
  پدافند غير عامل
  

بحث از مباحثي است كه دانش فني آن در  محورهاي اساسي موضوع امنيت ملي، بحث پدافند غير عامل است، با عنايت به اينكه اين
توجه به .تواند اقدامي موثر در اين خصوص باشد مفاهيم و جايگاه اين مبحث مي تر گيري است، شناخت دقيق داخل كشور در حال شكل

گرفته ضرورت عقلي دفاع كامال  ه تهديدات بالقوه و خطراتي كه امنيت ملي ، استقالل و تماميت ارضي كشور را نشانهزمين وجود
   مشهود مي باشد

به تنهايي قادر به مقابله با سالح هاي مدرن و مخرب آفندي  آمار و سوابق جنگهاي گذشته نشان مي دهد پدافند عامل در حال حاضر
و معيارهاي پدافند  ويرانگر آنها بر مراكز حياتي و حساس و نيروي انساني نيستند و لذا به كار گيري اصول اتجهت جلوگيري از اثر

نمايد كه اين امر به طور شايسته اي از جانب مقام معظم رهبري  غيرعامل مي تواند به تكميل زنجيره دفاعي كمكي موثر و قابل توجه
مورد اهتمام جدي تري قرار  ست اين موضوع به ويژه از سوي وزارتخانه ها و سازمان هاي عمرانيبه جا. گرفته است نيز مورد تاكيد قرار

تاريخي ، جايگاه قانوني ، جايگاه فني ، ضرورتها ،اصول ،روشها و موضوعات  در اين نوشتار در خصوص تعاريف ، اهداف ، پيشينه. گيرد
 .پدافند غير عامل مطالبي ارائه شده است اساسي

 
 :عامل نه تاريخي پدافند غيرپيشي
ليكن اين موضوع براي نسلهاي بشر به صورت تالش . گردد مي توان ادعا نمود كه قدمت پدافند غير عامل به قدمت تمدن بشري باز مي

امان  براي در برابر دشمنان طبيعي و انساني نمايان شده است و در طول تاريخ همواره تمهيداتي را آنها براي حراست و مراقبت در
هاي بارزي در اين خصوص  ها و حصارها نمونه ، قلعه ها و باروهاي حفاظتي شهر  برج. ماندن از اين حوادث مد نظر داشته است 

 .باشند مي
با بروز . پيدا نمود ي به گستره ملي انتقال به مقتضيات عالم جديد و ايجاد دولتها، اين موضوع از حيطه شهر در عصر جديد با توجه

  اني اول و دوم و كشيده شدن پاي جنگ به شهرهاجنگ جه
مرتبط با سالحهاي كشتار  پس از آن جنگ سرد و چالشهاي جهاني. موضوع اهميت بيشتري يافت و شكل علني به خود گرفت اين

حث وارد فاز سپتامبر و جنگهاي دهه اخير بين كشورها، اين مب 11 در نهايت با وقوع حادثه. جمعي اهميت اين بحث را بيشتر نمود
 .هاي اجرايي شد برنامه جديدي از مطالعات و

  :توسعه جايگاه پدافند غير عامل در قانون برنامه چهارم
اين  10كل كشور را به تصويب رسانده ودر فصل  84سال  قانون بودجه 17آئين نامه اجرائي بند پ تبصره 1384هيات وزيران در سال 

مطابق متن  به موضوع پدافند غير عامل اشاره دارد و 121ماده  11مطرح شده است و در بند  ملي قانون كه قوانين مرتبط با امنيت
 .زير مواردي را در اين خصوص براي خود الزم االجرا نموده است

تأسيسات زيربنايي و ساختمانهاي  اصول پدافند غير عامل درطراحي و اجراي طرحهاي حساس و مهم ودر دست مطالعه ونيز رعايت
قانون ) 160(مردم توسط دستگاههاي اجرايي و تخصصي موضوع ماده  و شريانهاي اصلي و حياتي كشور و آموزش عمومي حساس

موظف اند بر  منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح غيرطبيعي مد نظر بوده و اين دستگاهها برنامه چهارم توسعه، به
كشور درصدي از اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي  رگروه دائمي پدافند غير عاملاساس سياستها ،الويتهاو دستورالعمل هاي كا

دستگاههاي  بر اساس اين قانون كميته هاي دائمي پدافند غير عامل در.كارگروه اختصاص دهند خود راجهت اجراي طرحهاي مصوب
  .فعاليت خواهند داشت و اجرائي و تخصصي كشور به منظور اجرائي كردن اهداف پدافند غير عامل تشكيل

پدافند غيرعامل كشورتوسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه و به  سندي را با عنوان سند راهبردي 86همچنين در مهر ماه سال 
انداز و همسو  چشم بيني شده است كه شامل اي از طرح جامع پدافند غير عامل كشور در آن پيش عمده شده، كه بخش تصويب رسانده

 .باشد هاي اجرايي و راهبردي مي سياست ساله، اهداف كالن و بلند مدت، اهداف كوتاه مدت، 20نداز ا با چشم
ساله توسعه اي كشور ايجاب ميكند، كه عنصر پدافند غير عامل كه به  20چشم انداز  تالش براي توسعه پايدار كشورو تحقق اهداف

طرحهاي اقتصادي ،اجتمائي و توسعه  ه ريزي براي حذف اين موارد در اجرايارزيابي آسيب پذيرها و تهديدهاي احتمالي و برنام معني
 .اي كشور است، مورد توجه ويژه قرار گيرد

توجه به اهميت موضوع دارد كه در  در بخش پدافند غير عامل با 86زير اشاره به برخي موارد در خصوص تامين بودجه در سال  موارد



 :قانون بودجه كشور لحاظ شده است ورت تكميلي تر درنيز اين اعتبارات به ص)87(سال جاري
  86 بند ر، بخش ششم از قانون بودجه سال 20تبصره  (1
شود ،حداكثر مبلغ  داده مي شرقي اجازه  ـ در اجراء طرحهاي پدافند غيرعامل و انسداد مرزها با اولويت مرز "ر"بند 

پيوست  20201024قسمت چهارم و  503918ريال اعتبار رديف   (2.874.000.000.000) دوهزاروهشتصدوهفتادوچهارميليارد
در خصوص اعتبار رديف  كل كشور  براساس پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تصويب كميته دائمي پدافند غيرعامل يك اين قانون  شماره

موافقتنامه مبادله شده با سازمان قرارگيرد تا براساس شرح عمليات  ربط  ذي پدافند غيرعامل در اختيار دستگاههاي اجرائي 503918
   .باشد كشور مستثني مي مقررات  اين اعتبارات از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير. كشور به مصرف برسد ريزي  برنامه مديريت و

  86 بند د، بخش ششم از قانون بودجه 17تبصره  (2
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،  ) 121(ماده  (11(اجرايي بند نامه  ـ در اجراي طرحهاي پدافند غير عامل موضوع آئين "د"بند 

 ريال) 440.000.000.000(شود حداكثر مبلغ چهارصد و چهل ميليارد  داده مي ايران اجازه  اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي
كميته دائمي پدافند غيرعامل كل  تصويب  قسمت چهارم اين قانون، براساس پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و 503918رديف  اعتبار 

 ريزي تا براساس شرح عمليات موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه گيرد  كشور در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار
   .به مصرف برسد ) معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري(كشور
 : فني پدافند غير عامل جايگاه

  گردد ، با مروري بر هرم نيازهاي انساني، نقش بسيار مهم خواسته زندگي بر مي هاي پدافند غير عامل به نيازهاي انسان براي شه بحثري
ازطرفي . باشد هاي بروز خطر، مي پتانسيل پدافند غير عامل به منظور تامين ايمني و امنيت انسان در برابر. امنيت آشكار است ايمني و

