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МУҚАДДИМА   

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Амнияти иттилоотӣ дар замони муосир 

шарти калидии таъмини амният дар сатҳи миллӣ ба ҳисоб меравад, зеро 

таҳдиду хатарҳои мавҷудаи хислати иттилоотидошта дар айни замон омили 

бесуботкунандаи ҷомеа, унсури марказии муборизаҳои сиёсӣ, василаҳои 

асосии расидан ба мақсад ва аз ҳама бадтар заъифгардонандаи пояҳои 

давлатдорӣ мебошанд. Дар шароити имрӯза ҳифзи суботи сиёсӣ ва таъмини 

сулҳу ваҳдат аз он вобастааст, ки вазъи амнияти иттилоотии мамлакат дар 

кадом дараҷа қарор дорад ва иқтидори муҳофизавии он то кадом сатҳ қодир 

аст, ки таҳдиду хатарҳои навро безарар гардонад. Ҷумҳурии Тоҷикистон низ 

дар марҳилаи кунунии давлатдорӣ ба амнияти иттилоотии комил ниёзмандии 

бештар дорад. Марҳила ба марҳила ҷомеаи Тоҷикистон бо таҳдиду хатарҳое 

рӯ ба рӯ гардида истодааст, ки аксари онҳо дар фазои иттилоотии мамлакат 

пайдо мешаванд. Дар муқобили Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ намудани 

ҷангҳои иттилоотию идеологӣ, аз ҷониби давлатҳо ва созмонҳои 

экстремистию террористӣ паҳн намудани ҳар гуна иттилооти носаҳеҳ ва 

иғвобарангез, тавассути таблиғот ва ташвиқоти идеологияи радикалӣ ҷалби 

ҷавонон ба сафи созмонҳои манъшуда, бештар намудани радикализатсияи 

ҷомеа ва монанди инҳо таҳдиду хатарҳое мебошанд, ки ба амнияти миллии 

мамлакат мустақиман таъсири манфӣ мерасонанд. Дар чунин шароити ҳассос 

зарурати пайдо намудани роҳу усулҳои таъмини амнияти иттилоотӣ, ҳифзи 

фазои иттилоотии ҷомеа аз ҳар гуна таҳдиду хатарҳо, пешгирӣ намудани 

оқибатҳои манфии зуҳуроти ифротгароӣ ва тундгароӣ, баланд бардоштани 

маърифати иттилоотии ҷомеа, бахусус дар онҳо ташаккул додани тафаккури 

танқидӣ масъалаҳое мебошанд, ки таҳқиқи ҳамаҷонибаи ин мавзуъро хеле 

мубрам мегардонанд. Ҳарчанд ин мавзуъ аз ҷониби олимони ватанӣ дар 

доираи рисолаҳои илмӣ таҳқиқ гардида бошад ҳам, дигаргуниҳои иттилоотию 

технологии замони муосир, суръати баланди интиқоли иттилоот ва бахусус 

бештар шудани иттилооти харобиовар тақозои онро менамояд, ки ин масъала 

ба таври доимӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шавад. Ба таври мушаххас 
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мубрамии мавзуи таҳқиқотро бо мавҷудияти масъалаҳои зерин асоснок 

намудан мумкин аст: 

Якум, дар муқобили Ҷумҳурии Тоҷикистон тӯли чанд соли охир 

ҷангҳои иттилоотӣ сурат гирифта истодааст. Воқеаву ҳодисаҳое, ки дар марзи 

Тоҷикистону Қирғизистон рух доданд, дар пайи худ ҷанги иттилоотии 

густурдаеро фаро гирифтанд. Ҷумҳурии Қирғизистон ва ниҳодҳои давлатию 

ғайридавлатии ин мамлакат бо истифода аз ҳамаи имкониятҳои мавҷуда дар 

фазои маҷозии интернет ба бадгуӣ, туҳмату буҳтон ва аз ҳама бадтар 

Тоҷикистонро ба мамлакати таҷовуpгар монанд намуданд. Ҳол он ки воқеият 

куллан баръакс буд. Дар чунин шароит ҳимояи афкори ҷамъиятӣ, коҳиш 

додани таъсири манфии иттилооти носаҳеҳ, ҳифзи манфиатҳои давлату 

миллат масъалаҳои муҳимтарини таъмини амнияти иттилоотии мамлакатро 

ташкил медиҳад.     

Дуюм, дар фазои иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби 

созмонҳои экстремистию террористӣ ҳамарӯза ғояҳои тундгароӣ ва 

ифротгароӣ паҳн карда мешаванд. Тарғибу ташвиқи чунин ғояҳо ба сохтори 

конститутсионии давлат, суботи сиёсӣ ва амнияти миллӣ таҳдид менамоянд. 

Тӯли чанд соли охир ташкилотҳои террористӣ ба афкори ҷавонон ва 

муҳоҷирони меҳнатии тоҷик таъсири манфӣ расонида, қисме аз онҳоро ба 

сафҳои худ шомил сохтанд. Ташкилоти террористии “Давлати исломӣ” зиёда 

аз 2 ҳазор шаҳрвандони Тоҷикистонро бо роҳи мағзшӯӣ ба сафҳои худ ҷалб 

намуда, равонаи Сурия ва Ироқ намуда буд. Ташкилоти экстремистию 

террористии “Ҳизби наҳзати исломӣ”, “Гурӯҳи 24” ва “Паймони миллии 

Тоҷикистон” ҳамарӯза тавассути шабакаи интернет дар муқобили Тоҷикистон 

муборизаи иттилоотӣ анҷом медиҳад. Саркардагон, ҷонибдорон ва фаъолони 

созмонҳои мазкур ҳамарӯза ба воситаи роҳандозӣ намудани ҷангҳои 

иттилоотӣ кӯшиш намуда истодаанд, ки ҷомеаи Тоҷикистонро ноором созанд 

ва ҳатто мардумро ошкоро ба инқилоб ва тазоҳурот даъват менамоянд.      

Сеюм, ҷиҳати таъмини амнияти иттилоотии мамлакат Тоҷикистонро 

зарур аст, ки ба масъалаи рушди инфрасохтори иттилоотии мамлакат низ 
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диққат диҳад. Зеро дар сатҳи зарурӣ ташаккул ёфтани низоми амнияти 

иттилоотӣ аз ҳалли масъалаҳои мазкур вобастагии зиёд дорад. Гузашта аз ин, 

Тоҷикистон ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз равандҳои 

иттилоотии глобалӣ дар канор буда наметавонад. Минбаъд дар шароити 

ватанӣ сохта ба истифода додани василаҳои иттилоотии Тоҷикистон, беҳтар 

намудани механизмҳои иттилоърасонӣ ва зери назорати давлату ҳукумат 

қарор додани коркард ва интиқоли иттилоот имкон медиҳад, ки фазои 

иттилоотии мамлакат то андозае ҳимоя карда шавад. Дар ин самт ташаккул 

додани ҷомеаи иттилоотӣ, рушди ҳукумати электронӣ ва умуман баланд 

бардоштани имкониятҳои иттилоотию иртиботии давлат ва ҷомеа тақозои 

давру замон мебошад. Давлатҳое, ки дар ин самт муваффақият доранд, 

тавонистаанд, ки амнияти иттилоотӣ ва амнияти миллии худро дар сатҳи 

зарурӣ таъмин намоянд. 

Чорум, дар шароити афзоиш ёфтани интиқоли иттилоот яке аз 

масъалаҳои муҳимро ташаккули фарҳанги нави иттилоотӣ ташкил медиҳад. 

Зеро дар аксар маврид ҳуҷумҳои иттилоотӣ ба нафароне таъсиргузоранд, ки 

тафаккури танқидӣ надоранд ва иттилооти саҳеҳро аз носаҳеҳ фарқ 

намекунанд. Дар ин раванд таъсири идеологияи ғайр, бахусус идеологияи 

радикалӣ, паҳн гардидани фарҳанги бегона, дар сатҳи зарурӣ таъсиргузор 

набудани васоити ахбори оммаи ватанӣ, радикализатсияи ҷомеа метавонад 

бамаротиб зиёд шавад. Тағйирёбии босуръати фазои иттилоотии ҷомеа, 

ташаккули ҷомеаи иттилоотӣ ва бештар шудани василаҳои хабаррасонӣ 

тақозои онро менамояд, ки муносибати одамон низ ба сарчашмаҳои иттилоотӣ 

тағйир дода шавад.  

Масъалаҳои болозикр ва дарёфти роҳу усулҳои ҳалли онҳо таҳқиқи 

доимии амнияти иттилоотиро зарур мегардонад. Дар таҳқиқоти мазкур низ 

амнияти иттилоотӣ унсури муҳимтарини пойдории амнияти миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муаррифӣ гардида, ҷиҳати таъмини он пажӯҳишҳои илмӣ иқдоми 

саривақтӣ дониста мешавад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то ба имрӯз бо 

мақсади таъмини амнияти иттилоотии мамлакат чораҳои зиёд андешида 
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шудаанд. Қабули қонунҳо, санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва ҳуҷҷатҳои сиёсию 

давлатӣ ба масъалаҳои гуногуни амнияти иттилоотӣ бахшида шудаанд. Аммо 

бо назардошти тағйирёбии вазъи сиёсию иттилоотии ҷомеа бознигарӣ 

намудану таҷдиди назар кардани онҳо зарур мебошад. Чунин дигаргуниҳо 

танҳо дар заминаи пажӯҳишҳои илмӣ метавонанд асоснок гарданд. Ин ва 

дигар масъалаҳои марбут ба таъмини амнияти иттилоотии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҳқиқи ин мавзуъро мубрам мегардонанд.      

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Дар доираҳои илмии мамлакат 

масъалаи бо омӯзиши амнияти иттилоотӣ алоқаманд то ибтидои асри XXI 

мавзуи таҳқиқоти амиқи илмӣ ҳисобида намешуд, ҳарчанд ки нишонаҳои 

таҳдидҳои иттилоотӣ дар оғози касби истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба чашм мерасид. Солҳои охир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

омӯзиши масъалаи амнияти иттилоотӣ диққати зиёд дода мешавад, бинобар ин 

ба таври васеъ омӯхтани он ва таҳлили самтҳои асосии он зарур ҳисобида 

мешавад. Ҳангоми омӯзиши мавзуи таҳқиқшаванда муаллиф аз мақолаҳои 

олимон, аз рисолаҳои номзадию докторӣ ва китобҳои олимони ватанӣ ва 

хориҷӣ истифода намудааст.  

Адабиёти илмии дар ин самт таҳиягардидаро шартан ба чор гурӯҳ ҷудо 

намудан мумкин аст.                   

Ба гурӯҳи аввал осори олимоне дохил мешаванд, ки ба пажӯҳиши 

масъалаҳои гуногуни амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон машғул 

шудаанд. Муайян намудани сатҳи омӯзиши ин масъала дар мисоли Ҷумҳурии 

Тоҷикистон нишон медиҳад, ки дар ин самт аслан олимони ватанӣ саҳми 

бештар доранд. Чунончӣ дар асарҳои илмию таҳқиқотии А.Н. Маҳмадов
1
, Г.Н. 

                                           
1
Махмадов, А.Н. Безопасность как феномен социальной системы (Опыт социально-политического анализа. 

[Текст]/А.Н. Махмадов, Ш.А. Раджабов. Душанбе, 2007; Ҳамон муаллиф. Стратегия национальной 

безопасности Республики Таджикистан (Инициативный проект) [Текст]/ А.Н. Махмадов, Т.Дж. Юнусов - 

Душанбе, 2000; Ҳамон муаллиф. Киберҷиноятҳо ҳамчун зуҳуроти кибертерроризм: моҳият ва хусусиятҳои 

навини онҳо // Ахбори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови АИ ҶТ. 

[Матн]/ А.Н. Муҳаммад–2017. –№3-1. –С.56-61; Нақш ва мавқеи интернет дар сиёсат // Паёми Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон. [Матн]/ А.Н. Муҳаммад –2014. –Қ.1. –№3-8 (150). –С.132-136; Ҳамон муаллиф. 

Муҳаммад, А.Н. Сиёсатшиносӣ [Матн] / А.Н. Муҳаммад, М.У. Хидирзода, Х.Қ. Сафарализода. Душанбе: 

Паёми ошно, 2018. - с.393; Ҳамон муаллиф.Консепсияи амнияти миллӣ ва баъзе хусусиятҳои хоси он // 

Ахбороти АИ ЧТ. Силсилаи: фалсафа ва ҳуқуқшинос.[Матн]/А.Н. Муҳаммад -Душанбе, 2007. №1,2; Ҳамон 
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муаллиф. Амният: ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва пешомади инкишофи онҳо // Тоҷикистон: масъалахои сиёсӣ 

ва пешомади рушди онҳо: маводи конференсияи ҷумҳуриявӣ (17-18 октябри с.2007). [Матн]/А.Н. Муҳаммад 

- Душанбе, 2007.  
1
Зокиров,  Г.Н. Сиёсатшиносӣ. [Матн]/ Г.Н. Зокиров - Душанбе: «ЭР-граф», 2010. -520 с.;Ҳамон муаллиф. 

Национальные интересы Таджикистана. [Текст]/ Г.Н. Зокиров. -Душанбе «Гули мурод», 1997.4-6 (2);Ҳамон 

муаллиф. Истиқлолияти сиёсӣ. [Матн] / Г.Н. Зокиров.-Душанбе: Деваштич, 2006; Ҳамон муаллиф. 

Терроризм. [Матн]/ Г.Н. Зокиров. Хумо, - Душанбе, 2004 - С.154. 4. (на тадж яз).      
2
 Сайидзода, З. Таджикистан: информационный ресурс, внешняя политика, имидж государства. [Текст]/З. 

Сайидзода, Ф. Саидов– Душанбе, 2008. – 71 с. 
3
 Махмадов, П.А. Политическая коммуникация в Интернете: потенциальные возможности и риски. [Текст] / 

П.А. Махмадов // Известия Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова АН РТ. – 

Душанбе, 2015. – № 4; Ҳамон муаллиф. Роль СМИ в реализации государственной политики в области 

политической коммуникации. [Текст] / П.А.Махмадов //Известия Института философии, политологии и 

права им. А. Баховаддинова АН РТ. – Душанбе, 2016. № 1;Ҳамон муаллиф. Проблемы экстремизма в 

виртуальном пространстве Центральной Азии. [Текст]/ П.А.Махмадов, А.Н. Мухаммад // Евразийский 

юридический журнал. – 2016. – № 5 (96); Ҳамон муаллиф. Некоторые особенности информационной 

безопасности в системе национальных интересов. [Текст] / П.А.Махмадов // Вестник Таджикского нац. 

университета. – Душанбе: Сино 2012. 
4
 Саидов, Х.С. Дипломатия, границы, безопасность, сотрудничество. [Текст] / Х.С. Саидов // Вестник 

Российско-Таджикского (Славянского) университета. – 2015. – Т. 1. – № 3 (50). – С.174-180. 
5
Додихудоева, Л. Защита внутренних и внешних сферах безопасности человека. [Текст] / 

Л.Додихудоева//Таджикистан и современный мир №2. - 2003. – 129-134. 
6
Ибодов, А.Х. Информационная безопасность: новые вызовы и угрозы в процессе перехода к 

информационному обществу (на материалах Республики Таджикистан) [Текст]/ дисс…на соиск. к.п.н.  

А.Х.Ибодов г. Душанбе, 2015. - 151с.     
7
Абдуджалилов, А. Правовое регулирование электронной коммерции в глобальной сети Интернет 

законодательством Республики Таджикистан[Текст] / автореф. дис. … канд. юрид. наук. 12.00.03 / 

Абдуджалилов Абдуджабар; [Место защиты: Тадж. гос. нац. ун-т]. - Душанбе, 2009. - 23 с. 
8
Коваленко, Г.В. Ферганский фактор как проблема безопасности Центральной Евразии. [Текст]/ Г.В. 

Коваленко//Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Международные отношения. – 2014. 

– №4. – С.103-111; Ҳамон муаллиф.Терроризм, религиозный экстремизм и сепаратизм в Ферганской долине 

как проявление нетрадиционных угроз в регионе Центральной Азии. [Текст]/ Г.В. Коваленко// Вестник 

Российско-Таджикского (Славянского) университета. – 2014. – Т. 1. – № 1 (44).  
9
Раҷабов, С.Б. Становление и развитие системы безопасности Республики Таджикистан в условиях 

государственной независимости. [Текст] / дисс. ... канд. полит. наук: 23.00.02 / Раджабов Сафар 

Бобохонович; [Место защиты: Тадж. нац. ун-т]. - Душанбе, 2015. - 160 с. 
10

 Меликов, У. Иттилоот дар интернет: танзими хуқуқӣ. [Матн]/ У. Меликов. «Эр-граф». Душанбе - 2011. 

104 с.      
11

 Саидов, Ф. Таджикистан: информационный ресурс, внешняя политика, имидж государства. [Текст]/ 

Ф.Саидов – Душанбе, 2008. - 71 с.  
12

 Холикназар, Х. Таджикистан – ШОС: стабильность и процветание. [Текст]/ Х.Холикназар– Душанбе: 

ЦСИ при Президенте РТ, 2014. - 249 с. 
13

 Латифов, Дж.Л. Превентивные меры по предотвращению подрывных действий электронных средств 

массовой информации. [Текст] / Дж.Л.Латифов  Вестник ТНУ. 2019. №3. – С.239-245.     
14

 Сафиев, К.И. Роль информационных технологий в современном терроризме. [Текст]/ К.Сафиев //Вестник 

Таджикского нац. университета. – Душанбе: Сино, 2012 - С 54-58; Ҳамон муаллиф. Информационная 

безопасность Республики Таджикистан в контексте современного политического процесса: сущность и 

приоритеты ее обеспечения. [Текст] / дисс. канд. полит. н.  К.И. Сафиев. –Душанбе, 2014. – 147 с.                        
15

 Маджидзода, Д.З. Противодействие терроризму и экстремизму. [Текст]/Д.З. Маджидзода. Душанбе, 2016. 

255 с. 
16

 Абдулхаков, М.М. Защита национальных интересов как фактор развития государственности. [Текст]/ / 

Автореф. дисс…на соиск. к.п.н. М.М. Абдулхаков-Душанбе, 2006. - 20 с.     
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иттилоотӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти омилҳои гуногун таҳлилу 

баррасӣ шудаанд.    

Дар монографияи худ П.А. Маҳмадов мавзӯи амнияти иттилоотӣ дар 

низоми коммуникатсияи сиёсӣ: ҳолат ва афзалиятҳои таъминотро мавриди 

таҳқиқ ва омӯзиш қарор додааст. Асари дигари П.А.Маҳмадов дар 

ҳаммуалифӣ бо А.Х. Ибодзода ба баррасии масъалаи амнияти иттилоотӣ дар 

низоми муносибатҳои байналхалқӣ (таҷрибаи Тоҷикистон) бахшида шудааст. 

А.Н.Муҳаммад, М.М. Абдулҳақов ва С.Б. Раҷабов дар асарҳои худ 

нисбат ба мавзуи таъмини амният ва манфиатҳои миллии мамлакат диққати 

махсус зоҳир намудаанд.        

Г. Зокиров методҳои умумии таъмини амниятро дар самти иттилоот ба 

гурӯҳҳои ҳуқуқӣ ва ташкилию техникӣ ва иқтисодӣ тақсим намуда, зарур 

меҳисобад, ки методҳои таъмини амнияти иттилоотиро бо мақсади ҳимояи 

манфиатҳои миллӣ таҷдиди назар кард.      

Масъалаи амнияти иттилоотӣ ва киберҷиноятҳо, аз ҷумла 

кибертерроризм, киберэкстремизм, тарғибу ташвиқи ғояҳои террористию 

ифротгароӣ бо истифода аз шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳуҷумҳои иттилоотиро 

профессор А.Н. Муҳаммад дар таҳқиқоти худ баррасӣ намудааст
2
. 

Рисолаҳои илмии А.Х. Ибодзода ва Қ.И.Сафиев ба мавзуъҳои марбут 

ба ҷомеаи иттилоотӣ, ташаккули фазои ягонаи иттилоотӣ, рушди соҳаи 

хизматрасониҳои иттилоотӣ, таҳдидҳо ва чолишҳои муосири амнияти 

иттилоотӣ, вазъи амнияти иттилоотӣ дар Тоҷикистон ва хусусиятҳои он, 

нақши технологияҳои иттилоотӣ дар мубориза бо терроризми муосир ва 

ғайраҳо бахшида шудаанд.     

Дар асарҳои илмии Х.Холиқназар, У.Меликов, Ҳ.С. Саидов, 

З.Сайидзода, Ҷ.Л. Латифов, Д.З. Маҷидзода, Ф. Саидов, Г.В.Коваленко 

                                                                                                                                       
1
Ш. Ризоён Национальные интересы во внешней политике Республики Таджикистан. Монография [Текст] / 

Ризоён Ш. Душанбе - 2020. - С.321.           
2
 Муҳаммад, А.Н. Киберҷиноятҳо ҳамчун зуҳуроти кибертерроризм: моҳият ва хусусиятҳои навини онҳо. 

А.Н. Муҳаммад // Ахбори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови АИ ҶТ. –

2017. –№3-1. –С.56-61; Нақш ва мавқеи интернет дар сиёсат А.Н. Муҳаммад // Паёми Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. –2014. –Қ.1. –№3-8 (150). – С.132-136. 
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масъалаҳои «Тоҷикистон – СҲШ: рушд ва субот», «Иттилоот дар интернет: 

танзими хуқуқӣ», «Дипломатия, сарҳадҳо, амният, ҳамкорӣ», «Тоҷикистон: 

сарчашмаи иттилоотӣ, сиёсати хориҷӣ, обрӯи давлат», «Айнияти миллӣ дар 

равандҳои ҷаҳонишавии Осиёи Марказӣ», «Муқобилият алайҳи терроризм ва 

экстремизм», «Терроризм, ифротгароии динӣ ва сепаратизм дар водии 

Фарғона ҳамчун падидаи таҳдидҳои ғайрианъанавӣ дар минтақаи Осиёи 

Марказӣ» ба таври амиқ ва ҳамаҷониба мавриди таҳлил қарор дода шудаанд.              

Ба гурӯҳи дуюми сарчашмаҳо асарҳои илмию таҳқиқотие дохил 

мешаванд, ки дар онҳо зоҳиршавии таҳдиду хатарҳо, дурнамои таъмини 

амнияти иттилоотӣ, стратегияҳои навини амнияти иттилоотӣ, робитаи 

амнияти иттилоотӣ бо амнияти миллии кишвар таҳлилу баррасӣ шудаанд. Дар 

таҳқиқоти А.Д. Джекшенкулов
1
, Б.Е. Рустембаев

2
, (К.К. Нурмаганбетов, Н.М. 

Каскатаев, Б.У. Асилов), Г. Иброҳимова
3
, Г.К. Искакова

4
, З.А. Асадова

5
, К.Ю. 

Сафронов
6
, (Ш.Д. Содиков, Э.Т. Мехдиев), Л. Каратаева

7
, М.В. Иосифович

8
, 

Ю.Н. Алёшин
9
 ва дигарон масъалаҳои алоҳидаи соҳаи иттилоот, аз қабили 

амнияти иттилоотии минтақа, кибертерроризм, идораи интернет ва таъмини 

амнияти иттилоотӣ, истифодаи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ, 

амнияти миллӣ ва монанди инҳо омӯхта шудаанд.                 

                                           

1
Джекшенкулов, А.Д. Проблемы и перспективы интеграции государств Центральной 

Азиивмировоесообщество. [Текст ] / дисс. ... докт.полит.н. - А.Д. Джекшенкулов– М.: 2000. – 395 с.              
2
 Рустембаев, Б.Е. Развитие информационно-коммуникационных технологий в Республике Казахстан. 

[Текст]/ Б.Е. Рустембаев, К.К. Нурмаганбетов, Н.М. Каскатаев, Б.У. Асилов//Фундаментальные 

исследования. 2013. № 4. С. 950 – 954.        
3
 Ибрагимова, Г. Подходы государств Центральной Азии к вопросам управления интернетом и обеспечения 

информационной безопасности. [Текст] / Г. Ибрагимова // Индекс безопасности. 2013. №1. (104). - C.103 – 

128.     
4
 Искакова, Г.К. Региональная безопасность в Центральной Азии и стратегии России, США и Китая. [Текст]/ 

Г.К. Искакова // PolitBook – 2014 – 4. 
5
 Асадова, З.А. Состояние и стратегии обеспечения информационной безопасности в странах Центральной 

Азии на примере Республики Казахстан. [Текст] / З.А. Асадова // Вестник МГИМО-Университета. 2016; 

(6(51)). – С.92-96. 
6
 Сафронов К.Ю. Постмайданные перспективы евразийской интеграции. [Текст]/ К.Ю. Сафронов, Ш.Д. 

Содиков, Э.Т. Мехдиев//Международная жизнь. 2016. № 4. - С.53–72. 
7
 Каратаева, Л. Информационная безопасность Казахстана: частные аспекты, статистика и риски 

[Электронный ресурс]. URL: https://cabar.asia/ru/lesya-karataeva-informatsionnaya-bezopasnost-kazahstana-

chastnye-aspekty-statistika-i-riski-2 (дата обращения: 12.05.2020) 
8
 Иосифович, М.В. Региональная безопасность: История и проблемы Новых Независимых Государств 

Центральной Азии. [Текст]/ М.В. Иосифович. дисс. …. канд. полит. н.: 23.00.04.- Бишкек, 2001.- 276 с.     
9
 Алёшин, Ю.Н. Национальная безопасность новых независимых государств на постсоветском пространстве 

(на материалах стран Центральной Азии) Ю.Н. Алёшин // КРСУ. – Бишкек, 2010.- 204 с. 

https://cabar.asia/ru/lesya-karataeva-informatsionnaya-bezopasnost-kazahstana-chastnye-aspekty-statistika-i-riski-2
https://cabar.asia/ru/lesya-karataeva-informatsionnaya-bezopasnost-kazahstana-chastnye-aspekty-statistika-i-riski-2
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Г. Иброҳимова ба омӯзиши муносибати давлатҳои ОМ ба масъалаҳои 

идораи интернет ва таъмини амнияти иттилоотӣ диққати махсус додаанд. 

Ю.Н. Алёшин масъалаи амнияти миллии давлатҳои нав дар фазои 

пасошуравиро мавриди таҳқиқ қарор додааст.  

Муҳаққиқ Г.К. Искакова амнияти иттилоотӣ дар ОМ ва стратегияи 

Россия, ИМА ва Чинро мавриди омӯзиш қарор дода, таҳдидҳо ва чолишҳои 

нави асри ХХI -ро баррасӣ намуда, тавсияҳои илмию назариявӣ оид ба 

таъмини амнияти иттилоотии минтақа пешниҳод кардааст.   

Вазъи муосири таъмини амнияти иттилоотӣ ва санадҳои меъёрию 

ҳуқуқии сатҳи кофӣ аз ҷониби З.А. Асадова таҳқиқ гардида, муаллиф барои 

мукаммалсозии вазъи амнияти иттилоотӣ дар сатҳи миллӣ як қатор 

андешарониҳо намудааст.   

М.В.Иосифович вобаста ба таъсиси минтақаи бехатар ва устувор, 

ҳифзи якпорчагии сарҳадҳои давалатҳо ва дигар масъалаҳои амниятӣ аз 

нуқтаи назари геополитика таҳлилу баҳогузорӣ намудааст.  

Л. Каратаева паҳлуҳои амнияти иттилоотӣ: бахшҳои хусусӣ, омор ва 

хавфҳоро баррасӣ намуда, оид ба вобастагии иқтисодиёти мамлакат аз таҳвили 

таҷҳизотҳо, таъминоти барномавӣ ва хизматрасониҳо аз хориҷа, ки афзоиши 

хавфу хароҷотро дар ташаккули инфрасохтори (IT) технологияҳои иттилоотӣ 

дар мисоли Ҷумҳурии Қазоқистон меафзояд таҳлилҳои асоснок пешниҳод 

кардааст.       

Ба гурӯҳи сеюм таҳқиқотҳое дохил мешаванд, ки дар онҳо масъалаҳои 

гуногуни таъмини амнияти иттилоотӣ, роҳу усулҳои безараргардонии 

таҳдидҳои иттилоотӣ ва бахусус рушди сиёсати иттилооти давлат ҳамаҷониба 

омӯхта шудаанд. Муаллифони таълифотҳои мазкур О. Ладигина
1
,А.А. 

Стрелтсов
2
, А.В. Манойо

3
, (А.И. Петренко, Д.Б. Фролов), В.И. Карпов

1
 (Д.Б. 

                                           
1
 Ладыгина, О.В. Философское осмысление проблем развития современного общества в условиях 

глобализации. [Текст] / О.В. Ладыгина– Душанбе: Изд-во РТСУ, 2015. – С.131. 
2
 Стрельцов, А.А. Содержание понятия «обеспечение информационной безопасности».[Текст] /А.А. 

Стрельцов // Информационное общество. 2001. Вып. 4. – С.12-18. 
3
Манойло А.В. Государственно-информационная политика в условиях информационно-психологической 

войны. 3-е изд., стер. [Текст] / А.В. Манойо, А.И. Петренко, Д.Б. Фролов - М., 2018. - 542 с.        
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Павлов), Г.Г. Маншин
2
 (В.А. Артамонов, Е.В. Артамонова), В.К. Новиков

3
, 

В.Н. Лопатин
4
, И.Л. Бачило

5
, М.С.Соколов

6
, Ю.Ф. Нуждин

7
, И.Н. Панарин

8
, А. 

Гречневиков
9
, А.В. Дорожкин, В.Н. Ясенев

10
 ва дигарон мебошанд.   

А. А. Стрелтсов, Г.Г. Маншин, В.А. Артамонов, Е.В. Артамонова, В.К. 

Новиков, В. Н. Лопатин ба омӯзиши масъалаҳои «Таъмини амнияти 

иттилоотӣ», «Ҷанг ва сулҳ дар киберфазо», «Силоҳи иттилоотӣ – силоҳи 

ҷангҳои муосир ва оянда», «Амнияти инсон ва ҷомеа» ва ғайраҳо таваҷҷуҳ 

зоҳир намудааст.   

Дар китобҳои серхонандаи худ муаллифон И.Н. Панарин – «Ҷанги 

иттилоотӣ ва геополитика» ва А. Гречневиков «Ҷанги иттилоотӣ» бештар 

масъалаҳои технологияҳои муосири иттилоотӣ дар пешбурди ҷангҳои 

иттилоотӣ ва рақобати мамлакатҳои абарқудрат дар фазои иттилоотии 

ҷаҳонро мавриди таҳлилу омӯзиши васеъ қарор додаанд.  

Муҳим ба ёдоварист, ки сиёсатмадорону олимони Федератсияи Россия 

дар сатҳи байналмилалӣ масъалаи амнияти иттилоотиро тақҳиқ ва баррасӣ 

намудаанд, ки мисоли равшани он таълиф гардидани ҳазорҳо асарҳо ва 

мақолаҳои илмӣ тадқиқотӣ мебошад.  

                                                                                                                                       
1
 Карпов, В.И. Основы обеспечения безопасности личности, общества и государства: Учебное пособие. 

[Текст] / В.И. Карпов, Д.Б Павлов. - М.: 2010. - 237 с. 
2
Маньшин, Г.Г.Война и мир в киберпространстве. [Текст] /Г.Г. Маньшин, В.А.Артамонов, 

Е.В.Артамонова//Проект ИТ безопасности. 22.08.2017.[Электронный ресурс]. URL 

http://itzashita.ru/kibervoyna/voyna-i-mir-v-kiberprostranstve.html. (дата обращения: 27.07.2018).                    
3
 Новиков, В.К. Информационное оружие – оружие современных и будущих войн. [Текст] / В.К. Новиков - 

М.: Горячая линия- телеком, 2011. - 263 с. 
4
 Лопатин, В.Н. Информационная безопасность России: человек, общество, государство. [Текст] / 

В.Н.Лопатин Серия: Безопасность человека и общества. СПб. Фонд Университет, 2000. – 424 с. 
5
Бачило, И.Л. Информационное право: Учебник для вузов.[Текст] / И.Л. Бачило. - М.: Высшее образование; 

Юрайт-Издат, 2009. - 128 с. 
6
Соколов, М.С. К вопросу о содержании понятия «информационная безопасность» [Текст] / М.С.Соколов // 

Закон и право. – 2011. – № 5. – С.9-14. 
7
 Нуждин, Ю.Ф. Национальная безопасность в контексте современного политического процесса России: 

Теория и политика обеспечения: дис.д.п.н.[Текст] /Ю.Ф.Нуждин–М., 2002.- 391 с. 
8
 Панарин, И.Н. Информационная война, PR и мировая политика. [Текст] /И.Н. Панарин М.: Горячая линия-

Телеком, 2006. – 352 с. 
9
 Гречневиков, А. Информационная война. [Текст] / А.Гречневиков Издательство «Книжный мир». - Москва 

2016. - 680 с. 
10

 Дорожкин, А.В. Информационная безопасность как инструмент обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта.[Текст] / А.В Дорожкин, В.Н.Ясенев // Экономика и предпринимательство, № 5 

(ч.1), 2015 г. - С.812–816. 

http://itzashita.ru/kibervoyna/voyna-i-mir-v-kiberprostranstve.html
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Гурӯҳи чорум фарогири таълифоти олимони хориҷӣ  мебошад, ки ба 

арсаҳои гуногуни масъалаҳои мубрами амнияти миллӣ ва иттилоотӣ иншо 

шудаанд. Таълифотҳои мазкур ба қалами Ж.Эллюл
1
, Д.Белл

2
, 

Р.Ж.Шварсенберг
3
, Ф. Уэбстер

4
, Ф.Жере

5
, Л.Франкар

6
, Томас П. Рона

7
, Т.Л. 

Томас
8
, Д. Грабе

9
, Х. Д. Лассуэлл

10
, К. Новак, К. Вернерид

11
, Л. Пай

12
, К. 

Синн
13

 , Э. Тоффлер
14

 ва дигарон тааллуқ доранд.             

Таълифотҳои муаллифон Р.Ж.Шварсенберг ва Ф. Уэбестер дар 

коркарди назарияи муосири амнияти иттилоотӣ нақши муҳимро мебозанд. 

Ф. Уэбстер ҷанбаҳои гуногуни рушди ҷомеаи иттилоотиро бо афзоиши 

мутахассисони соҳаи компютер ва ТИК алоқаманд дониста, нақши 

мутахассисонро дар вусъати раванди сармоягузории технологӣ ба таври васеъ 

баррасӣ намудааст.    

Таҳқиқотчиёни фаронсавӣ Ф.Жере ва Л.Франкар дар таълифотҳои худ 

бештар ҷанбаҳои ташкилотӣ ва равонии муқовимати иттилоотиро баррасӣ 

намудаанд. 

Х. Д. Лассуэлл зимни омӯзиш ва таҳлили масъалаи таъмини амнияти 

иттилоотӣ ба дарки васеи илмӣ ва таҳлили сиёсии тамаҷонибаи он диққат 

                                           
1
 Эллюль, Ж Политическая иллюзия. [Текст] / Ж. Эллюль-М NOTA BENE, 2003. - 432 с. 

2
 Белл, Д. Грядущее постиндустриальное обществ.[Текст] / Д. Белл //Образец социального прогнозирования 

-М Академия, 2004. - 944 с. 
3
 Шварценберг, Р.Ж. Политическая социология. [Текст] / Р.Ж. Шварценберг -М Российская академия 

управления, 1992. - 180 с. 
4
 Уэбстер, Ф. Теории информационного общества. [Текст] / Ф. Уэбстер – М.: Аспект Пресс, 2004. - 400 с.     

5
Gere, Francois. La guerre psychologique. P.: Economica 1997. – 423 p. 

6
Francart, Loup. Les action dans les champs psychologiques // Defense nationale. 2000. №2. - P.29-37.  

7
Thomas, P. Rona. Weapon Systems and Information War. Boeing Aerospace Co., Seattle, WA, 1976. 

8
 Томас, Т.Л. Сдерживание асимметричных террористических угроз, стоящих перед обществом в 

информационную эпоху. Т.Л.Томас // Мировое сообщество против глобализации преступности и 

терроризма. Материалымеждународнойконференции. М., 2002. 
9
 Graber, D. Political Communication: Scope, Progress, Promise // Political Science: The State of the Discipline. 

Vol. II / Ed. by A. Finifter. – Washington, 1993. - 332 P. 
10

 Lasswell, H. D. The Structure and Function of Communication in Society // The Communication of Ideas / Ed.: L. 

Bryson. – N.Y.: Harper and Brothers, 1948. - P.37–51 
11

 Nowak, K., Warneryd K. E. Kommunikation och asiktforandring. – Stockholm: Prisma, 1985. - 387 p.  
12

 Pye, L. Political Communication // The Blackwell Encyclopedia of Political Institutions. Oxford. – N.Y., 1987. - 

Р.422. 
13

 Sinne, K Communication: Mass Political Behavior // Political Communication Issues and Strategies for Research: 

Vol. 4 / Ed.: S. H. Chaffee. – Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 1975. - Р.305. 
14

 Тоффлер, Э. Третья волна. [Текст] / Э. Тоффлер М.: Изд-во "Аст", 1999. – 784 с.   
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намуда, амнияти иттилоотиро ҳамчун таркибдиҳандаи амнияти байналхалқӣ, 

минтақавӣ ва миллӣ баррасӣ менамояд.      

Таълифоти К. Вернерид, Л. Пай, К. Синн ба омӯзиши масъалаҳои 

коммуникатсияи сиёсӣ бахшида шудаанд, ки дар он сохтор ва технологияҳои 

сиёсии коммуникатсия ба таври мушаххас баррасӣ гардидаанд. 

Қайд кардан зарур аст, ки муҳаққиқони хориҷии дар боло зикр гардида 

масъалаи амнияти иттилоотӣ ва ҷузъҳои таркибдиҳандаи онро ба таври кофӣ 

баррасӣ ва мавриди омӯзиш қарор додаанд, ки дар сатҳи байналмилалӣ 

мавриди корбариивасеъ қарор дорад.  

Ҳамзамон, сиёсатмадорону олимони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

омӯзиши самтҳои гуногуни амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир менамоянд. Новобаста аз ин, самтҳои асосии ҳамкориҳо 

дар соҳаи таъмини амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

мамлакатҳои минтақа, Иттиҳодӣ Аврупо ва ИМА дар чорчӯбаи сохторҳои 

минтақавӣ ва байналмилалӣ таҳқиқоти муфассалтар ва махсусро тақозо 

менамоянд.    

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзуъҳои илмӣ. Таҳқиқоти 

диссертатсионӣ дар чаҳорчӯбаи татбиқи нақшаи панҷсолаи кори илмӣ 

таҳқиқотии кафедраи муносибатҳои байналхалқии Донишгоҳи милллии 

Тоҷикистон барои солҳои 2017-2021 анҷом дода шудааст. Яке аз бандҳои 

дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи мазкур «Масоили мубрами 

равобити минтақавӣ ва сиёсати хориҷии кишварҳои Осиёи Марказӣ» 

номгузорӣ шудааст, ки фарогири мавзуи таҳқиқотии мазкур мебошад. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот. Пажӯҳиш ва муайян намудани хатарҳо ва 

чолишҳои иттилоотӣ ва амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин 

сабабҳои осеби онҳо мебошад. Барои расидан ба ҳадафҳои зикршуда иҷрои 

вазифаҳои зерини таҳқиқоти муайян карда шуданд:  

- дар заминаи таҳлилу баррасии адабиёти илмӣ дида баромадани 

мафҳум, моҳият ва хусусиятҳои асосии амнияти иттилоотӣ; 

- баррасии таҳдидҳои амнияти иттилоотӣ дар ибтидои асри XXI чун 

таҳаввули нави таърихӣ;  

- мавриди таҳлил ва таҳқиқ қарор додани таъмини амнияти 

иттилоотӣ дар шароити тағйирёбии равандҳои сиёсии минтақавӣ;  

- пажуҳиши рушду ташаккулёбии низоми амнияти иттилоотии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ибтидои асри XXI; 

- муайян намудани мушкилот ва таҳдидҳои нав ба амнияти 

иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- нишон додани дурнамои таъмини амнияти иттилоотии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар шароити муосир.   

Объекти таҳқиқот. заминаҳои пайдоиши таҳдидҳо, монеаҳо, 

мушкилот ва чолишҳои сатҳи минтақавӣ ва байналмилалӣ дар бахши 

амнияти иттилоотӣ, вазъият ва афзалиятҳои амнияти иттилоотии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

Предмети таҳқиқот Амнияти иттилоотӣ ҳамчун унсури пойдории 

амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.         

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Дар таҳқиқот аз ҷониби муаллиф 

асарҳои муҳаққиқони ватанӣ ва хориҷӣ, маводҳои илмӣ ва илмӣ-таҷрибавии 

конференсияҳо ва семинарҳо, маводҳои таҳлилӣ, баҳогузориҳои таҳлилгарон, 

ки дар самти, ҷомеаи иттилоотӣ, амнияти иттилоотӣ, амнияти миллӣ, 

манфиатҳои миллӣ ва масъалаҳои дигари марбут ба мавзӯи таҳқиқотӣ анҷом 

дода шудаанд, истифода гардидаанд.                                         

Асосҳои методологии таҳқиқот аз усулҳои муқоисавӣ, ҳуқуқӣ, 

системавӣ, пешгӯӣ, таҳлили оморӣ, баҳогузорӣ, таҳлили таърихӣ ва вазифавӣ 

иборат аст. Бо истифода аз усулҳои системавӣ ва муқоисавӣ равишҳо ва 

назарияҳои гуногуни илмӣ дар самти масъалаи амнияти иттилоотӣ 
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гурӯҳбандӣ гардида, зимни муқоиса ва омӯзиши онҳо тасаввурот ва 

мафҳумҳо дар бораи амнияти иттилоотӣ дар солҳои охир асоснок 

гардидаанд.    

Бо истифода аз усули ҳуқуқӣ имконият фароҳам гардид, ки вазъи 

кунунии заминаҳои меъёрию ҳуқуқии ташаккули амнияти иттилоотӣ дар 

миқёси ҷаҳон, аз ҷумла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардошти 

таҳаввулоти замони муосир баррасӣ гардад.      

Дар асоси истифодаи усулҳои баҳогузорӣ ва пешгӯӣ зинаҳои 

ташаккули амнияти иттилоотӣ мавриди баррасии васеи илмӣ қарор дода 

шуда, мушкилот ва роҳу воситаҳои муқовимат ба таҳдидҳои иттилоотӣ дар 

муносибат ба давлатҳои миллӣ муайян гардиданд. 

Ҳангоми омӯзиши масъалаи амнияти иттилоотӣ усули вазифавӣ бо 

мақсади муайян намудани имконият ва салоҳияти ниҳодҳои тахассусии 

давлатӣ ва ҷамъиятӣ дар самти таъмини амнияти иттилоотии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон истифода гардидааст. 

Дар умум, асосҳои методологии таҳқиқот бо кумаки усулҳои болозикр 

имконпазир гардид, ки маъмулан зимни таҳқиқи масъалаи амнияти 

иттилоотӣ дар сиёсатшиносӣ, ҷомеашиносӣ, ҳуқуқ ва психологияи иҷтимоӣ 

истифода мегарданд.                                              

Пойгоҳи таҳқиқот. Дар таҳқиқот инчунин як қатор сарчашмаҳо 

истифода гардидаанд, ки ба таври зерин гурӯҳбандӣ шудаанд:  

Гурӯҳи якумро суханрониҳо
1
 ва паёмҳои

1
 Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ташкил медиҳанд.              

                                           
1
 Маърӯзаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон – Эмомалӣ Раҳмон дар маҷлиси Шӯрои амнияти дастаҷамъии 

Созмони Аҳдномаи Амнияти Дастаҷамъӣ доир ба амният дар Москва. 21.12.2018. Федератсияи Россия. 

[Матн] / [Манбаи электронӣ]. URL:http://president.tj/ru/node/10493. (санаи муроҷиат 19.03.2019); Маърӯзаи 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон – Эмомалӣ Раҳмон дар рафти ҷаласаи Шӯрои амнияти дастаҷамъии 

Созмони Аҳдномаи Амнияти Дастаҷамъӣ дар шаҳри Остона. 08.11.2018. Ҷумҳурии Қазоқистон. [Матн] / 

[Манбаи электронӣ]. URL:http://president.tj/ru/node/18855. (санаи муроҷиат 24.05.2019); Баромади 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон – Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлосияи байналмилалӣ оид ба мубориза ба 

терраризм. 26.06.2011. Ҷумҳурии Исломии Эрон. [Матн] / [Манбаи электронӣ]. URL: 

http://president.tj/ru/node/1262. (санаи муроҷиат 13.09.2019.); Суханронӣ дар вохӯрӣ бо кормандони 

дипломатии кишвар ба ифтихори ифтитоҳи бинои нави Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

15.03 2013. [Матн] / [Манбаи электронӣ]. URL: http://www.president.tj/node/4113#qubodiyon (санаи муроҷиат: 

14.07.2019).: Э. Рахмон. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 20.04.2012. Маҷаллаи Ҷумҳурият. -№17 (19830), 25.05.2012.: Баромади Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи кушоди ШАД СААД оид ба афзалиятҳои раисикунии 

http://president.tj/ru/node/18855
http://president.tj/ru/node/1262
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Паёмҳои солона ва суханрониҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 

Пешвои - миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон фарогири самтҳои гуногуни масъалаи амнияти миллӣ, амнияти 

иттилоотӣ, мубориза бо терроризму экстремизм, пешгирии ҷалби ҷавонон ба 

гурӯҳҳои террористию ифротӣ, компютеркунонии муассисаҳои таълимӣ, 

таъмини дастрасии ҷавонон ба интернет, ташкил намудани китобхонаҳои 

электронӣ ва таълимоти фосилавӣ, шиносонидани насли наврас бо 

технологияҳои ҳозиразамони иттилоотию коммуникатсионӣ, ташвиқот 

миёни ҷавонон оид ба омӯзиши амиқи илмҳои муосир, ташкил намудани 

низоми ягонаи электоронии молиявӣ ва гумрук, пардохтҳои ғайринақдӣ, ба 

таври электронӣ бақайдгирии субъектҳои соҳибкорӣ ва татбиқи чораҳо оид 

ба ташаккули ҳукумати электронӣ, ҳамкориҳои ҳарбӣ-сиёсии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар чорчӯбаи сохторҳои минтақавӣ ва байналхалқӣ ва дигар 

масъалаҳо буда, мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. 

Гурӯҳи дуюмро санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва дигар ҳуҷҷатҳо ташкил 

медиҳанд. Ба ин гурӯҳ Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

иттилоот»
2
,«Дар бораи иттилоотонӣ»

3
,«Дар бораи ҳифзи иттилоот»

4
, 

                                                                                                                                       
Тоҷикистон дар СААД. 23.12.2014 /[Матн] / [манбаи электронӣ].URL: http://russ.tj/content/.: Паёми 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 26.04.2013. 

ш. Душанбе. [Матн] / [Манбаи электронӣ] URL: http://president.tj/node/4318. (санаи муроҷиат 11.12.2018). 

Выступление Президента Республики Таджикистан на Международной Конференции “Противодействия 

терроризму и насильственному экстремизму”. Душанбе, 3-5 мая 2018 год. – С. 24-25. Выступление 

Президента Республики Таджикистан на Заседание Совета информационных и коммуникационных 

технологий при Президенте Таджикистана. [Текст] / [Электронный ресурс 

].URL:http://president.tj/ru/node/1365. (дата обращения 13.10.2019).                       
1
 Послание Президента Таджикистана Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан [Текст] /  

[Электронный ресурс]. URL: http://www.president.tj/node/8136. (дата обращения: 23.07.2019); Масъулият 

барои фардои миллат [Матн] Паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 4 апрели соли 2003. – Душанбе: 

Ирфон, 2003. – 121 с.; Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 26.04.2013. ш. Душанбе. [Матн] / [манбаи электронӣ]. URL 

http://president.tj/node/4318. (санаи муроҷиат 11.12.2018.)         
2
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттилоот». [Матн] // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, с. 2002, №4, қ. 2, мод. 320; с. 2012, №7, мод. 698; Қонуни ҶТ аз 27.11.2014 с., № 1164.    
3
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттилоотонӣ». [Матн] //  Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  соли 2001, №7, мод.502; соли  2005, №12, мод. 639.   
4
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи иттилоот». [Матн] //  Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон соли 2002, №11, мод. 696; соли 2005, №12, мод.646. 

http://russ.tj/content/
http://president.tj/node/4318
http://president.tj/ru/node/1365
http://www.president.tj/node/8136
http://president.tj/node/4318
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Консепсияи сиёсати иттилоотии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
1
ва дигарон 

дохил шудаанд
2
. 

Гурӯҳи сеюмро нашрияҳои оморӣ, маълумотӣ ва маҷмӯи санадҳои 

дигари расмӣ ташкил менамояд
3
.  

                                           
1
Консепсияи сиёсати давлатии иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон.[Матн] //Бо Фармони Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2008 № 451. 
2
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сирри давлатӣ». [Матн]// (Ахбори маҷлиси олии ҷумҳурии 

тоҷикистон, с. 2014, №7, қ. 1,  мод. 392; қонуни ҶТ аз 18.03.2015 с., № 1185; аз 02.01.2020 с., №1664.; 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи амният». [Матн]//Ахбори маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

с. 2011, №6, мод. 434; с. 2014, №11, мод. 646;Қонунҳои ҶТ аз 15.03.2016 с., № 1283; аз 03.08.2018 с., № 

1540.;Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] // 

Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2008, №3, мод. 183; с. 2011, №6, мод. 457; с. 2013, №7, 

мод. 513, №12, мод. 886; с. 2014, №11, мод. 654; с. 2015, №7-9, мод.701; с. 2016, №3, мод. 138; с.2017, №1-2, 

мод. 7 .; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳуҷҷати электронӣ». [Матн] // Ахбори Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, с.2002, №4, қ.1, мод.308; с.2005, №12, мод.637; с.2012, №12, қ.1, мод.1002; с. 2013, 

№ 7, мод. 523; ҚҶТ аз 31.12.2014,  № 1174.; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи алоқаи барқӣ». 

[Матн] // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон с. 2002, №4, қ. 2, мод. 323; с. 2006, №3, мод. 156; 

с.2008,№3, мод.198; с.2008 №12, қ.2, мод.996, с.2013, №12, мод.891; с.2015, №12, қ.1, мод.1117; с.2016,№3, 

мод.154.; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи телевизион ва радиошунавонӣ». [Матн] // Ахбори 

Маxлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1996, № 24, мод. 408; соли 1998., № 10. мод.76; соли 1999,  № 6, 

мод. 166; соли 2000, № 11, мод. 521; соли 2001, № 7 , мод. 481; соли 2004, № 2, мод. 39; соли 2006, №4, мод. 

197, соли 2013, №7 мод., 540; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 02 январи соли 2019, №1572.; Консепсияи 

ташаккули ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] //   Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2011, №643.; Стратегияи давлатии «Технологияҳои иттилоотӣ –

 коммуникатсионӣ барои рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон». [Матн] //  бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 5 ноябри соли 2003, таҳти №1174.; Барномаи давлатии рушд ва татбиқи технологияҳои 

иттилоотию коммуникатсиони дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.[Матн] // Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 3 декабри соли 2004 № 468.;Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи 

то соли 2030. [Матн] // Бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 октябри  2016, № 392 // 

URL:https://mfa.tj/tg/main/view/2104/strategiyai-millii-rushdijumhurii-tojikiston-baroi-davrai-to-soli-2030.; 

Барномаи компютеркунонии муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008-

2010. [Матн] // Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 марти соли 2008 № 77.;   Стратегияи миллии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба экстремизм ва терроризм барои солҳои 2016-2020. [Матн] // 

Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон №776 аз 12.11.2016 Дар бораи Стратегияи миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба муқовимат ба экстремизм ва терроризм барои солҳои 2016-2020.           
3
 Официальная страница ОДКБ. Организация Договора о коллективной безопасности. [Текст] / 

[Электронный ресурс]. URL:https://odkb-csto.org/news/news_odkb/kollektivnye-sily-bystrogo-razvertyvaniya-

tsentralno-aziatskogo-regiona-i-mirotvorcheskie-sily-odkb-/. (дата обращения: 22.08.2019); Заявление глав 

государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения 

международной информационной безопасности от 15 июня 2006 г. [Текст] / [Электронный ресурс]. 

URL://http://www.infoshos.ru/ru/?id=94. (дата обращения:03.07.2019); Задачи и функции (из положения о 

Комиссии) // региональное содружество в области связи. [Текст] / [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.rcc.org.ru/ index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=909. (дата 

обращения:21.06.2019); Информация о модельных законах в сфере связи и информатизации, принятых и 

разрабатываемых Межпарламентской ассамблеей государств-участников содружества Независимых 

Государств, с участием регионального содружества в области связи. Исполнительный комитет СНГ. [Текст] 

/ [Электронный ресурс]. URL:http://www.cis.minsk.by/page.php?id=16318. (дата обращения: 07.08.2019); 

Шанхайская организация сотрудничества. [Текст] / [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20060615/ 

49512776. html (дата обращения:22.11.2019); Юркин, И. Информационная безопасность – глобальный 

фактор мировой политики. Официальный сайт Содружества независимых государств. И. Юркин. [Текст] /  

[Электронный ресурс]. URL: http://e-cis.info/page.php?id=11574. (Дата обращения: 22.04.2018); В госдурствах 

– членах ОДКБ вступило в силу Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной 

безопасности. [Текст] / [Электроныйресурс]. URL:https://odkb-cdto.org/news_odkb/v-gosudarstvakh-chlenakh-

odkb-vstupilo-v-silu-soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-chlenov-odkv-/Аналитический обзор по 

Центральной Азии. Выпуск №10 июнь 2013. [Текст] / [Электронный ресурс]. URL: 

http://mason.gmu.edu/~emcglinc/Ru_CAP_ Policy_Brief_10_June_2013.pdf(последнее посещение 15 июля 2014 

vfp://rgn=32903
https://mfa.tj/tg/main/view/2104/strategiyai-millii-rushdijumhurii-tojikiston-baroi-davrai-to-soli-2030
https://odkb-csto.org/news/news_odkb/kollektivnye-sily-bystrogo-razvertyvaniya-tsentralno-aziatskogo-regiona-i-mirotvorcheskie-sily-odkb-/
https://odkb-csto.org/news/news_odkb/kollektivnye-sily-bystrogo-razvertyvaniya-tsentralno-aziatskogo-regiona-i-mirotvorcheskie-sily-odkb-/
%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20URL:/http:/www.infoshos.ru/ru/?id=94
%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20URL:/http:/www.infoshos.ru/ru/?id=94
http://www.rcc.org.ru/%20index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=909
http://www.cis.minsk.by/page.php?id=16318
https://ria.ru/20060615/%2049512776.%20html
https://ria.ru/20060615/%2049512776.%20html
http://e-cis.info/page.php?id=11574
http://mason.gmu.edu/~emcglinc/Ru_CAP_%20Policy_Brief_10_June_2013.pdf
http://mason.gmu.edu/~emcglinc/Ru_CAP_%20Policy_Brief_10_June_2013.pdf
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Қобили зикр аст, ки омӯзиши санадҳои меъёрию ҳуқуқии расмӣ дар 

доираи ИДМ, СҲШ, СААД ва истифодаи васеи маводҳои гуногуни 

электронӣ аз сомонаҳои расмӣ ба мо имконият фароҳам месозад, ки 

масъалаҳои амниятӣ, махсусан амнияти иттилоотиро дар сатҳи дахлдор 

баррасӣ намоем.   

Навгонии илмии таҳқиқот аз он иборат мебошад, ки мавзуи амнияти 

иттилоотӣ дар низоми амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун 

таркибдиҳандаи манфиатҳои миллӣ амиқ коркард нашуда, ба таврӣ васеъ дар 

шакли диссертатсия ба табъ мерасад.       

Навгониҳои илмӣ дар чунин шакл муайян мегарданд:  

-  дар заминаи таҳлилҳои амиқи илмӣ мафҳум, моҳият ва 

хусусиятҳои асосии амнияти иттилоотӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуда, 

тағйирпазирии ин масъала дар шароити навин нишон дода шудааст; 

- заминаҳои зуҳуроти таҳдидҳои амнияти иттилоотӣ дар давраи ду 

даҳсолаи асри XXI ва омилҳои асосии таҳаввули онҳо муайян гардидаанд;  

-  хусусиятҳои таъмини амнияти иттилоотӣ дар шароити тағйирёбии 

равандҳои сиёсии минтақавӣ мавриди омӯзиш қарор дода шуда, зуҳури 

таҳдиду хатарҳои иттилоотӣ ва таъсири онҳо ба амнияти иттилоотии давлат 

муайян карда шуд;    

-  ташаккулёбӣ ва вазъи имрӯзаи амнияти иттилоотии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар доираи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва ҳамкориҳои минтақавӣ 

тавсиф карда шуд; 

- мушкилот ва таҳдидҳои амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муайян карда шуда, роҳҳо ва воситаҳои рафъи онҳо мушаххас карда шуд; 

- дурнамои таъмини амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

шароити муосир таҳқиқ гардида, роҳу усулҳои безарар гардонидани 

                                                                                                                                       
г.). (дата обращения:18.02.2019); Соглашение между РФ, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, 

Республикой Таджикистан и КНР о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы. Подписано в 

апреле 1996 года в Шанхае (Китайская Народная Республика). Соглашение вступило в силу 6 августа 1999 

года. [Текст] /[Электронный ресурс]. URL:http://docs.cntd.ru/document/901779315.(дата обращения: 

23.09.2019); Экономика Центральной Азии. [Текст] / [Электронный ресурс]: https://www.brif.kz/ekonomika-

centralnoj-azii/. (дата обращения:28.04.2020.); Заседание Совета информационных и коммуникационных 

технологий при Президенте Таджикистана. [Текст] / [Электронный ресурс]. URL:  

http://president.tj/ru/node/1365. (дата обращения:13.10.2019); ЕКЦ выведет Таджикистан из 

коммуникационного тупика. [Текст] / [Электронный ресурс]. URL: http://ru.sputnik-tj.com/analytics/20161115/ 

1021083663.html. (дата обращения:24.02.2019).       
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https://www.brif.kz/ekonomika-centralnoj-azii/
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таҳдидҳои иттилоотӣ ва ба инобат гирифтани дигаргуниҳои замони муосир 

зимни таъмини амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода 

шудаанд.  

Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1. Айни замон амнияти иттилоотӣ омили калидии стратегияи сиёсати 

хориҷӣ буда, яке аз мафҳумҳои муҳим дар  илми сиёсатшиносӣ ба ҳисоб 

меравад. Ҷомеаи иттилоотӣ онест, ки дар вай равандҳои иттилоотӣ аксаран 

дар асоси истифодаи технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ, ё 

манбаъҳои иттилоотиест, ки ба ҳама қишри аҳолӣ дастрас мебошад. Аз ин 

ҷост, ки он барои инкишофи худ яке аз марҳалаҳои густурдаи таърихиро тай 

карда истодааст.  

2. Технологияҳои муосири иттилоотию коммуникатсионӣ ба дараҷае 

оварда расонид, ки миқёси таъсиррасонии қавии бамаротибро ба аҳолӣ касб 

кард ва дар баробари омилҳо ва манбаҳои меҳнатӣ, табиӣ ва иқтисодӣ шакли 

нав – иттилоот ба миён омад. Истифодаи васеи технологияҳои иттилоотӣ дар 

тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеаи муосир ҳимояи масъалаи иттилоотро комилан 

мубрам ва қонунӣ мегардонад. Дар шароити рушди босуръати бозори 

хизматрасониҳо ва маҳсулоти хислати иттилоотидошта, иттилоот ба 

маҳсулоти пурарзишу пурбаҳо табдил мегардад. Аз ин ҷост, ки иттилоот чун 

дигар падидаҳо ба нигоҳдорӣ ва ҳимояи эътимоднок эҳтиёҷ дорад.  

3. Дар ҷаҳони муосир аксарияти технологияҳои муосир бо мақсади 

ғасби иттилоотию равонӣ, иттилоотию таблиғотӣ ва иттилоотию техникӣ аз 

ҷониби қувваҳои беруна истифода мешаванд. Аз ин ҷост, ки амнияти 

иттилоотӣ ҳамчун системаи ҳамтакмилдиҳандаи ниҳодҳо ва чораҳо ҳимояи 

манфиатҳои миллӣ дар ҷанги иттилоотӣ; пешгирии дастрасии беиҷозат ба 

манбаҳои иттилоотӣ; безарар гардонидани таҳдидҳои хакерӣ; ҷосусии ҳарбӣ 

ва саноатӣ; муқовимат ба таъсири идеологияи ифротӣ ва радикалӣ; ҳимояи 

васеи омма аз таъсири манфии онҳо; коҳиш додани талафоти молиявӣ ва 

қаллобӣ тавассути технологияҳои рақамӣ ва ғайраҳоро дар назар дорад.       
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4. Дар замони муосир ба даст овардани сатҳи зарурии амнияти миллӣ 

пешбинӣ кардани таҳдидҳои воқеӣ ва эҳтимолиро, ки ба манфиатҳои ҳаётан 

муҳимми шахс, ҷомеа ва давлат иснодовар мебошад, талаб менамояд. 

Мавҷуд будани шабакаҳои ҷаҳонии компютерӣ ва нокифоя будани сатҳи 

ҳимояи онҳо аз нуқсонҳои техникӣ, ки бо сабабҳои гуногун, аз ҷумла 

мақсаднок ва аз рӯйи беэҳтиётӣ ба миён меоянд, метавонад барои шахс, 

ҷомеа ва давлат оқибатҳои нохуш дошта бошад. Аз ин ҷост, ки заминаи 

ҳуқуқии ҳимояи шахс, ҷомеа ва давлат аз таҳдидҳои иттилоотӣ муҳим 

мебошад.  

5. Амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар 

иштирокчиёни ҷомеаи ҷаҳонӣ ба як қатор таҳдидҳо рӯ ба рӯ мебошад. 

