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در گرماگــرم عملیــات نظامــی روســیه علیــه اوکرایــن، جنگ اطالعاتی 
کــه اهمیــت زیــادی دارد نیــز بــه شــدت میان دو طرف در حوزه رســانه 
و فضــای ســایبری جریــان دارد و در ایــن راســتا، تمــام امکانــات رســانه 
ای و بســترهای شــبکه هــای اجتماعــی بــه خدمــت گرفتــه می شــود. 
ایــن بحــران نشــان داد کــه واژه، تصویــر و اعــداد مــی تواننــد بــه عنــوان 
اســلحه کارآیــی بــا تأثیرگــذاری بــر ذهــن و روان شــهروندان و نظامیــان 
در تعیین نتیجه نبرد روی زمین تأثیرگذار باشــند. در این بحران دیدیم 
کــه چگونــه بــا هــک کــردن پایگاههــای اطالعــات و دســتکاری و تغییــر 
آنهــا تــالش شــد بــرای تضعیــف روحیــه و شکســتن غــرور ملــی طــرف 
مقابــل، آنــان را ضعیــف و ناتــوان جلــوه دهــد. و حتــی بــه فراخوانــی 
تاریــخ روی آوردنــد و بــا توســل بــه ارزشــهای دینــی و روحیــه ملــی 

ســعی کردنــد کــه گــوی ســبقت را در ایــن جنــگ روانــی برباینــد. 
جنــگ اطالعــات یکــی از ابزارهــای جنــگ مــدرن اســت کــه بــه »جنــگ 
روانــی« یــا » جنــگ اطالعاتــی« نیــز معــروف اســت. و شــامل جمــع 
آوری اطالعــات دربــاره دشــمن، انتقــال و بازنگــری اطالعات و انتشــار 
آن اطالعــات بــه صــورت دســتکاری شــده و گمــراه کننــده اســت تــا 
بــه اعتبــار دشــمن آســیب برســد. و افــکار عمومــی داخلــی و خارجــی 
را  برخــالف رویکــرد و منافــع دشــمن جهــت دهــد. در جریــان جنــگ 
اوکرایــن از جنــگ ســایبری نیــز مــدد گرفتــه شــد. و بازیگــران بحــران 
اوکرایــن و طرفهایــی کــه بــه هــر نحــوی در آن دخیــل بودنــد، بــا هــدف 
ارســال پیامهایــی مشــخص و جهــت دهــی افــکار عمومی در راســتای 
منافــع داخلــی و خارجــی خــود، اطالعــات نادرســت و جهــت داری را 

در فضــای مجــازی منتشــر کردنــد. 
جنــگ اوکرایــن بــه مــا نشــان داد کــه مفهــوم »جنــگ اطالعاتــی« 
بــا گســتردگی و پیچیدگــی بیشــتر و بــه گونــه بــی ســابقه ای مــورد 
اســتفاده قــرار مــی گیــرد. در جنــگ اطالعاتــی هــم تهاجــم وجــود دارد 
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و هــم دفــاع. و ایــن  جنــگ اشــکال مختلفــی دارد کــه از آن جملــه مــی 
تــوان از جنــگ ســایبری، جنــگ فرماندهــی و کنتــرل، جنــگ هکرهــا، 
جنــگ عملیــات روانــی و جنــگ اطالعــات اقتصــادی نــام بــرد. لــذا، 
جنــگ اطالعاتــی بســته بــه هــدف مــورد نظــر، در ســطوح مختلــف، بــا 
ابزارهــای گوناگــون و در زمینــه هــای متعــددی صــورت مــی گیــرد و 
هماننــد جنــگ متعــارف از راهبردهــای خاصــی اســتفاده مــی شــود. 
در ایــن پژوهــش خواهیــم دیــد کــه چگونــه جنــگ اطالعاتــی کــه از 
همــان ابتــدای جنــگ اوکرایــن و بــه مــوازات آن جریــان داشــت، بســی 
ــن  ــه ای ــن پژوهــش ب ــم. ای ــر از آن اســت کــه گمــان مــی کنی ــده ت پیچی
نکتــه مــی پــردازد کــه چگونــه روســها بــه مــوازات عملیــات نظامــی، 
به میدان جنگ اطالعاتی و جنگ ســایبری نیز وارد شــدند. و چگونه 
اوکراینــی هــا متقابــال وارد عمــل شــده و توانســتند تــوان خــود را در 
جنــگ اطالعاتــی بــه کار گرفتــه و در مقابلــه بــا تبلیغــات روســها بــه 
موفقیتهایــی دســت یابنــد. و در نهایــت، بــه گفتمــان رســانه هــای 
غربــی خواهیــم پرداخــت کــه چگونــه در حمایــت از اوکرایــن تقریبــا 

یکصــدا وارد کارزار تبلیغاتــی شــدند.

نخست: جنگ اطالعاتی روسیه
ــرای چندیــن دهــه و حتــی در زمــان اتحادیــه جماهیــر شــوری، دروغ  ب
پراکنــی و آنچــه کــه »اقدامات فعال« )measures active( نامیده 
مــی شــود بــه عنــوان بخــش اصلــی راهبــرد سیاســت خارجــی روســیه 
بــه شــمار مــی رفــت. روســیه در اســتفاده از جنــگ روانــی، تبلیغــات و 
ــا ســایر  دروغ پراکنــی از طریــق شــبکه هــای اجتماعــی در مقایســه ب
کشــورها بســیار قدرتمنــد عمــل مــی کنــد. روســها بــه ایــن شــیوه 

تبلیغــات کنتــرل واکنشــی )control reflexive( مــی گوینــد. 
در دوران جنــگ ســرد و بــه عنــوان بخشــی از عملیــات روانــی کــه میــان 
 )KGB( اردوگاه شــرق و غرب جریان داشــت، کمیته امنیتی شــوروی
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نقــش پیشــتازی در عملیــات دروغ پراکنــی داشــت کــه از آن بــا عنــوان 
»عملیــات اینفکشــن« )Infektion Secondary Operation( یــاد 
مــی شــد. بــه عنــوان مثــال، در اواســط دهــه هشــتاد، روســیه یــک 
تبلیغــات جهانــی بــه راه انداخــت مبنــی بــر اینکــه ویــروس HIV )ایــدز( 
حاصل مهندســی ژنتیک اســت که »پنتاگون« آن را به عنوان بخشــی 
از تحقیقــات ســالحهای بیولوژیــک در یــک مرکــز تحقیقــات پزشــکی 
بیماریهــای واگیــردار در فــورت دیتریــک در ایــاالت ماریلنــد بــه وجــود 
ــرل آنهــا خــارج شــده و در جهــان منتشــر  ــروس از کنت ــن وی آورده و ای

شــده اســت. ایــن مرکــز تحقیقاتــی مربــوط بــه ارتــش امریکاســت))(. 
ــا اســتفاده از شــبکه هــای  روســیه از ســال 4)20 تــا 2020 میــالدی ب
اجتماعــی چندیــن رشــته جنــگ اطالعاتــی )Infektion( بــه راه انداخته 
دســتکاری  جعلــی،  اطالعــات  عملیــات  رشــته  ایــن  در  کــه  اســت 
اطالعــات و حملــه بــه منتقــدان کرملیــن توســط یــک نهــاد مرکــزی 
ســاماندهی می شــدند. گزارشــهایی در دســت اســت مبنی بر اینکه 
در ایــن جنــگ اطالعاتــی کــه اکثــر اوقــات اوکرایــن را هــدف قــرار مــی 
داد، از حســابهای کاربــری جعلــی و همچنیــن اســناد جعلــی بــرای 
ایجــاد اختــالف میــان کشــورهای غربــی اســتفاده مــی شــد. و حتــی 
تنهــا در بــازه زمانــی نــه مــاه پیــش از حملــه روســیه بــه اوکرایــن، بیــش 
از 2500 محتــوا بــه هفــت زبــان دنیــا تولیــد و در بیــش از 300 بســتر 

فضــای مجــازی بــه اشــتراک گــذارده شــده اســت)2(.
یک. اهدافی که روسیه از جنگ اطالعاتی دنبال می کند:

بــا بررســی دقیــق روایــت هایــی کــه روســیه و طرفــداران آن از جنــگ 
ارائــه و تبلیــغ مــی کننــد مالحظــه مــی شــود کــه ایــن روایتهــا تــالش 
دارنــد یــک ایــده و فضــای ژئوپلیتیــک ایــن جنــگ را بــه مخاطــب القــا 

)((  Wilson center, Douglas Selvage & Christopher Nehring , Operation »Denver«: KGB and Stasi 
Disinformation regarding AIDS, , 22 July 20(9, Accessed: 29 May 2022, https://bit.ly/3lRLESP 
)2(  GRAPHICA, Ben Nimmo and others, Exposing Secondary Infektion,202(, Accessed: 29 May 
2022, https://bit.ly/38WLmaj 

https://bit.ly/3lRLESP
https://bit.ly/38WLmaj
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کننــد تــا بلکــه همــه یــا بخشــی از اهــداف زیــر را محقــق ســازند:
الــف. تضعیــف روحیــه شــهروندان اوکراینــی: بــا بررســی روایتهــای 
گوناگــون روســیه فهمیــده مــی شــود کــه هــدف از ایــن تبلیغــات 
تضعیــف روحیــه شــهروندان اوکراینــی، دامــن زدن بــه ناآرامیهــای 
داخلــی اوکرایــن، اختــالف میــان جریانهــای داخلــی و نیــز میــان ایــن 
جریانهــا و رهبــران آنهــا مــی باشــد. از جملــه روایاتــی کــه شــایع شــد و 
بعــدا مشــخص شــد کــه دروغ بــوده، تســلیم شــدن دولــت و ارتــش 
اوکراین بود. در ماه مارچ روسیه یک کلیپ ویدیویی را در سایتهای 
اوکراینــی منتشــر کــرد کــه خبــر تســلیم شــدن اوکرایــن بــه روســیه 
را نشــان مــی داد. حتــی ایــن خبــر، در نــوار خبــری کانــال تلویزیونــی 
»اوکرایــن 24« نیــز ظاهــر شــد کــه نشــان مــی دهــد روســیه توانســته 

ایــن کانــال اوکراینــی را هــک کنــد))(. 
کاربــران  کــه  کــرد  اعــالم  گذشــته  مــارچ  مــاه  در   »CNN« شــکبه 
اینترنتــی طرفــدار روســیه ادعــا کــرده انــد کــه رئیــس جمهــور زلنســکی 
)Zelenskyy( در یــک مخفیــگاه نظامــی در پــی شکســتهای نظامــی 
اوکرایــن دســت بــه خــود کشــی زده اســت)2(. و بعــد معلــوم شــد کــه 

ایــن خبــر نیــز جعلــی بــوده اســت.
یــک عملیــات روانــی دیگــر در مــاه آوریــل بــه راه افتــاد مبنــی بــر اینکــه 
گــردان آزوف کــه روســها بــه آن »بانــد آزوف« مــی گوینــد، تــالش 
کردنــد بــه خاطــر اینکــه زلنســکی جنگجویانــش را در ماریوپــل به کشــتن 
داده، از وی انتقــام بگیرنــد. در ایــن عملیــات روانــی ادعــا شــد کــه 
فرماندهــان »آزوف« در پوشــش شــهروندان در تــالش بــرای فــرار از 
شــهر بــر آمدنــد. گفتــه مــی شــود کــه گــردان »آزوف« اوکراینــی یــک 
)(( MANDIANT, ALDEN WAHLSTROM and others, The IO Offensive: Information Operations 
Surrounding the Russian Invasion of Ukraine,(9 may 2022, Accessed 29 may 2022, https://bit.
ly/3NFa8KP
)2(  CNN, Sean Lyngaas, Pro-Russia online operatives falsely claimed Zelensky committed 
suicide in an effort to sway public opinion, cybersecurity firm says,(9 may 2022, Accessed: 29 
May 2022, https://cnn.it/3N(jLDB 

https://bit.ly/3NFa8KP
https://bit.ly/3NFa8KP
https://cnn.it/3N1jLDB
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جنبــش ملــی تنــدرو و طرفــدار گفتمــان ملــی ســفید پوســتان اســت 
و تعــدادی از طرفــداران نــازی بیــش از 22 کشــور اروپایــی و ایــاالت 
متحــده در آن عضویــت دارنــد))(. ایــن عملیــات روانــی ســبب شــد کــه 
بســیاری از مــردم روســیه بــاور کننــد کــه دولــت و آن دســته از مــردم 
اوکرایــن کــه بــه روســیه روی خــوش نشــان نمــی دهنــد، نــازی هســتند.