 هاي بحران خيزي ، مديريت بحران مورد تحليل قرار داد، در اين صورت شناسايي پتانسيل توان از زاويه غير عامل را مي ديگر پدافند
  .شوند مي هاي پدافند غير عامل شناخته نحوه مديريت و كنترل بحران به عنوان وروديهاي سيستم

قرار مي دهند،كه در اين صورت شناخت جايگاههايي كه به  ررسيهمچنين پدافند غير عامل را از زاويه ديد آسيب پذيري نيز مورد ب
ايجاد ايمني و  ضلع ديگر مباحث پدافند غير عامل بحث هاي. باشند، به عنوان وروديهاي سيستم بوده مي عنوان نقطه ضعف سيستم

 .يابد مي باشد كه به صورت آموزش و همكاري همگاني تبلور امنيت عمومي مي
  ف پدافند غيرعاملاهميت،ضرورت و اهدا

مراكز حياتي  روستا بوده است، پدافند هوائي 6500و تعداد روستاهاي آن  600تعداد شهرهاي كشور  ،1378برابر آمار سرشماري سال 
قبضه توپ، يك ميليون و دويست هزار  240000 ميليمتري، نيازمند 23و حساس موجود كشور در شهرها صرفا با توپ ضد هوائي 

گردان ويژ پدافند هوايي خواهد بود كه امكان تامين، تشكيل، سازماندهي و  750 آتشبار و 30000، )خدمه(ساني نفر نيروي ان
  .باشد آن دور از دسترس مي پشتيباني

 يالمقدور بدون نياز به نيرو هايي است كه با استفاده از ابزار، شرايط و حتي طرح دفاع غيرعامل در واقع مجموعه تمهيدات ،اقدامات و
در زمان بحران افزايش داده و از سوي ديگر  چنين اقداماتي از يك سو توان دفاعي مجموعه را.گيرد  انساني به صورت خود اتكا صورت

 هاي پدافند در حقيقت طرح. سازد ديده را با كمترين هزينه فراهم مي مناطق آسيب پيامدهاي بحران را كاهش و امكان بازسازي
فرصتي كه در زمان صلح جهت تهيه چنين  با توجه به. گردند راحل تهاجم و در زمان صلح تهيه و اجرا ميغيرعامل قبل از انجام م

كارگيري تمهيدات و مالحظات پدافند  به. ها لحاظ گردند تمهيدات در متن طراحي گردد،ضروري است اين قبيل هايي فراهم مي طرح
 .تهاجم دشمن بسيار افزايش خواهد داد ها را در زمان ها، اهداف و پروژه طرحها، كارآيي دفاعي  عالوه بركاهش شديد هزينه غيرعامل

خود  هاي متفاوتي را به هاي نوين، پدافند غير عامل نيز چهره آوري در جنگ تكنولوژي و فن ها و بكارگيري با پيچيده تر شدن جنگ 
به محيط آرام و قابل سكونت درون شهرها دارند  دو احتياجامروزه مردم براي ادامه زندگي نيازمند خدمات متفاوتي هستن. گرفته است

  .باشند و بايستي ايمني و آسايش كافي داشته



هاي مورد نياز مردم است تا بتدريج  زيرساخت پذيري  ترين هدف پدافند غيرعامل، ايمن سازي و كاهش آسيب درحال حاضر عمده
اقدامات اگر  اين. ت مهم در اكثر كشورهاي دنيايا انجام شده و يا در حال اقدام استگونه اقداما اين .شرايطي را براي امنيت ايجاد نمايد

هايي كه ايجاد  خود بسياري از زير ساخت به نهادينه شود، خود (توسعه پايدار(به صورت يك برنامه ريزي و با طراحي در توسعه كشور
مثل مهندسي مجدد، آنها  توان با ارائه راهكارهايي اي فعلي هم ميه زيرساخت  براي اصالح.ايمني خواهند داشت  شود، در ذات خود مي

 .را مستحكم كرد
 

  :اهداف پدافند غيرعامل
  .دشمن گيري تسليحات آفندي هاي شناسايي، هدف يابي و دقت هدف و توانايي سامانه  قابليت كاهش -1
رساني مراكز حياتي، حساس و مهم نظامي و غير نظامي  اتهاي حياتي و خدم بقا، استمرار عمليات و فعاليت  باال بردن قابليت -2

  .و جنگ كشور در شرايط وقوع تهديد، بحران
انساني مراكز حياتي، حساس و مهم نظامي و غير  تقليل آسيب پذيري و كاهش خسارت و صدمات تاسيسات، تجهيزات و نيروي -3

  .دشمن نظامي كشور در برابر تهديدات و عمليات
  .و ابتكار عمل از دشمن سلب آزادي -4
  .تسليحاتي و نيروي انساني هاي صرفه جوئي در هزينه -5
  .بازدارندگي فريب و تحميل هزينه بيشتر به دشمن و تقويت -6
  .دشمن افزايش آستانه مقاومت مردم و نيروي خودي در برابر تهاجمات -7
  .هاي ملي كشور حفظ روحيه و انسجام وحدت ملي و حفظ سرمايه-8

  .تماميت ارضي، امنيت ملي و استقالل كشور حفظ -9
 

  مالحظات در پدافند غيرعامل
 
كارخانجات : صنعتي از قبيل هاي وارده ناشي از تهاجمات دشمن به تأسيسات نظامي و حاصل از جنگ تحميلي و خسارت تجربيات 

ها و صنايع مادر، لزوم توجه به دفاع بهينه را  ها، پادگان رستانمواصالتي، بيما ها، محورهاي ها، پااليشگاه توليد تسليحات نظامي، نيروگاه
ميان و در خصوص پدافند غيرعامل و اصول  آنچه كه در اين. باشد را بر همگان روشن ساخت تلفيقي از پدافند عامل و غيرعامل مي كه

 هاي بزرگ و كالن اقتصادي باحجم ها و طرح ژهاندازي پرو اساسي است كه در ساخت و راه مرتبط با آن مد نظر است توجه به اين نكته
غيره به اصول و مباني پدافند غيرعامل در  ها و هاي پتروشيمي، فرودگاه ها، سدها، مجتمع هاي انبوه نظير پااليشگاه سرمايه گذاري

هاي كالني در  يه گذارياز طرفي نيز بدون توجه به مالحظات امنيتي و دفاعي سرما است و گذشته شايد توجه اساسي به عمل نيامده
بدون رعايت و يا دخالت مالحظات و ترتيبات  ها وتأسيسات اقتصادي و زيربنايي پروژه. گرفته و يا در حال انجام است كشور انجام سطح

دسترس در اند و به صورت يك هدف كامال عريان و در عين حال قابل توجه و مورد عالقه يافته شده و يا توسعه دفاعي و امنيتي ساخته
 .اند و يا تيررس دشمن وكشورهاي مهاجم قرار گرفته

كه برخي از آنها  هاي موشكي و راداري با توجه به اين نكته استحكامات و تجهيزات دفاعي كشور نظير سايت موقعيت و موضع استقرار
هاي  هاي جاسوسي و سيستم اند و يا توسط سيستم شده ساخته قبل از پيروزي انقالب اسالمي توسط نيروهاي بيگانه طراحي و

فني در  هاي رسدكه تأسيسات و ابنيه چنين به نظر مي. است اند نيز تغييري نكرده و شناسايي شده آوري و شناسايي دشمن كشف جمع
هاي آمايش دفاعي احداث  آمايش سرزمين و طرح هاي هاي ژئوپلتيكي، طرح دو بخش نظامي و غيرنظامي بدون انجام مطالعات و بررسي

