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چکيده
جامعه اطالعاتي ایاالت متحده در ابتداي قرن بيست و یكم دچار تغييرر و تحر ك رم
سابقه اي گردید .این تغييرات در سه ح زۀ ساختار ،اهداف و ابراار اتاراا افتراد .ایرن
پژوهش ،با طرح این سؤاك ه «علل تح ك جامعه اطالعاتي آمریكا در قررن بيسرت و
یكم چيست؟» این فرضيه را مطرح رده اسرت ره «تروریسرم نر ین» ره در یرازده
سپتامبر  6221نقطه عطاي را در مسائل امنيتي بهوج د آورد ،عامل اصلي ایرن تحر ك
ب ده است .در نار این ،دو متغير دیگر شامل «انقالب سایبري» و «تغيير ساختار نظرا
بينالملل» نيا در این خص ص تأثيرگذار ب دهاند .یافتههاي مقاله نشان مريدهرد هري
شاهد و مدرك درخ ر ت جهي ه با فرضيه ف ا ناسازگار باشد ،وج د ندارد و تمامي
متغيرهاي ف ا بر تح ك جامعه اطالعاتي ایاالت متحده تأثيرگذار ب دهاند.
واژگان کليدي :انقالب سرایبري ،تحر ك سرازماني ،تروریسرم نر ین ،سراختار نظرا
بينالملل ،یازده سپتامبر.
 استادیار دانشكده حق ا و عل سياسي دانشگاه تهران(ن یسنده مسئ ك)

mjamshidi@ut.ac.ir
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مقدمه
تح الت جامعه اطالعاتي ایراالت متحرده در قررن بيسرت و یكرم ،تحر التي انقالبري و فرار از
تغييرات متداوكِ رخ داده در تاریخ شكلگيري آن ب ده است .شراید تنهرا تحر ك عظريم مشرابه را
بت ان تغييرات رخ داده پس از حمله پلهراربر دانسرت .درحراكحاضرر و برا احتسراب دو ع ر
جدیدي ه پس از ساك  6221به جمع دیگر سازمانهاي اطالعاتي آمریكا پي ستهاند (مر را تحليرل
اطالعات و مدیریت حااظت از زیرساختها در وزارت امنيت داخلري و دفترر اطالعرات امنيرت
ملي در وزارت دادگستري) ،تعداد اع اي جامعه اطالعاتي آمریكا به شاناده ع

رسيده است.

فرایندهاي بازسازي و اصالح جامعه اطالعاتي آمریكا منشأ تأسيس و تشركيل سراختارهاي
ن ین اطالعاتي با تمر امح ري بر امنيت داخلي و سرزميني آمریكا شدهاند .تأسيس وزارتخانره
جدیدي در ابينه فدراك با نا «وزارت امنيت داخلي» با بيش از  182هاار ارمنرد در دسرامبر
 ،6226یكي از ملم س ترین این تغييررات اسرت .تأسريس ایرن وزارتخانره ،مهرمتررین اقردا
اصالحي در جامعه اطالعاتي آمریكا از زمان تشكيل آن در ساك  1۱17بهشمار ميآید .مهمترین
وظياه این وزارتخانه ،راهش آسريبپرذیري ایراالت متحرده دربرابرر تروریسرم و شناسرایي،
جل گيري و وا نش به اقدامات تروریستي است.
سازمان اف.بي.آي نيا درميان سایر سازمانهراي اطالعراتي آمریكرا ره قبرل از اصرالحات
وج د داشتند تأثير زیادي را در جریان اصرالحات و تغييررات پرذیرفت .اف.بري.آي برهعنر ان
مهمترین سازمان انتظامي و پليسي آمریكا از همان لحظات اوليه ح ادث  11سرپتامبر برهعلرت
شكست اطالعاتي و نا امي در شناسایي و مقابله با این ح ادث مر رد اتهامرات فراوانري قررار
گرفت ).(Blidaru, 2003: 8
سازمان اطالعات مر اي (سيا) نيا در اقردامات اصرالحي دچرار تغييراتري گردیرد .درپري
انتقادات گسترده از عملكرد سيا درخص ص مقابله با ح ادث  11سپتامبر و بهویژه نادیدهگرفتن
اخباري ه در خص ص احتماك حمله تروریستي القاعده به آمریكا وج د داشته اسرت و نقرش
ضعيف آن در تهيه اطالعرات مر رد نيراز برراي حملره بره عرراا ،برخري از اع راي نگرره،
سياستمداران و روزنامه نگاران خ استار اصالحات بنيادین و گسرترده در ایرن سرازمان شردند.
تحت این فشارها ،در س

ژوئن  6221ج رج تنت ،رئيس سيا استعاا ررد و براالخره در دو
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اوت  ،6221رئيسجمه ر آمریكا براساس نتایج بررسي ميسي ن تحقيق  11سپتامبر اعال رد
ه اقدامات جدیدي براي تق یت ت انمنديهاي آمریكا در مبارزه با تروریسرم اجررا مريشر د.
درپي این مباحث ،پست جدید «مدیر اطالعات ملي» ره مسرئ ليت رل جامعره اطالعراتي را
برعهده دارد ،شكل گرفت .تأسيس این پست تأثير درخ ر تر جهي برر سريا داشرت .براسراس
قان ن امنيت ملي  1۱17ه تا قبل از این رسميت داشت ،رئيس سيا مسئ ليت جامعه اطالعراتي
را نيا برعهده داشت و از یک م قعيت استثنایي درميان سرایر سرازمانهراي اطالعراتي آمریكرا
برخ ردار ب د؛ اما از این پس سيا نيا یكي از اع اي جامعه اطالعاتي ماننرد دیگرر اع را و برا
وظایف تخصصي و امالً مشخص خ اهد ب د ).(Blidaru, 2003: 10
در نم دار م ج د در ضميمه یک به تغييرات ایجاد شده در ساختار جامعه اطالعاتي ایاالت
متحده اشاره شده است .در مجم ع ،ميت ان گات ره  11سراك ابتردایي قررن بيسرت و یكرم
دوره اي از تغيير و تح ك گسترده و عميق در جامعه اطالعاتي ایاالت متحده آمریكا ب ده اسرت
ه محرك اصلي پژوهش حاضر به شمار ميرود .بدین ترتيب مسئله الها بخش ایرن پرژوهش
یافتن دالیل و علت هاي تحر ك در جامعره اطالعراتي آمریكرا در قررن بيسرت و یكرم اسرت.
همچنين؛ در پاسخ به سؤاك فر ا «تروریسرم نر ین» برهعنر ان فرضريه اصرلي و «تغييرر نظرا
بين الملل» و «انقالب سایبري» بهعن ان فرضيات رقيب ،عامل تح ك جامعره اطالعراتي ایراالت
متحده در قرن بيست و یكم در نظرگرفته شدهاند.
از آنجا ه طي نادیک به  1دهه گذشته ،آمریكا هم اره یكي از دگرهاي جمه ري اسرالمي
ایران ب ده است و نظا جمه ري اسالمي بيشترین احساس تهدید را از ناحيه این ش ر داشرته
است؛ شناخت دالیل تح الت نهادهاي اطالعاتي این ش ر ،ميت اند زمينهاي براي بازشناسري
اقدامات آتي این ش ر عليه منافع جمه ري اسالمي ایران را فراهم آورد .تحر التي ره خر د
بيانگر دغدغههاي امنيتي و سياستگذاري خارجي و داخلي ایاالت متحده نيا مريباشرند .ایرن
پژوهش ،با بررسي آثرار متعردد م جر د در ایرن زمينره ،ازجملره تراب سياسرت و حك مرت
(ميرمحمرردي و محمررديلرررد ،)1۳87 ،ترراب "امنيررت سررایبري و وابسررتگي جهرراني :بحررران
چيست؟" ن شتۀ دی

