فضاي سايبر
بعنوان يك حوزه جديد و مهم از قدرت
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مقدمه

رٛصف اع٘.بي )" (Joseph S. Nyeاػتبد ثشرؼت ٝدا٘ـٍبٞ ٜبسٚاسد ٘ ٚظشي ٝپشداص رًٙ
٘شْ دس ػبيت "ٔشوض ػّ ٚ ْٛأٛس ثيٗإِّّي ثّفش  -دا٘ـىذ ٜوٙذي ٞبسٚاسد" ٔمبِ ٝاي سا دس
ساثٌ ٝثب ايٙى ٝفوبي ػبيجش يه حٛص ٜرذيذ  ٟٓٔ ٚاص لذست اػت ،ث ٝچبح سػب٘ذ ٜاػت
و ٝإٞيت ايٗ فوب دس آٖ تب حذٚد صيبدي ثيبٖ ؿذ ٜاػت.
ايٗ ٘ظشي ٝپشداص آٔشيىبيي ر٘ ًٙشْ دس تؼشيف لذست ػبيجشي ٔي٘ٛيؼذ :لذست دس ثؼتش
ٔؼٙب ٔييبثذ ٚ ،سؿذ ػشيغ فوبي ػبيجش ثؼتشي رذيذ  ٟٓٔ ٚدس ػيبػت رٟبٖ اػت ،فوبي
ػبيجش يه حٛص ٜرذيذ  ٟٓٔ ٚاص لذست اػت  ٚحتي وـٛسٞبيي ٔب٘ٙذ آٔشيىب ،وٙٔ ٝبثغ
ػ ظيٕي اص لذست ػخت ٘ ٚشْ دس اختيبس داس٘ذ ،خٛد سا دس حبَ تمؼيٓ ػشك ٝثب ثبصيٍشاٖ
رذيذ ٛٔ ٚار ٝؿذٖ ثب ٔـىالت ثيـتش دس وٙتشَ ٔشصٞبيـبٖ دس حٛص ٜػبيجش ٔييبثٙذ.

چكيده
لذست دس ثؼتش ٔؼٙب ٔييبثذ ٚ ،سؿذ ػشيغ فوبي ػبيجش ثؼتشي رذيذ  ٟٓٔ ٚدس ػيبػت
رٟبٖ اػت ٞ.ضي ٝٙپبييٗ ٚسٚدٌٕٙ ،بٔي٘ ٚ ،بٔتمبسٖ ثٛدٖ دس آػيتپزيشي ،ثذيٗ ٔؼٙبػت وٝ
ثبصيٍشاٖ وٛچىتش دس فوبي ػبيجش ٘ؼجت ث ٝحٛصٜٞبي ػٙتيتش ػيبػت رٟب٘ي ظشفيت
ثيـتشي ثشاي اػٕبَ لذست ػخت ٘ ٚشْ داس٘ذ .تغييشات ثٚ ٝرٛد آٔذ ٜدس اًالػبت ٕٞيـٝ
تبحيش ٕٟٔي ثش لذست داؿتٝا٘ذ ،أب حٛص ٜػبيجش يه ٔحيي ٔلٛٙػي رذيذ  ٚغيشلبثُ
پيؾثيٙي اػتٚ .يظٌيٞبي فوبي ػبيجش ثشخي اص اختالفبت لذست ثيٗ ثبصيٍشاٖ سا وبٞؾ
داد ٚ ٜثذيٗ تشتيت ٔخبَ خٛثي اص پشاوٙذٌي لذست سا وٚ ٝيظٌي ػيبػت رٟب٘ي دس لشٖ
حبهش اػت ،ثٕ٘ ٝبيؾ ٔيٌزاسد .لذستٞبي ثضسي ٘خٛاٙٞذ تٛا٘ؼت ث ٝا٘ذاص ٜحٛصٜٞبيي
چ ٖٛدسيب  ٚخـىي ثش ايٗ حٛصٔ ٜؼّي ؿ٘ٛذ٘ .ىت ٝديٍشي و ٝفوبي ػبيجش ثش آٖ تبويذ
ٔيوٙذ ايٗ اػت و ٝپشاوٙذٌي لذست ثٔ ٝؼٙبي ثشاثشي لذست يب ربيٍضيٙي دِٚتٞب ثٝ
ػٛٙاٖ لذستٕٙذتشيٗ ثبصيٍشاٖ ػيبػت رٟب٘ي ٘يؼت.
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اطالعات و پراكندگي قدرت
ا٘تمبَ لذست اص يه وـٛس ثشتش ث ٝوـٛس ديٍش يه سٚيذاد تبسيخي آؿٙبػت ،أب پشاوٙذٌي
لذست س٘ٚذي رذيذ اػتٔ .ـىُ وـٛسٞب دس ػلش اًالػبت أشٚص ايٗ اػت وٝ
چيضٞبي ثيـتشي خبسد اص وٙتشَ لذستٕٙذتشيٗ وـٛسٞب حبدث ٔيؿ٘ٛذ.
ا٘مالة اًالػبتي رذيذ دس حبَ تغييش ٔبٞيت لذست  ٚافضايؾ پشاوٙذٌي آٖ اػت .دِٚتٞب
ثبصيٍشاٖ غبِت دس ػشك ٝرٟب٘ي ثبلي خٛاٙٞذ ٔب٘ذ ،أب ايٗ ػشك ٝسا خيّي ؿّٛؽتشٚ ،
وٙتشَ آٖ سا ٔـىُتش خٛاٙٞذ يبفت .او ٖٛٙثخؾ خيّي ثيـتشي اص رٕؼيت  ٓٞدس
داخُ  ٓٞ ٚخبسد اص وـٛسٞب ث ٝلذستي دػتشػي داس٘ذ و ٝاص اًالػبت ٘ـئت ٔيٌيشد .
