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چکیده

أشٚص ٜخ ًٙسایثشی ت ٝػّت تٛاٖ دسٌیش وشدٖ صیشساختٞای حیاتی وطٛس ،إٞیت دٚچٙذا٘ی یافت ٝاست .تش این اساسٞ ،ذف اص ایٗ تحمیك تشسسی ٘مص خ ًٙسایثشی  ٚضٙاسایی ٔؤِفٞٝای تأثیشٌزاس آٖ دس
تاصداس٘ذٌی سایثشی است .سٚش تحمیك دس ایٗ پژٞٚص تٛغیفی -تحّیّی ٔیتاضذٔ .غاِؼٔ ٝثا٘ی ٘ظشی تحمیك ٘طاٖ داد ٔماتّٝتٔٝثُ ،آسیة٘اپزیشی ،ا٘ؼغافپزیشی٘ ،أشیی ضذٖ ٚاتستٍی ٔتماتُ ساٞثشدٞایی ٞستٙذ وٝ
ٔیتٛا٘ٙذ ِٔٛفٞ ٝای تاثیش ٌزاس خ ًٙسایثشی تاضٙذ.
کلیدواژه:تٟذیذ ،خ ،ًٙخ ًٙسایثشی ،تاصداس٘ذٌی

مقدمهوبیانمساله
تافاغٌّ ٝشفتٗ اص سٚیاسٚیی اتشلذستٞا ،دِٚتٞا ضشٚع تٔ ٝماتّ ٝتا تٟذیذاتی وشد٘ذ
و ٝدس ع َٛخ ًٙسشد ٚخٛد داضتٙذ أا تػٛس ٔیضذ إٞیت وٕتشی داس٘ذ؛ وٝ
تشخی ٘یض آٖٞا سا تٟذیذات وٛچه ٔیخٛا٘ذ٘ذ .یىی ایٗ تٟذیذات خ ًٙسایثشی
استٛٙٞ .ص تػٛس ٔیضٛد و ٝایٗ تٟذیذ تٝتٟٙایی پتا٘سیُ سشٍ٘٘ٛی دِٚتٞای
پایذاس ٔ ٚستمش ،تٝخػٛظ دس خٟاٖ تٛسؼٝیافت ،ٝسا ٘ذاس٘ذ .تاایٗحاَ ،تا تٛخ ٝتٝ
اتؼاد پیطشفت فٙاٚسی اعالػات ٌ ٚستشش استفاد ٜاص آٖ دس اغّة اتؼاد ص٘ذٌی،
فضای سایثشی تٝغٛست یه صیشساخت اساسی  ٚحیاتی تشای دِٚتٞا دسآٔذ ٜاست،
عٛسی وٓٞ ٝاو ٖٛٙحتی سالحٞای ٘ظأی  ٓٞاص تستش سایثشی استفادٔ ٜیوٙٙذ.
تٟذیذٞایی ٔا٘ٙذ ٚیشٚس استاوس ٘ت  ٚخشیاٖ سایثشی تٚ ٝخٛد آٔذ ٜتیٗ سٚسیٚ ٝ
ٌشخستاٖ دس ساَ ٘ 2008طاٖ ٔیدٞذ تٟذیذات سایثشی تٔٝشٚسصٔاٖ اص إٞیت
استشاتژیه تیطتشی تشخٛسداس ٔیض٘ٛذ .ضشٚسی  ٚحیاتی است وٍٕٞ ٝاْ تا تغییشات
خػٛغاً تغییش دس تٟذیذات ،تحٛالت ٔثثتی دس أش سٚیاسٚیی  ٚاستماء تٛاٖ خًٙ
سایثشی تٚ ٝخٛد آیذ .صیـشا استص استص ج.ا.ا .تا تٛخ ٝت ٝحساسیت دس ٔأٔٛسیتٞای
ٔحٔ ،ِٝٛیتایست دس ٞش ٔمغغ صٔا٘ی ٍٕٞاْ تا تغییشات خٟا٘ی تٝسٚص تاضذ .
