
 

عالقمندان مي توانند مقاالت و مطالب خود را جهت چاپ در نشريه به نشاني نشريه ارسال نمايند. • 
و •  حقوقي  و  حقيقي  اشخاص  كليه  پيشنهادات  و  نظرات  دريافت  آماده  غيرعامل  پدافند  نشريه 

معرفي محصوالت صنعتي و نظري پدافند غيرعامل با رعايت ضوابط قانوني را دارد.  
در •  پژوهشگران  و  نويسندگان  ديدگاه هاي  انعكاس  براي  است  پنجره اي  غيرعامل  پدافند  نشريه 

اين حوزه، بديهي است نظريات مندرج، الزاماً بيانگر ديدگاه هاي رسمي اين معاونت نمي باشد.  
مسئوليت صحت و سقم مطالب و تبعات حقوقي برعهده نويسنده است.• 
 نقل و اقتباس از مقاالت مندرج در نشريه با ذكر منبع بالمانع است.• 
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سخن سردبير

ابتداى سخن را با نام و ياد پرودگار متعال و با اهداى درود و صلوات به پيشگاه انبياء و اولياى الهى، اداى 
احترام و ادب به ارواح پاك و مطهر شهداى انقالب، جنگ تحميلى و امام شهدا آغاز مى كنيم و آرزوى تعجيل در 
ظهور امام عصر (عج) و سالمتى فرمانده معظم كل قوا امام خامنه اى عزيز (مدظله العالى) را از اعماق جان داريم.
انقالب  ايران بستر وقايع مهمى بوده كه ضمن يادآورى آغاز جرقه  اما دى ماه هر سال در تاريخ معاصر 
شكوهمند اسالمى در 19 دى سال 56 و قيام مردم ايران عليه ظلم و جور، مقدمه فجر بزرك در بهمن ماه 
57  است. اگر بخواهيم عوامل پيروزى ملت ايران در مقابل همه توطئه ها، تهديدها و نيز مقاومت و ايستادگى 
آنها در برابر فشارهاى دشمنان را در يك جمله خالصه كنيم، بى ترديد آن چيزى نيست جز «حضور دايمى و 
پرشور ملت ايران در تمام صحنه هاى حساس و گوش به فرمان واليت بودن». تجلى اين حضور در 19 بهمن 
57 با بيعت و اعالم واليت مدارى قهرمانان و ابرمردان با شهامت و غيور مدافعان آسمان (كاركنان نيروى هوايى 
و پدافند هوايى) با حضرت امام خمينى(ره) به نمايش گذاشته شد و نظاميان متعهد با يك حركت شجاعانه و 
پرافتخار به سيل خروشان ملت پيوستند و برگ زرين ديگرى در تاريخ انقالب را به ثبت رساندند كه حضرت 
امام خمينى(ره) در اين باره فرمودند: « كارى كه شما عزيزان در اين روزها در روز 19 بهمن انجام داديد از 

حيث معنويت بزرگترين كارها و با ارزش هاى دنيايى هم بزرگترين ارزش ها بود.» 
امروز مى بينيم كه ديگر نبرد تن به تن رخت بربسته و هر روز و هرلحظه شاهد عناوين جديدى از جنگ و 
تهديدها عليه كشور عزيزمان هستيم، مفاهيم جديدى همچون جنگ نرم، جنگ اقتصادى، بيوتروريستى، پديده 
نفوذ و ...، بنابراين در چنين جبهه اى با تالش براى كسب ارتقا و برترى و تحليل اين تهديدها، مى بايست در 
حال دفاع همه جانبه  باشيم. دفاع همه جانبه اى كه مستلزم حضور و آمادگى دايمى و پرشور ملت ايران در برابر 
تهديدات نوين كشور همانند دوران پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى مى باشد. لذا همچنان كه نبايد مرعوب 
تهديدهاى دشمن گرديد، مى بايست با اقدامات و تدابير موثر دفاعى، خود را آماده مقابله با تهديدهاى بالقوه و 
بالفعل دشمن نمود. قطعاً بخش بسيار مهم و حياتى از اين آمادگى در شرايط بحرانى، اتخاذ راهبردهاى دفاعى 

مناسب پدافندعامل و غيرعامل مى باشد.  
نقش فناورى هاى پدافند غيرعامل به عنوان عامل مهم در جهت فراهم سازى مسير اصلى براى متمايزسازى 
محصوالت با رعايت الزامات پدافند غيرعامل در طراحى و ساخت سامانه ها و تجهيزات، كاهش هزينه ها، ايجاد 
فرصت هاى جديد و تسهيل كننده، بومى سازى محصوالت و استفاده از دانش و فناورى بومى بركسى پوشيده 
نيست. ترجمان اين نقش در صنايع دفاعى مى تواند پاسخگويى به هنگام به تهديدات و در نتيجه توليد اقتدار 

دفاعى در حوزه پدافند غيرعامل باشد. 
با عنايت به فراطيفى و فرابخشى بودن حوزه هاى كاركردى پدافند غيرعامل و تغيير مداوم چهره تهديدهاى 
داخلى و خارجى، دست اندركاران اين حوزه در هر رده و سازمانى را برمى تابد تا با تالشى مضاعف و همه جانبه 
در راه اعتالى اهداف و آرمان هاى پدافند غيرعامل گام برداشته و نگاه ويژه اى به اين موضوع داشته باشند. قطعاً 
با توجه به گستردگى حوزه ها و فعاليت ها، لزوم همكارى و هماهنگى تمام دستگاه هاى ذيربط و نهادينه سازى 

وظايف و مسئوليت هاى آنان بيش از پيش احساس مى شود.
خداوند يكتا را سپاسگزاريم كه بار ديگر توفيق خدمت گزارى را به ما عطا فرمود تا بتوانيم با شماره 28 از 
نشريه پدافند غيرعامل در خدمت عالقندان حوزه عظيم پدافند غيرعامل باشيم تا با اشاعه و فرهنگ سازى و 

نهادينه سازى دانش پدافند غيرعامل، بتوانيم گامى هر چند بسيار ناچيز در اين راه برداريم. 
بديهى است گام نهادن در اين مسير خالى از كاستى نمى باشد. لذا از خوانندگان و عالقمندان گرامى و 
ارجمند استدعا داريم با اعالم پيشنهادها و انتقادات سازنده خود در راستاى اعتالى كيفى و غنى سازى سطح 
علمى نشريه ما را يارى فرمايند. ضمناً مراتب تقدير و تشكر از زحمات كليه همراهان و همكارانى كه با ارسال 
يا هرگونه فعاليتى در حوزه نشر و فرهنگ سازى پدافند غيرعامل، سهمى در جهت پيشبرد  مقاله، داورى و 

اهداف سازمانى دارند،  اعالم مى داريم.                                          
                                                                                           سردبير
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 پيش گفتار:
هدف پدافند غيرعامل آنگونه كه رهبر معظم انقالب اسالمى(مدظله العالى) آن را ترسيم كرده اين است كه حتى 
اگر دشمن جرات كرد و دست به اقدامى عليه كشور زد و اين اقدام به هيچ وجه صرفاً اقدام نظامى نيست بلكه 
طيف گسترده اى از اقدامات و تهديدات را در بر مى گيرد- ميزان آسيب پذيرى مردم و زيرساخت هاى كشور حداقل 
باشد. اگر چنين وضعيتى ايجاد شود، مى توان با اطمينان گفت كه خطر تهديد نظامى عليه كشور هم تا حدود 

زيادى كاهش پيدا خواهد كرد.
امروزه مهم ترين ويژگى كه رژيم جديد تهديدات پيدا كرده اين است كه مردم را هدف مى گيرد. اين امر اهداف 
متعددى دارد ولى به هر حال مهم اين است كه دشمن آسيب زدن به مردم را در دستور كار خود قرار داده است و 
تالش مى كند مردم را ناراضى كند بدون اينكه مردم، مقصر اصلى را دشمن بدانند. مهم ترين عاملى كه دشمن را 
از پيگيرى تهديداتش باز مى دارد، اين است كه ببيند ما آماده هستيم، كار پدافند اين است كه محاسبات دشمن 

را در زمينه اثرگذارى تهديداتش تغيير بدهد. 
بسيار مهم است كه مردم توجه كنند مدنى سازى چشمه هاى توليد تهديد در دستور كار دشمن قرار دارد. 
دشمن امروزه تالش مى كند پوشش هايى خيرخواهانه براى فعاليت هايش ايجاد كند و فعاليت هاى خرابكارانه را 
در ذيل عناوين مدنى پنهان كند. امروز در زمينه مقابله با جنگ سخت، پدافند كامل و قابل اطمينانى در كشور 
برقرار است. ما اكنون در وضعيتى هستيم كه بايد در مقابل تهديدات نرم پدافند ايجاد كنيم و اينجاست كه پاى 
مردم به ميان مى آيد. چندگام اساسى بايد در زمينه ايجاد پدافند نرم برداشت. اول اينكه چشمه هاى توليد تهديد 
نرم را به مردم شناساند. دوم اينكه به مردم در مقابل اين تهديدات سازمان و آموزش داد و سوم اينكه عناصر 

قدرت نرم  خود را تقويت كرد.
در اين خصوص مى توان مسئله را از جنبه ديگرى نيز مطرح كرد كه مردم هر روز صبح كه فعاليت خود را آغاز 
مى كنند با طيفى از فعاليت ها درگير هستند. وقتى از تلفن هاى هوشمند خود استفاده مى كنند پدافند سايبرى 
مراقب آنهاست، وقتى غذا مى خورند پدافند زيستى مراقب بوده كه در معرض تهديد حياتى قرار نگيرند، وقتى از 
كنار تاسيسات بزرگ عبور مى كنند مى توانند مطمئن باشند آن تاسيسات و ساختمان ها توسط پدافند كالبدى 
امن سازى شده است، هنگامى كه مشغول فعاليت كسب و كار روزمره هستند پدافند اقتصادى آنها را در مقابل 

سوء استفاده و دست اندازى دشمن مصون كرده است.
 حوزه هاى متعدد ديگرى در زندگى روزمره نيز وجود دارد كه مرتباً در معرض تهديد دشمن قرار دارد. تهديدها 
عليه كشور امروزه شكل بندى جديدى پيدا كرده، هم به شدت متنوع شده و هم به حوزه هايى سرايت كرده است 

كه تا پيش از اين صرفاً به عنوان بخشى از زندگى روزمره در نظر گرفته مى شد.
ابتداى  از  و  شد  متبلور  «دفاع»  نام  به  هويتى  با  اسالمى،  تمدن  زمينه ساز  عنوان  به  ايران  اسالمى  انقالب 
شكل گيرى تا كنون به اين مفهوم، معانى و ابعاد گوناگونى بخشيده است. سير تكاملى دفاع مشروع با حضور در 
ميدان هاى جديد ناهمطراز در حوزه هاى سخت، نيمه سخت و نرم موجب بروز واكنش هايى بديع عليه تاكتيك ها 
و راهبردهاى دشمنان شده است. تجربيات نخستين دفاع و پدافند در جنگ هاى شهرى و چريكى، دفاع مقدس 
هشت ساله را به انفعال كشانده و جمهورى اسالمى ايران را به عنوان كنشگرى فعال و به گواه دشمنان قسم 
خورده، قدرتى منطقه اى نمايانده است. امنيت داخلى ضامن بقاى حفظ قدرت در محيط امنيتى جمهورى اسالمى 

ايران است كه در حال حاضر در محورهاى مقاومت اسالمى در سوريه، عراق، يمن، فلسطين و ... رخ مى نمايد.
آسيب  هاى  بابت  اين  از  و  بوده  اند  گريبان  به  دست  باليا  انواع  با  همواره  تاكنون  آفرينش  آغاز  از  انسان  ها 
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جانى و مالى فراوانى به آن ها وارد شده است كه برخى از اين باليا (تهديدات) طبيعى و برخى ديگر غيرطبيعى 
(انسان  ساخت) بوده است. در حوزه حوادث غيرطبيعى مثل جنگ  ها ضرورت دفاع براى هر كشورى بسيار جدى و 
مهم است. دفاع شامل دو بخش عمده دفاع عامل و غيرعامل مى شود. در دفاع عامل تمام طرح  ريزى  ها و اقدامات 
دفاعى مستلزم به كارگيرى سالح و تجهيزات جنگى بوده و در دفاع غيرعامل برنامه  ها و اقدامات موجب كاهش 
آسيب  پذيرى  ها و افزايش پايدارى و خدمات و هوشيارى مردم در مقابل تهديدات است. بنابراين جهت نيل به 
اهداف پدافند غيرعامل در كشور، با توجه به موقعيت خاص جغرافيايى و ژئوپلتيكى ايران، آمادگى و آگاهى مردم 

در زندگى بسيار حائز اهميت است. 
در كمتر از يك قرن پيش زماني كه جنگ بين دو كشور در مي  گرفت، ماه  ها و شايد سال  ها طول مي  كشيد 
تا يكي از ارتش  هاي درگير بتواند شهري را مستقيماً مورد حمله قرار داده يا تسخير نمايد. ولي امروزه در همان 
عيار  تمام  جنگ  يك  درگير  را  خود  غيرنظاميان  و  مي  گيرند  قرار  حمالت  آماج  شهرها  جنگ  اوليه  سال  هاي 
مي بينند، به گونه  اي كه در راهبرد  هاي جنگي موفق اخير (مانند راهبرد مراكز ثقل واردن) كانون  هاي جمعيتي و 
مراكز حياتي، حساس و مهم در شهرها به اهداف مطلوب و سهل  الوصول تبديل شده  اند لذا با توجه به وجود زمينه 
تهديدات بالقوه و خطراتى كه امنيت ملى، استقالل و تماميت ارضى كشور را نشانه گرفته ضرورت عقلى دفاع همه 
جانبه كامالً مشهود است زيرا شهرها به عنوان مراكز ثقل فعاليت  هاى اجتماعى، ادارى-مديريتى، اقتصادى-مالى، 

توليدى و ... در اولويت  هاي اول مراكز ثقل كشور مى  باشند. 
به اندازه توان دفاعى نظامى و شايد  وقتى با يك تهديد نظامى سروكا داريم موضوع پدافند غيرعامل دقيقاً 
هم بيش از آن اهميت دارد. در مقابل ساير تهديدات (به جز تهديد نظامى) نقش پدافند غيرعامل برجسته تر هم 
مى شود. در يك جمله اگر پدافند عامل(نيروى نظامى) مسئول پاسخ دهى به تهاجم نظامى دشمن است، پدافند 
غيرعامل در جانب مردم مى ايستد و مسئوليت آن حفاظت از زيرساخت هاى حياتى كشور و در راس آنها «مردم» 

در مقابل همه انواع تهديدات از جمله تهديد نظامى است. 
در جنگ هاى امروزى رشد فزاينده فناورى به صورت حيرت انگيزى سناريوى منطقه نبرد را متحول نموده و 
در پى اين وابستگى فناورى، تهاجم به مدارات الكترونيكى نيز در برنامه هاى نظامى و راهبردى قرار گرفته است. 
با توجه به اينكه سامانه هاى ارتباطى، تجهيزات مخابراتى و رايانه اى مراكز حياتى و حساس سازمان هاى غيرنظامى 
در حمالت  ارزش  با  اهداف  از جمله  هوايى  پدافند  تجهيزات  به خصوص  دفاعى كشور  و همچنين سامانه هاى 
سالح هاى الكترومغناطيسى هستند، تاكيد بر اجراى طرح هاى پدافند غيرعامل در مقابله با اين نوع تهديدات براى 

حيات و بقاى سامانه هاى آسيب پذير از ضروريات حتمى است. 
ماموريت پدافند غيرعامل در حوزه فناورى اطالعات و ارتباطات، تضمين امنيت، ايمنى و پايدارى زيرساخت هاى 
حوزه فناورى اطالعات و ارتباطات، كاهش آسيب پذيرى ها و افزايش آستانه تحمل در مواجه با تهديدات با تاكيد 
بر ايجاد عزم ملى از طريق فرهنگ سازى، سياست گذارى، طرح ريزى و برنامه ريزى، هدايت راهبردى و تدوين و 

تصويب ضوابط و دستورالعمل هاى عمومى و تخصصى و نظارت بر اجراى آن با قابليت بروزرسانى است. 
اميدواريم انتشار نشريات حوزه پدافند غيرعامل عالوه بر فرهنگ سازى، نهادينه سازى و ترغيب مسئوالن و آحاد 
سازمانى كشورى و لشگرى به موارد مرتبط، منجر به ارتقاى پايدارى و بازدارندگى تهاجمات، استحكام درونى و 

ملى و مصونيت سازى در تمام بخش ها گردد.

                       معاونت پدافند غيرعامل قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبياء(ص)آجا                         
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�ی�ی �ما ا د  زا �� د  �تا  ��� �ر ��ر  ا
جا آ  ( ص ) ء  ��یا ال �م ا خا �ی  �وا �ند  �دا ه  گا ر ��ا ه  �د ما ��

در مورد پدافند غيرعامل، مباحث فقط نظامى نيست، بيشتر كار مباحث كشورى است. بايد • 

دفاع را مردمى كنيم. مردم با پدافند عامل و غيرعامل آشنا شوند. سيستم و سالح مهم است 

ولى به شكل النه زنبورى عمل كردن مهم تر است.

دفاع مردمى بايد به يك اعتقاد عمومى تبديل شود، همانگونه كه در 8 سال دفاع مقدس بود. • 

امروزه تكليف جنگ در همان سه روز اول، بلكه در لحظه اول مشخص مى شود. 

در تلفيق صحيح پدافند عامل و غيرعامل، اصلى ترين راهبرد كم كردن هزينه ها نيست بلكه • 

تغيير موازنه هزينه- فايده براى دشمن است. ما بايد اول به اين فكر كنيم.

باشد. •  داشته  هوشمندانه  دفاعى  هوشمند،  قدرت  مقابل  در  بايد  ايران  اسالمى  جمهورى 

براى  ابهام سازى  و  براى خود  نوع دفاع، شفاف سازى  اين  اصلى  راهبرد  نيز  راستا  در همين 

دشمنان است. 

بسته •  دست  و  پايدارى  بدون  منفعل،  دفاع  يك  به  عامل  پدافند  بدون  غيرعامل  پدافند 

مبدل مى  شود؛ همچنان كه پدافند عامل بدون پدافند غيرعامل، تبديل به يك نوع دفاع با 

خطرپذيرى باال و صد درصد دفاعى پرهزينه خواهد شد.
6



                                
                                                                

پدافند پرتوى

تعريف پدافند پرتوى: 
پدافند پرتوى در واقع دفاع و صيانت از مردم در برابر هر نوع حادثه هسته اى است، اين حادثه مى تواند نشت 

كارخانه باشد يا اقدام تروريستى گروهى در نزديكى مراكز هسته اى و مى تواند تهديدات هسته اى باشد.
احتمال  افزايش  بر  است  هشدارى  سالح ها،  اين  از  استفاده  سابقه  و  هسته اى  سالح هاى  توسعه  و  ساخت 
كاربرد اين سالح ها، جداى از خطر كـاربرد بمـب هاى اتمى، خطر نشت مواد راديواكتيو و خطر نشت يا انفجار 
نيروگاه هاى هسته اى نيز وجود دارد، لذا تمامى اين موارد جوامـع را ملزم مى كند تا براى پيشگيرى و مبارزه با اين 
سالح ها همت بگمارند و آمادگى هاى الزم جهت مقابله با حمالت هسته اى را كسب كنند. اولين ركن آمادگى يك 
جامعه براى مقابله با هر حادثه ناگهانى، آگاهى و شناخت در مورد آن پديده و نحوه مقابله با آن مى باشد. محـور 

آموزش ها و ارائه آگاهى هاى عمومى در مقابله با حوادث هسته اى (پدافند هسته اى) شامل موارد زير مى باشد: 
 1) اجزا و انواع پرتوهاى ناشى از انفجار و ماهيت صدمه رسانى آنها 

2) انواع صدمات ناشى از انفجار هسته اى مثل گرماى فوق العاده، موج انفجار، تشعشعات راديواكتيو 
و الكترومغناتيسى و ... 

3) تشخيص نشانه هاى حمله هسته اى
 4) اقدامات ضرورى در لحظه وقوع انفجار يا آلودگى در محيط باز يا بسته مثل حفاظت چشم ها، 
پناه گرفتن در پشت هر مانع در صورتى كه مانع به فرد بسيار نزديك باشد، دور شدن از پنجره و رفتن 

به طبقات زيرين و قسمت هاى مركزى ساختمان 
5) اقدامات الزم پس از وقوع انفجار مانند تكان ندادن لباس ها، بستن دهان و استفاده از ماسك، 

همراه نداشتن هر وسيله، پوشاندن بدن با حداكثر البسه خصوصاً زخم ها و ...
6) اقدامات الزم پس از كم شدن آلودگى يا خروج از منطقه مثل كوتاه كردن مو، شستشوى بدن، 

بيرون آوردن لباس ها، دفـع صحيح مواد آلوده، استفاده از عوامل يا داروهاى محافظ پرتو و ... 
 امروزه خطرات ناشى از پرتوهاى يون ساز از جمله عوارض انسانى آن، بر هيچ كس پوشيده نيست و با توجه 
به باال بودن آمار حوادث و باليا در ايران چگونگى مديريت آن امر بسيار مهمى به شمار مى رود. انرژى هسته اى به 
طور كلى براى سالمت انسان، ايمن و غيرزيان آور تشخيص داده شده است اما وقتى اشكالى در تاسيسات هسته اى 

رخ دهد، مى تواند موجب گسترش انتشار پرتوهاى راديواكتيو و به مخاطره افتادن سالمت انسان ها شود. 
پرتوهاى هسته اى نامرئى است و نمى توان آن را بو يا مزه و يا حتى لمس كرد. چهار نوع "پرتو يون ساز" ابتدايى 
وجود دارد كه در حقيقت به نورى گفته مى شود كه داراى انرژى الزم براى يونيزه كردن اتم است. ذرات "آلفا" 
نسبتاً سنگين هستند و زمانى كه پخش مى شوند قادر به نفوذ در پوست انسان يا لباس نيستند، اما اگر به نحو 
ديگرى وارد بدن شوند، خطرساز خواهند شد. پرتوهاى "بتا" مى توانند موجب صدمات پوستى شوند و از لحاظ 
داخلى نيز براى بدن زيان دارند. اشعه هاى "گاما" و "ايكس" نيز نورهاى نامرئى پرانرژى هستند كه مى توانند به 

بافت هاى سلولى آسيب برسانند و بيش از ساير تشعشات براى بدن مضر هستند.
تحقيقاتى كه از سوى شوراى ملى محافظت پرتوى آمريكا به انجام رسيد حاكى از آن بود كه تقريباً نيمى 
از كل پرتوهايى كه وارد بدن مردم آمريكا مى شوند از طريق آزمايشات پزشكى مثل سى تى اسكن و يا شيمى 
درمانى رخ مى دهد. اما پرتوهاى ديگرى نيز هر روز از طريق نور خورشيد، ستارگان و خاك به بدن انسان منتقل 

7مى شود.
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به منظور كسب آمادگى مقابله با آثار و عوارض تهديدهاى هسته اى، فعاليت نهادهاى متعددى در كشور قبل از 
بروز تهديد ضرورى است. معموالً اولين جبهه مقابله با اين گونه حوادث، بخش هاى حفاظتى پرتوى، آتش نشانى، 
امداد و نجات، امور انتظامى و بهداشت و درمان است. پيش بينى و آماده سازى نيروها، تجهيزات و امكانات الزم 
در مرحله آمادگى مى تواند از يروز تلفات سنگين در مواجهه با اين حوادث پيشگيرى كند. خدماتى كه بخش 

پزشكى بايد در مواجهه با حوادث پرتوى توانايى پوشش آن را داشته باشد شامل موارد زير است:
در سطوح مختلف درمان:

انجام كمك هاى اوليه، ايجاد آرامش روانى و ترياژ مصدومين پرتوى در صحنه;  �
درمان و مراقبت هاى اوليه در بيمارستان هاى استانى;  �

انتقال مصدومين بين سطوح درمانى; در انواع صدمات پرتوى;  �
سندرم هاى حاد پرتوى;  �

آلودگى هاى خارجى با مواد راديواكتيو;  �
مصدومين با آلودگى داخلى با مواد راديواكتيو;  �

ضايعات موضعى پرتو;  �
آسيب هاى مركب پرتوى;  �

نيازمندى هاى كلى براى ارائه خدمات مذكور در چهار بخش شامل تشخيص بالينى و درمان، بيودزيمترى، 
زيست سنجى و داروهاى محافظ پرتو قابل بحث است. 

پزشكى  مراكز  معمول  و  جارى  درمانى  و  تشخيصى  روش هاى  با  پرتوى  مصدوميت هاى  درمان  و  تشخيص 
متفاوت است; به همين منظور سامانه بهداشتى و درمانى بايد توانايى الزم را براى اقدامات پزشكى خاص حوادث 

هسته اى كسب كند.                                                     
اولين و مهم ترين نياز پزشكان و پيراپزشكان آشنا 
پيش  است.  پرتوى  صدمات  درمان  و  تشخيص  به 
بينى و تجهيز مراكز تخصصى براى پذيرش و درمان 
آماده سازى  در  بعدى  اولويت  از  پرتوى  مصدومين 
كشور به شمار مى رود. با توجه به الگوهاى موجود در 
كشورهاى ديگر از جمله روسيه، فرانسه و ژاپن وجود 
حداقل يك بيمارستان فوق تخصصى در سطح كشور 
در  سطح  باالترين  مركز  اين  واقع  در  است.  ضرورى 

كشور خواهد بود كه توانايى درمان اين گونه مصدومين را دارد.
آماده سازى بيمارستان هاى شهرهاى در معرض خطر حوادث پرتوى براى پذيرش و درمان اوليه الزم است; 
زيرا معموالً اولين مراكز بيمارستانى هستند كه مصدومين پرتوى به آن ارجاع مى شوند. نيازمندى ها در اين بخش 
شامل طراحى الگوى تبديل آنها به بيمارستان هايى كه بدون اختالل در نظم بيمارستانى امكان پذيرش اين گونه 
مصدومين را داشته باشند، آموزش كادر بيمارستان، تامين تجهيزات و داروهاى ضرورى و برگزارى رزمايش هاى 

دوره اى براى حفظ اين آمادگى ضرورى به نظر مى رسد.
تأمين داروهاى اساسى مورد نياز از فعاليت هاى ديگرى است كه بايد در مرحله آمادگى به آن پرداخته شود. 
از جمله داروهاى تخصصى كه دسترسى به آن در شرايط بحرانى با مشكالت زيادى مواجه است، داروهاى درمان 

آلودگى از جمله يد، پتاسيم، DTPA و آبى پروس است. 8



                                

 طبقه بندى برنامه ريزى براى پاسخ اضطرارى
بر اساس مراجع ملى و بين المللى، اهداف برنامه ريزى پاسخ اضطرارى به بحران هاى پرتوى به شرح زير بيان 

مى شود:
الف) كاهش خطر سانحه و تخفيف عواقب و پيامدهاى آن در نواحى متأثر از سانحه

ب) جلوگيرى از آسيب هاى قطعى و كاهش آسيب هاى احتمالى بر سالمت افراد متأثر از بحران پرتوى
در مجموعه عمليات پاسخ اضطرارى تالش مى شود در اسرع وقت و كوتاهترين فاصله مكانى ممكن از محل 
وقوع حادثه، انتشار و گسترش آالينده پرتوى مهار شود و تأثيرپذيرى موجودات زنده از آلودگى هاى منتشر شده 

به حداقل ممكن برسد.
برنامه ريزى اضطرارى و كسب آمادگى هاى عملياتى وظيفه كاربران مواد پرتوزا در مراكز و تاسيسات پرتوى و 
همچنين نهادها و سازمان هاى منطقه اى، استانى و ملى پاسخگو در بحران هاى پرتوى است. برنامه ريزى و كسب 
آمادگى براى پاسخ گويى متناسب با احتمال بروز بحران هاى مختلف و همچنين نحوه و ميزان تأثيرپذيرى نواحى 
اطراف محل بحران از حوادث محتمل است. در برنامه ريزى هاى احتمالى ناشى از بحران (ولو با احتمال بروز ناچيز) 
در نظر گرفته مى شود و با توجه به امكانات، توانمندى ها و قابليت هاى اجرايى، پيش بينى هاى الزم براى مقابله 
با آنها صورت مى گيرد. برنامه پاسخ اضطرارى بر اساس شرايط انتشار آلودگى، پيامدهاى ناشى از آن به خصوص 

جمعيت درگير سانحه و آثار اجتماعى و زيست محيطى آن طراحى و تدوين مى شود. 
سطح صفر: بحران در اين سطح هيچ خطرى نخواهد داشت و يك انحراف از وضعيت استاندارد در محدوده 
ايمنى تلقى مى شود. در اين سطح از حادثه، استانداردهاى ايمنى خدشه دار مى شوند ولى هنوز در حد قابل قبول 

برقرارند.
سطح اول: بحران در اين سطح، آثارى در محدوده فراتر از مرزهاى قانونى و عملياتى يك سايت (يا يك 
مركز) فعال بجا مى گذارد; با وجود اين، مخاطرات خاصى را به دنبال ندارد و آلودگى مواد پرتوزا گسترش چندانى 
پيدا نمى كند و كاركنان آن سايت نيز در معرض تابش بيش از حد پرتو قرار نمى گيرند. در اين سطح از حادثه، 

استانداردهاى ايمنى خدشه دار مى شوند ولى هنوز در حد قابل قبول برقرارند.
سطح دوم: در اين سطح با وقوع رويداد هسته اى، استانداردهاى ايمنى شكسته مى شوند. در اين سطح از 
بحران، هنوز امكان مهار و كنترل آثار حادثه وجود دارد; يعنى با وجود نارسايى كه در سيستم رخ مى دهد، مى توان 
ابعاد حاثه را مهار كرد. در چنين مواردى ممكن است كاركنان يك سايت (يا يك مركز) در معرض تابش قرار 
گيرند و نياز به فعاليت هاى خاصى براى مهار حادثه باشد; اما در هر صورت با امكانات داخل مى توان مسئله را 

حل و عوارض آن را كنترل كرد.
سطح سوم: در اين سطح يك رويداد هسته اى رخ مى دهد، ولى احتمال تبديل اين رويداد به حادثه هسته اى 
وجود دارد. در اين سطح از رويدادها معموالً خارجى ترين اليه دفاعى سيستم سالم باقى مى ماند. در عين حال 
ممكن است آلودگى به مواد پرتوزا داخل يك سايت هسته اى رخ دهد و منطقه بسيار محدودى از نواحى اطراف 

سايت نيز دچار آلودگى شود. در اين رويدادها احتمال پرتوگيرى بيش از حد كاركنان وجود دارد.
از يك سايت هسته اى تخريب مى شود و احتمال پرتوگيرى  از حادثه بخشى  اين سطح  در  سطح چهارم: 
شديد تعداد محدودى از كاركنان وجود دارد. در اين سطح از حادثه به احتمال زياد آلودگى هاى پرتوى به خارج 

از سايت منتشر مى شوند.
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قرار  تاثير  پيرامون يك سايت هسته اى تحت  از محيط  از حادثه بخش زيادى  اين سطح  سطح پنجم: در 
مى گيرد.

سطح ششم: اين سطح جزء حوادث جدى هسته اى قلمداد مى شود و مقدار زيادى از مواد پرتوزا در فضا رها 
مى شود. در اين سطح اقدامات مقابله اى به طور كامل يا نسبتاً كامل اجرا مى شود.

سطح هفتم: اين سطح در اصطالح فاجعه ناميده مى شود. در اين حالت مواد پرتوزاى زيادى در محيط پخش 
مى شود و خطرهاى درخور توجهى براى سالمت عمومى به وجود مى آيد.

ويژگى هاى حوادث پرتوى
حوادث پرتوى ويژگى هايى دارند كه از حوادث ديگر متمايز مى شوند. اين ويژگى ها عبارتند از :

آثار اين حوادث مى تواند ابعاد بين المللى داشته باشد. وجود آلودگى به مواد پرتوزا در مواد غذايى كشورهاى . 1
اسكانديناوى در زمان كوتاهى پس از حادثه چرنوبيل دال بر اين مدعاست.

و . 2 بيولوژيكى  آثار جبران ناپذير  اوليه خالصه نمى شود و ممكن است  به لحظات  اين حوادث  آثار مخرب 
زيست محيطى براى افراد جامعه و نسل هاى آينده ايجاد كند.

آثار پرتوى با حواس پنجگانه درك نمى شوند; بنابراين مقابله با سوانح پرتوى مستلزم به كارگيرى تجهيزات . 3
خاص و نيروى متخصص و آموزش ديده است.

سرعت و دقت در عمليات كمك رسانى اهميت زيادى در كاهش آثار سوانح پرتوى دارد.. 4
دريافت اطالعات مناسب و به موقع در زمينه شرايط جوى و محيطى تاثير بسزايى در كاهش شدت حادثه . 5

و تصميم گيرى صحيح در عمليات امداد دارد.
برخورد نامناسب با اين گونه حوادث موجب بروز آثار و عوارض شديد روانى، محيطى، اقتصادى، اجتماعى . 6

و سياسى مى شود.                                          

   تفاوت بحران هاى پرتوى با ساير بحران ها
در همه بحران هاى طبيعى و انسان ساخت، جريان عادى زندگى مختل و آسيب هاى مختلفى به محيط تحميل 
مى شود. در اغلب حوادث پس از شناسايى و حذف منشأ حادثه، امكان حضور در محل فراهم مى آيد و اقدامات 
مختلف براى بازگرداندن شرايط محيطى به وضعيت قبل از سانحه آغاز مى شود اما در بحران هاى پرتوى، پخش 
مواد پرتوزا در محيط سبب ايجاد محدوديت در انجام عمليات ميدانى مى شود. مواد پرتوزا به دليل خصلت ذاتى و 
ناپايدارى هاى هسته اى پرتوهاى مختلفى گسيل مى كنند. مواجهه با اين نوع پرتوها به دليل آثار شناخته شده يا 
نامعلوم مى تواند سالمت موجودات زنده به ويژه انسان ها را تهديد كند. در صورت انتشار آلودگى به محيط، سطوح 

مختلف اعم از ساختمان ها، تجهيزات، راه ها، منابع طبيعى و حتى موجودات زنده و انسان ها آلوده مى شوند.

