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مقدمه

بازدارندگی در مفهوم عام خود به معنای تأمین توانمندی های الزم در کشور بازدارنده 

به منظور متقاعد کردن طرف مقابل یا مجبور ساختن آن به چشم پوشی از رفتاری معین یا وادار 

دیگر  از سوی  می کند.]۱[  تعقیب  که  است  اهدافی  از  به صرف نظر کردن  آن کشور  کردن 

سایبردیپلماسی]۲[  به مفهوم اعمال دیپلماسی عمومی است که مخصوص ارتباط گیری با افکار 

عمومی است و در بستر شبکه های اجتماعی شکل می گیرد.]۳[ در این یادداشت پژوهشی تالش 

می شود به بررسی ارتباط این دو مفهوم با یکدیگر و تأثیر متقابل آن بر روی هم پرداخته شود.

نقش سایبردیپلماسی در ارتقای سطح بازدارندگی کشورها

همان گونه که مردم در جوامع مختلف طی سالیان اخیر از رسانه های سنتی مانند نشریات 

به رسانه های دیجیتال و مجازی تغییر جهت داده اند، مفهوم بازدارندگی هم با تحول معنای عمیقی 

روبه رو شده است. اگر قباًل بازدارندگی صرفًا در عرصه های نظامی امنیتی میان دولت ها دیده می شد، 

انفجار اطالعات و نقش رسانه های دیجیتال]۴[ در اوقات فراغت  امروزه در عصر ارتباطات و 

شهروندان، بازدارندگی به این عرصه نیز ورود یافته است. با توجه به این تغییرات فرهنگی اجتماعی، 

سایبردیپلماسی به وسیله روش ها و شگردهای خود که همانا جانمایی و نقش آفرینی دیپلماسی 

عمومی در فضای مجازی است، نقش مهمی در پیشبرد سطح بازدارندگی کشورها دارد. یک دولت 

با انتشار ترکیبی از قدرت سخت و نرم؛ یا چنان که جوزف نای بیان می دارد قدرت هوشمند]5[؛ 

می تواند در فضای سایبری به دو هدف دست یابد.
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بازداشتن دولت های رقیب و مخالف از نقشه های خرابکارانه شان

افزایش منزلت دولت در محیط بین الملل

در خصوص بازدارندگی سایبردیپلماسی باید آن را مصونیت بخشی شهروندان کشور از 

کارزارهای تبلیغاتی دشمنانش در رسانه های اجتماعی نامید. در مقایسه سطح بازدارندگی نیروهای 

مسلح با سایبردیپلماسی، گزینه دوم به مراتب مقرون به صرفه تر است. زیرا اوالً مستلزم هزینه های 

گزاف مادی و انسانی نیست. ثانیًا برخالف گزینه نظامی، بُعد زمان و مکان در آن مطرح نیست. 

بنابراین سایبردیپلماسی با هزینه های اقتصادی بسیار کمتر می تواند سطح مطلوبی از بازدارندگی 

را محقق نماید.

برای مثال تلفیق مراسم تشییع پیکر شهید سردار سلیمانی]6[ به عنوان یک قدرت نرم و 

حمله به پایگاه عین االسد]7[ به مثابه قدرت سخت باعث به وجود آمدن یک قدرت هوشمند بسیار 

موثر و کارا برای جمهوری اسالمی ایران گردید]۸[. به گونه ای که باعث بهت و حیرت مقامات 

آمریکایی شد.

بازدارندگی در سایبردیپلماسی در دو سطح تجلی پیدا کرده است. بازدارندگی به مفهوم 

دپارتمان  تشکیل  با  امروزه ۲5 کشور  سایبری]۹[.  امنیت  مفهوم  به  بازدارندگی  و  نرم  قدرت 

سایبردیپلماسی در وزارت خارجه در حال تالش برای نقش آفرینی در امنیت بین المللی و تحقق 

بازدارندگی از طریق مبارزه با جرایم سایبری هستند]۱۰[. در ادامه این دو حوزه تبیین می شود.
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 سایبردیپلماسی به مثابه قدرت نرم

در این زمینه چین و آمریکا دو کشور پیشگام هستند. دولت چین از ۱۹۹۹ اقدام به تأسیس 

اداره دیپلماسی عمومی در وزارت امور خارجه نمود و از میانه دهه اول سده ۲۰۰۰ میالدی، رسمًا 

