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  پیش گفتار
عامل باید براي مسئوالن شناخته شده باشد، امروز اهمیت پدافند غیر « 

  ) ».6/12/85اهتمام شما کار را پیش  می برد. (
  »مقام معظم رهبري«                                                    

  
ها و ابـزار هـاي جنـگ     دشمنان کشور عزیزمان همواره با استفاده از شیوه

ظـام جمهـوري اسـالمی ایـران     نرم در صدد ضربه زدن یـا تضـعیف ارکـان ن   
       هـاي مقابلـه، دفـاع یـا پدافنـد      تـرین روش  باشند. یکی از بهتـرین و ارزان  می

توان بـه حفاظـت    غیر عامل است که با به کارگیري اصول و مالحظات آن می
پـذیري، مـدیریت صـحنه بحـران و افـزایش       ها و کـاهش آسـیب   زیر ساخت

  ، مبادرت ورزید.پایداري کشور در مقابل انواع تهدیدات
هاي  سري کتب در زمینه دفاع غیرعامل یکی از گام  اندیشه تهیه و تدوین

  باشد. مهم، اصولی و زیربنایی در نیل به اهداف راهبردي دفاع غیرعامل می
باتوجه به اینکه کتاب دانستنی هاي پدافند غیرعامل (ویژه مدیران و 

مخاطبین گرامی قرار گرفت و چندین بار چاپ  استقبال کارشناسان) مورد
  (پنج)



        

 

مباحـث   « گردید لذا سعی شده است در طرح سري جدید کتب با عنوان
قبلـی ،   محتـواي بـروز شـدن و کامـل شـدن      بـه  عالوه بر»  پدافند غیرعامل

موضـوعات در   موضوعات جدیدي نیز تهیه و تدوین شده و مهـم تـر اینکـه    
کارشناسان و سایر عزیزان قرار  ،ختیار مدیران مجلد هاي مستقل چاپ و در ا

و تهیـه  انتخـاب   ، سري چند جلدي کتـب را گرفته تا مخاطبین بر اساس نیاز 
  نمایند.
در حجم و قطع کوچکتر بـه عنـوان کتـب     کتاب هابراین اساس تدوین  

سـازي مـدیران ،    آگـاه آمـوزش و  مرجع آموزش عمـومی پدافنـد غیرعامـل ،    
نمایـد. ایـن    هاي اجرایی کشور و دانشجویان را تسهیل می دستگاهکارشناسان 

هاي کارشناسان و مؤلفین محترم در  مجموعه شامل برداشت مطالب از دیدگاه
امیدواریم  مورد  اند. شده این حوزه بوده که در انتهاي کتاب در کتابنامه لیست 

  هللانشاا       قرارگیرد. اطبین عزیزعالقه مندان و مخ استفاده
                                                       
  حمید اسکندري                                                    
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  تعاریف و اصطالحات  تعاریف و اصطالحات    --11
  

  پذیري:  پذیري:    آسیبآسیب

                                                                    میزان خسارت و صدمات ناشی از عوامـل و پدیـده هـاي بـالقوه و یـا      
             ت بـا شـدت           تأسیسـا                                                 بالفعل خسارت زا نسبت به نیروي انسانی، تجهیزات و 

  .     گویند            آسیب پذیري   را                 صفر تا صد درصد
  آمادگی:آمادگی:

مجموعه اقداماتی است که توانایی جامعه را در انجـام مراحـل مختلـف    
، پـژوهش،  آوري اطالعات دهد. آمادگی شامل جمع مدیریت بحران افزایش می

ر مین منابع، تمرین و مانوأریزي، ایجاد ساختارهاي مدیریتی، آموزشی، ت برنامه
  است.

  بازدارندگی:
فیزیکـی از   تدابیري است که با استفاده از وسایل روانی بـه جـاي ابـزار   

هاي دفاعی را  هاي بازدارندگی، توانایی کند، توانایی ها جلوگیري می بروز جنگ
هاي دفاعی نیز به نوبـه خـود بـه بازدارنـدگی کمـک       کند و توانایی تقویت می

  کند. می
  پدافند غیرعامل:پدافند غیرعامل:

افـزار   گردد که مستلزم به کارگیري جنـگ  به مجموعه اقداماتی اطالق می
تـوان از وارد شـدن خسـارات مـالی بـه تجهیـزات و        نبوده و با اجراي آن می
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و تلفـات انسـانی جلـوگیري      و غیرنظـامی  تأسیسات حیاتی و حساس نظامی 
  نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد.

  
  آمایش:آمایش:
و کیفی یک محل با در نظر داشـتن شـرایط و    می ریزي ک برنامه تنظیم و

در سطح کـالن و گسـترده    می عوامل سیاسی، نظامی، اقتصادي، اجتماعی، اقلی
نگـري و   ، آیندهجانبه به مسایل هاي آن نگرش همه باشد. از مهمترین ویژگی می

تژي توسـعه ملـی   ي مکـانی ازمحتویـات اسـترا   هـا  گیـري  دوراندیشی و نتیجه
  باشد. می

منظور از آمایش سرزمینی تنظیم سه عنصر فضا، انسان و فعالیـت بـراي   
ترین توزیع ممکن جمعیت از طریق بهتـرین شـکل توزیـع     وبرسیدن به مطل

  ي اقتصادي و اجتماعی در پهنه سرزمین است.ها فعالیت
  

  :  :  استتار و اختفاءاستتار و اختفاء

طبیعی و یا مصـنوعی، امکـان   فن و هنري است که با استفاده از وسایل 
بـانی، تجسـس و    یسـات را از دیـده  کشف و شناسایی نیروها، تجهیزات و تأس

مفهوم کلی  و حفاظت نماید. برداري دشمن تقلیل داده و یا مخفی داشته عکس
هیـزات و نیروهـا بـا محـیط     رنگ و هم شکل کردن تأسیسـات، تج  ، هماستتار

  باشد. اطراف می
باشد کـه   میاز عوارض طبیعی و مصنوعی زمین اختفاء، استفاده صحیح 

نمایـد و اسـتتار امکـان کشـف یـا       مـی حفاظت در برابر دید دشمن را تـأمین  
  دهد. میرا تقلیل  ها شناسایی نیروها، تجهیزات و تأسیسات و فعالیت
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  :  :  استحکاماتاستحکامات

ظی که در مقابل اصابت مستقیم بمب، راکت، موشک، ایجاد هرگونه حفا
یا ترکش آنها مقاومت نموده و مانع صدمه رسیدن به نفرات،  ، توپخانه وگلوله

تجهیزات و یا تأسیسات گردیده و اثرات تـرکش و مـوج انفجـار را بـه طـور      
  .نسبی خنثی نماید

  
 :  پراکندگی

زدایی نیروها، تجهیزات، تأسیسات رش، باز و پخش نمودن و تمرکزگست
ـ  پـذیري آن  هاي خودي به منظور تقلیل آسـیب  یا فعالیت ل عملیـات  هـا در مقاب

  اي از آنها هدف واحدي را تشکیل ندهند. دشمن به طوري که مجموعه
  

  پناهگاه:
پوششی است که با استفاده از موانع طبیعی یا مصـنوعی بـراي    حفاظ و

  شود.  میمخفی شدن از آتش دشمن از آن استفاده 
  

  پوشش:پوشش:
سازي و حفاظت تأسیسات، تجهیزات و نیروي انسانی در  پوشش، پنهان

 باشد. میبرابر دید و تیر دشمن 

  
 :  تفرقه و جابجایی

ي خـودي از محـل   هـا  جداسازي، گسترش افـراد، تجهیـزات و فعالیـت   
پذیري، کاهش خسـارات و   باستقرار اصلی به محل دیگر به منظور تقلیل آسی
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ي دورتـر از  هـا  مسافربري به فرودگاه باشد. مانند انتقال هواپیماهاي تلفات می
برد سالح دشمن و یا انتقال تجهیزات حساس قابل حمل از محـل اصـلی بـه    

  باشد. میمحل موقتی که داراي شرایط امن تري 
  

  تهدید:
هدید، یک خطر بالقوه است که هنوز محقق نشده و صرفاً در حد یـک  ت

انتزاعی است بـه طـوري   به کلی   میباشد به عبارت دیگر تهدید، مفهو میایده 
پـذیر   ورد تهدیـد واقـع شـدن بسـادگی امکـان     که تعیین زمان و چگـونگی مـ  

  باشد. مین
  

  :  :  فریبفریب

اي که موجب گمراهـی و غفلـت    گرایانه ه اقدامات طراحی شده حیلهکلی
و کیفـی    مـی دشمن در نیل به اطالعات و محاسبه و برآورد صحیح از توان ک

گیري با شک و تردید  تشخیص هدف و هدفطرف مقابل گردیده و او را در 
مواجه نماید. فریب، انحراف ذهن دشمن از اهداف حقیقی و مهـم بـه سـمت    

  باشد. میاهداف کاذب و کم اهمیت 
  

  مراکز حیاتی: مراکز حیاتی: 
مراکزي هستند که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آنها، موجب بـروز  

ي هـا  سـامانه  سیاسـی، آمیز در نظام  حران، آسیب و صدمات جدي و مخاطرهب
ــاطی و    ــدي و اقتصــادي، پشــتیبانی، ارتب ــدهی، تولی ــرل و فرمان هــدایت، کنت

  مواصالتی، اجتماعی، دفاعی با سطح تأثیرگذاري سراسري در کشور گردد.
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 :  مراکز حساس

مراکزي هستند که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آنها، موجب بـروز  
ي هـا  آمیز در نظام سیاسـی، سـامانه   حران، آسیب و صدمات جدي و مخاطرهب

ــاطی و   هــدایت، ــدي و اقتصــادي، پشــتیبانی، ارتب ــدهی، تولی ــرل و فرمان کنت
  اي در کشور گردد. گذاري منطقهرتی، اجتماعی، دفاعی با سطح تأثیمواصال
  

  :  :  مراکز مهممراکز مهم

مراکزي هستند که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آنها، موجب بـروز  
ي هـدایت، کنتـرل و   هـا  نظـام سیاسـی، سـامانه    آسیب و صدمات محـدود در 

فرماندهی، تولیدي و اقتصادي، پشـتیبانی، ارتبـاطی و مواصـالتی، اجتمـاعی،     
  دفاعی با سطح تأثیرگذاري محلی در کشور گردد.

