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 1صيیغ ُيث

 چکیده:

اؿاؿی  ُای دغغغَیکی از دقيٍاف  ی ُیيَدر ةؼاةؼ ُسّـ ك کكّر  صفغةؼكؼاری اىٍیث ك  

، جِغیغات ظارزی دفاع ىهیركیکؼد یا ةؼداقث ىغرف از ىفِّـ در  اؿث. ىؼداف دكنثك  دكنث

جّاٌغ قاىم زٍگ ؿیاؿی، زٍگ اكحنادی، زٍگ فؼٍُگی  ىیك  ٌغاقحٌَؼاىی  مؼفاًؿؼقحی 

ك زٍگ اظالؾاجی )ةَ ىفِّـ گـحؼدق آف( ٌیؽ ةكّد ك ؾالكق ةؼ ایً، ُيَ ایً ؿعّح ك اٌّاع 

جّأىاف ةؼظّردار  ای گٌَّ ةَافؽاراٌَ،  افؽاراٌَ ك ٌؼـ جّاٌٍغ از اةؿاد ؿعث ُا ىی گٌّاگّف زٍگ

ىٍافؽ ىهی کكّر، اكحغار  ىٍعتق ةا اُغاؼةَ دؿحیاةی  ةانعتؽ در چٍیً قؼایعی ك ةؼای ،ةاقٍغ

قٍاظث ةٍاةؼایً دغغغَ امهی ایً پژكُف  ظّاُغ ةّد. ٌاپػیؼ ازحٍاباىٍیحی اىؼی  -اظالؾاجی 

 ىّردپژكُفجضهیهی  –ةَ ركش جّمیفی ةّدق کَ  زاٌتَ ُيَدر دفاع اظالؾاجی  اكحغار ٌلف

 ای کحاةعاٌَ -اؿٍادی ُا دادق آكری زيؽركش ، کارةؼدی -ای جّؿؿٌَّع جضلیق  اؿث. كؼارگؼفحَ

از  ٌفؼ 15ةا جؿغاد  ای ىتاصذَ کیفی ك مّرت ةَ كجضهیم جسؽیَركش  ك ةؼداری فیفاةؽار  ةا

ةا جّزَ ةَ گـحؼدگی  . ٌحایر جضلیق صاکی از آف اؿث کَاؿثٌعتگاف اظالؾاجی ك اىٍیحی 

فؼٍُگی، ؿیاؿی، ازحياؾی، اكحنادی ك ٌؼاىی، ٌگاق  ُای صّزقدر  زاٌتَ ُيَدفاع  ُای ىؤنفَ

اظالؾاجی ٌیؽ ةا ركیکؼد ایساد اكحغار اظالؾاجی کكّری ةَ ىضاىیً جِغیغقٍاؿی ك 

 گیؼی جنيیودر ایً ىلانَ، ُيّارق در ٌؼاـ  قغق ةؼرؿی ُای كیژگیىٍعتق ةا  ؿحیؽی دقيً

ٌلف اىٍیحی ك اظالؾاجی  ،دفاؾی ُای صّزق ىاةیً فی ىٍغ ركش پیٌّغ ةعكیکكّری ةا اىکاف 

 .ةـؽایی ظّاُغ داقث

 

 کلیدی: هایواژه

 اىٍیث، زاٌتَ ُيَ، دفاع ، اكحغار اظالؾاجیاظالؾات
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 مقدمه

ةكؼ در ظی ىـیؼ جکاىهی زٌغگی ظّد زّاىؽ ىحؿغدی رك پكث ؿؼ گػاقحَ ك جسؼةیات 

ؾنؼ مٍؿحی(، گـحؼش ) ةیـحوگٌّاگٌّی را اٌغكظحَ اؿث. اظحؼاع رایاٌَ در اكاؿط كؼف 

جضّالت  ىٍكأاز آف در صیات ازحياؾی،  گیؼی ةِؼقارجتاظی ك اُيیث اظالؾات ك  ُای قتکَ

ك پیاىغ  کٍٍغ ىیٌّیٍی در زٌغگی اٌـاف گؼدیغ کَ از آف دكراف ةَ دكراف ٌّ ك ؾنؼ اظالؾات یاد 

ىتحٍی ةؼ فٍاكری اظالؾات  ای زاىؿَ. اىؼكزق اٌـاف، اؿثآف اٌلالب اظالؾات ك فٍاكری ارجتاظاجی 

ةا  ای زاىؿَظاص ظّد ةؼظّردار اؿث؛ چٍیً  ُای كیژگیکَ از  کٍغ ىیك ارجتاظات را جسؼةَ 

دارد ك ٌیازىٍغ  ؿؼكکاركغرت ُيچّف اظالؾات ك فٍاكری اظالؾات  ُای صّزقىفاُیو زغیغی از 

فؽ صـاس ك صفغ ىٍا ةا ركیکؼدىٍافؽ ظّد  جأىیًدر زِث  ُا ةعفدر ایً  ؿازیجّاٌيٍغ

، کَ ىتحٍی ةؼ ىّارد اؿث گیؼی غافماىٍیث ىهی ك زهّگیؼی از  ُای ُؽیٍَصیاجی کكّر، کاُف 

 :اؿثذیم 

 .قٍاظث مضیش ك دكیق جِغیغ 

 ُای جِغیغ. ارزیاةی جّاف ك ػؼفیث 

 .قؼایط ك كضؿیث ىعهّب جضلق جِغیغ 

 ظعؼات ٌاقی از ككّع جِغیغ. یاةیارز 

 یغُای، جِغای ُـحَ آىیؽ مهشك ةؼٌاىَ  ظّاُی اؿحلالؿاؿث یصفغ ؿ ةَ دنیمدر صاؿ صاضؼ 

ً ی، ارزیاةی ااؿثؼاف یا یاؿالى یىحّزَ زيِّر یتارکاؿح ُای كغرت یاز ؿّ یىحؿغد

از  ُا آفً آىادگی پاؿط ةَ یك ظعؼات ٌاقی از آف در اةؿاد گٌّاگّف ك ُيچٍ اتغیجِغ

 از ِاؾياؿ جِغیغ اٌساـ قّد.َ ةایغ كتم کجؼیً اكغاىات یک ؿاىاٌَ اظالؾاجی اؿث  اؿاؿی

 ىّردٌؼؼپیٌّغ ىاُیحی ىیاف انگّی ٌیازىٍغ ىتضخ صاضؼ  اُحياـ ةؼ در آفؼیًانؽاـكزّق ةٍاةؼایً 

 ای پكحّاٌَ ؾٍّاف ةَ) دفاؾی ػ اىٍیحیةا جيِیغات  زاٌتَ ُيَیؿٍی اكحغار اظالؾاجی در دفاع 

ك  ُا آرىاف ىٍعتق ةاك ىٍافؽ ىهی(، جٍؼیو ىٍعلی اؿٍاد راُتؼدی  ُا ُغؼاؿاؿی ةؼای جضلق 

ظّاُغ ىهی  دفاع ُایراُتؼدىٍسؼ ةَ جضلق کَ اؿث ىهی ك ؿیاؿث اىٍیث ىهی  ُای ىعانؿَ

اكحغار اظالؾاجی ك دفاع ىیاف پیٌّغ ىتاٌی ك دالیم الزـ ةؼای جضلیق جتییً ایً ُغؼ امهی . قغ

آف  قٍاؿاٌَ ركشك اىکاف جؿيیو  زاٌتَ ُيَزاىؿیث ك فؼاگیؼی ركیکؼد دفاع ةّدق کَ  زاٌتَ ُيَ

ىیاف ركیکؼد  آفؼیٍی پیٌّغةَ ىلحضیات ٌّیً اىٍیحی ػ دفاؾی کكّر، از ٌافػجؼیً دالیم ةؼای 

پاؿط ةَ ایً  ةَ دٌتاؿایً پژكُف ةٍاةؼایً . قّد ىیىضـّب  اكحغار اظالؾاجیك  زاٌتَ ُيَدفاع 

در ایً صّزق  ىؤدؼچیـث ك ؾّاىم  زاٌتَ ُيَاكحغار اظالؾاجی در دفاع اؿث کَ ٌلف  ؿؤاؿ

 ؟اٌغ کغـ
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از آف اؿػث کػَ ةػَ ؾهػث جٍػّع اظالؾػات،  یصػاک یً ؿعّح ىعحهف اظالؾاجیىؤدؼ ة یُيکار

 یغ ةَ ٌضػّیاظالؾات، ةا کٍٍغق یآكر زيؽ یُا ؿازىافُا ك  آكری اظالؾات، ؿاىاٌَ ی زيؽُا ركش

ف ىضّنَ ةػَ یرا ةؼكؼار ٌيّدق جا ىأىّریث ك كػا ُا ركشك  ُا ؿاىاٌَ یجياىً یٍَ جؿاىم ىؤدؼ ةیزى

ؼك، یػٌ ط دقػيً در اةؿػادیاظالؾػات ىحٍاؿػب ةػا قػؼا رك ازایػًىلنّد رٍُيّد قػّد.  ؿؼىٍؽؿ

ی ةػَ کػار ُا ؿػاىاٌٌَّع  یاؿث. از ظؼف یاةیىٍعلَ كاةم ارز ژئّپهیحیک یُا ضؼكرتؽات ك یجسِ

ً ؾٍنػؼ ٌلػف یػک پػاراىحؼ ىِػو در ای ؾٍّاف ةَ ُا آف ییاف کاراؽیقغق جّؿط دقيً ك ى گؼفحَ

ُػؼ  یآكر زيػؽدر  یػؼافث ج.ا.ایػيکً دقػيٍاف ٌؼػاـ ك صایگػاری ؿػٍگ ؿؼىایَدارٌغ.  ییةـؽا

