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چىیدُ:
پیطشفت  ٚتٛسؼ ٝفٙبٚسی دس سالحٞب  ٚحسبسٞٝبی ٘ػتضذ ٜثش سٚی سىٞٛبی
(یٍبٖٞبی ضٙبٚس  ٚپشٚاصی) ٘یشٞٚبی دسیبیی ،سٚصثٝسٚص ضشایظ خذیذی سا دس دسیب
ایدبد ٔیوٙذ .لذست وطف حسبسٞٝب ،افضایص ثشد سالحٞب ٔ ٚب٘ذٌبسی سىٞٛبی
پشتبة آٟ٘ب دس دسیب ثبػثٌشدیذٜاست أىب٘بت ثىبس ٌشفتٝضذ ٜدس ػّٕیبتٞبی دسیبیی
دس سغح  ٚصیشسغح دسیبٞب ٌستشش ٚسیؼی داضت ٝثبضٙذ .اصایٗس ،ٚأشٚص ٜضبٞذ
ٌستشش غح٘ ٝٙجشد دس دسیب ثٛد ٚ ٜثبِغجغ فشٔب٘ذٞبٖ ػّٕیبتی ثب ضشایظ خبظ ٚ
پیچیذٜای ثشای وست  ٚاسائ ٝتػٛیش ػّٕیبتی ٔٛاخٝا٘ذ و ٝدس غٛست ػذْ تجبدَ ث-ٝ
ٔٛلغ  ٚدلیك اعالػبت ٘یشٞٚبی خٛدی ،دضٕٗ ٙٔ ٚغمٝػّٕیبت ثیٗ یٍبٖٞبی ػُٕ-
وٙٙذٛٔ ،ٜفمیت دس ػّٕیبت  ٚسسیذٖ ث ٝاٞذاف ٔأٔٛسیت ثب چبِصٞبی ثضسي سٚثشٚ
خٛاٞذ ضذ .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ٔٛاسد ،ایٗ ٔمبِ ٝثش آٖ است ساٞجشدٞبی ضجىٔٝحٛس ضذٖ
 ٚاستفبد ٜاص فٙبٚسیٞبی اعالػبتی  ٚضجىٝای سا ثشای افضایص لبثّیتٞبی ػّٕیبتی
٘یشٚی دسیبیی ثشسسی ٕ٘بیذ.

ٍاضگاى ولیدی:
ػّٕیبت ضجىٔٝحٛس ،ا٘تمبَ ،فٙبٚسیاعالػبت٘ ،یشٚی دسیبیی

 -1عضو هیئت علمی دانشگبه فرمبندهی و ستبد ارتش جمهوری اسالمی ایران
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همدهِ
ػٙػش ٕٟٔی و ٝدس تٕبْ ٘جشدٞبی ثطشی ٔٛخت ثشتشی یهعشف ثشعشف ٔمبثُ ضذ ٜاست،
داضتٗ اعالػبت وبفی اص ٔٛلؼیت ٚ ٚضؼیت ٘یشٞٚبی خٛدی ٘ ٚیشٞٚبی دضٕٗ دس ٔیذاٖ
٘جشد است .داضتٗ اعالػبت وبفی اص ٚضؼیت ٘یشٞٚبی د ٚعشف ،أىبٖ عشحسیضی ٔٙبست سا
ثشای تحشّن ثٛٔٝلغ ٘ ٚطبٖ دادٖ ٚاوٙص ثدب ث ٝػّٕیبت دضٕٗ فشأ ٓٞیآٚسد.
فٗآٚسی اعالػبت ثب ثٟشٌٜیشی اص پیطشفتٞبی فٛقاِؼبدٜای و ٝدس سیضپشداص٘ذٜٞب ثٚ ٝخٛد
آٔذ٘ ٚ ٜیض وبسثشدٞبی ضٍشفی و ٝدس ٔخبثشات ،ثٚٝیژ ٜدس پشداصش اعالػبت وستضذ ٜاست،
فشغتٞبی خذیذی سا ثشای ثٟجٛد  ٚاستمبی ضیٜٞٛبی استفبد ٜاص اعالػبت فشا ٓٞسبختٝ
استٍ٘.بٞی ث ٝس٘ٚذ تىبُٔ ٔٛضٛع ٘طبٖ ٔیدٞذ و ٝغح٘ٝٙجشد دس ػّٕیبتٞبی دسیبیی
دچبس تحٛالت ػظیٓ ٌشدیذ ٜاست .ایٗ تحٛالت اص پیطشفت سشیغ فٙبٚسی دس ثؼذ ٘ظبٔی
٘بضی ٔیضٛد .دس ػّٕیبتٞبی دسیبیی اص ٌزضتٝای ٘ٝچٙذاٖ دٚس ث ٝدِیُ سشػت خبثدبیی
وٓ یٍبٖٞبی ضٙبٚس  ٚثشد وٓ سالحٞب  ٚحسبسٞٝبی وطف  ٚضٙبسبیی٘ ،یشٞٚبی ٔتخبغٓ
ٔدجٛس ثٛد٘ذ تبوتیهٞبیی سا ثشای ٘ضدیهضذٖ اتخبر ٕ٘بیٙذ تب ثتٛا٘ٙذ دضٕٗ سا ضٕٗ
ضٙبسبیی ٔٛسد اغبثت لشاس دٙٞذ .ثٕٞٝیٗ خبعش یه فطشدٌی خبغی دسغح٘ ٝٙجشد دس دسیب
ایدبد ٔیضذ ٌ ٚستش ٜایٗ غحٔ ٝٙتأثش اص ایٗ ثشد ٚسؼت چٙذا٘ی ٘ذاضت .وٕی ٚسؼت ٚ
وٙذی سشػت خبثدبیی ،فشغت ثیطتشی سا دس اختیبس فشٔب٘ذٞبٖ غح٘ ٝٙجشد لشاس ٔیداد تب
ثتٛا٘ٙذ ثش اسبس اعالػبت دسیبفتی تػٕیٕبت تبوتیىی  ٚػّٕیبتی خٛد سا اتخبر ٕ٘بیٙذ.
(ٔحٕذی )274 ،1385 ،ثٙبثشایٗ ٞشچ ٝفٙبٚسی دس اثؼبد ٔختّف ٘ظبٔی پیطشفت ٕ٘ٛد ثٝ
ٕٞبٖ ٘سجت ٘یض ٘یشٞٚبی ػُٕوٙٙذ ٜثشای دٚسی اص دس تیشسس دضٕٗ لشاس ٌشفتٗ ،ثیطتش دس
پ ٟٝٙدسیبٞب ٌستشش  ٚفشغت تػٕیٌٓیشی فشٔب٘ذٞبٖ ػّٕیبتی وبٞص یبفت ،تب خبیی وٝ
أشٚص ٜغح٘ ٝٙجشد دس دسیب ثسیبس ٌستشد ،ٜسیبَٔ ،تغیش  ٚپیچیذٌ ٜشدیذ ٜاست .ایٗ
دسحبِیو ٝاست و ٝػّٕیبتٞبی ٔطتشن ایٗ پیچیذٌی سا افضایص داد ٜاست .أشٚص ٜیه
٘یش ٚثٝتٟٙبیی لبدس ثٝا٘دبْ ػّٕیبت ٘جٛد ٚ ٜثبیذ ثٝغٛست ٔطتشن ثب دیٍش ٘یشٞٚبی ٘ظبٔی
ٔأٔٛسیت خٛد سا اخشا ٕ٘بیذ .فشٔب٘ذٞی ٔیتٛا٘ذ ٔأٔٛسیت خٛد سا دس ایٗ ٔحیظ ٔطتشن ثب
ٔٛفمیت ا٘دبْ دٞذ و ٝثتٛا٘ذ ثب سشػت ثیطتشی تػٕیٓ غحیحی اتخبر ٕ٘ٛد ٚ ٜاٞذاف
ٔٛسد٘ظش خٛد سا ٟٔٙذْ ٕ٘بیذ  ٚایٗ ٍٔش ثب تجبدَ ثٛٔٝلغ ،غحیح  ٚلبثُاعٕیٙبٖ اعالػبت
ثیٗ أىب٘بت ث ٝوبس ٌشفتٝضذ ٜدس ػّٕیبت ٔیسش ٕ٘یٌشدد٘ .یشٚی دسیبیی ثشایایٙى ٝضشایظ
روشضذ ٜسا ثشای فشٔب٘ذٞبٖ ػّٕیبتی خٛد ثشلشاس ٕ٘بیذ تب آٟ٘ب ثتٛا٘ٙذ ٕٛٞاس ٜیه تػٛیش
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سٚضٗ اص غح ٝٙػّٕیبت سا دس اختیبس ػٙبغش ضشوتوٙٙذ ٜلشاس دٙٞذ ثبیذ ساٞجشدی سا اتخبر
ٕ٘بیذ تب ثب ػجٛس اص سٚشٞبی ٔؼٕ ،َٛفٙبٚسی اعالػبت  ٚضجى ٝسا ثشای افضایص لبثّیتٞبی
ػّٕیبتی خٛد ثٝخذٔت ثٍیشدٕٞ(.بٖ)185 :
زٍش تحمیك
ایٗ تحمیك ث ٝسٚش تٛغیفی ثٛد ٚ ٜثب استفبد ٜاص سٚش وتبثخب٘ٝای اعالػبت  ٚدادٜٞب
ٌشدآٚسی  ٚث ٝسٚش تحّیُٔحتٛا اعالػبت تدضیٚٝتحّیُ ٌشدیذ ٜاست.
هثاًی ًظسی
 تؼسیف ػولیات ضثىِ هحَز

