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ثؿٕٝ سقبِی 

اثی ثٝ ّٔعٚٔبر فاللٝ ثٝ حيبر ٚ حفؼ ثمبء ثٝ عٛض غطيعي زض ٞط ا٘ؿب٘ی ٚػٛز زاضز ِصا زض عَٛ سبضيد، ثكط ثطاي زؾشی

ٞبي وكبٚضظي ٚ ٔقبزٖ دطزاذشٝ يب ثٝ ػٟز زفـ سؼبٚظ  حيبسی ذٛز اظ ػّٕٝ غصا ٚ ا٘طغي ثٝ ٌؿشطـ ٚ سٛؾقٝ ٔطاسـ ٚ ظٔيٗ

ٞبيی وٝ ػٛأـ ثكطي لجُ اظ زٚضاٖ نٙقشی زض  ؾالح. ٞب ٚ ٔٙبظفبر ثؿيبضي ضا دكز ؾط ٟ٘بزٜ اؾز زقٕٙبٖ ذٛز ػًٙ

ٞبيی وٝ ػٛأـ ثكطي ثطاي  ثؿيبض ؾبزٜ ثٛز، ثيٗ فطآيٙسٞبي زا٘ف ٚ فٙبٚضي ٚ ٘ٛؿ ؾالحثطز٘س زؾز ؾبظ ٚ  ٞب ثىبض ٔی ػًٙ

 . ا٘س، اضسجبط ٘عزيىی ٚػٛز زاقشٝ اؾز وطزٜ ثٟطٜ ٌيطي اظ آٟ٘ب زض ػًٙ اثساؿ ٚ اذشطاؿ ٔی

 

دؽ اظ ٚلٛؿ ا٘مالة  .ٞبي فؾيٓ زض فٙبٚضي ضٚ ثٝ فعٚ٘ی ٟ٘بزٜ اؾز زض زٚضاٖ ٔقبنط، ايٗ ديٛؾشٍی زض اطط سحٛالر ٚ ديكطفز

. ٞبي قٍطفی زض ٕٞٝ ؾغٛح فٙبٚضي دسيس آٔس ديكطفز( دػٚٞف ٚ سٛؾقٝ)نٙقشی زض لطٖ ٞؼسٞٓ زض اضٚدب ٚ سٛؾقٝ ثيكشط، 

( زٚضاٖ ا٘مالة زض ٔيىطٚاِىشطٚ٘يه)يب ( فهط ا٘مالة ؾْٛ فٙبٚضي)ثٝ عٛضي وٝ زٚضاٖ وٙٛ٘ی ثٝ ٚيػٜ زٚ زٞٝ اذيط ضا 

ظٚٔب فٙبٚضي سؿّيحبسی ضا ثٝ قسر سحز سبطيط لطاض زاز ثٝ عٛضي وٝ ٕٞٝ اثقبز ٚ ؾغٛح ايٗ ا٘س، سحٛالر ٔصوٛض َ ٘بٔيسٜ

ديكطفز ؾطيـ فّْٛ ٚ فٙبٚضي ٘ؾبٔی . ٞبي ٘ؾبٔی ػٙجٝ ضاٞجطزي يبفشٝ اؾز فٙبٚضي ثؿيبض ديچيسٜ قسٜ ٚ زض ذهٛل عطح

ؾبيط وكٛضٞب ٔٛػت ٌطزيسٜ اؾز سب ثحض  ٞبي آفٙسي سٛؾظ وكٛضٞبي ديكطفشٝ ٚ سٛاٖ ٕٞذبئی زض ظٔيٙٝ سِٛيس ا٘ٛاؿ ؾالح

.  دسافٙس ثٝ ٚيػٜ زفبؿ غيط فبُٔ سٛؾظ وكٛضٞبي اذيطاِصوط ٔٛضز سٛػٝ ػسي لطاض ٌيطز

ا٘س ٚ ثٝ فٙٛاٖ ٔظبَ ثب  ٞبي ؾٙشی ٌطزيسٜ ٞبي وٙشطَ اظ ضاٜ زٚض ٚ ديكطفشٝ ػبيٍعيٗ اوظط ؾالح وٝ ؾالح ثب ٍ٘طـ ثٝ ايٗ

اٖ ػبٖ ٞعاضاٖ ا٘ؿبٖ ضا ٔٛضز سٟسيس ػسي لطاض زاز سٛػٝ ثٝ أط دسافٙس، عجيقی ػّٜٛ سٛ فكبض يه زوٕٝ اظ فٛانُ زٚض ٔی

.  يسٕ٘ب ٔی

ؾبَ ػًٙ سحٕيّی فّيٝ  8ٞبيی قيٕيبيی زض عَٛ  ٞبي وكشبض ػٕقی ٕٞب٘ٙس اؾشفبزٜ ضغيٓ ثقظی اظ ؾالح اؾشفبزٜ اظ ؾالح

ٚ ػًٙ اذيط أطيىب فّيٝ فطاق ِعْٚ سٛػٝ ثٝ  ػٕٟٛضي اؾالٔی ٚ سؼطثٝ ػًٙ ٘فز، ػًٙ افغب٘ؿشبٖ، ٔٙبلكٝ يٌٛؿالٚي

.  ٔمِٛٝ زفبؿ، ذهٛنب زفبؿ غيط فبُٔ ضا ٔضبفف ٕ٘ٛزٜ اؾز

  

السأبر زفبؿ غيط فبُٔ قبُٔ انَٛ اؾبؾی ٚ ٔالحؾبسی اؾز وٝ زض اغّت وكٛضٞبيی ػٟبٖ، ايٗ انَٛ ٚ ٔالحؾبر ثب وٕی 

اي ثبقس ثٝ  ي، ٞٙطٔٙسا٘ٝ ٚ ذطزٔٙسا٘ٝ اؾز ٘ٝ ايٙىٝ وّيكٝاذشالف دصيطفشٝ قسٜ ا٘س ِٚی قيٜٛ ثٝ وبضٌيطي آٟ٘ب اثشىبض

ٞبي فىطي ثكط ٚ قطايظ ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ثؿشٍی زاضز ٚ ثقضب حس ٚ ٔطظي ثطاي ايٗ  ٕٞيٗ زِيُ ٚؾقز ٞط انُ ثٝ ذالليز

زض ايٗ . ضزسٛاٖ سقييٗ وطز ٚ ِصا زض حس غيط لبثُ سهٛضي زض ٘حٜٛ ثىبضٌيطي انَٛ زفبؿ غيط فبُٔ سٙٛؿ ٚػٛز زا انَٛ ٕ٘ی

ٞبيی چٙس زض ذهٛل  ٔمبِٝ ؾقی ٌطزيسٜ اؾز دؽ اظ سجييٗ انَٛ ٚ ٔالحؾبر زفبؿ غيط فبُٔ ٚ ٔٛضٛفبر شيطثظ، سٛنيٝ

. السأبر زفبؿ غيط فبُٔ اضائٝ ٌطزيسٜ اؾز

 

اقداهات اساسي دفاع غير ػاهل  *  

ٞب ٔشٙبؾت ثب ٔبٔٛضيز، ٚضقيز،  عطحثبقس وٝ زض سٟيٝ  السأبر اؾبؾی زض سبٔيٗ زفبؿ غيطفبُٔ قبُٔ ٔٛاضز شيُ ٔی

ٚاض انَٛ  زض اثشسا فٟطؾز. ٔٛلقيز ٚ قطايظ ظٔب٘ی ٚ ٔىب٘ی ٚ ضزٜ ؾبظٔب٘ی ثبيس ٔٛضز اؾشفبزٜ ٚ ثٟطٜ ثطزاضي الظْ لطاض ٌيطز

.  دطزاظيٓ زفبؿ غيط فبُٔ ٚ ٔالحؾبر آٖ ضا ٘بْ ثطزٜ ٚ ؾذؽ ثٝ سقطيف ٞط يه اظ انغالحبر ٔی

(  Camuflage)اؾششبض  -1

(  Concealment)اذشفب  -2

(  Cover)دٛقف  -3

(  Deception)فطيت  -4
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 (  Separation and Dispersion)سفطلٝ ٚ دطاوٙسٌی  -5

(  Hardening)ٔمبْٚ ؾبظي ٚ اؾشحىبْ  -6

(  Early Warning)افالْ ذجط  -7

(  Site Selection)ٔىبٖ يبثی  -8

(  Movement)سحطن  -9

(  Defilade)دٙبٍٞبٜ  -10

(  Trench)ػبٖ دٙبٜ  -11

(  Camouflage Discipline)ا٘ضجبط اؾششبض  -12

(  Security)حفبؽز  -13

(  Extinguishing System)ؾيؿشٓ اعفب حطيك  -14

السأبر زضٖٚ ؾيؿشٕی   -15

(  Training)آٔٛظـ ٚ ايؼبز فطًٞٙ زفبؿ  -16

(  Barrier( )ثبِٗ -وبثُ  -زوُ  -زيٛاض )ايؼبز ٔٛا٘ـ  -17

(  Smoke Operation. )ّٔيبر زٚزؿ -18

... (  وٙشطَ سطزز، سرّيٝ، ٔؼطٚحيٗ، وٙشطَ ذؿبضر، ذٙظی ؾبظي ثٕت ٚ)السأبر ثقس اظ ثٕجبضاٖ -19

(  Safety)ايٕٙی  -20

  E. M. P - H. P. Mٞبي ٌطافيشی  ٔمبثّٝ ثب ثٕت  -21

(  Field fortification)ٞبي ٔٛلشی  ايؼبز اؾشحىبٔبر نحطايی ٚ ؾبظٜ -22

(  Protective Structures. )ٞبي أٗ ٚ ٔمبْٚ ؾبظي سبؾيؿبر ايؼبز ؾبظٜ -23

(.  ٜ. ْ. ـ)زفبؿ غيط فبُٔ زض ٔمبثُ حٕالر ٚيػٜ  -24

  

اصَل پدافٌد ػاهل * 

سٛاٖ ثٝ اٞساف دسافٙس غيط فبُٔ اظ لجيُ سمّيُ  ٔؼٕٛفٝ السأبر ثٙيبزي ٚ ظيط ثٙبيی اؾز وٝ زض نٛضر ثىبض ٌيطي ٔی

نسٔبر، وبٞف لبثّيز ٚ سٛا٘بيی ؾبٔب٘ٝ قٙبؾبئی، ٞسف يبثی ٚ زلز ٞسف ٌيطي سؿّيحبر آفٙسي زقٕٗ ٚ  ذؿبضار ٚ

.  سحٕيُ ٞعيٙٝ ثيكشط ثٝ ٚي ٘بئُ ٌطزيس

ثبقس وٝ زض عطاحی ٚ ثط٘بٔٝ  الساْ ٔكطٚحٝ شيُ ٔی 7اِی  6زض اوظط ٔٙبثـ فّٕی ٚ ٘ؾبٔی ز٘يب انَٛ دسافٙس غيط فبُٔ قبُٔ 

 .ثبيؿز ٔٛضز سٛػٝ لطاض ٌيطز ار اػطايی زليمب ٔیٞبي ٚ الساْ ضيعي

 

 

  Camouflageاؾششبض  -1 

  Concealmentاذشفب  -2

  Coverدٛقف  -3

  Deceptionفطيت  -4

  Separation And Dispersionسفطلٝ ٚ دطاوٙسٌی  -5

  Hardeningٔمبْٚ ؾبظي ٚ اؾشحىبٔبر  -6

  Early warningافالْ ذجط  -7
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  تؼاريف ٍ اصالحات 

(  Active Defense)دسافٙس *  

فجبضسؿز اظ ثىبضٌيطي ٔؿشميٓ ػًٙ افعاض، ثٝ ٔٙؾٛض ذٙظی ٕ٘ٛزٖ ٚ يب وبٞف اططار فّٕيبر ذهٕب٘ٝ ٞٛايی، ظٔيٙی، 

.  زضيبيی، ٘فٛشي ٚ ذطاثىبضا٘ٝ ثط ضٚي اٞساف ٔٛضز ٘ؾط

(  Passive Defense)دسافٙس غيط فبُٔ *  

سٛاٖ اظ ٚاضز قسٖ ذؿبضار  ٔؿشّعْ ثىبضٌيطي ػًٙ افطاظ ٘جٛزٜ ٚ ثب اػطاي آٖ ٔی ٌطزز وٝ ثٝ ٔؼٕٛفٝ السأبسی اعالق ٔی

ٔبِی ثٝ سؼٟيعار ٚ سبؾيؿبر حيبسی ٚ حؿبؼ ٘ؾبٔی ٚ غيط ٘ؾبٔی ٚ سّفبر ا٘ؿب٘ی ػٌّٛيطي ٕ٘ٛزٜ ٚ يب ٔيعاٖ ايٗ ذؿبضار 

.  ٚ سّفبر ضا ثٝ حسالُ ٕٔىٗ وبٞف زاز

 ا٘فؼبض ايؼبز ٚ زيٍط دطسبثٝ ٘ٛؿ ٞط يب ثٕت انبثز ثٝ ٔطثٛط ٔٛقىی، -ٞٛايی حٕالر اظ ٚاضزٜ نسٔبر ٚ ذؿبضار اظ ثركی

 نسٔبر ٚ ذؿبضار ٔٛاضز، اغّت ٚ ٌطزز ٔی حبزص ٚلٛؿ ِحؾٝ زض ٘يع اظ ٔٛضٛفبر دسافٙس غيطفبُٔ اؾز وٝ آٟ٘ب سٛؾظ

 غيطفبُٔ دسافٙس انَٛ ضفبيز اة ٚ ثبقس ٔی ثيكشط ٔطاست ثٝ اِٚيٝ ا٘فؼبض اظ ٘بقی اظذؿبضار حٕالر ايٗ ديبٔسٞبي ثٝ ٔطثٛط

 سبطيط يب ٚ ٕ٘ٛزٜ ػٌّٛيطي ثقسي نسٔبر ٚ ذؿبضار ثطٚظ اظ اِٚيٝ ذؿبضار وبٞف ضٕٗ سٛاٖ ٔی ٔطثٛعٝ ٞبي عطح اػطاي ٚ

.  زاز وبٞف ظيبزي ثؿيبض حس سب ضا آٟ٘ب

 ٔٛاضزي زض ٚ زاقشٝ سفبٚر فٔرشُ ٔٛاضز زض انَٛ ايٗ وبضثطز ِٚی ثٛزٜ طبثز سمطيجبً ٚ ؾبزٜ غيطفبُٔ، دسافٙس اِٚيٝ انَٛ

.  قٛ٘س ٔی ٔكىُ ٚ ديچيسٜ

 

(  Civil Defsnse)دفاع غير ًظاهي * 

  ِعِٝ،ظزفبؿ غيط٘ؾبٔی سمّيُ ذؿبضار ٔبِی ٚ نسٔبر ػب٘ی ٚاضزٜ ثطغيط ٘ؾبٔيبٖ زض ػًٙ يب زضاطط حٛازص عجيقی ٘ؾيطؾيُ، 

ؽبيف زفبؿ غيط٘ؾبٔی قبُٔ چٟبض فٙٛاٖ شيُ ثبقس، زضٔٙبثـ ذبضػی، ٚ ؾٛظي ٚ ذكىؿبِی ٔی فكبٖ، آسف عٛفبٖ، آسف

:  ثبقس ٔی

(  Mitigation)السأبر ديكٍيطا٘ٝ ٚ وبٞف زٞٙسٜ  -1

(  Preparation)آٔبزٜ ؾبظي ٚ أساز ضؾب٘ی  -2

(  Response)ٞكساض ٚ اذغبض  -3

 (Recovery)ثبظ ؾبظي ٔؼسز  -4

افٙس غيط فبُٔ ٘جٛزٜ ٚ ثيكشط زض ػٟز آٌبٞی ٔربعجيٗ زض اضائٝ سقطيف زفبؿ غيط ٘ؾبٔی زض ايٗ ٘ٛقشبض زض حٛظٜ دس: ٘ىشٝ  

ثبقس ظيطا ثٝ زِيُ فسْ قٙبذز ػبٔـ زض ثؿيبضي اظ وشت، ٔمبالر، ٚ يب  سٕيع ثيٗ دسافٙس غيطفبُٔ ٚ زفبؿ غيط ٘ؾبٔی ٔی

 . قٛز ٘ٛقشبضٞبي زاذّی ٔكبٞسٜ ٌطزيسٜ اؾز وٝ زٚ ٔفْٟٛ يبز قسٜ ثب ٕٞسيٍط اقشجبٜ ٌطفشٝ ٔی

 

(  Vital and Gravity Centers)حياتي ٍ هراكس ثقل هراكس *  

ثبقٙس وٝ زض نٛضر حّٕٝ ٚ ثٕجبضاٖ ٚ اٟ٘ساْ آٟ٘ب نسٔبر ػسي ثٝ ٘ؾبْ  ٔطاوع ٚ سبؾيؿبر حيبسی ٚ دط إٞيز وكٛض ٔی

.  زٞس اػشٕبفی، ؾيبؾی ٚ ٘ؾبٔی وكٛض ٚاضز قسٜ، آٟ٘ب ضا زض يه ٔربعطٜ ٚ ثحطاٖ ػسي لطاض ٔی

  

(  Vita Centers)هراكس حياتي * 

ٔطاوعي ٞؿشٙس وٝ زض نٛضر اٟ٘ساْ وُ يب لؿٕشی اظ آٟ٘ب، ٔٛػت ثطٚظ ثحطاٖ، آؾيت ٚ نسٔبر لبثُ سٛػٝ زض ٘ؾبْ ؾيبؾی، 

ٞسايز، وٙشطَ ٚ فطٔب٘سٞی، سِٛيسي ٚ الشهبزي، دكشيجب٘ی، اضسجبعی ٚ ٔٛانالسی، اػشٕبفی، زفبفی ثب ؾغح سبطيطٌصاضي زض 

.  ؾطاؾط وكٛض ٌطزز
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(  Critical Centers)ساس هراكس ح* 

سٛػٟی زض ٘ؾبْ  ٔطاوعي ٞؿشٙس وٝ زض نٛضر اٟ٘ساْ وُ يب لؿٕشی اظ آٟ٘ب، ٔٛػت ثطٚظ ثحطاٖ، آؾيت ٚ نسٔبر لبثُ

ؾيبؾی، ٞسايز، وٙشطَ ٚ فطٔب٘سٞی سِٛيسي ٚ الشهبزي، دكشيجب٘ی، اضسجبعی ٚ ٔٛانالسی، اػشٕبفی، زفبفی ثب ؾغح سبطيط 

.  ضززاي زض وكٛض ي ٌصاضي ٔٙغمٝ

(  Important Centers)هراكس هْن *  

ٔطاوعي ٞؿشٙس وٝ زض نٛضر اٟ٘ساْ وُ يب لؿٕشی اظ آٟ٘ب، ٔٛػت ثطٚظ آؾيت ٚ نسٔبر ٔحسٚز زض ٘ؾبْ ؾيبؾی، اػشٕبفی، 

.  زفبفی ثب ؾغح سبطيط ٌصاضي ٔحّی زض وكٛض ٌطزز

 ( comouflage )استتار *

 ٚ ٔٛططسطيٗ اظ اؾششبض. ثبقس ٔی اعطاف ٔحيظ ثب سؼٟيعار ٚ ارسبؾيؽ وطزٖ قىُ ٞٓ ٚ ضً٘ ٞٓ اؾششبض وّی ٔفْٟٛ

