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 خالصه اجرایی

های بسیج، مفهوم جدیدی  طی سخنانی در جمع فرماندهان گردان 1311آبان ماه سال  1رهبر معظم انقالب اسالمی در 

چگونگی نفوذ دشمن به به ادبیات سیاسی و امنیتی کشور وارد کردند. معظم له ضمن تشریح « نفوذ»را تحت عنوان 

 ساخت قدرت در کشور، فرمودند:

نفوذ دو جور است: یک نفوذ موردی است، نفوذ فردی است؛ یک نفوذ جریانی است. نفوذ موردی خیلی نمونه  »

ی  ودستگاهی دارید، یک مسئولی هستید؛ یک نفر را با چهره که فرض کنید شما یک دم دارد، معنایش این است

که او دوست  شما بفرستند؛ شما خیال کنید دوست است درحالی ی شده، با ماسک در مجموعه بزکشده،  آرایش

نیست، تا او بتواند کار خودش را انجام بدهد؛ گاهی جاسوسی است که این کمترینش است؛ یعنی 

ما ترینش جاسوسی است، خبرکشی و خبردهی است؛ گاهی کارش باالتر از جاسوسی است، تصمیم ش اهمّیّت کم

گیر هستید، میتوانید یک حرکت بزرگ یا  را عوض میکند. شما یک مدیری هستید، یک مسئولی هستید، تصمیم

آید کاری  جور انجام بدهید این به نفع دشمن است، او می مؤثّری انجام بدهید، اگرچنانچه این حرکت را این

ها سابقه هم دارد؛ فقط هم  ی دستگاه همهسازی. در  جور انجام بدهید؛ یعنی تصمیم میکند که شما حرکت را این

 .«های روحانی و دینی و مانند اینها هم همیشه وجود داشته های سیاسی نیست، دستگاه دستگاه

 ایشان همچنین در رابطه به احتمال جناحی شدن تعریف مفهوم نفوذ بیان داشتند:

ی جناحی  ی نفوذ جناحی شد، استفاده ها واکنش نشان میدهند؛ آقا! مسئله نفوذ که ما میگوییم، حاال بعضی » 

ی نفوذ نکنند، اسم  ی جناحی نکنند، بحث بیهوده درباره ها کاری ندارم. خب، استفاده کردند؛ من به این حرف

ولی هر حرفی زده میشود، هر کار جدّی  نفوذ را بدون محتوای الزم مطرح نکنند؛ اینها را ما کاری نداریم

 .«شود[، از اصل واقعیّت نفوذ غفلت نشود؛ غفلت نکنیم که دشمن درصدد نفوذ است ]می

های نظری در قانونمند کردن مبحث  های استراتژیک الزم دانسته است تا در جهت ترسیم چارچوب مرکز بررسی

های مرسوم  ات، شیوه های نفوذ و اثرگذاری منفی، روشدر کشور،  موارد نفوذ و نشت اطالع« نفوذ و ضدنفوذ»

 ضدنفوذ و ضداطالعات را بر اساس تعاریف ارائه شده در متون اصلی ادبیات اطالعات و ضد اطالعات ارائه کند. 

 اند از: های این مرور ادبیات در مسئله نفوذ عبارتمهمترین حیطه

 گیرد؟ نفوذ به چه منظوری صورت می .1

 نفوذ شامل چه مواردی است؟اشکال متنوع  .1

 های فرایند ضدنفوذ چیست؟ راهبردها و تاکتیک .3
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شود که بدانیم در صورت نبود تعریف اجماعی درباره  اهمیت تشریح چارچوب برای مفهوم نفوذ آنگاه مشخص می

شد تا رفته  نفوذ و همچنین بسط نگاه تنگ نظرانه و یا جناحی از این موضوع در بدنه نظام اجرایی کشور، سبب خواهد

رفته عرصه باز سیاسی و امنیتی کشور، تنگ شده و در نهایت به استحاله مصالح و منافع عالیه نظام و کشور خواهد 

بیانجامد. در این رابطه، مهمترین تبعات راهبردی که از نبود تعریف جامع و حقوقی از پدیده نفوذ پدید خواهد آمد 

 عبارت اند از:

 های اثرگذار ملی  ظری در نهادهای اطالعاتی نسبت به شخصیتاحتمال ظهور فضای تنگ ن .1

 های راهبردی مشاوران و متخصصین اثرگذار کشورمحدودیت جدی پیرامون نظرات و گزارش .1

 های راهبردی در فرایند اجرایی شدنکاهش صراحت و اثرگذاری گزارش .3

 سایه رکود بر فضای ایده پردازی و مشاوره تخصصی در نهادهای راهبردی .1

 افزایش دامنه اقتدار نهادهای اطالعاتی و امنیتی نسبت به نهادهای سیاسی و اجرایی .1

 به حاشیه رانده شدن متخصصین متعهد در سایه سوء ظن  .6

 نقض احتمالی حقوق شهروندی .7

 گسترش تفسیر مضیغ نسبت به اطالعات آشکار و تفسیر موسع از اطالعات غیرحساس .8

اتی نهادهای اطالعاتی از تمرکز بر ضداطالعات خارجی بر رصد انحراف هدف گذاری در ماموریت های ذ .1

 عوامل داخلی

 اخالقی و اتهام زنی در جناح های سیاسی و نهادهای راهبردی رقیب بروز فضای بی .12

 توصیه

شود به منظور جلوگیری از بروز پیامدهای منفی بسط دامنه تعریف و یا نبود تعریف روشن از پدیده نفوذ در  پیشنهاد می

 کشور، اقدامات زیر مدنظر قرار گیرد:

 نویس در باره مفهوم پردازی و اشکال متنوع نفوذ تهیه پیش .1

 ارائه پیش نویس به شورایعالی امنیت ملی و تصویب تعاریف و تحدید حدود روشن از اشکال نفوذ .1

ی از بروز تفسیر توجیه مناسب نهادهای اطالعاتی، امنیتی و انتظامی نسبت به مصوبه شورا در راستای جلوگیر .3

 نادرست از مصوبه آتی

 ابالغ مصوبه قانونی حدود نفوذ و ضدنفوذ به نهادهای اجرایی و راهبردی کشور .1
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 منابع اطالعاتی 

 1«مدیریت خبر در کار اطالعاتی»نظر و نویسنده کتب اطالعاتی و امنیتی در کتابی تحت عنوان  ، صاحب1ادوارد والتز

 کند. اینگونه تقسیم بندی می 1«شیوه گردآوری»و  3 «دسترسی»های اطالعاتی را با توجه به  منابع داده

)برای مثال، مناطق ممنوعه، ارتباطات ایمن یا  6«بسته»و  1«آشکار»ها را به منابع  وی بسته به میزان دسترسی به منابع، آن

 کند.  بندی می های پنهانی( تقسیم فعالیت

 کار منابع آش .1

های کامپیوتری( و  های الکترونیک )ارتباطات مخابراتی، تصاویر ویدئویی و شبکه دلیل دسترسی فزاینده به رسانه به

های جهانی تبدیل شده است.  نیز به منبعی فزاینده از داده 7«اطالعات منابع آشکار»گسترش جهانی کشورهای باز، 

ار گیرد و با عبور آن از فیلترهای مختلف، اعتبارسنجی شود، اما منبع هرچند اطالعات منابع آشکار باید مورد بررسی قر

 (.Waltz, 3002: 23)اقتصادی خوبی از اطالعات عمومی بوده و کمکی به دیگر منابع است 

صورت پنهانی برتر از  دست آمده به گذاران و افسران اطالعاتی بر این تصور هستند که اطالعات به بسیاری از سیاست

وجود، تمایز میان منابع آشکار و پنهان چندان واضح نیست. در نظارت و تحلیل  از منابع آشکار است. با این اطالعات

های ضداطالعاتی، منابع آشکار غالباً از اهمیتی برابر  مشکالتی نظیر تروریسم، گسترش تسلیحات کشتار جمعی و فعالیت

ممکن  1و دسترسی ویژه 8بندی شده پشت دیوارهای طبقه ات پنهانشده دارند. اطالع بندی یا حتی فراتر از اطالعات طبقه

در مقابل  12«اطالعات منابع آشکار»اهمیت دانستن  است ارزشی بیشتر از اطالعات در دسترس مردم نداشته باشند. کم

های اطالعاتی  ها از هزینه بیشتری نیز برخوردارند،  برای اداره سازمان آن  یابی به اطالعات پنهانی که در صورت دست

مناسب نیست. همچنین باید به این مسئله توجه داشت که بخش خصوصی برای کسب اطالعات آشکار عاملی مهم در 

 ,Mercado)شود. بنابراین نهادهای اطالعاتی باید توجه خاصی به این موضوع داشته باشند  این زمینه محسوب می

3003.) 

ها  باشند؛ آن طور کامل در موازی یکدیگر یا متمایز از هم نمی وجه به  هیچ های آشکار و پنهان اطالعات به جریان

های  شوند. برخی مواقع، گزارشات پنهانی ترکیبی از بخش غالباً با یکدیگر ترکیب شده و نیز وارد قلمروی دیگری می

                                                           
1. Edward Waltz 

3. Knowledge management in the intelligence enterprise 

2. access 

4. collection means 

3. open 

6. closed 

7 .open source intelligence (OSINT) 

8. classification 

9. special access 

10. open source intelligence (OSINT) 
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  شده که به بیرون نشت کرده، بندی ها مبادرت به انتشار اطالعات طبقه باشد. برخی مواقع نیز روزنامه مختلف مطبوعات می

 (.Mercado, 3003)تواند مورد استفاده نهادهای اطالعاتی کشورهای دیگر قرار گیرد  کنند که می مبادرت می

تحلیلی برتر از  لحاظ ارزش گونه اطالعات به هایی غیرقابل تمایز از اسرار هستند، بلکه این تنها زمان منابع آشکار نه

 های زیر مورد توجه قرار داد: توان از جنبه اطالعات را می  شده هستند. ارزش این بندی اطالعات طبقه

جایی که امکان حضور مأموران و  -دهد  های دور از کشور روی می که بحرانی در برخی بخش : زمانی11سرعت

ای و اینترنتی  گذاران اطالعاتی در وهله نخست به خبرهای رسانه گران و سیاست تحلیل –عوامل اطالعاتی وجود ندارد 

 آورند؛ روی می

نسبت  نگاران، ناظران، گزارشگران تلویزیونی و متفکران بیشتری به نویسان، روزنامه طور قطع وبالگ : به11کمیت

اتی که به اطالعات پنهانی دسترسی دارند، بهتر از افسران اطالعاتی در جهان وجود دارند. هرچند دو یا چند افسر اطالع

شمار منابع آشکار ارزشی  کنند، ولی نظر بر این است که ترکیب قطعاتی از اطالعات بی سپاهی از گزارشگران عمل می

 مراتب بیشتر از گزارشات محرمانه چند نفر دارد. به

که آلوده به دروغ جاسوسان دوجانبه و  دست آمده از منابع آشکار : در اغلب موارد، اطالعات به13کیفیت

 باشد، بسیار کارآمدتر از اطالعات پنهانی ازسوی این افراد خواهد بود. خورده نمی فریب

حتی دقیق را نیز دارای مشکل « اطالعات انسانی»گذاران در بسیاری از موارد  گران و سیاست : تحلیل11شفافیت

مطمئن  خواند، باالی اطالعاتی گزارشی راجع به یک رهبر سیاسی را می که یک افسر رده دانند. برای مثال، زمانی می

داند چه کسی این اطالعات را بیان داشته است.  زیرا از منبع آن آگاهی ندارد و نمی  نیست که این گزارش صحیح باشد،

منابع همیشه در واقع، هرچند منابع اطالعات آشکار برخی مواقع نامشخص هستند، اما در مورد اطالعات سری، 

 نامشخص هستند.

