
به نام خدا



مقدمه 
مترجم

بسم رب النور 
بزرگ ترین  نظرات  بازتاب  داشت؛  دلیل  سه  ترجمه  برای  ک«  خطرنا مرد  »سه  کتاب  انتخاب 
نظریه پرداز دفاعی آمریکا در مورد تضعیف این کشور در عرصه نظامی، نگاه او به حاج قاسم سلیمانی 
کرد  که بیش از همه مرا ترغیب  و پیش بینی های او در رابطه با بحران تایوان و اوکراین، و آنچه 
کند؛  کرده سیاه نمایی  تعریف ها و  تمجیدهای او از حاج قاسم سلیمانی بود. هرچند در نوشتار سعی 

اما در نهایت حاج قاسم سلیمانی را سان تزو یی دیگر می داند.
ک در مقام پاسخ به این پرسش است که چگونه سه شخصیت اصلی در مسکو،  کتاب سه مرد خطرنا
که در حال از بین بردن قدرت  کارزاری از جنگ های نامنظم بی رحمانه ای را ساختند  پکن و تهران 

آمریکا است. 
در کتاب حاضر دکتر جونز استدالل می کند که ایاالت متحده برای رقابت جهانی آینده آماده نیست. 
او در این کتاب به سه پیشگام جنگ نامنظم در مسکو، پکن و تهران اشاره می  کند که تکنیک های 
کرده اند: والری  کسب  کرده و بدون انجام جنگ سنتی دستاوردهای بزرگی  را اقتباس  آمریکایی 
گراسیموف، قاسم سلیمانی و ژانگ یوشیا. هر یک از این اشخاص حرفٔه خود را صرف مطالعه قدرت 
کرده و تکنیک هایی را برای جلوگیری از جنگ معمولی یا هسته ای با ایاالت متحده ابداع  آمریکا 

کرده اند.

کالم آخر
هرچند دریافت مجوز این کتاب بسیار پیچیده و پردردسر بود، اما ارزش همه آن دردسرها را داشت.
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»در حال حاضر اقدامات نامتقارن به طور فزاینده مورد استفاده قرار می گیرد و باعث می شود مزیت های 

دشمن در درگیری های مسلحانه از بین برود.« )والری گراسیموف(

1. جنگ اشتباه

این  از  کردند. در یکی  ناشناسی دریافت  ایاالت متحده مردم پیام های  اواسط ماه مارس 2020، در 

که حکومت ترامپ در حال  پیام های ناشناس از وزارت امنیت ایاالت متحدۀ آمریکا نقل قول شده بود 

کرونا  کنترل رفت و آمد در مقابله با ویروس  کردن سرباز های ارتش آمریکایی در خیابان ها برای  مسلح 

هستند. در این پیام ضمن هشدار به مردم، نوشته شده بود: »دولت ترامپ به محض اینکه بتواند سربازها 

کرد.«]1[  کنند، این خبر را اعالن عمومی خواهند  کند تا با شورش و غارت مقابله  را در خیابان ها مستقر 

ارسال کنندۀ ناشناس در ادامۀ پیام خود نوشته بود: »یکی از دوستانم که در ارتش خدمت می کند دیشب 

تماسی دریافت کرده و به او گفته شد برای انجام مأموریت آماده شود.« در پیام دیگری که به طور ناشناس 

که: »دولت ترامپ ظرف 48 تا 72 ساعت قرنطینۀ عمومی و در سطح فدرال  گفته شد  ارسال شده بود، 

کنید.«]2[ این فرد  کرد. به مدت دو هفته هر آذوقه ای برای خانوادۀ خود نیاز دارید تهیه  را اعالم خواهد 

ناشناس از مخاطبان می خواست که این پیام را به دوست و آشنایان خود هم رسانی کنند.
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شورای  سخنگوی  داد.  نشان  واکنش  ناشناس  پیام های  و  موضوع  این  به  فــوری  سفید  کاخ 

امنیت ملی ایاالت متحدۀ آمریکا در توییتری در نیمه شب 15 مارس ضمن »غیرواقعی« خواندن 

این پیام ها گفت که خبری از قرنطینه نیست.]3[ با این وجود پیام وی اطمینان خاطری بین مردم 

که این پیام را به هم ارسال کرده بودند، ایجاد نکرد. دولت اعالم کرد که این پیام ها برای یک کارزار 

دروغ پراکنی برای ایجاد تشویش بین مردم آمریکا در دوران همه گیری کرونا است. سؤال این است 

کرده بود؟ مأموران آژانش اطالعاتی ایاالت متحده پس از  کسی واقعًا این پیام ها را ارسال  که چه 

بررسی ها به این نتیجه رسیدند که این پیام ها توسط دولت چین ارسال شده و در فضای مجازی 

کــرده ام، معتقد بودند این  که با آن ها صحبت  منتشر شده است. بعضی از مأموران اطالعاتی 

پیام ها توسط دولت چین ساخته نشده، بلکه دولت چین به انتشار آن تسریع بخشیده است. 

این پیام ها به دنبال هشدار مردم بودند و از آنان می خواستند این خبر را نشر دهند و مردم نیز این 

خبر را در فیسبوک و توییتر به طور گسترده به اشتراک گذاشتند. 

بود.  داده  انجام  متحده  ایــاالت  علیه  را  نادرست  اطالعات  کــارزارهــای  روسیه  دهه ها،  بــرای 

گسترده در خارج  گاندا مشهور بودند. دولت چین نیز به طور  کارزارهای پروپا شوروی ها به انجام 

کارزارهای اطالعات  از آمریکا مشغول شایعه پراکنی است. به عنوان مثال، از دهۀ 1940، چین 

کرده است. چین در هدف قرار دادن آمریکایی ها  نادرست متعددی علیه تایوان سازماندهی 

که چگونه چین به  در میهن خود بسیار تهاجمی بوده است. مقامات آمریکایی هراس داشتند 

گاندا علیه پکن و واشنگتن در رسانه های اجتماعی است. یک  این سرعت در حال انجام پروپا

گفت: »چینی ها همیشه توانایی جمع آوری  رهبر آژانس اطالعاتی ایاالت متحدۀ آمریکا به من 

اطالعات را داشته اند و توانسته اند به طور گسترده جاسوسی کنند و طیف وسیعی از فعالیت های 

دیگر را علیه ایاالت متحده انجام داده اند؛ چین در این کار بسیار تهاجمی و افراطی است.«]4[

کردند، باز هم دولت  کشف  با وجود اینکه مقامات عالی رتبۀ آمریکایی منبع شایعه پراکنی را 

