
 

 

ٍ  هحیط هلیدر  دفبعی هقبم هعظن فرهبًدّی کل قَا -ًظبهی تحلیلی بر دکتریي

 الوللی بیي
 1ىضيغةاكؼ داٌف آقحیاٌی 

 2 *ؾهی رؿحيی

 چکیدُ
ُا، زیؼةٍای فکؼی ك  ُا، اٌغیكَ ٌؼؼیَ امّؿ اؿاؿی، كّاؾغ، از ی ىسيّؾَدفاؾی  کحؼیً ٌؼاىید

ؿیاؿی کكّر ك ةا جّزَ ػ  کَ جّؿط رُتؼاف ٌؼاىیاؿث امّؿ ةٍیادی ىّرد كتّؿ ك صيایث ىهی 

ُای ٌؼاىی ةاالجؼیً ك  کحؼیًد .قّد یىةَ دکحؼیً اىٍیث ىهی، اٌغیكَ ٌؼاىی صاکو ةیاف 

ىضلق ةا جاکیغ ةؼ  .قٌّغ جؼیً كّاؾغی ُـحٍغ کَ در ؿاظحار ٌؼاىی یک کكّر جؿؼیف ىی کالف

دفاؾی در -ٌؼاىی ىؤنفَدفاؾی ىلاـ ىؿؼو فؼىاٌغُی کم كّا جالش دارد. ٌلف  -دکحؼیً ٌؼاىی

انيههی را ةؼرؿی ٌيایغ ك ةَ ایً ؿئّاؿ پاؿط کَ از ىٍؼؼ ىلاـ ىؿؼو فؼىاٌغُی  ىضیط ىهی ك ةیً

 ةؼ انيههی چیـث؟ دفاؾی ایكاف در ؿعش ىهی ك ةیً-کم كّا اُغاؼ ك کارکؼد دکحؼیً ٌؼاىی

ؼؼ ، ةَ ؾٍّاف زاىؿَ آىاری در 1395ٌجا  1368ُيیً اؿاس ىسيّؾَ ةیاٌات ك ىکحّةات از ؿاؿ 

گؼفحَ قغق اؿث ك ةَ ركش جضهیم ىضحّا ىّرد جضهیم ك ةؼرؿی كؼار گؼفحَ اؿث. ركش جضلیق 

 کارةؼدی كؼاردارد.-ی ٌؼؼی ُا پژكُفجضهیهی ك از ٌؼؼ ٌّع ةَ مّرت کیفی در دؿحَ  –جّمیفی 

اكحغار ٌیؼكُای ىـهش ك ظّدکفایی مٍؿث دفاؾی ك كغرت  کٌَحایر جضلیق ٌكاٌگؼ آف اؿث 

اٌغیكَ ٌاب ك ةهٍغ دفاؾی دکحؼیً ك دارٌغگی زيِّری اؿالىی ایؼاف ٌاقی از ٌؼیؼ ةاز کو

ُای ةهٍغ دیٍی، ؾلالٌیث ىحکی ةَ ازحِاد، درؾ ؾيیق  ریكَ در آىّزقکَ  اؿث فؼىاٌغُی کم كّا

دفاؾی در  -ٌؼاىی  ىؤنفَقاظنَ  ًیجؼ ىِو ؿٍگ ىغیؼیحی دارد. ك آگاُی كؿیؽ ك جسؼةَ گؼاف

دکحؼیً ىلاـ ىؿؼو فؼىاٌغُی کم كّا، اكحغار ك ةازدارٌغگی كغرت ٌؼاىی ٌیؼكُای ىـهش اؿث کَ 

ةایغ جّاـ ةا ةنیؼت دیٍی ةاقغ ك ةحّاٌغ در ىلاةهَ ةا ٌؼاـ ؿهعهَ زِاٌی ایـحادگی ك از صلّؽ 

 ُای زِاف اؿالـ ةعف ةَ ىهث ةعف ك انِاـ ك آگاُی کكّرُای ىـهياف ك ىؼهّىیً دفاع ٌيایغ
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 هقدهِ

ك ركیَ كضایی؛ نغّی نغث اٌگهیـی دکحؼیً ُـحٍغ، دکحؼیً  ىکحب ،ًییآ اؾحلاد، جؿهیو، ٌؼؼیَ،

از داٌف یا یک  یا قاظَدر  از جؿانیو، یا ٌؼاـ ةاكرُا یا ىسيّؾَ»ةَ ىؿٍی ؾاـ ؾتارت اؿث از:

دکحؼیً از ٌؼؼ جاریعی دارای  ،نی ٌَ ُيیكَدر اغهب ىّارد  ،جؼ قیدر یک ةیاف دك«ٌؼاـ اؾحلادی

ؿاةلَ در جؿانیو دیٍی ك ىػُتی داقحَ ك صاکی از اؾحلادات دیٍی ةّدق کَ جّؿط کهیـا پعف 

امّنی کَ ةا  ،قّد یدکحؼیً ةَ ركیَ كضایی ُو اظالؽ ى( 1395)داٌف آقحیاٌی: اؿث. قغق یى

یا "دفاع از ظّد"ىاٌٍغ دکحؼیً ،غیگؼد یىعحهف كضایی اجعاذ ى یُا ویُا جني اجکاء ةَ آف

ُؼ ؿازىاف ٌؼاىی  تا  یدر صّزق ٌؼاىی ُو دکحؼیً ىفِّـ ىكاةِی دارد. جلؼ "ىانکیث ىؿٍّی"

ٌؼاىی از راق  یُاً ی. ةؼظی از دکحؼةاقغ یدکحؼیً ظاص ظّد را دارد کَ در ىّارد ٌاٌّقحَ ى

ةِحؼیً افکار ك اٌغیكَ ىّزّد ىؼةّط ةَ ؾهو  . دکحؼیً ٌؼاىی؛کٍٍغ یآىّزش اٌحلاؿ پیغا ى

ُا قٍاظحَ  ك ةؼای ُؼ ٌیؼكی ىـهضی ةَ ؾٍّاف ىتٍای اكغاـ قّد یٌؼاىی اؿث کَ آىّظحَ ى

اؿث اةؽارُای در دؿث کكّرُا  ًیجؼ یامهٌؼاىی یکی از  ىؤنفَ( اىؼكزق كغرت ) ُياف. قّد یى

انيههی دؿث  ی ك ةیًا ىٍعلَجا از ظؼیق آف ةحّاٌٍغ ةَ اُغاؼ ك ىٍافؽ ىهی ظّد در ؿعش داظهی، 

یاةٍغ. ؾغـ ةؼظّرداری از كغرت الزـ ك کافی، صحی دؿث یاةی ةَ اُغاؼ ىهی را غیؼ ىيکً 

. كغرت ٌؼاىی، ةَ ىسيّع كغرت ٌیؼكُای ىـهش یک کكّر جّاـ ةا ؿایؼ ؾٍامؼ كغرت ؿازد یى

ی ىهی ُا اؿثیؿجّاٌایی زىاىغاراف کكّر در ةَ کار گیؼی ایً ٌیؼك زِث پكحیتاٌی از  ىهی ك

در ةؼاةؼ جِازو ك " ٍغیفؼىا یىىلاـ ىؿؼو رُتؼی  (.1388،24كٌغ: قِالیی، كنیقّد ) یىگفحَ 

ی دقيً، اؿالـ ٌیازىٍغ كغرجی اؿث کَ از اظالص در ؾيم ك اٌساـ كػیفَ، ُا یٍیآفؼجّظئَ 

( ُيچٍیً در ظنّص اُيیث اىٍیث ك 24/9/1375) ".قّد یىانِی صامم  ةؼاؿاس جکهیف

ایً ُيیكَ ةایغ آكیؽق گّش ىـئّالف ٌیؼكُای ىـهش ةاقغ:  "ٍغیفؼىا یىكػایف ٌیؼكُای ىـهش 

صفغ اىٍیث کكّر، صفغ اىٍیث ىؼزُا ك صفغ اىٍیث ؾيّىی زٌغگی ىؼدـ، چیؽُایی اؿث کَ 

ك ظاٌّاد قِغای  کارکٍاف زىیٍَ فؿانٍغ )دیغار فؼىاٌغُاف،ةَ ؾِغق ىـئّالٌی اؿث کَ در ایً 

دفاؾی در اٌغیكَ ىلاـ ىؿؼو  -( ایً ىلانَ ةا ُغؼ جتییً دکحؼیً ٌؼاىی30/1/1394آزا 

دفاؾی را در صّزق  -كغرت ٌؼاىی ىؤنفَفؼىاٌغُی کم كّا، جالش ظّاُغ کؼد اُيیث ك کارکؼد 

ی ُا كَیاٌغی ىحؿغدی در ظنّص ُا ىلانَُغ. انيههی ىّرد ةؼرؿی كؼار د اىٍیث داظهی ك ةیً

دیپهياؿی دفاؾی ىلاـ ىؿؼو فؼىاٌغُی کم كّا ٌّقحَ قغق اؿث نیکً در ظنّص دکحؼیً 

انيههی کيحؼ جّزَ قغق اؿث. از ایً ركی در  آف ةؼ اىٍیث داظهی ك ةیً ؼیجأددفاؾی ك -ٌؼاىی
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هی ك جسؽیَ ك جضهیم اظالؾات جضهی -ك ةا ركش جّمیفی قّد یىایً ىلانَ ةَ ایً ىِو پؼداظحَ 

 جضلیق ظّاُیو ةّد. ؿؤاؿدرمغد پاؿط ةَ 
 

 بیبى هسبلِ

ُغؼ اؿاؿی ك غیؼكاةم جغییؼ ُؼ صکّىحی صفغ ةلای ىهی، ٌؼاـ ؿیاؿی، اؿحلالؿ، جياىیث 

جّاٌغ ایً  ای از جِغیغات ىی در ایً ىیاف ىسيّؾَ .ُای صیاجی ظّد اؿث ارضی ك ىٍافؽ ك ارزش

ةَ اکٍّف ُّیث جِغیغات دگؼگّف قغق اؿث،  رك کٍغ. ُو اُغاؼ اؿاؿی را ةا ظعؼ زغی ركةَ

 كىضیعی ك اكحنادی زؽ جِغیغات زٍگ ؿایتؼی، زٍگ ٌؼـ جا جِغیغات زیـثی کَ ا گٌَّ

غ. ایً جِغیغات ٍغؼ كؼار دُُای یک کكّر را ىّرد ُ غ ارزشٍجّاٌ کَ ىی ُـحٍغجِغیغاجی 

ُای صیاجی یک ٌؼاـ را جغییؼ دُغ ك یا ةاؾخ ؿلّط آف ٌؼاـ ؿیاؿی قغق ك  ارزشىيکً اؿث 

ك ؾغـ راُتؼد اىٍیث ىهی ٌغاقحً  کكّرُا رظٍَ کٍغ.ضی یا در اىٍیث ىهی ك جياىیث ار

ی ك ىهدر قؼایط دفاؾی ىكعل ك ىغكف -دکحؼیً ٌؼاىیةؼظّرداری از ىٍاةؽ كغرت ك ظالء 

در ىلاةهَ ةا جِغیغات ةا  انيههی ُای یک ىهث را در ؿعش ىهی ك ةیً جّاٌغ ارزش ىی انيههی ةیً

ُایی اؿث کَ در ٌؼاـ ةیً انيهم ُيّارق ةَ راُتؼد از زٍگ ك زكر  جّؿم ةَ ظعؼ ىّازَ ٌيایغ.

پؾ از ىلاكىث ٌؼاـ زيِّری اؿالىی ایؼاف در زٍگ جضيیهی ك پایاف زٍگ  کار رفحَ اؿث.

ی ىعحهفی ةؼ ركی ُا ٍَیگؽث، جِغیغات ىحؿغد ك ىحٍّع ٌؼاىی ُيّارق ؾهیَ کكّر ىعؼح ك ؿع

ىیؽ كؼار گؼفحَ اؿث. ىلاـ ىؿؼو فؼىاٌغُی کم كّا ةَ ؾٍّاف ةاالجؼیً ىؼزؽ ٌؼاىی کكّر ك 

صضّر ك  ُا ؿاؿانيههی، ُيؼاق ةا  ی ك ةیًا ىٍعلَفؼىاٌغق ٌیؼكُای ىـهش ةا اقؼاؼ ةؼ ىـائم ىهی، 

ٌؼـ ك ُيچٍیً داقحً  جسؼةَ در ىیادیً ٌتؼد ؿعث در دفاع ىلغس، ٌیيَ ؿعث ك زٍگ

زيِّری ك كؼیب ةَ ؿَ دَُ جسؼةَ  اؿثیری ىعحهف در قّرای ؾانی اىٍیث ىهی، ُا ثیىـئّن

ی ُا جّظئَرُتؼی ك فؼىاٌغُی کم ٌیؼكُای ىـهش، در ُغایث ٌؼاـ اؿالىی ك ظٍذی ؿازی 

داقحَ ك ٌیؼكُای ىـهش را ةَ ةِحؼیً كزَ رُتؼی ٌيّدق ك درٌحیسَ ؿی ٌلف اؿاپیچیغق دقيً 

ی دقيٍاف را در ىٍعلَ غؼب ُا جّظئَاىؼكز ؾالكق ةؼ ایساد اىٍیث پایغار ك ىذاؿ زدٌی در کكّر، 

 1368ی ٌیاةحی ظٍذی ٌيّدق اؿث ةٍاةؼایً ىـانَ جضلیق ایً اؿث کَ از ؿاؿ ُا زٍگآؿیا ك 

دفاؾی کَ از ؿّی ىلاـ ىؿؼو فؼىاٌغُی کم كّا -ی دکحؼیً ٌؼاىیکارکؼدُاك  اُغاؼ جاکٍّف،

در ادارق ك ُغایث ٌؼاـ زيِّری اؿالىی ایؼاف ةؼای ىلاةهَ ةا اٌّاع جِغیغُایی کَ از ؿّی 

