
 بیگاًگاى تْاجن برابر در دفاع ًتایج ٍ آثار

 است ای هسلحاًِ ٍ خطي ًبرد جٌگ گفت هیتَاى جٌگ تؼریف در

 است زیر ضرح بِ ّا جٌگ ضرٍع دالیل افتذ هی اتفاق هستقل اجتواع یاچٌذ دٍ بیي کِ

 طلبی ٍقذرت  خَاّی خَد رٍحیِ.2.هادی هٌافغ بِ رسیذى ٍ دیگر کطَر خاک بِ طوغ.1

 ....دیگر ػَاهل ٍ. حاکن

 تْاجن در هقابل خَیص ارادُ ٍ تفکر از بْرهٌذی ٍبا خَد راتی فطرت اساس بر هلتی ّر

 دادُ زیادی اّویت دفاع بِ کرین قرآى در هیکٌذ ٍّویٌطَر هقاٍهت ٍ ایستادگی بیگاًگاى

 .است

 کردى دٍر ٍ دیگراى خَد از را آزار ٍ بذی هؼٌی بِ لغت فرٌّگ در دفاع هفَْم کلی طَر بِ ها

 بِ دفاع کلی طَر بِ داضتي ٍ ًگِ دٍر دضوي دستبرد از خَدرا ٍحقَق خَد ًاهَس ٍ ٍطي ٍ

 .حیات از حراست حفظ برای اًساى کِ هیطَد گفتِ اقذاهاتی هجوَػِ

 کلی طَر ٍ بِ دّذ هی اًجام کٌذ هی تْذیذ را اٍ کِ خطراتی برابر در خَد سرزهیي ٍ اػتقادات

 .هیطَد اًجام ًَع دٍ بِ دفاع

 :غریسی دفاع -1

 . دضوي بِ ًاگْاًی حولِ است هاًٌذ هطترک زًذُ هَجَدات توام دربیي کِ دفاػی بِ 

 :آگاّاًِ دفاع -2

 هیگیرد. صَرت ٍ اختیار ارادُ ػقل از استفادُ با کِ است اًساى هخصَظ 

 فٌاٍری ٍ ًظاهی تَاى با تٌْا کطَر یک هردم کِ است رسیذُ اثبات بِ کاهالً هَضَع ایي اهرٍزُ

 باٍرّای ٍ اػتقادات هیساى چِ ّر بلکِ بپردازًذ، خَد کطَر از دفاع بِ تَاًٌذ ًوی پیطرفتِ ّای

 .یافت خَاّذ افسایص ّن هلت آى دفاػی تَاى ٍ هقاٍهت هیساى باضذ بیطتر هلتی دیٌی



 با دضوي ًظاهی، تْاجن در. ضَد اًجام فرٌّگی ٍ ًظاهی ضکل دٍ بِ است هوکي تْاجن

 هی ًظاهی حولِ بِ اقذام کطَر یک اضغال قصذ بِ سرباز ٍ تاًک َّاپیوا هاًٌذ هادی ابسارّای

 فرٌّگی، تْاجن در اها تحویلی جٌگ ٍ ها کطَر بِ صذام رشین تْاجن آى ًوًَِ کِ کٌذ،

 ٍ ابسار تْاجن، از ضکل ایي در دضوي ابسار. زًذ هی حولِ بِ دست غیرًظاهی ابسارّای با دضوي

. است هَردًظر خاک ٍ سرزهیي اضغال اّذاف، از یکی ًظاهی، تْاجن در. است فرٌّگی ٍسایل

 ّذف هردم، دیٌی باٍرّای ٍ ّا ارزش تغییر ٍ اػتقادات ٍ رّي اضغال فرٌّگی، تْاجن در

 . است دضوي اصلی

 

اها تْاجن بِ یک کطَر برای کطَر گطایی ٍ بِ قصذ تصرف آى باػث هی ضَد ًیرٍی هتخاصن 

ایي پرسص بٌیادی گردد کِ چرا ها بِ کطَری دیگر ّجَم هیبرین؟ ٍ دلیل ایي جٌگ ٍ دچار 

 کطتار چیست؟

در هقابل دفاع در برابر هتجاٍز بِ ًیرٍّای تذافؼی ایي باٍر را هیذّذ کِ ها برای دفاع از خَد 

 ّذف دارین ٍ برای سرزهیي هاى در هقابل هْاجن ایستادگی هیکٌین.

ضذى فرد بی ّذف از هتجاٍز ایي هسیت را دارد کِ حتی در صَرت کطتِ دفاع در هقابل ًیرٍی 

بیي ًرفتِ است برای ّویي است کِ ًیرٍّای هذافغ در ّر جٌگی جٌگ خَد را هقذس هی 

 پٌذارًذ ٍ برای از دست ًذادى خاک خَد جاًفطاًی هی کٌٌذ.

 

 


