
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

. اگط حبکویت ٍ کٌٌس هیاضکبى ظیست خوؼی ثطط ّستٌس. ایي اضکبى زض تؼبهل ثب یکسیگط هؼٌب پیسا « حبکویت، هکتت ٍ هطزم» گبًِ سِ

ضا ضبیغ ذَاّس سبذت، چٌبًچِ هکتت ًجبضس ٍ یب هکتت ٍخَز  ّب ظطفیت، اهکبًبت ٍ ّب فطغتتوبهی  ٍهطج ّطجحکَهت همتسض ًجبضس 

، اظ عطفی چٌبًچِ هطزم گیطز هیاظ اثْبم لطاض  ای ّبلِزاضتِ ثبضس اهب هَضز غفلت لطاض گیطز الگَی حکوطاًی ٍ ًظبهبت فکطی ٍ ضفتبضی زض 

اضکبى  کِ ایياست  تَخِ لبثلیي ظهیٌِ هْن ٍ ًجبضس حکَهت ٍ هکتت هیساى تدلی ٍ ػطغِ ظَْض ٍ ثطٍظ پیسا ًرَاٌّس کطز. آًچِ زض ا

 ذَاّس ثَز. ثرص ًتیدِهحسَس ٍ  ّب آىزض سبیِ اهٌیت ذَاٌّس تَاًست ثِ سبهبى هغلَة ذَز ًعزیک ضسُ ٍ لصت  گبًِ سِ

 امنیت ماهیتچیستی و 

وٌبکی ٍ زاضتي اػتوبز ٍ ًجَزى ٍ اظ ذغط هحبفظت ضسى است. ضّبیی اظ تطزیس، آظازی اظ اضغطاة ٍ ثی زضذغطاهٌیت ثِ هؼٌبی 

ٍ ثحث ٍ گفتگَ لطاض  هَضزهغبلؼِهفبّین ٍ حمبیمی است کِ زض حسی ٍسیغ  اظخولِاهیٌت . ًبهٌس هیاعویٌبى هؼتجط ٍ هستٌس ضا اهٌیت 

ذَیص ثِ گطفتِ است ٍ هبًٌس سبیط هفبّین ػلَم اًسبًی هؼبًی ٍ تفبسیط ثسیبض ظیبزی زاضز ٍ ّط یک اظ اًسیطوٌساى اظ ظاٍیِ ذبظ ًگبُ 

اضبضُ زاضز کِ فطز یب گطٍّی اظ هطزم  . اهٌیت ثِ غلح، آظازی، اػتوبز، سالهتی ٍ اهثبل آىاًس پطزاذتِپیطاهَى آى  پطزاظی ًظطیِتؼطیف ٍ 

اضتجبعی تٌگبتٌگ زاضز  ّب اضظشاهٌیت ثب هکتت ٍ  احسبس آظازی اظ ًگطاًی، تطس، ذغط یب تْسیسات ًبضی اظ زاذل یب ذبضج زاضتِ ثبضس.

 زستجطزحیبتی ذَز ضا حفظ ٍ اظ  ّبی اضظشاهٌیت یؼٌی ضطایظ ٍ فضبیی کِ یک هلت زض سبیِ آى ثتَاًٌس  ضَز هیکِ گفتِ  ای گًَِ ثِ

حیبتی یک هلت ثِ ذغط ثیفتٌس اهٌیت آًبى ثِ ذغط افتبزُ است ٍ ثبیس ثطای  ّبی اضظشثٌبثطایي اگط  ؛ذغط ٍ اًحطاف ٍ تْسیس حفظ ًوبیس

 تالش کٌٌس. ثبظگطزاًسى اهٌیت

 چرایی امنیت و منطق دفاع از آن

 گطزز؛ هیهغبلجِ ػوَهی للوساز  ضست ثِحکَهت ٍ هطزم است ٍ ّن  هَضزًیبظ ضست ثِّن  الوللی ثیيٍ  هلیفطزی،  اهٌیت زض اثؼبز

د ثِ چطایی ٍ اّویت ٍ ًیبظ هطزم ٍ ذَاست هطزم پبس گطزز ثبظهیثٌبثطایي چطایی اهٌیت ثِ استوطاض حیبت ثطط ٍ ازاهِ ًطبط خبهؼِ 

اگط اهٌیت ًجبضس ًِ تَسؼِ ٍ  کِ ایياهٌیت ٍ هدبّست ثطای آى ذَاّس ثَز. ثسیبضی هؼتمسًس اهٌیت یؼٌی تَسؼِ ٍ پیططفت. ثطای 

. ًوًَِ ػیٌی آى زض ظهبى خٌگ تحویلی لبثل ضًَس هیٍ ًِ حکَهت ٍ افکبض ػوَهی ثطای تَسؼِ اٍلَیت لبئل  یبثس هیپیططفت تحمك 

است زض ایي ظهبى ّوِ اضکبى حکَهت ٍ زغسغِ اغلی هطزم ثِ زفبع همسس ٍ ثطلطاض اهٌیت هؼغَف گطت ٍ پس اظ پبیبى خٌگ هطبّسُ 