ی زِاٌی ٌـتث ةَ ایؼاف اؾياؿ قغق ُا اؿثیؿدقيٍاف در ؾؼمَ ركاةط ةیً انيهم ك مضٍَ 

 را از ةیاٌات ك ىکحّةات ایكاف اؿحعؼاج ٌيّد؟ ایً دکحؼیً جّاف یىاؿث چَ ةّدق ك چگٌَّ 
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 اّویت ٍ ضرٍت

ُای کهی کكّر ةّدق ك ةَ  ُای ؿَ گاٌَ ؿیاؿث دفاؾی ك اىٍیحی از ىؤنفَ -ُای ٌؼاىی ؿیاؿث

قّد کَ ةَ ىٍؼّر ظٍذی ؿازی جِغیغات، ظعؼات ك صفغ اىٍیث ىهی  ُایی اظالؽ ىی ظط ىكی

ُای دفاؾی ك  جٍگاجٍگی ةیً آٌِا كزّد دارد. ؿیاؿثٌيایغ ك ارجتاط  یک کكّر ایفای ٌلف ىی

گؼدد. در رفؽ جِغیغات ىهی ك  اىٍیحی پكحّاٌَ ادؼ گػار ةؼ ؿیاؿث ظارزی کكّرُا ىضـّب ىی

ةاقغ. اةؽارُای ىّرد  انيههی ٌیؽ ىّرد اؿحفادق كؼار گؼفحَ ك از اُيیث ةاالیی ةؼظّردار ىی ةیً

ىّرد  انيههی ك ةیً ُای ىهی رُای اؿث کَ در ؿیاؿثاؿحفادق در ایً ٌّع ؿیاؿث ٌیؽ ُياف اةؽا

گیؼٌغ، كنی ةا جّزَ ةَ صـاؿیث ك اُيیث اىٍیث ىهی ةؼای کكّر، جغكیً  ةِؼق ةؼداری كؼار ىی

)ىحلی:  ُای ظاص ةؼظّردار اؿث. دفاؾی ك اىٍیحی از ارزضیث ك كیژگی -ُای ٌؼاىی ؿیاؿث

ِّری اؿالىی ایؼاف جلّیث كغرت ٌؼاىی جّزَ ةَ ُسيَ جِغیغات ؾهیَ ٌؼاـ زي ةا( 36: 1395

گؼدد. قؼایط ك كضؿیث  یىیازُای کكّر در قؼایط کٌٍّی ىضـّب ٌدفاؾی از ىِيحؼیً  -

ٌیؼكُای ىـهش زيِّری اؿالىی ایؼاف،  کٍغ کَ یىانيههی ایساب  ی ك ةیًا ىٍعلَکٌٍّی ىهی ك 

كاَؾِغّكا نَُِو ىَا » ی ی قؼیفََ ی آی پكحّاٌَ ظّد را ةَُای دفاؾی ك جسِیؽاجی ك جـهیضاجی  آىادگی

 ؿازیجؼكیر ك ٌِادیٍَ ةیف از پیف ةا ارجلاء ركز افؽكف جلّیث ٌيایٍغ. «اؿحَعَؿُحو ىًِ كَُّّق

ُای  در زِاف اؿالـ ةؼای ىهث ىلاـ ىؿؼو فؼىاٌغُی کم كّاُای  اٌغیكَ دفاؾی -دکحؼیً ٌؼاىی

ُای اكحغار ك مالةث ةؼای آٌِا ظٍذی ؿازی  ىـهياف ىنٌّیث ؿاز ةّدق ك ةا فؼاُو ؿازی زىیٍَ

جضّالت جؿییً کٍٍغق ك  ةا جّزَ ةَ آكرد. ىی ارىغافُای دقيٍاف ك ةیگاٌگاف را ةَ  ٌلكَ

 دفاؾی در -یدکحؼیً ٌؼاى ك زِاف اؿالـ،غؼب آؿیا ؿاز زاری در ؿعش ىٍعلَ  ؿؼٌّقث

كعب ٌيای دکحؼیً دفاؾی ك اكحغار ةازدارٌغق ٌؼاـ  فؼىاٌغُی کم كّادفاؾی ىلاـ ىؿؼو  كَیاٌغ

ُا ك ىعحنات ىضیط اىٍیث ظارزی  از قاظلك از اُيیث زیادی ةؼظّردار اؿث.  اؿث

ُای جارقگؼی ك  ای ك گؼكقُای فؼاىٍعلَ زيِّری اؿالىی ایؼاف، افؽایف جِغیغات كغرت

ُای  ای ةا ؿازىاف دُی جكکّم ُای فؼكَ ای اؿث، ةعّری کَ ةؼظی گؼكق ىـهضاٌَ فؼكَىٍازؾات 

ُای ظارزی ك  گیؼی از جفکؼ جکفیؼی زِادی ةا پكحیتاٌی كغرت ؿیاؿی ٌؼاىی ؿهفی ك ةِؼق

اٌغکَ ایً ىّضّع  ای، ةَ مّرت ىـحلیو در ىؿادالت اىٍیحی ىٍعلَ كارد قغق ةازیگؼاف ىٍعلَ

ای ك جالش ةؼای ائحالؼ ؿازی در  ىٍعلَ ُای ةؼكف ؿیـحيی، ىٍیحی كغرتزىیٍَ صضّر ٌؼاىی ا

را فؼاُو ٌيّدق اؿث در مّرت  ك كرد ةَ ؾؼمَ زٍگ ىساكرت ؿؼزىیٍی زيِّری اؿالىی ایؼاف

ت رؾغـ جّزَ ةَ ىّضّع ظعؼات زغی ةؼ ؾهیَ اىٍیث ٌؼاـ اؿالىی ىحنّر اؿث. ةٍاةؼایً ضؼك

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=8&npt=7&aya=60
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=8&npt=7&aya=60
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=8&npt=7&aya=60


 9  انيههی ةیً ك ىهی ىضیط در كّا کم فؼىاٌغُی ىؿؼو ىلاـ دفاؾی - ٌؼاىی دکحؼیًجضهیهی ةؼ 

 

ٌؼاىی در  -دفاؾی  دکحؼیًىم ىِو ك جأدیؼ گػار در ُای زاىؽ ؾّا دارد ةا اٌساـ پژكُف

 ُای ایكاف را ةؼرؿی ك جتییً ٌيّد. اٌغیكَ

 

 ّب سئَاالت ٍ فرضیِ اّداف،

 اّداف-الف

ىلاـ ىؿؼو فؼىاٌغُی دفاؾی -دکحؼیً ٌؼاىی( ُغؼ کالف: قٍاؿایی اُغاؼ ك کارکؼدُای 1)

 کم كّا.

ىلاـ ىؿؼو فؼىاٌغُی کم كّا دفاؾی -دکحؼیً ٌؼاىی( ُغؼ ظؼد اكؿ: قٍاؿایی کارکؼدُای 2)

 انيههی. در ؿعش ىهی ك ةیً

 ىؿؼو فؼىاٌغُی کم كّا دردفاؾی ىلاـ -دکحؼیً ٌؼاىی( ُغؼ ظؼد دكـ: قٍاؿایی اُغاؼ 3)

 انيههی. ؿعش ىهی ك ةیً
 

 سئَاالت تحقیق -ة

ىؿؼو فؼىاٌغُی در اٌغیكَ ىلاـ دفاؾی -دکحؼیً ٌؼاىیاُغاؼ ك کارکؼدُای  ( ؿؤاؿ امهی:1)

 کم كّاکغاىٍغ؟

 انيههی کغاىٍغ؟ در ؿعش ىهی ك ةیًدفاؾی -دکحؼیً ٌؼاىیکارکؼدُای  ( ؿؤاؿ ظؼد اكؿ:2)

انيههی در اٌغیكَ ىلاـ  در ؿعش ىهی ك ةیًدفاؾی -دکحؼیً ٌؼاىیاُغاؼ  ( ؿؤاؿ ظؼد دكـ:3)

 ىؿؼو فؼىاٌغُی کم كّا کغاىٍغ؟

هیم ىضحّا ك جضهیم گفحياف، ةیاٌات ىلاـ ىؿؼو در ایً جضلیق ةَ دنیم اؿحفادق از ركش جض

 ای ىعؼح ٌگؼدیغق اؿث. فؼضیَ دفاؾی-دکحؼیً ٌؼاىیرُتؼی پیؼاىّف ىؤنفَ 

 

 پیطیٌِ

ُا ك کحاةعاٌَ دافّس آزا جاکٍّف جضلیلی در ایً  ُای اٌساـ قغق از ىیاف پایاف ٌاىَ ةؼاةؼ ةؼرؿی

اكغاـ ةَ چاپ کحاةی در ظنّص ظنّص اٌساـ ٌكغق اؿث ك در ؿاؿ زاری كزارت دفاع 

 ُای دیپهياؿی دفاؾی ىؿؼو نَ ٌيّدق اؿث. اٌغیكَ
 

 هببًی ًظری ٍ هفبّین

ُای ىّرد  ُا، اؾحلادات، جؿانیو ك ٌؼؼیَ دکحؼیً ٌؼاىی ؾتارت اؿث از امّؿ اؿاؿی، اٌغیكَ

 ُا ك کارةؼد كغرت ٌؼاىی در ؿعّح ىهی ك ازؼایی ریؽی كتّؿ ك ىّرد صيایث ىهی کَ در ظؼح
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ٌؼاىی ك یا صکّىث ةا جّزَ ةَ  -گیؼٌغ. ایً امّؿ را رُتؼ ؿیاؿی کكّر ىّرد اؿحفادق كؼار ىی

دکحؼیً اىٍیث ىهی، كضؿیث ٌیؼكُای ىـهش ك ركٌغ جلّیث كغرت ٌؼاىی کكّر، ٌحایر ارزیاةی 

ُای  ُای ةَ دؿث آىغق از گػقحَ، پیكؼفث اؿحؼاجژیک اٌساـ قغق از اكضاع ظّد ك ركیتاف، جسؼةَ

ُا ك ىؿادالت ژئّپهحیک ك  ُای ةانفؿم ك ةانلّق ىهی، ىّكؿیث ی ك جکٍّنّژیک، كاةهیثؾهي

ُای اىٍیحی کكّر، اُغاؼ اىٍیث ىهی ىّرد اظحالؼ ك جؿارض ك قؼایط  ژئّاؿحؼاجژیک صّزق

 (.23  :2، ج 1384 :)جِاىی .دارد انيههی، ؾٍّاف ك رؿيا  اؾالـ ىی ةیً

کَ فاكغ كغرت كاٌٌّی ُـحٍغ ك ةَ ؾٍّاف یک راٍُيا،  امّؿ ةٍیادی ك ؾيهی ك زیؼةٍای فکؼی

ُای دفاؾی ك کارةؼد ٌیؼكُای  گػاری ُای اؿحؼاجژیک، ؿیاؿث ریؽی یکٍّاظحی الزـ را در ظؼح

ٌؼاىی جضث قؼایط ىؿیً )زٍگ ؿؼد، آفٍغ، پغافٍغ، رزـ در مضؼا، زٍگ در قب ك ظیف 

ُای یکـاف را  یاؿث کَ انؽاىا  كاکٍف. دکحؼیً ةا ؿؿازد ىیُای ُّایی ك دریایی( فؼاُو  زٍگ

 (.1382،59 :کٍغ جفاكت دارد. )چگیٍی ظهب ٌيی

قّد کَ ةَ جّمیف ك  الؽ ىیظُا ك زیؼةٍای فکؼی ا دکحؼیً ٌؼاىی ؾيّىا  ةَ یک رقحَ ٌؼؼیَ 

ُا ك  جكؼیش ىضیعی کَ در آف كّای ٌؼاىی ةایـحی ةَ کار گؼفحَ قٌّغ پؼداظحَ ك ركش

زتات اؿحفادق از ٌیؼك را جسّیؽ ك رُتؼاف ٌؼاىی ك ؿیاؿی را ُغایث ىلحضیات، ىّكؿیث ك ىّ

ةؼداری كّا ك ىلغكرات ٌؼاىی یک  کٍغ. كػیفَ امهی ایً دکحؼیً افؽایف کارةؼد كغرت ك ةِؼق ىی

 (.180 ،1369 :ُا ك ىٍافؽ ىهی اؿث. )کاػيی ُا ك آرىاف کكّر در پكحیتاٌی ك صيایث از ُغؼ

ُا، زیؼةٍای فکؼی ك امّؿ  ُا، اٌغیكَ ایـث از ٌؼؼیَ ٌؼاىی ىسيّؾَکحؼیً د :عولیبتی تعریف

ؿیاؿی کكّر ك ةا جّزَ ةَ ػ  ةٍیادی ىّرد كتّؿ ك صيایث ىهی کَ جّؿط رُتؼاف ٌؼاىی

ُای  یعی ك كضؿیث ٌیؼكُای ىـهش، جسؼةَردکحؼیً اىٍیث ىهی، اٌغیكَ ٌؼاىی صاکو، ؿّاةق جا

ُای ىهی ك ىكعنات  فث ؾهيی ك جکٍّنّژیک ك كاةهیثةَ دؿث آىغق از گػقحَ، اؾحلادات، پیكؼ

یً امّؿ، راٍُيای کهی ظؼاصاف ىهی ك ىغیؼاف ازؼایی کكّر ا .قّد ىیزغؼافیایی کكّر ةیاف 

ُا ك کارةؼد كغرت ٌؼاىی در اةؿاد داظهی ك ظارزی، در زىاف مهش ك زٍگ ةّدق ك  ریؽی در ظؼح

، جِغیغات ةانفؿم ك ةانلّق آٌِا، قؼایط ُا هثىةا جّزَ ةَ ؿیؼ جعّر اٌغیكَ ك جاریعچَ ٌؼاىی 

ُای اىٍیحی  ك ىّكؿیث ژئّپّنحیک ك ژئّاؿحؼاجژیک ك صّزق انيههی ةیًای،  ؿؼزىیٍی، ىٍعلَ

ىهی جِیَ ك جغكیً  اُغاؼ، ىٍافؽ ك ُا آرىافك ةَ ىٍؼّر پكحیتاٌی ك صيایث از  قاف ؿؼزىیً

اؾغی ُـحٍغ کَ در ؿاظحار ٌؼاىی یک جؼیً كّ ُای ٌؼاىی ةاالجؼیً ك کالف دکحؼیً .قّد ىی

قکم  قگؼدُاقٌّغ ك ةؼ اؿاس آٌِا راُتؼدُا ك كّاؾغ ؿعّح ؾيهیاجی ك ٌیؽ  کكّر جؿؼیف ىی

 غ.قٌّ گؼفحَ ك ةا جغییؼ آٌِا دؿحعّش جغییؼ ىی
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ُا ةا دیکحاجّری  انيههی. ىهث یؿٍی صانث فؼؾٌّیث، یؿٍی دیکحاجّری درؿعش ةیً :استکببر

کٍٍغ؛ چَ در ایً ىتارزق فائق قٌّغ، چَ ٌكٌّغ؛ اىا ؿؼِ ظّد را  ىتارزق ىیدرکكّرُای ظّدقاف 

انيههی آٌسا ایـحادق اؿث ك در ُية کارُا دظانث  ةیٍٍغ یک دیکحاجّر ِةیً کٍٍغ، ىی کَ ةاال ىی

رُتؼی،  ىؿؼو )ىلاـکٍغ، آٌِو ةؼاؿاس ىنانش ظّدش.  ُا دظانث ىی ؿؼٌّقث ىهث درکٍغ؛  ىی

14/8/1376). 