ب. تنهــا گذاشــتن اوکرایــن بــدون حمایــت غــرب: روســیه همچنیــن 
ســایر  و  غربــی  همپیمانــان  و  اوکرایــن  میــان  تــا  کنــد  مــی  تــالش 
کشــورهای جهــان جدایــی انــدازد. بــه عنــوان مثــال، روســیه بــا انتشــار 
مقالــه هایــی از نویســندگان در ســایه )Ghostwrite( کــه خــود را بــه 
حــزب دموکــرات ملــی روســیه نســبت مــی دادنــد، تــالش کــرد رابطــه 
میــان اوکرایــن و لهســتان را تخریــب کنــد. در ایــن مقــاالت ادعــا شــده 
بود یک باند تبهکار لهســتانی که با اســتفاده از پناهندگان اوکراینی 
ــاالی  ــد، از حمایــت مقامــات رده ب ــه تجــارت غیرقانونــی مــی پردازن ب
لهســتانی برخوردارنــد. ایــن مقالــه هــا تــالش داشــتند چنیــن وانمــود 
کننــد کــه پناهجویــان اوکراینــی عــالوه بر اینکه بــاری بر دوش اقتصاد 
لهســتان هســتند، نظــام ســالمت ایــن کشــور را نیــز خســته کــرده انــد. 
و در میــان ایــن مهاجریــن »نازیهــای تــازه« نیــز هســتند کــه در پوشــش 
مهاجریــن از مرزهــا عبــور کــرده تــا در خــاک لهســتان دســت به حمالتی 
بزننــد. در عیــن حــال، یــک جنــگ اطالعاتــی در اوایــل مــاه فوریــه بــه راه 
ــر اینکــه دولــت اوکرایــن و لهســتان در صــدد هســتند  افتــاد مبنــی ب
نیروهــای لهســتانی را در غــرب اوکرایــن مســتقر کننــد. نقشــه ای نیــز 
منتشــر شــده بــود کــه مواضــع اســتقرار نیروهــای مســلح لهســتانی 
را نشــان مــی داد و ادعــا شــده بــود کــه ایــن نیروهــا مســاحت زیــادی 
از اوکرایــن را بــرای ســالیان زیــادی در اختیــار خواهنــد داشــت)2(. در 

))(  ایندپندنــت عربــی، انجــی مجــدی، داســتان گــردان »آزوف« نازیســم کــه باعــث گرفتــاری ناتــو شــده اســت، چیســت؟، 
 3t4aCSG/ly.bit//:https ،08 آوریــل 2022م، تاريــخ بازدیــد 30 مــی 2022م

)2(  همان.

https://bit.ly/3t4aCSG
https://bit.ly/3t4aCSG
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اینجــا، روســیه تــالش داشــت گذشــته روابــط اوکرایــن و لهســتان را 
در ترویــج ایــن تبلیغــات بــه خدمــت بگیــرد.  

دســتگاه تبلیغاتــی روســیه اختــالف کشــورهای اروپایــی در مــورد 
نحــوه تعامــل دیپلماتیــک بــا روســیه و نحــوه اجــرای تحریــم اقتصــادی 
و همچنیــن موافقــت برخــی کشــورها ماننــد مجارســتان – برخــالف 
ســایر کشــورهای اتحادیــه اروپــا- بــا پرداخــت بهــای گاز روســی بــه 
روبــل را پــر رنــگ جلــوه مــی دهنــد. روســیه در تــالش اســت تــا میــان 
کشــورهای اروپایــی جدایــی انــدازد بــه ویــژه اینکــه فرانســه و آلمــان 
همچنــان روابــط دیپلماتیــک خــود بــا مســکو را حفــظ کــرده انــد در 
حالیکــه کشــورهای اروپــای شــرقی برقــراری روابــط دیپلماتیــک بــا 
روســیه و گفتگــو بــا ایــن کشــور را رد مــی کننــد. روســیه همچنیــن 
یــک جنــگ اطالعاتــی دیگــری بــه راه انداخــت مبنــی بــر اینکــه ســران 
اروپــا کــه در مــاه مــارچ در بروکســل پایتخــت بلژیــک گــرد هــم آمدنــد، 
در زمینــه اعمــال تحریمهــای بیشــتر علیــه روســیه موفقیــت چندانــی 
نداشــتند. و اعضــای اتحادیــه اروپــا در ایــن نشســت مواضــع پراکنــده 
ای داشــتند و از ایــن موضــوع نگــران بودنــد کــه مبــادا پیامدهــای ایــن 

اقدامــات دامنگیــر خودشــان شــود.
ــر اینکــه غــرب  در کانالهــای »تلگرامــی« مطالبــی نشــر شــد مبنــی ب
بــه زودی درگیــر جنگهــای دیگــری خواهــد شــد و در نتیجــه اوکرایــن را 
بــه بــاد فراموشــی خواهــد ســپرد. مثــال، یــا در جنــگ احتمالــی ناشــی 
از حملــه ایــاالت متحــده بــه ایــران درگیــر مــی شــود و یــا اینکــه تمرکــز 
در اقیانــوس هنــد و اقیانــوس آرام را در راهبــرد خــود قــرار مــی دهــد. 
ج. پــر رنــگ کــردن تبلیغــات مثبــت در مــورد روســیه و مقابلــه 
ــا تولیــد و ترویــج روایتهــای متعــددی  ــا تبلیغــات غربــی: روســیه ب ب
تــالش نمــود تــا تصویــر مثبتــی از این کشــور به مخاطبیــن ارائه نموده 
و عملیــات نظامــی ایــن کشــور علیــه اوکرایــن را یــک اقــدام قانونــی 
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و عادالنــه جلــوه دهــد. مســکو تــالش نمــود از یــک طــرف اتهامــات 
غربیهــا در مــورد ارتــکاب جرایــم جنگــی توســط ارتش روســیه را رد کند 
ــن  ــه ارتــش اوکرای ــال اتهامــات مشــابهی را ب و از طــرف دیگــر، متقاب
 Front   Cyber« »نســبت دهــد. بــه عنــوان مثــال، کانــال »تلگرامــی
Z« مطلبــی منتشــر کــرد کــه »نــازی هــای« اوکراینــی شــهرواندان را 
ــار وارد یــک ســالن نمایــش کــرده و ســپس  ــه اجب در شــهر ماریوپــل ب
آن را منفجــر کردنــد. ایــن کانــال همچنیــن مطالبــی در مــورد اســتفاده 
نیروهــای اوکراینــی از ســالحهای شــیمیایی منتشــر کــرد))(. روســیه 
همچنیــن اوکرایــن را متهــم ســاخت کــه طــرح بــه کارگیــری »بمــب 
کثیــف« را روی دســت گرفتــه اســت. امــا کــی یــف و همپیمانــان 
غربــی ضمــن رد ایــن اتهــام عنــوان داشــتند کــه روســیه با ایــن بهانه در 
صــدد تنــش آفرینــی بیشــتر اســت و مــی خواهــد اســتفاده از بمبهــای 
هســته ای تاکتیکــی را توجیــه کنــد و چنیــن وانمــود کنــد کــه ایــن 

اوکرایــن اســت کــه ســطح تنشــها را بــاال بــرده اســت.
در جنــگ اطالعاتــی روســیه، مطالــب بــه 6 زبــان ترجمــه مــی شــود و 
از طریــق حســابهای کاربــری بــا نــام واقعــی و مســتعار بــرای جامعــه 
ــه منتشــر مــی گــردد.  مخاطــب در چیــن، امریــکای التیــن و خاورمیان
مــی تــوان گفــت کــه اکثــر ســاکنان کــره زمیــن در مــورد جنــگ اوکرایــن 
یــا موضــع بــی طرفانــه مــی گیرنــد و یــا اینکــه از موضــع روســیه 
طرفــداری مــی کننــد. در حالیکــه )4) کشــور در ســازمان ملــل متحــد 
ــد، امــا حتــی  تجــاوز نظامــی روســیه بــه اوکرایــن را محکــوم کــرده ان
یــک کشــور در آســیا، آفریقــا و خاورمیانــه هیــچ تحریمــی علیــه روســیه 

اعمــال نکــرده اســت. 
دلیــل آن، ایــن اســت کــه روســیه در ســالهای اخیــر در فضــای مجــازی 
ایــن مناطــق تبلیغــات کــرده و توانســته روایــت و نگــرش خــاص خــود 
)(( MANDIANT, ALDEN WAHLSTROM and others, The IO Offensive: Information Operations 
Surrounding the Russian Invasion of Ukraine, lbid.
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را بــرای ســاکنان ایــن مناطــق منتشــر کنــد. از ایــن رو اســت کــه امــروز 
ایــن مــردم بــه جنــگ اوکرایــن بــا دیــده غــرب نمــی نگرنــد. منطقــه 
اطالعاتــی  عملیــات  هــدف  دیربــاز  از  آفریقــا  شــمال  و  خاورمیانــه 
ــدازی  ــا راه ان ــن از ســال 2007 میــالدی ب ــوده اســت. کرملی روســیه ب
کانــال تلویزیونــی »روســیا الیــوم« ارتبــاط بــا مــردم عــرب زبــان را آغــاز 
کــرد. بهــار عربــی و دخالــت نظامــی روســیه در ســوریه در ســال 5)20 
میــالدی دو تحــول مهمــی بودنــد کــه در تقویــت رســانه های روســی 

