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 بسيج مستضعفين ةرهنام اصولِ
 

 3ًصزا... هحزابٖ ،2ا... كالًتزٕفتح ،1ٗؼقَة سّذٕ                                                       

 4/9/93تبرٗخ پذٗزش:                               21/3/93تبرٗخ درٗبفت:  

 چکیده

سف ه تحقٕق ثبَ  ٕبن انًل ٔا َىبمةّ ثؿةٕح  ي  ث اظ وةً   ي اودةب  قةسٌ    مؿتضةفيٕه  ض

زٌ ي ٍٕى كبضثطزْ ًث ضزْ اودب  گطزٔسٌ اؾت.  -ْاٍث ضيـ ظم ثةط اؾةبؼ    آمبضْ ّخبمفًم
ل ثبقس، مٓويط  230ثطآيضز ذجطگبن ًوة  ثب اؾتيبزٌ اظ فطًم ٕٕه   69ّ كًكطان، حدم وم ويةطتف

ٌ اؾت. ح  قس ٌ حكٍثوتٔب ٍ زؾت آمس ت اظ آن زاضز ك ٕبزْ ،ٕٔسقسٌأانًل تٔب تطٔه قةك   ثى
َىبمٍ ٍ قبم   ض ّ ثؿٕحثبقس. ان  مٓ 12اؾت ك َىبم ْ مؿتضفيٕه ض ْ فكط ٍ اظ مجىب ، ثطگطفت

ٍ ي تبثع يٓل َىبم فقٕ ٓ  -زفبعّٓ ض ٕت قطاض  ؾبظمبن آن ضٔعْزض ثبالتطٔه ؾغح عطح اؾت يامى

َىبمّ ثؿٕحي  انًلزاضز،   مةسٔرط ثةًزٌ ي   مؿتضفيٕه ض ظ ي     مكم َ  متىبؾةت ثةب قةطٔا
ؿتىس ٔبَ  ه انلح اؾت كٍ عطح ،مقتضٕبت ظمبٓو مىفغف ي ًپ ٓ    ضٔعْ ثىبثطٔا َةْب ؾةبظمبو

ٍ اودب  قًز َىبم ه انًل ي ض خٍ ٍث ٔا ٓ ي ؾبظمبن ،ثؿٕح .ثؿٕح ثب ًت ٕى حضةًض  ّ ٔبفتة ومبز ع
ٓ     ض زفب  اظ ككًض ي نحٍىآحبز مطز  ز ة ، ثبظزاضوةسگ مةٕه زٕل َْب متيبيت اؾت ي ثةٍَ 

  ٍ َجطز زفبعٓ ككًض قطاض گطفتة ن ضا زٌ ي ثؿٕح زض كبًو طان مجتٓى ثط مقبيمت مطزمٓ ًث ج.ا.ٔا
 .اؾت

 .ثؿٕدٓ، اؾالمٓ ، اوقالةمؿتضفيٕه ثؿٕح ضَىبمٍ، انًل،: كل٘ذٕ ٍاصگبى
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 . کلیات1
َةبْ الُةٓ حضةطت    َبْ ضيقه اوسٔكٍوفكبؼ خلًٌاعىًان  ثٍالمٓ أطان اوقالة اؾ

َبْ ضخفت ثٍ قطين خبَلّٕةت ضا قةكبفت ي ثةب    ذمٕىٓ )ضٌ(، حهبض ايَب  ي وظطٍٔ امب 

ًَّٔت ي قرهةّٕت مؿةتق     ،اؾالمٓ ّخبمف َبْأدبز تحًل عمٕق زض فطَىگ ي اعتقبز

اوقةالة  ثىٕبورةصاض   ّاوسٔكة  ؾٕبؾٓ، فطَىرٓ ي اعتقبزْ ضا ثٍ خُةبن اؾةال  َسٔةٍ كةطز.    

اوقةالة اؾةالمٓ ضا ثةٍ     ،مجتىٓ ثط حضًض مطز  زض نةحىٍ ثةًز ي َمةٕه تيكةط     ،اؾالمٓ

احتمةبلٓ ثةًز،    َبْحيظ وظب  اظ تُسٔس ّثطاْ تساي  أه حضًض كٍ الظم .پٕطيظْ ضؾبوس

أةه مُةم ضا امةب  ذمٕىةٓ)ضٌ( ثةب      ٔبفتٍ ضطيضت زاقت، أدبز ثؿتطْ مىبؾت ي ؾبظمبن

ثةةٍ اودةةب  ضؾةةبوس. وقةةف  1358آشضمةةبٌ ؾةةبل  5زض فطمةةبن تكةةكٕ  ثؿةةٕح مؿتضةةفيٕه 

ٍ   عطنٍ َمّثسٔ  ثؿٕح زض كىىسٌ ي ثٓ تفٕٕه ذهةًل تةالـ ي    َبْ زفةب  اظ اوقةالة ثة

آن ضا زض كةبوًن   ،ؾبل زفةب  مقةسؼ   َكتثؿٕدٕبن زض  ّي أثبضگطاو مدبَست مرلهبوٍ

مىةس، قبمةت   أةه وُةبل ثطي   ِامطيظ ثمةط  قطاض زاز. ٔطانوظب  زفبعٓ ي محًض ضاَجطزْ ج.ا.ا

ٍ  پٕطيْ اظ  ّطافتربض ثؿٕح اؾت كٍ زض ؾبٔثطافطاقتٍ ي پُ ٍ  اْامةب  ذبمىة الفةبلٓ( ي  )مسظلة

ثةٍ قةك  كىةًوٓ،    زضذكس. ثؿٕح ؿٕدٕبن ؾلحكًض ثط تبضک اوقالة مَٓبْ ثخبويكبوٓ

ظًُض اؾت كٍ ضٔكٍ زض ثبيضَبْ اؾالمٓ، اوقالثٓ ي ملّٓ مطز  مؿلمبن أةطان  اْ وًپسٔسٌ

آضمبوٓ ثؿٕح مؿتضفيٕه ي حيظ ثقةبْ وظةب  خمُةًضْ     َبْ ًض تحقق َسفمىظ ثٍ زاضز.

آن ثةٍ   ّضَىبمة  انةًل ي  وٕبظ اؾةت  ،اؾالمٓ ي َمبَىگ ومًزن امًض اخطأٓ أه ؾبظمبن

   ٍ  ضَىبمةّ ثؿةٕح  انةًل ي  س وة قهةس زاض  بنمحققة  ،عًض قيبف ثٕبن گةطزز. زض أةه مقبلة

 س.ىضز ثطضؾٓ قطاض زًَمؿتضفيٕه ضا ثٍ عًض زقٕق م

 

 ب٘بى هسئلِ .1-1

وبپصٔطْ اؾت كةٍ   گبٌ مغمئه ي پبٔبني امكبوبت مطزمٓ، تكٍٕمؿتضفيٕه يخًز ثؿٕح 

أيةبْ نىةٕه   ضيْ وظب  ضا ثطعةطف ومةًز.   فطاَب ي مككالت ورطاوٓ تًانثب كمك آن مٓ
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 ثٕةبورط  اؾةىبز أه  ،زض ثؿٕح اؾت تيكط ضاَجطزْ اؾىبز ي مؿتلع  يخًز ،ضؾبلت عظٕمٓ

 ثبقس.ثؿٕح مٓ ّتًؾف ي نرًورٓ َبضيـ ،، انًلَب َسف

ْ  ،ٔطان.ا.اك جي غئًاؾتطاتػٔ مًقفٕت غئًپلٕتٕكٓحيظ  خبٔرةبٌ أةسئًلًغٔكٓ ي    اضتقةب

َةبْ   مُسئت ي اوقالة خُبوٓ زض آٔىسٌ، ضئبضئٓ آقكبض خُبن اؾتكجبض ثب حطكت ّلئمؿ

بن ي زٔرةط  زض اوقالة اؾالمٓ ي ودبت مطز  فلؿغٕه، عطاق، افغبوؿةت گطأٓ آضمبن ،اؾالمٓ

 ثةب تقًٔةت ثؿةٕح    ،اؾةت وٕطيَبْ اوقةالة   ّمؿلمبوبن ي مؿتضفيبن كٍ اظ آضظيَبْ زٔطٔى

وٕةبظ  ، َبْ ذغٕط ذًز ٔتمأمًضاودب  نىٕه وٕطيْ عظٕمٓ ثطاْ  .ٔبثسمٓتحقق مؿتضفيٕه 

ْ َبْ ظٔةبزْ  تالـ ،َبْ اذٕطؾبل زضزاضز.  ثٍ ضَىبمٍ ي انًلٓ مىفغف ي پًٔب تجٕةٕه   ثةطا

تةساذ  ثةب اؾةىبز ثبالزؾةتٓ ي ٔةب       زلٕ  ، امب ثٍاودب  قسٌمؿتضفيٕه  ثؿٕح ضَىبمّانًل ي 

ثةطاْ  ٔكىًاذت ي َمبَىرٓ  ّانًل ي ضَىبمكىًن َبْ آن، تب  انًل ثؿٕح ثب ئػگٓتساذ

تب حس امكةبن أةه مكةك  مطتيةع      تالـ قسٌ . زض أه مقبلٍ،ثؿٕح مكتًة ورطزٔسٌ اؾت

ثبٔس اظ  ثؿٕح مؿتضفيٕهأه اؾت كٍ  ،ومًزٌضا ثٍ ذًز مفغًف  بنآوچٍ شَه محقق .گطزز

ثىةبثطأه   ،آضمبوٓ ذًز زؾت ٔبثس َبْ تجفٕت ومبٔس تب ثتًاوس ثٍ َسفاْ انًل ي ضَىبمٍ نٍ

ضاَجطزْ ي ثىٕبزٔه ثطاْ أه  ّمؿئلمؿتضفيٕه ٔك  ضَىبمّ ثؿٕحانًل ي  مكرم ومًزن

 ثبقس.وٕطيْ الُٓ ي مطزمٓ مٓ

 

 هَضَعاّو٘ت ٍ ضزٍرت . 2-1

وظبضت عمًمٓ امط ثٍ مفطيف ي وُةٓ اظ مىكةط ي زيؾةتٓ ثةب زيؾةتبن ذةسا ي        وظب 

عًض كلٓ ثؿظ ي گؿةتطـ تفةبلٕم زٔىةٓ ي     زقمىٓ، ثطائت ي ويطت اظ زقمىبن ذسا ي ثٍ

ٍ  قةًْ ي ؾةبظمبن   ّاحكب  اؾالمٓ وٕبظ ثٍ ٔك مدمًع اْ زاضز كةٍ ثبٔةس اظ انةًل ي    ٔبفتة