ةؼای  ُا دكنثی ىؿيّؿ از ؿّی یک دكنث ك یا گؼكُی از ُا اكغاـةازدارٌغگی، ؾتارت اؿث از 

ی اؿاؿی ُا اكغاـی جِغیغ آىیؽ یا اٌساـ ُا اؿثیؿی دیگؼ از پیگیؼی ُا دكنثکؼدف  ّسیىأ

ی جساكزکاراٌَ ك زهّگیؼی از جكغیغ زٍگ ُا اكغاـةؼای ةازداقحً یک دكنث از دؿث یازیغف ةَ 

 (.1374،370ككّع )چگیٍی: در مّرت 

ُای ةیً  انيهم ةَ ىعانؿَ ركاةط ىیاف کكّرُا، ٌلف کكّرُای ىـحلم، ؿازىاف ركاةط ةیً

، گفحَ ُای چٍغىهیحی قؼکثك  ُای ىؼدـ ٌِاد ؿازىافانيههی،  ی غیؼدكنحی ةیًُا ؿازىافدكنحی، 

 (1381،169ؿیف زادق:) قّد. ىی

راُتؼد ٌؼاىی ؾتارت اؿث از ؾهو ك ٍُؼ ةَ کارگیؼی ٌیؼكُای ٌؼاىی یک ىهث ةَ ىٍؼّر جأىیً 

 ُای ؿیاؿی از ظؼیق اؿحفادق از ٌیؼكُای ٌؼاىی یا جِغیغ ةَ کار ةؼدف آٌِا ُا ك ظط ىكی ُغؼ

 (.1378:78 رؿحيی)

ةا ىغٌؼؼ  ك زِاف اؿالـ انلؼی اـ َ ؾٍّافزيِّری اؿالىی ایؼاف ةگفث در  جّاف یىدر ىسيّع 

 ىؤنفَُای ٌؼاىی ك اىٍیحی ىتحٍی ةؼ چٍغ  كّاؾغ ك دکحؼیً ،كؼار دادف اٌغیكَ اٌلالب اؿالىی

جؼیً  ، اىا قایغ امهیدر صّزق دفاع ةاقغ جّاٌغ جؿانیو دیٍی قٌّغ کَ یکی از آٌِا ىی جٍؼیو ىی

ُای ٌؼاىی را در زيِّری اؿالىی ك یا در ُؼ کكّری جغییؼ دُغ،  جّاٌغ دکحؼیً کَ ىیای  ىّنفَ

اٌلالب اؿالىی از ُياف ركز اكؿ اؿحلؼار ظّد ك  .ؾٍّاف ىتاصخ ةیؼكٌی اؿث جِغیغات ةَ ىؤنفَ

ُای پیف از آف در زؼیاف ىتارزات، اٌغیكَ ظّد را دفاع از ىؼهّىاف ك ىتارزق ةا  یا صحی ؿاؿ

ؾالـ کؼدق ك در رأس ایً اؿحکتار در صاؿ صاضؼ آىؼیکا، زِاف غؼب ك رژیو غامب اؿحکتار ا

 .مِیٌّیـحی اؿث

 

 دفبعی هقبم هعظن رّبری –در اًدیطِ ًظبهی  ٍآهبدگی ًظبهی هفَْم ٍ هبّیت دفبع

)گؽیٍَ ٌؼاىی( ؿؼدىغاراف آىؼیکایی ك اكضاع ٌا ةَ ؿاىاف  "گؽیٍَ ُيیكَ ركی ىیؽ"ةاجّزَ ةَ 

ظامی ةؼظّردار قغق اؿث.   ارجف ك ٌیؼكُای ىـهش در کكّر ىا از صـاؿیث ك ضؼكرتىٍعلَ، 

ی ؿِيگیٍی از دقيً ةؿذی ظی ُكث ؿاؿ زٍگ جضيیهی  ضؼةَزیؼا ایؼاف اؿالىی یکتار 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C
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كةگاق ىلاـ ىؿؼو  31/1/1394)دیغار ةا کارکٍاف ك زيؿی از فؼىاٌغُاف آزا  ".ظّردق اؿث

 (khamenei.irرُتؼی 

ی ىعحهف ةـیار ارزقيٍغ اؿث، اىا ةا جّزَ ةَ ُا ةعفی اىؼكز ٌیؼكُای ٌؼاىی در ُا كؼفثیپ"

ةایغ قحاب صؼکث را افؽایف داد ك چٍاف اكحغاری ایساد کؼد کَ دقيٍاف صحی  ُا یىاٌغگؾلب 

)دیغار ةا کارکٍاف ك "زؼات ٌکٍٍغ ظیاؿ جؿؼض ةَ ىؼزُای ایً کكّر را ةَ ذًُ ظّد راق دٍُغ.

 (khamenei.irكةگاق ىلاـ ىؿؼو رُتؼی  31/1/1394آزا  زيؿی از فؼىاٌغُاف

ایؼاف فؼدا ةحّاٌغ  کَ آفی کكّر ةَ دؿث زّاٌاٌی اؿث کَ ةایغ كغر آٌِا را داٌـث ك ةؼای  ٍغقیآ"

، جؼ ىنيو، جؼ آىادقجّاٌاجؼ، ىلحغرجؼ ك ةا زةاف گّیاجؼ در ىٍعلَ ك دٌیا ػاُؼ قّد، ةایغ ٌـم ةؿغ را 

ی ىـحضکو ك ا ىسيّؾَپؼكرش داد. اىؼكز ٌکحَ صائؽ اُيیث آف کَ ارجف،  جؼ قساعداٌكيٍغجؼ ك 

ىلحغر در کٍار ىؼدـ اؿث ك ةایغ ركز ةَ ركز ةؼ ایً اؿحضکاـ ك كغرت ك ُيچٍیً ارجتاط ةا ىؼدـ 

كةگاق ىلاـ ىؿؼو  31/1/1394)دیغار ةا کارکٍاف ك زيؿی از فؼىاٌغُاف آزا ".افؽكدق قّد

 (khamenei.irرُتؼی 

؛ اٌغ کؼدقی ظعؼٌاکی را ةؼای ظّدقاف جؿؼیف ُا ُغؼی اؿحکتاری در ىٍعلَ، ُا دؿحگاقكز اىؼ" 

. اةؽارُایی ُو کَ ةَ کار کٍغ یىؿؼكکار پیغا  ُا ىهّثیی اؿث کَ ةا ؿؼٌّقث ُا ُغؼ ُاً یا

، اةؽارُای ةـیار ظعؼٌاؾ ك غیؼ اٌـاٌی ك ؿتؿاٌَ اؿث؛ یؿٍی ُیچ اةاء ٌغارٌغ ةا ؼٌغیگ یى

چَ جؿغاد اٌـاف ةی گٍاق کكحَ قٌّغ. قيا ىالصؼَ کٍیغ در  ؼٌغیگ یىکَ ةَ کار یی ُا ركش

ی قؼكی ىا، در افغاٌـحاف، در پاکـحاف چَ  ىٍعلَیا در   ی غؼب ىا )ؾؼاؽ(، در ؿّریَ ىٍعلَ

 کٍٍغ یىادّؾا  کًَ یاةؼایكاف ارزقی ٌغارد.  ُا اٌـاف؟ ُیچ اةائی ٌغارٌغ، یؿٍی زاف کٍٍغ یى

، ُيَ ىضحّا یةی پّچ ك ُا كانبك صلّؽ قِؼكٌغی ك از ایً اّدؾاُا ك  ُا اٌـافك صلّؽ  ةكؼ صلّؽ

كةگاق ىلاـ ىؿؼو  31/1/1394)دیغار ةا کارکٍاف ك زيؿی از فؼىاٌغُاف آزا "ظالؼ كاكؽ اؿث.

 (khamenei.irرُتؼی 

آؿیب  یکی از ؾّاىم ىّفلیث زيِّری اؿالىی ك كاکـیٍَ کؼدف ٌؼاـ در ةؼاةؼ جِغیغات ك "

ایؼاف اؿالىی  کَ آف. صائؽ اُيیث ةاقغ یىرؿاٌی آىؼیکا ك اؿحکتار زِاٌی كغرت ٌؼاىی کكّر 

ك ىؼاکؽ جضلیلاجی کكّر دارد کَ ةایغ ارجتاظات ؾهيی  ُا داٌكگاقی ةـیار ظّةی در ُا ثیػؼف

یغ ك دیغار ةا زيؿی از اؿاج. )"ٌیؼكُای ىـهش ةا آٌِا جلّیث قّد جا ةِحؼیً ٌحیسَ صامم گؼدد.

 (12/6/1386ىّرظَ ی کكّر در ُا داٌكگاقداٌكسّیاف 

فؼىاٌغق ىؿؼو کم كّا، جّاٌيٍغی ك ظّدةاكری دفاؾی، دفاؾی -دکحؼیً ٌؼاىیاز ىنادیق 

ُای  ُای دفاؾی، ػؼفیث ؿازی ُای زغیغ دفاؾی ك از ُيَ ىِيحؼ ٌلف صلیلی آىّزق ٌّآكری
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. ةغكف جؼدیغ در مّرجی کَ اةؿاد ك اؿثدیٍی ك اؿالـ ٌاب در ارجلاء ك جّاٌيٍغ ؿازی دفاؾی 

ك جفکؼ دفاؾی ك زِادی فؼىاٌغُی کم كّا ةؼای اككار ك آصاد  دکحؼیًزكایای ؾيیق ك رُگكای 

ٌیؼكُای ىـهش ك ىغافؿاف اٌلالب اؿالىی جتییً ك گكّدق قّد ركصیَ  ژقیك ةَىعحهف زاىؿَ 

هَ ةا جِغیغات ك ظعؼات ٌاقی از زِادی ك پیكحازی ةؼای جلّیث ةٍیَ دفاؾی ك آىادگی ةؼای ىلاة

در ىکحب اؿالـ ك اٌلالب  یةغظّاُاف ىهث ایؼاف ارجلاء یافحَ ك زتَِ ىلاكىث ك اؿحکتار ؿحیؽ

مفّی در ُيایف  ؿعٍؼاٌی ؿؼدارةَ صیات ك صؼکث ظّد پّیایی ةیكحؼی ظّاُغ داد. )

 (10/3/1395ی رُتؼی در كزارت دفاع در ىّرظَ ُا كَیاٌغ

 

 دفبعی -ًظبهی کبرکردّبی دکتریي

در ةؼظی ىّارد ةؼای  ُا ك در ظّؿ جاریط ةؼای دفاع از كغرت، ٌیؼكُای ىـهش در زّاىؽ ىعحهف

؛ كنی ك غانتاٌ کارکؼد آٌِا زٍتَ غیؼ ارزقی داقحَ اؿث قکم گؼفحَجّؿؿَ ظهتی، جِغیغ ك جساكز 

ُای  در ٌؼاـ اؿالىی، ٌیؼكُای ىـهش در ظغىث ىؼدـ ك پاؿغار اىٍیث ك آراىف زاىؿَ ك ارزش

اؿث. در ُيَ کكّرُا، ٌیؼكُای ىـهش یکی از ارکاف  ىؼدـىّرد اصحؼاـ ك ةاكر ك دیٍی ك اظالكی 

ىضّر ُيَ  کًَ یاآیغ؛ كنی در ٌؼاـ اؿالىی ةَ دنیم  اؿاؿی اكحغار ىهی ةَ صـاب ىی

 -...چَ ٌؼاىی ك  -ُای انِی اؿث، مؼؼ كغرت ىادی ك ػاُؼی ُا دیً ك ارزش ػاریگ ارزش

ػ  ُای ىادی ك ػاُؼی اگؼ ةا ٌیؼكی ىؿٍّی ك ركصی ٌكاٌَ اكحغار ك ةانٍغگی ٌیـث، ةهکَ كغرت

ػ  اظالكی ُيؼاق ك آىیعحَ قّد، ٌكاٌة اكحغار ك ؾؼيث ىهی ك اؿالىی ظّاُغ ةّد. در جفکؼ دیٍی

ُایكاف ةا  ةا داقحً ىؼداف ك زّاٌاف ىـهش ك ؿؼةازاف قساع ك رقیغی کَ دؿ اؿالىی، یک ىهث

ُای آٌِا ةا كغرت ك مالةث ایياف  ك ارادقظغاقٍاؿی ركش ةاقغ ٌّر ایياف ك ةنیؼت ك ىؿؼفث 