ایٗ ثسیبس ٔ ٟٓاست و ٝیه فٔ ٟٓتؼبسف دس استجبط ثبایٙىٔ ٝؼٙی ٔ ٚف ْٟٛضجىٔٝحٛس ٚ
ٚیژٌی آٖ دس ٔحیظ ٔطتشن چیست ایدبد ضٛد .ثیطتش اص آٖ ،ثبیذ ایٗ ٘تیدٌ ٝشفت ٝضٛد
و ٝآ٘چ ٝثٝػٛٙاٖ یه اغُ سبصٔب٘ی اتخبر ٔیضٛد ،ایٗ ٔف ْٟٛثبیذ ثشای  ٕٝٞػّٕیبتٞبی
٘یشٞٚبی ٘ظبٔی دس صٔبٖ غّح ٕٞب٘ٙذ صٔبٖ خ ًٙوبسثشد داضت ٝثبضذ .ثٙبثشایٗ ثش اسبس
تحمیك  ٚثشسسیٞب ػّٕیبت ضجىٔٝحٛس ثٝػٛٙاٖ یه ػّٕیبت٘ظبٔی تؼشیفضذ ٜاست وٝ
ثشای دستیبثی ث ٝاٞذاف ٔأٔٛسیت ثٝعٛس ٔؤثش  ٚثیسبثمٙٞ ،ٝش استخشاج اعالػبت ٚ
ثٝوبسٌیشی فٙبٚسی ضجى ٝثشای یىپبسچٝسبصی تػٕیٌٓیشٞب ،حسبسٞٝبی ٚضؼیتی ٞ ٚذف-
یبة٘ ،یشٞٚب  ٚسالحٞب و ٝثٝغٛست ٌستشد ٜدرون یه سیستٓ ٚسیغ ثب سبصٌبسی ثبال
پشاوٙذٜضذٜا٘ذ سا داسد(Naval Studies Board, 2007, p1) .


اًتظاز ٍ اّویت ػولیات ضثىِهحَز

دس ػّٕیبت ضجىٔ ٝحٛس داضتٞ ٝبی ٘یشٚی دسیبیی ثشای اخشای یه ٔأٔٛسیت اص عشیك وبسثشد
اثضاسٞبی ٔذسٖ  ٚاستفبد ٜاعالػبت  ٚضجى ٝاعالػبتی خٟت وست ،تدضیٚٝتحّیُ ،ا٘تطبس ٚ
استفبد ٜثٔ ٓٞ ٝتػُ ٞستٙذ .خٕغآٚسی ،استخشاج ٚ ،اسسبَ اعالػبت دسثبس ٜدضٕٗ ٚ
ٔحیظ ػّٕیبتی ٕٛٞاس ٜداسای إٞیت حیبتی ثشای ٞذایت ػّٕیبت ٘ظبٔی ثٛد ٜاست .أشٚصٜ
اثضاسٞب ثشای ا٘دبْ ایٗچٙیٗ الذأبتی خیّی لذستٕٙذ ضذٜا٘ذ ثٌٝ٘ٛٝای و ٝآٟ٘ب اص تٛإ٘ٙذی
سىٞٛبی پشتبة  ٚسالحٞب ثٝػٛٙاٖ ٚسبیُ اغّی لذستسصٔی ٘یشٚی دسیبیی سجمتٌشفتٝا٘ذ.
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝدس ضىُ(ٔ )1طبٞذٔ ٜیضٛد دس ػّٕیبت سىٔ ٛحٛس ٞش سى ٛثشای دسیبفت
اعالػبت ث ٝحسبسٞ ٝبی ٔتؼّك  ٚدس دستشس خٛد ٔتىی ٚ ٚاثست ٝثٛد ٚ ٜثبیذ اعالػبت
دسیبفتی سا تحّیُ  ٚثشای ٚاٌزاسی سالحٞبیی ؤ ٝتؼّك ث ٝخٛد یب حٛصٔ ٜأٔٛسیتی خٛد ٔی-
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ثبضذ ،الذاْ ٕ٘بیذِ .زا أىبٖ تجبدَ اعالػبت ثب یٍبٖٞبی ٕٞدٛاس دس غح٘ ٝٙجشد ٚخٛد
٘ذاضت ٚ ٝیىپبسچٍیٓٞ ،افضایی  ٚثٟشٌٜیشی اص تٛإ٘ٙذیٞبی یىذیٍش دس سغح پبییٙی خٛاٞذ
ثٛد .دسحبِیو ٝدس ػّٕیبت ضجىٔ ٝحٛس سىٞٛب لبدس ث ٝتسٟیٓ دادٜٞب  ٚاعالػبت ثٛدٚ ٜ
أىبٖ ٚاٌزاسی سالح  ٚثٟشٌٜیشی اص تٛإ٘ٙذیٞبی ػّٕیبتی یىذیٍش افضایص ٔییبثذ .دس
ػّٕیبت سىٔٛحٛس یه تػٛیش ٔطتشن ػّٕیبتی اص غح ٝٙػّٕیبت ایدبد ٕ٘یضٛد  ٚحتی اٌش
ایٗ ضشایظ تٛسظ یه سبٔب٘ ٝوٙتشَ  ٚفشٔب٘ذٞی سدٜثبالتش ثشلشاس ٌشدد ،وبسایی ػّٕیبت
ضجىٔ ٝحٛس سا و ٝیه تػٛیش ٔطتشن ػّٕیبتی سا دس غح٘ ٝٙجشد ثشای ػٙبغش ضشوتوٙٙذٜ
ٟٔیب ٔیوٙذ ٘خٛاٞذ داضتِ .زا ٔطبٞذٔ ٜیضٛد و ٝفٙبٚسی اعالػبت تأثیش خیّی ٚیژٜای ثش
ٔف ْٟٛػّٕیبت ضجىٔ ٝحٛس داسد .دس ػّٕیبت سىٔ ٛحٛس لبثّیت دسیبفت  ٚدسٌیشی ٔتىی ثش
سبٔب٘ ٝسالح سى( ٛیٍبٖ) است .دس ایٗ حبِت تٛإ٘ٙذی ٔحذٚدی ثشای سالح دس دسٌیش
ٕ٘ٛدٖ اٞذاف ٚخٛد داسد .صیشا فمظ ٔیتٛا٘ذ اص آٌبٞی اص ٚضؼیتی و ٝتٛسظ حسبسٞٝبی
خٛد سى ٛایدبدضذ ٜاست استفبدٕ٘ ٜبیذ .دس ػّٕیبت ضجىٔ ٝحٛس حسبسٞٝب ٚ
ضّیهوٙٙذٜٞب اص عشیك یه ضجى ٝثٔ ٓٞ ٝتػُ ٞستٙذ .سالحٞب ٔیتٛا٘ٙذ ثش اسبس آٌبٞی
اص ٚضؼیتی و ٝثٚٝسیّ ٝدیٍش سىٞٛب ث ٝاضتشان ٌزاضتٝضذ ٜاست ثب اٞذاف دسٌیش ض٘ٛذ.
دس٘تید ٝلذست سصٔی ٔیتٛا٘ذ ثب سبٔب٘ ٝسالح وٕتشی ث ٝوبس ٌشفت ٝضٛد .ایٗ ثذیٗ ٔؼٙی
ٕ٘یثبضذ و ٝاٞذاف ث ٝعٛس ٘ٛثتی  ٚثذ ٖٚاخبص ،ٜفمظ ث ٝخبعش ایٙى ٝحسبسٞٝب  ٚسالحٞب
ثب ٓٞتؼبُٔ داس٘ذ دسٌیش ٔیض٘ٛذ .وٙتشَ ،پبیٝای ثشای اعٕیٙبٖ اص ایٙى ٝاٞذاف ثش اسبس
عشح ػّٕیبتی دسٌیش ٌشدیذٜا٘ذٔ ،یثبضذ .ضبیذ ثضسٌتشیٗ ٚخ ٝتٕبیض ثیٗ ػّٕیبت ضجىٝ
ٔحٛس ثب سىٔ ٛحٛس دس چٍٍ٘ٛی اتػبَ ثیٗ حسبس ،ٝضّیهوٙٙذ ٚ ٜتػٕیٌٓیش٘ذ ٜثبضذ .دس
ػّٕیبت سىٔ ٛحٛس ایٗ س ٝثٝغٛست ٔٙغمی  ٚفیضیىی ثٔ ٓٞ ٝتػُ ضذٜا٘ذ دسحبِیو ٝدس
ػّٕیبت ضجىٔ ٝحٛس ایٗ داضتٞٝب اص  ٓٞخذاضذ ٚ ٜسپس اص عشق ٔختّف ثٔ ٓٞ ٝتػُ
ضذٜا٘ذ .ثٕٞٝیٗ خبعش دس غح ٝٙػّٕیبت أشٚصی ضجى ٝیه تشویتوٙٙذ ٜلذست
لبثُٔالحظٔ ٝحسٛة ٔیضٛد)Haig zsolt; 2011; p245( .
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ضىُٔ (1مبیس ٝػّٕیبت ضجىٔٝحٛس ثب سىٔٛحٛس)(Naval Studies Board;2007; p27

