
 

 

 علل تحول جامعه اطالعاتي اياالت

 12در قرن  آمريكامتحده 
 11/26/1۳۱8 تاریخ پذیرش: 62/11/1۳۱7 تاریخ دریافت:

 محمد جمشيدي

 **حامد نصرتي

 چکيده
یكم دچار تغييرر و تحر ك  رم     جامعه اطالعاتي ایاالت متحده در ابتداي قرن بيست و

ساختار، اهداف و ابراار اتاراا افتراد. ایرن      ۀاي گردید. این تغييرات در سه ح زسابقه

در قررن بيسرت و    آمریكاعلل تح ك جامعه اطالعاتي »پژوهش، با طرح این سؤاك  ه 

 ره در یرازده   « نر ین  ریسرم ترو» ره   این فرضيه را مطرح  رده اسرت « یكم چيست؟

وج د آورد، عامل اصلي ایرن تحر ك   نقطه عطاي را در مسائل امنيتي به 6221سپتامبر 

تغيير ساختار نظرا   »و « انقالب سایبري»دو متغير دیگر شامل این، است. در  نار  ب ده

هرد هري    دنشان مري  هاي مقالهیافته. اندتأثيرگذار ب دهخص ص نيا در این « المللبين

ج د ندارد و تمامي ناسازگار باشد، و ه ف ا ه با فرضي ت جهيدرخ ر  شاهد و مدرك

 ند.اب ده متحده تأثيرگذار تبر تح ك جامعه اطالعاتي ایاال ي ف امتغيرها

سراختار نظرا    انقالب سرایبري، تحر ك سرازماني، تروریسرم نر ین،       :واژگان کليدي

 ، یازده سپتامبر.المللبين

                                                                                                   
   ن یسنده مسئ ك(سياسي دانشگاه تهراناستادیار دانشكده حق ا و عل( mjamshidi@ut.ac.ir 

  ي شمالي دانشگاه تهرانآمریكادانشج ي د تري مطالعات 
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 مقدمه
و یكرم، تحر التي انقالبري و فرار  از      تح الت جامعه اطالعاتي ایراالت متحرده در قررن بيسرت    

. شراید تنهرا تحر ك عظريم مشرابه را      ب ده است گيري آنتغييرات متداوكِ رخ داده در تاریخ شكل

حاضرر و برا احتسراب دو ع ر      هراربر دانسرت. درحراك   بت ان تغييرات رخ داده پس از حمله پل

تحليرل   اند )مر را یكا پي ستههاي اطالعاتي آمربه جمع دیگر سازمان 6221جدیدي  ه پس از ساك 

امنيرت  ها در وزارت امنيت داخلري و دفترر اطالعرات    اطالعات و مدیریت حااظت از زیرساخت

 است. ملي در وزارت دادگستري(، تعداد اع اي جامعه اطالعاتي آمریكا به شاناده ع   رسيده

 يسراختارها  تشركيل س و يتأس أآمریكا منش يو اصالح جامعه اطالعات يبازساز يندهایفرا

 س وزارتخانره ياند. تأسهآمریكا شد ينيو سرزم يت داخليبر امن يبا تمر امح ر ين اطالعاتین 

 ارمنرد در دسرامبر    هاار 182ش از يبا ب «يت داخليوزارت امن»نه فدراك با نا  ي اب در يدیجد

اقردا   ن یترر مهرم  ،ن وزارتخانره یر س ايرات اسرت. تأسر  يير ن تغین ایتركي از ملم سی ،6226

ن یترد. مهمیآيشمار مبه 1۱17از زمان تشكيل آن در ساك آمریكا  يدر جامعه اطالعات ياصالح

، یيسرم و شناسرا  یدربرابرر ترور  ایراالت متحرده   يریپرذ بي راهش آسر   ،ن وزارتخانهیاه ايوظ

 است. يستیو وا نش به اقدامات ترور يريجل گ

ه قبرل از اصرالحات    ر  آمریكرا  يعرات اطال يهرا ر سازمانیان سايدرمنيا  ي.آيسازمان اف.ب

عنر ان  بره  ي.آيرفت. اف.بر یرات پرذ يير ان اصرالحات و تغ یرا در جر يادیوج د داشتند تأثير ز

 علرت سرپتامبر بره   11ه ح ادث يات اولظآمریكا از همان لح يسيو پل ين سازمان انتظامیترمهم

 قررار  ياتهامرات فراوانر  ن ح ادث مر رد  یو مقابله با ا یيدر شناسانا امي و  يشكست اطالعات

 .(Blidaru, 2003: 8)گرفت 

 درپري  دچرار تغييراتري گردیرد.    ياقردامات اصرالح  در ا يا( ني)س يسازمان اطالعات مر ا

گرفتن دهیویژه نادسپتامبر و به 11ا درخص ص مقابله با ح ادث يانتقادات گسترده از عملكرد س

القاعده به آمریكا وج د داشته اسرت و نقرش    يستیاحتماك حمله ترور خص ص  ه در ياخبار

 نگرره،   ياز اع را  يحملره بره عرراا، برخر     ياز بررا ير ه اطالعرات مر رد ن  يف آن در تهيضع

ن سرازمان شردند.   یر ن و گسرترده در ا یادينگاران خ استار اصالحات بناستمداران و روزنامهيس

و براالخره در دو    رد ر ا استعاا يس سيرئ ،ج رج تنت 6221س   ژوئن در ن فشارها، یتحت ا
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سپتامبر اعال   رد  11ق ي ن تحقيسي م يج بررسیجمه ر آمریكا براساس نتا، رئيس6221اوت 

شر د.  يسرم اجررا مر   یآمریكا در مبارزه با ترور يهايت ت انمندیتق  يبرا يدی ه اقدامات جد

را  يجامعره اطالعرات   رل  ت ي ره مسرئ ل  « ير اطالعات ملیمد»د یپست جد ،ن مباحثیادرپي 

ا داشرت. براسراس   يبرر سر   يتر جه  درخ رن پست تأثير یس ايسأشكل گرفت. ت ،برعهده دارد

 يت جامعه اطالعرات يا مسئ ليس سيت داشت، رئين رسمی ه تا قبل از ا 1۱17 يت مليقان ن امن

آمریكرا   ياطالعرات  يهرا ر سرازمان یان سرا يدرم یيت استثنايک م قعیا برعهده داشت و از يرا ن

گرر اع را و برا    یماننرد د  يجامعه اطالعات يكي از اع ایا يا نين پس سیاما از ا ؛برخ ردار ب د

 .(Blidaru, 2003: 10)مشخص خ اهد ب د  و  امالً يف تخصصیوظا

در نم دار م ج د در ضميمه یک به تغييرات ایجاد شده در ساختار جامعه اطالعاتي ایاالت 

سراك ابتردایي قررن بيسرت و یكرم       11 ت ان گات  ره است. در مجم ع، مي متحده اشاره شده

 ب ده اسرت  اي از تغيير و تح ك گسترده و عميق در جامعه اطالعاتي ایاالت متحده آمریكادوره

الها  بخش ایرن پرژوهش    مسئله رود. بدین ترتيب ه محرك اصلي پژوهش حاضر به شمار مي

و یكرم اسرت.    در قررن بيسرت   آمریكرا هاي تحر ك در جامعره اطالعراتي    یافتن دالیل و علت

تغييرر نظرا    »فرضريه اصرلي و    عنر ان بره « تروریسرم نر ین  »همچنين؛ در پاسخ به سؤاك فر ا  

فرضيات رقيب، عامل تح ك جامعره اطالعراتي ایراالت     عن انبه« انقالب سایبري»و « المللبين

 اند.متحده در قرن بيست و یكم در نظرگرفته شده

جمه ري اسرالمي   ریكا هم اره یكي از دگرهاي، آمدهه گذشته 1از آنجا  ه طي نادیک به 

 و نظا  جمه ري اسالمي بيشترین احساس تهدید را از ناحيه این  ش ر داشرته  ب ده است ایران

اي براي بازشناسري  ت اند زمينه، مياست؛ شناخت دالیل تح الت نهادهاي اطالعاتي این  ش ر

ان را فراهم آورد. تحر التي  ره خر د    ایرجمه ري اسالمي  اقدامات آتي این  ش ر عليه منافع

باشرند. ایرن   گذاري خارجي و داخلي ایاالت متحده نيا مري هاي امنيتي و سياستبيانگر دغدغه

پژوهش، با بررسي آثرار متعردد م جر د در ایرن زمينره، ازجملره  تراب سياسرت و حك مرت          

بحررران و وابسررتگي جهرراني:  امنيررت سررایبري"(،  ترراب 1۳87 ،دلرررمحمرردي و ميرمحمرردي)

 و مقاالت و  تب مرتبط دیگر، سعي داشته (Clemente, 2013) 1ن شتۀ دی   لمنته "چيست؟

                                                                                                   
1. Dave Clemente 
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بره  « تحليل فرضيات رقيرب »پژوهشي  است تا با ایجاد یک چارچ ب علمي و استااده از روش

 بپردازد. آمریكابر تح ك جامعه اطالعاتي  مؤثر الملليبررسي متغيرهاي بين

 

 چارچوب نظريالف. 

