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چكيده

٘مؾ اعالفبت دس تلٕيٌٓيشي ٔتٙبػت ثب كجغ ٝايٗ ٔٛضٛؿ دس ٔجبحث ٘ؾبٔي

لذٔتي چٙذ ٞضاس ػبِ ٝداسد .استجبط ٔيبٖ اعالفبت  ٚفشٔب٘ذٞي دس حٛصٜٞبي ٘جشد
دػتىٓ اص ػ ٖٛتض ٚدس پب٘لذ ػبَ لجُ اص ٔيالد ٔؼيح تب و ٖٛٙدس ادثيبت خٚ ًٙ
اػتشاتظي ث ٝثجت سػيذ ٜاػت؛ أب اعالفبت اػتشاتظيه  ٚتلٕيٌٓيشي دس حٛصٜٞبي
أٙيت ّٔي لذٔتي دس حذٚد  4يب  5د ٝٞداسد .إٞيت  ٚضشٚست ايٗ ٔٛضٛؿ او ٖٛٙدس
ٔحبفُ اػتشاتظيه د٘يب أشي سٚؿٗ  ٚخذي اػتٛ٘ .يؼٙذ ٜدس ايٗ ٔمبِ ٝوٛؿيذ ٜاػت
تب ٔف ْٟٛاعالفبت ،اعالفبت اػتشاتظيه  ٚفشآيٙذ تلٕيٌٓيشي دس حٛص ٜأٙيت ّٔي سا
تجييٗ ٘ ٚمؾ  ٚتقبُٔ اعالفبت اػتشاتظيه ثب ايٗ فشآيٙذ سا تـشيح وٙذ .ث ٝدِيُ آ٘ىٝ
ايٗ ٔجبحث دس وـٛسٔبٖ وٓػبثم ٚ ٝيب احيب٘ب ثيػبثم ٝاػت ،تالؽ ثش آٖ اػت وٝ
استجبط ٚثيك  ٚتٍٙبتٔ ًٙيبٖ ايٗ فٙبكش ثبصؿٙبػي  ٚثبصتقشيف ٌشدد  ٚتأثيش ٔتمبثُ
آٟ٘ب ثش يىذيٍش ٘يض ث ٝثحث  ٚثشسػي ٌزاسد ٜؿٛد .ثب تجييٗ ايٗ ٔجبحث ث ٝخٛثي
سٚؿٗ ٔيؿٛد و ٝػبٔب٘ٞٝبي اعالفبت آؿىبس  ٚپٟٙبٖ دس وـٛسٞب چٍ ٝ٘ٛثش
تلٕيٓػبصيٞبي ػيبػي  ٚاػتشاتظيه تأثيش ٌزاس٘ذ  ٚچ ٝسٚؽٞبيي ٕٔىٗ اػت آٟ٘ب
سا تحتاِـقبؿ اعالفبت اػتشاتظيه لشاس دٞذ.

كليدواژه ها :اعالفبت اػتشاتظيه ،تلٕيٌٓيشي ،أٙيت ّٔيي ،ػيؼيتٓ ٞيبي اعالفيبت،

عشاحي ػٙبسيٞٛب.
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هقدهه
ٌفت ٝؿذ ٜاػت و ٝاعالفبت ثخـي اص داساييٞبي ٞش فشد ،ػبصٔبٖ يب ٚاحذ ػيبػي اػت
و ٝث ٝػبٖ ديٍش داسائيٞب اص اسصؽ ٚيظٜاي ثشاي ٔبِه خٛد ثشخٛسداس اػتٞ .شچٙذ ٕ٘يتٛاٖ
ايٗ ٔتبؿ سا ثب ديٍش أٛاَ  ٚداساييٞب ٔمبيؼ ٝوشد ِٚي ٔيتٛاٖ ثب لبعقيت ٌفت و ٝايٗ ّٕٔٛن
غيشّٕٔٛع ؿبيذ ثيؾ اص ٞش ٔتبؿ ديٍشي اسصؿٕٙذ اػت .اعالفبت ٔيتٛا٘ذ دس خٟبت ٔتٛٙؿ ٚ
دس ػغٛح ٔختّف ،داس٘ذ ٜخٛد سا يبسي سػب٘ذ ٚ ٜدس كٛست ثٝوبسٌيشي كحيح  ٚثٛٔ ٝلـ،
ٔـىالت فذيذٜاي سا حُ ٕ٘بيذ .ايٗ تٛكيف اص اعالفبت خٛد ٘ـبٍ٘ش اسصؽ  ٚليٕت
غيشلبثُ ٔحبػج ٝآٖ اػت.
ٔبٞيت اعالفبت ث ٝتٟٙبئي آٖ ا٘ذاص ٜدِفشيت ٚ ٚػٛػٝاٍ٘يض اػت و ٝثؼيبسي دس
خٕـآٚسي آٖ كشفبً اٍ٘يضٜٞبي ؿخلي سا د٘جبَ ٔيوٙٙذ .اٌش ايٗ أش ثب فٛايذ ٙٔ ٚبفـ ديٍشي
و ٝحبئض إٞيت ٞؼتٙذ ٕٞشا ٜؿٛد ،عجيقتبً خزاثيت كذچٙذا٘ي ٔييبثذ .تلٕيٌٓيشي ثٚ ٝيظ ٜدس
ػغح أٙيت ّٔي ٔيتٛا٘ذ اص آٖ ٔٛاسدي ثبؿذ و ٝدس كٛست لشيٗؿذٖ ثب اعالفبت  ٚاعالفبت
اػتشاتظيه دِٕـغِٛي ٔ ٚالحؾبتي ايدبد ٕ٘بيذ ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝثؼيبسي دس عٕـ خٕـآٚسي آٖ
ثيبفتٙذ .دس ايٗ ٔمبَ ٔختلش ثش آٖ ٞؼتيٓ و ٝاص آثبس  ٚپيبٔذٞبي ثٝوبسٌيشي اعالفبت
اػتشاتظيه دس تلٕيٌٓيشيٞب ػخٗ ثٍٛييٓ  ٚتب حذي ؤ ٝمذٚس اػت ٘ـبٖ دٞيٓ و ٝايٗ ٔتبؿ
دس كٛست ٔضيٗ ؿذٖ ثٕٞ ٝشاٞي چ ٖٛتلٕيٌٓيشي چٍ ٝ٘ٛاسصؽ ٔييبثذ  ٚايٗ استجبط
چٍ ٓٞ ٝ٘ٛليٕت اعالفبت سا فض٘ٚي ٔيثخـذ  ٓٞ ٚاػتحىبْ تلٕيٕبت سا افضايؾ ٔيدٞذ.
ثٙبثشايٗ ثذيٟي اػت و ٝدػتىٓ تلٕيٓػبصاٖ دس پي آٖ ثبؿٙذ و ٝايٗ ٔٛضٛؿ سا ثبصتقشيف
ٕ٘بيٙذ.

الف .هعنا و هفهوم اطالع
وتبثٟبي ِغت فشثي  ٚفبسػي ث ٝكٛست ٔختلش اعالؿ سا ثشاثش ٘ٛفي آٌبٞي دا٘ؼتٝا٘ذ)1(.
ٞش چٙذ ٘خؼت ثبيذ سٚؿٗ وٙيٓ و ٝاعالؿ ثٔ ٝقٙبي دا٘ؼتٗ  ٚآٌبٞي يبفتٗ اص چيضي اػت وٝ
آٖ چيض خٛد ثبيذ سٚؿٗ  ٚثذ ٖٚاثٟبْ ثبؿذ .ث ٝفجبست ديٍش ٕ٘يتٛاٖ اص دا٘ؼتٗ أشي ٔج ٟٓثٝ
فٛٙاٖ اعالؿ خجش داد  ٚثبيذ دػتىٓ ايٗ أش سا ث ٝكٛست ؿفبفي دسن وشد  ٚػپغ ٘ؼجت ثٝ
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آٖ آٌبٞي يبفت .حتي دس دا٘ؼتٞٝبيي و ٝخٛد ٘بدسػت ٞؼتٙذ٘ ،خؼت ثبيذ اص غيشٔجٟٓثٛدٖ
دا٘ؼت ٝػخٗ ٌفت  ٚػپغ دس تغجيك آٖ ثب ٔذِ ،َٛاص دسػت ثٛدٖ ايٗ ا٘غجبق يب ٘بدسػت ثٛدٖ
آٖ ثحث وشدٞ .شچٙذ دس ثشخي اص آثبس ٔٙتـش ؿذ ٜدس صٔي ٝٙاعالفبت ،تقبسيف ٔجٕٟي ث ٝچـٓ
ٔيخٛسد ِٚي ايٗ ٘ىت ٝدس تٕبٔي تقبسيف كبدق اػت و ٝاعالفبت ثٞ ٝش حبَ اص دا٘ؼتٞٝبيي
دس ٔٛسدي خبف حىبيت ٔيوٙذ .أب دس ٔقٙبي اكغالحي آٖ ايٗ ٚاط ٜثش دا٘ؼتٞٝبي
اسصيبثيؿذ ٜدالِت داسد و ٝكحت  ٚػمٓ آٖ ثشاي ثشسػيوٙٙذ ٜسٚؿٗ اػت .اِجت ٝايٗ ٘ىت٘ ٝيض
لبثُ روش اػت و٘ ٝجبيذ دا٘ؼتٞٝب سا ثب دا٘ؾ ٔتشادف دا٘ؼت؛ صيشا تقشيف دا٘ؾ ي و ٝدس خبي
خٛد خٛاٞذ آٔذ ي ثب دا٘ؼت ٝثٔ ٝقٙبي اعالؿ يب آٌبٞي ٔتفبٚت اػت )2(.ث ٝدِيُ آ٘ى ٝاعالؿ سا
خجش پشٚسؽيبفت ٝدا٘ؼتٝا٘ذ  ٚدس ٚالـ دس ايٗ ٘ٛؿ پشٚسؽ ،تحميك فّٕي ٔجٙبي اسصيبثي اػت،
ثٙبثشايٗ اعالؿ دس اكغالح ثٔ ٝقٙبي خجشي اػت وٛٔ ٝسد اسصيبثي لشاس ٌشفت ٝاػت .روش ايٗ
٘ىت٘ ٝيض الصْ اػت و ٝدس ػشٚيغٞبي خجشي غيشاعالفبتي ٘يض ايٗ الذاْ ٔشػ ْٛثٛد ٚ ٜدس ٚالـ
تب ايٗ ٔشحّ ٝالذاْ ٔـتشوي ٔيبٖ ثشخي اص ػشٚيغٞبي خجشي  ٚيب ػبصٔبٟ٘بي اعالفبتي ؿىُ
ٔيٌيشد .دس ايٗ الذاْ ٔدٕٛفٝاي اص ػبصٔبٖ اعالفبتي ث ٝپشٚسؽ خجش  ٚاسصيبثي آٖ ٔيپشداص٘ذ
تب دس ٘تيد ،ٝخجش ٔٙتد ٝث ٝاعالؿ تجذيُ ؿٛد .دس ايٗ ػغح( )3اعالؿ ٔقبدَ ِغٛي
 Informationث ٝؿٕبس ٔيآيذ وٞ ٝشچٙذ دس ػغحي اص الذأبت اِٚي ٝثٔ ٝقٙبي Intelligence

اػت ِٚي ٛٙٞص ث ٝاعالفبت ٔفيذ ٙٔ ٚتد ٝتجذيُ ٘ـذ ٜاػت.
ثؼيبسي اص دػتا٘ذسوبساٖ ثش ايٗ ثبٚس٘ذ و ٝآ٘چ ٝث ٝفٛٙاٖ دادٚ ٜاسد ػيؼتٓ اسصيبثي ٚ
پشٚسؽ خجش ٔيؿٛد ،اص آٖ ػ ٛث ٝفٛٙاٖ ٔٙتد ٝاص آٖ خبسج ٔيٌشدد  ٚايٗ ٘تيد ٝخٛد ٔيتٛا٘ذ
دس يه ػيىُ يب چشخ ٝاعالفبت ثٔ ٝثبث ٝداد ٜث ٝحؼبة آيذ .ثٙبثشايٗ چشخ ٝػبدٜاي سا وٝ
دادٜٞب سا ث ٝاعالؿ تجذيُ ٔيوٙذٔ ،يتٛاٖ دس ؿىُ ريُ خالك ٝوشد:
Information

