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   اهمیت پدافند غیرعامل در یک نگاه /  سازمان پدافند غیرعامل کشور

پیشگفتار
پدافند غیرعامل را می توان به دو مدل تعریف کرد. نخســت تعریف سنتي و اداري آن است 
که براســاس آن پدافند غیرعامل به کلیه اقدامات و تدابیري گفته مي شــود که بدون به کارگیري 

سالح، موجب کاهش آسیب پذیري ها و افزایش پایداري ها در برابر تهدیدات خارجي شود.
این تعریفي اســت که در آئین نامه اجرائي آمده اســت و به تصویب هیأت دولت نیز رسیده 
ولي به اعتبار اینکه پدافند غیرعامل از یك کلمه به نام »پدافند« به معني دفاع شــروع مي شود 
و »غیرعامل« هم به معنی بدون سالح است در واقع ما مي خواهیم دفاع بدون سالح را مطرح 

کنیم.
وقتي مفهوم دفاع مطرح مي شود دفاع اساسا عکس العملي در برابر حمله است یعني دشمن 
قصــد حمله دارد و ما مي خواهیم در برابر آن دفاع کنیم. در واقع اگر بخواهیم دفاع غیرعامل را 
تعریف کنیم بایســتي ابتدا به نوعي حمله را تعریف کنیم یا مدل حمله را و بعد بگوییم سیستم 

در مقابل این نوع حمله چه دفاعي باید انجام دهد.
امروزه پدافند غیر عامل موضوعی کالن، فراگیر و مرتبط با عرصه های متنوع مالی، اقتصادی، 
تولیدی، صنعتی، ارتباطات و فناوری، اطالعات، رســانه ها، انرژی، امنیت غذایی، زیســت، 

حمل و نقل، دفاعی و... است.
اما شــاید بتوان گفت که مهمترین عنصر در پدافند غیرعامل این است که یك تعریف ثابت 
و یکنواخت ندارد بلکه متغیر و پویا اســت. این نقطه قوت پدافند غیرعامل محســوب می شود 
چون مي تواند متناسب با تغییراتي که سیستم حمله کننده و مهاجم دارد خود را برای دفاعی پویا 
و منعطف آماده می کند. این دیدگاه زمانــی اهمیت پیدا می کند که با مفهومی به نام تهدیدات 
ترکیبی آشــنا باشــیم. چون امروز دیگر تهدیدات تک بعدی نیســت و ترکیبــی از عوامل را در 

حوزه های اقتصادی، سایبری و سیاسی در بر می گیرد.
امــا اگر به دنبال تعریفی جامع از پدافند غیرعامل باشــیم بایــد بگوییم محدود عملکردی 
پدافند غیرعامل در مقیاس کل کشــور است چون باید بتواند پایداری و تاب آوری کل سیستم را 

در برابر تهدیدات انسان ساخت تامین کند. 
نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که پدافند غیرعامل در همۀ کشورهای دنیا وجود 

 در قالب های مختلفی شکل گرفته و دنبال می شود.
ً
دارد و معموال

پدافند غیرعامل در کشــور ما از غفلتی چند دهه ای رنج می برد. بسیاری از زیرساخت های 
حیاتی ما چه در ســالهای قبل از انقالب و چه پس از آن، بدون توجه به آسیب پذیری  ها و تنها 
براســاس الزامات ایمنی ســاخته شده است. اما سرانجام پس از گذشــت 25 سال از پیروزی 
انقالب که وجود چنین ساختار و سازمانی با ماموریت های راهبردی مورد غفلت واقع شده بود 
با تدبیر مقام معظم رهبری این سازمان در سال 1382 تشکیل شد. در واقع این نقیصه در کشور 
ما توسط رهبر معظم انقالب کشف و دستور آغاز فعالیت در این خصوص صادر شد. ماموریت 
سازمان پدافند غیرعامل کشــور به صورت کالن رصد و پایش تهدید و تشخیص تهدیدات در 
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ســطوح و وجوه مختلف و ماموریت دوم رصد و پایش آســیب پذیری ها و ضعف ها اســت. این 
آســیب ها و ضعف ها بر اثر غفلت ها یا تغییراتی که احتماال در اثر پیشــرفت فناوری ها و تغییرات 
این حوزه ایجاد شــده است رخ می دهد. ماموریت سوم نیز رصد مخاطرات و ریسک ها برای کل 
کشور است. ســازمان پدافند غیرعامل کشــور باید تهدیدات را رصد و برای مقابله با آنها برنامه 
ارائه کند. اولین گام هم در این مســیر کاهش آسیب پذیری است. این کاهش البته نسبی و دائمی 
است یعنی هرچقدر که ممکن باشــد انجام می شود. دیگر اقدام سازمان پدافند غیرعامل افزایش 
پایداری ملی و به عبارتی افزایش تاب آوری در برابر تهدیدات اســت. همچنین باید تداوم کارکرد 
نهادها و مجموعه های کشــور تسهیل و تضمین شود تا در شرایط تهدید و یا ایجاد مخاطرات اگر 
خدمتی در کشور وابسته به یک زیرساخت است، آن زیرساخت سالم و فعال باقی بماند و بتواند به 
فعالیت خود ادامه دهد. همچنین یکی از مهمترین وظایف ســازمان پدافند غیرعامل کشور ایجاد 
بازدارندگی برای کشور است به گونه ای که نوعی استحکام و تاب آوری ذاتی در ساختارهای کشور 
ایجاد شــود تا دشــمن را از اهدافش منصرف کند. در اینجا ما دچار دو مفهوم هستیم. وحدت و 

کثرت است. 
وحــدت در مفاهیم پایه در موضوع پدافنــد غیرعامل مثال های متعــددی دارد، مانند تهدید، 
آسیب، ریســک، پایدارســازی، تاب آوری، بازدارندگی و غیره. در همه حوزه ها باید این مقوله ها 
دنبال شــود. چون دفاع، امنیت، تاب آوری مفهوم های یکپارچه و عام هســتند و نمی توان آن ها را 
جزء جزء کرد. در مقابل اما، کثرت بدین معناســت که این موضوعات در همه حوزه ها هستند و 
می توانند در تمام حوزه هایی که به تعبیری دارای اهمیت راهبردی و عملیاتی برای کشــور اســت، 

شکل گیرد.
این وحدت و کثرت جزء ذات ماموریت های ســازمان پدافند غیرعامل اســت. سازمان پدافند 
غیرعامل کشور در مخاطره شناسی، تهدید شناسی و شناسایی ریسک تخصص دارد و می تواند راه 
حل هایی ارائه کند تا مخاطرات کاهش یافته، آســیب ها کم شده و به تهدید ها پاسخ داده شود. در 
خیلی از موارد پاسخ به تهدید به صورت بخشی شکل نمی گیرد و باید به صورت جامع و یکپارچه 
باشد. به عبارتی وحدت در تجمیع مولفه های پاسخ به تهدید شکل می گیرد.  بنابراین این وحدت 
و کثرت جزء مفهوم ذات کار اســت و تناقضی در آن وجــود ندارد بلکه تجمیع موضوعاتی به نام 

تهدید، آسیب و ریسک بوده و همزمان در عرصه های مختلف هم توزیع شده اند. 
با تمام آنچه گفته شــد، موفقیت سازمان پدافند غیرعامل کشــور در ماموریت های خود یا به 
عبارت بهتر، استقرار نظام پدافند غیرعامل در تمام ارکان کشور، نیازمند یک اجماع و فهم مشترک 
از مفهوم پدافند غیرعامل است. تنها با شناخت تهدیدات و ایجاد یک فهم مشترک در مورد پدافند 
غیرعامل به عنوان یک ســپر مستحکم در برابر تهدیدات است که رعایت اصول و الزامات پدافند 
غیرعامل تبدیل به یک مطالبه خواهد شد و خواهیم توانست تاب آوری کشور را در برابر تهدیدات 

در باالترین سطح خود حفظ کرده و از مردم و دارایی های ملی محافظت کنیم.