وارد فضای سایبری گردید. امروزه مدیریت واحد تمامی صفحات اجتماعی وابسته به دولت چین، 

به عهده این اداره می باشد. همچنین مدیریت وب سایت وزارت امور خارجه و نمایندگی های این 

کشور در اقصی نقاط دنیا توسط این مرکز انجام می شود. هدف از تأسیس این مرکز، تبیین مواضع 

سیاست خارجی چین برای افکار عمومی دنیا و ترویج جذابیت های گردشگری چین مانند هنرهای 

رزمی مدرسه شائولین در صفحات اجتماعی وابسته می باشد.

عالوه بر این، وزارت امور خارجه اقدام به انجام مصاحبه مستقیم آنالین با مردم چین نموده 

تا نظرات آن ها را به دستگاه دیپلماسی چین ارائه نماید. یکی از مؤثرترین این برنامه ها »اجازه 

دهید درباره دیپلماسی صحبت کنیم« می باشد که توسط دفتر دیپلماسی عمومی به طور منظم برگزار 

می شود. این برنامه از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ بیش از یازده بار برگزار شد. مدیران بخش های مختلف 

وزارت خارجه چین از طریق این برنامه صحبت های شهروندان را شنیده و به پرسش های آن ها 

پاسخ می دهند]۱۱[.

سطح دوم دیپلماسی سایبری چین توسط ادارات دولتی چین کنترل می شود و رسانه های 

رسمی چین مثل شین هوا به بیان مواضع دولت می پردازند. از سوی دیگر، سایبردیپلماسی تالش 

می نماید تا فرهنگ و تاریخ این کشور را به افکار عمومی دنیا معرفی نماید. مثاًل صفحه اجتماعی 

شبکه »چاینا دیلی]۱۲[« اقدام به معرفی هنر رزمی چینی و معابد چوبی این کشور نموده است. 

دولت چین در حال توجه بیشتر به تصویرسازی سیاست خارجی خود در فضای مجازی است. 
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با این حال، بهبود دیپلماسی سایبری چین بستگی به توسعه و مشارکت مرتبط با جامعه مدنی و 

ترویج حکمرانی خوب در امور داخلی دارد]۱۳[.

دولت آمریکا نیز از ۲۰۱۱ با تشکیل دپارتمان سایبردیپلماسی در وزارت امور خارجه اقدام 

به فعالیت در فضای سایبری نمود. ازجمله وظایف این دپارتمان می توان به تشکیل اتاق فکر و ارائه 

مشاوره به وزیر خارجه، مدیریت وب سایت وزارت امور خارجه و نمایندگی های آمریکا در سراسر 

جهان، ایجاد و راه اندازی شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک، یوتیوب]۱۴[، توئیتر، فیلکر]۱5[ و 

مای اسپیس]۱6[، راه اندازی برنامه ای به نام نسخه دوم جامعه مدنی با هدف ارتباط گیری با نیروهای 

اپوزیسیون کشورهای رقیب آمریکا نظیر ایران، روسیه و چین مانند راه اندازی سفارت مجازی 

آمریکا در تهران با زبان پیش فرض فارسی اشاره نمود. به طورکلی هدف آمریکا از تأسیس این 

اداره، انجام فعالیت واحد و منسجم دیپلماسی عمومی در فضای سایبری است.]۱7[

سایبردیپلماسی به مثابه امنیت سایبری

در حوزه بازدارندگی به مثابه امنیت سایبر دولت ها با الگوسازی و تعریف استانداردهای 

سایبردیپلماسی، هنجارهای مطلوب خود را تعیین می کنند تا وضعیت مطلوب خود را ایجاد کنند و 

کمترین آسیب پذیری را از این ناحیه متحمل شوند. در این حوزه نیز دولت چین یک قدرت برتر 

است. فوریه ۲۰۱۴ شی جین پینگ]۱۸[ رئیس جمهور راهبرد دولت چین برای تبدیل شدن به یک 

قدرت سایبری را اعالم کرد. دامنه های جهانی این برنامه توسعه طلبانه در اولین کنفرانس جهانی 

اینترنت در نزدیکی شانگهای، به نمایش گذاشته شد. کنترل اینترنت به عنوان نقطه تمرکز اصلی 

سایبردیپلماسی با هدف مقابله با تروریسم تلقی شده است. در این راستا چین در پی همکاری 
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فزاینده با دیگر دولت ها از جمله روسیه به منظور گشایش کانال های جدید گفت وگو درباره 

سایبری  امنیت  دنبال طرح های  به  نمونه  برای  است.  تروریسم  با  مقابله  در  مشترک  طرح های 

انجمن  و  اوراسیایی]۲۰[  پیمان همکاری شانگهای]۱۹[، سازمان همکاری  با سازمان  چندجانبه 

مبارزه با تروریسم]۲۱[ است]۲۲[.

