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چکیدٌ
جضلیق صاوؼ ةا ُغؼ پاؿعگّیی ةَ ایً ؿؤاؿ اؿاؿی مّرت گؼفحَ اؿث چَ راةٌَای ةیً دفاع ك
اىٍیث ىهی ةا فً آكری ُای ٌَِّّر اًالّاجی ك ارجتاًی كزّد دارد؟ ایً جضلیق ةؼ ىتٍای
دؿحاكرد جضلیق ،از ٌّع کارةؼدی ،ةؼ ىتٍای اُغاؼ ك ىاُیثِ جضلیق ،از ٌّع ىّردی -زىیٍَای ك ةؼ
ىتٍای دادقُا از ٌّع جّمیفی ةَ ركش  snow ballاٌساـ قغق اؿث .در ایً جضلیق ىحغیؼُای
امهی ىؤدؼ ةؼ راةٌَ دفاع ك اىٍیث ىهی ك فً آكری ُای ٌَِّّر اًالّاجی ك ارجتاًی در ایً صّزق
قٍاؿایی قغ ك پؾ از جأییغ زاىَْ آىاریِ جضلیق ،در فؼآیٍغ جغكیً راةٌَ دفاع ك اىٍیث ىهی ك
فً آكری ُای ٌَِّّر اًالّاجی ك ارجتاًی  ،ىّرد اؿحفادق كؼار گؼفث .زاىَْ آىاری ایً پژكُف
ٌ 100فؼ ك زاىَْ ٌيٌَّ ٌ 55فؼ از ىحعننیً ماصب ٌُؼاف ،جنيیو ؿازاف ك جنيیو گیؼاف ك
اؿاجیغ داٌكگاقُای ٌُاىی زيِّری اؿالىی ایؼاف ُـحٍغ کَ ةَ ركش کحاةعاٌَای ك ىیغاٌی ك ةا
اؿحفادق از اةؽارُای پؼؿكٍاىَ ك ىناصتَ ك ؿایثُای ایٍحؼٌحی دادقُای الزـ زيِآكری قغٌغ.
دادقُای جضلیق ةا اؿحفادق از قیّقُای آىاری ىفِّىی ك قیّق جّمیفی – اؿحٍتاًی ك ٌؼـ افؽار
 spssك آزىّف ظی دك -ىّرد جضهیم كؼار گؼفحٍغٌ .حایر جضلیق ىؤیغ آف اؿث کَ :ةیً
فٍاكریُای ٌَِّّر اًالّاجی ك ارجتاًاجی ةا دفاع ك اىٍیث ىهی راةٌَ ىٍْا داری كزّد دارد.
ياژٌَای کلیدی
اىٍیث ىهی ،دفاع ىهی ،مضٍَ زٍگC4ISR ،
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مقدمٍ
ةا قؼكع ُؽارق ؿّـ فٍاكری اًالّاجی ك ارجتاًاجی در ةـیاری از اىّر كارد قغق اؿػث .در ىلٌػِ
فْهی از زىاف ،جضّالت ةـیار ؿؼیِ ك ٌاةؼاةؼی در صّزق فٍاكری اًالّاجی ك ارجتاًػاجی ةػَ كزػّد
آىغق اؿث .كٌْاً ٌغاقحً جّزَ زغی ةَ ایً جضػّالت ،ظـػارات زتػؼاف ٌاپػػیؼی را ةػَ دٌتػاؿ
ظّاُغ داقث .ةغكف قک جيغفُا ك ىهثُایی کَ جّاف ةؼاةؼی در ىلاةم جِازيات را ٌغاقحَ ك از
كاةهیث ارجلاء ك جضّالت زىاف ظّد ّازؽ ةياٌٍغ ىضّ قغق ك فلي در مفضات جاریط ىیجػّاف ٌػاـ
آفُا را زـحسّ ٌيّد .جضّالت ؿؼیِ اًالّاجی ك ارجتاًاجی ك جغییؼات فؼٍُگی -ازحيػاّی ،اكحنػادی،
ؿیاؿی ك ٌُاىی ٌاقی از آف ىّزب ایساد زىیٍَ ركاةث در دٌیا قغق اؿثً .تیْی اؿػث کكػّرُایی در
ایًگٌَّ ركاةثُا ىّفق ظّاٍُغ قغ ك ةَ صیات ظّد اداىَ ظّاٍُغ داد کَ قؼایي ،ىـائم ك ٌیازىٍغیُای ظػّد را
ىحٍاؿب ةا جضّالت زىاف ةَ ؿؼّث جغییؼ دٍُغ .در غیؼ ایً مّرت یا از ىـیؼ صؼکث ةػَ زهػّ ظػارج قػغق ك یػا
ایٍکَ فلي ٌلف ٌُارق گؼ آیٍغق را ِّغق دار ىیقٌّغ .در صاؿ صاوؼ کكّرُای زِػاف ةػَ دك گػؼكق اكهیػث ك
اکذؼیث جلـیو قغقاٌغ ،کكّرُای گؼكق اكهیث کكّرُایی ُـحٍغ کػَ ةػا ىّفلیػث در زِػاف اىػؼكز راق
ظّد را یافحَاٌغ ك ىكکهی ةؼای آیٍغق ٌغارٌغ .کكػّرُای گػؼكق اکذؼیػث آفُػایی ُـػحٍغ کػَ اصـػاس
ىیکٍٍغ در گؼداب صّادث كؼار گؼفحَ ك در زاىَْ آیٍغق چیؽی ةؼای ّؼوَ ٌغارٌػغ .گػؼكق اکذؼیػث در
ىلاةم جضّالت ك ٌّآكریُا كاکٍف دفاّی دارٌغ ،جضّالت را زغی ٌيیگیؼٌػغ ك فلػي ةػَ دٌتػاؿ
جضّالت گػقحَ ُـحٍغ ،كغرت ریـک ٌغارٌغ كُيػَ ىكػکالت ظػّد را از فٍػاكری ىػیداٌٍػغ ك
اصـاس ٌااىیغی ىیکٍٍغ .یکی از ّهم امهی ّغـ ىّفلیث کكّرُای گػؼكق اکذؼیػث را ٌغاقػحً
اًالّات الزـ از زِػاف ىّزػّد ك ٌتػّد داٌػف کػافی در جنػيیو گیػؼیُػا ىػیجػّاف داٌـػث.
(كاؿوزادق)8 :1379 ،
رقغ فٍاكری اًالّات ك ارجتاًات ( )ICTىؤنفَُای اىٍیث ىهی کكّر زيِّری اؿػالىی ایػؼاف
را ةَ مّرت ّاـ ك ىؤنفَ ٌُاىی را ةَ مّرت ظاص جضث جأدیؼ كؼار دادق اؿث .ةٍاةؼایً الزـ اؿث
ةا جضلیلات زاىِ ةٍیادی ك کارةؼدی در ظنّص ایً فٍاكریٌ ،لػف آف در ةْػغ ٌُػاىی اىٍیػث
ىهی ىكعل گؼدد جا ةحّاف ويً قٍاظث ىٍاؿب ،ةا جتییً اؿحؼاجژیُای ىٌهّبّ ،لبىاٌغگی
ىؼجتي ةا آف را کَ جأدیؼ گػار در اىٍیث ىهی ىیةاقغ ةَ مّرت ىٍاؿب جلهیػم دادق ك در ىلاةػم
اىٍیث ىهی را افؽایف داد .اگؼ چَ ىفِّـ اىٍیث ىهی فلي در ةؼگیؼٌغق ىؤنفَ ٌُاىی ٌيیةاقغ ك ؿػایؼ
ىؤنفَُای دیگؼ ٌُیؼ اكحنادی ،ؿیاؿی ،ازحياّی-فؼٍُگی ك… را ٌیؽ قاىم ىیقّد ،نیکً ةْغ ٌُػاىی
ُيچٍاف ةَ ٍّّاف یکی از ارکاف امهی اىٍیث ىهی ىٌؼح اؿثّ .غـ قٍاظث کافی از جأدیؼات فٍػاكری
اًالّات ك ارجتاًات ( )ICTك فلغاف اؿحؼاجژیُای الزـ ،در ایً زىیٍَ ةا در ٌُؼ داقحً زایگػاق
آف در ةْغ ٌُاىی ىّزب ظّاُغ قغ جا ّّاىهی ُيچّف فؼىاٌػغُی ،کٍحػؼؿ ،ؿػاظحار ،ؿػازىاف،

جتییً ٌلف فًآكریُای ٌّیً اًالّات ك ارجتاًات در ةؼكؼاری دفاع ك اىٍیث ىٌانَْ ىّردی زيِّری اؿالىی ایؼاف
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جسِیؽات ك ...ةَ مّرت ىٍاؿب جأىیً ٌیاز ٌٍيایٍغ .ةغیِی اؿث ایػً ىْىػم جػأدیؼ ىـػحلیو در
جّاف دفاّی کكّر کَ ٌلف ةـیار ىِيی در ةازدارٌغگی دارد ةَ ُيؼاق ظّاُغ داقث .ةػاال ةػّدف
جّاف دفاّی یکی از ىضّرُای اؿاؿی اؿث کَ کكّر را از جْؼض دقيٍاف ىنّف ٌگػاق ىػیدارد.
در ىلٌِ فْهی ك آیٍغق از ّّاىهی کَ ىیجّاٌغ در ارجلاء ةٍیَ دفاّی ك در ٌحیسػَ افػؽایف اىٍیػث
ىهی جأدیؼ ّيیق داقحَ ةاقغ ،اٌساـ جضلیػق ك پػژكُف در ظنػّص قػٍاظث جػأدیؼات فٍػاكری
اًالّات ك ارجتاًات ( )ICTةؼ ىؤنفَ ٌُاىی ك جتییً اؿحؼاجژیُای ىٌٍلی ك کارةؼدی ىیةاقغ.
بیان مسالٍ

