


 

 

 

 
الذین  ایها  »یا 

و  صابروا  و  اصبروا  أمنوا 
تفلحون« لعلکم  واتقوااهلل  رابطوا 

بردبار  آوردید  ایمان  که  کسانی  ای   
را  خویش  و  ورزید  شکیبایی  و  باشید 
و  دارید  نگه  آماده  دشمن  مقابل  در 

از خدا بترسید تا رستگار شوید. 
)سوره آل عمران آیه 200(

 
حضرت علی )ع(: 

 آن گاه که در میدان جنگ 
گرفتید  قرار  دشمن  مقابل  در 

می باید قرارگاه شما در دامنه کوه ها 
و تپه ها و یا در کنار رودها باشد تا 
پوشش و حفاظ شما گردد و شما 

کند. نگهبانی  دشمن  از  را 
)نامه 12 نهج البالغه(

رهبر 
انقالب:  معظم 

آالت  با  همیشه  دفاع 
مشت  با  نیست؛  قهریه 
نیست؛   با تفنگ نیست؛ گاهی 
است؛  فهمیدن  با  دفاع 

زبان  با  دفاع  گاهی 
. ست ا

کالم وحی:
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شرحیبردفاعبدونسالح

دفاع در بشر، به صورت فطري بوده است. در ابتدا بشر سعي داشته 
در برابر حوادث طبیعي مانند باد و سیل و زلزله و مانند آن و سپس 
در برابر سایر تهدیدات امنیتي، از تهاجم یا حمله هاي نظامي علیه 
خود، از خود دفاع کند. این گونه دفاع به دو صورت بوده است: یکي 
از اسلحه صورت  دفاع نظامي و دیگري دفاعي که بدون استفاده 
مي گیرد، که دفاع نوع دوم از ابتداي تاریخ وجود داشته و دنبال 

مي شده و این دفاع، غیرعامل است.
از مصادیق این دفاع، مي توان به حفر خندق در صدر اسالم اشاره 
به  ورود دشمن  براي  زمین  عوارض  از  استفاده  با  کرد. مسلمانان 
فتح مکه، هنگامي  یا در جریان  و  مانع کردند  ایجاد  مدینه  شهر 
که مسلمانان نیروهاي خود را در اطراف مکه آرایش مي دادند، از 
تکنیک فریب استفاده کردند؛ به این صورت که تعداد زیادي دیگ 
پر از آب تدارک دیده، زیر آنها را با آتش برافروختند تا هنگامي که 
دشمن از دور این تدارک را ببیند، فریب بخورد و تعداد مسلمانان 

را زیادتر فرض کند.
»دفاع  کرد:  تعریف  این گونه  مختصراً  مي توان  را  غیرعامل  پدافند 
واقع تمام دفاع هاي  از اسلحه«. در  برابر تهدید بدون استفاده  در 
غیرنظامي در این حوزه قرار مي گیرند؛ چون قرار است در این دفاع 

از اسلحه استفاده نشود. 
سازمان پدافند غیرعامل در هشتم آبان ماه 1382 با فرمان مقام 
معظم رهبري تشکیل شد. مأموریت اساسي این سازمان، کاهش 
ضروري  خدمات  تداوم  و  کشور  زیرساخت هاي  آسیب پذیري 
کشور  زیرساخت هاي  در  پایداري  ایجاد  و  بحران  شرایط  در 
آیین نامه  براساس  مي شود.  دنبال  و  شده  تعیین  تهدید  برابر  در 

اجرایي، بند 11 ماده 121 قانون برنامه چهارم توسعه کشور که به 
تصویب هیئت محترم دولت رسیده، وظایف این سازمان به صورت 

دقیق مشخص شده است.
دفاع غیرعامل، مکمل دفاع عامل است. اگر این دو را در یک رابطه 
برخوردار  کافي  ظرفیت  از  عامل  دفاع  هر گاه  دهیم،  قرار  جبري 
غیرعامل  دفاع  از  کمبود  باید  میزان  همان  به  اجبار  به  نباشد، 
پیش بیني شود. به طور معمول هنگامي که دو کشور در برابر هم 
و  دارد  نظامي وجود  برابري  اگر احساس شود که  قرار مي گیرند، 
عامل  پدافند  با  رویکرد  طبیعتاً  است،  موجود  تعادلي  حالت  یک 
مي باشد. اما هنگامي که این توازن به  هم بخورد، مانند وضع امروز 
ما با ارتش آمریکا که عدم تقارن است )که یک کشور، حداکثري 
از توان نظامي را دارد و طرف دیگر توان پایین تر(، در این شرایط، 
از  مي کنند  سعي  دشمن  توانایي  کاهش  یا  توقف  براي  کشورها 
براي  البته  کنند.  استفاده  غیرعامل  پدافند  تکنیک هاي  و  راهبرد 
کاهش آسیب پذیري و تلفات همیشه مي توان از پدافند غیرعامل 

استفاده کرد.
»سازمان  نام  به  سازماني  ایران،  اسالمي  انقالب  وقوع  از  قبل 
کنترل  هدایت،   )1 هدف:  سه  که  داشت  وجود  غیرنظامي«  دفاع 
و امدادرساني   )2 طبیعي،  بالیاي  حین  در  مردم  از  پشتیباني   و 
3( عملیات نجات و کاهش آسیب پذیري در برابر تهدیدات را دنبال 
مي کرد. اکنون دو وظیفه اول به ترتیب به وزارت کشور و سازمان 
مدیریت بحران واگذار شده و سازمان پدافند غیرعامل، هدف سوم 
بر  را  جنگ  از  ناشي  حوادث  نجات  عملیات  و  امدادرساني  نیز  و 

عهده دارد.

  منبع: ویژه نامه پدافند غیر عامل و مدیریت بحران

 دکتر غالمرضا جاللي فراهاني1

1- رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور

 شرحی بر 

دفاع بدون سالح
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ش 
فرهنگ  و  دان

 پدافند غیرعامل

مقدمه

»جنگ« بی تردید شگفت انگیزترین پدیده اجتماعی است و زندگی 
بشر همواره با موضوع جنگ همراه بوده است. در کشور ما، ایران، 
پدیده جنگ بسیار آشنا و قابل لمس است. چه بسیار افرادی که 
تنگاتنگی  ارتباط  بوده اند، جمعی  آن  شاهد  ایران  تاریخ  طول  در 
کرده  شرکت  آن  در  مستقیماً  خود  نیز  بسیاری  و  داشته  آن  با 
دارا  اسالمی،  انقالب  وجود  با  ما  کشور  نیز  امروز  جنگیده اند.  و 
ورود  و  گاز  و  نفت  ثروت های عظیم  و  استکباری  نظام ضد  بودن 
به عرصه های فناوری نوین و انرژی هسته ای در معرض تهدیدات 
از  است.  گرفته  قرار  سرزمین  این  دشمنان  نظامی  غیر  و  نظامی 
همین رو، لزوم توجه به حفظ سرمایه های ملی دو چندان می شود.

بر همین اساس، در این متن،  مباحث عمومی پدافند غیرعامل در 
چهار بخش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است: 

1( کلیات پدافند غیرعامل: شامل تعاریف، اهداف و اهمیت پدافند 
غیرعامل می باشد، 

2( اصول و مبانی پدافند غیرعامل 
3( پدافند غیرعامل در مقابل بمباران های هوایی

4( بسیج و پدافند غیرعامل: شامل نقش مؤثر بسیج در آگاه سازی 
بسیج  نقش  و  مردم،  آحاد  آموزش  امداد رسانی،  اطالع رسانی،  و 
کاهش  و  دستگاه ها  پایداری  جهت  در  سیستم ها  حفاظت  در 

آسیب پذیری دستگاه ها، 

     1- 1- تعاریف
پدافند

و  وسایل  کلیه  از  استفاده  با  که  عملی  هرگونه  از  است  عبارت 
حمالت  برابر  در  مقاومت  و  جلوگیری  منظور  به  موجود  امکانات 
سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، روانی، فناورانه و نیز مقابله 

با پیشروی دشمن و انهدام نیروهای حمله کننده انجام می شود.
• پدافند عامل

)موشک های  جنگ افزارها  مستقیم  به کارگیری  از  است  عبارت 
زمین به هوا و هوا به زمین، توپخانه پدافند هوایی( و اقدامات ضد 
الکترونیکی به منظور خنثی نمودن یا کاستن آثار حمالت هوایی 

دشمن بر روی اهداف مورد نظر.
• پدافند غیرعامل

به کارگیری  مستلزم  که  می گردد  اطالق  اقداماتی  مجموعه   به 
جنگ افزار نبوده و با اجرای آن می توان از وارد شدن خسارات مالی 
به تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیر نظامی و 
تلفات انسانی جلوگیری نمود و یا میزان این خسارات و تلفات را به 

حداقل ممکن، کاهش داد.
• تفاوت پدافند عامل و غیرعامل

تفاوت عمده این دو اصطالح، در نوع اجرای پدافند است که در دفاع 
عامل معموالً نیروهای مسلح با استفاده از وسایل و تجهیزات نظامی 
لیکن در پدافند غیرعامل  در مقابل حمله دشمن دفاع می کنند، 
بدون استفاده از امکانات و تجهیزات نظامی و با استفاده از اصول 
تأسیسات  و  تجهیزات  به  مالی  خسارات  شدن  وارد  از  پدافندی، 
حیاتی و حساس و همچنین تلفات انسانی جلوگیری می شود و یا 

میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش می دهند.
• دفاع غیر نظامی

دفاع غیر نظامی، تقلیل خسارات مالی و صدمات جانی وارده بر غیر 
زلزله،  نظیر سیل،  اثر مخاطرات طبیعی  یا در  نظامیان در جنگ 

طوفان، آتشفشان و خشکسالی و ... است.

     1-2-اندیشه های دفاعی از منظر بزرگان
باید  گرفتید،  قرار  دشمن  رویاروی  جنگ  میدان  در  که  »آن گاه 
تا  باشد  نهرها  یا در کنار  و  تپه ها  و  قرارگاه شما در دامنه کوه ها 
و  نگاهبانی کند،  از دشمن  را  پوشش و حفاظ شما گردد و شما 
باید جنگ را از یک سو و یا حداکثر دوسو با دشمن داشته باشید 
و قسمت های دیگر، تکیه بر موانع طبیعی داشته باشد تا دشمن 

قدرت نفوذ نداشته باشد«.  »حضرت علی علیه السالم«
ایجاد  و  صنایع  مراکز،  حفاظتی  و  ایمنی  اصول  رعایت   ...  «
به  اختصاص  این  که  کارگران،  و  مردم  برای  جمعی  پناهگاه های 

زمان جنگ ندارد بلکه طریق احتیاط در هر شرایط است«.
»امام خمینی )ره( 1367/06/11«

»اگر محافظت نظامی نباشد، تمام دستاوردهای فرهنگی، اقتصادی، 
علمی و سیاسی در یک نصف روز هدر می رود«. »مقام معظم رهبری«

آشنایی با پدافند غیرعامل

آشناییباپدافندغیرعامل

1( کلیات پدافند غیرعامل
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»هر جنگ بر پایه فریب، نیرنگ و خدعه استوار است و  فرمانده 
واقعی کسی است که به هنرهای »تظاهر، اختفا و استتار« مجهز 

باشد«.  »سون تزو«

     1-3-تهدیدات و پدافند غیرعامل
بدون  تهاجم،  برابر  در  )حفاظت  کلی  مفهوم  با  غیرعامل  پدافند 
استفاده از سالح و درگیر شدن مستقیم( سابقه ای بس طوالنی در 
تاریخ بشری به قدمت خلقت انسان و سایر جانداران دارد. جنگ، 
یکی از عناصر پایدار تاریخ بشری است؛ به گونه ای که جامعه شناسان 
نموده اند.  قلمداد  اجتماعی  واقعیت  و  پدیده  یک  به عنوان  را  آن 
بشریت در طول پنج هزار سال تاریخ تمدن خود، 14 هزار جنگ 
را دیده و در این جنگ ها بیش از 4 میلیارد انسان جان باخته اند. 
گفتنی است در طول چند هزار سال تمدن بشری، صرفاً 268 سال 
بدون جنگ و مناقشه سپری شده است و این در حالی است که 
به طور میانگین در طی 45 سال )از سال 1945 تا سال 1990( 
در کره زمین فقط سه هفته بدون جنگ را داشته ایم. جالب اینکه 
بیشتر این جنگ ها در کشورهای جهان سوم به وقوع پیوسته است. 
در قرن بیستم شاهد بروز بیش از 220 جنگ و تلفات انسانی 200 
میلیون نفری بوده ایم. میهن اسالمی ما طی سال های اخیر، بُروز 
چهار جنگ مهم )جنگ تحمیلی، جنگ اول خلیج فارس، جنگ 
شاهد  را  عراق(  علیه  انگلیس  و  آمریکا  اخیر  جنگ  و  افغانستان 
بوده است. وقوع مناقشات و جنگ های دیگری با اهداف ژئوپلتیک، 
راهبردی  اهداف  جزو  اسالمی  انقالب  با  مقابله  و  محاصره  مهار، 
استکبار جهانی است. تجارب حاصله از جنگ های گذشته خصوصاً 
مهاجم،  که کشور  است  نظر  این  مؤید  مقدس،  دفاع  سال  هشت 
جهت در هم شکستن اراده ملت و توان اقتصادی، نظامی و سیاسی 
کشور مورد تهاجم، با اتخاذ راهبرد انهدام مراکز ثقل، توجه خود 
را صرف بمباران و انهدام مراکز حیاتی و حساس می نماید. امروزه 
کشورهایی که طعم خرابی و خسارات ناشی از جنگ را چشیده اند، 
ویژه ای  توجه  خود  حیاتی  منابع  و  ملی  سرمایه های  جهت حفظ 
واالیی  جایگاه  خود  دفاعی  راهبرد  در  و  نموده  غیرعامل  دفاع  به 
برای آن قائل شده اند. نمونه  بارز آن، کشور کره شمالی است که با 
اتخاذ سیاست و راهبرد تمرکز زدایی، در این راستا اقدامات بنیادی 
قابل توجهی انجام داده است. شایسته است این رهنمود و سخن 
حکیمانه امام راحل مان )ره( را فرا روی خود قرار دهیم که فرمودند:

وضعیت  بهترین  در  کشور  دفاعی  بنیه  باید  شرایطی  هر  در   ...  «
باشد. مردم در طول سال های جنگ و مبارزه، ابعاد کینه و قساوت 
و عداوت دشمنان خدا و خود را لمس کرده اند؛ باید خطر تهاجم 

جهان خواران در شیوه ها و شکل های مختلف را جدی تر بدانند، ...«
ساعت،  هر  در  و  زمان  هر  در  انقالبمان،  ماهیت  به  توجه  با  لذا 
باید  را  آن ها  نوکران  و  ابرقدرت ها  سوی  از  مجدد  تجاوز  احتمال 

جدی بگیریم.

     1- 4- اهداف پدافند غیرعامل
و  هدف یابی  شناسایی،  سامانه های  توانایی  و  قابلیت  1-کاهش 
دقت و هدف گیری تسلیحات آفندی دشمن، باال بردن قابلیت بقا 
مراکز  خدمات رسانی  و  حیاتی  فعالیت های  و  عملیات  استمرار  و 
حیاتی، حساس و مهم نظامی کشور در شرایط وقوع تهدید، بحران 

و جنگ.
2-کاهش آسیب پذیری و خسارات، کاهش صدمات به تأسیسات، 
تجهیزات و نیروی انسانی، مراکز حیاتی، حساس و مهم نظامی و 

غیر نظامی کشور در برابر تهدیدات و عملیات دشمن.
3- سلب آزادی و ابتکار عمل از دشمن.

4- صرفه جویی در هزینه های تسلیحاتی و نیروی انسانی.
5- فریب و تحمیل هزینه های بیشتر به دشمن و تقویت بازدارندگی.
6- افزایش آستانه تحمل مردم و نیروهای خودی در برابر تهاجم 

دشمن.
7- حفظ روحیه و انسجام وحدت و سرمایه های ملی کشور، حفظ 

تمامیت ارضی، امنیت ملی و استقالل کشور.