ضّجط هؼظن اًمالة زض ػجبضات ظیط ًمص ٍ خبیگبُ اهٌیت ٍ ضطٍضت ٍ اّویت آى ضا تجییي  تَسؼِ ٍ پیططفت ٍضٍز کطزًس. ّبی ثطًبهِثِ 

 .ًوبیٌس هی

 ضوب. است استثٌبئی ٍ هْن ثسیبض ی همَلِ یک اهٌیت، همَلِ»: زض ًگبُ ضّجط هؼظن اًمالة الْی ّبی ًؼوت تطیي ثعضگ اظ یکیاهٌیت 

 آى ضخ ثِ ضا آى ٍ آٍضز هی ضوبض ثِ اهٌیت ًؼوت ضا ذَز ّبی ًؼوت تطیي ثعضگ اظ یکی «ذَف هي اهٌْن ٍ» کطین لطآى زض ذساًٍس ثجیٌیس

 (16/8/86) .«کطس هی ثَزًس، هؼٌب ایي هربعت کِ هطزهی
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. است تط هْن ٍ تط ٍاخت ضت ًبى اظ گبّی خبهؼِ، یک ٍ هطزم ظًسگی ثطای... اهٌیت: »خبهؼِ یک ثطای ضت ًبى اظ تط ٍاختاهٌیت 

 یؼٌی ؛«ذَف هي اهٌْن ٍ خَع هي اعؼوْن الّصی: »فطهبیس هی خبهؼِ، ثِ ذَز ثعضگ ّبی ًؼوت شکط همبم زض کطین لطآى زض هتؼبل ذساًٍس

 (15/7/83) .«اًس هْن ٍ همبثل ػٌػط زٍ ّب ایي زاضز؛ لطاض ضفبُ ٍ ضاحتی ٍ اهٌیت همبثل زض ًباهٌی ٍ گطسٌگی

 هطکل تطیي هْن. است کطَض یک ٍ هلت یک ًیبظّبی تطیي اغلی ٍ تطیي اسبسی اظ یکی اهٌیت،: »هلت یک ًیبظ تطیي اغلیاهٌیت 

 احسبس هطزم خبهؼِ، ػوَهی فضبی زض ٍ تحػیل هحیظ زض ظًسگی، هحیظ زض کبض، هحیظ زض کِ آیس هی ٍخَز ثِ ٍلتی کطَض یک ثطای

 (18/7/79) .«ًکٌٌس اهٌیت

 هسبئل تب ثگیطیس ضرػی هسبئل اظ... است خبهؼِ یک ظًسگی اثؼبز  ّوِ ظیطسبذت تاهٌی»ضّجط هؼظن اًمالة ثط ایي ثبٍضًس کِ: 

 پیططفتی، ّط ظیطسبذتِ ػٌَاى ثِ «اهٌیت» هؼطفی ضوي اسالهی اًمالة ضّجط (11/7/1401. )«ذبضخی هسبئل تب ػوَهی هسبئل تب اختوبػی

 .اًس زازُ لطاض تجییي ٍ هَضزثحث ضا خبهؼِ زض آى تأهیي چگًَگی ٍ گًَبگَى ّبی ػطغِ ٍ اثؼبز

 عواقب و مخاطرات نبود امنیت

وبز ّستٌس. ًباهٌی ٍ فضبی تْسیس ّوِ آضظٍّبی هلت ضا ، اهیس ثطای آیٌسُ ٍ احسبس ضضبیت ٍ اػتآهیع هسبلوتهطزم ذَاستبض ظًسگی 

ضَز زضوٌبى فطغت چبلطگطی ٍ  زاض ذسضِثِ ّط هیعاًی کِ اهٌیت  ٍ هدبل آضاهص ٍ ضضبیت ضا اظ هطزم ذَاّس گطفت. زّس هیثِ ثبز 

 .ساًساظً هیظیستی هلت ٍ پیًَسّبی اختوبػی ضا ثِ هربعطُ  ّبی ضیطٍِ اًتمبم پیسا کطزُ ٍ  تَظی کیٌِ

 کٌٌس، کبض تَاًٌس هی کِ ثیٌٌس هی ٍلتی هطزم»: ضّجط هؼظن اًمالة تأکیس کطزًس اهٌیت زض ًجَز ضغل هطزم ٍ کبضتؼغیلی یب اذتالل زض 

 زٍضزست ًمبط زض ثرَاًٌس، زضس ٍ ثیبیٌس ثطًٍس، ضٍستب آى ثِ ضٍستب ایي اظ کطَض ًمبط الػی زض فطظًساًطبى کٌٌس، تحػیل کٌٌس، کست

 کطَض سط ثط اهٌیت ذیوِ اگط. ّست اهٌیت کِ کٌٌس هی احسبس گیطز، اًدبم زاضز، ٍخَز اهطٍظ کِ حدوی ایي ثب سبظًسگی کبضّبی کطَض