  
  مقدمهمقدمه  --22

         
و   میو افزایش توان علبه اقصی نقاط جهان   میبا گسترش انقالب اسال

بیش از پیش در معرض انواع تهدیدات آشـکار و   می ، میهن اسالدفاعی کشور
کنـد کـه    نهان دشمنان قرار گرفته است، بر این اساس، منطق دفاع حکـم مـی  

کلیـه ارکـان و   عالوه بر افـزایش تـوان دفـاعی و آمـادگی نیروهـاي مسـلح،       
ــاي اقتصــادي زیرســاخت ــی کشــور  ،ه ــاعی و سیاس ــاهش اجتم ــمن ک ، ض

امـروزه  ، از ایمنـی و آمـادگی الزم برخـوردار گردنـد.     هاي خود پذیري آسیب
انـد، جهـت    کشورهایی که طعم خرابی و خسارات ناشی از جنـگ را چشـیده  



  آشنایی مقدماتی با  پدافند غیرعامل  /  14    
 

 

اي بـه دفـاع    هاي ملی و منابع حیاتی خود توجه خـاص و ویـژه   حفظ سرمایه
  اند.  غیرعامل نموده و در راهبرد دفاعی خود جایگاه واالیی براي آن قایل شده

اگـر  «: فرماینـد  مـی ی کل قوا در این مـورد  رهبري و فرماندهمقام معظم 
وردهـاي فرهنگـی،   آ دسـت   میعامل) نباشد، تما غیر (پدافند می محافظت نظا
  .»رود میو سیاسی در یک نصف روز هدر   میاقتصادي، عل

هـا هنـوز مـورد توجـه      او پس از قـرن   میي نظاها سون تزو که اندیشه
فریـب،  «: هـر جنـگ بـر پایـه     گویـد  مید دفاع است در مور می نظا فرماندهان

استوار است و فرمانده واقعی کسـی اسـت کـه بـه هنرهـاي       »نیرنگ و خدعه
  آگاهی داشته و به آن عمل نماید. »تظاهر، اختفاء و استتار«

  :گوید میاو همچنین در جاي دیگري 
فرض را بر نیامدن دشمن نباید گذاشت، بلکه باید درباره سرعت مقابله 

کند، بلکه باید  میوي اندیشه کرد، همچنین نباید فکر کرد که دشمن حمله نبا 
  در صدد شکست ناپذیر نمودن خود باشیم.

  :گوید میافند غیرعامل و اهمیت آن مائوتسه تونگ در مورد پد
براي غلبه بر دشمن و کسب پیروزي باید همه تالش خود را در جهت «

و کور و کـر نمـودن او بکـار     هاي دشمن ها و گوش مهر و موم کردن چشم
  .»یمیبسته و فکر و مغز فرماندهانش را گیج و مغشوش نما

کـه  پدافنـد غیـر عامـل    هاي کلی نظام در خصوص  در بند اول سیاست
  گونه تعریف شده است: این .باشد میمصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 

که عبـارت اسـت از مجموعـه اقـدامات غیـر      که عبـارت اسـت از مجموعـه اقـدامات غیـر        پدافند غیرعاملپدافند غیرعاملتاکید بر تاکید بر 
پــذیري، تــداوم پــذیري، تــداوم   جــب افــزایش بازدارنــدگی، کــاهش آســیبجــب افــزایش بازدارنــدگی، کــاهش آســیبمســلحانه کــه مومســلحانه کــه مو
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پایداري ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابـل  پایداري ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابـل    ييي ضروري، ارتقاي ضروري، ارتقاهاها  فعالیتفعالیت
  گردد.گردد.  میمیدشمن دشمن     میمیتهدیدات و اقدامات نظاتهدیدات و اقدامات نظا

 

  تاریخچه و سوابق جهانی پدافند غیر عاملتاریخچه و سوابق جهانی پدافند غیر عامل  --33
     
هاي اولیه در جهان که با وقـوع جنـگ همـراه بـود،      گیري تمدن شکلبا 

ها اصول اولیه پدافند غیرعامل را به صورت جوشن و سپر براي حفاظت  انسان
  انفرادي و برج و بارو و قالع محکم و مرتفع را براي تأمین امنیت گروهی بـه 

 اي رواج دادنـد. وجـود خنـدق در اطـراف شـهرها و ایجـاد       صورت گسـترده 
گیرانه دشمن در تمـام   گیري از حمالت غافل هاي  مستحکم براي پیش دروازه

  نقاط جهان امري رایج بود.
تنها زائیده عقل انسـان    گیري از منافع آن موضوع پدافند غیرعامل و بهره

از سـوره   80نبوده و خداوند بزرگ، که مخزن تمام علوم نزد اوست، در آیـه  
  فرماید: مبارکه انبیاء می

»رونَ ولْ اَنتُم شاکأسکُم فَهنْ بم نکُمتُحصل سٍ لَکُملَبو هنعص لَمناهع«  
السالم) ساخت زره را تعلـیم نمـودیم تـا     و ما به او (حضرت داود علیه

  شما را از آسیب جنگ در امان بدارد، پس آیا از شکرگزارانید؟
ال بـا اسـتفاده   الشان اسالم نیز خداوند متع در جریان هجرت پیامبر عظیم

از شگردهاي اختفاء و فریب، که از اصـول پدافنـد غیرعامـل اسـت، مـانع از      
  دسترسی کفار قریش به ایشان گردید.
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استفاده از عوارض طبیعی براي جلوگیري از دسترسی دشمن نیز  یکـی  
از اصول همواره مـدنظر پدافنـد غیرعامـل اسـت کـه حضـرت امیرالمـؤمنین        

  فرمایند: لبالغه میا نهج 12علی(ع) در نامه 
بایـد قرارگـاه    گاه که در میدان جنگ در مقابل دشمن قرار گرفتید می آن«

ها و یا در کنار رودها باشد تا پوشش و حفاظ شـما   ها و تپه شما در دامنه کوه
  »گردد و شما را از دشمن نگهبانی کند.

عات و در صدر اسالم نیز با تکیه بر این اصول، غزوه احد با اتکا بر ارتفا
گماشتن نگهبانان در نقاط نفوذ و غزوه خندق با کندن گودال پیرامـون مدینـه   

 ریزي شد. طرح

در جنگ جهانی دوم که استفاده از هواپیما در بمباران شـهرها و مراکـز   
صنعتی و پس از آن استفاده از موشک در جنگ توسط آلمان نازي شروع شد 

وارد شد نسبت به   میهاي غیرنظا بخشهایی که به مردم و   ها و آسیب خسارت
جنگ جهانی اول سیر صعودي داشت و این موضوع سبب شد تا  بـه پدافنـد   

  غیرعامل اهمیت مضاعفی داده شود.
فرانسـه، انگلسـتان،     ی مانند آمریکا، شوروي سـابق، آلمـان،  یدر کشورها

که در طول هـر دو جنـگ جهـانی     کانادا و غیره حتی کشوري مانند سوئیس،
اي به پدافند غیرعامـل روي   طرفی خود را حفظ کرده بود، با شتاب فزاینده بی

یی از مهمترین اقدامات پدافند غیرعامـل صـورت   ها آوردند. در ادامه به گوشه
  گرفته توسط کشورهاي پیشرو در این حوزه اشاره میشود.

هاي  توسعه پدافند غیرعامل در آلمان باعث گردید تا عالوه بر سازمان -
ها و مؤسسات غیردولتی نیز به صورت داوطلبانه و افتخاري در  تی، شرکتدول

هـاي ملـی و    این زمینه با دولت همکاري نمایند. با این حال مـردم و شـرکت  
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هاي  خصوصی در صورت رعایت استانداردهاي دفاع غیرعامل از دولت کمک
و مراکز  ها نمایند و ضمناً ساخت پناهگاه در مدارس، دانشگاه مالی دریافت می

  است. می مشابه الزا
هاي این کشور بـه صـورت دومنظـوره     بسیاري از تأسیسات و ساختمان

هـاي متفـاوت در شـرایط عـادي، در      احداث شده است و عالوه بـر کـاربري  
تـوان بـه    شود که از جمله ایـن مراکـز مـی    شرایط بحران به پناهگاه تبدیل می

ها  هاي بزرگ ساختمان پارکینگ هاي مترو و آهن زیرزمینی، ایستگاه خطوط راه
مین نیازهاي ضروري أها تمام تمهیدات الزم جهت ت اشاره کرد. در این پناهگاه

کار گرفته شده است به نحوي که در زمانی کوتـاه، بـا سـازماندهی و      مردم به
هـا بـراي اسـتفاده عمـوم آمـاده       شـود پناهگـاه   هایی که از قبل انجام می تمرین

  گردد. می
میالدي  1960ي سابق سازمان دفاع غیرعامل در اواسط سال در شورو -

بـا تحـولی بـزرگ،     1966تأسیس گردیده و به سرعت توسعه یافت و از سال 
تجدید سازمان گردید و سپهبد آلتونین از سوي لئونید برژنف به عنوان رئیس 

اي و  هسـته  هـاي ضـد   . ساخت پناهگاهسازمان دفاع غیرعامل منصوب گردید
هــا و معــابر متــرو و  کــردن بســیاري از تأسیســات ماننــد ایســتگاهدومنظــوره 

کار قرار گرفت و بـا سـاخت    هاي زیرزمینی از همان زمان در دستور پارکینگ
هاي مقاوم در مقابـل انـواع بمـب و موشـک توسـعه       استحکامات ایمن و زره

، تحلیـل وضـعیت   ر اندك اطالعات موثق در این خصـوص لیکن انتشا یافت.
  در حوزه پدافند غیر عامل را دشوار ساخته است. شوروي سابق