اندازي  راه حال متمركز طراحي و صورت يكپارچه و عظيم و در عين و زيربنايي در كشور نيز به صنايع مادر. اند رديده و يا توسعه يافتهگ
مباني پدافند غيرعامل از قبيل كوچك سازي و  اند و به مسأله بزرگ بودن اين قبيل صنايع در مقابل توجه به اصول و شده

   .است شده ري معطوفسازي، توجه بيشت پراكنده



   رويكرد جامع به مقوله پدافند غيرعامل
 

رويكردهاي زير  (هاي راهبردي چه از لحاظ تكنولوژيكي و چه از لحاظ سياست( شرايط حال حاضر دنيا ها و با توجه به روند جنگ
 :برطرح پدافند غيرعامل حاكم است

هايي كه  سامانه مقوله پدافند غيرعامل از لحاظ كمي و كيفي و بررسي پرداختن و توجه ويژه به به عنوان يك فرض مسلم وقطعي، -1
 .را در تعيين سرنوشت جنگ بر عهده خواهدداشت گيرند، نقش مهم و ارزشمندي بايست مورد توجه پدافند غيرعامل قرار مي
چگونگي  هماهنگي در خصوص نحوه وهاي آن، وحدت فرماندهي و  بايسته پدافند غيرعامل و سامانه نظر به اهميت در خور توجه و -2

كشور و ساير منابع ملي، الزمه موفقيت در  اجرا، هدايت و راهبرد عمليات استتاري در سطوح عمودي و افقي نيروهاي مسلح
  . هاي نوين است مديريت راهبردي اين نوع پدافند مبتني برشيوه هاي پدافند غيرعامل و كارآمدي عمليات

آوري اطالعات، تغييرات قابل  جمع هاي شناسايي و هاي ارتباطات، مخابرات و سيستم روز افزون در حوزههاي  پيشرفت بدون شك -3
همچنين شرايط حاضر . است هاي نظامي و دفاعي بوجود آورده ها و چالش فعاليت ها و سازوكارهاي حاكم بر توجهي را در مكانيسم

  .است آلود و سريع ي مزبور بسيار شتابها بسيار متغيير بوده و روند رو به رشد سيستم جهاني
ميداني در پدافند غيرعامل نوين با توجه شرايط و نحوه  ريزي و توسعه هاي طراحي، مراقبت و نگهداري، برنامه از آنجا كه روش -4

فرماندهي  مفهومنظر سياسي و جغرافيايي متفاوت است، تنوع شرايط و راهكارها، انعطاف و پويايي  رويارويي و تقابل با دشمن از
  .وكنترل عمليات پدافند غيرعامل را در پي دارد

غيرعامل مهم و  ريزي براي مديريت، فرماندهي و كنترل مستقيم و غيرمستقيم پدافند كه در فرآيند برنامه از عناصر و پارامترهايي
 :توان موارد زير را برشمرد تأثيرگذار هستند مي

  سازماني ⎫فرهنگ 
 ⎫ و سلسله مراتب فرماندهيساختار سازماني  
 ( استراتژي راهبردي و دكترين ⎫) هاي راهبردي سياست 
 ⎫امكانات موجود رزمي و پشتيباني 
 آگاهي فرماندهان ⎫سطح دانش و 

 : حوزه هاي پدافند غيرعامل
 :باشد ل ميپدافند غيرعامل در سطح ملي بر اساس نمودار ارائه شده شامل موارد ذي محورهاي هاي كالن تأثيرگذار بر

 ⎫ (زيربنائي( حوزه عمراني    
 ⎫ حوزه حمل و نقل و ارتباطات 
  آّب و بازيابي نيروي انساني ⎫حوزه دارو، غذا، 
 ⎫حوزه انرژي 
 رواني ⎫ها و تبليغات حوزه رسانه 
 ⎫ حوزه مخابرات 
 ⎫ حوزه صنايع 
 ⎫ حوزه مالي و اقتصادي 
  ديپلماسي و امنيت ⎫حوزه 
  دفاع ⎫حوزه 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  :كليدي مرتبط با پدافند غير عامل برخي مفاهيم
 

  :پدافند 
 پدافند به دو بخش. و يا كاهش تاثيرات در مقابل كلمه آفند به معني هجوم و حمله بوده  پدافند در مفهوم كلي، دفاع، خنثي كردن 

مترادف با دفاع است، دفاع نيز بر دو قسم  ويپدافند در معناي لغ. پدافند غيرعامل تقسيم ميگردد2- پدافند عامل  - 1شود  تقسيم مي
 .باشد مي مبتني بر فعاليت نيروهاي مسلح و متكي بر تسليحات و تجهيزات نظامي دفاع عامل. است دفاع عا مل و دفاع غير عامل

  :پدافند عامل
توسط نيروههاي نظامي به منظور كارگيري جنگ افزارهاي مناسب و موجود  پدافند عامل عبارت از رويارويي و مقابله مستقيم و به 

با ابزارها و سالحهاي  ودر واقع شامل عملياني در برگيرنده حمله ، مقابله و دفاع نظامي,كردن اقدامات آفندي  دفع حمله و خنثي
 .باشد جنگي ، مي

توان  مي ر نبوده و با اجراي آنگردد كه مستلزم به كارگيري جنگ افزا اقداماتي اطالق مي پدافند غيرعامل به مجموعه: پدافند غيرعامل
غيرنظامي و تلفات انساني جلوگيري نموده و يا ميزان  از وارد شدن خسارات مالي به تجهيزات و تاسيسات حياتي و حساس نظامي و

ي م ممكن كاهش دادودر واقع صرفنظر از منشا تهديد متوجه حفاظت از اشيا و پديدهاي موجود اين خسارات و تلفات را به حداقل
گويند، تعريف اين نوع پدافند در تمام  پدافند غير عامل مي باشد، در واقع در كنار پدافند عامل، نوع ديگري از دفاع وجود دارد كه به آن

از  اي پدافند غير عامل مجموعه. شود كه متكي به تجهيزات و تسليحات نظامي نيست گفته مي دنيا يكسان است و به دفاعي
شود، از اين مفهوم تحت عنوان  تهديدات دشمن مي ها و اقدامات است كه باعث كاهش آسيب پذيري در مقابل حيها، طرا ريزي برنامه

ايمن  اصلي پدافند غير عامل مبتني بر بقا و حفظ امنيت بوده و هدف كلي پدافند غيرعامل، سياستهاي. شود بازدارندگي نيز ياد مي
براي امنيت ايجاد نمايدودر واقع پدافند غير  ياز مردم است، تا بتدريج شرايطي راسازي و كاهش آسيب پذيري زيرساخت هاي مورد ن

 باعث كاهش هزينه ها،جلوگيري از اتالف وقت ، انرژي و باال بردن ضريب امنيت در جامعه عامل مربوط به دوران صلح است كه خود
 . .است

 
  :مفهوم دفاع غيرنظامي

حفاظت از غير «دفاع غيرنظامي . است civil Defence برابر با عبارت» شهري دفاع«يا  »دفاع غيرنظامي«در منابع التين عبارت 
به منظور كسب آمادگي كافي  بوده و از اين رو مشتمل بر بخشي از دفاع ملي است كه در پي تمهيدات الزم»شرايط جنگي نظاميان در

ايمني جمعيت «طبق اين تعريف، دفاع غير نظامي بايد . گردد ايجاد مي در برابر هرگونه حمله احتمالي يا باج خواهي از يك كشور
سيستماتيك اهداف زير را  از اين رو دفاع غيرنظامي به صورت. »را تضمين نمايد) در زمان جنگ(ادامه حيات آنان  غيرنظامي كشور و