 (25/4/76«. )گیطز؟ اًدبم تالش ٍ کبض ّوِ ایي ضَز هی هگط ثبضس، ًطسُ ظزُ

 احتیبج هلت. است ضْطًٍسی اهٌیت زیگط، ثرص»: ضّجط هؼظن اًمالة فطهَزًس ظًسگی هحیظ زض ضْطًٍسی اهٌیت ثِ ذغط افتبزى

 ًیطٍّبی پٌدن ّبی ستَى آضَثگطاى، گطاى، فتٌِ سطکطبى، هتدبٍظاى، ٍ ثبضس ثطذَضزاض ضْطًٍسی اهٌیت اظ ذَز ظًسگی هحیظ زض زاضز

 ظًسگی هحیظ هطزم، ّبی ذبًِ... کٌٌس ثطآٍضزُ هلت ایي ظیبى ثِ ٍ کطَض ایي زض ضا زضوٌبى همبغس ًتَاًٌس کطَض، زضٍى زض زضوي ٍ ثیگبًِ

 هحیظ زض هب هسلح ًیطٍّبی کِ ثبضٌس ذبعطخوغ ثبیس هطزم. ثبضس اهي ثبیس هطزم، تحػیل هحیظ هطزم، ٍکبض کست هحیظ هطزم،

 هبّی ذَاٌّس هی آلَز گل آةِ اظ کِ کسبًی ،آفطیٌبى اغتطبش آضَثگط، زضوٌبى گط، فتٌِ زضوٌبى همبثل زض ثتَاًٌس ذَزضبى، ضْطًٍسی

 ثْتطیي ثِ هسلح ًیطٍّبی ضا اهٌیت ایي. کٌٌس ایستبزگی ،زاًٌس هی کطَض آضام ٍ اهي فضبی ظزى ثطّن زض ضا ذَز ثمبی کِ کسبًی ثگیطًس،

 (15/2/84) .«کٌٌس هی تأهیي ٍخِ

ثطای پیططفت کطَض ٍ اضتغبل ٍ هؼیطت هطزم هرتل ذَاّس ضس،  ضیعی ثطًبهِتَسؼِ ٍ  ّبی ثطًبهِثٌبثطایي زض ًجَز اهٌیت است کِ 

، احسبس ًباهٌی گطزز هی ثلٌسهستٍ یب  هست هیبىیب  هست کَتبُ ّبی خٌگهلی غطف همبثلِ ثب ذغطات ٍ تْسیسّب ٍ یب  ّبی سطهبیِ

 ،کٌس هیافسطزگی ٍ احسبس پَچی ثط ضٍح ٍ ضٍاى آًبى غلجِ  زضًتیدِ، خَاًبى اهیس ثِ آیٌسُ ضا اظ زست ذَاٌّس زاز ٍ یبثس هیافعایص 

ثِ حبضیِ ضاًسُ  ظیطثٌبیی التػبز ٍ غٌؼت ٍ کطبٍضظی ّبی پطٍغُ، کٌس هیخلَُ  هؼٌب ثیازاهِ تحػیل ٍ کست ترػع زض فضبی ًباهٌی 

رتلف کوطًگ ذَاّس ضس ٍ هغبلجبت ، هٌبفغ هلی ٍ حمَق هطزم زض اثؼبز هزّس هیذَاّس ضس، ًَآٍضی ٍ ذاللیت خبی ذَز ضا ثِ ضکَز 

 .هبًس هیػوَهی ثط ظهیي 

زض ضطایظ تْسیس ٍ ًباهٌی لغؼبً ضٍح ٍ ضٍاى هطزم ٍ هسئَالى  .ثبضٌس زاضتِ ضٍاًی تاهٌی کِ است یيا هطزم ػوَهی حمَق اظ یکی

ٍ هٌبظػبت  ذَضز هیهؼِ ثط ّن تؼبزل خب زضًتیدِاذتالالت ضفتبضی زض پی ذَاّس زاضت ٍ  تسضیح ثِآظضزُ ذَاّس ضس. هطکالت ضٍحی 

خٌگ ضٍاًی، خٌگ  ثطاثط. زض فضبی تْسیس ٍ ًباهٌی گیطز هی، کبًَى ذبًَازُ ٍ اختوبع هَضز تْسیس لطاض کٌس هیپیسا  غؼَزیًیع ضًٍسی 

زم زض ٍ هط ضَز هیٍ اثؼبز خٌگ تطکیجی )ّیجطیسی( پیًَسّبی اختوبػی گسستِ  السبمضٌبذتی، خٌگ ًطم ٍ خٌگ ضسبًِ اظ ٍ سبیط 

ٍ ثِ کبضی ٍازاض  زٌّس هیهطزم ضا ثِ سَیی سَق  ّطلحظِ. ضبیؼبت زض چٌیي اٍضبػی گطزًس هی اػتوبزی ثیّوِ اهَض زچبض تطزیس ٍ 

 ٍخَز اهٌیت الظهِ حیبت ثططی است ٍ ًجَز آى ظًسگی هطزم ثِ هربعطُ ذَاّس افتبز. ضٍ اظایي. سبظًس هی

 
 