و پژوهش  

پیشگفتار

                             دکتر غالمرضا جاللی 
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   اهمیت پدافند غیرعامل در یک نگاه /  سازمان پدافند غیرعامل کشور

مقدمه  

یخ حیات  موضوع پدافند غیرعامل در جهان هســتی از قدمتی به طول تار
انســان برخوردار است. انسان های اولیه به صورت فطری برای در امان ماندن 
از خطر تهاجم حیوانات و تهدیدات پیرامونی و حفظ جان خود، به غارها، باالی 
درختان و دیگر مکان های امن طبیعی پناه می بردند و این موضوع در طبیعت 
نیز از ســوی خداوند حکیم به صورت غریــزی در نهاد حیوانات جهت دفاع از 
خود به ودیعه گذاشته شــده است. گفتنی است که بیشتر سیستم های دفاعی 
یکه می توان طبیعت  حیوانات دارای صبغه دفاع غیرعامل می باشــد؛ به طور
را مدرسه علم دانسته و حیوانات را نخستین کارگران تمدن در انتقال روش های 
دفاعی، حفظ جان و ادامه حیات به انســان ها محسوب نمود و جوامع انسانی 
نیز به مدد بهره گیری از عقل و شــعور خود، آن را  متناسب با تهدیدات فراروی 

یج توسعه و ارتقاء داده اند. و تجربیات اخذ شده، به تدر
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با متمدن شــدن تدریجی جوامع بشــری و شــکل گیری زندگی شهری، انسان 

براســاس احســاس نیاز به امنیت که همواره از ضروری تریــن نیازهای وی بوده 

است، جهت حفاظت شــهر از تهاجم دشمنان، اقدام به ســاخت دژها، قلعه ها، 

حصار، خندق، دیوارها و موانع دفاعی در پیرامون شــهرها نمود. در این راســتا در 

طول تاریخ بشــری به موازات تغییر تســلیحات آفندی، ابزار و اقدامات دفاعی نیز 

شاهد تغییر و تحول چشــمگیری بوده و این پیشرفت و فناوری کماکان ادامه یافته 

و روندی افزایشــی به خود گرفته است و در عصر حاضر، توجه کشورها را به لزوم 

به کارگیری پدافند غیرعامل در راهبردهای دفاعی مربوطه با هدف مصون ســازی 

زیرســاخت های حیاتی، حساس و مهم و ارتقای امنیت ملی خود مضاعف نموده 

اســت؛ به طوریکه هیچ کشوری در مسیر توسعه و امنیت، خود را بی نیاز از انجام 

اقدامات پدافند غیرعامل نمی داند.

در این گذر، تشــکیل سازمان پدافند غیرعامل در هشتم آبان ماه 1382 براساس 

فرمــان مقام معظــم رهبری"مدظله العالی" نقطه عطفی بنیادیــن در تاریخ دفاعی 

کشور، در جهت تقویت بنیه دفاعی و ارتقای امنیت ملی کشور محسوب می گردد. 

در این نوشــتار سعی گردیده اســت پس از تبیین چند موضوع اساسی، اهمیت و 

ضرورت پدافند غیرعامل در حد اختصار با ذکر مصادیق الزم بیان شود.

و پژوهش  

جعفر موحدی نیامعآموزش

مقدمه
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 مقدمه   اهمیت پدافند غیرعامل در یک نگاه /  سازمان پدافند غیرعامل کشور

کلیات :  

1- تعریف پدافند غیرعامل  
الف ( تعریف لغوی :

از منظر واژه شناسی، واژه پدافند غیرعامل از دو بخش "پد" و "آفند" تشکیل شده 

اســت. در فرهنگ و ادب فارسی "پاد" یا "پد" پیشــوندی است که به معنی )ضد ، 

متضاد، پی و دنبال( اســت و هرگاه قبــل از واژه ای قرارگیرد، معنای آن را معکوس 

می  کند. واژه "آفند" نیز به معنای )حمله، جدال، پیکار، و تهاجم( اســت. بنابراین 

پدافند در واقع آن عملی اســت که برضد آفند صورت می گیرد. معادل انگلیســی 

پدافند غیرعامل )Passive defense( است .

ب( تعریف مصوب قانونی:
کوتاه ترین تعریف پدافند غیرعامل، دفاع بدون سالح می باشد.

تعریف مصوب قانونــی پدافند غیرعامل در بند )1( سیاســت های کلی پدافند 

غیرعامل مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین آمده است:

مجموعــه اقدام های غیر مســلحانه ای که موجب افزایــش بازدارندگی، 
کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل 

  .مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدام های نظامی دشمن می شود

مولفه هــای پنج گانه منــدرج در تعریف یاد شــده، در حقیقت ثمــره و نتیجه 

اقدامــات پدافند غیرعامل می باشــد. بدین مفهوم که چنانچــه مجموعه اقدامات 

پدافند غیرعامل در زیرساخت های حیاتی، حســاس و مهم رعایت گردد و اجراء 

شــود، موجب افزایــش بازدارندگی، کاهش آســیب پذیری، تــداوم فعالیت های 

ضروری وتســهیل مدیریت بحران می گردد. توضیح اینکــه منظور از تهدیدها در 

سطر آخر تعریف مصوب قانونی یاد شــده، تهدیدات سایبری، زیستی، کالبدی، 

پرتوی، شــیمیایی، و... اســت. موضوع قابل توجه این است که تهدیدات فراروی 

حوزهمســئولیتی و ماموریتی ســازمان پدافند غیرعامل کشور، تهدیدات یاد شده 
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اســت که از جنس تهدیدات انسان ســاخت)Man made Threats( می باشد، 

تهدیدات طبیعی)Natural threats( از قبیل سیل، زلزله، سونامی، بهمن، سرما، 

خشکســالی، طوفان، گردباد، فرونشســت زمین،  و... در حوزه مسئولیتی سازمان 

مدیریت بحران کشور است که در زیر مجموعه ساختاری وزارت کشور قرار دارد.

   سایبری، پرتوی، زیستی، شیمیایی، کالبدی ،الکترونیک، اقتصادی و مردم محور: 2- تعاریف پدافند
پدافند ســایبری: مجموعه اقدامات ســایبری و غیرســایبری اســت که   

توانمندی رصد، پایش، تشخیص تهدید، استخراج آسیب پذیری، تجزیه و 

تحلیل میزان خطر، مدیریت و کنترل تهاجم ســایبری، بازیابی اطالعات و 

تولید قدرت پاسخ گویی به تهدید سایبری دشمن را ایجاد می کند و موجب 

مصون سازی، کاهش آسیب پذیری و حفاظت از سرمایه های ملی سایبری 

و زیســت بوم سایبری کشور می شــود و با تولید بازدارندگی امکان تهاجم 

سایبری را از کلیه متخاصمین سلب می نماید.