زّاىِ پیكؼفحَ مٍْحی در صاؿ گػر از ىؼصهَ مٍْحی ةػَ فػؼا مػٍْحی ُـػحٍغ کػَ امػٌالص ًا
زاىَْ اًالّاجی ) (Information Societeyظّاٌغق ىیقّدُ .ياٌگٌَّ کَ “اٌؼژی” ّاىػم امػهی
اٌحلاؿ از ىؼصهَ کكاكرزی ةَ مٍْحی ةّد“ .اًالّات” ّاىم امػهی اٌحلػاؿ ةػَ زاىْػَ اًالّػاجی
اؿث .ةؼ ادؼ اٌلالب مٍْحی صسو کاری الزـ ةؼای کكاكرزی ةَ کيحؼ از  %3ىیؽاف كتهػی کػاُف
یافث ك ةا اٌلالب اًالّاجی صسوٌ ،ػّع ،ؿػؼّث ك ةػؼد فْانیثُػا ظنّمػاً در زّاىػِ پیكػؼفحَ
مٍْحی درکهیَ زىیٍَُا اّو از (ّهيی ،فؼٍُگی ،مٍْحی ،کكػاكرزی ك غیػؼق) در صػاؿ جغییػؼات
اؿاؿی اؿث( .كاؿوزادق )1 :1379 ،ایً در صانی اؿث کَ زِاف جّؿَْ یافحَ در ّنؼ اًالّػات
ةَ ؿؼ ىیةؼد ك کيپاٌیُای غّؿ ىعاةؼاجی ،کيپاٌیُای ٌؼـ افؽاری ك پایگاقُای اًالع رؿاٌی ةػؼ
ركی قتکَ ایٍحؼٌث ،اكحناد آفُا را ؿاظحَ ك پكحیتاٌی ىیکٍٍغ .ایً اكحناد ةؼپایػَ ىػّاد اكنیػَ ك
کارگؼ ارزاف ٌیـث ةهکَ ةؼ پایَ ّهو ،جّنیغ داٌف ،فٍاكری ك اظحؼاع اؿحّار اؿث .ةَ ُيیً دنیم پػیف
ةیٍی ىیقّد کَ آیٍغق زِاف ىحْهق ةػَ کكػّرُایی اؿػث کػَ جّنیػغ داٌػف دارٌػغ ك وػيً جّنیػغ
اًالّات كادر ةَ اؿحفادق ىٍاؿب از آف ىیةاقٍغ از دیگؼ ىكعنات گػؼكق اکذؼیػث ّػغـ ةػَکارگیؼی
اؿحؼاجژی ةِیٍَ ك کارةؼدی ،ؿؼىا یَ گػاری وْیف ةؼای راُتؼدُػا ك دٌتػاؿ ٌٍيػّدف زػغی ىـػائم
ّهيی ىؼجتي ةا اىّر دفاّی ىیةاقغ.
ةیً انيههی قغف ةیاٌگؼ جضّالت ك پیكؼفثُایی اؿث کَ در ّؼمَ فٍاكری اًالّػاجی ك ارجتاًػاجی ( I C
 )Tةَ ككّع پیّؿحَ اؿث .ىـائهی از كتیم پیكؼفث در جّنیغ اٌّاع رایاٌػَ ك ٌػؼـ افؽارُػاّ ،يّىیػث
یافحً ك ارزاف قغف آفُا ك ٌیؽ جّؿَْ ارجتاًات زيْی ةَ ىؼصهَای رؿیغق اؿػث کػَ ىػیجػّاف
ٌحیسَ گؼفث در فؼآیٍغ ةیً انيههی قغف كؼار گؼفحَایوُ( .ياف)67 ،
در ایً راةٌَ ،ىضلق در ةؼرؿیُای ظّد ةَ ایً ٌحیسَ رؿػیغق اؿػث ،ةػیً پیكػؼفث فٍػاكری
اًالّات ك ارجتاًات ( )ICTك ىؤنفَ ٌُاىی اىٍیث ىهی ج .ا .ا ظالء كزّد دارد ك الزـ اؿث ةػؼای
رفِ ایً ظالء ،ركاةي ةیً آفُا ىكعل گؼدد .ةا ٌگؼش ةَ ىٌانب ىٌؼكصَ ،در ایً ىلانَ جػالش
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ظّاُغ قغ جا ةا ًؼح ایً ؿؤاؿ کَ چَ راةٌَای ةیً فً آكری ُای ٌَِّّر اًالّاجی ك ارجتاًػاجی )(ICT

ك صّزق دفاّی اىٍیث ىهی كزّد دارد؟؛ راةٌَ ىٍْادار ةیً فًآكریُای ٌَِّّر اًالّاجی ك ارجتاًػاجی
ك ؿاظحار ٌُاىی اىٍیث ىهی ج .ا .ایؼاف ،صّزق جتییً اؿحؼاجژیُای ىؤنفَ ٌُاىی اىٍیث ىهػی ج.
ا .ا در زٍگُای آیٍغق ك پیكؼفث فٍاكری ىّرد ةضخ جتییً کػؼدق ك ةػا ةـحؼؿػازی ك کػارةؼدی
ٌيّدف ؿایؼ فٍاكریُای صّزق دفاّی در زِث ارجلػای جػّاف دفػاّی ج .ا .ا ىكػعل ك پػؾ از
جسؽیَ ك جضهیم ،اؿحؼاجژیُای ىّرد ٌُؼ را ارائَ ٌيایغ.
ادبیات تحقیق
فىايری ،تًسؼٍ ،قدرت ملی

جکٍّنّژی (فٍاكری) ریكَ یٌّاٌی دارد ك از دكکهيَ  Techneك  Logieجكکیم قغق اؿث.
 Techneةَ ىٍْی ٍُؼ ،ىِارت ك آف چیؽی اؿث کَ آفؼیغق اٌـاف ةاقغ ك در ىلاةم Arche
یٍْی آفؼیغق ظغاكٌغ كؼار دارد Logie .یا  Logosدر یٌّاف كغیو ةَ ىٍْی ّهو ،داٌف ك ظؼد ةَ
کار ىیرفحَ اؿث .ةَ ایً جؼجیب جکٍّنّژی در جؼکیب ایً دك کهيَ ٍُؼ ك ىِارت در داٌف ك
ّهّـ را جغاّی ىیٌيایغ ك ایً ىفِّـ ٌِفحَ اؿث کَ اٌـاف ظؼدىٍغ در جْاىم ةا ًتیْث ةَ
كّاٌیً ّاـ آف دؿث ىییاةغ ك ةا ةاز آفؼیٍی ایً كّاٌیً در ىضیي ك قؼایي دنعّاق کارةؼدُای
ىّرد ٌُؼ ظّد را ایساد ىیٌيایغ (اةؼاُیوزادق .)57 :1389 ،پیغایف اكنیً الیَُای فٍاكری
ىؼةّط ةَ زىاٌی ةّدق کَ اٌـافُا ةؼای دفاع یا قکار ،ؿٍگُای ّادی را جؼاقیغٌغ ك ةَ ٍّّاف
اةؽار ٌتؼد ىّرد اؿحفادق كؼار دادٌغ .آٌگاق از جغاةیؼ ٍُؼ ك ىِارتُای ظّد در ؿاظث ٌیؽق ،جیؼ ك کياف
ةِؼق گؼفحٍغ .قایغ ةحّاف اظحؼاع كؿایم صيم ك ٌلم ،اةؽار کكاكرزی ك نّازـ ظاٌگی اكنیَ ك اؿحعؼاج فهؽات
را ٌیؽ اكنیً پایَُای فٍاكری جساری ىضـّب ٌيّد .گؼچَ اًالّات ىّزّد از ؿاةلَ فٍاكری ةَ ىّاردی
ىٍضنؼ ىیگؼدد کَ کَ ةَ دنیم ىاٌغگاری ةِؼقةؼداری ك یا ٌلف آفُا در جضّالت ةْغی ىّرد قٍاؿایی
كؼار گؼفحَاٌغ اىا ُيَ صکایث از ةِؼقگیؼی فٍاكری در زٌغگی ازحياّی ،اكحنادی ك دفاّی زّاىِ ةكؼی
دارٌغ.
آیىدٌ اطالػاتی ي ارتباطاتی