اخةطاْ أةه    ه عًام  أدبثٓ كةٍ ثبعة   تطٔ مُم مىفغف ي پًٔبٔٓ تجفٕت ومبٔىس. ّضَىبم

َةط وٕطئةٓ زض   فطمبٔةس:  مٓ 60زض ؾًضِ اويبل آّٔ قطآن كطٔم اؾت كٍ  ، اثتساتحقٕق قسٌ

َبْ يضظٔةسٌ  ، آمبزٌ ؾبظٔس ي )َمچىٕه( اؾت( زقمىبن) آوُب قسضت زاضٔس، ثطاْ مقبثلٍ ثب



08                                ِرهنامة بسيج مستضعفين اصول

ؾةبٔط  . «بوٕسآن، زقمه ذةسا ي زقةمه ذةًٔف ضا ثتطؾة     ّيؾٕل )ثطاْ مٕسان وجطز(، تب ثٍ

ٓ     :عجبضتىس اظأدبثٓ  عًام  تطغٕةت ي   ،ي زؾةتبيضزَبْ آن  حيةظ وظةب  اوقةالة اؾةالم

ٍ  تفبين ي مكبضكت عمًمٓ ي َمجؿترٓ،تكًٔق اؾال  ثط  َةبْ ضَجةطان زٔىةٓ ي    تًنةٕ

ٍ ي گؿتطـ ثؿٕح عمًمٓ ثب تجفٕت اظ انًل ي  زاذلٓ ؾٕبؾٓ ثط حيظ ي اوؿدب   ضَىبمة

 عًامة  ؾةلجٓ أةه تحقٕةق عجبضتىةس اظ:      .خبوجٍفب  َمٍمىظًض تحقق ضاَجطز ز مكرم ثٍ

، خُةبز زض ضاٌ ذةسا، زفةب  اظ    خُةبورًاضان  ّؾةلغ مؿتمط ثةب   ِقىبؾبٔٓ زقمىبن ي مجبضظ

ٍ ي فتىة  مل  مؿلمبن ي آظازٔرًاٌ، مجبضظٌ ثب ظلم ي ؾةتم ي َبْ  وًامٕؽ ي امًال ي اضظـ

 .اؾالمٓ زض خُبن ِٔدبز حكًمت ياحسا ،زض وُبٔت

 

 پضٍّص ٌٔ. پ٘ط3-1٘

َةب ي  مكرم ي زض زؾتطؼ اؾت. ثب مطاخفٍ ثةٍ پػيَكةكسٌ   ّأه مًضً  فبقس پٕكٕى

 ٔبفت گطزٔس: ظٔطثٍ قطح  ي زي عىًان مقبلٍ تحقٕقبتٓ عطحٔك عىًان مطاكع تحقٕقبتٓ، 

 ْزض مطكةع تحقٕقةبت ضاَجةطز    «ضاَجطزَبْ ورجرةبن ثؿةٕح  » تحقٕقبتٓ عطح. 1-3-1

 ثبقس:مٓ ظٔطثٍ قطح  عطحزفبعٓ اودب  قسٌ اؾت، وتبٔح أه 

ٍ   ّعطن ٍ  تحًالت اختمبعٓ، فطَىرٓ، ؾٕبؾٓ ي اقتهبزْ زض خُبن امةطيظ ثة اْ گًوة

تًان ضئبضئٓ ثةب مؿةبئ  فةًق ضا وةساضز، زض      ،اؾت كٍ َٕچ ككًضْ ثسين اتكب ثٍ علم

ضي  عسالت ي پٕكطفت وب  گطفتةٍ، اظ أةه   ّض  اوقالة اؾالمٓ ثٍ وب  زَبنُ ّحبلٓ كٍ زَ

كىةًوٓ وةبگعٔط اظ ثطذةًضز     َّبْ مةًضز وٕةبظ زض عطنة   ثطاْ حضًض زض نحىٍ ثؿٕح وٕع

ٍ ثبقةس. ورجرةبن   َبْ علمٓ مٓعبلمبوٍ ي متكٓ ثٍ انًل ي ضيـ كلٕةس مًتةًض   عىةًان   ثة

قًوس ي ثؿٕح ثطاْ حطكةت زض نىةٕه مؿةٕطْ ثةٍ     علم زض أه مؿٕط قىبذتٍ مٓ ّمحطك

 .(1393 ،)ظمبوٓ وٕبظمىس اؾتَبْ مرتلف خصة ورجربن زض حًظٌ
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مدمًعةٍ مقةبالت   »، زض كتةبة  «اختمبعٓ َّبْ ثؿٕح ي ؾطمبٔقبثلٕت» ّ. مقبل2-3-1

وتبٔح حبنة   . ) ( نبح قسٌ اؾت زض زاوكربٌ امب  نبزق «َمبٔف ثؿٕح ي قسضت وط 

 ثبقس:مٓ ظٔطاظ أه تحقٕق ثٍ قطح 

غٕطت، پبٔجىسْ ثٍ اذالق ي زٔه، آگبَٓ ي ثهٕطت، ذضةً ،  »نيبت انلٓ ثؿٕدٓ 

ْ ض ي تالـ، يالٔتكب ٍ مؤ. اؾةت « محًضْ ي مطزمةساض  ثؿةٕدٕبن وٕةع  َةبْ فطَىرةٓ   لية

ٓ پصٔطْ ي قُبزتتمحًضْ، نجط ي پبٔساضْ، اعبعكلٕفگطأٓ، تآذطت ٓ  علجة  ثبقةس  مة

 .(21:1386 )كطؾٓ،

مدمًعةٍ مقةبالت   »، زض كتةبة  «فطَىگ ي تيكط ثؿٕدٓ ي قسضت وط » ّمقبل .3-3-1

وتبٔح حبنة    .) ( نبح قسٌ اؾت كربٌ امب  نبزقزض زاو «َمبٔف ثؿٕح ي قسضت وط 

 ثبقس:مٓ ظٔطاظ أه تحقٕق ثٍ قطح 

 ٓ تةًان اظ عطٔةق آن   تطئح ي وُبزٔىٍ كطزن تيكط ي فطَىگ ثؿٕدٓ ضآَ اؾت كٍ مة

ثب تُبخم فطَىرٓ ثٍ مقبثلٍ ثطذبؾت. ثةطاْ تةطئح ي وُبزٔىةٍ كةطزن تيكةط ي فطَىةگ       

 ظٔط ضطيضْ اؾت:َبْ  اقسا  ،ثؿٕدٓ

 قىبؾٓ انًل ي مجبوٓ تيكط ي فطَىگ ثؿٕدٓ،آؾٕت (1)

 َب ي محتًاْ تيكط ي فطَىگ ثؿٕدٓ،ضيظ كطزن پبٍٔثٍ (2)

بزٔىٍ كطزن اوسٔكٍ (3) ٍ، )ثبثبٓٔ َبْ خسٔس زض ثؿتط ظمبنَبْ ثؿٕدٓ زض وؿ ُو  (23:1386 عالتپ

 

 ّبٕ تحق٘ق ّذف. 4-1
 ّذف اصلٖ. 1-4-1

ْ  ّي ضَىبمة  هثىٕةبزٔ  انةًل  ٕهاضتجبط ث زؾتٕبثٓ ثٍَسف انلٓ مقبلٍ،  ؾةبظمبن   پًٔةب

 .اؾت ثؿٕح مؿتضفيٕه
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 فزػٖ ّبٕ ّذف .2-4-1

 ،ؾبظمبن ثؿٕح مؿتضفيٕه انًل ثىٕبزٔه ي اؾبؾٓ قىبذت (1)

 ؾبظمبن ثؿٕح مؿتضفيٕه. پًٔب ي مىفغف ّضَىبم قىبذت (2)

 

 ّبٕ تحق٘ق . پزسص5-1
 اصلٖ پزسص .1-5-1

 ؟نرًوٍ اؾت ؾبظمبن ثؿٕح مؿتضفيٕهْ ٔبپً ّي ضَىبم ثىٕبزٔه انًلاضتجبط ثٕه 

 
 فزػٖ ّبٕ . پزسص2-5-1

 ؟انًل ثىٕبزٔه ي اؾبؾٓ ؾبظمبن ثؿٕح مؿتضفيٕه كسامىس (1)

 ؟پًٔب ي مىفغف ؾبظمبن ثؿٕح مؿتضفيٕه نٕؿت ّضَىبم (2)

 

 تحق٘ق ضٌبسٖ رٍش. 6-1

ـ  ثًزٌ يمطتجظ  مؿتضفيٕه ضَىبمّ ثؿٕحي  نًلثب ا تحقٕق أه ٓ   ثةٍ ضي  كمةٓ ي كٕية

ٓ   ي گطزٔسٌاودب  مىس ي تيؿٕطْ   )تطكٕجٓ( وظب ، ثىةبثطأه اظ  ثبقةس وتبٔح آن قبث  تفمةٕم ومة

گةطا   نًن وتبٔح تحقٕق كبضثطزْ ي تهةمٕم  يمًضزْ اؾتيبزٌ قسٌ  -اْضيـ پػيَف ظمٕىٍ

ياضز ي ثب اؾةتيبزٌ اظ   SPSSافعاض َب زض محٕظ وط زازٌ كبضثطزْ اؾت. ،ثبقس، وً  پػيَفمٓ

 مًضز تدعٍٔ ي تحلٕ  قطاض گطفتٍ اؾت. ،مبض تًنٕيٓآ َبْضيـ

 
 رٍش ٍ ابشار گزدآٍرٕ اطالػبت. 1-6-1

گطزآيضْ قةسٌ   «اْكتبثربوٍي  ْاؾىبز»ي  «مٕساوٓ»اعالعبت أه تحقٕق اظ زي ضيـ 

اْ خًْ كتبثربوٍي اعالعبت وظطْ مًضزوٕبظ اظ عطٔق خؿت ،اْاؾت. زض ضيـ كتبثربوٍ

ٓ َةبْ اعالعةبتٓ ثةٍ زؾةت آمةسٌ اؾةت.       ترههٓ، أىتطوتٓ ي ثبوةك  ، زض ضيـ مٕةساو
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 انًل ثؿٕحپطؾف مطثًط ثٍ  21)قبم   ثؿتٍ الؾؤ 24 عطح ثب اْ تٍُٕ قس ي پطؾكىبمٍ

