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  :مقدمه 
  كالم بزرگان 

 )ع( پدافند غير عامل در كالم امير المومنين

را بر فراز بلندي ها ، يا دامنه كوه ها ، يـا بـين رود خانـه هـا قـرار        هرگاه به دشمن رسيديد ، يا او به شما رسيد ، لشكرگاه خويش
باشد ، جنگ را از يك سو يا دو سو آغاز كنيد ؛ ودر باالي قّله ها وفراز تپه ها ، ديـده بـان    تا پناهگاه شما ومانع هجوم دشمن .دهيد

كـه پيشـاهنگان سـپاه     وبدانيد ! بگماريد ، مبادا دشمن از جايي كه مي ترسيد يا از سويي كه بيم نداريد ، ناگهان برشما يورش آورد
  . ديدبان لشكريانند ، وديدبانان طاليه داران سپاهند

؛ وچـون تـاريكي شـب     هم كوچ كنيد از پراكندگي بپرهيزيد ، هرجا فرود مي آييد ، باهم فرود بياييد وهر گاه كوچ مي كنيد همه با
  .شما را پوشاند ، نيزه داران پيرامون لشكر بگماريد ، ونخوابيد مگر اندك ، چونان آب در دهان چرخاندن وبيرون ريختن

  11 نهج البالغه نامه شماره
  ) ره ( پدافند غيرعامل دربيانات حضرت امام

درهرشرايطي بايد بنيه دفاعي كشور دربهترين وضعيت باشد ، مردم درطول سالهاي جنگ ومبارزه ابعاد كينه وقساوت وعداوت 
ملت  به همه .  دشمنان خداوخود را لمس كرده اند ، بايد خطر تهاجم جهانخواران به شيوه ها وشكلهاي مختلف را جدي بگيريد

بزرگوارايران ومسئولين عرض مي كنم چه درجنگ وچه درصلح بزرگترين ساده انديشي اين است كه تصوي كنيم جهانخواران 
  . لحظه اي نبايد ازكيد دشمنان غافل بمانيم . خصوصا آمريكا و شوروي ازما واسالم عزيز دست برداشته اند

   
  .. )احفظه  ( پدافند غيرعامل دربيانات مقام معظم رهبري

نباشد ، تمامي دستاوردهاي فرهنگي ، اقتصادي  ) پدافند غيرعامل ( اگر محافظت نظامي .. پدافند غيرعامل مانند شعله اي بلند شود
هرملتي كه به فكر دفاع ازخود نباشد  . دفاع جزئي ازهويت يك ملت زنده است .  ، علمي وسياسي دريك نصف روز هدر مي رود

اين موضوع را قبال هم  . درواقع زنده نيست ، هرملتي كه اهميت دفاع را درك نكند به يك معنا زنده نيستوخود را آماده نكند 
  . ابالغ كرده ايم واالن هم تاكيد مي كنم كه بايد تدابير كارساز درباب پدافند غيرعامل را عملي كنيد

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  اصول و مباني پدافند غيرعامل -1

  ):Defense Air Passive(مفهوم پدافند غيرعامل 



به مجموعه اقداماتي اطالق مي گردد كه مستلزم به كارگيري جنگ افزار و تسليحات نبوده و با اجراي آن مي 

توان از وارد شدن خسارت مالي به تجهيزات و تأسيسات حياتي، حساس و مهم نظامي و غير نظامي و تلفات 

ات ناشي از حمالت و بمباران هايي هوايي موشكي دشمن را به انساني جلوگيري نموده و يا ميزان خسارات و تلف

مجمع تشخيص مصلحت نظام در راستاي تدوين سياست هاي كلي پدافند غيرعامل . حداقل ممكن كاهش داد

مجموعه اقدام هاي غير مسلحانه اي كه موجب افزايش : كشور، پدافند غيرعامل را به اين گونه تعريف نموده است

اهش آسيب پذيري، تداوم فعاليت هاي ضروري، ارتقاي پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران در بازدارندگي، ك

  .مقابل تهديدها و اقدامات نظامي دشمن مي شود

  

  : اهميت دفاع غيرعامل

تجارب و شواهد ثبت شده در جنگ هاي اعصار گذشته تاريخ بشري و قرن حاضر، نمونه هاي مدلل و 

و موارد مشروحه زير نمونه هاي بارز . يت پديده دفاع غيرعامل را آشكار و ثابت مي كندانكارناپذيري است كه اهم

  .اين اهميت مي باشند

موجب زنده ماندن و حفظ بقاي نيروي انساني مي گردد كه با ارزشترين سرمايه و موجوديت ملي كشور مي  .1

 .باشد

تسحيالت بسيار گران قيمت نظامي مي موجب صرفه جويي كالن اقتصادي و ارزي در حفظ تجهيزات و  .2

 .گردد

را در برابر ... مراكز حياتي و حساس اقتصادي، سياسي، نظامي، ارتباطي و مراكز عمده ي علمي و فرهنگي و . 3

  .حمالت و بمباران هاي هوايي دشمن حفظ و ادامه فعاليت در شرايط بحران و جنگ را ممكن مي كند

  .به دشمن مي گرددموجب تحميل هزينه قابل توجه . 4

  .سبب به وجود آمدن تأثيرات روحي و رواني مثبت در شهروندان و رزمندگان مي گردد. 5



موجب حفظ نيروها براي ضربه زدن در زمان و مكان مناسب و گرفتن آزادي و ابتكار عمل از دشمن مي . 6

  .گردد

  .اجتناب ناپذير بودن بروز جنگ هاي آينده و لزوم آمادگي دفاعي. 7

نيل به دفاع غيرعامل در مقايسه با دفاع عامل، ساده تر و سهل الوصول تر و با سياست خودكفايي و عدم . 8

  .وابستگي و استقالل كشور موافق تر است

  :اهداف دفاع غيرعامل 

  .كاهش قابليت و توانايي سامانه هاي شناسايي، هدف يابي و دقت هدف گيري تسحيالت آفندي دشمن. 1

پذيري و كاهش خسارات و صدمات تأسيسات، تجهيزات و نيروي انساني مراكز حياتي، حساس و  تقليل آسيب. 2

  .مهم نظامي و غير نظامي كشور در برابر تهديدات و حمالت دشمن

  .حفظ سرمايه هاي كالن ملي كشور. 3

  .حفظ توان خودي جهت ادامه فعاليت ها و تداوم عمليات توليد و خدمات رساني. 4

  .آزادي و ابتكار عمل از دشمن و ايجاد شرايط سخت و دشوار براي وي در صحنه عملياتسلب . 5

  .صرفه جويي در هزينه هاي تسليحاتي و نيروي انساني. 6

  .افزايش آستانه مقاومت مردمي و قواي خودي در برابر تهاجمات دشمن. 7

ن منابع محدود خود بر روي اهداف تحميل هزينه بيشتر به دشمن از طريق وادار نمودن وي به تلف نمود. 8

  .كاذب و فريبنده و سلب اصل صرفه جويي قوا از وي

  .باال بردن دفاعي كشور. 9

توزيع ثروت، جمعيت و سرمايه هاي ملي در كل فضاي سرزميني كشور از طريق اعمال سياست تمركز . 10

س و مهم توليدي محصوالت زدايي، آمايش سرزمين و پراكندگي زيرساختهاي كليدي و مراكز حياتي،حسا

  ...)نيروگاهي، پااليشگاهي، صنعتي، نظامي، غذايي، آب رساني و (كليدي 

  ايجاد آمادگي هاي الزم مقابله با دشمن در شرايط تهديدات نامتقارن. 11



  .حفظ تماميت ارضي، امنيت ملي و استقالل كشور. 12

  :امنيت ملي و دفاع غيرعامل

شدند تا از دل كوهها و جنگل ها بيرون آيند و در كنار هم بصورت دسته جمعي  از هنگامي كه انسان ها بر آن

زندگي كنند، نياز به امنيت را بيشتر احساس كردند؛ با نگاهي به تاريخ بشر، از آغاز تا كنون به نظر مي رسد كه 

  .داشته است اين احساس و تقاضا براي امنيت هميشه مطرح بوده و بشر به انحاء مختلف سعي در تحصيل آن

امنيت يك موضوع اجتماعي است و از عوارض زندگي جمعي محسوب مي گردد، به عبارت ديگر امنيت غالباً در 

  .ارتباط با پديده ها و افراد ديگر معنا پيدا مي كند

در سطح ملي، امنيت مفهومي فراتر از بقا و صيانت ذات كشور دارد، ممكن است در يك زمان تماميت ارضي، 

ل و حاكميت يك كشور محفوظ باشد لكن وجود تهديدات جدي زندگي اجتماعي و سياسي آن كشور را استقال

دست خوش آشوب و هراس و سردرگمي نمايد، عدم احساس آرامشي كه از اين طريق به وجود مي آيد، مهم 

  .ترين مانع در مسير حركت كشور به سمت اهداف از پيش تعيين شده است

تعريف گوناگوني ارائه شده است، هر چند هيچ يك از آنها به طور كامل مورد توافق  براي مفهوم امنيت ملي

  .نيست ولي در هر يك از آنها نكات روشنگري وجود دارد

امنيت ملي حالتي است كه ملتي فارغ از تهديد از دست دادن تمام يا (( آمده  فرهنگ روابط بين المللدر 

  ))به سر مي بردبخشي از جمعيت، دارايي و يا خاك خود 

توان يك ملت براي حفظ ارزش هاي ((اين واژه چنين تعريف شده است دايرة المعارف علوم اجتماعي در 

  )).داخلي از تهديدات خارجي

اين كه كشورها هيچ گونه احساس خطر حمله ((، امنيت ملي اين گونه تعريف شده استتعريف سازمان مللدر 

  )).ند و بتوانند آزادانه گسترش و توسعه ي خويش را تعقيب كنندنظامي، فشار سياسي يا اقتصادي نكن



، امنيت ملي عبارت از احساس آزادي كشور در تعقيب هدف هاي اساسي و فقدان فرهنگ علوم سياسيدر 

  .ترس و خطر جدي از خارج نسبت به منافع سياسي و حياتي كشور مي باشد

يك ملت وقتي داراي امنيت ملي است كه در : ((مي گويد، محقق آمريكايي در تعريف امنيت ملي والترليپمن

صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزش هاي اساسي خود را حفظ كند و در صورت اقدام به جنگ بتواند آن را به 

  )).پيش ببرد

  :ويژگي هاي امنيت ملي

كه مبناي  در جهان امروز دست يابي به امنيت مطلق ناممكن است زيرا قدرت :نسبي بودن امنيت) الف

  .تحصيل امنيت است، متغير، متفاوت و نسبي است

اصوالً احساس امنيت يا عدم امنيت، يك برداشت و امر ذهني است كه ريشه در  :ذهني بودن امنيت) ب

معتقدات و باورهاي فرهنگي، مذهبي و ملي مردم و رهبران يك كشور دارد، برايند اين باورها و اعتقادات باعث 

  .لت يا رهبران آن، كشوري را دشمن و كشور ديگر را دوست تلقي كنندمي شود كه يك م

يعني اگر در . امنيت با حاكميت و استقالل يك كشور رابطه ي مستقيم دارد :تجزيه ناپذير بودن امنيت) ج

شهر يا استاني از يك كشور جنگ داخلي يا نا امني پيدا شود، نمي توان ادعا كرد چون ديگر شهرها آرام مي 

  .شند، امنيت به هم نخورده استبا

  :لفه هاي امنيت مليٶم

تمامي كشورها در سياست داخلي و خارجي شان و نيز افراد، گروه ها و احزاب موجود در كشورها بدون توجه به 

  :لفه ي ذيل اتفاق نظر دارندٶساليق، اختالفات فردي، گروهي، طبقاتي، سياسي و اجتماعي در خصوص چهار م

  مردمحفظ جان ) الف

  حفظ تماميت ارضي كشور) ب

  حفظ سيستم اقتصادي و سياسي) ج



  حفظ استقالل و حاكميت كشور) د

  :اقدامات دفاع غيرعامل در حوزه ي امنيت ملي

لفه هاي ٶثر و اجتناب ناپذيري در هر يك از مٶاقدامات دفاع غيرعامل در سطوح نظامي و غير نظامي، نقش م

  كندايفا مي 1امنيت ملي به شرح جدول 

  :طبيعت و دفاع غيرعامل

با نگرشي تحقيقي و دقيق به جهان شگفت انگيز طبيعت مي توان گفت كه انسان دانش و هنر دفاع غيرعامل را 

از مخلوقات جهان هستي به خصوص جانداران ديگر آموخته و بدون شك اين مخلوقات بوده اند كه به اجداد ما 

پناه بردن به غارها و ساختن دژها و استحكامات سنگري، استتار و اختفا  راه ساختن ابزار دفاعي از قبيل سپر،زره،

  .و ساير موارد را آموخته اند

انسان چون نيرومندي فك، دندانها، چنگال ها و وسايل هجومي و دفاعي جانوران و استحكام پوست آنها را مي 

ساخته باشد و شايد براي اين كه به اين ديد در صدد برآمد تا وسايلي بسازد كه كار اندام هاي حيوانات از آن 

  .مرحله از فهم و آگاهي برسد هزاران سال در حالت بي توجهي نسبت به آينده و ترس از آن مي زيست

سگي كه استخوان نيم خورده ي خود را در زير خاك پنهان مي كند، سنجابي كه فندق : ((ويل دورانت مي گويد

زنبوري كه عسل را در كندوي خود ذخيره مي كند و مورچه اي كه از ترس  را براي روز ديگر خود نگاه مي دارد،

  .))بوده اند» كارگران تمدن«روز باراني و برفي توشه ي خود را پنهان مي سازد، همه ي اينها نخستين 

وسايل دفاعي غيرعامل نزد حيوانات به نحوي است كه از پنج وسيله ي شناخته شده دفاعي كه خداوند حكيم 

مي » عامل«و تنها يك وسيله ي آن » غيرعامل«ختيار جانوران قرار داده چهار وسيله ي آن، وسايل دفاعي در ا

  .باشد

  :پنج وسيله فوق الذكر عبارتند از

 ) Camouflage and Hiding(پنهان سازي و استتار  .1



  (Dead Playing)خود را مرده جلوه دادن  .2

  )Armour in Built(پوشش حفاظتي  .3

  )Esccaping(تحرك و فرار  .4

 )Fighting(جنگ و مبارزه  .5

الهام از طبيعت و تقليد مستقيم از آفريده هاي خداوند و نمونه هاي دفاع غيرعامل نزد حيوانات نياز به شرح 

  .بيشتري دارد كه به ذكر آن مي پردازيم

  الهام از طبيعت

انسان دانش و هنر دفاع غيرعامل با نگرشي تحقيقي و دقيق به جهان شگفت انگيز طبيعت ميتوان گفت كه . 1   

را از حيوانات آموخته است و خداوند حكيم، طبيعت را به عنوان مدرسه اي بي بديل براي يادگيري اين بشر قرار 

سپر، زره، پناه بردن : داده است و بدون شك اين موجودات بوده اند كه اجداد ما راه ساختن ابزار دفاعي از قبيل

قابل توجه . و استحكامات سنگري، استتار، اختفا، و فريب و ساير موارد را آموخته اندبه غارها و ساختن دژها 

اينكه از پنج وسيله ي شناخته شده ي دفاعي كه خدامند حكيم در اختيار جانوران قرار داده است چهار وسيله 

حرك و جا به جايي فريب، زنگ اخطار كننده، پوشش حفاظتي، ت) پنهان سازي و استتار(غيرعامل . ي آن دفاعي

  .بوده و تنها جنگ و مبارزه ي رو در رو با حيوان مهاجم، وسيله ي عامل مي باشد

خداوند حكيم عالوه بر اين كه استعداد ساختن را در نهاد آدمي قرار داده انواع جانداران را در طبيعت . 2   

چنان چه از همان آغاز آفرينش . نياز دارد بسازد آفريده تا بشر آنها را نمونه قرار دهد و با الهام از آنها آن چه را

  .آدم، خداوند زاغي را ستاد تا روش حفاري و كاوش در زمين و استتار و تدفين مرده را به قابيل بياموزد

  )31 -مائده) (في االرضِ ليريه َكيف يواري سوءةَ اَخيه راباً يبحثُُغ َفََبعثَ اهللاُ(

حفر كند تا به قابيل نشان دهد كه چگونه جسد  ]با منقار و پاهايش[فرستاد كه زمين راخداوند زاغي را « 

  ».پنهان سازد ]در زير خاك[برادرش را 

  نمونه هاي دفاعي غيرعامل نزد حيوانات 



  پنهان سازي و استتار -الف

دامه مي دهند در جهان تعداد جانوراني كه از اين نعمت رايگان الهي برخوردارند و به مدد آن زندگي خود را ا

  .طبيعت زياد مي باشند

فقط در عرض چند ثانيه توانايي تغيير رنگ پوستشان را به رنگ هاي ) Lizard(گونه اي از سوسمارها به نام . 1

  .مختلف خاكستري و قهوه اي و يا خاكي دارند

ر شب جهت يافتن غذا به بعضي از جانوران جهت پنهان سازي و مخفي نمودن، در روز فعاليتي نداشته و د. 2

  .فعاليت مي پردازند

اين پرنده كه بدني . بوتيمار به بهترين وجه ممكن با محيط طبيعت اطراف خود همشكل و همرنگ مي باشد. 3

  .قلمي و گردني بلند و دراز دارد در مرداب ها و نيزارها زندگي مي كند و از دور همانند ساقه ني به نظر مي رسد

نه هاي مختلف جانوراني كه در قطب زندگي مي كنند داراي پوستي سفيد رنگ بوده كه خرس قطبي و گو. 4