، 1963هـاي بـرلین و کوبـا در سـال      در آمریکا پس از گذشت بحران -
آن  جمعـی مطـرح شـد و پـس از     هاي خانگی و دسته موضوع ساخت پناهگاه
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نمودنـد در سـال    هاي کوچک و فرعی در این خصـوص فعالیـت مـی    سازمان
بـه   زي (فما) براي مـدیریت صـحنه  مدیریت امور اضطراري دولت مرک 1979

، تشکیل گردید و نواحی دهگانـه خـود را در سراسـر    هنگام شرایط اضطراري
مطـرح  » اطمینان از حیات و حفظ بقا«آمریکا تأسیس نمود. هدف این سازمان 

منظـور برعهـده    مرکز محلی و ایـالتی بـه   4000گردید و پس از مدتی بیش از 
مالی ایجاد شد. ایـن در حـالی بـود کـه     گرفتن حفاظت در مقابل حمالت احت

اقدامات پدافند غیرعامل در آمریکا قبل از تشکیل این سازمان شروع شده بود 
اي متعددي نیز براي حفاظت از مـردم احـداث گشـته     هاي ضدهسته و پناهگاه

  بود.
یی است که توجه خاصی به توسعه تـدابیر  ها کانادا نیز در زمره کشور -

عامل داشته است. دولت مرکزي کانادا وظیفه دارد نسبت  گوناگون پدافند غیر
به تدوین اصول و سازماندهی تنظیمات، همکاري دولت و نیروهـاي مسـلح،   

هـاي آمـوزش    آموزش مسئوالن و مردم، استفاده از همیاري در تـدوین برنامـه  
  ها، اقدام نماید. سازي از طرح هاي تحقیقاتی و نمونه محلی، گسترش برنامه

اي  هـاي مگـاتنی هسـته    و پـس از انتشـار نتـایج آزمـایش     1954از سال 
العمل به موقع خود را با ایجـاد سـازمان دفـاع غیرعامـل      آمریکا، کانادا عکس
منظور تأمین بیشـترین همـاهنگی در امـور دفـاع       به 1959نشان داد و از سال 

ه از هاي دفاع غیرعامل و اقدامات اضطراري را ادغام نمود ک غیرنظامی، سازمان
منظـور حفـظ    جدید، تنظـیم نظـم و امنیـت بـه       ترین وظایف این سازمان مهم

  حاکمیت و تداوم خدمات دولتی است.
ي بی طرفی اتخـاذ یافتـه   ها چه دولت سوئیس همچنان به سیاستاگر -

ظر موقعیت ژئوپلتیـک یـا منـابع    جنگ جهانی وفادار بوده واز ن جریان دو در
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لیکن پدافنـد غیرعامـل در ایـن     ؛ی نیستزمینی هم داراي وضعیت حساسزیر
گیري قرار گرفته و بخشی از فضاي اطمینـان   کشور به صورت جدي مورد پی
  دانست. ها توان ناشی از اجراي این سیاست بخش حاکم بر این کشور را می

هـاي مقـاوم در مقابـل     سازمان دفاع غیرعامل سوئیس سـاخت پناهگـاه  
اي مورد توجه قرار داده و براي اقامت مردم  طور گسترده را به  می انفجارات ات

امکانات از قبیل آب، غذا، دارو و سایر مایحتاج را به صورتی که قبل از   میتما
  بینی نموده است. گردند، پیش فاسد شدن تعویض می

در کشور یوگسالوي هم به این موضوع توجه جدي معطوف گردیـد   -
پناهگاه مسـتحکم، سـاختن ابنیـه، ایجـاد     ها عالوه بر احداث  ریزي و در برنامه

صـورت دومنظـوره و آمـوزش و تمـرین مـردم، بـه اصـولی ماننـد           مراکز بـه 
سازي و فریب توجه شد. این تدابیر سبب گردید در طـول   پراکندگی، کوچک

هـاي   نیروهاي مسلح کشـورهاي عضـو نـاتو بـا وجـود بمبـاران       1999جنگ 
  تأسیسات این کشور وارد نمایند. اي به هاي عمده گسترده نتوانستند خسارت

منـدي   در میان کشورهاي همسایه نیز پاکستان به این موضـوع عالقـه   -
خاصی نشان داده است و ضـمن ایجـاد سـازمانی بـدین منظـور بـه موضـوع        

اي که جزوات آموزشی بـا متـون    نماید. به گونه میمردم توجه  میآموزش عمو
اي و دیگـر تهدیـدها در    جارات هسـته ساده و روان در مورد نحوه مقابله با انف

  بین مردم و مراکز آموزش انتشار یافته است.
در کشور کره شمالی هم که بـا تهدیـد آمریکـا روبـرو اسـت پدافنـد        -

گیـرد. معـابر متـرو و     اي مورد اسـتفاده قـرار مـی    غیرعامل به صورت گسترده
تـري زمـین   م 105تـا   90یانگ در عمق بین  هاي زیرزمینی شهر پیونگ ایستگاه

هـاي بـزرگ    در تونـل  می اند، بسیاري از کارخانجات صـنایع نظـا   احداث شده
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هاي حفـر   توانند در تونل پس از فرود می می اند و هواپیماهاي نظا استقرار یافته
  شده مخفی شوند.

  
  امنیت ملی و پدافند غیرعامل -4

   
مفهوم امنیت ملی مانند سـایر مفـاهیم در علـوم انسـانی داراي تعریـف      

  باشد.  واحدي نمی
ي هـا  حفظ و یا ایجـاد وضـعیتی اسـت کـه در آن منـافع و ارزش      )1(

  حیاتی کشور، مورد تهدید جدي نباشند. 
حفــظ قــدرت (نظــامی، سیاســی، اقتصــادي، فرهنگــی) و اعمــال  )2(

انگـان و جلـوگیري از   حکومت در امـور داخلـی و خـارجی علیـه نفـوذ بیگ     
عملیات غیرقانونی دشمن که به منظور تضـعیف و یـا سـرنگونی حکومـت و     

 دولت باشد. 

 توان یک ملت براي حفظ ارزشهاي داخلی از تهدیدات خارجی.  )3(

 

  تعاریف امنیت ملی -
امنیت ملی حـالتی اسـت   « :آمدهاین تعریف الملل  در فرهنگ روابط بین

که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایـی و یـا   
  ». برد خاك خود به سر می

توان «المعارف علوم اجتماعی این واژه چنین تعریف شده است  ةیردر دا
  ». یک ملت براي حفظ ارزشهاي داخلی از تهدیدات خارجی



  آشنایی مقدماتی با  پدافند غیرعامل  / 21       
 

 

اینکـه  «ملی اینگونه تعریف شـده اسـت   در تعریف سازمان ملل، امنیت 
کشورها هیچ گونه احساس خطر حمله نظامی، فشار سیاسی یا اقتصادي نکنند 

  ». و بتوانند آزادانه گسترش و توسعه خویش را تعقیب کنند
در فرهنگ علوم سیاسی، امنیت ملـی عبـارت اسـت از احسـاس آزادي     

دي از خـارج  هاي اساسی و فقدان تـرس و خطـر جـ    کشور در تعقیب هدف
  باشد.  نسبت به منافع سیاسی و حیاتی کشور می

    :هاي امنیت ملی ویژگی -
در جهان امروز دستیابی به امنیت مطلق ناممکن الف) نسبی بودن امنیت: 

  است زیرا قدرت که مبناي تحصیل امنیت است، متغیر، متفاوت و نسبی است. 
امنیـت، یـک    ب) ذهنی بودن امنیت: اصـوالً احسـاس امنیـت یـا عـدم     

برداشت و امر ذهنی است که ریشه در معتقدات و باورهاي فرهنگی، مـذهبی  
و ملی مردم و رهبران یک کشور دارد، برآیند این باورهـا و اعتقـادات باعـث    

شود که یک ملت یا رهبـران آن، کشـوري را دشـمن و کشـوري دیگـر را       می
  دوست تلقی کنند. 

در مقابله با حاکمیت و استقالل یک ناپذیر بودن امنیت: امنیت  ج) تجزیه
کشور رابطه مستقیم دارد یعنی اگر در شهر یـا اسـتانی از یـک کشـور جنـگ      

باشند،  توان ادعا کرد چون دیگر شهرها آرام می داخلی یا ناامنی پیدا شود، نمی
  امنیت به هم نخورده است. 

  هاي امنیت ملی مؤلفه
و نیز افراد، گروههـا و   اشان کشورها در سیاست داخلی و خارجی میتما

احزاب موجود در کشورها بدون توجه به سالیق، اخـتالف فـردي، گروهـی،    
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طبقاتی، سیاسی و اجتماعی در خصوص چهار مؤلفه مشروحه ذیل اتفاق نظـر  
  دارند: 

             ب) حفظ تمامیت ارضی                       الف) حفظ جان مردم 
د) حفظ استقالل و حاکمیت        ج) حفظ سیستم اقتصادي و سیاسی 

  کشور
  اقدامات دفاع غیرعامل در حوزة امنیت ملی: 

و غیرنظـامی، نقـش مـؤثر و     می اقدامات دفاع غیرعامل در سـطوح نظـا  
  کند: هاي امنیت ملی به شرح ذیل ایفا می ناپذیري در هر یک از مؤلفه اجتناب

  ي امنیت ملی و دفاع غیر عاملها مؤلفه -1جدول شماره 

  تأثیرات اقدامات دفاع غیرعامل  هاي امنیت ملی مؤلفه

  حفظ جان مردم
کشـور در   میو غیرنظـا  میکاهش تلفات جمعیت نظـا 

دشـمن بـه عنـوان     میبرابر تهدیدات و حمـالت نظـا  
  هاي یک کشور ترین سرمایه باارزش