لمنته (Clemente, 2013) 1و مقاالت و تب مرتبط دیگر ،سعي داشته
1. Dave Clemente
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است تا با ایجاد یک چارچ ب علمي و استااده از روش پژوهشي «تحليل فرضيات رقيرب» بره
بررسي متغيرهاي بينالمللي مؤثر بر تح ك جامعه اطالعاتي آمریكا بپردازد.
الف .چارچوب نظري
براي ورود به بحثِ «علل تح ك سازماني» الز است ابتدا نگراهي بره نظریرههراي «تحر ك در
سازمانها» و «شاخصهاي تح ك سازماني» داشرته باشريم سرپس بره ع امرل مرؤثر برر تحر ك
سازمانهاي اطالعاتي ایاالت متحده بپردازیم.
گارت م رگان ) (Morgan, 1997برراي ارائره ماهر

و برداشرت راملي از سرازمانهرا،

استعارههاي هشتگانهاي را در چارچ ب جدوك ذیل ت ضيح داده است.
جدول  .8استعارههاي هشتگانه گارت مورگان
استعاره

استعاره

هدف  /تمر ا

هدف  /تمر ا

ماشين

دستيابي به حدا ثر بهرهوري

مغز

ت ليد و ذخيرهسازي دانش

موجود زنده

حاظ حيات

بينظمي  -نظم

تعادك و انعطاف

نظام سياسي

بهدستآوردن نترك

يادگيري

آم زش مداو

فرهنگ

ترویج ارزشها

شبکه

تحرك و اثربخشي بيشتر

م رگان معتقد است ،سازمان بهمثابه ماشين ،با هدف دستيابي به حدا ثر بهرهوري ،ارگران
را در چارچ ب سات و سختي قرار داده و نظارت دقيقي بر آنها اعماك مي ند .اگر سازمان بره
م ج د زنده تشبيه ش د ،هدف آن حاظ حيات و تطبيق با شرایط محيطي است و خلل در یک
ع

نا ارآمدي در دیگر اع ا را بهدنباك دارد .در تشبيه سازمانهرا بره نظرا سياسري ،نتررك

قدرت و اعماك آن هدف اصلي است و در تشبيه فرهنگ ،اصل اساسي تمرایا برين سرازمان برا
محيط بيروني ،تشابه یا تعارض فرهنگي است .در به ارگيري استعاره سرازمان برهعنر ان مغرا،
م رگان اشاره مي ند ه تمامي ام ر سازمان نياز به تصميمگيري و تصميمگيري نياز بره ت ليرد
اطالعات دارد .در نظریه بينظمي -نظم ،اعتقاد بر این است ه سازمان باید ضرمن خر دگردان
ب دن ،انعطاف الز را از خ د در برابر نامالیمات نشان دهد .نظریره یرادگيري نيرا ره تمر را
اصلي آن بر آم زش مدا ميباشد ،اعتقاد دارد ره برراي افراایش بهررهوري ،ضرمن شرناخت
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صحيح پيرام ن ،ميبایست روش هاي آم زشي فراگير را براي انطباا با شررایط جدیرد بره رار
بست .در نظریه شبكه ،سازمانهاي جدید بر خالف سرازمانهراي خطري قردیمي ،از اسرتقالك
نسبي برخ ردار ب ده و با تحرك زیاد عمل مينمایند ).(Morgan, 1997
نقص وج د یک نظریه ه بت اند تح ك سازمانهراي امنيتري را ت ضريح دهرد ،برا افراایش
ظرفيت سازمانها در مقابل استعارههاي مختلف مد نظر م رگان ،م اعف شرده اسرت .در هرر
ص رت هنگامي ه سازمانها دچار تح ك ميش ند ،افراد دیدگاههاي مختلاي در خص ص این
تغييرات ارائه مي نند .درمجم ع چهار ن ع از نظریههاي فرایند تغيير و تح ك سازماني بره ایرن
ترتيب شناخته شده است .1 :تكامل؛  .6چرخه حيات؛  .۳دیالكتيرک؛  .1حكمرت علرل غرایي.
جدوك  6نشان ميدهد ه چگ نه ویژگيهاي مختلف نظریههاي سرازمان ره در براال ت ضريح
داده شد در برابر این چهار ن ع نظریه مطابقت پيدا مي نند (.)Dibella, 2013: 16
جدول  .2نظريههاي تکامل سازماني
استعاره

نوع

پيشرفت

سطح

تكامل

* ماشين * مغا

انطباا

تجمعي

چرخه حيات

* م ج د زنده * فرهنگ

رشد در ط ك زمان

مرحلهاي

دیالكتيک

* نظا سياسي

سنتا

تقليد

علل غایي

* بينظمي-نظم * یادگيرنده *شبكه

همكاري

حر ت بهس ي هدف

نظریههاي چرخۀ حيات ،بر روي ت سعه سازماني بر اساس تغييررات ناشري از رشرد آلري،
تمر ا مي نند .تغييري ه ناشي از تغييرات خارجي یا محيطي یا ع امل داخلري اسرت ،تغييرر
یک نتيجه اجتنابناپذیر از زمان و تجربه است و فراینردهاي تغييرر ،خطري و برگشرتناپرذیر
هستند .همچنين اهداف ممكن است با گذشت زمران تغييرر ننرد و دورههراي جدیرد تغييرر،
اصالح یا تغيير را ایجاد نمایند (.)Dibella, 2013: 16
در نظریههاي علل غایي ،سازمانها هدف مح ر حر رت مري ننرد .اینكره هردف سرازمان
چيست و چگ نه باید به آن رسيد در این نظریهها اهميت اصلي را دارد .بر اساس ایرن نظریره،
با گذشت زمان اهداف تغيير مي نند و دورهاي از تغيير و اصالح ضروري ميگردد.
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یكي دیگر از نظریههاي تح ك سازماني ،نظریههراي تكامرل مريباشرند .ازآنجرایي ره ایرن
نظریهها براي ت صيف ت سعه گ نههاي جان ري اسرتااده شرده اسرت ،مري تر ان از آن برراي
طبقهبندي تغييرات سازماني نيا استااده رد .بر اساس نظریه تكاملي تغيير ،رقابت براي منابع و
سازگاري بين خص صيات داخلي و خارجي سازمان تشدید ميش د .تغيير بهص رت تجمعي و
پيشرفته است؛ زیرا سازمانها سازگارتر و سازگارتر ميش ند.
چهارمين و آخرین ن ع نظریه تغيير ،دیالكتيک است .ماه مي هگلي از تغيير ه برر اسراس
درگيري مدا بين تا و آنتيتا و تغيير براي رسيدن به سنتا ميباشد .شررایط جدیرد داخلري و
خارجي با وضعيت م ج د در سازمان بره سرتياه برخ اسرته و نهایتراً در پایران ایرن درگيرري
وضعيت جدید ه لاوماً وضعيت بهتري نيست ،ایجاد ميش د ( .)Dibella, 2013: 17در مقا
جمعبندي این بحث باید اشاره نم د ه هریک از چهار نظریه تح ك سازمان ،بر ابعراد خاصري
از تح ك در سازمانها تأ يد مي نند .در جدوك ذیل به این ابعاد اشاره شده است.
جدول  .8نظريهها تحول ،ابعاد و نتايج آنها