ْ عجقٍ ،زض پىح ؾغح (ضَىبمّ ثؿٕحپطؾف مطثًط ثٍ  3ي   اظ عطٔةق عٕةف لٕكةطت    ثىةس

وظط نبحجىظطان،  ثب اؾتيبزٌ اظ زليٓ ي ضيـ ّيؾٕلٍ ث ،زض عطاحٓ پطؾكىبمٍ .گطزٔس اقسا 

ً  ب، مترههانبزتاؾ قىبؾةبٔٓ ي ؾةپؽ    ،مةطتجظ ثةب مًضةً     ِن ي ذجطگبن، عًامة  ثةبلق

وُةبٔٓ تُٕةٍ    ّپطؾكةىبم  ،، پؽ اظ تفٕٕه اعتجةبض ي ضيأةٓ آن  قسمقسمبتٓ تٍُٕ  ّپطؾكىبم

ٍ    اعتجةبض محتةًا  تفٕٕه ضيأٓ پطؾكةىبمٍ اظ ضيـ   ثطاْ. گطزٔس اْ ي تًظٔةع نىةس مطحلة

ْ اؾت.  قسٌ ثطزاضْ ثُطٌ طانپطؾكىبمٍ ثٕه نبحجىظ تفٕةٕه پبٔةبٔٓ آظمةًن اظ ضيـ     ثةطا

 انبزتاؾة  ثؿةٕح  پطؾكةىبمٍ ثةٕه   35ايلٍٕ قبم   ّي ٔك ومًواؾتيبزٌ قسٌ آليبْ كطيوجبخ 

َةبْ  ثةب اؾةتيبزٌ اظ زازٌ   .آظمةًن گطزٔةس   پٕف ) ( امب  حؿٕه) ( ي  زاوكربٌ امب  نبزق

اعتمةبز   مٕةعان ضةطٔت   SPSSفعاض آمبضْ اَب ي ثٍ كمك وط زؾت آمسٌ اظ أه پطؾكىبمٍٍ ث

مةًضز   ّ(، ثىةبثطأه پطؾكةىبم  2/8)تفٕٕه گطزٔةس   7/0تط اظ ثعضگ آليبْ كطيوجبخ ثب ضيـ

 ثبقس. اؾتيبزٌ اظ قبثلٕت اعتمبز الظ  ثطذًضزاض مٓ

 
 آهبرٕ  ٔجبهؼ. 2-6-1

 ّزض ظمٕىة  مؿةئًل  ي فطمبوةسَبن  اضقةس  ذجطگبن، مسٔطان ،انبزتاؾ آمبضْ قبم  ّخبمف

 ي ناؾپبٌ پبؾةساض  ي َبْ وظبمٓ ؾتبز ك  وٕطيَبْ مؿلحضاَجطزقىبؼ، ٕح مؿتضفيٕهثؿ

 زض مؿةبئ   كةبض  ّكةٍ زاضاْ حةساق  ؾةٍ ؾةبل ؾةبثق      َؿةتىس  ؾبظمبن ثؿٕح مؿتضفيٕه

ٓ  18ثب زاقته خبٔربٌ ؾةبظمبوٓ  ثؿٕح مؿتضفيٕه  ضاَجطزْ  ،زض أةه پةػيَف   س.ىثبقة مة

ثؿٕبض محسيز ثةًزٌ   ،ًضً  پػيَفآمبضْ ثب تًخٍ ثٍ حؿبؾٕت ي ذبل ثًزن م ّخبمف

ويةط   230زض مدمةً    (1 ِ)ثطاثط خةسيل قةمبض   ي ثب تًخٍ ثٍ وظط كبضقىبؾبن ي ذجطگبن

 ثطآيضز قسٌ اؾت.
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 . حجن ًو3-6-1ًَِ

َبْ ذةبل  ذجطگبن ثط اؾبؼ َسف اْ اودب  قسٌ اؾت.ؾُمٍٕ ضيـ ثٍ گٕطْومًوٍ

تةالـ قةسٌ اظ َةط     ،َسفمىةس  عًضي ثٍ وساٌتحقٕق ي ضاَجطزَبْ ح  مؿئلٍ اوتربة قس

ثب اؾتيبزٌ اظ فطمةًل   ومًوٍ ّخبمف ويط 230اظ  ْ مكرم زض ومًوٍ ثبقس.زظٔطگطيٌ، تفسا

 ويط تفٕٕه قسٌ اؾت. 69كًكطان، حدم ومًوٍ 
 

 ّ تحقٕقومًوخبمفٍ ي تفساز  .1 ِقمبض خسيل

 تؼذاد ًوًَِ تؼذاد جبهؼِ ًبم سبسهبى ردٗف

 3 10 ؾتبز ك  وٕطيَبْ مؿلح 1

 9 30 ؾپبٌ پبؾساضان اوقالة اؾالمٓ 2

 57 190 ثؿٕح مؿتضفيٕه 3

 69 230 - تفساز ك 

 
 . مباني نظري تحقیق2

 تؼزٗف هفبّ٘ن. 1-2
 بس٘ج . 1-1-2

ؾةبظمبوٓ مطزمةٓ،    ،ثؿٕح .(4162: 1373 )زَرسا،اؾت آمبزگٓ  ثٍ مفىٓثؿٕح زض لغت 

ٍ اؾت فطاگٕط، مىفغف ي گؿتطزٌ  مبوسَٓ، حيةظ  مىظةًض خةصة، آمةًظـ، ؾةبظ     كٍ ثة

َبْ مرتلف مًضز وٕبظ ككةًض، اعةم   عطنٍ كبضگٕطْ آحبز مطز  زض اوؿدب ، تدُٕع ي ثٍ

خبوجٍ اظ مىةبفع ي  اظ وظبمٓ، امىٕتٓ، فطَىرٓ، اختمبعٓ، امسازْ ي... زض خُت زفب  َمٍ

ٔىس ي ؾبظيكبضْ اؾت كةٍ عةٓ   فطا ،ثؿٕح َبْ اؾالمٓ ي ملٓ أدبز قسٌ اؾت.اضظـ

كىىسٌ، ثطاْ تحقق ٔك َسف  ات ي مىبثع تًؾظ ٔك وٕطيْ ثؿٕحَب، مقسيض آن خمفٕت

ٓ  مفٕه، آمبزٌ ؾةبظز   ؾبظْ، ؾبظمبوسَٓ ي ففبل قسٌ ي تحقق َسف ضا ممكه ي مٕؿط مة

 .(12:1388 شيالقسض،)
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 بس٘جٖ. 2-1-2

ٓ  اؾةت.  فىٓ آمبزٌ ي مدُةع ثٍ مثؿٕدٓ زض لغت  فةطزْ زلؿةًظ ي حؿةبؼ     ،ثؿةٕد

ثةٍ اوقةالة    مرتلف عكق، أمبن ي آگةبَٓ وؿةجت  وؿجت ثٍ ؾطوًقت ككًض، ثب مطاتت 

ط كةطزن  َبٔٓ اظ وٕبظَةبْ ككةًض ي پُة   حضًض زايعلجبوٍ زض عطنٍ ِكٍ آمبزاؾت اؾالمٓ 

 .(12:1392)فطَبزْ،  ثبقسَب مٓذأل
 

 بس٘ج هستضؼفبى. 3-1-2

حطكتةٓ   ،ثؿٕح مؿتضفيبن كٍ زض ازثٕبت ي تبضٔد اوقالة اؾالمٓ أطان ظًُض ٔبفةت 

كٍ عٓ آن مطز  ثب اعتقبز ي أمبوٓ قلجٓ، مجتىٓ ثط انةًل  اؾت اوقالثٓ  مطزمٓ ي خىجكٓ

َبْ اؾالمٓ، تحت ظعبمت ضَجط اوقالة اؾالمٓ، ثطاْ پٕطيظْ اوقالة ي زفةب   ي اضظـ

َبْ اؾبؾةٓ ككةًض ثؿةٕح    اظ زؾتبيضزَبْ آن ي وظب  ثطآمسٌ اظ اوقالة ي ضفع وٕبظمىسْ

 ٍ قطح ظٔط اؾت:َبْ ثؿٕح مؿتضفيبن ثاوس. ثطذٓ ئػگٓقسٌ

 حطكتٓ مطزمٓ ي خىجكٓ اوقالثٓ اؾت، (1)

 َبْ اؾبؾٓ ككًض اؾت،اوقالة، وظب  ي وٕبظمىسْ َبْ مفغًف ثٍ َسف (2)

 )أسئًلًغْ( ككًض اؾت، ثطذًضزاض اظ مجبوٓ ي وظب  فكطْ ي اعتقبزْ (3)

 زايعلجبوٍ اؾت ي ثط اورٕعٌ ي أمبن قلجٓ افطاز اؾتًاض اؾت، (4)

 ،قًزافطاز خبمفٍ ضا قبم  مٓ ّؾت ي َمفطاگٕط ا (5)

 .(12:1388، شيالقسض)فقٍٕ( اؾت  ّ)يالٔت مغلق تبثع ضَجط زٔىٓ (6)

 
 ّب ه٘لًَٖ٘بس٘ج دُ. 4-1-2

حؿةبؼ،  اؾالمٓ، ي اوقالة  عمً  اقكبض مرتلف مطز  كٍ وؿجت ثٍ ؾطوًقت ككًض

زاضاْ عملكطز  ،اْ كٍ حضًض زاضوسعطنٍ ظمبن، مكبن ي ًَقٕبض ي زلؿًظ ثًزٌ ي زض َط

ي ؾةبظمبوسَٓ   عضً ،َبْ ثؿٕحثؿٕدٓ َؿتىس. أه افطاز ٔب ثٍ قك  زايعلجبوٍ زض تكك 

َبْ مطزمٓ َمؿًْ ثب فطَىگ ثؿٕح ي اوس ي ٔب أىكٍ ثسين عىًان ثؿٕدٓ زض تكك قسٌ
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 اوةس.  اويةطازْ ثةٍ تةالـ خُةت اعةتالْ ككةًض ي اوقةالة َمةت گمةبضزٌ          ٔب ثٍ قةك  

 وٓ ثٍ قطح ظٔط اؾت:ذهًنٕبت ثؿٕح زٌ مٕلًٕ

 قبم  آحبز مطز  مفتقس ثٍ وظب  خمًُضْ اؾالمٓ أطان، (1)

بظ،َبْ اؾبؾٓ، زٔىٓ ي ملٓ ي زايعلت حضًض زض عطنٍپبٔجىس ٍث اضظـ (2)  َبْ مًضز ٕو

ىاقكبض، نىًف ي الٍٔ َمّٔبفتٍ زض ؾبظمبن (3)  خغطافٕبٔٓ ككًض، َّبْ اختمبعٓ ي زض ُپ

 ي ضفع وٕبظَبْ ضطيضْ ككًض،افعأف كبضآمسْ وظب   (4)