پدافنــد پرتــوی: بــه مجموعــه ای از اقدامات شــامل: رصــد و پایش،   
آشکارسازی، هشداردهی ، تشخیص، تصمیم و عملیات، کنترل و حفاظت 

و پیشــگیری، امداد و نجــات، درمان، بازیابی و بازتوانــی منابع، محدود 

سازی و رفع آلودگی در برابر تهدیدات پرتوی، برای به حداقل رساندن آثار 

و عواقب زیانبار ناشی از آنها اطالق می گردد

یســتی: به مجموعه ای از اقدامات شامل: رصد و پایش، آشکار    پدافند ز
ســازی، هشدار دهی، تشــخیص، تصمیم و عملیات، کنترل و حفاظت و 

پیشگیری، امداد ونجات، درمان، بازیابی و بازتوانی منابع، محدود سازی 

ورفع آلودگی در برابر تهدیدات زیستی که موجب حفاظت از سرمایه های 

  ملی دربرابر تهدیدات زیستی و کاهش آثار و عواقب ناشی از آن ها

پدافند شیمیایی: به مجموعه ای از اقدامات پیشگیرانه شیمیایی شامل: 

پدافند شــیمیایی:  به مجموعه ای از اقدامات پیشگیرانه شیمیایی شامل:   
رصد و پایش، تهدیدات و حوادث شــیمیایی، تشخیص و اعالم وضعیت، 

کلیات
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محدود سازی منطقه آلوده، رفع آلودگی، امداد و نجات، درمان مصدومین، 

پاکســازی منطقه آلوده، بازیابی، آموزش، تمریــن، ارتقاء آمادگی، کاهش 

آسیب پذیری ها، مصون سازی زیرساخت های شیمیایی و مدیریت بحران 

حوادث شــیمیایی کشــور در برابر هرگونه تهدید و حادثه متصور، پدافند 

شیمیایی اطالق می گردد.

پدافندکالبدی: به  مجمـوعه ای از اقدامـات فنی ومهندسی که بمنــظور   

ارتقای پایداری،کاهش اسیب پذیری وتداوم خدمات ضروری دارائی های 

فیزیکی مراکز ثقل انجام می شود ،اطالق می گردد

پدافند الکترونیک: به مجموعه ای از اقدامات پدافند غیرعامل در حوزه   
الکترونیک اطالق می گردد که به کارگیری آن ها به مصونیت، استفاده پایدار 

و مداوم و تســهیل مدیریت بحران در این حوزه از سرمایه های الکترونیک 

کشور در برابر تهدیدات این حوزه می انجامد.

پدافنــد اقتصادی: دفاع با ابزارهــای اقتصادی و به تعبیــر دیگر، پدافند   
اقتصادی به مجموعه اقدامات کشور به منظور مقابله با تهاجمات اقتصادی 

دشمن اطالق می گردد.

پدافنــد مردم محور: بــه مجموعه اقدامــات و تدابیر در حــوزه مردم و   
زیرســاخت های خدمات رســانی و تأمین نیازهای اساسی مردم باهدف 

صیانت و حفاظت از جان و مال مردم، ارتقاء استانه تحمل مردم در شرایط 

اضطراری بحران ناشــی از جنگ، پایداری و استمرار تأمین نیازمندی های 

ضروری آنها، اطمینان بخشــی، آرامش بخشی و افزایش همگرائی مردم و 

حاکمیت اطالق می گردد.

یخچه پدافند غیرعامل در کشور   : 3-تار

        الف ( قبل از انقالب اسالمی :

در بهمن ماه ســال 1335 نهادی تحت عنوان "ســازمان دفاع غیر نظامی" با 3 

معاونت )فنی، عملیات و آموزش، اداری و مالی( و 5 مدیریت کل و یک مرکز 
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مقابله با حریق، پس از تصویب مجلس شــورای ملی در تشــکیالت نخســت 

وزیری وقت شــکل گرفت و سازماندهی گردید. تهدیدات فراروی سازمان دفاع 

غیر نظامی یاد شده، شامل تهدیدات طبیعی و تهدیدات  خارجی )نظامی( بوده 

و مأموریت سازمان مذکور شامل موارد زیر تعریف و تعیین گردیده بود:

 هدایت، کنترل و پشتیانی مردم حین حوادث و بالیای طبیعی.  

کمک، امداد و نجات مصدومین.   

 کاهش آسیب پذیری های کشور در برابر تهدیدات خارجی.  

 در 18 بهمن 1337 سازمان یاد شده از تشکیالت نخست وزیری جدا گردید و 

به وزارت کشور ملحق شد.

       الف (بعد از انقالب اسالمی :

احساس نیاز تشــکیل سازمان پدافند غیرعامل در بعد از انقالب اسالمی،   

به صورت مکرر در کشــور حس شــده بود. در دوران دفاع مقدس، چنین 

مرکزی وجود نداشــت و فقدان آن به صورت جدی احساس می شد و بعد 

از اتمام جنگ نیز تصور می گردید کــه بازدارندگی حاصل از دفاع مقدس 

می تواند تا مدت ها کشــور را از تهدیدات دشــمن مصون نگاه دارد. یکی 

از اشــکاالت دیگر این بود که رویکردهای الزم در حوزه پدافند غیرعامل 

بر اســاس رویکرد سنتی اســتوار بود و به استمرار و تنوع و طیف تهدیدات 

جدید دشــمن توجه اساســی مبذول نمی گردید. بعد از اجرای چند برنامه 

میان مدت پنجساله توســعه کشور، مشخص گردید که برنامه های توسعه، 

نیازمند یک ســری مالحظات و اقدامات دفاعی ایمن ساز پایدار در مقابل 

تهدیدات فراروی می باشــد. لذا با تغییر شکل  شیوه های تهدید، مسئوالن 

کشــور به این نتیجه رســیدند که یک ساختار ســازمانی الزم است تا این 

موضوعات را برای پیش بینی و مدنظر قرار گرفتن آن در برنامه های توسعه و 

پیشرفت، سازماندهی، هدایت و راهبری نمایند.

کلیات
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  بعد از پیروزی انقالب اســالمی، ســازمان مذکور برابر الیحه شورای انقالب 

اســالمی در سال 1359به سازمان بسیج ملی واگذار گردید که به نتیجه مطلوب 

نرســید. فرآیند تغییرات حوزه مســئولیتی بعد از ســال 1359 تا قبل از تشکیل 

سازمان پدافند غیرعامل در سال 1382 به قرار زیر بوده است: 

• محول شدن ماموریت به مدیریت برنامه ریزی دولت؛ 

• واگذار شدن مسئولیت به قرارگاه پدافند هوائی خاتم االنبیاء)ص(.

پس از تاخیر 25 ساله، وجود خالء ســاختاری از سال 1359 الی سال 1382 

حاصل از فرازو نشــیب های یاد شــده و مواجه شدن با ســعی و خطاهای مکرر 

 با شــکل گیری کمیته دائمی پدافند غیرعامل در ســتاد کل 
ً
به دالیل عدیده، نهایتا

نیروهای مسلح، حوزه مســئولیتی یاد شده مشخص و ســازمان پدافند غیرعامل 

کشور در هشــتم آبان ماه سال 1382 براســاس فرمان مقام معظم رهبری)مدظله 

العالی( تشــکیل و با ســازماندهی آن یکی از خالء های عمده اساسی در ساختار 

دفاعی کشور مرتفع گردید.
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مفاهیم ساختاری
 پدافنـد غیرعامل
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مفاهیم ساختاری پدافند غیرعامل :  
انجــام اقدامات پدافنــد غیرعامل برابــر قوانین مصوب، شــامل کلیه مراکز و 
زیرساخت های حیاتی، حســاس و مهم )احداث شده و در حال بهره برداری، در 
حال احداث و توسعه آتی( می باشد که  باید با اتخاذ تدابیر و برنامه ریزی های الزم 
کوتاه، میان و بلند مدت توســط دستگاه های اجرائی، ســازمان ها، نهادها و مراکز 
مربوط براساس سیاست گذاری، هدایت، راهبری و کنترل و نظارت سازمان پدافند 

غیرعامل کشور انجام پذیرد.