چكيگیؼجؼیً ٌّآكریُای ةیـث ك پٍر ؿاؿ آیٍغق در ؿَ ىلّنَ ك جؼکیتاجی از آفُا مّرت ظّاٍُػغ
پػیؼفث .ایً ؿَ ىلّنَ ّتارجٍغ از فٍاكری اًالّات ،فٍاكری زیـحی ك ىیکؼكانکحؼكىکاٌیک .در فٍػاكری
اًالّات ُيچّف گػقحَ گاـُای ةؽرگی ةؼداقحَ ظّاُغ قغ ك ایً اىؼ آدار ازحياّی ىِيی را در پی ظّاُغ
داقث .اؿحفادق از ایٍحؼٌث در ؿؼاؿؼ زِاف ةَ ىیؽاف قگفث اٌگیؽی افػؽایف ظّاُػغ یافػث( .دُيكػگی ك
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ُيکاراف.)28 :1383 ،
ایٍحؼٌث زؽء الیٍفک زٌغگی اٌـاف در كؼف  21قغق ،ایً اةؽار ةَ مّرت ٌيایی افػؽایف کػارةؼاف
را ىّزب قغق ك ةغكف ةِؼق گیؼی از ایً اةؽار ،جسارت ةیً انيههی ةا ىكکم ىّازػَ ظّاُػغ قػغ.
ٌلف ىضّری ایٍحؼٌث ةَ ٍّّاف یک اةؽار اًالع رؿاٌی ةَ كغری ىِو اؿث کَ ةػغكف ىهضػّظ ٌُػؼ
داقحً آف ،اىکاف ةؼٌاىَریؽی ،جّؿَْ كةِؼق كری در زىیٍَُای اكحنادی ،فؼٍُگیّ ،هيػی ،آىّزقػی،
اًالّاجی ك ارجتاًاجی در آیٍغق ٌَ چٍغاف دكر اىکاف پػیؼ ٌيیةاقػغ .در ُػؽارق ؿػّـ قػؼط زٌػغگی
ىٍاؿب داقحً داٌف اؿث ،دؿحؼؿی ةَ داٌف ُو از ًؼیق ایٍحؼٌث ىیـؼ ظّاُغ ةّد .ایً اةػؽار
ىیجّاٌغ ُو جِغیغ ةاقغ كُو فؼمث در ٌحیسَ ةایػغ ىلّنػَ اًالّػاجی ك ارجتاًػاجی ةػَ درؿػحی
قٍاظحَ قّد جا ةحّاف ةَ مّرت ىٌٍلی ك ةِیٍَ از ایً اةؽار ك ؿایؼ اةؽارُای ارجتاًی ك اًالّاجی
اؿحفادق ٌيّد( .پژكُكگاق ّهّـ ك فًآكری اًالّات ایؼاف )30 :1388
چٍاٌچَ کكّرُای در صاؿ جّؿَْ ةعّاٍُغ فّامػم ظػّد را ةػا کكػّرُای جّؿػَْ یافحػَ کيحػؼ
ٌيایٍغ ةایغ ةا قٍاظث از فٍاكری اًالّات ك ارجتاًات ( ،)ICTاز ایٍحؼٌث ةَ ٍّػّاف یػک فؼمػث
اؿحفادق ٌيایٍغ ك از اًالّات ةـیار گـحؼدق ىّزّد در آف ك ارجتاًات ةیً انيههػی ةِػؼق ةػؼداری
ىٍاؿب را ةٍيایٍغ .ةا ةِؼق ةؼداری از اةؽار اًالّاجی ،ارجتاًی ایٍحؼٌث ىیجّاف ةػَ مػّرت ٌـػتی
كوْیث زِاف را در اةْاد ىحفاكت ةؼرؿی ٌيّد ،ؿپؾ زایگاق ظّد را یافحَ ك ةا اؿحفادق از ىٍػاةِ
اًالّاجی ،جسؼةیات زِػاف ك ٌیػؽ ىهضػّظ ٌُػؼ داقػحً ةؼٌاىػَُای آیٍػغق ةػؼای زاىْػَ ظػّد
جنيیوگیؼی مضیش ٌيّد .اُيیث ایً رؿاٌَ ارجتاًی از آف زِث اؿث کػَ اىکاٌػاجی را فػؼاُو
ٌيّدق جا ةیً کكّرُای فلیؼ ك دؼكجيٍػغ ،قػؼکثُای ةػؽر ك کّچػک در ةِػؼق ةػؼداری از آف
جفاكجی ٌتاقغ ك فىای ركاةث ؿانو فؼاُو گؼددُ( .ياف ىٍتِ)28 :
پیف ةیٍی ىیگؼدد جا ؿاؿ  2025ك قایغ ىػغجی پػیف از آف ،دؿحؼؿػی ةػَ اًالّػات جلؼیتػاً
زيْی ك زِاٌگیؼ ظّاُغ ةّد ك جعنلُای ةـیاری در اقکاؿ گٌّاگّف در ىلیاس ةػیً انيههػی
كزّد ظّاُغ داقث .جياىی ةعفُای زِاف ةَ یکغیگؼ ىؼجتي ظّاٍُغ ةّد ،چٍاٌکَ فؼؿػحادف ك
دریافث ةی درٌگ ٌكاٌَُای آكایی -دیغاری ك ؿایؼ ّالئو انکحؼكٌیکػی از ُػؼ ایـػحگاق داةػث یػا
ىحضؼؾ (در ُؼ کسای زِاف) ةَ ایـحگاق دیگؼ ،ىيکً ظّاُغ قغُ( .ياف)29 ،
اىؼكز  160کكّر زِاف زیؼ پّقف قتکَُای اًالع رؿاٌی فىای ؿایتؼٌحیکی ُـحٍغ .انگُّای
ؿػػایتؼٌحیکی ،اًالّػػات آٌػػاف را در زؼیػاف كػػغرتُای ؿیاؿػی ،اكحنػػادیٌُ ،ػػاىی ،زيْیػث،
جکٍّنّژیکی ،اکّنّژیکی ،زیـث قٍاؿی ،ىغؿُای درىاٌی ،ىفاُیو ةغیِ فؼٍُگػی ،پژكُفُػای
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ةػػایٌّیکی 1ك ؿػػایتؼٌحیکی ك غیػػؼق كػػؼار ىػػیدٍُػػغ .در ژاٌّیػػَ  1999ى ػیالدی اّػػالـ قػػغ کػػَ
ٌ 153/350/000فؼ کارةؼاف ایٍحؼٌث (قتکَُای اًالع رؿاٌی اؿحؼاجژیک) ُـحٍغ .ایً اٌتّق دؿحگاقُای
اًالع رؿاٌی ك اًالع گیؼی از ىؼاکؽ ّيغق اًالّاجی ،اؿحؼاجژیکی ك ازحياّی ةَ ًّر قتاٌَ ركزی ىحنم
ُـحٍغ .ایً قتکَ زِاف قيّؿ ىكغّؿ گـحؼش زغیغجؼیً اًالّات ك آگاُیُای ىّرد ٌیاز ةكؼ اؿث.
 87ىیهیّف پایگػاق در آىؼیکػا 33 ،ىیهیػّف در اركپػا 26/5 ،ىیهیػّف در آؿػیا ك اكیاٌّؿػیَ4/5 ،
ىیهی ػّف در آىؼیکػػای زٍػػّةی ك  1/14ىیهی ػّف در آفؼیلػػا درصػػاؿ ىتادنػػَ اًالّػػات ُـػػحٍغ.
(ةیاف)97 :1380،
ةؼ ایً ىتٍاء ةایغ پػػیؼفث کػَ ّنػؼ ىػا ّنػؼ صاکيیػث اًالّػات اؿػث .در دكراف صاکيیػث
اًالّػػات ،ؿػػاظحارُای ؿػػٍحی ؿػػازىاٌی ،ؿػػاظحارُای ىاجؼیـ ػی صح ػی ؿػػاظحارُای پػػؼكژقای
پاؿعگّی ىؼاکؽ جنيیو گیؼیُای اؿحؼاجژیکی ٌیـحٍغ .صاکيیث اًالّات اؿػحؼاجژیک ىّزػب
صاکيیث اؿحؼاجژیکی اًالّات قغق اؿث ،یٍْػی ُيػَ زػا ك ُيػَ کػؾ از اًالّػاجی قػغف ك
اًالّاجی کؼدف ؿازىافُا ك ردقُای ىغیؼیحی مضتث ىیکٍغ .ىٍـسوجؼیً ؿازىافُای ٌُاىی کػَ
از اٌىتاط كاةم جضـیً ةؼظّردار اؿث دیگؼ ٌيیجّاٌغ آؿیاب جنيیو گیؼیُػای ٌُػاىی را در ىیػغافُای
کارزار ةگؼداٌغ .ىِوجؼیً ىـأنَ در ّنؼ صاکيیث اًالّات ،ؿؼّث ،غافهگیؼی ك وؼةَ زدف در زىاف ك ىکاف
ىٍاؿب اؿث .در مضٍَ ؿیاؿی ك اكحنادی ُو ایً ؿَ ّاىم کهیغی ةایغ ىّرد ىضاؿتَ كؼار گیؼٌغ .اىػؼكز
ىكکم اؿحؼاجژیـثُا ،جْییً ىضم دكیق ك زىاف ىْلّؿ جنيیوگیؼیُػای کػالف اؿػث .كتػّؿ
ظٌؼ در صؼکث ةَ ؿّی آیٍغق ك پػیؼش ىعاًؼات ُيؼاق ةا آزىّف ك ظٌا ّاىم امهی جّاٌيٍغی
ك جسؼةَاٌغكزی اؿث .جّزَ ةَ ایً صلیلث کَ اًالّاتٍّ ،نؼی جّنیػغی ك ظػغىاجی اؿػث کػَ
ظّد ىّنغ زغیغجؼیً اًالّات ٌیؽ ُـث ،ةَ قؼًی کَ ٌُاـ اًالّاجی ٌُو آٍُگ ك ؿیـػحوگؼا
ةاقغ( .پژكُكگاق ّهّـ ك فًآكری اًالّات ایؼاف )30 :1388
ةؼای جغكیً اؿحؼاجژیُای دكرةؼد ك ةهٍغىغت ،جٍِا اًالّات ىّزّد زىاف کافی ٌیـث .جٍُیو اؿحؼاجژی ةایػغ جػّأـ
ةا آیٍغق ٌگؼی اًالّاجی ةاقغ .اؿحؼاجژیـثُا در صیً ازؼا الزـ اؿث ةَ زغیػغجؼیً اًالّػات دؿحؼؿػی داقػحَ
ةاقٍغ جا ةحّاٌٍغ ىٌاةق زىاف ك ىکاف ةا ىِارت ك ىاؿ اٌغیكی ىّاٌػِ را ةؼًػؼؼ کٍٍػغ ك ةػا دكاـ ك ىٌٍْػف ،جفکػؼ
قؼایي ىغار ك كوْیث ىغار را ةَ کار ةتؼٌغ ك ةغكف جؼس از ظٌؼات ك ةضؼافُا ،از آف چَ گػقػحَ درس ةگیؼٌػغ جػا
ةحّاٌٍغ از آىّزگاراف ىؼاکؽ اًالّاجی ةیاىّزٌغ .اًالّات (اىپؼاجّراف ىیغاف اؿػحؼاجژیک) پاؿػغاراف جػغاكـ ك پایػغاری
ىغیؼیث اؿحؼاجژیک ىكارکحی ك صيایحی ُـحٍغُ( .ياف ىٍتِ)111 :
اؿحؼاجژی ىكارکث قکم ىیگیؼد ،ةَ کار ةـحَ ىیقّد ،ةا قؼایي زىاف ،ىکاف ىٌاةلث ىیکٍغ ك جسغیغ ٌُػؼ ةػَ
)انگّةؼداری از ًتیْث( - Bionic

1
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ّيم ىیآیغ ،اىا جؽریق ظّف اًالّاجی در گؼدش ،کهیغ ىّفلیث ك ةَ کار گیؼی پیؼكزىٍغاٌَ اؿحؼاجژیُا اؿػث .ةػَ
ٌُؼ پم کٍغیٌّ 1یـٍغق کحاب “در جغارؾ كؼف ةیـث ك یکو” زيْیث زِاف در اٌحِای ٌیيَ اكؿ كػؼف  21ةػیف
از یازدق ىیهیارد (دك ةؼاةؼ زٍْیث کٌٍّی) ظّاُغ ةّد کَ ىؼصهَ رؿیغف ةكؼیث ةَ ةاركری زایگؽیٍی اؿػث 2یٍْػی
ركٌغ ىؼ ك ىیؼ ةا ركٌغ جّنغ ك زایف ىـاكی قغق ك زيْیث زِاف داةث ىیىاٌغ .كػغرت فؼىػاٌؼكایی اىپؼاًػّراف
مضٍَُای اًالّاجی ك ارجتاًاجی در دٌیایی کَ دك ةؼاةؼ اىؼكز زيْیث دارد ةَ اكج ىیرؿغ.
سازمانَای وظامی در ػصر اطالػات

ةٌّر ًتیْی ّنؼ اًالّات ،ؿازىافُای ٌُاىی را ٌیؽ در ىّكْیحی زغا از كوْیث گػقحَ كؼار
ظّاُغ داد .ایً ىّكْیث زغیغ ،فؼمثُا ك چانفُایی را در پی ظّاُغ داقث کَ قٍاظث ایً
فؼمثُا ،جِغیغُا ك جنيیو ؿازی در كتاؿ آفُا اىؼی انؽاىی ظّاُغ ةّد .ادةیات «ؿازىافُای
ٌُاىی» ةَ ًّر زغی ىحضّؿ ىیگؼدد ةَ ٌضّی کَ ركیکؼد «اٌلالب در اىّر ٌُاىی» ،جياىی
ىلّالت ٌُاىی را ةَ قکم اؿاؿی ىحضّؿ ظّاُغ ؿاظث .ؿازىافُای آیٍغق ةایغ ؿاظحار فؼایٍغ
ك جّاٌيٍغیُای ظّد را ىٌاةق ةا ىلحىیات ّنؼ اًالّات قکم دٍُغ ك ةَ ؿازىافُایی
اٌٌْاؼپػیؼ جتغیم قٌّغ .ؿازىافُای آیٍغق ؿازىافُای قتکَای ظّاٍُغ ةّد .در آیٍغق،
ؿازىافُای ٌُاىی ةا قؼایي ٌّیٍی ىّازَ ظّاٍُغ ةّد کَ ةَ ًّر ًتیْی ،چانفُایی زغیغی
را ةؼای آٌاف در پی ظّاُغ داقث .ؿازىافُای ٌُاىی ٌیؽ ةایغ جّاٌایی جٌتیق ةا قؼایي ٌّیً را
داقحَ ةاقٍغ( .ةِيٍی ،ىضيغ ىـّْد)2 :1394 ،
ّنؼ اًالّات ،اىّر ٌُاىی را ةَ ًّر ریكَای ىحضّؿ ظّاُغ ؿاظث ةَ گٌَّای کَ ةَ دنیم
ّيق ك گـحؼق ایً جغییؼاتٌ ،اـ «اٌلالب» را ةؼ آف ٌِادقاٌغ .دیسیحانی کؼدف مضٍَ زٍگ،
کارةؼدی از فٍاكری اًالّات ةؼای کـب ،جتادؿ ك ةکار گیؼی ةَ ىّكِ اًالّات از ىیغاف ٌتؼد
ىیةاقغ کَ ٌیازُای ُؼ كاصغ فؼىاٌغُی ،پكحیتاٌی آجف ك جغارکات را جأىیً ىیکٍغ ،ةَ گٌَّای
کَ یک ةیٍف قفاؼ ك دكیق از مضٍَ زٍگ ةؼای آٌِا ةَ كزّد ىیآیغ .ةا َِّر ىّج اًالّات
ّؼمَ زغیغی ةَ صّزقُای زٍگ اوافَ قغ ،کَ ةَ آف زٍگ اًالّات گفحَ ىیقّد .کَ ةَ
زٍگ انکحؼكٌیک ،زٍگ قتکَ ىغار ،زٍگ اًالّات اؿحؼاجژیک ،زٍگ اًالّات اكحنادی،
زٍگ اًالّات ركاٌی  ،زٍگ فؼىاف ك کٍحؼؿ ،زٍگ ُّقيٍغ ىغار ك زٍگ اًالّات در فىای
ىسازی جلـیو قغقاٌغ.