ثذیٗ ٌ ٝ٘ٛاست و ٝػّٕیبتٞبی ضجىٔٝحٛس یه عشاحی ٘یشٚی خذیذ  ٕٝ٘ٛ٘ ٚػّٕیبتی ثشای
٘یشٞٚبی دسیبیی اسائٔ ٝیدٙٞذ .ثٝػجبستدیٍش تٛسؼ ٝفٙبٚسی اعالػبتی  ٚتسّیحبتی سبختبس
خذیذی اص ٘یشٚی دسیبیی سا ثشای پیبدٜسبصیٞبی تبوتیهٞبی ٔٛسد٘یبص دس غح ٝٙػّٕیبت
ٔیعّجذ.
دس ػّٕیبتٞبی ضجىٔٝحٛس ٘یشٚی دسیبیی  ٚػٙبغش دیٍش ٘یشٞٚب ثٝػٛٙاٖ یه سبٔب٘ ٝضجىٝای
یىپبسچٔ ٚ ٝطتشن سبصٔبٖدادٔ ٜیض٘ٛذ و ٝلبدس خٛاٙٞذ ثٛد خیّی سشیؼتش ،ضذیذتش  ٚثب
غشفٝخٛیی ثیطتش دس لٛا اصآ٘چ ٝلجالً ٕٔىٗ ثٛد ٜاست ث ٝاٞذاف ٔأٔٛسیت دست یبثٙذ.
پشٚاضح است و ٝایٗ سبٔب٘ ٝیىپبسچٔ ٚ ٝطتشن اص ٞش ٘یشٚی دسیبیی ٘ ٚیشٚی ٔطتشوی وٝ
دسٌزضت ٝثٛد ٜاست پیچیذ ٜتش خٛاٞذ ثٛد .ثشای ػجٛس ٘یشٚی دسیبیی  ٚتفٍٙذاساٖ دسیبیی ثٝ
ػّٕیبت ضجىٔ ٝحٛس ٘یبصٔٙذ است و ٝثسیبسی اص ٔسیشٞبی سٙتی تٛسؼٝیبفت ٚ ٝػّٕیبتٞب ثب
تٛخ ٝث ٝسٚشٞب ٔ ٚفبٞیٓ ػّٕیبتی خذیذ تغییش یبثٙذ(Naval Studies Board;2007;p2).
خَاظ ًیسٍی دزیایی دز ػولیات ضثىِ هحَز

خبغیت وّیذی ػّٕیبت ضجىٔ ٝحٛس تٛإ٘ٙذی ثیسبثم ٝثشای پطتیجب٘ی اعالعسسب٘ی خٛة ٚ
ایدبد ثستش ٔٙبست تػٕیٌٓیشی سشیغ ثشای فشٔب٘ذٞبٖ ٘یشٚی دسیبیی دس تٕبٔی سغٛح ثب
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یه سبٔب٘ٙٔ ٝؼغف  ٚاستجبعبت فشٔب٘ذٞی اتخبرضذ ٜاست .صیشسبخت  ٚضجى ٝاعالػبت دس
آ٘چ ٝػٙبغش ٘یشٚی دسیبیی سا دسثش خٛاٞذ ٌشفت سبصٌبسی  ٚا٘غجبق پٛیبیی سا ثشای ٚضؼیت-
ٞب ٘ ٚیبصٞبی ٔیذاٖ ٘جشد ٍٙٞبٔیو ٝآٟ٘ب پذیذاس ٔیض٘ٛذ لبدس ٔیسبصد .سالحٞبی چٙذٌب٘ٝ
و ٝث ٝفبغّٞٝبی صیبد اص  ٓٞلشاسٌشفتٝا٘ذ لبدس خٛاٙٞذ ثٛد ثٔٝب٘ٙذ یه سبٔب٘ٔ ٝذاسثست ٝثب
یه سشػت  ٚاعٕیٙبٖ ٔطبث ٝوٚ ٝیژٌیٞبی تشویجبت سىٛی پشتبة سالح ٚاحذ سا داس٘ذ
ػُٕ وٙٙذ .ثب تٛخ ٝثٔ ٝحذٚدیتٞبی فیضیىی صٔبٖ ٔٛسد٘یبص ثشای خبثدبیی ،ثشد سالح ٚ
سشػت ،فشٔب٘ذٞبٖ ٘یش ٚو ٝثٝسٚش ضجىٔ ٝحٛس ػُٕ ٔیوٙٙذ لبدس خٛاٙٞذ ثٛد آتص ٔ ٚب٘ٛس
٘یشٞٚبیی سا و ٝثٝعٛس ٚسیغ ٌستششیبفتٝا٘ذ دس صٔبٖ ٔ ٚىبٖ ٔطخع ٔتٕشوض ٕ٘بیٙذ.
٘یشٞٚب لبدس خٛاٙٞذ ثٛد ثٝدلتی و٘ ٝیبص ثٛد ٜاست ثشای ضٙبسبیی  ٚدسٌیشی ٘یشٞٚبی دضٕٗ
 ٚاٞذاف ٚیژ ٜثب حذالُ تّفبت  ٚوٕتشیٗ غذٔبت ث ٝغیش٘ظبٔیبٖ دست پیذا وٙٙذ .آٟ٘ب لبدس
خٛاٙٞذ ثٛد دس یه ٔدٕٛػ ٝثٌٝ٘ٛٝای ػُٕ وٙٙذ و ٝثتٛا٘ٙذ ثش تٛإ٘ٙذیٞبی دضٕٗ ثشای
خٌّٛیشی اص الذاْ یب پبسخٍٛیی ثٍٙٞ ٝبْ ثشای دٚسی اص ضىست فبئك آیٙذ .ثشای تٛسؼ ٝایٗ
ٚیژٌی ٞب  ٚخػٛغیبت ػّٕیبت ضجىٔ ٝحٛس ،اعالػبت  ٚفٙبٚسی ضجى ٝثشای دستیبثی ثٝ
آ٘چ ٝدس صیش ٔیآیذ ثىبس ٌشفتٔ ٝیضٛد(Naval Studies (Board;2007; p4:
 دا٘ستٗ ایٙى٘ ٕٝٞ ٝیشٞٚبی خٛدی ،ثیعشف ،تأسیسبت ٘ ٚیشٞٚبی دضٕٗ  ٚسىٞٛبی
پشتبة ثب تٛخ ٝثٔ ٝختػبت ٔؼٕ َٛصٔبٖ ٔ ٚىبٖ ودب ٞستٙذ  ٚاستفبد ٜدسصٔبٖ اص دا٘ص
ثشای تأثیش ٘ظبٔی دِخٛا.ٜ
 تسٟیٓ اخجبس پشداصشضذ ٜدس ٔیبٖ ٘یش ٚثٚٝسیّ ٝتػٕیٌٓیشٞب دس سغٛح ٔختّف
فشٔب٘ذٞی ٕٞبٌٖ ٚ ٝ٘ٛصٔب٘ی و٘ ٝیبص داس٘ذ.
ٕٞ بٍٙٞی  ٕٝٞأىب٘بت (و ٝخیّی ٌستششیبفتٝا٘ذ) ،حسبسٞٝب ،سالحٞب  ٚیٍبٖٞبی
ضٙبٚس ثشای ػُٕ ثٝػٛٙاٖ یه یذ ٚاحذ
 اعٕیٙبٖ اص ایٙى ٝاعالػبتی و ٝخٕغآٚسی  ٚپخصضذ ،ٜثٍٙٞ ٝبْ  ٚدلیك ثٛدٚ ٜ
ٔٛضٛػی ثشای لغؼی ،ا٘حشاف  ٚاص ثیٗثشدٖ اص عشیك دضٕٗ ٚخٛد ٘ذاسد.