Таҳдидҳо ва ҷолишҳои мавҷуда бештар бо таъсириррасонии бевоситаи 

масъалаҳои этникӣ, сарҳадӣ, низоъҳо сари масъалаи об дар минтақа, 

равияҳои радикалии сиёсию динӣ, муҳоҷирати меҳнатӣ, афзоиши гардиши 

маводи мухаддир, гурӯҳҳои ҷинояткор ва ғайра ба миён меоянд. Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар минтақаи ОМ ҷойгир мебошад, ки дар он манфиатҳои 

геополитикии Ҷумҳурии Мардумии Чин, Федератсияи Россия ва Иёлоти 

Муттаҳидаи Америка ба таври густурда ба назар мерасад. Дар ин робита, 

ҳимояи захираҳои иттилоотии миллӣ ва ҳифзи махфияти табодули иттилоот 

тавассути шабакаҳои ҷаҳонии иттилоотӣ муҳим мебошад.      

6. Низоми амнияти иттилоотии Тоҷикистон ҳимояи 

кафолатдодашудаи манфиатҳои давлати миллӣ дар фазои иттилоотӣ дар 

заминаи маҷмуи манфиатҳои мутавозини шахс, ҷомеа ва давлатро фаро 

мегирад. Ташаккулёбии низоми амнияти иттилоотӣ дар ибтидои асри XXI бо 

қонунҳои соҳавии Ҷумҳурии Тоҷикистон асос меёбад. Дар замони кунунӣ 

барои ҷомеаи муосири Тоҷикистон рушди технологияҳои иттилоотӣ 

махсусан муҳим дониста мешавад, зеро он яке аз омилҳои асосии болоравии 

саноат ва рушди иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад. Дар заминаи ҳифзи манфиатҳои 

миллӣ дар муҳити муосири иттилоотӣ масъалаҳои стратегӣ ва тактикии 
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сиёсати дохилию хориҷии давлат барои таъмини амнияти иттилоотӣ матраҳ 

ва амалӣ мегарданд.    

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Пажӯҳиши илмии 

унвонҷӯ аз он иборат аст, ки натиҷаҳои он метавонанд дар фаъолияти касбии 

мутахассисон дар соҳаи муносибатҳои байналхалқӣ, сиёсатшиносӣ, 

фаъолияти иттилоотӣ-таҳлилӣ ва журналистика бо мақсади баланд 

бардоштани самаранокии рушди низоми амнияти иттилоотии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муфид будани худро собит созанд. 

Муқаррароти асосӣ, дастурамалҳо, хулосаҳо ва тавсияҳои илмӣ дар 

мавзуи диссертатсионӣ метавонад ҳамчун манбаи муҳимми илмӣ ва асоси 

таҷрибавӣ дар баррасии минбаъдаи масъалаҳо дар соҳаи амнияти иттилоотӣ, 

мушкилотҳои ҷузъҳои сохторие, ки ин гуна фаъолиятро дар фазои 

иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбарӣ менамоянд, хизмат намояд.  

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ 

дақиқияти маълумот, кофӣ будани ҳаҷми маводи таҳқиқотӣ, коркарди 

натиҷаҳои таҳқиқот ва ҳаҷми интишорот, гузаронидани таҳқиқи 

эътимодноки диссертатсионӣ мебошанд. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси 

таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқоти назарявӣ манзур карда шудаанд.    

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Диссертатсия дар мавзуи «Амнияти иттилоотӣ ҳамчун унсури пойдории 

амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илмҳои сиёсӣ ба шиносномаи ихтисосҳои Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷуммҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 

23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ мувофиқат менамояд.  

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Таҳия, 

коркард ва таҳлили ҳамаҷонибаи мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ маҳсули 

чор сол (2018-2021) - и фаъолияти муаллиф мебошад. Ҳамаи давраи иҷроиши 

нақшаи кории илмӣ-таҳқиқотии пешбинишуда бо иштирок ва пешниҳоди 

бевоситаи муаллиф роҳандозӣ гардидаанд. Саҳми шахсии муаллиф дар 

пешниҳоди роҳҳои ҳалли муаммоҳои амнияти иттилоотӣ дар вазъи 

таҳдидҳои иттилоотии ҷаҳонӣ ва дар робита ба ин, густариш додани 

ҳамкориҳо бо мамлакатҳои дур ва наздик дар доираи созмонҳо дар самти 

муқовимат ба таҳдидҳои иттилоотӣ дар бахшҳои техникӣ ва сиёсӣ инъикос 
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ёфта, имконият ва роҳҳои рушди низоми амнияти иттилоотиро нишон 

додааст.  
 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Дар марҳилаҳои 

гуногуни иҷроиши он амалӣ карда шудааст. Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар 

мақолаҳои илмии муаллиф инъикос ёфтаанд. Тавсиб ва амалисозии 

натиҷаҳои диссертатсия. Рисолаи диссертатсионӣ дар ҷаласаи васеи 

кафедраи муносибатҳои байналхалқии факултети муносибатҳои 

байналхалқии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мавриди муҳокима қарор 

гирифта, ба экспертизаи навбатии муассиса пешниҳод гардидааст. Рисолаи 

илмии мазкур дар маҷлиси всеи Шӯрои олимони факултети муносибатҳои 

байналхалқии ДМТ мавриди баррасӣ қарор гирифта, ҳамчун кори илмии 

оригиналӣ баҳогузорӣ гардида, барои дифоъ тавсия гардидааст.      

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Аз рӯйи мавзуи 

диссертатсия муаллиф ҳафт мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои илмии 

тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расонидааст.       

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия дар ҳаҷми 194 саҳифаи 

матни компютерӣ таълиф гардида, аз муқаддима, тавсифи умумии таҳқиқот, 

ду боб, зербобҳо, хулоса ва рӯйхати сарчашмаҳо ва адабиёти истифодашуда 

иборат мебошад.     
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БОБИ I. ТАҲҚИҚ ВА ТАҲЛИЛИ ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИЮ 

МЕТОДОЛОГИИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТӢ ДАР АСРИ XXI  

      

1.1. Мафҳум, моҳият ва хусусиятҳои асосии амнияти иттилоотӣ 
   

Бо гузашти ҳазорсолаҳо аз пайдоиш ва мавҷудияти одамон, фарҳанг, 

меъёр ва касбу тахассусҳои гуногун аз худ мегардид. Ҳамоно яке аз талаботи 

асосии инсоният интиқоли иттилооти зарурӣ ва муҳим боқӣ мондааст. 

Замони муосирро қаринаи иттилоотӣ ном мебаранд. Қаринаи иттилоотӣ бо 

ташаккули алоқаҳои глобалӣ ва рӯи кор омадани шабакаҳои иттилоотӣ, ки 

намои ҷомеаи муосирро ба таври сартосарӣ дигаргун сохт, имкониятҳои 

васеъ фароҳам сохт. Қаринаи иттилоотӣ бо натиҷаҳои имрӯзаи худ собит 

сохта истодааст, ки он на танҳо дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ, балки 

дар фаъолияти ҳаёти имрӯзаи одамон инқилоби иттилоотиро ба бор оварда 

истодааст. Ин аст, ки айни замон амнияти иттилоотӣ дар арсаи байналмилалӣ 

ба яке аз мавзуъҳои ҳассостарини давлатҳои миллӣ табдил ёфтааст.   

Асри XXI бо гузариш аз давраи энергетикӣ ва иваз гардидани 

марҳилаи саноатӣ ба иттилоотонии ҷомеа қаринаи «иттилоотӣ» номида 

мешавад. Зеро дар ин давра тамоми сохторҳои иҷтимоию иқтисодии давлатҳо 

ба таъмини рушди бомароми ҷомеа бо истифода аз технологияҳои иттилоотӣ 

ва захираҳои бемаҳдуди иттилоотӣ нигаронида шудаанд. Технологияҳои 

иттилоотӣ бо хислати умумиҷаҳонии худ тавонист дар фаъолияти ҳаётии 

одамон ягонагии иттилоотиро касб намояд. Имрӯзҳо бо истифода аз шабакаи 

умумиҷаҳонии интернет намояндагони тамаддунҳои гуногун ба ҳам омада, 

байни ҳам табодули иттилоот менамоянд ва захираҳои шабакаҳои иттилоотӣ 

дасраси ҳамагон мебошад.       

Бе шубҳа технологияҳои шабакавӣ, компютерҳо ва шабакаҳои 

иттилоотӣ дар баробари имкониятҳои васеи худ дар ҷаҳони имрӯза хавфу 

хатарҳои гушношунидро ба вуҷуд овард. Бо ин мақсад, барои ҷомеа ва 

давлатҳои муосир истифодаи босамару безарар ва дар ин радиф пешгирӣ аз 

хавфу хатарҳои онҳо зарур буда метавонад, ки дар самти амнияти иттилоотӣ 

масъалаҳои муҳимтро ба миён гузорад. 
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Дар замони ташаккули ҷомеаи муосир, иттилоот чун захираи стратегӣ 

ва шакли моликият эътироф гардида, нерӯи пешбаранда ва 

ташаккулдиҳандаи ҷомеа мебошад. Имкониятҳои бесобиқаи технологияҳои 

муосири иттилоотӣ ва тавсеаи шабакаи умумиҷаҳонии интернет дар ҳаёти 

сиёсию иҷтимоӣ, иқтисодию – хоҷагидорӣ ва динию равонии одамон таъсири 

басо муҳим дорад.       

Рушди динамикии технологияҳои иттилоотӣ аҳамиятнокии омӯзиши 

масъалаи амнияти иттилоотиро меафзояд, зеро дар баробари рушди он 

таҳдидҳо ба захираҳои иттилотӣ зиёд гардида, зарурати татбиқи восита ва 

усулҳои ҳимоявӣ ба миён меояд. Ба моҳияти ҷаҳонишавӣ, зуҳуроти 

муҳимтарину пайомадҳои он дар ҷомеаи муосир яке аз вазифаҳои 

афзалиятноки давлатӣ дар пеш бурдани сиёсати амнияти миллӣ ҳимояи 

иттилоот мебошад. Аз ин рӯ, дар давоми якчанд даҳсолаҳо ва имрӯз низ 

мафҳуми «амнияти иттилоотӣ» хислати хеле муҳим дорад.        

Бояд гуфт, ки мафҳуми амнияти иттилоотиро дар соҳаи методологияи 

илм ва техника олими забардаст А.Д. Урсул мавриди омӯзиш қарор дода 

онро чунин шарҳ медиҳад
1
: «зери ин мафҳум ҳолати ҳифзи соҳаҳои асосии 

фаъолияти ҳаёт нисбат ба таъсиррасонии иттилооти хавфнок, фаҳмида 

мешавад. Дар таҳқиқоти Г.Г. Феоктистов вобаста ба масъалаи баррасии 

мафҳуми амнияти иттилоотӣ чунин оварда шудааст
2
: «Ба даст овардани 

иттилооти кофӣ оид ба амалиёти эҳтимолии рақибони худ ва ихроҷи 

иттилооти камтарин дар бораи нақшаҳои худ». Вобаста ба назарияи Г.Г. 

Феоктистов метавон гуфт, ки ҳимояи иттилооти муҳимми сирри давлатӣ 

дошта, ки ҳангоми ихроҷ метавонад ба амнияти миллӣ осеб расонад вазифаи 

аввалиндараҷаи давлатҳои муосир бошад.    

Мафҳуми амнияти иттилоотӣ дар соҳаи ҳуқуқи байналхалқӣ ҳамчун 

яке аз таркиботи муҳимми амнияти миллӣ муайян гардидааст. Масъалаи 

таъмини амнияти иттилоотӣ дар сохтори ҳуқуқи иттилоотӣ яке аз ниҳодҳо ба 

ҳисоб меравад, ки моҳияти он аз амалӣ намудани чораҳои ҳуқуқӣ, ташкилӣ, 

техникӣ иборат буда, ҳолати амнияти маҷмӯи иттилоотию 

                                           
1
 Городов, О.А. Информационное право: учебник. [Текст] / О.А. Городов М.: ТК Велби: Изд-во Проспект, 

2014. – 304с.  
2
 Феоктистов, Г.Г. Информационная безопасность общества. [Текст] / Г.Г. Феоктистов // Социально-

политический журнал. 1996. №5. - С 211-212.       
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коммуникатсионии давлат, ташкилотҳои алоҳида ва ҳар як фардро таъмин 

менамояд
1
.                                              

В.Н. Лопатин
2
 қайд мекунад, ки мафҳуми «амнияти иттилоотӣ бо 

пайдоиши воситаҳои коммуникатсионии иттилоотӣ байни одамон, инчунин 

аз тарафи инсон дарк намудани мавҷудияти манфиатҳо дар одамон ва ҷомеаи 

онҳо, ки ба он бо роҳи таъсиррасонӣ ба коммуникатсияҳои иттилоотӣ зарар 

расонидан мумкин аст, мавҷудият ва инкишофи онҳо, ки табодули 

иттилоотиро байни ҳамаи унсурҳои ҷомеа таъмин менамояд, ба миён 

омадааст». Амнияти иттилоотию психологиро ба таври алоҳида ҷудо намуда, 

В.И. Лопатин онро чун «ҳолати муҳофизатии манфиатҳои ҳаётан муҳимми 

шахс, ҷомеа ва давлат аз таъсири иттилооти зараровар маънидод мекунад».  

А.А. Стрелсов мафҳуми «таъмини амнияти иттилоотиро» чун 

«зуҳуроти мураккаб муайян намудааст, ки ба он объектҳои бехатарӣ 

дохиланд ва маҷмӯи талаботи иттилоотии давлат ва фаъолияти он нисбат ба 

қонеъгардонии ин талаботҳо, таҳдидҳо ба объекти бехатарӣ, фаъолияти 

давлат дар муқовимат ба ин таҳдидҳоро таркиб медиҳанд»
3
.      

Бо сабаби зарурати пешгирӣ ва муқовимат бар зидди ҳамлаҳо дар 

фазои иттилоотӣ сармуҳаррири маҷаллаи «Безопасность» - и Федератсияи 

Россия Л.И. Шершнев зери мафҳуми амнияти иттилоотӣ «тавоноии давлат, 

ҷомеа, гурӯҳи иҷтимоӣ дар муқобилият ба хавф ва таҳдидҳои иттилоотӣ, 

таъсири манфии иттилоотӣ ба шуури фардӣ ва ҷомеа ва рӯҳияи одамон, 

шабакаҳои интернет ва манбаъҳои дигари техникии иттилоот, омодабошии 

доимӣ ба чораҳои ҷавобӣ дар муқовимати иттилоотӣ» - ро, мефаҳмад
4
.         

Муаллифони алоҳида, масалан В.И. Карпов ва Д.Б. Павлов чунин 

меҳисобанд, ки «амнияти иттилоотӣ ҳолати муҳофизатии манфиатҳои 

миллии шахс, ҷомеа ва давлат аз ихроҷи маълумотҳои пӯшидаи муҳим аз 

соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, илмӣ ва дигари муносибатҳои ҷамъиятӣ, инчунин 
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таъсири манфии иттилоотӣ
1
 ба аҳолӣ ва ба раванди қабули қарорҳои сиёсӣ 

мебошад»
2
.  

Мафҳумҳои мазкур моҳияти амнияти иттилоотӣ, инкишофи он ва 

шароити кунунӣ ва сатҳи нави таъсири иттилоот ба рӯҳия ва тафаккури 

одамонро муайян мекунанд. Имконияти истифодаи технологояҳои нави 

иттилоотӣ бо мақсади ҷинояткорӣ рӯз аз рӯз муҳим гардида истодааст, ки 

диққати намояндагони доираҳои гуногуни илмӣ ва касбиро ҷалб мекунанд. 

Дар баробари ин фазои ҷаҳонии иттилоотӣ дар асри ХХI ба майдони 

муҳимми муқовимат табдил ёфтааст. Бо ин сабаб, дар замони муосир 

зарурати таъмини амнияти иттилоотӣ чун унсури муҳимми амнияти миллӣ ва 

байналхалқӣ ба миён омадааст.                                        

Ба ақидаи муҳаққиқи тоҷик Маҳмадов П.А. «пайдоиш ва эътирофи 

амнияти иттилоотӣ чун категорияи илмӣ бо фаҳмиши худи иттилоотонӣ ва 

таҳлили мундариҷаи раванди ташаккулёбии ҷомеаи иттилоотӣ алоқаи зич 

дорад». Вобаста ба ин, ӯ иброз менамояд, ки олимони алоҳида, амнияти 

иттилоотиро чун унсури махсуси муносибатҳои сиёсӣ дарк намуда, раванди 

таъмини самти афзалиятноки сиёсати иттилоотии давлатро муайян 

мекунанд
3
.     

А.В. Дорожкин ва В.Н. Ясенова мафҳуми амнияти иттилоотиро 

ҳамчун ҳифзи иттилоот аз вайроншавӣ ва додугирифти беасос бо он, ҳимояи 

одамон ва системаҳои иттилоотию идоракунӣ аз таъсири вайронкоронаи 

иттилоот баррасӣ намудаанд
4
. Метавон гуфт, ки манфиатҳои миллӣ дар соҳаи 

иттилоот, мувозинати ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон ва ҷомеаро дар бар 

мегирад аҳамият ва зарурати пешгирии ҳар гуна мушкилот, аз ҷумла 

таҳдидҳои муосири амнияти иттилоотиро пешгирӣ менамояд.         

                                           
1
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Ба назари сиёсатшиноси Федератсияи Россия И.Н. Панарин «амнияти 

иттилоотӣ дар низоми амнияти миллии давлат бо сабаби таъсиррасонии 

иттилоот ба равандҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, ҳарбӣ ва фарҳангӣ нисбатан 

муҳимтар гардида истодааст»
1
. Ба ақидаи сиёсатшинос фазои ҷаҳонии 

иттилоот, ки дар он ҷанги иттилоотии геополитикӣ байни мамлакатҳои 

пешрафтаи ҷаҳон сурат гирифта истодааст аз ҳадафи дастрасӣ ба бартарӣ дар 

фазои ҷаҳонии иттилоотӣ иборат мебошад.      

Президенти Белоруссия Александр Лукашенко дар машварати худ аз 

31 январи соли 2019 мавзуи амнияти итилоотиро ба тариқи зайл ба миён 

гузошта, чунин баён намуд: «Амнияти иттилоотӣ, «имрӯз дар фаъолияти 

давлат ба қатори аввал баромадааст. Ҳаргуна ҷангҳои сард ё алалхусус ҷанги 

гарм ҳеҷ гоҳ бе фишороварӣ ва муқовимати иттилоотӣ сар намезанад»
2
.   

Вобаста ба масъалаи таъсиррасонии иттилоот директори донишкадаи 

муносибатҳои байналхалқии Фаронса Терри де Монбриал менависад, ки 

инқилоб дар технологияҳои иттилоотӣ симои ҷаҳони муосир, иқтисодиёти 

ҷаҳон, системаи сиёсии давлатҳои алоҳида ва худи ҷаҳонро тағйир дода, дар 

натиҷа иродаи давлати муосир ва табиати муносибатҳои байнидавлатӣ ба 

тағйироти воқеӣ мубтало мегардад
3
. 

Тибқи таҳлилҳои коршиносони соҳа истилоҳи амнияти иттилоотӣ бо 

сабаби мавҷуд будани манфиат дар ҷомеа, ки ба он тавассути таъсиррасонӣ 

ба воситаҳои таҳвили иттилоот зарар расонидан мумкин аст, ба миён 

омадааст. Бо боварӣ метавон гуфт, ки вазифаи асосии амнияти иттилоотӣ то 

ибтидои асри XIX аз ҳифзи маълумотҳо оид ба воқеаҳо, далелҳо, ҷойгиршавӣ 

ва маълумотҳои дигари аҳамияти ҳаётӣ дошта, ки барои шаҳрванд ё ҷомеа 

дахл дошт, ба шумор мерафт. Бинобар ин, коршиносон ибтидои истифодаи 

воситаҳои техникии алоқаи электронӣ ва радиоро ба асри XIX – рабт 

медиҳанд.   
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Воқеаи муҳимми таърихӣ дар ҳаёти инсон ин пайдо гардидани 

воситаҳои радиолокатсионӣ ва гидроакустикӣ дар соли 1935 ва ихтироъ 

гардидани компютер мебошад, ки дар соли 1946 ба вуқуъ пайваст. Дар он 

замон масъалаи амнияти иттилоотӣ асосан бо роҳи маҳдуд намудани 

дастрасии воқеӣ ба таҷҳизоти воситаҳои бадастоварӣ, коркард ва интиқоли 

иттилоот баррасӣ мегардид. Ибтидо аз соли 1965 давраи ташкилёбӣ ва рушди 

шабакаҳои иттилоотию коммуникатсионӣ оғоз мегардад. Бино бар 

маълумоти коршиносон дар он замон вазифаи амнияти иттилоотӣ, асосан бо 

усул ва тарзҳои ҳимояи воқеии воситаҳои бадастоварӣ, коркард ва таҳвили 

иттилоот дар шабакаи маҳаллӣ бо роҳи маъмурикунонӣ ва идораи дастрасӣ 

ба захираҳои шабакавӣ ҳал мешуданд
1
. Амнияти иттилоотӣ бо сабаби тавсеа 

ва истифодаи дастгоҳҳои мобилии коммуникатсионӣ аз соли 1973, ки 

аввалин маротиба дар таърихи башар қобилияти иҷрои вазифаҳои гуногунро 

дошт ба хатару пайомадҳои гуногун дучор гардид
2
.   

Ба назари муҳаққиқи тоҷик Сафиев Қ.И. аз замони пайдо гардидани 

интернет ва рушди технологияҳои муосир гурӯҳи одамон ба ном «хакерҳо» 

ташкил шудаанд, ки мақсади расонидани зарарро ба амнияти иттилоотии 

истифодабарандагони алоҳида ва ташкилотҳоро доранд
3
. Аз соли 1985 

шабакаҳои ҷаҳонии иттилоотию коммуникатсионӣ бо истифодаи воситаҳои 

кайҳонӣ пайдо шуданд ва инкишоф ёфтанд
4
.            

Имрӯзҳо ҷаҳонишавии равандҳои иттилоотӣ ва истифодабарӣ аз 

фазои виртуалӣ ба инкишофи мафҳуми «киберамниятӣ» мусоидат намуда 

истодааст. 

Дар замони муосир нигаронӣ аз киберҳуҷумҳо миқёси ҷаҳонӣ гирифта 

истодаанд, зеро ин ҳуҷумҳо имконият доранд мувозинати системаи амнияти 
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ҷаҳониро вайрон кунанд, ё ба обрӯйи мамлакат зарари калон расонанд. Бо ин 

сабаб омӯзиши масъалаи амнияти иттилоотӣ чун унсури пойдории амнияти 

миллӣ аҳамияти бениҳоят муҳимро мегирад.    

Бо дарназардошти гуногуннавъии технологияҳои муосир, дар бораи 

мафҳуми ҳаммаъно ё ин, ки ягонаи фазои иттилоотӣ чизе гуфтан имкон 

надорад. Бинобар ин, мушкилоти танзими ҷаҳонӣ ва назорат аз болои фазои 

иттилоотӣ нисбат ба масъалаи танзими Интернет аҳамияти ҷиддӣ пайдо 

намуд.   

Гузашта аз ин, дар аснои таҳқиқи масъалаи амнияти иттилоотӣ моро 

зарур аст, ки бобати манфиати ҷомеа дар соҳаи иттилоотӣ, ки таъмини 

манфиатҳои шахсӣ, ташкили давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва 

ягона, ноилшавӣ ва дастгирии ризояти ҷомеа, навсозии маънавии мамлакатро 

дар бар мегирад, ёдрас шавем.                

Манфиати давлат дар қаринаи иттилоотӣ муҳайё намудани шароити 

мусоиди инкишофи самараноки инфрасохтори иттилоотиро дарбар мегирад, 

ки ба амалӣ намудани ҳуқуқҳо ва озодии конститутсионии инсон ва 

шаҳрванд дар соҳаи дастрасии иттилоот ва инкишофи ҳамкориҳои 

баробарҳуқуқ ва манфиати мутақобиладошта равона карда шудааст.               

Дар соҳаи иттилоотӣ дар мисоли мамлакати мо чор ҷузъи таркибии 

асосии манфиатҳои миллӣ ҷудо карда мешавад:   

- риояи ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд дар 

соҳаи гирифтани иттилоот ва истифодаи он, таъмини тозагии маънавии 

ҷумҳурӣ, нигоҳ доштан ва мустаҳкам намудани арзишҳои ахлоқии ҷомеа, 

анъанаҳои ватандӯстӣ ва инсонпарварӣ, иқтидори маданӣ ва илмии 

мамлакат;  

- таъмини иттилоотии сиёсати давлатӣ, вобаста ба расонидани 

иттилооти саҳеҳ ба халқи Тоҷикистон ва ҷомеаи байналмилалӣ дар бораи 

сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мавқеи расмии он оид ба рӯйдодҳои 

аз ҷиҳати иҷтимоӣ аҳамиятноки ҷумҳурӣ ва ҳаёти байналхалқӣ, бо таъмини 

дастрасии шаҳрвандон ба захираҳои иттилоотии кушодаи давлатӣ;            

- истифодаи технологияҳои ҳозиразамони иттилоотӣ, ташкили 

саноати ватании иттилоот, аз ҷумла, саноатикунонии воситаҳои 
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иттилоотикунонии телекоммуникатсионӣ ва алоқа, таъмини талаботи бозори 

дохилӣ бо маҳсулоти он;     

- ҳимояи захираҳои иттилоотӣ аз дастрасии беиҷозат, таъмини 

амнияти системаҳои иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ дар қаламрави 

Ҷумҳурии Тоҷикистон амалкунанда ва ҳам сохташаванда
1
.                       

Ба ақидаи муҳаққиқи тоҷик А.Х. Ибодов «татбиқи сиёсати иттилоотии 

давлатӣ ба ташкил намудани асос барои ҳалли масъалаҳои ҳаётан муҳим, чун 

ташкил намудани фазои ягонаи иттилоотии ҷумҳурӣ, рушди соҳаи 

хизматрасонии иттилоотӣ, такмили майдони ҳуқуқии батанзимдарории 

равандҳои иттилоотии рухдодаистода ва ҳамгироии он ба фазои иттилоотии 

ҷаҳонӣ равона карда шудааст»
2
.   

Вақте ки сухан дар бораи амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар қаринаи устувории амнияти миллии мамлакат меравад, бе таҳлили амиқи 

заминаи ҳуқуқии он таҳқиқоти мо пурра ва мукаммал шуда наметавонад. 

Бинобар ин, ёдрас менамоем, ки ҳуҷҷати асосӣ оид ба амнияти иттилоотӣ дар 

мамлакат Консепсияи амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб 

рафта, маҷмӯи нуқтаҳои назари расмӣ ба ҳадафҳо, вазифаҳо, принсипҳо ва 

самтҳои асосии таъмини амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистонро 

дарбар мегирад. Амнияти иттилооти риояи ҳуқуқҳои конститутсионӣ ва 

озодиҳои шаҳрвандонро ҷиҳати гирифтани иттилоот ва истифода аз он ва 

татбиқи технологияҳои ҳозиразамони иттилооти ва ҳимояи захираҳои 

иттилоотиро таъмин менамояд
3
.      

Амнияти иттилоотии давлат (бо забони англисӣ - state information 

security) дар таҳқиқоти илмӣ чун ҳолати ҳифзи манфиатҳои миллӣ дар соҳаи 

иттилоотӣ муайян гардида, маҷмӯи манфиатҳои мувофиқи мутавозини 

манфиатҳои шахс, ҷомеа ва давлат муайян карда мешаванд.    

Муҳаққиқони ватанӣ ба ин муътақиданд, ки дар илми муосир барои 

таҳқиқи амнияти иттилоотӣ ду усули асосӣ – технологӣ ва сиёсатшиносӣ 

                                           
1
 Консепсияи амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон.  [Матн] / / бо фармони Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 7 ноябри соли 2003, №1175.          
2
 Ибодов, А.Х. Информационная безопасность: новые вызовы и угрозы в процессе перехода к 

информационному обществу (на материалах Республики Таджикистан) [Текст]/ дисс…на соиск. к.п.н.  

А.Х.Ибодов г. Душанбе, 2015. - 151с.        
3
 Консепсияи амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон.  [Матн] / / бо фармони Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 7 ноябри соли 2003, №1175.             
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истифода бурда мешавад. Усули технологӣ ба сифати меъёрҳои асосӣ 

таъмини махфият, яклухтӣ ва дастрасии иттилоотро ҷудо мекунад. Усули 

сиёсӣ ба муҳофизат аз таҳдидҳои иттилоотӣ, ки имконияти ба вайронӣ 

расонидани арзишҳои анъанавии маънавии ҷомеа, вайронкунии низоми сиёсӣ 

ва аз даст додани истиқлолияти давлатӣ равона карда шудааст. Метавон гуфт, 

ки таҳқиқоти маҷмӯии амнияти иттилоотӣ ҳамоҳангии ҳарду усулро 

пешбинӣ мекунад
1
.              

Бешубҳа барои таъмини амнияти иттилоотии давлат дар қаринаи 

амнияти миллӣ ва манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳарду усул хусусияти 

хос дорад.           

Дар қаринаи муносибати технологӣ ҷузъи таркибии асосии амнияти 

иттилоотӣ инҳо буда метавонанд:  

- шароитҳои фазои амнияти иттилоотӣ, ки ташаккул ва такмили он 

ба манфиати давлат, ташкилот ва шаҳрвандон сурат мегирад; 

- дараҷаи амнияти инфрасохтори иттилоотӣ, ки дар он иттилоот танҳо 

аз рӯйи таъинот истифода бурда мешавад ва ҳангоми истифодаи он ба объект 

таъсири манфӣ намерасонад; 

- сатҳи ҳифозати худи иттилоот, ки вайроншавии хусусияти он роҳ 

дода намешавад ё ба таври қатъӣ душвор гардонида мешавад (махфият, 

яклухтӣ, дастрасӣ)
2
.     

Дар робита бо рушди босуръати фазои иттилоотӣ миқдори зиёди 

таҳдидҳои дохилӣ ва хориҷӣ, ки ба ташаккули ҷомеаи иттилоотӣ халал 

мерасонад, ба миён меоянд, аз ин сабаб, имрӯзҳо таъмини амнияти иттилоотӣ 

аҳамияти аввалиндараҷаро касб менамояд. 

Ташаккули ҷомеаи имрӯзаро бе технологияҳои муосири иттилоотӣ 

тасаввур кардан ғайриимкон аст. Новобаста аз дастовардҳои навтарин ва 

имкониятҳои мусбии худ технологияҳои иттилоотӣ ба амнияти иттилоотии 

шахс, ҷомеа ва давлат хатар эҷод менамояд. Ба назари мо, айни замон, як 

қатор хатарҳое мавҷуданд, ки дар натиҷаи рушди дастовардҳои илмию 

техникии замони муосир ба миён омадаанд:  

                                           
1
 Махмадов, П.А. Информационная безопасность в системе политической коммуникации: состояние и 

приоритеты обеспечения (на материалах государств Центральной Азии) П.А. Махмадов / дисс... докт. полит. 

н. г. Душанбе, 2018 - С.18.                                                  
2
 Ҳамон ҷо.                                                  
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- пайдоиш ва ташаккули яроқи иттилоотӣ, ки ба ҳолати равонӣ ва 

инфрасохтори иттилоотии ҷамъиятӣ таъсири харобкорона дорад; 

- хатарҳои иттилоотию техникӣ бо истифода аз воситаҳое, ки 

метавон ҳаёт ва фаъолияти шахс ва гурӯҳи одамонро назорат кард, инчунин 

бо истифода аз имкониятҳои техналогияҳои марбута содир намудани ҷиноят 

аз қабили дуздии иттилоот, суратҳисобҳо ва рахна намудани сомонаҳо ва 

шабакаҳои иттилоотӣ; 

- хатарҳои иттилоотие, ки солҳои охир зиёд ба чашм мерасад, ин 

истифодаи технологияҳои иттилоотӣ бо мақсадҳои сиёсии шахсӣ ва гурӯҳӣ 

мебошад. Бо истифода аз воситаҳои иттилоотӣ гурӯҳҳои ифротӣ ба 

таблиқоти ақида ва барномаҳои худ қишри аҳолиро мағзшӯи намуда, ҷониби 

худ таҳрик медиҳанд.   

Қайд мекунем, ки дар замони муосир муборизаи иттилоотӣ байни 

акторҳои раванди сиёсӣ ва иқтисодӣ ҳам хислати иттилоотию техникӣ ва ҳам 

хислати иттилоотию психологӣ (равонӣ) дорад.  

  Моҳият ва шаклҳои истифодаи технологияҳои муосири иттилоотию 

коммуникатсионӣ (минбаъд ТИК) бо мақсадҳои душманона ва ҷинояткорона, 

ки дар натиҷа хавфҳои нави иттилоотӣ ва геополитикӣ дар соҳаи амнияти 

миллӣ ба миён меояд, барои шаҳрвандон ва ҷомеаи муосир хатарнок 

мебошад. Чунончӣ, пас аз анҷоми ҷанги сард «ҷанги иттилоотӣ» ба ҷузъи 

таркибии муҳимми муқовимати муосир табдил ёфт. Имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ 

дар марҳилаи таҳаввулоти буҳронҳои иттилоотӣ қарор дорад ва иттилоот 

барои таъмини бомуваффақияти фаъолияти ин ё он қувваҳои сиёсии 

ҷамъиятӣ нақши муҳимро мебозад.    

Чунин ҳам аст, ки О. Ладигина рушди техникии ҷомеаро аз назари 

фалсафаи иҷтимоӣ чун масъалае медонад, ки бо сабаби буҳронҳои 

ҷаҳонишавии тамаддуни инсоният ба миён омадааст. Ба андешаи муҳаққиқ  

иттилоот дар ҷомеа ва арзишҳои фарҳангии башар ба таври густурда 

таъсиррасон мебошад
1
.          

Бояд гуфт, ки аксарият муҳаққиқон инқилоби иттилоотиро бо 

пайдоиш ва инкишофи технологияҳои нави иттилоотию коммуникатсионӣ 

                                           
1
 Ладыгина, О.В. Философское осмысление проблем развития современного общества в условиях 

глобализации. [Текст] / О.В. Ладыгина– Душанбе: Изд-во РТСУ, 2015. - С 131.     
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алоқаманд медонанд. Аз ин лиҳоз, дар қаринаи инкишофи воситаҳои 

иттилоотӣ ва технологӣ масъалаҳои бехатарӣ, махсусан амнияти иттилоотӣ 

ҳеле мубрам мегарданд.                                                

Сиёсатшиноси рус А. Гречневиков дар китоби худ «Ҷанги иттилоотӣ» 

чунин навиштааст: «Касе, ки иттилоотро дорост, ӯ соҳиби ҷаҳон аст» ва 

муаллиф масали бисёр аҷибро меоварад «Шахси дорои иттилоот ҷаноб буда, 

иттилоотнадошта ғулом мебошад»
1
. Дар ин ҷо, муаллиф хотиррасон мекунад, 

ки дар раванди ҷаҳонишавӣ муҳаққиқон ба чунин ҷанбаи коммуникатсияи 

сиёсӣ, чун амнияти иттилоотӣ диққати махсус зоҳир намуда, вобаста ба 

арзёбии ҳолати он ва усулҳои таъмини он корҳои назаррасро ба анҷом 

расонида истодаанд. Муҳаққиқон коммуникатсияи сиёсиро чун раванди 

интиқоли иттилооти сиёсӣ медонанд, ки дар доираи он муомилоти иттилоотӣ 

байни унсурҳои гуногуни сиёсӣ ба миён меояд
2
. 

 

Қайд кардан ба маврид аст, ки масъалаи амнияти миллӣ доимо барои 

мавҷудияти ҳамагуна давлат такягоҳи зарурӣ буд, ҳаст ва мемонад. Зери ин 

мафҳум амниятеро фаҳмидан мумкин аст, ки мавҷудияти давлатро таъмин 

мекунад, сохторҳои қонунгузорӣ, иҷроияи онро такмил дода, ҳалли низоъҳои 

гуногунро ба инобат мегирад
3
.       

                                  

Нақши бузурги ВАО- ро дар дастгирӣ ва мустаҳкамсозии ҳувияти 

миллӣ ва истиқлолияти миллӣ қайд намуда, муҳаққиқи муосир Монро Прайс 

мафҳуми «бозори риояи қонун» – бозори махсусро пешниҳод менамояд, ки 

субъектҳои он танзими ҷараёни иттилоотро ташкил намуда, онро истифода 

мебаранд
4
. Ӯ таъкид мекунад, ки давлат иштирокчии муҳимми «бозори риояи 

қонун» мебошад, ки бо шаҳравандони худ дар бораи мавҷудияти қонунии 

худ гуфтугӯ мекунад
5
.         

                                           
1
 Гречневиков, А. Информационная война. [Текст] / А. Гречневиков. Издательство «Книжный мир». - М. 

2016. - С. 40-41.                    
2
 Шварценберг, Р.Ж. Политическая социология. [Текст] / Р.Ж. Шварценберг -М Российская академия 

управления, 1992. 180 с. 
3
 Нуждин, Ю.Ф. Национальная безопасность в контексте современного политического процесса России: 

Теория и политика обеспечения: дис.д.п.н.[Текст] /Ю.Ф.Нуждин–М., 2002.- С-35.               
4
 Прайс, М. Телевидение, телекоммуникации и переходный период: право, общество и национальная 

идентичность. - М.: Изд-во МГУ. 2000. М. Прайс. [Текст] / [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.medialaw.ru/ publications/books/mp/4.htm. (дата обращения: 20.04.2018).         
5
 Ҳамон ҷо.          

http://www.medialaw.ru/%20publications/books/mp/4.htm
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Озодии сиёсӣ ва амнияти шахсӣ ба ақидаи, С. Монтескё чунин 

мебошад
1
: «барои шаҳрванд озодии сиёсӣ оромии рӯҳӣ аст, ки ба эътимоди 

бехатарии ӯ асос ёфтааст. Бинобар ин, ба назари ӯ тарзи идорае лозим аст, ки 

як шаҳрванд аз як шаҳрванди дигар эҳсоси ҳарос надошта бошад».  

Дар назарияи файласуфи англис А.Смит, зери мафҳуми амният 

вазъияти объективии шахсро фаҳмидан мумкин аст, ки ӯро аз эҳтимолияти 

кӯшиши суиқасд ба шахс ё моликияти ӯ раҳоӣ мебахшад
2
. 

Аммо таҳлилу баррасии санадҳои меъёрию ҳуқуқии соҳаи таъмини 

амнияти миллию иттилоотӣ нишон медиҳад, ки дар аксар маврид ин 

мафҳумро ҳамчун ҳолати ҳимоятшавандагии манфиатҳои иттилоотии 

кишвар аз таҳдиду хатарҳои гуногун муаррифӣ менамоянд. Ин навъи 

фаҳмиши амнияти иттилоотӣ лоиҳаи фаҳмиши институтсионалии он буда, 

дар заминаи методологияи системавӣ ташаккул ёфтааст. Воқеан ҳам таҳлили 

системавии дилхоҳ соҳаи амният, бахусус амнияти иттилоотии кишвар 

нишон медиҳад, ки ин зуҳурот ҳамчун система аз се унсур иборат мебошад: 

манфиатҳо, таҳдидҳо ва низоми таъмини амният. Чунин тавзеҳотро дар 

мисоли амнияти иттилоотӣ низ ба кор бурдан мумкин аст: яъне, манфиатҳои 

иттилоотӣ, таҳдидҳо ба амнияти иттилоотӣ ва низоми таъмини амнияти 

иттилоотӣ. Бо назардошти иқтидори методологии таҳлили системавӣ гуфтан 

мумкин аст, ки амнияти иттилоотӣ ба сифати консепсияи мукаммали 

ташаккулёфта аллакай шинохта мешавад.  

Дар доираи як қатор пажуҳишҳо масъалаи амнияти иттилоотӣ каме 

мушаххастар таҳлилу баррасӣ гардида, нишонаҳои он низ возеҳу равшан 

карда мешавад. Чунончӣ ҳифзи иттилоот ва инфрасохтори иттилоотии давлат 

ва ҷомеа вазифаҳои муҳимтарини амнияти иттилоотӣ дониста шуда, таъмин 

намудани ҳолати ҳимоятшавандагии онҳо ҳамчун ҳолати мавҷудияти 

амнияти иттилоотӣ дониста шудааст
3
. Ба назар чунин мерасад, ки иттилоот 

ва инфрасохтори иттилоотию давлат ва ҷомеа манфиатҳои иттилоотӣ ва 

манфиатҳои муҳимтарини дилхоҳ кишварро ташкил намуда, ҳимояи онҳо 

                                           
1
 Монтескье, С. О духе законов. Глава VI. О государственном устройстве Англии. [Текст] / С. Монтескье– 

М.: Книга по Требованию, 2011. - С.-91.          
2
 Rothschild E. What is Security? // Daedalus. Summer 1995. - P.61-65.    

3
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хеле зарур мебошанд. Аммо зимни ташаккули консепсияи амнияти 

иттилоотӣ мадди назар намудани таҳдиду хатарҳои иттилоотӣ ва таҳдидҳо ба 

амнияти иттилоотӣ, инчунин ба инобат нагирифтани низоми таъмини 

амнияти иттилоотӣ, сарфи назар намудани омилҳои таъсиррасон ба 

масъалаҳои номбаргардида боиси номукаммал боқӣ мондани чунин 

консепсия мешавад.  

Ғайр аз ин, зимни ташаккули консепсияи амнияти иттилоотӣ дар 

таҳлилу баррасии амнияти компютерӣ ва амнияти кибернетикиро низ ҳамчун 

масъалаҳои ҳамсон ва ҳамрадиф муайян менамоянд. Аммо мушоҳидаҳо 

нишон медиҳнд, ки воқеият чунин нест. Амнияти компютерӣ ва кибернетикӣ 

унсурҳои таркибии амнияти иттилоотиро ташкил медиҳанд. Аниқтараш 

ҷанбаҳои техникию технологии амнияти иттилоотиро ифода менамоянд. 

Аммо дар баробари ин амнияти иттилоотӣ боз ҷанбаҳои идеологӣ, фарҳангӣ 

ва маънавиро низ доро мебошад.  

Дар маҷмӯъ, консепсияҳои илмии амнияти иттилоотиро, ки 

шумораашон зиёданд, ба ду гурӯҳ ҷудо намудан мумкин аст: консепсияҳои 

мукаммал ва номукаммал. Консепсияҳои мукаммал ҳамаи масъалаҳои соҳаи 

амнияти иттилоотиро фаро гирифта, таркиби нисбатан пурраю низомнок 

доранд. Чунончӣ дар доираи консепсияҳои мукаммал низоми назарияи 

амнияти иттилоотӣ ташаккул ёфта, роҳу воситаҳои нави омӯзиш ва коркарди 

масъалаи ҳимояи иттилоот бо дарназардошти рушди назарияи амнияти 

иттилоотӣ ва технологияҳои навтарини иттилотӣ роҳандозӣ мегардад.     

Аммо консепсияҳои номукаммал танҳо ҷузъҳои таркибии амнияти 

иттилоотиро фаро мегиранд, ки тавассути онҳо муайян намудани дурнамои 

таъмини амнияти иттилоотӣ ғайриимкон аст. Чунончӣ консепсияҳои 

номукаммал танҳо маҷмӯи масъалаҳои ташкил намудани системаҳои 

муҳофизатии самтҳои алоҳида аз хатарҳои дахлдорро пешбинӣ менамояд ва 

коркарди чораҳо ва воситаҳои ҳимояи ҳар як роҳандозӣ мегардад.        

Имрӯз амнияти иттилоотӣ чун унсури пойдории амнияти миллӣ 

баромад мекунад ва эътироф карда мешавад. Дар охири асри ХХ – ибтидои 

асри ХХI вобастагии инсоният аз иттилоот зиёд шуда, инкишофи 

технологияҳои иттилоотӣ сабаби воридшавии захираҳои иттилоотӣ ба ҳамаи 

соҳаҳои фаъолияти ҳаётии инсон гардидааст. Бо боварии комил гуфтан 
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мумкин аст, ки иттилоот ва технологияҳои иттилоотӣ ба захираи 

ҳалкунандаи стратегии ҷомеа табдил ёфтааст.      

Амнияти иттилоотӣ ҳоло яке аз мафҳумҳои асосӣ дар ҳуқуқи 

иттилоотӣ ба шумор меравад. Ҷомеаи иттилоотӣ, ҷомеаест, ки дар он 

равандҳои иттилоотӣ нисбатан дар заминаи истифодаи технологияҳои 

иттилоотию коммуникатсионӣ иҷро карда мешаванд, захираҳои иттилоотӣ 

бошанд ба ҳамаи табақаҳои аҳолӣ дастрасанд, ва ҳоло яке аз марҳилаҳои 

фаъоли инкишофи худро аз сар гузаронида истодааст. Аз ин сабаб ҳамаи он 

чизе, ки бо мафҳуми амният дар ҷомеаи иттилоотӣ пайвастааст, муҳим 

мебошад.   

Бояд таъкид кард, ки пайдоиши илмии таърифҳои «амнияти 

иттилоотӣ» бевосита бо фаҳмиши падидаи иттилоотӣ ва омӯзиши 

мундариҷаи раванди ташаккулёбии ҷомеаи иттилоотӣ, алоқаманд аст. 

Баъзе олимон мафҳум ва моҳияти амнияти иттилоотиро ба тариқи 

зайл муайян мекунанд:   

- қонеъ гардонидани талаботи иттилоотии субъектҳо; 

- таъмини амнияти иттилоот; 

- таъмини муҳофизати субъектҳо
1
.  

Аз ин рӯ, масъалаи таъмини амнияти иттилоотии давлат аз он иборат 

аст, ки шароити фаъолият намудани инфрасохтори иттилоотиро таъмин 

сохта, ҳангоми мавҷудияти он шаҳрвандон, коллективҳо, мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ тавонанд қарорҳои идоракуниро қабул намоянд ва ба 

тарзи мақсаднок ҷиҳати рушди ҷомеаи солим ва бехатар амалӣ намудани 

онро муҳайё созанд. 

Бояд гуфт, ки бо инкишофи сартосарии саноати иттилоотӣ бо 

истифодаи аз техника ва технологияҳои иттилоотӣ ҷомеаи иттилоотӣ ба миён 

омад. Ҷомеаи иттилоотӣ гуфта, фаъолияти ҳамарӯзаи одамон ба истеҳсол, 

нигоҳдорӣ, коркард ва татбиқи иттилоот ва донишҳои зеҳнӣ тавассути 

технологияҳо ва барномаҳои махсуси онро ном бурдан мумкин. Ташаккули 

имрӯзаи ҷомеаи иттилоотӣ бо такя ба технологияҳои навтарини иттилоотию 

коммуникатсионӣ асос меёбад. 

                                           
1
 Атаманов, Г.А. Информационная безопасность: сущность и содержание. [Текст] / Г.А. Атаманов // Бизнес 

и безопасность в России. 2007. № 47. - С. 108.     
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Мутобиқи сарчашмаҳои тадқиқотӣ дар ташаккули консепсияи ҷомеаи 

иттилоотӣ саҳми олимон Ф. Махлуп ва Т. Умесао назаррас мебошад. 

Махсусан қайд кардан зарур аст, ки олимони болозикр дар ибтидои солҳои 

60 – уми асри ХХ консепсияи «ҷомеаи иттилоотӣ»-ро дар илм ворид 

намуданд ва дар натиҷа масъалаи таъмини амнияти иттилоотӣ ташаккул ёфт. 

Набояд фаромӯш сохт, ки пайдоиши консепсияи ҷомеаи иттилоотӣ бо рушди 

информатика, назарияи иттилоотии идоракунӣ, кибернетика ва 

технологияҳои нави иттилоотӣ алоқаманд аст. Яке аз консепсияҳои дигари 

ҷомеаи иттилоотӣ ба қалами олими ҷопонӣ Ё. Масуда мансуб аст. Дар китоби 

худ «Ҷомеаи иттилоотӣ ҳамчун ҷомеаи пасосаноатӣ» менависад, ки пояи 

ҷомеаи навро технологияи компютерӣ ташкил менамояд, ки вазифаи асосии 

онро ба андешаи муаллиф мубодила ва баланд бардоштани меҳнати ақлии 

инсон ташкил менамояд
1
.  

Ф. Уэбстер рушди ҷомеаи иттилоотиро бо афзоиши мутахассисони 

соҳаи компютер ва ТИК алоқаманд дониста иброз менамояд, ки таъсири 

ҳалкунанда ва раванди сармоягузории технологӣ аз мутахассисони соҳа 

вобастагии аввалиндараҷа дорад
2
. Воқеан ҷомеаи имрӯзаро бе навовариҳо ва 

такмили донишҳои иттилоотӣ тасаввур кардан душвор аст. Айни замон 

давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон бештар дар соҳаи ТИК сармоягузорӣ намуда 

тамоми хизматрасониҳои давлатиро ба таври электронӣ роҳандозӣ 

намудаанд. Дар ин робита гуфтаҳои В.А. Лисичкин ва Л.А. Шелепинро низ 

метавон иқтибос овард. Чунончӣ ба назари онҳо ҷомеаи иттилоотии кунунӣ 

бо худ шакли махсус ва сохтории иҷтимоӣ ва ҳокимиятро мемонад, ки дар он 

назорат тавассути воситаҳои коммуникатсия бо роҳи идораи ҷараёни 

иттилоотӣ сурат мегирад
3
. Қайд кардан ба маврид аст, ки истеҳсолоти ақлонӣ 

дар ояндаи наздик метавонад дар тамоми соҳаҳои фаъолияти ҳаёти инсон 

тавассути технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ҷойгоҳи махсусро 

ишғол намояд. 
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Ҳанӯз соли 2000 дар нишасти сарони давлатҳои G8 (Ҳаштгонаи 

бузург) дар Ҷопон Оинномаи ҷомеаи иттилоотии ҷаҳонӣ қабул гардид, ки дар 

он гуфта шудааст: «ТИК яке аз омилҳои муҳимтарини таъсиррасонанда ба 

ташакккули ҷомеаи асри XXI» мебошад
1
. Дар ин бора ба таври мушаххас 

гуфтан лозим, ки рушд ва нуфузи имрӯзаи ҳар як давлати мустақил аз 

иқтидор ва истифодаи мақсадноки ТИК вобастагии қавӣ дорад. Зимни 

омӯзиши ҷомеаи иттилоотӣ омилҳои зерин, ки бо он алоқаманданд, муайян 

гардидааст
2
:     

Якум, дар баробари бозорҳои анъанавӣ (ашёи хом, меҳнат) бозори 

технологияи иттилоотӣ ба таври динамикӣ инкишофёбанда ба ҳисоб меравад, 

ки ҳаҷми савдои он дар як сол тақрибан 510 млрд. долл. даромад меорад. 

Мутобиқи таҳлилҳои гузаронидашуда, айни замон ҳаҷми савдои бозори 

ҷаҳонии теллекоммуникатсия аз ҳаҷми савдои автомобил зиёдтар мебошад.      

Дуюм, мамлакатҳои дар соҳаи иттилоотӣ нисбатан тараққиёфта 

иқтисодиёти худро ба ҷалби бахши ғайриистеҳсолӣ тағйир дода истодаанд, 

ки дастовардҳои мушаххасро дар ду соҳа, ҳам дар саноати анъанавӣ ва ҳам 

дар саноати ғайрианъанавӣ ба даст овардаанд. Тибқи ҳисоботи форуми 

иқтисодии Бонки Ҷаҳонӣ вобаста ба сатҳи рушди техникии технологияҳои 

иттилоотию-коммуникатсионӣ ва таъсири онҳо ба беҳдошт ва 

рақобатпазирии 142 мамлакати олам дар соли 2012, 10 мамлакати пешсаф, аз 

ҷумла, Шветсия, Сингапур, Финляндия, Дания, Швейтсария, Нидерландия, 

Норвегия, ИМА, Канада ва Британияи Кабир муайян гардиданд
3
. Ҳамин 

тариқ, тибқи баҳогузориҳои дигари ин ниҳод дар соли 2016 вобаста ба 

сармоягузориҳо дар соҳаи рушди ТИК 7 давлати пешсаф, аз ҷумла, 

Финландия, Швейтсария, Шветсия, Исроил, Сингапур, Нидерландия ва ИМА 
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муайян гардидааст, ки аз мамлакатҳои боқимонда пешсаф буда дар рушди 

ТИК дастовардҳои беназир доранд
1
.  

Сеюм, ба таври васеъ паҳн шудани компютерҳои хусусӣ, таъминоти 

барномавӣ, шабакаҳои гуногуни алоқа.  

Чорум, афзоиши васеи ҳаҷми захираҳои иттилоотӣ, маҳсулот ва 

хизматрасонии ба ҳама дастрас. 

Муҳаққиқон таъкид менамоянд, ки дар ҷомеаи иттилоотии имрӯза 

ТИК ҷойгоҳи марказиро дар таҷдид ва азнавсозии сохтори намудҳои умумии 

фаъолияти одамон касб карда истодааст. Ингуна тағйиротро метавон дар 

бозори меҳнат мушоҳида намуд, ки аз рӯйи баҳогузории коршиносони соҳаи 

меҳнат 60-70% ҷойҳои нави корӣ дар давлатҳои пешрафта имрӯз бо шаклҳои 

мухталифи коркарди иттилоот алоқаманд аст.   

Ҷомеаи иттилоотӣ дастрасии субъектҳои ҷомеа ба манбаҳои 

иттилоотиро фароҳам месозад, ки аз аз кафолати қонунҳо ва имкониятҳои 

техникӣ вобаста аст. Истилоҳи ҷомеаи иттилоотӣ хоси замони муосир буда 

дар шакл ва ҷанбаҳои гуногун истифода бурда мешавад.                

Бори аввал истилоҳи «ҷомеаи иттилоотӣ»- ро профессори донишкадаи 

технологии Токио Ю. Хаяши ба қалам овардааст
2
, ҳол он ки инкишофи ғояи 

ҷомеаи ҷаҳонии иттилоотиро бо номи муҳаққиқи америкоӣ Д. Белл ва кори 

илмии машҳури ӯ «Ҷомеаи ояндаи пасосаноатӣ. Таҷрибаи пешгӯиҳои 

иҷтимоӣ» вобаста медонанд. Аз нуқтаи назари Д. Белл, таъсири технологияҳо 

ба рушди иҷтимоӣ хеле назаррас буда, муҳаррики рушди иҷтимоӣ ба ҳисоб 

мераванд
3
.                                           

Воқеияти замони муосир ин аст, ки новобаста аз майлу хоҳиши 

одамон бо рушди технологияҳои иттилоотӣ инчунин раванди ташаккулёбии 

ҷомеаи иттилоотӣ низ ба амал меояд. Аммо мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки 

ҷомеаи иттилоотӣ гарчанде барои беҳтар гардидани кору фаъолияти одамон 

мусоидат намуда бошад, аз ҷониби дигар хавфу хатархои зиёдеро ба вуҷуд 

                                           
1
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2
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3
 Белл, Д. Грядущее постиндустриальное обществ. [Текст] / Д. Белл //Образец социального прогнозирования 
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овардааст. Ҳанӯз аз солҳои 80-уми асри ХХ сар карда олимону донишмандон 

дар атрофи ташаккулёбии ҷомеаи иттилоотӣ таҳлилу баррасиҳои худро 

пешниҳод менамуданд . Яке аз чунин донишмандон ҷомеашиноси амрикоӣ 

Д.Белл мебошад. Ӯ дар асари машҳури худ “Қолабҳои иҷтимоии ҷомеаи 

иттилоотӣ”, ки соли 1980 нашр намуда буд, ҷомеаи иттилоотиро бо ҷомеаи 

пасосаноатӣ монанд менамояд. Ба андешаи ӯ, ба амал омадани инқилоб дар 

соҳаи коркарди иттилоот ва ташаккули дониш, ки дар ин раванд компютерҳо 

нақши марказиро мебозанд, нишонаҳои ҷомеаи пасосаноатӣ мебошад
1
. 

Як қатор олимону муҳаққиқон ҷомеаи иттилоотиро бо ҷомеаи 

пасосаноатӣ як намешуморанд. Ба андешаи онҳо ҷомеаи иттилоотӣ бо рушди 

технологияҳои иттилоотию иртиботӣ алоқаманд буда, новобаста аз он, ки 

мамлакат дар кадом марҳилаи рушду инкишоф қарор дорад, метавонад 

иттилоотонӣ шавад. Бо чунин андешаҳо то андозае розӣ шудан мумкин аст. 

Зеро дар шароити дастраси ҳамагон шудани шабакаи интернет ва 

телевизионҳои моҳвораӣ, бахусус дар ҳоли афзоиш қарор доштани шумораи 

истифодабарандагони интернет раванди ташаккулёбии ҷомеаи иттилоотиро 

дар ҳамаи кишварҳо метезонад. Аммо аз ҷониби дигар вақте аз мавқеи 

иқтидори технологии кишвар ва қобилияти коркард карда тавонистани 

иттилоот ба ин масъала баҳогузорӣ шавад, дидан мумкин аст, ки воқеан ҳам 

кишварҳои тараққикарда чунин қудратро доро мебошанд. Имрӯзҳо низ 

мушоҳида намудан душвор нест, ки аксари ширкатҳои тавлидкунандаи 

технологияҳои ҷадид, бахусус тавлидкунандагони зеҳни сунъӣ дар 

мамлакатҳои тараққикарда ҷойгир мебошанд. Ҳатто мушоҳида намудан 

мумкин аст, ки тӯли ду даҳсолаи охир олимону донишмандон консепсияи 

инқилоби чоруми саноатиро ташаккул дода истодаанд, ки нишонаи асосии он 

тавсеаи шабакаи интернет ва дар заминаи он мавриди истифода қарор додани 

зеҳни сунъӣ мебошад. Бо назардошти баҳси ҷомеаи пасосаноатӣ ва инқилоби 

чоруми саноатӣ масъалаи ҷомеаи иттилоотиро аз мавқеъҳои гуногун 

баҳогузорӣ намудан мумкин аст. 

Олими амрикоӣ У. Мартин аз анъанаҳои Д.Белл пайравӣ намуда, 

ҷомеаи иттилоотиро ҷомеаи пасосаноатии рушдёфта медонад. Дар доираи 

                                           
1
 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования [Текст] / Д. Белл. –

М.: Академия, 1999. – С.46.     
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консепсияи ӯ арзишҳои ҷомеаи иттилоотӣ солҳои 60-70-ум дар он кишварҳое 

пайдо гардидаанд, ки аллакай ҷомеаҳои пасосаноатӣ ба шумор мерафтанд. 

Масалан, ИМА, Аврупои Ғарбӣ, Ҷопон ва ғ. Консепсияи У.Мартин дар бораи 

ҷомеаи иттилоотӣ воситаҳои иртиботиро дар мадди аввал мегузорад ва 

тағйирёбии онро сабаби асосии дигаргуниҳои ҷамъиятӣ муаррифӣ мекунад. 

Тибқи ин консепсия ҷомеаи иттилоотӣ чунин нишонаҳоро доро мебошад: 

- дигаргуншавии сохтори ҷамъиятӣ, пеш аз ҳама дар соҳаи иқтисодиёт 

ва тақсимоти меҳнат. 

- афзоиш ёфтани нақши иттилоот ва технологияҳои иттилоотӣ дар 

ҳаёти ҷомеа. 

- баланд гардидани саводнокии компютерии одамон. 

- ба тавре васеъ паҳн гардидани компютерҳо ва технологияҳои 

иттилоотӣ. 

- компютерикунонӣ ва иттилоотонии ҷомеа ва соҳаи маориф. 

- дастгирӣ ёфтани рушди технологияҳои иттилоотӣ ва компютерӣ, аз 

ҷониби давлату ҳукумат ташаккул додани инфрасохтори иттилоотии ҷомеа. 

- тавассути шабакаҳои компютерӣ ва интернетӣ дар тамоми ҷаҳон 

паҳн гардидани вирусҳои иттилоотӣ ва вирусҳои компютерӣ
1
. 

Ҷомеаи иттилоотиро дар назарияи Э.Тоффлер ба таври возеҳ 

мушоҳида кардан мумкин аст. Дар назарияи худ нақшаи раванди таърихиро 

пешниҳод намудааст, ки он дар кори илмии машҳураш «Мавҷи сеюм» оварда 

шудааст
2
. Таърихи тамаддуни инсоният фарогири се мавҷи муҳим: мавҷи 

якум – кишоварзӣ (то асри XVIII) мавҷи дуюм – саноатӣ (то солҳои 50 – уми 

асри ХХ) ва мавҷи сеюм пасосаноатӣ (аз оғози солҳои 50 – уми асри ХХ). 

Муҳаққиқон мавҷи сеюмро бо пайдоиш ва рушди босуръати ТИК, инқилоб 

дар соҳаи иттилоотӣ ва ташаккули равандҳои иттилоотӣ асоснок менамоянд, 

зеро тамоми дастовардҳои замони муосир ва тағйиротҳои бузург дар 

тамаддуни инсоният дар ин марҳила ба вуқуъ пайваст. 

Э.Тоффлер мавҷи сеюми рушди тамаддунро хоси ҷомеаҳои 

пасосаноатӣ дониста, дониш ва иттилоотро арзишҳои асосии он муаррифӣ 

                                           
1
 Мартин, У.Дж. Информационное общество [Текст] / У.Дж. Мартин // Теория и практика общественно-

научной информации. Ежеквартальник. – 1990. – № 3. – С.115-123. 
2
 Тоффлер, Э. Третья волна. [Текст] / Э. Тоффлер М.: Изд-во "Аст", 1999. – 784 с.   
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менамояд. Ба андешаи ӯ, дар шароити рушди ҷомеаи иттилоотӣ арзиши 

дониш нисбат ба меҳнат ва арзиши иттилоот нисбат ба сармоя бештар 

мегардад. Ин олим ҳамчун оянданигар пешгӯӣ менамояд, ки дар шароити ба 

амал омадани мавҷи сеюми рушди тамаддун ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ 

осебпазир мегарданд ва тарзи зиндагӣ ва кору фаъолият дигар мешавад. 

Консепсияи мазкур барои фаҳму дарки таҳдиду хатарҳои иттилоотии замони 

муосир хеле муҳим мебошад. Зеро дигаргуниҳое, ки ба таври табиӣ ва 

мустақим ба амал меоянд, ба рафтори одамон таъсиргузорӣ мекунанд. Пеш аз 

ҳама ба вуҷуд омадани руҳияи консервативӣ ва қабул надоштани тағйирёбии 

муносибатҳои ҷамъиятӣ одамонро нороҳат мекунанд
1
.  