     1-5- اهمیت پدافند غیرعامل
و  تاریخ بشری  تجارب و شواهد ثبت شده در جنگ های گذشته 
اهمیت  که  است  انکارناپذیری  و  مستدل  نمونه های  حاضر،  قرن 
موارد  می نماید.  ثبت  و  آشکار  را  غیرعامل(  )دفاع  پدیده  حیاتی 

مشروحه زیر نمونه های بارزی از اهمیت این موضوع است:
1- به کارگیری اقدامات پدافند غیرعامل، موجب زنده ماندن و ادامه 

حیات و بقای نیروی انسانی می گردد.
تسلیحات  در  اقتصادی  صرفه جویی  موجب  غیرعامل،  دفاع   -2

نظامی و پایداری زیر ساخت های کشور می شود.
3- دفاع غیرعامل، از مراکز حیاتی، حساس و مهم دربرابر حمالت 
نموده،  محافظت  دشمن  زمینی  حمالت  و  هوایی  بمباران های  و 
مقاومت در  و  فعالیت  ادامه  و  داده  را کاهش  خسارات و صدمات 

شرایط بحرانی و جنگ را ممکن می سازد.
به  بیشتر  هزینه های  تحمیل  موجب  غیرعامل،  دفاع  اقدامات   -4

دشمن و باعث بازدارندگی نیز می گردد.
5- دفاع غیرعامل، موجب حفظ نیروها برای ضربه زدن در مکان
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ابتکار عمل دشمن و  و زمان مناسب به دشمن و سلب آزادی و 
نیروی مهاجم می شود.

6- در مقایسه سه عنصر )تهاجم، دفاع عامل و غیرعامل(، عنصر 
دفاع غیرعامل، مخارج و هزینه های کمتری دارد و از نظر اخالقی  و 
دید بشر دوستانه و سیاسی، مفهومی صلح آمیز و دوستانه تری دارد.

و  با سیاست خودکفایی  منطبق  است  دفاعی  غیرعامل،  دفاع   -7
عدم وابستگی و استقالل کشور.

2( اصول و مبانی پدافند غیرعامل

     2-1- استتار
الف( تعریف استتار:

چهره  تغییر  به  می نامند،  نیز  حفاظتی  اختفای  آنرا  که  استتار 
یک جسم از دید معمولی به منظور پنهان کردن از دیدن افراد و 
اشیاء گفته می شود. مفهوم کلی استتار، هم رنگ و هم شکل کردن 
تأسیسات و تجهیزات با محیط اطراف است. تأسیسات و تجهیزات 
صنعتی و یا نظامی که در داخل بیابان، در محیط کشاورزی و یا در 
مجاورت مناطق مسکونی احداث می شوند، به سهولت قابل رؤیت، 

تشخیص و شناسایی هستند مگر آن که استتار شوند.

ب( روش های استتار:
سه روش اصولی در استتار عبارت اند از: مخفی نمودن، همگون سازی 

و بدل سازی.
مخفی نمودن: پوشاندن کامل یک شیء به وسیله انواع پرده های 
پوششی طبیعی یا مصنوعی. به عبارتی، اختفای کامل یک شیء به 

وسیله پوشش های فیزیکی است.
هدف  اطراف  و  باال  در  استتار  وسایل  به کارگیری  همگون سازی: 
به طوری که شیء با زمینه طبیعی اطراف آن نوعی هم آمیختگی 

ایجاد کند.
قیافه  تغییر  بدل سازی،  در  اصلی  اقدام  )شبیه سازی(:  بدل سازی 
کاذب  تأسیسات  و  تجهیزات  از  استفاده  و  اصلی  و  هدف حقیقی 
و فریبنده در فاصله ای مجازی و منطقی از هدف حقیقی می باشد.

ج( تکنیک های استتار:
در  و  ساده ترین  از  یکی  پروژه ها،  رنگ آمیزی  رنگ آمیزی: 
به طور  که  می آید  شمار  به  استتار  روش های  دسترس ترین 
به طور  می توان  روش  این  از  می شود.  استفاده  آن  از  گسترده ای 

مستقل و یا در ترکیب با سایر روش های استتاری استفاده کرد.
تورهای استتاری: تورها، ساختارهایی هستند که برای مخفی سازی 

تغییر شکل  یا  و  مقابل دشمن  در  تجهیزات  و  تأسیسات  نیروها، 
خارجی آن ها استفاده می شود.

     2-2- اختفا
الف( تعریف اختفا:

اختفا یا پنهان کاری به کلیه اقداماتی اطالق می شود که مانع از قرار 
گرفتن تأسیسات و تجهیزات در دید دشمن گردیده و یا تشخیص 
تاسیسات و تجهیزات و همچنین انجام فعالیت های خاص را برای 

او غیر ممکن یا مشکل می سازد.
ب( مهم ترین اقدامات اختفا:

1- دفن مین ها؛
2-قرار دادن وسایل نقلیه در زیر درختان؛

3- قرار دادن تجهیزات در مواضع سرپوشیده؛
4- پوشش وسایل نقلیه و تجهیزات در مواضع سرپوشیده؛

5- اختفای جاده و موانع با پوشش های خطی؛
6- استفاده از پوشش های میدان جنگ مانند دود.

     2-3- پوشش
الف( تعریف پوشش

تجهیزات،  تاسیسات،  حفاظت  و  پنهان سازی  معنای  به  پوشش 
تسلیحات و نیروی انسانی در برابر دید و تیر دشمن می باشد.

دود و عملیات دود، یکی از عوامل مهم در ایجاد پوشش برای سپاه، 
تجهیزات، تسلیحات و تاسیسات به شمار می آید.

... از  امتیاز بهره مندی از مواد پوششی دود مانند بخار آب، مه و 
جمله موادی هستند که باعث افزایش پشتیبانی از نیروها شده و 

در اختیار فرمانده قرار می گیرد.
ب( امتیازات استفاده از دود و مواد پوششی

1( کاهش توانایی دید و ایجاد اختالل در ارتباط دشمن؛
2( اختفای نیروهای خودی و فریب دشمن؛

1( کاهش توانایی دید و ایجاد اختالل در ارتباط دشمن؛
2( اختفای نیروهای خودی و فریب دشمن؛

3( فراهم ساختن ابزار تشخیص و عالمت دهی؛
4( کم اثر نمودن یا غلبه بر تسلیحات انرژی زای مستقیم دشمن؛

5( تقویت اثرگذاری سیستم تسلیحاتی نیروهای خودی؛

     2-4-  فریب
الف( تعریف فریب

کلیه اقدامات طراحی شدة حیله گرانه ای است که موجب گمراهی
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و غفلت دشمن در نیل به اطالعات و محاسبه و برآورد صحیح از 
توان کّمی و کیفی طرف مقابل گردیده و او را در تشخیص هدف و 

هدف گیری با شک و تردید مواجه می نماید.
ب( نمونه ای از فریب و خدعه در جنگ های صدر اسالم:

هنگامی که رسول اکرم )ص( نیروهای خودی را برای فتح مکه به 
حرکت در آورد، ابتدا اجازه نداد کسی تصور کند که قصد فتح مکه 
را دارد. از سوی دیگر نیز خدعه ای به کار برد و بخشی از نیروهای 
خود را همزمان به فرماندهی ابن قتاده بن ربغی به سوی بطن اضم 
تهامه  از سرزمین های  یعنی مکانی که میان ذی خشب و ذی مره 

بود فرستاد تا دشمن را از هدف اصلی خود غافل و گمراه سازد.

      2-5- مکان یابی
الف( تعریف مکان یابی

استقرار  محل  و  نقطه  مطلوب ترین  و  بهترین  انتخاب  مکان یابی، 
است به طوری که پنهان و مخفی نمودن نیروی انسانی، وسایل و 

تجهیزات و فعالیت ها را به بهترین وجه امکان پذیر سازد.
ب( فواید مکان یابی صحیح

می تواند  مطلوب  و  صحیح  مکان یابی  که  است  داده  نشان  تجربه 
مقدار بسیار زیادی از معضالت و مشکالت استتار و اختفا را حل و 
فصل نموده ضمن آن که تهدیدات و آسیب پذیری های احتمالی را 

نیز کاهش و تقلیل می دهد.

     2-6- پراکندگی
الف( تعریف پراکندگی

و  تاسیسات  نمودن  باز  و  گسترش  از  است  عبارت  پراکندگی 
حمالت  برابر  در  آنها  آسیب پذیری  کاهش  به منظور  تجهیزات، 

هوایی دشمن.
ب( پراکندگی تاسیسات و استحکامات

رعایت  ضمن  استحکامات،  و  تاسیسات  از  بعضی  حفاظت  برای 
مباحث سازه ای، باید به موضوع مهم پراکندگی نیز پرداخت.

اقدامات پراکندگی، یک نوع صف آرایی عمدی تاسیسات و تجهیزات 
در سطح گسترده ای از یک منطقه بوده و باید به عنوان یک روش 
آستانه  بردن  باال  و  آسیب پذیری  کاهش  بقا،  حفظ  برای  اساسی 

مقاومت در برابر حمالت دشمن، مورد توجه قرار گیرد.

     2-7- تفرقه و جابه جایی
تفرقه را جداسازی بخش هایی از تجهیزات متحرک یا قابل حمل از 
محل اصلی و انتقال آن ها به محل دیگر در زمان بحران به منظور 

کاهش آسیب پذیری و تقلیل خسارات و تلفات احتمالی، معنی و 
تعریف کرده اند.

اصل تفرقه و جابه جایی همچنین شامل جابه جایی نیروی انسانی و 
استفاده حداقلی از کارکنان در محل های مخاطره آمیز نیز می گردد. 
برد  از  دورتر  فرودگاه های  به  مسافربری  هواپیماهای  انتقال  مانند 
قابل  ارزشمند  و  تجهیزات حساس  انتقال  یا  و  دشمن  سالح های 
حمل از محل اصلی به محلی که به علت توجه کمتر دشمن به آن 

محل، دارای امنیت و حفاظت باالتری است.

      2-8- مقاوم سازی و استحکامات
با توجه به نقش حساس دفاع غیرعامل در حفظ حیات اجتماعی 
و دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی یک کشور، تحقق بخشیدن به 
ابعاد مختلف آن و ایجاد سازمان های امن از ضروری ترین اقدامات 
این  اهمیت  گیرد.  رابطه صورت  این  در  باید  که  به شمار می آید 
موضوع برای کشور ما ایران که بر حسب شرایط خاص جغرافیایی 
در  همواره  ملی،  مستقل  سیاست  اتخاذ  همچنین  و  راهبردی  و 
معرض هجوم دائمی قدرت های بزرگ و استکباری قرار دارد، کامال 

محسوس است.

     2-9- اعالم خبر
الف( تعریف اعالم خبر

آگاهی و هشدار به نیروهای خودی مبنی بر نزدیک بودن عملیات 
که  هشدار  این  می باشد.  خبر  اعالم  اصطالح،  در  دشمن  تعرضی 
برای آماده شدن صورت می گیرد، ممکن است چند ساعت، چند 

روز و یا زمانی طوالنی تر از آغاز مخاصمات اعالم شود..
ب( مراحل اعالم خطر

اعالم خطر حمالت هوایی دشمن در دو مرحله انجام می شود:
- مرحله اول: آماده باش

- مرحله دوم: اعالم خطر اصابت )برخورد(
طریق  از  سریعاً  که  است  اطالعاتی  شامل  آماده باش  خطر  اعالم 
سیستم های خبری و پخش اطالعات تاکتیکی به وسیله آژیر اعالم 

خطر و از شبکه پخش اخبار جنگ ابالغ می شود.
بدین ترتیب می توان با اعالم خطر به موقع، فرصت مناسب جهت 
پناه بردن نفرات به یک منطقه امن و انجام اقدامات دفاعی الزم 
نظامی  نیروهای  واکنش سریع  و  هوایی  دفاع ضد  ویژه شبکه  به 
جانی  تلفات  و  فراهم ساخت  را  هوایی دشمن  مقابل حمالت  در 
ممکن  حداقل  به  را  تأسیسات  و  تجهیزات  انسان،  به  مالی  و 

رسانید.
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3( پدافند غیرعامل در مقابل بمباران های هوایی

     3-1- تعاریف و اصطالحات
• جان پناه

یا حمالت موشکی  جان پناه، محلی است که در مواقع اضطراری 
و هوایی غافلگیرانه که فرصت رفتن به پناهگاه وجود ندارد، مورد 
استفاده قرار می گیرد و می تواند تا حدودی جان انسان را در مقابل 

بمباران حفظ کند.
• پناهگاه

امواج،  و  ترکش ها  اصابت  مقابل  در  که  است  مکانی  پناهگاه، 
مستحکم و ایمن باشد و بتواند جان انسان را حفظ و آوار را تحمل 

نماید.
• پناهگاه سریع االحداث

مکان هایی که بنا به اضطرار در کوتاه ترین زمان ساخته می شوند.

      3-2- شناسایی وضعیت ها و عالیم
وضعیت زرد: آژیر ممتد در 3 دقیقه، بیانگر آن است که احتمال 

حمله هوایی وجود دارد ولی قطعی نیست.
نشان  دقیقه،  یک  زمانی  فاصله  با  ممتد  آژیر  دو  سفید:  وضعیت 

می دهد که حمله هوایی خاتمه یافته است.
وضعیت قرمز: صدای این آژیر با زیر و بم متوالی و فاصله 3 تا 4 

دقیقه ای است، یعنی حمله هوایی انجام خواهد شد.
باید  جان  حفظ  برای  مختلف:  وضعیت های  در  عمومی  اقدامات 
از  تا  برد  پناه  پناهگاه  به  قرمز  وضعیت  اعالم  با  هر شرایط  تحت 
این  به  رسیدن  برای  ماند.  آوار مصون  ریختن  و  ترکش ها  اصابت 
منظور، الزم است در اسرع وقت پناهگاهی مطمئن در نزدیک ترین 
نقطه به محل اقامت و کار احداث نمود. قبل از آغاز بحث پناهگاه، 
محل  و  منزل  در  پناهگاه  ساختن  که  زمانی  تا  می شویم  متذکر 
کار شروع نشده باید در هنگام بمباران از جان پناه های موجود در 

ساختمان ها و اماکن عمومی استفاده کرد.

      3-3- جان پناه
این جان پناه ها ممکن است در اکثر ساختمان ها وجود داشته باشند 

که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم:
الف( جان پناه های موجود در منازل:

1( زیرزمین و یا استفاده از طبقات پایین در ساختمان های چند 
طبقه و پارکینگ های مستحکم؛

 30 عمق  حداقل  با  آب نما  یا  و  کم عمق  استخر  حوض ها،   )2

سانتی متر که بتوان در آن به صورت درازکش خوابید.
3( زیر پله های ساختمان؛

4( کنار ستون های مستحکم، بین ستون ها و سقف های با عرض 
کم؛

ب( جان پناه های موجود در اماکن عمومی و محل کار:
1( جوی، نهر، گودال و بریدگی کنار خیابان؛

2( پاساژها و مغازه های مستحکم در سطح زمین؛
در ساختمان های چند  زیر زمین  و  از طبقات همکف  استفاده   )3

طبقه؛
4( زیر پله های مستحکم و تونل ها؛

5( کانال ها، مترو و زیرزمین )در صورت موجود بودن( و معابر امن؛
6( پناه در کنار درختان تنومند و قطور؛

      3-4- پناهگاه ها
جنگ افزارهای  از  ناشی  اثرات  مقابل  در  بتوانند  باید  پناهگاه ها 
از دود، غبار و  انفجار، ترکش، هوای آلوده ناشی  از قبیل  متعدد، 
هرگونه آلودگی ناشی از احتراق و اشتعال یا انفجار مواد منفجره، 

مقاوم باشند.
الف( انواع مختلف پناهگاه

1( پناهگاه های موجود
مواقع  در  که  دارند  قسمت هایی  شهرها  ساختمان های  اصوالً 
از جمله  کرد.  استفاده  پناهگاه  به عنوان  آن  از  می توان  قرمز  آژیر 
پناهگاه های موجود و مهم می توان به مترو اشاره نمود که امروزه به 
عنوان بهترین پناهگاه عمومی تلقی می شود. در برخی از کشورها 
دشمن،  حمالت  هنگام  به  تا  است  شده   تعبیه  به گونه ای  متروها 
مأمن مناسبی برای شهر نشین ها شود. در کشور کره شمالی هم که 
با تهدید آمریکا روبرو است پدافند غیرعامل به صورت گسترده ای 
مورد استفاده قرار می گیرد. معابر، مترو و ایستگاه زیرزمینی شهر 
پیونگ یانگ در عمق بین 90 تا 105 متری زمین احداث شده اند، 
از کارخانجات صنایع نظامی در تونل های بزرگ استقرار  بسیاری 
یافته اند و هواپیماهای نظامی پس از فرود می توانند در تونل های 
حفر شده مخفی شوند. در حال حاضر در شهر تهران و برخی از 
کالن شهرهای ایران خطوط مترو ساخته شده و یا در حال ساخت 
از هم اکنون با مطالعة کامل  است. مجریان و مسئولین می توانند 

متروها را به عنوان پناهگاه عمومی برای حفاظت مردم در مقابل 
بمباران های هوایی و موشکی مطرح کنند.