الف( اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور
اساســنامه سازمان، طی گردشکار مورخ 92/11/29 از سوی ستاد کل نیروهای 

مســلح حضور مقام معظم رهبری)مدظله العالی( تقدیــم و معظم له آنرا جهت 

اقدام، مورد تایید و تصویب قرار دادند.

اساسنامه یاد شده شامل 22 ماده بوده که در ابتدای ماده )1(، جایگاه و شخصیت 

حقوقی سازمان را بدین مضمون مشخص نموده است که سازمان پدافند غیرعامل 

نهادی حاکمیتی در دو حوزه لشکری و کشوری است؛ یعنی ساز و کار سازمانی و 
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ساختاری آن در موضوع تهدید شناسی و رصد و پایش تهدیدات در بخش لشکری 

زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح اســت و در بخش اقدام در دستگاه های اجرائی 

قراردارد و از این منظر، کشوری محسوب می شود. 

ســازمان پدافند غیرعامل به لحاظ جایگاه، هم تراز وزارتخانه در بخش کشوری 

و هم سطح نیرو در بخش لشــکری است. جایگاه رئیس سازمان همتراز با وزیر و 

فرمانده نیروهای نظامی است و می تواند در این دو بخش و با این چارچوب فعالیت 

نماید. و در واقع می توان گفت که این اساســنامه همه حوزه های اصلی کشور را به 

شرح ذیل پوشش می هد:

•حوزه کشوری شامل کلیه دستگاه های اجرائی شامل وزارتخانه ها و شرکت های دولتی 

حوزه لشکری شامل کلیه بخش های نظامی، انتظامی و دفاعی.  

نهاد های عمومی غیر دولتی، مردم نهاد، شرکت های خصوصی و نیز زیرساخت هایی   

که برابر اصل )44( قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده اند.

اساســنامه در ســه الیه و ظایف پدافند  غیرعامل در کشــور را تقسیم   
بندی نموده است :

 1(در الیه اول، وظایفی برای خود ســازمان پیش بینی شده که سازمان به عنوان 

یک نهاد سیاست گذار، برنامه ریز، هدایت کننده و راهبر، نظارت کننده و مجری 

دربعضــی پروژه های خاص موضوعات پدافند غیرعامل را در ســطح کشــور 

سیاســت گذاری، برنامه ریزی و هدایت می کند و در واقع مســئولیت راهبردی 

.کالن پدافند غیرعامل را در کشور به عهده دارد

مفاهیم ساختاری پدافند غیرعامل
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2(الیه دومی که در ماده )11( اساســنامه و به صورت مشــخص به آن پرداخته ، 

مســئولیت پدافند غیرعامل در دستگاه های اجرائی است که به عهده رئیس دستگاه 

می باشد و می تواند قائم مقام یا یکی از معاونین خود را با اختیارات کافی به سازمان 

پدافند غیرعامل برای انجام اقدامات پدافند غیرعامل معرفی نماید.

3(الیه ســوم، استان ها هستند. استانداران مســئولیت پدافند غیرعامل در استان 

مربوطه را بر عهده دارند و اقدامات پدافند غیرعامل را باید در استان، انجام دهند. 

موضوعات پدافند غیرعامل در ســه الیه یاد شده به صورت سلسه مراتبی انجام 

و همه حوزه های اصلی کشــور را پوشــش می دهد. یکی از نکات پراهمیت این 

اســت که همه در دستگاه های اجرایی و استان ها، مسئول پدافند غیرعامل در حوزه 

مربوطه هستند و می باید آن را با جدیت دنبال نمایند؛ به شکلی که بتوان تهدیدات 

فراروی کشــور را در هر بخــش و در هر حوزه ای، مطالعــه، پایش و رصد نموده 

و با کاهش آســیب پذیری های موجود، و ایمن سازی، موجب تداوم فعالیت های 

ضروری در شرایط وقوع بحران گردید.

در مــاده)7( اساســنامه، ارکان ســازمان را بدین صورت معرفی نموده اســت، ارکان   

سازمان عبارتند از:

)الف( کمیته دائمی )شورای عالی(

)ب( رئیس سازمان 

)ج( کمیته پدافند غیرعامل دستگا های اجرائی و استان های کشور

برابر ماده)8( اساســنامه، کمیته دائمی متشکل از رئیس ستادکل نیروهای مسلح به 

عنوان رئیس، رئیس سازمان پدافند غیرعامل به عنوان دبیر و حضور وزرای کشور، 

دفاع و معاون برنامــه ریزی و نظارت راهبردی ریاســت جمهوری و رئیس کمیته 

امنیت ملی مجلس شــورای اســالمی و یکی از معاونین ستاد کل نیروهای مسلح 
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تشکیل می شود و مصوبات آن با ابالغ دبیر کمیته دائمی در کلیه دستگاه های اجرائی، 

همانند دســتور رئیس جمهور، الزم االجرا است. مصوبات کمیته دائمی شامل اسناد 

راهبردی، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، مقررات، طرح های ذی ربط پدافند غیرعامل 

در دو حوزه کشوری و لشکری می باشد که با رویکرد هدایت متمرکز، موجب  ایجاد 

یکنواختی، همســان ســازی، وحدت رویه، همگرائی و هم افزایــی در امور پدافند 

غیرعامل می گردد. 

مصوبات کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور :  

1(       اهداف  عمده، الزامات، اقدامات و سیاست های اجرایی، سیاست های کلی نظام- 1390/11/19

2( قرارگاه پدافند پرتویی کشور )رافع(- 1390/11/19

3( دستورالعمل اجرایی پدافند غیرعامل استان ها

4(   دستورالعمل تأمین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و ضروری- 1390/11/19

5( قرارگاه پدافند زیستی )شفا( - 1391/04/20

6( سند راهبردی پدافند زیستی کشور حوزه انسان-  1392/08/05

7( کلیات نظام فنی و اجرایی پدافندغیرعامل -1391/07/04

8( قرارگاه پدافند سایبری کشور- 1391/09/12

9(   سند آیین نامه اجرایی سیاست های کلی نظام در حوزه سامانه های سایبری-1392/04/05

10(    سند آیین نامه اجرایی سیاست های کلی نظام در حوزه پدافند زیستی کشور- 1392/05/16

11( سند راهبردی پدافند زیستی کشور- 1392/05/23

12( سند راهبردی پدافند پرتوی کشور- 1393/08/27

13(سند راهبردی پدافند شیمیایی کشور- 1393/08/27

14( سند راهبردی سازمان پدافند غیرعامل کشور- 1392-1396

مفاهیم ساختاری پدافند غیرعامل

)قبل از تصویب اساسنامه سازمان پدافند غیر عامل کشور(  
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  بعد از تصویب اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور
1(آیین نامه ی داخلی کمیته ی دائمی پدافند غیرعامل کشور -1393/12/17

2(دستورالعمل اجرایی پایش تهدیدات زیستی، پرتوی و شیمیایی و ارتقای آمادگی در مناطق دارای 

زیرساخت های هسته ای-1394/03/10

3(سند راهبردی پدافند سایبری کشور 1394/03/21

4(آیین نامه ی حمایت از تولیدکنندگان محصوالت بومی و نحوه ی اســتفاده از تجهیزات سایبری 

بومی در زیرساخت های حیاتی و حساس کشور -1394/04/15

 کشــور-  
ّ

5(دســتورالعمل اجرایی بنــد )ع( تبصره ی )3(  مــاده واحده قانون بودجه 1394 کل

1394/04/15

6(دستورالعمل اجرایی ساختار، شرح وظایف و تشکیالت تفصیلی واحد سازمانی پدافند غیرعامل 

