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چكيده
فلش اعالفبت دسثشٌيش٘ذ ٠تغييشات  ٚايزبد ؿىبفٞبي اػبػي دس تقجيش اعالفبت
اػتشاتظيه ٔيثبؿذٞ .شچٙذ ٘مؾ اعالفبت اػتشاتظيه سا ٔيتٛاٖ ثب ٔمِٝٛاي ث٘ ٝبْ
تلٕيٓ ٔـخق وشد  ٚسٚيىشد آيٙذٜٔحٛسي دس تلٕيٕبت اػتشاتظيه ؿشط حيبت
اػتشاتظيٞب ٔيثبؿذ؛ أب وبسوشد آٖ دٚ ٚرٔ ٝؼتميٓ سا دسثشٔيٌيشد :ا َٚؿٙبخت ٚ
ثشآٚسد  ٕٝٞخجشٞبي اعالفبتي و ٝثٚ ٝضـ و٘ٛٙي ٔشثٛط ٔيؿٛد  ٚد ْٚدسيبفت،
تحّيُ٘ ،تيزٌٝيشي  ٚتِٛيذ اعالفبت ؤ ٝيتٛا٘ذ ثٞ ٝش ٘حٛي اص غبفٍّيشي اػتشاتظيه
دس آيٙذ ٜرٌّٛيشي وٙذ .ايٗ تلٛيشػبصي دس فلش اعالفبت ٔب سا ٚأيداسد تب ضٕٗ
ؿٙبػبيي ٚيظٌيٞبي فلش اعالفبت  ٚتجييٗ وبسوشدٞبي اعالفبت اػتشاتظيه ،ث ٝثيبٖ
چبِؾٞبي فشاسٚي آٖ دس فلش اعالفبت ثپشداصيٓ .ايٗ چبِؾٞب ث ٝتشتيت فجبستٙذ اص
چبِؾ دس ٘ٛؿ اعالفبت ،چبِؾ دس تِٛيذوٙٙذ ٜاعالفبت ،چبِؾ دس فضبي تحّيُ
اعالفبت ،چبِؾ دس اثضاس تحّيُ ،چبِؾ دس ٘ٛؿ ٔـتشي  ٚچبِؾ دس ٘ٛؿ تٟذيذات.
٘تيز ٝآ٘ى ٝدس فلش رذيذ حٛص ٜغبفٍّيشي ثٚ ٝيظ ٜدس صٔي ٝٙتٟذيذات ثذ ٖٚتٟذيذٌش،
ثٔ ٝشاتت ثشرؼتٝتش ،حؼبعتش  ٚوبساتش ؿذ ٜاػت.

كليدواشهها :فلش اعالفبت ،ا٘مالة اعالفبت ،دا٘ؼت ،ٝاعالفبت اػتشاتظيه ،آيٙذٜٔحٛسي
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هقدهه
فلش اعالفبت 1ثش پبي ٝتحٛالت فٗآٚسي  ٚخذٔبت اعالؿسػب٘ي و ٝدس ع 15 َٛػبِٝ
ٌزؿت ٝسؿذ ؿٍشفي داؿت ٝدس ٘ؾش ٌشفتٔ ٝيؿٛدٛٔ .اسدي ٕٞچ ٖٛاػتفبدٌ ٜؼتشد ٜاص تّفٗٞب ٚ
دٚسٕ٘بٞب ،اػتفبد ٜتمشيجبً رٟب٘ي اص ػيؼتٓٞبي ٘شْافضاسي سايب٘ٝاي «٘مغ ٚ ٝفبكّ ،2»ٝاػتفبدٜ
ٌؼتشد ٜاص ايٙتش٘ت  ٚؿجىٌ ٝؼتشد ٜرٟب٘ي دثّي.ٛدثّي.ٛدثّي ،3ٛؿجىٞٝبي خجشي رٟب٘ي ٕٞچٖٛ
ػي.اٖ.اٖ ،اْ.تي.دي ،فشٚپبؿي ػيؼتٓ تّفٙي و ٝثُ اختشاؿ وشد ٜثٛد  ٚسٚاد ٔزذد ا٘جٞٛي اص
ٚػبيُ استجبعبتي ،ساثغبٖ دادٜاي و ٝلبدس٘ذ ؽشف يه دليم ٝتٕبْ اعالفبت ؿٙبختٝؿذ ٜدس دٚسٜ
رفشػ 4ٖٛسا ا٘تمبَ دٙٞذ؛ ري.پي.اع،5آي.اع.پيٞب ،اي .تي .اْٞبٚ ،يػي آسٞب ،ديٚيدي ٚ
٘ؾبيش آٖ.
ايٗ تحٛالت ثٌٝ٘ٛ ٝاي فُٕ وشدٜا٘ذ ؤ ٝب ٘بچبس ث ٝثيبٖ ايٗ ٚالقيت ٞؼتيٓ و ٝاعالفبت
يقٙي اعالؿسػب٘ي .6ثش ايٗ اػبع اعالفبت اػتشاتظيه ٘يض داساي اثقبد  ٚحٛصٜٞبي ٔتفبٚتي
ؿذ ٚ ٜايٗ تفبٚت حٛصٜٞب  ٚوبسوشدٞب دس لشٖ  21چبِؾ رذي ثشاي اعالفبت اػتشاتظيه دس
د ٚحٛصٔ ٜفٟٔٛي  ٚوبسوشدي آٖ ايزبد ٔيوٙذ.
ثش ايٗ اػبع ٘ٛؿتبس حبضش ث ٝايٗ پشػؾ اػبػي ٔيپشداصد و ٝاعالفبت اػتشاتظيه دس ربيٍبٜ
تِٛيذ اعالفبت تلٕيٓػبصي ثب چ ٝچبِؾٞبيي دس فلش اعالفبت دس د ٚحٛصٔ ٜفٟٔٛي ٚ
وبسوشدي سٚثش ٚخٛاٞذ ثٛد؟

الف .عصر اطالعات و ويصگيهاي آى
فلش اعالفبت دس د ٚحٛص ٜوبٔالً ٔزضا لبثُ ثشسػي ٔيثبؿذ .حٛص ٜا َٚحٛص ٜپبيذاس اػت
و ٝدس آٖ ايذ ٜاػبػي اعالفبت و ٝؿبُٔ ٔحٛسٞبي ريُ ٔيثبؿذ تغييشي ٘ىشد ٚ ٜحبثت  ٚپبيذاس
اػت:
1. Information age
2 . Point & Click
3 . www
4 . Jefferson
5 . GPS
6 . Interlligence is information
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 .1اعالفبت لشاس اػت چٍ ٝ٘ٛتِٛيذ ؿٛد؟ (چشخ ٝتِٛيذ اعالفبت)
 .2دس س٘ٚذ تلٕيٌٓيشيٞب چ٘ ٝمـي ثشاي اعالفبت دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت؟
 .3چٍ ٝ٘ٛاعالفبت ث ٝفٛٙاٖ اثضاسي دس دػت حىٔٛت ث ٝايفبي ٘مؾ ٔيپشداصد؟

1

دس ػٔ ٝحٛس فٛق ثب حجبت ٔفٔ ٚ ْٟٛقٙي سٚثشٞ ٚؼتيٓ  ٚاص ايٗ ِحبػ تفبٚتي ثيٗ فلش
اعالفبت  ٚلجُ اص آٖ ٚرٛد ٘ذاسد؛ أب دس حٛص ٜد ْٚو ٝاص آٖ تحت فٛٙاٖ حٛص٘ ٜبپبيذاس٘ 2بْ
ثشدٔ ٜيؿٛد ،ػ ٝفبُٔ اكّي فلش اعالفبت سا اص افلبس ٌزؿتٔ ٝتٕبيض ٔيوٙذ:
عاهل اول تحٛالت پذيذ آٔذ ٜدس فلش اعالفبت دس خلٛف ٔؼبيّي اػت و ٝاعالفبت
ثبيذ آٟ٘ب سا پٛؿؾ دٞذ .ثشخي اص ايٗ ٔٛضٛفبت ثٔ ٝؼبيُ ػيبػي ،التلبدي يب ٘ؾبٔي ؿجبٞت
داس٘ذ .اعالفبت ايٗ لجيُ ٔؼبيُ سا تب پيؾ اص ايٗ ث ٝعٛس ػٙتي پٛؿؾ ٔيداد  ٚاوٖٛٙ
ٔي ثبيؼت ثب سٚيىشدي رذيذ ثش آٖ ٘ؾبس ٜوٙذٛ٘ .ؿ تٟذيذات تغييش وشد ٚ ٜتٟذيذات راتي ربي
خٛد سا ث ٝتٟذيذات فبسضي داد ٜاػت؛ اص ايٗس ٚػيؼتٓ تلٕيٌٓيشي سا ثب ٘ٛفي ٘بوبسآٔذي دس
حٛص ٜػيبػي ،التلبدي ،ارتٕبفي  ٚحتي ٘ؾبٔي سٚثشٕٛ٘ ٚد ٜاػت)2(.
ثؼيبسي اص ٔٛضٛفبت و٘ٛٙي اعالفبت وبٔالً اص ٔٛضٛفبتي و ٝلجالً ثشاي ٔب ٍ٘شاٖ وٙٙذٜ
ثٛدٔ ،تفبٚت اػتٛٔ .اسدي ٕٞچٔ ٖٛحيظ صيؼت رٟب٘ي ٚ 3رٕقيت رٟبٖ 4اص رّٕ ٝايٗ
ٔٛاسد٘ذ .أشٚص ٘يض لذستٞبي رذيذ التلبدي  ٚفشٍٙٞي ٔيتٛا٘ٙذ تٟذيذوٙٙذ ٜسفب ٚ ٜفشًٙٞ
رٛأـ دس حبَ تٛػق ٝثبؿٙذ)3 (.
عاهل دوم ؿبُٔ تحٛالت آيٙذ ٓٞ ٜدس صٔي ٝٙفٗآٚسي اعالفبت  ٓٞ ٚدس صٔي ٝٙچٍٍ٘ٛي
اػتفبد ٜافشاد اص ايٗ اعالفبت اػت .دس ٚالـ  ٚث ٝاحتٕبَ ثؼيبس ا٘مالة خجشئٕٟ 5تشيٗ فبُٔ
تأحيشٌزاس ثش اعالفبت أشٚصي اػت .ا٘مالة خجشي (اعالفبتي) و٘ٛٙي و ٝح َٛتىِٛٛٙطيٞبي
اعالفبتي ثٚ ٝلٛؿ پيٛػت ،ٝچٟبسٔيٗ ا٘مالة اعالفبتي دس تبسيخ ثـش اػت .اِٚي فجبست ثٛد اص
اختشاؿ خظ دس  5000تب  6000ػبَ لجُ  ٚدٔٚي اختشاؿ ٕٞضٔبٖ حىبوي يب ٌشاٚسػبصي)4(.

