
 

 

 

 َا ي راَبزدَاي وًيه در صحىٍ جىگ ضُزي سًريٍ تحليلي بز تاكتيك

 (م 3122الي  3122)اس سال 
1أيٙي زاٚز  

 19/13/99 :مقالٍ پذيزش                                                                       10/23/99: مقالٍ دريافت

  چكيذٌ

ُ  ٘كبٍ٘ط ْ 3122 ؾبَ اظ آؾيب غطة ُٔٙمٝ وكٛضٞبي زض تىفيطي ٚ رٟبزي ٞبي ٌطٜٚ ضقس  زض رسيلس  فهل

ٖ  اضتمبء ثطاي اؾالٔي ثٙيبزٌطاي ٘ٛظٟٛض ٞب ٌطٜٚ. اؾت ثٛزٜ ُٔٙمٝ أٙيتي تطتيجبت  اترلبش  ثلب  ذلٛز  ضظٔلي  تلٛا

ٓ  ٚ والؾيه ٞبي اضتف ثب تمبثُ زض ٘بٔٙظٓ ٚ ٘بٔتمبضٖ رًٙ ضاٞجطزٞبي  ٚ ٞلب  تبوتيله  ٞلس   وكلٛضٞبي  ٔلٙظ

ٗ  اتربش حبنُ. ٌطفتٙس پيف زض ضا قٟطي ٞبي ٌبٜ ؾىٛ٘ت ٚ ٔٙبَك زض رًٙ ضاٞجطزٞبي  ذُط٘لبن  ضاٞجلطز  ايل

 آٚاضٌي ٞب، ّٔت ٚ ٞب زِٚت ثٝ ٌعا  ٞبي ٞعيٙٝ تحٕيُ حيبتي، ٞبي ظيطؾبذت ترطيت قٟطٞب، ٌؿتطزٜ ذطاثي

ٝ  نٛضت اؾٙبزي ٚتحّيُ تزعيٝ ثب. اؾت ثٛزٜ ٟٔبرطت ٌؿتطزٜ ٔٛد ٚ رٕعيت ربثزبيي ٔطزْ، ٗ  زض ٌطفتل  ايل

  ٚ تىفيطي -تطٚضيؿتي ٞبي ٌطٜٚ ؾٛي اظ قسٜ پيبزٜ قٟطي رًٙ ضاٞجطزٞبي ٚ ٞب تبوتيه قس ٔكرم تحميك

 زض. اؾلت  زاقتٝ ٔعبنط زٚضاٖ قٟطي ٞب رًٙ ثب ٔعٙبزاضي ٞبي تفبٚت ؾٛضيٝ عّٕيبت نحٙٝ زض ؾٛضيٝ اضتف

ٖ  زفلب   ثلي  ثطاي ٞطاؼ تبوتيه اظ اؾتفبزٜ قٟطي، ٞبي ٔحيٍ ً  ضاٞجلطز  اترلبش  قلٟطٞب،  ٕ٘لٛز ٝ  رٙل  اي، قلجى

 ايٗ ٚ ثٛز وطزٜ پيسا ثيكتطي ٕ٘ٛز... ٚ ٞب تُٛ٘ رًٙ آؾب، ثطق رًٙ ضاٞجطزٞبي تطويجي، رًٙ ٘ٛيٗ ضاٞجطزٞبي

ٗ  ثط. ثٛز قسٜ ٔٛرت ضا قسٜ اقغبَ قٟطٞبي زض ٘جطز نحٙٝ پيچيسٌي ٔٛرت ٔؿئّٝ  ٔجٙلبي  ثلط  اؾلبؼ،  ٕٞلي

 تٟسيسات ثب ٔمبثّٝ ثطاي ؾٙبضيٛؾبظي ُٔٙمٝ، زض قٟطي ٞبي رًٙ ٔبٞيت اظ ٔيسا٘ي ٚ ٘ظطي ٞبي ٚتحّيُ تزعيٝ

 ٚ ٞلب  ثيٙلي  پليف  آٖ اؾلبؼ  ثط وٝ اؾت ٔؿّح ٘يطٚٞبي أٙيتي ٞبي ثط٘بٔٝ اٞٓ اظ وكٛض قٟطي ٔٙبَك زض ٔكبثٝ

ُ  ضظٔلي،  ٞلبي  َطح تغييط ضظْ، زٞي ؾبظٔبٖ َطيك اظ ضا قٟطي زفب  ٚ رًٙ حٛظٜ زض رسيس ٞبي َطح  تكلىي

 .ٌيطز لطاض وبض زؾتٛض زض ثبيس... ٚ تزٟيعات ٚ تؿّيحبت تحَٛ ٞب، ضظٔبيف ا٘زبْ ؾطيع،  ٚاوٙف ٞبي يٍبٖ

 ساَثشد، تشويثي، جىگ تشيسيستي، َاي گشيٌ اي، ضثىٍ جىگ سًسيٍ، ضُشي، جىگياژگان كليذي: 

 تاوتيه
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 مقذمٍ
ٝ زض ٌصقلتٝ رٙلً   ٞبي ثب تحٛالت قٍطفي ٔٛارٝ قسٜ اؾلت.   أطٚظٜ ٔبٞيت رًٙ  نلٛضت  ثل

ٞب ثٝ عّت ٔكرم ثٛزٖ ُٔٙمٝ  . زض ايٗ ٘ٛ  رًٙزاز ئضٚيبضٚيي زٚ يب چٙس وكٛض ثب ٞٓ ضخ 

رغطافيلبيي زضٌيلطي،    ٔحلسٚزٜ ، ٔكرم ثلٛزٖ ٘فلطات ٚ   ي رغطافيبيئطظٞب يثطٔجٙبزضٌيطي 

٘جطز اظ ٘ظٓ ٚ ؾلبظٔبٖ   ٍطيز يعجبضت ثٝقس يب  ٞبي ٔكرهي ثطاي ٘جطز زض ٘ظط ٌطفتٝ ٔي اؾتطاتػي

ً ثط  أب أطٚظٜ ثٝ زاليُ ٔرتّفي اظ لجيُ، ٞعيٙٝ؛ وطز ٔكرهي پيطٚي ٔي ٞلب،   ثٛزٖ ايٗ ٘ٛ  رٙل

 .وٙٙس اظ ايٗ ٘جطز تب حس أىبٖ ارتٙبة وٙٙس ٞبي ظيبز ٚ... وكٛضٞب ؾعي ٔي تّفبت ثبال، ٚيطا٘ي

ٞلبي ؾلجه ٚ ٘ساقلتٗ     ثٝ زِيُ ٔؿّح ثلٛزٖ ثلٝ ؾلالح    ٞبي ٔعبضو ٚ تطٚضيؿتي أطٚظٜ ٌطٜٚ

، ثٝ ٘جطز تزٟيعات ؾٍٙيٗ ٚ ٕٞچٙيٗ فمساٖ فطٔب٘سٞي ٔطوعي ٚ ؾبٔب٘سٞي ٔكرم ٔب٘ٙس اضتف

. ايٗ ٘ٛ  ضٚيبضٚيي زض ٔٙبَك قٟطي ٚ غيطقٟطي ٘تلبيذ ٔتفلبٚتي زاضز.   آٚض٘س ئ٘بٔتمبضٖ ضٚي 

ً اضتلف اظ   اؾلتفبزٜ زض ٔٙبَك غيطقٟطي ٔب٘ٙس ٔٙبَك ثيبثب٘ي، ثٝ زِيُ  ؾلٍٙيٗ ٚ   يافعاضٞلب  رٙل

قٟطي قٛز. ِٚي زض ٔٙبَك  ٚ پكتيجب٘ي ٞٛايي، وبض ٘يطٚٞبي ضليت زقٛاض ٔي يا تٛپرب٘ٝحٕبيت 

ٝ چٙسيٗ ثطاثط ٔٙبَك زيٍلط اؾلت، اؾلتطاتػي ٘جلطز والؾليه       ٞب آٖوٝ إٞيت  ٔٙلبَك   يذلٛث  ثل

، قلٟط  ؿلبت يتأؾوٙس. ٚيطا٘ي ظيبز، آؾيت زيسٖ غيط٘ظبٔيبٖ، اظ ثليٗ ضفلتٗ    غيطقٟطي عُٕ ٕ٘ي

 .وٙس ٔٛارٝ ٔي ٞبي رسي ثب چبِفزاليّي اؾت وٝ ٘جطز والؾيه ضا زض ٔٙبَك قٟطي  اظرّٕٝ

 تلأحيط ٞبي ٔعبضو، تحت  ٘ظبٔي ٚ ٌطٜٚ ٞبي قجٝ ٞب، ٌطٜٚ تزٟيعات، تؿّيحبت ٚ زوتطيٗ اضتف

زض ثؿتط ظٔبٖ تغييطات ٚ تحٛالت قٍطفي ضا تزطثٝ وطزٜ اؾت. ا٘زبْ ٔلب٘ٛض   فّٙبٚضا٘ٝفطايٙسٞبي 

عّٕيبت قٟطي ضاٞجلطزي ٔٙبؾلجي    نحٙٝٚ ربثزبيي ؾطيع ٘يطٚٞب زض ؾپٟط رغطافيبي ٘ظبٔي ٚ 

قٛز. لسضت آتف ؾٍٙيٗ ٚ  ٞب ٚ ؾبوٙيٗ تّمي ٔي مبء لسضت آتف ٚ لسضت زفب  اظ عسٜثطاي اضت

ٞبي ذٛز قسٜ ٚ پبيلساضي قلٟطي ضا زچلبض     تٛا٘س ثبعج فطاض غيط٘ظبٔيبٖ اظ ؾىٛ٘تٍبٜ ٔي فطاٚاٖ

ثلٝ تهلط  ٘يطٚٞلبي زاعلف      ْ 3125چبِف ٕ٘بيس. قٟط ٔٛنُ زض قٕبَ غطة عطاق اظ ؾبَ 

حلسٚز   3128تلب غٚنلٗ    3127قلٟط ٟٔلٓ زض اوتجلط     ؾبظي ايٗ والٖزضآٔس ثب آغبظ عّٕيبت آظاز

ٞلبي   ثلٝ اضزٌٚلبٜ   رٛ پٙبٜ عٙٛاٖ ثٝ٘فط اظ ؾبوٙبٖ ايٗ قٟط ثب تطن ذب٘ٝ ٚ وبقب٘ٝ ذٛز  ٖٛيّئ هي

 إِّّي پٙبٜ آٚضز٘س. ٟ٘بزٞبي أسازضؾب٘ي زاذّي ٚ ثيٗ

زض أبوٗ ٔحهلٛض ثلٝ    ٞب ٞب ثطاي رٍٙيسٖ زض قٟطٞب ٚ ٞسايت عّٕيبت زض ؾطاؾط تبضيد، اضتف

ٞلب ٚ   ا٘س. رٍٙيسٖ زض ٔٙبَك قٟطي عٕٛٔبً ثب ذطاثلي  ٔيُ ثٛزٜ عّٕيبت ثي نحٙٝعّت پيچيسٌي 
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ؾلپط زفلبعي ثليٗ ٘يطٚٞلبي      عٙٛاٖ ثٝٞبي ظيبز تٛأْ اؾت. ٕٞچٙيٗ تّفبت غيط٘ظبٔيب٘ي وٝ  ٞعيٙٝ