  .مناسب ترين رنگ استتار براي اين مناطق برفي مي باشد

پلنگ، يوزپلنگ و تمساح، نيز از رنگ استتار در جهت پيدا كردن شكار استفاده نموده، با مخفي ماندن از . 5

رين زمان و مكان، اقدام به حمله ناگهاني و غافل گيرانه به شكار خود مي چشم شكار، و طعمه خود، در مناسب ت

  .نمايند

آفتاب پرست، حيواني است كه به تغيير رنگ دادن پوست خود معروف است، به طوري كه مي تواند آن را از . 6

  .ي نمايدرنگ سبز روشن به خاكستري تيره با نقطه هاي زرد رنگ و يا هر رنگ مورد نياز ديگري تبديل م

  حيله و فريب -ب

يكي ديگر از وسايل دفاع غيرعامل در نزد حيوانات، استفاده از حيله و فريب است كه به صورت و روش هاي 

  .متفاوتي مورد استفاده قرار مي گيرد و موجب زنده ماندن و بقاي آنها در مواقع بروز خطر مي شود

استفاده مي كنند و بعضي از جانوران نيز با ) dead playing(بعضي از حيوانات از روش مرده وانمود كردن . 1

لنگ كردن كاذب و لحظه اي و ضعيف جلوه دادن خود جهت تطميع، فريب و جلب توجه دشمن به خود، به 



اين روش در روباه و گونه هاي . تأمين امنيت و ايجاد فرصت فرار از مهلكه براي بچه هاي خود اقدام مي نمايند

  .ن ديده مي شودزيادي از پرندگا

عنكبوت از جمله حيواناتي است كه براي به دام انداختن شكار خود، تار مي تند و خودش در قسمتي امن و . 2

  .خارج از اين دام، به استراحت و نظاره كمين مي نشيد

حشرات پس از نشستن بر روي اين تار و دام مهلك پس از تالشي چند، گرفتار شده و طعمه ي حيوان مي 

  .گردند

روباه وقتي كه طعمه اي به چنگش نيايد براي يافتن غذا، خود را همانند مرده اي بر روي زمين انداخته و . 3

شكمش باد مي كند، در اين هنگام پرنده اي كه بر آن مي گذرد گمان مي برد كه مرده است پس به طمع ان كه 

اه روباه در يك فرصت غافل گيرانه مي جهد و آن را آن را بدرد و از گوشت او بخورد بر جثه آن مي نشيند، آن گ

  .شكار مي كند

شقايق دريايي به گونه اي است كه تارهاي قرار گرفته در قسمت باالي بدنش او را به طرز بسيار شگفت . 4

انگيزي شبيه گياه دريايي مي كند، به طوري كه جانوران ريز دريايي مورد عالقه اين حيوان، غافل از وجود 

ق در پس اين تارها آمده، جانور با جمع نمودن تارها، طعمه را به درون كيسه فرو برده آن را هضم مي شقاي

  .نمايد

اين نقطه ها به پروانه . بعضي از پروانه ها نقطه هاي گرد بزرگي بر روي بال هايشان دارند كه شبيه چشم است. 5

ب باعث سر در گمي حيوان مهاجم شده و به ها كمك مي كند تا طعمه جانوران ديگر نشوند، چشم هاي كاذ

  .علت ترس، از حمله منصرف مي شود، پروانه به مدد اين فريب جالب، جان سالم به در مي برد

  پوشش حفاظتي - ج

ايجاد حفاظ و زره نيز وسيله دفاعي غيرعاملي است كه توسط بعضي از حيوانات همانند گوركن، الك پشت، . 1

اين حيوانات بوسيله پوسته يا پوشش سخت بيروني . مورد استفاده قرار مي گيرد ...حلزون، خارپشت، صدف و 

  خود، حفاظت مناسبي براي مقابله با دشمنان خود دارند



حفر و كندن زمين و ايجاد كانال ها و حفره هاي زميني، پناه بردن به آن و ايجاد چندين راه خروجي را نيز . 2

  .بعضي از حيوانات محسوب نمودمي توان از حربه هاي دفاع غيرعامل 

  تحرك و فرار -د

تحرك و فرار از مهلكه، وسيله ي ديگري است كه مورد استفاده ي گونه هاي ديگري از حيوانات نظير بز . 1

كوهي، گوزن، آهو، اسب، گورخر، كانگورو، زرافه، شترمرغ، خرگوش و پرندگان قرار مي گيرد و اين حيوانات به 

سرعت مطلوب از صحنه خطر دور مي شوند و دشمن را از رسيدن به خود محروم مي مدد پرش هاي بلند و 

  .سازند

موش صحرايي، النه هاي زير زمين خود را با تعداد زيادي درهاي ورودي و خروجي ايجاد مي كند و به اين . 2

  .علت، آزادي و ابتكار عمل خوبي در مواقع بروز خطر و فرار از مهلكه دارد

له حيواناتي است كه به رغم اهلي بودن و حضور در زندگي انسان ها هميشه در نگه داري از بچه گربه از جم. 3

اش، عمليات جا به جا يي و تغيير متناوب آن به محض احساس خطر و نا امن شدن محل سكونت قبلي را انجام 

  .مي دهد

عامل حيوانات در طبيعت و الطاف موارد ياد شده صرفاً نمونه ها، مصاديق و اشاراتي به اقدامات دفاعي غير

  .وجودي خداوند حكيم در جهان بيكران هستي مي باشد

  :تاريخچه پدافند غيرعامل

شكل گيري تمدن هاي اوليه در جهان همواقع با وقوع جنگ همراه بوده است، انسان ها در طول تاريخ از طريق 

الع محكم و مرتفع، حفر خندق براي حفظ جان پناه گرفتن در غارها، ساخت جوشن و سپر، ايجاد برج و بارو و ق

و تأمين امنيت گروهي خود از حمالت غافل گيرانه اي دشمن اقدام نموده اند، ديوارهاي دفاعي و خاك ريزهاي 

متعلق به آغاز سكونت انسان در ايران هنوز برجاست و شكل آنها به موازات پيشرفت سالح هاي تهاجمي و 

  .ي تكامل يافته استتدافعي در هر دوره ي تاريخ



در ايران پيش از تاريخ، نوع استحكامات عموماً تابع مقتضيات ناشي از محل قلعه يا دهكده و اوضاع طبيعي 

سرزمين بود، در همه دوره ها، استحكامات را در دور افتاده ترين و مرتفع ترين نقطه بنا مي كردند تا به سبب 

دشوار باشد و مدافعان نيز در باال قرار گيرند و از لحاظ ديد مسلط  وجود شيب هاي تند يا كوه، دست يابي به آن

باشند ضمن آن كه خطر نقب زدن مهاجمان نيز محفوظ مانده و حمل ادوات محاصره اي به پاي ديوار را دشوار 

ي شد، نمايند، از آغاز دوران پيش از تاريخ در هزاره ي اول پيش از ميالد پيرامون دهكده ها نيز حصار كشيده م

اين كار نخست براي مصون ماندن  از حمله راهزنان و جانوران وحشي بوده ولي بعدها عمدتاً براي دفاع متقابل 

در برابر هجوم دشمنان صورت مي گرفت، در سراسر سرزمين ايران حصارهاي محكم، دهكده ها و قلعه هاي 

  .ستمسكوني را مي توان يافت كه متعلق به هزاره سوم پيش از ميالد ا

قبل از ميالد مي زيست و نظرات او در تاريخ انديشه ي  400تا  320كه بين سالهاي ) Tzu Sun(سون تزو

هنر جنگ بر پايه فريب و : نظامي از جهات مختلف از جمله دفاع غيرعامل، قابل توجه مي باشد مي گويد

، استتار و اختفاء نيرنگ و خدعه استوار است و فرمانده ي واقعي كسي است كه به هنرهاي تظاهر

  .مجهز باشد

سال قبل از ميالد پس  74درباره غفلت دشمن از مخفي نمودن خود و تاثير آن در پيروزيش در  ژوليوس سزار

 .)پيروز شدم من آمدم، ديدم و(از نيل به يك پيروزي سريع گفته است 

مات پدافند غيرعامل از خلقت بشر بررسي جامع تاريخي دفاع غيرعامل، با توجه به قدمت زمان به كار گيري اقدا

تا قرن حاضر و ادامه ي اين پيشرفت سامانه هاي شناسايي حسگرهاي مدرن و تسحيالت آفندي هوشمند و 

طيف گسترده ي تهديدات نيازمند تهيه و تدوين چندين جلد كتاب در قالب دايرة المعارف جامع دفاع غيرعامل 

  .ازهايي از آن روند تاريخي پرداخته مي گرددمي باشد و در اين مختصر صرفاً به ذكر فر

تفكر ساخت و احداث ديوارها و خطوط و دژهاي دفاعي از قديم االيام به عنوان يك اقدام دفاعي با هدف سد . 1

كردن و ايجاد مانع در مسير تهاجم دشمن و ممانعت ازمواجه شدن با حمالت غافل گيرانه مورد توجه دولت هاي 



رغم تغيير و تكامل سالح ها و روش هاي تهاجمي، كماكان با تغيير شكل و كاربري آن ها مختلف بوده و علي 

متناسب با نوع تهديدات به شكل هاي ديگري همانند تونل ها،  پناهگاه هاي چند منظوره، سازه هاي امن زير 

  .        ار دارندزميني، ديوارها و موانع دفاعي     الكترونيكي در مالحظات دفاعي كشورها مورد توجه قر

  :خداوند متعال در خصوص تعليم و ياد دادن ساخت زره به حضرت داوود عليه السالم مي فرمايد .3

  ) و علّمنَاه صنعةَ َلبوسٍ لَُكم لُتحصنَكُم من بأسكُم فَهل انُتم شَاكرون(...      

  ).80سوره مباركه انبياء آيه ( 

  و ما به او ساخت زره را تعليم نموديم تا شما را از آسيب جنگ در امان       ... [     

       ]بدارد، پس آيا از شكر گزارانيد؟     

 سرزمين گسترده ي ايران باستان كه ايران كنوني بخشي از آن است، به علت  .4

ر گرفته بود مانند پلي بود كه طوايف موقعيت جغرافيايي كه ميان دو جلگه آباد بين النهرين و پنجاب سند قرا    

مهاجم به طرف شرق يا غرب مجبور مي شدند از آن عبور كنند به طوري كه در ادوار گذشته مورد حمله ي 

اقوام بيابان گرد و ايالت مختلف و حمالت قدرت هاي بين النهرين مانند آشور و تهديد حكومت هاي يونان و 

ي عثماني ها از طرف غرب قرار گرفته است، هم چنين در دوران اخير يعني روم بويژه اسكندر و تجاوز پي در پ

در دوران زورگويي هاي استعمار انگليس، كشور افغانستان از خاك خراسان تجزيه شد، مسير تجاوزات روس ها 

هر و هم از شمال به جنوب بود كه قفقاز، ارمنستان، ايروان و شيروان را در غرب درياي خزر و اراضي ماورالن

قسمتي از خاك خراسان را در شرق درياي خزر از پيكر ايران جدا كرد، زندگي در چنين وضعيت جغرافيايي و 

محيط نا امن، ايرانيان را وادار نمود تا همواره به منظور در امان ماندن از تجاوز، متجاوزين خانه هاي مسكوني 

سرزمين نگاه كنيد،قلعه، برج، بارو، ارگ، كهن دژ،  خود را به شكل دژ كوچكي بسازند بنابراين به هر جاي اين

دربند، خندق و دروازه و نظاير آنها از نا امني محيط زندگي و توجه تدبير آگاهانه ي ايرانيان به مالحظات دفاعي 

  .حكايت دارد



شده  ساخت بناهاي گروهي حصار دار در ايران با طرح ها و نقشه هاي گوناگون از سه  هزار سال پيش شناخته

حصار سيلك در كاشان، قلعه ي حسنلو در اروميه، تورنگ در گرگان، تپه حصار در دامغان، است، 

از نمونه هاي آن مي باشند، از ...  نوشيجان تپه بين همدان و مالير، قلعه ي بلورآباد در شهرستان خوي و

ساسانيان نام برد، حسن صباح  در خرم آباد احداث شده در عهد قلعه فلك االفالكساير قالع مشهور مي توان 

بلند آوازه ترين رهبر اسماعيليان نيز جهت مقابله با بي عدالتي سلجوقيان، الموت در نزديكي قزوين را پايگاه 

  .قلعه دفاعي داشتند 70قلعه را در اطراف آن بنا نمود و در فومن و قهستان  35خود قرار داد و 

قبل از  212توسط اوديسيوس يكي از افراد زيرك و هوشمند يوناني در سال  اسب چوبي ترواساخت  .5

نيز يكي از اقدامات تاريخي دفاع غيرعامل مي باشد به گونه ) سيراكيوز(ميالد، پس از نوميدي سربازان از تسخير 

طراحي و  اوديسيوس پس از. اي كه امروزه از اسب     چوبي تروا به عنوان سمبل و نماد فريب ياد مي شود

ساخت اسب چوبي آن را به نزديك شهر سيراكيوز انتقال داد، مردم شهر با ديدن پيكر عظيم اسب چوبي كه بر 

آستانه ديوار شهر قرار گرفته بود پنداشتند كه يوناني ها از جنگ دست كشيده اند، همه متعجب و حيران بودند 

به نمايندگي از طرف يوناني ها ) سينون(صي به نام كه اسب چوبي براي چه به آنجا آورده شده تا باالخره شخ

  .براي اهالي شهر توضيح داد كه آن را به عالمت صلح و به رسم ياد بود تقديم پادشاه نموده است

مبارزان شهر كه صحنه را خالي ديدند، اسب را به داخل قلعه برده و اين پيروزي بزرگ را جشن گرفته و به 

آن كه لشگري عظيم از افراد در پشت دروازه هاي شهر كمين گرفته بودند، شب  پايكوبي پرداختند، غافل از

هنگام سربازان پنهان شده در شكم اسب چوبي، از آن بيرون آمده، دروازه ي قلعه را به روي لشگريان كمين 

فق از كرده گشودند و با يورش و شبيخون غافل گيرانه، دشمن قوي و سرسخت خود را پس از ده سال نبرد نامو

  .پاي درآورده و جنگ چندين ساله را با اين اقدام به نفع خود خاتمه دادند

در معماري و شهر سازي اوايل اسالم كه متأثر از معماري قبل از اسالم به ويژه دوره ساسانيان است، تفكرات  .6

دژ،  كهندفاعي مورد توجه بوده است به طوري كه معموالً  هر شهر اسالمي از سه بخش تحت عنوان 



بود كه عبارت بود از قلعه هايي كهن دژ يا ارگ تشكيل مي گرديد، مهم ترين اين بخش ها  شارستان و ربض

كه در وسط يا گوشه شهر قرار داشته و معموالً از يك سو به باروي شهر پيوسته بود تا همواره براي دفاع و مقابله 

  .، بخارا، بلخ و نيشابور را نام بردبا تهاجمات دشمن آماده باشد، از جمله كهن دژهاي سمرقند

رباط ها از بناهاي دفاعي و نظامي صدر اسالم است و قلعه هاي نظامي مرزي را  نيز در دوران معيني رباط مي 

كه در سر حد ميان ايران و روم شرقي بنا شده بود و نگهبانان آن از ديلمان مي  رباط نصيبينگفتند مانند 

از نخستين استحكامات سازه اي محسوب نمود كه در نقاط بي حفاظ مرزي پناهگاه  آمدند، رباط ها را مي توان

  .گروهي جهادگر بودند

اعراب جاهلي در نبرد هاي خود بر جنگ و گريز متكي بودند و به فنون و تاكتيك ها و روش هاي كارآمد  .7

از انواع روش ها و تاكتيك به مديريت نظامي مفهومي واقعي بخشيد و ) ص(آشنا نبودند، وجود پيامبر اسالم 

هاي جنگي و بهره گيري موثر از زمان، مكان و موقعيت مناسب در غزوات براي رويارويي با دشمن و شكست آنها 

از شيوه هاي دفاعي غيرعامل بود كه به شكل هاي  استفاده مي كرد از جمله روش هاي مورد استفاده بهره گيري

مخفي نگه داشتن قدرت و ) هجرت 5سال (خندق در جنگ احزاب حفر . مختلف مورد توجه قرار مي گرفت 

ور ساختن مشعل توسط  دستور به شعله) هجرت 8در سال (توان و تحريكات تا نزديكي مكه در فتح مكه 

نيروهاي اسالمي و ايجاد حلقه عظيم آتش در اطراف مكه جهت ايجاد رعب و وحشت در دل دشمن و فتح 

ه مقاومت و درگيري، بستن دهان اسبان و حركت از ميان شيارها در جنگ ذات شكوهمندانه مكه بدون هر گون

السالسل در سال هشتم هجرت، فرمان به عبور لشگر از راه هاي خالي از سكنه در غزوات بني سليم و نجران، 

جلوگيري از درخشندگي اسلحه هنگام حركت و عبور نكردن از مقابل ساكنان مناطق ميان راه در غزوات و 

سراياي بدر و بني سليم، سفارش به ايجاد نكردن هر گونه سر و صدا و دستور باز كردن زنگوله از گردن شترها و 

حركت دادن نيروها به شكل مخفي در غزوات مونه و فتح مكه، مخفي نگه داشتن آمادگي بسيج اوليه در غزوات 

ناسب در مواضعي كه از هر جهت نيروها در آنها و سرياي بني سليم، ذي امر، ذات الرقاع، استقرار و مكان يابي م

تقسيم و از دسترسي دشمن مصون بودند، مانند غزوه خندق كه تنها سمت شمال آن باز بود و جنگ خيبر كه 



لشكريان اسالم در موضع مطلوبي قرار داشتند واقع شدن خورشيد در پشت سر نيروهاي خودي در جنگ بدر، 