 :نمايد دنبال مي
  براي افراد و تاسيسات غيرنظامي مجموعه تمهيدات دفاع عامل و غيرعامل -1
كند جلوگيري نمود و يا  بروز و استمرار سوانحي كه جان و مال مردم را تهديد مي توان با انجام آن از هاي كه مي مجموعه فعاليت -2
  را كاهش داد صورت بروز، آثار ناشي از آن در

  وارده بر غيرنظاميان در اثر حوادث طبيعي يا حوادث غيرطبيعي كاهش خسارات مالي و صدمات جاني -3
 آثار حاصل از حمالت نظامي بر جمعيت غيرنظامي به حداقل رسانيدن -4
 حاصل از حمالت نظامي بر جمعيت غيرنظامي مقابله فوري با شرايط اضطراري -5
  آسيب ديدگان در نتيجه حمالت نظامي بر جمعيت غيرنظامي بازيابي و برقراري تسهيالت و خدمات به -6
 

 :آفند غير عامل

ايجاد بحران كاذب اقتصادي، انتشار  .حاد مردم و حاكميت، يك آفند غير عامل است كه عموما دشمن به كار مي بردرخنه در ات ايجاد
رسانه هاي آمريكا كه اقتصاد كشورهاي آسياي شرقي را در عرض چند  شايعه مثل گسترش بيماري سارس در آسياي شرقي توسط



مرگ و مير ناشي از  الزيايي آمار كشته شدگان تصادفات جاده اي مالزي ده برابرحالي كه طبق اعالم مقامات م در( هفته به زمين زد،
ناشي از اين بيماري، مشكالت فراواني براي اين كشورهابوجود  و همين امر باعث شد كه عوارض اقتصادي و شايعات)سارس بوده است

  .آورد
زيرا نيازمند مهارت هاي  ي با آفند غيرعامل بسيار سخت استرا مي توان يك آفند غيرعامل دانست، مقابله و آمادگ جنگ رسانه اي

به اين نوع از ) شخصي ام( در تقسيم بندي. آموزش هاي الزم را تدارك ديد در اين زمينه بايد براي مديران كشور. بسيار بااليي است
  .اين نوع جنگ ها، جنگ هاي نرم افزاري و پيچيده هستند. نسل پنجم مي گويم جنگ ها، جنگ

به عقيده . اين نوع جنگ ها ست اين تفاسير، خوشبختانه قرآن كتاب آسماني مسلمانان مملو از نكته هايي براي مقابله با با تمام
جنگ هاست كه در آن بااستفاده از ايجاد سازمان هاي غيردولتي با  اينجانب جنگ هاي آينده دنيا قطعا به سمت گسترش اين نوع

دائمي وفروپاشي  هاي مختلف اقتصادي، سياسي، امنيتي، اجتماعي وفرهنگي، دركشورها، ناپايداريحوزه  ماموريت هاي كاذب در
، نه تنها راه مقابله با ) قرآن كريم وعترت(قدرتمند ثقلين  ، سالح)همانند فروپاشي اتحاد جماهير شوروي(حكومت ها رخ خواهدداد
را به ما مي دهد كه  باجرات مي توانم بگويم كه موقعيت بسيار باالي آفندي نوع جنگ هارابه ما مي دهد بلكه انواع مختلف ومتعدد اين

  .اجرايي باالئي دارد درصورت انجام مطالعات دقيق آمايش سرزميني دركره خاكي، قابليت
 

  : ارتباط پدافند غير عامل و مديريت بحران
 

حمله نظامي يا جنگ را كاهش  لحانه بتواند آثار يكغير عامل همان طور كه گفتيم هر اقدامي است كه به طور غير مس پدافند
پدافند غير عامل به دو . تهديدشناسي مناسب يكي از مهمترين مباحث است چند بحث مهم در پدافند غير عامل مطرح است،.دهد

استفاده مي  مهندسي در پدافند سخت از اقدامات سخت افزاري مثل اقدامات. و پدافند نرم نيزتقسيم مي شود بخش پدافند سخت
  .برنامه ريزي و آماده سازي سيستم و سازمان هاست شودوپدافند نرم شامل استفاده از تاكتيك هايي است كه مشتمل بر

بحران اصولي و  بايد بتوانيم مديريت: مطرح، بحث مهم و اساسي به شمار مي رود،پدافند نرم مي گويد پدافند نرم در اكثر كشورهاي
كاهش مخاطرات و ديگر موارد است را به همراه پدافند  اگر پدافند سخت را كه شامل پيشگيري، پيش بيني، .صحيحي را انجام دهيم

: اين گونه بيان كرد است، را با مديريت جامع بحران در كنار هم قرار دهيم، با اين ديدگاه جامع مي توان نرم كه مبتني بر برنامه ريزي
. جنگها در آن به انواع و نسل هاي مختلفي تقسيم بندي شده اند ن در عرصه دفاع است وپدافند غير عامل، يك مديريت جامع بحرا

تغيير يافته  اما در جنگ هاي نسل چهارم، شكل جنگ ها. سوم مبتني بر ميدان جنگ و عرصه نظامي است جنگ هاي نسل اول، دوم،
  .عمليات رواني ورسانه اي مطرح است ازدر جنگ نسل چهارم، استفاده از تسليحات نظامي پيشرفته واستفاده . اند

دنيا شروع شده است كه مقام معظم رهبري درچند سال اخير به خطر گسترش آن  اما به نظر اينجانب، جنگ نسل پنجمي هم در
  .اندومشخصه اين جنگ ها، آفند غيرعامل يا حمله به كشورهابدون سالح است تاكيد داشته

 
  مديريت بحران را يكي دانست؟مي توان پدافند غير عامل و  آيا

مديريت بحران وجود دارد  گسترده بوده بگونه اي كه مي توان اين گونه تصور كرد كه يك دايره وسيعي تحت نام مديريت بحران بسيار
دثه در اين چارچوب مي شود يك حا. كرد و به مديريت آن پرداخت و در واقع يك چارچوب است كه مي توان هر محتوايي را وارد آن

سازماندهي در . است مديريت بحران با سازماندهي در ارتباط. يا مي توان مبحث دفاع و جنگ را پيگيري كرد مانند زلزله را قرار داد
در هر دو بحث به فرماندهي، مديريت، عمليات، . گيرد جنگ شكل خاصي دارد و در حوادث طبيعي هم شكل ديگري به خود مي

  .اين دو در محتوا متفاوت هستند ، اماپشتيباني و لجستيك نياز است
در بينش قديمي، مديريت بحران بيشتر با عمليات . قديمي كه وجود دارد، بررسي كرد مديريت بحران را مي توان با دو بينش جديد و 

ط عمليات است و مديريت بحران فق بوده و توجهي به سياستگذاري و برنامه ريزي نمي شد، در واقع اين گونه تصور مي شد كه مرتبط
  .و عمليات انجام گرفته توسط آنان مساوي با مديريت بحران بود... هالل احمر و در اين ديدگاه، حضور تيم هاي امدادونجات، اورژانس،

سياستگذاري علمي، آمايش سرزمين به  در نگرش جديد، تدوين دكترين،. در حال حاضر، جنس كار و نگرش تغيير يافته است اما
ها اهميت دارندكه اگر سياستگذاري درست نبوده و ساختار مناسبي هم  صي، تدوين راهبردها ومديريت صحيح پروژهصورت تخص

  .بود با وجود استفاده از بهترين امكانات، مديريت بحران ناموفق و عقيم خواهد وجود نداشته باشد
و بازسازي مراحل بعدي چرخه مديريت بحران  مقابلهچرخه مديريت بحران از پيشگيري و كاهش مخاطرات شروع مي شود، آمادگي، 