امور خارجۀ چین، در  از سخنگویان وزارت  ژائو لیدیان،1  برنداشت.  گزافه گویی  از  چین دست 

کووید 19 در شهر ووهان  گسترش  که ارتش آمریکا احتمااًل در حال  گفت  توییتی در ماه مارس 

کنید! ایاالت متحده  چین است. او نوشت: »شفاف سازی! اطالعاتتان را به طور عمومی منتشر 

1- Zhao Lijian
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به ما یک شفاف سازی مدیون است!«]5[ قسمت ناامیدکنندۀ این ماجرا جایی است که سفارت 

و کنسولگری چین در توییتر به طور رسمی به دنبال توجیه کردن ادعای خود بودند. شبکۀ جهانی 

کرد.  تلویزیون عربی1 زیر نظر دولت چین، اخبار این واقعه را به زبان عربی در 17 مارس پخش 

کرونا ممکن  پاندمی  که  از حقایق جدید نشان می دهد  که: »برخی  کرد  ادعا  به دروغ  خبرنگار 

است از شرکت کنندگان آمریکایی در رقابت های ورزشی نظامی در اکتبر 2019 در ووهان آغاز شده 

گفت: »این ویروس ممکن است از آزمایشگاه های دفاع ایاالت متحده در  باشد. وی در ادامه 

فورت پدیک مریلند آغاز شده و انتقال آن به چین احتمال دارد در زمان بازی های المپیک نظامی 

گرفته باشد.«]6[ دولت  کشور از جمله ایاالت متحده شرکت داشتند، صورت  که 109  در ووهان 

روسیه و ایران نیز به زودی به این نظریۀ توطئه پیوستند که کوویدـ19 یک سالح زیستی ساخته شده 

توسط دولت آمریکا در مقابل کشورهای آن ها می باشد. وزارت دفاع روسیه نیز به اخبار دروغ دامن 

زد و مقاله ای تحت عنوان »کرونا: ویروس جنگ بیولوژیکی آمریکا علیه روسیه و چین« منتشر 

کوویدـ19 را برای تضعیف اقتصاد روسیه و  که دولت آمریکا  کرد.]7[ در این خبر ادعا شده بود 

چین گسترش داده است. این ادعای عجیبی می باشد؛ زیرا کوویدـ19 به همان اندازه روی خراب 

شدن اقتصاد آمریکا نیز تأثیر داشته است. اخبار شبکۀ روسیه نیز ادعا کرد: »آمریکا می تواند عامل 

نخست پشت پردۀ شیوع ویروس کرونا برای ضربه به چین و سپس ایران باشد.«]8[ 

ویروس  این  که  دارد  وجود  امکان  »این  گفت:  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  سران  از  یکی 

کل جهان  که ابتدا در چین و سپس در ایران و در نهایت به  ضد بیولوژیکی ساختۀ آمریکا باشد 

از این ادعاها نمی تواند واقعیت داشته باشد،  کرده اســت.«]9[ درواقــع هیچ یک  گسترش پیدا 

ابــزار سیاست های  از  با بسیاری  کرونا  و دورۀ همه گیری  ایــران  و  روسیه  اما عملکردهای چین، 

کشورها برای رقابت با آمریکا استفاده می کنند، مورد تأثیر قرار دادند. مبارزۀ  که آن  بزرگ خارجی 

سایبری، عملیات زیرزمینی، پشتیبانی از نمایندگان دولتی و غیردولتی، واقعیت و شایعه پراکنی، 

جاسوسی و تهدید اجبار اقتصادی همه به نوعی ابزارهای جنگ بی قاعده به شمار می آیند.

1- Global Television Network Arabic
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در حالی که جنگ متعارف قدرت قرن بیستم را تعریف کرد، جنگ های نامنظم به طور فزاینده 

در سیاست های بین المللی در دهه های آینده غالب خواهد شد. افزایش قدرت یک نیاز مصرانه 

به رقابت جهانی برای کسب قدرت و تأثیر به همراه دارد و آن ها را وادار به راه انداختن یک جنگ 

تنها  به عنوان  سرد  جنگ  از  بعد  آمریکا  اگرچه  حــال،  هر  به  می کند.  متجاوزانه  و  غیرمتعارف 

ابرقدرت باقی مانده، با پشتیبانی متحدان قوی و شبکه ای از شرکای تجاری به پیش می برد، با 

این وجود برای چنین اتفاقاتی آمادگی الزم را نداشت. حوزه و مأموریت دولت آمریکا تمرکز بیشتری 

روی برنامه ریزی برای جنگ هسته ای و قراردادی با چین، روسیه و دیگر رقیبان دارد. تعدادی از 

سیاستگذاران هدف خود را روی ساخت تجهیزات نیروی دریایی بزرگ تر با بیش از 350 کشتی، 

اختصاص یک تریلیون دالر برای نوسازی هسته ای، افزایش تعداد سربازان وظیفۀ فعال به بیش از 

110400 سرباز )شاید مهم ترین آن(، متمرکز کردند و آمادۀ جنگ متعارف و هسته ای در مقابل روسیه 

در ایاالت بالتیک و چین در تنگۀ تایوان و جنوب دریای چین شدند. با این وجود، کمترین توجه 

را به جنگ های نامتعارف کردند.]10[ 

در عین حال، هم چین و هم روسیه و ایران به طور روزانه و ساعت ها روی آمریکا در داخل یا 

یا  ابزار اصلی آن ها، جت جنگی، تانک های نظامی  خارج به شیوۀ غیرعادی متمرکز هستند. 

گروه ویژۀ سربازان با  سربازان پیاده نظام نیست، اما هکرها، عوامل جاسوسی، عملکرد اجرایی 

ارتباط مخفی با سایر نهادها در حوزۀ داخلی ابزارهای جنگی آنان محسوب می شود. آن ها در 

حال برپایی یک جنگ آنالین نه در میدان جنگ اصلی، بلکه به صورت مخفی هستند. 