ا٘ذیط ٝساٞثشدی ،دستاس ٜخ ًٙسایثشی دس ٔشاحُ آغاصیٗ خٛد است (تیىش.)1968 ،
خ ًٙسایثشی تفاٚت لاتُتٛخٟی تا ٘یشٚی ٛٞایی ،دسیایی  ٚصٔیٙی داسد  ٚآٖ دس
داضتٗ ٔشصٞای عثیؼی است .خغٛعی سا و ٝتشای ٘یشٚی ٛٞایی ،دسیایی یا ٛٞایی
ٔشص دس ٘ظش ٌشفتٔ ٝیضٛد تٝآسا٘ی ٔیتٛاٖ خذا وشدِٚ ،ی ٔٙظٛس اص خ ًٙسایثشی
دلیماً چیست (تّٙه)2001 ،؟ خ ًٙسایثشی عثم ٝیا ٔدٕٛػٝای اص تىٙیهٞا
ضأُ خٕغآٚسی ،ا٘تماَ ،حفاظتٕٔ ،ا٘ؼت اص دستشسی ،ایداد اغتطاش  ٚافت
ویفیت دس اعالػات است و ٝاص عشیك آٖ یىی اص عشفیٗ دسٌیش تش دضٕٙاٖ خٛد تٝ
ٔضیتی چطٍٕیش دستیافت ٚ ٝآٖ سا حفظ ٔیوٙذ.
ٞفت ضىُ ٔختّف خ ًٙسایثشی است؛ خ ًٙفشٔا٘ذٞی  ٚوٙتشَ ،خ ًٙتش پای،ٝ
خ ًٙاِىتش٘ٚیه ،خ ًٙسٚا٘ی ،خٞ ًٙىشٞا ٚخ ًٙاعالػاتی التػادی  .دس
حمیمت خ ًٙسایثشی أشٚص ٜتشویثی اص ٛٔ ٕٝٞاسد فٛق است و ٝتاػث تشتشی یىی
اص عشفیٗ دسٌیش اص خٕیغ خٟات خٛاٞذ ضذ .اص سٛی دیٍش تشتشی دس تىٙیهٞای
خ ًٙسایثشی ٔٛخة تاصداس٘ذٌی ٘یض ٔیضٛد .تاصداس٘ذٌی س ًٙتٙای تؼأُ ٔیاٖ
دِٚتٞا تٛد ٜاست .ایٗ أش تٚٝیژ ٜدسصٔا٘ی وٙٔ ٝافغ وطٛسٞا دسٌیش ضذ ٚ ٜسٞثشاٖ
سیاسی ت ٝد٘ثاَ خٌّٛیشی اص دسٌیشی ٘ظأی ٔستمیٓ ٞستٙذ ٔٔ ٟٓیٌشدد .دس
سٚاتظ سٙتی تاصداس٘ذٌیٔ ،حاسثات ٘ظأی ،التػادی  ٚتٛاٖ دیپّٕاسی دسخٔ ٝؤثش
تاصداس٘ذٌی سا تؼییٗ ٔیوٙذ .تا تٛخ ٝت ٝتغییش تٟذیذات ،تٚٝیژ ٜتٟذیذات سایثشی
تٚٝاسغ ٝاستثاعات  ٚفٗآٚسی استثاعات خذیذی و ٝدس دستشس داضت ٝلذست
ٌشفتٝا٘ذ ،لغؼاً سٚیىشدٞای تاصداس٘ذٌی ٘یض تایستی تغییشاتی داضت ٝتاضذ  ٚتا تٛخٝ
ت ٝایٙى ٝتحمیمات ٔؼذٚدی دس ایٗ حٛصٚ ٜخٛد داسد ایٗ تحمیك ٔیتٛا٘ذ دیذٌاٜٞا ٚ
پاسادایٓٞای خذیذی دس حٛص ٜخ ًٙسایثشی سا ٕ٘ایاٖ ساصد  ٚتا تٛخ ٝتٝ
سیاستٞای دفاػی وطٛس دس حٛصٜٞای ٔختّف ت ٝواس ٌشفت ٝضٛد.