.  اؾز ز٘يب والؾيه اضسف زض غيطفبُٔ زفبفی ضٚقٟبي سطيٗ ٔشساَٚ

  ظٔيٙی زيس -2 ٞٛايی زيس -1 اؾز ٔس٘ؾط زقٕٗ عطف اظ زيس ٘ٛؿ زٚ اؾششبض ٔجحض زض

....   ٚ حطاضر ٚ ٔهبِح ٚ ؼػٗ ظٔيٗ، ثبفز، ؾبيٝ، ضً٘،: اظ فجبضسٙس اؾششبض اػطاي ثٝ ٔطثٛط فٛأُ

 

  اؾششبض ا٘ٛاؿ

٘ٛضي  اؾششبض -1

 حطاضسی اؾششبض  -2

  ضازاضي اؾششبض -3

 (وبشة فطأيٗ اضؾبَ يب دبضاظيز ايؼبز ٔظُ) ضازيٛيی اؾششبض -4

  ثهطي اؾششبض -5

  نٛسی اؾششبض  -6

  اِىشطٚ٘يىی ضس -7

 

 ( Concealmen) اختفا*

 زقٕٗ ٔؿشميٓ زيس زض سؼٟيعار ٚ سبؾيؿبر ٌطفشٗ لطاض اظ ا٘ـْ وٝ قٛز ٔی ٌفشٝ السأبسی وّيٝ ثٝ وبضي دٟٙبٖ يب اذشفب

 ٔكىُ يب ٚ ٕٔىٗ غيط اٚ ثطاي ضا ذبل ٞبي فقبِيز ا٘ؼبْ اظ آٌبٞی ٕٞچٙيٗ ٚ سؼٟيعار ٚ سبؾيؿبر سكريم يب ٚ ٌطزيسٜ

.  ؾبظز ٔی

: اظ فجبضسٙس اذشفب ٞبي ضٚـ

 ضٚيز ٚ سكريم لبثُ ؾِٟٛز ثٝ زقٕٗ سٛؾظ وٝ ٔحّی زض سبؾيؿبر احساص ٚ ظٔيٗ فٛاضو اظ ٔٙبؾت اؾشفبزٜ -اِف 

.  ٘جبقس

...   ٚ زضذشىبضي ثٙسي، ػسَٚ ثب سبؾيؿبر زازٖ ػّٜٛ ٟٔٓ غيط ٚ فبزي -ة

 وٝ ٘حٛي ثٝ. ٕ٘ٛز زٌطٌٖٛ وّی عٛض ثٝ ضا آٟ٘ب سٛاٖ ٕ٘ی فقبِيز ٘ٛؿ فّز ثٝ وٝ نٙقشی سبؾيؿبر ٔٙغمی ػساؾبظي -ع

.  ٍ٘صاضز ٞب فقبِيز ٘ٛؿ ثط ظيبز سبطيط

.  ٌطزز ٔٙقىؽ ٌطٚٞی ٞبي ضؾب٘ٝ زض ثبيس ذبل زِيُ ثٝ وٝ ٞبيی ٘مكٝ ضٚي اظ ٟٔٓ ٚ حؿبؼ ٚ حيبسی ٘مبط حصف -ز

  ٞب ػبزٜ ٚ اعطاف ٔحيظ ثب اضسجبط زض ذهٛل ثٝ سّٛيعيٖٛ زض حؿبؼ ٚ حيبسی سبؾيؿبر ذبضػی ٕ٘بي ٘سازٖ ٘كبٖ -ٞـ

 لطاض اؾشفبزٜ ٔٛضز ػغطافيبيی ٔٛلقيز زض ٚ ظٔب٘ی ٔحسٚزٜ ضز ٟٔٓ فقبِيشی ٚلٛؿ وٝ اي ٌٛ٘ٝ ثٝ ػطايس زض آٌٟی زضع فسْ -ٚ

.  ٌيطز



6 

 

 زض وبفی اؾشحىبْ ثحض آٟ٘ب وطزٖ دٟٙبٖ ثط فالٜٚ سطسيت ايٗ ثٝ وٝ ٞب وٜٛ زَ زض يب ٚ ظٔيٗ افٕبق زض سبؾيؿبر ايؼبز -ظ

.  وطز ٔغطح سٛاٖ ٔی ضا ٔٛقه ٚ ثٕت ضاوز، ثب ٔمبثّٝ

 سحٛالر ٚ سغييطار ٚ ا٘شؾبض ٚ قٛز ٔی ٔؿشمط اي ٘مغٝ زض طبثز نٛضر ثٝ نٙقشی سبؾيؿبر وٝ ػبيی آٖ اظ: ػبيی ػبثٝ -ح

 سٛاٖ ٔی ثبقس زاقشٝ ؾِٟٛز الظْ حس سب نٙبيـ اظ ٞبيی ٌٛ٘ٝ ٔؼسز ٘هت ٚ آٚضي ػٕـ چٙب٘چٝ. ضٚز ٕ٘ی آٟ٘ب اظ زفقی

 ٕ٘ٛز ا٘شربة آٖ زٔٛ٘شبغ ٚ ٔٛ٘شبغ لبثّيز ثب ؾجه ٞبي ؾبظٜ يب ٚ چبزض ٔب٘ٙس دصيط ا٘قغبف ٚ ؾجه ٘ٛؿ اظ ضا ٘يبظ ٔٛضز ٞبي وبِجس

.  ٕ٘ٛز ػب ػبثٝ ضا آٖ ٔحُ ٔرشّف ظٔب٘ی ٔطاحُ زض ٚ

 

(  COVER)پَضص * 

 وٝ ظٔب٘ی سب ٚ قسٜ ا٘ؼبْ ٔٛقىی ٞٛايی حّٕٝ احشٕبَ ٚ سٟسيس قسر ضفشٗ ثبال ثب وٝ اؾز ٔٛلشی الساْ يه دٛقف ايؼبز

 قسٜ ٘هت حؿٍط يب ذّجبٖ زيس اظ فقبِيز ٔطوع يب سؼٟيعار ٚ سبؾيؿبر َفٓ ايٗ ثب. يبثس ٔی ازأٝ زاضز ٚػٛز حّٕٝ احشٕبَ

 ِيعضي ٞبي ثٕت ػّٕٝ اظ قٛ٘سٜ ٞسايز ٞبي ثٕت ٚ ٔٛقه ٞسايز ٚ ٌيطي ٞسف ٚ ٌطزيسٜ دٟٙبٖ ٔٛقه ٚ ثٕت ؾط زض

 ثبِٗ ٚ ثبزوٙه وطزٖ ٞٛا ثب يب ٚ( غّيؼ) آة ثربض ، زٚز سٛؾظ سٛا٘س ٔی دٛقف. يبثس ٔی وبٞف آٟ٘ب زلز يب ٚ ٘كسٜ ٔيؿط

.  قٛز ايؼبز

:  دٛقف ا٘ٛاؿ

 ضا غيطٚالقی يب ٔؼبظي ٞبي فقبِيز ٚ قٛز ٔی ٌطفشٝ وبض ثٝ طبثز سبؾيؿبر ٔٛضز زض فٕسسبً وٝ اؾز السأبسی: أٙيشی دٛقف

.  وٙس ٔی سسافی زقٕٗ ثطاي

 ايٗ ػّٕٝ اظ وٝ. ٌطزز ٔی ٞسف سكريم اظ ٔب٘ـ فيعيىی نٛضر ثٝ ٔٛلشبً وٝ اؾز السأبسی انغالحبً: فيعيىی دٛقف

.  وطز اقبضٜ غّيؼ ثربض يب زٚز دطزٜ ايؼبز ثٝ سٛاٖ ٔی السأبر

( Deception)فريب*

اي وٝ ٔٛػت ٌٕطاٞی زقٕٗ زض ٘يُ ثٝ اعالفبر ٚ ٔحبؾجٝ ٚ ثطآٚضز نحيح اظ سٛاٖ  ٌطا٘ٝ وّيٝ السأبر عطاحی قسٜ حيّٝ

.  زف ٌيطي ثب قه ٚ سطزيس ٔٛاػٝ ٕ٘بيسوٕی ٚ ويفی عطف ٔمبثُ ٌطزيسٜ ٚ اٚ ضا زض سكريم ٞسف ٚ ٜ

.  ثبقس فطيت، ا٘حطاف شٞٗ زقٕٗ اظ اٞساف حميمی ٚ ٟٔٓ ثٝ ؾٕز اٞساف وبشة ٚ وٓ إٞيز ٔی

(  Separation and Dispersion )پراكٌدگيتفرقِ ٍ*  

 اظ غيط ٔحّی ثٝ آٟ٘ب ا٘شمبَ ٚ ٚؾبئُ ؾبيط ٚ ٔٛاز يسوی لغقبر سؼٟيعار، اظ ثركٟبيی يب ثركی ػساؾبظي سفطلٝ، اظ ٔٙؾٛض

 ٞب فقبِيز وبُٔ سٛلف ثبفض ٘جبيس أط ايٗ. اؾز احشٕبِی ٔٛقىی ٞٛايی حّٕٝ يه سبطيط اظ آٟ٘ب ٘ؼبر ٚ زائٕی اؾشمطاض ٔحُ

 . ٌطزز

 ضطثٝ ايطاز اظ ٘بقی ذؿبضر وبٞف زض وٝ ٌطزز ٔی ٔحؿٛة غيطفبُٔ دسافٙس ٟٔٓ ٔجبحض اظ يىی وبِجسي فٙبنط دطاوٙسٌی

 ثب ٚ حضٛض قٙبؾبيی اظ ديف ذٛز سٟبػٕی ٔطاحُ زض زقٕٗ وٝ نٛضسی زض فىؽ ثٝ ٚ اؾز ٔٛطط يبضثؽ زقٕٗ سرطيجی

 ٌطزز ٔی ٔٛػت سٟبػٓ ٔٛضز ٔؼٕٛفٝ حؿبؼ ٚ وبِجسي فٙبنط سٕطوع يبثس زؾز انبثز ٚ ضٚي ٘كب٘ٝ ٔطحّٝ ثٝ ثبظقٙبؾی

.  ثٍصاضز ػب ثٝ ضا سرطيت ثيكشطيٗ ٔشٕطوع، ٚ وٕشط حؼٓ ثب سٟبػٕی فّٕيبر

 ٞٛايی حّٕٝ ٔٛضز اؾز ٕٔىٗ وٝ وكٛض زض غيطٜ ٚ ثعضي ٘يطٌٚبٜ ٚؾيـ، ثٙسضي سبؾيؿبر نٙقشی، فؾيٓ ٞبي ٔؼشٕـ ػبزاي

.  ٘يؿز نالح ثٝ ٌيطز لطاض زقٕٗ

 ٘مبط ثٝ آٟ٘ب سسضيؼی ا٘شمبَ ػٟز ٞبيی عطح أىبٖ نٛضر زض ٚ ٌطفشٝ نٛضر ٔغبِقبر اؾز الظْ ٔٛػٛز ٔطاوع ٔٛضز زض

.  ٌطز٘س ٔؿشمط ػسيس ٞبي ٔحُ زض دطاوٙسٌی انَٛ ضفبيز ثب سب قٛز سٟيٝ وكٛض ٔرشّف

ٞبي ذٛزي، ثٝ ٔٙؾٛض سمّيُ آؾيت  ثبظ ٚ درف ٕ٘ٛزٖ ٚ سٕطوع ظزايی ٘يطٚٞب، سؼٟيعار، سبؾيؿبر يب فقبِيز  ٌؿشطـ

.  اي اظ آٟ٘ب ٞسف ٚاحسي ضا ثطاي زقٕٗ سكىيُ ٘سٞٙس دصيطي آٟ٘ب زض ٔمبثُ فّٕيبر زقٕٗ ثٝ عٛضي وٝ ٔؼٕٛفٝ
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(  Separation and Movement)تفرقِ ٍ جابجايي * 

ٞبي ذٛزي اظ ٔحُ اؾشمطاض انّی ثٝ ٔحّی زيٍط ثٝ ٔٙؾٛض سمّيُ آؾيت  ػساؾبظي، ٌؿشطـ افطاز، سؼٟيعار ٚ فقبِيز

قٕٗ ٞبي ز ٞبي زٚضسط اظ ثطز ؾالح ٞبي ٔؿبفطسی ثٝ فطٚزٌبٜ ا٘شمبَ ٞٛاديٕب: ثبقس، ٔب٘ٙس دصيطي، وبٞف ذؿبضار ٚ سّفبر ٔی

ٚ يب ا٘شمبَ سؼٟيعار حؿبؼ لبثُ حُٕ اظ ٔحُ انّی ثٝ ٔحُ ٔٛلز وٝ ثٝ فّز فسْ قٙبؾبيی ٚ حؿبؾيز ٔىب٘ی، زاضاي 

.  ثبقس أٙيز ٚ حفبؽز ثيكشطي ٔی

  

  CC&Dاستتار، اختفاء ٍ هاكت فريبٌدُ *

، سغييط قىُ، قجيٝ ؾبظي، ايؼبز ٞبيی ثطاي دٟٙبٖ ٕ٘ٛزٖ، ٍٕٖٞٛ ؾبظي اؾشفبزٜ ٚ ثٟطٜ ثطزاضي اظ السأبر سؼٟيعار ٚ ضٚـ

عقٕٝ فطيجٙسٜ ٚ حصف قىُ ٔٙؾٓ ٞٙسؾی اٞساف زض ػٟز ٕٔب٘قز اظ وكف ٚ قٙبؾبئی ٘يطٚٞب، سؼٟيعار، سبؾيؿبر ٚ 

.  ٞبي آقىبض ؾبظ ٚ حؿبؾٝ زقٕٗ ٞبي ذٛزي سٛؾظ ؾبٔب٘ٝ فقبِيز

  

(  Fortification)هقاٍم سازي ٍ استحكاهات * 

ٔمبثُ انبثز ٔؿشميٓ ثٕت، ضاوز، ٔٛقه، ٌِّٛٝ سٛدرب٘ٝ، ذٕذبضٜ ٚ يب سطوف آٟ٘ب ٔمبٚٔز ايؼبز ٞط ٌٛ٘ٝ حفبؽشی وٝ زض 

ٕ٘ٛزٜ ٚ ٔب٘ـ نسٔٝ ضؾيسٖ ثٝ ٘فطار، سؼٟيعار يب سبؾيؿبر ٌطزيسٜ ٚ اططار سطوف ٚ ٔٛع ا٘فؼبض ضا ثٝ عٛض ٘ؿجی ذٙظی 

ٞبي ٔٛلشی، زاَ ثشٙی،  حىبٔبر نحطايی ٚ ؾبظٜؾبظي سبؾيؿبر، ايؼبز اؾز ٞبي أٗ ٚ ٔمبْٚ دٙبٍٞبٜ، ػبٖ دٙبٜ، ؾبظٜ. ٕ٘بيس

 .قٛ٘س ػعء اؾشحىبٔبر ٔحؿٛة ٔی... ضيع، ثكىٝ قٗ ٚ يب اؾشٛا٘ٝ ثشٙی ٚ ويؿٝ قٗ، ذبن

 

:  قٛ٘س ٔی ثٙسي عجمٝ ظيط قىُ ثٝ اؾشحىبٔبر  

  ذبوطيع -1

 ايؼبز ثب ثبقٙس ٌطفشٝ ضاضق ٔقِٕٛی ٔهبِح ٔمبٚٔز ثب ٚ ؾبذشٕب٘ی زضٖٚ يب ٚ قسٜ چيسٜ ثبظ فضبي زض سؼٟيعار چٙب٘چٝ

 زض ٚ ٌطزيسٜ سؼٟيعار ٚ سبؾيؿبر ثٝ ٔٛقه ٚ ثٕت ٔؿشميٓ انبثز ٔب٘ـ ٔٛاضزي زض سٛاٖ ٔی ٔٙبؾت لغط ٚ اضسفبؿ ثب ذبوطيع

.  وطز ؾس ضا سبؾيؿبر عطف ثٝ ا٘فؼبض ٔٛع ٚ سطوف ٔؿيط ٔٛاضز اوظط

  قٗ ويؿٝ -2

 زض ٔبؾٝ ٚ قٗ اظ دط ٞبي ٌٛ٘ی چيسٖ ثب. ثبقس ٘ساقشٝ ٚػٛز اؾتٔٗ قيت ثب ذبوطيع ايؼبز ثطاي الظْ فضبي وٝ نٛضسی زض

.  يبفز زؾز سبؾيؿبر حفؼ ثطاي ٘ؾط ٔٛضز ٘شبيغ ثٝ سٛاٖ ٔی ٞٓ ضٚي ٚ ضزيف چٙسيٗ

: ٔظُ) وطز اؾشفبزٜ ٘يع ٔحبفؾشی دٛقف فٙٛاٖ ثٝ قٗ ويؿٝ اظ سٛاٖ ٔی سؼٟيعار ٚ سبؾيؿبر وطزٖ ٔحهٛض ثط فالٜٚ

....(  فٖز ا٘شمبَ ظٔيٙی ٞبي ِِٛٝ

  ثشٙی اؾشٛا٘ٝ يب ٚ قٗ قجىٝ ثشٙی، زاَ -3

.  ثبقس ٔحشُٕ سٟسيس سساْٚ وٝ قٛز ٔی سٛنيٝ ظٔب٘ی ٚؾبئُ ايٗ اظ اؾشفبزٜ

  وكی زيٛاض -4

. قٛز ٔحبؾجٝ ثبيس ضفشٝ وبض ثٝ ٔهبِح ٔمبٚٔز ثٝ سٛػٝ ثب آٖ اضسفبؿ ٚ لغط ٚ زاقشٝ وبضقٙبؾی ثطضؾی ثٝ احشيبع زيٛاض ايؼبز

. ثبقس يْ ؾبذشٝ ديف ٞبي ثّٛن اظ اؾشفبزٜ يب ٚ ٔؿّح ثبؾيٕبٖ ٞبيی ثّٛن ايؼبز چيٙی، ؾًٙ چيٙی، آػط ُٔقب زيٛاضوكی

.  ٌيطز نٛضر ٞٓ وٙبض ٚ ٔؼعا لغقبر زض اؾز ثٟشط وكی زيٛاض
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  سازي هقاٍم ٍ اهي ّاي سازُ ايجاد*

 ٔمبْٚ ٔٛقه ٚ ثٕت ٔؿشميٓ انبثز ٔمبثُ زض وّی عٛض ثٝ وٝ اي ٌٛ٘ٝ ثٝ حؿبؼ ٚ حيبسی سبؾيؿبر احساص ٚ عطاحی

 چٙيٗ ثب سبؾيؿبر ٚ ايؼبز ٞعيٙٝ ظيطا. ثبقس ٕ٘ی ٘يع نالح ٚ نطفٝ ثٝ ٚ ٘جٛزٜ فّٕی انٛالً ٔٛاضز اظ ذيّی زض ثبقٙس

.  ثبقس ٔطثٛعٝ سؼٟيعار وُ اظ ديف ٔطاست ثٝ اؾز ٕٔىٗ ٔكرهبسی

 وبض اظ ٔٛػت ٔٛقه ثٕت احشٕبِی انبثز وٝ رسؼٟيعا ٚ سبؾيؿبر ٔؿشمُ اػعا وٝ اؾز ايٗ ثط انالح ٔٛاضز اوظط زض

 ٔٛع ٔمبثُ زض سٟٙب آٚضز ٕ٘ی ثبض ثٝ ظيبزي ػب٘جی ذؿبضر أب ٌطزيسٜ ٔؼٕٛفٝ اظ ثركی فقبِيز سٛلف ٚ سؼٟيعار افشبزٖ

 وُ افشبزٖ وبض اظ ٔٛػت آٟ٘ب زيسٖ نسٔٝ وٝ ٔؼٕٛفٝ اظ ثركٟبيی ِٚی قٛ٘س ٔحبفؾز ٔٛقه ثٕت سطوف ٚ ا٘فؼبض