گذاران و حتی همکاران  شده با دسترسی ویژه با سیاست بندی : امکان تبادل اسرار طبقه11سهولت در استفاده

 توانند اطالعات آشکار را بخوانند. حال، تمامی مقامات می گیرد. با این اطالعاتی نیز با دشواری صورت می

تواند تصاویری از بام  می  دها دالر هزینه برای ساخت، پرتاب و حفظ دارد،: یک ماهواره شناسایی که میلیار16هزینه

دالری در سال  122ها تهیه کند. در مقابل، یک نشریه خارجی با آبونمانی  کارخانجات تولید تسلیحات یا بدنه کشتی

 (.Mercado, 3003)ها داشته باشد  تواند تصاویری از داخل کارخانجات یا کشتی می

                                                           
11. Speed 

13. Quantity 

12 .Quality 

14. Clarity 

13. Ease of use 

16 .Cost 

www.irpublicpolicy.ir



                                                                                                                                                       

 انواع و ابعاد مفاهیم،: نفوذ ضد و نفوذ                                

5 

 بستهمنابع  .2

دهند که با محدودیت دسترسی و  هایی را ارائه می های فنی آشکار و پنهان از گردآوری اطالعات، داده هر دو شیوه

واسطه  هایی را از اشیاء قابل تشخیص به نیز ارزیابی  17«اطالعات تصویری»اند.  بودن تحت محافظت قرار گرفته محرمانه

ها،  ین نوع اطالعات مکان، ترکیب و همچنین ویژگی منابع، زیرساختدهد. ا شده از زمین ارائه می تصاویر گرفته

های الکترومغناطیس برای  هم بر سیگنال  18«اطالعات سیگنالی»سازند.  تأسیسات و خطوط ارتباطاتی را مشخص می

. نیاز ها( نظارت دارد های الکترونیک )همچون رادارها( و ارتباطات )همچون ارتباطات مخابراتی صدا و داده داده

را ایجاد کرده  11«گیری شبکه کامپیوتری بهره»های دیجیتالی نیز استفاده از  نوظهور به گردآوری اطالعات از شبکه

ها و نیز  های ارتباطاتی داده های ترافیک شبکه و ورودی ای، خروجی های شبکه است. این شیوه شامل شناخت زیرساخت

نیز شامل  12«اطالعات ارزیابی و عالمات»ای است.  ز کامپیوترهای شبکهگیری ا دسترسی به اتصاالت کامپیوتری و بهره

های قابل  شود. از این نوع اطالعات برای پی بردن به پدیده ای سنسورها می کسب خبر و آگاهی از طیف گسترده

 (.Waltz, 3002: 23) شود های نظارتی و جاسوسی دشمن استفاده می مشاهده از محیط و دستگاه

  

                                                           
17. imagery intelligence (IMINT) 

18. signals intelligence(SIGINT) 

19. computer network exploitation (CNE) 

30 .measurments and signatures intelligence (MASINT) 
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 های منابع اطالعاتی با توجه به میزان دسترسی )آشکار یا بسته( بندی : دسته 1جدول 

 و شیوه گردآوری )انسانی یا فنی(

ی
دسترس

 

نوع 

 منبع
 ها نمونه دسته منبع اطالعاتی

 آشکار

های  شیوه

انسانی و 

 فنی

اطالعات منبع آشکار 

(OSINT) 

 منابع خبری رادیو و تلویزیون خارجی

 ها ها، مجالت، گزارشات، روزنامه کتاب محصوالت چاپی خارجی:

 ها ها و وابسته گزارشات ارسالی ازسوی دیپلمات

گرفته با استفاده از موج کوتاه، تجهیزات مخابراتی و  مکالمات صورت

 اینترنت

 منابع شبکه کامپیوتری خارجی

 )چاپی و الکترونیک( 11منابع خاکستری -

 بسته

های  شیوه

 انسانی

اطالعات انسانی 

(HUMINT) 

 گزارشات مأموران در کشورهای خارجی

 وگوها با پرسنل کشورهای خارجی گفت

 ها از کشورهای خارجی گزارشات از بریده

 های منابع ثالث دوست پیام -

های  شیوه

 فنی

اطالعات تصویری 

(IMINT) 

 تصاویر شناسایی )تصاویر ایستای هوایی و فضایی از زمین(

 ویدئویی از زمین(تصاویر شناسایی )تصاویر  -

اطالعات سیگنالی 

(SIGINT) 

 (ELINT) 11نظارت سیگنالی الکترومغناطیس

 (RADINT) 13اطالعات راداری

 (COMINT) 11نظارت ترافیک ارتباطات

 (FISINT) 11اطالعات سیگنالی تأسیسات خارجی -

گیری شبکه کامپیوتری  بهره

(CNE) 

 تحلیل و نظارت شبکه

 ای رهگیری پیام شبکه

 نفوذ و استفاده از کامپیوترها

اطالعات ارزیابی و 

 (MASINTعالمات )

 های فنی از تمامی منابع دست آمده به شیوه اطالعات به

ای، میکروبی، شیمیایی(، انرژی  استفاده از تأسیسات فیزیکی )هسته -

های رادیویی( مادون قرمز، امواج صوتی، صدای  رادیویی )فرکانس

 مغناطیسی و ترکیب موادمکانیکی، تأسیسات 

                                                           
31.  gray literature  

 های دولتی و کارهای تحقیقاتی فنی آژانس هایهمانند گزارششوند،  آثار ارزشمندی که در منابعی غیر از منابع معمول یافت می

33. electromagnetic signals monitoring (ELINT) 

32. radar intelligence (RADINT) 

34. communications traffic monitoring (COMINT) 

33. foreign instrumentation signals intelligence (FISINT) 
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 گردآوری منابع برای نفوذ

های خصمانه  های اطالعاتی و امنیتی خارجی که در نهایت برای خنثی کردن فعالیت اطالعات مطلوب در مورد سرویس

ای ه های ارتباطاتی، شیوه ها راجع به تأسیسات، رهبری، پرسنل، شیوه گیرند، شامل داده علیه کشور مورد استفاده قرار می

 US Army Offensive Counterintelligence)آید  دست می ها بوده و از منابع مختلف به فریب و منافع آن

Operations, 1983: 3.) 

های دوست یا دشمن ممکن است شامل اسناد رسمی دولتی )برای مثال، راهنمای  منابع آشکار مرتبط با سرویس

ها، مقاالت در  کتاب های تحقیق(، های پارلمان و گزارشات کمیسیون نشستتلفن، بروشورها، گزارشات ساالنه، گزارش 

های پژوهشی  کتاب های شناسایی این کشور، های اسرائیلی در مورد ماهواره ها باشد. مقاالت روزنامه مجالت و روزنامه

ورد اطالعات امنیتی کمیته برآ»و انتشارات رسمی همچون گزارش ساالنه  16«سرویس اطالعاتی آلمان فدرال»راجع به 

 (.Richelson, 3008: 297)هایی از این نوع منابع هستند  مثال  ،18«سرویس اطالعات امنیتی کانادا»راجع به  17«کانادا

گران برخی اخبار  وجود، حتی در این کشورها نیز تحلیل ، منابع آشکار محدود است؛ با این11در مورد جوامع بسته

شده از اقدامات سرویس اطالعاتی و امنیتی خود  ها یا گزارشات ارائه باالی آن نوعی از زیر زبان پرسنل رده حساس را به

نیز از ترتیبات همکاری و آموزشی حاصل های اطالعاتی کشورهای دوست  آورند. اخبار مرتبط با سرویس دست می به

 ,Richelson)شود  های اطالعاتی دشمن می شود. این نوع همکاری همچنین موجب کسب اخبار از فعالیت سرویس می

3008: 297.) 

 تواند اخبار سودمندی را به سرویس بیگانه از قرار زیر ارائه کند:  یک عامل نفوذی می

 32«موش کور»های  اطالعاتی دشمن دارا است. این شخص در یکی از دسته عاملی که پستی رسمی را در سرویس

)کسی که پس از کسب  31«بریده در محل»آید( یا  )کسی که پیش از ورود به یک سرویس اطالعاتی به استخدام درمی

دئولوژیکی یا دالیل ای کند( جای گرفته و ممکن است به موقعیتی در سازمان اطالعاتی دشمن با ارائه اخبار موافقت می

 بر اساس رفتارهای نادرست جنسی یا مالی دست به این کار بزند؛ 31مالی و یا در نتیجه اجبار یا حق السکوت

ها و  های گوناگون ساختار یک سرویس اطالعاتی یا امنیتی، عملیات ها که خبرهای مرتبط با جنبه گیری از بریده بهره

 کنند؛ رهبری را ارائه می

                                                           
36 German Federal Intelligence Service (German: Bundesnachrichtendienst (BND)) 

37 Canadian Security Intelligence Review Committee 

38 Canadian Security Intelligence Service (CSIS) 

39 closed societies 

20 mole 

21 defector-in-place 

23 blackmail 
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 .(Richelson, 3008: 298-400)اطالعاتی خودی در کشورهای هدف  استفاده از پرسنل

همراه داشته  تواند اخبار ارزشمندی به های اطالعاتی رژیم سابق و کنار رفته نیز می دست آمده از سرویس اسناد به

برای سرویس توان از این اخبار برای شناسایی جاسوسان و عوامل رژیم سابق که ممکن است در آینده  زیرا می  باشد،

وزارت امنیت دولتی آلمان »گیری آمریکا از اسناد  اطالعاتی دیگری کار کنند، استفاده کرد. نمونه چنین چیزی بهره

پس از سقوط صدام  31«سرویس اطالعاتی عراق»های زیادی از  پس از اتحاد دو آلمان و دستیابی به پرونده 33«شرقی

 .(Richelson, 3008: 400) حسین بود

های ضداطالعاتی فراهم  های ارزشمندی را برای فعالیت ز منابع انسانی و اسناد، گردآوری فنی هم دادهفراتر ا

  تواند فعالیت خانه کشورهای دیگر در خاک خود می سازد. رهگیری ارتباطات داخلی یک کشور یا سفارت می

 .(Richelson, 3008: 400)رمال کند های اطالعاتی خارجی را ب های اطالعاتی سرویس های امنیتی یا فعالیت سرویس

در  31«اطالعات ارتباطاتی»منابع آشکار یا  نسبت عوامل نفوذی،  ای کارایی کمتری به طور قطع، تصاویر ماهواره به

هایی دقیق را از مکان و  توانند داده حال می های اطالعاتی خارجی دارند. با این ارائه اخبار مرتبط با فعالیت سرویس

هایی که در زمینه حمله مستقیم به چنین تأسیساتی بسیار  داده -های اطالعاتی و امنیتی ارائه دهند  ویستشکیالت سر

ای  با استفاده از تصاویر ماهواره 1223عراق در سال  36«سازمان امنیت ویژه»حمالت دقیق به   سودمند هستند. برای مثال،

 فعالیت ناظران سازمان صورت گرفته بود، انجام گردید و هواپیماهای شناسایی که پیش از آن برای پشتیبانی از

(Richelson, 3008: 401). 

