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 مقدمه

٘ظشيٝ پشداص رًٙ  ٚ اػتبد ثشرؼتٝ دا٘ـٍبٜ ٞبسٚاسد (Joseph S. Nye) " ٘بي رٛصف اع.
ٔمبِٝ اي سا دس  "وٙذي ٞبسٚاسد  دا٘ـىذٜ -إِّّي ثّفش  ٔشوض ػّْٛ ٚ أٛس ثيٗ"٘شْ دس ػبيت 

، ثٝ چبح سػب٘ذٜ اػت رذيذ ٚ ٟٔٓ اص لذست اػت  فوبي ػبيجش يه حٛصٜساثٌٝ ثب ايٙىٝ 
 حذٚد صيبدي ثيبٖ ؿذٜ اػت.وٝ إٞيت ايٗ فوب دس آٖ تب 

 ثؼتش٘ٛيؼذ: لذست دس  ٘ظشيٝ پشداص آٔشيىبيي رًٙ ٘شْ دس تؼشيف لذست ػبيجشي ٔيايٗ 
فوبي  ،رذيذ ٚ ٟٔٓ دس ػيبػت رٟبٖ اػت ثؼتشييبثذ، ٚ سؿذ ػشيغ فوبي ػبيجش  ٔؼٙب ٔي

رذيذ ٚ ٟٔٓ اص لذست اػت ٚ حتي وـٛسٞبيي ٔب٘ٙذ آٔشيىب، وٝ ٔٙبثغ   ػبيجش يه حٛصٜ
ظيٕي اص لذست ػخت ٚ ٘شْ دس اختيبس داس٘ذ، خٛد سا دس حبَ تمؼيٓ ػشكٝ ثب ثبصيٍشاٖ ػ

 .يبثٙذ ػبيجش ٔي  رذيذ ٚ ٔٛارٝ ؿذٖ ثب ٔـىالت ثيـتش دس وٙتشَ ٔشصٞبيـبٖ دس حٛصٜ

 

 چكيده

رذيذ ٚ ٟٔٓ دس ػيبػت  ثؼتشييبثذ، ٚ سؿذ ػشيغ فوبي ػبيجش  ٔؼٙب ٔي ثؼتشلذست دس 
پزيشي، ثذيٗ ٔؼٙبػت وٝ  يٗ ٚسٚد، ٌٕٙبٔي، ٚ ٘بٔتمبسٖ ثٛدٖ دس آػيتپبي  ٞضيٙٝ .رٟبٖ اػت

تش ػيبػت رٟب٘ي ظشفيت  ٞبي ػٙتي ثبصيٍشاٖ وٛچىتش دس فوبي ػبيجش ٘ؼجت ثٝ حٛصٜ
ثيـتشي ثشاي اػٕبَ لذست ػخت ٚ ٘شْ داس٘ذ. تغييشات ثٝ ٚرٛد آٔذٜ دس اًالػبت ٕٞيـٝ 

يجش يه ٔحيي ٔلٙٛػي رذيذ ٚ غيشلبثُ ػب  ا٘ذ، أب حٛصٜ تبحيش ٟٕٔي ثش لذست داؿتٝ
ٞبي فوبي ػبيجش ثشخي اص اختالفبت لذست ثيٗ ثبصيٍشاٖ سا وبٞؾ  ثيٙي اػت. ٚيظٌي پيؾ

دادٜ ٚ ثذيٗ تشتيت ٔخبَ خٛثي اص پشاوٙذٌي لذست سا وٝ ٚيظٌي ػيبػت رٟب٘ي دس لشٖ 
ٞبيي  حٛصٜ  ٞبي ثضسي ٘خٛاٞٙذ تٛا٘ؼت ثٝ ا٘ذاصٜ ٌزاسد. لذست حبهش اػت، ثٝ ٕ٘بيؾ ٔي

ديٍشي وٝ فوبي ػبيجش ثش آٖ تبويذ   چٖٛ دسيب ٚ خـىي ثش ايٗ حٛصٜ ٔؼّي ؿٛ٘ذ. ٘ىتٝ
ٞب ثٝ  وٙذ ايٗ اػت وٝ پشاوٙذٌي لذست ثٝ ٔؼٙبي ثشاثشي لذست يب ربيٍضيٙي دِٚت ٔي

 .ػٙٛاٖ لذستٕٙذتشيٗ ثبصيٍشاٖ ػيبػت رٟب٘ي ٘يؼت
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  اطالعات و پراكندگي قدرت
ا٘تمبَ لذست اص يه وـٛس ثشتش ثٝ وـٛس ديٍش يه سٚيذاد تبسيخي آؿٙبػت، أب پشاوٙذٌي 

ٞب دس ػلش اًالػبت أشٚص ايٗ اػت وٝ  لذست سٚ٘ذي رذيذ اػت. ٔـىُ وـٛس
 ؿٛ٘ذ.  ٞب حبدث ٔي چيضٞبي ثيـتشي خبسد اص وٙتشَ لذستٕٙذتشيٗ وـٛس
ٞب  فضايؾ پشاوٙذٌي آٖ اػت. دِٚتا٘مالة اًالػبتي رذيذ دس حبَ تغييش ٔبٞيت لذست ٚ ا

تش، ٚ  رٟب٘ي ثبلي خٛاٞٙذ ٔب٘ذ، أب ايٗ ػشكٝ سا خيّي ؿّٛؽ  ثبصيٍشاٖ غبِت دس ػشكٝ
اوٖٙٛ ثخؾ خيّي ثيـتشي اص رٕؼيت ٞٓ دس  .تش خٛاٞٙذ يبفت وٙتشَ آٖ سا ٔـىُ

 .ٌيشد داخُ ٚ ٞٓ خبسد اص وـٛسٞب ثٝ لذستي دػتشػي داس٘ذ وٝ اص اًالػبت ٘ـئت ٔي

وٙٛ٘ي   ا٘ذ، ٚ دٚسٜ ٞب ٕٞيـٝ دس ٔٛسد رشيبٖ ٚ وٙتشَ اًالػبت ٍ٘شاٖ ثٛدٜ ىٛٔتح
آٚسي اًالػبت ؿذيذا ٔتبحش  اي ٘يؼت وٝ اص تغييشات چـٍٕيش دس فٗ اِٚيٗ دٚسٜ