Таҳлилу баррасии консепсияҳои ҷомеаи иттилоотӣ нишон медиҳад, ки 

рушди технологияҳои иттилоотӣ дар шароити кишварҳои тозаистиқлол ва 

рубатараққӣ таҳдиду хатарҳои зиёдеро ба вуҷуд меоварад. Чунин ҳолатро бо 

омилҳои зерин асоснок намудан мумкин аст: якум, дар кишварҳои мазкур 

ҳанӯз иқтидори зарурии коркарди иттилоот ва дар ин замина ба даст 

овардани иттилооти зарурӣ вуҷуд надорад. Бинобар ин, дар муборизаҳои 

иттилоотӣ чунин кишварҳо наметавонанд дастболо шаванд. Дуюм, 

кишварҳои мазкур дар ҳоли гузариш қарор доранд ва дар сатҳи афкори 

ҷамъиятӣ паҳн гардидани иттилооти беруна таъсири амиқ мерасонад. Дар 

раванди амалишавии ҷангҳои иттилоотӣ ва набардҳои идеологӣ кишварҳои 

номбаргардида осебпазир мебошанд. Маҳз бо назардошти чунин вазъ барои 

кишварҳои тозаистиқлол ва рӯ ба инкишоф масъалаи таъмини амнияти 

иттилоотӣ дар мадди аввал қарор мегирад.  

Таҳлилу омӯзиши адабиёти илмӣ нишон медиҳад, ки дар муносибат 

бо моҳият ва хусусиятҳои амнияти иттилоотӣ андешаҳои яксон вуҷуд 

надоранд. Чунин ҳолатро бо хусусияти миллӣ доштани амнияти иттилоотӣ 

асоснок кардан мумкин аст. Зеро як гурӯҳ кишварҳо агар аз таҳдиду хатарҳои 

иттилоотӣ агар зарари камтар бинанд, мутаассифона гурӯҳи дигари кишварҳо 

метавонанд бештар осеб бинанд. Бахусус он кишварҳое, ки объекти асосии 

таъсиррасонии ҷангҳои иттилоотӣ қарор гирифтаанд, таҳдиду хатари 

иттилоотиро бештар эҳсос менамоянд.     

Вобаста ба масъалаи манбаи иттилоот ва сиёсати хориҷӣ муҳаққиқи 

                                           
1
 Тоффлер Э. Третья волна. – М.: ООО «Издательство АСТ», 1999. – 261 с. 
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ватанӣ З. Сайидзода менависад, ки «соҳаи иттилоотӣ омили низомсози ҳаёти 

ҷомеа буда, ба вазъи на танҳо сиёсӣ, балки иқтисодӣ, дипломатӣ, экологӣ, 

демографӣ ва дигар таркибдиҳандаҳои амнияти миллӣ ва дар маҷмуъ ба 

рушди соҳибихтиёрии ин ё он мамлакат таъсири назаррас мерасонад»
1
.  

Амнияти иттилоотӣ ҳолати муҳофизавии манфиатҳои қонунии 

шаҳрвандон, ҷомеа ва давлат дар соҳаи иттилоот аз таҳдидҳои дохилӣ ва 

берунӣ, фаъолият ва рушди он барои манфиати шаҳрвандон, ҷомеа ва давлат 

мебошад.                                                   

Хулоса, зери мафҳуми амнияти иттилоотӣ на бояд танҳо ҳифзи 

иттилоот, инчунин маҷмуи чорабиниҳои ташкилӣ, иҷтимоию иқтисодӣ ва 

ҳуқуқӣ, ки баҳри таъмини суботи пойдори ҷомеа ва давлат равона шудааст 

фаҳмида шавад. 

Рушди иттилоотию техникӣ ба пайдо шудани намудҳои нави таҳдид 

мусоидат мекунад. Ба қатори таҳдидҳои нисбатан муҳим дохиланд: аслиҳаи 

иттилоотӣ, ҷиноятҳо дар соҳаи ТИК, инчунин истифодаи технологияҳои 

иттилоотӣ дар рақобати сиёсӣ. Технологияҳои муосири шабакавӣ, мисли 

Интернет ва шабакаю барномаҳои фосилавӣ имконияти гурӯҳҳои 

террористиро ба паҳн ва ташвиқи ақидаҳои худ зиёд намудааст.               

Мисоли равшани ин ҳодиса мағзшӯии ҷавонон ва ҳамроҳшавии онҳо 

ба гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ (минбаъд ДИИШ) мебошад. Аз рӯйи 

маълумотҳои расмӣ зиёда аз ҳазор нафар аз Тоҷикистон барои иштирок дар 

амалиётҳои ҷангӣ ба тарафдории созмони террористӣ ба Сурия ва Ироқ 

рафтаанд ва зиёда аз 60% онҳо шахсони ҷавони синнашон то 35 сола 

мебошад
2
.   

Бояд гуфт, ки ДИИШ дар авҷи нуфузи худ аз конҳои нафти 

тасарруфкардааш миллиардҳо доллар ба даст оварда дар Интернет ташвиқоти 

таҷовузкоронаро ба 40 забони дунё мебурд. Таҷриба нишон медиҳад, ки 

гурӯҳи синнусолии «ҷӯяндагони бахт» дар хилофат аз Қафқози Шимолӣ, 

мамлакатҳои Осиёи Марказӣ (минбаъд - ОМ), Шарқи Наздик, Африқои 

                                           
1
 Сайидзода, З. Таджикистан: информационный ресурс, внешняя политика, имидж государства. [Текст]/З. 

Сайидзода, Ф. Саидов – Душанбе, 2008. - 71с. 
2
 Радио свобода. ИГ меняет методы вербовки молодых людей и подростков. 05.08.2018. [Текст] / 

[Электронный ресурс]. URL: https:/rus-ozodi-org.cdn.ampproject.org/v/s/rus.ozodi.org/amp/29413421.html?amp-

_js_v=a2&amp_gsa= 1&usq. (дата обращения: 07.12.2018).        
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Шимолӣ ва ҷаҳони араб ҷавононе буданд, ки синну соли онҳо аз 16 то 30 

солро ташкил мекард. Дар ин синну сол шуури ҷавонон барои дарки 

ақидаҳои нав кушода аст, онҳо ба хаёлот ва шомилшавӣ ба ин ё он гурӯҳи 

ифротӣ нисбатан зиёдтар осебпазир ва моил мешаванд.                 

Тибқи маълумоти Хадамоти федералии амнияти Федератсияи Россия 

дар соли 2015 беш аз 2,6 ҳазор шаҳрвандони мамлакатҳои ОМ барои 

ҷангидан дар сафи Давлати исломӣ шомил гардидаанд
1
.       

Тавре мушоҳида мегардад, бо сабаби дар ҷомеа васеъ ҷорӣ гардидани 

технологияҳои нави иттилоотӣ намудҳои нави ҷиноят, чун ҷинояти 

компютерӣ ва терроризми компютерӣ – ғайриқонунӣ ба кори мошинҳои 

электронии ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳои компютерӣ, дуздӣ ва аз худ 

кардани иттилооти компютерӣ пайдо гардид. Дар қатори таҳдидҳо тавассути 

ТИК ба ҳадафҳои ғаразоноки хислати ҷиноятӣ ва сиёсию-ҳарбӣ дошта, 

таҳдиди муосирӣ чун киббертерроризм ва киберҷиноят дар сатҳи амнияти 

иттилоотии байналхалқӣ зуҳур кард. Бешубҳа ин ду навъи ҷиноят бо 

терроризми иттилоотӣ зич алоқаманд буда, шаклҳои нави фаъолияти ҷиноӣ 

мебошанд, ки барои ба ҳадафҳои ғаразноки худ расидан аз технологияҳои 

муосири иттилоотию коммуникатсионӣ истифода мебаранд
2
.                      

Ба назари муаллиф, киберамният дар умум бо сабаби фарогир будани 

маҷмӯи таҳдидҳои бо ТИК ва интернет алоқаманд мафҳумеро мемонад, ки 

дар доираи он се самти дар айни замон ташвишовар баррасӣ мегардад:          

- таҳдид ба истифодабарандагони алоҳида, аз ҷумла, бо ворид 

намудани навъҳои гуногуни вирусҳо ва дӯздии маълумотҳои шахсӣ;  

- таҳдидҳо ба сохтори ҳукуматҳо ва дигар ташкилотҳо бо сабаби 

надоштани низоми пурзури муҳофизавӣ аз ҳуҷумҳо, дуздии маълумотҳо ва 

нобуд сохтани онҳо;  

- таҳдидҳо ба инфрасохторҳои иҷтимоии буҳронӣ, аз ҷумла, 

шабакаҳои электронии алоқа, низомҳои молиявӣ, шабакаҳои электрикӣ, 

                                           
1
 Эксперты: около 30 тыс. наемников из 86 стран воюют на стороне ИГ // ТАСС, 9 декабри с. 2015. [Текст] /  

[Электронный ресурс]. URL: http: // tass. ru / mezhdunarodnaya - panorama / 22510144. (дата обращения: 
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2
 Сафиев, К.И. Информационная безопасность Республики Таджикистан в контексте современного 

политического процесса: сущность и приоритеты её обеспечения: Автореф. дисс…канд. полит. н. [Текст] / 

К.И. Сафиев. г. Душанбе. 2014.  - С.11.  
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идораи ҳаракати алоқаи ҳавоӣ, низомҳои истифодаи захираҳои об, газ, барқ 

ва ғайра.  

 Бояд қайд кард, ки ҳар як мамлакат баҳри ҳифзи шаҳрвандон, ҷомеа 

ва давлат аз таҳдидҳои замони муосир масъул буда, бо мақсади баланд 

бардоштани дониш ва фарҳанги киберамниятии ҷомеаи худ талош варзида, 

санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, аз ҷумла, стратегияи амнияти иттилоотӣ ва 

шабакавиро қабул ва тадбиқ намуда мутобиқи он дар самти муқовимат ва 

пешгирии таҳдидҳои муосир рақобатпазир бошад.    

Профессор А.Н. Муҳаммад кибертерроризмро амали ҷиноятӣ 

муаррифӣ намуда, иброз менамояд, ки бо истифода аз воситаҳои техникӣ 

ташкилотҳои экстремистию террористӣ ғояҳои ғаразноки хешро паҳн 

менамоянд. Бештар воситаҳои мазкурро ташкилоти динӣ-экстремистии 

«Ҳизб-ут-Таҳрир» истифода мебарад. Бояд гуфт, ки на танҳо «Ҳизб-ут-

Таҳрир», «Ҳаракати исломии Ӯзбекистон» ва «Ҷамоати Ансоруллоҳ», балки 

дигар гурӯҳҳои муташаккили ҷиноӣ ва ташкилотҳои ифротгароии дар 

минтақаи ОМ ва фаротар аз он дар дигар минтақаҳои олам фаъолияткунанда 

воситаҳои иттилоотию коммуникатсиониро ба таври васеъ истифода 

мебаранд.
1
 

Дар таърихи сиёсиву иҷтимоии ҷаҳон метавон бисёре аз муҳорибаҳои 

иттилоотиро мушоҳида кард. Чунин ҳолатҳо дар Ҷанги дуюми ҷаҳон, «Ҷанги 

сард», ҳамлаи ИМА ба Ироқу дигар мамлакатҳои арабӣ, муноқиша байни 

Федератсияи Россия ва Гурҷистон ва ахиран муносибати сарди Федератсияи 

Россия бо Украина, Иттифоқи Аврупо ва ИМА ҷой доштанд, ки дар бораи 

хатарнокии ҷанги иттилоотӣ ва муҳиммияти иттилоот сабақ медиҳанд. Бовар 

меравад, ки иттилоот чун воситаи муҳим, дар оянда метавонад ба захираи 

қавитарини ҳокимият мубаддал шавад. 

Дар такя ба далелҳои овардашуда хулоса баровардан мумкин аст, ки 

истифодаи яроқи иттилоотӣ дар асл мисли истифодаи қувваи ҷангӣ мебошад, 

зеро ташвиқот дастгоҳи ҷангӣ аст (қувваи ҳарбиро яроқи иттилоотӣ, аз ҷумла 

технологияи иттилоотӣ иваз менамояд).    

                                           
1
 Муҳаммад, А.Н. Киберҷиноятҳо ҳамчун зуҳуроти кибертерроризм: моҳият ва хусусиятҳои навини онҳо 

[Матн] / А.Н. Муҳаммад // Ахбори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови 

Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. –2017. –№3-1. –С.56-61.   
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Бинобар ин, баррасии таъсири ҷанги иттилоотӣ ба муносибатҳои 

байни давлатҳо бояд бо дарназардошти таърифҳо ва мулоҳизаҳо оид ба 

моҳияти ҷанг дар назарияи реализм, ки дар он субъектҳои асосии 

муносибатҳои байналхалқӣ давлат мебошад, манфиатҳои онҳо бо ҳам 

бархӯрд ва ба низоъ ва ҷанг чун аломати шадиди низоъ оварда мерасонанд.  

Дар асоси назарияи реализм ба хулоса омадан мумкин аст, ки дар асри 

иттилоотӣ субъекти асосии муносибатҳои байналхалқӣ давлати миллӣ 

мебошад. Қувва василаи асосӣ дар муносибатҳои байнидавлатӣ буда, бо худ 

имконияти аз тарафи як давлат бурдани назорат аз болои ҳадаф ва амали 

давлати дигар тавассути аслиҳаи иттилоотӣ ва таҳдиди истифодаи он, чӣ дар 

фазои иттилоотӣ, чӣ дар киберфазо мебошад. Метавон гуфт, ки ҷангҳои 

иттилоотӣ ва истифодаи иттилоот барои амалӣ намудани ҳадафҳои стратегӣ 

нав нестанд ва дар замонҳои қадим пайдо шудаанд.   

Дар ин бора Сун-Тсзи дар рисолаи худ «Санъати ҷанг» аввалин шуда 

таҷрибаи таъсири иттилоотиро ба душман чунин хулоса намудааст: «садҳо 

ғалабаро дар муҳорибаҳо ба даст овардан ҳадди охирини санъат нест. Мутеъ 

намудани душман бе муҳориба тоҷи санъат аст»
1
. Муаллиф дар ҷои дигар 

чунин менависад: «Ҳама чизи хубро, ки дар мамлакати душман мавҷуд аст, 

вайрон кунед. Байни шаҳрвандони тарафи рақиб низоъ ва задухӯрдҳоро ба 

миён оваред»
2
.        

Таърихшиноси бузурги юнонӣ Фукидид дар рисолаи худ «Таърихи 

ҷангҳои Пелопонес» тасдиқ мекунад, ки ҳокимият аз қувваи ҳарбӣ асос 

мегирад. Ба ақидаи Фукидид «зӯрон он кореро мекунанд, ки иҷро карда 

метавонанд, заифон он кореро мекунанд, ки зӯрон ба онҳо иҷозат 

медиҳанд»
3
. 

Вазъи кунунии муносибатҳои байналхалқӣ дар асри иттилоотиро 

ҷомеашиноси фаронсавӣ Раймон Арон чунин шарҳ дода менависад, ки 

«муносибатҳои байналхалқӣ дар сояи ҷанг инкишоф меёбад», аз ҷумла, дар 

асри ХХI дар сояи ҷанги иттилоотӣ, ки аз замони ба охир расидани «ҷанги 

                                           
1
 Абдуллаева, Р.А. Информационная война: прошлое и настоящее. [Текст] /Р.А. Абдуллаева. // 

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 12-3. – С. 544-548.  
2
 Ҳамон ҷо. 

3
 Цыганков, П.А. Теория международных отношений. [Текст] / П.А. Цыганков. -М.Гардарики, 2002. С. - 110. 
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сард» қатъ нагаштааст
1
. Дар чаҳорчӯбаи назарияи реализм қувва ва тавозуни 

қувваҳо танзимгари асосии муносибатҳои байналхалқӣ мебошад. Тавре 

Генри Киссинҷер менависад, «барои суботи байналхалқӣ тавозуни 

имкониятҳо – тавозуни қувваҳо муҳим мебошад».       

Таҳлили гузаронидашудаи ҷанбаҳои назариявии ҷангҳои итилоотӣ 

имконият медиҳад, ки дар бораи ҷанги иттилоотӣ чун қисми таркибии ҷанги 

муосир, бе истифодаи қувва ва бархӯрдҳои ҳарбӣ хулоса барорем. Бо 

дарназардошти миқёси ҷангҳои иттилоотӣ метавон дар айни замон се шакли 

эҳтимолиро қайд намоем, ки онҳо дар сатҳи шахс, иттиҳодия (коллектив ё 

корпоратив) ва ҷаҳон татбиқ гардида истодааст.    

Мутобиқи сарчашмаҳои илмӣ таърифи аввалин ва васеи истилоҳи 

«ҷанги иттилоотӣ» дар баромади RAND Corporation «Strategic Information 

Warfare a New Fact of War» cоли 1996 оварда шудааст
2
. Мувофиқи он: «Ҷанги 

иттилоотӣ ҷанг дар фазои иттилоотӣ мебошад». Яъне, дар 3 фазои ҷангӣ дар 

он лаҳза мавҷудбуда (қӯшунҳои хушкигард, қӯшунҳои ҳарбию баҳрӣ ва 

ҳарбию ҳавоӣ) фазои дигар – иттилоотӣ илова мегардад. 

Соли 1998 дар ҳуҷҷати ситодҳои «Joint Doctrine for Information 

Operations» таърифи «ҷанги иттилоотӣ» чун «амалиётҳои иттилоотӣ – низоъ
3
, 

дарҷ гардидааст, ки мутобиқи он «иттилоот» захираи муҳимми бӯҳронӣ ва аз 

нуқтаи назари стратегӣ аҳамиятнок эътироф гардидааст. Таҷрибаи имрӯзаи 

ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки ҷангҳои иттилоотӣ ба давлатҳои алоҳида зарари 

хеле калон мерасонанд. Натиҷаи ин ҳамаро метавон дар расонидани зарар ба 

сарчашмаҳои иттилоотӣ, таъсиррасонии бошиддати оммавӣ тавассути ВАО 

ва таъсиррасонӣ бо роҳҳои расонидани зарар ба системаҳои қабули қарор 

мушоҳида кард.   

Ҳамин тавр, таҳқиқи таърифҳои дигари ин истилоҳ мавҷуд аст, 

масалан, тибқи асари «Information Warfare and Security»- и Е. Денинг
4
: 

«Ҷанги иттилоотӣ маҷмӯи амалиётҳоест, ки мақсади он истисмори захираҳои 

                                           
1
 Цыганков, П.А. Теория международных отношений. [Текст] / П.А. Цыганков. -М.Гардарики, 2002. С. - 110.  

2
 Strategic information warfare: a new face of war / Roger C. Molander, Andrew S. Riddile, Peter A. Wilson. 

[Матн] / [Манбаи электронӣ]. URL: rand.org.        
3
 Joint Publication 3-13/Information Operations/27 November 1998 Incorporating Change 120 November 2014 

[Матн] / [Манбаи электронӣ]. URL: dtic.mil.    
4
 Information Warfare and Security by Dorothy E. Denning Addison-Wesley, December 1998, ISBN: 0201433036.  

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2005/MR661.pdf
http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_13.pdf
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иттилоотӣ мебошад». Тибқи таҳқиқоти Ҷ. Стайн «Information Warfare»
1
: 

«Ҷанги иттилоотӣ ин истифодаи иттилоот барои расидан ба мақсадҳои 

миллӣ, яъне мақсадҳои миллии давлат мебошад». Аз ин гуфтаҳо хулоса карда 

мешавад, ки ҷанги инттилоотӣ бо мақсади расидан ба ҳадафҳои стратегӣ дар 

бисёр соҳаҳо, аз ҷумла сиёсӣ, иқтисодӣ ва ҳарбӣ бо дарназардошти 

истисмори иттилоотии рақиб ва расидан ба мақсадҳои миллӣ амалӣ мегардад. 

Ба ҷангҳои имрӯзаи иттилоотӣ на танҳо сохторҳои алоҳидаи давлатӣ, балки 

гурӯҳҳои алоҳидаи одамон сафарбар мегарданд. Ҳамчунини бояд иброз 

намуд, ки ҷангҳои иттилоотӣ на танҳо дар ҳолатҳои низоъ ва ҷанг балки дар 

замони тинҷию субот низ роҳандозӣ мегардад.      

Масъалаи нақши иттилоот дар низоъро чӣ тавре ки Фридрих Нитсше 

гуфта буд: «Ҳамагуна низоъ байни одамон дар навбати аввал хислати 

иттилоотӣ дорад». Иттилооти кофӣ ва эътимоднок на танҳо имконияти содир 

кардани амалҳои муносибро ҳангоми низоъ фароҳам меорад, балки назорат 

аз болои фаъолияти мақсаднок, маънои мавҷудият ва нобудшавии низомро 

дарбар мегирад
2
.            

Дуруст аст, ки мақсади асосии ҷанги иттилоотӣ тағйир додани ҳолати 

рӯҳии захираҳои инсонӣ бо мақсади бесарусомонкунии вазъияти сиёсӣ ё 

ҷамъиятӣ мебошад
3
. Бо дарназардошти хусусияти мушаххаси таърихии худ 

аслиҳаи асосии таъсиррасонӣ ба ҳама гуна равандҳо ин иттилоот мебошад.              

Дар доираҳои илмии муосир зери мафҳуми аслиҳаи иттилоотӣ 

«маҷмӯи иттилоот, инчунин усулҳои махсус, дастгоҳҳо ва воситаҳои қаллобӣ 

барои расонидани таъсири пӯшида ба захираи иттилоотии рақиб бо мақсади 

ба даст овардани мақсадҳои гузошташуда ва ҳалли масъалаҳои муборизаи 

иттилоотӣ
4
», фаҳмида мешавад.                              

Вазифаи мубрами имрӯзаи амнияти иттилоотӣ аз таъмини бехатарии 

иттилоот барои объектҳо ва субъектҳои дар муносибатҳои иттилоотӣ 

                                           
1
 The Future of Information Warfare/ Defining. [Матн] /  [Манбаи электронӣ]. URL: airpower.maxwell.af.milles. 

(Санаи муроҷиат: 25.10.2018).          
2
 Изотов, В.П., Изотова И.В. Связи с общественностью: Основные понятия и определения. [Текст] / В.П. 

Изотов, И.В.- Изотова– Орел, 2006.               
3
 Маньшин, Г.Г. Война и мир в киберпространстве. Проект ИТ безопасности. Г.Г. Маньшин, В.А. 

Артамонов, Е.В. Артамонова. [Текст] / [Электронный ресурс]. URL:http://itzashita.ru/kibervoyna/voyna-i-mir-

v-kiberprostranstve.html. (дата обращения: 27.07.2018).   
4
 Новиков, В.К. Информационное оружие – оружие современных и будущих войн. [Текст] / В.К. Новиков- 

М.: Горячая линия- телеком, 2011. - С.53.    

http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj95/spr95_files/stein.htm
http://itzashita.ru/kibervoyna/voyna-i-mir-v-kiberprostranstve.html
http://itzashita.ru/kibervoyna/voyna-i-mir-v-kiberprostranstve.html
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ташаккулёбанда иборат аст, ки дар он махвият – ҳолати дастрасии ҳуқуқии 

субъектҳо, яклухтӣ – тағйирпазирӣ (ҳангоми зарурат) бо мақсади муайян ва 

аз ҷониби субъектҳои салоҳиятдор ва дастрасӣ – воридшавӣ ва истифодабарӣ 

аз ҷониби субъектҳои ба ин ё он иттилоот ҳуқуқ доранд, кафолат дода 

мешавад.    

  Ба назари муаллиф барои давлатҳои миллӣ дар муқовимат ба 

таҳдидҳои иттилоотӣ ба масъалаҳои зерин бояд таваҷҷӯҳи бештар зоир 

намуд: 

- муқовимат бо таҳдидҳое, ки дар фазои иттилоотӣ бо мақсади 

ҷинояткорӣ, террористию экстремистӣ амалӣ карда мешаванд;     

-  таъмини ҳуқуқҳои шаҳрвандон ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ба 

дастрасии иттилооти зарурӣ; 

- ҳифзи шаҳрвандон, ҷомеа ва давлат аз таҳдидҳои эҳтимолӣ ва 

ғайриэҳтимолӣ, ки хислати равонӣ доранд; 

- ташаккули низоми амнияти иттилоотӣ бо роҳи баланд 

бардоштани сатҳи маърифатнокии аҳолӣ дар истифодаи ТИК ва дар баробари 

мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ ҷалб намудани ҷомеаи 

шаҳрвандӣ ба муқовимати иттилоотӣ зидди таҳдидҳои замони муосир.  

Ҳангоми таҳлили мавзуъи амнияти иттилоотӣ маълум гардид, 

мафҳуми он аз ҷониби олимони ватанӣ ва хориҷӣ дар шакл ва мазмунҳои 

гуногун маънидод мегардад. Зеро, таҳқиқи масъала бинобар сабаби фарогир 

будани самтҳои васеъ, аз ҷумла: заминаҳои илмӣ, меъёрию ҳуқуқӣ, 

ташаккули шаклҳо ва сохтори мақомоти амнияти иттилоотиро 

таъминкунанда, чорабиниҳои ташкилию техникӣ, воситаҳои барномавию – 

техникӣ ва василаҳои таъмини амнияти иттилоотӣ, мушкилоти бештарро ба 

миён гузоштааст.  

Ҳамин тариқ, дар асоси ин, масъалаи таъмини амнияти иттилоотӣ дар 

давраи муосири ҳаёти инсоният бояд чун вазифаи аввалиндараҷа барои 

ҷомеаи муосир баррасӣ гардад, чунки технологияҳои иттилоотӣ аҳамияти 

зиёдро на танҳо барои шахси алоҳида, балки барои тамоми давлат, пайдо 

мекунад. Ин раванд нисбатан мураккаб ва бисёрҷониба буда, аз омилҳои чӣ 

берунӣ ва чӣ дохилӣ вобастагӣ дорад. Дар асоси омӯзиши назарияҳои 

гуногуни амнияти иттилоотӣ мо ба чунин хулосаҳо расидем: 
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- ба назари мо, амнияти иттилоотӣ метавонад ҳамчун унсури 

пойдории амнияти миллии ҳар як давлати миллӣ ба ҳисоб рафта, василаи 

муҳим дар таъмин ва ҳифзи бехатарии иттилооти шахс, ҷомеа, давлат ва дар 

умум фазои иттилоотии мамлакат бошад.      

- дар шароити ҷаҳонишавӣ масъалаи амнияти иттилоотӣ рӯз аз рӯз 

хислати байналхалқиро пайдо менамояд. Олимону муҳаққиқони гуногун 

мазмуни амнияти иттилоотиро бо роҳу усулҳои мухталиф шарҳ медиҳанд. 

Вобаста ба ин, мафҳуми «амнияти иттилоотӣ»- ро пурра дар илм 

коркардшуда ҳисобидан мумкин нест, лекин ташаккулёбии зерсутуни зеҳнию 

сиёсиро шарти ивазнашавандаи коркарди меъёрҳои ҳуқуқи байналхалқии 

сатҳи ҷаҳонӣ, ҳисобидан мумкин аст;    

- мафҳуми амнияти иттилоотӣ ба шакли меъёри ҷамъбастӣ ва 

объективӣ тавсиф карда мешавад, ки мамлакатро барои дастгирии нигаҳдорӣ 

ва ҳимояи аҳолӣ аз ҳама гуна таҳдидҳои беасос водор сохта, ба мамлакатҳо 

имконияти ба сифати субъектҳои мустақили системаи муносибатҳои 

байналхалқӣ амал карданро фароҳам меорад;  

- дар низоми амнияти миллии давлат масъалаи амнияти иттилоотӣ 

бинобар сабаби таъсиррасонии бештар ба равандҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, ҳарбӣ 

ва фарҳангӣ нисбатан муҳим ҳисобида мешавад. Зеро амнияти иттилоотӣ 

ҳолати муҳофизатии манфиатҳои милии шахс, ҷомеа ва давлат мебошад. 

Ташаккули ин соҳа барои ҳама соҳаҳои давлатдории миллӣ дар замони 

муосир манфиатовар мебошад.            

- асри XXI марҳилаи муҳим дар рушди соҳаи амнияти иттилоотӣ 

ба ҳисоб рафта, олимону муҳаққиқон кӯшишҳои самарабахшро барои 

ташаккули ин соҳа бо дарназардошти рушди босуръати бозори ТИК, 

дастрасӣ ба шабакаи умумиҷаҳонии интернет ва шиддат гирифтани 

равандҳои ҷаҳонишавӣ равона намудаанд. Бинобар ин, дарбаробари таҳдидҳо 

ва чолишҳо, зарурати таҳқиқ ва таҳлили ҷанбаҳои гуногуни масъалаи 

амнияти иттилоотӣ зарур ҳисобида мешавад;          

- сиёсати давлатии мамлакатҳо, ки ба таъмини амнияти иттилоотии 

мамлакати худ равона шудааст, бояд фарқиятҳои фарҳангӣ, этникӣ, маънавӣ 

ва ғайра, дар умум тамоми системаи иҷтимоиро дар меъёрҳои иттилоотии 

ҷомеа ба назар гирад. 
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1.2. Таҳаввули таҳдидҳои амнияти иттилоотӣ  

дар ибтидои асри ХХI    
 

Пӯшида нест, ки иттилоот дар остонаи асри ХХI омили муҳим ва 

дастгоҳи асосии ҳокимият мебошад. Аксари таҳлилгарон чунин меҳисобанд, 

ки ҳукмронӣ ва афзалияти стратегиро, танҳо ҳангоми доштани имкониятҳои 

пурраи иттилоотӣ ба даст овардан мумкин аст. Давраи муосири таҳдидҳои 

ҷаҳонии асри ХХI «таҳдиди амнияти иттилоотӣ»-ро дар рӯйхати таҳдидҳои 

умумисайёравии тамоми инсоният дохил мекунад. Олимон иброз менамоянд, 

ки ин гуна таҳдидҳои умумиҷаҳонӣ таҳдиди паҳншавии аслиҳаи ҳастаӣ, 

офатҳои табиии ҷаҳонӣ, тағйирёбии ҷаҳонии иқлим, ифлосшавии сайёра аз 

партовҳо, вайроншавии қабати озонии Замин, харобшавии захираҳои табиии 

сайёра, таҳдиди вулқонҳо, тағйирёбии қутбҳои магнитии сайёра, таҳдиди 

бемориҳои хатарнок ва ғайра ба ҳисоб мераванд
1
.  

Айни замон набояд оид ба нақши иттилоот ва истифодаи 

технологияҳои нави иттилоотӣ дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ва хусусан 

дар истеҳсолот ва идоракунӣ фаромӯш сохт, ки бешубҳа барои инсоният 

манфиатнок аст. Метавон ёдовар шуд, ки таи ду даҳсолаи охир афзоиши 

босуръати саноат ба экология ва муҳити зист хавфҳои фалокатовар оварда, 

дар ин қатор иттилоотонӣ низ ба манбаи мушкилотҳои ҷиддӣ табдил ёфтааст. 

Мисоли возеҳи ин гуфтаҳоро метавон дар иқтидори технологияҳои итилоотӣ 

дар воқеаҳои солҳои 2010 – 2013 дар мамлакатҳои як замон пешрафтаи 

Африкаи Шимолӣ ва Шарқи Наздик бо ном рӯйдодҳои «Баҳори арабӣ», 

инқилоб дар Украина ба ном «Инқилоби шаъну шараф», ки соли 2013 ба 

вуқуъ пайваст ва давраи пандемияи COVID-19, мушоҳида кард.      

 Мисоли равшани дигар метавонад Эдвард Сноуден - корманди 

собиқи Идораи Марказии Истихборот ва Агентии Амнияти Миллии ИМА 

бошад, ки бо фош кардани фаъолияти ғайриқонунӣ ва зиддиҳуқуқии 

ниҳодҳои болозикр бори дигар аз заъфи соҳибистиқлолии иттилоотии шахс, 

ҷомеа, давлат ва бартарии таъмини амнияти иттилоотӣ шаҳодат медиҳад.                  

Воқеан дар замони кунунӣ ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаи мубрами ҳимоя 

аз таҳдидҳои таъсиррасонии аслиҳаи иттилоотӣ диққати махсус медиҳад. 

                                           
1 Глобальные проблемы человечества. Источник: География. [Текст] / [Электронный ресурс]. URL: 

https://geographyofrussia.com/globalnye-problemy-chelovechestva-2/ (дата обращения: 03.08.2018).    

https://geographyofrussia.com/globalnye-problemy-chelovechestva-2/
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Коркарди таълимоти сохтори қувваҳои мусаллаҳи мамлакатҳои аъзои НАТО 

дар ибтидои асри ХХI - «Joint Vision 2010»
1
 муҳиммият ва мафҳуми зуҳуроти 

мазкур, ки бартарии иттилоотӣ аз болои рақиб дар низоъро фаро мегирад, дар 

мадди аввал гузошта шудааст. Таъсиррасонӣ ба низомҳои иттилоотии рақиб, 

ҳифзи иттилоот ва низомҳои иттилоотии худ яке аз вазифаҳои асосии 

ҳуҷҷати мазкур дониста шудааст. Вобаста ба нақши стратегияи ИМА дар 

ҷангҳои шабакавӣ бо рақибони худ соли 2020 консепсияи ягонаи рушди 

ИМА «Joint Vision 2020» қабул гардид, ки пешсафӣ ва ҳукмфармоии 

мутлақро пешбинӣ менамояд
2
. Мутобиқи ин ҳуҷҷат, ки муаллиф ва 

татбиқкунандаи он Вазорати мудофиаи ИМА мебошад, мағлуб сохтани 

рақибони эҳтимолӣ дар майдони ҷанг ва ба даст овардани ҳукмронии мутлақ 

пешбинӣ гардидааст. Инчунин мутобиқи он ба ҳама гуна таҳдидҳои ҳарбии 

берунӣ, зарбаҳои ҷавобии ҷониби ИМА тавассути аслиҳаи иттилоотӣ ба 

назар гирифта шудааст.              

Дар аснои таҳқиқи аслиҳаи иттилоотӣ метавон гуфт, ки айни замон бо 

ёрии он вазифаҳои зерин ҳал карда мешаванд:  

- ташкили муҳити ғайримаънавӣ ва ғайриахлоқӣ, муносибати 

манфӣ ба мероси фарҳангии рақиб;   

- бо роҳи фиреб ва тафриқа вайрон кардани шуури ҷамъиятӣ ва 

самтгирии сиёсии гурӯҳҳои иҷтимоии аҳолии мамлакат бо мақсади ташкил 

намудани шиддати сиёсӣ ва беназмӣ;  

- бесарусомон кардани муносибатҳои сиёсӣ байни ҳизбҳо, 

иттиҳодияҳо ва ҳаракатҳо бо мақсади тафриқаи муноқишаҳо, бедор кардани 

нобоварӣ, гумонбарӣ, тезу тунд кардани муборизаи сиёсӣ, ангезиш барои 

ҷазодиҳии мухолифин, ангезиш барои якдигарнесткунӣ;   

- паст кардани сатҳи таъмини иттилоотии мақомоти ҳокимият ва 

роҳбарият, талқин кардани қарорҳои нодурусти роҳбарият; 

                                           
1
 Joint Vision 2010. America’s Military. Preparing for Tomorrow. – [Матн] / [Манбаи электронӣ]. URL: 

http://www.dtic.mil/jv2010/jv2010.pdf (санаи муроҷиат 25.07.2018).              
2
 Joint Vision 2020. America’s Military - Preparing for Tomorrow. Washington, DC: US Government Printing 

Office,2000. [Матн] / [Манбаи электронӣ]. URL: http://www.dtic.mil/doctrine/jel/jfq_pubs/1225.pdf (санаи 

муроҷиат 26.07.2018).                 

http://www.dtic.mil/doctrine/jel/jfq_pubs/1225.pdf
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- ба аҳолӣ додани маълумоти нодуруст дар бораи кори мақомоти 

давлатӣ, паст кардани обрӯи онҳо, беэътиноӣ нисбат ба мақомоти 

роҳбарикунанда; 

- фитнаангезӣ ба задухӯрдҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ, миллӣ ва динӣ; 

- ташкил намудани корпартоиҳо, бетартибиҳои оммавӣ ва 

эътирозҳои дигари иқтисодӣ; 

- душвор кардани қабули қарорҳои муҳим аз тарафи мақомоти 

роҳбарикунанда; 

- паст кардани имиҷи байналхалқии давлат, ҳамкории он ба 

давлатҳои дигар; 

- расонидани зарар ба манфиатҳои ҳаётан муҳимми давлат дар 

соҳаи сиёсӣ, иқтисодӣ, дифоъ ва соҳаҳои дигар
1
.    

Коршиносони ИМА дар ниҳодҳои ҳарбӣ муътақиданд, ки дар 

даҳсолаҳои минбаъда мамлакат метавонад ҳукмронии ҷаҳониро тавассути 

аслиҳаи иттилоотӣ ба даст орад. Аз ин сабаб дар аксарият таҳқиқот ва 

коркардҳои ҷангҳои иттилоотӣ фаъолнокӣ ва ҳавасмандии амрикоиҳо ба 

назар мерасад.    

Инфрасохтори иттилоотии миллӣ (NII) чун мафҳуми нав соли 1993 ба 

миён омад, ки мақсади стратегии ИМА «ба даст овардани пешоҳангии 

ҷаҳонӣ дар илми бунёдӣ, математика ва техника» мебошад
2
. Аз ин ҷост, ки 

ҳоло ИМА дар самти татбиқи барномаҳои ҳимоявӣ ва амниятӣ, техника ва 

технологияҳои навтарини иттилоотии худкор ва мутахассисони беҳамто дар 

миёни давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон ҷойгоҳи махсус дорад.   

Тибқи сарчашмаҳои иттилоотӣ харҷи ҳарсолаи ИМА аз буҷаи 

федералии мамлакат барои технологияи иттилоотӣ 38 млрд. доллар буда, 20 

млрд. доллари он барои масрафи идораҳои ҳарбӣ ҷудо карда мешавад. Ба 

андешаи муҳаққиқи рус А. Леваков Пентагон на танҳо яке аз моликони 

истифодабарандаи иттилоот ва захираҳои телекоммуникатсионӣ, 

фармоишгари барандаи таъминоти барномавӣ, таҷҳизоти компютерӣ ва 

                                           
1
 Гриняев, С.Н. Информационное оружие и проблемы международной безопасности в XXI веке. 26-01-2001. 

С.Н.Гриняев. [Текст] / [Электронный ресурс]. URL: http://csef.ru/ru/politica-i-geopolitica/477/informaczionnoe-

oruzhie-i-problemy-mezhdunarodnoj-bezopasnosti-v-xxi-veke-1981. (дата обращения: 16.11.2018).    
2
 Громова, О.М. Вопрос создания национальной информационной инфраструктуры США в период 

правления администрации Билла Клинтона. О.М. Громова.  [Текст] / [Электронный ресурс]. URL: 

https://sibac.info/studconf/social/vii/311567 (дата обращения: 24.11.2018).            

http://csef.ru/ru/team/5
http://csef.ru/ru/team/5
http://csef.ru/ru/politica-i-geopolitica/477/informaczionnoe-oruzhie-i-problemy-mezhdunarodnoj-bezopasnosti-v-xxi-veke-1981
http://csef.ru/ru/politica-i-geopolitica/477/informaczionnoe-oruzhie-i-problemy-mezhdunarodnoj-bezopasnosti-v-xxi-veke-1981
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воситаҳои алоқаи рақамӣ мебошад, балки дар асл, қонунбарори сиёсати 

давлатӣ ва стандартҳои саноатӣ дар соҳаи амнияти иттилоотӣ ба шумор 

меравад
1
. Беҳуда нест, ки муҳаққиқ Б.Н. Шеголев вобаста ба ин масъала 

менависад, ки «истеҳсолкунандагони таҷҳизот ва таҳиягарони маҳсулоти 

барномавӣ, ки ба фармоишҳои калони давлатӣ ва ҳарбӣ манфиатдоранд, ба 

он чизе, ки дар Пентагон дар бораи амнияти иттилоотӣ мегӯянд, гӯш 

медиҳанд»
2
, аз ин сабаб ҷойивазкунии мафҳуми илмии ҳарбӣ бо унсурҳои 

умумидавлатӣ ва стандартҳои саноатӣ бештар ба назар мерасад.              

Мудофиаи захираҳои иттилоотӣ барои ИМА аҳамияти махсус дошта, 

дар ин робита роҳандозӣ намудани як қатор чорабиниҳои амниятӣ дар сатҳи 

дахлдор мушоҳида мегардад. Чунончӣ бо мақсади мудофиаи инфрасохтори 

ҳарбӣ ва дар умум тамоми ҷомеаи америкоӣ барои 10 соли минбаъда 

барномаи эътимодноки DIAP (Difense Information Assurance Program) бо 

ҷалби ширкатҳои зерин чун Lucenc Technologies, IBM, Microsoft, Intel, Cisco, 

Entrust, HP, Sun, GTE, Bay Networks, Axent, Network Associates, Votorola 

роҳандозӣ карда шудааст, ки мақсад аз он ҳифзи сарчашмаҳои иттилоотӣ ва 

инфрасохтори иттилоотӣ мебошад.         

Муҳаққиқи рус А. Грешневиков чунин менависад: «Пайдоиши 

аслиҳаи иттилоотӣ дар олами компютерӣ ба рақиб имконият медиҳад, ки 

ҷангро ногаҳон, бе ба ҷойи дигар гузаронидани дивизияҳои бешумори 

техникаи вазнин оғоз кунад». Ба андешаи ӯ агар ҷанг сар занад, он 

барвақттар, пеш аз эълони он, ҳатто то ба кор андохтани аслиҳаи пурқудрати 

иттилоотӣ, чун воситаҳои электронии иттилооти оммавӣ оғоз меёбад.  

Тибқи таҳқиқоти муҳаққиқ аслиҳаи компютерӣ дар асри кунунии 

иттилоотӣ дар се самт истифода бурда мешавад:   

- ҷосусии иттилоотӣ ба воситаи компютер;  

- саркӯбкунӣ ба воситаи компютер ва аз кор баровардани 

шабакаҳои иттилоотӣ ва объектҳои рақиб;  

- таъсири иттилооти компютерӣ ба рӯҳияи одамон
3
.     

                                           
1
 Леваков, А. Новые приоритеты в информационной безопасности США. А. Леваков [электронный ресурс]. 

URL: http://scienceport.ru/library/-literature/2014-04-01-13-05-47/ (дата обращения: 21.12.2018).      
2
 Щеголев, Б.Н. США: экономическое развитие и проблемы внешней торговли. [Текст] / Б.Н. Щеголев– М, 

2006. – C 138.       
3
 Грешневиков, А. Информационная война. [Текст] / А. Грешневиков. Издательство «Книжный мир». -

Москва 2016. С.- 56-57.     

http://scienceport.ru/library/-literature/2014-04-01-13-05-47/
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Имкониятҳои васеи компютерҳо ва шабакаи умумиҷаҳонии интернет 

ба ҳамагон имкониятҳои гушношунидро фароҳам овард, ки ҷамъоварии 

иттилоот ва истифода аз захираҳои иттилоотӣ дучанд осонтар кард. 

Истифодаи ғайримақсадноки ТИК омили пайдо гардидани мафҳуми ҷиноятӣ, 

аз ҷумла хакерҳо, брокерҳои иттилоотӣ, кибер-панкҳо, қулфшиканҳои 

электронӣ ва роҳзанҳо дар шоҳроҳҳои иттилоотӣ гардид
1
. Вобаста ба ин 

масъала воқеаи таърихӣ аз фаъолияти ширкати Coogle дар ҶМЧ-ро ёдовар 

мешавем, ки дар оғози соли 2010 ба вуқуъ пайваст. Он замон маъмурияти 

ширкати мазкур эълони аз бозори ҶМЧ баромаданро кард, ки сабабаш аз 

тарафи мақомоти ҳукумати ҶМЧ ҳуҷумҳои пайваста ба серверҳои ширкат 

буд
2
. Бо мақсади рафъи мушкилоти ба миён омада он замон Агентии амнияти 

миллии ИМА омодагии худро барои расонидани кӯмак ба ширкати Coogle 

дар мубориза бо киберҳуҷумҳои ҷониби ҶМЧ эълон намуда буд, ки минбаъд 

созишномае, байни Агентии амнияти миллии ИМА ва ширкати Coogle ба 

имзо расид, ва мутобиқи он ҳуҷумҳои асосии тиҷоратӣ ва кӯшиши ҷосусии 

мақомоти ҳукумати ҶМЧ таҳлил гардид
3
. Нигаронии собиқ Котиби давлатии 

ИМА Х. Клинтон ва маҳкум кардани рӯйдодҳои болозикр қобили таваҷҷуҳ 

аст. Тавре гуфта шуда буд, «мамлакатҳо ё шахсони алоҳида, ки дар ҳуҷумҳои 

иттилоотӣ иштирок меварзанд, бояд ҷазои сахт ва танбеҳи байналхалқӣ 

бинанд. Интернет дар асл тамоми ҷаҳонро муттаҳид мекунад, ҳуҷум ба 

шабакаи як давлат метавонад ҳуҷум ба ҳама бошад»
4
. Бе шубҳа, омилҳои 

манфӣ ва бархурди манфиатҳои давлатҳо метавонад сабаби ба вуқуъ 

пайвастани низои байнидавлатӣ гардад. Зеро равандҳои ташаккулёбии 

ҷомеаи иттилоотӣ ва ҷаҳонишавии муносибатҳои байналхалқӣ ба пуррагӣ 

ташаккул наёфта аст, ки имконияти бо роҳҳои махфӣ ва бе иштироки рақиб 

сар задани ҷангҳои иттилоотӣ бар зиддӣ шуури мардум гардад.     
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Ҷиҳати муқобилият дар фазои иттилоотӣ метавон ду ҳуҷҷати 

стратегиеро ном бурд, ки ИМА дар давраи маъмурияти Президент Б.Обама 

қабул гардидаанд
1
. Инҳо стратегияҳои байналхалқии инкишофи киберфазо ва 

ҳарбии киберамниятӣ бебошанд
2
. Аз муҳтавои ҳуҷҷатҳои мазкур бар меояд, 

ки ИМА омодааст барои расонидани зарбаҳои ҷавобӣ ба киберҳуҷумҳо аз 

роҳҳои дипломатӣ, иқтисодӣ ва ҳарбӣ кор гирад.                

Таҷрибаи имрӯза нишон медиҳад, ки дар аксарият мавридҳо ҶМЧ-ро 

дар ҷосусии иқтисодӣ гунаҳгоҳ медонанд. Чӣ тавре, ки аз таҳлилҳо бармеояд 

коршиносони ниҳоди савдои ИМА зарари миёнаи киберҳуҷумҳоро баррасӣ 

намуда ба хулосае расиданд, ки дар натиҷаи ин рӯйдодҳои хавфноки манфии 

иқтисодӣ ҳамасола аз 225 то 600 миллиард доллар зарар мебинанд
3
. Тибқи 

оморҳои ҳамасола пешниҳодшаванда ҳуҷумҳои кибериро бар зидди ИМА 

бештар аз ҳама Федератсияи Россия ва ҶМЧ анҷом додааст. Миёни 

давлатҳои номбурда ҶМЧ тавассути хакерҳои ҳукуматии «артиши сурх» 

пайваста ба ИМА зарари махсусан калон расонидааст. Тибқи маълумотҳои 

нашрияи «Foreign Policy» артиши пурқуввати хакерии ҶМЧ дар соли 2010 

сад ҳазор нафарро ташкил менамуд. Дар нашрияи мазкур инчунин гуфта 

шудааст, ки соли 2010 дар натиҷаи амалиёти бо ном «Амалиёти Аврора» 35 

ширкати бонуфузи амрикоӣ аз ҷумла Coogle, Yahoo, Symantec, Morgan 

Stanley зери ҳуҷум қарор гирифтанд
4
. Дар натиҷаи ҳуҷумҳои болозикр 3,6 

ҳазор ҳолат дар соли 2001 ва 71,6 ҳазор ҳолат дар соли 2009 ба қайд гирифта 

шудааст
5
. Бисёре аз муҳаққиқон ҳуҷумҳои хакерии ҶМЧ-ро дар баробари 

ҳуҷумҳои мусаллаҳонаи ҳарбӣ қарор медиҳанд, зеро зарари молиявӣ ва 

моддии он шабеҳи натиҷаи амалиётҳои ҳарбӣ ба иқтисоди давлат мебошад.                                  
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Бо мақсади пешгирии дастрасии беиҷозат ба захираҳои иттилоотӣ, 

дуздии моликият ва манъ намудани қулфшиканӣ соли 2015 сулҳи рақамӣ 

миёни ИМА ва ҶМЧ ба имзо расонида шуд. Мутобиқи он давлатҳо созиш 

намуданд, ки уҳдадориҳои санади мазкурро дар сатҳи ҳукуматҳо қатъиян 

риоя менамоянд
1
.                                       

Тибқи ахбороти корманди Донишкадаи соҳибкории ИМА дар соли 

2018 гурӯҳи киберҷинояткорон - Charming Kitten аз Ҷумҳурии Исломии Эрон 

кӯшиши шикастан ва ворид шудан ба почтаи электронии намояндагони 

Вазорати молияи ИМА ва нозирони таҳримҳои зидди ҶИЭ-ро
2
 карданд, ки 

мутобиқи маълумотҳо киберҷинояткорон донистан мехостанд, ки таҳримҳои 

зидди ҶИЭ дар кадом ҳолат қарор доранд»
3
. Вобаста ба нақш ва мавқеи 

эрониён дар соҳаи киберҳуҷумҳо собиқ директори хадамоти истихбороти 

Исроил МОССАД Тамир Пардо ибрози андеша намуда, таъкид менамояд, ки 

«эрониён тез рушд карда, чеҳраҳои намоёнро соҳиб гардидаанд ва ин танҳо 

масъалаи муваққатӣ аст, ки дер ё зуд барои ҷаҳони озод хавфи калон 

мегарданд»
4
. Дар воқеъ бо мукаммал гардидани технологияҳои муосири 

иттилоотӣ ва ташаккули нерӯи ҳарбии давлатҳои рушдёфта низоми ҷаҳонӣ 

тағйир ёфта, танишҳои нав ва бархурдҳои ташвишовар миёни давлатҳо пайдо 

мегардад. Аллакай мешавад тахмин кард, ки дар ояндаи наздик аксарият 

давлатҳо ба сармоягузории бештар ва ташкили инфрасохтори қавии 

иттилоотӣ аҳамияти аввалиндараҷа намуда, бо ин роҳ эҳтимоли бештар 

гардидани хавфу хатарҳои нав дар сатҳи ҷаҳонӣ вуҷуд дорад.    

Ҳамин тариқ, хулоса баровардан мумкин аст, ки аҳамияти ҳамагуна 

ҳодисаҳои бавуқӯъомада, пеш аз ҳама, аз тафсири он дар байни васоити 

ахбори омма вобаста аст. Чи тавре ки коршиносон мегуянд, сиёсати 

иттилоотӣ «чун соҳаи махсуси фаъолияти ҳаётии одамон, ки бо паҳншавии 
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иттилоот ба манфиати давлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ алоқаманд аст»
1
 ҷойи 

махсусро дар ҷомеаи имрӯза ишғол менамояд.   

Яке аз таҳаввули сатҳи ҷаҳонӣ ин пайдоиши шабакаи умумиҷаҳонии 

интернет мебошад, ки ба истифодабарандагони худ имкониятҳои васеъро 

фароҳам овардааст. Дар баробари мусбият ва имкониятҳо тағйирот низ ба 

вуҷуд омаданд, ки ба ин гуна тағйирот ҷавонони имрӯза дар сатҳи зарурӣ 

омода набуда, наомӯхтаанд, ки таҳдидҳои иттилоотӣ ва аслиҳаи иттилоотӣ 

дар фазои иттилоотӣ чист ва то кадом андоза оқибатҳои ногувор доранд. 

Бори аввал соли 1995 шабакаи компютерҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бо ташаббуси ташкилоти амрикоии CADA пайваст гаштанд, ки танҳо барои 

истифода ва хизматрасонии почтаи электронӣ нигаронида шуда буд. 

Хизматрасонии бархати интернет соли 1998 аз тарафи ҶСП «Телеком 

Текнолоджи» ба сифати таъминкунандаи интернет ба роҳ монда шуд
2
.                 

Яке аз тамоюлҳои замони муосир афзоиши шумораи истифодабарандагони 

интернет буда метавонад. Мутобиқи маълумотҳои агентии байналмилалии 

«We are social» ба ҳолати охири моҳи январи соли 2018 дар тамоми ҷаҳон 

зиёда аз 4 миллиард нафар аз интернет истифода мебаранд
3
.               

Тибқи маълумотҳои моҳи январи соли 2019 аҳолии ҷаҳон 7. млрд. 676 

млн нафарро ташкил медод, ки аз ҳисоби умумии он 57% яъне 4 млрд. 388 

млн нафар истифодабарандагони фаъоли интернет буданд
4
. Агар ба омор 

диққат диҳем маълум мегардад, ки шумораи истифодабарандагони интернет 

ҳар рӯз 1 млн нафар афзоиш меёбад, ки назар ба солҳои қаблӣ нишондоди 

хеле баланд мебошад.             

Ҳамин тавр, дар мамлакатамон мутобиқи омори соли 2016 зиёда аз 1,6 

миллион нафар истифодабарандагони интернет ба қайд гирифта шудаанд, ки 

18,7 %-и шумораи умумии аҳолиро ташкил медиҳад. Ҳангоми муқоиса 

кардан ба давраи соли 2015 маълум мегардад, ки миқдори 
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истифодабарандагони интернет дар ҷумҳурӣ ба 67,2 ҳазор нафар яъне 4,3% 

афзудааст
1
. Аммо тибқи омори агентии байналмилалии «WE ARE SOCIAL» 

33% аҳолии мамлакат дар соли 2018 ба интернет дастрасӣ доштааст.                

Мутобиқи ин раддабандӣ ҶМЧ дар зинаи якум бо шумораи зиёда аз 

721 млн истифодабарандаи интернет, Ҳиндустон дар зинаи дуюм бо шумораи 

462 млн истифодабаранда, ИМА дар зинаи сеюм бо шумораи тахминии 287 

млн нафар истифодабаранда қарор доранд. Дар мамлакатҳои фазои 

пасошӯравӣ Федератсияи Россия дар зинаи якум бо шумораи зиёда аз 102 

миллион нафар истифодабаранда қарор дорад. Дигар давлатҳои ИДМ 

Украина дар зинаи 34, Ӯзбекистон 37, Қазоқистон 43, Белоруссия 61 

меистанд. Дар қатори дигар давлатҳо Тоҷикистон ҷойи 114 инчунин 

Қирғизистон ҷойи 106 ва Туркманистон ҷойи 134-ро ишғол менамуд
2
. Тибқи 

раддабандиҳои даҳсолаи охир шумораи истифодабарандагони интернет дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар ба чашм мерасад. Дар ду даҳсолаи асри ХХI 

шумораи истифодабарандагони он аз якчанд ҳазор то миллион нафар 

афзудааст.                                

Дар раванди ҷаҳонишавӣ шаҳрвандони мамлакат чун чузъи 

ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз интернет истифода мебаранд ва дар 

шабакаҳои гуногуни алоқа ба қайд гирифта шудаанд. Дар ҳоли ҳозир дар 

шабакаи Интернет чунин шабакаҳои иҷтимоӣ, мисли «Одноклассники», 

«WeChat», «Faсebook», «Viber», «Twitter», «Мой мир» «Whatsup», 

«Instagram», «MYSPACE», «Tik Tok», «YouTube» ва ғайраҳо фаъолият 

доранд, ки миқдори истифодабарандагони он миллионҳо нафарро ташкил 

медиҳанд.  

Дар айни замон, шабакаи бонуфуз ва пешсафи бозори ТИК 

«Faсebook» мебошад, ки шумораи истифодабарандагони фаъоли он дар як 

моҳ беш аз 2,89 млрд мебошад. Тибқи омори расмӣ шумораи 
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истифодабарандагони он ба ҳолати семоҳаи сеюми соли 2021 дар саросари 

ҷаҳон ба 3,58 млрд баробар будааст
1
. 

Сарчашмаҳои расмӣ шаҳодат медиҳанд, ки шумораи 

истифодабарандагони интернет ба ҳолати семоҳаи аввали соли 2019 дар 

саросари мамлакат ба 3 млн 13 ҳазору 256 нафар расида, миёни кишварҳои 

ОМ дар ҷойи сеюм қарор дорад
2
. Тибқи омор дар моҳи январи соли 2021 

шумораи истифодабарандагони интернет дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 3.36 

млн нафар баробар буд, ки аз он 1 млн нафарашро истифодабарандагони 

шабакаҳои иҷтимоӣ ташкил медод
3
.      

Президенти мамлакат дар паёми худ дар бораи самтҳои асосии 

сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ барои соли 2022 иброз намуданд, ки 

«Шумораи муштариёни алоқаи телефонӣ соли 1991 ҳамагӣ 277 ҳазор 

нафарро ташкил карда бошад, пас дар соли 2021 шумораи танҳо муштариёни 

алоқаи телефонии мобилӣ ба беш аз 8 миллион нафар», 

истифодабарандагони шабакаи интернет дар соли 2021 зиёда аз 4,2 млн ва 

танҳо дар давоми 10 соли охир хароҷоти ҳаққи истифодаи алоқаи мобилӣ аз 

тарафи аҳолии мамлакат 30 млрд сомониро ташкил медиҳад
4
. 

Имрӯзҳо дар баробари равандҳои мусбии ташаккули ҷомеаи 

иттилоотӣ равандҳои манфӣ чун ҳарбикунонӣ ва ҷиноятикунонии фазои 

иттилоотӣ ба чашм мерасад. Мутаассифона ТИК ва технологияҳои алоҳидаи 

киберӣ дар саросари ҷаҳон ба воситаи таъсиррасони қавӣ табдил ёфта, барои 

расидан ба ҳадафҳои сиёсӣ, ҷиноӣ ва ҳатто террористӣ истифода мешаванд.     

Масъалаи дар айни замон барои ҷомеаи ҷаҳонӣ хавфнок ин 

терроризми иттилоотӣ мебошад, ки тамоми мамлакатҳои соҳибистиқлоли 

сайёраро ба ташвиш овардааст. Бешубҳа, терроризми иттилоотӣ ба яке аз 

зуҳуротҳои хатарноки терроризми технологияи рушдёфтаи муосир ва 
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технологияи иттилоотӣ бошад, ба асоси нави он мубаддал гардид
1
. 

Таҳлилгарон М. Девост, Б. Хютон, Н. Поллард дар навбати худ мафҳуми 

терроризми иттилоотиро ҳолати дидаву дониста, сӯиистифода аз системаҳои 

рақамии иттилоотӣ, шабака ё таркиби ин системаҳо бо мақсади амалӣ 

намудани амалиётҳои террористӣ мусоидаткунанда баррасӣ намудаанд
2
.                            

Д. Деннинг профессори америкоӣ ва яке аз муҳаққиқони барӯманд дар 

соҳаи ҷинояткории компютерӣ ва киберамниятӣ вобаста ба шабакаи 

интернет чун воситаи таъсиррасонӣ ба сиёсати хориҷӣ ва кибертерроризмро 

таҳқиқот намуда, масъалаҳои ҳуҷум ба компютерҳо, шабака ё иттилооти 

онро таҳқиқ менамояд
3
. Ба ақидаи Е. Роговский бо пайравӣ ба гуфтаҳои боло, 

ду намуди кибертерроризмро муайян намудан мумкин аст:             

- иҷрои бевоситаи амалҳои террористӣ бо ёрии компютерҳо ва 

шабакаҳои компютерӣ;   

- истифодаи киберфазо аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ бо 

мақсадҳои ташкилию коммуникатсионӣ ва бо ҳадафи таҳдид, лек на барои 

бевосита амалӣ намудани амалҳои террористӣ
4
.               

Дар илми муосир зери мафҳуми терроризми иттилоотӣ – «фаъолияте, 

ки бо мақсади террористӣ бо истифодаи захираҳои иттилоотӣ ё бо 

таъсиррасонӣ ба онҳо дар фазои иттилоотӣ амалӣ карда мешавад» фаҳмида 

мешавад
5
. Коршиносони алоҳида терроризми иттилоотиро шакли 

таъсиррасонии манфӣ ба шахс, ҷомеа ва давлат бо ҳамаи равандҳо ва навъҳои 

иттилоот медонанд. Терроризми иттилоотӣ бо қувва ва воситаҳои гуногун – 

аз таҷовузкорони хадамоти махсуси хориҷӣ то воситаҳои иттилооти оммавии 
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ватанӣ ва хориҷӣ барои заиф намудани сохти конститутсионии давлат бурда 

мешавад
1
.          

Тибқи назарияи илмӣ дар атрофи мафҳуми терроризми иттилоотӣ 

баҳсҳои зиёде мавҷуд аст. Аммо тибқи амалия терроризми иттилоотӣ 

таъсири зӯроварию ташвиқотиро ба рӯҳияи одамон, ки имконияти баҳодиҳии 

танқидӣ ба иттилооти гирифташавандаро намедиҳад, дар назар дорад
2
. Қайд 

кардан зарур аст, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ба коркарди механизмҳои саривақтии 

муқовимат ба терроризми иттилоттӣ ниёз дорад. Аз ҷумла, татбиқи як қатор 

чорабиниҳо ва назорати пайваста аз болои вусъатёбии ТИК ва нагаравидани 

мутахассисони соҳаи ТИК ба гурӯҳҳои терроритию экстремистӣ муҳим 

дониста мешавад.  

Дар шароити рушди ҷомеаи иттилоотӣ амалҳои ҷинояткоронаи 

иттилооти бардурӯғи оммавӣ ба табақаҳои иҷтимоӣ, тавассути воситаҳои 

техникии нашрияҳо, радио, телевизион ва пойгоҳҳои дигари 

коммуникативии ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва паҳн кардани иттилоот гузаронида 

мешаванд.      

Дар баробари пайдоиш ва инкишофи босуръати ТИК то ба ҳол нақши 

телевизион чун воситаи ташвиқотӣ ва пахшкунандаи иттилоот дар миёни 

сокинони ҷаҳон аз байн нарафтааст. Танҳо ташвиқот метавонад далелро ба 

афкори ҷамъиятӣ ворид намояд ва таваҷҷуҳи издиҳомро ба ин ё он масъала 

боз дошта, ба ягон воқеаи дигар тамаркуз намояд
3
.    