1 . Stability Scope
2 . Unstability
3 . Global Environment
4 . Globqal Population
5 . Information Revolution
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ا٘مالة ػ ْٛيقٙي چبح دس  500ػبَ پيؾ  ٚا٘مالة و٘ٛٙي دس تىِٛٛٙطيٞبي اعالفبتي،
استجبط ا٘ؼب٘ي سا ث ٝرٟت وٕي  ٚويفي ٔتح َٛػبخت ٝاػت)5(.
ا٘مالة ح َٛتىِٛٛٙطي اعالفبتي رذيذ ٔٛرت تغييش پبسادايٓ تىِٛٛٙطيىي اص تىِٛٛٙطي
كٙقتي ث ٝتىِٛٛٙطي اعالفبتي ٌشديذ ٚ ٜؿجىٞٝبي اِىتش٘ٚيىي ٕٟٔتشيٗ ؿبخق تحٛالت
آيٙذٔ ٜيثبؿٙذ.
عاهل سوم ،دس خلٛف رٟتٌيشيٞبيي دس ػيبػتٞبي داخّي  ٚخبسري اػت وٝ
ٔقغٛف ث ٝسٚيىشد رذيذي اص اعالفبت ٔيثبؿذ .ايٗ تحٛالت اص إٞيت خبكي ثشخٛسداس٘ذ،
صيشا ايٗ حٛص ٜؿبُٔ سٚاثظ تحّيٌُش ـ ػيبػتٍضاسٔ 1يثبؿذ ٍ٘ ٚب ٜتلٕيٓػبص كشفبً ٔقغٛف
ث ٝاعالفبت ٘جٛد ٚ ٜثشداؿت افىبس فٕٔٛي دس خلٛف ٔٛضٛفبت اعالفبتي  ٚلج َٛيب فذْ
لج َٛآٖ يىي اص اِٛٚيتٞبي رٟتٌيشيٞبي رذيذ ٔيثبؿذ)6(.
ثٙبثشايٗ ثب تٛر ٝث ٝفٛأُ پبيذاس ٔيتٛاٖ ٚيظٌيٞبي فلش اعالفبت سا دس ػ ٝحٛص ٜاكّي
فٛٙاٖ ؿذ ٜيقٙي ٘ٛؿ تٟذيذات ٛٔ ٚضٛؿ اعالفبت ،ا٘مالة اعالفبت  ٚساثغ ٝتحّيٌُش ـ
ػيبػتٍضاس ،فجبست دا٘ؼت اص:
يكٙٔ .بثـ اعالفبت:
دس فلش اعالفبتٙٔ ،بثـ اعالفبت لبثُ ثٟشٜثشداسي ث ٝپٙذ عجم ٝاكّي يقٙي ٔخبصٖ،
حبّٔيٗ ،حؼٍشٞب ،ضجظوٙٙذٜٞب  ٚپشداصؿٍشٞب ٔيثبؿذ و ٝاص آٟ٘ب ث ٝحؼٍشٞب ٚ 2فٛأُ
ديزيتبَ 3تقجيش ٔيؿٛد)7(.
ٔخبصٖ ،سػب٘ٞٝبي اعالفبت ٞؼتٙذ و ٝاعالفبت (كحيح  ٚغّظ) سا حفؼ ٔيوٙٙذٛٔ .اسدي
ٕٞچ ٖٛحبفؾ ٝا٘ؼبٖ ،حبفؾ ٝسايب٘ ،ٝسػب٘ٞٝبي چبپيٛ٘ ،اسٞب ،ديؼىتٞب ٘ ٚؾبيش ايٟٙب رضٚ
ٔخبصٖ ٔيثبؿٙذ .ايٗ ٔخبصٖ ثبيؼتي آؿيبٌ٘ٝزاسي ؿ٘ٛذ(.رخيشٜػبصي دس فبيُ)
حبّٔيٗ ،اؿيبء يب ػيؼتٓٞبي استجبعي اعالفبت ٕٞچٌ ٖٛفتٍٞٛبي سٚدس ٚ ٚػيؼتٓٞبي
پؼتي سا اص ٔىب٘ي ثٔ ٝىبٖ ديٍش ٔٙتمُ  ٚيب اسػبَ ٔيوٙٙذ .ػيؼتٓٞبي استجبعبت سا ٜدٚس ٘مغٝ
ث٘ ٝمغ ،ٝسػب٘ٞٝبي پخؾ  ٚؿجىٞٝبي سايب٘ٝاي ٕٞچ ٖٛايٙتش٘ت  ٚؿجىٞٝبي رٕقي حؼٍشٞب
1 . Analyst - Policymacer Relations
2 . Sensors
3 . Digital agants
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اثضاسٞبيي ٞؼتٙذ و ٝاعالفبت سا اص اؿيبي ديٍش ٔ ٚحيظ ث ٝفٛٙاٖ يه ٔزٕٛف ٝاػتخشاد
ٔيوٙٙذ .ثشاي ٔخبَ حؼٍشٞبي ا٘ؼب٘ي ،دٚسثيٗٔ ،يىشٚف ،ٖٛاػىٙش ،ساداس  ٚضجظوٙٙذٜٞب
ٚػبيّي ٞؼتٙذ و ٝاعالفبت سا دس ٔخبصٖ لشاس ٔيدٙٞذ  ٚؿبُٔ پشداصؽٞبي ا٘ؼب٘ي ،ضجظ
كٛت  ٚديؼه٘ٛيغٞب ٔيؿ٘ٛذ.
پشداصؿٍشٞبي اعالفبت ،فٛأّي ٞؼتٙذ و ٝاعالفبت سا دػتىبسي ٔيوٙٙذ  ٚؿبُٔ افشاد،
ٔيىشٚپشٚػؼٛسٞب ٘ ٚشْافضاس  ٚػختافضاسٞبي سايب٘ٝاي ٔيؿ٘ٛذ.
ٔٙبثـ اعالفبتي دس فلش اعالفبت ثب دٚ ٚيظٌي حؼٍشٞب  ٚفٛأُ ديزيتبَ ،صيشػبختبس
اعالفبت سا دس ٔٛضٛفبت رذيذ فلش اعالفبت (ػيبػي ،ارتٕبفي ،فشٍٙٞي ،التلبدي ٚ
٘ؾبٔي) فشأ ٓٞيػبص٘ذ؛ و ٝاص آٖ رّٕٔ ٝيتٛاٖ ث ٝصيشػبختبسٞبي اعالفبت رٕقي ،اعالفبت
ٔبِي،اعالفبت دفبفي ،اعالفبت ّٔي  ٚدس ٟ٘بيت صيشػبختبس اعالفبت رٟب٘ي 1اؿبسٕٛ٘ ٜد)18(.
دو .اسصؽٌزاسي ثش ٔٙبثـ فلش اعالفبت:
اسصؽ ٔٙبثـ اعالفبت دٔ ٚؤِف ٝاكّي دس فلش اعالفبت داسد و ٝفجبستٙذ اص اسصؽ ٔجبدِٚ ٝ
اسصؽ فّٕيبتي .دس اسصؽ ٔجبدِ ٝػغح تأحيشٌزاسي ٔٙجـ ،كحت  ٚدسػتي  ٚلبثّيت دسن آٖ
ثشاي تلٕيٓػبص ،دسرٝثٙذي آٖ سا ٔـخق ٔيػبصد)9(.
اسصؽ فّٕيبتي سا ٔٙبفقي و ٝاص ث ٝوبسٌيشي آٖ ٔٙجـ ث ٝدػت ٔيآيذ ،تقييٗ ٔيوٙٙذ.
اسصؽ يه ٔٙجـ اِضأبً ثشاي د ٚعشف ث ٝيه ا٘ذاص٘ ٜيؼت .ثشاي ٞش ثبصيٍش خبف ،اسصؽ
فّٕيبتي يه ٔٙجـ ث ٝؿؾ فبُٔ ٚاثؼت ٝاػت :فالئك  ٚتقٟذات ثبصيٍش ،لبثّيتٞبي دس دػتشع
ثٛدٖ آٖ ٔٙجـ ،لبثّيت دػتشػي آٖ ٔٙجـ ثشاي ديٍش ثبصيٍشاٖ ،ربٔقيت ٔٙجـ  ٚصٔبٖ آٖ)10(.
سه .ثبصيٍشاٖ فلش اعالفبت:
ثبصيٍشاٖ فلش اعالات سا ٔيتٛاٖ ث ٝد ٚثبصيٍش اكّي تمؼيٓ وشد :ثبصيٍش تٟبرٕي و ٝثٝ
فّٕيبت فّيٙٔ ٝجـ اعالفبت خبكي دػت ٔيص٘ذ  ٚثبصيٍش دفبفي وٞ ٝذفؾ دفبؿ دس ٔمبثُ
تٟبرٓ اػت .دس فلش اعالفبت ثبصيٍشاٖ تٟبرٕي  ٚتذافقي ثش اػبع ٔٙبثـ پٙذٌب٘ ،ٝدس حٛصٜ
فقبِيت ر٘ ًٙشْ( 2ر ًٙسايب٘ٝاي) لشاس ٌشفت ٝاػت .دس ايٗ حٛص ٜثبصيٍشاٖ ثش اػبع