اجتٌابًاپریسی ػولیات ضثىِهحَز
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 ٓٞثٝخبعش فطبس تٟذیذات دس سغح ٌستشد ٓٞ ٚ ٜخبرث ٚ ٝوطص فشغتٞبیی و ٝاعالػبت
 ٚفٙبٚسی ضجى ٝاسائٔ ٝیدٞذ ،تٛسؼ٘ ٝیشٞٚبی دسیبیی دس ٔسیش ػّٕیبتٞبی ضجىٔٝحٛس
اختٙبة٘بپزیش است .آ٘چٝو ٝدس ادأٔ ٝیآیذ ثٝػٛٙاٖ دضٕٙبٖ ثبِم٘ ٜٛیشٞٚبی دسیبیی ٞستٙذ.
ٔٛضهٞبی ساداسٌشیض ضذوطتی ،صیشدسیبییٞبی ثیغذاتش ،دفبع ٛٞایی ثشد ثّٙذ ثٕٞٝشاٜ
أىب٘بت ضذ ساداسٌشیضی ،غح٘ٝٙجشد ٔٛضهٞبی ساداسٌشیضی ؤٕ ٝىٗ است ث ٝوالٞهٞبی
ضیٕیبییٔ ،یىشٚثی یب حتی ٞستٝای ٔدٟض ثبضٙذ ،پٟٙبٖوبسی ٘یشٞٚبی غیشلب٘٘ٛی ،تشٚسیستی ٚ
ٔدشْ دس اختٕبػبت غیش٘ظبٔی  ٚتٛإ٘ٙذیٞبی ػّٕیبت سبیجشی.
یه تسّسُ دس چٙیٗ تٟذیذاتی فمظ ٔیتٛا٘ذ ثب ث ٝاضتشان ٌزاضتٗ اعالػبت خٕغآٚسی-
ضذ ٜثٚٝسیّ ٝأىب٘بت ٌستششیبفتٚ ٝسیغ  ٚتشویت ایٗ اعالػبت ثشای سبختٗ یه تػٛیش
تبوتیىی  ٚػّٕیبتی ثشای تػٕیٌٓیشٞب ٘یش ٚدفغ ٌشدد٘ .یشٚیی و ٝلبدس ث ٝپبسخٍٛیی آفٙذی
یب الذاْ پیصدستب٘ ٝثش دضٕٗ دس حذالُ صٔبٖ ٔیثبضذ .فٙبٚسی ضجى ٚ ٝاعالػبت ایٗچٙیٗ
اضتشاوی سا ٕٔىٗ ٔیسبصد .ثؼال ،ٜٚا٘تظبس ٔیسٚد ثشتشی آیٙذ ٜدس ثٟشٜثشداسی اص فٙبٚسی،
فشغت سبخت ٘یشٚی دسیبیی و ٝلبدس خٛاٞذ ثٛد ػّٕیبتٞبی ٔطىُ  ٚضذیذ ثش پبیٝ
ٔٛفمیت ٔٛسد ا٘تظبس دس ٔأٔٛسیت سا ا٘دبْ دٞذ(D. Paul K, 2012, p92) .
اًتمال تِ ًیسٍی دزیایی ضثىِ هحَز
ثشای دستیبثی ث٘ ٝیشٚی دسیبیی و ٝلبدس ثبضذ ٔأٔٛسیتٞب سا ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝدس ثبال تٛغیف
ضذ ا٘دبْ دٞذ ٘یبصٔٙذ سٞجشی  ٚفشٔب٘ذٞی آٌب ٜدس سغٛح ثبالٔ ،ف ْٟٛخذیذ ػّٕیبت  ٚیه
صیشسبخت ٔطتشن اعالػبت ثبلبثّیت اعٕیٙبٖ ،دلیك  ٚیىپبسچٍی اعالػبتی و ٝدس آٖ
خشیبٖ داسد  ٚیه ٔسیش یىپبسچ ٝثشای ضىٌُیشی ٘یشٚی دسیبیی خٛاٞذ ثٛد.
سٞجشی ػبِی ثبیذ ف ،ٟٓتأییذ  ٚپطتیجب٘ی ٔذأٚص اص ٔف ْٟٛػّٕیبت ضجىٔ ٝحٛس دس ٘یشٚی
دسیبیی سا داضت ٝثبضذ .ثٝػجبست دیٍش ٔطبسوت آٖ دس پطتیجب٘ی ثشای تغییشات دس استجبعبت
فشٔب٘ذٞی ثٝػٛٙاٖ سبختبس فشٔب٘ذٞی  ٚاعالػبت ٘یشٚی دسیبیی ٔٙتح ضذ ٜاص اِضأبت ػّٕیبت
ضجىٔ ٝحٛس ،اختٙبة٘بپزیش است .دس ایٗ غٛست ٘یشٚی دسیبیی یه ٘یشٚی ساٞجشدی ٚ
آسیت٘بپزیش تّمی خٛاٞذ ضذ دس ایٗ صٔی ٝٙآیتاهلل سیذ ػّی خبٔٝٙای چٙیٗ ٔیفشٔبیٙذ:
«٘ ...یشٚی دسیبیی سا ثیطتش ث ٝیه ٘یشٚی ػّٕیبتی ،چ ٝػّٕیبت ٘ظبٔی  ٚچ ٝػّٕیبت
فٙی تجذیُ وٙیذٔ .یتٛا٘یٓ ٘یشٚی دسیبیی وبٔالً وبسآٔذ  ٚلٛی ٔ ٚسّظ ٔ ٚبی ٝافتخبس
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داضت ٝثبضیٓ چیضی و ٝاثشلذستٞب اص آٖ ثٝضذت ثیٕٙبوٙذٔ( ».مبْ ٔؼظٓ فشٔب٘ذٞی
وُ لٛا )64/4/8
«ٔب ظشفیت صیبدی ثشای لٛیضذٖ  ٚثضسيضذٖ ٘یشٞٚبی ٔسّحٔبٖ اصخّٕ٘ ٝیشٚی
دسیبیی داسیٓٔ .سئّ ٝسبص٘ذٌی ٍٟ٘ ٚذاسی  ٚثبصسبصی اثضاسٞب  ٚضٙبٚسٞب یىی اص آٖ
٘ىبت ٔ ٟٓاست .ایٗ تالشٞب سا افضایص دٞیذ ٔ ٚضبػف وٙیذٔ( ».مبْ ٔؼظٓ
فشٔب٘ذٞی وُ لٛا )69/9/24
«ثٛٔ ٝلؼیت صٔب٘ی ٍ٘ب ٜوٙیذ  ٚخبیٍب٘ ٜیشٚی دسیبیی سا ٔحبسجٕ٘ ٝبییذ .ثجیٙیذ ٘مص
٘یشٚی دسیبیی أشٚص دس خًٞٙبیی و ٝپیص ٔیآیذ چیست  ٚخ ٝوبس ثبیذ ثىٙذ».
(ٔمبْ ٔؼظٓ فشٔب٘ذٞی وُ لٛا )86/9/7
« وطٛس ٔب یه وطٛس دسیبیی است .ایٗ وطٛس دسیبیی ،احتیبج ث ٝیه ٘یشٚی دسیبیی
حمیمتبً ثشخستٕٔ ٚ ٝتبص داسد؛  ٚایٗ حتٕبً ث ٝدست خٛاٞذ آٔذٔ( ».مبْ ٔؼظٓ
فشٔب٘ذٞی وُ لٛا )88/11/30
هفَْم ػولیات:

ػّٕیبت دس آ٘چ ٕٝٞ ٝػٙبغش ٘یش ٚثٝعٛس تٍٙبت ًٙدس آٖ دسٌیش ٞستٙذ  ٚثٝػٛٙاٖ یه
سیستٓ ٚاحذ ثب یه ضجى ٝاعالػبت  ٚفشٔب٘ذٞی ٔطتشن ػُٕ ٔیوٙٙذ ،دس سشػت ٚ
خػٛغیبت اخشایی ثب آ٘چ ٝدسٌزضت ٝدس خشیبٖ ثٛد ٜاست ٔتفبٚت ٔیثبضذ.خشیبٖ اعالػبت
اص ٔٙبثغ چٙذٌب٘ ٝفشٔب٘ذٞی ،سّسّٔٝشاتت فشٔب٘ذٞی سصٔی سا ثب تٛخ ٝث ٝعشحٞبی اخشای
ٔأٔٛسیت  ٚلٛاػذ دسٌیشی ث ٝسٕت تختثٛدٖ ٔیثشد .ثٌٝ٘ٛٝای و ٝتٕبْ ػّٕیبتٞبی ٘ظبٔی
حبَ  ٚآیٙذ ٜدس صٔبٖ غّح  ٚخ ًٙحتی صٔب٘ی و٘ ٝیشٚی دسیبیی  ٚتفٍٙذاساٖ دسیبیی تٟٙب
٘یشٞٚبی ٘ظبٔی ػُٕوٙٙذ ٜدس یه ٔٙغمٞ ٝستٙذ ،ثٝغٛست ٔطتشن خٛاٙٞذ ثٛد .ضجىٝ
اعالػبت  ٚحسبسٞٝبیی و٘ ٝیشٞٚب ث ٝآٖ ٔتػُ ٞستٙذ ثب أىب٘بت اعالػبتی اص دیٍش ٘یشٞٚب ٚ
ٔٙبثغ ّٔی استجبط داخّی خٛاٙٞذ داضت.
شیسساخت اطالػات ٍ فسهاًدّی هطتسن

ػّٕیبتٞبی ضجىٔ ٝحٛس ٘یبصٔٙذ صیشسبختی ٞستٙذ وٝ٘ ٝفمظ وبسثشی  ٚا٘تمبَ اعالػبت سا
پطتیجب٘ی وٙذ ثّى ٝػّٕىشد ٚالؼی فشٔب٘ذ ٜسا ثشای حفظ ػٙبغش ضجى ٝدس وٙبس یىذیٍش ٚ
ٞذایت ػّٕیبت ٔشتجظ آٟ٘ب ثٝػٛٙاٖ یه سبٔب٘ ٝیىپبسچ ٝپطتیجب٘ی ٔیٕ٘بیذ .ثب تٛخ ٝثٝ
ٔف ْٟٛػّٕیبت ضجىٔ ٝحٛس ،ایٗ صیشسبخت ضبُٔ اتػبالتثذ٘ ٝاستجبعی (ٔخبثشات) ،تشٔیٙبَ-
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ٞب ،پشداصضٍشٞبی ٔشوضی ،استب٘ذاسدٞبی ٌستشد ،ٜلٛا٘یٗ  ٚسٚشٞب و ٝخشیبٖ اعالػبت خبْ،
پشداصشضذٞ ٚ ٜذایت سا دس تٕبٔی سغٛح فشٔب٘ذٞی یٍبٖٞبیی و ٝدسٌیش ػّٕیبت ٞستٙذ
لبدس ٔیسبصد .ایٗ صیشسبختٞب دس ٘یشٚی دسیبیی اسبسبً ثبیذ ثٝػٛٙاٖ یه ثخص وٕٞ ٝب٘ٙذ
یه صیشسبخت ٚاحذ ثشای اعٕیٙبٖ اص سبصٌبسی  ٚػّٕىشد ٔٙبست دس٘ٚی دس  ٕٝٞلسٕتٞب
ػُٕ ٔیوٙٙذ ث ٝصیشسبختٞبی ٔطتشن اعالػبتی ّٔی ٚغُ ض٘ٛذ(Hundley, Richard; .
)2010; p32

دسغٛستیو ٝیه صیشسبخت اعالػبت اص تٛإ٘ٙذی ثبالیی ثشخٛسداس ثبضذ  ٚثتٛا٘ذ تٕبٔی
ػٛأُ غح٘ ٝٙجشد سا پطتیجب٘ی  ٚثٔ ٓٞ ٝتػُ ٕ٘بیذ ثبیذ دس ثشٌیش٘ذ ٜتٕبٔی سغٛح
فشٔب٘ذٞی ثٛد ٚ ٜثتٛا٘ذ تٕبٔی ٘یبصٔٙذیٞبی ضجى ٝػّٕیبتی سا ٔغٕئٗ ثشعشف ٕ٘بیذ .ایٗ
صیشسبخت ثبیذ اعالػبت ٔٛسد٘یبص اػضبی ضجى ٝسا ٔذیشیت  ٚدس اختیبس آٟ٘ب لشاس دٞذ.
(ضىُ)2
فرماندهان