اكغاـ ىحلاةم الزـ اؿػث  یکَ در کاؿث  کٍٍغق ٌگؼافاـ یً پیاٌگؼ ایة ت،اظالؾا جؼ یقدكك  ةِحؼ چَ

ك  ، پؼدازشآكری ٍغ زيؽیؼ: جّزَ ةَ فؼآیٌؼ یاُغاؼ اظالؾاجم ةَ یدر زِث ٌ یجؼ ؽیؿؼ یُا گاـ

 گیؼی یوجنػيو ٌيّدف اظالؾات ىؿحتؼ در یك ؿِ یاظالؾاج یفٍاكرةَ  یم اظالؾات، دؿحؼؿیجضه

 ةؼداقحَ قّد. اظالؾاجیالف ک

اةحغا ةَ جؿؼیف ىتاصذی ُيچّف اظالؾات، اكحغار اظالؾاجی، دفاع، در ایً پژكُف در ُيیً راؿحا 

اكحغار اظالؾاجی در دفاع  آفؼیً ٌلفك  ىؤدؼك ؿپؾ ؾّاىم  قغق پؼداظحَك اىٍیث  زاٌتَ ُيَدفاع 

 اؿث. كؼارگؼفحَىّرد كاکاكی  زاٌتَ ُيَ
 

 جضلیق ىتاٌی ٌؼؼیىفاُیو ك 

 زاٌتَ ُيَدفاع 

ُػا ك ىلػغكرات ىّزػّد ةػؼای ىّازِػَ ةػا  جػّاف کارةـػث جيػاىی ػؼفیث زاٌتَ را ىی دفاع ُيَ

فؼاكاف اؿػث. چٍػیً  زاٌتَ، ىفِّىی ةا ػؼفیث ىؿٍایی ٌؼاـ داٌـث. دفاع ُيَ جِغیغُای فؼاكاف

زاٌتَ، دفػاع  . دفاع ُيََ قّددُغ کَ از زكایای گٌّاگّف ةَ ایً ىفِّـ ٌگؼیـح ىی ػؼفیحی ازازق

ُایی اؿث کَ ىّرد جِغیغ ُـحٍغ ك یا ظّاٍُغ ةّد. اٌلالب اؿالىی در ظّؿ صیات ظػّد  از ارزش

رك قغق اؿث. اىػاـ ظيیٍػی)رق( ةػَ ؾٍػّاف ةٍیاٌگػػار زيِػّری  جِغیغُا ركةَ ةا ظیف کاىهی از

زاٌتَ را ىعؼح کؼدٌغ. ةَ دنیم  اؿالىی، ةؼای جّنیغ ك ةازجّنیغ اىٍیث در زاىؿَ، ىفِّـ دفاع ُيَ

جػؼیً  از ىِو« دفاع ُيَ زاٌتَ»کارُا ةَ كیژق ىلّنَ دفاع ك اىٍیث« ؿازی ىؼدـ»ىاُیث اٌلالب، 

 (9:  1390ؾـگؼی، ك  آكازاٌی) اٌلالب اؿالىی اؿثایً جغییؼات 

  

http://www.did.ir/search/result.aspx?field1=creator,creator_a,translator&term1=%d8%b9%d8%b3%da%af%d8%b1%db%8c%d8%8c+%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af
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 امنیت

ُاؿث کَ اىؼكزق اةؿاد گـحؼدق ك ىحٍّؾی یافحَ اؿث.  ُا از صکّىث اٌحؼار ٌعـث اٌـاف 1اىٍیث
اىٍیث اززيهَ دیؼپاجؼیً آىاؿ ةكؼ ك یکی از نّازـ ك قؼكط ةِؽیـحی ك ةِؼكزی كی جهلی »

ىضـّب « ظّدقکّفایی اٌـاٌی»ؿّی  ، اةؽار صؼکث ة2َگؼدیغق ك از دیغگاق آةؼاُاـ ىازنّ
ُّا، غػا، ) ةٍغی ٌیازُای ةكؼ ةالفامهَ پؾ از ٌیازُای اكنیَ کَ كی در اكنّیث ای گٌَّ قّد؛ ةَ ىی

دادق ك ؿایؼ ٌیازُای اٌـاٌی را ةاكزّد ضؼكرت  ىـکً، پّقاؾ(، ٌیاز ةَ اىٍیث را زای
(. اگؼ در جؿاریف 88: 1385)ىؼادیاف، « ُای ةؿغی آكردق اؿث ُا، در اكنّیث اٌکار آف غیؼكاةم

ّاف چٍیً ةؼداقث ٌيّد کَ ٌلعَ ىكحؼؾ در جياـ جؿاریف، ركی ضؼكرت ج اىٍیث دكث قّد ىی
صفغ ذات ك میاٌث ٌفؾ از »جّاف اىٍیث را  دیگؼ ىی ؾتارت ىحيؼکؽ اؿث. ةَ« صفغ كزّد ظّد»

را در « میاٌث ذات ك ٌفؾ»ٌؼؼاف صفغ ظّد یا  داٌـث. ةؼظی ماصب« جؼیً ظعؼات اؿاؿی
، «صفغ جياىیث ارضی»، «ُای ىؼدـ اكرُا ك ارزشصفغ دیً، ة»، «صفغ زاف ىؼدـ»پٍر ىلّنَ 

اٌغ.  ظالمَ ٌيّدق« صفغ اؿحلالؿ ك صاکيیث کكّر»ك « صفغ ٌؼاـ اكحنادی ؿیاؿی»
 (.178: 1387)ىؼادیاف، 

قغق اؿث. زٍتَ  پیّؿحَ اىٍیث داظهی ك اىٍیث ظارزی جكکیم ُو اىٍیث ىهی از دك ةؿغ ةَ
ِغیغُای پیغا ك پٍِاف در دركف ىؼزُا ىهی را داظهی اىٍیث ىهی، اىٍیث یک ىهث در ةؼاةؼ ج

ُا  ٌاةـاىاٌی) ظهتی ك ....(، اكحناد قّرش، زغایی) جّاٌٍغ ؿیاؿی قّد. ایً جِغیغُا ىی قاىم ىی
آقّب ك قّرش ) کّدجا ك زٍگ داظهی ك ...( ك ازحياؾی) ُای اكحنادی ك ...(، ٌؼاىی ك ةضؼاف

نث ىهی را جضث جأدیؼ كؼار دادق ك ىّزّدیث آف را ٌّؾی دك ازحياؾی ك ...( ةاقٍغ، کَ ُؼکغاـ ةَ
ىؼزی ؾهیَ یک دكنث  دٍُغ. زٍتَ ظارزی اىٍیث ىهی ةَ جِغیغُای ةؼكف ىّرد جِغیغ كؼار ىی

قّد کَ دارای اةؿاد ؿیاؿی )اٌؽكا ك اؾياؿ فكارُای ؿیاؿی(، ٌؼاىی )صيهَ ٌؼاىی یا  ىؼةّط ىی
ُای اكحنادی( ك فؼٍُگی ك  ادی )ىاٌٍغ جضؼیوجِغیغ ةَ صيهَ، جلّیث ةٍیَ ٌؼاىی دقيً(، اكحن

قغق کَ ةَ دنیم ارجتاظات گـحؼدق ك ٌؽدیکی ىهم ةا  ازحياؾی اؿث. اىؼكزق ایً اىؼ پػیؼفحَ
یکغیگؼ، اىٍیث ىهی در اةؿاد ظارزی ك داظهی ةَ یکغیگؼ ىؼجتط ةّدق ك جضث جأدیؼ یکغیگؼ كؼار 

 (.178: 1387دارٌغ. )ىؼادیاف، 
 

 اطالعات 

جّاٌػغ  ىّكؽ، ىی گیؼی ةّدق ك اظالؾات دكیق، مضیش ك ةَ یوجنياظالؾات ىتٍا ك پایَ ُؼ ةؼآكرد ك 

رك دررؿػیغف ةػَ اظالؾػات  ؾٍّاف یک رکً اؿاؿی ؾيم ٌيایغ، ازایػً در دؿحیاةی ةَ کاىیاةی ةَ

                                                           
1- security 
2
 -Abraham Maslow 
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قّد کَ ؾالكق ةؼ ؾهيی ةّدف، از کارُػای  یىظی  "ىغار اظالؾاجی"مضیش فؼآیٍغی جضث ؾٍّاف 

 (.14، 1387ُغایث، کاُغ ) افی ك اجالؼ ككث كؿایم ك اٌؼژی ىیاض

ُای ىعحهف  قّد کَ ةا اؿحفادق از ركش ای اظالؽ ىی ازنضاظ ٌؼؼی اظالؾات ةَ ُؼ ٌّع دادق

قّد ك داٌف اظالؾاجی اؿث کَ از ةنیؼت ةَ درؾ  آكری ىی زيؽ ىعانؿَ، ىكاُغق، قایؿَ ك...

