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TERRORISTÁK A VILÁGHÁLÓN - ONLINE TOBORZÁS

(TERRORISTS ONT THE INTERNET - THE ONLINE RECRUITMENT)

Az internet előnyeit a terrorista csoportok is kiaknázzák. Nemcsak propaganda célokra, kommunikáció-
hoz és adatgyűjtéshez használják fel, hanem új tagok toborzására is. A világháló már évek óta egy új, idő-
ről–időre növekvő dzsihádista generációt nevel ki. A terrorista szervezetek virtuális hatalmát már képte-
lenség megdönteni. Ezért a nemzetbiztonsági hivataloknak arra kell összpontosítaniuk, hogy minél job-
ban szemmel tartsák a világhálón folyó terrorista toborzó-tevékenységeket. 

The terrorist organizations also profit from the advantages of the Internet, using to propagate, communi-
cate and collecting data, but also for recruiting new members. For many years the Web educates a new ji-
had-generation, its number is growing from day to day. It’s impossible to break down the virtual power of 
the terrorist organizations, therefore the security services have to concentrate on keeping a close eye on 
the online terrorist activities. 

„Testvérem, hogyan juthatok el Irakba, hogy csatlakozzam a dzsihádhoz? — kérdezi „Redemption is Close” álné-
ven egy iszlámista fanatikus az egyik arab nyelvű csevegő-szobában. Négy nappal később megérkezik a válasz a 
„Merciless Terrorist” néven bejelentkezett felhasználótól: „Kedves testvérem, az út nyitva áll előtted. Nagyon sok 
olyan csoport van arrafelé, akikhez bátran csatlakozhatsz. Keress egy megbízható embert, kövesd, ő lesz a vé-
delmeződ Irakban, és Allah segítségével te is a mudzsahedek egyike leszel”. Az érdeklődő azonban több infor-
mációra vágyik, hogyan is lehet belőle dzsihád-harcos Irakban, ezért a „Merciless Terrorist” egy propaganda jelle-
gű videofilmet küld neki, illetve utasításokat, hogyan töltheti le a számítógépére a PalTalk 1 szoftvert, amely biz-
tonságos, egyelőre nem lehallgatható kommunikációt biztosít a használói számára. S ezek után már egy szemé-
lyes „csettszobában” folytatják az iraki dzsihádról szóló beszélgetést. [1] 
A terrorista és iszlámista jellegű weboldalakat és fórumokat szemmel tartó biztonsági szakemberek szerint szinte 
mindennaposak az ilyen jellegű párbeszédek a világhálón, az internetes terrorista propaganda ugyanis igen dina-
mikusan növekvő jelenségnek számít. A világháló előnyeit a terrorista csoportok is felhasználják: 

• propaganda célokra; 
• biztonságosabb kommunikációra; 
• a merényleteikhez való adatgyűjtéshez,  (például  a Google Earth ingyenes műholdas térképszoftvert, 

amelynek segítségével nemzetvédelmi szempontból fontos objektumokról szerezhetnek be felvételeket; 
• az iraki és az afganisztáni háborúk tapasztalatainak elemzésére;
• szabályzatok letöltésére a brit és amerikai minisztériumi weboldalakról; 
• az Irakba és Afganisztánba vezényelt katonák blogjaiban 2 USA-ról és az amerikai hadseregről biztonsá-

gi szempontból kényes információkat tudhatnak meg [2];
• új tagok toborzására is. 