Evaluate

Data

دس ايٗ كٛست آ٘چ ٝث ٝفٛٙاٖ اعالؿ اص ايٗ ٔؼيش ث ٝدػت ٔيآيذ ثش حؼت ٘ٛؿ
فقبِيتٞبيي و ٝسٚي دادٜٞبي آٖ كٛست ٌشفت ٝاػت ،حبٚي اسصؽٞبي ٚيظٜاي خٛاٞذ ثٛد.
خبي روش ايٗ ٘ىت ٝثبليؼت و ٝاسصيبثي ٞش داد ٜث ٝفٛأُ ٔ ٚتغيشٞبي فشاٚا٘ي ثؼتٍي داسد وٝ
تأثيش  ٚتأثش آٟ٘ب سا ٕ٘يتٛاٖ ٘بديذٌ ٜشفت.
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ثٙبثشايٗ ٔيتٛاٖ دسيبفت و ٝاعالفبت 1ثٔ ٝقٙبي ا ،َٚدس ٚالـ ٘ٛفي اعالفبت آؿىبس ٚ
دسدػتشع خٛاٞذ ثٛد  ٚثٕٞ ٝيٗ ػجت دس ػغٛح آؿىبس اص ايٗ ٚاط ٜثشاي دا٘ؼتٞٝب اػتفبدٜ
ٔيؿٛد.
2

أب اعالفبت ثٔ ٝقٙبي د ْٚو ٝثيـتش ثش ٔقٙبي خبف اعالفبت يقٙي خٕـآٚسي ،اسصيبثي،
تحّيُ  ٚثشسػي ثٕٞ ٝشأ ٜدٕٛفٝاي اص فقبِيتٞبي پٟٙبٖ دالِت ٔيوٙذ ،دس وتت ِغت ثٝ
ٔقٙبي ٛٞؽ  ٚصيشوي آٔذ ٜاػت .فش ًٙٞآوؼفٛسد ايٗ ٔف ْٟٛسا چٙيٗ تٛضيح ٔيدٞذ:
«اعالفبت ثٔ ٝقٙبي تٛا٘بيي يبدٌيشي ،دسن  ٚاػتذالَ اػت  ٚث ٝفجبست ديٍش تٛإ٘ٙذي رٙٞي
اػت ».أب دس ٔقٙبي فبْ ،اعالفبت سا ثٔ ٝقٙبي دا٘ؼتٞٝبي خبكي ثٚ ٝيظ ٜدس ٔٛاسد ثباسصؽ
٘ؾبٔي تقشيف ٔيوٙذ  ٚثالفبكّ ٝثشاي تفؼيش ايٗ ٔف ٚ ْٟٛتمشيت ث ٝر ٗٞاص ٔثبَٞبيي چٖٛ
آطا٘غ خٕـآٚسي اعالفبت ٙٔ ٚبثـ اعالفبتي يبد ٔيوٙذ )4(.لبثُ روش اػت و ٝدس ثشخي اص
فشٍٟٙٞبي اٍّ٘يؼي ي فبسػي ٘يض ٚاطٜٞبيي چ ٖٛخجش ،اعالفبت ،ػبصٔبٟ٘بي اعالفبتيٛٞ ،ؽ،
فشاػت  ٚصيشوي ثشاي ايٗ ٚاط ٜا٘تخبة  ٚدسج ؿذ ٜاػت )5(.ثٞ ٝش حبَ ٔقٙبي ِغٛي ايٗ ٚاطٜ
٘ـبٖدٙٞذٛ٘ ٜفي ساثغ ٚ ٝپي٘ٛذ ٔيبٖ ٔفبٞيٕي ٕٞچٛٞ ٖٛؿٕٙذي  ٚاعالفبت اػتٞ .شچٙذ
ٕ٘يتٛاٖ ث ٝعٛس يىؼش ٚ ٜيىدب ٘ؾشي ٝثشخي اص ا٘ذيـٕٙذاٖ دس ٔٛسد ايٙى ٝػيؼتٓٞبي
اعالفبتي ٕٞبٖ ػبٔب٘ٞٝبي ٛٞؿٕٙذ وـٛس ثشاي خٕـآٚسي  ٚتحّيُ اعالفبت ٞؼتٙذ سا تأييذ
يب سد وشد ِٚي ايٗ استجبط خٛد ٘ـبٍ٘ش ٘ٛفي لشاثت ٔيبٖ ايٗ دٔ ٚفٔ ْٟٛيثبؿذ.
دس ٔقٙبي اكغالحي ٘يض ايٗ ٚاط ٜثٔ ٝف ْٟٛا٘دبْ فّٕيبت پٟٙبٖ ثشاي خٕـآٚسي  ٚتحّيُ
اػت .دػتىٓ ٔيتٛاٖ ٌفت و ٝدس ثشخي اص فشًٞٙٞبي سٚاثظ ثيٗإُِّ ،اعالفبت ثٔ ٝقٙبي ثٝ
تٛا٘بييٞبي دِٚت ثشاي دػتيبثي ث ٝتٛإ٘ٙذيٞب  ٚاٞذاف ٘ ٚيبت دِٚتٞبي ديٍش ث ٝوبس سفتٝ
اػت)6(.
اص ايٗ تقشيف ٔيتٛاٖ تّٛيحبً ث ٝايٗ ٘ىت ٝدػت يبفت و ٝاعالفبت ثٔ ٝقٙبي تخللي
خٛد ثش ٘ٛفي اص فقبِيتٞبي پٟٙبٖ  ٚآؿىبس دالِت ٔيوٙذ و ٝدس تالؽ ثشاي ث ٝدػت آٚسدٖ
٘يبت ،عشحٟب  ٚالذأبت دؿٕٙبٖ يب سلجب ٔيثبؿذ .ؿبيبٖ تٛخ ٝاػت وٞ ٝشچٙذ اعالفبت ث ٝايٗ

1 . Information
2 . Intelligence
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ٔقٙي أشي پٟٙب٘ي ٔ ٚشثٛط ث ٝحٛص ٜپٟٙبٖپظٞٚي اػت ِٚي ٕ٘يتٛاٖ آٖ سا كشفبً دس
ٔدٕٛفٝاي اص فقبِيتٟبي پٟٙبٖ ٔحلٛس ٙٔ ٚحلش ٕ٘ٛد .ث ٝفجبست ديٍش ثخؾ ٚػيقي اص ايٗ
فقبِيتٞب دس حٛصٙٔ ٜبثـ آؿىبس كٛست ٔيٌيشد ِٚي ؿي ٜٛپشداصؽ  ٚتحّيُ  ٚثشسػي آٟ٘ب
كجغٛٞ ٝؿٕٙذا٘ ٚ ٝصيشوب٘ٝاي داسد و ٝثب تىي ٝثش ٌشدآٚسي اعالفبت اص ٙٔ ٕٝٞبثـ ا٘دبْ
ٔيپزيشد.
ثب ايٗ ٚكف ثبيذ ٌفت و ٝاعالفبت ثٔ ٝقٙبي خبف خٛد ثٞ ٝش حبَ اص يه ٚيظٌي
خبف ثشخٛسداس اػت  ٚآٖ سا اص اعالفبت ثٔ ٝقٙبي دا٘ؼتٞٝبي فٕٔٛي  ٚوّي ٔتٕبيض ٔيػبصد.
ايٗ ٚيظٌي ٕٞبٖ «فشآيٙذ تحّيُ» 1اػت .فشآيٙذ تحّيُ اعالفبتي و ٝاص ٔشاحُ اػبػي ػيش
تىٛيٗ  ٚتـىيُ اعالفبت ثٔ ٝقٙبي  Intelligenceاػتٕٞ ،بٖ ٔقيبس ٔٙفلُوٙٙذ ٜاعالفبت ثٝ
ٔقٙبي ٚيظ ٜاص اعالفبت ثٔ ٝقٙبي فبْ اػت.

ب .انواع و سطوح اطالعات
ثب تقشيف ٔختلشي و ٝاص ٔف ْٟٛاعالفبت ث ٝدػت آٔذ ،حذالُ سٚؿٗ ٔيؿٛد وٝ
اعالفبت دس ايٗ ٔقٙبي خبف ثش چ ٝأشي دالِت ٔيوٙذ .ث ٝدِيُ آ٘ى ٝاعالفبت ثٔ ٝقٙبي ٚيظٜ
خٛد ٘يض داساي تمؼيٕبت  ٚا٘ٛافي اػت ،ث٘ ٝبچبس اص صاٚيٞٝبي ٔختّف ث ٝتمؼيٓثٙذي ٚ
تقشيف  ٚتجييٗ ا٘ٛاؿ اعالفبت ٔيپشداصيٓ .آ٘چ ٝحبئض إٞيت اػت ايٙى ٝاعالفبت دس  2ثقذ
يقٙي ػغح ٛ٘ ٚؿ داساي ٌ٘ٛبٌ٘ٛيٞبي ٚيظٜاي اػت .ثٙبثشايٗ ٔيوٛؿيٓ و ٝاص اعالفبت دس
ا٘ٛاؿ آٖ ػخٗ ثٍٛييٓ  ٚػپغ اص اعالفبت دس ػغٛح ٔختّف آٖ ثحث خٛاٞيٓ وشد .اعالفبت
ثِ ٝحبػ تمؼيٓثٙذي ٔٛضٛفي ثيـتش تبثـ ٔضبفٌاِي ٝخٛد ٔيثبؿذ .ث ٝفجبست ديٍش اٌش التلبد
سا ث ٝفٛٙاٖ يه ٔضبفٌاِي ٝخبف ثش آٖ ثيبفضائيٓٔ ،فٟٔٛي ث٘ ٝبْ اعالفبت التلبدي ؿىُ
ٔيٌيشد .دس  ّٝٞٚا َٚث٘ ٝؾش ٔي سػذ و ٝايٗ اعالفبت ثبيذ فمظ ثٔ ٝف ْٟٛاعالفبت ثٔ ٝقٙبي
دا٘ؼتٞ ٝب اؿبس ٜداؿت ٝثبؿذ ِٚي اي٘ ٍٝ٘ٛٙيؼت  ٚدس ادثيبت اػتشاتظيه ايٗ اعالفبت ثٔ ٝقٙبي
خبف خٛد اػت ؤ ٝضبف ايٗ ٚكفٞب لشاس ٔيٌيشد .ثب ايٗ تقجيش اعالفبت سا ٔيتٛاٖ
دػتىٓ دس كٛست وّي ث ٝا٘ٛاؿ ريُ تمؼيٓ وشد:
1 . Process of Analysis
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اعالفبت ػيبػي ،1اعالفبت التلبدي ،2اعالفبت ٘ؾبٔي ،3اعالفبت أٙيتي ٚ 4اعالفبت
اختٕبفي .5ثب وٕي تؼبٔح ٔيتٛا٘يٓ ثپزيشيٓ و ٝديٍش ا٘ٛاؿ اعالفبت ٔيتٛا٘ٙذ ث٘ ٝحٛي دسٖٚ
پٙح دػت ٝفٛق دػتٝثٙذي  ٚعجمٝثٙذي ؿ٘ٛذ .ثشاي ٔثبَ اص اعالفبت فشٍٙٞي  ٚاعالفبت لٔٛي
ٔي تٛاٖ دس حٛص ٜاعالفبت اختٕبفي ػخٗ ٌفت  ٚاعالفبت دفبفي سا دس اعالفبت ٘ؾبٔي ٚ
أٙيتي تمؼيٓ  ٚتقشيف وشد .ثٞ ٝش حبَ ٞشچٙذ دس ايٗ تمؼيٓ ،حلش اص ٘ٛؿ اػتمشايي اػت ٚ
فمّي ٘يؼتِٚ ،ي فٕذ ٜدػتٝثٙذيٞبي اعالفبت سا ٔيتٛاٖ دس آٖ تجييٗ ٕ٘ٛد.
دس يه ػغحثٙذي ديٍش ٔيتٛاٖ اعالفبت سا دس ػ ٝػغح اػتشاتظيىي ،فّٕيبتي  ٚتبوتيىي
دػتٝثٙذي وشدٞ .شچٙذ ايٗ ػغحثٙذي دس ثؼيبسي اص ٔٛضٛفبت ديٍش ٕٞچٔ ٖٛذيشيت ٚ
فشٔب٘ذٞي ٘يض خبسي اػت ِٚي دس ػغحثٙذي اعالفبتي اص ٚيظٌي ٔٙحلش ث ٝفشدي ثشخٛسداس
اػت .ث ٝفجبست ديٍش اعالفبت دس ٞش ػ ٝػغح ثب ٔمِٝٛاي ث٘ ٝبْ «تلٕيٌٓيشي» 6استجبط
ٔييبثذٛ٘ .ؿ استجبط ثب ٔٛضٛؿ تلٕيٌٓيشي دس اعالفبت دس فشآيٙذٞبي ٔختّفي تفؼيش ٚ
تٛضيح داد ٜؿذ ٜاػتٚ .يظٌي ٔٙحلش ث ٝفشد دس استجبط ٔيبٖ اعالفبت  ٚتلٕيٌٓيشي دس
خبيي اػت و ٝدس ٚالـ اعالفبت  ٓٞدس فشآيٙذ تلٕيٓػبصي  ٓٞ ٚدس تلٕيٌٓيشي  ٚدس ٘تيدٝ
دس ثشسػي  ٚاسصيبثي پيبٔذٞبي تلٕيٌٓيشي دخبِت ٔؼتميٓ داسد .دس ٚالـ اص ايٗ ٔشحّ ٝث ٝثقذ
اػت و ٝاعالفبت تٕبيض خٛد سا ثب ديٍش ٔمِٞٝٛبي ٔشتجظ ثب حٛصٜٞبي تلٕيٓػبصي ث ٝسخ
ٔيوـذ.
سٚؿٗ اػت و ٝثشاي تجييٗ ٘ٛؿ  ٚچٍٍ٘ٛي استجبط ٔيبٖ اعالفبت  ٚفشآيٙذ تلٕيٌٓيشي،
٘خؼت ثبيذ ٔتغيشٞبي ٔؤثش ثش فشآيٙذ تلٕيٓػبصي سا ثشؿٕشيٓ  ٚػپغ ٘ـبٖ دٞيٓ و ٝچٍٝ٘ٛ
اعالفبت دس ايٗ فشآيٙذ تأثيش خٛد سا ثش خبي خٛاٞذ ٌزاؿت .ث ٝعٛس عجيقي ٍٙٞبٔي وٝ
تلٕيٓٞب ،ػغح والٖ ٘ؾبْ سا دس ٔؼبيُ پيچيذ ٚ ٜحٛصٜٞبي ٔشثٛط ثٙٔ ٝبفـ حيبتي  ٚحؼبع
دسٌيش ٔيٕ٘بيٙذ ،ايٗ ػغح اػتشاتظيه خٛاٞذ ثٛد  ٚثبِغجـ دس آٖ ٔيتٛاٖ اص ٘مؾ اعالفبت دس
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أٙيت ّٔي ػخٗ ٌفتٞ .ش چٙذ ايٗ تأويذ ثذاٖ ٔقٙي ٘يؼت و ٝاعالفبت دس ػغٛح پبئيٗتش
يقٙي فّٕيبتي  ٚتبوتيىي داساي إٞيت ٘يؼتِ ،ىٗ آ٘چ ٝاو ٖٛٙدس پي تجييٗ آٖ ٞؼتيٓ تأثيش ٚ
تقبُٔ اعالفبت دس ػغح اػتشاتظيٞب ثب تلٕيٌٓيشيٞبي ػغح أٙيت ّٔي اػت .ثؼيبسي اص
ا٘ذيـٕٙذاٖ دس حٛصٜٞبي ٘ؾبٔي اص تقبُٔ ٔيبٖ اعالفبت  ٚتلٕيٌٓيشيٞبي فّٕيبتي ٚ
تبوتيىي ػخٗ ٌفتٝا٘ذ )7(.ايٗ ثحث دػتىٓ اص ػٖٛتض ٚدس  555ػبَ لجُ اص ٔيالد ٔؼيح دس
چيٗ آغبص ؿذ ٚ ٜپغ اص ا ٚثؼيبسي ثش إٞيت اعالفبت دس كحٞٝٙبي ٘جشد  ٚدس ػغح
فشٔب٘ذٞي فّٕيبتي وُ خ ًٙتأويذ وشدٜا٘ذ .ثشخي ٌب ٜاعالفبت سا اص خًٙافضاس  ٚپشػ٘ ُٙيض
ٕٟٔتش ؿٕشدٜا٘ذ  ٚثشخي ٘يض ثش اغشاق ثيؾ اص ا٘ذاص ٜثش اعالفبت خشدٌٜيشي ٕ٘ٛدٜا٘ذ)8(.
دس فيٗ حبَ لبثُ ا٘ىبس ٘يؼت و ٝاعالفبت ٔيتٛا٘ذ دس ؿىٌُيشي ٞش تلٕيٕي دس ٞش ػغحي
ثؼيبس ٔؤثش ثبؿذ .ثب ايٗ ٚكف او ٖٛٙثبيذ ديذ و ٝايٗ تقبُٔ اص چ ٝاٍِٛئي پيشٚي ٔيوٙذ ٚ
چٍ ٝ٘ٛدس ػغح اٞذاف ّٔي ٌ ٚؼتشؽ اسصؽٞبي ّٔي يه ٘ؾبْ ٔؤثش ٚالـ ٔيؿٛد؟