حىٔٛتٞب ٕٞيـ ٝدس ٔٛسد رشيبٖ  ٚوٙتشَ اًالػبت ٍ٘شاٖ ثٛدٜا٘ذ ٚ ،دٚس ٜو٘ٛٙي
اِٚيٗ دٚسٜاي ٘يؼت و ٝاص تغييشات چـٍٕيش دس فٗآٚسي اًالػبت ؿذيذا ٔتبحش
ٔيؿٛد .ث ٝػٛٙاٖ ٔخبٌَ ،فتٔ ٝيؿٛد و ٝاختشاع دػتٍب ٜچبح ث ٝدػت يٞٛبٖ
ٌٛتٙجشي دس لشٖ پب٘ضد ٓٞوٙٔ ٝزش ث ٝچبح ا٘زيُ  ٚلشاس ٌشفتٗ آٖ دس دػتشع
ثخؾ ثضسٌي اص اسٚپب ؿذ٘ ،مؾ ػٕذٜاي دس ؿشٚع اكالحبت داؿت ٝاػت.
ا٘مالة اًالػبتي و٘ٛٙي ،وٌ ٝبٞب "ا٘مالة كٙؼتي ػ٘ "ْٛيض خٛا٘ذٔ ٜيؿٛد ،سيـ ٝدس
پيـشفتٞبي تىِٛٛٙطيىي ػشيغ دس صٔي ٝٙسايب٘ ،ٝاستجبًبت ٘ ٚشْافضاس داسد ؤ ٝتؼبلجب
ٔٙزش ث ٝوبٞؾ اػبػي ٞضي ٝٙايزبد ،پشداصؽ  ٚا٘تمبَ اًالػبت ؿذ ٜاػتً .ي03
ػبَ ،ػشػت ٔحبػجبتي دس ٞش ٔ 81ب ٜد ٚثشاثش ٔيؿذ ،دس حبِيى ٝدس آغبص لشٖ
ثيؼتٚيىٓ ٞضي ٝٙآٖ ٞضاس ثشاثش ٘ؼجت ث ٝاٚايُ د 8793 ٝٞوبٞؾ يبفت ٝثٛد .دس ػبَ
 8770حذٚد ٚ 03ةػبيت دس رٟبٖ ٚرٛد داؿت حبَ آ٘ى ٝتب ا٘تٟبي د ٝٞايٗ سلٓ اص
ٔ 0يّي ٖٛفشاتش سفت ٝثٛد .تب ػبَ  0383چيٗ ث ٝتٟٙبيي ٘ضديه ثٔ 033 ٝيّي ٖٛوبسثش
داؿت.
پٟٙبي ثب٘ذٞبي ٔخبثشات ث ٝػشػت افضايؾ ٔييبثذٞ ٚ ،ضيٞٝٙبي ٔخبثشاتي حتي اص
ٞضيٞٝٙبي لذست ٔحبػجبتي ٘يض ػشيؼتش وبٞؾ ٔييبثٙذ .تب ٕٞيٗ اٚاخش دس ػبَ ،8713
تٕبعٞبي تّفٙي سٚي ػيٓٞبي ٔؼي دس ٞش حب٘ي ٝتٟٙب يه كفح ٝاًالػبت سا
ٔيتٛا٘ؼتٙذ ٔٙتمُ وٙٙذ ،دس حبِيى ٝأشٚص ،يه سؿت ٝثبسيه فيجش ٘ٛسي ٔيتٛا٘ذ ٘ٛد
ٞضاس رّذ وتبة سا دس يه حب٘يٙٔ ٝتمُ وٙذ! دس ػبَ  8713يه ٌيٍبثبيت حبفظٝ
فوبيي ث ٝا٘ذاص ٜيه اتبق سا اؿغبَ ٔيوشد  ٚأشٚص ٌ 033يٍبثبيت حبفظ ٝدس ريت
پيشا ٗٞؿٕب ربي ٔيٌيشد!
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ٔمذاس اًالػبت ديزيتبَ ٞش پٙذ ػبَ د ٜثشاثش ٔيؿٛد .ايٗ ٔٛهٛع ثشاي لذست  ٚحبوٕيت
دس لشٖ ثيؼتٚيىٓ چٔ ٝؼٙبيي ٔيتٛا٘ذ داؿت ٝثبؿذ؟

فضاي سايبر يك حوزه جديد و مهم از قدرت است
"لذست" ،ث ٝػٛٙاٖ ٔوٕ٘ٛي و ٝثًٛ ٝس ٚػيغ ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔيٌيشد ،ثًٛ ٝس
ؿٍفتاٍ٘يضي ٘بٔحؼٛع ثٛد ٚ ٜا٘ذاصٌٜيشياؽ ٔـىُ اػت ٕٞ.ب٘ٙذ ثؼيبسي اص ايذٜٞبي
پبي ،ٝلذست يه ٔفٛٔ ْٟٛسد ثحج اػتٞ .يچ تؼشيف ٚاحذي ٚرٛد ٘ذاسد وٛٔ ٝسد لج َٛتٕبْ
وؼب٘ي و ٝاص ايٗ ٚاط ٜاػتفبدٔ ٜيوٙٙذ لشاس داؿت ٝثبؿذ ٚ ،تؼشيفي و ٝافشاد ثشاي آٖ ا٘تخبة
ٔيوٙٙذ ٔٙؼىغ وٙٙذٙٔ ٜبفغ  ٚاسصؽٞبيـبٖ اػت .فشِ ًٙٞغت ثٔ ٝب ٔيٌٛيذ و ٝلذست
ظشفيت ا٘زبْ وبسٞب اػت ،أب اٌش ثًٛ ٝس ٚيظ ٜثٔ ٝؼبئُ ػيبػي ػاللٕٙذ ثبؿيذ ،لذست
ػجبست اػت اص تٛا٘بيي تبحيش ثش افشاد ديٍش ثٙٔ ٝظٛس ٘يُ ث٘ ٝتبيذ ٔٛسد ٘ظش .ثشخي افشاد ايٗ
سا ٘فٛر ٔي٘بٔٙذ ٚ ،لذست سا اص ٘فٛر ٔتٕبيض ٔيػبص٘ذ ،أب ػّت ايٙى ٝدس ايٗ تؼشيف ػشدسٌٕي
ٚرٛد داسد ايٗ اػت و ٝفشِ ًٙٞغت ايٗ دٚ ٚاط ٜسا ًٛسي تؼشيف وشد ٜاػت و ٝث ٝربي
يىذيٍش ث ٝوبس ٔيس٘ٚذ.