جّاف یافث ك ُیچ كغرت  آىیعحَ قّد، دارای اكحغار ك كغرجی اؿث کَ ٌؼیؼ آف را در زِاف ٌيی

ا یارای ىلاةهَ ةا آف ك قکـث دادف آف ٌیـث. ةؼ ایً اؿاس، در ٌؼاـ ٌؼاىی ك ؿیاؿی دٌیا ر

ىلغس زيِّری اؿالىی ایؼاف، ٌیؼكُای ىـهش، اكحغار ك ؾؼيث ظّد را جٍِا در جّاف ٌؼاىی ك 

ةیٍٍغ، ةهکَ در جّاف ٌؼاىی آىیعحَ ةا ىؿٍّیث، اظالؽ ك ایياف ةَ ُيؼاق  ؿالح ةیكحؼ ك ةِحؼ ٌيی

. ةؼای ظغا ك گـحؼش فؼٍُگ جّصیغی، ةؼای اٌـاٌیث ك اظالؽ ك دفاع داٌٍغ ىؿؼفث ك ةنیؼت ىی

کٍغ ك ىِیای  ُای ىهی ك اؿالىی اؿث کَ یک ٌؼاىیِ ىـهياف نتاس رزـ ةؼ جً ىی از آرىاف

قّد. ٌیؼكُای ىـهش زيِّری اؿالىی ةؼای جذتیث فضایم اٌـاٌی ك  زاٌتازی ك فغاکاری ىی

اٌگیؽق دفاع از آب ك  .پؼدازٌغ فؼاگیؼی فٍّف رزـ ىیُای انِی ةَ جيؼیً ٌؼاىی ك  جضلق ارزش

ُای دیٍی ك  ُا ك ارزش را ةا اٌگیؽق كاالجؼ دفاع از آرىاف -ایؼاف -ظاؾ ك ىیًِ ؾؽیؽ ظّیف
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ُيیً  .پّقاٌٍغ اٌلالةی آىیعحَ کؼدق ك ةا اٌگیؽق ةیكحؼ ةَ رؿانث ىلغس ؿؼةازی زاىَ ؾيم ىی

ا در دفاع زٍگ ُكث ؿانَ در ةؼاةؼ ارجف جا دٌغاف ُای ىلغس ك ةانٍغق اؿث کَ آٌِا ر اٌگیؽق

ىـهش صؽب ةؿخ ؾؼاؽ ةَ رُتؼی مغاـ، ةَ پیؼكزی رؿاٌغ ك اکٍّف اؿحکتار زِاٌی آىؼیکا ك ُو 

پیياٌاٌف را از رك در ركیی ةا ٌیؼكُای ىـهش زيِّری اؿالىی ایؼاف، ةاز داقحَ اؿث. 

 (1393،21رؿحيی:)

زٍگ یا درگیؼی ٌیـث. ةـیاری از کكّرُایی کَ ی كزّد ٌیؼكُای ىـهش، مؼفاٌ  فهـفَ

، ٌیؼكُای ٌؼاىی ظّد را ىِیا ك آىادق اٌغ کؼدقی ظّالٌی را ةغكف زٍگ ك درگیؼی ؿپؼی ُا ؿاؿ

کَ دقيٍاف آقکار ك پٍِاف آٌِا، در ىضاؿتات ظّد،  قّد یى. ایً آىادگی ىّزب دارٌغ یىٌگَ 

، ةؼای آٌِا، آؿاف ك ارزاف ٌعّاُغ ةّد. در دریاةٍغ کَ اقغاؿ یا ةؼظّرد ٌؼاىی ةا چٍیً کكّری

. در ایً مّرت اؿث کَ گفحَ ؽٌغیپؼُ یىی ٌؼاىی ةا ایً کكّرُا ُا جٍفٌحیسَ، از ایساد 

، آىادگی رزىی ٌیؼكُای ىـهش، ىّزب ةازدارٌغگی قغق اؿث. در اؿالـ ةؼ ةازدارٌغگی قّد یى

ك ىً رةاط  اَؾِغّكا نَُِو ىَا اؿحَعَؿُحو ىًِ كَُّّقٌیؼكُای ٌؼاىی جاکیغ قغق ك ظغاكٌغ فؼىّدق اؿث: ك 

در ةؼاةؼ آٌِا  "انعیم جؼُتّف ةَ ؾغكاهلل ك ؾغكکو ك آظؼیً ىً دكٌِو الجؿهيٌِّو اهلل یؿهيِو 

ی كرزیغق )ةؼای ىیغاف ُا اؿبك ُيچٍیً )جّاٌایی داریغ. ٌیؼك آىادق ؿازیغ  آٌچَ( )دقيٍاف

گؼكق دیگؼی غیؼ از  (قيً ظّیف را ةحؼؿاٌیغ ك )ُيچٍیًةَ كؿیهَ آف، دقيً ظغا ك د جا( ٌتؼد

آیَ، یکی از اُغاؼ ٌیؼكُای  ًیا( 60اٌفاؿ:) .قٍاؿغ یىك ظغا  غیقٍاؿ یٌيرا کَ قيا  ُاً یا

ىـهش را جؼؿاٌغف دقيً، ةیاف ٌيّدق ك ةَ دك گؼكق از دقيٍاف، اقارق کؼدق اؿث: گؼكق اكؿ، 

ؼكق دكـ، دقيٍاف غیؼ آقکار ك پٍِاف کَ آٌِا را ك گ ویقٍاؿ یىدقيٍاف آقکاری کَ آٌِا را 

، كنی ظغاكٌغ ةؼ دقيٍی آٌِا ةا ىا، آگاق اؿث ةا جّزَ ةَ ىعانب فّؽ ویآكر یٌيدقيً ةَ صـاب 

گفث کَ ٌیؼكُای ىـهش، دك كػیفَ ك کارکؼد امهی ةؼ ؾِغق دارٌغ؛ ةازدارٌغگی ك اكغاـ.  جّاف یى

یی اؿث کَ یک دكنث یا گؼكُی از ُا اكغاـؾَ گفث: ةازدارٌغگی، ىسيّ جّاف یىدر ىسيّع 

جا جِغیغ ةانلّق یا ةانفؿم آٌِا، از اٌساـ ؾيهیات ظنياٌَ ؾهیَ ىٍافؽ ىهی  دٍُغ یىاٌساـ  ُا دكنث

ةازدارٌغگی ك اكغاـ در ٌیؼكُای ىـهش ك یا جكغیغ زٍگ ظّد داری ٌيایغ.  ىحضغاٌكافآٌاف یا 

ُای  ٍای ؿاظث داظهی کكّر ك ةؼ ىتٍای ػؼفیثزيِّری اؿالىی ایؼاف دركٌؽا ةّدق ك ةؼ ىت

ُایی اؿث کَ در ؿانِای اظیؼ ةارُا از ؿّی  ةّىی قکم گؼفحَ اؿث. ایً ىّضّع از کهیغ كاژق

ىلاـ ىؿؼو رُتؼی ةؼای ةؼكف رفث از ىكکالت ك صضّر كغرجيٍغاٌَ در مضٍَ ةیً انيهم ىعؼح 

در صّزق دفاؾی ك ٌؼاىی کكّر ایً دکحؼیً ةیكحؼ ىّرد جّزَ كؼار گؼفحَ اؿث کَ  .قغق اؿث

فؼىایٍغ: ))دٌیا ةؼ ركی ٌیؼكُای ىـهش زيِّری اؿالىی ایؼاف  ىؿؼو نَ در جأییغ ایً ىِو ىی
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داٌغ کَ ُؼ زا ؾؼمَ ىـئّنیث ك رزـ آكری  گیؼد، زیؼا ىی کٍغ ك آف را زغی ىی صـاب ةاز ىی

ُای  ىؼاؿو داٌف آىّظحگی داٌكگاق)((.هش ؿٍگ جياـ ظّاٍُغ گػاقثةاقغ، ٌیؼكُای ىـ

 (khamenei.irكةگاق ىلاـ ىؿؼو رُتؼی افـؼی آزا، 
 

 اّداف دفبعی ٍ ًظبهی

ُا ك ىٍافؽ ٌؼاىی ةؼای جضلق آٌِا ةَ کار  ُای ظامی ُـحٍغ کَ جالش اُغاؼ ٌؼاىی، ُغؼ

ُای  تاظی، دفاع از ىؼزُا، اؾادق ؿؼزىیًركٌغ. از زيهَ: ةازدارٌغگی از جساكز، صفغ ظعّط ارج ىی

از دؿث رفحَ، قکـث دقيً ك ...در راُتؼد ٌؼاىی اُغاؼ ىاُیحٌا ٌؼاىی ُـحٍغ؛ اگؼ چَ زٍگ 

ك ؿیاؿث راةعَ ةـیار جٍگاجٍگی ةاُو دارٌغ. ىتادرت ةَ زٍگ مؼفٌا ةَ دنیم ٌلف زٍگ ٌیـث، 

م ةَ اُغؼ ؿیاؿی اؿث. ةهکَ در پیگیؼی یک ؿیاؿث اؿث. یؿٍی كغرت ٌؼاىی اةؽار ٌی

ةٍاةؼایً اُغاؼ ٌؼاىی ةایغ جضث صاکيیث اُغاؼ ؿیاؿی ةاقغ. اگؼ چَ ؿیاؿث ُو ٌتایغ 

چیؽی را ظهب کٍغ کَ ٌیم ةَ آف از ٌؼؼ ٌؼاىی ٌاىيکً ةاقغ. الزـ ةَ ذکؼ اؿث ُغؼ ٌِایی، 

غیگؼ ؿیاؿث ىهی اؿث کَ ةَ ٌغرت مؼفاٌ ؿیاؿی یا ٌؼاىی اؿث. اُغاؼ ؿیاؿی ك ٌؼاىی از یک

ُغؼ ُؼ ىهحی ؾتارت اؿث از جنّیؼی از آیٍغق، کَ ىعهّب ٌِایی آف . کاىالٌ ىحيایؽ ُـحٍغ

ای کَ صاضؼ ةاقغ. كـيحی از ٌیؼكی ظّد را در راق ؾيهی ؿاظحً آف مؼؼ  ىهث ةاقغ، ةَ درزَ

 (.1355،56)ارگاٌـکی: ٌيایغ. 

کَ ُياف  ك اكنیَ اُغاؼ صیاجی -1قّد:  اُغاؼ ىهی کكّرُا در ؿَ دؿحَ ظتلَ ةٍغی ىی

ُای اؿاؿی زاىؿَ اؿث کَ دكنث ك ىهث ىّزّدیث ظّد را ىٍّط ك ىّکّؿ ةَ صفغ ك  ارزش

اُغاؼ ىیاف ىغت ك درزَ دكـ  -2ةایـث در اٌساـ آف ةکّقغ  صنّؿ آٌِا داٌـحَ ك ُيّارق ىی

 -3ةاقغ.  قّد کَ غانتٌا ىحضيً ةؼظی جلاضاُا از ؿایؼ کكّرُا ىی ُایی اظالؽ ىی ةَ ُغؼ

ىلاـ  ةاقغ. انيههی ك دراز ىغت کَ اُغافی اؿث کَ ةَ ٌغرت ىضغكد ةَ زىاف ىی اُغاؼ ةیً

ةا اُغاؼ دفاؾی ك ٌؼاىی زيِّری اؿالىی ایؼاف در ؿعش داظهی ك در راةعَ  یىؿؼو رُتؼ

ؾهو را ةؼای كغرت، ىؿٍّیث، پیكؼفث ك فضایم اٌـاٌی ك دفاع صلیلی از "فؼىایٍغ  ىیانيههی  ةیً

گیؼیو جا ایً ىهث ةحّاٌغ ةؼظالؼ ؿٍث رایر زِاف در قؼایط كغرجيٍغی  کار ىیَ ة صلّؽ اٌـاف

دؿث ةگیؼد ك ةَ کـی زكر ٌگّییو ك از ىؼهّـ دفاع کٍیو ك زهّی ػانو را َ پؼچو ؾغانث را ة

ی کكّر در ُا داٌكگاقاؿاجیغ ك داٌكسّیاف  دیغار ةا زيؿی از. )"ةگیؼیو ك در ىلاةم اك ةایـحیو

 (khamenei.irكةگاق ىلاـ ىؿؼو رُتؼی  1386،/12/6ىّرظَ 
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 هحیط راّبردی جوَْری اسالهی ایراى

ای اؿث اىا  ةَ یک كغرت ىٍعلَقغف زيِّری اؿالىی ایؼاف در قؼایط کٌٍّی در صاؿ جتغیم 

در چارچّب  . کَةؼای کكّر كاةم فؼض اؿث یُای پػیؼی ، جِغیغات ك آؿیبایً ىّضّعدر کٍار 

اظالؾاجی ك زٍگ انکحؼكٌیک ىعؼح ةّدق ك ةؼظی ٌیؽ در كانب جِغیغات ٌؼاىی، جِغیغات 

ؿالح، ظیف ىحٍّؾی را قاىم  یؼیکارگ قٌّغ. دقيٍاف ةا جّزَ ةَ ٌّع ةَ عؼح ىیىاكحنادی 

ك ةؼظی ٌؼیؼ آىؼیکا از جّاٌایی دارٌغ را ٌؼاىی  جِغیغجّاٌایی قٌّغ. در ایً راؿحا ةؼظی  ىی

ةاقٍغ. ؾالكق ةؼ ایً، جِغیغات دیگؼی  ةؼظّردار ىی، ؿیاؿی ك.. ٌؼاىی، اكحنادیجياىی جِغیغات 

ی ؿیاؿی، ٌؼاىی ك ؾهيی ك ُا ٌیؽ ةؼای زهّگیؼی از دؿحؼؿی ایؼاف ةَ اؿحفادق از ؾؼمَ

ؾلب ىاٌغگی ك ؾغـ جّاٌغ در ةهٍغىغت ىٍسؼ ةَ  قّد کَ ىی اؾياؿ ىیی راُتؼدی ُا داٌف

ایؼاف  صضّرکاُف در ةؼظی از ىّارد ٌیؽ ىٍسؼ ةَ فٍآكرُای زغیغ ك ٌّ قغق ك  جّؿؿَ در ؾهّـ ك