جنگسایبری

مبانینظریتحقیق

خ ًٙسایثشی ،دس ایٙدا ،ت ٝالذأات خػٕا٘ ٝدس فضای ٔداصی اضاس ٜداسد؛ و ٝحّٕٝ
سایثشی یا حّٕ ٝت ٝضثىٞٝای وأپیٛتشی (٘ ٓٞ )CNAأیذٔ ٜیضٛد ٔ ٚیتٛاٖ آٖ
سا تٝػٛٙاٖ «استفاد ٜاص الذأات ػٕذی ،ضایذ تشای یه دٚس ٜصٔاٖ عٛال٘ی ،تشای
تغییشٔ ،ختُ وشدٖ ،فشیة ،واٞص یا اص تیٗ تشدٖ دستٍاٜٞای وأپیٛتشی دضٕٗ یا
ضثىٞٝا  ٚیا تش٘أٞٝای ٔمیٓ  ٚیا فؼاَ تش سٚی ایٗ سیستٓ  ٚیا ضثى ٝتؼشیف وشد»
(تّٙه .)2001 ،خ ًٙسایثشی یه ػّٕیات تٟاخٕی سایثشی است ؤ ٝا٘ٙذ یه
ػّٕیات سایثشیٞ ،ذفص تٟشٜتشداسی اص ضثىٞٝای وأپیٛتشی است ( .)CNEتٕایض
 CNEاص  CNAدس ایٗ است و ٝوسا٘ی و ٝدسٌیش یه ٞ CNEستٙذ ٕ٘یخٛاٙٞذ
ٔا٘غ ػّٕىشد عثیؼی یه سیستٓ وأپیٛتشی ض٘ٛذ ،ایذ ٜایٗ است و ٝت ٝدست آٚسدٖ
اعالػات تٝاحتٕاَصیاد یه دٚس ٜعٛال٘ی ٔیعّثذ.
خ ًٙسایثشی ت ٝسٚیاسٚیی ٚاتست ٝت ٝدا٘ص دس سغح ٘ظأی اضاس ٜداسد ...ا٘داْ
ػّٕیات ٘ظأی تا تٛخ ٝت ٝپایٞٝا ٔشتٛط ت ٝاعالػات ...تٔ ٝؼٙی تش ٓٞصدٖ  ٚاص تیٗ
تشدٖ دستٍاٜٞای اعالػات  ٚاستثاعات است  ...ایٗ یؼٙی تالش تشای دا٘ستٗ ٕٝٞچیض
دستاسٜی دضٕٗ دسحاِیو ٝدضٕٗ سا اص دستیاتی ت ٝاعالػات دستاسٜی خٛد ٔحشْٚ
وٙیٓ( .تّٙه.)2001 ،