ؿٛد وٝ اختشاع دػتٍبٜ چبح ثٝ دػت يٛٞبٖ  ؿٛد. ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ، ٌفتٝ ٔي ٔي
ُ ٚ لشاس ٌشفتٗ آٖ دس دػتشع ٌٛتٙجشي دس لشٖ پب٘ضدٞٓ وٝ ٔٙزش ثٝ چبح ا٘زي

 .اي دس ؿشٚع اكالحبت داؿتٝ اػت ثخؾ ثضسٌي اص اسٚپب ؿذ، ٘مؾ ػٕذٜ
ؿٛد، سيـٝ دس  ٘يض خٛا٘ذٜ ٔي "ا٘مالة كٙؼتي ػْٛ"ا٘مالة اًالػبتي وٙٛ٘ي، وٝ ٌبٞب 

افضاس داسد وٝ ٔتؼبلجب  ، استجبًبت ٚ ٘شْسايب٘ٝ  ٞبي تىِٙٛٛطيىي ػشيغ دس صٔيٙٝ پيـشفت
 03ايزبد، پشداصؽ ٚ ا٘تمبَ اًالػبت ؿذٜ اػت. ًي  وبٞؾ اػبػي ٞضيٙٝٔٙزش ثٝ 

ؿذ، دس حبِيىٝ دس آغبص لشٖ  ٔبٜ دٚ ثشاثش ٔي 81ػبَ، ػشػت ٔحبػجبتي دس ٞش 
دس ػبَ  .وبٞؾ يبفتٝ ثٛد 8793  آٖ ٞضاس ثشاثش ٘ؼجت ثٝ اٚايُ دٞٝ  ٚيىٓ ٞضيٙٝ ثيؼت
تب ا٘تٟبي دٞٝ ايٗ سلٓ اص  حبَ آ٘ىٝ ػبيت دس رٟبٖ ٚرٛد داؿت ٚة 03حذٚد  8770

ٔيّيٖٛ وبسثش  033چيٗ ثٝ تٟٙبيي ٘ضديه ثٝ  0383تب ػبَ  .ٔيّيٖٛ فشاتش سفتٝ ثٛد 0
 داؿت. 

ٞبي ٔخبثشاتي حتي اص  يبثذ، ٚ ٞضيٙٝ پٟٙبي ثب٘ذٞبي ٔخبثشات ثٝ ػشػت افضايؾ ٔي
، 8713دس ػبَ  يبثٙذ. تب ٕٞيٗ اٚاخش ٞبي لذست ٔحبػجبتي ٘يض ػشيؼتش وبٞؾ ٔي ٞضيٙٝ
ٞبي ٔؼي دس ٞش حب٘يٝ تٟٙب يه كفحٝ اًالػبت سا  ٞبي تّفٙي سٚي ػيٓ تٕبع

تٛا٘ذ ٘ٛد  ثبسيه فيجش ٘ٛسي ٔي  تٛا٘ؼتٙذ ٔٙتمُ وٙٙذ، دس حبِيىٝ أشٚص، يه سؿتٝ ٔي
يه ٌيٍبثبيت حبفظٝ  8713دس ػبَ  !ٞضاس رّذ وتبة سا دس يه حب٘يٝ ٔٙتمُ وٙذ

ٌيٍبثبيت حبفظٝ دس ريت  033أشٚص  ٚ وشد ا اؿغبَ ٔييه اتبق س  فوبيي ثٝ ا٘ذاصٜ
 د! ٌيش پيشاٞٗ ؿٕب ربي ٔي
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ؿٛد. ايٗ ٔٛهٛع ثشاي لذست ٚ حبوٕيت  ٔمذاس اًالػبت ديزيتبَ ٞش پٙذ ػبَ دٜ ثشاثش ٔي
 تٛا٘ذ داؿتٝ ثبؿذ؟ ٚيىٓ چٝ ٔؼٙبيي ٔي دس لشٖ ثيؼت

 

 جديد و مهم از قدرت است  فضاي سايبر يك حوزه
ٌيشد، ثٝ ًٛس  ػٙٛاٖ ٔوٕٛ٘ي وٝ ثٝ ًٛس ٚػيغ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔي، ثٝ "لذست"

ٞبي  ٕٞب٘ٙذ ثؼيبسي اص ايذٜ .اؽ ٔـىُ اػت ٌيشي اٍ٘يضي ٘بٔحؼٛع ثٛدٜ ٚ ا٘ذاصٜ ؿٍفت
پبيٝ، لذست يه ٔفْٟٛ ٔٛسد ثحج اػت. ٞيچ تؼشيف ٚاحذي ٚرٛد ٘ذاسد وٝ ٔٛسد لجَٛ تٕبْ 

لشاس داؿتٝ ثبؿذ، ٚ تؼشيفي وٝ افشاد ثشاي آٖ ا٘تخبة وٙٙذ  وؼب٘ي وٝ اص ايٗ ٚاطٜ اػتفبدٜ ٔي
ٌٛيذ وٝ لذست  ٞبيـبٖ اػت. فشًٞٙ ِغت ثٝ ٔب ٔي ٔٙبفغ ٚ اسصؽ  وٙٙذ ٔٙؼىغ وٙٙذٜ ٔي

ظشفيت ا٘زبْ وبسٞب اػت، أب اٌش ثٝ ًٛس ٚيظٜ ثٝ ٔؼبئُ ػيبػي ػاللٕٙذ ثبؿيذ، لذست 
٘يُ ثٝ ٘تبيذ ٔٛسد ٘ظش. ثشخي افشاد ايٗ ػجبست اػت اص تٛا٘بيي تبحيش ثش افشاد ديٍش ثٝ ٔٙظٛس 

ػبص٘ذ، أب ػّت ايٙىٝ دس ايٗ تؼشيف ػشدسٌٕي  ٘بٔٙذ، ٚ لذست سا اص ٘فٛر ٔتٕبيض ٔي سا ٘فٛر ٔي
ٚرٛد داسد ايٗ اػت وٝ فشًٞٙ ِغت ايٗ دٚ ٚاطٜ سا ًٛسي تؼشيف وشدٜ اػت وٝ ثٝ ربي 

 .سٚ٘ذ يىذيٍش ثٝ وبس ٔي
 

ارتٕبػي   خٛاٞيٓ ثذا٘يٓ أىبٖ ايٙىٝ يه ثبصيٍش دس يه ساثٌٝ ، ٔي"ٔبوغ ٚثش"اص ديذٌبٜ 
خٛد سا پيؾ ثجشد، چمذس اػت. حتي ٍٞٙبٔي وٝ ثش سٚي ػٛأُ يب ثبصيٍشاٖ ثٝ   ثتٛا٘ذ خٛاػتٝ