زاعلف اظ   يط٘فل  ٖٛيل ّئ هيل يبثس. ٔخُ ؾپط ا٘ؿلب٘ي   افعايف ٔي قست ثٟٝٔبرٓ ٚ ٔسافع ٞؿتٙس 

ٞلب ثبعلج افلعايف تّفلبت ا٘ؿلب٘ي حٕلالت        ؾبوٙبٖ ٚ قٟطٚ٘ساٖ قٟط حّت زض ثطذي اظ رجٟٝ

 ٌطزيس. اضتف ؾٛضيٝ ٚ ٘يطٚٞبي انتال  ايطا٘ي ٚ ضٚؾي ٔي

قٟطي ثٝ عّت فطؾٛزٌي فطاٚاٖ حبنُ اظ تعميت ٚ ٌطيع ٚ فطؾبيكي  تٗ ثٝ تٗ٘تيزٝ ٘جطزٞبي  

ٔخلبَ ثلب قلطٚ  عّٕيلبت اضتلف علطاق ٚ        عٙٛاٖ ثٝؾت. ثيٙي ا قسٖ ثؿيبض ٔجٟٓ ٚ غيطلبثُ پيف

ثطاي آظازؾبظي قٟط ٔٛنُ اظ ٘يطٚٞبي زاعف وٕتط وبضقلٙبؼ   3128٘يطٚٞبي انتال  زض اوتجط 

ٔبٜ ثٝ َلَٛ ا٘زبٔلس. َلٛال٘ي ثلٛزٖ      :وطز وٝ ايٗ عّٕيبت ثيف اظ  ٚ ٔترهم ٘ظبٔي فىط ٔي

 ٖ عّٕيبت زض ٔٙبَك قٟطي اؾت.ثط ثٛز عّٕيبت آظازؾبظي ٔٛنُ ٌٛاٞي ثط فطؾبيكي ٚ ظٔبٖ

٘يطٚٞللبي عّٕيللبتي ثللب  يفٙللٞللب ٚ ثطتللطي  ٚحللست فطٔب٘للسٞي ثللطاي ٔتٕطوللع ٕ٘للٛزٖ تللالـ

ٓ  بتيعّٕضيعي ثطاي ا٘زبْ  ٞبي ٔتعسزي ضٚثطٚ اؾت. ِصا ثط٘بٔٝ ٔحسٚزيت ظٔلبٖ ثلب حًلٛض     ٞل

٘يطٚٞبي عّٕيبتي ثلب علسٜ ظيلبز اظ ٔكلىالت عّٕيلبت زض ٔٙلبَك قلٟطي اؾلت. زض عّٕيلبت          

 يٞب ٔطي فيپ٘يطٚي اضتف عطاق ٚ  41111ثيٗ حسٚز  وبضٓ يتمؿزؾبظي ٔٛنُ ٕٞبٍٞٙي ٚ آظا

وطز ثٝ ٕٞطاٜ ٘يطٚٞبي انتال  غطثي ٚ آٔطيىبيي يىي اظ ٔعًالت انّي زض َطاحلي ٚ ارلطاي   

ٞلبي   تطاوٓ ٚ تٙٛ  ظيبز ٚ پطاوٙسٌي ولبضثطي  قس. ٞب زض نحٙٝ عّٕيبتي ٔٛنُ تّمي ٔي عّٕيبت

وٙس ثطاي وؿلت ثطتلطي    ٞب ٚ تأؾيؿبت قٟطي ٘يطٚٞبي ٔؿّح ٚازاض ٔي قٟطي، تٙٛ  ظيطؾبذت

ٝ   ٚ اثعاضٞبي ٔىبٖ ٞب فٗٚ پيطٚظي ثٝ اؾتفبزٜ اظ  ٞلب اؾلتفبزٜ    ٞلب ٚ وطٚولي   ٔجٙب ٔخُ تطؾليٓ ٘مكل

، ايلٗ  1::2وطز٘س. زض ؾبَ  سٌي ٔيزضنس رٕعيت ز٘يب زض قٟطٞب ظ٘ :3، 2:11ٕ٘بيٙس. زض ؾبَ 

ٖ  ٞٓزضنس ضؾيسٜ  63اظ ثٝ ٔطظ  3121ٚ زض ؾبَ  زضنس افعايف يبفت 58ٔيعاٖ ثٝ   3129) اوٙلٛ

ٞلبي ؾلبظٔبٖ    وٙٙس. َجك ترٕيٗ زضنس رٕعيت ز٘يب زض ٔٙبَك قٟطي ظ٘سٌي ٔي 66( ثيف اظ ْ

ٛ     76حسٚز  3141ُّٔ زض ؾبَ  اٞٙلس ثلٛز.   زضنس اظ رٕعيت ز٘يلب زض ٔٙلبَك قلٟطي ؾلبوٗ ذ

ٞلب   ، تبوتيهٞب فٗٞبي أٙيتي زضاظٔست ٘يطٚٞبي ٔؿّح ثطاي ايزبز تحَٛ زض  ضيعي ثٙبثطايٗ ثط٘بٔٝ

قٛز. ثٝ ايٗ عّلت ولٝ پيچيلسٌي     تّمي ٔي ارتٙبة طلبثُيغٚ ضاٞجطزٞبي رًٙ قٟطي يه انُ 

ٞبي ظيلبزي زض زوتلطيٗ، تزٟيلعات،     ٔحيٍ قٟطي ثبعج قسٜ ثطاي رٍٙيسٖ زض قٟطٞب ُٔبثمت

اظ رٙلً   ٔٙتكطقلسٜ ٞلب ٚ اؾلٙبز    ثب تحّيُ ٌعاضـ زاضز. طيٗ ٚ تزٟيعات ٘ظبٔي ضا اِعأي ٔيتٕ

ٞلب ٚ ضاٞجطزٞلبي رٙلً قلٟطي پيلبزٜ قلسٜ اظ ؾلٛي         قٟطي زض ؾٛضيٝ اثعبز ٌٛ٘بٌٖٛ تبوتيه
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ٞبي ٔعٙلبزاضي   عّٕيبت ؾٛضيٝ تفبٚت نحٙٝاضتف ؾٛضيٝ زض  تىفيطي ٚ -ٞبي تطٚضيؿتي ٌطٜٚ

ٞبي قٟطي، اؾلتفبزٜ اظ تبوتيله ٞلطاؼ     ٔعبنط زاقتٝ اؾت. زض ٔحيٍ ٞب قٟطي زٚضاٖ ثب رًٙ

ٝ   اتربشزفب  ٕ٘ٛزٖ قٟطٞب،  ثطاي ثي اي، ضاٞجطزٞلبي ٘لٛيٗ رٙلً تطويجلي،      ضاٞجطز رٙلً قلجى

ٝ ٞب ٚ... ٕ٘ٛز ثيكتطي پيسا وطزٜ ثٛز ٚ ايٗ  آؾب، رًٙ تُٛ٘ ضاٞجطزٞبي رًٙ ثطق ٔٛرلت   ٔؿلئّ

 ضا ٔٛرت قسٜ ثٛز. سٜق اقغبَپيچيسٌي نحٙٝ ٘جطز زض قٟطٞبي 

 مباوي وظزي

 يك َذف راَبزدي ػىًان بٍضُز 

وٙٙس، أب ٔعٕٛالً ايٗ ٘مف زض ضٚاثٍ  اغّت قٟطٞب ٘مف وّيسي زض ثطذٛضزٞبي ٘ظبٔي ايفب ٔي

ؾيبؾي ثيكتط اظ ضٚاثٍ ٘ظبٔي اؾت. زض انُ، يه قٟط ٔٛرٛزيت ٚ ٞٛيت رغطافيبيي زاضز. 

ٚ لبثّيت  ٞب ثٛزٜ تمبَع ربزٜ يرٛاض ٞٓقٛ٘س وٝ زض  ٔي يٙئىبٖ ٌعقٟطٞب زض ٔٙبَك ذبني 

ٚ يب زض ٔٛلعيت ٔىب٘ي لبثُ زفب   زؾتطؾي آؾبٖ ثٝ آة يب ؾبيط ٔٙبثع ظيؿتي ٚ ا٘طغي زاقتٝ

ٞبي تطا٘عيتي انّي يب  زض ٔؿيطٞبي ربزٜ قسٖ ٚالعثط ٕٞيٗ اؾبؼ، قٟطٞب ثٝ عّت  ثبقٙس.

، ٞس  ٘ظبٔي ٞب آٖٞبي التهبزي  ٚ يب اضظـاضظـ ؾيبؾي  ٚاؾُٝ ثٝآٞٗ يب  ٞبي ضاٜ تمبَع

اظ  ْ 2:81 زٞٝٚ تٛؾعٝ قٟطٞب اظ ثب ٌؿتطـ  .قٛ٘س ٔٙبؾجي ثطاي ٘يطٚٞبي ٔتربنٓ تّمي ٔي

ٌطزيسٜ ٚ قٟطٞب ضا ثٝ ٔٙبثع  ٞب آٖٔٙظط ٚؾعت ٚ رٕعيت ثبعج افعايف اضظـ اؾتطاتػيه 

ٚ ٔطزْ زض زاذُ ٚ اَطا  قٟطٞب  ٔٙبثع، لسضت وٝ يياظآ٘زب .عظيٕي اظ لسضت ثسَ ٕ٘ٛزٜ اؾت

 قٛ٘س. ٞب تّمي ٔي زض رًٙ طيپص تيآؾٟ٘بزٞبي  عٙٛاٖ ثٝٔتٕطوع قس٘س، قٟطٞب 

 تطًر تاريخي جىگ در مىاطق ضُزي

تٛاٖ ٌفت  اؾت ٔي زازٜ ضخٞب يىزب٘كيٙي  ٞبي قٟط٘كيٙي ٔمبضٖ ثب تٕسٖ تٕسٖ وٝ يياظآ٘زب

عي ٚ والؾيه ثكطيت زض ضٚي وطٜ ٞبي تٕطو تبضيد قطٚ  رًٙ قٟطي ثب تبضيد قطٚ  رًٙ

 ذبوي ثيٗ لّٕطٚٞبي ٔرتّف رغطافيبيي اُ٘جبق زاضز.