ن ع

ابعاد تح ك

نتيجه تح ك

تكامل

تح ك در ارتباطات و تصميمگيري

تح ك ساختاري

چرخه حيات

تح ك در تمامي زیرسيستمها

تح ك ابااري

دیالكتيک

تح ك در نح ۀ نترك قدرت

تح ك همهجانبه

حكمت علل غایي

تح ك در اهداف

تح ك مأم ریتها

ب .شاخصهاي تغيير و تحول در سازمانهاي اطالعاتي
بر اساس اشارات قبلي ،شاخصهاي تح ك در سازمانهاي اطالعاتي شامل ،تغييرر و تحر ك در
سه بعد ساختاري ،مأم ریتي و ابااري ميگردد.
 .8تغيير در ساختار جامعه اطالعاتي :بر اساس نظریههاي مدیریت ،هر ن ع دگرگر ني در
شي ه سازماندهي و اداره یک نهاد ممكن است ن عي تح ك ساختاري به شمار آید و از این رو،
تح ك نظا مدیریتي سازمانهاي اطالعاتي نيا یكي از شاخصهایي است ه بيرانگر دگرگر ني
در این نهادها ميباشد.
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 .2تغيير در اهداف و اولويتها :یكي دیگر از شاخصهاي تح ك نهادهاي اطالعاتي تغيير
در اهداف و اول یت هاي اطالعاتي است .با دگرگ ني و تغييرر در محريط بيرونري ماننرد برروز
تهدیدات ن ین امنيتي عليه دولت ها ،ظه ر برازیگران امنيتري جدیرد ،همچنرين پيشررفتهراي
فناوري ،سازمانهاي اطالعاتي نيا راهبردها و سياستهاي خ د را دگرگ ن رده و خر د را برا
شرایط روز تطبيق ميدهند (.)Krahman, 2005: 5
 .8دگرگوني در ابزارها و روشهاي اطالعاتي :شاید بت ان گات ه حرفهايترین تحر ك
در فعاليتهاي اطالعاتي ،دگرگ ني اباارها و شي ههاي جمرعآوري و نتررك اطالعرات اسرت.
سب اطالعات از پدیدههاي مد نظر سپس نترك آنها ،بهط ر سنتي مبتنيبر ع امل انساني ب ده
است .این درحالي است ه روشها و اباارهاي جمعآوري و نتررك سر ژههراي اطالعراتي در
قرن بيستم ،به یمن پيشرفتهاي چشمگير در فناوري بهشدت دگرگ ن شده و بهسمت استااده
از اباارهاي فني س ا یافته است .در واقع با اختراع تجهيااتي ماننرد رادیر  ،دوربرين عكاسري،
تلان و فناوريهاي پيشرفتهتري مانند ماه اره و اینترنت ،نترك و جمع آوري اطالعاتي هرچره
بيشتر از تكيه بر عامل انساني فاصله گرفته است (.)Gill et al, 2009: 4-16
بررسي ،تح الت اخير جامعه اطالعاتي ایاالت متحده ،نشان ميدهد ره ایرن تحر الت در
سه سطح برشمرده ،یعني «ساختار»« ،اهداف و مأم ریتها» و «اباار و شي هها» روي داده اسرت
و بر این اساس ،نادیک ترین چارچ ب نظري براي ت جيه انجا تح ك جامعه اطالعاتي ایاالت
متحده ،نظریه تح ك دیالكتيک مري باشرد .در ادامره پرژوهش بره بررسري علرل تحر ك جامعره
اطالعاتي آمریكا پرداخته ميش د.
شایان ذ ر است ازآنجا ه نقطه تمر ا در این پژوهش «دالیرل برينالمللري تحر ك جامعره
اطالعاتي آمریكا» ميباشد ،این پژوهش به مسائل داخلي سازمان هاي اطالعراتي و آن دسرته از
ع امل ملي ه م جب تغيير و تح ك در جامعه اطالعاتي ایاالت متحده در قرن بيسرت و یكرم
شد ،نپرداخت .اما همانگ نه ه در تاب «سياست و اطالعات» (ميرمحمردي و محمرديلررد،
 )1۳87آمده است یكي از دالیل مهم در تح ك سازمانهاي اطالعاتي مسائل ملي و داخلي ایرن
سازمانها مي باشد .بر همين اساس ،در ادامره بره نقرش سره متغيرر «تروریسرم»« ،تغييرر نظرا
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بينالملل» و «انقالب سایبري» در تح ك جامعه اطالعاتي آمریكرا و ترأثيرات آنهرا برر سراختار،
اهداف و اباار این جامعه اطالعاتي ميپردازیم.

ج .تروريسم و تحول در جامعه اطالعاتي اياالت متحده
بررسي اسناد نشان مي دهد ه نقطه آغازین و بهانه اصلي همۀ پيشنهادها و اقردامات اصرالحي
اخير در جامعه اطالعاتي آمریكا ،برهۀ زماني پس از حر ادث  11سرپتامبر و در حقيقرت نقطرۀ
عطف ظه ر تروریسم ن ین ب ده اسرت .هرچند ره گاتمران اصرالحات در حر زه اطالعرات،
هم اره در ایاالت متحده وج د داشته است ،بررسي تاریخچه این گاتمان نيا نشان ميدهد ره
هي گاه در تاریخ اطالعات آمریكا چنين م ج عظيمي از انتقادات مت جه سازمانهاي اطالعراتي
نب ده است .فقط برهه زماني ه بيل گرتا در تاب خر د آن را برا دوران حر ادث  11سرپتامبر
مقایسه رده ،زمان وق ع حمله پرك هاربر در ساك  1۱11است ه نقطه آغازین تشكيل جامعره
اطالعاتي آمریكا نيا بهشمار ميرود.
نگاهي اجمالي به گاارش ميسي ن  11سپتامبر ،گاارش ميتره مشرترك تحقيرق نگرره از
فعاليت هاي اطالعاتي آمریكا ،قان ن اصالح اطالعات ،اسرتراتژي هراي امنيرت ملري آمریكرا در
ساكهاي گذشته ،قان ن امنيت سرزميني و دیگر اسناد و ق انين منتشرشده ازس ي دولت ایاالت
متحده نشان مي دهد ه نا تروریسم بدون استثنا ،در مقدمۀ همۀ این اسرناد برهعنر ان یكري از
دالیل تشكيل این ميسي نها و تص یب ق انين آمده است ).(Best, 2003: 19-20
البته واضحترین دليل بر تأثير مح ري تروریسرم برر جامعره اطالعراتي و تغييررات اخيرر آن،
تشكيل وزارت امنيت داخلي است ه بالفاصله بعد از این ح ادث و برراي مقابلره برا تهدیردات
تروریسم تشكيل شد .این وزارتخانه از همان ابتدا با داشتن وظایف اطالعاتي و تحليلي در حر زه
تروریسم در سرزمين آمریكا ،به ع

یت جامعه اطالعاتي نيا درآمد و برا برعهردهگررفتن سر ابق

ضدتروریستي ه در سازمانهاي اطالعاتي مختلف پرا نده بر د ،تقسريم وظرایف جدیردي را در
سطح جامعه اطالعاتي ایجاد رد .دليل دیگري ه تأثير تروریسم بر اصالحات جامعره اطالعراتي
را ت ضيح ميدهد ،تشكيل پست جدید «مردیر اطالعرات ملري» اسرت .ایرن پسرت بره پيشرنهاد
ميسي ن تحقيق  11سرپتامبر و ميتره اطالعراتي نگرره و برراي ایجراد همراهنگي بيشرتر ميران
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سازمانهاي اطالعاتي آمریكا ایجاد شد .ميته تحقيق برایننظر ب د ره جامعره اطالعراتي آمریكرا
هماهنگي الز براي اقدا گروهي عليه تهدیدات جدید آمریكا در قرن جدید را ندارد و باید ایرن
پست با هدف ایجاد هماهنگي و ارایي بيشتر این سازمانها و با اختيارات گسترده تشكيل شر د.
بنابراین ميت ان گات ه تشكيل این پست ه بهط ر بنيادین ،فرایند و سراختار مردیریتي جامعره
اطالعاتي را دگرگ ن رد نيا ناشي از ح ادث  11سپتامبر ب ده است .تطابق پيشرنهادهراي ميتره
اطالعاتي نگره و ميسي ن  11سپتامبر با تح الت ص رتگرفته در جامعه اطالعاتي آمریكرا ره
نشاندهنده تأثير م اعف تروریسم ن ین در تح ك جامعه اطالعاتي ایاالت متحده است به شررح
ذیرل مريباشرد ( The U.S. Senate Select Committee on Intelligence, 2002 & The