گردآورى: اينترنت- مجله پدافند پرتوى شماره سوم، سال 95 

  
10
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نقش نيروهاى مسلح در مديريت حادثه
مسعود رمزى فرد1

چكيده:
در عصر حاضر با توجه به لزوم مديريت شرايط بحرانى و پاسخگويى به نيازهاى مرتبط با مواقع ضرورى 
بر آن شديم تا با بررسى نقش نيروهاى مسلح به عنوان يكى از اولين نيروهاى پاسخ دهنده و با بهره گيرى از 
شرايط حاكم بر مولفه هاى مرتبط با موضوع، اعم از آمادگى رزمى، گستردگى زمينه فعاليت ها، تنوع وظايف 
و حضور در اقصى نقاط كشور به بيان وضعيت موجود و بررسى توانمندى ها و شناسايى نقاط ضعف و قوت 

وهمچنين تحليل فرصت ها و تهديدهاى پيش رو بپردازيم.

واژگان كليدى: نيروهاى نظامى، فجايع و بالياى طبيعى، مديريت، رخداد، حادثه

1) مقدمه:

پاسخ گويى به حادثه نيازمند عناصر و سازمان هايى است كه به وسيله برنامه ريزى قبلى به كار گرفته مى شوند. 
سازمان هاى متنوعى مانند: اداره آتش نشانى، پليس و بيمارستان ها وجود دارند كه كارمندان آن در يك شبانه  روز 
به صورت شيفتى مشغول فعاليت هستند؛ هرچند بكارگيرى اين نيروها تنها در زمان عادى (نه در مواقع بروز 
حوادث) براى پوشش امور روزمره مرسوم است. وقتى حادثه اى روى مى دهد پاسخ دهندگان نگاه خود را فوراً 
متوجه منطقه حادثه ديده مى كنند و به مردم حادثه ديده مى پردازند در نتيجه پس از آن، تيم هاى ويژه اى در 

منطقه حضور مى يابند.
پاسخ دهندگان اوليه مثل: ادارات آتش نشانى، پليس و مراكز امدادى/ پزشكى، براى پوشش نيازهاى روزمره 
در جوامع مانند آتش سوزى خانه ها، تصادفات جاده اى و آشوب هاى ورزشى انجام وظيفه مى كنند؛ هرچند در 
اكثر مواقع، محدوده اين حادثه كوچك است و براى بكارگيرى اين افراد در اين گونه حوادث، الزامات يك حادثه 
بزرگ لحاظ نمى شود. بديهى است هرچه حادثه بزرگ تر باشد نياز بيشترى به كمك رسانى و نيروهاى كمكى 
وجود خواهد داشت. يك راه براى درخواست كمك بيشتر، فراخوانى نيروهاى مسلح است. اين روش پس زمينه 

تاريخى داشته و داراى پيامدهاى منفى و مثبت به صورت توأم مى باشد.
نقاط  اقصى  تنوع وظايف و حضور در  فعاليت ها،  آمادگى رزمى، گستردگى زمينه  به دليل  نيروهاى مسلح 
كشور، مى تواند در قالب يك نيروى قدرتمند عمليات، هنگام بروز حوادث به سرعت در محل وقوع حاضر شوند 

لذا با برخوردارى از آموزش، آمادگى و تجهيزات مناسب، مطمئناً منشاء اثرات مهمى خواهند بود.
با ايجاد شناخت صحيح ويژگى هاى حواث غيرمترقبه، فرمانده نظامى مى تواند ضمن حفظ خود و افراد تحت 

امر در انجام ماموريت هاى محوله به يارى آسيب ديدگان بشتابد.
اثرات اجتماعى طوفان كارترينا، توجه بسيارى را معطوف اين قضيه نمود كه پاسخ فدرال به حوادث طبيعى و 
نقش نيروهاى مسلح در آن تا چه حد مناسب بوده است. پس از طوفان، ارتش اياالت متحده، يكى از وسيع  ترين 
عمليات جستجو و نجات را در تاريخ اين كشور انجام داده است. گارد ساحلى امريكا صدها تيم نجات هوايى و 
دريايى را در منطقه مستقر و بيش از 24273 نفر را نجات داد و كمك كرد تا 9462 نفر از بيماران و پرسنل 

بيمارستانى نيز از منطقه تخليه گردند.
HSE 1- كارشناس ارشد مهندسى صنايع (مديريت سيستم وبهره ورى) و پژوهشگر در حوزه
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در اين مقاله با مرورى بر دفاع غيرنظامى به نقش نيروهاى نظامى در برنامه ريزى دفاع از شهروندان در برابر 
حوادث غيرمترقبه (طبيعى و انسان ساز) اشاره و در انتها در خصوص تجربه هاى بكارگيرى نيروهاى نظامى در 
حوادث اخير اياالت متحده و خصوصيات حوزه نظامى مانند: سلسله مراتب، الگوهاى نظامى و توانمندى هاى 
نيروهاى مسلح نكاتى بيان مى گردد. در ضمن بيان تفاوت ميان پاسخ گويى به حوادث طبيعى و حمالت تروريستى، 

الگوها و توانمندى هاى حوزه نظامى و چالش هاى به كارگيرى نظاميان از ديگر مباحث اين فصل خواهد بود.

2) دفاع غير نظامى:

عبارت دفاع غيرنظامى2 از دو ديدگاه زير قابل بررسى است.
الف) ديدگاه اول: از اين مفهوم براى محافظت از شهروندان در برابر حوادث انسان ساز مانند حمالت خرابكارانه و 
جنگ بهره بردارى مى شود و شامل بخشى از دفاع ملى است كه در پى ايجاد تمهيدات الزم جهت كسب آمادگى 
كافى در برابر هرگونه حمله احتمالى از سوى كشور هدف مى باشد. طبق اين تعريف، دفاع غيرنظامى بايد ايمنى 
جمعيت غيرنظامى كشور و ادامه حيات آنان را در اين شرايط تضمين نمايد. در اين حالت اهداف دفاع غيرنظامى 

به شرح ذيل مى باشد:

- به حداقل رساندن تبعات حمالت نظامى بر جمعيت غيرنظامى
- مقابله فورى با شرايط اضطرارى حاصله

- بازيابى و برقرارى تسهيالت و خدمات براى آسيب ديدگان

ب) ديدگاه دوم: از اين مفهوم براى محافظت از شهروندان در برابر تبعات ناشى از حوادث طبيعى مانند زلزله، 
سيل و... بهره بردارى مى شود، از اين رو اهداف، اقدامات و روش هاى پاسخ گويى در مقايسه با ديدگاه ها تغيير 
مى نمايد. به همين دليل مى توان ادعا كرد كه مفهوم دفاع غيرنظامى در ديدگاه اخير يك تعريف عام محسوب 

مى شود.
برنامه ريزى حادثه براى حوزه دفاع غيرنظامى از گذشته تا حال از پيشرفت هاى زيادى برخوردار بوده است. به 
عنوان نمونه در اواخر جنگ جهانى اول، هواپيماهاى آلمانى به صورت روزانه لندن را بمباران مى كردند. دامنه اين 
حمالت چند سال بعد در خالل جنگ جهانى دوم عالوه بر لندن به ساير شهرهاى انگلستان نيز كشيده شد. براى 
جلوگيرى از افزايش تلفات انسانى، طرح هايى اجرا شد. بيشتر اين طرح ها ريشه در برنامه هاى دفاع غيرنظامى 
داشت كه قبل يا در حين جنگ جهانى دوم عملياتى گرديد و بعدها در خالل جنگ سرد توسعه پيدا كرده و اجرا 
شد. اما نكته حائز اهميت در اين طرح آن بود كه نسبت به نيازهاى افراد غيرنظامى مثًال حمل و نقل عمومى و 
بهداشت بى توجهى نمى شد. اين طرح ها همگى بخشى از يك راهبرد كالن نظامى و مبتنى بر مفهومى بودند كه 
اداره حوادث تنها بر اساس سناريوهاى جنگى و در قالب اجراى عمليات نظامى به يك سامانه فرماندهى سلسله 

مراتبى انعطاف ناپذير نيازمند بود.
مطرح  دردسر  پر  موجود  يك  عنوان  به  همواره  شرايط،  بهترين  در  غيرنظامى  جمعيت  نظامى،  ديدگاه  از 
مى باشد. در گذشته، مفهوم اصلى، دفاع در برابر دشمن بود و در خصوص حوادث طبيعى هيچ گونه نگرانى به 
ذهن طراحان خطور نمى كرد. مهمتر اينكه در وقوع يك زلزله يا سيل حتى يك حادثه صنعتى، دشمنى وجود 
نداشت كه در مقابل به بمباران آن مبادرت شود. در آن دوران برخى از مراكز علمى و دانشگاهى احساس كردند 
در  تحقيقات مدرن  كه  زده مى شود  رو حدس  اين  از  است،  مفقود شدن  در حال  نظامى چيزى  دوره  در  كه 
خصوص حادثه طى همين دوره برنامه ريزى نظامى محور شروع شده باشد. هرچند در آن دوره برنامه ريزى حادثه 

2- Civil Defence
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غيرنظامى هنوز عملى نشده و پژوهش ها نيز با محدوديت هايى مواجه مى شد.
                                                             

چند دهه پس از جنگ جهانى 
جنگ  شروع  با  زمان  هم  و  دوم 
انتظامى  نيروى  نقش  از  سرد، 
غيرنظامى  دفاع  برنامه ريزى  در 
از  حركت  هرچند  گرديد،  حمايت 
مفهوم  به  غيرنظامى  دفاع  مفهوم 
به  غيرنظاميان  حفاظت  جديد 
كندى صورت مى گرفت. در همين 
حال تهديدهاى نظامى جنگ سرد 

واقعاً قابل توجه بود.

3) نقش نيروى نظامى در حوادث :

تشكيالت اصلى متولى مديريت حادثه در هر كشور در مواقع بروز شرايط اضطرارى (حادثه يا بحران)، به جاى 
دولت تمام امور مربوط به منطقه حادثه ديده را بر عهده مى گيرد و به عنوان مركز ثقل حوزه مديريت حادثه، 
به تصميم گيرى، هماهنگى و كنترل شرايط به وجود آمده اقدام مى كند. در چنين شرايطى، طبيعى است كه 
كليه عناصر و سازمان هاى داراى نقش در اين حوزه اعم از دولتى و غيردولتى بايد تحت فرماندهى و كنترل اين 
تشكيالت قرار گيرند. تشكيالت مذكور، در مواقع عادى بايد به تدوين برنامه براى پيشگيرى، آمادگى، سازماندهى 

فعاليت ها و تسهيالت در تمام نقاط حادثه خيز كشور بپردازد.
براى تثبيت جايگاه و نقش محورى اين تشكيالت در جامعه، الزم است تا سه نوع فعاليت مهم زير انجام شود:

  تصويب به  آن  بخش  مهم ترين  كه  است  تشكيالت  و  سازماندهى  امور  با  مربوط  فعاليت هاى  انجام 
رساندن قوانين مورد نياز از سوى مراجع قانون گذارى است

 تدوين آيين نامه ها و مصوبات به وسيله دولت و بر اساس قوانين مجلس

 تدوين ضوابط و مقررات پيشگيرانه

مديريت  حوزه  تشكيالت  متولى،  سازمان هاى  تعدد  حادثه خيز،  نقاط  گستردگى  حوادث،  تنوع  به  توجه  با 
حادثه نمى تواند به صورت متمركز كليه فعاليت ها و اقدامات را انجام دهد؛ پس، الزم است تا به نحو شايسته و 
بر اساس برنامه ريزى مناسب از توانمندى سازمان هاى ديگر بهره بردارى نمايد. يكى از اين نهادها كه مى تواند 
در اين زمينه فعال باشد، نيروهاى مسلح مى باشند. هرچند، مهم ترين وظيفه نيروهاى نظامى و انتظامى مقابله 
با تهاجمات دشمن در زمان وقوع حوادث خرابكارانه و جنگ و برقرارى امنيت در كشور است و اصوالً آنها براى 
چنين برخوردهايى آماده و تجهيز مى شوند؛ اما به وسيله آموزش هاى الزم، تدوين برنامه ها و ايجاد هماهنگى هاى 

مورد نياز مى توان از ظرفيت آنان براى پاسخگويى به حوادث بهره بردارى نمود.
الزمه تحقق چنين اقدامى از سوى نيروهاى مسلح، ايجاد شرايطى است كه در آن اوالً جايگاهى براى مديريت 
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حادثه در هر نيرو ديده شود، دوم وظايف و قوانين مورد نياز اين جايگاه تدوين و اجرايى گردد و سوم اينكه اصول 
و ضوابط پيشگيرانه در برابر حوادث در سطح نيروهاى مسلح رعايت شود.  شناخت دقيق عملكرد نيروهاى مسلح 
در زمان پاسخگويى موجب مى شود كه در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه عمليات پاسخگويى به گونه اى مناسب 
برنامه ريزى شود تا بدون بروز تداخل وظايف موجب هم افزايى در اجراى عمليات گردد لذا موجب كاهش زمان 

پاسخگويى، صرفه جويى در هزينه گشته و خدمات مناسب و منسجم ترى عرضه مى گردد.
وجود خصوصيات بارزى مانند: سازماندهى رزمى، هماهنگى، 
و  نظامى  نيروهاى  در  فردى  مهارت هاى  و  آمادگى  چاالكى، 
انتظامى، به آنها قابليت واكنش سريع در برابر حادثه را مى دهد 
و در صورتى كه خود آسيب نديده باشند، مى توانند به سرعت 
وارد محل حادثه شوند و به كمك آسيب ديدگان مبادرت ورزند. 
مدت،  دراز  عمليات  انجام  براى  نيروها  اين  توانايى  به  توجه  با 
تحمل دورى از پادگان ها و پايگاه هاى نظامى، عادت به فعاليت 
و عمليات شبانه روزى در صورت  و هوايى  انواع شرايط آب  در 

وجود فرماندهى و كنترل مناسب بر آنها مى تواند منشأ خدمات بسيارى در عمليات پاسخگويى باشند.
با پيش بينى قوانين الزم و تدوين برنامه هاى اجرايى مى توان انتظار داشت در صورتى كه تشكيالت مديريت 
حادثه درخواست كمك كند، نيروهاى نظامى بالفاصله در منطقه حادثه ديده حضور يافته و به مقابله با تبعات 
ناشى از آن و كمك به افراد حادثه ديده اقدام نمايند. هرچند در اين زمينه برخى محدوديت ها نيز وجود دارد 

كه مهم ترين آنها عبارتند از :
مانند سازمان هاى غيرنظامى دولتى كه مقامات  ادارى  تحت كنترل سلسله مراتب  نيروهاى مسلح معموالً    -
استانى و محلى را در طول شرايط اضطرارى يا عادى به هم پيوند مى دهد، قرار ندارند. در چنين وضعيتى در 
انجام عمليات  مقامات محلى  و  نظامى  فرماندهان  بين  تعريف شده  از پيش  ايجاد هماهنگى هاى  صورت عدم 

مشترك با پيچيدگى و مشكالت زيادى همراه خواهد شد.
-    در بسيارى از موارد قبل از وقوع حادثه، به دليل عدم ساز و كار ارتباطى، هيچ تعاملى بين نيروهاى مسلح و 
سازمان هاى متولى حوزه مديريت حادثه برقرار نمى شود. در نتيجه آن، از امكانات، توانمندى ها و نيازمندى هاى 
يكديگر بى اطالع بوده و طبيعى است كه به علت عدم وجود زبان مشترك، سامانه ها و تجهيزات ناهمخوان و 
و  هماهنگى  يكديگر  با  آنها  مخابراتى  سامانه هاى  مثًال  دهند.  توسعه  پاسخگويى  عمليات  براى  را  تعامل ناپذير 

انطباق نداشته و كارايى آنها در يك رزمايش مشترك نيز تجربه نشده باشد.
-  محدوديت ديگر، نگرانى و ترس مقامات محلى در واگذارى اختيارات و قدرت بيشتر به نيروهاى نظامى و 
تفويض اختيارات به آنان مى باشد. حوادث عمده، غالباً به نوعى بى ثباتى در جامعه منجر مى شود. اين عدم ثبات، 
فرصت هايى در اختيار نظاميان براى برترى جويى مى گذارد ليكن مقامات محلى تمايلى در تفويض اختيارات به 
نيروهاى مسلح از خود اكراه نشان مى دهند. پس موثرترين راه براى جلوگيرى از چنين خطرات برنامه ريزى در 

تمامى مراحل چرخه مديريت حادثه مى باشد.

3-1) نقش نيروهاى مسلح ايران در مديريت حادثه:

مهم ترين وظيفه نيروهاى مسلح در هر كشور، مقابله با تهاجمات نيروهاى بيگانه و بحران هاى ناشى از جنگ 
مى باشد. اصوالً حضور نيروهاى مسلح در تمامى نقاط جهان براى مداخله در عمليات پاسخ گويى به حوادث، از 
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قدمتى ديرينه برخوردار است. نقش اين نيروها در طول حوادث گذشته به قدرى پررنگ و تاثيرگذار بوده كه 
گاهى تصور مى شد كه عمليات پاسخگويى به حوادث و بحران ها تنها مربوط به نيروهاى مسلح است. البته اين 
تلقى تنها به مردم يك كشور خاص تعلق ندارد، بلكه در همه كشورهاى حادثه خيز كه ورود نيروهاى مسلح به 
عمليات پاسخگويى مشهود است، چنين تلقى وجود دارد. دليل اين موضوع نيز معلوم است: سازمان هاى نظامى 
به دليل برخوردارى از امكانات مناسب هوايى، زمينى و دريايى و نيز سازماندهى منظم و نيروى انسانى آموزش 

ديده، قادر خواهند بود در اسرع وقت نسبت به حضور در محل حادثه و امدادرسانى اقدام نمايند. 
با مرورى بر تاريخچه حوادثى كه در ساليان اخير در ايران رخ داده، به اين نتيجه مى رسيم كه ايران يكى از 
بحران خيزترين كشورهاى منطقه و جهان مى باشد. وقايع سياسى و نظامى اتفاق افتاده اخير در ايران و همين 
طور حادثه خيز بودن فالت ايران، خود تاييدى بر اين مدعا است. سازمان مديريت بحران كشور براى اجراى 
برنامه هاى خود در حوزه مديريت بحران نيازمند هميارى و كمك ساير سازمان ها و نهادهاى كشورى و لشكرى 
است. يكى از سازمان هاى مطرح در اين عرصه، نيروهاى نظامى و انتظامى كشور مى باشد. نيروهاى مسلح در 
كشور ما به عنوان يكى از ستون هاى مستحكم جامعه، به دليل داشتن امكانات، تسهيالت و نيروى انسانى آماده، 
از توانمندى اجراى هرگونه عمليات در شرايط عادى و بحرانى برخوردار هستند. نمونه هايى از حضور پر رنگ اين 
نيروها در حوادث چند سال اخير مانند زلزله هاى رودبار و بم مشاهده شده است كه اوج كمك رسانى آنان در 

برقرارى امنيت و بهسازى فرودگاه بم براى انتقال مصدومان و تداركات مايحتاج ضرورى بوده است.
براى نقش آفرينى موثرتر نيروهاى نظامى و انتظامى در صحنه حادثه نياز مبرمى به وجود مطالعه و نيازسنجى، 
با ساير سازمان ها  ايجاد هماهنگى هاى الزم  البته  نتايج عمليات قبلى وجود دارد؛  برنامه ريزى دقيق و تحليل 
از ملزومات حياتى محسوب  آنان  از  براى تقبل مسئوليت ها و چگونگى نقش آفرينى هريك  نهادهاى متولى  و 
مى شود. استفاده از پتانسيل موجود در نيروهاى مسلح و سازماندهى نيروهاى داوطلب مردمى از سوى سازمان 
بسيج مستضعفين براى اجراى برنامه هاى كمك رسانى و امداد، عزم جدى متوليان حوزه مديريت بحران خواهد 
بود. در صورت تحقق اين موضوع نيروهاى مسلح ج.ا.ا. توانمندى هاى انجام همكارى براى مديريت بحران در 

زمينه  هاى زير را دارا هستند :
 وجود نيروهاى ويژه و آموزش ديده براى انجام هر عمليات در هر شرايط؛

 توانمندى آموزش و سازماندهى نيروهاى داوطلب مردمى و فراخوانى آنان در صورت لزوم؛

 وجود تجهيزات و امكانات ويژه، بالگرد، خودروهاى سبك و سنگين و تجهيزات ديگر؛

 وجود ساختار فرماندهى و كنترل براى نظم دهى به عمليات و ايجاد فرماندهى واحد؛

 برخوردارى از تجهيزات و سامانه هاى اطالعات و مخابراتى ثابت و سيار؛

 امكان جابجايى و استقرار سريع در مناطق مختلف كشور؛

 ايجاد پست كنترل و بازرسى براى حفظ امنيت در مناطق حادثه ديده؛

 توانمندى شناسايى مناطق آسيب پذير از نظر امنيتى؛

  مناطق به  كمك  جهت  هوايى  سريع  ترابرى  برقرارى  براى  محلى  فرودگاه هاى  آماده  سازى  امكان 
آسيب ديده.
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4) نقش نيروهاى نظامى در حوادث اخير؛ مطالعه موردى اياالت متحده آمريكا:

يگان هاى گارد ملى كه در هر ايالت و ناحيه تحت قلمرو و قدرت در اياالت متحده استقرار يافته اند، بعنوان 
نيروى پشتيبان براى ارتش بوده و به درخواست فرمانداران ايالتى، يگان هاى ياد شده مورد استفاده قرار مى گيرند. 
در برخى موارد يگان هاى گارد ملى براى عمليات فدرال فراخوانى مى شوند كه در اين حالت، فرامين خود را 
از فرماندهان پنتاگون و رئيس جمهورى اين كشور دريافت مى كنند. فرمانداران ايالتى، معموالً از گارد ملى به 
منظور اجراى عمليات امداد و نجات، ناشى از طوفان هاى كم شدت استفاده مى نمايند. در طوفان كاترينا، همه 

پنجاه ايالت، اقدام به ارائه تعدادى نيروى كمكى براى پشتيبانى در حادثه نمودند.
همان گونه كه در طرح پاسخ ملى آمده است، سربازان فدرال نيز مى توانند در پاسخ به حوادث بزرگ به كار 
گرفته شوند. استفاده از اين سربازان نيز غيرعادى نيست؛ در واقع سربازان فدرال طى 200 سال اخير، حدود 
175 بار مورد استفاده قرار گرفتند كه بسيارى از آنها براى پاسخگويى به حوادث طبيعى بوده است. طى زلزله 
لوما پريتا در سال 1989، وزارت دفاع اياالت متحده3 به اشكال مختلف به عرضه كمك مبادرت نمود. سربازان 

نيروى دريايى از طريق سواحل كاليفرنيا به منطقه وارد و به پاك سازى زباله از جاده ها و بنادر اقدام نمودند.
در سال 1992، با وقوع طوفان آندره كه باعث فلج شدن فعاليت هاى روزانه فلوريدا گرديد، وزارت دفاع به 
عمليات امداد و نجات حادثه مشغول شد و رئيس جمهور وقت (جرج.اچ.دبليو.بوش) ارتش را به عرضه كمك هاى 
مورد نياز مكلف نمود. پس از وقوع طوفان چارلى در سال2004، وزارت دفاع تحت نظارت FEMA به برپا كردن 
اردوگاه براى اسكان قربانيان حادثه، پشتيبانى آمادى و مديريت و بر ماموريت ها در نواحى حادثه ديده مبادرت 
 FEMA نمود. تحت قوانين فعلى، وزارت دفاع در طول حادثه ملى مهم طبيعى يا غيرطبيعى، تابع فرمانده سازمان

است. همان گونه كه در طرح پاسخ ملى نيز مشخص شد، در صورت تشخيص ايفاى وظايف معين و در صورت 
بروز حادثه طبيعى، FEMA به درخواست كمك از وزارت دفاع مبادرت مى نمايد. براى اجراى فرامين نظامى به 

وسيله ارتش، وزير امنيت داخلى و وزير دفاع، موظف به تاييد درخواست ها مى باشد.
اوليه در طوفان كاترينا از سوى شاخه اجرايى دولت،  به خاطر شكست سنگين در پاسخ گويى به نيازهاى 
فشارهايى جهت اعطاى نقش بزرگ تر و بيشتر در عمليات امداد و نجات بعدى اعمال گرديد. يكى از توصيه 
نامه هايى كه بر اساس تحليل هاى انجام شده در كاخ سفيد در خصوص تالش هاى امداد و نجات ارائه شد، مبين 
اين عبارت بود كه “ وزارت دفاع اياالت متحده بايد براى حوادث آماده باشد؛ چه بسا ممكن است با توجه به 
ويژگى هاى غيرعادى آن، اداره عمليات به وسيله وزارت دفاع صورت پذيرد.“ پاسخ به طوفان كاترينا، عدم آمادگى 
دولت فدرال در مواجهه با حادثه مقياس بزرگ را نشان مى داد؛ بر اساس آن، ميزان وسيعى از كمك ها به شكل 
زيرساخت ارتباطى، غذا و موضوع هاى امنيتى مورد نياز بود. برآوردن اين نيازها محتاج تهيه تجهيزات متنوع و 

گران مانند: بالگردها، كاميون هاى بزرگ و كشتى جهت پشتيبانى از عمليات بود. 
از زمان تاسيس FEMA يعنى از دوره رياست جمهورى كارتر، اين سازمان مسئول مديريت عمليات امداد و 
نجات طوفان ها مانند هاريكان هاى بزرگ بوده است. حقيقت موضوع آن است كه FEMA به تنهايى همه منابع 
مورد نياز را براى كارايى و اثربخشى راهبردهاى امداد و نجات تامين مى نمايند. گرچه اين سازمان به منظور 
بهره بردارى در حوادث بعدى غذا، آب، يخ و ... را انبار مى كند، ولى با وجود اين، FEMA  فاقد توانايى براى ارزيابى 
دقيق خدمات مورد نياز در هر ناحيه حادثه ديده و گاهى نيز فاقد توانايى تحرك بخشى به منابعش مى باشد. 
نگهدارى يك اسكادران از بالگردهاى ويژه و بالگردهاى نظامى براى كمك رسانى در حادثه از لحاظ اقتصادى 
عمليات  در  اقتصادى  لحاظ  از  مسلح  نيروهاى  و  ارتش  كه  مى شود  باعث  موضوع  اين  است.  توجيه  غيرقابل 
3- Department Of Defense
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پاسخ گويى توجيه گردند؛ گرچه ممكن است وجودشان در كل چرخه مديريت حادثه ضرورتى نداشته باشد؛ اما 
حداقل در مرحله پاسخ گويى و بازيابى مى توانند منابع خويش را در اختيار دولت و مديريت حادثه قرار دهند.

4-1) پاسخ ارتش به حادثه قبل و بعد 11 سپتامبر:

از زمان حمله11 سپتامبر2001، تغييرات گسترده اى جهت كمك به پاسخ گويى موثر دولت فدرال به حوادث 
ادغام 22  با   (DHS) امنيت داخلى  اين حادثه، وزارت  از  به وجود آمده است. پس  عمده طبيعى و غيرطبيعى 
سازمان فدرال با ماموريت ممانعت از وقوع حمالت تروريستى و پاسخ به اين گونه حمالت و حوادث طبيعى ايجاد 
شد. با اين تغيير و تحول، FEMA جايگاه خويش را در كابينه از دست داد و زير مجموعه وزير امنيت داخلى قرار 
گرفت؛ جرج دبليو بوش دستور داد تا طرح پاسخ ملى (NRP) و نظام ملى مديريت سانحه (NIMS) تدوين و ايجاد 
شود. اين راهبردها به منظور ايجاد “دستورالعملى براى همه حوادث غيرمترقبه“ و جهت پاسخگويى دولت فدرال 
به همه“حوادث با اهميت در سطح ملى“ طراحى شده بود. هرچند راهبردهاى ياد شده همراه با يك برچسب با 
عنوان“حوادث با اهميت در سطح ملى“ آمده بود، ولى در اصل براى حمالت تروريستى طراحى مى شد. بسيارى 

از مردم معتقدند كه اين ابزارها، توانمندى دولت را براى پاسخ گويى موثر به حوادث طبيعى كاهش مى دهند.

4-2) طوفان كاترينا، يك پاسخ شكست خورده:

به  پاسخ گويى  جهت  فدرال  دولت  سازمان ها  توانمندى هاى  خصوص  در  بسيارى  ابهامات  كاترينا،  طوفان 
تهديدهاى مشخص خواه طبيعى يا تروريستى در يك ناحيه جغرافيايى وسيع به وجود آورد. به دليل تغيير در 
اندازه ناحيه حادثه ديده پس از طوفان كاترينا، گسترش آن در چهار ايالت فلوريدا، لوئيزيانا، مى سى سى پى و 
آالباما و در نتيجه متاثر شدن 117 منطقه اورنج كانتى، ناحيه تعيين شده به وسيله FEMA براى كمك هاى 
فردى و دولتى كافى نبود. ويژگى حادثه ياد شده به گونه اى بود كه توانمندى دولت فدرال به عنوان متولى 
اصلى ارائه نيروى انسانى و منابع مورد نياز را تحت تاثير قرار داد و الزم بود تا به تغييرات فورى جهت ايفاى 
تالش هاى امدادى اقدام نمايند. گزارش ها نشان مى داد كه در بيشتر مناطق مرگ افراد، چپاول اموال و خشونت 
بيداد مى كرد، مقامات محلى كه از چنگ طوفان و سيل رهايى يافته بودند، اميدى به رسيدن كمك ها نداشتند.
با اعالم مداوم رسانه هاى خبرى، در خصوص نبود پاسخ دهى، پيوستگى يا پيشرفت حقيقى كمك رسانى به 
نواحى آسيب ديده باعث شد تا بوش با عزل مدير وقت FEMA (ميشل براون)، فرمانده گارد ساحلى(تد آلن) را به 
سمت فرماندهى عمليات امداد بگمارد. طى يك سخنرانى در 10 سپتامبر 2005 در ميدان جكسون نيوارلئان، 

بوش صراحتاً به شكست در اين عمليات اذعان نمود.
پس از شكست تالش هاى بازيابى طوفان كاترينا، مجلس نمايندگان كميته ويژه اى را مامور بررسى داليل 
شكست در عمليات ياد شده كرد. گزارش نهايى اين كميته دربرگيرنده انتقاد تند به دولت از سطوح محلى تا 
فدرال بود. اين گزارش خاطر نشان ساخت “چگونگى توجيه دولت در خصوص پاسخ گويى غيرمترقبه به حادثه اى 
كه سال ها قابل پيش بينى بوده و آن هم با وجود اخطار چندين روزه در خصوص وقوع آن، مشكل خواهد بود“.

5) خصوصيات حوزه نظامى:

5-1) سلسله مراتب:

ايده سلسله مراتبى، يك مفهوم دوست داشتنى در حوزه نظامى است. در برنامه ريزى غيرنظامى، اين مفهوم 
با مشكالتى مواجه است. در اين مفهوم فرض بر آن است كه رده هاى باالتر مسائل را بهتر درك مى كنند و نظام 
را از باال به پايين از خرد خويش بهره مند مى سازند. در واقع، مديريت كالن حوزه غيرنظامى، در حوادث واقعى 
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از تجربه كمترى برخوردار است؛ بجز حادثه اى كه قبًال در زمان مسئوليت هر مديرى رخ داده باشد؛ اما اينكه 
رده هاى باالتر از مهارت هاى مديريتى برخوردار هستند، سخن نادرستى نيست. دانش عملى و نظرى در حوادث 
مشخص، اغلب در سطوح پايين تر يافت مى شود؛ يعنى در سطوح فنى، نيروهاى عمليات و عناصر داراى نقش در 

اين رده، تمايلى به داشتن مهارت هاى وسيع مديريتى ندارند.

5-2) الگوهاى نظامى:

حادثه  به  پاسخ گويى  و  نظامى گرى  رويكرد  با  غيرنظامى  دفاع  بين  كه  نزديكى  تاريخى  ارتباط  خاطر  به 
كار  به  حادثه  به  پاسخ گويى  براى  را  نظامى  عمليات  در  تجربه هاى كسب شده  ارتش،  دارد،  وجود  غيرنظامى 
مى گيرد. هنوز تفاوت هاى زيادى بين حوادث غيرنظامى و رويدادهاى نظامى وجود دارد. هرگز نمى توان يك 

برخورد هوايى در حوزه غيرنظامى را با سقوط هواپيماى جنگى مقايسه كرد.
نيروهاى مسلح عمليات خويش را بر اساس تعهدات قانونى انجام مى دهند. ارتش بر اساس مقررات و قوانينى 
سازماندهى شده است كه در آن، مسئوليت ها به طور شفاف بيان شده است. در جوامع غيرنظامى نيز ساختارها 
وجود دارد، اما بدون وجود قوت و مزيت فرماندهى، بيشتر سيال و پوياست. همكارى بين المللى به ويژه انجام 
بهينه عمليات، بدون وجود فرماندهى و كنترل محقق نخواهد شد. بايد به خاطر داشت كه چون تفكر حاكم در 
زمان جنگ حتى در حوزه غيرنظامى، مبتنى بر اولويت ها، توانمندى ها و ساختار متفاوت است، بنابراين جمعيت 
متاثر از جنگ نيز در اين زمان متفاوت خواهد بود؛ زيرا حدس زده مى شود كه بيشتر مردان سالم به صور مختلف، 
به خدمت ارتش در مى آيند. اين عوامل به طور قطع فرايند تصميم گيرى را تحت تاثير قرار داده و عدم شايستگى 

اعمال نمونه هاى نظامى را روى كاربردهاى غيرنظامى برجسته مى نمايد.