جوازجنگسایبری
اٌشچ ٝا٘ٛاع ٔتؼذدی ػّٕیات تحت ِٛای ٌستشدٜتش خ ًٙاعالػاتی  /ػّٕیات
اعالػاتی ٌٙدا٘ذٔ ٜیضٛد ،دس ساَٞای  1990حیٗ تحث تش خٛاص خ ًٙاعالػاتی،
تٝعٛس ضٕٙی ٕٛٞ ٚاسٙٔ ٜظٛس یه ٘ٛع خاظ اص ػّٕیات تٛد (تّٙه :)2001 ،حٕالت
وأپیٛتشی دس تشاتش دستٍاٜٞای وأپیٛتشی .تا اٚاخش  1998خ ًٙاعالػاتی تٟاخٕی،
تٔ ٝؼٙی  ،CNAدس تحثٞای ػٕٔٛی تات ٛضٕشدٔ ٜیضذ.
دس ساَ  1998پٙتاٌ٘ ٖٛیشٚی ٔأٔٛسیت ٔطتشن تشای پذافٙذ دس تشاتش ضثىٝ
وأپیٛتشی سا تأسیس وشد (واستشایت ٚ )2007 ،دستٛس آٖ حفاظت اص ضثىٞٝای
وأپیٛتشی پٙتاٌ ٖٛتٛد  ٚدس ساَ  2000ت ٝایٗ ٘یش ٚیه ٔأٔٛسیت تٟاخٕی ٘یض
اختػاظ داد ٜضذ .تاایٗحاَ دس اٚاخش ایٗ د ٚ ٝٞضایذ تا حٕالت سایثشی ػّیٝ
است٘ٛی دس ساَ ٌ ٚ 2007شخستاٖ دس ساَ  ، 2008تٕاْ تٟا٘ٞٝا تشای یه ٌشایص
ػٕذتاً دفاػی غشف اص تیٗ سفت ٝتٛد .دس ساَ  2010فشٔا٘ذٞی سایثش آٔشیىا تٝػٛٙاٖ
یه صیش فشٔا٘ذٞی تحت فشٔا٘ذٞی ساٞثشدی ایاالتٔتحذ ٜتطىیُ ضذ.
چیٗ دس اٚاخش ساَٞای  1990تػٕیٓ خٛد سا تشای تٛسؼ ٝلاتّیت خ ًٙاعالػاتی
تٟاخٕی ٌشفت ٝاست .چیٗ تش سٚیىشدٞای "٘أتماسٖ " تٕشوض وشد و٘ ٝماط ضؼف ٚ
آسیةپزیشی آٔشیىا سا ٞذف لشاس داد( .سی .اس .آی .اس .)2008 ،الذاْ ٘سثی چیٗ
دس ایٗ ٌستش ،ٜدس تضاد تا سٚسی ٝاست؛ و ٝخ ًٙسایثشی سا تذ ٖٚالشاس ت ٝا٘ذیطٝ
ساٞثشدی دس ایٗ ٌستش ٜتٕشیٗ ٔیوٙذ (تٚٝیژ ٜدس ٌشخستاٖ).

تفاوتجنگسایبرباسایرگسترههایجنگ
ضایذ لاتُتٛخٝتشیٗ ٔطخػ ٝتیٗ اتؼاد سایثشی  ٚدیٍش
ٌستشٜٞای خ( ًٙدسیا ،صٔیٗٛٞ ،ا  ٚفضا ) ایٗ است وٝ
یه ٌستش ٜتشای فتح وشدٖ ٚخٛد ٘ذاسد .فضای ٔداصی یه
ساختاس تىشاسی است  ٚتىشاسی تٛدٖ آٖ ،تاػث ضذٜ
ٓٞصٔاٖ دس ٔىاٖٞای ٔختّف ٚخٛد داضت ٝتاضذ .فضای
ٔداصی دس ٔمایس ٝتا ٌستشٜٞای دیٍش یهچطٓا٘ذاص تسیاس
ٔتغیش است .تخصٞایی اص فضای ٔداصی تٝعٛس ٔستٕش تا
٘ٛآٚسی دس فٗآٚسی  ٚافض ٖٚتش آٖ ایٗ ،حزف ،خایٍضیٙی ٚ
یا پیىشتٙذی ٔدذد ضثى ٝتغییش ،تحٌ ٚ َٛستشش ٔییاتذ.
حتی اٌش تٟٙا ت ٝیه فضای ٔداصی ٔفٟٔٛی تٍٙشیٓ،
تاصٔیتیٙیٓ و ٝحتی اص ایٗ دیذ  ٓٞعثیؼتاٖ ٔٙحػشتٝفشد
است (واستشایتٔ .2007 ،اٞیت ِحظٝای خ ًٙسایثشی ٚ
تٛا٘ایی حّٕ ٝتٝوُ دأ ٝٙتٝعٛس ٓٞصٔاٖ اص ٚیژٌیٞایی
است و ٝتاػث ضذ ٜاتؼاد سایثشی خ ًٙتٝخػٛظ تاِمٜٛ
خغش٘ان تاضٙذ( .وافٕٗ.)1998 ،