ج .حوزههاي هرتبط با اطالعات استراتژيك
چٙب٘ىٌ ٝفت ٝؿذ ،اعالفبت اػتشاتظيه دس ٚالـ ثبالتشيٗ ػغح اعالفبت اػت  ٚػغٛح
ديٍش آٖ دس حٛصٜٞب  ٚلّٕشٞٚبي ٔحذٚدتشي ٔؤثش ٘ ٚبفز٘ذ .أب اعالفبت اػتشاتظيه چيؼت ٚ
چٍ ٝ٘ٛدس تلٕيٓػبصيٞبي أٙيت ّٔي تأثيش ٔيٌزاسد؟ لغقبً ٕ٘يتٛاٖ دس ايٗ ٔشحّ ٝاص
اعالفبت ،ثذ ٖٚؿٙبخت كحيح اص كفت آٖ يقٙي «اػتشاتظيه» ثحث ٕ٘ٛد .اثتذا ثبيذ دا٘ؼت
و ٝايٗ ٚاط ٜو ٝخٛد اص اػتشاتظي ٔـتك ؿذ ٜاػت ،ثش چٔ ٝفٟٔٛي دالِت داسد؟ ثب ا٘ذن
سخٛفي ث ٝآثبس  ٚوتت ٔشثٛعٔ ٝيتٛاٖ دسيبفت و ٝاػتشاتظي ٚاطٜاي ثب سيـ ٝي٘ٛب٘ي اػت وٝ
دس ي٘ٛبٖ ثبػتبٖ ث ٝفشد يب عجم ٝخبكي اص افشاد و ٝدس ٔؼئِٛيت تلٕيٌٓيشي ثشاي خٕقي ديٍش
ثٛدٜا٘ذ اؿبسٔ ٜيوٙذ .لشاثت ٔفٟٔٛي ايٗ ٚاط ٜاص ٍٙٞبْ ؽٟٛس آٖ ثب فشآيٙذ تلٕيٌٓيشي ٘ـبٍ٘ش
آٖ اػت و ٝاػتشاتظي ٌٛيب  ٓٞثِ ٝحبػ ٔقٙبيي  ٓٞ ٚثِ ٝحبػ وبسوشدي پي٘ٛذ ٚثيمي ثب
تلٕيٌٓيشي ثشلشاس وشد ٜاػتٞ .شچٙذ ٕ٘يتٛاٖ ا٘ىبس ٕ٘ٛد و ٝايٗ ٚاط ٜدس ثؼتشي ٘ؾبٔي
ٔتِٛذ ؿذ ٚ ٜسؿذ وشد ٜاػتِٚ ،ي ثبيذ ٔتزوش ؿذ و ٝثؼبٖ ثؼيبسي ديٍش اص اكغالحبت ،ايٗ
ٔف٘ ْٟٛيض تٟٙب دس آٖ حٛصٔ ٜحلٛس ٕ٘ب٘ذ ٚ ٜدس حٛصٜٞبي فىشي  ٚفّٕي ديٍشي ٘يض سػٛخ ٚ
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ٌؼتشؽ يبفت ٝاػت .ثب ايٗ ٚكف ،وّٕ ٝاػتشاتظيهٔ 1يتٛا٘ذ سيـٔ ٚ ٝف ْٟٛراتي اػتشاتظي سا
٘ـبٖ دٞذ  ٚايٗ ثذاٖ ٔقٙبػت و ٝأشي ٔيتٛا٘ذ اػتشاتظيه تّمي ؿٛد و٘ ٝؼجتي ثب
تلٕيٌٓيشي ثشاي خٕقي اص افشاد ثشلشاس ػبصد )9(.ثٙبثشايٗ ٔيتٛاٖ دسيبفت و ٝاعالفبت
اػتشاتظيه ٘يض ثبيذ ثٌٝ٘ٛ ٝاي ثب تلٕيٌٓيشي  ٚتلٕيٓػبصي استجبط خبف يبثذ.
دس فيٗ حبَ اعالفبت اػتشاتظيه ٔيتٛا٘ذ دس يه تشويت خبف ثش ٔفٟٔٛي ٚيظ٘ ٜيض
دالِت داؿت ٝثبؿذ .ثي ؿه ٘خؼتيٗ وؼي و ٝوٛؿيذ ٜاػت ايٗ ٔف ْٟٛسا سٚؿٙتش ثيبٖ ٕ٘بيذ
ؿشٔٗ وٙت اػت .ث ٝثيبٖ وٙت:
«اعالفبت اػتشاتظيه فجبست اص دا٘ـي اػت و ٝسٚاثظ خبسخي ّٔت ٔب ثبيذ دس صٔبٖ
خ ٚ ًٙكّح ،ثش پبي ٝآٖ اػتٛاس ثبؿذ)15(».

ثب ا٘ذن تأّٔي دس تقشيف وٙت اص اعالفبت اػتشاتظيه دسٔييبثيٓ وٚ ٝي ايٗ ٔف ْٟٛسا
ثيـتش دس حٛص ٜػيبػت خبسخي وـٛسؽ تقشيف  ٚتجييٗ ٔيوٙذ )11(.ثب ٚخٛد ايٗ ثبيذ ٌفت
و ٝاعالفبت اػتشاتظيه ٘خؼت دس حٛص ٜدا٘ـي لشاس ٔيٌيشد و ٝايٗ دا٘ؾ ٔيتٛا٘ذ ٘ٛفي
تٛإ٘ٙذي خبف سا ثشاي كبحجبٖ آٖ ايدبد وٙذ .ث٘ ٝؾش وٙت ايٗ تٛإ٘ٙذي سا ٔيتٛاٖ پبيٝاي
ثشاي سٚاثظ خبسخي وـٛس دس صٔبٖ خ ٚ ًٙكّح دا٘ؼت.
اِجت ٝلبثُ روش اػت و ٝاعالفبت اػتشاتظيه أشٚص ٜدس حٛصٜٞبي ديٍش ثٚ ٝيظ ٜدس حٛصٜ
سلبثت ٞبي التلبدي ٌؼتشؽ يبفت ٝاػت .دس ايٗ صٔي ٝٙا٘ذيـٕٙذا٘ي ٘يض ٞؼتٙذ و ٝثش ايدبد
ادثيبت خبف تأويذ داس٘ذ  ٚوٛؿيذٜا٘ذ تب آٖ سا دس حٛص ٜخٛد ٘يض تقشيف وٙٙذ .ثشاي ٔثبَ ٌفتٝ
ؿذ ٜاػت و:ٝ
«اعالفبت اػتشاتظيه آٖ چيضي اػت و ٝيه وٕپب٘ي ضشٚستبً ثبيذ دسثبسٔ ٜحيظ
تدبستياؽ ثذا٘ذ تب ثتٛا٘ذ ثليشت  ٚثيٙـي دس فشآيٙذٞبي و٘ٛٙياؽ ثذػت آٚسدٚ ٜ
پيؾثيٙي وٙذ ٕٞ ٚچٙيٗ تغييش ثشاي آيٙذ ٜسا ٔذيشيت  ٚاػتشاتظيٞبي ٔٙبػجي سا
عشاحي وٙذ و ٝاسصؽ تدبسي ثشاي ٔـتشيب٘ؾ داؿت ٚ ٝػٛدآٚسي سا دس ثبصاسٞبي
و٘ٛٙي ٛ٘ ٚيٗ ثٟجٛد ثخـذ)12(».