 (.27: 1381ُیم،) قغق ةاقغ. جتغیم

در زةاف فارؿی ةَ ىؿٍای ؾيّىی اظالؾات اؿث كنیکً در ادةیات « 1ایً فّرىیكً»ق الجیً كاژ

ُای ىعحهفی ىاٌٍغ ىغیؼیث اظالؾات، ؾنؼ اظالؾات، زاىؿَ  ُای اظیؼ در كانب ؾهيی دَُ

(. در 16: 1390ؾؼب اٌناری،) اظالؾاجی، ؿیاؿث اظالؾاجی، راُتؼد اظالؾاجی ك... ةکار رفحَ اؿث

 (.17ُياف: ) ىحؼادؼ ةا داٌف یا داٌایی اؿث 2كؿ در زاىؿَ، كاژق اظالؾاتکارةؼد ىحغا

ُای ىؿحتؼ ىٍحِی ةَ ایساد قٍاظث ىتحٍی ةؼ صلایق ُـحٍغ ك كاةم  اظالؾات ىسيّؾَ داٌـحٍی

 ُای ىعحهف ؿیاؿی، ازحياؾی، ٌؼاىی، اىٍیحی اؿث. ةؼداری در صّزق ةِؼق

 

 جضّؿ اظالؾاجی

 اکذؼ. ٌغارد كزّد ك جضّؿ اظالؾاجی زاىؿَ از ةاقغ ُيَ كتّؿ ىّرد کَ زِاٌی دكیق جؿؼیف

 از کَ اؿث جغییؼاجی صامم اظالؾاجی زاىؿَ کَ جضّؿ دارٌغ جّافق ٌکحَ ایً ةؼ پؼدازاف ٌؼؼیَ

 ٌؼیؼ افؼاد ةؼظی. اؿث کؼدق ىحضّؿ ةٍیاد از را زّاىؽ کار ظؼز اىؼكزق ك قغ قؼكع 1970 دَُ

 اٌساـ غیؼىادی کار آف ىؼدـ کَ اٌغ کؼدق جّمیف ای زاىؿَ را اظالؾاجی زاىؿَ ٌگؼی آٌحٌّیّ

 کَ اؿث ایً دارد جؿؼیف ایً کَ ىكکهی. دارد اقارق فؼٍُگ ك داٌف جّنیغ ةَ کَ دٍُغ ىی

 ٌیؼكی اظالؾات کَ گفث نیّجارد فؼاٌـّا گیؼد ژاف ىی ٌغیغق را زاىؿَ مٍؿحی ك ىادی ُای پایَ

 کَ افؽكد اك. اؿث درآىغق کاال یک قکم ةَ داٌف ك اؿث قغق اظیؼ ُای دَُ در جّنیغ امهی

 زاىؿَ در ُا فٍاكری ك اظالؾات زیؼا دٍُغ ىی كؼار ؾّاـ دؿحؼس در را داٌف پـامٍؿحی زّاىؽ

 را قاظنَ ایً اك. قکٍغ ىی را جيؼکؽیافحَ ُای گؼكق ك ؿاظحارُا ةؽرگ ركایث ك یاةغ ىی گـحؼش

 کَ ةّد ىؿحلغ ریچا ردكاف ( .(Beniger, James R.1986 داٌـث ىی ىغرف پـث زاىؿَ كیژگی

 قکم جغییؼ صاؿ در ظالكاٌَ ُای فؿانیث ك آىّزش ظغىات، پایَ ةؼ ؾهيی جيغف یک ةَ زاىؿَ

 ای رایاٌَ ُای فٍاكری كیژق ةَ ٌّیً ُای فٍاكری ٌفّذ ك پیكؼفث صامم دگؼدیـی ایً. اؿث

 پیغا اظالؾاجی زاىؿَ ٌؼؼیَ در ای كیژق اُيیث ای قتکَ زاىؿَ ىفِيّـ اظیؼ ُای ؿاؿ در .اؿث

 از یکی پارچگی یک ك پػیؼی اٌؿعاؼ جّؿؿَ، اظالؾات، کٍار در ای قتکَ ىٍعق. اؿث کؼدق

                                                           
1
--Information 

2
-Intelligence 
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 اظالؾات ؾنؼ در زاىؿَ یک ىعحهف ُای ةعف. اؿث اظالؾات فٍاكری پارادایو امهی ُای ؿحّف

 ؾنتی قتکَ ُيچّف ُای قتکَ دیگؼ ؾتارت ةَ. قٌّغ ىی ىحنم یکغیگؼ ةَ قتکَ ةـحؼ در

 (ibid) .ةاقٍغ ىی اظالؾاجی زاىؿَ پیکؼق

 
 (مراتة اطالعات )ساختار اطالعات سلسله

کَ ٍُػّز ىػّرد ارزیػاةی ك  ةاقٍغ یىُای از دقيً  اظالؾات ظاـ یا ظتؼ(: داٌـحٍیُا ) ( دادقانف

ُا پایَ، اؿاس ك اكنیً ىؼصهػَ  ىكعل ٌیـث. ایً دادق ُا آف كؿلو مضثپؼكرش كؼار ٌگؼفحَ ك 

ُؼگٌّػَ ىكػاُغق، ارجتػاط، گػؽارش،  ُا قػاىم ةاقٍغ ایً دادق اظالؾات ىی یآكر زيؽاز چؼظَ 

قایؿَ، جنّیؼ، ؾکؾ، فیهو، ٌيّدار، نّح، ؿیگٍاؿ ك ... کَ ىؼةػّط ةػَ یػک دقػيً صلیلػی یػا 

آىؼیکػا،  یػاةی ُػغؼ رٍُاىػَیػث اؿػث. )اصحيانی یا ىٍعلَ ؾيهیات ك یا یک ىّضّع صائؽ اُي

2009 ،20) 

ُػا( اؿػث.  دادقظػاـ )پؼكرش( قغق: قاىم پػؼدازش ك جنػفیَ اظالؾػات پؼدازش ) ( اظالؾاتب

گػؼدد. ىاٌٍػغ جفـػیؼ اكنیػَ  آىادق ىی كجضهیم جسؽیَىؼصهَ اظالؾات جا صغكدی زِث  ازایً پؾ

 گیؼی قغق ك... ُا ك جؼزيَ اظالؾات رق جناكیؼ، فیهو

 ةػاُوقغق: در ایً ؿعش، اظالؾػات صامػهَ از ىٍػاةؽ ىكػاةَ ك ىعحهػف  كجضهیم جسؽیَاظالؾات 

 (43، 1389، دُلاٌیآیغ. ) ةَ دؿثقغق جا یک ٌحیسَ کهی  ىلایـَ ك جؼکیب

 

 ُای اظالؾات كیژگی

ُػا  یػک ؿػؼی از كیژگی دارا ةّدف کَ درمّرجیآكری اظتار  از ىٍاةؽ زيؽ آىغق دؿث ةَاظالؾات 

گیؼی کيکی ٌعّاُغ کؼد ةهکَ ةاؾػخ  در جنيیو جٍِا ٌَظّاٍُغ ةّد در غیؼ ایً مّرت  يٍغارزق

 از: اٌغ ؾتارت ُا ایً كیژگی جؼیً ىِو اٌضؼاؼ فؼىاٌغُاف ٌیؽ ظّاُغ قغ.

 ، ىضنّالت صامهَ از اظالؾػاتیات ٌؼاىیٌيّدف ؾيه یتاٌیپكح ةِحؼ چَُؼ  ىٍؼّر ةَ :( دكثانف

ً ىـػلهَ ىـػحهؽـ یگؼدد. ا ٍاف ك مضث ىییةاقغ. دكث ىّزب اظيق یاف دكکغ جا ؿؼ صغ اىیةا

در اظالؾػات ٍػاف کارکار دقػّار یف ةـػیاز كػػا یکی. اؿثَ اظتار ىّزّد یهکم یجأییغیَ ك جضه

اؿػث. كضػاكت در  ییدكػث ُيػؼاق ةػا پاؿػعگّ یُا، ٌیاز ایساد جؿادؿ ةؼا ف ةضؼافیغایظالؿ پ

ات یػةا ظؼاصاف ؾيه یکار ٌؽدیةـ یزىٍغ ُياٍُگایاٌغیكی، ٌ ً دكث ك ىنهضثیجؿادؿ ىٍاؿب ة

ىحؿػادؿ، کاىػم ك  یؼیغ جنػّیػاةػغ. اظالؾػات، ةایف یانؿيم افؽا ٍف ك ؾکؾکجا كغرت كا اؿث

ی ىعحهػف کـػب ُػا راقً اظالؾات کَ از ىٍاةؽ ك یدُغ. ا ارائَدقيً  یاجیط ؾيهی، از ىضیؾيه

 (16، 1386ایؽدی، ) .ركد یىك ؿّءجؿتیؼ ةَ کار  یکیب جاکحیکاُف اىکاف فؼ ی، ةؼاقّد یى



 45   زاٌتَ ُيَ دفاع در اظالؾاجی اكحغارقٍاؿایی ٌلف ك کارکؼدُای 

 ؿػازىافُای اظالؾػاجی  ةّدف: ىؼجتط ةّدف ةَ ىفِّـ ؿازگاری اظالؾات ةا ٌیازىٍػغی ( ىؼجتطب

 یاةیػریؽی، ازؼا ك ارز ل، ظؼحیياً ةَ جكعیغ ىـحلیآكری ةا زيؽ یُا یازىٍغیاؿث. اظالؾات ك ٌ

 ؿػازىاف یك زػار قػغق ریؽی ظؼحغ ةؼ اكغاىات ةانلّق، یحـتَ ةاکات ىؼجتط ةاقغ. اظالؾات ىیؾيه

ُای  آكری اظالؾات ؾٍامػؼ امػهی اظتػار ك ٌیازىٍػغی ةایغ در ٍُگاـ زيؽ یًةٍاةؼا ؽ ةاقغ.کىحيؼ

 (18، 1386ایؽدی، ) را در ٌؼؼ داقث. ؿازىافاز ؿّی  قغق ارائَ

ةّدف ةَ ایً ىفِّـ اؿث کَ اظالؾات جّنیغقغق ةایغ در زىاف ٌیػاز در  ىّكؽ ةَةّدف:  ىّكؽ ( ةَپ