عوارض طبيعي در پشت سر نيروها مانند جنگ احد، انجام ديده باني و در نظر  قرار گرفتن كوه و استحكامات و

داشتن تحركات دشمن در اكثر غزوات و سرايا، گماردن ديده بان و عنصر اطالعاتي در مكاني مخفي و پنهان از 

ومي سرگردان و گمراه ساختن دشمن از مقاصد هج) ذي العشيره و دومه الجندل(چشم دشمن در اكثر غزوات 

ساي آنان در غزوه ي فتح به طوري كه آنان ٶبني لحيان و دومه الجندل و سرگردان ساختن ساكنان مكه و ر

، نجد، هوازن و يا منطقه اي ديگر است،خدعه و فريب دشمن را )ص(نمي دانستند آيا مقصود و هدف محمد 

ر مسير حركت دشمن در محاصره ايجاد موانع ودام هاي آهنين د) الحرب الخدعه(جزيي از جنگ مي دانستند 

ي طائف، اين موانع داراي سه شاخه ي و به صورت مثلث بود كه دو شاخه ي آن بر روي زمين و يك شاخه در 

، استفاده از )حسك الشائك(داخل زمين قرار داده مي شد تا مانع عبور سواره نظام يا پياده نظام دشمن شود 

تغيير چهره نفرات خودي همانند رنگ نمودن (ت نيروهاي خودي تاكتيك هاي فريبنده براي نشان دادن قدر

  ). موي سرو محاسن پير مردان جهت جوان نشان دادن آن ها

در مكان يابي صحيح و استفاده از زره و گماردن ديده بان جهت اعالم خبر، رهنمودهاي ) ع(حضرت علي . 7

  :ارزنده به شرح زير دارند

  ي دشمن قرار گرفتيد، قرارگاه شما بايد در  آن گاه كه در ميدان جنگ رويا رو

دامنه كوه ها، تپه ها و يا در كنار نهرها باشد تا پوشش و حفاظ شما گردد و شما را از دشمن نگه باني 

كند و بايد جنگ را از يك سو و يا حداكثراز دو سو با دشمن داشته باشيد و قسمت هاي ديگر تكيه 

  .من قدرت نفوذ نداشته باشدبر موانع طبيعي داشته باشد تا دش

و در جاي ديگر مي فرمايد زره پوشيده ها را در پيشاپيش لشگر ) زره خويش را كامل كنيد( واكملوا السالمه

  ).124نهج البالغه خطبه (قرار دهيد و آن ها كه كاله خود ندارند در پشت سر قرار گيرند 



بدانيد آنها كه در پيشاپيش سپاه حركت مي كنند ... دهيد و مراقبان، نگه بانان و خبرگيراني در قلعه كوه ها قرار 

  .چشمان لشگرند

بهره برداري از استتار و اختفاء جهت مخفي و پنهان سازي گرچه به قدمت طول تاريخ بشري مي باشد ولي . 8

اهميت آن در طول جنگ جهاني اول به علت ورود هواپيماهاي شناسايي و عكس برداري هوايي و افزايش 

  .ريجي دقت تسليحات آفندي، مورد توجه جدي قرار گرفتتد

مطالعه و تحقيق در خصوص استتار، اولين بار توسط هنرمندان، نقاشان و زيست شناسان انجام شده است، در 

) 1800(كه به پدر استتار نيز مشهر مي باشد در اواخر سال ) Thayer .H. Abbot(اين راستا، آقاي ابوت تاير 

پژوهش علمي وضعيت زيستي و دفاعي حيوانات، دريافت كه رنگ بسياري از حيوانات از رنگ  طي يك تحقيق و

تيره در پشت آنها به تدريج به رنگ روشن در قسمت پايين و زير بدن آنها ختم مي شود، او در اين تحقيق 

ور به شكل دريافت كه اين پديده موجب مي شود كه خاصيت سه بعدي حيوانات مختل گرديده و از فاصله د

از اين رو . مسطح ديده مي شوند و به مدد اين طراحي شگفت انگيز خالق هستي، به حيات و بقا خود ادامه دهند

  .مي توان گفت كه انسان دانش استتار و مخفي سازي را از حيوانات آموخته است

نشگاه سيدني بود كه يك زيست شناس دا) Dakin William Professor(در استراليا پروفسور ويليام داكين

نام . تحقيق و مطالعات گسترده اي را در قرن نوزدهم در زمينه بررسي روش دفاعي حيوانات و گياهان آغاز نمود

برده طي مطالعات تحقيقي ديگر خود در جنگ جهاني اول، دريافت كه سايه ي اشياء، بزرگترين عامل شناسايي 

  .آنها جهت ديده بانهاي هوايي مي باشد

اكثر ارتش هاي دنيا از يونيفورم و لباس هاي نظامي رنگي استفاده مي نمودند، براي مثال ارتش ) 1900(تا سال 

استفاده مي نمود كه پس از پي ) كت آبي و شلوار قرمز(فرانسه در شروع جنگ جهاني اول از لباس هاي رنگي 

لباس هاي نظامي به رنگ استتار  بردن به اهميت استتار و نقش ارزنده آن در كاهش آسيب پذيري ها و تلفات،

  .خاكي و يا سبز، قهوه اي و يا تركيبي از آنها در آمد و اين موضوع به تدريج در ساير كشورهاي دنيا رايج گرديد



در هندوستان به علت مواجه شدن با خسارات و تلفات قابل توجه، لباس ) 1875(ارتش بريتانيا در سال  �

  .خاكي تغيير دادندهاي نظامي رنگي خود را به رنگ 

اياالت متحده آمريكا نيز سريعاً با تبعيت از انگليس در همان سال لباس هاي استتار خاكي رنگ را در  �

  .ارتش خود جاري ساخت

  .اقدام به طراحي و توليد لباس هاي استتاري براي نيروهاي مسلح خود نمود) 1908(روسيه در سال  �

  را در ارتش خود طراحي و توليد نمود) Grigior - Verde(لباس استتار ) 1909(ايتاليا در سال  �

  را در نيروهاي مسلح خود رايج كرد  )Feldrau(لباس استتار ) 1910(آلمان در سال  �

  .لباس هاي رنگي نظامي ارتش خود را به لباس هاي استتاري تغيير شكل داد) 1915(فرانسه در سال  �

و ساخت و توليد تورهاي استتار را در كشور خود  چهار كارخانه طراحي) 1915(فرانسه در نيمه سال  �

  .تأسيس و راه اندازي نمود

  .در نيروهاي مسلح خود ايجاد نمود) 1916(ايتاليا واحدهاي استتار را در سال  �

مهندسي و  40گردان (تأسيس و اولين گردان مهندسي ) 1917(انجمن استتار نيويورك در اوايل سال  �

  .نيروي زميني آمريكا سازماندهي نمود در) 1918(را در سال ) استتار

  .طراحي و توليد گرديد) 1916(كاله كالسك هاي استتاري اولين بار توسط آلماني ها در سال  �

تحت عنوان ) 1929(ايتاليا اولين مركز صنعتي توليد انبوه اقالم و وسايل استتار نظامي را در سال  �

)Pattern Mimetico Telo (د و آلماني ها در سال تأسيس و راه اندازي نمو)اقدام به راه اندازي ) 1913

 .مركز مشابهي در ارتش خود نمودند

شناور ) 4500(بر اساس راهنمايي آقاي نورمن ويل كينسون ) 1918(نيروي دريايي بريتانيا در سال  �

 .رنگ آميزي استتاري نمود Dazzleخود را با طرح 

فريب و انگليسي ها آن را  »العات كاذب بشرياط«آمريكايي ها در جنگ جهاني دوم، استتار را  �

 .ناميدند بصري



ارتش شوروي سابق براي هماهنگ نمودن برنامه فريب و نيرنگ و اقدامات پدافند غيرعامل در برابر تهديدات . 9

آمريكا، در سر فرماندهي كل ارتش شوروي واحد ويژه اي را براي مديريت و اجراي برنامه هاي دفاع غيرعامل به 

اقدامات عمده  اي از قبيل آسيب ناپذير  1983الي  1960تأسيس نمود و در طول سال هاي ) ماسكيروفكا(م نا

نمودن منابع و مراكز حياتي و حساس خود را در برابر  تهاجمات احتمالي، احداث پناهگاههاي عميق زيرزميني 

اهگاههاي مستجكم زيرزمين، احداث براي مردم و هيات حاكمه سياسي، نگه داري قطعات يدكي و بحراني در پن

شيلترهاي ضد بمب و ساخت ماكت هاي فريب تجهيزات و تسليحات    سازماني، ايجاد مراكز فرماندهي و 

، ارسال اطالعات )SS-X- 24(كنترل متحرك و طراحي ريل هاي متحرك جهت موشك هاي قاره پيماي 

  .نمود... حرارتي و راداري و دروغين، عايق سازي و استفاده از رنگ ها و اقالم جاذب 

آمريكا نيز اقدامات قابل توجهي در زمينه ي دفاع غيرعامل به موازات شوروي سابق انجام داده است كه . 10

مستحكم نمودن مواضع موشك هاي بالستيكي قاره پيما و تأسيسات : نمونه هايي از اين قبيل اقدامات شامل

وط به آنها و ايجاد تأسيسات زيرزميني براي مقامات فرماندهي ملي در كنترل و مراكز مخابراتي مرب. فرمان دهي

فورت ريچي در ايالت مريلند و نوراد در اعماق كوه هاي گرانيتي شيان در حوالي كلرادو اسپرنگر، تدبير پايگاه 

پناهگاه  پناهگاه، ساختن چند پناهگاه براي هر موشك مينت من و جا به جايي مكرر موشك ها از يك پناهگاه به

-Bديگر، استفاده از پايگاه هاي قمر براي افزايش بقاي هواپيماهاي بمب افكن، آماده باش داشتن هواپيماهاي 

و هواپيماهاي سوخت رسان و متفرق و پراكنده نمودن آنها در فرودگاه هاي متعدد از جمله   FB-111و   52

يجاد پناهگاههاي سبك وزن ضد ريزش اتمي، فرودگاههاي غير نظامي، ايجاد پست هاي فرماندهي متحرك، ا

براي حفاظت بخش انتخاب شده اي از جمعيت و تخليه عمومي مناطق پر جمعيت در صورت متحمل بودن 

وقوع يك حمله هسته اي، ساختن پناهگاههاي ضد ريزش هسته اي در زمان بحران كوبا، ايجاد و تأسيس 

براي مديريت به هنگام شرايط اضطراري و بحران  1979در سال   )FEMA(مديريت اضطراري دولت مركزي 

  .ناشي ازوقوع حوادث طبيعي و غير طبيعي



اگر اقدامات پدافند غيرعامل را در سير تاريخي مورد مطالعه، اقدامات پيشگيرانه ملل مختلف با هدف حفظ . 11

حسوب نماييم، هنوز هم در جان، ادامه ي حيات و حفظ سرزمين، جلوگيري از غافل گيري و ارتقاء توازن رزم م

آستانه قرن بيست و يكم كه جهان آكنده از منازعات ژئوپلتيك بوده و نشانه اي از خاتمه ي قريب الوقوع 

درگيري هاي مسلحانه ديده نمي شود، انجام اقدامات پدافند غيرعامل توسط كشورهاي مختلف استمرار داشته و 

كشورهاي مختلف به عنوان يك نياز حياتي حفظ نموده است و با جايگاه ويژه ي خود را در سياست هاي دفاعي 

روش هاي مختلف از قبيل ايجاد ديوارهاي دفاعي الكترونيكي، قرارگاه هاي فرماندهي عميق و نيمه عميق 

زيرزميني، پناهگاههاي مقاوم در برابر سالح هاي متعارف و نا متعارف، مقرهاي هدايت و كنترل و فرماندهي  

ياسي، متروهاي عميق زيرزميني چند منظوره، سيلوهاي موشكي، تونل ها و سازه هاي امن دفاعي نظامي و س

زيرزميني، مراكز فرماندهي و كنترل متحرك ريلي، پراكندگي و تمركز زدايي مراكز ثقل، اقدامات فريب 

اي راداري، اخالل راهبردي، عملياتي و تاكتيكي، به كار گيري زره هاي مقاوم، مواد جاذب و منعكس كننده ه

گرهاي مكانيكي و الكترونيكي، پوشش هاي استتار چند طيفي مدرن اهداف ثابت و متحرك، عمليات دود، 

پايروتكنيك ها، پوشش هاي سراميك، مقاوم سازي سيستم هاي الكترومغناطيسي، رنگ ها و اقالم جاذب، ماكت 

و موارد ديگر ادامه يافته است و نمونه هاي ) تيلتاس(هاي فريب، فن آوري رادار گريزي در سطوح و بدنه اهداف 

، )مناقشه ي كوزو( 1999، )جنگ اول خليج فارس( 1991عيني و بارز آن در جنگ هاي دوم دهه اخير سالهاي 

  . مشهود بوده و ثبت گرديده است) جنگ اسراييل غاصب عليه لبنان( 2006، )جنگ آمريكا عليه عراق( 2003

  :ره شمالياسترتژي تمركز زدايي ك

كره شمالي جهت تقليل آسيب پذيري تأسيسات و منابع اقتصادي خود در برابر حمالت هوايي در بخش هاي 

اتخاذ اين سياست در بخش هاي اقتصادي . استفاده كرده است» تمركز زدايي«اقتصادي از سياست و استراتژي 

در كوچك با ظرفيت پذيرش يك كره شمالي، باعث ايجاد هزاران كارخانه كوچك در شهرها و روستاها و صدها بن

و . تا دو كشتي در سواحل اين كشور كه هر كدام نيز به سامانه هاي دفاعي معمولي ضد هوايي مجهز مي باشند



اهداف اقتصادي در سطح كشور، هر دشمن فرضي جهت توفيق در بمباران كره شمالي، » پراكندگي«به دليل 

  .تنيازمند امكانات بسيار وسيع و مدت طوالني اس

  : اصول دفاع غيرعامل

اصول دفاع غيرعامل، مجموعه ي اقدامات بنيادي و زير بنايي است كه در صورت به كار گيري مي توان به اهداف 

پدافند غيرعامل از قبيل، تقليل خسارت و صدمات، كاهش قابليت و توانايي سامانه هاي شناسايي و آشكار ساز، 

دي دشمن و تحميل هزينه بيشتر به وي نايل گرديد اين اصول هدف يابي و دقت هدف گيري تسليحات آفن

  :عبارتند از

  )Selection Site(مكان يابي  .1

 )Camouflage(استتار  .2

  )Concealment(اختفا  .3

  )Cover(پوشش  .4

  )Deception(فريب  .5

  )Dispersion(پراكندگي  .6

  )Separatrion(تفرقه و جا به جايي  .7

  )Fortification & Hardenening(مقاوم سازي و استحكامات  .8

 )Warning Early(اعالم خبر  .9

  اصول بنيادي دفاع غيرعامل

  :سه عامل بنيادي دفاع غيرعامل عبارتند از

  )Selection Site(مكان يابي  - الف

  ) Disicipline Camouflage(انضباط استتار  -ب



 )Construction  Camouflage(احداث و ايجاد استتار  -ج

  مكان يابي

خاب بهترين و مطلوب ترين نقطه و محل استقرار است به طوري كه پنهان و مخفي نمودن نيروي مكان يابي، انت

بنابراين، اگر مكان يابي به خوبي . انساني، وسايل و تجهيزات و فعاليت ها را به بهترين وجه امكان پذير سازد

رتي پيدا نمي كند و يا اين ضرورت انجام شود، به كار گيري و استفاده از ابزار مصنوعي جهت استتار و اختفا ضرو

  .به حداقل ممكن تقليل خواهد يافت

مكان يابي مطلوب را مي توان مهم ترين اقدام پدافند غيرعامل در كاهش آسيب پذيري مراكز حياتي و حساس 

زيرا اگر در مرحله صفر پروژه طراحي، احداث و تأسيس مراكز حياتي و حساس عوامل و معيارهاي  محسوب نمود

حداكثر استفاده از عوارض طبيعي،آمايش سرزميني، رعايت پراكندگي، پرهيز از «ذيربط دفاعي و امنيتي از قبيل 

گردد از بروز بسياري از مشكالت رعايت، نظارت و كنترل » ...انبوه وحجيم سازي، مقاوم سازي اوليه و غيره و 

  .بعدي نوعاً پيچيده و هزينه بر جلوگيري به عمل خواهد آمد

يد ٶم...) نظامي، اقتصادي، ارتباطي و نيروگاهها و (نگاهي اجمال به مكان يابي صحيح اوليه بعضي مراكز حساس 

  :اين نظر است كه مكان يابي صحيح فوايد ذيل را در بر دارد

 ا حد قابل توجهي تقليل مي دهدآسيب پذيري را ت •

 وضعيت پدافندي مناسبي ايجاد مي نمايد •

 دشمن را در حمله با مشكل و محدوديت مواجه نموده و ابتكار عمل را از وي سلب ميكند •

 نياز به تسليحات پدافندي را تقليل ميدهد •

 .صرفه جويي قابل توجهي را در حفظ سرمايه هاي ملي به دنبال دارد •

  انضباط استتار



دومين اصل و شرط اساسي دست يابي به استتار و موفقيت در آن، رعايت شديد و قاطع و دقيق انضباط استتار 

  .به صورت فردي و گروهي مي باشد

انضباط استتار، اجتناب از كارهايي است كه ظاهر طبيعي يك منطقه را تغيير داده يا موقعيت عده ها و تجهيزات 

براي دشمن آشكار مي سازد؛ لذا بايد از هر گونه فعاليتي كه موجب مشخص و  را بدون اين كه حتي ديده شوند

نمايان شدن موضع، محل و تجهيزات و تغيير شكل ظاهري و طبيعي يك محل و يا آشكار شدن حضور فعاليتي 