  حفظ تمامیت ارضی
نیروهـاي مسـلح و بـاال    و دفـاعی   میتقویت توان رز

بردن آستانه مقاومت کشور در حفظ سرزمین و ایجاد 
  بازدارندگی

حفظ سیستم اقتصادي و 
  سیاسی

پذیري و خسارات تجهیـزات و نیـروي    کاهش آسیب
حساس اقتصـادي، سیاسـی، ،    و انسانی مراکز حیاتی

  تولیدي و ... در جهت استقرار خدمات و عملیات

حفظ استقالل و حاکمیت 
  کشور

حفظ مراکز عمده هدایت و رهبري سیاسی ، نظامی، 
هاي حیاتی ، حساس و مهم در  اجتماعی و زیرساخت

برابر تهدیدات آشکار و نهان دشمنان از جمله عوامل 
  باشد. اساسی در حفظ استقالل و حاکمیت کشور می
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  ي دفاعیي دفاعیهاها  غیر عامل در طرحغیر عامل در طرح  اهمیت پدافنداهمیت پدافند  نقش ونقش و    --55

  
هاي دفاع  عنوان یکی از مؤثرترین و پایدارترین روش پدافند غیرعامل به 

در مقابل تهدیدات همواره مدنظر اکثر کشورهاي جهان قـرار داشـته اسـت و    
حتی کشورهایی مانند آمریکا و شوروي سابق با وجـود برخـورداري از تـوان    

اند. در کشور مـا بـا    اي توجه داشته صورت ویژه  به این موضوع به میباالي نظا
هاي عظیم نفـت و   موقعیت خاص از نظر ژئوپولوتیک، دارا بودن ثروتوجود 

آوري نـوین و تهدیـدات    هـاي فـن   گاز، نظام ضد استکبار و ورود بـه عرصـه  
موضوع پدافند غیرعامل به میزان کافی مورد توجه قرار گرفت  اسکتبار جهانی، 
ش جاد هوشـیاري الزم بـراي کـاه   هاي دفاع مقدس نیز در ای و حتی گذر سال

ها و توجه به محورهاي پایداري توسعه از نظـر امنیـت و دفـاع،     پذیري  آسیب
  نقش قابل قبولی ایفا نمود.

دارنـدگی، نقـش ممتـازي در    غیر عامل به سبب افزایش تـوان باز پدافند 
سـازي   داشـته و در صـورت پیـاده    می ي نظـا هـا  کاهش احتمال آغاز درگیـري 

راهبـرد   پیش رو را تقلیل دهد.ي ها ، خواهد توانست آثار مخرب جنگصحیح
ي کلیدي بـر خـوردار اسـت کـه     ها پدافند غیر عامل فی ذاته از برخی قابلیت

  عبارتند از: ها اهم این قابلیت .انند ضامن توسعه امن محسوب گردندتو می
 .پدافند غیرعامل بستر مناسب توسعه پایدار کشور 

 زدایی. هاي تنش راستا با سیاست پدافند غیرعامل هم  
 ترین روش دفاع. پدافند غیرعامل پایدارترین و ارزان  
 کار افزایش آستانه مقاومت ملی. ترین راه پدافند غیرعامل مناسب  
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 .پدافند غیرعامل پشتوانه اقتدار ملی  
 ترین ابزارهاي باز دارندگی. پدافند غیرعامل یکی از مهم  
 ترین شیوه کـاهش مخـاطرات و    پدافند غیرعامل بهترین و مناسب

  پذیري. آسیب کاهش
 آمیزترین روش دفاع. پدافند غیرعامل صلح 

  تـرین عنصـر دفـاعی بشـر در برابـر تمـام        پدافند غیرعامل فطـري
  حوادث است.

سـبب نتـایج    ي بـر شـمرده در بـاال   هـا  به کارگیري هوشمندانه قابلیـت 
توان به  گوناگونی در کشور خواهد شد که مهمترین آنها را به طور اختصار می

  ن داشت:شرح ذیل بیا
عنوان یک سیاسـت دفـاعی     کشورهایی که توسعه پدافند غیرعامل را به

گاه در مظان اتهام تهدیـد برعلیـه    دهند هیچ مستمر در دستورکار خود قرار می
  گیرند. کشورهاي دیگر قرار نمی

گزینند  کار اصلی برمی عنوان یک راه  کشورهایی که پدافند غیرعامل را به
یابند کـه مطـامع کشـورهاي     پذیري دست می ش آسیببه شرایطی از نظر کاه
کشـورهایی کـه نقـاط     یابد.در جهان امروز ها کاهش می تهدیدکننده بر علیه آن

ترین  تواند با ضربات سریع، حیاتی ها فراوان است و دشمن میپذیري آن آسیب
منابع آنان را منهدم نماید، عوامـل تهدیـد از بیـرون را در درون خـود ایجـاد      

  ید.نما می
توانـد در اولویـت    پدافند غیرعامل عنصري است پویا و متحرك لذا مـی 

توانـد در کلیـه    پدافنـد غیرعامـل مـی    و پژوهشی قرار گیـرد.  میهاي عل تالش
  مهندسی و فنی آموزش داده شود و توسعه یابد. ،سطوح مدیریتی
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 شورکانداز پدافند غیر عامل  چشم – 6
            

تکیه بر فرامین و تدابیر فرمانده معظم کل قـوا   پدافند غیر عامل کشور با
می و به پشتوانه قوانین و مقررات موضوعه بـر پایـه عـزم ملـی و بـاور عمـو      

مسئولین و آحاد مردم، تالش مجدانه خویش را در اعمال تدابیر دفاع امنیتی و  
هـاي اساسـی جامعـه بـه ثمـر       حاکمیت اصول پدافند غیرعامل در زیرساخت

خواهـد   ي زیـر برخـوردار  ها را در افق بیست ساله از ویژگی رسانده و کشور
  :نمود

در مسئولین و مردم نسبت به رعایت   میداراي عزم ملی و باور عمو) 1(
 اصول پدافند غیرعامل.

برخوردار از اصول پدافند غیرعامل جامع، توسـعه یافتـه و نهادینـه    ) 2(
  شده.

و بـه حـداقل رسـاندن     توانمند در تأمین حداکثر ایمنـی و پایـداري  ) 3(
  هاي مرتبط در مقابل تهدیدات دشمن. پذیري زیرساخت آسیب

قادر به ایفاي نقش اساسی در حراست و حفـظ اسـتقالل، تمامیـت    ) 4(
  هاي ملی در چرخه نظام دفاعی امنیتی کشور. ارضی و سرمایه

ــاي    ) 5 ــه ویژگیه ــی ب ــب و متک ــرزمینی مناس ــایش س ــوردار از آم برخ
هاي مختلف بـا   فرهنگی و اصول دفاع غیرعامل در حوزه جغرافیایی، جمعیتی،

هـا در عرصـه ایمـن     هـا و فعالیـت   رعایت توزیع و پراکندگی موزون سرمایه
  جغرافیا.
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و برخوردار از پشتوانه تحقیقاتی و   میتوانمند در تولید دانش فنی بو) 6(
یت ممتـاز  پژوهشی در زمینه پدافند غیرعامل با تأثیر بازدارندگی باال و با موقع

 در سطح منطقه.

و قانونی جامع در سطح کشور بـا  داراي پشتوانه فرهنگی و حقوقی ) 7(
  قابلیت تأمین و اجراي الزامات و ضوابط مربوط.

برخوردار از نظام یکپارچـه، هماهنـگ و کارآمـد پدافنـد غیرعامـل      ) 8(
بیر برنده با دولت در زمینـه اعمـال تـدا    کشور با قابلیت تعامل سازنده و پیش

  هاي مختلف. دفاعی امنیتی در بخش
یافته و توانمند مدیریت بحـران   نظام بهینه شده، توسعهبرخوردار از ) 9(

  با مشارکت مردم.  میناشی از جنگ و دفاع غیرنظا
فته و امـن توسـعه ملـی بـا مالحظـات      یا برخوردار از نظام توسعه) 10(

 پدافند غیرعامل

گی، اجتماعی، اقتصـادي، سیاسـی،   دست یافته به نظام جامع (فرهن) 11(
  هاي مختلف پدافند غیرعامل.  ، آموزشی، فنی، مهندسی و ...) در حوزه میعل

پدافنـد    میبرخوردار از نظام تولید مـدیریت دانـش و فنـاوري بـو    ) 12(
با تأثیر بازدارندگی باال و با موقعیت ممتاز غیرعامل توسعه یافته و نهادینه شده 

  در سطح منطقه.
هـاي   هـاي نیـرو   هـا و ظرفیـت   داراي قابلیت بهره مندي از توانایی) 13(

و بسیج براي پدافند غیرعامل و مدیریت بحران ناشی از جنگ  میداوطلب مرد
 . میو دفاع غیرنظا

ــره ) 14( ــت به ــا  داراي قابلی ــداکثري از تم ــدي ح ــت میمن ــا ظرفی ي ه
 یی کشورپهنه جغرافیا  میژئوپلوتیکی، جغرافیایی و عوارض طبیعی در تما
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 رسانی امن در برابر تهدیدات. نظام خدماتهاي  ساخت) داراي زیر15(

هاي مـرتبط   ساختأمین حداکثر ایمنی و پایداري زیرتوانمند در ت) 16(
 با مردم در مقابل تهدیدات دشمن.

