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جایگاه جنگ شناختی در ميان جنگهای نوین

ميثم گوهرپورقلعه رودخانی*  /مجيد روحی دهبنه
1

**

2

چکیده
باگذشت زمان مخصوصاً در چند دهه اخیر؛ و با گسترش رسانهها مخصوصا شبکههاا اتتااا د در بساتر ارتنرنات
ماهیت بسیار از مباحث کلید در حوزه روابط و سیاست بینالالل دچار تغییر شده است .که در ارن میان تنگ ها
به نوان رک پدرده اتتاا د از ارن تغییرات بد بهره نبوده است و نسبت به ناونه ها سنتد و کلاسیک خاود ها در
ماهیت و ه در ابزار پوست انداز کرده بهطور که از تهدردات فیزرکد به سات تهدردات اتتاا د ناشد از «پیشارفت
و هاهگیر فناور و رسانهها اتتاا د» تاارل پیدا کرده است .اگرچه ارن نوع تدرد از تنگ هاچناان ناصار از
انواع تنگها هیبررد را با خود هاراه دارد اما بهمراتب به لت میزان نفوذ و سطح تأثیرگذار از ناوناهها پیشاین
خود خطرناکتر مدناارد که رکد از هاین انواع تنگ مدرن؛ «تنگ شناختد» است به طور که مهات با اساتفاده از
استراتژ هاانند نفوذ و بد ثباتد به دنبال دست رابد به اهداف خود است .به هاین منظور ارن پژوهش به دنباال پاسا
به ارن پرسش است که ماهیت و تارگاه تنگ شناختد در میان تناگهاا ناورن چیسات و تناگ شاناختد چاه
شباهت و تفاوت ها با ناونه مدرن از تنگ دارد در پاس به ارن پرسش با استفاده از روش توصیفد -تحلیلد باه اران
فرضیه پرداخته مدشود که مهات در تنگ شناختد با توسل به ابزار رسانه و با در پیش گرفتن استراتژ ها هاچاون
نفوذ بدثباتد در پد متلاشد کردن تامعه قرباند از درون خود است و هاچنین لد رغا شاباهتهاا کلاد در باین
تنگها نورن تنگ شناختد از نظر دامنه و ابزار تفاوتها را با درگر قس ها تنگها نورن دارد.
کلید واژهها
تنگ مدرن تنگ شناختد بدثباتد نفوذ فروپاشد شبکهها اتتاا د.

* دانش آموخته کارشناسد ارشد لوم سیاسد واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامد رشت ارران(نورسنده مسئول)
meysamgoharpour@yahoo.com

** استادرار گروه لوم سیاسد واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامد رشت ارران
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مقدمه
برا تعررف رخدادهارد هاچون تنگ بارد گفته شود که به لت ورژگدها ذاتد پدردهها که در حوزه
اتتاا د رخ مددهد و شباهتهارد که در ارن میان درده مدشود تعررف دقیق از ارن پدردهها ازتاله تنگ را با
سختد مواته کرده و زماند تعررف رخدادها ازارندست برا پژوهشگر سختتر ه مدشود که با حج زراد
از تعررف روبه شود اما اگر بخواهی تلخیص هاه تعررفها که در ارن حوزه صورت گرفته شده را در رک تاله
ذکر کنی مد توانی ارنگونه بیان کنی که به وقوع درگیر سازمانرافته تنگ گفته مدشود .اساسا چنین
برداشتد که بسیار کلد مد ناارد؛ که ه به معنا مناسبات میان دو تامعه متفاوت و ارضا به معند برخورد
میان گروهها سازمانرافته در داخل رک تامعه است.
باگسترش توامع بشر وبا پیشرفت حوزهها مختلف که حاکد از مجاهدتها اندرشاندان و دانشاندان
دارد به طبع رصهها مختلف برخورد انسانها را نیز با گستردگد روبهرو مد کند بهطور که در کنار
برخوردها سخت و فیزرکد مواته نرم را نیز در گفتاانها متفاوت حوزهها دفا د و امنیتد وارد کرده
است .رکد از ارن رصهها که محصول پیشرفت توامع انساند در حوزهها فناور و فنّاور ها الکترونیکد
است تنگ شناختد 1نامیده مد شود که در ارن نوع مواته مهات سعد دارد با استفاده از ابزارها هاچون
رسانهها منتاله پلتفرمها فعال در بستر شبکه تهاند ارنترنت که از آن به نوان شبکهها اتتاا د نامبرده
مدشود؛ شناخت رک فرد تا تاعد از افراد را تغییر دهد بهگونها که آنان درگر توانارد لازم را هاانند گذشته در
شناخت مشکلات و اتخاذ استراتژ لازم در رفع آن مشکل را نداشته باشند .به درگر سخن نشانهرو ارزشها
هنجارها و آرمانها تامعهِ هدف با روند آرام را موررانها بهگونها که فرد ارزشها تدرد را تارگزرن
ارزش گذشته خود ناارد تنگ شناختد گورند .بنابرارن تنگ شناختد را مدتوان ترکیبد از تنگ نرم و
سخت دانست چراکه درحالدکه از ابزارها ادتاً رسانه و شبکهها اتتاا د استفاده مدناارند قوه شناخت
اوم مردم و نخبگان را نشانه مدرود .تا آنگونه که خود مدخواهد رفتار ناارند .
بنابر توضیحاتد که در بالا آمد ما در ارن پژوهش سعد دارر با استفاده از روش توصیفد  -تحلیلد ضان
بررسد ابعاد مختلف تنگ نورن تارگاه تنگ شناختد را به نوان رکد از تدردتررن نوع از تنگ را به اتااع
مورد بررسد و کنکاش قرار خواهی داد و بطور مقارسه ا به شباهت و تفاوت ها ما بین ارن تنگ ها بپردازر .

Cognitive warfare

21

1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جایگاه جنگ شناختی...؛ گوهرپورقلعه رودخانی و روحی دهنبه

الف .تنگ
«آلن بیرو» معتقد است که واژه تنگ ررشه آلااند دارد و از کلاه  Werraو به معنا آزمون نیرو با استفاده
از اسلحه بین ملتها (تنگ خارتد) را گروهها رقیب در داخل رک کشور (تنگ داخلد) صورت مدگیرد.
(بیرو  .)444 :1611کوئینى ه در تعررف تنگ گفته است :تنگ هنر سازمان دادن و به کار گرفتن نیروهاى
مسلّح براى انجام مقصود است(.شیرود  )02 :1644و در آخر «کارل فون کلاو زوتیس» در تعررفد از تنگ
بیان مدکند تنگ [رک] ال زور است برا مجبور کردن دشان به انجام اراده خود( .خسرو .)141 :1641
برداشتد که در ذهن مخاطب با مطالعه معنا تنگ که در بالا آمد متبادر مدشود نوع ابتدارد را سخت آن
است .رعند الد که مبتند بر زور اتبار و  ...است اما در تنگ مدرن که با رقابت دو ابرقدرت شرق و غرب و
قدرتها اقاار آن آغاز شد واژه تنگ پوستانداز کرده و در قامت رک معنا تدرد وارد ادبیات سیاست
بینالالل شد .پس در رک تقسی بند از حیث سیر تاررخد و تکامل رافتن مدتوانی تنگ را به سه دوره اده
تقسی کنی که بارتاند از« :تنگ در دوره باستان» «تنگ در دوره کلاسیک» و «تنگ در دوران مدرن»؛
هرچند لازم است گفته شود که تاامد تنگ ها تنها در ابزار روش و ..تغییر و به سات مدرن شدن گام برداشته اند
اما آنچه هاواره ثابت بوده هدف مهات در تاامد تنگها که هاان برتر و استیلا است ثابت بوده است.
ب .جنگ نوین

1

تنگ در دوران مدرن را مدتوانی به دو دوره قبل و بعد از تنگ سرد تقسی کنی  .بهطور که تنگها
قبل از تنگ سرد 0که ادت ًا مهات میل به رورارو سخت و با ابزار پیشرفته و کشندهتر از ناونهها سابق خود
به مواته با درگران مدپردازد .در ادامه هاین دوران مدرن دو بلوک غرب و شرق دست به نوآور زده ضان
حفظ و تقورت قدرت سخت از روشها نو بهره بردند بهطور که ضان دور از مواته مستقی به
واردکردن متغیرها تدرد در رصه رقابت و کشاکش دست زدند که ارن استراتژ ه رک نوآور در رصه
تنگ بود و هزرنهها و خسارات تنگ مستقی را نداشت .ناونهها ارن مواته دو بلوک غرب و شرق را
مدتوانی در تنگ آمررکا  -ورتنام را تنگ شورو  -افغانستان مشاهده نااری .
اما با فروپاشد اتحادره تااهیر شورو و تکقطبد شدن تهان تنگ که پیشتر چند بار تعررفشده بود
باز رکبار درگر بازتعررف شد تا ناونهها تدرد از تنگ در رصه مطالعاتد و تحقیقاتد مطرح شود .در هاین
زمینه با گسترش و فراگیر شدن شبکه تهاند ارنترنت و با تکامل تلفن هاراه رارانهها و ارائه پیامرسانها
شبکهها اتتاا د هاانند فیسبوک توریتر ارنستاگرام واتساپ و ...با ث شد تا مفهوم تنگ با ناونهها سابق
modern warfare
Cold War
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خود بیشتر از گذشته متفاوت شود که در هاین راستا تنگها هاچون تنگ اطلا اتد تنگ الکترونیک
تنگ ساربر تنگ رواند تنگ شناختد قابل تبیین هستند .به طور که «هامس» نسل تدرد تنگ ها را
تاکید برتاکتیکها سر ت قدرت مانور و اق مدداند که ارن نوع تنگ در قرن بیست رواج داشته است.
(.)Hoffman, 2007:14