5-3) توانمندى نيروهاى مسلح:                                                                 

دارد.  "ارتش"وجود  واژه  براى  مختلفى   تفسيرهاى 
عملياتى اش  ناحيه  يا  يگان  نام،  در  سرباز  تصوير  گاهى 
پنهان مى گردد. حوزه نظامى تحت شرايط معينى مى تواند، 
نقش مثبتى در پاسخ گويى به حادثه داشته باشد؛ به ويژه 
وقتى كه حادثه اى در مقياس وسيع رخ دهد يا به آماد و 
رزمى  قدرت  در يك حادثه،  باشد.  نياز  ويژه اى  پشتيبانى 
توانمندى  يعنى  آمادى  پشتيبانى  در  معموالً  ارتش  يك 

براى جابجايى تعداد زيادى خودرو از زمين، دريا و هوا و انتقال تداركات ويژه خالصه مى شود.
را  فجايع  وقوع  شرايط  از  بهترى  درك  آنها  به  حوادث  تشخيص  و  آگاهى  آموزش،  با  سربازان  آماده سازى 
مى دهد. آموزش نظامى نيز موضوع كامًال متفاوتى است. نكته مهم در پاسخ گويى به حادثه آن است كه عناصر 
ميدانى در موقعيت هاى مختلف به مهارت هايى نياز دارند كه تا حد امكان به شغل عادى شان نزديك باشد؛ اين 
امر در حوزه هاى غيرنظامى مانند: آتش نشانى (امداد و نجات)، آمبوالنس (تخليه مجروحان) و پليس (كنترل 
ترافيك، امنيت نواحى و صدور دستورات به مردم) امكان پذير است. در حوزه نظامى نيز، تنها يگان هاى فنى؛ 
مانند: ارتباطات و پشتيبانى آمادى با كاربرد مستقيم در پاسخ گويى به حادثه داراى مهارت برخوردار هستند. 
براى عمليات كردن ساير يگان ها، آموزش هايى الزم است تا مسئوليت هاى پاسخ گويى به حادثه بالقوه به نيروها 
در  بهنگام سازى  متناوب  دوره هاى  آنان،  براى  و سپس  گردد  فراهم  آنان  براى  تمرين  و  آموزش  شود،  واگذار 

خصوص سياست ها و فناورى گذارده شود.
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اطالعات  حادثه،  يك  در  است.  قدرتمند  عمليات  اطالعات  يعنى  اطالعات  امر جمع آورى  در  نظامى  حوزه 
بهنگام، درباره وضعيت فعلى حادثه، هميشه مورد نياز خواهد بود. برخى از اين اطالعات از منابع نظامى مانند 
هواپيما به دست مى آيد و الزم است تا با ساير اطالعات دريافتى از منابع اطالعات غيرنظامى يكپارچه شود. با 
اين وصف، حوزه نظامى بايد به طور دائم ذهن خود را از اهداف دشمن به نيازهاى غيرنظاميان معطوف سازد كه 

اين امر به آموزش هاى قبلى آنان برمى گردد.

6) چالش ها:

سربازان  با حداقل  يا  خود  نمادين  عمليات  نيروى  وسيله  به  غيرجنگى  موقعيت هاى  در  منظم  ارتش  يك 
موردنياز براى حفظ موقعيت هاى پدافندى به مديريت اوضاع مى پردازد و هرگاه حمله اى از طرف دشمن رخ 
دهد، نيروهاى احتياط براى عمليات فراخوان مى گردد. با وجود اين، در پى وقوع يك حادثه ناگهانى زمانى كه به 
كمك ارتش نياز باشد، اين بخش در پايين ترين وضعيت قدرت رزمى قرار خواهد داشت (به ويژه در ساعات اوليه 
وقوع حادثه). در برخى مواقع استفاده از ارتش و نيروى نظامى به خصوص در زمانى كه خود نيروهاى مسلح يا 
خانواده شان قربانى حادثه شوند، به موضوعى پيچيده تبديل مى شود. اين موضوع كه بسيارى از ملزومات نظامى 
براى غيرنظامى ها نامناسب است، مورد غفلت قرار مى گيرد. برخى از مالحظات مرتبط با اين موضوع به شرح 

زير است.
  گرچه ارتش ممكن است قادر به تهيه تعداد زيادى پتو و چادر براى قربانيان حادثه باشد؛ ولى وقتى

كه انبارها، فاقد لباس براى بچه ها و دارو براى بيمارى هاى خطرناك باشد، جلوى عرضه خدمات ارتش 
گرفته مى شود.

  در بسيارى اوقات، براى عرضه تغذيه در مراحل اوليه عمليات پاسخ گويى به حادثه از نيروهاى مسلح
استفاده مى شود؛ خوراك ارتشى ها بيشتر غذاهاى كنسروى است، اما فاقد برخى مواد مربوط به رژيم 

غذايى مانند: نمك و شكر فراوان بين غيرنظاميان معمول مى باشد.

  پزشكان شاغل در ارتش به مداواى مجروحان و كمك هاى اوليه مى پردازند؛ ولى به صورت معمول
مسائل پزشكى مرتبط با افراد جوان، پير يا معلول را تفكيك نمى كنند، بلكه به همه آنها در يك سطح، 

خدمت رسانى مى كنند.

  اگر از آماد و پشتيبانى نظامى مورد بهره بردارى قرار مى گيرد، اين امر بايد در قالب پشتيبانى از يك
برنامه كمك رسانى از پيش تعيين شده در بخش غيرنظامى باشد نه در قالب يك برنامه نظامى كه براى 

غيرنظاميان بنياد نهاده شده است.

گماردن ارتش براى كنترل وضعيت ها و مكان هاى غيرنظامى اشتباه است؛ مگر آنكه زيرساخت هاى بخش 
غيرنظامى به طور كامل ويران شده باشد و كنترل اوضاع در سطح جامعه تنها به وسيله مقررات نظامى محقق 
گردد؛ هرچند، در اين حالت نيز تاثير منفى آن بيش از تاثير مثبت خواهد بود. گرچه تحميل مقررات نظامى به 
وسيله اعمال زور ممكن است در كوتاه مدت مزايايى به دنبال داشته باشد، ولى در پاسخ گويى به حادثه مناسب 
نيست. در يك جامعه مردم ساالر، مردم نه به خاطر ترس از بازداشت يا دستگيرى بلكه به واسطه ارزش قانون، 
از آن تبعيت مى كنند. وقتى كه موضوع سرقت پس از وقوع حوادث مطرح مى شود، در اين موقع ارتش نمى تواند 

ارزش ها را احياء كند، اما در بهترين حالت مى تواند در دل سارقين بيم و هراس ايجاد كند.
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7) انتظارات از نيروهاى مسلح:

نيروهاى مسلح برآنند تا تنها با استفاده از منابع خويش عمليات كنند. هرجا كه كمك خارجى مقدور نباشد، 
اين امر يك عنصر كليدى در راهبرد رزمى و يك اصل عمومى در تفكر نظامى است. سربازان در مورد ساير 
عناصر نقش و وظايفشان در يك منطقه حادثه ديده نگرش و اطالعات الزم ندارند و براى همكارى با ساير عناصر 
غيرنظامى نيز آموزش نديده اند. از طرف ديگر، سازمان هاى غيرنظامى بر اساس شرايط خود، با پيش بينى هاى 
از واحدهاى معين يا ساير سازمان ها در خارج از منطقه حادثه ديده، درخواست كمك كنند.  قبلى مى توانند 
سازمان هاى غيرنظامى براساس هماهنگى هاى متقابل كار مى كنند؛ حتى در برخى مواقع، اين موضوع آن قدر 
مرسوم است كه احساس نمى شود. امروزه سازمان ها، لزوماً خود را به عنوان سازمان حاكمى كه ساير سازمان ها 

را كنترل كند، نمى بينند.
بسيارى از روش هاى فكرى در ارتش با ساير بخش هاى غيرنظامى متفاوت است. يك فرمانده نظامى مى داند 
كه نداشتن برنامه ريزى مناسب در زمان صلح، نابودى وى را در زمان جنگ به دنبال خواهد داشت. در پاسخ گويى 
به حوادث، فرمانده نظامى براساس طرح هاى از پيش تعيين شده به دنبال توسعه روش ها و تكنيك هايى است تا 
بتواند پس از ارزيابى و بررسى دقيق اطالعات رسيده، در حين عمليات، تصميمات سريع، بهنگام و موثرى بگيرد.
استفاده از نيروهاى مسلح به صورت انفرادى به غير از حوزه هاى خاص جايز نيست. نيروهاى ارتش، سربازان 
شخصى نيستند. آنها سازماندهى شده اند تا به صورت جمعى زندگى كنند و آموخته اند كه وظايف را در قالب 
آموزش  كه  را  آنچه  تا  بوده  يافته  استقرار  و  تحرك پذير، مجهز  بايد  يگان ها  اين  برسانند.  انجام  به  يگان خود 

ديده اند، اجرا كنند.

8) نتيجه گيرى:

فراخوانى ارتش براى كمك به يك حادثه غيرنظامى بزرگ يك بازتاب طبيعى نيست و بايد با تصميمى حساب 
انجام وظايف واگذارى، موضوع مهمى  و  ارتش جهت مديريت  به  شده صورت پذيرد. عرضه آموزش هاى الزم 
است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. حركت از كمك رسانى به سمت كنترل اوضاع، دربرگيرنده انواع نقش ها و 

مسئوليت هاى متفاوت در حوزه نظامى خواهد بود.
امروزه با توجه به توانمندى هاى ويژه اى كه در سطح نيروهاى مسلح وجود دارد، حضور نيروهاى مسلح در 
عمليات پاسخ گويى به حوادث را به امرى ضرورى و اجتناب ناپذير مبدل سازد. توانمندى هاى مهم در نيروهاى 

مسلح به شرح زير است:

تجهيزات ويژه مانند، بالگرد، ماشين آالت، تجهيزات و سامانه هاى مخابراتى سيار • 
فرماندهى و كنترل به سبب ساختار نيروهاى مسلح• 
استفاده از نيروهاى ماهر و آموزش ديده• 
توزيع سريع مكانى رده ها به مناطق جغرافيايى كشور• 
امكان ترابرى سريع هوايى جهت كمك به مناطق آسيب ديده.• 

با توجه به توانمندى هاى فوق، مى توان زمينه هاى اصلى همكارى نيروهاى مسلح با تشكيالت حوزه مديريت 
حادثه را به شرح زير بر شمرد:

عمليات پاسخ گويى با محوريت امداد و نجات• 
زنده يابى و آواربردارى• 
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همكارى در احداث يا مرمت زيرساخت هاى حياتى (آب، گاز و برق)• 
احداث فرودگاه هاى اضطرارى براى بالگرد و هواپيما• 
همكارى در برپاسازى اردوگاه هاى اسكان موقت• 
برقرارى امنيت• 
همكارى در برقرارى امنيت و حفظ نظم عمومى در منطقه حادثه ديده• 
جلوگيرى از بهره بردارى نيروهاى خراب كار و  سودجو از شرايط حادثه• 
حفظ امنيت كشور و كنترل عوامل محل در برقرارى امنيت• 
امداد پزشكى• 
احداث مراكز درمانى اضطرارى• 
ترياژ و مداواى مصدومان• 
انتقال مجروحان به ساير بيمارستان هاى كشور• 
ترابرى هوايى• 
انتقال ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز عمليات پاسخگويى• 
تخليه و بارگيرى مايحتاج و اقالم آمادى• 
انتقال نيروهاى عمليات به منطقه آسيب ديده• 
انجام عمليات تخليه ساكنين• 
ايجاد آمبوالنس هوايى• 
ارزيابى حادثه به وسيله عكس بردارى هوايى• 
عمليات پشتيبانى• 
سوخت/آب رسانى• 
توزيع هداياى مردمى• 
پشتيبانى پزشكى• 
تامين ماشين آالت و تجهيزات مخابراتى و غيره• 
تدوين برنامه راهبردى و اجرايى براى چرخه مديريت حوادث در سطح نيروهاى مسلح براى• 
كاهش خطرپذيرى و پيشگيرى از وقوع حوادث• 
آمادگى در برابر حوادث• 
پاسخ گويى به حوادث• 
بازيابى حوادث• 

منابع:
بيانات و منويات امام خامنه اى در جمع كاركنان نيروهاى مسلح 93/11/19  .1

http://iranndmo.com/default.asp 1389 ،سايت سازمان مديريت بحران كشور  .2
http://www.magiran.com/ بانك اطالعات نشريات ايران  .3

4. Federal emergency management agency 2011
5. KPB-Emergency response plan emergency operation center guide pp135-8



                                                                                                                                                                                                                                                   

22

الگويى براى ارزيابى طرح هاى استتارى از منظر ويژگى هاى طيفى

حسين رجايى1

چكيده

توسعه روزافزون سامانه هاى شناسايى، اثربخشى طرح هاى استتارهاى متداول را با چالش مواجه ساخته 
است. اين پيشرفت ها در حوزه ابرطيفى، مشخصه هاى طيفى را به  يك عامل شناسايى ويژه تبديل كرده و به 
تبع شكست طرح هاى استتارى را همراه داشته است. نظر به اين تهديد در انجام طرح هاى استتارى، وجود 
الگويى به منظور ارزيابى كمى اثربخشى اقدامات آفايى ضرورى است. در اين مقاله، مبانى نظرى تدوين چنين 
الگوى جامعى براى ارزيابى طيفى طرح هاى استتارى، با 5 رويكرد پيشنهاد شد. اين رويكردها براساس انواع 
اطالعات قابل استخراج، تفكيك پذيرى رخنمون ها، ناهمگونى ها، تغييرات طيفى در زمان هاى مختلف، استفاده 
از مواد خاص و امكان رصد مشخصه هاى طيفى مى باشند. بر روى تصويرى از سنجنده AVIRIS و به كمك 
يك كتابخانه طيفى، صحنه هايى با درجات استتارى متفاوت شبيه سازى و با استفاده از الگوى ارزيابى پيشنهادى 
اثربخشى اين طرح ها مورد سنجش قرار گرفت. مقايسه نتايج كمى حاصل و ارزيابى هاى شهودى، كارآمدى 

الگوى پيشنهادى در ارزيابى اثربخشى طرح هاى استتارى از منظر ويژگى هاى طيفى را نشان مى دهد.

واژه گان كليدى: ارزيابى استتار، تصاوير ابرطيفى، كتابخانه هاى طيفى، ويژگى هاى طيفى

1) مقدمه

در  تهديد  ابزارهاى  مهم ترين  از  يكى  عنوان  به  دور  از  مراحل مختلف سنجش  روزافزون  توسعه  و  پيشرفت 
موضوع شناسايى اهداف، موفقيت استتارهاى متداول تأسيسات و تجهيزات را با چالش جدى مواجه ساخته است. 
سنجنده هاى مختلف سنجش از دورى بنا بر مأموريت خود، وظيفه ثبت محدوده وسيعى از امواج الكترومغناطيس 
از محدوده رادارى تا فرابنفش را برعهده دارند. اين گستردگى حوزه عملكرد در كنار توانمندى  تفكيك باال از منظر 
ويژگى هاى طيفى، پنهان كردن مشخصه هاى طيف الكترومغناطيس مواد را تقريباً غيرممكن و ضرورت توجه به 

فناورى هاى مرتبط با استتار را بيشتر نموده است.[1]. 
به نظر مى رسد ارائه فرآيندى كه بتواند كارايى و اثربخشى طرح هاى استتارى را (ترجيحاً) به صورت كمى نشان 
دهد، در درك ماهيت ابزارهاى تهديد در موضوع شناسايى براى همه ذينفعان پدافند غيرعامل مفيد باشد. از اين 
رو در اين مقاله الگويى براى ارزيابى كمى كارايى و اثربخشى طرح هاى استتارى از منظر ويژگى هاى طيفى ارائه 
مى گردد. اين الگو حتى اگر به صورت عملياتى در ارزيابى اثربخشى طرح هاى استتارى مورد استفاده قرار نگيرد، 
يقيناً در شناخت ماهيت و قابليت هاى فناورى سنجش از دور ابرطيفى و نقش آن در شناسايى و تفكيك اهداف 

و دارايى ها موثر است[3و2]
الگوى ارزيابى اثربخشى طرح هاى استتارى ابعاد مختلفى دارد، ليكن در اين مقاله به لحاظ اهميت و به روز 
بودن تهديد سنجنده هاى ابرطيفى، ارزيابى از منظر ويژگى هاى طيفى مورد بحث قرار گرفته است. با استفاده از 
اين سنجنده ها، امروزه تصاوير سنجش از دورى با توان تفكيك طيفى 10 نانومتر به صورت تجارى در دسترس 
شناسايى  در  مهم  پارامترهاى  از  يكى  عنوان  به  را  مواد  طيفى  ويژگى هاى  طيفى،  تفكيك  توان  اين  مى باشد. 

پوشش ها و به تبع آن شكست اقدامات و طرح هاى استتارى در اختيار كاربران قرار مى دهد.
طبقه بندى در سنجش از دور به دنبال تمايز بخشيدن به پوشش هاى مختلف سطح است. آقاي Richards در 

1- كارشناس ارشد پدافند غيرعامل (گرايش آفا)، دانشگاه صنعتى مالك اشتر، تهران
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را در كتاب خود تحت عنوان تحليل تصاوير ديجيتالي  از دور  سال 1986 مبحث طبقه  بندي تصاوير سنجش 
سنجش از دور، به عنوان يكي از روش  هاي استخراج اطالعات از اين تصاوير مطرح كرده است[4]. پس از آن 
روش هاى مختلفى براى طبقه بندى تصاوير سنجش از دور ارائه شد. آقاي Benediktsson در سال 1990 با ارائه 
يك مقاله، استفاده از شبكه   هاي عصبي را براي طبقه   بندي تصاوير طيفي پيشنهاد داد[5]. در ادامه طبقه   بندى 
كننده هاى مختلفى چون حداقل فاصله اقليدسى، حداقل فاصله ماهاالنوبيس و حداكثر احتمال معرفى شدند. 
آقاي Vapnik در سال 1998 استفاده از روش SVM را در طبقه   بندي تصاوير مطرح كرد[6]. در سال   هاي اخير 
تالش   هاي بسياري در زمينه طبقه   بندي تصاوير ابرطيفي با استفاده از طبقه   بندي كننده    SVM انجام شده است[7 

و 8].
از دور مطرح گرديد.  پردازشى تجزيه طيفى جهت حل مشكل پيكسل هاى مخلوط تصوير سنجش  فرايند 
هدف نهايى در فرآيند تجزيه طيفى، استخراج اطالعات فراوانى مواد يا پوشش هاى موجود (عناصر ماكروسكوپي 
مانند آب، خاك، فلز، گياهان و غيره) درون پيكسل هاى تصوير است[9]. براى تجزيه يك تصوير سنجش از دور، 
انتخاب مدل مناسبى كه بيان كننده شرايط حاكم بر ايجاد تصوير باشد، مهم است. آقاىCharles Ichoku در 1996، 
مدل تركيب طيفى را به 5 دسته تقسيم كرده است كه در اين ميان مدل خطى به دليل ساختار ساده و مفهوم 
فيزيكى روشن آن شناخته شده و پركاربردتر است. از ميان الگوريتم هاى شاخص تجزيه  طيفى مبتنى بر مدل 
خطى، براى استخراج اجزاى اصلى تصوير با پيش فرض وجود حداقل يك پيكسل خالص براى هر جزء اصلى در 
تصوير، الگوريتم هاى نگاشت به زير فضاى متعامدN-FINDER ،[10]2[11] و تحليل مؤلفه رأس3[12] به ترتيب در 
سال هاى 1994، 1999 و 2005 ارائه شدند. همچنين با پيش فرض عدم وجود حداقل يك پيكسل خالص براى 
هر جزء اصلى  الگوريتم هاى تحليل حداقل حجم سيمپلكس[13] و شناسايى سيمپلكس از طريق تقسيم الگرانژ 
افزايش يافته4[14]  به ترتيب در سال هاى 2008  و 2009 توسط Bioucas-Dias معرفى گرديدند. آخرين سرى از 
اين الگوريتم ها، به تجزيه طيفى بيشتر از طريق حل مسئله حجم سيمپلكس نگاه مى كردند. از اين ميان مى توان 
به مسئله حصار سيمپلكس حداقل حجم5[15] و الگوريتم سيمپلكس محصور حداقل حجم[16] در سال 2012 
توسط برادران Plaza اشاره كرد. در سال هاى اخير محققانى همچونFernández-Manso حل مسئله تجزيه طيفى 
را بيشتر از طريق رهيافت هاى مكانى همانند آناليز اختالط طيفى اعضا اصلى چندگانه6دنبال كرده اند[19-17]. 
در  ابرطيفى  فناورى  نقش  داده اى،  بانك  چنين  است.  مواد  طيفى  عالئم  از  داده اى  بانك  طيفى،  كتابخانه 
كاربردهاى مختلف آن همانند برآورد دقيق محصوالت كشاورزى، اكتشاف معادن و آشكارسازى اهداف نظامى 
را پررنگ تر ساخته است. كتابخانه هاى طيفى، وابستگى پردازش هاى طبقه بندى تصوير را به نمونه هاى آموزشى 
زيادى  اطالعات  نظامى،  كاربردهاى  همانند  كه  مى كند  پيدا  بيشترى  نمود  زمانى  مسئله  اين  مى سازند.  كمتر 
از پوشش هاى زمينى منطقه مورد نظر در دسترس نباشد. در سال هاى گذشته، برخى مراكز تحقيقاتى بزرگ 
همانند NASA به كمك سنجنده هاى آزمايشگاهى و ميدانى پيشرفته، طيف بسيارى از مواد را اندازه گيرى و در 
مجموعه هاى بزرگى به نام كتابخانه طيفى گردآورى نموده اند[21، 22]. از كتابخانه هاى طيفى معروف مى توان به 

USGS7[22] و 8ASTER[23] اشاره نمود.
2- Orthogonal Subspace Projection (OSP)
3-  Vertex  Component Analysis(VCA)
4- Simplex Identi�cation via Split Augmented Lagrangian (SISAL)
5- Minimum Volume Simplex Enclosure Problem (MVSEP)
6- multiple endmember spectral mixture analysis (MESMA)
7- U.S. Geological Survey
8- Advanced Spaceborne �ermal Emission Re�ection Radiometer
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سازمان پروژه هاى تحقيقات پيشرفته دفاعى آمريكا، پروژه هاى مختلفى در شناسايى اهداف در تصاوير ابرطيفى 
با بهره گيرى از پردازش هاى مختلف آشكارسازى ناهنجارى9 و فيلتر منطبق10 انجام داده است كه از آن جمله 
مى توان به آزمون هاى شناسايى يك سرى خودروهاى نظامى استتار شده با تور استتار، در محيط چمن زار، در 
يك تصوير ابرطيفى HYDICE با اندازه پيكسل زمينى 1/5متر، معروف به تصويرForest Radiance Image-I، در سال 
در  كه  ديگريست  پروژه  نام  بازتابى،  ابرطيفى  داده هاى  از  استفاده  با  رديابى خودروها  نمود[24].  اشاره   1997
همين راستا در ايتاليا با همكارى انستيتو فناورىRochester و دانشگاه Pisa بر روى تصويرى ابرطيفى از سنجنده 
هوابرد Hymap (با 126 باند طيفى) از شهر Cooke آمريكا، انجام شده است[25]. اين نوع آشكارسازى به كمك 
روش هاى مختلف استخراج اطالعات از تصاوير ابرطيفى صورت مى گيرد. از جمله الگوريتم هاى ارائه شده براى 
اشاره   [25]GLRT15و  [30]CEM14 AMF12[26و27]،ACE13[28و29]،   ،[4]SAM11به مى توان  هدف  آشكارسازى 
كرد. در سال هاى اخير، اين روند با بهره گرفتن از ويژگى هاى خاص امضا هاى طيفى در چنين تصاويرى ادامه يافته 

است[33-31].
موضوع  در  تهديد  جهت  كارآمد  ابزارى  عنوان  به  ابرطيفى  دور  از  سنجش  از  شده  انجام  معرفى  اساس  بر 
مقاله  اين  در  طيفى،  ويژگى هاى  منظر  از  استتارى  اقدامات  ارزيابى  براى  جامع  الگوى  يك  طراحى  شناسايى، 
مورد توجه قرار گرفته است. براى رسيدن به اين الگو و نشان دادن كارايى آن، مقاله حاضر در قالب بخش هاى 
زير ساختاردهى شده است. در بخش بعدى مبانى علمى الگوى پيشنهادى ارزيابى كه شامل روش هاى مختلف 
استخراج اطالعات از تصاوير ابرطيفى است، تشريح مى گردند. در بخش سوم مقاله الگوى پيشنهادى جهت ارزيابى 
اثربخشى اقدامات استتارى بر اساس ويژگى هاى طيفى ارائه مى گردد. پياده سازى نرم افزارى الگوى پيشنهادى 
در بخش چهارم انجام شده و نتايج استفاده از الگو در اين بخش ارائه شده است. بخش پنجم مقاله نيز در قالب 

جمع بندى تدوين شده است.

2) مبانى نظرى الگوى ارزيابى طيفى استتار

دو مرحله پردازش و تفسير (كاربرى) در فرآيند سنجش از دور، به صورت مستقيم بر يكديگر تأثير مى گذارند. 
به اين معنا كه نيازهاى كاربرى، گرايش پردازشى را جهت دهى مى كند و نتايج حاصل از پردازش، نوع كاربرى 
را مشخص مى سازد. ارزيابى اقدامات استتارى و شكست استتار (شناسايى هدف استتار شده) دو روى يك سكه 
هستند. به همين جهت در طراحى الگويى براى ارزيابى طيفى استتار، شكست استتار يا موضوع شناسايى به عنوان 
نوع كاربرى مفروض است. با مشخص شدن نوع كاربرى، مسئله اصلى اين است كه كدام پردازش ها در محدوده 
سنجش از دور ابرطيفى، به تحقق كاربرى شناسايى كمك مى نمايد. به عبارت ساده تر كدام روش هاى پردازش 
يا استخراج اطالعات از تصوير سنجش از دور سبب شكست استتار يا شناسايى اهداف در حوزه تصاوير ابرطيفى 
مى شود؟ پاسخ به اين سؤال مستلزم آن است كه تعيين شود اقدامات استتارى چه اطالعات طيفى جديدى (هم 
از منظر ابداع و هم از منظر تغيير) در تصوير ايجاد مى كنند يا به عبارت صريح تر، از منظر سنجش از دور ابرطيفى 

اهداف به چه صورتى شناسايى و تفكيك مى شوند.

9- Anomaly Detection
10- Matched Filter
11- Spectralangle mapper
12-  Adaptive matched �lter
13- Adaptive Cosine Estimation
14- Constrained Energy Minimization
15- Generalized Likelihood Ratio Test
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بر اساس آنچه بيان شد، جهت طراحى الگوى ارزيابى طيفى استتار، الزم است رويكردهاى مختلف شناسايى 
اهداف در تصاوير ابرطيفى تعيين گردند. از جمله مهم ترين اين رويكردها مى توان به موارد زير اشاره نمود:

1-2) طبقه بندى

براي تحليل كامپيوتري اطالعات تصويري سنجش از دور، معموالً از روش هاي طبقه بندي استفاده مي شود. 
يا كالس ها مي باشد. برچسب ها نشان دهنده  به فضاي برچسب ها  از فضاي سطح روشنايي  نگاشتي  طبقه بندي 
پوشش هاي مختلف سطح بوده كه به هر كدام از آن ها يك كالس گويند. حاصل فرايند طبقه بندي، تصويري از 
پوشش هاي سطح است كه به آن نقشه موضوعي يا نقشه كاربرى گفته مي شود. به عبارت ديگر با استفاده از اين 
ابزار مى توان بين پوشش هاى سطح تفكيك قائل شد. از جمله متداول ترين طبقه بندى كننده هاى با نظارت (وجود 
يا  اقليدسى و حداكثر احتمال  نمونه آموزشى) مى توان به طبقه بندى كننده هاى حداقل فاصله ماهاالنوبيس و 
شباهت و از طبقه بندى كننده هاى بدون نظارت (عدم وجود نمونه آموزشى) مى توان به خوشه بندى كننده هاى 

 k-means و FCM اشاره نمود.
از آنجا كه طبقه بندى، امكان تفكيك پوشش هاى صحنه را در سطح وسيع (بزرگتر از اندازه پيكسل تصوير) 
فراهم مى آورد، به عنوان ابزار پردازشى مهمى در تفكيك اهداف مطرح مى باشد. با افزايش توان تفكيك طيفى در 
تصاوير ابرطيفى به صورت تئورى صحت طبقه بندى افزايش مى يابد. از اين رو تصاوير ابرطيفى به صورت بالقوه 
ابزارى توانمند در تفكيك اهداف از روى نوع پوشش آنها و به تبع آن شكست اقدامات استتارى بر اساس تفاوت 
پوشش هاى اهداف بزرگ و پس زمينه مى باشند. از اين رو در الگوى ارزيابى طيفى استتار، رويكرد طبقه بندى 

جايگاه ويژه اى دارد.
2-2)  تجزيه طيفى16

نظر به حجم زياد اطالعات طيفى در دسترس در تصاوير ابرطيفى، امكان تعيين فراوانى مواد يا پوشش هاى 
سطح در يك پيكسل تصوير وجود دارد. به اين فرايند كه مواد و درصد وجود آنها در پيكسل هاى تصوير را مشخص 
مى نمايد، فرايند تجزيه طيفى گفته مى شود. در اين فرايند طيف ثبت شده براى هر پيكسل به طيف اجزاء اصلى17 

يا اجزاء تشكيل دهنده آن با توجه به فراوانى اين اجزاء تجزيه مى شود. 
اگر بين فراواني هاي اجزاى اصلي و سهم آنها در طيف پيكسل، يك رابطه خطي وجود داشته باشد، به آن مدل 
تركيب خطي (LMM 18) مي گويند. زمانيكه M جزء اصلي در يك تصويرL باندى وجود داشته باشد، رابطه (1) اين 

مدل تركيب خطى را توصيف مى نمايد. 

                      (1)   

كه در آن x طيف پيكسل دريافتي و يك بردار S،L×1 يك ماتريس L×M شامل عالئم يا امضاى طيفى اجزاى 
اصلي، a بردارفراواني اجزاء اصلي با ابعاد M×1 و W بردار نويز جمع شونده است. در مدل LMM دو قيد بر روي 
فراواني ها اعمال مي شود. اول براي اينكه فراواني ها از منظر فيزيكي معني داشته باشند، بايد همواره بزرگ تر از 

صفر باشند و دوم الزم است جمع فراواني ها برابر با يك شود[9] 
از آنجا كه تجزيه طيفى، اجزاء و مواد اصلى سطح و فراوانى آنها را مشخص مى نمايد، با استفاده از كتابخانه هاى 
16- Spectral Unmixing
17- Endmembers
18- Linear Mixing Model



                                                                                                                                                                                                                                                   

2626

طيفى مواد، با دقت بسيار باال مى توان نوع مواد و به تبع آن نوع پوشش ها (حتى در سطح زير پيكسل) و حتى 
كاربرى  را نيز تعيين نمود. از آنجا كه تجزيه طيفى فرايند پردازشى خاص تصاوير ابرطيفى است، مى توان گفت 
تصاوير ابرطيفى به صورت بالقوه ابزارى توانمند در شناسايى و مشخصه يابى اهداف (چه اهداف بزرگ و چه اهداف 
كوچك) از روى درصد مواد تشكيل دهنده پوشش آنها و به تبع آن شكست اقدامات استتارى مى باشند. براى مثال 
با استفاده از تصاوير ابرطيفى و ابزار پردازشى تجزيه طيفى مى توان بين اهداف اصلى و ماكت هاى فريب تفكيك 
قائل شد. از اين رو در الگوى ارزيابى طيفى استتار، رويكرد تجزيه طيفى اهميت دارد. حجم و نوع اطالعات قابل 

استخراج با استفاده از اين ابزار پردازشى نسبت به ابزارهاى پردازشى ديگر قابل توجه است.

3-2) فيلتر منطبق

در چند سال اخير روش فيلترهاي منطبق، براي آشكارسازي اهداف در تصاوير سنجش از دور به ويژه تصاوير 
ابرطيفي (به دليل اطالعات طيفي زياد) به ابزارى كارآمد تبديل شده است. الگوي كلي كار در فيلترهاي منطبق 
به اين صورت است كه طيف يك هدف يا فعاليت خاص با استفاده از كتابخانه طيفي يا داده هاي آموزشي معرفي 
شده و فيلتر منطبق براساس اين شناسه طيفي خاص طراحي مي شود. سپس از اين فيلتر براي يافتن هدف يا 
فعاليت در تصوير استفاده مي شود. شبيه فرايند تجزيه طيفي، اين نوع فيلترها مشخص مي كنند كه هر پيكسل با 
چه درصدي از هدف مورد نظر اشغال شده است. به عبارت ديگر فيلتر منطبق شبيه فرايند تجزيه طيفي با يك 

ماده يا جزء اصلى مي باشد. رابطه(2) نحوه عملكرد فيلتر منطبق را نشان مى دهد.

                                                 (2)        

كه در آن x طيف پيكسل است. اگر  بزرگ تر از يك سطح آستانه باشد، فرض حضور هدف و در غير اين صورت 
فرض عدم وجود هدف پذيرفته است[36و35]. فيلتر منطبق اين امكان را فراهم مى آورد كه بتوان در تصاوير 
ابرطيفى يك هدف يا فعاليت با مشخصه هاى طيفى معينى را جستجو نمود. از آنجا كه اطالعات طيفى اين تصاوير 
بسيار زياد است، اين جستجو با دقت بااليى انجام خواهد شد. در صورتى كه اهداف دست ساز بشر مورد نظر باشد 
(براى مثال استفاده از انواع مختلف پوشش هاى استتارى از قبيل تورهاى استتارى) با استفاده از فيلتر منطبق 
در تصاوير ابرطيفى به راحتى مى توان فعاليت هاى استتارى را با شكست همراه نمود. از اين رو فيلتر منطبق نيز 
يكى از رويكردهاى استخراج اطالعات است كه بايد در طراحى الگوى ارزيابى طيفى استتار مورد توجه قرار گيرد.

4-2) آشكارسازى ناهنجارى

آشكارسازى ناهنجارى، همانند فيلتر منطبق يكى از روش هاى مهم براى آشكارسازى اهداف است با اين تفاوت 
كه در آن نيازى به نمونه هاى آزمايشى يا عالئم طيفى هدف نيست. به عبارت ديگر در آشكارسازى ناهنجارى 
فرض اين است كه اطالعات قبلى از هدف موجود نيست و تنها بايد از داده هاى بازتابى ثبت شده استفاده كرد. 
به همين دليل روش كار بر جستجوى هرگونه اختالف مشخصه هاى طيفى با محيط پيرامون خود، استوار است. 
ناهنجارى  آشكارسازى  ناهنجارى شناخته مى شود.  آشكارسازى  به عنوان  فرآيند  اين  ابرطيفى،  پردازش هاى  در 
يك روش آشكارسازى هدف بدون نظارت براى يافتن اهدافى است كه به طور معمول ناشناخته، نسبتاً كوچك 
و با احتمال رخداد پايين در تصوير مى باشند. در اين فرايند پردازشي از مقدار همبستگي طيفي كمك گرفته 
مي شود و هر جايي از تصوير كه از نظر طيفي تفاوت چشم گيري با همسايه هايش داشته باشد مشخص مي شود. 
يك منظره، ممكن است شامل تعداد زيادى از ناهنجارى ها باشد كه لزوماً نشان دهنده هدف مورد انتظار نيستند. 
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قابل توجه است كه آشكارسازى ناهنجارى تنها نواحى را پيشنهاد مى دهد كه داراى احتمال بااليى از منظر حضور 
هدف هستند. اين نواحى مى توانند در مراحل بعد به كمك الگوريتم هاى فيلتر منطبق براى كشف هدف مورد 

جستجو و تجزيه و تحليل دقيق تر قرار گيرند[39-36]. 