2( پناهگاه سریع الحداث
پناهگاه هایی هستند که بنا به اضطرار در کوتاه ترین زمان ساخته
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از استحکام کافی  باید ضمن سریع االحداث بودن،  می شوند. لکن 
رعایت شود تا  ایمنی در آن ها دقیقاً  نیز برخوردار باشند و نکات 
در مقابله با بمباران های گسترده دشمن، مستحکم و مقاوم باقی 

بمانند.
3( پناهگاه سریع االحداث در محل کار

ساخت این گونه پناهگاه ها همانند پناهگاه های سریع االحداث منازل 
است با این تفاوت که ظرفیت آن ها باید بیشتر باشد. این پناهگاه ها 
پناهگاه هایی  می سازند.  مردم  همکاری  با  ذی ربط  مسئوالن  را 
ضمن  باید  می گردند  احداث  مدارس  و  عمومی  اماکن  برای  که 
شوند. حداکثر  در حداقل ظرفیت ساخته  الزم،  استحکام  داشتن 
البته  است؛  نفر   25 عمومی  االحداث  سریع  پناهگاه های  ظرفیت 
پناهگاه های عمومی توسط تونل می توانند به یکدیگر ارتباط داشته

 باشند.

ب( توصیه های بهداشتی در استفاده از پناهگاه ها
1- مقدار آب مورد نیاز برای هر فرد در 24 ساعت در پناهگاه 2/5 

لیتر می باشد، آن را بیهوده مصرف نکنید.
2- آب سالم را باید در ظروف مطمئن و درپوش دار نگه دارید.

3- در شرایط اضطراری و حساس، ذخیره کردن آب سالم، امری 
ضروری و حیاتی است.

4- آب ذخیره شده را در معرض تابش نور قرار ندهید و روی آن را 
خوب بپوشانید، زیرا آب در تاریکی سالم تر می ماند.

و  پخت  به  احتیاج  که  کنید  استفاده  اغذیه ای  از  پناهگاه  در   -5
نگهداری در یخچال ندارد. 

...( را در ظروف دربسته  )نان، سبزی، حبوبات و  6- مواد غذایی 
نگهداری کنید.

قرص  حوله،  مانند:  بهداشتی  وسایل  است  الزم  پناهگاه  در   -7
تصفیه آب )قرص کلر(، مواد پاک کننده، مواد ضد عفونی کننده 
)ساولن، دتول، هاالمید و ...(، کیسه نگهداری مواد غذایی، کیسه 

زباله و ... نگهداری شود.
8- سبزی و میوه ها را قبل از مصرف ضد عفونی کنید.

9- ساختمان پناهگاه باید محکم بوده و از مصالحی ساخته شده 
باشدکه حشرات، جوندگان، و حیوانات ولگرد نتوانند به داخل ان 

نفوذ کنند.
10- باید دانست که حشرات و جوندگان عامل بسیار مهمی جهت 
پخش عوامل میکروبی دشمن می باشند، بنابراین از ورود آن ها به 

پناهگاه جلوگیری کنید.
11- از بردن وسایل گرم کننده از قبیل: چراغ خوراک پزی، بخاری 

نفتی و گازسوز به پناهگاه خودداری کنید.
12- از مصرف آب و غذای نگهداری شده در ظرف باز خودداری 

کنید.

4( بسیج و پدافند غیرعامل

عرصه های فعالیت بسیج و نقش بسیجیان در آن
در این فصل کوشش شده تا به اختصار برخی عرصه های فعالیتی 
بررسی  غیرعامل  پدافند  زمینه  در  بسیجیان  آحاد  نقش  و  بسیج 
شود. در یک نگاه کلی می توان به نمونه هایی از عرصه های فعالیت 
بسیج در زمینه پدافند غیرعامل که در زیر آمده است اشاره نمود.

1- عرصه آگاه سازی و اطالع رسانی؛
2- عرصه امداد و نجات؛

3- عرصه مدیریت مردم در زمان جنگ )مدیریت بحران(؛
4- عرصه آموزش آحاد مردم؛

5- عرصه ارتقاء توان رزم و اجرای رزمایش های پدافند غیرعامل؛
6- عرصه عملیات روانی؛

7- عرصه بازدارندگی؛
دستگاه ها،  آسیب پذیری  کاهش  سیستم ها،  حفاظت  عرصه   -8

پایداری دستگاه ها و ... .

     4-1- نقش بسیج در آگاه سازی و اطالع رسانی
داشتن  جامعه،  ابعاد  و  سطوح  تمامی  در  حضور  دلیل  به  بسیج 
نهادینه  سازمان  و  ساختار  همچنین  ارزشمند،  و  غنی  فرهنگ 
است  فقط الزم  دارد.  را  مهم  این  تحقق  و  پیگیری  قابلیت  شده، 
تغییراتی در ساختار و  اندک  با  تا  نیاز مورد توجه واقع شود  این 
نیروی  آموزش  یا  جذب  با  و  گردد  فراهم  الزم  سازو کار  سازمان، 
عملی  را  آن  متخصص،  و  متعهد  مدیریتی  با  و  نیاز  مورد  انسانی 
به عنوان »نگرش اصلی عموم«  را  این کارکرد،»خود بسیج«  کرد. 
بسیج،  رسانه  در  اطالع رسانی  امر  آورد.  خواهد  در  جامعه  افراد 
صورت  نظام«  و  »مردم  قبال  در  رسالت محوری  مهم  اصل  با 
و  نظام  جز  چیز  هیچ  رسانه ای،  فعالیت  مدِل  این  در  می گیرد. 
مردم مورد توجه نیست؛ یعنی خدمت رسانی به مردم که راهبرد 
توسط  می رود،  شمار  به  آن  مهم  اهداف  از  یکی  و  اسالمی  نظام 
رسانه ای به نام بسیج همواره رصد می شود و آسیب ها، مشکالت، 
نواقص و نارسائی ها را ارئه می دهد. سازمان بسیج با بهره مندی از 
شبکه فعال و منسجم و آگاه با حضور سازمان یافته بسیجیان، در 

امر آگاه سازی به موقع آحاد مردم نقش به سزایی را دارد.
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     4-2- نقش بسیج در امداد و نجات
بسیج در انجام وظایف با استفاده از نیروهای بسیجی سازمان یافته 
سایر  و  نجات  و  امداد  )س(،  الزهرا  عاشورا،  گردان های  قالب  در 
گروه های مقاومت به منظور کمک دستگاه های دولتی که مسئولیت 
اصلی امر امدادرسانی را به عهده دارند آمده و در اجرای وظایف زیر 

انجام ماموریت می کند:
انجام کمک های  تجسس و آواربرداری، کمک به برقراری امنیت، 
مراکز  به  مصدومین  و  مجروحین  انتقال  و  هدایت  پزشکی،  اولیه 
درمانی و امدادی، توزیع نیازمندی های امدادی و بهداشتی، کمک 
بروز  هنگام  اطفاء حریق   ،... و  پوشاک  غذایی،  مواد  توزیع  امر  به 
با همکاری سازمان آتش نشانی، گندزدایی، دفع  حوادث و سوانح 

آفات و دفن اموات و احشام و ... . 
نیروهای  که  پیدا می کنند  ارزش  اقدامات  این  آنگاه  است  بدیهی 
به صورت  رزمایش ها  و  آموزشی  برنامه های  در  با حضور  بسیجی 
جدی فنون الزم را آموخته و در موقع عمل با سازماندهی منسجم 

اجرای ماموریت نماید.

     4-3- نقش بسیج در مدیریت بحران
و  طبیعی  عوامل  یک سری  نتیجه  در  که  است  فرآیندی  بحران، 
یا آسیب پذیری،  انسان ها  افتادن جان  غیر طبیعی سبب به خطر 
ملی  اموال  یا  جوامع  امنیت  افتادن  خطر  به  یا  فاجعه  بیماری، 
هنر،  و  علم  است  الزم  بحران،  مدیریت  در  می شود.  مردمی  و 
یکپارچه،  صورت  به  رهبری  و  هدایت  سازماندهی،  برنامه ریزی، 
جامع و هماهنگ باشد. هدف مدیریت بحران، پیش بینی خطرات 
و فاکتورهای منجر به بحران، برنامه ریزی و آمادگی برای مقابله با 
بحران های احتمالی، مقابله با بحران ها و ارائه راهکارهای مناسب 
برای رفع شرایط بحران زا و در نهایت، ایجاد شرایط مناسب است. 

بسیج در مدیریت بحران به دو روش ایفای نقش می نماید.
روش اول: نقش مستقیم

در این روش، بسیج بدون بکارگیری و همکاری سازمان های دولتی 
می تواند در شرایط بحران مستقیماً وارد عمل شود مانند: شناسایی 
مکان  اسکان،  جهت  مناسب  مکان های  مقاوم،  و  امن  مکان های 
مناسب جهت انتقال و نگهداری اموال عمومی و مردم، سازماندهی 
گردان ها و گروه های مقاومت، برقراری تأمین حفاظت و امنیت در 

مکان های تخلیه شده و پناهگاه ها.
روش دوم: نقش غیر مستقیم

بسیجی سازمان یافته  نیروهای  از  استفاده  با  بسیج  این روش،  در 
خود در واقع به صورت مشارکتی با سازمان  های دولتی در مدیریت 

بحران ایفای نقش می کند.

     4-4- نقش بسیج در آموزش آحاد مردم
به هدف، سه عامل  و رسیدن  مأموریت  اجرای هر  و  برای تحقق 
اصلی مورد نیاز است:1( عامل نیروی انسانی، 2( عامل تجهیزات 
و امکانات مورد نیاز و  3( آموزش. شاید عوامل دیگر نظیر روحیه، 
انظباط، ایمان و مسائل دیگر هم وجود داشته باشد که در اجرای 
و  اساسی  نقش  فوق،  عامل  سه  لکن  باشد  تأثیرگذار  مأموریت 
وجود  تجهیزات  و  انسانی  نیروی  چنانچه  اگر  دارد.  تعیین کننده 
داشته باشد اما آموزش نباشد، آن دو عامل دیگر، کارایی الزم را 
اجرای  در  مهمی  نقش  می تواند  آموزش  بنابراین  داشت.  نخواهد 

مأموریت داشته باشد. 
حضور بسیج در روستاها، شهرها، محله ها، اداره ها، کارخانه ها،مراکز 
صنعتی، آموزشی، تجاری، اقتصادی و... می تواند در آموزش آحاد 
غیرعامل  پدافند  مورد  در  جمله  از  مختلف  زمینه های  در  مردم 
تجاوز دشمن نقش مهمی  برابر  با دفاع در  و آشنایی آحاد مردم 
داشته باشد.  همگام با آموزش های تخصصی در زمینه های مختلف، 
ایمان،  افزایش  منظور  به  سیاسی  و  اعتقادی  آموزش های  اجرای 
معرفت دینی، بصیرت سیاسی و انقالبی در بین مردم، از ضروریات 
است. نقش نیروهای بسیجی در کنار برنامه ریزی صحیح متولیان 
جایگاه  از  که  فوق  آموزش های  فراگیران  در  تربیت  و  تعلیم  امر 

قانونی خوبی هم برخوردار است بسیار مهم و اساسی است. 
بسیجیان با حضور در دوره های آموزشی بسیج مثل: آموزش های 
عرضی - تخصصی،  آموزش های  و  تکمیلی  و  مقدماتی  عمومی 
 توجیهی و مهارتی و همچنین درس آمادگی دفاعی دانش آموزان 
و  غیرعامل  پدافند  مبانی  و  اصول  فراگیری  ضمن  می توانند 
شیوه های مقابله با مخاطرات طبیعی به مهارت های الزم رسیده و 
در شرایط اضطرار و مورد نیاز در اجرای مأموریت های پدافندی و 

امدادی انجام وظیفه نمایند.

         4-5- نقش بسیج در ارتقاء توان رزم و اجرای رزمایش ها
سازمان  سازی  کارآمد  و  آمادگی  توان  افزایش  منظور  به  بسیج 
خود به صورت نوبه ای و منظم، تمرینات و رزمایش های عمومی و
تخصصی را در سطح کشور اجرا می نماید، که از جمله رزمایش های 
مهم بسیج در راستای ایجاد آمادگی بسیجیان در زمینه های امداد 

و نجات و پدافند غیرعامل است.
رزمایش پدافند غیرعامل و امداد و نجات

غیرعامل پدافند  رزمایش های  و  تمرینات  در  بسیجی  نیروهای 
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گردان های  سازمان  قالب  در  جداگانه  به صورت  نجات  و  امداد  و 
عاشورا و الزهرا)س(، گردان های امداد و نجات، گروه های مقاومت 
رزمی و امدادی، در طول سال اقدام به اجرای تمرین های تاکتیکی 
تمرینات،  این  در  می نمایند.  امدادی  و  پدافندی  رزمایش های  و 
تخصصی  و  عمومی  آموزش های  در  خود  آموخته های  بسیجیان 
و  خودامدادی  غیرعامل،  پدافند  تاکتیک های  انواع  شامل:  که 
دگرامدادی، آوار برداری، تخلیه و حمل مجروحین، تخلیه ساکنین 
و ... می باشد را به مرحله تمرین گذاشته و با ایجاد آمادگی در بدنه 
و  غیرعامل  پدافند  مأموریت های  در  نیاز  و  به ضرورت  بنا  بسیج، 
دفاع غیر نظامی )امداد و نجات و مردمیاری( به کارگیری می شوند.

تمرین و رزمایش مدارس
هوایی،  بمباران  با  مقابله  و  طبیعی  مخاطرات  با  مقابله  هدف  با 
می شود  اجرا  دانش آموزان  توسط  کشور  مدارس  در  رزمایش  این 
با  فوق  زمینه های  در  را  خود  نظری  آموخته های  دانش آموزان  و 
نظارت مربیان مربوطه بکارگیری و به صورت عملی اجرا می نمایند.

     4-6- نقش بسیج در عملیات روانی
شرایط نبرد در دوران معاصر دگرگون شده است. امروزه نبرد سخت 
و مبارزه مسلحانه و حضور فیزیکی سربازان در صحنه نبرد، تنها راه 
مسلط شدن بر نیروی مقابل نیست. اگر چه برای تصرف حوزه های 
سرزمینی، چاره ای جز استفاده از نیروی نظامی و حضور در میدان 
جنگ نمی باشد. جنگ روانی، کوششی نظام دار و برنامه ریزی شده 
برای تضعیف یا تخریب روحیه حریف یا دشمن است. جنگ روانی 
نوع  و  میزان  اما  بوده،  مبارزه  و  جنگ  حربه های  جزء  دیر باز  از 
دگرگون  شدت  به  آن  از  بهره مندی  شیوه های  و  ابزارها  استفاده 
شده است. به عبارتی دیگر، می توان گفت که جنگ روانی از جمله 
عقیده، شجاعت،  فکر،  علیه   دوران  جدیدترین سالح های جنگی 
که  حال  عین  در  جنگ  این  است.  جنگیدن  به  میل  و  اطمینان 
نوعی دفاع به شمار می رود حالت هجومی نیز دارد؛ چرا که در عین 
تقویت روحیه ملت و سربازان خودی، به تضعیف روحیهدشمن نیز 
می پردازد. »عملیات روانی در واقع  نبرد علیه عقل دشمن است نه 

نبرد برای در بند کشیدن ساختار فیزیکی او«.
عملیات مقابله با جنگ روانی

آغاز  و  طراحی  مشخصی  اهداف  با  را  تهدیدهایی  دشمن  وقتی 
برای  اقداماتی  است  ضروری  دارد،  را  آن  انجام  قصد  یا  می کند 
کشف و شناسایی اهداف دشمن به عمل آید و به رویارویی با آن 
پرداخته شود. بنابراین می توان گفت مقابله با عملیات روانی دشمن 
عبارت است از: مجموعه اقدام ها و حرکت هایی که باعث خنثی یا 

اجرای  و  طراحی  برای  می شود.  دشمن  فعالیت های  شدن  بی اثر 
از  دشمن،  روانی  عملیات  برابر  در  مقابله  و  پیشگیری  و  عملیات 
ابزارهای گوناگون می توان بهره گرفت. یکی از بهترین و مؤثرترین 
ابزارها، استفاده و به کارگیری نیروهای آموزش دیده و آگاه بسیجی 
و  روانی  عملیات  شیوه های  فراگیری  با  بسیجی  نیروهای  است. 
 راه های مقابله با آن می توانند نقش مؤثر و تعیین کننده ای در ایجاد 
ناامیدی در دشمنان و مخالفان و تقویت روحیه نیروهای خودی و 

آحاد مردم داشته باشند.