1 . Global information Infrastructure
2 . Softwar
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اعالفبت سايب٘ٝاي 1وٙتشَ ٌشديذ ٚ ٜثب ايزبد اختالَ دس استجبعبت  ٚرٌّٛيشي اص دػتشػي
حشيف ث ٝاعالفبت ػقي دس تغييش تٛاصٖ اعالفبت 2ث ٝرٟت تغييش دا٘ؾ ثشاي ٟٔبرٓ  ٚيب
ٔذافـ داس٘ذ .دس ايٗ حٛص ٜثبصيٍشاٖ ث٘ ٝيشٞٚبي داخّي (وبسٔٙذاٖ ،وبسٔٙذاٖ اػجك ،پيٕب٘ىبساٖ ٚ
تٕبٔي وؼب٘ي و ٝدػتشػي داخّي ثٙٔ ٝبثـ اعالفبت يه ػبصٔبٖ داس٘ذ)ٞ ،ىشٞب (اػتشاتظي
سخ ٝٙسايب٘ٝاي) ،رٙبيتوبساٖ ػبصٔبٖيبفت( ٝدالالٖ اعالفبت  ٚفشٚؿٙذٌبٖ ٘شْافضاسٞبي
خلٛكي) ،ؿشوت ٞب (ث ٝرٟت رؼتزٛي اػشاس سلجب  ٚيب ػشلت اػشاس تزبسي آٟ٘ب اص عشق
غيشلب٘٘ٛي) ،اداسات دِٚتي (اداسات پّيغ ،آطا٘غٞبي اعالفبت و ٝرض ٚثبصيٍشاٖ تٟبرٕي ثشاي
ثشلشاسي أٙيت رٟب٘ي ٔيثبؿٙذ)  ٚتشٚسيؼتٞب (تشٚسيؼٓ سايب٘ٝاي 3و ٝدسثشٌيش٘ذٞ ٜشٌٝ٘ٛ
٘فٛر  ٚاخالَ سايب٘ٝاي فّي ٝؿجىٞٝبي سايب٘ٝاي  ٚايٙتش٘تي يه ػبصٔبٖ يب وـٛس ٔيثبؿذ)،
تمؼيٓ ٔيؿ٘ٛذ)11(.
چهار .وبٞؾ ربٔقيت:
ربٔقيت ٔٙبثـ اعالفبتي  ٚخٛد اعالفبت دس فلش اعالفبت ثب ػ ٝسٚيىشد اخالَ٘ ،فٛر ٚ
رقُ ،دػتخٛؽ تغييش  ٚتحٛالت ؿذيذي ٔيؿٛد .دس اخالَ ٔحتٛي ٔٙبثـ اعالفبتي ٕٞچٖٛ
اػٙبد ،ػٛاثك حؼبة ثب٘ىي  ٚكفحبت ٚة ،رذَٞٚبي خظ ػيش ؿجى ٝتغييش ٔييبثذ  ٚاص ثيٗ
سفتٗ ربٔقيت ثبفج فذْ دػتشػي ث ٝخذٔبت ٔيؿٛد .دس ٘فٛر ،ث ٝفضبي اعالفبت دفبؿ
تٛػظ ربػٛػيٞبٞ ،ىشٞب  ٚديٍش اؿخبف غيشٔزبص اؿبسٔ ٜيؿٛد٘ .فٛر ٔيتٛا٘ذ سخٝٙاي
(فيضيىي ـ ٔزبصي) ثبؿذ و ٝدس آٖ ربػٛع سا ٚاسد ػيؼتٓ حشيف وشد ٚ ٜيب ٘ٛفي رّت
(فيضيىي ـ ٔزبصي) ثبؿذ و ٝدس آٖ ثب ٔٙجـوشدٖ يىي اص فٙبكش ،ارضاء يب اؿخبف ،آٖ ػيؼتٓ سا
دس ساػتبي ٔٙبفـ خٛد ٞذايت ٔيوٙيٓ .دس رقُ ،اؿبس ٜث ٝفّٕيبتي اػت و ٝث ٝايزبد اعالفبت
وزة پشداخت ٚ ٝدس آٖ ربٔقيت اثضاس حبُٔ اعالفبت پبييٗ آٚسدٔ ٜيؿٛدٛٔ .اسدي ٕٞچٖٛ
ػشلت ٛٞيت ،رقُ  ٚتمّت ٔيتٛا٘ذ دس د ٚسٚيىشد تغييش ٔ ٚخذٚؽؿذٖٔ ،غشح ٌشدد)12(.

1 . Computer Information
2 . Information Balance
3 . Cyber Terrorism
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پنج .لذست اعالفبت:1
لذست اعالفبت و ٝث ٝآٖ پٙزٕيٗ ثقذ لذست( ٚ )13يب لذست ٘شْ ٌفتٔ ٝيؿٛد ،دس فلش
رذيذ خٛد سا ثش ثخؾٞبي ٔختّف رٛأـ تحٕيُ وشد ٚ ٜثشخي اص صيشػبختبسٞبي اثقبد ديٍش
لذست سا ٔتح َٛػبخت ٝاػت.
لذست ٘شْ يب لذست اعالفبت فجبست اػت اص تٛا٘بيي دػتيبثي ث ٝخٛاػتٞٝبي ٔغّٛة اص
عشيك رّت حٕبيت ٞب  ٚتٛري ٝث ٝربي افٕبَ فـبس .لذست ٘شْ ثش خٛاػت  ٚفمبيذ  ٚفشًٙٞ
افشاد اػتٛاس اػت .يىي اص اثضاسٞبي ٔ ٟٓلذست ٘شْ استجبعبت  ٚتىِٛٛٙطيٞبي استجبعي اػت
و ٝدس فلش اعالفبت دس حبَ سؿذ  ٚپيـشفت ٔيثبؿذ )14(.لذست ٘شْ ثب داؿتٗ پٙذ ؿشط
لبثّيت تحمك ٔييبثذ .1 :دس وٙبس لذست ٘شْ اص لذست ػخت ٘يض اػتفبد ٜؿٛد .2 .لذست ٘شْ دس
صٔبٖ ٕٔىٗ ٙٔ ٚبػت افٕبَ ؿٛد .3 .دس ٍٙٞبْ افٕبَ لذست ٘شْ حمٛق ػبصٔبٖٞبي غيشدِٚتي
ٔحتشْ ؿٕشد ٜؿٛد .4 .دس لذست ٘شْ ثحج يىزب٘جٌٝشايي  ٚتهٔحٛسي ٔشدٚد ثبؿذ .5 .لذست
٘شْ ثش افىبس فٕٔٛي تأحيش ٔيٌزاسد ٘ ٝثش فيضيه رؼٕب٘ي آٟ٘ب.
شش .غّج ٝفضبي ٔزبصي ثش فضبي ٚالقي:
فلش اعالفبت ،فلش  ٚفضبي ٔزبصي اػت .وّي ٝاستجبعبت دس ايٗ فضبي رذيذ ؿىُ
ٔيٌيش٘ذ .سٚاثظ اص حبِت كٛست ث ٝكٛست يب ٔىبِٕٞٝبي فشوب٘ؼي ث ٝكٛست حضٛس دس
اتبقٞبي ٔزبصي  ٚثب تلٛيشػبصي آ٘ي ،2ايٗ أىبٖ سا ٔتلٛس ٔيػبصد و ٝحذاوخش افضايؾ
وبسثشاٖ دس حذالُ ٌٙزبيؾ  ٚؽشفيت ٔىب٘ي فشاٌ ٓٞشدد .ث ٝفجبست ثٟتش ٔب دسٌيش كحٞٝٙبي
رذيذ ،صيشػبختٞبي رذيذ  ٚا٘ٛاؿ ٔٙبصف٘ ٚ ٝؾبستٞبي رذيذ اص عشيك فضبي ٔزبصي
ٔيثبؿيٓ.
دس ايٗ فضب رًٞٙب ثب سٚايت ر ًٙسايب٘ٝاي  ٚرشائٓ دس حٛص ٜسايب٘ ٚ ٝايٙتش٘ت ؿىُ
ٔيٌيش٘ذ  ٚػبيتٞبٚ ،ثاليٞب  ٚدس يه والْ ،سػب٘ٞٝبي اِىتش٘ٚيىي ٓٞ ،اص ٘ؾش فضبي فقبِيت
ٔ ٓٞ ٚزٕٛفٔ ٝحتٛيبت غّجٔ ٝييبثٙذ)15(.

1 . Information Power
2 . online
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هفت .آٔبدٌي ثشاي ر ًٙفشٍٙٞي:

1

دس فلش اعالفبت ر ٚ ًٙكّح ،حّٕ ٚ ٝدفبؿ  ٚؿىؼت  ٚپيشٚصئ ،قٙبيي رذيذ
ٔييبثٙذ  ٚأىبٖ دسن ٔ ٚـبٞذٔ ٜشص فيٕبثيٗ ٚرٛد ٘ذاسد .ضشثٝپزيشي دس ايٗ فلش ثٔ ٝقٙبي
اص پبي دسآٔذٖ ٘يؼت ثّى ٝثٔ ٝقٙبي اػتحبِ ٚ ٝدس خذٔت دؿٕٗ لشاس ٌشفتٗ اػت .ثٙبثشايٗ
ٔفبٞيٓ رذيذ ثبيؼتي تلٛيشػبص فلش رذيذ ثبؿٙذ .يىي اص ايٗ ٔفبٞيٓ ،ر ًٙفشٍٙٞي اػت؛
و ٝدس آٖ ٘يبص ث ٝعي ؿذٖ چٙذ ٘ؼُ ثشاي تغييش فشٍٙٞي ٔتلٛس ٕ٘يثبؿذ؛ ثّى ٝدس يه پشٚػٝ
وٛتبٜٔذت (حذاوخش  10ػبِ )ٝفشٔ ًٙٞؼّظ ث ٝپبس ٜفش( ًٙٞايزبد خشد ٜفش ٚ ًٙٞاػتحبِٝ
فشٍٙٞي) تجذيُ ؿذ ٚ ٜفشٔ ًٙٞؼّظ ٟٔبرٓ ث ٝربي آٖ ٔي٘ـيٙذ .سٚيىشدي و ٝتلٛيشي
ٚحـتٙبن اص غّج ٝلذست ٘شْ ثش وبسوشد ٔٙغك ثـشي اسائٔ ٝيوٙذ)16(.
هشت .حٛصٜٞبي تٟذيذ ٘ٛيٗ:
ٞفت حٛص ٜتٟذيذ دس فلش اعالفبت ثب وبسوشدٞبي ٚيظ ٜآٖ لبثُ تلٛس اػت:
 .1حٛصّٔ ٜي ،2دِٚتي  ٚؿٟشي :احتٕبَ ٔخفيوبسي دس ايٗ حٛص ٜاص دسكذ پبييٙي
ثشخٛسداس اػت ،چشا و ٝاعالفبت ث ٝكٛست رشيبٖ آصاد دس اختيبس فٕٔ ْٛشدْ ٔيثبؿذ.
ثٙبثشايٗ احتٕبَ ربػٛػيٞبي فيضيىي دس ايٗ حٛص ٜوٓ ٔيؿٛد؛ أب ٚسٚد ربػٛػيٞبي
اِىتش٘ٚيىي ث ٝدِيُ ؿشايظ ٔؼبفذ فشأ ٓٞيٌشدد .دس ايٗ فضب افشاد ٌٕٙبْ خغش٘بوتش اص دؿٕٙبٖ
ؿٙبخت ٝؿذٔ ٜيثبؿٙذ.
3

 .2حٛصٜٞبي ٘ؾبٔي  :حفبؽت اِىتش٘ٚيىي  ٚثٟشٌٜيشي اص ػيؼتٓٞبي حفبؽتي ٕٞچٖٛ
 4PKIدس دػتٛس وبس لشاس ٔيٌيشد  ٚػيؼتٓٞبي حفبؽت فيضيىي  ٚا٘ؼب٘ي وبسايي خٛد سا اص
دػت ٔيدٙٞذ .ثٙبثشايٗ تىِٛٛٙطي ثشتش حفبؽت ثبالتشي سا تأٔيٗ ٔيوٙذ.
 .3حٛصٔ ٜزشيبٖ لب٘( :5ٖٛػبصٔبٖٞبي ا٘تؾبٔي  ٚلضبيي ؿبُٔ ايٙتشپ٘ ،َٛيشٞٚبي ا٘تؾبٔي،
پّيغٞبي ٔحّي ٔ ٚب٘ٙذ آٖ)