هدفجنگسایبری
ٞذف ػّٕیاتی خ ًٙسایثشی اص تیٗ تشدٖ تٛإ٘ٙذیٞای
سایثشی ٘یست ؤ ٝا٘ٙذ یه ٘یشٚی صٔیٙی ت ٝد٘ثاَ ٘اتٛد
وشدٖ ٘یشٞٚای صٔیٙی دضٕٗ تاضذ" .دسحاِیؤ ٝفٟٔٛی
ٕٞا٘ٙذ ت ٝفتح سا ٔیتٛاٖ تشای فضای ٔداصی تؼشیف وشد،
خٛد فضای ٔداصی سا ٕ٘یتٛاٖ دس ٔؼٙای ٔتؼاسف فتح
وشد" (فایٙاسٌ ٚ ٚشیٕاِذیٞ .)2001 ،ذف خٍٙدٛی
سایثشی ٕٔىٗ است وٛس وشدٖ حشیف تا ایداد سشٚغذای
تاال دس اعشاف سیٍٙاَ اعالػات سٛدٔٙذ تشای اص دست
سفتٗ آٖ؛ ٔختُ وشدٖ دستشسی ت ٝدادٜٞا؛ تخشیة
اعالػات تا اضاف ٝوشدٖ تیت ٘ادسست ت ٝآٖ ،دس٘تیدٝ
فشیة ،حشیف  ،ٚیا تٝاضتثا ٜا٘ذاختٗ  ٚیا ٌٕشاٞی حشیف تا
تضؼیف اػتثاس اعالػات؛ ت ٝسشلت تشدٖ اعالػات؛ ٚ
دستواسی دس دستٍاٜٞای حشیف تا تغیش آٖٞا تشای ا٘داْ
چیضی غیش اصآ٘چٛٔ ٝسد٘ظش عشاحاٖ آٖ تاضذ .یه تٓ غاِة
دس ادتیات ایاالتٔتحذ ٜآٔشیىا ٕٔا٘ؼت اص آصادی ػُٕ
دضٕٗ است (و .)2009 ،َٛدسٟ٘ایتٞ ،ذف ساٞثشدی
خ ًٙسایثشی تٟاخٕی ٕٔىٗ است ٚاداس وشدٖ حشیف،
٘طاٖ دادٖ تٛاٖ  ٚیا "دسس دادٖ ت ٝوطٛسٞای دیٍش"،
غیشفؼاَ وشدٖ لاتّیت دضٕٗ  ٚیا حٕایت اص ػٙاغش
سشٚیس دیٍشی تشای تشتشی دس سٚیاسٚیی تاضذ (سی .اس.
آی .اس .)2008 ،حٕالت سایثشی دستاسٜی فشیة ٞستٙذ ٚ
خٞٛش فشیة دس آ٘چ ٝضٕا ا٘تظاس داسیذ  ٚآ٘چٚ ٝالؼی است
تدّی ٔی یاتذ :غافٍّیشی ،خ ًٙسایثشی تشای حّٕٝ
غافٍّیشا٘ ٝساختٝضذ ،ٜتشای یه حّٕ ٝغیشٔٙتظش.ٜ