تحر ك در  »هراي  الز  است ابتدا نگراهي بره نظریره   « علل تح ك سازماني»ورود به بحثِ  براي

برر تحر ك    مرؤثر  داشرته باشريم سرپس بره ع امرل     « هاي تح ك سازمانيشاخص»و « هاسازمان

 هاي اطالعاتي ایاالت متحده بپردازیم.سازمان

هرا،  سرازمان ي از برراي ارائره ماهر   و برداشرت  رامل      (Morgan, 1997) گارت م رگان

 داده است.چارچ ب جدوك ذیل ت ضيح  اي را درگانههاي هشتاستعاره

 گانه گارت مورگانهاي هشت. استعاره8جدول 

 هدف / تمر ا استعاره هدف / تمر ا استعاره

 دانشسازي ت ليد و ذخيره مغز يوربه حدا ثر بهره يابيدست نيماش

 انعطافتعادك و  نظم -نظمي بي حياتحاظ  موجود زنده

 آم زش مداو  يريادگي آوردن  نتركدستبه ياسيس نظام

 تحرك و اثربخشي بيشتر شبکه هاترویج ارزش فرهنگ

وري،  ارگران مثابه ماشين، با هدف دستيابي به حدا ثر بهرهم رگان معتقد است، سازمان به

بره    ند. اگر سازماناعماك ميآنها  را در چارچ ب سات و سختي قرار داده و نظارت دقيقي بر

م ج د زنده تشبيه ش د، هدف آن حاظ حيات و تطبيق با شرایط محيطي است و خلل در یک 

هرا بره نظرا  سياسري،  نتررك      دنباك دارد. در تشبيه سازمانع   نا ارآمدي در دیگر اع ا را به

ن سرازمان برا   قدرت و اعماك آن هدف اصلي است و در تشبيه فرهنگ، اصل اساسي تمرایا بري  

مغرا،   عنر ان بره  ارگيري استعاره سرازمان  همحيط بيروني، تشابه یا تعارض فرهنگي است. در ب

گيري نياز بره ت ليرد   گيري و تصميم ند  ه تمامي ام ر سازمان نياز به تصميمم رگان اشاره مي

ان دخر دگر نظم، اعتقاد بر این است  ه سازمان باید ضرمن   -نظمياطالعات دارد. در نظریه بي

ب دن، انعطاف الز  را از خ د در برابر نامالیمات نشان دهد. نظریره یرادگيري نيرا  ره تمر را      

وري، ضرمن شرناخت   باشد، اعتقاد دارد  ره برراي افراایش بهرره    اصلي آن بر آم زش مدا  مي



 878  ...   علل تحول جامعه اطالعاتي اياالت متحده

 رار  ههاي آم زشي فراگير را براي انطباا با شررایط جدیرد بر   بایست روشصحيح پيرام ن، مي

هراي خطري قردیمي، از اسرتقالك     هاي جدید بر خالف سرازمان در نظریه شبكه، سازمان بست.

 .(Morgan, 1997)نمایند عمل ميزیاد نسبي برخ ردار ب ده و با تحرك 

 شیبرا افراا   هراي امنيتري را ت ضريح دهرد،    وج د یک نظریه  ه بت اند تح ك سازمان نقص

در هرر   اسرت.  م اعف شرده ، مد نظر م رگانمختلف  هايمقابل استعارهها در سازمان تيظرف

این  خص صدر  يمختلا يهادگاهیافراد د ،ش نديمچار تح ك دها سازمان ه  يهنگامص رت 

بره ایرن    يسازمان و تح ك رييتغ ندیفرا يهاهینظر نند. درمجم ع چهار ن ع از ارائه مي راتييتغ

. یيحكمرت علرل غرا   . 1 ؛کير الكتید. ۳ ؛حياتچرخه  .6 ؛تكامل .1شناخته شده است: ترتيب 

 حيدر براال ت ضر   ي سرازمان  ره  هاهیمختلف نظر يهايژگیدهد  ه چگ نه وينشان م 6جدوك 

 .(Dibella, 2013: 16)  نندپيدا ميمطابقت  هیچهار ن ع نظر نیدر برابر ا داده شد

 هاي تکامل سازماني. نظريه2 جدول

 پيشرفت سطح استعاره نوع

 تجمعي انطباا * مغا نيماش*  تكامل

 ايمرحله رشد در ط ك زمان * م ج د زنده * فرهنگ اتيح چرخه

 تقليد سنتا * نظا  سياسي کيالكتید

 س ي هدفحر ت به همكاري نظم * یادگيرنده *شبكه-نظمي* بي علل غایي

 

 ي،از رشرد آلر   يناشر  راتيير بر اساس تغ سازمانيت سعه  يبر رو چرخۀ حيات، هايهینظر

 ريير اسرت، تغ  يع امل داخلر  ای يطيمح ای يخارج راتيياز تغ ي ه ناش يريي نند. تغيتمر ا م

 ناپرذیر و برگشرت  يخطر  ،ريير تغ ينردها یافر و از زمان و تجربه است ریناپذاجتناب جهينت کی

 ر،يير تغ دیر جد يهرا دورهد و نر  ن ريير اهداف ممكن است با گذشت زمران تغ همچنين  هستند.

 .(Dibella, 2013: 16)نمایند  جادیرا ا رييتغ ایاصالح 

 ننرد. اینكره هردف سرازمان     ها هدف مح ر حر رت مري  هاي علل غایي، سازماندر نظریه

، ها اهميت اصلي را دارد. بر اساس ایرن نظریره  چيست و چگ نه باید به آن رسيد در این نظریه

 گردد.مياي از تغيير و اصالح ضروري  نند و دورهبا گذشت زمان اهداف تغيير مي
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ایرن   ره  یي. ازآنجرا باشرند هراي تكامرل مري   هاي تح ك سازماني، نظریهنظریهاز  ي دیگركی

 يتر ان از آن بررا   ياسرتااده شرده اسرت، مر     ي جان ريهات سعه گ نه فيت ص يبراها نظریه

منابع و  يرقابت برا، رييتغ يتكاملبر اساس نظریه استااده  رد. نيا  يسازمان راتييتغ يبندطبقه

و  يص رت تجمعبه رييش د. تغيم دیتشدسازمان  يو خارج يداخل اتيخص ص نيب يسازگار

 ش ند.يها سازگارتر و سازگارتر مسازمان رایز ؛است شرفتهيپ

تغيير  ه برر اسراس   از  يهگل يماه م .است کيالكتید ر،ييتغ هین ع نظر نیو آخر نيچهارم

باشد. شررایط جدیرد داخلري و    تغيير براي رسيدن به سنتا ميتا و درگيري مدا  بين تا و آنتي

در پایران ایرن درگيرري     خارجي با وضعيت م ج د در سازمان بره سرتياه برخ اسرته و نهایتراً    

در مقا   .(Dibella, 2013: 17) ش دایجاد مي ،وضعيت بهتري نيست وضعيت جدید  ه لاوماً

تح ك سازمان، بر ابعراد خاصري    چهار نظریه بندي این بحث باید اشاره نم د  ه هریک ازجمع

 است.  نند. در جدوك ذیل به این ابعاد اشاره شده يد ميأها تاز تح ك در سازمان

 ها تحول، ابعاد و نتايج آنها. نظريه8جدول 

 نتيجه تح ك ابعاد تح ك ن ع

 تح ك ساختاري گيريتح ك در ارتباطات و تصميم تكامل

 تح ك ابااري هاتمامي زیرسيستمتح ك در  اتيح چرخه

 جانبهتح ك همه تح ك در نح ۀ  نترك قدرت کيالكتید

 هامأم ریت تح ك تح ك در اهداف حكمت علل غایي
 

 هاي اطالعاتيهاي تغيير و تحول در سازمانشاخصب. 
هاي اطالعاتي شامل، تغييرر و تحر ك در   هاي تح ك در سازمانبر اساس اشارات قبلي، شاخص