تٛا٘يٓ  ، ٕ٘ي"ا٘زبْ چٝ چيض"وٙيٓ، ثذٖٚ ٔـخق وشدٖ لذست ثشاي  خلٛكي تٕشوض ٔي
لذست   . ثبيذ ٔـخق ؿٛد وٝ چٝ وؼب٘ي دس ساثٌٝ"لذست داسد"ٍش ثٍٛييٓ وٝ يه ثبصي

ايٙىٝ چٝ ٔٛهٛػبتي ٔٛسد ثحج ٞؼتٙذ. اظٟبس٘ظش دس ٔٛسد لذست   دسٌيش ٞؼتٙذ، ثٝ ػالٜٚ
 .رذيذ ٚ ٟٔٓ اص لذست اػت صٔيٕٙٝٞيـٝ ثٝ صٔيٙٝ ثؼتٍي داسد ٚ فوبي ػبيجش يه 

 

خالكٝ  "ػٝ سٚي لذست"تحت ػٙٛاٖ تؼبسيف ػّْٛ ارتٕبػي ٘ٛيٗ اص لذست سفتبسي، ٌبٞب 
ؿٛ٘ذ. اِٚيٗ رٙجٝ لذست ٚاداس ػبختٗ افشاد ثشاي ا٘زبْ وبسي وٝ دس ؿشايي ديٍش آٖ سا  ٔي

ثؼذ تؼييٗ ثش٘بٔٝ، يب تٙظيٓ ٔؼبئُ ثٝ ٘حٛي اػت  "سٚي دْٚ لذست"، اػت دٞٙذ ا٘زبْ ٕ٘ي
وٝ ػمبيذ ٚ ثبٚسٞب  ذؿ، ػٙٛاٖ 8793  دس دٞٝٚ تحٕيُ ٚ ارجبس ٌٔشح ٘ـٛد.   وٝ ٞشٌض ٔؼئّٝ

ٞبي ديٍشاٖ ٘يض  ٘يض دس ؿىُ دادٖ ثٝ ػاليك ديٍشاٖ ٔٛحش ٞؼتٙذ ٚ فشد ثب تؼييٗ خٛاػتٝ
اي اص  ، ٔٗ لذست ػخت ٚ ٘شْ سا ٕٞشاٜ ثب دا8773ٝٙٔتٛا٘ذ اػٕبَ لذست وٙذ. دس ػبَ  ٔي
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ٚ پشداخت  ارجبس  سفتبس ارجبسي تب ا٘تخبثي، اص يىذيٍش ٔتٕبيض وشدْ. سفتبس لذست ػخت ثش پبيٝ
 .لشاس داسد. أب سفتبس لذست ٘شْ ثش اػبع تذٚيٗ دػتٛسوبس، رزة يب تشغيت اػتٛاس اػت

 
حتي وـٛسٞبي ثضسي وٝ ٔٙبثغ ػظيٕي اص لذست ػخت ٚ ٘شْ دس اختيبس داس٘ذ، خٛد سا دس 
حبَ تمؼيٓ ػشكٝ ثب ثبصيٍشاٖ رذيذ ٚ ٔٛارٝ ؿذٖ ثب ٔـىالت ثيـتش دس وٙتشَ ٔشصٞبيـبٖ 

فوبي ػبيجش ربي فوبي رغشافيبيي سا ٘خٛاٞذ ٌشفت ٚ حبوٕيت  .يبثٙذ بيجش ٔيػ  دس حٛصٜ
دِٚت سا ٔٙؼٛخ ٘خٛاٞذ ػبخت، أب پشاوٙذٌي لذست دس فوبي ػبيجش ٚرٛد خٛاٞذ داؿت ٚ 

 .اػٕبَ لذست دس ٞش يه اص ايٗ اثؼبد سا ثٝ ؿذت پيچيذٜ خٛاٞذ ػبخت

 

 قدرت سايبري
ػت؛ تؼبسيف ارذيذي  ٔٛهٛعثغ اًالػبتي لذست ثش اػبع ٔٙب ثشخالف لذست ػبيجشي

ٛ٘ذي اػت وٝ ٔؼٙبي ؼپ "ػبيجش"ٔتؼذدي ثشاي فوبي ػبيجش ٚرٛد داسد أب ػٕٛٔب 
سػب٘ذ. ثش اػبع يىي اص تؼبسيف، فوبي ػبيجش  ٚ اِىتشٚ٘يه سا ٔي سايب٘ٝٞبي ٔشتجي ثب  فؼبِيت

ثٝ ٞٓ  ػبٔب٘ٝ ٞبيثشداسي اص اًالػبت اص ًشيك  ػّٕيبتي اػت وٝ ثٝ ٔٙظٛس ثٟشٜ  يه حٛصٜ
ثؼوي  .ٞب، ثب اػتفبدٜ اص ػّٓ اِىتشٚ٘يه ؿىُ ٌشفتٝ اػت آٖ  پيٛػتٝ ٚ صيشػبخت يىپبسچٝ

، ٚصاست دفبع 8797ش تب چٝ حذ تبصٌي داسد. دس ػبَ وٙيٓ وٝ فوبي ػبيج ٞب فشأٛؽ ٔي ٚلت
وشد ٚ دس ػبَ  سايب٘ٝؿشٚع ثٝ اتلبَ ٔحذٚد چٙذ  ARPANET  آٔشيىب تحت پشٚطٜ

ايزبد ؿذ٘ذ تب يه ايٙتش٘ت اِٚيٝ سا وٝ لبدس ثٝ  (TCP/IP)  وذٞبي تجبدَ دادٜ 8790
ٞبي  آدسع  دأٙٝ٘بْ  ػبٔب٘ٝ .ٞبي اًالػبت ديزيتبَ ثبؿذ، تـىيُ دٞٙذ ثؼتٝ  ٔجبدِٝ

دس حذٚد ٕٞبٖ صٔبٖ  سايب٘ٝ ايٞبي  ٚ اِٚيٗ ٚيشٚع ساٜ ا٘ذاصي ؿذ 8710ايٙتش٘تي دس ػبَ 
. آغبص ثٝ وبس وشد 8717دس ػبَ  (World Wide Web) رٟب٘ي  ثٝ ٚرٛد آٔذ٘ذ. ؿجىٝ