  .در يك مكان مي گردد، اجتناب نمود

  فرايند سامان دهي پدافند غيرعامل 

لزم طرح ريزي جامع، تعيين راهبرد، برنامه ريزي و سرمايه گذاري هوشمندانه سامان دهي پدافند غيرعامل، مست

  .بر روي زمان و منابع و اجراي اقدامات فرايندي مشروح ذيل مي باشد

 :سازمان دهي  �

  .تشكيل كميته مركزي پدافند غيرعامل دستگاه؛ مانند كميته ي پدافند غيرعامل آموزش و پرورش - الف

دافند غيرعامل زير مجموعه هاي اصلي دستگاه؛ مثل كميته هاي پدافند غيرعامل تشكيل كميته هاي پ -ب

  .سازمان آموزش و پرورش استان

  تشكيل كميته اجرايي پدافند غيرعامل؛ مانند كميته اجرايي پدافند ادارات مناطق و نواحي اموزش و پرورش -ج

 اهاولويت بندي مراكز ثقل بر اساس معيارها و شاخه هاي مصوب دستگ �

آموزش مديران ذيربط سطوح عالي، مياني و اجرايي و توسعه ي فرهنگ دفاع غيرعامل در سطوح  �

 مختلف سازمان دهي دستگاه

تشكيل كميته راهبري متمركز در دستگاه مركزي؛ جهت هدايت و كنترل متمركز طرح ريزي، برنامه  �

 .ريزي اقدامات پدافند غيرعامل و سامان دهي جامع امور

 دستگاه) حياتي، حساس و مهم(الزم در جهت بررسي و ارزيابي ميداني مراكز ثقل  برنامه ريزي �

 )حياتي، حساس و مهم(تهيه و تدوين شناسنامه ي پدافند غيرعامل هر يك از مراكز ثقل  �



 .تهيه و تدوين طرح هاي پدافند غيرعامل �

 تهيه و تدوين برنامه هاي ساالنه ي پدافند غيرعامل دستگاه �

عيت مركزي پدافند غيرعامل در دستگاه؛ جهت اعمال هدايت و مديريت متمركز و تشكيل اتاق وض �

 .سهولت در كنترل و نظارت به موقع بر روي طرح ها و پروژه ها

 .اعمال نظارت و كنترل الزم از طريق انجام بازديدها و بازرسي هاي نوبه اي �

 پدافند غيرعاملتشكيل كتابخانه و آرشيو تخصصي پدافند غيرعامل در كميته مركزي  �

 .اتخاذ تدابير و برنامه ريزي الزم در جهت مستندسازي تجربيات عملي پدافند غيرعامل �

  معيارهاي اولويت بندي مراكز ثقل

يكي از مهم ترين گام ها در فرايند طرح ريزي و اجراي اقدامات دفاع غيرعامل، اولويت بندي ميزان اهميت مراكز 

در ارزيابي . و شاخصه هاي كمي و كيفي محاسبه و اندازه گيري مي گرددثقل مي باشد كه بر اساس مقادير 

مورد استفاده قرار مي گيرد، . مراكز ثقل هفت شاخصه اصلي كه هر يك داراي حوزه هاي فرعي نيز مي باشند

مي باشد در اين ارزيابي، مراكز ثقل بر اساس نمره ارزيابي اخذ شده در يكي  100مجموع نمرات هفت شاخصه، 

 .از تقسيم بندي هاي حياتي، حساس و يا مهم قرار مي گيرند

 

 

  استتار، اختفا و فريب  - 2

  :از فراگير انتظار مي رود، پس از مطالعه ي اين فصل بتواند

 .ماهيت و اهداف استتار، اختفا و فريب را توضيح دهد �

 .روش ها و تكنيك هاي استتار را تشريح كند �

 .فاده از آن را توصيف كندمفهوم سنجش از دور و مزاياي است �

 )CCD(تعريف استتار، اختفا و فريب 



CCD معني اصطالحي آن، استفاده و بهره برداري از اقالم، تجهيزات . مخفف كلمات استتار، اختفا و فريب است

و روش هايي براي پنهان نمودن، همگون سازي، تغيير شكل و شبيه سازي، ايجاد اهداف فريبنده و حذف شكل 

ندسي اهداف در جهت جلوگيري از كشف و شناسايي نيروها، تجهيزات، تأسيسات و فعاليت هاي خودي منظم ه

مي توان گفت كه  CCDدر اهميت لزوم توجه به . توسط سيستم هاي آشكار ساز و حسگرهاي دشمن است

حوزه دفاع  به گونه اي است كه در برخي موارد اكثر قريب به اتفاق مفاهيم CCDوسعت و گستردگي اقدامات 

واژه ديگر دفاع غيرعامل است سخني به گزاف نخواهد  CCDغيرعامل را شامل مي شود و اگر گفته شود كه 

  .بود

  CCD اصول و مباني

به منظور . درك و رعايت شود CCDبراي ماندگاري و بقاء نيروها در صحنه ي نبرد مي بايست، اصول و مباني 

خودي بايد به طور دايم صحنه ي نبرد را از ديد دشمن مد نظر قرار داده ، نيروهاي CCDثر ٶطراحي و اجراي م

  .و براي دو سوال زيل پاسخ مناسب را يافته و اقدام الزم را انجام دهند

  دشمن چه چيزي را مي بيند؟ .1

  حسگرها و آشكار سازي هاي دشمن چه ويژگي و توانمندي هايي دارند؟ .2

به بهانه هايي از قبيل كمبود وقت، كافي نبودن  CCDو اقدامات بي توجهي و كم اهميت تلقي كردن عمليات 

منابع و بودجه و يا مشكالت ديگر؛ سبب شكست مأموريت و متحمل شدن تلفات جاني و تجهيزاتي زيادي 

، شناسايي تهديد و پرهيز از آشكار شدن توسط مراقبت هاي معمولي، روزمره CCDاز اصول اصلي . خواهد شد

  .و متداول است

جلوگيري از آشكار سازي توسط دشمن است، اگر چه اين امر هميشه امكان پذير  CCDدف اوليه و مهم ه

به  CCDنيست ولي در برخي موارد، حصول موفقيت در عمليات و خنثي نمودن اقدام دشمن صرفاً با اجراي 

  .هاي خودي كافي استدست مي آيد، به عبارت ديگر پرهيز از شناسايي، اغلب براي زنده ماندن و بقاء نيرو

  :هفت قانون و قاعده ذيل مشخص كننده چگونگي آشكارسازي يا شناسايي توسط دشمن مي باشد



 .شناسايي قابليت ها و توانمندي هاي سيستم آشكارسازي دشمن �

 .پرهيز از اشكار شدن با اطالع از روند روزمره سيستم هاي مراقبتي دشمن �

 و حسگرهاي دشمن ثر در برابر حساسه هاٶايجاد اختالل م �

 CCDبه كارگيري اقدامات  �

 .كمينه ساختن حركات �

 .پرهيز از الگوها و قرائني كه تصورات، پيش بيني ها و تحليل هاي دشمن را كامل كند �

بنابراين كسب و جمع آوري هر چه بيشتر اطالعات و آگاهي در . مطلب حائز اهميت ديگر، شناسايي تهديد است

  .ي مراقبتي و عمليات جمع آوري اطالعات دشمن بايد صورت گيردخصوص استعداد و قابليت ها

  :اختفا

اختفا يا پنهان كاري به كليه اقداماتي اطالق مي گردد كه مانع از قرار گرفتن تدسيسات و تجهيزات در ديد 

دشمن گرديده و يا تشخيص تأسيسات و تجهيزات و هم چنين انجام فعاليت هاي خاص را براي او غيرممكن يا 

دشمن همواره تالش مي كند تا نقاط حياتي، حساس و مهم كشور مورد نظر را كشف و نشانه . مشكل مي سازد

گذاري نموده و يا از فعاليت هاي مهم مطلع گردد تا در زمان مناسب با هدف گيري دقيق، تأسيسات و تجهيزات 

  .را منهدم و فعاليت ها را مختل نمايد

د تأسيسات در اعماق زمين يا در دل كوه ها به عنوان بهترين و موثرترين راه پنهان كاري كامل و همچنين ايجا

حل شايد در موارد زيادي غيرعملي يا مشكل بوده و يا از نظر اقتصادي به صرفه نباشد ولي با انجام اقداماتي به 

  :شرح زير و مشابه آن ها مي توان دست يابي دشمن به اين هدف را ناممكن و يا مشكل نمود

ستفاده مناسب از عوارض زمين و احداث تدسيسات در محلي كه توسط دشمن به سهولت قابل رويت و ا �

 .تشخيص نباشد

غيرعادي و غيرمهم جلوه دادن تدسيسات با جدول بندي، درخت كاري و گسترش ساختمان هاي  �

 ...اداري، مسكوني و مراكز خدماتي برابر الگوي مراكز آموزشي، درماني و 



قي تدسيسات صنعتي كه به علت نوع فعاليت نمي توان آن ها را به طور كلي دگرگون جداسازي منط �

نمود، به نحوي كه تأثير زيادي بر نوع فعاليت نگذارد و تأسيسات را بصورت واحدهاي صنعتي مجزا و كم اهميت 

 .جلوه دهد

هاي عمومي  حذف نقاط حياتي، حساس و مهم از روي نقشه هايي كه به داليل خاص بايد در رسانه �

 .بازتاب شود

نشان ندادن نماي خارجي تأسيسات حياتي و حساس در رسانه هاي عمومي به خصوص در ارتباط با  �

 .محيط اطراف و جاده ها

عدم درج آگهي در جرايد به گونه اي كه وقوع فعاليت مهمي در محدوده زماني و در موقعيت جغرافيايي  �

 .خاصي را مشخص نمايد

  :استتار

تأسيسات صنعتي كه . استتار، همرنگ و هم شكل كردن تأسيسات و تجهيزات با محيط اطراف است مفهوم كلي

در داخل بيابان، در محيط كشاورزي و يا در مجاورت مناطق مسكوني احداث مي شوند، به سهولت قابل رويت، 

  .تشخيص و شناسايي است مگر اين استتار شوند

  :روش هاي استتار عبارتند از

  .مخفي مي گردد "تور استتار"كه در آن يك شي ء كامالً توسط پوشش هاي فيزيكي نظير  :مخفي سازي

در همگون سازي از وسايلي در اطراف و باالي شيء استفاده مي شود به طوري كه، هدف جزيي  :همگون سازي

  .نمونه بارز همگون سازي استفاده از شاخ و برگ درختان است. از زمينه گردد

كه عبارت است از تغيير قيافه هدف و استفاده از تجهيزات كاذب و فريبنده در فاصله اي منطقي از  :بدل سازي

  .هدف به عنوان مثال تغيير شكل يك نفر بر نظامي به يك ساختمان مسكوني نمونه اي از بدل سازي است

  ).ا موقتي بودندايمي ي(موضوع، زمان، وضعيت . انتخاب روش استتار به عوامل متعددي بستگي دارد -



  تكنيك هاي استتار

  رنگ آميزي استتاري) الف

رنگ آميزي پروژه ها يكي از ساده ترين و در دسترس ترين روش ها ي استتاري است و به طور گسترده از آن 

. از اين روش مي توان به طور مستقل و يا در تركيب با ساير روش هاي استتاري استفاده كرد. استفاده مي شود

اهداف رنگ آميزي استتاري . زي استتاري به منظور تغيير تباين زمينه و پروژه به كار گرفته مي شودرنگ آمي

  :عبارت است از

 .كاهش احتمال آشكار سازي پروژه �

 تحريف شكل خارجي پروژه �

 يكي كردن تور از نظر رنگ با زمينه �

 .ايجاد لكه هايي كه سبب تسهيل مخفي سازي پروژه گردد �

  تورهاي استتار) ب

شمن و يا تغيير شكل خارجي آن تورها، ساختارهايي هستند كه براي مخفي سازي نيروها و پروژه ها در مقابل د

و ...) جنگل، ناهمواري هاي زمين و شاخه هاي درختان و ( طبيعيتورها به دو صورت . ها استفاده مي شوند

ي طبيعي و مواد موجود به دليل در استفاده از تورها. وجود دارند) ساختارهاي مهندسي استتاري( مصنوعي

دسترس بودن و همگوني بيشتر با محيط زمينه در صورت امكان در اولويت است و در اين صورت تورهاي 

استفاده ي همزمان از تورهاي . مصنوعي و تجهيزات استتاري به عنوان تجهيزات ذخيره اي استفاد ه مي شود

  .اده و سبب تكميل خصوصيات استتاري مي شودطبيعي و مصنوعي اثر بخشي آنها را افزايش د

  استتار حرارتي ) ج

استتار در مقابل شناسايي حرارتي با كاهش اختالف دماي حرارتي بين شي و زمينه يا محيط اطراف آن صورت 

بدين منظور بايد اقداماتي در جهت كاهش ميزان گرماي جذب شده از نور خورشيد و كاهش ميزان . مي گيرد



در اين صورت كنتراست حرارتي هدف نسبت به زمينه كاهش يافته و . تي خود شيء صورت گيردگرماي حرار

  .احتمال شناسايي آن به حداقل خواهد رسيد

  استتار راداري) د

حسگرهاي راداري برخالف حسگرهاي ماوراء بنفش، مرئي، مادون قرمز نزديك و مادون قرمز حرارتي به صورت 

ت كه رادار امواج راداري را به سمت هدف ارسال نموده و از ميزان امواج بدين صور. فعال عمل مي كنند

جهت استتار در مقابل سيستم هاي راداري از روش هاي . برگشتي، نوع و موقعيت هدف را تشخيص مي دهد

و در اين روش ها يا به نحوي بازتابش و ميزان پراكندگي امواج راداري را كاهش داده . مختلفي استفاده مي شود

  .يا با ايجاد پارازيت هاي مختلف مانع از تشخيص امواج بازتابي مي گردند

  استتار چند طيفي) ھ

در سيستم هاي شناسايي مدرن از چندين حسگر به طور هم زمان استفاده شده و اين سيستم ها قادرند در 

. شناسايي را انجام دهندمحدوده ماوراء بنفش، مرئي، مادون قرمز نزديك، مادون قرمز حرارتي و راداري عمل 

بدين ترتيب استفاده از روش هاي استتاري كه براي هر طيف الكترومغناطيس به طور مجزا مي شد كارايي 

جهت استتار در مقابل اين سيستم ها، يكي از . نداشته و استتار در اين صورت به طور كامل صورت نمي گيرد

 .طيفي مدرن استبهترين روش ها استفاده از پوشش هاي استتار چند 

يك اليه به عنوان پايه و نگهدارنده در . پوشش هاي استتار چند طيفي مدرن حداقل از پنج اليه تشكيل شده

در طرفين اين اليه ذراتي از آلياژ فلزات بازتاب كننده به ضخامت چند نانومتر با استفاده . وسط قرار گرفته است

رنگ و بافت . فلزي اليه رنگي و عبور دهنده پليمري قرار مي گيرد بعد از اليه. از فناوري نانو نشانده مي شود

هر كدام از اليه فلزي و اليه ها و ضخامت آنها طوري انتخاب مي . اليه رويي بايد مطابق رنگ و بافت محيط باشد

ز تور استتاري چند طيفي مدرن ا. شوند كه الزامات استتاري محدوده هاي طيفي گوناگون را برآورده سازند

  .طريق پراكنده سازي امواج راداري موجب كاهش برگشتي امواج راداري مي گردد



  دود) و

ابعاد ذرات دود از قطر يك ميكرومتر . به ذرات بسيار ريز مايع، جامد و مه گونه معلق در هوا دود گفته مي شود

 در هنگام حركت در اين ذرات سرعت سقوط بسيار كمي دارند و معموالً. ميكرومتر متغير است 10تا بيش از 

ذرات دود نور . دود با ذرات ريز معلق در هوا، پنهان سازي را انجام مي دهد. هوا، بار الكتريكي را جذب مي كنند

وقتي چگالي ذرات دود بين مشاهده كننده و هدف از مقدار آستانه ي معيني . را جذب كرده و يا بازمي تابانند

  .بود فراتر رود، هدف قابل مشاهده نخواهد

  فريب

فريب به مجموعه ي اقداماتي اطالق مي گردد كه به طور كلي موجب گمراهي دشمن گرديده و او را در 

در اين حالت دشمن ممكن است هدف واقعي را ساختگي . تشخيص هدف گيري با شك و ترديد مواجه نمايد

در . د را خاتمه يافته تلقي نمايدتلقي نموده و از طرفي با بمباران هدف هاي ساختگي و فريبنده، مأموريت خو

اهداف، براي مثال در مورد  واقع فريب دادن عبارت است از گمراهي دشمن از طريق مطالعه و تحليل شكل

ماهواره هاي شناسايي مي توان با نصب اهداف دروغين يا تغيير شكل، اندازه، رنگ و سايه و موقعيت اهداف به 

  .ش دهد آن ها را گمراه نمودگونه اي كه اشياء را طور ديگر نماي

  ماكت هاي فريبنده

ماكت هاي فريب اسلحه ي دفاع غيرعامل . ماكت ها را در جهت فريب و گمراهي دشمن به كار مي بندد

استفاده از ماكت موجب انحراف توجه دشمن از هدف هاي اصلي به سمت اهداف كاذب مي . محسوب مي گردند

كاذب و دروغين را به عنوان اهداف واقعي آشكار و كشف و شناسايي كند، دشمني كه به اشتباه اهداف . باشد

  .انرژي كمتري را صرف پيدا كردن هدف هاي واقعي استتار شده مي نمايد

  سنجش از دور



. با آن ها است) فيزيكي(سنجش از دور علم دست يابي به اطالعات از محيط پيرامون بدون تماس مستقيم 

. برداري ماهواره اي و راداري از انواع مختلف داده هاي سنجش از دور مي باشند عكس برداري هوايي، تصوير