 

 اهداف کالن پدافند غیر عامل   -7
               

تـرین روش   اثـربخش آمیزترین و  ، صلحدفاع عاملدفاع غیر عامل مکمل 
، هاي ملـی و مراکـز حیـاتی    است که کاهش آسیب پذیري زیرساختدفاعی 

پدافند غیر عامل از طریق توسعه  حساس و مهم و پایداري ملی را بدنبال دارد.
، ضـمن افـزایش تـوان    آسـتانه تحمـل عمـومی    يفاعی و ارتقـا ي دها ظرفیت

، تردیـد اساسـی را   اجمت مردمی، با افزایش هزینه تهبازدارندگی ملی و مقاوم
  .نماید میدشمن ایجاد   میتهاجدر اراده 

سـی از  أمصمم است بـه ت دافند غیر عامل کشور بر این اساس سازمان پ
تعالیم در پرتو  قوا و با اتکا بر خداوند متعال فرامین و تدابیر فرمانده معظم کل

 در اهتمام ویـژه خـود را   ي حیات بخش اسالم ناب محمدي (ص)ها و ارزش
  امور خود قرار دهد:زیر به کار بندد و آن را سرلوحه هاي خصوص محور

 سازي مراکز حیاتی و حساس کشور. ایمن 

 ي هـا  نهادینه کردن رعایت اصول و ضوابط پدافند غیر عامل در طرح
 بندي. توسعه منتهی به ایجاد مراکز طبقه

 مراکز آوري با تأکید بر تولید دانش و گسترش  دستیابی به علوم و فن
 وهشی و آموزشی.ژ، پ میعل

 و کیفی نیروي انسانی متخصص.  میتوسعه ک 
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 ثیر پدافند غیرعامـل در  در مورد تأ  میسازي و ایجاد باور عمو فرهنگ
 پذیري. کاهش آسیب

 ي مقاومـت در مقابـل   هـا  افزایش آستانه مقاومت ملی و تقویت مؤلفه
 تهدیدات.

 بحران. باال بردن قابلیت بقا و حفظ کشور در شرایط 

 ي کشور و نمایان کردن اقتـدار ملـی   ها پذیري کاهش مجموعه آسیب
 ي اصلی بازدارندگی.ها ناشی از آن به عنوان یکی از مؤلفه

 پـذیري در   اصلی نیروهاي مسلح و کاهش آسـیب   سازي مراکز ایمن
 مقابل حوادث غیر مترقبه و بالیاي طبیعی.

 

ابالغی توسط مقام پدافند غیرعامل  بخشنظام در  هاي کلی سیاست -8
 1 ) 29/11/89معظم رهبري (

  
در مجمع تشخیص مصـلحت  قبال  بند  13ها در  این سیاستپیش نویس  
 مقام معظم رهبري تقدیم شـده بـود.  و به محضر گردیده تصویب  و تهیهنظام 

بـه   متن کامل سیاست هاي کلی پدافند غیر عامل ابالغی از سـوي معظـم لـه    
  :می باشدشرح زیر 

عبـارت اسـت از مجموعـه اقـدامات     کید بر پدافند غیرعامـل کـه   أت) 1(
پـذیري، تـداوم    ، کـاهش آسـیب  مسلحانه که موجب افـزایش بازدارنـدگی  غیر

                                                        
استناد بھ کتابچھ دومین جشنواره پایداری ملی و  -1

 ) ١٣٨٩اسفند ماه  ٢٢پدافند غیرعامل ( 



  آشنایی مقدماتی با  پدافند غیرعامل  / 29       
 

 

پایداري ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابـل   يهاي ضروري، ارتقا فعالیت
 گردد. میدشمن   میتهدیدات و اقدامات نظا

یرعامـل از قبیـل انتخـاب عرصـه     اصول و ضوابط پدافنـد غ  رعایت) 2(
، اسـتتار،  زدایـی، اختفـاء   ع حسب مورد، حساسیتمیسازي یا تج ، پراکندهایمن

ویژه در ه ت بیمسازي نسبت به مراکز جمعیتی و حائز اه فریب دشمن و ایمن
 ي توسعه آینده کشور.ها ی و طرحمینآمایش سرز هاي طرح

ت به حیاتی، حساس یمسیسات حائز اهأاماکن و تبندي مراکز،  طبقه) 3(
 در صورت لزوم. روزآمد کردن آن هاو مهم و 

 -هاي پدافند غیرعامل (با رعایت اصـل هزینـه    تهیه و اجراي طرح) 4(
  میو غیـر نظـا    میت نظـا یمسیسات حائز اهأفایده) در مورد مراکز، اماکن و ت

مکانات حـداکثر تـا پایـان    بندي و ا ود و در دست اجرا بر اساس اولویتموج
 مورد نیاز. ن اعتباریمأبرنامه ششم و ت

هـاي غیرمتعـارف    ابر سـالح تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل در بر) 5(
 ی.یامیکروبی و شیمیاي  نظیر هسته

 يهـا  یا چنـد منظـوره کـردن مسـتحدثات، تأسیسـات و شـبکه       دو) 6( 
بـه   طرح هـاي عمرانـی  گیري پدافندي از  ارتباطی و مواصالتی در جهت بهره

  ویژه در مناطق مرزي و حساس کشور.
در زمینـه بـه کـارگیري اصـول و      سازي و آموزش عمـومی   ) فرهنگ7(

مواد درسی در بینی  ضوابط پدافند غیرعامل در بخش دولتی و غیردولتی، پیش
 و توسعه تحقیقات در زمینه پدافند غیرعامل. سطوح مختلف آموزشی

 

 هاي پدافند غیرعامل. اطالعات طرحبندي  رعایت طبقه) 8(
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 بیرون بردن سیسات پرخطر در مراکز جمعیتی و أممانعت از ایجاد ت) 9(
بینی تمهیـدات ایمنـی بـراي آن دسـته از      سیسات از شهرها و پیشأاین گونه ت

است و ممانعت از ایجـاد مراکـز جمعیتـی در      میسیساتی که وجود آنها الزاأت
 حریم آنها. تعیین سیسات پر خطر باأکنار ت

 در مورد نیاز کشور حمایت الزم از توسعه فناوري و صنایع مرتبط) 10(
 کید بر طراحی و تولید داخلی.أپدافند غیرعامل با ت

مقابلـه بـا    پدافنـد غیـر عامـل در     ل و ضـوابط اصـو  به کـارگیري  )11(
افزاري و الکترونیکی و سایر تهدیدات جدید دشـمن بـه منظـور     تهدیدات نرم

 اي. رسانی، مخابراتی و رایانه ي اطالعها فظ و صیانت شبکهح

سـازي   ك ایمني مشترها براي تهیه طرحبینی ساز و کار الزم  پیش) 12( 
و مدیریت نهادهاي مسـئول در   ها ها و برنامه سایر طرحو ایجاد هماهنگی در 

افزایـی و کـاهش    ه در جهت همه پدافند غیرعامل و حوادث غیر مترقبدو حوز
  ها. هزینه

 تصویب اصول وریزي و  براي تدوین طراحی، برنامه مرکزيایجاد  )13(
پدافنـد غیرعامـل و    فنی هاي نامه و آیین ، معیارها، مقرراتضوابط، استانداردها

 ها. و نظارت بر اعمال آن پیگیري

  
 مأموریت پدافند غیرعامل کشور -9

                  
 باشد: میي زیر ها موریتأپدافند غیر عامل کشور داراي م

هاي ملـی و مراکـز    پذیري و افزایش ایمنی زیرساخت کاهش آسیب) 1(
حیاتی، حساس و مهم کشور در مقابل تهدیدات خارجی و با تأکید بـر ایجـاد   
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گـذاري،   سـازي، سیاسـت   جـامع از طریـق فرهنـگ     میعزم ملی و باور عمـو 
هاي تخصصـی،   رالعملریزي راهبردي، تدوین ضوابط، دستو ریزي، برنامه طرح

افزایش آستانه تحمل ملی در برابر تهدیدات و افزایش هزینه تهاجم دشمن بـا  
هاي کشوري و لشکري در جهت رعایت اصـول پدافنـد    قابلیت هدایت بخش

 غیرعامل و نظارت بر اجراي آن.

کننـده و   داوم خدمات در شرایط جنگ و تسهیلاداره امور مردم و ت) 2(
 در شرایط تهدید دشمن.  میعمو استمرار بخش خدمات

هـاي کشـوري و لشـکري در     برنده بـا بخـش   تعامل سازنده و پیش) 3(
خصوص اعمال تدابیر دفاعی امنیتـی و نهادسـازي دکتـرین پدافنـد غیرعامـل      

  نان از اجرا.یمو نظارت و حصول اط  میمدیریت بحران و دفاع غیرنظا
هـا ،    مشی ها، خط سیاستها،  بررسی شناخت محیط و تدوین راهبرد) 4(

و تخصصـی در زمینـه پدافنـد غیرعامـل و       میهاي عمـو  ضوابط، دستورالعمل
 نظارت بر اجراي آن.

 مدیریت بحران ناشی از جنگ. ) 5(

  
  : کارکردهاي عمده پدافند غیرعامل :کارکردهاي عمده پدافند غیرعامل  

در سیاست هـاي  در سیاست هـاي  که که با استفاده از مفاهیم ارائه شده با استفاده از مفاهیم ارائه شده   وو  با توجه به تعریفبا توجه به تعریف
ورده شده است ،کـارکرد هـاي متفـاوتی    ورده شده است ،کـارکرد هـاي متفـاوتی    آآند غیرعامل  ند غیرعامل  کلی نظام در مورد پدافکلی نظام در مورد پداف

براي پدافند غیرعامل احصاء می شود لذا نمودار زیر از آن تعریـف اسـتخراج   براي پدافند غیرعامل احصاء می شود لذا نمودار زیر از آن تعریـف اسـتخراج   
  ::گردیده استگردیده است
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  کارکردهاي عمده پدافند غیرعاملکارکردهاي عمده پدافند غیرعامل
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  صول پدافند غیرعاملصول پدافند غیرعاملاا  --1010
  

در  اصول پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات بنیادي و زیربنایی است کـه 
توان به اهداف پدافند غیرعامل از قبیل تقلیل خسارات  کارگیري می  صورت به

یابی و  هاي شناسایی اهداف، هدف و صدمات، کاهش قابلیت و توانایی سامانه
گیري تسلیحات آفندي دشمن و تحمیل هزینه بیشتر بـه وي نائـل    دقت هدف

  گردید. اصول عمده پدافند غیرعامل عبارتند از:
  هاي ایمن در جغرافیاي کشور نتخاب عرصها -1-10
 دفاعیپوشش مناسب  داراي.  