     4-7- نقش بسیج در بازدارندگی
حضور به موقع و سریع بسیج )واکنش سریع( در صحنه های مختلف 
با ایجاد یک سیستم منسجم و مجهز می تواند نقش به سزایی در 
افزایش قدرت بازدارندگی کشور در مقابل تهدیدات احتمالی داشته 

باشد که به طور مثال می توان به نمونه های زیر اشاره نمود:
1( حضور گسترده و مستمر بسیجیان در رده های مقاومت؛

2( حضور در فراخوانی ها، رزمایش ها و اردوهای رزمی، امدادی و  
فرهنگی؛

3( حضور در صحنه های مختلف سیاسی، نظامی و اجتماعی؛

      4-8- نقش بسیج در کاهش آسیب پذیری و حفاظت
       سیستم ها، دستگاه ها و محالت

حفاظتی  و  امنیتی  مسائل  مورد  در  بسیج،  کارکردهای  از  یکی 
می باشد. در زمان بحران، دشمن اقدام به از کار انداختن تأسیسات، 
ایجاد هرج و مرج، سرقت، برهم زدن آرامش و نظم عمومی در کلیه 
اقتصادی  اماکن  و  اصناف  اداره ها،  صنایع،  کارخانه ها،  دستگاه ها، 
دیده،  آموزش  سازمان یافته،  نیروهای  به  اتکا  با  بسیج   می نماید. 
و  ظرفیت  دارای  و  کارآمد  مجموعه  یک  به عنوان  شجاع  و  آماده 
برقراری  به  باال در زمینه های مختلف می تواند نسبت  قابلیت های 

امنیت و حفاظت مشارکت کند.
و  دفاعی  مأموریت های  انجام  توانایی  با  آموزش دیده  نیروهای 
امنیتی، به منظور کمک به نیروهای امنیتی و انتظامی، نسبت به 
به  را  مأموریت هایی  موارد مختلف،  امنیت در  و  برقراری حفاظت 

انجام می رسانند.

منبع:  کتاب دانستنی های عمومی پدافند غیر عامل )مقاومت ملی پایدار( 
سازمان بسیج مستضعفین 

آشناییباپدافندغیرعامل



11     

ش 
فرهنگ  و  دان

 پدافند غیرعامل

مقدمه
انسان عالقه دارد درباره آنچه در گذشته روی داده اطالعاتی به دست 
آورد؛ چرا که ذهن کنجکاو و جستجوگر به شناخت ساده پدیده های 
اطراف خویش قانع نبوده و می خواهد بداند آنها در گذشته چگونه و 
چرا به وقوع پیوسته اند. در حقیقت، یکی از بهترین راه های شناخت هر 
مسئله ای، مطالعه گذشته آن است و شاید در این میان، دستاوردهای 
بشری هیچ پدیده ای به اندازه تاریخ، انسان را به مرزهای رشد و بلوغ 
نزدیک نکرده است. دست یابی به اسرار تاریخ و کشف عبرت های آن، 
تاریخ  از  که  کسانی  و  بوده  ژرف اندیش  جوامع  موفقیت  رمز  همیشه 
مطالعه  پرداخته اند.  گزافی  و  بهای سنگین  نگرفته اند،  عبرت  گذشته 
تاریخ و تفکر درباره آن نه تنها موجب شناخت درست و بهتر هر چیز 
می گردد بلکه موجب افزایش تجربه انسان نیز می شود. پیداست عمر 
انسان به تنهایی برای کسب هرگونه تجربه ای کافی نیست؛ چه بسا 

بعضی حوادث، فرصت اندوختن تجربه را به انسان ها نمی دهد.
به  اشاره  ضمن  اختصار  به صورت  تا  شده  سعی  علمی  بحث  این  در 
تاریخی  روند  و  اهداف  بیان  مفاهیم،   تعریف  پدافند غیرعامل،  بحث 
دفاع غیرعامل با تأکید بر طبیعت، اندیشه های دفاعی، سدهای دفاعی 
احداث شده و بناهای دفاعی در ایران، به بررسی تجارب کشورها در 

فاصله جنگ جهانی اول و دوم در حد بضاعت پرداخته شود.

حسین قاسمی

 گذری تاریخی بر

 دفاع غیرعامل 

گذریتاریخیبردفاعغیرعامل
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امنیت ملی و دفاع غیر عامل
امنیت و  به نظر می رسد احساس  تاریخ خلقت بشر،  به  با نگاهی 
مختلف،  روش های  با  بشر  و  بوده  مطرح  آن، همیشه  برای  تقاضا 
اجتماعی  موضوع  امنیت،یک  است.  داشته  آن  تحصیل  در  سعی 
است و از عوارض زندگی جمعی محسوب می گردد. به عبارت دیگر، 
امنیت غالباً در ارتباط با پدیده ها و افراد دیگر معنا پیدا می کند. 
ذات کشور  و صیانت  بقا  از  فراتر  مفهومی  امنیت  ملی،  در سطح 
ارضی،  تمامیت  زمان  یک  در  است  ممکن  دیگر  عبارت  به  دارد. 
و  هراس  و  آشوب  دستخوش  را  کشور  یک  حاکمیت  و  استقالل 
بوجود  طریق  این  از  که  آرامش  احساس  عدم  نماید.  سردرگمی 
می آید مهمترین مانع در مسیر حرکت کشور به سمت اهداف از 

پیش تعیین شده است.
برای مفهوم امنیت ملی، تعاریف گوناگونی ارائه شده است؛ هرچند 
هیچ یک از آنها به طورکامل مورد توافق نیست، لیکن در هر یک 
از آنها نکاتی وجود دارد. در فرهنگ روابط بین الملل آمده است: 
»امنیت ملی حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن 

تمام یا بخشی از جمعیت، دارائی و یا خاک خود به سر می برد.«
در دایره المعارف علوم اجتماعی، این واژه چنین تعریف شده است: 
»اینکه کشورها هیچ گونه احساس خطر حمله نظامی، فشار سیاسی 
را  توسعه خویش  و  آزادانه گسترش  بتوانند  و  نکنند  اقتصادی  یا 

تعقیب کنند.«
والتر لیپمن، محقق آمریکایی در تعریف امنیت ملی می گوید: »یک 
ملت وقتی دارای امنیت ملی است که در صورت اجتناب از جنگ 
به جنگ  اقدام  در صورت  و  کند  را حفظ  خود  ارزش های  بتواند 

بتواند آن را پیش ببرد.
امنیت ملی دارای سه ویژگی اساسی می باشد:

1. نسبی: در جهان امروز، دستیابی به امنیت مطلق ناممکن است، 
چراکه قدرت متغیر، متفاوت و نسبی است.

2. ذهنی: احساس امنیت یا عدم امنیت، یک برداشت و امر ذهنی 
است که ریشه در اعتقادات، باورها و رهبران یک کشور دارد.

3. تجزیه ناپذیری: امنیت با حاکمیت و استقالل یک کشور رابطه 
مستقیم دارد.

مولفه های امنیت ملی
الف( حفظ جان مردم

ب( حفظ تمامیت ارضی
ج( حفظ سیستم اقتصادی و سیاسی
د( حفظ استقالل و حاکمیت کشور

گذری تاریخی بر دفاع غیرعامل
نتایج مطالعات در خصوص پدافند غیرعامل، نشانگر این حقیقت 
توجهی  قابل  تاریخی  بررسی  گذشته،  در  متأسفانه  که  است 
منابع  و  کتاب ها  محتوی  و  نشده  انجام  شده  یاد  موضوع   در 
و  کمرنگ  بسیار  یا  نپرداخته  مهم  این  به  موجود  نظامی-دفاعی 
بدون توجه از کنار آن گذشته اند. لیکن در این مقاله سعی شده تا 
با توجه به مطالب پراکنده، مواردی را در این  خصوصاً ارائه نمود.

با توجه به تعاریف فوق، مواردی گوناگون در تاریخ و در کشورهای 
مختلف در چارچوب پدافند غیرعامل وجود دارد که به نمونه هایی 

از آنها می پردازیم.
هستی  مخلوقات  دیگر  از  را  غیرعامل  دفاع  هنر  و  دانش  انسان، 
راه  ما  اجداد  به  که  بوده اند  موجودات  این  بدون شک  و  آموخته 
ساختن ابزار دفاعی از قبیل سپر، زره، پناه بردن به غارها، استتار، 
اختفا و سایر موارد را آموخته اند. ویل دورانت می گوید:»سگی که 
استخوان نیم خورده خود را زیر خاک پنهان می کند، سنجابی که 
فندق را برای روز دیگر خود نگاه می دارد، زنبوری که عسل را در 
کندوی خود ذخیره می کند و مورچه ای که از ترس روز بارانی و 
برفی، توشه خود را پنهان می سازد، همه اینها نخستین کارگران 

تمدن بوده اند.« )تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام(
وسایل دفاعی غیرعامل در نزد حیوانات به شیوه ای است که از پنج 
وسیله شناخته شده دفاعی که خداوند در اختیار جانوران قرار داده، 
چهار وسیله آن، وسیله دفاعی غیر عامل و تنها یک وسیله آن عامل 
می باشد. این پنج وسیله عبارت اند از: پنهان سازی و استتار، خود را 
مرده جلوه دادن، پوشش حفاظتی، تحرک و فرار از جنگ و مبارزه.

اندیشه دفاعی سون تزو
بیشتر نظامیان برای اثبات دیرینگی علم نظامی و ارائه شجره نامه ای 
هنر  کتاب  و  »سون تزو«  به  را  علم  این  سرآغاز  آن،  برای  مفصل 
بین  که  بود  چینی  ژنرال  »سون تزو«  می دهند.  نسبت  او  جنگ 
سالهای 320 تا 400 ما قبل از میالد می زیست. جایگاه آرای او در 
تاریخ اندیشه نظامی، از جهات مختلف از جمله دفاع غیرعامل قابل 
اجتماعی  واقعیت  یک  عنوان  به  او جنگ  ازنظر  می باشد.  بررسی 
قانون مند مورد شناسایی قرار می گیرد که برای یک کشور دارای 
اهمیتی حیاتی است که با مرگ و زندگی آن بستگی مستقیم دارد. 
پاره ای از عقاید سون تزو که با دفاع غیرعامل رابطه نزدیک دارد 

عبارت اند از:
اغفال  و  فریب  برپایه  جنگ  هنر  ریزه کاری های  و  فنون  تمام   .1

دشمن استوار است.

گذریتاریخیبردفاعغیرعامل
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2. عملیات مخفی در جنگ، یک جنبه فوق العاده حیاتی دارد.
3. تأکید بر اصل تحرک و جابجایی.

4. هنر جنگ، بر پایه فریب و نیرنگ و خدعه استوار است و فرمانده 
واقعی کسی است که به هنرهای تظاهر، اختفا و استتار مجهز باشد.

نمونه های عینی پدافند غیرعامل در زمان های دور

1- سد دفاعی ذوالقرنین
یکی از موضوعات مهم تاریخی، احداث سد دفاعی ذوالقرنین است 
که هم زمان با زندگی قوم یاجوج و ماجوج بوده و قرآن کریم در 
دو سوره مبارکه »انبیاء« و »کهف« از این دو قوم نام برده است. 
در  است.  داده  انجام  را  بزرگ  لشگرکشی  و  ذوالقرنین سه جنگ 
آن  نواحی  مردم  که  رسید  کوهستانی  تنگه  به  سوم  لشگرکشی 
وحشی بودند. چون ذوالقرنین به سرزمین آنها رسید، به او گفتند 
ای ذوالقرنین بدان که قومی به نام یأجوج و مأجوج در پشت این 
ما  چنانچه  می کنند.  بسیار  وحشی گری  و  خونریزی  و  فساد  کوه 
خرج آن را به عهده گیریم آیا سدی میان ما و آنها می بندی که ما 

از شّر آنها آسوده شویم؟
و  بسیاری آهن  قوم مقدار  بیاورید؛  ذوالقرنین گفت: قطعات آهن 
الواح آهن را در میان دو کوه قرار  چوب و ذغال فراهم آوردند و 
افروختند  آنگاه آتش  دادند و چوب و ذغال اطراف آن ریختند و 
و مس های گداخته را در منافذ آن فروریختند تا به صورت سدی 
نیرومند در آمد به طوری که قوم یأجوج و مأجوج دیگر قدرت نفوذ 

در آن را نداشتند.

2- دیوار چین
دیوار چین که هزار و پانصد مایل )2415 کیلومتر( طول دارد و در 
نقاط مختلف آن دروازه های بزرگی به سبک آشوری تعبیه شده، 
عظیم ترین ساختمانی است که بشر تا کنون برپا داشته است. ولتر 
در عظمت آن می گوید: اهرام مصر در برابر آن چیزی جز توده های 
سست و بی اعتبار نیست. در طی سالیان دراز، مردمان بی شماری 
در راه ساختن آن جان دادند و چینی ها در این خصوص می گویند: 

این دیوار مایه الهام یک نسل و نجات نسل های بسیار شده است.

3- سد دفاعی خوارزمشاهیان
که  سدهایی  شکستن  با  بیگانگان  یورش  هنگام  خوارزمشاهیان 
بر روی رودخانه جیحون بسته بودند، آب آنها را در زمین ها رها 
می کردند بدین ترتیب زمین های آب گرفته مانع پیشروی بیگانگان 

مدتها  برای  خوارزمشاهیان  که  شد  سبب  ویژگی  این  می شد. 
استقالل خود را حفظ نمایند.

4- اسب تروا
توسط  طوالنی  و  ساله  چند  نبرد  یک  از  پس  تروا  چوبی  اسب 
اودیسیوس، یکی از افراد زیرک و هوشمند یونانی، در سال 212 
قبل از میالد ساخته شد. داستان از این قرار است که چون سربازان 
یونانی از تسخیر شهر سیداکیوز نا امید شدند، اودیسیوس طراحی 
و ساخت اسب چوبی را انجام و آن را به نزدیک شهر انتقال داد. 
مردم شهر با دیدن پیکر عظیم اسب چوبی پنداشتند که یونانی ها 
از جنگ دست کشیده اند، آنها که صحنه را خالی می بینند اسب 
را به داخل قلعه برده و این پیروزی را جشن گرفته و به پایکوبی 
افراد دشمن در پشت  از  آنکه لشگر عظیمی  از  می پردازند، غافل 
پنهان  سربازان  هنگام،  شب  بودند.  کرده  کمین  شهر  دروازه های 
روی  به  را  قلعه  دروازه  آمده،  بیرون  آن  از  اسب،  شکم  در  شده 
غافلگیرانه،  شبیخون  و  یورش  با  گشوده،  کرده  کمین  لشگریان 

گذریتاریخیبردفاعغیرعامل
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دشمن قوی خود را از پا درآوردند و جنگ چندین ساله را به نفع 1
خود خاتمه دادند. تأثیر و ماندگاری این واقعه تاریخی در ادبیات 
اقدامات فریبنده به گونه ای است که از اسب تروا به عنوان سمبل و 

نماد فریب یاد می شود.

5- تاریخچه ساخت بناهای دفاعی در ایران:
سرزمین گسترده ایران باستان که ایران کنونی بخشی از آن است، 
به علت وضع جغرافیایی که میان دو جلگه آباد بین النهرین و پنجاب 
سند قرار گرفته بود، همچون پلی بوده که طوایف مهاجم به طرف 
شرق یا غرب، مجبور شده اند از آن عبور کنند. زندگی در چنین 
موقعیت جغرافیایی و محیط ناامن، ایرانیان را وادار نمود تا به منظور در 
امان ماندن از تجاوز متجاوزین، خانه های مسکونی خود را به صورت 
دژ کوچکی بسازند. بنابراین به هرگوشه این سرزمین که نگاه کنید،

نظایر  و  دروازه  و  خندق  دربند،  کهن دژ،  ارگ،  بارو،  و  برج  قلعه، 
به  ایرانیان  آگاهانه  تدبیر  و  توجه  و  زندگی  محیط  ناامنی  از  آنها 
گروهی  بناهای  ساخت  دارد.  حکایت  امنیتی  و  دفاعی  مالحظات 

حصاردار در ایران با طرح ها و نقشه های گوناگون، از سه هزار سال 
پیش شناخته شده است. قلعه بلوارآباد در شهرستان خوی، حصار 
سَیلک در کاشان، قلعه حسنلو در ارومیه، تورنگ در گرگان، تپه 
حصار در دامغان و قلعه فلک االفالک در خرم آباد از نمونه های آن 
ایران  اوایل اسالم در  می باشد. به طور کلی، معماری و شهرسازی 

متأثر از معماری قبل از اسالم به ویژه دوره ساسانیان است.
در شهر های اسالمی ـ اعم از شهرهای تغییریافته و نوبنیاد ـ عامل 
که به طوری  است،  بوده  توجه  مورد  همچنان  پدافندی  و  دفاعی 
معموالً هر شهر اسالمی از سه بخش تحت عنوان کهن دژ، شارستان 
و ربض تشکیل می گردید .مهم ترین این بخش ها، کهن دژ یا ارگ 
بوده که عبارت بود از قلعه ای که در وسط یا گوشه شهر قرار داشته 
و معموالً ازیک سو به باروی شهر پیوسته بود تا همواره برای دفاع 

آماده باشد.