 .(13:1392)فطَبزْ، حيظ، تساي ، ثؿظ ي تفمٕق اوقالة اؾالمٓ أطان  (5)

 
 ه٘لًَٖ٘ ب٘ست ارتص. 5-1-2

 ثٕكةتط كٍ قًز  اعالق مَٓبْ مقبيمت ثؿٕح آن زؾتٍ اظ ضزٌمٕلًٕوٓ ثٍ   ثؿٕح ثٕؿت

ٔةب   كبٔط( ي)قُطْ، ضيؾتبٔٓ ي ع ي مؿبخس َبٍ ثطاؾبؼ مح  ؾكًوت ثؿٕدٕبن زض محل

ّ آن  زض ؾبظمبوسَٓ قةسٌ ي  ،اقكبض اختمبعٓ عب  آحةبز ي اقكةبض خبمفةٍ ثةٍ قةك        َمة

َةب حؿةت مةًضز زاضاْ كبضكطزَةبْ وظةبمٓ، امىٕتةٓ،       اوس. أه ضزٌؾبظمبن ٔبفتٍ ،ثؿٕدٓ

ؾبظيكبض مكبضكت  ،مٕلًٕوٓ ثٕؿت ثؿٕح .َؿتىسفطَىرٓ، ؾٕبؾٓ، اختمبعٓ ي ؾبظوسگٓ 

 كىس:ظٔط فطاَم مٓ َبْ  زفبعٓ ي امىٕتٓ ثب َسف ّنمطز  ضا زض عط ّزايعلجبو

 وظبمٓ، َبْتُسٔس ثطاثطاضتقبْ آمبزگٓ ي قسضت ثبظزاضوسگٓ ككًض زض  (1)

 افعأف تًان ي كبضآمسْ وٕطيَبْ وظبمٓ، اوتظبمٓ ي امىٕتٓ ككًض، (2)

 .(13:1388، شيالقسض) امىٕتٓ ي وظبمٓ َبْمكبضكت مطزمٓ زض مقبثلٍ ثب تُسٔس (3)

 

 بس٘ج  هببًٖ . 2-2

، 71آٔةّ   وؿبء،ؾًضِ « ويط»تًان زض قبمًؼ قطآن اظ كلمبتٓ َمچًن ثؿٕح ضا مٓ ِياغ

ؾةًضِ   «خُةبز »، 6آٔةّ   تًثةٍ، ؾةًضِ   «قتةبل »، 122ي 41، 39َبْ  آٍٔ تًثٍ،ؾًضِ « اعساز»

 َبْ مكبثٍ اؾتىجبط ومًز.ي ياغٌ 200آّٔ  عمطان،لؾًضِ آ «ضثبط»، 35آّٔ  مبئسٌ،



   :494، بهار 4:ل سيزدهم، شمارة فصلنامة راهبرد دفاعي، سا 

َبٔٓ نًن عكةق ي أثةبض ي فةساكبضْ زض عهةط     ياغٌ ،ط عكق ي أثبضوسثؿٕدٕبن مظُ

كىس، امةب  ذمٕىةٓ)ضٌ(   كىًوٓ خع ثب مفطفٓ قُٕسان ي خبوجبظان ي ضظمىسگبن مفىب پٕسا ومٓ

كٍ َمًاضٌ عالقٍ ي زلجؿترٓ ؾطقبض ذًٔف ضا وؿجت ثةٍ ثؿةٕح ي ثؿةٕدٕبن زض مقةبعع     

ٍ   ٍ مرتلف ث زض حةًاز   » :أةه ظمٕىةٍ فطمًزوةس   اوةس زض  عًض قيبف ي نةطٔح ثٕةبن زاقةت

َبْ فطاياوٓ كةٍ ثةب   خىگ، ثًزوس وُبزَب ي گطيٌ ئػٌ ثٍگًوبگًن پؽ اظ پٕطيظْ اوقالة، 

يلةٓ حقٕقتةبا اگةط     ،علجٓ زض أه ككًض، اوقالة كطزوسأثبض، ذلًل، فساكبضْ ي قُبزت

ثرًإَم مهساق كبملٓ اظ أثبض ي ذلًل ي فساكبضْ ي عكةق ثةٍ شات مقةسؼ حةق ي     

تككٕ  ثؿةٕح   «.ؾال  ضا اضائٍ زَٕم، نٍ كؿٓ ؾعاياضتط اظ ثؿٕح ي ثؿٕدٕبن ذًاَس ثًزا

تةطٔه افترةبض ي آضامةف ي اعمٕىةبن ذةبعط ثةطاْ        ثعضگ ،اظ ثطكبت ي الغبف ذسايوس ثًز

ثرف مطاز ي مقتساْ ثؿٕدٕبن ثًز كٍ ثةب تفةبثٕط مفىةًْ ي     َبْ ضضبٔت ثؿٕدٕبن حمبٔت

. امب  ذمٕىٓ )ضٌ( زض پٕب  ذًٔف ثةٍ ثؿةٕدٕبن زض پبٔةبن    قس ازثٕبت ثطاورٕعاوىسٌ ثٕبن مٓ

تكةكٕ  ثؿةٕح زض وظةب     » :فطمًزوةس  1367زيضان افتربضآمٕع زفب  مقسؼ زض زي  آشضمبٌ 

خمًُضْ اؾالمٓ أطان اظ ثطكبت ي الغبف خلٍٕ ذسايوس تفبلٓ ثًز كٍ ثط ملةت ععٔةع ي   

يبْ ثؿةٕدٕبن غجغةٍ   اوقالة اؾالمٓ أطان اضظاوٓ قس... مةه َمةًاضٌ ثةٍ ذلةًل ي نة     

ٕب افتربض  ذًاَم تب ثب ثؿٕدٕبوم محكًض گطزاوس، نطا كٍ زض أه زو ذًض  ي اظ ذسا مٓ مٓ

  .(194-196: 21، ج1378)ضٌ(،  )امب  ذمٕىٓ «ا أه اؾت كٍ ذًز ثؿٕدٓ

تةبضٔد  » مىعلت ثؿٕدٕبن ععٔع فطمًزوس: حضطت امب  ذمٕىٓ )ضٌ( زض ضاثغٍ ثب قأن ي

َبْ أطان مب ؾطاغ وساضز ي ملتةٓ  خًاوبوٓ مث  خًان ،نسض اؾال  ظؾال  خع ٔك ثطٍَ اا

نةسض  خع ٔك ثطٍَ زض  ،مثبل ملت أطان زض تبضٔد ثجت وكسٌ اؾت. قمب زض كدبْ تبضٔد

ثلكٍ ثٍ عًض محسيز ؾطاغ زاضٔس كٍ خًاوبن ٔةك ككةًض    ،آن َم وٍ ثٍ عًض يؾٕع ،اؾال 

ككًض ذًزقبن ثبقىس؟ ي أه عًض  أه عًض عبقق خىگ ثبقىس؟ أه عًض عبقق زفب  اظ

نسا زوجبل پٕطيظْ اضتف ي ؾپبٌ پبؾةساضان ي ؾةبٔط قةًاْ مؿةلحٍ     َمٍ ثب َم ٔك ،ملت

اْ وًضاوٓ ي ثكبـ ثبقىس؟ كدب زٔسٔس كٍ عبققبوٍ زوجبل قُبزت ثبقىس؟ مه اظ أه نُطٌ
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 ثةب  يقتٓ ،كىممٓ ثط . مه احؿبؼ حقبضتحؿطت مٓ َبْ قًق قمبقمب ي اظ أه گطٍٔ

ٓ  ي تجبضک ذساْ ثٍ تًخٍ ّياؾغ   ثٍ كٍ َبٔٓقلت أه ي قً مٓ مًاخٍ َبنُطٌ أه  تفةبل

ٍ  زعب اظ غٕط مه. كىممٓ حقبضت احؿبؼ اؾت، گصاقتٍ اثط َبنُطٌ زض أىغًض  ّثسضقة  كة

ٍ  مةه . ثةسَم  قمب ثٍ كٍ وساض  نٕعْ ،كىم قمب ٍ  احؿبؾةبت  أةه  ثة ٍ  ي ذساگًوة  أةه  ثة

ثٍ أه عع  ضاؾد قمب ي أه قةدبعت   ،ضک ي تفبلٓ زاضٔسكٍ قمب ثٍ ذساْ تجب تًخُبتٓ

تًاوم اظ قةمب ؾةتبٔف كةىم؟ ععٔةعان مةه  قةمب زض ثبضگةبٌ        نغًض مه مٓ ،وظٕط قمبثٓ

  .(391: 13ج ،1378، )ضٌ( )امب  ذمٕىٓ «تفبلٓ مىعلت زاضٔس حق

 ٔه قةطح اؾةت:  ٍ اقًا پٕطامًن ثؿٕح ث تبثىبک فطمبوسَٓ مفظم ك  َب ي ثٕبوبت زٔسگبٌ

وٕطيْ مقبيمت ثؿٕح ثب أىكٍ ٔك وٕطيؾت ي خعي ؾپبٌ پبؾساضان اوقةالة اؾةالمٓ   »

ٓ       ،اؾت الُةٓ،   ،يلٓ ٔك وٕطيْ ضظمٓ محة  وٕؿةت، ٔةك وٕةطيْ مطزمةٓ، اوؿةبو

آمبزٌ ثٍ كبض ثطاْ كبضَبْ ثعضگ اؾت، نىٕه  ّاذالقٓ، عملٓ، تطثٕتٓ ي ٔك مدمًع

ثبٔةس  » .(21/8/1380ت فطمبوسَٓ مفظم قةًا،  ثٕبوب) «طثطكتٓ اؾتطفبٔسٌ ي پُوظٕط ي پُمًخًز ثٓ

تةط  ثرًٔم كٍ ضفتبض ي ازة ي وظم ي اوضجبط افطاز ثؿٕح ثبٔس اظ زٔرطان ٍث ضفتبض اؾةالمٓ وعزٔةك  

َبْ ككًض، ثبٔس اوكةبءا  حكميطمةب   َب ي ؾبظمبنآمبزگٓ ثؿٕدٓ زض تمب  زؾتربٌ ّثبقس ي ضيحٕ

ًا، )« قًز بوبت فطمبوسَٓ مفظم ق ، َةبْ وجةطز  َمٕه مفىًٔت ثًز كٍ ثؿٕح ضا زض مٕسان» .(5/7/1368ٕث

ككبوس ي يقتٓ ثٍ خجٍُ كطز، ثٍ قًق خجٍُ، أه خًاوبن ضا مٓتبة ي عبقق مٓعًض ثٓآن

  .(27/6/1370ثٕبوبت فطمبوسَٓ مفظم قًا، )« كىسوسآمسوس، اظ خجٍُ زل ومٓمٓ

 

 اهٌ٘تٖ -رٌّبهٔ دفبػٖ  .3-2

اظ التٕه اقتجبؼ قسٌ ي زض لغةت ثةٍ مفىةٓ     Doctorina ّاظ كلم (ضَىبمٍ) 1زكتطٔه ِ ياغ

ضَىبمٍ ٔب إٓٔه زض َةط ضقةتٍ، ثةٍ انةًل     إٓٔه، مؿلك، عقٕسٌ، ضأْ، فكط ي وظطٍٔ اؾت. 