 سازی به وسیله نفوذ خنثی

به سرویس امنیتی  38تواند از طرق گوناگون صورت پذیرد. نفوذ های اطالعاتی دشمن می سرویس  فعالیت 37سازی خنثی

توان مورد استفاده قرار داد. راه دیگر  های آن نیز می تنها برای گردآوری اخبار، بلکه برای ضربه زدن به عملیات دشمن نه

انتقال اخبار به کشور ثالثی است که منجر به اتخاد اقدامی ازسوی آن علیه افسران و عوامل اطالعاتی سرویس دشمن 

دهد. شیوه دیگر در  های امنیتی کشورهای دوست می موارد، سیا چنین اخباری را به سرویس خواهد شد. در بسیاری از

 .(Richelson, 3008: 406)است  31سازی استفاده از مأموران دوجانبه خنثی

                                                           
22 .East German Ministry of State Security (German: Ministerium für Staatssicherheit (MfS) commonly known as the Stasi) 

24. Iraqi Intelligence Service (Arabic: جهاز المخابرات العامة العراقية) 

23 .communications intelligence (COMINT) 

26 .Iraqi Special Security Organization (SSO) (Arabic: اصجهاز األمن الخ ) 

27. neutralization 

28 .penetration 

29. double agent(s) 
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شده و موارد دیگر همچون  بندی آی مسئولیت اصلی برای حفاظت از اطالعات طبقه بی در ایاالت متحده، اف

های ضداطالعاتی آمریکا در خارج از کشور  اطالعات صنعتی را بر عهده دارد. سی.آی.ای نیز مسئول هماهنگی فعالیت

ه در داخل و خارج فعال هستند. هریک از این است. هریک از تشکیالت نظامی نیز دارای واحد ضداطالعات هستند ک

های  کنند عواملی را در سرویس باشند. در بُعد تهاجمی تالش می هایی تهاجمی و تدافعی می واحدها دارای مأموریت

گیری است. در  اطالعاتی خارجی به استخدام خود درآورند تا بفهمند آیا عملیاتی علیه ایاالت متحده در حال شکل

کنند. همچنین برای پی  های خارجی نیز نظارت می شده یا مشکوک سرویس های مأموران شناخته فعالیت حال بر عین

زنند. در بُعد دفاعی هم موارد  های اطالعاتی خارجی دست به عملیات نیز می بردن به اهداف و شیوه کار سرویس

های صنعتی در مورد تهدید  ت و بخشهایی را برای دول احتمالی از جاسوسی را مورد بررسی قرار داده و تحلیل

 کنند.  های خارجی تهیه می سرویس

های  سرویس  های اطالعاتی فراتر از کشف و نظارت بر فعالیت عنوان کارکردی از آژانس هرحال، ضداطالعات به به

 هایی که دست به گردآوری اطالعات اطالعاتی خارجی و تحقیق در مورد احتمال جاسوسی است. تمامی آژانس

کنند حقیقی است  زنند، ، باید همواره مراقب باشند که آیا آنچه گردآوری می های فنی می ازطریق منابع انسانی یا شیوه

گران اطالعاتی  شده ازسوی آنان است. تحلیل یا خیر. این امر نیازمند ارزیابی پیوسته از منابع و نیز اطالعات گردآوری

گیرند  هایی برای کشف موارد خالف قرار می ص آشنا هستند، غالباً در پستکه با کلیت اطالعات راجع به موضوعی خا

(Johnson, 3007: 363). 

دور از چشمان شکارگر  ها و چیزهایی به در همین حال، اقدامات دفاعی دیگری نیز برای حفاظت از اشخاص، مکان

ضداطالعات نیستند، ولی بخشی از یک  دهنده ها لزوماً تشکیل های ناخوانده وجود دارد که هرچند تمامی آن نفوذی

کن  هایشان تا ریشه صحبت در مورد فعالیت طیف حفاظتی هستند که از یادآوری به کارگران صنایع دفاعی برای عدم

گونه اقدامات حمایتی از کارکرد ضداطالعات برای محافظت از اسرار  شود. این کردن یک شبکه جاسوسی را شامل می

 (:Clark, 3007: 69)رنده موارد زیر است کشور هستند که دربردا

خواهید کسی از آن آگاهی داشته باشد، کنترل  ها برای محافظت از اسنادی که نمی : یکی از شیوه12حفاظت اسناد

اسناد  11بندی های اساسی دولت آمریکا برای محدودکردن دسترسی به اخبار شامل طبقه ها است. شیوه دسترسی به آن

ها  قرار دارد. هریک از این دسته 11و کامالً محرمانه 13، محرمانه11مراتبی از سری شود. سیستم آن نیز در سلسله می

                                                           
40. document security 

41. classification 

43. confidential 

42. secret 

44. top secret 
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فراتر از (. Bush, 2002)توانند خسارات، خسارت جدی و خسارت عظیم به امنیت ملی آمریکا وارد سازند  ترتیب می به

شود،  خوانده می 11«شده حساس بندی اخبار رده»منظور آنچه  ها نیز به ای از محدودیت این سیستم استاندارد، مجموعه

های تصویری و سیگنالی و نیز اخبار حاصل از هواپیماها یا  دست آمده یا مرتبط با ماهواره اند. اخبار به طراحی شده

ای  رسمی، مجوعه بندی گیرند. خارج از این سیستم طبقه های شناسایی و اطالعاتی در این طبقه جای می زیردیایی

 (.Clark, 2002: 20-21)شود  اعمال می 16«بندی حساس ولی غیرطبقه»های سازمانی در مورد اخبار  فزاینده از کنترل

را دریافت و  که به آن نیاز دارند بتوانند آن : اطالعات ارزش چندانی ندارد، مگر کسانی17حفاظت ارتباطات

های ارتباطاتی گوناگون انتقال یافته و در  شده در سیستم بندی ز اخبار طبقهدرک کنند. در نتیجه، هر لحظه حجم باالیی ا

گیرند. حفاظت از چنین جریانی علیه دسترسی غیرمجاز  مراکز نظامی و غیرنظامی سرتاسر جهان مورد استفاده قرار می

های کاغذ  ز حفاظت از تکههای اجتماعی نیز این چتر حفاظتی را فراتر ا است. ظهور شبکه 18«امنیت ارتباطات»کارکرد 

را  12«امنیت کامپیوتری»هر دو مقوله امنیت ارتباطات و و  11«امنیت خبری»یا امواج کرده است. در این رابطه، اصطالح 

 (.Clark, 3007: 73)دهد  پوشش می

هر روزه در شده سروکار داشته باشیم یا نه، نمودهای امنیت فیزیکی را  بندی : خواه با اخبار طبقه11حفاظت فیزیکی

های درب  های شناسایی، دستگیره ها، کارت ها، حفاظ اطراف خود شاهد هستیم. بسیاری از موانع نظیر حصارها، درب

شوند، همگی  ها روبرو می و اسکنرهای شبکیه چشم که مردم برای ورود به برخی تأسیسات با آن 11خوان کارت

های  دنبال ایجاد دیواری حول اسرار و اخبار بوده و از تالش ماتی بهتمهیداتی در راستای امنیت فیزیکی هستند. چنین اقدا

 (.Clark, 3007: 72)کند  ضداطالعاتی پشتیبانی می

دنبال استخدام کسانی هستند که وفادار، قابل اعتماد  های مرتبط با امنیت ملی همواره به : سازمان13حفاظت پرسنلی

را کسب کنند که نیازمند تحقیق و گزینشی  11باید مانع دریافت تأئیدیه امنیتیقدم باشند. متقاضیان استخدام ابتدا  و ثابت

 (.Clark, 3007: 73-76)کامل است 

طور سری و مخفیانه  وسیله سیاست امنیت ملی به هایی است که بدان اقدام پنهانی نیز اصطالحی کلی برای فعالیت

کند که عامل آن  ه بوده و به اقداماتی ارتباط پیدا میای مورد استفاد ها قبل چنین شیوه پذیرد. از مدت صورت می

                                                           
43. Sensitive Compartmented Information (SCI) 

46. sensitive but unclassified 

47. communications security 

48. communications security (COMSEC) 

49. information security (INFOSEC) 

30. computer security (COMPUSEC) 

31. physical security 

33. swipe-card lock 

32. personnel security 

34. security clearance 
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شوند، ولی در دوران  های پنهانی در معنای اطالعات عمومی، اطالعاتی محسوب نمی مشخص نیست. هرچند عملیات

های مذکور  انجام پذیرفته است. این بدان دلیل است که سازمان 11«های اطالعاتی سازمان»مدرن تا حد زیادی ازسوی 

هایی برخوردارند  صورت پنهانی انجام داده و از امکانات مورد نیاز برای انجام چنین فعالیت های خود را به عملیات اساساً

(Clark, 3007: 1). 

 نفوذ و ماهیت سیاست جهانی 

باید به دو نکته توجه داشت. نخست آنکه، تفکر سنتی  16«سیاست جهانی»های مرتبط با  در مورد جایگاه نفوذ در نوشته

الملل نیز نقش  های میان  دوران جنگ و دوران جنگ صلح تأکید دارد. حقوق بین الملل بر تفاوت در مورد سیاست بین

اعالمیه »لحاظ تاریخی،  دهد. به کانونی جاسوسی در گردآوری اطالعات در دوران جنگ را مورد تصدیق قرار می

فرد آن نیز مورد  ای قانونی از جنگ در نظر گرفته بود. ماهیت منحصر به جاسوسی را شیوه  ،1871در سال  17«لبروکس

باید در هنگام جاسوسی دستگیر شده و اگر جاسوسی به کشور خود فرار  18تأیید قرار گرفته است. برای مثال، جاسوسان

ماند،  فوذی که تا زمان دستگیری همچنان نفوذی باقی مین 11آمد. این از مقوله مجرم حساب نمی کند، دیگر جاسوس به

الملل از نفی حقوق و مزایای  حقوق بین»حال، اگر جاسوسی در هنگام جاسوسی بازداشت گردد،  متفاوت است. با این

کند، حال آنکه چنین حقوقی برای افراد مجرم یا نفوذی پذیرفته شده  مشخص فردی برای آن جاسوس حمایت می

الملل  نظران حقوق بین عیت جاسوسی در دوران صلح کمتر از دوران جنگ مشخص است. برخی صاحبوض«. است

برخی   ها است. در مقابل، دانند، زیرا نقض حاکمیت و استقالل سیاسی دولت جاسوسی در دوران صلح را غیرقانونی می

 (.Hastedt, 3010: xix)دانند  لحاظ اخالقی، سیاسی و حقوقی، فعالیتی قابل قبول می را به دیگر آن