زىاف ىضػغكد ةػّدق ك ةـػیار  اىؼكزق ةا پیكؼفث فٍاكری، .كؼار گیؼد ؿازىافاظحیار جنيیو گیؼاف 

گیؼی  در ككث ضؼكرت زِػث جنػيیو کَ درمّرجیىِو اؿث ك ىيکً اؿث اظالؾات جّنیغقغق 

دقيً  كؿیهَ ةَ یؼیةاؾخ غافهگ ظّدٌتاقغ ؾالكق ةؼ از داؿث دادف ارزش  ىـلّنیًدر دؿحؼس 

اؿػاس اظالؾػات در ظػّؿ ؿػاىاٌَ  یَ ارجتاظکٍاف از ىغاكىث قتیقّد. ةٍاةؼایً صنّؿ اظيٌیؽ 

کٍٍغق  ار ىنػؼؼیػً در اظحکً زىاف ىيیيحؼکك در  کٍٍغق اؿث. ةَ ىنؼؼ ىّكؽ ةَاظالؾات  ارائَ

 (31، 1382، دؿ )آزادق .ؼدیكؼار گ

در دؿحؼس ةاقغ جا ةحّاٌػغ ىػّرد  ؿادگی ةَغ یةا یافحیاظتار ك اظالؾات در :یدؿحؼؿ یث( كاةهت

اظالؾػات  ٍػافکارکةاقغ.  یاةیكاةم ةاز ؿادگی ةَغ یاظالؾات ةا در اكنّیث اكؿؼد. یاؿحفادق كؼار گ

اظالؾػات را ةحػّاف ارؿػاؿ،  کػَ ایًداقػحَ كتػم از  یكادر ةاقٍغ جا ةَ اظالؾات دؿحؼؿػ یـحیةا

ك ُػػو اظالؾػػات ٍػػاف کارکُػػو  اكنّیػػث دكـ؛ٌيػػّد.  كجضهیم جسؽیػػَا یػػپػػؼدازش، اؿػػحفادق ك 

اكنّیث ارةؼد اظالؾات داقحَ ةاقٍغ. کك  یاةیدؿح ىٍؼّر ةَىٍاؿب  یغ دؿحؼؿیکٍٍغگاف ةا ىنؼؼ

ً ؿازگار ةػا کؿعش ىي ًیجؼً ییپاكَ در یغ ُيیةا ك ىؼاكتث ییاظالؾات، قٍاؿا ىضنّالت ؿّـ؛

ىذػاؿ  ی)ةػؼا اؿػثانؿادق  ازىٍغ صفاػث فّؽیاظالؾات ٌ یةٍغی قّد. ىحلاةالً ةؼظ صفاػث، ظتلَ

، ُؼصاؿ ةػَ(. ةػؼداردرا در  یَ داٌػف ىعيلٍػکػ یلیا صلایصـاس ك  یُا صفاػث ىٍاةؽ ك ركش

 یاجیيهؾ یكاصغُاؽ ٌيّدق جا یاظالؾات پؼُ ازصغ ةیفةٍغی  غ از ظتلَیةااظالؾات ٍٍغگاف کغیجّن

، 1389دُلػاٌی، ) .ٍف قػٌّغکف كغرت كایىٍغ قغق ك ةاؾخ افؽا ةِؼق ىّكؽ ةَةحّاٌٍغ از اظالؾات 

3) 

 

 ؿعّح ىعحهف اظالؾات
ك  یکی، اظالؾػات در ؿػعش جػاکحیةػؼ ؿػَ ؿػعش اظالؾػات در ؿػعش راُتػؼد یاظالؾات ىتحٍ

 .اؿث یاجیاظالؾات در ؿعش ؾيه

، یاةؿػاد ىعحهػف ٌؼػاى یک کكػّر، دارایػ یراُتؼد کهامّالً : یاظالؾات در ؿعش راُتؼدانف( 
گػؼ، یاؿػث جػا اُػغاؼ د یحػیٍَ ةضخ راُتؼد، ىـائم اىٍیك... اؿث. اؿاؿاً زى ی، اكحنادیاؿیؿ
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ىػؤدؼ  یةَ ٌضّ جّاف یىً اىؼ ىؿعّؼ اؿث کَ چگٌَّ ی، جٍِا ةَ ایجّزَ ظؼاصاف راُتؼد کَ ایً
ةػَ  یاؿػحفادق کػؼد. پػؾ ةػؼا ىّردٌؼؼ یاؿیم اُغاؼ ؿیجضن یىكعل، ةؼا یاز ىٍاةؽ ٌؼاى

ار اُػغاؼ یػاز اةؽارُػا ك كؿػایم در اظح یدؿث آكردف جفّؽ ةؼ دقيً، الزـ اؿث ىسيّؾَ کاىه
پّقػف دُػغ.  جّاٌػغ ىیً اةؽارُػا را یػاز ا یك ظتؼگیؼی، گفحار یؼٌغ کَ آگاُیكؼار گ یراُتؼد

ً اةػؽار، ٌلػاط یػا كؿػیهَ ةَهَ، الزـ اؿث کػَ یكؿ ًیجؼ ىٍاؿبً ك یاٌحعاب ةِحؼ یً، ةؼایةٍاةؼا
ةػَ  دقػيًىنّف ىاٌغف از صيهَ  یٍَ را ةؼایکؼدف ظّد، زى یضؿف دقيً را قٍاظث ك ةا كّ

 (39، 1389، دُلاٌی) .ٌيّدفؼاُو  یکيک امم ةازدارٌغگ
 

 یاجیدر ؿعش ؾيه ( اظالؾاتب

ىـػحلؼ در  جؼ ییًپػاؿػعّح  ىـلّنیًك  یاجیؿعش ؾيه ىـلّنیً، اظالؾات ةَ یاجیدر ؿعش ؾيه

غات دقػيً یػظػّد در ىلاةػم اٌػّاع جِغ یؼكُػایکَ از ٌ دُغ ً اىکاف را ىییا یاجیىٍاظق ؾيه

ات یػغ. ؾالكق ةؼ آف ةا کـػب اظتػار ك اظالؾػات الزـ، ىضػم اؿػحلؼار ك ٌػّع ؾيهیىضافؼث ٌيا

ك  ُػا ثیكاةه یً ؿػعش، ةػؼ ركیػ. اظالؾػات در اقػّد یىكاكؽ  یؽ ىّرد قٍاؿاییآٌاف ٌ یاصحيان

 (43 :1390، یقدك )ظادـ .جيؼکؽ دارد یك یالت دقيً ك اؿحؿغاد جِازيیجيا

 

 راُکٍكیاظالؾات در ؿعش 

ةؼ آف،  یَ ىتحٍکقّد  ىی یاظتار ك اظالؾاج ىؤدؼك اٌحكار  كجضهیم جسؽیَاظالؾات راُّردی قاىم 

ریؽی،  ظؼح یٌتؼد ةؼافؼىاٌغُاف مضٍَ . قّد یاجعاذ ى یدر ؿؼجاؿؼ ؿاظحار فؼىاٌغُ یياجیجني

از  یاز ةػَ اٌػّاع ىعحهفػیػٌتػؼد، ٌ یُا ا از مػضٍَیػىكػعل ك گّ یؼیجنّ ارائَؼكُا، یث ٌیُغا

ُػا ك  يات، ظؼحیً اظالؾػات، ةحّاٌٍػغ ةػا اٌحلػاؿ جنػيیػم ایػك جضه یاظالؾات دارٌغ جا ةا ةؼرؿ

 اظتػارغ. م کٍٍػی، جفکػؼات ظػّد را از كػّق ةػَ فؿػم جتػغیاجیػُا ظّد ةَ فؼىاٌغُاف ؾيه فؼىاف

، یی( ك قٍاؿػایاظالؾات اٌـاٌ) ی، زاؿّؿییك ُّا یٍیقاىم ىؼاكتث زى ُایی از ركش راُّردی

، ضػغاظالؾات، یؼیا اظالؾػات جنػّیػ یگٍانیؿػ)ىاٌٍػغ اظالؾػات  یاٌّاع گٌّاگّف اظالؾات فٍ

. گػؼدد اؿحضناؿ ىی (غ در قبیا دی یاب ُغؼم یاز كؿا آىغق دؿث ةَ یصـ یُا ، دادقییةاززّ

 (.1382:40،دؿ آزادق)

 

 اكحغار اظالؾاجی

ةيذاةَ ای یک كغرت كاٌٌّی ىفؼكض  ِااكحغار یک كغرت كاٌٌّی كظتیؿی جهلی ىی گؼدد، ؿازىاٌ

داٌـحَ قغق از یک كغرت ىؿيّنی ىحيایؽ ىی گؼدد. اكحغار ةؼای ىّزّدقغف كىّزّدیث یافحً 
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كغرجی ةایغ كاٌٌّی جهلی  چٍیً ؿازىاف ةَ یک ؿازىاف کَ كغرت ُؼىی دارد ٌیازىٍغ اؿث ك

گؼدد كاٌٌّی ةّدف ایً كغرت ىی جّاٌغ ىتٍی ةؼ جلغیؾ درمّرت ىػُتی ةّدف یا صلّؽ ظتیؿی 

اؿحّار ةاقغ. افؼاد کَ در ایً راةعَ كغرجی قؼکث دارٌغ در ىّرد پػیؼش ةغكف كیغ كقؼط آف 

 گهی، ىارؾ ف،اغنا )رصیقكرؾایث كّاٌیً ةَ اداىَ ایً كغرت كجغاكـ ؿهعَ آف کيک ىی کٍغ.