1 . Culture war
2 . National Scope
3 . Military
4 . Public key Infrastructure
5 . Law Enforcement
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رٕـآٚسي اعالفبت تٛػظ ايٗ حٛص ٜا٘زبْ ٔيٌيشد ٞ ٚشچٙذ ايٗ اعالفبت دس رشيبٖ آصاد
ٚالـ ٕ٘يؿ٘ٛذ؛ أب ٔيتٛاٖ ثب ث ٝوبسٌيشي ر ًٙسايب٘ٝاي آٟ٘ب سا ث ٝدػت آٚسد .اص ايٗسٚ
فقبِيت ٔذا ْٚحٛصٔ ٜزشيبٖ لب٘ ٖٛدس ر٘ ًٙبثشاثش سايب٘ٝاي ث ٝتلٛيش وـيذٔ ٜيؿٛد.
 .4حٛص ٜتزبستٞ :1يچ اعالفبتي اص ٔـتشيبٖ ٔحفٛػ ٕ٘ب٘ذ ٚ ٜحتي اٌش وبسفشٔب ثش آٖ
اٞتٕبْ ٚسصد ،ث ٝدِيُ ٚرٛد ٘فٛرٌشٞبي لٛي ،تٟذيذ آؿىبسػبصي تزبست رّٔ ٜٛيوٙذ.
 .5حٛص ٜفّٕي  ٚتحميمبتي( 2پشٚطٜٞب  ٚآٔٛصؽ) :دس ايٗ حٛص ٜوـٛسٞبي كبحت فّٓ ٚ
تىِٛٛٙطي ،اعالفبت خٛد سا تحت ؿشايظ خبف ث ٝفشٚؽ سػب٘ذ ٚ ٜسٚاثظ خبف ٔيتٛا٘ذ دس
ليٕتٌزاسي آٖ ٔؤحش ثبؿذ .اص ايٗس ٚر ًٙفّٓ 3ث ٝوـٛسٞب  ٚدِٚتٞب تحٕيُ ٔيٌشدد.
 .6حٛص ٜػبصٔبٖٞبي غيشدِٚتي :4ػبصٔبٖٞبي غيشدِٚتي خٛد ث ٝرٕـآٚسي  ٚتحّيُ
اعالفبت دػت صد ٚ ٜث ٝفٛٙاٖ ٔٙجـ اعالفبت عجمٝثٙذيؿذ ٜفُٕ ٔيوٙٙذ .اص ايٗس ٚاعالفبتي
و ٝثبيذ حفبؽت ؿٛد تب ثشاي فٕ ْٛلبثُ دػتشع ٘جبؿذ ،صٔيٞٝٙبي تٟذيذ رذيذي سا فشآٞ
ٔيوٙذ.
 .7حٛصٜٞبي ٔذ٘ي ،كٙقتي ٔ ٚزٞجي :5تىخش ػبيتٞبي حميمي  ٚحمٛلي  ٚتشػيٓ
تفىشاتٔ ،قبٔالت  ٚلٔٛيتٞبي ثذٔ ٖٚشص ٔيتٛا٘ذ وب٘بَ ا٘تمبَ اعالفبت فشاٚاٖ  ٚايزبد
ٞيزب٘بت ّٔي ،كٙقتي  ٚحتي ٔزٞجي ٌشدد .دس ايٗ خلٛف حٛصٜٞبي تأحيشٌزاس دس
رٙجؾٞبي ارتٕبفي ثبس أٙيتي تٟذيذصا ثشاي وـٛسٞبيي داس٘ذ و ٝيىذػتي ٘ظادي ،لٔٛي ٚ
حتي يىذػتي دس سٚيىشدٞبي تِٛيذي  ٚتزبسي دس آٟ٘ب ٔـٟٛد ٔيثبؿذ)17(.
نه .ساثغ ٝتحّيٌُش اعالفبت دس ػيؼتٓ آٌبٞيدٞي ػشيـ اعالفبت 6ثب ػيبػتٌزاس:
فشْدٞي اعالفبت ث ٝكٛست ػيؼتٓ آٌبٞيدٞي ػشيـ اعالفبت( ٚ )18دػتٝثٙذي ٔتٙبػت
ثب دسرٝثٙذي حميمي ٚلبيـٔ ،يتٛا٘ذ تشػيٓوٙٙذ ٜساثغ ٝرذيذي ثيٗ تحّيٌُش  ٚػيبػتٌزاس
ثبؿذِ .زا تحّيٌُشاٖ دس فلش رذيذ ثبيذ ث٘ ٝىبت ريُ تٛر ٝوٙٙذ:
1 . Business
2 Academic
3 . Science war
4 . Wgo: Non Government organization
5 . Relcigions & clans
6 . RFK: Rapid knowledge Information
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 .1صٔبٖ دس فلش اعالفبت ثقذ ٕٟٔي ثشاي تحّيُ  ٚتحّيٌُش ٔيثبؿذ.
ٍٙٞ .2بْ رؼتز ٛدادٜٞب ٘جبيذ ث ٝسٔض ثبؿٙذ.
 .3سٚؽٞبي تحميك  ٚآٔٛصؽ ثبيذ ٔتٙبػت ثب فلش اعالفبت ا٘تخبة ؿٛد.
 . 4تقميت  ٚپبػخٍٛيي  ٚپشػؾ  ٚپبػخ ث ٝيه ثخؾ ثؼت ٚ ٝايضٔ ِٝٚحذٚد ٘ـذ ٚ ٜثبيذ
دس  ٕٝٞحٛصٜٞب تقٕيٓ يبثذ.
 .5أىبٖ ٕٞىبسي ديٍش تحّيٌُشاٖ ٘ ٚؾشيٝپشداصاٖ دس حٛصٜٞب ٔ ٚحيظٞبي ٔختّف
(فضبي ٔزبصي) فشا ٓٞثبؿذ.
 .6دس ثؼيبسي اص ٔٛاسد ٘ىبت وٛچه  ٚرضئي ٘ؼجت ثٛٔ ٝضٛفبت ثضسٌتش اص إٞيت
ثيـتشي ثشخٛسداس٘ذ.
 .7وـف پبػخ كحيح يب ث ٝوبسٌيشي ػٙبسيٛي پشػؾ  ٚپبػخ و ٝحىٓ پُ استجبعي ثش
سٚي ؿىبف فيٕبثيٗ وـف پبػخ اعالفبت  ٚث ٝوبسثشدٖ آٖ (دس ؿشايظ ٚالقي) سا داساػت ،دس
دػتٛس وبس لشاس ٔيٌيشد.
 .8تىٙيهٞب  ٚسٚؽٞبي پشػؾ  ٚپبػخ ثش ٘ح ٜٛػبصٔب٘ذٞي ،دسيبفت ،آ٘بِيض ،دػتٝثٙذي،
ثشلشاسي استجبط ثيٗ ارضاء  ٚپبػخٍٛيي ث ٝرٟت ٚيظٌيٞبي فضبي ٔزبصي  ٚايٙتش٘تي اص
پيچيذٌيٞبي ٔختّف ٔ ٚتقذدي ثشخٛسداس اػت.
ثٙبثشايٗ ٔيتٛاٖ ٌفت ساثغ ٝتحّيٌُش  ٚػيبػتٌزاس ثش سٚاثظ ؿجىٝاي  ٚتشويت
تحّيُٞبي چٙذٌب٘ ٝثٙب ٔيٌشدد.

ب .كاركردهاي اطالعات استراتصيك
اٌش اعالفبت اػتشاتظيه ثٔ ٝقٙبي اعالفبت ثشآٚسدؿذٙٔ ٜؼزٓ  ٚفشاٌيش دس  ٕٝٞرٙجٞٝبي
دساصٔذت  ٚو٘ٛٙي أٙيت ّٔي دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿٛدٔ ،يتٛاٖ ٌفت ايٗ ٘ٛؿ اعالفبت ،استجبط
ٚيظٜاي ثب تلٕيٓػبص اػتشاتظيه ٚ ،فشِٔٝٛوشدٖ  ٚارشاي ػيبػت  ٚاػتشاتظي دس ػغح ّٔي
خٛاٞذ داؿت)19(.
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دس ايٗ كٛست اعالفبت اػتشاتظيه ث ٝاعالفبت اسصيبثيؿذ ٜدس چبسچٛثي ٔٙؼزٓ ٚ
فشاٌيش اعالق ٔيؿٛد ؤ ٝيتٛا٘ذ تٕبٔي رٙجٞٝبي صٔب٘ي ٔ ٚىب٘ي أٙيت ّٔي يه ٘ؾبْ سا دس
ثشٌيشد.
ثش ايٗ اػبع ٔيتٛاٖ وبسوشدٞبي اعالفبت اػتشاتظيه دس فلش اعالفبت سا ث ٝكٛست
ريُ ثشؿٕشد:
يك .آيٙذٜپظٞٚي (پيؾثيٙي سٚؽٞبي آتي).
اعالفبت اػتشاتظيه دس فلش اعالفبت ثش د ٚحٛص ٜاػبػي يقٙي اعالفبت ثشآٚسديٚ 1
اعالفبت ٞـذاسدٙٞذٔ 2ٜتٕشوض ٔيٌشدد .دس اعالفبت ثشآٚسدي ،اسصيبثي ثب ٍ٘ب ٜث ٝآيٙذٚ ٜ
داٚسي پيؾثيٙب٘ ٝاساي ٚ ٝػقي ٔيؿٛد تحٛالت آيٙذ ٜارتٕبؿ دس ٔحيظٞب ٛٔ ٚضٛفبت أٙيت
ّٔي پيؾثيٙي ٘ ٚتبيذ آٖ تحّيُ ٌشددٞ .ذف اص اعالفبت ثش آٚسدي آٖ اػت و ٝثذا٘يٓ چ ٝچيض
ٕٔىٗ اػت اتفبق ثيبفتذ؟
دس اعالفبت ٞـذاسدٙٞذ ،ٜثشرؼتٕٛ٘ٝدٖ تٟذيذاتي وٙٔ ٝبفـ ّٔي سا ث ٝخغش ٔيا٘ذاصد ،ثٝ
ٔٙؾٛس الذاْ ٔؤحش ٔذ ٘ؾش ٔيثبؿذٞ .ذف اص اعالفبت ٞـذاسدٙٞذ ٜآٖ اػت و ٝثجيٙيٓ آيب يه
سٚيذاد دس حبَ ٚلٛؿ اػت؟
ثٙبثشايٗ دس وٙبس ساثغ ٝتشويجي ٔحل َٛـ ٔـتشي ،ثُقذ صٔب٘ي ٔ ٓٞغشح ٔيثبؿذ .دس ػغح
اعالفبت اػتشاتظيه د ٚصٔبٖ حبَ  ٚآيٙذ ٜث ٝتلٛيش وـيذٔ ٜيؿٛد .صٔبٖ حبَ فٕٔٛبً ثش
حؼت ٔب ٜػٙزيذٔ ٜي ؿٛد .آيٙذ ٜثٔ ٝفٞ ْٟٛـذاسدٙٞذٌي فٕٔٛبًًَ حذٚد د ٚػبَ دس ٘ؾش ٌشفتٝ
ٔيؿٛد  ٚآيٙذٔ ٜشثٛط ث ٝتلٕيٕبت دس ػغح ػيبػتٌزاسي ٌؼتشد ٚ ٜتٛػق ٝتٛإ٘ٙذيٞب،
ٔقٕٛالً د ٚتب پٙذ ػبَ سا دسثشٔيٌيشد )20(.دس ٔحٛس آيٙذٜپظٞٚي دس فلش اعالفبت ،ايٗ ٔؼأِٝ
و ٝچمذس ٌزؿت ٚ ٝحبَ دس تحّيُ آيٙذ ٜتأحيش داسد ،داساي إٞيت اػبػي ٔيثبؿذ.
دو .ؿىُدٞي ث ٝا٘ذيـٞٝبي اِٚي ٝدس پـتيجب٘ي ٔؼتميٓ اص حٛص ٜػيبػتٌزاسي.
تحّيٌُش اعالفبت اػتشاتظيه ،دس حٛص ٜػيبػتٌزاسي ثب وبسؿٙبػي اػبػي  ٚفٕيك،
اخجبس داساي ٔٙبثـ وبُٔ  ٚدليك سا ثشاي تِٛيذ اسصيبثيٞبيي و ٝاسصؽ افضٚدٔ ٜـخق ثشاي