دیوارهای دفاعی مشهور دنیا
تفکر ساخت و احداث دیوارها و خطوط و دژهای دفاعی از قدیم االیام 
به عنوان یک اقدام دفاعی با هدف سد کردن و ایجاد مانع در مسیر 
تهاجم  دشمن و ممانعت از مواجه شدن با حمله ای غافلگیرانه مورد 
آنها  از  برخی  دارد.  ادامه  تاکنون  و  بوده  توجه دولت های مختلف 
عبارت اند از: دیوار آنتونین در اسکاتلند، دیوار آتالنتیک در فرانسه 

و ایتالیا، دیوارهای اورلئان در روم، دیوار برلین در آلمان و... .  

نمونه هایی از اقدامات دفاع غیرعامل در جنگ جهانی دوم

به منظور گمراه کردن  پرده دود  از  استفاده  1- ایجاد پرده دود: 
از روش هایی بود که در جنگ جهانی دوم  و فریب دشمن، یکی 
مورد استفاده قرار گرفت. زمانی که بمب افکن های دشمن به فاصله 
150 مایلی اهداف می رسیدند، ژنراتورها روشن شده و به هنگام 
نزدیک شدن هواپیما به فاصله 80 مایلی هدف، شروع به دود زایی 
می کردند تا آوریل 1931 به هنگام شدت حمالت هوایی دشمن 
در حدود 850 پرده دود از 28 نقطه حیاتی محافظت کرد و هیچ 

کدام از این نقاط آسیب و زیانی ندیدند.
جنگ  نخستین  روزهای  در  فریبنده:  تاسیسات  ایجاد   -2
انحراف  به منظور   k پایگاه  به  معروف  بدلی  بناهای  دوم،  جهانی 
در  انگلستان   1940 اوت  در  می رفت،  به کار  دشمن  هواپیماهای 
فریبنده  هواپیمای  چهارصد  حدود  و  بدلی  فرودگاه  صد  حدود 
معطوف  آنها  به  را  دشمن  بمب افکن های  توجه  تا  داشت  برپا 
اصلی کارخانه های  نزدیک  زمان،  آن  در  بدلی  بناهای  سازد. 
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جای به  دشمن  بمب افکن های  و  شد  ساخته  هواپیماسازی 
ساختمان اصلی، ساختمان های بدلی را بمباران می کردند.

دفاع غیرعامل در دیگر کشورهای جهان
بسیار خردمندانه است که با بهره گیری از تجربیات دیگر کشورهای 
جهان، هزینه تجربه کردن دوباره بدیهیات را در برنامه ریزی دفاعی 
و امنیتی خود نپردازیم. قلب تاریخ، حاوی بسیاری از این تجربیات 
قرون گذشته، مصداق  و  اعصار  رویدادهای  و  است. شاید حوادث 
مناسبی برای فضای قرن بیست و یکم نباشد اما مطمئناً آگاهی از 
رویدادهای چند دهه اخیر در بعضی از کشورهای جهان و لحاظ 
نمودن نتایج حاصل از آنها، در طرح ها و برنامه های دفاع غیرعامل 
کشور مفید و مثمر ثمر خواهد بود. در حقیقت، لزوم دفاع و اجرای 
الزامات دفاع غیرعامل برای کلیه کشورهای جهان- خواه قدرتمند 
و خواه ضعیف- وجود دارد. از این رو در ایران نیز می بایستی تالش 
گردد تا با بهره گیری از تجارب بدست آمده طی اعصار گذشته و نیز 
تجارب اخیر و ارزشمند جنگ تحمیلی همراه با نگاهی موشکافانه 
و شیوه عملکرد دیگر کشورها در این خصوص، به اقدامات مثمر 
بدین  یافت.  ثمرتر و سودمندتری در مقوله دفاع غیرعامل دست 
منظور در این بخش از مجله به اجمال مهم ترین اصول، اقدامات 
و شیوه های برخورد در مقوله دفاع غیرعامل برای کلیه کشورهای 

مطرح دنیا در این رابطه بیان گردیده است.

آلمان
آلمان ها پس از جنگ دوم جهانی رعایت اصول دفاع غیرعامل را با 
استفاده از تجربیات ارزشمند گذشته خود در دستور کار قرار دادند. 

1- تدوین قوانین، مقررات و حمایت های الزم از دفاع غیرعامل.
2- تشویق مردم به ساخت پناهگاه های خصوصی و خانوادگی.

3- طرح ریزی و ساخت پناهگاه های عمومی با قابلیت مقاومت در 
برابر سالح های کشتار جمعی.

مختلف  شرکت های  توسط  پیش ساخته  پناهگاه های  ساخت   -4
تخصصی جهت منازل مسکونی با کاربردهای چند منظوره.

در  مردمی  مشارکت  تشویق  نیز  و  امکانات  کلیه  از  استفاده   -5
ساخت پناهگاه ها.

6- استفاده دو منظوره از تأسیسات و پناهگاه هاو ... .
7- راهنمایی صرفه جویی و نظارت بر ساخت و ساز پناهگاهی.

تقسیم  )در  جمعیتی  پراکندگی  بر  نظارت  و  کنترل  رعایت،   -8
امکانات حفاظتی(.

9- رعایت اصل عدم تمرکز در پناهگاه ها و سکونتگاه ها.
هدف  با  سرزمین  عرصه  در  شهرها  استقرار  آمایش  تدوین   -10
جهانی  جنگ  از  )بعد  متوسط  و  کوچک  شهرهای  متوازن  توزیع 

دوم(.
11- قابلیت مقاومت پناهگاه ها )تا حد امکان( در برابر سالح های 

کشتار جمعی )سند راهبردی دفاع غیرعامل کشور، 1385(.

سوئیس
ثابت  را نسبتاً  توانسته است جمعیت خود  سوئیس سالهاست که 
از  به دور  و  بی طرفی  سیاست  اتخاذ  علیرغم  کشور  این  نگه دارد. 
اقتصادی  از  برخوردار  و  نظامی شرق و غرب  و  گرایشات سیاسی 
قوی و شدیداً برنامه ریزی شده، با ملحوظ نظر قرار دادن تجربیات 
حاصل از جنگ جهانی اول و دوم، همواره در جهت تجهیز و تقویت 
نیروهای مسلح خود تالش نموده و دارای ارتشی )نظامی و شبه 
نظامی( حدود 700 هزار نفر می باشد. این کشور رعایت اصول و 
با  نیروهای مسلح خود  به موازات تقویت  را  قواعد دفاع غیرعامل 
دقت تمام در دستور کار قرار داده و اقداماتش به تناسب جمعیت و 
وسعت این کشور در اروپا نمونه است. در سوئیس اقدامات دفاع از 
غیر نظامیان و خدمات اجباری مرتبط به آن از سه اصل کلی زیر 

.)1969.A.Cristy( :پیروی می نماید
از هرگونه تصویر پیش فرض از جنگ احتمالی  فارغ  اصل اول: 

آینده باشد.
به منظور دستیابی به اصل اول می بایست شش اصل فرعی دیگر 

مورد توجه قرار گیرد که عبارت اند از: 
1-1- یک پناهگاه برای هر شهروند سوئیسی: به دلیل غیر قابل 
پیش بینی بودن مکان وقوع حمله و نشر آثار سالح ها، دفاع غیرعامل 
باید قادر به تأمین پناهگاه برای تک تک شهروندان سوئیسی در 

هر لحظه باشد.
توسط  پناهگاه ها  در  شهروندان  سریع  حضور  امکان  باید   -2-1

شهروندان وجود داشته باشد.
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1-3- مکان های خصوصی در هر پناهگاه وجود داشته باشد.
1-4- پناهگاه ها می بایست، مقاوم و در عین حال به نحوی که از 

همه جهت محافظت شده باشند، ساخته شوند.
1-5- هیچ گونه تخلیه جمعیت انجام نخواهد گرفت: به دلیل قدرت 
تخریبی زیاد و مدت نامعلوم استمرار آثار سالح های کشتار جمعی، 
زنده  برای  ابزار  مؤثرترین  بنابراین  بود.  نخواهد  امن  جایی  هیچ 
ماندن، استقرار در درون پناهگاه و نه تخلیه محل از جمعیت است.

اقدامات  از  متنوعی  طیف  به کارگیری  معنای  به  تنوع   -6-1
سخت ضربات  تحمیل  از  مانع  استکه  سازمانی  و  ساختمانی 

مهاجمان و در نتیجه از بین بردن کلیه اقدامات محافظتی موجود 
می شود.

می بایست  آن  بودن  اقتصادی  صرفه  به  مقرون  جنبه  دوم:  اصل 
رعایت شود. 

باید رعایت  مطابق اصل دوم، شش اصل فرعی ذکر شده در زیر 
گردد:

ندارد، ولی محافظت  2-1- محافظت مطلق و صد در صد وجود 
کارآمد دست یافتنی است.

2-2- اقدامات حفاظتی باید هماهنگ با یکدیگر باشند.
ممکن  نحو  بهترین  به  باید  حفاظتی  قابلیت های  تمام  از   -3-2
استفاده نمود: بیشتر پناهگاه را در صورتی که زیرزمین ها و دیگر 
به  می توان  شوند.  ترکیب  صلح  زمان  بنیادی  سازهای  و  ساخت 

روش مقرون به صرفه تری احداث نمود.
2-4- در دوره های خطر باید برنامه ریزی اضطراری صورت گیرد.

2-5- پیشگیری بهتر از درمان است.
2-6- تطابق پذیری و سازگاری: اقداماتی که برخاسته از نیازهای 

زمان جنگ هستند، باید انعطاف پذیر باشند.

مطابق اصل سوم، الزم است که به منظور مواجهه صحیح با شرایط 
جنگی و فشارهای روحی ناشی از آن، به نیازهای انسان در شرایط 

.)1969.A.Cristy( زندگی در پناهگاه توجه شود

دفاع غیرعامل در روسیه
اقدامات دفاع غیرعامل  انجام  پیشروترین کشور در  روس ها شاید 
فعال ترین کشور در عرصه دفاع غیرعامل  اما بدون شک  نباشند، 
نمای  می شوند.  محسوب  دوم(  جهانی  جنگ  از  بعد  )خصوصاً 
مسکو،  شهرهای  جمله  از  کشور  این  در  شده  ساخته  شهرهای 
و ساخته  به گونه ای طراحی  اوکراین(  )در کشور  و کیف  لنینگراد 
مردم  برای  پناهگاه  مطمئن ترین  به عنوان  بتوانند  که  شده اند 

مسکو  شهر  مترو  از  بخش هایی  عمق  باشند.  استفاده  قابل  شهر 
به 63 متر می رسد. ظرفیت پذیرش پناهگاه های ویژه ای در عمق 
زیاد و در مکانهایی امن و حفاظت شده جهت مقامات سیاسی و 
نظامی ساخته شده است. روس ها در انجام اقدامات فریب و نیرنگ 
کم نظیرند. اجرای طرح های فریب در سال های پس از جنگ جهانی 

.)1987 . Vala( دوم شدت بیشتری گرفت

برنامه های دفاع غیر عامل روسیه
1- برنامه ریزی دفاع عامل و غیرعامل.

2- تقویت و استحکام بخشی مراکز حیاتی و حساس.
مقامات  و  مردم  )برای  زمینی  زیر  عمیق  پناهگاه های  3- ساخت 

دولتی(.
4- نگهداری اقالم و تجهیزات حیاتی در مناطق امن و پناهگاه های 

زیرزمینی.
5- احداث شیلترهای ضد بمب در مناطق مورد نیاز.

6-  طراحی ریل های راه آهن متحرک )به منظور جابجایی موشک های 
بالستیک(.

7- ساخت پست های فرماندهی و کنترل متحرک.
گفته شده است که برنامه روسیه )شوروی سابق( در زمینه دفاع 
از غیرنظامیان، بزرگترین برنامه از نوع خود در جهان است که دو 

مقیاس مورد توجه قرار گرفته است:
1- تأمین پناهگاه عمومی و جمعی.

2- تأمین محافظت فردی.

روسیه )شوروی سابق( دارای یک برنامه جامع برای تخلیه مناطق 
شهری است. به طوری که طبق آن برای هر شهروند، یک جای ویژه 
و مشخص برای زمان تخلیه در نظر گرفته شده است که در درون 

مزارع اشتراکی قرار داشته است.
اولویت بندی حفظ جان نیروهای انسانی، به ترتیب زیر است:

1- رهبران کشور
2- نیروهای انسانی متخصص و ماهر.

3- سایرین.
سابق(  )شوروی  روسیه  در  غیرعامل  دفاع  برنامه های  عینی  نمود 
را می توان به بهترین نحو ممکن در شهر مسکو جستجو نمود. در 
است  آن  بر  اعتقاد  کنونی  روسیه  و  اتحاد جماهیر شوروی سابق 
تمهیدات  رو  این  از  می دهد.  رخ  روزی  قطعاً  هسته ای  که جنگ 
پیش  بینی  نظامیان  غیر  از  محافظت  منظور  به  گسترده ای  بسیار 
شده است. این کشور تأکید اصلی خود را بر راهبرد بازدارندگی و 
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نیز استدالل حفظ و بقای کشور به طور همزمان قرار داده است. 
البته پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و علیرغم پایان رقابت 
زمینه  در  کالنی  سرمایه گذاری های  سرد،  جنگ  دوران  هسته ای 
ایجاد پناهگاه های ضد هسته ای انجام شده و برنامه های دولت در 
راستای نوسازی تسلیحات و صنایع نظامی این کشور تنظیم شده 
اتحاد جماهیر شوروی  نژاد، 1385(. در سال 1968،  است)داعی 
سابق مؤثرترین روش دفاع غیرعامل در برابر حمالت هسته ای را 
بزرگ  شهرهای  جمعیت  تخلیه  و  صنعتی  مناطق  پراکنده سازی 
اعالم نمود. بنابراین به ایجاد شهرهای اقماری و نیز پراکنده سازی

کیلومتری )جهت  تا شعاع 50  بزرگ  اطراف شهرهای  در  صنایع 
 20 فاصله  در  مگاتنی  یک  هسته ای  انفجار  یک  از  مصونیت 
اعالم خطر  پیشرفته  سامانه های  توجه شد. همچنین  کیلومتری( 
به نحوی که فرصت کافی برای تخلیه جمعیت وجود داشته باشند، 
تا  مانده  باقی  فرصت  به  بسته  برآوردها،  طبق  یافتند.  ضرورت 
وقوع حمله، تخلیه به صورت عمودی )در محل( و افقی )خارج از 
محل( پیش بینی شد. برای تسریع در تخلیه افقی شهر، به وجود 
این رو در شهر مسکو،  از  نیاز بود.  شبکه های  دسترسی عریضی 
بسیار عریض طراحی شدند تا در مواقع بحرانی،  خیابان ها عمدتاً 
آثار یک  کند. همچنین  تخلیه  را  به سرعت شهر  بتواند  جمعیت 
مناطق مختلف  در  تخریب  و شدت  نظر شعاع  از  حمله هسته ای 
شهری محاسبه شده و بر اساس آن، شهر از نظر میزان و کیفیت 
توسعه آینده منطقه بندی گردید. بدین جهت یک شبکه جاده ای 

به دور شهر احداث گردید که برخوردار از ویژگی های زیر است:
1- دسترسی هایی را که از درون شهر عبور می نمایند به یکدیگر 
تقاطع هایی  شهر  در  موجود  پل های  نزدیک  می نماید.2-  متصل 

وجود دارد.
3- بزرگراه های بزرگی برای شهر طراحی شده است.

بدین ترتیب دسترسی های اصلی درون شهری به سریع ترین نحو، 
ارتباطی  بنابراین، شبکه  فراهم می نماید.  را  از شهر  امکان خروج 
به  به نحوی که دسترسی  به خود گرفت  شهری، شکل ستاره ای 

مجاری اصلی آن از هر جایی به سهولت ممکن می گردید.
وسیع  عمیق،  پناهگاه های  وجود  به  عمودی  تخلیه  منظور  به   
اساس،  همین  بر  بود.  نیاز  هسته ای  حمالت  برابر  در  مقاوم  و 
قرار گرفت.  توجه  مورد  متروی شهری مسکو  ایجاد شبکه عظیم 
مواقع  برای  و  هستند  وسیع  بسیار  مترو  ایستگاه های  مسکو،  در 
بسته  مستحکم  بسیار  حفاظتی  درهای  وسیله  به  اضطراری 
شبکه  بزرگترین  مسکو  متروی  خورشچف،  گفته  به  می شوند. 
و  شهری  بافت  بر  عالوه  است.  جهان  در  بمباران  ضد  پناهگاهی 

از دیدگاه دفاع غیرعامل، دارای ویژگی برجسته  نیز مترو، مسکو 
دیگری نیز هست. این ویژگی را می توان »ایجاد استتار با استفاده 
از فضای سبز انبوه« معرفی نمود. این تکنیک ضمن دشوار نمودن 
عملیات شناسایی دشمن- به دلیل ویژگیهای طبیعی پوشش های 
گیاهی- هرگونه عملکرد سامانه های راداری، ردیابی و هدف گیری 
از  باالخره  و  نماید  و بی اثر می  زیادی مختل  به میزان  را  دشمن 
از  می توان  عامل  غیر  دفاع  راستای  در  کشور  این  اقدامات  دیگر 
مقابله  در  شخصی  آمادگی  کسب  منظور  به  عمومی  آموزش های 
با بحران از قبیل آتش سوزی ها، عملیات امداد و نجات و آموزش

 ویژه جوانان یاد نمود )داعی نژاد، 1385(.