5-2)  تغييرات زمانى

در صورت وجود تصاوير ابرطيفى زمان هاى مختلف از يك صحنه امكان آشكارسازى تغييرات طيفى وجود دارد. 
با استفاده از همه ابزارهاى پردازشى معرفى شده در اين مقاله مى توان تغييرات را در تصاوير ابرطيفى استخراج 
نمود. ليكن استفاده از تجزيه طيفى و استفاده از كتابخانه طيفى امكان آشكارسازى تغييرات براساس حجم، شدت 
و جنس را به صورت دقيق فراهم مى آورد. به عبارت ديگر استفاده از اين ابزار پردازشى، آشكارسازى تغييرات 
محتوايى را بر اساس ويژگى هاى طيفى با دقت باال امكان پذير مى كند. چگونگى و نوع تغييرات طيفى در صحنه و 

پوشش هاى سطح، اطالعات مناسبى را براى شكست اقدامات استتارى در اختيار كاربران قرار مى دهد.  

3)  الگوى پيشنهادى براى ارزيابى طيفى استتار

توانمندى هاى موجود در زمينه استخراج اطالعات توسط سنجش از دور ابرطيفى، شناخت چالش هاى اقالم و 
اقدامات استتارى از منظر اين ابزار تهديد در موضوع شناسايى را تسهيل مى نمايد. قابل ذكر است كه يك طرح 
اقدامات استتارى مى باشد.  قالب برخى  اقالم استتارى در  از پوشش ها و  بكارگيرى مجموعه اى  استتارى شامل 
به عبارت ديگر براى ارزيابى يك طرح استتارى هم نياز به ارزيابى اقالم استتارى بوده و هم به ارزيابى اقدامات 
استتارى نياز مى باشد. شناخت اين چالش ها، پايه هرگونه طرحى براى ارزيابى كارايى و اثربخشى طيفى استتار و 

در نهايت الگوى ارزيابى طيفى طرح استتار مى باشد.
الزم به ذكر است كه در مسئله شناسايى بسته به نوع سامانه كسب اطالعات استفاده شده، به غير از ويژگى 
طيفى، ويژگى هاى متنوع ديگرى نيز مى تواند مطرح گردد. براى مثال در سامانه هاى رادارى SAR، ويژگى سطح 
مقطع رادارى به عنوان يك ويژگى غالب در معرفى و نهايتاً شناسايى اهداف مطرح مى شود. واضح است كه در 
ارزيابى كارايى استتار از منظر اين سامانه كسب اطالعاتى، الزم است ويژگى سطح مقطع رادارى مبناى ارزيابى 
قرار گيرد. در صورتى كه استتار همه جانبه بوده و با هدف كنترل كسب آگاهى از منظر همه حوزه هاى حسگر  
مطرح شده باشد، ارائه يك الگوى ارزيابى همه جانبه (طراحى شده براساس همه ويژگى هاى شناسايى) ضرورى 
فناورى روز  بوده و  اهداف، مد نظر  اين مقاله مسئله شناسايى و تفكيك جنس سطح  آنجا كه در  از  مى باشد. 
كشورهاى پيشرفته در اين نوع شناسايى، طيف سنجى و سنجنده هاى ابرطيفى و به تبع آن ويژگى غالب در اين 

فرايند شناسايى، ويژگى طيفى مى باشد. الگوى ارزيابى استتار ارائه شده، بر اين ويژگى متمركز شده است.
بر اساس آنچه بيان شد، 4 ابزار پردازشى براى استخراج اطالعات در تصاوير ابرطيفى مطرح است. با استفاده 
از اين ابزارها، 5 نوع اطالعات را مى توان استخراج نمود (به عبارت ديگر 5 نوع رويكرد تحليلى را مى توان در 
ارزيابى طيفى يك طرح استتارى مدنظر قرار داد). اطالعات استخراج شده در 2 سطح پوشش ها (اقالم استتارى) 
و پوشش ها در پس زمينه (صحنه يا اقدامات استتارى) قابل دسته بندى هستند. به عبارت ديگر پردازش هاى ارائه 
شده امكان دو نوع ارزيابى طيفى در سطح اقالم استتارى و در سطح اقدامات استتارى را فراهم مى سازد. شكل(1) 
كلياتى از مبانى نظرى الگوى ارزيابى طيفى اقالم و اقدامات استتارى را نشان مى دهد. اين شكل 5 رويكرد اصلى 

را در ارزيابى طيفى طرح هاى استتارى مشخص نموده كه در ادامه تشريح شده اند.
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           شكل1. شمايى از آرايش مبانى نظرى الگوى پيشنهادى ارزيابى طيفى استتار

ابزار •  با  هدف)  (آشكارسازى  زمينه  پس  از  هدف  (تفكيك  صحنه  در  سطح  پوشش هاى  تفكيك پذيرى 
طبقه بندى) 

مواد اصلى تشكيل دهنده سطح در پوشش ها و درصد حضور آنها در هدف (تشخيص و شناسايى هدف) • 
با ابزار تجزيه طيفى و استفاده از كتابخانه هاى طيفى

ابزار •  با  يا فعاليت هاى خاص در پوشش ها و در صحنه (امكان رصد فعاليت هاى خاص)  جستجوى مواد 
فيلترهاى منطبق 

تعيين هرگونه ناهمگونى طيفى در صحنه با ابزار آشكارسازى ناهنجارى• 
آشكارسازى تغييرات محتوايى هم در پوشش ها و هم در صحنه بر اساس ويژگى هاى طيفى با دقت باال با • 

ابزار تجزيه طيفى و استفاده از كتابخانه هاى طيفى 
الگوى ارزيابى مورد نظر اين مقاله بر اساس 5 نوع اطالعات قابل استخراج ساختاردهى شده است. به عبارت 
ديگر الگوى ارائه شده در قالب 5 رويكرد ساختاردهى شده است. تالش شده است در الگوى ارزيابى پيشنهادى 
جايگاه ابزارهاى پردازشى و سطوح ارزيابى در اين ساختار 5 رويكردى مشخص گردد. شكل (2) الگوى پيشنهادى 
اين مقاله را جهت ارزيابى طيفى كارايى و اثربخشى يك طرح استتارى از منظر ويژگى هاى طيفى نشان مى دهد.
نوع  يا چند  يا چند رويكرد (يك  با داده هاى ورودى يك  ارزيابى پيشنهادى متناسب  الگوى  از  استفاده  در 
اطالعات) براى ارزيابى طيفى طرح استتارى انتخاب مى شود. در ادامه در هر رويكردى كه انتخاب شده باشد، 

پيش پردازش هاى مورد نياز انجام شده و ارزيابى هاى خاص هر رويكرد انجام مى گيرد. 
ابزارهاى پردازشى انتخاب شده در هر رويكرد، مى توانند خروجى احتمالى يا درصدى توليد نمايند. براى مثال:

طبقه بندى كننده ها در ارزيابى تفكيك پذيرى، مى توانن د احتمال تعلق ها را استخراج نمايند.• 
آشكار كننده هاى ناهنجارى در ارزيابى ناهمگونى ها، درصد ناهنجارى را استخراج مى كنند.• 
فيلترهاى منطبق در ارزيابى استفاده از مواد و فعاليت هاى خاص، درصد شباهت را استخراج مى كنند.• 
روش هاى تجزيه طيفى در ارزيابى عالئم طيفى، درصد فراوانى را استخراج مى نمايند.• 
در تحليل هاى زمانى بسته به ابزار پردازشى مورد استفاده، خروجى فرم هاى فوق را خواهد داشت.• 

از اين رو تلفيق نتايج ارزيابى هاى مختلف پيچيده نيست (البته قابل توجه است كه در تلفيق نتايج رويكردهاى 
مختلف، مسئله وزن دهى مطرح بوده كه موضوع اين مقاله نمى باشد) و نتايج ارزيابى هاى انجام گرفته يا به عبارت 

ديگر كارايى و اثربخشى يك طرح استتارى مى تواند به صورت احتمالى يا درصد به كاربران ارائه گردد. 
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        شكل 2. بلوك دياگرام الگوى پيشنهادى ارزيابى طيفى استتار

4)  پياده سازى الگو و ارزيابى نتايج

و  پيشنهادى  الگوى  افزارى  نرم  پياده سازى  بخش جزييات  اين  در 
ارزيابى بوسيله آن ارائه مى گردد. جهت پياده سازى  الگوى ارزيابى طيفى 
استتار از محيط نرم افزار MATLAB استفاده شده است. داده هاى ورودى 
استفاده شده براى اين منظور شامل يك تصوير ابرطيفى است كه توسط 
سنجنده AVIRIS از منطقه  Cuprite ,Nevada در سال 1997 ميالدى اخذ 
شده و پس از انجام تصحيحات اتمسفرى، يك زيرمجموعه250×190 
از آن مورد استفاده قرار گرفته است. تصوير ياد شده، داراى  پيكسلى 
تفكيك مكانى20متر و شامل 224 باند طيفى بين (µm 2/5-0/4) است 
كه پس از حذف باندهاى نويزى، 188باند در پردازش ها استفاده شده 
است. داده ديگر مورد استفاده در پياده سازى هاى اين مقاله، يك كتابخانه 

 طيفى با تعداد 1723شناسه طيفى مى باشد. 
سناريويى كه براى پياده سازى و ارزيابى الگوى پيشنهادى استفاده 
شد، مشتمل بر پيش فرض در اختيار داشتن تصاوير صحنه هاى استتار 
اين  تحقق  جهت  است.  متفاوت  استتارى  (سطوح)  درجات  با  شده 
پيش فرض و با توجه به مشكلى كه در دسترسى به تصاوير واقعى چنين 
صحنه هايى وجود دارد، صحنه هاى استتار شده آزمايشى در بستر يك 
تصوير واقعى توليد شدند. صحنه هاى استتارى ياد شده كه جايگزين بكارگيرى مجموعه اى از اقالم و اقدامات 
استتارى در ناحيه مذكور مى باشند، به كمك الگوريتم هاى تجزيه طيفى و بانك داده كتابخانه طيفى شبيه سازى 
A در يك سطح 4×6  C نشان مى دهد. صحنه  B و   ،A نام هاى  با  را  اين صحنه هاى استتارى  شدند. شكل (3) 
پيكسل، صحنه B در يك سطح 3×3 پيكسل و صحنه C در يك سطح 10×10پيكسل ايجاد شده است (تعريف 
سه ناحيه مختلف، فقط براى درنظر گرفتن مسئله ابعاد در شكست يك طرح استتارى است كه در اين مقاله 
روى آن بحث نمى شود). دسترسى به تصاوير زمانى متفاوت از يك منطقه، مشكل ديگرى است كه براى حل آن، 
با مجزاسازى باندهاى زوج و فرد تصوير اصلى، تصاوير مورد نياز توليد شد. بدين ترتيب براى هر درجه استتارى 
دو تصوير 94 باندى ايجاد مى شود. جهت مشاركت كتابخانه طيفى در اين پياده سازى، داده هاى موجود در آن به 
اين 94 باند، نمونه بردارى طيفى گرديدند. شكل(4) باند 30 از تصاوير زمان دوم (استتار شده) را به ترتيب درجه 

استتارى (درجه استتارى حالت نزولى دارد (سطح يك استتار بيشتر)) نمايش مى دهد.
اين  كردن  كاربردى  جهت  شده اند.  ايجاد  طيفى  تركيب  روش  به  شده،  شبيه سازى  استتارى  صحنه هاى 
شبيه سازى، امضاهاى طيفى مورد نياز از ميان مواد داخل كتابخانه طيفى انتخاب شد. مالك انتخاب در اينجا، 
نتايج خروجى الگوريتم شباهت طيفى SCS مى باشد[40]. مواد انتخاب شده در جدول (1) قابل مشاهده اند. جدول 
(2) معيارهاى توليد امضاهاى طيفى و فراوانى هاى مورد نياز براى اين تركيب طيفى را در درجات استتارى مختلف 
نشان مى دهد. در انتخاب اين معيارها براى اطمينان از صحت درجه بندى استتار، از اصولى قطعى بهره گرفته 
شده است. به عنوان مثال براى استتار هاى با  درجه كيفيت باالتر، نواحى متناظر در تصوير اصلى به عنوان مرجع 
استخراج امضاهاى طيفى و فراوانى ها لحاظ شده و در استتارهاى با كيفيت پايين تر توليد آن ها به صورت تصادفى 
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مى باشد. مرجع و معيار انتخاب از ديگر عوامل تنظيم كننده درجه كيفيت استتار هستند. مسئله ديگرى كه به 
آن توجه شده، شيب ماليم تغييرات براى تحقق تغيير درجه گام به گام سطوح استتارى است. 

از  طبقه بندى  براى  شد.  پياده سازى  تصاوير  اين  روى  استتار  طيفى  ارزيابى  مختلف  رويكردهاى  ادامه  در 
روش هاى خوشه بندى و براى تجزيه طيفى از روش هاى بدون نظارت اين حوزه كمك گرفته شد. براى آشكارسازى 
ناهنجارى طيفى از الگوريتمRX [26-24] و براى پياده سازى فيلتر منطبق، الگوريتمCEM [22-32] مورد استفاده 
قرار گرفت. در نهايت خروجى  رويكردها با يكديگر تلفيق شدند و نتيجه نهايى حاصل شد. تصاوير شكل (5) و 
مقادير جدول (3) خروجى نهايى الگو هستند. مقادير ارائه شده نماينده سطوح روشنايى نرماليزه شده حاصل از 
كشف (شكست) استتار مى باشند. براى ملموس تر شدن نتايج در جدول (3)، ميانگين مقادير به دست آمده براى 
صحنه هاى هر سطح استتارى در ستون جمع بندى آورده شده اند. همان گونه كه پيش تر نيز توضيح داده شد، 
بدليل آنكه خروجى نهايى هريك از رويكردها حالت درصدى يا احتمالى دارد، تلفيق آن ها نيز پيچيده نيست 
نشان  دهنده   (3) نتايج جدول  كه  آنجا  از  باشد.  استتارى  اثربخشى طرح  يا  كارايى  درصد  نمايانگر  مى تواند  و 
عكس اين مفهوم يعنى ميزان شكست طرح هاى استتارى است، جدول (4) براى نمايش درصد كارايى هر سطح 
استتارى، براساس خروجى هاى بدست آمده، ارائه شده است. همچنين براى ارزيابى و مقايسه روش هاى استخراج 
اطالعات مختلف به كار گرفته شده، نتايج جمع بندى نواحى براى هريك از پردازش هاى استخراج اطالعات الگوى 

پيشنهادى در جدول (5) ارائه شده است.
                   

شكل3. الف) باند 30 از تصوير زمان اول (بدون وجود طرح استتارى يا استتار ايده آل)، ب) سطح و موقعيت صحنه هاى استتار شده[1]. 

شك ل 4. نمايش باند 30 از تصاوير 6 طرح استتارى توليد شده با درجات استتارى متفاوت در بستر تصوير واقعى Cuprite، شكل هاى 
(الف-ج) به ترتيب نمايش دهنده درجه بندى استتار (6-1) هستند.
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جدول 1. مواد انتخاب شده از كتابخانه طيفى جهت توليد سطوح استتارى

نام موادسطح استتار

TOURMALINE DRAVITE-S CS-1A    .jpl2                                          استتار سطح 1
                                              Alunite_K CU98-5C MedTemp     .Fusgs
                                                 perthite.spc Perthite HS415.3

TOURMALINE DRAVITE-S CS-1A    .jpl2                                          استتار سطح 2
                                              Alunite_K CU98-5C MedTemp     .Fusgs
                                                 perthite.spc Perthite HS415.3

Montmorill+Benzene SWy 1ml             .Busgs                                     استتار سطح 3
                                              Plastic_LDPE GDS405 Black     .Fusgs
                                              Plywood GDS365 Fresh Pine     .Fusgs

Montmorill+Benzene SWy 1ml             .Busgs                                     استتار سطح 4
                                              Plastic_LDPE GDS405 Black     .Fusgs
                                              Plywood GDS365 Fresh Pine     .Fusgs

Nylon_Webbing GDS438 Flr Yel  .Fusgs                                              استتار سطح 5
                                              Polyester_Pile GDS435 DkGrn   .Fusgs

Montmorill+Trichlor SWy 1ml            .Busgs                                     استتار سطح 6

 جدول 2. ويژگى هاى سطوح استارى توليد شده

فراوانى هاامضاهاى طيفى

روش توليدمعيار انتخابمرجع انتخابشيوه استخراجتعداد اعضا اصلىسطوح استتار

تجزيه طيفىشبيه ترينكل كتابخانهتجزيه طيفى3سطح 1

تجزيه طيفى، ميانگين گيرىشبيه ترينكل كتابخانهتجزيه طيفى3سطح 2

تجزيه طيفى، ميانگين گيرىشبيه ترينمواد انسان ساختتجزيه طيفى3سطح 3

تصادفىشبيه ترينمواد انسان ساختتجزيه طيفى3سطح 4

تصادفىتصادفىمواد انسان ساختبدون استخراج2سطح 5

نداردمتفاوت ترينمواد انسان ساختميانگين گيرى1سطح 6

جدول 3. نمايش نتايج نهايى پياده سازى الگوى پيشنهادى بر روى سطوح استتارى توليد شده (اعداد سطوح روشنايى نرماليزه شده هستند)

A ناحيهB ناحيهC جمع بندىناحيه
0,00290,00440,00300,0031استتار ايده آل

0,07970,06050,05580,0604استتار درجه 1

0,10060,06730,07900,0821استتار درجه 2

0,07580,26220,14260,1387استتار درجه 3

0,23590,29410,24090,2436استتار درجه 4

0,51480,39880,41690,4334استتار درجه 5

0,93210,74840,86480,8691استتار درجه 6

 جدول 4. نمايش درصد كارايى يا اثربخشى طرح هاى استتارى براى درجات استتارى مختلف (اعداد درصد كارايى هستند)

استتار  درجه 6استتار درجه 5استتار درجه 4استتار درجه 3استتار درجه 2استتار درجه 1استتار ايده آلدرجه استتار

99949286765713درصد كارايى
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جدول 5. نمايش نتايج جمع بندى نواحى حاصل از پياده سازى هريك از پردازش هاى پيشنهادى در الگو (ترتيب پردازش ها، همان ترتيب 

ارائه شده در متن مى باشد).

پردازش 5پردازش 4پردازش 3پردازش 2پردازش 1

0.04060.32510.00590.02870.0154بدون استتار

0.17190.33210.15450.13640.0704استتار سطح 1

0.15810.33260.21730.21340.0792استتار سطح 2

0.30680.45590.33890.13420.0713استتار سطح 3

0.26770.48680.23790.48510.1719استتار سطح 4

0.37060.50640.57230.66810.2305استتار سطح 5

0.310410.70780.83150.4841استتار سطح 6

    

شكل 5. نمايش نتايج نهايى پياده سازى الگوى پيشنهادى بر روى 6 سطح استتارى، شكل هاى (الف-ج) به ترتيب نمايش دهنده 

درجه بندى استتار (6-1) هستند.

نتايج كيفى نمايش داده شده در شكل، به خوبى افزايش ميزان شكست استتار يا به عبارت ديگر كاهش كارايى 
 و اثربخشى طرح هاى استتارى را همگام با تغيير سطوح استتارى طرح ها نشان مى دهد. به عنوان مثال همان گونه 
كه ديده مى شود، صحنه هاى استتارى در تصوير درجه 6 نسبت به درجات پايين تر آن، به وضوح آشكار گشته اند. 
نتايج كمى نيز اين مسئله را تأييد مى كند. مشاهده مى شود كه طرح استتارى درجه 6 با كارايى13% كمترين 

ميزان اثربخشى را در ميان طرح هاى استتارى ايجاد شده داراست. 

5) نتيجه گيرى

در اين مقاله، الگويى براى ارزيابى طيفى طرح هاى استتارى ارائه گرديد. پس از آن، براى رسيدن به چنين 
الگويى تهديدات استتار از منظر سنجش از دور ابرطيفى مورد مطالعه قرار گرفتند. به اين منظور پس از ارائه 
بندى،  اطالعات: طبقه  استخراج  كتابخانه طيفى، روش هاى  و  پردازش هاى طيفى  ابرطيفى،  از  اجمالى  تعاريف 
انجام شده،  مطالعات  برپايه  نهايت،  در  گرديدند.  معرفى  ناهنجارى  آشكارسازى  و  منطبق  فيلتر  تجزيه طيفى، 
چالش هاى استتار از منظر طيف مشخص شده و الگويى براى ارزيابى طيفى استتار معرفى شد. الگوى ارائه شده، 
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ارزيابى اقالم و اقدامات استتارى را در 5 رويكرد دنبال مى كند. شكل (1) گوياى آرايش مبانى نظرى مرتبط با اين 
5 رويكرد است. رويكردهاى ارائه شده بر اساس يك چارچوب مشخص و در يك فرآيند منطقى، ارزيابى استتار 

طيفى داده هاى ورودى را انجام مى دهند. چارچوب ياد شده در بلوك دياگرام شكل (2) به نمايش درآمد.  
براى پياده سازى و ارزيابى الگوى ياد شده، سناريويى طرح و در بستر يك تصوير واقعى صحنه هايى با درجات 
بهره گرفته شد. در  از كتابخانه طيفى و روش هاى تجزيه طيفى  اين كار  براى  توليد گرديد.  استتارى مختلف 
نهايت الگوى پيشنهاد شده بر روى داده هاى توليد شده پياده سازى گرديد. در اين پياده سازى ابزارهاى پردازش 
تصاوير ابرطيفى: طبقه بندى، تجزيه طيفى، فيلتر منطبق و آشكارسازى ناهنجارى بكار رفتند. پردازش هاى جانبى 
ديگرى نيز به عنوان پيش پردازش و پس پردازش استفاده شد. پيش پردازش ها كار آماده سازى داده هاى ورودى و 
پس پردازش ها كار تلفيق نتايج و توليد خروجى نهايى را انجام مى دهند. نتايج خروجى الگو، بيانگر صحت باالى 
الگوى پيشنهادى مى باشد. نتايج كيفى نشان مى دهد كه صحنه هاى با توان استتارى ضعيف تر نسبت به درجات 
استتارى قوى تر، بيشتر آشكار شده اند. درصد كارايى هايى بدست آمده براى طرح هاى استتارى براساس الگوى 
پيشنهادى نيز تاييد كننده اين موضوع مى باشد. بر اساس نتايج حاصله مى توان الگوى پيشنهادى را ابزارى كارآمد 

در ارزيابى طيفى طرح هاى استتارى بصورت كمى مورد استفاده قرار گيرد.
6) منابع

رجايى، حسين. ”ارزيابى اقدامات استتارى بر اساس ويژگى هاى طيفى در محدوده طول موجى مرئى و مادون قرمز نزديك“، پايان نامه . 1
مقطع كارشناسى ارشد رشته مهندسى استتار، اختفاء و فريب، مجتمع دانشگاهى آمايش و پدافند غيرعامل، دانشگاه صنعتى مالك اشتر، 

.1392
صداقت، امين.دهقانى، حميد. ”روشى كارآمد جهت ارزيابى اقدامات استتارى در تصاوير ماهواره اى"، مجله پژوهشى علوم و فناورى هاى . 2

پدافند غيرعامل، 1390.
خزايى، صفا. همايونى، سعيد. صفرى، عبدالرضا."تصويربردارى فراطيفى و مالحظات آفا در برابر تهديدات آن"، مجله علمى-پژوهشى علوم . 3

و فناورى هاى پدافند غيرعامل، 1389.
4. J. A. Richards, Remote sensing digital image analysis: an introduction, Springer, 2013.
5. J. O. N. A. Benediktsson, P. H. Swain, and O. K. Ersoy,  Neural network approaches versus statistical methods 

in classi�cation of multisource remote sensing data, IEEE Transactions on geoscience and remote sensing, 28 
(1990) 540-552.

6. V. Vapnik, Statistical Learning �eory. New York: Wiley, 1998.
7. Duda, Richard O., Peter E. Hart, and David G. Stork. Pattern classi�cation. John Wiley & Sons, 2012.
8. Meyer, David, and FH Technikum Wien. "Support vector machines." �e Interface to libsvm in package e1071, 

January 10 (2014).   .
9. Shi, Chen, and Le Wang. "Incorporating spatial information in spectral unmixing: A review." Remote Sensing 

of Environment, ,Elsevier: 70-87.  149 (2014). 
10. Harsanyi, J. C.; Chang, C. I. “Hyperspectral image classi�cation and dimensionality reduction: an orthogonal 

subspace projection approach.”; IEEE T GEOSCI REMOTE; 1994; 32 , 779-785.
11. Winter, M. E. “an algorithm for fast autonomous spectral end-member determination in hyperspectral data.” 

International Society for Optics and Photonics; 1999; 266-275.
12. Nascimento, J.M.; Dias, J.M. “Vertex component analysis: A fast algorithm to unmix hyperspectral data.”; IEEE 

T GEOSCI REMOTE; 2005; 43, 898-910.
13. Li, J.; Dias, J.M.  “Minimumvolume simplex analysis: a fast algorithm to unmix hyperspectral data.”; IEEE; 2008; 

III-250.
14. Dias, J. M. “A variable splitting augmented Lagrangian approach to linear spectral unmixing.”; IEEE; 2009; 1-4.
15. E. M. T. Hendrix, I. Garca, J. Plaza, and A. Plaza, On the minimum volume simplex enclosure problem for 

estimating a linear mixing model, Journal of Global Optimization, (2012) 1-14.
16. E. M. Hendrix, I. Garca, J. Plaza, G. Martin, and A. Plaza, A New Minimum-Volume Enclosing Algorithm 

for Endmember Identi�cation and Abundance Estimation in Hyperspectral Data, Geoscience and Remote 



                                                                                                                                                  

Sensing, IEEE Transactions on, 50 (2012) 2744-2757.
17. Fernández-Manso, Alfonso, Carmen Quintano, and Dar Roberts. «Evaluation of potential of multiple 

endmember spectral mixture analysis (MESMA) for surface coal mining a�ected area mapping in di�erent 
world forest ecosystems.» Remote Sensing of Environment 127 (2012): 181-193. 

18. Quintano, Carmen, Alfonso Fernández-Manso, and Dar A. Roberts. «Multiple Endmember Spectral Mixture 
Analysis (MESMA) to map burn severity levels from Landsat images in Mediterranean countries.» Remote 
Sensing of Environment 136 (2013): 76-88. 

19. Shi, Chen, and Le Wang. «Incorporating spatial information in spectral unmixing: A review.» Remote Sensing 
of Environment 149 (2014): 70-87. 

20. Rajendran, S.;  Aravindan, S.; Jeyavel Rajakumar, T.; Sivakumar, R.; Murali Mohan,K. R. “hyperspectral remot 
sensingand spectral signature applications.”; New India Pablishing Agency; 2009.

21. Clark, R. N.; Swayze, G. A. “Mapping minerals, amorphous materials, environmental materials, vegetation, 
water, ice and snow, and othermaterials: the USGS Tricorder algorithm.”; JPL Publication; 1995; 39-40.

22. Clark, R. N.; Swayze, G. A.; Wise, R.; Livo, E.; Hoefen, T.; Kokaly, R.; Sutley, S. J. “USGS digital spectral library 
splib06a.”; US Geological Survey Denver CO; 2007.

23. Baldridge, A. M.; Hook, S. J.; Grove, C. I.; Rivera, G.;  “�e ASTER spectral library version 2.0.”; REMOTE SENS 
ENVIRON; Elsevier Inc.; 2009; 113, 711–715,

24. J. C. Leachtenauer, W. Malila, J. Irvine, L. Colburn, and N. Salvaggio, General image-quality equation: GIQE, 
Applied Optics, 36 (1997) 8322-8328. 

25.  E. J. Ientilucci, S. Matteoli, and J. P. Kerekes, Tracking of vehicles across multiple radiance and re�ectance 
hyperspectral datasets, International Society for Optics and Photonics, 2009, p. 73340A.

26. Reed, Irving S., John D. Mallett, and Lawrence E. Brennan. "Rapid convergence rate in adaptive arrays." 
Aerospace and Electronic Systems, IEEE Transactions on 6 (1974): 853-863. 

27. Fuhrmann, Daniel R., EDWARD J. KELLY, and RAMON NITZBERG. "A CFAR AdaptiveMatched Filter 
Detector." IEEE Trans 28.1 (1992). 

28. Kraut, Shawn, Louis L. Scharf, and L. Todd McWhorter. "Adaptive subspace detectors." Signal Processing, IEEE 
Transactions on 49.1 (2001): 1-16. 

29. Kraut, Shawn, and Louis L. Scharf. "�e CFAR adaptive subspace detector is a scale-invariant GLRT." Signal 
Processing, IEEE Transactions on 47.9 (1999): 2538-2541. 

30. Du, Qian, Hsuan Ren, and Chein-I. Chang.A comparative study for orthogonal subspace projection and 
constrained energy minimization. MARYLAND UNIV BALTIMORE DEPT OF COMPUTER SCIENCE AND 
ELECTRICAL ENGINEERING, 2003. 

31. Willett, R., et al. "Sparsity and structure in hyperspectral imaging: Sensing, reconstruction, and target detection." 
Signal Processing Magazine, IEEE 31.1 (2014): 116-126. 

32. Sharifahmadian, E., Y. Choi, and S. Lati�. "A simulation study of target detection using hyperspectral data 
analysis." SPIE Defense, Security, and Sensing. International Society for Optics and Photonics, 2013. 

33. Nasrabadi, N. "Hyperspectral Target Detection: An Overview of Current and Future Challenges." Signal 
Processing Magazine, IEEE 31.1 (2014): 34-44. 

34. Schowengerdt, R. A. “Remote sensing: models and methods for image processing, Academic press.”; 2006.
35. Jin, X.; Paswaters, S.; Cline, H. “A comparative study of target detection algorithms for hyperspectral imagery.”; 

International Society for Optics and Photonics; 2009.
36. Manolakis, D.; Marden, D.; Shaw, G. A. “ Hyperspectral image processing for automatic target detection 

applications.”; Lincoln Laboratory Journal; 2003.
37. Soo�af, S. R.; Fahimnejad, H.; Zoej, M. V.; Mojaradi, B. “Anomaly Detection Algorithms for Hyperspectral 

Imagery.”; Map World Forum, (January 22 - 25, 2007, Hyderabad, India.
38. Diani, M.; Matteoli, S. “Anomaly detection in hyperspectral images.”; Remote Sensing & Image Processing 

Group; University of Pisa; 2007.
39. Y. Cohen, Y. August, D. G. Blumberg, and S. R. Rotman, Evaluating subpixel target detection algorithms in 

hyperspectral imagery, Journal of Electrical and Computer Engineering, (2012). 
40. Fayyazi, Hossein, Hamid Dehghani, and Mojtaba Hosseini. «Supervised fully constrained linear spectral 

unmixing using evolutionary strategy.» Electrical Engineering (ICEE), 2013 21st Iranian Conference on. IEEE, 
2013.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

34



راهبرد انهدام مراكز ثقل در جنگ نرم

مهدى روشندل1

چكيده:
راهبرد انهدام مراكز ثقل مفهومى است كه در مباحث پدافند غيرعامل و معموًال در حوزه جنگ هاى سخت 
مورد اشاره ومطالعه قرار مى گيرد. نگارنده ضمن مطالعات گسترده در حوزه پدافند غيرعامل و جنگ نرم به 
مصاديقى از تطابق كاربرد اين راهبرد در جنگ هاى سخت و نرم برخورده و اين موضوع او را بر آن داشت تا 
در اين مقاله ضمن اشاره هاى بسيار كوتاه به مفاهيم اوليه جنگ نرم و هم چنين راهبرد انهدام مراكز ثقل، توجه 
خوانندگان گرامى را به مصاديقى از برنامه ريزى دشمنان نظام در حوزه هاى جنگ نرم و كاربرد اين راهبرد 
در اين برنامه ريزى ها معطوف دارد؛ شايد دريچه نگاهى نو به جنگ نرم باشد. در اين مقاله بخش هاى زير از 
نظر خواهد گذشت: علل دشمنى غرب با نظام جمهورى اسالمى و ملت مسلمان ايران، آشنائى با جنگ نرم، 
راهبرد انهدام مراكز ثقل و مصاديق اجراى آن در جنگ نرم، مقابله با پدافند عامل و غيرعامل جنگ نرم، در 
پايان  ضمن بيان اهميت بهره گيرى از آيات و آموزه هاى قرآنى در مقابله با هجمه هاى فكرى و تبليغاتى مختلف 
دشمن به صورت مجزا به وظيفه مسئولين و نخبگان كشور و نيز وظيفه فردى مردم در مقابله با جنگ نرم 
پرداخته شده و تكليف مسلمانان در برابر اين هجمه ها با توجه به آيات شريفه قرآن كريم بررسى شده است.

واژگان كليدى: جنگ نرم، راهبرد انهدام مراكز ثقل، حلقه، پدافند غيرعامل، قرآن كريم

مقدمه:

جنگ نرم همواره و در تمام طول تاريخ يكى از مهم ترين راه هاى نفوذ و شكست جوامع مختلف با تأثيرگذارى 
در اذهان و افكار عمومى بوده است. امروزه نيز با رشد علم و فناورى و گسترش روزافزون آن، مرزهاى جغرافيايى 
و محدوديت هاى سنتى جنگ نرم از ميان رفته و راه هاى تهاجم فرهنگى و اقدامات خصمانه نرم بر عليه كشورها 
هموارتر گرديده است. كشور اسالمى ما به داليل مختلف مذهبى، فرهنگى، سياسى، اقتصادى و جغرافيايى همواره 
در طول تاريخ تمدن خود و خصوصاً دوران معاصر مطمع نظر بيگانگان و قدرت هاى سلطه گر و سلطه جوى جهانى 
بوده و به همين منظور در معرض تهديدات مختلف سخت، نيمه سخت و نرم قرار گرفته است. پس از پيروزى 
انقالب اسالمى و تغيير ساختارهاى فكرى حاكمان كشور و اتخاذ سياست هاى بشر دوستانه و اسالمى و انسانى ضد 
نظام سلطه، جهانخواران به منظور تداوم سلطه خود بر ملت هاى مظلوم و ممانعت از دستيابى ايشان به حقيقت 
و حقانيت اسالم كه مانع بزرگ تسلط زورگويان و قلدرمآبان است؛ بيش از پيش به اظهار كينه توزى و عداوت 
با ملت شريف، مسلمان و انقالبى ايران پرداخته و از هيچ كوششى به منظور ضربه زدن به ساختارهاى سياسى، 
اجتماعى و اقتصادى كشور فرو گذار نكرده انـد و در حال حاضر پس از شكست هاى پي اپى در حوزه هاى جنگ 
سخت و نيمه سخت تمام تالش خود را معطوف صف آرايى جبهه نرم عليه نظام مقدس جمهورى اسالمى و ملت 
العالى) با عناوين مختلفى چون ناتوى  مسلمان و فرهيخته ايران نموده اند كه در بيان مقام معظم رهبرى (مدظله 

فرهنگى، جنگ فرهنگى و ... تعبير شده است. (شريفى،1389 ص82)

1- دانشجوى كارشناسى ارشد پدافند غيرعامل (امنيت ملى)، دانشگاه علوم و فنون فارابى
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راهبرد انهدام مراكز ثقل مفهومى است كه در مباحث پدافند غيرعامل و معموالً در حوزه جنگ هاى سخت 
مورد اشاره و مطالعه قرار مى گيرد.