تمایز میان جاسوسی و نفوذ در دوران جنگ و صلح، در حال از دست دادن اهمیت نظری و عملی خود است. اعالم 

ای بود که ایاالت متحده در آن مشارکت  شده مورد شده است. جنگ جهانی دوم آخرین جنگ اعالم رسمی جنگ بی

حفظ صلح در کوزوو و لبنان، گرانادا  های جنگ خلیج فارس، جنگ عراق، عملیات داشت. جنگ کره، جنگ ویتنام، 

و جنگ علیه تروریسم، همگی بدون اعالم جنگ صورت گرفتند. از بُعد عملیاتی، مرز میان صلح و جنگ در حال از 

ولی   دیدند، بین رفتن است. در خالل جنگ سرد، ایاالت متحده و اتحاد شوروی خودشان را در وضعیتی غیرجنگی می

تر،  های خارجی بسیاری از کشورهای کوچک شد. سیاست نظامی، سیاسی و دیپلماتیک میاین وضعیت شامل رقابت 

                                                           
33. intelligence organizations 

36. World Politics or international politics 

37. Declaration of Brussels 

38. Spies (s. spy) 

39. criminal 
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اند نیز تمایزی میان جنگ و  های رقابتی نظیر جنگ میان دو هند و پاکستان گیر کرده هایی که در جنگ خصوص آن به

 کند. صلح را ایجاد نمی

طور که حوادث یازده  قدر مبهم نیست. همان اینجایی همچون جنگ علیه تروریسم، مرز میان جنگ و صلح   در هیچ

ولی گردآوری و تحلیل اطالعات   گذاری موفق ضدتروریستی به اطالعات بستگی دارد، نشان داد، سیاست 1221سپتامبر 

 ,Hastedt) ماند تا اقدام تروریستی صورت گیرد. بلکه باید پیش از آن و در دوران صلح صورت گیرد که منتظر نمی

3010: xx.) 

ای از کاهش مخاطرات همراه با غافلگیری دیپلماتیک و  عنوان شیوه گذاران به دوم اینکه، جاسوسی ازسوی سیاست

خودی خود در سیاست جهانی اهمیت چندانی ندارد. نفوذ زمانی اهمیت  هرحال، نفوذ به نظامی دارای ارزش است. به

عنوان عاملی در افزایش  ازد. در انجام چنین کاری، نفوذ بهاعتبار س ها را بی دارد که فرضیات اساسی زیربنای سیاست

 :Hastedt, 3010)دهد.  زند را افزایش می طور چشمگیری میزان قدرت در اختیار دولتی که دست به نفوذ می قدرت، به

xx) 

ها سعی خواهند کرد  جلوگیری از نفوذ کار آسانی نیست، زیرا علل نفوذ متعدد است. نخست آنکه، دولت

های مهم اطالعات  کنند تکه ها تالش می شوند. دوم اینکه، دولت رو درگیر فریب میداماتشان را پنهان ساخته و از ایناق

کند با ارائه اطالعات بسیار  دست آورند. در اینجا دشمن تالش می معنی به ای درهم و برهم از اطالعات بی را از مجموعه

 (Hastedt, 3010: xx) زیاد، سردرگمی ایجاد کند.

ای مهم از تالش برای جلوگیری از غافلگیری راهبردی کشور عامل است. زیرا فرصتی را در اختیار  نفوذ شیوه

تواند مانع فریب  حال می های واقعی دشمن را شناسایی کند. در عین دقت نیات و توانایی دهد تا به گذاران قرار می سیاست

هد از بین رفتن همیشگی نفوذ باشیم. هرچند خطر شکست بسیار زیاد بوده خود نیز شود. به این دالیل، بعید است که شا

حال،  دانند. با این را ارزشمند می گذاران بازهم آن ها در این زمینه کمتر باشد، ولی سیاست ها از شکست و شمار موفقیت

 (Hastedt, 3010: xx. )نفوذ راه حل دائمی مشکل غافلگیری نیست

   نفوذ و چرخه اطالعاتی

بخشی  ها است که برای آگاهی تری از فعالیت گیرد، بلکه بخشی از مجموعه گسترده طور مجاز صورت نمی جاسوسی به

 62«چرخه اطالعاتی»طور کلی اشاره به  ها به شود. این فعالیت ها انجام می گذاران در مورد جهان اطراف آن به سیاست

 (Hastedt, 3010: xx. )دارند

                                                           
60. intelligence cycle 
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گذاران و مقامات ارشد اطالعاتی  العاتی مشخص کردن وظیفه است. در اینجا سیاستنخستین گام در چرخه اط

هایشان و حصول به اهداف سیاسی نیاز دارند. گام دوم در فرایند  کنند که به چه اطالعاتی برای انجام مأموریت تعیین می

های  شوند. این یکی از شیوه اطالعاتی گردآوری است. دراینجاست که جاسوسان و مخبران وارد چرخه اطالعاتی می

های گردآوری را  ای از استراتژی کسب اطالعات مهم در مرحله نخست است. جامعه اطالعاتی کشور طیف گسترده

و  61«اطالعات باز»ها به انتخاب میان  ترین انتخاب ها در اختیار خود دارد. یکی از اصلی برای انتخاب از میان آن

د. اطالعات باز، اطالعاتی در دسترس همگان است. نفوذی برای کسب اطالعات پنهان شو مربوط می 61«اطالعات پنهان»

ارتباط پیدا  61«نفوذ کالسیک انسانی»و  63«نفوذی فنی»گیرد. انتخاب اساسی دیگر به انتخاب میان  مورد استفاده قرار می

های دشمن و  برای پی بردن به توانایی ها، هواپیماها و تجهیزات الکترونیک کند. نفوذ فنی تا حد زیادی بر ماهواره می

اسناد و دیگر موارد برخوردار از   ها، دنبال دسترسی به عکس رهگیری ارتباطات انسانی آن تکیه دارد. اما نفوذ انسانی به

 (Hastedt, 3010: xxi. )های کلیدی است طور مستقیم با نفوذ به سازمان ارزش اطالعاتی به

دست آمده است. اطالعات عمومی تنها زمانی به  ردازش و ارزیابی اطالعات بهگام سوم در چرخه اطالعاتی پ

است.   شوند که مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرند. ارزیابی اطالعات شامل دو نوع قضاوت اطالعات تبدیل می

ند. اعتماد در مورد آن منبع تا چه اندازه قابل اعتماد است. دوم اینکه اطالعات مذکور تا چه اندازه مناسب هست نخست،

یابد. برای تقویت اعتماد به اطالعاتی  ارزش اطالعات تحت بررسی با گزارش همان اطالعات از منابع متعدد افزایش می

های  های گردآوری چندگانه )عوامل نفوذی، ماهواره های اطالعاتی در حال کار با آن هستند، از روش که سازمان

 کنند. رای کسب اطالعات مشابه استفاده مینظامی، وابستگان نظامی و غیره( ب

های ضدنفوذ با جستجوی فعال برای یافتن  شوند. عملیات مراکز ضدنفوذ در این مرحله وارد چرخه اطالعاتی می

کنندگان اطالعاتی  گران و مصرف ها و حفاظت از اسرار و اطالعات خودی، کمکی به افزایش اعتماد تحلیل نفوذی

تواند با ایجاد  تواند تأثیر معکوسی نیز داشته باشد. زیرا می طور متناقض، عملیات ضدنفوذ همچنین می بهدریافتی هستند. 

تحلیل اطالعاتی را فلج سازد. وقتی چنین فضایی از تردید ازسوی  شده،  تردید در وفاداری همه و اطالعات ارائه

 گردد. ها بسیار سخت می شود که رهایی از آن د مینگر مراکز ضدنفوذ ایجاد گردد، مشکالتی ایجا های توطئه ذهنیت

شده و  های مجزای اطالعات گردآوری است. دراینجا تکه 66و تولید 61مرحله چهارم در چرخه اطالعاتی، تحلیل

شود. مرحله نهایی  گذاران گذارده می عنوان اسناد نهایی در اختیار سیاست شده در کنار یکدیگر قرار گرفته و به ارزیابی

                                                           
61. open-source information 
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62. technological espionage 

64. Classic human espionage 
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دهند. در  گذاران به اطالعات دریافتی واکنش نشان می است که در آن سیاست 67رخه اطالعاتی، مرحله بازخورددر چ

آسانی از یکدیگر جدا  را به  شود. هرچند برای فهم بحث این فرایند ادامه فرایند چرخه اطالعاتی دوباره از سر گرفته می

هایی با یکدیگر  طور منظم پشت سر هم روی ندهد و همپوشانی کنیم، ولی در جهان واقعی ممکن است این مراحل به می

 (Hastedt, 3010: xxi )داشته باشند.

 کنترل و اشراف بر نفوذ 

های اطالعاتی و کنترل آن است. نقطه شروع سنتی در تفکر  چالش همیشگی سیاست اطالعاتی انجام پنهانی فعالیت

وجود،  ها است. با این تصویب قوانینی در این زمینه و نظارت مجلس بر این فعالیت  های پنهانی،راجع به کنترل فعالیت

گذاران نیز خود چندان تمایلی برای تصویب قوانین مرتبط با چگونگی انجام نفوذ، ضدنفوذ،  واقعیت آن است که قانون

ه از مسائل کلی آگاه بوده و ازسوی جامعه اقدامات پنهانی و تحلیل اطالعاتی ندارد ولی در مقابل اصرار دارد ک

 (Hastedt, 3010: xxii )اطالعاتی گزارش دریافت کند. 

های فشرده، زمان محدود و  جمهوری کشورها بر این مقوله نیز مشکالت خاص خود را دارد. برنامه نظارت ریاست

ند به موضوعات اطالعاتی نیز م شود. حتی رؤسای جمهور عالقه عالقه اندک همگی موجب غفلت از این حوزه می

های نفوذ شامل  که عملیات عالوه، از آنجایی اند. به های جاسوسی و نفوذ نداشته ای به جزئیات عملیات چندان عالقه

ها آگاهی داشته  گونه عملیات جمهور نیز نباید از تمامی جزئیات این شود، بنابراین رئیس های فریب و خیانت می فعالیت

دهد  گذاران اجازه می عبارتی ارزشمند در کارهای اطالعاتی است که به سیاست 68«انکار مشروع»مینه باشد. در این ز

حال، هرچه بیشتر رؤسای جمهور و  ها خود را به نادانی بزنند. با این گرفته در عملیات در مورد خطای صورت

 :Hastedt, 3010) ها دشوارتر خواهد بود های نفوذ شوند، توسل به چنین ادعایی برای آن گذاران درگیر عملیات قانون

xxiii. ) 

 ضدنفوذ

ها و  های عملیاتی آن ها، رویه هدف نهایی ضدنفوذ، حفاظت از اسرار بوده و اساساً نیازمند آگاهی از انگیزه نفوذی

کند که به یک کشور یا  ها به عواملی ارتباط پیدا می اهدافشان است. سابقه تاریخی بیانگر آن است که انگیزه نفوذی

کرات ازسوی شوروی  ای به است. چنین رویه 61خواهی باجها  یزهشود. یکی از این انگ دوره خاص زمانی منحصر نمی

خواهی برای  ترین انواع باج شد. ارتباطات جنسی و روابط غیرقانونی یکی از شایع در یافتن جاسوسان جدید استفاده می
                                                           
67. feedback 
68 .Plausible denial 

69. blackmail 
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تنها میزانی کم برای   اًبه مقادیر زیاد پول نیاز نبوده و غالب  است. در این زمینه، حتماً پولنفوذ بوده است. انگیزه دیگر 

های زیاد به جاسوسان خود عامل  تحریک کسی به جاسوسی و نفوذ کافی بوده است. در حقیقت، پرداخت پول

است. برخی از  ایدئولوژیکند. انگیزه سوم  خطرناکی است، زیرا توجه تشکیالت امنیتی آن کشور را حساس می

بر این باورند که عملشان صحیح بوده و قضاوت خائنانه در مورد آن  ها های سیاسی هستند. آن ها دارای انگیزه نفوذی

طلبی، قدرت، خشم و  ای پیچیده از نیازهای روانی همچون جاه ها دارای مجموعه ندارند. در نهایت، برخی از نفوذی

 (Hastedt, 3010: xxiii) ماجراجویی هستند.