ای کَ درظنّص جِغیغات ةایغ ؾٍّاف کؼد، ُياٌا قٍاؿایی  در ٌلاط گٌّاگّف گؼدد. اكنیً ٌکحَ

جِغیغ ةؼ ىتٍای جؿؼیف ىٍافؽ ك اىٍیث ىهی اؿث. ةَ ایً ىؿٍی کَ جِغیغات اىّری داةث 

ت زىاف، ىضیط ك ىیؽاف درؾ از آف ٌیـحٍغ، ةهکَ قٍاكر ةّدق ك ةؼ ىتٍای ىلحضیات ك جضّال

پػیؼی اؿث.  اىؼ درظنّص جِغیغ راةعَ آف ةا ىلّنَ آؿیب یًجؼ کٍٍغ. ىِو جغییؼ ىی

پػیؼی، اىؼی ىـحلم اؿث کَ ضؿف، ٌاکارآىغی ؿاظحاری ك ٌِادی، رفحاری ك ةؼكٌغادی  آؿیب

اظحَ ك جِغیغات جّاٌغ ؿالىث ٌؼاـ ك ةلای کكّر را ةَ ظعؼ اٌغ نَ ىیاایً ىـ گؼدد. جهلی ىی

پػیؼی راةعَ ىـحلیيی ةا فؼآیٍغ جِغیغ دارد. ةَ ُؼ  ىعحهفی را ةَ ؿّی ظّد زهب کٍغ. آؿیب

ُا ك  پػیؼ ظّد ىٍعلی ؾيم کٍغ ك ػؼفیث اٌغازق ایؼاف ةحّاٌغ در قٍاؿایی ٌلاط آؿیب

ُای  جّاٌغ قیّق ؿیـحيی ارجلاء دُغ؛ ةَ ُياف ىیؽاف ىی مّرتُای ظّیف را در  جّاٌيٍغی

از  یکی( 1395،62)ىحلی: جؼی را ةؼای کٍحؼؿ ك ىغیؼیث جِغیغات ظّد ایساد ٌيایغ.  ٍاؿبى

ُا ك درؾ  ىـائم ىعؼكصَ در صّزق جِغیغات، ةؼكؼاری راةعَ ىیاف جّاف، ػؼفیث یًجؼ ىِو

قٌّغ. در ایً صانث، ٌؼاـ  جضّالت ةا ٌیؼكُایی اؿث کَ از ىضیط ةیؼكٌی ةَ ؿیـحو كارد ىی

ای از جِغیغات كاردق را ةَ فؼمث  زجؿؼیف ظّد در قؼایط گٌّاگّف، ةعف ؾيغقجّاٌغ ضيً ةا ىی

گاق از ىكکم  ُا، ُیچ زيِّری اؿالىی ایؼاف ةَ ؾٍّاف یکی از اؾضای ٌؼاـ دكنث جتغیم ٌيایغ.

جؿؼیف ىضیط اىً فارغ ٌتّدق ك ُيّارق دغغغَ جأىیً اىٍیث داظهی را داقحَ اؿث. در ایً 

ىضیط اىٍیحی  -1ایؼاف كاةم جنّر ةّدق اؿث: اىٍیث ىهی در ةؼایراؿحا، ؿَ ىضیط اىٍیحی 

ُؼ یک از ایً ؿَ ىضیط . انيههی ىضیط اىٍیحی ةیً -3 یا ىضیط اىٍیحی ىٍعلَ -2 یداظه

اٌغ  ُایی را پغیغ آكردق ایؼاف كارد کؼدق ك چانف ىهی جادیؼات ك ٌیؼكُای ظاص ظّد را ةؼ اىٍیث
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کَ جؿؼیف ظاص ظّد را ٌیاز دارد. ایً اىؼ قایغ ةَ دنیم ىّكؿیث ژئّپهیحیک ك ژئّاؿحؼاجژیک 

پؼدازاف ةؼ ایً ةاكر  ةـیاری از ٌؼؼیَ ةؼد. پػیؼی کكّرىاف را ةاال ىی ایؼاف ةاقغ کَ ظتؿا  آؿیب

 ای ٌیـث. ُا اؿث کَ كاكؿیث جازق دقّارجؼیً ىضیطُـحٍغ کَ ىضیط اىٍیحی ایؼاف یکی از 

دتات اؿث کَ اىٍیث ىهی ىا را ةَ  ىضیعی کَ کكّرىاف در آف كؼار دارد، ىضیعی ةضؼاٌی ك ةی

دُغ. در یک چٍیً ىضیعی ةایغ ةَ دٌتاؿ جتغیم  جأدیؼ ظّد كؼار ىی ُای گٌّاگٌّی جضث قیّق

ُای جِغیغزا یا ٌااىً دؿث پیغا کؼد. زیؼا  طُا ةّد ك ةَ جّاٌایی کٍحؼؿ ىضی جِغیغات ةَ فؼمث

جّاٌغ جِغیغ ك ةانيآؿ ُؼ جِغیغی ةَ یک ظعؼ زغی جتغیم  در غیؼ ایً مّرت ُؼ فؼمحی ىی

اىٍیث ىهی ٌكأت گؼفحَ ك دکحؼیً کكّر، کَ از  دفاؾی -دکحؼیً ٌؼاىی ةؼ ایً اؿاس  قّد.

 -دکحؼیً ٌؼاىی یاةغ.  ؿاؿی ىیُغؼ آف ةاال ةؼدف جّاف دفاؾی کكّر اؿث؛ در ایً ركٌغ ٌلف ا

ُا ك ارجلاء جّاف ك ةٍیَ دفاؾی  پػیؼی کكّرىاف ةا ُغؼ ىلاةهَ ةا جِغیغات ك رفؽ آؿیب دفاؾی

ةایغ  دکحؼیًقّد. ٌگؼش ىتحٍی ةؼ ایً  افؽاری ظؼح ىی افؽاری ك ؿعث کكّر در ُؼ دك صّزق ٌؼـ

جغییؼاجی را ٌیؽ ىغٌؼؼ ظّد كؼار پّیا ةّدق ك ُيؼاق ةا جضّؿ در ٌّع جِغیغات ك ىنادیق آٌاف، 

 دُغ.
 

 ضرٍرت دفبع ٍ دضوي ضٌبسی

دقيً قٍاؿی ةَ جاؿی از كؼآف کؼیو در ٌگاق فؼىاٌغُی کم كّا از زایگاق ظامی ةؼظّردار 

در قٍاظث دقيً ك قگؼدُایف از ؾّاىم امهی پیؼكزی ك جغاكـ  ی، ٌلف رُتؼاؿث. جاکٍّف

رُتؼی در زِث  دفاؾی -دکحؼیً ٌؼاىی . اىؼكز ٌیؽ جتییً ركد یاٌلالب اؿالىی ةَ قيار ى

ك ظٍذی آصاد زاىؿَ ك کارکٍاف ٌیؼكُای ىـهش ةَ كیِژق ارجف زيِّری اؿالىی ایؼاف آگاُی 

جنيیو گیؼی ك چگٌّگی كاکٍف  یةؼا .دقيً ةـیار ىِو ك ىؤدؼ ظّاُغ ةّد یُا ؿازی جّظئَ

اك را در ضؼةَ زدف ك  یُا افف پی ةؼد ك ركشقٍاظث، ةَ اُغ در ةؼاةؼ دقيً ةایغ اةحغا اك را

ُيچٍاف کَ ةایغ ٌلاط ضؿف ك كّت اك را ىّرد ىعانؿَ كؼار داد.  .رؿیغف ةَ اُغافف ةازقٍاظث

ةَ ىسيّع ایً کارُا دقيً قٍاؿی گّیٍغ. اگؼ قٍاؿایی دقيً ظّب اٌساـ ٌگیؼد آدار ىٍفی 

 غییىلاـ ىؿؼو رُتؼی ضيً جأ .دُغ یآف در ىؼاصم جنيیو گیؼی ك ةؼظّرد، ظّد را ٌكاف ى

ىهث ایؼاف ةَ ُياف ٌـتث کَ دقيً، : »غیفؼىا یدقيً قٍاؿی، ةَ ؾٍّاف یک كػیفَ ىـحيؼ ى

، ةایغ ةؼ ُّقیاری ك آگاُی کٍغ یى جؼ غقیچیپظّد را در جّظئَ ؾهیَ ایؼاف اؿالىی  یُا ركش

ارجتاط ةا یکغیگؼ،  ظّد ةیفؽایٍغ ك ةا آىادگی ىؿٍّی، فکؼی، ؿیاؿی ك صفغ كصغت ك اجناؿ ك

ةغیِی اؿث ةؼای ةؼٌاىَ ریؽی ك جؿییً « چِؼق دقيً را در ُؼ نتاؿی کَ ُـث، قٍاؿایی کٍغ.
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ك جغكیً ؿیاؿث دفاؾی در زِث میاٌث از کیاف ٌؼاـ اؿالىی، قٍاؿایی دقيً ك جِغیغُایی 

ق فؼىاٌغُی در ٌگا .، اىؼی كازب اؿثکٍغ یکَ از ٌاصیَ اك ىّزّدیث ىّهی ك دیٍی ىا را جِغیغ ى

ضيً ردّ ٌؼؼیَ  نَ ىؿؼو .قّد یُا دیغق ى در جّظئَُيّارق ُا ك دقيٍاف  پای اةؼكغرتکم كّا 

اگؼ فؼض کٍیو کَ دقيً ةؼ ؿؼ ُؼ راُی كزّد دارد، ظؼدىٍغاٌَ  ":غیفؼىا یجُّو جّظئَ ى

ٌیـث کَ اٌـاف، دقيً را ٌتیٍغ، كزّد اك را ؾغـ فؼض کٍغ، چعّر ؾهیَ ىا جّظئَ ٌیـث؟ 

جّظئَ ك  یُا كزّد ٌغارد! ىً در پاؿط، ٌكاٌَ یا جّظئَ !غیکٍ یةؿضی گفحٍغ قيا جُّو جّظئَ ى

، ك ٌكاف کٍو یا اىؼكز در یک فِؼؿث ظّالٌی ىؿؼفی ىظنّىث را از اكؿ اٌلالب ج یُا ٌكاٌَ

، چعّر ؾهیَ ىا جّظئَ ٌیـث؟ در اكؿ پیؼكزی اٌلالب آقکارا ةا اٌلالب ىعانفث قغ، ك دُو یى

)صؼـ "ایً ؿهـهَ جا اىؼكز اداىَ دارد، ك ىا اىؼكز ةَ ىؿٍی صلیلی کهيَ در دٌیا دقيً داریو.

دفاؾی ك -دکحؼیً ٌؼاىی ی جؼیً ىتاصخ درةی قک دقيً قٍاؿی ازىضّر (1/1/1382رضّی 

کَ درظّؿ جاریط درادؼ  ییُا . چَ ةـا اىثغیآ یقيار ىَ یک ىهث ة ىّضّع دفؽ جِغیغُا از

 یُا غفهث ازدقيٍاف كفلغاف آگاُی ك ةنیؼت الزـ ؿیاؿی ك ازحياؾی درقٍاظث جّظئَ

ةَ ؿؼٌّقحی  ،ىّكؽ ك مضیش جّؿط ٌعتگاف ك ظّاص آف زاىؿَ َةیگاٌگاف ك اجعاذ ىّاضؽ ة

 .اٌغ قغقدچار ُالکث ةار 
 

 فرهبًدّی کل قَا دضوي ازًظر راّکبرّبی هببرزُ بب 

ایياف ك  -3كظعؼُا  ُا یزؼاٌت اكغاـ ك ٌحؼؿیغف از ؿعح -2 ثیّقیاری ك درؾ ىّكؿُ -1

 اىیغ ةَ آیٍغق

ٌحؼؿیغف  ،زؼاٌت اكغاـ –یاری ك درؾ ىّكؿیث ُّق"ٍغیفؼىا یایكاف ٌـتث ةَ ایً ؿَ امم ى

ایياف ك اىیغ ةَ آیٍغق ؿَ درس ىِو ُـحٍغ، ایً درؿِای ىِو، راُگكای  ،ازؿعحی ُا كظعؼُا

 (21/8/1380)ةیاٌات در دیغار ىؼدىی "اىؼكز ك آیٍغق ىهث ك کكّر اؿث.
 