در دستگاه های اجرایی- 1394/05/12

7(احکام پدافند غیرعامل در برنامه ی پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران-  1394/06/10

8(دستورالعمل تشکیل قرارگاه پدافند غیرعامل تهران- 1394/08/24

9(دستورالعمل نحوه استفاده از تلفن همراه هوشمند در مراکز و مشاغل حیاتی و حساس- 1394/11/14

العات مورد نیاز مرتبط با سامانه ی فرماندهی و واپایش 
ّ

10(آیین نامه اجرایی نحوه تبادل داده ها و اط

ی و استانی-1394/11/14
ّ
سازمان با دستگاه های اجرایی مل

11(سند راهبردی پدافند غیرعامل الکترونیک کشور- 1395/02/28

12(مقررات تأمین منابع و اعتبارات پدافند غیرعامل- 1395/04/03

13(دستورالعمل دفاع حقوقی در برابر تجاوزات سایبری -1395/06/07

14(سند راهبردی پدافند غیرعامل منابع و ذخایر ژنتیکی کشور- 1396/11/01

15(آیین نامه اجرایی پدافند غیرعامل مرزبانی زیستی- 1396/11/17

16(بازنگری سیاست های کلی پدافند غیرعامل نظام-  1397/04/24

17(آیین نامه اجرایی مــاده 58 قانون احکام دائمی و بند)پ( مــاده106 و ماده 109قانون برنامه 

پنجساله ششم توسعه کشور- 1397/07/07
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18(طرح ملی مقابله با حوادث و تهدیدات هسته ای و پرتوی- 1397/08/07

19( آیین نامه صیانت و حفاظت از اطالعات، اســناد و مدارک پدافند غیرعامل طرح ها و پروژهای 

زیرساخت ها، مراکز و تأسیسات حیاتی، حساس و مهم- 1398/01/24

20(  سند راهبردی پدافند غیرعامل حوزه فضایی کشور- 1398/05/12

21(نظام عملیاتی پدافند سایبری کشور- 1398/06/12

22(سند راهبردی پدافند غیرعامل شهری – 1398/09/24

23(نظام عملیاتی پدافند مردم محور )صیانت و حفاظت از مردم در شرایط اضطراری و بحران ناشی 

از تهدید و جنگ( – 1399/03/25

ب( ارکان ستادی سازمان پدافند غیرعامل کشور
ارکان ستادی سازمان در راستای سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت، راهبری و نظارت در جهت 

اجرایی نمودن امور در سه الیه )درون سازمانی، دستگا های اجرائی و استان ها( براساس ماهیت کاری 

و مسئولیتی، شــامل معاونت ها، قرارگاه ها و سایر حوزه های ساختاری نامبرده زیر می باشد که برابر 

تدابیر و خط مشی ها و سیاست ها و راهبری رئیس سازمان، انجام وظیفه می نمایند، جانشین و معاون 

هماهنگ کننده در حوزه ریاست سازمان قرار دارند.

معاونت های دستگاهی   

1-معاونت امور زیربنایی

2-معاونت امور انرژی 

3-معاونت امورصنایع، تجارت و صنایع دفاعی

4-معاونت اموربسیج و امور استان ها

5-معاونت امور سالمت

6-معاونت امور شهری و تهران

7-معاونت امور ارتباطات و الکترونیک وفناوری اطالعات )فاوا(

مفاهیم ساختاری پدافند غیرعامل
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معاونت های موضوعی  
1-معاونت طرح وبرنامه و بودجه

2-معاونت طرح ریزی و نظارت فنی
3-معاونت اطالعات و عملیات

4-معاونت آموزش وپژوهش
5-معاونت توسعه فرهنگی

قرارگاه های عملیاتی تخصصی  
1-قرارگاه پدافند سایبری
2-قرارگاه پدافند زیستی

3-قرارگاه پدافند شیمیایی
4-قرارگاه پدافند پرتوی

5-قرارگاه پدافند الکترونیک

قرارگاه های بنیادین )غیر عملیاتی(  
1-قرارگاه پدافند کالبدی

2-قرارگاه پدافند اقتصادی
3-قرارگاه پدافند مردم محور
4-قرارگاه پدافند اقلیم و جو

مراکز مطالعاتی و اجرایی  
1-مرکز مطالعات راهبردی فنی و مهندسی

2-مرکز پژوهش های راهبردی پدافند غیرعامل
3-مرکز آفرینش های هنری فاطر

4-مرکز پایش و کنترل

سایر ارکان ستادی:
1--دبیر خانه کمیته دائمی
2-دفتر حقوقی وبازرسی
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3-مدیریت منابع انسانی؛پشتیبانی وتامین
4-حفاظت واطالعات

5-عقیدتی وسیاسی
6-مدیریت مالی وذیحسابی

7-حوزه مشاورین
8-روابط عمومی وبین الملل

9-دفترحوزه ریاست
10-دبیرخانه کمیته دائمی

ج(عضویت سازمان در شوراهای عالی کشور
مجلس شورای اسالمی، در جلسه علنی چهارشنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه سال 96، 

عضویت سازمان را با اکثریت آراء در شوراهای عالی نامبرده زیر تصویب نمود: 

)1(شورایعالی عتف )علوم، تحقیقات و فناوری (

)2(شورایعالی آمایش سرزمین 

)3(شورایعالی سالمت و امنیت غذائی 

)4(شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

)5(شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

)6(شورایعالی فضای مجازی 

برابرمصوبه یاد شده، رئیس سازمان در راستای مأموریت ذاتی خود و در جهت برقراری، تعامل 
نزدیک با دستگاه های اجرائی کشور و اعمال سیاست ها و تدابیر مقام معظم رهبری)مدظله العالی(

در حوزه پدافند غیرعامل، عضو شوراهای عالی نامبرده می باشد.

در این خصوص ریاست محترم جمهوری، مراتب عضویت سازمان پدافند غیرعامل 
در شــوراهای نامبرده را براســاس مصوبه مجلس شورای اســالمی و تأییدیه شورای 
نگهبان در مورخ هفتم آذر ماه 96 به وزارت دفاع و پشــتبانی نیروهای مســلح ابالغ 

نموده است.
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شرحـــی بـر 
زیرساخت ها 
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1.GRAVITY CENTERS

شرحی بر زیرساخت ها :  
 1-شرح کلی:

واژه زیرساخت ) INFRASTRUCTURE ( از سال 1875 میالدی در فرانسه و بعد 
از آن در انگلیس از سال 1887 میالدی مورد استفاده قرارگرفته است، این واژه از زبان فرانسه 
 )INFRA( اقتباس گردیده اســت که ترکیبی از دو واژه متصل به هم می باشــد، پیشوند آن
به معنــای »زیر« و یا »مادون« می باشــد، زیــرا در آن مقطع زمانی قســمت عمده ای از 
زیرســاخت ها مانند )سیستم های انتقال آب، گاز، نفت، انرژی، فاضالب شهری و ... ( در 
زیر زمین قرار داشــتند. واژه بعد از پیشوند )STRUCTURE( به معنی سازه، ساختمان، 