 کشور جغرافیایی مرزهايفاصله مناسب از  داراي.   
 جهت استقرار  کشور طبیعیو عوارض  توپوگرافیاستفاده از  حداکثر

و حسـاس در   حیـاتی هـاي   (انطبـاق کـاربري   جدیـد و حساس  حیاتی مراکز
   ).کشور  مینظا جغرافیاي
  پدافندو  دفاعی، امنیتیهاي  گسترش فعالیت داشتن چگونگیدر نظر 

   .تهدیداتدر برابر  پاسخگوییبه منظور  سرزمیندر پهنه  غیرعامل
 و دفـاع از   شـهري  تأسیسـات و حفاظت  ایمنیخاص  استانداردهاي

   .احتمالیهاي  شهر در مقابل حمله
 ــابی ــاییو  ارزی ــواحی شناس ــیب ن ــذیر آس ــتقرار  پ ــت از اس و ممانع

  در آن. حیاتی عملکردهاي
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  تعیین مقیاس بهینه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا -2-10

 بزرگ. شهرهايدر  جمعیت رشد و توسعه منطقی  

 صنعتیهاي  فعالیت رشد و توسعه منطقی.   
 جمعیتی مراکز پراکندگیو تعادل در  توزیع.   
 و ...  صنعتی، آموزشیهاي  فعالیت پراکندگیو تعادل در  توزیع.   
 یـک مسـتقر در   فعالیـت  یـا و  جمعیـت  میـزان تـرین   مطلـوب  ایجاد 
   .موقعیت
 جمعیتی مراکز میانتعادل  ایجادو  شهرينقاط ثقل  تغییر.  

  
متناســب بــا تهدیــدات و  پراکنــدگی در توزیــع عملکردهــا -3-10
  جغرافیا

 کشور جغرافیاییو حساس در گستره  حیاتی يعملکردها توزیع.  

 جغرافیاو  با تهدیداتمتناسب  عملکردها جداسازي.   
 یکدیگر کنارو حساس در  حیاتی عملکردهاي اجتناب از تجمیع.  

  
  انتخاب مقیاس بهینه از پراکندگی و توجیه اقتصادي پروژه  -10 -4

 یکچنانچه  که بنحويمجموعه  یک اجزاي بینفاصله مناسب  ایجاد 
بـا حـداقل    یـا و  نبینـد  آسیبآن  دیگرقرار گرفت، جزء  تهدیدجزء آن مورد 

  رو شود. روبه آسیب

 ها فعالیت ممکن توزیعترین  ها و مطلوب فعالیت ترین پراکندگی بهینه.  
 پروژه، با توجـه بـه    پراکندگیاز  ناشی هزینهداشتن  اقتصادي توجیه
 خسارات در زمان بحران. کاهش
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   غیرعامل پدافندسازي و ابتکار در  و ارزان سازي کوچک -10 -5
 و حساس بزرگ. حیاتی مراکزتوسعه  یاو  اجتناب از ایجاد  

 پذیري در زمان بحران. بودن با توجه به حداقل آسیب اقتصادي   
 غیرعامل پدافند زمینهدر  هاي نوین ابداع شیوه.   
 آتی شرایط براي غیرعامل پدافندهاي  بودن طرح پویا.  

  
  هاي پشتیبانی وابسته سیستم سازي موازي -6-10

  اگر آن نقطـه   که بنحوينقطه ( یکبه  سیستم پشتیبانی وابستگیعدم
  نباشد). میسر دیگرآن از نقطه  پشتیبانی تأمین امکانواقع شود،  آسیبوارد 

 نقطه به چند نقطه. یکاز  پشتیبانیبه  وابستگی ایجاد   
 مسیربه چند  مسیر یکاز  پشتیبانی دسترسی ایجاد.   
 از  نیـاز مـورد   پشتیبانی تجهیزاتمواد، لوازم و  تأمین امکان برقراري

 موازي. طور ه بچند منبع 

  
  هاي حیاتی سازي سازه و ایمن سازي، استحکامات مقاوم -7-10

 تهدیداتدر برابر  کشورموجود  حیاتی سازي فضاهاي مقاوم.  

 کشور جدید حیاتی فضاهايجهت  ایمنامن و  فضاهاي ایجاد.   
 دفاع در  امکانبه منظور  حیاتی مراکزجهت  دفاعی استحکامات ایجاد

   دشمن. تهدیداتبرابر انواع 
 از انفجـار   ناشیموجود در برابر صدمات  تأسیساتمقاومت  افزایش
   .موشکبمب و 
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 احتمالیدر مقابل حمالت  زیرزمینی حفاظت از تأسیسات.  

 

  عملکردها یابی استقرار مکان  -8-10

 آن. اهمیتو  عملکردمناسب، تناسب با نوع  انتخاب مکان  

 هم. کنارو حساس در  حیاتی عملکردهاي اجتناب از همجواري   
 عملکردهـاي مزاحم در مجـاورت   عملکردهاياز استقرار  جلوگیري 
  و حساس. حیاتی

 

   ها در صحنه بحران دفاعی مدیریت -9-10
 زمـان بحـران و    ضروريهاي  به فعالیت مدیریت برقرارياز  اطمینان

  مدیریت صحنه بحران.

 هاي  ریختگی سامانه بهم شرایطامن در  ارتباطی شبکه برقراري امکان
   موجود. ارتباطی
 دفاع. ضروري نیازهاي  میتما پشتیبانی و مدیریت امکان   
 دفاعیبحران  مدیریت ایمنامن و  وجود فضاهاي.   
 بعد از وقوع حادثه. یازا قبل  عوامل بحران کردن خنثی  

  
  سازي و نامرئی استتار -10-10

  و  آشکارســازيو  کشــفو ممانعــت از اســتفاده قــدرت  جلـوگیري
الکترواپتیکـی، راداري، لیـزري، صـوتی، مغناطیسـی،      حسگرهايانواع  ردیابی

  و ... دشمن. حرارتی
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 دیـد هـا و تورهـا در برابـر     حایـل  وسیلهه ب تجهیزات ساختن مخفی 
   دشمن.
 خود. پیرامون سازي هدف با زمینه همگون   
 موضوع. اهمیتو  استفاده از عوامل استتار متناسب با نوع کاربري   

 
  کور کردن سیستم اطالعاتی دشمن -11-10

 جاسوسـی اطالعـات   کسبدشمن در  اطالعاتی سیستم سازي ناتوان 
  .میدانی

 آوري اطالعات. جمع استتار در برابر ساماندهی   
 اطالعـاتی هـاي   بردن سیستم  از بین قابلیتهایی با  سیستم کارگذاري 

   .خوديهاي  دشمن در دستگاه
 

  با استفاده از عوارض طبیعی اختفاء -12-10

 طبیعـی دشمن با استفاده از عـوارض   ها در برابر دید حفاظت فعالیت 
  (ارتفاعات، جنگل و ...).

 طبیعیدر دل عوارض  تجهیزاتو  تأسیسات کردن مخفی.   
  

   مینه هاپوشش در همه ز -13-10

 در برابر  انسانی نیروي و تجهیزات، تسلیحات ، سازي تأسیسات پنهان
  دشمن.

 بندي. طبقه دارايهاي  ها و برنامه در طرح حفاظتیپوشش  ایجاد   
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 و خودروهـا بـه    پیـاده در تردد افراد  امنیتیو  حفاظتیپوشش  ایجاد
   بندي شده. طبقه اماکن

 تلقـی به عنـوان اسـتتار    کهمهم   میغیرنظاو   مینظا پوشش تجهیزات 
  شوند. می

 شوند ختم می حیاتیبه نقاط  هایی که پوشش مواضع حساس و راه. 

 
  فریب، ابتکار عمل و تنوع در کلیه اقدامات  -10 -14

 دشمن را  که نحوي  فعالیت، به شکل هوشیارانه تغییر سازي و یا بدل
  منحرف سازد. شناساییاز 

 تشـخیص دشـمن در   گمراهـی شده جهـت   طراحیاقدامات  اجراي 
   هدف.
    کـم و  انحراف ذهن دشمن از اهداف مهم به سـمت اهـداف کـاذب 
  .اهمیت
 کاذب.هاي  ها و سازه شبکه ایجاد  

 
   هاي حیاتی و مهم حفاظت اطالعات سیستم -10 -15
 ها و ... مراکز مدارك، مطالب، نقشهاسناد،  حفاظت و حراست از کلیه 
  حساس و مهم. و حیاتی

 و مهم. حیاتیهاي  از عدم نشت اطالعات سیستم اطمینان ایجاد   
 مرتبط در حفاظـت   کارکنانجهت  انگیزه ایجاددانش افراد و  افزایش

  شده. بندي از اطالعات طبقه
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 نظامی، سیاسـی هاي مختلف ( گرفتن قالب درنظراطالعات با  تفکیک 
   و ...).
 تـاکتیکی از اطالعـات   جزئی که حفظ اطالعات در محدوده خارجی 

   باشد. می
 از  جلوگیريو  خوديدر ابعاد مختلف و حفظ اطالعات  امنیت ایجاد

  انتشار آن.

  (موانع) هاي دو منظوره تولید سازه -16-10

 عادي شرایطدر زمان بحران، در  کارکردعالوه بر  کههایی  سازه ایجاد 
   شوند. هاي زمان صلح استفاده می جهت فعالیت نیز

  
  مرورکلی تهدیدات -11
  

  :تهدید  تعریف
  ملّـی   و امنیـت   سیاسـی   ثبـات   کـه  و اقدامی  ، قصد، حادثه نیت  هرگونه« 

  دشمنان  اقدامات  و گاه  ها، نیات قابلیت  و یا تهدید به .ندازدا خطر  کشور را به
  ملّی  امنیت  و اهداف  منافع  به  از نیل  یا جلوگیري  مداخله  براي  و بالقوه  بالفعل

   .» ملّی  در سطح
  ملّـی   امنیـت   تهدیدات«،  ملّی  امنیت  رایج  تعریف  به  با توجه  طور کلّی به
  کشور را بـه   یک  حیاتی  هاي و ارزش  ، اهداف که  ز تهدیدهاییهستند ا  عبارت

ها  و ارزش  اهداف  رود تا در آن  آن  بیم  خطر قرار دهند که  در معرض  اي گونه
  ».پذیرد  صورت  تغییر اساسی
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، تـأثیر   حیـاتی   هـاي  و ارزش  اهـداف   بـه   کشورها نسبت  دیدگاه  تفاوت
  . تهدید ، خواهد داشت آنها از  بر استنتاج  مستقیمی
  
  
  
  عوامل تهدیدکننده امنیت  

هـاي زیـر امنیـت کشـور را بـه خطـر        در حالت کلی، عوامـل و پدیـده  
 اندازد: می

   ظهور و توسعه ایدئولوژي که مخالف ایدئولوژي حاکم کشـور
 باشد.