Барномаҳои шабакаҳои гуногуни телевизионӣ барои аксарияти 

одамон манбаи муҳимми дастрасӣ ба иттилоот ва дарки муҳити атроф 

дониста мешавад. Воқеан, телевизион барои паҳн кардани иттилоот, дониш, 

фарҳанг ёрӣ расонида, ба сифати дастгоҳи ташвиқоти барои одамон баромад 

мекунад. Тибқи маълумотҳои ҷомеашиносони хориҷӣ
4
 дар ИМА оилаи миёна 

6,2 соатро дар як шабонарӯз ба тамошои барномаҳои телевизионӣ сарф 

мекунад, 95% японҳо ҳар рӯз барномаҳои телевизиониро тамошо мекунанд 

                                           
1
 Григорьев, Н.Ю., Родюков Э.Б. «Информационный терроризм» [Текст] / Н.Ю. Григорьев, Э.Б. Родюков// 

Вестник Университета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Государственного университета управления Российской Федерации. №5, 2015.     
2
 Старостина, Е.В. Защита от компьютерных преступлений и кибертерроризма. Вопросы и ответы [Текст] / 

Е.В. Старостина, Д.Б. Фролов. -: Эксмо, 2005. - 192 с.      
3
 Эллюль, Ж Политическая иллюзия. [Текст] / Ж. Эллюль-М NOTA BENE, 2003. 432 с.    

4
 Устинов, В.В. международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и практика. [Текст] / В.В. Устинов. 

– М.: Юрлитинформ, 2002. С 229.      



64 

 

ва 87,4% франсузҳо ба тамошои телевизор қисми зиёди вақти озоди худро 

сарф мекунанд. Сирри ин гуна оммавӣ будан асосан дар ин аст:         

-  намоишҳои телевизион нисбатан барои дарккунӣ осонтар 

мебошанд;  

-  онҳо аксари иштироки шахсиро дар ин воқеа ташкил мекунанд; 

-  ба ақидаи равоншиносон то 40% тамоми иттилооти эҳсосиро оид 

ба муҳити атроф, инсон дар бораи худ бо ёрии биниш мегирад
1
.     

Ҳамин тариқ, нақши телевизион дар ҷаҳони имрӯза аз дигар 

воситаҳои иттилоотӣ камтар набуда ба одамон доир ба тозатарин воқеаҳо 

хабар медиҳад ва ба рӯҳияи одамон бештар таъсири мусбат мерасонад, зеро 

барномаҳои шабакаҳои телевизионӣ аз ҷониби ниҳодҳои тахассусии 

давлатҳо таҳти назорати доимӣ қарор дорад.                                        

Воқеан имрӯзҳо интернет дар баробари дигар шабакаҳои ҷаҳонии 

иттилоотӣ аҳамияти муҳимро касб менамояд. Интернет ба ҷузъи комилан 

нави муҳити иттилоотӣ ва электронӣ – фазои ҷаҳонии иттилоотӣ табдил ёфт, 

ки дар доираи он нигоҳдорӣ ва табодули иттилоот миёни одамон, 

ташкилотҳо ва давлатҳо суръат мегирад
2
. Дар баробари ин, солҳои охир 

тавассути интернет шомилшавии ҷавонон ба ҳаракатҳои мамнуъ ва 

ташкилотҳои экстремистию террористӣ зиёд ба назар мерасад.                        

Усулҳои истифода аз интернет барои мусоидат ба гурӯҳҳои 

террористӣ чунинанд:           

- имконияти бо ёрии интернет ҷамъ намудани иттилооти муфассал 

дар бораи мақсад, аз ҷумла, тасвири ҷойгиршавии нишон ва тавсифи он;   

- имконияти ҷамъоварии маблағ бо ёрии интернет барои дастгирии 

ягон ҳаракат;   

- имконияти бо ёрии интернет муттаҳид намудани одамон; 

- имконияти истифодаи интернет барои сиёҳ кардани баъзе 

шахсон, гурӯҳҳои одамон ё ширкатҳо;  
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- интернет иқтидори калони тарғиботӣ дошта, бо ин мақсад 

истифода бурда мешавад; 

- тавассути интернет терроризм танҳо аз тарафи давлате, ки дар он 

ҷо террористон қарор доранд, маҳдуд карда нашудааст;   

- интернет метавонад ба сифати ташаббускори террори равонӣ 

хизмат кунад;  

- интернет ба таври назаррас шабакаҳои коммуникатсионии 

террористонро тағйир дод: онҳо ҳоло нуқтаҳои марказонидашудаи 

фармондиҳӣ надоранд; 

- интернетро инчунин барои фиристодани маълумотҳои сирри 

махфидошта истифода бурдан мумкин аст
1
.  

Мутобиқи баррасӣ ва натиҷагириҳои муҳаққиқони ватанӣ шабакаи 

умумиҷаҳонии интернет яке аз роҳҳои асосии ба ташкилотҳои террористӣ 

дохил шудани ҷавонон дониста шудааст. Зеро дар минтақаи ОМ бештар ба 

чашм мерасад, ки ҷавонон аз натиҷаи ҳаракат ва амалҳои худ дар интернет 

огоҳӣ надошта, ба амалҳои ғайриқонунӣ даст мезананд, ки барои рушд ва 

ташаккули ҷомеаи муосири иттилоотӣ оқибатҳои ногувор дорад.           

Ҷиҳати тасдиқи гуфтаҳои боло, барои мисол зимни мусоҳибаи худ дар 

барномаи шабакаи аввали телевизион намояндаи Кумитаи давлатии амнияти 

миллӣ (минбаъд - КДАМ) ибрози андеша мекард, ки «Аксарияти одамон ба 

воситаи интернет ба қатори гурӯҳҳои ифротгароӣ ҷалб карда шудаанд, аз 

ҷумла ба воситаи барномаи Zello ва гурӯҳи дар он бо номи – «Роҳнамо ба 

сӯйи хилофати исломӣ». Тибқи маълумоти овардашуда дар давоми соли 2017 

зиёда аз 1300 ҷинояти хислати ифротгароию террористидошта ошкор ва 400 

нафар бо ҷурми фаъолияти ифротгароию террористӣ дастгир гардиданд
2
.              

Далелҳои аз ҷониби собиқ муовини Раиси КДАМ - Мансурҷон 

Умаров тайъидгардида шаҳодат аз он медиҳад, ки доираҳои манфиатдор дар 

баъзе мамлакатҳо ҷангҷӯёни ДИИШ аз Сурия ва Ироқ ба минтақаҳои 

наздисарҳадии Осиёи Марказии Афғонистон роҳнамоӣ намуда, онҳоро 
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nazval- prilozhenie-zello-ekstremistskim. (дата обращения: 11.03.2018).          

http://news.tj/ru/news/tajikistan/security/20180522/gknb-nazval-prilozhenie-zello-ekstremistskim
http://news.tj/ru/news/tajikistan/security/20180522/gknb-nazval-prilozhenie-zello-ekstremistskim
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таълимоти махсус дода сипас бо мақсади амалӣ намудани нақшаҳои 

вайронкорӣ ва амалиётҳои террористӣ ба Тоҷикистон мефиристанд. Тибқи 

омори овардашуда то миёнаи соли 2018 аз тарафи мақомоти салоҳиятдори 

Тоҷикистон зиёда аз 80 нафар шаҳрвандони дар Сурия ва Ироқбуда 

баргардонида шуданд ва зиёда аз 1700 ҷанговарони тоҷикистонӣ дар 

кофтуков қарор доранд
1
. 

 Ба воситаи истифодаи шабакаи интернет ташкилоти террористии 

ДИИШ тавонист ҷавононро аз мамлакатҳои гуногун, аз ҷумла аз Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ба сафи худ ҷалб кунад. ДИИШ бо истифода аз имкониятҳои 

ВАО – и интернетӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла Twitter миёни ҷавонон 

таблиғот мебурд. Дар интернет пайваста таҳдидҳо аз ҷониби ДИИШ ба сӯи 

давлатҳои пасошӯравӣ ва эҳтимоли анҷоми амалиётҳои террористии 

гурӯҳҳои экстремистӣ паҳн гаштаанд. Тавре мушоҳида мегардад, дар асл 

размандагон ба ҷойҳои муқимии зисти худ бо тариқи пинҳонӣ бармегарданд, 

то дар оянда амалиётҳои террористиро ба манфиати ДИИШ иҷро намоянд. 

Мутобиқи гуфтаҳои собиқ Дабири кулли СММ Пан Ги Мун «Пешвоёни 

ифротгаро аз шабакаҳои иҷтимоӣ кор гирифта, аксар ҷавонони норозии 

бекорро ба сафҳои худ ҷалб менамоянд»
2
.                             

Мутобиқи ҳуҷҷати Созмони Милали Муттаҳид (минбаъд – СММ) 

«Чораҳо барои мубориза бо терроризми байналхалқӣ», ки соли 1990 дар 

конгресси ин созмон баргузор гардид масъалаҳои ҷилвагирӣ аз ҷинояткорӣ 

ва муносибат бо қонунвайронкунонро фаро мегирифт. Тибқи ҳуҷҷати мазкур 

чораҳои самарабахш ҷиҳати роҳандозӣ намудани ҳамкориҳои байналхалқӣ 

оид ба пешгирии зӯроварии террористӣ дар мадди аввал гузошта шуда буд.         

Дар ҳуҷҷат гуфта шудааст, ки давлатҳо бояд ба таври самаранок 

амалӣ намудани шартномаҳои байналхалқӣ ҷиҳати истирдоди 

вайронкунандагони қонун, ки бо зӯроварии тиррористӣ алоқаманд аст, тибқи 

талаботи эъломияҳои мавҷудаи байналхалқӣ роҳандозӣ намоянд.    

                                           
1
 Диалог Таджикистан и мир. ГКНБ Таджикистана уточнил количество граждан, примкнувших к «ИГ». 

19.11.2018. [Текст] / [Электронный ресурс]. URL: http://www.dialog.tj/news/gknb-tadzhikistana-utochnil-

kolichestvo-grazhdan-primknuvshikh-k-ig. (дата обращения: 23.12.2018).    
2
 Preventing violent extremism, promoting human rights go hand-in-hand, Ban tells Washington summit // 

UnitedNationsNewsCentre.[Матн]/[Манбаиэлектронӣ].UR:http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=5012

3#.VSwVPvCLXIY (санаи муроҷиат: 06.08.2019).                             

http://www.dialog.tj/news/gknb-tadzhikistana-utochnil-kolichestvo-grazhdan-primknuvshikh-k-ig
http://www.dialog.tj/news/gknb-tadzhikistana-utochnil-kolichestvo-grazhdan-primknuvshikh-k-ig
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Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар маҷлиси Шӯрои амнияти дастаҷамъии СААД доир ба 

амният дар Москва иброз доштанд, ки «Вазъияти имрӯза дар ҷаҳон аз мо 

қабули чораҳои дастаҷамъии амал оид ба муқовимат ба терроризми 

байналхалқӣ ва экстремизмро талаб мекунад»
1
. Президенти мамлакат 

нигаронии худро аз он баён намуданд, ки «барои давлатҳои аъзои СААД 

омили аз ҳама хавфнок он мебошад, ки дар муқовиматҳои мусаллаҳи минтақа 

баъзе шаҳрвандони мамлакатҳои аъзои ин созмон иштирок менамоянд ва 

илова намуд, ки «мулоқоти имрӯза ба мо имконият медиҳад, ки сохторҳои 

дахлдори худро барои мубодилаи иттилоот ва ҳамкорӣ сафарбар намоем. 

Инчунин ба машқҳои ҳарбӣ дар қаламрави давлатҳои иштирокчии СААД 

баҳои баланд дода шуда, пешниҳод гардид, ки барои минбаъд нигоҳдории 

омодагии ҷангии қувваҳои мусаллаҳ дар доираи имкониятҳои мавҷуда 

чораҳои дахлдор андешида шавад. Зеро бо мустаҳкамсозии сохторҳои ҳарбӣ 

ва таҳкими сарҳади давлатӣ метавон бо таҳдидҳои мавҷуда мубориза бурд. 

Ҳамзамон таъкид гардид, ки Тоҷикистон бо назардошти ҷойгиршавии худ 

дар сафи пеши мубориза тамоми чораҳоро барои нишон додани муқовимат 

ба ин таҳдидҳо ва мушкилот меандешад
2
.                         

Санаи 25 июни соли 2011 дар иҷлосияи байналхалқӣ оид ба мубориза 

бо терроризм дар ҶИЭ Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон дар баромади 

худ қайд намуд, ки «аён аст, ки дар мубориза бо терроризм танҳо ба қувва ва 

қудрати ҳарбӣ такя кардан мумкин нест. Ҳарчанд нақши қувваи ҳарбӣ муҳим 

бошад ҳам, он воситаи ягона ва комил дар ин майдони мубориза нест»
3
.    

Мубориза бар муқобили терроризм яке аз вазифаҳои муҳимми 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати таъмини амнияти миллӣ, минтақавӣ 

ва байналмилалӣ ба шумор меравад. Барои расидан ба натиҷаҳои мусбӣ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои мустаҳкамсозии ҳамкориҳои байналхалқӣ 

кӯшиш ба харҷ медиҳад. Бо боварӣ метавон тасдиқ кард, ки аллакай дар 

                                           
1
 Маърӯзаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон - Эмомалӣ Раҳмон дар маҷлиси Шӯрои амнияти дастаҷамъии 

Созмони Аҳдномаи Амнияти Дастаҷамъӣ доир ба амният дар Москва. 21.12.2018. Федератсияи Россия. 

[Матн] / [Манбаи электронӣ]. URL: http://president.tj/ru/node/10493. (санаи муроҷиат 19.03.2019).   
2
 Ҳамон ҷо.                

3
 Баромади Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон – Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлосияи байналмилалӣ оид ба 

мубориза ба терроризм. 26.06.2011. Ҷумҳурии Исломии Эрон. [Матн] / [Манбаи электронӣ]. URL: 

http://president.tj/ru/node/1262. (санаи муроҷиат 13.09.2019.).                    

http://president.tj/ru/node/1262
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мамлакатамон заминаҳои ҳуқуқӣ, аз ҷумла уҳдадориҳои байналхалқӣ, 

Конститутсия, Кодекси ҷиноятӣ, Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди 

терроризм» ва Консепсияи ягонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба мубориза 

бар зидди терроризм ва экстремизм гузошта шудааст. 

Адабиёти илмии муосири ватанӣ ва хориҷӣ фарогирӣ пешниҳод ва 

тавсияҳои васеи назариявӣ ва амалӣ мебошад, ки ба масъалаи истифодаи 

мақсаднок аз иттилоот, ТИК ва воситаҳои барномавӣ, ки бо мақсади расидан 

ба ҳадафҳои чӣ иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва чӣ сиёсӣ-ҳарбии иттилоотӣ нигаронида 

шудааст. И. Панарин дар кори илмии худ «Ҷанги иттилоотӣ ва геополитика» 

қайд мекунад, ки «ҳоло ҷанги панҷуми ҷаҳон - ҷанги иттилоотӣ ва зеҳнӣ 

рафта истодааст»
1
. Ҷанги сеюми ҷаҳонро «ҷанги сард» бо Ғарб, ҷанги 

чорумро – ҷанг бо терроризм меноманд. Аз ин рӯ, омӯзиш ва таҳлили амиқи 

илмии амнияти иттилоотӣ, ҷанги иттилоотӣ ва аслиҳаи иттилоотӣ аз ҳарвақта 

дида мубрам гардида, зарурати ташаккули шаклҳои муқобилият ба 

таҳдидҳои ҷанги иттилоотӣ ва чораҳо оид ба муқовимат ба амалиётҳои 

таъсиррасонии маънавию равонӣ ба миён омад
2
. Дар ин робита, метавон 

эътироф кард, ки таъсири иттилоотӣ дар шароити кунунӣ ба қисми 

ҷудонашавандаи низоъҳои иҷтимоию сиёсӣ табдил ёфтааст.              

Қайд кардан ба маврид аст, ки амнияти иттилоотии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар баробари субъектҳои дигари ҷомеаи ҷаҳонӣ ба як қатор хавф 

ва таҳдидҳо рӯ ба рӯ мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мавқеи ҷуғрофии 

худ дар минтақа, ки давлатҳои абарқудрати ҷаҳон аз қабили ҶМЧ, 

Федератсияи Россия ва ИМА манфиатҳои геополитикии худро амалӣ 

менамояд, бо таъсири омилҳои мавҷуда дар муқобили мушкилот ва 

таҳдидҳои зиёд, аз ҷумла низоъҳои этникӣ, сарҳадӣ ва обӣ байни давлатҳои 

минтақа, ҳаракатҳои радикалии динӣ, масъалаи муҳоҷират, гардиши маводи 

мухаддир тавассути Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, гурӯҳҳои ҷинояткор ва 

ғайраи маҳаллӣ қарор дорад.      

                                           
1
 Панарин И. Информационная война и геополитика. [Текст] / И. Панарин. М., 2006. - С.7.      

2
 Кафтанчиков, Д.П. Современные угрозы региональной информационной безопасности. // Социология 

власти. 2008. Д.П. Кафтанчиков. [Текст] / [электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-ugrozy-regionalnoy-informatsionnoy-bezopasnosti. (дата обращения: 

26.01.2019).     

https://cyberleninka.ru/journal/n/sotsiologiya-vlasti
https://cyberleninka.ru/journal/n/sotsiologiya-vlasti
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Бешубҳа, таҳдидҳои ҷойдошта бо омилҳои дохилӣ алоқамандии 

бештар доранд, лек абарқудратҳо ва дигар қувва ва ҳаракатҳои радикалӣ 

ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои стратегӣ ва геостратегии худ ва муқовимат байни 

ҳамдигар барои ҳукмронӣ ва соҳиб шудан ба захира ва сарватҳои ин минтақа 

кушиш ба харҷ медиҳанд. Аз ин хотир вазъи сиёсии минтақа омӯзиши 

масъалаи амнияти миллӣ ва ҷузъи муҳимми таркибии он амнияти 

иттилоотиро дучанд меафзояд.                                                                                                                                                              

Ба сифати таҳдидҳо ба амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

метавон маҳдудсозии манфиатҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои 

иттилоотӣ, фаъолияти ғайриқонунии васоити ахбори оммаи ҳаракат ва 

ташкилотҳои террористию экстремистӣ, муқовимати иттилоотӣ зидди 

сохторҳои тахассусии пешбарандаи сиёсати хориҷии мамлакат, мудофиа ва 

ҷомеаи шаҳрвандӣ, фаъолияти душманонаи хадамотҳои истихборотии 

мамлакатҳои алоҳида, содиршаваии ҷиноятҳо тариқи барнома, шабакаҳои 

иттилоотӣ, компютер ва дастгоҳҳои истихборотӣ дониста шавад.                                 

Барои таъмини амнияти иттилоотӣ дар самти сиёсати хориҷӣ, 

Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷрои вазифаҳои зеринро зарур меҳисобад: таҳким ва 

мукаммал сохтани инфрасохтори иттилоотӣ дар мамлакат, тавсеаи 

ҳамкориҳои байналхалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мамлакатҳои ҷаҳон дар 

доираи созмонҳои минтақавӣ ва байналхалқӣ, аз ҷумла дар чорчӯбаи СААД 

ва СҲШ, таъмини шароити мусоиди корӣ барои намояндагиҳои мамлакат бо 

мақсади бартарафсозии интишори хабарҳои ғаразнок ва бардурӯғ вобаста ба 

вазъи сиёсӣ дар мамлакат ва самтҳои сиёсати хориҷӣ ва дохилии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон.           

Ҳамзамон ба сифати таҳдидҳои дохилӣ ба амнияти иттилоотии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон метавон маблағгузории нокифоя ва воридоти техника 

ва технологияҳои аз ҷиҳати амниятӣ ноустувор, шустушӯи мағзҳо аз ҷониби 

ҳаракат ва ташкилотҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мамнуъ, ихроҷи зеҳнҳо ба 

дигар мамлакатҳо, коҳиш ёфтани сатҳи ҳимояи манфиатҳои сокинони 

қаламрави мамлакат дар соҳаи амнияти иттилоотӣ, таназзули пай дар пайи 

арзишҳои зарурии маънавӣ ва масъулиятшиносии шаҳрвандӣ, ангезаи 

адовати иҷтимоӣ ва динӣ дар воситаҳои иттилооти оммавӣ дониста шавад.           
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Барои таъмини амнияти иттилоотӣ дар самти сиёсати дохилӣ, 

Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷрои вазифаҳои зеринро зарур меҳисобад: дар сатҳи 

дахлдор татбиқ намудани санадҳои меъёрию ҳуқуқии соҳаи амнияти 

иттилоотӣ, ташаккули муносибатҳои иттилоотӣ дар саросари мамлакат, 

омодасозии кадрҳои баландихтисоси соҳавӣ, ба роҳ мондани истеҳсоли 

техника ва технологияҳои ватанӣ, сохтани барномаҳои иттилоотӣ, назорати 

фаъолияти шабакаҳои иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ бо дарназардошти 

ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, баланд бардоштани нерӯи фарҳангии 

шаҳрвандон ҳангоми истифода аз ТИК, фаъолсозии сомонаҳои расмии 

давлатӣ ҷиҳати саривақт ва мушаххас расонидани ахборот ба самъи 

сокинони мамлакат ва ҳимояи объект ва шабакаҳои иттилоотӣ аз ҳуҷумҳои 

рақибони эҳтимолӣ.  

Ҳамин тариқ, таҳаввули таҳдидҳои амнияти иттилоотӣ дар ибтидои 

асри XXI - ро баррасӣ намуда, ба чунин хулосаҳо расидем:              

- то инҷониб, таърифи умумии амнияти иттилоотӣ барои доираҳои 

илмии сиёсӣ мувофиқ вуҷуд надорад. Муҳаққиқони ватанӣ ва хориҷӣ тибқи 

назария мазмун ва моҳияти онро дар сатҳ ва шаклҳои гуногун баррасӣ 

намудаанд. Аз ин сабаб эътироф гардидани амнияти иттилоотӣ бо раванди 

ташаккули ҷомеаи муосири иттилоотӣ ва иттилоотонӣ ҳамчун ҷузъи 

муҳимми ҷаҳонишавӣ зич алоқаманд аст;         

- амнияти иттилоотӣ таркибдиҳандаи муҳимми амнияти миллӣ ва 

давлати муосир мебошад. Чунин муносибати назариявӣ бо он асоснок карда 

мешавад, ки давлат барои таъмини бартариҳои стратегии худ ба амнияти 

пойдори иттилоотӣ эҳтиёҷ дорад. Имрӯз ягон давлат амнияти миллии худро 

ба таври пурра бе назардошти амнияти иттилоотӣ таъмин карда наметавонад. 

Ҳамин тариқ, амнияти иттилоотӣ дар низоми амнияти миллӣ ва сатҳи 

таъмини он дар фазои иттилоотии мамлакат аз ҳарвақта дида бештар ба чашм 

мерасад;        

- воқеан солҳои охир бо пешбурди ҷангҳои иттилоотӣ ҷомеаи 

муосир шоҳиди тағйироти назарраси равонӣ ва халалдор гардидани вазъи 

сиёсию иҷтимоӣ дар саросари ҷаҳон гардид, ки иттилоот ба сифати дастгоҳи 

таҳрикдиҳандаи калидӣ ба ҳисоб мерафт. Тибқи таҷрибаи давлатҳои 

пешсафи имрӯза барои таъмини амнияти иттилоотии муассиса ва сохторҳои 
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давлатӣ аз таъсири ғаразноки дигар истифодабарандагони ТИК, ҷорӣ 

намудани низомҳои муосири иттилоотӣ ва ҳимояи боэътимоди онҳо талаботи 

замон мебошад;            

- таҳким ва мукаммалсозии пайвастаи фаъолияти ниҳодҳои 

иттилоотӣ, таъсирбахш будани фаъолияти ВАО, омода намудани 

мутахассисони ихтисосманд барои муқовимат ва бартараф сохтани 

таҳдидҳои иттилоотӣ, мустаҳкам сохтани низоми иртиботи ва алоқа, 

назорати пайвастаи шабакаҳои интернет ва дар умум фазои иттилоотӣ муҳим 

дониста мешавад;            

- бо дарназардошти истифодаи ғаразноки аз технологияҳои 

муосири иттилоотию коммуникатсионӣ ва дигар воситаҳои иттилоотӣ 

таҳдидҳои чашмрас ба низоми иттилоотии мамлакат пайдо мегардад, ки дар 

сатҳи амнияти миллӣ ба дигар шаклҳои хавф ва таҳдидҳои ҷиддӣ оварда 

мерасонад. Бо дарназардошти ин ҳолат, ба ҳам омадани мамлакатҳои 

ҷаҳонро барои муборизаи таъсирбахш бар зидди таҳдидҳои болозикр, чӣ дар 

сатҳи миллӣ ва чӣ дар сатҳи байналхалқӣ, дуруст ва саривақтӣ меҳисобем;     

- ҳамаи мамлакатҳои ҷаҳон, аз ҷумла, созмонҳои минтақавӣ ва 

байналхалқиро зарур аст, ки баҳри таъмин намудани амнияти иттилоотӣ дар 

баробари фароҳам овардани чораҳои зарурӣ ҷиҳати таҳкими низоми 

муҳофизавӣ ва расонидани кӯмак ба зервоҳидҳои махсус, ки вазифаи асосии 

онҳо такмилдиҳии соҳаи амнияти иттилоотии мамлакатҳо, фаъолияти 

воҳидҳои иттилоотӣ, корпоратсияҳо ва ҳимоя аз ҳуҷумҳои муғризона дар 

фазои иттилоотӣ мебошанд, диққати махсус зоҳир намоянд.                                                
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1.3. Таъмини амнияти иттилоотӣ дар шароити тағйирёбии равандҳои 

сиёсии минтақавӣ      

Панҷ давлати мустақили Осиёи Марказӣ - Тоҷикистон, Узбекистон, 

Қазоқистон, Туркманистон ва Қирғизистон яке аз минтақаҳои дорои 

аҳамияти бузурги сиёсати ҷаҳонӣ ва аз нуҳтаи назари геополитикӣ муҳимро 

ташкил медиҳад. Муҳиммияти дигари минтақа дар он аст, ки он чор давлати 

абарқудрати ҳастаӣ - Федератсияи Россия, ҶМЧ, Ҳиндустон ва Покистонро 

бо ҳам мепайвандад.  

Тағйироти геополитикии минтақавӣ ва кишварӣ дар ОМ, пас аз ба 

даст овардани соҳибихтиёрӣ дар ибтидои солҳои 90-ум мушкилиҳои 

ҳалношудаи аз давраи шӯравӣ меросмондаро шадидтар намуд. Мушкилиҳои 

ҳалношудаи хислати қавмӣ, сиёсӣ, ҳудудидошта сабаби пайдо гардидани як 

қатор масъалаҳои геополитикии минтақавӣ гардиданд. Ба ин далел, пас аз ба 

даст овардани истиқлолияти давлатӣ, дар харитаи минтақаи ОМ нуқтаҳои 

ташаннуҷ пайваста ба чашм мерасад
1
.             

Ба ин мушкилот метавон муборизаи тезутунди миёни кишварҳои 

абарқудрат баҳри бартарияти геополитикӣ дар минтақаро илова кард. 

Тағйироти куллӣ, ки пас аз анҷоми ҷанги сард дар харитаи сиёсии минтақа ба 

вуқуъ пайваст, рақобати шадид, муборизаи қудратҳои минтақавӣ барои 

маҳдудияти доираи нуфӯз, ихтилофи ҳадафҳо ва манофеъ миёни қувваҳои 

муқобил фазои холигии ҳукуматро ба вуҷуд овард. Ҳамчунон, ҷойгиршавии 

кишварҳои минтақа дар иҳотаи минтақаҳои бесуботӣ ва низоъ аз қабили 

Қафқоз, Синҷон, Кашмир, Афғонистон, Шарқи Наздик ва Миёна
2
 ва нигоҳ 

доштани ОМ дар нақши объекти мубориза барои ҳукмронӣ миёни қувваҳои 

рақобаткунанда аҳамиятнокии минтақаро бештар афзуд. 

Дар замони муосир чолишҳо ва таҳдидҳо ба амнияти мамлакатҳои 

минтақаро метавон шартан ба панҷ гурӯҳ ҷудо кард:  

- чолишҳо ва таҳдидҳои террористию экстремистӣ, гардиши 

босуръати маводи мухаддир;   

                                           
1
 Искакова, Г.К. Региональная безопасность в Центральной Азии и стратегии России, США и Китая. [Текст]/ 

Г.К. Искакова// PolitBook – 2014 – 4.  
2
 Муҳаммадзода, П.А. Дурнамои рушди ҳамгироии минтақавӣ ва таҳдидҳои нави амниятии Осиёи Марказӣ 

дар шароити муосир. [Матн] / П. А.Муҳаммадзода, А. Н. Шарипов. Ахбори институти фалсафа, 

сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи илмҳои ҶТ. 2019 - с 204-214.  
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- чолишҳо ва таҳдидҳои марбут ба зиддиятҳои байнидавлатӣ, 

минтақавӣ ва байналмилалӣ; 

- чолишҳои марбут ба мавқеи геополитикии минтақа, сарватҳои 

табиии он ва мушкилоти қавмӣ-ҳудудӣ;     

- чолишҳо ва таҳдидҳои сатҳи пасти зиндагӣ ва рушди бемайлонаи 

ТИК дар кишварҳои минтақа, мушкилотҳои муҳоҷирати меҳнатӣ, 

масъалаҳои демография ва экология. 

- чолишҳо ва таҳдидҳои дохилӣ ва хориҷӣ дар самти таъмини 

амнияти иттилоотӣ.  

Тавре маълум аст, давоми ду даҳсолаи асри XXI таъсиррасонии манфи 

ба кишварҳои минтақа рӯз аз рӯз фаъолтар гардида истодааст. Бо 

дарназардошти чолишҳо ва таҳдидҳои мавҷуда давлатҳои минтақа аз 

ҳарвақта дида бештар ба воситаҳои мухталифи созиш, имкониятҳои 

мувофиқи гуногунфаннӣ ва механизмҳои байналхалқӣ байни ҳам ниёз 

доранд.   

Нуқтаи муҳимро бояд қайд кард, ки пас аз пош хурдани ИҶШС дар 

давлатҳои соҳибистиқлоли минтақа марҳилаи воридоти босуръати ТИК, 

рақамикунонии фаъолияти давлатӣ ва дар умум ташаккули ҷомеаи иттилоотӣ 

оғоз гардид. Дар давоми ду даҳсолаи асри XXI як қатор санадҳои меъёрию 

ҳуқуқӣ, стратегия ва консепсияҳои амнияти иттилоотӣ қабул гардид, ки 

барои пешгирӣ аз ҳама гуна хавфу хатарҳо равона гардидаанд. Дар баробари 

баҳсҳои мавҷудаи сарҳадӣ, ифротгароии динӣ, гардиши ғайриқонунии 

маводи мухаддир ва як қатор мушкилотҳои иҷтимоӣ, масъалаи пешгирии 

ҷинояткорӣ ва таъсиррасонии манфӣ дар фазои иттилоотӣ ба миён омад. 

Мутаассифона то ҳол дар давлатҳои минтақа шароити мусоиди саноати 

технологияҳои иттилоотӣ, воситаҳои техникӣ ва барномаҳои компютерӣ дар 

сатҳи зарурӣ қарор надорад. Ҳамзамон бинобар дар сатҳи ташаккули 

давлатдории миллӣ ва бунёди ҷомеаи иттилоотӣ қарор доштани давлатҳои 

минтақа, қувваҳои гуногуни сиёсӣ мақсадҳои гуногунро пеша намуда, талош 

меварзанд, ки ба раванди ташаккули давлатҳои нави мустакил дар минтақа 

таъсири худро расонанд
1
. Ташаккули равандҳои геополитикӣ ва суботи 

                                           
1
 Джекшенкулов, А.Д. Проблемы и перспективы интеграции государств Центральной Азии в мировое 

сообщество. [Текст ] / дисс. ... докт.полит.н. - А.Д. Джекшенкулов– М.: 2000. – 395 с.            
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минтақавӣ пеш аз ҳама аз стратегия ва манфиатҳои миллии Федератсияи 

Россия, ИМА ва ҶМЧ вобастагӣ дорад. Аз ин ҷост, ки давлатҳои номбурда 

дар таъмини амният ва суботи минтақа манфиатҳои яксон дошта, барои 

рушди он тасмим гирифта, талош меварзанд.  

Аз тарафи дигар бенизомӣ ва бетартибиҳои дохилидавлатии 

мамлакати бо минтақа ҳамсарҳади Афғонистон аҳамияти минтақаро бо 

мақсади ҳокимияти мамлакатҳои абарқудрати минтақавӣ Федератсияи 

Россия, ҶИЭ, Туркия, Ҳиндустон, Покистон ва се давлатҳои дигар ИМА, 

Иттифоқи Аврупо ва ҶМЧ афзоиш дод.      

Қобили таваҷҷуҳ аст, ки ОМ барои ИМА минтақаи соҳиби захираҳои 

бузурги энергетикӣ дониста шудааст. Аз ин рӯ, эҷоди монеа ва барҳам задани 

манфиатҳои дигар давлатҳои абарқудрат дар симои Федератсияи Россия ва 

ҶИЭ барои ИМА аҳамияти афзалиятноки стратегӣ дорад. Чунончӣ дар 

ибтидои асри XXI дар ҳуҷҷати тасдиқнамудаи ИМА «ОМ дар стратегия ва 

банақшагирии фаврии Америка»
1
 дарҷ гардидааст, чораҳои ҳарбию сиёсӣ ва 

роҳу воситаҳои таҳкими мавқеи худ дар минтақа яке аз муҳимтарин 

вазифаҳои ИМА дониста мешавад. Ба сифати далели раднашаванда, метавон 

ҳавасмандии НАТО дар доираи амалиёти «қувваҳои байналхалқии ҳамкорӣ 

доир ба амният дар вазъияти ОМ»-ро мисол овард, ки барои саркуб кардани 

гурӯҳҳои террористӣ дар ҳудуди Афғонистон пешбинӣ гардида буд. Дар 

воқеъ ИМА мубориза бо терроризм ва пойдории суботи минтақавиро 

пайваста ҷонибдорӣ менамояд. Масъалаҳои амниятӣ ва рушди ниҳодҳои 

демократӣ дар сиёсати ИМА дар минтақа ҷойгоҳи махсус дошта, таи 

даҳсолаҳои охир дар ин самтҳо миллиардҳо доллари амрикоӣ ҷудо 

гардидааст. Ҳамчунин ҷиҳати пешгирӣ ва муқовимат бо терроризми 

хушунатомез, баргардонидани собиқ ҷангҷуён ва террористон ва якҷо 

намудани онҳо бо оилаҳои худ, мустаҳкамсозии нерӯи мақомоти давлатӣ ва 

хадамоти амниятӣ оид ба ҳифзи сарҳадот ва пешгирии ҳаракати террористон 

ба минтақа талошҳои назаррас ба назар мерасад
2
. Дар баробари ин, ИМА дар 

                                           
1
 Davis, Jacquelyn & Sweeney, Michael. Central Asia in U.S. Strategy and Operational Planning: Where Do We Go 

From Here? // The Institute for Foreign Policy Analysis, Washington DC, 2004. [Матн] /  [Манбаи электронӣ]: 

URL: www.ifpa.org/pdf/S-R-Central-Asia.pdf. (санаи муроҷиат: 09.06.2019)           
2
 Стратегия США в Центральной Азии на 2019-2025 годы. [Текст] / [Электронный ресурс]. URL: 

https://kz.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/46/UNITED-STATES-STRATEGY-FOR-CENTRAL-ASIA-

Russian.pdf. (дата обращения: 11.03.2021).                

http://www.ifpa.org/pdf/S-R-Central-Asia.pdf
https://kz.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/46/UNITED-STATES-STRATEGY-FOR-CENTRAL-ASIA-Russian.pdf
https://kz.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/46/UNITED-STATES-STRATEGY-FOR-CENTRAL-ASIA-Russian.pdf
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самти таъмини бехатарии сарҳадот ба давлатҳои минтақа даҳҳо миллион 

доллари амрикоӣ сармоягузорӣ намуда, дар омодасозии кадрҳо низ саҳми 

калон дорад. Мутобиқи стратегияи ИМА дар ОМ барои солҳои 2019-2025 

омӯзиши соҳаҳои ҳамкории иловагӣ, чун табодули иттилоотӣ банди махсуси 

нақшаи корӣ ишора шудааст. Гузашта аз ин, Ҳукумати ИМА тасмим 

гирифтааст, ки дар ду соли наздик ба Тоҷикистон 60 млн доллари амрикоӣ 

кӯмак намояд. Дар доираи кӯмаки мазкур Вашингтон ба Душанбе барои 

назорати пайвастаи фазои ҳавоии наздисарҳадӣ ҳавопаймоҳои бесарнишини 

истеҳсоли ИМА «Puma» пешниҳод менамояд.
1
    

Ҳифзи субот ва рафъи чолишҳо ва таҳдидҳо алайҳи минтақа яке аз 

ҳадафҳои калидии Федератсияи Россия дар стратегияи хориҷии худ дониста 

мешавад. Новобаста аз он, ки давлатҳои абарқудрат барои таҳкими мавқеи 

геополитикӣ талош меварзанд, аз ҷониби дигар суботи сиёсӣ ва пойдории 

амнияти минтақавӣ зарур дониста мешавад. Зиёда аз ин, муттаҳид гардидани 

ҶИЭ, Туркия ва ҶМЧ бо Федератсияи Россия атрофи СҲШ далели қотеъонаи 

татбиқи нақшаҳои стратегӣ ва роҳандозии муносибатҳои бисёрҷониба 

гардидааст.  

Мутобиқи стратегияи амнияти миллии Федератсияи Россия дар 

давраи то соли 2020 барои таъмини амнияти мутақобила, аз ҷумла 

муқовимати муштарак ба чолишҳо ва таҳдидҳои умумӣ, пеш аз ҳама 

терроризми байналмилалӣ, экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи 

мухаддир, ҷиноятҳои фаромиллӣ, муҳоҷирати ғайриқонунӣ ҳамкориро бо 

давлатҳои аъзои ИДМ ба роҳ монда, ба ҳайси вазифаҳои аввалиндараҷа 

безараргардонии таҳдидҳое, ки аз қаламрави Ҷумҳурии Исломии Афғонистон 

бармеоянд, пешгирии нооромии вазъ дар ОМ ва Қафқоз ба ҳисоб меравад
2
. 

Аммо мушоҳида мегардад, ки аллакай аз ташкил гардидани қолаби «С5+1» 

кишварҳои ОМ ва ИМА дар соли 2014 дастгирии бахши хусусӣ, аз ҷумла 

матбуоти мустақил ва ташкилотҳои ғайридавлатӣ фаъолтар гардида 

истодаанд. Аллакай муборизаҳои иттилоотӣ миёни ИМА, Федератсияи 

                                           
1
 СНЦА. США поставят Таджикистану беспилотники, но не намерены создавать военную базу на его 

территории. [Текст] / [Электронный ресурс]. URL: https://www.centralasian.org/a/31845070.html. (дата 

обращения: 26.05.2022).                        
2
 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. [Текст] / [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/1/99.htm (дата обращения: 15.06.2019).               
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Россия ва ҶМЧ дар минтақа ру ба афзоиш аст. Айни замон, амалкардҳои 

Федератсияи Россия ва ҶМЧ-ро чӣ матбуоти амрикоӣ ва чӣ ғарбӣ дар ВАО 

танқид менамоянд. Бо боварии комил метавон гуфт, ки ҳоло дар минтақа 

муқобилиятҳои идеологӣ миёни ИМА, кишварҳои алоҳидаи Ғарб, 

Федератсияи Россия ва ҶМЧ роҳандозӣ гардидааст. Бинобар вазъияти 

бавуқуъомада ба Федератсияи Россия нигоҳ доштани ин минтақа чун 

минтақаи аҳамиятноки стратегӣ барои муқовимат бо рақибон ва расонидани 

таъсир ба доираҳои манфиатдор имкон фароҳам меорад, ки амнияти худро 

таъмин намуда, ҳадафҳои сиёсию иқтисодии худро амалӣ намояд ва ба 

инкишофи захираҳои энергетикӣ дастёб гардад.  

ОМ дар сиёсати хориҷии ҶИЭ ҷойгоҳи хоссаро касб менамояд. Зеро 

миёни мамлакатҳои минтақа умумият ва арзишҳои зиёди фарҳангӣ, таърихӣ 

ва динӣ бо ҶИЭ ба назар мерасад. Мавҷудияти иқтидори калони нафт ва газ, 

шумораи зиёди аҳолӣ, таъмини бозор бо маҳсулоти эронӣ ва аз ҳама муҳим – 

ҷойгиршавии ОМ дар хушкӣ, ба минтақа истифода бурдани фазо ва ҳудуди 

ҶИЭ - ро чун самти манфиатнок ва муносиб, бо иқтидори ҶИЭ ҷиҳати амиқ 

ва васеъ гаштани муносибатҳо бо минтақа имконият медиҳад
1
. Муҳаққиқон 

ба ин боваранд, ки ҶИЭ дар ОМ бо иқтисоди заиф бо сабаби солҳои зиёд 

зери таҳримоти Ғарб қарор доштанаш ва хавфи давлатҳои минтақа аз эҳёи 

идеологияи теократӣ ва афзоиши бунёдгароии динӣ дар минтақа 

таъсиррасонии бештар надорад
2
. Аммо мушоҳида мегардад, ки ҶИЭ то 

андозае ба масъалаи пешгирии қочоқи силоҳ ва лавозимоти ҷангӣ, гардиши 

ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҳаракатҳои ифротии динӣ якҷо бо 

Федератсияи Россия ба давлатҳои минтақа кӯмак мерасонад.            

Зимни омӯзиши минтақа маълум мегардад, ки дар миёни давлатҳои 

абарқудрати рақобаткунанда дар ОМ, нақши калидиро ҶМЧ касб намудааст. 

Бозори калони фурӯши молу маҳсулот ва хизматрасониҳои электронию 

техникӣ, роҳҳои транзитӣ ва дастрасӣ ба захираҳои энергетикии минтақа 

ҳавасмандии ҶМЧ-ро меафзояд. Тавре даҳсолаи охир дида мешавад, ҳузури 

                                           
1
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ин абарқудрати иқтисодӣ дар минтақа хавфҳои эҳтимолии хислати 

иқтисодию сиёсидоштаро ба миён овард. Сабаб дар ин аст, ки мамлакатҳои 

минтақа зимни ҳамкорӣ ва татбиқи ин ё он лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар 

бахшҳои иқтисодӣ-тиҷоратӣ аз эҳтиёт кор мегиранд
1
.
 
Аммо бояд эътироф 

кард, ки давоми ду даҳсолаи асри XXI бо кӯмак ва дастгириҳои ҶМЧ дар 

шакли сармоягӯзорӣ ба иқтисод ва татбиқи лоиҳаҳои инфрасохторӣ дар 

мамлакатҳои минтақа пешравиҳои назаррас дида мешавад. Дар баробари ин, 

барои ҶМЧ таъмини амният дар марзҳо ва субот дар ҳудудҳои наздимарзӣ ва 

ба ин восита пойдор нигоҳ доштани сулҳу субот дар Вилояти мухтори 

Синтсзян – Уйғур хеле муҳим мебошад. Зиёда аз ин, ҶМЧ бо кишварҳои ОМ 

дар доираи СҲШ бештар ҳамкорӣ намуда, муносибатҳои дарозмуддати 

шарикиро бо ҳар як кишвари минтақа дар алоҳидагӣ роҳандозӣ менамояд
2
. 

Дар баробари ин ҳама, ҶМЧ солҳои охир барои таҳкими мавқеи иқтисодию 

сиёсӣ ва ҳатто ҳарбии худ дар минтақа кӯшиш намуда истодааст. Чунончӣ 

коршиносон менависанд дар айни замон дар комиссия оид ба масъалаҳои 

киберфазо ва раёсати марказии таблиғотии ҶМЧ тақрибан 2 млн нафар 

шаҳрвандони кишвар ва ба ҳайси «шаҳрвандони ихтиёрии шабакавӣ» бошад 

20 млн нафар бо 38 забони хориҷӣ фаъолият ва таблиғот мебаранд
3
. Мақсад 

аз ҷалби шумораи зиёди шаҳрвандон ва ихтиёриён бо харҷи зиёди молиявӣ 

албатта бе стратегия ва нақшаҳои калони давлатӣ буда наметавонад. Аммо 

дар айни замон мамлакат қариб дар ҳама соҳаҳои фаъолияти иҷтимоии 

мамлакатҳои минтақа сармоягӯзорӣ ва иштирок менамояд.       

Яке аз қувваҳои рақобаткунандаи дигар дар минтақа, ки бо шарофати 

фаъолона иштирок кардан дар равандҳои минтақавӣ, аз ҷумла дар соҳаҳои 

маориф, фарҳанг ва иқтисодиёт комёб гардидааст, ин мамлакати Туркия 

мебошад. Дар сиёсати хориҷии Туркия роҳандозии муносибатҳои мухталифи 

иқтисодӣ, ки дорои ҳадафҳои геополитикӣ дар минтақа мебошанд афзалият 
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дода шудааст. Ҳузури таъсирбахши Туркияро дар минтақа бо мавҷудияти чор 

ҷумҳурии туркзабон, ба истиснои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоҳанг медонанд. 

Ба назари муҳаққиқон тақрибан ҳама давлатҳои минтақаи ОМ модели рушди 

туркиро интихоб намудаанд
1
. Туркия бо шарофати роҳбарии моҳиронаи 

геополитикии худ тавонист, ки ҳудуди худро ба дарвозаи Қафқоз ва ОМ, чӣ 

барои худи давлатҳои минтақа ва чӣ барои давлатҳои ғарбӣ табдил диҳад
2
. 

Ёдовар мешавем, ки Туркия дар доираи Шӯрои ҳамкори давлатҳои 

туркзабон, ки ҳанӯз соли 2009 таъсис ёфтааст, ҳамкориҳои зичро бо 

давлатҳои туркзабони минтақа роҳандозӣ намуда истодааст. Дар доираи 

Шӯрои мазкур солҳои охир ҳамкориҳои зич дар соҳаи ВАО ва ТИК тавсеа 

ёфта истодааст. Аммо расонидани кӯмакҳои теникӣ низ аз ҷониби Туркия дар 

мадди назар қарор дорад, ки ба давлатҳои абарқудрат ба монанди 

Федератсияи Россия ва ҶМЧ хушомад нест.  

Таваҷҷуҳи Иттифоқи Аврупо ба минтақа пас аз рӯйдодҳои 11 

сентябри соли 2001 ва воридшавии низомиёни ИМА ба Ҷумҳурии Исломии 

Афғонистон оғоз гардид. Манфиатҳои ин иттиҳод аз дигар қувваҳои 

минтақавӣ дар он аст, ки барои инҳисори минтақа ва ё тасарруфи мавқеи 

геополитикӣ талош надорад. Мавҷудияти он бо татбиқи ислоҳот дар соҳаи 

иқтисодиёт, сиёсат, мақоми қонунгузорӣ, демократикунонӣ ва инкишофи 

ниҳодҳои демократӣ дар ҳар як мамлакати минтақа ба чашм мерасад. 

Сиёсатмадорони аврупоӣ чунин меҳисобанд, ки таъсиси низомҳои устувори 

демократӣ ва дунявӣ дар давлатҳои ОМ ва Қафқози Ҷанубӣ як навъ 

«камарбанди амниятӣ»-ро мемонад, ки Аврупоро аз минтақаҳои ноустувори 

ҷаҳони Ислом ҷудо мекунад. Ба ғайр аз ин, Иттифоқи Аврупо як қатор 

барномаҳои ҳамкории гуногунҷанбаи зиддиинҳисорӣ ва татбиқи лоиҳаҳо 

бобати барҳам задани вобастагии ОМ ва Қафқоз аз ҶИЭ ва ҶМЧ, ки мавқеи 

транзитӣ доранд коркард намудааст. Ҳамзамон мушоҳида мегардад, ки 

Иттифоқи Аврупо ба таври фаврӣ роҳҳои коҳиш додани инҳисори 

Федератсияи Россияро ба захираҳои энергетикии ОМ ҷустуҷӯ дорад
3
. 
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Ногуфта намонад, ки Иттифоқи Аврупо таи ду даҳсолаи охир барои татбиқи 

барномаҳои зиёди матбуотӣ ва ҳамкори бо ҷомеаи шаҳрвандӣ кӯшиш ба харҷ 

додааст. Аммо аз нигоҳи амниятӣ, барои омода намудани кадрҳо ва татбиқи 

лоиҳаҳои ба инфрасохтори иттилоотӣ алоқаманд дар минтақа, аз ҷумла дар 

Тоҷикистон корҳои назаррас ба чашм намерасад.   Дар умум метавон гуфт, ки 

мавҷудияти Иттифоқи Аврупо дар ОМ барои солҳои минбаъда бо ҷустуҷӯи 

роҳҳои нави ҳамкориҳо дар соҳаи энергетика ва захираҳои табиӣ асос ёфта, 

бо худ вазъи нави беназири геополитикиро мемонад. 

Муҳим ба ёдоварист, ки бо ташаккули мавқеи иқтисодии ҶМЧ дар 

ОМ ва вобастагии вазъи сиёсию амниятии мамлакатҳои он аз Федератсияи 

Россия, ИМА-ро водор сохт, ки ба қатори рақибони худ шомилӣ равандҳои 

минтақавӣ гардад. Нақшаҳои геополитикии ИМА аз ҳавасмандӣ дар соҳаи 

амният, ислоҳот дар иқтисодиёт ва сиёсат, инчунин дастрасӣ ба захираҳои 

энергия иборат мебошад.          

Аз ин ҷост, ки Стратегияи ИМА дар соҳаи амнияти миллӣ мубориза 

бо терроризму экстремизм, ислоҳот дар иқтисодиёт ва демократикунонӣ, 

ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика, аз ҷумла бо мақсадӣ дастрасӣ ба захираҳои 

энергетикии минтақаи Қафқозро дарбар мегирад.        

ОМ минтақаест, ки дар он давлатҳои абарқудрат ИМА, Федератсияи 

Россия ва ҶМЧ ҷиҳати дастрасии бештар ба захираҳои энергетикӣ ва 

пешсафӣ дар мақоми геополитикӣ бо ҳам рақобат менамоянд. Гузашта аз ин, 

ҷолиби диққат аст, ки масъалаҳои ташвишовари умумиҷаҳонӣ, чун 

терроризм, ифротгароии динӣ ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир то 

як андоза заминаи муттаҳид гардидани қудратҳои ҷаҳонӣ гардидааст.     

Ҳамин тариқ, дар шароити имрӯза вазъияти геополитикии минтақа бо 

лаҳзаҳои зерин тавсиф карда мешавад:  

1. андешидани чораҳои зарурӣ дар сатҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ вобаста ба 

пешгирӣ ва бартараф намудани чолишҳо ва таҳдидҳои терроризми 

байналхалқӣ.   

2. афзоиши равандҳои иқтисодӣ дар минтақа бо мавҷудияти захираҳои 

бузурги энергетикии он сарчашма мегирад.  
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3. таҳкими фаъолияти идеологии сохторҳои амниятии ИМА бо сабаби 

давоми ду даҳсолаи охир амалӣ намудани сиёсати ҳарбӣ-сиёсӣ дар Ҷумҳурии 

Исломии Афғонистон.      

4. дар ҷараёни равандҳои муосири минтақавӣ давлатҳои 

соҳибистиқлоли минтақа метавонанд бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда 

барои ташаккули ниҳодҳои демократӣ, рушди маҷмӯӣ ва азнавсозии тамоми 

соҳаҳои фаъолияти ҳаёт васеъ истифода намоянд.               

5. бо истифода аз нерӯи зиёди кории аҳолӣ масъалаи идора ва ҳалли 

мушкилоти муҳоҷирати меҳнатиро беҳтар намудан имконпазир аст. 

6. сармоягузории давлатҳои абарқудрат дар самти рақамикунонӣ ва 

дастгирии ташаккули ҷомеаи иттилоотӣ дар минтақа, ки бо ин роҳ имконияти 

табодули иттилооти беосеб, роҳандозии ҳамкориҳо дар сатҳи шабакаҳои 

иттилоотӣ ва хабардоркунӣ аз ҳама гуна вазъу руйдодҳои бавуқуъмеомада. 

Дар ниҳоят бояд гуфт, ки бо дарназардошти вазъияти геополитикӣ ва 

амниятӣ, минтақа дар зинаи рушд ва ташаккулёбӣ қарор дошта, ба амнияти 

пойдор, сармоягӯзории бештар ва ҳамкориҳои судманд дар соҳаҳои гуногуни 

амният аз ҷумла амнияти иттилоотӣ ниёз дорад.      

Дар воқеъ масъалаи амният дар минтақа афзалтарин масъалаҳоест, ки 

барои таъмин ва пойдор нигоҳ доштани он кушишҳои зиёд ба анҷом 

расонида мешавад. Мутаассифона бо аз байн рафтани давлати абарқудрати 

ИҶШС аз харитаи ҷаҳонӣ дар ибтидои солҳои 90-уми асри XX омили сар 

задани як қатор беназмӣ дар фазои ҳамакнун ИДМ гардида буд
1
. Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аввалин шуда бо чунин фоҷеаи таърихӣ, ки аз муборизаҳои 

қавмӣ ва динӣ маншаъ мегирифт бархурд кард ва мамлакати тозаистиқлоли 

тоҷикон ба яке аз мамлакатҳои вайрона ва ноамнтарини ҷаҳон табдил ёфт. 

Тоҷикистони соҳибистиқлол, ба ҷанги шаҳрвандӣ кашида шуда, дар натиҷа 

беҳуқуқӣ, бетартибӣ ва беҳокимиятии сиёсӣ ба миён омад
2
. Ҷанги 

шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таърихи давлати тоҷикон, яке аз 

ҷангҳои хунинтарин ба ҳисоб мерафт, зеро дар он беш аз 150 ҳазор нафар 

                                           
1
 Иосифович, М.В. Региональная безопасность: История и проблемы Новых Независимых Государств 

Центральной Азии. [Текст]/ М.В. Иосифович. дисс. … канд. полит. н.: 23.00.04.- Бишкек, 2001.- 276 с.      
2
 Ганджакова, М.Г. Политическая история Таджикистана 90—х годов ХХ века. Монография. [Текст] / М.Г. 

Ганджакова Душанбе. - 2015. - С.3.       
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кушта, 50 ҳазор кӯдакон ятим
1
 ва зиёда аз 1 млн нафар гуреза гардиданд

2
. 

Талафоти зиёди инсонӣ, иҷтимоию иқтисодӣ, сиёсӣ ва маънавию ахлоқӣ ба 

назар мерасид, ки барқарор намудани он дар муҳлати кӯтоҳ аз имкон берун 

буд. Зарари умумии моддии ҷанги шаҳрвандӣ дар солҳои 1992-1993 зиёда аз 

10 миллиард долларро ташкил намуд
3
. Бо дарназардошти вазъияти 

фавқулоддаи бавуқуъомада Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро зарур буд, ки 

ҳарчӣ зудтар ба ваҳдати миллӣ даст ёфта сулҳу суботи комилро дар саросари 

ҷумҳурӣ таъмин намояд. Барои ноил шудан ба ин ҳадафҳо роҳбарияти 

мамлакат бо дастгирӣ ва миёнаравии СММ музокироти давриро бо 

мухолифони онвақтаи «Иттиҳоди мухолифини тоҷик» ба роҳ монд. 

Музокироти мазкур аз соли 1994 то соли 1997 давом ёфта, дар натиҷаи саъю 

талошҳо зиёди миллати тоҷик 27 июни соли 1997 дар шаҳри Москва бо 

имзои «Созишномаи умумии Истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ» оташи ҷанг 

хомӯш гардид
4
. Боиси хушнуди аст, ки миллати тоҷик бо имзои ин 

Созишномаи арзишмандтарин дастоварди замони соҳибихтиёрӣ , марҳилаи 

аз ҳама сахттарини давлатдории навини мамлакатро паси сар намуда, ба сӯи 

ормонҳои миллӣ, татбиқи нақшаҳои созанда ва таҳкими давлатдории миллӣ 

ба марҳилаи тозаи таърихӣ қадам гузошт. Таҳкими пояҳои давлати 

соҳибистиқлол, ташаккули ҷомеаи маданӣ ва роҳандозии ҳамкориҳои 

дуҷониба ва бисёрҷониба бо дарки таҳаммулпазирӣ ва ҳамзистӣ фарогирӣ 

манфиатҳои миллӣ ва сиёсати пешгирифтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб 

мерафт.             

Дар боби манфиатҳои миллӣ муҳаққиқи ватанӣ М.М. Абдулхаков 

менависад, ки манфиатҳои миллиро бидуни мавҷудияти давлат, суботи 

дохилӣ, некӯаҳволии иқтисодӣ, маънавиёти ҷомеа, нуфуз ва обру дар арсаи 

                                           
1
 Паёми Президенти Тоҷикистон, Пешвои миллат «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии 

ҷумҳурӣ». [Матн] / [Манбаи электронӣ]: https://mfa.tj/tg/main/view/9389/pajomi-prezidenti-tojikiston-peshvoi-

millat-dar-borai-samthoi-asosii-sijosati-dokhili-va-khorijii-jumhuri (санаи муроҷиат 21.03.2022).     
2
 Паёми шодбошии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 

ифтихори Рӯзи ваҳдати миллӣ. [Матн] / [Манбаи электронӣ]: http://president.tj/node/26032 (санаи муроҷиат 

21.03.2022).                  
3
 Саъдиев, Ш.С. Тоҷикистон: роҳи сулҳ ва ризоияти миллӣ. – Душанбе, 2002. Ш.С. Саъдиев. [Матн] /  

[Манбаи электронӣ]. URL: https://tg.wikipedia.org /wiki/ Ҷанги_шаҳрвандии_Тоҷикистон. (санаи муроҷиат: 

15.06.2019).   
4
 Общее Соглашение об установлении мира и национального согласия в Таджикистане (Москва, 27 июня 

1997 года) (Документы межтаджикских переговоров). – Душанбе, 1997. – 230 с.    

https://mfa.tj/tg/main/view/9389/pajomi-prezidenti-tojikiston-peshvoi-millat-dar-borai-samthoi-asosii-sijosati-dokhili-va-khorijii-jumhuri
https://mfa.tj/tg/main/view/9389/pajomi-prezidenti-tojikiston-peshvoi-millat-dar-borai-samthoi-asosii-sijosati-dokhili-va-khorijii-jumhuri
http://president.tj/node/26032
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D2%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8_%D1%88%D0%B0%D2%B3%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
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байналмилалӣ таъмин кардан номумкин аст
1
. Муҳим ба ёдоварист, ки дар 

сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкориҳои самарабахши сатҳи 

минтақавӣ ва байналхалқӣ бо СММ, САҲА, ИДМ, СҲШ, СААД, СҲИ, 

МҲТБО, Муколамаи осиёи доир ба ҳамкорӣ, ЮНЕСКО, НАТО, инчунин 

ниҳодҳои молиявии байналхалқӣ муҳим дониста шудааст. Бе шубҳа сиёсати 

хориҷии мамлакат омодагӣ ба ҳамкорӣ бо ҳамаи субъектҳои муносибатҳои 

байналхалқӣ бо риояи меъёрҳо ва принсипҳои умумиэътирофшудаи 

байналхалқиро фаро мегирад.                                

Вобаста ба масъалаи ҳимоя ва мустаҳкам намудани соҳибистиқлолии 

давлатӣ, таъмини амнияти миллӣ зимни ифтитоҳи бинои нави Вазорати 

корҳои хориҷии мамлакат роҳбари давлат баромад намуда, иброз намуданд, 

ки инкишофи муносибатҳои боварӣ, дӯстӣ ва ҳамкорӣ бо тамоми кишварҳои 

олам дар асоси манфиатҳои мутақобила, тақвияти шинохти мусбати 

мамлакат дар ҷаҳон, баланд бардоштани эътибору манзалати Тоҷикистон, 

мусоидат ба фаъолияти созандаву қонунии ҷамъиятҳои тоҷикон ва 

ҳамватанон дар кишварҳои дигар низ ҷавобгӯи манфиатҳои миллӣ дар арсаи 

сиёсати хориҷии давлатамон мебошанд»
2
.        

Дар замима ба гуфтаҳои боло, метавон порчае аз суханҳои 

Президенти мамлакат, ки дар Паём ба Парламент аз 20 апрели соли 2012 

иброз доштанд мисол овард, чунончӣ: «Раванди ҷаҳонишавӣ, ки имрӯз 

тамоюли ҳоким бар равобити байналмилалист, аз ҳамаи мо ҷустуҷӯи 

эҷодгарона ва дарёфти дақиқи василаву воситаҳои татбиқи ин манфиатҳои 

миллиро тақозо дорад»
3
. Дар воқеъ, ҳимояи манфиатҳои миллии мамлакат 

самти махсуси фаъолияти сиёсати хориҷии дипломатияи тоҷикро ташкил 

медиҳад. Зеро манфиатҳои миллии Тоҷикистон пурра аз амалӣ намудани 

афзалиятҳои сиёсати хориҷии он вобастагӣ дорад.   

Ба андешаи муҳаққиқи ватанӣ Ш. Ризоён барои таъмини амнияти 

миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон зарур дониста мешавад, ки фаъолсозии 

                                           
1
 Абдулхаков, М.М. Защита национальных интересов как фактор развития государственности. [Текст]/ 

Автореф. дисс…на соиск. к.п.н. М.М. Абдулхаков-Душанбе, 2006. - 20 с.        
2
 Суханронӣ дар вохӯрӣ бо кормандони дипломатии кишвар ба ифтихори ифтитоҳи бинои нави Вазорати 

корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 15.03 2013. [Матн] / [Манбаи электронӣ]: URL: 

http://www.president.tj/node/4113#qubodiyon (санаи муроҷиат: 14.07.2019).        
3
 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

20.04.2012. Маҷаллаи Ҷумҳурият. -№17 (19830), 25.05.2012.   
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муносибатҳои сиёсиро чӣ дар сатҳи миллӣ ва чӣ дар сатҳи минтақавӣ тақвият 

дод, ки ба роҳандозӣ намудани муносибатҳои неки ҳамсоягӣ ва ҳифзи 

алоқаҳои анъанавии созанда мусоидат менамояд
1
.                  

Бояд эътироф кард, ки бо мақсади бе нуқсон ворид шудан ба 

ҷаҳонишавӣ, зарур аст, ки таъсири эҳтимолии равандҳои ҷаҳонишавӣ ба 

амният ва ҳифзи соҳибистиқлолии Тоҷикистон пешбинӣ гардад
2
.             