سپتامبر ۲۰۱۴ وانگ یی]۲۳[ وزیر خارجه چین طی اجالس ساالنه مجمع عمومی سازمان 

ملل، مذاکرات متعددی برای اتخاذ یک برنامه واحد در امنیت سایبری صورت داد و روشن ساخت 

که این رویه را ادامه خواهد داد تا این طرح را تبدیل به مبنایی برای ساخت یک اجماع بین المللی 

نماید. در ژوئن ۲۰۱۴ چین ائتالفی از هشت کشور را به دنبال قطعنامه شورای حقوق بشر در 

مورد حقوق متعادل تر آنالین]۲۴[، با تأکید بر اینکه چگونه از اینترنت برای ترویج دیدگاه های 

نفرت آور و افراطی استفاده می شود، تشکیل داد]۲5[.

در واقع این قطعنامه اشعار به این نکته دارد که فضای اینترنت نباید بستری برای ترویج 

انتقال  نژادپرستی شود. چراکه سرعت  و  تروریسم  مانند  نفرت انگیز  و  اندیشه های خشونت بار 

اطالعات که از طریق فضای اینترنت صورت می پذیرد، می تواند باعث تسریع فوق العاده در جریان 

جا به جایی و دست به دست شدن این افکار و عقاید شود. بنابراین کاماًل ضروری است که باید 

به منظور جلوگیری از این وضعیت، اقدامات ویژه ای انجام شود.

از سوی دیگر با وجود افشار عملیات جاسوسی سایبری چین در سال ۲۰۱۴، چین در 

ماه سپتامبر همان سال، با صدور بیانیه ای محکم در شورای حقوق بشر ضمن محکومیت حمله به 

حاکمیت دولت از طریق برنامه های نظارت جمعی بر فضای دیجیتال و تکرار خواسته های خود 

برای ایجاد یک الگوی رفتاری برای دولت ها گردید.]۲6[
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تأمین  دنبال  به  اینکه  بر  عالوه  مختلف  کشورهای  که  است  آن  بیانگر  وضعیت  این 

حداکثری بازدارندگی خود حتی از طریق عملیات خرابکارانه سایبری هستند، از ظرفیت دیپلماسی 

چندجانبه در سطح جهانی و فرا حاکمیتی نظیر سازمان ملل غافل نیستند.

همچنین دولت های مختلف سعی می کنند با برقراری همکاری با یکدیگر نقاط قوت خود 

را تقویت و نقاط ضعف را برطرف کنند. همکاری چین و آمریکا در این خصوص؛ نمونه قابل 

ذکری است. آمریکا و چین توافق امنیت سایبری عمده ای را طی دیدار رئیس جمهور چین از 

واشنگتن در ۲5 سپتامبر ۲۰۱۴ به امضا رساندند. در این قرارداد به برخی از تعهدات و مکانیزم 

اجرای روابط آمریکا و چین در زمینه امنیت سایبری به خوبی اشاره شده است. توافق دو طرف 

شامل همکاری به منظور جلوگیری از جرایم اینترنتی است. ازجمله مفاد این سازوکار می توان به 

این موارد اشاره کرد:

برگزاری ساالنه دو بار مالقات بین مقامات مربوطه

ارائه پاسخ به هنگام در زمان درخواست اطالعات هر طرف درباره جرائم سایبری

سطح باالی گفت وگوی مشترک در خصوص جرایم سایبری

خودداری از انجام یا حمایت از جاسوسی سایبری یا تجاری

ترویج هنجارهای مناسب رفتاری در فضای مجازی

مدتی بعد اولین جلسه مذاکرات سطح عالی این دو در خصوص جرایم سایبری و مسائل 

مربوطه اول دسامبر ۲۰۱۴ در واشنگتن صورت پذیرفت و طرفین توافق کردند مجموعه ای از 

دستورالعمل های زیر را اجرا کنند.
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چگونگی درخواست کمک و ارائه پاسخ در جرایم اینترنتی