Az Internet leküzd minden akadályt, legyen szó akár nemzetiségi, életkori, nemi és fizikai határokról, hiszen ké-
pes összefogni az eltérő nemzetiségű, etnikumú és társadalmi helyzetű, de azonos ideológiai nézeteket hirdető 
egyéneket. A világháló már évek óta egy új, időről–időre növekvő dzsihádista generációt nevel ki. Az Internet vilá-
gában már nem kell afganisztáni, pakisztáni, szudáni, szomáliai vagy jemeni kiképzőtáborokba elutazni. Minden 
szükséges ismeret (mint például ideológiai vallási oktatás, bombakészítésről szóló kézikönyv) egy kattintással 
könnyen beszerezhető a csettszobákban, e-csoportokban, blogokban, üzenő falakon, alvó postafiókokban, jelszó-
1 Ingyenes, hangos csevegő program. A Skype internetes telefonhoz hasonlóan működik.
2 Internetes napló.
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val védett fórumokon. Ezek a virtuális közösségek a földrajzi és akár nyelvi ellentétek ellenére összetartóak, rá-
adásul könnyen mozgósíthatóak egy-egy merénylet végrehajtására. Abdullah Öcalan kurd szeparatista vezér, a 
Törökországban betiltott Kurd Munkáspárt (PKK) elnökének a letartóztatása után például egy-két órán belül világ-
szerte már több ezren tüntettek a szabadon engedéséért a vele szimpatizáló weboldalak felhívásának nyomán. 
[3] Az országhatárokon átnyúló, transznacionális online hálózatok kiépülése pedig tovább nehezíti a virtuális kö-
zösségek felgöngyölítését. 
Mintegy négyezer iszlámista weboldal található az Interneten, amelyek naponta változtatják a szervereiket, hogy 
még nehezebb legyen a nyomukra bukkanni. A terrorcsoportok vagy iszlám szélsőségesek azonban a saját web-
oldal (homepage) fenntartása mellett egyre inkább a beszélgető-fórumokat és a közösségi portálokat veszik célba 
újabb és újabb szimpatizánsok megnyeréséhez. 

E-TOBORZÁS A CSETTSZOBÁKBAN ÉS A KÖZÖSSÉGI PORTÁLOKON

Már az 1990-as évek végén, a boszniai háború idején a militarista iszlám szervezetek dzsihád-toborzásra hasz-

nálták a világhálót a csecsenföldi, kasmíri, afganisztáni háborúkhoz, illetve az Amerika és Izrael elleni harcokhoz. 

Az utóbbi években azonban a terrorista szervezek különböző online fórumokat, csevegő szobákat 3 közösségi 

portálokat szálltak meg, hogy ott toborozzanak „mudzsahedeket”, akár az arabul nem beszélő nyugatiak közül is, 

többek között az iraki hadszíntérre. Ugyanis ezeken az ismeretségi oldalakon könnyebben „megbújhatnak” (rá-

adásul egyes esetben az arab nyelv is „elrejtheti” őket) és hatékonyabban toborozhatnak új tagokat. 

A Yahoo! internetes portál számos ingyenes szolgáltatása (többek között az elektronikus levelezés, a csevegő 

szobák, illetve a Yahoo! Groups ingyenes levelezési lista) révén vált a terrorszervezetek kedvelt eszközévé. A 

Yahoo! Groups olyan elektronikus adatbázis, úgynevezett e-csoport, amely a hasonló érdeklődésű internetezőket 

gyűjti össze. Egy-egy ilyen levelezési lista létrehozása egyszerű és gyors, mindössze egy egyszeri regisztrációt 

igényel. A virtuális közösség tagjainak körében pedig sokkal könnyen lehet bármilyen témájú cikket (például híres 

sejkekről szóló írást) és multimédiás fájlt (dzsihádista videókat, beszédeket) továbbítani, mint a találomra kivá-

lasztott személyeknek. 

Gyakran dzsihádista linkeket 4 is ajánl az e-csoport a weboldal-címtárban, sőt rendszerint az elsők között teszik 

fel a világhálóra a terrorszervezetek dicsőséges tetteiről szóló hírt vagy éppen az al-Kaida vezetőinek aktuális nyi-

latkozatát. A webes videók segítségével pedig tovább növelhető a szimpatizánsok köre: egyrészt a megölt, meg-

kínzott mudzsahedek bemutatásával a toborzók fokozni tudják az ellenség, azaz a nem muszlimok iránti gyűlöle-

tet. Másrészt a terroristák, mudzsahedek dicsőséges tetteit (például öngyilkos merényleteket, katonai konvojok 

felrobbantását, harckocsik kilövését) szemléltető videó filmekkel a terrorszervezethez, a szabadságharcosokhoz 

való mélyebb kötődésre, csatlakozási igényre építhetnek. 

Az arabul nem beszélők számára nyugati nyelveken (rendszerint angol nyelvű felirattal) is elérhetővé teszik a ter-

rorvezetők (mint például Osama bin Laden, Ayman al-Zawahri) nyilatkozatait, a dzsihádra toborzó (a terroristák 

afganisztáni kiképzését vagy sikeres merényleteit bemutató) zenei aláfestéssel kísért rövidfilmeket, ugyanis a ter-

rorszervezetek igyekeznek minél több nyugat-európait is megnyerni ügyüknek, s ehhez kiváló vadászterepet nyúj-

tanak a közösségi portálok. 