 8773  تبػيغ ؿذ. دس اٚخش دٞٝ 8771ٔؼشٚفتشيٗ ٔٛتٛس رؼتزٛ، يؼٙي ٌٌُٛ، دس ػبَ 
ٚسي رذيذ سا آغبص وشد٘ذ تب تِٛيذ ٚ فشٚؽ سا دس بسي اػتفبدٜ اص فٙٞبي تزب ؿشوت
 0338إِؼبسف ٔٙجغ ثبص ٚيىيپذيب دس ػبَ  دايش٠ .تبٔيٗ رٟب٘ي تغييش دٞٙذ  ٞبي پيچيذٜ ص٘زيشٜ

ٞب ٚ  تٛا٘ٙذ دادٜ ٞب ٚ افشاد ٔي ، وٝ ًي آٖ ؿشوت"پشداصؽ اثشي" ٚ آغبص ثٝ وبس وشد
ؿشوت اختلبف  .ا٘ذ ٜ وٙٙذ، تٟٙب ٕٞيٗ اٚاخش ثٝ ٚرٛد آٔذٜافضاسٞبيـبٖ سا دس ٚة رخيش ٘شْ

ثٝ ٚرٛد آٔذ ٚ دِٚت آٔشيىب تٟٙب  8771دس ػبَ  (ICANN) ٞب دس ايٙتش٘ت اػبٔي ٚ ؿٕبسٜ
ٞبي ّٔي رذي ثشاي أٙيت ػبيجشي سا آغبص وشدٜ اػت. دس ػبَ  ًشح  اص دٜ ػبَ پيؾ تٛػؼٝ
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ػبَ ايٗ سلٓ ثٝ يه ٔيّيبسد  80ًي  ٚ ت، تٟٙب يه ٔيّيٖٛ وبسثش ايٙتش٘ت ٚرٛد داؿ8770
 سػيذ. 

ٞب تلٛس وشد، أب ثشداؿت ػبدٜ  ٞبي صيبدي اص فؼبِيت تٛاٖ ثٝ كٛست اليٝ فوبي ػبيجش سا ٔي
ٚ اِٚيٝ آٖ سا ثٝ كٛست يه سطيٓ ٔشوت ٔٙحلش ثٝ فشد اص خلٛكيبت فيضيىي ٚ ٔزبصي ثٝ 

ٞبي  ٔٙبثغ سليت ٚ افضايؾ ٞضيٙٝ صيشػبخت فيضيىي اص لٛا٘يٗ التلبدي  وـذ. اليٝ تلٛيش ٔي
ٔزبصي يب اًالػبتي، اص   وٙذ. اليٝ رب٘جي ٚ لٛا٘يٗ ػيبػي لذست ػبِيٝ ٚ وٙتشَ پيشٚي ٔي

ثشخٛسداس ثٛدٜ ٚ سػْٛ ػيبػي آٖ ثٝ  "ثبصدٜ فضايٙذٜ ٘ؼجت ثٝ ٔميبع"التلبدي   ٚيظٌي
ٞب دس آٖ  ٝ ٞضيٙٝاًالػبتي، و  ػبصد. اص حٛصٜ اي اػت وٝ وٙتشَ لب٘ٛ٘ي سا ٔـىُ ٔي ٌٛ٘ٝ

فيضيىي، وٝ ٔٙبثغ آٖ وٕيبة ٚ ٌشاٖ ٞؼتٙذ،   تٛاٖ حٕالتي سا ػّيٝ حٛصٜ پبييٗ اػت، ٔي
  ٔشصي ثش اليٝ تٛا٘ذ آحبس ػشصٔيٙي ٚ ثشٖٚ فيضيىي ٔي  ا٘زبْ داد. أب ثشػىغ، وٙتشَ اليٝ

 .اًالػبتي داؿتٝ ثبؿذ
ثٝ ايزبد، وٙتشَ ٚ ا٘تمبَ اي اص ٔٙبثغ اػتٛاس اػت وٝ  سفتبس لذست ػبيجشي ثش ٔزٕٛػٝ
افضاس  ٞب، ٘شْ يؼٙي صيشػبخت، ؿجىٝ -ؿٛ٘ذ  ٔشثٛى ٔي سايب٘ٝاًالػبت ثش اػبع اِىتشٚ٘يه ٚ 

 ،ثٝ ٞٓ پيٛػتٝ )ايٙتش٘ت( سايب٘ٝ ٞبيػشاػشي اص   ايٗ لذست يه ؿجىٝ -ٚ ٟٔبست ا٘ؼب٘ي
اي سا  ٔبٞٛاسٜٞبي تّفٗ ٕٞشاٜ ٚ استجبًبت  ٚسيب، فٙ(ٞبي داخّي )ايٙتشا٘ت ٕٞچٙيٗ ؿجىٝ

ؿٛد. اٌش ثخٛاٞيٓ اص ثؼذ سفتبسي تؼشيف وٙيٓ، لذست ػبيجشي ػجبست اػت اص  ؿبُٔ ٔي
ًجك  .ػبيجشي  تٛا٘بيي وؼت ٘تبيذ ٌّٔٛة ثب اػتفبدٜ اص ٔٙبثغ اًالػبتي اِىتشٚ٘يىي دس حٛصٜ

يىي اص تؼبسيف ربٔغ، لذست ػبيجشي يؼٙي تٛا٘بيي اػتفبدٜ اص فوبي ػبيجش ثشاي خّك 
لذست ػبيجشي  .ٞبي ػّٕيبتي ديٍش ٚ اثضاسٞبي لذست ٞب ٚ تبحيش ثش سٚيذادٞبي ٔحيي ٔضيت

تٛا٘ذ اص  تٛا٘ذ ثشاي حلَٛ ٘تبيذ ٌّٔٛة دس داخُ فوبي ػبيجش اػتفبدٜ ؿٛد، يب ٔي ٔي
ٞبي ديٍش خبسد اص فوبي ػبيجش اػتفبدٜ  اثضاسٞبي ػبيجشي ثشاي وؼت ٘تبيذ ٌّٔٛة دس حٛصٜ

دسيب ثشاي پيشٚصي دس   ت دسيبيي ثٝ اػتفبدٜ اص ٔٙبثغ دس حٛصٜثٝ ٕٞيٗ ػيبق، لذس .وٙذ
ٞب ٚ ٕ٘بيؾ حوٛس دس دسيبٞب  ٘جشدٞبي دسيبيي، وٙتشَ ٘مبى ثبصسػي وـتيشا٘ي ٘ظيش تٍٙٝ