.)9/11 Commision Report: Executive Summery, 2002
جدول  .1تأثير  88سپتامبر بر تحول جامعه اطالعاتي آمريکا
پيشنهادهاي کميته اطالعاتي کنگره و

تغييرات در جامعه اطالعاتي آمريکا ازنظر

کميسيون  88سپتامبر

ساختار و کارکرد

هماهنگ ردن اقدامات سازمان هاي ع

جامعه اطالعاتي ،برا

پست مدیر اطالعات ملي براساس قران ن اصرالح اطالعرات

ایجاد پست جدید مدیر اطالعات ملي

ساك  6221تشكيل شد.

هماهنگ ردن اطالعات اسرتراتژیک و طررح هراي عمليراتي

مر ا ملي ضدتروریسم براساس قان ن اصالح اطالعات ،زیرر

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

نظر مدیر اطالعات ملري و دفترر اجرایري رئريسجمهر ر در

تروریسم

مدیریت اطالعات ملي تشكيل شد.

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

دفتر اطالعات مشترك در مدیریت اطالعات ملي ایجاد شد.

مدیر اطالعات ملي باید داراي سه معاونت اطالعات خارجي،

چهار معاونت جمع آوري ،تحليل ،مدیریت و نيازمنرديهراي

اطالعات دفاعي و امنيت سرزمين باشد.

مشتریان در مدیریت اطالعات ملي تشكيل شد.
بات جررهبرره اول یررت یررافتن مبررارزه بررا تروریسررم ،تروریسررم

اهداف و اول یرت هراي سرازمان هراي اطالعراتي آمریكرا ره

شتارجمعي و ش رهاي حامي آنها در سازمانهاي اطالعاتي

بهجايمانده از تهدیدات دوران جنگ سرد اسرت ،بایرد تغييرر

آمریكرا ،مرا را ضدتروریسرم ملري ،ضردتكثير سرالح ملري،

ند.

مأم ریت ایران و مأم ریت ره شمالي در مدیریت اطالعرات
ملي ایجاد شد.
دفتر اطالعات مالي و تروریسم در دفتر اطالعات و تحقيقات

برنامههاي ردیابي پشتيبانيهاي مالي تروریسم بينالمللي بایرد

وزارت خاانه داري و نيا بخش تعقيب منابع مرالي تروریسرم

گسترش یابد.

در مدیریت ضداطالعات و ضدتروریسرم اف.بري.آي ایجراد
شد.
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با دقت درجدوك ف ا و با درنظرگرفتن شاخصهاي تح ك در سازمانهاي اطالعاتي؛ ترأثير
شدید متغير «تروریسم» بر تح ك جامعه اطالعاتي آمریكا در دو بعد سراختار و اهرداف نمایران
ميش د.

د .تغيير نظام بينالملل و تحول در جامعه اطالعاتي اياالت متحده
بسياري از تح الت سازمانهاي اطالعاتي ،هرمزمران یرا بعرد از تحر لي برينالمللري همچر ن
جنگ هاي جهاني ه منجر به دگرگ نيهاي درخ ر ت جه در ساختار بينالمللري شردهانرد ،بره
وق ع پي سته است .مطالعات اوليه درباره سازمانهاي اطالعاتي و امنيتي آمریكا نيا این م رد را
تصدیق مي ند؛ چرا ه اساساً پيدایش سازمان هاي اطالعاتي محصر لي از جنرگ و جنرگ نيرا
بهن بهخ د م جب تح ك نظا بينالملل است .تاریخچه جامعه اطالعاتي آمریكا نشان مريدهرد
ه اساساً سازمانهاي اطالعاتي این ش ر ،محص ك جنگ جهاني دو و مهمترین عامل تحر ك
در سيستم بينالمللي ب دهاند .ازطرفدیگر ،فراز و نشيبهاي سازماني این نهادها نيا برهشردت
به ح ادث بينالمللي مانند بحران ره ،بحران م شكي

