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سخن ناشر

به نام خدا

انسان مثال گیاهی است که خشک شده و از بین می رود و تمام زیبایی های انسان 

نیز همچون گلی است که پژمرده می شود. 

گیاه از بین می رود اما تنها  گیاه  خشک و پژمرده می شود و انسان نیز مانند  آری؛ 

کالم، افکار و آثار او باقی می ماند. 

انتشارات نسل روشن در تالش است تا با ایجاد یک بستر مناسب در حمایت از 

مولفان و همچنین ماندگاری ایده ها، آثار و افکار آنها و با انتشار کتابی ارزشمند که از 

سطح علمی مطلوبی برخوردار باشد به وظیفه ی انسانی و اعتقادی خویش عمل 

کند تا بتواند اثری سازنده را به عنوان میراثی ناچیز برای نسل روشن باقی گذارد. 

با سپاس از فرهیختگان و دوست داران علم  
انتشارات نسل روشن  





مقدمه

مطالب مطرح شده در کتاب از دید یک نویسنده غربی مطرح می شود، که در 
کشور خود نیز از افراد راست افراطی که دارای نگاه های نژادپرستانه هستند، 
با  کتاب،آشنایی مخاطب  این  انتخاب  از  گردیده و هدف مترجم  مطرح 

مفهوم جدید تروریسم سایبری بوده است.
نویسنده در این کتاب از تروریسمی صحبت می کند که ریشه در اسالم سلفی 
و تکفیری وهابی دارد که با تعالیم نورانی اسالم در تعارض جدی است. انتظار 
است مخاطب فهیم با مطالعه کتاب بتواند از مفاهیم علمی موجود استفاده 

نموده و مطالب نژادپرستانه موجود در کتاب را  تمییز  دهد.
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فصل اول - خیزش تهدید اینترنتی
یاد از شروع انقالب صنعتی در اواسط قرن هجدهم،  گذشت زمانی ز پس از 
اینترنت به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تحول در دنیا مطرح شده است. در 
پی اختراع »وب جهان گستر1«، انقالب اینترنتی با تاثیرات اجتماعی، فرهنگی و 
گرفته است. امروز و در ربع اول قرن  اقتصادی قدرتمند خود، دنیای غرب را فرا 
ارسال  الگوهای  و  ارتباطات  نرم افزار و سخت افزار و سیستم های  بیست ویک، 
که دنیا را به یک شهرک  و ذخیره سازی اطالعات آن چنان دچار تغییر شده اند 

تبدیل کرده اند.
داده  نامحدودی  مقادیر  می توانند  سرورها  دوران،  این  مجازی  شهرک  در 
انتقال  )مشتری(  کالینت  کامپیوترهای  به  نور  سرعت  با  را  آن  و  کرده  ذخیره  را 
کامپیوترهای شخصی  دهند؛ فناوری ابری فضای بیشتری را برای ذخیره سازی 
در  پیام ها  شده اند؛  قبل  از  سبک تر  و  سریع تر  موبایلی  ابزارهای  و  کرده  ایجاد 
نرم افزارهای  و  الکترونیک، شبکه های اجتماعی  از طریق پست  ثانیه  از  کسری 
در  آنی  به صورت  را  نامحدود  منابع  جستجو  موتورهای  می شوند؛  تبادل  موبایل 
کسب وکارها از برون سپاری و خدمات بیرونی از راه دور بهره  اختیار می گذارند؛ 

1  -  World Wide Web
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می گیرند؛ و نرم افزارها در همکاری با متخصصین پیرامون دنیا به صورت ماژوالر 
توسعه می یابند.

در  حرفه ای  شکل  به  هم  و  شخصی  به صورت  هم  آنالین  مرز  بدون  جوامع 
پایگاه های  نظر می رسد  به  و  ئق مختلف ظاهر شده اند  و عال زمینه های متنوع 
شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک، توییتر، لینکدین و امثالهم به عنوان اجزای 
اعضای  و  دوستان  همکاران،  با  اندرکنش هایمان  و  ارتباطی  الگوهای  اساسی 

خانواده شده اند.
این انقالب فرهنگی نه تنها از منظر اجتماعی و روانی و احساسی، بلکه از نظر 
جسمی و فیزیکی نیز بر ما تاثیر گذاشته است. نه تنها گرفتار این تور )مترجم: ِنت 
در زبان انگلیسی به معنای تور هم هست( فیزیکی شده ایم، بلکه هویتمان نیز 
که فناوری های اینترنتی را به عنوان افزونه های شخصی و  به گونه ای متحول شده 