اص ديذٌبٔ" ٜبوغ ٚثش"ٔ ،يخٛاٞيٓ ثذا٘يٓ أىبٖ ايٙى ٝيه ثبصيٍش دس يه ساثٌ ٝارتٕبػي
ثتٛا٘ذ خٛاػت ٝخٛد سا پيؾ ثجشد ،چمذس اػت .حتي ٍٙٞبٔي و ٝثش سٚي ػٛأُ يب ثبصيٍشاٖ ثٝ
خلٛكي تٕشوض ٔيوٙيٓ ،ثذٔ ٖٚـخق وشدٖ لذست ثشاي "ا٘زبْ چ ٝچيض"ٕ٘ ،يتٛا٘يٓ
ثٍٛييٓ و ٝيه ثبصيٍش "لذست داسد" .ثبيذ ٔـخق ؿٛد و ٝچ ٝوؼب٘ي دس ساثٌ ٝلذست
دسٌيش ٞؼتٙذ ،ث ٝػال ٜٚايٙى ٝچٛٔ ٝهٛػبتي ٔٛسد ثحج ٞؼتٙذ .اظٟبس٘ظش دس ٔٛسد لذست
ٕٞيـ ٝث ٝصٔي ٝٙثؼتٍي داسد  ٚفوبي ػبيجش يه صٔي ٝٙرذيذ  ٟٓٔ ٚاص لذست اػت.
تؼبسيف ػّ ْٛارتٕبػي ٘ٛيٗ اص لذست سفتبسيٌ ،بٞب تحت ػٛٙاٖ "ػ ٝسٚي لذست" خالكٝ
ٔي ؿ٘ٛذ .اِٚيٗ رٙج ٝلذست ٚاداس ػبختٗ افشاد ثشاي ا٘زبْ وبسي و ٝدس ؿشايي ديٍش آٖ سا
ا٘زبْ ٕ٘يدٙٞذ اػت" ،سٚي د ْٚلذست" ثؼذ تؼييٗ ثش٘بٔ ،ٝيب تٙظيٓ ٔؼبئُ ث٘ ٝحٛي اػت
وٞ ٝشٌض ٔؼئّ ٝتحٕيُ  ٚارجبس ٌٔشح ٘ـٛد ٚ .دس د ،8793 ٝٞػٛٙاٖ ؿذ و ٝػمبيذ  ٚثبٚسٞب
٘يض دس ؿىُ دادٖ ث ٝػاليك ديٍشاٖ ٔٛحش ٞؼتٙذ  ٚفشد ثب تؼييٗ خٛاػتٞٝبي ديٍشاٖ ٘يض
ٔيتٛا٘ذ اػٕبَ لذست وٙذ .دس ػبَ  ٗٔ ،8773لذست ػخت ٘ ٚشْ سا ٕٞشا ٜثب دأٝٙاي اص
5

سفتبس ارجبسي تب ا٘تخبثي ،اص يىذيٍش ٔتٕبيض وشدْ .سفتبس لذست ػخت ثش پبي ٝارجبس  ٚپشداخت
لشاس داسد .أب سفتبس لذست ٘شْ ثش اػبع تذٚيٗ دػتٛسوبس ،رزة يب تشغيت اػتٛاس اػت.
حتي وـٛسٞبي ثضسي وٙٔ ٝبثغ ػظيٕي اص لذست ػخت ٘ ٚشْ دس اختيبس داس٘ذ ،خٛد سا دس
حبَ تمؼيٓ ػشك ٝثب ثبصيٍشاٖ رذيذ ٛٔ ٚار ٝؿذٖ ثب ٔـىالت ثيـتش دس وٙتشَ ٔشصٞبيـبٖ
دس حٛص ٜػبيجش ٔييبثٙذ .فوبي ػبيجش ربي فوبي رغشافيبيي سا ٘خٛاٞذ ٌشفت  ٚحبوٕيت
دِٚت سا ٔٙؼٛخ ٘خٛاٞذ ػبخت ،أب پشاوٙذٌي لذست دس فوبي ػبيجش ٚرٛد خٛاٞذ داؿت ٚ
اػٕبَ لذست دس ٞش يه اص ايٗ اثؼبد سا ث ٝؿذت پيچيذ ٜخٛاٞذ ػبخت.

قدرت سايبري
لذست ػبيجشي ثشخالف لذست ثش اػبع ٔٙبثغ اًالػبتي ٔٛهٛع رذيذي اػت؛ تؼبسيف
ٔتؼذدي ثشاي فوبي ػبيجش ٚرٛد داسد أب ػٕٔٛب "ػبيجش" پؼ٘ٛذي اػت ؤ ٝؼٙبي
فؼبِيتٞبي ٔشتجي ثب سايب٘ ٚ ٝاِىتش٘ٚيه سا ٔيسػب٘ذ .ثش اػبع يىي اص تؼبسيف ،فوبي ػبيجش
يه حٛص ٜػّٕيبتي اػت و ٝثٙٔ ٝظٛس ثٟشٜثشداسي اص اًالػبت اص ًشيك ػبٔب٘ٞ ٝبي ثٓٞ ٝ
پيٛػت ٚ ٝصيشػبخت يىپبسچ ٝآٖٞب ،ثب اػتفبد ٜاص ػّٓ اِىتش٘ٚيه ؿىُ ٌشفت ٝاػت .ثؼوي
ٚلتٞب فشأٛؽ ٔيوٙيٓ و ٝفوبي ػبيجش تب چ ٝحذ تبصٌي داسد .دس ػبَ ٚ ،8797صاست دفبع
آٔشيىب تحت پشٚط ARPANET ٜؿشٚع ث ٝاتلبَ ٔحذٚد چٙذ سايب٘ ٝوشد  ٚدس ػبَ
 8790وذٞبي تجبدَ داد (TCP/IP) ٜايزبد ؿذ٘ذ تب يه ايٙتش٘ت اِٚي ٝسا و ٝلبدس ثٝ
ٔجبدِ ٝثؼتٞٝبي اًالػبت ديزيتبَ ثبؿذ ،تـىيُ دٙٞذ .ػبٔب٘٘ ٝبْ دأ ٝٙآدسعٞبي
ايٙتش٘تي دس ػبَ  8710سا ٜا٘ذاصي ؿذ  ٚاِٚيٗ ٚيشٚعٞبي سايب٘ ٝاي دس حذٚد ٕٞبٖ صٔبٖ
ثٚ ٝرٛد آٔذ٘ذ .ؿجى ٝرٟب٘ي ) (World Wide Webدس ػبَ  8717آغبص ث ٝوبس وشد.