گطزز، كةٍ أةه انةًل، حبنة  آظمةًن، تحلٕة  ي تدطثةٍ         حبكم ثط آن ضقتٍ اعالق مٓ
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ٓ  انًل ي قًاعسْ ثىٕبزٔه ي َةسأت  1ملّٓ ّضَىبم ثبقىس. مٓ س كةٍ مجتىةٓ ثةط    ثبقة گةط مة

ضَجةطان ي حبكمةبن ككةًض زض     ّاوسٔك ّپبٔ َبْ اؾبؾٓ وظب  ؾٕبؾٓ ككًض ي ثطي آضمبن

گطزوةس ي ثبعة  َمؿًؾةبظْ زض    َب ي مىبفع ملٓ تجٕٕه ٔب تسئه مٓپكتٕجبوٓ اظ ؾٕبؾت

َبْ كلٓ وظب  زض ضاؾتبْ ينةًل ثةٍ   َب ي ففبلٕتگٕطْ ي َسأت عطح َب، ثطوبمٍتهمٕم

ٓ  زفبعٓ امىٕتٓ  ّككًضَب زاضاْ ضَىبم زض ثٕكتط مًاضز .گطزوسملٓ مٓ َبْ َسف ثبقةىس   مة

 كٍ تفطٔف آن ثٍ قطح ظٔط اؾت:

َبؾةت كةٍ ظٔطثىةبْ فكةطْ      اْ اظ وظطات ي اوسٔكٍ مدمًعٍ ،2امىٕتٓ -زفبعٓ ّضَىبم

وساضز. قبوًوٓ  ّخىج امب ،زَس زيلتمطزان َط ككًضْ ضا زض امًض زفبعٓ ي امىٕتٓ تككٕ  مٓ

ي تدؿم فكطْ ي شَىٓ ثب تًخةٍ ثةٍ قةطأظ غئةًپلٕتٕكٓ      وظطٍٔنًضت  َب ثٍ اوسٔكٍه أ

ؾٕبؾةٓ ي وظةبمٓ    نمؿةئًال  ،عىًان انةًلٓ ثىٕةبزٔه   المللٓ ثٍ ككًض ي محٕظ ملٓ ي ثٕه

 .(84:1386 )يلًٕوس،ومبٔس  َسأت مٓ ،گٕطْ ي اخطا ككًض ضا زض ؾٕبؾترصاضْ ي تهمٕم

ْ َبْ زفبعٓ ي تةساثٕط   ؾٕبؾت ِسكىى تفٕٕه ،امىٕتٓ -زفبعٓ ّضَىبم وظةبمٓ ي   ضاَجةطز

ْ ، تؿةلٕحبتٓ، اضتجةبعٓ،   اوؿبوَٓبْ مرتلف  وظب گعٔىف  َةبْ گؿةتطـ    ي عةطح  آمةبز

َبْ مقتضٓ ي مىبؾت ضا ثب تًخٍ ثٍ قطأظ محٕغةٓ ثةطاْ    وٕطيَبْ مؿلح ثًزٌ ي ضيـ

تربش تساثٕط كلٓ زفبعٓ ي امىٕتٓ زض اثفبز زاذلٓ ي ذةبضخٓ زض ظمةبن نةلح ٔةب خىةگ      ا

ٔب إٓٔه  ضَىبمٍزض تفطٔف  .(21: 1385)مُطوٕب،  كىس اضان ضا َسأت مٓصرتًنٍٕ كطزٌ ي ؾٕبؾت

ٓ  ّضَىبمة  وظبمٓ گيتٍ قسٌ اؾت: ٍ      ،3وظةبم َةب،   عجةبضت اؾةت اظ انةًل اؾبؾةٓ، اوسٔكة

َةب   ضٔعْْ َبزْ مًضز قجًل ي مًضز حمبٔت ملٓ كٍ زض عطحَب ب، تفبلٕم ي وظطٍَٔاعتقبز

ًضز اؾةةتيبزٌ قةةطاض ي كةةبضثطز قةةسضت وظةةبمٓ زض ؾةةغًح ملةةٓ ي اخطأةةٓ ككةةًض، مةة   

 ضاَجةطز مكٓ كًتبٌ ي مرتهط مىسضج زض  وظبمٓ، ثٕبن ذظ ّضَىبم. (23:1384)تُةبمٓ، گٕطوس مٓ

ضا مكةرم كةطزٌ    كةطزن آن ملٓ ككًض اؾت، ثسين أىكٍ ضاَكبض ٔب ضاَكبضَةبْ پٕةبزٌ   
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مجىبْ ؾبمبوسَٓ وٕطيَبْ مؿةلح ي اخةعاْ آن    ،وظبمٓ( ّضَىبممكٓ ) أه ذظامب،  ،ثبقس

ي َمچىةٕه  ب ي زگطگةًوٓ زض آن اؾةت   َة اظ وظط ؾبذتبضْ ي ؾبظمبوٓ ي ٔةب أدةبز تغٕٕط  

ي ثةٍ عةًض    (تبكتٕكٓضاَكىكٓ )َبْ  َبْ عملٕبتٓ ي قًٌٕاؾبؼ تدُٕع، آمًظـ، ضيـ

ضت وظةةبمٓ ككةةًض ضا زض خىةةگ ي نةةلح ثةةطاْ پكةةتٕجبوٓ اظ  كلةةٓ، ثؿةةتط كةةبضثطز قةةس

 .(12: 1385)ثرتٕبضْ،  سزَ َبْ ظمبمساضان ككًض زض تأمٕه مىبفع ملٓ تككٕ  مٓ ؾٕبؾت

عملٕةبت   ّٔب إٓٔه وظبمٓ، قًاعس حبكم ثةط َةسأت وجةطز زض نةحى     ضَىبمٍثركٓ اظ 

ٍ تفطٔةف قةسٌ   قًز. انًل خىگ، أه گًوة  تفجٕط مٓ 1ثبقس كٍ اظ آن ثٍ انًل خىگ مٓ

حقبٔق ثىٕبزْ حبكم ثط اخطاْ خىگ َؿتىس كةٍ كةبضثطز نةحٕح آوُةب، زض اعمةبل       اؾت:

 مٓ، اظ اَمٕت حٕةبتٓ ثطذةًضزاض اؾةت   آمٕع عملٕبت وظب فطمبوسَٓ ي زض َسأت مًفقٕت

ٍ تطٔه قةك    انًل خىگ، ثىٕبزْ .(25: 1381)خمبلٓ ي ضؾتمٓ،   ثةًزٌ ي مجةٕه عىبنةط    ضَىبمة

 .(8: 1384)پبوبخً،  قًوس مٓ انلٓ َسأت خىگ محؿًة

 

 ضذُ اس دٗذگبُ صبحبٌظزاى بٌذٕ هببحث هطزحًَآٍرٕ ٍ جوغ. 4-2

ٍ   )ضٌ( ٓىة ٕامب  ذم ثب مطاخفٍ ثٍ ثٕبوبت ٍ  اْي امةب  ذبمىة وتٕدةٍ  أةه  الفةبلٓ(  )مسظلة

)ضٌ( مىغجةق   مقب  مفظم ضَجطْ پٕطامًن ثؿٕح، ثب زٔةسگبٌ امةب    كٍ زٔسگبٌ آٔس زؾت مٓ ثٍ

 خُةبز  ْ،عگبضٕتقًا ي پطَٓ، علجقُبزت»َبْ تبثىبک ًٌ اقتطاک أه اوسٔكٍثبقس. يخمٓ

ي  ثةبض ٔا، ثةبض ظلةم   طٔة وةطفته ظ ، گمىةبمٓ،  اذةالل ي ذةسمت زض ضاٌ حةق    ،ضاٌ ذسا زض

ٓ اظ تحدطگطا عٕة پطَ ْ،اؾةتقبمت ي ثطزثةبض  ْ، مساض تٔيالمساضْ، فٕتكل ْ،فساكبض ي  ٔة

خبوجٍ ثةًزن ي ففبلٕةت زض تمةبمٓ    مٍٔٓ، وظم ي اوضجبط، قدبعت ي قُبمت، َومبمقسؼ

 َؿتىس.« گطأٓ ي مطزمٓ ثًزناثفبز، خًان

كٍ اوقالة اؾةالمٓ أةطان اظ    تًان گيت مٓگيتٍ پٕطامًن ثؿٕح، ثب تًخٍ ثٍ مغبلت پٕف

َبْ مًضز وٕبظ اؾت ي ثب متكٓ ثط حضًض مطز  زض نحىٍ ،گٕطْ ذًز تب ثٍ امطيظثسي قك 
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ثبقةس.   ذًز، زض آٔىسٌ وٕبظمىس أه حضًض مٓ َبْ ي َسفثٍ مبَٕت، انًل، ضَىبمٍ  ورطـ

زض ثؿٕح ومًز ٔبفتٍ اؾت ي متىبؾت ثب مؿبئلٓ كٍ وظةب  ي   ،تدلٓ ي ؾبظمبن حضًض مطزمٓ

ٍ    ضي مٍٓ ككًض ثب آن ضيث َةب آمةبزگٓ الظ  ضا   گطزز، ثؿٕح ثبٔةس ثةطاْ حضةًض زض آن عطنة

ض مطز  عبم  مًفقٕت اؾةت، ثؿةٕح   ثُفس زفبعٓ، حضً ئػٌ َب ثٍزاقتٍ ثبقس. زض تمب  عطنٍ