واقعی ما تجلیل می کند.
در جنبه های مختلف زندگی، تالش های سازنده ی ما در شبکه های جهانی 
کامل در الگوهای رفتاری ما شده است – قبل از انقالب اینترنتی  موجب تغییر 
آن همه چیز جمعی، چندگانه،  از  و پس  متمایز داشتیم  و  جنبه های شخصی 
کنین  گفت تا حدی سا تقسیم شده، عمومی و غیرقابل تمایز شده اند. می توان 
پیدا  دوگانه  چهره ای  نمایه مان  تصاویر  و  نمایه ها  و  شده ایم  مجازی  دنیای 

کرده اند.
وضعیت  نژاد،  جنسیت،  اجتماعی،  پیش زمینه ی  جغرافیایی،  موقعیت 
امروز  دنیای  در  ما  فرهنگی-اجتماعی  و  جسمی  نشانه های  سایر  و  اقتصادی 
و  مهارت ها  تخصص،  دانش،  اطالعات،  زیرا  می کنند،  ایفا  کمتری  نقش 
که مسیر را  کرده و آن ها هستند  که شخصیت ها را تعریف  استعدادها هستند 
یافته  افزایش  به گونه ای  و بدون مرز  این دنیای جمعی  نشان می دهند. مقیاس 
مختلف  مذاهب  و  ملیت ها  جغرافیایی،  موقعیت های  از  فرد  میلیون ها  که 
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و  چینی ها  روس ها،  و  آمریکایی ها  می شوند.  گنجانده  آن  در  دنیا  جای  جای 
را  دنیا  از  بزرگی  سهم  که  نژادهایی  به عنوان  عرب  ها  و  هندی ها  آفریقایی ها، 
کرده اند، سعی می کنند بازی برابری در این دنیا انجام دهند و از قوانین  اشغال 

مشابهی تبعیت نمایند.
تصور زندگی ما بدون اتصال اینترنت، بدون ارتباط از طریق پست الکترونیک، 
بدون بررسی مداوم پیغام های دوستان واقعی و مجازی در شبکه های اجتماعی، 
بدون نرم افزارها و بازی ها، بدون جوامع و پیغام رسان ها و انجمن ها و گفتگوهای 
گوگل و یوتیوب  بی شمار، بدون فروشگاه های آنالین نظیر آمازون و ای بی1، بدون 
و یاهو، بدون منابع متن باز و رایگان، بدون کانال های خبری و سرگرمی بی شمار، 

بدون دانشگاه های رایگان و درگاه های آموزش آنالین دیگر ممکن نیست.
تعامل  آنالین  می بینیم،  ویدئو  آنالین  می نویسیم،  آنالین  می خوانیم،  آنالین 
داریم، آنالین اطالعات می گیریم، آنالین آموزش می دهیم، آنالین یاد می گیریم، 
آنالین کار می کنیم، آنالین خوش می گذرانیم و دوست داشته باشیم یا نه، زندگی 

امروز ما به شکل اغراق  آمیزی آنالین شده است. 

تجربیات  وابستگی  مجازی،  و  فیزیکی  دنیای  بین  همگرایی  این  کنار  در 
و  یافته  افزایش  توجهی  قابل  شکل  به  مجازی  دنیای  به  واقعی مان  و  روزمره  
کرده است. اینترنت در همه ی  فناوری های اینترنتی را به امری ضروری تبدیل 
آن تصور  بدون  را  زندگی  خود  نمی توانیم  ما  کثر  ا و  ما حاضر است  زندگی  ابعاد 

کنیم.
گسترده در سطوح جمعی، مدنی، شرکتی و ملی به منظور  اینترنت به صورت 
ذخیره سازی و انتقال داده استفاده شده و برای ارتباطات، مدیریت، عملیات 
کنون، مخازن اطالعات  بنیادی و دنیای کسب وکار نیز بهره برداری می گردد. هم ا

1  -  eBay
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و دیسک های سخت  اسناد چاپی  به تدریج جایگزین  ابری  فناوری  و  مجازی 
و فلش مموری ها شده اند. همچنین لوازم فیزیکی، دستگاه های الکترونیکی و 
که به داشتنشان افتخار می کنیم و توانایی  گجت های فزاینده ای موجود هستند 
اتصال آنالین بدون سیم )مثاًل از طریق وای فای( یا از طریق شبکه های موبایل 