ٔؼشٚفتشيٗ ٔٛتٛس رؼتز ،ٛيؼٙي ٌ ،ٌُٛدس ػبَ 8771تبػيغ ؿذ .دس اٚخش د8773 ٝٞ
ؿشوتٞبي تزبسي اػتفبد ٜاص فٙبٚسي رذيذ سا آغبص وشد٘ذ تب تِٛيذ  ٚفشٚؽ سا دس
ص٘زيشٜٞبي پيچيذ ٜتبٔيٗ رٟب٘ي تغييش دٙٞذ .دايش٠إِؼبسف ٔٙجغ ثبص ٚيىيپذيب دس ػبَ 0338
آغبص ث ٝوبس وشد " ٚپشداصؽ اثشي" ،وً ٝي آٖ ؿشوتٞب  ٚافشاد ٔيتٛا٘ٙذ دادٜٞب ٚ
٘شْافضاسٞبيـبٖ سا دس ٚة رخيش ٜوٙٙذ ،تٟٙب ٕٞيٗ اٚاخش ثٚ ٝرٛد آٔذٜا٘ذ .ؿشوت اختلبف
اػبٔي  ٚؿٕبسٜٞب دس ايٙتش٘ت ( )ICANNدس ػبَ  8771ثٚ ٝرٛد آٔذ  ٚدِٚت آٔشيىب تٟٙب
اص د ٜػبَ پيؾ تٛػؼً ٝشحٞبي ّٔي رذي ثشاي أٙيت ػبيجشي سا آغبص وشد ٜاػت .دس ػبَ
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 ،8770تٟٙب يه ٔيّي ٖٛوبسثش ايٙتش٘ت ٚرٛد داؿت ً ٚي  80ػبَ ايٗ سلٓ ث ٝيه ٔيّيبسد
سػيذ.
فوبي ػبيجش سا ٔيتٛاٖ ث ٝكٛست اليٞٝبي صيبدي اص فؼبِيتٞب تلٛس وشد ،أب ثشداؿت ػبدٜ
 ٚاِٚي ٝآٖ سا ث ٝكٛست يه سطيٓ ٔشوت ٔٙحلش ث ٝفشد اص خلٛكيبت فيضيىي ٔ ٚزبصي ثٝ
تلٛيش ٔيوـذ .الي ٝصيشػبخت فيضيىي اص لٛا٘يٗ التلبدي ٔٙبثغ سليت  ٚافضايؾ ٞضيٞٝٙبي
رب٘جي  ٚلٛا٘يٗ ػيبػي لذست ػبِي ٚ ٝوٙتشَ پيشٚي ٔيوٙذ .الئ ٝزبصي يب اًالػبتي ،اص
ٚيظٌي التلبدي "ثبصد ٜفضايٙذ٘ ٜؼجت ثٔ ٝميبع" ثشخٛسداس ثٛد ٚ ٜسػ ْٛػيبػي آٖ ثٝ
ٌٝ٘ٛاي اػت و ٝوٙتشَ لب٘٘ٛي سا ٔـىُ ٔيػبصد .اص حٛص ٜاًالػبتي ،وٞ ٝضيٞٝٙب دس آٖ
پبييٗ اػتٔ ،يتٛاٖ حٕالتي سا ػّي ٝحٛص ٜفيضيىي ،وٙٔ ٝبثغ آٖ وٕيبة ٌ ٚشاٖ ٞؼتٙذ،
ا٘زبْ داد .أب ثشػىغ ،وٙتشَ الي ٝفيضيىي ٔيتٛا٘ذ آحبس ػشصٔيٙي  ٚثشٖٔٚشصي ثش اليٝ
اًالػبتي داؿت ٝثبؿذ.
سفتبس لذست ػبيجشي ثش ٔزٕٛػٝاي اص ٔٙبثغ اػتٛاس اػت و ٝث ٝايزبد ،وٙتشَ  ٚا٘تمبَ
اًالػبت ثش اػبع اِىتش٘ٚيه  ٚسايب٘ٔ ٝشثٛى ٔيؿ٘ٛذ  -يؼٙي صيشػبخت ،ؿجىٞٝب٘ ،شْافضاس
ٟٔ ٚبست ا٘ؼب٘ي -ايٗ لذست يه ؿجى ٝػشاػشي اص سايب٘ٞ ٝبي ث ٓٞ ٝپيٛػت( ٝايٙتش٘ت)،
ٕٞچٙيٗ ؿجىٞٝبي داخّي (ايٙتشا٘ت) ،فٙبٚسيٞبي تّفٗ ٕٞشا ٚ ٜاستجبًبت ٔبٛٞاسٜاي سا
ؿبُٔ ٔيؿٛد .اٌش ثخٛاٞيٓ اص ثؼذ سفتبسي تؼشيف وٙيٓ ،لذست ػبيجشي ػجبست اػت اص
تٛا٘بيي وؼت ٘تبيذ ٌّٔٛة ثب اػتفبد ٜاص ٔٙبثغ اًالػبتي اِىتش٘ٚيىي دس حٛص ٜػبيجشيً .جك
يىي اص تؼبسيف ربٔغ ،لذست ػبيجشي يؼٙي تٛا٘بيي اػتفبد ٜاص فوبي ػبيجش ثشاي خّك
ٔضيتٞب  ٚتبحيش ثش سٚيذادٞبي ٔحييٞبي ػّٕيبتي ديٍش  ٚاثضاسٞبي لذست .لذست ػبيجشي
ٔي تٛا٘ذ ثشاي حل٘ َٛتبيذ ٌّٔٛة دس داخُ فوبي ػبيجش اػتفبد ٜؿٛد ،يب ٔيتٛا٘ذ اص
اثضاسٞبي ػبيجشي ثشاي وؼت ٘تبيذ ٌّٔٛة دس حٛصٜٞبي ديٍش خبسد اص فوبي ػبيجش اػتفبدٜ
وٙذ .ثٕٞ ٝيٗ ػيبق ،لذست دسيبيي ث ٝاػتفبد ٜاص ٔٙبثغ دس حٛص ٜدسيب ثشاي پيشٚصي دس
٘جشدٞبي دسيبيي ،وٙتشَ ٘مبى ثبصسػي وـتيشا٘ي ٘ظيش تٍٞٝٙب ٕ٘ ٚبيؾ حوٛس دس دسيبٞب
اتالق ٔي ؿٛد ،أب ٕٞچٙيٗ تٛا٘بيي اػتفبد ٜاص دسيبٞب ثشاي تبحيش ٌزاؿتٗ ثش ٘جشدٞب ،تزبست ٚ
افىبس دس خـىي سا ٘يض ؿبُٔ ٔيؿٛد.