Ташаккули Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни равандҳои муосири 

ҷаҳонишавӣ ва низоми бисёрқутбӣ марҳилаи зеринро фаро мегирад, ки зимни 

он манфиатҳои миллии мамлакат татбиқ гардид:                                 

- ноил шудан ба сулҳ ва ваҳдати миллӣ, таъсиси артиши миллӣ – 

қувваҳои мусаллаҳ, таҳкими сарҳади давлатӣ бо мамлакатҳои ҳамсоя, аз 

ҷумла Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, таҳкими фаъолияти сиёсати дохилӣ 

ва хориҷӣ;            

- дар амал татбиқ намудани барномаҳои давлатӣ, санадҳои 

меъёрию ҳуқуқӣ, шартнома ва созишномаҳои байнидавлатӣ, инчунин 

татбиқи стратегияҳои мамлакат: баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ, 

таъмини истиқлолияти энергетикӣ, амнияти озуқаворӣ, мусоидат дар созмон 

додани ташкилотҳои нави минтақавӣ ва таъмини амнияти минтақавӣ;        

- ташаккули муносибатҳои дипломатии мамлакат ва сиёсати 

дарҳои кушода бо ҳама давлатҳо ва созмонҳои минтақавию байналхалқӣ.  

Масъалаи таъмини амнияти минтақавӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҷойгоҳи махсус дошта, ташаккули фаъолияти давлатӣ дар пешбурди 

мубориза бо терроризм, ифротгароии динӣ, гардиши ғайриқонунии маводи 

мухаддир ва дигар таҳдидҳои бо масъалаи амнияти минтақа вобаста 

аҳамияти муҳим дорад. 

Асри XXI шоҳиди фоҷеаҳои даҳшатноки гурӯҳҳои террористӣ ва 

экстремистӣ гардида истодааст, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ, аз ҷумла давлатҳои 

миллиро ба ташвиш овардааст.    

                                           
1
 Ризоён, Ш. Национальные интересы во внешней политике Республики Таджикистан. Монография [Текст] / 

Ш. Ризоён. Душанбе - 2020. - С. 321.             
2
 Раҷабов, С.Б. Становление и развитие системы безопасности Республики Таджикистан в условиях 

государственной независимости. [Текст] / дисс. ... канд. полит. наук: 23.00.02 / Раджабов Сафар 

Бобохонович; [Место защиты: Тадж. нац. ун-т]. - Душанбе, 2015. - 160 с.             
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Амнияти миллӣ ва минтақавии мамлакатҳои ОМ бо як қатор 

таҳдидҳои ҷиддии эҳтимолӣ рӯ ба рӯ аст:   

- хатари паҳншавии терроризми байналмилалӣ ва ифротгароии 

динӣ ба воситаи Ҷумҳурии Исломии Афғонистон;                

- ҷангҳои иттилоотӣ ва барҳам задани ҳолати равонии ҷавонон дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар давлатҳои ОМ;            

- дастрасии осон ба маводи мухаддир, истеъмол ва таҳдидҳои он;   

- хариду фурӯши аслиҳа ва назорат аз болои яроқи оташфишон;    

- ташаккули гурӯҳ ва ҳаракатҳои идеологии террористӣ дар фазои 

иттилоотии минтақа; 

- истифодаи беэҳтиётона аз технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионии истеҳсоли хориҷӣ ва мавриди таъсири ғасби иттилоотӣ 

қарор доштани давлатҳои минтақа.   

Ба ҳамагон маълум аст, ки сарчашмаи асосии маблағгузории 

терроризми байналхалқӣ дар ОМ аз ҳисоби фурӯши маводи мухаддир 

мебошад. Тибқи маълумотҳо, Толибон дар давраи ҳокимияти худ дар 

Афғонистон то 80% - и даромади умумиро аз ҳисоби савдои маводи 

мухаддир ба даст меоварданд
1
. Гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар 

фазои қаламрави ОМ рӯз то рӯз пурзӯр гардида истодааст. Коршиносони 

соҳа ба ин назаранд, ки омили асосии ботадриҷ паҳн гардидани ин вабо 

дастрасӣ ба бозори муомилот, наздикӣ бо Афғонистон, мушкилиҳои 

иҷтимоию иқтисодӣ буда метавонад.          

Тибқи хулосаи як қатор муҳаққиқон, шумораи аҳолӣ, ки ба ақидаҳои 

ифротгароӣ дар Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ҳамфикранд, зиёд аст 

ва майл ба зиёдшавии минбаъда дорад
2
. Дар маҷмуъ, вазифаи гурӯҳҳои 

динию ифротгароӣ дар ОМ ба ҳам монанданд, ки чунин ҳадафҳоро дарбар 

мегиранд:  

- сарнагун кардани сохти конститутсионии мавҷуда ва ташкил 

намудани хилофати исломӣ;   

                                           
1
 The Threat Posed from the Convergence of Organized Crime, Drug Trafficking, and Terrorism, Testimony by 

Frank Cilluffo, Deputy Director, Global Organized Crime Program, Center for Strategic and International Studies 

before the House Judiciary Committee, Subcommittee on Crime, December 13, 2000.  [Матн] / [Манбаи 

электронӣ]. URL:  www.csis.org/hill/ts001213cilluffo.html. (санаи муроҷиат: 18.07.2019).                      
2
 Абишева М.А. Вызовы безопасности в Центральной Азии. "G8 Global Security Agenda: Challenges & 

Interests. Towards the St. Petersburg Summit" Moscow, April 20-22, 2006. (санаи муроҷиат: 09.03.2019).    

http://www.csis.org/hill/ts001213cilluffo.html
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- сиёсикунонии ислом;   

- барқарор кардани воситаҳои боэътимоди алоқа бо марказ ва 

ташкилотҳои исломӣ дар хориҷа, ки дар назди худ мақсадҳои ба ҳам 

монандро мегузоранд; 

- истифодаи воситаҳои молиявӣ барои зарурати сиёсии ҳизбҳои 

исломӣ; 

- ба идораҳои давлатӣ дохил намудани аъзоёни худ бо мақсади 

вайрон кардани суботи сиёсӣ ва бадном кардани сохти идоракунии дунявӣ.  

Ба сифати омилҳои мусоидаткунанда ба фаъолияти гурӯҳҳо, ҳизбҳои 

ифротгароӣ ва динӣ инҳо буда метавонанд, аз ҷумла:   

- мушкилотҳои иҷтимоию иқтисодӣ, хусусан, дар минтақаҳои 

деҳоти водии Фарғона;        

- набудани иттилооти боэътимод ва шаффофияти барномаҳои 

давлатии иҷтимоӣ, динӣ ва сиёсии гузаронидамешуда;  

- мавҷуд набудани ҳамкориҳои мутақобила ва ҳамоҳангсозии 

фаъолият миёни шӯроҳои гуногуни мусулмонӣ (муфтиёт) дар ҷумҳуриҳои 

ОМ;   

- ҳамкории сусти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи мамлакатҳои минтақа 

оид ба мубодилаи маълумотҳои истихборӣ ва амалҳои якҷоя, назорат аз 

болои фаъолияти ташкилотҳои ғайриқонунӣ ё динию экстремистии 

манъшуда
1
. 

Муҳаққиқ Ю.Н. Алёшин муқовимати самаранок ба таҳдидҳои амнияти 

миллӣ ба давлатҳои минтақаи Осиёи Марказӣ танҳо дар ҳамгироии 

минтақавӣ имконпазир мешуморад. Бо ин мақсад тавсия мегардад, ки 

давлатҳои минтақа дар созмонҳои минтақавӣ, аз ҷумла ИДМ, СҲШ ва СААД 

иштироки фаъолона дошта бошанд
2
.                          

Таъмини амнияти давлатҳои минтақа бештар бо вусъатёбии 

мушкилиҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ, ҳарбӣ-сиёсӣ, таҳдидҳои ҷиноятҳои 

муташаккил ҷиҳати бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионӣ, 

чолиш ва хатарҳои амалҳои террористӣ сарчашма мегирад. Ҳоло дар доираи 

                                           
1
 Рамакант, Т. Comparative politics. 4/ 2011. Нетрадиционные угрозы безопасности в Центральной Азии с 

точки зрения сравнительной региональной перспективы. [Текст] / Т. Рамакант. С. 120.       
2
 Алёшин, Ю.Н. Национальная безопасность новых независимых государств на постсоветском пространстве 

(на материалах стран Центральной Азии) Ю.Н. Алёшин // КРСУ. – Бишкек, 2010.- 204 с.    
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СҲШ ва СААД амнияти иттилоотӣ дар баробари дигар масъалаҳои 

ҳамкориҳои минтақавӣ ҷойгоҳи махсус дорад. Чунончӣ, собиқ Президенти 

Қазоқистон Нурсултон Назарбоев соли 2013 дар ҷаласаи СҲШ дар ш. 

Бишкек вобаста ба беҳтарсозии сохтори зиддитеррористии минтақавии СҲШ 

ишора намуда, қайд кард, ки муколамаи коршиносон оид ба кибертерроризм 

дар доираи созмонро дастгирӣ ва ҷонибдорӣ бояд кард
1
. Дар ин робита дар 

доираи созмон гурӯҳи коршиносон вобаста ба таҳдидҳои амнияти 

байналхалқӣ аз намояндагони давлатҳои аъзои ташкил гардид. Мубориза бо 

ҷиноятҳои киберӣ дар фазои иттилоотии давлатҳои аъзои СААД аҳамияти 

калон дошта, дар ин самт ҳамкори дар соҳаи амнияти иттилоотӣ роҳандозӣ 

гардидааст. Вазифаи асосии ҳамкори дар ин соҳа аз ошкор ва пешгирии ҳама 

гуна ҷиноятҳо дар фазои иттилоотӣ ва ҳатто муқовимат ба итилооти 

манъшуда дар интернет, ки дорои хислати террористию экстремистӣ ва 

иттилооти зараровар ба манфиатҳои далатҳои аъзо мебошад, иборат аст.         

Қобили таваҷҷуҳ аст, ки давлатҳои аъзои СҲШ – Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Федератсияи Россия, ҶМЧ ва Ҷумҳурии Узбекистон ба 

Ассамблеяи Генералии СММ лоиҳаи қарордод оид ба масъалаҳои амнияти 

иттилоотир пешниҳод намуда буд
2
. Дар асоси ташаббуси мазкур, ки аз 

ҷониби СММ дастгирӣ ёфта, давлатҳои аъзои созмон даъват гардиданд, ки 

ҳамкории мубориза бо фаъолияти террористию экстремистӣ бо истифода аз 

сарчашмаҳои иттилоотиро мустаҳкам ва дастгирӣ намоянд. Мутобиқи 

ҳисоботҳои иттифоқи байналхалқии алоқаи электронии СММ (International 

Telecommunication Union) дар соли 2020 оид ба кибербехатарӣ давлатҳои 

минтақа миёни 192 аъзои ин созмон Ҷумҳурии Қазоқистон дар зинаи 38, 

Ҷумҳуриҳои Тоҷикистон дар зинаи 146, Узбекистон дар зинаи 78 ва 

Қирғизистон дар зинаи 100 қарор дода шудааст
3
. 

Ба назари мо масъалаҳое, ки дар марҳилаи муосир аз давлатҳои 

минтақа роҳҳои ҳалли худро тақозо менамоянд инҳоянд:  

                                           
1
 Официальная страница ШОС. Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав государств-

членов ШОС. [Текст] / [Электронный ресурс]. URL: hhttp://rus.sectsco.org/news/20130913/47874.html. (дата 

обращения: 01.05.2019).         
2
 Официальная страница ООН. Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 

международной безопасности. [Текст] / [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/disarmament/ru/ 

(дата обращения: 19.06.2019).                    
3
 ITU.UN.org. [Матн] / [Манбаи электронӣ].URL: https://www.itu.int/ru/mediacentre/Pages/default.aspx. (санаи 

муроҷиат: 21.03.2021).         

http://rus.sectsco.org/news/20130913/47874.html
http://rus.sectsco.org/news/20130913/47874.html
http://rus.sectsco.org/news/20130913/47874.html
https://www.un.org/disarmament/ru/
https://www.itu.int/ru/mediacentre/Pages/default.aspx
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-  рушди бомароми ҷомеаи иттилоотӣ дар заминаи 

сармоягузориҳои бахши хусусӣ ва давлатӣ; 

- ташкил намудани инфрасохторҳои муосири иттилоотӣ;  

- идораи электронӣ ва созмон додани ҳама гуна хизмарасониҳои 

давлатӣ тавассути барномаҳои махсуси имрӯза;  

- назорат ва ҳимояи фазои иттилоотӣ аз ҳама гуна таҳдидҳои 

берунӣ, рушди самти кибербехатарӣ ва бо ин роҳ ҳимоя намудани 

инфрасохторҳои буҳронӣ; 

- татбиқи барномаҳои давлатӣ ва минтақавӣ барои муқовимат ба 

тероризм ва экстремизм дар фазои маҷозӣ;  

- таҳкими ҳамкориҳо бо давлатҳои аз ҷиҳати рушди техникӣ ва 

технологӣ пешсаф, ҷиҳати татбиқи таҷрибаи бомуваффақ дар масъалаҳои 

баррасишаванда;  

Гузашта аз ин, давоми ду даҳсолаи охир давлатҳои минтақа вобаста ба 

масъалаи амнияти иттилоотӣ аз механизм ва муносибатҳои гуногун кор 

мебаранд. Аммо назарияи амнияти иттилоотӣ дар доираҳои илмӣ то ҳол ба 

андозаи зарурӣ коркард нашудааст. Дар минтақа зери назарияи амнияти 

иттилоотӣ бештар ҳимояи фазои иттилоотӣ аз таъсиррасонии манфӣ ва 

вайронкунандаи қувваҳои берунӣ дониста мешавад. Бинобар ин, хеле муҳим 

аст, ки масъалаи мазкур васеъ ва амиқ омӯхта шуда, дар санадҳои 

миёнидавлатии минтақа ҷорӣ ва татбиқ гардад.  

Мутаассифона дар шароити имрӯзаи ҷаҳонӣ масъалаи назорат ва 

идораи интернет ва фазои иттилоотӣ рӯз то рӯз доғдор гардида истодааст. 

Дар ин робита давлатҳои минтақаро зарур аст, ки ба ин масъала диққати 

махсус дода, аз таҷрибаи давлатҳои пешрафта чун ИМА, Федератсияи 

Россия, ҶМЧ ва тақвияти ҳамкориҳо дар соҳаи амният ва ҷузъи таркибии он 

амнияти итттилоотӣ дар доираи созмонҳои минтақавӣ кор гирад.             

Имрӯзҳо аз ҷониби давлатҳои аъзои СҲШ ва СААД ҳам барои 

кафолати амният, ҳам бо мақсади нигоҳ доштани тавозун дар ҳудуди ҳар як 

давлати аъзо диққати махсус дода мешавад. Таҳкими манфиатҳои миллии 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ҳамкорӣ бо СҲШ ва СААД дар вусъати 

ҳамкориҳои мамлакат ва ташаббусҳои он дар заминаи санад ва 

созишномаҳои баимзорасонидашуда мушоҳида кардан мумкин аст. Дар 



88 

 

доираи ҳамкориҳои сатҳи мухталифи якҷояи давлатҳои аъзо як қатор 

мушкилоти ҷойдошта дар соҳаи қувваҳои мусаллаҳи миллӣ, ки самти муҳим 

ва асосии давлатҳои муосир дониста мешавад бартараф гардида истодааст. Ба 

шарофати ҳамкориҳо дар доираи СҲШ ва СААД сохторҳои ягонаи мудофиаи 

зиддиҳавоӣ, алоқа ва воҳиди таъиноти сарбозон таъсис дода шудааст.    

Ҷониби Тоҷикистон чун ҳарвақта ҳавасманди вусъати ҳамкориҳо дар 

самти мубориза бо таҳдидҳои ҷаҳонӣ ба амният мебошад. Ба сифати 

механизми такмилдиҳӣ ва ташаккул додани пойгоҳи ҳамкории байналхалқӣ 

дар соҳаи ҳарбӣ, машқҳои якҷояи воҳидҳои низомӣ, таъминоти моддию 

техникӣ, илмӣ ва иттилоотӣ, омӯзиш ва омодасозии кадрҳо ва гузаронидани 

чорабиниҳои дахлдори пешгирӣ СҲШ ва СААД хизмат менамоянд.  

Вобаста ба ин, ҳар як мамлакатро зарур дониста мешавад, ки дар 

шароити зудтағйирёбандаи ҷаҳони муосир бо пешбурди сиёсати фаъоли 

хориҷӣ бо мақсади ҳимояи минфиатҳои худ ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил 

гардад. 

Самти муҳим ва афзалиятноки фаъолияти давлат сиёсати хориҷӣ буда 

метавонад, зеро агар сиёсати дохилӣ хислати сохти давлатӣ ва ҷамъиятиро 

инъикос намояд, пас сиёсати хориҷӣ фаъолияти байналхалқии мамлакат, 

шинохт ва эътирофи мавқеи давлат ва эҳтиром ба арзишҳои миллии онро 

муайян менамояд. Инчунин, ба сиёсати хориҷӣ манфиатҳои миллии 

мамлакатро бо манфиат ва арзишҳои тамоми субъектҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ, 

пойдории сулҳ, таъмини амнияти воқеӣ ва ҳалли масъалаҳои ҷаҳонии 

байналхалқӣ, ки дар раванди рушди иҷтимоӣ ба миён меоянд мансуб 

медонанд. 

Вазъи соҳаҳои сиёсию иқтисодӣ ва амнияти минтақавӣ дар зинаи 

ташакккули динамикӣ қарор дорад. Таъсис ёфтани низоми қавии амният дар 

мисоли СААД, СҲШ ва роҳандозии ҳамкориҳо бо СММ, НАТО ва САҲА 

ҷиҳати фаъолияти самараноки байналхалқӣ тасдиқи гуфтаҳои боло мебошад.             

Дар навбати худ Ҳукумати мамлакат кӯшишу талошҳои ҷомеаи 

ҷаҳониро ҷонибдорӣ намуда, мубориза бо таҳдидҳои замони муосирро 

сармашқи фаъолияти худ дониста, ба ташаккули равандҳои минтақавӣ ва 

ҷаҳонӣ бо дарк ва масъулияти баланд муносибат менамояд. 
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Ҳамин тариқ, боби мазкури таҳқиқоти рисолаи номзадиро ба охир 

расонида, мо ба чунин хулосаҳо расидем:       

- ҳавасмандии Федератсияи Россия барои таъмини сартосарии 

амнияти ОМ дар доираи СААД ва СҲШ зиёд ба чашм мерасад, аммо дар 

иҷрои ин масъулият омодагии кофии он саволҳои зиёдро ба миён меорад. 

Айни замон ҶМЧ намехоҳад, ки дар иҷрои ин масъулият худро уҳдадор 

созад, лекин дар сурати ба миён омадани низоъ ва ё рӯйдодҳои манфӣ, ки 

бевосита ба амнияти миллӣ, лоиҳаҳои бузурги сармоягӯзорӣ ва 

инфрасохтори энергетикӣ берун аз хоки ҶМЧ таҳдид кунад, қобилият ва 

иродаи андешидани чораҳои саривақтиро дорад. Вобаста ба мудохилаи 

ҳарбии ИМА дар ОМ бо итминон метавон гуфт, ки ҳангоми мавҷуд набудани 

таҳдиди рӯирост ба ҷониби худ ва иншоотҳои стратегӣ дар қаламравӣ 

давлатҳои минтақа хавф дида намешавад. Бешубҳа, манфиатҳои геостратегии 

ҶМЧ ва Федератсияи Россия нисбат ба ИМА дар минтақа зиёдтар ба чашм 

мерасад. Бинобар ин, ҳарду абарқудратҳоро зарур аст, ки дар шарикӣ бо 

давлатҳои минтақа амнияти пойдор ва суботи минтақавиро дар ОМ таъмин 

намоянд.       

- таъмини амнияти миллӣ ва ҷузъи таркибии он амнияти иттилоотӣ 

самти муҳимми рушди устувори ҳамаи давлатҳо ва пойдор нигоҳ доштани 

субот дар ОМ мебошад. Барои беҳтар ва осуда нигоҳ доштани вазъи минтақа 

кӯшишу талошҳои давлатҳои аъзои созмонҳои минтақавӣ ва сиёсати 

пешгирифтаи онҳо ҷиҳати мусоидат ба ҳалли масъалаҳои мураккаб ва 

ҳассоси манфиатҳои халқҳои минтақа иқдоми саривақтӣ мебошад.          

- дар вазъи нави геополитикӣ Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳатман 

бо мушкилоти зиёди амниятӣ ва монеаҳо рӯбарӯ мебошад. Баъзе аз онҳоро 

мамлакат дар чаҳорчӯбаи СҲШ, СААД ва созмонҳои дигар, ки чун шарики 

баробарҳуқуқ дар онҳо дохил аст, ҳаллу фасл менамояд. Мушкилотҳои 

мавҷудаи иқтисодӣ мамлакатро водор месозад, ки бо ИМА ва ҶМЧ ҳамкории 

зичро роҳандозӣ намояд. Инчунин, ҳамкорӣ бо ИМА ба Тоҷикистон 

имконият фароҳам меорад, ки ҷомеаи шаҳрвандӣ ва иттилоотиро ташаккул 

дода раванди демократикунонӣ дар мамлакатро то ба сатҳу сифати нав 

инкишоф диҳад. Дар баробари ин, тақвияти ҳамкорӣ бо Федератсияи Россия 

ва бо давлатҳои аъзои СҲШ ва СААД дар масъалаи таъмини амният, 
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пешгирии гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва терроризм 

манфиатовар аст.   

- Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни татбиқи манфиатҳои миллӣ бояд ба 

ин гуна масъалаҳо, амнияти иттилоотии ҷомеа ва давлат, идеология, сиёсат, 

масъалаи ҳокимияти давлатӣ, мустаҳкамсозии демократия, ба даст овардан ва 

ҳифзи ризоияти ҷомеаӣ, эҳёи маънавиёт, таъмини ҳуқуқу озодиҳои 

шаҳрвандон ва сокинони қаламрави мамлакат таваҷҷуҳи махсус диҳад;            

- дар ҷомеаи муосир одамон нисбатан ба сиёсат ва масъалаҳои 

алоқаманд ба ин соҳа дода шудаанд. Ташкили созмонҳои гуногуни ҷамъиятӣ, 

ташаккули ниҳодҳои сиёсӣ уҳдадории давлатҳои миллиро дар пешбурди 

сиёсати дохилию хориҷӣ меафзояд. Бинобар ин, муаллиф зарур мешуморад, 

ки давлатҳои ОМ асосан Ҷумҳурии Тоҷикистон манфиатҳои миллии худро 

дар қаринаи вазъияти нави геополитикии минтақавии бавуҷудомада ва 

рақобати геополитикии давлатҳои абарқудрати муосир дар сатҳи дахлдор 

ҳимоя кунанд.          
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БОБИ II. ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТИИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН ДАР РАВАНДИ ДИГАРГУНШАВИИ ҶОМЕА 

2.1. Ташаккулёбии низоми амнияти иттилоотии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар ибтидои асри XXI  

Давраи муосири инкишофи ҷомеа бо нақши калидӣ ва раванди 

афзоишёбандаи соҳаи иттилоотӣ сарчашма мегирад, ки аз инфрасохтори 

иттилоотӣ, пойгоҳи нигоҳдории маълумотҳо, раванди ҷамъоварӣ, истифода 

ва паҳн намудани маълумот ва ба танзим даровардани муносибатҳои 

иттилоотӣ иборат аст.  

Иттилоотонии бошиддат ва компютерикунонии соҳаҳои фаъолияти 

ҳаёти одамон ба дастовардҳои гушношуниди илму техника ва истеҳсолот 

имконият фароҳам сохт. Имрӯзҳо фаъолияти сохторҳои давлатӣ, таҳсилоти 

фосилавӣ, молиявию бонкӣ, идораи қувваҳои мусаллаҳ, назорати кори 

реакторҳои ҳастаӣ ва ба ин монанд соҳаҳо ба натиҷаҳои дилхоҳ расидаанд. 

Мутаассифона, дар баробари рушд ва таҳкими соҳа, бо сабаби дастрасии озод 

ба шабакаҳои ҷаҳонии интернет ва аз як тараф ҳимояи нокифояи онҳо ба 

воқеаҳои пешгӯйинашаванда, ки ба амнияти шахс, ҷомеа ва давлат зараровар 

дониста мешавад, оварда расонид
1
. 

Аз ибтидои асри XXI масъалаи таъмини амнияти иттилоотӣ чун 

унсури асосӣ ва ҷузъи таркибии амнияти миллии давлатҳои муосир дар 

мадди аввал қарор дода шудааст. Сабаби мавриди таваҷҷуҳи хоса қарор 

гирифтани амнияти иттилоотӣ дар он аст, ки имрӯзҳо технологияҳои 

иттилоотӣ босуръат рушд карда, шабакаҳои иттилоотӣ васеътар ва 

мукаммалтар гардида истодааст.  

Таҷрибаи имрӯза нишон медиҳад, ки давлатҳои муосир барои 

таъмини амнияти иттилоотӣ аз механизм ва воситаҳои гуногун истифода 

менамоянд. Чунончӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз аввалин давлатҳои 

минтақаи ОМ аст, ки вобаста ба масъалаи таъмини амнияти иттилоотӣ 

таваҷҷуҳ намуда, Консепсияи амнияти иттилоотиро дар соли 2003 қабул 

кард
2
. Ин санади муҳим, ки аз вазифаҳо, принсипҳо ва самтҳои асосии 

                                           
1
 Сафронов, К.Ю. Постмайданные перспективы евразийской интеграции. [Текст]/ К.Ю. Сафронов, Ш.Д. 

Содиков, Э.Т. Мехдиев//Международная жизнь. 2016. - № 4. С. 53– 72.   
2
 Консепсияи амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон.  [Матн] / / бо фармони Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 7 ноябри соли 2003, №1175.                
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таъмини амнияти иттилоотӣ иборат аст, ҳамчун заминаи ташаккули сиёсати 

давлатӣ дар самти таъмини амнияти иттилоотӣ ва дигар барномаҳои соҳавии 

мамлакат хизмат менамояд.  

Дар илми муосир зери мафҳуми амнияти иттилоотӣ метавон 

шароитеро фаҳмид, ки инкишофи шахс, ҷомеа, давлат дар доираи он муҳайё 

ва таъмин карда шуда, дар асоси он тасаввуроти воқеӣ вобаста ба рӯйдодҳо 

дар дохил ва хориҷи мамлакат ташкил гардида, дар заминаи ҷаҳонбинии 

илмӣ ва маҷмӯи донишҳои гуманитарӣ чун таркибдиҳандаи маънавиёти халқ 

ва бо такя ба иттилооти боэътимод, қарорҳои дахлдор қабул мегарданд.   

Муҳим ба ёдоварист, ки зери мафҳуми амнияти иттилоотии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳолати ҳифзи манфиатҳои миллии он дар соҳаи иттилоотӣ, ки 

маҷмӯи манфиатҳои мутавозини шахс, ҷомеа ва давлатро муайян мекунад, 

фаҳмида мешавад. 

Қайд кардан зарур аст, ки яке аз қадамҳои муҳим дар соҳаи 

иттилоотии мамлакат Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 

Стратегияи давлатии «Технологияҳои иттилоотӣ - коммуникатсионӣ барои 

рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон», мебошад. Мақсади аз татбиқи стратегияи 

мазкур дар мамлакат, фароҳам овардани шароити мусоид, таҳияи чораҳои 

дахлдор ва ташаккули механизмҳои зарурӣ мебошад:    

- ташаккули фазои иттилоотӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- инкишоф ва таҷдиди соҳаҳои гуногун ва навъҳои фаъолият 

(маориф, тандурустӣ, нақлиёт, ҳифзи иҷтимоӣ, ҳаёти ҷамъиятӣ, комплекси 

агросаноатӣ ва ғайра) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар базаи истифодаи васеи 

ТИК;  

- амалӣ намудани ҳуҷҷати стратегия, паст намудани сатҳи 

камбизоатӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани самаранокии 

меҳнат дар асоси истифодаи ТИК
1
. 

Бо дарназардошти шароити имрӯзаи ҷаҳонӣ воридсозии ТИК дар ҳама 

соҳаҳои фаъолияти ҳаётии Ҷумҳурии Тоҷикистон талаботи замон ва ҷомеаи 

муосир мебошад. Бешубҳа, фаъолити имрӯзаи ҳама сохторҳои давлатӣ ва 

ҷомеаи шаҳрвандӣ аз вазъи рушди ТИК вобастагии зиёд дошта, ба ин восита 

                                           
1
 Стратегияи давлатии  «Технологияҳои иттилоотӣ – коммуникатсионӣ барои рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон». 

[Матн] //  бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 ноябри соли 2003, таҳти №1174.      
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ташаккул додани ҷомеаи иттилотӣ, рушди ВАО- и миллӣ ва коҳиш додани 

шиддати омилҳои коррупсионӣ имконпазир аст.        

Воқеан яке аз вазифаҳои асосии давлатҳои муосир созмон ва ташаккул 

додани инфрасохтори иттилоотию-телекоммуникатсионӣ, пешбурди сиёсати 

давлатӣ дар соҳаҳои илмию техникӣ, ҳимояи фазои иттилоотӣ, ҳамгироии 

мамлакат дар фазои иттилоотии ҷаҳонӣ ва роҳандозии саноати 

технологияҳои иттилотӣ бо барномаҳои ватанӣ, шинохта шудааст. 

Қобили таваҷҷуҳи махсус аст, ки дар марҳилаи гузариш ба ҷомеаи 

иттилоотӣ зарурати ҷорӣ намудани шаффофият дар фаъолияти давлатӣ, ба 

сатҳу сифати стандартҳои байналмилалӣ баровардани самтҳои фаъолитяи 

ҳаётии мардуми мамлакат, рушди бомароми иқтисоди миллӣ ва ташаккули 

динамикии низоми давлатии иттилоотӣ бо татбиқ намудани Консепсияи 

ташаккули ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба миён омад.         

Дар Консепсияи мазкур қайд гардидааст, ки натиҷаи амалӣ намудани 

Консепсия, беҳтар гардидани сифат ва кӯтоҳкунии мӯҳлатҳои пешниҳоди 

хизматҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба шаҳрвандон ва 

муассисаҳо ба ҳисоб рафта, боиси таъмини дастрасӣ ба захираҳои 

иттилоотии фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ шуда ва дар 

оянда (дурнамо) бошад, бо дарназардошти такмилёбии системаи маъмурӣ - 

ба таъсиси дастгоҳи давлатии самаранок ва аз нигоҳи таркиб муносиб, оварда 

мерасонад
1
. 

Инчунин, бо мақсади дар сатҳи зарурӣ ташаккул додани ҳукумати 

электронӣ дар мамлакат иҷрои мақсадҳои зерин дар назар гирифта шудаанд:                

- баланд бардоштани самаранокии фаъолияти мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ бо истифодаи васеи ТИК;  

- баланд бардоштани сатҳи сифат ва дастрас будани хизматҳои 

иҷтимоие, ки ба шаҳрвандон ва ташкилотҳо расонида мешаванд;  

- содда гардонидани қоидаҳо ва кам кардани мӯҳлатҳои расонидани 

хизматҳои иҷтимоӣ, инчунин кам кардани (коҳиш додани) хароҷоти 

маъмурӣ, ки ба расонидани ин хизматҳо вобастагӣ доранд;  

                                           
1
 Консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] //   Бо қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2011, №643. 
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- баланд бардоштани сатҳи дастрасӣ ба иттилоот дар бораи фаъолияти 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ;  

- ташаккули системаи ягонаи мубодилаи иттилоотӣ бо истифода аз 

захираҳои иттилоотии электронӣ ва пайвастшавии доимӣ ба система ва 

шабакаҳои маҳдуди баҳисобгирии алоқаи ҳамаи истифодабарандагон;  

- ҳавасмандкунии иқтисодии истифода аз Интернет ва технологияҳои 

муосири технологӣ.                   

Воқеан, нақши ТИК барои идораи давлатӣ хеле калон буда, аз он 

самаранокии фаъолияти сохторҳои ҳукуматӣ, махсусан иштироки сокинони 

мамлакат дар ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ бо роҳи дастрасии бемамоният 

ба манба ва шаклҳои гуногуни иттилоот ва муколамаи пайваста ва озодонаи 

шаҳрвандон бо мақомоти ҳокимияти давлатӣ вобастагии ногусастанӣ дорад
1
. 

Дар шароити имрӯза ТИК дар соҳаҳои сиёсат, тиҷорат, тандурустӣ ва бештар 

аз ҳама дар соҳаи илм ва маориф мавриди истифодаи васеъ қарор дорад. Дар 

умум тавассути имкониятҳои техникию технологӣ ташаккул додани 

ҳукумати электронӣ дар замони муосир метавонад ба болобарии иқтисоди 

рақобатпазир, иштироки фаъолонаи шаҳрвандон дар равандҳои иҷтимоӣ ва 

демократикунонӣ, муҳимтар аз ҳама болоравии донишҳои иттилоотии 

шаҳрвандони мамлакат мусоидат намояд.   

Муҳаққиқони ватанӣ А.С. Ниёзов ва И.С. Шамсов моделҳои 

муваффақи ҳукумати электрониро чун воситаи тезонидани ислоҳоти сиёсиву 

маъмурӣ эътироф намуда, нақши онҳоро ҷиҳати беҳтар намудани сифати 

хизматрасонии давлатӣ, мустаҳкамсозии боварии шаҳрвандон ба ҳукумат, 

баланд арзёбӣ менамоянд
2
.                                                

Вобаста ба ин масъала, Президенти мамлакат дар паёми солонаи худ 

аз 26 апрели соли 2013 қайд карда буд, ки дар марҳалаи имрӯза бо истифода 

аз усулҳои «ҳукумати электронӣ» ҳарчи васеътар ҷорӣ намудани коргузорӣ 

ва ба сатҳи сифатан нав бардоштани масъулияти хизматчиёни давлатӣ аз 

                                           
1
 Асадова, З.А. Состояние и стратегии обеспечения информационной безопасности в странах Центральной 

Азии на примере Республики Казахстан. [Текст]/ З.А. Асадова// Вестник МГИМО-Университета. 2016; 

(6(51)):92-96. Baku State University, Azerbaijan, Baku, street Academician Zahid Khalilov, 23.     
2
 Ниёзов, А.С. Шамсов И.С. Э-правительство Республики Таджикистан как эффективная технология оказания 

государственных услуг: состояние и перспективы. УДК 352. 075.7:61 (571.3). Вестник АГТУ. Сер.: Экономика. 

2016. №3. А.С. Ниёзов, И.С. Шамсов. [Текст] / [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/e. 

(дата обращения: 06.08.2019).                

https://cyberleninka.ru/article/n/e
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ҷумлаи вазифаҳои муҳимтарин ба ҳисоб меравад
1
. Дар робита ба ташаккули 

ҳукумати электронӣ ба масъалаи инкишофи пуршиддати алоқаи мобилӣ ва 

технологияи иттилоотӣ дар стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар давраи то соли 2030 диққати махсус дода шудааст
2
. Дар сурати ба 

пуррагӣ иҷро гардидани бандҳои стратегияи мазкур ҳукумати электронӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра татбиқ мегардад.   

Гузашта аз ин, таҷрибаи имрӯза нишон медиҳад, ки раванди иҷроиши 

бандҳои консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ дар сатҳи 

ғайриқаноатбахш қарор дошта, низоми электронии ҳуҷҷатгузорӣ ва гардиши 

он дар фаъолияти мақомоти идоракунии давлатӣ бо назардошти мавҷудияти 

монеаҳои сунъӣ ва ташаккули сусти хизматрасониҳои электронӣ ба назар 

мерасад
3
. Ногуфта намонад, ки дар айни ҳол воситаи асосии фаъол намудани 

«ҳукумати электронӣ» дар мамлакат роҳандозии босуръати Шабакаи ягонаи 

ТИК ва омодасозии кадрҳои ихтисосманд дониста мешавад. Дар ин робита, 

соли 2014 дар конференсияи матбуотӣ муовини сардори Хадамоти алоқаи 

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Р. Шокиров гуфта буд, ки «ҳукумати 

электронӣ пурра дар соли 2025 ташаккул дода мешавад»
4
. Мутаассифона, 

ҳангоми ташаккули ҳукумати электронӣ дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон 

як қатор мушкилотҳо мушоҳида мегардад, ки мубрамтарини онҳо 

маблағгузории нокифояи соҳаи ТИК ва норасоии кадрӣ дар соҳаи амнияти 

иттилоотӣ ва технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ мебошад. 

Норасоии кадрӣ имрӯзҳо на танҳо монеаи рушд ва ташаккули ҳукумати 

электронӣ, балки таҳдиди ҷидди ба амнияти иттилоотии давлат ба ҳисоб 

меравад. Кадрҳои баландихтисоси касбӣ талаботи имрӯзаи мамлакат дар 

                                           
1
 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

26.04.2013. ш. Душанбе. [Матн] / [Манбаи электронӣ] URL: http://president.tj/node/4318. (санаи муроҷиат 

11.12.2018).           
2
 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. Утв. Постановлением 

Правительства РТ от 1 октября 2016 г., № 392 [Текст] / [Электронный ресурс]. URL: http://www.tajikngo.tj/en/-

mainmenu-51/item/3105natsionalnaya-strategiya-razvitiya-respubliki-tadzhikistan-na-period-do-2030-goda.html (дата 

обращения: 22.05.2018.)               
3
 Ниёзов, А.С., Шамсов И. C. Э-Правительство Республики Таджикистан как эффективная технология оказания 

государственных услуг: состояние и перспективы // А.С. Ниёзов, И.С. Шамсов. [Текст] /  [Электронный 

ресурс].URL:https://cyberleninka.ru/article/n/e-pravitelstvorespubliki-tadzhikistan-kak-effektivnaya-tehnologiya-

okazaniya-gosudarstvennyh-uslug-sostoyanie-i-perspektivy.            
4
 Tajweek.tj. Таджикистан запустил тестовый вариант портала электронного правительства. 12 

февраля2014//Ф.Умарзода [Текст] / [Электронныйресурс]. http://news.tajweek.tj/view/tadzhikistan-zapustil-

testovyy-variant-portala-elektronnogo-pravitelstva/ (Санаи муроҷиат: 16.08.2018).        

http://president.tj/node/4318
http://www.tajikngo.tj/en/-mainmenu-51/item/3105natsionalnaya-strategiya-razvitiya-respubliki-tadzhikistan-na-period-do-2030-goda.html
http://www.tajikngo.tj/en/-mainmenu-51/item/3105natsionalnaya-strategiya-razvitiya-respubliki-tadzhikistan-na-period-do-2030-goda.html
https://cyberleninka.ru/article/n/e-pravitelstvorespubliki-tadzhikistan-kak-effektivnaya-tehnologiya-okazaniya-gosudarstvennyh-uslug-sostoyanie-i-perspektivy
https://cyberleninka.ru/article/n/e-pravitelstvorespubliki-tadzhikistan-kak-effektivnaya-tehnologiya-okazaniya-gosudarstvennyh-uslug-sostoyanie-i-perspektivy
http://news.tajweek.tj/view/tadzhikistan-zapustil-testovyy-variant-portala-elektronnogo-pravitelstva/
http://news.tajweek.tj/view/tadzhikistan-zapustil-testovyy-variant-portala-elektronnogo-pravitelstva/
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масъалаи таъмини амнияти иттилоотӣ буда, бояд аз руи бахшҳои технологӣ
1
 

ва гуманитарӣ
2
 омода карда шаванд. Хусусияти асосии ҷомеаи муосир аз 

рушди технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ, истифодаи донишҳои 

иттилоотӣ, муоширати виртуалӣ, пайвасшавии ҷомеа ва давлатҳо бо шабакаи 

интернет сарчашма мегирад.  

Ҳолатҳо кам нестанд, ки чӣ тавр баъзе давлатҳои пешсаф бо истифода 

аз имкониятҳои технологии худ болои дигар давлатҳо фишор ва 

таъсиррасонӣ намуда ба инфрасохтори иттилоотӣ ва худи иттилооти давлатӣ 

дастдарозӣ намудаанд. Бинобар ин, ҳимояи инфрасохтори иттилоотӣ ва 

иттилооти давлатӣ барои давлати Тоҷикистон чун фаъолияти 

пешгирикунандаи ихроҷи иттилооти ҳифзшаванда аз дастрасии беиҷозат ва 

зараровар мубрам мебошад. Бо дарназардошти шароити бавуқуъомада, ҳанӯз 

соли 2002 Қонун «Дар бораи  ҳифзи иттилоот» қабул гардид, ки принсипҳои 

асосии он аз таъмини ҳифзи иттилоот ва ба танзим даровардани 

муносибатҳои ҳуқуқӣ дар ин соҳа иборат аст.      

 Ба сифати мақсадҳои асосии ҳифзи иттилоот дохил мешаванд
3
:  

- пешгирӣ намудани ихроҷӣ, дуздӣ, гумшавӣ, ғалат маънидодкунӣ, 

нусхабардорӣ ва бастани роҳи паҳншавии иттилоот;     

- пешгирӣ намудани амалиётҳои беиҷозат оиди нобудсозӣ, 

тағйирдиҳӣ, ғалат маънидодкунӣ, нусхабардорӣ ва бастани роҳи паҳншавии 

иттилоот; 

- пешгирӣ намудани амалиётҳои боиҷозат ва беиҷозат, ки боиси 

қасдан ё бидуни қасд нобудсозӣ, бастани роҳи паҳншавӣ, ғалат 

маънидодкунӣ (сохтакорӣ), дуздӣ, нусхабардорӣ, ихроҷӣ, дигаргуншавӣ ва 

тағйирёбии иттилоот гардиданаш мумкин аст.            

Имрӯзҳо фазои иттилоотӣ ҳар сония ва дақиқа дар ҳолати ташаккул 

ёфтан аст, дар баробари дастовардҳои асри иттилоотӣ ва тамоюлҳои мусбати 

он, омилҳои таъсиррасонии манфӣ низ ба назар мерасад, ки метавонад ба 

                                           
1
 Бахши технологӣ – масъалаҳои таъмини амнияти иттилоотии ҳамагуна шабакаҳои иттилоотӣ, рушди 

иттилоотонӣ дар ҷомеа ва роҳандозии саноати ТИК-и ватанӣ. 
2
 Бахши гуманитарӣ – масъалаҳои омӯзиш ва таҳлили фаннии амнияти иттилоотӣ ҳамчун ҷузъи таркибии 

амнияти миллии давлат 
3
 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи иттилоот». [Матн] //  Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон соли 2002, №11, мод. 696; соли 2005, №12, мод.646.        
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инфрасохтори амнияти иттилоотии давлат ва ҳолати равонии сокинони он, аз 

ҷумла барои мамлакати мо монеа ва чолишҳо эҷод намояд.   

Дар ин робита, метавон «Консепсияи сиёсати давлатии иттилоотии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон»- ро ки 30 апрели соли 2008 таҳия ва тасдиқ гардид, 

мисол овард. Тибқи консепсияи мазкур манфиатҳои баробар ва фаъолияти 

иттилоотии иштирокчиён, сарфи назар аз мақомашон дар ҷомеа ва шакли 

моликият, усули самтгирии иҷтимоӣ ва афзалиятнокии мафкураи иҷтимоӣ ва 

ҳуқуқ асос ёфтааст, ки дар Консепсияи амнияти иттилоотии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва стратегияи далатии «Технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ барои рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон» муайян шудаанд, 

асос мегирад
1
. Қайд кардан ба маврид аст, ки мақсад аз пешбурди 

Консепсияи сиёсати давлатии иттилоотӣ ин ҳамгироии мамлакат ба ҷомеаи 

муосири иттилоотӣ ва бунёди низоми демократии иттилоотӣ мебошад. 

Мутобиқи ин консепсия рафъи мушкилиҳои ҷойдошта ва беҳтар намудани 

фаъолияти ВАО, ҳимояи ҳуқуқҳои иттилоотии шаҳрвандон ва ташкилотҳо ва 

дар умум ҷанбаҳои махсуси амнияти иттилоотӣ кафолат дода шудааст.  

 Сиёсати давлатӣ дар соҳаи иттилоот тадбирҳоеро дар назар дорад, ки 

фарогири соҳаҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, иҷтимоию фарҳангӣ ва ташкилӣ 

мебошад. Ҳифзи манфиатҳои шаҳрвандон ва таъмини ҳуқуқҳои 

конститутсионии онҳо ҷиҳати дастрасии бемамоният ва бевосита ба иттилоот 

ва сарчашмаҳои иттилоотӣ, ҷамъоварӣ ва паҳн намудани иттилооти воқеӣ 

вазифаи сиёсати давлатии иттилоотии давлат ба ҳисоб меравад.  

Ҳамин тариқ, сиёсати давлатии иттилоотии мамлакат вазифаи 

гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон ба марҳилаи муосири ҷомеаи 

ташаккулёбандаи иттилоотӣ таъмини саривақтӣ, пурра ва эътимодноки 

иттилоот ва ба роҳ мондани ислоҳот дар самти истеҳсолоти иттилоотии 

мамлакатро роҳандозӣ менамояд.    

Дар замони муосир масъалаи мукаммалсозии меъёрҳои ҳуқуқии 

амнияти иттилоотӣ бо сабаби ташаккули равандҳои умумиҷаҳонии 

иттилоотӣ, ки муносибатҳои сатҳи байналхалқӣ дар соҳаи мазкурро ба 

                                           
1
 Консепсияи сиёсати давлатии иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] //  Бо Фармони Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2008 № 451.    

 

vfp://rgn=32903


98 

 

танзим медарорад, мубрам дониста мешавад. Имрӯзҳо мушоҳида мегардад, 

ки ҷомеаи ҷаҳонӣ баҳри пешгирӣ, ошкорсозӣ ва муқовимат ба таҳдидҳои 

иттилоотӣ ва равонӣ чораҳои зиёдро амалӣ намуда истодааст.  

Ташаккули соҳаи иттилоот ва истифодаи васеи ТИК ба воситаи 

муҳимми сиёсӣ ва таъсиррасонӣ табдил ёфтааст. Давлатҳои миллии имрӯза 

ҷонибдорӣ аз он доранд, ки баҳри пешгирӣ намудани болоравии механизми 

таъсиррасонии воситаҳои иттилоотӣ ва коммуникатсия бо ҳамкориҳои 

ҳамоҳангшуда ва шарикии муфид метавон ба натиҷаҳои дилхоҳ ва инкишофи 

ҳама соҳаҳои ҳаётии давлат ноил гашт.  

Таъмин ва ташаккули амнияти мамлакат дар фазои иттилоотӣ ва 

психологӣ аз ҳамкориҳои байнидавлатӣ, минтақавӣ ва байналхалқӣ 

вобастагии зиёд дорад. Ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои як қатор созмонҳо ва 

сохторҳои байналмилалӣ, аз ҷумла ИДМ, СААД ва СҲШ мебошад. Бояд 

гуфт, ки яке аз масъалаҳои асосии дар доираи созмонҳои мазкур мавриди 

диққати махсус қарор дошта, таъмини амнияти иттилоотӣ мебошад. Зеро 

солҳои охир таъсири манфии иттилоотӣ ба амнияти сиёсӣ, ҳарбӣ, иқтисодӣ, 

фарҳангӣ ва бахшҳои дигари амнияти миллии давлатҳои аъзои СААД, ҳарчи 

бештар ба чашм мерасад.                                 

Ташаккули низоми амнияти иттилоотӣ чун барномаи якҷояи амал дар 

чаҳорчӯбаи СААД таваҷҷуҳи роҳбарони давлатҳои аъзоро касб намудааст. 

Барнома самтҳои зеринро, чун ҳамкорӣ дар соҳаи сиёсат, коркардҳои якҷояи 

илмӣ ва таҳқиқотӣ ва мубодилаи иттилоот оид ба дастовардҳо дар ин соҳа, 

омода намудани кадрҳо, ҳамгироии базаи қонунбарорӣ ва меъёрию ҳуқуқӣ, 

таъмини якҷояи амнияти иншоотҳои ҳаётан муҳим, гузаронидани 

чорабиниҳои муштараки мубориза бо ҷинияткорӣ дар соҳаи технологияҳои 

иттилоотиро дарбар мегирад
1
. Зиёда аз ин, муқовимати якҷояи давлатҳои 

аъзои СААД дар соҳаи иттилоотро метавон дар таҷрибаи машқҳои 

махсусгардонидашудаи «ПРОКСИ» мушоҳида кард, ки бар зидди 

ҷинояткорӣ дар ин соҳа нигаронида шудааст.  

                                           
1
 Кожевников, А.В. О коллективных мерах государств-членов ОДКБ в сфере обеспечения информационной 

безопасности. // Международный терроризм в информационную эпоху: реалии кибертерроризма и 

кибероружия, терроризм и средства массовой информации. Сборник материалов международной 

конференции. М., 2010. А.В. Кожевников. [Текст] /  [Электронный ресурс]. URL: http:// catu.su. (дата 

обращения:16.05.2019).             
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Ба ақидаи А.О. Михаил, М.М. Кучерявый, О. Макаров. Г. 

Перекопский амнияти иттилоотии давлатҳои аъзои СААД ба ҳамоҳангсозӣ ва 

наздикшавии қонунгузорӣ дар фазои иттилоотии минтақа ба бозбинӣ ва 

мукаммалгардонӣ ниёз дорад.     

Барои амалисозии наздикшавии қонунгузории давлатҳои аъзои СААД 

тавсияҳои зерин дохил карда шудаанд:     

- масъалаҳои умумии ташкили таъмини амнияти иттилоотӣ; 

- ҳимояи фазои ягонаи иттилоотӣ;     

- муқовимат ба ҷинояткориҳо дар соҳаи иттилоотӣ (аз ҷумла, 

терроризми иттилоотӣ); 

- таъмини амнияти инфрасохтори иттилоотию коммуникатсионӣ 

(аз ҷумла, иншоотҳои муҳимми бӯҳронӣ);  

- таъмини иттилоотии амалӣ намудани сиёсати давлатӣ. 

Наздикшавӣ ва ҳамоҳангсозии қонунгузории давлатҳои аъзои СААД 

аз рӯйи ҳар як самтҳои дар боло зикргардидаро бояд дарбар гиранд:  

- коркарди дастгоҳи ҳушманд;   

- муайян намудани таҳдидҳои асосӣ ба амнияти иттилоотӣ;   

- кор карда баромадани ҷораҳои консептуалии таъмини ҳуқуқии 

амнияти иттилоотӣ аз рӯйи ҳар як самт (аз ҷумла, иҷозатдиҳӣ ба фаъолият, ба 

қайд гирифтан ва стандартикунии корҳо ва хизматрасонӣ, сертификатсияи 

мол дар соҳаи таъмини амнияти иттилоотӣ);    

- коркарди низоми чорабиниҳои ташкилии таъмини амнияти 

иттилоотӣ аз рӯйи ҳар як самт; 

- такмили ҳуқуқии таъмини амнияти иттилоотӣ дар сатҳи миллӣ; 

- ҳамоҳангсозии маҷмӯи чораҳои таъмини ҳуқуқии амнияти 

иттилоотӣ дар сатҳи байналхалқӣ (минтақавӣ)
1
.          

Ҳамкориҳои соҳаи иттилоотӣ дар доираи сохторҳои СААД барои ҳар 

як давлати аъзо самарабахш ва манфиатовар эътироф гардидааст, зеро бо 

мубодилаи байнидавлатии иттилоотӣ ва ҳамоҳангсозии чораҳо дар фазои 

иттилоотӣ дар доираи созишномаҳои соҳаи амнияти иттилоотӣ ба натиҷаҳои 

назаррас ноил гардидан имконпазир аст.  

                                           
1
 Михаил, А.О. совершенствование системы информационной безопасности в ОДКБ. [Текст] / А. Михаил, 

М.М. Кучерявый, О. Макаров. Г. Перекопский. Ред: Власть. 2014 г. С 67.    
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Қайд кардан зарур аст, ки дар лаҳзаи кунунӣ қадами муҳим барои 

давлатҳои аъзои СААД аз 1 апрели соли 2019 қувваи амалӣ пайдо кардани 

Созишнома оид ба ҳамкориҳо дар соҳаи таъмини амнияти иттилоотӣ миёни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумҳурии Белоруссия, Ҷумҳурии Қазоқистон ва 

Ҷумҳурии Қирғизстон мебошад, ки 30 ноябри соли 2017 ба имзо расида буд.  

Дар созишномаи мазкур ба ҳамкории пайвастаи давлатҳои аъзои 

СААД ҷиҳати фаъолсозии амнияти иттилоотӣ таваҷҷуҳи махсус дода шуда, 

дар доираи он ҷонибҳо ба ризоият расиданд, ки иҷрои чорабиниҳои зеринро 

ба роҳ монанд:  

- мустаҳкам кардани ҳамкориҳои байнисоҳавӣ;   

- такмили механизмҳои муқовимат ба таҳдидҳо дар соҳаи 

иттилоот; 

- гузаронидани чорабиниҳои якҷояи амалӣ, ки ба мустаҳкамкунии 

амнияти иттилоотӣ ва муқовимат ба фаъолияти ғайриқонунӣ дар фазои 

иттилоотии давлатҳои аъзои СААД равона карда шудааст; 

- зери сарпарастии СММ ҳамкорӣ дар таҳия ва таъҷилан қабул 

намудани қоида, меъёр ва принсипҳои унверсалии ба таври масъулиятнок 

гузаронидани давлатҳо дар фазои иттилоотӣ; 

- расонидани ёрии мутақобила бо мақсади инкишофи заминаи 

технологии таъмини амнияти иттилоотии давлатҳои аъзо
1
.     

Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти СҲШ – ро дар қатори дигар 

созмонҳо дар мубориза бо экстремизми динӣ баҳои баланд дода, роҳандозӣ 

намудани мубориза бо экстремизми динӣ ва терроризм дар сатҳи минтақавӣ 

ва байналхалқиро мубрам меҳисобад. Ба имзо расидани Созишнома оид ба 

«Мубориза бо терроризм, сепаратизм ва экстремизм»
2
 моҳи июни соли 2001 

дар Шанхай аз ҷониби роҳбарони давлатҳои аъзои ин созмон, қадами муҳим 

дар ташкил гардидани маркази якҷояи зиддитеррористӣ ба ҳисоб меравад.      

                                           
1
 Официальная страница ОДКБ. В госдурствах – членах ОДКБ встурило в силу Соглашение о 

сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности. [Текст] / [Электроный ресурс]. URL: 

https://odkb-cdto.org/news_odkb/v-gosudarstvakh-chlenakh-odkb-vstupilo-v-silu-soglashenie-o-sotrudnichestve-

gosudarstv-chlenov-odkv-/ (дата обращения: 11.11.2019).                          
2
 Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества. kremlin.ru. Информационно-справочная 

служба Администрации Президента России. [Текст] /  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kremlin.ru/supplement/3406 (дата обращения: 02.06.2019).            

https://odkb-cdto.org/news_odkb/v-gosudarstvakh-chlenakh-odkb-vstupilo-v-silu-soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-chlenov-odkv-/
https://odkb-cdto.org/news_odkb/v-gosudarstvakh-chlenakh-odkb-vstupilo-v-silu-soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-chlenov-odkv-/
http://kremlin.ru/supplement/3406
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Роҳу воситаҳои ҳалли мушкилиҳои амнияти дастаҷамъӣ бо коркарди 

чорабиниҳои амалӣ ва сайъу талошҳои мамлакатҳои аъзои СҲШ татбиқ 

мегардад
1
. Айни замон байни давлатҳои аъзои СҲШ пойдор нигоҳ доштани 

субот, амният ва муносибатҳои неки ҳамсоягӣ дар заминаи эҳтиром ба 

давлатдорӣ, сиёсати дохилии якдигар ва расонидани кӯмак ба ҳамдигар 

ҳангоми ба миён омадани зарурат зиёд ба назар мерасад. Аз ин лиҳоз, СҲШ 

ва ИДМ ба татбиқи манфиатҳои миллии давлатҳои аъзо муносиб дониста 

шудааст. Самти дигари афзалиятноки ҳамкориҳои СҲШ бо сохторҳои 

минтақавӣ ва байналхалқӣ, ҳамкорӣ бо СММ мебошад. Зиёда аз он ду 

мамлакати аъзои СҲШ – Федератсияи Россия ва ҶМЧ бо доштани яроқи 

ҳастаӣ ва технологияҳои ҳастаӣ аъзоёни доимии Шӯрои Амнияти СММ ба 

ҳисоб мераванд
2
.           

Дар шароити зудтағйирёбандаи ҷаҳонӣ зарур дониста мешавад, ки 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои нигоҳ доштани соҳибихтиёрӣ ва истиқлолияти 

давлатӣ аз чораҳои мувофиқакардашудаи давлатҳо дар равандҳои ҳамгироӣ 

ва ба ин васила пешгирӣ намудани чолишҳо ва таҳдидҳои амнияти 

минтақавӣ ва миллӣ истифода намояд. Дар минтақа тамоми мамлакатҳо аз 

пайдоиши зуҳуроти гуногуни манфӣ ба амнияти минтақавӣ ҷиддан 

нигаронанд. Аз ин рӯ, мамлакатҳои минтақа ба фаъолияти якҷоя оид ба 

таъмини амнияти минтақавӣ ва байналхалқӣ диққати ҷиддӣ зоҳир 

менамоянд.                          

Бешубҳа дар низоми муносибатҳои байналхалқӣ СҲШ чун созмони 

амнияти минтақавӣ дониста мешавад. Тасдиқи ин гуфтаҳоро, метавон дар 

фаъолнокӣ ва натиҷаҳои нисбатан мусбии он мушоҳида кард
3
. СҲШ созмони 

аввалини байналхалқӣ аст, ки дар сатҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ механизм ва 

воситаҳои расонидани зарба бар зидди терроризмро пешниҳод намуд
4
. 
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Мутобиқи Эъломияи Шанхай ҳанӯз соли 2001 мафҳуми терроризми 

байналхалқӣ ва унсурҳои ҷудонашавандаи он муайян гардидааст
1
. Гузашта аз 

ин, дар доираи ваколат ва вазифаҳои функсионалии СҲШ ба масъалаи 

амнияти байналхалқии иттилоотӣ диққати махсус дода мешавад. Зеро 

давлатҳои аъзои ин созмон, ки 60% сарзамини ҷаҳонро ташкил медиҳанд, 

тибқи омори соли 2020 зиёда аз 2 млрд истифодабарандагони доимии 

интернет доштааст. Дар баробари ин бинобар рақобатҳои геополитикии 

сатҳи минтақавӣ ва ҷаҳони масъалаи таъмини амнияти иттилоотии ҳар як 

давлати аъзо дар доираи созмон аҳамияти калон дорад. Агар ба таҳлилҳои 

коршиносони соҳа оид ба киберҳуҷумҳо назар афканем дар соли 2021 назар 

ба соли 2020 ин гуна ҳуҷумҳо 50% зиёд анҷом дода шудааст, ки зарари он аз 

3 трлн доллари амрикоӣ дар соли 2015 ба 6 трлн доллари амрикоӣ дар соли 

2021 расидааст
2
. Аз ин сабаб масъалаи таъмини амнияти иттилоотӣ дар 

шароити имрӯза хеле муҳим аст.  

Мутобиқи стратегияи рушди СҲШ то соли 2025 масъалаи 

мукаммалсозии механизми ҳамкориҳо дар мубориза бар зидди истифодаи 

ТИК бо мақсадҳои террористӣ ва муқовимат ба кибертаҳдидҳои амнияти 

давлатҳои аъзои созмон қайд гардидааст. Ҳамзамон вобаста ба дастгирии 

«Қоидаҳои муносибат дар соҳаи амнияти иттилоотии байналхалқӣ», ки аз 

ҷониби СММ қабул гардидааст ва дар ин асос таҳкими фаъолият бо ҷомеаи 

ҷаҳонӣ бо мақсади танзими байналхалқии соҳаи ТИК ва такмили ихтисоси 

мутахассисонони соҳавӣ ҷонибдорӣ гардидааст
3
. Ҳамчунин миёни СҲШ ва 

Барномаи рушди СММ, Шӯрои Амнияти СММ, кумитаи СММ оид ба 

мубориза бо терроризм, САҲА, Маркази зиддитеррористии ИДМ вобаста ба 

таҳкими амният ва нигоҳ доштани субот дар саросари минтақа ҳамкориҳои 

сӯдманд роҳандозӣ гардидааст.    

Бо дарназардошти далелҳои иброзгардида хулоса баровардан мумкин 

аст, ки СҲШ чун механизми ҳамкориҳои стратегӣ дар сатҳи байналхалқӣ 

                                           
1
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босуръат ташаккул ёфтааст. Ба андешаи муаллиф, айни замон СҲШ 

метавонад бо нуфӯзи касбкардааш дар миқёси минтақа ва ҷаҳонӣ бо роҳи 

ҳалли саривақтии масъалаҳои амниятӣ, махсусан дар самти амнияти 

иттилоотӣ нақши муассирро бозад. 

Ба сифати механизми дигари таъсирбахши ҳалли масъалаҳои 

муҳимми таъмини амнияти иттилоотӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

фазои пасошӯравӣ СААД мебошад. Ба сифати аввалин ташаббус дар доираи 

СААД «Барномаи фаъолияти якҷоя оид ба ташаккули системаҳо» дар самти 

амнияти иттилоотии давлатҳои аъзо ба ҳисоб меравад, ки ҳанӯз соли 2008 бо 

қарори Шӯрои ин созмон қабул гардид
1
. Барномаи мазкур ҳамкориҳо дар 

соҳаи амнияти иттилоотӣ, таъмини амнияти инфрасохтори иттилоотии 

буҳронӣ, омодасозии кадрҳо, таҳқиқотҳои якҷояи илмӣ, ташаккули 

заминаҳои ҳуқуқию меъёрӣ миёни ниҳодҳои қонунгузорӣ ва мубодилаи 

иттилоот дар сатҳи давлатиро фаро мегирад. 

Гузашта аз ин, вобаста ба аҳамияти чолишҳо ва таҳдидҳои 

фаромиллии амнияти иттилоотӣ изҳороти вазирони корҳои хориҷии 

давлатҳои аъзои СААД дар соли 2017 дар шаҳри Мински Белорусия баён 

гардида буд. Дар изҳорот гуфта шудааст, ки нақши соҳаи иттилоотӣ дар 

фаъолияти ҳаётии шахс, ҷомеа ва давлат масъалаи мубрами амнияти 

иттилоотии давлатҳои аъзои созмонро боло бурда, муҳиммияти роҳандозии 

ҳамкориҳои доираи созмонро дар таъмини амнияти инфрасохторҳои 

муҳимми буҳронӣ ва муқовимат ба истифодаи ТИК бо мақсадҳои террористӣ 

зиёд намуд
2
. 