1 . Estimative Intelligence
2 . Warning Inteligence
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تالؽٞبي ػيبػتٌزاسي ثٙٔ ٝؾٛس حفؼ  ٚپيـجشد ٔٙبفـ أٙيتي وـٛس سا فشأ ٓٞيػبصد ،ث ٝوبس
ٔيثشد )21(.ثشاي تحمك ايٗ أش ،تِٛيذوٙٙذٌبٖ اعالفبت اػتشاتظيه ثبيذ ٔٙحٙي يبدٌيشيٚ 1
چشخٞٝبي تلٕيٌٓيشي 2ػيبػتٌزاساٖ سا دس فلش اعالفبت ؿٙبػبيي  ٚثب ثبالثشدٖ وبسايي
خٛد ،آٟ٘ب سا دس أش تلٕيٓػبصي پـتيجب٘ي ٕ٘بيٙذ.
سه .سضبيتٕٙذي ٔـتشي (ايزبد ساثغ ٝثيٗ تحّيٌُش ٔ ٚـتشي).
ٕ٘بدٞبي آيٙذٍٜ٘ش  ٚؿبخقٞبي تشويجي آيٙذٍٜ٘ش ،ساثغ ٝتحّيٌُش ٔ ٚـتشي سا ٔـخق
ٔيػبص٘ذ .ثشاي ايزبد سضبيتٕٙذي ٔـتشي تحّيٌُشاٖ اعالفبت اػتشاتظيه ثبيذ خٛد سا ّٔجغ
ثٚ ٝيظٌيٞبيي ٕ٘بيٙذ و ٝاص آٖ رّٕ ٝاػت:
 .1دس ٔٛسد فشايٙذ ػيبػتٌزاسي وؼت آٌبٞي وٙٙذ ٔ ٚـتشيبٖ وّيذي ػيبػتٌزاسي
أٙيت ّٔي سا ث ٝخٛثي ؿٙبػبيي  ٚدسن ٕ٘بيٙذ.
 .2كشفبً ثش اػبع حمبيك فيٙي ٔ ٚؼّٓ دس ٔٛسد ٔؼبيُ پيچيذ ٜحىٓ وٙٙذ  ٚتقلجبت
اػبػي ٘ ٚبخٛدآٌب ٜخٛيؾ سا دس ايٗ أش دخبِت ٘ذٙٞذ.
 . 3وٙتشَ خغشات دٌٚب٘ ٝتقلت راتي  ٚادساوي ٍٙٞبْ تِٛيذ اعالفبت اػتشاتظيه ٚ
پيؾثيٙي ٘تبيذ ٘بٔغٕئٗ٘ ،يبصٔٙذ ؿشوت فقبَ دس ػبختبس تحّيّي ٘ ٚيض دس تفىش ٌشٞٚي  ٚا٘تمبد
رذي اص خٛد اػت.
 .4تالؽ ثشاي ٔتمبفذوشدٖ ػيبػتٌزاساٖ اسؿذ دس ايٗ ٔٛسد وٚ ٝاحذ تِٛيذ اعالفبت وبس
خٛد سا دس اسصؿيبثي ؿٛاٞذ ث٘ ٝح ٛوبُٔ ا٘زبْ داد٘ ٚ ٜجٛد اعالفبت وبفي ،اختالَ دس ٘ٛؿ
اعالفبت سا حبدث ٌشديذ ٜاػت.
چهار .وٕه ث ٝتلٕيٌٓيشي دس ػغحي يىپبسچٔ ٚ ٝـتشن.
اعالفبت اػتشاتظيه دس فيٗ حبَ و ٝاغّت ٔحلِٛي دس رٟت ػغح خبكي اص
تلٕيٌٓيشي تقشيف ٔيؿٛد ،ؿبُٔ فقبِيت ٕٞبًٙٞػبصي ٘يض ٞؼت .أب ػغح ايٗ اعالفبت،
ثب ٔٛضٛؿ تلٕيٌٓيشي  ٚتلٕيٓػبصي اػتشاتظيه  ٚكٛستثٙذي  ٚارشاي ػيبػتٞب ٚ

1 . Learning Curves
2 . Decision Cycles
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اػتشاتظي دس ػغح ّٔي ػش  ٚوبس داسد .ثٙبثشايٗ ،وبسوشد ٚيظ ٜاعالفبت اػتشاتظيه دس استجبط ثب
ٔمِٝٛاي ث٘ ٝبْ تلٕيٓ اػت.
أشٚص ٜدس د٘يب تلٕيٓػبصاٖ دس تالؽ ٞؼتٙذ تب ثذا٘ٙذ افشادي و ٝثبصيٍشاٖ ٔؤحشي دس
وـٛسٞب ،ػبصٔبٖٞب يب ٌشٟٞٚبي ايذئِٛٛطيه ٞؼتٙذ ،اص چٚ ٝيظٌي  ٚتٛا٘بييٞبيي ثشخٛسداس
ٔيثبؿٙذٔ .ؼأِٝاي و ٝدس اعالفبت اػتشاتظيه اص إٞيت ثؼضايي ثشخٛسداس اػتٔ ،ىب٘يضْ
تأحيشٌزاسي ايٗ ٘ٛؿ اعالفبت ثش حٛص ٜتلٕيٓػبصي اػت .ث ٝثيبٖ ديٍش اعالفبت اػتشاتظيه
ثبيؼتي دس تلٕيٓػبص ثبٚس اػتشاتظيه ايزبد وٙذ  ٚا ٚسا ث ٝافٕبَ  ٚارشاي تلٕيٓ ث ٝكٛست
لبعـ ٔتمبفذ ػبصد)22(.
پنج .ثشآٚسد سيؼهپزيشي فقبِيتٞبي آتي.
اص ديٍش وبسوشدٞبي اعالفبت اػتشاتظيه ،ثشآٚسد خغشپزيشي فقبِيتٞبي آتي اػت و ٝاص
آٖ ث ٝسيؼهپزيشي تقجيش ٔي ؿٛد .دس ايٗ سٚيىشد ضٕٗ ؿٙبػبيي ٘مبط لٛت  ٚضقف دس٘ٚي
خٛد  ٚفشكتٞب  ٚتٟذيذات ثيش٘ٚي ،اػتشاتظيٞبي حبكُ آٔذ ٜثب تخٕيٗ  ٚثشآٚسد
خغشپزيشي ٔـخق ٔيٌشدد .ثٟشٌٜيشي اص سٚؽ  )23(SWOTدس ثشآٚسدٞبي اِٚي ٝدس تٙؾيٓ
اػتشاتظي ثشتش ٔفيذ ٔيثبؿذ .دس فيٗ حبَ اص د ،1990 ٝٞتشاصيبثي 1دس ثشآٚسد كحيح
سيؼهپزيشي ث ٝوٕه اعالفبت اػتشاتظيه آٔذٞ )24(.ذف ٔ ٟٓدس تشاصيبثي ؿٙبػبيي
ٕ٘ٞٝ٘ٛبيي اص «ثٟتشيٗ الذأبت» 2ثٛد ٜاػت .تشاصيبثي و ٝاص وب٘ ٖٛؿشوتٞبي تزبسي ؿشٚؿ ٚ
ٓٞاو ٖٛٙدس ا٘ٛاؿ ػبصٔبٖٞب  ٚحتي ٘ؾبْٞبي ػيبػي وبسثشد داسد ،ث ٝد ٚدػت ٝتمؼيٓ ٔيؿٛد.
تشاصيبثي فشايٙذ ،3و ٝفجبست اػت اص ٔمبيؼ ٝفقبِيتٞب  ٚػيؼتٓٞبي ٔٛسد اػتفبد ٚ ٜتشاصيبثي
فّٕىشدٞ( 4ذف) و ٝثيـتش ثش پيبٔذٞب تأويذ داسدٔ .يتٛاٖ ٌفت و ٝتشاصيبثي ،يبدٌيشي اص عشيك
ٔمبيؼ ٝسا ٔيؼش ٔيػبصد ،چبِؾٞبي سلبثتي ارتٕبفي سا ثشآٚسد ٔيوٙذ ،ث ٝپـتيجب٘ي اص تذٚيٗ
ٞذفٞب وٕه ٔيٕ٘بيذ  ٚدس يه رّٕ ،ٝثشآٚسد سيؼهپزيشي فقبِيتٞبي آتي سا فشآٞ