 دفبعی -اصل دفبعی ٍ قدرت ًظبهی در دکتریي ًظبهی

ٌفی کم كّا  ُای فؼىاٌغُی ىؿؼو یكَاٌغدر ایؼاف زيِّری اؿالىی قاظل ؿیاؿث ظارزی 

در ؾؼمَ  پػیؼی ك ىلاةهَ ؾاكالٌَ ك ُّقيٍغاٌَ ةا ٌؼاـ ؿهعَ زِاٌی گؼی ك ؿهعَ راةعَ ؿهعَ

پػیؼی ك ىلاةهَ ةا اىپؼیانیـو زِاٌی ٌاػؼ  گؼی ك ؿهعَ امم ٌفی ؿهعَ اؿث کَانيهم  ركاةط ةیً

ُا از ؿّی  پػیؼی، ٌفی جضلیؼ ىهث ؿهعَ ٌفیاؿث،  ق كؼآف ك ؾحؼتةؼ كاؾغق ٌفی ؿتیم از دیغگا

گؼی، ُيَ  ُای زِاٌی، ٌفی كاةـحگی ؿیاؿی ك ٌفی ؿکّالریـو اظالكی ك ٌفی اةاصَ كغرت

پایگاق اظالع رؿاٌی، دفحؼ صفغ ك ٌكؼ، آدار ىلاـ ُای كعؿی زيِّری اؿالىی ایؼاف اؿث. ) ٌفی
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در ىلاةم جِغیغات ٌیؼكُای ىـهش  ارجلاء كغرت ةازدارٌغگیةؼای ٌیم ةَ ایً ىِو  (ىؿؼو رُتؼی

ی ُا ىؤنفٌَؼاـ ؿهعَ از امّؿ الیٍفک ٌؼاـ زيِّری اؿالىی ایؼاف اؿث ك ىتحٍی ةؼ اصحيانی 

جؿاىم ةؼجؼؿاز ىتحٍی ةؼ اصحؼاـ ىحلاةم ك ؾغـ دظانث در اىّر داظهی  ،كحغارةعكیزیؼ اؿث: ا

ٌؼاـ  ك"ٌَ قؼكی ٌَ غؼةی اؿث"قؿار امّنی  اراؿحيؼ، صيایث از ىؼهّىیً زِاف ،یکغیگؼ

 ىلاـ ىؿؼو فؼىاٌغُی کم كّا اؿث.دفاؾی  –دکحؼیً ٌؼاىی اؿالىی از 
 

 دفبعی هقبم هعظن فرهبًدّی کل قَا –اقتدار در دکتریي ًظبهی 

ی پؼ کارةؼد در ؾهّـ ؿیاؿی ك زاىؿَ قٍاؿی ؿیاؿی اكحغار اؿث؛ اكحغار در ُا كاژقیکی از کهیغ 

امعالح ةَ ىؿٍی ىلتّنیث، ىكؼكؾیث ك کارآىغی یک ٌؼاـ ؿیاؿی اؿث؛ ُيچٍیً اكحغار ىهی 

کارآىغی یک ٌؼاـ ؿیاؿی در چارچّب ىكؼكع ك ىلتّؿ در ىضیط داظهی ك ةیً انيهم اؿث ك 

. ىٍاةؽ قّد یىی ك... جلـیو اكحناد ؿیاؿی، ؾهيی، ٌؼاىی،ی ىعحهفی ُيچّف اكحغار ُا ةعفةَ 

؛ اكحغار ىتحٍی ةؼ قّد یىاكحغار در ٌیؼكُای ىـهش ةَ دك ةعف کهی دركٌی ك ةیؼكٌی جلـیو 

ی داظهی ٌیؼكُای ىـهش یک کكّر اكحغار دركٌؽاؿث ك اكحغاری کَ ُيؼاق ةا ٌگاق ةَ ُا ثیػؼف

. اكحغار ةؼكٌؽا اىؼی جنٍؿی قّد یىىی ةؼكٌؽا ٌاىیغق ةیؼكف ك جکیَ ةؼ ةیگاٌَ ةاقغ در ؾهو ٌؼا

ك  قّد یىاؿث کَ ةَ مّرت ىیاف ىغت ك کّجاق ىغت در راُتؼدُای ٌؼاىی کكّرُا جؿؼیف 

ی ةؽرگ ةا جکیَ ةؼ دریافث جـهیضات ك ىـحكار ٌؼاىی ك كاةـحگی ةَ ُا كغرتىتٍای آف جکیَ ةؼ 

اكحغار ةؼكٌؽا را ٌّؾی از اؿحؿيار ٌّیً داٌـث  افجّ یىجؿؼیف ٌيّد.  جّاف یىآٌِا در صّزق ٌؼاىی 

. اكحغار کٍٍغ یىرا ةَ اؿحفادق از ىٍاةؽ ةیؼكٌی كغرت جؼغیب  ُا دكنثی ةؽرگ ُا كغرتچؼا کَ 

ی ظارزی ُا كغرتةؼكٌؽا در صّزق ٌؼاىی ك دفاؾی ٌاىعيئً ك ٌاپایغار اؿث. چؼا کَ ىتحٍی ةؼ 

ضيایَ ةا کكّر صاىی ك كغرجيٍغ ىٍاةؽ اكحغار اؿث ك در مّرت جضاد ىٍافؽ کكّرُای جضث ان

 دُغ یىی ظعؼ از دؿث ُا ؾؼمَك یا کارآىغی ظّد را در زىاف ةضؼاف ك  ركد یىٌؼاىی یا از ةیً 

. ةَ ظّر کهی قّد یىك ٌؼاـ ؿیاؿی در مضٍَ ةیً انيهم دچار ةضؼاف ىكؼكؾیث ك اكحغار 

گفث اكحغار ةؼكٌؽا قتَ اكحغاری اؿث کَ ةؼپایَ كاةـحگی ةَ ةیگاٌگاف ةٍا قغق ك  جّاف یى

ٌكؼیَ ) ُـحٍغ. ُا اةؼكغرتی جّؿؿَ دیکحَ قغق جّؿط ُا ىغؿی ٌؼاىی آٌِا دٌتانَ رك ُا ؿاىاٌَ

ٌیؼكُای ىـهش ةایغ " :ٍغیفؼىا یىىلاـ ىؿؼو رُتؼی در اُيیث اكحغار دركف زا  (1392،3ظتیؼ 

ی ظّد، چٍاف اكحغاری ایساد کٍٍغ کَ دقيٍاف صحی ُا یآىادگك افؽایف  ُا كؼفثیپةا قحاب در 

ؿعٍؼاٌی در زيؽ کارکٍاف ٌیؼكی ُّایی )"زؼات ٌکٍٍغ ظیاؿ جؿؼض را ةَ ذًُ ظّد راق دٍُغ.

19/11/1389.) 
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 ببزدارًدگی در دکتریي دفبعی جوَْری اسالهی ایراى

قّد کَ ٌعـحیً ىّرد،  ىحؿغدی در ٌؼؼ گؼفحَ ىیُای  ةؼای جضلق ةازدارٌغگی، قؼایط ك فؼضیَ

غهتَ ظؼدگؼایی در ٌؽد جنيیو گیؼٌغگاف ركیب اؿث. فؼض كزّد صغاكم ؾلالٌیث در اٌغیكَ ك 

کارگیؼی راُتؼد ةازدارٌغگی اؿث. ةا كزّد چٍیً ؾلالٌیحی  رفحار ركیب، ىفؼكض اؿاؿی در ةَ

ُا، ةَ  ُا ك فؼمث جّازف ىیاف ُؽیٍَ ؿٍگیً کؼدف ك ةؼكؼاری -جّاٌغ ةا ؿتک اؿث کَ ركیب ىی

ُای ظّد را ةَ اٌغازق کافی زغّی ك ىؤدؼ ةتیٍغ،  صـاةگؼی پؼداظحَ ك در مّرجی کَ جِغیغ ارزش

ةؼای صفغ ةلای ظّد ىستّر ةَ جغییؼ رفحار ظّاُغ قغ. گؼچَ ةازدارٌغگی در كُهَ اكّؿ ركاةط دك 

یغ فؼاىّش کؼد کَ ةازدارٌغگی اظحناص ةَ آكرد، اىّا ٌتا اةؼكغرت دكرق زٍگ ؿؼد را ةَ یاد ىی

انيهم، ىٍافؽ  دكرق ىػکّر ٌغاقحَ ك ركاةط ىیاف ةـیاری از کكّرُا کَ در ؾؼمَ ركاةط ةیً

اةؽار ك اىکاٌات ةازدارٌغق ك ظؼؼ دقيً ك ىیؽاف  گیؼد. ىحضاد یا ىحفاكت دارٌغ را در ةؼ ىی

در ىّاردی دیگؼ ىحفاكت ةاقغ. ىيکً اؿث در ىّاردی ىكحؼؾ ك  ُا ك کكّرُا  آىادگی ىهث

ؿاز ك کارُای ةازدارٌغگی ىحٍاؿب ةا جغییؼات گٌّاگّف در ؾنؼ کٌٍّی ك ىعاةق ةا قؼایط ك 

ی اىٍیحی ك گؼكُی ك... در ُا يافیپی پكحیتاف، صضّر در کكّرُا اكضاع ك اصّاؿ داظهی کكّر،

ُا، کـب آگاُی ك اظالؾات ُای کكّر جّاف ةازدارٌغگی جأدیؼ ةـؽایی دارد. ؿؼآىغ ُيَ جّاٌيٍغی

ُای الزـ ةَ ىؿٍای كاكؿی اؿث. آف  ةَ ركز دٌیا ك آىّزش ٌیؼكی اٌـاٌی زةغق جّأـ ةا ُياٍُگی

از جضلق ةؼآیٍغ ؾيهکؼدی ُيَ اىکاٌات، ایساد ُؼاس ك  رؿغ یىچَ ىِو ك اؿاؿی ةَ ٌؼؼ 

ضؿف ك جّاف ةازدارٌغگی دقيً از ؾيهی کؼدف اكغاـ اكؿث. آگاُی ك قٍاظث الزـ از ٌلاط 

ُای کَ ةحّاٌغ کكّر ةازدارٌغق را ةَ اُغاؼ  ك یا ركش ُای دقيً  ایساد اظحالؿ در جفکؼ ك ةؼٌاىَ

)ركزٌاىَ . ك ایساد كّق ةازدارٌغگی ةَ راصحی ؿّؽ دُغ، ٌلف ىِيی دارد

در دیغار ةا زائؼاف ك ىساكراف  ىؿؼو فؼىاٌغُی کم كّا ىلاـ (.www.kayhannews.ir کیِاف، 

ىيکً اؿث »ةعكی از فؼىایكات ظّد فؼىّدٌغ:  در 1391رضّی در آغازیً ركز ؿاؿ صؼـ 

آىؼیکا ظعؼُایی ةؼای کكّرُای دیگؼ ایساد کٍغ؛ ىيکً اؿث دیّاٌگی کٍٍغ. انتحَ ىً ُيیً 

زا ةگّیو؛ ىا ؿالح اجيی ٌغاریو، ؿالح اجيی ُو ٌعّاُیو ؿاظث، اىّا در ىلاةم جِازو دقيٍاف، 

و مِیٌّیـحی ةؼای دفاع از ظّدىاف، در ُياف ؿعضی کَ دقيً صيهَ چَ آىؼیکا ك چَ رژی

ةیاٌات در دیغار ةا زائؼاف ك ىساكراف صؼـ رضّی در آغازیً ) .«ُا صيهَ ظّاُیو کؼد کٍغ، ةَ آف

 (1391ؿاؿ ركز 

 فؼىاٌغُی کم كّا دفاؾی–در دکحؼیً ٌؼاىی كغرت ىؿٍّی  یُا ىؤنفَ ًیجؼ ىِو
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اصػـاس ُّیث ك ؾؽت اؿالىی کَ »از دیغگاق ىلاـ ىؿؼو رُتؼی  اسالهی: یّب ارزشَّیت ٍ -1

اىؼكز ةَ ةؼکث پیؼكزی اٌلالب اؿالىی در زِاف اؿالـ ٌػيّدار قػغق اؿػث یکی از ىِيحؼیً 

« ةَ آف جّزَ قّد صحيا  انيههی  ُای كغرت ىهث ایؼاف اؿث کَ ةایغ در ىٍاؿتات ةیً ىػّنفَ

(. ایػكػاف انگّی اؿالـ ارائَ قغق در ایؼاف را یکی 24/12/84)ةیاٌات در دیغار ىؼدىی ىّرظَ 

اؿالىی کَ اىؼكز در ایؼاف ارائَ قغق : »ٍغیفؼىا یىك  قيارٌغ یىكغرت ىهی ةؼ  یُا ىّنفَدیگؼ از 

ةؼظالؼ اؿالـ ظانتاٌی ك ُيچٍیً اؿالـ اىؼیکایی یػا ُػضػو قػغق در فػؼُػٍػگ غػؼةی، 

ةَ ؾلایغ اؿػالىػی، ٌػّآكری ك پػّیػایػی اؿػث ك اؿالىی اؿث کَ دارای ركقٍفکؼی پایتٍغی 

ؿاؿ گػقحَ ةا  27ةػؼ اؿػاس آف یػک ٌػؼػاـ ك دكنث ىػحػکػی ةؼ ىؼدـ قکم گؼفحَ ك در 

كزّد ُيَ فكارُا از ىـیؼ امهی ظّد ظارج ٌكغق، ةػٍػاةػؼایػً ةػؼای ىػـػهيػاٌػاف زػِػاف 

 ژقیك ةَةػؼظػالؼ ظّاؿحَ كغرجيٍغاف ؾانو ةػـػیػار زػػاب ك كػاةػم انگػّةػؼداری اؿػث ك ایػً 

 ث.آىؼیکاؿ

فؼٍُگ ایذارگؼی ك زِاد ك قِادت را کَ ریكَ در ىکحب ؾاقّرا دارد فرٌّگ جْبد ٍ ضْبدت:  -2

ىعحهف ةَ  یُا ؾؼمَفؼٍُگ ةّىی اٌلالب اؿالىی داٌـث کَ ةارُا کارآىغی ظّد را در  جّاف یى

: ركد یى قيار ةَكغرت ىهی ىا  یُا ىّنفَ ًیجؼ ىِواز رُتؼی ادتات رؿاٌغق اؿث. از ىٍؼؼ 

ُای گٌّاگّف ةؼآٌٍغ کَ ركٌق زِاد ك  اىؼكزق دقيٍاف کيیً گؼفحَ ٌؼاـ اؿالىی ىا ةا قیّق»

داٌكسّیاف ةكکٍٍغ... جّمیَ ایٍساٌب ةَ كیژق  ظنّص زّاٌاف ك ةَ قِادت را در چكو ىؼدـ، ةَ

قيا داٌكسّیاف ؾؽیؽ ك ُيَ زّاٌاف ؾؽیؽ ایً کكّر آف اؿث کَ ایً ؾاىم كغرت ىهی ك قاظل 

)پیاـ ىلاـ ىؿؼو رُتؼی ةَ قكيیً « ایياف ظانناٌَ را از دؿث ٌغُیغ ك آف را ةؽرگ ةكياریغ