نیروها و

يیژگیَب زیرسبخت شبکٍ فرمبوذَی ي اطالعبت:

سالحها

 در برگرفته تمبم سطًح فرمبوذَبن پبسخگً ي مطمئه -مذیریت اطالعبت تًاومىذ

حساسهها

 پًیب ي خًدسبزمبندٌ استقالل مکبوی رشذ ي تقسیم آزاداوٍ ارتببط بیسیم بب شبکٍ ویريی مشترکآماد و
پشتیبانی

ذخیرهسازی
اطالعات

ضىُ -2سبختبس سبٔب٘ ٝػّٕیبت ضجىٔ ٝحٛس)(Naval Studies Board-p31
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اطویٌاى اطالػاتی ًیسٍی دزیایی ضثىِ هحَز

أشٚص ٜثب ٌستشش سایب٘ ٚ ٝاستفبد ٜاص آٖ دس صٔیٞٝٙبی ٔختّف ٕٞ ٚچٙیٗ ٌستشش
ضجىٞٝبی سایب٘ٝای  ٚاستجبعبت دٚس اعالػبتی٘ ،یبص ث ٝیه سبٔب٘ٔ ٝحبفظتضذ ٜدس ثشاثش
سشلت  ٚدستىبسی دادٜٞب ،ثیص اص ٞش صٔبٖ دیٍش احسبس ٔیضٛد .اصایٗس ٚالصْ است وٞ ٝش
وبسثش سایب٘ ٝثب تٟذیذٞب  ٚالذأبت ٔتمبثُ ٔٛخٛد دس سبٔب٘ٞٝبی سایب٘ٞٝبی ضبُٔ سختافضاس،
٘شْافضاس ،حبفظٞٝب ،دادٜٞب  ٚاضخبظ آضٙب ثبضذ .أٙیت ایٗ حٛصٛٔ ،ٜضٛع ٌستشدٜای است
وٛٔ ٝاسد ٔتؼذدی سا دسثش ٔیٌیشد .سبدٜتشیٗ ضىُ آٖ ،ایٗ است و ٝثٔ ٝشدْ وٙدىب ٚاخبصٜ
٘ذٞذ پیبْٞبیی سا و ٝثشای دیٍشاٖ اسسبَ ٔیضٛد ،ثخٛا٘ٙذ ،اص ثیٗ ثجش٘ذ یب ثشای دیٍشاٖ
اسسبَ وٙٙذ .تؼذادی اص تٟذیذٞبی اعالػبتی اص فشاٚا٘ی سبختبس دس ٘یشٚی دسیبیی٘ ،یبص ٚ
اتىبی ضذیذ ث ٝسبٔب٘ٞٝبی غیش٘ظبٔی ثشای ا٘تمبَ اعالػبت  ٚدادٜٞبی پشداصشضذ ،ٜاحتیبج
ث ٝاضتشان اعالػبت  ٚتىٙیهٞب ثب دیٍش ٘یشٞٚب ٚ ٚخٛد ظشفیتٞبیی ثشای غذٔٝدیذٖ
فؼبِیتٞب ث ٝسجت ٚخٛد خشاثىبساٖ دسٖٚسبصٔب٘ی ؤٕ ٝىٗ است ػٛأُ دضٕٗ ثبضٙذ
ثشٔیخیضد .تٛإ٘ٙذی دضٕٗ دس ٘فٛر ،ثٟشٜثشداسی  ٚاص ثیٗثشدٖ صیشسبختٞبی ضجىٝ
فشٔب٘ذٞی  ٚاعالػبت  ٚاخالَ دس سبٔب٘ ٝاستجبعی ٔیتٛا٘ذ ثب پطتیجب٘ی وبسوٙبٖ خٛدی
تسٟیُ ٌشدد صیشا ٕٔىٗ است تمشیجبً تٕبٔی افشاد ثٝػٛٙاٖ اػضبی ٔطتشن ػُٕوٙٙذٜ
داخّی دس ایٗ صیشسبخت ث ٝضجى ٝدستشسی داضت ٝثبضٙذ(Naval Studies Board;2007;p7).
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝتؼذادی اص افشاد و ٝدستشسیضبٖ دس سبٔب٘ ٝافضایص ٔییبثذ ،خیّی ٔحتُٕ
است و ٝتٕبیُ یب ایٗسٚحی ٝسا داضت ٝثبضٙذ و ٝدس حبِت ٘جٛد وٙتشَ یب دسٌیش ضذٖ دس
خشاثىبسیٔ ،ستؼذ ث ٝثشٌضیذ ٜضذٖ اص عشف دضٕٗ ثبضٙذ .وبسوٙبٖ ثب دستشسی ث ٝسیستٓ-
ٞبی وّیذی یب پبیٍب ٜدادٞ ٜب ٔب٘ٙذ ٔذیشاٖ سبٔب٘ ٝیب أٙیت ،اٞذاف خزاثی ثشای استخذاْ
خٛاٙٞذ ثٛد .یه سا ٜثشای ث ٝحذالُ سسب٘یذٖ ایٗ خغش وبٞص لّٕش ٚدستشسی  ٚوٙتشَ
ٔٛخٛد ثشای ٞش فشد  ٚاستفبد ٜاص د ٚیب چٙذ ٘یشٚی ا٘سب٘ی دس ٚظبیف وّیذی ٔیثبضذ .ایٗ
دس حبِی است و ٝدس ثشخی ٔٛالغ دس ٘یشٚی دسیبیی ،فشد ٚاحذی و ٝثشای اعٕیٙبٖ اص
یىپبسچٍی صیشسبختٞبی اعالػبتی  ٚاعالػبتی و ٝدس آٖ خشیبٖ داسد  ٚثٍٙٞ ٝبْثٛدٖ ٚ
ٔذأٚت خشیبٖ اعالػبت ٔسئِٛیت  ٚاختیبس داضتٝثبضذ ٚخٛد ٘ذاسد(A. David S, 2002, .
)p108
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هسیس یىپازچِ تسای ضىلدادى تِ ًیسٍی دزیایی

ػّٕیبتٞبی ضجىٔٝحٛس  ٕٝٞفؼبِیتٞبی ٘یشٚی دسیبیی  ٚتفٍٙذاساٖ دسیبیی سا اص صٔب٘ی وٝ
اخضاء ٘یش٘ - ٚیشٚی ا٘سب٘ی ٔٛخٛد دس آٖ  ٚضجى ٝاعالػبت ٔٙفػُ  -ثٝػٛٙاٖ یه سبٔب٘ٝ
وبُٔ سفتبس ٔیوٙٙذ پٛضص ٔیدٞذ .دس ایٗ ساستب ٔسیش خذیذ ثشای ضىٌُیشی ٘یشٚی
دسیبیی ٔستّضْ اخشا  ٚسجه  ٚسٍٙیٗ وشدٖٞبی التػبدی دس  ٕٝٞلسٕتٞبی سبٔب٘ٔ ٝب٘ٙذ
سالح ،سىٞٛبی پشتبة (یٍبٖٞبی ضٙبٚس  ٚپشٚاصی)٘ ،یشٚی ا٘سب٘ی C4I ،خٛاٞذ ثٛد  ٚایٗ ثب
ضشایظ ٔشسٌ ْٛزضت ٚ ٝحبَ ،سبد٘ ٜخٛاٞذ ثٛد .ایٙدب ثبیذ سٚاثظ سبصٔب٘ی  ٚتؼذیُٞبی
ٚظیفٝای ثشای ٚفكدادٖ ث ٝضشایظ خذیذ دس ٘یشٚی دسیبیی ٚخٛد داضتٝثبضذ.
ثشای دستیبثی ث ٝایٗ تغییشات ثٟتشیٗ ساٞجشد ٘یشٚی دسیبیی دس ٔٛاخ ٟٝثب ایٗ ٘یبصٔٙذیٞب
ثبیذ ایٗ ثبضذ و ٝسبصٔبٖٞب ی ٔٛخٛد ثب ثشخی تغییشات ثش اسبس اِٛٚیت  ٚإٞیت سبختٚ ٝ
تمٛیت ض٘ٛذ .ثش اسبس تحمیمبت ا٘دبْضذ ٜتٛسظ ثشخی ٔتخػػبٖ  ٚغبحت٘ظشاٖ ٘ظبٔی
٘یبصٔٙذی ٞبی صیش ضٙبسبیی ٔ ٚسیش پیطٟٙبدی ثشای ٔٛاخ ٟٝثب ایٗ ٘یبصٔٙذیٞب اسائٌ ٝشدیذٜ
است(Davis, Paul K; 1998; p85) .
 دس سٚاثظ سبصٔب٘ی ٘بٌٚبٖ ٔٛخٛد یب سبٔب٘ ٝفشٔب٘ذٞیٔ ،ىب٘یضٔی ثشای یىپبسچٝسبصی
٘یبصٔٙذیٞبی ٘یشٚی سصٔی دس ػّٕیبت اعالػبتی دس ٔأٔٛسیتٞب ضبُٔ :أىب٘بت
فشٔب٘ذٞی ،وٙتشَٔ ،خبثشات ،سایب٘ ،ٝاعالػبت ،ضٙبسبیی ٔ ٚشالجت ) ٚ (C4ISRصیشسبخت-
ٞبی اعالػبت  ٚفشٔب٘ذٞی ٘یشٚی دسیبیی ٚخٛد ٘ذاسد٘ .جٛد یه ٘ٛع فشٔب٘ذٞی ٔشخغ
ٚظیفٙٔٝذ ثشای  C4Iو ٝثتٛا٘ذ ثب فشٔب٘ذٞبٖ سىٞٛبیپشتبة (یٍبٖٞبی ضٙبٚس  ٚپشٚاصی)
ٔشاٚد ٜداضت ٝثبضذ ثبػث تطذیذ ایٗ ٔطىالت ٔیٌشدد.
ٔ ىب٘یضٔی ٘یبص است تب اِضأبت ٔتؼذد سلبثتی  ٚتىٕیُوٙٙذ ٜاسائٝضذ ٜاص سٛی ٘بٌٚبٖ سا
ثشای اعٕیٙبٖ اص تٛسؼ ٝسشیغ تٛإ٘ٙذیٞبی ػّٕیبتی دس دسیب دس حبِت ػّٕیبت ضجى-ٝ
ٔحٛس اص عشیك فشایٙذ تٛسؼ ٝیىپبسچٌ ٝشدد.
 اختیبسی ثشای پطتٛا٘ ،ٝفٟشستثٙذی ،تٙظیٓثش٘بٔ ،ٝسجهسٍٙیٗ وشدٖٞب  ٚتػٕیٕبت
ٔشثٛط ثب ٘ٛاحی ثش اسبس تدذیذ٘ظش (اص ٘ظش افتبدٌی  ٚاِٛٚیتثٙذی اوتسبة) ٘ػت ٚ
اثؼبد اخشایی ثش٘بٔ ٝسبٔب٘ٞٝبی ػّٕیبت ضجىٔٝحٛس دس یه سجه یىپبسچ٘ ٝیبص است.
٘ یبص ث ٝاعٕیٙبٖ اص ایٙىٔ ٕٝٞ ٝأٔٛسیتٞب دس فشایٙذ اوتسبة  ٚعشحسیضی یه تأویذ
ٔتؼبدِی سا اسائ ٝدادٜا٘ذٚ ،خٛد داسد ثٚٝیژ ٜایٙى ٝدس ٔأٔٛسیت ٕ٘بیصلذست فشایٙذ عشح-