.  قٛ٘س ؾبذشٝ ثٕت انبثز وبفی ٔمبٚٔز ثب ٌطزز ٔی فقبِيز ا٘ؼبْ زض ٘ؿجی يب وبُٔ ٚلفٝ ٚ ؾيؿشٓ

 انبثز ٔمبثُ زض وبفی ٔمبٚٔز فبلس زاض٘س لطاض زقٕٗ ٞبي ٞسف فٟطؾز زض احشٕبالً وٝ حؿبؼ ٚ حيبسی سبؾيؿبر چٙب٘چٝ

 سحُٕ ٘شٛا٘س ضا يؿبرسبؼ ٘عزيىی زض ٔٛقه ثٕت انبثز، اظ ٘بقی ا٘فؼبض ٔٛع يب ٚ ثٛزٜ ٔٛقه ثٕت، ٔؿشميٓ

.  ضؾب٘يس ٔغّٛة حس ثٝ احشٕبالً ٚ زازٜ افعايف ضا آٟ٘ب ثٙبي ٔمبٚٔز ٟٔٙسؾی، ذبل ٞبي عطح اػطاي ثب سٛاٖ ٔی.ٕ٘بيٙس

  ّا دسترسي* 

 ذغٛط. اؾز عطح لبثُ ٔرشّف ٞبي ٔميبؼ ٚ ا٘ٛاؿ زض ٚ اؾز اضسجبعی ٚ فجٛضي فضبٞبي ٚ ٞب ضاٜ ٔقٙی ثٝ ٞب زؾشطؾی

 حصف يب ٚ سطزز زض اذشالَ ثٝ ٔٙؼط سٟسيسار ذهٛنيبر وٝ ثبقس ضٛاثغی سبثـ ثبيس ثيطٚ٘ی ٔحيظ ثٝ ضـٔٛ يه اضسجبعی

.  قٛز سطزز

  هَاًغ*

:  اظ فجبضسٙس ٔٛا٘ـ ا٘ٛاؿ. زاضز ٘بْ ٔٛا٘ـ ٕ٘بيس ٔكىُ ٘ؾط ٔٛضز ٔحسٚزٜ زض ضا زقٕٗ حضٛض ٘فٛش وٝ فٛأّی وّيٝ

 ثطذٛضزاض ثيكشطي ايٕٙی اظ ثبقس ثيكشط سٟبػٓ ٚ سٟسيس ٔجسا اظ ؾٛغٜ نّٝفب چٙس ٞط وٝ اؾز آٖ وّی انُ يه: فبنّٝ -اِف

 ضيعي ثط٘بٔٝ ٔؿشّعْ ظٔيٙی، ٚ ٞٛايی  ٔٛقىی، اظ افٓ سٟبػٕی قی ٘ٛؿ ٞط وبضٌيطي ثٝ ثب فبنّٝ وطزٖ عی ظيطا اؾز،

.  اؾز يكشطة ذغطدصيطي حبَ فيٗ زض ٚ سط ٌعاف ٞعيٙٝ ٚ وبضآٔسسط سىِٙٛٛغي ٚ ؾالح وبضٌيطي ثٝ ٚ سط زليك

  سٛدٌٛطافی -ة

 ايٗ ذٛز ثط فالٜٚ ٘ؾط ٔٛضز ٘مبط ٔؿيط زض ٘بٕٞٛاضي ٚػٛز نٛضر زض ثبقس ٔی ظٔيٗ ٞبي ثّٙسي ٚ دؿشی ٔقٙی ثٝ

 وبضٌيطي ثٝ ػٟز ضا أىب٘بسی حبَ فيٗ زض قٛ٘س ٔی ظٔيٙی ٘يطٚي ذهٛل ثٝ ٟٔبػٓ حطوز زقٛاضي ثبفض ٞب ٘بٕٞٛاضي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . ٕ٘بيس ٔی فطاٞٓ سسافقی

  ٞب ظيؿشٍبٜ -ع

 ديچيسٌی ٚ ٔشٙٛؿ اؾشحىبٔبر زِيُ ثبقس زاقشٝ ٚػٛز ا٘ؿب٘ی ٘يطٚي سؼٕـ ٚ ٔقٕبضي وبِجس اظ اي سٛزٜ وٝ ٔٙغمٝ ٞط زض

 احشيبط ٘ٛفی ٕٞٛاضٜ احشٕبِی ٞبي ٔمبٚٔز ٔىب٘يعْ ٚ ٔيعاٖ اظ زقٕٗ زليك قٙبذز فسْ عطفی اظ ٚ أىب٘بر ؾبيط ٚ وبِجسي

.  ثبقس ٔی ديكٍيطا٘ٝ ٞبي لبثّيز ٚػٛز ٔظبثٝ ثٝ ذٛز أط ايٗ ٚ زاقز ٚػٛز سطزيس ٚ

  ؾغحی آثٟبي -ز

 ٔب٘ٙس غطلبثی وكز ظيط ؾغٛح ٞبي ثطوٝ ٚ ٞب سبالة ٔهٙٛفی، عجيقی، ٞبي حٛضچٝ ٚ ٞب زضيبچٝ ٞب، وب٘بَ ضٚزٞب، ٟ٘طٞب، قبُٔ

.  زاض٘س ظٔيٙی سهطف ٞبي ٞؼٕٝ ٔمبثُ زض ضا ثٛزٜ ٔب٘ـ اؾشقساز وٝ ثبقس ٔی ٘يكىط ٚ ثط٘غ

  ٞب ضُٔ -ٜ

  خطر اػالم ٍ رديابي ّاي سيستن *

 ٔحيظ ٕ٘ٛزٖ آٔبزٜ ٔٙؾٛض ثٝ ؾبظٔب٘ی زضٖٚ السأبر دٛقكی دطزٜ ايؼبز ٘ؾيط ٞٛايی ٚ غيطفبُٔ دسافٙس السأبر اظ ثركی

.  ٌيطز ٔی نٛضر ٔٛقىی ٞٛايی حٕالر ٚلٛؿ اظ لجُ ا٘سوی غيطٜ ٚ ٞب دٙبٍٞبٜ ٚ دٙبٜ ػبٖ اظ اؾشفبزٜ فقبِيز سطن ػٟز

.  ٌطز٘س ٔغّـ حٕالر ايٗ ٚلٛؿ اظ ٘حٛي ثٝ ظٔبٖ زض ثبيس افطاز وّيٝ ثٙبثطايٗ ٚ
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 ٘فط يه ٌٕبضزٖ ٚ ذغط افالْ ٔطوع يه سكىيُ ثب حؿبؼ ٚ حيبسی ٘مبط زض ذغط افالْ ؾيؿشٓ ثطلطاضي الساْ ٟٕٔشطيٗ

.  ثبقس ٔی غيطٜ ٚ ذغط ٚ آغيط ثّٙسٌٛ، اظ اؾشفبزٜ ٚ ظٔبٖ ٞط زض ٔؿئَٛ

  سازي فرٌّگ ٍ آهَزش *

 ؾٟٕی غيطفبُٔ دسافٙسي ٞبي عطح اػطاي ٜسٟی ؾيبؾشٍصاضي زض ٘حٛي ثٝ وٝ افطازي وّيٝ ٚ ٌيط٘سٌبٖ سهٕيٓ ٔؿئِٛيٗ

 ٔرشّف، آٔٛظقی ٞبي زٚضٜ سكىيُ ثب آٔٛظـ اضائٝ. ٌطز٘س ثطذٛضزاض الظْ ٞبي ٔٛظـ آ اظ ٘يبظ ثب ٔشٙبؾت اؾز الظْ. ثبقٙس ٔی

.  ثبقس ٔی ٔيؿط غيط٘ؾبٔی ٚ ٘ؾبٔی آٔٛظـ ٔطاوع زض

  پٌاُ جاى ٍ ّا ّگاُاپي*

 يب ٚ ٔقِٕٛی ٞبي ؾبذشٕبٖ ثٝ ٘ؿجز ٔٛقىی-ٞٛايی حٕالر اططار ٔمبثُ زض وٝ ٌطزز ٔی اعالق ٔىب٘ی ثٝ ٞبي دٙبٍٞبٜ

.  ثبقس ثطذٛضزاض ثيكشطي أٙيز اظ ثبظ فضبي

 ٔٛضز اؾشحىبْ ثب ٚ سبؾيؿبر اظ ٔٙبؾت فبنّٝ زض اؾز ثٟشط ٚ ثبقس افطاز سؼٕـ ٞبي ٔحُ ٘عزيىی زض اؾز ثٟشط ٞب دٙبٍٞبٜ

.  ٌطزز اسربش ا٘فؼبض ٔٛع يب ٚ ٔٛقه ٔتة ٔؿشميٓ انبثز ٔمبثُ زض ٔمبٚٔز ػٟز ٘ؾط

 ٞبي وٕه ٚؾبئُ اضغطاضي، ثطق ٚ ضٚقٙبيی ؾيؿشٓ ٔهٙٛفی، يب ٚ عجيقی سٟٛيٝ ؾيؿشٓ ٞٛاوف، ثٝ ٔؼٟع ثبيس ٞب دٙبٍٞبٜ

.  ثبقٙس دٙبٍٞبٜ ٔحٛعٝ اظ ذبضع ثٝ ٔشقسز ذطٚػی ٚ ٚضٚز ٞبي ضاٜ ٚ آٚاض ظزٖ وٙبض ٚؾبئُ غصا، ٚ اِٚيٝ،آة

:  دٙبٜ ػبٖ

 ضفشٝ وبض ثٝ ٚؾبئُ ٚ سؼٟيعار ٚ ٘جٛزٜ سطوف ٚ ا٘فؼبض ٔٛع ٔمبثُ زض وبفی ٔمبٚٔز زاضاي فقبِيز ٔحُ ؾبذشٕبٖ ٜچٙب٘چ

 ٔحُ ثٝ ثبيس آغيط نساي قٙيسٖ ثب ٞؿشٙس حّٕٝ ٞسف ذٛز سبؾيؿبر وٝ ٔٛاضزي زض ٚ ثبقٙس آفطيٗ ذغط ذٛز سبؾيؿبر زض

.  ضفز سط أٗ

 ضفشٗ ثب ثشٛا٘ٙس افطاز وٝ ثبقس ذبوی حشی يب آػطي زيٛاضٜ ثب ٔقِٕٛی ؾٍٙط ٜ،ؾطدٛقيس ثشٙی ؾٍٙط يه سٛاٖ ٔی دٙبٜ ػبٖ

. ٍ٘يطز لطاض سطوف انبثز ٔقطو زض ؾٍٙط ضٚي يب ذٛز دبٞبي ضٚي ٘كؿشٗ ٚ آٖ زضٖٚ

  (Early warning)اػالم خبر *  

.  آٌبٞی ٚ ٞكساض ثٝ ٘يطٚٞبي ذٛزي ٔجٙی ثط ٘عزيه ثٛزٖ فّٕيبر سقطضی زقٕٗ

.  سط اظآغبظ ٔربنٕبر افالْ ٌطزز ثبقس ٕٔىٗ اؾز چٙس ؾبفز، چٙسضٚظ ٚيب ظٔب٘ی عٛال٘ی ثطاي آٔبزٜ قسٖ ٔی ايٗ ٞكساض وٝ

 .ثبقس ثب٘ی ثهطي، آغيط، ثّٙسٌٛ، ديبٟٔب ٚ آٌبٞی ٞبي ٞكساض زٞٙس ٔی ٞب ٚ ٚؾبيُ افالْ ذجط قبُٔ ضازاض، زيسٜ زؾشٍبٜ

(  Site selection)هكاى يابي *   

ثبقس سب آ٘ؼب وٝ ٕٔىٗ اؾز ثبيس اظ ايؼبز  اؾی ٚ فٕسٜ دسافٙس غيط فبُٔ، ا٘شربة ٔىبٖ ٔٙبؾت ٔیيىی اظ السأبر اؼ

ظيطا سبؾيؿبر احساص قسٜ زض چٙيٗ . ٞبي ٔؿغح يب ٘ؿجشب ٕٞٛاض اػشٙبة وطز سبؾيؿبر حيبسی ٚ حؿبؼ زض زقز

.  سٛاٖ اظ زيس زقٕٗ ٔرفی ٍ٘بٞساقز ٞبيی ضا ٕ٘ی ٔحُ

ٞب ٚ ٘عزيىی ٔطظٞب ٔٛػت  ٞبي انّی، وٙبض ؾٛاحُ زضيب، ضٚزذب٘ٝ ٞب، ػبزٜ اؼ زض وٙبض ثعضٌطاٜايؼبز سبؾيؿبر حيبسی ٚ حؽ

 .ٌطزز ؾِٟٛز قٙبؾبيی ٚ ٞسف يبثی آؾبٖ آٟ٘ب سٛؾظ زقٕٗ ٔی

:  ثبقس ثبيؿز زض ٔىبٖ يبثی ثٝ آٖ سٛػٝ ذبل ٔجصَٚ ٌطزز ثٝ قطح شيُ ٔی سٛضيح ايٙىٝ ؾٝ ٔٛضٛؿ فٕسٜ وٝ ٔی 

(  Mission)ٔبٔٛضيز  -1

.  أىبٖ اػطاي ٔبٔٛضيز زض ٔىبٖ سقييٗ قسٜ ٔٛػٛز ثبقس

(  Dispersion)دطاوٙسٌی  -2

.  ٚؾقز ٔىبٖ ا٘شربثی ثٝ نٛضسی ثبقس وٝ أىبٖ دطاوٙسٌی ٔٙبؾت سبؾيؿبر ٚ سؼٟيعار ضا فطاٞٓ ٕ٘بيس

(  Terrain Pattern)قىُ فٛاضو ٚ ٔحيظ  -3
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اؾيؿبر ٚ اؾشمطاض سؼٟيعار سب آ٘ؼب وٝ ٕٔىٗ اؾز ثبفض ثٟٓ ذٛضزٌی اي ثبيس ثبقس وٝ احساص ر ٔىبٖ ا٘شربثی ثٝ ٌٛ٘ٝ

.  حفؼ قٛز( ضٚؾشبيی، وٛيطي، وٛٞؿشب٘ی، ػٍّٙی، قٟطي)قىُ عجيقی ظٔيٗ ٍ٘طزيسٜ، ضٕٙب ٕٞطٍ٘ی ثب فٛاضو ٔحيغی 

(  اي ّستِ هيكرٍبي، ضيويايي،) ٍيژُ حوالت هقابل در پدافٌد*

.  زاضز وبضثطز سبؾيؿبسی ٞبي ٔحيظ زض وٕشط ٚ اؾز ضايغ ً٘ع ٔحيظ زض قيٕيبيی ٞبي ؾالح اظ اؾشفبزٜ

 حّٕٝ ثب ظٔبٖ ٞٓ يب لجُ اؾز ٕٔىٗ ذغط افالْ ايٗ ٚ ثٛزٜ ٔشفبٚر ٔقٕٛالً ٞٛايی حٕالر يب قيٕيبيی حّٕٝ ذغط افالْ

.  اؾز ٟٔٓ ثؿيبض قطايظ ايٗ زض ٔبؾه اظ اؾشفبزٜ. دصيطز نٛضر

 ؾٍٙط، يه زاذُ ضفشٗ ثب اي ٞؿشٝ اِٛلٛؿ لطيت ا٘فؼبض اظ اعالؿ نٛضر زض ٘ٙسثسا افطاز چٙب٘چٝ: اي ٞؿشٝ حٕالر ٔٛضز زض

 ٔمبثُ زض لغقبً. ثٕب٘ٙس ٔهٖٛ اسٕی ضيعـ اظ ٘بقی آطبض اظ ظيبزي حس سب سٛا٘ٙس ٔی ذٛز ؾط ضٚي ٔطعٛة دشٛي يه وكيسٖ

.  وٙس ٔی ايفب ضا ٔٛططي ٘مف ظٔيٙٝ ايٗ زض آٔٛظـ  قس، ٘رٛاٞٙس سؿّيٓ وبُٔ عٛض ثٝ اي ٞؿشٝ حّٕٝ يه

  دفاػي آهايص *

 ثٝ ٚ ٌيطز ٔی نٛضر زفبفی ٚ اؾشطاسػيه اٞساف ثٝ ٘يُ ثطاي سبؾيؿبر ٚ فضبٞب ٔٙبؾت چيٙف ٚ ؾبظٔب٘سٞی قبُٔ وٝ

.  زاضز ٘يبظ اي ٌؿشطزٜ ٔغبِقبر

  ضٌاسي سالح *

 يه ٞط ضؾب٘ی آؾيت ٔيعاٖ اٚر،ٔشف ٞبي ؾالح ٞبي سٛا٘بيی ضٚي ثط ٔغبِقٝ دسافٙسي، ٚ زفبفی أٛض زض ٟٔٓ ٔغبِقبر اظ يىی

.  ثبقس ٔی آٟ٘ب ثب ٔمبثّٝ ٞبي ضٚـ ٚ ثٙسي زؾشٝ

  تْديدات* 

(  لٛا وُ ٔقؾٓ فطٔب٘سٜ) ثٍيطيس ػسي وبٔالً ضا( آٔطيىب) زقٕٗ سٟسيس

...  ٚ ظٔيٙی ٔٛقىی، ٞٛايی، حٕالر اظ ٘بقی ذؿبضار سمّيُ ٚ سٟسيسار ثب ٔمبثّٝ ػٟز زض غيطفبُٔ دسافٙس وبضٌيطي ثٝ

 ٘ؾبٔی، دصيط آؾيت  ٚ حيبسی ٔطاوع سٕبٔی سمطيجبً آٖ ٌؿشطٜ ٚ ٚؾقز وٝ اؾز اؾبؾی ٚ ثٙيبزي ٔٛضٛفی ٟٔبػٓ، ٚضوف

 ٌيطي چكٓ ٘حٛ ثٝ ػًٙ زض ديطٚظي ٚ الشهبزي ٚ ؾيبؾی اؾشمالَ ّٔی، أٙيز حفؼ ٚ ثطٌطفشٝ زض ضا وكٛض...  ٚ الشهبزي

.  اؾز أٛض ضاؼ زض

 سٟبػٓ ٔٛضز أىبٖ وٝ اي ػبٔقٝ ؾبذشبض زضٖٚ زض ضا زفبؿ «غٖ» وٝ اؾز آٖ ز٘جبَ ٜة ٚالـ زض غيطفبُٔ دسافٙس ٔسيطيز

.  زٞس لطاض زاضز ٚػٛز آٖ قسٖ

 ثطاي ٔٙبؾت حُ ضاٜ ثٝ سٛاٖ ٕ٘ی ذؿبضر ايطاز ٞبي ضٚـ ٚ زقٕٗ سٟبػٓ ٘حٜٛ اظ قٙبذشی ٘ٛؿ ٞيچ ثسٖٚ ٘يع عطفی اظ

.  اؾز( زقٕٗ سٟبػٓ ٜ٘حٛ) قٙبؾی زقٕٗ اَٚ لسْ ِصا. ا٘سيكيس آٖ اظ ديكٍيطي

 ثٝ ّٔعْ الػطْ اؾز، ٔمبثُ عطف ثٝ ذؿبضر آٚضزٖ ٚاضز اَٚ ّٚٞٝ زض وٝ ذٛز سٟبػٓ ٞسف ثٝ ضؾيسٖ ثطاي ٟٔبػٕی ٞط

.  ثبقس ٔی ٔشفبٚر ٔبٞيشی زاضاي...(  ٚ زضيبيی ٞٛايی، ظٔيٙی،) سٟبػٓ ٘ٛؿ ثٝ ثؿشٝ ٔطاحُ، آٖ زض وٝ اؾز ٔطاحّی عی