تهط  ٚ تؿٍّ ٘يطٚٞبي ٟٔبرٓ ثٝ قٟطٞب ثبعج ؾمٌٛ ٚ  يٌبٞزض ََٛ تبضيد  وٝ يَٛض ثٝ

ٚ  (ق ْ 591) قبٜ بضيذكبٞب ٌطزيسٜ اؾت. ٔخُ تهط  آتٗ اظ ؾٛي اضتف  فطٚپبقي أپطاتٛضي

 (.ْ 2564ٔحٕس عخٕب٘ي ) فتح لؿُُٙٙيٝ تٛؾٍ ؾُّبٖ

ٞب ضاٞجطزي ثطاي  زض اضٚپب، رًٙ لّعٝ نسؾبِٝٞبي  زض اٚاذط لطٖ پب٘عزٞٓ ثب پبيبٖ رًٙ

ٞبي ثبظ ٚ ثسٖٚ عبضيٝ ُٔطح ٌطزيس. ٘جطزٞبي ظٔيٙي عٕٛٔبً زض  ٞب زض ظٔيٗ ثطذٛضز ثيٗ اضتف
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ٌطفتٝ  ٞب آٖافتبز٘س چٙسيٗ ويّٛٔتط اظ قٟطٞبيي وٝ ٘بٔكبٖ اظ ٘بْ  ٞب ٚ ٔٙبَمي اتفبق ٔي ظٔيٗ

ثيكتط ٔٙبَك ٔؿىٛ٘ي قٟطي تحت  ََٛ رًٙ رٟب٘ي اَٚ،زض أب  قسٜ اؾت، فبنّٝ زاقتٙس.

 .ٌطزيس اَالق ٔي« زفب  قٟطٞبي ثي» ٞب آٖرًٙ ترّيٝ قس٘س وٝ انُالحبً ثٝ  تأحيط

ٞبي ٘جطز قٟطي اؾت. زض  ٌطايب٘ٝ زض زٚضٜ رًٙ رٟب٘ي زْٚ ثٝ ٘مُٝ عُف ٚ چطذكي تحَٛ

ْ رًٙ زض قٟطٞب زض ٔميبؼ ٌؿتطزٜ زض تٕب« ظٔيٗ ؾٛذتٝ»ايٗ زٚضٜ ثب ارطاي اؾتطاتػي 

ٞبي  ٞب ثطاي حطوت ؾطيع، ثٝ اؾتفبزٜ اظ ؾتٖٛ ٞب ز٘جبَ قس. زض قطٚ  رًٙ، اضتف رجٟٝ

ٔٛتٛضي ٕٞت ٌٕبقتٙس. اٌطچٝ ثعًي قٟطٞب )ثطاي ٔخبَ ٚضقٛ، آٔؿتطزاْ ٚ ؾساٖ( ثٕجبضاٖ 

ٞب  اظ رٍٙيسٖ زض ٘ٛاحي ثب تطاوٓ ظيبز ؾبذتٕبٖ يَٛضوّ ثٝ٘ظبْ  قس٘س، ثب ايٗ حبَ ٘يطٚٞبي پيبزٜ

ٞب ضا ثب ٌيط افتبزٖ زض ٔٙزالثي  وطز٘س، ثطاي ايٙىٝ رٍٙيسٖ زض ايٗ ٔحيٍ بت ارتٙبة ٔيٚ تأؾيؿ

زض ازأٝ ضٚ٘س ضٚ ثٝ ٌؿتطـ رًٙ، ايٗ ٚيعيت ثؿيبض  حبَٗ يثباوطز٘س.  ثيٙي ٔي عظيٓ پيف

ثٝ  ْ 2:53ٞب ز٘جبَ قس. اظ ؾبَ  ثٛز ٚ رًٙ زض قٟطٞب زض ٔميبؼ ٌؿتطزٜ زض تٕبْ رجٟٝ زٚاْ وٓ

تسضيزي ثٝ  نٛضت ثٝٔتٛاِي ٕٞچٙيٗ زض غطة اضٚپب  نٛضت ثٝٞب زض قطق اضٚپب ثعس، قٟط

تجسيُ قس٘س; ثطاي ٔخبَ  بضيع تٕبْٞبي ثطاي ٘جطزٞبي  ٞٛايي ٚ نحٙٝ بتيعّٕاٞسا  تٕبْ 

ض رٍٙي وٝ زض ٔبٜ اٚت ؾبَ زاؾتبِيٍٙطاز، ذبضوٛ ، ؾيٗ، آضٟ٘ٓ، آتٗ، ثٛزاپؿت ٚ ثطِيٗ. 

وبُٔ تهط  ٕ٘ٛزٜ  َٛض ثٝٞب وٝ قٟط اؾتبِيٍٙطاز ضا  ثٛز إِٓب٘ئيالزي آغبظ ٌطزيسٜ  2:53

قس٘س. اؾتبِيٍٙطاز اِٚيٗ ربيي  يٙي٘ك عمتٔزجٛض ثٝ  ،ثٛز٘س ثٝ زِيُ حٕالت ٘يطٚٞبي قٛضٚي

ضا زض آ٘زب ثٝ ارطا زضآٚضز. ايٗ اؾتطاتػي ثط ايزبز  «يا لّعٝقٟط »ثٛز وٝ إِٓبٖ ٘بظي اؾتطاتػي 

 (.24:7)ٞالوٛيي،  ٚ رًٙ ذب٘ٝ ثٝ ذب٘ٝ ٔتىي ثٛزٔٛايع زفبعي زض زضٖٚ قٟط 

٘ظبٔي زض نحٙٝ پيچيسٜ قٟطٞب زض  بتيعّٕٞبي رًٙ ؾطز، َطاحي ثطاي ارطاي  زض ََٛ ؾبَ

ٞبي اضتجبَي قٟطي ٚ ٔطاوع  اي ٌطٜ زؾتٛض وبض ثٛز. زض ايٗ زٚضاٖ زض اؾتطاتػي رًٙ ٞؿتٝ

ٞبي اتٕي،  ٌؿتطزٜ ٚ ٚؾيع اظ اٞسا  ٔمسٚض ٚ ٔتهٛض ثطاي ؾالح نٛضت ثٌٝيطي،  تهٕيٓ

ثٛز٘س ثطاي ٔب٘سٖ  ٔٙس عاللٝزض ٘تيزٝ، ٘يطٚٞبي ٘ظبٔي ٚ عّٕيبتي . ٌطفت ٔٛضز ٔالحظٝ لطاض ٔي

عّٕيبتي قٟط ٔٛضز قٙبؾبيي  نحٙٝٞس  قبذم زض  عٙٛاٖ ثٝزض حٛٔٝ قٟطٞب تالـ ٕ٘بيٙس تب 

ٔي زض ٘ٛاحي قٟطي زض اٚاذط لطٖ ثيؿتٓ ثب تخجيت اوخط ثطذٛضزٞبي ٘ظب لطاض ٍ٘يط٘س.

ٞبي ٘ظبٔي زض اثعبز ٌٛ٘بٌٖٛ آٖ پسيساض قس. زض چٙسيٗ ٔٛضز، ٔب٘ٙس قٟط ؾبيٍٗ  عّٕيبت

ثيطٚت زض  ٔتحسٜ بالتيا بتيعّٕٞبي ٘ظبٔي ثٝ ٚرٛز آٔس.  تطيٗ زضٌيطي اي اظ ذٛ٘يٗ نحٙٝ
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-:::2ثبِىبٖ )(، 4::2ٌٔٛبزيكٛ ) (،2::2(، وٛيت ):2:9(، پب٘بٔب )2:94(، ٌطا٘بزا )2:94)

٘ظبٔي  بتيعّٕ( تهسيمي ثطاي حطوت ضٚ ثٝ ضقس ثطاي تساضن 5::2-7::2چچٗ )( ٚ 5::2

  (.24، 3112، 2)زـ زض ٔٙبَك قٟطي ثٛزٜ اؾت

ٌطٜٚ تطٚضيؿتي اِمبعسٜ  حّٕٝأب تحَٛ اؾبؾي زض رًٙ قٟطي ثب قطٚ  لطٖ ثيؿت ٚ يىٓ ٚ 

افطاَي اؾالٔي  يٞب ٌطٜٚضخ زاز. ضقس  ْ 3112ؾپتبٔجط  22ٞبي تزبضي ٘يٛيٛضن زض  ثٝ ثطد

ٞبي قٟطي زض ُٔٙمٝ غطة آؾيب ٚ قٕبَ آفطيمب ضا  ٞب ٚ زضٌيطي ٔٛرت ٌؿتطزٜ اظ ذكٛ٘ت

اَالعبت ٚ اضتجبَبت ضخ  فٙبٚضيٞبي قٟطي زض ثؿتط  ذكٛ٘ت وٝ يياظآ٘زبٔٛرت ٌطزيس. 

 زازٜ ضخٞبي  اي پيسا وطز. عّٕيبت عّٕيبت قٟطٞب ٔبٞيت ثؿيبض پيچيسٜ نحٙٝزاز، پيچيسٌي  ٔي

(، قٟطٞبي رٙٛثي ِجٙبٖ 3114اظ ؾبَ عطاق )(، قٟطٞبي 3112ٞبي قٟطي افغب٘ؿتبٖ ) زض ٔحيٍ

( ٚ 3128 -3122(، قٟطٞبي ؾٛضيٝ ٚ عطاق )3122ِيجي )(، قٟطٞبي :311غعٜ )(، 3117)

 ٞبي ٘ظبٔي اؾت. ثسيُ ثطاي ارطاي عّٕيبت ثيٞبي  ٘كبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ قٟطٞب اظ نحٙٝ

 زض ايٗ زٚضٜ تحٛالت شيُ زض ٔبٞيت رًٙ قٟطي ضخ زاز;

 ٞبي قٟطي ٞب ثٝ ٔحيٍ ٞب ٚ وٛٞؿتبٖ ا٘تمبَ ٘جطزٞبي ؾٍٙيٗ اظ زقت 

 ٞبي  آضايي ِكىطٞب ثٝ ٘جطزٞبي پيچيسٜ ثب رٕعيت ٞب اظ نف تغييط ٔبٞيت زضٌيطي

 ٘بقٙبذتٝ

 ٞبيي وٝ ٔعّْٛ ٘يؿت قٟطٚ٘س  ٔمبثّٝ ثب ٌطٜٚ ٘حٜٛ ٞب زض زٚضٜ ؾطزضٌٕي حىٛٔت

 ٕٞبٖ وكٛض ٞؿتٙس يب ٘يطٚي تزٟيع قسٜ اظ ؾٛي زقٕٗ

 ٞبي قٟطي اؾت. ٞب ٚ زضٌيطي ٞب ٚ احطات رًٙ ٞب، تطويت ٔطحّٝ تغييط تبوتيه 

 ٜٚقسٜ ثب چبقٙي ا٘فزبض ٚ  ٞبي فطأٛـ ٔطحّٝ قٙيسٜ قسٖ نساي اعتطاو ذكٗ ٌط

 قٟطٞبٞب زض  ضٌجبض ٔؿّؿُ

 َاي ػمًمي جىگ ضُزي تؼزيف ي ييژگي

قٟط، قٟط، قٟطن(  ٞبي ٘بٔٙظٓ اؾت وٝ ٔٙبَك قٟطي )والٖ اي اظ رًٙ رًٙ قٟطي قبذٝ

٘ظبٔي ٚ قٛضقيبٖ  ٞبي قجٝ ٞبي قٟطي ٕٔىٗ اؾت تٛؾٍ ٌطٜٚ قٛز. رًٙ ٞسايت ٚ ارطا ٔي

ٞبي زضٌيط زض  ٜٚذبضري نٛضت ٌيطز. ٌط ٔٙكأٞبي والؾيه ثب  زاذّي يب تٛؾٍ اضتف ٔٙكأثب 

                                                           
1
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 ٘بٕٞتطاظٞب ٚ ضاٞجطزٞبي رًٙ ٘بٔٙظٓ ٚ رًٙ  ٞؿتٙس اظ تبوتيه ٔٙس عاللٝٞبي قٟطي  ٔحيٍ