آمریکا
عملیات دفاع از غیر نظامیان در برابر تهاجم های نظامی در ایاالت 
را  زمان حمله، 3 هدف  اقداماتی است که در  بر  متحده مشتمل 

دنبال می نمایند:
1- به حداقل رسانیدن آثار حاصل از حمله به جمعیت غیر نظامی 

آمریکا؛
2- مقابله سریع با شرایط اضطراری حاصل از حمله؛

3- بازسازی و بازیابی تسهیالت و خدمات حیاتی تخریب شده یا 
.)1973 . Kummer( آسیب دیده در نتیجه چنین حمله ای

خود،  ساخت های  زیر  مقاوم سازی  راستای  در  کشور  این 
نموده  توان دفاعی خود  و تحکیم  تقویت  برای  را  پیش بینی هایی 

است.
مهم ترین راهبردهای کشور آمریکا

1- لزوم حفظ پایبندی به دستورالعمل ها، سیاست ها و روندهای 
کار توسعه یافته در طول دوران جنگ سرد در خصوص دفاع غیر 

نظامیان.
2- تأکید بر تقویت فوق العاده قابلیت های تهاجمی و بازدارندگی.

اتمی  حمله  تک  انجام  از  دشمن  بازدارندگی  سیاست  اتخاذ   -3
پیشگیرانه و مراقبت از وارد شدن صدمات غیر قابل جبران.

4- پیش بینی های الزم در جهت کاهش صدمات حاصله ناشی از 
حمله اتمی.

5- تقویت و توسعه توان هسته ای این کشور به عنوان مهم ترین 
عنصر بازدارنده.

6- ایجاد ایستگاه های نظامی مشابه و تفرقه و پراکندگی آنها.
و  قاره پیما  بالستیکی  موشک های  مواضع  کردن  مستحکم   -7

تأسیسات فرماندهی و کنترل مراکز مخابراتی مربوط به آنها.
8- ساختن چند پناهگاه برای هر موشک و جابجایی مکرر موشک ها 

گذریتاریخیبردفاعغیرعامل
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از یک پناهگاه به پناهگاه دیگر.
9- در نظر داشتن و طرح ریزی مقاومت در برابر یک حمله اتمی 
از نیروهای تهاجمی راهبردی، واحدهای ضدهوایی،  با بهره گیری 

موشک های زمین به هوا.
10- تهیه و اجرای طرح های مرتبط با حفظ جان و مال مردم قبل 

از حمالت هوایی.
11- ایجاد پناهگاه ها، تخلیه شهرها و مناطق پر جمعیت و نواحی 

صنعتی.
12- تشویق و توسعه پناهگاه های خصوصی.

13- ارایه راهنمایی های فنی برای ایمن سازی ساختمان ها به مردم.
غیر  از  دفاع  نوین  روش های  ابداع  زمینه  در  سرمایه گذاری   -14
نظامیان در برابر تهاجمات نظامی، دفاع غیرعامل در ایاالت متحده 
آمریکا دارای ابعاد بسیار گسترده ای است. گرچه تأکید اصلی در 
این زمینه، بر افزایش فوق العاده توان تهاجمی و بازدارندگی است، 
ولی دیگر اقدامات و تمهیدات دفاعی نظیر مقابله با شرایط حین و 
پس از وقوع حمله و عمدتاً حمالت هسته ای نیز دیده شده اند. این 
تمهیدات، کلیه مراحل عمل در دفاع غیر عامل مشتمل بر آمادگی 
)اعالم خطر(، مواجهه )تخلیه عمودی یا افقی محل(، مقابله )نجات 
بازیابی پس از رخداد حمله را دربر  و کاهش دامنه آسیب ها( و 

می گیرند.

رژیم صهیونیستی
این رژیم، دفاع غیرعامل را جزء الینفک تمامی برنامه ها و اقدامات 
است؛  داده  پهنه سرزمین گسترش  تمام  در  را  آن  و  نموده  خود 
به گونه ای که مرز مشخصی میان دفاع عامل و غیرعامل – از نظر 

زمان و مکان – وجود ندارد. کلیه کاربردهای ارضی در قلمرو این
رژیم و در مقیاس های مختلف، لزوماً برخوردار از کاربری های نظامی 
محیط های  به ویژه  و  جمعیتی  مناطق  دیگر،  بیان  به  هست.  نیز 
عملکردهای  از  برخوردار  متداول،  کارایی های  بر  عالوه  مسکونی، 
نیز می باشد.  توأمان به صورت دفاع عامل و غیرعامل –  نظامی – 
شهرک های یهودی نشین که هم به عنوان مناطق مسکونی و هم 
دفاعی  به صورت  توأمان  نظامی  و  اطالعاتی  پایگاه های  عنوان  به 
یافته اند  توسعه   - مرزی  و  مناطق حساس  در  بویژه  تهاجمی-  و 
عمل  مرزی  تهدیدهای  برابر  در  دفاعی  نیرومند  ابزار  عنوان  به  و 
مسکونی-  توأم  کاربری های  چنین  نمونه های  بهترین  می نمایند، 
از  یکی  رژیم،  این  غیرعامل  دفاع  قانون  به شمار می آیند.  نظامی 
جامع ترین قوانین دنیای غرب است. یک سامانه اعالم خطر حمله 
در آنجا وجود دارد که نمایانگر اهمیت زیاد و اعالم هشدار و اعالم 

خطر در نظام دفاعی این کشور است. همچنین احداث پناهگاه با 
هدف مقابله با خطر، اجباری است؛ به طوری که 80 درصد مردم 
را می توانند در برابر آثار حمله با سالح های متعارف در خود پناه 
وجود  تخلیه  برای  برنامه ریزی  رژیم،  این  دفاعی  نظام  در  دهند. 
تخلیه  باشد  شده  خراب  مردم  خانه های  که  زمانی  فقط  و  ندارد 

صورت می گیرد )طیاری، 1368(.
ایجاد شهرکهای یهودی نشین به عنوان سپر امنیتی و دفاعی ویژه 
مناطق مرزی: احداث »آبادی مسلح« جزء تفکیک ناپذیر »راهبرد 
دفاع منطقه ای« بوده است. این رژیم پس از شکل گیری در سال 
دفاعی  مستعمره نشین های  از  کمربندی  ایجاد  به  نسبت   1948
منزله  به  یک  هر  که  نمود  مبادرت  یهودی«  نام »شهرک های  به 
را  امنیتی  ضریب  که  و  بوده  رژیم  قلمرو  اطراف  در  هسته هایی 
افزایش می دهند. این شهرک ها به ویژه بین سال های 1977-67 
کردند  عمل  مرزها  برای  مستحکمی  قلعه های  مانند  به  میالدی، 

)عندلیب، 1379(.

پاکستان
کشور  ایران،  اسالمی  جمهوری  همسایه  کشورهای  میان  در 
ضمن  و  داده  نشان  خاصی  عالقه مندی  موضوع  این  به  پاکستان 
ایجاد سازمانی برای این امر، به موضوع آموزش عمومی نیز توجه  
بسیاری نموده است؛ به طوری که جزوات آموزشی با متون ساده و 
روان در مورد نحوه  مقابله با انفجارات هسته ای و دیگر تهدیدها در 

بین مردم و مراکز آموزشی انتشار یافته است.

 منابع:
1- موحدی نیا، جعفر، مفاهیم نظری و عملی دفاع غیرعامل، 1385

2- اسکندری، حمید، دانستنی های پدافند غیرعامل، 1389
3- حسینی، سید جواد، سوابق و تجربیات مربوط به پدافند غیر عامل در 

گستره تاریخ و جغرافیا، 1388
4- بی آزار شیرازی، عبدالکریم، بیونیک یا الهام صنعت از خلقت

5- دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام
6- تزو، سون، هنر جنگ، ترجمه حسن حبیبی، 1359

از  شهری  طراحی  امیر؛  شکیبامنش،  جواد؛  سید  فشارکی،  هاشمی   -7
صص 1390؛  تهران،  حمید،  بوستان  انتشارات  غیرعامل،  دفاع  منظر 
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ش 
فرهنگ  و  دان

 پدافند غیرعامل

نکتهها

          

              چهل نکته مدیریتی

1- در انجام کارها بر روی شیوه ای خاص تأکید نکنید. شاید کسی 
بتواند از مسیر کوتاه تر و بهتری شما را به مقصد برساند.

2- توجه داشته باشید دانش و تجربه، هیچ کدام به تنهایی رهگشا 
آنها  از  معینی  ترکیب  از  که  هیدروژن  و  اکسیژن  مثل  نیستند، 
هوای تنفس ما تأمین می شود. می توان با آمیختن دانش و تجربه، 

راهکارهای حیاتی و استثنایی خلق کرد.
برجسته  افراد  به کارگیری  و  استخدام  برای  فرصتی  هر  از   -3

استفاده کنید.
در  کار  محیط  استانداردهای  رعایت  باشید  داشته  خاطر  به   -4

کارایی کارمندان مؤثر است.
5- با فرق گذاشتن بیهوده بین افراد گروه، انگیزه کاری آنها را از 

بین نبرید.
6- از مشورت و نظرخواهی با نیروی جوان ابایی نداشته باشید.

از خود سلب  را  زیردستان  اعتماد  نقیض،  و  رفتارهای ضد  با   -7
نکنید.

8- در به وجود آوردن فضای رقابتی سالم، کوشا باشید.
آنان،  بهره وری  افزایش  و  کارمندان  دانش  ارتقای سطح  برای   -9
بهره  کمک آموزشی  لوازم  از  و  دهید  ترتیب  آموزشی  کالس های 

گیرید.
با  متناسب  باید  خطاکار،  کارمند  توبیخ  که  کنید  دقت   -10

اشتباهاتش تعیین شود.
نظر  در  سازمان  برای  که  خریدی  مأمور  شوید  مطمئن     -11
گرفته اید، عالوه بر کاردانی و رعایت اصول درست بازاریابی، مورد 
اعتماد، زرنگ و خوش سلیقه نیز هست و همان گونه که بر قیمت 

کاالها توجه دارد، بر زیبایی و کیفیت آنها نیز اهمیت می دهد.
12- در صورت لزوم با قاطعیت ))نه(( بگویید.

13- سعی کنید با اصول ساده روانشناسی آشنا شوید.
انتخاب  الگو  به عنوان  را  دیگران شما  رفتار کنید که  14- طوری 
کنند و آینده کاری دلخواه خود را در قالب شخصیت شما مجسم 

کنند.
15- هرگز در حضور کارمندان یا دیگر معاشرین خود، پشت سر 

افراد بدگویی نکنید.
16- رعایت سلسله مراتب کاری را به مسئولین و سرپرستان گوشزد 

کنید.
و  ارزش  فاقد  آزمایش های  با  کارمندانتان  آزمودن  برای   -17

بی اساس، شخصیت آنان را زیر سؤال نبرید.
حاضرین  به  عماًل  را  وقت شناسی  جلسات،  به موقع  شروع   با   -18

بیاموزید.
19- برای گیراتر شدن سخنان خود، همیشه چند عبارت کلیدی 
از بزرگان و افراد برجسته در ذهن داشته باشید و در موقع لزوم 

آنها را به کار ببرید.
از بقیه نکات توجه کنید:  انجام کارها به سه نکته بیش  20- در 

اعتماد به نفس، اعتماد به نفس، اعتماد به نفس.
21- انتقاد پذیر باشید.

22- با بی توجهی، تالش و زحمات زیردستان را بی ارزش نکنید.
به   از دست ندهید و  را  انتخاب، زمان  بیهوده در  با وسواس   -23

خاطر داشته باشید زمان برای شما متوقف نمی شود.
مطمئن  و  باشید  دوراندیش  احتمالی،  مشکالت  حل  برای   -24
موارد  در  هرگز  تخصصی،  راهکار  چند  داشتن  نظر  در  با  باشید 

اضطراری غافلگیر نخواهید شد.
25- نقش تبلیغات را در سودآوری سازمان نادیده نگیرید.

اطمینان  و  کنید  بیان  روشن  و  واضح  را  خود  خواسته های   -26
حاصل کنید که کارمندان به خوبی از جزئیات وظیفه ای که به عهده 

آنان است، مطلع هستند.
تا  باشید  از هر کس، مطابق دانش و تجربه اش توقع داشته   -27

بهترین نتیجه را به دست آورید.
28- وظایف کارمندان را متناسب با توانایی های فیزیکی و حرفه ای 

آنان تعیین کنید.
29- اگر از موضوعی علمی اطالعی ندارید، یا احتیاج به توضیحات 

بیشتری دارید، بدون هیچ تردیدی سؤال کنید.
چند  و  کنید  حفظ  را  خود  خونسردی  بحرانی،  موارد  در   -30
راهبرد بحران زدایی مناسب با فعالیت سازمانی خود را پیش بینی
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از  لزوم  موارد  تا در  و طراحی کنید 
آنها استفاده کنید.

در  را  شما  که  رفتارهایی  از   -31
می کند،  معرفی  عصبی  سازمان 

پرهیز کنید.
32- انتقامجو نباشید.

33-زمان پیاده سازی تصمیم گیری ها، 
به اندازه اخذ تصمیمات، مهم است. 
چون ممکن است اجرای یک نقشه 
با  نامناسب  زمان  در  تجاری  خوب 

شکست روبه رو شود.
نمی دانید،  که  مورد چیزی  در   -34
به کسی اطالعات اشتباه ندهید و از 
نداشته  هراسی  »نمی دانم«،  گفتن 

باشید.
به  مسئولیت  کردن  محول  با   -35
زمینه  خالق،  و  مستعد  کارمندان 
رشد و خالقیت آنان را فراهم کنید.
36-بدون تفکر و درنگ پاسخ ندهید.

و  کارمندان  میز  چیدمان  37-نحوه 
انتخاب  را طوری  آنها  استقرار  محل 
در  نکنند  فراموش  افراد  که  کنید 
محل کارشان هستند و نباید بیش از 
حد مجاز با هم به گفت و گو بپردازند.

38-حرفه ای ترین و بهترین حسابدار 
و مشاور حقوقی را استخدام کنید.

توجه  افراد  مالی  مشکالت  39-به 
اخذ  موجه  درخواست های  و  کنید 

وام آنان را به تعویق نیندازید.
باشید،  داشته  به خاطر  40-همیشه 
شما  شکوه  بر  متانت  و  تواضع 

می افزاید.

                             ادامه دارد...

•  آشنایی با پدافند غیر عامل چه لزومی دارد؟
وقت  بیشترین   جهان،  پیشرفته  کشورهای    •
و انرژی خود را صرف آموزش پدافند غیر عامل 

می کنند.
به دودی است که  نیازمند دسترسی  کشور    •
در سطح وسیع در طول چند دقیقه پخش شود 
و  باشد  نداشته  انسان  برای  هیچ گونه ضرری  و 

پوششی برای مکان های مورد نظر باشد.
•  آیا می دانید نیاز به رنگی است که با کشیدن 
بر روی شیشه ها و دیوارها و یا پارچه ها، هیچ گونه 
تشعشعات و طیفی از آن عبور نکند و مکان قابل 

شناسایی نیز نباشد؟
نیاز به سازه ای پیش ساخته، کوچک و قابل    •
اجرا در ساختمان های ساخته شده است که در 

مقابل زلزله و یا انفجارات مقاوم باشد.
جامعه،  افراد  میان  در  خوب  اخالق  رواج    •
عامل رشد پدافند غیر عامل و آرامش در کشور

 می شود.
•  رواج وحدت و اتفاق نظر )در اهداف مقدس 
و خوب( عامل رشد و پایداری پدافند غیر عامل 

در جامعه است.