جتییً ىی گؼدد ك زاىؿَ  اظالؾاجی زاىؿَاىا در ایً زـحار اكحغار در ارجتاط ةا  (.1384،30

 کارةؼد ةَ ؾيیلی كاةـحگی ظغىات ك کاال اٌّاع جّنیغ ةؼای کَ اؿث ای زاىؿَاظالؾاجی 

 ةا جؿاىم ركٌغ در ك ةّدق ةؼظّردار ظامی كیژگیِای از زاىؿَ ایً. دارد اظالؾاجی فٍاكریِای

 ك دُغ ىی كؼار ظارزی ك داظهی ؿعش در ىهی صاکيیث ركی پیف را زغیغی قؼایط صاکيیث

 ؿٍحی ىفِّـ در صاکيیث اظالؾاجی زاىؿَ ػِّر فؼایٍغ ةَ جّزَ ةا نػا .پؼدازد ىی اف جضغیغ ةَ

 دیگؼ ُاصاکيیثك  کٍغ ىی پیغا صلّكی ك مّری اؿاؿا ىؿٍایی ظارزی ك داظهی اةؿاد در آف

-جنيیو زِاف فؼٍُگی ك اكحنادی ك ؿیاؿی جضّالت ىـیؼ ظالؼ ةؼ ةؼاصحی جّاٌـث ٌعّاٍُغ

. ایً جّاٌيٍغی ةؼای کكّرُا ركیکؼدی را انلا ىی ٌيایغ کَ ةَ آف اكحغار اظالؾاجی کٍٍغ گیؼی

 :فؼىایٍغ ىیىلاـ ىؿؼو رُتؼی ك فؼىاٌغُی ىؿؽز کم كّا پیؼاىّف اكحغار اظالؾاجی ىی گّیٍغ. 

اؿحّار اؿػث: اكؿ دػؼكت ك  پایَ ؿَکَ اىؼكز ٌفّذ ك اكحغار ؿیاؿی در دٌیا ركی  ةگّییواگؼ  كاكؿاً»

ظتػؼی ك  ُػای جّاٌائیىیف كعؿػاً ّ؛ ؿػفٍّاكراٌػَؾهيػی ك  ُای جّاٌائیاىکاٌات پّنی ك ىانی؛ دكـ 

 ( 21/12/1369www.khamenei.ir)« ظتؼی اؿث. ی ؿهعَ

 :فؼىایٍغ ىیُو  انـالـ ؾهیَصضؼت ؾهی 

 «َِیمَ ؾَهَیسِغقُ مینَو  كَزَغَقُ ماؿَ ةَِِ، كىًَ اَنؿِهوُ ؿُهعافٌ، ىًَ»

 ةَ دؿثجّاٌغ جضکو کٍغ ك ُؼ کؾ کَ  ةَ چٍگ آكرد، ىی آف رایؿٍی ؾهو اكحغار اؿث ك ُؼکؾ 

 ٌیاكرد ةؼ اك غهتَ ظّاٍُغ داقث.

 

 كجضهیم جسؽیَ

ىحغیؼُای دفاع فؼٍُگی، دفاع ٌؼاىی، ةغیِی اؿث اكحغار اظالؾاجی در زيِّری اؿالىی ایؼاف ةا 

ُای فکؼی ىحؿغدی دارد. اكحنادی ؿٍسیغق ىی قّد. در ایً دیغگاق زىیٍَ دفاع ؿیاؿی، دفاع

 دیغگاق اىاـ ظيیٍی )رق( ىی ةاقغ ،غانب زىیٍَ ُای فکؼی در ایً زـحار 
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 رق() ظيیٍیاز ٌگاق اىاـ  زاٌتَ ُيَدفاع 

 ره() ینیخماز نگاه امام  جانبه همه(: دفاع 1) جدول

 توضیحات   عناوین ردیف

دفاع 1
 

ی
فؼٍُگ

 
گفث کَ فؼٍُگ ك ىضاىیً كاةـحَ ةَ آف، زؽء  جّاف یىرق(، ) یٍیظي اىاـ یگؼا اٌـافةا جّزَ ةَ ركیکؼد 

از ایً ىٍتؽ  یؼیگ ةِؼق(. ةَ گياف كی، 236 ػ 237: 6 ج: 1378، ٌّر فَیمضراُتؼد دفاؾی ایكاف اؿث )
 جّاف یىایً ىّرد  كغرت ةؼای دفؽ جِغیغ ك افؽایف اىٍیث، ٌیازىٍغ نّازـ ك قؼایط ظامی اؿث. در یافؽار ٌؼـ

« فؼٍُگی یىغار كّـپؼُیؽ از »، «ك ؿازكکارُای فؼٍُگ اؿالـ ُا اـیپضؼكرت ُياٍُگی ةا »ةَ ٌکاجی ىاٌٍغ 
ظّاُغ « ظّدةاكری فؼٍُگی»ك « ُّیث»( اقارق کؼد، کَ ةاؾخ جلّیث 283 ػ 284: 6 ج، 1378، ٌّر فَیمض)

ؾؼمَ دفاع، از  ُای فؼٍُگی در از ىؤنفَ یؼیگ ةِؼق(. در ؿعش ىهی انگّی 155: 8 ج، 1378،ٌّر فَیمضقغ )
، ٌّر فَیمض« )ضؼكرت جضلق اؿحلالؿ فؼٍُگی»از  جّاف یى؛ کَ ةؼای ٌيٌَّ کٍغ یىامّؿ ظامی پیؼكی 

؛ ؿعً گفث. ایً ٌّع ٌگؼش دفاؾی در ؿعش فؼاىهی ٌیؽ ةا (194: 21 كج 110: 17 ج ك 234: 14 ج، 1378
: 15 ج، 1378، ٌّر فَیمض« )ىـحضؿفاف زِاف ةؼای پػیؼش اؿالـ دؾّت از»رٍُيّدُای ظامی ىاٌٍغ 

ىأىّریث ؾهيا ك اٌغیكيٍغاف در ؿؼاؿؼ زِاف ةاُغؼ جضؼیک زّاىؽ ةؼای ىلاةهَ ةا اؿحیالظهتی »( ك 158
 .گؼدد یى( ُيؼاق 102: 19 ج، 1378، ٌّر فَیمض« )زِاٌی

دفاع 2
 

ی
ناد

اكح
 

 ىضّرُایی دفاؾی، ؿیاؿث ةؼ ٌاػؼ ُای ُغؼ پیكتؼد ىـیؼ در اكحنادی ىٍاةؽ ةـیر چارچّب ىهی، ؿعش در
 222: 11 ج ك 63 ػ 64: 10 ج ،1378 ٌّر، مضیفَ) «ؿیاؿی اؿحلالؿ ةؼ ای ىلغىَ اكحنادی اؿحلالؿ» ىاٌٍغ

 اكحنادی ىٍاةؽ چپاكؿ ی درزىیٍَ اؿحکتاری ُای كغرت جؼفٍغُای ةا ىلاةهَ ضؼكرت» ك( 169 ػ 175: 17 ج ك
 زِاف صّزق در ىؿٍا ایً. گیؼد ةؼىی در را( 33 ػ 34: 16 كج 152 ػ 153: 14 ج ،1378 ٌّر، مضیفَ) «کكّر
 در اؿحکتار اكحنادی ُای جّظلَ افكای ةؼای صر ىاٌٍغ اؿالىی ازحياع از گیؼی ةِؼق» ىاٌٍغ ىّاردی ةَ اؿالـ
 ُایی قاظل ةَ ٌیؽ ىـحضؿفاف ك ىضؼكىاف زِاف ؾؼمَ در ك( 156: 1 ج ،1378 ٌّر، مضیفَ) «اؿالـ زِاف
 «اكحنادی ظّدکفایی ةَ صنّؿ اىکاف ی درزىیٍَ ىـحضؿفاف زِاف در ظّدةاكری جؿيیو ك جؼكیر» ىاٌٍغ

 .دارد اقارق( 193 ػ 195: 14 ج ،1378 ٌّر، مضیفَ)

3 

ی
دفاع ؿیاؿ

 

 ك جِغیغ دفؽ ضؼیب ةاالجؼیً جضلق زِث در زاىؿَ ؿیاؿی ٌِادُای کارکؼد ةَ ؿیاؿی، اىّر صیعَ در دفاع
 در امهی ىاٌؽ فلیَ كالیث» ىاٌٍغ امّنی( اؿالىی ایؼاف) ىهی ؿعش در ىتضخ ایً. قّد ىی اظالؽ زایی اىٍیث

 گؼایی، ىؼدـ» ك( 18:134 كج 138: 17 كج 218: 13 ج ،1378 ٌّر، مضیفَ) «جِغیغ ك آؿیب ٌّع ُؼ ةؼاةؼ
 داىٍَ ایٍکَ ىِو ٌکحَ. گیؼد ةؼىی در را( 16:8 ج ك 98: 9 ج ،1378 ٌّر، مضیفَ) «دقيٍاف ةا ىلاةهَ ضاىً

 ك اؿث قغق کكیغق ٌیؽ ظارزی گػاری ؿیاؿث فضای ةَ دفاع، صّزق در ؿیاؿی ىٍاةؽ از گیؼی ةِؼق ٌّع ایً
 «ةیگاٌگاف ةا راةعَ در ؿیاؿث ةٍیاف ؾٍّاف ةَ آزادی، ك اؿحلالؿ صفغ ةَ کاىم پایتٍغی» ىاٌٍغ ىتاصذی

 آٌاف دكری ىیؽاف اؿاس ةؼ ىـهياف غؼةی کكّرُای ةا راةعَ ةؼكؼاری» ك( 237: 20 ج ،1378 ٌّر، مضیفَ)
 را( 234: 19 كج 35: 11 ج ،1378 ٌّر، مضیفَ) «ؾغانث پػیؼش ك ایؼاف ةؼ ؿهعَ اؾياؿ از پؼُیؽ جؿغی، از