تمام  و  کند  انتخاب  را  نامتعارف  یا  متعارف  جنگ های  از  یکی  نیست  الزم  آمریکا  دولــت 

کند؛ زیرا هر دو به نوعی مهم هستند. روسیه و چین در حال توسعۀ  توجه خود را به آن معطوف 

که تهدیدی برای ایاالت متحده و شرکای آن  قابلیت های نظامی متعارف و هسته ای هستند 

گیتس،1 وزیر  که رابرت  که وجود دارد مربوط به تعادل رسیدن است. همان طور  هستند. چالشی 

گسترده ای از احتماالت آماده باشید. یکی از  گفت: »شما باید برای طیف  دفاع پیشین، به من 

کرد، به دلیل  که جنگ سرد از بسیاری جهات، با استفاده از ابزارهای غیرنظامی مبارزه  دالیلی 

قدرت نیروهای متعارف و هسته ای ما برای جلوگیری از شوروی ها بود.«]11[ اما در حالی که ایاالت 

1- Robert Gates
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متحده در جریان رقابت جهانی با اتحاد جماهیر شوروی مبارزه کرد، امروز این میدان جنگ را به 

دیگران تحمیل کرد. نتایج نگران کننده است. حریف های ایاالت متحده یک تضاد در سیاست 

آمریکا به راه انداختند، از عقب نشینی نیروهای آمریکا از سرزمین خاورمیانه، آفریقا، جنوب آسیا، 

مورد سوءاستفاده قرار دادند و دانشگاه ها، شرکت ها و اداره های دولتی را مورد هدف قرار دادند. 

این رویه در دوران حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ بسیار وخیم تر شد. سیاست های فراحزبی 

که چین و ایران و روسیه از  کردن قانون برای متحدان، باعث شد  گرایش انزواگری و رعایت  او 

کنند. بعد از سرپیچی ترامپ  آسیب پذیری و عدم ثبات در داخل و خارج آمریکا سوءاستفاده 

از پذیرش نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری 2020 در نوامبر، انبوه مردم عمارت پارلمانی ایالتی 

را در 6 ژانوبه 2021 مورد حمله قرار دادند. مقامات رسمی چین و صاحب نظران آمریکا را به خاطر 

مدعی دموکراسی و حقوق بشر بودن مورد انتقاد قرار دادند.]12[ بر اساس یافته های مرکز تحقیقات 

کاهش یافته است.]13[ در  پیو،1 دیدگاه های مطلوب نسبت به ایاالت متحده در سراسر جهان 

را هم تراز  این دوره  و  ترامپ معروف است  بدنامی در دورۀ  به  ایاالت متحده  کشورها  از  بعضی 

کشتار و  که حکومت خود را با  کرۀ شمالی می دانند؛ یک فرد ظالم  کیم جونگ اون2 در  با دورۀ 

کمبود جمعیت دوام می داد. مایک مورل، مدیر سابق سیا،3 به من گفت: »ما با روس ها، چینی ها 

که وقتی مورخان در این  و ایرانیان رقابت نمی کنیم؛ زیرا در آن شکست می خوریم. من می ترسم 

دوره نگاه می کنند، آن ها آن را به عنوان آغاز غلبۀ چین به عنوان یک قدرت جهانی بدانند.«]14[ 

کلیولند،4 رئیس سابق فرماندهی عملیات ویژۀ ارتش ایاالت متحده، به طور واضح هشدار  چارلز 

کشتن یک نفر با هزاران سرباز زخمی روبه رو می شود؛ ما هنوز آمادۀ رقابت  داد: »ایاالت متحده با 

کشورها رقابت به طور عمده  که روسیه، چین و ایران آن را می فهمند، نیستیم. برای این  آن طوری 

نامتعارف است تا متعارف.«]15[ 

کرده اند و روسیه فعالیت های  چینی ها خودشان را برای رقابت اقتصادی، تکنولوژی، مشغول 

دیگر  و  خود  هم پیمان های  قــدرت  روی  هم  ایرانی ها  و  می کند  هدایت  را  مخفی  متجاوزگرانۀ 

1- Pew Research Center
2- Kim Jong-un
3- Mike Morell
4- Charles Cleveland
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قابلیت سایبری  کشور  نفوذ دارد. هر سه  لبنان، سوریه، عراق، یمن، اعمال  دارایی هایشان در 

تهدید  و  رقیب  یک  را  متحده  ایــاالت  کشورها،  این  همۀ  و  دارنــد  جاسوسی  برنامۀ  و  تهاجمی 

می دانند. هر سه کشور خیلی بیشتر از اینکه آمریکایی ها بفهمند، فعال هستند. مایکل هایدن،1 

مدیر سابق سیا، به من گفت: »ما هر روزه با این تهدیدات مبارزه و مقاومت می کنیم.«]16[ 

کشورها خیلی ارزان تر از ساخت قابلیت هسته ای و متعارف  کل برای این  جنگ نامنظم در 

است. از آنجایی که آن ها رژیم های سلطه جو با اقتصادهای تحت کنترل دولت هستند، بنابراین 

چین، روسیه و ایران سریع تر ازایاالت متحده می توانند برای فعالیت های غیرمعمول خود اقدام 

کنند. ادمیرال بیل مک راون،2 رئیس سابق فرماندهی عملیات ویژۀ ایاالت متحده، در این باره 

گفت: »چینی ها عالقه ای به جنگ با توپ و تفنگ ندارند؛ آن ها تکنولوژی ما را دزدیده اند، آن ها 

در هوش مصنوعی و دیگر جاها سعی دارند از ما سبقت بگیرند، تا موقعی که ما نتوانیم احتمالی 

شدن جنگ با چین را پیش بینی کنیم؛ این موضوع من را بیشتر از یک جنگ متعارف نگران 

کاتلین هیکس،3 گفت: »رقابت های منابع  می کند.«]17[ عالوه بر این، معاون وزیر دفاع آمریکا، 

که تعدادی  امروزی در مکان هایی فراتر از سیاستمداری به پایان می رسد، به جز جنگ متعارف 

کستری می دانند.«]18[ جوزف ووتل،4 رئیس سابق هر دو فرماندهی  کارشناسان آن را قلمرو خا از 

ایاالت  مرکزی  فرماندهی  ستاد  و  آمریکا  متحدۀ  ایــاالت  ویژۀ  عملیات  فرماندهی  ستاد  مرکزی 

گفت: »ما بیش از حد بر جنگ و بازدارندگی  متحدۀ آمریکا به نتیجۀ مشابهی رسید. او به من 

رویکرد ما جنگ متعارف  بودم؛  فرمانده  که من  را دیدم، وقتی  این  تمرکز می کنیم؛ من  متداول 

که به طور چشمگیری  است. هنوز وقت برای تغییر رویه وجود دارد، اما ایاالت متحده نیاز دارد 

طرز فکر و تعهداتش در رقابت ها را قبل از اینکه دیر شود، تغییر دهد.«]19[

کتاب چگونگی دیدگاه رقابتی ایران، روسیه، چین، با ایاالت متحده را مورد بررسی قرار  این 