علل دشمنى غرب با نظام جمهورى اسالمى و ملت مسلمان ايران

دشمنان شيطان صفت پس از پيروزى انقالب اسالمى در ايران به دليل حاكميت  تفكر اسالم ناب محمدى(ص) 
كه به دنبال تعالى و سعادت انسان و جامعه است و در اين راه تنها تسليم امر خداوند بوده و سر تسليم در برابر 
هيچ مستكبرى فرود نمى آورد؛ همواره به دنبال منافع از دست رفته خود در اين سرزمين پرگهر بوده و رؤياى 
شيرين دستيابى به منابع غنى و سرشار خدادادى را با استثمار ملت قهرمان ايران در ذهن پليد خود مى پرورانند. 
از طرفى پس از فروپاشى شوروى سابق و شكست كمونيسم شرق، نظام ليبرال دموكراسى غرب خود را در دنيا 
بى رقيب ديده و تنها داعيه دار پرچمدارى سعادت انسان معرفى مى كند و اين در حاليست كه سردمداران غربى 
و نظريه پردازان نظام ليبرال دموكراسى، خود بر تفكرات غيرانسانى و استعمارگرانه خود واقف بوده و هستند و به 
خوبى مى دانند كه تنها نسخه سعادت بشريت اسالم است. لكن به داليل مستكبرانه و خوى شيطانى و ضدانسانى 
خود بر تبليغ و ترويج ساختارهاى به ظاهر مفيد خود در دنيا مشغولند و با ابزارهاى تبليغاتى و رسانه اى نسخه 

مسموم خود را بر ملت ها ديكته مى كنند. 
در اين ميان استقرار و اقتدار روزافزون نظام جمهورى اسالمى در ايران با تفكر ناب مبتنى بر اسالم خود براى 
اولين بار پس از صدر اسالم فرصت ظهور و بروز حكومت اسالم و نشان دادن توان اسالم در مديريت جهانى به 
جهانيان را پيدا كرده و با پيشرفت هاى خود در حوزه هاى مختلف علم و فناورى و نيز اجتماعى روز به روز از 
محبوبيت بيشترى در افكار ملت ها برخوردار گرديده و مى گردد كه از نشانه هاى آن مى توان به مصاديق بيدارى 

اسالمى در كشورهاى عربى و اسالمى و محبوبيت ايران در نزد ملت هاى آزاده جهان اشاره كرد. 
نظام سلطه جو و استعمارگر غرب  به روش هاى مختلف جنگ نرم ضمن برنامه ريزى در جهت ايجاد مشكل 
در جامعه اسالمى ايران و اخالل در مديريت كشور؛ با ابزارهاى پيشرفته خود همواره در تالشند با سياه نمائى و 
تحريف واقعيات، اسالم را  ارتجاعى و عقب مانده، مسلمانان واقعى را انسان هايى وحشى و تروريست، ايران را (تنها 
كشور دارنده نظام اسالمى ناب محمدى(ص)) به كشورى عقب افتاده و ملت مسلمان آن را مردمى بى فرهنگ، 
خشن و جنگجو معرفى نمايد و از طرفى با ضعيف و عقب مانده نشان دادن ايران قدرت مديريت اسالم و نظام 
اسالمى را افكار عمومى جهان و كشور به چالش بكشند و با اين ترفند باز بر طبل ادعاى نظام بيمار و ناقص ليبرال 

دموكراسى خود بكوبند.

 مصاديق راهبرد انهدام مراكز ثقل در جنگ نرم

در اكثريت قريب به اتفاق منابع  اين راهبرد تا كنون فقط در حوزه جنگ سخت مد نظر قرار گرفته است اما به اعتقاد 
نگارنده، با توجه به شرايط كنونى تهاجمات نرم دشمنان اساس اين راهبرد مد نظرسياستمداران و طراحان جنگ نرم 

دشمن نيز همانند جنگ سخت قرار دارد كه در ادامه سعى شده است به برخى مصاديق آن اشاره شود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

36



عناوين حلقه ها

مقايسه با 

اندام بدن 

انسان

مراكز ثقل در 

جنگ سخت

مراكز ثقل در جنگ نرم

(مصاديق اهداف نرم دشمن براساس راهبرد انهدام مراكز ثقل)

اهداف كوتاه مدت اقدامات نرم در جهت بى اثر 

كردن مراكز ثقل سخت و نرم كشور

هدف نهايى جنگ نرم (مراكز ثقل نرم كشور و 

اقدامات فرهنگى در جهت تغيير ماهيت فكرى 

جامعه)

حلقه 
اول

رهبرى ملى
      National)

(Leadership

مغز و 
سيستم 
عصبى

رهبرى سياسى،  

مراكز اصلى 

تصميم گيرى كالن 

سياسى و نظامى 

كشور(مجلس، 

وزارتخانه ها)

القاى حس بدبينى و نااميدى از مسئوالن كشور به ملت با 

تخريب شخصيت هاى سياسى و خواص در اذهان مردم، 

تالش در جهت ايجاد اختالف بين سران كشور، سلب 

اعتماد مردم از مسئوالن با تبليغات گسترده به منظور 

حذف پشتوانه هاى مردمى در سياست هاى اجرائى كشور

به چالش كشاندن مبانى مشروعيت نظام،

القاى تفكر جدائى دين از سياست، تالش در جهت 

تخريب اصل واليت فقيه و ساير اصول اساسى حاكميت 

اسالم، تالش به منظور به چالش كشاندن مديريت 

اسالم در  اداره كشور و جهان

حلقه 
دوم

محصوالت 
      Key) كليدى

(Production

سيستم 
هاضمه 

و گردش 
خون

نيروگاه هاى برق، 

پااليشگاه ها، 

مخازن سوخت، 

صنايع نظامى، 

دپوهاى مهمات، 

انبارهاى اصلى 

مواد غذايى، 

داروئى و شبكه هاى 

آب رسانى

نفتى(در  و  صنعتى  اقتصادى،  مختلف  تحريم هاى  اعمال 

حاليكه محصوالت كليدى از نظر سخت افزارى فعال هستند 

لكن تأثير عملى آن در كشور از بين مى رود و بود و نبود آن 

فرقى نخواهد داشت مثًال نفت هست ولى خريدار نيست)، 

انواع  اعمال  با  در كشور  فناورى  و  علم  رونق  از  جلوگيرى 

در  وابستگى  ايجاد  جهت  در  تالش  فشارها،  و  ها  تحريم 

عرصه هاى علمى، صنعتى و تخريب توليدات ملى با تبليغ 

محصوالت  از  استفاده  به  مردم  تشويق  و  خارجى  كاالهاى 

خارجى، ايجاد اختالل در روند توليد مايحتاج اساسى

مراكز فرهنگ ساز كشور مانند حوزه هاى علميه، صدا 

و سيما، وزارتخانه هاى فرهنگ و ارشاد، علوم تحقيقات 

و فناورى، آموزش و پرورش و سازمان هايى مانند اوقاف 

و امور خيريه، تبليغات اسالمى و ...، تأثير بر فعاليت ها  

و توليدات فرهنگى كشور مانند فيلم و سينما و ...، 

تالش در جهت  ايجاد وابستگى در عرصه هاى فرهنگى 

با ايجاد تغييرات در سبك زندكى مردم با هدف تأثير 

منفى بر رونق توليد داخل، تأثيرگذارى بر تصميمات 

كالن كشور با استفاده از عوامل نفوذى و خود فروخته

حلقه 
سوم

زيرساخت ها

اندام هاى 
حركتى
(دست 

و پا)

بنادر، جاده ها، 

فرودگاه ها، 

راه آهن، پل ها، 

بزرگراه هاى عمده، 

زيرساخت هاى 

مراكز مخابراتى

بى اثر كردن وجود سخت افزارهاى زيربنائى با اعمال 

تحريم هاى اقتصادى كه منجر به تعطيلى بنادر و واردات 

و صادرات مى شود، تبليغات سوء سياسى با هدف ايران 

هراسى و نيز القاى ناامنى كشور به سرمايه گذاران و تجار 

خارجى به منظور جلوگيرى از سرمايه گذارى خارجى در 

كشور و ممانعت از ترانزيت كاالها

تخريب بسترها و زيرساخت هاى علمى، تبليغاتى و 

اطالع رسانى كشور مانند مساجد، حوزه هاى علميه، 

دانشگاه ها،  مدارس، حسينيه ها، مراكز فرهنگى، 

روزنامه ها، جرايد و ...

حلقه 
چهارم

جمعيت 
مردمى و 
اراده ملى

    Population)
        & National

(Will

روح و 
روان و 

اراده

جمعيت مردمى 

و افراد نيروهاى 

مسلح كه تحت 

عمليات روانى قرار 

مى گيرند

در شرايط جنگ سخت دشمن با وارد كردن تلفات و 

خسارات به مردم و نيز اعمال فشارهاى اقتصادى و 

اجتماعى و نيز انجام عمليات روانى اين حلقه را تحت 

تأثير قرار داده و سعى در تغيير شرايط نظامى به نفع خود 

و كسب پيروزى در جنگ دارد.(جنگ شهرها در سالهاى 

دفاع مقدس، قحطى و شرايط سخت اقتصادى، سرنگون 

كردن هواپيماى مسافربرى ايرانى توسط امريكا در اواخر 

جنگ و ...) كه هدف آنها اعمال اراده خود به ملت و 

مسئوالن كشور است.

در جنگ نرم دشمن در صدد تغيير ذهنيت مردم و 

ايجاد شرايطى براى فروپاشى درونى نظام با ايجاد 

نارضايتى و تشويق مردم عادى به  اقدامات براندازى 

و نظاميان به اقدامات براندازى، جاسوسى و خرابكارى 

عليه نظام و كشور است كه با حربه هاى مختلف در 

اين راه وارد مى شوند. برخى از اقدامات دشمن در 

اين راستا: تحريك احساسات مردم، استفاده ابزارى 

از ظرفيت هاى قانونى سازمان هاى بين المللى، ايجاد 

اختالف در كشور، الگوسازى فرهنگى و اجتماعى، 

تالش در جهت تغيير نگرش مردم به اسالم و آموزه هاى 

اسالمى، تخريب وحدت و انسجام ملى مردم

حلقه 
پنجم

نيروهاى 
عملياتى

          Field)
(Forces

سلول هاى 
دفاعى

سامانه هاى پدافند 

هوائى و  رادارى، 

سايت هاى موشكى، 

پايگاه هاى هوائى و 

دريائى، شناورها،  

قرارگاه هاى 

عملياتى و تاكتيكى  

و ...

تبليغات فراوان در جهت ضعيف نشان دادن توان ايران 

در دفاع از خود يا به تعبيرى بى اثر نشان دادن تجهيزات 

و نيروهاى دفاعى كشور با اهداف روانى امنيتى(ضربه 

پذير بودن امنيت ملى كشور در صورت اراده دشمن)، 

اقتصادى(كم كردن رغبت سرمايه گذاران داخلى و خارجى 

از سرمايه گذارى در كشور و خروج ارز و سرمايه) و نهايتًا 

تحريك كشورها به تجاوز نظامى عليه جمهورى اسالمى 

ايران

اقشار خاص و بصير كه طرز فكر ايشان تأثير بسزائى 

در ذهنيت مردم دارد. روحانيون، خواص سياسى و 

اجتماعى، دانشمندان، پژوهشگران، نويسندگان، 

شاعران، خبرنگاران، دانشجويان، كارگردانان سينما و 

تلويزيون، موسيقى دانان و خوانندگان، شخصيت هاى 

معتمد مردمى و مذهبى  و آثار ايشان(سخنرانى،كتاب، 

شعر، فيلم، سريال و ...) به عنوان ابزارهاى كاربردى و 

مؤثر در جنگ نرم
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(National Leadership) حلقه اول: رهبرى ملى

ايراد خدشه به اصل واليت فقيه:
اصل واليت فقيه و رهبرى، اساسى ترين ركن جمهورى اسالمى ايران است كه به عنوان مصداق واقعى "حبل 
اقيانوس هاى  سهمگين  طوفان هاى  در  انقالب  كشتى  انحراف  مانع  خود،  پرمهر  سايه  در  همواره  المتين"  اهللا 
پرهياهوى دشمنان و شياطين بوده، هست و خواهد بود. اين اصل الهى تنها راه هدايت، نجات و سعادت دنيا 
و آخرت بشر است كه همواره در زمان غيبت باعث عزت و اقتدار مسلمين گرديده است و هر جا كه بال، ذلت، 
شكست و انزوايى از سوى استعمارگران و مستكبران دامنگير ملت هاى مسلمان گرديده است به دليل غفلتشان 
از اين اصل و بى توجهى به كتاب خدا و رسول(ص) و اهل بيت(ع) بوده است. با اين اوصاف دشمنان اسالم و نظام 
اسالمى ايران با دو ترفند در جهت تضعيف و تخريب اين ركن اساسى اسالم و جمهورى اسالمى ايران تالش 

مى كند. 

زير سؤال بردن اصل واليت فقيه (اشكال حقوقى به اين اصل) 
دشمن از طرفى سعى مى نمايد با القا و تبليغ تفكر غلط جدائى دين از سياست، واليت فقيه را به عنوان يك 
رهبر صرفاً مذهبى و دينى معرفى نمايد و از دخل و تصرف اين مقام در برنامه هاى حكومتى و سياست گذارى هاى 
كالن كشور جلوگيرى كند. متأسفانه اين رويكرد با زير سؤال بردن اختيارات واليت مطلقه فقيه در مجلس ششم 
شديدترين حالت عينى خود را بروز داد و نشان داد كه در داخل كشور نيز افرادى داراى چنين نظريه و اعتقادى 

هستند و اهميت زيادى به اين اصل قائل نبوده و نيستند.

تخريب شخصيت دارنده آن منصب الهى (اشكال حقيقى)  
از سوى ديگر نيز دشمنان با تبليغات سوء و گسترده در رسانه هاى خارجى عليه شخصيت فاخر و فرزانه رهبر 
معظم انقالب حضرت امام خامنه اى(مد ظله العالى) كه مديريت، درايت و اقتدار رهبرى ايشان مورد تأئيد دوست و 
دشمن قرار دارد؛ سعى در تخريب شخصيت ايشان در افكار جامعه داشته و دارند و تالش مى كنند با زير سؤال 
بردن توان مديريتى ايشان با شايعات بى اساس و نيز نسبت صفات ناروا به ايشان اقبال عمومى مردم را از اين 
شخصيت بزرگ برداشته و از سوى ديگر با ارائه برخى از روحانيون ساده لوح يا وابسته به عنوان ولى فقيه انتصاب 
شايسته و بجاى اين بزرگوار را مورد خدشه قرار داده و مشروعيت انتصاب ايشان را در اين منصب زير سؤال ببرند.

تبليغات سوء عليه شخصيت هاى مهم مذهبى، سياسى و اجرائى كشور
به  با رسانه هاى قوى خود  ايشان دشمن همواره  نااميدى در  ايجاد حس  القاى بدبينى به مردم و  به جهت 
دنبال تخريب شخصيت نخبگان مذهبى، سياسى و اجرائى كشور مى باشد و در اين راستا تفاوتى نمى كند كه 
شخص موردنظر داراى چه تفكراتى باشد. هرگاه كار مثبتى در كشور انجام پذيرد كه موجبات پيشرفت و رفاه 
مردم را در پى داشته باشد با تبليغات فراوان وجوه منفى از آن را بزرگ كرده و بر آن مى كوبند (مانند اجراى 
طرح هدفمندى يارانه ها) و هرگاه هم كه اقدام اشتباهى در كشور اتفاق بيفتد سريعاً با سياه نمائى هاى گسترده 
آن را نشانه بى لياقتى و سوء تدبير مديران اجرائى، رهبران مذهبى و حتى اسالم و نظام اسالمى معرفى مى نمايند. 

(روشندل،1395،ص812)

ايجاد اختالف بين مسئولين با سوء استفاده از اختالف سليقه هاى ايشان
در  رسانه هاى  در  كشور  مسئولين  اختالف  بر طبل  كوبيدن  حلقه  اين  در  دشمن  راهبردهاى  از  ديگر  يكى 
اختيارشان است كه در جهت دامنه دار كردن اختالفات بين مسئولين نقش آتش بيار معركه را بازى مى كنند و 
هدفشان از اين اقدامات تنش گرايانه ايجاد اختالف و تفرقه در مجموعه هاى تحت امر مديران و در نتيجه جلوگيرى 
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از پيشرفت كشور كه همان هدف اصلى در جنگ نرم است. 
شبهه پراكنى هاى مذهبى و اعتقادى در جهت تخريب شخصيت هاى مذهبى خصوصاً مراجع عظام تقليد را از 
ديگر اقدامات دشمن در اين حلقه مى توان برشمرد. سلب اعتماد مردم از مسئوالن با تبليغات گسترده به منظور 
حذف پشتوانه هاى مردمى در سياست هاى اجرائى كشور در جهت ايجاد خلل در فرآيند پيشرفت كشور الزم است 
مردم و مسئولين با همبستگى و اتحاد دوطرفه با يكديگر اهداف آرمانى كشور را بپيمايند و تا فتح قله هاى موفقيت 

از مشكالت و سختى هاى مسير پر فراز و نشيب انقالب بيمى به دل راه ندهند.
بزرگ  طرح هاى  اجراى  ايران،  عليه  عراق  تحميلى  جنگ  سال  هشت  در  پيروزى  مانند  موفقى  نمونه هاى 
و  يارانه ها  هدفمندى  طرح  اجراى  هسته اى،  دانش  در  كشور  پيشرفت هاى  گوناگون،  عرصه هاى  در  سازندگى 
بسيارى طرح هاى ديگر نمونه هايى از نتايج همين اتحاد و همبستگى است و شايد به همين دليل بود كه امام 

بزرگوار (ره) فرمودند: «رمز پيروزى ما اسالم و وحدت كلمه بود».(روشندل،1395،ص220)

اقدامات سياسى و اجتماعى مؤثر در جهت تضعيف مديريت و محوريت اسالم
تالش در جهت ايراد خدشه به مبانى مشروعيت حكومت اسالمى (با تبليغات هدفمند عليه اصول • 

و اركان نظام مثل اصل واليت فقيه و طرح مسائلى همچون جدائى دين از سياست)
القاى تفكر جدائى دين از سياست كه همواره به منظور تضعيف تفكر حاكميتى اسالم در اذهان • 

مسلمانان مورد استفاده سران زور و قدرت بوده و هست.
معرفى و ترويج اسالم آمريكائى (اسالم وابسته به آمريكا مانند حكومت كشور عربستان سعودى)• 
حمايت از گروه ها و افراد معترض (تقويت آنها و نفوذ در آنها در جهت همراه كردن ايشان با اهداف • 

خود) 
از •  استفاده  با  خود  نظر  مد  مهره هاى  آموزش  و  (شناسائى  اثرگذار  مهره هاى  تربيت  و  آموزش 

بورس هاى تحصيلى، برگزارى دوره هاى كوتاه مدت آموزشى، دعوت به سمينارهاى به ظاهر علمى)
دانشجويان، •  مانند  اثرگذار  اقشار  بى بصيرت  و  لوح  ساده  (چهره هاى  موجه  چهره هاى  استخدام 

سياسيون و حتى روحانيون براى بيان حرف هاى خود با توجه به تأثير و نفوذ آنها در بين مردم)

(Key Production) حلقه دوم: محصوالت كليدى

محصوالت كليدى در جنگ نرم از دو وجه قابل بررسى هستند. يكى محصوالت و توليدات كليدى كشور در 
حوزه فرهنگ و هنر و ديگر محصوالت كليدى كشور در ساير حوزه هاى جنگ نرم كه تأثير آن به صورت مستقيم 

يا غيرمستقيم بر عرصه هاى فرهنگى و فكرى جامعه داشته و دارند.

تأثير بر محصوالت كليدى نرم كشور:
مراكز علمى و فرهنگى كشور كه وظيفه فرهنگ سازى را در سطح جامعه بر عهده دارند مانند وزارتخانه هاى 
فرهنگ و ارشاد اسالمى، آموزش و پرورش، علوم تحقيقات و فناورى، اساتيد و بزرگان علمى حوزه هاى علميه 
خصوصاً حوزه علميه قم، سازمان هاى تبليغات اسالمى، اوقاف و امور خيريه و نيز رسانه هاى فرهنگ ساز كشور 
مانند صدا و سيما از جمله مهم ترين اهداف دشمنان در اين حلقه هستند كه در اين مرحله مورد توجه خاص 
دشمن قرار مى گيرند و نمونه هاى فراوانى از تالش دشمنان در تخريب فكرى و ضربه زدن به اين گونه مراكز 
قابل اشاره است. تالش در جهت نفوذ در اينگونه مراكز مهم فكرى و فرهنگى با ترفندهاى مختلف مانند نفوذ و 
تأثيرگذارى بر طرز فكر متفكران و مديران اين حوزه از جمله برنامه هاى اساسى دشمن در نيل به اهداف پليد 

39خود در جنگ نرم است.
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بى اثر كردن ساختارهاى توليدى كشور در ساير حوزه هاى غيرنرم (توليدات كشاورزى، صنعتى و 
...) با استفاده از روش هاى جنگ نرم

در  وابستگى  ايجاد  منظور  به  كشور  توليدى  زيربناهاى  تضعيف  و  تخريب  دنبال  به  دشمن  مرحله  اين  در 
حوزه هاى مختلف علمى، فنى، مهندسى، صنعتى و غيره است كه ضمن آنكه خود يكى از ابعاد مهم جنگ نرم 
است تأثير فراوانى در مديريت و توليد كشور و در نتيجه سطح رفاه عمومى ملت داشته و نهايتاً اين اثرات مى تواند 
منجر به تغيير ذهنيت ها و نااميدى آحاد جامعه و در نتيجه عقب نشينى از آرمان هاى اسالمى و ميهنى و حقوق 

حقه خويش گرديده و هدف غائى دشمن را كه همان رسيدن به اهداف استعمارى است را محقق سازد.
در اين مرحله دشمن با روش هاى نرم در صدد تعطيلى توليدات كليدى كشور مى نمايد. به عنوان مثال با اعمال 
تحريم هاى صنعتى در حوزه نفت و گاز در صدد كاهش توليد اين محصوالت كليدى و در نتيجه تعطيلى صنايع 
وابسته به آن در كشور گردد و همچنين با اعمال تحريم هاى خريد نفت از ايران عمًال امكان صادرات آن را نيز 

گرفته و اقتصاد كشور را با مشكالت عديده و فلج كننده مواجه سازد.
موضوعاتى كه در ادامه خواهد آمد از جمله موارد قابل اشاره و بررسى در حوزه اقتصادى و فرهنگى جنگ نرم 

و در اين حلقه است كه در زير به برخى از نمونه هاى آن اشاره مى شود.

اقدامات اقتصادى 
تالش در جهت ايجاد وابستگى در عرصه هاى علمى، صنعتى: دشمن زبون با اجراى تحريم هاى گوناگون علمى 
و صنعتى تالش گسترده اى به منظور ايجاد وابستگى كارخانجات و صنايع كشور به حضور مستشاران و شركت هاى 
خارجى در دست اجرا داشته و دارد كه بحمدا... با همت متخصصان داخلى تاكنون در اين عرصه ناموفق بوده و 
نيروهاى متعهد و متخصص بومى توانسته اند با استفاده از فرصت تحريم ضمن رفع نيازهاى داخلى به صادرات 

علم و فناورى به خارج از كشور نيز نائل آيند.
تك محصولى كردن اقتصاد (مخالفت با پيشرفت ايران و تالش براى وابسته كردن اقتصاد كشور به نفت از 
طرق مختلف از جمله تحريم و فشار آوردن به مديران كشور و ملت از طريق تحريم ناگهانى همان محصول كليدى 

(مانند تحريم هاى نفتى و گازى اخير عليه جمهورى اسالمى) (روشندل،1395،ص225)
جلوگيرى از روابط اقتصادى منطقه اى (وابسته كردن كليه مبادالت اقتصادى به واحدهاى پولى غربى مثل 

دالر و يورو)
ايجاد نابسامانى هاى اقتصادى (شبكه اقتصادى جهان مثل بانك جهانى كه توسط 8 كشور ايجاد و مديريت 
مى شود به گونه اى است كه مانع پيشرفت اقتصادى ساير كشورها مى شود مانند تحريم يك جانبه بانك هاى ايران 
از سرمايه گذارى  براى جلوگيرى  اقتصادى كشور  اوضاع  دادن  ناامن جلوه  نيز  و  و ساير كشورها  آمريكا  توسط 

خارجى در آن كشور)
اعمال فشارهاى اقتصادى (تحريم هاى اقتصادى، فشارها و تهديدات عليه شركت هاى سرمايه گذار در ايران)

حمايت هاى مالى و سياسى از كشورهاى خارجى به منظور تشويق به برهم زدن روابط اقتصادى با جمهورى 
اسالمى 

اقدامات فرهنگى اثرگذار بر كاهش توليد
تالش در جهت تخريب چرخه توليدات ملى با تبليغ كاالهاى خارجى و تشويق مردم به استفاده از محصوالت 
خارجى: از جمله اقدامات و برنامه هاى دشمن ايجاد تغيير در رفتار مصرفى مردم و گرايش به سمت كاالهاى 

خارجى است در حاليكه بسيارى از اين كاالها در داخل كشور نيز به توليد مى رسند. 
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اسراف و تجمل گرائى مردم: از جمله موارد مذموم دين اسالم مسأله اسراف است كه همواره با القاء اين فكر 
به صرفه جوئى  نيازى  فراوان است  نيز محصوالت كشاورزى  ما داراى ذخاير نفت و گاز و  غلط كه چون كشور 
گرديم.  بهره مند  خدادادى  سرشار  منابع  از  دلخواه  ميزان  هر  و  شكل  هر  به  مى توانيم  و  نبوده  زمينه  اين  در 

(اخوان،1393،ص120) 
تغيير ذائقه مردم: قريب به اتفاق كارشناسان اقتصادى بر اين باورند كه تنها چاره حل مشكالت اقتصادى كشور 
باال رفتن توليد داخلى و عدم وابستگى به توليدات خارجى يا بعبارت ديگر فزونى صادرات غيرنفتى بر واردات 

است.
دقت نظر و اشاره به جاى مقام معظم رهبرى در نامگذارى سال 1391 به نام «سال توليد ملى، حمايت از كار 

و سرمايه ايرانى» خود شاهدى است بر اين مدعا كه برخى از نمونه هاى آن را مى توان اين گونه برشمرد:
ترويج تدريجى مصرف انواع برنج هاى خارجى (هندى و پاكستانى و ...) در كشور به جاى برنج مرغوب ايرانى

گرايش روزافزون مردم به استفاده از نان هاى جديد و فانتزى به جاى نان هاى سنتى
ترويج نوشيدنى هاى جديد مانند چاى هاى فرآورى شده خارجى، قهوه، نسكافه، انواع نوشابه هاى خارجى و ... 

به جاى نوشيدنى ها و دمنوش هاى سنتى ايرانى
مصرف غذاها و مواد غذائى مانند انواع پيتزا و فست فودهاى خارجى به جاى غذاهاى سنتى ايرانى

اقبال بيش از پيش و صعودى جامعه به خريد و استفاده انواع ميوه هاى خارجى يا توليد خارج از كشور به جاى 
ميوه هاى ايرانى يا توليد داخل مانند وارد كردن نژادهاى مركبات خارجى (لبنانى، پاكستانى و ...) به جاى نژادهاى 
داخلى و ... و ميوه هاى وارداتى نظير موز، كيوى، آناناس و امثال اينها كه به مرور جزء ميوه هاى اصلى مصرفى مردم 

گرديده و عليرغم توليد در داخل كشور هنوز نمونه هاى وارداتى از اقبال بيشترى برخوردارند.
در حوزه خريد و استفاده لوازم خانگى و صنعتى نيز با اينكه مدتهاست محصوالت داخلى مرغوب و با كيفيتى 
توسط شركت ها و كارخانجات داخلى در حال توليد و عرضه به بازار است اما هنوز اقبال عمومى مردم به خريد 
اجناس مشابه خارجى است كه اين مسأله رونقى است براى توليدات و پيشرفت خارجى كشورهاى خارجى ها و 

از طرفى عامل خطرناك و ويران كننده اى براى توليدات داخلى كشور به شمار مى رود.

حلقه سوم: زير ساخت ها2 

اين حلقه نيز مانند حلقه قبل از دو جنبه قابل بررسى و تجزيه و تحليل است:

تالش در جهت  تخريب نرم زيرساخت هاى سخت كشور
ايران كشورى است كه از نظر جغرافيايى در يكى از مهم ترين نقاط سوق الجيشى دنيا واقع شده و بهترين راه 
ترانزيتى شرق و غرب محسوب مى شده و مى شود. از اينرو همواره حاكمان دولتمردان كشور در تالش بوده اند تا 
از اين ظرفيت باالى تجارى استفاده كرده و اين راه باعث رونق اقتصادى كشور گردند. عبور راه ابريشم از ايران 

خود گواهى است بر مدعا.
هوائى  و  دريايى  مواصالتى  زمينى، خطوط  راه هاى  مختلف  ايجاد شبكه هاى  با  نيز  ايران  اسالمى  جمهورى 
همواره در جهت بهره مندى از اين امتياز بوده و هست. لكن دشمنان قسم خورده اين نظام الهى و اين ملت از 
خشم ناشى از استقالل كشور  در تالشند تا با تحريم هاى گوناگون ضمن اعمال فشار اقتصادى و سياسى به كشور 

باعث كم شدن رونق و حتى بى اثر شدن سخت افزارهاى زيربنائى كشور گردند.
به سرمايه گذاران و تجار  ناامنى كشور  القاى  نيز  و  ايران هراسى  با هدف  تبليغات سوء سياسى  با  از طرفى 
2- Infrastructures41



                                                                                                                                                                                                                                                   

خارجى به نحوى در تالش است تا از سرمايه گذارى خارجى در كشور جلوگيرى و نيز از ترانزيت كاالهاى مهم 
تجارى  از طريق شبكه هاى زيرساختى موجود كشور ممانعت به عمل آورد.

تالش در جهت  تخريب زيرساخت هاى نرم كشور
مراكز علمى، تبليغاتى و اطالع رسانى كشور از جمله مدارس، حوزه هاى علميه، دانشگاه ها، مساجد، حسينيه ها، 
بقاع متبركه و نيز رسانه هاى مختلف كشور از جمله روزنامه ها، مجالت، صدا و سيما و ساير امكانات رسانه اى كشور 
از جمله زيرساخت هاى ارتباطاتى و مخابراتى و صنايع وابسته بعنوان بستر پيشرفت، فرهنگ سازى و اطالع رسانى 
در حوزه هاى فرهنگى در جهت مقابله با حمالت گسترده فرهنگى دشمن (جنگ نرم) جمله مواردى هستند كه 
در اين مرحله مورد توجه خاص دشمن قرار مى گيرد و نمونه هاى فراوانى از تالش دشمنان در تخريب و ضربه 

زدن به اين گونه مراكز قابل اشاره و مشاهده است.  
دشمن از طريق ايراد خدشه به نظامات سخت افزارى اشاعه فرهنگ اسالمى مانند اعمال محدوديت در استفاده 
ايران از شبكه هاى گسترده اطالعاتى (مانند اينترنت) يا جلوگيرى از پخش برون مرزى برنامه هاى روشن گرانه صدا 

و سيماى جمهورى اسالمى ايران در برابر اين زيرساخت هاى فرهنگى صف آرائى و تقابل مى نمايد. 
مراكز علمى و تحقيقاتى كشور به عنوان بستر پوياى توليد علم و فناورى يكى از مهم ترين پشتوانه هاى كشور 
در جهت شكست و بى اثر كردن تحريم ها و در نتيجه احقاق حق ملت و پيشرفت روز افزون كشور مى باشد كه 
دشمن تمام تالش خود را در جهت تخريب روند رو به رشد توليد علم، انحراف جريان مثبت و سازنده فعاالن اين 
عرصه به طرق مختلف مانند جذب نخبگان علمى (فرار مغزها) و نيز اعمال فشارهاى سياسى و اقتصادى بر ملت 
به منظور جلوگيرى از روند پيشرفت علمى و فناورى كشور (مانند چالش هاى موجود بر موضوع هسته اى) كه 
بحمدا... تا كنون به همت دانشمندان و برنامه ريزان كشور تا حد زيادى بى اثر بوده و ما همواره به دنبال هر تحريم 
و فشار شاهد ابتكارات و انحصارشكنى هاى فراوان در حوزه هاى مختلف علمى و صنعتى در كشور عزيرمان هستيم.
تقويت اين روند رو به رشد توليد علم و دانش و تالش در جهت كم كردن وابستگى هاى باقيمانده با بومى 
كردن فناورى هاى نوين در كليه عرصه هاى علم و فناورى و ارتباطات و اطالعات و ... مهم ترين راه مقابله با اينگونه 

اقدامات دشمن است.

حلقه چهارم: جمعيت مردمى و اراده ملى 3

در هر جنگى (سخت يا نرم و ...) هدف نهايى دشمن تحميل اراده خود بر طرف مقابل است كه با توجه به 
تأثير خواست و اراده ملى در تصميم گيرى هاى كالن كشور، دشمن همواره به منظور اعمال فشار بر دولتمردان 
و حاكمان از اين حلقه اساسى (جمعيت مردمى) غافل نبوده و در درگيرى هاى سخت و نرم توجه ويژه اى به اين 

حلقه داشته و دارد.