A Yahoo! Groupshoz hasonlóan a MySpace, a Google’s Orkut és a Friendster közösségtervező honlapokat is elő-

szeretettel használják a terroristák kapcsolatépítésre, információk terjesztésére és toborzásra. Ezeken a közössé-

gi portálokon (a Magyarországon népszerű iWiW-hez hasonlóan) többek között (meghatározott tárhellyel biztosí-

tott) saját profilú adatlap létrehozására, fényképek-, és videók feltöltésére, ismerősök bejelölésére és csoportosí-

tására, a tagok ismerőseinek listázására, nyílt fórumra, internetes napló készítésére (bloggolásra), üzenő falra és 

belső üzenetküldésre egyaránt van lehetőség. 

3 Internetes társalgó, amelyen keresztül kettő vagy több különböző internetes felhasználó beszélgethet egymással. A virtuális 
csevegés sajátossága, hogy a résztvevőknek nem kell felfedniük valódi identitásukat, hanem egy becenév (nickname) által 
lesznek azonosíthatóak.
4 Weboldal neve.
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1. kép: MySpace adatlap

Egy-egy,  saját profilra elkészített  adatlap már önmagában is annyira csábító lehet a terroristák vagy éppen a 
szimpatizánsaik számára is, hogy el is indul a kapcsolatfelvétel. (lsd. Brian the Mujahid / Brian, a mudzsahed har-
cos/ adatlapja: 
A menürendszer segítségével könnyen feltérképezhető a közösségi portált használók kapcsolatrendszere. A ke-
resési  paraméterek megadásával  (például  életkor,  hobbi,  nyelv,  munkahely)  korlátlan lehetőségek  nyílnak  az 
adott szervezetek számára az „ügyüknek” könnyen megnyerhető személyek felkutatására. Sőt, azok ismerősei-
nek a hálózata egy kattintással ugyancsak elérhetővé válik, így akár a „beszervezettek” köreiben is folytatni lehet 
a toborzást. 
Amennyiben az egyes szélsőséges szervezetek nagyobb biztonságban akarják tudni magukat, a nyugati nyelvek 
helyett  csak arab nyelven készítik el az adatlapjaikat, illetve indítanak fórumokat, blogokat. Ezzel még inkább 
megnehezítik tevékenységük nyomon követését, viszont a toborzás így csupán az arab nyelvet ismerőkre korláto-
zódik. 
Az Orkut 5 ismeretségi hálózaton legalább tíz olyan felhasználói közösség található, amely Oszama bin Ladent és 
az általa vezetett al-Kaida terrorszervezet, illetve az Egyesült Államok elleni dzsihád támogatását hangoztatja. A 
legtöbb tagot (több mint kétezer fő) az Iraki Iszlám Hadsereg nevű szunnita lázadó szervezethez kötődő közös-
ség számlálja [4], amely az amerikai katonák elleni támadásokról és öngyilkos merényletekről készült fotókat és 
videókat is népszerűsít az oldalán. Többek között a 2006. december 2-ai merényletet is ők követték el Fallúdzsá-
ban, melynek során tíz amerikai tengerészgyalogos vesztette az életét. 
Miközben a terrorista szervezetek rendszerint a politikai internetes fórumokon a közzétett dzsihádista videókkal 
toborozni kívánnak, addig a hétköznapi (mint például zenei) témájú, népszerű amerikai fórumokon háborúellenes 
érzéseket igyekeznek táplálni az amerikai állampolgárok körében. Az elmúlt hónapokban az iszlámista webolda-
lakon (mint például az Al-Mohajroon) olyan utasítások tűntek fel, amelyek részletesen elmagyarázzák a mudzsa-
hedeknek, hogyan dezinformálják az amerikaiakat a háború jelenlegi állásáról, hogyan keltsenek félelmet az ame-
rikaiak között az iraki háború elvesztése és az iraki mudzsahedek túlereje miatt, hogyan ingassák meg őket a 
Bush-kormány iránti bizalmukban azért, hogy kiköveteljék az amerikai csapatok mielőbbi visszavonását. 