و  انسانی  علوم  یادگیری  و  صحیح  آموزش    •
در  غیر عامل  پدافند  به رشد  مهندسی می تواند 

جامعه کمک بسیاری بکند.
•  رشد اقتصادی در رشد پدافند غیر عامل مؤثر 

است.
پدافند  رشد  در  علمی  رشد  می دانید  آیا    •

غیر عامل مؤثر است؟
پدافند  عملکرد  در  و خود باوری  خود اتکایی    •

غیر عامل و آرامش جامعه مؤثر است.
جهت  در  خارجی  دشمن  اینکه  کردن  باور    •
نابود کردن فرهنگ کشور در حال فعالیت است 
و این باور، ما را نسبت به انجام اقدامات پدافند 

غیر عامل نزدیک تر می کند.
عملکرد  برای  مردم  آگاهی  در  انسانی  علوم    •

پدافند غیر عامل بسیار موثر است.
در  که  روانی  حاالت  تمام  در  فطرتاً  انسان    •
به  می گیرد،  قرار  تهدیدات  و  خطرات  معرض 

دنبال پدافند غیر عامل است.
تمام حیوانات در مقابل حیوانات قوی تر، به    •
در  که  غیر عامل  پدافند  اصول  از  غریزی  طور 

انسان می باشد استفاده می کنند.

 نیازها و ایده ها:

شد.  ظاهر  پیله  یک  در  کوچکی  سوراخ  روزی 
برای  پروانه  تقالی  ساعت ها  و  نشست  شخصی 
بیرون آمدن از سوراخ کوچک پیله را تماشا کرد.
آنگاه تقالی پروانه متوقف شد و به نظر رسید که 
ادامه  به تالشش  خسته شده و دیگر نمی تواند 

دهد.
آن شخص مصمم شد به پروانه کمک کند و با 
قیچی سوراخ پیله را گشاد کرد. پروانه به راحتی 
و  ضعیف  چشمانش  اما  شد،  خارج  پیله  از 

بال هایش چروکیده بود.
آن شخص به تماشای پروانه ادامه داد.

مستحکم  و  گسترده  پروانه  پر  داشت  انتظار  او 

شود و از جثه او محافظت کند. اما چنین نشد! 
در واقع پروانه ناچار شد تمام عمر را روی زمین 
بخزد و هرگز نتواند با بال هایش پرواز کند. آن 
و  پیله  محدودیت  که  نفهمید  مهربان  شخص 
را خداوند  از سوراخ ریز  برای خارج شدن  تقال 
به طور غریزی برای پروانه قرار داده است تا به 
آن وسیله مایعی از بدنش ترشح شود و پس از 

خروج از پیله به او امکان پرواز دهد.
گاهی اوقات در زندگی فقط به تقال نیاز داریم.

مشکلی  هیچ  بدون  می کرد  مقرر  خداوند  اگر 
کافی  اندازه  به  و  می شدیم  فلج  کنیم،  زندگی 
پرواز  نمی توانستیم  هرگز  و  نمی شدیم  قوی 

کنیم.

پروانه و پیله



دفاع، جزئی از هویت یک ملت است.
هر ملتی که نتواند از خود دفاع کند،

زنده نیست،

هر ملتی که به فکر دفاع از خود نباشد
و خود را آماده نکند،
در واقع زنده نیست.

هر ملتی که اهمیت دفاع را درک نکند، 
به یک معنا زنده نیست.

ما می توانیم چشم و قدرت تحلیل داشته باشیم،
توطئه عمیق عنادآمیز استکبار علیه اسالم و نظام 

اسالمی را ببینیم
و در عین حال به فکر دفاع باشیم.

اگر محافظت نظامی )پدافند غیرعامل( نباشد،
تمام دستاوردهای فرهنگی، اقتصادی، علمی و سیاسی

در یک نصف روز هدر می رود.

تدابیر کارساز در باب پدافند غیرعامل را عملی کنید.
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 پدافند غیرعامل

جنگ بیولوژیکی از اصطالحات نظامی نوین و به معنای به کارگیری 
موجودات زنده و سموم آنها به منظور قتل و زیان رساندن به انسان 
و یا ثروت های حیوانی یا زراعی در راستای کاستن از توان نظامی و 

غیرنظامی کشور، می باشد.
هم  میکروبی«  »جنگ  یا  باکتریایی«  »جنگ  را  جنگ  این  برخی 
مفهوم،  این  برای  بیولوژیکی«  »جنگ  اصطالح  ولی  خوانده اند 
نیز  انواع موجودات ریز و  باکتری و دیگر  مناسب تر است؛ چرا که 
صورت های پیشرفته تری از حیات، مثل حشرات و دیگر موجودات 

موذی از جمله نباتات زیان بار را نیز شامل می گردد.
جنگ بیولوژیک از جمله جنگ های دیرینه طبیعت بر ضد انسان 
شیوع  شاهد  مردم  بشری،  منازعات  و  جنگ ها  به دنبال  و  است 

بیماری و یا ویروس بوده اند.
در جنگ های طبیعی، جنگجویان مسیحی بر دروازه های شهر قدس 
گرفتار بیماری طاعون شدند. بیماری تیفوس جنگجویان مغربی را 
در اسپانیا درو کرد. سپاه ناپلئون در حمله به مسکو دچار اسهال 
بویر کسانی  نهاد. در جنگ  به کاستی  خونی گشته و قوایشان رو 
که بر اثر تب تیفوئید از پای درآمدند، بیش از آن هایی بودند که با 

گلوله کشته شدند.
انسان نیز روش به کار گیری موجودات زنده یا سموم آنها را از طبیعت 
آموخته است. شاید نخستین باری که انسان به طور عمدی عوامل 
بیولوژیکی را در جنگ به کار گرفت، اقدام سولون، فرمانروای آتن در 
سال 2006 قبل از میالد بود. او ریشه های گیاهی به نام هیلیبوس را 
در جوی آب کوچکی انداخت که دشمنانش برای آشامیدن استفاده 

می کردند و از این راه آنان را گرفتار بیماری شدید اسهال کرد که 
در  نهایت، منجر  به شکست آنان شد. در سال 200 پیش از میالد، 
یک فرمانده کارتاژی در برابر دشمن عقب نشینی کرد و در همان 
حال، مقدار زیادی شراب را در اردوگاهش به جای گذاشت که درون 
آنها ریشه ماندراگورا که گیاهی مخدر است، ریخته بود. دشمن پس 
از نوشیدن این شراب به خواب رفت. آن گاه او بازگشت و همه آنها 
را سر برید. از آن پس، مسموم سازی آب آشامیدنی و خوردنی ها در 
جنگ، به صورت امری شایع درآمد. به این ترتیب که جنازه گندیده 

حیوانات و سربازان را درون چاه های آب دشمن می افکندند.
در سال 1155 میالدی، امپراتور فریدریک بارباروساف آب انبارهای 
به  را  آن  و  کرد  مسموم  شیوه  همین  با  را  ایتالیا  تورتونای  شهر 
نیز  صلیبی  جنگ های  در  بیولوژیکی  جنگ  درآورد.  خود  اشغال 
تجربه گردید؛ به  این ترتیب که جنازه طاعون زدگان را در اردوگاه 
مسلمانان افکندند و این امر موجب بروز بیماری در میان آنان شد. 
اقدام  بیولوژیکی،  عوامل  عامدانه  به کارگیری  جدید  نمونه های  از 
انگلیس در دوران جنگ های استعماری  سرجفری فرمانده مهاجم 
سال  در  او  است.  آمریکا  قاره  در  سرخ پوست  قبایل  ضد  بر  اروپا 
1763، باال پوش و دستاری آلوده به بیماری آبله را از بیمارستان آبله 
بیماری  شیوع  پیامدش  که  فرستاد  قبایل سرخ پوست  رؤسای  نزد 

آبله در میان سرخ پوستان بود.
در  فرار  هنگام  فیکسبرگ  از  جونستون  ژنرال   1863 سال  در 
را  دریاچه ها  آمریکا،  داخلی  جنگ  دوران  در  شرمن  ژنرال  مقابل 
پیش طرف  دو  هر  جنگ  این  در  کرد.  قوچ  و  خوک  جنازه  از  پر 

جنگبیولوژیک)زیستی(

جنگ بیولوژیک )زیستی(
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جنگ  در  ساختند.  آلوده  را  آشامیدنی  آب های  عقب نشینی،  از 
ایاالت متحده  اسب های  آلوده  آلمانی خون  مزدوران  اول،  جهانی 
آمریکا را به اسب های نیروهای رومی تزریق و شمار بسیاری از آن ها 
را کشتند. درباره به کارگیری عوامل و سالح های شیمیایی به ویژه 
پس از جنگ جهانی اول، جزئیات فروانی انتشار یافته ، ولی اطالعات 
مربوط به سالح های بیولوژیک در پس پرده ضخیم سری بودن و 
پنهان کاری باقی  مانده است. مشهور است که نازی ها پژوهش های 
گسترده ای را در سال 1963 در این زمینه انجام دادند. از این رو 
اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1983 اعالم کرد که در صورت 
استفاده نازی ها از چنین سالحی آنان نیز آماده به کارگیری آن بر 
ضد نظامیان آنها هستند. با وجود این، گزارش روشنی درباره این که 
کدام یک از طرفین جنگ جهانی دوم از سالح بیولوژیکی استفاده 
کرده وجود ندارد، در حالی که همه آنان سالح هایی داشتند. برای 
مثال ژنرال آمریکایی بروک چیزولم  اظهار داشت که متفقین از آن 
بیم داشتند که نازی ها از بمب های موسوم به میکروب سم استفاده 
کنند. از این رو آمریکا اقدام به ارسال تعداد 235000 واکسن ضد

این میکروب به لندن کرد. هر واکسنی آمپول ویژه ای داشت که 
خود شخص می توانست آن را به خود تزریق کند. این واکسن در
میان 117500 سرباز ایتالیایی، آمریکایی و کانادایی توزیع گردید.
آمریکا  شمالی،  کره  مسئوالن  و  چینی ها  کره،  ماجرای جنگ  در 
خواستار  و  کرد  متهم  کره  در  بیولوژیکی  سالح  از  استفاده  به  را 
انجام  از  پس  شدند.  باره  این  در  بین المللی  کمیته  یک  تحقیق 
 1952 اکتبر  هشتم  گزارش  در  کمیته  این  کافی،  پژوهش های 
خود به سازمان ملل اظهار داشت که در تحقیقات دقیق خود، به 
اشیای آلوده به میکروب وبا و سیاه زخم بدخیم، کک های آلوده 
به طاعون پشه های حامل ویروس تب زرد و حیوانات جونده مبتال 
مثل خرگوش برخورد کرده که برای انتشار بیماری های ویروسی 
مذکور مورد استفاده قرار گرفتند. ولی این گزارش هیچ اشاره ای 
به میزان انتشار آن بیماری ها در چین و کره شمالی نداشت. این 
امر، بسیاری از مفسران غربی را وادار کرد که در صحت آن گزارش 
با آن که در ویتنام، شمار  تردید کنند و آن را بی ارزش بشمارند. 
این  بومی  بیماری های  از  آبله  به طاعون و ویروس  بسیاری مبتال 
متحده  ایاالت  اقدام  بر  مبنی  قطعی  دلیل  هیچ  دیده شد،  کشور 
و  انقالبیون  ضد  بر  جنگ  در  بیولوژیکی  سالح  به کارگیری  برای 

مردم ویتنام به دست نیامده است.
جدید،  جنگ های  در  که  می گردد  روشن  شد،  گفته  آن چه  از 
سالح های بیولوژیکی مورد استفاده واقعی قرار گرفته است. از این رو 
شناخت میزان کاربرد آن همچون یک سالح جنگی به صورت دقیق 

مشکل می نماید. در نتیجه، امکان کاربرد تاکتیکی و راهبردی آن را 
به سختی می توان ارزیابی کرد. اما به دالیل زیر، نباید این حقیقت 

موجب شود که خطر جنگ بیولوژیکی را دست کم بگیریم:
ـ اعم از بزرگ و کوچک  ـ امکان برخورداری  1. تقریباً همه دولت ها 
از این سالح را دارند؛ چرا که برخی از این سالح ها در آزمایشگاه ها 
با اندکی پژوهش علمی در این زمینه موجب  و کارگاه های ساده 
مقاوم  آنتی بیوتیک ها  مقابل  در  که  است  شده  ویروس هایی  تهیه 
شده  تهیه  پیشرفته ای  ابزارهای  نیز  آن ها  انتشار  برای  و  هستند 

است.
ضد  بر  پنهانی  و  غافلگیرانه  می توان  را  بیولوژیکی  سالح های   .2
همه،  از  مشکل تر  گرفت.  به کار  نظامی  غیر  بزرگ  مجموعه های 
انتقال  این که شناسایی نوع سالح بیولوژیکی به کار گرفته شده و 
ـ به دلیل فاصله طوالنی میان حمله  هشدار سریع به دیگر مناطق 

و آشکار شدن عوارض بیماری   ـ بسیار دشوار است.
به هر حال، هدف اصلی از به کارگیری سالح بیولوژیکی، انسان است؛ 
ـ  به طور مستقیم و یا از طریق حمله به منابع  و تهاجم به  انسان  

غذایی و در مواردی حیوانی او ـ صورت می گیرد.
به طور کلی  بیولوژیکی جنگی است که هدف آن  بنابراین، جنگ 
اشخاص و موجودات زنده هستند، در حالی که به منابع مادی مثل 
و  نمی رسد  زیانی  صنعتی  تأسیسات  و  مسکونی  ساختمان های 
می توان اندکی پس از حمله بیولوژیکی، آنها را مورد استفاده قرار داد.

ویژگی های کلی عوامل بیولوژیکی 
با وجود این، دانش بیولوژی، همه  موجودات زنده را دربر می گیرد، 
اما بیولوژی نظامی تنها درباره موجودات زنده ای بحث می کند که 
به انسان یا حیوان یا نبات زیان می رساند. دسته های پنجگانه زیر، 
مجموعه موجوداتی هستند که امکان تولید ویروس و میکروب از 

آن ها برای مصارف جنگ بیولوژیکی وجود دارد.
1. موجودات میکرو ارگانیسم مانند باکتری ها، ویروس ها، انگل ها، 

قارچ ها و ریز میکروب های گیاهی.
2. سموم ویروسی حیوانی و نباتی.

3. ناقل بیماری های واگیردار بی مهره مثل حشرات )شپش، کک، 
کنه( و حیوانات دیگر.

4. حشرات و نباتات موذی.
5. ترکیباتی که موجب ریزش برگ های درختان می شود و نیز نابود 

کننده های نباتی.
در  شیمیایی  ترکیب های  این  از  برخی  می شود  مالحظه  چنانچه 
پژوهش هایی  زیرا  می گیرند،  جای  بیولوژیکی  عوامل  زیرمجموعه 

جنگبیولوژیک)زیستی(



که روی آنها صورت می گیرد، به طور معمول در آزمایشگاه ها  انجام 
می شود. اما بهتر این است که با توجه به ماهیت شیمیایی صرف و 

راه های فراوری شان، آنها را در زمره عوامل شیمیایی قرار
 دهیم. 

وجود  بیولوژیکی  عوامل  در  باید  عمومی  ویژگی های  از  شماری 
طرزی  به  بیولوژیکی  سالح های  در  را  آنها  بتوان  تا  باشد  داشته 

مؤثر به کار گرفت. از جمله آن ویژگی ها موارد زیر است :
1. قابلیت سرایت باال.

2. توان مقاومت در برابر شرایط طبیعی مانند گرما و نور خورشید 
)پرتو ماورای بنفش( و خشکی.

3. قابلیت سازگاری و سرعت انتشار.
از  تهاجم  آغاز  هنگام  در  فراوان  زیان های  آوردن  وارد  توان   .4

طریق کشتن یا ناتوان  ساختن.
5. ناشناخته بودن عامل بیولوژیک؛ برای وارد آوردن زیان هر چه

برای  شده  گرفته  به کار  بیولوژیکی  عوامل  که  است  الزم  بیشتر، 
منطقه هدف هر چه ناشناخته تر باشد. به طوری که امکان مقابله با 
آن به وسیله عوامل طبیعی در میان ساکنان منطقه وجود نداشته 

باشد.
میدان  شرایط  در  به کارگیری  برای  عوامل  سازگاری  و  ثبات   .6

جنگ.
7. آسان بودن تولید و ذخیره عوامل بیولوژیکی.

عوامل بیولوژیکی قابل استفاده در جنگ بیولوژیکی

1. انگل های قارچی
موجوداتی تک سلولی یا چند سلولی می باشند. انگل های قارچی  
موارد زیر را در بر می گیرند: عفونی ها، زردی گیاهان و آنزیم. قارچ ها 
می توان  از جمله  که  می گردند  فراوانی  نباتی  بیماری های  موجب 
پالستو  و  کوکوس  کرپتو  پالسما(،  )انعقاد  پالسموس  هسیتو  به 
مایکوس اشاره کرد، ولی نسبت به انسان یا حیوان بیماری های آن 
به آسانی درمان می شوند. از بیماری های نباتی که قارچ ها تولید 
می کنند، بیماری سیب زمینی، بیماری نیشکر، گندیدگی حبوبات 

و بیماری لک ساقه است که برنج را مبتال می کند.