 Poul kenedyػ 1
 Global reptacement fertilityػ 2
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در ّنؼ اًالّات زٍگ فؼىاف ك کٍحؼؿ کَ ُغؼ از آف كٌِ ارجتػاط فؼىاٌػغُی ك رُتػؼاف یػک
کكّر ةا ٌیؼكُای در صاؿ ٌتؼد ىیةاقغ قغت یافحػَ اؿػث .در ایػً ٌػّع ٌتػؼدُ ،ػغؼ از ىیػاف
ةؼداقحً افؼاد ٌیـث ،ةهکَ قٍاؿایی ك اٌِغاـ فٍاكریُای اًالّاجی ك ىعاةؼاجی ىیةاقغ.
 C4ISR1ؿاىاٌَی پیكؼفحَ ك پؼُؽیٍَای کَ جأدیؼپػیؼی ةـیار زیػادی از فٍػاكریُػای ٌَِّػّر
داقحَ اؿث ةـحؼ ىٍاؿتی را ةؼای ارزیاةیُای كتم از ّيهیات ،رُتؼی ك ُغایث ٌیؼكُای ٌُػاىی
در ًّؿ ّيهیات ك ارزیاةی ّيهکؼد پؾ از ّيهیات فؼاُو ىیؿازد؛ ىحأدؼ از فٍػاكری اًالّػاجی ك
ارجتاًاجی ( )ICTىیةاقغ .ةضخ فٍاكریُای ٌَِّّر ٌُاىی ىحأدؼ از فٍاكری اًالّات ك ارجتاًات
( )ICTدر صّزق دفاّی ،از دیگؼ ىلّالجی اؿث کَ در ّنػؼ اًالّػات ك ارجتاًػات ،ؿػازىافُای
ٌُاىی را جضث جأدیؼ كؼار ظّاُغ دادُ( .ياف)3 ،
امىیت ملی
ىِوجؼیً ٌیاز ُؼ زاىَْ ،ظّاق یک ًایفَ یا كتیهَ ك چَ یک كّـ یا کكّر ،جأىیً اىٍیث آف
زاىَْ ك افؼاد آف اؿث .در زىاف ىا زّاىِ کّچکجؼ ،زاىَْای ةؽر ةَ ٌاـ کكّر را جكکیم
ىیدٍُغ ك ایً کكّرُا ظّد ةَ مّرت ىِوجؼیً كاصغ ؿیاؿی در پٍَِ زِاف درآىغقاٌغ.
کّقف ةؼای ةاال ةؼدف صغ اىٍیث یکی از ىِوجؼیً ٌگؼاٌیُای دكنثُا ك یکی از پایَُای
ؿیاؿث ظارزی آفُاؿث .ةؼكؼاری ىٍاؿتات ؿیاؿی ك اكحنادی ،جلّیث جّاف ٌُاىی ك دفاّی،
زـحسّی ىحضغ ،ةـحً پیيافُای ٌُاىی ك ُيؼاُی ةا ٌُاـ اىٍیث زيْیُ ،يَ ةؼای ٌیم ةَ چٍیً
ُغفی اؿث( .ركقٍغؿ .)4 :1388 ،ىِوجؼیً ٌکحَ در اىٍیث ىهی قٍاظث جِغیغات اىٍیث ىهی ك
ىضافُث از آف در ةؼاةؼ جِغیغات اؿثّّ .اىهی کَ ةَ مّرت ىعحهف ىٍافِ ك اىٍیث ىهی کكّر را
جِغیغ ك دچار ظٌؼ ىیکٍٍغ در ؿَ گؼكق ةَ قؼح ذیم ًتلَ ةٍغی ىیقٌّغّّ :اىم جِغیغ
کٍٍغق ةؼكف ىؼزیّّ ،اىم جِغیغ کٍٍغق دركف ىؼزیّّ ،اىم جِغیغ کٍٍغقای کَ ىضغكدق
زغؼافیایی ٌيیقٍاؿٍغ.
از ّّاىم گؼكق ”ب“ ىیجّاف ىّارد ذیم را ةؼقيؼد:
كاةـحگی اكحنادی ،فٍاكراٌَ ك ٌُاىی ةَ كغرتُای ةؽر ؿهٌَ زّ ك اىپؼیانیـو ،فلؼ اكحنػادی،
ّلبىاٌغگی ّهيی ك فٍاكراٌٌَ ،تّدف ّغانث ازحياّی ،فلغاف دتات ؿیاؿػی ك ازحيػاّی ك فػؼار
ىغؽُا ،زٍتفُای اؿحلالؿ ًهتاٌَ كّىی ،ىػُتی ك ٌػژادی ،ىٌانػب ٍّػّاف قػغق در ظنػّص
اىٍیث ىهی ك ٌلف ّّاىم جِغیغ کٍٍغق دركف ىؼزی ىتیً آف اؿث ،كا ةـحگی فٍاكراٌَ ك ٌُػاىی
Computing, Intelligence, Surveillance and

1- Command, Control, Communication,
Reconnaissance
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ةَ كغرتُای ةؽر ؿهٌَ زػّ ك ّلبىاٌػغگی ّهيػی ك فٍاكراٌػَ از ىلػّالت ىِيػی اؿػث کػَ
ىیجّاٌغ اىٍیث ىهی کكّر را جِغیغ ك یا دچار ىعاًؼق ؿازد( .چگیٍی)14 :1384 ،
اَمیت تحقیق
ةا ةیاف ازيانی ارائَ قغق از فً آكری ُای ٌَِّّر اًالّػاجی ك ارجتاًػاجی ( )ICTك جػأدیؼ آف در
ركٌغ ةازدارٌغگی ك ٌیؽ ىلّنَ اىٍیث ىهی ٌحیسَ ىیقّد ،فٍاكری اًالّاجی ك ارجتاًاجی ( )ICTدر
ُؼ یک از اةْاد اكحنادی ،ؿیاؿی ،ازحياّی -فؼٍُگی ك ٌُاىی ةازدارٌغگی جأدیؼ داقحَ ك ظّاُغ
داقثُ .يچٍیً راةٌَ ىٍْاداری ةیً ایً فٍاكری ك ةعف ٌُاىی اىٍیػث ىهػی ج.ا.ایػؼاف كزػّد
دارد .ةؼرؿیُای ةَ ّيم آىغق صاکی از آف اؿث ،اگؼچَ رقغ ؿؼیِ ك گـحؼدق ركزافؽكف فٍاكری
اًالّاجی ك ارجتاًاجی ) (ICTك جأدیؼ آف ةؼ اىٍیث ىهی ج.ا.ایؼاف ةؼ کـػی پّقػیغق ٌيػیةاقػغ ك
ةضخ پیؼاىّف آف در ؿٌش کكّر زیاد اؿث ،نیکً جضلیلی در ایً راةٌػَ اٌسػاـ ٌكػغق اؿػث ك
اکذؼ ىٍاةِ ك ىؼازِ ىضغكد ةَ ىلاالت ك یا ٌلٌَ ٌُؼات ماصب ٌُؼاف ىیگػؼدد .ةػَ ّتػارجی در
َاُؼ جالش ىیقّد جا ىلّنَ فً آكری ُػای ٌَِّػّر اًالّػاجی ك ارجتاًػاجی ( )ICTك قػٍاظث
جأدیؼ آف در اةْاد ىعحهف اىٍیث ىهی ىّرد ٌلغ ك ةؼرؿی كؼار گیؼد ،اىا ایً ىِو ٍُّز در صاقػیَ
جنّرات ك جفکؼات كؼار داقحَ ك آف گٌَّ کَ الزـ اؿػث ةػَ ىؼکػؽ افکػار کكػاٌغق ٌكػغق اؿػث.
چٍاٌچَ ةا ایً ىٍُؼ فکؼی ةَ ىّوّع ٌگاق قّد ك جتْات آف ىّرد جسؽیػَ ك جضهیػم کارقٍاؿػاٌَ
كؼار ٌگیؼد ،كٌْاً قؼایٌی پغیغ ظّاُغ آىغ کَ ةایغ در ىلاةم ُؼ ٌّع كوْیث کیفی ك کيی پغیغ
آىغق ىحأدؼ از فٍاكری اًالّاجی ك ارجتاًاجی ( )ICTجـهیو ىضه قّیو .اگؼ چَ اىؼكزق ةؼرؿػی ك
ٌلغ فٍاكری اًالّاجی ك ارجتاًاجی ( )ICTدر دؿحّر کار جنيیو ؿػازاف ك جنػيیو گیػؼاف کكػّر
كؼار گؼفحَ ك دنیم آف ُو ظالء ٌاقی از آف در صّزقُای ىعحهف ك نؽكـ ایساد ىغیؼیث اًالّاجی
ك ارجتاًاجی ةؼای جنيیو گیؼیُای ؿؼیِ ك مضیش ىیةاقغ اىا ةیكحؼ در كانب مضتث ك جئّری
ك ٌَ کارةؼدی ىّرد ىٌانَْ ك ٌلغ كؼار گؼفحَ اؿث .ةػیً فٍػاكری اًالّػات ك ارجتاًػات ( )ICTك
صّزق دفاّی اىٍیث ج.ا.ایؼاف ك اةْاد ىؼجتي ةا آف ٌیؽ راةٌَ ىٍْا دارد كزػّد دارد زیػؼا :ةػَ ًػّر
ًتیْی ّنؼ اًالّات ،ؿازىافُای ٌُاىی را در ىّكْیحی زغا از كوػْیث گػقػحَ كػؼار ظّاُػغ
داد .ایً ىّكْیث زغیغ ،فؼمثُا ك جِغیغُایی را در پی ظّاُغ داقث کَ قػٍاظث ُػؼ یػک ك
جنيیو ؿازی در كتاؿ آفُا اىؼی وؼكری ك انؽاىی ظّاُغ ةّد.
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تحلیل تًصیفی محتًا
تأثیر فىايری اطالػات ي ارتباطات ) (ICTبر بؼد اجتماػی – فرَىگی ج.ا.ایران

در ایً كـيث فِؼؿحی از پیاىغُای فؼٍُگی ٌاقی از فٍاكری اًالّات ك ارجتاًات در ایؼاف
ٍّّاف ىیگؼدد جا چكواٌغاز ادؼات فٍاكری اًالّات ك ارجتاًات ةؼ ىؤنفَ فؼٍُگی -ازحياّی
اىٍیث ىهی ٌيایافجؼ قّد .ةایغ گفث ٌُاـ کٌٍّی زِاف ك ةَ جتِ آف کكّر ایؼاف كارد ّنؼ دكـ
رؿاٌَُا قغق اؿث کَ ةؼظالؼ دكرق ىغرف ك ّنؼ اكؿ رؿاٌَُا ،آیٍغق آف ةَ ًّر کاىم كاةم
پیفةیٍی ٌیـثّ .نؼ دكـ رؿاٌَُا کَ در آف ةضخ رؿاٌَُای انکحؼكٌیک زغیغ صاکيیث دارٌغ
ك “اًالّات“ صؼؼ ٌِایی را ىیزٌغ ،پغیغقُا کيحؼ كاةم پیف ةیٍی قغقاٌغٌُ .اـ ةیًانيهم
اىؼكزٌُ ،اىی اٌتاقحَ از ؿؼگكحگیُا ،دكدنیُا ،جؼدیغُاّ ،غـ كٌْیثُا ؿؤاالت زغیغ،
ریـکُا ك در یک کالـ ٌُاىی ةیدتات ك ةـیار ىحغیؼ اؿثٌُ .اـ کٌٍّی زِاف ،دیگؼ ىذم
گػقحَ ىٍُو ك کاىالً كاةم کٍحؼؿ ٌیـث .ایؼاف ةْغ از اٌلالب اؿالىی ؿاؿ  1357ةَ ًّر کهی
در ّؼمَ فؼٍُگ ةـحَ ّيم کؼد ك رادیّ ك جهّیؽیّف دكنحی ىاٌغُ ،يچٍیً صّزق ىٌتّّات،
کحاب ،ىّؿیلی ،ؿیٍيا ك ٍُؼ از گـحؼق ركاةث دكر ةّدق اؿث ،از ایً رك در صاؿ صاوؼ ةَ ٌُؼ
ىیرؿغ اقحِای ؿیؼی ٌاپػیؼ ٌـتث ةَ آٌچَ کَ در آف ؿّی ىؼزُا (ظنّماً اركپا ك آىؼیکا)
ىیگػرد ،كزّد دارد ،انتحَ ایً اىؼ در زای ظّد ىیجّاٌغ ةـیار ظٌؼٌاؾ ك كیؼاٌگؼ ةاقغ .اىؼكزق
فؼٍُگ در غؼب ةَ مّرت کاال در آىغق ك جساری قغق اؿث ك ةازار ظّد را ىیزّیغ .ایؼاف اگؼ
ٌحّاٌغ در ركاةث ؿعحی کَ در صّزق فؼٍُگ در گؼفحَ اؿث ةا دؿث پؼ كارد قّد زیاف ةـیار
زیادی ظّاُغ دیغ ،اکٍّف دیگؼ ٌيیجّاف ك ٌيیةایغ دكر ظّد صنار کكیغ ك ظّد را از دٌیا دكر
ٌگَ داقث .در یک ٌگاق ازيانی ىِوجؼیً آدار ایً كؿایم را ةؼای ایؼاف ىیجّاف چٍیً قيؼد:
اطالعرساوی غیرقابل کىترل