دس ػبَ " ،8173آِفشد تبيش ٔبٞبٖ ]" [Alfred Thayer Mahanإٞيت لذست دسيبيي سا
دس صٔي ٝٙفٗآٚسيٞبي رذيذ ٔٛتٛس ثخبس ،صس ٚ ٜتٛحٞبي دٚسثشد ثشرؼت ٝػبخت .دس ػبَ
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" 8739تئٛدٚس سٚصِٚت" ٘يشٚي دسيبيي آةٞبي آصاد خٛد سا ث ٝؿىُ لبثُتٛرٟي ٌؼتشؽ
داد ٚ ٜآٖ سا ث ٝػشاػش رٟبٖ ٌؼيُ ٕ٘ٛد .پغ اص ٔؼشفي ٛٞاپيٕب دس ر ًٙرٟب٘ي ا،َٚ
٘ظبٔيبٖ ؿشٚع ث٘ ٝظشي ٝپشداصي دس ٔٛسد حٛص ٜلذست ٛٞايي  ٚلبثّيت آٖ ثشاي حّٕٝ
ٔؼتميٓ ثٔ ٝشوض حمُ ؿٟشي دؿٕٗ ثذ٘ ٖٚيبص ث ٝػجٛس استؾ اص ٔشصٞب وشد٘ذ.
ػشٔبيٌٝزاسيٞبي فشا٘ىّيٗ سٚصِٚت دس لذست ٛٞايي دس ر ًٙرٟب٘ي د ْٚحيبتي ثٛد .پغ
اص ػبخت ٔٛؿهٞبي لبسٜپيٕب ٔ ٚبٛٞاسٜٞبي ؿٙبػبيي ٔ ٚخبثشاتي دس د،8793 ٝٞ
٘ٛيؼٙذٌبٖ ؿشٚع ث٘ ٝظشيٝپشداصي دس ٔٛسد حٛصٔ ٜخلٛف لذست فوبيي ٕ٘ٛد٘ذ" .ربٖ اف
وٙذي" ثش٘بٔٝاي سا آغبص وشد تب اص پيـٍبٔي آٔشيىب دس فوب ٌٕٔئٗ ؿذ ٚ ٜيه ا٘ؼبٖ سا ثٝ
ٔب ٜثفشػتذ .دس ػبَ " ،0337ثبسان اٚثبٔب" خٛاػتبس يه پيـمذٔي ثضسي  ٚرذيذ دس صٔيٝٙ
لذست ػبيجشي ؿذ  ٚوـٛسٞبي ديٍش ٘يض ايٗ سٚي ٝسا پيؾ ٌشفتٝا٘ذ .ايٗ ٘ـبٖ ٔي دٞذ ثٝ
ٔحن ايٙى ٝتغييشات فٙبٚسا٘ ،ٝحٛصٜٞبي لذست سا تغييش ٔيدٙٞذ ،سٞجشاٖ ػيبػي ٘يض ثب آٖ
ٕٞشاٞي ٔيوٙٙذ.
حٛص ٜػبيجش اص ايٗ ٘ظش ٔٙحلش ث ٝفشد اػت ؤ ٝزبصي ٛ٘ ٚيٗ ثٛد ٚ ٜثٔ ٝشاتت ػشيغتش اص
ٔحييٞبي ديٍش دس ٔؼشم تغييشات فٙبٚسا٘ ٝاػت " .رغشافيبي فوبي ػبيجش ثؼيبس ٘بپبيذاستش
اص ٔحييٞبي ديٍش اػت .ربثزب وشدٖ وٜٞٛب  ٚدسيبٞب ٔـىُ اػت ،أب ثب فـشدٖ يه وّيذ
ٔيتٛاٖ ثخؾٞبيي اص فوبي ػبيجش سا خبٔٛؽ  ٚسٚؿٗ وشد!" ٌؼيُ وشدٖ اِىتشٖٞٚب ثٝ
ػشاػش رٟبٖ اسصاٖتش  ٚػشيغتش اص ربثزبيي وـتيٞبي ثضسي دس فٛاكُ ًٛال٘ي آٖ  ٓٞثب
اكٌىبن آة ؿٛس اػتٞ .ضيٞٝٙبي ػبخت ٛٞاپيٕبثشٞب ٘ ٚبٌٚبٖٞبي صيشدسيبييٛٔ ،ا٘غ
ػظيٕي سا ثشاي ٚسٚد وـٛسٞب ث ٝايٗ حٛص ٜايزبد ٔيوٙٙذ ٔ ٚب سا لبدس ٔيػبصد تب اص تؼّي
دسيبيي دْ ثض٘يٓ .ثب ايٙى ٝدصدي دسيبيي يه ٌضئ ٝٙحّي ثشاي ثبصيٍشاٖ غيشدِٚتي دس
ٔٙبًمي چ ٖٛتٍٞٝٙبي ػٔٛبِي ٔ ٚبالوب اػت ،وٙتشَ دسيبيي اص دػت ثبصيٍشاٖ غيشدِٚتي
خبسد اػت .دس ٔمبثُ ،ثًٛ ٝسيى ٝلجال روش ؿذٛٔ ،ا٘غ ٚسٚد ث ٝحٛص ٜػبيجش آٖلذس وٓ ٞؼتٙذ
و ٝثبصيٍشاٖ غيشدِٚتي  ٚدِٚتٞبي وٛچه ٘يض ٔيتٛا٘ٙذ ثب ٞضيٝٙاي پبييٗ ٘مؾ ثشرؼتٝاي
ايفب ٕ٘بيٙذ .ثش خالف دسيبٛٞ ،ا  ٚفوب" ،حٛص ٜػبيجش" دس ػٚ ٝيظٌي ثب ر ًٙصٔيٙي ٔـتشن
اػت .ايٗ ٚيظٌيٞب ػجبستٙذ اص تؼذاد ثبصيىٙبٖ ،آػبٖ ثٛدٖ ٚسٚد ٚ ،ؿب٘غ اختفب .ثب ايٙىٝ
وـٛسٞبي ٔؼذٚدي ثش سٚي صٔيٗ اػتؼذاد ثيـتشي ٘ؼجت ث ٝديٍشاٖ داس٘ذ أب تؼّئ ،ؼيبسي
٘يؼت و ٝدس ايٗ حٛص ٜث ٝػبدٌي ثتٛاٖ ا٘ذاصٌ ٜشفت .كحجت اص تؼّي دس فوبي ػبيجش ٘يض
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ثًٛ ٝسيى ٝدس ٔٛسد لذستٞبي دسيبيي ٛٞ ٚايي سايذ اػت ،ثئؼٙبػت .حتي اٌش چٙيٗ
چيضي ٚرٛد  ٓٞداؿت ٝثبؿذٚ ،اثؼتٍي ث ٝػبٔب٘ٞ ٝبي ػبيجشي پيچيذ ٜثشاي پـتيجب٘ي اص
فؼبِيتٞبي ٘ظبٔي  ٚالتلبدي٘ ،مبى هؼف رذيذي سا دس وـٛسٞبي ثضسي ثٚ ٝرٛد ٔيآٚسد
ؤ ٝيتٛا٘ٙذ ٔٛسد ثٟشٜثشداسي ثبصيٍشاٖ غيش دِٚتي ٚالغ ؿ٘ٛذ.