و نشــر اندیشــه هــای کرملیــن در منطقــه نقــش داشــتند. 
بــه عنــوان مثــال، کانالهــای »روســیا الیــوم« و »اســپوتنیک عربــی« 
بیــش از کانــال »بــی بــی ســی عربــی« در تویتــر محتــوا تولیــد مــی 
کننــد. در حالیکــه ایــن دو کانــال روســی از زمــان آغــاز بــه کار، بطــور 
میانگیــن روزانــه 80) و 87 رشــته تویــت زده انــد، کانــال » بــی بــی 
ــه 32 تویــت بســنده کــرده اســت. بــه طــور کل،  ســی عربــی« تنهــا ب
ایــن دو کانــال عربــی زبــان روســی همــواره ایــن ایــده را تبلیــغ می کنند 
کــه ایــاالت متحــده و اروپــا مســئول بــی ثباتــی در خاورمیانــه هســتند. 
ایــن کانالهــا همچنیــن از مســکو بــه عنــوان قدرتــی یــاد مــی کننــد 
کــه عامــل ثبــات منطقــه اســت))(. و بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از 
مــردم منطقــه خاورمیانــه از سیاســتهای غــرب در قبــال ایــن منطقــه 
ناراضــی هســتند، ایــن روایــت روســیه بــه صــورت گســترده ای در میــان 
مــردم خریــدار دارد. و بــه نظــر مــی رســد کــه قناعــت مــردم بــه روایــت 
روســیه نــه از روی دوســتی بــا روســیه بلکــه از روی دشــمنی بــا غــرب 

و ایــاالت متحــده اســت.
از ســویی دیگــر، مســکو راهبــردی بــرای مقابلــه بــا روایتهــای غربــی در 
مــورد اوکرایــن در پیــش گرفتــه و در ایــن راســتا مجموعــه ای از برنامــه 
هــای راســتی آزمایــی و ســازمانها را بــرای مقابلــه بــا هرگونــه اخبــاری که 
))(  ایندپندنــت عربــی، آیــا واقعــا پوتیــن در جنــگ اطالعاتــی شکســت خــورده اســت؟ 27 مــی 2022م، تاريــخ بازدیــد )0 

 3GBRHV3/ly.bit//:https ،ژوئــن 2022م
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ــال  ــه خدمــت گرفتــه اســت. »کان ــا روایــت کرملیــن در تضــاد اســت، ب ب
ــا  ــال رســمی کشــور اســت برنامــه ای ب یــک« روســیه کــه بزرگتریــن کان
عنــوان »مقابلــه بــا اخبــار جعلــی« )AntiFake( دارد. در ایــن برنامــه، بــا 
آنچه که اخبار نادرســت درباره جنگ اوکراین خوانده می شــود، مقابله 
می شــود و برای دروغ جلوه دادن ادعاهایی مبنی بر خشــونت ارتش 
روســیه از ابزارهــای راســتی آزمایــی، آمــار، گزارشــات پزشــک قانونــی، 
ــال  ــن کان ــی ســیاه و ســفید اســتفاده مــی شــود. ای کلیپهــای ویدیوی
همچنیــن بــا نمایــش کلیپهــای کوتاهــی تــالش دارد تبلیغــات غربــی در 

مــورد عملیــات نظامــی روســیه را غیــر واقعــی بخوانــد.  
در حالیکــه رســانه هــای غربــی بــا ارائــه آمارهایــی از خســارتها و تلفــات 
ارتــش روســیه، پیــروزی نظامــی ارتــش روســیه را مــورد تردیــد قــرار 
مــی دهنــد، کانــال یــک روســیه بــا موفــق خوانــدن عملیــات روســیه، 
بــا تبلیغــات رســانه هــای غربــی مقابلــه مــی کنــد. طبــق گزارشــهای 
نظامــی  زیرســاختی  تأسیســات   ((00 از  بیــش  کانــال،  ایــن  خبــری 
اوکرایــن از کار افتــاده و صدهــا جنــگ افــزار نیــز منهــدم شــده انــد. ایــن 
در حالیســت کــه در ایــن گزارشــها، از تلفــات جانــی ارتــش روســیه هیــچ 
ســخنی به میان نیامده اســت))(. وزارت دفاع روســیه نقشــه منطقه 
خاركف را منتشــر کرد که نشــان می داد ارتش روســیه از آن منطقه 
عقــب نشــینی كــرده اســت و همزمــان پاتــک گســترده ارتــش اوکرایــن 
در ایــن مناطــق ادامــه دارد. امــا مســکو نســبت بــه گــزارش کــی یــف 
درمــورد تلفــات روســها، ســکوت اختیــار کــرده اســت. همچنیــن علــی 
رغــم عقــب نشــینی ارتــش روســیه از زمینهایــی کــه در شــرق منطقــه 
خارکــف و پشــت رودخانــه اوســکول واقــع اســت، امــا ســخنگوی 
ارتــش روســیه فقــط از »عقــب نشــینی« نیروهایــش در دو منطقــه 
باالکلیــا و ایزیــوم )شــرق اوکرایــن( ســخن گفــت کــه بــا هــدف »بســیج 
)(( BBC NEZS , Simona Kralova & Sandro Vetsko , Ukraine: Watching the war on Russian TV-a 
whole different story, 2 mars 2022, Accessed: 2 June 2022, https://bbc.in/3aiGLzn 
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ــی  ــاره آنهــا« در نزدیکــی دونتســک )یکــی از پایتخــت هــای جدای دوب
طلبــان طرفــدار روســیه( صــورت گرفتــه اســت تــا بــه افــکار عمومــی 
اینگونــه القــا کنــد کــه ایــن یــک شکســت نظامــی نیســت. قبــل از آن 
و بــا آغــاز عملیــات نظامــی والدیمــر پوتیــن رئیــس جمهــور روســیه 
بــرای موجــه جلــوه دادن ایــن حملــه نظامــی، صبــح روز عملیــات یعنــی 
24 فوریــه 2022 میــالدی خطــاب بــه ملــت روســیه گفــت: » غــرب 
مســئول تمــام حــوادث غــم انگیــزی اســت« کــه در ســالهای اخیــر در 
دنبــاس در شــرق اوکرایــن رخ داده اســت. و اقدامــات غربیهــا او را 
بــر آن داشــته کــه اکنــون دســت بــه حملــه نظامــی بزنــد و اکنــون راه 
دیگــری غیــر از آن وجــود نــدارد. بــه نظــر پوتیــن، سیاســتمداران غربــی 
بــا اقدامــات غیــر مســئوالنه ای کــه در ســالهای اخیــر انجــام داده انــد، 
روســیه را وادار کــرده انــد کــه دســت بــه چنیــن اقدامــی بزنــد. زیــرا آنهــا 
بــا گســترش »پیمــان آتالنتیــک شــمالی )ناتــو(« بــه شــرق، ســربازان و 
زیرســاختهای نظامــی خــود را بــه مرزهــای روســیه نزدیــک و نزدیــک تــر 
ســاخته انــد. بــه نظــر پوتیــن، بــر همــگان روشــن اســت کــه روســیه در 
طــول 30 ســال بــا صبــر و بردبــاری تــالش کــرد بــا »ناتــو« بــه توافقــی 
دســت یابــد کــه ضامــن امنیــت تمــام اروپــا و ملتهــای آن باشــد. امــا 
»ناتو« همواره »با فریب و دورغ و فشــار و باج خواهی« با روســیه 
رفتــار کــرده اســت. پوتیــن همچنیــن، به شــرح پیشــینه تاریخــی پرداخت 

کــه شــرایط کنونــی را رقــم زده اســت))(. 
از نظــر کرملیــن مهمتریــن جبهــه ای کــه بایــد در آن پیــروز شــد، جبهــه 
داخلــی اســت. یعنــی بایــد همراهــی و حمایــت ملــت روســیه را کســب 
کــرد و نگذاشــت کــه صــدای مخالفیــن شــنیده شــود و یــا حتــی بایــد 
آنــان را خفــه کــرد. و بــرای کنتــرل بهتــر بــر رســانه هــا، مقامــات روســیه 
بــرای هــر رســانه و یــا روزنامــه نــگاری کــه خبرهــای جنــگ را از منابعــی 
)(( The print , Full text of Vladimir Putin’s speech announcing ‘special military operation’ in 
Ukraine, 24 February 2022, Accessed: 2 June 2022, https://bit.ly/3z9Szi0 

https://bit.ly/3z9Szi0
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ــا وزارت دفــاع روســیه مشــخص کــرده نقــل  ــن و ی ــر از آنچــه کرملی غی
کنــد، و یــا بــه جــای عملیــات نظامــی روســیه از حملــه و تجــاوز روســیه 
یــاد کنــد، مجــازات ســنیگی تعییــن کــرده انــد و زیرپــا گذاشــتن ایــن 
مقــررات مــی توانــد 5) ســال زنــدان را بــه دنبــال داشــته باشــد))(. بــر 
اســاس یافتــه هــای مرکــز پژوهشــهای »میبــورو« 85 درصــد مــردم 
روســیه اکثــر اطالعــات خــود را از رســانه هــای دولتــی روســیه کســب 
مــی کننــد. مرکــز »لیــوادا« کــه یــک مرکــز نظــر ســنجی مســتقل در 
روســیه اســت، بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد کــه بیــش از نیمــی از مــردم 
روســیه »ناتــو« و ایــاالت متحــده را مســبب اصلــی جنــگ اوکرایــن مــی 
داننــد و در ایــن میــان تنهــا 7 درصــد مــردم کرملیــن را عامــل ایــن جنــگ 

معرفــی مــی کننــد)2(.
اعتبــار  ای،  رســانه  تبلیغــات  بــا  اســت  تــالش  در  غــرب  رو،  ایــن  از 
رئیــس جمهــور روســیه را تضعیــف کنــد و در ایــن راســتا همــواره از 
امــکان قیــام بخشــی از مــردم روســیه ســخن مــی گویــد کــه بــا جنــگ 
ــا  ــف ب ــن گروههــای مخال مخالــف هســتند. و حتــی ممکــن اســت ای
اســتفاده از تحریمهــای اقتصــادی علیــه روســیه بتواننــد حکومــت 
پوتیــن را ســرنگون کننــد. امــا نتایــج نظــر ســنجی هــا نشــان مــی دهــد 
کــه محبوبیــت پوتیــن از زمــان آغــاز عملیــات نظامــی رو بــه افزایــش 
نهــاده اســت. و تعــداد بیشــتری از مــردم روســیه از عملیــات روســیه 
در اوکرایــن حمایــت مــی کننــد. عــالوه بــر آن، تظاهــرات عــده ای 
انــدک از مــردم روســیه چنــدان دوام نمــی آورد و نمــی توانــد خللــی 

در اراده روســیه ایجــاد کنــد.
د. خدشــه دار کــردن اعتبــار امریــکا و غــرب در ســطح بیــن الملــل: 
ــی رســانه ای روســیه، تضعیــف  ــات روان یکــی دیگــر از اهــداف عملی

))(  TRT عربــی، بشــار زعيتــر، جنــگ اطالعاتــی.. جبهــه ای کــه اوکرایــن دســت باالتــری نســبت بــه روســیه دارد، 0) مــارچ 
 3NvfZCM/ly.bit//:https ،2020م، تاريــخ بازدیــد: 07 ژوئــن 2020م