 اؿالـ زِاف ىیاف ىكعنی فامم ظعّط جتییً» درمغد ؿیاؿی دفاع فؼاىهی، ؿعش در. دُغ ىی كؼار ىغٌؼؼ
 ضؼكرت» یا ك( 233: 20 ج ،1378 ٌّر، مضیفَ) «اؿث زِاف ةؽرگ ُای كغرت ىؼز از ظّد فامهَ رؿاٌغف ك

 «غؼب ك قؼؽ ةؼاةؼ در ىلاكىث ُای ُـحَ ةا ُيؼاق اؿالـ زِاف ةـیسیاف جّؿط اؿالىی ةؽرگ صکّىث ایساد
 ىهی كیاـ» ىاٌٍغ راُکارُایی ةَ جّاف ىی ظنّص ُيیً در. قّد ىی جسّیؽ( 53: 21 ج ،1378 ٌّر، مضیفَ)

 ك ىضؼكىاف زِاٌی زتَِ» کَ کؼد جّزَ ،(30: 16 ج ،1378 ٌّر، مضیفَ) «ةؽرگ ُای كغرت ةؼاةؼ در
 .اؿث آف امهی ىعاظب «ىـحضؿفاف

4 

ی
دفاع ٌؼاى

 

 ىعهّب دفاؾی ػ اىٍیحی انگّی مؼیش ك ىـحلیو ظّر ةَ کَ( رق) ظيیٍی اىاـ گؼایاٌَ ٌؼاىی جسّیؽُای داىٍَ
 ىهی، ؿعش در ٌؼاىی دفاع. اؿث جفکیک كاةم گٌّاگٌّی ؿعّح در پیكیً ىّارد ىاٌٍغ گیؼد، ةؼىی در را ایكاف

 دفاؾی آىادگی ةا ُيؼاق اؿالىی کكّر از دفاع درمضٍَ زاىؿَ اككار جياىی صضّر ضؼكرت» ىاٌٍغ امّنی از
 امم ةَ ظاص اُحياـ» ،(165: 13 ج ك 44: 12 كج 244 ػ 245: 11 ج ،1378 ٌّر، مضیفَ) «الزـ

: 19 كج 60: 13 كج 44 ػ 46: 12 ج ،1378 ٌّر، مضیفَ) «دقيً ركاٌی ؿالح ظهؽ زِث در ةازدارٌغگی
 در ةـیر جكکیم ضؼكرت» ىاٌٍغ ىّاردی ٌیؽ اؿالـ زِاف ةَ ظعاب ك فؼاىهی ؿعش در. کٍغ ىی پیؼكی( 104
 ٌیؽ ىـحضؿفاف زِاٌی زتَِ ظنّص در ك قغق ىعؼح( 53: 21 ج ،1378 ٌّر، مضیفَ) «اؿالـ زِاف ؿعش

 ،1378 ٌّر، مضیفَ) «زّاىؽ ىیاف آفؼیٍی زٍگ ی درزىیٍَ ُا اةؼكغرت ةَ ٌـتث ُّقیاری» ىاٌٍغ امّنی ةَ
 .دارد جّزَ( 53: 13 ج
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 جانبه همهاقتدار اطالعاتی در دفاع 

 اٌغ دادقاظالؾاجی ك ػّاُؼ آف ارائَ  زاىؿَىحؿغدی از  ُای كیژگی، رؿاٌی اظالعؾهو  ٌؼؼاف ماصب
 از: اٌغ ؾتارتُا  آف جؼیً ىِوکَ 

ىؿيّنی  ُای كاكؿیثانف( كیژگی فٍاكراٌَ: ُيگؼایی ك پیٌّغ ىیاف رایاٌَ ك ىعاةؼات، اىؼكزق از 
ُای زٌغگی ٌيایاف قغق اؿث.  ٌّیً اؿث کَ در ُيَ جؼزياف ُای ازحياعزٌغگی در جياىی 

 ُای ٌؼاـكاكؽ در زِاف پیكؼفحَ اىؼكز، ةَ  ُای صّزقدر ةعف اؾؼيی از  گیؼی جنيیوٌؼاـ 
( كیژگی 61: 1376جّاٌيٍغ كاةـحَ اؿث. )اؿؿغی،  افؽارُای ٌؼـپیچیغق فٍاكری اظالؾات ك 

اظالؾاجی اؿث اىا قؼط کافی ٌیـث. ةؼ اؿاس ایً كیژگی،  زاىؿَ، قؼط الزـ ةؼای فٍاكراٌَ
کؼدق اؿث. ایً كیژگی دارای  اظالؾاجی در ادؼ جّؿؿَ قحاةاف فٍاكری اظالؾات ػِّر زاىؿَ

اؿث کَ ٌؼاىی فؼاگیؼ، زاىؽ ك  ُا رؿاٌَچٍغیً ظنینَ ةّدق ك ٌعـحیً ظنینَ آف، جكکیم 
 فٍاكریصیات ةكؼی اؿث ك ایً ظّد جؼکیتی از  ق ك ىـهط ةؼگـحؼدق را ةَ ُيؼاق آكرد

 اظالؾاجی، رایاٌَ، دكرٌگار، چاپگؼ، كیغئّ، ىاُّارق، جهّیؽیّف ك زؽ آف اؿث.
دكىیً ظنینَ كیژگی فٍاكراٌَ، دكؿّیَ ةّدف آف اؿث کَ ىعاظب را از كضؿیحی ىٍفؿم 

. رقغ اٌغیكَ، پیغایف صق دُغ ىیمّرت ىؤدؼ در فؼایٍغ ارجتاط قؼکث  ك ةَ کٍغ ىیظارزی 
ازحياؾی، از آدار  ُای زىیٍَاػِارٌؼؼ ك صق رأی درٌحیسَ جيؼیً ةؼظّرد فؿاؿ ك ىـلّالٌَ در 

 )ُياف(ارجتاط دكؿّیَ اؿث کَ ٌحایر ؿیاؿی ك فؼٍُگی ةَ دٌتاؿ دارد. 
ك زا، ةا ُؼکؾ  اؿث. یؿٍی ارجتاط ازُؼ پػیؼی جتغیمؿّىیً ظنینَ كیژگی فٍاكراٌَ، پّیایی ك 

ةَ ایً ىؿٍاؿث کَ  پػیؼی جتغیماؿث کَ ٌيٌَّ آف ٌیؽ جهفً ُيؼاق اؿث.  پػیؼ اىکافدرُؼصاؿ 
قيّؿ  را از مّرجی ةَ مّرجی دیگؼ جتغیم کؼد؛ ك درٌِایث زِاف ُا پیاـ جّاف ىیراصحی  اىؼكزق ةَ
جغریر  ةَ ُا قتکَجؼیً ظنّمیات كؿایم ارجتاظی ٌّیً اؿث؛ ةَ ایً ىؿٍی کَ  ىِو ةّدف، از

اظالؾاجی  ُای فٍاكریٌّردٌغ.  ك ىؼزُای ؿیاؿی را درىی دٍُغ ىیؿؼاؿؼ ؿیارق زىیً را پّقف 
مّرت ظّدکار  کَ ظؼاصی ك ؿاظث کاال ةا ةِحؼیً کیفیث ك کيحؼیً زىاف ةَ دٍُغ ىیاىکاف 

چٍغ راصحی ةحّاف ةا ظط جّنیغ كاصغی،  گؼدد کَ ةَ پػیؼ اٌؿعاؼاٌساـ پػیؼد ك ظط جّنیغ چٍاف 
 (40: 1388ٌّع کاال جّنیغ کؼد. )ٌكاط، 

ك ارجتاظات انکحؼكٌیکی زٌغگی  ای قتکَازحياؾی: زاىؿَ اظالؾاجی ؿاظحار زاىؿَ  ب( كیژگی
در پؼدازش، ٌگِغاری  کٍٍغق ظیؼقازحياؾی را در ىؿؼض جضّالت ؾؼیو كؼار دادق اؿث. پیكؼفث 

جياـ زكایای زٌغگی ازحياؾی اٌساىیغق  درك اٌحلاؿ اظالؾات دركاكؽ ةَ کارةؼد فٍاكری اظالؾاجی 
پؼدازش ك ٌگِغاری اظالؾات ىّزب قغق اؿث جا گـحؼق  ُای فٍاكریاؿث. ُيچٍیً ارزاٌی 

، ركاةط کار جلـیو( اززيهَ اقحغاؿ، 36: 1388، اٌناری ؾؼب) ُا در اةؿاد زِاٌی كؿؿث یاةغ. آف
غم اظالؾاجی ةَ كزَ غانب در ىیاف ظاٌّادگی، كیؽای انکحؼكٌیکی ك ... . ةؼای ىذاؿ، ككحی ىكا
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. زاىؿَ یاةیو ىی. ىا ةَ یک زاىؿَ اظالؾاجی دؿث قٌّغ ىیزاىؿَ جتغیم  ىكاغم ىّزّد در
ك  ركد ىیك درٌحیسَ ىكاغهی از ىیاف  کٍغ ىیکار را ىعؼح  اظالؾاجی ٌّع زغیغی از جلـیو

جأدیؼ آزادی جغكیً اظالؾات، قاىم  . جضّؿ ازحياؾی ىتحٍی ةؼآیغ ىیىكاغم زغیغی پغیغ 
ىتادنَ اظالؾات اؿث کَ در آف ایساد قتکَ اظالؾات ك ارجتاظات انکحؼكٌیکی  كاٌّف صاکو ةؼ