 نفوذ و اقدامات پنهانی

 تعریف

گذاری یا فعالیتی که مستلزم  های آن بوده و کاری به سیاست کالسیک پشتیبانی از سیاست و برنامههای اطالعاتی  فعالیت

ای در ساختار اطالعاتی وجود دارد که ویژگی عملی داشته و ماهیتی ابزاری  حال، حوزه اقدام عملی باشد، نداشت. با این

خش در میان تمامی کرکردهای اطالعاتی است. اقدام ترین ب که جنجالی 72«اقدام پنهانی و نفوذ»گیری از  دارد: بهره

های دیگر بوده و در همان حال  پنهانی در اساس بیانگر تالش برای تأثیرگذاری روی مسائل داخلی کشورها یا گروه

سعی دارد از انتساب چنین اقداماتی به دولت مطبوع خود اجتناب گردد. هدف نیز انجام کارهایی است که در ظاهر 

وجه مشخص نبوده و در حقیقت  هیچ ای که دست محرک واقعی به گونه طقه هدف آشکار و بومی است، بهبرای من

 (.Clark, 3007: 93)را انکار کند تواند آن می

نیز معروف هستند، شامل هرنوع عملیاتی با  71«های ویژه فعالیت»که همچنین به  71لحاظ سنتی، اقدامات پنهانی به

ها، افراد یا تحوالت خارجی در راستای حمایت از اهداف سیاست خارجی دولت خود و  هدف تأثیرگذاری روی دولت

شود. در حالی که در گردآوری پنهانی تأکید روی  در همان حال پنهان نگه داشتن حمایت دولتی از این عملیات می

 (.Richelson, 3008: 2) حمایت دولت است داشتن فعالیت است، در نفوذ تأکید بر روی محرمانه نگه داشتن محرمانه نگه

هایی ازسوی دولت برای  فعالیت یا فعالیت»عنوان  ، اقدام پنهانی و نفوذ را به1111سال  73«قانون اختیارات اطالعاتی»

که قصد بر آن است تا نقش دولت  جایی»کند،  تعریف می« تأثیرگذاری بر شرایط سیاسی، اقتصادی یا نظامی در خارج

 (. Clark, 3007: 93)« ایاالت متحده آشکار نباشد

                                                           
70. covert action (CA) 
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ها کسب اطالعات،  هایی که هدف از آن ( فعالیت1داند: ) زیر را شامل اقدام پنهانی نمی حال موارد این قانون در عین

های دولت ایاالت متحده یا  های سنتی برای بهبودبخشی با حفظ امنیت عملیاتی برنامه های ضداطالعاتی، فعالیت فعالیت

های  ( فعالیت3هایی؛ ) مرسوم از چنین فعالیت های دیپلماتیک یا نظامی سنتی یا پشتیبانی ( فعالیت1های اداری؛ ) فعالیت

در راستای   ( فعالیت1هایی؛ و ) های مربوطه یا پشتیبانی مرسوم از چنین فعالیت مرتبط با اجرای قانون ازسوی آژانس

با نوع اقدام نفوذی   کند که هیچ های آشکار در خارج از کشور. این قانون همچنین تصریح می پشتیبانی مرسوم از فعالیت

 ,Clark)های کشور نباید صورت گیرد  ها یا رسانه هدف تأثیرگذاری روی فرایندهای سیاسی، افکار عمومی، سیاست

3007: 93.) 

شوند، ولی در دوران مدرن تا حد زیادی ازسوی  های نفوذ در اساس اطالعاتی محسوب نمی هرچند عملیات

هایی دولتی هستند که  های اطالعاتی سازمان ت که آژانسگیرند. این بدان دلیل اس های اطالعاتی صورت می سازمان

 ,Clark)هایی برخوردارند  های الزم برای انجام چنین فعالیت طور مخفی و سری کار کرده و از توانایی توانند به می

3007: 92.) 

ن بوده و ریشه در مربوط به دوران مدر« اقدام پنهانی»ای طوالنی دارد، ولی اصطالح  انجام این نوع اقدامات سابقه

هرحال در عمل  کنند که به های اطالعاتی آمریکا دارد. برخی کشورها نیز از عبارات دیگری استفاده می سازمان  فعالیت

 71«اقدامات فعال»ها از  و روس 71«اقدام سیاسی ویژه»ها از  ماهیت مشابهی با اقدام پنهانی دارند. برای مثال انگلیسی

هایی  ای است که برای اشاره به فعالیت حال واژه کنند. اقدام پنهانی در عین ها استفاده می برای اشاره به این نوع فعالیت

های  توان در طیفی از فعالیت آیند. این نوع اقدامات را می صورت مخفیانه به اجرا درمی ها به است که بدان طریق سیاست

تا پُرخطر و پُر سروصدا که متضمن استفاده از زور است، قرار داد. با توجه به  76عخطر و کم سروصدا برمبنای اقنا کم

گذاران  های بیشتر پیش روی سیاست عنوان راهی برای فراهم آوردن گزینه  پذیری زیاد آن، اقدام پنهانی غالباً به انعطاف

راه »عنوان  شود. از آن نیز به لی دیده میوگو )دیپلماسی( یا مقابله )جنگ( در تالش برای حفاظت از منافع م میان گفت

  (.Clark, 3007: 92)برند  نام می 78«راه خاموش»یا  77«سوم

در ایاالت متحده، مسئولیت انجام اقدامات پنهانی بر عهده سازمان سیا است؛ نهادی که طبق قانون امنیت ملی سال 

توان  طور مشخص نیز می به(. Johnson, 3007)دارد  ها را بر عهده گونه عملیات ، مدیرکل آن مسئولیت انجام این1117

گفت که تمامی رؤسای جمهور آن از ترومن تاکنون از اقدامات نفوذی سازمان سیا برای دخالت در امور داخلی دیگر 

                                                           
74. special political action 

73. active measures 

76. persuasion 

77. third option 

78. quiet option 
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هایی  ها همچون جان اف کندی و رونالد ریگان بیش از دیگران چنین شیوه اند. البته برخی از آن کشورها استفاده کرده

اند. در این میان برخی همچون بیل کلینتون تمایل چندانی به استفاده از این حربه نداشتند. افرادی مانند  را به کار گرفته

حال،  کنند. با این هایی در مدیریت امور دولتی انتقاد می جیمی کارتر و باراک اوباما نیز همواره نسبت به چنین تکنیک

اقدامات  1171تا  1117کردند. از سال  الزم برای توسل به چنین اقداماتی را پیدا می  نهها دالیل و بها در نهایت تمامی آن

، 1112و تا دهه  1171شد. پس از سال  طور انحصاری موضوعی میان رؤسای جمهور و سیا قلمداد می پنهانی تقریباً به

افزایش یافت  –طور خاص  انی بهو اقدامات پنه -طور کلی  نظارت کنگره و مداخله آن در موضوعات اطالعاتی به

(Clark, 3007: 97 .) 

 انواع اقدامات پنهانی و نفوذ

شود از  )تبلیغاتی که وانمود می 82تبلیغات سیاه: 71تبلیغات سیاسیانواع مختلفی از اقدام پنهانی و نفوذ وجود دارد: 

تبلیغات شود( و  )که در آن پشتیبان اصلی شناخته نمی 81تبلیغات خاکستریباشد(،  منبعی غیر از منبع حقیقی می

یا سیاسی با  83نظامی شبهها(؛ اقدامات  کردن منشاء آن ها بدون پنهان شده در رسانه )دستکاری اطالعات پخش 81سفید

های یک رژیم  نظامی یا سیاسی با هدف مقابله با تالش هدف سرنگونی، تضعیف یا حمایت از یک رژیم؛ اقدامات شبه

ها  )کمک اقتصادی، نظامی و آموزشی( از اشخاص یا سازمان حمایترای دستیابی یا ساخت تسلیحات پیشرفته؛ ب

؛ ارائه های اقتصادی عملیاتهای کارگری و مراکز انتشاراتی(؛  های دولتی، احزاب سیاسی، اتحادیه )بخش

توانند در یک  اشکال مذکور می حال، تمامی با این (.Richelson, 3008: 2) ترور؛ و کننده اطالعات گمراه

که در  -یا شاید نوع چهارم  -ابزاری جدید هستند  81«جنگ اطالعاتی»های  کار گرفته شوند. تکنیک عملیات به

اند. همچون حوزه گسترده اقدام پنهانی،  های در دسترس در اقدام نفوذ و پنهانی افزوده شده های اخیر به گزینه سال

 ,Clark)گیرد  ها را دارد که از حداقل تهاجم تا حداکثر تهاجم و اختالل قرار می ز استفادهجنگ اطالعاتی نیز طیفی ا

3007: 92.) 