داده هاي سنجش از دور عموماً از طريق حسگرهاي ثبت تابش الكترومغناطيسي بازتاب يافته و يا گسيل شده از 

يا ديگر سكوهاي  اين حسگرها مي تواند در هواپيماها، ماهواره ها و. اشياء در سطح يا زير زمين بدست مي آيد

  :هر سيستم سنجش از دور شامل اجزاء مختلفي است كه عبارتند از. سنجش از دور قرار گيرد

 منبع انرژي يا روشنايي •

 )اتمسفر(تابش و محيط انتقال  •

 اندر كنش انرژي با هدف مورد سنجش •

 ثبت انرژي توسط حسگر •

 .ارسال، دريافت و پردازش اطالعات •

 تفسير و آناليز •

 كاربرد مشخصارسال جهت  •

  :مزاياي سنجش از راه دور عبارتند از

 پوشش دهي مناطق و سيستم با هزينه ي نسبتاً پايين �

 قابليت ثبت تابش الكترومغناطيسي درباره ي طيفي مختلف �

 دقت بسيار باال �

 سرعت باالي كسب اطالعات و منظم بودن �

 قابليت تصوير برداري در شرايط زماني و آب و هوايي متفاوت �

 دريافت اطالعات از اهداف دور از دسترس قابليت �

  )سنسورها(حسگرها 



هر وسيله اي كه تغييرات محيطي مانند انرژي الكترومغناطيسي، حرارتي، نوري، خواص مغناطيسي، امواج 

راديويي و غيره را آشكار كرده و آن ها را به شكل سيگنال هاي الكترونيكي يا شكل مناسبي براي كسب 

حسگرهاي سنجش از دور كه در سيستم . طراف ارائه دهد، حسگر يا سنجنده ناميده مي شوداطالعات از محيط ا

حسگرها مي توانند به دو دسته . هاي شناسايي به كار مي روند از ديدگاه هاي مختلف تقسيم بندي مي شوند

ديجيتالي تفكيك  حسگرهاي تصوير برداري نيز به دو نوعفيلمي و. تصوير بردار و غير تصوير بردار تقسيم شوند

  .مي گردند

  استحكامات و سازه هاي امن  - 3

  مباني و تعاريف

كشوري كه در نبرد، امكانات حياتي خود، از جمله زير ساخت هاي نظامي اقتصادي و صنعتي را حفظ نمايد و و 

قادر به حفظ تسلط و فرمان دهي بر نيروهاي تدافعي خويش باشد، اين امكان را خواهد داشت كه با انسجام 

با توجه به اين موضوع . ي ايستادگي نمايدكامل و با استفاده از حداكثر توان دفاعي خود در مقابل تهديدات خارج

به تبع آن عالوه بر گسترش . دانش احداث سازه هاي امن در سال هاي اخير پيشرفت چشم گيري خواهد داشت

صنعتي بخش هاي فراواني از فعاليت هاي نظامي  –وسيع استفاده از اين نوع سازه ها در فعاليت هاي عمراني 

  .هاي امن شده است دفاعي معطوف استفاده از سازه

نظامي  - بر اين اساس، آشنا شدن با سياست ها، اصول اوليه و مباني طراحي و جانمايي سازه هاي امن دفاعي

  .براي موفقيت در نبردهاي آتي يك ضرورت اساسي است

  تعاريف و اصطالحات

  تهديد �

   كه باعث به خطر ) اعم از داخلي يا خارجي(هرنوع جهت گيري و اقدام دشمنان   

  .افتادن منافع ملي كشور باشد  



 اماكن و تأسيسات حياتي �

مراكزي هستند كه داراي گستره ي فعاليت ملي مي باشند و وجود و استمرار فعاليت آنها براي مناطقي از كشور 

  .حياتي است و آسيب يا تصرف آنها به وسيله ي دشمن، سبب اختالل كلي در اداره امور كشور مي گردد

 تأسيسات حساساماكن و  �

مراكزي هستند كه داراي گستره ي فعاليت منطقه اي مي باشند و وجود و استمرار فعاليت آنها براي كشور 

  .آسيب يا تصرف اين اماكن به وسيله ي دشمن سبب بروز اختالل در بخشي از كشور مي گردد. ضروري است

 اماكن و تأسيسات مهم �

وجود و استمرار فعاليت آنها بخشي از كشور داراي . ي مي باشندمراكزي هستند كه داراي گستره فعاليت محل

  .اهميت است و آسيب با تصرف آن ها به وسيله ي دشمن سبب بروز اختالل در بخشي از كشور مي گردد

  اماكن و تدسيسات قابل حفاظت �

حفاظت از آنها را ندارند؛ اما  "مهم"و  "حساس"، "حياتي"مراكزي هستند كه اهميت طبقات اماكن و تأسيسات 

  .الزم مي باشد

 نظامي –سازه هاي دفاعي  �

نظامي ناميده مي  –هر نوع سازه اي كه در معرض تهاجم احتمالي دشمن قرار داشته باشد يك سازه ي دفاعي 

  .شود

 ارزش عملياتي �

نظامي در پيش برد يك رويارويي احتمالي نظامي و يا  –اين ارزش بيانگر ميزان نقش مجموعه ي دفاعي 

  .شخص كننده ي خسارت حاصل از نابودي يا از كار افتادن آن براي طرف مورد حمله مي باشدم

 انواع استحكامات دفاعي



با توجه به اينكه در نبرد آينده، احتمال حمله ي دشمن به بيشتر تأسيسات مهم، مراكز صنعتي و تجمعي ايران 

بر اين اساس، . نظامي تلقي مي شوند –دفاعي  اسالمي وجود دارد، تمامي سازه ها و ساختمان هاي مهم كشور

  .الزم است در حد امكان مالحظات پدافند غيرعامل درباره ي همه آنها رعايت گردد

كه در زير به برخي از سازه . حفاظت از ساختمانها، به نوع كاربري و اهميت آنها به لحاظ استراتزيك مي باشد

  .بگيرند، اشاره مي گرددهاي مهم كه بايد مورد حفاظت بيشتري قرار 

  قرارگاه فرمان دهي و كنترل

در نبرد آينده قدرت هاي شيطاني، ابتدا با استفاده از توان موشكي و هوايي تأسيسات مهم و حياتي ما را هدف 

بدون شك در . قرار داده و سپس تالش خواهند نمود با هلي برد نيروهاي زبده به اهداف مورد نظر دست يابند

بر اين اساس قرارگاههاي فرماندهي و . فظ توان فرماندهي دفاع از اهميت بسيار زيادي برخوردار استاين نبرد ح

كنترل بايد به تعداد زيادي در مناطق مختلف كشور وجود داشته باشند و به دليل عهده دار بودن وظيفه ي 

بر استحكام بايستي كليه ي اصول عالوه . فرمان دهي بايد در برابر اصابت مستقيم سالح هاي دشمن مقاوم باشند

  .پدافند غيرعامل درباره ي اين نوع سازه ها مورد توجه قرار گيرند

  پناهگاه ها

مسأله ي استفاده و يا ايجاد پناهگاه ها در كنار تأسيسات و سازمانهاي نظامي، اداري و صنعتي و داخل شهرها و 

بسيار ارزشمندي در كاهش ميزان تلفات انساني مجتمع هاي بزرگ مسكوني و پناهگاههاي خانوادگي نقش 

پناهگاهها بايد بتوانند در مقابل اثرات ناشي از جنگ افزارهاي .حاصل از آثار سالح هاي دشمن خواهد داشت

متعدد، از قبيل انفجار، تركش، شوك و هواي الوده ناشي از دود، غبار و هر گونه آلودگي ناشي از احتراق و 

از اين رو رعايت ويژگي هايي از قبيل استحكام سازه در برابر انفجار، ممانعت . مقاوم باشند اشتعال مواد منفجره،

ضرورت وجود سيستم هاي . از هواي آلوده و دارا بودن تجهيزات فيلتراسيون در اين گونه ابنيه توصيه مي گردد

  .تأمين هوا و خروج هوا در طراحي نيز بديهي به نظر مي رسد



هگاه ها پارامتر چند منظوره بودن كاربري رعايت گردد، مي توان در شرايط عادي نيزاز آنها اگر در طراحي پنا

  .در اين صورت بايستي پناهگاه بتواند به سرعت تغيير كاربري به حالت پناهگاه را دارا باشد. بهره برداري نمود

  انبارهاي تداركاتي

بايستي مورد توجه ويژه مسئوالن . اي نظامي مي باشندانبارهاي تداركاتي چون تدمين كننده نياز مردم و نيروه

. در جانمايي و ساخت اين انبارها بايستي الزامات پدافند غيرعامل عوض شود. كشوري و لشكري قرار بگيرند

. عالوه بر اين پايگاههاي بسيج بايد بتوانند در مواقع بحران پاسخ گوي حمالت تروريستي به اين انبارها باشند

مخازن سوخت بايستي تمهيدات بيشتري انديشيده شود تا در مواقع بحران امكان آسيب پذيري آنها درباره ي 

  .استفاده از مخازن زيرزميني و مدفون مي تواند تا حدود زيادي در اين زمينه راه گشا باشد. كاهش يابد

  پل ها و تأسيسات ترابري

شعابي در برابر بمباران هاي هوائي معموالً قابل اجرا حفاظت كامل جاده ها، پل ها، خطوط راه آهن و راه هاي ان

وجود انبار . حفاظت و پوشش مورد نياز براي تجهيزات سرويسي و تعميري بايد از نوع ضد تركش باشد. نيست

مواد و مصالح مورد نياز در نزديكي پل هايي كه نقش ترابري مهمي دارند، در مواقع ضروري و ايجاد خرابي مي 

استفاده از قطعات پيش ساخته استاندارد براي پل و اسكله در تعمير آنها كمك . استفاده قرار بگيردتواند مورد 

طرح براي تفويض پل ها و مشخص كردن راه هاي انشعابي كه قبالً، تهيه شده اخالل در حمل و . بزرگي است

  .نقل را در مواقع خسارات ناشي از بمباران كاهش خواهد داد

  ني و تجاري متراكمساختمان هاي مسكو

در مناطق پر تراكم شهري كه ساختمان ها و برج هاي مسكوني و تجاري زيادي ساخته شده اند، افزايش ايمني 

خسارت جاني و مالي كه در انفجار ساختمان هاي با . سازه ها در برابر حمالت نظامي يا تروريستي ضرورت دارد

  .جبران ناپذير نخواهد بود تراكم زياد حاصل مي شود، زياد بوده و معموالض

  مراكز صنعتي



بر اين اساس الزم است الزامات پدافند . مراكز صنعتي مهم بايد بتوانند در مواقع نياز به فعاليت خود ادامه دهند

غيرعامل در خصوص اين مجموعه ها به دقت رعايت شود و ساختمانهاي اصلي و مهم آنها در برابر آثار ناشي از 

وجود پناهگاههاي مدرن در مراكز صنعتي مهمي كه احتمال حمله دشمن . كافي داشته باشندسالح ها مقاومت 

بدون شك اسناد، نقشه ها، گزارشات و اطالعات مهم توليدات صنعتي خاص . به آن جا زياد است الزم مي باشد

. د، نگهداري شودبايستي در يك مركز اسناد حياتي بسيار امن كه در برابر شديدترين تهديد دشمن مقاوم باش

بايد دانست، عدم توجه و اقدام سريع در اين خصوص مي تواند سبب شود حاصل سال ها تجربه و تحقيق 

  .متخصصان متعهد به راحتي از بين برود

  استحكامات موقت

در بحث پدافند غيرعامل، استحكامات موقت به سازه هاي موقتي اطالق مي گردد كه با توجه به شرايط، امكانات 

ميزان اهميت و آسيب پذيري نقاط حياتي و حساس در محل هاي مناسب و اطراف تأسيسات ايجاد مي گردند  و

تا مانع اصابت مستقيم موشك، بمب يا تركش اين مهمات به تأسيسات و يا تجهيزات گرديده و اثرات تركش و 

الزم است جا ) استثناي خاك ريز به(موج انفجار را به طور نسبي خنثي نمايند در ايجاد اين استحكامات موقت 

به جا شدن كيسه هاي شن، دال هاي بتني، بشكه هاي پر شده با شن و ماسه، احتمال تخريب و ريزش ديوارها 

در اثر موج انفجار و يا اصابت مستقيم بمب و موشك پيش بيني گردد و چاره اي براي جلوگيري از وارد شدن در 

  .اثر اين اتفاقات انديشيده شود

  .تحكامات موقت را به شرح زير مي توان طبقه بندي نموداس

  خاك ريز) الف

  كيسه شن) ب

  دال بتني، بشكه شن و يا استوانه بتني) پ

  ديواركشي) ت



  بيوتروريسم

بيوتروريسم، عبارتست از سوء استفاده از عوامل ميكربي يا فراورده هاي آنها يا به عبارت جامع تر ، 

 .به منظور ارعاب يا هالكت انسانها و نابودي دامها يا گياهان استفاده از عوامل بيولوژيك،

هرچند افكار و بعضا اعمال بيوتروريستي، درسطح محدودي از ديرباز سابقه داشته است ولي اخيرا   

در سطح وسيعي در محافل پزشكي و بهداشت، مطرح گرديده ، بيش از بيست جنگ افزار بيولوژيك 

كارائي آنها، طبقه بندي نموده اند و جديت موضوع در حديست كه  را شناسائي و براساس ميزان

برخي از كشورها به توليد اين سالح ها پرداخته و بعضي ديگر، پرسنل ارتش خود را عليه برخي از 

عوامل ميكربي بيوتروريسم، واكسينه كرده وجهت ارتقاء آگاهيهاي عمومي و مخصوصا افراد در 

هاي شيميايي در محيط جنگ رايج است و  استفاده از سالح. اشته اندمعرض خطر، قدمهاي موثري برد

 .هاي تاسيساتي كاربرد دارد كمتر در محيط

ها نيز  المللي تهيه، توليد، توسعه و استفاده از اين نوع عوامل حتي در جنگ براساس معاهدات بين  

م عضويت و امضاء ممنوع و عملي ضدبشري است ولي متأسفانه برخي كشورهاي پيشرفته عليرغ

معاهدات نابودسازي، عدم توليد بكارگيري اين نوع تسليحات ضدانساني ضمن حفظ انبارهاي اين 

دهند و متأسفانه اين  اي را جهت تهيه و توليد انواع جديد آنها انجام مي تسليحات تحقيقات گسترده

ه گسترده دشمن با تهديد براي جهان بطور جدي وجود دارد و دوران دفاع مقدس شاهد استفاد

ايم كه شاهد آثار زيانبار آن بر  حمايت كشورهاي پيشرفته از سالح شيميايي و بعضاً بيولوژيك بوده

 .دفاع شهرهاي مختلف كشورمان هستيم ها هزارنفر از جمعيت رزمنده هاو مردم بي ده



ور يعني نيروي هاي اساسي كش و يكي از تهديدات بسيار مهمي كه امنيت مّلي، و سالمت زيرساخت  

دهد  هاي ملي را مورد تهديد قرار مي انساني، منابع آب، غذا، محصوالت كشاورزي، دامي و نهاده

 .اي، شيميايي و بيولوژيك است هاي كشتار جمعي هسته سالح

ها و سموم و ساير عوامل  هاي بيولوژيك و بيوتروريسم بعنوان استفاده از ميكروب متأسفانه سالح  

تواند در زمان صلح و بطور مخفيانه نيز  ها و محصوالت كشاورزي مي ها، دام عليه انسانزيستي بر 

تواند  ها و محصوالت كشاورزي مي ها، دام هاي خاص در بين انسان صورت گيرد بنابراين شيوع بيماري

هاي اقتصادي و بر عليه امنيت و  بطور عمدي و از طرف دشمنان جهت صدمه زدن به زيرساخت

 . مردم صورت گيرد و اين نيازمند هشياري جدي مسئولين بهداشتي كشور است آسايش

ها و ابزارهاي  توان با دستگاه علت اين امر اين است كه بكارگيري مواد شيميايي و راديولوژيك را مي  

حساس حتي در مقادير بسيار كم هم تشخيص داد،ولي تشخيص حضور عوامل بيولوژيك و تفكيك 

هاي عفوني و سم، بسيار دشوار است و اكثراً مورد  گيري غيرعمدي بودن،شيوع و همهبين عمدي و يا 

گردد كه آيا عامل اين بيماري با اهداف و نيت قبلي وارد كشور،  يابي نمي گيرد و ريشه غفلت قرار مي

 . ها شده و يا بطور تصادفي و يا در نهايت بطور طبيعي شيوع يافته است مزارع و يا دام

  

   

هاي جدي بهداشتي، اجتماعي، اقتصادي و امنيتي عظيم شيوع اين  ه دليل خطرات و آسيبب

المللي و حّتي بسته شدن مرزها و بلوكه  اي و بين تواند سبب ايجاد ناامني مّلي، منطقه ها كه مي بيماري

اي شيوع طاعون هند و يا شيوع بيماري سارس در منطقه آسي:هاي كشور گردد، همانند شدن فعاليت

شرقي و يا شيوع آنفلوانزاي مرغي و جنون گاوي و انواع آفات نباتي حساس و استراتژيك كه سبب 

شود،توجه به رعايت اصول پدافند  هاي هزاران ميلياردي در زمان صلح به كشورها مي خسارت



تقويت : هاي بهداشتي درماني، جهت پيشگيري از اين صدمات شامل غيرعامل در زيرساخت

هاي انساني، دامي و محصوالت  مداوم و سريع اّطالع، شبكه گردآوري اّطالعات بيماري هاي سيستم

گيري و گزارش آن به مركز، تهيه  كشاورزي، آموزش نيروها در تشخيص سريع،مشكوك بودن همه