وته مشترک هاه تنگ ها نورن که در بالا ذکر شد درده شدن ردپا بهره مند بازرگران از فناور
درچیتال است که هاین امر با ث شده که کارشناسان معتقد باشند که مهاتررن ورژگد تنگها مدرن دانش
پاره بودن آن خواهد بود .بطوررکه گفته شده است که تنگ ها که در اوخر قرن بیست ظهور پیدا کرده است و
در آن بازرگران حکومتد و غیر حکومتد از تاکتیک ها غیر نظامد برا مهار قابلیت ها فناورانه دشان
استفاده مد کنند(.)Gray, 2005:248
.1جنگ روانی

1

«لارن برگر» معتقد است که تنگ رواند به تدالها «کیدون» در برابر «میدرانیتها» در بیش از  10قرن از
میلاد مسیح برمدگردد( ارلخاند پور بداللهد 00:1646و )04و اگرچه اغلب تنگ رواند را به نوان رک
اختراع مدرن در نظر مد گیرند اما ارن نوع از تنگ منشا باستاند دارد .بطور کوروش کبیر آن را لیه بابل
خشارارشاه لیه رونانیان و فیلیپ دوم مقدوند لیه آتن به کار گرفت .به فتوحات چنگیزخان شارعاتد که ماهرانه
در مورد تعداد زراد از سواران مغول وحشد در ارتش او وتود داشت کاک کرد)« . (Britannica,2021تد.
اف .فولر » مورخ و تحلیلگر نظامد بررتانیارد ه در اوارل  1441از «تنگ رواند» در نوشتهها و تحلیل خود
استفاده کرده است.
از تنگ رواند هاانند درگر اصطلاح شارع در لوم اتتاا د ه معناها مختلفد ارائهشده است مثل ًا «لارن
برگر» تنگ رواند را در معنا وسیع آن به نوان کاربرد قساتها روانشناسد بهمنظور کاک به
کوششهارد که در رصه امور سیاسد اقتصاد و نظامد صورت مدگیرد تعررف مدکند(نصر )40 :1642؛
«رونالد بروس» تنگ رواند را معادل تنگ سیاسد تنگ تبلیغاتد تنگ کلامد مبارزه اطلا اتد و...ذکر کرده
است اما تامعتررن تعررفد که مدشود از تنگ رواند ارائه داد ارن است که استفاده برنامهررز شده از تبلیغات
بهوسیله وامل آشکار هاچون رادرو تلورزرون مطبو ات و وامل پنهاند مانند شارعه بهمنظور تحررف قارد
تضعیف روحیه و بدا تبار کردن انگیزهها و کاستن از اقتدار طرف مخالف هست (.متفکر .)14:1641
فلذا تنگ رواند ماکن است کوتاهمدت را درازمدت باشد اما تهت تأثیرگذار بیشتر و قو تر معاولا از
شیوهها و تکنیکها خاصد که به آنها تکنیکها تنگ رواند گفته مدشود متوسل مدشوند برچسبزدن
Psychological Warfare
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اهررانساز ارجاد تفرقه و تضاد کلدگورد شارعه دروغ تکرار ترور شخصیت تظاهر به بدطرفد و توسل به
ترس از ارن دست تکنیک ها ارن تنگ باشد( .کلانتر  )1644در هر صورت بارد قبول کرد که هرتنگد به
هر میزان کیفیت خواه مدرن باشد را سابقه تاررخد از استفاده از آن در دست باشد قطعا با خود پیامدها را به
دنبال خواهد داشت که رکد از مهاتررن ارن پیامدها تأثیر آن بر سلامت رواند تاعیت غیرنظامد تامعه است
که به ز کارشناسان در تنگ رواند زنان بیشتر از مردان آسیب ها روحد و رواند را متحال خواهند
شد))Murthy,lakshminarayana,2006:25؛ هاچنین هدف نهارد الیات رواند ان است که ملت ها و
نیروها دشان دوست و بد طرف متقا د شوند که به نفع مهات و متحدانش وارد ال شوند
).(Goldstein.1996:18

اصول مورد توته در تنگ رواند آن است بارتند از:
.1تنگ رواند اولین فعالیت در مواته بازرگران با ه است
.0تنگ رواند مستار و پاردار است
.6تنگ رواند در دنیا «واقعد» تأثیراتد دارد.
.4در تنگ رواند مخاطبان هدف هایشه زمان را درکته مد کنند.
.1هاه چیز رک ابزار تنگ رواند است.
.1تنگ رواند در هر سطحد رخ مد دهد.
.1تنگ رواند نقشد کلید در رقابت ارفا مدکند.
با ارن حال در حالد که به نظر مد رسد شرارط محیطد برا تنگ در حال تغییر است اصول تنگ رواند
تغییر ناد کند .هدف هاه الیات صرف نظر از توپوگرافد که در آن قرار دارر به سه شرط کلاوزورتز برا
موفقیت رعند «خسارات فیزرکد به دشان» «از دست دادن قدرت اخلاقد او» و «ا تراف آشکار دشان به
شکست و دست کشیدن از قصد خود» ثابت مد ماند .ارن اصول انرژ دولت را لیه قدرت اخلاقد و فیزرکد
نیرو دشان هدارت مد کند .اما مهاتر از آن ارن است که دشان را مجبور مد کند تا از نیات خود دست
بکشد و موقعیت نسبد خود را در محیط تهاند تصدرق کند.(Coombs, 2021) .
جنگ روانی
پیشینه تاررخد

اغلب تنگ رواند را به نوان رک اختراع مدرن در نظر مد گیرند اما ارن نوع از تنگ منشا باستاند دارد.
ارجاد تفرقه و تضاد کلدگورد شارعه دروغ تکرار ترور شخصیت تظاهر به

تکنیک

برچسبزدن اهررانساز
بدطرفد و توسل به ترس

اصول

اصول تنگ رواند تغییر ناد کند.
تنگ رواند اولین تنگ در هر سطحد است که رخ مد دهد.
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تنگ رواند در دنیا «واقعد» تأثیراتد دارد.
حوزه ها درگیر

نظامد و غیر نظامد

ابزار

هاه چیز رک ابزار تنگ رواند است.

اهداف
پیامدها
منبع

رکد از مهاتررن ارن پیامدها تأثیر آن بر سلامت رواند تاعیت غیرنظامد تامعه است که به ز
و
کارشناسان در تنگ رواند زنان بیشتر از مردان آسیب ها روحد و رواند را متحال خواهند شد دشان
را مجبور مد کند تا از نیات خود دست بکشد و موقعیت نسبد خود را در محیط تهاند تصدرق کند
تدول بنابر رافتهها نگارنده تنظی شده است

.2جنگ الکترونیک

1

ررشه ارن تنگ به دهه  1422و به اختراع ارتباطات بدسی اولیه برمدگردد و آن را مقدمه تنگ
ساربر دانستهاند .هدفرابد مادونقرمز ارتباطات رادرورد و استفاده روزافزون از فنّاور ها بدسی آن را به رک
بخش مه لجستیکد در نیروها مسلّح تبدرل کرده است .تنگ الکترونیک با افکار اومد سروکار ندارد و را
حتّد برا فضا غیرنظامد غیر از رادرو و برق خانگد مانعتراشد نادکند.
برنت تولند معاون بخش و مدرر کل بخش ناوبر هدفگیر و بقا سیست ها ماموررت نورتروپ
گرومن معتقد است آنچه در چند دهه گذشته اتفاق افتاده ارن است که قدرت پردازش بسیار افزارش رافته است.
ارن به شخص اتازه مد دهد تا حسگرهارد ارجاد کند که در آن مد توانید پهنا باند گسترده و آند را برا
پردازش بسیار سررعتر و آگاهد بیشتر داشته باشید .لاوه بر ارن در زمینه  JADC2ارن راهحلها مأموررت
توزرع شده را قادر مدسازد که مؤثرتر و انعطافپذررتر باشند(Defense, 2022)».