مقایسهسهکشورچین،روسیهوآمریکا
فىش ساٞثشدی دس خ ًٙسایثشی ٔذتی است دس تیٗ استص
آصادیتخص چیٗ خشیاٖ داسد(فایٙاسٌ ٚ ٚشیٕاِذی.)2001 ،
٘یشٚی ٘ظأی چیٗ یه استشاتژی ت٘ ٝاْ ضثى ٝیىپاسچٝ
خ ًٙاِىتش٘ٚیه تشای ٞذایت اضتغاَ تشویثی اتضاس خًٙ
ضثىٝای (تیت)  ٚسالحٞای خ ًٙاِىتش٘ٚیه (أٛاج) سا دس
تشاتش دستٍاٜٞای اعالػات دضٕٗ تٛسؼ ٝداد ٜاست .دس خٟت
ٕٔا٘ؼت اص داضتٗ آصادی ػُٕ حشیف دس فضای ٔداصی ،چیٗ
ت ٝد٘ثاَ سّغ ٝاعالػاتی یا تشتشی تا حّٕ ٝت ٝصیشساختٞای
 C4ISRدضٕٗ تشای خٌّٛیشی  ٚیا اخالَ دس اوتساب،
پشداصش  ٚیا ا٘تماَ اعالػات دس پطتیثا٘ی ػّٕیات سصْ است
(د٘ی .)2001 ،ًٙدسٟ٘ایت ،حٕالت ٕٞا ٚ ًٙٞیا ٓٞصٔاٖ تٝ
ضثىٞٝا  ٚدستٍاٜٞا دضٕٗ سا ضٙاسایی وشد ٚ ٜت ٝػّٕیات
خأٛش  ٚیا غیشلاتُ تطخیع تشای سشلت  ٚیا دستواسی
اعالػات اسصش ٔیٟ٘ذ.
حذالُ  13سٙذ دوتشیٗ ٔختّف دس سغح ٔؼا٘ٚت پذافٙذ،
ٚصاست پذافٙذ٘ ،یشٚی دسیایی ،استص٘ ،یشٚی ٛٞایی ٚ
فشٔا٘ذٞی ساٞثشدی ( )STRATCOMچٍٍ٘ٛی ٔثاسصٜ
أشیىا دس یه خ ًٙسایثشی سا ٘طاٖ خٛاٞذ دادٛٔ .ضٛع
اغّی دس ادتیات ٘ظأی آٔشیىا ِض ْٚتٟاخٓ است(فایٙاسٚ ٚ
ٌشیٕاِذی .)2001 ،پذافٙذ دس ا٘ذیط ٝساٞثشدی دس یه
ساختاس ػأُ  ٝ٘ ٚغیشػأُ اسائٝضذ ٜاست (د٘ی.)2001 ،ًٙ
خ ًٙسایثشی یه ٔا٘ٛس خٍٙی است و ٝدس آٖ سشػت ٚ
چاتىی ٟٔٓتشیٗ اغُ است (اسپیٙش.)2008 ،
سٚسیٝ؛ وسی ٕ٘یتٛا٘ذ تذ٘ ٝا٘ذیط ٝساٞثشدی سٚسی ٝدس
خ ًٙسایثشی سا ٔطخع وٙذ .تاایٗحاَ ،تیش ٖٚوطیذٖ
ػٙاغش چطٓا٘ذاص آٖٞا دستاسٜی خ ًٙسا ٔیتٛاٖ ت ٝتا ٍ٘ا ٜتٝ
خ ًٙوٛتا ٜسٚسی ٝتا ٌشخستاٖ دس اٚت  2008وٌ ٝفتٝ
ٔیضذ عی آٖ حٕالت سایثشی ػّیٌ ٝشخستاٖ تٛدٔ ٜطاٞذٜ
وشد (ٞا٘ذِی  ٚا٘ذسسٗ.)2009 ،

روشتحقیق
سٚش تحمیك دس ایٗ پژٞٚص تٛغیفی -تحّیّی ٔیتاضذ .تا
ٔغاِؼٔ ٝثا٘ی ٘ظشی  ٚادتیات تحمیك ػٛأُ اثش ٌزاس تش
تاصداس٘ذٌی سایثشی ضٙاسایی  ٚیافتٞ ٝای تش اساس آٖ تثییٗ
ٌشدیذ.