َبْ متيةبيت اؾةت   ٔبفتٍ حضًض آحبز مطز  زض زفب  اظ ككًض ي نحىٍومبز عٕىٓ ي ؾبظمبن

مجتىٓ ثط مقبيمت مطزمةٓ ثةًزٌ ي ثؿةٕح زض كةبوًن      ٔطانثبظزاضوسگٓ ج.ا.ا ،ي ثٍ َمٕه زلٕ 

 ٔةطان ج.ا.ا ضَىبمٍ، انًل ثؿٕح ي ضاَجطز زفبعٓ پؽ ،قطاض گطفتٍ اؾت ككًضضاَجطز زفبعٓ 

 ثبقس.مٓ 1 ِعجق قك  قمبض الرً،أه محًض ثبقس. ثؿٕح الرًْثط اؾبؼ  ثبٔس
 

 ازثٕبت تحقٕق ميًُمٓ الرًْ .1ِ قك  قمبض
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 هاي تحقیقتجزيه و تحلیل يافته. 3
َبْ ذةًز  ال ثؿتٍ وؿجت ثٍ اعتجبضؾىدٓ ٔبفتٍؤؾ 24ثب عطح  بنمحقق قؿمتزض أه 

ضَىبمةّ  ثىةسْ انةًل ي   َبْ مًخًز، وتبٔح وُةبٔٓ عٕةف  . ثطاثط پطؾكىبمٍاوساقسا  ومًزٌ

زؾت آمسٌ اظ ( محبؾجٍ گطزٔسٌ اؾت. مٕبورٕه ث2ٍِ مؿتضفيٕه عجق )خسيل قمبض ثؿٕح

عبم  مغطح قسٌ، امتٕةبظ   24ثبقس. اظ امتٕبظ مٓ 79/185گصاض تأثٕطٔك اظ عًام   وقف َط

أه عًام  پصٔطفتٍ قسٌ ي مًضز  پؽ ،ثبقستط مٓعبم  آن اظ حس متًؾظ مٕبورٕه ثٕك 13

زض مؿتضةفيٕه ضا   ضَىبمةّ ثؿةٕح  ي  انةًل  اثتةسا ذجطگٓ قطاض گطفتٍ اؾت.  ّٕٔس خبمفأت

ي  ثةٍ تطتٕةت   ،قةسٌ  پصٔطفتٍ ّي ضَىبم ي ؾپؽ انًل گطزز گبوٍ ثطضؾٓ مَٓبْ پىحٕفع

 گطزوس.تدعٍٔ ي تحلٕ  مٓ ،اكتؿبثٓ َبٌْ ثطاثط ومط

امتٕبظزَٓ مجتىةٓ ثةط ضةطة     گصاض ثب قسضت ذٕلٓ ظٔبز:تأثٕطعًام   -(1) عٕف. 1-3

ٍ   4) ظٔةبز  ّگعٔى ،( زض مٕبورٕه69) مدمً  ويطات زؾةت آمةسٌ اؾةت. تمةبمٓ     امتٕةبظ( ثة

 گٕطوس.زض أه عٕف قطاض مٓ ،اوسامتٕبظ كؿت كطزٌ 345تب  276َبٔٓ كٍ  گعٔىٍ

ٓ مجتىٓ ثط ضطة مدمةً   امتٕبظزَ گصاض ثب قسضت ظٔبز:تأثٕطعًام   -(2) عٕف. 2-3

َةبٔٓ  زؾت آمسٌ اؾت. تمبمٓ گعٔىٍامتٕبظ( ثٍ 3) متًؾظّ گعٔى ،( زض مٕبورٕه69) ويطات

 گٕطوس.زض أه عٕف قطاض مٓ ،اوسامتٕبظ كؿت كطزٌ 275تب  207كٍ 

امتٕةبظزَٓ مجتىةٓ ثةط ضةطة      گصاض ثب قةسضت متًؾةظ:  تأثٕطعًام   -(3) عٕف. 3-3

ٍ   2) كةم  ّگعٔىة  ،ه( زض مٕبور69ٕ) مدمً  ويطات زؾةت آمةسٌ اؾةت. تمةبمٓ     امتٕةبظ( ثة

 گٕطوس.زض أه عٕف قطاض مٓ ،اوسامتٕبظ كطزٌ 206تب  138َبٔٓ كٍ  گعٔىٍ

امتٕبظزَٓ مجتىٓ ثط ضةطة مدمةً     گصاض ثب قسضت كم:تأثٕطعًام   -(4) عٕف. 4-3

َبٔٓ گعٔىٍزؾت آمسٌ اؾت. تمبمٓ امتٕبظ( ثٍ 1) كمذٕلٓ ّگعٔى ،( زض مٕبورٕه69) ويطات

 گٕطوس.زض أه عٕف قطاض مٓ ،اوسامتٕبظ كؿت كطزٌ 138تب  70كٍ 

زض أه عٕف مدمًعٍ متغٕطَةبٔٓ   گصاض ثب قسضت ذٕلٓ كم:تأثٕطعًام   -(5) عٕف. 5-3

ْ  قسٌ تًؾظ ٔةك متغٕةط   اوس. كمتطٔه امتٕبظ كؿتامتٕبظ كؿت ومًزٌ 69قطاض زاضوس كٍ   مؿةبي



   :494، بهار 4:ل سيزدهم، شمارة فصلنامة راهبرد دفاعي، سا 

ثةٍ   1اْ اؾةت كةٍ َةط نةٍ اظ عٕةف      گًوٍَب، ثٍاضْ عٕفگصتأثٕط نرًورٓامتٕبظ اؾت.  69

ٓ   گةصاضْ عٕةف  تأثٕطَبْ ثبالتط حطكةت قةًز، اظ قةست ي    ؾًْ عٕف قةًز،   َةب كبؾةتٍ مة

اظ قةسضت   2ي عٕةف   2گصاضْ ثٕكتطْ وؿجت ثٍ عٕةف  تأثٕطاظ قسضت  1 اْ كٍ عٕف گًوٍٍ ث

 اؾت.   5 تطٔه آوُب عٕفضفٕف ،ي زض وُبٔت 3گصاضْ ثٕكتطْ وؿجت ثٍ عٕف تأثٕط

ٍ  ،315كؿةت ثٕكةتطٔه امتٕةبظ ٔفىةٓ      زلٕ  ثٍ «مساضْان  مكتجٓ ي يالٔت» عىةًان   ثة

ٍ 24اظ ثةٕه عًامة     مؿتضةفيٕه  گصاضتطٔه عبم  ي ايلٕه ان  ثؿةٕح تأثٕط قةىبذتٍ   ،گبوة

ٓ  « مساضْيالٔت» مبوىساؾت ثطذٓ اظ انًل ثؿٕح  گيتىٓ اوس. قسٌ َةبْ ثؿةٕح   ثةب ئػگة

ٓ  ثٍ ؛َمپًقبوٓ زاضز  ٔةك ئػگةٓ َةم ثبقةس.      ،انة  امكةبن زاضز َمعمةبن    ٔةك  عجةبضت

ْ    اعتقبز» ،َبْ أه ان قبذم  اذةالل  يتقةًْ   ،)مفطفةت(  ثٍ اؾةال  وةبة محمةس

 تجفٕةت اظ  يالٔةت ي  ثةب  پًٕوةس  ،)ثهٕطت( ورطْخبمفٍ اوسٔكٓ ي غضف ثهٕطت، ،)التعا (

 .َؿتىس «زقمه )تجطْ( ثطائت اظي  )يالٔت( ضَجطْ

ٍ امتٕةبظ   304ثب كؿت  «ان  مطزمٓ ثًزن ي فطاگٕطْ»  زيمةٕه انة  ثؿةٕح   عىةًان   ثة

ٓ   َّم» ،َبْ أه ان قبذمپصٔطفتٍ قسٌ اؾت.  مؿتضفيٕه ، يفبزاضان اوقةالة اؾةالم

گٕطْ اظ ثُطٌ ،اظ زقمه ْپبٔجىسان ثٍ يالٔت ي ثٕعاض خغطافٕب، اقًا  ي ؾالٔق، اقكبض، َّم

 .بقىسث مٓ« خصة حساكثطْي  ثؿٕح َِبْ مطزمٓ ثطاْ ازاضظطفٕت َّم

ؾًمٕه ان  عىًان  ثٍامتٕبظ  291ثب كؿت  «ذًآَان  حمبٔت اظ محطيمبن ي عسالت»

كبَف عجقةبت ثةٕه فقٕةط ي    » ،َبْ أه ان قبذمپصٔطفتٍ قسٌ اؾت.  مؿتضفيٕه ثؿٕح

 .َؿتىس «امىٕت حقًقٓ ي قضبٔٓي  عسالت اختمبعٓ ّتًؾف، ضفع محطيمٕت، غىٓ

ٍ متٕةبظ  ا 280ثب كؿةت   «كبضآمسْ زايعلجٓ ي ان »  نُةبضمٕه انة  ثؿةٕح   عىةًان   ثة

 ،ي اعتمةبز ثةٍ ويةؽ    ذًزاتكبٔٓ» ،َبْ أه ان قبذمپصٔطفتٍ قسٌ اؾت.  مؿتضفيٕه

 .ثبقىس مٓ« زض عمطان ي ؾبظوسگٓ زايعلجٓ ،َباغتىب  فطنت
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پصٔطفتةٍ   مؿتضةفيٕه  پىدمٕه ان  ثؿٕحعىًان  ثٍامتٕبظ  278ثب كؿت «ان  ؾبزگٓ»

 ،نةطاحت  پٕطأرٓ يثٓ ،طفبٔسٌپُ َعٔىٍ يكم قىبعت،» ،َبْ أه ان قبذمقسٌ اؾت. 

 .ثبقىس مٓ« ؾبذتبضؾبظْ ظائس ي ؾبالضْ زًٔان اظ پطَٕع

 مؿتضةفيٕه  قكمٕه ان  ثؿةٕح عىًان  ثٍامتٕبظ  270ثب كؿت  «محًضْان  تطثٕت»

ٍ تأؾٓ ثٍ اؾًٌ» ،َبْ أه ان قبذمپصٔطفتٍ قسٌ اؾت.  تقةس  تعكٕةٍ ثةط     ،َبْ حؿةى

 .َؿتىس« َبْ فطَىرٓ ي تطثٕتٓضٔعْي پًٕؾترٓ زض ثطوبمٍپًٔبٔٓ  ،تفلٕم

 مؿتضةفيٕه  َيتمةٕه انة  ثؿةٕح   عىةًان   ثٍامتٕبظ  256ثب كؿت  «گطأٓان  خًان»

تًخُٓ ثٍ ؾبٔط اقكبض خبمفٍ ي ٔةب افةطاز مؿةه    أه ان  ثٍ مفىٓ ثٓ پصٔطفتٍ قسٌ اؾت.