می دهد و به این سؤاالت پاسخ می دهد: هدف منحصر به فرد آن ها چه چیزی است؟ آن ها چه 

1- Michael Hayden
2- Bill McRaven
3- Kathleen Hicks
4- Joseph Votel
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ابزار سیاسی برای رسیدن به این هدف مورد استفاده قرار می دادند؟ چگونه آن ها برای تضعیف 

کتاب در درجۀ اول، دیدگاه های  ایاالت متحده تالش می کنند؟ و پیامدهای آن چیست؟ این 

رقابتی را از طرق نگرش آن ها و سپس از لحاظ رهبرها در مسکو، تهران و شهر پکن مورد بررسی 

کتاب روی تمام حریفان تمرکز  کشورها رقابت هدف است نه وسیله؛ این  قرار می دهد. برای این 

ندارد. به عنوان مثال، کرۀ شمالی هم سالح های هسته ای، قابلیت سایبری و موشک پرتابی دارد، 

کارآمد و بی رونق بدون هیچ برنامۀ هدفمندی برای نمایش قدرت دارد.  اما یک اقتصاد نا

برای فهمیدن جنگ نامتعارف به وسیلۀ حریفان ایاالت متحده، من هزاران سند اولیه و ثانویۀ 

کارشناسان مطالب مورد بحث چینی، ایرانی،  کرده ام. من با  چینی، روسی و ایرانی را بازرسی 

روسی و چندین ارتشی آمریکایی مقامات سیاسی و اطالعاتی، از وزیر سابق دفاع، رابرت گیس تا 

مدیر مایکل هیدن و دیوید پترائوس مصاحبه هایی انجام داده ام. اکثر آن ها عمیقًا نگران بودند که 

ایاالت متحده در چه وضعیتی به سر می برد و چگونه در سیاست های بین المللی رقابت می کند. 

بین آن کشورها یک اتفاق آراء واقعی وجود دارد که آمریکا هنوز خودش را برای رقابت غیرمتعارف 

با کشورهایی مثل چین، روسیه، ایران، آماده نکرده است و خط تنفر بیش از حد، واکنش پذیری و 

پاسخگویی کند به تهدیدها نیز وجود دارد.

بین  مکالمۀ  از  داستانی  یک بار  بریتانیا،  مشهور  نظامی  استراتژیست  هــارت،  لیدل  بیسل 

کــرد.]20[ این دو در اوایل قرن  آرتور ولزی2 تعریف  کروکر1 و  سیاستمدار ایرلندی، جان ویلسون 

که چه سرزمینی را  کی در حال قدم زدن بودند، به این فکر می کردند  که در یک جاده خا نوزدهم 

که  کرده ام  گفت: »من تمام وقت خود را صرف حدس دربارۀ این  کرد. آرتورولزی  کشف خواهند 

در سرزمین های دور چه چیزی است.« او در ادامه توضیح داد: »همۀ افراد در جنگ و زندگی، 

که نمی دانند، پی ببرند.«]21[ از نظر  که انجام می دهند به آنچه  کاری  که با  سعی در این دارند 

ویلینگتون، یک ژنرال برجسته کسی است که توانایی این را دارد که تشخیص بدهد، پشت جبهۀ 

مقاومت )در دیگر قسمت تپه( یا اینکه در ذهن دشمن چه می گذرد.

که بفهمد در جناح دشمن چه می گذرد؛ بنابراین منابع و مردم ایرانی،  کتاب تالش دارد  این 

روسی و چینی را مورد بررسی قرار می دهد. بیشتر از آنچه فکرش را بکنید، آن ها در بازارهای سیاسی 

1- John Wilson Croker
2- Arthur Wellesley
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غرب فقط متون و منابع زبان انگلیسی را مطالعه می کنند. آمریکایی ها هیچ منابع چینی، روسی 

و فارسی را نمی خوانند و حتی ترجمه هم نمی کنند و این واقعًا جای تأسف دارد. تعصب بی جای 

کی از تفکر رقیبشان سوق می دهد.  آمریکا برای منابع زبان انگلیسی، آن ها را به سوی جهل خطرنا

از جمله: والری  را پیگیری می کند؛  کشور  نفوذ در هر  پر  افراد  کتاب زندگی و فعالیت های  این 

گراسیوف،1 رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه، فرماندۀ ارشد قاسم سلیمانی، فرماندۀ 

نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در ایران، ژانگ یوشیا،2 نائب رئیس کمیسیون مرکزی 

نظامی چین؛ به هیچ عنوان این اشخاص تنها رهبر ارتشی مهم در کشورشان نیستند، اما این سه 

کشورشان  گراسیموف، سلیمانی، ژانگ، در توسعه و اجرای تفکر و سیاست استراتژیک  رهبر، 

نقش بسزایی دارند. زندگی این اشخاص زمینۀ مهمی برای درک رقابت ها با ایاالت متحده را 

از  که این افراد درواقع همۀ مردم هستند.  فراهم می کند. زندگی این اشخاص به ما می فهماند 

کمتری در موقعیت های باالرتبه در ارتش روسیه، چینی و ایرانی وجود  که زنان برجستۀ  آنجایی 

گراسیموف، یکی از رهبران ارتشی روسی دارای نفوذ در زمان خودش است و در این راستا با  دارد. 

رئیس جمهور والدیمیر پوتین و گروهی از سیاستگذاران خاص روسی در احیا کردن سیاست های 

خارجی روسی نقش بسزایی داشتند.]22[ 

همچنین قاسم سلیمانی نقش بسزایی داشته است. قبل از اینکه او توسط اصابت آمریکایی ها 

در سال 2020 به شهادت برسد، سلیمانی عملیات جنگی بی قاعده در خاورمیانه را با استفاده 

از جنگ ابزارهای شبه نظامی نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی را سرپرستی می کرد. 