بنا، ساختار، می باشد.
زیرســاخت های حیاتی به عنوان بنیان های اصلــی و چارچوب هاو نیازهای محوری هر 
جامعه و اداره کشــور به شــمار می آیند و دربرگیرنده تمامی تأسیسات، خدمات، تسهیالت 
مورد نیاز آن جامعه اســت و کارکرد پیوســته و مطمئن زیرســاخت های حیاتی و حساس، 
نقش کلیدی در تأمین رفاه اجتماعی، توســعه اقتصادی و امنیت ملی برای کشور ها را دارد، 
بطور کلی زیرســاخت ها به نوعی مراکز ثقل1  یک کشور محسوب می گردند و در مجموع 
محور و منشاء تمامی تحرکات، فعالیت ها و قدرت یک کشور هستند که درصورت اختالل 
یا تخریب هریک، پیکره و کالبد کشــور مورد تهاجم فلج می گردد و اداره کشــور با سختی 
و مشــکالت جدی مواجه می گردد. امروزه حفاظت از زیرساخت های حیاتی)CIP()2( به 
صورت یک شــاخه علمی  در آمده و ازجمله اهداف کلیدی تأمین و افزایش ایمنی، امنیت 
و تاب آوری از طریق تقویت توانمندی حفاظت از ســرمایه های ملی به منظور جلوگیری، 
)CIP(بازدارندگی، خنثی سازی و یا کاهش اثر تهدیدات انسان ساخت می باشد. موضوع

و حفاظت از زیرســاخت ها در برابر تهدیدات انســان ســاخت به طور گسترده پس از 
حمله 11 ســپتامبر 2001 میالدی مصادف با 20 شــهریور 1380 در کشور آمریکا و دنیا 
مطرح گردید. در ســازمان پدافند غیرعامل کشــور نیز موضوع حائــز اهمیت حفاظت از 
زیرساخت های حیاتی، مطرح و بعنوان یکی از موضوعات اساسی و محوری مصون سازی 

زیرساخت حیاتی و حساس کشور همواره مورد توجه خاص و محوری قرار گرفته است. 

2.CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION

شرحی بر زیرساخت ها
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2-مفاهیم زیرساختی   :

زیرساخت:  
زیرساخت به هر آن چیزی اطالق می شود که یک جامعه مدرن به آن نیازمند است و بدون 
آن، شــکل عادی زندگی و اداره مردم بهم می ریزد؛ از قبیل تجهیزات و تأسیســات انتقال 
نیرو، تجهیزات ارتباطی و مخابراتی، نیروگاه، پاالیشگاه، بیمارستان، بانک ها، فرودگاه ها، 
بزرگراه ها، پل ها، بنادر، اسکله، سد، شبکه حمل و نقل ریلی، جاده ای، مراکز تولید مواد 

غذایی و دارویی و انبار های ذخیره آنها، خطوط انتقال گاز و سوخت و آب و ...

زیرساخت های سیستمی  
به زیرساخت هایی اطالق می گردد که بر حسب اهمیت، چند زیرساخت دیگر را کنترل 

می کند و زمانی که آسیب می بیند، زیرساخت های وابسته به آن نیز دچار آسیب می شود .

زیرساخت حیاتی  
زیرساختی حیاتی اســت که در صورت اختالل یا تخریب آن، مولفه های امنیت ملی را 

تحت تاثیر قرارداده و امنیت ملی کشور را به خطر اندازد.

اندرکنش و وابستگی متقابل  
اندر کنش، یک ارتباط دو سوی بین دو زیرساخت است که بواسطه آن چگونگی عملکرد 
هرکدام از دو زیرساخت، تحت تاثیر زیرساخت دیگر است. به عبارت دیگر اگر هر کدام از 

زیرساخت ها وابسته به دیگری باشند دو زیرساخت وابستگی متقابل دارند. 
تخریب آبشاری  

منظور از تخریب آبشاری در شبکه زیرساخت ها، اختالل در عملکرد سایر زیرساخت ها 
در نتیجه خرابی یا اختالل در عملکرد یک زیرساخت است. دامنه این آسیب می تواند در 

 شکل شماره 1  -نمونه هایی از زیر ساختها 
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3-رویکرد های تقسیم بندی زیرساخت ها 
چند وجهی بودن  زیرســاخت ها به گونه ای است که تقسیم بندی های مشروح 

زیر در آن وجود دارد:

الف( حوزه 
شــامل حوزه های کالن زیرساخت ها می باشــد، برای مثال حوزه های انرژی، 
ارتباطــات، حمل و نقل، بهداشــت و درمان، سیاســی اداری، اقتصاد، غذا، 

 ... شیمیایی، دفاعی امنیتی و

یرساخت  ب( ز
شامل مجموعه فرآیند ها و زیرساخت های فیزیکی و انسانی که وظیفه تولید یک 
محصول خاص را بر عهده دارند؛ برای مثال بخش برق شامل زیرساخت های 
نیروگاه، دیســپچینگ، پست های برق و شــبکه توزیع و فیدر ها می باشد و یا 

الیه های مختلف زیرساختی منتشر شده و در بخش های مختلف موجب توقف یا اختالل 
در عملکرد شود. آنچه در یک زیرساخت اتفاق می افتد می تواند به صورت مستقیم یا غیر 
مستقیم زیرساخت های دیگر و مناطق جغرافیایی وسیع تر را تحت تاثیر قرارداده و امواج و 

پیامد هایی را در سراسر ابعاد مختلف کشور )اقتصادی، امنیتی و ...( منتشر کند.

شکل شماره 2-اندر کنش و وابستگی متقابل زیر ساخت ها

شرحی بر زیرساخت ها
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بخش حمــل و نقل و شــبکه های مواصالتی )جــاده ای، ریلی، هوائی و آبی( شــامل 

زیرساخت های بزرگراه ها، آزادراه ها، پل، تونل، پایانه های مسافرتی،  ایستگاه های راه آهن و 

خطوط ریلی، فرودگاه ها و هواشناسی، بنادر و اسکله ها می گردد.

4-مولفه های میزان حیاتی بودن زیرساخت 
بطور کلی دارائی جرئی از زیرســاخت و زیرساخت قسمتی از آن بخش مربوطه 
و آن بخــش نیز جزئــی از آن زیرمجموعــه و حوزه کالن محســوب می گردد. 
درصورتی که زیرســاخت معادل دارائی در نظر گرفته شود، بر اساس شش مولفه 

زیر، میزان حیاتی بودن زیرساخت تعیین می گردد:

الف( اهمیت: شامل پنج سطح ویژه، حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت است.

علت ســطح بندی زیرســاخت ها، مشــخص نبودن زمان تهدید، تعدد قابل توجه 

زیرساخت ها و محدودیت های اعتباری می باشد. اقدامات پدافند غیرعامل به دالیل 

یاد شــده ابتدا می باید در زیرســاخت های ویژه و حیاتی و سپس در زیرساخت های 

حساس و مهم و قابل حفاظت اعمال گردد. توضیح  اینکه انتخاب اهداف و دارائی ها 

توسط دشمن براساس سطح اهمیت آن هدف است. برای مثال حمالت هوائی دشمن 

در مقطع دفاع مقدس به پایانه نفتی خارک، به علت اهمیت باالی آن در مدت 8 سال 

)2888 روز(، دوهزار و هشتصد بار مورد حمله هوائی و موشکی دشمن قرار گرفت. 

سطح بندی میزان اهمیت اهداف درحمالت سایبری و سایر تهدیدات انسان ساخت 

نیز صادق و جاری و مورد توجه دشمن می باشد. 

ب( ماهیت: جنس زیرســاخت را تعیین می کند که شامل 5 دسته )فیزیکی، انسانی، 

سایبری، غیرفیزیکی یا معنوی، ترکیبی( می باشد.

ج( هوشمند یا غیر هوشمند بودن: یعنی هوش از هر نوع آن در زیرساخت وجود دارد 

یا ندارد، برای مثال ماهیت خانه، شــهر و کارخانه در صورت هوشــمند بودن یا غیر 

هوشمند بودن آنها تغییر می کند.
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د( سیســتمی یا سلولی بودن، یعنی ممکن است دارائی متشکل از یک سیستم باشد؛ 

مثل سیســتم چرخه تولید آب، یا یک سلول باشــد؛ مثل یک مخزن آب. در حالت 

سیســتمی باید دید که زیرســاخت درکجای سیســتم قرار می گیرد، )درمرکز سیستم 

)CORE( و یا دامنه سیستم(، اگر در مرکز سیستم باشد، اهمیت بیشتری پیدا نموده و 

اگر در کنار و حاشیه سیستم باشد دارای اهمیت کمتری خواهد بود.