Дар воқеъ татбиқи чораҳои якҷояи амнияти иттилоотӣ дар доираи 

созмон, ки фарогири муқовимат ба ҷинояткорӣ дар фазои иттилоотӣ, ҳифзи 

сарчашмаҳои иттилоотӣ, ошкори истифодаи сарчашмаҳои иттилоотӣ бо ҳар 

гуна мақсадҳои ҷиноятӣ, аз қабили паҳн намудани воситаҳои нашъаовар, 
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ғояҳои террористӣ ва экстремистӣ, дуздии иттилоот ва дигар амалҳои 

харобкунанда қобили таваҷҷуҳи махсус аст.                   

Ба ғайр аз масъалаҳои ҳарбӣ, дар чаҳорчӯбаи СААД самтгирии 

сиёсати хориҷӣ, мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва 

муҳоҷирати ғайриқонунӣ, мувофиқа карда мешаванд, чораҳои бетаъхир 

ҷиҳати бартараф намудани фалокатҳои техногенӣ андешида шуда, амнияти 

иттилоотӣ таъмин мегардад, ки аз ташаккули СААД аз блоки ҳарбию сиёсӣ 

ба созмони универсалии байналхалқӣ шаҳодат медиҳад.    

Ташаккули амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи 

роҳандозии ҳамкориҳои илмию техникӣ, мукаммалсозии робитаҳои сиёсию 

ҳарбӣ миёни қувваҳои эътилофӣ дар минтақа ва дигар роҳу воситаҳои 

самаранок сарчашма мегирад. Ташкил гардидани қувваҳои сулҳхоҳи СААД 

яке аз ташаббусҳои саривақтӣ дар таҷрибаи фаъолияти ин созмон ба ҳисоб 

рафта, минбаъд ташкили қувваҳои ҳавоии дастаҷамъӣ ва дар ин замина 

таъсис додани маркази махсус барои вокуниш ҳангоми сар задани буҳрон ба 

инобат гирифта шудааст. Дар баробари ин, ҳимояи марзҳои давлатҳои аъзои 

созмон, аз ҷумла марзҳои ҷануби Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии 

Исломии Афғонистон чораҳои дахлдор андешида мешавад. Чунончӣ Зимни 

суханронӣ дар ҷаласаи кушоди Шӯрои амнияти дастаҷамъии СААД оид ба 

афзалиятҳои раисикунии Тоҷикистон дар СААД роҳбари давлат эълон дошт, 

ки бо эътимоди қавӣ гуфтан мумкин аст, ки «имрӯз СААД кафолати пурраи 

ҳимояи сарҳадҳои хориҷии мамлакатҳои иштирокчӣ ва ҳимояи минтақаро аз 

таҳдидҳои террористӣ фароҳам меорад
1
». Дар воқеъ, таъмини амният ва 

пойдории субот ҷузъи таркибии ҳамкориҳои байналхалқии мамлакат 

ҳисобида мешавад. Аз ин рӯ, таъмини амнияти дастаҷамъӣ дар доираи СААД 

барои мамлакат мувофиқи мақсад дониста мешавад. Тавре дар моддаи 24 

қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи амният» оварда шуддаст, давлат 

бо мақсади таъмини амнияти хориҷӣ бо давлатҳо ва сохторҳои байналхалқӣ 

ҳамкорӣ мекунад
2
. Дар ин робита, қариб дар ҳама барномаҳои давлатӣ, 
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паёмҳои роҳбари давлат ва санадҳои фарогирӣ сиёсати хориҷии мамлакат ба 

сифати созмонҳои асосии шарики Тоҷикистон СААД ва СҲШ ишора 

гардидаанд.  

Мо ба ин назарем, ки бо мақсади соҳиб шудан ба амнияти иттилоотии 

мамлакат ва низоми мукаммал рафъи равандҳои мураккаб дар марҳилаҳои 

гуногуни он пеш меояд. Мураккаб будани соҳа ва мавҷудияти як қатор 

мушкилот дар таъмин ва идораи амният дар соҳаи иттилоотӣ бо 

дарназардошти вазъи кунунӣ дар минтақа ва дар мисоли Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тасдиқи ин гуфтаҳост.   

Иштироки бомароми мамлакат дар созмонҳои мухталифи иқтисодию 

ҳарбӣ ва сиёсӣ баҳри қонеъ намудани манфиатҳои миллӣ ва нигоҳ доштани 

суботи миллӣ ва минтақавӣ рисолати давлати муосири Тоҷикистон ба ҳисоб 

меравад. Масъалаи амният ва ҳимояи манфиатҳои миллӣ дар доираи СҲШ ва 

СААД ва муносибатҳои самарабахш бо Федератсияи Россия, ИМА, ҶМЧ ва 

нуфузи онҳо дар пойдории субот ва таъмини амният барои мамлакати мо 

сазовори тавҷеҳи махсус аст.    

Ёдовар мешавем, ки дар шароити имрӯза роҳандозӣ намудани восита 

ва чораҳои боварӣ ҷиҳати мукаммалсозии фазои иттилоотӣ аз ҷомеаи ҷаҳонӣ 

таваҷҷуҳи махсусро тақозо менамояд. Восита ва чораҳои боварӣ баҳри 

ташаккул ва беҳтар сохтани муносибат миёни давлатҳо истифода мегардад. 

Ташаккули фазои боварӣ ва дигаргун сохтани фаҳмиши таҳдид танҳо бо 

мақсади таҳти назорат гирифтани ҳолатҳои буҳронӣ ва танзими низоъҳо, 

инчунин ҷилвагирӣ аз онҳо равона гардидааст.    

Бори дигар таъкид менамоем, ки бо пайдоиш ва рушди ТИК яке аз 

вазифаҳои асосии давлатҳои минтақа дар баробари коркарди моделҳои 

миллии рушд, таъмини амнияти иттилоотӣ ба ҳисоб мерафт. Дар баробари 

ин, мамлакатҳои минтақа ба ташаккули консепсия ва қонунҳои дахлдори 

соҳаи амнияти иттилоотӣ рӯ оварданд
1
.      

Ҳавасмандии махсуси таҳқиқотиро вазъи кунунии амнияти иттилоотӣ 

дар мамлакатҳои ОМ, ки низоми сиёсӣ ва ташаккули ҷомеаи иттилоотӣ, он 

                                           
1
 Рустембаев, Б.Е. Развитие информационно-коммуникационных технологий в Республике Казахстан. 

[Текст]/ Б.Е. Рустембаев, К.К. Нурмаганбетов, Н.М. Каскатаев, Б.У. Асилов//Фундаментальные 

исследования. 2013. № 4. С. 950 – 954.     
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ҷо дар раванди барқароршавӣ ва шаклгирӣ аст ва ба ҳуҷумҳои иттилоотӣ аз 

тарафи ҳаракат, гурӯҳ ва созмонҳои террористӣ ва ифротгароӣ, фишороварии 

қувваҳои алоҳидаи ҷаҳонӣ, ба монанди ҳуҷум ба сомонаҳои давлатӣ, 

сомонаҳои ВАО ва захираҳои дигари иттилоотӣ дар шабака дучор мегарданд, 

ҷалб менамояд. Аз рӯйи маълумоти «Kaspersky Security Network» ба воситаи 

интернет дар давлатҳои Қазоқистон 85%, Ӯзбекистон 8%, Қирғизистон 4%, 

Туркманистон 2% ва Тоҷикистон 1% дучори ҳуҷумҳо гаштаанд
1
. Ба назари 

аксари коршиносон ҳуҷум ба низомҳои иттилоотии давлатҳои минтақа 

асосан хислати ҷиноятӣ ё кибберқаллобӣ доштанд.    

Тибқи маълумотҳои Global risk insights рушди инфрасохтори 

теллекоммуникатсионӣ дар минтақа ҳузури онлайнии онро ба таври назаррас 

афзоиш дод, ки ба таҳдидҳои афзояндаи ҳамлаҳои гурӯҳҳои киберҷиноятӣ 

мусоидат намуд. Истифодаи интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ (ВАО) ва 

дастгоҳҳои мобилӣ ба ҳолати соли 2018 чунин ба назар мерасид
2
.              

 Қазоқистон Қирғизистон Узбекистон Тоҷикистон Туркменистон 

шумораи аҳолӣ 

(млн) 

18.30 

 

6.09 

 

32.14 

 

9.01 

 

5.80 

 

Истифодабаран

-дагони 

интернет (млн) 

14.60 2.11 

 

15.45 

 

3.00 

 

1.04 

Истифодабаран

-дагони  

шабакаҳои 

иҷтимоӣ, ВАО 

(млн)    

 

5.80 

 

1.30 

 

 

1.30 

 

0.31 

 

 

0.03 

Истифодабаран

-дагони 

дастгоҳҳои 

мобилӣ (млн)   

26.39 7.91 22.65 9.69 2.98 

 

                                           
1
 Аналитический обзор по Центральной Азии. Выпуск №10 июнь 2013. [Текст] / [Электронный ресурс]. 

URL: http://mason.gmu.edu/~emcglinc/Ru_CAP_Policy_Brief_10_June_2013.pdf  (дата обращения: 18.02.2019).    
2
 Central Asia: The Land of Cyber Crime? [Текст]/ [Электронный ресурс]. URL: 

https://globalriskinsights.com/2019/04/centralasia cybercrime-land/ Victoria Kelly-Clark , April 29, 2019. (дата 

обращения: 22.02.2019).             

http://mason.gmu.edu/~emcglinc/Ru_CAP_Policy_Brief_10_June_2013.pdf
http://mason.gmu.edu/~emcglinc/Ru_CAP_Policy_Brief_10_June_2013.pdf
https://globalriskinsights.com/2019/04/centralasia%20cybercrime-land/
https://globalriskinsights.com/author/victoria-kelly-clark/
https://globalriskinsights.com/2019/04/
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Аҳамияти махсуси киберамният аз паҳншавии шабакаи 

умумиҷаҳонии интернет, ки ба ҳамагон дастрас аст ва рушди босуръати ТИК 

дар ҷаҳон, аз ҷумла давлатҳои мустақили ОМ вобастагии зиёд дорад. Дар ин 

шароит ба ақидаи Г. Иброҳимова
1
 «иштирокчиёни бозори иттилоотӣ 

маҷбуранд ба таври фаъолона ба ин хатарҳо, ки дар натиҷа, таҳдидҳои 

ҷиддиро барои амнияти фаъолияти иншоотҳои стратегӣ ба миён меоранд, 

вокуниш кунанд».                                                                                 

Бо дарназардошти босуръат тағйир ёфтани вазъи ҷаҳонӣ, ки онро бо 

рушд ва зиёд гардидани бозори ТИК, маҳсулот ва хизматрасонии электронию 

барномавӣ алоқаманд медонанд, зиёд гардидани компютер ва дигар 

таҷҳизотҳои мобилӣ ва миқдори иштирокчиён дар шабакаҳои иҷтимоии 

ҷаҳонӣ тақозо менамояд, ки ҳар як давлати мустақил, махсусан Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо ҷиддӣ будани масъала таваҷҷуҳи махсус диҳад.   

Бо роҳандозии ҳамкориҳои байналхалқӣ, мамлакатҳои минтақа дар 

соҳаи амнияти иттилоотӣ дар доираи СҲШ ба як қатор дастоварҳои чашмрас 

ва ташкили механизмҳои танзимкунандаи фазои иттилоотӣ муяссар гардид. 

Давлатҳои аъзои СҲШ дар баробари иштирокчиёни дигари ҷомеаи ҷаҳонӣ аз 

рӯйдодҳои минтақавӣ нигарон буда, дар фазои киберӣ зери таъсири манфӣ 

қарор мегиранд.      

Муҳаққиқи тоҷик П.А. Маҳмадов беҳуда наменависад, ки «ташкили 

низоми амнияти дастаҷамъии иттилоотӣ дар ин ё он ҷанба дар сатҳи 

минтақавӣ ҳалли худро ёфта истодааст. Дар ин ҷода, инкишофи сиёсати 

иттилоотии давлатҳои ОМ дар соҳаи таъмини амнияти иттилоотӣ дар сатҳи 

минтақавӣ бениҳоят саривақтӣ ба назар мерасад»
2
. Изҳороти роҳбарони 

давлатҳои иштирокчии Созмон оид ба амнияти иттилоотӣ дар саммити СҲШ 

дар Шанхай, ки санаи 15 июни соли 2006 қабул шуда буд, рӯйдоди муҳим ба 

ҳисоб меравад
3
.                                                                                                                                                                                                                                    

                                           
1
 Ибрагимова, Г. Информационная безопасность в повестке дня ШОС: на пути к Саммиту 2015 г. [Текст] / Г. 

Ибрагимова в Уфе. Ред: Пир-Центр. 16 июля 2014 г. [Текст] / [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.pircenter.org/media/content//files/12/14056985180.pdf. (дата обращения: 28.07.2019).                          
2
 Махмадов, П.А. Информационная безопасность в системе политической коммуникации: состояние и 

приоритеты обеспечения (на материалах государств Центральной Азии) [Текст] / П.А. Махмадов. – 

Душанбе. / дисс... докт.полит.н. г. Душанбе, 2018. С. - 190.        
3
 Заявление глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области 

обеспечения международной информационной безопасности от 15 июня 2006 г. [Текст] / [Электронный 

ресурс]. URL: //http://www.infoshos.ru/ru/?id=94. (дата обращения: 03.07.2019).          

http://www.pircenter.org/media/content/files/12/14056985180.pdf
//http:/www.infoshos.ru/ru/?id=94
//http:/www.infoshos.ru/ru/?id=94
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Созишномаи баимзорасида миёни давлатҳои аъзои СҲШ дар соли 

2009 «оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи таъмини амнияти байналхалқии иттилоотӣ», 

як қатор чораҳои муҳимми соҳа, аз ҷумла хавфи асосии амнияти 

байналхалқии иттилоотӣ «коркард ва истифодаи аслиҳаи иттилоотӣ, омодагӣ 

ва гузаронидани ҷанги иттилоотӣ», ки нишонаҳои он «Расонидани таъсир ба 

низоми ҳамлу нақл, коммуникатсия ва идоракунӣ аз болои намудҳои ҳавоӣ, 

зиддимушакӣ ва дигари иншоотҳои мудофиа, дар натиҷаи он давлат 

қобилияти мудофиа намудан аз таҷовузкоронро гум мекунад ва аз ҳуқуқҳои 

қонунии худ барои худмуҳофизаткунӣ, вайронкунии фаъолияти иншоотҳои 

инфрасохтори иттилоотӣ истифода бурда наметавонад, дар натиҷа он 

сохтори идоракунӣ ва қабули қарорҳоро дар давлатҳо, таъсири 

харобкунандаро ба сохторҳои муҳимми бӯҳронӣ фалаҷ мегардонад»
1
 дарбар 

мегирад.                        

Мутобиқи созишномаи болозикр самтҳои асосии ҳамкорӣ, механизми 

амал ва принсипҳои асосӣ дар соҳаи таъмини амнияти байналхалқии 

иттилоотӣ муайян карда шудааст
2
:      

- коркард ва истифодаи аслиҳаи иттилоотӣ, омодагӣ ва пешбурди 

ҷанги иттилоотӣ;           

- терроризми иттилоотӣ; 

- ҷинояткории иттилоотӣ; 

- истифодаи вазъияти ҳукмфармо дар фазои иттилоотӣ бар зарари 

манфиатҳо ва амнияти давлатҳои дигар;  

- паҳн кардани иттилоот, ки ба системаи ҷомеаию сиёсӣ ва 

иҷтимоию иқтисодӣ, ба муҳити маънавӣ, ахлоқӣ ва фарҳангии давлатҳои 

дигар, зарар меоварад;  

- таҳдид ба фаъолияти бехатар, устувории сохторҳои ҷаҳонӣ ва 

иттилоотии миллӣ, ки хислати табиӣ ё техногенӣ доранд.  

                                           
1
 Соглашение между правительствами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о 

сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. 2009 г.  
2
 О вступлении в силу соглашения между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в 

области обеспечения международной информационной безопасности. Министерство иностранных дел 

российской федерации [Офиц.сайт]. 14.06.2011. [Текст] /  [Электронный ресурс]. URL: http:// 

www.mid.ru/mezdunarodnaa-informacionnaa-bezopasnost/-/asset_publisher/UsCUTiw2pO53/ content/id/203770 

(дата обращения: 15.11.2018)       

http://www.mid.ru/mezdunarodnaa-informacionnaa-bezopasnost/-/asset_publisher/UsCUTiw2pO53/


109 

 

Созишнома талабот ва ҳадафҳои давлатҳои аъзои СҲШ – ро қонеъ 

намуда, дар доираи он муқовимат ба таҳдидҳои фазои иттилоотӣ, 

ҳамоҳангсозӣ ва коркарди чораҳои пешгирикунанда, роҳандозии ҳамкории 

байналхалқии зич бо давлатҳои шарик ҷиҳати муқовимат бо равандҳои 

манфии таъсиррасонӣ тавассути ТИК пешбинӣ гардидааст.  

Масъалаи актуалӣ будани кибертаҳдидҳо дар эъломияи ҷаласаи 

Шӯрои сарварони давлатҳои аъзои СҲШ, ки санаи 12 декабри соли 2014 

қабул шуда буд, инъикос гардидааст. Эъломияи мазкур масъалаи татбиқи 

чораҳои фаъолонаи мубориза дар соҳаи таъмини амнияти байналхалқии 

иттилоот ва кӯшишҳои якҷоя барои барқарор намудани фазои сулҳдӯстона, 

бехатар ва кушоди иттилоотиро, ки аз усулҳои эҳтироми соҳибистиқлолияти 

давлатӣ ва мудохила накардан ба корҳои дохилии давлатҳои дигар асос 

ёфтааст, фаро мегирад
1
. Ташаккули умумиҷаҳонии киберфазо давлатҳои 

муосир ва созмонҳои бонуфӯзи минтақавӣ ва байналхалқиро водор 

менамояд, ки баҳри муколамаи васеъ ва амиқи масъалаҳои бо соҳаи амнияти 

иттилоотӣ алоқаманд ва қабули чораҳои ҳамоҳангшуда дар ошкор, 

муқовимат ва пешгирӣ намудани кибертаҳдидҳо ташаббускор бошанд.   

Дар консепсияи ташаккулёбии фазои иттилоотии ИДМ, чунин оварда 

шудааст: «Манфиатҳои давлатҳои иштирокчии ИДМ дар соҳаи иттилоот аз 

он иборат аст, ки ташаккулёбии мувофиқи он дар инкишофи нисбатан 

самаранок ва истифодабарӣ бо мақсади амалӣ намудани ҳуқуқу озодиҳои 

инсон ва ҷомеа, риояи меъёрҳои қонунӣ ва тартиботи ҳуқуқӣ, таъмини 

пойдории сохти конститутсионӣ, соҳибихтиёрӣ ва тамомияти арзӣ давлатҳои 

иштирокчии ИДМ, ба даст овардани инкишофи иқтисодӣ, устувории сиёсӣ ва 

иҷтимоӣ, вобаста аст»
2
.                                                                                                                                                                                      

Мутобиқи Консепсия шарикӣ миёни давлатҳо, ҳамоҳанг сохтани 

қонунгузорӣ ва чораҳои муқовимат ба чолишҳо ва таҳдидҳои соҳаи амнияти 

иттилоотӣ вазифаи афзалиятноки он дониста шудааст.    

                                           
1
 Душанбинская декларация глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. 

[Электронный ресурс]. //URL: //http://www.kremlin.ru/supplement/4750 (дата обращения: 11.04.2019).      
2
 Юркин, И. Информационная безопасность – глобальный фактор мировой политики. Официальный сайт 

Содружества независимых государств. И. Юркин. [Текст] / [Электронный ресурс]. URL: http://e-

cis.info/page.php?id=11574. (Дата обращения: 22.04.2018).       

http://e-cis.info/page.php?id=11574
http://e-cis.info/page.php?id=11574
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Қайд кардан зарур аст, ки Консепсия бо мақсади ташаккули таҷрибаи 

мубодилаи иттилоот ва ҳамкорӣ дар рушди соҳа миёни давлатҳои аъзои 

ИДМ қабул гардида, хислати машваратӣ дорад. Муҳим ба ёдоварист, ки бо 

қарори Шӯрои сарварони ҳукуматҳои ИДМ аз 25 ноябри соли 1998 нақшаи 

пешомади таҳияи ҳуҷҷатҳо ва чорабиниҳо оид ба татбиқи Консепсия тасдиқ 

карда шуд
1
.                                                                                                                                                                                             

Дар баробари ин, дар доираи ИДМ соли 1999 Консепсияи амнияти 

иттилоотии давлатҳои иштирокчии ин иттиҳод дар соҳаи ҳарбӣ қабул гардид. 

Дар ҳуҷҷати мазкур як қатор масъалаҳо, аз ҷумла таҳдидҳои ҷинояткории 

компютерӣ, мавҷуд набудани пойгоҳи меъёрию ҳуқуқӣ, риоя накардани 

тартиби ҷамъоварӣ ва интиқоли иттилоот, фаъолияти истихборӣ аз тарафи 

давлатҳои хориҷӣ, мавҷуд набудани инфрасохтори зарурӣ ва ғайра дарҷ 

гардидааст
2
.   

Дар доираи ИДМ давлатҳои аъзо як қатор санадҳои моделӣ қабул 

намудаанд, ки барои мукаммалсозии соҳаҳои алоқа, ТИК ва наздиккунонии 

қонунгузории миллӣ нигаронида шудаанд, аз ҷумла: «Дар бораи принсипҳои 

танзими муносибатҳои иттилоотӣ дар давлатҳои иштирокчии ИДМ», «Дар 

бораи ба воситаи моҳвораи фаросарҳадӣ пахш намудани барномаҳои 

телевизиону радио ва мубодилаи байналхалқии иттилооти моҳворавӣ», «Дар 

бораи маълумотҳои шахсӣ», «Дар бораи имзои электронии рақамӣ», «Дар 

бораи маълумотҳои илмию-техникӣ», «Дар бораи мубодилаи байналмилалии 

иттилоот», «Дар бораи телекоммуникатсия», «Дар бораи ҳуқуқи дастраси ба 

иттилоот», «Дар бораи фаъолияти почта», «Дар бораи иттилоотикунонӣ, 

иттилоот ва ҳифзи иттилоот», «Дар бораи фаъолияти фанноварӣ», «Кодекси 

моделии иттилоотӣ барои давлатҳои – иштирокчии ИДМ» ва «Дар бораи 

савдои электронӣ»
3
. Воқеан, бо дарназардошти рушди динамикии ҷаҳонӣ 

зарурати татбиқи чораҳо ҷиҳати ба ҷомеаи иттилоотӣ пайвастанаи ҳама 

                                           
1
 Концепция формирования информационного пространства Содружества Независимых Государств // 

Исполнительный комитет СНГ. [Текст] / [Электронный ресурс]. URL: http://cis. minsk.by/page.php?id=7548 

(дата обращения: 19.06.2019).                                           
2
 Список конвенций и программ, принятых в рамках СНГ. Постоянное представительство российской 

федерации при СНГ. [Текст] /  [Электронный ресурс] URL: URL: http://www. cismission.mid.ru/ii6.html // 

(дата обращения: 19.06.2019).                                    
3
 Информация о модельных законах в сфере связи и информатизации, принятых и разрабатываемых 

Межпарламентской ассамблеей государств-участников содружества Независимых Государств, с участием 

регионального содружества в области связи. // исполнительный комитет СНГ. [Текст] / [Электронный 

ресурс] URL: http://www.cis.minsk.by/page.php?id=16318 (дата обращения: 21.06.2019).          

http://www.cis.minsk.by/page.php?id=16318
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давлатҳои собиқ ИҶШС ба миён омад. Дар ин баробар шаклҳои васеи 

истифода аз шабакаҳои иттилоотӣ ба миён омада, донишҳои компютерӣ, 

истифодаи беғараз, бехатар ва мақсадноки он дар ҷойи аввал меистад. Айни 

замон, бо боварӣ метавон гуфт, ки низоми мукаммали иттилоотӣ дар ҷомеа 

кафили рушд дониста мешавад. Ҳамзамон набояд фаромӯш сохт, ки дар 

баробари рушди пайвастаи ТИК, шабакаҳои иттилоотӣ ва дар умум ҷомеаи 

иттилоотӣ зарурати рушди низоми иттилоотии мамлакат низ ба миён меояд.   

Ташаккули низоми амнияти иттилоотӣ дар мамлакат бо иҷрои 

вазифаҳои зерин метавонад мукаммал гардад: 

- пурра дар амал татбиқ намудани нақша чорабиниҳои консепсия, 

стратегия ва барномаҳо дар соҳаи амнияти иттилотии мамлакат; 

- омодасозии босуръати кадрҳои ихтисосманди касбӣ дар самти 

амнияти иттилоотӣ дар бахшҳои гуманитарӣ ва технологӣ; 

- ҷалби нерӯи доираҳои илмии давлатҳои аъзои созмонҳои дар 

боло дарҷгардида тибқи созишномаҳои баимзорасида ба соҳаи илмии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хусуси ташкили фазои рақобатпазир дар ҷомеаи 

иттилоотӣ;    

- дар баробари вусъат додани ҳамкориҳо бо созмонҳои минтақавӣ 

ва байналхалқӣ дар самти амнияти иттилоотӣ диққати махсус ба таҷрибаи 

давлатҳои алоҳида равона карда шавад; 

- бо дарназардошти афзоиши сатҳи ҷинояткорӣ дар фазои 

иттилоотӣ омӯзиши масъалаҳои киберамниятӣ ва терроризми иттилоотӣ 

барои мамлакат мувофиқи мақсад дониста мешавад.   

Дар натиҷаи инкишофи ТИК чолишҳо ва таҳдидҳои нав ба амнияти 

иттилоотии давлатҳои ИДМ, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон ба миён меояд. 

Дар ин робита, ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо шарикони рушд дар 

сатҳи байнидавлатӣ ва минтақавию байналхалқӣ ва истифодаи манфиатбахш 

ва мақсадноки ТИК ҳангоми муқовимат ба таҳдидҳо дар соҳаи амнияти 

иттилоотӣ аз ҷониби ҳама субъектҳои ҷомеаи имрӯзаи иттилоотӣ дар 

минтақа ва махсусан Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳим ҳисобида мешавад. 

Таҳқиқоти гузаронидашудаи базаи қонунгузорию меъёрии ватанӣ ва хориҷӣ 

дар соҳаи амнияти иттилоотӣ нишон медиҳад, ки заминаи ҳуқуқии масъалаи 

амният ин аз ҳимояи шахс, ҷомеа ва давлат аз таъсири иттилоотию равонии 
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манфӣ дар фазои иттилоотӣ, иборат аст. Дар сатҳи ғайриқаноатбахш қарор 

доштани рушди соҳаи ТИК ва муносибатҳои меъёрию ҳуқуқии мутақобилаи 

иттилоотӣ ба монеаҳои рушди ҷомеа ва мамлакат оварда мерасонад, зеро 

субот ва пойдории амнияти иттилоотӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз сатҳи 

уҳдадорӣ ва пайгирии доимии муносибатҳои дар ин соҳа бамиёнмеомада 

вобастагии ҷиддӣ дорад. 

Ҳамин тариқ, ташаккулёбии низоми амнияти иттилоотии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар ибтидои асри XXI -ро таҳлил намуда, ба чунин хулосаҳо 

расидем:                 

- номукаммалии заминаи ҳуқуқӣ дар сатҳи қонунгузорӣ ва корҳои 

фаҳмондадиҳӣ дар миёни аҳолӣ, шумораи нокифояи мутахассисони касбӣ 

дар соҳаи ҳифзи иттилоот ва мавҷуд набудани технологияҳои ватанӣ, ки ба 

амнияти иттилоотии давлат таҳдид меоварад, инчунин вобастагии давлатро 

аз ширкатҳои истеҳсолкунандаи хориҷии техникаи компютерӣ, дастгоҳҳои 

мобилӣ ва телекоммуникатсионӣ меафзояд, зиёд ба чашм мерасад. Дар ин 

робита мамлакатро зарур аст, ки ба ин мушкилот диққати ҷиддӣ зоҳир 

намуда, барои ҳарчӣ зудтар бартараф кардани онҳо чораҳои зарурӣ андешад;    

- мавҷуд набудани ҳамкориҳои самарабахши мутақобилаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлатҳои Аврупо ва ИМА дар қаринаи мубодилаи 

иттилооти зарурӣ, аз ҷумла, киберҷиноятҳо, муайян намудани гурӯҳҳои 

террористӣ дар фазои интернетӣ, табъйиз (дискриминатсия) ва таҷовузи 

иттилоотӣ ва такмили низоми амнияти иттилоотии мамлакат, барпо ва 

вусъати робитаҳои зичро тақозо менамояд;        

- соҳаи итилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон, чун давлатҳои дигари 

муосир, ба ҳамаи ҷузъҳои таркибии амнияти миллии давлат, алалхусус ба 

соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, ҳарбӣ, иҷтимоӣ, экологӣ ва соҳаҳои дигар ба таври 

фаъолона таъсир мерасонад. Аз ин лиҳоз, аз нав дида баромадани муносибат 

бо масъалаҳои бо амнияти иттилоотии мамлакат алоқаманд зарур дониста 

мешавад; 

- дар натиҷаи амалӣ намудани қарорҳои зикргардида оид ба 

таъмини амнияти иттилоотӣ, таҳияи барномаҳои мувофиқ, мушаххаскунии 

ҳолатҳои консепсияҳои тасдиқшуда ва санадҳои давлатӣ оид ба таъмини 

амнияти иттилоотӣ сатҳи устуворӣ ва амнияти мамлакат самаранок меафзояд 
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ва ба ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон дар ҷомеаи муосири иттилоотӣ кафолат 

дода мешавад.     
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         2.2. Мушкилот ва таҳдидҳои нав ба амнияти иттилоотии 

                                   Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Дар шароити дигаргуниҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоии ҷомеаи 

тоҷикистонӣ дар заминаи рушди динамикӣ ва вазъи зудтағйирёбандаи 

тартиботи ҷаҳонӣ яке аз масъалаҳои мубрам барои мамлакат амнияти 

иттилоотӣ ба шумор меравад, аз ин ҷост, ки таъмини он дар назди 

давлатдории муосири Тоҷикистон аҳамияти махсус дорад.        

Гузашта аз ин, иттилоотонии ҷаҳонӣ имконият медиҳад, ки одамон 

дар ҳамгироии иҷтимоӣ ва ҳамкории бисёрҷонибаи фаромиллӣ бо ҳам 

фаъолияти зич дошта бошанд. Зеро, интернет воқеияти дигарро барои алоқаи 

бемамониат байни одамон фароҳам меоварад, ки дар мамлакатҳои гуногуни 

олам зиндагӣ мекунанд ва яъзои иттиҳодияҳои мухталифанд.
1
   

Дар замони муосир рушд ва ҷорӣ намудани ТИК дар соҳаҳои ҳаёти 

ҷомеаи мамлакатамон зарур дониста мешавад, зеро бо ин роҳ, боло 

бардоштани истеҳсолот дар саноат, ғанигардонидани таҷриба ва донишҳои 

замони муосир, роҳандозӣ намудани алоқаи пайваста бо ҷомеаи шаҳрвандии 

мамлакат ва ҷаҳон, инчунин рушди ҷомеаи иттилоотӣ аз аҳамият холи нест.    

Мутобиқи моддаи 5 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 

иттилоотонӣ «сиёсати давлатӣ дар соҳаи иттилоотонӣ аз тарафи мақомоти 

давлатӣ ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии 

шаҳрак ва деҳот муҳайё кардани шароити зарурии ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, 

ташкилӣ ва дигар шартҳо мебошад, ки ба равнақу ривоҷи иттилоотонӣ 

мусоидат менамояд, ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандон ва давлатро ҳангоми 

амалӣ гардонидани он ҳимоя менамояд»
2
.  

Ба равандҳои ҷаҳонӣ иттилоотонӣ ва истифода аз захираҳои 

иттилоотӣ таъсири амиқ расонида ташаккули ботадриҷи онҳоро меафзояд. 

                                           
1
 Махмадов, П.А. Информационная безопасность в системе политической коммуникации: состояние и 

приоритеты обеспечения (на материалах государств Центральной Азии) [Текст] / П.А. Махмадов./ дисс... 

докт. полит. н. г. Душанбе, 2018. - С. 214.      
2
 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттилоотонӣ» ш. Душанбе, 6 августи соли 2001 №7, мод. 502; 

с.2005, №12, мод. 639. Қонуни мазкур муносибатҳои ҳуқуқиеро, ки дар рафти ташаккулу истифодаи 

иттилооти ҳуҷҷатшуда ва манбаю захираҳои иттилоот ба миён меоянд, офаридани технологияҳои 

иттилоотӣ, шабакаву системаҳои автоматиконидашудаи иттилоотро танзим мегардонад, тартиби 

муҳофизати захираи иттилоот, инчунин ҳуқуқ ва вазифаҳои субъектҳоеро, ки дар равандҳои иттилоотонӣ 

ширкат меварзанд, муайян мекунад.    
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Муваффақияти асосии ин масъала бо истифодаи ТИК ва интернет дар фазои 

умумиҷаҳонии иттилоотӣ асос меёбад.  

Тавре муҳаққиқи ватанӣ А.Н. Муҳаммад менависад «дар зери таъсири 

ҷаҳонишавӣ шабакаҳои иттилоотӣ, андешаҳо, арзишҳо, сармояҳо, молу 

маҳсулот ва хизматрасониҳо, намунаҳои рафтор ва шаклҳои гуногуни 

ҷаҳонбинӣ бидуни ягон монеа дар низоми ягонаи ҷаҳонӣ омезиш ёфта, 

фаъолияти одамон, гуруҳҳо ва ниҳодҳои иҷтимоию сиёсӣ ва муносибати 

мутақобилаи миёни онҳоро тағйир медиҳад
1
».                       

Дар воқеъ тавассути воситаҳои муосири иттилооти оммавӣ ва 

технологияҳои шабакавӣ дар марҳилаи ҷаҳонишавӣ имкониятҳои васеъ 

фароҳам гардидааст, ки ҷиҳати тезонидани раванди демократикунонии ҷомеа 

ба ташаккули ниҳодҳои ҷамъиятӣ мусоидат менамояд.   

Чӣ тавре ки маълум аст, иттилоотонии сартосарӣ тағйирёбии сохтори 

иҷтимоии ҷомеа дар мамлакатро ба миён оварда, равандҳои 

демократикунонии ҷомеаро вусъат мебахшад. Демократикунонии ҷомеа 

шарти муҳимми иттилоотонӣ ба ҳисоб меравад. Дастрасии бевосита ва озоди 

шаҳрвандон ба ТИК бо шартҳои иҷтимоӣ ва бо қонунҳои амалкунанда 

кафолат дода шуда барои ҳамаи иштирокчиёни ҷомеа татбиқ намудани ҳуқуқ 

ва озодиҳои демократӣ шароит фароҳам оварда мешавад.  

Лек аз тарафи дигар таҳдидҳои замони муосир ба демократия ва 

суботи ҳаёти сиёсии мамлакатро, бо озодона паҳн сохтани иттилоот дар 

ҷомеа аз тарафи иштирокчиёни равандҳои иттилоотӣ алоқаманд менамоянд. 

Аз ин рӯ, назорати демократӣ аз болои истифодаи технологияҳои иттилоотӣ 

аз тарафи ҳукумат ва ҷомеа зарур арзёби мегардад. Озодии шаҳрвандон дар 

истифода, ҷамъоварӣ ва паҳн сохтани иттилоот ва ҳаргуна озодиҳои дигаре, 

ки тавозуни байни худ ва ҳукумати ҳокимро вайрон мекунад, воридсозии 

маҳдудиятро тақозо менамояд.                 

Раванди иттилоотонӣ имрӯз, мушкилоти муҳим ҳам барои ҷомеа, ки 

дар чаҳорчӯбаи он низоми анъанавии алоқа ва муносибатҳои иҷтимоӣ ба 

таври қатъӣ тағйир меёбанд ва ҳам барои давлат, ки зарур аст шаклҳои 

                                           
1
 Муҳаммад, А.Н. Сиёсатшиносӣ [Матн] / А.Н. Муҳаммад, М.У. Хидирзода, Х.Қ. Сафарализода. Душанбе: 

Паёми ошно, 2018. - с.393.              
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нисбатан самараноки ҳамкорӣ бо шаҳрвандон ва механизмҳои назорат аз 

болои ҷараёни иттилоотиро ҷустуҷӯ намояд, ба ҳисоб меравад. Ҳамин тариқ, 

имкониятҳои нав бо васеъ ҷорӣ кардани технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ бо суръат мушоҳида мешавад. Лек ҳамзамон бо 

имкониятҳои нав раванди иттилоотонӣ мушкилотҳои тозаро ба миён 

меоварад. Мушкилии калидии иттилоотонӣ ҷустуҷӯи тавозун байни шаклҳои 

эҳтимолии назорат аз болои фазои иттилоотӣ ва риояи ҳуқуқҳои 

демократиеро мемонад, ки бо дастрасии озодона ба иттилоот ва истифодаи 

он алоқаманд мебошад.                          

Бояд қайд намуд, ки технологияҳои иттилоотии замони муосир дар 

ҷомеаи иттилоотӣ, пеш аз ҳама, ба муносибатҳои сиёсӣ ва ниҳодҳои сиёсӣ 

таъсири амиқ расонида, шаклҳои зоҳиршавии сиёсиро дигаргун намуда 

истодаанд. Дар чунин шароит роҳу усулҳои таъсиррасонӣ ба афкори 

ҷамъиятӣ ба амал меоянд. Иттилоот ҳамчун манбаи асосии ҷомеаи иттилоотӣ 

ва технологияҳои иттилоотӣ омили муҳимми пешрафт ба ҳисоб меравад. Дар 

ҷомеаи иттилоотӣ истифодаи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ 

(ТИК) дар соҳаҳои гуногун ба амал меояд. Дар чунин шароит истифодаи 

технологияҳои мазкур дар соҳаи сиёсат низ ногузир мегардад
1
. Дар шароити 

муосир бо истифода аз технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ 

таъсири «сиёсати нарм», ғасби иттилоотӣ, паҳн гардидани иттилооти 

экстремистӣ ва таъсири онҳо ба шуури ҷамъиятӣ, махсусан таъсири 

кибертерроризм ва киберэкстремизм дар ҷомеа ва киберҳамлаҳои тарғиботӣ 

дар равандҳои сиёсии ҷомеа ба мушоҳида мерасанд. Чунончӣ, ҷомеаи 

муосири Тоҷикистон дар баробари дигар субъектҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ дар 

равандҳои муосири иттилоотӣ ба рушд ва такмили пай дар пайи мамлакат бо 

истифодаи васеъ ва озодона аз ТИК, тавсеаи бозори хизматрасониҳои 

электронӣ ва коммуникатсия ва дигар барномаҳо ва шабакаҳои иттилоотӣ ба 

сӯйи ташаккули ҷомеаи модели иттилоотӣ ҳаракат мекунад. Лекин ҳамзамон 

бо ин раванд таҳдид ба амнияти миллии мамлакат чун объекти 

инъикоскунандаи хавф ва хатар аз тарафи гурӯҳ ва доираҳои манфиатхоҳ бо 

                                           
1
 Мухаммадзода П.А. Фазои маҷозӣ ва технологияҳои иттилоотию иртиботӣ –имкони нави таблиғоти 

интихоботӣ//[Матн] / П.А. Муҳаммадзода. Таджикистан и современный мир. № 1(69) 2020. - С.12-18.      
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мақсади расонидани осеб ва зарар ба амнияти иттилоотии мамлакат ба миён 

омада истодааст.                         

Чӣ тавре ки дар боби қаблӣ қайд карда шуд, амнияти иттилоотӣ ҷузъи 

таркибии амнияти миллии давлати Тоҷикистон мебошад. Бо дарназардошти 

дигаргуниҳои технологии солҳои охир масъалаи таъмини амнияти иттилоотӣ 

дар муносибат бо дигар соҳаҳои амният дар ҷойи аввал қарор гирифтааст. 

Чунин зарурат ва афзалият бо он далел асоснок карда мешавад, ки фазои 

иттилоотӣ ба рушди соҳаҳои гуногуни мамлакат таъсири амиқ мерасонад. 

Имрӯз амнияти иттилоотӣ чун унсури пойдории амнияти миллӣ 

баромад намуда, эътироф мегардад. Чӣ тавре ки маълум аст, дар охири асри 

ХХ ва ибтидои асри XXI вобастагии инсон аз иттилоот нисбатан зиёд 

гардида, инкишофи ТИК ба дохилшавии захираҳои иттилоотӣ ба ҳамаи 

соҳаҳои фаъолияти ҳаётии инсон сабабгор шудааст. Иттилоот ва ТИК ба 

захираи муҳимми стратегии давлат табдил ёфтааст. Бинобар ин, ҷиҳати 

танзим ва роҳандозӣ намудани чораҳои дахлдор дар соҳаи сиёсати давлатии 

иттилоотӣ ҳанӯз соли 2008 Консепсияи сиёсати давлатии иттилоотии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардид
1
. Дар Консепсия самтҳои афзалиятноки 

сиёсати давлатии иттилоотӣ, ташаккул ва рушди сиёсати давлатӣ дар соҳаи 

иттилоот, ҳифзи манфиатҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бахши 

иттилоот, таъмини ташаккул ва инкишофи фазои ягонаи иттилоотӣ-фарҳангӣ 

муайян карда шудааст. Дар ин санади барои амнияти иттилоотии мамлакат 

муҳим инчунин масъалаи муҳайё сохтани заминаҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ-

иқтисодӣ, фарҳангӣ ва техникию технологии воридшавии мамлакат ба 

ҷомеаи ҷаҳонии иттилоотӣ вазифагузорӣ карда шудааст.   

Мубрам дониста шудани амнияти иттилоотӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз аҳамиятнок ва осебпазир будани фазои иттилоотии имрӯзаи 

ҷаҳон сарчашма мегирад, зеро масъалаи стратегии инкишофи мамлакат ва 

дарки асосноки илмии он чун фаъолияти тамоми шохаҳои ҳокимияти 

давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ бобати ҳимояи 

манфиатҳои шахс, ҷомеа ва давлат аз таҳдидҳо дар соҳаи иттилоот вобастагӣ 

дорад.       

                                           
1
 Консепсияи сиёсати давлатии иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] //  Бо Фармони Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2008 № 451.    
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Сиёсати давлатии иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҷузъи 

таркибии сиёсати давлатии хориҷӣ ва дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

доираи фаъолияти мақомоти ҳокимият ва идораи давлатиро дар соҳаи 

иттилоот муайян менамояд
1
.                   

Саидов З.Ш. дар китоби худ «Сиёсати хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» қайд мекунад: «Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ташкил намудани 

механизмҳои самараноки иттисоли манфиатҳои миллӣ ва кӯшишҳои 

байналхалқӣ, ҳамгироии сайъу кӯшиши ҳамаи давлатҳо барои омода 

намудани чораҳои зарурӣ, аз қабили муқовимат ба мушкилот ва таҳдидҳои 

муосир, баромад мекунад. Дар сатҳи миллӣ Тоҷикистон чораҳои сиёсию 

ҳуқуқӣ, иттилоотию ташвиқотӣ, иҷтимоию иқтисодӣ ва махсусро амалӣ 

мегардонад, ки ба тавсеаи ҷанбаҳои калидии сиёсати хориҷии худ дар соҳаи 

мубориза бо терроризми байналхалқӣ, экстремизм, гардиши ғайриқонунии 

маводи мухаддир, қочоқи яроқ, иртиҷогарии динӣ, муҳоҷирати ғайриқонунӣ, 

хавфҳои экологӣ, тағйирёбии иқлим ва таҳдидҳо ба амнияти иттилоотӣ ва 

озуқаворӣ, равона карда шудааст»
2
.     

Ба ақидаи П.А. Маҳмадов тибқи таҷрибаи мамлакат дар таъмини 

амният ва суботи пойдор ҳангоми низоъҳои яроқнок роҳу воситаҳои 

ғайриҷангӣ татбиқ мегардид, ки моҳияти муносибати ҳалли мушкилотҳои 

амниятии ҷумҳуриро ташкил менамояд. Муҳаққиқ чунин меҳисобад, ки 

«амалӣ намудани он дар шароити минтақаи ОМ метавонад бо худ раванди 

дарозмӯҳлат ва мураккабро монад, ки кӯшишҳои зиёди ҳамаи давлатҳо, 

мавқеи нисбатан чандир дар ҳалли мухолифатҳои мавҷуда, коркарди чораҳои 

аз нуқтаи назари илмӣ асосноккардашуда доир ба таъмини амният ва 

устувории минтақаро талаб карда метавонад»
3
.                                              

Вобаста ба масъалаи иттилоот ва мавқеи он дар амнияти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба таври мушаххас дар Консепсияи амнияти иттилоотии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ гардидааст, ки бо худ маҷмӯи назарҳои умумӣ ба 

ҳадаф, масъалаҳо, принсип ва самтҳои асосии таъмини амнияти иттилоотии 

                                           
1
 Консепсияи сиёсати давлатии иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] //  Бо Фармони Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2008 № 451.               
2
 Саидов, З.Ш. Внешяя политика Республики Таджикистан. [Текст] / З.Ш. Саидов Контраст. Душанбе – 

2017. - С. 104.      
3
 Махмадов, П.А. Проблемы безопасности Республики Таджикистан и их особенности в условиях 

трансформации общества: дисс. к.п.н.: [Текст] / П.А. Махмадов «Андалеб Р» - Душанбе, 2015. - С. 54.         
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Ҷумҳурии Тоҷикистонро мемонад
1
. Механизмҳои таъмини самарабахши 

амнияти иттилоотӣ, банақшагирӣ ва пешбурди сиёсат дар самти ҳифзи 

иттилоот ва ташаккули соҳаи иттилооти мамлакат дар ҳуҷҷати мазкур ба 

сифати вазифаҳои муҳим дониста шудааст.    

Амнияти иттилоотӣ дар низоми амнияти миллии давлат бо сабаби 

таъсиррасонӣ ба равандҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, ҳарбӣ ва фарҳангӣ боз ҳам 

мубрам шуда истодааст. Ҷаҳон фарогирӣ фазои иттилоотӣ дар тамоми сайёра 

гардидааст, ки дар он ҷанги геополитикии иттилоотӣ бо мақсади дар фазои 

умумиҷаҳонии иттилоотӣ бартарӣ пайдо кардан байни мамлакатҳои 

рушдёфта дар вазъи авҷгирӣ мебошад
2
.                                                                         

Ба ақидаи як қатор муҳаққиқон амнияти эътимодноки иттилоотиро 

дар заминаи принсипҳои илмӣ, аз ҷумла таъмини волоияти қонунҳо ва 

ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, тавозуни манфиатҳои шаҳрвандон, ҷомеа ва 

давлат, айният, илмият, шомил шудан бо низомҳои байналхалқӣ вобаста ба 

масъалаҳои амниятӣ, иқтисоди пойдор ва маҷмӯият ноил гардидан мумкин 

аст.                  

Ҳамин тариқ, шуури ҷамъиятӣ ва ҷараёни равандҳои иттилоотӣ дар 

сиёсати давлатии иттилоотӣ ба сифати объект баромад намуда, ташаккул ва 

рушди стратегии давлат ва таъмини талаботи шахс ва ҷомеаро мебарорад.   

Тибқи санадҳои соҳавӣ вобаста ба амнияти иттилоотӣ зери мафҳуми 

манбаи таҳдид ба амнияти иттилоотӣ, аз ҷумла монеа ва маҳдудиятҳо ба 

манфиатҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи иттилоотии фаъолияти 

сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ аз ҷониби рақибони эҳтимолӣ, маҳдуд сохтани 

мавқеи мамлакат дар бозори дохилӣ ва хориҷии хизматрасониҳои техникӣ, 

иттилоотию барномавӣ ва рақобат дар сатҳи байналхалқӣ барои ба даст 

овардани захираҳои иттилоотию техникӣ фаҳмида мешавад.        

Аз рӯйи самтгирии умумии худ таҳдидҳо ба амнияти иттилоотии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба намудҳои зерин тақсим мешаванд: поймол 

гардидани ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии шаҳрвандон дар самти 

фаъолияти иттилоотӣ, таъсиррасонии манфии ВАО-и рақибони эҳтимолии 

                                           
1
 Консепсияи амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон.  [Матн] / / бо фармони Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 7 ноябри соли 2003, №1175.              
2
 Панарин И.Н. Информационная война и геополитика. [Текст] / И.Н. Панарин. - М.: Поколение, 2006.   
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Тоҷикистон ва шабакаҳои иҷтимоӣ дар интернет, хавф ва таҳдид ба ташкил 

намудани истеҳсолоти барнома ва дастгоҳҳои мобилӣ бо дарназардошти 

таъмини талаботи бозори ватанӣ, инчунин ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва 

истифодаи захираҳои иттилоотии давлатӣ, ифротгароии сиёсӣ, оқибатҳои 

манфии иқтисодӣ ва иттилоотӣ оварда мерасонад, ки бевосита ба амнияти 

миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳдид менамояд.       

Ба ақидаи аксари муаллифон Ҷумҳурии Тоҷикистонро зарур аст, ки 

дар мубориза бо таҳдидҳои ғайрианъанавӣ ба омилҳо ва усулҳои зерин 

диққат диҳад:  

- раванди ташаккулёбии асосҳои байналхалқию ҳуқуқии мубориза 

бо таҳдидҳои ғайрианъанавӣ дар ҷаҳони муосир;  

- ошкор ва муайян кардани ҳолати ҳамкориҳои давлатҳо дар ин 

самт;  

- зоҳир ва баҳогузории нерӯи захиравӣ ва имкониятҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар мубориза бо таҳдидҳои ғайрианъанавӣ;  

- таҳқиқоти самтҳои асосӣ ва механизмҳои сифати ҳамкориҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мубориза бо таҳдидҳои ғайрианъанавӣ дар 

чаҳорчӯбаи СММ, САҲА, ИДМ, СҲШ, СААД, СҲИ ва ғайра
1
.       

Гузашта аз ин, солҳои охир Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмини 

босифат ва боэътимоди амнияти иттилоотии мамлакат як қатор санадҳои 

меъёрию ҳуқуқӣ ва қарордодҳоро қабул ва роҳандозӣ намуд.    

Бо ин мақсад Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттилоот», 

«Дар бораи иттилоотонӣ», «Дар бораи ҳифзи иттилоот», «Дар бораи 

мубориза бар зидди терроризм», «Дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои 

динӣ», инчунин Консепсияи амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Консепсияи ягонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба мубориза бар зидди 

терроризм ва экстремизм, стратегияи давлатии  «Технологияҳои иттилоотӣ –

 коммуникатсионӣ барои рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон», стратегияи миллии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат бо экстремизм ва терроризм барои 

солҳои 2016-2020» ва санадҳои дигари меъёрию ҳуқуқӣ, ки муносибатҳоро 

дар самти мазкур ба танзим медароранд, қабул гардидаанд.  

                                           
1
 Шарифзаде З. Международное сотрудничество Республики Таджикистан в борьбе с терроризмом: / [Текст] 

/ дисс. канд. полит. н. З. Шарифзаде – Душанбе, 2017. - С. 18-19.                
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Ҷумҳурии Тоҷикистон мубориза бо таҳдидҳои ғайрианъанавиро 

рисолати доимии худ дониста дар ин робита, як қатор қонунҳо, ҳуҷҷатҳо ва 

санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, амрҳои хаттӣ, эъломияҳо, протоколҳо ва 

созишномаҳо дар бораи таҳкими заминаҳои ҳуқуқии мубориза бо таҳдидҳои 

ғайрианъанавӣ ба табъ расидааст.           

Мутобиқи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ самтҳои асосии ҳамкориҳои 

байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи таъмини амнияти иттилоотӣ 

чунин муайян карда шудаанд: 

-  манъ намудани таҳия, паҳнкунӣ ва истифодаи «яроқи 

иттилоотӣ»; 

- таъмини амнияти мубодилаи иттилоотии байналмилалӣ, аз ҷумла 

бе осеб нигоҳ доштани иттилоот ҳангоми интиқоли он бо роҳҳои 

телекоммуникатсионии миллӣ ва роҳҳои алоқа;   

- ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи мамлакатҳои 

ба ҷомеаи ҷаҳонӣ дохилшуда барои пешгирӣ намудани ҷиноятҳои 

компютерӣ; 

- пешгирӣ намудани дастрасии беиҷозат ба иттилооти махфӣ дар 

шабакаҳои байналмилалӣ.  

Воқеан, ҳамкориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо СММ, 

СҲШ, СААД, ИДМ, САҲА ва ИА ҷиҳати муқовимат ба таҳдидҳои 

ғайрианъанавӣ ва шаклҳои гуногуни чолишҳои замони муосир муҳим ва 

мусбӣ арзёбӣ мегардад.  

Мисоли равшани он Конференсияи байналхалқӣ дар сатҳи баланд дар 

мавзуи «Муқовимат ба терроризм ва экстримизми зӯроварӣ» –и моҳи майи 

соли 2019 дар пойтахти Тоҷикистон мебошад
1
. Бояд гуфт, ки бо ташаббуси 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо СММ, САҲА, ИА чорабинии мазкур 

дар сатҳи баланд созмон дода шуд ва дар он 400 намоянда аз 46 давлати 

ҷаҳон, 30 созмонҳои байналхалқӣ, минтақавӣ ва пажӯҳишгоҳҳои илмию 

таҳқиқотӣ иштирок намуданд. Масъалаҳои дар конференсия баррасигардида 

аз рушд ва қавӣ гардонидани ҳамкориҳо доир ба масъалаи ошкор ва 

пешгирии фаъолияти террористии фаромарзӣ, васеъ намудани асосҳои 

                                           
1
 Международная Конференция. Противодействия терроризму и насильственному экстремизму. Душанбе, 

3-5 мая 2019 год. – С. 24-25. 



122 

 

ҳуқуқӣ барои мустаҳкамкунии ҳамкориҳои минбаъдаи зиддитеррористӣ 

миёни давлатҳо, муҳокимаи масъала ва монеаҳои ҷорӣ дар пеши роҳи амалӣ 

намудани чораҳои зиддитеррористӣ, ҳамкорӣ дар мубориза бо киберҷиноят, 

ошкор кардани механизмҳо ва усулҳо барои муқовимат ва бартарафсозии 

проблемаҳо иборат буд, ки аз натиҷаи баррасии онҳо ҳуҷҷатҳои ниҳоӣ ва 

хулосаҳо қабул гардид.                    

Масъалаи дар айни замон ташвишовар паҳн гардидани терроризм, 

экстремизм ва сепатаризм мебошад, ки ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро 

водор ба андешидани чораҳои таъхирнопазир ва бартараф намудани ҳама 

гуна таҳдидҳо ва чолишҳои мавҷуда ва эҳтимолӣ менамояд. Саҳми асосии 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мубориза бо ифротгароии динӣ қарори 

Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 марти соли 2006 оид ба эътироф 

намудани ташкилотҳои Ал Қоида, Бародарони мусулмон, Ҳаракати Толибон, 

Ҳизби исломии Туркистон (қаблан ҳаракати Исломии Ӯзбекистон), Ҳаракати 

исломии Туркистони Шарқӣ, Гурӯҳи исломӣ (Ҷомеаи исломии Покистон), 

Лашкаруттайба, Ҷамоати Таблиғ, Созмони динии мубаллиғ (миссионерӣ) 

«Созмони таблиғ», Тоҷикистони озод чун ташкилотҳои террористӣ ва 

ифротгароӣ ва манъ кардани фаъолияти онҳо дар қаламрави Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мебошад
1
. Гузашта аз ин, аз соли 2008 то соли 2019 як қатор 

ташкилот ва ҳаракатҳои дигар, аз ҷумла Ҳизби Таҳрир, Ҷамоати Ансоруллоҳ, 

Салафия, Гурӯҳи 24, ДИИШ, Ҷабҳат ан Нусра, Ҳизби наҳзати Ислом ва 

Паймони миллии Тоҷикистон аз ҷониби Суди Олии мамлакат террористию 

экстремистӣ эълон гардиданд.    

Тибқи таҷрибаи имрӯза дар ҳама кишварҳои ҷаҳон сомонаҳои 

созмонҳо ва ҳаракатҳои хислати экстремистидошта муайян гардида, 

фаъолияти онҳоро маҳдуд ва бекор намудаанд, то ин ки аз ғояҳои ифротӣ ва 

тахрибкоронаи идеологии онҳо эмин бошанд ва бад ин васила амнияти 

иттилоотии худро таъмин созанд. Дар қаламрави мамлакат дастрасӣ ба зиёда 

аз 80 сомонаҳои созмонҳо ва ҳаракатҳои хислати экстремистидошта манъ 

                                           
1
 Зарифи, Х. Таджикистан в контексте безопасности Центрально-азиатского региона. [Текст] / Х. Зарифи // 

Вестник ТНУ.6-Душанбе: Сино, 2010. – С. 67.       
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карда шудааст, ки ба таблиғоти ақидаҳои гурӯҳҳои террористӣ ва 

экстремистӣ машғул буданд
1
.      

Пайдоиш ва тавсеаи шабакаи интернет ба гурӯҳҳои террористию 

экстремистӣ шаклҳои нави ҷанги иттилоотӣ ва фазои муносиби таблиғотӣ, 

ҷалби тарафдорон ва паҳн намудани таҳдиди амалиётҳои террористиро 

фароҳам сохт. Чунончӣ, Директори идораи алоқаи ҳукуматии Британияи 

Кабир Роберт Питер Хэнниген дар мақолаи худ «Террористон интернетро 

ҳамчун шабакаи идораи фаврӣ истифода менамоянд», ки рӯзномаи «The 

Financial Times» онро ба чоп расонид омадааст
2
: террористони ДИИШ аз 

имкониятҳои интернет барои сохтани шабакаи ҷаҳонии террористии 

байналмилалӣ ва ифротгароён паёмрасонҳо ва шабакаҳои иҷтимоиро 

(Twitter, Facebook ва WhatsApp) барои таблиғи ғояҳои худ ва ҷалби аъзоёни 

нав истифода менамоянд.    

Дар шароити имрӯзаи ҷаҳонӣ нақши ислом дар муносибатҳои 

байналмилалӣ мустаҳкам гардида, мафҳуми «омили исломӣ» ба миён омад. 

Ислом дар манфиатҳои геополитикӣ ва геостратегӣ аз ҷониби қувваҳои 

сиёсии гуногун истифода мешуд ва то ҳол истифода мегардад
3
.                    

Тавре ошкоро ба чашм мерасад, аксар ҳолатҳо гурӯҳҳои террористӣ аз 

бартариҳои идеологии дини ислом ва равияҳои тундгароӣ барномаҳои 

фоҷианоки худро роҳандозӣ менамоянд.   

Дар минтақаи ОМ, ки ислом дини аксарияти аҳолист (Ҷумҳурии 

Қазоқистон 71,2%, Ҷумҳурии Қирғизистон 75%, Ҷумҳурии Тоҷикистон 90% 

ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон 88%) бо сабаби то ҳол дар сатҳи дилхоҳ ҳал 

нагардидани мушкилотҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва дар баробари он, ташаккул 

ёфтани фазои идеологии ифротгароӣ дар як қатор мамлакатҳои минтақаи ОМ 

ба вусъати гурӯҳҳои ғайрианъанавии исломӣ ва зиёд шудани тарафдорони 

онҳо гардида истодааст. Аммо дар баробари ташаккули ин раванди манфӣ, 

                                           
1
 Латифов, Д.Л. Превентивные меры по предотвращению подрывных действий электронных средств 

массовой информации. [Текст]/Д.Л. Латифов Вестник ТНУ. 2019. - №3. С. 239-245.         
2
 Hannigan, R. The web is a terrorist’s command-and-control network of choice // The Financial Times. [Матн] /  

[Манбаи электронӣ]. URL: http://www.ft.com/cms/s/2/ c89b6c58-6342-11e4-8a63-

00144feabdc0.html#axzz3I2F0l6FM (санаи муроҷиат: 24.06.2019).               
3
 Коваленко, Г.В. Ферганский фактор как проблема безопасности Центральной Евразии. [Текст]/ Г.В. 

Коваленко//Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Международные отношения. – 2014. 

– № 4.  
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давлатҳои минтақа барои муқовимат ба ингуна зуҳуротҳо чӣ дар алоҳидагӣ 

ва чӣ дар сатҳи минтақавӣ кушишҳои зиёд анҷом дода истодаанд.     

Дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи миллӣ як қатор қонунҳо, 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, стратегияҳо, барномаҳо ва нақша чорабиниҳои 

дахлдор вобаста ба ошкор, пешгирӣ, тартараф сохтани тарғиботи терроризм, 

фаъолияти террористӣ, маблағгузории терроризм ва муқовимат ба 

экстремизм ва терроризм амалӣ мегардад. Мисоли мушаххас ин гуфтаҳо 

самаранок роҳандозӣ гардидани Барномаи давлатӣ оид ба мубориза бар 

зидди терроризм ва зуҳуроти дигари экстремизм барои солҳои 2006-2010 ва 

Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба экстремизм 

ва терроризм барои солҳои 2016-2020 буда метавонад. Аллакай, аз нимаи 

дуюми соли 2021 Стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 мавриди амал қарор дорад. 

Санади мазкур хусусияти барномавӣ дошта самтҳои асосии сиёсати давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат ба экстремизм ва терроризмро 

фаро мегирад. Ҳамчунин, амнияти шаҳрвандон, ҷомеа ва давлат, нигоҳ 

доштани субот, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ва дар умум баҳри 

ҳимояи асосҳои конститутсионии мамлакат нигаронида шудааст.      