ؿٛد، أب ٕٞچٙيٗ تٛا٘بيي اػتفبدٜ اص دسيبٞب ثشاي تبحيش ٌزاؿتٗ ثش ٘جشدٞب، تزبست ٚ  اتالق ٔي
 د. ؿٛ افىبس دس خـىي سا ٘يض ؿبُٔ ٔي

 
إٞيت لذست دسيبيي سا  [Alfred Thayer Mahan] "آِفشد تبيش ٔبٞبٖ"، 8173دس ػبَ 
ٞبي دٚسثشد ثشرؼتٝ ػبخت. دس ػبَ  ٞبي رذيذ ٔٛتٛس ثخبس، صسٜ ٚ تٛح آٚسي فٗ  دس صٔيٙٝ



8 
 

تٛرٟي ٌؼتشؽ  ٞبي آصاد خٛد سا ثٝ ؿىُ لبثُ ٘يشٚي دسيبيي آة "تئٛدٚس سٚصِٚت" 8739
ػش رٟبٖ ٌؼيُ ٕ٘ٛد. پغ اص ٔؼشفي ٞٛاپيٕب دس رًٙ رٟب٘ي اَٚ، دادٜ ٚ آٖ سا ثٝ ػشا

  لذست ٞٛايي ٚ لبثّيت آٖ ثشاي حّٕٝ  ٘ظبٔيبٖ ؿشٚع ثٝ ٘ظشيٝ پشداصي دس ٔٛسد حٛصٜ
ٔؼتميٓ ثٝ ٔشوض حمُ ؿٟشي دؿٕٗ ثذٖٚ ٘يبص ثٝ ػجٛس استؾ اص ٔشصٞب وشد٘ذ. 

رٟب٘ي دْٚ حيبتي ثٛد. پغ ٞبي فشا٘ىّيٗ سٚصِٚت دس لذست ٞٛايي دس رًٙ  ٌزاسي ػشٔبيٝ
، 8793  ٞبي ؿٙبػبيي ٚ ٔخبثشاتي دس دٞٝ پيٕب ٚ ٔبٞٛاسٜ ٞبي لبسٜ اص ػبخت ٔٛؿه

ربٖ اف "ٔخلٛف لذست فوبيي ٕ٘ٛد٘ذ.   پشداصي دس ٔٛسد حٛصٜ ٘ٛيؼٙذٌبٖ ؿشٚع ثٝ ٘ظشيٝ
ثٝ اي سا آغبص وشد تب اص پيـٍبٔي آٔشيىب دس فوب ٌٕٔئٗ ؿذٜ ٚ يه ا٘ؼبٖ سا  ثش٘بٔٝ "وٙذي

  خٛاػتبس يه پيـمذٔي ثضسي ٚ رذيذ دس صٔيٙٝ "ثبسان اٚثبٔب"، 0337ٔبٜ ثفشػتذ. دس ػبَ 
ثٝ  ايٗ ٘ـبٖ ٔي دٞذ ا٘ذ. لذست ػبيجشي ؿذ ٚ وـٛسٞبي ديٍش ٘يض ايٗ سٚيٝ سا پيؾ ٌشفتٝ

دٞٙذ، سٞجشاٖ ػيبػي ٘يض ثب آٖ  ٞبي لذست سا تغييش ٔي حٛصٜ فٙبٚسا٘ٝ،ٔحن ايٙىٝ تغييشات 
 .وٙٙذ ٕٞشاٞي ٔي

 
تش اص  ثٛدٜ ٚ ثٝ ٔشاتت ػشيغ ٘ٛيٗٚ  ٔزبصيػبيجش اص ايٗ ٘ظش ٔٙحلش ثٝ فشد اػت وٝ   حٛصٜ

٘بپبيذاستش  ثؼيبسرغشافيبي فوبي ػبيجش "  .اػت فٙبٚسا٘ٝٞبي ديٍش دس ٔؼشم تغييشات  ٔحيي
ٞب ٚ دسيبٞب ٔـىُ اػت، أب ثب فـشدٖ يه وّيذ  ٞبي ديٍش اػت. ربثزب وشدٖ وٜٛ اص ٔحيي

ٞب ثٝ  ٌؼيُ وشدٖ اِىتشٖٚ "!ٞبيي اص فوبي ػبيجش سا خبٔٛؽ ٚ سٚؿٗ وشد تٛاٖ ثخؾ ٔي
ٞبي ثضسي دس فٛاكُ ًٛال٘ي آٖ ٞٓ ثب  تش اص ربثزبيي وـتي تش ٚ ػشيغ ػشاػش رٟبٖ اسصاٖ

ٞبي صيشدسيبيي، ٔٛا٘غ  ٞبي ػبخت ٞٛاپيٕبثشٞب ٚ ٘بٌٚبٖ اكٌىبن آة ؿٛس اػت. ٞضيٙٝ
ػبصد تب اص تؼّي  وٙٙذ ٚ ٔب سا لبدس ٔي ثٝ ايٗ حٛصٜ ايزبد ٔي ػظيٕي سا ثشاي ٚسٚد وـٛسٞب

ٔحّي ثشاي ثبصيٍشاٖ غيشدِٚتي دس   دسيبيي دْ ثض٘يٓ. ثب ايٙىٝ دصدي دسيبيي يه ٌضيٙٝ
ٞبي ػٛٔبِي ٚ ٔبالوب اػت، وٙتشَ دسيبيي اص دػت ثبصيٍشاٖ غيشدِٚتي  ٔٙبًمي چٖٛ تٍٙٝ

لذس وٓ ٞؼتٙذ  ػبيجش آٖ  ؿذ، ٔٛا٘غ ٚسٚد ثٝ حٛصٜخبسد اػت. دس ٔمبثُ، ثٝ ًٛسيىٝ لجال روش 
اي  اي پبييٗ ٘مؾ ثشرؼتٝ تٛا٘ٙذ ثب ٞضيٙٝ ٞبي وٛچه ٘يض ٔي وٝ ثبصيٍشاٖ غيشدِٚتي ٚ دِٚت