1 . Strategic
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ايٗ تقشيف اص اعالفبت اػتشاتظيه دس حٛص ٜالتلبد  ٚتدبست ثش چٙذ ٘ىت ٝتأويذ داسد وٝ
ٔي تٛاٖ آٖ ٘ىبت سا فيٙبً دس حٛصٔ ٜؼبئُ أٙيتي ،اعالفبتي  ٚاػتشاتظيه ٘يض تشػيٓ ٕ٘ٛد.
ٔحيظؿٙبػي ،پيؾثيٙي  ٚعشاحي ػٙبسيٞٛبي ٘ٛيٗ ثشاي آيٙذ ٜاص ٕٟٔتشيٗ ٘ىبتي ٞؼتٙذ و ٝدس
ايٗ تٛكيف اص اعالفبت اػتشاتظيه ث ٝچـٓ ٔيخٛسد  ٚثذيٟي اػت ايٗ ػ ٝسوٗ ٔيتٛا٘ذ دس
تلٕيٓػبصي ثٙٔ ٝؾٛس ثٟي ٝٙوشدٖ ػٛدآٚسيٞبي التلبدي دس ثبصاسٞبي و٘ٛٙي ٛ٘ ٚيٗ ػٛدٔٙذ
ثبؿذ.
ؿي ٚ ٜٛؿىُ پيذايؾ اعالفبت اػتشاتظيه  ٚسٞيبفت آٔشيىبييبٖ ث ٝآٖ پغ اص غبفٍّيشي
اػتشاتظيه دس پشَٞبسثش دػتىٓ يه ٘ىت ٝسا ثشاي آٟ٘ب سٚؿٗ ػبخت و٘ ٝذاؿتٗ «ثشتشي
اعالفبتي» چٍٔ ٝ٘ٛيتٛا٘ذ تلٕيٌٓيش٘ذٌبٖ يه وـٛس سا دس ٔٛالـ ثحشا٘ي ثب چبِـي خذي
سٚثش ٚػبصد .فذْ ؿٙبخت كحيح اص ٔحيظ ،پيؾثيٙي ٘ىشدٖ ػٙبسيٞٛبي ٔحتُٕاِٛلٛؿ ٚ
٘ذاؿتٗ ػٙبسيٞٛبيي ثشاي ثشخٛسد ٔ ٚذيشيت ثحشاٟ٘ب حتي ٔيتٛا٘ذ وـٛسي لذستٕٙذ ٔب٘ٙذ
آٔشيىب سا ثب ٔـىالت  ٚچبِؾٞبي ثؼيبس خذي سٚثش ٚػبصد .ثٙبثشايٗ ٔيتٛاٖ ث ٝخٛثي ثش ايٗ
٘ىت ٝتفغٗ يبفت و ٝاعالفبت اػتشاتظيه چٍٔ ٝ٘ٛيتٛا٘ذ دس فشآيٙذ تلٕيٓػبصيٞب ٚ
تلٕيٌٓيشيٞب ٔؤثش ٚالـ ٘ـٛد.
اعالفبت اػتشاتظيه ٘يض ٔب٘ٙذ اعالفبت دس ػغٛح ديٍش ٍٙٞبٔي ٔيتٛا٘ذ دس
تلٕيٓػبصي ٞب ٔؤثش ثبؿذ و ٝثتٛا٘ذ ٘ٛفي ثشتشي اعالفبتي سا دس ٔحيظ تلٕيٓػبصي ايدبد
ٕ٘بيذ .سٚؿٗ اػت و ٝالٙبؿ اعالفبتي ثشاي دػتا٘ذسوبساٖ أٛس تلٕيٌٓيشي آٖ  ٓٞدس ػغح
أٙيت ّٔي پبييٗتشيٗ ػغح اص أيذٚاسي  ٚا٘تؾبس آ٘بٖ سا اص ػبٔب٘ٞٝبي اعالفبتي ثشآٚسدٜ
ٔيوٙذ.
أب آ٘چ ٝدس ايٗ ٔيبٖ إٞيت داسد ايٗ اػت و ٝتلٕيٌٓيش٘ذٌبٖ دس ٞش حٛصٜاي ثٝ
اعالفبتي ٘يبص داس٘ذ و ٝثتٛا٘ٙذ آٖ سا دس حٛصٔ ٜغّٛة خٛد ث ٝوبس ٌيش٘ذ .ثذيٟي اػت وٝ
اعالفبت اػتشاتظيه دس ٞش حٛصٜاي ثب ٚيظٌيٞبي خبف آٖ حٛص ٜتٙبػت ٚثيك داسد ِٚي
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛوٌ ٝفت ٝؿذ لغقبً ايٗ اعالفبت ثٛ٘ ٝفي ث ٝثشتشي اعالفبتي ٔٙدش ٔيؿٛد .دس
حٛصٜٞبي دفبفي ٘ ٚؾبٔي اعالفبت ٔشثٛط ث ٝتٛاٖ والٖ دفبفي  ٚتٟبخٕي دؿٕٙبٖ دس لجبَ
آ٘چٔ ٝيتٛا٘ذ ثش ايٗ تٛاٖ دس ػغح والٖ تأثيشٌزاس ثبؿذ ،دس حٛص ٜاعالفبت اػتشاتظيه
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تقشيف ٔيؿٛد .دس لّٕش ٚالتلبدي ،اعالفبت التلبدي ٔشثٛط ث ٝتِٛيذات فشاٌيش ؿشوتٞبي
ثضسي  ٚچٍٍ٘ٛي ثبصاسٌيشي آٟ٘ب ٘ ٚؼجت سضبيتٕٙذي ٔـتشي ٘ؼجت ث ٝوبالي ٔٛسد ٘ؾش ثشاي
ؿشوتٞبي سليت دس صٔش ٜدا٘ؼتٞٝبي اػتشاتظيه ٔحؼٛة ٔيؿ٘ٛذ .ايٗ دا٘ؼتٞٝب ٔيتٛا٘ٙذ دس
ديٍش حٛصٜٞبي آؿىبس ٔب٘ٙذ ٔٛضٛفبت ٔشثٛط ث ٝأٙيت داخّئ ،جبحث ٔشثٛط ث ٝؿىبفٟبي
اختٕبفي  ٚفشٍٙٞي ٔ ٚؤِفٞٝبي تقييٗوٙٙذ ٚ ٜتأثيشٌزاس دس ايٗ حٛصٜٞب ،اعالفبت اػتشاتظيه
دس حٛص ٜاختٕبفي سا ؿىُ دٙٞذ .دس حٛصٔ ٜجبحث ػيبػي  ٚأٙيتي اعالفبت ٔشثٛط ث ٝسٚاثظ
پٟٙبٖ  ٚآؿىبس وـٛسٞبي دٚػت ٓٞ ٚپيٕبٖ  ٚچٍٍ٘ٛي ٍ٘شؽ يه وـٛس ث ٝوـٛس دؿٕٗ يب
سليت  ٚاعالفبت ٔشثٛط ث ٝتٛإ٘ٙذي ايٗ وـٛسٞب دس ايدبد ائتالفٞب فّي ٝيىذيٍش يب ايدبد
س٘ٚذٞبي تٟذيذآٔيض داخّي ٕٞچ ٖٛثؼتشػبصي ثشاي ؿٛسؿٍشي ،دس صٔش ٜاعالفبت اػتشاتظيه
دس حٛصٜٞبي ػيبػي  ٚأٙيتي ث ٝؿٕبس ٔيآيٙذ و ٝدس تلٕيٌٓيشيٟبي أٙيت ّٔي اص ػٛي
ٔؼئٛالٖ ٞش ٘ؾبٔي ثؼيبس ضشٚسي ٔ ٚغّٛة تّمي ٔيؿ٘ٛذ ٕٝٞ .ايٟٙب خّٕ ٝؿشٔٗ وٙت سا دس
وتبة «اعالفبت اػتشاتظيه ثشاي ػيبػت خبسخي آٔشيىب»( )13ث ٝيبد ٔيآٚسد:
«دا٘ؼتٗ اعالفبت اػتشاتظيه ث ٝفٛٙاٖ دا٘ـي ؤ ٝجٙبي سٚاثظ خبسخي ّٔتٟب سا دس
صٔبٖ كّح  ٚخ ًٙتـىيُ ٔيدٞذ ،پيؾ ؿشط فٕذ ٜاخشاي ٔٛفميتآٔيض سٚاثظ
ثيٗإُِّ اػت».

آ٘چ ٝوٙت ثش آٖ تأويذ ٔيٚسصد  ٚآٖ سا دا٘ـي تّمي ٔيوٙذ ؤ ٝجٙبي سٚاثظ خبسخي ّٔتٟب
سا ؿىُ ٔيدٞذٕ٘ ،يتٛا٘ذ دس ػغح ٔٛضٛفبت تبوتيىي  ٚيب فّٕيبتي تقشيف ؿٛد .ايٗ دا٘ؾ
ٔيثبيؼت اص يه ػ ٛثش ٔجب٘ي ثٙيبديٗ اػتٛاس ثبؿذ  ٚاص ػٛي ديٍش خٛد ٘يض ٔجٙبي ػٙبسيٞٛب ٚ
عشحٟبي سٚاثظ ٔيبٖ ّٔتٟب لشاس ٌيشد .ثٙبثشايٗ ٔيتٛاٖ ٌفت و ٝاعالفبت اػتشاتظيه دس تٕبٔي
حٛصٞ ٜب  ٚلّٕشٞٚبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛثبيذ ثش اعالفبتي اعالق ؿٛد و ٝدس ٘ ّٝٞٚخؼت ثتٛا٘ذ دا٘ـي
سا تـىيُ دٞذ و ٝايٗ دا٘ؾ ثٙيبٖ سٚاثظ ٔ ٚقبدِٞٝبي آٖ سا ايدبد ٕ٘بيذ  ٚاص ػٛي ديٍش
تلٕيٓػبصي سا ثشاي تلٕيٌٓيش٘ذٌبٖ تؼٟيُ ٕٔ ٚىٗ وٙذ .ايٗ دا٘ؾ صٔيٝٙػبص ثليشتي
خٛاٞذ ثٛد ؤ ٝيتٛا٘ذ چبسچٛةٞبي پيؾثيٙي سا ؿىُ دٞذ .ثشاي تـىيُ ايٗ چبسچٛةٞب،
عشاحي ػٙبسي ٛأشي ضشٚسي ث٘ ٝؾش ٔيسػذ .دس ايٗ ٔيبٖ فٛأُ ٔم ْٛاعالفبت اػتشاتظيه
٘مؾ اػبػي سا ايفب ٔيٕ٘بيٙذ و ٝدس حٛصٜٞبي ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛتفبٚتٙذ ِٚي اؿتشاوبتي ٘يض داس٘ذ وٝ

اطالعات استراتژيك و تصوينگيري در حوزه اهنيت هلي ـــــــــــــــــــــــــــــ 267

فٛٙاٖ اعالفبت اػتشاتظيه سا ثشاي آٟ٘ب تٛخئ ٝيوٙذ .والٍٖ٘شي ،ايدبد ثشتشيٞبي اعالفبتي
دس ػغح ساٞجشدي ،صٔيٝٙػبصي ثشاي تلٕيٓػبصيٞبي أٙيت ّٔي  ٚپيؾٌيشي اص
غبفٍّيشيٞبي اػتشاتظيه دس ٞش حٛصٔ ٕٝٞ ٚ ٕٝٞ ،ٜيتٛا٘ٙذ ؿبخلٟبي اكّي ثشاي اعالفبت
اػتشاتظيه ث ٝؿٕبس آيٙذ.