 گردد.ي و ابااري ميمأم ریت بعد ساختاري، سه

هاي مدیریت، هر ن ع دگرگر ني در  بر اساس نظریه: تغيير در ساختار جامعه اطالعاتي .8

 ،ن عي تح ك ساختاري به شمار آید و از این رو مكن استشي ه سازماندهي و اداره یک نهاد م

انگر دگرگر ني  بير هایي است  ه هاي اطالعاتي نيا یكي از شاخصتح ك نظا  مدیریتي سازمان

 باشد.در این نهادها مي
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هاي تح ك نهادهاي اطالعاتي تغيير یكي دیگر از شاخص: هاتغيير در اهداف و اولويت .2

ماننرد برروز   هاي اطالعاتي است. با دگرگ ني و تغييرر در محريط بيرونري    در اهداف و اول یت

هراي  ها، ظه ر برازیگران امنيتري جدیرد، همچنرين پيشررفت     تهدیدات ن ین امنيتي عليه دولت

هاي خ د را دگرگ ن  رده و خر د را برا   هاي اطالعاتي نيا راهبردها و سياستفناوري، سازمان

 (.Krahman, 2005: 5دهند )شرایط روز تطبيق مي

ترین تحر ك  ايشاید بت ان گات  ه حرفهتي: هاي اطالعادگرگوني در ابزارها و روش .8

آوري و  نتررك اطالعرات اسرت.    هاي جمرع هاي اطالعاتي، دگرگ ني اباارها و شي هدر فعاليت

ب ده  بر ع امل انسانيسنتي مبتنيط ر به هاي مد نظر سپس  نترك آنها، سب اطالعات از پدیده

هراي اطالعراتي در   ي و  نتررك سر ژه  آورها و اباارهاي جمع. این درحالي است  ه روشاست

سمت استااده شدت دگرگ ن شده و بههاي چشمگير در فناوري بهقرن بيستم، به یمن پيشرفت

است. در واقع با اختراع تجهيااتي ماننرد رادیر ، دوربرين عكاسري،      از اباارهاي فني س ا یافته

آوري اطالعاتي هرچره  ك و جمعتري مانند ماه اره و اینترنت،  نترهاي پيشرفتهتلان و فناوري

 .(Gill et al, 2009: 4-16)است  بيشتر از تكيه بر عامل انساني فاصله گرفته

دهد  ره ایرن تحر الت در    بررسي، تح الت اخير جامعه اطالعاتي ایاالت متحده، نشان مي

اسرت   روي داده« هااباار و شي ه»و « هامأم ریت اهداف و»، «ساختار»یعني  ،سه سطح برشمرده

ترین چارچ ب نظري براي ت جيه انجا  تح ك جامعه اطالعاتي ایاالت و بر این اساس، نادیک

باشرد. در ادامره پرژوهش بره بررسري علرل تحر ك جامعره         متحده، نظریه تح ك دیالكتيک مري 

 ش د.پرداخته مي آمریكااطالعاتي 

للري تحر ك جامعره    المدالیرل برين  »است ازآنجا  ه نقطه تمر ا در این پژوهش شایان ذ ر 

هاي اطالعراتي و آن دسرته از   باشد، این پژوهش به مسائل داخلي سازمانمي« آمریكااطالعاتي 

ع امل ملي  ه م جب تغيير و تح ك در جامعه اطالعاتي ایاالت متحده در قرن بيسرت و یكرم   

 ،دلرر محمردي  و ميرمحمردي « )سياست و اطالعات»گ نه  ه در  تاب همان اماشد، نپرداخت. 

هاي اطالعاتي مسائل ملي و داخلي ایرن  ( آمده است یكي از دالیل مهم در تح ك سازمان1۳87

 تغييرر نظرا   »، «تروریسرم »باشد. بر همين اساس، در ادامره بره نقرش سره متغيرر      ها ميسازمان
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برر سراختار،   آنهرا   و ترأثيرات  آمریكرا در تح ك جامعه اطالعاتي « انقالب سایبري»و « المللبين

 پردازیم.و اباار این جامعه اطالعاتي مي اهداف

 

 تروريسم و تحول در جامعه اطالعاتي اياالت متحدهج. 
دهد  ه نقطه آغازین و بهانه اصلي همۀ پيشنهادها و اقردامات اصرالحي   بررسي اسناد نشان مي

سرپتامبر و در حقيقرت نقطرۀ     11، برهۀ زماني پس از حر ادث  آمریكااخير در جامعه اطالعاتي 

ف ظه ر تروریسم ن ین ب ده اسرت. هرچند ره گاتمران اصرالحات در حر زه اطالعرات،       عط

دهد  ره  هم اره در ایاالت متحده وج د داشته است، بررسي تاریخچه این گاتمان نيا نشان مي

هاي اطالعراتي  گاه در تاریخ اطالعات آمریكا چنين م ج عظيمي از انتقادات مت جه سازمانهي 

سرپتامبر   11هه زماني  ه بيل گرتا در  تاب خر د آن را برا دوران حر ادث    نب ده است. فقط بر

است  ه نقطه آغازین تشكيل جامعره   1۱11هاربر در ساك مقایسه  رده، زمان وق ع حمله پرك 

 رود.شمار مياطالعاتي آمریكا نيا به

از گاارش  ميتره مشرترك تحقيرق  نگرره     سپتامبر،  11نگاهي اجمالي به گاارش  ميسي ن 

هراي امنيرت ملري آمریكرا در     اسرتراتژي هاي اطالعاتي آمریكا، قان ن اصالح اطالعات، فعاليت

قان ن امنيت سرزميني و دیگر اسناد و ق انين منتشرشده ازس ي دولت ایاالت هاي گذشته، ساك

 عنر ان یكري از  دهد  ه نا  تروریسم بدون استثنا، در مقدمۀ همۀ این اسرناد بره  نشان ميمتحده 

 .(Best, 2003: 19-20)ها و تص یب ق انين آمده است دالیل تشكيل این  ميسي ن

ترین دليل بر تأثير مح ري تروریسرم برر جامعره اطالعراتي و تغييررات اخيرر آن،       البته واضح

تشكيل وزارت امنيت داخلي است  ه بالفاصله بعد از این ح ادث و برراي مقابلره برا تهدیردات     

این وزارتخانه از همان ابتدا با داشتن وظایف اطالعاتي و تحليلي در حر زه  تروریسم تشكيل شد. 

گررفتن سر ابق   تروریسم در سرزمين آمریكا، به ع  یت جامعه اطالعاتي نيا درآمد و برا برعهرده  

تقسريم وظرایف جدیردي را در    هاي اطالعاتي مختلف پرا نده بر د،  ضدتروریستي  ه در سازمان

اد  رد. دليل دیگري  ه تأثير تروریسم بر اصالحات جامعره اطالعراتي   سطح جامعه اطالعاتي ایج

اسرت. ایرن پسرت بره پيشرنهاد      « مردیر اطالعرات ملري   »تشكيل پست جدید دهد، را ت ضيح مي

سرپتامبر و  ميتره اطالعراتي  نگرره و برراي ایجراد همراهنگي بيشرتر ميران           11 ميسي ن تحقيق 
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نظر ب د  ره جامعره اطالعراتي آمریكرا     ميته تحقيق براینهاي اطالعاتي آمریكا ایجاد شد.  سازمان

هماهنگي الز  براي اقدا  گروهي عليه تهدیدات جدید آمریكا در قرن جدید را ندارد و باید ایرن  

ها و با اختيارات گسترده تشكيل شر د.  پست با هدف ایجاد هماهنگي و  ارایي بيشتر این سازمان

ط ر بنيادین، فرایند و سراختار مردیریتي جامعره    پست  ه به ت ان گات  ه تشكيل اینبنابراین مي

هراي  ميتره   سپتامبر ب ده است. تطابق پيشرنهاد  11اطالعاتي را دگرگ ن  رد نيا ناشي از ح ادث 

گرفته در جامعه اطالعاتي آمریكرا  ره   سپتامبر با تح الت ص رت 11اطالعاتي  نگره و  ميسي ن 

ن ین در تح ك جامعه اطالعاتي ایاالت متحده است به شررح  تروریسم  م اعفدهنده تأثير نشان

 The U.S. Senate Select Committee on Intelligence, 2002 & The)  باشرد ذیرل مري  

9/11 Commision Report: Executive Summery, 2002). 