 .(همسایه دشمن) کثرت و انفجار جمعیت همسایه 

      یه (همســایه پیشـرفت اقتصـادي و مـازاد تولیــد کشـور همسـا
 دشمن). 

  زیاد به کشور خاصی.  اتکاي اقتصادي، فنی و نظامی 

 عدم ثبات اجتماعی.  

  .ضعف و کوچکی از نظر قدرت 

  .موقعیت نامساعد جغرافیایی 

 کشور دشمن. افزایش قدرت نظامی  

  
 تقسیم بندي تهدیدات

،  اقتصادي،  ، نظامی سیاسی  موضوعاتاز نگاه   تهدیدات  ماهیت  بر اساس  
  بندي کرد: توان تهدیدات را به شرح زیر تقسیم می  اجتماعی و فرهنگی
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 - و فرهنگـی   اجتماعی  تهدیدات - اقتصادي  تهدیدات -سیاسی  تهدیدات
   نظامی  تهدیدات

  ملّـی   و امنیت  المللی بین  نظام  به  باتوجه  تهدیدات  بندي  قسیماز طرفی ت 
  به طور کلی تهدیدات عبارتند از: گیرد. می  صورت  هر کشوري
        خارجی  ) تهدیدات الف
   داخلی  ) تهدیدات ب
  

و   ، اقتصـادي  ، نظـامی  سیاسـی   مختلف  اَشکال  ، داراي خارجی  تهدیدات
  عبارتند از:  باشند که می  فرهنگی
  . خرابکاري -مراکز  بمباران -مرزي  تجاوزات : مثل نظامی) 1( 
  کشور  و نفوذ در سیاست  دخالت: مثل  سیاسی) 2( 
   بیگانه  فرهنگ  رسوخ: مثل  و فرهنگی  اجتماعی) 3( 

  اسـت   گرفته  نشأت  ، از خارج داخلی  از موارد منشأ تهدیدات  در بسیاري
  شوند تا دشمنان می  باعث  داخلی  و مشکالت  مسائل  اوقات  گاهی  عکس  و به

لـذا بـه   اندازند.   مخاطره  کشور را به  آن  ، امنیت شده  تحریکیب رق  کشور یا و
را از یکـدیگر کـامالً جـدا      و خـارجی   داخلـی   تهدیـدات   توان نمی  وجه  هیچ

  . دانست
  بندي کلی دیگر، تهدیدات و مخاطرات عبارتند از: در تقسیم
 طبیعی  
  غیر طبیعی  

  باشد. تهدیدات طبیعی شامل حوادث طبیعی از قبیل سیل، زلزله و .... می
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تهدیدات غیرطبیعی به مخاطرات انسان ساخت تصادفی و عمدي تقسیم 
  گردد.  می

مخاطرات انسان ساخت عمدي از قبیل تروریسم (شـیمیایی میکروبـی)،   
  باشد. جنگ، شورش و ... می

مواردي مثل انفجار، ریـزش   ،در مورد مخاطرات انسان ساخت تصادفی
  ام برد.توان ن ساختمان، آلودگی محیط زیست و ... را می

 محیط زیست

باشد. تخریب محیط  یکی از تهدیدهاي زیستی تخریب محیط زیست می
اجتمـاعی   -زیست از تهدیدات مشترك جوامع بشري در قالب تهدید زیسـتی 

هاي  اي و آزمایش هاي هسته گیرد. فرایند صنعتی شدن و تولید فناوري قرار می
  کرده است. ها، محیط زیست انسان را دچار تهدید این قبیل سالح

  
 تهدیدات جهانی شدن

جا که ایاالت متحده، سکوي پرتاب اصلی جهانی شدن است، زبان  از آن
آمریکایی، فرهنگ آمریکایی و اروپایی، بدنه اصـلی جهـانی شـدن را تشـکیل     

 عبارتند از:   دهد. آثار این جهانی شدن می

 هاي کشور ها و ایجاد سودهاي کالن  جهانی شدن سرمایه  
   کاهش تولید صنایع سنگین و ملی  
 تورم نیروي کار و گسترش بیکاري  

  با گسترش سازمان تجارت جهانی و عضویت یـافتن همـه کشـورها در   
رود، مرزهـاي   ها بـر مبـادالت اقتصـادي از بـین مـی      آن، حاکمیت ملی کشور
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هاي ملـی را تهدیـد    شود، لذا روند جهانی شدن حاکمیت رنگ می اقتصادي بی
  دهد. اقتصاد، تجارت، فرهنگ و ... را تحت تأثیر قرار می کند و می

  
  ) حلقه استراتژیک واردن5تئوري ( -12 

  
تحرکـات،    میمراکز ثقل مراکزي هستند که مجموعاً محور و منشـأ تمـا  

باشد، طرفداران این اسـتراتژي کـه    ها و قدرت کشور مورد تهاجم می فعالیت
معتقدند که مهمتـرین وظیفـه    ،باشد می »سرهنگ جان واردن«مشهورترین آنها 

در طرح ریزي یک عملیات تهاجمی، شناسایی مراکز ثقل کشور مورد تهـاجم  
باشد و چنانچه این مراکز با دقت الزم شناسایی و مورد هدف قرار گیرنـد،   می

شکست را چشیده و سـریعاً  کشور مورد تهاجم در اولین روزهاي جنگ طعم 
هـاي مهـاجم (آمریکـا) تـن در داده و تسـلیم       سـته ترین مدت به خوا در کوتاه

  خواهند شد. 
) حلقـه اسـتراتژیک واردن مشـهور    5در تئوري واردن کـه بـه تئـوري (   

گردیده  و دقیقاً مورد استفاده فرماندهان عملیاتی آمریکا و متحدین در جنـگ  
 11(جنگ اول خلیج فارس)، مناقشـه کـوزوو (جنـگ     1991) روزه سال 43(

) آمریکـا و  2003) ناتو علیه یوگسالوي) و جنـگ سـال (  1999(اي سال  هفته
  انگلیس علیه عراق (با تغییراتی جزئی) قرار گرفته است. 

مراکز ثقل یک کشور شـامل پـنج حلقـه مشـروحه ذیـل بـوده و دوایـر        
باشند که مجموعاً ساختارهاي اصلی قـدرت یـک کشـور را     متحدالمرکزي می

یـک   يمراکز ثقل یک کشور همانند اعضـا دهند، در تئوري مذکور  تشکیل می
و هاي یاد شده پیکره  ر یک از حلقهبدن قلمداد گردیده و در صورت انهدام ه
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کالبد کشور مورد تهاجم فلج گردیده و قادر به ادامه فعالیت و حیات نخواهد 
بود. در این استراتژي، هدف نهایی دشمن بر این است که کشور مورد تهاجم 

بـه    میامکان انجام هر گونه اقـدا   میقتصادي، تولیدي، نظادر سطوح سیاسی، ا
ها و فراهم آوردن ضد حملـه و یـا ماننـد     منظور جبران خسارات، تغییر طرح

اینها را از دست داده و در یک چـارچوب زمـانی فشـرده، حـوادث مختلـف      
اي را براي او ایجاد نموده و او را بـا اضـافه بـار و معماهـاي      ناگوار و پیچیده

 یده مواجه نمایند. عد
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  (National Leadership)، رهبري ملی ) حلقه اول1(
  (Key Production)، محصوالت کلیدي  ) حلقه دوم2(
  (Infrastructures)هاي حمل و نقل  ساخت ، زیر) حلقه سوم3(

  (Population & People Will)اراده ملی  و می، جمعیت مرد) حلقه چهارم4(
  (Field Forces)حلقه پنجم ، نیروهاي عملیاتی ) 5(

) حلقه استراتژیک واردن، دقیقاً کشور مـورد تهـاجم را هماننـد    5مدل (
اندام بدن یک انسان محسوب نموده و بر این باورند همچنان کـه اگـر مغـز و    

ضـمه و گـردش   ها  اعصاب (مرکز عصبی)، مواد غـذایی مـورد نیـاز (سیسـتم    
م حرکتی)، روحیه و روان (اراده) و سیسـتم دفـاعی   خون)، دست و پا (سیست

گونه  هاي دفاعی) را از یک انسان بگیرند، قادر به انجام هیچ بدن انسان (سلول
گانه یاد شده  هاي پنج فعالیت و حرکتی نخواهند بود، در صورت انهدام حلقه

در کشور مورد تهاجم او را فلج نموده و موجب شکست و تسلیم زود هنگام 
  واهد شد.او خ

  
  1 )برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور(مستندات قانونی -13
  
  فصل هفتم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور:موارد مرتبط از  
     کـه در ارتبـاط بـا سیاسـت هـاي پدافنـد        امور دفاعی، امنیتی و سیاسـی  

 به شرح زیر می باشد:غیر عامل بوده 

  
  197-ماده

                                                        
 سایت مرکز پزوھش ھای مجلس شورای اسالمی استناد بھ  -1
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به دولت اجازه داده می شود بـه منظـور توسـعه تـوان علمـی و فنـاوري       
  نیروهاي مسلح، اقدام هاي زیر را به عمل آورد: 