با ،جنرگ سررد و فروپاشري شر روي

وابسته ب ده است .ظه ر نظا تکقطبي پس از فروپاشي ش روي و شكلگيري قدرت بالمنرازع
آمریكا در عرصه روابط بينالملل سبب شد ه بهدليل مت ازن نبر دن قردرت ،شركل تهدیردات
عليه آمریكا بهص رت نامتقارن ظه ر ند ه یكي از نم نههاي آن ،حادثه  11سپتامبر ب د.
این م ارد سبب شد ه یكي از متغيرهاي پژوهش حاضر ،تغيير در نظا بينالملرل باشرد و
به این مسئله پرداخته ش د ه «آیا دگرگ ني در نظا بينالملل بهگ نهاي ب ده است ه بت ان آن
را عامل تغييرات ایجادشده در جامعه اطالعاتي آمریكا بهشمار آورد؟»
اگر مبناي بحث را رئاليسم ساختاري قرار دهيم ،نظرا برينالملرل براسراس سره مؤلاره تعریرف
ميش د ه عبارتاند از :اصل سازماندهنرده ،رار رد واحردها و ت زیرع ت انمنردي ميران واحردها.
ازآنجایي ه براساس نظریه رئاليسم ساختاري ،اصل سازماندهنده نظا بينالملل ،آنارشري مريباشرد،
تغيير در این نظا نيا به تغيير این اصل (آنارشي) بستگي دارد و ترا زمراني ره ایرن اصرل برر مردار
آنارشي ميگردد ،نظا بينالملرل متحر ك نخ اهرد شرد .در ایرن نظریره ،تمرایا رار ردي در ميران
واحدهاي تشكيلدهنده نظرا برينالملرل نيرا وجر د نردارد و رار رد همره واحردها ترأمين بقرا و
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امنيتج یي است .براساس این نظریه ،در نظا آنارشيک ،هري تغييرري در رار رد واحردها اتاراا
نميافتد .وجه تمایا واحدهاي تشكيلدهندۀ نظا مياان برخ رداري آنها از ت انمنديهاست .در واقرع
ت انمندي واحدها مياان ت ان و قدرت آنهرا را در ترأمين امنيرت دربرابرر برازیگران دیگرر مشرخص
مي ند .بنرابراین ازآنجرایي ره آنارشري در نظرا برينالملرل جراري اسرت و در تمرایا واحردهاي
تشكيلدهنده آن تغييري رخ نميدهد؛ این ت زیع ت انمنديهاست ره تغييررات نظرا برينالملرل را
ت جيه مينماید ) .(Waltz, 1979: 79بنابراین تغيير در ت انمنديها ،م جب تغيير در سراختار نظرا
و تغيير در ساختار نظا م جب تغيير در نح ۀ تأمين امنيت اسرت .برر همرين اسراس ،تحر ك نظرا
بينالملل ناشي از تغيير سطح ت انمندي بازیگران مختلف و اثرگذار بر تمهيدات امنيتزاست.
شرایط حا م بر نظا بينالملل ،تحت تأثير هژم ني آمریكا شرایط ویژهاي پيردا نمر ده اسرت.
در ط ك تاریخ مترر شررایطي را سررا داریرم ره در آن ترک قردرت حرا م ،ت انسرته باشرد،
چارچ بهاي فرهنگي یكسان و مطل بي را به این انردازه در سرطح جهران نهادینره ررده باشرد.
مطل ب از آن جهت ه معيارهاي اقتصادي بينالمللي و ق اعد فرهنگي غالب منبعث از اقتصراد و
فرهنگ آمریكا م رد پسند تعداد درخ ر ت جهي از بازیگران نظا بينالملل قرار گرفتره اسرت .بره
باور بسياري از تحليلگران بينالمللي ،این روند تک قطبيشدن نظا بينالملل ه پس از فروپاشري
ش روي آغاز شد ،با حمالت تروریستي یازده سپتامبر شدت م اعاي یافت.
هرچند ه بعدازجنگ سرد ،ساختار نظا بينالملل و ت زیع ت انمندي واحدها تغيير رد ،هنر ز
نظم جانشين تثبيت نشده است و گرایشهاي متااوتي در ميان واحدها براي شركلگيرري نظمري
خاص وج د دارد .براساس ماروضات واقعگرایي ساختاري ،واحدهاي قدرتمندتر ترأثير بيشرتري
در ن ع نظم جانشين خ اهند داشت و این نظم ،بيشتر با منافع و ارزشهاي ایرن واحردها منطبرق
خ اهد شد .والتا ميگ ید «همانط ر ه ساختار بر واحدها تأثير ميگذارد ،واحدها نيا مريت اننرد
متناسب با قدرتشان بر ساختار مؤثر باشرند» (دوئرتري و فرالتاگراف .)1۱8 :1۳72 ،بردینترتيرب
هرچند به نظر ميرسد ه ایاالت متحده بهعن ان ت انمندترین واحد نظا برينالملرل ،بایرد نقرش
مؤثرتري در این م ض ع داشته باشد و نظم ن ین براساس من یات این شر ر شركل بگيررد؛ امرا
بيت جهي به مایت ناشي از شرایط جدید ایجادشده براي رقبا و ت زیع ت انمنديهراي جدیرد در
ميان بازیگران دیگر ممكن است براي ایاالت متحده مشكل آفرین باشد.
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در حقيقت؛ پایان جنگ سرد تغيير عمدهاي در ماهيت تهدیدات خارجي براي امنيت آمریكا
بههمراه داشت .نگراني اصلي آمریكرا ،دیگرر حملره نظرامي ویرانگرري از خرارج نبر د؛ بلكره
حمالت خطرناكتري ب د ه امكان داشت در داخل آمریكا انجا ش د .تهدیدات ن ني ازنظرر
این ش ر ،با دو رویكرد سلبي و ایجابي حالت نامتقارن دارند؛ بهط ري ه هم مت من ترأمين
اقتدار مخالاان در ابعاد سياسي و امنيتي و هم مانع رشد و پيشرفت آمریكرا و راهش ضرریب
امنيت ملي این ش رند (هادیان.)18 :1۳81 ،
وق ع حمالت غافلگيرانه تروریستي  11سپتامبر م جب شد ایاالت متحده برراي مقابلره برا
تهدیدات نامتقارن ،طرح تغيير ساختار جامعه اطالعاتي خ د را با تأ يد بيشرتري برر تهدیردات
نامتقارن و تروریسم شتارجمعي در دست ر ار خ د قرار دهد .با ت جه به م ارد ذ رشده ،یكي
از علل تغيير ساختار جامعه اطالعاتي آمریكا را ميت ان تغيير ماهيرت تهدیردات عليره آمریكرا
بهواسطه تغيير در ق اعد نظا بينالملل دانست .در نمر دار زیرر نحر ۀ اثرگرذاري تغييرر نظرا
بينالملل بر تح ك ساختاري و اهدافي جامعه اطالعاتي آمریكا نشان داده شده است.
شكلگيري تهديدات
نامتقارن
تحول در (ساختار و
اهداف) جامعه
اطالعاتي آمريكا