ٔٙبلـ ٝدس حٛص ٜػبيجش يب "ر ًٙػبيجشي" ٘يض ثب رٞ ًٙبي ٔؼٕٔ َٛتفبٚت اػت .دس رٟبٖ
فيضيىي ،دػت حىٔٛتٞب دس اػتفبد ٜاص ٘يش ٚدس ٔميبع ٚػيغ تمشيجب ثبص اػت ،وـٛس ٔذافغ
ؿٙبخت وبُٔ اص ػٛاسم داسد ٚ ،حٕالت دس ٘تيز ٝفشػبيؾ يب خؼتٍي پبيبٖ ٔييبثٙذٙٔ .بثغ
 ٚتحشنٞ ،ش دٞ ٚضيٝٙثش ٞؼتٙذ .أب دس د٘يبي ٔزبصي ،ثبصيٍشاٖ ٔتٛٙع ٌ ٚبٞب ٘بؿٙبع
ٞؼتٙذ ،فبكّ ٝفيضيىي ثيإٞيت اػت ٚ ،يه تٟبرٓ ٔزبصي تمشيجب ثذٞ ٖٚضي ٝٙتٕبْ
ٔيؿٛد  .اص آ٘زب و ٝايٙتش٘ت ثيـتش ثشاي ساحتي اػتفبدً ٜشاحي ؿذ ٜثٛد تب أٙيت ،دس حبَ
حبهش تٟبرٓ ثش دفبع ٔضيت داسدً .شف ثضسٌتش تٛا٘بيي ٔحذٚدي دس خّغ ػالح يب ٘بثٛدي
دؿٕٗ ،اؿغبَ ػشصٔيٗ ،يب اػتفبدٛٔ ٜحش اص ػالحٞبي ساٞجشدي داسد .اثٟبْ دس تٕبٔي رٙجٞٝب
ٚرٛد داسد ٞ ٚشد ٔ ٚشد سا تمٛيت ٔيوٙذ .افضٍ٘ٚي ،ا٘ؼٌبف  ٚثبصػبصي ػشيغِٛٔ ،فٞٝبي
حيبتي دفبع ٞؼتٙذ .ثًٛ ٝسيى ٝيه وبسؿٙبع ػٛٙاٖ وشد ٜاػت ،تالؽ ثشاي ا٘تمبَ ٔفبٞيٓ
ػيبػي اص ؿىُٞبي ديٍش ر ٝ٘ ًٙتٟٙب ٘بوبْ خٛاٞذ ٔب٘ذ ،ثّى ٝدس ثش٘بٔٝسيضي  ٚػيبػت
اخالَ ايزبد خٛاٞذ وشد .
لذست ػبيجشي ثؼيبسي اص حٛصٜٞبي ديٍش  -اص ر ًٙتب تزبست  -سا تحت تبحيش لشاس ٔيدٞذ.
ٕٞبٌ٘ٛس و ٝدس ٔٛسد لذست دسيبيي ٔيتٛاٖ لذست دسيبيي دس اليب٘ٛعٞب سا اص لذست دسيبيي
دس خـىي ٔتٕبيض ػبخت ،دس ٔٛسد لذست ػبيجشي  ٓٞدٛ٘ ٚع لذست "داخُ فوبي ػبيجشي"
" ٚثيش ٖٚفوبي ػبيجشي" لبثُ تٕبيض ٞؼتٙذ .ث ٝػٛٙاٖ ٔخبَٛٞ ،اپيٕبي ٔؼتمش دس ٘بٚ
ٛٞاپيٕبثش ٔيتٛا٘ذ دس ٘جشدٞبي خـىي ؿشوت وٙذ؛ دس ٘تيز ٝوبسآيي ٘ؼُ رذيذ وـتيٞبي
وب٘تيٙشثش تزبست  ٚثبصسٌب٘ي ٔيتٛا٘ٙذ سؿذ وٙٙذ؛  ٚلذست ٘شْ يه وـٛس ٔيتٛا٘ذ ثب ؿشوت
ايٗ وـتيٞب دس ٔبٔٛسيتٞبي ثـشدٚػتب٘ ٝافضايؾ يبثذ.
دس داخُ حٛص ٜػبيجش اثضاس اًالػبتي ٔيتٛا٘ٙذ ثشاي تِٛيذ لذست ٘شْ اص ًشيك تذٚيٗ
دػتٛسوبس ،رزة يب تشغيت ث ٝوبس س٘ٚذ .ثشاي ٕ٘ ،ٝ٘ٛتشغيت ربٔؼ ٝثش٘بٔٛ٘ٝيؼبٖ ثش٘بٔٞٝبي
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ٔتٗ ثبص ) (open sourceثشاي اتخبر يه اػتب٘ذاسد رذيذ ٔخبِي اص يه ٞذف ٘شْ دس داخُ
فوبي ػبيجش اػت.