ٔٙسي اظ  ٞبي والؾيه لسضتٕٙس اظ ذٛز اؾتفبزٜ ٕ٘بيٙس تب ثتٛا٘ٙس ثب ثٟطٜ ثطاي ٔمبثّٝ ثٝ اضتف

اٞٓ  ٞبي آفٙس ٚ پسافٙسي ذٛز ضا ارطا ٕ٘بيٙس. پيچيسٌي فًبي رغطافيبيي قٟطٞب تبوتيه

 ٞبي عٕٛٔي رًٙ زض ٔٙبَك قٟطي قبُٔ ٔٛاضز شيُ اؾت; ٚيػٌي

يىي ٚ عّٕيبتي ٔبٞيت چٙسثُعسي زاقتٝ ٚ اظ ٞبي قٟطي زض ؾُٛح تبوت رًٙپيچيذگي: 

ٞبي ذبني ثطذٛضزاض اؾت. عبُٔ پيچيسٌي نحٙٝ عّٕيبت قٟطي تطاوٓ  پيچيسٌي

 ٞبي ٘ظبٔي ٚ غيط٘ظبٔي اؾت. ٞبي غيط٘ظبٔيبٖ زض ٔٙبَك قٟطي ٚ تّفيك وبضثطي ؾىٛ٘تٍبٜ

ٞب،  تٞبي فيعيىي، ثبفت قٟطي، ظيطؾبذ نحٙٝ عّٕيبت قٟطي اظ ٔٙظط قبذمتىًع صحىٍ: 

ٞبي عّٕيبتي ثؿيبض ٔتٙٛ   ٞب، ٔٙظط قٟطي ثؿيبض ٔتٙٛ  ثٛزٜ ٚ ثطاي رٍٙيسٖ ٘يبظ ثٝ َطح وبضثطي

 .ٚ ٌٛ٘بٌٖٛ اؾت

ٞبي عّٕيبتي ٔتٙٛ  ٚ  رًٙ قٟطي ٔؿتّعْ ارطاي َطحَاي جىگي:  َا ي طشح تىًع آسايص

ِصا اتربش اي اؾت.  ٔتعسز ٔتٙبؾت ثب نحٙٝ پيچيسٜ ٚ ٔتٙٛ  قٟطٞب ثٝ قىُ تطويجي ٚ قجىٝ

 پصيط ٘يؿت. ٞبي قٟطي أىبٖ تبوتيه ٚاحس ثطاي رٍٙيسٖ زض ٔحيٍ

،  ٞبي قٟطي تّفيمي اظ تؿّيحبت ٚ ازٚات ٘ظبٔي ؾجه رًٙ زضتىًع اديات ي تسليحات: 

، تزٟيعات ٟٔٙسؾي ٚ...  ، ثبٍِطز ، ؾٍٙيٗ، تؿّيحبت رًٙ اِىتطٚ٘يه، پٟجبزٞبٗيؾٍٙ ٕٝي٘

 قٛز. اؾتفبزٜ ٔي

عّت ثبال تّفبت زض ٔٙبَك قٟطي تطاوٓ ظيبز رٕعيت ٚ تٕطوع  التصادي تاال:تلفات اوساوي ي 

 ٞبي تزبضي، ٔؿىٛ٘ي، ؾيبؾي، ازاضي، تأؾيؿبت حيبتي ٚ ظيطثٙبيي اؾت. نٙبيع، وبضثطي

ٞبي قٟطي قبُٔ تّفبت ا٘ؿب٘ي ٌؿتطزٜ، ربثزبيي رٕعيت،  رًٙ تجعبتتثؼات طئًپليتيىي: 

ٞب ٚ...  زِٚت يٚضقىؿتٍف ؾيبؾي زض وكٛض، ضوٛز ٚ اي ٚ ٌؿتطزٜ، تكٛي ٞبي تٛزٜ ٟٔبرطت

 اؾت.

ٞبي ظيبزي ٚ زض  ٞب ٚ ٞعيٙٝ رٍٙيسٖ زض ٔٙبَك قٟطي عٕٛٔبً ثب ذطاثيتش تًدن:  تش ي صمان َضيىٍ

 ٕ٘بيس. ثيكتط ٔٛالع ٔبٞيت فطؾبيكي پيسا ٔي
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 َا جىگ ضُزي ضاخص

قٛز وٝ ٘يطٚٞبي  ٞبيي تعطيف ٔي زض ٔٙبَك قٟطي قبذم بضيع تٕبْثطاي ٞسايت يه رًٙ 

ٞبي رًٙ  آٖ ثطاي ٘يُ ثٝ ٔٛفميت ٚ پيطٚظي ٞؿتٙس. اٞٓ قبذم يطيوبضٌ ثٝزضٌيط ٘بٌعيط 

 قٟطي قبُٔ ٔٛاضز شيُ اؾت;

لجُ اظ قطٚ  يه عّٕيبت ٘ظبٔي زض يه ٘بحيٝ قٟطي، آ٘بِيع ظٔيٗ ثؿيبض حيبتي  •

 اؾت.

 .وٙس ٔسافع زض ٔمبثُ ٟٔبرٓ ٔي قٟط ٚ ٔحالت آٖ حٕبيت ذٛثي اظ •

 تيطا٘ساظ ٞبي ته افعايف وبضايي ؾالح •

 ؾِٟٛت ايزبز قجىٝ اضتجبَي ٚ فطٔب٘سٞي ٚ وٙتطَ زض زاذُ قٟط •

ضؾب٘ي ٚ ذبِي وطزٖ ٔىبٖ اظ افطاز ٚ ؾِٟٛت اؾتتبض ٚ  آؾبٖ ثٛزٖ عّٕيبت وٕه •

 ٔرفي قسٖ

زٞس تب ٔب٘ٛض ثسٞس ٚ اظ  ٔيٞب تّٙجبض قسٜ زض نحٙٝ ثٝ ٔسافع ايٗ أىبٖ ضا  آحبض ٚيطا٘ٝ •

 .ذٛز ٔحبفظت وٙس

ا٘زبْ ٔب٘ٛض ٚ ربثزبيي ؾطيع ٘يطٚٞب زض ٔٙبَك قٟطي ضاٞجطزي ٔٙبؾجي ثطاي ايزبز  •

 قٛز. ٞب ٚ ؾبوٙيٗ تّمي ٔي لسضت آتف ٚ زفب  اظ عسٜ

تكىيُ ؾپطٞبي ا٘ؿب٘ي ثيٗ ٔسافع ٚ ٟٔبرٓ ثبعج افعايف تّفبت ا٘ؿب٘ي زض  •

 ٌطزز. ٞبي قٟطي ٔي رًٙ

قٟطي ثٝ عّت فطؾٛزٌي فطاٚاٖ حبنُ اظ تعميت ٚ ٌطيع ٚ  تٗ ثٝ تٗزٝ ٘جطزٞبي ٘تي  •

 ثيٙي اؾت. فطؾبيكي قسٖ ثؿيبض ٔجٟٓ ٚ غيطلبثُ پيف

٘يطٚٞبي عّٕيبتي ثب  يفٙٞب ٚ ثطتطي  ٚحست فطٔب٘سٞي ثطاي ٔتٕطوع ٕ٘ٛزٖ تالـ •

 ٞبي ٔتعسزي ضٚثطٚ اؾت. ٔحسٚزيت

ٞب ٚ تأؾيؿبت  ي قٟطي، تٙٛ  ظيطؾبذتٞب تطاوٓ ٚ تٙٛ  ظيبز ٚ پطاوٙسٌي وبضثطي •

 ٞب فٗوٙس ثطاي وؿت ثطتطي ٚ پيطٚظي ثٝ اؾتفبزٜ اظ  قٟطي ٘يطٚٞبي ٔؿّح ٚازاض ٔي

ٞب ٚ  يبثي، عىؽ ٞبي ٔٛلعيت ٞب، ؾبٔب٘ٝ ٞب ٚ وطٚوي ٔجٙب ٔخُ ٘مكٝ ٚ اثعاضٞبي ٔىبٖ

 تهبٚيط ٞٛايي اؾتفبزٜ ٕ٘بيٙس.
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، ٞب فٗؿّح ثطاي ايزبز تحَٛ زض ٞبي أٙيتي زضاظٔست ٘يطٚٞبي ٔ ضيعي ثط٘بٔٝ •

 قٛز. تّمي ٔي ارتٙبة طلبثُيغٞب ٚ ضاٞجطزٞبي رًٙ قٟطي يه انُ  تبوتيه

ٞبي ظيبزي زض  پيچيسٌي ٔحيٍ قٟطي ثبعج قسٜ ثطاي رٍٙيسٖ زض قٟطٞب ُٔبثمت •

 .زاضز زوتطيٗ، تزٟيعات، تٕطيٗ ٚ تزٟيعات ٘ظبٔي ضا اِعأي ٔي

ٚ الساْ ؾطيع ٚ زضؾت ثؿيبض حبنع  يطيٌٓ يتهٕ آٔبزٌي شٞٙي ٘يطٚٞب رٟت تحّيُ، •

 .إٞيت اؾت

ثطتط اَالعبت اظ رّٕٝ تزٟيعات  فٙبٚضيزاقتٗ تزٟيعات اضتجبَي ٚ ثطذٛضزاضي اظ  •

 اؾت. ٚ وّيسي طٌصاضيتأحعبُٔ ٔٛايع  وكف

 بحث اصلي )جىگ ضُزي سًريٍ(

 َا ي ػلل ضزيع جىگ سميىٍ

ا٘مالثي يب ثيساضي اؾالٔي زض ثؿتطي اظ  -، ثٟبض عطثي يب رٙجف ارتٕبعي3122زض ؾبَ 

زاز. زض ؾٛضيٝ، اثتسا  زاض ضٚي  ٞبي ؾيبؾي، ٞٛيتي، لٛٔي، ظثب٘ي ٚ ٔصٞجي ضيكٝ ٘بضيبيتي

آٔيع ثطاي انالحبت ؾيبؾي ثٛز أب زاليّي  اعتطاو ٚ وٙف رٕعي زض قىُ ضاٞپيٕبيي ٔؿبِٕت

ٞبي  ٚ ؾّفي ٔصٞت يؾٙٚ ضٞجطاٖ  وٙكٍطاٖآفطيٙي  طيبٖ زض زضعب، ٘مفؾطوٛة ٔعت»ٔب٘ٙس 

ٞبي  اي ٚ ظٟٛض ٚ ٌؿتطـ رطيبٖ ٚ ُٔٙمٝ يا فطا ُٔٙمٝٞبي  تٙسضٚ، زذبِت ٔٙفي لسضت

 يبثس. ثب ٔبٞيت قٟطي ؾٛق  بضيع تٕبْقس٘س وٝ ايٗ وكٛض ثٝ ؾٕت رًٙ زاذّي  ؾجت « تىفيطي