دس ػٝ ٚيظٌي ثب رًٙ صٔيٙي ٔـتشن  "ػبيجش  حٛصٜ"ايفب ٕ٘بيٙذ. ثش خالف دسيب، ٞٛا ٚ فوب، 
ثب ايٙىٝ  .آػبٖ ثٛدٖ ٚسٚد، ٚ ؿب٘غ اختفب ٞب ػجبستٙذ اص تؼذاد ثبصيىٙبٖ، اػت. ايٗ ٚيظٌي

ٔؼيبسي  ،تؼّي أبوـٛسٞبي ٔؼذٚدي ثش سٚي صٔيٗ اػتؼذاد ثيـتشي ٘ؼجت ثٝ ديٍشاٖ داس٘ذ 
 ٘يض كحجت اص تؼّي دس فوبي ػبيجش ٌشفت.  ثٝ ػبدٌي ثتٛاٖ ا٘ذاصٜ دس ايٗ حٛصٜ ٘يؼت وٝ
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ٔؼٙبػت. حتي اٌش چٙيٗ  ٞبي دسيبيي ٚ ٞٛايي سايذ اػت، ثي ثٝ ًٛسيىٝ دس ٔٛسد لذست
ػبيجشي پيچيذٜ ثشاي پـتيجب٘ي اص  ػبٔب٘ٝ ٞبيچيضي ٚرٛد ٞٓ داؿتٝ ثبؿذ، ٚاثؼتٍي ثٝ 

آٚسد  ٞبي ٘ظبٔي ٚ التلبدي، ٘مبى هؼف رذيذي سا دس وـٛسٞبي ثضسي ثٝ ٚرٛد ٔي فؼبِيت
 .شداسي ثبصيٍشاٖ غيش دِٚتي ٚالغ ؿٛ٘ذث تٛا٘ٙذ ٔٛسد ثٟشٜ وٝ ٔي

 
دس رٟبٖ  .ٔتفبٚت اػت ثب رًٙ ٞبي ٔؼَٕٛ ٘يض "رًٙ ػبيجشي"ػبيجش يب   ٔٙبلـٝ دس حٛصٜ

اص ٘يشٚ دس ٔميبع ٚػيغ تمشيجب ثبص اػت، وـٛس ٔذافغ   ٞب دس اػتفبدٜ فيضيىي، دػت حىٛٔت
يبثٙذ. ٔٙبثغ  ي پبيبٖ ٔيفشػبيؾ يب خؼتٍ  ؿٙبخت وبُٔ اص ػٛاسم داسد، ٚ حٕالت دس ٘تيزٝ

ثش ٞؼتٙذ. أب دس د٘يبي ٔزبصي، ثبصيٍشاٖ ٔتٙٛع ٚ ٌبٞب ٘بؿٙبع  ٚ تحشن، ٞش دٚ ٞضيٙٝ
تٕبْ  ثذٖٚ ٞضيٙٝإٞيت اػت، ٚ يه تٟبرٓ ٔزبصي تمشيجب  فيضيىي ثي  ٞؼتٙذ، فبكّٝ

حبَ  اص آ٘زب وٝ ايٙتش٘ت ثيـتش ثشاي ساحتي اػتفبدٜ ًشاحي ؿذٜ ثٛد تب أٙيت، دس .ؿٛد ٔي
حبهش تٟبرٓ ثش دفبع ٔضيت داسد. ًشف ثضسٌتش تٛا٘بيي ٔحذٚدي دس خّغ ػالح يب ٘بثٛدي 

ٞب  ٞبي ساٞجشدي داسد. اثٟبْ دس تٕبٔي رٙجٝ ٔٛحش اص ػالح  دؿٕٗ، اؿغبَ ػشصٔيٗ، يب اػتفبدٜ
ٞبي  ِٔٛفٝ ،وٙذ. افضٍٚ٘ي، ا٘ؼٌبف ٚ ثبصػبصي ػشيغ ٚرٛد داسد ٚ ٞشد ٚ ٔشد سا تمٛيت ٔي

دفبع ٞؼتٙذ. ثٝ ًٛسيىٝ يه وبسؿٙبع ػٙٛاٖ وشدٜ اػت، تالؽ ثشاي ا٘تمبَ ٔفبٞيٓ حيبتي 
سيضي ٚ ػيبػت  ٞبي ديٍش رًٙ ٘ٝ تٟٙب ٘بوبْ خٛاٞذ ٔب٘ذ، ثّىٝ دس ثش٘بٔٝ ػيبػي اص ؿىُ

  .اخالَ ايزبد خٛاٞذ وشد
 

ٞذ. د سا تحت تبحيش لشاس ٔي -اص رًٙ تب تزبست  -ٞبي ديٍش  لذست ػبيجشي ثؼيبسي اص حٛصٜ
ٞب سا اص لذست دسيبيي  تٛاٖ لذست دسيبيي دس اليب٘ٛع ٕٞبٌ٘ٛس وٝ دس ٔٛسد لذست دسيبيي ٔي

 " داخُ فوبي ػبيجشي"دس خـىي ٔتٕبيض ػبخت، دس ٔٛسد لذست ػبيجشي ٞٓ دٚ ٘ٛع لذست 
لبثُ تٕبيض ٞؼتٙذ. ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ، ٞٛاپيٕبي ٔؼتمش دس ٘بٚ  " ثيشٖٚ فوبي ػبيجشي"ٚ 

ٞبي  وبسآيي ٘ؼُ رذيذ وـتي  ا٘ذ دس ٘جشدٞبي خـىي ؿشوت وٙذ؛ دس ٘تيزٝتٛ ٞٛاپيٕبثش ٔي
 تٛا٘ذ ثب ؿشوت تٛا٘ٙذ سؿذ وٙٙذ؛ ٚ لذست ٘شْ يه وـٛس ٔي وب٘تيٙشثش تزبست ٚ ثبصسٌب٘ي ٔي

 .ٞبي ثـشدٚػتب٘ٝ افضايؾ يبثذ س ٔبٔٛسيتدٞب  وـتي ايٗ
 

لذست ٘شْ اص ًشيك تذٚيٗ تٛا٘ٙذ ثشاي تِٛيذ  ػبيجش اثضاس اًالػبتي ٔي  دس داخُ حٛصٜ
ٞبي  ٘ٛيؼبٖ ثش٘بٔٝ ثش٘بٔٝ  دػتٛسوبس، رزة يب تشغيت ثٝ وبس سٚ٘ذ. ثشاي ٕ٘ٛ٘ٝ، تشغيت ربٔؼٝ
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ثشاي اتخبر يه اػتب٘ذاسد رذيذ ٔخبِي اص يه ٞذف ٘شْ دس داخُ  (open source) ثبص ٔتٗ
 .فوبي ػبيجش اػت