1 . benchmarking
2 . Best practice
3 . Process bench marking
4. Performancecrget benchmarking
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ٔيآٚسد .دس فيٗ حبَ يه ؿشط اػبػي دس تشاصيبثي ثبيذ سفبيت ؿٛد  ٚآٖ ايٗ اػت وٝ
ػبصٔبٖ ث ٝكٛست اسٌب٘يؼٕي ٍ٘ب ٜؿٛد ٔ ٝ٘ ٚىب٘يىي.
شش .رٟتٌيشيٞبي اعالفبت اػتشاتظيه.
يىي ديٍش اص وبسوشدٞبي اعالفبت اػتشاتظيه رٟتٌيشيٞبي آٖ اػت .تب لجُ اص فلش
اعالفبت ،رٟتٌيشي اعالفبت اػتشاتظيه ثش اػبع ٔف ْٟٛاعالفبت ،1ػٕت  ٚػٛي
ػبصٔبٖٞبي اعالفبتي  ٚأٙيتي سا دس خلٛف ٔٙبفـ ٘ؾبٔي  ٚأٙيتي وـٛسٞب تأٔيٗ ٔيوشد .أب
دس فلش اعالفبت ثب يه پبسادٚوغ ٚاطٜاي سٚثش ٚؿٛيٓ  ٚآٖ تغييش رٟت اعالفبت
اػتشاتظيه 2ث ٝدا٘ؼتٞٝبي اػتشاتظيه 3اػتٞ .شچٙذ دس ٍ٘ب ٜا َٚث٘ ٝؾش ٔيسػذ حٛص ٜفُٕ ٚ
فقبِيت دا٘ؼتٔ ،ٝحذٚدتش ثبؿذ؛ أب ٔيتٛاٖ دا٘ؼت ٝاػتشاتظيه سا ٔزٕٛفٝاي تشويجي ،ػبصٚاس ٚ
ٔٙقغف اص ٌشايؾٞب ،تزبسة ،دادٜٞب ،اسصؽٞب ٟٔ ٚبستٞب دا٘ؼت و ٝپغ اص ا٘مالة اعالفبتي
ٚ ٚسٚد ث ٝفلش اعالفبت ٔقٙي ٔ ٚف ْٟٛيبفت ٝاػت .ايٗ دس حبِي اػت و ٝاعالفبت
اػتشاتظيه ٔفٟٔٛي لذيٕيتش ٔ ٚؼتمُ دس حٛصٜٞبي ٘ؾبٔي  ٚاعالفبت ٔيثبؿذ.
ٕٞچٙيٗ اعالفبت اػتشاتظيه دس چبسچٛة ٔفبٞيٓ ٔشثٛط ث ٝأٙيت ّٔي تقشيف ٔيؿٛد؛
أب دا٘ؼتٞٝبي اػتشاتظيه ثب ػغٛح ػيبػي  ٚپبييٗتش اص آٖ ٔشتجظ اػت)25(.
ثب تغييش ٌ ٚؼتشؽ حٛصٜٞبي أٙيت ّٔي  ٚثشرؼتٝؿذٖ حٛصٜٞبي التلبدي ،ػيبػي،
ارتٕبفي  ٚفشٍٙٞي  ٚحتي صيؼتٔحيغي دس ٔمبثُ ٘ؾبٔي ،ث٘ ٝؾش ٔيسػذ سٚيىشد پيؾ ٌفتٝ
ث ٝكٛست ٔذاس خغي ريُ اص ٔذيشيت اعالفبت اػتشاتظيه ث ٝػٕت دا٘ؼتٞٝبي اػتشاتظيه دس
حبَ تىبُٔ ثبؿذ:
ٔذيشيت اعالفبت اػتشاتظيه

دا٘ؾ اػتشاتظيه

دا٘ؼتٞٝبي اػتشاتظيه

اص ايٗس ٚدس رٟتٌيشيٞبي رذيذ اعالفبت اػتشاتظيه ،دا٘ؼت ٝاػتشاتظيه ػغح
ٚػيـتشي اص ٘يبصٞبي أٙيتي وـٛس سا دسثشٌشفت ٝاػت.

1 . Intelligence
2 . Strategic Intellignce
3 . Strategic Information
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ج .چالشهاي كاركردي اطالعات استراتصيك در عصر اطالعات
ٔؼبيّي چ ٖٛفٙب  ٚثمبء ،ر ٚ ًٙكّح ،أٙيت  ٚتٟذيذٔ ،فبٞيٓ اػبػي  ٚث ٝفجبستي ٞؼتٝ
ٔشوضي ٔجبحج اعالفبت اػتشاتظيه سا تـىيُ ٔيدٙٞذ .اص ايٗس ٚث ٝعٛس خالكٔ ٝيتٛاٖ
ٌفت و ٝتح َٛدس اعالفبت اػتشاتظيه ،تح َٛدس سٚؽٞبي پظٞٚـي ٘ؼجت ثٔ ٝف ْٟٛلذست
 ٚتزّي لذست دس يه ػبصٔبٌٖ ،ش ٚ ٜٚحتي يه فشد ٔيثبؿذ .دس فيٗ حبَ آ٘چ ٝدس ٞش دٚ
دٚس( ٜلجُ اص فلش اعالفبت  ٚفلش اعالفبت) ،حبثت ٔب٘ذٕٞ ،ٜبٖ فٙبكش اكّي اعالفبت
اػتشاتظيه يقٙي اسصيبثي اص ٔيضاٖ تٟذيذات دؿٕٗٔ ،يضاٖ تٛإ٘ٙذيٞب  ٚاص ٕٟٔ ٕٝٞتش
ؿيٜٞٛبي رٕـآٚسي اعالفبت اػت ثٌٝ٘ٛ ٝايي و ٝأىبٖ غبفٍّيشي سا اص دؿٕٗ ػّت ٕ٘بيذ،
 ٚدس كٛست ٘بٌضيشؿذٖ ثٔ ٝمبثّ ،ٝأىبٖ غبفٍّيشي حشيف سا دس حذ الصْ ٕٔ ٚىٗ افضايؾ
دٞذ .ثٙبثشايٗ چٙب٘ى ٝؿشٔٗ وٙت ثيبٖ ٔيوٙذ« :اعالفبت اػتشاتظيه دا٘ـي اػت ؤ ٝجٙبي
سٚاثظ خبسري ّٔتٞب دس صٔبٖ ر ٚ ًٙكّح ٔيثبؿذ ».اص ايٗسٛٔ ٚضٛؿ اعالفبت اػتشاتظيه
ٔشثٛط ث ٝحٛص ٜأٙيت اػت  ٚچٙب٘چ ٝايٗ حٛصٌ ٜؼتشؽ وبسوشدي ٔ ٚفٟٔٛي يبثذ ،اعالفبت
اػتشاتظيه ٘يض ٔـٕ َٛايٗ ٌؼتشؽ ػغح وبسوشدي ٔ ٚفٟٔٛي خٛاٞذ ؿذ.

 .1چالش در نوع اطالعات
دس دٚسٜاي وٚ ٝيظٌي آٖ تٛصيـ اعالفبت اػت  ٚاوخش تخلقٞب دس ثخؾ خلٛكي لشاس
داسد ،اعالفبت ٔفٟٔٛي تٙبلضآٔيض ٔيثبؿذ ؤ ٝب سا ثب د ٚدػت ٝاعالفبت ثبص  ٚثؼت ٝسٚثشٚ
ٔيػبصد .اعالفبت ثبص حٛصٜٞبي ٔيبٖ دا٘ؾ  ٚفٗآٚسي سا ؿبُٔ ٔيٌشدد  ٚحٛص ٜثؼتٔ ٝب سا
ثب اعالفبت عجمٝثٙذي دِٚتي ٔٛارٔ ٝيػبصد.
ايذ ٜفٗآٚسي ،اعالفبت ثٍٟٙبْ ،اعالفبت ثٔ ٝمذاس وبفي ،ث ٝسٚص ثٛدٖ اعالفبت ،اعالفبت
وٕىي (أىبٖ رؼتز ٚ ٛثبصيبثي اعالفبت ث ٝكٛست ٔ ٚ )Onlineب٘ٙذ آٖٔ ،حٛسٞبيي ٞؼتٙذ
و ٝاص يه عشف حٛص ٜدا٘ؼتٗ سا ث ٝتلٛيش ٔيوـٙذ  ٚرٛأـ سا دس ثشاثش حك دا٘ؼتٗ ث ٝرٛأـ
پشػـٍش  ٚپيرٛي تجذيُ ٔيوٙٙذ  ٚاص عشف ديٍش حٛص ٜاعالفبت عجمٝثٙذي سا وٙٔ ٝبفـ
أٙيتي وـٛس سا ث ٝخغش ٔيا٘ذاصد (دس كٛست افـب)ٔ ،ـخق ٔيوٙٙذ .اص آ٘زب و ٝدادٜٞبي
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اِٚي ٝدس ٔٙبثـ آؿىبس 1ثٚ ٝفٛس يبفت ٔيؿٛد  ٚػيؼتٓٞبي تحّيٌُش ؿخلي ٘ ٚشْافضاسي ٘يض
ث ٝساحتي دس خذٔت افشاد دسآٔذ ،ٜتشػيٓ خظ تفىيىي ثيٗ اعالفبت خبْ ٚ 2اعالفبت خبف
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 ٚيب اعالفبت غيشعجمٝثٙذي  ٚعجمٝثٙذيؿذٔ ٜتلٛس ٕ٘يثبؿذ  ٚايٗ چبِؾ افـبي ٔذاْٚ
اعالفبت سا ثٚ ٝرٛد ٔيآٚسد.

 .2چالش در توليدكننده اطالعات
ؿبيذ ثتٛاٖ ٌفت اػبػيتشيٗ تٟذيذي ؤ ٝتٛر ٝكّح  ٚػقبدت ثـشي اػت٘ ،بؿي اص
ؿىبف دائٕي ٔيبٖ ػيبػتٌزاساٖ (كبحجبٖ لذست) ثب ٔتخللبٖ  ٚؿشوبي ثخؾ خلٛكي
(كبحجبٖ دا٘ؾ)  ٚثخؾ دِٚتي (اعالفبت عجمٝثٙذي ؿذ )ٜاػت .ثخؾ خلٛكي (فٗآٚسي
اعالفبت) دسكذد ايزبد رشيبٖ آصاد اعالفبت ٚ 4سٚصآٔذي آٖ ثشاي ػيبػتٌزاساٖ  ٚافىبس
فٕٔٛي ٔيثبؿذ ،دس حبِي و ٝاعالفبت عجمٝثٙذيؿذ ٜدِٚتي ثب ايزبد چشخ ٝتخللي
رٕـآٚسي ،5تزضي ٚ ٝتحّيُ ،6تِٛيذ ٚ 7تٛصيـ  ٚا٘تـبس 8اعالفبت س٘ٚذ تِٛيذ اعالفبت
عجمٝثٙذيؿذ ٜسا د٘جبَ ٔيوٙذ  ٚدسكذد ايزبد ػيؼتٓٞبي ٛٞؿٕٙذ دػتشػي اِٚي ٝث ٝاعالفبت
حيبتي ،اثضاس تحّيٌُش پيـشفتٚ( ٝسطٖٞبي رذيذ)  ٚتحّيٌُشاٖ تخللي دس فلش اعالفبت
اػت تب ثتٛا٘ذ ثب ثخؾ خلٛكي سلبثت ٔٙغمي داؿت ٝثبؿذ.