)2(  ایندپندنت عربی، آیا واقعا پوتین در جنگ اطالعاتی شکست خورده است؟ همان. 
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جایگاه ایاالت متحده و غرب در سطح جهان است. همچنین روسیه 
تــالش مــی کنــد از طریــق عملیــات روانــی، افــکار عمومــی دنیــا را بــا 
خــود همــراه کــرده و آنــان را نســبت بــه عادالنــه بــودن اقــدام روســیه 
در مقابلــه بــا غــرب، قانــع نمایــد. ســرگی الوروف وزیــر امــور خارجــه 
روســیه در نشســت مشــترک گفتگوهــای راهبــردی میــان شــورای 
همــکاری خلیــج و روســیه بــا اشــاره بــه همیــن مطلــب گفــت: » مــا در 
راســتای پایان دادن ســلطه غرب بر جهان تالش می کنیم«. روســیه 
بــرای تحقــق بخشــیدن ایــن هــدف، جنــگ اطالعاتــی را برنامــه ریــزی 
کــرده اســت کــه توســط طرفهــای روســی، بالروســی  و گروههــای 
طرفــدار روســیه عملیاتــی مــی شــود. در ایــن جنــگ اطالعاتــی، بــرای 
حمایــت از اهــداف تاکتیکــی و راهبــردی جنــگ کنونــی، از تاکتیکهــا، 

فناوریهــا و راهکارهــا مــدد گرفتــه مــی شــود. 
بــه عنــوان مثــال، در شــبکه هــای اجتماعــی و همچنیــن در کانالهــای 
ماهــواره ای روســی تصاویــر و گزارشــاتی بــه چندیــن زبــان منتشــر 
شــد مبنــی بــر اینکــه آزمایشــگاههای »پنتاگــون« در اوکرایــن ســرگرم 
تحقیقــات دربــاره ســالحهای بیولوژیــک اســت. در 6 مــاه مــارچ، ایگــور 
در  کــه  کــرد  ادعــا  روســیه  دفــاع  وزارت  ســخنگوی  کوناشــنكوف 
جریــان عملیــات نظامــی روســیه در اوکرایــن شــواهدی بــه دســت 
آمــده اســت مبنــی بــر اینکــه آزمایشــگاههای مربــوط بــه »پنتاگــون« 
در اوکرایــن بــه تحقیقــات دربــاره ســاخت ســالحهای بیولوژیــک مــی 
پــردازد. و بعــد از آن، حســابهای کاربــری مربــوط بــه روســیه ایــن ادعــا 
را تکــرار و پــر رنــگ کردنــد و گفتنــد کــه آزمایشــگاههای بیولوژیــک کــه 
توســط ایــاالت متحــده تأمیــن مالــی مــی شــوند، نــه تنهــا در اوکرایــن 
فعالیــت دارنــد بلکــه در ســایر مناطــق جهــان نیــز هســتند))(. و روســیه 
تحقیقاتــی را دربــاره ایــن امــر روی دســت گرفتــه و در آینــده شــواهد 
)(( MANDIANT, ALDEN WAHLSTROM and others, The IO Offensive: Information Operations 
Surrounding the Russian Invasion of Ukraine, lbid.
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بیشــتری در ایــن مــورد ارائــه خواهــد کــرد. گفتنــی اســت کــه هنــوز ایــن 
ادعــای روســیه ثابــت نشــده اســت.

 »DRAGONBRIDGE« اژدهــا  پــل  عملیــات  جریــان  در  همچنیــن، 
ادعاهایــی مطــرح شــد مبنــی اینکــه ایــاالت متحــده تنهــا در راســتای 
اهــداف خــود تــالش مــی کنــد و ایــن کشــور در ائتالفهایــی کــه حضور 
دارد، چندان مورد اعتماد نیست. و ایاالت متحده برای اینکه بتواند 
ســالحهای بیشــتری بــه فــروش برســاند، تــالش می کنــد در هر نقطه 
از جهــان درگیــری ایجــاد کنــد. واضــح اســت کــه اینگونــه تبلیغــات، 
سیاســت خارجــی ایــاالت متحــده و روابــط آن بــا ســایر کشــورها را 
هــدف گرفتــه اســت. همچنیــن در ایــن جنگ رســانه ای روســیه، درباره 
همخوانــی میــان سیاســت ایــاالت متحــده بــا سیاســتهای اروپــا در 
خصــوص اعمــال تحریمهــا علیــه روســیه، تردیدهایــی مطــرح و بــه ایــن 
مطلــب اشــاره شــده بــود کــه ایــاالت متحــده بــه اروپــا فشــار آورده 
و آن را وادار نمــوده تــا علــی رغــم مشــکالت فزاینــده انــرژی در ایــن 

قــاره، بــا تحریمهــا علیــه روســیه همراهــی کنــد))(.
همچنیــن، بــا نگاهــی بــه برنامــه هایــی کــه از طرف روســیه برای مردم 
عــرب زبــان پخــش مــی شــود، مالحظــه مــی شــود کــه در ایــن برنامــه 
ها بارها به مســأله فرار امریکا از افغانســتان در ســال )202 میالدی 
اشــاره شــده و چنیــن تبلیغــات مــی شــود کــه اکنــون امریــکا اوکرایــن 
را نیــز تنهــا خواهــد گذاشــت و اوکرایــن بــه خاطــر ائتــالف بــا »محــور 
شــر امریکایــی« ســزاوار چنیــن سرنوشــتی اســت. و »ناتــو« از بیــم 
ــن را تنهــا گذاشــته  ــا روســیه وارد جنــگ شــود، اوکرای ــادا ب اینکــه مب
اســت. در ایــن برنامــه هــا همچنیــن غــرب بــه خاطــر رفتــار دوگانــه ای 
کــه بــا عربســتان ســعودی و روســیه در پیــش گرفتــه بــه دورویــی 
متهــم مــی شــود کــه چــرا غــرب جنــگ در اوکرایــن را هماننــد جنــگ در 

))(  همان.
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یمــن نمــی دانــد. همچنیــن در ایــن برنامــه هــا غــرب متهــم مــی شــود 
کــه در مقابــل مســلمانان و عربهــا، کامــال رفتــار نــژاد پرســتانه ای 
دارد. رســانه هــای روســیه حتــی اســرائیل را هــم متهــم مــی کننــد کــه 
دســتگاه اطالعاتــی اســرائیل در بحــران کنونــی از اوکرایــن در مقابــل 
روســیه حمایــت مــی کنــد. و اســرائیل بــا همــکاری ســازمان اطالعــات 

امریــکا از انقالبهــای رنگیــن در اوکرایــن حمایــت کــرده اســت. 
درســت اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه امریــکا و اروپــا بــه خاطــر اینکــه 
در فنــاوری دســت باالیــی دارنــد، ممکــن اســت پوتیــن در عملیــات 
روانــی در ایــن کشــورها موفقیــت چندانــی نداشــته باشــد امــا بــی 
تردیــد در مناطــق دیگــری چــون خاورمیانــه و آفریقــا و مخصوصــا در 
دو کشــوری کــه پــر جمعیــت تریــن کشــورهای جهــان اســت یعنــی 
چیــن و هنــد دســتاوردهایی داشــته اســت. چیــن، ایــران و هنــد از 
فرصــت بحــران اوکرایــن بــرای اهــداف راهبــردی و بلنــد مــدت خویــش 
بهــره بــرداری کردنــد. رســانه هــای دولتــی چیــن، ایــران و هنــد بــا تولیــد 
محتــوای رســانه ای در حمایــت از روســیه، تبلیغــات روســیه را پــر رنــگ 

مــی کننــد. 
یــک کارزار تبلیغاتــی در چیــن بــه راه افتــاد کــه بــا اســتفاده از هــزاران 
حســاب کاربــری جعلــی در چندیــن شــبکه اجتماعــی، ســایت و وب 
ــه  ــان انگلیســی و چینــی ب ــه دو زب ــوا ب ــد محت ــا تولی ســايت انجمــن، ب
از  یکــی  پرداختنــد.  روســیه  دولتــی  هــای  رســانه  روایتهــای  ترویــج 
روزنامــه هــای وابســته بــه حــزب کمونیســتی چیــن در همراهــی بــا 
روســیه اســتدالل نمــود کــه قتــل عــام بوچــا دروغــی بیــش نیســت))(. 
گفتــه مــی شــود کــه روســیه بــرای مقابلــه و بــی اثــر کــردن اتهامــات 
غربیهــا یــک کارزار تبلیغاتــی بــه راه انداخــت. غــرب نیروهــای مهاجــم 
روســیه را متهــم کــرده بــود کــه دههــا تــن از مــردم روســتای کوچــک 

))(  همان.
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بوچــا کــه در شــمال کــی یــف قــرار دارد، را قتــل عــام نمــوده اســت. 
ادارات و نهادهای روســیه، از ســایت چینی »Weibo« نیز برای نشــر 
تبلیغــات خــود اســتفاده کردنــد. در 24 مــی 2022 میــالدی، در پســتی 
ــد کــه لبــاس او از پرچــم  عکــس یــک ســرباز اوکراینــی را منتشــر کردن
امریــکا بــود و عالمــت نــازی روی بــدن خــود خالکوبــی کــرده بــود. 
بعدهــا، در همــان ســایت تصاویــری منتشــر شــد کــه همــان ســرباز را 
در راهپیماییهــای ضــد چینــی در هنــگ کنــگ نشــان مــی داد. ســپس، 
ــا نفــوذ در ســایت »Weibo«، ســیرهی  ــن و افــراد ب رســانه هــای چی
ــازی و از  فیلیمونــوف ســرباز اوکراینــی را متهــم کردنــد کــه او یــک ن
عوامــل غــرب اســت کــه بــه اعتراضــات هنــگ کنــگ دامــن مــی زنــد))(. 
شــبکه اینترنــت چیــن کــه یــک پنجــم کاربــران اینترنــت کل جهــان را بــه 
خــود اختصــاص مــی دهــد، از روســیه حمایــت مــی کنــد و اکثــر کاربــران 
ایــن شــبکه بــا روایــت کرملیــن هــم نظــر هســتند. امــا کاربــران »اینترنت 
کنتــرل شــده« بخــش اعظــم اطالعــات مــورد نیــاز خــود دربــاره جنــگ 
را از رســانه هــای دولتــی روســیه کســب مــی کننــد کــه بــه تمجیــد 

ســربازان »غیــور« روس مشــغولند.  
همچنیــن معلــوم شــده اســت کــه مجموعــه »بریکــس« کــه عــالوه 
بــر روســیه، کشــورهایی چــون برزیــل، هنــد، چیــن، کشــورهای جنــوب 
آفریقــا و همچنیــن کشــورهای جنــوب شــرق آســیا در آن حضــور دارنــد، 