   :ػّٕٝ اظ وٙس ٔی ز٘جبَ ضا ٞبيی ضٚـ ٚ ٔطاحُ ؾطي يه ذٛزـ سٟبػٓ ا٘ؼبْ ثطاي ٘يع ٟٔبػٓ

  قٙبؾبيی -1

  حضٛض -2

  ضٚي ٘كب٘ٝ -3

  ذؿبضر ايطاز -4

  فطاض -5

 ضؾب٘سٖ حسالُ ثٝ ٕٞبٖ وٝ زفبؿ ٞسف ثٝ ثشٛاٖ سب ثبقس ٔی فٛق ٔطاحُ اظ يه ٞط زض ذُّ ايؼبز ٔب ٚؽيفٝ اؾز ٔؿّٓ آ٘چٝ

.  ضؾيس اؾز ذٛزي سؼٟيعار ٚ ؾيؿبرسب ٚ ٘يطٚٞبي ثٝ زقٕٗ ذؿبضر ٔيعاٖ
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 اظ ثبفض ذٛز ثٝ ذٛز ثبقس ثبالسط يب ٚ ثطؾس وبضآٔسي اظ حسي ثٝ غيطفبُٔ زفبؿ ّٔعٚٔبر ثب ٕٞطاٜ فبُٔ زفبؿ سٕٟيسار ٌبٜ ٞط

 ثٝ زؾشيبثی زض ضا زقٕٗ سٟبػٓ، قسٖ حبزص نٛضر زض يب ٚ قس ذٛاٞس سٟبػٓ زض ٘بأيسي ٚ زقٕٗ عٕـ ضفشٗ ثيٗ

. ٕ٘ٛز ذٛاٞس ضٚثطٚ ػسي َٔكه ثب اٞسافف

 ثٝ ٞب حىٛٔز ؾبيط وٝ چطا اؾز ٘بثٛزي ثٝ ٔحىْٛ ٘يب٘سيكس ٞب فطنز ٚ سٟسيسار زفبفی، ٘ؾبٔی، ٔؿبئُ ثٝ وٝ وكٛضي ٞط

 اظ عجيقی ٔٙبثـ ػغطافيبيی اؾشطاسػيه ٔٛلقيز زض لطاضٌيطي ِحبػ ثٝ وكٛضٔبٖ ثطاي ٔؿئّٝ ايٗ. ا٘سيكيس ذٛاٞٙس اٚ ػبي

.  اؾز زاضثطذٛض ثيكشطي إٞيز

 

    پدافٌد غيرػاهل در ػاضَرا

   ٖٟٔٙسؾی ٔحيظ ثحطا

ٚ يبضا٘ف زض وطثال زاضاي اثقبز ٚ اضظـ ٞبي ٔشٙٛفی اؾز وٝ ثب ثطضؾی ( ؿ)نحٙٝ ٞبي زفبؿ ٔؾّٛٔب٘ٝ حضطر أبْ حؿيٗ

.  ٌكٛزٜ ٔی قٛز( ؿ)ٞط يه اظ ايٗ اضظـ ٞب ثبة ػسيسي اظ ٔقطفز ٘ؿجز ثٝ آٖ ثعضٌٛاض ٚ انٛالً ضفشبض فٕيك ائٕٝ اعٟبض

ديبْ ٞبي ٔقٙٛي ٚ فؾٕز ٚ قىٜٛ ايظبض ايٗ نحٙٝ ٕٞچٖٛ ذٛضقيسي اؾز وٝ ػّٜٛ ؾشبضٌبٖ زضذكبٖ حطوز ٞبي 

زض حبِيىٝ ٞط يه اظ ايٗ ضفشبضٞبي ضٕٙی، ذٛز ذٛضقيسي سبثبٖ ٚ اٍِٛيی . ػب٘جی ضا اظ ٍ٘بٜ ؽبٞطي اِٚيٝ ٔی دٛقب٘س

.  اضظقٕٙس زض عَٛ سبضيد ٔحؿٛة ٔی قٛ٘س

ٔسيطيز ثحطاٖ اثقبز . ِٝ ايٗ اضظـ ٞب قيٜٛ ٔسيطيز ثحطاٖ ٘ؾبٔیِ سحٕيُ قسٜ ثط اثبفجساهلل اِحؿيٗ ٚ يبضاٖ اٚؾزاظ ػٓ

ٌؿشطزٜ اي ضا قبُٔ ٔی قٛز وٝ ثقس ٘ؾبٔی ٚ زفبفی سٟٙب ٌٛقٝ اي اظ ايٗ اثقبز اؾز ٚ ثركی اظ قيٜٛ ٞبي ٘ؾبٔی آٖ 

.  ا دسافٙس غيطفبُٔ اؾزثعضٌٛاض ٔؼٕٛفٝ اي اظ سٕٟيسار ٟٔٙسؾی ٔحيظ ثحطاٖ ي

آٖ حضطر لجُ اظ ٘جطز فبقٛضا ٔطاحّی ضا عی وطز٘س وٝ ذالنٝ اـ قفبف ؾبظي حك ٚ ثبعُ ٚ زض فيٗ حبَ ٕٞطاٜ ثب سفىط 

ثسيٗ سطسيت ٞٙط ثٟطٜ ٌيطي نحيح اظ حسالُ أىب٘بر زض ٔمبثُ زقٕٙی وٝ اظ . ٚ سقٕك اثشىبض فُٕ اظ ؾٛي ػجٟٝ حك ثٛز

.  ز ثٛز طجز قسحساوظط أىب٘بر ثٟطٜ ٔٗ

ٔسيطيز شوبٚسٕٙسا٘ٝ فجٛض اظ ثحطا٘ی ثعضي ٚ سحُٕ قىؿشی ٔمغقی ٚ ؽبٞطي ٚ ضؾيسٖ ثٝ اٍِٛيی اظ ديطٚظي دبيساض ٚ 

.  ٚ يبضا٘ف ثٝ يبزٌبض ٔب٘س( ؿ)غطٚضآفطيٗ زض عَٛ سبضيد سٛؾظ ؾيساِكٟسا

ض٘ؾبٔی ٚ ثٝ زٚض اظ ٞطٌٛ٘ٝ ٔمبثّٝ ػٍٙی ٚ ٘ؾبٔی انٛالً ضفشبض ؾبالض قٟيساٖ ٚ سٕبٔی ٕٞطاٞبٖ اٚ سب لجُ اظ سبؾٛفب وبٔالً غی

ثٛز ثٝ عٛضي وٝ حضٛض ظ٘بٖ ٚ وٛزوبٖ چٙيٗ حىبيز ٔی وطز ٚ اٍ٘يعٜ ايٗ ؾفط ثطاؾبؼ زفٛر ٞبي ٔىطض ثعضٌبٖ ٚ 

أب دؽ اظ اسٕبْ حؼز آٖ حضطر ٚ اػشٙبة اظ . ٕ٘بيٙسٌبٖ اُٞ وٛفٝ زض ضاؾشبي اٞساف فطٍٞٙی آٖ أبْ زض ٔٙغمٝ وٛفٝ ثٛز

ٌيطي ثب ديكٟٙبز ثبظٌكز ٚ انطاض ػجٟٝ ثبعُ ثطسحٕيُ ثيقز يب ػًٙ ٚضق ثطٌكز ٚ نحٙٝ سساثيط ٚ سٕٟيسار ٔمبثّٝ زض

ػبِت ايٗ وٝ سٕبٔی ظٔبٖ اػطاي ايٗ سساثيط اظ غطٚة ضٚظ سبؾٛفب سب . ٘ؾبٔی ٚ ػٍٙی ثٝ فٙٛاٖ ثحطا٘ی وبٔالً ػسي آغبظ قس

ر ٚ زضٚزثطچٙيٗ ٔسيطي وٝ زضقطايظ ثؿيبض ؾرز سحٕيُ قسٜ اظ ضحٓ. نجح ضٚظ ٘جطز يقٙی فمظ يه قت سب نجح ثٛز

زض چٙيٗ قطايغی آٖ حضطر .عطف لسضر ٘ؾبٔی ٚلز زوشطيٗ ثطسطي ذٖٛ ثطلسضر ٘ؾبٔی ضا عطاحی ٚ ثٝ ذٛثی اػطا وطز

ٔی ٚ ٕٞطاٞبٖ ػٍّٕی ٔی زا٘ؿشٙس وٝ فطزا زض ايٗ ٔمبثّٝ ٘ؾبٔی ٘بثطاثط قىؿز ذٛاٞٙس ذٛضز؛ ِٚی ثب ٕٞشی وبُٔ ٚفع

.  ضاؾد زضٕٞبٖ ٔحسٚزيز ظٔب٘ی يه قت سٕبٔی سٕٟيسار غيطفبُٔ ضا زضحس ٕٔىٗ ثٝ اػطا زضآٚضز٘س

دسافٙس غيطفبُٔ  

دسافٙس غيطفبُٔ قبذٝ اي اظ ٟٔٙسؾی زفبؿ ٔحؿٛة ٔی قٛز ٚ ٔی سٛاٖ ايٗ ضقشٝ ضا فّٓ ثٝ وبضٌيطي فٛأُ ٔحيغی زض 

اظ ػّٕٝ ظٔيٗ، ؾبذشٕبٖ ٞب، . ض آ٘چٝ زض ٔحيظ ٚػٛز زاضززض ايٗ ثرف اظ ٟٔٙسؾی ضظٔی ٜ. ذسٔز زفبؿ سقطيف وطز

اظ ٚيػٌی ٞبي . دٛقف ٌيبٞی، قطايظ فيعيىی ٔحيظ ٔظُ زٔب ٚ ٘ٛض ٔی سٛا٘س ثٝ فٙٛاٖ فٙبنط عطاحی زفبفی لطاض ٌيطز

ز ايٗ ٚيػٌی يقٙی فسْ ٔساذّٝ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ی، ذٛ. قبذم ايٗ قيٜٛ فسْ ثٝ وبضٌيطي فبُٔ ا٘ؿب٘ی زض حيٗ زفبؿ اؾز
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يقٙی ) ظٔيٙٝ اي اؾز ثطاي افعايف سٛاٖ زفبؿ ٚ ٔىُٕ لطاض ٌطفشٗ دسافٙس غيطفبُٔ ثب حطوز زفبفی ٘يطٚي ا٘ؿب٘ی 

سقبضيف فٛق اِصوط زض فّْٛ زفبفی أطٚظي دؽ اظ ٌطزآٚضي (. ٕٞؼٛاضي ٚ دٛقف زٞی دسافٙس غيطفبُٔ ٚ دسافٙس فبُٔ

زضر ٞبي ٘ؾبٔی ٔٛػٛز ثٝ نٛضر ٞبي ٔرشّف ٚ سطويت سؼبضة ٟٔٙسؾی ٘جطزٞبي ٔشٙٛؿ ػٟبٖ، قىُ ٌطفشٝ اؾز ٚ ق

 ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ديچيسٜ زض عطح ٞبي زفبفی اظ آٖ ٞب اؾشفبزٜ ٔی وٙٙس

  .

آرايص ًظاهي   

ذبن، قيت ظٔيٗ، . زاقشٝ ٞبي ٔحٛعٝ ديطأٖٛ ذيٕٝ ٌبٜ چٙساٖ ٔشٙٛؿ ٘جٛز؛ ِٚی ٞط چٝ ثٛز ثٝ ذٛثی ثٝ وبض ٌطفشٝ قس

ٞب، چٛة ٚ ذبقبن ٚ سؼٟيعار وبضٚاٖ، فٕسٜ فٙبنطي ثٛز وٝ ٔی سٛا٘ؿز زض قطايظ ٔحسٚز ػٟز ٌيطي ػغطافيبيی، ذيٕٝ 

.  عطاح دسافٙس غيطفبُٔ ضا يبضي وٙس( يه قت سب نجح) ٚ ظٔبٖ ثؿيبض ٔحسٚزسط

  

اختفا بِ ٍسيلِ خيوِ ّا  

ض حبِيىٝ سٛاٖ قٙبؾبيی ثٝ اذشفب ثٝ ٔقٙبي ذبضع قسٖ اظ افك زيس زقٕٗ ٚ اؾششبض ثٝ ٔقٙبي حضٛض زض ٔيساٖ زيس زقٕٗ ز

.  اذشفب ٚ اؾششبض زٚ ٔٛٞجز ٔؿشمُ اظ ٔمِٛٝ دسافٙس غيطفبُٔ اؾز. ٌٛ٘ٝ اي وبٞف يبثس

ذيٕٝ ٞبيی وٝ سب ضٚظ سبؾٛفب ثب دطاوٙف ثبظ ٚ وٓ سطاوٓ ٘هت قسٜ ثٛز٘س، ثطچيسٜ قس٘س ٚ زٚثبضٜ ثب آضايكی ػسيس ٚ ثب ٞسف 

ز ٕٞؼٛاضي ذيٕٝ ٞب أىبٖ چكٓ ا٘ساظ ٚ زيسضؼ زقٕٗ ثٝ ٔحٛعٝ زضٚ٘ی قىُ ػسي. اػطاي سٕٟيسار اذشفبيی ثطدب قس٘س

.  حّمٝ ذيٕٝ ٞب ضا ثٝ حسالُ ٕٔىٗ وبٞف ٔی زازٚ زض ايٗ نٛضر ٘كب٘ٝ ضٚي ٚ سيطا٘ساظي ثٝ ٔحيظ ثب ٔكىُ ٔٛاػٝ ٔی قس

  

هَاًغ ريسواى خيوِ ّا  

ذيٕٝ ٔؼبٚض، فجٛض ٘يطٚي ا٘ؿب٘ی ٟٔبػٓ ضا زچبض  ايٗ قىُ اظ آضايف اذشفبئی ذيٕٝ ٞب ثٝ سساذُ ضيؿٕبٖ ٞبي ٞط ذيٕٝ ثب

.  ذُّ ٔی وطز ٚ زض ليبؼ ٔحٛعٝ ٘جطز يه ٔب٘ـ ٚ فٙهط وبٞف زٞٙسٜ حطوز ؾٛاضٜ ٚديبزٜ زقٕٗ ٔحؿٛة ٔی قس

  

هَاًغ خٌدق  

. زدؽ اظ ٔىبٖ يبثی ػسيس ذيٕٝ ٞب ثب فبنّٝ وٕی ٌطزاٌطز ذيٕٝ ٞب چبِٝ اي قجيٝ ثٝ ذٙسق ٚ زض ٔميبؼ وٛچىشط حفط ـ

ثٝ فّز ؾرشی اػطاي ايٗ ذٙسق ٚ ذؿشٍی ٔفطط فٛأُ اػطاوٙٙسٜ، ثب ٕٞز ػٕقی ٚ ٘ٛثز ثٙسي فقبِيز ايٗ سٕٟيس ثٝ 

سقطيف وٙٛ٘ی ٔٛا٘ـ ٘يع ثطاؾبؼ ايؼبز . ا٘ساظٜ اي قىُ ٌطفز سب فجٛض ٟٔبػٕيٗ ؾٛاضٜ ٚ يب ديبزٜ ضا ثب ٔكىُ ضٚثٝ ضٚ وٙس

ٔٛػت سٛلف ٚ ٔىظی وٛسبٜ زض سٟبػٓ ٚ ٕٞچٙيٗ ثٝ ٔب٘ٙس ؾٍٙطي ثطاي ٔعاحٕشی زض فجٛض اؾشٛاض اؾز ٚ ٕٞيٗ ٔعاحٕز 

 .٘كب٘ٝ ضٚي ثٟشط سيطا٘ساظاٖ ٔسافـ ٔی قس

 

  هَاًغ اضتؼالي 

ايٗ ذبقبن ٔٛاز اِٚيٝ ٚ . زض ٕٞبٖ قت ٘فطاسی ثطاي ػٕـ آٚضي چٛة ٚ ذبقبن ٚ ٘ی اظ ظٔيٗ ٞبي اعطاف ٔأٔٛض قس٘س

٘ی ٚ ذبقبن لجُ اظ ققّٝ ٚض قسٖ ٔٛػت زؾز ٚ . يبٖ ذٙسق فطاٞٓ ٔی ؾبذزضا زض ْ( ققّٝ ٚض قٛ٘سٜ) ٞيعْ اقشقبِی 

 دبٌيط قسٖ ٟٔبػٓ دؽ اظ ققّٝ ٚض قسٖ ٚ ذغط آسف ٌطفشٍی ضا ثطاي ٟٔبػٓ فطاٞٓ وط

 .

  استحكاهات خيوِ ّا 

سحىبٔبر زض اؼ. وبضآيی زيٍطي ٘يع ثطاي دٛقف ذيٕٝ ٞب ثٝ فٙٛاٖ فٙهط اؾشحىبٔبسی زض ٔمبثُ دطسبة سيط لبثُ عطح اؾز

. فطف ٟٔٙسؾی ضظٔی ثٝ ٔقٙبي أطٚظي ثٝ فٛأّی وٝ زض ثطاثط ٔرطثٝ زقٕٗ زاضاي ٔمبٚٔز ٘ؿجی ثبقس اعالق ٔی قٛز
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ٔهبزيك اؾشحىبٔبر ٘يع . ضطثبر ٔرطثٝ ثطاؾبؼ فٗ آٚضي أطٚظ فجبضسٙس اظ ٌِّٛٝ ٞبي سب٘ه ٚ ٔٛقه ٚ ذٕذبضٜ ٚ أظبَ آٖ

ض فجبضسٙس اظ اليٝ ٞبي ضسٌِّٛٝ ٚ ضس سب٘ه ٚ ضس ذٕذبضٜ ٚ سٛح اظ ٔٛاز ٚ ٔهبِح ثب ٔيعاٖ لسضر سرطيجی ٔٛاضز فٛق اِصن

ثٛزٜ اؾز وٝ اليٝ ٞبي دبضچٝ اي ذيٕٝ ٞب ضا ٔی سٛاٖ زض وبٞف ذغطار ٔطثٛط ثٝ ٘يعٜ ٚ سيط ٚ . فّعي ثشٙی ٚ ذبوی

.  وٕب٘ساضاٖ ٔحؿٛة وطز قٕكيط ٔؤطط زا٘ؿز ٚ ثط ايٗ اؾبؼ ٔؼٕٛفٝ ذيٕٝ ٞب ضا ٘ٛفی اؾشحىبٔبر زض ثطاثط سيطٞبي

  

هسير دفاػي در هياًِ خيوِ ّا  

ٔٛػٛز زض ٔحيظ ثحطاٖ اظ ػّٕٝ ٔٛضٛفبر عطاحی ٟٔٙسؾی دسافٙس غيطفبُٔ ٔحؿٛة ( زؾشطؾی)ا٘ٛاؿ ضاٜ ٞبي اضسجبعی 

ٔٝ زض وطثال عطح حّمٛي ذيٕٝ ٞب ثٝ ٚؾيّٝ يه ٔؿيط زؾشطؾی ثب فطو وٓ ٚ لبثُ وٙشطَ ٔحٛعٝ ثبظ اعطاف ذی. ٔی قٛ٘س

.  ٞب ضا اظ ٔيبٖ حّمٝ زْٚ يقٙی ذٙسق فجٛض ٔی زاز ٚ ثٝ ٔحٛعٝ ٔيب٘ی ذيٕٝ ٌبٜ ٔطسجظ ٔی ؾبذز

ٌطفز؛ زض ٚالـ ٔٛػت ايٗ ٔؿيط زؾشيبثی ٚ ٔحسٚزيز فطضی آٖ وٝ ثٝ ٚؾيّٝ حّمٝ ذٙسق ٚ ذيٕٝ ٞب قىُ ٔی 

ثسيٗ سطسيت ٔٛاػٟٝ ٚ ضٚيبضٚيی آ٘ی ٚ أىبٖ غبفٍّيط وطزٖ زقٕٗ سب حس لبثُ . ٔحسٚزيز ػٙبح يب ظاٚيٝ زضٌيطي ٔی قس