 سپتامبر بر تحول جامعه اطالعاتي آمريکا 88. تأثير 1جدول 

 کنگره و پيشنهادهاي کميته اطالعاتي

 سپتامبر 88کميسيون 

 نظرتغييرات در جامعه اطالعاتي آمريکا از

 ساختار و کارکرد

هاي ع   جامعه اطالعاتي، برا   ردن اقدامات سازمانهماهنگ
 ایجاد پست جدید مدیر اطالعات ملي

پست مدیر اطالعات ملي براساس قران ن اصرالح اطالعرات    
 تشكيل شد. 6221ساك 

هراي عمليراتي   اطالعات اسرتراتژیک و طررح  هماهنگ  ردن 

براي مبارزه با تروریسرم، برا ایجراد مر را جدیرد مبرارزه برا        
 تروریسم

زیرر  مر ا ملي ضدتروریسم براساس قان ن اصالح اطالعات، 

جمهر ر در  نظر مدیر اطالعات ملري و دفترر اجرایري رئريس    
 ملي تشكيل شد.مدیریت اطالعات 

ان اع اي جامعه اطالعاتي، اشتراك اطالعات ضدتروریستي مي
 با ایجاد شبكه اطالعات مشترك

 دفتر اطالعات مشترك در مدیریت اطالعات ملي ایجاد شد.

مدیر اطالعات ملي باید داراي سه معاونت اطالعات خارجي، 
 اطالعات دفاعي و امنيت سرزمين باشد.

هراي  آوري، تحليل، مدیریت و نيازمنردي چهار معاونت جمع
 مدیریت اطالعات ملي تشكيل شد.مشتریان در 

هراي اطالعراتي آمریكرا  ره     هراي سرازمان  اهداف و اول یرت 
مانده از تهدیدات دوران جنگ سرد اسرت، بایرد تغييرر    جايبه

  ند.

برره اول یررت یررافتن مبررارزه بررا تروریسررم، تروریسررم بات جرره
هاي اطالعاتي  شتارجمعي و  ش رهاي حامي آنها در سازمان

 دتروریسرم ملري، ضردتكثير سرالح ملري،     آمریكرا، مرا را ض  

 ره شمالي در مدیریت اطالعرات   مأم ریت ایران و مأم ریت
 ملي ایجاد شد.

المللي بایرد  هاي مالي تروریسم بينهاي ردیابي پشتيبانيبرنامه
 گسترش یابد.

دفتر اطالعات مالي و تروریسم در دفتر اطالعات و تحقيقات 
تعقيب منابع مرالي تروریسرم   داري و نيا بخش وزارت خاانه

در مدیریت ضداطالعات و ضدتروریسرم اف.بري.آي ایجراد    

 شد.
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هاي اطالعاتي؛ ترأثير  هاي تح ك در سازمانو با درنظرگرفتن شاخص با دقت درجدوك ف ا

در دو بعد سراختار و اهرداف نمایران     آمریكابر تح ك جامعه اطالعاتي « تروریسم»شدید متغير 

 ش د.مي

 

 الملل و تحول در جامعه اطالعاتي اياالت متحدهنظام بينتغيير د. 
ي همچر ن  المللر برين  يا بعرد از تحر ل  یر زمران  هرم  هاي اطالعاتي،سازمان از تح الت ياريسب

انرد، بره   شرده  يالمللر نيت جه در ساختار ب درخ ر يهايبه دگرگ ن  ه منجر هاي جهانيجنگ

ن م رد را یا ايآمریكا ن يتيو امن ياطالعات يهانه درباره سازماياست. مطالعات اول  ستهيوق ع پ

هاي اطالعاتي محصر لي از جنرگ و جنرگ نيرا     پيدایش سازمان چرا ه اساساً ؛ ندميق یتصد

دهرد  يآمریكا نشان مر  يخچه جامعه اطالعاتی. تارالملل استخ د م جب تح ك نظا  بينن بهبه

ن عامل تحر ك  یترمهمو دو   يجنگ جهانمحص ك این  ش ر،  ياطالعات يهاسازمان  ه اساساً

شردت  ا بره ين نهادها نیا يسازمان يهابينش و فراز ،گریداند. ازطرفب ده يالمللنيستم بيدر س

 يشر رو  يبحران م شكي   با، جنرگ سررد و فروپاشر   مانند بحران  ره،  يالمللنيبه ح ادث ب

قدرت بالمنرازع   يريگو شكل يش رو يپس از فروپاش يقطب. ظه ر نظا  تکب ده است وابسته

دات یر قردرت، شركل تهد  نبر دن  ت ازن مل يدلالملل سبب شد  ه بهنيآمریكا در عرصه روابط ب

 سپتامبر ب د. 11حادثه  ،آن يهاكي از نم نهی ه  ندص رت نامتقارن ظه ر  ه آمریكا بهيعل

و  باشرد الملرل  نينظا  بر در ييحاضر، تغ پژوهش يرهايكي از متغین م ارد سبب شد  ه یا

 ه بت ان آن  ب ده است ياگ نهالملل بهنيدر نظا  ب يا دگرگ نیآ» ه   دن مسئله پرداخته شیا به

 «شمار آورد؟آمریكا به يجادشده در جامعه اطالعاتیرات اييرا عامل تغ

ف یر الملرل براسراس سره مؤلاره تعر    م، نظرا  برين  يقرار ده يسم ساختاريبحث را رئال ياگر مبنا

 ان واحردها. ير م يع ت انمنرد یر ت زو   رار رد واحردها  ، دهنرده اصل سازمان ند از:اعبارت ه  ش دمي

باشرد،  مري  يآنارشر  ،المللدهنده نظا  بين، اصل سازمانيسم ساختاريه رئالیبراساس نظر ه ازآنجایي

اصرل برر مردار     و ترا زمراني  ره ایرن     تغيير در این نظا  نيا به تغيير این اصل )آنارشي( بستگي دارد

ان ير در م يا  رار رد یتمرا  ،هیر ن نظریر . در امتحر ك نخ اهرد شرد   الملرل  ، نظا  بينگرددآنارشي مي

ن بقرا و  يوجر د نردارد و  رار رد همره واحردها ترأم      نيرا  الملرل  دهنده نظرا  برين  تشكيل يواحدها
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در  رار رد واحردها اتاراا     يريير   تغيهر ک، يه، در نظا  آنارشین نظریاست. براساس ا یيج تيامن

هاست. در واقرع  از ت انمنديآنها  دهندۀ نظا  مياان برخ رداريوجه تمایا واحدهاي تشكيلافتد. ينم

مين امنيرت دربرابرر برازیگران دیگرر مشرخص      أرا در تر آنهرا   واحدها مياان ت ان و قدرت ت انمندي

اري اسرت و در تمرایا واحردهاي    الملرل جر   ره آنارشري در نظرا  برين    ازآنجرایي  بنرابراین  ند. مي

الملرل را  هاست  ره تغييررات نظرا  برين    دهد؛ این ت زیع ت انمنديدهنده آن تغييري رخ نميتشكيل

ها، م جب تغيير در سراختار نظرا    بنابراین تغيير در ت انمندي .(Waltz, 1979: 79)نماید ت جيه مي

امنيت اسرت. برر همرين اسراس، تحر ك نظرا        مين أو تغيير در ساختار نظا  م جب تغيير در نح ۀ ت

 زاست.الملل ناشي از تغيير سطح ت انمندي بازیگران مختلف و اثرگذار بر تمهيدات امنيتبين

اسرت.   اي پيردا نمر ده  شرایط ویژه آمریكاالملل، تحت تأثير هژم ني شرایط حا م بر نظا  بين

درت حرا م، ت انسرته باشرد،    در ط ك تاریخ  مترر شررایطي را سررا  داریرم  ره در آن ترک قر       

باشرد.   هاي فرهنگي یكسان و مطل بي را به این انردازه در سرطح جهران نهادینره  ررده     چارچ ب

المللي و ق اعد فرهنگي غالب منبعث از اقتصراد و  مطل ب از آن جهت  ه معيارهاي اقتصادي بين

اسرت. بره    ل قرار گرفتره الملت جهي از بازیگران نظا  بين درخ رم رد پسند تعداد  آمریكافرهنگ 

الملل  ه پس از فروپاشري  شدن نظا  بينالمللي، این روند تک قطبيباور بسياري از تحليلگران بين

 ش روي آغاز شد، با حمالت تروریستي یازده سپتامبر شدت م اعاي یافت.