 .............................................................................104فػّٙبٔ ٝػّ ٚ ْٛف٘ ٖٛٙظبٔی ،سبَ د ،ٓٞضٕبس 28 ٜتبثستبٖ 1393

سیضی ثٝخٛثی دیٍش ٔأٔٛسیتٞبی ٘یشٚیدسیبیی ثٕ٘ ٝبیص ٌزاضتٕ٘ ٝیضٛد ،تٛخٝ
خبغی ثشای عشاحی  ٚعشحسیضی پطتثٝپطت (ٔشالجت ٞ ٚذفٌیشی اص عشیك اسصیبثی-
ٞبی ٔؤثش) حّٕٞٝبی اص دسیب ث ٝسبحُ (حّٕ ٚ ٝپطتیجب٘ی آتص) صیشٔدٕٛػٞٝب ثٚٝاسغٝ
ػّٕیبت ضجىٔ ٝحٛس ٘یبص است.
 ثذ ٖٚپشسٔ ُٙؤثش ،تحػیُوشدٙٔ ٜبست  ٚآٔٛصشدیذٔ ٜف ْٟٛػّٕیبت ضجىٔٝحٛس
وبسایی ٘خٛاٞذ داضت .ثشای تأثیش وبُٔ دس ثٝوبسٌیشی دس دساصٔذتٔ ،ف ْٟٛػّٕیبت
ضجىٔ ٝحٛس ثبیذ دس سبٔب٘ ٝتشثیت  ٚآٔٛصش ٘یشٚی دسیبیی ٘فٛر وٙذ .ایٗ ٔسیش ضبُٔ
ضٙبسبیی غالحیتٞب ثشای ٔدٛصٞبی حسبس ثشای ػّٕیبتٞبی ضجىٔٝحٛس (ضبُٔ
وبسضٙبسبٖ صیشسبخت  ٚحٛص ٜػّٕیبت) ،ضٙبسبیی ٘یبصٔٙذیٞبی تشثیتی  ٚآٔٛصضی ثشای
آٖ ٔدٛصٞب ،تٛسؼٔ ٝسیشٞبی خذٔتی پشس٘ ُٙظبٔی  ٚغیش٘ظبٔی ثب حفظ  ٚتطٛیك
وسب٘ی و ٝداسای ٟٔبست ٞبی فٙبٚسی اعالػبت ٞستٙذ  ٚتٙظیٓ آٔٛصش افسشاٖ دسیبیی ثٝ
سٕت ٔفبٞیٓ ػّٕیبت ضجىٔ ٝحٛس اص ثذ ٚتحػیُ ٔیثبضذ.
 تحمیك  ٚتٛسؼ ٝثشای ٔٛاخ ٟٝثب چبِصٞبی ایدبد یه صیشسبخت ضجى ٝفشٔب٘ذٞی ٚ
اعالػبت ضبُٔ تأٔیٗ اعٕیٙبٖ اعالػبتی  ٚثشای ٔٛاخ ٟٝثب چبِص ػّٕیبت ضجىٔٝحٛس
ضبُٔ پطتیجب٘یٞبی ٚیژ ٜاص ٔأٔٛسیتٞبی ٕ٘بیص لذست دس ػّٕیبت ضجىٔٝحٛس ٘یبص
است(Davis, Paul K; 1998; p6).
ضثىِ دادُّای تاوتیىی ػولیاتّای هطتسن

اخشای ػّٕیبتٞبی ٔطتشن ٘یبصٔٙذ تجبدَ اعالػبت تبوتیىی ثیٗ ضشوتوٙٙذٌبٖ ثش اسبس
صٔبٖ ٚالؼی یب ٘ضدیه ث ٝصٔبٖ ٚالؼی ٔیثبضذ .تجبدَ ٕٞضٔبٖ اعالػبت تبوتیىی ثیٗ سبٔب٘ٝ
فشٔب٘ذٞی  ٚوٙتشَ ،سبٔب٘ٞٝبی سالح  ٚسبٔب٘ٞٝبی اعالػبتیٔ ،شالجت  ٚوطف صٔی ٝٙسا ثشای
ایدبد تػٛیش ٔطتشن ػّٕیبتی ٟٔیب ٔیسبصد .تػٛیش ٔطتشن ػّٕیبتی تٛإ٘ٙذی سا ثشای یه
پطتیجب٘ی دٚعشف ،ٝالذاْ ٕٞب ٚ ًٙٞثٝوبسٌیشی ٘یشٞٚبی ٘ظبٔی افضایص ٔیدٞذ .اتػبَ
دادٜٞبی تبوتیىی دس ػّٕیبتٞب ،تجبدَ ٔذا ْٚاعالػبت ٔشتجظ ثب ٘یشٞٚبی دٚست ،دضٕٗ،
عجیؼت  ٚتٕبسٞبی ٘بضٙبخت ٝسغحی ،صیشسغحی ٛٞ ٚایی سا ٔیسش ٔیسبصد .ػال ٜٚثش ایٗ
اعالػبت ٔشثٛط ثٚ ٝاحذٞبی خٛدیٚ ،ضؼیت سالحٞب  ٚدسٌیشیٞب  ٚدیٍش دادٜٞبی
تبوتیىی ٕٔىٗ است تجبدَ ٌشدد .اٌش ٘یبص ثبضذ  ٚاتػبَ ثشلشاس ثبضذ اعالػبت دس ضشایظ
تبوتیىی ثشای تٕبْ غح ٝٙتبوتیىی ػّٕیبتِ تحت ٔشالجت سبٔب٘ٞٝبی دسٌیش ٔیتٛا٘ذ ثشای
فشٔب٘ذ٘ ٜیشٚیسصٔی ٔطتشن ثٕٞٝبٖ خٛثی و ٝدس اختیبس فشٔب٘ذٞبٖ خضء  ٚػٙبغش لشاس داسد
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ٟٔیب ضذٜثبضذٕٞ .چٙیٗ اتػبَ دادٜٞبی تبوتیىی ایٗ ضشایظ سا ٔیسش ٔیسبصد وٝ
فشٔب٘ذٞبٖ لبدس ثبضٙذ دستٛسات خٛد سا ثٝغٛست دیدیتبِی ثشای صیشدستبٖ  ٚدیٍش ػٙبغش
٘یش ٚاسسبَ ٕ٘بیٙذ) Swindon, Wilts; 2007 ; p2-1( .
ّواٌّگ ،دزخَز ،هٌاسة

تأثیسات تْتس
چاته ،افصایص سسػت لحظِای

الداهات تْتس

اطالع تْتس ،تستسی ٍ تفَق

تصویوات تْتس

تِ اضتسان گراضتِضدُ ،هطتسن ،دزٍىساشهاًی،

دزن هطتسن

ائتالفی ٍ جٌد هلیتی

تْتس

چسخِ فَاید

دز دستسس ،هستثط ،دلیك ٍ تِهَلغ ٍ هطتسن

اضتسان تْتس
اطالػات
ضثىِّای تْتس

لَی ،ایوي ٍ گستسدُتس

ضىُ(3ص٘دیش ٜتٛإ٘ٙذسبصی ػّٕیبتی ضجى(network enabled capability- ٝ

وازوسد ضثىِ دز ًیسٍی دزیایی ضثىِ هحَز

دسحبِیو ٝاستجبعبت فشدی تٛإ٘ٙذیٞب سا تغییش داد ٜاست ِٚی دس حبِت خذای اص ٕٔ ٓٞىٗ
٘یست و ٝثتٛا٘ٙذ اص ػٟذ ٜاحتیبخبت صیش دس ػّٕیبت ثشآیٙذ .سبٔب٘ٞٝبی حّمٞٝبی دادٜٞبی
تبوتیىی استفبدٔ ٜیض٘ٛذ تب ٚظبیف صیش سا دس ٘یشٚیدسیبیی پطتیجب٘ی ٕ٘بیٙذ(Swindon, .
)Wilts; 2007 ; p2-2
 )1ضٙبسبیی  ٚتؼییٗ ٔٛلؼیت ٕٞشاٞبٖ دس ػّٕیبت (٘یشٞٚبی خٛدی)
٘ )2ظبست ٔ ٚشالجت ٛٞایی ،سغحی  ٚصیشسغحی
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 )3خ ًٙاِىتش٘ٚیه
 )4ػّٕیبت اعالػبتی
ٔ )5ذیشیت ٔأٔٛسیت
ٔ )6ذیشیت ٕٞ ٚبٍٙٞی سالحٞب
 )7فشٔب٘ذٞی  ٚوٙتشَ
ٔ )8ذیشیت اعالػبت
ٔ )9ذیشیت ضجى ٚ ٝسبٔب٘ ٝتجبدَ اعالػبت
 )10استجبعبت غٛتی )ٔ (voiceغٕئٗ
 )11پطتیجب٘ی سبٔب٘ ٝاعالػبت ٚیژٜ
ساهاًِّای حولِ
ساهاًِ