Electronic warfare
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گرافیک سیستم های ماموریت توزیع شده توسط .Northrop Grumman

در هر صورت حاله الکترونیکد و مقابله در برابر تهدردات وحالات الکترونیکد تکنیک هارد که منجر به
سااخت تجهیازات باا تواناارد ردرابد تستجو شناسارد پارازرتساز و مقابله الکترونیکد میشوند تنگ
الکترونیک را دفاع الکترونیک نام دارد .اصولا بکارگیر فناور ها تنگ الکترونیک توسط هر کشور مد تواند
اهداف زرر را دنبال ناارد:
.1شناسارد مکان رابد و رهگیر تجهیزات و امکانات الکترونیکد
.0به حداقل رساندن و را محروم کردن میزان استفاده موثر طرف مقابل از امواج الکترومغناطیس
 .6تقلیل را ماانعت از اقدامات خصاانه الکترونیکد.
 .4ارتباط و اطلاع رساند سررع و مناسب از وضعیت خود و محافظت از امکانات و توانائد ها خود.
 .1نابود کردن و از کار انداختن سلاحهاو تجهیزات نیرو انساند و سیست ارتباطد.
.1توانارد دررافت بررسد تحلیل سررع اطلا ات نتیجه گیر و تصای گیر سررع و باوقع تهت کس
العال(رزدان پناه طباطبائیان معیند )1 :1644
برا تنگ الکترونیکد انواع مختلفد ذکر شد که بارتند از:
 .1ضد رادار :1از طررق ارجاد پارازرت ها کارارد رادار را مختل مدکند.
 .0ضد مخابرات  :0را هدف قراردادن ارتباطات
 .6رمزنگار  :6مخابره پیامها به صورت رمز در بین نیروها خود
.4تنگ رواند :4استفاده از اطلا ات بر لیه ذهن و فکر افراد و انسانها
.1تنگ نفوذگر (مزاح رارانها هکرها)  :1حاله هکرها به سیست ها اطلا اتد نظامد و امنیتد
.1تنگ اطلا اتد اقتصاد  1از راه تحرر اطلا اتد حاصل مدشود به طور که بتوان با تحرر اطلا ات موانعد را
در تجارت و اقتصاد آن کشور هدف ارجاد کرد البته امکان فیزرکد تجارت از بین نادرود ( .آلبرتس پاپ :1641
122تا )124
جنگ الکترونیک
پیوست تاررخد ررشه ارن تنگ به دهه  1422و به اختراع ارتباطات بدسی اولیه برمدگردد
1

Antiradar
Anti communications
3 cryptography
4 Psychological Warfare
5 Hacke warfare
6 Economic Information warfare
2
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تکنیک

بکارگیر فناور ها تنگ الکترونیک

اصول

شناسارد مکان رابد و رهگیر تجهیزات و امکانات الکترونیکد
به حداقل رساندن و را محروم کردن میزان استفاده موثر طرف مقابل از امواج الکترومغناطیس
تقلیل را ماانعت از اقدامات خصاانه الکترونیکد.

حوزه ها درگیر

با حوزه نظامد ارتباط پیدا مد کند و با افکار اومد سروکار ندارد

ابزار

رادار ماهواره مخابراتد و...

اهداف پیامد ها

نابود کردن و از کار انداختن سلاحهاو تجهیزات نیرو انساند و سیست ارتباطد.

منبع

تدول بنابر رافتهها نگارنده تنظی شده است.

.3جنگ اطلاعاتی

1

خاستگاه اصطلاح «تنگ اطلا اتد» را مد توان به اواخر دهه  1442ردرابد کرد ارن مفهوم در تنگ خلیج
فارس به مفهومد «زنده» تبدرل شد ) .(Hutchinson, 2006.215تنگ اطلا اتد با قوا د و شکلها ورژه خود
خارج از حوزه تنگ اختیار ورود به ارن میدان کارزار را گررزناپذرر مد سازد (حسیند  )11 :1614هاچنین
تنگ اطلا اتد را به نوان تلاشد برا مسدود کردن اطلا ات حیاتد مد توان در نظر گرفت بطور که از
دست رافتن رقیب را رقبا به آن تلوگیر شود وزارت دفاع آمررکا ه تنگ اطلا اتد را اقدامات انجام شده برا
دستیابد به برتر اطلا اتد ازطررق تأثیرگذار بردشان معناکرده است ) .(Sulaiman,2005:11سامانه ها
تااع آور اطلا اات نظیرماهواره ها شناسارد و هشادار دهناده ساررع و مجاو اه وسیعد از سامانه هاا
هاوارد باا سرنشاین راا بادون سرنشاین مقااادرر زراااد اطلا ااات فااراه مااد ناارناادکااه ازطررااق
رابطه ا ( )linkپیشرفته مخابراتد توزرع مدشوند(نیاز و مراد  )146 :1641برا شکل گیر ارن تنگ 1
مرحله بارد طد شود که ارن مراحل بارتند از :نفوذ بهره بردار تخررب اطلا ات انهدام سامانه ها اطلا اتد و
انهدام زررساختها حیاتد و حساس( کلهر )4 :1646
هاچنین بارد گفته شود که تنگ اطلا اتد از پنج قابلیت را نصر تشکیلدهنده برخوردار است که شامل
«تنگ الکترونیک» «تنگ ساربر » «تنگ رواند» «فررب نظامد» و «امنیت الیاتد» است .بهطور
خلاصه تنگ اطلا اتد به دنبال کنترل ترران اطلا ات است .تنگ در فضا اطلا ات باهدف آسیبزدن به
سامانهها فرآرندها منابع اطلا اتد و ساختارها حیاتد کشور هدف با ارجاد کاپینها رواند گسترده تهت
تضعیف ثبات تامعه و فشار بر رک دولت برا اثرگذار بر نظامها سیاسد اقتصاد فرهنگد و اتتاا د
صورت مدگیرد (ترابد و طاهر زاده .)14:1422

information warfare
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بنابرارن «اطلا ات» به نوان رک منبع حیاتد مورداستفاده در تاامد تنگها مدنظر تئوررسینها و
گرداندگان مرتبط به ارن حوزه از تنگ است و تاامد فرارندها که بر رو داده را اطلا ات صورت مدگیرد ا
از گرداور پروازش تحلیل و توزرع اطلا ات بهمنظور از پشتیباند از مسائلد از قبیل آگاهد از صحنه نبرد
برنامهررز الیاتد تاسوسد و فرماندهد و کنترل انجام مدشود را در برمدگیرد ( Fortson and Grimaila,
)2007

ارن مسئله بیانگر ارن موضوع است که افزارش وابستگد به اطلا ات لدرغ ارجاد مزرت وبرتر در تنگها
در صورت دم مدرررت صحیح و را بروز حادثه خود مدتواند به نوان رک امل خطرناک و نابودکننده ال
ناارد و مه تررن پد آمد تنگ اطلا ات دستیابد به برتر اطلا اتد است .بنا بر تعررف برتر اطلا اتد بارت
است از ارجاد قابلیت تاعآور و پردازش و انتشار اطلا ات در رک ترران بدون وقفه و در ینحال ارجاد ناتواند
در سات مقابل تهت کسب ارن قابلیت و تواناند است.
تنگ اطلا اتد را بارد در دو سطح مورد توته قرار داد :در سطح تاکتیکد و در سطح استراتژرک منظور از
سطح تاکتیکد شکل ها سنتد حالات اطلا اتد مانند اقدامات ضد رادار در حوزه فرماندهد نظارت ارتباطات
نیز رخنه کامپیوتر و الیات رواند و منظور از سطح استراتژرک تنگ افزارها استراتژرک تنگ اطلا اتد به
طور گستردا با ث کاهش اهایت فاصله و مسافت مدشوند به طور که آسیب پذرر ها  C3Iدر میدان
تنگ اهایت کاتر از آسیب پذرر ها زرر ساخت ها غیر نظامد ملد پیدا مدکند (صدوقد :1642
.)164 -166
اصولاً هدف نهارد ارن رورارورد روند تصای گیر رقیب و دشان است در تعررف گسترده مشترک از
تنگ اطلا اتد اهداف واقعد تنگ اطلا اتد صرف ًا بر رو سیست ها تهاتاد دشان متارکز نادباشند بلکه
بر رو روندها تصای گیر دشان طراحد مدشود در هر صورت اهداف تنگ اطلا اتد را مدتوان در سه
سطح را لاره از ه متاارز کرد که در هر سطحد رک پیامد خاص ارجاد مدشود:
الف :لاره سیست اطلا اتد :ارن سطح شامل ناصر ماد تولید انتقال و ذخیره مدباشد و حالات لیه سیست
ها اطلا اتد با ث ارجاد پیامدها تکنیکد مدشود
ب :لاره مدرررت اطلا اتد :در ارن سطح روندها پردازش اطلا ات و مدرررت آن مورد حاله قرار مدگیرد و با ث
ارجاد پیامدها کارکرد مدشود
ج :لاره تصای گیر ارن سطح مربوط به تصای گیر و استفاده از اطلا ات در امر تدورن و تنظی سیاست و
تصایاات است .حالات در ارن سطح مدتواند پیامدها الیاتد ارجاد کند ( .هاان ص)161 :
24
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برا تنگ اطلا اتد مد توانی برا تنگ اطلا ات ورژگد هارد هاچون «ک هزرنه بودن ورود به تنگ
اطلا اتد» «فناور فوق العاده پیچیده» «انعطاف پذرر » «خدشه در مرزبند ها سنتد» «افزارش اهایت
و نقش دستکار » «چالش تدرد تاسوسد» و « دشوار ارجاد و نگهدار ائتلاف» مد توانی ذکر کنی
(وبستر.)000 :1644
برا تنگ اطلا اتد ابزارها هاچون « انواع مختلف ورروس ها و بد افزار» «کرم ها رارانه ا » «اسب
ترورا» «باب منطقد» «درها پشتد را دامد» «تخررب چیپس ها» « میکروب ها» « اختلالات الکترونیکد».
« باب ها  EMPو تفنگ ها  »HERFپالس ها الکترومگنتیک ))Haeni,1997:13
جنگ اطلاعاتی
پیوست تاررخد