تغيير در نحوۀ تأمين

افزايش تهديدات امنيتي

تغيير در توانمندي

امنيت

از داخل آمريكا

بازيگران

افزايش گسترۀ

پايان جنگ سرد و
شكلگيري نظام
تكقطبي

تغيير ساختار نظام بينالملل

امنيتي آمريكا

ه .انقالب سايبري و تحول در جامعه اطالعاتي اياالت متحده
ارشناسان ام ر اطالعاتي ،تأثير انقالب سایبري و گسرترش تصراعدي شربكههراي اجتمراعي برر
سازمانهاي اطالعاتي را با دو رویكرد فرصتمحر ر و تهدیردمح ر بررسري مرينماینرد .مسرلماً
تأثيرپذیري جامعه اطالعاتي ایاالت متحده در مقایسه با سایر سازمانها و دستگاههاي اطالعاتي از
این ف ا بيشتر است ) .(Dozier, 2011شاید در نگاه اوك جنبۀ فرصتي این تح الت براي ایاالت
متحده بيشتر باشد و فناوريهاي روز ت انایي جمرعآوري و اشرراف اطالعراتي ایراالت متحرده را
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افاایش دادهباشد؛ اما وقایع رخ داده در ساليان گذشته ،بيانگر روبروشدن ایاالت متحده برا مع رل
امنيت سایبري ب ده است؛ چرا ه بخشهاي مختلف این ش ر معم الً اولرين مرا راي در سرطح
بينالملل هستند ه بر بستر اینترنت و ف اي سایبر قرار ميگيرنرد ره ایرن خر د مع رل امنيتري
درخ ر ت جهي را براي جامعه اطالعاتي ایاالت متحده ایجاد رده است .هر دوي این رویكردهرا،
تأثيرات ویژهاي بر جامعه اطالعاتي ایاالت متحده داشتهاند ه در ادامه به آنها اشاره ميگردد:
 .8رويکرد فرصت محور و تحول ابزار جاسوسي
پنج منبع اصلي یا روش جمعآوري در دستگاههاي اطالعاتي وج د دارد .1 :اطالعرات عالئرم یرا
سيگينت؛ .6 1اطالعات حاصل از سنجش و نشانخ اني(ماسينت)؛  .۳اطالعات منرابع انسراني یرا
هي مينت؛  .1اطالعات منابع آشكار یا اسينت؛  .1اطالعات ژئ ف ایي (.)ODNI, 2009: 12
بدیهي است ه جامعه اطالعاتي آمریكا براي جمعآوري اطالعات از اهداف خر د حرداقل
در  1شي ه مذ ر (بهغير از جمعآوري از طریق منابع انساني) از بسترهاي فني استااده مي نرد.
بسترهایي ه با پيشرفتهاي ن ین قابليتهایي به مراتب بيشتر از قبل پيدا رده ه پيش از این
جاو آرزوهاي دستگاههاي اطالعاتي ب دهاند .در درك بهتر این م ض ع باید ت جره داشرت ره
معم الً پيشرفتهاي جدید در ح زه فناوري زماني تجاري شده و در معررض اسرتااده عمر
قرار ميگيرد ه سازمان هاي امنيتي و نظامي نسخۀ به روزتر و قر يترري از آن فنراوري را در
اختيار داشته باشند.
در خص ص شي ۀ جمعآوري از طریق «منابع انساني» نيا ،ميرابراهيم صدیق در مقالرهاي برا
عن ان «انقالب سایبري و تح ك در پدیده جاس سي» چنين نتيجهگيري مينماید:
«یكي از نتایج انقالب سایبري ،فرارفتن جاس سي از بُعد زمان و مكان اسرت .بردین معنرا،
انقالب سایبري چنان شرایط را تغيير داده ه عمالً امكان جاس سي از هر مكان و در هر زماني
مهيا شده است .این در شرایطي است ه در جاس سي سنتي ،محدودیتهراي زمراني و مكراني
هميشه مشكل اساسي و جدي ب دند .بدین ترتيب ،انقرالب سرایبري ،گسرتره جاس سري را در
ابعاد مختلف شدت بخشيده است( ».صدیق)۱2 :1۳۱1 ،
1. SIGINT: Signal Intelligence
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بخشرري از بهرررهبرررداري جامعرره اطالعرراتي آمریكررا برهویررژه دو سررازمان  NSAو  CIAاز
تجهياات فني پيشرفته ،براي جمرع آوري اطالعرات و انجرا عمليرات همچر ن ،جاس سري از
ایميلها ،مكالمات ،پيامکها ت سط  NSAبدون داشتن حكم ق ایي برنامرۀ شناسرایي ردیرابي
تعقيب نندگان افسران آمریكایي ،ه اپيماهاي بدون سرنشين ،تجهياات شن د اینترنت بينالملل
و ...در افشاگريهاي اسن دن رسانهاي شدهاست (.)Greenwald, 2013
 .2رويکرد تهديد محور و سياستهاي بازدارنده
آسيب هاي ناشي از حمالت سایبري ميت اند پا فراتر از سيستم اطالعراتي بگرذارد ره اساسراً
تأثيرپذیر از حمالت هستند؛ زیررا حر زه هراي زیرادي از زنردگي مررد وابسرتگي شردید بره
سيستمهاي اطالعاتي مدرن دارند .بهعن ان مثاك آمریكا به شبكههاي اطالعراتي ازجملره شربكه
اطالعات جهاني براي اجراي عمليات جنگي عصر حاضر وابستهاسرت .بسرياري از مؤسسرات
شهري ،زیرساختها و خدمات ویژه دولت نيا وابستگي شدیدي به اینترنت و سایر شبكههراي
اطالعاتي دارند .یک حمله به بخش آسيبپذیر ممكن است سایر بخشهرا را نيرا برا خطررات
جدي روبرو سازد ( رامر ،استار ،منتا.)۳11 :1۳۱1 ،
بر اساس اظهار نظرات مقامات آمریكایي و اسناد منتشر شده ،وا نش ایاالت متحده در قباك
تهدیدات سایبري ،وا نشي نظامي ،پيشدسرتانه و سرخت خ اهرد بر د .بازدارنردگي حمرالت
سایبري در برخي اسناد مرب ط به راهبرد آمریكا م رد بحث و بررسي قرار گرفته است .راهبررد
ملي براي امنيت ف اي سایبري ه در ف ریه  6227ت سط اخ سايد و در پاسخ به چشرمانرداز
تهدیدات روزافاون سایبري مطرح شد سه هدف عمده را در سر داشت :بازدارنردگي حمرالت
سایبري ،اهش آسيبپذیري آمریكا 1در قباك این حمالت و تقليل آسيب 6و زمان بازیابي .این
راهبرد ميگ ید ه وا نش آمریكا در برابر تهدیدات سرایبري نمري ت انرد محردود بره تعقيرب
قان ني جرایم ف اهاي سایبري ب ده و اینكه آمریكا حق وا نش به شي ه مناسب را دارد.

1. Reduse U.S Vulnerability
2. Minimize Damage
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مرور دفاعي فصلي 1ساك  6222به سه م ض ع سرعت عمل ،قابليرت وا رنش و تسرلط در
ميدان جنگ اشاره دارد و راهنماي مايدي براي برخ رد با حمالت سایبري ارائره مريدهرد .در
بخشي از آنكه بره دفراع از مريهن اشراره شرده اسرت ،چنرين آمرده اسرت ره مررد  ،قلمررو،
زیرساختها و دارایيهاي ف ایي آمریكا بيش از پيش آسيبپذیر شدهاند و این آسريبپرذیري
نهتنها به واسطه سالحهاي شتار جمعي ،بلكه حمالت الكترونيكي یا سایبري نيا ميباشد.
سایر اسناد رسمي امنيتي ایاالت متحده نيا نشان مي دهرد ره خطررات ناشري از حمرالت
بالق ه سایبري بهشكل رسمي و در راسرتاي نيراز بره قابليرتهراي وا رنش و شررایط مطلر ب
جل گيري از اینگ نه حمالت در سياستهاي نظامي و امنيتي ایاالت متحده م رد ت جره واقرع
شده است.
جداي از تأثير شگرف انقالب سایبري بر اباارهاي فني اطالعراتي و سياسرتهراي امنيتري
ایاالت متحده ،ساختار این دستگاهها نيا از این تح ك عظيم در دنياي مجرازي متراثر شردهانرد.
«فرماندهي سایبري آمریكا» 6جائي از آژانس امنيت ملي آمریكا مشه ر به  NSAاسرت .فرمران
تشكيل فرماندهي سایبري آمریكا ت سط رابرت گيتس ،وزیر دفاع آمریكا ،در تراریخ  6۳ژوئرن
 622۱به فرماندهي استراتژیک ایاالت متحده داده شد و در سپتامبر همان ساك این نهاد شرروع
به فعاليت نم د ( رامر ،استار ،منتا.)۳1۱-۳11 :1۳۱1 ،
همانگ نه ه اشاره شد ،تح الت ناشي از انقالب سایبري م جب تغييرات مهمي در ابعراد
مختلف سازمان هاي اطالعاتي آمریكا گردیده اسرت .ایرن تغييررات در ابعراد مختلرف جامعره
اطالعاتي ایاالت متحده ازجمله اباارها ،سياستها و ساختار ص رت گرفتره و مريتر ان گارت
یكي از علل تح الت جامعه اطالعاتي ایاالت متحده ،انقالب سایبري ميباشد.
البته ،به عقيده ناگتن ،اثر انقالب سایبري بر جامعه اطالعاتي بهص رت یک رویره در حراك
تكامل و نه یک انقرالب اسرت ) .(Naughton, 2012: 112در نمر دار زیرر چگر نگي ترأثير
انقالب سایبري بر جامعه اطالعاتي آمریكا خالصه شده است.

)1. Quardrennial Defense Review (QDR
2. United States Cyber Command
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تحول در ابزارهاي جمعآوري اطالعات

رويكرد فرصت محور

ايجاد مراكز تحليل منابع آشكار و دادهكاوي
تحول در (ساختار،

انقالب سايبري

اهداف و ابزار) جامعه
اطالعاتي آمريكا

ايجاد ابزارهاي فني متناسب تهديدات سايبري
ايجاد ساختارهاي متناسب با تهديدات سايبري