Масъалаи тақвияти чорабиниҳои мафкуравӣ ва ташаккул додани 

андешаи миллии шаҳрвандони мамлакат ва дар ин замина пурзур намудани 

муқовимат бо мафкураи тундгароӣ ва экстремизм дар санади мазкур ба таври 

зерин инқикос гардидааст
1
:    

- фаъолияти ҳамоҳангшуда ва мақсаднок доир ба пешгирии 

маҷмӯии тундгароӣ ва экстремизм ҳанӯз ба таври дахлдор ташаккул 

наёфтааст;  

- мутахассисон дар соҳаи муқовимати иттилоотӣ бо экстремизм ва 

терроризм намерасанд;  

- донишҳои кормандони сохторҳои мафкуравии мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ оид ба моҳияти экстремизм ва чораҳои 

муқовимат бо он дар сатҳи зарурӣ қарор надоранд;  

                                           
1
 Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба экстремизм ва терроризм барои солҳои 

2016-2020. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон №776 аз 12.11.2016 Дар бораи Стратегияи миллии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба экстремизм ва терроризм барои солҳои 2016-2020   
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- норасоии маводи иттилоотӣ ва роҳнамо доир ба созмонҳои 

экстремистию террористӣ, инчунин воситаҳои аёнии ташвиқу тарғиб 

мушоҳида мегардад;   

- нақши воситаҳои ахбори омма дар пешгирию огоҳонии 

экстремизм, инчунин инъикоси фаъолияти зиддиэкстремистию 

зиддитеррористии мақомоти давлатӣ кофӣ нест.  

Давоми ду даҳсолаи охир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмини 

амнияти иттилоотӣ ва дар ин робита пешгирии муқовимат бо мафкураи 

тундгароӣ ва экстремизм талошҳои назаррас ба харҷ дода мешавад. Ин аз он 

шаҳодат медиҳад, ки амнияти иттилоотии мамлакат дар баробари мушкилот 

ва таҳдидҳо нав қарор дорад. Аз ин сабаб раванди мазкур дар баробари дигар 

мушкилоти ҷомеаи Тоҷикистон ба ҳифз ва рушди бомаром эҳтиёҷ дорад. 

Бинобар ин, иҷрои саривақтии бандҳои болозикр дар самти таҳкими 

муқовимат бо мафкураи тундгароӣ ва экстремизм метавонад ба натиҷаҳои 

дилхоҳ дар самти таъмини амнияти иттилоотӣ даст диҳад.    

Дар замони муосир рад кардани далели он, ки таъсири ВАО ба рушди 

муносибатҳои байналмилалӣ бисёр назаррас гардида истодааст ғайриимкон 

мебошад, зеро ҷараёни илмӣ-техникӣ дар соҳаи иттилоот ва коммуникатсия 

имкониятҳои муайянро баҳри мукаммалсозӣ ва ҷустуҷӯи шаклҳои нави 

ҳалли мушкилоти мубрами сиёсати ҷаҳонӣ фароҳам месозад
1
   

Мутаассифона солҳои охир мушоҳида мешавад, ки ВАО ва ТИК бо 

ҳадафҳои нопок, ғайримақсаднок ва ғаразнок истифода мегардад, ки аксарият 

мавридҳо гурӯҳҳо ва ташкилотҳои террористӣ ба ин аъмол даст мезананд. 

Муҳаққиқон мавҷудияти чунин воқеаҳоро дар илм терроризми иттилоотӣ 

номгӯзорӣ намудаанд, ки мақсад аз пиёда кардани ингуна чораҳо расидан ба 

мақсадҳои идеологӣ мебошад. Тактикаи манфии террористон аз он иборат 

аст, ки оқибатҳои даҳшатноки амалҳои онҳо ба аҳолӣ ба таври васеъ маълум 

гардад, ба ҷомеа таъсир расонад, ба бесарусомонӣ ва нобоварӣ ба мақомоти 

ҳокимият оварда расонад
2
. Таҷрибаи равандҳои сиёсӣ имрӯзҳо нишон 

                                           
1
 Нуриддинов Р.Ш. Проблемы безопасности и мировой информационный процесс. [Текст]/ Р.Ш. 

Нуриддинов//Вестник Таджикского национального Университета. 2017. –Т.1. –№2/5. –С.151-158.     
2
 Махмадов, П.А. Информационная безопасность в системе политической коммуникации: состояние и 

приоритеты обеспечения (на материалах государств Центральной Азии) [Текст] / П.А. Махмадов. / дисс... 

докт. полит.н. г. Душанбе, 2018. - С. 76.                
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медиҳад, ки чӣ гуна намояндагони созмон ва ҳаракатҳои террористию 

экстремистӣ бо истифода аз воситаҳои алоқа тавассути интернет таблиғот ва 

муборизаҳои иттилоотиро бо чандин забонҳо роҳандозӣ намуда, ба ин восита 

амният ва суботи ҷаҳониро барҳам мезананд. Новобаста аз он, ки дар 

доираҳои илмии муосир бо сабаби тафсирҳои мухталиф ва баҳогузории 

сиёсӣ, ҳанӯз ҳам тафсири ягонаи мафҳуми «терроризм» ва истилоҳоти бо он 

вобастаи «кибертерроризм» ва «терроризми иттилоотӣ» вуҷуд надошта 

бошад ҳам, аз ҷониби дигар омӯзиш ва баррасии масъалаҳо нишон медиҳанд, 

ки имкониятҳои имрӯзаи гурӯҳҳои террористию экстремистӣ дар амалӣ 

намудани ҳадаф ва нақшаҳои худ тавассути интернет осонтар гардида, дар 

аксар мавридҳо амалётҳои харобкорона бе ҳузури ҷисмонӣ татбиқ мегардад.                

Дар баробари ин, дипломатияи иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таъмини амнияти иттилоотии мамлакатро чун ҳадафи асосии худ дар 

чаҳорчӯбаи пайгирӣ ва амалӣ гардонидани ин ҳадаф баррасӣ намуда, 

вазифаҳои зеринро иҷро менамояд: 

- таъмини дарки воқеӣ ва дақиқи сиёсати дохилӣ ва хориҷии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби доираҳои васеи ҷомеаи ҷаҳонӣ; 

- муаррифӣ ва тарғиби дастовардҳо ва дурнамои рушди иҷтимоию 

иқтисодии мамлакат, пешрафту комёбиҳои фарҳангӣ ва илмии он; 

- ташвиқи фазои мусоиди мамлакат барои сармоягузорӣ, ҳамкориҳои 

самарабахши иқтисодӣ ва рушди сайёҳӣ; 

- мусоидат ба эҷоди воситаҳои самараноки таъсири иттилоотӣ ба 

афкори ҷамъиятӣ дар хориҷа ҷиҳати шинохти мусбати Тоҷикистон; 

- мусоидат ба тавсеаи имкониятҳои воситаҳои ахбори оммаи мамлакат 

дар фазои иттилоотии байналмилалӣ;  

- ба роҳ мондани ҳамкории фаъоли байналмилалӣ дар соҳаи иттилоот; 

- муқовимати саривақтӣ ва самаранок ба киберҷиноятҳо ва таҳдидҳои 

иттилоотӣ ба истиқлолияти давлатӣ ва манфиатҳои миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муқаддасоти таърихӣ ва арзишҳои ахлоқиву маънавии халқи 

тоҷик
1
.  

                                           
1
 Концепция внешней политики Республики Таджикистан. Утверждена Указом Президента Республики 

Таджикистан от 27 января 2015 года, № 332// 3.6. Информационная дипломатия. 
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Дипломатияи иттилоотии мамлакат бо татбиқ ва истифодаи ТИК 

роҳандозӣ ва таҳким ёфта, воситаи муҳим ва муфид баҳри дастрас намудани 

иттилооти воқеӣ ба шунавандагони дохилӣ ва берун аз мамлакат дар 

саросари ҷаҳон дониста мешавад. Таъмини амнияти иттилоотиро Ҳукумати 

мамлакат чӣ дар сатҳи дохилӣ ва чӣ дар сатҳи байналхалқӣ бо коркард ва 

таҳияи маҷмӯи меъёрҳои байналмилалии ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ роҳандозӣ 

намуда, дар фазои иттилоотӣ меъёрҳои мавҷударо ҷонибдорӣ менамояд.          

Чунончӣ дар доираи Кумитаи байнипарламентии давлатҳои 

Белоруссия, Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, Федератсияи 

Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1999 Қонуни моделӣ «Дар бораи 

амният» таҳия ва қабул гардид, ки дар он чунин гуфта мешавад: «таъмини 

амният шарти асосии рушди давлати мустақилу соҳибихтиёр мебошад»
1
.   

Гузашта аз ин, Стратегияи амнияти дастаҷамъии СААД дар давраи то 

соли 2025 дар доираи Шӯрои ин созмон соли 2016 таҳия ва тасдиқ гардид. 

Дар Стратегия масъалаҳои мубрами рушди минбаъда, самтҳои афзалиятноки 

ҳамкориҳои ҳарбӣ ва сиёсӣ, қадамҳои мушаххас оид ба таъмини амнияти 

дастаҷамъӣ дар самти муқовимат ба ҷолишҳои нав, пешгирӣ ва бартараф 

намудани ҳолатҳои фавқулодда, ҳамкорӣ дар соҳаи ҳарбию техникӣ, ҳимояи 

сарҳад, амнияти иттилоотӣ ва самтҳои дигар инъикос гардидаанд. Тибқи 

Стратегия як қатор мушкилиҳои дигар чун ҷолишҳо ва таҳдидҳои ба амнияти 

давлатҳои аъзои созмон, истифодаи ғаразнок аз технологияҳои ба ном 

инқилобҳои «ранга» ва «ҷангҳои пайвандӣ (гибридӣ)», зиёд гардидани 

гурӯҳҳои мавҷуда ва паҳн кардани гурӯҳҳои нави ҳарбӣ дар минтақақои 

ҳамсарҳад ба ҳудуди ҷавобгарии СААД, муайян карда шудаанд
2
.   

Таҳлили ҳамкориҳои мутақобила ва саъю талошҳо дар доира СААД 

гувоҳи аз он медиҳад, ки мубориза бо ҷиноят ва ҷинояткорӣ дар фазои 

иттилоотӣ ва киберҷинояткорӣ дар давлатҳои аъзо, инчунин муқовимат ба 

иттилооти зараровар натиҷаовар аст. Ошкор гардидани 2 ҳазор сомонаҳои 

                                           
1
 Модельный закон «О безопасности». Принят Межпарламентским Комитетом Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан 15 

октября 1999 г. № 9-9. [Текст] / [Электронный ресурс]. URL: http://www.bankzakonov. 

com/inter/razdel64/time1/lavz0054.htm. (Дата обращения: 14.05.2019).         
2
 Фролов, Л. И.С..ОДКБ: гарант мира и безопасности. 22.05.2017. Редакция: «Азия-Плюс» Л. Фролов. 

[Текст] / [Электронный ресурс]. URL: http://news.tj/ru/news/tajikistan/security/20170522/odkb-garant-mira-i-

bezopasnosti. (дата лбращения: 02.09.209.)            

http://news.tj/ru/news/tajikistan/security/20170522/odkb-garant-mira-i-bezopasnosti
http://news.tj/ru/news/tajikistan/security/20170522/odkb-garant-mira-i-bezopasnosti
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барангезандаи адовати динӣ ва қавмӣ, ҳамзамон муваққатан бастани зиёда аз 

600 сомона дар соли 2009-2010 мисоли возеҳи он аст. Гузашта аз ин, дар 

минтақаҳои ҷанубии Ҷумҳурии Қирғизистон ҳангоми гузаронидани амалиёт 

дар соли 2013 даҳҳо саҳифаҳои хислати террористӣ ва кинаву адовати 

байниқавмидошта гунаҳгор дониста шудан
1
. 

Мутобиқи маълумотҳои собиқ Дабири кулли СҲШ Рашид Олимов танҳо 

дар солҳои 2011-2015 аз ҷониби мақомоти салоҳиятдорӣ давлатҳои аъзои созмон 

дар ҳамоҳангсозӣ бо сохтори минтақавии зиддитеррористии СҲШ 20 ҳамлаи 

террористӣ саркуб, 650 ҷинояти хислати террористӣ ва ифротидошта 

пешгирӣ, 440 пойгоҳҳои террористон ва 1700 аъзоёни ташкилотҳои 

террористии байналмилалӣ несту нобуд ва 2700 аъзоёни гурӯҳҳои мусаллаҳи 

ғайриқонунӣ дастгир гардиданд
2
.         

Мушкилии амнияти иттилоотиро дар замони муосир метавон бо 

созмон додани низоми эътимодноки ҳифзи захираҳои иттилоотии мамлакат 

бартараф намуд, зеро мавҷудияти киберҳуҷумҳо зидди ниҳодҳои давлатӣ ва 

таъсири манфии иттилоотӣ бештар ба рӯҳия ва шуури насли наврас ва дар 

умум барои сокинони мамлакат хатарнок мебошад. Аз ин рӯ, бо истифодаи 

мақсаднок ва самараноки ТИК имконияти ба пуррагӣ роҳандозӣ намудани 

усулҳои нави корӣ ва чораҳои пешгирикунанда мавҷуд мебошад.            

Амнияти иттилоотии мамлакат дар бахши истифодаи барномаҳои 

зараррасон дар айни замон масъалаи ҳифз намудани иттилооти шахсӣ, 

ҷамъиятӣ ва давлатиро аз таҳдидҳои зерин ба миён овард:   

- ворид намудани вирусҳои харобкунанда ва дигар шаклҳои 

барномаҳои таъсиррасон;                                             

- расонидани осеб ва нобудсозии барномаи таъминотӣ;   

- бо истифода аз барномаҳои таъминотӣ ба даст овардани 

дастрасии беиҷозат ва ба ин восита қатъ кардани дастрасӣ ба онҳо.        

                                           
1
 Нурия, Кутнаева. Кибербезопасность в Центральной Азии: Борьба против преступлений в интернете не 

должна сказываться на эффективном управлении страной. [Текст] / [Электронный ресурс]. 

URL:https://unipath-magazine.com/кибербезопасность-в-центральной-ази/ (дата обращения: 27.07.2019).                                                   

2
 Рашид, Алимов. Роль Шанхайской организации сотрудничества в противодействии угрозам мира и 

безопасности. ООН. [Текст] / [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/chronicle/article/21818 (дата 

обращения: 28.07.2019).                

https://unipath-magazine.com/%d0%ba%d0%b8%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b0%d0%b7%d0%b8/
https://unipath-magazine.com/кибербезопасность-в-центральной-ази/
https://www.un.org/ru/chronicle/article/21818
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- ҷосусӣ тавассути барномаҳои алоҳида бо мақсади ҷамъоварии 

маълумотҳои муҳим ва таҳлили трафики шабака; 

- муайян ва ифшо сохтан, дӯздии рамзҳо;  

- эҷод намудани монеъа зимни истифода аз система ва шабакаҳои 

бо интернет пайвастбуда.  

Дар асл, дар ҳеҷ мамлакати ҷаҳон системае вуҷуд надорад, ки комилан 

аз ҳуҷумҳо, таъсири барномаҳои ҷосусӣ ва ҳар гуна вирусҳо дар муҳофизат 

бошад
1
. Имрӯзҳо дар интернет маълумот ва имконияти дастрасии бемаҳдуд 

ба он ва алоқа дар барномаҳо, замимаҳо ва системаҳои гуногуни шабакавӣ 

фароҳам аст. Гузашта аз ин, дар фазои иттилоотӣ истифодабарандагони 

махсус, ки онҳоро «хакер» меноманд пайдо шудаанд ва онҳо дуздони 

қулфшикани барнома ва системаҳои пӯшида номида мешаванд. Ҳадафи онҳо 

гуногун буда, аз истифодаи бепули интернет сар карда, то истифодаи он бо 

мақсадҳои ғаразнокро фаро мегирад
2
. Таҷрибаи равандҳои сиёсии ҷаҳон ва 

инқилобҳои ранга дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон нишон медиҳад, ки чӣ 

гуна кишварҳои алоҳида ва гурӯҳҳои манфиатҷӯ дар ин равандҳо бо 

истифода аз шабакаҳои интернетӣ ҳамлаҳои хакериро анҷом дода, аз тариқи 

шабакаҳои иҷтимоӣ бо паҳн намудани маълумотҳои бардурӯғ нисбати 

сиёсати давлатии ин ё он кишвар ба мафкураи шаҳрвандон таъсир 

мерасонанд. 

Солҳои охир ҳамлаҳои вирусӣ дар саросари ҷаҳон афзоиш ёфта 

истодааст. Барои мисол миёнаи моҳи майи соли 2017 авҷи паҳншавии вируси 

«WannaCry» барои беш аз 200 ҳазор истифодабарандагон дар 150 мамлакат 

мушкили эҷод намуд. Ҳамлаи вирусӣ бештар ба ташкилотҳои қарздиҳанда 

барои дастрасӣ ба воситаҳои пулию молӣ нигаронида шудаанд
3
. Ба ақидаи 

муҳаққиқон 99% киберҷиноятҳо дар саросари ҷаҳон бо мақсади дуздии 

воситаҳои молию пулӣ анҷом дода мешаванд.                                                                                        

                                           
1
 Каратаева, Л. Информационная безопасность Казахстана: частные аспекты, статистика и риски. [Текст]/ Л. 

Каратаева//04.10.2016. Редакция: cabar.asia. Central Asian Bureau for Analytical Reporting  
2
 Шарипова, К.С. Национальная безопасность Республики Таджикистан в контексте региональных и 

международных вызовов. [Текст] / К.С. Шарипова./ дисс...канд. полит. н. Душанбе 2017. - С.30.              
3
 Информационная безопасность-насколько уязвима Россия. [Текст] / [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.dw.com/ru/информационная-безопасность-насколько-уязвима-россия/a-39125014 (дата 

обращения: 01.08.2019).                         

https://www.dw.com/ru/информационная-безопасность-насколько-уязвима-россия/a-39125014
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Вусъатёбии гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистӣ, инчунин 

шомилшавии ҷавонон ба ин гуна ҳаракатҳои даҳшатафкан бо истифодаи 

ғаразноки интернет ҳамчун воситаи таблиғотӣ ва таъсири манфӣ ба шуури 

одамон, ҷалби тарафдорон ва ғайра мусоидат намуда, мамлакат ва созмонҳои 

минтақавӣ ва байналхалқиро водор месозад, ки ба ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли 

онҳо талош намоянд. Дар ин робита, тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон моҳи январи соли 2016 Маркази ягонаи коммуникатсионии 

назди оператори миллии алоқаи «Тоҷиктелеком» созмон дода шуд. Дар ин 

Марказ, ки бо реҷаи тестӣ ба фаъолият шурӯъ намуд, зангҳои мобилӣ ва 

тарофаи интернети ҳамаи операторон ва провайдерон мегузаранд. Марказ бо 

мақсади таъмини амнияти миллӣ ва иттилоотӣ ҷиҳати бартараф намудани 

истифодаи алоқа аз тарафи қувваҳои харобкунанда инчунин ҷиҳати зери 

назорат нигоҳ доштани «тарофаҳо» ва сӯҳбатҳои телефонӣ таъсис дода 

шудааст
1
.          

Ташкили усулу восита ва роҳандозӣ намудани чораҳо бо мақсади 

таъмини амнияти иттилоотии мамлакат доираи васеи ҳамкориҳои зич ва 

чораҳои ҳамоҳанг ва мувофиқ дар соҳаҳои техника ва технологияҳои 

иттилоотию коммуникатсиониро фаро мегирад. Дар асри иттилоотии имрӯза 

иттилоотонии ҷомеа бо истифодаи ТИК ва рушду таҳкими инфрасохтори 

иттилоотӣ ҷузъи муҳимми стратегияи давлатӣ дониста мешавад.    

Ба ғайр аз он, густариши фаъолияти ҳаракатҳои сиёсӣ, ҳизбҳо ва 

гурӯҳҳои алоҳида зери унвони дин ва эътиқоди мардум дар фазои озоди 

демократии имрӯза зиёд ба назар мерасад. Таассуфовар аст, ки солҳои охир 

миёни муҳоҷирони корӣ ва бошандагони тоҷики муқими мамлакатҳои 

хориҷӣ ташвиқоти зиддидавлатӣ пурзур гардида истодааст, ки мақсад аз он 

дарёфти дастгирӣ аз ҷониби созмонҳо ва ниҳодҳои тахассусии аврупоӣ баҳри 

халалдорсозии вазъи сиёсӣ ва ҷамъиятӣ дар мамлакат иборат мебошад. 

Гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии мамнуъ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ ва умуман, паҳн намудани маълумотҳои танқидӣ, 

иғвоангез ва экстремистӣ ба зеҳну тафаккури ҷомеа нисбати сиёсати 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири манфӣ мерасонанд. Солҳои охир 

                                           
1
 ЕКЦ выведет Таджикистан из коммуникационного тупика. [Текст] / [Электронный ресурс]. URL: 

http://ru.sputnik-tj.com/analytics/20161115/1021083663.html. (дата обращения: 24.02.2019).     

http://ru.sputnik-tj.com/analytics/20161115/1021083663.html
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чунин таъсиррасониҳо ба ғайр аз ташкилот ва ҳаракатҳои дигари 

террористию экстремистии сатҳи минтақавӣ ва байналхалқӣ, аз ҷониби 

ташкилотҳои террористию экстремистии «Ҳизби наҳзати исломӣ», «Гурӯҳи 

24» ва «Паймони миллии Тоҷикистон» низ бештар мушоҳида мегардад. 

Чунончӣ саркардагон ва ҷонибдорони ташкилотҳои болозикр ҳамарӯза 

тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ва барномаҳои интернетии YouTube, Facеbook 

ва ғайраҳо дар мавзуъҳои гуногуни фаъолияти давлатӣ ва муносибатҳои 

иҷтимоии шаҳрвандон таблиғот бурда, бо ин роҳ мақсад доранд, ки алоқаҳои  

байни ҷомеа ва ҳокимияти давлатиро вайрон сохта ба равандҳои иҷтимоию 

сиёсии мамлакат таъсиррасон бошанд. Ҷангҳои иттилоотии 

роҳандозигардида тавассути имкониятҳои фаровони иттилоотию 

коммуникатсионии имрӯза ба ин ташкилотҳо имконият дод, ки дар давоми 

солҳои охир шумораи обуначиёнашон дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз даҳ то сад 

ҳазор нафар расад ва таблиғотҳои тахрибкоронаашон ба афкори гурӯҳҳои 

алоҳида, аксаран муҳоҷирони меҳнатӣ берун аз қаламрави мамлакат 

таъсиррасон гардад. Бо дарназардошти чунин шароит Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз ҳарвақта дида бештар ба коркарди моделҳои пешгирикунанда ва 

муқовимати таъсирбахш дар фазои иттилоотӣ ниёз дошта, маҳдуд сохтани 

рӯҳияи тундгароӣ ва гирифтани пеши роҳи мағзшӯии ҷавонон вазифаи 

муҳимми давлат ба ҳисоб меравад. Чунончӣ таҷрибаи ин гуна муборизаҳои 

иттилоотӣ нишон додааст, дар натиҷаи чунин таъсиррасониҳои манфӣ ва 

коркардҳои стратегии модели «Баҳори араб» дар як қатор мамлакатҳои 

муосир бесарӯсомониҳо, низоъ ва ҷангҳои дохилӣ ба вуқуъ омадаанд.                                 

Дар заминаи рушди ҷомеаи иттилоотӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

масъалаи таъмини амнияти иттилоотӣ рӯз то рӯз мураккаб ва мубрам гардида 

истодааст. Гузашта аз ин, аз ибтидои солҳои 90 – уми асри XX Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо чунин таҳдид ва ҷолишҳо ба амнияти миллӣ, чун гардиши 

маводи мухаддир, экстремизм, ҷинояткории муташаккилона, муҳоҷирати 

ғайриқонунӣ, қочоқи аслиҳа ва таъсири вайронкунандаи иттилоотӣ, рӯ ба рӯ 

мешавад
1
. Дар баробари ин, шаклҳои нави муборизаҳои сиёсӣ ва роҳу 

                                           
1
 Шарипов, О.М. Влияние внутренних и внешних факторов на реализацию национальных интересов 

Таджикистана. [Текст] / О.М. Шарипов //Национальные интересы и политика безопасности государств 

Центральной Евразии в условиях геополитических перемен. Душанбе, 2016. - С. 169.   
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усулҳои амалӣ намудани таъсиррасонии сиёсӣ пайдо шудаанд, ки ҳамаи онҳо 

натиҷаи рушди технологияҳои иттилоотӣ ва ташаккули фазои иттилоотии 

ҷаҳонӣ мебошанд. Мутахассисон ва коршиносони ин соҳа мақсад ва 

вазифаҳои ҷангҳои иттилоотӣ ва муборизаҳои иттилоотиро дар фазои маҷозӣ 

ба таври зерин нишон додаанд:     

– таъсири манфӣ расонидан ба имиҷи байналмилалии давлат, халал 

расонидан ба ҳамкориҳои байналмилалии он;  

– дар раванди қабули қарорҳои сиёсӣ монеа эҷод намудан;  

– ба вуҷуд овардани шиддати иҷтимоӣ ва барҳам задани суботи 

сиёсии ҷомеа;  

– коҳиш додани самаранокии фаъолияти мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ; – ташкил намудани тазоҳуроти оммавӣ;  

– вайрон намудани фаъолияти муназзами идоракунии артиш, қисмҳои 

низомӣ ва объектҳои муҳимми стратегӣ;  

– таъсири манфӣ расонидан ба фазои ахлоқӣ ва маънавии ҷомеа, дур 

намудани аҳолии кишвар аз фарҳанги миллӣ.    

Ба назари мо, таъмини амнияти иттилоотии мамлакат дар соҳаи 

коммуникатсия ҳангоми татбиқи манфиатҳои миллӣ бо мушкилот ва хавфҳои 

зерин бархӯрд менамояд:   

- афзоиши густурдаи истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ 

дар фазои иттилоотии мамлакат ва дар ин замина вусъат ёфтани таблиқот ва 

ғояҳои террористию экстремистӣ;  

- дастрасии озод ва бевоситаи зиёда аз 4 млн нафар 

истифодабарандагони шабакаи интернет дар фазои иттилоотии мамлакат ба 

иттилооти хислати зуроварӣ, харобкунандаи равонӣ, ифротӣ ва ташвиқотӣ. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодабарандагони интернет хеле зиёд 

мебошанд. Мувофиқи маълумотҳои «Data Reportal» то моҳи январи соли 

2022 дар Тоҷикистон 1.49 млн истифодабарандагони фаъоли шабакаҳои 

иҷтимоӣ ба қайд гирифта шуд, ки назар ба соли 2021 426 ҳазор зиёд 

гардидааст. Илова бар ин, то моҳи январи соли соли 2022 дар Тоҷикистон 

1.04 млн истифодабарандагони «Instagram» ба қайд гирифта шудааст, ки 10,5 

дарсади аҳолии кишварро ташкил дода, аксари онҳо мардон буданд – 77,3 

дарсад. Ҳамчунин то моҳи январи соли 2022 443.4 ҳазор 
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истифодабарандагони «Facebook» ва 71 ҳазор истифодабарандагони фаъоли 

«Linkedin» ба қайд гирифта шудааст
1
. Истифодаи васеи интернет ва вусъати 

бозори ТИК ва ба ин васила ташаккул ёфтани инфрасохтори иттилоотӣ 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар баробари дигар субъектҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ ба 

системаи ҷаҳонии иттилоотӣ ворид намуд. Тавре мушоҳида мегардад, 

истифода, ҷамъоварӣ ва коркарди дастрас ва васеи ТИК ба амалҳои 

ғайриқонунию ғаразнок миёни истифодабарандагон дар шабакаҳои 

иттилоотӣ ва алоқа замина мегузорад.     

Мутобиқи Консепсияи сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

раванди афзоишёбандаи ҷаҳонишавӣ дар баробари мусоидат намудан ба 

ҳамкориҳои зич байни халқҳо ва давлатҳо ва ташаккулёбии системаи 

фарогири алоқаҳои сиёсию иқтисодӣ ва илмию фарҳангии миёни онҳо, 

метавонад оқибатҳои номатлубро, мисли зиёдшавии тафовут миёни 

давлатҳои рушдёфта ва давлатҳои қафомонда, афзоиши фишор ба арзишҳои 

миллӣ ва фарҳангии халқҳо ва ғайра, ба миён орад
2
.      

Дар Консепсия ба сифати омилҳои нигаронкунандаи инсоният як 

қатор таҳдиду чолишҳо муайян ва дарҷ карда шудаанд: 

- рушди ноустувор ва нобаробари иқтисодӣ, шиддат ёфтани рақобат 

ҷиҳати дастёбӣ ба бозорҳои ҷаҳонӣ ва захираҳои стратегӣ, афзоиши 

буҳронҳои молиявиву иқтисодӣ; 

- вусъати терроризми байналмилалӣ, қочоқи воситаҳои нашъадор ва 

силоҳ, ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ; 

- густариши ифротгароии сиёсию мазҳабӣ, зиддиятҳои қавмиву 

нажодӣ, бархӯрди тамаддун ва тамоюлҳои идеологӣ; 

- низоъҳои дохилидавлатӣ ва минтақавӣ, таассуб ва ҷудоихоҳии 

қавмиву нажодӣ, ташаннуҷи вазъи сиёсӣ дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон; 

- афзудани мушкилоти демографӣ, фақру нодорӣ, бекорӣ ва 

муҳоҷирати оммавии идоранашаванда;        

                                           
1
 DIGITAL 2022: TAJIKISTAN. [Матн] / [Манбаи электронӣ]. URL: //https:// datareportal.com/reports/digital-

2022-tajikistan#:~:text=Social%20media%20statistics%20for-%20    

Tajikistan%20in%202022&text=The%20number%20of%20social%20media,on%20data%20to%20learn%20why). 

(Санаи муроҷиат: 22.05.2022).             
2
 Концепция внешней политики РТ. Утверждена Указом Президента Республики Таджикистан от 27 января 

2015 года, №332.      

vfp://rgn=124149/
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- камбудӣ ё норасоии захираҳои ҳаётан муҳимми моддӣ, пеш аз ҳама 

обу ғизо;                                                                                                                           

- тағйирёбии иқлим, мушкилоти экологӣ ва беҳдоштию эпидемиологӣ.  

Рушд ва такмилёбии пайвастаи фазои ҷаҳонии иттилоотӣ дар 

баробари ҷанбаҳои мусбӣ, ки дастовард ва ташаккули ҷомеаи ҷаҳонии 

иттилоотиро фароҳам овардааст, ҷанбаҳои манфӣ низ дорад, ки ба амнияти 

итилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳдид менамояд. Дар навбати худ, 

Ҷумҳурии Тоҷикистон чун ҳарвақта дар коркарди маҷмӯи меъёрҳои 

байналхалқии амнияти иттилоотӣ, эътироф ва риояи онҳо саъю талош 

меварзад.   

Мутаассифона воқеаҳои бо масъалаҳои сарҳадӣ алоқаманд дар 

даҳсолаи охир бо ҳамсоякишвари мамлакатамон Қирғизистон нишон 

медиҳад, ки ҷангҳои иттилоотӣ ва бо роҳи ғасби иттилоот маҳдуд сохтани 

мавқеи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои иттилоотӣ дар сатҳи ҳукумат ва 

ВАО-и мустақили он ҷониб роҳандозӣ мегардад. Бояд гуфт, ки дар натиҷаи 

амалкардҳои фитнаомез, душманона ва оташкӯшоии сарбозони ҷониби 

Қирғизистон ба ҷониби сокинони осоиштаи маҳаллаҳои наздисарҳадии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ду низои охир дар баҳори соли 2021 ва тирамоҳи 

соли 2022 ҳисси баланди бадбинӣ, дасисаҳои сохта ва роҳандозии таблиғоти 

тахрибкорона зидди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаҳрвандони 

мамлакат дар фазои иттилоотӣ афзоиш ёфт. Мавриди таваҷҷуҳ аст, ки 

ҳамсоякишвари Қирғизистон чун ҳарвақта ҷониби Тоҷикистонро ба 

барангехтани низоъ дар сатҳи миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ айбдор 

намуда, бо ин роҳ худро бегуноҳ ва ҷабрдида муаррифӣ менамоянд. Қайд 

кардан ба маврид аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон бо риояи принсипҳои 

байналмилалӣ ва роҳандозии дипломатияи инсондӯстона дар фазои 

иттилоотӣ аз иттилооти носаҳеҳ ва тахрибкорона кор нагирифтааст, балки ба 

таври расмӣ мавқеъ ва ҷонибдории худро дар пойдории осоиштагӣ ва дустӣ 

бо ҳамсоякишвари Қирғизистон ба таври доимӣ иброз намудааст. Новобаста 

аз ин, метавон эътироф кард, ки ҷониби Қирғизистон дар ҷангҳои иттилоотӣ 

дар ҳар як низоъ бартарӣ ва афзалиятҳои назаррас доштаанд, ки ин аз сатҳи 

омодагӣ ва ҳавасмандии роҳандозии чунин ташаббусҳои тахрибкоронаи он 

ҷониб хабар медиҳад. Таҷрибаи чунин воқеаҳо бори дигар собит менамояд, 
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ки сиёсати давлатии мамлакат бояд аз ҳарвақта дида бештар дар соҳаи 

амнияти иттилоотӣ бо дарназардошти имкониятҳои васеъ дар самти 

ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва коркарди иттилоот дар шабакаҳои иттилоотӣ, 

ташаккулёбии пайвастаи ТИК дар мамлакат ва фазои иттилоотии он аз 

аҳамияти махсус бархурдор гардад.                

Масъалаҳои бо технологияҳои иттилоотӣ алоқамандро профессор 

Зокиров Г.Н. таҳлил намуда, ба чунин хулоса омадааст, ки ахборот тавассути 

воситаҳои имрӯзаи иттилоотӣ ба неруи мутаҳаррике табдил ёфтааст, ки он 

дар пешрафти ҷаҳони муосир нақши муайянкунандаро пайдо менамояд
1
.                             

Ба андешаи муҳаққиқ Сафиев Қ.И. «қафомонии технологияҳои 

иттилоотии ватанӣ мақомоти ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро 

водор месозад, ки ҳангоми ташкили системаҳои иттилоотӣ дар роҳи 

харидории техникаи воридоти хориҷӣ ва ҷалби ширкатҳои хориҷӣ қадам 

монад, ки аз ин сабаб имконияти дастрасии беиҷозат ба иттилооти 

коркардшавандаро меафзояд. Вобастагии низомҳои иттилоотӣ аз 

истеҳсолкунандагони хориҷии техникаи компютерӣ ва 

телекоммуникатсионӣ, инчунин таъминоти барномавӣ боқӣ мемонад. 

Муаллиф иброз менамояд, ки дар раванди татбиқи Консепсияи амнияти 

иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бояд масъалаи созмон додани 

инфрасохтори ташкилию технологии идоракунии низоми амниятӣ ва ҳифзи 

иттилоот дар фазои ягонаи иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

инфрасохтори ташаккулёбандаи Тоҷикистон ҳалли худро ёбанд»
2
.                

Маълум аст, ки дар баробарии иттилоотонии ҷомеа ва 

компютерикунонии соҳаҳои фаъолияти ҳаёти сокинони мамлакат хавф ва 

таҳдидҳои гуногун ба объектҳои иттилоотӣ ҷиҳати дастрасӣ ба маълумотҳои 

аҳамиятноки сиёсӣ, иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва ҳарбӣ дида мешавад.    

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки бо дастовардҳои рӯзафзӯн дар соҳаҳои 

илмию техникӣ рақобат миёни гурӯҳ ва ҳаракатҳои сиёсӣ, иттиҳодия ва 

ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва давлатҳои миллӣ афзоиш меёбад. Муҳим ба 

ёдоварист, ки амнияти иттилоотӣ таркибдиҳандаи муҳим ва аҳамиятноки 

                                           
1
 Зокиров, Г.Н. Сиёсатшиносӣ [Матн] / Г.Н. Зокиров.  Душанбе: «ЭР-граф» 2010. – с. 215.          

2
 Сафиев, К.И. Информационная безопасность Республики Таджикистан в контексте современного 

политического процесса: сущность и приоритеты её обеспечения: Автореф. дисс…канд. полит. наук [Текст] 

/ К.И. Сафиев. г. Душанбе. 2014.  - С.- 92.            
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фаъолияти тамоми иштирокчиёни муносибатҳои иҷтимоию сиёсӣ, аз ҷумла 

давлат гардидааст. Равандҳои иттилоотии имрӯза дар миқёси ҷаҳонӣ омили 

пайдоиши хатару таҳдидҳои бисёр гардид, ки аз давлатҳои миллии муосир 

масъалаи баҳогӯзории таъмини амнияти иттилоотӣ дар самти сиёсӣ бо 

дарназардошти таъсиррасонии васеи он дар ҳама самтҳоро тақозо менамояд. 

Дар шароити имрӯза рушди технологияҳои иттилоотӣ ва тавсеаи 

равандҳои ҷаҳонишавӣ таҳдиду хатарҳои иттилоотиро бештар намуда 

истодаанд. Дар чунин шароит Ҷумҳурии Тоҷикистон низ метавонад зери 

таҳдиду хатарҳои муайян қарор гирад. Мушоҳида намудан мумкин аст, ки 

тӯли ду даҳсолаи охир дастрасии шаҳрвандони Тоҷикистон ба иттилооти 

беруна бештар гардидааст. Чунончӣ, афзоиш ёфтани шабакаҳои 

телевизионии маҳвораӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ ва дастраси шаҳрвандон 

гардидани шабакаҳои мазкур хавфи бештар гардидани таъсири иттилооти 

хориҷӣ ба афкори ҷамъиятӣ ва таҳмил шудани фарҳанги бегона гардида 

истодааст. Айни замон чӣ тариқи шабакаҳои телевизионии давлатҳои хориҷӣ 

ва чӣ тариқи шабакаҳои иҷтимоии интернет фарҳангҳои гуногун дар сатҳи 

минтақавӣ ва глобалӣ паҳн шуда истодааст.  

Таҳлилу мушоҳидаҳо нишон медиҳад, ки шабакаҳои телевизионие, ки 

дар фазои иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон филмҳои туркиро пахш 

менамоянд, боиси ба сари миллати тоҷик ва шаҳрвандони Тоҷикистон бор 

гардидани фарҳанги туркӣ мегардад. Аллакай эҳсос намудан мумкин аст, ки 

бархе шаҳрвандони кишвар аллакай пойбанди чунин фарҳангҳои бегона 

шудаанд.  

Паҳн гардидани иттилоот тавассути шабакаҳои иҷтимоию интернетӣ 

боиси бештар гардидани фарҳанги ғарбӣ ва ахлоқи ғарбӣ шуда истодааст. 

Яке аз нишонаҳои фарқкунандаи миллатҳо ин фарҳангу маънавиёти онҳо 

мебошад. Гузашта аз ин, меъёрҳои ахлоқӣ ва маънавӣ дар фарҳанги ҳар 

миллат ба таври дигаргуна зоҳир мешаванд. Мутаассифона, дар ҳаёти 

маънавии шаҳрвандон роҳ ёфтану тақлид гардидани фарҳангҳои бегона 

боиси бештар шудани руҳияи бегонапарастии аҳолӣ мешавад. Чунончӣ, 

ҳамҷинсгароӣ, шакли ифротии озодиҳои инсон, ахлоқи хонаводагӣ, 

муносибати байни калонсолон ва ҷавонону наврасон, фарҳанги оиладорӣ, 

хушунат ва ғ. ба онҳо мисол шуда метавонанд.  
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Дар баробари ҳамаи ин айни замон дар фазои иттилоотии ҷомеаи 

Тоҷикистон тарғибу ташвиқи ғояҳои тундгароӣ ва ифротгароӣ низ 

ташвишовар мебошад. Тундгароӣ ва ифротгароӣ низ дар ҳошияи таъмини 

амнияти иттилоотии кишвар метавонад ҳамчун маданияти сиёсии номақбул 

ва шакли оштинопазири муносибатҳои сиёсӣ муаррифӣ шавад. Тарғибу 

ташвиқи чунин ғояҳо боиси гаравидани ҷавонон ба сафи ҳизбу ҳаракатҳои 

радикалӣ мешаванд. Аз ин рӯ, гуфтан мумкин аст, ки радикализм ва 

экстремизм ҳамчун идеология пеш аз ҳама ҳамчун таҳдид ба амнияти 

иттилоотӣ, фарҳангӣ ва идеологии Тоҷикистон маҳсуб меёбад.  

Дар натиҷаи таҳқиқот, муайян карда шуд, ки таҳдидҳои бештар ба 

амнияти иттилоотӣ дар соҳаҳои зерин ба назар мерасад:           

1. дар соҳаи сиёсат – таъсиррасонии равонӣ зимни ҷараёни тағйирот 

ва дигаргуниҳо дар ҳаёти иҷтимоии мардум;  

2. дар соҳаи иқтисодӣ – истифодаи иттилооти носаҳеҳ, беэътимод 

ва ғайриқонунӣ дар сохторҳои иқтисодию тиҷоратии давлатӣ ва низоми 

сусти муҳофизавӣ дар ин соҳа;        

3. дар соҳаи ҳарбӣ – ифшои иттилооти зарурӣ дар бораи коркардҳо, 

вазъ ва идораи нерӯҳои ҳарбии мамлакат, рушд ва мавҷудияти техника ва 

технологияҳои иттилоотӣ дар соҳа ва дастрасии ғаразнок ба дастгоҳҳои 

худрави электронии ҳарбӣ;  

4. дар соҳаи маънавӣ – паҳн сохтани ғояҳои зуроварӣ ва идеологияи 

хашин тавассути ВАО ва шабакаҳои иҷтимоӣ бо мақсади таъсиррасонии 

харобкунанда ба руҳияи сокинони мамлакат ва бор кардани фарҳанги бегона 

болои миллат.      

Ба назари мо воситаи муҳимми мубориза бо таҳдидҳо ба амнияти 

иттилоотӣ такмили соҳаи қонунгузорӣ ва бо ин роҳ боло бурдани сатҳи 

маърифат ва донишҳои сокинони мамлакат дар соҳаи иттилоотӣ ва дар сатҳи 

дилхоҳ ҷорӣ намудани технологияҳои иттилоотии эътимоднок дар соҳаҳои 

ҳаётан муҳимми мамлакат, сармоягузорӣ дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ 

ва омодасозии кадрҳои ихтисосманд дар самти таъмини амнияти иттилоотӣ 

буда метавонад. 

Дар ин робита, мушкилот ва таҳдидҳо нав ба амнияти иттилоотии 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳқиқ намуда, ба хулосаҳои зерин расидем: 
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- бояд нақши мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар мубориза бо 

ташкилотҳои сиёсӣ ва ҳаракатҳои динӣ, ки ташвиқоти зиддимиллиро дар 

васоити ахбори омма алайҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш мебаранд, баланд 

бардошта шавад;  

- тақвияти фаъолияти кофтукови ҷустуҷӯии идораҳои махсус ва 

қудратии мамлакат вобаста ба ошкор намудани ҷонибдорони ба таври 

пинҳонӣ амалкунандаи ҳама гуна ташкилотҳои дар қаламрави ҷумҳурӣ ва 

берун аз он мамнуи ифротгароӣ ва таррористӣ, ки ба амнияти миллии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳдид мекунанд, ба мақсад мувофиқ мебошад; 

- шиддат ёфтани фаъолияти ҳизбҳо ва ҳаракатҳои динӣ дар 

ноҳияҳои наздисарҳадии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ва 

Қирғизистон ба сокинони маҳаллӣ таъсири воқеан мерасонанд. Дар чунин 

вазъ, имконияти бесубот намудани вазъи кунуни вуҷуд дорад. Дар баробари 

ин солҳои охир дар натиҷаи низоъҳои таҳмилии ҷониби Қирғизистон ҷангҳои 

иттилоотӣ зидди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаҳрвандони мамлакат  

шиддат ёфта истодааст, ки зарурати пешбинӣ ва пешгирии ин гуна 

амалкардҳои тахрибкорона талаботи имрӯзаи ҷомеаи Тоҷикистон ба ҳисоб 

меравад. Дар ин робита, мамлакатро зарур аст, ки назоратро дар ин 

минтақаҳо пурзур намуда, мақомоти давлатӣ бо сокинон пайваста дар робита 

бошад ва барои ҳамкорӣ бар зидди фитнаангезӣ, ҳаракатҳои низоъомез, 

терроризм ва ифротгароӣ дар баробари мақомоти давлатӣ саҳмгузор бошанд;  

- дар бахши масъалаи манфиатҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар соҳаи иттилоот бояд гуфт, ки – ҳимояи манфиатҳои миллӣ дар соҳаи 

мазкур, пеш аз ҳама якпорчагӣ ва амнияти давлат буда, дар шароити муосир 

танҳо бо сайъу кӯшишҳои дастаҷамъона таъмин карда мешавад; 

- возеҳ аст, ки ҳоло майдони иттилоотӣ дар ҳолати рушду такомул 

қарор дорад ва дар баробари ин тарҳҳои таҳдидҳо ва хатарҳои оянда тасвир 

меёбанд. Новобаста аз он, ки имрӯзҳо механизмҳои муқовимат коркард шуда 

истодааст, давлат дар танҳоӣ қобилияти бартараф кардани онҳоро надорад, аз 

ин хотир зарурати объективии ба кор андохтани сохторҳои мавҷудаи сиёсӣ, 

ташкилотҳои технологӣ, ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва муҳимтар аз ҳама 

дар ин масъала ширкатҳои муосири иттилоотию технологӣ ба миён меояд. 
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2.3. Масъалаҳо ва дурнамои таъмини амнияти иттилоотии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар шароити муосир     
 

Тағйирёбии фазои ҷаҳонии иттилоотӣ омили калидии инкишофи 

тамаддуни муосир шуда, самтҳои асосии инкишофи ҷомеаро муайян 

мекунад. Ба ин масъала мулоҳизаҳои зиёди таҳлилии Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида 

шудааст. Дар ҳамаи суханрониҳо ва мулоҳизаҳо, масъалаи амнияти 

иттилоотӣ ва технологияҳои итилоотӣ дар низоми амнияти миллӣ пайваста 

таъкид гардида, барои дар сатҳу сифати баланд иҷро ва ҳал гардидани онҳо 

нақши ҳама соҳаҳои ҷомеаи мамлакат муҳим мебошад.           

Ҳолати кунунии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон аксаран бо 

натиҷаҳои раванди иттилоотонӣ ва рушди назаррас дар соҳаи воридоти 

технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ муайян гардида, диққати 

махсус ба омодасозии кадрҳои баландихтисоси ин соҳаи муҳим, мунтазам 

баланд бардоштани сатҳи дониш ва малакаи хизматчиёни давлатӣ ва ғайра 

дода мешавад.    

Президенти мамлакат дар Паёми худ ба Маҷлиси Олӣ моҳи апрели 

соли 2012 аз кишварҳое, ки дар татбиқи технологияҳои иттилоотиву 

коммуникатсионӣ ва рушди ҳукумати электронӣ ба пешравиҳои назаррас 

ноил гардидаанд ёдовар шуда, дар ин робита иброз намуданд, ки бо ин 

восита имкони ба таври электронӣ сари вақт ва босифат расонидани номгӯи 

зиёди хизматрасониҳои давлатӣ ба шаҳрвандон ва тадриҷан аз байн бурдани 

зуҳуроти номатлубе чун бюрократия ва коррупсия ҷой дорад. Ҳамзамон, 

таъкид намуданд, ки муносибати мутақобилаи ҷомеа бо сохторҳои давлатӣ 

таҳким меёбад, ки ин яке аз рукнҳои муҳимми ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ҳисоб 

меравад
1
.    

Масъалаи таъмини амнияти иттилоотӣ дар шароити нав дарки илмӣ, 

таҳлили сиёсии мушкилотҳои бо таъмини амнияти иттилоотӣ вобастабударо, 

                                           
1
 Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли РТ. -Душанбе. [Текст] / [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.president.tj/node/10842012. (дата обращения: 29.09.2019).           
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чун таркибдиҳандаи асосии амнияти байналхалқӣ, минтақавӣ ва миллӣ талаб 

мекунад
1
.   

Масъалаи таъмини амнияти иттилоотӣ ҷиҳати татбиқи манфиатҳои 

миллӣ ва коркарди сиёсати миллӣ, ки ба ҳимоя ва таҷдиди сохти ҷамъиятӣ 

равона гардидааст, ҳаётан муҳим мебошад. Аз замонҳои қадим то замони мо 

масъалаи таъмини амнияти ҳаёти иҷтимоию фарҳангӣ чун мақсади олии 

аҳамияти амалӣ ва назариявидошта баррасӣ карда мешавад. Гарчанде ки 

мафҳуми амният таърихан дигаргун шуда, инкишоф ёфта бошад ҳам, дарки 

ибтидоии ин зуҳурот мисли пештара чун: худмуҳофизаткунӣ ва мавҷуд 

набудани хавф боқи мондааст
2
.    

Натиҷаи тартиби иттилоотикунонӣ унсури нави амнияти миллӣ – 

амнияти иттилоотӣ мебошад. Солҳои охир рушди бехатари соҳаи иттилоот 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти махсус дар равандҳои мураккаб ва 

ихтилофноки ҷаҳонишавӣ касб намудааст. Айни замон, аксари муҳимтарин 

манфиатҳои инсон, ҷомеа ва давлат ба дараҷаи калон бо тавсифҳои миқдорӣ 

ва сифатии атрофи онҳо соҳаи иттилоот муайян карда мешавад. Асоснок 

гуфтан мумкин аст, ки амнияти иттилоотӣ унсури муҳимми амнияти миллӣ 

буда, ба ҳамаи шаклҳои дигари амният ворид шудааст.     

Профессор Г.Н. Зокиров ба маврид қайд намудааст, ки амнияти 

иттилоотӣ ифодагари ҳимояи имиҷи сиёсии давлат баромад менамояд. Бо 

ёрии иттилоот комёбиҳо ва муваффақиятҳои давлат ба ҷомеаи ҷаҳонӣ 

дастрас гардида, ба масъалаҳои мавҷуда сабукӣ ва тақвият мебахшад
3
.    

Амнияти иттилоотӣ ҳолати ҳимояи манфиатҳои миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар соҳаи иттилоотӣ мебошад, ки бо тавозуни манфиатҳои ҷомеа 

ва давлат муайян мегардад.                  

Соҳаи иттилоотӣ ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон 

ва шаҳрвандро ҳангоми қабул ва истифодаи иттилоот, таъмини рушди 

маънавӣ ва сиёсии Тоҷикистон, ҳифзи арзишҳои маънавии мамлакат, 

                                           
1
 Lasswell, H. D. The Structure and Function of Communication in Society // The Communication of Ideas / Ed.: L. 

Bryson. – N.Y.: Harper and Brothers, 1948/ P. 37–51.   
2
 Молчановский, В.Ф. Безопасность как атрибут социальной системы. [Текст] / В.Ф. Молчановский. // 

Социально-политические аспекты государственной безопасности в современных условиях. М.: 

Граница,1994. - С. 43.    
3
 Зокиров, Г.Н. Сиёсатшиносӣ [Матн] / Г.Н. Зокиров.  Душанбе: «ЭР-граф» 2010. – с. 214.         
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анъанаҳои ватандӯстӣ ва инсонпарварӣ, нерӯи фарҳангӣ ва илмии онро 

дарбар мегирад.  

Дар шароити гузариш ба ҷомеаи иттилоотӣ рушди инфрасохтори 

иттилоотию коммуникатсионӣ, технологияю системаҳои иттилоотӣ ва 

истеҳсоли маҳсулот ва хизматрасонии иттилоотӣ танзими давлатӣ нақши 

асосиро мебозад. Мутобиқи Консепсияи сиёсати давлатии иттилоотии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон танзими давлатӣ фарогирӣ самтҳои зерин мебошад:            

- таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки амалисозии муқаррароти 

асосии Консепсияро таъмин менамоянд;                                           

- маблағгузории буҷетии системаҳои дорои аҳамияти иҷтимоӣ, 

таъминоти иттилоотӣ ва захираҳои иттилотии мақомоти ҳокимият, ҳифзи 

технологияҳои иттилоотию коммуникатсионии афзалиятнок;       

- фароҳам овардани шароити мусоид барои истеҳсолкунандаи ватанӣ 

ҷиҳати рушди бахши хизматрасонии иттилоотии гуногунҷабҳа ба аҳолӣ, аз 

ҷумла ташкил намудани системаи тиҷорати электронӣ, иттилоотонии рӯзгор 

ва фароғат;      

- таҳияи тадбирҳо ҷиҳати рушди компютеркунонии оммавӣ (хонагӣ) 

ва амалӣ намудани онҳо; 

- мушаххасан муайян намудани ваколатҳо оид ба татбиқи сиёсати 

иттилоотӣ миёни мақомоти ҷумҳуриявиву маҳаллии ҳокимияти давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти худидораи маҳаллӣ аз тариқи танзими 

қонунгузорӣ ва меъёрии воситаҳои ахбори омма ва иттилоотонӣ; 

- ҳамоҳангсозии фаъолият дар самти ташаккул ва рушди фазои 

иттилоотӣ, аз ҷумла муайян намудани сохторҳои ташкилӣ дар ҳамаи 

шохаҳои ҳокимият барои иҷрои ин вазифа;                                        

- ташкили системаи мушоҳидаи (мониторинги) вазъ ва фаъолияти 

инфраструктураи иттилоотию коммуникатсионии давлатӣ;    

- муайян намудани сиёсати давлатӣ нисбат ба харидории давлатӣ ва 

истифодаи техника ва маҳсулоти барномавии воридотӣ, интихоби кушода ва 

озоди технология дар асоси озмун ҳангоми татбиқи лоиҳаҳои давлатии 

иттилотонӣ;   
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- ташкил ва рушди системаи мутамаркази давлатии тарбияи кадрҳои 

илмӣ ва муҳандисӣ дар соҳаи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ
1
. 

Солҳои охир баҳри таъмини амнияти иттилоотии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар асоси санадҳои меъёрию ҳуқуқии мавҷуда як қатор усулҳои 

ташкилӣ ва техникӣ ба роҳ монда шудааст. Ба назари мо барои бозҳам беҳтар 

ва самаранок ба роҳ мондани нақша чорабиниҳо ҷиҳати таъмини 

эътимодноки амнияти иттилоотӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷрои вазифаҳои 

зерин саривақтӣ мебошад:                  

- таҳияи барномаҳо барои таъмини амнияти иттилоотии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон;                

- муайян намудани манбаъҳои дастгирии молиявӣ ва таҳияи 

тартиби маблағгузорӣ;                                       

- ташкили механизми суғуртаи хавфҳои иттилоотӣ. 

Дар шароити рушди бемайлони ТИК рушди минбаъдаи ҷомеа ва 

таъмини амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бе дарназардошти 

омилҳои иттилоотӣ амалӣ намудан ғайриимкон аст. Дар чунин вазъият 

амнияти иттилоотии кишвар унсури марказии низоми амнияти миллӣ 

дониста шуда, рушди соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятиро аз худ вобаста 

менамояд. Дар баробари рушди инфрасохтори иттилоотии ҷомеа, ки барои 

фаъолияти муназзами ниҳодҳои давлатию ҷамъиятӣ муҳим арзёбӣ мегардад, 

инчунин, таҳдиду хатарҳое пайдо мешаванд, ки ҳимояи манфиатҳои миллӣ, 

бахусус суботи сиёсӣ ва оромии ҷомеаро халалдор месозанд.                                           

Зимни омӯзиши соҳаи иттилоотӣ манфиатҳои миллӣ дар се ҷанба 

баррасӣ карда мешаванд. Ин ҷанбаҳо фарогирандаи сатҳи гуногуни 

манфиатҳо мебошанд
2
:                           

1. Сатҳи манфиатҳои фардӣ дар соҳаи иттилоот, ки дар он ҳуқуқи 

конститутсионии инсон ва шаҳрванд таҳлил ва баррасӣ мегардад. Ба ин 

ҳуқуқҳо дастрасии иттилоот, истифодаи маълумот ба манфиати рушди 

ҷисмонӣ, маънавӣ ва зеҳнии инсон, инчунин ҳимояи самараноки иттилоотӣ, 

ки амнияти шахсии ӯро таъмин месозад, метавон дохил намуд. Амнияти 

                                           
1
 Консепсияи сиёсати давлатии иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] //  Бо Фармони Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2008 № 451.   
2
 Tavani, H. T. Informational Privacy: Concepts, Theories, and Controversy. – New Jersey: John Wiley & Sons, 

2008. 

vfp://rgn=32903
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иттилооти шахсии инсон аз сатҳи ҳимоя, ҳолати равонӣ ва шуури ӯ аз ҳар 

гуна таъсиррасонии эҳтимолии хавфнок муайян карда мешавад. 

2. Сатҳи манфиатҳои иҷтимоӣ. Ин ҷанба фарогирӣ мустаҳкамсозии 

демократия, бунёди давлати ҳуқуқбунёд ва иҷтимоӣ, муколама доир ба барпо 

намудани ризоияти иҷтимоӣ мебошад.                                          

3. Сатҳи давлат. Манфиатҳои миллии давлат фароҳам овардани 

шароити мусоиди инкишофи инфрасохтори иттилоотии Тоҷикистон, 

таъмини амнияти давлатӣ ва ҷомеаӣ, пурра амалӣ намудани ҳуқуқ ва 

озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрвандро талаб мекунад. Чӣ қадаре 

ки ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд бомуваффақият амалӣ гардад, 

ҳамон қадар раванди мустаҳкамкунии амнияти иттилоотии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон босамар идома меёбад. Ин раванд асосан аз сатҳи инкишофи 

талаботи иттилоотии инсон, ҷомеа ва давлат вобаста мебошад– чӣ қадаре ки 

сатҳи талаботи иттиллотӣ баланд бошад, ҳамон қадар тамоюли маънавӣ ва 

зеҳнии инкишофи инсон пурзӯртар мегардад
1
.     

Дар консепсияи амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта 

мешавад, ки амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон асосан аз таъмини 

амнияти иттилоотӣ вобаста аст ва дар рафти рушди техникӣ ин вобастагӣ 

зиёд шудан мегирад
2
. Ба сифати объектҳои асосии амнияти иттилоотӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон метавон сохторҳоеро, ки бо таъмини амният 

машғуланд, ворид намуд:     

  Объектҳои амнияти     

 иттилоотӣ 

1 

 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳамчун давлат 

  5 

 

Муассисаҳои пешсафи илмӣ ва 

марказҳои тадқиқотию 

таҳлилии давлатӣ 

2 

 

 

КДАМ, Вазорати корҳои 

дохилӣ, Кумитаи телевизион ва 

радиои назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Хадамоти алоқа, мақомоти 

  6 Ҳаракатҳои сиёсии ҷамъиятӣ ва 

масҷидҳои ҷомеӣ  

                                           
1
 Tavani, H. T. Informational Privacy: Concepts, Theories, and Controversy. – New Jersey: John Wiley & Sons, 

2008.  
2
 Консепсияи амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон.  [Матн] / / бо фармони Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 7 ноябри соли 2003, №1175.             
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иҷроияи ҳокимияти давлатии 

вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо  

3 

 

 

 

 

 

 

Сафорат, консулгарӣ ва 

намояндагиҳои давлати 

Тоҷикистон дар мамлакатҳои 

хориҷӣ, созмонҳои 

байналмилалӣ ва ҷамҳиятҳои 

тоҷикон берун аз марз. 

  7 

 

 

Ташкилотҳои ҷамъиятӣ, 

симбиози ниҳодҳои сиёсӣ ва 

технологӣ, аз ҷумла, IT 

ширкатҳо 

 

4 

 

 

Агентии милли иттилоотии 

Тоҷикистон «Ховар» ва 

шабакаҳои давлатии 

телевизионӣ 

 

 8 

 

Васоити ахбори оммаи ватанӣ 

ва шахсиятҳои шинохтаи сатҳи 

ҷамъиятӣ ва давлатӣ 

 

 Бо мақсади таъмини амнияти иттилоотӣ дар мамлакат мақомоти 

давлатӣ бояд вазъи соҳаи иттилоотиро баҳогузорӣ намуда, меъёрҳои нав ва 

барномаҳои таъминоти амнияти иттилоотиро таҳия ва қабул кунад, давра ба 

давра дар бораи вазъи амнияти иттилоотӣ ва вазъи фаъолияти мақомоти 

давлатӣ дар ин соҳа ҷомеаро хабардор, манфиатҳо ва ҳуқуқҳои шаҳрвандон, 

ҷомеа ва давлатро ҳимоя намояд. Мақомоти давлатӣ бояд таҳдидҳои дохилӣ 

ва хориҷии соҳаи иттилоотро ошкор, самтҳои ин таҳдидҳоро муайян созанд. 

Бо назардошти манфиатҳои субъектҳои муносибатҳои иттилоотӣ, таъмини 

амният фароҳам овардани шароити мусоидро дар назар дорад, ки имконияти 

амалӣ гардидани манфиатҳои субъектҳои муносибатҳои иттилоотиро 

фароҳам месозад. Гузашта аз ин, дар қаринаи муносибатҳои иттилоотӣ, 

арзишҳо ба воситаи талабот, манфиатҳо ва ҳадафҳои таъмини амният зоҳир 

мегарданд. Амнияти субъекти иҷтимоӣ бо равандҳои мураккаб ва мухталифи 

ба кор андохтани қоидаҳои зарурии мавҷудияти шахсӣ алоқаманд аст. Ин 

маънои онро дорад, ки амният шароит фароҳам меорад, ки дар доираи он 

субъектҳо тавонанд арзишҳои бунёдии мавҷудияти миллии худро нигоҳдорӣ 

ва аз нав таҷдид намоянд.              

Чӣ тавре ки муҳаққиқи муосири рус Г.В. Ивашенко қайд мекунад, 

пешниҳоди иттилоот чун раванди беназири дороии шартҳои мавҷудият 
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ҳамзамон раванди ҳам мураккаб ва ҳам ихтилофноки озодии субъектҳо чун 

таҷассуми лаёқати идоракунии шароитҳои хусусии мавҷудият мебошад
1
.     

Манфиатҳои шахс дар соҳаи иттилоот аз амалӣ намудани ҳуқуқҳои 

конститутсионии инсон ва шаҳрванд ҷиҳати дастрасӣ ба иттилоот, ба 

истифодаи иттилоот ба манфиати амалӣ намудани фаъолияти бо қонун 

манънашуда, инкишофи ҷисмонӣ, маънавӣ ва зеҳнӣ, инчунин аз ҳимояи 

иттилооти амнияти шахсиро таъминкунанда иборат аст
2
.     