خاستگاه اصطلاح "تنگ اطلا اتد" را مد توان به اواخر دهه  1442ردرابد کرد

اصول

نفوذ بهره بردار تخررب اطلا ات انهدام سامانه ها اطلا اتد و انهدام زررساختها حیاتد و حساس

ابزار

ورروس ها و بد افزار کرم ها رارانه ا اسب ترورا باب منطقد

تکنیک

سطح تاکتیکد در سطح استراتژرک لاره مدرررت اطلا اتد

حوزه ها درگیر

هاه حوزه ها تامعه

اهداف وپیامدها

تنگ اطلا اتد به دنبال کنترل ترران اطلا ات است

منبع

تدول بنابر رافتهها نگارنده تنظی شده است

 .4جنگ سایبری

1

دنیا کنوند ناگزرر به سات تهاندشدن قدم برمددارد و رکد از مؤلفهها مه روند تهاندشدن استفاده از
شبکه تهاند ارنترنت و رشد سرسامآور فناور و درجیتال است که با ث شده رارانه حضور پررنگد در رصهها
مختلف اقتصاد سیاسد نظامد اتتاا د و  ..داشته باشند .و متخصصین حوزه تنگ ساربر از هاین نقطه
استفاده کرده با توسل به بدافزارها الکرد رارانه مختل کرده و خسارت هنگفت مالد امنیتد و  ...به هدف وارد
مدکنند .بنابرارن تنگ ساربر بارت است از اقدامات آفند غیر متحرکد که بهمنظور کسب برتر اطلا اتد
از طررق تحت تأثیر قرارداد سامانه اطلا اتد و شبکهها رارانها دشان اتخاذ مدگردند(کلانس . )61 :1444
بستر ارن تنگ هر سامانه واقعیت مجاز است که دربرگیرنده مجاو ها از رارانهها که متصل به ارنترنت و
cyberwarfare
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شبکهها (نظامد را غیرنظامد) مرتبط باشد که به نحو اطلا ات را به اشتراک مدگذارند .با در نظرگرفتن
تنبه نظامد تنگ ساربر مدتوان آنها تنگد در حوزه ارنترنت قلاداد ناود(توکل )11 :1641؛ بطور کلد
مد توان در تعاررف ارئه شده مختلف ارنگونه نتیجه گرفت که تنگ ساربر در تهاند مصنو د و ساخته
دست بشر اتفاق مد افتد .ابزارها ارن تنگ به طور منحصر به فرد دارا کاربرد دوگانه هستند بگونه ا که
اگر قائل به ارن باشی مدافع و مهات تنها بخشد اندکد از فضا مجاز را مورد استفاده قرار مد دهند ؛ هر
کدام از مهات را مدافع بتواند بخش مورد استفاده درگر را تصاحب کند؛ حررف را به کنترل خود در آورده
است(Charles Parks, Duggan, 2001: 1&5).

حالات ساربر ه در رک تقسی بند به  1دسته از الیات «تاسوسد خرابکار » «مختل کردن ارتباط
شبکها رارانهها» «اختلال در زررساختها هاچون برق و ارتباطات» «حالات تبلیغاتد هاچون افشا حقارق
شرمآور و دروغپراکند» «اختلال اقتصاد در بازار سهام و سیست ها بانکها» و «حالات غافلگیرکننده» نوان
کرد ) .)imperva.com, 2022به طور کلد مهات در تنگ ساربر را ارنترنتد 1به چند شیوه بیشتر از درگر
بخش ها توته دارد که بارتند از «خرابکاررها ارنترنتد« »0حالات گسترده اخلالد در سرورس دهد» «اخلال
در تجهیزات« »6حاله به زررساخت ها حیاتد» از ارن دست الیات مهات تنگ ساربر است ( بدالله
خاند 161 :1641تا .)161
بههرحال در سالها اخیر با گسترش شبکه تهاند ارنترنت و درجیتالد شدن سیست ها با ث شده نوع
تفکر سنتد حفاظت از سیست ها سازماند تغییر کند بهنو د که درگر نادشود باور کرد تنها راه حفاظت
1

cyber warfare
Web Vandalism
3 equipment Disrupation
2
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فیزرکد باشد .ارن به آن معنا است که مهات برا ضربه زدن نیاز به حضور فیزرکد در محل قرباند و سوژه خود
ندارد بلکه با استفاده از ابزارها و تجهیزاتد که در اختیار دارد کد رمزها که نقش قفلها حفاظتد را ارفا
مدکند مدشکند .مضافاً بر ارنکه درگر کشورها برا تولید امنیت نادتوانند به نیرو نظامد و استقرار آن در
زمین دررا هوا و فضا اتکا کنند بلکه فضا ساربر ه رکد از دلمشغولدها ارن روزها دولتاردان و ...است.
ارن بدان معناست که اساس ًا برا تولید امنیت در فضا ساربر تنها نادتوان به ارتش و نیروها رساد متکد بود
بلکه هستند بخشها غیرنظامد که در ارن حوزه فعالیت کرده و پیشرو باشند.

)Multidomain Concept (Bartles, Tormey, & Hendrickson, 2017

با توته به شکل بالا خواهی درد که « تنگ ساربر» رکدره تنیدگد خاصد با شقوق درگر تنگ دارد مثل ًا
نادتوانی اد ا کرد که نیرو دررا که کار تخصیصداش در تنگ دررارد است از ارن تنگ درامان است را
نیرو هوا که تخصص اصلداش در ناوبر هوا است به تنگ ساربر ه زمان به نوان رک تهدرد و فرصت
نگاه نکند).)Dawson Jr. 2020:7
با هاه ارن توضیحات در تعررف تنگ ساربر از دررادار « بیارد کلان » که پیشتره آمد نشان مددهد که
هر تا رارانه و شبکها ارتباطد هاچون ارنترنت باشد مدتواند مهات ساربر را بر اساس هدفد که دنبال
مدکند ترغیب کند که با توسل با ابزارها هاچون الیات نفوذ سرقت و تخررب را انجام دهد .مهات در ارن
تنگ از ابزارها هاچون« بد افزار« »1فیشینگ « »1حاله مرد میاند « »0تکذرب سرورس حاله « »6تزررق
1بد افزار اصطلاحی است که برای توصیف نرم افزارهای مخرب از جمله نرم افزارهای جاسوسی ،باج افزارها ،ویروس ها
و کرم ها به کار می رود .بدافزارها از طریق آسیب پذیری یک شبکه را نقض می کنند.
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 « » 4SQLبهره بردار از حاله روز صفر را ( »1 )Zero – dayو ...برا رسیدن به اهداف خود استفاده مد کند
که در پارین هاین بخش به برخد از حالات که توسط بدافزار ها در سراسر دنیا رخ داده است اشاره مد شود .
نام بد افزار

موقعیت تغرافیارد

سال انتشار

توضیحات

Brain

پاکستان

1441

اولین ورروس برا کامپیوترها شخصد

Stoned

نیوزلند

1441

توسط رک دانشآموز دبیرستاند نوشته شد

Form

سوئیس

1442

رکد از بزرگتررن موارد پخش ورروس در سراسر تهان

Michelangelo

نیوزلند

1441

نخستین ورروس کامپیوتر که وارد ادبیات رسانها شد

VCL

آمررکا

1440

تولد اتوماتیک ورروس با رک ظاهر ساده گرافیکد

Monkey

کانادا

1444

برنامه با قابلیت مخفد ساز خودکار

Concept

آمررکا

1441

اولین ورروسد که فارلها مارکروسافت ورد را آلوده کرد

Happy99

نامشخص

1444

اولین ورروس ارایلد

Melissa

آمررکا

1444

ظاهرا ملیسا نام رک رقصنده است

Code Red

نامشخص

0221

شیوع اولین کرم بدون هیچ نوع دخالت کاربر

Love Letter

فیلیپین

0222

با  attachmentارایل رکد از بزرگتررن موارد شیوع و تخررب

Slammer

نامشخص

0226

خودپردازها  Bank of Americaو  411سیاتل را از کار انداخت

Sobig

نامشخص

0226

در ک تر از چند سا ت میلیونها کامپیوتر را آلوده کرد

1فیشینگ عملی است ،که از طریق ارسال پیام های جعلی که به نظر می رسد از یک منبع معتبر می باشد ،انجام می شود و
معمولاً هم از طریق ایمیل اتفاق می افتد .هدف از این کار دزدی اطلاعات حساس مانند کارت اعتباری و اطلاعات ورود به
سیستم یا نصب نرم افزار های مخرب در دستگاه قربانی می باشد ،فیشینگ یک شیوه رایج سایبری است.
2حملات( ،Man-in-the-middle (MitMکه به عنوان حملات استراق سمع نیز شناخته می شوند ،هنگامی اتفاق می افتد
که مهاجمان خود را وارد معامله دو طرفه کنند ،در واقع هکر از طریق شنود در بین دو دستگاهی که با یکدیگر تبادل داده
می کنند قرار گرفته و بدون اطلاع سیستم قربانی ،به اطلاعات محرمانه دسترسی پیدا می کند
3یک حمله تکذیب سرویس باعث می شود ،سیستم ها ،سرورها یا شبکه هایی را که دارای ترافیک برای خروج منابع و
پهنای باند هستند ،طغیان کنند .در نتیجه ،سیستم قادر به انجام درخواست های مشروع نیست.
4تزریق ساختار ) (SQLهنگامی اتفاق می افتد که یک مهاجم کد مخرب را وارد سروری کند که از  SQLاستفاده می کندد
و سرور را مجبور می کند تا اطلاعاتی را که معمولاً وجود ندارد ،فاش کند .یک مهاجم می تواند با ارسدال کدد مخدرب در
 Queryآسیب پذیر وب سایت ،تزریق  SQLرا انجام دهد.
5پس از اعلام آسیب پذیری شبکه ،یک بهره برداری صفر روز مشاهده می شود و در حقیقت پیش از آن که توسعه
دهندگان بتوانند راه حلی برای آن بیابند ،توسط مهاجمان استفاده شده و یا به اشتراک گذاشته می شود.
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Fizzer