د .تصوينگيري
تلٕيٌٓيشي  ٚتلٕيٓػبصي اص ٕٟٔتشيٗ ٔجبحث دس ػغح والٖ اداس ٜوـٛسٞبػتٞ .يچ
وـٛسي ٕ٘يتٛا٘ذ ٘ ٚخٛاٞذ تٛا٘ؼت ثذ ٖٚداؿتٗ ػبٔب٘ ٝتلٕيٓػبصي  ٚدس پي آٖ سٚؽ
تلٕيٌٓيشي دس سٚيبسٚئي ثب سٚيذادٞبي ٔ ٚ ٟٓاػتشاتظيه ،تلٕيٓ ثخشدا٘ٔ ٚ ٝقم َٛاتخبر
وٙذ .ثب تٛخ ٝث ٝايٗ ٘ىت٘ ٝخؼت ثبيذ ثتٛا٘يٓ تلٛيشي سٚؿٗ اص ٔم ِٝٛتلٕيٌٓيشي ث ٝدػت
دٞيٓ .ث ٝدِيُ آ٘ى ٝا٘ؼبٟ٘ب دس ص٘ذٌي سٚصٔش ٜخٛد پيٛػت ٝثب چٙيٗ پذيذٜاي دسٌيش٘ذ  ٚدس
ثؼيبسي اص ٔٛاسد خٛد دس ص٘ذٌي سٚصا٘ ٝتلٕيٕبت فشاٚا٘ي اتخبر ٔيوٙٙذ ،ؿبيذ ثشاي ثشخي
سٚؿٗػبصي  ٚؿفبفيتثخـي ثٔ ٝمِٛة تلٕيٌٓيشي أش چٙذاٖ ٕٟٔي ث٘ ٝؾش ٘يبيذِٚ ،ي حميمت
أش آٖ اػت و ٝدس تحّيُ ايٗ پذيذ ٚ ٜدس تحذيذ دليك آٖ ٔيتٛاٖ ث ٝفٛأُ ٔؤثشي ثشخٛسد وٝ
ؿٙبخت ٚ ٚصٖدٞي آٟ٘ب دس اتخبر تلٕيٌٓ ،ب ٜثيا٘ذاصٛٔ ٜسد غفّت لشاس ٔيٌيشد .ثشخي دس
تقشيف تلٕيٓ ٌفتٝا٘ذ و ٝتلٕيٓ اص چٟبس سوٗ اػبػي تـىيُ ٔيؿٛد و ٝفجبستٙذ اص ؿٙبخت
ٔـىالت ٔ ٚؼبيُ ،ايدبد ساٜحّٟبي ثذيُ ثشاي حُ آٟ٘بٌ ،ضيٙؾ ساٜحُ ٔٙبػت ٔيبٖ ثذيّٟب ٚ
اخشاي ٌضيٙٔ ٝٙتخت)14(.
ثب ا٘ذن تأّٔي دس ايٗ تقشيف  ٚثب تٛخ ٝث ٝتمؼيٓ ٔف ْٟٛتلٕيٌٓيشي دس ٔشاحُ چٟبسٌب٘ٝ
ث٘ ٝؾش ٔيسػذ ٘خؼتيٗ ٔشحّ ٝاص فشآيٙذ تلٕيٌٓيشي يقٙي ؿٙبخت ٔـىُ يب ٔؼأِ ٝاص إٞيت
ٚيظ ٜثشخٛسداس اػت .صيشا ؿٙبخت ٔبٞيت ٚالقي ٔؼأِٔ ٝيتٛا٘ذ تلٕيٌٓيش٘ذ ٜسا دس ؿٙبخت
ساٜحُٞبي ثذيُ ثشاي حُ ٔـىُ ثٚ ٝالقيتٞبي ٔٛخٛد تفغٗ ثخـذ .ثب تٛخ ٝث ٝايٗ
ٚالقيتٞبػت و ٝتلٕيٌٓيش٘ذٔ ٜيتٛا٘ذ ٔٙبثـ دساختيبس سا ثشاي ٔذيشيت  ٚيب حُ ٔؼأِٝ
تخليق دٞذٍ٘ .شؽ ٚالـثيٙب٘ ٝاص يه ػٔ ٛبٞيت ٔـىُ سا ٘ضد تلٕيٌٓيش٘ذ ٜسٚؿٗ  ٚاص
ػٛي ديٍش تلٛس ساٜٞبي ثشخٛسد سا ثشاي ا ٚآػب٘تش ٔيوٙذ .دس ٔشحّ ٝد٘ ْٚيض ثشاي ايدبد ٚ
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ٌؼتشؽ ساٜحُٞبي ثذيُ ،تلٕيٌٓيش٘ذ ٜثش اػبع ؿٙبخت ٚالقي ٔبٞيت ٔـىُٔ ،تٙبػت ثب
ٔٙبثـ دساختيبس  ٚثب تٛخ ٝثٔ ٝحذٚديتٞبي تحٕيّي اص ػٛي ٔحيظ ،فٛأُ ٔؤثش  ٚثبصيٍشاٖ دس
كحٔ ٝٙيوٛؿذ تب ساٜحُ ٞبي خٛد سا ٔتٙبػت ثب ٔـىُ عشح  ٚپشٚسؽ دٞذ .دس ٔشحّ ٝػّْٛ
يقٙي ٌضيٙؾ ساٜحُ ٔٙبػت اص ٔيبٖ ثذيّٟب ،تلٕيٌٓيش٘ذ ٜثب تٛخ ٝث ٝؿٙبخت كحيح ٔجتٙي ثش
ٚالقيتٟب  ٚثب ثشسػي  ٚتحّيُ اعالفبت ٔشثٛط ث ٝآٟ٘ب ٕٞ ٚچٙيٗ ثب ثشسػي  ٚتحّيُ ساٜحّٟبي
لبثُ تلٛس ثشاي حُ ٔـىُٔ ،مذٚسات ٔ ٚحذٚديتٟب سا سٚؿٗ ػبخت ٚ ٝيىي اص ساٜحّٟبي
ثذيُ سا ٌضيٙؾ ٔيوٙذ .دس ايٗ ٔشحّ ٝاص فشآيٙذ تلٕيٌٓيشي و ٝحؼبػتشيٗ ٔشحّ ٚ ٝدس ٚالـ
٘مغ ٝفغف تلٕيٌٓيشي اػت ،تلٕيٌٓيش٘ذ ٜا٘تخبة خٛد سا ا٘دبْ ٔيدٞذ .دس ٚالـ دٔ ٚشحّٝ
پيؾ اص ايٗ ،ثيـتش ث ٝتلٕيٓػبصي ٘ضديه اػت  ٚايٗ ٔشحّ ٝتلٕيٌٓيشي سا ٔتدّي ٔيػبصد.
دس ٔشحّ ٝچٟبسْ و ٝؿبُٔ اخشاي تلٕيٓ ٔٛسد ٘ؾش ٔيثبؿذ ،تلٕيٌٓيش٘ذ ٜتالؽ ٔيوٙذ وٝ
آ٘چ ٝسا ٌضيٙؾ وشد ٜث ٝاخشا ثٍزاسد .پغ اص ايٗ ٔشحّ ٝدس ٚالـ ثخـي اص اخشاي تلٕيٓ
ٔيتٛا٘ذ دس ػبصٔبٖ يب سدٜٞبي پبئيٗتش يه ػبٔب٘ ٝتحمك پزيشد.
ثب تٛخ ٝث ٝآ٘چٌ ٝفت ٝؿذ ،دسٔييبثيٓ و ٝتلٕيٌٓيش٘ذٌبٖ دس ػغٛح ٔختّف چ ٝفشآيٙذي
سا عي وشد ٚ ٜچٍ ٝ٘ٛث ٝاتخبر تلٕيٓ ٘بيُ ٔيؿ٘ٛذ .ايٗ چشخ ٝفيٙبً دس ػغٛح پبييٗتش ٚ
ثبالتش تلٕيٌٓيشي دس يه وـٛس ديذٔ ٜيؿٛد .دس تلٕيٌٓيشي والٖ يه وـٛس و ٝثٔ ٝؼبيُ
اػبػي أٙيت ّٔي آٖ ٘يض ٔشثٛط ٔيؿٛد ،چٟبس ٔشحّ ٝپيؾٌفت ٝث ٝخٛثي ث ٝچـٓ ٔيخٛسد.
تفبٚت اػبػي دس آ٘دبػت و ٝاكٛالً دس تلٕيٌٓيشيٞبي والٖ ،ػغح ايٗ تلٕيٕبت ٔتٙبػت
ثب ػغح ٔٙبثـ  ٚاسصؿٟبي حيبتي ،ثبالتش سفت ٚ ٝاص إٞيت ٚيظٜاي ثشخٛسداس ٔيؿٛد .دس ٘تيدٝ
پيبٔذٞبي تلٕيٌٓيشي ٘يض إٞيتي خبف ٔييبثذ .تلٕيٕبتي دس ٔٛسد خ ،ًٙلغـ استجبط
ػيبػيٚ ،اسد ٘ـذٖ دس ائتالف ٔٙغمٝاي  ٚيب پـتيجب٘ي اص يه خشيبٖ خبف ثيٗإِّّئ ،يتٛا٘ذ
ثب حيبت ٕٔ ٚبت ٔٙبفـ ّٔي يه وـٛس استجبط ثيبثذ .ثٙبثشايٗ ٔيثبيؼت تلٛيشي اص ٘حٜٛ
تلٕيٌٓيشي دس حٛص ٜأٙيت ّٔي اسائ ٝوٙيٓ.
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هـ .تصوينگيري در حوزه اهنيت هلي
ؿبيذ ٞيچ ٚاطٜاي ث ٝا٘ذاص« ٜأٙيت ّٔي»  ٚاسوبٖ  ٚفٛأُ ٔم ْٛآٖ دس ٞبِٝاي اص اثٟبْ
٘جبؿذ .ثٙبثشايٗ ايٗ ػؤاَ ٔغشح اػت و ٝچٔ ٝجبحثي سا ٔيتٛاٖ ٔشتجظ ثب حٛص ٜأٙيت ّٔي
دا٘ؼت؟ آيب اسصؽٞبيي ؤّ ٝت حبضش اػت ثشاي آٟ٘ب ثبالتشيٗ ٔٙبثـ خٛد سا تخليق دٞذ،
ٔيتٛا٘ذ تقشيفي اص ٔٙبفـ حٛص ٜأٙيت ّٔي ثبؿذ؟ آيب ايٗ ٔٙبفـ ثبثتٙذ؟ آيب تحٛالت ثيٗإِّّي ٚ
تغييش سٚيىشدٞبي خٟب٘ي  ٚؽٟٛس  ٚثشٚص پذيذٜٞبيي چ ٖٛخٟب٘يؿذٖ ٔيتٛا٘ذ ٔٙبفـ ٚ
اسصؿٟبي حيبتي وـٛس سا دٌشٌ ٖٛػبصد؟ اص ايٗ دػت پشػؾٞب دس ايٗ حٛص ٜآ٘مذس فشاٚاٖ
اػت و ٝاص يه ػ ٛث ٝػختي ٔي تٛاٖ آٟ٘ب سا احلبء ٕ٘ٛد  ٚاص ػٛي ديٍش ث ٝػختي ٔيتٛاٖ
آٟ٘ب سا ٔقيبسٞبيي ثشاي تقشيف  ٚتقييٗ اسوبٖ  ٚفٛأُ ٔم ْٛأٙيت ّٔي دا٘ؼت.
أب ثبيذ ث٘ ٝح ٛوّي تقشيفي سا اسائ ٝوشد و٘ ٝـبٍ٘ش ٔؼبيّي ثبؿذ ؤ ٝيتٛاٖ آٟ٘ب سا دس
حٛص ٜأٙيت ّٔي ث ٝؿٕبس آٚسد .اٌش أٙيت ّٔي سا دس ٌفتٕبٖ ػّجي ث ٝفمذاٖ تٟذيذ دس ثشاثش
ٔٙبفـ حيبتي ّٔت تقشيف وٙيٓ  ٚيب دس ٌفتٕبٖ ايدبثي ،آٖ سا ٔقبدَ تٛا٘بيي ايدبد ؿشايغي
تقشيف وٙيٓ و ٝوـٛس ثتٛا٘ذ ٔٙبفـ حيبتي خٛد سا دس آٟ٘ب حفؼ وشد ٚ ٜيب ٌؼتشؽ دٞذ؛()15
ثٙبثشايٗ ٔيثبيؼت أش تلٕيٌٓيشي سا دس ػغح أٙيت ّٔي ثٔ ٝثبث ٝيىي اص ٕٟٔتشيٗ اسوبٖ
تقشيف  ٚثبصؿٙبػي ٕ٘ٛد .دس فيٗ حبَ ادثيبت ٌؼتشدٜاي دس حٛصٔ ٜجبحث اعالفبت
اػتشاتظيه تِٛيذ ؿذ ٜثٌٝ٘ٛ ٝاي ؤ ٝيتٛاٖ دس خلٛف اعالفبت اػتشاتظيه  ٚاستجبط آٖ ثب
تلٕيٌٓيشي ٔغبِت ٔٙؼدٕي ث ٝدػت آٚسد  ٚيب حتي ٔيتٛاٖ ارفبٖ ٕ٘ٛد و ٝايٗ ٔجحث اص
ٔجبحث ٔغف َٛدس حٛص ٜاعالفبت اػتشاتظيه اػت .سيچبسد ساػُ دس ايٗ ثبة ٔي٘ٛيؼذ:
«٘مؾ اعالفبت اػتشاتظيه دس فشآيٙذ تلٕيٌٓيشيٞبي ػيبػت خبسخي دس ثبالتشيٗ
ػّؼّٔ ٝشاتت حىٔٛت ٕٞچٙبٖ يه ٔٛضٛؿ ٔغبِقبتي ٔغف َٛاػت)16(».