محلی )مثل 4G( را به ما می دهند.
با ظهور اینترنت اشیاء )دستگاه های خانگی و اشیاء هوشمند و قابل اتصال 
از پیش  بیش  که  باعث شده  و  یافته  افزایش  به وب  ما  وابستگی  اینترنت(،  به 
توانمندی های بدون  با توجه به  اینترنت  کنیم.  به دنیای مجازی احتیاج پیدا 
و  نیست  هیچ جا  تقریبًا  اینترنت  است.  کرده  پیدا  روشن تری  نقش  سیمش، 
بااین حال در همه جا حضور دارد و بخشی ضروری از رفتارها و عاداتمان شده 

که انتظار می رود در سالیان پیش رو افزایش بیابد. است – الگویی 
بنیان های حیاتی ما نظیر سیستم های انرژی، خدمات اورژانسی، ارتباطات 
از راه دور، سیستم های مالی و بانکی، ترابری، هوانوردی، سیستم های آب رسانی 
سوی  از  همه جانبه  ارتباطی  پروژه ی  که   )GIG( جهانی  اطالعات  شبکه ی  و 
وزارت دفاع آمریکا است، همگی از مزایای سخت افزار و نرم افزار و سیستم های 
تجاری  اینترنت  شبکه ی  به  هیچ یک  اگرچه  می برند،  سود  اینترنتی  ارتباطی 

مرتبط نیستند.
عواید  آن  به تبع  و  توسعه  و  تحقیق  در  انقالبی  پیشرفت های  علی رغم 
خارق العاده ی سیستم های نرم افزار و سخت افزاری و نت جهانی، به نظر می رسد 
تهدیدهایی  زیرا  برده است،  بین  از  را  نعمات جامعه ی غربی  از  یکی  اینترنت 
را به وجود آورده و با توجه به رشد فزاینده اش در حوزه های شخصی، شرکتی و 
کرده است. برخی از تهدیدها بنیان های اینترنتی،  ملی، نوعی وابستگی ایجاد 
شرکت های  و  مالی  سازمان های  حکومتی،  اطالعات  فناوری  ساختارهای 
گرفته اند، زیرا اطالعات حساس و محرمانه ای در  چندملیتی تاثیرگذار را هدف 
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آن ها نگه داری می شود. سایر تهدیدها، خدمات و محصوالت آنالین شخصی 
تهدیدهای  می گیرند.  هدف  را  هستیم  وابسته  آن ها  به  و  می کنیم  استفاده  که 
سایبری قریب الوقوع در خدمت توانایی های بدکاران قرار گرفته و مزایای فوق الذکر 
گر اینترنت در دست افراد  برای فناوری های اینترنتی را به زهر تبدیل می کنند. ا

نادرست بیافتد، قدرت تبدیل به اسلحه  ای مرگبار را خواهد داشت.
قرار دارد، همان طور  تهدید  مورد  دائمًا  اینترنتی  فناوری های  به  ما  وابستگی 
تروریست  سازمان های  دستان  در  قدرتمند  و  جهانی  فناوری های  سایر  گر  ا که 
سیاسی  انگیزه های  دارای  هکتیویست های  و  کنشگرها  پشتیبان هایشان،  و 
گروه های  یا  رادیکال  افراد  و متعصب،  رادیکال مسلمان  و مذهبی، جهادگران 
پشتیبان سازمان های تروریست نظیر داعش، القاعده و طالبان قرار بگیرند. این 
که در نقاط مختلف دنیا واقع شده اند، نحوه ی مهار  گروه های رادیکال  افراد یا 
فناوری،  به منظور تخریب  از آن ها  و  را دارند  فوایدشان  تمام  با  ابزارهای جهانی 

اقتصاد، بنیان های فرهنگی-اجتماعی و سیاسی دنیای غرب بهره می گیرند.
تسهیل کننده ی  به عنوان  را  اینترنت  عماًل  متعصب ها  این  ترتیب  بدین 
فرم های سنتی و قدیمی ترور در نظر گرفته اند. آن ها پیام هایشان را در سایت های 
ترور زیرزمینی اختصاصی، انجمن های با محوریت ترور و شبکه های اجتماعی 
آموزش  ترور  زمینه ی  در  را  دنیا  جای جای  جوانان  آن ها  می دهند.  گسترش 
را  جدید  افراد  آن ها  می گیرد.  انجام  آنالین  به صورت  کار  این  حتی  و  می دهند 
استخدام  خود  تروریستی  کمپ های  در  و  سازمان دهی  آنالین  سبک  همان  به 