نامشخص

0226

اولین ورروس با هدف کسب درآمد با ارسال اسپ

Cabir

فیلیپین

0226

اولین کرم رو تلفنها موبارل

MyDoom

روسیه

0224

تکثیر از طررق ارایل و شبکهها محبوب  p2pمشخصا Kazaa

Sasser

آلاان

0224

شبکهها را از استرالیا تا هنگ کنگ و انگلستان از کار انداخت

SdBOT

نامشخص

0224

اولین تروتاند با قابلیت بور از آنتدورروسها معاولد

Haxdoor

نامشخص

0221

روت کیت برا ورندوز با قابلیت اختفا بدافزارها درگر

Sony Rootkit

آمررکا انگلیس

0221

روت کیت که توسط  SONY BMGنصب مدشد

Mebroot

نامشخص

0221

قابلیت سرقت اطلا ات حساس مثل حساب بانکد

StormWorm
3D-Anti
Terrorist
Conficker

نامشخص

0221

پیامدرا درباره تلفات طوفان در اروپا ناارش مدداد

روسیه

نامشخص

موبارلها مبتند بر سیست امل ورندوز را آلوده مدکرد

نامشخص

0224

به سر ت میلیونها کامپیوتر در سراسر تهان را آلوده کرد

Stuxnet

آمررکا اسرائیل

0212

با حجادحدود  1222برابر رک کرم معاولد

منبع  :بررسد و شناخت بد افزارها رارانه ا | خبرانلاین |.khabaronline.ir/news/250910

جنگ سایبری
پیوست تاررخد با گسترش ارنترنت استفاده هاگاند از آن امکان ارن تنگ را ه فراه کرده است.
تکنیک

تاسوسد خرابکار مختل کردن ارتباط شبکها رارانهها اختلال در زررساختها هاچون
برق و ارتباطات حالات تبلیغاتد هاچون افشا حقارق شرمآور و دروغپراکند اختلال
اقتصاد -در بازار سهام سیست ها بانکها حالات غافلگیرکننده

اصول

ابزارها ارن تنگ به طور منحصر به فرد دارا کاربرد دوگانه هستند بگونه ا که اگر قائل
به ارن باشی مدافع و مهات تنها بخشد اندکد از فضا مجاز را مورد استفاده قرار مد
دهند؛ هر کدام از مهات را مدافع بتواند بخش مورد استفاده درگر را تصاحب کند؛ حررف
را به کنترل خود در آورده است.

حوزه ها درگیر

هاه بخش ها نظامد و غیرنظامد

ابزار

بد افزارها فیشینگ

اهداف و پیامدها

الیات نفوذ سرقت و تخررب نهارت تسلط بر تامعه هدف

منبع

تدول بنابر رافتهها نگارنده تنظی شده است
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 .5جنگ شناختی

1

تنگ شناختد را بارد مظهر ارده نبرد بدون تدال فیزرکد دانست که در صورت تحقق مدتواند تولید قدرت
کند به بارت صحیحتر ارن تنگ موفق به ترسی فضا رقابتد تدرد شده است که فراتر از حوزهها مرسوم
زمیند دررارد هوارد و ..بسیار متفاوت است .تنگ در حوزه شناختد با استفاده و بهکارگیر از طیف متفاوت و
گستردها از استراتژ ها ابزارها و تکنیک ها در پد کنترل مکانها سازمانها در رککلام ملتها باهدف
قراردادن و تأثیرگذار بر ذهن و مغز آنان است.
ژنرال« درورد ال .گلدفین» رئیس ستاد مشترک ارتش آمررکا معتقد است که ما در حال گذار از تنگها
فرسارشد به تنگها شناختد هستی « .تیاز توردانو» نورسنده کتاب «فناور ا صاب در امنیت ملد و
دفاع» میدان نبرد در قرن  01را مغز انسان دانسته است( )Bienvenue and Rogers, 2018با تاام
تعررفها بیان شد اما مدتوانی بگوری که تنگ شناختد هاان استراتژ دانست که بر تغییر نحوه تفکر رک
تاعیت هدف و نحوه ال آن تارکز مدکند .و هاین تعررف مدتواند چارچوبد برا شناخت ارن نوع از تنگ
باشد که بتوانی در ادامه به تجزرهوتحلیل آن پردازر .
هدف «تنگ شناختد» با درگر حوزهها س ّنتد تنگ متفاوت است و ارن تفاوت به ارن معناست که بجا
ارنکه «دشان خود را مجبور به انجام اراده خود کند» دنبال ارن است که دشان خود را از درون نابود کند و
توانارد مقاومت را گرفته و اتازه دسترابد به اهداف را ندهد .به بارتدرگر هدف اصلد مهات در رصه تنگ
شناختد نهتنها تغییر در نوع تفکر مردم است بلکه به دنبال سلطه برتامعه هدف است و در ارن مسیر سعد
مدکند با استخدام و بهکارگیر تاکتیک و استراتژ ها باورها و رفتارها فرد و گروهد را آنگونه منافع اش
را تأمین کند شکل دهد .که احتاال تکهتکه شدن تامعه در آن مدرود بهطور که درگر اراده تاعد برا
مقاومت در برابر نیات دشان وتود نخواهد داشت(Hopkins University, 2021) .
اهداف تنگ شناختد را بر اساس چش انداز مدتوان به دودسته کوتاه و بلندمدت تقسی بند کرد اهدافد
هاانند حاله برا تغییر رک سیاست اومد رک دولت را ماانعت از رخ دادن رک تنگ توسط رک دولت
خاص ازتاله اهداف کوتاهمدت قلاداد مدگردند .اما زماند که مهات تنگ شناختد با ارجاد ناآرامد مدند
تحررک تنبشها تداردطلبانه ارجاد شک و تردرد درمورد حکومتها به دنبال برانداز حکومتد بشود وارد
فاز بلندمدت خود شده است.
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بنابرارن تنگ شناختد برا رسیدن به اهداف کوتاه را بلند خود «بدثباتد» و «نفوذ » را دنبال مدکند و در
ارن مسیر برا نیل به اهداف خود آحاد تامعه هدف را نشانه مدرود و ارن به ارن معنا است که برا مهات
تنگ شناختد سیاستاداران اقتصادانتان گروهها فعال در حوزه مذهب دانشگاهیان و ..ندارد او سعد دارد
هاه را تحت تأثیر خود قرار دهد.

ناارشگر بالا حالات تنگ شناختد را بهخوبد ترسی کرده و ضررح و شفاف وقارع را تبیین مدکند در هاین
زمینه در بخشها بعد ارن پاراننامه بهتفصیل هررک از اهداف تنگ شناختد (بدثباتد و نفوذ) را تداگانه
تجزرهوتحلیل خواهی کرد و شرح مددهی که چگونه ارن نوع تدرد از تنگ تبدرل به رک تنگ خطرناکتر
و فراگیرتر شده است و درنهارت ناونهها از آن را ذکر خواهی کرد.
دو گام مهاجم جنگ شناختی با کمک رسانه
در تحلیل تعررفها ارائهشده از تنگ شناختد دو گام اساسد را که مهات برا حصول نتیجه بارد بردارد
را مدشود مورد شناسارد قرارداد که بارتاند از گام اول« :اخلال در قوه شناخت شهروندان و نخبگان» گام دوم:
«اخلال درروند تصای گیر »؛ به بارت صحیحتر مهات قوه تشخیص و شناخت درست را از قرباند با ابزار
رسانه سلب مدکند تا او نتواند آن تصای درست که در راستا ارفا نقش متناسب با آرمان اتتاا د تامعه
برا او تعررفشده است را اتخاذ ناارد .بنابرارن ما در تنگ شناختد با سه متغیر اده «شناخت»
«تصای گیر » و «رسانه» مواته هستی که مهات در ارن تنگ سعد دارد با ارتباط دلخواه مابین ارن سه
متغیر تامعه هدف را آنگونه که خود مدخواهد مدرررت و چهبسا از درون نابود ناارید.
الف :اخلال در قوه شناخت ،1گام اول مهاجم در جنگ شناختی
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«من» را «خورشتن» هاواره ذهن انسان را به چالش کشیده تا بهتدررج ضرورت مطالعه تجربد و ابعاد
روانشناختد انسان محسوستر شود .و ارن اهایت تا آنجا پیش رفته که مضاف بر ارنکه معرفت نفس از سو
تعلیاات درند تزو سودمندتررنها معرفد شود؛ هاه تغییر و تحول در اتتااع را ه قائ به او بدانند 1از هاین
منظر و باوتود تأکید بر قبول اهایت من را خورشتن اما برا ارجاد تغییر و تحول «من» به رک متغیر درگر به
نام «شناخت» نیاز دارد به بارتدرگر برا ارجاد تغییر و تحول در تامعه «من» را «خورشتن» به املد درگر
نیاز دارد که آن را مدشود «شناخت» نامید.