متفاوت است، در بحث پيشگيري به دنبال آن هستيم تا از ايجاد يك حادثه جلوگيري  اقدامات انجام شده در مراحل مختلف. هستند
شود، كه با پيشگيري متفاوت  و كاهش مخاطرات شامل انجام كارهايي است تا بعد از بروز حادثه، عوارض كمتري حاصل نماييم
  .برخي اوقات، دو مورد فوق، خلط موضوع مي شوند.است
حوادث جنگي بيشتر به كار مي  علم جديد مديريت بحران، پيشگيري و كاهش مخاطرات از هم جدا شده اند، كاهش مخاطرات در در
مخابرات، شريان هاي حياتي، نفت و . يات مي شودنوع عمل 16خود شامل  در قسمت مقابله هم وارد مبحث عمليات مي شويم كه. آيد

آمادگي قبل از مقابله صورت مي  فاز. عمليات هستند 16تامين غذا، اسكان اضطراري، سرپناه و ديگر موارد جزء اين  گاز، آواربرداري،
مرحله است، كه شامل احيا،  فاز بازسازي هم آخرين. مديران و پرسنل مي شود پذيرد و اقدامي نرم افزاري است، كه شامل آموزش به

  .بازسازي بناها، تاسيسات صنعتي و باز تواني رواني انسانهاست مرمت و
بايد تهديد شناسي مناسب  در اين بين. بحران از تدوين دكترين، انجام سياستگذاري و تدوين استراتژي آغاز مي شود فرآيند مديريت

كشور يكي از ضروريات است و بايد اقدام الزم توسط تمامي  شه خطرپذيريصورت بگيرد و نقشه خطر پذيري تدوين شود، تهيه نق
شامل عمليات،  مراحل بعدي نيز. بگيرد، اگر اين نقشه تهيه نشوددر مراحل بعدي دچار مشكل خواهيم شد دستگاههاي اجرائي صورت

  .آموزش و مانور مي شود
 

   :عامل اهداف مديريت بحران در پدافند غير
 

انواع جنگ ها، انواع سالح ها، انواع مختلف صنايع  نگي و تروريستي داراي محتواي بسيار غني و علمي مي باشند،جنگ، حوادث ج
عنوان  آفند ديگري هم نام برديم تحت. است، در واقع دفاع عامل به شدت در حال گسترش است دفاعي و غيره خود گواه اين مساله

فروپاشي اتحاد جماهير شوروي بود، كه علي رغم  نمونه بارز آفند غير عامل. ي شودنوع جنگ راشامل م60آفند غير عامل كه حدود 
پيش بيني دقيقي دراين )ره(حضرت امام خميني . در مقابل اين نوع آفند شكست خورد قدرت دفاعي و بازدارندگي مناسب شوروي،

تواند درچندجلسه آموزشي مديريت  بود كه خودميانجام داده بودند ونامه ايشان به گورباچف بسيار تخصصي مدون گرديده  زمينه
  .بحران مورد بحث قرار گيرد

شود و تا با سازماندهي  پدافند و علم پدافند چارچوبي مناسبي مي دهد، با اين چارچوب، مبدا و مقصد مشخص مي مديريت بحران به
  .زاري بتوانيم به اهدافمان در هر نوع از جنگ برسيمافزاري و نرم اف مناسب و استفاده مناسب از منابع موجود علمي، انساني، سخت

  :كه در مديريت بحران چه در كشورما و چه در سطح جهاني وجود دارد، شامل خال هاي اصلي
اصالح و مناسب سازي اين  براي. مديران به پدافند غير عامل و مديريت بحران يكي از خال هاي مهم محسوب مي شود بينش - 1

بحران، فرآيند مديريت بحران است كه متاسفانه در گذشته  مهمترين مساله در مديريت. زم انجام شودبينش بايد اقدامات ال
  .بگيريم به فكر جنبه هاي ديگر آن بوديم، در حالي كه بايد چارچوب اصلي را جدي تر توجه الزم بدان نمي شد و اغلب

خوشبختانه در زمينه تهديد . شناسايي و فراهم نماييم م رادر عرصه تهديد شناسي بايد چارچوب و بستر الز: تهديد شناسي -2
  .كنيم بريم، هر چند مي بايست نقشه هاي كاربردي و عملياتي اين تهديدها را تهيه شناسي از نقاط قوت مناسبي سود مي

شده اند و بايد جدي تدبير و مديريت تاكيد فراوان  در قرآن و نهج البالغه،. بايد مديريت را به صورت كالن جدي بگيريم -3
  .ائمه از جنس تدبير است جنس فرامين قرآني و. گرفته شوند

گيرد اين است كه جمهوري اسالمي به شدت در حال توسعه  و مورد آخر كه فرعي است و در دل خالهاي ديگر هم جاي مي
 مديريت توسعه بدون توجه به. توسعه و بحران نينديشيم به شدت دچار بحران خواهيم شد است،اگر تدبير الزم را براي

 .واكسينه شدن است برنامه پنجم توسعه از اين لحاظ نيازمند. مديريت بحران، كشور را دچار چالش خواهد كرد
 :شود بنابر اين الويتهاي زير به اين امر اختصاص داده مي

و بعد مديران مياني نسبت به مديريت  استراتژيك كشور اولويت اول اين است كه به صورت كامال اجباري و الزامي، همه مديران
چه در عرصه حوادث جنگي و صنعتي توجيه شوند و در اين زمينه فرهنگ سازي شود  بحران چه در عرصه حوادث طبيعي و

تداوم يافته و استمرار داشته  زمينه اقدامات خوبي توسط سازمان پدافند غير عامل در كشور آغاز شده و ضرورت دارد كه در اين
  .باشد

است كه مديريت توسعه، همكار و هماهنگ با مديريت بحران است و در واقع  دومين اولويت كه در دل اولويت اول است، اين



 .شد يكديگر هستند، اين دو مديريت در كنار يكديگر موجب توسعه پايدار خواهند الزم و ملزوم
  .ام اولويت سوم هم تهديد شناسي است، كه قبال درباره آن توضيح داده

شوند،در درجه اول بايد به آموزش مديريت  برنامه ها براي عمل به مديريت بحران بر اساس اولويت هاي گفته شده ترسيم مي
اين آموزش ها . در اقدام بعدي مديران مياني و تاكتيكي را آموزش داد. شود بحران در سطح مديران استراتژيك توجه جدي

. آموزش هم بايد فرق كند نوع. آموزش ها، نگرش و بينش كافي به اين مديران داده شود سطح انجام شودتا با اين بايد در دو
اين آموزش ها بايد كاربردي باشند و مديران به شدت درگير  آموزش بايد مبتني بر خود مديران باشد، نه آموزش هاي تئوريك،

سطوح در  يريت بحران دستگاه ها ي اجرائي در تمامنهايت اين آموزش ها منجر به طراحي برنامه مد اين آموزش ها شوند و در
 .سطح كشور گردد

 
   موضوعيت پدافند غيرعامل 

 
انفجار  موشكي، مربوط به اصابت بمب يا هر نوع پرتابه ديگري و ايجاد - وارده از حمالت هوايي بخشي از خسارات و صدمات

صدمات مربوط به پيامدهاي اين حمالت از  د، خسارات وگردد و اغلب موار كه در لحظه وقوع حادث مي. باشد توسط آنها مي
توان  هاي مربوطه مي باشد و با رعايت اصول پدافند غيرعامل و اجراي طرح مي خسارات ناشي از انفجار اوليه به مراتب بيشتر

 .زيادي كاهش داد بسيار خسارات اوليه از بروز خسارات و صدمات بعدي جلوگيري نموده و يا تاثير آنها را تا حد ضمن كاهش
كاربرد اين اصول در موارد مختلف تفاوت داشته و در مواردي پيچيده  اصول اوليه پدافند غيرعامل، ساده و تقريباً ثابت بوده ولي