 (khamenei.irكةگاق ىلاـ ىؿؼو رُتؼی  ،یادكارق قِغای داٌكسّ

ىا در اةؿاد داظهی ك ىهی ٌؼیؼ  یُا كؼفثیپاز دیغگاق رُتؼی جياـ خَدببٍری ٍ اعتوبد بِ ًفس:  -3

ؾهيی ىاٌٍغ  یُا كؼفثیپگٌّاگّف چّف پیؼكزی در زٍگ جضيیهی،  یُا ؾؼمَپیكؼفث در 

، اؾعای زؼات ك قساؾث ؾهيی ك زّاٌاف ك ةَ اٌؽكا کكاٌغف دقيً در ُيَ یا ُـحَ یآكر فً

ؿیاؿی، اكحنادی ك فٍی از ٌحایر ك آدار اؾحياد ةَ ٌفؾ ىهی اؿث. ُؼ چٍغ کَ ایً  یُا ٍَیزى

ُای زكرگّ ك كهغر دٌیا، گـحؼش ؾؽت  جضلیؼ كغرت»ك  قّد یٌيٌحایر ةَ ؾؼمَ ؾهيی ىضغكد 

اؿالىی ىهث ایؼاف در زِاف، اؾعای ُّیث ك قعنیث ةَ ىـهياٌاف ك اؾحياد ةَ ٌفؾ دٌیای 

ُا، زٌغق کؼدف ظالء ٌیاز ةَ ىؿٍّیث در زِاف ك  ُب در ةـیر اٌـافاؿالـ، جّزَ ةَ كغرت ىػ

جّاف از آدار اؾحياد ةَ ٌفؾ  ُای زِاف را ىی ؾٍّاف انگّیی ةؼای جياىی ىهث ىعؼح قغف ایؼاف ةَ

http://shafaf.ir/fa/tag/1/%20%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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كةگاق ىلاـ ىؿؼو رُتؼی ) .«انيههی داٌـث ُای زِاٌی ك ةیً ىهی ایؼاٌیاف در ؾؼمَ

khamenei.ir) 

رىؽ پیؼكزی اٌلالب  ًیجؼ کَ ىِو اجضاد ك ُيتـحگی ىهث ایؼاف ؾالكق ةؼ آف: ٍحدت ٍ ّودلی -4

ةؿغ از اٌلالب ةّدق اؿث، ُيچٍاف ٌیؽ ؾٍنؼ اؿاؿی  یُا از ةضؼاف ؽیآى ثیاؿالىی ك ؾتّر ىّفل

ظاظؼ ُيیً اُيیث اؿث کَ دقيٍاف اٌلالب  ُا ك اُغاؼ اٌلالب اؿالىی اؿث. ةَ جضلق آرىاف

دقيٍاف ةا »ایساد اظحالؼ ك جفؼكَ ىیاف ىهث ىـهياف ایؼاف ُـحٍغ:  دٌتاؿ اؿالىی ُيّارق ةَ

کٍٍغ ةیً  ُای ىّذیاٌَ گٌّاگّف ظّد ؿؿی ىی جتهیغات ظّد، ةا زٍگ ركاٌی ظّد، ةا جالش

ُای مٍفی،  مفّؼ ىهث ایؼاف اظحالؼ ةیٍغازٌغ. ةَ ةِاٌَ كّىیث، ةَ ةِاٌَ ىػُب، ةَ ةِاٌَ گؼایف

ٌغ... ىهث ىا ةایغ ُكیار ةاقغ. جالش ةؼای ؿازٌغگی کكّر ك كصغت کهيَ ىهث را از ةیً ةتؼ

جؼ از آف، جالش ةؼای اجضاد کهيَ ك یکپارچگی ىهی ك اجضاد اىث اؿالىی اداىَ یاةغ.  جؼ ك ىِو ؾيغق

ركز جلّیث کؼد.  ةَ ؾاكالٌَ، ُّقیاراٌَ، ظؼدىٍغاٌَ ك ىغةؼاٌَ ةایـحی ایً اجضاد را صفغ کؼد ك ركز

ىؼدـ ةایغ كصغت ظّدقاف «.... دُو ىـئهَ اجضاد کهيَ ىهحياف اُيیث ىیىً ةَ ُيیً زِث ةَ 

ارزش ك ارزيٍغ اؿث  را صفغ کٍٍغ. ةایغ ُو دنی ك ةٍیاف ىؼمّص كصغت ىهی را کَ ةـیار ةا

ةیاٌات «. )صفغ کٍٍغ. ؾالج دردُای ىهث، در ةهٍغىغت ك کّجاق ىغت، كصغت ك یکپارچگی اؿث

 (16/2/1384در دیغار ىؼدىی 
 

 ّب دادُیِ ٍ تحلیل تجس
از جضهیم ىضحّا  ُا دادقی پژكُف ةَ قؼح زیؼ اؿحعؼاج قغق اؿث. ةؼای جسؽیَ ك جضهیم ُا افحَی

ةؼ اؿاس  دفاؾی–اؿحفادق قغق اؿث. گفحياف ىلاـ ىؿؼو رُتؼی در صّزق دکحؼیً ٌؼاىی 
 :قّد یىجضهیم گفحياف اكغاـ گؼدیغق کَ ٌيٌَّ آف در زغاكؿ زیؼ ارائَ 
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 اصل هتي برداضت از
گرایص ٍ جْت گیری 

 هتي

تحلیل تَجیْی بب تَجِ بِ 

 ی هتيّب صیگراسبیر 

ٌیؼكی ُّایی ارجف در ركز ٌّزدُو ةِيً ةا پیّؿحً ةَ  1

ىؼدـ، ىؿادالت کكّر را جغییؼ داد ك ایً صؼکث ةالفامهَ 

ةا  دُغ یىاز ظؼؼ ىؼدـ ٌیؽ پاؿط دادق قغ ك ایً ٌكاف 

 آكرد یى، صيایث ىؼدـ را ةَ دٌتاؿ «ىؼدـ ةّدف»

ىؼدىی ةّدف ٌیؼكُای 

 ىـهش

ؾيهکؼد اٌلالةی ك اؿالىی ك 

 ةنیؼت

ىا ةَ ىضتث در ىضؼاب ؾتادت، دؾا، ٌیایف ك  یُا دؿ 2

ىؿٍّی  یَ یةٍ. نػا ةایغ ةَ جلّیث اةغی یىاؿحغفار صیات 

ؿپاق، ٌؼو ك اٌضتاط، آىّزش ٌؼاىی، ىاٌّرُای گٌّاگّف، 

اؿحضکاـ درؿازىاٌغُی ك پیكؼفث داٌف ٌؼاىی اُيیث 

 .الزـ دادق قّد

ك  جلّیث آىادگی

كجّاف رزىی در ىلاةهَ 

 ةا ٌؼاـ ؿهعَ

جلّیث كغرت ىؿٍّی در 

 ٌیؼكُای ىـهش

ك افؽایف  ُا كؼفثیپٌیؼكُای ىـهش ةایغ ةا قحاب در " 3

ی ظّد، چٍاف اكحغاری ایساد کٍٍغ کَ ُا یآىادگ

دقيٍاف صحی زؼئث ٌکٍٍغ ظیاؿ جؿؼض را ةَ ذًُ 

 .ظّد راق دٍُغ

ك  جلّیث آىادگی

كجّاف رزىی در ىلاةهَ 

 ةا ٌؼاـ ؿهعَ

ك ةازدارٌغگی كغرت  اكحغار

 ٌؼاىی ٌیؼكُای ىـهش

ىهث ایؼاف داةث کؼدق اؿث کَ اگؼ ىّرد جؿؼض كؼار  4

ىلحغراٌَ از ظّد دفاع ظّاُغ کؼد ك گیؼد، کاىال  

یکپارچَ ك ُيچّف ىكحی ىـحضکو در ىلاةم ىِازوِ 

 .غیؼ ىٍعلی ظّاُغ ایـحاد

 كصغت ك ُيغنی ىهی
ك ةازدارٌغگی كغرت  اكحغار

 ٌؼاىی ٌیؼكُای ىـهش

ی ةا  ةؼای ایٍکَ ةحّاٌیغ کارآىغی ظّدجاف را در ىلاةهَ 5

ث ُّایی جِغیغُا در زایگاُحاف کَ زایگاق صفغ اىٍیّ

کكّر اؿث ٌكاف ةغُیغ، ةایغ اصـاس اؿحغٍا از دیگؼاف 

ی ةؼ ػؼفیّحِای ظّد  ك اؿحلالؿ ك رزّع ةَ ظّد ك جکیَ

 داقحَ ةاقیغ

ظّد کفایی در 

 جـهیضات ٌؼاىی

ك ةازدارٌغگی كغرت  اكحغار

 ٌؼاىی ٌیؼكُای ىـهش

یکی از ؾّاىم ىّفلیث زيِّری اؿالىی ك كاکـیٍَ  6

کؼدف ٌؼاـ در ةؼاةؼ جِغیغات ك آؿیب رؿاٌی آىؼیکاك 

 .ةاقغ یىاؿحکتار زِاٌی كغرت ٌؼاىی کكّرىاف 

ك  جلّیث آىادگی

كجّاف رزىی در ىلاةهَ 

 ةا ٌؼاـ ؿهعَ

ك ةازدارٌغگی كغرت  اكحغار

 ٌؼاىی ٌیؼكُای ىـهش

زيِّری اؿالىی ایؼاف، ةؼ ظالؼ كغرجِای ةی ىِار،  7

ك ةؼای صفغ  داٌغ یىاىٍیث را ةؽرگحؼیً ٌؿيث انِی 

 کٍغ یىك دفاع  ـحغیا یىاىٍیث ظّد ك دیگؼاف، 

جّزَ ةَ اىٍیث ك دفاع 

 در ىلاةهَ ةا ٌؼاـ ؿهعهَ

ك ةازدارٌغگی كغرت  اكحغار

 ٌؼاىی ٌیؼكُای ىـهش

ای ىکاٌیکی  ش، ىسيّؾَاز دیغگاق اؿالـ، ٌیؼكُای ىـه 8

ارادق ٌیـحٍغ، ةهکَ ؿازىاٌی  ك ُيچّف یک ىاقیً ةی

ای از ؾلم ك ظؼد، ؾؽـ ك ارادق ك  اٌـاٌی ك دارای ىسيّؾَ

 جنيیو، ك ایياف ك ؾّاظف اؿث

ظؼدگؼایی ك ایياف در 

 ٌیؼكُای ىـهش

ؾيهکؼد اٌلالةی ك اؿالىی ك 

 ةنیؼت

یکی از كیژگیِای ٌیؼكُای ىـهش را دارا ةّدف  9

اىیغآفؼیً دكراف دفاع ىلغس ةؼقيؼدٌغ ك ةؼ  یُا جسؼةَ

كغرت ٌؼاىی ك 

 ةنیؼت دیٍی

ؾيهکؼد اٌلالةی ك اؿالىی ك 

 ةنیؼت
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نؽكـ ارجلاء ىؿٍّیث ك ةنیؼت ك جؿيیق اؾحلادات دیٍی 

9جأکیغ کؼدٌغ
. 