                                                           
79. propaganda 

80. black propaganda 

81. gray propaganda 

83. white propaganda 

82. paramilitary (PM) 

84. information warfare 
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 تبلیغات سیاسی

ترین شکل  یک نبرد تبلیغاتی در سادهگیرد. بر روی طیف اقدام پنهانی، تبلیغات در انتهای حداقل تهاجم قرار می

کشور هدف برای نگارش مقاالتی در جهت حمایت از نگار در  تواند پرداخت پول به یک روزنامه می

حال، اوضاع به این صورت هم خیلی ساده  . با اینکننده پول باشد های مورد نظر کشور پرداخت سیاست

ها و  نیست. حتی یک نبرد تبلیغاتی سطح پائین نیازمند تعیین هدف، هدایت فرایند برای تضمین از پیروی سیاست

نبردهای ها هستند.  ثر موارد نیز نیازمند افرادی است که قادر به درک نیازها و انجام آنآمادگی الزم است. در اک

. این بخشی از زیرساخت هایی بلندمدت نیاز است هایی خلق الساعه نیستند، بلکه به تماس تبلیغاتی فعالیت

 (. Clark, 3007: 92-94)هر عملیات اقدام پنهانی و نفوذ است که باید در طی زمان صورت گیرد 

طور که گفتیم دو نوع تبلیغات وجود دارد: تبلیغات سیاه و تبلیغات خاکستری. در تبلیغات سیاه که همچنین به  همان

طور کامل اشتباه باشند و اینکه  آیند، اما ممکن است به نظر حقیقی می معروف است، مطالب به 81«کننده اطالعات گمراه»

اشد، اما در واقع ازسوی فرد یا گروه دیگری تولید شده است. در زمان جنگ شده ب منشاء آن گروه یا شخصی شناخته

کردند. برای مثال، اتحاد جماهیر شوروی  وفور علیه یکدیگر استفاده می سرد هر دو بلوک غرب و شرق از این شیوه به

 (.Clark, 3007: 94) اند های کشور آمریکا ایجاد شده این باور را ایجاد کرده بود که ویروس ایدز در آزمایشگاه

های عادی آنان مورد  ها یا فعالیت تبلغیات سیاه غالباً برای کاهش روحیه نیروهای دشمن یا ایجاد اختالل در عملیات

(، سیا دست به جعل اسناد و 1113جوالی  17تا  1112جون  11گیرد. برای نمونه، در خالل جنگ کره ) استفاده قرار می

ها را وارد شبکه فرماندهی چین کرده و موجب گمراهی سربازان چینی را  مأموران سیا آن فرامین نظامی چین زد. سپس

 (.Smith, 3002: 21) فراهم ساختند

در تبلیغات خاکستری نیز سعی در آن است که عامل اصلی نفوذی خاص شناخته نشود. برای نمونه پس از شکست 

هر نوع دست داشتن  87علیه کوبا، رادیو صدای آمریکا 1161در سال  86ها در تهاجم مورد حمایت سیا در خلیج خوک

داند که  ها می آمریکا در این تهاجم را رد کرد. دائره المعارف اطالعاتی سیا نیز تبلیغات خاکستری را اطالعاتی در رسانه

 (.Smith, 3002: 112) -است اساساً نامشخص که منبع تبلیغات سیاه برخالف - سازند خاص را مشکل شناسایی منبع نفوذی

ها دارد که تالشی برای پنهان کردن منشاء آن  ای در رسانه تبلیغات سفید نیز اشاره به اطالعات دستکاری شده

درستی شناخته شده است و  آید که به در واقع، این نوع تبلیغات از منبعی می(. Smith, 3002: 344)گیرد  صورت نمی

                                                           
83.disinformation 

86. Bay of Pigs 

87 .The Voice of America (VOA) 
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آید. رادیو صدای آمریکا مثال خوبی از یک واحد تبلیغات سفید است،  نظر می درست به اطالعات در پیام نیز در ظاهر

زیرا سعی دارد تصویری مثبت را از ایاالت متحده نشان دهد. هرچند صدای آمریکا ارتباطی با ارتش ندارد، ولی 

کند. در زمان جنگ  تفاده مینیروهای مسلح معموالً از این رادیو برای تخریب اراده نیروهای دشمن برای مقاومت اس

ایاالت متحده مبادرت به تهیه یک برنامه رادیویی تبلیغات  88«روانی  گروه چهارم عملیات»، 1111خلیج فارس در سال 

شد و به مکان  هایی از قرآن پخش می سفید کرد که در آن از خوشحالی اسرای عراقی حرف زده شده، تالوت آیه

های  کردند که برنامه گردید. پس از این حمالت، بسیاری از فراریان عراقی عنوان می میاهداف بمباران روز بعد اشاره 

ها برای تسلیم داشته است. تبلیغات سفید سعی دارد با متقاعد کردن مخاطب به نیات  مذکور تأثیر زیادی در تصمیم آن

 (.Lerner & Lerner, 3004b: 430)ها را جلب کند  ها، اعتماد آن کننده پیام خوب ارسال

 های فریب و نفوذ عملیات

گیرنده مشخص با استفاده از واقعیتی نادرست یا گمراه ساختن  با هدف مقابله با یک تصمیم 81«های فریب عملیات»

، 1111گیرد. در سال  دشمن با دستکاری، تحریف یا جعل شواهد برای ایجاد برداشتی اشتباه و نادرست صورت می

م حسین ایجاد کرد که آمریکا حضور نیروی عظیمی از تفنگداران دریایی آمریکا در ساحل کویت این باور را در صدا

 (.Daugherty & Bowden, 3006: 79کند )قصد دارد از این جهت و نه غرب حمله 

که عنصر فریب موجب  طوری به  ای دقیق و منسجم داشت، قبل از اینکه بتوان عملیاتی فریب را آغاز کرد، باید برنامه

ای بلندمدت است،  تقویت این برنامه گردد. پس از آن، عملیات واقعی فریب نیازمند توجه زیاد به جزئیات در دوره

ر نیروی انسانی و منابع دیگر در کشور )یا کشورهای( هدف برای گذاری عظیم د ناچار نیازمند سرمایه وضعیتی که به 

پارچگی کامل عملیات فریب در برنامه کلی و  ها، یک کسب بازخورد نسبت به پیامدهای عملیات است. در این تالش

یت حمایت از آن توسط دیگر اجزا که مسئولیت مقابله با گردآوری اطالعات ازسوی دشمن را برعهده دارند، از اهم

 (.Daugherty & Bowden, 3006: 80)خاصی برخوردار است 

گذاران  آمیز به سیاست اطمینان از رسیدن مطالب و اطالعات فریبمسئله مهم دیگر در عملیات فریب 

توان از کارایی عملیات نیز  است. در این صورت، می ها های اطالعاتی هدف و تأیید صحت آن و سرویس

 (.Daugherty & Bowden, 3006: 81)اطمینان حاصل کرد 

                                                           
88. Fourth Psychological Operations Group 
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 اقدام سیاسی و نفوذ

لحاظ تهاجمی بودن فراتر از تبلیغات هستند، اما در اینجا نیز  گیرند، به هایی که در چارچوب اقدام سیاسی قرار می فعالیت

ای مثال تر از دیگری هستند. بر های متعددی وجود دارد که برخی تهاجمی شود. در این رابطه شیوه از زور استفاده نمی

های فرهنگی و مدنی، کمک مالی  توان به تأمین مالی و مشاوره در مبارزات سیاسی، حمایت از انواع مختلف گروه می

به اعتصابات کارگری و دیگر انواع تظاهرات، ایجاد شرایط نابسامان اقتصادی و کمک به وقوع کودتا برای سرنگونی 

های اطالعاتی خود شکل  های دیگر برای افزایش تونمندی ها یا گروه تدولتی مستقر اشاره داشت. یاری رساندن به دول

نظامیان و پرسنل  های تخصصی به پلیس محلی، شبه دیگری از اقدام سیاسی است. کمک اطالعاتی شامل ارائه آموزش

دیگر اطالعاتی؛ یا ارسال تجهیزات فنی )همچون ایجاد توانمندی اطالعات سیگنالی برای یک سرویس خارجی( یا 

ها یا اشخاص مختلف  های مرتبط با اقدام سیاسی متضمن تأمین مالی و مشاوره به گروه  شود. بسیاری از فعالیت موارد می

ها در انجام کاری )نظیر پیروزی در انتخابات( است که خواهان آن هستند، اما فاقد منابع الزم  در راستای کمک به آن

کننده است. بسیاری از  ها با منافع طرف کمک ر اینجا تطابق دستاورد آنباشند. کلید اصلی د برای انجام آن می

ها پشتیبانی  های مرتبط با اقدام سیاسی همچنین با نبردهای تبلیغاتی با هدف تقویت تأثیرات دیگر فعالیت عملیات

 (.Clark, 3007: 94)شوند  می

 نظامی و نفوذ اقدامات شبه

اقدامات از نوع نظامی با استفاده از  -نظامی وجود دارد  های شبه در انتهای دیگر طیف اقدام پنهانی از تبلیغات، عملیات

هایی همچون کمک به  پرسنل غیرنظامی. پس از جنگ جهانی دوم، اکثر مباحث در حوزه اقدامات پنهانی به فعالیت

شد. کمک  های بومی ضدکمونیست مربوط می چریکی و جنبشبخش  های آزادی های مقاومت زیرزمینی، گروه جنبش

ای که آموزش شورشیان برای  گونه نظامی شود، به تدریج وارد حوزه اقدامات شبه تواند به اطالعاتی در این زمینه می

رچه سازد. در حقیقت، ه ها هموار می ریزی و مشارکت در انجام عملیات ها در برنامه مقاومت راه را برای کمک به آن

های  را اقدامی پنهانی نامید. در اکثر مواقع، فعالیت توان آن تر باشد، کمتر می نظامی بزرگ عملیات یک گروه شبه

 (. Clark, 3007: 94)طور رسمی مورد تأیید نباشد  نظامیان ممکن است به گسترده شبه

 نفوذ الکترونیک در جنگ اطالعاتی و ضداطالعاتی 

های دولتی و نهادهای  های الکترونیک ازسوی سازمان خانه های ارتباطاتی و داده شبکه استفاده از کامپیوتر شخصی،

ای که با نشستن پشت کامپیوترهای  گونه ای را برای افراد خالق ایجاد کرده است، به تجاری از هر نوع، سرگرمی تازه
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های دولتی شده و فارغ از بُعد  سازمانهای کامپیوتری یا مراکز بزرگ داده  طور پنهانی وارد سیستم خود در منزل، به

افزارهای هدف آسیب وارد  افزارها یا سخت ها کرده یا اینکه به نزم مسافت مبادرت به سرقت، تغییر و نابودی داده

 (. Daugherty & Bowden, 3006: 83-86)سازند  می

 12«هک»را  صورت گیرد، اسم آن  است،دالیلی که مدنظرشان  وقتی چنین نفوذی ازسوی افرادی با ابتکار خود و به

رئیس ستاد مشترک  21.3112گذارند. هرچند در این رابطه تعاریف متفاوتی وجود دارد، ولی دستورالعمل شماره  می

گرفته برای کسب برتری اطالعاتی با  اقدامات صورت»کند:  گونه تعریف می را این آن 1116ژانویه  1آمریکا در تاریخ 

های کامپیوترمحور و در همان  های اطالعاتی و شبکه سیستم  محور، فرایندهای اطالعات  العات دشمن،تأثیرگذاری بر اط

 Joint)« های کامپیوترمحور خودی های اطالعاتی و شبکه محور، سیستم حال دفاع از اطالعات، فرایندهای اطالعات

Operations Warfare Policy, 1996.) 