ايٗ غفّت اص آٖ خٟت سٚي داد ٜو ٝتٕبٔي يب اوثش ادثيبت اػتشاتظيه ٔشثٛط ث ٝاعالفبت
ٔجتٙي ثش ديذٌب ٜافؼشاٖ اعالفبتي اػت  ٚآثبس ثؼيبس وٕي اص ػٛي تلٕيٌٓيش٘ذٌبٖ ثٍ٘ ٝبسؽ
دسآٔذ ٜاػت )17(.ايٗ ٔٛضٛؿ ٘ـبٍ٘ش آٖ اػت ؤ ٝجبحث ٔشثٛط ث ٝاعالفبت اػتشاتظيه ٞش
چٙذ ث ٝكٛست ٔؼتميٓ ٚ ٚثيك ثب تلٕيٓػبصيٞب استجبط داسد ِٚي اص آٖ ِحبػ و ٝايٗ دػت
ٔؼبئُ دس ػغح اخشائي ٔٛسد ثحث لشاس ٔيٌيشد ،وٕتش ثٔ ٝجبحث ٘ؾشي آٖ پشداخت ٝؿذ ٜاػت.
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ث ٝفجبست ديٍش ٘ضديىي ث ٝكح ٝٙاخشا ٔٛخت ؿذ ٜتب إٞيت ٘ؾشي ايٗ ٔٛضٛفبت
تحتاِـقبؿ لشاس ٌيشد.
اص ػٛي ديٍش ثبيذ ث ٝايٗ ٘ىت٘ ٝيض تٛخ ٝداؿت ؤٕٟ ٝتشيٗ تلٕيٕبت دس حٛص ٜأٙيت
ّٔي فٕذتبً ثٛٔ ٝضٛفبتي اص لجيُ ٔجبحث والٖ دفبفي  ٚاػتشاتظيه ثبص ٔيٌشدد .ايٗ دػت اص
ٔؼبيُ آ٘چٙبٖ ثب ٔٙبفـ ّٔي ٌشٔ ٜيخٛس٘ذ و ٝتلٕيٌٓيشي دسثبس ٜآٟ٘ب ٔيتٛا٘ذ ػّؼّٝاي اص
ٔٙبفـ ث ٓٞ ٝپيٛػت ٝسا تحت تأثيش لشاس دٞذٞ .شچٙذ ٕ٘يتٛاٖ ٔجبحث ٛٔ ٚضٛفبت كشفبً دفبفي
سا اػتشاتظيه تّمي وشد  ٚثؼيبسي اص ٔؼبيُ دس حٛصٜٞبي التلبد  ٚػيبػت داخّي  ٚخبسخي
٘يض دس ايٗ لّٕشٔ ٚيٌٙدٙذِٚ ،ي آ٘چٔ ٝيتٛا٘ذ ث ٝعٛس ٔؼتميٓ ثؼيبسي اص ٘ؾشات ٔشثٛط ثٝ
ٔٙبفـ حيبتي  ٚاسصؽٞبي ّٔي سا تحت تأثيش لشاس دٞذ٘ ،خؼت  ٚثب اِٛٚيت ا َٚدس حٛص ٜحفؼ
تٕبٔيت اسضي  ٚدفبؿ اص ويبٖ وـٛس ّٔ ٚت ٍ٘ ٚبٞجب٘ي اص ٔٙبفـ آٖ دس ٔحذٚدٜٞبي خغشافيبيي
اػت .ثٙبثشايٗ ٔيتٛاٖ ٌفت و ٝتلٕيٕبت أٙيت ّٔي سا ثبيذ ثب اِٛٚيتثٙذي ٚيظٜاي دس
حٛصٜٞبي ٔشتجظ ثب ٔٙبفـ ّٔي دػتٝثٙذي  ٚتقشيف وشد.
ث ٝدِيُ آ٘ى ٝحٛص ٜتٟذيذات ثيؾ اص ٞش فبُٔ ديٍشي ٕٔىٗ اػت أٙيت ّٔي سا ثب
ٔخبعشاتي خذي سٚثٝس ٚػبصد  ٚايٗ تٟذيذات ٘يض فٕذتبً اص خب٘ت وـٛسٞبي خبسخي  ٚيب
ٌشٟٞٚب  ٚػبصٔبٟ٘بي پـتيجب٘يؿ٘ٛذ ٜتٛػظ وـٛسٞبي خبسخي فقّيت ٔييبثذ٘ ،خؼت ثبيذ
دا٘ؼت ؤ ٝبٞيت تلٕيٌٓيشي دس سٚاثظ ثيٗإُِّ  ٚػيبػت خبسخي چيؼت  ٚدس ايٗ
خلٛف ،اعالفبت اػتشاتظيه چ٘ ٝمـي ثٙٔ ٝؾٛس حفؼ ٔٙبفـ ّٔي دس چبسچٛة أٙيت ّٔي
ايفب ٔيوٙذ؟
ثب تٛخ ٝث ٝتحّيّي و ٝاص فشآيٙذ تلٕيٌٓيشي اسائ ٝؿذ  ٚث ٝدِيُ آ٘ى ٝايٗ فشآيٙذ خٛد سا دس
ٔجبحث ٔشثٛط ث ٝتلٕيٌٓيشيٞبي أٙيت ّٔي ٘يض ٘ـبٖ ٔيدٞذٔ ،يتٛاٖ دسيبفت و ٝدس
كٛست ثشٚص تٟذيذ دس حٛص ٜأٙيت ّٔي ،تلٕيٌٓيش٘ذ ٜثبيذ ثتٛا٘ذ ٔشاحُ ٔختّفي سا دس
ثشخٛسد ثب آٖ آٌبٞب٘ ٝعي ٕ٘بيذ.
ٔشحّ٘ ٝخؼت فجبست اػت اص ؿٙبخت ٔقضُ ،تٟذيذ يب ٔـىُ فشاسٚي .ثشاي ايٗ ٔشحّٝ
تلٕيٌٓيش٘ذ٘ ٜيبصٔٙذ ث ٝؿٙبخت آ٘چ ٝسٚي داد ٚ ٜا ٚسا دس ثشاثش ٔؼأِٝاي خذيذ لشاس داد،ٜ
ٔيثبؿذ .ث ٝعٛس عجيقي  ٚثب ٚخٛد ٔـىالت  ٚپذيذٜٞبي ٘ٛؽٟٛس ٔ ٚتٛٙؿ ٕ٘يتٛاٖ اص
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تلٕيٌٓيش٘ذ ٜا٘تؾبس داؿت و ٝتٕبٔي صٚايب  ٚصٔيٞٝٙبي پذيذ ٜفشاسٚي سا ثـٙبػذ ثٙبثشايٗ دس
ٔشحّة ؿٙبخت ،تلٕيٌٓيش٘ذ٘ ٜيبصٔٙذ اعالفبتي اص پذيذٛٔ ٜخٛد اػت تب ثتٛا٘ذ تلٛيشي
سٚؿٗ اص آٖ ث ٝدػت آٚسدٞ .شچٙذ ايٗ أش تب ا٘ذاص ٜصيبدي دس يه ػبٔب٘ ٝاعالفبتي ٘يبصٔحٛس
لبثُ تقشيف اػت ِٚي آ٘چ ٝتلٕيٌٓيش٘ذٌبٖ ث ٝفٛٙاٖ ٘يبصٔٙذيٞبي خٛد فشضٔ ٝيداس٘ذ ثبيذ
پيشأ ٖٛؿٙبخت پذيذ ٜفشاسٚي يب تٟذيذ ٔ ٚـىُ سخ داد ٜثبؿذ تب ثتٛاٖ دس ٔشحّ٘ ٝخؼت ايٗ
٘يبص ٔٙغمي سا ثشآٚسدٕٛ٘ ٜد .ثؼيبسي اص تلٕيٌٓيش٘ذٌبٖ ثش ايٗ ٌٕبٖ ٞؼتٙذ و ٝخٛد ث ٝخٛثي
پذيذٛ٘ ٜؽٟٛس سا ٔيؿٙبػٙذ  ٚحتي داساي تحّيُٞبي لٛي اص آٖ ٞؼتٙذ .ثٕٞ ٝيٗ دِيُ ٕٔىٗ
اػت دس ثشخي ٔٛاسد ٘يبص ث ٝؿٙبخت پذيذ ٜيب ٔقضُ اص ػٛي تلٕيٌٓيش٘ذ ٜث ٝػيؼتٓ اسخبؿ
٘ـٛد .دس ايٌٗٛٔ ٝ٘ٛاسد ،يه ٔدٕٛف ٝثشسػيوٙٙذ ٜاعالفبت اػتشاتظيه ثبيذ ثب ٞـذاسٞبي
خذي ،تلٕيٌٓيش٘ذ ٜسا ٘ؼجت ثٛٔ ٝضٛؿ آٌب ٜػبخت ٚ ٝا ٚسا دس ايٗ صٔي ٝٙثب تحّيُٞبي
ٔختّف  ٚعيف ٔتٛٙفي اص ديذٌبٟٞب و ٝثب تحّيُٞبي خذي ٕٞشا ٜاػت پـتيجب٘ي ٕ٘بيذ .اص
ايٗسٚػت ؤ ٝدٕٛفٝاي اص ؿىؼتٞبي تلٕيٌٓيش٘ذٌبٖ دس خٟبٖ ٚخٛد داسد و ٝتب ا٘ذاصٜ
صيبدي ث ٝفّت فذْ تأثيشٌزاسي ػبٔب٘ٞٝبي اعالفبتي ثش ػيبػت خبسخي  ٚتلٕيٌٓيشيٞبي
حٛص ٜأٙيت ّٔي اػت )18(.ايٗ سٚيذاد آٖ ٍٙٞبْ سخ ٔيدٞذ و ٝػبٔب٘ ٝاعالفبتي،
تلٕيٌٓيش٘ذ ٜسا اص ديذٌبٟٞبي خٛد ٔغّـ ٘ؼبخت ٝيب ا ٚسا ٘ؼجت ث ٝاستىبة اؿتجبٞي و ٝدس
حبَ سخ دادٖ اػت ٞـيبس ٕ٘يػبصد.
ثذيٟي اػت ؿٙبخت پذيذٜاي و ٝدس پيچيذٌيٞبي ٚيظٜاي ّٔفٛف اػت ،ثذ ٖٚدسن
كحيح اص فٛأُ ٔم ْٛآٖ پذيذ ٚ ٜاسوبٖ ٔتـىّ ٝآٖ أىب٘پزيش ٘يؼت .ؿٙبخت ايٗ فٛأُ ٚ
اسوبٖ دس ػغح ساٞجشدي آٖ ٘يبصٔٙذ اعالفبتي اػت و ٝاص آٖ پذيذٔ ٜيتٛاٖ ث ٝدػت آٚسد.
دسن ٘مبط لٛت  ٚضقف فٛأُ  ٚاسوبٖ ثٚ ٝخٛد آٔذٖ يب اػتٕشاس يه پذيذ ٜاص آٖ دػت
اعالفبتيا٘ذ ؤ ٝيتٛا٘ٙذ ثب اػتٕشاس يب اضٕحالَ آٖ پذيذ ٜاستجبط ٔؼتميٕي ثشلشاس ٕ٘بيٙذ.
ثٙبثشايٗ ايٗ اعالفبت ٘ؼجت ثٚ ٝخٛد آٖ پذيذ٘ ٚ ٜؼجت ث ٝتلٕيٌٓيش٘ذٜاي و ٝدس ثشخٛسد ثب
آٖ اػت اعالفبتي اػتشاتظيه ث ٝؿٕبس ٔيآيذ .ثشاي ٔثبَ ٔيتٛاٖ اص پذيذ ٜا٘مالة اػالٔي دس
ػبَ ٘ 1357بْ ثشد وٕٝ٘ٛ٘ ٝاي اص فذْ ؿٙبخت كحيح يه پذيذ ٜتٛػظ يه يب چٙذ ػبٔب٘ٝ
اعالفبتي سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ .دس يه ٔمبِ ٝتخللي ٔيخٛا٘يٓ:
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«آخشيٗ ٕ٘ ٝ٘ٛاص افتمبد ث ٝاعالفبت ث ٝفٛٙاٖ يه أش ٘بپؼٙذ٘ ،بتٛا٘ي ػبصٔبٖ اعالفبتي
آٔشيىب  ٚديٍش وـٛسٞب دس دسن  ٚؿٙبخت ايٗ أش ثٛد و ٝسطيٓ ؿب ٜدس ػبَ  1978دس
ثشاثش خغشي خذي لشاس داؿت .دس ايٗثبس ٜث ٝفُّ ٔتقذدي اؿبس ٜؿذ ٜاػت .ثشاي ٔثبَ
ث ٝلٛا٘يٗ دػت  ٚپبٌيش غيشسػٕي دس خٕـآٚسي اعالفبت دس ايشاٖ  ...ثٌ ٝضاسؽ
غيشحميمي  ٚثضسٌٕٙبئي ػفبست آٔشيىب ...ث ٝديذٌب ٜوّي  ٚخٟب٘ي آٔشيىب دس ايٙىٝ
تأثيش ٔزٞت سا ٘بچيض ٔيؿٕشد ٗٔ ...فىش ٔيو ٓٙآخشيٗ دِيُ ٔغشٚحٔ ٝجٙي ثش ايٙىٝ
لذست ا٘مالة ٘بچيض ؿٕشد ٜؿذ ٜاػتٔ ،مجِٛتش اص آٖ اػت و ٝعشحٞبي ثبصيٍشاٖ
وّيذي چ ٖٛثشطيٙؼٍي ،ػِٛيٛاٖ  ٚثبَ ٔيتٛا٘ؼت ٘تبيح ٔغّٛثي داؿت ٝثبؿذ)19(».