بــه روایــت روســیه تمایــل بیشــتری دارنــد. 
دو. ابزارهای جنگ اطالعاتی روسیه

روســیه قبــل از حملــه نظامــی و نیــز در جریــان جنــگ، همــه رســانه 
هــای ســنتی و دیجیتالــی داخلــی و خارجــی خــود را بــرای جنــگ روانــی 
بســیج نمــود. و در ایــن راســتا روایتهــای متعــددی کــه برخــی واقعــی 
و برخــی دیگــر ســاختگی بودنــد را ترویــج کــرد. حتــی روســها در بحــران 
)((  Doublethink Lab, Mandarin-language Information Operations Regarding Russia’s Invasion of 
Ukraine, 2 mars 2022. Accessed: 2 june 2022, https://bit.ly/3amWaPh 

https://bit.ly/3amWaPh
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اوکرایــن راهبــردی را در پیــش گرفتنــد کــه همزمــان بــا جنــگ روانــی، 
ــز  ــد و تخریــب ســایبری نی ــه اقدامــات تهدی ــار جهــان ب از گوشــه و کن
مبــادرت ورزیدنــد. از جملــه آنهــا مــی تــوان بــه  عملیــات ســایبری 
ثابــت  امکانــات  از  بهــره گیــری   ،)Operations Enabled-Cyber(
اطالعــات  ســرقت  و  نفــوذ  عملیــات  و   )Asset  Established(
بــرد. گروههــای ســایبری  نــام  را   )operations leak-and-hack(
روســی و طرفــداران آنهــا در ایــن حمــالت، زیــر ســاختهای پیشــرفته و 

بســترهای )Vectors( موجــود را بــه خدمــت مــی گیرنــد.
شــرکت امنیــت ســایبری »ماندیانــت« )Mandiant( کــه بــرای چندیــن 
ســال اقدامــات ســایبری روســیه را زیــر نظــر داشــته، دیــدگاه جامعــی 
دربــاره تــازه تریــن نتایــج حاصلــه در وب ســایت خــود منتشــر کــرده 
اســت. در ایــن گــزارش بــه اقدامــات شــکارچیان ســایبری و درگاههــای 
خبــری وابســته بــه اطالعــات روســیه کــه اخبــار دروغیــن منتشــر مــی 
کننــد اشــاره شــده اســت و تدویــن کننــدگان ایــن گــزارش از آن بــا 
عنــوان کارزار »اطالعــات جعلــی توســط تیمــی از دســت انــدرکاران« 
یــاد مــی کننــد. از جملــه بســترهایی کــه در ایــن کارزار مــورد اســتفاده 

قــرار مــی گیــرد، مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد))(: 
و  متحــده  ایــاالت  و  اوکرایــن  امنیــت  اداره   :»APT28« الــف. 
بریتانیــا مجموعــه کانالهــای تلگرامــی را رصــد کــرده انــد کــه ســازمان 
اطالعــات ســتاد کل ارتــش روســیه در جنــگ اطالعاتــی از ایــن کانالهــا 
اســتفاده مــی کننــد. ایــن کانالهــا بــرای بــی اعتمــاد کــردن مــردم 
ــه روســیه، تبلیغــات مــی  ــه دولتشــان و طرفــداری از حمل ــن ب اوکرای
کننــد. بــه نظــر مــی رســد کــه از دیگــر اهــداف ایــن تبلیغــات ناچیــز 
نشــان دادن کمکهــای غربــی بــه اوکرایــن اســت و تــالش مــی شــود 
کــه ایــن تبلیغــات را مســتند جلــوه دهــد. البتــه در میــان ایــن برنامــه 
)(( MANDIANT, ALDEN WAHLSTROM and others, The IO Offensive: Information Operations 
Surrounding the Russian Invasion of Ukraine, lbid.
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هــای تبلیغاتــی، گاهــی مطالــب غیــر سیاســی و یــا گزارشــهای خبــری 
مــورد اعتمــاد نیــز منتشــر مــی شــود. کانالهــای »تلگرامــی« وابســته 
ــی  ــا ناتوان ــر آنچــه فســاد و ی ــه اطالعــات نظامــی روســیه )GRU( ب ب
دولــت اوکرایــن ادعــا مــی شــود، تمرکــز مــی کننــد. بــه عنــوان مثــال، 
ادعــا مــی شــود کــه اوکرایــن بــرای جنــگ آمادگــی نداشــته اســت و 
الیــگارش هــای اوکرایــن، زلنســکی را بــه فــرار از کشــور تشــویق مــی 
کننــد. دو کانــال »روســیا الیــوم« و »اســپوتینک« بــه جــای »تویتر« و 
»فیســبوک« بســتر »تلگــرام« را بــرای انتشــار مطالــب خــود انتخــاب 

ــد.                                                                                                             ــا ایــن روش، تحریــم غربیهــا را دور زده ان کــرده و ب
ب. نویســندگان در ســایه )Ghostwriter(: روســیه بــرای تأمیــن 
مطالــب مــورد نیــاز در ســایتهای هــک شــده، یــک تیــم از نویســندگان 
را بســیج نمــود. ایــن عــده همچنیــن در شــبکه هــای اجتماعــی بــا نــام 
کاربــری مســتعار مطالبــی منتشــر مــی کننــد. ایــن نویســندگان در 
ســایه در مقــاالت خــود، پیمــان ناتــو و حضــور آن در کشــورهای حــوزه 
بالتیــک را مــورد انتقــاد قــرار مــی دهنــد و در ایــن زمینــه در مــوارد 
 )Mandiant( زیــادی بــه اوکرایــن اشــاره مــی کننــد. گــزارش شــرکت
حاکی از آن است که حداقل بخشی از کارزار »نویسندگان در سایه« 
توســط بــالروس و مخصوصــا گــروه جاسوســی ســایبری موســوم بــه 
»)UNC((5« انجــام شــده اســت و ایــن گــروه کارزارهــای مشــابهی 

علیــه کشــورهای اروپایــی انجــام داده اســت.
ج. نفــوذ بــه بســترهای مجــازی دشــمن: روســیه بــرای مقابلــه بــا 
روایــت اوکرایــن دربــاره جنــگ، یــک »ارتــش ســایبری« ایجــاد کــرده 
اســت. روزنامــه  روســى»فونتانكا« در گزارشــی نوشــت کــه بــه یکــی 
از گزارشــگران خــود مأموریــت داده تــا بــه جبهــه ســایبری اوکرایــن 
موســوم بــه »Z Front Cyber« نفــوذ کنــد و او موفــق شــده بــا 
ــا نحــوه فعالیــت آنهــا در  »نیروهــای ســایبری« مالقــات نمــوده و ب



20 جنگ اطالعات در بحران اوکراین

شــبکه هــای اجتماعــی از جملــه »یوتیــوب«، »تیــک تــاک« و »تویتــر« 
آشــنا شــود. گزارشــگر روزنامــه فونتانــکا »Fontanka« گفتــه اســت 
کــه آنهــا بــرای مقابلــه بــا تبلیغــات و فعالیــت ســایتهای اوکراینــی 
مــورد حمایــت غــرب، چندین گزارشــگر، کامنت نویــس، تحلیلگر محتوا 
و برنامــه نویــس را بســیج کــرده انــد تــا در شــبکه هــای مجــازی بــا 
نوشــتن نظــرات خــود بــا روایــت اوکرایــن دربــاره جنــگ مقابلــه نماینــد. 
کــه   )ASPI( اســترالیا  راهبــردی  سیاســت  مؤسســه  اینترنــت:  د. 
عملیــات اطالعاتــی روســیه از ســال 8)20 میــالدی را رصــد کــرده بــه 
ــی کــه  ــت های ــر هشــتگ هــا و توی ــن نتیجــه رســیده اســت کــه اکث ای
بیشــترین کاربــرد را داشــته، دربــاره انتقــاد و بررســی مســائل سیاســی 
مهــم امریــکا و خدشــه دار کــردن اعتبــار نامزدهــای انتخاباتــی امریــکا 
و اروپــا اســتفاده شــده انــد. ایــن تویيــت هــا همچنیــن، بــا هــدف بــی 
اعتبــار کــردن »ناتــو« در نظــر مــردم اروپــا، خدشــه دار کــردن اعتبــار 
رهبــران اوکرایــن و تعریــف و تمجیــد از سیاســت خارجــی و نظامــی 
ــر« کــه امــروزه  ــد))(. شــاید »تویت روســیه در ســوریه منتشــر شــده ان
بــه نبــردگاه خــاص و عــام در جنــگ اطالعاتــی تبدیــل شــده، بیشــترین 

ــان شــبکه هــای اجتماعــی را داشــته باشــد.  تأثیرگــذاری در می
 Cybercrime« هـــ. حمــالت ســایبری: بــر اســاس گــزارش نشــریه
Magazine« حمــالت هکــری و ســایر جرایــم ســایبری تنهــا در ســال 
)202 میــالدی بیــش از 6 تریلیــون دالر بــه اقتصــاد جهــان خســارت زده 
اســت. و انتظــار مــی رود کــه بــا حلــول ســال 2025 میــالدی، خســارت 
ناشــی از ایــن جرایــم ســایبری بــه حــدود 0.5) تریلیــون دالر در ســال 
برســد؛ چــرا کــه هــر )) ثانیــه یــک حملــه ســایبری در نقطــه ای از جهــان 

رخ مــی دهــد)2(.  
)((  ASPI, Jake Wallis, Albert Zhang and Ingram Niblock, Understanding global disinformation 
and information operations, (( Apr 2022,Accessed: (( april 2022, https://bit.ly/3w5znA9 
)2(  Cybercrime Magazine, Steve Morgan, Cybercrime To Cost The World (0.5$ Trillion Annually 
By (3 ,2025 November 2020., Accessed: 7 June 2022, https://bit.ly/3ayjI43 

https://bit.ly/3w5znA9
https://bit.ly/3ayjI43
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شــایان ذکــر اســت کــه بــر اســاس شــاخص توانمنــدی ســایبری امریــکا 
که توســط مرکز »بلفر« در ایاالت متحده تعیین می شــود، امکانات 
ســایبری روســیه در جایگاهی پایین تر از ایاالت متحده، چین و بریتانیا 
قــرار دارد. بــا ایــن وجــود، روســیه در جریــان درگیریهــای اخیــر ماننــد 
حملــه بــه گرجســتان در ســال 2008 میــالدی و حملــه بــه شــبه جزیــره 
کریمــه در ســال 4)20 میــالدی، از حمــالت ســایبری نیــز مــدد گرفــت. و 
از آن زمــان بــه بعــد، اوکرایــن بــه عنــوان »زمیــن تمریــن« جنــگ ســایبری 
روســیه بــوده اســت. امــا زمانیکــه روســیه بــه اوکرایــن لشــکر کشــی 
ــا توجــه  ــی ب کــرد، بســیاری از تحلیلگــران و کارشناســان مســائل امنیت
بــه پیشــینه روســیه در جنــگ ســایبری، انتظــار داشــتند کــه ایــن کشــور 
دســت بــه حمــالت ســایبری بــی ســابقه ای بزنــد. امــا تــا کنــون ایــن امــر 