در آخرین تجربۀ نبرد ژانگ، زیرکی سیاسی و شاید مهم تر از همه، رابطۀ دوستانۀ بچگی اش با 

شی جین پینگ دیگاه رقابت چین با آمریکا را شکل می دهد. در بیان اصلی ترین رقبای ایاالت 

کثرًا آمریکایی ها باید به  کند. ا کمترین شبهه را ایجاد  که شده می خواهد  متحده، چین هرطور 

این موضوع اتکا کنند که چیزی که حزب کمونیست چین برای ترجمه به زبان انگلیسی انتخاب 

دریایی،  داخلی  تولیدات  است.  بوده  تبلیغات  روزنۀ  و  حکومتی  رسانه های  از  استفاده  کرده، 

کمونیست در مألعام به صورت مخفی  پارلمانی، سندهای حزب  قدرت استقالل، مذاکرات 

که وقتی سعی در مخفی  کرد  مانده است. جان یومفرت، روزنامه نگار آمریکایی، با زیرکی ادغان 

1- Valery Gerasimov
2- Zhang Youxia



15دیباچه

نگه داشتن آمریکا نسبت به چشم اندازهای سیاسی چینی داریم زبان چینی بهترین نقش را ایفا 

می کند، چراکه آمریکایی ها توجهی به این زبان ندارند و نمی توانند اطالعاتی به دست آورند.]23[ 

که در تصمیم گیری دربــارۀ مشاور ملی و فوق  به عالوه سیستم چینی طوری تنظیم شده است 

کمتر وجود دارد. هر سه این افراد، والری  محرمانه دربارۀ مقامات رسمی ارشد، شخصی سازی 

گراسیموف، قاسم سلیمانی و ژانگ یوشیا، با دقت دربارۀ موفقیت و شکست آمریکا بعد از جنگ 

سرد مطالعه می کردند. گراسیموف به طور همزمان تحت تأثیر قرار گرفت و هشدار داد؛ زیرا ایاالت 

متحده عملیات موفقیت آمیز در یوگسالوی سابق در دهۀ 1990 انجام داد و سپس دولت های 

کرده بود. جنگ  افغانستان را در سال 2001، عراق در سال 2003 و لیبی در سال 2011 سرنگون 

که در آن اهداف بدون دخالت  بین ناتو و یوگسالوی به عنوان یک جنگ نسل جدید اعالم شد 

که  که ارتش آمریکا همان طور  کرده  فعال نیروهای زمینی به دست آمد.]24[ او از نزدیک مشاهده 

گروه شبه نظامیان شیعه در عراق و  کرده؛ سپس او بازسازی آسیب پذیری عراق با  به عراق حمله 

سرار خاورمیانه تالش کرده است. بعد از تماشا، اینکه ایاالت متحده به سرعت متوالی رژیم ها را 

که آیندۀ جنگ به سرعت در حال  کرد، ژانگ به این نتیجه رسید  در افغانستان و عراق سرنگون 

گرفتن شهرها از طریق عملیات قراردادی و تصرف زمین تا عملیات های  تحول است؛ یعنی از 

کارشناسان  و  امور خارجه  وزارت  برجستۀ  بی قاعده، مثل عملیات اطالعاتی.]25[ دیپلمات 

تعاریف  به  شدن  جذب  خاطر  به   را  خود  آمریکایی  دوستان  یک بار  کنان  جورج  و  سرد  جنگ 

که جنگ باعث  کرد  گفت وگو  محدود غیرضروری از جنگ مورد سرزنش قرار داد. او دربارۀ این 

درگیری سیاست، اقتصاد، جاسوسی، اطالعات، ارتش و دیگر منابع درآمد برای رسیدن به هدف 

اقدام  سیاسی،  ائتالف  مثل  علنی،  فعالیت های  قبیل  این  از  محدود،  ابزارهای  می شود.  ملی 

که عملیات مخفی مثل پشتبانی سیاسی، از عناصر  اقتصادی و... تبلیغات سفید به گونه ای 

دوستانۀ خارجی، جنگ روانی سیاه و حتی تشویق به مقاومت های زیرزمینی در دول متخاصم 

است. در حالی که جنگ متعارف و هسته ای یک شروع و پایان دارد، جنگ نامتعارف یک مبارزۀ 

مداوم است.]26[
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که چین و روسیه روزانه و  کارتر،1 رئیس ستاد دفاع انگلستان، به من توضیح داد  ژنرال سرنیک 

حتی ساعتی مشغول جنگ بی قاعده هستند، آن ها شرایط جهانی را طوری به حساب می آورند 

که روش ارتشی و غیرارتشی بدون محدودیت استفاده شده است.]27[  که مبارزۀ مداوم جایی 

و  متعارف  جنگ های  از  کوتاهی  فعالیت های  به  نامنظم«  »جنگ  کتاب،  این  اهــداف  بــرای 

هسته ای اشاره دارد که برای گسترش نفوذ و مشروعیت کشور و همچنین تضعیف دشمنان خود 

طراحی شده اند.]28[ جنگ بی قاعده شامل ابزارهای متعددی از سیاستمداران است که دولت 

می تواند برای تغییر مسیر دادن به قدرت مورد عالقه اش استفاده کند: عملیات اطالعاتی )شامل 

گاندا( و عملیات سایبری، حمایت از شرکای دولتی و غیردولتی،  عملکرد روانشناسی و پروپا

اقدام پنهانی، جاسوسی و فشار اقتصادی.]29[ بعضی از ابزارها مثل عملیات سایبری و اطالعاتی 

می تواند برای هر دو نوع جنگ بی قاعده و متعارف استفاده شود. آن ها یک روش ساده هستند، 

اما در جنگ بی قاعده یک کشور طراحی و استفاده از این ابزارها را برای آسیب رساندن به حریفان 

خود استفاده می کند. دیگر مقامات دولتی و محققین از روش های متفاوتی مثل جنگ سیاسی، 

تلفیقی، جنگ نامتوازن، در رویکرد غیرمستقیم برای تسخیر همه، یا بخشی از این فعالیت ها 

که همیشه به  استفاده می کنند.]30[ جنگ بی قاعده یک وجه متمایز جنگ متعارف هست 

شکل جنگ سنتی و با قاعده بوده است. جنگ معمولی شامل استفادۀ مستقیم از ارتش، نیروی 

دریایی، نیروهای هوایی و دیگر قابلیت های ارتش برای اینکه نیروهای مسلح دشمن در میدان 

کنند، یا حتی ظرفیت  جنگ را شکست دهند و قلمرو، جمعیت و نیروهای دشمن را نظارت 

جنگ افروزی دشمن را نابود کنند.]31[

همچنین جنگ بی قاعده از جنگ هسته ای که شامل استفاده یا تهدید با سالح اتمی در مقابل 

از سیاست خارجی معمول  و در آخر جنگ غیرمتعارف  حریفان است، بسیار متفاوت است 

که با رقابت در  که شامل روش های دیپلماتیک، بشردوستانه و دیگر فعالیت هایی  متمایز است 