هاي اطالعاتي مستمر و فعال، نصب سيستم هشدار سريع در شناسايي حضور اين عوامل،  بانك

هاي سيار انفرادي، خودروهاي  هاي مداوم بهداشتي شامل آزمايشگاه اقبتهاي قوي مر سيستم

هاي متنوع پدافند غيرعامل  هاي مرجع تشخيص عوامل و اعمال روش آزمايشگاهي ساده و آزمايشگاه

هاي  هاي اين عوامل خطرناك، ايجاد پناهگاه در آمادگي، پيشگيري، امداد و بازتواني و مديريت بحران

هايي كه در مقاالت بعد بحث خواهد شد كشور  بر عليه اين عوامل و ساير روش.... وعمومي، تخصصي 

اغلب كشورهاي براي . را از آسيب احتمالي بكارگيري آشكار و يا مخفيانه آنها حفظ نمايند 

هاي كشتار جمعي برنامه گسترده پدافند  هاي مّلي بر عليه تهديدات سالح سازي زيرساخت ايمن

 . غيرعامل دارند

ها بر عليه كشور  شرايط خاص ايران در منطقه و تهديدات بكارگيري آشكار و مخفيانه از اين سالح  

ريزي مناسب براي دفاع از منابع، تأسيسات و تجهيزات مّلي را در زمان صلح براي  ضرورت برنامه

 . برداري در زمان بحران را ضروري ساخته است بهره

تر از تهديدات گذشته و فعلي است  ه تهديدات آينده بسيار متفاوتدر عين حال بايد توجه داشت ك  

بنابراين بايد با آمادگي كامل در بعد نظامي و غيرنظامي و تقويت پدافند غيرعامل در سطح مّلي و 

هاي دفاعي كشور از نيروي انساني تا منابع و تأسيسات، كشور را در مقابل اين خطرات  همچنين نهاده

  . كرد تقويت

هاي مختلف تهديد نظير تهديد اقتصادي، اجتماعي،بهداشتي  لين گام در اين مسير شناسايي عرصهاو



توان با شناسايي آنها در  هاي نظامي و دفاعي است كه مي و تهديد بر عليه نيروها و تأسيسات و نهاده

  .پذيري را به حداقل رساند برابر آن دفاع مؤثر داشت و يا ميزان آسيب

  

 به NBC برابر در غيرعامل پدافند خصوص در الزم راهبردي پزشكي اقدامات بعضي

 :باشدمي ذيل شرح

 و صدمات تقليل منظوربه مناسب پزشكي تجهيزات و هاواكسن داروها، توسعه  1- 

  NBC .عوامل معرض در نيروها گرفتن قرار از ناشي تاثيرات كاهش

 و مجروحان انتقال مخصوص آمبوالنس ،سيار و صحرايي بيمارستان تدارك و تهيه  2- 

 .فيلتراسيون سامانه به مجهز NBC محافظ چادر

 رزمي توان حفظ منظور به دفاعي هايواكسن و داروها ذخيره راهبردي منابع حفظ  3- 

 وريبهره افزايش منظوربه شهروندان از پشتيباني و نظامي نيروهاي عمليات مداومت و

 به محدود NBC حمالت صدمات زيرا( جانبههمه تهديدات با مقابله در ملي سطح در

 .)زندمي صدمه نيز را حمله مورد منطقه مردم و شودنمي نظامي نيروهاي

 هايدانشگاه توسط زيستي علوم و NBC حوزه در پزشكي دفاع تحقيقات انجام  4- 

 .پزشكي علوم

 براي پزشكي اقدامات و اپادزهره ها،بيوتيكآنتي ها،سرمآنتي ها،واكسن توسعه  5- 

 .بهبودي

 غيرمتعارف تهديدات برابر در هاآسيب پزشكي مديريت تخصصي و عمومي آموزش  6- 

 .جامعه سالمت افزايش براي

 هايآزمايشگاه از استفاده با بيولوژيك عامل يك وجود احتمال سريع رد يا تاييد  7- 

 .پيشرفته

 وتشعشعات شيميايي،ميكروبي اعوارضب جديددرارتباط تخصصي هايايجادرشته  8- 

 .پزشكي هايدردانشكده ايهسته



 صورت در مصدومان به مناسب بيمارستاني و بيمارستانيپيش درماني خدمات ارائه  9- 

 .احتمالي حمله

 عوامل ويژه هوا از بردارينمونه و شناسايي متحرك تجهيزات بكارگيري و تهيه  10- 

 .بيولوژيك و شيميايي

 پدافند و تهديدات حوزه در تحوالت آخرين كردن رصد منظوربه تحقيقات نجاما  11- 

 .علم توليد و تكنولوژيكي ماهيت دليل به NBC غيرعامل

 .درمان و بهداشت حوزه غيرعامل پدافند GIS اطالعات بانك اجراي و طراحي  12- 

 

 
  :پدافند غير عامل در برابر باليا*

 زلزلهپدافند غير عامل در برابر )1

 آمادگي فردي

ممكن است در . بايد به كارهايي كه به هنگام زلزله انجام خواهيد داد كامال فكر كنيد  

منزل و يا در سالن اجتماعات، در حال تماشاي تئاتر، در استاديوم، با دوستانتان، در حال 

عث برنامه ريزي و آمادگي با. رانندگي و يا مشغول انجام ساير كارهاي روزمره باشيد

بايد مردم . ميشود كه شما بهنگام زلزله،فردي خونسرد و آرام ولي موثر باشيد

 .نزديكترين مراكز امداد و نجات مانند كلنيكها، آتشنشاني و پليس را بشناسند

 :ط هاي اداري بايديدر مح  

يك كيف شامل ضروريترين وسايل را آماده كرده و در يك مكان امن و قابل دسترس   

مهمترين نيازها بعد از زلزله عبارتند . تا بعد از زلزله مورد استفاده قرار دهيدقرار دهيد 

تغذيه، بهداشت، عمليات نجات و كمك به ديگران كه براي اين عمليات نياز به ادواتي : از

پس بهتر است آنها را . داريم كه جمع آوري آنها بعد از زلزله ممكن است غير ممكن باشد

 .ماده كنيم و در يك كيسه و در يك مكان امن قرار دهيدقبل از وقوع زلزله آ

با اين تجهيزات شما ميتوانيد خود و ديگران را بعد از زلزله تا رسيدن نيروهاي امداد و   

نجات تا هفتاد و دو ساعت و يا بيشتر در خانه، محل كار و يا اتومبيل خود حفظ 



در منزل، محل كار و در اتومبيل شما بايد مايحتاج خود را بر اساس تشخيص خود .كنيد

 .شخصيتان آماده نماييد

 وسايل ضروري  

جعبه كمكهاي اوليه شامل باند و گاز، ابزار استريل، پماد سوختگي، آنتي بيوتيك،  .1  

آسپرين، يك قيچي كوچك، قطره چشمي، و داروهاي مورد نياز كه هر كدام از اعضاي 

 .كنندخانواده بطور معمول در آن استفاده مي 

  

   

يك دفتر يادداشت، شامل شماره تلفن هاي ضروري مراكز امداد و نجات چراغ قوه و  .2

 باتريهاي تازه

 .راديوي ترازيستوري با باتري هاي شارژ شده .3  

 .يك كپسول كوچك آتش خاموش كن .4  

 .دستكش ضخيم و كفش سبك .5  

خمير دندان، پودر شوينده،  وسايل بهداشت فردي مانند حوله، صابون، مسواك، .6  

 .دستمال

 .انبردست و پيچ گوشتي، بيل و يك كلنگ كوچك .7  

ظرفها بايد . ليتر آب براي هركدام از افراد در يك ظرف نشكن ذخيره كنيد 4حداقل .8  

 .بصورت مرتب از نظر تازگي و سالمت كنترل شده و تعويض شوند

تعداد اعضاي خانواده مانند غذاهاي  مواد غذايي، شامل براي سه روز بر اساس .9  

 .كنسروي، كمپوت، بيسكويت، آب نبات و غيره

  

 (خانه بهداشت(توصيه هاي ايمني قبل از وقوع زلزله در ساختمانهاي اداري  

در صورتي كه ساختمان اداري شما بدون مقاومت الزم در مقابل زلزله هاي شديد  (1  

 .ره براي مقاوم سازي اين ساختمانها اقدام نماييدميباشد با همكاري مشاوران و افراد خب

قطعات دكوراسيون در سقف اتاقها را مورد بررسي قرار دهيد و در صورت نياز آنها  (2  

 .را تعمير كنيد



در سقف اتاقها بايد در محل خود كامال محكم بسته ) فلورسنت(المپهاي مهتابي  (3  

 .شده و توسط دو سيم در دو انتها مهار شوند

 .چراغها بايد بصورت كامال مطمئن به سقف متصل شوند (4  

براي جلوگيري از افتادن كانالهاي تهويه هوا، اين قطعات بايد در محل خود به طرز  (5  

 .صحيحي مهار شوند

بلندگوها كه در قسمتهاي مختلف راهروها نصب شده اند، بايد محكم بسته شوند تا  (6  

. ( چرا كه وجود آنها در ساختمان ضروري است. زلزله كاهش يابدتكانهاي آنها به هنگام 

 .(براي ارسال پيامهاي ضروري

محل قرار دادن سيستم هاي مخابراتي و ارتباطي بايد بدقت بررسي شود و از ايمني  (7  

 .آنها اطمينان حاصل گردد

حمل در  برقراري سيستم ارتباطي داخل ساختمان از طريق تلفنهاي بيسيم و قابل (8  

هر قسمت عمل جمع آوري اطالعات از افراد و وضعيت محل را به راحتي امكان پذير 

 .ميسازد

كپسولهاي آتشنشاني به همراه راهنماي استفاده از آنها در فواصل معيني قرار دهيد  (9  

 .و كارمندان را از محل و نحوه استفاده ازآنها آگاه سازيد

ختمان از قبيل آزمايشگاهها و كارگاهها را شناسايي مكانهاي آسيب پذير داخل سا (10  

 .كرده و آنها را ايمن نموده و اشياء را در محل خود ثابت نماييد

 .در تمام طبقات و اتاقها ليست اسامي كارمندان را تهيه نماييد (11  

هيه نقشه اي از تمام مكانهاي مهم، اتاقها، راهروها، راه پله ها و موقعيت انبارها ت (12  

 .نماييد

ليستي از تمام دارايي ها و وسايل قسمتهاي مختلف براي برآورد خرابي هاي  (13  

 .احتمالي پس از زلزله تهيه نماييد

ليستي از شماره تلفنهاي ضروري شامل آتش نشاني، بيمارستانها و درمانگاهها  (14  

 .تهيه نماييد



ات اداري حجميم مانند با همكاري كارمندان در بخشهاي مختلف تجهيز (15  

كامپيوترها و دستگاههاي كپي را با بستهاي فلزي و يا كمربندهايي ببنديد، چرا كه 

احتمال جابجايي آنها بهنگام زلزله وجود دارد و ممكن است باعث انسداد دربها و راههاي 

 .خروجي شوند

اسبي به ديوار با همكاري كارمندان قفسه ها، فايلها و كتابخانه ها را بصورت من (16  

 .متصل نماييد

اشياء سنگين را در قفسه هاي بايگاني قرار ندهيد چرا كه احتمال سقوط آنه وجود  (17  

 .دارد

از كارمندان بخواهيد كه ميزهاي كار خود را در كنار پنجره ها و يا زير المپها و  (18  

 .اشياء آويزان قرار ندهند

 .ست فلزي ببنديدپارتيشن ها را در مكان خود با ب (19  

 .مطمئن شويد كه كارمندان درب فايلها را وقتي كه استفاده نميكنند، قفل كنند (20  

با هم همكاري نماييد، اشيايي مانند آبگرم كن كه احتمال اشتعال آنها وجود دارد  (21  

 .را كنترل نماييد

ل در آنها مستعد بايگاني و انبار نقاطي هستند كه بدليل وجود اشياء قابل اشتعا (22  

 .آتشسوزي بعد از زلزله شديد هستند

سعي نماييد مواد قابل اشتعال مانند روغن و گاز را از وسايلي مانند كاغذ، كيسه  (23  

پالستيكي و كارتن ها دور نگه داريد و اقدامات احتياطي در مقابل آتشسوزي را در اين 

 .نب آنها نصب نماييدمكانها انجام دهيد و نيز تجهيزان اتفاء حريق در ج

  

   

از آنجا كه آزمايشگاه محل نگهداري مواد خطرناك و قابل اشتعال است، الزم است كه 

همچنين . توصيه هاي ايمني را مانند بايگانيها و انبارها در آزمايشگاه هم در نظر بگيريد

قرار حتما مواد آزمايشگاهي خطرناك و قابل اشتعال را در ظروف پالستيكي و نشكن 

 .دهيد

  



   

 همه كارمندان بايد

 .همه كارمندان بايد طراحي راههاي فرار در اداره خود را مطالعه كنند (1  

وقتي كه وارد اتاقي ميشوند بايد تمام راههاي فرار، محل كپسول آتش خاموش كن  (2  

 .و همچنين جعبه كمكهاي اوليه را كامال بدانند

گري منتقل ميشوند بايد پله ها و پله هاي اضطراري وقتي از يك بخش به بخش دي (3  

 .را بشناسند

كارمندان بايد وسايل شخصي و ضروري خود را به همراه يك جفت كفش در يك  (4  

 .جعبه جداگانه، درداخل كمد خود قرار دهند تا به آساني به آن دسترسي داشته باشند

ره در كيف پول خود داشته تمام شماره تلفنهاي ضروري را روي يك كارت هموا (5  

 .باشند

براي لحظه خطر وجود ) سانتيمتر مربع 180(زير ميز هميشه بايد يك مكان مشخص  (6  

 .داشته باشد

  

 :نكات زير بسيار مهم هستند  

 .آموزشهاي ضروري كمكهاي اوليه با همكاري هالل احمر (1  

ن، مخصوصا مكانهاي تشويق كارمندان به شناخت دقيق كليه مكانهاي ساختما (2  

 .ناامن و راههاي اضطراري

 .آموزش استفاده از آتش خاموش كن به كارمندان و نحوه خاموش كردن آتش با آنها (3  

آگاه كردن كارمندان از محل تجهيزات آب، گاز، و الكتريسيته براي قطع جريان آنها  (4  

 .در مواقع ضروري

  

  :پدافند غير عامل در برابر سيل) 2

پديده ها و يا بالياي طبيعي همانند سيل هميشه تاريخ وجود داشته و در هر دوره اي با وقوع آن 
مشكالتي براي بشريت به وجود آورده اند و تقريبا اينگونه مي توان گفت كه بشر هيچگاه قادر به 



خسارات اگرچه با گذر زمان و پيشرفت علم از ميزان . جلوگيري از وقوع اين پديده ها نبوده است
  . مادي و جاني آن تا حدود زيادي كاسته شده است

ها و تخريب سدها  باران شديد، ذوب برفها، تغيير بستر رودخانه:  آشنايي با راه هاي مقابله با سيل 
چنانچه در مناطقي . بندها، از جمله عواملي هستند كه ممكن است باعث بروز سيل گردند و آب

. كنيد كه در معرض خطر سيل هستند، رعايت موارد زير را كمك كننده خواهيد يافت زندگي مي
در مناطق شمالي كشورمان، در چند سال اخير، به دليل تخريب گسترده جنگلها، خطر بروز ساالنه 

بيني هاي سازمان  ساكنان اين مناطق، الزم است به پيش. سيل افزايش چشمگيري يافته است
  . هواشناسي كشور توجه الزم را مبذول دارند

و به مقدار كافي شن و ماسه در اداره داشته  به تعداد كافي آجر و گوني) 1: پيش از وقوع سيل   
هاي پالستيكي و در مكاني امن نگهداري  اسناد، كاغذها ومدارك مهم خود را در كيسه) 2.  باشيد
هاي آنها را با  ها در معرض خطر سيل هستند، لبه هاي اداره يا پنجره چنانچه ورودي) 3. كنيد
ايانه ها،فرشها و اشيايي گرانقيمت را به طبقات باالتر ر: نكته مهم. هاي شن و ماسه بپوشانيد  كيسه

  . و يا سطوح مرتفع منتقل نماييد
چنانچه در ساختمان قابل : در صورت امكان، در منزل يا اداره بمانيد:  پس از شروع سيل  

ذا، توانيد، به طبقات فوقاني برويد، به اندازه كافي غ كنيد، در آن بمانيد، اگر مي اعتمادي زندگي مي
چنانچه وقوع . اشياء گرانبها و اسناد مهم را با خود برداريد. آب، لوازم ضروري همراه داشته باشيد

اي كه فرصت  بيني نكرده بوديد يا سرعت باال آمدن آب بسيا ر زياد است، به گونه سيل را پيش
. ها منتقل كنيد چهآوري و حمل اشياء گرانبها را نداريد، آنها را به سطوح باالتر منزل مثل طاق جمع

تواند زيرسازي ساختمانها را تضعيف كند و ساختمانهاي تضعيف  به ياد داشته باشيد كه سيل، مي
به . همواره از سالمت كامل ساختمان منزل و اداره خود اطمينان حاصل كنيد. شده را ويران نمايد

اال آمدن سطح آب و سطح آب در محيط اطراف خود توجه داشته باشيد تا بتوانيد تخميني از ب
تا زماني كه از سالمت منابع آب يا آب لوله كشي اطمينان . ميزان پيشرفت سيل داشته باشيد

خواهيد منزل يا اداره  در صورتي كه مي. ايد استفاده نماييد ايد، از آبي كه ذخيره كرده حاصل نكرده
. راه خود داشته باشيدبه ميزان كافي آب، مواد خاكي و وسايل ضروري به هم: را ترك نماييد