آنچنــان کــه انتظــار مــی رفــت، رخ نــداده اســت. 
ــن،  ــه اوکرای ــه روســیه ب ــا ایــن همــه، تنهــا چنــد ســاعت قبــل از حمل ب
نوعــی بــد افــزار کــه »پــاک کــن« )Wiper( خوانــده مــی شــود، در 
رایانــه هــای ادارات دولتــی اوکرایــن منتشــر شــد کــه اطالعــات آن 
رایانــه هــا را پــاک مــی کــرد. یــک هفتــه قبــل از حملــه نظامــی، چندیــن 
رشــته حمــالت دیــداس )DDoS( کــه ســایتها را از کار مــی انــدازد، 
صــورت گرفــت و ســایت بانکهــای اوکرایــن را عمــال از دســترس خــارج 
کــرد. ایــن حمــالت ســایبری بــرای اوکرایــن غافلگیــر کننــده نبــود زیــرا از 
ســال 4)20 میــالدی کــه تنــش میــان روســیه و اوکرایــن بــاال گرفــت، 
اوکرایــن همــواره هــدف حمــالت پــی در پــی ســایبری روســیه بــوده 
اســت. علــی رغــم ایــن حجــم بــاالی حمــالت خفیــف ســایبری، امــا 
زیرســاختهای حیاتــی اوکرایــن ماننــد خطــوط تلفــن، اینترنــت، بــرق و 

نظــام ســالمت ایــن کشــور همچنــان ســالم مانــده انــد))(. 
حــال جــای ایــن ســؤال باقیســت کــه چــرا روســیه آنطــور کــه انتظــار می 
)((  Scientific American, Elizabeth Gibney, Where Is Russia’s Cyberwar? Researchers Decipher 
Its Strategy , 2( March 2022, Accessed: 7 juin 2022, https://bit.ly/39(YB9S 

https://www.scientificamerican.com/author/elizabeth-gibney/
https://bit.ly/391YB9S
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رفــت از حمــالت ســایبری علیــه اوکرایــن کار نگرفتــه اســت و حمــالت 
ســایبری روســیه تــا ایــن لحظــه بــه اقدامــات تجسســی و یــا تخریبــی 
خالصــه شــده و هنــوز بــه مرحلــه جنــگ ســایبری نرســیده اســت؟ در 
جــواب ایــن ســؤال بایــد گفــت کــه از نــگاه روســیه، هنــوز امــکان و 
فرصــت تســلط بــر اوکرایــن باقیســت. و شــاید بــه نفــع روســیه باشــد 
کــه بــه جــای اینکــه زیــر ســاختهای اوکرایــن را تخریــب کنــد و مجــددا 
وادار بــه بازســازی آنهــا شــود، بخشــهایی از ایــن زیرســاختها را ســالم 
بگــذارد. البتــه در اینجــا یــک فرضیــه دیگــری نیــز مطــرح اســت کــه 
درســت تــر بــه نظــر مــی رســد و آن اینکــه روســیه بــرای پرهیــز از تنــش 
و یــا پیامدهــای احتمالــی آن در خــارج از مرزهــای اوکرایــن، از همــه 
ظرفیــت ســایبری خــود اســتفاده نکــرده اســت؛ چــرا کــه چنیــن امــری 
می تواند واکنش غرب را به دنبال داشــته باشــد. زیرا هرگونه حمله 
ســایبری مــی توانــد بنــد پنجــم معاهــده پیمــان آتالنتیــک شــمالی 
)ناتــو( را فعــال کنــد. ایــن بنــد تصریــح دارد کــه هرگونــه حملــه بــه هــر 
کشــوری کــه عضــو ناتــو باشــد، بــه منزلــه حملــه بــه همــه اعضــای ناتو 
ــه  ــاالی ســایبری خــود کار نگرفت ــوان ب ــوز از ت ــذا، روســیه هن اســت. ل
اســت. و ایــن احتمــال وجــود دارد کــه اگــر روســیه در جنــگ روی زمیــن 
بــا مشــکل روبــرو شــود، و یــا تحــت فشــار تحریمهــای مالــی قــرار گیرد، 

آنــگاه ضرباهنــگ حمــالت ســایبری خــود را افزایــش دهــد. 
جنگ کنونی اوکراین نشــان داد که گروههای هکری روســی و دســت 
اندرکاران جنگ اطالعاتی تا چه اندازه در به کارگیری رخدادهای روزانه 
و وارونــه جلــوه دادن حقایــق و یــا دســتکاری واقعیت ها ســرعت عمل 
بــه خــرج مــی دهنــد. شــرکت »Mandiant« کــه در زمینــه اطالعــات 
تهدید و امنیت ســایبری تخصص دارد، در گزارشــی به جنگ اطالعاتی 
پرداختــه اســت کــه روســیه در راســتای منافــع سیاســی خــود چند هفته 
قبــل از آغــاز حملــه نظامــی بــه اوکرایــن و نیــز بعــد از حملــه، و همزمــان 
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بــا فعالیتهــای تهدیــد آمیــز و تخریبی ســایبری انجــام داده اســت. در این 
گــزارش آمــده اســت کــه در حمــالت ســایبری از بدافزارهــای هــای پــاک 
کــن )malware wiper( و مخفــی شــونده ای کــه بــاج افــزار هســتند 

)ransomware( اســتفاده شــده اســت. 

دوم: جنگ اطالعاتی اوکراین
یک. عملیات روانی اوکراین

ــز در  ــن نی ــه، ارتــش ســایبری اوکرای ــن در 24 فوری ــا آغــاز جنــگ اوکرای ب
میــدان جنــگ اطالعاتــی علیــه روســیه وارد عمــل شــده و اهــداف 
روســیه را هــدف حمــالت ســایبری قــرار داده انــد کــه در ایــن نبــرد 
»آنالیــن« بــه پیروزیهــای قابــل مالحظــه ای نیــز دســت یافتــه انــد. 
ــی هــا و رئیــس جمهــور آنهــا  ــاط و اطالعــات کــه اوکراین ــرد ارتب راهب
والدیمــر زلنســکی در پیــش گرفتنــد، در کســب و جلــب همــدردی و 
کمکهای غربی موفقیت چمشــگیری داشــت. و این همان راهبردی 
اســت کــه واشــنگتن و پایتخــت هــای غربــی در طــول هشــت ســال 
گذشــته و از زمــان الحــاق شــبه جزیــره کریمــه در ســال 4)20 میــالدی 
بــه خــاک روســیه، در پیــش گرفتــه بودنــد. داســتانهای دالوریهــا و 
مقاومــت نظامــی ســربازان اوکراینــی در برابــر تهاجــم روســی، در صدر 
برنامــه هــای رســانه هــای غربــی قــرار گرفــت. و همزمــان داســتانهای 
بشــر دوســتانه غیــر نظامیانــی کــه وادار بــه تــرک خانــه و شهرهایشــان 
شــده بودنــد، نیــز توجــه رســانه هــای غربــی را بــه خــود جلــب کــرد. و 
همیــن امــر ســبب شــد کــه افــکار عمومــی غربیهــا بــا ملــت اوکرایــن 

همــدردی نمایــد. 
روزنامــه »واشــنگتن پســت« نوشــت کــه اوکرایــن در جنــگ اطالعاتــی 
موفــق عمــل کــرده اســت و در ایــن زمینــه از پویــش ارتبــاط متقابــل بــا 
غــرب مــدد گرفتــه اســت کــه کمکهــای تســلیحاتی گســترده غربــی و 
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نیــز حمایــت بــی ســابقه غربیهــا از تحریمهــای اقتصــادی علیــه روســیه 
را بــه دنبــال داشــته اســت. زلنســکی در برابــر کنگــره ســخنرانی رســایی 
ایــراد کــرد و عــالوه بــر بیــان واقعیــت هــا، بــر ارزشــهای مشــترک با غرب 
ــان را کســب نمایــد. وی همچنیــن هشــدار  ــا همراهــی آن تأکیــد کــرد ت
داد اگــر بــه پیامدهــای جنــگ توجهــی نشــود، عواقــب آن دامــن همــه 
کشــورها را خواهــد گرفــت. زلنســکی در پاســخ برخــی انتقادهــا کــه 
اوکراین را یک کشــور فاســد خوانده که ارزشــهای مشــترکی با ایاالت 
متحــده نــدارد، تــالش کــرد هرچنــد بــه طــور جزئــی هویــت مشــترکی 
میــان امریکاییهــا و اوکرایــن تعریــف کنــد. او در ابتــدای ســخنان خــود 
بــه مســأله دمکراســی، اســتقالل و آزادی پرداخــت و تهاجــم نظامــی 
روســیه را بــا تجــاوز نازیهــا در جریــان جنــگ دوم جهانــی مقایســه کــرد))(. 
زلنســکی بــا ایــن ســخنان خــود توانســت موافقــت ایــاالت متحــده را 
در مــورد کمکهــای تســلیحاتی جلــب کنــد و ایــاالت متحــده موافقت 
كــرد تــا مــاه مــی، تســلیحات گوناگونــی بــه قیمــت 800 میلیــون دالر 
بــه اوکرایــن ارســال كنــد کــه از جملــه آنهــا مــی تــوان بــه موشــکهای 
زمیــن بــه هــوا و تجهیــزات پهبــادی اشــاره کــرد کــه اداره بایــدن قبــال 

بــا ارســال آنهــا بــه اوکرایــن مخالفــت کــرده 0
سورکوف Surkov Yuryevich Vladislav را هک کرده بود)2(.  

ج. »ســایبر هانــدرد Hundred8   Cyber - 8«: ایــن گــروه هکــری 
برای حفاظت از ســایتهای اوکراین در برابر حمالت فیشــینگ روســیه 
و نیــز حمــالت هکــری طرفــداران روســیه فعالیــت مــی کنــد. آنهــا بــه 
شــهروندان نحــوه مقابلــه بــا حمــالت فیشــینگ و نیــز نحــوه انتقــام 
گرفتــن از حمــالت ســایبری را آمــوزش مــی دهنــد. بــا ایــن وجــود، تنهــا 

))(  اســكاي نيــوز عربــی، در جنــگ اطالعــات و ارتباطــات میــان روســیه و اوکرایــن، کــدام یــک برنــده خواهــد شــد؟ 9) 
 3GBRHV3/ly.bit//:https ،مــارچ 2022م، تاريــخ بازدیــد: )0 ژوئــن 2022م

)2(  Security Affairs, Pierluigi Paganini, Ukrainian hackers Cyber Hunta leaked emails of Putin’s 
Advisor, 29 october 20(6, Accessed: 7 June 2022, https://bit.ly/3tfO8OH 

https://bit.ly/3GBRHV3
https://bit.ly/3GBRHV3
https://bit.ly/3tfO8OH
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اطالعــات کمــی دربــاره ســاختار و اعضــای آن وجــود دارد))(. 
د. »ســایبر ســکتور - Sector Null«: ایــن گــروه هکــری بعــد از 
ســقوط یاکونویــچ رئیــس جمهــور پیشــین اوکرایــن در فوریــه 4)20 
ــداس DDoS(( را  ــا رشــته حمــالت دی ــان غالب میــالدی ایجــاد شــد. آن
ــان  ــد. در جری ــرای از کار انداختــن ســایتهای روســیه انجــام مــی دهن ب
ایــن حمــالت، درخواســتهای تعریــف نشــده و بیشــماری بــه ســرورها 
فرســتاده مــی شــود بــه گونــه ای کــه ســرورها را از کار مــی اندازنــد)2(.  
/Troops  Cyber  Ukrainian( اوکرایــن  ســایبری  ارتــش  هـــ. 