.  سٛػٟی ؾّت ٔی قس

زض ايٗ نٛضر زقٕٗ ٔؼجٛض ٔی قس فبُٔ عٛال٘ی قسٖ ظٔبٖ زضٌيطي ضا سحُٕ وٙس ٚ قيٜٛ يٛضـ آ٘ی وٝ ثب سقساز ظيبزي 

لبثُ شوط . ٚا٘ؿز وبضؾبظ ثبقس ثٝ قيٜٛ ػًٙ ٔيساٖ زاضي ثب ٘ؾبْ ٚ ظٔبٖ ثٙسي لبثُ وٙشطَ سط سجسيُ قٛزٟٔبػٓ ٔی ر

اؾز وٝ افعايف فبُٔ ظٔبٖ زض سطويت ثب دسيسٜ ٞبي زيٍطي ٕٞچٖٛ ضٚحيٝ افطاز ٟٔبػٓ ٚ ٘ٛؿ فطًٞٙ آٖ ٞب اظ فكبضٞبي 

ٔٙؼط ٔی قس؛ ظيطا ثٝ ٞط ( ؿ)ٞز ٔٙبفـ ؾذبٜ حؿيٗفهجی ٚ فصاة ٚػساٖ ِكىط ٟٔبػٓ ثٝ زؾز يبفشٝ ٞبي ػسيسي زض ع

ثٛزٜ ا٘س ٚ اوٖٙٛ ثب سغٕيـ ٚ ػٛظزٌی ٚ اضفبة ثٝ ػًٙ ثب اٚ ( ؿ)حبَ وٛفيبٖ ٔی ز ا٘ؿشٙس وٝ ذٛز زفٛر وٙٙسٜ حؿيٗ

.  ضفشٝ ثٛز٘س

اذشفب زض فطاظ ٚ ٘كيت ظٔيٗ   

٘ٛاضي اظ سُ ذبوی . ٚدٌٛطافی ظٔيٗ ا٘ؼبْ قسزض ػبثٝ ػبيی ذيٕٝ ٞب ٚ ٔىبٖ يبثی ػسيس حساوظط ثٟطٜ ٌيطي اظ قطايظ ر

ٔٙحٙی قىُ زض آٖ حٛاِی ٚػٛز زاقز وٝ اظ قٕبَ ٚ غطة سب ػٙٛة أشساز زاقز ٚ سٟٙب يه ؾٕز آٖ ثٝ عطف ٔكطق ثبظ 

زض . زض ٔىبٖ يبثی ػسيس ذيٕٝ ٞب ضا زض ٔيبٖ سُ لطاض زاز( ؿ)أبْ. ثٛز ٚ زض ٚالـ ٕٞيٗ لؿٕز ضٚثٝ ضٚي زقٕٗ لطاض زاقز

٘ٝ ٘ٛاض سُ ذبوی ٘يع ظٔيٗ ٘ؿجز ثٝ ؾغح فٕٛٔی زقز وٕی دبييٗ سط ثٛز ثٝ عٛضي وٝ اظزٚض ثٝ زضؾشی حطوبر زاذُ ٔيب

ثٙبثطايٗ . زض وبٞف زيسضؼ زقٕٗ ٚ اذشفب ٘ؿجی ٔؼٕٛفٝ اضزٌٚبٜ ثٛز( ؿ)سُ زيسٜ ٕ٘ی قس ٚ ايٗ سٕٟيسي زيٍطاظؾٛي أبْ

ٖ لغقی فطٔب٘سٜ قطٚؿ قس ٚ ؾشٖٛ ٞب ٚ زؾشٝ ٞبي ِكىط اُٞ حطوز آضاْ ِكىط اثٗ ؾقس زض ٘مغٝ اي ثطاي نسٚض فطٔب

.  وٛفٝ ضٚ ثٝ عطف ٔغطة ٚ ثب فبنّٝ اي اظ ضّـ غطثی ضٚزذب٘ٝ فطار ايؿشبز٘س

 

 

ًتيجِ توْيدات هٌْدسي   

دؽ اظ ٘عزيه قسٖ زٚ ِكىط اظ نجح سب ٔسسی حسٚز يه ؾْٛ ضٚظ، سقسازي اظ يبضاٖ آٖ حضطر ثٝ ِكىط زقٕٗ ٘عزيه 

قبٖ ثيب٘بر ٔجؿٛعی ضا زض اسٕبْ حؼز ٚ ٕٔب٘قز اظ زضٌيطي ٘ؾبٔی ثيبٖ زاقشٙس، ِٚی فبلجز اثٗ ؾقس زؾشٛض قس٘س ٚ اي

يٛضـ ٕٞٝ ػب٘جٝ ضا نبزض وطز ٚ ٘عز ذٛز ٔی دٙساقز زض ايٗ ٔطحّٝ اظ سٟبػٓ فٕٛٔی وبض ٘جطز يىؿطٜ ذٛاٞس قس؛ أب 

ض نحٙٝ ٞبي ٘جطز ٕ٘بيبٖ ٔی ؾبذز ٟٚٔبػٕبٖ ٔؼجٛض ثٝ فّٕىطز قيٜٛ ٞبي دسافٙس غيطفبُٔ ٌبْ ثٝ ٌبْ سأطيط ذٛز ضا ز

وٝ ثٝ ٚؾيّٝ ذٙسق آسف ٚ سُ ذبوی اعطاف ٚ چيسٔبٖ ( ؿ)ٔحسٚزيز ػٙبح زض اضزٌٚبٜ أبْ. ا٘فقبَ ٚ سغييط ضٚـ ٔی قس٘س

ٚ حطوز يٛضـ فٕٛٔی ثؿيبض ٔشطاوٓ ٚ ٕٞٝ ػب٘جٝ ثٛز . زيٛاضٌٛ٘ٝ ذيٕٝ ٞب اػطا قسٜ ثٛز؛ ٔب٘ـ سٛفيك زض يٛضـ فٕٛٔی قس

افطاز ديبزٜ ٔيبٖ ِكىط ٟٔبػٓ وٝ چٙساٖ اعالفی اظ اٚضبؿ ذظ ٔمسْ ِكىط ٘ساقشٙس ثب ا٘طغي ظيبز ثٝ عطف ػّٛ ا٘ؼبْ قس وٝ 
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ٔٛاػٝ قس ٚ ثٝ فمت ٌطزي آقفشٝ ضً٘ ثبذز، ثٝ عٛضي وٝ ( ؿ)ثب حّٕٝ حؿبة قسٜ وٕب٘ساضاِٖ ثبة ٚضٚزي اضزٌٚبٜ حؿيٗ

ٜ ضٚحی ٔؤططي ثط سٕبٔی ِكىط وٛفٝ ٚاضز قس ٚ ثٝ ٘بچبض دؽ اظ فمت ٘كيٙی اي وٝ فسٜ اي زض ايٗ سطاوٓ سّف قس٘س ٚ ضطة

ثط ٟٔبػٕبٖ وٛفی ثٝ ضغٓ ثطسطي ٘فطار، سحٕيُ قس دؽ اظ آٖ ثٛز وٝ ظٔيٙٝ ثطاي طجز ٚلبيـ ٚ حٕبؾٝ ايظبض ٚ قٟبزر ضٚظ 

ٕٞٝ ضشاِشف فّيٝ سٕبٔی حك ثب ٕٞٝ فبقٛضا زض سبضيد ثبظ قس ٚ أىبٖ سٕبقب ٚ سسليك زض نحٙٝ ضٚيبضٚيی سٕبْ ثبعُ ثب 

ِغبفشف ثطاي سبضيد ٟٔيب ٌطزيس 

 

    3آضٌايي با اصَل ٍ هالحظات پدافٌد غيرػاهل         

: ٔٛاز ػبشة ٞٛقٕٙس*         

سطويجی اظ ٔٛاز ػبشة فقبَ ٚ غيط فقبَ، حؿٍطٞبي ٔحيغی ٚ ٔبغَٚ ٞبي اِىشطٚ٘يىی ثٛزٜ ٚ ػٟز دطزاظـ اعالفبر ػٕـ 

. وٙس عطاحی ٌطزيسٜ ثٝ عٛضي وٝ افٕبَ فطأيٗ وٙشطِی ػٟز اسربش دبؾد ٔٙبؾت ضا فطاٞٓ ٔیآٚضي قسٜ 

: ٔبٞٛاضٜ ؾٙؼف اظ زٚض* 

ٞبي  ؾٙؼف اظ زٚض فّٓ ٚ ٞٙط ثٝ زؾز آٚضزٖ اعالفبر زضثبضٜ يه قیء، ٔٙغمٝ، يب دسيسٜ اظ عطيك سؼعيٝ ٚ سحّيُ زازٜ

قٛز وٝ زض ثسٚ  سٛنيٝ ٔی. قیء، ٔٙغمٝ ٚ يب دسيسٜ سحز ثطضؾی ٘جبقس حبنّٝ ثٝ ٚؾيّٝ اثعاضي اؾز وٝ زض سٕبؼ فيعيىی ثب

ٞبي ؾٙؼف اظ زٚض زقٕٗ ٚ ؾشٖٛ دٙؼٓ  قطٚؿ احساص سبؾيؿبر حيبسی ٚ حؿبؼ ٕٞيكٝ ٔطالت چكٕٟبي ثيساض ؾٙؼيسٜ

ي ّٔی ٔٙؼط ٞب ضٕٙب نطف ٞط ٌٛ٘ٝ ٞعيٙٝ زض ايٗ ظٔيٙٝ ٞب ثسٖٚ ِحبػ ٕ٘ٛزٖ ٔٛاضز حفبؽشی ثٝ ٞسض زازٖ ؾطٔبيٝ. ثبقيٓ

. ذٛاٞس قس

آٚضي اعالفبر ثؿيبض زليك ٚ حؿبؼ ٘ؾبٔی ٚػبؾٛؾی زايٕب زض حبَ افعايف  ٞب زض ػٕـ دصيطي ٔبٞٛاضٜ اظ آ٘ؼبيی وٝ ا٘قغبف

ثبقس، ٘مف آٟ٘ب زض فّٕيبر اعالفبر ؾطي، اظ ػّٕٝ لبثّيز قٙبؾبيی ٚ سقييٗ ٔحُ سبؾيؿبر فٕيك ظيطظٔيٙی ثٝ عٛض  ٔی

. ززٌط ضٚظافعٚ٘ی ثيكشط ٔی

 Landsats)اِقبزٜ ٔب٘ٙس اؾىٙطٞبي چٙسعيفی ِٙسؾز  ٞبي اوشكبفی اظ سقسازي حؿبؾٝ ٚ سهٛيطثطزاض ثب ٚضٛح فٛق ٔبٞٛاضٜ

Multral Scanner )ٞبي  ثٝ ٔٙؾٛض ثٝ زؾز آٚضزٖ آطبض ٚ فاليٓ ٔطثٛط ثٝ ٚػٛز احشٕبِی سبؾيؿبر ظيطظٔيٙی ٚ فقبِيز

نٛيطثطزاضي ٔبزٖٚ لطٔع ٘عزيه، ٔبزٖٚ لطٔع حطاضسی ٚ چٙس عيفی ٔحيظ اعطاف ٕ٘بيس وٝ ا٘ؼبْ ايٗ وبض ثٝ ر آٖ اؾشفبزٜ ٔی

 .سبؾؿيبر ثؿشٍی زاضز

 

( زاض ٌٛقٝ)اي  ٞبي ظاٚيٝ وٙٙسٜ ٔٙقىؽ* 

زض ايٗ ضٚـ اظ . ٚلشی ضزيبة ثٝ ز٘جبَ يه ٞسف غيطٚالقی ثطٚز ٚ اظ ٞسف ٚالقی غبفُ ٌطزز ايٗ ذٛز ٘ٛفی فطيت اؾز

ٜ زاضاي ظٚايبي ذبنی ٞؿشٙس اؾشفبزٜ ٔيٍطزز وٝ ثبفض ا٘قىبؼ ثيكشط أٛاع ضازاضي ٚ ثبِغجـ اي ن ٞبي ٚيػٜ وٙٙسٜ ٔٙقىؽ

ٞسف انّی ايٗ ٌٛ٘ٝ . ٌطز٘س ٌطزيسٜ ٚ اٞساف ٚالقی زض ثيٗ اٞساف وبشة دٟٙبٖ ٔی RCSافعايف ؾغح ٔمغـ ضازاضي 

 .ثبقٙس ٔشطي ٔی ٞبيی اؾز وٝ زاضاي ضازاضٞبي ضزيبة ٔٛع ٔيّی ٞب ٔٙحطف وطزٖ ٔٛقه وٙٙسٜ ٔٙقىؽ

 

 Decoys -ٞب عقٕٝ)ٞبي اِىشطٚ٘يىی فطيت  اؾشفبزٜ اظ فطؾشٙسٜ* 

ٞبي فطيت ٚ  ثٝ ٔٙؾٛض ٔهٖٛ ٔب٘سٖ ضازاض، اؾشفبزٜ اظ فطؾشٙسٜ Arm/ Harmٞبي  يىی اظ ثٟشطيٗ ضاٞىبضٞبي فطيت ٔٛقه

ٞبي فطيت  فطؾشٙسٜ. يی ثطذٛضزاض اؾزايٗ ضٚـ ٔمطٖٚ ثٝ نطفٝ ثٛزٜ ٚ اظ اططثركی ثبال. ثبقس اقجبؿ فضب اظ أٛاع وبشة ٔی

اظ ا٘ٛاؿ . ثبقٙس ثطزاضي ٔی ٞبي ٔرشّف سبوشيىی لبثُ ثٟطٜ قٛ٘س ٕٚٞچٙيٗ ثٝ قيٜٛ زض ا٘ٛاؿ ٌٛ٘بٌٖٛ عطاحی ٚ ؾبذشٝ ٔی

 .قٛ٘س ضا ٘بْ ثطز وٝ سحز سبطيط فطيت ٚالـ ٔی Alarm - Shrikeٞبي  سٛاٖ ٔٛقه ٞبي ضسسكقكـ ضازاضي ٔی زيٍط ٔٛقه
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( زض اضسف ؾٛيؽ)ن ا٘ساظ زٚز اؾششبض چٙس عيفی ٘بض٘غ* 

ٔيّيٕشطي زٚزاؾششبض چٙسعيفی ثبعَٛ ٔٛع ثّٙس سٛؾظ وكٛض ؾٛيؽ عطاحی قسٜ وٝ زض اضسف آٖ وكٛض ثٝ  76٘بض٘ؼه 

. قس عٛض ا٘جٜٛ سِٛيس ٚ ثٝ وبض ٌطفشٝ ٔی

زٞٙسٜ فٛضي ضا زض ؽطف ٔسر  يتاي عطاحی قسٜ سب يه اطط فط ثبقس وٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ ايٗ ٘بض٘ؼه قبُٔ يه ٌِّٛٝ آٔٛظقی ٔی

ٞبي وطٚظ ٚ سهٛيطثطزاضي  يه طب٘يٝ زض ٔمبثّٝ ثب آقىبضؾبظٞبي ٟٕٔبر ٞٛقٕٙسِيعضي، ٔبزٖٚ لطٔع ٘عزيه ٚ حطاضسی، ٔٛقه

. زاقشٝ ثبقس.. حطاضسی ٚ

ٖ ٚ ذطع ويٌّٛطْ ٚظ 2/1ٔيّی ٔشط عَٛ ٚ  180ثبقس ايٗ ٘بض٘ؼه زاضاي  ٔشط ثطز دطسبثی ٔی 40زاضاي  Mask 76ST٘بض٘غ

. ثبقس لبثُ انالح زٌٚب٘ٝ اظ فؿفط لطٔع ثطاي ايؼبز فطيت ٚ ٕٞچٙيٗ اططار اؾششبض ٘يع ٔی

. ثبقس ٔشط ثطزدطسبثی ٔی 60ويٌّٛطْ ٚظٖ ٚ  8/1ٔشط عَٛ ٚ  ٔيّی 248زاضاي  Mask 76EL٘بض٘ؼه 

دطزٜ دٛقكی ٔبزٖٚ لطٔع ثب  ٔبغَٚ ققّٝ فؿفطي لطٔع ايٗ ٘بض٘ؼه ثبيس ثب يه ٔبغَٚ ٔجشٙی ثط وطثٗ سىٕيُ قسٜ اؾز سب

سٛاٖ زض  ٞبي ٔصوٛض ضا ٔی ٞط يه اظ ٌِّٛٝ. ايؼبز ٕ٘بيس STاي ٌِّٛٝ  طب٘يٝ 40اِی  30اي زض ٔمبيؿٝ ثب دٛقف  طب٘يٝ 60زٚاْ 

. ٔشط سِٛيس وطز ٔيّی 81ٚ  66وبِيجطٞبي 

: استفادُ از ٌّدسِ فراكتال در طراحي استتار* 

ٞبي ٘بٔٙؾٓ ٞٙسؾی دٛقيسٜ  اي زاضز ظيطا ٔحيظ اعطاف سبؾيؿبر اظ قىُ سبض ٚيػٜؾبذز سبؾيؿبر زض عجيقز ٘يبظ ثٝ اؾز

ثبقس اظ ايٗ ضٚ قىُ اؾششبض ٕٞبًٞٙ ثب عجيقز  وٝ ثب ؾبذز سبؾيؿبر ثب ٞٙسؾٝ ٔٙؾٓ زض سضبز آقىبض ٔی. قسٜ اؾز

 . ٘ؾٓ اؾزٞبي ٘بْ ٔحيظ اعطاف ٘يبظ ثٝ ٞٙسضؾٝ فطاوشبَ زاضز وٝ ٞٙسضؾٝ ٘ٛيٙی ثطاي اٍِٛؾبظي زؾشٍبٜ

  ٞبي ٌطافيشی ثطذی اظ السأبر ٔٛطط ػٟز وبٞف سبطيطار ثٕت*  

ٞبي ثطق ٔطاوع حؿبؼ ٚ حيبسی اظ ظيط ظٔيٗ   فجٛض وبثُ -1

.  ٞبي ضيعثبفز ٘ؿٛظ يب زيطؾٛظ دٛقب٘سٖ سؼٟيعار حؿبؼ ٚ حيبسی ثٝ ٚؾيّٝ چٙس اليٝ دبضچٝ -2

.  ٌصاضز ٞبيی وٝ لغـ ثطق اططار ٘بٔغّٛة ثٝ ػب ٔی زض ٔحُ ٞبي فيٛظيًٙ ٘هت فيٛظٞبي ثب ؾطفز ثبالثطاي ؾبٔب٘ٝ -3

.  ٞب ثٛؾيّٝ ذٕيط يبالوٟبي ٔرهٛل غيطلبثُ ٘فٛش قس٘س  ٞبي ثطق ثٝ ؾبٔب٘ٝ ٔحُ اسهبَ وبثُ -4

وّيٝ سبثّٛٞبي ثطق ثب چٙس اليٝ ٕ٘س فبيك ثٙسي قسٜ ثٝ عٛضي وٝ ٞيچٍٛ٘ٝ ٌطز ٚ غجبضي لبزض ثٝ ٘فٛش زض آٖ ٘جبقس ٚ زض  -5

.  ٞبيی وٝ زاضاي فيّشطٞبي سهفيٝ ٞٛا ثبقٙس ايٗ أىبٖ فطاٞٓ قٛز ضر ٘يبظ ثٝ ذٙه قسٖ ثب ٘هت ٚ سقجيٝ دٙىٝنٛ

ثٙسي ٕ٘ٛزٜ ٚ ثٝ عٛضي وٝ شضار  وّيٝ زضثٟب ٚ زضظٞبي ٔحُ ٘هت سؼٟيعار حؿبؼ اِىشطيىی ٚ اِىشطٚ٘يىی ضافبيك -6