گاه ممكن است تا چند روز، مجبور باشيد در محيط باز باقي . پوشاك كافي به همراه داشته باشيد
  . بمانيد



كنيد سطح آب، بيش از حد باال بيايد و  بيني مي در صورتي كه پيش:  شيوه كمك خواستن  
از سطوح بلند مثل .باشيد زندگي شما را به مخاطره بياندازد، به فكر روشي جهت كمك خواستن

ها استفاده كنيد و با تكان دادن پارچه و اشياء براق  طبقات فوقاني، لبه پشت بام و حتي لبه پنجره
چنانچه طوفان شديد وجود دارد يا احتمال .و رنگهاي مشخص و حتي فرياد زدن كمك بخواهيد

همچنين اگر سقف . كنيدبام خودداري  دهيد، از رفتن به قسمتهاي مياني پشت تخريب سقف مي
چنانچه بيرون هستيد،  .  المقدور از رفتن پشت بام اجتناب كنيد  پشت بام شما شيبدار است، حتي

متر آب با جريان شديد كافي  سانتي 15تنها ارتفاع . در هنگام عبور از ميان آب، بسيار مراقب باشيد
چوب جهت تخمين مسير پيرامون در صورت امكان، از يك تكه . است تا تعادل شما را بهم بزند

تماس خود . بندها پرهيز كنيد از تردد در نزديك سدها و آب. خود و سطح زير آب استفاده نماييد
  .را با آب باقيمانده از سيل به حداقل برسانيد چرا كه احتمال آلودگي شديد آن، قابل توجه است 

  :پدافند غير عامل در برابر طوفان)3 

هاي تورنادو   آشفتگي جوي با اختالل در فشار موجود با گستردگي طوفان  طوفانعبارت است از
گاه بر اثر حركت . را گويند) هزار كيلومتر 3تا  2عرض (تا گردبادهاي حجيم ) كيلومتر 1عرض (

شود به قدري شدت آن زياد است   شديد باد كه در جريان دو جبهه هواي سرد و گرم توليد مي 
آيد و در مسير خود باعث قطع درختان، خرابي   ايي سريع به حركت در مي كه به صورت امواج هو

سرعت حركت . كوبد   شود و مناطق وسيعي را در هم مي   ها مي   ها و شكستن شيشه   ساختمان 
ها، كه در نقاط مختلف دنيا به صورت   طوفان. رسد طوفان گاه به صدها كيلومتر در ساعت مي

 100شوند، ممكن است گردبادي با سرعت چرخش   و يا تند باد ديده مي گردباد، بادهاي دريايي 
ها   طوفان . كيلومتر در ساعت ايجاد كنند 70تا  50كيلومتر در ساعت و سرعت جابجايي  400تا 

هاي مناطق حاره   گردبادهاي دريايي كه از اقيانوس .  اند  هاي شديد و سيل همراه   اغلب با باران 
اين گردبادها در اوايل تابستان و اواخر پاييز بيشتر . د قدرت تخريبي زيادي دارندگيرن  منشأ مي 
درجه عرض شمالي يا جنوبي در دو طرف خط استوا رخ  15تا  7شوند و معموالً بين   ديده مي 

اعالم . شود  گردباد دريايي بزرگ ثبت مي  40در اين مناطق به طور متوسط ساالنه . دهند  مي 
از وقوع طوفان، ميزان مرگ و مير و ناتواني را محدود نموده و مجروحين داراي آگاهي قبل 

  . اهميت خواهند بود  جراحات سطحي و بي 
عبارت است از صعود پرقدرت شن و ذرات گرد و غبار در اثر : طوفان شن ) الف:  انواع طوفان  

: هاي رعد آسا   وفان ط) ب. بادهاي سخت و طوفاني كه به سمت ارتفاعات به حركت درمي آيد



) ج. عبارت است از ابرهاي كومولوس حجيمي كه در آنها مراكز بارالكتريكي گسترش يافته است
شوند   هاي مخرب و متمركز كه در سطح زمين ايجاد مي   عبارت است از طوفان : طوفان شديد

ست كه تا سطح اي شكل ا  عالمت مشخص كننده اين نوع طوفان ابرهاي متراكم و پراكنده لوله 
هاي   طوفان ) د. كند  ترين اثرات را ايجاد مي   زمين گسترش يافته و در مسير خود مخرب 

هاهي آن خسارات ناشي   ها در درياهاي آزاد ايجاد شده و از ويژگي   اين گونه از طوفان : استوايي 
از بادهاي شديد، ريزش شديد باران، امواج طوفاني دريا، امواج ساحلي شديد، سيل دريايي، سيل 

باال آمدن ناگهاني آب : امواج طوفاني ) و. هاي رعد آسا است  رعد و برق و طوفان   اي،  رودخانه 
اين . گردد  د امواج طوفاني مي دريا در اثر وزش بادهاي شديد و فشار كم اتمسفر، منجر به ايجا

  . شوند  امواج گاه با اسامي درياي طوفاني، امواج طوفاني با امواج ناشي از جزر و مد شناخته مي 
در مناطقي كه توفان موسمي و مسبوق به سابقه است بايد زمان  -1: اقدامات قبل از وقوع طوفان 

از مقاوم بودن محل سكونت خود در  -2. خاص آن را، با توجه به اطالعات قبلي، پيش بيني كرد
در مناطقي مانند حاشيه هاي كوير و مناطق بادگير، تمام ساختمان ها . برابر توفان مطمئن شويد

خطر شن روان در مناطق شني و كويري از حوادث زيانبار  -3. بايد گنبدي شكل ساخته شوند
ذخيره آب و غذا  -4.  ا مهار كرداست كه با كاشتن و پرورش گياهان خاص منطقه مي توان آن ر

در . به اندازه مصرف سه روز آماده كنيد و در كيف نجات قرار دهيد) ترجيحاً به صورت كنسرو(
پناهگاه مناسبي  -5.  صورتي كه غذا به صورت كنسرو نباشد بايد هر دو هفته يك بار تجديد شوند

ين و پابرجا، كه دور از ديوارهاي خارجي زيرزمين منازل، زير پله ها و يا وسايل سنگ. انتخاب كنيد
اگر قصد تعمير و  -6. و پنجره ها قرار دارند، مكان هاي خوبي براي پناه گرفتن از توفان هستند

اصالح خانه خود را داريد بايد به مستحكم كردن يك اتاق داخلي در مقابل بادهاي توفاني توجه 
ها را قطع كنيد تا خطر افتادن تنه درختان درختان خشك شده و شاخه هاي پوسيده آن -7. كنيد

با هم قرار مالقات بگذاريد تا بعد از توفان مطمئن شويد هيچ كس  -8. بر روي خانه كاهش يابد
 -10.  همواره بنزين در باك اتومبيل خود داشته باشيد -9.  گم نشده است يا نياز به كمك ندارد

ريق را به عمل آوريد و به هيچ وجه در منزل احتياط هاي الزم براي پيشگيري از خطر وقوع ح
  . خانه، خانواده و اموالتان را در برابر توفان بيمه نماييد -11.  مواد آتش زا نگهداري نكنيد

براي اطالع از وضعيت و گرفتن دستورات الزم به راديو، تلويزيون و يا . 1: در صورت بروز طوفان   
  بر روي پنجره (هاي خانه را با تخته بپوشانيد   پنجره . 2 .اعالم بلندگوهاي عمومي گوش فرا دهيد

لوازم . 3). هاي مناسب بچسبانيد  هاي بزرگ و پهن به منظور پيشگيري از خرد شدن، نوار چسب 



غذا و آب ذخيره كنيد، راديو و چراغ قوه همراه . 4. و ابزاري را كه بيرون هستند به داخل بياوريد
). امكان شروع هر گونه حريق را از بين ببريد(برق، آب و گاز را قطع كنيد جريان . 5.  داشته باشيد

. 7).  ترين قسمت خانه پناه ببريد  به محكم (در منزل بمانيد و به پنجره و درها نزديك نشويد . 6
انگاري است، وقتي كه امواج طوفان درست باالي سر شماست مرحله آرامش   تماشاي طوفان سهل 

بعد از طوفان به خارج از منزل نرويد . 8.  شديد از سمت ديگر بر خواهد خواست است بزودي باد
  به آرامش پس از وقوع طوفان اعتماد نكنيد، اين آرامش بيش از چند دقيقه طول نخواهد كشيد،(

جز . 9). در داخل منزل و پناهگاه باقي بمانيد زيرا طوفان شديد از جهت مخالف باز خواهد گشت
اگر فرصت نداريد به پناهگاه برويد در نزديكترين نهر يا . 10.  وري رانندگي نكنيددر مواقع ضر

هاي   به دليل نامنظم بودن طوفان . 11.  جوي آب دراز بكشيد و سر خود را با دست بپوشانيد
چنانچه . 12.  بيني محل و زمان دقق وقوع طوفان غيرممكن است  استوايي، اغلب اوقات پيش 

از ساحل و ساير مناطقي كه . 13. صادر شود، بايد فوراً به آن عمل نماييد دستور ترك محل
احتماالً در معرض خطر جزر و مد است دور شويد، طوفان ممكن است موجب جاري شدن سيل 

درجه برودت يخچال را . 14. ها دور باشند  هايي استفاده كنيد كه از رودخانه   گردد پس، از جاده 
.  تري قابل نگهداري باشند  ورت قطع برق، مواد غذايي براي مدت طوالن افزايش دهيد تا در ص

از تلفن فقط در . 16...). آنتن و  –سطل زباله (اثاثيه خارج از منزل را به داخل منزل بياوريد . 15
.  ديده دوري نماييد  بعد از بروز طوفان از مناطق خطر و آسيب . 17. موارد ضرورت استفاده نماييد

اي    آيد و در حال خراب شدن است پنجره   كنيد كه به سقف خانه فشار مي   ر احساس مي اگ. 18
  . را باز كنيد

جريان برق، آب و گاز را با رعايت اصول ايمني قطع  -1: رعايت نكات ايمني هنگام وقوع طوفان
داريد پنجره  اگر وقت كافي -3.   فوراً دستگاه هاي گازسوز يا نفت سوز را خاموش كنيد -2. كنيد

هاي منزل خود را با تخته هاي محكم ببنديد ؛ مي توانيد براي تقويت پنجره ها از نوار چسب 
از در و پنجره  -5.  براي حفاظت درهاي بيروني از بست هاي قوي استفاده كنيد -4. استفاده كنيد

اي برقي كه مراقب درختان و تيره. دور شويد تا از خطر پرتاب شيشه شكسته در امان بمانيد
هر چيزي را كه ممكن است در داخل و خارج  -6.  آسيب ديده و يا احتمال سقوط دارند باشيد

اگر مقامات مسئول به شما  -7.   خانه به اطراف پرت يا شكسته شود در جاي خود محكم كنيد
گر در خارج ا -8.  توصيه كرده اند كه محل مسكوني تان را تخليه كنيد اين كار را فوراً انجام دهيد

به عنوان آخرين چاره در يك گودال، حفره يا . از منزل گرفتار توفان شديد، فوراً به پناهگاه برويد



اگر قصد تعمير و اصالح خانه خود را داريد بايد به مستحكم كردن يك اتاق .   مجراي آب بخوابيد
داخل اتومبيل هستيد در اگر هنگام وقوع توفان  -9.  داخلي در مقابل بادهاي توفاني توجه كنيد

جهت وسيله . سمت راست جاده و در محل مطمئني توقف نماييد و موتور خود را خاموش كنيد
سپس پنجره اتومبيل را كمي پايين بياوريد تا تعادل فشار در . نقليه را در مسير باد قرار دهيد

ن به نقطه امن وجود دارد اگر امكان خارج شدن از اتومبيل و پناه برد - 10.   اتومبيل بر قرار شود
چون بعد از توفان هاي شديد خطر سيل و طغيان آب هاي جاري و  -11.  اين كار را انجام دهيد

به ياد داشته باشيد  -12.  راكد وجود دارد اصولي را كه در مورد سيل گفته شد حتماً رعايت كنيد
سواحل و  -13.   كرداگر آرامش خود را حفظ كنيد در موارد اضطراري بهتر عمل خواهيد 

در ساختمان هاي كم ارتفاع . ساختمان هاي بلند را ترك كنيد زيرا اين مكان ها خطرناك هستند
  . يا زيرزمين ها و پناهگاه ها پناه بگيريد

هاي توأم با رعد و   وقتي كه در ناحيه شما طوفان . 1: رعايت نكات در هنگام اعالم وقوع طوفان  
ستيابي به آخرين اطالعات اضطراري كه از سوي مقامات مسئول محلي برق وجود دارد، براي د

) جديدترين(گوش به زنگ شنيدن . شود، راديو و يا تلويزيون خود را روشن نماييد  اعالم مي 
سيستم . 2.  هاي منتشره در مورد احتمال وقوع گردباد، يا اعالم وقوع گردباد باشيد  اطالعيه 

اكثر نواحي . باشد را بشناسيد  ر محله يا منطقه شما موجود مي هشدار در مورد گردباد كه د
فرق بين نوع آژير در هنگام احتمال وقوع . باشند  مستعد گردباد به يك سيستم آژير مجهز مي 

شود كه   وضعيت احتمال وقوع گردباد وقتي اعالم مي . 3. گردباد با اعالم وقوع گردباد را بشناسيد
د ايجاد گردباد باشد، براي مثال در طي يك طوفان شديد توأم با رعد شرايط آب و هوايي مستع

. مواظب وضع هوا باشيد و آماده باشيد كه در صورت بدتر شدن اوضاع فورا پناه بگيريد. 4.  برق
شود كه قيف گردباد مشاهده شود يا توسط رادار   وضعيت اعالم وقوع گردباد وقتي اعالم مي 

هاي تندري همراه   از آنجايي كه گردبادها اغلب با طوفان . 5.  اه بگيريدفورا بايد پن. مشخص گردد
باشند، هر گاه كه احتمال وقوع يك طوفان توأم با تندر برود يا اين طوفان به وقوع بپيوندد،   مي 

وضعيت احتمال وقوع طوفان تندري شديد . بايد به تغييرات اوضاع هوا، به طور جديد توجه نماييم
هاي   باتري . 6.  ني است كه امكان وقوع طوفان تندري شديد در ناحيه شما وجود داردبه اين مع

اغلب در . نمايد، در دسترس قرار دهيد  و يك راديو يا تلويزيون كه با باتري نيز كار مي ) نو(تازه 
هاي تندري، درست زماني كه اطالعات در مورد اعالم وضعيت هوا بيش از هميشه   طي طوفان 

بدون زماني براي   برخي گردبادها به سرعت،. 7.   شود  جريان برق قطع مي  –نياز است مورد



زماني كه . شوند  هشدار اعالم وقوعشان و گاهي بدون همراهي طوفان توأم با تندر، ظاهر مي 
توانيد مطمئن باشدي   شوند هستيد، بايد بدانيد كه نمي   مواظب گردبادهايي كه سريع پديدار مي 

  . كه قيف گردباد را حتما خواهيد ديد چون امكان دارد ابرها با بارش باران مانع ديد شوند
براي كسب اطالعات و دستورالعمل ها به راديو گوش  -1: رعايت نكات ايمني بعد از وقوع طوفان   

سيب ديده يا گرفتار كمك هاي اوليه را به افراد آ -2. دهيد و از دستورهاي آن پيروي كنيد
پارگي نسوج، فرو رفتن جسم خارجي در بدن، . برسانيد و در صورت نياز از ديگران كمك بخواهيد

سوختگي، گزش حشرات، ناراحتي هاي گوارشي پس از وقوع توفان شايع است كه در مناطق توفان 
راحتي ها هستند خيز بايستي آمادگي الزم براي كمك به مصدوميني كه دچار اين نوع صدمات و نا

از منطقه خسارت ديده دور شويد مگر آن كه از شما درخواست كمك شود  -3.   پيش بيني شود
از سيم هاي آويزان برق دور شويد و اين موارد را به مقامات  -4.  يا اين كه بتوانيد كمك كنيد

مات مسئول منابع اصلي آب و شبكه هاي تخريب شده فاضالب را به مقا -5. مسئول اطالع دهيد
  .به توصيه هاي مأموران امداد توجه كنيد -6.  گزارش دهيد

  :پدافند غير عامل در برابر آتش سوزي) 4 

آتش سوزي يكي از مواردي است كه هر روزه در : پيشگيري از آتش سوزي در در محيط اداري 
ه شما چقدر آتش، زمان و مكان نمي شناسد و مهم نيست ك. افتد  گوشه و كنار شهرها اتفاق مي

او هر وقت كه بتواند حضور مي يابد و اين شماييد كه بايد از اين مهمان .  براي آن آمادگي داريد 
حال فكر مي كنيد آمادگي مقابله با آن را داريد؟ مهماني ناخواسته و . ناخوانده پذيرايي كنيد

در .  اداره كاهش دهد تواند خطر آتش سوزي را در خانه و  چند اقدام احتياطي ساده مي.   مخرب 
تواند به پيشگيري  شده مي سوزي، يك طرح فرار كامال تمرين  دادن آتش بدترين حالت و هنگام رخ

  . ها و مرگ كمك كند  از آسيب
اگر بچه دار هستيد، يك كمد مخصوص براي اجناس ) 1:   جلوگيري از آتش سوزي در خانه  

قفل مطمئني داشته باشد و هر چند وقت يك بار  خطرناك و قابل احتراق خود در نظر بگيريد كه
هيچوقت به رابط هاي لوازم برقي ) 2.  براي مطمئن شدن از گرم نشدن كمد به آن سر بزنيد 

سيم هاي لوازم ) 3.  چندين دو شاخه وصل نكنيد و مراقب پريدن فيوز منزل و اداره تان باشيد 
زيرا سيم ها به راحتي پاره مي شوند و ممكن  برقي خود را از زير فرش ها و موكت ها رد نكنيد،