رويكرد تهديدمحور

تعريف اهداف امنيتي جديد

و .تحليل فرضيههاي رقيب

8

همانگ نه ه مشاهده شد ،ش اهد افي براي تأثير هریک از فرضيات (تروریسم ،تغيير ساختار نظرا
بينالملل و انقالب سایبري) بر تح ك جامعه اطالعراتي آمریكرا در قررن  61وجر د دارد .در بخرش
پایاني این پژوهش و با استااده از روش تحليل فرضيات رقيرب ( )ACHو همچنرين برا اسرتااده از
پنل خبرگي و بهرهبرداري از نظرات ارشناسان ،به ایرن سرؤاك پاسرخ مريدهريم ره ردا یرک از
متغيرهاي برشمرده م جب تح ك در جامعه اطالعاتي ایاالت متحده ب دهاند؟
در اجراي روش تحليل فرضيات رقيب ميبایست درخص ص گردآوري فهرسرت شر اهد
اقدا نم د .ا ین فهرست به تما عر املي اشراره دارد ره برر ق راوت دربراره فرضريات ترأثير
ميگذارد .طبق اص ك این روش ،ش اهد محدود به ش اهد و دالیل ملم س در گراارشهرا یرا
شنيدهها نب ده و ميت ان استنباطات منطقي را نيا بدانها افاود ( .)Heuer, 2005بر همين مبنا،
ش اهد و دالیل مرب ط به هریک از فرضيههرا در مراتریس «تحليرل فرضريات رقيرب» نهراده و
استااده از نظرات احصاشده از «پنل خبرگي» به تحليل آنها ميپردازیم.
شایان ذ ر است ،به جهت حجم وسيع ش اهد بررسريشرده و بره جهرت اختصارن یسري،
صرفاً به نم نهاي از ش اهد در جدوك زیر اشاره ميش د.

)1. Analysis of Competing Hypotheses (ACH
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تح ك جامعه اطالعاتي آمریكا در قرن 61

فرضيه  :1تروریسم بينالمللي عامل اصلي

اصلي تح ك جامعه اطالعاتي آمریكا در قرن 61

فرضيه  :6تغيير ساختار نظا بينالملل عامل

جامعه اطالعاتي آمریكا در قرن 61

تأسيس وزارتخانه جدید ي در ابينره

ارتباط

فرضيه  :۳انقالب سایبري عامل اصلي تح ك

ش اهد

اعتبار
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زیاد

زیاد

خيلي سازگار

بيارتباط

بيارتباط

تغيير مدیریت جامعه اطالعاتي

زیاد

مت سط

سازگار

سازگار

سازگار

گاارش تحقيق مشترك سنا و نگره

زیاد

مت سط

سازگار

بيارتباط

بيارتباط

تدوین استراتژي مبارزه با تروریسم

زیاد

زیاد

خيلي سازگار

سازگار

بيارتباط

تغيير ماهيت تهدیدات در نظا بينالملل

زیاد

زیاد

سازگار

خيلي سازگار

بيارتباط

2

2

2

فدراك با نا «وزارت امنيت داخلي»

مياان ناسازگاري

 .8تحليل ماتريس
روش اي.سي.اچ بر ابطاك گرایي است ار است و به همين جهت ش اهد ناسرازگار برا فرضريات،
تنها مبناي «تحليل فرضيات» ميباشد ،بدین ص رت ه هریک از فرضيات ه مياان ناسازگاري
بيشتري داشته باشد ،حذف مي ش د .آنچه در ماتریس پژوهش حاضر مشراهده مريشر د ،ایرن
نتيجه است ه هي یک از ش اهد با هي

دا از فرضيات ناسازگار نيسرت و بره همرين دليرل

مياان ناسازگاري در انتهاي ماتریس براي هر دا از آنها صار شده است .این بدان معني اسرت
ه نميت ان هي یک از فرضيات را ناسازگار دانست و حذف نم د .براي یافتن علت مرذ ر و
اطمينان یافتن به صحت روش و نتایج آن ،الز ب د احتماالت زیر مح ر بررسي قرار گيرد.
 .1احتماالً ش اهد احصاشده ناقص ب ده یا قدرت تشخيصي الز را نداشتهاند.
 .6نظرات مرب ط به پنل خبرگي صحيح و منطبق بر واقع نب ده است.
 .۳تمامي متغيرها بر متغير وابسته تأثيراتي داشتهاند و فرضيات رقيب نب دهاند.
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براي رسيدگي به م ض ع مذ ر و احصا دليل اصلي نتيجه حاصله (ناسازگارنب دن هي یک
از فرضيات) از ارشناسان و متخصصين پنل خبرگي ،خ استه شد تا شر اهدي دیگرر -عرالوه
برآنچه در فصلهاي پيشين پژوهش و ماتریس باال آورده شده است ه داراي قدرت تشخيصي
الز (و اصطالحاً ناسازگار با حداقل یک فرضيه) ميباشد ،ارائه نمایند .بهرغم انجا بحثهراي
متعدد ،دليل و شاهدي با خص صيات مرذ ر یافرت نشرد .برراي اطمينران از صرحت نظررات
ارشناسان ،پنل خبرگي جدیدي با ح

ر ارشناسان دیگري برگاار شد .در جلسرۀ دو پنرل

خبرگي ،ارشناسان حاضر ضرمن تأیيرد نظررات گرروه قبلري در خصر ص اعتبرار ،ارتبراط و
سازگار /ناسازگاري هریک از ش اهد ،در مقابل پيشنهاد ارائۀ شاهدي ه حداقل با یک فرضريه
ناسازگار باشد ،به نتيجۀ گروه قبلي رسيدند .این بدان معنا ب د ه اساساً دليل یا مدر ي داك برر
رد هي یک از فرضيات وج د نداشته و در منطق ایرن روش« ،هریرک از فرضريات برر متغييرر
وابسته تأثيراتي داشتهاند».
در پایان تحليل ماتریس مذ ر این چنين نتيجهگيري ميش د ه هي شراهد یرا دليلري برر
ناي تأثير «تروریسم»« ،تغيير ساختار جامعه بينالملل» و «انقالب سرایبري» برر «تحر ك جامعره
اطالعاتي آمریكا در قرن بيست و یكم» وج د ندارد و هریک از این متغييرهاي مستقل بر متغير
وابسته تأثيرگذار ب دهاند .در واقع ميت ان گات ه ماتریس تحليل فرضيات رقيب بهعن ان یک
روش براي سنجش روایي نتایج به دست آمده از فص ك قبلي ،نشان ميدهند ه هر سه فرضريه
تحقيق در تح ك دستگاه اطالعاتي آمریكا سهيم ب دهاند.