 سًريٍػًامل اثزگذار در ضزيع جىگ داخلي 

 اٞٓ عٛأُ ٔؤحط زض قطٚ  رًٙ زض ؾٛضيٝ قبُٔ ٔٛاضز شيُ اؾت;

 )زض ُٔٙمٝ قٟطي زضعب ٚ حٕم(  يؾبِ ذكهتغييطات الّيٕي ٚ  •

 )زض ُٔٙمٝ قٟطي زيطاِعٚض( يُئح ؿتيظٞبي اوِٛٛغيىي ٚ  ثحطاٖ •

٘كيٙي ٚ  قٟطٞب ٚ ٌؿتطـ حبقيٝ  ٞبي ٌؿتطزٜ اظ ٔٙبَك ضٚؾتبيي ثٝ حبقيٝ ٟٔبرطت •

 رغطافيبيي حبقيٝ زٔكك( ٔحسٚزٜتغييطات ٌؿتطزٜ زض تطويت رٕعيتي قٟطٞب )زض 

ٞبي ارتٕبعي ثٝ  ٌيطي ٚ تمٛيت فًبي چٙسلُجي ثٝ ز٘جبَ ٌؿتطـ قىب  قىُ •

 -ٔجٙبي اذتالفبت لٛٔي ٞبي ذع٘سٜ زض ربٔعٝ ٔس٘ي ثط ٞب ٚ اذتال  عّت تعبضو

 ٘ػازي، ٔصٞجي ٚ ثحطاٖ ٞٛيت.
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ٞبي التهبزي ٚ ٌؿتطـ ضٚظافعٖٚ فمط ٚ ثيىبضي لكط رٛاٖ زض رٛأع  ٘بضيبيتي •

 اِمَٛٝ(. -رغطافيبيي حبقيٝ زٔكك ٔحسٚزٜقٟطي )زض 

ٞبي التهبزي اقتجبٜ ٚ ضاٞجطز آظازؾبظي التهبزي اؾس ثبعج ٔٙفعت الّيت  ؾيبؾت •

عساِتي  سٜ ٚ ٔٛرت افعايف ٘بثطاثطي زضآٔسي، تجعيى ٚ ثيوٕي اظ ربٔعٝ ؾٛضي ق

 ارتٕبعي ٚ افعايف ٔحطٚٔيت ٘ؿجي

 ٞبي زِٚتي زض ؾٛذت ٚ غصا ٚ ٌؿتطـ ٔٛد ٌطا٘ي زض ايٗ زٚ حٛظٜ وبٞف يبضا٘ٝ •

 َاي جىگ ضُزي در صحىٍ ػمليات سًريٍ ضاخص

زاقت وٝ زض  يفطز ٔٙحهطثٝ يٞب يػٌيٚٞبي قٟطي، رًٙ قٟطي ؾٛضيٝ  زض تبضيد رًٙ

 نحٙٝٞبي  قٛز. اٞٓ ٚيػٌي ٞبي قٟط ٘مُٝ عُفي تّمي ٔي تحٛالت ٔيسا٘ي ٚ ضاٞجطزي رًٙ

 عّٕيبت رًٙ زض قٟطٞبي ؾٛضيٝ ثٝ قطح شيُ ثٛز;

تط  ٌطا ٔب٘ٙس اِٙهطٜ ٚ ٘يطٚٞبي ِيجطاَ ٞبي افطاٌ رطيبٖ َاي مسلح: تىًع تسياس صياد گشيٌ -9

« احطاض اِكبْ»)زاعف( « ؾبظٔبٖ حىٛٔت اؾالٔي»ٚ « فتح اِكبْ»آظاز، رجٟٝ ٕٞچٖٛ اضتف 

 ؾطثبظاٖ) «االلهي رٙس» )اضتف اؾالْ(« ريف االؾالْ»قبْ( يب  آظازٔطزاٖاؾالٔي )رٙجف 

اي اظ  ثرف عٕسٜ .«ٚاحسٞبي حٕبيت ذّك» (PYD« )حعة اتحبز زٔٛوطاتيه» ،(االلهي

ٞبي ٔعثٛض ثعس اظ آغبظ ثحطاٖ زض ؾٛضيٝ تكىيُ ٚ اعالْ ٔٛرٛزيت وطز٘س. عّت ايٗ  ٌطٜٚ

ٞبي ٔرتّف ٔطزٔي اظ حىٛٔت ٔطوعي  زاض زض ثيٗ َيف ٞبي زأٙٝ ٚرٛز ٘بضيبيتي ٔؿئّٝ

ٞبي  ثٙسي ؾٛضيٝ ثٛز وٝ اظ قطايٍ ثحطا٘ي ثٝ ٚرٛز آٔسٜ اؾتفبزٜ ٕ٘ٛزٜ ٚ ثب تكىيُ ٌطٜٚ

ّف الساْ ٘ظبٔي عّيٝ حىٛٔت ضا زض زؾتٛض وبض ذٛز لطاض زاز٘س. ثٝ عّت ثبال ثٛزٖ تعساز ٔرت

 ٌطزيس. اَالق ٔي« ٔؿّحيٗ» ٞب آٖٞبي ٔؿّح زض نحٙٝ عّٕيبت ؾٛضيٝ انُالحبً ثٝ  ايٗ ٌطٜٚ

 ٞبي عّٕيبت قجىٝ قٟطي زض نحٙٝ :جغشافيايي يسيغ حضًس مسلحيه دامىٍگستشٌ ي  -2

ٞب ٔرتّف ظٔب٘ي الساْ ثٝ عّٕيبت  زض ثطٞٝ ؾٛضيٝ بً زض تٕبْ ٔٙبَك قٟطيؾٛضيٝ، ٔؿّحيٗ تمطيج

 ٘ظبٔي ٕ٘ٛز٘س.

اٍ٘بضٜ ٞبي ضٚا٘ي ٘يطٚٞبي تطٚضيؿتي ثب  رًَٙاي جىگ سياوي تًسط مسلحيه:  تاوتيه -9

 ٞب آٖقس.  ٞب ثطاي پيكجطز اٞسا  ذٛز ثٝ وبض ٌطفتٝ ٔي تطؼ ٚ ٚحكت زض ثؿتط ضؾب٘ٝ يؾبظ

. ايٗ ٕ٘ٛز٘س ئٞبي زضٌيط تّميٗ  پيطٚظي زض ٔيساٖ ٘جطز، احؿبؼ پيطٚظي ضا ثٝ َط  يرب ثٝ



 ؾٛضيٝ قٟطي رًٙ نحٙٝ زض ٘ٛيٗ ضاٞجطزٞبي ٚ ٞب تبوتيه ثط تحّيّي  :5 

وٙٙس وٝ  اِمبء تطؼ ٔي ٍطيز يعجبضت ثٝ. ثط٘س ئوٙٙس ٚ ؾطٞب ضا  ضا ٚيطاٖ ٔي ٞب ذب٘ٝتٕبْ  اٍ٘بضٜ وٝ

 زاز٘س. لطاض ٔي تأحيطشٞٙي ثٛزٜ ٚ احؿبؾبت ضا تحت  ٕبٔبًت

ٞبي ضٚا٘ي ثبعج ّٔتٟت قسٖ فًبي قٟطٞب ٚ تكٛيف ٚ ايُطاة ٔطزْ  اتربش تبوتيه رًٙ

ثٝ ٔٙبَك  ٞب آٖثبعج آٚاضٌي ٌؿتطزٜ ؾبوٙيٗ ٔٙبَك قٟطي ٚ فطاض  ٔؿئّٝايٗ  تيزضٟ٘بقسٜ ٚ 

تط زض زاذُ ٔطظٞبي ؾيبؾي وكٛض ٚ زض حبزتطيٗ قطايٍ پٙبٞٙسٌي ٔطزْ ثٝ وكٛضٞبي  أٗ

ٕٞؿبيٝ ٔخُ تطويٝ ٚ ؾبيط وكٛضٞبي اضٚپبيي ضا ثٝ ز٘جبَ زاقت. ثط ٕٞيٗ اؾبؼ زأٙٝ ٚؾيع 

زضنس وُ رٕعيت ايٗ وكٛض  64ذبٕ٘ب٘ي ثيف اظ  رًٙ قٟطي ؾٛضيٝ، آٚاضٌي، ٟٔبرطت ٚ ثي

 زيس.ضا ٔٛرت ٌط

 
 يطيت ربثزبيي رٕعيت زض رًٙ زاذّي ؾٛضيٝ .4قىُ 

ٞبي نحٙٝ  اي ٚالعيت  زاعف ثب رًٙ ضؾب٘ٝ ػٜيٚ ثٝٞب  تىفيطي اتخار تاوتيه جىگ َشاس: -4

ضؾب٘ي  ؾبذتٙس. ثٝ عّت عسْ آٌبٞي ٚ اَال  ذٛاؾتٙس، ٔي وٝ ذٛز ٔي َٛض آٖعّٕيبت قٟطي ضا 

ٞبي شٞٙي ثٛز وٝ زض اٚايُ فعبِيت زاعف ٚ ؾبيط  ثٝ عْٕٛ ٔطزْ زض قٟطٞب، ٕٞيٗ غّجٝ اٍ٘بضٜ

. قس٘س ئٞب  تطٚضيؿتي ثسٖٚ آ٘ىٝ رٍٙي ضخ زٞس ٔٛفك ثٝ تهط  قٟطٞب ٚ پبزٌبٖ يٞب ٌطٜٚ

ٞبي  زض ؾُح قٟطٞب ٚ زؾتطؾي ثٝ حزٓ ا٘جٜٛ ا٘ٛا  ؾالح ٞبي ٘ظبٔي اقغبَ أبوٗ ٚ پبزٌبٖ

ٚ حتي  ثبٍِطزٞب، ا٘ٛا  تب٘ه ٚ ٘فطثط،  ٞب ٚ ضاوت ؾجه، ٘يٕٝ ؾٍٙيٗ ٚ ؾٍٙيٗ، ا٘ٛا  ٔٛقه

 ٞٛاپيٕب
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ٞب  ٞب، ظيطؾبذت اوخطي ؾبذتٕبٖترطيت حستخشية حذاوثشي تأسيسات ي اتىيٍ ضُشي:  -5

ٚ تأؾيؿبت قٟطي ثطاي ايزبز ضعت ٚ ٚحكت ٚ ايزبز ٔٛا٘ع ثطاي زض أبٖ ٔب٘سٖ اظ عّٕيبت 

 تعميت ٚ ٌطيع ٘يطٚٞبي أٙيتي ؾٛضي

ب٘ي ٚ رٕعيتي ٞبي ا٘ؿ رصة ٘يطٚ اظ پتب٘ؿيُ تاوتيه جزب جُادگشَاي تًمي دس ضُشَا: -6

ٔٛرٛز زض قٟطٞب ذهٛنبً لكط رٛاٖ ثيىبض ٚ ٔربِف حىٛٔت ٔطوعي ؾٛضيٝ. عٛأُ انّي 

ٞبي رٟبزي ٚ تىفيطي، ٔربِفت ثب حىٛٔت  زض ٌطٜٚ ٞب آٖپيٛؾتٗ ٘يطٚٞبي ثٛٔي ٚ رصة 

ٞب  ٞب ٚ ٚعسٜ اٍ٘يعٜ تيزضٟ٘بٞب، ٞطاؼ ٚ ٚحكت اظ ٔؿّحيٗ ٚ  اؾس، اغفبَ اظ ؾٛي تىفيطي

 ٔبِي ثٛزٜ اؾت.