برابر حریفانشان هیچ اثری ندارد یا اثر کمی دارد، می باشد.]32[

اقــدامــات  توصیف  ــرای  بـ از اصــطــالح »جــنــگــی«  اســتــفــاده  بــه  اســت نسبت  بــرخــی ممکن 

کرده اند  San Zhong Zhanfa استفاده  از عباراتی مانند  کنند. چینی ها  انتقاد  غیرخشونت آمیز 

1- Sir Nick Carter
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)سه جنگ( که شامل جنگ افکار عمومی، روانشناختی و قانونی است؛ هیچ کدام از آن ها شامل 

کرد، هنر  که ژنرال سان توز چینی اشاره  استفادۀ مستقیم از خشونت نیستند.]33[ همان طور 

کرد«.]34[ ایران نیز از اصطالح جنگ  که »بر دشمن بدون مبارزه غلبه  عالی جنگ، این است 

می باشد.  گاندا  پروپا و  نادرست  اطالعات  کــارزار  مثل  اقداماتی  شامل  که  می کند  استفاده  نرم 

روسیه از اصطالح aktivnyye )اقدامات فعال(، به عنوان ابزاری در مقابل ایاالت متحده و دیگر 

که در سوریه اتفاق افتاده است، به عنوان  گراسیموف به فعالیت هایی  کرده است.  رقبا استفاده 

انــدازۀ عملیات متعارف  به  که می تواند  تأثیراتش  کرده است و دربــارۀ  »جنگ نامتقارن« اشاره 

گفته است:  کرده اســت.]35[ مورخ نظامی آمریکایی، چارلز باتلز، در این  باره  گفت وگو  باشد، 

»غرب چنین اقداماتی را به عنوان راهی برای اجتناب از جنگ نظامی می داند، در حالی که روسیه 

این اقدامات را خود جنگ تلقی می کند.«]36[

 خالصه، مفهوم جنگ که اینجا مورد استفاده قرار می گیرد، بیشتر شبیه نظریۀ سان تزو1 هست تا 

نظریه پرداز نظامی، پروس کارل فون کال وزوتیز،2 کسی که به طور محدود جنگ را به عنوان یک عمل 

که می خواهیم بکنیم، می داند. کاری  خشونت آمیز مشخص برای اینکه حریفان خود را وادار به 

کشورها تاریخ غنی از استفادۀ آن  ]37[ جنگ بی قاعده به قدمت خود جنگ می باشد و این 

دارند. در طول مدت جنگ سرد سرویس های روسیه، مثل کا.گ.ب در رقابت های نامتعارف در 

مقابل ایاالت متحده در سراسر جهان از روش تهاجمی استفاده کرده است .مسکو از اصطالحاتی 

مثل اقدامات فعال، نامتقارن، تقابل اطالعاتی و انکار و فریب استفاده می کند. اولگ کالوگین،3 

شــوروی«  هوش  روح  و  »قلب  به عنوان  را  فعال  اقدامات  ضداطالعات،  خارجی  بخش  رئیس 

توصیف کرد که به »تضعیف ایاالت متحده« منجر می شود.

استراتژیست های چینی تعدادی از تأثیرگذارترین متن ها را دربارۀ جنگ نامتعارف نوشته اند. 

که  که مهم ترین عامل در جنگ، نفوذ اخالقی است  گفته است  کتاب هنر جنگ  سان تزو در 

شامل تسلط بر افکار عامۀ مردم می باشد.]39[ رهبران چینی همچنین سعی بر تسلط بر مفاهیمی 

که در چگونگی و به راه انداختن جنگ  مثل »نبرد«، »نامتقارن« و »سه جنگ ها« دارند. در حالی 

1- Sun Tzu
2- Carl von Clausewitz
3- Oleg Kalugin
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نیز  از آن تفاوت هایی  کشورها تشابه وجود دارد، امروزه در چگونگی استفاده  نامتعارف در این 

وجود دارد، به خصوص اینترنت و ساختار دیجیتالی که دشمنان را برای انجام تبلیغات، جنگ 

ک ایاالت متحده در  سایبری و کمپین اطالعات نادرست فوری در سراسر جهان، از جمله در خا

راهی که در گذشته توانایی انجام آن را نداشته اند، فعال کرده اند.

ــاده از تــکــنــولــوژی هــای  ــف ــت ــاده از تــکــنــیــک هــای نــامــنــظــم و اس ــف ــت بـــا اس ــکــا  دشــمــنــان آمــری

در  را  روسیه  مثال  بــرای  داشته اند.  متحده  ــاالت  ای برابر  در  توجهی  قابل  جدید پیشرفت های 

از عملیات سایبری تهاجمی، جاسوسی،  ترکیبی  نظر بگیرید. در دورۀ والدیمیر پوتین، روسیه 

اقدامات مخفیانه و کمپین های اطالعاتی و اطالعات را برای تضعیف ایاالت متحده و گسترش 

کاندولیزا رایس،1 به عنوان مشاور امنیت ملی سابق و وزیر امور  کرده است.  نفوذ مسکو استخدام 

کشور«  که پوتین »سیاست خارجی تهاجمی را در خارج از  خارجۀ ایاالت متحده، اظهار داشت 

گسترش نفوذ  که پوتین آن را شبیه سقوط اتحاد جماهیر شوروی و  کار بسته است، به طوری  به 

بر  که چین  گفت: »در حالی  اما روسیه چین نیست. مایک مورل  جهانی روسیه می داند،]40[ 

که هرگز از لحاظ اقتصادی یا نظامی قوی تر از  تقویت خود شرط بندی می کند، روسیه می داند 

ایاالت متحده نخواهد بود. آن ها نمی توانند شکاف موجود را با افزایش قدرت خود پر کنند. آن ها 

فقط می توانند شکاف را با ما ضعیف تر کردن ما پر کنند.«]41[ 

کمپین اطالعاتی را در داخل  کرده است و یک  روسیه در انتخابات ایاالت متحده مداخله 

ایاالت متحده انجام داده است و تالش می کند تا تنش های اجتماعی، نژادی و سیاسی را از طریق 

برتری سفید،  تفنگ،  کنترل  کوویدـ19، جنبش هایی مثل  زندگی سیاه پوستان،  مانند  مسائلی 

سقط جنین و مهاجرت ایجاد کند. روسیه با نرم افزارهای مخرب، مانند تریتون و انرژی سیاه،2 به 

زیرساخت های حیاتی ایاالت متحده، شبکه های برق، شبکه های ارتباطی و سیستم های مالی 

در میهن ایاالت متحده را مورد هدف قرار داده است. این تالش ها توسط واحدهایی مانند واحد 