ٔٙبثغ ػبيجشي ٕٞچٙيٗ ٔيتٛا٘ٙذ دس داخُ فوبي ػبيجش لذست ػخت تِٛيذ وٙٙذ .ثشاي ٔخبَ،
ثبصيٍشاٖ دِٚتي يب غيشدِٚتي ٔيتٛا٘ٙذ ثب اػتفبد ٜاص "ثبت٘تٞبي" ٔشوت اص كذٞب ٞضاس
وبٔپيٛتش آِٛد( ٜيب ثيـتش) يه حّٕ ٝا٘ىبس ػشٚيغ تٛصيغ ؿذ ٜسا ػبصٔب٘ذٞي وٙٙذ ،ثٝ
ًٛسيى ٝػبٔب٘ ٝايٙتش٘ت يه ؿشوت يب وـٛس سا صيش حٌّٕ ٝشفت ٚ ٝآٖ سا اص وبس ثيب٘ذاصد .
ػبصٔبٖ دادٖ يه ثبت٘ت ثب ٘فٛر دادٖ يه ٚيشٚع ث ٝسايب٘ٞ ٝبي ثذٔ ٖٚحبفظ وبس ٘ؼجتب
ػبدٜاي اػت  ٚثب چٙذ كذ دالس ٔيتٛاٖ ثًٛ ٝس غيشلب٘٘ٛي ثبت٘تٞب سا دس ايٙتش٘ت وشايٝ
وشد .ثؼوي ٚلتٞب تجٟىبساٖ ثب ٞذف اخبري ث ٝايٗ وبس ٔجبدست ٔيٚسص٘ذ.
ٔٛاسد ديٍش ٔيتٛا٘ذ "ٞىتيٛيؼتٞب" سا ؿبُٔ ؿٛدٞ .ىتيٛيؼتٞب ٘فٛرٌشا٘ي ٞؼتٙذ وٝ
اٍ٘يضٜٞبي ايذئِٛٛطيه داس٘ذ .ثشاي ٔخبَٞ ،ىشٞبي تبيٛا٘ي  ٚچيٙي ٔشتجب ػبيتٞبي يىذيٍش
سا ٞه ٔيوٙٙذ .دس ػبَ  ،0339اػت٘ٛي دچبس يه حّٕ" ٝا٘ىبس ػشٚيغ تٛصيغؿذ "ٜؿذ.
ايٗ حّٕ ٝثٞ" ٝىشٞبي ٔيٟٗپشػت" سٚػي ٘ؼجت داد ٜؿذ و ٝاص ثشداؿتٗ يبدثٛد ػشثبصاٖ
ؿٛسٚي ٔشثٛى ث ٝر ًٙرٟب٘ي د ْٚآصسدٜخبًش ؿذ ٜثٛد٘ذ .دس ػبَ  ،0331دسػت وٕي
پيؾ اص تٟبرٓ ٘يشٞٚبي سٚعٌ ،شرؼتبٖ ٔٛسد يه حّٕ ٝا٘ىبس ػشٚيغ لشاس ٌشفت وٝ
دػتشػي ث ٝايٙتش٘ت سا اص وبس ا٘ذاخت( .اٌشچ ٝدِٚت سٚػي ٝتىزيت ٔيوٙذِٚ ،ي ث٘ ٝظش
ٔيسػذ و ٝدس ٞش دٛٔ ٚسد دِٚت سٚػيٞ ٝىشٞب سا تـٛيك ث ٝايٗ وبس وشد ٜاػت).
ؿىُٞبي ديٍش لذست ػخت دس داخُ فوبي ػبيجش ؿبُٔ ربػبصي وذٞبي ٔخشة ثشاي
اخالَ دس ػبٔب٘ٞ ٝب يب ػشلت داساييٞبي اًالػبتي ٔيؿٛدٌ .شٜٞٚبي تجٟىبس ايٗ وبس سا
ثشاي ػٛد ا٘زبْ ٔيدٙٞذ ٚ ،حىٔٛتٞب ٕٔىٗ اػت آٖ سا ث ٝػٛٙاٖ ساٞي ثشاي افضايؾ
ٔٙبثغ التلبدي خٛد ا٘زبْ دٙٞذ .
اًالػبت ػبيجشي ٕٞچٙيٗ ٔيتٛا٘ٙذ دس فوبي ػبيجشي ٌشدؽ وٙٙذ تب ثٚ ٝػيّ ٝرزة
ؿٟش٘ٚذاٖ وـٛسٞبي ديٍش لذست ٘شْ ثٚ ٝرٛد ثيبٚس٘ذ .يه ثش٘بٔ ٝتجّيغبت ػيبػي دس
ايٙتش٘ت ٔخبِي ثشاي ايٗ ٔٛهٛع اػت .أب اًالػبت ػبيجشي ٕٞچٙيٗ ٔيتٛا٘ٙذ ث ٝيه ٔٙجغ
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لذست ػخت تجذيُ ؿ٘ٛذ ،ؤ ٝيتٛا٘ذ ث ٝاٞذاف فيضيىي دس يه وـٛس ديٍش كذٔٚ ٝاسد
وٙذ .ثشاي ٔخبَ ،ثيـتش كٙبيغ ٔذسٖ  ٚخذٔبت دِٚتي فشايٙذٞبيي داس٘ذ و ٝثب سايب٘ٞ ٝبي
ٔتلُ ث ٝػبٔب٘ٞ ٝبي وٙتشَ ٘ظبستي  ٚرٕغآٚسي دادٜٞب ( )SCADAپشداصؽ ٔيؿ٘ٛذ.