ها یا تغییر  حوزه نظامی، حمالت اخبارمحور را شامل تالش غیرمجاز برای کپی دادهوزارت دفاع آمریکا با تمرکز بر 

های اجتماعی  داند. از این دید، جنگ اطالعاتی چیزی بیش از کامپیوترها و شبکه ها می ها یا دستورالعمل مستقیم داده

ها و  علیه محتوای خبری، سیستم  لیاتای، ازجمله عم هایی علیه اخبار در هر شکلی و در هر رسانه بوده و شامل عملیات

های انسانی  افزارهای فیزیکی مربوطه برای ذخیره آنان و نیز کارکردها و برداشت کننده آن، سخت افزارهای پشتیبانی نرم

 (.Denning, 1999: 9-19)شود  می

های  ورود غیرمجاز به سیستم»عنوان  به 11«تروریسم سایبر»دولت ژاپن قانونی را به تصویب رسانده که در آن هک یا 

تعریف شده « واسطه دسترسی غیرمجاز ها به های ارتباطاتی... و آسیب رساندن به این سیستم کامپیوتری ازطریق شبکه

 (.Love, 1999: 303)است 

آن  وقتی هک ازسوی ارتش یک کشور یا آژانس اطالعاتی یا امنیتی دولتی خاص و در راستای اهداف امنیت ملی

های برق و انرژی،  های دولتی، شبکه شود که علیه زیرساخت استفاده می 11«جنگ اطالعاتی»انجام شود، از اصطالح 

های تروریستی و قاچاقچیان مواد  های غیرقانونی نظیر گروه های سازمان ها و نیز زیرساخت نهادهای مالی و بانکی و رسانه

 (.Daugherty & Bowden, 3006: 86)شود  مخدر به کار گرفته می

های  ها، گروه ها و نهادهای غیرنظامی ازسوی تروریست جنگ اطالعاتی همچنین برای توصیف حمالت علیه دولت

گیرد )برخالف اشخاصی که برای تفریح یا سرگرمی دست به  جنایی و دیگر تشکیالت غیرقانونی مورد استفاده قرار می

                                                           
90. hacking 

91. cyberterrorism 

93. information warfare 
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سازد عبارت از وابستگی )یا عدم وابستگی( شخص  العاتی متمایز میزنند(. خالصه، آنچه هک را از جنگ اط هک می

 (.Daugherty & Bowden, 3006: 86)ها برای انجام چنین اقدامی است  یا سازمان پشت این اقدام یا انگیزه آن

سه دسته از این نوع جنگ  11«جنگ اطالعاتی»از متخصصان مسائل امنیتی و ضدتروریسم، در کتاب  13وین شوارتاو

 دهد: را مورد توجه قرار می

گرفته علیه حریم خصوصی افراد در حوزه الکترونیک که شامل افشای  : حمالت صورت11جنگ اطالعاتی فردی

 شود؛ ها می های آن سوابق دیجیتال و داده

 ها در سرتاسر جهان؛ و : رقابت یا جنگ میان شرکت16جنگ اطالعاتی شرکتی

ها در سرتاسر جهان  : جنگ علیه صنایع، نیروهای اقتصادی جهانی یا علیه کشورها یا دولت17ی جهانیجنگ اطالعات

(Schwartau, 1994.) 

 ازجمله تسلیحات جنگ اطالعاتی نیز عبارتند از:

 الف( حمله قطع سرویس

گردد ترافیک  ها است که موجب می ای مشخص با ایجاد سیلی از درخواست تهاجم به شبکه«  ،18«حمله قطع سرویس»

ویژگی این حمله تالش برای جلوگیری از استفاده کاربران از سرویس « طور کامل قطع گردد. معمولی کند شده یا به

ای  علیه یک کامپیوتر یا شبکهتواند با منابع محدودی  مشخصی است. یکی از مزایای این نوع حمله آن است که می

توان با یک کامپیوتر قدیمی و یک مودم با سرعت  تر مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال، مهاجم می تر و بزرگ پیچیده

 (.Schaap, 3009: 124)تر را از کار بیندازد  تر و سریع های پیشرفته پائین، کامپیوترها و شبکه

های آلوده، به یک سیستم  ای است که در آن انبوهی از کامپیوترها و سیستم نیز حمله 11«حمله قطع سرویس توزیعی»

یا  122ها معروف به زامبی –گیرد، مهاجم از هزاران کامپیوتر آلوده  ای صورت می کنند. وقتی چنین حمله دیگر حمله می

الت مذکور دشوار است، زیرا گیرد. جلوگیری از حم زمان به یک سیستم مجزا بهره می برای حمله هم - 121ها بوت

 (.Schaap, 3009: 124) گیرد گوناگون صورت می های مختلف و مکان کامپیوترهای سیستم، از ها علیه از داده سیلی ایجاد

                                                           
92 Winn Schwartau 
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سازد که نیازمند جایگزینی یا نصب  نیز آنچنان خسارت بدی به یک سیستم وارد می 121«حمله دائمی قطع سرویس»

که برای خرابکاری در یک سرویس یا « حمله توزیع قطع سرویس»افزار خواهد بود. برخالف حمله  دوباره سخت

حمله نوعی شود، این  محسوب می 123«بدافزار»گرفت یا پوششی برای وارد کردن  سایت مورد استفاده قرار می وب

 .(Schaap, 3009: 123)افزاری است  خرابکاری سخت

 های مخرب ب( برنامه

های معمولی کامپیوتر یا ایجاد راهی برای یک مهاجم جهت در اختیار  با ایجاد اختالل در عملکرد 121های مخرب برنامه

تواند یک کامپیوتر را از کار انداخته یا اینکه باعث  زند. این نوع حمله می گرفتن کنترل آن کامپیوتر دست به حمله می

رسال کند که کامپیوترهای دیگر را مختل سازد. هایی مخرب را ا ل شود در زمانی مشخص و طی فرمانی خاص، سیگنا

ها را پاک  تواند فایل کنند. بدافزار می استفاده می« بدافزار»های مخرب از واژه  در این رابطه غالباً برای اشاره به برنامه

رها هستند هایی از بدافزا نمونه 126های تروا و اسب 121ها ها، کرم ها غیرقابل استفاده سازد. ویروس کرده یا اینکه آن

(Schaap, 3009: 123). 

ویروس خود را به یک برنامه یا فایل چسبانده تا بتواند از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر منتقل شود. ویروس با 

شود. ویروس عالوه بر یک کد که توانایی کپی خود را به آن  ها پخش می ها و شبکه کردن خود، در تمامی دیسک کپی

ریزی کنند که تأثیرات جانبی  توانند بار مذکور را طوری برنامه نیز است. مهاجمان سایبر می 127«بار»دهد، دارای یک  می

چسبند؛  می 128ها به یک فایل اجرایی همراه داشته باشد. تقریباً تمامی ویروس ها را به مخربی نظیر تخریب یا نابودی داده

را اجرا یا باز نکرده، برنامه مخرب  که کاربر آن ا تا زمانیام  معنی که ویروس ممکن است در یک کامپیوتر باشد،  بدین

 (.Schaap, 3009: 123-126)تواند کاری انجام دهد  نمی

شود. با  طوری که از یک کامپیوتر به کامپیوتری دیگر منتقل می کند، به کرم نیز همچون یک ویروس عمل می

کمک کسی منتقل شود و این کار را نیز با استفاده از این توانایی را دارد که بدون   برخالف ویروس، حال،  این

ترین خطر کرم به توانایی آن برای کپی خود  دهد. بزرگ های انتقال فایل یا اطالعات در یک سیستم انجام می مشخصه

لیل د تواند صدها یا هزاران کپی از خود را منتقل کند. به جای یک کرم می شود. بنابراین، به در یک سیستم مربوط می

ها، نتیجه نهایی در اکثر موارد آن است که کرم فضای بسیاری را  توانایی کرم در کپی خود و سرایت در سرتاسر شبکه
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در حافظه سیستم یا پهنای باند شبکه را اشغال کرده و عملکرد سرورهای وب، سرورهای شبکه و کامپیوترهای شخصی 

ر را برای ورود به یک سیستم کامپیوتری طراحی کرده و به سازد. مهاجمان سایبر حمالت کرمی اخی را متوقف می

 .(Schaap, 3009: 126)دهند که از راه دور کامپیوتر آلوده به کرم را کنترل کنند  کاربران مخرب این امکان را می

ل تواند کنتر هایی ظاهراً سالم است که می ها یا داده  ای حاوی کدی مخرب در داخل برنامه برنامه»اسب تروا 

هایی که یک اسب تروا را  آن« خواهد وارد سازد. دست گرفته و خساراتی را که می کامپیوتر مورد نظر را به

رسد آن فایل سالم بوده یا  نظر می کنند، زیرا به را باز می معموالً فریب خورده و آن  کنند، دریافت می

ها و نابودی اطالعات موجود روی  کردن فایل توانند با پاک های تروا می . اسباست  از منبعی سالم دریافت شده

توانند راهی پنهانی را به کامپیوترها باز کنند که به کاربران  حال می سیستم، خساراتی جدی را وارد سازند. در عین

ها و  را بدهد. برخالف ویروس بدخواه امکان دسترسی به آن سیستم و اطالعات محرمانه و شخصی موجود در آن

 ,Schaap) صورت خودکار خود را کپی کنند ها و یا به توانند با آلوده کردن دیگر فایل های تروا نمی ها، اسب کرم

3009: 126 .) 

« های مخرب های تروا و کده ها، اسب کرم ها، ای ویروس ای پیچیده با استفاده از مجموعه حمله»نیز  121تهدید ترکیبی

سرعت گسترش یافته و خسارات  ت برای حمله استفاده کرده و بهپذیر سرورها و اینترن است. این نوع از نقاط آسیب

 (.Schaap, 3009: 126-127) آورند بار می فراوانی را به

است. این تکنیک « افزاری مخرب با توانایی تغییر شکل خود در هر مرتبه از کپی نرم»نیز  112«بدافزار چندشکلی»

است. در این بدافزارها، تنها ظاهر کد تغییر کرده و در  111ارافز های ضدجاسوس برای فرار از شناسایی توسط برنامه

 (.Schaap, 3009: 127)دهد  عملکرد آن تغییری روی نمی

 ج( بمب منطقی

شود. وقتی که اجرا  شده اجرا می بمب منطقی کدی مخرب است که در صورت وقوع حوادثی یا در زمانی از پیش تعیین

حمله قطع »هایی ساختگی به یک  ها را پاک کند یا با ایجاد تراکنش تواند کامپیوتر را از کار انداخته، داده شود نیز می

 (.Schaap, 3009: 127)اُاِس( مبادرت ورزد  )دی« سرویس

 پی د( جعل آی

دهند تا  عنوان میزبانی مورد اعتماد خود را نشان می تکنیکی برای ربودن است که طی آن ربایندگان به 111«پی جعل آی»

سایتی را جعل کرده، مرورگرها را بربایند یا به یک شبکه دسترسی پیدا کنند. وقتی از این  هویتشان را پنهان ساخته، وب
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آدرس  113)یوآراِل(« یاب واحد منبع مکان»شود، کاربری که در قسمت  مرورگر استفاده میشیوه برای ربودن یک 

 111«محتوای پویا»رود که ازسوی ربایندگان ایجاد شده است. اگر کاربر با  ای جعلی می کند، به صفحه سایتی را تایپ می

یوتر یا شبکه دسترسی پیدا کند تواند به اطالعات حساس یا منابع کامپ در یک صفحه جعلی کار کند، رباینده می

(Schaap, 3009: 127.) 