نتيجهگيري
در این بخش نتيجه بررسي تأثير متغيرهاي مستقل تحقيرق برر جامعره اطالعراتي آمریكرا ذ رر
خ اهد شد .متغيرهایي ه بنا به نتيجۀ مراتریس اي.سري.اچ هر ردا برهن برۀ خر د برر جامعره
اطالعاتي آمریكا اثرگذار ب دهاند .اولين متغير ،تغيير نظا بينالملل و در نتيجۀ آن ،تغيير ماهيرت
تهدیدات عليه آمریكا ميباشد ه یافتههاي این تحقيق نشان داد ه برروز نر عي دگرگر ني در
نظا بينالمللي در آستانه قرن بيستویكم ه منجربه تغيير در ماهيرت تهدیردات عليره آمریكرا
بش د ،م جب ظه ر دگرگ ني و تغيير در جامعه اطالعاتي آمریكا گردیده است .تحقيقات ایرن
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بخش حا ي از این است ه نظا بينالملل در اوایل دهره  1۱۱2و پرس از فروپاشري شر روي
دگرگ ن شد و حالتي شبيه به تکقطبي گرفت .تغيير ساختار نظا برينالملرل در ایرن سراكهرا
بهشدت سياستها و ساختارهاي امنيتي و اطالعاتي آمریكا را با چالش و دگرگ ني م اجه رد.
هرچند ه ش اهد امالً مستند از این تغييرات در صحنه عملي ،بهدليل پنهان اري اعرال نشرده
است و منابع در دسترس در این خص ص بسيار اندك است ،ميت ان با اطمينان عن ان رد ره
دگرگ ني در سياستها و اهداف و اول یتهاي اطالعراتي آمریكرا بعرد از فروپاشري شر روي
م ض عي قطعي است .بههرحراك ،علرت ترأثير تغييرر ماهيرت تهدیردات برر تحر الت جامعره
اطالعاتي آمریكا را ميت ان اینگ نه بيان رد:
• آمریكا بهدليل برتري نظامي ،هدف تهدیدات نامتقارن قرار ميگيرد.
• بات جهبه اینكه تهدیدات نامتقارن ،اهداف متن عترر و نامشرخصترري را دربرمريگيرنرد،
بهترین شي ۀ مقابله ،اقدامات پيشگيرانه و پيشدستانه عليه عامالن تهدید است.
انقالب سایبري یكي دیگر از متغييرهاي مستقل این پژوهش ب ده است .اشراره گردیرد ره
تأثير انقالب سایبري و گسترش تصاعدي شبكههاي اجتماعي برر جامعره اطالعراتي هرمزمران
عاملي فرصتمح ر و تهدیدمح ر ب ده است .شاید در نگاه اوك جنبرۀ فرصرتي ایرن تحر الت
براي ایاالت متحده بيشتر باشد و فنراوريهراي روز ت انرایي جمرعآوري و اشرراف اطالعراتي
ایاالت متحده را افاایش داده باشد؛ اما وقرایع رخ داده در سراليان گذشرته ،بيرانگر روبروشردن
ایاالت متحده با مع ل امنيت سایبري ب ده است؛ چرا ه بخشهاي مختلف این ش ر معمر الً
اولين مرا ا در سطح بينالملل هستند ه بر بستر اینترنت و ف اي سایبر قرار ميگيرند ه ایرن
خ د مع ل امنيتي درخ ر ت جهي را براي جامعه اطالعاتي ایاالت متحده ایجاد رده است .در
بعد فرصت مح ر به تح ك ساختاري و ابااري جامعه اطالعاتي ایاالت متحده براي جمرعآوري
اطالعات و ایجاد اشراف فني بر اهداف اطالعاتي اشاره شد و به ایجراد مرا را فنري متعردد در
ذیل ساختار سازمانهاي اطالعاتي مختلف آمریكا ازجمله ایجراد بخرش جمرعآوري و تحليرل
اطالعات آشكار در سيا اشاره شد .در اهميت و ميراان تهدیرد ف راي سرایبري برراي آمریكرا،
خبرگان اطالعاتي آمریكا ضمن پيشبيني یک حادثۀ تروریستي -سایبري در آینردهاي نادیرک؛
حد و اندازۀ آن را با واقعه یازدهم سپتامبر و پرركهراربر مقایسره مرينماینرد ( Wirtz, 2017:
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 .)758در جمع بندي م ض ع باید اذعان داشت؛ تحر الت ناشري از انقرالب سرایبري م جرب
تغييرات مهمي در ابعاد مختلف سازمانهاي اطالعاتي آمریكا گردیده اسرت .ایرن تغييررات در
ابعاد مختلف از جمله اباارها ،اهداف و ساختار ص رت گرفته و ميتر ان گارت یكري از علرل
تح الت جامعه اطالعاتي ایاالت متحده ،انقالب سایبري ميباشد.
فرضيه اصلي پژوهش به بررسي تأثير تروریسم برر تحر الت جامعره اطالعراتي پرداخرت.
فرض اصلي این ب د ه «تروریسم» علت وق ع تح الت اخير در جامعه اطالعاتي آمریكاسرت.
براي بررسي این متغير ،برخي از مهمترین اسرناد رسرمي منتشرشرده ت سرط نهادهراي فردراك
ایاالت متحده در خص ص تح الت جامعه اطالعاتي این ش ر در ساكهاي بعد از  11سپتامبر
 6221مطالعه شد .این اسناد بهط ر لي شامل گاارشهاي ميتههاي ویژه تحقيق در خصر ص
ح ادث  11سپتامبر و گاارش ميته اطالعاتي سنا و نگره ب د .پس از بررسي این اسناد نيا در
جدولي اشاره شد ه ا ثر این پيشرنهادها در اصرالحات صر رت گرفتره در جامعره اطالعراتي
ایاالت متحده مر ا ت جه قرار گرفته است .بنابراین ،دالیل تأثير تروریسم برر تحر الت جامعره
اطالعاتي آمریكا بدین شرح است:
• مهمترین ار رد دستگاه اطالعاتي ،جل گيري از غافلگيري استراتژیک اسرت .بات جرهبره
اینكه دستگاه هاي اطالعاتي آمریكا بر اثر  11سپتامبر غافلگير شدند ،ازاینرو نيراز بره اصرالح،
امري ضروري بهنظر ميرسيد؛
• تق یت گاتمان مبارزه با تروریسم و تهدیدات ناشي از سالحهراي شرتارجمعي در برين
اع اي جامعه اطالعاتي آمریكا در نتيجۀ تروریسم ن ین ب ده است؛
• ميسي ن  11سپتامبر و ميته اطالعاتي سنا و نگره ره برراي بررسري دالیرل شكسرت
جامعه اطالعاتي آمریكا در حادثه  11سپتامبر تشكيل شده ب دند ،پيشنهادهرایي را درخصر ص
اصالح اطالعات آمریكا ارائه ردند؛ ازاینرو عمليشدن بسياري از آنها ،تأثير تروریسرم را برر
تح الت بهخ بي نشان ميدهد.
نتایج ف ا نشان داد ه «تروریسم ن ین» با همۀ مؤلاههایش (ایدئ ل ژي تكايري ،اقردا بره
شتار انب ه ،دسترسي به سالحهاي شتار جمعي ،ساختارشكن ،فراسرزمين ،منعطرف ،فعاليرت
سایبري ،اهداف نمادین ،پيشبينيناپرذیر و  )..نقرش بسريار مهمري در تحر الت اخيرر جامعره
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اطالعاتي آمریكا داشته است .البته باید گات همانگ نه ره نترایج حاصرل از تحليرل مراتریس
فرضيات رقيب نشان داد؛ ع امل و متغيرهاي مرؤثر دیگرر در اطالعرات ،ماننرد تغييرر سراختار
جامعه بينالملل و تغيير ماهيت تهدیدات و انقالب سایبري در این تغييرات مؤثر بر دهانرد ،امرا
تمامي ع امل دیگر فقط با شكلگيري زمينههاي مناسب براي ایجراد تغييرر پرس از حادثره 11
سپتامبر و گاارش ميتههاي تحقيرق بر د ره فرصرت برروز و ترأثيرگرذاري یافتنرد .درواقرع،
«تروریسم ن ین» بستر الز برراي اجرایريشردن تاكررات اصرالحي را فرراهم آورده اسرت و
ازاینرو ،باید آن را مهمترین متغيرر مرؤثر در دگرگر ني سراختاري جامعره اطالعراتي آمریكرا
دانست.
یكي دیگر از یافتههاي تحقيق حاضر ،بر نح ۀ اثرگرذاري هریرک از متغيرهرا برر تحر الت
جامعه اطالعاتي آمریكا است ار است .همانگ نه ه در شكل زیر نشان داده شرده اسرت؛ تغييرر
نظا بينالملل و تروریسم ن ین ،م جب تحر ك در سراختار و مأم ریرتهرا و اهرداف جامعره
اطالعاتي گردیدهاند؛ در حالي ه تنها متغييري ه م جب تغيير در اباار این نهادهاي اطالعراتي
شده است« ،انقالب سایبري» است.

تحول در جامعه اطالعاتي اياالت متحده آمريكا
تحول در ساختار جامعه اطالعاتي آمريكا
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