که معمواًل با عبارت  نظامی 74455 در سازمان اطالعات نظامی روسیه، ادارۀ اطالعات اصلی 

به ویژه  روسیه،  اطالعاتی  آژانس های  دیگر  می شوند.  رهبری  می شود،  شناخته   GRU مخفف 

1- Condoleezza Rice
2- BlackEnergy
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کرده اند. در سال 2020، اطالعاتی  خدمات اطالعاتی خارجی روسیه، یا 1SVRنقش مهمی ایفا 

خارجی روسیه یک حملۀ بی نظیر ده ها مورد از شرکت ها و سازمان های دولتی ایاالت متحده و 

ک روسیه  که از خا گروه هکری دارک ساید  کردند.  یک شرکت مستقر در آستین، تگزاس را هک 

حملۀ  این  دادنــد.  انجام  سایبری  حملۀ  کولونیال  لولۀ  خط  شبکه های  به  می کردند،  فعالیت 
سایبری باعث کمبود سوخت در سراسر جنوب شرقی ایاالت متحده شد.2

کرد تا انتخابات 2020 ریاست جمهوری ایاالت متحده را دستکاری  روسیه همچنین تالش 

که »پوتین، رئیس جمهور روسیه،  گرفت  کند. یک ارزیابی اطالعاتی 2021 ایاالت متحده، نتیجه 

اجازه داده است و طیف وسیعی از سازمان های دولتی روسیه سعی در تضعیف اعتماد عمومی 

با  ایاالت متحده هستند«.]43[  در  اجتماعی سیاسی  تقسیمات  تشدید  و  انتخابات  روند  به 

کمک به انجام  گراسیموف، سازمان های روسی همچنین از سازمان های سری برای  مشارکت 

نظامی  شرکت های  جمله  از  جنگی،  عملیات های  و  سایبری  حمالت  اطالعاتی،  عملیات 

و  کسپراسکای  آزمایشگاه   ،)IRA( اینترنتی  تحقیقاتی  آژانــس  واگنر،  گــروه  مانند  خصوصی، 

که توسط  کردند.]44[ آژانس تحقیقاتی اینترنتی، یک سازمان روسی  شبکه های آنالین استفاده 

که روابط نزدیک با پوتین و اطالعات روسیه داشت تأمین مالی شده بود، با  یوگنی پریگوژین،3 

ایجاد شبکه های اجتماعی و نشر اطالعات غلط سعی در اغفال اذهان عمومی مردم داشت.

که با مأموران اف بی آی انجام داده ام، اطالعات روسیه همچنین  ]45[ با توجه به مصاحبه هایی 

ک ایاالت متحده و فراسوی آن تأمین مالی کرده بود و  گروه های نژادپرست و راست افراطی را در خا

گاندا در اینترنت و فضای مجازی منتشر  از طریق روش های مخفیانه پیام های نژادپرستانه و پروپا

می کردند.]46[ 

کند و روابط  کرده است تا ایاالت متحده را تضعیف  کشور، مسکو به شّدت تالش  در خارج از 

ایاالت متحده را با متحدانش تضعیف کند. آژانس های اطالعاتی روسیه کمپین های اطالعات 

گاندا انجام داده اند و به طرز وحشیانه ای ایاالت متحده را به حمایت از دولت  نادرست و پروپا

1- Russia’s Foreign Intelligence Service
ــال  ــۀ انتق ــط لول ــتم خ ــک سیس ــه Colonial Pipeline، ی ک ــی  ــت، زمان گرف ــورت  ــه ۲۰۲۱ ص ــال در ۷ م کولونی ــۀ  ــط لول ــایبری خ ــۀ س ۲- حمل
کــه از هیوســتون تگــزاس منشــأ می گیــرد و مــازوت را عمدتــًا بــه جنــوب شــرقی ایــاالت متحــده منتقــل می کنــد، از یــک  نفــت آمریکایــی اســت 

کــه تجهیــزات رایانــه ای مدیریــت خــط لولــه مجبــور بــه خاموشــی شــود ـ م. حملــۀ ســایبری باج افــزار اســتفاده می کنــد 
3- Yevgeny Prigozhin
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کرده اند.  کشورهایی مانند سوریه و افغانستان متهم  اسالمی و سایر سازمان های تروریستی در 

مسکو از گروه هایی، مانند سازمان های حزب اهلل لبنان و سازمان های غیرنظامی در اوکراین، سوریه، 

کل نیروهای  کل اطالعات، ستاد  کرده است، از جمله طالبان. ادارۀ  لیبی و افغانستان حمایت 

مسلح فدراسیون روسیه و سرویس اطالعات خارجی، همچنین کارزارهای اطالعاتی گسترده ای 

را برای حمایت از رهبران سیاسی در اروپا، از جمله سازمان های راست افراطی، مانند حزب لگا 

کارساز بوده اند. روسیه نفوذ  کرده اند. این تالش ها تا حدودی  ایتالیا1 و حزب آزادی اتریش2 اجرا 

گسترش داده است.  خود را در اروپا، آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، شمال آفریقا و خاورمیانه 

یکی از رهبران خاورمیانه به من گفت: »روس ها اکنون قدرت اصلی در خاورمیانه هستند.«]47[ 

که نفوذ جدید روسیه را در خاورمیانه پذیرفته اند، ایران است. ایران با قاسم  کشورهایی  در میان 

سلیمانی و نیروی قدس دارای قابلیت های نامنظم است. تهران یک استراتژی »دفاع رو به جلو« 

گروه ها و شبه نظامیان محلی در خاورمیانه می باشد. مایک  که شامل حمایت از  کرد  را تصویب 

گفت: »ایران می خواهد قدرت هژمونیک در خاورمیانه باشد. آن ها می خواهند امپراطوری  مورل 

که آن ها می خواهند ایاالت متحده را از منطقه  فارسی را دوباره برگردانند. این بدان معنی است 

خارج کنند و به دولت اسرائیل پایان دهند.«]48[ به لطف قاسم سلیمانی و جانشین او اسماعیل 

قاآنی، تعداد جنگجویان شبه نظامیان مرتبط با ایران در سال 2021 در سوریه، عراق، یمن، لبنان 

و سایر نقاط جهان افزایش یافته است؛ افزایش 150 درصدی نسبت به سال 2013.]49[ عالوه بر 

این، ایران با حمایت روسیه، چین و کرۀ شمالی، دارای بزرگ ترین نیروی موشکی بالستیک و کروز 