دس ٔٛسد ٔزوٛس ث ٝخٛثي ديذٔ ٜيؿٛد و ٝتلٕيٌٓيش٘ذٌبٖ ثش اػبع فمش  ٚفدض ػيؼتٓ
اعالفبتي وـٛسٞبي غشثي ثٚ ٝيظ ٜآٔشيىب ٘تٛا٘ؼتٙذ ؿٙبخت كحيحي اص پذيذٜاي چ ٖٛا٘مالة
اػالٔي سا ث ٝدػت آٚسد ٚ ٜآٖ سا دس ثشاثش ديذٌبٖ تلٕيٌٓيش داخّي يب خبسخي لشاس دٙٞذ.
اص ايٗس ٚتلٕيٓٞبي اتخبر ؿذ ٜاص يهػ ٛث ٝتلبفذ ا٘مالة  ٚاص ػٛي ديٍش ث ٝتضقيف
تب ػمٛط سطيٓ ؿبٙٔ ٜدش ؿذ .استجبط اعالفبت اػتشاتظيه ٘ ٚمؾ آٖ دس فشآيٙذ تلٕيٌٓيشي
أٙيت ّٔي دس ٔشحّ ٝؿٙبخت پذيذٔ ،ٜقضُ ٔ ٚؼإِٟٔٔ ،ٝتشيٗ سوٗ سا تـىيُ داد ٚ ٜتب ا٘ذاصٜ
صيبدي ثٔ ٝشحّ ٝديٍش فشآيٙذ تلٕيٌٓيشي استجبط خٛاٞذ داؿت.
اص ايٗ ٔٙؾ ش ثبيذ ٌفت اعالفبت اػتشاتظيه دس ٕٞبٖ ٔشحّ٘ ٝخؼت خٛد دس استجبط ثب
أٙيت ّٔي  ٚتلٕيٌٓيشيٞبي آٖ ثب ٔمِٝٛاي ث٘ ٝبْ وـٛسداسي 1پي٘ٛذ ٔيخٛسد )25(.ث ٝفجبست
ديٍش تلٕيٕبت دس ايٗ ػغح فمظ ث ٝحٛصٜٞبيي چ٘ ٖٛؾبٔيٌشي ،التلبد  ٚيب ػيبػت داخّي
ٔشثٛط ٕ٘يؿٛد ثّى ٝثب ػغحي ثؼيبس فشاٌيشتش  ٚفٕٔٛيتش اص آٖ يقٙي وـٛسداسي استجبط
ٔييبثذٍ٘ .بس٘ذ ٜايٗ ػغٛس ثشآ٘ؼت و ٝدس ٔمبِٝاي خذاٌب٘ ٝػغٛح اعالفبت اػتشاتظيه ٚ
استجبط آٖ سا ثب حٛصٜٞبي ٔتفبٚت ث ٝسؿت ٝتحشيش دسآٚسد .ث ٝدِيُ آ٘ى ٝاٍِٞٛبي ٔتفبٚت
وـٛسداسي ٔيتٛا٘ذ ث ٝكٛست ثبِم ٚ ٜٛثبِفقُ دس خٟبٖ ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ ٕٔ ٚىٗ اػت دس
پشت ٛتغييشات ػيؼتٕي  ٚغيشػيؼتٕي ،د ٚيب چٙذ وـٛس ثب يىذيٍش ثٛ٘ ٝفي استجبط يبثٙذ،
داؿتٗ اعالفبت اػتشاتظيه اص ٞش وـٛس ثشاي ديٍشي أشي حيبتي  ٚضشٚسي تّمي ٔيؿٛد.
ثٛصٔبٖ ثٕٞ ٝيٗ ٔقٙي اؿبسٔ ٜيوٙذ ٔ ٚيٌٛيذ:
1 . Statecraft
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«ايٗ ثذاٖ ٔقٙي اػت و ٝدس ٞش صٔبٖ تقذاد صيبدي اص اٍِٞٛبي وـٛسداسي ث ٝتقذاد
٘مؾآفشيٙبٖ دس ػيبػت خٟب٘ي ٚخٛد داسد .ضشٚست داسد و ٝدػتٍبٟٞبي اعالفبتي
ٞش ٘مؾآفشيٙي دس ػيبػت خٟب٘ي ثذا٘ٙذ و ٝاعالفبت ػيبػي دس ٘مبط ديٍش خٟبٖ
چٍ ٝ٘ٛايفبي ٘مؾ ٔيوٙذ)21(».

اعالؿ اص ايٙى ٝچٍ ٝ٘ٛػبٔب٘ٞٝبي اعالفبت ػيبػي دس خٟبٖ ٘مؾآفشيٙي ٔيوٙٙذ  ٚيب ايٙىٝ
ػيؼتٓ ٞبي اعالفبتي ثب چ ٝساٞجشدٞبيي اٞذاف اػتشاتظيه خٛد سا تقميت ٔيٕ٘بيٙذٔ ،ييتٛا٘يذ
دس تلٕيٌٓيشي ٞبي يه ٚاحذ ػيبػي ثشاي حفؼ ٔٙبفـ خٛد ٔ ٚمبثّ ٝثب تٟذييذات احتٕيبِي ٚ
دس ٘تيد ،ٝوـٛسداسي دس ثقذ ػيبػت خبسخي ٔؤثش ثبؿذ .اص ػٛي ديٍيش ٕٞييٗ أيش دس حيٛصٜ
ػيبػت داخّي  ٚدس لّٕش ٚوـٛسداسي اص إٞيت ٚيظٜاي ثشخٛسداس اػت.
دس ٔشحّ ٝد ْٚيقٙي عشاحي  ٚايدبد ساٜحُٞبي ثذيُ ثشاي ٔـىالت ٔ ٚؼبئُٔ ،يتيٛاٖ اص
٘ٛفي عشاحي ػٙبسيٞٛبي ثشخٛسد ثب ٔؼبيُ ٔ ٚقضالت ٘بْ ثشد .دس فشآيٙذ تليٕيٌٓييشيٞيبي
حٛص ٜأٙيت ّٔي ثذيٟي اػت و ٝتلٕيٌٓيش٘ذٔ ٜيوٛؿذ تب ثب تخليق حذالُ ٔٙيبثـ ثيش حيُ
حذاوثش ٔـىالت فبيك آيذ .ثذيٗ ٔٙؾٛس ٕ٘ي تٛاٖ ثذ ٖٚؿٙبخت كيحيح اص ٔبٞييت ٔؼيأِ ٝييب
ٔـىُ و ٝدس ٔشحّ٘ ٝخؼت اص آٖ ػخٗ ٌفتيٓ ث ٝػشاك عشاحي  ٚايدبد ساٜحُٞبي ثذيُ ثشاي
آٖ سفت .عشاحي ػٙبسيٞٛبي ثذيُ ٘يض خٛد ٘يبصٔٙذ اعالفبت ساٞجشدي اص تٛاٖ خٛدي ثشاي حُ
ٔؼأِ ٚ ٝداؿتٗ اعالفبت ساٞجشدي اص ٔحيظ ثشٚص ٔـىُ  ٚاعالفبت ٔشثيٛط ثي ٝفٛأيُ ايديبد
وٙٙذ ٜاص ػٛي ديٍش اػت .ثذيٗ ٔٙؾٛس ٔيتٛاٖ ٌفت و ٝتشػيٓ ؿيىُ رييُ ٚضيقيت تليٕيٓ
ٌيش٘ذ ٚ ٜاعالفبت سا دسثبس ٜيه ٔقضُ تـشيح ٔيوٙذ.
اعالفبت ساٞجشدي اص تٛاٖ تلٕيٌٓيش٘ذٜ