 ه( دستکاری دیجیتالی

افزارهای  های کامپیوتری یا نرم عبارت از تغییر یک تصویر با استفاده از ابزارهای برنامه 111«دستکاری تصویر دیجیتالی»

مختلف برای ایجاد تصویری ساختگی است که برداشت متفاوتی از آن حاصل شود. در این تکنیک از تصاویر موجود 

 (.Schaap, 3009: 127)شود  ها و ویدئوها استفاده می همچون عکس

شود که بدانیم اغلب نهادهای اطالعاتی که درصدد جناحی  م از آنجا مشخص میاهمیت این اقدا

های رقیب روی  های دیگر گروه ها و شخصیت عمل کردن هستند، به این روش برای حذف جریان

های اطالعاتی و  اندازه خود هنر عکاسی قدمت دارد. یکی از اهداف تغییر عکس در سازمان . جعل تصاویر بهآورند می

افزاهای دستکاری دیجیتالی عکس و مهارت بیشتر کاربران در استفاده  یتی، گمراه کردن یا فریب است. با افزایش نرمامن

شده نیز به چالشی سخت تبدیل شده و دستکاری دیجیتالی تصاویر  از این امکانات،  وظیفه شناسایی تصاویر دستکاری

که آن  ان تشخیص وضعیت و حالت اشخاص و اشیاء در زمانیاکنون آنچنان پیشرفت کرده که در برخی مواقع امک هم

اهلل  ها در خالل جنگ میان اسرائیل و حزب فاش شد که رسانه 1226پذیر نیست. در سال  شده، امکان عکس گرفته می

ی آسانی به چنین کارهای هرحال، قابل درک است که کشوری بتواند به کردند. به لبنان مبادرت به دستکاری تصاویر می

 ,Schaap) دست زند و حتی شاید تصاویری را که ازسوی کشورهای دیگر در اینترنت قرار داده شده را تغییر دهد

3009: 128.) 

هایی که تصاویر  اکنون امکان دستکاری تصاویر ویدئویی نیز وجود دارد. این امکان از ماهیت تغییرپذیر پیکسل هم

ای نیز  های تصویری ماهواره هایی در داده اکنون امکان قرار دادن پیکسل مشود. ه دهند، ناشی می ویدئویی را تشکیل می

 (.Schaap, 3009: 128)نامند  یا هواپیماهای جنگی می  هایی از تانک را گردان وجود دارد؛ چیزی که مفسران آن

هایی زنده، تنها  حذف اشخاص یا اشیاء از تصاویر زنده ویدئویی یا قرار دادن اشخاص یا اشیائی دیگر در صحنه

توانند کاری کنند که سخنگویان  کنند می که مبادرت به چنین کارهایی می کسانیشروع ماجرا است. 

                                                           
112. uniform resource locator (URL) 

114. dynamic content 

تواند از  های صوتی نیز باشد. در اینجا بازدیدکننده می ها، ویدئوها و فایل تواند شامل انیمیشن کرات تغییر کرده و می وبالگ که بهسایت یا  محتوای پویا: محتوای وب

 سایت تعامل داشته باشد. نوعی با آن وب امکانات گوناگون آن صفحه استفاده کرده و به

113. digital image manipulation 
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. عالوه اند جام نداده و نگفتهرا ان هیچ وجه آن هایی بزنند که به در این تصاویر کارهایی بکنند یا حرف

کنند که همین امر اجازه دستکاری   ساعته سابق را به یک شصتم ثانیه فشرده توانند فیلم یک بر این، تکنولوژی مدرن می

 (.Schaap, 3009: 128-129)دهد  ها را می تصاویر در زمان ضبط یا پخش آن

توان تصویر ویدئویی  سازد. برای مثال، می تصاویر فراهم میها را برای دستکاری  ها دنیایی از فرصت این نوع تکنیک

خواهد.  هایی کند که دولت عامل می ان قرار داد و اینکه صحبت ان رهبر کشوری را در پخش زنده شکبه خبری سی

صورتی نشان دهد که  توانند تصاویری کامالً جعلی را بسازند که دشمنانشان را به کشورها میهمچنین 

دانشگاه دفاع »استاد علوم سیاسی در  116. در این رابطه، جیمز کوری،دارند هداف آنان گام برمیدر راستای ا

آمریکا، عضو سابق کمیته اطالعاتی سنا و مشاور حقوقی رئیس ستاد ارتش این کشور اعتقاد دارد که ارتش و  117«ملی

کارگیری  ریزان پنتاگون بحث در مورد به های اطالعاتی از چنین امکاناتی برخوردار بوده و هستند. برنامه سازمان

را شروع کردند. در این رابطه، قصد داشتند  1112های ویژه گرافیکی پس از تهاجم عراق به کویت در سال  جلوه

را  ای غیراخالقی دارد و سپس آن تصاویری ویدئویی را بسازند که در آن صدام حسین در حال گریه است یا اینکه رابطه

 (.Schaap, 3009: 129)در عراق و جهان توزیع کنند 

دهد. با این کار آن  ز صدای فردی خاص را میسازی صدا و ایجاد یک کپی دقیق ا امکانات تغییر صدا اجازه شبیه

این تکنولوژی را  111«آزمایشگاه ملی لوس آالموس»از  118خواهیم خواهد گفت. جورج پاپکان فرد چیزی را که می

زمان صدا و ایجاد صدایی جعلی را منتشر ساخته است  توسعه داد. واشنگتن پست جزئیات توانایی پاپکان در تغییر هم

(Schaap, 3009: 129.) 

ها را در ژاپن و توسط گروه تروریستی موسوم به آئوم  ها برای دولت یک نمونه از تهدیدات سایبرتروریست

معروف گردید. در سال  1111خاطر انتشار گاز سمی سارین در متروی توکیو در سال  شاهد بودیم که به 112شینریکیو

های  فاع این کشور و تقریباً شماری زیاد دیگری از سازمان، بازپرسان ژاپنی با پی بردن به این موضوع که وزارت د1222

افزار تولیدشده توسط آئوم شینریکیو که از بازار  صد نرم صد شرکت تجاری مهم در از بیش از یک دولتی و حدود یک

افزارها  نرم واسطه استفاده از این ها، خسارات واردشده به گزارش آن کنند، شوکه شدند. به شده بود، استفاده می خریداری

ها  واسطه دور زدن فایروال های امنیتی به عبور از سامانه»توانست با  توانست بسیار ویرانگر باشد: این گروه می می

قرار دادن   فراهم آوردن حمله ازسوی اشخاص خارجی، های حساس،  دسترسی به اخبار با سیستم  های آتش(، )دیواره
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ها  های کلیدی داده های کامپیوتری و سیستم یا قرار دادن کدهای مخرب، سیستمشدند  هایی که بعدها منتشر می ویروس

 (Love, 1999: 198)« را از کار بیندازد

بینی بود؛ چرا که قریب به اتفاق  ها به جنگ اطالعاتی در راستای اهداف امنیت خود کامالً قابل پیش توسل دولت

های  هایی که توسط کارتل های جنایی )برای مثال، کمپانی سازمانهای تجاری و حتی  تمامی کشورهای جهان، سازمان

گیرند( به  های بانکی که برای پولشویی مورد استفاده قرار می اند یا حساب های تروریستی ایجاد شده مواد مخدر و گروه

تسهیل اقدام اند. دشوار کردن دفاع دشمن در مقابل حمالت اطالعاتی خودی و های کامپیوتری وابسته شده سیستم

گفته ریچارد الو،  است که به« شبکه گسترده جهانی»تهاجمی مبارزان جنگ اطالعاتی در جبهه خودی، ماهیت اساسی 

این شبکه( که برای افزایش کارآمدی و نه امنیت توسعه یافت... اجازه دسترسی آسان را «(  متخصص سایبرتروریسم؛

 ,Love)« سازد اران در دست زدن به اقدامات غیرقانونی را دشوار میآورد، ولی در همان حال کنترل خطاک فراهم می

های مختلف گفت. در ایاالت  های کامپیوتری سازمان توان در مورد دیگر شبکه همین موضوع را می (.301 :1999

های دولتی  حل های حیاتی در مالکیت بخش خصوصی است که همین امر اجرای راه درصد از زیرساخت 81»متحده، 

در  (.Love, 1999: 303)سازد  برای امنیت و حفاظت از شهروندان را بدون همکاری بخش خصوصی غیرممکن می

، «تر از حمله نظامی بریتانیا را فلج سازد تواند سریع هک می»بریتانیا، یکی از وزاری خارجه سابق اذعان کرده بود که 

 (.Love, 1999: 303)شوند  ترها مدیریت و کنترل میهای نظامی این کشور با استفاده از کامپیو زیرا زیرساخت

ها وجود داشته، ولی تا پیش  عنوان یکی از ابزارهای اقدام پنهانی، توانمندی خاصی است که سال جنگ اطالعاتی به

گرفته است. هرچند سیا و  ندرت ازسوی رؤسای جمهور آمریکا مورد استفاده قرار می به 1221از حمالت یازده سپتامبر 

عنوان اقدامی پنهانی  های مشابه زیادی برای اجرای جنگ اطالعاتی به ها و شیوه یروهای نظامی ایاالت متحده از توانایین

طور  کلی متفاوت از یکدیگر است. اگر یک سرویس نظامی آمریکا در زمان صلح به ها به برخوردارند، اما اهداف آن

برای مثال، یک شبکه دفاع هوایی یا یک  -وی نظامی کشوری متخاصم پنهانی و از راه دور وارد سیستم کامپیوتری نیر

افزارها گردد، این اقدام شکلی  افزارها یا نرم ها، سخت جهت تغییر یا آسیب رساندن به داده -شبکه فرماندهی و کنترل 

و با قصد اجازه به ارتش خود برای از کار انداختن کامپیوترها و  111«سازی میدان نبرد آماده»فنی یا الکترونیکی از 

های آن قبل از حمله خواهد بود. اگرچه این اقدام شبیه اقدام پنهانی خواهد بود، اما برخالف اقدام پنهانی، در این  داده

وزه اختیارات قانونی ارتش سازی میدان نبرد اساساً در ح جمهور نیاز نیست، زیرا آماده  مورد به هیچ دستوری از رئیس

های خود برای ورود پنهانی  جمهور موظف به استفاده از تونمندی تعریف شده است. در مقابل، اگر ارتش ازسوی رئیس

ها در یک یک حساب بانکی مربوط به یک  یک بانک در کشوری خارجی یا تغییر داده  خانه و از راه دور به داده
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دور چنین دستوری ضروری خواهد بود. اگر سیا بخواهد وارد عملیات جنگ قاچاقچی تسلیحات گردد، آنگاه ص

کند. همچون هر نوع اقدام پنهانی، در اینجا نیز  عنوان اقدامی پنهانی در دوران صلح گردد، قضیه تفاوت می اطالعاتی به

. لذا مشخص (Daugherty & Bowden, 3006: 88)باشد  جمهوری و گزارش مناسب به کنگره می نیاز به فرمان رئیس

های نفوذ و پنهانی نهادهای نظامی و امنیتی به  ای تنظیم شده است که حیطه اختیارات عملیات است که قوانین به گونه

روشنی تحدید حدود شده و مقامات ارشد سیاسی کشور، همچنان امکان نظارت و کنترل بر عملکرد پنهانی نهادهای 

 الی را دارند.امنیتی بر اهداف داخلی و خارجی احتم
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