اًالّاجی کَ اکٍّف از ًؼیق فکؾ ،ایٍحؼٌث (پـث انکحؼكٌیکی ك كب ؿایثُا) ك ىاُّارقُا
ارؿاؿ ىیقّد کيحؼ از ًؼؼ صکّىثُا كاةم کٍحؼؿ اؿث .در ّنؼ زغیغ ،قِؼكٌغاٌی کَ
جّاٌایی جِیَ نّازـ ىؼةّط ةَ ایٍحؼٌث را در اظحیار دارٌغ ،ةَ راصحی ىیجّاٌغ اًالّات ركزآىغ را از
آف ؿّی ٌُاـ کٌٍّی زِاف دریافث دارٌغ ك در ُياف صاؿ اًالّاجی ٌّ جّنیغ کؼدق ك در اظحیار
ىعاًتاف ظّد كؼار دٍُغ .رؿاٌَُای انکحؼكٌیک زغیغ ىؼزُا را قکـحَ اؿث ك صکّىثُا کاری
در ایً زىیٍَ ٌيیجّاٌٍغ ةکٍٍغ ،اًالع رؿاٌی ةَ قیّق زغیغ ؿتب قکـحً اٌضنار رؿاٌَُای
داظهی قغق ك افؼاد را كادر ىیؿازد ىٍتِ اًالّاجی ظّیف را جْییً کٍٍغ .ایؼاف ةَ ُیچ كزَ در
ایً ظنّص ٌيیجّاٌغ اًالّات را کٍحؼؿ کؼدق ك ةَ دنعّاق ظّد در دؿحؼس ىعاًتاٌف كؼار
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دُغ .زىاف ةَ ٌفِ فٍاكریُای زغیغ ارجتاًی ك ةَ زیاف قیّقُای ؿٍحی ك اٌضناری اًالع
رؿاٌی در ایؼاف اؿثٌِ .ایث ایٍکَ در صاؿ صاوؼ در کكّر اىکاف کٍحؼؿ اًالّات در كانب کهی
كزّد ٌغارد جا پؾ از پاالیف در اظحیار ىعاًتاف كؼار گیؼد.
ظًُر اوسانَا با تابؼیت بیهالمللی

قیّق زغیغ اًالع رؿاٌی ةَ ٌّةَ ظّد ؿتب آگاُیُای زغیغ قغق ك اٌـافُای ٌّ ىیآفؼیٍغ.
اًالّاجی کَ در ّنؼ دكـ رؿاٌَُا جّنیغ ك ّؼوَ ىیقّد ،غانتاً ىعاًتاف فؼاىهی ك ةیًانيههی
دارد .اٌـافُای ةی قياری ةا “دیگؼاف“ ك “غؼیتَُا“ ارجتاط ةؼكؼار کؼدق ك جتادؿ اًالّات
ىیکٍٍغ .ةَ ُيیً زِث ایً قیّق اًالع رؿاٌی فؼٍُگ ظامی (ةیً انيههی ك غؼةی) را جؼكیر
ىیکٍغ ك ىعاًتاف (ىنؼؼ کٍٍغگاف) اٌغؾ اٌغؾ ةیف از آف کَ ظّد را ىحْهق ةَ كّـ ،فؼٍُگ
ك کكّر ظامی ةغاٌٍغ ،ظّد را اٌـاٌی ةا جاةْیث ةیً انيههی ك ةیًانيههی ظّاٍُغ ٌاىیغ.
تأثیرفىايری اطالػات ي ارتباطات ) (ICTبر بؼد سیاسی ج.ا.ایران

ُياٌگٌَّ کَ در كـيث ةیً انيههی قغف فٍاكری اًالّات ك ارجتاًات ) (ICTك ةْغ ؿیاؿی
ىؼةّط ةَ ةعف ؿّـ ٍّّاف قغق جأدیؼ ایً فٍاكری در صّزق ؿیاؿی کكّرُا جلؼیت ًا كوْیث
یکٍّاظث دارد ك ةَ ىٍُّر زهّگیؼی از دكةارق کاری ك جکؼار از درج ىّارد اقارق قغق گػقحَ در
ایٍسا ظّدداری ىیگؼدد.
تأثیر فىايری اطالػات ي ارتباطات ) (ICTبر بؼد وظامی ج.ا.ا

ىلّالت ىٌؼح قغق در ظنّص فٍاكری اًالّات ك ارجتاًات ) (ICTةیاٌگؼ آف اؿث ایً فٍاكری
ةَ ّهث دارا ةّدف ىؤنفَُای ؿؼّث ك دكث در جياىی اةْاد صّزق دفاّی جأجیؼگػار ةّدق ك
کكّرُای پیكگاـ در ایً فٍاكری جالش ةؼ آف دارٌغ ،ركز ةؼكز ركٌغ ةَکارگیؼی آف را در ىـائم
ٌُاىی افؽایف دٍُغ.
ٌُؼ ةَ صـاس ةّدف ىّكْیث ژئّپهحیکی ایؼاف ك ةؼكز رظغادُای ؿّء در ىٌٍلَ ك اصحياؿ ككّع
ُؼ ٌّع ركیاركیی ٌُاىی ك در راؿحای ارجلاء ةٍیَ دفاّی ،صفٍ ك افؽایف اىٍیث ىهی ك ٌیؽ
داقحً ؿاىاٌَ دفاّی ىتحٍی ةؼ ةازدارٌغگی الزـ اؿث ایً فٍاكری ةٍا ةَ دالیم زیؼ در كانب
کارةؼدی ك ةَ مّرت ةِیٍَ ىّرد ةِؼق ةؼداری كؼار گیؼد :جلّیث جّاٌاییُا ،کاُف آؿیب پػیؼیُا،
افؽایف جّاف رزىی ،آگاُی از چگٌّگی کارآیی ،زهّگیؼی از چانف ،ؿازىاٌی جلهیم ٌلاط وْف ،ارزش
آفؼیٍی ،جسغیغ ٌُؼ در اةْاد ٌُاىی ،آىادگی ىلاةهَ ةا قیّقُای ٌّیً زٍگ ،کاُف درمغ ظٌا،
افؽایف ؿؼّث كاکٍف ،افؽایف اىٍیث ىهی.
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استفادٌ از فىايریَای جدید

 1JTRSرا ىیجّاف یک پغیغق ةؽر در ىعاةؼات ٌُاىی جهلی کؼد کَ زائیغق ىـحلیو ّنؼ
اًالّات ك جّؿَْ فٍاكری اًالّات ) (ITىیةاقغ ةٍضّیکَ ىیجّاف آف را یک فٍاكری کهیغی
در ىعاةؼات ٌُاىی آیٍغق در ٌُؼ گؼفث .فٍاكری ةیؿیو ٌیؽ یک اٌلالب زغیغ در جيغف ةكؼ
اؿث کَ کارةؼی ؿاىاٌَُای اًالّاجی را ٌیؽ ةَ قغت جضث جأدیؼ كؼار دادق ك ةَ ٍّّاف یک
فٍاكری راُتؼدی ةؼای جّؿَْ کكّر ك یا ؿاىاٌَُای ٌُاىی ةایغ ىغ ٌُؼ كؼار گیؼد ويً ایٍکَ
ؿاىاٌَُای اًالّاجی ٌیؽ زاییغق جضّؿ فٍاكریُای ةیؿیو ىیةاقٍغ .ةٍاةؼایً ةایغ ةا داٌفافؽایی
ىٍاؿب از فٍاكری اًالّات ك ارجتاًات ) (ICTدر راؿحای کارةؼدُای ٌُاىی اؿحفادق ةِیٍَ
ٌيّد( .ةِيٍی ،ىضيغ ىـّْد)2 :1394 ،
زغكؿ  )1فؼاكاٌی ٌُؼات پؼؿف قٌّغگاف را در ىّرد ؿئّاالت فؼویَ یکو ٌكاف ىیدُغ.

گؽیٍَ
ؿؤاؿ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
زيِ
ىیاٌگیً
درمغ

ظیهی زیاد

زیاد

ىحّؿي

کو

ظیهی کو

زيِ

16
38
16
16
30
40
20
22
13
7
24
20
262
21/83
39/70

24
14
34
27
21
11
30
27
29
24
22
22
285
23/75
43/18

13
1
5
9
3
3
5
6
13
21
9
11
99
8/25
15

1
2
0
3
1
1
0
0
0
3
0
2
13
1/09
1/97

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0/08
0/15

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
660
55
100

ةؼرؿی پاؿطُای پؼؿف قٌّغگاف ك جسؽیَ ك جضهیم آىاری ُؼ یک از ؿػّاؿُا ىؤیػغ آف اؿػث
کَ :ةیً زِاٌی قغف فٍاكری اًالّات ك ارجتاًات ( )ICTك ؿػاظحار ٌُػاىی اىٍیػث ىهػی راةٌػَ ىٍْػا
داری كزّد دارد.
- Joint Tactical Radio System

1

جتییً ٌلف فًآكریُای ٌّیً اًالّات ك ارجتاًات در ةؼكؼاری دفاع ك اىٍیث ىٌانَْ ىّردی زيِّری اؿالىی ایؼاف
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فؼاكاٌی ٌُؼات پؼؿف قٌّغگاف زيِةٍغی ٌحایر ؿّاؿُای فؼویَ دكـ:
ظیهی
گؽیٍَ
زيِ
کو
ىحّؿي
زیاد
ظیهی زیاد
کو
ؿؤاؿ
55
0
0
12
28
15
1
55
0
0
8
28
19
2
55
1
0
9
27
18
3
55
0
1
4
26
24
4
55
0
2
12
26
15
5
55
0
0
13
30
12
6
55
0
1
10
25
19
7
55
0
0
6
21
28
8
55
0
1
10
23
21
9
55
0
2
9
27
27
10
55
0
1
6
26
22
11
55
0
4
14
24
13
12
660
1
12
113
311
223
زيِ
55
0/08
1
9/42
25/92
18/58
ىیاٌگیً
100
0/15
1/82
17/12
47/12
33/79
درمغ

ةؼ اؿاس ٌحایر ىٍغرج در زغكؿ  ،4-33ىیاٌگیً ٌُؼات پؼؿف قٌّغگاف دكازدق ؿػؤاؿ ىػؼجتي
ةا فؼویَ دكـ جضلیق ّغد  25/92را ٌكاف ىیدُػغ کػَ ةػَ ىٍْػای آف اؿػث  47/12درمػغ از
پاؿطدٍُغگاف گؽیٍَ زیاد ك  33/79درمغ ٌیؽ گؽیٍَ ظیهی زیاد را اٌحعاب ك در ىسيػّع 80/91
از پاؿطدٍُغگاف جأدیؼ ةیً انيههػی قػغف فػً آكری اًالّػات ك ارجتاًػات را ةػؼ صػّزق جتیػیً
اؿحؼاجژیُای ىؤنفَ ٌُاىی اىٍیث ىهی ج.ا.ایؼاف زیاد داٌـحَاٌغ.
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ؿؤاؿ