توسعه دامنه، اهداف و سازوکار خط تلفن مشترک

سناریوهای حفاظت از شبکه به منظور تعمیق درک متقابل طرفین از یکدیگر و فرایندها 

و روش های جاری

توافق برای توسعه بیشتر همکاری در مورد جرائم اینترنتی از جمله سرقت اسرار تجاری]۲7[

توافق امنیت سایبری آمریکا و چین تصویری از سایبردیپلماسی نشان می دهد که طبق آن 

ابزارهای دیپلماسی سنتی برای رسیدگی به امنیت و جرایم سایبری مورد استفاده قرار می گیرد]۲۸[.

ارتقای بازدارندگی توسط سایبردیپلماسی

بسیار  که  را  رسانه ای  هوشمند  محیط  بر  مبتنی  اقناعی  دیپلماسی  نوعی  سایبردیپلماسی 

بازدارندگی  سطح  ارتقای  موجب  تأثیرگذاری  طرز  به  و  می نماید  امکان پذیر  است،  ضروری 

دولت ها می شود. زیرا

از بحران ها جلوگیری می کند

اعتمادسازی می کند

به ایجاد اتحاد می انجامد

اولین خط دفاعی را پایه گذاری می کند
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بهترین تصویر را برای سیاست خارجی تبلیغ می کند

یک محیط بین المللی باثبات و امن تر پدید می آورد

در واقع این سنخ از دیپلماسی، با اینکه جایگزین کارکرد نیروهای مسلح نیست، اما 

به مکمل غیرقابل اجتنابی برای آن تبدیل شده است]۲۹[. این سیاست به طور روزافزون جایگاه 

مهم تری در دستور کار جلسات امنیت ملی و بین المللی دولت ها به خود اختصاص می دهد. در 

وضعیت جدید، شفافیت و پاسخ گویی به افکار عمومی خارج از مرزها،  از جمله عمده توفیق ها 

در بخش سیاست های امنیتی هستند. در محیط مجازی امروز، فضای فکری برای آحاد جامعه باز 

است. دامنه های نفوذ و تأثیرگذاری می تواند بدون ابزار سخت افزاری، اما فارغ از کاهش اهمیت 

راهبردی آن ها، انجام شوند]۳۰[.
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نتیجه گیری

امروزه با توجه به اینکه رسانه ها و شبکه های اجتماعی نقش بی بدیلی در زندگی مردم پیدا 

کرده اند، این ضرورت برای دولت ها به وجود آمده که از سایبردیپلماسی به عنوان یک اهرم 

برای تحقق بازدارندگی خود در مقابل سایر دولت ها و یا گروه های رقیب خود بهره ببرند. تحقق 

بازدارندگی به وسیله سایبردیپلماسی هزینه های کمتری نسبت به بازدارندگی نظامی دارد. اکنون 

بسیاری از دولت ها در حال اجرای بازدارندگی خود در دو سطح قدرت نرم و امنیت سایبری 

هستند.

افکار عمومی سایر  در سطح اول کشورها به دنبال ساختن چهره ای موجه از خود نزد 

جوامع و مشارکت جویی مردم و گروه های غیردولتی در پروژه سایبردیپلماسی هستند. در واقع 

سایبردیپلماسی به عنوان شاخه ای از دیپلماسی عمومی مورد نیاز دولت است. اما در فرایند اجرای 

آن، جامعه مدنی باید بخش عمده ای را به عهده بگیرد. زیرا عمومًا دولت ها در بیان مواضع خود 

ضعیف می باشند. در مقابل سازمان های غیردولتی می توانند به عنوان بازیگران مناسب تری در راه 

اجرای دیپلماسی عمومی در نظر گرفته  شوند.

در سطح دوم دولت ها به منظور جلوگیری از آسیب های فضای سایبری مانند جاسوسی 

و خرابکاری های سایبری در حال تالش برای تعریف هنجارها و استانداردهای مطلوب خود در 

همکاری با یکدیگر و سازمان های فراحاکمیتی مانند سازمان ملل و سازمان های بین المللی مانند 

پیمان همکاری شانگهای هستند.
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