حُ ٔؼأِٝ
اعالفبت ساٞجشدي اص فٛأُ پذيذٜ

اعالفبت ساٞجشدي اص ٔحيظ پذيذٜ

ايٗ ٚضقيت ٘ـبٍ٘ش آٖ اػت و ٝتلٕيٌٓيش٘ذ ٜدػتىٓ پغ اص ؿٙبخت ٔبٞيت پذيذ ٜيب
ٔـىُ اص ػبٔب٘ ٝاعالفبتي خٛد ،اعالفبت ٔشثٛع ٝث ٝػٔ ٝحٛس تٛاٖ خٛدئ ،حيظ ثشٚص پذيذٜ
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 ٚفٛأُ ايدبدوٙٙذ ٜپذيذ ٜسا ٔغبِجٕٛ٘ ٝدٔ ٚ ٜيتٛا٘ذ ثب تاللي  ٚثشخٛسد ٔيبٖ ايٗ اعالفبت
ػٙبسيٞٛبي ٔحتُٕ آتي سا پيؾثيٙي  ٚحتي عشاحي وٙذ)22(.
ثب ايٗ  ٕٝٞثبيذ ث ٝايٗ ٘ىت ٝتٛخ ٝداؿت و ٝحتي ٔشحّ ٝد٘ ْٚيض دس ايٙدب پبيبٖ ٘پزيشفتٝ
اػت؛ ثّى ٝآ٘چ ٝآٔذ ،ثيؾ اص ٞش چيض كشفبً خٙجٞ ٝؼتيؿٙبػي پذيذ ٜسا تىٕيُ وشد ٜاػت .دس
فيٗ حبَ تلٕيٌٓيشي اص عشاحي ساٜحُٞب آغبص ٔيؿٛد .يقٙي صٔب٘ي و ٝتلٕيٌٓيش٘ذٜ
ٔيوٛؿذ آِتش٘بتيٞٛبي ٔتفبٚتي سا ثشاي حُ ٔؼأِ ٝعشاحي وٙذٚ .ي ٘خؼت أىب٘بت ٚ
تٛإ٘ٙذيٞبي خٛد سا اسصيبثي  ٚتحّيُ ٔيوٙذ تب ثتٛا٘ذ پغ اص ؿٙبخت ٔقضُ تٛاٖ خٛيؾ سا
ثشاي ٔمبثّ ٝثب آٖ ثيبصٔبيذ .دس ٔشحّ ٝثقذ اص عشيك اعالفبت خٕـآٚسيؿذ ٜاص ػبٔب٘ٞٝبي
اعالفبتي ثٕٞ ٝشا ٜتحّيُ آٟ٘ب اعالفبت ساٞجشدي اص فٛأُ ٔم ْٛپذيذ ٚ ٜايدبدوٙٙذ ٜآٖ سا ثٝ
دػت آٚسد ٚ ٜضقف  ٚلٛت ايٗ فٛأُ سا دس ػٙبسيٞٛبي خٛد دخبِت ٔيدٞذ .اعالفبت
اػتشاتظيه ٔشثٛط ثٔ ٝحيظ پذيذ٘ ٜيض اص إٞيت خبكي ثشخٛسداس اػت ؤ ٝيتٛا٘ذ ٘مؾ ثٝ
ػضايي دس عشاحي ساٜحُٞب داؿت ٝثبؿذ .تلٕيٌٓيش٘ذ ٜپغ اص ٚصٖدٞي ثٞ ٝش يه اص ايٗ
ٔؤِفٞٝب  ٚثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ چبسچٛةٞبي أٙيت ّٔي  ٚثشداسٞبي حفؼ ٔٙبفـ ّٔي ٔيوٛؿذ
ساٜحُ ٞبيي اسائٕ٘ ٝبيذ و ٝثب تخليق ٔٙبثـ حذالّي ٔٙبفـ حذاوثشي سا حفؼ ٕ٘بيذ .اص ايٗ سٚ
آ٘چ ٝثشاي ٚي پغ اص عشاحي  ٚايدبد آِتش٘بتيٞٛب إٞيت ٔييبثذ ٔشحّ ٝػ ْٛيقٙي ٌضيٙؾ ٔيبٖ
ساٜحُٞبػت.
دس ايٗ ٔشحّ ٝث ٝعٛس عجيقي ا٘تخبة ساٜحّي و ٝثب كشف ٞضيٞٝٙبي وٕتش  ٚدس صٔبٖ
وٛتبٞتش ثيـتشيٗ ثبصدٞي سا دسثشداؿت ٚ ٝاص خؼبست  ٚتّفبت وٕتشي ثشخٛسداس ثبؿذ ٔذ٘ؾش
لشاس ٔيٌيشد .اعالفبت اػتشاتظيه دس ايٗ ٔشحّ ٝاص ثقذ تٛكيف آ٘چٞ ٝؼت ثيشٔ ٖٚيآيذ ٚ
ثبيذ اعالفبتي سا دس اختيبس ثٍزاسد و ٝث ٝپيؾثيٙي پيبٔذٞبي ٌضيٙؾ  ٚاخشاي ساٜحُ ٔٙتخت
ثيب٘دبٔذ .ث ٝفجبست ديٍش ثشاي ٌضيٙؾ ٔيبٖ ساٜحُٞبي ثذيُ آ٘چ ٝاص إٞيت ٚيظ ٜثشخٛسداس
اػت داؿتٗ اعالفبت ساٞجشدي اص پيبٔذٞبيي اػت وٞ ٝش يه اص ايٗ ٌضيٞٝٙب ٕٔىٗ اػت دس
پي داؿت ٝثبؿذ .ثذيٟي اػت آ٘چٛٙٞ ٝص سخ ٘ذاد ٚ ٜدس حذ احتٕبَ اػت سا ٕ٘يتٛاٖ دس صٔشٜ
اعالفبت ث ٝحؼبة آٚسد ٔ ٚيثبيؼت آٖ سا ٘ٛفي پيؾثيٙي اػتشاتظيه( )23لّٕذاد وشد .ايٗ
ٔٛضٛؿ تب آٖ ا٘ذاص ٜإٞيت داسد و ٝثذ ٖٚآٖ ػخٗ ٌفتٗ اص ضشيت ثٟشٜٚسي اعالفبت ثئقٙب
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اػتٌ .ضيٙؾ ٔيبٖ ساٜحُٞبي ثذيُ خٛد في٘فؼ ٚ ٝث ٝتٟٙبيي ٕ٘يتٛا٘ذ ٔشحّ ٝػ ْٛاص
تلٕيٌٓيشي  ٚفشآيٙذ آٖ سا تىٕيُ ٕ٘بيذ .ث ٝفجبست ديٍش ٍٙٞبٔي ٌضيٙؾ كحيح كٛست
ٔيٌيشد وٌ ٝضيٙـٍش اص آ٘چ ٝدس اختيبس داسد  ٚآ٘چ ٝپغ اص ا٘تخبة سٚي ٔيدٞذ ،اعالفبت
ساٞجشدي  ٚكحيح داؿت ٝثبؿذ .ثشاي تحمك ايٗ أش ٔٛضٛؿ پيؾثيٙي اػتشاتظيه و ٝثش اػبع
دا٘ؼتٞٝبي اػتشاتظيه ٚ 1تحّيُ ٌضيٞٝٙب 2كٛست ٔيٌيشد أشي خغيش اػت .پيؾثيٙي
ػٙبسيٞٛبي ٔحتُٕ اِٛلٛؿ  ٚپيبٔذٞبي خذي دس پي ٌضيٙؾ يه ٌضي٘ ،ٝٙيبصٔٙذ اعالفبتي اػت
و ٝتأثيش  ٚتقبُٔ آٖ ٌضي ٝٙسا ثب ثبصيٍشاٖ ٔ ٚحيظ دس پي داسد .ايٗ أش ٘ـبٍ٘ش آٖ اػت وٝ
تلٕيٌٓيش٘ذ ٜثبيذ ثتٛا٘ذ اعالفبت ساٞجشدي اص ٘مؾ  ٚوبسوشد ثبصيٍشاٖ سا اص يه ػ ٚ ٛتأثيش ٚ
تأثش ٔحيظ سا اص ػٛي ديٍش ث ٝدػت آٚسد تب ثش اػبع آٖ ثتٛاٖ چٍٍ٘ٛي سفتبس آٟ٘ب سا
پيؾثيٙي ٛ٘ ٚؿ تقبّٔـبٖ سا دس ػٙبسيٛػبصيٞبي 3خٛد تشػيٓ ٕ٘بيذ.
ثشآيٙذ اسصيبثي ٚضقيت ٌضيٞٝٙب ،پيؾثيٙي سٚيذادٞبي پغ اص آٖ ،تجييٗ چٍٍ٘ٛي سفتبس
ثبصيٍشاٖ  ٚتأثيش  ٚتأثش ٔحيظ  ٚوبٞؾ ٔؤِفٞٝبي دخيُ دس آٖ  ٕٝٞ ٚ ٕٝٞثب يه ا٘ؼدبْ
ٔٙغمي ٔيتٛا٘ٙذ دس عشاحي ػٙبسي ٚ ٛؿىٌُيشي آٖ ٔفيذ ثبؿٙذ .ثب ٚصٖدٞي ث ٝآِتش٘بتيٞٛبي
ٔختّف ٕٞ ٚچٙيٗ ثشسػي  ٚتحّيُ ػٙبسيٞٛبي ٔحتُٕ پغ اص آٖ و ٝثش اػبع دا٘ؼتٞٝب،
تحّيُٞب  ٚپيؾثيٙيٞبي اػتشاتظيه ؿىُ ٔيٌيش٘ذ ،تلٕيٌٓيش٘ذٔ ٜيتٛا٘ذ يىي اص ساٜحُٞب سا
دس لبِت ػٙبسي ٛا٘تخبة  ٚآٖ سا ثشاي فُٕ  ٚاخشاي دس كحٌ ٝٙضيٙؾ وٙذ.
اعالفبت اػتشاتظيه وبسوشد ٚيظ ٜخٛد سا دس ٔشحّ ٝػ ْٛث ٝخٛثي ٘ـبٖ ٔيدٞذ٘ .خؼت
ايٙى ٝث ٝتلٕيٓ ٌيش٘ذٔ ٜيٌٛيذ وٌ ٝضيٙٔ ٝٙتخت چٚ ٝيظٌيٞبيي داسد؛ د ْٚايٙى ٝثبصيٍشاٖ دس
ثشاثش آٖ چ ٝسفتبسي خٛاٙٞذ داؿت ٔ ٚحيظ دس تقبُٔ ثب آٖ چٍ ٝ٘ٛفُٕ ٔيوٙذ  ٚػشا٘دبْ
ايٙى ٝآيب ايٗ ٌضي ٝٙثشاي ػٙبسيٛي ٔٛسد ٘ؾش ٔغّٛة اػت يب خيش؟
ٔشحّ ٝثقذ يقٙي اخشاي ٌضيٙٔ ٝٙتخت ٘يض آخشيٗ ٔشحّ ٝاص ػيىُ اخشاي تلٕيٓ اػت.
ثؼيبسي ثش ايٗ ثبٚس٘ذ ؤ ٝشحّ ٝچٟبسْ سا ٕ٘يتٛاٖ دس فشآيٙذ تلٕيٌٓيشي ث ٝحؼبة آٚسد  ٚاص
ايٗ ٔشحّ ٝاخشاي تلٕيٓ آغبص ٔيؿٛد .ث ٝفجبست ديٍش ايٗ ٔشحّ ٝثقذ ػختافضاي تلٕيٓ سا
1 . Strategic information
)2 . Analysis of opticns (or alternatives
3 . Senario Making
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٘ـبٖ ٔيدٞذ .ثب ٚخٛد ايٗ ٔيتٛاٖ ٌفت ؤ ٝشحّ ٝاخشاي تلٕيٓ ٘يض دس فشآيٙذ تلٕيٌٓيشي
ثؼيبس ٔؤثش اػت ٕ٘ ٚيتٛا٘ذ خذاي اص آٖ ث ٝحؼبة آيذ .چشا و ٝاخشاي كحيح تلٕيٓ
ٔيتٛا٘ذ اص يه ػ٘ ٛـبٍ٘ش ٘مبط لٛت  ٚضقف تلٕيٓ  ٚاص ػٛي ديٍش ٘ـبٍ٘ش ٚصا٘ت ٚ
لذست پبيٞٝبي ٘ؾشي آٖ ثبؿذ.
ثب ايٗ  ،ٕٝٞاخشاي تلٕيٓ ٘يض ٘يبصٔٙذ اعالفبت ساٞجشدي دس ٔشاحُ خبف خٛيؾ اػت.
اٌش ثپزيشيٓ و ٝاخشا دس كح ٝٙاص يه ػٔ ٛتٛلف ثش دا٘ؾ ٟٔ ٚبست ٔدشي  ٚاص ػٛي ديٍش
ٔتىي ثش ٔحيظ  ٚچٍٍ٘ٛي سفتبس فٛأُ ٔؤثش اػت ،پغ دس اخشا ٘يض ٘يبصٔٙذ ٘ٛفي اص اعالفبت
ٔتٙبػت ثب ٔشاحُ پيؾٌفتٞ ٝؼتيٓ.
اص ايٗ ٔشحّ ٝاػت ؤ ٝفٟٔٛي ٔب٘ٙذ وـٛسداسي خٛد سا ثيؾ اص ٞش ٔف ْٟٛديٍشي ثٝ
اعالفبت اػتشاتظيه ٘ضديه ٔي ػبصد .وـٛسداسي و ٝدس ٚالـ خٛد كح ٝٙاخشاي تلٕيٕبت سا
ث ٝرٔ ٗٞجتبدس ٔيػبصد ٘خؼت ثب ٔفٟٔٛي ٔب٘ٙذ اعالفبت اػتشاتظيه استجبط ٔييبثذٕٝٞ .
ٔشاحُ ػٌٝب٘ ٝلجُ ثشاي ا٘دبْ ٔشحّ ٝكحيح ٟ٘بيي ٔٛسد ثشسػي ٔ ٚذال ٝلشاس ٔيٌيشد.
اعالفبت ساٞجشدي دس ٔشاحُ ا َٚتب ػ ْٛخٛد كجغٝاي كشفبً اػتشاتظيه داس٘ذ  ٚثيؾ اص
ٞش چيض ث ٝحٛص٘ ٜشْافضاسي تلٕيٌٓيشي  ٚفشآيٙذ آٖ ٔشثٛط ٔيؿ٘ٛذ ِٚي ايٗ اعالفبت دس
ٔشحّ ٝاخشا ث ٝدا٘ؼتٞٝبي اػبػي دسثبسٔ ٜدشيبٖ،چٍٍ٘ٛي اخشا  ٚفُٕ ،تٛإ٘ٙذيٞبي فيضيىي
 ٚغيشفيضيىي ٕٞ ٚچٙيٗ ٚاوٙؾٞبي اخشايي ثبصيٍشاٖ ٔ ٚحيظ استجبط ٔييبثذٔ .غبِجي و ٝدس
ايٗ صٔي ٚ ٝٙاص ٔيبٖ ٔٙبثـ ٔٛخٛد دس حٛص ٜاعالفبت اػتشاتظيه ٔيتٛاٖ ث ٝدػت آٚسد ،لبثّيت
تٛخ ٚ ٝأقبٖ ٘ؾش ثؼيبس وٕي داس٘ذِٚ .ي اخيشاً ؿبٞذ آٖ ٞؼتيٓ وٙٔ ٝبثـ اعالفبت اػتشاتظيه
دس ٔغشة صٔيٗ ثٛٔ ٝضٛفبتي ٔيپشداص٘ذ و ٝدس حٛص ٜاخشا  ٚتلٕيٌٓيشي وـٛس سا ثب چبِؾ
سٚثٝسٔ ٚيوٙذ .ثش ايٗ اػبع اخشاي تلٕيٕبت  ٚػٕت  ٚػٛي اعالفبت اػتشاتظيه دس آٖ
٘يض إٞيت ٚيظٜاي يبفت ٝاػت.

نتيجهگيري
اعالفبت اػتشاتظيه دس فشآيٙذ تلٕيٌٓيشيٞبي حٛص ٜأٙيت ّٔي دس ٞش چٟبس ٔشحّ ٚ ٝثب
تقبسيف ٌ٘ٛبٌ ٖٛاص تلٕيٌٓيشي  ٚثب سٚيىشدٞبي ٔختّف دس حٛص ٜأٙيت ّٔئٕٟ ،تشيٗ ٘مؾ
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سا ايفب ٔيوٙذ .ث ٝعٛس لغـ ثذٚ ٖٚخٛد اعالفبت اػتشاتظيه دس ٞش ػبٔب٘ ٝتلٕيٓػبص،
تلٕيٌٓيش٘ذٌبٖ ٕ٘يتٛا٘ٙذ ؿٙبختي اص پذيذٔ ٚ ٜقضُ فشاسٚي ث ٝدػت آٚس٘ذ  ٚتلٛيشي اص
ساٜحُٞبي ثذيُ سا ث ٝعٛس ؿفبف تلٛس  ٚتشػيٓ وٙٙذ .دس ايٗ كٛست ٌضيٙؾ كحيح ٔيبٖ
ايٗ ساٜحُٞب ٘يض ٕٔىٗ ٘خٛاٞذ ثٛد  ٚاخشاي ٌضيٙٔ ٝٙتخت ٘يض ثب ٔـىالت  ٚچبِؾٞبي خذي
سٚثٝس ٚخٛاٞذ ؿذ.
٘ىت ٝحبئض إٞيت ايٗ اػت و ٝاعالفبت اػتشاتظيه اص آٖ س ٚو ٝثب دا٘ؼتٞٝبي ساٞجشدي ٚ
ٔؤثش ٞش پذيذ ٜػش  ٚوبس داسد ،دس ػغح ٔؼبيُ أٙيت ّٔي ٘يض ثب ٔٙبفـ ّٔي ٔ ٚؤِفٞٝبي لذست
استجبط پيذا ٔيوٙذ .ايٗ اعالفبت اص يه ػ٘ ٛؼجت تٛاٖ  ٚتٟذيذات ٔتٛخٙٔ ٝبفـ ّٔي سا ثشاي
تلٕيٌٓيش٘ذٌبٖ تجييٗ ٔيوٙٙذ  ٚاص ػٛي ديٍش دس فشآيٙذ تلٕيٌٓيشي ٔيتٛا٘ٙذ اسوبٖ ٚ
فٛأُ ٔم ْٛتلٕيٌٓيشي سا تحىيٓ  ٚتمٛيت وٙٙذ .ضشٚست اعالفبت اػتشاتظيه دس ٞش
وـٛسي تب آٖ ا٘ذاص ٜسٚؿٗ اػت و ٝحتي لذستٟبي ثضسي ايٗ ثخؾ سا صيشٔدٕٛف ٝآطا٘غ
أٙيت ّٔي لشاس داد ٚ ٜآٖ سا دس استجبعي تٍٙبت ًٙثب تلٕيٌٓيشيٞبي أٙيت ّٔي تقشيف
ٔيوٙٙذ .ايٗ أش ٘ـبٍ٘ش خبيٍبٚ ٜيظ ٜايٗ اعالفبت دس ػيؼتٓ تلٕيٌٓيشي ٔيثبؿذ .ث ٝعٛس
عجيقي عشاحي ػٙبسيٞٛبي اػتشاتظيه ٘يبصٔٙذ اعالفبت اػتشاتظيه اػت  ٚأٙيت ّٔي  ٚحفؼ
 ٚثؼظ آٖ ٘يض ٘يبصٔٙذ ػٙبسيٞٛبي ٚالـثيٙب٘ ٝدس استجبط ثب تٟذيذات  ٚفشكتٟب ٔيثبؿذ ٚ ٕٝٞ ٚ
 ٕٝٞاص يه ٚالقيت حىبيت ٔيوٙٙذ  ٚآٖ إٞيت فٙلشي اػت ث٘ ٝبْ اعالفبت اػتشاتظيه.
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