اصطلاح «شناخت» سابقها طولاند دارد و به دوران رونان باستان برمدگردد )(Houwer,Holmes, 2016:3

و تولد مفهوم شناخت را ه معاول ًا به هاارشد که درباره نظرره اطلا ات به سال  1411و « انستیتو تکنولوژ
ماساچوست» ) ،(MITبرگزار شد مربوط مددانند .اما تعررفد تامع از شناخت در حوزه روانشناسد شناختد
متعلق به «نیسر» 0در قرن  02است آنجا که او مدنورسد :اصطلاح «شناخت» را مدشود برحسب فرآرندهارد
تعررف کرد که بهوسیله آنها درونداد حسد تغییر مدکند کاهش مدرابد .بسط داده ذخیره بازرابد و به کار
بسته مدشود(.شفیعد قاس زاده  .)104 :1644در تعررف ارائهشده از «نیسر» پرواضح است که انسان برا انجام
هر کار به رک امل به نام شناخت نیاز دارد؛ رعند شناخت املد است که در هر کار که رک انسان ماکن

1

ک مُغَیِّراً نِعْ َاةً أَ ْنعَاَها َلى قَوْمٍ حَتَّى رُغَیِّرُوا ما بِ َأنْفُسِهِ ْ وَ َأنَّ ال َّلهَ َساِیعٌ َلِی ٌ .سوره انفال آره 16
ن اللَّ َه لَ ْ رَ ُ
ذلِکَ بِأَ َّ
Ulric Neisser
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ال کند

است انجام دهد دخیل است و در صورت مفقود شدن ارن امل نبارد انتظار داشت که فرد بهگونها
که منافع شخصد ملد و...تأمین شود.
بنا بر آنچه ذرل مفهوم شناخت آمد مدشود ارنگونه نتیجه گرفت که مهات تنگ شناختد با ل به
اهایت شناخت برا اتخاذ تصای گیر در هر دودسته نخبگان و وام در پیش آمدها تار در تامعه در
گام اول سعد خود را بر آن مدگذارد که امل شناخت را دستکار و تغییر دهد تا فرد خواسته و نخواسته به
املد تبدرل شود که نسبت به وظارف خواستهشده برحسب نقش پذررفتهشدهاش در تامعه نتواند بهدرستد
ورود کرده و ال ناارید.
ب :اخلال درروند اتخاذ تصمیمگیری گام دوم جنگ شناختی
انسان برا تصای گیرها خود از دو قوه « قل» و «احساس» استفاده مدکند ارن تاله ترتاه گفته
افلاطون است که معتقد بود «روح انسان هاانند ارابها است که توسط دو اسب «خرد و احساس» به حرکت
درمدآرد .هرچند در زمان کنوند دانشاندان احساس را مانع تصای گیر (خردورز ) درست مددانند (Focus

) ،Economic, 2005:75اما مدشود نظرات درارنباره را در دودسته کلد تقسی کرد؛
دسته اول کسا نداند که به اصل «سود و زران» استناد کرده؛ و معتقد هستند قلانیت بر اساس سود و زران
بر احساس مدچربد .دسته دوم معتقد به گفته افلاطون هستند و مدگورند انسان در تصای گیر و رفتار خود از
هردو خرد و احساس بهره مدگیرند.
برا اتخاذ تصای گیر بارد پنج مرحله را طد کرد :
 .1شناسارد و تعررف مسئله
 .0تلاش برا پیدا کردن راه حل
 .6بررسد واقب ناشد از هر راه حل
 .4انتخاب رکد از مدلها تصای گیر
 .1بکاربردن رکد از مدلها تصای گیر و اتخاذ تصای ((Render.1992:7
حال اگر فرد را افراد نتوانند بطور مثال درهاان مرحله اول در مسالهرابد و تعررف آن (شناخت مشکل) درست
ورود کنند رقینا نادتواند خروتد کارشنان رک تصای گیر منطقد باشد .به بارتدرگر در تامعه ماکن است
مساله را مشکلات زراد وتود داشته باشد اگر نخبگان تامعه در شناسارد و شناخت مشکلات راه را اشتباه رفته
باشند و را در اه و مه کردن آن دچار خطا شوند رقینا آن تامعه به سو توسعه گام برنخواهد داشت .هاچنین
طرف درگر ارن سکه آن است اگرچه مشکل شناسارد و مشخص شود اما تصای درستد که درمانگر مشکل باشد
36

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جایگاه جنگ شناختی...؛ گوهرپورقلعه رودخانی و روحی دهنبه

اتخاذ نگردد باز ه خطر بد ثباث شدن تامعه خواهد رفت اگر چه ما حتد مدتوانی بگوری با انباشت مشکلات و
دم تواناند در رفع ارن مشکلات تامعه به سو فروپاشد میل پیدا خواهد کند.
رسانه ابزار جنگ شناختی
در تعررف رسانه گاهد آن را صنعت دانستهاند بهطور که محصولات خدمات اطلا اتد و سرگرمد را تولید
کرده ومدفروشد )(Hang, Weeze, 2007:6؛ هاچنین آن را وسیلها در تهت برقرار ارتباط میان دو را
چند انسان ذکر کردهاند که گاهد با ابزار طبیعد هاچون لاس کردن را صدا زدن و ..منعقد مدشود؛ گاهد ه
با ابزار که مصنوع وساخته دست انسان است هاانند کتاب و نقاشد و ..اما قس درگر از روش و ابزار ارتباط
مرهون تکنولوژ است آنجا که وسارلد هاچون رادرو تلورزرون و ..برا برقرار ارتباط به کاک انسان مدآرند
) .(Danesi, 2012:168در هر صورت رکد از مه تررن کارکرد رسانهها برقرار ارتباط است .ارتباطد که
ماکن است رک سوره را تعاملد باشد که هاین امل اهایت رسانه ها را تعیین مدکند.
با گسترش ارنترنت در وسعت تهان و رسوخ آن در تاامد ابعاد زندگد توامع بشر و ارجاد سکوها
(پلتفروم) و تکامل هوشاندساز رارانهها و تلفن هاراه شاهد ارجاد رسانهها موسوم به اتتاا د هستی تا
مردم الخصوص نوتوانان و توانان اقدام به ارجاد شبکهها اتتاا د را روابط اتتاا د با افراد درگر
ناارند) .(Akram, 2017: 347شبکهها اتتاا د تا آنجا پیش رفته که ابعاد بینالاللد رافته وتا بخش
ا ظ زندگد انسان قرن  01وابسطه به ارن حوزه شود آمار خیره کننده  11درصد ضورت نوتوانان آمررکارد
در رکد از شبکهها اتتاا د اق نفوذ ارن سبک از رسانهها را در بدنه اتتاا د الخصوص نوتوانان مد رساند
).(Mishra, 2017:973
آمار استفاده رسانه ها اتتاا د در دنیا خبر از ضورت  1171درصد را مددهد که روزانه بیش از 0
سا ت و  01دقیقه در آن وقت صرف مدکنند .ارن آمار هاچنین گستردگد ضورت آن را در سطح دنیا ه
نشان مددهد بگونها که  41درصد از مردم اروپا شاالد  44درصد مردم اروپا غربد  40درصد مردم
آمررکا شاالد  14درصد از مردم آمررکا تنوبد  14درصد از مردم تنوب شرقد آسیا  11درصد از مردم
اقیانوسیه  41درصد مردم تنوب آسیا  66درصد از مردم آسیا مرکز  11درصد از غرب آفررقا و  4درصد
آفررقا مرکز در شبکه ها و رسانه ها اتتاا د ضورت دارند).)Chaffey, 2022
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ارن حج لاقهمند مردم به ضورت و استفاده از شبکه اتتاا د لاوه بر تأکید بر اهایت آن در رصهها
سیاستگذار با ث شده تهاند مواز با تهان واقعد به وتود آرد تا تنس ارتباطات شکل و شاارل مجاز
به خود بگیرد تا به آن لقب انقلاب ارتباطات بدهند(رحاانزاده  .)16 :1644انقلاب ارتباطات کاک کرده است که
امروزه بهدوراز هر آرین تشررفاتد رساد که در دنیا واقعد وتود دارد مردمان سراسر دنیا باه به مراوده
بپردازند و به درگر سخن درگر نیاز به دررافت اتازه اقامت را شناسنامه بینالاللد برا ورود به سرزمیند نیست
بلکه با نصب رکد از اپلیکیشن ها مرسوم بهراحتد مدشود با دنیا ارتباط برقرار کرد .که ارن نکته با ث شده
است تا کاربران با تأثیرپذرر از هادرگر به شکل رک کل واحد دربیارند و دست به تولید فرهنگ مخصوص به
ارن فضا بزند که ارن امر با ث شده ضان تضعیف قدرت ملد دولتها گاانهزندها به ساتد برود که در آرنده
اگر ملتد مجاز با اقوام مختلف با پرچاد واحد اد ا کشور مستقل از هر چارچوب ملد کند نبارد تا
تعجب براراان باشد .به نظر دنیا به سات حکومت کردن اپلیکیشنها متعلق به شبکه اتتاا د پیش مدرود.
ناظر به گفتهها بالا بارد اذهان داشت که دسترسد طیفها مختلف مردم به رسانهها اتتاا د با ث
شده است تا مهات تنگ شناختد برا استفاده از ارن فضا وسوسه شود وسوسها که او را ترغیب کرده دو گام
اساسد خود رعند «اخلال در قوه شناخت شهروندان و نخبگان» و «اخلال درروند تصای گیر آنان» را بر بستر
رسانه لدالخصوص شبکهها مجاز و تعاملد بنا کنند .ناگفته نااند که خشونت که از ورژگدها ذاتد هر
تنگ است را نادشود بهراحتد در ارن رصه مورد شناسارد قرارداد اما مهات تنگ شناختد با سرمارهگذار
و برنامهررز برو رسانهها و شبکهها اتتاا د بانفوذ در لارهها مختلف اتتااع و با تزررق اطا ات بعضاً
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نادرست اقدام به تخررب قوه شناختد افراد مدکند تا امکان نافرماند اتتاا د و بدثباتد فراه شود( Bjørgul,
.)2021
جنگ شناختی
پیوست تاررخد