تالش نرم دشمن بر تأثيرگذارى روانى بر مردم در جنگ سخت به منظور تحميل اراده خود بر كشور
از  نظامى همواره  نشان مى دهد كه طرف هاى درگير در جنگ هاى سخت  تاريخ جنگ هاى گذشته  بررسى 
اجراى عمليات هاى روانى از قبيل عوام فريبى، شايعه پراكنى، پخش اعالميه و طرق ديگر جنگ نرم مانند اعمال 
فشارهاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى به دنبال تحت تأثير قرار دادن افكار عمومى و جمعيت مردمى طرف مقابل 
بوده تا از اين طريق بتوانند اراده خود را تحميل و نهايتاً جنگ را به نفع خود پايان برند. اين استفاده تاكتيكى از 
عمليات روانى (جنگ نرم در حين جنگ سخت) هم باعث كم شدن تلفات و هزينه هاى سخت نظامى شده و هم 

سرعت بيشترى در پيروزى و رسيدن به اهداف داشته و دارد.
3- Population& National Will
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براى  ايجاد شرايطى  و  مردم  خواسته هاى  و  افكار  تغيير  منظور  به  بى صدا  و  خاموش  نرم  جنگ 

فروپاشى درونى نظام
در جنگ نرم دشمن در صدد تغيير ذهنيت مردم و ايجاد شرايطى براى فروپاشى درونى نظام است. در اين نبرد 
ظاهراً خاموش، دشمن به دنبال اين است كه با تغيير ذهنيت ها، تبديل ارزش ها به ضدارزش و برعكس (ارزش هاى 
اسالمى مانند عفاف و حجاب به مرور جاى خود را به بى حجابى و بى عفتى مى دهند)، ايجاد نارضايتى ها و مشكالت 
اعتصاب،  اعتراض،  قبيل  از  حكومت  عليه  منفى  اقدامات  به  را  عادى  مردم   ... و  اجتماعى  و  اقتصادى  مختلف 

تظاهرات، فعاليت هاى منفى سياسى و اجتماعى و اقتصادى با هدف براندازى حكومت بر انگيزد.
شايد تجربه تاريخى اندلس بهترين نمونه اى باشد كه با تكيه بر همين راهبرد يعنى استفاده از اقدامات مخرب 
فرهنگى نرم اروپائيان مسيحى توانستند تمدن بزرگ اسالمى اندلس را از پاى درآورند به گونه اى كه در حال 

حاضر هيچ اثرى از آن تمدن و شاهكارهاى خلق شده آن باقى نمانده است.
برخى از برنامه هاى دشمن در جهت تأثيرگذارى بر اذهان مردم و جامعه به منظور دستيابى به اهداف بلند 

مدت خود، برابر محورهاى ذيل اشاره مى گردد:
با هدف  (بزرگ نمايي اشكاالت كوچك و كوچك نمايي موفقيت هاي نظام)  سياه نمائى واقعيت هاى كشور 

پشيمان كردن مردم از انقالب و القاى نااميدى به مردم با ناكارآمد و بى خاصيت نشان دادن حاكميت كشور. 
تخريب وحدت و انسجام ملى مردم با تبليغات گسترده رسانه اى از طريق شبكه هاى ماهواره اى و با سوء 
مثل  آسيب خيز جامعه  نقاط  و  آسيب ها  دادن  (برجسته جلوه  اجتماعى  اقتصادى،  موجود  از مشكالت  استفاده 

مشكالت شهرى و ترافيكى، فسادهاى ادارى، تأخير در خدمت رسانى به مردم) (شريفى،1389،ص148)

تالش در جهت تغيير نگرش مردم به اسالم و آموزه هاى اسالمى با سست كردن باورهاي ديني و 
انقالبي (با تبليغات گوناگون ضداسالمى و ضدايرانى مانند ساختن فيلم ها و بازى هاى رايانه اى)، 

تخريب هدفمند فرهنگ و هويت اسالمى (ترويج پول پرستى، تجمل گرائى، دنيا طلبى، شهرت گرائى)،
تغيير در سبك زندگى (نوع پوشش، آرايش، طرز خوراك، نوع معمارى، مدها و مدل هاى مختلف)

مسلمان  جوان  الگوى  عنوان  به  غربى  هنرمندان  و  ورزشكاران  معرفى  اجتماعى:  و  فرهنگى  الگو سازى 
ايرانى در حاليكه بر اساس آيات قرآن الگوهاى بسيار بزرگوارى چون حضرت محمد(ص)(لقد كان لكم فى رسول 
اهللا اسوه حسنه)، حضرت ابراهيم(ع)(لقد كان لكم اسوه حسنه فى ابراهيم)، حضرت يوسف(ع)(نحن نقص عليك 
احسن القصص)، حضرت مريم(س)(و مريم ابنت عمران التى احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا و...) به عنوان 
الگوى نيكوى مرد و زن مسلمان معرفى گرديده اند و در طول تاريخ ايران زمين نيز دانشمندان و بزرگان فراوانى 
در عرصه هاى مختلف علمى، فرهنگى، هنرى، ورزشى و ديگر عرصه ها وجود داشته و دارند كه مى توانند الگوى 
شايسته جوانان كشور باشند. بزرگانى چون ابن سينا، فارابى، خوارزمى، مالصدرا، فردوسى، حافظ، موالنا، سعدى، 
جهان پهلوان تختى و بسيارى شخصيت هاى ديگر كه اين قلم قاصر از بيان نام تك تك ايشان است از آن جمله اند.
ايجاد اختالف در كشور: در اين عرصه دشمن با تحريك برخى رجال سياسى و نخبگان به عناوين مختلف و 
نيز تحريك قوميت هاى مختلف و القائات منفى در اذهان جناح هاى سياسى غيرحاكم و اقليت هاى مذهبى و قومى 
قصد ايجاد آتش تفرقه و كينه توزى در ميان احزاب، گروه ها، طوايف و اقوام مختلف كشور مى كند. اين سياست با 

شعار معروف انگليسى ها كه مى گويد«تفرقه بينداز و حكومت كن» بيشتر ملموس مى شود.
در خصوص تالش دشمن در ايجاد اختالف و دشمنى ميان قوميت ها، طوايف و اقليت هاى مختلف نيز نمونه هاى 
روشنى از اختالفات ريز و درشت بر سر مسائل نه چندان مهم مى توان يافت (مانند اختالفات و حساسيت هاى 
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مردم برخى شهرها يا روستاها در خصوص برخى تقسيمات كشورى)
در خصوص ترويج برخى اخالق هاى ناپسند مانند استهزاء و به تمسخر گرفتن برخى قوميت ها و رواج لطيفه هاى 
نامربوط رايج در كشور كه خالف نص صريح قرآن(اليسخر قوم من قوم–حجرات) مى باشد نيز با رديابى و موشكافى 
دقيق مى توان ردپاى استعمار پير را در ترويج تدريجى اين رفتارهاى ضد اسالمى يافت كه اين نيازمند دقت بيشتر 

مسئولين و توجه مردم است.
تحريك احساسات مردم (مظلوم نمائى مخالفان با داستان هاى جعلى كشته سازى در فتنه 88)

دشمن در اين حلقه به دنبال تخريب روحيه و حس مقاومت و فداكارى و كاهش آستانه مقاومت ملى كشور 
(مهم ترين نقطه قوت ملت مسلمان و شيعه ايران كه مبتنى بر تعاليم دينى است)مى باشد.

حلقه پنجم: نيروهاى عملياتى4

تأثير نرم بر نيروها و تجهيزات عملياتى و نظامى سخت كشور 

الف) نيروهاى نظامى 
نيز هستند مورد توجه ويژه قرار دارند چرا كه  از جامعه كه داراى قدرت سخت  به عنوان بخشى  نظاميان 
اين قشر در صورت تحت تأثير قرار گرفتن مى توانند با ابزارهاى سخت خود در صدد اقداماتى فراتر از براندازى 
مانند خرابكارى و حتى ايجاد جنگ نيمه سخت (كودتا) يا حتى جنگ هاى سخت داخلى عليه حكومت برآيند 
و از همين روست كه الزم است كاركنان نظامى مورد توجه ويژه قرار گرفته و فرماندهان و مسئولين دلسوز با 
برنامه هاى ويژه و مستمر و فراگير آموزشى و توجيهى در جهت تقويت بصيرت و بينش اعتقادى و سياسى ايشان 

اقدام نمايند.
الزم به ذكر است كه اگر نظاميان و مردم كشور تحت تأثير تهاجم فرهنگى و جنگ نرم دشمن نسبت به 
اعتقادات و ارزش هاى خود سست شده و آرمان هاى خود را فراموش نموده و آرمان هاى دشمن را دنبال نمايند 
عمًال ديگر دشمن نيازى به استفاده از ابزارهاى سخت نخواهد داشت و يا در صورت لزوم با كوچكترين اشاره اى 

صفوف متزلزل دفاع نيز شكسته خواهد شد و راه براى دشمن بسيار هموار خواهد بود.

ب) تخريب تجهيزات و توانمندى هاى نظامى و دفاعى با روش هاى نرم
نيز  و  و صنعتى  نظامى  تحريم هاى سخت  اعمال  با  از طرفى  نرم  مختلف  راه هاى  از  راهبرد دشمن  اين  در 
دنبال  به  نظامى)  احياناً  (و  داخلى  و سرسپرده  نفوذى  عوامل  از  استفاده  با  خرابكارى  و  فعاليت هاى جاسوسى 
تضعيف توان دفاعى كشور و جلوگيرى از پيشرفت هاى نظامى، فناورانه كشور است و از سوى ديگر به دنبال ايجاد 
التهاب (القاى فكر احتمال وجود جنگ عليه ايران) و ضعيف نشان دادن توان كشور در دفاع از حريم سرزمينى 
خود مرزهاى هوائى، دريايى و زمينى با هدف ايجاد ترس و خوف در سرمايه گذاران داخلى و خارجى و ممانعت از 

سرمايه گذارى ايشان در كشور و در نتيجه جلوگيرى از پيشرفت كشور است.

نيروهاى دفاعى نرم كشور (خواص فكرى، سياسى، فرهنگى و ...)
جنگ نرم اين حلقه در واقع به اقشار خاص و بصير كه طرز فكر ايشان تأثير بسزائى در ذهنيت مردم دارد 
و مى توانند با بيان، زبان، سخنرانى، اظهار نظرها، تأليفات و نگارشات، ساخته هاى فرهنگى مانند شعر، داستان، 
رمان، موسيقى، فيلم هاى سينمائى، سريال هاى تلويزيونى و نمايشى، آلبوم هاى موسيقى، مستندها و ساير طرق 
موجب تغيير ذهنيات و تفكرات عمومى گرديده و بصيرت ايشان مى تواند نقطه اتكاى جبهه اسالم و خداى ناكرده 

4- Field Forces
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گمراهى و لغزش احتمالى شان موجب خشنودى دشمنان دين و جمهورى اسالمى گردد.
روحانيون، خواص سياسى و اجتماعى، دانشمندان، پژوهشگران، نويسندگان، شاعران، خبرنگاران، دانشجويان، 
كارگردانان سينما و تلويزيون، موسيقى دانان و خوانندگان، شخصيت هاى معتمد مردمى و مذهبى برخى از افرادى 
هستند كه بايستى به دليل بصيرت و آگاهى از ماهيت تبليغات دشمن و شناخت تفكر جبهه خودى تأثيرپذيرى 
كمترى در برابر تبليغات و تهاجمات فرهنگى داشته باشند و در آخرين مرحله برنامه ريزى دشمن در حوزه جنگ 
نرم قرار مى گيرد. به همين دليل الزم است اين گونه اشخاص تالش بيشترى در دشمن شناسى و دين شناسى 
داشته باشند و دقت بسيار زيادى در اظهار نظرها و آثار خود بنمايند تا مبادا خواسته يا ناخواسته در دام گسترده 
دشمن گرفتار شوند كه البته اين نكته بسيار مهمى است كه در بيانات و رهنمودهاى مقام معظم رهبرى حضرت 

امام خامنه اى(مدظله العالى) به وفور مى توان يافت.

پدافند يا مقابله با جنگ نرم

انساني و مستحدثات و تجهيزات  نيروي  از آسيب پذيري  از اجراي طرح هاي پدافند غيرعامل كاستن  هدف 
حياتي و حساس و مهم كشور عليرغم حمالت خصمانه و مخرب دشمن و استمرار فعاليت ها و خدمات زيربنايي 

و تامين نيازهاي حياتي و تداوم اداره كشور در شرايط بحراني ناشي از جنگ است.
هم اكنون جنگ نرم به عنوان جايگزين واقعي جنگ هاي كالسيك و نظامي مورد استفاده كشورها و دول 
متخاصم قرار مي گيرد. نمونه اخير جنگ را مي توان در سطح گسترده در فتنه پس از انتخابات جستجو كرد. جنگ 
نرم كليه مولفه هاي يك جنگ تمام عيار را براي شكست دادن دشمن داراست. ماهواره ها، سايت هاي ضد اتقالبي، 
ماهواره ها،  نيز  ابزار  اين  پدافند عامل  ابزار جنگي دشمن هستند.  و قطعنامه ها  تحليل هاي سياسي هراس انگيز 
سايت هاي خودي و حتي بعضي امور فني مانند ايجاد اختالل و مقابله با سايت هاي مخرب و دروغ پرداز است.
 عوارض و پيامدهاي جنگ سخت در شكل تلفات جاني و مالي و از بين رفتن سرمايه هاي ملي قابل مشاهده است. 
برخالف جنگ سخت، عوارض جنگ نرم عمدتاً با چشم قابل مشاهده نيست. جنگ نرم روي باورهاي عمومي هدف 
گذاري مي كند. متاسفانه اين عوارض حتي پس از فروكش كردن جنگ نرم در افكار عمومي باقي مي ماند. در صورتي 
كه توجهي جدي به اين عوارض صورت نگيرد، ممكن است در آينده زمينه ساز فتنه و يا جنگ نرم ديگري شود.
 پدافند غيرعامل جنگ نرم به مسائلي مي پردازد كه موجب كاهش صدمات و شكاف ها در باورهاي نيك افراد 
جامعه در حين جنگ و پس از آن شود. اين پدافند ميزان تاثيرگذاري حمالت نرم را كاهش داده و قدرت بازپروري 

افكار را پس از آن افزايش مي دهد.
در واقع اقدامات تعجيلى و با فرصت پدافند غيرعامل چه در جنگ سخت و چه در جنگ نرم تسهيل كننده 
مديريت بحران خواهد بود؛ بعبارت ديگر اقدامات برنامه ريزى و انجام شده در حوزه پدافند غيرعامل در شرايط 
بحران باعث افزايش آستانه تحمل و كاهش آسيب ها و صدمات و در نتيجه حفظ شرايط عادى زندگى مردم خواهد 

بود. (اخوان،1393، ص132)

پدافند عامل و پدافند غيرعامل جنگ نرم

پدافند عامل مسئول اجراي عمليات بازدارنده بر ضد حمالت دشمن است. روي پدافند عامل به سمت دشمن 
قرار دارد. در جنگ نرم دشمن با ابزارهايي مانند ماهواره ها، فضاي مجازي، اعتصابات و شايعه سازي و امثال آن 
ضربه خود را وارد مي كند. پدافند عامل وظيفه دارد از اصابت هر يك از حمالت به نيروهاي خودي جلوگيري 
نموده و يا عامل حمله كننده را نابود نمايد. مثًال ارسال پارازيت روي فركانس ماهواره ها، فيلتر كردن سايت هاي 
مخرب و يا مقابله با شورش ها و اعتصابات براندازنده از موارد پدافند عامل جنگ نرم است. تخريب مسجد ضرار با 
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دستور خداوند متعال در قرآن و توسط پيامبر گرامي اسالم يك مورد از پدافند عامل جنگ نرم است.
مقابله عامل قادر به دفع همه حمالت نيست. گاهى تير نرم دشمن به هدف خورده و ايجاد صدمه، خسارت يا 
تلفات مى كند. مثًال اقدامات عامل دفاعى در برابر تهاجمات مكرر دشمن پاسخگو نبوده و باألخره برخى از حمالت 
بدون مانع بازدارنده عامل به هدف خود رسيده و در جهت انهدام آن اقدام مى نمايد. به عنوان مثال ماهواره هاي 
دشمن بدون مانع مشغول شايعه پراكني و ارسال اخبار نادرست مى شوند و امكان ايجاد اختالل مستمر و فراگير 

بر روى همه شبكه هاى ماهواره اى عمًال ناممكن است.
عينيت پدافند غيرعامل در اينجاست، يعنى ما با برنامه ريزى  هاى دقيق قبلى و شناخت اهداف دشمن در جنگ 
نرم به گونه اى اقدام نمائيم كه در صورت هر گونه حمله و تهاجم آسيب پذيرى ما بسيار محدود و حداقل شده و 
در عوض افزايش بازدارندگى و آستانه بقا و تحمل در آن شرايط بحرانى بيشتر گردد. بعبارت ديگر با بكارگيرى 
اصول پدافند غيرعامل جنگ نرم، اثر حمله دشمن را به مصاديق هدف خود كم كرده يا به حد صفر تقليل دهيم. 
مثًال استحكامات دفاعى مستحكم خود را در اذهان ملت كه هدف اصلى جنگ نرم بنا نمائيم به گونه اى كه هيچ 
بمب نرمى قابل وارد آوردن خراش و صدمه اى در ذهن مردم نگردد يا با اقدامات صحيح تاكتيكى از تأثير مقطعى 

القائات منفى دشمن در مقاطع بحران كاسته و اثر آن را كم نمائيم. 
پدافند غيرعامل جنگ نرم نيز مانند جنگ سخت با دو رويكرد بلند مدت و كوتاه مدت قابل تأمل و بررسى 

است.
1) برنامه ريزى بلند مدت و اجراى اقدامات تربيتى در جهت پرورش افكار عمومى و ايجاد بازدارندگى عمومى 

و حفظ استقالل فكرى ملت (فرهنگ سازى قبل از وقوع بحران)
2) اقدامات تاكتيكى و در زمان وقوع بحران مانند اطالع رسانى به موقع و درست به مردم و روشنگرى خواص 

كه مى تواند از ميزان تاثير بمباران فرهنگي و خبري دشمن در جنگ نرم جلوگيري كند.
البته در برخى منابع پدافند غيرعامل جنگ نرم و فرهنگ سازى را دو مقوله جداگانه معرفى مى نمايند كه به 

نظر نگارنده اين نگاه ناشى از عدم شناخت صحيح مفهوم پدافند غيرعامل است.

نتيجه گيرى:

تكليف مسئولين كشور و نخبگان ملت در برابر جنگ نرم
قرآن كريم طبق آيه شريفه 52 سوره مباركه فرقان به پيامبر بزرگ اسالم(ص) مى فرمايد: ("فال تطع الكافرين 

و جاهدهم به جهاداً كبيراً –پس از كافران اطاعت مكن و بوسيله قرآن با ايشان به جهادى بزرگ بپرداز")
قرآن كريم در بسيارى از آيات شريفه خود بارها پيامبر گرامى اسالم(ص) را به عنوان تذكر و بيم دهنده معرفى 
نموده و به آن بزرگوار تأكيد مى فرمايد كه تو مسئول هدايت مردم نيستى و وظيفه دعوت مردم به سوى حق، 
انذار و تذكار ايشان را دارى و الزم است همواره دل ها و گوش هاى شنوا را با احسن الحديث و احسن القول آشنا 

و دل هايشان را با آيات قرآن روشن بگردانى.  
بر اين اساس مهم ترين وظيفه مسئولين كشور و نخبگان فكرى و عقيدتى مردم برنامه ريزى به منظور ايجاد 
فرهنگ اصيل و حيات بخش اسالم و قرآن مجيد است و تقويت باورهاى اسالمى مردم است كه به هر ميزان 
محقق شود بر ارتفاع و قطر سد دفاعى اذهان و افكار مردم در برابر جنگ نرم دشمن افزوده مى شود و اين نيز 
جز با تبليغ، تذكر مستمر و مباحث منطقى و مستدل با افكار مخالف (بر اساس آيات شريفه پيش گفته) محقق 

نخواهد شد.
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همچنين الزم است مسئولين با تيزبينى و دقت نظر ويژه، هوشيارانه به مقابله و مواجهه با ترفندهاى نرم دشمن 
كه قصد تأثيرگذارى بر آرامش و رفاه مردم را دارد برخيزند و تمهيدات ويژه اى در اين خصوص به كارگيرند تا 
ضمن خنثى كردن تهاجمات نرم دشمن با قدرت مديريت خود باعث قوت قلب و اميدبخش دل هاى مردم گردند.  
همانگونه كه قبًال نيز گفته شد به منظور مقابله با فتنه ها و تهاجمات نرم مانند فتنه 88 الزم است اتاق هاى 
فكر كشور در حوزه جنگ فعال و اثرگذار بوده و برنامه ريزى هاى دفاعى در حوزه نرم با دو رويكرد كوتاه و بلند 

مدت به مورد اجرا گزارده شود.
تكليف فردى مسلمانان در دشمن شناسى و تبيين حق از باطل بر اساس آياتى از قرآن كريم (راه مقابله با 

جنگ نرم)
اگر هدف اصلى جنگ نرم تغيير باورها و ارزش هاى اسالمى است بنابراين بهترين راه مبارزه با آن هم ترويج 
فرهنگ اسالمى و الهى است. بر اساس اين آيه بهترين راه مقابله و جهاد در برابر فتنه هاى كافران و دشمنان 
اسالم پرداختن به قرآن و شناخت و تربيت قرآنى است و تنها راه مقابله جدى و اثرگذار در جنگ هاى نرم و حتى 

سخت آموزه ها و احكام قرآن كريم است.
بر اساس آيه 6 سوره مباركه حجرات (”إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبينوا - اگر فاسقى براى شما خبرى آورد تحقيق 
كنيد“) وظيفه هر مسلمان در مواقع شنيدن اخبار متفاوت و گوناگون از رسانه هاى مختلف و معاند، تحقيق و 
تبيين صحت و سقم خبر است. آنچه كه ما تاكنون از ابزارها و شگردهاى جنگ نرم برشمرديم به عنوان ابزارهاى 
شنيدارى و ديدارى در تالشند تا تفكر و تعقل افراد را تسخير كرده و جاى ارزش هاى ذهنى ملى و دينى ملت ما 
را با ارزش هاى غربى و ضد دينى معاوضه نمايند. در اين راه توجه به اين آيه قرآن مى تواند تا حد زيادى ما را در 

تشخيص حق و باطل يارى رساند.
 به منظور غرق نشدن در درياى پرتالطم تبليغات الزم است ضمن درك وجود دشمنى ها و عداوت ها عليه 

ايران و اسالم نسبت به ترويج فرهنگ اصيل اسالمى در خود و جامعه كوشيد.
جانبه  همه  توجه  و  نرم  جنگ  حوزه  در  كشور  برنامه ريزان  اصولى  و  صحيح  برنامه ريزى هاى  با  است  اميد 
مسئولين و مردم آگاه و با بصيرت ايران اسالمى، دشمن زبون بيش از پيش مأيوس و نا اميد شده و ان شاءا... با 
ظهور حضرت ولى عصر(عج) به كلى ريشه كن و نابود گردد و به زودى بساط ظلم و جور براى هميشه از گستره 

وجود جمع و شاهد حكومت مستضعفان در سرتاسر پهنه گيتى باشيم.

منابع: 
قرآن كريم ترجمه ابوالفضل بهرام پور، انتشارات حر، قم، 1387.. 1
روشندل، مهدى، پدافند غيرعامل، قرارگاه پدافند هوائى خاتم األنبياء(ص)،1395. . 2
شريفى، احمد حسين، جنگ نرم، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره)، قم، 1389.. 3
موحدى نيا، جعفر، اصول و مبانى دفاع غيرعامل، مركز تأليف كتاب هاى درسى سپاه، تهران،1390.. 4
مظاهرى، مهرداد، پدافند غيرعامل جنگ نرم، قرارگاه پدافند هوائى خاتم األنبياء(ص)/منطقه جنوب شرق، بندرعباس،1391.. 5
نشريه پدافند غيرعامل، قرارگاه پدافند هوائى خاتم األنبياء(ص)/معاونت پدافند غيرعامل، تهران،1383.. 6
7 .www.basirat.ir
اخوان، على اكبر، تاريخچه و آشنايى عمومى با پدافند غيرعامل، لوح نگار، تهران، 1393. 8
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بررسي لزوم اجراي اصل پراكندگي در احداث اماكن و تاسيسات  و ارائه خدمات شهري با 

رويكرد اقتصاد مقاومتى

ابراهيم كريمى1، على ملك2، نعيمه حسين  جانى زاده3

چكيده
و  اقتصادي كالن در شهرها مستقر شده  اند  مراكز  و  زيربنايي صنايع  مولفه هاي  از  بسياري  آن جا كه  از   
همچنين نيروي انساني كه مهم  ترين مولفه مراكز حياتي مي  باشد، در شهرها سكونت دارند و در صورت هرگونه 
تهديد مورد صدمه قرار خواهند گرفت، لذا رعايت اصول امنيتي در شهرهاي بزرگ در مواقع بحران خود به 
عنوان يك اولويت مهم در توسعه اقتصادي و امنيت اقتصادي كشور و شهرها محسوب مي  گردد. هرچه به 
اصول پايه پدافند غيرعامل بيشتر بپردازيم، با هزينه  اي اندك در زمان صلح باعث نجات بسياري از منابع مالي 
و انساني در زمان جنگ مي  گرديم. در ميان اين اصول، اصل بسيار كم هزينه و كالبدي پراكندگي از اهميت 
زيادى برخوردار است. با رعايت اصل پراكندگى مي  توان تا حد بسيار زيادي از ميزان صدمات و تلفات جاني 
و مالي در زمان جنگ كاست و با باالبردن هزينه  هاي تخريب و جنگ براي دشمن، او را در اجراي تخريب 
كامل شهرها ناكام گذاشت. روش تحقيق حاضر كه با رويكرد راهبردى و با هدف ارائه راهبردهاى امنيتى 
غيرعامل متناسب با ساختارهاى كالن شهرها مى  باشد، توصيفى_ تحليلى است. روش جمع آوري اطالعات 
عمدتًا كتابخانه اي و با توجه به نوع تحقيق از مطالعات ميداني نيز استفاده شده است. پس از بررسى مبانى 
نظرى پژوهش و توصيف وضع موجود به نقش پراكندگي در اماكن و تاسيسات و خدمات شهري پرداخته 
مي  شود و ضمن تشريح كامل موضوع، راه كارهاي نرم  افزاري و سخت  افزاري مطلوب و كاربردي با رعايت 
اصول اقتصاد مقاومتي به مديران شهري ارائه گرديده است. مديران شهرى در بحث پدافند غيرعامل بايد به 
گونه  اى تالش نمايند كه در زمان بحران با ارائه خدمات اضطراري و انتقال برخي از امكانات به ساير اماكن 
از پيش تعيين شده، به تداوم فعاليت  هاي ضروري و كمك به ادامه حيات و ارتقاء سطح مقاومت شهري در 

مقابل تهديدات ياري رسانند. 

واژه گان كليدي: خدمات شهرى، اقتصاد مقاومتى، پدافند غيرعامل، اصل پراكندگى، تراكم شهري، تهديد

1) مقدمه 

آسيب  هاى  بابت  اين  از  و  بوده  اند  گريبان  به  دست  باليا  انواع  با  همواره  كنون  تا  آفرينش  آغاز  از  انسان  ها 
جانى و مالى فراوانى به آن ها وارد شده است كه برخى از اين باليا (تهديدات) طبيعى و برخى ديگر غيرطبيعى 
(انسان  ساخت) بوده است. همين امر منجر شده كه براى جلوگيرى و كاهش خسارات و تقليل آسيب  پذيرى در 
برابر تهديدات طبيعى حوزه  اى به نام مديريت بحران و يا دفاع غيرنظامي ظهور نمايد. به طور كلى بحران ها به دو 
دسته تقسيم مى  شوند:1) بحران هاى طبيعى مانند سيل، زلزله، دريالرزه، طوفان  هاى سهمگين و ... 2)بحران هاى 
غيرطبيعى يا بحران هاى انسان  ساخت مانند جنگ، بحران هاى ناشى از فناورى، بحران هاى سياسى، انفجار، صنايع 
شيميايى، آلودگى هوا، آتش  سوزى  ها و ... انسان  ها در طول 5 هزار سال تاريخ تمدن خود نزديك به 14هزار جنگ 
را به خود ديده و در اين جنگ  ها بيش از 14ميليارد نفر جان خود را از دست داده  اند (موحدي نيا،13:1383). 
از جنگ بر سر تصاحب منابع آب و غذا در دوران انسان اوليه گرفته تا جنگ  هاي پيشرفته سياسي و اقتصادي و 

 1- كارشناس عالى فرماندهى و كنترل، قرارگاه پدافند هوايي خاتم  االنبيا(ص) آجا
 2- كارشناس ارشد پدافند غيرعامل، قرارگاه پدافند هوايى خاتم  االنبياء (ص) آجا

48 3- كارشناس مسئول آمار، سازمان امور اقتصادي و دارايي استان كرمان 



حتي سايبري امروزي همگي در زمره بحران هاي غيرطبيعي مي  باشند. در حوزه حوادث غيرطبيعى مثل جنگ  ها 
ضرورت دفاع براى هر كشورى بسيار جدى و مهم است. دفاع شامل دو بخش عمده دفاع عامل و غيرعامل مى شود. 
در دفاع عامل تمام طرح  ريزى  ها و اقدامات دفاعى مستلزم به كارگيرى سالح و تجهيزات جنگى بوده و در دفاع 
غيرعامل برنامه  ها و اقدامات موجب كاهش آسيب  پذيرى  ها و افزايش پايدارى و خدمات و هوشيارى مردم در مقابل 
تهديدات است. بنابراين جهت نيل به اهداف پدافند غيرعامل در كشور، با توجه به موقعيت خاص جغرافيايى و 

ژئوپلتيكى ايران، آمادگى و آگاهى مردم در زندگى بسيار حائز اهميت است. 
در كمتر از يك قرن پيش زماني كه جنگ بين دو كشور درمي  گرفت، ماه  ها و شايد سال  ها طول مي  كشيد 
تا يكي از ارتش  هاي درگير بتواند شهري را مستقيماً مورد حمله قرار داده يا تسخير نمايد. ولي امروزه در همان 
عيار  تمام  جنگ  يك  درگير  را  خود  غيرنظاميان  و  مي  گيرند  قرار  حمالت  آماج  شهرها  جنگ  اوليه  سال  هاي 
مي بينند، به گونه  اي كه در راهبرد  هاي جنگي موفق اخير (مانند راهبرد مراكز ثقل واردن) كانون  هاي جمعيتي 
و مراكز حياتي، حساس و مهم در شهرها به اهداف مطلوب و سهل  الوصول تبديل شده  اند. براي مثال: در طول 
جنگ تحميلي كشور عزيزمان ايران با رژيم بعث عراق، در اثر حمالت توپخانه  اي، هوايي و موشكي، شش شهر 
سومار، مهران، نفت  شهر، قصرشيرين و هويزه به طور كامل تخريب شدند. نزديك به 20 شهر ديگر نيز بين 15 
تا 85 درصد آسيب ديده و در مجموع 61 شهر كشور مورد تهاجم نظامي قرار گرفتند. (داعي  نژاد، 2:1385)  بنا 
اثر بمباران  هاي كور دشمن 130 هزار خانه به كلي  به گزارش رسمي سازمان ملل در طي جنگ تحميلي در 
تخريب و به 19 هزار خانه خسارات عمده وارد گرديد. لذا  با توجه به وجود زمينه تهديدات بالقوه و خطراتى كه 
امنيت ملى، استقالل و تماميت ارضى كشور را نشانه گرفته، ضرورت عقلى دفاع همه جانبه كامًال مشهود است 
زيرا شهرها به عنوان مراكز ثقل فعاليت  هاى اجتماعى، ادارى_مديريتى، اقتصادى_مالى، توليدى و ... در اولويت -
هاي اول مراكز ثقل كشور مى  باشند. (كريمي، 5:1394) لزوم دفاع در شهرها خصوصاً كالن شهرها اين الزام را در 

مديريت شهرى پديد مى  آورد. 

2) بيان مسئله

شهرهاى اوليه در نقاطى ساخته مى  شدند، كه از آب كافى برخوردار و نزديك راه  هاى تجارى بودند (ملكى و 
همكاران،1390: 3) اما بروز تهاجمات و تجاوزات موجب شد كه اصل مهم ديگرى نيز در ايجاد شهرها مورد توجه 
قرار گيرد و آن، جاذبه  دفاعى شهر بود. از اينرو، انتخاب نقاط مرتفع و ايجاد ديوارهاى دفاعى به عنوان يك اصل 
مطرح گرديد. (هژبرى نوبرى،41:1381) اين امر شامل محافظت در مقابل شرايط جّوى و نيز ايجاد امنيت در برابر 

گزند افرادى كه قصد آسيب رساندن به آن ها را داشتند، مى  شد. (جى هوپر و جى دورگ، 1:1386)
گذشته از اين كه شهرها از نظر فيزيكي هدف  هاي ثابت و بزرگي هستند كه حتي از فاصله دور به آساني مي  توان 
آن ها را مورد هدف قرار داد، عوامل ديگري به عنوان انگيزه در انتخاب شهرها به عنوان هدف نظامي نيز نقش دارند 
كه مهم ترين آن ها عبارتند از: 1. شهرها محل تجمع نيروي انساني مي  باشند 2. بيشتر مراكز تصميم  گيرى سياسى، 
ادارى، نظامى و ... در شهرها مستقر هستند 3. شهرها با برخوردار بودن از امكانات و خدمات رفاهى نقش پشتيبانى 
بسيار موثر درجنگ  ها دارند 4. بخش قابل توجهى از سرمايه  گذارى مادي و فرهنگى كشورها در شهرها قرار دارد و 
دستيابى به اين سرمايه  ها انگيزه  هاى مادى را در نيروهاى مهاجم تقويت مى  كند. (رضواني،201:1382) 5. شهرها 
به دليل برخوردار بودن از بدنه دفاعى، هميشه به عنوان الگوي پايداري و يا تسلط بر منطقه تفسير مى  شوند به 
همين دليل تسلط بر شهرها  شاخصي براى  توجيه جايگاه نظامى و اقتدار عملياتى به شمار مى  رود. 6. شهرها  
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به عنوان حلقه ارتباطى و كانون انسجام منطقه  اى مي  باشند كه با مقاومت يا سقوط آن، سرنوشت منطقه  اى نيز 
مشخص مى شود. (اسماعيلي و تقوايي،96:1390) (نمونه بارز آن سقوط شهرهاى كشور سوريه توسط داعش و يا 

بازپس  گيرى آنان توسط ارتش و نيروهاي مردمي سوريه است).
دفاع غيرعامل شهرى در واقع مجموعه تمهيدات، اقدامات و طرح  هايى است كه با استفاده از ابزار، شرايط و 
حتى  المقدور بدون نياز به نيروى انسانى در شهر به صورت خوداتكا صورت گيرد. چنين اقداماتى از يك سو توان 
دفاعى مجموعه را در زمان بحران افزايش داده و از سوى ديگر پيامدهاى بحران را كاهش و امكان بازسازى مناطق 
آسيب ديده شهرى را با كمترين هزينه فراهم مى  سازد. از طرفي براى حفاظت بعضي  از تاسيسات، استحكامات 
و خدمات كه داراى اهميت ويژه  اى مى  باشند، بايد به اصل مهم پراكندگى نيز پرداخته شود. اقدامات پراكندگى 
يك نوع صف  آرايى عمومى تاسيسات و تجهيزات در سطح گسترده  اى از يك منطقه بوده و بايد به عنوان يك روش 
اساسى براى حفظ بقا و كاهش آسيب  پذيرى و باال بردن آستانه مقاومت در برابر حمالت دشمن مورد توجه قرار 

گيرد.
در ادامه مقاله پس از بررسى پيشينه پژوهش، مفاهيم نظري پدافند غيرعامل، اقتصاد مقاومتى و پدافند غيرعامل 
شهرى به صورت كامل توضيح داده شده و سپس روش تحقيق و در تحليل نتايج، به اهميت اصل پراكندگى و ذكر 

نمونه  هاى كاربردى پرداخته و در انتها، نتيجه  گيرى و پيشنهادات بيان گرديده است.