 .3چالش در فضاي تحليل اطالعات

1 . Open sources
2 . Information
3 . Inteligence
4 . Open Information trend
5 . Couention
6 . Analysis
7 . Product
8 . Distribute
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دس فلش اعالفبت چبِؾ فضبي تحّيُ ث ٝتغييش س٘ٚذ اص فضبي ٚالقي 1ث ٝفضبي ٔزبصي
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ٔٙزش ؿذ ٜاػت .تىِٛٛٙطي استجبعي  ٚاعالفبتي رذيذ ٔحيغي سا ايزبد ٔيوٙذ و ٝفٕٔٛبً ثٝ
فضبي ػبيجشي 3تقجيش ٔيٌشدد .فضبيي و ٝث ٝكٛست تىِٛٛٙطيىي خّك ؿذ ٚ ٜرٟبٖ ٔزبصي
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ٔزبصي٘ 4بٔيذٔ ٜيؿٛد .دس ايٗ فضب ٔشص ػشصٔيٙي ٔٙـأ احش ٚرٛد ٘ذاسد ٞ ٚيچ التذاس ٘ ٚؾبست
٘ؾبست ٚاحذي ثش آٖ حىٓ ٕ٘يسا٘ذ .تىِٛٛٙطي ث ٝوبس ٌشفت ٝؿذ ٜدس ايٗ فضب ؿجىٝاي اص ٘ٛؿ
ؿجىٞٝبي اِىتش٘ٚيىي داساي ٔقٕبي ثبص ثٛد ٚ ٜاػبػبً ث ٝكٛست ثبص ٚ 5لبثُ دػتشػي دس ػغح
فٕٔٛي عشاحي ؿذ ٜاػت .وبسثش آٖ فٕٔٛي  ٚداساي تخلق ٛٞ ٚؽ ث ٝوبسٌيشي دادٜٞب
ٔيثبؿذٛ٘ .ؿ ٔقٕبسي ؿجى٘ ٝيض ثؼت ٝثٛٔ ٝضٛفبت ،لبثُ تغييش ث ٝحٛصٜٞبي ثبص  ٚفٕٔٛيٚ ،
ثؼت ٚ ٝتخللي ،داساي اليٞٝبي ضشيت ٔحيظٞبي پيچ دس پيچ  ٚثذ ٖٚسإٙٞبػت .ؿشايظ
تؼٟيُػبص ثشاي دِٚتٞب تب حذي ٔيؼش ثٛد ٚ ٜغبِجبً اص س٘ٚذ تلٕيٓػبصي آٟ٘ب خبسد  ٚدس
اختيبس اؿخبف ٌ ٚشٟٞٚبي حميمي لشاس داؿتٙٔ ٚ ٝـوٙٙذٌي ٟ٘بدي دِٚتي دس آٖ وٕتش ٔٛسد
٘ؾش ٔيثبؿذ .ث ٝثيبٖ ثٟتش رٟبٖ ٔزبصي ،رٟبٖ ثذٔ ٖٚشص  ٚوٙتشَ ّٔي اػت.
دس چٙيٗ فضبيي ،ثخؾ خلٛك ي ثيـتشيٗ تأحيشٌزاسي سا داسد  ٚثخؾ دِٚتي ثبيذ خٛد سا
ٓٞػغح افىبس فٕٔٛي  ٚوبسثشٞب ٕ٘بيذ تب ثتٛا٘ذ صٔيٞٝٙبي تحّيُ  ٚتأحيشٌزاسي سا فشا ٓٞآٚسد.
دس ايٗ فضب ٟٔشٜٞبي ٔٛسد ٘ؾش ػيبػتٌزاساٖ ،ثيؿجبٞت ث ٝثبصي دٔٚي٘ ٛٙيؼت  ٚاػتمشاس
دادٜٞبي ٔٛسد ٘يبص ٕٞچ ٖٛوبستٞبي دٔٚئ ٛٙئب٘ذ و ٝدس كٛست سفبيت فبكّٔ ٚ ٝحبػجٝ
پيچٞب ث ٝثبالتشيٗ أتيبص (يقٙي  )10/000دػت ٔييبثذ ٚ ،دس كٛست خغب ٓٞ ٚپٛؿب٘ي 6آٟ٘ب ،اص
اص أتيبصٞب وؼش ٔيٌشدد .س٘ٚذ لج َٛتحّيُ دس فضبي رذيذ تٛػظ ػيبػتٌزاس ٘يض ث ٝفيٝٙ
ؿجي ٝايٗ سٚيىشد أتيبصدٞي ٔيثبؿذ و ٝخٛد چبِـي ث٘ ٝبْ فضبي تحّيُ اعالفبت سا ثٚ ٝرٛد
ٔيآٚسد.

1 . Real Space
2 . Virtual Space
3 . Cyberspace
4 . Virtual World
5 . Open
6 . Overlap
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 .4چالش در ابسار تحليل
تب لجُ اص ٚسٚد ث ٝفلش اعالفبت ،ثخؾٞبي دِٚتي ثب دس اختيبس داؿتٗ لذست لجض  ٚثؼظ
تىِٛٛٙطي ثشتش ،خٛد فٕالً دس ٔمبْ ثٟشٌٜيشي آخشيٗ تىِٛٛٙطيٞب  ٚاثضاسٞب ثشآٔذ ٚ ٜدس
ٔشاحُ د ٚ ْٚػ ،ْٛآٖ سا دس اختيبس ثخـي اص تٛدٔ ٜشدْ لشاس ٔيداد٘ذ؛ أب دس فلش اعالفبت
اخجبس ٔشثٛط ث ٝتىِٛٛٙطيٞبي ثشتش تب حذ صيبدي اص دػت ٚاحذٞبي دِٚتي خبسد  ٚفشكٝ
ٚاحذٞبي خلٛكي ٌؼتشؽ يبفت ٝاػت .ثٙبثشايٗ دس رشيبٖ ػشيـ تحٛالت ،دس وٙبس رشيبٖ
آصاد اعالفبت ثب رشيبٖ آصاد تىِٛٛٙطي  ٚاثضاس تىِٛٛٙطي ٘يض سٚثشٔ ٚيثبؿيٓ.
اص عشف ديٍش تٛٙؿ اثضاس تحّيُ  ٚوٕجٛد وبسؿٙبػبٖ دِٚتي دس ايٗ حٛص ،ٜثؼتش ثؼتٚ ٝ
ٔحفٛػ فٗآٚسي اعالفبت دس خذٔت ٚاحذٞبي دِٚتي سا اص لجض ٝوبسؿٙبػبٖ دِٚتي خبسد ٚ
وبسؿٙبػبٖ خلٛكي سا ٘يض ث ٝايٗ كحٚ ٝٙاسد ٕ٘ٛد ٜاػت.
ثٙبثشايٗ د ٚفبُٔ ٌؼتشؽ ػغح اثضاس تحّيُ تٛػظ ثخؾ خلٛكي  ٚپشٚسؽ وبسثشاٖ
تحّيٌُش دس ايٗ ثخؾ ،يىي ديٍش اص چبِؾٞبي اعالفبت اػتشاتظيه دس فلش اعالفبت اػت.

 .5چالش در نوع هشتري
ايزبد فضبي ٔزبصي  ٚيب رٟبٖ ٔزبصي دس تفىيه ٔـتشي ٘يض ايزبد اؿىبَ ٕ٘ٛد ٜاػت .دس
فلش اعالفبت د ٚثبصيٍش يب ٔـتشي اػبػي لبثُ تلٛس اػتٔ« .ـتشي ٚالقي» 1و ٝثب ٔقشفي
ؿٙبػٙبٔٚ ٝالقي خٛد دسكذد اػت تب اص أىب٘بتٚ ،يظٌيٞب ٔ ٚضيتٞبي فضبي رذيذ اػتفبدٜ
وٙذ ٔ« ٚـتشي ٌٕٙبْ ٚالقي »2و ٝثب ٔقشفي وبرة خٛد ػقي دس ثٟشٌٜيشي اص أىب٘بت،
ٚيظٌيٞب ٔ ٚضيتٞبي فضبي رذيذ ثب ٌٕٙبٔي وبُٔ داسدٞ .ش دٔ ٚـتشي تأحيش ثؼضايي دس فلش
اعالفبت داس٘ذ  ٚاعالفبت اػتشاتظيه ثشاي ٞش دٚي ايٗ ٔـتشيبٖ ثذ ٖٚحذ ٔ ٚشص ٚالقي
ٔغشح ٔيٌشدد؛ چشا و ٝحضٛس تحّيٌُشاٖ ؿخلي  ٚخلٛكي  ٚاثضاس تحّيُ دس دػت ايٗ
فٙبكشٔ ،يتٛا٘ذ آٟ٘ب سا ثٔ ٝـتشي ٌٕٙبْ اعالفبت اػتشاتظيه ثذَ ػبصد.