. ذبضػی لبزض ثٝ ٘فٛش ٘جبقٙس

وٝ أىبٖ ا٘ؼبْ السأبر ثٝ قطح ثٙسٞبي فٛق ٚػٛز ٘ساضز ثب ٘هت ٞٛاؾبظي لٛي ثب  زض ٔحُ ٘هت سؼٟيعار حؿبؼ -7 

.  فيّشطٞبي ٔرهٛل ثب ايؼبز فكبض ٔظجز اظ ٘فٛش اػؿبْ ذبضػی ثٝ زاذُ ايٗ ٌٛ٘ٝ أبوٗ ػٌّٛيطي قٛز

ػٟيعار وٝ أىبٖ ٞی ٞؿشٙس ثطاي آٖ زؾشٝ اظ ر ٞبيی وٝ زاضاي سبؾيؿبر ٚ سؼٟيعار ٘يطٌٚبٜ ٞب ٚٚظاضسرب٘ٝ ؾبظٔبٖ -8

.  ذبٔٛقی ٔٛلز آٟ٘ب ٚػٛز زاضز زؾشٛضاِقُٕ سٟيٝ ٕ٘بيٙس

ثٙسي قسٜ ٚ ٘هت دٙىٝ ثب فيّشطٞبي ٔرهٛل ػٟز سبٔيٗ  ٞبي فبيك لطاضزازٖ ِٔٛسٞبي ثطق اضغطاضي زض زاذُ وب٘ىؽ -9

.  ٞٛاي ٔٛضز ٘يبظ ايٗ ِٔٛسٞب

.  ٔساْٚ ٞٛا زاض٘س  ضاي سؼٟيعاسی وٝ ٘يبظ ثٝ ػطيبٖ٘هت دٕخ ٔىب٘يىی ٞٛا ثب فيّشطٞبي ٔٙبؾت ثٝ فٙٛاٖ يسوی ة -10

ا ٚ ثٝ ٔٙؾٛض فطاٞٓ وطزٖ أىبٖ سساْٚ ذجط . ا. ٞبي يسوی ٚ ٔشحطن ثطاي ؾبظٔبٖ نسا ٚ ؾيٕبي ع احساص ايؿشٍبٜ -11

.  ضؾب٘ی زض ؾغح ػبٔقٝ

.  حهَٛ اعٕيٙبٖ اظ ضفـ ذغطاي وٝ ٔٛضز انبثز لطاض ٌطفشٝ سب ثؿشٝ ٍ٘ٝ زاقشٗ زضة ٚ دٙؼطٜ ؾبذشٕبٖ ٞب زض ٔٙغمٝ -12

.. (  ٔبؾه، زؾشٕبَ ذيؽ، ثب٘س ٌبظ)دٛقب٘سٖ ٔؼبضي سٙفؿی ثب ٞط ٚؾّيٝ ٕٔىٗ  -13
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ٞبي الظْ ثٝ سٕبٔی وبضوٙبٖ شيطثظ ػٟز ٔمبثّٝ ثب ايٍٙٛ٘ٝ حٕالر   اضايٝ آٔٛظـ -14

ي اظ فطٚز فيجطٞبي وطثٙی ٞبي ثطق ثٝ ٔٙؾٛض درف وطزٖ ٚ ػٌّٛيط اؾشفبزٜ اظٞٛاؾبظٞبي لٛي زض اعطاف ٘يطٌٚبٜ -15

.  ثط ضٚي آٟ٘ب ؾجه

 F-117Aثٝ ٚؾيّٝ ٞٛاديٕبٞبي ػٍٙٙسٜ  1999ؾبَ ( MAY)ثٕجٟبي ٌطافيشی ٘رؿشيٗ ثبض زض زْٚ ٔبٜ ٔٝ : سٛضيح ايٙىٝ

ٞبي اِىشطيىی ٚ اِىشطٚ٘يىی نطثٟب ثىبض ٌطفشٝ قس ٚ ثبفض  زض ػًٙ يٌٛؿالٚي سٛؾظ أطيىب فّيٝ ٔطاوع ٘يطٌٚبٞی ٚ ؾبٔب٘ٝ

زضنس وكٛض زض ذبٔٛقی فطٚ ضفز ٚ  70ضز قسٖ ذؿبضار فٕسٜ ثٝ ايٗ ٔطاوع ٌطزيس، ثٝ عٛضي وٝ زض ٔطحّٝ اَٚ حٕالر ٚا

يقٙی دٙغ ضٚظ ثقس نٛضر ٌطفز ثبليٕب٘سٜ وكٛض ٞٓ زض ذبٔٛقی فطٚ ضفز اِجشٝ  MAYزض حّٕٝ ثقسي وٝ زض ٞفشٓ ٔبٜ ٔبٜ 

ثط ضٚي والٞه ٔٛقه ٞبي وطٚظ ٘هت قسٜ ثٛز ٚ اظ زضيب قّيه اظ ايٗ ٔٛاز زض فّٕيبر عٛفبٖ نحطا ثٝ قىُ زيٍطي وٝ 

ايذط قسٜ ثٛز٘س ثب ا٘فؼبض ذٛز فطاق ضا  ٞب وٝ اظ فيجط وطثٗ ضقشٝ قس٘س فّيٝ ٔطاوع ٘يطٌٚبٞی فطاق اؾشفبزٜ قس ٚايٗ ٔٛقه ٔی

ٞبي  قشط ثبيس ؾبٔب٘ٝزضنس ؽطفيز سِٛيس ثطق ٔحطْٚ ٕ٘ٛز٘س ِٚی زض ؾٝ ضٚظ اَٚ ػًٙ ثٝ ايٗ ٘شيؼٝ ضؾيس٘س وٝ ثی 85اظ 

ٞب ضا ٔٛضز  سٛظيـ ٚا٘شمبَ ٘يطٚ ضا ٔٛضز حّٕٝ لطاض زٞٙس ٘ٝ ايٙىٝ ٔطاوع سِٛيس ضا ثٙبثط ايٗ زض حٕالر ثقسي ايٗ ٌٛ٘ٝ ؾبٔب٘ٝ

 ٞسف لطاض زاز٘س

  Deceptionفطيت   

ٞبي لجُ اظ ٔيالز  زض ايٗ ثرف ثٝ ثيبٖ يىی اظ انَٛ زفبؿ غيطفبُٔ فطيت، سبضيرچٝ فطيت، فطيت زض ػًٙ: ٔالحؾبر 

ٞبي نسض اؾالْ، ػًٙ ػٟب٘ی زْٚ ٚ لجُ ٚثقس اظ آٖ، ػًٙ يٌٛؿالٚي ثب ٘يطٚٞبي ٘بسٛ، آضغا٘شيٗ زض ػًٙ  ػًٙ( اؾت سطٚا)

.  دطزاظيٓ سعٚ ٔی ٞبيی اظ فطيت زض حيٛا٘بر ٚ ػب٘ٛضاٖ ٚ٘ؾطيٝ زفبفی ؾٖٛ ٕ٘ٛ٘ٝ فبِىّٙس، ػًٙ فطاق ثب ٔشحسيٗ، 

ٔمسٔٝ   

 لجُ اظ ٔيالز زضزٚضاٖ 469ٞب ٔٛضٛؿ ػسيسي ٘يؿز چطا وٝ اظ زيط ثبظ سبوٖٙٛ، يقٙی اظ ؾبَ  ً٘اؾشفبزٜ اظ فطيت زضع

 يحضزٞبي فطيت ثطاي ٌٕطاٜ وطزٖ زقٕٙبٖ ذٛز اؾشفبزٜ وطزٜ ٚ  ٞب ٚ سبوشيه ؾْٛ، ٔهطيبٖ اظ حيّٝ Thutmoseدبزقبٞی

اطط ٞٛٔط، ثٝ ذٛثی  Trojan Horseاؾت سطٚا زاؾشبٖ . وطز٘س آٖ اظ عطيك ٔؿيطٞبي ثسٖٚ ٔطالت ثٝ زاذُ ؾٛضيٝ ٘فٛش ٔی

 آٚض ٞبي زٚضاٖ ديسايف سبضيد اضٚدب ٘مف ثٝ ؾعايی زاقشٝ اؾز ٚ ثب ديطٚظي قٍفز زٞس وٝ فطيت زض ػًٙ ٘كبٖ ٔی

Trenton  ثطGeorge Washingtonٕٞچٙيٗ .ثبقس ٔطٖٞٛ شوبٚر ٘يطٚٞب ٚ فطيت ٘ؾبٔی ثىبض ضفشٝ زضآٖ ػًٙ ٔی

فالٜٚ ثط ٕٞٝ . ثبقس آٔيع فطيت زض عَٛ ػًٙ ػٟب٘ی زْٚ ٞٓ زض زؾشطؼ ٔی اظ اؾشفبزٜ ٔٛفميز ٞبي ٔشقسز ٚ ثبضظي ٔظبَ

وٙٙسٕٞب٘غٛض وٝ  ٔٛاضز أطٚظٜ نٙقز اِىشطٚ٘يه، ايٙشط٘ز ٚ ٚؾبيُ اضسجبط ػٕقی زض ايٗ ظٔيٙٝ ٘مف ٟٕٔی ايفب ٔی

ثب . قٛ٘س ٖ٘ٛ ٔرشّفی زچبض سغييط ٚ سحَٛ ٔیقٛ٘س ثٝ ٕٞبٖ ا٘ساظٜ ٘يع ف ٞبي ٚاضز ٔی فقبِيز  ٞبي ػسيسي ثٝ فطنٝ فٙبٚضي

ٞبي ٘ؾبٔی ثٝ قٕبض ضفشٝ ٚ زض آيٙسٜ ٘يع اظ اػعاء  سٕبْ ايٗ احٛاَ فٗ فطيت ثٝ فٙٛاٖ ػعء ضطٚضي ٚ ػسا٘كس٘ی سبوشيه

 . ضطٚضي آٖ ٔحؿٛة ذٛاٞس قس

(  ثٝ لسٔز سبضيد ثكطيز)سبضيرچٝ فطيت *  

اقز وٝ قجيٝ ؾطٌٛؾبِٝ زضيبيی ثٛز ٚ دؽ اظ دٟٙبٖ قسٖ زض ٔيبٖ ٌص والٞی ثط ؾط ذٛز ٔی( Tlingit)نيبزسّيٍٙيز 

ذجط ثٝ اٚ ٘عزيه قسٜ ٚ اٚ  ثب ايٗ حيّٝ ػب٘ٛضاٖ ثی. ؾبذز ٞب، نسايی قجيٝ نساي ايٗ ػب٘ٛض ضا اظ ذٛز ذبضع ٔی ؾًٙ سرشٝ

.  وطز ثطز ٚ اٚ ضا آقىبض ٔی ٘يعٜ ذٛز ضا ثب آضأف ذبعط زض ثسٖ حيٛاٖ فطٚ ٔی

ٞب ضا ٌطفشٝ ٚ آ٘مسض  وطز٘س زض ايٗ حيٗ دبي ٔطغبثی ٔب٘س٘س ٚ ثٝ ٚؾيّٝ ٘ی سٙفؽ ٔی اظ اؾشطاِيب زض ظيط آة ٔیاي  ٔطزْ ٘بحيٝ

.  زاقشٙس سب ذفٝ قٛ٘س ظيط آة ٍ٘بٜ ٔی

(  لجُ اظٔيالز 400سب  320)سعٚ  ٌصضي ثط ا٘سيكٝ زفبفی ؾٖٛ*  

اي ٔفهُ ثطاي آٖ ؾطآغبظ ايٗ فّٓ  ٘بٔٝ أی ٚ اضايٝ قؼطٜثيكشط ٘ؾبٔيبٖ ا٘سيكٝ دطزاظاٖ ٘ؾبٔی ثطاي اطجبر زيطيٍٙی فّٓ ٘ؼ

ظيؿز ػبيٍبٜ  لجُ اظ ٔيالز ٔی 400سب  320سعٚ زض ؾبَ ٞبي  زٞٙسؾٖٛ  ٚ وشبة ٞٙط ػًٙ اٚ ٘ؿجز ٔی "سعٚ ؾٖٛ"ضا ثٝ 

.  ثبقس لبثُ ثطضؾی ٔی( زفبؿ غيطفبُٔ)آضاي اٚ زض ؾيط سفىطار ٘ؾبٔی اظ ػٟبر ٔرشّف اظ ػّٕٝ 
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.  باضد اي ًسديكي دارد بِ قرار ذيل هي تسٍ كِ با دفاع غيرػاهل رابطِ ػقايد سَىاي از  پارُ

اؾشٛاض اؾز ثٝ ٕٞيٗ زِيُ ٚلشی قٕب لبزض ٚ ( ٚ اغفبَ زقٕٗ فطيت )ٞبي ٞٙط ػًٙ ثط دبيٝ  وبضي سٕبْ فٛر ٚ فٗ ٚ ضيعٜ -1

قٕٗ قٕب ضا زٚض ٚ ٍٞٙبٔی وٝ زٚض ٞؿشيس سٛا٘ب ٞؿشيس ثٝ ضقف ٚ ٘بسٛا٘ی سؾبٞط وٙيس ٚلشی وٝ ٘عزيىيس وبضي وٙيس وٝ ز

.  ٘عزيه سهٛض ٕ٘بيٙس

.  اي ٔحىٓ ثىٛثيس ٘ؾٕی ٚ ٘بثؿبٔب٘ی ثىٙيس ٚ زفقشب اٚ ضا ثب ضطثٝ ثب ضيرشٗ زا٘ٝ زقٕٗ ضا ثٝ سّٝ ثىكيس سؾبٞط ثٝ ثی -2

ضسطي ٚ سفٛق زاضز اٚ ضا اظ عٛضي ٚإ٘ٛز وٙيس وٝ ٘ؿجز ثٝ اٚ زض ٚضـ ٘بٔؿبفس لطاض زاضيس ٚ ايٗ اٚؾز وٝ ٘ؿجز ثٝ قٕب ة -3

.  ظ٘ی ٚ غطٚض سكٛيك ٚ سطغيت وٙيس ثيٙی ٚ الف ايٗ عطيك ثٝ ذٛز ثعضي

.  ٞٙطػًٙ ثطدبيٝ فطيت، حيّٝ ٚ ٘يطً٘ اؾز ٚ فطٔب٘سٜ ٚالقی وؿی اؾز وٝ ثٝ ٞٙطٞبي سؾبٞط، اذشفب ٚاؾششبض ٔؼٟع ثبقس -4

.  اْ ضا فبزي سّمی وٙس اِقبزٜ اِقبزٜ ثٍيطز ٚ لٛاي فٛق فٛقاْ ضا ثٝ ػبي ٘يطٚي  وٙٓ وٝ زقٕٗ ٘يطٚي فبزي ٔٗ وبضي ٔی -5

 .وٙس اٚ ضا ز٘جبَ ٘ىٙيس ٚلشی وٝ زقٕٗ سؾبٞط ثٝ ٌطيرشٗ ٚ فطاض ٔی -6

  

ٌصضي سبضيری ثط زفبؿ غيطفبُٔ  *  

(  اؾت سطٚا)فطيت  

ظيطن ٚ ٞٛقٕٙس يٛ٘بٖ زض  يىی اظ افطاز( اٚزيؿيٛؼ)زاؾشبٖ ؾبذشٗ اؾت سطٚا دؽ اظ يه ٘جطز چٙس ؾبِٝ ٚ عٛال٘ی سٛؾظ 

.  ٘بأيس قس٘س( ؾيطاويٛظ)ثبقس وٝ چٖٛ ؾطثبظاٖ يٛ٘ب٘ی اظ سؿريط قٟط  لجُ اظ ٔيالز اظ ايٗ لطاض ٔی 212ؾبَ 

ٔطزْ قٟط ثب زيسٖ ديىط فؾيٓ . زٞس اٚزيؿيٛؼ ٘مكٝ ؾبذشٗ اؾت چٛثی ضا سٟيٝ ٕ٘ٛزٜ ٚ آٖ ضا ثٝ ٘عزيه قٟط ا٘شمبَ ٔی

ا٘س ٕٞٝ ٔشقؼت ٚ حيطاٖ  ٞب اظ ػًٙ زؾز وكيسٜ دٙساض٘س وٝ يٛ٘ب٘ی اض قٟطقبٖ لطاض ٌطفشٝ ٔیاؾت چٛثی وٝ ثط آؾشب٘ٝ زيٛ

ٞب ثطاي  ثٝ ٕ٘بيٙسٌی اظ عطف يٛ٘ب٘ی "ؾيٖٙٛ"ثٛز٘س وٝ ايٗ اؾت چٛثی ثطاي چٝ ثٝ آ٘ؼب آٚضزٜ قسٜ سب ثبالذطٜ قرهی ثٝ ٘بْ 

ا٘س ٔجبضظيٗ قٟط وٝ نحٙٝ ضا ذبِی  لسيٓ دبزقبٜ ٕ٘ٛزٜاٞبِی قٟط سٛضيح زاز وٝ آٖ ضا ثٝ فالٔز نّح ٚ ثٝ ضؾٓ يبزثٛز ر

دطزاظ٘س غبفُ اظ ايٙىٝ ِكىطي  ثيٙٙس اؾت ضا ثٝ زاذُ لّقٝ ثطزٜ ٚ ايٗ ديطٚظي ثعضي ضا ػكٗ ٌطفشٝ ٚ ثٝ دبي وٛثی ٔی ٔی

.  ٞبي قٟط وٕيٗ وطزٜ ثٛز٘س فؾيٓ اظ افطاز زقٕٗ زض دكز زضٚاظٜ

لّقٝ ضا ثط ضٚي ِكٍطيبٖ وٕيٗ وطزٜ ٌكٛزٜ ٚ ثب   اظ آٖ ثيطٖٚ آٔسٜ ٚ زضٚاظٜ ، قت ٍٞٙبْ ؾطثبظاٖ دٟٙبٖ قسٜ زض قىٓ اؾت

يٛضـ ٚ قجيرٖٛ غبفٍّيطا٘ٝ زقٕٗ لٛي ٚ ؾطؾرز ذٛز ضا اظ دب زضآٚضزٜ ٚ ػًٙ چٙسيٗ ؾبِٝ ضا ثٝ ٘فـ ذٛز ذبسٕٝ 

 .زٞٙس ٔی

  

اي اظ حطوبر فطيجٙسٜ حيٛا٘بر ٚ ػب٘ٛاضاٖ آٖ   ٕ٘ٛ٘ٝ*  

اي ثط ضٚي ظٔيٗ ا٘ساذشٝ ٚ قىٕف ضاثبز  اي ثٝ چٍٙف ٘يبيس، ثطاي يبفشٗ غصا ذٛز ضا ٕٞب٘ٙس ٔطزٜ ٔٝضٚثبٜ ٚلشی وٝ عـ -1

ٌٕبٖ ٔی ثطز وٝ ٔطزٜ اؾز دؽ ثٝ عٕـ آ٘ىٝ آٖ ضا ثسضز ٚ اظ ٌٛقز اٚ . ٌصضز اي وٝ ثط آٖ ٔی وٙس زض ايٗ ٍٞٙبْ دط٘سٜ ٔی

.  وٙس ػٟس ٚ آٖ ضا قىبض ٔی ي٘كيٙس آٍ٘بٜ ضٚثبٜ زض يه فطنز ٔٙبؾت ْ ثرٛضز ثط ػظٝ آٖ ٔی

اي ٔرطٚعی  ثبَ اؾز وٝ ؾطي دٟٗ ٚ فىی ثعضي زاضز ايٗ حكطٜ زض ؾغح ظٔيٗ حفطٜ قيطٔٛضچٝ اظ ا٘ٛاؿ حكطار ثی -2