 .در ادامه به برخي از اين اصول و روشها پرداخته مي شود كه.شوند و مشكل مي
 
  (و موضوعات اساسي در مبحث پدافند غيرعاملاصول، روشها : (ديدگاه مهندسي  پدافند غير عامل از 

 : Concealment اختفا (1
از قرار گرفتن تاسيسات و تجهيزات در ديد مستقيم گرديده و يا  شود كه مانع اختفا يا پنهان كاري به كليه اقداماتي گفته مي

  .سازد مي ممكن و يا مشكل هاي خاص را براي او غير تجهيزات و همچنين آگاهي از انجام فعاليت تشخيص تاسيسات و
 :هاي اختفا عبارتند از روش
 .احداث تاسيسات در محلي كه به سهولت قابل تشخيص و رويت نباشد استفاده مناسب از عوارض زمين و - الف
 ... بندي، درختكاري و جلوه دادن تاسيسات با جدول عادي و غير مهم - ب
 توان آنها را به طور كلي دگرگون نمود، به نحوي كه تاثير فعاليت نميكه به علت نوع  جداسازي منطقي تاسيسات صنعتي - پ

 .ها نگذارد زياد بر نوع فعاليت
 .هاي گروهي منعكس گردد كه به داليل خاص بايد در رسانه هايي حذف نقاط حياتي ، حساس و مهم از روي نقشه - ت

 ها جاده ه خصوص در ارتباط با محيط اطراف وخارجي تاسيسات حياتي و حساس در تلويزيون ب نشان ندادن نماي - ث ـ
زماني و در موقعيت جغرافيايي مورد استفاده قرار  اي كه وقوع فعاليتي مهم در محدوده عدم درج آگهي در جرايد به گونه - ج

 .گيرد
در  حكام كافيها كه به اين ترتيب عالوه بر پنهان كردن آنها بحث است زمين و يا در دل كوه ايجاد تاسيسات در اعماق - چ

 .توان مطرح كرد مقابله با تهديدها را مي
 شود و انتظار تغييرات و تحوالت دفعي از اي مستقر مي صنعتي به صورت ثابت در نقطه از آن جايي كه تاسيسات: جايي جابه - ح

هاي مورد نياز  توان كالبد داشته باشد، مي هايي از صنايع تا حد الزم سهولت آوري و نصب مجدد گونه چنانچه جمع. رود آنها نمي
هاي سبك با قابليت مونتاژ و دمونتاژ آن انتخاب نمود و در مراحل زماني  يا سازه پذير مانند چادر و را از نوع سبك و انعطاف

 .جا نمود محل آن را جابه مختلف
 : comouflage استتار(2

ترين  متداول استتار از موثرترين و. باشد ط اطراف ميشكل كردن تاسيسات و تجهيزات با محي مفهوم كلي استتار هم رنگ و هم
 .روشهاي دفاعي غيرعامل در ارتش كالسيك دنيا است

 ديد زميني - 2ديد هوايي  - 1نوع ديد از طرف دشمن مدنظر است  در مبحث استتار دو



  .... رنگ، سايه، بافت، زمين، جنس ، مصالح ، حرارت و: استتار عبارتند از عوامل مربوط به اجراي
 

 انواع استتار
استتار  -5) مثل ايجاد پارازيت يا ارسال فرامين كاذب(استتار راديويي  - 4راداري  استتار - 3استتار حرارتي  - 2استتار نوري  -1

 ضد الكترونيكي - 7استتار صوتي  -6 بصري
  :استحكامات (3

اهميت و  ا توجه به شرايط و امكانات و ميزانشود كه ب هاي موقتي اطالق مي استحكامات به سازه در بحث پدافند غيرعامل
( گردند، تا مانع اصابت مستقيم تهديد مي هاي مناسب و اطراف تاسيسات ايجاد پذيري نقاط حياتي و حساس، در محل آسيب

 .يا تجهيزات گرديده و اثرات آن را به طور نسبي خنثي نمايند به تاسيسات و) موشك، بمب يا تركش اين مهمات
 :شوند بندي مي زير طبقه ات به شكلاستحكام 

 خاكريز - الف
يا درون ساختماني و با مقاومت مصالح معمولي قرار گرفته باشند، با ايجاد خاكريز  چنانچه تجهيزات در فضاي باز چيده شده و

هيزات گرديده و به تاسيسات و تج (...بمب ، موشك و(توان در مواردي مانع اصابت مستقيم تهديد  ارتفاع و قطر مناسب مي با
  .طرف تاسيسات را سد كرد به) تركش و موج انفجار(در اكثر موارد مسير تهديدات 

 كيسه شن - ب
هاي پر از شن و ماسه در  با چيدن گوني. با شيب مناسب وجود نداشته باشد در صورتي كه فضاي الزم براي ايجاد خاكريز

 .ي حفظ تاسيسات دست يافتتوان به نتايج مورد نظر برا روي هم مي چندين رديف و
هاي  مثل لوله) توان از كيسه شن به عنوان پوشش محافظتي نيز استفاده كرد كردن تاسيسات و تجهيزات مي عالوه بر محصور

  (....زير زميني انتقال نفت
 بتني دال بتني، شبكه شن و يا استوانه - ج

  .باشد تملشود كه تداوم تهديد مح استفاده از اين وسائل زماني توصيه مي
 ديوار كشي - د

. ارتفاع آن با توجه به مقاومت مصالح به كار رفته بايد محاسبه شود ايجاد ديوار احتياج به بررسي كارشناسي داشته و قطر و
. باشد ساخته مي هاي پيش هايي با سيمان مسلح و يا استفاده از بلوك آجر چيني، سنگ چيني، ايجاد بلوك ديوار كشي شامل

 .گيرد بهتر است در قطعات مجزا و كنار هم صورت ديوار كشي
 

  :پوشش (4
تهديد، مثال احتمال حمله هوايي موشكي انجام شده و تا زماني كه  ايجاد پوشش يك اقدام موقتي است كه با باال رفتن شدت

خلبان يا حسگر (كننده ديدبا اين عمل تاسيسات و تجهيزات يا مركز فعاليت از ديدته. يابد دارد ادامه مي احتمال حمله وجود
هاي هدايت شونده از جمله  موشك و بمب( تهديد پنهان گرديده و هدف گيري و هدايت) نصب شده در سر بمب و موشك

و يا با هوا كردن ) غليظ(تواند توسط دود ، بخار آب  پوشش مي. يابد كاهش مي ميسر نشده و يا دقت آنها) هاي ليزري بمب
 .دبالن ايجاد شو بادكنك و

 :انواع پوشش
هاي مجازي يا غيرواقعي را براي  شود و فعاليت تاسيسات ثابت به كار گرفته مي اقداماتي است كه عمدتاً در مورد: پوشش امنيتي

 .كند تداعي مي دشمن
مات كه از جمله اين اقدا. گردد مانع از تشخيص هدف مي اصطالحاً اقداماتي است كه موقتاً به صورت فيزيكي: پوشش فيزيكي

 .بخار غليظ اشاره كرد توان به ايجاد پرده دود يا مي
  :سازي هاي امن و مقاوم ايجاد سازه (5

...) ، موشك و بمب(اي كه به طور كلي در مقابل اصابت مستقيم تهديدها تاسيسات حياتي و حساس به گونه طراحي و احداث
زيرا هزينه ايجاد و تاسيسات با چنين . باشد نمي صالح نيز مقاوم باشند در خيلي از موارد اصوالً عملي نبوده و به صرفه و



 .تجهيزات مربوطه باشد مشخصاتي ممكن است به مراتب پيش از كل
موجب از ..) بمب ، موشك و( اصابت احتمالي تهديد كننده در اكثر موارد بهتراست كه اجزا مستقل تاسيسات و تجهيزات كه