می کنند.
آن ها  می  بافند.  هم  به  را  آسمان  و  زمین  و  بوده  کامل  آن ها  ارتباط  برقراری 
فریب  خودشان  به  پیوستن  برای  و  داده  قرار  طعمه  را  آسیب پذیر  جوان های 
مخدر  مواد  طعمه ی  ضعفا  برای  و  مالی  طعمه ی  فقرا  برای  آن ها  می دهند. 
می گذارند. آن ها یتیمان را برای پیوست به کانون گرم خانواده شان قانع می کنند و 
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سعی در ایفای نقش پدر برایشان دارند. برای افراد بالغ تر، قول فراهم آوردن شریک 
زندگی، شوهر پولدار یا همسر زیبا را می دهند. با توجه به اینکه ماهیانه بیش از 
1000 نفر به داعش می پیوندند، ارتش ترور مخوف آن ها خشونت را وارد مرحله ی 

کرده است. جدیدی 
تمام  خشونت  با  و  می ربایند  را  جسمی  ناتوان  افراد  و  فراوان  کودکان  آن ها 
می کنند.  زنده به گور  یا  می کشند  صلیب  به  کرده،  تبدیل  جنسی  برده های  به 
به مرده های  را  تا مبارزان  بهره می گیرند  از مواد مخدر  باقی مانده،  برای سربازان 
که به صورت  کنند  گرسنگی و درد تبدیل  متحرک وحشی و بی تفاوت نسبت به 
مداوم بمب گذاری انتحاری انجام داده و شهروندان بی گناه را می کشند. آن ها 
دستورات و پشتیبانی الزم را از »شیوخ« خود دریافت می کنند تا به جنگجویان 
به  امر  این  است؛  ک سازی  پا آن ها  کار  دستور  شوند.  تبدیل  بی رحم  تروریست 
شکلی سریع و تاثیرگذار در دنیای آنالین رواج یافته و عواقب آن به فراتر از دنیای 

مجازی راه یافته است.
تروریست  گروه های  توسط  سنگین  شکلی  به  اینترنتی  فناوری های  امروزه 
انگیزه های  با  مختلف و پشتیبان هایشان استفاده می شوند. آن ها متعصبینی 
مذهبی و سیاسی هستند. برخی از آن ها هکرها و هکتیویست های آنالین، عضوی 
از خالفت سایبری سازمان یافته و پشتیبان اهداف رادیکال اسالمی و استفاده 
از فعالیت های تروریستی مرسوم علیه اهداف ملی و شهروندان غربی هستند.
کنایه آمیز است که برخی از همین جوامع غربی این وحشی ها را به فناوری های 
به وجود  را  مرگبار  و  بزرگ  و همین ها آسیب های  کرده  مرگبار مجهز  و  قدرتمند 
می آورند. هم اکنون سوءاستفاده  ی تروریست های سایبری از فناوری های غربی 
از  پس  خصوص  به  رسانده،  ثبت  به  را  جدیدی  رکوردهای  تشان  حمال برای 
حمالت 11 سپتامبر و حمالت مرگبار پاریس در سال 2015 و حمله ی تروریستی 

که در سال 2016 اتفاق افتاده اند. برلین 
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بهره  برای حمالت سایبری خود  فراوان  و  از تکنیک های مختلف  مجرمان 
می گیرند و بدین ترتیب همواره با پیشرفت های فناوری نظیر نرم افزارهای ارسال 
پیغام کدگذاری شده و سرورهای خصوصی و تامین کننده ی ارتباط از راه دور که 
در خارج از نواحی غربی قرار دارند، خود را بهبود می دهند. آن ها امروزی و به روز 
هستند. آن ها وب سایت های خودشان را دارند و شبکه های شخصی می سازند. 
را برای اجرای  ابزارهای سخت افزار و نرم افزار شخصی  آن ها وسایل شخصی و 

عملیات مخربشان دارند.
از  بخش هایی  بیاندازند،  کار  از  را  غربی  وب سایت های  می توانند  آن ها 
کنند، به اطالعات حیاتی دست یافته و  شبکه های هدف گیری شده را معیوب 
آن  ها را دست کاری نمایند. آن ها می توانند اطالعات را تعویض، تغییر یا ارجاع 
کنند. امکان دارد  ک سازی و حذف را رویشان پیاده  دهند یا اینکه عملیات پا
مرده های  به  و  کرده  سرقت  را  سرورها  یا  ببندند  را  شبکه  به  کاربران  دسترسی 
تروجان و طرحواره ی هک  کرم،  از ویروس،  نمایند. امکان دارد  تبدیل  متحرک 