حساسِّا
ساهاًِّای دفاع
حساسِّا

دزخَاستّا ٍ دستِتٌدی

سالح

دزخَاست

ضثىِّای
هحلی
اهىاًات ضثىِ

ضثىِّای هحلی

حَشُ گستسدُ اتصاالت

ساهاًِ سالح
ساهاًِ سالح

حساسِّا
ضثىِّای هحلی
ضثىِّای هحلی

ساهاًِّای ضد

زیردریایی

..
ایٌتسًت
ػوَهی

ساهاًِ
ساهاًِ سالح

پیامزساًی ،اهٌیت،
هدیسیتسیستن ،ذخیسُ

حساسِّا

هحل واز

سالح

ساهاًِّا تسای دیگس هأهَزیتّا
دز ًیسٍی هطتسن

ضىُ C4ISR)4ضجىٔ ٝحٛس ٘یشٚی دسیبیی آٔشیىب)()David V.Kalbugh; 2012 ;71

دس ضىُ فٛق ٔطبٞذٔ ٜیضٛد و ٝسبٔب٘ٞٝبی ٔختّف ػّٕیبتی ثب ایدبد ضجى ٝچٍ ٝ٘ٛثبٓٞ
استجبط داس٘ذ  ٚاعالػبت آٟ٘ب دس اختیبس وّی ٝافشاد ٔشتجظ دس غح٘ ٝٙجشد لشاس ٔیٌیشد .ایٗ
استجبط ٕٝٞخب٘ج ٝاعالػبتی دس غح٘ ٝٙجشد ،یه تػٛیش ٔطتشن ػّٕیبتی سا ایدبد ٔیٕ٘بیذ.
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ثشاثش ثشسسیٞبی ا٘دبْضذ ٜایٗ ٚضؼیت ث ٝضىّی دیٍش  ٚثب ٔحذٚدیتٞبیی دس حبَ حبضش
فمظ دس سبٔب٘ ٝپذافٙذ ٛٞایی وطٛس ٔٛسد ثٟشٜثشداسی لشاس ٔیٌیشد وٛ٘ ٝیسٙذ ٜث ٝدِیُ
عجمٝثٙذی اص ثیبٖ خضئیبت آٖ ٔؼزٚس ٔیثبضذِٚ .ی دس غح ٝٙػّٕیبت دسیبیی  ٚصٔیٙی
تمشیجبً دس سغح ضجىٞٝبی ٔحّی ثبلیٔب٘ذ ٜاست.
ًتایج ٍ یافتِّای تحمیك