 ز ر  رد، هنر ييواحدها تغ يع ت انمندیالملل و ت زهرچند ه بعدازجنگ سرد، ساختار نظا  بين

 ينظمر  يرير گشركل  يان واحدها برايدر م يمتااوت يهاشیاست و گرا ت نشدهيتثب شيننظم جان

 يشرتر يقدرتمندتر ترأثير ب  ي، واحدهايساختار یيگراخاص وج د دارد. براساس ماروضات واقع

ن واحردها منطبرق   یر ا يهاشتر با منافع و ارزشيب ،نظماین خ اهند داشت و  شيندر ن ع نظم جان

ت اننرد  يا مر يگذارد، واحدها نيط ر ه ساختار بر واحدها تأثير مهمان» گ یدميخ اهد شد. والتا 

ب ير ترتنی(. برد 1۱8 :1۳72فرالتاگراف،   و يرتر ئ)دو« متناسب با قدرتشان بر ساختار مؤثر باشرند 

د نقرش  یر الملرل، با نيبر  ن واحد نظا یعن ان ت انمندتراالت متحده بهیرسد  ه اينظر م بههرچند 

 امرا ؛ ردير ن  شر ر شركل بگ  یات این براساس من ین م ض ع داشته باشد و نظم ن یدر ا يمؤثرتر

هراي جدیرد در   به مایت ناشي از شرایط جدید ایجادشده براي رقبا و ت زیع ت انمندي يت جهبي

 براي ایاالت متحده مشكل آفرین باشد. ممكن استميان بازیگران دیگر 
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ت آمریكا يامن يبرا يدات خارجیت تهديدر ماه اير عمدهييان جنگ سرد تغیپادر حقيقت؛ 

بلكره   ؛از خرارج نبر د   يرانگرر یو يگرر حملره نظرام   ید ،آمریكرا  ياصل يهمراه داشت. نگرانبه

ازنظرر   يدات  ن نیدر داخل آمریكا انجا  ش د. تهدامكان داشت ب د  ه  يترحمالت خطرناك

ن ي ه هم مت من ترأم  يط ربه دارند؛حالت نامتقارن  يجابیو ا يكرد سلبیروبا دو  این  ش ر،

ب یشرفت آمریكرا و  راهش ضرر   يو هم مانع رشد و پ يتيو امن ياسياقتدار مخالاان در ابعاد س

 (.18 :1۳81ان، ی)هاد این  ش رند يت مليامن

مقابلره برا    ياالت متحده بررا یسپتامبر م جب شد ا 11 يستیرانه تروريوق ع حمالت غافلگ

دات یر برر تهد  يشرتر يخ د را با تأ يد ب ير ساختار جامعه اطالعاتييدات نامتقارن، طرح تغیتهد

كي ی ،در دست ر ار خ د قرار دهد. با ت جه به م ارد ذ رشده يسم  شتارجمعینامتقارن و ترور

ه آمریكرا  ير دات علیر ت تهدير ر ماهييت ان تغيآمریكا را م ير ساختار جامعه اطالعاتييتغ لاز عل

در نمر دار زیرر نحر ۀ اثرگرذاري تغييرر نظرا         .الملل دانستواسطه تغيير در ق اعد نظا  بينبه

 است. نشان داده شده آمریكاالملل بر تح ك ساختاري و اهدافي جامعه اطالعاتي بين

 

 
 

 

 

 

 

 انقالب سايبري و تحول در جامعه اطالعاتي اياالت متحدهه. 
هراي اجتمراعي برر     ارشناسان ام ر اطالعاتي، تأثير انقالب سایبري و گسرترش تصراعدي شربكه   

 نماینرد. مسرلماً  محر ر و تهدیردمح ر بررسري مري    هاي اطالعاتي را با دو رویكرد فرصتسازمان

هاي اطالعاتي از ها و دستگاهسایر سازمان در مقایسه باتأثيرپذیري جامعه اطالعاتي ایاالت متحده 

شاید در نگاه اوك جنبۀ فرصتي این تح الت براي ایاالت  .(Dozier, 2011)ین ف ا بيشتر است ا

آوري و اشرراف اطالعراتي ایراالت متحرده را     هاي روز ت انایي جمرع يفناور متحده بيشتر باشد و

 

 

 

 

 المللتغيير ساختار نظام بين

پايان جنگ سرد و 

گيري نظام شكل

 قطبيتك

 

 در توانمنديتغيير 

 بازيگران

گيري تهديدات شكل

 نامتقارن

افزايش تهديدات امنيتي 

 آمريكااز داخل 

ۀ افزايش گستر

 آمريكاامنيتي 

مين أتۀ تغيير در نحو

 امنيت

تحول در )ساختار و 

اهداف( جامعه 

 آمريكااطالعاتي 
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ل باشد؛ اما وقایع رخ داده در ساليان گذشته، بيانگر روبروشدن ایاالت متحده برا مع ر  افاایش داده

اولرين مرا راي در سرطح     هاي مختلف این  ش ر معم الًچرا ه بخش ؛ب ده است امنيت سایبري

گيرنرد  ره ایرن خر د مع رل امنيتري       الملل هستند  ه بر بستر اینترنت و ف اي سایبر قرار ميبين

است. هر دوي این رویكردهرا،   ت جهي را براي جامعه اطالعاتي ایاالت متحده ایجاد  رده درخ ر

 گردد:اشاره ميآنها   ه در ادامه بهاند اي بر جامعه اطالعاتي ایاالت متحده داشتهرات ویژهتأثي

 

 رويکرد فرصت محور و تحول ابزار جاسوسي .8

اطالعرات عالئرم یرا     .1هاي اطالعاتي وج د دارد: آوري در دستگاهپنج منبع اصلي یا روش جمع

اطالعات منرابع انسراني یرا     .۳ ؛خ اني)ماسينت(اطالعات حاصل از سنجش و نشان .6 1؛سيگينت

 .(ODNI, 2009: 12اطالعات ژئ  ف ایي ) .1 ؛اطالعات منابع آشكار یا اسينت .1 ؛هي مينت

آوري اطالعات از اهداف خر د حرداقل   براي جمع آمریكابدیهي است  ه جامعه اطالعاتي 

 نرد.  آوري از طریق منابع انساني( از بسترهاي فني استااده ميمعغير از جشي ه مذ  ر )به 1در 

هایي به مراتب بيشتر از قبل پيدا  رده  ه پيش از این هاي ن ین قابليتبسترهایي  ه با پيشرفت

اند. در درك بهتر این م ض ع باید ت جره داشرت  ره    هاي اطالعاتي ب دهجاو آرزوهاي دستگاه

ي زماني تجاري شده و در معررض اسرتااده عمر      فناور در ح زههاي جدید پيشرفت معم الً

ي را در فنراور  ترري از آن هاي امنيتي و نظامي نسخۀ به روزتر و قر ي گيرد  ه سازمانقرار مي

 باشند. اختيار داشته

اي برا  نيا، ميرابراهيم صدیق در مقالره « منابع انساني»آوري از طریق در خص ص شي ۀ جمع

 نماید:گيري ميچنين نتيجه« یبري و تح ك در پدیده جاس سيانقالب سا»عن ان 

یكي از نتایج انقالب سایبري، فرارفتن جاس سي از بُعد زمان و مكان اسرت. بردین معنرا،    »

امكان جاس سي از هر مكان و در هر زماني  انقالب سایبري چنان شرایط را تغيير داده  ه عمالً

هراي زمراني و مكراني    مهيا شده است. این در شرایطي است  ه در جاس سي سنتي، محدودیت

هميشه مشكل اساسي و جدي ب دند. بدین ترتيب، انقرالب سرایبري، گسرتره جاس سري را در     

 (۱2: 1۳۱1)صدیق، « ابعاد مختلف شدت بخشيده است.

                                                                                                   
1. SIGINT: Signal Intelligence 
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از  CIAو  NSAویررژه دو سررازمان هبرر آمریكرراي جامعرره اطالعرراتي برررداربخشرري از بهررره

آوري اطالعرات و انجرا  عمليرات همچر ن، جاس سري از      تجهياات فني پيشرفته، براي جمرع 

بدون داشتن حكم ق ایي برنامرۀ شناسرایي ردیرابي     NSAها ت سط ها، مكالمات، پيامکایميل

الملل ن سرنشين، تجهياات شن د اینترنت بينیي، ه اپيماهاي بدوآمریكا نندگان افسران تعقيب

 (.Greenwald, 2013) استاي شدههاي اسن دن رسانهو... در افشاگري

 

 هاي بازدارندهرويکرد تهديد محور و سياست .2

 اسراً سد  ره ا راطالعراتي بگرذا   سيستمت اند پا فراتر از ي از حمالت سایبري ميشنا هايآسيب

بره  ید تگي شرد سر هراي زیرادي از زنردگي مررد  واب    زیررا حر زه   ؛تندستأثيرپذیر از حمالت ه

ه شربك ي اطالعراتي ازجملره   هاشبكهمثاك آمریكا به  عن انبه .اطالعاتي مدرن دارند يهاسيستم

سسرات  ؤمياري از سر ب. اسرت تهسي عصر حاضر وابگاطالعات جهاني براي اجراي عمليات جن

هراي  ها و خدمات ویژه دولت نيا وابستگي شدیدي به اینترنت و سایر شبكهشهري، زیرساخت

هرا را نيرا برا خطررات     شسایر بخ ممكن استیر پذیک حمله به بخش آسيباطالعاتي دارند. 