ايزبز ٔٛا٘ع فيعيىي، ٔٛايع ٔؿتحىٓ،  تاوتيه ايجاد مًاوغ ايزايي، پذافىذي ي ػملياتي: -7

ٚ  ٞب پٛـ ظضٌٜصاضي ٔجبزي ٚضٚزي قٟطٞب ثطاي ٕٔب٘عت اظ ٚضٚز ٘فطثطٞب ٚ  اؾتحىبٔبت ٚ ٔيٗ

 ٔؿّحيٗ. وٙٙسٜ تيتعمٞبي ٔٛانالتي ٘يطٚٞبي  لُع ضاٜ

اؾتفبزٜ ثٟيٙٝ اظ افضاسي ضُشَا:  اتخار ساَثشد استفادٌ حذاوثشي اص امىاوات سخت -8

افعاضي ٔٛرٛز زض قٟطٞب ثطاي ؾبذت  ؾبيط أىب٘بت ؾرت ٞب ٚ ، وبضٌبٜٞب وبضذب٘ٝتأؾيؿبت، 

 افعاض. ا٘ٛا  ٟٕٔبت ٚ رًٙ

ٚ اريط وطزٖ َجمٝ ذالق قٟطي ثطاي  يطيوبضٌ ثٝ خالق ضُشي: طثمٍاستفادٌ تُيىٍ اص  -9

 افعاض ٚ تؿّيحبت اثتىبضي. َطاحي ا٘ٛا  رًٙ

ٞبي رًٙ  اؾتفبزٜ اظ تبوتيه ضُشَا:اي دس  طشاحي ي ساخت تجُيضات جىگ ضثىٍ -91

 ؾبيجطي اظ َطيك قجىٝ ٌؿتطـ اضتجبَبت ثيٗ اعًبي ٌطٜٚ اظ َطيك فًبي ٔزبظي

ٞبي  ٚ ايسٜاضانٝ اثساعبت َاي جىگ اوتحاسي ضُشي:  اتذاػات ي وًآيسي دس تاوتيه -99

ٞبي ا٘تحبضي ثب حزٓ  رًٙ قٟطي ٚ غيطٔتمبضٖ اظ َطيك ارطاي عّٕيبتٞبي  تبوتيه ٘ٛيٗ زض

 .ثبضٞب ٞب ٚ ٚا٘ت زض وبٔيٖٛ قسٜ ٌصاقتٝا٘جٛٞي اظ ٔٛاز ٔٙفزطٜ وبض 

ايٗ وٛازوٛپتطٞب ٚ پٟجبزٞب  طشاحي ي ساخت اوًاع وًادوًپتش ي پُثادَاي اتتىاسي: -92

اَالعبت اظ َطيك زضيبفت تهٛيط ٚ عىؽ اظ ٔٛايع اضتف ؾٛضيٝ ٚ ٕٞچٙيٗ  يآٚض رٕعثطاي 

 قس. قٟطي اؾتفبزٜ ٔي سٜيچيپٞبي ٔتطاوٓ ٚ  زض ثبفت ٞب آٖثٕجبضاٖ ٔٛايع 
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ضاٞجطز حفط تُٛ٘ زض ظيط قٟطٞب; رًٙ قٟطي زض ؾٛضيٝ َا:  اتخار ساَثشد جىگ تًول -99

ٚرٛز نسٞب تُٛ٘ وٝ ثؿيبضي اظ . قس ئٕ٘بيبٖ  ٞب تُٛ٘زاقت وٝ زض رًٙ  يا سٜيچيپٔطحّٝ 

ٚضٚز  وٝ ٔزٟع ثٝ ٔٙبفص يٞب كطفتيپ ييٞب تُٛ٘ٔؿيط اضتجبَي ثٝ ٔٙبَك رٍٙي ٞؿتٙس؛  ٞب آٖ

ٞب ٌبٞي ثٝ  ايٗ تُٛ٘. ثطذٛضزاض ثٛز٘س يا كطفتٝيپٞٛا ثٛز٘س ٚ اظ ؾيؿتٓ ضٚقٙبيي ٚ اضتجبَي 

ٚ ٔزٟع ثٝ ٞٛاوف ٚ ضٚقٙبيي ٚ  قسٜ احساثٔتط زض ظيط ٔٙبَك رٍٙي  311ََٛ ثيف اظ 

ٞب  تطٚضيؿت. ثٛز٘سٞبي ٘ظبضتي  ٞبي عّٕيبت ٘ظبٔي ٚ زٚضثيٗ ٞبي اضتجبَي ٔسضٖ ٚ اتبق زؾتٍبٜ

٘ظبٔي، ترّيٝ ظذٕي قسٌبٖ ثطاي  يٞب پؿت، اضتجبٌ ٔيبٖ يأسازضؾب٘ثطاي  ٞب تُٛ٘اظ ايٗ 

تيطا٘ساظٞب ٚ  وطز٘س. ٔؿيطٞبي ذطٚد ٚ پٟٙبٖ ٔٛايع ته ٞب ثٝ يىسيٍط اؾتفبزٜ ٔي اتهبَ وٛچٝ

 ٌطفت. ٞب نٛضت ٔي شذيطٜ ٟٕٔبت اظ َطيك تُٛ٘

ٞبي تىفيطي ثطاي عّٕيبت زض ٔٙبَك  ٌطٜٚتيشاوذاصَا:  واسگيشي گستشدٌ ته آمًصش ي تٍ -94

ٞبي ٔرتّف ٕ٘ٛزٜ  تيطا٘ساظٞبي ثؿيبض ٔبٞط اظ ّٔيت قٟطي ؾٛضيٝ الساْ ثٝ رصة ٚ تطثيت ته

ٞبي ٘ظبٔي عّيٝ اضتف ؾٛضيٝ  ٞب زض عّٕيبت ثٛز وٝ ٘مف ثؿيبض وّيسي زض ٔٛفميت ايٗ ٌطٜٚ

ٞبي ثعضي ٚ اؾتمطاض  ذب٘ٝ ٞب غيط٘ظبٔي زض ٞبي زاعف حجؽ زٜ وطز٘س. يىي اظ ضٚـ ايفب ٔي

ٞب تّفبت  اؾت تب زض نٛضت ٞس  لطاض ٌطفتٗ ايٗ ؾبذتٕبٖ ٞب آٖثط فطاظ  طا٘ساظٞبيت ته

  .غيط٘ظبٔيبٖ ثيكتط قٛز

ٞبي ا٘فزبضي  ٞب ٚ ثؿتٝ ; اؾتفبزٜ افطاَي اظ ٔيَٗاي اوفجاسي گزاسي ي استفادٌ اص تلٍ ميه -95

اضتف ثٝ ٔحالت ثب ذٛزضٚ يب ثسٖٚ ذٛزضٚ  قٟطي ثطاي ٕٔب٘عت اظ ٚضٚز ؾطثبظاٖ زض ٔحالت

 يس٘فط ثٛز٘س. عتبًيَجٞؿتٙس ٚ  يس ظضٜ اؾبؾبًٚ  ٞب والً ظيطا ٔيٗ

ٞبي  اؾتفبزٜ ٔساْٚ ٚ ٔؿتٕط اظ ٔٛقه: تشد وًتاٌَاي  استفادٌ ػملياتي اص مًضه -96

ثطز وٛتبٜ ثطاي ٞس  لطاض زازٖ اٞسا  ٔكرم زض نحٙٝ عّٕيبت قٟطي  قٛ٘سٜ تيٞسا

ٞب ٚ  ٞبي ؾبذتٕب٘ي، اٟ٘ساْ تزٟيعات ذٛزضٚيي، ٘فطثطٞب ٚ تب٘ه ؾٛضيٝ ثطاي ٟٔٙسْ وطزْ ؾبظٜ

 قس. ٞس  لطاض زازٖ پٟجبزٞب ٚ ثبٍِطزٞب اؾتفبزٜ ٔي

بت قٟطي ٔؿّحيٗ زض نحٙٝ عّٕيَا پذافىذي تش مثىاي اصًل اختفاء:  اتخار تاوتيه -97

تٟبرٕي اعٓ اظ وٛازوٛپتط ٚ پٟجبز ٚ ثبٍِطز الساْ ثٝ حفط  پط٘سٜثطاي وٓ وطزٖ زيس اقيبء 

ٞبي  ٕ٘ٛز٘س. ثب ضيرتٗ ٘فت ؾيبٜ ٚ ؾبيط ٔٛاز لبثُ اقتعبَ زض وب٘بَ ٞب ٚ ٔٛا٘ع فيعيىي ٔي وب٘بَ
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زيس افمي ٚ  حبنّي ثبعج وبٞف عٙٛاٖ ثٕٝ٘ٛز٘س وٝ  زٚز ٔي پطزٜالساْ ثٝ ايزبز  حفطقسٜ

 ٌطزيس. ٔي ٞب آٖعٕٛزي ٘يطٚٞبي ٟٔبرٓ ثٝ ٔٛايع 

 َاي ارتص سًريٍ در قبال مسلحيه راَبزدَا ي تاكتيك

ثب ازأٝ رًٙ، اضتف ؾٛضيٝ ثب وؿت تزطثٝ ٚ وٕه ٌطفتٗ اظ ٘يطٚٞبي ٔؿتكبضي ايطاٖ ٚ 

 ثؿيبض ٘مف قٟطي، رًٙ زضٞبي اثتىبضي  قٙبذت ضاٞجطزٞب ٚ تبوتيه ضٚؾيٝ تٛا٘ؿت يٕٗ

ثط ٔؿّحيٗ ايفب ٕ٘ٛز. اٞٓ ضاٞجطزٞبي اضتف ؾٛضيٝ  پيبپي زاض ٚ ي زأٙٝٞب زض پيطٚظي ئٟٕ

شيُ  قطحٞبي قٟطي ثٝ  اظ ؾىٛ٘تٍبٜ ٞب آٖٞب، ؾطوٛة ٚ عمت ضا٘سٖ  ثطاي ٔمبثّٝ ثب ايٗ ٌطٜٚ

 ثٛزٜ اؾت;

ب ; ايٗ تبوتيه زض قٟطٞبي ٔرتّف اظ رّٕٝ حٕبٜ، حٕم ٚ زضعتاوتيه جذايي وارب -9

ٚاضز  وطز٘س ٚ ظبٞطي اظ يٍبٖ اضتف اعالْ رسايي ٔي نٛضت ثٝعٙبنط اضتف . قس ارطا ٔي

وطز٘س تب زض ايٗ ؾطذٛقي ثٕب٘ٙس ٚ  قس٘س ؾپؽ آ٘بٖ ضا ضٞب ٔي افطاز ٔؿّح ٔي يٞب ٍبٜئرف