1 . Real Consumer
2 . Anonymous Consumer
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 .6چالش در نوع تهديدات
دس فلش اعالفبت تٟذيذات ث ٝد ٚدػت ٝتٟذيذات ثب تٟذيذٌش  ٚتٟذيذات ثذ ٖٚتٟذيذٌش
تمؼيٓ ٔيؿٛد.
ٔٙؾٛس اص تٟذيذات ثب تٟذيذٌش ،تٟذيذاتي اػت و ٝدس آٖ اٍ٘يضٞ ،ٜذف ،حٛص ،ٜدأ،ٝٙ
ثبصيٍش ،صٔبٖ  ٚفبُٔ تٟذيذ ٔـخق ٔيثبؿذ  ٚكح ٝٙسلبثت ثيٗ چٙذ ثبصيٍش وبٔالً سٚؿٗ ٚ
ٔـخق اػت .اص آٖ رّٕٔ ٝيتٛاٖ ث ٝتٟذيذات صيش دس فلش اعالفبت اؿبس ٜوشد.
يكٚ .احذٞبي (وـٛسٞبي) ؿٛسؿٍشيٙٔ :ؾٛس ٚاحذٞب ،وـٛسٞب  ٚيب لذستٞبي ٘ؾبٔياي
ٞؼتٙذ و ٝثب ثبصيٍش اكّي (سليت) لذست ٔمبثّ ٝسٚثش٘ ٚذاؿت( ٝث ٝدِيُ ضقف تىِٛٛٙطي٘ ،يش،ٚ
أىب٘بت ،عشح  ٚثش٘بٔ ٚ )ٝثب تٛر ٝث٘ ٝبچيض ثٛدٖ لذست اص سٚيىشدٞبي غبفٍّيشا٘ ٝرذيذ دس
فضبي ٔزبصي اػتفبدٔ ٜيوٙٙذ.
ايٗ ٚاحذٞب اص ٚيظٌيٞبيي ٕٞچ ٖٛثيٍب٘ ٝثٛدٖ ثب ص٘ذٌي ثيٗإِّّي ،يىپبسچٍي ٘ؼجي ٚ
سٞجشاٖ ديىتبتٛس يب وبسيضٔب ثشخٛسداس ثٛد ٚ ٜث ٝدِيُ اتخبر سٚيىشد تخلقٔحٛسي چٙبٖ
پيـشفت ٔيوٙٙذ و ٝلبدس ث ٝدػتيبثي ث ٝػالحٞبي خغش٘بن خٛاٙٞذ ؿذ .ثشاي ٕ٘ٔ ٝ٘ٛيتٛاٖ
سطيٓ كذاْ حؼيٗ دس فشاق پغ اص ر ًٙد ْٚخّيذفبسع ( )1991سا ٔخبَ صد.
دو .تشٚسيؼٓ ٘ٛيٗ :دس ٞذفؿٙبػي تشٚسيؼٓ پيـيٗ ،تشٚسيؼتٞب اٞذاف ػيبػي خبكي
سا دس ٘ؾش داؿتٙذِ ،زا ثبيؼتي ٘مؾ خٛد سا آؿىبس ٔيػبختٙذ ٕٞ ٚيٗ أش ا٘تمبٌْيشي اص آٟ٘ب ٚ
وـٛسٞبي حبٔي آٟ٘ب سا أىبٖپزيش ٔيػبخت؛ أب تشٚسيؼٓ رذيذ و ٝاص آٖ تقجيش ث ٝتشٚسيؼٓ
ا٘تحبسي ؿذ ٚ ٜاحتٕبَ ٔيسٚد و ٝدس آيٙذ ٜثٞ ٝشد ٔ ٚشدعّجي ٔٙتٟي ٌشدد ،اص سٚي
ويٝٙتٛصي كشف  ٚثشاي ا٘تمبْرٛيي كٛست ٕ٘يٌيشد .تشٚيؼٓ ٘ٛيٗ ث ٝربي وـتبس رٕقي،
أىبٖ اختالَ رٕقي سا ثشرؼتٔ ٝيػبصد )26(.ايٗ ٘ٛؿ تشٚسيؼٓ ثب ٚسٚد ث ٝفضبي ٔزبصي،
تشٚسيؼٓ ٔزبصي 1سا ؿىُ داد ٚ ٜثيتشديذ ،دس فلش حبضش ٔيتٛاٖ ادفب ٕ٘ٛد و ٝثيٗ
سػب٘ٞٝبي ٌشٞٚي  ٚتشٚسيؼٓ استجبط ٔـخلي ثشلشاس ٌشديذ ٜو ٝخٛد صٔيٞٝٙبي تشٚسيؼٓ
سػب٘ٝاي 2سا دس ؿىُ رذيذ رٟبٖ ٔزبصي ث ٝتلٛيش ٔيوـذ.
1 . Virtual Terrorisem
2 . Media Terrorisem
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سه .رٙبيت ػبصٔب٘ذٞيؿذٛ٘ :ٜؿ پيـيٗ رٙبيت ػبصٔب٘ذٞيؿذ ٜثٔ ٝبفيبي لبچبق ٚ
لبچبلچيبٖ ّٔي  ٚثيٗإِّّي ثبص ٔيٌـت؛ أب ٘ٛؿ رذيذ آٖ ،رٙبيتي اػت و ٝثٚ ٝػيّ ٝاسٌب٘ي
ٔٙؾٓ ٙٔ ٚؼزٓ ثشاي ا٘زبْ ٘ٛفي فّٕيبت لٟشآٔيض ثب داسا ثٛدٖ تـىيالت ػبصٔبٖ يبفت ٝكٛست
ٌشفتٛٔ ٚ ٝضٛفبتي ٕٞچ ٖٛلبچبق (دِٚتي  ٚػبصٔبٖ يبفت ،)ٝپَٛؿٛيي ،آدْسثبيي (ٔٛاسد
تأحيشٌزاس ثش حٛصّٔ ٜي  ٚثيٗإِّّي)ٛٞ ،اپيٕبسثبيي ،تزبست اػّحٛٔ ،ٝاد ٔخذس  ٚرًٞٙبي
٘يبثتي( )27سا ؿبُٔ ٔيؿٛد.
تٟذيذات ثذ ٖٚتٟذيذٌش ٘يض تٟذيذاتي اػت و ٝدس آٖ اٍ٘يضٞ ،ٜذف ،حٛص ،ٜدأ ،ٝٙثبصيٍش،
صٔبٖ  ٚفبُٔ تٟذيذ ث ٝكٛست رٕقي ٛٔ ٚسدي ٔـخق ٘جبؿذ .ايٗ ٘ٛؿ تٟذيذات فشص٘ذ
ٚالقي فلش اعالفبت ٔيثبؿٙذ ٚ ٚيظٌيٞبي خبكي داس٘ذ و ٝآٟ٘ب سا اص تٟذيذٞبي كٛسي (ثب
ٔـخق ثٛدٖ تٟذيذٌش) رذا ٔيػبصد:
ـ ديشي ٚ ٝٙدساصٔذت ٞؼتٙذ  ٝ٘ ٚصٚدٌزس  ٚوٛتبٔ ٜذت.
ـ اِضأبً ٕٞب٘ٙذ تٟذيذٞبي ػٙتي ثئقٙي ٘يؼتٙذ.
ـ ٔيتٛا٘ٙذ دس كٛست تحمك رجشاٖ٘بپزيش ثبؿٙذ.
ـ دس ٔمبيؼ ٝثب ٔؼبيُ أٙيتي ػٙتي آٖ لذسٞب ث ٝافٕبَ سٚؽٞبي يىزب٘ج ٝحؼبع ٘يؼتٙذ.
ـ فشاسٚي لّٕشٚي دِٚت ٔقٙب ٔييبثٙذ.
ـ ثشخالف تٟذيذٞبي أٙيتي ػٙتي ٝ٘ ،خيّي اسصاٖ  ٝ٘ ٚخيّي ٚحذت ثخؾا٘ذ)28(.
تٟذيذٞبيي ٕٞچ ٖٛتٟذيذات ؿيٕيبيي ،تٟذيذات ٞؼتٝاي رٟب٘ي (اثش ثحشاٖٞبي ٞؼتٝاي)
٘ ٚؾبيش ايٟٙبٔ ،يتٛا٘ٙذ دس ِيؼت تٟذيذات ثذ ٖٚتٟذيذٌش لشاس ٌيش٘ذ .دس ايٗ خلٛف ٔيتٛاٖ
ث ٝپبوتٞبي حبٚي پٛدس ػيب ٜصخٓ اؿبس ٜوشد و ٝوبٔال دس صٔش ٜايٗ ٘ٛؿ تٟذيذات لشاس
ٔيٌيشد.
ثب تٛر ٝث ٝتٟذيذات فٛٙاٖ ؿذ ،ٜيه چبِؾ رذي ثشاي اعالفبت اػتشاتظيه دسثشآٚسد
تٟذيذات ثٛ٘ ٝؿ تٟذيذات ،للذ ،صٔبٖ  ٚثؼتشػبصي آٟ٘ب ثشٔيٌشدد.
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نتيجهگيري
فلش اعالفبت ث ٝعٛس ٌؼتشدٜاي ثبفج وبٞؾ إٞيت فبكّٔ ٚ ٝؼبفت ٔيؿٛد.
ٚيظٌيٞبي فلش اعالفبت  ٚوبسوشدٞبي اعالفبت اػتشاتظيه چبِؾٞبيي سا دس ؿؾ حٛصٜ
اػبػي ايزبد ٔيوٙذ ؤ ٝبحلُ آٖ ؿىبف ٔيبٖ ػيبػتٌزاساٖ  ٚتِٛيذوٙٙذٌبٖ اعالفبت
اػتشاتظيه ٔيثبؿذ .پشداختٗ ث ٝساٜحُ ثشاي سفـ ايٗ چبِؾٞب ٓٞ ،دسثشٌيش٘ذ ٜفشكت صٔب٘ي
اص تزشثيبت آيٙذ ٜثشاي دسن  ٚف ٟٓوبُٔ فلش اعالفبت ٔيثبؿذ  ٓٞ ٚثشآٚسد ٔمبيؼٝاي دس
وبسوشد د ٚثخؾ خلٛكي  ٚدِٚتي سا دس خلٛف اعالفبت اػتشاتظيه أىبٖپزيش ٔيػبصد.
ٞشچٙذ ٚؽيف ٝايٗ ٘ٛؿتبس تٛكيف  ٚپشداصؽ چبِؾٞبي فشاسٚي اعالفبت اػتشاتظيه دس فلش
اعالفبت اػت؛ أب ث ٝفٛٙاٖ يه پيـٟٙبد ساٞجشدي ثشاي وبٞؾ  ٚيب ث ٝحذالُ سػب٘ذٖ ؿىبف
ٔيبٖ ػيبػتٌزاس  ٚثخؾٞبي ٔغشحؿذٔ ،ٜجحج ؿشوتٞبي ٔزبصي  ٚث ٝتقجيشي ا٘زٕٗ
اعالفبت ٔزبصي عشح ٔيٌشدد .ا٘زٕٗ اعالفبت ٔزبصي ثب حضٛس دس فضبي اعالفبت ٚ
اٞتٕبْ ث ٝرشيبٖ آصاد اعالفبت ،ضٕٗ ثشآٚسد تٟذيذات دس د ٚحٛص ٜخلٛكي  ٚدِٚتي  ٚثب ثٝ
وبسٌيشي تٕبْ أىب٘بت ثبصيٍشاٖ ٚالقي ٌٕٙ ٚبْ ٚالقي ٔ ٚـتشيبٖ ٚالقي ٌٕٙ ٚبْ ٚالقي،
ٔيتٛا٘ذ د ٚحٛص ٜاعالفبت غيشعجمٝثٙذي  ٚعجمٝثٙذي سا ثب ث ٝوبسٌيشي اثضاسٞبي رذيذ تحّيُ،
 ٚايزبد خغٛط رٟب٘ي دس تفىشات ّٔي ايزبد ٕ٘بيذٞ .شچٙذ ايٗ تلٛس ٔيتٛا٘ذ فشًٞٙٞب ٚ
تٕذٖٞبي وٛچه سا ٔتضِضَ  ٚتب حذي اػتحبِٕ٘ ٝبيذ ،أب ٔيتٛاٖ أيذ داؿت و ٝثب تىي ٝثش
داؿتٞٝب ،تٛا٘بييٞب  ٚاػتقذادٞبي ّٔي ثتٛاٖ دس ايٗ فشكٚ ٝاسد ؿذ  ٚث ٝفٛٙاٖ فض ٛا٘زٕٗ دس
فضبي ٔزبصي رٟبٖ ث ٝثبصيٍشي پشداخت .دس غيش ايٗ كٛست چبِؾٞبي ثشؿٕشدٜؿذٜ
ٔيتٛا٘ٙذ تأحيش خٛد سا ثش سٚيىشد ٘ؾبْٞبي ػيبػي  ٚأٙيتي وـٛسٞب فّياِخلٛف وـٛسٞبي
رٟبٖ ػ ْٛثٍزاس٘ذ .ثٙبثشايٗ ثبيؼتي ث ٝايٗ ثبٚس ثشػيٓ و ٝدس فلش اعالفبت ٞش فشدٌ ،ش،ٜٚ
ػبصٔبٖ  ٚوـٛسي ٔيتٛا٘ذ ثشاي خٛد فضب  ٚصٔبٖ ثبصيٍشي فشا ٓٞآٚسد  ٚحٛص ٜغبفٍّيشي ثٝ
خلٛف دس صٔي ٝٙتٟذيذات ثذ ٖٚتٟذيذٌش ،ثٔ ٝشاتت ثشرؼتٝتش ،حؼبعتش  ٚوبساتش ؿذٜ
اػت.
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دا٘ـىذ ،ٜتٟشاٖ ،دا٘ـىذ ٜأبْ ثبلش(ؿ) ،1383 ،ف  88ـ .86