 (.۳11: 1۳۱1 ،منتا، استار ، رامردي روبرو سازد )ج

نتشر شده، وا نش ایاالت متحده در قباك یي و اسناد مآمریكابر اساس اظهار نظرات مقامات 

ي حمرالت  گدنر ازداربدسرتانه و سرخت خ اهرد بر د.     تهدیدات سایبري، وا نشي نظامي، پيش

راهبررد  . است تهفرگ قرارسایبري در برخي اسناد مرب ط به راهبرد آمریكا م رد بحث و بررسي 

انرداز  به چشرم  خپاس رو د سايدت سط  اخ  6227ملي براي امنيت ف اي سایبري  ه در ف ریه 

ي حمرالت  دگبازدارنر : شتسر دا رمده را دعتهدیدات روزافاون سایبري مطرح شد سه هدف 

این . و زمان بازیابي 6ليل آسيبقو ت حمالت ندر قباك ای 1پذیري آمریكاسایبري،  اهش آسيب

ت انرد محردود بره تعقيرب     نمري در برابر تهدیدات سرایبري  مریكا آ شگ ید  ه وا نراهبرد مي

 .كه آمریكا حق وا نش به شي ه مناسب را داردنو ای ب دهقان ني جرایم ف اهاي سایبري 

                                                                                                   
1. Reduse U.S Vulnerability  

2. Minimize Damage 
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لط در سر ش و تنع سرعت عمل، قابليرت وا ر  ض به سه م  6222ساك  1ي فصليعمرور دفا

در . دهرد ایبري ارائره مري  سدارد و راهنماي مايدي براي برخ رد با حمالت  هارشگ انج نميدا

اسرت  ره مررد ، قلمررو،      چنرين آمرده   ،اسرت  اع از مريهن اشراره شرده   فر ه دبر كه آنبخشي از 

پرذیري  يبسر اند و این آپذیر شدهيبسش آييش از پبمریكا آ ایي هاي فيیارها و دازیرساخت

 .باشديكي یا سایبري نيا مينبلكه حمالت الكترو ،هاي  شتار جمعيه واسطه سالحبتنها نه

دهرد  ره خطررات ناشري از حمرالت      نشان مينيا  امنيتي ایاالت متحدهاسناد رسمي  سایر

هراي وا رنش و شررایط مطلر ب     يراز بره قابليرت   نشكل رسمي و در راسرتاي  ایبري بهسبالق ه 

م رد ت جره واقرع   هاي نظامي و امنيتي ایاالت متحده در سياستگ نه حمالت يري از اینگجل 

 .است شده

هراي امنيتري   شگرف انقالب سایبري بر اباارهاي فني اطالعراتي و سياسرت  جداي از تأثير 

انرد.  ها نيا از این تح ك عظيم در دنياي مجرازي متراثر شرده   ایاالت متحده، ساختار این دستگاه

اسرت. فرمران    NSAجائي از آژانس امنيت ملي آمریكا مشه ر به  6«فرماندهي سایبري آمریكا»

ژوئرن   6۳كا ت سط رابرت گيتس، وزیر دفاع آمریكا، در تراریخ  تشكيل فرماندهي سایبري آمری

به فرماندهي استراتژیک ایاالت متحده داده شد و در سپتامبر همان ساك این نهاد شرروع   622۱

 (.۳1۱-۳11 :1۳۱1 ،منتا، استار ، رامر)به فعاليت نم د 

د، تح الت ناشي از انقالب سایبري م جب تغييرات مهمي در ابعراد  ش گ نه  ه اشارههمان

اسرت. ایرن تغييررات در ابعراد مختلرف جامعره        گردیده آمریكاهاي اطالعاتي مختلف سازمان

تر ان گارت   ها و ساختار ص رت گرفتره و مري  اطالعاتي ایاالت متحده ازجمله اباارها، سياست

 باشد.ت متحده، انقالب سایبري ميیكي از علل تح الت جامعه اطالعاتي ایاال

ص رت یک رویره در حراك   البته، به عقيده ناگتن، اثر انقالب سایبري بر جامعه اطالعاتي به

. در نمر دار زیرر چگر نگي ترأثير     (Naughton, 2012: 112)تكامل و نه یک انقرالب اسرت   

 خالصه شده است. آمریكاانقالب سایبري بر جامعه اطالعاتي 

 

 

                                                                                                   
1. Quardrennial Defense Review (QDR) 

2. United States Cyber Command 
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 8رقيب هايهتحليل فرضيو. 
د، ش اهد  افي براي تأثير هریک از فرضيات )تروریسم، تغيير ساختار نظرا   شگ نه  ه مشاهده همان

وجر د دارد. در بخرش    61در قررن   آمریكرا الملل و انقالب سایبري( بر تح ك جامعه اطالعراتي  بين

( و همچنرين برا اسرتااده از    ACHپایاني این پژوهش و با استااده از روش تحليل فرضيات رقيرب ) 

یرک از   دهريم  ره  ردا    برداري از نظرات  ارشناسان، به ایرن سرؤاك پاسرخ مري    پنل خبرگي و بهره

 اند؟دهمتغيرهاي برشمرده م جب تح ك در جامعه اطالعاتي ایاالت متحده ب 

گردآوري فهرسرت شر اهد    درخص صبایست در اجراي روش تحليل فرضيات رقيب مي

ین فهرست به تما  عر املي اشراره دارد  ره برر ق راوت دربراره فرضريات ترأثير         اقدا  نم د. ا

هرا یرا   ملم س در گراارش  محدود به ش اهد و دالیل ش اهدطبق اص ك این روش، گذارد. مي

. بر همين مبنا، (Heuer, 2005)ها افاود ي را نيا بداناستنباطات منطق نت انب ده و ميها شنيده

نهراده و  « تحليرل فرضريات رقيرب   »هرا در مراتریس   ش اهد و دالیل مرب ط به هریک از فرضيه

 پردازیم.ميآنها  به تحليل« پنل خبرگي»استااده از نظرات احصاشده از 

شرده و بره جهرت اختصارن یسري،     ش اهد بررسري  وسيعذ ر است، به جهت حجم  شایان

 ش د.اي از ش اهد در جدوك زیر اشاره ميصرفاً به نم نه

                                                                                                   
1. Analysis of Competing Hypotheses (ACH) 

 سايبريانقالب 

 رويكرد فرصت محور

 رويكرد تهديدمحور

 آوري اطالعاتتحول در ابزارهاي جمع

 كاويايجاد مراكز تحليل منابع آشكار و داده

 ايجاد ابزارهاي فني متناسب تهديدات سايبري

 ايجاد ساختارهاي متناسب با تهديدات سايبري

 تعريف اهداف امنيتي جديد

تحول در )ساختار، 

اهداف و ابزار( جامعه 

 آمريكااطالعاتي 
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نره  ي اب در يدیجد س وزارتخانهيتأس

 «يت داخليوزارت امن»فدراك با نا  
 ارتباطبي ارتباطبي خيلي سازگار زیاد زیاد

 سازگار سازگار سازگار مت سط زیاد تغيير مدیریت جامعه اطالعاتي

 ارتباطبي ارتباطبي سازگار مت سط زیاد مشترك سنا و  نگرهگاارش تحقيق 

 ارتباطبي سازگار خيلي سازگار زیاد زیاد دوین استراتژي مبارزه با تروریسمت

 ارتباطبي خيلي سازگار سازگار زیاد زیاد المللتغيير ماهيت تهدیدات در نظا  بين

 2 2 2 ناسازگاري مياان
 
 . تحليل ماتريس8

گرایي است ار است و به همين جهت ش اهد ناسرازگار برا فرضريات،    روش اي.سي.اچ بر ابطاك

ناسازگاري  مياانباشد، بدین ص رت  ه هریک از فرضيات  ه مي« تحليل فرضيات»تنها مبناي 

د، ایرن  شر  ش د. آنچه در ماتریس پژوهش حاضر مشراهده مري  بيشتري داشته باشد، حذف مي