كٕةس آن  أوةساضز، ثلكةٍ ت  خبوجةٍ ثةًزن   گًوٍ مىبفبتٓ ثب انًل فطاگٕطْ ي َمٍ وٕؿت ي َٕچ

َبْ تطثٕتٓ ضٔعْوفغبف زض ثطوبمٍا» ،َبْ أه ان قبذم ثٕكتط تًخٍ ثٍ خًاوبن اؾت.

ٓ   تطؾٕم الرً، ي اضقبز فكطْ خًاوبن ْ   ْاضتقةب ، َةبْ خةًان آضمةبو « فطَىةگ ذًزثةبيض

 .َؿتىس

 مؿتضةفيٕه  َكتمٕه ان  ثؿةٕح عىًان  ثٍامتٕبظ  226ثب كؿت  «ثًزنخبوجٍ ان  َمٍ»

ٍ  َّمة  حضةًض زض » ،َبْ أه انة  قبذمٍ قسٌ اؾت. پصٔطفت  وٕةبظ  َةبْ مةًضز  عطنة

يضْ ي بمحٕغةٓ ي فىة  )ؾٕبؾٓ، اقتهبزْ، وظبمٓ، فطَىرٓ ي اختمبعٓ، حقةًقٓ، ظٔؿةت  

 َؿتىس.« غٕطٌ(

ٍ امتٕةبظ   215ثب كؿت  «ان  ؾبظمبوسَٓ»  مؿتضةفيٕه  وُمةٕه انة  ثؿةٕح   عىةًان   ثة

تفبمة    افعأٓ يَم، ٔكپبضنرٓ ي َمبَىرٓ»، َبْ أه ان قبذمپصٔطفتٍ قسٌ اؾت. 

ؾةبظمبوسَٓ ترههةٓ ي   ، مؿةتمط  اضتجةبط مؿةتحكم ي  ، ثب كبض خمفٓ اخعا َّم مؿتمط

 ثىةةسْ يالٔةةٍ، ٔكةةسٔرط شية قةةسن زض اذةةًت ي، ثةةطزاضْ ترههةةٓايلًٔةةت ثُةةطٌ

 .َؿتىس« مطاتت ثؿٕدٓ ؾلؿلٍ

ٍ امتٕةبظ   202ثب كؿت  «پصٔطْ ي تحطکاوفغبفان  »  حزَمةٕه انة  ثؿةٕ   عىةًان   ثة

 حساكثط اؾتيبزٌ اظ ،پصٔطـ تىً »، َبْ أه ان قبذمپصٔطفتٍ قسٌ اؾت.  مؿتضفيٕه



   :494، بهار 4:ل سيزدهم، شمارة فصلنامة راهبرد دفاعي، سا 

َةبْ  انبلت َب ياضظـ ّحيظ قبعع َم، تغجٕق ثب محٕظ ثب قطأظ ي امكبوبت، َبفطنت

 َةب ي ضةفف  ّپةصٔطـ ايلٕة   ثؿةٕح ي  ّعىةًان قلة  َب ثٍَبْ انلٓ پبٔربٌَؿتٍ مكتجٓ زض

ٓ ذظ ؾٕبؾترصاضْ، ،كبضكىبن ْـ ثطاْ اضتقبعٕه تال ؾبظمبن زض ّوقبٔم زامى زَةٓ  مكة

 .ثبقىس مٓ« ضٔعْ متىً  ي اخطاْ غٕطمتمطكعثطوبمٍ متمطكع، ي ضاَجطز ياحس ي

ٍ امتٕةبظ   194ثةب كؿةت    «عم  گطأٓ زضگطأٓ زض َسف ي ياقعان  آضمبن» عىةًان   ثة

َةةبْ أةةه انةة  قةةبذمٔةةبظزَمٕه انةة  ثؿةةٕح مؿتضةةفيٕه پصٔطفتةةٍ قةةسٌ اؾةةت. 

 .َؿتىس« ثٕىٓ زض عم ي ياقع عقالوٕتي  َبْ زيضثطاْ افق گصاضْي َسف ضٔعٍْ ثطوبم»

زياظزَمٕه ان  ثؿٕح مؿتضفيٕه عىًان  ثٍامتٕبظ  190ثب كؿت  «گطأٓان  تكلٕف»

ْ تةًلٓ ي تجةط   ،آفطٔىٓ حمبؾٍ، علجٓقُبزت» ،َبْ أه ان قبذمپصٔطفتٍ قسٌ اؾت. 

 .َؿتىس «َبپبؾساضْ اظ آضمبني 

انًل پصٔطفتةٍ قةسٌ    ّظٔطمدمًعكٍ پصٔطفتٍ وكسٌ، انًل مُمٓ َؿتىس كٍ زض انًلٓ 

عًض ومًوٍ ان  خبمفٕت، ان  مؿئًلٕت َمربوٓ ي ان  نىسمىظًضگٓ كةٍ  ثٍ ؛قطاض زاضوس

 ثبان  زي  ثؿٕح مؿتضفيٕه ٔفىٓ ان  فطاگٕطْ ي َمچىٕه  ثب ،اوسٕٔس قطاض ورطفتٍأمًضز ت

زاضز. انة  اذةالل، انة  خُةبزْ ي      مكةبثُت  خبوجٍ ثةًزن ان  َكتم ٔفىٓ ان  َمٍ

ٕٔةس قةطاض   أگطْ، ان  مفطفت ي ثهةٕطت ي انة  مةسٔطٔت اؾةالمٓ، كةٍ مةًضز ت      اوقالثٓ

مساضْ قةطاض   ان  ٔكم ثؿٕح مؿتضفيٕه ٔفىٓ ان  مكتجٓ ي يالٔت ثب ؾً اوس، اظ ٔك ورطفتٍ

ٓ   ،زاضوس ي اظ ؾًْ زٔرط انة    س.وة َةبْ ثؿةٕدٓ قةجبَت زاض   أه انًل ثٕكتط ثةٍ ئػگة

گطأةٓ زض  ان  ٔةبظزَم ٔفىةٓ انة  آضمةبن     ثب اؾت، ٕٔس قطاض ورطفتٍأتَسفمىسْ كٍ مًضز 

 اؾةت  ٕٔس قطاض ورطفتٍأكٍ مًضز ت زاضز. ان  پٕكتبظْ مكبثُتگطأٓ زض عم   َسف ي ياقع

انةًل   َمّثىبثطأه  ،زاضز ُتثمكبان  نُبض  ٔفىٓ كبضآمسْ ي ان  زَم ٔفىٓ تحطک  ثب

ٓ   گيتٍ اظ انًل  پٕف َةبْ  ي مًاضز مُمٓ َؿتىس كٍ ثفضٓ اظ آوُب ثٕكتط مطثةًط ثةٍ ئػگة

 ضَىبمّ ثؿةٕح زض اضتجبط ثب  .اوسعىًان انًل پصٔطفتٍ وكسٌثبقس، ثٍ َمٕه زلٕ  ثٍثؿٕدٓ مٓ

ْ  ّاظ ؾٍ وةً  ضَىبمة   ي وظط ذجطگبن، َبْ زضٔبفتٓمؿتضفيٕه ثطاثط پطؾكىبمٍ  ،پٕكةىُبز
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 ّتةبثع ضَىبمة   ،ضَىبمةّ ثؿةٕح   قطاض گطفتةٍ اؾةت.   ٕٔسأمًضز ت ي پصٔطفتٍ قسٌ ٔك وً  آن

مةًضز پةصٔطـ ياقةع قةسٌ ي زي      310ذٕلٓ ظٔبز ٔفىةٓ   ِثب ومط كٍ اؾت امىٕتٓ -زفبعٓ

 ّضَىبمة ٕٔةس قةطاض ورطفتةٍ اؾةت.     أوظبمٓ مًضز ت ّي ضَىبم ملٓ ّزٔرط ٔفىٓ ضَىبم ّضَىبم

ٍ  َط ككًض اؾت كةٍ قةبم ،   زفبعٓ ّثبالتطٔه ؾغح ضَىبم ،امىٕتٓ -زفبعٓ اْ اظ  مدمًعة

َبؾت كٍ ظٔطثىبْ فكطْ زيلتمطزان َط ككةًضْ ضا زض امةًض زفةبعٓ ي     وظطات ي اوسٔكٍ

مؿةةئًالن ؾٕبؾةةٓ ي وظةةبمٓ ككةةًض ضا زض ؾٕبؾةةترصاضْ ي  ي زَةةس امىٕتةةٓ تكةةكٕ  مةةٓ

ٓ ثىبثطآوچٍ گيتٍ قةس  ومبٔس.  گٕطْ ي اخطا، َسأت مٓ تهمٕم تةًان وتٕدةٍ گطفةت كةٍ     مة

 اؾت، ثةط گطفتةٍ اظ  امىٕتٓ  -زفبعٓ ّثط أىكٍ تبثع ضَىبم ينافع ،مؿتضفيٕه ضَىبمّ ثؿٕح

 .فقٍٕ ي وظب  ؾٕبؾٓ ككًض اؾت َبْ يلٓجبوٓ فكطْ ي اوسٔكٍم
 

 ضَىبمٍ ي انًل ثؿٕح مؿتضفيٕهثىسْ وتبٔح وُبٔٓ عٕف .2ِ خسيل قمبض
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 315 مساضْان  مكتجٓ ي يالٔت

1778 87/38 

 310 وظب  اؾت ّاوسٔك امىٕتٓ ي ثطگطفتٍ اظ -زفبعٓ ّضَىبمتبثع  ،ضَىبمّ ثؿٕح

 304 مطزمٓ ثًزن ي فطاگٕطْان  

 291 ذًآَان  حمبٔت اظ محطيمبن ي عسالت

 280 كبضآمسْ زايعلجٓ ي ان 

 278 ان  ؾبزگٓ

 دٍ

 270 محًضْان  تطثٕت

967 69/21 
 256 گطأٓخًانان  

 226 ثًزن خبوجٍ ان  َمٍ

 215 ان  ؾبظمبوسَٓ

 سِ

 202 پصٔطْ ي تحطکان  اوفغبف

892 1/20  

 194 عم  گطأٓ زضگطأٓ زض َسف ي ياقعبنآضمان  

 190 گطأٓان  تكلٕف

 164 ملٓ ّضَىبمتبثع  ،ضَىبمّ ثؿٕح

 142 ان  خبمفٕت
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 137 ان  َسفمىسْ