 
تٛا٘ٙذ دس داخُ فوبي ػبيجش لذست ػخت تِٛيذ وٙٙذ. ثشاي ٔخبَ،  ٔٙبثغ ػبيجشي ٕٞچٙيٗ ٔي

ٔشوت اص كذٞب ٞضاس  "ٞبي ٘ت ثبت"تٛا٘ٙذ ثب اػتفبدٜ اص  ثبصيٍشاٖ دِٚتي يب غيشدِٚتي ٔي
ا٘ىبس ػشٚيغ تٛصيغ ؿذٜ سا ػبصٔب٘ذٞي وٙٙذ، ثٝ   يب ثيـتش( يه حّٕٝ)وبٔپيٛتش آِٛدٜ 

 .ايٙتش٘ت يه ؿشوت يب وـٛس سا صيش حّٕٝ ٌشفتٝ ٚ آٖ سا اص وبس ثيب٘ذاصد ػبٔبً٘ٝٛسيىٝ 

ثذٖٚ ٔحبفظ وبس ٘ؼجتب  سايب٘ٝ ٞبي٘ت ثب ٘فٛر دادٖ يه ٚيشٚع ثٝ  ػبصٔبٖ دادٖ يه ثبت
ٞب سا دس ايٙتش٘ت وشايٝ  ٘ت تٛاٖ ثٝ ًٛس غيشلب٘ٛ٘ي ثبت اي اػت ٚ ثب چٙذ كذ دالس ٔي ػبدٜ

 .ٚسص٘ذ ثب ٞذف اخبري ثٝ ايٗ وبس ٔجبدست ٔيٞب تجٟىبساٖ  وشد. ثؼوي ٚلت
 

ٞب ٘فٛرٌشا٘ي ٞؼتٙذ وٝ  سا ؿبُٔ ؿٛد. ٞىتيٛيؼت "ٞب  ٞىتيٛيؼت"تٛا٘ذ  ٔٛاسد ديٍش ٔي
ٞبي يىذيٍش  ثشاي ٔخبَ، ٞىشٞبي تبيٛا٘ي ٚ چيٙي ٔشتجب ػبيت .ٞبي ايذئِٛٛطيه داس٘ذ اٍ٘يضٜ

ؿذ.  "ؿذٜ ٘ىبس ػشٚيغ تٛصيغا"  ، اػتٛ٘ي دچبس يه ح0339ّٕٝوٙٙذ. دس ػبَ  سا ٞه ٔي
سٚػي ٘ؼجت دادٜ ؿذ وٝ اص ثشداؿتٗ يبدثٛد ػشثبصاٖ  "پشػت ٞىشٞبي ٔيٟٗ"ايٗ حّٕٝ ثٝ 

، دسػت وٕي 0331خبًش ؿذٜ ثٛد٘ذ. دس ػبَ  ؿٛسٚي ٔشثٛى ثٝ رًٙ رٟب٘ي دْٚ آصسدٜ
ا٘ىبس ػشٚيغ لشاس ٌشفت وٝ   پيؾ اص تٟبرٓ ٘يشٚٞبي سٚع، ٌشرؼتبٖ ٔٛسد يه حّٕٝ

وٙذ، ِٚي ثٝ ٘ظش  ثٝ ايٙتش٘ت سا اص وبس ا٘ذاخت. )اٌشچٝ دِٚت سٚػيٝ تىزيت ٔي دػتشػي
  (.سػذ وٝ دس ٞش دٚ ٔٛسد دِٚت سٚػيٝ ٞىشٞب سا تـٛيك ثٝ ايٗ وبس وشدٜ اػت ٔي
 

ٞبي ديٍش لذست ػخت دس داخُ فوبي ػبيجش ؿبُٔ ربػبصي وذٞبي ٔخشة ثشاي  ؿىُ
ٞبي تجٟىبس ايٗ وبس سا  ؿٛد. ٌشٜٚ الػبتي ٔيٞبي اً يب ػشلت داسايي ػبٔب٘ٝ ٞباخالَ دس 

ٞب ٕٔىٗ اػت آٖ سا ثٝ ػٙٛاٖ ساٞي ثشاي افضايؾ  دٞٙذ، ٚ حىٛٔت ثشاي ػٛد ا٘زبْ ٔي
  .ٔٙبثغ التلبدي خٛد ا٘زبْ دٞٙذ

 
رزة   تٛا٘ٙذ دس فوبي ػبيجشي ٌشدؽ وٙٙذ تب ثٝ ٚػيّٝ اًالػبت ػبيجشي ٕٞچٙيٗ ٔي

تجّيغبت ػيبػي دس   ثٝ ٚرٛد ثيبٚس٘ذ. يه ثش٘بٔٝؿٟشٚ٘ذاٖ وـٛسٞبي ديٍش لذست ٘شْ 
تٛا٘ٙذ ثٝ يه ٔٙجغ  أب اًالػبت ػبيجشي ٕٞچٙيٗ ٔي .ايٙتش٘ت ٔخبِي ثشاي ايٗ ٔٛهٛع اػت
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تٛا٘ذ ثٝ اٞذاف فيضيىي دس يه وـٛس ديٍش كذٔٝ ٚاسد  لذست ػخت تجذيُ ؿٛ٘ذ، وٝ ٔي
 سايب٘ٝ ٞبييي داس٘ذ وٝ ثب ثشاي ٔخبَ، ثيـتش كٙبيغ ٔذسٖ ٚ خذٔبت دِٚتي فشايٙذٞب .وٙذ

ؿٛ٘ذ.  ( پشداصؽ ٔيSCADA)  ٞب آٚسي دادٜ وٙتشَ ٘ظبستي ٚ رٕغػبٔب٘ٝ ٞبي ٔتلُ ثٝ 
تٛا٘ذ ثشاي خبٔٛؽ وشدٖ فشايٙذي وٝ  ؿٛد، ٔي ٚاسد ٔي ػبٔب٘ٝ ٞبافضاس ٔخشثي وٝ ثٝ ايٗ  ٘شْ

يه حىٛٔت ثشق  سيضي ؿذٜ ثبؿذ. ثشاي ٔخبَ، اٌش يه ٞىش يب آحبس وبٔال فيضيىي داسد ثش٘بٔٝ
يه ؿٟش ؿٕبِي ٔب٘ٙذ ؿيىبٌٛ يب ٔؼىٛ سا دس ٚػي ٔبٜ فٛسيٝ )ثٟٕٗ( لٌغ وٙذ، خؼبست 