هـ( قابلیت تولید خطر، یعنی ممکن اســت کارکرد یک دارائی، اهمیت کمی  داشته 

باشــد، ولی خطر باالیی هم داشته باشــد. برای مثال اهمیت کارکرد یک زیرساخت 

20 درصد بوده، ولی دارای قابلیت خطر 90 درصدی باشد مانند یک مرکز هسته ای، 

یک مرکز شــیمیایی، یک انبار نگهداری نیترات آمونیوم، یک مرکز تصفیه آب توسط 

گاز کلر، زیرا چنانچه گاز کلر تصفیه خانه نشت کند، موجب به مخاطره افتادن جان 

مجموعه ای از شهروندان شود.

و( نوع کارکرد:به عنوان مثال وقتی صحبت از زیرســاخت آب اســت، کارکرد از نوع 

تأمین آب مورد نظر است. در این حالت چنانچه دشمن در استراتژی خود قصد حذف 

آب را داشــته باشد، در چرخه زیرساخت آب به دنبال این خواهد بود که کدام دارائی 

نقش کلیدی در تأمیــن آب را دارد و آنرا حذف می کند. توضیح  اینکه در تعیین میزان 

اهمیت کارکرد یک زیرســاخت از شاخص ها و معیارهائی نظیر، قابلیت دسترسی1 ، 
قابلیت ترمیم پذیری2 ، قابلیت جایگزینی3 ، قابلیت شناسائی4 ، میزان آسیب پذیری5 

، میزان تاثیر6 ، ارزش ریالی7  و ... استفاده می گردد.

1.ACCESSABILITY
2.RECUPERABILITY/RECOVERY
3.REPLACEMENT
4.RECOGNIZABILITY
5.VULNERABILITY
6.EFFECTS
7.ASSET VALUE

شرحی بر زیرساخت ها
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5-دسته بندی های زیرساخت ها در تئوری پنج حلقه واردن: 
صاحب نظران برجسته نظامی و سیاسی امریکایی، پس از تحمل شکست   

تاریخی در جنــگ ویتنام، مطالعــات و تحقیقات گســترده ای در جهت 

بررسی علل شکست امریکا در جنگ مذکور، به منظور دستیابی به راهبرد 

و شــیوه های موثرتر جنگ هوایــی انجام دادند. مطالعات مذکور توســط 

ســرهنگ مایکل واردن انجام گرفت و تئوری خود را طی جلسه ای در دهم 

اوت 1991 میالدی، همزمان با شــروع جنگ اول خلیج فارس با ســمت 

مشــاور نظامی امنیت ملی امریکا تحت عنوان "تئــوری پنج حلقه واردن" 

ارائه داد. نتیجه مطالعات و بررســی های تحقیقاتی انجام شــده توسط وی 

این بود که مهم ترین علت شکســت امریکا در جنگ ویتنام، بمباران کور 

مجموعه ای از اهداف فاقد اهمیت و یا کم اهمیت و صرف هزینه های کالن 

و زمان طوالنی در بمباران های هوایی و عملیات زمینی در انهدام و تخریب 

آن ها بوده اســت. در تئــوری پنج حلقه واردن که تحت عنوان "اســتراتژی 

انهدام مراکــز ثقل" مورد پذیرش امنیت ملی امریــکا قرار گرفت. رویکرد 

آقــای واردن این بود که به جای بمباران کور اهداف فاقد ارزش باید اهداف 

ناب، حیاتی و حســاس و ارزشمند انتخاب گردیده تا در کمترین زمان، در 

اثر فلج ســازی زیرساخت های عمده کشــور مورد تهاجم، زمینه شکست 

کشور مورد نظر و تحمیل خواسته های امریکا به آن کشور فراهم شود.

نظریــه واردن از ســال 1991 دقیقا مورد اســتفاده فرماندهــان عملیاتی   

امریکا و متحدین در جنگ های 43 روزه ســال 1991 میالدی)جنگ اول 

خلیــج فارس(، مناقشــه کوزوو)جنگ 79 روزه ســال 1991 میالدی ناتو 

علیه یوگوســالوی(، جنگ ســال 2003 میالدی امریــکا و انگلیس علیه 

عراق، جنگ 33 روزه ســال 2003 میالدی علیه لبنان و ســایر جنگ های 
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نظامی عمده قرار گرفت و کماکان به عنوان یک نظریه جامع در جنگ های 

سخت نظامی عصر حاضر مورد استفاده قرار می گیرد. 

در تئوری مذکور مراکز ثقل یک کشور شامل 5 حلقه)دوایر متحد المرکزی(   

هستند که در مجموع ساختارهای اصلی قدرت و اداره یک کشور محسوب 

می گردند. در این تئوری مراکز ثقل و حوزه های کالن زیرســاختی همانند 

اعضای یک بدن محسوب می گردند.

شرحی بر زیرساخت ها
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انجام اقدامات پدافند غیرعامل برابر قوانین مصوب، شامل کلیه مراکز و برای مثال، 
حلقه دوم واردن بــا محوریت محصوالت کلیدی از قبیل)پاالیشــگاه ها، نیروگاه ها، 
سدها، انبارهای عمده مواد  غذایی و دارویی، صنایع سنگین و...( در مقایسه با اندام 
ارگانیک بدن، همانند سیســتم  هاضمه و گردش خون انســان است و همان طوریکه 
انســان بدون آب و غذا قادر به ادامه حیات خود نمی باشــد، یک حکومت نیز بدون 
داشــتن محصوالت کلیدی یاد شده قادر به اداره کشــور نمی باشد و یا در حلقه سوم 
واردن، شــبکه های مواصالتی و حمل و نقــل از قبیل)فرودگاه ها، راه آهن، جاده ها و 
اتوبآن ها، پل ها، پایانه های مســافرتی، بنادر( همانند اندام حرکتی انسان)دست و پا و 
ماهیچه( می باشند. همانطوری که انســان بدون دست و پا و ماهیچه، فلج محسوب 
شــده و قادر به حرکت نمی باشد، یک کشــور هم بدون داشتن شبکه های مواصالتی 
حمــل و نقل قادر به تحرک، نقل و انتقال و جابجایــی محصوالت، مردم و نیروهای 
نظامی را از مبدا تا مقصد نخواهد داشت. در حلقه چهارم واردن که جمعیت مردمی و 
اراده ملی می باشــد به مثابه روح و روان یک انسان محسوب می گردند. در این حلقه 
کشور مهاجم، با انواع و اقسام عملیات روانی و تبلیغات موجب سلب اعتماد مردم و 

جدا سازی آن ها از نظام می گردد. 

برای مثــال، امریکایی ها در جنگ دوم خلیج فارس به موازات تهاجمات ســخت 
نظامی بالغ بر چهل میلیون اعالمیه کاغذی)leaflets(  توســط بالگرد بر روی ســر 

مردم و نیروهای نظامی برای تخریب روحیه و تسلیم زود هنگام آن ها ریختند.

جنگ نرم با مدرن شدن فناوری ها و استفاده گسترده از شبکه های اجتماعی و فضای • 
مجازی توسعه و ارتقاء یافته است که نمود آن در جنگ شناختی، ایجاد بی اعتمادی و 
نارضایتی، تبدیل مسائل جزئی به مسائل کالن، پنهان سازی حقایق و پر و بال دادن به 

آن ها از طریق فضای مجازی به منظور جداسازی مردم از حکومت می باشد. 