 ةَ جسغد صیات ظاٌّادق ك زاىؿَ ىٍسؼ قّد. جّاٌغ ىی
ىسغد ككؼ ىضکّـ ك  گیؼی قکمزاىؿَ انکحؼكٌیکی ةَ  دارای فلؼ اظالؾاجی در اٌؽكای ككؼ
ك ٌادیغق گؼفحً صلّؽ ایً  قٌّغ ىیؿط کارفؼىایاف اؿحذيار زاىؿَ اظالؾاجی کَ جّ ضؿیف در

یکی از ىحفکؼاف 1«ىاؿّدا. »ٌيایغ ىیدیگؼ ةَ قکم زغیغی ةؼكز  ككؼ در اٌؿلاد كؼاردادُا، ةار
کَ در آف ىضّر امهی  پؼدازد ىیةَ ظؼح زاىؿَ اظالؾاجی  1985زاىؿَ اظالؾاجی، در ؿاؿ 

اكحناد ایً زاىؿَ ؿؼىایَ اظالؾات ك  ك در کٍغ ىیتَ ىادی غه ُای ارزشاظالؾاجی ةؼ  ُای ارزش
 (25: 1376 ةِكحی،) .یاةغ ىیؿؼىایَ ىّاد ةؼجؼی  داٌف فٍی ةؼ

ىتاصخ اظالؾات اؿث  جؼیً ىِوزاىؿَ اظالؾاجی، اظالؾات اكحنادی از  ج( كیژگی اكحنادی: در
گفث اىؼكزق  جّاف ىیای کَ  گٌَّ . ةَقّد ىیاةؿاد اكحناد در زِاف اىؼكز ىضـّب  جؼیً ىِوك از 

ىعاةؼاجی  ُای ؿاىاٌَگؼفحً از كغرت رایاٌَ ك  در ةازارُای زِاٌی، اداىَ فؿانیث ةغكف ىغد
 (1380:40ىضـٍی، ) ٌیـث. پػیؼ اىکاف

اكحناد ىتحٍی ةؼ اظالؾات دركاكؽ ٌّؾی اكحناد ظغىاجی اؿث کَ ةا اكحناد کكاكرزی ك مٍؿحی 
ی جّنیغی ُـحٍغ، جفاكت اؿاؿی دارد. ركیکؼد اكحنادی ةَ ٌلف ركزافؽكف کَ در زىؼق اكحنادُا

ٌّآكری ك ركاةث اقارق دارد. انتحَ  ی درزىیٍَكیژق  فؼآیٍغ جّنیغ، جّزیؽ ك ىنؼؼ، ةَ اظالؾات در
ایً زّاىؽ، اظالؾات  . درکٍغ ىیجازق ُياٍُگ  ُای صّزقؿاظحار اكحنادی، ٌاگؽیؼ، ظّد را ةا 

ةؼای افؽایف کارایی ظّد، ةؼ  ُا ؿازىاف( 42: 1388. )ٌكاط، گؼدد ىیلی ىٍتؿی اكحنادی جه
جلّیث گؼدد، ىّكؿیث اكحنادی ك  ُا ٌّآكریجا  كرزٌغ ىیاؿحفادق ةیكحؼ از اظالؾات جأکیغ 

 ُا ةِتّد یاةغ ك ؿتب ارجلای کیفیث اةؽارُا ك ظغىات قّد. آف ظهتاٌَ ركاةث
د( كیژگی ؿیاؿی: جيؼکؽ كغرت، ٌفّذ ؿیاؿی ك جضّالت ازحياؾی ٌاقی از اظالؾات، دنیم 

اظالؾاجی اؿث کَ ؿتب جغییؼات ةٍیادیً ؿیاؿی از  كعب یکآقکاری ةؼ ىؽایا ك ىٍافؽ ایساد 
 ازٌؼؼُيگاٌی را  ُای رؿاٌَاؿث. اگؼ پعف آظؼیً ركیغادُا از ظؼیق  ظؼیق پّقف ظتؼی

ةٍگؼیو، پیاىغ آف، جتغیم زاىؿَ زِاٌی ةَ دك گؼكق « غٍای اظالؾاجی»ك « اظالؾاجی فلؼ»
زيؿی از یکـّ ك قيار كهیهی از کكّرُای ةؼجؼ ك  ُای رؿاٌَك  کٍٍغق ىنؼؼىعاظتاف ىٍفؿم، 

ٌیؽ افؼاد ؿؼآىغ کكّرُا ك جّنیغکٍٍغگاف فؿاؿ ك کارةؼاف اظالؾات انکحؼكٌیکی، از ؿّی دیگؼ 
 اف()ُيةّد.  ظّاُغ

                                                           
1-Masuda 
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كرؿّـ  فؼٍُگی ك آداب ُای ارزش( كیژگی فؼٍُگی: ػِّر زاىؿَ اظالؾاجی، جضّؿ ؾيیلی در ػُ
صاؿ، ةا  ُا درؾیً ةَ كزّد آكردق ك ةازیاةی ك جكعیل ُّیث آف ُا ُّیثك اكّاـ ك  ُا ىهث

انکحؼكٌیکی ىحفاكجی  ُای فؼٍُگىّازَ قغق اؿث ك ىا اىؼكزق قاُغ ػِّر  ای جازق ُای دقّاری
( ةٍاةؼایً آٌچَ ُيؽىاف ةا پیغایف ك جّؿؿَ زّاىؽ اظالؾاجی در دٌیا Martin,1995:6ُـحیو. )ٌیؽ 

قغق، جضيم ك ىغارای فؼٍُگی اؿث کَ ٌاقی از قٍاظث ةیكحؼ اؿث. ةـیاری از ٌاػؼاف  ىعؼح
جضّؿ در  ُای ٌكاٌَگؼایف کَ ٌاقی از قٍاظث ةیكحؼ اؿث. ةـیاری از ٌاػؼاف گؼایف ةَ دیغف 

فؼٍُگی ةَ دٌتاؿ پیكؼفث زاىؿَ اظالؾاجی رادارٌغ، اگؼچَ ةایغ ظاظؼٌكاف کؼد کَ  ُای ارزش
پیكؼفحَ دارٌغ ك صحی فؼٍُگ  ُای فٍاكریىحفاكجی در ةؼاةؼ صضّر  ُای كاکٍفزّاىؽ ىعحهف 

صلیلث آٌچَ در صاؿ ككّع  زِاٌی انکحؼكٌیکی ىـحؿغ پػیؼش جأدیؼات ىضهی ك ىهی اؿث. در
امعالح فؼٍُگ ٌّپایی کَ جضّؿ ك جغییؼ  اؿث، ٌَ ةَ ُا فؼٍُگحؼدق اؿث، جّؿؿَ ك جؿاىم گـ

، ُا كیژگیاظالؾاجی ةا ایً  زاىؿَاؿاؿی قیّق زٌغگی را در ؿؼاؿؼ زِاف ةَ دٌتاؿ داقحَ ةاقغ. 
 (26: 1376، ةِكحیىفاُیو ازحياؾی اززيهَ زٍگ گػاقحَ اؿث. ) جأدیؼ قگؼفی ةؼ

 ةؼ اؿاس ىتاٌی ٌؼؼی ك پٍم ظتؼگی زاٌتَ ٌلف اكحغار اظالؾاجی در دفاع ُيَ ؿازی قاظل(: 2) زغكؿ

اقتدار
 

ی
العات

اط
 

ی
فؼٍُگ

- 
ی

ازحياؾ
 

 ؾيیق جضّالت ةا ىٍعتق اظالؾاجی فؼٍُگ ایساد

 كرؿّـ آداب ك فؼٍُگی ُای ارزش در ایسادقغق

 ُا ُّیث ك اكّاـ ك ُا ىهث

دفاع
 

همه
 

جانبه
 

ی
فؼٍُگ

- 
ی

ازحياؾ
 ؿازكکارُای ك ُا پیاـ ةا ُياٍُگی ضؼكرت 

 اؿالـ فؼٍُگ

 فؼٍُگی ىغاری كّـ از پؼُیؽ

 «فؼٍُگی ظّدةاكری» ك «ُّیث» جلّیث

 فؼٍُگی اؿحلالؿ جضلق ضؼكرت

ی
ناد

اكح
 ظهتاٌَ ركاةث ك ىحٍاؿب اكحنادی ىّكؿیث ایساد 

 اكحنادی اظالؾات کـب ةا زِاٌی ةازارُای

 ركز ةَ

ی
ناد

اكح
 

 ؿیاؿی اؿحلالؿ ةؼ ای ىلغىَ اكحنادی اؿحلالؿ

 اؿحکتاری ُای كغرت جؼفٍغُای ةا ىلاةهَ ضؼكرت

 کكّر اكحنادی ىٍاةؽ چپاكؿ زىیٍَ در

 ظّدکفایی ةَ صنّؿ ك ظّدةاكری جؿيیو ك جؼكیر

 اكحنادی

ی
ؿیاؿ

 ةؼ جيؼکؽ ةا زِاٌی ظتؼی جفـیؼ ك پّقف 

 دكنث کارگیؼی ةَ ظؼیق از ؿیاؿی ٌفّذ كغرت،

 ظّداجکا ك ةّىی زِاٌی انکحؼكٌیکی

ی
ؿیاؿ

 