546 25/12  

 125 ان  اذالل

 114 ان  مؿئًلٕت َمربوٓ

 98 وظبمٓ ّضَىبمتبثع  ،ضَىبمّ ثؿٕح

 72 نىسمىظًضگٓ

 پٌج

 69 گطْان  خُبز ي اوقالثٓ

276 19/6  
 69 ان  پٕكتبظْ

 69 ان  مفطفت ي ثهٕطت

 69 ان  مسٔطٔت اؾالمٓ

 - 8/891 79/185 - مٕبورٕه

1/99 - 4459 - ك خمع   

 

 انًل ثؿٕحگصاضتطٔه تأثٕط .1 ِومًزاض قمبض
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  گیرينتیجه. 4

 بٌذٕ جوغ .1-4

انةًل  انلٓ تحقٕق ثٕةبورط آن اؾةت كةٍ     پطؾفزؾت آمسٌ زض اضتجبط ثب ٍ وتبٔح ث

، ثىبثطأه ضَىبمّ ثؿٕح مؿتضةفيٕه تةبثع   ثؿٕح اؾت ّضَىبم ِذمٕطمبٍٔ ي قبلًز ،ثؿٕح

كةٍ كةبضثطز نةحٕح آوُةب، زض اعمةبل فطمبوةسَٓ ي َةسأت         بقسثانًل ثىٕبزٔه آن مٓ

 ، اظ اَمٕت حٕبتٓ ثطذًضزاض اؾت. َبْ ثؿٕحٔتمأمًضآمٕع  مًفقٕت

 زض ثٕكتط مًاضز، .مؿتضفيٕه يخًز زاضز ضَىبمّ ثؿٕحثٕه انًل ي اؾبؾٓ  ٓاضتجبع

ي ممكه اؾةت ٔةك انة  َمعمةبن      تغٕٕطپصٔط وٕؿتىسمساضْ، مبوىس ان  يالٔتانًل 

َط ككًض زض َط مقغع ظمبوٓ، ثٍ َمةبن ككةًض ي َمةبن     ّضَىبم ئػگٓ َم ثبقس. ٔك

ظمبن اذتهبل زاضز ي العامٓ ثطاْ ميٕس ثًزن آن ثطاْ ؾةبٔط ككةًضَب ي حتةٓ ثةطاْ     

مؿتضةفيٕه، مىفغةف ي    ضَىبمةّ ثؿةٕح  ضي، اظ أةه  َمبن ككًض زض آٔىسٌ يخًز وساضز.

ككةًض اظ قجٕة  وظةب  ؾٕبؾةٓ،      ثةب تغٕٕةط محةٕظ زاذة  ي ذةبضج اظ     تغٕٕطپصٔط اؾت. 

ضَىبمةّ  افعاضَب،  َبْ زفبعٓ ي امىٕتٓ، وً  تُسٔس ي زقمه ي تدُٕعات ي خىگ ؾٕبؾت

  قًز. مؿتضفيٕه وٕع زؾترًـ تغٕٕط مٓ ثؿٕح

انةًل   تةبثع قةطاض زاضز،   آن ؾةبظمبن  ضٔعْ كٍ زض ثبالتطٔه ؾغح عطح ثؿٕح ضَىبمٍ

ٓ  -زفبعٓ ّىبمضَ اؾت. امىٕتٓ -زفبعٓ ّي ضَىبم ثؿٕح مؿتضفيٕه ثةط گطفتةٍ اظ    امىٕتة

ضَىبمةّ  اؾةت، ثىةبثطأه    ي وظب  ؾٕبؾٓ ككةًض  فقٍٕؾٕبؾٓ يلٓ ّمجبوٓ فكطْ ي اوسٔك

ٓ  ّضَىبمي  ، وظب  ؾٕبؾٓفقٍٕ ؾٕبؾٓ يلٓ ّاوسٔكمؿتضفيٕه تبثع  ثؿٕح امىٕتةٓ   -زفةبع

 ثبقس.مٓ

 گطزز:اضائٍ مٓ ظٔط كبضَبْضاَ فطعٓ تحقٕق پطؾف ايلٕه زض ضاثغٍ ثب (1)

 ّتطٔه قك  ضَىبمة ثؿٕح مؿتضفيٕه كٍ ثىٕبزْ ِٕٔسقسأانًل ت ،2 ِعجق قك  قمبض

مساضْ، ان  مطزمٓ ثةًزن ي فطاگٕةطْ، انة     ان  مكتجٓ ي يالٔت»قبم   ،ثؿٕح اؾت

كبضآمسْ، انة  ؾةبزگٓ، انة      زايعلجٓ ي ذًآَ، ان حمبٔت اظ محطيمبن ي عسالت
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ٍ   محًضْ، ان  خةًان تطثٕت ٍ گطأةٓ، انة  َمة انة    ثةًزن، انة  ؾةبظمبوسَٓ،   خبوجة

گطأةٓ  گطأٓ زض َةسف ي ياقةع  گطأٓ، ان  آضمبنپصٔطْ ي تحطک، ان  تكلٕف اوفغبف

 .ثبقس مٓ« عم  زض
 

 انًل ثؿٕح مؿتضفيٕه .2ِ قك  قمبض

 
 

 گطزز:اضائٍ مٓ ظٔط كبضَبْضاَ ،فطعٓ تحقٕق پطؾفيمٕه ززض ضاثغٍ ثب  (2)

ٓ  كةٍ ثةط گطفتةٍ اظ     ثؿةٕح مؿتضةفيٕه   ّضَىبم زض ثةبالتطٔه ؾةغح    ثبقةس، انةًل مة

 ّي ضَىبمة  ، وظب  ؾٕبؾٓفقٍٕؾٕبؾٓ يلٓ ّاوسٔكضٔعْ آن ؾبظمبن قطاض زاقتٍ ي تبثع  عطح

ٍ أه ضَىبمٍ قبم ، قًاعس كلةٓ ي ثىٕةبزٔه ي    ثبقس.امىٕتٓ مٓ -زفبعٓ پبٔةساضْ  وؿةجت    ثة



488                                ِرهنامة بسيج مستضعفين اصول

ٕةٕه  اوةساظ، اودةب  ضؾةبلت ي تف   گط ي ضاَىمبْ عم  ثطاْ تحقةق نكةم  كٍ َسأتاؾت 

ٓ ي ضاَجطزَبْ ثؿٕح مؿتضفيٕه  َب ف َس . أةه ضَىبمةٍ ثبعة  َمؿًؾةبظْ ي     ثبقةس  مة

ٍ  گٕطْ ي َةسأت عةطح  َمبَىرٓ زض تهمٕم َةبْ كلةٓ ثؿةٕح    َةب ي ففبلٕةت  َةب، ثطوبمة

 گطزز.مٓ امىٕتٓ -زفبعٓ ّضَىبم َبْ َسفمؿتضفيٕه زض ضاؾتبْ تحقق 

اؾبؾٓ وظب  ؾٕبؾٓ ككةًض   َبْمؿتضفيٕه ثط گطفتٍ اظ فلؿيٍ ي آضمبن ضَىبمّ ثؿٕح

ي حبكمبن ؾٕبؾٓ ككًض ي ثب مكةبضكت   )يلٓ فقٍٕ( َبْ ضَجطان مصَجٓاوسٔكٍ ّي ثط پبٔ

پػيَٓ ي اؾةتيبزٌ  اظ عطٔق آٔىسٌ خسْ فطمبوسَبن ثؿٕح ي ؾپبٌ پبؾساضان اوقالة اؾالمٓ

زض پكةتٕجبوٓ اظ  أةه ضَىبمةٍ   گةطزز.  سئه مٓجىظطان تزاوف ي تدطثٍ ذجطگبن ي نبح اظ

َةبْ كلةٓ وظةب  )ؾٕبؾةٓ، اقتهةبزْ، زفةبعٓ ي امىٕتةٓ،        ىبفع ملٓ ي حٕبتٓ ي ؾٕبؾتم

 3 ِيضْ ي غٕةطٌ( عجةق قةك  قةمبض    بمحٕغةٓ، فىة  حقًقٓ، اختمبعٓ ي فطَىرٓ، ظٔؿت

 گطزز. تسئه مٓ

 
 مؿتضفيٕه ضَىبمّ ثؿٕحفطأىس تسئه  .3ِ قك  قمبض

 

 

 

 

 

 

 

 ّبٕ هببًٖ فکزٕ ٍ اًذٗطِ
 فقِ٘ ٍ ًظبم س٘بسٖ ٍلٖ

 ٓ هٖ

 اهٌ٘تٖ -رٌّبهٔ دفبػٖ ٔ بس٘ج هستضؼف٘يرٌّبه
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 پ٘طٌْبدّب .2-4

ٓ   ي ضَىبمٍ تبثع انًل ،ؾبظمبنثب تًخٍ ثٍ أىكٍ ضاَجطزَبْ َط  ثبقةس،  آن ؾةبظمبن مة

ٓ  ّي َمةبَىرٓ آن ثةب ضَىبمة    ًؾةبظْ ضاَجطزَةبْ ثؿةٕح   ؿمىظًض َم ثٍ ٓ  -زفةبع  ،امىٕتة

 :گطززمٓ اضائٍ َبْ ظٔطپٕكىُبز

ٍ گٕطْ ضا ان  اضائٍ قسٌ زض ثرف وتٕدٍ 12 عطاحبن ثؿٕح مؿتضفيٕه، (1) عىةًان   ثة

َبْ ؾبظمبوٓ ثؿٕح ضا ثةب تًخةٍ ثةٍ انةًل ي     ضٔعْانًل ثؿٕح مسوظط قطاض زازٌ ي عطح

 گيتٍ اودب  زَىس.  پٕف ّضَىبم

ٍ    آن ؾبظمبن ضا ّضَىبم ،مؿئًالن ثؿٕح مؿتضفيٕه (2) زؾةتٓ  اؾةىبز ثبال  ثةب تًخةٍ ثة

 گٕطْ تىظٕم ومبٔىس.اضائٍ قسٌ زض ثرف وتٕدٍ كبضَبْي ضاَ امىٕتٓ -ضَىبمّ زفبعٓ مبوىس

ٓ بقة ؾةبٔط محق  ،ثةطاْ تكمٕة  أةه پةةػيَف    (3) َةبْ ثؿةةٕح  ن، ضاَجطزَةةب ي ئػگة

 مًضً  تحقٕق ذًز اوتربة ومبٔىس.  عىًان  ثٍمؿتضفيٕه ضا 
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