Army(: ایــن گــروه هکــری کــه توســط یوجیــن دوکوکیــن مشــاور 
امنیت سایبری و ماهشواری برنامه نویس ایجاد شده علیه جدایی 
طلبــان طرفــدار روســیه و نیــز نیروهــای روســی در اوکرایــن فعالیــت 
مــی کننــد. حســابهای بانکــی مســئولین اوکرایــن کــه طرفــدار روســیه 
هســتند را در وبســایتهای بانکهــا و نیــز در شــبکه هــای اجتماعــی 

اعــالم مــی کننــد تــا ایــن حســابها مســدود شــوند)3(.

سوم: جنگ تبلیغاتی غرب علیه روسیه
یک. سلطه رسانه ای غرب: 

ــان جنــگ اطالعاتــی علیــه روســیه،  ــا در جری ــر واضــح اســت کــه اروپ پ
امکانــات رســانه ای خــود را بــه طــور بــی ســابقه ای بــه میــدان آورده 
اســت. از همــان ابتــدای حملــه نظامــی روســیه بــه اوکرایــن، غــرب 
بــرای مخالفــت و مقابلــه بــا ایــن تهاجــم نظامــی، بــه جنــگ تبلیغاتــی 
روی آورد. و »فیســبوک«، »یوتیــوب«، »تویتــر« و »گــوگل« جلــوی 
نشــر پیامهــای روســیه را گرفتــه و مانــع دسترســی بــه کانالهــای 

)(( MANDIANT, ALDEN WAHLSTROM and others, The IO Offensive: Information Operations 
Surrounding the Russian Invasion of Ukraine, libd.

)2(  همان.
)3( Research Gate, Cyber and Information warfare in the Ukrainian conflict, January 20(8. 
Accessed: ( June 2022, https://bit.ly/3azQtOe 

https://bit.ly/3azQtOe


26 جنگ اطالعات در بحران اوکراین

اطالعاتــی رســمی روســیه شــدند. بــا نگاهــی بــه جنــگ تبلیغاتــی 
غــرب علیــه روســیه مشــخص مــی شــود کــه عــالوه بــر بزرگنمایــی 
زیــاد در بازتــاب برخــی رویدادهــا، در پوشــش دهــی برخــی رویدادهــای 
دیگــر بــه طــور گزینشــی رفتــار مــی شــود. و در مــوارد بســیاری، بــی 
طرفــی و واقعیــت گرایــی رعایــت نمــی شــود. در تبلیغــات غربیهــا 
ــوان یــک » تهاجــم بــی  ــه عن ــات نظامــی روســیه ب تــالش شــد عملی
دلیــل« معرفــی شــود و هرگونــه اعتــراض روســها بــه جنــگ اوکرایــن 
ــار  پوشــش و بازتــاب داده شــود. همچنیــن ایــن تبلیغــات در مــورد آث
بزرگنمایــی  روســیه  علیــه  غــرب  اقتصــادی  تحریمهــای  »ویرانگــر« 
کــرده اســت. رســانه هــای غربــی تصویــر بســیار تاریکــی از »فاجعــه 
اقتصــادی« نشــان مــی دهنــد کــه اقتصــاد روســیه را ویــران و فلــج 
خواهــد کــرد. غافــل از اینکــه روســیه تدابیــر پیشــگیرانه ای را حتــی در 
زمینــه بانکهــا نیــز در نظــر گرفتــه اســت. روســیه و چیــن اقداماتــی را 
بــرای ایجــاد شــبکه انتقــال مالــی میــان بانکــی و بــدون نیــاز بــه شــبکه 
ــر آن، مســکو نظــام  ــد. عــالوه ب ــه ان بانکــی غــرب، روی دســت گرفت
»قراردادهــای مفیــد متقابــل« و فــروش نفــت بــا روبــل روســی و 
دیگــر اقدامــات احتیاطــی را انجــام داده اســت و همــه ایــن اقدامــات 
حاکــی از آن اســت کــه مســکو از قبــل، بــرای ایــن شــرایط آمادگــی 

گرفتــه اســت.
ابتــدای جنــگ اوکرایــن در گزارشــات  از همــان  رســانه هــای غربــی 
متعــددی دربــاره عوامــل و ریشــه هــای ایــن جنــگ چنیــن تبلیــغ کردنــد 
کــه یــک ملتــی در ســال )99) میــالدی و بعــد از فروپاشــی اتحادیــه 
جماهیر شــوروی اســتقالل خود را به دســت آورد. اکثریت این مردم 
کــه در غــرب کشــور بــه زبــان »اوکراینــی« صحبــت مــی کننــد، مــی 
ــه فراموشــی بســپارند و  ــا روســیه ب ــد رابطــه قبلــی خــود را ب خواهن
بــه ســوی غــرب و مخصوصــا اروپــا و پیمــان آتالنتیــک شــمالی )ناتــو( 
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روی آورنــد. در نتیجــه، بــر اســاس ایــن گفتمــان غربــی، جنگــی کــه هــم 
اکنــون روی زمیــن جریــان دارد، نبــرد »ملــت« اوکرایــن اســت کــه بــرای 
پاســداری از فرهنــگ، اســتقالل و تمامیــت ارضــی خــود در مقابــل 
ســلطه روســیه بــر کــی یــف و بــرای جلوگیــری از تکــرار مجــدد »روزگار 
شــوم« دوران شــوروی مبــارزه مــی کننــد. در ایــن تبلیغــات تــالش 
ــرای عملیــات نظامــی بــه  مــی شــود تمــام دالیــل والدیمــر پوتیــن ب
ــه ایــن نتیجــه برســد کــه  اوکرایــن را غیــر قابــل قبــول جلــوه داده و ب
ــه کشــوری اســت  ــی دلیــل« ب ــات نظامــی یــک »تهاجــم ب ــن عملی ای
کــه هیــچ تهدیــدی علیــه روســیه نــدارد. بلکــه ایــن روســیه اســت 
کــه اوکرایــن و دیگــر کشــورهایی کــه در گذشــته بخشــی از اتحادیــه 
جماهیــر شــوروی بودنــد را تهدیــد مــی کنــد. بــر اســاس رهیافتهــای 
تبلیغاتــی غــرب، »ناتــو« تنهــا زمانــی بــه ســوی شــرق گســترش یافــت 
کــه جمهــوری هــای اســتقالل یافتــه شــوروی از ناتــو خواســتند کــه از 

کشورهایشــان در مقابــل تهدیــدات روســیه حمایــت کنــد))(.
دو. گفتمان رسانه ای غرب علیه روسیه:

ــا بررســی گفتمــان تبلیغــات رســانه ای غربیهــا، مــی تــوان دریافــت  ب
ــا  ــال مــی کننــد و تقریب کــه همــه ایــن رســانه هــا یــک گفتمــان را دنب
همــه آنهــا روایتهایــی در قالــب یــک گفتمــان را بــاز تولیــد مــی کننــد. 
لــذا، اســعد ابــو خلیــل اســتاد علــوم سیاســی در دانشــگاه ایالتــى 
لبنانــی  روزنامــه  در  کــه  ای  مقالــه  در  استانیســالوس  کالیفرنیــا، 
»االخبــار« بــه چــاپ رســیده چنیــن مــی گویــد: » مقــاالت مربــوط بــه 
ــی، در واقــع  امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی در روزنامــه هــای غرب
ــزار جنگــی غــرب  تریبــون ســازمانهای اطالعاتــی غــرب و بخشــی از اب
علیــه دشــمنانش هســتند؛ مخصوصــا زمانیکــه رســانه هــای غربــی 
همگــی یــک روایــت را و تقریبــا بــدون انــدک اختالفــی تکــرار مــی 
))(  news Icon، اینجــا مســکو اســت.. آنچــه کــه رســانه هــای غربــی دربــاره جنــگ روســیه در اوکرایــن نمــی گوینــد، 24 
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کننــد«. ابوخلیــل چندیــن مثــال از نحــوه عملکــرد رســانه هــای غربــی در 
رخدادهــای گوناگــون از بحــران شــبه جزیــره کریمــه گرفتــه تــا جنگهــای 
خاورمیانــه و از فلســطین گرفتــه تــا عــراق و ســوریه ارائــه مــی کنــد. 
و بــر ایــن بــاور اســت کــه رســانه هــای غربــی بــرای جنــگ کنونــی خــود 
را از قبــل آمــاده کــرده انــد. و امــکان نــدارد کــه چنیــن آمادگــی بــدون 
هماهنگــی بــا دســتگاههای امنیتــی و اطالعاتــی غــرب بــه وجــود 

آمــده باشــد))(. 
در واقــع، رســانه هــای غربــی همگــی در ایــن مــورد اتفــاق نظــر دارنــد 
کــه عملیــات نظامــی روســیه نتوانســته بــه اهــداف خــود دســت یابــد. 
ــل  ــن تحلی ــر از ای ــت دیگــری غی ــچ روای ــا هی ــی تقریب در مطبوعــات غرب
جانبدارانــه یافــت نمــی شــود. از جملــه ویژگیهــای رســانه هــای غربــی 
کــه از سیاســت بــی طرفــی عــدول کــرده، ایــن اســت کــه در پوشــش 
دادن اخبــار مقاومــت اوکرایــن در مقابــل »تهاجــم روســیه« بســیار 
بزرگنمایــی مــی کننــد. و چنیــن وانمــود مــی کننــد کــه مقاومــت 
ــر از حــد انتظــار اســت و بــی تردیــد ایــن مقاومــت  اوکراینــی هــا فرات
نقشــه هــای روســیه را خنثــی ســاخته و در نهایــت پیــروزی را از آِن 

خــود خواهــد کــرد. 
همچنیــن، رســانه هــای غربــی در تحلیلهــای خــود، ارتــش روســیه را 
فاقــد توانایــی جنگــی معرفــی مــی کنــد و بــا اشــاره بــه مشــکالتی 
کــه بــرای ســتون بــزرگ نظامــی روســیه کــه قصــد ورود بــه کــی یــف را 
داشــتند رخ داد، مشــکالت لجســتیک همچــون کمبــود لــوازم یدکــی 
و مشــکالت امــداد رســانی غــذا و ســوخت را برجســته تــر نشــان مــی 
دهــد. رســانه هــای غربــی بســیار بــه نــدرت بــه پیروزیهــای مهمــی کــه 
ارتــش روســیه مخصوصــا در جنــوب اوکرایــن کســب کــرده انــد، ســخن 