ىـهش ك در چٍیً دٌیایی، اؿحضکاـ ك كغرت ٌیؼكُای  11

صفغ ُّقيٍغی، ك اكغاـ ىغةؼاٌَ ك قساؾاٌَ، اُيیث دك 

 چٍغاف دارد

ك  جلّیث آىادگی

كجّاف رزىی ٌیؼكُای 

 ىـهش

 كغرت ٌؼاىی ك ُّقيٍغی

ٌیؼكُای ىـهش در ىلاةهَ ةا 

 جِغیغ

11 
 امم ىحً ةؼداقث از

گؼایف ك زِث گیؼی 

 ىحً

جضهیم جّزیِی ةا جّزَ ةَ 

 ی ىحًُا فیگؼاؿایؼ 

صفغ اىٍیث کكّر، ىؼزُا ك زٌغگی ؾيّىی ىؼدـ از  12

 .1 اؿثىِيحؼیً كػایف ىـئّالف ٌؼاىی ك اٌحؼاىی 

جّزَ ةَ اىٍیث ك دفاع 

 از ىٍافؽ ىهی

ك ةازدارٌغگی كغرت  اكحغار

 ٌؼاىی ٌیؼكُای ىـهش

ُيَ دؿحگاُِا اؾو از كزارت دفاع جا ارجف ك ؿپاق ةایغ  13

رزىی ك  یُا یؿازىاٌغٌُؼاىی ك دفاؾی ك  یُا یآىادگ

ركصی ظّد را ركز ةَ ركز افؽایف دٍُغ ك  یُا یآىادگ

 ایً ةَ ىٍؽنَ یک دؿحّر انؿيم رؿيی اؿث

ك  جلّیث آىادگی

كجّاف رزىی در ىلاةهَ 

 ةا ٌؼاـ ؿهعَ

ك ةازدارٌغگی كغرت  اكحغار

 ٌؼاىی ٌیؼكُای ىـهش

ٌیؼكُای ىـهش ةایغ ُيّارق آىادگی ك ُّقیاری کاىم در  14

ةؼاةؼ جِغیغُا را داقحَ ةاقٍغ ك الزىَ آف ُو ةؼٌاىَ 

ریؽی، ك زغی گؼفحً آىّزش ك جغاةیؼ ىّرد ٌیاز ٌؼاىی 

 اؿثك دفاؾی 

ك كجّاف  جلّیث آىادگی

رزىی در ىلاةهَ ةا ٌؼاـ 

 ؿهعَ

ك ةازدارٌغگی كغرت  اكحغار

 ٌؼاىی ٌیؼكُای ىـهش

زيِّری اؿالىی ایؼاف ةا كزّد ارجلای جّاف دفاؾی ك  15

ٌؼاىی ظّد اىا ُیچگاق جِغیغی ةؼای کكّرُای ىٍعلَ 

 ةّدك ُيـایَ ٌعّاُغ 

ك كجّاف  جلّیث آىادگی

رزىی در ىلاةهَ ةا ٌؼاـ 

 ؿهعَ

ك ةازدارٌغگی كغرت  اكحغار

 ٌؼاىی ٌیؼكُای ىـهش

اؿحضکاـ كاكؿی یک ٌؼاـ ك ىهث، جّکم ةَ ظغاكٌغ  16

ىحؿاؿ، ُّقيٍغی، داقحً اؾحياد ةَ ٌفؾ، ةاكر ةَ 

 اؿثجّاٌایی ایـحادگی، ك جلّیث كغرت ایـحادگی 

كغرت ٌؼاىی ك ةنیؼت 

دیٍی در ىلاةهَ ةا ٌؼاـ 

 ؿهعَ

ك ةازدارٌغگی كغرت  اكحغار

 ٌؼاىی ٌیؼكُای ىـهش

داظم ُـث زـحسّ  ی را کَ دراٌیپای ةی ُا ثیػؼف 17

 ویکٍیی قٍاؿا کٍیو،

ظّد کفایی در 

 جـهیضات ٌؼاىی

ك ةازدارٌغگی كغرت  اكحغار

 ٌؼاىی ٌیؼكُای ىـهش

فؿانیث ك اةحکار ك ٌّآكری ك ظالكیث اؿاس پیكؼفث  18

ةعف ظّجاف را ةا  غیجّاٌ یىقيا  اٌـاف ك زٌغگی اؿث

ارادق ك اةحکار ك ٌّآكری ك فؿانیث ظّدجاف در ؿعش ةاال ك 

 غیةغُؿیهَ ؾؽت ىهث ظّدجاف كؼار 

ك كجّاف  جلّیث آىادگی

رزىی در ىلاةهَ ةا ٌؼاـ 

 ؿهعَ

ك ةازدارٌغگی كغرت  اكحغار

 ٌؼاىی ٌیؼكُای ىـهش

ةؼكیغ دٌتاؿ کارُای اةحکاری ةؼكیغ دٌتاؿ کارُایی کَ  19

ی ُا یظؼاص در دٌیاآٌِا را ٌیازىّدق ك جسؼةَ ٌکؼدق؛

ی اظالؾاجی در ٌّع ةؼظّرد ةا ُا یظؼاصؾيهیاجی در 

 دقيً

ك كجّاف  جلّیث آىادگی

رزىی در ىلاةهَ ةا ٌؼاـ 

 ؿهعَ

ك ةازدارٌغگی كغرت  اكحغار

 ٌؼاىی ٌیؼكُای ىـهش

دژ ىـحضکو ٌیؼكُای ىـهش ةایغ ةا ٌّآكری ك اةحکار ُؼ  21

 كّیحؼ ك اظيیٍاف ةعف جؼ قّدركز 

ك كجّاف  جلّیث آىادگی

رزىی در ىلاةهَ ةا ٌؼاـ 

ك ةازدارٌغگی كغرت  اكحغار

 ٌؼاىی ٌیؼكُای ىـهش

                                                           
 



 25  انيههی ةیً ك ىهی ىضیط در كّا کم فؼىاٌغُی ىؿؼو ىلاـ دفاؾی - ٌؼاىی دکحؼیًجضهیهی ةؼ 

 

 ؿهعَ

ُيَ چیؽ ةا ىغیؼیث ظّب "ىضنّالت ىغیؼیث ظّب  21

 ارجلاء اؿحضکاـ ؿازىاٌغُی،"اىکاف پػیؼ اؿث 

 یٌؼاىٌگِغاقحً ركصیَ ىـئّنیث  ةاال كغرجؼزىی،

ك كجّاف  جلّیث آىادگی

رزىی در ىلاةهَ ةا ٌؼاـ 

 ؿهعَ

ك ةازدارٌغگی كغرت  اكحغار

 ٌؼاىی ٌیؼكُای ىـهش

2

2 

جا اىؼكز ٌیؼكُای ىـهش ىا در ایً  کَ ییُا كؼفثیپ

 ،ُا كؼفثیپٌيٌَّ اؿث ةیً ىسيّؾَ  اٌغ داقحَزىیٍَ 

 اؿث ُاً یةؼجؼجـهیضاجی ك ٌؼاىی ىا زؽء  یُا كؼفثیپ

كجّاف ك  جلّیث آىادگی

رزىی در ىلاةهَ ةا ٌؼاـ 

 ؿهعَ

ك ةازدارٌغگی كغرت  اكحغار

 ٌؼاىی ٌیؼكُای ىـهش

2

3 

پیؼكزی...  "ؾاىم"كغرت فؼىاٌغُی ك كغرت ىغیؼیث 

 یُا یؼكزیپةٍاةؼایً یک ؾاىم از دك ؾاىم ىِو چٍیً 

ةّدف ةؼ  ىـهط ،داٌف ىِيی كغرت فؼىاٌغُی قاىم:

 ؾيهیات پیچیغق زٍگ ك جّاف ةکارگیؼی ٌیؼكُا اؿث

جلّیث كغرت فؼىاٌغُی 

ك ارجلاء جّاف ك آىادگی ا 

 رزىی

ك ةازدارٌغگی كغرت  اكحغار

 ٌؼاىی ٌیؼكُای ىـهش

2

4 

 یـحیةا ... ُو در جّاف رزىی ك ُو در ةلیَ ظنّمیات،

 ك ُّقيٍغ اٌَ جؼ پیف رفث جؼ ؽیؿؼاز ایً ةِحؼ ك 

ف ةَ قؼایط كاٌؽ ٌتّد

ىّزّد در آىادگی رزىی 

 جالش ةیكحؼ

ك ةازدارٌغگی كغرت  اكحغار

 ٌؼاىی ٌیؼكُای ىـهش

دفاؾی در اٌغیكَ ك ٌگاق ىلاـ ىؿؼو  -دکحؼیً ٌؼاىی  یکارکؼدُاظؼد اكؿ  ؿؤاؿدر پاؿط ةَ 

ظؼد دكـ جلّیث آىادگی كجّاف  ؿؤاؿرُتؼی جّزَ ةَ اىٍیث ك دفاع از ىٍافؽ ىهی ك در زّاب ةَ 

 ةیكحؼیً صسو ك فؼاكاٌی رزىی در ٌیؼكُای ىـهش ةؼای اىٍیث داظهی ك در ؿعش ةیً انيههی از

ةؼظّردار اؿث کَ ایً آىادگی ةایغ ىتٍاء اكحغار دركف زایی داقحَ ةاقغ ك ةحّاٌغ در ىلاةهَ ةا ٌؼاـ 

در پاؿط ةَ ؿئّاؿ امهی جضلیق کَ ؿهعَ از ٌؼاـ اؿالىی، ىضؼكىیً ك ىؼهّىیً دفاع ٌيایغ ك 

دفاؾی در اٌغیكَ ك ٌگاق ىلاـ ىؿؼو فؼىاٌغُی کم كّا  -دکحؼیً ٌؼاىی یکارکؼدُااُغاؼ ك 

کغاىٍغ؟ اكحغار ك ةازدارٌغگی ارجلاء كغرت ٌؼاىی ٌیؼكُای ىـهش ك ؾيهکؼد اٌلالةی ك اؿالىی، 

 .دٍُغ یىدفاؾی را جكکیم  - ةنیؼت ك ظانب اكغاـ ةّدف ةَ جؼجیب از کارکؼدُای دکحؼیً ٌؼاىی
 

 ًتیجِ گیری

در گفحياف ك اٌغیكَ ىلاـ دفاؾی  -دکحؼیً ٌؼاىیُغؼ ایً جضلیق ارائَ اُغاؼ ك کارکؼدُای 

ىؿؼو رُتؼی اؿث. در ایً راؿحا ةؼ ىتٍاء اظالؾات صامهَ از ةؼرؿی ةیاٌات ك ىکحّةات ایكاف 

دفاؾی -دکحؼیً ٌؼاىیکؼدُا ك اُغاؼ ىّضّؾات كاةم اؿحٍتاط کَ ةیاٌگؼ کار جؼیً ىِوةؼظی از 

یط ةیً انيهم مادؽ اؿث ضایً گفحَ كاكؽ گؼایاف ٍُّز در ىّرد ىاؿث. ىّرد جّزَ كؼار گؼفث. 

ُیچ ضاةعَ ىافّؽ ةَ ىذاةَ  وٌارقیآاؿث. در ىضیط  وٌارقیآانيهم یک ىضیط کَ ىضیط ةیً

ٌیؽ ٌؼاـ صلّكی در ؿعش . از ؿّی دیگؼ قّد ٌيیآٌچَ در دركف کكّرُا كزّد دارد، ىالصؼَ 

زكرؾؼیاف ك   انيههی آف از جّؿؿَ یافحگی زیادی ةؼظّردار ٌیـث، از ایً رك جّؿم ةَکالف ك ةیً
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اؿث کَ در ٌؼاـ ةیً انيهم ُيّارق ةَ کار رفحَ اؿث. در گفحياف ٌؼاـ  ُایی اؿحؼاجژیزٍگ از 

فؽ ك اُغاؼ ىهی ظّد ىٍا جأىیًةؼای ةَ زكر  جّؿمی ىـحلم ك کكّرُاؿهعَ جِغیغ ك ارؾاب 

ی  ٌيٌَّ کَ کَ در ةیاٌات رُتؼی ةا مّر ىعحهف جؼؿیو قغق اؿث،. ركد ىییک اىؼ رایر ةَ قيار 

كیژق آىؼیکا اؿث کَ ُیچ اؾحٍایی ةَ كّاٌیً  ُای زِاٌی ك ةَ ةارز ایً ىّضّع، رفحار كغرت

اىؼكز ةؽرگحؼیً جِغیغ ةؼای  غ.زٌٍ ك دؿث ةَ ُؼ زٍایحی ىی کٍٍغ یٌيانيههی ك ىّازیً اٌـاٌی  ةیً

زِاف ك ىٍعلَ، آىؼیکا ك رژیو مِیٌّیـحی ُـحٍغ کَ ةغكف ُیچ ىِاری ك ةغكف پایتٍغی ةَ 

ك کكحار ةَ راق  کٍٍغ ىیکَ الزـ ةغاٌٍغ دظانث  ای ٌلعَىتاٌی ك ىّازیً كزغاٌی ك دیٍی در ُؼ 

پؼداز، ظالؽ،  ّاٌغیف، ٌؼؼیَؾٍّاف رُتؼی ٌىلاـ ىؿؼو رُتؼی ةا درؾ ایً كاكؿیث ةَ  .اٌغازٌغ ىی

از ؾٍامؼ دفاؾی  -دکحؼیً ٌؼاىی انيهم ىؿحلغ اؿث؛ةَ اىّر ىٍعلَ ك ةیً ىلحغر ك ىـهط

اكحغار ٌیؼكُای ىـهش ك  .راُتؼدی ك جأدیؼگػار در ؾؽت، اكحغار ك اؿحلالؿ کكّری اؿث

ز اٌغیكَ ٌؼیؼ ةازدارٌغگی زيِّری اؿالىی ایؼاف ٌاقی ا ظّدکفایی مٍؿث دفاؾی ك كغرت کو

نَ ریكَ  اٌغیكَ ىؿؼودفاؾی در  -دکحؼیً ٌؼاىی اؿث. ایكافدفاؾی  -دکحؼیً ٌؼاىیٌاب ك ةهٍغ 

ُای ةهٍغ دیٍی، ؾلالٌیث ىحکی ةَ ازحِاد، درؾ ؾيیق ك آگاُی كؿیؽ ك جسؼةَ  در آىّزق

در اٌغیكَ ىلاـ ىؿؼو دفاؾی  -دکحؼیً ٌؼاىیقاظنَ  جؼیً ىِو ؿٍگ ىغیؼیحی دارد. گؼاف

ك ةازدارٌغگی كغرت ٌؼاىی ٌیؼكُای ىـهش اؿث کَ ةایغ جّاـ ةا ةنیؼت  فؼىاٌغُی کم كّا، اكحغار

دیٍی ةاقغ ك ةحّاٌغ در ىلاةهَ ةا ٌؼاـ ؿهعهَ زِاٌی ایـحادگی ك از صلّؽ کكّرُای ىـهياف ك 

 :گؼدد ىی ارائَىؼهّىیً دفاع ٌيایغ. در پایاف پیكٍِادُای زیؼ 

افـؼی ةا  یُا داٌكگاقدر راؿحای آقٍایی داٌكسّیاف  ك جؼةیث آزا آىّزشىؿاكٌث   -1

ةَ ؾٍّاف  دفاؾی، ىلاـ ىؿؼو فؼىاٌغُی کم كّا - دفاؾی، دکحؼیً ٌؼاىی -دکحؼیً ٌؼاىی 

افـؼی آزا ك ةؼای فؼاگیؼاف در دافّس  یُا داٌكگاقةؼای داٌكسّیاف در  یک كاصغ درؿی

 آزا جغریؾ ك جتییً قّد.

 جّؿط ؿحاد کم ٌیؼكُای ىـهش ىؿؼو فؼىاٌغُی کم كّاىلاـ دفاؾی -ٌؼاىیدکحؼیً  -2

گیؼد ك در ایً  كؼاردفاؾی  -ٌیؼكُای ىـهش ك ىتٍای دکحؼیً ٌؼاىی  ؿؼنّصَ افکار ك ؾلایغ

ىغٌؼؼ كؼار ةؼای زِاف اؿالـ  ی اؿّقدر آیٍغق ةَ ؾٍّاف انگّ ك  فؼٍُگ ؿازی قّد جا راؿحا

 .ةگیؼد

 

  



 27  انيههی ةیً ك ىهی ىضیط در كّا کم فؼىاٌغُی ىؿؼو ىلاـ دفاؾی - ٌؼاىی دکحؼیًجضهیهی ةؼ 
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  ،ؿيث. اٌحكارات ،ِؼافج ،ُا ك ركیکؼدُا،  انيهم؛ ٌؼؼیَ ، ركاةط ةیً(1384) ؾتغانؿهی،كّاـ 
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