ایٗ تحمیك ٘طبٖ ٔی دٞذٔ ،تىی ثش ػّٕیبت سىٔ ٛحٛس لبدس ث ٝپبسخٍٛیی ث٘ ٝیبصٔٙذیٞبی
غح ٝٙػّٕیبت دس دسیب ٘جٛد ٚ ٜػّٕیبت ضجىٔ ٝحٛس ٞستٔ ٝشوضی ػّٕیبتٞبی دسیبیی
أشٚصی ٌشدیذ ٜاست .ثش اثش افضایص ٘مص تحّیُ فٙبٚسا٘ ٝدس ػّٕیبت ،ػّٕیبت ضجىٔ ٝحٛس
ثشای ایدبد اعٕیٙبٖ اص ایٙى٘ ٝیشٞٚب اعالػبت ،اخجبس  ٚآٌبٞی اص ٚضؼیت ٔٛسد٘یبص ثشای
دستیبثی ث ٝاٞذافطبٖ سا داس٘ذ حیبتیتش ضذ ٜاست.ػّٕیبت ضجىٔ ٝحٛس سغحی اص آٌبٞی اص
ٚضؼیت سا ایدبد ٔیوٙذ و٘ ٝیشٞٚبی ٘ظبٔی ثٚٝیژ٘ ٜیشٚی دسیبیی ثیطتش ٔٙؼغف ثٛد ٜوٝ
ایٗ ثذ ٖٚضه ٔٛخت افضایص تأثیشٌزاسی دس اخشای ٔأٔٛسیت ٔیٌشدد.
ٔٛفمیت یه ػّٕیبت ٔطتشن ث ٝتؼذادی ٘یشٞٚبی تٛإ٘ٙذ ٔتفبٚتی ٚاثست ٝاست و ٝثب
ٕٞذیٍش وبس ٔیوٙٙذ .یه صیشسبخت ٔ C4ISRتٕشوض ثٝػٛٙاٖ ثخطی اص سٙٞبٔ ٝػّٕیبت
ضجىٔ ٝحٛس ٔیتٛا٘ذ ایٗچٙیٗ ٘یشٚی ٔطتشوی سا پیصثیٙی ٕ٘ٛد ٚ ٜثٝػٛٙاٖ استجبطدٙٞذٜ
ٞ ٚذایتوٙٙذ ٜیٍبٖٞب دس غح٘ ٝٙجشد ػُٕ وٙذ.
ٕٞچٙیٗ تحّیُ دادٜٞبی ٌشدآٚسیضذ٘ ٜطبٖ ٔیدٞذ و٘ ٝیشٚی ضجىٔ ٝحٛس ٔدٕٛػۀ
یىپبسچٝای اص حسبسٞٝب ،تػٕیٓسبصٞب  ٚسىٞٛبی سالح است و ٝچبثه ثٛدٖ ،ایدبد تؼبُٔ
دس٘ٚی ٕٞ ٚىبسی ثب  ٚثیٗ یٍبٖٞبی ضشوتوٙٙذ ٜدس ػّٕیبت سا پطتیجب٘ی ٔیوٙذ.
ٚاضح است و٘ ٝیشٚی ضجىٔ ٝحٛس ثذ ٖٚػیت ٘یستٚ .اثستٍی ضذیذ ث ٝفٙبٚسی ث ٝدِیُ
ػذْ أىبٖ دستشسی دائٕی ثش آٖ ٕٞ ٚچٙیٗ وبٞص تٛإ٘ٙذی ػّٕیبتی ٘یشٞٚب ث ٝدِیُ
پیچیذٌی؛ ٔطىُسبص استِ .زا الذأبت ثبیذ ثٌٝ٘ٛٝای غٛست ٌیشد و ٝایٗ ضجى ٝسا اص
الذأبت ٚیشٚسی ٔحبفظت ٕ٘بیذٕٞ .چٙیٗ ثبیذ پیصثیٙی ضٛد و٘ ٝیشٞٚب اٌش ٘یبص ثبضذ،
ثتٛا٘ٙذ ثٚ ٝضؼیت لجّی ثشٌطت ٚ ٝثذ ٖٚضجىٔ ٝحٛسی دس غح٘ ٝٙجشد ػُٕ ٕ٘بیٙذ .اصایٗسٚ
٘تبیح تحمیك ٔجیٗ سٚیىشدٞبی صیش ٔیثبضذ
 )1فٙبٚسی  ٚتبوتیه دٔ ٚمِٝٛای ٞستٙذ وٕٛٞ ٝاس ٜدس ٔحیظ ػّٕیبتی ٔب٘ٙذ تیغ دِ ٚجٝ
 ٓٞدس تؼبُٔ ثب یىذیٍش ٞستٙذ  ٓٞ ٚدس چبِص .دس ایٗ ٔیبٖ فشٔب٘ذٞبٖ غح ٝٙػّٕیبت
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ٞستٙذ و ٝثٞ ٝشدٚی آٟ٘ب سخت ٚاثستٞ ٝستٙذٛٙٞ .ص خیّی ٔطخع ٘طذ ٜاست و ٝآیب
٘یبصٔٙذیٞبی تبوتیىی ،فٙبٚسی سا تؼشیف ٔیوٙذ یب ظٟٛس فٙبٚسیٞب ،تبوتیهٞب سا دیىتٝ
ٔیوٙذ .أب چیضی و ٝثسیبس ٚاضح است ،ایٗاستو ٝأشٚص ٜتٕبٔی ػّٕیبتٞبی ٘ظبٔی ٚ
غیش٘ظبٔی ٘یشٞٚبی ٔسّح ثبیذ ثٝغٛست ٔطتشن ا٘دبْ ٌشدد  ٚیه ػّٕیبت ٔطتشن داسای
پیچیذٌی ٞبی خبظ خٛد است  ٚثشای ایٙى ٝفشٔب٘ذٞبٖ ثخٛاٙٞذ دس ایٗ ػّٕیبتٞب ث ٝاٞذاف
خٛد ثشسٙذ ٘یبصٔٙذ الذاْ سشیغ ٔ ٚؤثش ٔیثبضٙذ.
 )2تسّظ ثش غح٘ ٝٙجشد داسای س ٝثؼذ ٔیثبضذ :تسّظ اعالػبتی ،تسّظسغحی  ٚتسّظ
ٛٞایی .ثذ ٖٚتسّظاعالػبتی تسّظ ٛٞایی  ٚسغحی أىبٖپزیش ٕ٘یثبضذ  ٚثذ ٖٚثٛٔٝلغ-
ثٛدٖ ،غحت  ٚدس دستشسثٛدٖ اعالػبت تسّظاعالػبتی دس ٔٙغم ٝػّٕیبت فشإ٘ ٓٞی-
ٌشدد .اخشای ػّٕیبت ٔطتشن ٘یبصٔٙذ تجبدَ اعالػبت تبوتیىی ٔٛسد٘یبص ثیٗ وّیٝ
ضشوتوٙٙذٌبٖ ثٝغٛست ٕٞضٔبٖ ٔیثبضذ ثٝػجبست دیٍش ثبیذ سبٔب٘ٝایی ٚخٛد داضت ٝثبضذ
تب دادٜٞب  ٚاعالػبت تبوتیىی سا و ٝثیٗ ضشوتوٙٙذٌبٖ دس ػّٕیبت دس خشیبٖ است ٔذیشیت
وشدٞ ٚ ٜشوس سا لبدس سبصد فمظ ث ٝاعالػبت ٔٛسد٘یبص خٛد دستشسی داضت ٝثبضذ .ایٗ
٘یبصٔٙذی سبٔب٘ ٝضجى ٝاعالػبتی سا اختٙبة٘بپزیش ٔیوٙذ .صیشا ایٗ سبٔب٘ ٝوّیٛٔ ٝخٛدی
یه ٘یشٚی ػّٕیبتی سا ؤ ٝیتٛا٘ذ یه ٘بٌٚبٖ ثبضذ یىپبسچٔ ٝیٕ٘بیذ .یؼٙی دس صٔبٖ ثسیبس
وٓ سبٔب٘ ٝفشٔب٘ذٞیٔ ،شالجت  ٚضٙبسبیی ،سبٔب٘ ٝاعالػبتی  ٚسبٔب٘ ٝسالح سا ثٔ ٓٞ ٝتػُ
وشد ٚ ٜیه تػٛیش ػّٕیبتی  ٚتبوتیىی ثشای فشٔب٘ذ ٜغح٘ ٝٙجشد ٟٔیب ٔیسبصد.
ٚ )3خٛد ایٗ سبٔب٘٘ ٝیبصٔٙذ صیشسبختٔٙبست ،دسن ٔف ْٟٛػّٕیبت ٔطتشن ضجىٔٝحٛس ٚ
پطتیجب٘ی فشٔب٘ذٞبٖ ثٛد ٜو ٝثٝضذت ث ٝالتػبد  ٚفٙبٚسی وطٛس  ٚساٞجشدٞبی ٘یشٚ ٚاثستٝ
است.
 )4اص آ٘دبییو٘ ٝیشٚی دسیبیی ٕٛٞاس ٜدسٌیش ػّٕیبتٞبی ٌستشد ٜدس پ ٟٝٙدسیب ٔیثبضذ،
ػال ٜٚثش تٟذیذٞبی ٛٞایی ،سغحی  ٚصیشسغحی ،تٟذیذٞبی خٍٙبَ ٘یض دس آٖ ٔتػٛس است
ٌ ٚستشدٌی دسیب ثبػث ٌستشش ٘یشٞٚب  ٚلشاس ٌشفتٗ دس فٛاغُ صیبد اص یىذیٍش ٔیضٛد  ٚثب
تٛخ ٝثٝدلت ،سشػت  ٚثشد صیبد سالحٞب ،دسغٛستیو ٝثخٛاٞذ ثش ایٗ تٟذیذٞب فبئك آیذ ٚ
ایدبد ثبصداس٘ذٌی وٙذ ٙٔ ٚبفغ وطٛس سا ثب ا٘دبْ ػّٕیبتٞبی ٔٛفك دس دسیب حفظ وٙذ ،ثبیذ
ث ٝسٕت ػّٕیبتٞبی ضجىٔ ٝحٛس سفت ٚ ٝضشایظ سا ثشای دستیبثی ث ٝتسّظ اعالػبتی فشآٞ
سبصد.
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 )5دس فضب یب غح ٝٙػّٕیبت ٞبی حبَ  ٚآیٙذ ٜحتی دس ٔحیظ ٘بٕٞتشاص ٘یض ٚخٛد یه ضجىٝ
اعالػبتی ٔغٕئٗ ،سسیذٖ ث ٝاٞذاف ػّٕیبت (تبوتیىی  ٚساٞجشدی) سا ٔیسش ٔیسبصد.
پیطٌْادّا
ٔ )1سئِٛیٗ ٘یشٚی دسیبیی ثب تٛخ ٝث٘ ٝیبصٔٙذیٞبی ػّٕیبت ٔطتشن ٘سجت ث ٝتٙظیٓ
دوتشیٗ  ٚساٞجشدٞب  ٚآییٗ٘بٔٞٝبی ٔشتجظ الذاْ ٕ٘بیٙذ تب ٚظبیف لسٕتٞب ٔ ٚسیش سسیذٖ
ث ٝیه ٘یشٚی ضجىٔٝحٛس ٔطخع ٌشدد.
 )2فشٔب٘ذٞی ٔحتشْ ٘ذاخب سغح حیبتیثٛدٖ سبٔب٘ ٝضجى ٝاعالػبتی سا ثشای ٔٛفمیت دس
ػّٕیبتٞبی ٔطتشن دس دسیب ثشای ٔسئِٛیٗ سدٜثبالتش ثٙٔٝظٛس دستیبثی ث ٝپطتیجب٘ی ثیطتش
ٔؼیٗ ٕ٘بیذ.
 )3فبٚای ٘یشٚی دسیبیی ٘یبصٔٙذیٞبی سختافضاسی ٘ ٚشْافضاسی ثشای ایدبد صیشسبختٞبی
٘یشٚی ضجىٔٝحٛس سا ثشآٚسد  ٚثب تٛخ ٝث ٝساٞجشد تؼییٗضذ ،ٜیه دٚس 5 ٜسبِ ٝسا ثشای ا٘تمبَ
٘یشٚی دسیبیی اص ٚضؼیت ٔٛخٛد ث ٝیه ٘یشٚی دسیبیی ضجىٔٝحٛس تؼشیف  ٚاخشا ٕ٘بیذ.
 ) 4ایٗ ضجى ٝدس سغح ٘بٌٚبٖ ث ٝیه ٔسئ َٛثب اختیبسات وبُٔ (ٔثالً فشٔب٘ذ٘ ٜبٌٚبٖ) ٘یبص
داسد تب ثتٛا٘ذ تٕبٔی ٘یبصٔٙذیٞب  ٚفؼبِیتٞبی ضجى ٝسا دس ٔحیظػّٕیبتی ٔذیشیت وشدٚ ٜ
یىپبسچٍی ضجى ٝسا حفظ ٕ٘بیذ.
 )5فبٚای ٘ذاخب ثب ٕٞىبسی ٔؼب٘ٚت اعالػبت ٔ ٚؼب٘ٚت ػّٕیبت ٘سجت ث ٝتٙظیٓ اغ،َٛ
لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات حبوٓ ثش ایٗ ضجى ٝالذاْ  ٚثب تٛخ ٝثٚ ٝیژٌیٞبٌ ،ستش ٚ ٜاثؼبد آٖ ثب
ٕٞىبسی ٔشاوض ػّٕی  ٚغٙؼتی ٔؼتجش  ٚحفبظتٚاعالػبت ،اعٕیٙبٖ اعالػبتی سا ثشای آٖ ٚ
استفبدٜوٙٙذٌبٖ فشا ٓٞآٚسد.
 )6ثشای ٟ٘بدی ٝٙضذٖ ٔف ْٟٛػّٕیبت ٔطتشن ضجىٔٝحٛس دس ٘یشٚی دسیبیی ،دس ٔشاوض
آٔٛصضی یه ٔٛضٛع ثب ایٗ ػٛٙاٖ دس ثش٘بٔٞٝبی آٔٛصضی ٌٙدب٘یذ ٜضذ ٚ ٜدس تٕبٔی
سصٔبیصٞبی ٘ذاخب پیصثیٙی ػّٕیبت ضجىٔ ٝحٛس ث ٝػُٕ آیذ.

1393 ٖ تبثستب28 ٜ ضٕبس،ٓٞ سبَ د،ٖ ٘ظبٔیٛٙ فٚ ّْٛ ػٝٔبّٙ فػ.............................................................................110

هٌاتغ
ٝ ٔؤسس،ٖشاٟ ت،ٜذٙبی آیًٞٙسی اعالػبت دس خٚبٕٙىبساٖ؛ ٘مص فٞ ٚ دٕٛٔحٕذی ٔح
ْٚ دٚ َٚ ج ا، 1385 ،بی ٔسّحٞٚا ٘یشٚبیغ دفبػی عشح فشا سبصٔب٘ی فبٙ تحمیمبتی غٚ صضیٛٔآ



جشدی دسٞی ساٚی دسیبیی ٘یشٚظ ٘یشٛجشی دس خػٞ ثیب٘بت ٔمبْ ٔؼظٓ س،ای سیذػّیٝٙٔخب
1389 ،ٖشاٟ ت،جشدی ٘ذاخبٞ ٔغبِؼبت ساٚ بی ٘ظشیٞصٞٚ ٘طش دفتش پژ،بٖ ٘ذاخبٞخٕغ فشٔب٘ذ
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