 ٔأٔٛضيترساقسٜ تهٛيطثطزاضي وٙٙس ؾپؽ ٘ظبٔيبٖ ٔعثٛض  ظبٞط ٘ظبٔيبٖ ثٝ اظ ايٗ ٔربِفبٖ،

ٞبي ٔتٕطوع زض ذبضد اظ ٔحّٝ يب ُٔٙمٝ  وطز٘س. ايٗ يطثٝ اَٚ ثٛز وٝ ثٝ يٍبٖ ٔيذٛز ضا ارطا 

 وطز. ٔٛضز اقغبَ افطاز ٔؿّح وٕه ٔي

ٚ زض ثبظٜ ظٔب٘ي ٔكرم زض  ذيتسض ثٝايٗ حٕالت : حمالت پيطذستاوٍ احتياطيتاوتيه  -2

زقٕٗ، انالح  يعف ٘مُٝقس. ٞس  حٕالت پيسا وطزٖ  قٟط حٕم َطاحي ٚ ارطا ٔي

ٞبي تطٚضيؿتي ارطا  ٘يطٚٞبي ذٛزي ٚ زض ٟ٘بيت ذؿتٝ ٚ فطؾٛزٜ وطزٖ ٌطٜٚ يعف ٘مُٝ

 قس. ٔي

ٔحبنطٜ ٘ظبٔي تسضيزبً اظ َطيك افعايف [: ]غيشوظاميان محاصشٌ ممتذ ي تخليٍ تذسيجي -9

ٞبي ثبظضؾي ٚ ٘يطٚٞب ٚ ٘مبٌ تٕطوع ٚ ٔؿسٚز وطزٖ ٔحٛضٞبي تطزز ثٝ ٕٞطاٜ  ايؿت آقىبض طيغ

قس ٚ ظٔب٘ي وٝ حسالُ ٔحبنطٜ ٚ حّمٝ ٔحبنطٜ قىُ  نٛضت ٌطفتٝ ا٘زبْ ٔيٞب  فساوبضي

ا٘زبْ  يؾبزٌ ثٌٝطفت، عّٕيبت ترّيٝ ُٔٙمٝ اظ ؾبوٙبٖ غيط٘ظبٔي ثٝ قىُ ذٛزرٛـ ٚ  ٔي

 .قس ٔي

ثط اؾبؼ قجىٝ اَالعبت فٛضي ٚ  :دليك صًست تٍ اي تًپخاوٍ تاسان گلًلٍ اص استفادٌ  -4

آيس وٝ زض ثبالي ٔٙبَك حؿبؼ  ثٝ زؾت ٔي ٗيثسٖٚ ؾط٘كزليك اؾت وٝ اظ َطيك ٞٛاپيٕبي 



 ؾٛضيٝ قٟطي رًٙ نحٙٝ زض ٘ٛيٗ ضاٞجطزٞبي ٚ ٞب تبوتيه ثط تحّيّي  64 

زٞس وٝ يطثٝ ظزٖ فٛضي زض آٖ حبنُ  . ايٗ ٞٛاپيٕب اَالعبت رسيس ٔيسيآ يزضٔثٝ پطٚاظ 

 .قس ٔي

تٛؾٍ  تربشقسٜازض ايٗ ٘ٛ  تبوتيه رسيس : َاي محاصشٌ والسيه استفادٌ اص تاوتيه -5

اضتف، ٘يطٚٞبي اضتف ثب ازٚات ؾٍٙيٗ ٚ حزٓ آتف ثبال، تٕبْ ٘يطٚٞبي اَطا  قٟط ثٝ زاذُ 

وٝ قٟط ثٝ ٔحبنطٜ ٘يطٚٞبي اضتف زضآيس.  بثسي ئازأٝ  آ٘زب. ايٗ وبض تب وٙٙس ئقٟط ٞسايت 

ّٝ اظ ايٗ ٔطح يٞب يػٌيٚٔٛانالتي ٚ عسْ زؾتطؾي ٘يطٚٞبي زاذُ ثٝ ٔٙبثع اظ  يٞب ضاٜلُع 

، ٞب ٍبٖي. ثب ٚضٚز ايٗ ضؾس ئپيبزٜ اضتف  يٞب ٍبٖئطحّٝ ٘ٛثت ثٝ  ٗياظا پؽ٘جطز اؾت. 

اظ ٔٛايع  ٞب ؿتيتطٚض. زض ٔطحّٝ اَٚ، ٞس  عمت ضا٘سٖ قٛز ئزضٌيطي ٚاضز فبظ رسيسي 

 زٝي٘ت .وٙٙس ئ قسٜ ٌطفتٝ ثبظ پؽٔٙبَك  يؾبظ پبنٞب قطٚ  ثٝ  ذٛز اؾت. زض ٔطحّٝ زْٚ يٍبٖ

ثٝ  يضؾب٘ وٕهارطاي ايٗ تبوتيه ٘طؾيسٖ آة ٚ غصا ٚ ٟٕٔبت اؾت ٚ ايٗ أط ثٝ ضٚ٘س 

قس ٍٔط ايٙىٝ اَالعبت زليك ٘كبٖ  وطز ٚ اظ آٖ اؾتفبزٜ ٕ٘ي ٞبي ذٛزي ٞٓ وٕه ٔي ظذٕي

 .تٛا٘ٙس ثٍيط٘س زاز وٝ ايٗ افطاز ٞيچ وٕىي اظ ذبضد ٕ٘ي ٔي

تٛرٝ ثٝ ٔؿسٚز ثٛزٖ ضاٜ پيكطٚي ثطاي اضتف ؾٛضيٝ زض ايٗ  ثباتخار تاوتيه مصالحٍ:  -6

قٟطي، ثب ٕٞىبضي اضتف ٚ  قسٜ ٔحبنطٜٔٙبَك ثٝ زِيُ ٚرٛز غيط٘ظبٔيبٖ زض ٔٙبَك 

قس زض ٔٙبَك ٔب٘ٙس حٛٔٝ زٔكك، حٕم ٚ ظثسا٘ي  ٞبي زاذّي ٚ ذبضري ثبعج ٔي ٌطي ٔيب٘زي

ٛضت ٌطفت. ثط اؾبؼ ايٗ تٛافمبت ٘يطٚ ثسٖٚ زضٌيطي ن ييرب ربثٝٚ اِمهيط تٛافمبتي ثطاي 

ايٗ   ٚ تًٕيٗ أٙيت اظ ؾٛي اضتف ٌطاٖ يب٘زئٞبيكبٖ ثب ٘ظبضت  ٘ظبٔيبٖ ٚ ذب٘ٛازٜ قجٝ

  قٛ٘س. وٙٙس ٚ ثٝ ٔٙبَمي وٝ وبٔالً زض زؾت قٛضقيبٖ ؾٛضي اؾت، ٔٙتمُ ٔي ٔٙبَك ضا تطن ٔي

تطيٗ  زض ٞس  لطاض زازٖ ٟٔٓ ٚ پٟجبز ; اؾتفبزٜ اظ ثبٍِطزاستفادٌ تُيىٍ اص تالگشد ي پُثاد -7

وٝ ثٝ تيطثبض ؾٍٙيٗ ٔزٟع اؾت. ؾالحي وٝ  پيىبح  ؾالح افطاز ٔؿّح يعٙي ذٛزضٚٞبي ٘يؿبٖ

ٞب زض اضتفب  پبييٗ ضا زاضز. ايٗ ذٛزضٚ ٕٞچٙيٗ ثب حزٓ ثبال  لسضت آتكجبضي ٚ قىبض رٍٙٙسٜ

، حطوت افطاز ٔؿّح ضا قٛز أب ظزٖ ايٗ ؾالح وٙس ٚ ذٛزضٚ أساز ٞٓ ٔي رب ٔي ٘يطٚ ٘يع ربثٝ

 .وبٞس قٛ٘س ٚ اظ ذُط آ٘بٖ ٔي وٙس ٚ وٙس ٔي فّذ ٔي

حفظ  ٞبي قجىٝ يٕٗ رًٙزض تبوتيه  اي: ضثىٍ َاي جىگ تاوتيه يساص ادٌيپ -8

يىپبضچٍي ٚ اتهبَ ٚاحسٞب، ؾطثبظاٖ ٚ ٘يطٚٞبي ٘ظبٔي ؾبيط عّٕيبت ٔٛاظي ٕٞچٖٛ رًٙ 
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ٔرتّف ثٝ ثب عّٕيبت ٘ظبٔي يىپبضچٝ ٚ ٛح اي، رًٙ ضٚا٘ي ٚ رًٙ ؾبيجط زض ؾُ ضؾب٘ٝ

 .قس٘س ٕٞبًٞٙ ٔي

ايٗ رًٙ اَالعبتي ثب تشداسي اص اطالػات ويشيَاي يفاداس محلي دس ضُشَا:  تُشٌ -9

ؾبظي ظٔيٙٝ ثطاي  ٞب قٙبؾبيي ضظٔي اضتف ثطاي فطاٞٓ ٚ يٍبٖ ٚاَالعبت حفبظتٕٞبٍٞٙي 

 يٞب ٍبٜئرفٞبي قٙبؾبيي زليك عّيٝ ٔؿّحيٗ ثطاي وؿت اَال  اظ ٔٛايع ٚ  ا٘زبْ عّٕيبت

زض اوخط قٟطٞبي ؾٛضيٝ  ٞب آٖٞب تٟبرٕي ٚ تسافعي  ٞب ٚ تبوتيه ٚ وؿت اَال  اظ َطح ٞب آٖ

 قس. ارطا ٔي

ثٝ  اهلل حعةٚضٚز ٘يطٚٞبي ; اهلل تلفيمي استص تا گشيٌ حضب َاي ػملياتي تطثيك طشح -91

رسيسي ضا ثٝ  يٞب يتٛإ٘ٙسٞب ٚ  ٔيسا٘ي ٘جطز ؾٛضيٝ عالٜٚ ثط تمٛيت ضٚحيٝ، تبوتيه عطنٝ

ٞبي ٘ٛيٗ رًٙ  ٜٛيق يطيوبضٌ ثٝزض  اهلل حعةرجٟٝ حبٔيبٖ اضتف ايبفٝ وطز٘س. تزطثٝ ٘يطٚٞبي 

ٔيسا٘ي، فطٔب٘سٞبٖ اضتف ضا لب٘ع وطز تب اظ  يٞب تئٛفمٚ وؿت  ٘بٔتمبضٖقٟطي ٚ ٘جطز 

٘جطز اؾتفبزٜ وٙٙس. ايٗ قيٜٛ ذيّي ظٚز  يٞب هيتبوتيىي اظ  عٙٛاٖ ثٝرًٙ قٟطي  يٞب ٜٛيق

ٞبي رًٙ قٟطي، پيطٚظي  رٛاة زاز ٚ زض ٘جطز اِمهيط تّفيمي اظ ٘جطز والؾيه ٚ تبوتيه

ايٗ ٘ٛ  اظ ٘جطز،  يٞب تئعبت ثب ٔكبٞسٜ ثعضٌي ضا ثطاي اضتف ثٝ اضٔغبٖ آٚضز. ثعس اظ ايٗ عّٕي