براي وصل كردن سيم ها به ديوار از چسب استفاده كنيد، زيرا ) 4.  است باعث آتش سوزي شوند 
) 5.  اجناسي همچون سوزن هاي ته گرد مي توانند باعث پارگي سيم ها شده و خطرآفرين باشند 



مواد قابل احتراق را از نزديك ) 6.  كنيد  سيم هاي فرسوده را قبل از ايجاد آتش سوزي تعويض
اجناس برقي كه به طور غير ) 7.   دور كنيد ... محل هاي گرم همچون اجاق گاز،آبگرم كن و 

المپ هاي پر ) 8. عادي داغ شده اند را هر چه سريع تر از برق بكشيد و به يك برقكار نشان دهيد 
اده نكنيد، زيرا داغي زياد آنها باعث آتش سوزي نور قوي كه گرماي زياد توليد مي كنند را استف

حتما قبل خروج از منزل يل اداره ) 9.  مي شوند، خصوصا اگر سقف منزل يا اداره تان چوبي است 
لوازم برقي موجود در حمام را ) 10. تان، آتش هاي روشن سيگار يا شومينه را خاموش كنيد 

آمادگي از اتفاقات احتمالي يك سطل تهيه كنيد و  براي)11. هنگام خروج از منزل، از برق بكشيد 
در آن كمي ماسه و شن بريزيد و كمي جوش شيرين استفاده كنيد كه سريعا بتوانيد آتش 

اگر در برج ) 12. اين سطل را در چند جاي منزل و اداره داشته باشيد . احتمالي را خاموش كنيد 
اشته باشيد كه هنگام آتش سوزي از پله هاي مسكوني زندگي و اداري كار مي كنيد به ياد د

در خانه شناساگرهاي دود را نصب و آنها را ) 13. اضطراري استفاده كنيد و سوار آسانسور نشويد 
. ها را هر شش ماه يك بار تعويض كنيد  هاي اين دستگاه باتري) 14. به طور مكرر آزمايش كنيد 

كشي ساختمان  بخواهيد سيستم سيمدست كم هر ده سال يك بار از يك متخصص برق ) 15
نشاني را در نقاط مختلف خانه و اداره  چند كپسول آتش) 16. منزل و اداره را وارسي كند 

طرح فرار از خانه و اداره را در ) 17. دانيد  نگهداريد و مطمئن شويد كه طرز استفاده از آنها را مي
  . سوزي تمرين كنيد  هنگام آتش

به محض شنيدن بوي آتش، خانواده خود را از منزل و همكاران خود را  )1: هنگام آتش سوزي   
اگر منزل و ) 2.  از اداره خارج كنيد و سريعا همسايه ها را مطلع كرده و به آتش نشاني تلفن بزنيد 

براي خاموش كردن آتش ) 3. ادارهتان آتش گرفته است، به هيچ وجه به داخل خانه برنگرديد 
. با گذاشتن يك در پوش آن را خاموش كنيد . الكتريكي، از آب استفاده نكنيد مواد نفتي يا وسايل

هنگام وقوع آتش اگر نمي توانيد به كپسول آتش نشاني دسترسي پيدا كنيد، فوراً از منزل ) 4
در صورت آتش گرفتن كاغذ يا لباس از رسيدن هوا به آن جلوگيري كنيد يا ) 5.  خارج شويد 

حتي اگر وسايل كوچكي همچون ماهيتابه شما آتش گرفته است، مراقب )6. روي آن آب بريزيد 
اگر لباس كسي آتش )7. چون آتش هاي كوچك سريعا به تمام نقاط سرايت مي كنند . باشيد

  . گرفته است با انداختن يك پتوي سنگين يا ريختن آب آن را خاموش نماييد 
  :پدافند غير عامل در برابر سرقت)5



ماند،شما قبل از  وخانه شما مدتي خالي مي ايد كه وقتي قصد مسافرت داريد قت كردهتا به حال د   
سپس شير . ترك منزل چه اقداماتي انجام مي دهيد؟ احتماال اول از همه اتو را از برق مي كشيد

بنديد و بعد از آن هم به درب خانه چند عدد قفل مي زنيد تا كسي نتواند وارد خانه  گاز را مي
گاهي اوقات هم . سپاريد تا مراقب خانه شما باشند ها هم مي ي به چند نفر از همسايهشود،حت

ديگه چه كارهايي . گذاريد تا هنگام شب، خانه كامال تاريك و خاموش نباشد چراغي را روشن مي
دهند؟ ماشينو مي برين تعميرگاه تا بازديدش كنن و ببينن كه سالمه و مناسب جاده  انجام مي

كنين تا ببينن قابل استفاده هست يا كم باد  حتي الستيك زاپاس رو هم چك مي. هست يا نه
يعني احتمال وقوع . شما اين اقدامات را انجام مي دهيد تا از بروز حادثه جلوگيري كنيد. شده

اي پيش اومد خسارت اون رو كاهش بديد،به اين اعمال  حادثه را كم كنيد و اينكه اگه حادثه
  . در مقابل سرقت مي گويند پدافند غير عامل

اين . شود كشورها ديده مي سرقت يكي از جرايم مهم جوامع و عملي است كه تقريباً در تمامي  
سرقت در .گرفته است هاي دور نيز وجود داشته و به اشكال مختلف صورت مي جرم در گذشته

ابتداي پيدايش سرقت  هاي متفاوت و در جوامع مختلف تغيير نموده است؛ اما موضوعي كه از زمان
تاكنون ثابت مانده، زشتي و مذموم بودن ماهيت آن است كه همواره با مرتكب اين جرم برخورد و 

  . مقابله شده است
هاي قابل دسترس، نقاط نفوذ  مقابل كليه پنجره) 1:روش جلوگيري از سرقت مكانهاي اداري  

درب راهرو و پشت بام را با ) 2.  كنيد پذير، نورگيرها و روي ديوارها حفاظ مقاوم و مطمئن نصب
هايي كه كليد يدكي آنها گم شده يا براي  نسبت به تعويض قفل) 3.  اي ايمن كنيد حفاظ نرده

در صورت خروج از اداره تنها به بستن درب خروجي ) 4.  مدتي دراختيار ديگران بوده اقدام كنيد
در صورت ) 5.  را قفل كنيد) ها و آشپزخانه تاقراهرو، ا(هاي داخل اداره  اكتفا نكرده و كليه درب
از ورود افراد ناشناس تحت ) 6.  هاي در اصلي مكان جديد را تعويض كنيد تغيير مكان حتما قفل

كليد اداره خود را در دسترس ) 7.   عنوان فالگير، رمال و متكدي به داخل اداره جلوگيري كنيد
دي به عنوان ماموران سازمانهاي مختلف به اداره مراجعه اگر افرا) 8. افراد غير مطمئن قرار ندهيد

كنند، قبل از شناسايي كامل و رويت كارت و مدارك شناسايي از ورود آنان اكيداً جلوگيري  مي
در صورتي كه محوطه بيروني ) 9. تماس بگيريد 110كرده و در صورت هر گونه ابهامات با پليس 

. نصب المپ بر سر درب اداره، روشنايي محل را تامين كنيداداره شما فاقد روشنايي كامل است با 
اداره خود را ) 11. از قرار دادن نردبان و چارپايه و نظاير آنها در كنار ديوارها خودداري نماييد) 10



هاي اداري در ورودي حتما بايد  درب مجتمع) 12.  به دزدگير و تجهيزات ايمني مجهز كنيد 
شماره و ) 14. پشت بام را به قفل آويز مطمئن مجهز كنيد هميشه درب) 13.  كنترل شود

دقيق يادداشت ... مشخصات لوازم اداره خود از قبيل لوازم صوتي و تصويري، فرش،رايانه،فكس و 
كنيد و در صورت امكان از آنها عكس تهيه كنيد تا در صورت وقوع سرقت، شناسايي و دستيابي 

هاي مركز نيروي انتظامي  براي مواقع اضطراري شماره تلفن )15. مجدد به آنها امكان پذير باشد
منطقه و كالنتري محل سكونت خود را در اختيار داشته باشيد تا هنگام لزوم بتوانيد سريعا با اين 

  .مركز تماس بگيريد
  :پدافند غير عامل در برابر بيوتروريسم)6

راورده هاي آنها يا به عبارت جامع تر ، بيوتروريسم، عبارتست از سوء استفاده از عوامل ميكربي يا ف
  . استفاده از عوامل بيولوژيك، به منظور ارعاب يا هالكت انسانها و نابودي دامها يا گياهان

هرچند افكار و بعضا اعمال بيوتروريستي، درسطح محدودي از ديرباز سابقه داشته است ولي   
گرديده ، بيش از بيست جنگ افزار اخيرا در سطح وسيعي در محافل پزشكي و بهداشت، مطرح 

بيولوژيك را شناسائي و براساس ميزان كارائي آنها، طبقه بندي نموده اند و جديت موضوع در 
حديست كه برخي از كشورها به توليد اين سالح ها پرداخته و بعضي ديگر، پرسنل ارتش خود را 

رتقاء آگاهيهاي عمومي و عليه برخي از عوامل ميكربي بيوتروريسم، واكسينه كرده وجهت ا
هاي شيميايي در  استفاده از سالح. مخصوصا افراد در معرض خطر، قدمهاي موثري برداشته اند

  . هاي تاسيساتي كاربرد دارد محيط جنگ رايج است و كمتر در محيط
يز ها ن المللي تهيه، توليد، توسعه و استفاده از اين نوع عوامل حتي در جنگ براساس معاهدات بين  

ممنوع و عملي ضدبشري است ولي متأسفانه برخي كشورهاي پيشرفته عليرغم عضويت و امضاء 
معاهدات نابودسازي، عدم توليد بكارگيري اين نوع تسليحات ضدانساني ضمن حفظ انبارهاي اين 

دهند و متأسفانه  اي را جهت تهيه و توليد انواع جديد آنها انجام مي تسليحات تحقيقات گسترده
ن تهديد براي جهان بطور جدي وجود دارد و دوران دفاع مقدس شاهد استفاده گسترده دشمن اي

ايم كه شاهد آثار زيانبار آن  با حمايت كشورهاي پيشرفته از سالح شيميايي و بعضاً بيولوژيك بوده
 و يكي.   دفاع شهرهاي مختلف كشورمان هستيم ها هزارنفر از جمعيت رزمنده هاو مردم بي بر ده

هاي اساسي كشور يعني نيروي  از تهديدات بسيار مهمي كه امنيت مّلي، و سالمت زيرساخت
دهد  هاي ملي را مورد تهديد قرار مي انساني، منابع آب، غذا، محصوالت كشاورزي، دامي و نهاده

  . اي، شيميايي و بيولوژيك است هاي كشتار جمعي هسته سالح



ها و سموم و ساير عوامل  روريسم بعنوان استفاده از ميكروبهاي بيولوژيك و بيوت متأسفانه سالح  
تواند در زمان صلح و بطور مخفيانه نيز  ها و محصوالت كشاورزي مي ها، دام زيستي بر عليه انسان

ها و محصوالت كشاورزي  ها، دام هاي خاص در بين انسان صورت گيرد بنابراين شيوع بيماري
هاي اقتصادي و بر عليه  نان جهت صدمه زدن به زيرساختتواند بطور عمدي و از طرف دشم مي

.  امنيت و آسايش مردم صورت گيرد و اين نيازمند هشياري جدي مسئولين بهداشتي كشور است 
ها و  توان با دستگاه علت اين امر اين است كه بكارگيري مواد شيميايي و راديولوژيك را مي

تشخيص داد،ولي تشخيص حضور عوامل بيولوژيك  ابزارهاي حساس حتي در مقادير بسيار كم هم
هاي عفوني و سم، بسيار دشوار است  گيري و تفكيك بين عمدي و يا غيرعمدي بودن،شيوع و همه

گردد كه آيا عامل اين بيماري با اهداف و نيت  يابي نمي گيرد و ريشه و اكثراً مورد غفلت قرار مي
ا بطور تصادفي و يا در نهايت بطور طبيعي شيوع يافته ها شده و ي قبلي وارد كشور، مزارع و يا دام

  . است 
هاي جدي بهداشتي، اجتماعي، اقتصادي و امنيتي عظيم شيوع اين  به دليل خطرات و آسيب   

المللي و حّتي بسته شدن مرزها و  اي و بين تواند سبب ايجاد ناامني مّلي، منطقه ها كه مي بيماري
شيوع طاعون هند و يا شيوع بيماري سارس در منطقه :ردد، همانندهاي كشور گ بلوكه شدن فعاليت

آسياي شرقي و يا شيوع آنفلوانزاي مرغي و جنون گاوي و انواع آفات نباتي حساس و استراتژيك 
شود،توجه به رعايت اصول  هاي هزاران ميلياردي در زمان صلح به كشورها مي كه سبب خسارت

تقويت : هداشتي درماني، جهت پيشگيري از اين صدمات شاملهاي ب پدافند غيرعامل در زيرساخت
هاي انساني، دامي و محصوالت  هاي مداوم و سريع اّطالع، شبكه گردآوري اّطالعات بيماري سيستم

گيري و گزارش آن به مركز، تهيه  كشاورزي، آموزش نيروها در تشخيص سريع،مشكوك بودن همه
سيستم هشدار سريع در شناسايي حضور اين عوامل،  هاي اطالعاتي مستمر و فعال، نصب بانك

هاي سيار انفرادي، خودروهاي  هاي مداوم بهداشتي شامل آزمايشگاه هاي قوي مراقبت سيستم
هاي متنوع پدافند  هاي مرجع تشخيص عوامل و اعمال روش آزمايشگاهي ساده و آزمايشگاه

هاي اين عوامل خطرناك، ايجاد  ت بحرانغيرعامل در آمادگي، پيشگيري، امداد و بازتواني و مديري
هايي كه در مقاالت بعد بحث  بر عليه اين عوامل و ساير روش.... هاي عمومي، تخصصي و پناهگاه

اغلب . خواهد شد كشور را از آسيب احتمالي بكارگيري آشكار و يا مخفيانه آنها حفظ نمايند 
هاي كشتار جمعي برنامه  ديدات سالحهاي مّلي بر عليه ته سازي زيرساخت كشورهاي براي ايمن

  . گسترده پدافند غيرعامل دارند 



ها بر عليه  شرايط خاص ايران در منطقه و تهديدات بكارگيري آشكار و مخفيانه از اين سالح  
ريزي مناسب براي دفاع از منابع، تأسيسات و تجهيزات مّلي را در زمان صلح  كشور ضرورت برنامه

در عين حال بايد توجه داشت كه . برداري در زمان بحران را ضروري ساخته است  براي بهره
تر از تهديدات گذشته و فعلي است بنابراين بايد با آمادگي كامل در  ديدات آينده بسيار متفاوتته

هاي دفاعي كشور  بعد نظامي و غيرنظامي و تقويت پدافند غيرعامل در سطح مّلي و همچنين نهاده
  . از نيروي انساني تا منابع و تأسيسات، كشور را در مقابل اين خطرات تقويت كرد 

هاي مختلف تهديد نظير تهديد اقتصادي،  گام در اين مسير شناسايي عرصهاولين 
هاي نظامي و دفاعي است كه  اجتماعي،بهداشتي و تهديد بر عليه نيروها و تأسيسات و نهاده

  .پذيري را به حداقل رساند  توان با شناسايي آنها در برابر آن دفاع مؤثر داشت و يا ميزان آسيب مي
ها و تجهيزات پزشكي مناسب به -توسعه داروها، واكسن -1: كي راهبردي الزم بعضي اقدامات پزش

 -NBC   .2منظور تقليل صدمات و كاهش تاثيرات ناشي از قرار گرفتن نيروها در معرض عوامل 
تهيه و تدارك بيمارستان صحرايي و سيار، آمبوالنس مخصوص انتقال مجروحان و چادر محافظ 

NBC حفظ منابع راهبردي ذخيره داروها و واكسن هاي دفاعي  -3.  مجهز به سامانه فيلتراسيون
به منظور حفظ توان رزمي و مداومت عمليات نيروهاي نظامي و پشتيباني از شهروندان به منظور 

 NBCزيرا صدمات حمالت (افزايش بهره وري در سطح ملي در مقابله با تهديدات همه جانبه 
انجام  -4).  يروهاي نظامي نمي شود و مردم منطقه مورد حمله را نيز صدمه مي زندمحدود به ن

 - 5.   و علوم زيستي توسط دانشگاه هاي علوم پزشكي NBCتحقيقات دفاع پزشكي در حوزه 
آموزش  -6.  توسعه واكسنها، آنتي سرمها، آنتي بيوتيكها، پادزهرها و اقدامات پزشكي براي بهبودي

مديريت پزشكي آسيبها در برابر تهديدات غيرمتعارف براي افزايش سالمت  عمومي و تخصصي
تاييد يا رد سريع احتمال وجود يك عامل بيولوژيك با استفاده از آزمايشگاه هاي  -7.   جامعه

ايجادرشته هاي تخصصي جديددرارتباط باعوارض شيميايي،ميكروبي وتشعشعات  -8.  پيشرفته
ارائه خدمات درماني پيش بيمارستاني و بيمارستاني مناسب  -9. كيهسته اي دردانشكده هاي پزش

تهيه و بكارگيري تجهيزات متحرك شناسايي و  -10. به مصدومان در صورت حمله احتمالي
انجام تحقيقات به منظور رصد كردن  - 11. برداري از هوا ويژه عوامل شيميايي و بيولوژيك-نمونه

به دليل ماهيت تكنولوژيكي و توليد  NBCدافند غيرعامل آخرين تحوالت در حوزه تهديدات و پ
  .پدافند غيرعامل حوزه بهداشت و درمان GISطراحي و اجراي بانك اطالعات  -12. علم

 