٘شْافضاس ٔخشثي و ٝث ٝايٗ ػبٔب٘ٞ ٝب ٚاسد ٔيؿٛدٔ ،يتٛا٘ذ ثشاي خبٔٛؽ وشدٖ فشايٙذي وٝ
آحبس وبٔال فيضيىي داسد ثش٘بٔٝسيضي ؿذ ٜثبؿذ .ثشاي ٔخبَ ،اٌش يه ٞىش يب يه حىٔٛت ثشق
يه ؿٟش ؿٕبِي ٔب٘ٙذ ؿيىبٌ ٛيب ٔؼى ٛسا دس ٚػي ٔب ٜفٛسي( ٝث )ٕٟٗلٌغ وٙذ ،خؼبست
ٚاسد ٜخيّي ثيـتش اص ثٕجبساٖ ايٗ ؿٟشٞب خٛاٞذ ثٛد .دس ثشخي تبػيؼبت ٘ظيش ثيٕبسػتبٖٞب،
ِٔٛذٞبي اهٌشاسي ٔي تٛا٘ٙذ دس كٛست لٌؼي ثشق اٚهبع سا ث ٝحبِت ا َٚثشٌشدا٘ٙذ ،أب ثش
آٔذٖ اص ػٟذ ٜخبٔٛؿيٞبي ٌؼتشدٜي ٌٔٙمٝاي ٔـىُتش خٛاٞذ ثٛد.
ٕٞچٙيٗ اثضاس فيضيىي ٔيتٛا٘ٙذ ٔٙبثؼي اص لذست ثبؿٙذ و ٝاص ًشيك آٖ ٔيؿٛد د٘يبي ػبيجش
سا ٞذف لشاس داد .ثشاي ٕ٘ٔ ،ٝ٘ٛؼيشيبة ٞب  ٚوبسٌضاسٞبي فيضيىي  ٚوبثُٞبي فيجش ٘ٛسي
ٔٙتمُوٙٙذ ٜاِىتشٖٞٚبي ايٙتش٘تٛٔ ،لؼيتٞبي رغشافيبيي دس داخُ لّٕشٞٚبي حىٔٛتي
داس٘ذ  ٚؿشوتٞبي ٌشدا٘ٙذ ٚ ٜاػتفبد ٜوٙٙذ ٜايٙتش٘ت تبثغ لٛا٘يٗ آٖ حىٔٛتٞب ٞؼتٙذ .
حىٔٛتٞب ٔيتٛا٘ٙذ ارجبس ٔبدي ثش ؿشوتٞب  ٚافشاد اػٕبَ وٙٙذ .پيٍشد لب٘٘ٛي يب ٛٞسا ٚاداس
وشد آ٘چ ٝسا و ٝث ٝفشا٘ؼٔ ٝيفشػتذ وٙتشَ وٙذ ٔ ٌٌُٛ ٚزجٛس ؿذ ادثيبت هذ يٟٛد سا اص
رؼتزٞٛبي إِٓبٖ حزف وٙذ .اٌشچ ٝدس وـٛس ٔحُ ايٗ ؿشوتٞب ،يؼٙي آٔشيىب" ،دفبع اص
آصادي ثيبٖ" ؿؼبس سايذ ثٛد ،أب ص٘ذاٖ ،رشيٕ ٚ ،ٝوٛتب ٜوشدٖ دػت آٖٞب اص ايٗ ثبصاسٞبي
ٔ ٟٓتبٚا٘ي ثٛد و ٝدس كٛست ػذْ ثشآٚسدٖ ايٗ خٛاػتٞٝب ثبيذ ثپشداص٘ذ .حىٔٛتٞب اص ًشيك
تٟذيذ فيضيىي ٚاػٌٞٝبيي چٞ ISPٖٛبٔ ،شٚسٌشٞبٛٔ ،تٛسٞبي رؼتزٚ ٚ ٛاػٌٞٝبي ٔبِي،
سفتبس سا دس ايٙتش٘ت وٙتشَ ٔيوٙٙذ.
دس ساثٌ ٝثب ػشٔبيٌٝزاسي دس ٔٙبثغ فيضيىي ثٚ ٝرٛد آٚس٘ذ ٜلذست ٘شْ ،ثبيذ ٌفت وٝ
حىٔٛتٞب ٔيتٛا٘ٙذ ثب ساٜا٘ذاصي وبسٌضاسٞب ٘ ٚشْافضاس ٚيظ ٜث ٓٞ ٝپيٕب٘بٖ دس وـٛسٞبي
ٔختّف وٕه وٙٙذ  ،پيبْٞبي خٛد سا ٔٙتـش ػبص٘ذ.
٘ىت ٝآخش ايٙى ،ٝاثضاسٞبي فيضيىي ٔيتٛا٘ٙذ ٞش دٙٔ ٚجغ لذست ػخت ٘ ٚشْ سا فشإ٘ ٓٞبيٙذ
ؤ ٝيتٛا٘ٙذ ػّي ٝايٙتش٘ت ث ٝوبس س٘ٚذ .الي ٝاًالػبت ػبيجشي ثش سٚي يه صيشػبخت

11

فيضيىي لشاس داسد و ٝدس ٔمبثُ حّٕٔ ٝؼتميٓ ٘ظبٔي يب خشاثىبسي اص ػٛي حىٔٛتٞب يب
ثبصيٍشاٖ غيشدِٚتي ٘ظيش رٙبيتىبساٖ  ٚتشٚسيؼتٞب آػيتپزيش اػت .وبسٌضاسٞب ٔيتٛا٘ٙذ
ٔٙفزش ؿ٘ٛذ  ٚوبثُٞب ٔيتٛا٘ٙذ لٌغ ٌشد٘ذ ٚ .دس حٛص ٜلذست ٘شْ ،ثبصيٍشاٖ غيشدِٚتي ٚ
ٞNGOب ٔيتٛا٘ٙذ ثب تشتيت دادٖ تظبٞشاتٞبي فيضيىي ،ؿشوتٞب ( ٚحىٔٛتٞبيي) سا وٝ
ث ٝصػٓ آٖٞب اص ايٙتش٘ت ػٛءاػتفبدٔ ٜيوٙٙذ ،سػٛا ٕ٘بيٙذ .ث ٝػٛٙاٖ ٔخبَ ،دس ػبَ 0339
تظبٞش وٙٙذٌبٖ دس ٚاؿٍٙتٗ ػّي ٝيب ٚ ٛٞؿشوتٞبي ديٍشي و ٝاػبٔي فؼبالٖ چيٙي سا
اسائ ٝوشد ٚ ٜث ٝدػتٍيشي آٖٞب اص ػٛي دِٚت چيٗ ٔٙتٟي ؿذ ٜثٛد٘ذ ،دػت ث ٝساٞپيٕبيي
صد٘ذ.
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