A virtuális oktatóanyagban olyan utasítások szerepelnek, hogy például az illető tipikus amerikai név alatt jelent-

kezzen be a fórumra, és a becenév („nickname”) mellett mindenképpen tűntessen fel amerikai állampolgárságra 

valló ikont. Hozzászólásai tartalmazzanak iraki mudzsahedeket bemutató videókat, angol nyelvű dzsihádista köz-

5 Az Orkut egy Google által üzemeltetett internetes ismeretségi hálózat. Létrehozásakor a célja a régi ismeretségek fenntartása 
és új ismeretségek kötése volt. A portálon felhasználói „közösségeket” (communities) is létre lehet hozni, amelyek saját konfe-
renciákat, találkozókat szervezhetnek. A rendszerbe csak meghívással lehet bekerülni, de a meghívók száma kötetlen.
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leményeket, Irakban amerikai katonák által elkövetett bűncselekményeket (mint például fegyvertelen civilek lemé-

szárlását) szemléltető képsorokat, ám megnyilvánulásaikban ne foglaljonak állást az arabok, a muszlimok iránt 

vagy ellen. A tanácsok között még az is szerepel, hogy a fórumozó találjon ki egy történetet egy nem létező ame-

rikai katonabarátról  ― egykori osztálytársaként vagy baseball  sporttársaként bemutatva ― akit  Irakba küldtek 

harcolni, azonban a szolgálat alatt öngyilkosságot követett el, mert már nem bírta az ottani frusztrált helyzetet. [5]

YOUTUBE ÉS TÁRSAI A TERRORISTÁK SZOLGÁLATÁBAN 

Elég egy internetkapcsolat és bárki Irakban harcoló amerikai katonák elleni merényleteket, illetve terrorista kikép-
zéseket bemutató videókat láthat a legnépszerűbb online videó megosztó portálokon, mint például a Google Vi-
deo Service 6 vagy a YouTube 7 oldalain. Ezekre a szájtokra egy saját felhasználónév regisztrálása után ― mely-
nél senki sem ellenőrzi, hogy valódi személyazonosság lett-e megadva ― akár Amerika vagy nyugat ellenes pro-
pagandafilmeket is bárki feltehet. 

2. kép. Toborzó videó

A terrorista szervezetek hosszú ideig a saját internetes fórumaikon, weboldalaikon helyezték el a szervezetüket 

népszerűsítő videókat, ahol elsősorban azok jutottak hozzá, akik tudták, hol kell keresni. Ám az utóbbi időben 

olyan videó megosztó portálokon népszerűsítik nézeteiket,  mint például a YouTube, amelyet naponta több millió-

an látogatnak, miközben a titkosszolgálatok pedig képtelenek lépést tartani a bővülő tartalommal. Naponta ugyan-

is közel 65 ezer új videót töltenek fel az oldalra, amely több mint százmillió videó letöltést szolgál ki egy nap alatt. 

Ezeken a videó megosztó portálokon elméletileg bárki elérhetővé teheti a saját videóit, melyekhez akárki hozzá-

juthat. Ezeket a rendszerint kettő-hat perces filmeket egyrészt a YouTube keresőjének a használatával fedezhetik 

fel a látogatók, másrészt a videó linkjét be lehet szúrni fórumokba, vagy az e-mailben is elküldhető. Hiába szere-

pel a videó portálok felhasználási feltételei között, hogy tilos bármilyen etnikumot sértő vagy uszító anyag közzé-

tétele, ezt láthatóan és gyakorlatilag senki sem ellenőrzi, a terrorista szervezetek pedig kihasználják ezt a „kiska-

put”. A portál üzemeltetői pedig csak akkor veszik le oldalukról az adott videót, amikor panasz érkezik hozzájuk a 

felhasználóktól az esetleg nem a profiljukba vágó, szélsőséges videótartalom-feltöltés miatt. 

A dzsihádra invitáló videó klipek egyrészt az erőszakra építenek, mint például az orvlövész által leszedett ameri-

kai katona vagy egy katonai konvoj katonái vagy járművei kilövésének, illetve öngyilkos merényletnek, az ikertor-