 دا  از فرضيات ناسازگار نيسرت و بره همرين دليرل      از ش اهد با هي  یکاست  ه هي  نتيجه

است. این بدان معني اسرت   صار شدهآنها  ناسازگاري در انتهاي ماتریس براي هر دا  از مياان

یک از فرضيات را ناسازگار دانست و حذف نم د. براي یافتن علت مرذ  ر و  ت ان هي  ه نمي

  ر بررسي قرار گيرد.حایج آن، الز  ب د احتماالت زیر ماطمينان یافتن به صحت روش و نت

 اند.احتماالً ش اهد احصاشده ناقص ب ده یا قدرت تشخيصي الز  را نداشته .1

 است. نظرات مرب ط به پنل خبرگي صحيح و منطبق بر واقع نب ده .6

 اند.اند و فرضيات رقيب نب دهاتي داشتهتأثير تمامي متغيرها بر متغير وابسته .۳
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یک رسيدگي به م ض ع مذ  ر و احصا دليل اصلي نتيجه حاصله )ناسازگارنب دن هي براي 

عرالوه   -از فرضيات( از  ارشناسان و متخصصين پنل خبرگي، خ استه شد تا شر اهدي دیگرر  

هاي پيشين پژوهش و ماتریس باال آورده شده است  ه داراي قدرت تشخيصي برآنچه در فصل

هراي  رغم انجا  بحثبهباشد، ارائه نمایند. ا حداقل یک فرضيه( ميناسازگار ب الز  )و اصطالحاً

متعدد، دليل و شاهدي با خص صيات مرذ  ر یافرت نشرد. برراي اطمينران از صرحت نظررات        

د. در جلسرۀ دو  پنرل   ش ارشناسان، پنل خبرگي جدیدي با ح  ر  ارشناسان دیگري برگاار 

قبلري در خصر ص اعتبرار، ارتبراط و     یيرد نظررات گرروه    أخبرگي،  ارشناسان حاضر ضرمن ت 

سازگار/ ناسازگاري هریک از ش اهد، در مقابل پيشنهاد ارائۀ شاهدي  ه حداقل با یک فرضريه  

دليل یا مدر ي داك برر   ناسازگار باشد، به نتيجۀ گروه قبلي رسيدند. این بدان معنا ب د  ه اساساً

هریرک از فرضريات برر متغييرر     »یک از فرضيات وج د نداشته و در منطق ایرن روش،  رد هي 

 «اند.وابسته تأثيراتي داشته

ش د  ه هي  شراهد یرا دليلري برر     گيري ميدر پایان تحليل ماتریس مذ  ر این چنين نتيجه

تحر ك جامعره   »برر  « انقالب سرایبري »و « المللتغيير ساختار جامعه بين»، «تروریسم»ناي تأثير 

وج د ندارد و هریک از این متغييرهاي مستقل بر متغير « در قرن بيست و یكم آمریكااطالعاتي 

یک  عن انبهت ان گات  ه ماتریس تحليل فرضيات رقيب اند. در واقع ميوابسته تأثيرگذار ب ده

دهند  ه هر سه فرضريه  دست آمده از فص ك قبلي، نشان ميه روش براي سنجش روایي نتایج ب

 اند.سهيم ب ده آمریكاتي ه اطالعاتحقيق در تح ك دستگا

 

 گيرينتيجه
ذ رر   كرا یآمر يبرر جامعره اطالعرات    قير مستقل تحق يرهايتأثير متغ يبررس جهينت بخش نیا در

ن برۀ خر د برر جامعره     متغيرهایي  ه بنا به نتيجۀ مراتریس اي.سري.اچ هر ردا  بره     خ اهد شد.

 تير ماه رييآن، تغجۀ يو در نت المللنيب ظا ن رييتغ ر،يمتغ نياول اند.اثرگذار ب ده آمریكااطالعاتي 

در  يدگرگر ن  ينشان داد  ه برروز نر ع   قيتحق نیا يهاافتهی باشد  همي كایآمر هيعل داتیتهد

 كرا یآمر هير عل داتیر تهد تير در ماه رييبه تغ ه منجر كمیوستيدر آستانه قرن ب يالمللنينظا  ب

 نیر ا قاتياست. تحق گردیده كایآمر يدر جامعه اطالعات رييو تغ يبش د، م جب ظه ر دگرگ ن
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 يشر رو  يو پرس از فروپاشر   1۱۱2دهره   لیدر اوا المللنياست  ه نظا  ب نیاز ا يبخش حا 

هرا  سراك  نیر در ا الملرل نيساختار نظا  بر  رييگرفت. تغ يقطببه تک هيشب يدگرگ ن شد و حالت

م اجه  رد.  يرا با چالش و دگرگ ن كایآمر يو اطالعات يتيامن يساختارها و هااستيشدت سبه

اعرال  نشرده    ي ارپنهان ليدلبه ،يدر صحنه عمل راتييتغ نیمستند از ا هرچند ه ش اهد  امالً

عن ان  رد  ره   نانيبا اطم ت انياندك است، م اريبس خص ص نیاست و منابع در دسترس در ا

 يشر رو  يبعرد از فروپاشر   كرا یآمر ياطالعرات  يهاتیاهداف و اول  و هااستيدر س يدگرگ ن

برر تحر الت جامعره     داتیر تهد تير ماه ريير هرحراك، علرت ترأثير تغ   است. به يقطع يم ض ع

  رد: انيب گ نهنیا ت انيرا م كایآمر ياطالعات

 .رديگينامتقارن قرار م داتیهدف تهد ،ينظام يبرتر ليدلبه كایآمر •

 رنرد، يگيرا دربرمر  يترر ترر و نامشرخص  نامتقارن، اهداف متن ع داتیتهد نكهیا بهبات جه •

 است. دیعامالن تهد هيعل دستانهشيو پ رانهيشگيمقابله، اقدامات پۀ  يش نیبهتر

. اشراره گردیرد  ره    ب ده است انقالب سایبري یكي دیگر از متغييرهاي مستقل این پژوهش

زمران  اجتماعي برر جامعره اطالعراتي هرم    هاي تأثير انقالب سایبري و گسترش تصاعدي شبكه

. شاید در نگاه اوك جنبرۀ فرصرتي ایرن تحر الت     ب ده است مح ر و تهدیدمح رعاملي فرصت

آوري و اشرراف اطالعراتي   هراي روز ت انرایي جمرع   يفنراور  براي ایاالت متحده بيشتر باشد و

ته، بيرانگر روبروشردن   باشد؛ اما وقرایع رخ داده در سراليان گذشر    ایاالت متحده را افاایش داده

 هاي مختلف این  ش ر معمر الً چرا ه بخش ؛ب ده است ایاالت متحده با مع ل امنيت سایبري

گيرند  ه ایرن  الملل هستند  ه بر بستر اینترنت و ف اي سایبر قرار مياولين مرا ا در سطح بين

است. در  اد  ردهت جهي را براي جامعه اطالعاتي ایاالت متحده ایج درخ رخ د مع ل امنيتي 

آوري مح ر به تح ك ساختاري و ابااري جامعه اطالعاتي ایاالت متحده براي جمرع بعد فرصت

د و به ایجراد مرا را فنري متعردد در     شاطالعات و ایجاد اشراف فني بر اهداف اطالعاتي اشاره 

يرل  و تحل آوريازجمله ایجراد بخرش جمرع    آمریكاهاي اطالعاتي مختلف ذیل ساختار سازمان

، آمریكرا اطالعات آشكار در سيا اشاره شد. در اهميت و ميراان تهدیرد ف راي سرایبري برراي      

اي نادیرک؛  در آینرده  سایبري -بيني یک حادثۀ تروریستيضمن پيش آمریكاخبرگان اطالعاتي 

 :Wirtz, 2017نماینرد ) هراربر مقایسره مري   حد و اندازۀ آن را با واقعه یازدهم سپتامبر و پررك 
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بندي م ض ع باید اذعان داشت؛ تحر الت ناشري از انقرالب سرایبري م جرب      (. در جمع758

اسرت. ایرن تغييررات در     گردیده آمریكاهاي اطالعاتي تغييرات مهمي در ابعاد مختلف سازمان

تر ان گارت یكري از علرل     ابعاد مختلف از جمله اباارها، اهداف و ساختار ص رت گرفته و مي