در خاورمیانه است. موشک بالستیک سوار بر ماهواره بر ذولجناح3 ایران می تواند یک کالهک یک 

کشورهای اروپایی را  کند و به ایران اجازه می دهد تا تمام دارایی های  کیلومتر حمل  تن را تا 5000 

به خطر بیندازد.]50[ ایران همچنین توانایی های سایبری خود را بهبود داده است. یک ارزیاب 

گفته است: »ایران از تکنیک های سایبری پیچیده به طور  اطالعاتی ایاالت متحده در این باره 

فزاینده ای برای جاسوسی استفاده می کند؛ همچنین در تالش برای گسترش قابلیت های حمله 

1- Italy’s Lega Party
2- Austria’s Freedom Party

غ(. از قابلیت هــای قابــل توجــه ذوالجنــاح:  3- ذوالجنــاح، ســومین ماهواره بــر غیرنظامــی ســاخت ایــران اســت )بعــد از ســفیر و ســیمر
کــه باعــث شــده برخــی از تحلیلگــران  کــم بــرای ســوختگیری اســت  قابلیــت حمــل در جــاده، حمــل بــا TEL هــای موشــکی و نیــاز بــه زمــان 

کننــدـ م. نظامــی از ذوالجنــاح به عنــوان اولیــن موشــک عملیاتــی شــبه قاره پیمای ایــران یــاد 
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کشورهای متحد را  که حمالت علیه زیرساخت های حیاتی در ایاالت متحده و  سایبری است 

فراهم می کند.«]51[ ایران، کازینو، سدها، شبکۀ برق و مؤسسات مالی، مانند بانک مرکزی آمریکا، 

جی پی مورگان چیس1 و بورس اوراق بهادار نیویورک را هدف قرار داده است. ایران این قابلیت ها 

نرم افزارهای  از  یکی  است.  داده  توسعه  خود  الفین  گروه  مثل  حکومتی،  هکرهای  کمک  به  را 

مخرب که توسط این گروه ها استفاده می شود، شمعون2 )بدافزار( است. ایران همچنین حمالت 

سایبری تهاجمی علیه پارلمان های خارجی، سازمان های دولتی و شرکت ها را از جمله عربستان 

سعودی آرامکو، شرکت نفتی عربستان سعودی انجام داده است. نورم رول، مدیر اطالعات ملی 

کنون پرهزینه،  ایاالت متحده آمریکا، برای ایران در این باره گفته است: »اقدامات سایبری ایران تا

مضر و وسیع بوده است.«]52[

کارزار بی نظیر تهاجمی علیه ایاالت متحده در رسانه های مجازی،  عالوه بر این، ایران در یک 

ساخت  شامل  اغلب  کــارزارهــا  این  اســت.  داشته  دخالت  یوتیوب  و  توییتر  فیس بوک،  مانند 

آمریکایی  که ظاهرًا عنوان  افرادی  که توسط  حساب های رسانه های اجتماعی جعلی هستند 

گوگل حساب  هستند، در طرفداری از ایران مطالبی منتشر می کنند. شرکت های آمریکایی مثل 

گر،لینکدین که سعی در انجام عملیات  های جعلی حکومت ایران را در یوتیوب،گوگل پالس،بال

فیشینگ3 و حمالت سایری بودند را حذف کرده اند.

کرده است برای دستیابی به اهداف اولیه خود برای افزایش نفوذ،  چین نیز به نوبه خود سعی 

یک،  نظر تکنولوژ از  ایاالت متحده  بر  و سلطه  اقتصادی  نیز گسترش قدرت  و  آسیا  ویژه در  به 

ــۀ  ــه در نتیج ــن مؤسس ــردد. ای ــال ۱۷۹۹ بازمی گ ــه س ــیس آن ب ــه های تأس ــه ریش ک ــت  ــی اس ــداری آمریکای ــی و بانک ــات مال ــرکت خدم ۱- ش
کمیــکال بانــک و چیــس  کنونــی آن حاصــل ادغــام  ادغــام شــمار بســیاری بانــک و شــرکت خدمــات مالــی تشــکیل شــده  اســت، امــا شــکل 
کــو و در نهایــت ادغــام هــر 3 مؤسســه در ســال ۲۰۰۰  منهتــن بانــک، ســپس خریــداری هــر ۲ بانــک توســط شــرکت جــی. پــی. مــورگان انــد 

می باشــدـ م.
پایــۀ  بــر  رایانه هایــی  روی  بــر  بدافــزار  ایــن  شــد.  کشــف   ۲۰۱۲ ســال  گوســت  آ در  کــه  اســت  رایانــه ای  بدافــزار  یــک  نــام   Shamoon  -۲
سیســتم عامل مایکروســافت وینــدوز عمــل می کنــد. )گــزارش بــر روی مایکروســافت وینــدوز ان ـ تــی بــوده  اســت، ولــی مشــخص نشــده  اســت 
کــردن از خــود  ک  کــه بدافــزار در هنــگام پــا کــه بــر روی ســایر ویندوزهــا نیــز درســت عمــل می کنــد(. نــام شــمعون برگرفتــه از مشــخصه ای اســت 

ــرژی اســتفاده می شــودـ م. ــه اتهــام جاسوســی اینترنتــی در بخــش ان ــه ب ک ــه جــای می گــذارد. بدافــزاری  ب
گــذرواژه، اطالعــات حســاب بانکــی و ماننــد آن هــا از طریــق  کاربــری،  3-. فیشــینگ بــه تــالش بــرای بــه دســت آوردن اطالعاتــی ماننــد نــام 
کــه شــخصی تــالش می کنــد دیگــری را فریــب  گفتــه می شــود، یــا بــه بیــان ســاده تر هنگامــی  جعــل یــک وبــگاه، آدرس ایمیــل و ماننــد آن هــا 
ــی چنــد هــزار میلیــاردی را  ــازار غیرقانون خ می دهــد و یــک ب ــا اطالعــات شــخصی او را در اختیــارش بگیــرد، یــک حملــۀ فیشــینگ ر دهــد ت
ــر آن،  ــالوه ب ــتند. ع ــینگ هس ــالت فیش ــداف حم ــه اه ــن، از جمل ــت آنالی ــای پرداخ ــی و وبگاه ه ــبکه های اجتماع ــت. ش ــکیل داده اس تش

کثــر مــوارد حــاوی بدافــزار هســتندـ م. کــه بــا ایــن هــدف ارســال می شــوند و حــاوی پیونــدی بــه یــک وبــگاه هســتند، در ا ایمیل هایــی 