Манфиатҳои ҷомеа дар соҳаи иттилоот аз таъмини манфиатҳои шахс 

дар ин соҳа пойдории демократия, бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, 

дунявӣ ва унитарӣ, комёбӣ ба пуштибонии ризоияти иҷтимоӣ, эҳёи маънавии 

Тоҷикистон иборат аст.                                       

Манфиатҳои давлат дар соҳаи иттилоот аз фароҳам овардани шароит 

барои инкишофи мутаносиби инфрасохтори иттилоотӣ иборат аст, ки ба 

амалӣ намудани ҳуқуқҳо ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд 

дар ба даст овардани иттилоот ва истифодаи он барои таъмини 

дахлнопазирии сохти конститутсионӣ, соҳибистиқлолият ва тамомияти арзии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, пойдории сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, волоияти 

мутлақи қонун ва ҳуқуқ, рушди ҳамкориҳои байналхалқии баробарҳуқуқ ва 

манфиатҳои мутақобила равона карда шудааст.    

Самтҳои танзимкунанда дар соҳаи амнияти иттилоотӣ: 

Қонунгузории Тоҷикистон дар соҳаи амнияти иттилоотӣ дар самтҳои 

зерин инкишоф меёбад
3
:     

Бастубанди маҷмӯи қоидаҳои умумӣ доир ба дастрасӣ ба иттилоот, 

дар бораи махфият ва ҳимояи иттилоот. Дар ин ҷо санади базавӣ Қонуни ҶТ 

«Дар бораи иттилоот» ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимояи 

иттилоот» мебошанд.    

Муайянкунии тартиботи ҳуқуқии шаклҳои алоҳидаи иттилоот: 

- кодексҳои шаҳрвандӣ ва оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон;  

                                           
1
 Марков, А.А. Некоторые аспекты информационной безопасности в контексте национальной безопасности. 

[Текст] / А.А. Марков. Вестник СПбГУ. Сер. 12.2011. вып.1. С.45.          
2
 Bynum, T. Ethical Challenges to Citizens of the Automatic Age: Norbert Wiener on the Information Society // 

Journal of Information, Communication and Ethics in Society. – 2004. – № 2 (2).        
3
 Обзор законодательства Республики Таджикистан в сфере информационной безопасности. Digitalreport-

06.12.2017. Доктрина информационной безопасности Таджикистан. [Текст] / [Электронный ресурс]. URL: 

https://digital.report/zakonodatelstvo-tadzhikistana-v-sfere-informatsionno-bezopasnosti. (дата обращения: 

08.09.2019). 

https://digital.report/zakonodatelstvo-tadzhikistana-v-sfere-informatsionno-bezopasnosti
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- сирри давлатӣ – Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

сирҳои давлатӣ»; 

- сирри тиҷоратӣ – Кодекси шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Қонуни ҶТ «Дар бораи сирри тиҷоратӣ»;  

- сирри касбӣ, тартиботи мурофиаи суд – кодексҳои тартиботи 

мурофиаи суд ва қонунҳо оид ба шаклҳои дахлдори фаъолият (дар бораи 

адвокатура, барасмиятдарории ҳуҷҷатҳои нотариалӣ, ҳифзи саломатии 

шаҳрвандон ва монанди инҳо);     

- танзими маъмурии фаъолият доир ба ҳимояи иттилоот, аз ҷумла 

бо гардиши воситаҳои алоқаманди криптографӣ; 

- муайян намудани тартиби чорабиниҳои фаврӣ-ҷустуҷуӣ дар 

соҳаи иттилоот;                                                

- мубориза бо ҷиноятҳо дар соҳаи амнияти иттилоотӣ бо роҳи 

мустаҳкамкунии таркибҳои мутобиқи ҷиноятҳо дар Кодекси ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон.        

Ҳамин тариқ, мафҳуми амнияти иттилоотиро чун унсури асосии 

устувории амнияти миллии мамлакат ва самтҳои илмии он таҳлил намуда, 

чунин хулосаҳоро баровардан мумкин аст:                                                          

- соҳаи иттилоотӣ, чун омили ҳамоҳангсози ҳаёти иҷтимоӣ ва 

миллӣ, муайян намудани талаботи амнияти иттилоотӣ ва психологии шахс, 

ҷомеа ва давлат, бозсозии заминаи мавҷудаи ҳуқуқӣ, ки ҳимояи кафолатноки 

манфиатҳои шахс, ҷомеа ва давлатро дар соҳаи иттилоот таъмин менамояд, 

талаб мекунад. Амнияти миллии Тоҷикистон асосан аз мураккабияти 

амнияти иттилоотии мамлакат вобастагӣ дошта бо сабаби рушди техникӣ, 

вобастагӣ оҳиста-оҳиста зиёд мегардад;                 

- новобаста аз он, ки аксари муҳаққиқон диққати худро ба 

масъалаҳои амнияти иттилоотӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон равона мекунанд, 

пешравии чашмрас дар самти дарки иҷтимоию фалсафии онҳо ба назар 

намерасад. Чӣ тавре ки дар боло қайд гардида буд, як қатор ҷанбаҳои 

методологии масъалаи мазкур ба таври кофӣ коркард нашудаанд, ки ташкили 

самараноки низоми амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистонро душвор 

мекунанд. То ҳол дар илми ватанӣ монографияҳои ба омӯзиши байнифаннии 
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ҷанбаҳои иҷтимоию фалсафӣ, сиёсӣ ва ҷомеашиносӣ бахшидашудаи амнияти 

итилоотӣ кам ба назар меравад;                   

- истилоҳи «амнияти иттилоотӣ» дар консепсияи расмии «амнияти 

иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон» моҳияти васеъ дорад. Ба назари мо, ин бо 

иттисоли яктарафаи мафҳумҳои «амнияти миллӣ» ва «амнияти иттилоотӣ» 

вобастагӣ дорад. Низоми то ҳол ташаккулёбандаи амнияти иттилоотӣ дар 

Тоҷикистон айни замон, ниёз ба имкониятҳои дар сатҳи рақобатпазирӣ ва 

самаранок нишон додани муқовимат ба таҳдидҳои навро надорад.    

Номукаммалии воқеии сохтори идоракунӣ, зиён ба сирри шахс, сирри 

мукотибот, инчунин ба ҷомеа пешниҳод кардани иттилооти кӯҳнашуда, 

иттилооти нодуруст ва ё ғаразнок метавонанд чун таҳдид ба давлат ҳисобида 

шаванд. Таҳия ва қабули қонунҳои миллӣ «Дар бораи асосҳои амнияти 

иттилоотӣ», «Дар бораи асосҳои амнияти иттилоотию психологӣ» зарур 

ҳисобида мешавад. Пешрафти Тоҷикистон ба сӯи ҷомеаи иттилоотӣ ҳимояи 

самараноки манфиатҳои миллиро дар соҳаи иттилоотӣ пайдарҳам ва ба таври 

амалӣ татбиқ намудани маҷмӯи қоидаҳои Консепсияи амнияти иттилоотии 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро пешбинӣ менамояд.           

Ғайр аз он, дарёфти ҳалли масъалаҳои актуалии таъмини амнияти 

иттилоотии обектҳои марбут зарур ҳисобида мешавад. Пеш аз ҳама ин ба 

захираҳои миллии иттилоотӣ, сохторҳои иттилоотию коммуникатсионӣ, 

низомҳо ва воситаҳои телекоммуникатсионӣ ва коммуникатсионии барои 

рушди устувори ҷомеа ва давлат зарур, дахл дорад. Ҳамзамон, баланд 

бардоштани сатҳи самаранокии фаъолияти ҳамоҳангсозии ташкилот ва 

идораҳои давлатиро дар соҳаи амнияти иттилоотӣ зарур аст.                

- таҳлили масъалаҳои амнияти иттилоотӣ бояд муайян намудани 

манфиатҳои субъектҳои муносибатҳои иттилоотиро, ки бо истифодаи 

системаҳои иттилоотӣ алоқаманд аст, дарбар гирад. Таҳдидро барои амнияти 

иттилоотӣ танҳо шабакаи мухталифи истифодаи технологияҳои иттилоотӣ 

меоварад;                           

- харитасозии манфиатҳои субъектҳои бо истифодаи 

технологияҳои иттилоотӣ алоқамандро ба қисматҳои таъмини инфрасохтори 

дастрасии иттилоотӣ ва дастгирикунанда, томият ва махфият тақсим кардан 

мумкин аст. Лаҳзаи калидӣ дар шаклҳои гуногуни фаъолият дар соҳаи 
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амнияти иттилоотӣ, ҳимояи самаранок ва ҳамаҷонибаи манфиатҳои иҷтимоӣ, 

миллӣ ва давлатии субъектҳои муносибатҳои иттилоотӣ мебошад; 

- таҳқиқоти амнияти иттилоотӣ чӣ дар сатҳи дохилидавлатӣ, 

миллию давлатӣ, байнидавлатӣ, минтақавӣ ва чӣ дар сатҳи мақомоти 

маҳалии ҳокимият гузаронида мешавад. Ғайр аз он дар соҳаи фаъолияти 

мақомоти давлатии ҳокимияти сиёсӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, инчунин дар соҳаи 

амнияти иттилоотии шахс дар назар дошта шудааст;                

- сиёсати самараноки давлатӣ дар соҳаи амнияти иттилоотӣ аз 

ҷиҳатҳои зиёд аз интихоби дурусти бартариҳои таҳқиқотии мушкилотҳои 

миллӣ, сатҳи байнифаннӣ ва муносибатҳои фалсафӣ барои ҳалли онҳо 

вобастагӣ дорад. 

Дар шароити кунунӣ дар баробари паҳнкунии интернет, 

технологияҳои шабакавӣ ва компютерӣ, захираҳои иттилоотии ҷомеаи 

муосир ба миқдори зиёди хатарҳои бо зарарҳои гуногун ва талафот вобаста, 

таҳдид ва мушкилоти навро барои амнияти инфрасохтори иттилоотӣ ба миён 

меоваранд.    

Масъалаи танзими соҳаи иттилоот дар рӯзномаи сарварон ва 

роҳбарони давлатҳо ва созмонҳои байналхалқӣ низ ҷойи марказиро ишғол 

менамояд. Дар ин робита, Вазири корҳои хориҷии Федератсияи Россия 

Сергей Лавров дар мусоҳибаи умумисиёсии иҷлосияи 74 Маҷмааи Умумии 

СММ баромад намуда, дар бораи муҳим будани танзими муҳити рақамӣ қайд 

намуд, ки «Миёни вазифаҳои муҳимтарини ҷомеаи ҷаҳонӣ коркарди 

муносибатҳои мақбули ом дар танзими соҳаи рақамӣ, дарки равандҳои бо 

ташкил намудани «зеҳни сунъӣ» алоқаманд меистанд. Инчунин қайд карда 

шуд, ки «Бо ташаббуси Федератсияи Россия қатънома оид ба муқобилият ба 

киберҷиноятҳо қабул карда шуд. Вазир иброз доштанд, ки ҷиҳати расидан ба 

ҳадафҳои ҳуқуқии шартномаҳои уҳдадоркунанда аз рӯйи ҳамаи ҷанбаҳои 

амнияти байналхалқии иттилоотӣ ба пеш қадам гузоштан лозим аст»
1
.  

Қайд кардан муҳим аст, ки ҳанӯз моҳи феврали соли 2011 зери 

раёсати Пешвои миллат, Раиси Шӯрои технологияҳои иттилоотӣ ва 

                                           
1
 Лавров, С.В. С трибуны ГА ООН подчеркнул необходимость выполнить минские договоренности. 

Информационное агентство ТАСС. С.В. Лавров. [Текст] / [Электронный ресурс]. 
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коммуникатсионии назди Президенти мамлакат аввалин ҷаласа баргузор 

карда шуд. Дар рафти ҷаласа роҳбари давлат иброз доштанд, ки имрӯз дар 

мамлакат ҷораҳои самаранок барои компютеркунонии муассисаҳои таълимӣ, 

таъмини дастрасии ҷавонон ба интернет, ташкил намудани китобхонаҳои 

электронӣ ва таълимоти фосилавӣ, шиносонидани насли наврас бо 

технологияҳои ҳозиразамони иттилоотию коммуникатсионӣ, ташвиқот 

миёни ҷавонон оид ба омӯзиши илмҳои амиқи муосир, ташкил намудани 

низоми ягонаи электронии молиявӣ ва гумрук, пардохтҳои ғайринақдӣ, ба 

таври электронӣ бақайдгирии субъектҳои соҳибкорӣ ва татбиқи чораҳо оид 

ба созмондиҳии ҳукумати электронӣ, андешида шуда истодаанд
1
. Бо гузашти 

ду даҳсолаи охир Ҳукумати мамлакат як қатор санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва 

барномаҳои дахлдор дар соҳаи ТИК қабул намудааст, ки натиҷаи он рушди 

иқтисод рақамӣ, тавсеаи фаъолияти операторҳои алоқа ва истифодаи васеи 

шабакаи интернет мебошад. Ба назари мо минбаъд низ дар доираи 

имконияҳои мавҷуда ташаккул додани ҷомеаи иттилоотӣ дар самти татбиқи 

барномаҳои иттилоотӣ ва воридоти ТИК дар фаъолияти давлатӣ ва рушди 

минбаъдаи соҳаи амнияти иттилоотии мамлакат бо дарназардошти тағйироти 

рӯзафзуни ҷомеаи ҷаҳонӣ ба мақсад мувофиқ мебошад. Зеро сармоягузорӣ 

дар соҳаи ТИК ва бо ин роҳ рушд додани иқтисоди рақамӣ дар мамлакат яке 

аз унсурҳои муҳимми ҷомеаи иттилоотӣ ва воридшавӣ ба бозори ТИК ба 

ҳисоб меравад. Коршиносон ба ин назаранд, ки дар баробари ташаккул 

додани фазои иттилоотӣ, масъалаи ҳифзи иттилоот ва таъмини амнияти 

иттилоотӣ яке аз вазифаҳои дигари ҷомеаи иттилоотӣ ба шумор мераванд. Аз 

ин рӯ, метавон тасдиқ кард, ки дар баъзе аз мавридҳо иттилоотро барои 

таъсири манфӣ расонидан ва амалӣ сохтани мақсадҳои сиёсию идеологӣ низ 

истифода менамоянд, ки дар чунин шароит ҳифзи фазои иттилоотии ҷомеа, 

ҳимояи манфиатҳои миллӣ дар соҳаи иттилоот, баланд бардоштани 

маданияти иттилоотии шаҳрвандон, ба таври дуруст ба роҳ мондани 

истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва монанди инҳоро тақозо менамояд.                                

Бо дарназардошти гуфтаҳои боло, моро мебояд, ки чолишҳои асосии 

амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян намоем. Чолишҳои 

                                           
1
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амнияти иттилоотӣ шартан ба дохилӣ ва хориҷӣ ҷудо карда мешаванд. 

Сараввал он мушкилотеанд, ки Ҳукумати мамлакат метавонад онро дар 

сурати мавҷуд будани шароитҳои мусоид ва иродаи сиёсӣ ба танзим дарорад:                          

- воридсозии нокифояи технологияҳои замонавии иттилоотӣ, 

алоқа, сармоягузории нокифоя дар соҳаи фаъолияти сохторҳои иттилоотии 

мамлакат ва мавҷуд набудани соҳибихтиёрии иттилоотии мамлакат;     

- мавҷуд набудани ягонагии фазои забонӣ ва парокандагии 

мавҷудаи мафҳумии фазои бесилсилаи иттилоотӣ. Муҳим он аст, ки ҳамагуна 

гурӯҳи иҷтимоии ҷомеа ба мафҳумҳои ҳозира дастрасӣ дошта, барои 

ҷаҳоникунии худ аз имкониятҳо истифода бурда тавонад. Дар ин робита, 

дастрасии пурра дар муҳити тоҷикзабонҳо зарур ҳисобида мешавад;      

- мавҷуд набудани сатҳи касбӣ ва мутахассисони варзидаи соҳаи 

таъмини амнияти иттилоотӣ, сиёсати ҳамоҳангкардашуда ва ҳамрайъӣ дар 

баҳогӯзории мушкилоти мавҷуда дар соҳаи амнияти иттилоотӣ;  

- мавҷуд набудани мақомоти ягона оид ба таъмини амнияти 

иттилоотии мамлакат ва роҳандозии барномаҳои махсуси таълимӣ оид ба 

пешгирии таҳдидҳои иттилоотӣ, аз ҷумла киберҷиноятҳо ва ҷангҳои 

иттилоотии имрӯза;  

- норасоии кофии донишҳо ва имкониятҳои техникию технологии 

истеҳсоли ватанӣ;      

- мавҷуд набудани барномаҳои мустақими рақамӣ оид ба 

масъалаҳои амнияти миллии давлат ва рақобатнопазир будани барномаҳои 

шабакаҳои телевизионии Тоҷикистон дар ин самт.                

Таҳлили чолишҳои дохилӣ нишон медиҳад, ки давлат бояд тамоюлҳои 

рушди соҳаи иттилоотии ҷаҳониро ба хубӣ дарк карда, таҳдидҳо ва хатарҳои 

эҳтимолиро пешбинӣ кунад. Ҳамзамон, барои андешидани чораҳои иловагӣ, 

ки на танҳо таҳдидҳоро сари вақт муайян кунанд, балки ба онҳо фаъолона 

посух диҳанд, вазифаи ҳар як давлати муосир мебошад.   

Байни мушкилоти берунӣ аввалиндараҷа инҳоянд:  

- ҳуҷумҳои иттилоотӣ, ки ба воситаи шабакаҳои иҷтимоӣ ва дигар 

барномаҳои интернетӣ пешбарӣ карда мешаванд бо худ муборизаи 

иттилоотии бозингарони калони геополитикиро мемонанд, ки барои 

таъсиррасонӣ ва ташкили инқилобҳои ранга нигаронида шудаанд; 
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- ҳуҷумҳои вайронкунандаи мақсаднок ба шабака ва сомонаҳои 

расмӣ ва ғайрирасмии қаламрави мамлакат, ки аз ҷониби рақибони эҳтимолӣ 

метавонад анҷом дода шаванд; 

- ҷангҳои иттилоотии гурӯҳҳои иртиҷоии гуногуни динӣ дар 

шабакаҳои иҷтимоӣ ва ба ин восита бо суръати баланд паҳн гардидани 

иттилооти носаҳеҳ ва бардурӯғ вобаста ба вазъи сиёсию иҷтимоии мамлакат; 

- мағзшӯӣ намудани ҷавонон ва бо ин роҳ таъсир расонидан ба 

афкори ҷамъиятӣ; 

- болоравии киберҷиноятҳо ва ҷангҳои киберӣ бо рушди 

технологияҳои муосир ҳоло хислати ҷаҳонӣ касб кардааст. Бешубҳа, дар 

шароити кунунӣ киберфазо театри аз ҳама муҳимми амалиётҳои ҷангӣ 

мебошад, ки дар саҳнаи он ҳоло механизмҳои самараноки боздоштани 

таҳдидҳо вуҷуд надоранд.         

Вобаста ба ҳолатҳои дар боло зикршуда мо тавсияҳоро пешниҳод 

мекунем, ки зиёдтар ба ҳимояи фазои иттилоотӣ, таъмини сиёсати давлатӣ ва 

манфиатҳои миллии Тоҷикистон равона карда шудааст.  

Барои расидан ба ин ҳадафҳо ба сохторҳо қабули қарори сатҳи боло 

зарур аст:   

- ташаккули сиёсати давлатӣ дар самти амнияти иттилоотӣ ва бо 

ин роҳ ҳал намудани масъалаи таъсиррасонии манфии иттилоотию 

психологӣ дар фазои иттилоотии мамлакат;  

- инкишоф ва ташаккул додани соҳаи ҳуқуқи иттилоотии мамлакат 

бо роҳи ҷалби мутахассисони соҳаҳои сиёсатшиносӣ, техникию технологӣ, 

мақоми қонунгӯзорӣ ва ҳуқуқшиносони алоқида;  

- коркарди маҷмӯи чораҳо дар соҳаи ташаккули фазои иттилоотии 

тоҷик ва ҳамгироии он ба фазои медиявии ҷаҳонӣ ба воситаи инкишофи 

низоми ахбори омма;  

- дар сатҳи ҳукумати мамлакат дастгирӣ ёфтани фаъолияти ВАО – 

и ватанӣ ва дар ин замина пешниҳоди маҳсулоти онҳо ба бозорҳои хориҷӣ;  

- афзоиш додани фаъолияти бартарафсозии оқибатҳои манфии 

паҳнкунии хабарҳои бардурӯғ доир ба сиёсати дохилии Тоҷикистон 

тавассути паҳн кардани иттилооти воқеӣ (объективӣ) мутавозин, аз ҷумла 
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ҳангоми ба миён омадани ҳама гуна муқовимат ва ҷангҳои иттилоотӣ бо 

давлатҳои алоҳида, хусусан дар мисоли Ҷумҳурии Қирғизистон;    

- моделҳои ахбори оммаи худро созмон диҳанд ва рақобатпазирии 

онҳоро афзоиш диҳанд;        

- ташаккули пайвастаи захираҳои кушоди давлатии иттилоотӣ, 

баланд бардоштани самаранокии истифодаи онҳо ва ҳимояи доимии онҳо 

тавассути барномаҳои махсусӣ муҳофизавӣ;         

-  боло бурдани нақш ва салоҳиятнокии шахсони масъул дар самти 

таъмини амнияти иттилоотии мамлакат, ва бо ин восита роҳандозӣ намудани 

алоқаи мутақобила байни ҷомеаи шаҳрвандӣ ва Ҳукумат мамлакат;    

- коркарди ҳуҷҷати иловагӣ дар самти таҳкими таъмини амнияти 

иттилоотӣ оид ба истифодаи мақсадноки шабакаҳои иҷтимоӣ, муқовимат ба 

таҳдидҳои муайяни иттилоотӣ, киберҷиноятҳо ва пешгирии воридшавии ҳар 

гуна вирусҳои барномавӣ дар кори компютерҳо дар шабакаи интернет хеле 

муҳим аст.    

Таъмини амнияти шаҳрвандон яке аз вазифаҳои асосии давлат 

мебошад. Рушди босубот ва ҳастии Ҷумҳурии Тоҷикистон чун давлати 

соҳибихтиёр бе таъмини амнияти миллии он ғайриимкон мебошад. Ягон 

қувваи дигари иҷтимоӣ қобилият ва масъулияти иҷрои ин уҳдадориро 

надорад. Бинобар ин, барои давлати Тоҷикистон иҷрои самаранок ва 

босифати ингуна нақш зарур мебошад.  

Ҳамин тариқ, масъалаҳо ва дурнамои таъмини амнияти иттилоотии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосирро таҳлил намуда, мо ба чунин 

хулосаҳо расидем.           

- баробари рушди иттилоотонӣ ва ҷаҳонишавӣ нақши амнияти 

иттилоотии шахс, ҷомеа, давлат меафзояд ва таъмини он бояд дар сиёсати 

давлат мавқеи сазоворро касб намояд;  

- пешбурди корҳои маърифатию фаҳмондадиҳӣ оид ба масъалаҳои 

таҳдид ба амнияти иттилоотӣ, терроризм, экстремизм ва киберамният, 

хусусан дар муҳити равонии техникӣ бо ҷалби мутахассисон – муҳаққиқони 

ватанӣ зарур аст;        

- иттилоот яке аз омилҳои қавии расонидан ба садамаҳои 

калонҳаҷм, низоъҳои ҳарбӣ ва вайрон кардани идораи давлат табдил ёфтааст. 
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Чӣ қадаре ки сатҳи зеҳнигардонӣ ва иттилоотонии ҷомеа боло равад, ҳамон 

қадар амнияти иттилоотии он эътимоднок мегардад. Аз ин рӯ, ба Тоҷикистон 

зарур аст, ки ба амнияти миллии худ диққати махсус зоҳир намояд, зеро ки 

он асоси муайян намудани самтҳои муҳимтарин ва унсурҳои сиёсати 

давлатии мамлакат, манфиатҳои ҳаётан муҳимми шахс, ҷомеа ва давлат 

мебошад;  

- Ҷумҳурии Тоҷикистонро зарур аст, ки дар доираи санадҳои 

меъёрию ҳуқуқии мамлакат барои бартараф намудани мушкилиҳои мавҷуда 

талош варзад. Зеро мушкилиҳои ҷойдошта дар самти ташаккули низоми 

амнияти иттилоотии мамлакат монеаҳое мебошанд, ки садди роҳи рушди 

бомароми соҳа мегарданд.          
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БАРРАСИИ НАТИҶАҲО 

Рисолаи диссертатсионӣ ба яке аз масъалаҳои муҳимми назариявию 

методологӣ ва амалии илмҳои сиёсӣ бахшида шуда, дар замони муосир барои 

ҳар як давлати миллӣ ҳамчун мавзуи рӯзмарра ба ҳисоб меравад. Омӯзиш ва 

таҳқиқи мавзуъ дар доираи илмҳои сиёсӣ бобати муайян намудани равандҳои 

иттилоотӣ ва иттилоотонӣ, вазъи кунунии амнияти иттилоотӣ ва ташаккули 

бемайлонаи он дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти махсуси илмию 

назариявӣ дорад.  

Ҳарчанд, масъалаи амнияти иттилоотӣ аз ибтидои асри XXI аз ҷониби 

як қатор муҳаққиқон, олимон ва мутахассисони соҳавии ватанӣ ва хориҷӣ 

мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор гирифта бошад ҳам, масъалаҳои зиёде дар 

ин соҳа вуҷуд доранд, ки ҳанӯз ба таҳқиқи дақиқу амиқ ниёз доранд. 

Бояд гуфт, ки дар рафти таълифи кори диссертатсионӣ маҷмӯи кофии 

маводи илмии алоқаманд ба муҳтавои фарогирандаи мавзуи таҳқиқотӣ 

мавриди омӯзиш, таҳлил ва натиҷагирӣ қарор гирифтааст. Чунончи, аз 

қисмати муқаддимавӣ, тавсифи умумии таҳқиқот ва интишорот аз рӯйи 

мавзуи диссертатсия бар меояд, таҳқиқоти диссертатсионӣ аз таҳқиқотҳои 

дигари илмии соҳа фарқ менамояд. 

Бе шубҳа, дар шароити имрӯза масъалаи амнияти иттилоотӣ чун 

таркибдиҳандаи амнияти миллии кишварҳо баррасӣ гардида, аз таваҷҷуҳи 

хоссаи ҷомеаи ҷаҳонӣ бархурдор аст. Одатан таҳқиқи ҳар як масъала аз 

тавсифи мафҳумҳои асосӣ оғоз меёбад. Қайд кардан бамаврид аст, ки 

мафҳуми амнияти иттилоотӣ аз ҷониби доираҳои васеи илмӣ ба таври 

гуногун баррасӣ гардидааст. Ба назари мо, дар замони муосир амнияти 

иттиллоотӣ ҳамчун унсури пойдории амнияти миллии ҳар як давлати миллӣ 

барои таъмин ва ҳифзи бехатарии иттилооти шахс, ҷомеа, давлат ва дар умум 

фазои иттилоотии мамлакат нақши муҳим дорад.  

Маъмулан таҳқиқи масъалаи амнияти иттилоотӣ дар илми муосир бо 

ду усули асосӣ – технологӣ ва сиёсатшиносӣ баррасӣ мегардад. Усули 

технологӣ ба сифати меъёрҳои асосии фарогирӣ таъмини махфият, яклухтӣ 

ва дастрасии иттилоот мебошад. Усули сиёсӣ ба муҳофизат аз таҳдидҳои 

иттилоотӣ, ки имконияти ба вайронӣ расонидани арзишҳои анъанавии 

маънавии ҷомеа, вайронсозии низоми сиёсӣ ва аз даст додани истиқлолияти 
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давлатӣ равона карда шудааст. Метавон гуфт, ки таҳқиқоти маҷмӯии амнияти 

иттилоотӣ ҳамоҳангии ҳарду усулро пешбинӣ мекунад. 

Муҳаққиқони хориҷӣ масъалаи амнияти иттилоотиро дар низоми 

амнияти миллии кишвар муҳим ва мубрам дониста, дар ин робита таваҷҷуҳи 

сохторҳои дахлдори давлатиро баҳри таҳқим ва вусъати ин самт зарур 

меҳисобанд. Барои мисол сиёсатшиноси Федератсияи Россия И.Н. Панарин 

менависад, ки «амнияти иттилоотӣ дар низоми амнияти миллии давлат бо 

сабаби таъсиррасонии иттилоот ба равандҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, ҳарбӣ ва 

фарҳангӣ нисбатан муҳим гардида истодааст». Муҳаққиқи дигар А.Д. Урсул 

мафҳуми амнияти иттилоотиро чунин шарҳ медиҳад: «зери ин мафҳум 

ҳолати ҳифзи соҳаҳои асосии фаъолияти ҳаёт нисбат ба таъсиррасонии 

иттилооти хавфнок, фаҳмида мешавад. Воқеан, дар давраи муосир ҳифзи 

соҳаҳои асосии фаъолияти ҳаёт аз таъсири иттилооти хавфнок ва беэътимод 

вазифаи аввалиндараҷаи сохторҳои дахлдори давлатӣ буда, ба он диққати 

махсус зоҳир карда мешавад. 

Ба даст овардани иттилооти кофӣ оид ба амалиёти эҳтимолии рақибон 

ва ихроҷи иттилооти ҳадди ақал дар бораи нақшаҳои худ фарзияи Г.Г. 

Феоктистов мебошад. Зиёда аз он, метавон гуфт, ки кишварҳои аз лиҳози 

иқтисодӣ ва техникӣ пешсаф вобаста ба ин ё он масъалаи фарогири 

манфиатҳои миллӣ иттилооти кофӣ аз воситаҳои расмӣ ва ғайрирасмӣ 

ҷамъоварӣ намуда, фазои иттилоотӣ, объектҳои осебпазири иттилоотӣ ва дар 

умум манфиатҳои миллии худро аз рақибони эҳтимолӣ ҳифз менамоянд. 

Мафҳуми таъмини амнияти иттилоотиро муҳаққиқони А.В. Дорожкин 

ва В.Н. Ясенова баррасӣ намуда онро аз як тараф бо ҳифзи иттилоот ва аз 

тарафи дигар бо ҳимояи одамон ва системаҳои иттилоотию идоракунӣ аз 

таъсири вайронкоронаи иттилоот асоснок менамоянд.   

Ба андешаи муҳаққиқ А.А. Стрелсов мафҳуми таъмини амнияти 

иттилоотиро ҳамчун зуҳуроти мураккаб баррасӣ намуда, объектҳои бехатарӣ 

ва маҷмӯи талаботи иттилоотии давлат ва фаъолияти он нисбат ба 

қонеъгардонии ин талаботҳо, таҳдидҳо ба объекти бехатарӣ, фаъолияти 

давлат дар муқовимат ба ин таҳдидҳоро унсурҳои таркибии он донистааст. 

Муҳаққиқон В.И. Карпов ва Д.Б. Павлов амнияти иттилоотиро ҳамчун 

ҳолати муҳофизатии манфиатҳои миллии шахс, ҷомеа ва давлат аз ихроҷи 
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маълумотҳои пӯшидаи муҳим аз соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, илмӣ ва дигари 

муносибатҳои ҷамъиятӣ баррасӣ намуда, оид ба таъсиррасонии манфии 

иттилоотӣ ба аҳолӣ ва раванди қабули қарорҳои сиёсии ин ё он давлат 

андешаронӣ намудаанд. 

Дар баробари ин донишмандони рус О. Ладигина, А.В. Манойо, Г.Г. 

Маншин, В.К. Новиков, В.Н. Лопатин, И.Л. Бачило, М.С.Соколов, Ю.Ф. 

Нуждин, А. Гречневиков ва дигарон ба масъалаи мазкур рӯоварӣ намудаанд. 

Қисме аз онҳо бевосита дар мақолаву рисолаҳои илмӣ ва қисми дигар дар 

китобҳои дарсиву дастурҳои методӣ доир ба мазмуну муҳтавои амнияти 

иттилоотӣ дахл намудаанд.   

Баъзе муҳаққиқон мафҳум ва моҳияти амнияти иттилоотиро ба тариқи 

зайл муайян мекунанд: 

- қонеъ гардонидани талаботи иттилоотии субъектҳо; 

- таъмини амнияти иттилоот; 

- таъмини муҳофизати субъектҳо  

Ба андешаи муҳаққиқон ҷомеаи иттилоотии кунунӣ бо худ шакли 

махсус ва сохтории иҷтимоӣ ва ҳокимиятро мемонад, ки дар он назорат 

тавассути воситаҳои коммуникатсия бо роҳи идораи ҷараёни иттилоотӣ сурат 

мегирад. 

Дар самти омӯзиши масъалаи таҳқиқшаванда, олимони хориҷӣ низ 

саҳми арзанда гузоштаанд. Дар осори муҳаққиқон Ж.Эллюля, Д.Белл, 

Р.Ж.Шварсенберг, Ф. Уэбестер, Ф.Жере, Л.Франкар, Томас П. Рона, Ф. 

Вебстер, Т.Л. Томас, Д. Грабе, Х. Д. Лассуэлл, К. Новак, К. Вернерид, Л. Пай, 

К. Синн, Э. Тоффлер  ва ғайра ҷанбаҳои гуногуни масъалаи мазкур баррасӣ 

гардидаанд. Махсусан, дар асарҳои илмии муҳаққиқони фаронсавӣ Ф.Жере 

ва Л.Франкар ҷанбаҳои ташкилотӣ ва равонии муқовимати иттилоотиро 

бештар баррасӣ гардидааст.     

Муҳаққиқони ватанӣ П.А. Маҳмадов вобаста ба масъалаи амнияти 

иттилоотӣ, фазои иттилоотӣ ва технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ, А.Х. Ибодов татбиқи сиёсати иттилоотии давлатӣ ҳамчун 

асоси ташкилӣ барои ҳалли масъалаҳои ҳаётан муҳим, аз қабили фазои 

ягонаи иттилоотӣ ва хизматрасонии иттилоотӣ, Қ.И. Сафиев бобати ташкили 

системаҳои иттилоотӣ, вобастагии низомҳои иттилоотӣ аз 
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истеҳсолкунандагони хориҷии техникаи компютерӣ ва 

телекоммуникатсионӣ, инчунин таъминоти барномавӣ таҳқиқот анҷом 

додаанд. 

Ин муҳаққиқон бо дарназардошти талаботи замони муосир, роҷеъ ба 

масъалаи амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон консепсияҳои 

мухталифи илмӣ ва андешаҳои гуногуни худро иброз намудаанд. 

Ба назари аксари муҳаққиқонӣ ватанӣ зери мафҳуми амнияти 

иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолати ҳифзи манфиатҳои миллии он дар 

соҳаи иттилоотӣ фаҳмида мешавад, ки маҷмӯи манфиатҳои мутавозини шахс, 

ҷомеа ва давлатро муайян мекунад.     

Воқеан, амнияти иттилоотӣ ҳолати муҳофизавии манфиатҳои қонунии 

шаҳрвандон, ҷомеа ва давлат дар соҳаи иттилоот аз таҳдидҳои дохилӣ ва 

берунӣ, фаъолият ва рушди он барои манфиати шаҳрвандон, ҷомеа ва давлат 

мебошад.     

Олимон ва муҳаққиқони дигари ватанӣ низ, аз ҷумла А.Н. Муҳаммад, 

Г.Н. Зокиров, З. Сайидзода, Ҳ.С. Саидов, Л.Н. Додихудоева, А. Абдуҷалилов, 

Ҷ.Л. Латифов,  Г.В. Коваленко, С.Б. Раҷабов, У. Меликов, Ф. Саидов, Х. 

Холиқназар, Д.З. Маҷидзода, М.М. Абдулҳаков, Ш. Ризоён вобаста ба 

масъалаҳои амнияти иттилоотӣ, амнияти миллӣ, суботи сиёсӣ ва манфиатҳои 

миллӣ таҳқиқоти назарраси илмиро анҷом додаанд, ки дар таҳқиқоти 

диссертатсионӣ ба таври мушаххас дарҷ гардидааст.      

Дар натиҷаи инкишофи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ 

ва дастрасии аҳолии сайёра ба шабакаи умумиҷаҳонии интернет паҳншавии 

терроризм ва экстремизм дар саросари ҷаҳон зиёд гардид. Бинобар ин, бисёре 

аз муҳаққиқон ташаккули фазои нави геополитикии минтақаи Осиёи 

Марказиро пеш аз ҳама, чун натиҷаи тағйироти асосӣ баррасӣ менамоянд, ки 

пас аз ба охир расидани «ҷанги сард» ба миён омадааст. Технологияҳои 

муосири шабакавӣ, мисли Интернет ва шабакаю барномаҳои фосилавӣ 

имконияти гурӯҳҳои террористиро ҷиҳати паҳн ва ташвиқи ақидаҳои худ 

зиёд намудааст. 

Дар ин робита, як қатор муҳаққиқон аз давлатҳои ҳамсоя А.Д. 

Джекшенкулов, Б.Е. Рустембаев, Г. Иброҳимова, Г.К. Искакова, З.А. 

Асадова, К.Ю. Сафронов, Л. Каратаева, М.В. Иосифович, Ю.Н. Алёшин ва 
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дигарон масъалаи амнияти иттилоотиро дар сатҳ ва доираҳои гуногуни илмӣ 

мавриди баррасӣ ва омӯзиш қарор додаанд. 

Яке аз таҳқиқоти ҷолиби муҳаққиқон ин омӯзиш ва баррасии 

тавсияҳои илмию назариявӣ оид ба таъмини амнияти иттилоотии минтақа 

мебошад, ки ба Г.К. Искакова мансуб аст. Муҳаққиқ стратегияи Федератсияи 

Россия, ИМА ва Чин-ро дар чаҳорчӯбаи амнияти иттилоотӣ мавриди омӯзиш 

қарор додааст.      

Лозим ба таъкид аст, ки бисёре аз ин муҳаққиқон амнияти 

иттилоотиро дар доираи илмҳои сиёсатшиносӣ баррасӣ намудаанд. Қисми 

дигари муҳаққиқон масъалаи мазкурро дар доираи илмҳои технологӣ, аз 

ҷумла ҷангҳои иттилоотӣ, ҳуҷумҳои хакерӣ, ҷосусӣ тавассути барномаҳои 

компютерӣ ва ғ. мавриди таҳлилу омӯзиш қарор додаанд. 

Амнияти иттилоотӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз касби 

истиқлолияти давлатӣ дар маркази диққати Ҳукумати кишвар қарор дошта, 

дар ин ҷода як қатор санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои муҳимми 

давлатӣ қабул шуда, ба таъмини амнияти иттилоотӣ равона гардидааст, ки аз 

ҷумла, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттилоот», «Дар бораи 

иттилоотонӣ»,  «Дар бораи сирри давлатӣ», «Дар бораи ҳифзи иттилоот», 

«Дар бораи амният», «Дар бораи мақомоти амнияти миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон», «Дар бораи ҳуҷҷати электронӣ», «Дар бораи алоқаи барқӣ»,  

«Дар бораи телевизион ва радиошунавонӣ», Консепсияи сиёсати давлатии 

иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Консепсияи ташаккули ҳукумати 

электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, Стратегияи давлатии «Технологияҳои 

иттилоотӣ – коммуникатсионӣ барои рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва 

дигарон ба шумор мераванд.        

Дар ибтидои асри XXI вобастагии инсон аз иттилоот ва 

технологияҳои иттилоотӣ нисбатан зиёд гардида, рушди соҳа ба воридоти 

захираҳои иттилоотӣ тақрибан ба ҳамаи соҳаҳои фаъолияти ҳаётии инсон 

таъсир расонид. Иттилоот ва технологияҳои иттилоотӣ ба захираи 

ҳалкунандаи стратегии ҳар як кишвар табдил ёфт. 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати давлатии иттилоотиро ҳамчун ҷузъи 

таркибии сиёсати давлатии дохилӣ ва хориҷӣ ҳисобида, дар доираи 

фаъолияти мақомоти ҳокимият ва идораи давлатӣ ба соҳаи иттилоотӣ 

пайваста таваҷҷуҳ зоҳир намуда, дар доираи имкониятҳои мавҷуда онро 

ҳимоя, такмил ва тавсеа медиҳад. 

Коршиносони ватанӣ таҳдидҳо ба амнияти иттилоотии Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро ба намудҳои зерин тақсим менамоянд: таҳдид ба ҳуқуқ ва 

озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд дар самти ҳаёти маънавӣ ва 

фаъолияти иттилоотӣ, ба шуури индивидуалӣ, гурӯҳӣ ва ҷамъиятӣ, эҳёи 

маънавии Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳдид ба ташкил намудани саноати 

ватании иттилоотӣ, бо дарназардошти саноати воситаҳои иттилоотонӣ, 

телекоммуникатсия ва алоқа, таъмини талаботи бозори дохилӣ, инчунин 

таъмини ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва истифодаи самараноки захираҳои 

иттилоотии ватанӣ, ки бевосита ба амнияти миллии кишвар таҳдид 

менамояд. 

Айни замон Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ислоҳот ва 

таҳкими низоми амнияти иттилоотӣ як қатор барнома ба нақша-

чорабиниҳоро дар сатҳи давлатӣ вусъат бахшида истодааст, ки метавонад дар 

оянда низоми амнияти иттилоотии кишварро дар сатҳи сифатан нав ташаккул 

ва мукаммал гардонад. Барои дар сатҳи давлатӣ ба мақсадҳои гузошташуда 

расидан ҳамкорӣ ва алоқаи зичӣ ҷомеаи фарҳангӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва 

институтҳои сиёсӣ дар мадди аввал гузошта шудааст. 

Дар сатҳи минтақавӣ ва байналмилалӣ ҳамкориҳо байни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, ба мисли СММ ва 

СҲШ, СААД, МҲТБО, САҲА, ИА афзалият дар ташкил намудани заминаи 

мустаҳкам барои муқовимат ба шаклҳои нави таҳдидҳои ғайрианъанавӣ 

ҳисобида мешавад.      

Бешубҳа, масъалаи таъмини назорати шабакаҳои иттилоотӣ дар 

сарҳади фазоии зери салоҳият, ҳифзи фазои иттилоотӣ аз киберҳуҷумҳо ва 

муқовимат ба таҳдидҳои иттилоотӣ ба мисли ҷангҳои иттилоотӣ дар маркази 

диққати сохторҳои марбутаи давлатҳои аъзои созмонҳои болозикр қарор 

дорад. 
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Аз таҳқиқи масъалаи амнияти иттилоотӣ бармеояд, ки он барои 

тамоми кишварҳои ҷаҳон, махсусан барои Ҷумҳурии Тоҷикистон мубрам ва 

рӯзмарра мебошад. Масъалаи мазкур кушишу талошҳои мутақобилаи 

намояндагони соҳаҳо, доираҳои гуногуни илмӣ ва муносибати комплексиро 

тақозо дорад. Муаллиф бо дарки баланди масъулиятшиносӣ масъаларо 

таҳлил карда, ба хулосае омадааст, ки масъалаи таҳқиқшаванда боз ҳам 

таҳқиқи васеъ ва амиқро тақозо менамояд. 
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Х У Л О С А  

I. Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия  

Дар натиҷаи таҳлили илмии амнияти иттилоотӣ ҳамчун унсури 

пойдории амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешниҳоди чунин хулоса 

ва тавсияҳо лозим дониста мешавад:     

- ба назари мо, амнияти иттилоотӣ метавонад ҳамчун унсури 

пойдории амнияти миллии ҳар як давлати миллӣ ба ҳисоб рафта, ваксилаи 

муҳим дар таъмин ва ҳифзи бехатарии иттилооти шахс, ҷомеа, давлат ва дар 

умум фазои иттилоотии мамлакат бошад.   

- амнияти иттилоотӣ дар низоми амнияти миллии давлат, бо сабаби 

таъсиррасонӣ ба равандҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, ҳарбӣ ва фарҳангӣ боз ҳам 

муҳимтар гардида истодааст. Дар шароити муосир амнияти иттилоотӣ ҷузъи 

таркибии масъалаи умумии таъмини иттилоотии шахс, ҷомеа ва давлат ба 

ҳисоб рафта, барои ҳифзу ҳимояи манфиатҳои қонунии онҳо чун субъектҳои 

аҳамиятнок нигаронида шудааст. Мазмуни мафҳуми «амнияти иттилоотӣ» 

дар фаъолияти таҷрибавӣ, таҳқиқотҳои илмӣ, ҳамчунин дар санадҳои 

меъёрию ҳуқуқӣ ба таври муайян баррасӣ гардидааст. Қайд кардан ба маврид 

аст, ки то ҳол дар адабиёти илмӣ мафҳуми «амнияти иттилоотӣ»- ро пурра 

коркардшуда ҳисобидан мумкин нест[5-М];    

- дар доираҳои илмӣ тибқи назария ва таҷриба амнияти иттилоотӣ ба 

ду самт ҷудо карда мешавад: ҳимояи иттилоот ва амнияти иттилоотию 

равонӣ, ки бе мавҷудияти онҳо таъмини кори мутаносиби ниҳодҳои ҷомеа ва 

давлат ғайриимкон мебошад. Ҷанбаҳои дарҷгардидаи амнияти иттилоотӣ 

барои ташаккули худшиносии муносиби ҷамъиятию шахсӣ хеле муҳим 

арзёбӣ гардида, ба рушди оянда нигаронида шудааст[5-М].   

А. ҳимояи назаррас ва воқеии манфиатҳо дар сатҳи ҷомеа, давлат, 

шахс ва ҷомеаи ҷаҳонӣ аз таҳдидҳои дохилӣ ва хориҷӣ[1-М];      

Б. таъмини ҳифзи ҷанбаҳои калидии фаъолияти ҳаёт аз таъсиррасонии 

манфии иттилоотӣ[4-М];       

В. ба даст овардани иттилооти кофӣ оид ба амалиёти эҳтимолии 

рақибони худ ва ихроҷи иттилооти ақаллӣ дар бораи нақшаҳои худ[4-М];    

Г. ҳолати муҳофизатии манфиатҳои ҳаётан муҳимми шахс, ҷомеа ва 

давлат аз таъсири иттилооти зараровар[1-М];        



162 

 

Д. имконияти бо дараҷаи баланди эҳтимолияти таъмини ҳифзи 

ҷараёни иттилоот, пойгоҳи маълумотҳои шахсӣ аз тарафи ҷомеа, давлат, 

шахси алоҳида ё гурӯҳи иҷтимоӣ аз таъсири номатлуб, бо мақсади нигоҳ 

доштани пойдорӣ, устувории онҳо дар робита бо чолишҳо ва таҳдидҳои 

афзояндаи хислати иттилоотидошта, қобилияти муҳофизати худ аз таъсири 

зараровари барномаҳои гуногуни интернетӣ, қобилияти вокуниши саривақтӣ 

ва дуруст ба бархӯрдҳои иттилоотӣ бо ташаббусгарони онҳо ва ташаккули 

малакаҳои рафтори бехатаронаи шахсӣ ва гурӯҳӣ дар ҷомеа[5-М];             

Е. ҳифзи боэътимод аз ифшои имконпазири маълумотҳои махфии 

хислати сиёсӣ, иқтисодӣ-иҷтимоӣ, аз дигар соҳаҳои хоҷагии халқи кишвар, 

пешгирӣ ва бартарафсозии таъсири зараровари иттилоот ба шуури 

шаҳрвандон ё равандҳои сиёсии кишвар[4-М];           

- яке аз хусусиятҳои беназири замони муосир рушди босуръат ва 

саросари ҷорӣ кардани технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ 

мебошад. Аз тарафи дигар набояд фаромӯш сохт, ки истифодаи 

технологияҳои муосири иттилоотию коммуникатсионӣ бо мақсадҳои 

ғаразнок ва ҷинояткорона, ки дар натиҷа хавфҳои нави иттилоотӣ ва 

геополитикӣ дар соҳаи амнияти миллӣ ба миён меояд барои шаҳрвандон ва 

ҷомеаи муосир хатарнок мебошад. Дар ин робита, омӯзиши масъалаҳои 

алоҳидаи амнияти иттилоотӣ бо дарназардошти инқилобҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ ва пайдоиши технологияҳо дар соҳаи итилоот ва иртибот 

хеле муҳим ба ҳисоб меравад. Айни ҳол, масъалаи омӯзиши зичи ВАО, 

телевизион ва радиошунавоӣ бо сарчашмаҳои интернетӣ, барномаҳои мобилӣ 

ва иҷтимоӣ тезу тунд гардидааст. Аммо раванди рушди доимӣ ва паҳншавии 

технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар миқёси ҷаҳон, ки баъзан 

оқибатҳои кутоҳмӯҳлат ва дарозмӯҳлати ногуфташаванда доранд, метавон 

раванди «иттилоотонии ҷаҳонӣ» номид. Аз инҷост, ки аксарияти тағйироти 

мубрами замони муосир бо инкишофи соҳаи иттилоотӣ алоқаманд 

мебошанд[4-М];         

- дар замони муосир нақши иттилоот ва истифодаи технологияҳои 

нави иттилоотию коммуникатсионӣ дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ 

манфиатнок бошад ҳам, аз тарафи дигар манбаи як қатор таҳдидҳо ва 

ҷолишҳои ҷиддӣ дар миқёси ҷаҳонӣ гардидааст. Давраи муосири таҳдидҳои 
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ҷаҳонии ҷаҳонии асри ХХI «таҳдиди амнияти иттилоотӣ»-ро дар рӯйхати 

таҳдидҳои умумисайёравии тамоми инсоният дохил мекунад. Ба таҳдидҳои 

муосири амнияти иттилоотӣ инҳо дохил мешаванд: киберҳуҷумҳо, 

кибертерроризм, терроризми иттилоотӣ, ҷосусии иттилоотӣ, саркубкунӣ ва аз 

кор баровардани шабакаҳои иттилоотӣ ва объектҳои рақиб ба воситаи 

компютер, ташвиқу тарғиби андешаҳои ифротӣ тавассути шабакаи 

умумиҷаҳонии интернет бо истифода аз шабакаҳои иҷтимоии «В Контакте», 

«Одноклассники», «Мой мир», «Facebook», «Twitter» ва ғайраҳо мебошанд. 

Ҳамзамон дар фазои иттилоотӣ бо истифода аз технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионии замони муосир бо роҳи ҷанги иттилоотӣ, силоҳи 

иттилоотӣ, муқовимати иттилоотӣ ва амалиётӣ иттилоотӣ метавон ба шуур 

ва афкори одамон таъсир расонида, муносибати байни давлатҳо ва ё худи 

ҷомеаи шаҳрвандии ин ва ё он давлатро хароб сохт[4-М];       

- таҳаввули таҳдидҳои амнияти иттилоотӣ дар ибтидои асри XXI бо 

рушди илму техника ва технологияҳои муосири иттилоотию 

коммуникатсионӣ алоқаманд мебошад. Ҳарчанд технологияҳо ба манфиати 

одамон истифода шаванд, аз тарафи дигар ба зарари онҳо низ истифода карда 

мешаванд. Дар заминаи истифодаи ғаразноки технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ, дар низоми амнияти байналхалқӣ ва миллии давлатҳо 

таҳдидҳои зиёд ба миён омадааст, ки хатарноктарини онҳо кибертерроризм 

ва киберэкстремизм мебошад[4-М];             

- таърихи сиёсиву иҷтимоии ҷаҳон гувоҳ аст, ки муҳорибаҳои 

иттилоотӣ ва таъсиррасонӣ тавассути аслиҳаи иттилоотӣ масъалаҳои 

мураккаби ҳимоя аз таҳдидҳои замони муосирро ба миён овард. Мақсади 

асосии таъсиррасонӣ тавассути аслиҳаи иттилоотӣ дар замони муосир аз 

ташкили муҳити бемаънавиятӣ ва ғайриахлоқӣ, бесарусомон кардани 

муносибатҳои сиёсӣ байни ҳизбҳо, фитнаангезӣ ба задухӯрдҳои иҷтимоӣ, 

сиёсӣ, миллӣ ва динӣ, паст кардани имиҷи байналхалқии давлат ва ғайраҳо 

иборат мебошад. Вобаста ба ҷанбаҳо гуногуни ин масъала дар таҳқиқот 

маводҳои кофӣ мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор дода шудааст. Ғайр аз ин 

муҳорибаҳои иттилоотӣ ҳануз дар Ҷанги дуюми ҷаҳон, «Ҷанги сард», ҳамлаи 

ИМА ба Ироқу дигар мамлакатҳои арабӣ, муноқиша байни Федератсияи 

Россия ва Гурҷистон ва ахиран муносибати сарди Федератсияи Россия бо 
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мамлакати Украина, Иттифоқи Аврупо ва ИМА ҷой доштанд, ки аз 

хатарнокии ҷанги иттилоотӣ ва муҳиммияти иттилоот далолат медиҳад[4-М];      

- таъмини амнияти иттилоотӣ дар шароити тағйирёбии равандҳои 

сиёсии минтақавӣ дар замони муосир бо як қатор мушкилотҳо, аз ҷумла 

терроризм ва экстремизм, баҳси марзӣ, исломгароии тундрав, муомилоти 

ғайриқонунии маводи мухаддир, мушкилоти энергетикӣ, бесуботиҳо дар 

Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, рақобати давлатҳои абарқудрат барои ба 

даст овардани захираҳои энергетикии минтақа ва ғайраҳо асос меёбад. Субот 

ва амнияти минтақа пеш аз ҳама аз давлатҳои соҳибистиқлоли минтақа, 

баъдан аз ҳамкориҳои созанда ва сӯдманд дар доираи ИДМ, СААД, СҲШ ва 

Иттиҳоди иқтисодии АвруОсиё вобастагии ногусастанӣ дорад. Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои ҳалли масъалаҳои бехатарӣ дар минтақа собитқадамона 

фаъолияти зиддитеррористӣ, мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии 

маводи мухаддир, терроризм ва ифротгароии диниро ҳамаҷониба дастгирӣ 

менамояд. Метавон натиҷаҳои бадастомада ва аз ҳама муҳим истиқлолияти 

давлатии кишварро бо таъмини амнияти миллии он ҳифз кард. Рушди 

устувор ва ҳифзи манфиатҳои миллии кишварамон дар вазъияти нави 

геополитикии минтақавии бавуҷудомада ва рақобати геополитикии 

давлатҳои абарқудрати замони муосир бояд дар сатҳи дахлдор ҳимоя карда 

шавад[3-М];            

- равандҳои ҷаҳонишавӣ вобастагии фаъолияти устувор ва рушди 

босуботи системаҳои сиёсии давлатҳоро аз доштани низоми амниятӣ 

меафзояд. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз аз замони ба даст овардани 

истиқлолияти давлатӣ ва аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун давлати миллӣ 

эътироф гардиданаш дар самти амнияти иттилоотӣ ба муваффақиятҳо ноил 

гардидааст. То инҷониб, аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор 

санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ аз ҷумла, қонунҳо, стратегияҳо ва барномаҳо 

вобаста ба амнияти иттилоотӣ қабул карда шудааст, ки соҳаи амнияти 

иттилоотӣ ва бахшҳои наздик ба онро ба танзим медарорад. Гузашта аз ин, 

дар баробари муваффақиятҳо мушкилиҳо низ ба чашм мерасанд, ки ба рушд 

ва ташаккули соҳаи амнияти иттилоотии мамлакат имкон намедиҳанд. Дар 

рафти омӯзиш ва таҳқиқи ин масъала вобаста ба бартараф намудани 
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мушкилиҳои мавҷуда хулосаҳои илман асоснок ва пешниҳодҳои амалӣ 

коркард шудаанд[2-М];      

- ташаккулёбии низоми амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

ибтидои асри XXI шуруъ гардида то инҷониб идома дорад. Ташаккулёбии 

низоми амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо як қатор мушкилоти 

дохилӣ ва беруна рӯ ба рӯ мебошад, ки суръати рушду ташаккули онро заиф 

ва номукаммал мегардонад инҳо буда метавонанд: вусъати гардиши маводи 

мухаддир, ифротгароии динӣ, ҷинояткории муташаккил, терроризми 

иттилоотӣ, фаъолияти нодурусти васоити ахбори омма, норасоии 

мутахассисони варзида дар соҳаи ТИК, дар сатҳи дахлдор ба талабот ҷавобгӯ 

намудани саводнокии компютерии хизматчиёни давлатӣ ва ғ. Ҳарчанд 

вобаста ба омилҳои мазкур ва рафъи онҳо дар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, ки 

соҳаи амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба танзим медарорад, 

пешниҳодҳои мушаххас тасвир ёфта бошад ҳам, аз тарафи дигар татбиқи ҳар 

чӣ зудтари онҳо ба ташаккули низоми амнияти иттилоотии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон имконият фароҳам меорад[2-М];         

- амнияти миллӣ ва иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

ҳамвобастагӣ ва ҳамтакмилдиҳӣ вобастагӣ дорад. Дар бораи таъмини 

амнияти иттилоотии кишварамон изҳори андеша намуда, ҳифзи пурраи 

манфиатҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз таҳдидҳои иттилоотӣ ва 

таъсиррасониҳои манфиро дар назар дорем. Дар ин асно, ҳолати мутаносиби 

манфиатҳо дар сатҳи шахс, ҷомеа ва давлат дар назар дошта шудааст. Айни 

замон масъалаи амният дар соҳаи иттилоот барои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

созмон додани системаи эътимодноки ҳифзи захираҳои иттилоотӣ аз 

киберҳуҷумҳо ва ҳамзамон ҳимояи ҷомеа аз таъсири манфии иттилооти 

иртиҷоӣ ба шуур, пеш аз ҳама, ба шуури насли наврас иборат аст. Солҳои 

охир бо истифода аз ТИК тавассути шабакаи интернет таъсиррасонии манфӣ 

ва ҳатто иртиҷоӣ ба шуури табақаи насли навраси мамлакат зиёд ба чашм 

мерасад. Бо истифода аз ин дастрасӣ ташкилотҳои экстремистию 

террористии берун аз кишвар тавассути ТИК ҳадафҳои ғаразноки хешро 

амалӣ менамоянд[1-М];     

- амнияти иттилоотии ҳар як мамлакат дар зери таъсири равандҳои 

ҷаҳонишавӣ бо хатарҳо ва таҳдидҳои дохилию берунӣ рӯ ба рӯ мебошад. Бо 
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дарназардошти хатарҳо ва таҳдидҳо ба амнияти иттилоотии мамлакат зимни 

таҳқиқот заминаҳои муқовимат ба онҳо мавриди омӯзиш қарор дода шуда, ба 

омилҳои сиёсии онҳо таваҷҷӯҳи бештар зоҳир гардидааст. Дар заминаи 

омӯзиш маълум гардид, ки давлат дар муқовимат ба хатарҳо ва таҳдидҳо 

нақши калидӣ дорад. Маҳз бо ташаббуси иҷрои саривақтӣ ва босифати 

барномаҳо ва стратегияҳои давлатӣ давлатҳои пешсафи олам тавонистаанд 

дар муқовимат ба хатарҳо ва таҳдидҳои амнияти иттилоотӣ комёб гарданд, 

ки барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ингуна имконият ва шароит дастрас 

мебошад[1-М];     

- тақвият бахшидани амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳамчун омили муҳимми пойдории амнияти миллии кишвар зарур дониста 

мешавад. Зеро амнияти миллии мамлакат аз низоми босуботи амнияти 

иттилоотии он вобастагии зиёд дорад. Барои баланд бардоштани сатҳи 

идоранамоии соҳаҳои мамлакат системаҳои иттилоотӣ бештар ҷалб гардида, 

хизматрасониҳо ва иҷрои корҳо тавассути ТИК ба роҳ монда мешавад[1-М].     

 

II. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо  

- бо таъсири рушди низоми муосири иттилоотӣ вобастагии мамлакат 

аз фаъолияти мунтазами технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ 

бештар гардида, рушди иқтисодии мамлакат таъмин мегардад ва 

компютерикунонии соҳаҳои мухталифи ҷомеа амалӣ карда мешавад. Бинобар 

ин, ҳифз ва идораи иттилоот, идораи шабакаҳо ва технологияҳои иттилоотӣ, 

ҳифзу ҳимояи фазои иттилоотии мамлакат аз иттилоотӣ бардуруғ, муғризона 

ва ҳуҷумҳои берун аз мамлакат зарур мебошад; 

- таъмини амнияти иттилоотии ҳар як мамлакат бо баланд бардоштани 

саводнокии компютерии шаҳрвандон, омода намудани мутахассисони соҳаи 

ТИК, ҳимояи фазои иттилоотии мамлакат аз таҳдидҳои дар боло зикргардида 

ва ғайраҳо асос меёбад. Ҳамзамон якҷояшавии мамлакатҳои ҷаҳонро барои 

муборизаи ҷиддӣ бар зидди таҳдидҳои дар боло зикрёфта, чӣ дар сатҳи 

миллӣ ва чӣ дар сатҳи байналхалқӣ, зарур ва саривақтӣ мебошад; 

- ҳар як мамлакатро зарур аст, ки дар низоми идоракунии давлатӣ аз 

технологияҳои истеҳсоли ватанӣ, мутахассиони варзидаи соҳаи ТИК, ВАО-и 

миллӣ, ниҳодҳои муқовимат ва муҳориба ба таъсиррасониҳои иттилоотӣ, 
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барномаҳои махсуси таълимӣ дар муассисаҳои олии касбӣ вобаста ба 

«амнияти иттилоотӣ» дар ду самт сиёсӣ ва техникӣ кор гиранд; 

- таҳти назорати ҷиддӣ қарор додани низомҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ ва фазои иттилоотии мамлакат бе поймол намудани ҳуқуқу 

озодиҳи шаҳрвандон ва бо дарназардошти арзишҳои демократӣ, дар айни ҳол 

мубрам дониста мешавад; 

- таъсис додани донишгоҳ ё ниҳоди тахассусӣ вобаста ба омода 

намудани мутахассисони касбӣ дар соҳаи таъмини амнияти иттилоотӣ дар 

бахшҳои техникӣ ва сиёсӣ; 

- маблағгузорӣ аз ҷониби давлат дар соҳаи амнияти иттилоотӣ ва 

ҷалби лоиҳаҳои сармоягузории созмонҳои минтақавӣ ва байналхалқӣ дар 

татбиқи фазои иттилоотии бехатар; 

- таъсис додани барномаи телевизионӣ вобаста ба огоҳсозӣ, пешгирӣ 

ва пешбинии хатарҳо, чолишҳо ва хавфҳои иттилоотӣ дар миқёси ҷаҳон; 

- сохторҳои марбутаи мамлакатро зарур аст, ки низоми қавии 

мудофиавии амнияти иттилоотии тамоми системаҳои давлатиро ба роҳ 

монда, бо ин васила амнияти иттилоотии шаҳрвандон, ҷомеа ва давлатро дар 

сатҳи зарурӣ таъмин намояд. 
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