ؾذؽ زض سٝ حفطٜ دٟٙبٖ قسٜ ثٝ ا٘شؾبض قىبض . دٛقب٘س وٙس ٚ ؾغح زاذّی حفطٜ ضا ثب ذبوی ٘طْ ٚ ِغع٘سٜ ٔی قىُ ايؼبز ٔی

ايط حكطار ضيع ثب ٚضٚز ثٝ وٙبضٜ ايٗ ٔرطٚط ثٝ لقط آٖ ؾمٛط وطزٜ، حكطٜ ٔٛضچٝ ذٛاض آٖ ضا ثٝ زاذُ ٘كيٙس ٔٛضچٝ ٚ ؼ ٔی

 .ثطز وكيسٜ ثٝ زٞبٖ ذٛز فطٚ ٔی
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 حركات فريبٌدُ تَسط اًساى*

ثٝ  فطٔٛز ٚ ؾذؽ آٖ ضا ضيعي ٔی ٞب زضن وطزٜ ثٛز ٚ ثطاي آٖ ثط٘بٔٝ ديبٔجط اوطْ ل، إٞيز ذسفٝ ٚ فطيت ضا زض ػًٙ -1

ػًٙ يقٙی ذسفٝ ٚ  "اِحطة ذسفٝ : فطٔٛز٘س ٌصاقز ذسفٝ ضا ػعيی اظ ػًٙ زا٘ؿشٝ ٚ ٔی ذٛثی ثٝ ٔطحّٝ اػطا ٔی

ٔٙصض زض ٔٛضز ايٗ سبوشيه سبويس  ثٗ زض ٘رؿشيٗ ٘جطزي وٝ فّيٝ زقٕٙبٖ زض ثسض ا٘ؼبْ زاز زض دبؾد ثٝ دطؾف حجبة "فطيت

.  "ا٘سيكٝ ٚحيّٝ اؾز آضي ػًٙ، ذسفٝ،   "ٕ٘ٛز وٝ 

ٍٞٙبٔی وٝ ضؾَٛ ذسا ل، ٘يطٚٞبي ذٛز ضا ثطاي فشح ٔىٝ ثٝ حطوز زضآٚضز٘س اثشسا ٍ٘صاقشٙس وؿی سهٛض وٙس وٝ لهس  -2

لشبزٜ  اي ثٝ وبض ثطز٘س ٚ ثركی اظ ٘يطٚٞبي ذٛز ضا ٕٞعٔبٖ ثٝ فطٔب٘سٞی اثٗ فشح ٔىٝ ضا زاض٘س ٚ اظ عطف زيٍط ٘يع ذسفٝ

ٞبي سٟبٔٝ ثٛز فطؾشبز سب زقٕٗ ضا اظٞسف  ٔطٜ اظ ؾطظٔيٗ ذكت ٚشي ٖ شياضٓ يقٙی ٔىب٘ی وٝ ٔيب ضثغی ثٝ ؾٛي ثغٗ ثٗ

 .انّی ذٛز غبفُ ٌٕٚطاٜ ؾبظز

 

لجُ ٚ ثقس اظ آٖ  . السأبر فطيت زض ػًٙ ػٟب٘ی زْٚ*  

  1962السأبر فطيجٙسٜ إِٓبٖ  

ٞبي نٙقشی ذٛز  اظ ٔٙبعك ٚ ٞسفضا اسربش ٕ٘ٛزٜ سب   ٞب زض قت، السأبر فطيجٙسٜ افىٗ إِٓبٟ٘ب ثٝ ٔٙؾٛض ٌٕطاٜ ؾبذشٗ ثٕت

ٞبيی وٝ اعطاف آٟ٘ب ثٛؾيّٝ زيٛاضٞب ٔحهٛض ٚ ثب ٔٛاز لبثُ احشطاق دط قسٜ ثٛز  إِٓبٟ٘ب ثبسقجيٝ ٌٛزاَ. ٔحبفؾز ٕ٘بيٙس

.  آٚضز٘س ٞبي زض حبَ ؾٛذشٗ ضا زض شٞٗ زقٕٗ دسيس ٔی سؼؿٕی اظ ؾبذشٕبٖ

  1940ٞبي ثسِی اظثىؿشبٖ  ثٙبٞب ٚ فطٚزٌبٜ

ثٝ ٔٙؾٛض ا٘حطاف ٞٛاديٕبٞبي زقٕٗ ثٝ وبض  Kٞبي  ذؿشيٗ ػًٙ ػٟب٘ی زْٚ، ثٙبٞبي ثسِی ٔقطٚفی زض دبيٍبٜزض ضٚظٞبي ٖ

ٞٛاديٕبي فطيجٙسٜ ثطدب زاقز سب سٛػٝ  400اٍّ٘ؿشبٖ زض حسٚز نس فطٚزٌبٜ ثسِی ٚ حسٚز  1940ضفشٙس زض اٚر  ٔی

ٞبي انّی ٞٛاديٕبؾبظي ؾبذشٝ قس  اٖ ٘عزيه وبضذب٘ٝٞبي زقٕٗ ضا ثٝ آٟ٘ب ٔقغٛف ؾبظز، ثٙبٞبي ثسِی اظ آٖ ظْ افىٗ ثٕت

 .وطز٘س ٞبي ثسِی ضا ثٕجبضاٖ ٔی ٞبي انّی، ؾبذشٕبٖ ٞبي زقٕٗ ثٝ فٛو ؾبذشٕبٖ افىٗ ٚ ثٕت

  

:  ٞب زض قٛضٚي ؾبثك ٞب ٚ فٖٙٛ فطيت ٔبٞٛاضٜ ضٚـ 

ٞبي ٔٛقىی اظ  ٕ٘ٛزٖ ٔؼشٕـآٔيعي اغٛاوٙٙسٜ ػٟز ٔرفی  ضً٘ ICBMديٕب  ٞبي ٔٛقىٟبي ثبِؿشيه لبضٜ زض دبيٍبٜ -1

.  حّٕٝ ٞٛايی عطاحی ٌطزيس

اظ ايٗ ضٚـ  1971ٚ  1966ٞبي  ٞبي ٔٛقىی ؾبذشٍی ٚ فطيجٙسٜ، وٝ ثٝ عٛض فٕسٜ ثيٗ ؾبَ ٞب ٚ دبيٍبٜ ايؼبز ػبزٜ -2

.  اؾشفبزٜ قسٜ اؾز

ضسبة زض ظيط سٛضٞبي اؾششبض آٖ ضا سب لجُ اظ ح( ؾبسطٖ) 5-ضٚؾيٝ زض ٘رؿشيٗ سالـ ذٛز ثطاي دطسبة ٔبٞٛاضٜ ثعضي ظحُ  -3

.  ٔرفی ثٕب٘س KHٞبي ؾٛضاخ وّيس  لطاض زازٜ ثٛز سب اظ زيس ٔبٞٛاضٜ

  1967ٞبي ظيطزضيبيی  سُٛ٘ -4

ٞبي غطثی  اي ضا اظ چكٓ ٔبٞٛاضٜ ٞبي ؾبحّی ثعضي حفط ٕ٘ٛز٘س سب زضحسٚز ثيؿز ٚ چٙس ٚ ظيطزضيبيی ٞؿشٝ ضٚؾٟب سُٛ٘

.  دٟٙبٖ ٕ٘بيٙس

.  ٞبي ظيطزضيبيی آغبظ ٕ٘ٛز٘س ؾبذز ؾٝ سُٛ٘ ضا زض دبيٍب1970ٜزض ؾبَ ثٙب ثٝ ٌعاضـ ضٚؾٟب 

  1973ٞبي قجب٘ٝ  آظٔبيف -5

ٞب ثب فىؿجطزاضي  آظٔبيف قس سب اعالفبسی وٝ أطيىبيی 1973ٞبي ؾبَ  زض يىی اظ قت SS-16ٔٛقه ٔشحطوی اظ ٘ٛؿ 

 . آٚضز ٘سثٝ وٕشطيٗ ٔمساض وبٞف يبثس اي ثسؾز ٔی ٔبٞٛاضٜ
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ٞبي ضٚؾيٝ ضا زض  سٛا٘ؿز حشی ثعضٌشطيٗ ظيطزضيبيی ٔقّْٛ قس وٝ ضٚؾيٝ ؾبذز چٟبض سُٛ٘ ثعضي وٝ ٔی 1984 زض ؾبَ -6

سٛا٘ؿشٙس حشی  ٞب وٝ زض وطا٘ٝ زضيب ٚ ٕٞغطاظ ؾغح زضيب حفط قسٜ ثٛز٘س ٔی سُٛ٘. ذٛز دٟٙبٖ وٙس ضا ثٝ اسٕبْ ضؾب٘سٜ اؾز

 . َٚ ضا زض ذٛز دٟٙبٖ وٙٙسدب ط 557ثب  Tgphoonديىط ٌطزثبز  ٞبي غَٛ ظيطزضيبيی

 

السأبر فطيجٙسٜ يٌٛؿالٚي زض ٔمبثُ حٕالر ٘بسٛ  *  

اظ لجيُ ٞٛاديٕب، سب٘ه، ضازاض ٚ غيطٜ ثٝ ٔمساض ٚؾيـ اؾشفبزٜ وطزٜ ٚ اغّت ( ٔبوز)ؾبظي  ٞب اظ عطح قجيٝ زض سٕبْ ظٔيٙٝ -1

وٝ افشطافبر ٔمبٔبر ٚوبضقٙبؾبٖ دٙشبٌٖٛ ٘يع ٔٛيس  ا٘س سبػبيی اٞسافی ضا وٝ ٘بسٛ ثمَٛ ذٛز ٔٛضز ٞسف لطاض زازٜ ٔبوز ثٛزٜ

.  ثبقس ايٗ ٔٛضٛؿ ٔی

ٞبي ذهٛنی، ٔٙبظَ ذبِی  ٞب اظ أبوٗ ذهٛنی ٚ زِٚشی اظ لجيُ سبؾيؿبر ٚأبوٗ، ازاضار، قطوز ثٝ ػبي دبزٌبٖ -2

زض قٟطٞب ٚ چٝ زض ضٚؾشبٞب ٞب ثٝ عٛض ٚؾيـ اؾشفبزٜ ٌطزيس ٚ سٕبْ ٘يطٚٞب زض سٕبْ ٘مبط وكٛض چٝ  ٔطزْ، ٔساضؼ ٚ زا٘كٍبٜ

.  دطاوٙسٜ قسٜ ثٛز٘س

.  ٌطزيس  ؾبظي ثب اؾشفبزٜ اظ أٛاع اِىشطٚ٘يىی ٔغٙبعيؽ وٝ ٔٛػت فطيت ضازاضٞبي ٘بسٛ ٔی قجيٝ -3

ٞبي ٘ؾبٔی، ثب ضيرشٗ ليط سؾبٞط ثٝ ػبزٜ ؾبظي ٚ ثبلطاض زازٖ سقساز ظيبزي  ٞبي ٔؼبٚض دبيٍبٜ اضسف ثٍّطاز زض ػٍُٙ -4

.  ٕ٘ٛز ٞبي فطيجٙسٜ ٞٛاديٕبٞبي قٙبؾبيی ٘بسٛ ضا ٌٕطاٜ ٔی ر ؾشٖٛ زض ايٗ ػبزٜٔبوز ثٝ نٛض

:  ٘ىبر ثطػؿشٝ 

ٞعيٙٝ، فسْ اؾشفبزٜ اظ  ٞبي ػًٙ ٘بٔشمبضٖ ٚ وٓ ٌيطي اظ ٔٛلقيز ػٍّٙی ٚ وٛٞؿشب٘ی ذٛز سىيٝ ثط قيٜٛ نطثٟب ثب ثٟطٜ

ضيجٙسٜ سٛؾظ ضازاضٞبي لسيٕی، اؾشفبزٜ اظ ضازاضٞبي ٌيطي ٔٙبؾت اظ اٞساف وبشة، ا٘شكبض أٛاع ف ضازاضٞبي طبثز، ثٟطٜ

ٞبي ٔٛقىی ٚ ظٔيٗ ثٝ  وٛچه ٚ ٔشحطن ثطاي ٔسر ظٔبٖ وٛسبٜ، ٘بأٗ ؾبذشٗ اضسفبؿ وٓ ٚ ٔشٛؾظ ثب ثىبضٌيطي ؾيؿشٓ

ايؼبز ٞبي اؾششبض ٔسضٖ، ٕٔب٘قز اظ  ٌيطي اظ ضٚـ ٞٛا، ايؼبز دطاوٙسٌی زض ٘مبط اؾشمطاض سؼٟيعار ٚ ا٘جبضٞبي ٟٕٔبر، ثٟطٜ

ٞبي ايصايی، اؾشفبزٜ اظ ضازاضٞبي غيطفقبَ، سٛا٘ؿشٙس  ضزٌطٔبيی ٚ ايؼبز ٌطٔبيی وبشة، سحطن دصيطي ٚ ثؿيبضي اظ سبوشيه

 . ٞبي ثعضٌی ضا زض ثطاثط ٘يطٚٞبي ٘بسٛ لطاض زٞٙس چبِف

 

السأبر فطيجٙسٜ فطاق فّيٝ ٘يطٚٞبي ٔشحس  *  

الساْ ثٝ ... ( ٞب ٚ ٞب، سٛح ٞب، سب٘ه ٞٛاديٕبٞب، ٔٛقه)ٞبي ٘ؾبٔی ذٛز  حفطاق ثطاي سؼٟيعار ٚ ؾال: ٞبي فطيجٙسٜ ٔبوز -1 

ٞبي ٔٛقىی ظٔيٗ  ٞبي فطيجٙسٜ ٕ٘ٛزٜ ثٛز ٚ ٌعاضـ ذّجب٘بٖ ٔشحسيٗ ثط ٔكىُ ثٛزٖ اٟ٘ساْ ٚ ثٕجبضاٖ دبيٍبٜ ؾبذز ٔبوز

.  زالِز زاقشٝ اؾز ٞبي فطيجٙسٜ ٚ دطاوٙسٌی ٚ ٔشحطن ثٛزٖ ؾىٛٞبي دطسبة آٟ٘ب ثٝ اؾىبز ثٝ فّز ٚػٛز ؾبيز

:  ثب٘سٞبي دطٚاظي وبشة -2 

ٞبي وبشة ٘يع ايؼبز  ٞبي زضٚغيٗ، اظ ثب٘سٞبي دطٚاظي فطيجٙسٜ وٝ ثط ضٚي آٟ٘ب ٌٛزاَ ٞب فالٜٚ ثط اؾشفبزٜ اظ ٔٛقه فطالی

.  قسٜ ثٛز، اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز٘س

اي اظ السأبر فطيجٙسٜ وكٛض آضغا٘شيٗ زض ػًٙ فبِىّٙس   ٕ٘ٛ٘ٝ*  

ايؼبز وطزٜ ثٛز٘س سب  "اؾشّٙی ثٛضر"ٞبي ٔهٙٛفی زض ثب٘س فطٚزٌبٜ  ٘يطٚٞبي آضغا٘شيٗ ٌٛزاَ 1982٘س زض ؾبَ زض ػًٙ فبِىُ

ٞبي حبنُ اظ آٟ٘ب ٘كبٖ زٞس وٝ فطٚزٌبٜ اظ ثيٗ ضفشٝ ٚ لبثُ  اٍّ٘يؽ ثٝ اقشجبٜ ثيفشٙس ٚ فىؽ "ؾٛضاخ وّيس"ٞبي   ٔبٞٛاضٜ

ٞبي  ثطزاضي ٔٙبؾت ٔبٞٛاضٜ ظايط فبِىّٙس ضا فطاٌطفشٝ ثٛز ٔب٘ـ فىؽاِجشٝ دٛقف اثطي ؾٍٙيٙی وٝ ع. ثبقس اؾشفبزٜ ٕ٘ی

KH-1 - KH-9 ٘يع ٌطزيسٜ ثٛز . 
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چٌد تَصيِ ٍ پيطٌْاد  

دصيطي ٚ ٕٔب٘قز اظ وكف احشٕبِی، ضزيبثی ٚ ٔٛضز حّٕٝ ٚالـ قسٖ اٞساف ذٛزي ٚ ٕٞچٙيٗ  ثٝ ٔٙؾٛض وبٞف آؾيت

:  ٌطزز ذٛزي السأبر ظيط ديكٟٙبز ٚسٛنيٝ ٔیٞبي  يٍبٖ  اؾشٕطاض ثركيسٖ ثٝ ا٘ؼبْ فّٕيبر

ٞبي سحميمبسی ٚ ػٟبز ذٛزوفبيی ٘يطٚٞبي ٔؿّح، ٔطاوع ٔغبِقبسی ٚسحميمبسی ٚ نٙقشی ٚظاضر زفبؿ  فقبَ ٕ٘ٛزٖ ؾبظٔبٖ -1

ٞبي  ؾبظي اٞساف ذٛزي اظ وكف ٚ آقىبضؾبظي سٛؾظ ضزيبة وٝ زض ٔرفی CC&Dزض ػٟز سِٛيس ٚ ؾبذز سؼٟيعار 

.  ثبقٙس حبر زقٕٗ ثؿيبض ٔٛطط ٔیديكطفشٝ سؿّی

ؾبظي اٞساف ذٛزي اظ  ٞبي ٘ٛيٗ اؾششبض زض ػٟز دٟٙبٖ ٞب ٚ قيٜٛ اؾششبض ؾٙشی ٚ والؾيه ٚ اثساؿ ضٚـ ءسٛؾقٝ ٚ اضسمب -2

.  ضزيبثی حؿٍطٞبي ديكطفشٝ زقٕٗ

ْ ؾغٛح ٘ؾبٔی ٚغيط٘ؾبٔی  ٞب ٚ فٖٙٛ اؾششبض ٘ٛيٗ، اؾشفبزٜ اظ ٞٙسؾٝ فطاوشبَ زض سٕب ؾبظي ٚ اؾشفبزٜ اظ قيٜٛ فطًٞٙ -3

.  ثٝ ٔٙؾٛض وبٞف ؾغح ٔمغـ ضازاضي RFٞبي ػبشة ضازاضي ٚ ؾطأيه ٚ ٔٛاز ٔطوت قفبف زض ٔمبثُ  اؾشفبزٜ اظ ضً٘ -4

سغييط ؾبذشبض فيعيىی ٚ قىُ ؽبٞطي آٖ زؾشٝ اظ سؼٟيعار ٚ سؿّيحبسی وٝ أىبٖ سغييط قىُ آٟ٘ب ٚػٛز زاضز ثٝ ٔٙؾٛض  -5

  RCS. وبٞف ؾغح ٔمغـ ضازاضي

اي زض  ٞبي ٔرشّف ٚ ٔٙغمٝ اؾشفبزٜ اظ الالْ ٚ سؼٟيعار اؾششبض چٙس عيفی اظ لجيُ سٛض، دٛقف، چبزض ٚ ِجبؼ زض ضً٘ -6

.  ٔٛالـ ِعْٚ

.  زض اعطاف اٞساف ذٛزي( ٔىب٘يىی -اِىشطٚ٘يىی)ثٝ عٛض ا٘جٜٛ   ٞبي فطيت ثطزاضي اظ عقٕٝ ثٟطٜ -7

ؾغح ٔمغـ ضازاضي  حبٚي ٔٛاز فقبَ ٚ غيطفقبَ ثٝ ٔٙؾٛض وبٞف، ثٟيٙٝ اؾشفبزٜ اظ ٔٛاز ػبشة ٞٛقٕٙس چٙسعيفی -8

RCS ػٌّٛيطي اظ ٌؿيُ يب ا٘شكبض ا٘طغي حطاضسی ٔىب٘يىی، اططار قيٕيبيی، نٛسی، ٔغٙبعيؿی ٚ ضازاضي اظ ٞسف ٚ  .