2. انگل ها
که  هستند  تک سلولی  موجودات  از  ناهمگونی  مجموعه  انگل ها 
برخی  اما  نمی کنند،  تولید  حیوانی  یا  انسانی  بیماری  آنها  اغلب 
خواب  بیماری  دیسانتری،  مثل  خطرناکی  بیماری های  آنها  از 

که  می کنند  ایجاد  ترایبانوسوم  بیماری های  و  ماالریا  آفریقایی، 
اسب ها، چارپایان و دیگر حیوانات بدان مبتال می گردند.

3.باکتری ها
باکتری ها موجوداتی میکروسکوپی تک سلولی هستند که به میزان 
بسیار فراوان در طبیعت پراکنده اند. باکتری ها انواع فراوانی دارند، 
بیماری هایی  از  هستند.  بیماری زا  آنها  از  اندکی  شمار  تنها  ولی 
مسموم سازی  به  می توان  می شوند،  موجب  باکتری ها  برخی  که 
خوراکی ها، مخملک و مننژیت اشاره کرد. برخی انواع باکتری های 
بیماری هایی چون سل، سیاه زخم،  نیز هستند که موجب  عفونی 
اثر  بر  که  بیماری هایی  از  می گردند.  سفلیس  و  طاعون  تیفوئید، 
سموم ترشح شده به وسیله برخی باکتری ها پدید می آید، می توان 
به خناق و کزاز اشاره کرد. از نمونه های بیماری های گیاهی که بر 
که  کرد  اشاره  پژمردگی  به  می توان  می آید،  پدید  باکتری ها  اثر 

گندم و خیار بدان مبتال می گردند.

4. رکتسیا
زندگی  بدن  سلول های  در  که  هستند  انگلی  موجوداتی  رکتسیا 
می کنند و به طور معمول از طریق گزش شپش، کک و کنه انتقال 

یافته و بیماری های زیر را موجب می گردند:
تب حصبه، تب تاول زا، تب با جوش یا لک های پوستی و اختالل 

دستگاه مرکزی عصبی.
بیماری  می گردد،  موجب  رکتسیا  که  حیوانی  بیماری های  از   
مرغزارها است که از طریق کنه به حیوانات انتقال می یابد. رکتسیا 
بیماری خطرناکی است و برای چارپایان کشنده است، در حالی که 

نباتات، بیماری رکتسیایی شناخته شده ای ندارند.

5. ویروس ها
را  میکروسکوپی  موجودات  ریزترین  و  کوچک ترین  ویروس ها  
شامل می شوند. ویروس ها برای رشد و نمو و تکثیر نیاز به بافت های 
بیماری های  موجب  ویروس ها  انواع  برخی  تکثیر  اما  دارند،  زنده 

مسری خطرناکی می شوند که انسان به آنها مبتال می گردد. 
هنگام به کارگیری، این عوامل در محفظه های ویژه ای نزد نیروهای 
تهاجمی  قرار می گیرد و با شیوه ای که نیروهای به کار گیرنده مصون 

بمانند در میان نیروهای دشمن پخش می گردد.

راه های پرتاب و به هدف رساندن عوامل بیولوژیکی
شیوع از سه راه زیر انجام می پذیرد:

جنگبیولوژیک)زیستی(
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الف( )پوستی(
می پذیرد.  انجام  مبتال،  کک های  یا  شپش  پشه،  گزش  راه  از  که 

به کارگیری این حشرات همچون ناقل شیوع، امری رایج است. 
امکان انتشار این عوامل در میان صفوف دشمن از راه رهاسازی

برخی حیوانات، مثل موش های صحرایی حامل کک، به سوی خطوط 
امکان پذیر است. می توان موش صحرایی را در ظرف های  دشمن 
ویژه ای که از راه هوا حمل می گردد و با برخورد به زمین به خودی 
فراوانی  نیازمند شمار  این روش  اما  کرد.  باز می شود، حمل  خود 
موش صحرایی است که خوگرفتن آنها با محیط جدید زمان زیادی 
پشه  رها سازی  اما  است.  ممکن  آن  نابود سازی  امکان  و  می برد 
است.  همراه  بیشتری  به مراتب  دشواری های  با  انسان ها  میان  در 
بنابراین بهداشت عمومی در جامعه، در گرو پیشگیری از امراض 

خطرناک و کمک به عملکرد پدافند غیرعامل بیولوژی است.
ب( )گوارشی(

طرفین متخاصم، پیوسته از طریق آلوده سازی آب های آشامیدنی 
به  ویروس یا سم، برای از بین بردن طرف مقابل استفاده می کنند. 
آشامیدنی  آب های  آلوده سازی  راه  از  دشمن  اهداف  این که  اما 
عفونی  ضد  و  تصفیه  که  چرا  است،  تردید  جای  شود،  برآورده 
ویروس  نوع  است، هر  معمول  امروزه  که  با روش هایی  کردن آب 

کشنده ای را از میان می برد.
ج( )تنفسی(

طریق  از  آنها  انتشار  ویروس ها  نشر  راه  مؤثرترین  شک،  بدون 
مثل  معمولی  ویروس های  از  بسیاری  که  است  مشهور  است.  هوا 
می یابند.  انتشار  راه  این  از  از سرما  ناشی  بیماری های  و  آنفلونزا 
هوای  راه  از  مخالف  نیروهای  از  بیشتری  هر چه  آنکه شمار  برای 
آلوده به ویروس مبتال شوند، الزم است  که آن ویروس در قالب 
اسپری های حامل ویروس به وسیله مولدهای ویژه انتشار یابد. برای 
انتشار ویروس به این شیوه، الزم است که اندازه این اسپری ها تا 
از راه هواپیما، کشتی،  نیز  جای ممکن کوچک باشد. پرتاب آنها 
انتشار عوامل  امکان پذیر است.  زیر دریایی، بمب، توپ و موشک 
بیولوژیکی از راه هوا، دشواری هایی دارد که کاربرد آنها را محدود 
می سازد. چرا که پرتو خورشید، ویروس را در زمانی کوتاه می کشد 
و حتی در شرایط ایده آل بیشتر آنها امکان زنده ماندن بیش از 24 
ساعت را ندارند. از این رو الزمه انتشار ویروس در هر منطقه ای آن 
است که در کوتاه ترین وقت ممکن تحت پوشش قرار گیرد. از آن 
جا که دوران رشد ویروس، پیش از بروز عوارض و شناسایی آنها 
به طور  به طول می انجامد، دشمن تالش می کند  روز  تا چهار  سه 
پنهانی مناطق بسیار گسترده ای را که قصد حمله به آن  جا را دارد، 

چند روز پیش از حمله همه جانبه، به طور هم زمان مورد اصابت قرار 
دهد، به طوری که نیروهای طرف مقابل بر اثر ابتال به بیماری، توان 

جنگی خود را از دست داده باشند.
بیولوژیکی  با عوامل  تهاجم  به منظور   در میان وسایل جنگی که 
بیشترین کاربرد را دارد، هواپیماهایی است که از عقب آنها ابرهایی 
حامل این عوامل را رها می کنند، به طوری که آن ابرها مناطق مورد 
نظر را تحت پوشش قرار می دهند. عامل تضمین کننده موفقیت 
این نوع تهاجم، سّری بودن آنها است. در ضمن، هوا نیز باید برای 
این نوع حمله مناسب باشد. مقصود از مناسب بودن شرایط جوی، 
عوامل  که  چرا  شب.  در  تهاجم  اول،  است:  زیر  شرط  سه  وجود 
بیولوژیکی تاب مقاومت در برابر نور خورشید برای مدتی طوالنی 
نیروهای  از سوی  فرار  اقدامات  انجام  دیگر،  از سوی  و  ندارند  را 
مورد تهاجم، در شب بسیار کم است. دوم، این که حرکت هواپیما 
در ارتفاع مناسبی از سطح زمین صورت گیرد، به طوری که هنگام 
انتقال  جو  باالی  به  خود  با  را  ویروس  فراوانی  مقدار  اوج گیری، 
ندهد. از این رو مناسب ترین زمان برای تهاجم بیولوژیکی باز هم 
شب است. سوم، این که باد در کل منطقه مورد تهاجم، وزشی ثابت 
بتواند عوامل  که  باشد  به گونه ای  و سرعتش  توان  و  باشد  داشته 
که مدتی  در  منطقه  جای جای  در  و  ببرد  خود  با  را  بیولوژیکی 

 ویروس ها زنده هستند بپراکند.
ابزار  از آن چه تاکنون گفته شد، می توان چنین نتیجه گرفت که 
به هدف  بیولوژیکی  عوامل  رساندن  و  پرتاب  برای  که  وسایلی  و 
مورد استفاده قرار می گیرند، همان هایی هستند که در سالح هایی
وسایل  این  جمله  از  می شوند.  گرفته  به کار  مثل سالح شیمیایی 

عبارت اند از :
از هوا به وسیله هواپیما پرتاب می شود. کیسه های ویژه ای که    •
•  وسایل و ابزار پاشاندن و مولدهای مه که به وسیله هواپیما حمل 

می گردد.
•  به کارگیری منابع خاص جنگ بیولوژیکی مثل توپ و خمپاره.

•  موشک ها.
•  اعمال خرابکارانه مزدوران ستون پنجم.

شاخه هایی از گروه های علمی پدافند غیرعامل، جنگ بیولوژیکی 
است.

طرح های  می بایست  بیولوژیکی  مخرب   عوامل  با  مبارزه  برای 
دفاعی و خنثی کننده این نوع سالح های شیمیایی را ابداع و اجرا 

نمود.

منبع : ماهنامه علمی دانش حفاظت شماره 28
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پدافند غیرعامل در صدر اسالم
             عزت اهلل نباتی

مقدمه:
))واعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدواهلل 

و عدوکم و اخرین من دونهم ال تعلمونهم اهلل یعلمهم...(( 
و شما ای مومنان در مقام مبارزه با آنها )دشمنان( خود را مهیا کنید و 
تا آن حد که بتوانید از آذوقه و آالت جنگی و اسبان سواری برای تهدید 
دشمنان خدا و دشمنان خودتان فراهم سازید و بر قوم دیگری که شما 
بر دشمنی آنان مطلع نیستید و خدا به آنها آگاه است نیز مهیا باشید ... .

خداوند متعال در خصوص تعلیم و یاد دادن زره به حضرت داود )ع( 
می فرماید: ... و ما به او ساخت زره را تعلیم نمودیم تا شما را از آسیب 

جنگ در امان بدارد، پس آیا از شکر گزارانید؟
در معماری و شهرسازی اوایل اسالم که متاثر از معماری قبل از اسالم 
به ویژه دوران ساسانیان است، تفکرات دفاع غیر عامل مورد توجه بوده 
است؛ به طوری که معموالً هر شهر اسالمی از سه بخش تحت عنوان 
کهندژ، شارستان و ربض تشکیل می گردید. مهم ترین این سه بخش، 
کهندژ یا ارگ بود که عبارت بود از قلعه هایی که در وسط یا گوشه شهر 
قرار داشته و معموالً از یک سو به باروی شهر پیوسته بود تا همواره 
برای دفاع و مقابله با تهاجمات دشمن آماده باشد. از جمله کهن دژهای 
معروف می توان کهندژهای سمرقند، بخارا، بلخ و نیشابور را نام برد.

رباط ها نیز از بناهای دفاعی و نظامی صدر اسالم است و قلعه های نظامی 
مرزی را در دوران معینی ))رباط(( می گفتند؛ مانند رباط نصیبین که 
در سر حد میان ایران و روم شرقی بنا شده بود و نگهبانان آن را دیلمان 
نامیدند. رباط ها را می توان از نخستین استحکامات سازه ای محسوب 
نمود که در نقاط بی حفاظ مرزی پناهگاه گروهی جهادگر بودند. پس 
از تثبیت اسالم در مناطق مختلف اسالمی و بر طرف شدن تهدید از 
سوی غیر مسلمانان در مرزها، معنای واژه رباط با مسجد، یکی شد.

حفر خندق در جنگ احزاب )سال پنجم هجرت(، مخفی نگه داشتن 
قدرت و توان و تحرکات تا نزدیکی مکه در فتح مکه )در سال هشتم 
هجرت(، دستور به شعله ور ساختن مشعل توسط نیروهای اسالم و 
ایجاد حلقه عظیم آتش در اطراف مکه جهت ایجاد رعب و وحشت در 
دل دشمن و فتح شکوهمندانه مکه بدون هرگونه مقاومت و درگیری، 
بستن دهان اسبان و حرکت از میان شیار در جنگ ذات السالسل در 

سال هشتم هجرت، فرمان به عبور لشگر از راه های خالی از سکنه 
در غزوات بنی سلیم و نجران، جلوگیری از درخشندگی اسلحه هنگام 
حرکت و عبور نکردن از مقابل ساکنان مناطق میان راه در غزوات 
و سرایای بدر و بنی سلیم، سفارش به عدم ایجاد هرگونه سروصدا و 
دستور باز کردن زنگوله از گردن شترها و حرکت دادن مخفی نیروها 
به شکل مخفی در غزوات موته و فتح مکه، مخفی نگه داشتن آمادگی 
بسیج اولیه در غزوات و سرایای بنی سلیم، ذی امر، ذات الرقاع، استقرار 
و مکان یابی مناسب در مواضعی که از هر جهت نیروها در آن تقسیم 
و از دسترسی دشمن مصون بودند، مانند غزوه خندق که تنها سمت 
شمال آن باز بود و جنگ خیبر که لشگریان اسالم در موضع مطلوبی 
قرار داشتند، واقع شدن خورشید در پشت سر نیروهای خودی در 
جنگ بدر، قرار گرفتن کوه و استحکامات و عوارض طبیعی در پشت 
سر نیروها مانند جنگ احد، انجام دیده بانی و در نظر داشتن تحرکات 
دشمن در اکثر غزوات و سرایا، گماردن دیده بانی و عنصر اطالعاتی 
نیروها در  از چشم دشمن، حرکت دادن  پنهان  و  در مکان مخفی 
سرگردان  دومه الجندل(،  و  )ذی العشیره  غزوات  در  شب  تاریکی 
و  دومه الجندل  و  بنی لحیان  هجومی  مقاصد  از  ساختن  گمراه  و 
سرگردان ساختن ساکنان مکه و روسای آنان در غزوه فتح به طوری 
که آنان نمی دانستند آیا مقصود و هدف حضرت محمد )ص(، نجد، 
هوارن و یا منطقه ای دیگر است، که خدعه و فریب دشمن را جزئی 
از جنگ می دانستند )الحرب الخدعه(، ایجاد موانع و دام های آهنین 
دارای سه  موانع  )این  طائف،  محاصره  در  در مسیر حرکت دشمن 
شاخه و به صورت مثلث بود که دو شاخه آن بر روی زمین و یک 
یا  تا مانع عبور سواره نظام  قرار داده می شد  شاخه در داخل زمین 
تاکتیک های  از  استفاده  الشانک((،  )حسک  شود  دشمن  پیاده نظام 
فریبنده برای نشان دادن قدرت نیروهای خودی )تغییر چهره نفرات 
خودی همانند رنگ نمودن موی سر و محاسن پیرمردان برای جوان 
نشان دادن آنها( و... که همگی موارد فوق، مصادیق استفاده از پدافند 

غیر عامل در صدر اسالم می باشد.
گماردن  و  زره  از  استفاده  و  مکان یابی صحیح  در  علی  )ع(  حضرت 

دیده بان جهت اعالم خبر، رهنمودهای ارزنده ای به شرح زیر دارند:
))آنگاه که در میدان جنگ رویاروی دشمن قرار گرفتید، قرارگاه شما 
باید در دامنه کوه ها، تپه ها و یا در کنار نهرها باشد تا پوشش و حفاظ 
شما گردد و شما را از دشمن نگهبانی کند و باید جنگ را از یک سو 
و یا حداکثر از دو سو با دشمن داشته باشید و در قسمت های دیگر بر 
موانع طبیعی تکیه داشته باشد تا دشمن قدرت نفوذ نداشته باشد((.

و در جای دیگر می فرماید: )) زره پوشیده ها را در پیشاپیش لشگر قرار 
دهید و آنها که کاله خود ندارند در پشت سر قرار گیرند. مراقبان، 
نگهبانان و خبرگیرانی در قلعه کوه ها قرار دهید و ... بدانید آنها که 

در پیشاپیش سپاه حرکت می کنند، چشمان لشگرند((.
       منبع: کتاب اصول و مبانی پدافند غیر عامل در امنیت ملی     
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War                                             آفند
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      Soft Kill                                انهدام نرم
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از  بسیاری  طبیعت:  دنیای  در   )CCD )افا-  فریب  و  اختفا  استتار، 
حیوانات با هم رنگ شدن با محیط، پدافند غیر عامل را انجام می دهند..
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