 باشد.ت متحده، انقالب سایبري ميایاالتح الت جامعه اطالعاتي 

پرداخرت.   يبرر تحر الت جامعره اطالعرات    تروریسم تأثير  يبه بررس فرضيه اصلي پژوهش

. كاسرت یآمر يدر جامعه اطالعات ريعلت وق ع تح الت اخ« تروریسم»ب د  ه  نیا يفرض اصل

فردراك   يمنتشرشرده ت سرط نهادهرا    ياسرناد رسرم   نیتراز مهم يخبر ر،يمتغ نیا يبررس يبرا

سپتامبر  11بعد از  يها ش ر در ساك نیا يتح الت جامعه اطالعات خص ص متحده در االتیا

 خصر ص  در قيتحق ژهیو يهاتهي م يهاشامل گاارش يط ر لاسناد به نیمطالعه شد. ا 6221

سي این اسناد نيا در پس از برر. ب د  نگرهگاارش  ميته اطالعاتي سنا و  و سپتامبر 11ح ادث 

د  ه ا ثر این پيشرنهادها در اصرالحات صر رت گرفتره در جامعره اطالعراتي       شجدولي اشاره 

برر تحر الت جامعره     تروریسمتأثير  لیدال ن،یبنابرااست.  ت جه قرار گرفته  اایاالت متحده مر

 شرح است: نیبد كایآمر ياطالعات

 بره اسرت. بات جره   کیاستراتژ يرياز غافلگ يريجل گ ،ي ار رد دستگاه اطالعات نیترمهم •

بره اصرالح،    ازير ن روزاینشدند، ا ريغافلگسپتامبر  11بر اثر  كایآمر ياطالعات يهادستگاه نكهیا

 ؛ديرسينظر مبه يضرور يامر

 نيدر بر  ي شرتارجمع  يهرا از سالح يناش داتیو تهد سمیگاتمان مبارزه با ترور تیتق  •

 ؛ب ده است تروریسم ن ینجۀ يدر نت كایآمر يجامعه اطالعات ياع ا

شكسرت   لیر دال يبررسر  ي نگره  ره بررا  سنا و  ياطالعات تهيسپتامبر و  م 11  نيسي م •

را درخصر ص   یيهرا شنهاديشده ب دند، پ ليسپتامبر تشك 11در حادثه  كایآمر يجامعه اطالعات

را برر   تروریسرم از آنها، تأثير  ياريشدن بسيعمل روازاینارائه  ردند؛  كایاصالح اطالعات آمر

 .دهدينشان م يخ بتح الت به

هایش )ایدئ ل ژي تكايري، اقردا  بره   لاهؤبا همۀ م« تروریسم ن ین»ف ا نشان داد  ه  جینتا

هاي  شتار جمعي، ساختارشكن، فراسرزمين، منعطرف، فعاليرت    شتار انب ه، دسترسي به سالح

جامعره   رير در تحر الت اخ  يمهمر  ارينقرش بسر  و ..(  ناپرذیر بينيسایبري، اهداف نمادین، پيش
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گ نه  ره نترایج حاصرل از تحليرل مراتریس      همان گات دیداشته است. البته با كایآمر ياطالعات

تغييرر سراختار   در اطالعرات، ماننرد    گرر یمرؤثر د  يهاريع امل و متغ فرضيات رقيب نشان داد؛

امرا  انرد،  مؤثر بر ده  راتييتغ نیدر اانقالب سایبري  و داتیتهد تيماه رييو تغ المللنيب جامعه

 11پرس از حادثره    ريير تغ جراد یا يمناسب برا يهانهيزم يريگفقط با شكل گریع امل د يتمام

. درواقرع،  افتنرد ی يگرذار بر د  ره فرصرت برروز و ترأثير      قير تحق يهاتهيسپتامبر و گاارش  م

را فرراهم آورده اسرت و    ياصرالح  راتشردن تاكر  یري اجرا يبستر الز  بررا  «تروریسم ن ین»

 كرا یآمر يجامعره اطالعرات   يسراختار  يمرؤثر در دگرگر ن   رير متغ نیترآن را مهم دیبا ،رونیازا

 دانست.

هاي تحقيق حاضر، بر نح ۀ اثرگرذاري هریرک از متغيرهرا برر تحر الت      یكي دیگر از یافته

شرده اسرت؛ تغييرر     ن دادهگ نه  ه در شكل زیر نشااست ار است. همان آمریكاجامعه اطالعاتي 

هرا و اهرداف جامعره    مأم ریرت  الملل و تروریسم ن ین، م جب تحر ك در سراختار و  نظا  بين

اند؛ در حالي  ه تنها متغييري  ه م جب تغيير در اباار این نهادهاي اطالعراتي  اطالعاتي گردیده

 است.« انقالب سایبري»است،  شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جامعه اطالعاتي آمريکا. علل تحول در 8نمودار 

 

 

 آمريكاتحول در جامعه اطالعاتي اياالت متحده 

 

 

 

 

 

 

 

 تروريسم نوين

 المللتغيير نظام بين

 انقالب سايبري

 آمريكاهاي جامعه اطالعاتي مأموريت تحول در اهداف و

 آمريكاتحول در ساختار جامعه اطالعاتي 

 تحول در ابزارهاي اطالعاتي





 

 

 منابع
 

الملل. ترجمه: عليرضرا طيرب و وحيرد بارگري.     بينهاي متعارض در روابط نظریه(، 1۳72دوئرتي، جيما؛ فالتاگراف، رابرت )

 تهران: ق مس.

قدرت سایبري و امنيت ملي. ترجمه: گروه مترجمين، تهرران: دانشركده   (، 1۳۱1 رامر، فرانكلين؛ استار، استي ارت؛ منتا، لري )

 اطالعات.

ات )مطالعه م ردي ایاالت متحرده  سياست و اطالع(، 1۳87لرد، عبدالمحم د؛ ساالر يا، غالمرضا )ميرمحمدي، مهدي؛ محمدي

 المللي ابرار معاصرتهران.تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات بين(، آمریكا

انقالب سایبري و تح ك در پدیده جاس سي. تهران: فصلنامه مطالعرات راهبرردي، سراك نر زدهم،     (، 1۳۱2صدیق، ميرابراهيم )

 .71، شماره مسلسل 1۳۱1شماره اوك، بهار 

سپتامبر. فصلنامه دانشركده حقر ا و علر   سياسري      11سياستگذاري خارجي و دفاعي آمریكا بعد از (، 1۳8۳) هادیان، حميد

 واحد عل   و تحقيقات. ساك اوك. دانشگاه آزاد اسالمي،

Gill, Peter, Marrin, Stephen; Phtthian, Mark (2009), Intelligence Theory: Key questions and debates. 
London: Routledge. 

Krahman, Elke, ed. (2005), New Threats and New Actors in International Security. NewYork, Palgrave. 
Naughton, J. (2012) From Gutenberg to Zuckerberg: What You Really Need to Know About the Internet, 

London: Quercus. 

Waltz, Kenneth N. (1979), Theory of International Politics. New York: Random House. 
Best, Richard A. (2003), The Intelligence Community and 9/11: Congressional Hearings and the Status of 

the Investigation. Available from: www.fas.org/irp/crs/rl 37650.pdf. Accessed January 16, 2017. 

Blidaru, Horatiu (2003), The American Intelligence Community After 9/11. Available from: 
www.security studies.ro/art_blidaru_horatiu.pdf. Accessed April 10, 2017. 

Dibella, Anthony j. (2013), Organization theories: Perspectives on Changing National Security 

Institutions, available at ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/jfq/jfq-69/JFQ-69_13-
19_DiBella.pdf. 

Greenwald, Glenn; MacAskill, Ewen (2013), Boundless Informant: the NSA's secret tool to track global 

surveillance data. The Guardian. London. Retrieved June 12, 2017. 
Morgan, G., Gregory, F., & Roach, C. (1997), Images of organization.NewYork Times, December 4, 

1998. 

ODNI, (2009), Available from: http://www.dni.gov/overview.pdf accessed: 12/05/2017. 
The 9/11 Commission Report: Executive Summary (2002), in http://www.9_11commission.gov/ 

report/911report_exec.pdf. 

The U.S Senate Select Committee on Intelligence and House Permanent Select Committee on intelligence 

(2002), Joint Inquiry into Intelligence Community Activities Before and After The Terrorist Attacks of 

September 11, 2001 . 

Wirtz, J. J. (2017), The Cyber Pearl Harbor. Intelligence and National Security, 1-10. 
Clemente, D. (2013), Cyber Security and Global Tnterdependence: What is Critical?. Chatham House, 

Royal Institute of International Affairs. 

 
 