موارد جزئي  آوردو تنها در ي از مجموعه گرديده، اما خسارت جانبي زيادي به بار نميفعاليت بخش كار افتادن تجهيزات و توقف
ديدن آنها موجب از كار افتادن كل سيستم و  ولي بخشهايي از مجموعه كه صدمه. شاهد خسارت خواهيم بود، محافظت شوند

 .گردد با مقاومت كافي ساخته شوند مي وقفه كامل يا نسبي در انجام فعاليت
هاي دشمن يا تهديد ها قرار دارند فاقد مقاومت كافي در مقابل  فهرست هدف نچه تاسيسات حياتي و حساس كه احتماالً درچنا

هاي  توان با اجراي طرح نمايند،مي تهديد كننده بوده و يا اثرات جانبي را در نزديكي تاسيسات نتواند تحمل اصابت مستقيم
 .احتماالً به حد مطلوب رسانيد يش داده وخاص مهندسي، مقاومت بناي آنها را افزا

 : پراكندگي (6
 گردد كه در كاهش خسارت ناشي از ايراد ضربه مباحث مهم پدافند غيرعامل محسوب مي پراكندگي عناصر كالبدي يكي از

د پيش در مراحل تهاجمي خو (تهديد كننده( بسيار موثر است و به عكس در صورتي كه دشمن) تهديد كننده( تخريبي دشمن
دست يابد، تمركز عناصر كالبدي و حساس مجموعه مورد تهاجم  روي و اصابت از شناسايي حضور و با بازشناسي به مرحله نشانه

 .تهاجمي با حجم كمتر و متمركز،ميتواند بيشترين تخريب را به جا بگذارد عمليات. گردد موجب مي
است، مورد حمله هوايي  وگاههاي بزرگ و غيره در كشور كه ممكنتاسيسات بندري وسيع، نير هاي عظيم صنعتي، مجتمع ايجاد

 .قرار گيرد به صالح نيست) تهديد كننده( يا زميني دشمن
انتقال تدريجي آنها به نقاط  هايي جهت مورد مراكز موجود الزم است ، مطالعات الزم صورت گرفته و در صورت امكان طرح در

 .هاي جديد مستقر گردند محل پراكندگي در مختلف كشور تهيه شود تا با رعايت اصول
 : Separation تفرقه (7

غير از محل  بخشي يا بخشهايي از تجهيزات، قطعات يدكي مواد و ساير وسائل و انتقال آنها به محلي منظور از تفرقه، جداسازي
ن امر نبايد باعث توقف كامل اي. احتمالي است (هوايي،زميني يا موشكي(استقرار دائمي و نجات آنها از تاثير يك حمله 

 .ها گردد فعاليت
   :فريب و اختالل (8

منحرف كرده و موجب گمراهي وي در  به مجموعه اقداماتي كه بتواند بازشناسي و توجه دشمن را از هدفهاي مورد نظر
 .شود مي گيري شود، فريب و اختالل اطالق تشخيص و هدف

   :ها دسترسي (9
خطوط ارتباطي . هاي مختلف قابل طرح است است و در انواع و مقياس و فضاهاي عبوري و ارتباطي ها ها به معني راه دسترسي

يا حذف  محيط بيروني بايد تابع ضوابطي باشد كه خصوصيات تهديدات، منجر به اختالل در تردد و يك موقعيت حساس به
 .تردد شود

  :موانع (10
 :انواع موانع عبارتند از. ورد نظر مشكل نمايد، موانع نام داردم كليه عواملي كه نفوذ حضور دشمن را در محدوده

بيشتري برخوردار  اصل كلي آن است كه هر چند فاصله سوژه از مبدا تهديد و تهاجم بيشتر باشد از ايمني يك: فاصله - الف
تر و  ريزي دقيق تلزم برنامههوايي و زميني، مس  موشكي، است، زيرا طي كردن فاصله با به كارگيري هر نوع شي تهاجمي اعم از

  .تر و در عين حال خطرپذيري بيشتر است كارآمدتر و هزينه گزاف به كارگيري سالح و تكنولوژي
عالوه بر خود  باشد در صورت وجود ناهمواري در مسير نقاط مورد نظر، هاي زمين مي معني پستي و بلندي به: توپوگرافي  - ب

در عين حال امكاناتي را جهت به كارگيري  مهاجم به خصوص نيروي زميني مي شوند ها باعث دشواري حركت اين ناهمواري
  .نمايد تدافعي فراهم مي

استحكامات متنوع و  اي از كالبد معماري و تجمع نيروي انساني وجود داشته باشد دليل در هر منطقه كه توده :ها زيستگاه - ج
هاي احتمالي بوده و همواره  ميزان و مكانيزم مقاومت اخت دقيق دشمن ازپيچيدگي كالبدي و ساير امكانات و از طرفي عدم شن

  .باشد هاي پيشگيرانه مي و اين امر خود به مثابه وجود قابليت نوعي احتياط و ترديد وجود داشته
سطوح زير  هاي بركه ها و هاي طبيعي، مصنوعي، تاالب ها و حوضچه ها، درياچه شامل نهرها، رودها، كانال :آبهاي سطحي - د



 .هاي تصرف زميني دارند در مقابل هجمه باشد كه استعداد مانع بودن را كشت غرقابي مانند برنج و نيشكر مي
 : هاي رديابي و اعالم خطر سيستم (11

به منظور آماده نمودن محيط جهت ترك  بخشي از اقدامات پدافند غيرعامل نظير، ايجاد پرده پوششي اقدامات درون سازماني
 .گيرد و غيره اندكي قبل از وقوع حمالت هوايي يا موشكي صورت مي  يت بوده و جهت استفاده جان پناه ، پناهگاهفعال

 .افراد بايد در زمان مشخصي به نحوي از وقوع اين حمالت مطلع گردند و بنابراين كليه
يك نفر مسئول  اعالم خطر و گماردن برقراري سيستم اعالم خطر در نقاط حياتي و حساس با تشكيل يك مركز مهمترين اقدام

اعالم خطر حمالت هوائي در زمان جنگ ايران و عراق  همانند(باشد در هر زمان و استفاده از بلندگو، آژير خطر و غيره مي
 .(توسط صدا و سيما

  :فرهنگ سازي آموزش و (12
هاي پدافندي غيرعامل سهيم  اي طرحتهيه اجر گيرندگان و كليه افرادي كه به نحوي در سياستگذاري مسئولين تصميم

 هاي آموزشي مختلف، در ارائه آموزش با تشكيل دوره. هاي الزم برخوردار گردند موزش آ باشند، الزم است متناسب با نياز از مي
 .باشد مراكز آموزش نظامي و غيرنظامي ميسر مي

  :پناه و جان  پناهگاه (13
هاي معمولي و  و يا تهديدها نسبت به ساختمان)موشكي -هوايي( قابل اثرات حمالتگردد كه در م به مكاني اطالق مي: پناهگاه

 .برخوردار باشد يا فضاي باز از امنيت بيشتري
فاصله مناسب از تاسيسات و با استحكام مورد نظر، جهت  هاي تجمع افراد بوده و در ها بهتر است در نزديكي محل پناهگاه

 .ايجاد گردد) بمب ،موشك و يا موج انفجار( ديد كنندهته مقاومت در مقابل اصابت مستقيم
 هاي هواكش، سيستم تهويه طبيعي و يا مصنوعي، سيستم روشنايي و برق اضطراري، وسائل كمك ها بايد مجهز به پناهگاه

 .محوطه پناهگاه باشند هاي ورود و خروجي متعدد به خارج از اوليه،آب و غذا، وسائل كنار زدن آوار و راه
  :پناهجان 