3) پيشينه پژوهش

در خصوص موضوع پژوهش در سطح كشور مطالعات زيادي انجام شده است كه در زير به نمونه  هايي از آن ها اشاره 
مي  شود.

(اسكندري،  تاپسيس  مدل  براساس  تحليل فضايى پراكندگى جمعيت و توزيع خدمات در شهر بندرانزلى 
1391)، الزامات معمارانه در دفاع غيرعامل پايدار (اصغريان جدي، 1386)، دفاع غيرعامل در ارگ بم (اصغريان 
جدي، 1374)، برنامه  ريزي شهرهاي جديد (زياري، 1378)، رهنمودهاي طراحي و تجهيز فضاي باز مجموعه  هاي 
مسكوني به منظور پدافند غيرعامل (داعي  نژاد و همكاران، 1385)، معماري و طراحي شهري در ايران (بوالحسني، 
1384)، تأثير اقدامات پدافند غيرعامل بر امنيت اجتماعي تهران بزرگ (با تاكيد بر ماموريت معاونت اجتماعي ناجا)  
(خورشيدى و همكاران، 1392)، بهره  برداري از راه  هاي خروجي شهر تهران در پدافند غيرعامل به هنگام جنگ  هاي 
ناهمگون (رضازاده، 1391)، مديريت و برنامه  ريزي بحران در فضاهاي شهري با رويكرد پدافند غيرعامل و الگوى 
SWOT مطالعه موردي، مسيرهاي راهپيمايي شهر اصفهان (تقوايي و همكاران، 1391)، ارزيابي و پيش  بيني تغييرات 

و پراكنش افقي شهرها با استفاده از تصاوير ماهواره  اي چندزمانه و سامانه   اطالعات جغرافيايي (نمونه موردي: شهر 
تبريز) (احدن       ژاد، 1390)، تحليل تأثير سازمان فضايى شهر بر نظام حمل و نقل درون شهرى (حسيني و همكاران، 

1392) و .... 
دالوري و جاللي در سال 1388 در مقاله پژوهشي خود با عنوان ”نقش تعيين كننده پدافند غيرعامل در مديريت 
بحران و روش  هاي بكارگيري آن“ به نقش دفاع غيرعامل در ايران و نقش مهم آن در زمان وقوع بحران و روش  هاي 
آن جهت بررسي و استفاده در شريان  هاي حياتي پرداخته  اند. نتايج تحقيق آن ها نشان مي  دهد كه راهبردهاي پدافند 

غيرعامل در مديريت بحران هاي انساني بسيار موثر است.
طراحي  ”اصول  در فعاليت پژوهشي خود با عنوان  سازمان مديريت بحران فدرال آمريكا در سال2003 
ساختمان هاي تجاري در جهت كاهش خسارات ناشي از حمالت تروريستي” به بررسي مقاوم  سازي مراكز تجاري در 

50



برابر بحران هايي از قبيل بمب  گذاري پرداخت. نتايج تحقيقات آن ها نشان مي  دهد مقاوم  سازي بتوني و رعايت اصول 
پدافند غيرعامل در سازه  ها در جهت كاهش خسارات بسيار موثر است.

4) مباني نظري تحقيق

1-4) اقتصاد مقاومتى

اقتصاد مقاومتى تعبير جديدى است كه مُبدع آن مقام معظم رهبرى مى  باشند. ايشان تماميت و اهم خصوصيات 
اقتصاد مقاومتى را با توجه به مولفه  هاى اقتصاد اسالمى كه در ايران وجود دارد، بيان نموده  اند. اين مولفه ها مبين 
اقتصادى است كه مى  خواهد در مقابل استكبار بايستد. اقتصادى كه مى  خواهد رشد داشته باشد و آسيب  پذير نيز 
نباشد و همچنين در مقابل نيروهاى استكبار جهان مقاومت نمايد. لذا معيار اساسى و اصلى اين راهبرد حكيمانه 
استقالل و عزت ملت ايران است. ايشان در بيانات خود در 95/5/16 فرمودند: اقتصاد مقاومتى يعنى اقتصادى كه در 
شرايط فشار، در شرايط تحريم، در شرايط دشمنى  ها و خصومت  هاى شديد مى تواند تعيين كننده رشد و شكوفايى 
كشور باشد. (علي  نيا،2:1393) با توجه به تعريف ارائه شده و آن چه كه در ادامه از مفاهيم پدافند غيرعامل و ... 
خواهيم گفت، به خوبى مشخص مى شود كه اقتصاد مقاومتى همان راهكارهاى پدافند غيرعامل در حوزه اقتصاد و 

مديريت جامع كشور مى باشد. 

2-4) اصول عمده پدافند غير عامل

اصول پدافند غيرعامل مجموع اقدامات بنيادى و زيربنايى است كه در صورت بكارگيرى مى توان به اهدافى از 
قبيل تعديل خسارات و صدمات، كاهش قابليت و توانايى سامانه  هاى شناسايى افراد، هدف  يابى و دقت هدف گيرى 
انتخاب  از:  عبارتند  غيرعامل  پدافند  عمده  اصول  گرديد.  نائل  وى  به  بيشتر  هزينه  تحميل  و  تسليحات دشمن 
عرصه  هاى ايمن در جغرافياى كشور- تعيين مقياس بهينه استقرار جمعيت و فعاليت در فضا (آمايش سرزمينى 
مناسب)- پراكندگى در توزيع عملكردها متناسب با تهديدات جغرافيا- انتخاب مقياس بهينه از پراكندگى و توجيه 
اقتصادى پروژه- كوچك  سازى و ارزان  سازى و ابتكار در پدافند غيرعامل- موازى  سازى سامانه  هاى پشتيبانى وابسته- 
مقاوم  سازى استحكامات و ايمن  سازى سازه  هاى حياتى- مكان  يابى استقرار عملكردها- مديريت بحران دفاعى در 
صحنه  ها- استتار و نامرئى  سازى- كوركردن سامانه  هاى اطالعاتى دشمن- پوشش در همه  زمينه ها- فريب، ابتكار 
اقدامات- حفاظت اطالعات سامانه  هاى حياتى و مهم- توليد سازه هاى دومنظوره (موانع)                              عمل و تنوع در كليه 

(اسكندري،38:1391).

3-4) شهر

مفهوم شهر از ديدگاه  هاى مختلف قابل تعريف است. از ديدگاه اقتصادى، شهر زيست گاه ساكنانى است كه در 
درجه اول از راه بازرگانى و نه كشاورزى زندگى مى  كنند. تنوع اقتصادى از ديگر ويژگى  هاى شهر است و بر دو 
پايه استوار است، اول بر پايه وجود امالكى كه به صورت سرمايه  دارى اداره مى  شوند و دوم بر پايه وجود بازار به 
مثابه مكان مبادله ثروت. از ديدگاه آمارى، بايستى فرق عددى بين روستا و شهر باشد. در كشورهاى مختلف اعداد 
متفاوتى براى تعريف شهر ارائه شده است. اين اختالف عددى جمعيت نشان مى  دهد كه مفهوم شهر بر حسب نوع 
كشور، وضع جغرافيايى منطقه، سطح معيشت و درجه اقتصاد فرق مى  كند. بر اين اساس شهر مكانى است داراى 
جمعيت بيشتر و با تراكم نسبى باال و وسعت زياد كه در آن مشاغل غيركشاورزى غالب بوده و از نظر اجتماعى 
نامتجانس باشند و در آن محيط مصنوع و چشم  انداز انسانى حكم فرما بوده و محل تمركز فعاليت  هاى ادارى، سياسى 

و خدماتى باشد. (شيعه،6:1379)
51
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4-4) تراكم شهرى 

از آن جا كه در باب حوزه پراكندگى در شهرها بحث خواهد شد لذا بايد مفهوم تراكم شهرى را مورد توجه قرار 
داده تا مفهومى چون پراكندگى بهتر تبيين گردد. تراكم عبارت است از نسبت تعداد جمعيت به ميزان معيني از 
زمين كه معموالً در شهرها به هكتار بيان مي شود. يكي از اهداف اصلي برنامه  ريزي شهري، رسيدن به وضعيتي 
است كه انواع امكانات و فضاهاي شهري به اندازه كافي و به نحو مطلوب در دسترس شهروندان قرار گيرد و آنان با 
كم ترين مشكل به انواع امكانات شهري دسترسي داشته باشند. حصول اين امر، با ايجاد تعادل منطقي بين جمعيت 
و امكانات صورت مي گيرد. تراكم بيش از حد جمعيت در بخشي از شهر اين تعادل را از بين مي برد. عالوه بر اين 
ايجاد سروصدا و نارسايي  هاي رواني، گراني قيمت زمين و اجاره  خانه، بزهكاري و جنايت و مواردي از اين قبيل از 

تبعات آن است. (شيعه،65:1379)

5-4) هدف دشمن از حمله به شهرها چيست؟

راهبردى جان واردن) كانون  هاى جمعيتى، مراكز  (مانند نظريه حلقه  هاى  اخير  راهبرد  هاى جنگى موفق  در 
حياتى، حساس، مهم و شهرها به اهداف جنگى تبديل شده  اند و بيشترين تلفات انسانى در جنگ  هاى قرن بيستم و 
بيست و يكم به جاى نيروهاى نظامى درگير در جبهه  هاى اصلى نبرد، در بين عموم مردم ساكن در مراكز شهرى با 
بار جمعيتى باال ثبت شده است. (كريمي، 10:1394) حال بايد دانست كه اساساً هدف دشمن از حمله به شهرها و 
كشاندن شهرها به صحنه جنگ چيست؟ چرا تهديدات دفاعى در اكثر نقاط دنيا در اطراف و مراكز جمعيتى بزرگ 

انديشيده شده  اند؟ دشمن از حمله به شهرها به دنبال اهداف زير است:
ايجاد فشار بر دولت مردان و مسئولين • 
برهم زدن نظم اجتماعى• 
ايجاد از هم گسيختگى در مردم و مجبور نمودن آن ها به مهاجرت از شهرها • 
ايجاد نارضايتى در مردم و جامعه• 
نگران ساختن رزمندگان و نيروهاى عملياتى (مهندسان  _ پزشكان و...) نسبت به اوضاع پشت جبهه• 
از بين بردن آستانه مقاومت عقبه  هاى شهر و پشتيبانى از جبهه • 
براندازى نظام حاكم (پيمان و غضنفري  نيا ،134:1388).• 

گذشته از اين كه شهرها از نظر فيزيكى هدف  هاى ثابت و بزرگى هستند، حتى از فاصله  دور هم به آسانى مى توان 
مورد هدف قرار داد. بدين ترتيب شهرها اكثراً هدف اصلى درگيرى  هاى نظامى بوده كه پيوسته بايد فشارهاى ناشى 
از جنگ  ها را تحمل نمايند. عالوه بر داليل ياد شده، بايد نقش عوامل روانى و تخريب روحيه را نيز در حمله به 
شهرها در نظر گرفت. شكل زندگى در شهرها و همجواري بسيارى از ساخت و سازهاى آن با يكديگر، از شهر هدفي 
بسيار كارساز براى تضعيف روحيه به وجود مي  آورد. از طرف ديگر آن چه كه به عنوان متغيرهاى اصلى در كنترل 
طراحان و برنامه  ريزان شهرى و مديران حوزه دفاع غيرعامل است و مى توان با تغيير و اصالح آن ها، آسيب  پذيرى و 

خسارات دشمن به شهرها را كاهش داد، مى توان در دسته  بندى زير آورد:
1. اشكال (فرم  هاي) كل شهرى

2. الگوهاى كالن شهرى
3. بافت ساختمان  هاى شهرى

4. كاربرى  هاى شهرى و نحوه توزيع آن ها در ساختار فضاى شهرى 
5. مكان  يابي و برنامه  ريزى فضايى (كامران،24:1392).
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5) هدف كلي تحقيق

در اين تحقيق محققان به دنبال تبيين اصل پراكندگي در شهرها به خصوص كالن شهرها با رعايت اصول اقتصاد 
مقاومتي و كاهش هزينه  هاي اجرايي مي  باشند و در انتهاي مقاله راه كارهاي اجرايي پيشنهادات تحقيق آورده شده 

است.

6) روش تحقيق

روش تحقيق حاضر كه با رويكرد راهبردى و با هدف ارائه راهبردهاى امنيتى غيرعامل متناسب با ساختارهاى 
كالن شهرها با رويكرد اقتصاد مقاومتى مى باشد، توصيفى _ تحليلى است. با توجه به اين كه هدف، توصيف منظم، 
عيني و واقعي آن چه هست بوده، لذا اين تحقيق از نوع توصيفي با رويكرد تحليل محتوا است. جامعه مورد مطالعه، 
كليه اسناد و مدارك موجود در كتابخانه  هاي آجا، دانشگاه فارابي، انجمن علمي پدافند غيرعامل و كليه مطالعات 
در خصوص موضوع تحقيق است. اسناد و مدارك مورد نياز از كتابخانه  هاي ياد شده و همچنين اينترنت جمع  آوري 
گرديده است. روش گردآوري اطالعات در اين تحقيق مصاحبه نيم ساختار يافته و روش فيش  برداري كتابخانه  اي 
و تحقيق در شبكه است. تجزيه و تحليل داده  ها نيز به صورت كيفي و تحليل محتوا از طريق طبقه  بندي اطالعات 
صورت گرفته است. در پايان يافته  هاي تحقيق، راه كارهاي نرم  افزاري و سخت  افزاري مطلوب و كاربردي با رعايت 

اصول اقتصاد مقاومتي به مديران شهري ارائه گرديده است.

7) يافته  هاي تحقيق

با بررسي اسناد و مدارك و مطالعه منابع و نظر صاحب  نظران اين نتايج منتج شده است كه جنگ  ها در آينده 
همچنان رخ خواهند داد و هر روز شهرهاي بيشتري ويران و انسان  هاي بسياري كشته خواهند شد. شهرهاي ما 
نيز در مقابل جنگ، مثل ساير پديده  هاي اجتماعي بسيار آسيب  پذيرند. در ادامه پدافند غيرعامل شهري، نقش 
معماري و شهرسازي در پدافند غيرعامل شهري، راهبردهاى پدافند غيرعامل در شهرسازى، پراكندگى، پراكندگى 

سخت افزارى شهرها و پراكندگى نرم  افزارى در شهرها آورده شده است.

1-7) پدافند غيرعامل شهري

دفاع غيرعامل شهرى در واقع مجموعه تمهيدات، اقدامات و طرح  هايى است كه با استفاده از ابزار، شرايط و 
حتى  المقدور بدون نياز به نيروى انسانى در شهر به صورت خوداتكا صورت گيرد. چنين اقداماتى از يك سو توان 
دفاعى مجموعه را در زمان بحران افزايش داده و از سوى ديگر پيامدهاى بحران را كاهش و امكان بازسازى مناطق 

آسيب  ديده  شهرى را با كم ترين هزينه فراهم مى  سازد. 

                                         جدول 1: اهداف پدافند غيرعامل در شهرها 
  

كاهش آسيب پذيري زيرساخت هاي اساسي در برابر تهديدات١
تسهيل مديريت بحران در زيرساخت ها در برابر تهديدات٢
تضمين تداوم چرخه خدمات ضروري مردم٣
آسيب ناپذيري حوزه اداره مردم٤
پايدارسازي زيرساخت هاي سايبري٥
حفاظت از مردم در برابر تهديد٦
تامين نيازمندي هاي اساسي مردم٧
ميسرسازي جابه جايي جمعيت شهرها به حومه و برعكس٨
اطالع  رساني به موقع و شفاف و مداوم مردم در شرايط تهديد٩
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امروزه مردم احتياج به محيط امن و قابل سكونت در شهرها دارند. با توجه به جدول1 عمده  ترين هدف پدافند 
ايجاد نمايد.       پايدار  امنيت  تا شرايط را براى  نياز مردم است  غيرعامل كاهش آسيب  پذيرى زيرساخت  هاي مورد 

(اخباري و همكاران،17:1393)          

    

                           نمودار 1: مدل مفهومي و موضوعي رابطه مديريت يكپارچه شهرى و پدافند غيرعامل

اين گونه فعاليت  هاى مهم در اكثر كشورهاي دنيا يا انجام شده و يا در حال اقدام مي  باشد. اين اقدامات اگر به 
صورت يك برنامه  ريزي مدون و يا طراحى در توسعه كشور _ توسعه پايدار كه از اصلى  ترين اصول اقتصاد مقاومتى 
مي  باشد_  نهادينه شده باشد، خود به خود بسيارى از زيرساخت  هايى كه ايجاد مى شود در ذات خود داراي ايمنى و 
امنيت خواهند بود. براى اصالح زيرساخت  هاى فعلى نيز مى توان با رعايت اصول اقتصاد مقاومتى و با ارائه راهكارهايى 
مثل مهندسى مجدد آن ها به تاسيسات مستحكم، ايمن و امن تبديل كرد. بنابراين پدافند غيرعامل شهري پديده  اى 

پويا بوده و مبتنى بر رويكرد مديريت يكپارچه شهرى (نمودار1) مى باشد.

2-7) نقش معماري و شهرسازي در پدافند غيرعامل شهري

معمارى و شهرسازى به عنوان يك واسطه، قدرت دفاعى شهر را باال مى  برد و در اغناي نياز به امنيت، در سلسله 
مراتب پل ه اى نيازهاى بشرى_تعريف شده توسط مازلو_  اثر مثبت و موثر داشته و باعث بقاى انسان مى  گردد. بر 
اين اساس بحث ايمنى و امنيت بايستي در كليه  سطوح برنامه  ريزي شهرى از موضوعات كالن شهرسازى تا معماري 
و حتي جزئيات مورد توجه قرار گيرد. تدابير پدافند غيرعامل در معمارى و شهرسازى مى تواند عالوه بر كاهش 
خسارات و تهديدهاي انسان  ساز، در كاهش خطرپذيرى در برابر انواع خطرات طبيعي نيز مفيد واقع شود. همان گونه 
كه قبالً نيز مطرح گرديد شهر و طراحى شهرى در بحث پدافند غيرعامل جايگاه ويژه  اى دارد. شهرها به علت قرار 
داشتن بسيارى از كاربرى  هاى حياتى، حساس و مهم نظامى و غيرنظامى و همچنين وجود تاسيسات و سازوكارهاي 
اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، سياسى و آموزشى از اهميت بسيارى برخوردار بوده و در صورت بروز جنگ مى توانند 

زمينه بروز صدمات جانى و مالى زيادى باشند. 
دكتر اصغريان جدي الزامات معماري در پدافند غيرعامل را در قالب جدول «الزامات معماري و تهاجم» بيان 
ايراد  بازشناسايي، نشانه  روي،  با توجه به مراحل تهاجم دشمن كه شامل شناسايي، حضور،  نموده  اند. (جدول2) 
خسارت و فرار است، بكارگيري هر يك از الزامات پدافند غيرعامل در طراحي، در يك يا چند مرحله از مراحل تهاجم 

دشمن خلل ايجاد كرده و دشمن را از دستيابي به هدف ناكام خواهد گذاشت. 
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الزامات معماري در جدول زير خالصه شده است:  
1) برنامه  ريزي: شامل مكان يابي، آرايش استقرار، موانع، پراكندگى و مديريت سخت و بهره بردارى

2) اغتشاش در ديد دشمن: شامل ضد مراقبت و اختالل الكترونيكي 
3) پنهان شدن از ديد دشمن: شامل استتار، اختفاء و  عوامل فريب

4) طراحى: شامل معمارى داخلى، فضاهاى چند عملكردى، ورودى و خروجى  هاى معمولى و اضطرارى و 
مرمت پذيرى نماى داخلى و خارجى ساختمان

5) ساخت: شامل شبكه هاي زيرساخت، تاسيسات و استحكامات
                             

                                   جدول2: جدول «الزامات معماري در پدافند غيرعامل»

3-7) راهبردهاى پدافند غيرعامل در شهرسازى

      موارد زير را مى توان به عنوان راهبردهاى دفاع غيرعامل در موضوع شهر و شهرسازى برشمرد:
بهسازى و ايمن  سازى وضع موجود ساختمان  هاى عمومى و مسكونى شهر• 
پيش  بينى و ذخيره  سازى نيازهاى ضرورى (نظير سوخت، غذا، آب و ....) در داخل محدوده شهر• 
تامين فضاهاى امن مورد نياز بخشى از شهروندان با استفاده از عملكردهاى دو منظوره خدمات شهرى• 
آماده  سازى زيرساخت  هاي الزم و ايجاد قابليت جهت جابه  جايى بخشى از جمعيت در شرايط بحران• 
نهادينه  سازى طرح جامع مديريت شهرى در شرايط جنگ (پيمان و غضنفري نيا، 132:1388)• 
جلوگيرى از ايجاد و يا گسترش مراكز حياتى و حساس جديد در داخل كالن شهرها• 
ايجاد حريم امنيتى مراكز حياتي و حساس واقع در شهر• 
دو منظوره شدن فضاهاى عمومى با قابليت بهره  بردارى در شرايط بحران• 
ايجاد شبكه  هاى خدماتي موازى (سوخت، برق و آب) • 
قابليت اداره (مديريت) شهر در شرايط بحران طبيعى و غيرطبيعى• 
ايجاد نظام توسعه يافته در مديريت واحد شهرى با قابليت اداره و سازماندهى شهرها در شرايط بحران• 
ضرورت تدوين ضوابط فني و مالحظات دفاع غيرعامل در حوزه شهرسازى، ساختمان و زيرساخت  هاى • 

شهرى (شيعه،93:1379)
نهادينه  سازى مالحظات دفاع غيرعامل در طرح  ها، برنامه  ريزى  ها و كليه طرح  هاى شهرى• 
ارتقاء توان دفاعى و آستانه مقاومت مردم در شرايط بحران• 
 ايجاد و سازماندهى شبكه  هايى با ويژگى تخليه و امدادرسانى سريع به مردم• 
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اعمال اصول و مباني دفاع غيرعامل در طرح  هاى جامع و تفصيلى شهر• 
داشتن موانع سدكننده در اطراف شهر در برابر تهاجم زمينى• 
مكان  يابى و پيش  بينى فضاهاى امن در مديريت بحران (رهنمايي و پورموسي، 47:1385)• 

همان گونه كه در مطالب پيشين بيان گرديد، خصوصاً در راهبردهاى پدافند غيرعامل در بخش شهرسازى_ در 
اكثر راهبردها از قبيل بندهاى 2و3و4و6و7و9و10و13و16و17و19 به وضوح مى توان عالوه بر اهميت كلى اصول 
پدافند غيرعامل، به اهميت موضوع پراكندگى در ميان اصول مطروحه پى برد و با اجراى اين اصل مهم و حياتى 
مى توان حتي با كم ترين هزينه و رعايت اصول اقتصاد مقاومتى به كاهش آسيب  پذيرى و ارتقاء بازدارندگى و تداوم 

فعاليت  هاى ضرورى و تسهيل مديريت بحران شهرى كمك شايانى نمود.

4-7) پراكندگى 

در فرهنگ اصطالحات پدافند غيرعامل، پراكندگى به معناى گسترش و بازپخش نمودن و تمركززدايى نيروها، 
آن ها در مقابل تهديدات، به طورى كه  يا فعاليت  هاى خودى به منظور تقليل آسيب  پذيرى  تجهيزات، تاسيسات 
مجموعه  اى از آن ها هدف واحدي را تشكيل ندهند، معنا شده است. (اسكندري،45:1389) اقدامات پراكندگى يك 
نوع صف  آرايى عمومى تاسيسات و تجهيزات در سطح گسترده  اى از يك منطقه بوده و بايد به عنوان يك روش 
اساسى براى حفظ بقا و كاهش آسيب  پذيرى و باال بردن آستانه مقاومت در برابر حمالت دشمن مورد توجه قرار 

گيرد.
همان گونه كه قبًال نيز در بيان راهبردهاى پدافند غيرعامل در شهرسازى بيان گرديد تمركززدايى و پراكندگى در 
احداث تاسيسات شهرى و ارائه خدمات شهرى و پرهيز از  انبوه  سازى  هاى غيراصولى و پى  درپى، عامل بسيار موثري 
در تقليل و كاهش خسارات و صدمات احتمالي در مواقع حمله به تاسيسات و تجهيزات و نيروي انساني محسوب 
مى  گردد. براى موثر واقع شدن اقدامات ياد شده الزم است با اعمال سياست گذارى، مراكز حياتى و حساس به صورتى 
متعادل در كل فضاى سرزمينى كشور و شهرها توزيع گردند و اين خط مشى را در ساخت و ساز و توزيع و پراكنده 

نمودن مراكز ياد شده در حوزه يك كالن شهر و فضاى يك مركز حياتى و حساس رعايت نمود.
در يك تهاجم نظامى (به طور مثال حمله هواپيماهاى جنگنده بمب  افكن به يك شهر) اگر تاسيسات يك شهر 
و يا اماكن مهم و مراكز خدمات ضرورى در كنار همديگر تشكيل يك محوطه پراهميت و يا به تعبيرى يك هدف 
سهل  الوصول را بدهند، به طور قطع دشمن نيز از حمله به اين محل كه قدرت تخريب و انهدام و اختالل در آن بسيار 
باال مى باشد، چشم  پوشى نمى  كند و به طور قطع در راهبرد جنگي خود اين اماكن را در اولويت حمالت قرار مى دهد، 
زيرا هميشه حمله براى متخاصم هزينه  هاى مادى و معنوى بسيارى دارد و با توجه به بار روانى تخريب شهرها و 
كشتار غيرنظاميان براى كشور متخاصم در جوامع بين  المللى و ديدگاه  هاى مردم جهان، كشورهاى متخاصم در 
بسيارى از مواقع حاضر به تقبل هزينه  هاى مادى و روانى نمى  باشند پس با اجراى اصول پدافند غيرعامل و خصوصاً 
اصل مهم پراكندگى كه يك اصل كالبدى و زيرساختى مى باشد با كم ترين هزينه و رعايت اصول اقتصاد مقاومتى 

از  بروز تلفات جانى و مالى به طور چشم گيرى كاست.
براى آن كه اين مهم را بهتر بتوان مورد بحث و بررسى قرار داد بهتر است اجراى اصل پراكندگى و تمركززدايى 
را در يك شهر از دو منظر 1- تاسيسات و زيرساخت  ها و اماكن (سخت افزاري)2- خدمات ضرورى و حياتى شهرى 
(نرم افزاري) مورد مطالعه قرار داده يا به تعبير بهتر از لحاظ سخت  افزارى و نرم  افزارى اين موضوع را بررسى نماييم.
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5-7) پراكندگى سخت  افزارى شهرها

با توجه به اين كه شهرها محل تجمع نيروى انسانى، تجهيزات، تاسيسات و اماكن مهم، حساس و حياتى مى-
 باشند و از ديرباز شهرها در اطراف منابع مالى چون معادن، كارخانجات، منابع انرژى، مراكز سياسى و اقتصادى 
داير شده اند و هر شهرى كه از لحاظ سياسى، اقتصادى و زيرساخت  هاى مورد نياز زندگى بشر داراى شرايط بهترى 
بوده، با اهميت  تر بوده است. با افزايش جمعيت و تغيير كاربرى شهرها و همچنين پيشرفت فناورى كم  كم شهرها 
به مناطقى متمركز و پرتراكم و آسيب  پذير تبديل شده  اند. اين پيشرفت فناورى و ولع جوامع انسانى براى پيشرفت 
فناورى،  ثروت،  به  براي رسيدن  آن قدر كه  انسان  تا  باعث گرديد  اصلى  عامل  به عنوان يك  و مداوم، خود  سريع 
استحصال محصوالت جديد و بيشتر توجه مى  كند، به ايمنى و امنيت و پايدارى اين پيشرفت  ها و درآمدها كمتر 
توجه مي  كند، تا كار به جايى مي  انجامد كه تمامى دستاوردهاى جوامع شهرى در يك چشم برهم زدن چه از لحاظ 
جانى و چه از لحاظ مادى از بين بروند و تهديدات بالقوه  اي برگردد كه در اثر ناديده گرفتن تاثير همين پيشرفت 
فناورى، به تهديدات بالفعل طبيعي و غيرطبيعى تبديل شده  اند. از اين روست كه تلفات جوامع شهرى عموماً بسيار 
بيشتر از حد انتظار و تصور مى باشد. يكى از اين پيشرفت  ها و ولع  هاي به وجود آمده در طول مسير تكامل جوامع 
بشرى، مقوله تراكم شهرى مى باشد. در باور اشتباه مديران شهرى، تراكم  پذيرى مالكى براى كسب امتيازات بيشتر 
در ميان شهرهاى يك استان و يا كشور قرار گرفته و چون عموماً اين مقوله درآمدزا و سهل  الوصول بوده، بسيار 
سريع و حتى دور از تصور پيشرفت كرده است تا جايى كه در بسيارى از شهرها، حتى انجام امور روزمره در بسيارى 

از مناطق شهرى امكان  پذير نمى باشد، چه برسد به انجام اقدامات ضرورى و مديريت بحران.
اين واقعيت كه در بسياري از شهرها به خصوص كالن  شهرها در زمان صلح و به دور از هرگونه تهديد طبيعي و 
غيرطبيعي، در اثر عدم توانايى مراكز امداد و نجات در امدادرسانى به يك مصدوم معمولى بسيارى از انسان  ها جان 
خود را از دست مى  دهند، بسيار دردناك است. حال اگر اين شهر تحت بمباران هواپيماهاى متخاصم دشمن (براى 
مثال هواپيماى دوربردB-52)4 باشد، به جاى يك مصدوم در يك منطقه پرتراكم، با سيل عظيمى از مصدومان و 
مجروحان و جان باختگان مواجه شويم، مديران شهرى هر قدر متبحر و كاربلد بوده و امكانات امدادرسانى و نجات 
مصدومين هرقدر فراوان و پيشرفته باشد، امدادرسانى و تداوم فعاليت  هاى ضرورى و تسهيل مديريت بحران عمًال 
امكان  پذير نمى باشد و آن نقص برطرف نمى  گردد مگر اينكه مديران شهرى قبل از وقوع بحران، با شناخت تهديدات 
و فناورى مورد استفاده دشمن، ضمن شناخت كامل تهديد در صدد چاره  جويى برآيند و با بكارگيرى اصول پدافند 

غيرعامل بتوانند در كاهش آسيب  پذيرى شهرها نقش بسيار مهمى ايفا نمايند.
قطع به يقين مى توان اذعان نمود كه پراكندگى در شهرسازى خصوصاً كالن  شهرها يكى از اصولى است كه 
در تمامى تهديدات چه طبيعى و چه غيرطبيعى و حتى در تهديدات نوين و پيشرفته امروز مى تواند در مديريت 
بحران كارساز باشد. در بسيارى از شهرها اماكن و ادارات حاكميتى و خدماتى و شهرى معموالً در مركزيت شهر و 
در جوار يكديگر احداث شده  اند و به علت مرغوبيت اراضى و قدمت استقرار، مديران دستگاه  هاى اجرايى حاضر به 
تغيير مكان و پراكندگى نمى  باشند و اين جابه  جايى را هزينه  بر نيز مى  دانند. اين در حالي است كه درحقيقت با اين 
گونه استقرار نه تنها هزينه كاهش نمى  يابد، بلكه كاهش هزينه حمالت دشمن را در پي دارد. يعنى دشمن به جاى 
استفاده از 10 بمب G.B.U5 كه بسيار گران قيمت مى  باشد، مى تواند با يك بمب بسيار ارزان مانند بمب خوشه  اي كل 
ادارات و اماكن مهم، حساس و حياتى يك شهر را مورد هدف قرار دهد. اين يعنى در اولين اقدام در جنگ شهرى 
شكست خورده  و شهرى كه فاقد اماكن مديريتى و تصميم  گيرى باشد، مطمئناً بهترين طعمه براى متصرفين و باج -

4- نوعي هواپيماى جت بمب افكن راهبردى ِفروصوت است كه شركت بوئينگ آن را براى نيروى هوايى آمريكا طراحى و ساخته است.
5- Guided Bomb Unit
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خواهان مى باشد. بنابراين بهتر است از استقرار اماكن و تاسيسات شهرى در جوار يكديگر و به صورت يك مجموعه 
كامالً متحد خوددارى كرد. اماكن ادارى تصميم  ساز در شرايط بحران، تاسيسات شهرى ضرورى، مراكز امدادرسانى، 
انبارهاى تامين آذوقه مردم و مراكز تامين امنيت شهرها و به خصوص كالن  شهرها بايد به گونه  اى پراكنده گردند 
كه عالوه بر اينكه در كل يك كالن شهر ارائه خدمات ضروري و مديريت بحران ميسر باشد، هر بخش، محله و يا 
شهرستان بتوانند به تنهايى و در شرايط قطع ارتباط با مراكز مديريتى و فرماندهى در جهت تسهيل مديريت بحران 
گام بردارند. به طور مثال در كالن  شهرهايى كه مراكز ادارى در جوار يكديگر و با تراكم باال مستقر شده  اند حتماً بايد 
مراكز فرماندهى، مديريت بحران و همچنين امكانات و تاسيسات مورد نياز شهر كه در اختيار اين ادارات قرار دارد 
در كل سطح شهر پراكنده گردند و وقتى كه ستاد فرماندهى ارشد انتظامي يا نظامي يك استان در كنار ساختمان 
استاندارى و ساختمان فرماندهى مديريت بحران استان مستقر شده باشد، اداره كل تامين اجتماعى و يا شركت 
شهرك  هاى صنعتى و يا اداره كل آموزش و پرورش درمنقطه  اى ديگر مستقر شده باشد، بهتر است مديران شهرى در 
سطح كالن تصميم  گيرى يك شهر، با در نظر گرفتن شرايط بحران واقعى و تمرين اين شرايط تصميم بر جابه  جايى 
محل ادارات كل با ستاد فرماندهى انتظامى يا نظامى نمايند. دشمن بدون شك در شناسايى مراكز ثقل يك شهر، 

ابتدا مراكز تصميم   گيرى و فرماندهى را مورد اصابت قرار مى  دهد.
پس نبايد مجموعه استاندارى و ستاد فرماندهى انتظامى و نظامى استان يك هدف تجمعى باشند بلكه بايد به دو 
هدف و يا چند هدف كوچك  تر با سطح دسترسى كمتر تبديل شده تا هزينه حمله براى دشمن بيشتر از حد معمول 
شود و چه بسا در اين ميان او از هدف قرار دادن يك مجموعه خوددارى نمايد و اين يعنى كاهش آسيب پذيري، 

تسهيل مديريت بحران و تداوم فعاليت  هاى ضرورى و در كل يعني پدافند غيرعامل شهرى.
نكته قابل توجه اين است كه اينگونه تصميمات و تدابير كه مطمئناً با درايت و علم مديران شهرى كارآمدتر 
و كاربردى  تر مى  گردد، در بسيارى از موارد با هزينه  هاى بسيار كم و به دور از ساخت  و سازهاى پرهزينه مى تواند 
صورت پذيرد. يعنى به جاى ساختن يك ستاد جديد فرماندهى انتظامى با يك جابه  جايى ساده و يك تعامل سازنده 

مى توان با كم ترين هزينه نتيجه مطلوب را به دست آورد، اين يعنى همان اقتصاد مقاومتى.