6 A Google Video Service a Google keresőprogram alapítói által 2005-ben indított ingyenes program, amely világszerte lehetővé 
teszi a felhasználóknak a digitális videók feltöltését és tárolását.
7 A YouTube.com egy olyan weboldal, ahol a felhasználók videó klipeket tölthetnek fel, nézhetnek meg és oszthatnak meg má-
sokkal. A 2005-ben alapított videó feltöltő- és megosztó oldal tartalmát főleg film- és tévéműsor-részletek, videoklipek és házi vi-
deó felvételek (home video) adják.
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nyok felrobbantásának — inspiráló, iszlámista vallási dalokkal /úgynevezett „nasheed” dalok 8/ kísért — bemutatá-

sa. Ám arra is akad példa, hogy fülbemászó rap zene hallható az iszlámista filmmontázs alatt, mint ahogy a 2004-

ben az Internetre felkerült „Dirty Kuffar” 9 (ford.: „Szemét hitetlen”) című videóban, mely a YouTube oldalán még 

jelenleg is letölthető. A képsorokon Irakban megölt amerikai katonákat és a 2001. szeptember 11-i merényletet 

szemléltető kockák váltják egymást, miközben pisztollyal és a Koránnal fenyegetőző álarcos férfi hol angol, hol 

pedig arab nyelven rappel, így csábítva a dzsihádra a fiatal muszlimokat. A dalt egy londoni székhelyű iszlámista 

csoport készítette, amely erősen szimpatizált az al-Kaida terrorszervezettel. A videó először az 1994. óta Nagy-B-

ritanniában élő Mohamed al-Masszari szaúdi bevándorló internetes oldalán tűnt fel [6], majd egyre-másra a brit 

mecsetekben kezdték árusítani a fiatalok körében, akik könnyebben megkörnyékezhetőek e zenei stílus által. 

Másrészt ideológiai ösztönzéssel próbálnak „testvéreket” toborozni a terrorszervezetek: iszlámista zenei aláfes-

téssel kísért filmmontázsokkal igyekeznek felkelteni az érdeklődést a közösségük iránt. Többek között a terror-

szervezet emblematikus alakjait (Oszama bin Laden, Ayman al-Zawahiri stb.), beszédeit, amerikai és brit katonák 

megaláztatásai miatt szenvedő irakiaknak, illetve a palesztinok körében az izraeliek által okozott brutalitásokat 

szemléltető (megölt gyermekek és nők bemutatása), illetve a terrorista kiképzőtáborokban forgatott jeleneteket 

(interjú, tréning) bemutató képsorokkal. 

ALVÓ POSTAFIÓKOK 

A terroristák úgynevezett „alvó email-postafiókokat” használnak adattárolásra. Az ingyenes email-levelezést bizto-
sító szolgálatoknál (mint például a Hotmail vagy a Yahoo!) – a világ minden részéről elérhető – tárhelyet nyitnak 
névtelenségük megőrzése érdekében, melyhez nyilvános helyeken (legtöbbször a terrorizmust támogató iszlám 
szélsőségesek  által  előszeretettel  használt)  Internet-kávézókban  is  hozzáférhetnek.  Az  anonimitást  megőrző 
email-postafiókok azért  is népszerűek, mert biztonságosabbak, mint az országra utaló email-cím végződések. 
Például  az internetes dzsihádista  fórumokon többször  elhangzik  figyelmeztetésként,  hogy Szaúd-Arábiában a 
szaúdi hatóságoknak jogosultsága van az Internet felhasználók ellenőrzésére az IP-címen keresztül 10, ezért biz-
tonsági szempontokból nem javasolják a „.sa” kiterjesztésű email-cím létrehozását. 
A virtuális tárhelyet információk, fotók és térképek tárolására használják, nem pedig levelezésre. Az elektronikus 
postafiókhoz való hozzáférést (felhasználónév, jelszó) pedig bármilyen hétköznapi üzenetben elrejtve egy bizton-
ságos beszélgető fórumra vagy üzenő falra „helyezik ki”, ahol csak a „beavatott” tudja kiszűrni a neki szóló infor-
mációt. [7] Ez a megoldás sokkal biztonságosabb, mintha e-mailben küldözgetnének egymásnak nagyméretű fo-
tókat ― legyen az akár részletes térkép vagy szteganografikus 11 kép ― illetve dokumentumokat (mint például a 
terroristák  kezein  forgó  kiképzési  kézikönyveket 12,  illetve  rejtjelszoftverek  letöltéséről  és  használatáról  szóló 
használati utasításokat). Így az elektronikus postafiók adattárolási funkciót tölt be, s az elraktározott információk 
nem hagyják el a levelezőszervert, amelyeket a titkosszolgálatok képesek ellenőrizni és szemmel tartani. 
Az „alvó e-mail-postafiók” két vagy több személy közötti információcserét biztosítja időbeni és térbeli kötöttségek 
nélkül, azaz nem szükséges ismerni, hogy a világ mely részen tartózkodik az információt átadó és felvevő illető. 
Akár egyszerre több ingyenes postafiókot is működtethetnek, azonos felhasználónévvel és jelszóval, mindössze 