تدردتررن نوع از از انواع مختلف تنگ نورن است

تکنیک

اخلال در قوه شناخت و تصایگیر

اصول

مهات با توسل به رسانه در قوه شناخت افراد تامعه اخلال ارجاد مد کند تا او موفق اتخاذ تصای در
راستا تارگاه اتتاا د خود نشود.

حوزه ها درگیر

نخبگان و وام تامعه

ابزار

رسانه و شبکه اتتاا د

اهداف و پیامدها

نفوذ و بد ثباتد فروپاشد و نابود از درون

منبع

تدول بنابر رافتهها نگارنده تنظی شده است

الف :تجزیه و تحلیل مقایسه ای جنگ شناختی با جنگ های نوین
.1پیشنه تاریخی
با وتود ارنکه تنگ رواند را در زمره تنگ ها مدرن قرار داده اند ارن مدرن بودن ارن نوع از تنگ به
معنا نبودن را دم بهره مند مهات در تنگ از نوع کلاسیک را باستاند آن نیست بلکه مدرن شدن تاکتیک
و تکنیک ها ارن تنگ به واسطه ابزارها مدرن هاچون رسانه است و ارن در حالد است که تنگ الکترونیک
دهه  1422و با اختراع ارتباط تجهیزات ارتباطد بد سی رادار و ...مورد توته قرار گرفت .به بارت درگر با ورود
ابزارها ها هاچون بد سی به نوان تنگ افزا تنگ الکترونیک متولد شد
سومین نوع از تنگ نورن تنگ اطلا اتد است که به ز کارشناسان ارن نوع از تنگ در دهه  1442وارد
معادلات امنیتد شد اما با وتود ارنکه پیشینه تنگ ساربر را در تنگ الکترونیک بارد تستجوکرد اما هاگیر
شدن ارن تنگ هاراه با گسترش ارنترنت و استفاده از تجهیزات درجیتال در مراوات روزانه لت متولد شدن ارن
تنگ مد باشد اما در ارن میانه از نظر سابقه تدردتررن نوع از تنگ شناختد است هرچند لوم شناختد به
سال  1411برمد گرد اما مطرح شدن شناخت به نوان رک تنگ در رک دهه اخیر برمد گردد و شکل
تکامل رافته انواع درگر تنگ ها نورن است.
 .2تاکتیک و تکنیک
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تکنیک ها تنگ رواند را برچسبزدن اهررانساز ارجاد تفرقه و تضاد کلدگورد شارعه دروغ تکرار
ترور شخصیت تظاهر به بدطرفد و توسل به ترس دانسته اند و مهات در تنگ الکترونیک سعد مد کند از
فناور الکترونیکد به اهداف خود دست رابد تکنیک ها مختص به تنگ اطلا اتد در دو سطح تاکتیکد و
استراتژرک و لاره مدرررت اطلا اتد قابل تبین است
در تنگ ساربر نیز مهات با تاکتیک ها هاچون تاسوسد خرابکار مختل کردن ارتباط شبکها رارانهها
اختلال در زررساختها هاچون برق و ارتباطات حالات تبلیغاتد هاچون افشا حقارق شرمآور و دروغپراکند
اختلال اقتصاد -در بازار سهام سیست ها بانکها حالات غافلگیرکننده به دنبال اهداف خود است اما مهات در
تنگ شناختد با کاک ابزارها خود دنبال اخلال در قوه شناخت و قدرت تصای گیر است.
.3جامعه هدف
مهات در تنگ رواند ساربر اطلا اتد شناختد به گونه ا حالات خود را سامان مد دهد که بخش
ها نظامد و غیر نظامد را در بر بگیرد و به بارت بهتر مهات را مهاتاین در ارن نوع تنگ ها هاه ابعاد
تامعه را مورد هدف قرار مد دهند اما در تنگ الکترونیک تامعه هدف مهات فقط بخش نظامد است و
تلاشد در متلاشد کردن افکار اومد و ...کشور قرباند ناد کند.
.4ابزار
مهات در تنگ رواند سعد دارد از هر ابزا برا پیشبرد اهداف خود دست پیدا کند رعند هاه چیز مد
تواند ابزار تنگ رواند باشد و در تنگ الکترونیک رادار ماهواره مخابراتد و ...ابزارها هستند که مهات در ارن
تنگ برا دست رابد اهداف خود از آن بهره مد برد .در تنگ اطلا اتد ه بد افزار کرم ها رارانه ا اسب
ترورا باب منطقد از تاله ابزار مهات در ارن تنگ است که بخشد با ابزار ها تنگ ساربر که بد افزارها
فیشینگ و ..هستند مشابه هستند .اما مهات در تنگ شناختد سعد دارد نهارت بهره را از رسانه ها ؛ لد
الخصوص رسانه ها اتتاا د ببرد.
.5اهداف و پیامدها
رکد از مهاتررن ارن پیامدها تنگ تأثیر آن بر سلامت رواند تاعیت غیرنظامد تامعه است که به ز
کارشناسان در تنگ رواند زنان بیشتر از مردان آسیب ها روحد و رواند را متحال خواهند شد هاچنین
مهات در ارن تنگ به دنبال آن است تا دشان را مجبور مد کند تا از نیات خود دست بکشد و موقعیت نسبد
خود را در محیط تهاند تصدرق کند .در تنگ الکترونیک اما مهات با قوه نظامد طرف است و سعد دارد با
نابود کردن و از کار انداختن سلاحهاو تجهیزات نیرو انساند و سیست ارتباطد رقیب را فلج کند.
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مهات تنگ اظلا اتد با توسل به ابزارها که در اختیار دارد بر رو کنترل ترران اطلا ات هدف گذار
کرده است هدفد که مهات تنگ ساربر با توسل به الیات نفوذ سرقت و تخررب به دنبال تسلط بر تامعه
هدف است و ارن هدف در میدان تنگ شناختد با توسل به استراتژ ها هاچون نفوذ و بد ثباتد به دنبال
فروپاشد تامعه هدف خود است.
.6اصول
قبل از مواته مستقی ما بین دولت ها و بازرگران رصه بین الالل اولین تنگ رواند ما بین دو طرف شروع
مد شود بعبارت درگر تنگ رواند اولین مرحله مواته در هر تنگد است و ارن امر در تنگ رواند با اقدام با
شناسارد مکان رابد و رهگیر تجهیزات و امکانات الکترونیکد قرباند از سو مهات صورت مد گیرد که سعد
مد کند با ارن کار سعد مد کند میزان استفاده موثر طرف مقابل از امواج الکترومغناطیس را به حداقل رساندن و
را به کل محروم کند تا نتواند اقدام به الیات موثر و بازدارنده را تهاتاد ناارد .در تنگ اطلا اتد ه مهات با
تاام قدرت اقدام به نفوذ بهره بردار تخررب اطلا ات انهدام سامانه ها اطلا اتد و انهدام زررساختها حیاتد
و حساس مد ناارد تا قرباند را فلج کند .مهات در تنگ ساربر با در نظر گرفتن کاربرد دوگانه ابزارا خود و
هاچین اذ ان به ارنکه مدافع و مهات تنها بخشد اندکد از فضا مجاز را مورد استفاده قرار مد دهند سعد
مد کند بخش مورد استفاده طرف مقابل را تصاحب کند تا در کنترل حررف موفق باشد .در تنگ شناختد
مهات سعد دارد با توسل به رسانه در قوه شناخت و تصای گیر تامعه هدف اخلال ارجاد کند تا خود آن
تامعه به اشتباهات محاسباتد که انجام مراحل فروپاشد تامعه را فراه کند.