فؼاكاٌی ٌُؼات پؼؿف قٌّغگاف زيِةٍغی ٌحایر ؿّاؿُای فؼویَ ؿّـ:
گؽیٍَ
زيِ
ظیهی کو
کو
ىحّؿي
زیاد
ظیهی زیاد

1

43

11

1

0

0

55

2

41

13

1

0

0

55

3

35

13

7

0

0

55

4

29

23

3

0

0

55

5

33

19

3

0

0

55

6

36

15

4

0

0

55

7

31

22

2

0

0

55

8

29

22

4

0

0

55

9

19

33

3

0

0

55

10

26

22

6

1

0

55

11

17

25

11

2

0

55

12

15

25

13

2

0

55

زيِ

354

243

58

5

0

660

ىیاٌگیً

29/5

20/25

4/83

0/42

0

55

درمغ

53/63

36/82

8/79

0/76

0

100

ةؼ اؿاس ٌحایر ىٍغرج در زغكؿ فّؽ ىیاٌگیً ٌُؼات پؼؿفقٌّغگاف دكازدق ؿػؤاؿ ىػؼجتي ةػا
فؼویَ ؿػّـ جضلیػق ّػغد  29/5را ٌكػاف ىػیدُػغ کػَ ةػَ ىٍْػای آٌـػث  36/82درمػغ از
پاؿطدٍُغگاف گؽیٍَ زیاد ك  53/63درمغ ٌیؽ گؽیٍَ ظیهی زیاد را اٌحعاب ك در ىسيػّع 90/45
درمػػغ از پاؿػػطدٍُغگاف جػػأدیؼ فػػً آكری ُػػای ٌَِّػػّر اًالّػػاجی ك ارجتاًػػاجی ( )ICTرا ةػػؼ
زٍگُای آیٍغق ظیهی زیاد داٌـحَاٌغ.
ٌحایر جضهیم فؼویَُا(ٌگارٌغق)
ردیف

فؼویَ

ٌحایر جضهیم آىاری

1

ةیً فً آكری ُای ٌَِّّر اًالّاجی ك ارجتاًاجی ( )ICTك
ؿاظحار ٌُاىی اىٍیث ىهی ج.ا.ایؼاف راةٌَ ىٍْاداری كزّد دارد.

ةا جّزَ ةَ ٌحایر صامهَ ایً فؼویَ جأییغ
ىیگؼدد.

2

ةیً فً آكری ُای ٌَِّّر اًالّاجی ك ارجتاًاجی ()ICT
ك صّزق جتییً اؿحؼاجژیُای ىؤنفَ ٌُاىی اىٍیث ىهی
ج.ا.ایؼاف راةٌَ ىٍْاداری كزّد دارد.

ةا جّزَ ةَ ٌحایر صامهَ ایً فؼویَ جأییغ
ىیگؼدد.

3

ةیً فً آكری ُای ٌَِّّر اًالّاجی ك ارجتاًاجی ( )ICTك
زٍگُای آیٍغق راةٌَ ىٍْاداری كزّد دارد.

ةا جّزَ ةَ ٌحایر صامهَ ایً فؼویَ جأییغ
ىیگؼدد.

جتییً ٌلف فًآكریُای ٌّیً اًالّات ك ارجتاًات در ةؼكؼاری دفاع ك اىٍیث ىٌانَْ ىّردی زيِّری اؿالىی ایؼاف
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وتیجٍ گیری

ىِوجؼیً ٌیاز ُؼ زاىَْ در اٌغازقُای ىعحهف ،جأىیً اىٍیث آف زاىَْ ك افؼاد آف ىیةاقغ.
اىٍیث ىهی ةَ ىٍْای در اىاف ةّدف ك ایيً ةّدف ىهث اؿث کَ در اةْاد ؿیاؿی ،اكحنادی،
ازحياّی ،فؼٍُگی ،زیـث ىضیٌی ،فٍاكراٌَ ك ...دؿحَةٍغی قغق اؿث ،از ًؼفی پغیغقُای
ٌَِّّر اًالّاجی ك ارجتاًی زِاٌی ىّزب جغییؼاجی در ىفِّـ اىٍیث ىهی قغق اؿث .دكراف
پؾ از زٍگ ؿؼد در ىّرد ىـائهی ىاٌٍغ اُيیث زیاد ةازیگؼاف ؿیاؿی ،گـحؼش قتکَ پیچیغق
ىحلاةم اكحنادی ،افؽایف فكار ةؼ ىضیي ًتیْی ك ىٍاةِ کكّرُای فلیؼ ك غٍی ك اٌحكار فٍاكری
پیكؼفحَ ٌُاىی ةیً کكّرُا ةا دكراف پیكیً جفاكت دارد ك ةانٌتِ ایًگٌَّ جفاكتُا جأدیؼگػار
در جغییؼ ىفِّـ اىٍیث ىهی ظّاُغ ةّد .ةا جّزَ ةَ چٍغ كزِی ةّدف اىٍیث ،درةارق ىٍْای آف
اظحالؼ ٌُؼ كزّد دارد .اىٍیث دارای كیژگیُای ذٍُیّ ،یٍیٌ ،ـتی ،ادراکی ك اصـاؿی
ىیةاقغ ويً آٌکَ پغیغقای فؼٍُگی ٌیؽ ُـثّّ .اىم جِغیغ کٍٍغق اىٍیث ىهی ةَ ؿَ دؿحَ
ةؼكف ىؼزی ،دركف ىؼزی ك فاكغ ىضغكدق زغؼافیایی جلـیو ىیقٌّغ ك ّلبىاٌغگی ّهيی ك
فٍاكراٌَ یکی از ىّارد ىؼةًَّ ةَ ّّاىم جِغیغ کٍٍغق دركف ىؼزی ىیةاقغ .فٍاكری اًالّات ك
ارجتاًات از ىلّالجی اؿث کَ ةؼ جياىی اةْاد اىٍیث ىهی ادؼ گػار ةّدق ك فامهَ گؼفحً از ایً
فٍاكری ىیجّاٌغ ّاىم جِغیغ کٍٍغق اىٍیث ىهی جهلی قّد .در ىلٌِ فْهی ةا افؽایف ةَکارگیؼی
ٌُاـىٍغ ك ةِیٍَ از فٍاكری ىّرد ٌُؼ ،ىیجّاف ىّزتات افؽایف اىٍیث ىهی کكّر را فؼاُو آكرد.
در آیٍغق ّالكق ةؼ ؿالحُای ؿٍحی کكحار زيْی ،اقکاؿ جازقای از ؿالحُای اؿحؼاجژیک
اًالّات ةَ كزّد ظّاُغ آىغ ك ىعاةؼات ٌُاىی ةَ قغت ةَ زِاف جسارت كاةـحَ ىیقّد ك ةَ
ًّر ةانلّق اىکاف كٌِ ركٌغ ىْيّؿ ّيهیات ٌُاىی در زىاف مهش ك زٍگ كزّد دارد .فىای
ىاكرای زّ ُياٌٍغ فىای اًالّاجی ّؼمَ زٍگ ظّاُغ قغ ك ؿیـحوُای ىتحٍی ةؼ ةِؼقىٍغی
از فىا ةَ ًّر ركزافؽكف ةؼای جسارت ةیًانيههی ك جّاٌيٍغیُای ٌُاىی اُيیث ةیكحؼی پیغا
ظّاٍُغ کؼدّ .نؼ کٌٍّی را ّنؼ اٌفسار اًالّات ىیٌاىٍغ ك ُؼگٌَّ ؿیاؿحی کَ در کكّر اجعاذ
ىیگؼدد ،در مّرجی ىلؼكف ةَ اُيیث ظّاُغ ةّد کَ ةؼ ىتٍای اًالّات دكیق ك ةؼرؿیُای
زاىِ مّرت گؼفحَ ةاقغ ك در ٌحیسَ اًالّات ٌلف کهیغی را در جياـ ةؼٌاىَریؽیُا از زيهَ
ؿیاؿثگػاریُای دفاّی ك اىٍیحی ایفا ىیکٍغ .کكّرُایی کَ ةغكف اُيیث دادف ةَ اًالّات
جنيیوگیؼی ٌيایٍغ ،زىاف ،اىکاٌات ،ىٍاةِ ىانی ك اٌـاٌی را ةَ ُغر ىیدٍُغٌُ .ؼ ةَ ایٍکَ
فٍاكری اًالّات ك ارجتاًات ) (ICTةا گـحؼق ةیً انيههی ك ٌفّذ در جياىی ىؤنفَُای اىٍیث ىهی
در صاؿ صاوؼ یکی از فٍاكریُای ىِو ك ؿؼٌّقث ؿاز ةّدق ك جا زىاف َِّر فٍاكریُای زغیغ
ركز ةَ ركز ةؼ ٌلف ك ىیؽاف اُيیث آف در صّزقُای ىعحهف افؽكدق ظّاُغ قغ ةٍاةؼایً الزـ
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اؿث ةا ةؼرؿی زاىِ در ظنّص ایً فٍاكریٌ ،لف آف در ةْغ ٌُاىی اىٍیث ىهی ىّرد جضلیق
كؼار گیؼد جا ةحّاف ويً قٍاظث ىٍاؿبّ ،لبىاٌغگی ىؼجتي ةا آف را کَ جأدیؼگػار در اىٍیث
ىهی ىیةاقغ ةَ مّرت ىٍاؿب جلهیم داد ك در ىلاةم ةا اجعاذ راق کارُای ىٍاؿب ،اىٍیث ىهی را
افؽایف داد .اگؼچَ ىفِّـ اىٍیث ىهی فلي درةؼگیؼٌغق ىؤنفَ ٌُاىی ٌيیةاقغ ك ؿایؼ ىؤنفَُای
دیگؼ ٌُیؼ اكحنادی ،ؿیاؿی ،ازحياّی – فؼٍُگی ك … را ٌیؽ قاىم ىیقّد ،نیکً ةْغ ٌُاىی
ُيچٍاف ةَ ٍّّاف یکی از ارکاف امهی اىٍیث ىهی ىٌؼح اؿثّ .غـ قٍاظث کافی از جأدیؼات
فٍاكری اًالّات ك ارجتاًات ) (ICTةا در ٌُؼ داقحً زایگاق آف در ةْغ ٌُاىی ىّزب ظّاُغ
قغ جا ّّاىهی ُيچّف فؼىاٌغُی ،کٍحؼؿ ،ؿاظحار ،ؿازىاف ،جسِیؽات ك ...ىّرد جسؽیَ ك جضهیم
ىٌٍلی كؼار ٌگیؼد .ةغیِی اؿث ایً ىْىم جأدیؼ ىـحلیو در جّاف دفاّی کكّر کَ ٌلف ةـیار
ىِيی در ةازدارٌغگی دارد ةَ ُيؼاق ظّاُغ داقث .ةاال ةّدف جّاف دفاّی یکی از ىضّرُای
اؿاؿی اؿث کَ کكّر را از جْؼض دقيٍاف ىنّف ٌگاق ىیدارد ك در ىلٌِ فْهی ك آیٍغق از
ّّاىهی کَ ىیجّاٌغ در ارجلاء ةٍیَ دفاّی ك در ٌحیسَ افؽایف اىٍیث ىهی جأدیؼ ّيیق داقحَ
ةاقغ ،اٌساـ جضلیق ك پژكُف در ظنّص قٍاظث جأدیؼات فٍاكری اًالّات ك ارجتاًات ةؼ ىؤنفَ
ٌُاىی ىیةاقغ ةٍضّیکَ ةحّاف ةا جغكیً دکحؼیً ك جتییً راُتؼدُا ،ارائَ ؿیاؿثُا ك جٍُیو
ةؼٌاىَُای ىغكف ،ةَ مّرت ةِیٍَ از فٍاكری اًالّات ك ارجتاًات ةِؼقةؼداری ٌيّد ك ةـحؼ
ىٍاؿب جّؿَْ را فؼاُو آكرد .ةا جّزَ ةَ ىـائم ٍّّاف قغق پیؼاىّف ٌلف ك جأدیؼی کَ
ةیًانيههی قغف فٍاكری اًالّات ك ارجتاًات ةؼ کهیَ کكّرُا ك زّاىِ ةكؼی ظنّم ًا کكّر
زيِّری اؿالىی ایؼاف دارد ،الزـ اؿث ىكعل قّد اكؿ آٌکَ ،جأدیؼ ةیًانيههی قغف فٍاكری
ارجتاًات ةؼ ىؤنفَُای ىعحهف اىٍیث ىهی ةَ مّرت ّاـ ك ةؼ ىؤنفَ ٌُاىی ةَ مّرت ظاص
چگٌَّ ظّاُغ ةّد؟ دكـ آٌکَ ،چَ راُتؼدُایی ةایغ جْییً قّد جا ةحّاف از فؼمثُای ىؼجتي ةا
ایً فٍاكری اؿحفادق ٌيّد ك در ىلاةم جا صغ اىکاف فكارُای ٌاقی از آف جلهیم یاةغ .ةٍضّیکَ
ةا ارجلاء ةٍیَ دفاّی ىحأدؼ از فٍاكری اًالّات ك ارجتاًات ،قؼایي جّاٌایی ٌیم ةَ اُغاؼ ىهی
فؼاُو ك ارزشُای ىّرد ٌُؼ ،در زاىَْ ةیً انيههی آیٍغق صفٍ قّد؟ ؿّـ ایٍکَ ،آیا ىیجّاف ةا
فامهَ گؼفحً از فٍاكری اًالّات ك ارجتاًات ك اٌحعاب گؽیٍَای دیگؼ ،صؼکحی ىـحلم ایساد
ٌيّد ك ةا دٌتاؿ ٌيّدف آف اىٍیث ىهی کكّر صفٍ ك افؽایف یاةغ؟
فٍاكری اًالّات ك ارجتاًات ) (ICTةؼ جياىی ىلّالت ىؼجتي ةا زٍگ ادؼ قغیغ گػاقحَ اؿػث ك
اؿاس زٍگُای آیٍغق را فٍاكری اًالّات ك ارجتاًات ) (ICTجكکیم ىیدُغ از ًؼفی ةا جّزػَ
ةَ كیژگیُای ؿازىافُای آیٍغق ،ةَ ٌُؼ ىیرؿغ ؿازىافُای اىؼكزی کػَ ةػؼای کػار در ىضػیي
ظامی ؿازىاٌغُی قغقاٌغ ،جّاف کارایی در ىضیيُای دیگؼ را ٌغاقحَ ةاقٍغ .ةَ ّتارجی در كػؼف
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ةیـث ك یکػو ؿػازىافُا از صانػث ؿهـػهَ ىؼاجتػی ةػَ ؿػاظحار قػتکَای جتػغیم ىػیقػٌّغ ك
ؿازىافُای ٌُاىی ىـحذٍی از آف ٌيیةاقٍغ .ؿازىافُای ٌُاىی ةا ُغؼ ارزش آفؼیٍی ،کػاُف
ُؽیٍَُا ك افؽایف ةِؼقكری ظّد ىیجّاٌٍغ ةَ قػکم قػتکَای ك جضػث ٍّػّاف ؿػازىاف ٌُػاىی
قتکَ ىغار فْانیث کٍٍغٌ .کحَای کَ ةایغ اقارق قّد ایٍکَ در آیٍغق ُو گـحؼق ىیػغاف ٌتػؼد ةػَ
ًؼز كاةم جّزِی كؿیِجؼ قغق ك ُو آٍُگ ازؼایی ّيهیات ؿؼّث ةیكحؼی ظّاُغ یافث وػيً
ایٍکَ امم غافهگیؼی ةَ ىضّریجؼیً امم ٌتؼد جتغیم ىػیقػّد کػَ ٌاقػی از جفػّؽ اًالّػاجی
ىیةاقغٌ .حیسَ ایٍکَ در ٌتؼدُای آیٍغق ارجكی جّفیق ظّاُغ داقث کَ ؿؼیِجؼ از ركتػای ظػّد
ةَ ةؼجؼی اًالّاجی دؿث یاةغ .زٍگُای آیٍغق ةَ چِار صّزق زٍگ ةا ؿػاىاٌَُای ُػغؼگیؼی
دكیق ،زٍگ اًالّات ،زٍگ رزىایكی ك زٍگ فىایی جلـیو قغق اؿثُ .يچٍیً ةػا پیكػؼفث
فٍاكری ،قیّقُای کـب اًالّات از ىیغاف ٌتؼد ةـیار ىحٍّع ك صائؽ اُيیث اؿث ك ةضخ ىیغاف
ٌتؼد دیسیحانی از زایگاق ظامی ةؼظّردار قغق اؿػث .فٍػاكری اًالّػات ك ارجتاًػات ) (ICTةػؼ
جياىی ىـائم ىؼجتي ةا ةْغ اكحنادی اىٍیث ىهی جأدیؼ دارد ك در مّرت ةَکارگیؼی آف ىیجػّاف
دك ىیهیّف فؼمث قغهی ایساد ك ىحعنناٌی را ٌیؽ ةَ ؿایؼ کكػّرُا اّػؽاـ ٌيػّد الزـ ةػَ ذکػؼ
اؿث ایؼاف ةَ دنیم فؼمثُای ركاةحی ٌیؼكی اٌـاٌی ظّد در ّؼمَُایی ىاٌٍغ انکحؼكٌیػک ك ةػَ
كیژق ٌؼـافؽار از ىؽیث ىكعنی ةؼظّردار اؿث .فٍاكری اًالّػات ك ارجتاًػات )ّ (ICTػالكق ةػؼ
جأدیؼ در صّزق ؿیاؿی ةؼ ةْغ ازحياّی -فؼٍُگی اىٍیث ىهی کكّر ٌیؽ جػأدیؼ دارد ك در مػّرت
كزّد راُتؼد ةِیٍَ ك کارةؼدی ىیجّاف ويً جأدیؼپػیؼی ،جأدیؼگػار ٌیؽ ةّد .ةا ٍّایث ةَ ىّوّع
جضلیق ةایغ گفث فٍاكری اًالّات ك ارجتاًات ) (ICTةؼ کهیَ ٍّامػؼ ىػؼجتي ةػا صػّزق دفػاّی
اىٍیث ىهی جأدیؼ ىیگػارد ك فلػغاف جتیػیً راُتػؼد ك ؿیاؿػث گػػاری ىٍاؿػب ىّزػب ةػؼكز
ىكکالت ّغیغق در صّزق ٌُاىی ك در ٌحیسَ کاُف ةٍیَ دفاّی ىػیگػؼدد وػيً آٌکػَ یکػی از
ىّاردی کَ در ةَکارگیؼی ك جّؿَْ فٍاكری اًالّات ك ارجتاًات ) (ICTةایغ ةَ دكث ىػّرد ٌُػؼ
كؼار گیؼد ةضخ ىالصُات اىٍیحی ىیةاقغ.
پیشىُادات
پیشىُادَای مربًط بٍ ساختار وظامی