نبوده و تجهيزات و ) مثال موج انفجار و تركش( كافي در مقابل تهديد كننده چنانچه ساختمان محل فعاليت داراي مقاومت
هستند با شنيدن صداي  كار رفته در تاسيسات خود خطر آفرين باشند و در مواردي كه تاسيسات خود هدف حمله وسائل به

 .تر رفت آژير بايد به محل امن
رفتن درون  بتني سرپوشيده، سنگر معمولي با ديواره آجري يا حتي خاكي باشد كه افراد بتوانند با تواند يك سنگر ه ميجان پنا

 .قرار نگيرد آن و نشستن روي پاهاي خود يا روي سنگر در معرض اصابت مستقيم تهديد كننده،
  :(اي هسته شيميايي، ميكروبي،(پدافند در مقابل حمالت ويژه  (14
 .هاي تاسيساتي كاربرد دارد است و كمتر در محيط هاي شيميايي در محيط هاي جنگي در سالهاي اخير رايج اده از سالحاستف

 هوايي معموالً متفاوت بوده و اين اعالم خطر ممكن است قبل يا هم زمان با حمله صورت اعالم خطر حمله شيميايي يا حمالت
 .ار مهم استاستفاده از ماسك در اين شرايط بسي. پذيرد

سنگر،  اي با رفتن داخل يك چنانچه افراد بدانند در صورت اطالع از انفجار قريب الوقوع هسته :اي در مورد حمالت هسته
قطعاً در مقابل يك . اتمي مصون بمانند توانند تا حد زيادي از آثار ناشي از ريزش كشيدن يك پتوي مرطوب روي سر خود مي

 .كند آموزش در اين زمينه نقش موثري را ايفا مي  تسليم نخواهند شد،اي به طور كامل  حمله هسته
 : آمايش دفاعي (15

گيرد و به  مي سازماندهي و چينش مناسب فضاها و تاسيسات براي نيل به اهداف استراتژيك و دفاعي صورت كه شامل
 .اي نياز دارد مطالعات گسترده

  :سالح شناسي (16
رساني هر يك  آسيب هاي متفاوت، ميزان هاي سالح دفاعي و پدافندي، مطالعه بر روي تواناييمهم در امور  يكي از مطالعات

 .باشد هاي مقابله با آنها مي بندي و روش دسته
 

 : localization يابي مكان (17



كه عالوه بر  اي داشتن شرايط مناسب براي توسعه آينده به گونه انتخاب مطلوب و بهينه يك محل با امكان تحقق آن فعاليت و
 .پدافند غيرعامل رعايت شود عوامل عمومي اصول

 
 
 

 : fortification استحكامات (18
) خمپاره و يا تركش آنها بمب، راكت، موشك، توپخانه،(هرگونه حفاظي كه در مقابل اصابت مستقيم تهديد كننده  ايجاد

را به طور نسبي ) تركش و موج انفجار( رديده و اثرات آنتاسيسات گ مقاومت نموده و مانع صدمه رسيدن به نفرات، تجهيزات يا
 خنثي نمايد

 : (vital Centers) مراكزحياتي (19
باشد و وجود و استمرار فعاليت آنها براي كشور حياتي است و آسيب يا  مي مراكزي كه داراي گستره فعاليت فرا ملي، ملي

  .شوند گردد مراكز حياتي شناخته مي ور كشور ميباعث اختالل كلي در اداره ام) بوسيله دشمن )تصرف آنها
 :Critical Centers مراكز حساس (20

ضروري  (استانها( باشند و وجود و استمرار فعاليت آنها براي مناطقي از كشور اي مي منطقه مراكزي كه داراي گستره فعاليت
 .گردد مي ز كشورباعث بروز اختالل در بخشي ا) به وسيله دشمن(است و آسيب يا تصرف آنها 

 : Important centers مراكز مهم (21
داراي  (مثال شهرستانها(باشند و وجود و استمرار فعاليت آنها براي بخشي از كشور محلي مي مراكزي كه داراي گستره فعاليت

 .گردد كشور مي باعث بروز اختالل در بخشي از) به وسيله دشمن( اهميت است و آسيب يا تصرف آنها
 

 گيري نتيجه
مثال حمالت ( تهديدات و تقليل خسارات ناشي از حمالت تهديد كننده ، دشمن به كارگيري پدافند غيرعامل در جهت مقابله با

وسعت و گستره آن تقريباً  و يا كشور مهاجم، موضوعي بنيادي و اساسي براي هر كشور بوده كه...)موشكي، زميني و هوايي،
كشور را در برگرفته و حفظ امنيت ملي، استقالل سياسي و اقتصادي  در...نظامي، اقتصادي و  آسيب پذير تمامي مراكز حياتي و 

 .گيري در راس تمامي امور كشورهاي مورد تهاجم است چشم و پيروزي به نحو
شدن  اي كه امكان مورد تهاجم دفاع را در درون ساختار جامعه» ژن«واقع به دنبال آن است كه  مديريت پدافند غيرعامل در

 .آن وجود دارد، قرار دهد
توان به راه حل مناسب براي  هاي ايراد خسارت نمي دشمن و روش از طرفي نيز بدون هيچ نوع شناختي از نحوه تهاجم

 .است) نحوه تهاجم دشمن(لذا قدم اول دشمن شناسي  .پيشگيري از آن انديشيد
 رد آوردن خسارت به طرف مقابل است، الجرم ملزم به طيتهاجم خود كه در وهله اول وا هر مهاجمي براي رسيدن به هدف

 .باشد ماهيتي متفاوت مي داراي...) زميني، هوايي، دريايي و (مراحلي است كه در آن مراحل، بسته به نوع تهاجم 
 :كند از جمله هايي را دنبال مي روش مهاجم نيز براي انجام تهاجم خودش يك سري مراحل و

 شناسايي -1
 حضور -2
 روي نشانه -3
 ايراد خسارت -4
 فرار -5

باشد تا بتوان به هدف دفاع كه همان به حداقل رساندن  در هر يك از مراحل فوق مي آنچه مسلم است وظيفه ما ايجاد خلل 
 .خسارت دشمن يا تهديد كننده به نيروهاي و تاسيسات و تجهيزات است، رسيد ميزان
خود باعث از  باالتر باشد، خود به ات دفاع غيرعامل به حدي از كارآمدي برسد و ياتمهيدات دفاع عامل همراه با ملزوم هر گاه

يا در صورت حادث شدن تهاجم، دشمن را در دستيابي به اهدافش با  بين رفتن طمع دشمن و نااميدي در تهاجم خواهد شد و
 .نمود مشكل جدي روبرو خواهد



ها به جاي  نابودي است چرا كه ساير حكومت ها نيانديشد محكوم به رصتتهديدات و ف هر كشوري كه به مسائل نظامي، دفاعي،
به لحاظ قرارگيري در موقعيت استراتژيك جغرافيايي و منابع طبيعي از اهميت  اين مسئله براي كشورمان. او خواهند انديشيد

 .برخوردار است بيشتري
حاضر با توجه به تهديد هاي مكرر عليه كشور ما توسط  لگيرد، در حا تصرف هر كشوري به طور ناگهاني يا به مرور صورت مي

 مقدس جمهوري ا سالمي ايران نيستند و همچنين با توجه به سوابق تاريخي تهاجمات و كشورهائي كه خواستار پيشرفت نظام
ورت غافلگيرانه تهاجم نظامي به ص بايست بيشتر مورد توجه و تامل قرار گيرد، تهديدها عليه ايران، يكي از روشهايي كه مي

واقع با پدافند يا دفاع غير عامل مديريت جامع بحران در عرصه دفاع  باشدو در مي» دفاع غيرعامل«است كه جوابگوي اصلي آن 
 ميتوان گفت پدافند غير عامل ضرورت اجتناب ناپذير كشور است خواهيم نمودو

  