ٞبي  ِٝ ثب حؿبؾٝٞب اظ لجيُ سؼٟيعار زٚزظا، ٘بض٘ؼه ٚ ٔٙٛضٞبي چٙس عيفی ثٝ ٔٙؾٛض ٔمبة ٚضي اظ دبيطٚسىٙيه ثٟطٜ -9

ٞبي ٔبزٚ لطٔع، نٛسی، ٔغٙبعيؿی  يبة ٞبي ٔطئی، ادشيىی، حطاضر ٞبي سهٛيطثطزاضي سّٛيعيٛ٘ی، عيف ضازاضي، ِيعضي، زٚضثيٗ

.  ٞبي وطٚظ ٚ ٔٛقه

  EMP- HPMٞبي ٌطافيشی  ٞبي ٘ٛيٗ زض ؾبذز ثٕت اؾشفبزٜ اظ فٙأٚضي -10

اض چٙسعيفی  ٞبي اؾشز يبثی ٚ اؾشفبزٜ اظ نفحبر ٚ ويز زؾز -11

اؾشبسيه ثٝ ٔٙؾٛض وكف ٚ ضزيبثی  سالـ ثطاي زؾشيبثی ثٝ ضازاضٞبي ثب عَٛ ٔٛع ثّٙس، ضازاضٞبي غيطفقبَ زٌٚب٘ٝ يب ثبي -12

ٞٛاديٕبٞبي اؾشيه  

..  ٞبي ٔٛقىی ٚ زفبفی ٚ سٛػٝ ذبل ثط انُ سحطن، ٚ ٔشحطن وطزٖ ضازاضٞب ٚ ؾبٔب٘ٝ -13

ٞبي چٙس ٔٙؾٛضٜ، ثطلطاضي يه ؾبٔب٘ٝ افالْ  ظزايی، احساص دٙبٍٞبٜ يؿبر، سٕطوعؾبظي سؼٟيعار ٚ سبؼ سٛػٝ ثٝ وٛچه -14

ذغط ٔغٕئٗ، ثطزٖ ٔطاوع حيبسی ٚ حؿبؼ زض فٕك ظٔيٗ، ايؼبز فضبي ؾجع ٚػٌّٛيطي اظ سطاوٓ زض ؾبذز ٚ ؾبظٞب زض 

وّيٝ ؾغٛح ٘ؾبٔی ٚ غيط٘ؾبٔی  

ضٚ٘يىی ٚ اِىشطيىی حيبسی ٚحؿبؼ وكٛض ثٝ ٔٙؾٛض ٔمبثّٝ ثب اي، اِىز وبضي وّيٝ ٔطاوع ضايب٘ٝ سٛػٝ ثٝ حفبؽز ٚفبيك -15

.  ٞبي اِىشطٚٔغٙبعيؽ ثٝ وٕه ٔشرههيٗ ٔطثٛعٝ ثٕت

.  ٞب ٞبي ٌطافيشی يب زقٕٗ قٕبضٜ يه ٘يطٌٚبٜ سٛػٝ ٚيػٜ ثٝ ٔمبثّٝ ثب ثٕت -16

ٞبي ضس  لبثّٝ ثب ٔٛقهٞب، زض ْ اي ٚ ؾبيط قيٜٛ ٞبي ظاٚيٝ وٙٙسٜ وٙشطَ سكقكقبر ضازاضي ٚ اؾشفبزٜ اظ ٔٙقىؽ -17

..  ٚ HARM-ARMسكقكقبر ضازاضي 

ٞبي ديكطفشٝ ٚ ٞٛقٕٙس وٝ زض فطآيٙسٞبي ٞسايز ٚوٙشطَ ٚ ٔطالجز  ٔؼٟع وطزٖ سؿّيحبر ذٛزي ثٝ وّيٝ ضزيبة -18

.  ٘مف وّيسي زاض٘س
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٘ىبر ثطػؿشٝ وؿت سؼطثٝ اظ حٕالر ٚ ٔمبثّٝ ٘يطٚٞبي ٘بسٛ ثب يٌٛؿالٚي ٚ وكٛضٞبي ٔشحس ثب فطاق وٝ حبٚي  -19

.  ثبقس ٞبي ٘بٔشمبضٖ ٔی ٞبي زفبؿ غيطفبُٔ ٚ ػًٙ ٚاضظقٕٙس ٚ لبثُ سبُٔ زض ظٔيٙٝ

السأبر لبثُ اػطاي زفبؿ غيطفبُٔ ضا زض ٔطاوع حؿبؼ ٚ حيبسی احساص قسٜ ؾطيقب ثٝ ٔٛضز اػطا ٌصاقشٝ ٚ ٔطاوع  -20

ٞبٚ  زض ثطاثط سٟسيسار ثبِمٜٛ ٚ ثبِفقُ ثب قبذهٝٞبي والٖ ّٔی  ٞبي آسی ضا لجُ اظ احساص ثٝ ٔٙؾٛض حفؼ ؾطٔبيٝ دطٚغٜ

 .ٔقيبضٞبي انِٛی دسافٙس غيطفبُٔ سغجيك زازٜ ٚ ٕٞبًٞٙ ٕ٘بئيس

 چطن اًدازپدافٌدغير ػاهل

زاضاي فعْ ّٔی ٚ ثبٚض فٕٛٔی زض ٔؿئِٛيٗ ٚ ٔطزْ ٘ؿجز ثٝ ضفبيز انَٛ دسافٙس غيط فبُٔ    ·  

 

. ٔـ ، سٛؾقٝ يبفشٝ ٚ ٟ٘بزيٙٝ قسٜ فبُٔ ػبثطذٛضزاض اظ انَٛ دسافٙس غيط    ·  

 

سٛإ٘ٙس زض سأٔيٗ حساوظط ايٕٙی ٚ دبيساضي ٚ ثٝ حسالُ ضؾب٘يسٖ آؾيت دصيطي ظيط ؾبذز ٞبي ٔطسجظ زض ٔمبثُ    ·  

. سٟسيسار زقٕٗ 

 

 ْ زفبفیلبزض ثٝ ايفبي ٘مف اؾبؾی زض حطاؾز ٚ حفؼ اؾشمالَ ، سٕبٔيز اضضی ٚ ؾطٔبيٝ ٞبي ّٔی زض چطذٝ ٘ؾب   ·  

. أٙيشی وكٛض 

 

ٚ انَٛ زفبؿ غيط فبُٔ زض   ثطذٛضزاض اظ آٔبيف ؾطظٔيٙی ٔٙبؾت ٚ ٔشىی ثٝ ٚيػٌيٟبي ػغطافيبيی ، ػٕقيشی ٚفطٍٞٙی   ·  

. حٛظٜ ٔرشّف ثب ضفبيز سٛظيـ ٚ دطاوٙسٌی ٔٛظٖٚ ؾطٔبيٝ ٞب ٚ فقبِيز ٞب زض فطنٝ ايٕٗ ػغطافيب 

 

اظ دكشٛا٘ٝ سحميمبسی ٚ دػٚٞكی زض ظٔيٙٝ دسافٙس غيط فبُٔ ثب سأطيط ثبظ زاض٘سٌی  ضذٛضزاضسٛإ٘ٙس زض سِٛيس زا٘ف فٙی ٚ ة   ·  

ثبال ٚ ثب ٔٛفميز ٕٔشبظ زض ؾغح ٔٙغمٝ 

 

زاضاي دكشٛا٘ٝ فطٍٞٙی ٚ حمٛلی ٚ لب٘ٛ٘ی ػبٔـ زض ؾغح وكٛض ثب لبثّيز سأٔيٗ ٚ اػطاي اِعأبر ٚ ؽٛاثظ ٔطثٛعٝ    ·  

 

ٔبًٞٙ ٚ وبضآٔس دسافٙس غيط فبُٔ وكٛض ثب لبثّيز سقبُٔ ؾبظ٘سٜ ٚ ديكجط٘سٜ ثب زِٚز زض ضچٝ ، ٜثطذٛضزاض اظ ٘ؾبْ يىذب   ·  

. ظٔيٙٝ افٕبَ سساثيط زفبفی أٙيشی زض ثرف ٞبي ٔرشّف 

 ضاٞجطزٞب                                                                  

 

ؾبظٚ وبضٞبي ٔٙبؾت زض ػٟز ايٕٗ ؾبظي ٚ حفبؽز اظ سبؾيؿبر  ٞب ٚ ايؼبز سقبُٔ ٌؿشطزٜ ٚ فطاٌيط ثب ؾبظٔبٖ   ·  

. ظيطثٙبيی

 

ؾبٔب٘سٞی آٔبيف ؾطظٔيٗ ّٔی ٚ آٔبيف زفبفی اظ ٔٙؾط دسافٙس غيطفبُٔ ثٝ ٔٙؾٛض اؾشفبزٜ حساوظطي اظ دٟٙٝ    ·  

. ػغطافيبيی وكٛض

 

ظٔيٙٝ ٔغبِقبر ٚ عطاحی فٙی عطح ٞبي  ٚ ِكىطي زض ايفبي ٘مف ٞسايشی ٚ ٘ؾبضسی ثط ؾبظٔبٖ ٞب ٚ ٟ٘بزٞبي وكٛضي   ·  

. دسافٙس غيطفبُٔ
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. ثىبضٌيطي ٚ ثؿيغ أىب٘بر زض ػٟز اضظاٖ ؾبظي، سٙٛؿ ٚ اثشىبض فُٕ زض ؾبٔب٘ٝ ٞب ٚ قيٜٛ ٞبي دسافٙس غيطفبُٔ   ·  

 

. ر ٚ ذؿبضاراؾشفبزٜ حساوظطؾبظي اظ دٟٙبٚضي ٚ فٕك ؾطظٔيٙی ٚ فٛاضو عجيقی وكٛض ٚ ثٝ وبٞف ٔربعطا   ·  

 

ؾبٔب٘سٞی ٔٙبؾت اؾشفبزٜ اظ فٙبٚضي ٞبي ٘ٛيٗ ثٝ ٔٙؾٛض وبٞف آؾيت دصيطي ٘بقی اظ ٚاثؿشٍی ٚ أىبٖ ػٕـ آٚضي    ·  

. اعالفبر سٛؾظ زقٕٗ

 

. سٛؾقٝ ٚ سقبُٔ ٔٛطط ٚ ؾبظ٘سٜ ثب ٟ٘بزٞبي ؾيبؾز ٌصاض، لبٖ٘ٛ ٌصاض ٚ اػطايی وكٛض   ·  

 

٘بٚضي ٚ ثط٘بٔٝ ػبٔـ آٔٛظقی ٚ ٕٞچٙيٗ ، ثٟيٙٝ ؾبظي سِٛيس نٙقشی ثب ٚ اضسمبء ف سٛؾقٝ فّٕی ٚ سِٛيس زا٘ف فٙی   ·  

. اؾشفبزٜ اظ سٕبٔی ؽطفيز ٞب

 

. ٟ٘بزيٙٝ ٕ٘ٛزٖ ٘ؾبْ ػبٔـ ٚ اؾشفبزٜ اظ انَٛ ٚ ضٛاثظ زض عطح ٞبي سٛؾقٝ وكٛض   ·  

 

. اوع حيبسی، حؿبؼ ٚ ٟٔٓيٕٗ ؾبظي ٔطسٛؾقٝ فطٍٞٙی ٚ اضسمبء ثبٚض فٕٛٔی ٚ سمٛيز فعْ ٚ الشساض ّٔی ٘ؿجز ثٝ ا   ·  

 

. سٛؾقٝ فطًٞٙ ٚ ٟ٘بزيٙٝ ؾبظي ثبٚض فٕٛٔی ٘ؿجز ثٝ سبطيط دسافٙس غيطفبُٔ زض وبٞف آؾيت دصيطي ٞب   ·  

 
  
 

 لبثّيز ٞب                                                                  

 

. وكٛض اض سٛاٖ ّٔیدسافٙس غيط فبُٔ، ثؿشط ٔٙبؾت سٛؾقٝ دبيس   ·  

 

. دسافٙس غيط فبُٔ، ٞٓ ضاؾشب ثب ؾيبؾز ٞبي سٙف ظزايی   ·  

 

. دسافٙس غيط فبُٔ، دبيساضسطيٗ، اضظاٖ سطيٗ ٚنّح آٔيعسطيٗ ضٚـ زفبؿ   ·  

 

. دسافٙس غيط فبُٔ، ثٟشطيٗ ضاٞىبض افعايف آؾشب٘ٝ ٔمبٚٔز ّٔی   ·  

 

. دسافٙس غيط فبُٔ، دكشٛا٘ٝ الشساض ّٔی   ·  

 

. غيط فبُٔ، يىی اظ ٟٕٔشطيٗ اثعاضٞبي ثبظزاض٘سٌی دسافٙس   ·  

 

. دسافٙس غيط فبُٔ، ثٟشطيٗ ٚ ٔٙبؾت سطيٗ قيٜٛ وبٞف ٔربعطار ٚ وبٞف آؾيت دصيطي   ·  
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وكٛضٞبيی وٝ سٛؾقٝ دسافٙس غيط فبُٔ ضا ثٝ فٙٛاٖ يه ؾيبؾز زفبفی ٔؿشٕط زض زؾشٛض وبض ذٛز لطاض ٔی زٞٙس، ٞيچ    ·  

. ٞسيس ثط فّيٝ وكٛضٞبي زيٍط لطاض ٕ٘ی ٌيط٘سؽبٖ اسٟبْ رٌبٜ زض ْ

 

وكٛضٞبيی وٝ دسافٙس غيط فبُٔ ضا ثٝ فٙٛاٖ يه ضاٞىبض انّی ثط ٔی ٌعيٙٙس، ثٝ قطايغی اظ ٘ؾط وبٞف آؾيت دصيطي    ·  

. زؾز ٔی يبثٙس وٝ ٔغبٔـ وكٛضٞبي سٟسيس وٙٙسٜ ثط فّيٝ آٟ٘ب وبٞف ٔی يبثس

 

ط آؾيت دصيطي آٟ٘ب فطاٚاٖ اؾز، ٚ زقٕٗ ٔی سٛا٘س ثب ضطثبر ؾطيـ، حيبسی سطيٗ ٞبيی وٝ ٘مبزض ػٟبٖ أطٚظ وكٛض   ·  

. ٔٙبثـ آ٘بٖ ضا ٟٔٙسْ ٕ٘بيس، فٛأُ سٟسيس اظ ثيطٖٚ ضا زضٖٚ ذٛز ايؼبز ٔی ٕ٘بيس

 

. دسافٙس غيط فبُٔ، ٔی سٛا٘س ثٝ يه فطًٞٙ فٕٛٔی زض وكٛض سجسيُ قٛز   ·  

 

. ٚ ٔشحطن؛ ِصا ثبيس ٕٞٛاضٜ زض نسض سالـ ٞبي فّٕی ٚ دػٚٞكی لطاض ٌيطز ضي اؾز دٛيبدسافٙس غيط فبُٔ، فٙم   ·  

 
  

 اصَل                                                                  

 

دٛقف زض ٕٞٝ ظٔيٙٝ ٞب    ·  

 

اؾششبض ٚ ٘بٔطئی ؾبظي    ·  

 

( ٔٛا٘ـ)سِٛيس ؾبظٜ ٞبي زٚٔٙؾٛضٜ    ·  

 

لطاض فّٕىطزٞب اٖ يبثی اؾزٔه   ·  

 

اذشفبء ثب اؾشفبزٜ اظ فٛاضو عجيقی    ·  

 

وٛض وطزٖ ؾيؿشٓ اعالفبسی زقٕٗ    ·  

 

حفبؽز اعالفبر ؾيؿشٓ ٞبي حيبسی ٚ ٟٔٓ    ·  

 

ٔسيطيز ثحطاٖ زفبفی زض نحٙٝ ٞب    ·  

 

فطيت، اثشىبض فُٕ ٚ سٙٛؿ زض وّيٝ السأبر    ·  

 

ثؿشٝ ديكٟٙبزي ٚأٛاظي ؾبظي ؾيؿشٓ ٞبي    ·  

 

سقييٗ ٔميبؼ ثٟيٙٝ اؾشمطاض ػٕقيز ٚ فقبِيز زض فضب    ·  
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وٛچه ؾبظي، اضظاٖ ؾبظي ٚ اثشىبض زض دسافٙس غيط فبُٔ    ·  

 

ٔمبْٚ ؾبظي ٚ اؾشحىبٔبر ٚ ايٕٗ ؾبظي ؾبظٜ ٞبي حيبسی    ·  

 

دطاوٙسٌی زض سٛظيـ فّٕىطزٞب ٔشٙبؾت ثب سٟسيسار ٚ ػغطافيب    ·  

 

ثٟيٙٝ اظ دطاوٙسٌی ٚ سٛػيٝ الشهبزي دطٚغٜ سربة ٔميبؼ اٖ   ·  

 
  
 

 اّداف كالى                                                                  

 

. ايٕٙی ؾبظي ٔطاوع حيبسی، حؿبؼ ٚ ٟٔٓ   ·  

 

. سٛؾقٝ وٕی ٚ ويفی ٘يطٚي ا٘ؿب٘ی ٔشرهم   ·  

 

. اٖض قطايظ ثحطاضسمبء لبثّيز ثمب ٚ حفؼ وكٛض ز   ·  

 

. افعايف آؾشب٘ٝ ٔمبٚٔز ّٔی ٚ سمٛيز ِٔٛفٝ ٞبي ٔمبٚٔز زض ٔمبثُ سٟسيسار   ·  

 

. فطًٞٙ ؾبظي ٚ ايؼبز ثبٚض فٕٛٔی زض ٔٛضز سبطيط دسافٙس غيط فبُٔ زض وبٞف آؾيت دصيطي   ·  

 

. وؿت أٙيز دبيساض زض سٛؾقٝ ٚ دبيساض ؾبظي ظيطؾبذز ٞبي حيبسی وكٛض   ·  

 

. ـ، سِٛيس فّٓ ٚ فٙبٚضي ٚ فطًٞٙ ؾبظي ٚ سجسيُ آٖ ثٝ ٔقبضف فٕٛٔیحميك ٚ دػٜٚر   ·  

 

. سىٕيُ چطذٝ زفبفی وكٛض ٚ سقبُٔ ٔظجز ثب زفبؿ فبُٔ ٚ دسافٙس غيط فبُٔ   ·  

 

. ٟ٘بزيٙٝ وطزٖ ضفبيز انَٛ ٚ ضٛاثظ دسافٙس غيط فبُٔ زض عطح ٞبي سٛؾقٝ ٔٙشٟی ثٝ ايؼبز ٔطاوع عجمٝ ثٙسي   ·  

 

فٝ آؾيت دصيطي ٞبي وكٛض ٚ ٕ٘بيبٖ ٕ٘ٛزٖ الشساض ّٔی ٘بقی اظ آٖ ثٝ فٙٛاٖ يىی اظ ِٔٛفٝ ٞبي وبٞف ٔؼٕٛ   ·  

. ثبظزاض٘سٌی

 

. ثٝ حسالُ ضؾب٘يسٖ سبطيط سٟسيسار ٘ؾبٔی زقٕٗ ثط ظيطؾبذز ٞبي حيبسی، حؿبؼ ٚ ٟٔٓ   ·  

 

 (.ٔكبٚضٜ ٚ اػطا)وكٛض ز٘ٝ ٟٔٙسؾی سٛؾقٝ وٕی ٚ ويفی ؽطفيز ٚ سٛاٖ اػطايی دسافٙس غيط فبُٔ زض ة   ·  