ٞب،  ٚاسدٜ خيّي ثيـتش اص ثٕجبساٖ ايٗ ؿٟشٞب خٛاٞذ ثٛد. دس ثشخي تبػيؼبت ٘ظيش ثيٕبسػتبٖ
تٛا٘ٙذ دس كٛست لٌؼي ثشق اٚهبع سا ثٝ حبِت اَٚ ثشٌشدا٘ٙذ، أب ثش  ِٔٛذٞبي اهٌشاسي ٔي

 .تش خٛاٞذ ثٛد اي ٔـىُ ي ٌٔٙمٝ ٞبي ٌؼتشدٜ خبٔٛؿي  آٔذٖ اص ػٟذٜ
 

ؿٛد د٘يبي ػبيجش  تٛا٘ٙذ ٔٙبثؼي اص لذست ثبؿٙذ وٝ اص ًشيك آٖ ٔي اثضاس فيضيىي ٔي ٕٞچٙيٗ
ٞبي فيجش ٘ٛسي  فيضيىي ٚ وبثُ وبسٌضاسٞبيٚ  ٔؼيشيبة ٞب. ثشاي ٕ٘ٛ٘ٝ، دادسا ٞذف لشاس 

ٞبي رغشافيبيي دس داخُ لّٕشٚٞبي حىٛٔتي  تش٘ت، ٔٛلؼيتٞبي ايٙ اِىتشٖٚ  وٙٙذٜ ٔٙتمُ
 .ٞب ٞؼتٙذ ايٙتش٘ت تبثغ لٛا٘يٗ آٖ حىٛٔت  ٞبي ٌشدا٘ٙذٜ ٚ اػتفبدٜ وٙٙذٜ داس٘ذ ٚ ؿشوت

ٞب ٚ افشاد اػٕبَ وٙٙذ. پيٍشد لب٘ٛ٘ي يبٞٛ سا ٚاداس  تٛا٘ٙذ ارجبس ٔبدي ثش ؿشوت ٞب ٔي حىٛٔت
ٙتشَ وٙذ ٚ ٌٌُٛ ٔزجٛس ؿذ ادثيبت هذ يٟٛد سا اص فشػتذ و وشد آ٘چٝ سا وٝ ثٝ فشا٘ؼٝ ٔي
دفبع اص "ٞب، يؼٙي آٔشيىب،  اٌشچٝ دس وـٛس ٔحُ ايٗ ؿشوت .رؼتزٛٞبي إِٓبٖ حزف وٙذ

ٞب اص ايٗ ثبصاسٞبي  ؿؼبس سايذ ثٛد، أب ص٘ذاٖ، رشيٕٝ، ٚ وٛتبٜ وشدٖ دػت آٖ "آصادي ثيبٖ
ٞب اص ًشيك  حىٛٔت .ٞب ثبيذ ثپشداص٘ذ ٟٔٓ تبٚا٘ي ثٛد وٝ دس كٛست ػذْ ثشآٚسدٖ ايٗ خٛاػتٝ

ٞبي ٔبِي،  ٞب، ٔشٚسٌشٞب، ٔٛتٛسٞبي رؼتزٛ ٚ ٚاػISPٌٝ ٞبيي چٖٛ تٟذيذ فيضيىي ٚاػٌٝ
 .وٙٙذ سفتبس سا دس ايٙتش٘ت وٙتشَ ٔي

 
لذست ٘شْ، ثبيذ ٌفت وٝ   ٌزاسي دس ٔٙبثغ فيضيىي ثٝ ٚرٛد آٚس٘ذٜ دس ساثٌٝ ثب ػشٔبيٝ

دس وـٛسٞبي  ٞٓ پيٕب٘بٖثٝ   افضاس ٚيظٜ ٚ ٘شْ وبسٌضاسٞبا٘ذاصي  تٛا٘ٙذ ثب ساٜ ٞب ٔي حىٛٔت
 .ٞبي خٛد سا ٔٙتـش ػبص٘ذ ٔختّف وٕه وٙٙذ ، پيبْ

 
دٚ ٔٙجغ لذست ػخت ٚ ٘شْ سا فشاٞٓ ٕ٘بيٙذ  تٛا٘ٙذ ٞش ، اثضاسٞبي فيضيىي ٔي٘ىتٝ آخش ايٙىٝ

اًالػبت ػبيجشي ثش سٚي يه صيشػبخت   تٛا٘ٙذ ػّيٝ ايٙتش٘ت ثٝ وبس سٚ٘ذ. اليٝ وٝ ٔي
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ٞب يب  ٔؼتميٓ ٘ظبٔي يب خشاثىبسي اص ػٛي حىٛٔت  فيضيىي لشاس داسد وٝ دس ٔمبثُ حّٕٝ
تٛا٘ٙذ  ٔي وبسٌضاسٞبت. پزيش اػ ٞب آػيت ثبصيٍشاٖ غيشدِٚتي ٘ظيش رٙبيتىبساٖ ٚ تشٚسيؼت

 لذست ٘شْ، ثبصيٍشاٖ غيشدِٚتي ٚ  تٛا٘ٙذ لٌغ ٌشد٘ذ. ٚ دس حٛصٜ ٞب ٔي ٔٙفزش ؿٛ٘ذ ٚ وبثُ

NGOٞبيي( سا وٝ  ٞب )ٚ حىٛٔت ؿشوت ،ٞبي فيضيىي تٛا٘ٙذ ثب تشتيت دادٖ تظبٞشات ٞب ٔي
 0339دس ػبَ  وٙٙذ، سػٛا ٕ٘بيٙذ. ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ، ٞب اص ايٙتش٘ت ػٛءاػتفبدٜ ٔي ثٝ صػٓ آٖ

ٞبي ديٍشي وٝ اػبٔي فؼبالٖ چيٙي سا  تظبٞش وٙٙذٌبٖ دس ٚاؿٍٙتٗ ػّيٝ يبٞٛ ٚ ؿشوت
ٞب اص ػٛي دِٚت چيٗ ٔٙتٟي ؿذٜ ثٛد٘ذ، دػت ثٝ ساٞپيٕبيي  اسائٝ وشدٜ ٚ ثٝ دػتٍيشي آٖ

 .صد٘ذ
 

 

 
 