انف -اداىَ ركٌغ فْانیث ؿازىاف فٍاكری اًالّات ك ارجتاًػات ك اىٍیػث کكػّر ك جلّیػث ك رفػِ
ٌیازىٍغی ؿازىاف ىؽةّر ىیجّاٌغ ىّزب جأىیً ٌیازىٍغی ؿػاظحاری اًالّػات ك ارجتاًػات ك در
ٌحیسَ ًؼاصی ؿاظحار ىٍاؿب گؼدد.
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ب -جكکیم ىغاكـٌُ ،اـىٍغ ك ىٌٍلی دكرق در ىلاًِ ك گؼایفُای ىعحهف فٍاكری اًالّػات ك
ارجتاًات جّؿي ىؼاکؽ ّهيی -داٌكگاُی ةعف ٌُاىی ُيؼاق ةػا امػالح ةؼٌاىػَُای آىّزقػی ك
جغییؼ ةافث آىّزش از صانث ؿٍحی ةَ ىغرف ىّزب کيتّد ٌیؼكی اٌـاٌی ىحعنل ك ىػاُؼ ك در
ٌحیسَ ةِؼقةؼداری ةِیٍَ از فٍاكری اًالّات ك ارجتاًات در ةعفُػای ىعحهػف ٌُػاىی ظّاُػغ
قغ.
پ -جلّیث جفکؼ در اذُاف ىـئّنیً ك دؿثاٌغرکاراف ىتٍی ةػؼ جّؿػَْ ةِؼقةػؼداری از فٍػاكری
اًالّات ك ارجتاًات در ؿاظحار ّيهیاجی ك ةِؼقةؼداری از ىؼاکؽ جضلیلاجی ك ًؼحُػای راُتػؼدی
گـحؼش فٍاكری اًالّات ك ارجتاًات ةَ مّرت امّنی ك ٌُاـىٍغ در ؿازىافُای ّيػغق ٌُػاىی
ىّزب ایساد ؿاظحار ّيهیاجی ىحٍاؿب ةؼ اؿاس ةَکارگیؼی ك جّؿَْ فٍاكری ىّرد ةضخ ظّاُػغ
قغ.
ت -ةِؼقةؼداری از ىنّةات قّرای ّانی فٍػاكری اًالّػات ك ارجتاًػات ةػَ ىٍُػّر گـػحؼش ك
جّؿَْ فٍاكری ىػکّر ىیجّاٌغ ىٍسؼ ةَ ایساد ةاٌکُای اًالّاجی ىّرد ٌیاز ك اؿحفادق ىٌهػّب از
آفُا گؼدد.
ج -فْانیث ٌُاـىٍغ ك ىٍاؿب قّرای ّانی راُتػؼدی فٍػاكری اًالّػات ك ارجتاًػات در زِػث
ةـحؼؿازی ىٌهّب ةؼای جّنیغ ك جأىیً ٌؼـافؽارُای ىّرد ٌیاز ىیجّاٌغ ٌیازىٍغیُای ٌؼـافػؽاری
را جأىیً ٌيایغ.
پیشىُادَای مربًط بٍ حًزٌ تبییه استراتژیَای وظامی.

انف -ةا قٍاظث ك درؾ ٌـتی مضیش ىؼاکؽ ىٌانْات راُتػؼدی دفػاّی از ٌلػاط كػّت ،وػْف،
فؼمثُا ك فكارُای ةعف فٍاكری اًالّات ك ارجتاًات ٌیؽ افؽایف جْاىم ىؽةّر ةا ؿػایؼ ىؼاکػؽ
ّهيی -پژكُكی ك مٍْحی ك ةِؼقةؼداری از ًؼحُای جضلیلػاجی ىػؼجتي ةػا فٍػاكری اًالّػات ك
ارجتاًات ىیجّاف آىادگی رزىی ٌیؼكُای ىـهش را جلّیث ٌيّد.
ب-ةا ةَکارگیؼی داٌكسّیاف فارغانحضنیم داٌكگاق ّانی دفاع ىهی ،اؿاجیغ داٌكگاق فؼىاٌػغُی ك
ؿحاد ك داٌكسّیاف فارغ جضنیم ایً داٌكگاق ،ىحعننیً صّزق ؿایتؼی ك ةِؼقةؼداری از جسارب
ُكث ؿاؿ دفاع ىلغس ك ٌیؽ اؿحفادق از فؼمثُای ىٌانْاجی ىیجػّاف اؿػحؼاجژیُػای ىٍاؿػب را ةػَ
ىٍُّر ةِؼق گیؼی از فٍاكری اًالّات ك ارجتاًات در ةعف ٌُاىی جغكیً ٌيّد.
پ-ةا ةِؼقةؼداری از اّحتارات فٍاكری اًالّػات ك ارجتاًػات ةعػف دفػاّی در ةؼٌاىػَ  5ؿػانَ ك
اؿحفادق از ردیفُای ىكعل ةؼٌاىَای ىیجّاف ٌـػتث ةػَ ایسػاد ىؼاکػؽ ىٌانْػات اؿػحؼاجژیک
فٍاكری اًالّات ك ارجتاًات اكغاـ ٌيّد.