یافتههایتحقیق
الفپارادوکسهایجنگسایبری

آستا٘ٞ ٝا :اِٚیٗ  ٚاساسیتشیٗ سؤاَ ایٗ است و ٝآیا خًٙ
سایثشی سا ٔیتٛاٖ یه خ ًٙدس ٘ظش ٌشفت؟ (ّٕٞض )2009 ،؛
سخٞٝٙا راتاً ٞه ،خاسٛسی ،یا ٔدشٔا٘ٝا٘ذ  ٚتیطتش یه ٔحشن
تٝحساب ٔیآیٙذ تا الذاْ خٍٙی (ٞاست .)2008 ،
لشیةاِٛلٛع تٛدٖ :ایٗ چاسچٛب تٝظاٞش ساد ٜدس خ ًٙسایثشی
چاِص تضسيتشی ٞ ٓٞست (ٞاساٚی .)2008 ،
٘سثت دادٖ٘ :سثت دادٖ حّٕ ٝدس ٔف ْٟٛتاصداس٘ذٌی تشای
خ ًٙسایثشی یه ٔطىُ اساسی است (اسپیٙش.)2008 ،
سٛدٔٙذی :پیأذٞای حّٕ ٝسایثشی تیطتش ٕٞا٘ٙذ ٚیشاٍ٘شی تٝ
دست چشیهٞا یا ٘یشٞٚای ػّٕیات ٚیژ ٜاست تا خ ًٙدس
ٌستش ٜدسیا ،صٔیٗ ،یا ٛٞاٌ٘ٛ( .اساتٙا  .)2002 ،خ ًٙسایثشی،
یه خًٙافضاس تٟاخٕی تاِم ٜٛدس آیٙذ ٜاست.
غیشلاتُپیصتیٙی تٛدٖ :اثشات سالحٞای سایثشی راتاً خٟا٘ی
است ٕ٘ ٚیتٛاٖ ِضٔٚاً ت ٝیه ٔحذٚد ٜخغشافیایی ٔطخع
ٔحذٚد وشد(ٌیتس .)2008 ،

بالگویبازدارندگیسایبری

تاصداس٘ذٌی سایثشی تایذ ٘مطی فؼاَ دس ساٞثشد أٙیت ّٔی
داضت ٝتاضذ .تاصداس٘ذٌی سایثشی دس ایٗ تخص ت ٝدٚدستٝ
ٌستشد ٜتمسیٓضذ ٜاست :اِف) تالفی  ٚب) ٔحش ْٚوشدٖ اص
وسة ٔٙافغ .دس ایٗ دٚدست ،ٝضص سٚش تشای تاصداس٘ذٌی
سایثشی ٔی ضٛد.
تاصداس٘ذٌی سایثشی
ٔحش ْٚوشدٖ اص ٘فغ
ٚاتستٍی
ٔتماتُ
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ٔماتّٝتٔٝثُ
لا٘٘ٛی