مختلف برای دستیابی به اهداف خشونت بارشان بهره بگیرند.
اروپا و جهان  به سرعت در سرتاسر  ترور سایبری  و  تروریسم  از 2013، تهدید 
گسترش یافته است، زیرا مهاجران و پناهندگان زیادی از سوریه، عراق و سایر 
نظیر  تروریستی  سازمان های  مقر  که  کشورهایی  آمده اند،  مسلمان  کشورهای 
آژانس  که  یوروپل  رئیس  وین رایت1  راب  گفته های  اساس  بر  هستند.  داعش 
تهدید  هیچ گاه  گذشته،  سال   20 طی  است،  اروپا  اتحادیه ی  در  قانون  اجرای 
سال  در  تنها  است.  نبوده  قریب الوقوع  حد  این  تا  پا  ارو در  تروریستی  حمالت 
2016، 718 جهادگر بازداشت شده و حمالت تروریستی وحشیانه 135 نفر را در 
کت رساندند که نسبت به آمار مشابه در سال 2014، افزایش دو برابری  اروپا به هال
از اقدامات  افزایش شدید حکایت  گفته های وین رایت، این  بر اساس  داشت. 

1  -  Rob Wainwright
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تروریستی  با نگاهی به حمالت  اروپا دارد.  رادیکال جوامع مسلمان در سرتاسر 
لندن )3  و  بروکسل )22 مارس 2016(  نوامبر 2015(،  پاریس )13  در  ک  وحشتنا
که نیروهای ضدترور آنالین و آفالین در تمامی  ژوئن 2017(، یوروپل انتظار دارد 

پا افزایش یابند. دولت های ارو
رئیس جمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ نیز به تروریسم و ترور سایبری واکنش 
نشان داده و »دستور اجرایی ریاست جمهوری در مورد تقویت امنیت سایبری 
شبکه های فدرال و بنیان های حیاتی« را صادر کرده است – زیرا حمالت سایبری 
کرده اند. امروزه ملت ها توان  جهانی تر از پیش شده و جنبه ی سیاسی تری پیدا 
سرقت اطالعات و داده های حساس و تخریب سیستم ها را دارند. حمالت مخرب 
کرد. کره ی شمالی به سونی حمله  توسط ملت های متخاصم انجام می گیرند: 
گفته های توماس باسرت1، دستیار رئیس جمهور ترامپ در سازمان  بر اساس 
بزرگ ترین  از  یکی  کنونی  سایبری  جنگ  تروریسم،  با  مقابله  و  ملی  امنیت 
چالش های استراتژیک از زمان 11 سپتامبر است، زیرا علی رغم اهمیت مرزهای 

فیزیکی، فضای سایبری هیچ حدومرزی نمی شناسد.
تروریست های  و  تروریست ها  است.  شده  مرز  بدون  و  عمومی  جنگ، 
سایبری اهدافشان را ترور دنیای غرب قرار داده اند و در این راستا از فناوری های 
و  برسد  آسیب  ما  بنیان های  به  می خواهند  آن ها  می کنند.  سوءاستفاده  غربی 
که فرهنگمان به شدت به آن وابسته است  سیستم های اطالعات و ارتباطات ما 
را مختل کنند. با کمک پیشرفت های علمی، دستاوردهای فناوری خارق العاده 
و ابزارهای سایبری پرسرعتی که به سختی آن ها را به دست آورده ایم، تروریست ها 
و تروریست های سایبری در پی تخریب اهداف و دارایی های غرب هستند تا 
کنترل مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خودشان را پیدا  بتوانند برتری و 

کنند.

1  -  Thomas Bossert



17یتن- نی- -یدهت-شز ل - لوص لصف

تروریست ها و تروریست های سایبری با تقویت دسترسی و تاثیرگذاری شان 
کنترل تکنولوژیکشان را هدف  در حوزه ی جهانی، بهبود وضعیت مالی و ارتقای 
دارد  بستگی  ما  به  به شدت  مخربشان  تالش های  در  آن ها  موفقیت  گرفته اند. 
– به میزان آمادگی مان، به اقدامات امنیتی مان و به میزان دانش و مهارت های 
کنیم بلکه به آن ها پاسخ  مقابله ی ما. باید بتوانیم نه تنها از حمالت جلوگیری 
بدهیم. باید هوشیارتر از دشمنان باشیم و زمانی برای انتظار نداریم. در این جنگ 
گذاشته و  کنار  جهانی ترور و تروریسم سایبری، باید بازی »اصالح سیاسی« را 
فناوری های پیشرفته ی خود را علیه بدکاران به کار بگیریم، نه اینکه بگذاریم این 

فناوری ها به دستان بدکار آن ها بیافتند.