جتییً ٌلف فًآكریُای ٌّیً اًالّات ك ارجتاًات در ةؼكؼاری دفاع ك اىٍیث ىٌانَْ ىّردی زيِّری اؿالىی ایؼاف

85

ت -ةا ةِؼقةؼداری از اًالّات اؿحؼاجژیک زيِآكری قغق در راةٌَ ةا جغكیً ًؼح زػاىِ ك اؿػحؼاجژی جّؿػَْ
فٍاكری اًالّات ك ارجتاًات ك ایساد قفافیث ك كوّح در اًالّات ىّرد ٌیاز ىػیجػّاف از یافحػَُای ىػؼجتي ةػا
فٍاكری ىّرد ةضخ در اةْاد ىعحهف اؿحفادق ٌيّد.
پیشىُادَای مربًط بٍ جىگَای آیىدٌ

انف -جؼةیث ك ةَکارگیؼی افـؼاف ك کارقٍاؿاف زّاف ك ةِؼقةؼداری از ىنػّةات ازػؼای آىػّزش
ىسازی ىیجّاٌغ در رفِ وْف ىِارجی ؿٌّح ىعحهػف ٌُػاىی ك در ٌحیسػَ ىتادنػَ ك زاةسػایی
اًالّات ةَ ٍُگاـ ةا رّایث ؿؼّث ك دكث در ىٍاًق ٌتػؼد ك افػؽایف غػافهگیؼی ىحسػاكز ىػؤدؼ
ةاقغ.
ب-ةِؼقگیؼی از ًؼح فؼا ؿازىاٌی اًالّات ك ارجتاًات در اةْاد ىعحهف ةػَ ىٍُػّر ةػَکارگیؼی
ٌـتی ك ىٍاؿب از  C4ISR1در زِث کٍحؼؿ ك ُغایث ىٍاؿب یگافُای ىاٌّری ؿٌّح ىعحهػف
فؼىاٌغُی ةا جّزَ ةَ كؿْث ،گـحؼش ك قیّق زغیغ ٌتؼدُای فْهی ك آیٍغق.
پ -افؽایف جؼةیث ك ةػَکارگیؼی افـػؼاف ك کارقٍاؿػاف زػّاف در ةعػف ؿػایتؼی ةػَ ىٍُػّر
ةِؼقةؼداری ىٍاؿب از فٍاكری اًالّات ك ارجتاًات در اىؼ زا ةسایی ىٌٍلی اًالّػات ةػَ زػای
ىٍاةِ ك ٌیؼكی اٌـاٌی در قؼایي ٌتؼد ٌاقی از کٍحؼؿ قغیغ ىٍاًق جّؿَْ کكّرُای پیكؼفحَ ك
ىِازو.
ت-ةِؼقگی ػؼی از ًػػؼح فػػؼا ؿػػازىاٌی اًالّػػات ك ارجتاًػػات در اةْػػاد ىعحهػػف ك زيػػِآكری ك
ؿاىاٌغُی اًالّات ىؼجتي جضّالت فٍاكراٌَ ك ؿٍاریُّای زٍگی ةَ ىٍُّر ایساد قؼایي ىٍاؿػب
ةؼای ةؼظّرداری از اًالّات ك ارجتاًات ىٍاؿب در ةعفُػای ىعحهػف ٌُػاىی ك جلّیػث ةٍیػَ
دفاّی.
ث-ایساد ؿؼفنمُای زغیغ در ةعف دفاّی ىؼجتي ةا فٍاكری ك ارجتاًات در زِث جأىیً ٌیازُػای اّحتػاری
ىؼجتي ةا فٍاكری ىػکّر.
پیشىُادَای مربًط بٍ سایر فىايریَا

انف -ةِؼقگیؼی از پؼكژقُای ىكعل ك جْؼیف قغق ةَ ىٍُّر ارجلػای جّاٌيٍػغی فٍػاكریُػای
دفاّی یا ةػَکارگیؼی فٍػاكری اًالّػات ك ارجتاًػات ك رّایػث ىالصُػات اىٍیحػیّ ،يهیػاجی ك
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اًالّاجی ك ُيچٍیً جّزَ ةیكحؼ ةَ ىّوّّات ةیً رقحَای در ىؼاکؽ آىّزقی ٌیؼكُػای ىـػهش
ةَ ىٍُّر ةَ ركز ةّدف ك داٌف ةٍیاف ةّدف مٍایِ دفاّی ىحأدؼ از ةَکارگیؼی ىحٍاؿب ك ىٌٍلػی
فٍاكری اًالّات ك ارجتاًات.
ب-جعنیل ؿِيیَ ةیكحؼ ىحعننیً ك کارقٍاؿاف فٍاكری اًالّػات ك ارجتاًػات ةػؼای ؿػایؼ
ةعفُای ىؼةّط ةَ فٍاكریُای کهیغی دفاّی ك ؿػؼىایَگػاری آىّزقػی در ظنػّص فٍػاكری
اًالّات ك ارجتاًات ةَ ىٍُّر جلّیث داٌف ٌیؼكی اٌـاٌی ةعػف ٌُػاىی زِػث ةػَکارگیؼی ك
جّؿَْ فٍاكری ىػکّر در جياـ فٍاكریُای کهیغی.
پٌُ -ارت ك اٌساـ اكغاىات ؿحادی ىٍاؿب در زِث کارةؼدی ٌيّدف دیغگاقُای ىـئّنیً ىتٍػی ةػؼ جّؿػَْ
ةِؼقةؼداری از فٍاكری اًالّات ك ارجتاًات در فٍاكریُای کهیغی ةعػف دفػاّی ك جتیػیً ًؼحُػای زػاىِ ك
زهّگیؼی از پؼاکٍغق ٌيّدف جّاف جضلیلاجی.
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افحعاری ،امغؼ ( )1383ىؼاصم ةٍیادیً اٌغیكَ در ىٌانْات اىٍیث ىهی ،جِؼاف پژكُكکغق ىٌانْات راُتؼدی.
اىیغكار ٌیا ،ىضيغ زّاد ( )1381اىٍیث در كؼف  ،21دیغگاق چیً ،جِػؼاف ،ىؼکػؽ چػاپ ك اٌحكػارات كزارت اىػّر
ظارزَ.
زّاٌيؼدی ،ىِغی ( )1387فؼىاٌغُی ك کٍحؼؿ در فىای اًالّات.
ظغادادیّ ،هی ىؼداف ( )1391زٍگُای زغیغ ،ىاٍُاىَ ٌگؼش راُتؼدی قيارق 90-89
كاوی زادق فؼد ،ؿیغ ویاءانغیٍی 1386 ،چانفُای کارةؼدی ك جّؿَْای زٍگ اًالّاجی در کكّر،
جِؼاف ىاٍُاىَ ٌگؼش راُتؼدی ،قيارق 86-85
کؼىی ،زِاٌگیؼ ،اٌغیكَ زٍگ ىؼدىی کالكزكیحؾ ،جِؼاف ؿیاؿث دفاّی ،قيارق  ،22ةِار 77
ىیٍی دق کػؼدیّ ،هػی ك دیگػؼاف(  )1387جغییػؼ زِثُػای راُتػؼدی در ٌُػاـ ّهػو ك فػً آكری
زيِّری اؿالىی ایؼاف ،جِؼاف فنهٍاىَ ّهيی – پژكُكی ىٌانْات دفػاّی اؿػحؼاجژیک قػيارق 34
ؿاؿ ٌِو ،زىـحاف.
دُيكگی ،زالؿ ك ُيکاراف ( )1383اؿحؼاجژی اىٍیث ىهی آىؼیکا ،اؿحؼاجژی اىٍیث ىهی آىؼیکػا در
كؼف  ،21اٌحكارات ىّؿـَ فؼٍُگی ىٌانْات ك جضلیلات ةیً انيههی اةؼار ىْامؼ جِػؼاف ،چػاپ دكـ،
1383
صـاـانغیً ةیاف ،اؿحؼاجژی زيِگؼایی ك ةیً انيههی قغف ،امفِافٌ ،اقؼ :اٌحكاراجياٌی.
ىّؿـَ آىّزقی ك جضلیلاجی مٍایِ دفاّی ،ىسحيِ داٌكگاُی ىغیؼیث ك ىٍِغؿػی مػٍایٌِ ،لػف
فٍاكری اًالّات در زٍگُای آیٍغق.
زهیم ركقٍغؿ ،اىٍیث ىهی ك ٌُاـ ةیًانيههی ،جِؼافٌ ،اقؼ :ؿػازىاف ىٌانْػَ ك جػغكیً کحػب ّهػّـ

جتییً ٌلف فًآكریُای ٌّیً اًالّات ك ارجتاًات در ةؼكؼاری دفاع ك اىٍیث ىٌانَْ ىّردی زيِّری اؿالىی ایؼاف
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اٌـاٌی داٌكگاقُا.
صـً چگیٍی (ً )1384ؼحریؽی اؿحؼاجژیک ٌُاىی ك ةؼٌاىَریؽی دفػاّی ،جِػؼافٌ ،اقػؼ :داٌكػگاق
ّهّـ اؿحؼاجژیک ،چاپ.
ىضيّد اةؼاُیوزادق ( )1389ىغیؼیث ةؼ آیٍغق ةا جکٍّنّژی فؼدا ،جِؼاف ٌاقؼ :اٌـحیحّ ایؽایؼاف.
ىّؿـَ آىّزقی ك جضلیلاجی مٍایِ دفاّی ،صّزق جضلیلات ك جّؿَْ فٍاكری -امٌالح ٌاىَ
جضلیلات ك فٍاكری .زـحسّدر http:\\www.bashgah.net/articles/bod/a.asp? Id=646, p4
ىضيغی ،ىضيّد ك ُيکاراف ( )1381ىّؿـَ آىّزقی ك جضلیلاجی مٍایِ دفاّی ،صّزق جضلیلػات ك
جّؿَْ فٍاكریٌ ،لف فٍاكری اًالّات در زٍگُای آیٍغق ،ىسحيِ داٌكگاُی ىػغیؼیث ك ىٍِغؿػی
مٍایِ ،فٍاكریُای ٌَِّّر ،جیؼ ىاق.
ىضيّد ّؼیاف ك ُيکاراف ( )1376ركشُای جضلیق در ّهّـ ازحياّی ،جِؼاف ،داٌكکغق فؼىاٌغُی ك
ؿحاد آزا،1376 ،
آذر ّادؿ ( ،)1393آىار ك کػارةؼد آف در ىػغیؼیث ،ؿػازىاف ىٌانْػَ ك جػغكیً کحػب ّهػّـ اٌـػاٌی
داٌكگاقُا (ؿيث)
اةؼاُیوزادق ىضيّد ( ،)1389ىغیؼیث ةؼآیٍغق ةا جکٍّنّژی فؼدا ،جِؼاف ٌاقؼ :اٌـػحیحّ ایؽایػؼاف ،،ص
57
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www.nationaldefensemagazine.org › ... › Archive › 2012
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