6-7) پراكندگى نرم  افزارى در شهرها

عالوه بر اماكن، تاسيسات و زيرساخت  هاى حياتى در يك شهر و كالن  شهر كه بايد به صورت سخت  افزارى 
پراكنده گردند، آن چه شهرها و كالن  شهرها را در زمان بحران مستاصل و از كارافتاده كرده و هدف اصلى دشمن از 
حمله به شهرها مى باشد، عدم توانايى مديران شهرى در ارائه خدمات ضرورى و مديريت بحران مى باشد. يعنى يك 
مدير شهرى عالوه بر مديريت بحران كه امروزه به عنوان يك علم و حتى به عنوان رشته تحصيلى در مقاطع مختلف 
آموزش داده مى شود، بايد توانايى و پيش  بينى ارائه خدمات ضرورى و مايحتاج مردم را در زمان بحران داشته باشد. 
اگر بر اين اصل مهم اتفاق نظر داشته باشيم كه ديگر زمان حمالت كوركورانه و بدون هدف گذشته و با پيشرفت 
فناورى تهديدات، دشمن با علم و آگاهى كامل اقدام به هدف قراردادن يك محل يا منطقه مى  نمايد، پس مى بايست 
در جانمايى تجهيزات و زيرساخت  هاى سخت  افزارى و نرم  افزارى امدادرسانى ضروري از قبيل: بهداشت، درمان، 
انرژي، سرپناه امن، آب، نان، غذا، ارتباطات و امنيت ... در مناطق مختلف و با تناسب جمعيتى و تراكم موجود در 
شهر و با رعايت اصول حفاظتى اهتمام ورزيد. يعنى اين گونه نباشد كه دشمن با علم به اين كه تمامى خودروهاى 
امدادرسانى و هالل  احمر در يك محوطه پارك شده  اند، اقدام به انهدام آن ها نمايد و امدادرسانى به مجروحان و مردم 
در زمان بحران دچار اختالل شود. يا دشمن با شناسايى محل تجمع انبارهاى آذوقه و سوخت يك شهر نتواند با يك 
حمله، كل ذخيره غذايى و سوخت يك شهر را منهدم نمايد و مديران شهرى عالوه بر داشتن كليه امكانات از ارائه 
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خدمات ضرورى به مردم آسيب  ديده كه معموالً با ازدحام و بى  نظمى همراه است عاجز باشند.
آن چه در مقوله ارائه خدمات شهرى ضرورى به مردم حائز اهميت است و در بسياري از مقاالت و پژوهش  هاى 
محققان ناديده گرفته شده است، ارائه خدمات ضروري اداري و الكترونيكي در شرايط بحرانى است. در شهرى كه 
كليه خدمات ادارى و شهرى با استفاده از خدمات الكترونيك و در بستر اينترنت و شبكه  هاى رايانه  اى ارائه مى  گردد 
و با قطع ساده برق يك اداره و يا شهرداري، ارائه خدمات به طور كامل قطع مى  گردد، چگونه مى توان تصور داشت كه 
در يك جنگ تمام عيار دشمن در زماني كه به شهرها حمله پرهزينه  اى را آغاز نموده، بستر اينترنت و شبكه  رايانه  اى 
را مورد هدف قرار ندهد. بسيار ساده  انديشى است اگر كسى تصور كند با وجود بمب  هاى گرافيكي و الكترومغناطيسي 
در زمان بحران و حمله هوايى، يك شهر هنوز داراى اينترنت و شبكه رايانه  اى باشد. اين در حالي است كه اكثريت 
كارمندان ادارات دولتى ارائه خدمات كتبى و دستى را فراموش كرده  اند و حتى كارمندان جديدالورود نيز به طور 
كامل اين قابليت  ها را فرانگرفته  اند و حتى اگر قابليت فردي نيز وجود داشته باشد زيرساخت  هاى مورد نياز پيش  بينى 
نشده  و حتى مواجهه با اين تهديدات در بسيارى از ادارات و شركت  ها تمرين نشده است. بنابراين مديران شهرى 
بايد به گونه  اى برنامه  ريزى نمايند كه تمام خدماتى كه در مراكز شهرى ارائه مى شود عالوه بر سامانه  هاى الكترونيكى 
به صورت دستى و كتبى و حضورى نيز ارائه گردد و همچنين مراكز ارائه اين گونه خدمات در سطح كالن شهرها به 
صورت پراكنده و قابل دسترس باشد تا با اين كار بتوان به افزايش توان مقاومت مردم در مقابل بحران كمك نمود، 
نه اينكه يك بحران كوچك در يك منطقه محدود، در اثر عدم توانايى ارائه خدمات و يا قطع سامانه  هاى خدماتى و 
اداري و ... با عدم مديريت صحيح، گسترش يابد و به يك تهديد انسان  ساز بزرگ تبديل شود. بايد مراكز ارائه خدمات 
شهرى و ضرورى در زمان بحران به صورت پراكنده و با قابليت  ها و اختيارات كامل و فرماندهي متمركز در شرايط 

بحران پيش  بينى گردند و ارائه خدمات ضرورى در زمان بحران در اين مراكز تمرين شود.

8) نتيجه  گيري و پيشنهادات تحقيق

براى حفاظت بعضي از تاسيسات و استحكامات و خدمات كه داراى اهميت ويژه  اى مى  باشند بايد به موضوع مهم 
و اصل مهم پراكندگى نيز پرداخته شود، تاسيسات بايد به گونه  اى طراحى و احداث گردند كه مجموعه آن ها هدف 
واحدى را تشكيل نداده و چنان چه يكى از آن ها مورد حمله قرار گرفت آسيبي متوجه ساير بخش  ها نگردد. پراكندگى 
در شهرسازى خصوصاً كالن  شهرها يكى از اصولى است كه در تمامى تهديدات چه طبيعى و چه غيرطبيعى و حتى 
در تهديدات نوين و پيشرفته امروز مى تواند در مديريت بحران كارساز باشد. آن چه در مقوله ارائه خدمات شهرى 
ضرورى به مردم حائز اهميت است و در بسياري از مقاالت و پژوهش هاى محققان ناديده گرفته شده است، ارائه 
خدمات ضروري اداري و الكترونيكي در شرايط بحرانى است. بايد مراكز ارائه خدمات شهرى و ضرورى در زمان 
بحران به صورت پراكنده و با قابليت  ها و اختيارات كامل و فرماندهي متمركز در شرايط بحران پيش  بينى گردند و 

ارائه خدمات ضرورى در زمان بحران در اين مراكز تمرين شود.
در پايان راه كارهاى مقابله با تهديدات با اجراى اصل پراكندگى و رعايت اصول اقتصاد مقاومتى به شرح ذيل 

ارائه مى گردد:
دسته بندي دقيق سرمايه ها و زيرساخت ها بر اساس اهميت به 3 دسته حياتي، حساس و مهم. 1
شناسايي مناطق پرتراكم آسيب پذير شهري و بررسي مداوم داليل افزايش تراكم و راه كارهاي كاهش تراكم . 2
پراكندگى و تمركززدايى از مناطق پرتراكم اداري با تعامل سازنده در جهت جابه جايى ادارات با يكديگر. 3
پيش  بينى مراكز ارائه خدمات ضرورى با دسترسي محدود در زمان بحران. 4
پيش  بينى ابزارهاى موثر اطالع  رسانى قبل از وقوع حادثه از قبيل تراكت، دستبرگ آموزشى و روزنامه. 5
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پراكندگى مراكز كنترل و توزيع زيرساخت  هاى شهرى و جلوگيرى از هم جوارى غيرمعقول. 6
چابك  سازى سازمان  ها و ادارات. 7
نگهداشت و انبار تجهيزات اضطرارى در مناطق مختلف شهر و جلوگيرى از تجميع تجهيزات در يك محل. 8
اجتناب از تمركز ارائه خدمات در بستر اينترنت و شبكه  هاي رايانه  اى. 9

پراكندگى در زيرساخت  هاى ارتباطى. 10
تاكيد بر نگه داشت و حفظ ميادين صبحگاه مدارس و زمين  هاي ورزشي و ... در مراكز پرتراكم . 11
عدم استقرار مراكز فرماندهى مديريت بحران شهرى در مناطق پرتراكم شهرى. 12
اجتناب از هم جوارى غيرمعقول مركز فرماندهى سازمان  هاى مختلف در مناطق پرتراكم شهرى. 13
تاكيد بر مديريت و فرماندهى بحران به صورت مراكز فرماندهى سيار و چابك. 14
تاكيد بر برقرارى ارتباطات مداوم، موثر و امن. 15
تمرين مديريت بحران شهرى با نظارت و همكارى و تعامل با نخبگان و خصوصاً نيروهاى مسلح. 16
تبديل كالن شهرها به مناطق چندگانه با قابليت و اختيارات كامل. 17
ارتقاء توان مديريت بحران در مناطق زير مجموعه به  گونه  اى كه هر منطقه در زمان بحران بتواند به تنهايى . 18

در راستاى تسهيل مديريت بحران و تداوم فعاليت  هاى ضرورى و كاهش آسيب  پذيرى گام بردارد
تعامل با نيروهاى مسلح و مشاوره با ايشان در معرفى تهديدات نوين. 19
تمرين مديريت بحران شهري در زمان قطع ارتباطات و زيرساخت  هاي الكترونيك . 20
اجتناب از افزايش تراكم مناطق شهري حتي در صورت كسب درآمدهاي ناپايدار مالي . 21
اطمينان بخشي به مردم در دريافت به موقع خدمات ضروري از مراكز پراكنده شده . 22
اطالع  رساني به موقع و موثر و به دور از هرگونه هياهو وتشنج . 23
ساخت و تجهيز ساختمان  ها و تاسيسات با كاربري چندمنظوره در تمام نقاط كالن شهرها. 24
ايجاد تعامل سازنده ميان سازمان  هايي كه به دليل وظايف مشابه توانايي ارائه خدمات موازي در مناطق . 25

مختلف را دارند 
جلوگيري از موازي  كاري و ارائه خدمات موازي و بدون برنامه . 26
تعامل با نيروهاي مسلح به جهت هماهنگي بيشتر در ارائه خدمات اضطراري در اماكن صعب  العبور و پرخطر . 27
انجام رزمايش   هاي مشترك بين نيروهاي عملياتي و امدادي غيرنظامي و نظامي در راستاي ارتقاء توان . 28

فرماندهي واحد و اقدام متمركز 
طراحي و اجراي زيرساخت هاي ارتباطي و شبكه كنترل فرماندهي امن، پايدار و متمركز شهري با حضور . 29

كليه عوامل تصميم  گيري و اجرايي و پشتيباني (اعم از نظامي و غيرنظامي)
اجراي علمي و كامل و مداوم چرخه پدافند غيرعامل در شهرها . 30
پايش مجدد تهديدات و بروزرساني لحظه  اي اقدامات . 31
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بيوتروريسم و مقابله با تهديدات بيوتروريستي زمينه اي براي طرح پدافند زيستي

حسين طاهري1

چكيده:

ابداع روش هاي  بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك كه سبب  توسعه علوم زيست شناسي، ميكروب شناسي، 
نوين در كاربردهاي صنعتي از ميكروارگانيسم ها گرديده است، ظهور تهديدات تروريستي منجمله بيوتروريسم 
را به همراه داشته است. در عين حال شواهد توليد و توسعه سالح هاي بيولوژيك و بكارگيري آن در تخاصمات 
نظامي، حوادث بيوتروريستي، آگروتروريستي(ضد منابع نباتي) و اكوتروريستي(ضد منابع اقتصادي) و همچنين 
امنيت بشري مطرح گرديده  بيولوژيك نوين، به عنوان تهديدي زيست محيطي بر عليه  خطر توسعه عوامل 
است. با توجه به اهميت مبارزه با تهديدات بيوتروريسم و جنگ هاي بيولوژيك، تهديدات نوين بيوتروريسم، 
نياز مبرم به توسعه روش هاي سريع و دقيق جهت شناسايي عوامل بيولوژيكي خطرناك را ضروري مي سازد. 
همه اين موارد ايجاب مي كند كه يگان هاي آجا پيش از وقوع چنين حمالتي جهت مقابله با آنها آمادگي الزم 
را پيدا كنند. تحقيق حاضر  در خصوص فراهم نمودن بسترهاي سخت افزاري و سيستمي، نحوه برنامه ريزي، 
پيشگيري، مقاوم سازي نيروها در شرايط اضطراري و ابداع تكنيك ها و روش هاي ارزان قيمت، پربازده و قابل 
استفاده در محل نظير انواع حسگرها و يا روش هاي تشخيصي مي باشد و سعي در مشخص نمودن مهم ترين 
با  تحقيق  اين  يافته هاي  زمينه مي باشد.  اين  در  متصور  تهديدات  با  مقابله  پدافند زيستي جهت  راهكارهاي 
بهره گيري از روش توصيفي_تحليلي و تكيه بر داده هاي عيني_تاريخي و استفاده از منابع كتابخانه اي و فضاي 

مجازي صورت پذيرفته است.

واژگان كليدى: بيوتروريسم، تهديدات زيستي، پدافند زيستي

اهداف تحقيق

شناسايي مهم ترين راهكار پدافند زيستي جهت ارتقاء آگاهي و صيانت از سرمايه انساني

سوال تحقيق

سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه مهم ترين و كارآمدترين راهكار پدافندي در زمينه مقابله و خنثي 
سازي تهديد بيوتروريسم چيست؟

فرضيه تحقيق

همه  مطالعات  قرنطينه،  و  جداسازى  بيني  پيش  آزمايشگاه ها،  تجهيز  آموزش،  صورت  در  مي رسد  نظر  به 
گيرشناسي، اطالع رساني، تقويت امدادي، سناريونويسي و اجراي رزمايش در خصوص حمالت بيوتروريستي ميزان 

خسارات و اثرات منفي حمله متصور در اين زمينه كاهش چشمگيري خواهد داشت.

مقدمه:

بنابراين در پدافند زيستي بايد آماده رويارويي با يك بحران باشيم. برنامه ريزي در جهت مقابله با بيوتروريسم 

1-  اداره بهداشت، امداد و درمان منطقه پدافند هوايى شهداى سوباشى (غرب)
62



سبب بوجود آمدن واژه هاي جديدي نظير دفاع زيستي شده است. در پدافند زيستي ارزش هاي قابل بحثي وجود 
دارد كه مهم ترين اين ارزش ها صيانت از سرمايه انساني است.

مباني نظري (تعريف مفاهيم)

پديده هاي زيست محيطي2 بر طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني، حوادث غيرمترقبه ناگهاني هستند و از 
چنان شدتي برخوردارند كه كمك رساني خارجي را طلب مي كنند و بر اساس تعريفي ديگر، هر حادثه اي كه با 
آسيب و تخريب خود باعث ايجاد نياز مازاد بر ظرفيت پاسخ يك جامعه گردد حادثه غيرمترقبه خوانده مي شود. 
حوادث غيرمترقبه در يك  تقسيم بندي كلي به حوادث طبيعي مانند: زلزله، سيل، طوفان و... و حوادث تكنولوژيك 

يا بشرساخت مانند: حمالت نظامي، حمالت بيوتروريستي، نشت مواد راديو اكتيو و... تقسيم مي شود. (1)
تروريسم زيستي3 استفاده از عوامل زنده بيماري زا مانند باكتري ها و ويروس هاي بيماري زا براي از بين بردن و 
ناتوان كردن افراد به عنوان تهديدي در طي تاريخ به ويژه در قرون گذشته عليه انسان مطرح بوده است و متاسفانه 
به رغم منع قانوني استفاده از ميكروارگانيسم ها براي اهداف غيرانساني بر حسب قطعنامه هاي مصوب سازمان ملل، 
امروزه ابعاد تازه اي به خود گرفته است. به عالوه استفاده از عوامل بيولوژيك به منظور استفاده از عوامل بيولوژيك 
به منظور ايجاد بيماري در مردم و نيروهاي نظامي طرف مقابل نيز يكي از موثرترين ابزار جنگي از قرن ها قبل از 

ميالد مسيح متداول بوده است. (1)
يا  بيماري  مولد  ارگانيسم هاي  عمدي  انتشار  منظور  به  كه  است  وسيله اي  بيولوژيك4  سالح  يا  افزار  جنگ 

فرآورده هاي آنها به كار مي رود. (6)
و  گياهان  ويروس ها،  باكتري ها،  از  اعم  بيولوژيك  عوامل  از  استفاده  از  عبارتست   (B.W) بيولوژيك  جنگ 

فرآورده هاي آنها به منظور اهداف خصمانه. (6)
هرچند بيوتروريسم، يكي از معضالت نوپديد بهداشت عمومي و عامل تهديد كننده كنترل عفونت به حساب 
مي آيد اما طي دهه آخر قرن بيستم، واژه هاي مرتبط با آن مانند حمله بيولوژيك، دفاع بيولوژيك و آموزش هاي 
دفاع بيولوژيك5 براي اولين بار به فرهنگ واژه هاي پزشكي و بهداشت افزوده شد. (4) حدود 600 سال قبل از 
ميالد، آتني ها منبع آب شهر Kirrha را با توكسين آلوده كردند. در قرن چهاردهم ميالدي نيروهاي مهاجم تاتار 
�Ka باعث ابتال و كشتار تعداد زيادي از اهالي شهر گرديدند. (2) a با پرتاب اجساد قربانيان طاعون به داخل شهر
ژاپن در جنگ جهاني دوم و شوروي سابق به هنگام محاصره شهر استالينگراد به وسيله آلمان ها، در سطح وسيعي 
از سالح هاي بيولوژيك استفاده كردند. (2) آمريكايى ها در جنگ كره از زنبور، كرم درخت، كنه، ملخ، پشه جهت 
انتقال بيماري هاي مختلف از جمله سياه زخم، آبله، حصبه، اسهال خوني استفاده كردند، ژاپني ها دام هاي آلوده 
به سياه زخم و بيماري هاي مختلف را به مغولستان و روسيه ارسال كردند. فعاليت هاي بيولوژيك اسرائيل از سال 
1948 در مركزي به نام همد بيت شروع شده و در اين موسسه پروژه هاي مختلف از جمله توليد عوامل سياه زخم، 

توكسين بوتولونيوم، توالرميا، طاعون و تب كيو انجام مي شود. (2)
در پانزدهم نوامبر سال 1998 نشريه ساندي تايمز لندن طي مقاله اي افشا كرد كه اسرائيل بر روي نوعي سالح 
زيستي كار مي كند كه بر اعراب تاثيرگذار بوده و بر يهوديان تاثيري نخواهد داشت. اين نشريه از اين سالح با 
نام بمب نژادي ياد كرد، (2) ولي در حال حاضر با پيشرفت فناورى، شيوه هاي توليد، انباشت و كاربرد آنها تغيير 
يافته و بر اساس اطالعات موجود بسياري از كشورها دست به توليد و انباشت آن زده و برخي از كشورها نظير 

2- Disasters
3- Bioterorism
4- Biological Weapon
5- Education Biodefense63
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انگلستان، ژاپن، آلمان و... طي جنگ جهاني دوم و بعد از  آن به عنوان سالح هاي كشتار جمعي اينگونه تسليحات 
را مورد استفاده قرار داده اند. (3)

تولد بيوتكنولوژي نوين و همچنين تحوالت سياسي و نظامي سبب توجه كشورهاي مختلف به حوزه جنگ 
نوين و به خصوص توسعه عوامل جديد و روش هاي نوين تهاجم بر عليه اهداف زيربنايي جهت آسيب رساني شده 
است. پس از ماجراي 11 سپتامبر و پخش پاكت هاي سياه زخم در آمريكا موضوع تهديدات بيولوژيكي بطور 
جدي در راهبردهاي نظامي وارد گرديده است. (4) اغلب كشورهاي صنعتي جهان و در راس آنها روسيه، آمريكا، 
انگلستان، فرانسه، ژاپن، آلمان و كانادا انواع سالح هاي بيولوژيك را توليد و گاهي مورد استفاده نيز قرار داده اند. 

(جدول شماره 1)
                       جدول1-كشورهاي صنعتي جهان كه از عوامل بيولوژيك به عنوان سالح استفاده كرده اند (4)

نوع عامل
كشور استفاده 

كننده
باسيلوس
كالميديابروسالآنتراسيس

پسي تاسي
مايكوباكتريوم
توبركلوزيس

ويبريو  
ويروس تب خونريزي ويروس ابوال            كلرا 

دهنده كره اي
*****روسيه
*****آمريكا

****انگلستان
****فرانسه
*****ژاپن
***كانادا
***آلمان

بنابراين با در نظر گرفتن مطالب فوق، آمادگي در مهار بحران هاي زيستي محتمل بسيار ضروري است.

مواد و روش ها

مقاله حاضر يك طرح توجيحي مي باشد كه پس از مطالعه مقاالت، مجالت علمي داخلي و جستجو در سايت 
Fema و به منظور دفاع در برابر حمالت بيولوژيكي، به بررسي ابعاد، بيان ويژگي هاي بيوتروريسم و نقش پدافند 

زيستي در خصوص اين حمالت پرداخته و سپس به ارائه راهكارهايي در چارچوب طرح پدافند زيستي در اين 
زمينه پرداخته است.

يافته ها

تعاريف:

عامل زيستي:
حيوان يا گياه زنده (بيشتر ريز و ذره بيني) يا سموم و مواد مترشح شده از آن كه بر سالمت ديگر موجودات و 

محيط زيست تاثيرگذار است و موجب بروز تلفات، ناتواني يا ايجاد خسارت اقتصادي گردد. (6)

تهديد زيستي:
هر نشانه، رويداد يا اتفاق زيستي كه به صورت طبيعي يا غيرطبيعي توانايي تضعيف يا نابودي سرمايه هاي 
انساني يا اختالل در اقتصاد كشور را از طريق تخريب و نابودي گياهان و محصوالت كشاورزي، دام و حيوان، 
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محيط زيست و منابع طبيعي داشته و ثبات و امنيت جامعه را به خطر اندازد. (6)

حمله زيستي:
ايجاد همه گيري در جمعيت مورد نظر انساني، حيواني يا گياهي بر اثر انتشار عمدي يك يا چند عامل زيستي 

(6)

بحران زيستي:
ايجاد شرايط بحران در جامعه بر اثر انتشار يك يا چند عامل زيستي خطرزا در جريان بالياي طبيعي يا انسان 
ساخت ناشي از فعاليت هاي تحقيقي، آزمايشي، صنعتي  و مرتبط با آن يا اقدام خرابكارانه، بيوتروريستي يا حمله 
زيستي كه موجب نابودي يا خسارت در سرمايه هاي انساني، حيواني، نباتي، منابع طبيعي و زيست محيطي كشور 

گردد. (6)

آشنايي با عوامل سببي بيوتروريسم:
سازمان جهاني بهداشت عوامل مختلف باكتريايي، ويروسي و قارچي مورد استفاده در بيوتروريسم را بر اساس 
سهولت انتقال، شدت ابتال، مرگ و مير و احتمال دسترسي به عوامل بيولوژيك به سه دسته تقسيم نموده كه 

عبارتند از:
عوامل بيماري زاي گروه A: به آساني منتشر شده يا از فردي به فرد ديگر منتقل مي شوند. اين عوامل مرگ زيادي 
به همراه داشته و اثرات مهمي بر بهداشت عمومي مي گذارند. از اين دسته مي توان عوامل سياه زخم، بوتوليسم، 

توالرمي، طاعون، آبله، تب هاي هموراژيك (ابوال) را نام برد.
عوامل بيماري زاي گروه B: با سهولت نسبي انتشار مي يابند، بيماري شدت متوسط و مرگ و مير پاييني داشته و 
نياز به اقدامات تشخيصي خاص و نظارت بعدي دارند. اين دسته شامل عوامل تب بروسلوز، مشمشه، آنسفاليت 

اسبي، شيگال ديسانتري و وبا مي باشند.
فناوري هاي  از  بهره گيري  با  كه  است  نوپديدي  بيماري زاي  عوامل  گروه شامل  اين   :C گروه  بيماري زاي  عوامل 
انواع واكسن ها تغيير يافته اند.  انواع پادزيست ها و  انبوه و مقاوم سازي به  مهندسي ژنتيك جهت توليد و انتشار 
اين دسته داراي قابليت انتشار در سطح وسيع، كشندگي زياد و اثرات تخريبي عظيم بر بهداشت جامعه را دارا 
مي باشند. موارد موجود در اين دسته شامل تب هاي هموراژيك منتقله به وسيله كنه، ويروس هاي گروه نيپا و تب 

زرد مي باشند. (5)
ذيل  قبيل  از  باليايى  آثار  داراي  مي باشد  پيش رو  تحقيق  موضوع  بشرساخت  عنوان حوادث  به  كه  بيوتروريسم 

مي باشد: (7)
آلودگي منابع آب آشاميدني• 
افزايش ناقلين• 
آلودگي مواد غذايي• 
اجساد انساني• 
ايجاد وقفه در سيستم دفع زباله، فاضالب و انباشته شدن آنها در محيط زيست• 
الشه هاي حيواني• 

اهداف تهديدات زيستي در زمان صلح:
تحميل خسارات اقتصادي• 
65از بين بردن امنيت بهداشتي و غذايي• 
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ايجاد ترس و وحشت عمومي• 
آسيب رساندن به سالمت عمومي جامعه و ايجاد تلفات جانبي• 

اهداف تهديدات زيستي در زمان جنگ:
فشار به دولت ها براي تسليم شدن• 
كاهش توان و آمادگي نيروهاي رزم• 
ايجاد غافلگيري و وارد نمودن ضربه نظامي• 
قتل عام مردم و از بين بردن مقاومت• 

راهبردهاي آفندي آمريكا در حوزه تسليحات زيستي:
استفاده از ظرفيت مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي براي تامين منافع دفاعي-امنيتي نظير موسسه رند• 
افزايش سرمايه گذاري در بخش دفاع زيستي پس از 11 سپتامبر • 
سوي •  از  شفافيت  درخواست  مقابل  در  و  آمريكا  در  زيستي  دفاع  با  مرتبط  تحقيقات  بودن  محرمانه 

كشورهاي ديگر
احداث پايگاه نظامي در سال 2015 در خصوص سالح هاي بيولوژيك• 

جنگ زيستي با ويژگي هاي زير تعريف مي شود:
1) بكارگيري سالح هاي زيستي

2) منشاء تهديد يك كشور مهاجم
3) سطح توليد خطر در سطح امنيت ملي

اولويت بندي سناريوهاي محتمل تهديدات زيستي:
01 حمله به زيرساخت هاي اقتصادي در بستر تهديدات زيستي

02 انجام اقدامات بيوتروريستي سازماندهي شده
03 حمله پنهان با استفاده از عوامل زيستي

ضرورت توجه به تهديدات زيستي
باال بودن قدرت آسيب رساني عوامل زيستي نسبت به ساير تهديدات• 
گسترده بودن حوزه تهديدات زيستي• 
سرمايه گذاري كالن كشورهاي غربي به ويژه آمريكا در حوزه عوامل زيستي• 
تجربه بكارگيري عوامل زيستي عليه ج.ا. ايران در جنگ تحميلي• 
توان نظامي و فناورى دشمنان در دستيابي به عوامل زيستي شناخته شده و ناشناخته و ايجاد بيماري هاي • 

جديد (4)
در يك نگاه كلي و جهت شناخت زودهنگام يك اقدام بيوتروريستي با در نظر گرفتن اطالعات و تجزيه و 

تحليل آمار شيوع بيماري ها، شاخص هاي زير مي تواند ما را به يك حمله بيوتروريستي، مشكوك نمايد:
وقوع يك همه گيري وسيع همراه با موارد بيش از حد انتظار، بويژه در يك جمعيت مجتمع

بيشتر بودن شدت بيماري در مقايسه با حاالت عادي بخصوص وقتي از راه هايي غير از راه معمول، منتقل شده 
است.

مواجه شدن با نوعي بيماري كه براي يك منطقه به خصوص، غيرمعمول به حساب مي آيد و يا در فصلي غير از 
فصل رايج آن حادث گرديده و يا بدون وجود حامل (Vector) طبيعي خود، انتقال يافته است. 66



بروز چند همه گيري همزمان ناشي از چند بيماري عفوني مختلف
باال بودن ميزان حمله در كساني كه در مناطق خاصي نظير كوي هاي سازماني بوده اند. (7)

بحث و نتيجه گيري

در ساعات مختلفي از شبانه روز افراد با عالئم مختلف از يك بيماري به مراكز درماني جهت درمان مراجعه 
مي كنند كه با توجه به شرايط منطقه اي كه كشور عزيزمان ايران در آن قرار دارد احتمال اينكه اين مراجعات به 
دليل عامل باكتريايي، ويروسي يا قارچي ناشي از حمله زيستي باشد دور از انتظار نمي باشد، بنابراين آگاهي و 
آمادگي پرسنل بهداشتي و درماني، امنيتي، دولتي و مردم در مناطق و شهرهاي كشور، مخصوصاً مناطق مرزي در 
چارچوب طرح پدافند زيستي ضروري مي باشد، لذا ميزان سوء ظن و سعي و كوشش ما در ارتباط با يك حمله 

بيولوژيك بايد در حد بااليي باشد، چرا كه چنين حمالتي داراي الگوي قابل پيش بيني نيستند. 

منابع:
مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران، سال دهم، شماره 2. صفحات 143تا162 تابستان 1391. 1
حاتمي حسين، 1385 ، كتاب اپيدميولوژي باليني و كنترل بيماري هاي مرتبط با بيوتروريسم، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي . 2

تهران
نجفي، سجاد، 1391، مقاله بيوتروريسم تهديد زيست محيطي نو پديد، كارشناس ارشد جغرافياي سياسي از دانشگاه خوارزمي . 3
مجموعه مقاالت همايش ملي پدافند غيرعامل و علوم انساني دانشگاه كاشان-ارديبهشت 1393. 4
مديريت اطالعات فناوري فرماندهي كل آجا مرداد 1390. 5
6 .(Federal emergency managmentamerican)www.fema.com  سايت
مهراني حسينعلي _ كشاورز منصور،كتاب جنبه هاي پزشكي دفاع بيولوژيك، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا تهران   . 7
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   فراخوان مقاله

علوم، ظرفيت  كليه  از  بهره بردارى  توان  و  مطالعاتى  دليل گستردگى حوزه هاى  به  غيرعامل  پدافند   دانش 
فراوانى جهت اشاعه، بسط و پيشرفت، هم در سطح آحاد جامعه و هم در ديدگاه خواص و مسئولين برخوردار 
است. بدون ترديد كشف ظرفيت هاى موجود در سطح كشور و نيز قرارگاه معظم پدافند هوايى خاتم االنبياء(ص) 
انتشار اين نشريه  آجا و بهره گيرى از آن به منظور رفع نيازمندى هاى نظرى، عملياتى و اجرايى، از اهداف 
مى باشد. به همين منظور از كليه عالقمندان، محققان و پژوهشگران در حوزه پدافند غيرعامل دعوت مى شود 
مقاالت و يافته هاى علمى خود را با فرمت ذيل به هيئت تحريريه نشريه ارسال تا بعد از بررسى به چاپ برسد.

راهنماى ارائه مقاالت

الف) ساختار مقاله بايستى از فرمت ذيل پيروى كند:

(عنوان مقاله، چكيده، كليد واژه، مقدمه، مبانى نظرى، روش شناسى، تجزيه و تحليل، نتيجه گيرى و منابع 
مورد استفاده)

ب) مقاالت تحت نرم افزارWord2010، با قلم B-Nazanin14 و با رعايت اصول نگارشى تايپ و به همراه لوح 
فشرده ارسال شود. (از ارسال فايل هاى PDF خوددارى گردد)

پ) حجم مقاالت كمتر از 10 صفحه و بيشتر از 25 صفحه نباشد.

ت) درجه، نام و نام خانوادگى نويسنده/گان، ِسمت، درجه علمى به همراه نشانى كامل و شماره تماس(همراه) 
ذكر شود.

ث) مقاله ارسالى جديد بوده و قبًال چاپ يا ارائه نشده باشد. در صورت چاپ در نشريات ديگر، ارسال كننده 
پاسخگو خواهد بود.

ج) در ارسال مقاله هاى ترجمه، ذكر منبع مورد استفاده و روگرفت يا فايل الكترونيكى مقاله نيز ارسال شده، 
همچنين در صورت نداشتن چكيده و كليده واژه در متن اصلى، توسط نويسنده تهيه شود.

چ) پذيرش مقاله براى چاپ به عهده هيئت تحريريه بوده و نشريه در ويرايش، اصالح و تلخيص آثار ارسالى به 
نحوى كه به اصل آن خدشه وارد نكند، آزاد است.

ح) با توجه به گستردگى حوزه نشر و توزيع نشريه، از ارسال مطالب طبقه بندى شده خودارى گردد. 

خ) در صورت پذيرفته شدن مقاله، پرداخت حق الزحمه و حق التاليف طبق مقررات در صورت امكان ميسر 
خواهد بود. 

نشانى نشريه: تهران، بزرگراه بسيج، بلوار هجرت، ستاد فرماندهى قرارگاه پدافند هوايى خاتم االنبياء(ص)آجا 
معاونت پدافند غيرعامل، تلفن: 33240409-35924037-021 * دورنگار: 021-33240408