پیش بینی اعتبارات مورد نیاز براي حمایت از کسب دانـش و   –الف 
فناوري هاي نو و توسعه مرزهاي دانش و تولید محصوالت بدیع دفـاعی  

ارات تجهیـز و توسـعه دفـاعی، بـه     درصد از اعتب 10با اختصاص حداقل 
ی یت خود اتکاطریقی که در طول سالهاي برنامه در محورهاي زیر به سم

  :نماید حرکت
  تولید مواد حیاتی و کلیدي مورد نیاز صنایع دفاعی.  – 1 
ویژه در حوزه هاي میکـرو الکترونیـک،   ه ب نوین هاي توسعه فناوري – 2
   و ... ، شناختی و نرم ارتباطاتاطالعات و لیزر، اپتیک ،  نانو، 

  
افزایش صادرات محصوالت، خدمات فنی و مهندسی دفاعی بـه میـزان    –ب 

    درصد 50حداقل 
یت ها و پروژه هاي تحقیقاتی مرتبط لحمایت مالی و پشتیبانی از فعا –ج 

  با امور دفاعی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
  

  198-ماده
ارتقـاء پایـداري ملـی،     ،زیرسـاخت هـا  به منظور کاهش آسـیب پـذیري   

حفاظت از مردم و منابع ملی کشور و تضمین تداوم خدمات به آن در راستاي 
  تکمیل چرخه دفاع غیر نظامی، اقدام هاي زیر انجام می شود:

نیاز پدافندغیرعامل طـی سـال اول    تدوین استانداردهاي فنی مورد - الف
  برنامه
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خنثی سازي در خصوص تهدیـدات   ایجاد سامانه پایش، هشدار و –ب  
  نوین 

  در مراکز حساس، حیاتی و مهم. 
ایمن سازي و حفاظت از مراکز حیـاتی، حسـاس و مهـم کشـور و      –ج 

  م فعالیت امن و پایدار آنان تداو
پدافند غیرعامل صرفا در حوزه تهدیدات دفاعی و امنیتی است.  –تبصره 

پدافنـد غیرعامـل و سـازمان    دستورالعمل الزم بـراي همـاهنگی حـوزه هـاي     
       مدیریت بحران کشـور بـا پیشـنهاد مشـترك دبیرخانـه کمیتـه دائمـی پدافنـد        

یید ستاد کل أو ت ت وزیرانئغیر عامل و سازمان مدیریت بحران به تصویب هی
  می رسد. نیروهاي مسلح

  
  183-ماده

وزارت اطالعات موظف است با هدف دفاع از حاکمیت ومنـافع ملـی و   
تقویت و تعامل با جامعه اطالعاتی و مقابله و پیشگیري از تهدیدات و تهاجم 
اطالعاتی و امنیتی داخلی و خارجی به ویژه استکبار جهانی اقدام هاي زیر را 

  انجام دهد: 
با هدف تحکمی و ارتقاي کمی و کیفی زیرساخت هاي اطالعاتی  –الف 

  .تقویت امنیت پایدار و فراگیر
در امنیـت اقتصـادي، جـرائم     لبا مفاسد و اختالپیشگیري و مقابله  –ب 

سازمان یافته ضد امنیتی، اقدامات تروریستی و تهدیدات نـرم امنیتـی در مقـام    
  .ضابط قوه قضاییه
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و کارهاي الزم براي مشارکت  ایجاد و گسترش زیرساخت ها و ساز –ج 
  .رهـر چــه بیشــتر مـردم در راســتاي تقویــت و تحکـیم امنیــت پایــدار کشــو   

  
  : »ِي « بند  -201ماده 

ي حساس و ها طراحی و اجراي طرح رعایت اصول پدافند غیرعامل در 
مهم و یا در دست مطالعه و نیز تأسیسات زیر بنایی و ساختمان هاي حساس ، 

م توسط دستگاه هاي شریان هاي اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مرد
) ایـن قــانون ، بــه منظـور پیشــگیري وکــاهش   179اجرایـی موضــوع مــاده  ( 

  مخاطرات ناشی از سوانح غیر طبیعی.
از تصویب این قـانون   آیین نامه هاي اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه

توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و ستاد کل نیروهاي مسلح تهیه 
و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ودر صورت تأییـد فرمانـدهی کـل    

  نیروهاي مسلح به اجراء گذاشته می شود.
  

  سطوح پدافند غیرعامل -14
  

عامل و مطالعه سابقه آن با توجه به بخشی از سیاست هاي کلی پدافند غیر
توان به چهار سـطح   رسیم که اقدامات پدافند غیرعامل را می به این نتیجه می

  : .دسته بندي نمودزیر 
  

 : سطح عالی و استراتژیک پدافند غیرعامل 
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مفاهیم واقدامات پدافند غیرعامل در این سطح شامل عـالی تـرین سـطح    
  شامل پیش بینی :اقدامات در سطح کشور می باشد این اقدامات 

 در سطح تدابیر رهبري معظم انقالب اسالمی 

 در قانون اساسی کشور  
 در قوانین موضوعی کشور  
  ساله کشور 20در سطح چشم انداز  
 در قوانین برنامه بلند مدت کشور  
  درسطح سیاست هاي کلی نظام  

و از این دست مفاهیم لذا می توان با انجام اقدامات پدافنـد غیرعامـل در   
  سطح بیشترین سطح اثر گذاري وبهره وري را بدست آورد .این 

مسئولیت اقدامات پدافند غیرعامل در این سـطح بعهـده مسـئولین عـالی     
  .کشور می باشد

  
 :سطح عملیاتی اقدامات پدافند غیرعامل  

مفاهیم واقدامات پدافند غیرعامـل در سـطح عملیـاتی شـامل برنامـه هـا       
این مفاهیم شامل برنامه  .راهبردي می باشدومفاهیم اجرائی تر نسبت به سطح 

ها وهمچنین نظامات  ها ویا برنامه هاي موضوعی دستگاه هاي اجرائی دستگاه
اجرائی برنامه ها می باشد این نظامات هم نظامات فنی است و هـم نظامـات   
صنعتی در واقع چگونگی اجراي برنامه را از نظر فنی ودفاع غیرعامـل در بـر   

  می گیرد .
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نظامـات و برنامـه هـاي اجرائـی شـامل دسـتورالعمل هـاي اجرائـی         این 
،دستورالعمل هاي فنی وپدافند غیرعاملی  می باشد که چگونگی اجراي برنامه 

  ند.ویا جزئیات برنامه را تشریح می ک
عامل را این سطح اقدامات می توانند کیفیت وچگونگی اجراي پدافند غیر

  شامل : مواردرخوردار می باشد این یت باالیی بتضمین نمایند لذا از اهم
  آئین نامه اجرائی قوانین مصوب مجلس  
 آئین نامه نظام عمرانی فنی اجرائی کشور  
 آئین نامه هاي فنی  
 استانداردهاي فنی در حوزه هاي مختلف فنی  
 شیوه نامه هاي اجرائی  
 دستورالعمل هاي مدیریتی واجرائی  
 ........و  

عمل ها بعهده معاونت برنامـه ریـزي و   مسئولیت اجرائی تهیه این دستورال
نظارت راهبردي ریاست جمهوري اسالمی وبخش هاي کار شناسی ومهندسی 
دستگاههاي اجرائی وشرکت هاي فنی ومهندسـی ومراکـز علمـی وپژوهشـی     

  وتحقیقاتی و..... می باشند.
  

 تاکتیکی پدافند غیرعامل سطح اجرائی و:  
ومـدیریت   اجرایی با ماهیت اجراییل اقدامات این سطح از اقدامات شام

بحران وآمادگی مقابله در حوادث واجراي برنامه هاي مقابله با حوادث وبالیا 
  می باشد.
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مسئولیت اجرایی در این سـطح از اقـدامات پدافنـد غیرعامـل بـه عهـده       
  هاي اجرائی می باشد واین اقدامات شامل: مسئولین اجرائی دستگاه

 اجراي با کیفیت برنامه ها  
 ها ایجادآمادگی مقابله در دستگاه  
 اجراي اموزش وتمرین منظم  
 اجراي مانور هاي منظم سالیانه وفصلی  
 ها برطرف کردن آسیب پذیري هاي اجرائی دستگاه 

  
  

  سطح ویژه اقدامات پدافند غیرعامل :  
این سطح اقدامات سطح اقدامات ویژه را در برمی گیرد که ویژه گی هاي 

  می باشد .خاص وبراي شرایط خاص 
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  جدول سطح بندي پدافند غیرعامل

  

  عمده اقدام   ماهیت اقدام
مصــــــادیق 

  حوزه ها
  حوزه ها

ســــــطوح 
پدافنــــــد 

  غیرعامل

 راهبرد ،تدبیر ،
 ..سیاست کلی و

 چشم انداز ،
برنامه آمایش 

 سرزمین

سیستم 
راهبردي 

 کشور

حوزه 
 مغزافراري

 سطح
 استراتژیک

 ظاتحمال برنامه،

 .،صنعتی و. فنی

برنامه پنجساله 
سیاست کلی  و

 برنامه در

 سیستم
 مهندسی و

 صنعتی

حوزه زیر 
 ساختی

سطح 
 عملیاتی

 برنامه اجرائی ،
 آمادگی و

 مدیریت بحران

بودجه  برنامه و
 ساالنه

سیستم 
 مردمی و
 شهرها

حوزه 
 مردمی

سطح 
 اجرائی

 اقدامات فوریتی 
 ویژه و

 بنا به اولویت

 اهمیت و

  ساختهاي زیر
 ویژه

 ویژه  سطح ویژه  حوزه
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  تصاویر مرتبط
  

  شهري هاي بزرگراه تونل هاي -

  
 

 مترو و راه آھن تونل ھاي -ھـ
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  )RNDMCمرکز ملی مدیریت بحران روسیه (

  
  

  
  مرکز فوق الکترونیکی هاينشانگربخشی از 
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  سازه امن 
  

  
  چادر استتار

  
GBU-27بمب   صویرت
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