 ك آؿیب ٌّع ُؼ ةؼاةؼ در امهی ىاٌؽ فلیَ كالیث

 جِغیغ

 دقيٍاف ةا ىلاةهَ ضاىً گؼایی، ىؼدـ

 آزادی، ك اؿحلالؿ صفغ ةَ کاىم پایتٍغی

 ةیگاٌگاف ةا راةعَ در ؿیاؿث ةٍیاف ؾٍّاف ةَ

 ةؼ ىـهياف غؼةی کكّرُای ةا راةعَ ةؼكؼاری

 از پؼُیؽ ك جؿغی از آٌاف دكری ىیؽاف اؿاس

 ؾغانث پػیؼش ُيچٍیً ك ایؼاف ةؼ ؿهعَ اؾياؿ

 زِاٌی

 اؿالىی ةؽرگ ٌؼاـ ك صکّىث ایساد ضؼكرت

 جكکیم ك ةؽرگ ُای كغرت ةؼاةؼ در ىهی كیاـ

 ىـحضؿفاف ك ىضؼكىاف زِاٌی زتَِ
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فٍاكراٌَ
 

 جكکیم ةا دكؿّیَ ارجتاط ك پػیؼی جتغیم پّیایی،

 فٍاكری از جؼکیتی کارگیؼی ةَ ةا ةّىی ُای رؿاٌَ

 ارجتاظات ك اظالؾاجی ُای قتکَ ك اظالؾات

 ك ٌگِغاری پؼدازش، ركیکؼد ةا ةّىی انکحؼكٌیکی

 زكایا جياـ در اظالؾات اٌحلاؿ

ی
ٌؼاى

 

 دفاع درمضٍَ زاىؿَ اككار جياىی صضّر ضؼكرت

 الزـ دفاؾی آىادگی ةا ُيؼاق اؿالىی کكّر از

 ؿالح ةؼاةؼ در ةازدارٌغگی امم ةَ ظاص اُحياـ

 دقيٍاف ركاٌی

 اؿالـ زِاف ؿعش در ةـیر جكکیم ضؼكرت

 در ُا اةؼكغرت آفؼیٍی زٍگ ةَ ٌـتث ُّقیاری

 زّاىؽ ىیاف

 
از ٌگاق ظتؼگاف ةؼ ُو  زاٌتَ ُيَدفاع  كاكحغار اظالؾاجی  ُای ىؤنفَ جأدیؼپػیؼیك  جأدیؼگػاریارزیاةی ؿعش (: 3) زغكؿ

 اىٍیحی -اظالؾاجی 

 یُا ىؤنفَ

دفاع 

 زاٌتَ ُيَ

زف
ك

 

 یاكحغار اظالؾاج یُا ىؤنفَ

ٌح
ی

سَ
 

ٌِا
ی

ی
 

 دكنث

 کیانکحؼكٌ

 یُا رؿاٌَ

 یةّى

 ٌفّذ

 یاؿیؿ

 فؼٍُگ

 یاظالؾاج

 یفٍاكر

 یةّى

 اظالؾات

 یاكحناد
 ییایپّ

ك  كغرت

ٌفّذ 

 یظتؼ

 یُا قتکَ

 یارجتاظ

جأد
ؼی

 

اُي
ی

 ث

جأد
ؼی

 

اُي
ی

 ث

جأد
ؼی

 

اُي
ی

 ث

جأد
ؼی

 

اُي
ی

 ث

جأد
ؼی

 

اُي
ی

 ث

جأد
ؼی

 

اُي
ی

 ث

جأد
ؼی

 

اُي
ی

 ث

جأد
ؼی

 

اُي
ی

 ث

جأد
ؼی

 

اُي
ی

 ث
یؿ

اؿ
ی

 

8.63
 8.21
 70.84
 

8.32
 72.84
 

7.79
 68.11
 

8.26
 72.00

 

8.16
 70.79

 

8.53
 74.21
 

8.68
 75.26
 

8.68
 75.26
 

7.79
 68.11
 24.746
 

ٍگ
ؼُ

ف
 ی

ياؾ
زح

ا
ی

 

8.05
 8.11
 65.95
 

7.68
 63.21
 

7.32
 60.47
 

8.05
 65.68
 

8.21
 

66.79
 7.53

 62.11
 

8.74
 68.68
 

8.47
 68.68
 

7.32
 60.47
 406784
 

ؼاى
ٌ

ی
 

8.63
 8.11
 7047
 

8.21
 71.79
 

8.11
 70.53
 

7.89
 65.58
 

7.63
 66.47
 

7.37
 63.84
 

8.00
 69.58
 

8.4
 72.49

 

8.11
 70.53
 264760
 

اد
ن

اكح
ی

 

7.95
 8.00
 64.74
 

7.95
 64.79
 

7.93
 62.37
 

7.68
 62.84
 

7.53
 61.63
 

7.42
 61.11
 

8.00
 65.16
 

8.1
 64.39

 

8 63.6
 4.8725
 

 جهینت

یینها  

 

6.6 6.6725 621740 62971 624720 62176. 6.0720 608706 6267.1 
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 :زاٌتَ ُيَدفاع  ُای ىؤنفَؾّاىم اكحغار اظالؾاجی ةؼ  جأدیؼگػاریؿعش ( الف

 

 زاٌتَ ُيَدفاع  ُای ىؤنفَاز  اكحغار اظالؾاجی ؾّاىم جأدیؼپػیؼیؿعش ( ب

 
 ُا یافحَ

 گیؼی ٌحیسَ
ك ؿعّح گٌّاگٌّی از جِغیغُای دركٌی ك  ُا زهّقزّاىؽ اؿالىی ةا  ازآٌساکَةٍاةؼ آٌچَ گػقث، 

ةا ایً در اةؿاد اظالؾاجی  ظنّماً گؼا ىلاةهَك ركیکؼدُای  ُا اكغاـ، داىٍَ ةاقٍغ ىیةیؼكٌی ىّازَ 

520

540

560

580

600

620

640

660

 اكحنادی ٌؼاىی ازحياؾی -فؼٍُگی  ؿیاؿی

647.42 

582.04 

624.28 

570.63 

 عوامل دفاع همه جانبه متاثر از مولفه های اقتدار اطالعاتی (: 1)نمودار

250

255

260

265

270

275

280

 پّیایی اظالؾات اكحنادی فٍاكری ةّىی فؼٍُگ اظالؾاجی ٌفّذ ؿیاؿی رؿاٌَ ُای ةّىی دكنث انکحؼكٌیک

272 272.63 

261.48 

269.1 

265.68 

261.72 

278.68 

 میزان تاثیر مولفه های دفاع همه جانبه برعوامل اقتدار اطالعاتی(: 2)نمودار
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زاكیَ، در  ایً ازٌیؽ ةایغ از گـحؼدگی ك زاىؿیث ظامی ةؼظّردار ةاقٍغ.  زا جِغیغ ُای کاٌّف
آف اكحغار  ةانعتؽك « زاٌتَ ُيَدفاع »، ٌیاز ةَ ظؼاصی ك ازؼای «زاٌتَ ُيَجِغیغ »ةؼاةؼ 

ٌکحَ ةؿغ  .گؼدد ىیراُتؼدی جتغیم  ُای ریؽی ةؼٌاىَ ؾؼمَ در اٌکارٌاپػیؼةَ ضؼكرجی اظالؾاجی 
را در  دفاؾی ٌگؼشکَ اةؿاد ىفِّىی ك جضهیهی ایً ٌّع  گؼدد ةازىی ُایی ىؤنفَةَ داىٍَ 

 ُّیث كىؿٍا  یؾلیغجی ػ ژئّپهیحیک ایً صّزق در کكّر ىا در اةؿاد ازآٌساکَ، دركاكؽ .گیؼٌغ ةؼىی
 ُای صّزقٌؼاىی،  ی صّزقٌیؽ ةـیار فؼاگیؼ ةّدق ك افؽكف ةؼ  یادقغق ُای ىؤنفَ، گـحؼق یاةغ ىی

 کٍار در. از ایً زاكیَ، قّد ىیاكحنادی ك ؿیاؿی را ٌیؽ قاىم ازحياؾی، فؼٍُگی، 
ٌگاق اؿث،  دفاع ىهی ةؼظّردار ؾؼمَ در فؼد ىٍضنؼةٌَؼاىی کَ از کارکؼدی  ُای جّاٌيٍغی

فارغ ٌتّدق ك ىضاىیً  ایً کارکؼدىهی ٌیؽ از  غیؼٌؼاىی كغرت ػاُؼ ةَدیگؼ ىٍاةؽ اظالؾاجی ةَ 
غ ٍدظانث ظّاُ کكّری ُای گیؼی جنيیو، ُيّارق در ٌؼاـ ؿحیؽی دقيًجِغیغقٍاؿی ك 

 داقث.
اكحغار  ُای ىؤنفَةؼ  زاٌتَ ُيَةا جّزَ ةَ ٌؼؼ ظتؼگاف؛ ةاالجؼیً ؿعش جادیؼگػاری دفاع 

در ىتاصذی ُيچّف پّیایی  ُا ىؤنفٌَؼاىی ةّدق کَ ایً  –ؿیاؿی  ُای صّزقاظالؾاجی در 
اظالؾاجی ةـیار صائؽ اُيیث ك  ؿازی فؼٍُگةّىی، دكنث انکحؼكٌیک ك  ُای رؿاٌَاظالؾاجی، 

جضلق اكحغار  ىٍؼّر ةَ ُا صّزقىهی در ایً  ُای گػاری ؿؼىایَ ةایـث ىیاؿث ك  جّزَ كاةم
اكحغار اظالؾاجی در دفاع ك جتییً گؼدد. ةٍاةؼایً انگّی  ریؽی ةؼٌاىَ زاٌتَ ُيَاظالؾاجی در دفاع 

  زاٌتَ ةَ قؼح ذیم اؿث: ُيَ

  زاٌتَ (: انگّی اكحغار اظالؾاجی در دفاع ُي1َ) قکم
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