انواع تنگ

پیشینه تاررخد

رواند

به باستان برمد برتسب زدن
ترس
گرد

الکترونیک

دهه 1422

تکنیک

تامعه هدف

ابزار

اهداف و پیامدها اصول

نظامد و غیر
نظامد

هاه چیز رک
ابزار تنگ
رواند است.

تأثیر آن بر
سلامت رواند
تاعیت
غیرنظامد
تامعه

با حوزه نظامد
بهره گیر از ارتباط پیدا مد
کند و با افکار
ابزار درچیتال
اومد سروکار
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اولین تنگ در هر
سطحد است که
رخ مد دهد.

نابود کردن و از به حداقل رساندن
رادار ماهواره کار انداختن و را محروم کردن
میزان استفاده
سلاحهاو
مخابراتد و...
موثر طرف مقابل
تجهیزات
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امواج
نیرو انساند و از
الکترومغناطیس
سیست
ارتباطد.

ندارد

سطح تاکتیکد
هاه حوزه ها
و استراتژرک و
تامعه
لاره مدرررت
اطلا اتد قابل

اطلا اتد

دهه 1442

ساربر

فراگیر شدن تاسوسد
خرابکار
ارنترنت

هاه بخش
ها نظامد و
غیرنظامد

نفوذ بهره بردار
ورروس ها و بد
تنگ اطلا اتد تخررب اطلا ات
افزار کرم ها
به دنبال کنترل انهدام سامانه ها
رارانه ا اسب
ترران اطلا ات اطلا اتد و انهدام
ترورا باب
زررساختها
است
منطقد
حیاتد و حساس

بد افزارها
فیشینگ

الیات نفوذ
سرقت و
تخررب نهارت
تسلط بر تامعه
هدف

نفوذ و بد ثباتد
اخلال در قوه
نخبگان و وام رسانه و شبکه
فروپاشد و
و
شناخت
اتتاا د
تامعه
نابود از درون
تصای گیر

شناختد

تدردتررن

منبع

تدول بنابر رافتهها نگارنده تنظی شده است

ابزارها ارن
تنگ به طور
منحصر به فرد
دارا کاربرد
دوگانه هستند.
مهات با توسل
به رسانه در قوه
شناخت افراد
تامعه اخلال ارجاد
مد کند

ب :وجه شباهت و تفاوت
 .1شباهت
اولین و اساسدتررن وته شبهات ما بین تنگ ها نورن «دانش پاره» بودن آن است ارن به آن معنا نیست
که تنگ ها گذشته از دانش بد بهره بودند بلکه حج بهره مند از دانش در تنگ نورن به مراتب بیشتر از
ناونهها سابق خود است بطور که هاین امر با ث پیچیدگد بیشتر تنگ شده؛ با ث مد شود تا هاه
بازرگران در ارن رصه نیازمند به سطحد از دانش و تسلط در حوزه فناور ه باشند و از هاین منظر قادر به
اد ا خواهی بود که ماهیت تنگها نورن و مدرن دانش و کیفیت ارن تنگها را میزان تسلط در حوزه لاد
مشخص خواهد کرد.
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دومین ورژگد مشترک میان تنگها مشترک تخصصد شدن حوزهها تنگ بر اساس اهداف و
تجهیزات است که هاین امر با ث تربیت نیرو انساند ماهر ابزار و سیست ها مخصوص به خود شده است
که به نظر خواسته و نخواسته در کنار نیرو ها چند گانه زمیند دررارد فضارد و هوارد بارد ارن پنچ مدرن
از تنگ؛ رواند اطلا اتد الکترونیک ساربر و شناختد را ه اضافه کرد.
سومین ورژگد مشترک در تنگ نورن ک اهایت شدن ده و ده نیرو نظامد است رعند در تنگ
نورن رک نفر نیرو متخصص مد تواند رک لشکر را فلج کند و هاین امر با ث شده که تعدد افراد در ارن نوع از
تنگ ملاک برتر نباشد بلکه آنچه مه است تخصص افراد و میزان آگاهد و تسلط در ماموررت ها ارن نوع از
تنگ است.
چهارمین ورژگد مشترک ارن تنگ ها بهره مند از ابزار ها مشترک است بطور که هاه ارن نوع از
تنگ ها از بستر ارنترنت و ارتباطات سیار نهارت بهره مد برند و و هاین امر با ث در ه تنیدگد ما بین ارن
تنگ شده که به راحتد قابل تاارز ه نباشی و از سو درگر قابل پیش بیند است که با مدرررت ارنترنت و را
تارگزرن شدن بستر درگر چه بسا ارن تنگ ها ه محلد از ا راب نخواهند داشت.
 :2تفاوت
اولین و مهاتررن تفاوت ما بین تنگ ها نورن «افکار اومد» است بطور که میزان درگیر شدن افکار
اومد تامعه به واسطه بکارگیر تکنیک ها مهات تنگ ها نورن و تارکز مهات بر رو تنگ ها
وام و خواص مد تواند ارن نوع از تنگ را از ه متفاوت مد ناارد.
بطور که مهات در تنگ ها هاچون رواند و ساربر اطلا اتد بر رو افکار اومد سرماره گذار
کرده است تنگ الکترونیک تارکز خود را بر رو بخش نظامد و تجهیزات ارن حوزه متارکز کرده است.
دومین تفاوت اده ما بین تنگ ها مدرن وتود بستر لازم در تامعه هدف است بطور که در مهات در
تنگ ها رواند الکترونیک ساربر اطلا اتد بارد توانا ارجاد بستر لازم را در تامعه هدف داشته باشد رعند
برا خلق بستر منتظر تامعه هدف ناد ماند اما در تنگ شناختد مهات نیازمند بستر لازم در تامعه هدف
است به بارت درگر بارد شرارط در تامعه برا ورود مهات ارن نوع از تنگ مدرن فراه شود.
سومین تفاوت اده ما بین تنگ ها مدرن تکیه بر وامل خارتد و داخلد اهداف مورد نظر را دنبال مد
کند بعبارت درگر مهات در تنگها اطلا اتد رواند ساربر و الکترونیک در راه رسیدن به هدف بخش اده
از تواناند خود را در امل خارتد تستجو مد کند اما تنگ شناختد تنها تنگد است که برا رسیدن به
هدف خود که هاان فروپاشد است نقش امل داخلد راپر رنگ مد کند.
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نتیجه گیری
ه زمان با آغاز تنگ سرد مابین ابرقدرتها غرب و شرق و کیفت و چگونگد مقابله آنان خبر از پوستانداز
تنگ داشت تا با ناونهها سابق و کلاسیک خود در ابزار و روش متفاوت به نظر بیارد بهطور که ارن متفاوت
بودن را مبدع تنگ نورن دانستهاند که برا ناونه مدتوان به تنگها نیابتد در برهه زماند اواخر قرن  02را
شاهد مثال آورد؛ اما با گسترش شبکه تهاند ارنترنت و هاهگیر آن تنگ ه وارد مرحله تدرد از حیات
دوران مدرن خود شد بهطور که امروزه تنگها که در بستر ارنترنت رخ مددهند هاانند ساربر
الکترونیکد اطلا اتد و ...ازارندست هستند که هرکدام به سه خود لاوه بر پیچیدهتر شدن ابعاد تنگ بهمراتب
خطرناکتر و ک هزرنهتر از ناونها گذشته خود دانسته مد شوند.
گسترش ارنترنت و امکان بهرهمند هاگاند از آن و تولید و رضه نسل تدرد پلتفرم ها شبکه اتتاا د و
استقبال گسترده مردم از آن مهات را به ارن نتیجه رسانده که با بهره گیر از ان فضا در راستا اهداف خود
برنامه ررز کند بطور که کارشناسان معتقد هستند میدان نبرد در قرن  01ذهن و مغز انسان خواهد بود چرا
که مهات تنگ شناحتد با توسل به رسانه ها لد الخصوص شبکه اتتاا د و با اتخاذ استراتژ ها هاچون
بدثباتد و نفوذ و با مخدوش کردن ذهن و مغز انسان؛ قدرت شناخت او را تخررب ناارد تا او نتواند با شناخت
درست از تارگاه خود به وظارف محوله فرد و اتتاا د متناسب به تارگاهش تامع ال بپوشاند.
فلذا تنگ شناختد با وتود تفاوت ها که با درگر تنگ ها مدرن دارد اما در ه تندرگد ارن تنگ با
تنگ ها مدرن درگر ه پر رنگ است بطور که مد شود تنگ شناختد را ناونه و ورژت پیشرفته درگر
تنگ ها نورن مدرن دانست .به بارت درگر مهات در تنگ شناختد برا رسیدن به اهداف خود که هاان
فروپاشد از درون است سعد دارد با استخدام درگر تنگ ها نورن و البته بهره مند از نقاط قوت آنان به ارن
هدف نارل آرد.
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