مــی گوینــد. 
ــدا، غــرب هــم رأی اســت، 05 مــارچ 2022م، تاريــخ  ــی پروپاگان ــرد جهان ــل، نب ــو خلي ــة، اســعد اب ــار اللبناني ))(  نشــریه األخب
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عــالوه بــر آن، منابــع غربــی تــالش دارنــد چنیــن وانمــود کننــد کــه ارتــش 
روســیه بــه چنــد دلیــل روحیــه خــود را از دســت داده انــد. مهمتریــن 
دلیــل ایــن اســت ســربازان روســیه دقیقــا نمــی داننــد که تکلیــف آنها در 
اوکرایــن چیســت. و دیگــر اینکــه آنهــا انتظــار نداشــتند کــه بــا ایــن حجــم 
از مقاومــت اوکراینــی هــا روبــرو شــوند. و شــاید هــم فرماندهــان روس 
بــه آنهــا گفتــه بودنــد کــه اوکراینــی هــا خیلــی زود تســلیم خواهنــد شــد 
و کــی یــف در ظــرف چنــد روز ســقوط خواهــد کــرد امــا تــا کنــون ایــن امر 
اتفــاق نیفتــاده اســت. رســانه هــای غربــی همچنیــن، حمایــت نظامــی 
غــرب از اوکرایــن را بســیار پــر رنــگ پوشــش مــی دهنــد و چنیــن وانمــود 
مــی کننــد کــه ایــن کمکهــا در مقابلــه بــا هجــوم روســیه ســهم شــایانی 

داشته اســت))(. 
بــا ایــن همــه، گاهــی در برخــی رســانه هــای غربــی تحلیلهای مســتقلی 
یافــت مــی شــود کــه بــا روایــت رایــج غــرب در تضــاد اســت. بــه عنــوان 
مثال، دکتر ادوارد اریکســون افســر بازنشســته ارتش امریکا و اســتاد 
ــد: » پوشــش  ــن مــی گوی ــی چنی ــخ در دانشــگاه تفنگــداران دریای تاری
رســانه ای غــرب تنهــا بــر ســطح تاکتیکــی جنــگ متمرکــز اســت و تنهــا 
نبــرد اوکراینــی هــا را پوشــش مــی دهــد. عــالوه بــر آن،  همــدردی 
گزارشــگران غربــی بــا اوکراینــی هــا را نیــز نبایــد از نظــر دور داشــت«. 
ــوه مــی  ــاور او تبلیغــات غربــی کــه ارتــش روســیه را ناکارآمــد جل ــه ب ب
دهنــد، بــاور کردنــی نیســت. امــا در ســطح عملیاتــی، اریکســون بــر ایــن 
بــاور اســت کــه روســها بــه حمــالت همــه جانبــه ای دســت مــی زننــد 
و تــا کنــون در ایــن زمینــه بســیار خــوب عمــل کــرده انــد. علــی رغــم 
عقــب نشــینی هــای اخیــر، آنهــا در چندیــن محــور پیشــرفتهایی داشــته 
انــد و موفقیتهایــی نیــز کســب کــرده انــد. و در محاصــره شــهرهای 
اقلیــم دنبــاس بســیار خــوب عمــل کــرده انــد. ایــن کارشــناس امریکایــی 
))(  news Icon news Icon، اینجــا مســکو اســت.. آنچــه کــه رســانه هــای غربــی دربــاره جنــگ روســیه در اوکرایــن نمــی 

گوینــد، همــان.
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تأکیــد مــی کنــد کــه ارتــش روســیه تــا کنــون از همــه تــوان آتــش خــود و 
مخصوصــا از تجهیــزات توپخانــه ای قدرتمنــد خــود کار نگرفتــه اســت و 
تــا ایــن لحظــه، نیروهــای هوایــی روســیه دســت بــه عملیــات گســترده 

ای نــزده انــد))(. 
برآیند:

ضــرب المثــل نظامــی کــه مــی گویــد: » حقیقــت، اولیــن قربانــی 
جنــگ اســت«، همچنــان صــدق مــی کنــد. جنــگ اطالعــات یکــی از 
ابزارهــای مهمــی اســت کــه در جنگهــای آینــده بــه کار گرفتــه مــی 
شــود. جنــگ اطالعــات و تبلیغــات و همچنیــن خنثــی ســازی تبلیغــات 
دشــمن، یــک بخــش محــوری در جنــگ کنونــی اوکرایــن اســت. و جنــگ 
تبلیغاتــی میــان روســیه از یــک ســو و اوکرایــن و قدرتهــای غربــی 
دیگــر از ســویی دیگــر بــا شــدت تمــام جریــان دارد. و هــر طــرف تــالش 
مــی کنــد فضــای جنــگ اوکرایــن را بــا توجــه بــه منافــع و دیــدگاه خــود 
روایــت کنــد. و انتظــار مــی رود کــه بــا ادامــه جنــگ کنونــی اوکرایــن، 
مــا شــاهد تــداوم جنــگ اطالعــات و از جملــه، تهدیدهــای ســایبری 
و دیگــر حمــالت ســایبری تخریبــی نیــز باشــیم. انتظــار مــی رود کــه 
جنگهــای آینــده بیشــتر »جنــگ تلفیقــی« باشــند کــه در آن هم از جنگ 
روی زمیــن و جنــگ اطالعــات اســتفاده مــی شــود.  در جریــان بحــران 
اوکرایــن، جنــگ اطالعــات تنهــا بــه رســانه هــای ســنتی محــدود نشــد 

و بــه رســانه هــای دیجیتــال و نبــرد ســایبری هــم کشــیده شــد.
جنگ اوکراین نشان داد که شبکه های اجتماعی در جنگ اطالعات 
آینــده نقــش بســیار پررنگــی دارنــد؛ مخصوصــا اینکــه اطالعــات بــدون 
راســتی آزمایــی و بــا هزینــه ای ناچیــز در ایــن شــبکه هــا دســت بــه 
دســت مــی شــوند. و هــر فــردی مــی توانــد بــا هــر نــام مســتعاری 
هــر نــوع مطلبــی را در ایــن شــبکه هــا بــه اشــتراک بگــذارد. در نتیجــه، 

))(  همان.



31 جنگ اطالعات در بحران اوکراین

ــا ســرعت  مطالبــی کــه برخــی واقعــی و برخــی ســاختگی هســتند ب
زیــادی در شــبکه هــای مجــازی دســت بــه دســت مــی شــوند و در 
ایــن آشــفته بــازار، تشــخیص اخبــار صحیــح و جعلــی حتــی بــرای افــراد 
حرفــه ای هــم ســخت مــی شــود. و نتیجــه همــه اینهــا هــرج و مــرج و 
تردیــد اســت کــه تشــخیص مطالــب حقیقــی از خیالــی را غیــر ممکــن 

مــی كنــد. 
همچنیــن در جریــان بحــران اوکرایــن، جنــگ ســایبری بــه عنــوان یکــی از 
بخشــهای مهــم جنــگ اطالعاتــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و مــی 
توان گفت که این نوع جنگ یکی از بخشهای فاجعه آفرین جنگهای 
آینده است که طرفین، از راه دور و با به کارگیری سالحهای تازه ای 
چــون ویروســهای رایانــه ای، بــد افزارهــا، و برنامــه هایــی کــه فایلهــای 
ــه طــور  ــد و حتــی سیســتم را ب ــر مــی دهن ــدوز را تغیی سیســتمی وین
کامــل از کار مــی اندازنــد بــه جنــگ بــا یکدیگــر مــی رونــد. و حمــالت 
ســایبری بــه میــدان تــازه و نامرئــی و غیــر قابــل پیــش بینــی جنــگ بــدل 
خواهنــد شــد. و گروههــای هکــری بــرای از کار انداختــن چــرخ اقتصــاد 
و دیگــر بخشــهای حیاتــی کشــور هــدف، از چندیــن کشــور دســت بــه 
حملــه مــی زننــد. و هیــچ چیــزی هــم نمــی توانــد جلــوی آن را بگیــرد. زیــرا 
هــر فــردی کــه یــک دســتگاه رایانــه و توانمنــدی فنــی الزم را داشــته 
باشــد مــی توانــد از خانــه خــود دســت بــه چنیــن حمــالت زیانبــاری بزنــد 
کــه گاهــی ممکــن اســت ایــن حمــالت بســیار ویــران کننده باشــد. چنین 
فــردی حتــی مــی توانــد چندیــن شــبکه از جملــه زیــر ســاختهای حیاتــی 

کشــور هــدف را بــه کلــی از کار بینــدازد. 
از مهمتریــن ویژگیهــای جنــگ ســایبری ایــن اســت کــه غیــر مترقبــه و 
غافلگیــر کننــده اســت. در ایــن میــدان مــی تــوان از راه نــوآوری، تولیــد 
اندیشــه و رقابــت مغزهــا شــیوه هــای جنگــی تــازه ای را خلــق كــرد. 
یقینــا مــا بــا جنــگ تــازه ای ســر و کار داریــم کــه هیــچ پیشــینه ای در 
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تاریــخ نــدارد. مــا در ابتــدای دوران تــازه ای هســتیم کــه هــر کشــور و 
قدرتــی بــرای بقــای خــود بایــد دائمــا بــرای تحقیــق و ابتــکار در فضــای 
ســایبری فعالیــت کنــد تــا بتوانــد از منابــع اطالعاتــی و فضــای مجازی 
خــود محافظــت کنــد و یــا اینکــه در صــورت ضــرورت، بــه دشــمنان 

احتمالــی حملــه نمایــد. 
بســیاری از کشــورها اکنــون در صــدد ایجــاد ارتــش فنــاوری اطالعــات 
متخصــص  نیروهــای  کوشــند  مــی  و  هســتند  ســایبری«  »ارتــش 
ــه  ــاور دســت ب ــن میــدان پهن ــد در ای ــد کــه بتوانن بیشــتری تربیــت کنن
ــازی جنــگ  ــد قواعــد ب ــد. مغزهــای نواندیــش مــی توانن ــوآوری بزنن ن
هزینــه  از  کمتــر  مراتــب  بــه  ای  هزینــه  بــا  و  دهنــد  تغییــر  را  آینــده 
ســالحهای متعــارف و ســالحهای کشــتار جمعــی، پیــروزی را از آِن 
خــود کــرده و خســارات نامرئــی بــه دشــمن احتمالــی خــود وارد کننــد. 
احتمــاال در آینــده موازنــه قــوای نظامــی تغییــر کنــد. و ممکــن اســت 
کشــوری کــه از لحــاظ قــدرت ســخت نظامــی چنــدان مطــرح نباشــد، 
بــا بــه کارگیــری قــدرت فکــر و نــوآوری در حــوزه اطالعاتــی و ســایبری 
از ســایر کشــورها پیشــی گیــرد. بــا ایــن وجــود، بــرای قانونمنــد کــردن 
فعالیتهــای ســایبری بایــد قوانینــی در ســطح بیــن الملــل وضــع گردد. 
زیــرا جنــگ ســایبری ممکــن اســت نابــودی همــه کشــورهای جهــان 
را بــه دنبــال داشــته و جهــان را بــه صدهــا ســال عقــب بازگردانــد. و 
شــعله جنگهــای تــازه و زیانبارتــری را برافــروزد کــه بشــریت تــا کنــون 

بــه خــود ندیــده اســت. 