ٔماتّٝتٔٝثُ

نمودار شمبره 1الگوی ببسدارندگی سبیبزی

نتیجهگیری
ٞذف ایٗ ٔماِ٘ ٝمص خ ًٙسایثشی  ٚضٙاسایی ٔؤِفٞٝای
تأثیشٌزاس آٖ دس تاصداس٘ذٌی سایثشی تٛد و ٝتش ایٗ اساس ا٘ذیطٝ
ساٞثشدی پس اص خ ًٙسشد دستاسٜی خ ًٙسایثشی ٘طاٖ ٔیدٞذ
یه ٘ظشی ٝتشای خ ًٙسایثشی سا تا پایٞٝا آتی اسائ ٝوشد وٝ
ػثاستا٘ذ اص :خ ًٙسایثشی دس اغُ تشای استشاتژی تٟاخٕی
ٔٙاسة است  ٚسٚشٞای دفاػی  ٓٞتایذ ،فؼاال٘ ٝیا تا حذی دس
ضیٜٛای تٟاخٕی د٘ثاَ ضٛد .حٕالت سایثشی ،تٝخای ایٙى ٝراتاً
ٌستشد ٜتاضٙذ ،تایذ تشای ٞذف لشاس دادٖ تؼییٗ ٌشٜٞای تااسصش
تاال  ٟٓٔ ٚعشاحی ضٛد؛ سشػتٔ ،ا٘ٛس  ٚچاتىی اص ػٛأُ ٔ ٟٓدس
خ ًٙسایثشی است و ٝدس غٛست ا٘داْ دس ٔشاحُ آغاصیٗ
سٚیاسٚیی و ٝتٟتشیٗ ٘تید ٝسا داسد  ٚیا حتی پیطٍیشا٘ٝ؛ تا آغاص
سٚیاسٚیی ،حٕالت سایثشی تایذ تٝغٛست ٔٛاصی یا ٓٞصٔاٖ تا
حٕالت ٔتؼاسف ،تشای ت ٝحذاوثش سسا٘ذٖ اثش اخشا ض٘ٛذ .خًٙ
سایثشی راتاً غیش افضایطی استٙٔ .حٙی یادٌیشی ٘یض دس عشف
ٞذف ٘طاٖ ٔیدٞذ و ٝتسیاس تشای غافٍّیشی ٔٙاسة است؛ ٕٞاٖ
صٔاٖ یه سٚیىشد ساوت  ٚآساْ ،پٟٙا٘ی ،یٛاضىی  ٚتاحٛغّ ٝتٝ
خ ًٙسایثشی ٔیتٛا٘ذ دس دستواسی اعالػات  ٚدستیاتی تٝ
اثشات سٚا٘ی ٔؤثش تاضذ .تاصداس٘ذٌی سایثشی تایذ ٘مطی فؼاِی دس
ساٞثشد أٙیت ّٔی وطٛسداضت ٝتاضذ .ت ٝدِیُ ٔاٞیت
ٔٙحػشتٝفشد آٖ ،ػّٕیات سایثشی یه دیذٌاٌ ٜستشد ٜدس
تاصداس٘ذٌی سایثشی ایداد وشد ٜو ٝضأُ تسیاسی اص ٔفاٞیٓ
تاسیخی تاصداس٘ذٌی است أا ضثاٞت وٕی تا تاصداس٘ذٌی دس خًٙ
سشد داسد .تشاتش ٘تایح تاصداس٘ذٌی سایثشی ت ٝدٚدستٌ ٝستشدٜ
تمسیٓضذ ٜاست :اِف) تالفی  ٚب) ٔحش ْٚوشدٖ اص وسة ٔٙافغ؛
و ٝتالفی ضأُ :حّٕٔ ٝتماتُ لا٘٘ٛی ٔ ٚماتّٔ ٝثُ ٔ ٚحشْٚ
وشدٖ اص وسة ٔٙافغ ضأُ :آسیة٘اپزیشی ،ا٘ؼغافپزیشی،
٘أشئی تٛدٖ ضذٖٚ ،اتستٍی ٔتماتُ ٔی تاضذ .أیذ است و ٝتا
الذاْ ٔٛثش دس ایٗ صٔی ٚ ٝٙتسظ ٌ ٚستشش استص سایثشی أىاٖ
تاصداس٘ذٌی سایثشی ٔ ٚحافظت اص سأا٘ٞٝا دس ٔماتُ حٕالت
سایثشی تا تٛخ ٝت ٝدضٕٙی لذستٞای فشأٙغمٝای  ٚتؼضی دَٚ
ٌ ٚستشش سٚصافض ٖٚفضاٞای ٔداصی ٔحمك ٕٞ ٚچٙیٗ تا ایفای
٘مص دفاع ػأُ  ٚالذاْ تشای تالفی ٔ ٚحش ْٚوشدٖ اص ٔٙافغ
ٔتٙاسة تا لٛا٘یٗ تیٗ إِّّی اص حّٕٞ ٝای ٔطاتٟی چٖٛ
استاوس ٘ت خٌّٛیشی ٕ٘ٛد.