8 Vallásos zene, iszlám-irányultságú dalok műfaja. Minimális hangszeres (ütős) kísérettel kórusban éneklik, mondván az iszlám 
vallás nem engedi meg a hangszeres kíséretet. Emiatt tisztaság és egyszerűség dominál a „nasheed” [násid] dalokban. Nagyon 
népszerű a Közel-Keleten, Délkelet-Ázsiában és Dél-Afrikában, sőt Nagy-Britanniában is a brit muszlimok körében. A „nasheed” 
zenészek új generációja azonban már hangszeres kísérethez nyúlt, azzal magyarázva, hogy mindenféle hangszer megenge-
dett, amíg nem lépik át az iszlám értékrend határát. Jelentősebb előadók: Abu Ali Nasheed, Sami Yusuf, Dawud Wharnsby.
9 A „kuffar” az arab nyelvben a hitetlenekre használt kifejezés
(a videó forrása: http://www.youtube.com/watch?v=w26DSCYGdM8)
10 Az IP (Internet Protocol) a forrás- és célállomásokat címekkel (IP-címek) azonosítja, amelyek 32 biten ábrázolt egész számok; 
ezt hagyományosan négy darab 8 bites (vagyis 0 és 255 közé eső), ponttal elválasztott számmal írjuk le. A címek felépítéséből 
többek között az internetszolgáltató, a szolgáltató alatti ügyfél, illetve az ügyfelek alatti egyes számítógépek is könnyen kiderít-
hetők.
11 Szteganográfia: az üzenet elrejtése által lebonyolított titkos kommunikáció. A szó a „fedett” jelentésű görög szteganosz szóból 
származik, melyhez az ,,írni” jelentést hordozó grafein kapcsolódik. Üzenetek képekben (képfájlokban), szövegekben (html, 
txt) , hangfájlokban (mp3) való elrejtése. A terroristák már jóval a 2001. szeptember 11-i World Trade Center elleni támadás 
előtt használták szteganográfia szoftvereket, hogy üzeneteket váltsanak, illetve továbbítsák a célpontok térképeit, fotóit.
12 Többek között az al-Kaida kiképzési kézikönyve (az ún. Az Afgán Dzsihád Enciklopédiája).
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egy olyan programot kell írni, amely „életben tartja” ezeket a tárhelyeket. A legtöbb e-mail-levelezést biztosító 
szolgáltató ugyanis kiköti, hogyha 90 napig nem látogatják a postafiókot, akkor megszűnteti annak a működését. 
A Hamász aktivisták is előszeretettel használják az ilyen „alvó postafiókokat” a csevegő szobák mellett. Ezeken 

az email-tárhelyeken osztották meg egymással a Gázában, a Nyugati Parton, Libanonban és Izraelben tervezett 

merényletet koordinálásához szükséges térképeket, fotókat, technikai részleteket, a robbanószerek használatáról 

szóló leírásokat. [8]

KÖVETKEZTETÉSEK 

Az Internet egyre inkább a terrorista tevékenységek melegágyává válik. Hiába folynak katonai harcok többek kö-

zött Irakban a szélsőséges csoportok ellen, egyre inkább a kibertér válik a legaktívabb fronttá. A világháló előnyeit 

a terroristák már jóval korábban felfedezték, mint ahogy erre a hírszerző-, és titkosszolgálatok fényt derítettek, 

nagy valószínűség szerint azért, mert a „felderítő és elhárító szervezetek” nem fordítottak időben kellő figyelmet 

arra, hogy az Internet nyújtotta hétköznapi funkciók akár a terrorizmus szolgálatába is állíthatóak. A terrorista 

szervezetek virtuális hatalmát már képtelenség megdönteni, a biztonsági hivatalok most már csak arra a feladatra 

összpontosíthatnak, hogy ― képességüket egyre fejlesztve ― minél inkább megfigyeljék a világhálón folyó terro-

rista tevékenységeket. 
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INTERNETES KÉPEK FORRÁSA 

1. kép: http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=104530750 

2. kép: http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=104843273
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