 يٞب ٜٛيقتبوتيه اضتف زض عطنٝ ٔيسا٘ي اظ ٘جطز والؾيه نط ، ثٝ تّفيمي اظ ٘جطز والؾيه ٚ 

 .٘ٛيٗ رًٙ قٟطي تغييط يبفت

ٔؿّح اغّت ثعس اظ تهط  قٟط، الساْ ثٝ حفط  يٞب ؿتيتطٚض خاوٍ تٍ خاوٍ: يساص پان -99

زض  طا٘ساظيت تها٘فزبضي، ٔؿتمط وطزٖ  يٞب تّٝٚضٚزي، وبضٌصاضي  يٞب ضاٜتُٛ٘، ثؿتٗ 

. ايٗ السأبت ثطاي اضتكي وطز٘س ئؾپط ا٘ؿب٘ي  عٙٛاٖ ثٝثّٙس ٚ اؾتفبزٜ اظ ٔطزْ  يٞب ؾبذتٕبٖ

. پؽ اظ اتربش ضٚيىطز ؾبذت ئ، وبض ضا ٔكىُ وطز ئوٝ اظ تٛح، تب٘ه ٚ ٞٛاپيٕب اؾتفبزٜ 

وٛچه ٚ ثعضي الساْ ثٝ ٚضٚز  يٞب ٌطٜٚٚ  چٙس٘فطٜ يٞب ٌطٜٚاضتف زض لبِت  يٞب ٍبٖيرسيس، 

ذيبثبٖ ثٝ ذيبثبٖ، وٛچٝ ثٝ وٛچٝ ٚ ذب٘ٝ ثٝ ذب٘ٝ زض  يؾبظ پبن. وٙٙس ئزضٌيطي  ي ُٔٙمٝثٝ 

زؾتٛض وبض اضتف لطاض ضفتٝ اؾت. اظ َط  زيٍط ٘يطٚٞبي تٛپرب٘ٝ حّٕٝ ثٝ ٔطاوع تزٕع 

 .ا٘س زازٜذٛز لطاض  ٞب ضا زض زؾتٛض وبض تطٚضيؿت
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 گيزي ي پيطىُاد وتيجٍ

زض رًٙ قٟطي چٙسثُعسي عسْ إَيٙبٖ ٔحيُي ثؿيبض ثبالتط ثٛزٜ ٚ ٞط فعبِيت ٚ حطوتي 

تٛا٘س زض ٔعطو تيط ٚ زيس زقٕٗ ثبقس. ثٝ ٕٞيٗ رٟت آٔبزٌي شٞٙي ٘يطٚٞب رٟت تحّيُ،  ٔي

 اظ٘ظط تٟٙب ٘ٝايٗ وبضوٙبٖ ثٙبثط؛ ٚ الساْ ؾطيع ٚ زضؾت ثؿيبض حبنع إٞيت اؾت يطيٌٓ يتهٕ

آٔبزٌي شٞٙي ٘يع زض ؾُح  اظ٘ظطضٚحي ٚ رؿٕي ثبيؿتي آٔبزٌي الظْ ضا زاقتٝ ثبقٙس ثّىٝ 

اظ زقٕٗ عُٕ ٕ٘بيٙس. يٕٗ ايٙىٝ زاقتٗ تزٟيعات  تط عيؾطثباليي ثبيس ثبقٙس تب ثتٛا٘ٙس ثٟتط ٚ 

ٚ  طٌصاضيتأحثطتط اَالعبت اظ رّٕٝ تزٟيعات وكف عبُٔ  فٙبٚضياضتجبَي ٚ ثطذٛضزاضي اظ 

ثٝ قجىٝ  تٛاٖ ئضا  وّيسي زض ثطذٛضزاضي اظ آٔبزٌي شٞٙي اؾت. تٛاٖ اَالعبتي ٚ اضتجبَبتي

تط عُٕ ٕ٘بيس ثٝ ٕٞبٖ ا٘ساظٜ  عهجي ٚ ٔغع ا٘ؿبٖ تكجيٝ وطز. ٞطچٝ ؾيؿتٓ عهجي ثٟتط ٚ ؾطيع

 ٘يع ثيكتط ذٛاٞس ثٛز. ٌيطي تٛاٖ حطوت، پبؾرٍٛيي، عُٕ ٚ تهٕيٓ

ٞبي ؾٍٙيٙي ٕٞچٖٛ تب٘ه وٝ اظ  زض ٘جطزٞبي قٟطي ؾٛضيٝ حبثت قس ٔزٟع ثٛزٖ ثٝ ؾالح

ٚ  ٔؤحطتحطن ٚ چبثىي وٕي ثطذٛضزاض٘س ٔعيت ٘يؿت ثّىٝ ٟٔٓ ثطذٛضزاضي اظ تزٟيعات 

ٔتحطن اؾت. ٕٞچٙيٗ زض رًٙ قٟطي ؾٛضيٝ ٔكرم قس وٝ ٔٛايع حبثتي ٚرٛز ٘ساضز ٚ 

قس. ٔٛضزي ثعسي ِعْٚ ثطذٛضزاضي  حيٍ وبٔالً پيچيسٜ ٚ چٙسثُعسي ٞسايت ٔيرًٙ زض يه ٔ

ٞبي ٔطزْ  اظ حٕبيت ٔطزٔي ثٛز حبثت قس وٝ ثب رّت اعتٕبز ٚ حٕبيت ٔطزْ زض لبِت َطح

ٞب رٌّٛيطي  تٛا٘س ظٔيٙٝ اقطافيت اَالعبتي عّيٝ زقٕٗ ضا فطاٞٓ آٚضزٜ ٚ اظ غبفٍّيطي ٔي يبضي

 ٕ٘بيس.

تمٛيت اٍ٘يعٜ  ٔٙظٛض ثٝآٔبزٌي ضظٔي آٔبزٌي عّٕيبت ضٚا٘ي  ٔؤِفٝاظ ٞط  زض رًٙ ؾٛضيٝ ثيف

اضتف ٚ  وبضوٙبٖٚ ضٚحيٝ ٘يطٚٞبي ذٛزي ٚ تًعيف ٘يطٚٞبي زقٕٗ حبنع إٞيت ثٛز. 

فطؾب وٝ فكبض ضٚا٘ي ًٔبعفي ضا ٔتحُٕ  ٔتحسيٗ آٖ ثعس اظ زضٌيطي ؾرت ٚ َبلت

 قس٘س. ٛيت ٔيٌطزيس٘س ٚ يطٚضت زاقت اظ ٘ظط ضٚحي ٚ ضٚا٘ي تم ٔي

ٞبي قٟطي عٕستبً ٔجتٙي ثط  ٞبي آيٙسٜ زض ٔحيٍ زض ٟ٘بيت رًٙ قٟطي ؾٛضيٝ حبثت وطز رًٙ

َطاحي ٚ ارطا ذٛاٞس قس ٚ  فّٙبٚضا٘ٝ، تبوتيىي ٚ يفٙٞبي  ٞبي ذٛاٞس ثٛز وٝ زاضاي رٙجٝ ايسٜ

اَالعبت ٚ  فٙبٚضياي ٚ تطويجي ذٛاٞس ثٛز وٝ زض ثؿتط  ٞبي قٟطي قجىٝ ٔبٞيت رًٙ

ثٙبثطايٗ ثط اؾبؼ آ٘چٝ زض ؛ ٞبي اثتىبضي ٚ ذاللب٘ٝ ٔتحَٛ ذٛاٞس قس جبَبت ثط ٔجٙبي ايسٜاضت
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، پطزاظ سٜياتٛاٖ يطٚضت پطٚضـ وبضوٙبٖ ذالق،  ٞبي آيٙسٜ اقبضٜ قس ٔي ذهٛل رًٙ

 ٞبي قٟطي آيٙسٜ تجييٗ وطز. انّي آٔبزٌي ضظٔي زض رًٙ يٞب ٔؤِفٝيىي اظ  عٙٛاٖ ثٝ٘ٛآٚض ضا 

ٞبي لٛٔيتي ٚ  ٞبي غنٛپّيتيىي وكٛض زض حٛظٜ ٞبي ٔٛرٛز زض وسٞب ٚ غْ٘ٛ تثط ٔجٙبي حؿبؾي

تٛا٘س ثؿتطؾبظ ٘بأٙي زض قٟطٞب ٌطزز، تٛرٝ ٚيػٜ ثٝ حُ ٔكىالت ظ٘سٌي  ٔصٞجي وٝ ٔي

ٞبي  پيطأٛ٘ي ٚ ٔطظي ٚ ضفع ٔٛا٘ع تٛؾعٝ زض عطنٝ ٗي٘ك تيالّؾبوٙيٗ قٟطٞبي 

ٞبي آٔبيكي ٚ... وٝ اظ  ٔحيُي، تٛؾعٝ پبيساض، ايزبز اقتغبَ ٚ ضفع ثيىبضي، ارطاي َطح ظيؿت

 ٞبي والٖ وكٛض لطاض ٌيطز. اؾت، ثبيس زض ثط٘بٔٝ ؾبظ تيأٙٞبي  قبذم

ٙيت زض ٔٙبَك حؿبؼ، ٕ٘ٛزٖ أ ٔطزْ ٔحٛضٞبي أٙيتي،  أٙيتي ثبظٍ٘طي زض َطح حٛظٜزض 

ٞبي  افطاَي، تعسيُ زيسٌبٜ يؾبظ يتيأٙٞبي أٙيتي، ٔب٘عت اظ  ٞب تٛؾعٝ ثب َطح ُٔبثمت َطح

ٞبي ٘يطٚٞبي ٔؿّح ٚ ؾبيط  ٞبي أٙيتي ٚ... اظ اٞٓ ثط٘بٔٝ أٙيتي ثؿيٍ، قٙبؾبيي ٌؿُ

 ٞبي ٔتِٛي أٙيت زض ٔٙبَك قٟطي اؾت. ؾبظٔبٖ

ٞبي قٟطي زض ُٔٙمٝ،  ٚ ٔيسا٘ي اظ ٔبٞيت رًٙ ٘ظطي يٞبُ يٚتحّٝ يتزعثط ٔجٙبي  

ٞبي أٙيتي  ؾٙبضيٛؾبظي ثطاي ٔمبثّٝ ثب تٟسيسات ٔكبثٝ زض ٔٙبَك قٟطي وكٛض اظ اٞٓ ثط٘بٔٝ

ٞبي رسيس زض حٛظٜ رًٙ ٚ زفب   ٞب ٚ َطح ثيٙي ٘يطٚٞبي ٔؿّح اؾت وٝ ثط اؾبؼ آٖ پيف

ٞبي ضظٔي،  ؾطيع، تغييط َطح  ٞبي ٚاوٙف ضظْ، تكىيُ يٍبٖ يزٞ ؾبظٔبٖقٟطي ضا اظ َطيك 

ٞب، تحَٛ تؿّيحبت ٚ تزٟيعات ٚ... ثبيس زض زؾتٛض وبض  تطثيت ٘يطٚٞبي وبضآٔس، ا٘زبْ ضظٔبيف

 لطاض ٌيطز.
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