فصل دوم - ترور سایبری چیست؟
»ترور سایبری«  بزرگ ترین ترس های قرن بیستم در قالب عبارت  از  دو مورد 
و  و خشونت؛  ناامنی ها  ناشناخته ها، حوادث،  از  ترس  »ترور« -  جمع شده اند. 
که بعضًا موجب ترس می شوند. هر  »سایبری« - رسانه های تکنولوژیک پیچیده 
که  دو بر روی ترس از موارد غایب، بی اعتمادی نسبت به پیچیدگی ها و مسائلی 

کنترلشان سخت است، سرمایه گذاری می کنند.
بر اساس گفته های کالین1، فضای سایبری یک زمینه ی غیرفیزیکی است که 
کامپیوتر در »دنیای مجازی« ایجاد شده و ارائه  ی اطالعات  توسط سیستم های 
کامپیوتری  در آن به شکل استعاری، دودویی و صحیح-غلط بوده و برنامه های 
و انتقال داده بر روی همین اطالعات بنا می گردند. درهرحال این دنیای نمادین 
و  مسیریابی  تکنیک های  شبکه،  ارتباطات  فیزیکی  سخت افزار  به  شدت  به 

سیستم های پیچیده ی فناوری اطالعات بستگی دارند.
یک  تهدیدآمیز  یا  غیرقانونی  استفاده ی  عنوان  تحت  »ترور«  دیگر  سوی  از 
که هدف از  گروه از خشونت یا زور علیه مردم یا اموال اطالق می شود  شخص یا 
آن، ارعاب و تهدید جوامع به دالیل سیاسی یا ایدئولوژیک است؛ یا می توان آن را 

1  -  Collin
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استفاده ی نظام مند از خشونت به عنوان ابزاری برای ارعاب یا تحریک جوامع یا 
دولت ها قلمداد نمود.

حمالت  عنوان  تحت  معمواًل  سایبری  ترور  دنینگ1،  گفته های  اساس  بر 
کامپیوترها، شبکه ها و اطالعات ذخیره شده  غیرقانونی یا تهدید به حمله علیه 
که به دالیل سیاسی یا اجتماعی ارعاب  داخل آن ها شناخته می شود، در زمانی 

و تحریک علیه دولت ها و مردمانشان انجام می شود.
پالیت2 ترور سایبری را »یک حمله ی با قصد قبلی و انگیزه های سیاسی علیه 
که  کامپیوتری می داند  کامپیوتری، برنامه ها و داده های  اطالعات، سیستم های 
گروه های ملی یا ماموران  منتج به خشونت علیه اهداف غیرمبارز شده و توسط 
تعریف  یک  اساس  بر  تعریفی  چنین  می کند.  تعریف  می گیرد«  صورت  مخفی 
که وزارت امور خارجه ی ایاالت متحده آن را بیان  گسترده تر از تروریسم بنا شده 
کرده و هدف از ارائه ی آن، ایجاد تمایز میان تروریسم سایبری با سوءاستفاده های 
این  می باشد.  اطالعاتی  جنگ افزار  و  اقتصادی  جاسوسی  نظیر  کامپیوتری 
سوءاستفاده ها از عملکردهای هجومی و تدافعی مورد استفاده توسط دولت ها 

هستند.
از  استفاده  با  که  تعریف می کند: »جرمی  این گونه  را  ترور سایبری  اف بی آی 
کامپیوتر و توانمندی های سیستم  های ارتباط از راه دور، تخریب و/یا اختالل در 
خدمات انجام می گیرد تا بتواند با ابهام زایی و قطعیت زدایی در یک جمعیت 
مشخص، رعب و وحشت را در دل آن ها بیاندازد. هدف از این کار، تاثیرگذاری بر 
دولت ها یا جوامع دارای اعتقادات سیاسی، اجتماعی یا ایدئولوژیک بخصوص 

می باشد«.
برخی بررسی های ترور سایبری، بر روی تخریب فیزیکی سخت افزار و نرم افزار 
فناوری های  از  استفاده  با  تجهیزات  و  پرسنل  به  فیزیکی  آسیب  یا  اطالعات 
1  -  Denning
2  -  Politt