هدف دشــمن در این رویکرد، فروپاشــی کشــور مورد تهاجم از طریق جنگ نرم • 
می باشد که به آن "جنگ بدون خونریزی" نیز گفته می شود، تالش و ترفند دشمن در 
جنگ نرم شناختی و روایت ها که مصادیقی از آن در جدول زیر بیان شده، این است 
که مردم کشــور مورد تهاجم را عاشق کشور مهاجم نموده و دشمن را نجات بخش 

خود در رسیدن به وعده های فریبکارانه و موهوم داده شده نماید. 
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نشرخبرهای دروغ   

تحلیل های مغرضانه  

وارونه نشان دادن و اقعیت ها)سانسور کردن واقعیت ها(  

پنهان کردن جلوه های امید بخش  

یأس آفرینی در جوانان  

دیپلماسی منزوی سازی  

ایران هراسی و عملیات روانی   

تبلیغات )پروپاگاندا(  

جنگ رسانه ای در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی  

حمایت از نابسامانی  و شورش های محلی، خیابانی و نافرمانی های مدنی  

تخریب شخصیت ها    

دامن زدن به اختالفات مذهبی و قومی  

ترویج و الگوسازی از سبک زندگی غربی  

سرکوب هویت و هنجارهای اسالمی  

عملیات تروریستی و خرابکارانه  

عملیات نفوذ  

تهاجم سایبری به زیرساخت های کشور   

عملیات تروریستی و خرابکارانه  

تحریم و جنگ اقتصادی با فشار حداکثری  

ایجاد نارضایتی و بی اعتمادی در مردم  

تخریب هدفمند فرهنگ و هویت اسالمی)مشروعیت زدائی(  

متزلزل سازی وحدت ملی  

ایجاد شکاف و فاصله بین مردم و نظام  

بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ و پیشرفت های علمی   

حذف تدریجی سیرت انقالبی، انقالب زدایی و دست کشیدن از شعارهای انقالبی به   

منظور تغییر رفتار)نرمالیزاسیون(

شرحی بر زیرساخت ها
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شکل شماره 4- شبکه های اجتماعی در جنگ نرم
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اهمیت پدافند غیرعامل  



36

   اهمیت پدافند غیرعامل در یک نگاه /  سازمان پدافند غیرعامل کشور

اهمیت پدافند غیرعامل:  
تجارب و شواهد ثبت شــده دفاعی در جنگ ها و مناقشات دوران گذشته تاریخ 
بشــری و بروز تهدیدات متنوع، ترکیبی، نیابتی، شــناختی، ادراکی، چند طیفی و 
فناورانه مســتمر و پایان ناپذیر دنیای پر از چالش و توطئه عمیق عناد آمیز استکبار 
علیه نظام اســالمی در دهه های اخیر، مصادیق انکار ناپذیری اســت که اهمیت و 
ضرورت انجام اقدامات پدافند غیرعامل را در جهت مقابله، خنثی سازی و کاهش 
آســیب پذیری و پیامد های ناشــی از تهدیدات فراروی را ثابت نموده است. موارد 

مشروحه زیر نمونه هایی از این اهمیت و ضرورت می باشند: 
1-آموزه ها و حجت های دینی، شرعی و عقلی »قرآن و احادیث و روایات«

ا با مراجعــه به  ایات قرآن کریم در می یابیم که خداوند متعال، مســلمانان را به 
دفاع )مســلحانه و غیر مسلحانه( و آمادگی در برابر دشمنان فراخوانده است. در آیه 
)60( ســوره مبارکه انفال می فرماید: )واعدو الهم مااســتطعتم من قوه ...( خود را 
تا آنجا که توان دارید آماده نمایید، برابر نظر مفســرین قــرآن کریم، "اعداء" یعنی 
آماده نمودن به اندازه اســتطاعت، یعنی هیچ قانع نباشــید بــه یک حدی، هرچه 
می توانید ایــن آمادگی را افزایش دهید و منظور از "قوه" در آیه شــریفه، توانمندی و 
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قدرت است که محدود به قوه نظامی نمی باشــد. قوه اعم از قدرت نظامی، سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، مادی و معنوی اســت. قابل توجه  اینکه یکی 
از مهمترین عوامل افزایش دهنده قدرت دولت ها، توانمندی علمی اســت و درســآیه 
علم و فناوری اســت که قدرت، ثروت، اقتدار محقق خواهد شد. "ترهبون به" همان 
چیزی است که درادبیات سیاســی امروز به آن قدرت بازدارندگی می گویند. دشمن 
اگر نترســد، تعرض می کند. به خود جرات می هد که تجــاوز کند، آمادگی در برابر 
تهدیدات انسان ساخت، استحکام ســاخت داخلی، درونی سازی قدرت و افزایش 

بازدارندگی در ذات اقدامات پدافند غیر عامل، جاری می باشد. 
خداوند حکیم در آیه )141( ســوره مبارکه نســاء می فرمایــد " ولن یجعل الله   

للکافرین علی المومنین ســبیال" خد اوند هیچ راهی را که موجب علو و سلطه 
کافرین بر مومنین باشد قرار نداده است و یا  ای مسلمانان هرگز کاری نکنید که 
تحت سلطه کافران قرار بگیرید. روح پدافند غیرعامل در درونی سازی قدرت، 
بومی ســازی، خودکفائی و خود اتکائی و نفوذ ناپذیری، برمبنای آیه شریفه یاد 

شده است که به قاعده فقهی"نفی سبیل" مشهور بوده و استوار می باشد.
 آیه یاد شــده بدون نیــاز به هیچگونه تاویلی، تصریح دارد که ســلطه کافران بر   

مومنان به هیچ وجه پذیرفته نیســت و واژه "لن"، در ابتدای آیه نشــان دهنده  این 
است که این نفی سلطه همیشگی و دائمی است.

االســالم یعلو و الیعلی علیه:" اسالم باالست، و چیزی باالتر از اسالم نیست"،   
کالم مبارک حضرت رسول اکرم)ص( و حجت شرعی دیگری در این خصوص 

می باشد.
قاعده نفی سبیل در فقه سیاسی اســالم کاربرد گسترده ای دارد و فقها و علمای   

طراز اول شــیعه با الهام گرفتن از آن بارها مســلمانان را از افتادن در دام سلطه 
اســتعمارگران نجات داده اند، از نمونه های بارز تاریخی به کارگیری  این قاعده، 
نهضت تحریم تنباکو اســت که درمقابله با استراتژی اســتعماری بریتانیا برای 
تســخیر و قبضه اقتصاد ایران به رهبری مرجع تقلید زمان، میرزا محمد حســین 
شیرازی شــکل گرفت و دسیسه اســتعمار انگلیس در ایران را درهم شکست و 

مرحله ای مهم در بیداری مردم ایران در برابر استکبار و استبداد را رقم زد.

اهمیت پدافند غیرعامل 
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نمونه دیگر، ماجرای کاپیتوالسیون )مصونیت قضائی اتباع امریکا درایران(   
اســت که طی الیحه ای در 21 مهر 1343 توســط رژیم پهلوی به دستور 
امریکا به مجلس برده شــد و مورد تصویب قرارگرفت و ســلطه کفار را بر 
مســلمین در ایران تثبیت نمود. این رویداد، قیام مــردم  ایران به رهبری امام 
خمینی )ره( را به دنبال داشت و در نهایت به پیروزی انقالب اسالمی  ایران 
منجر شــد، توضیح اینکه امام خمینی)ره(  فتوای تاریخی ضد امریکائی و 
ضد کاپیتوالســیون خود رابر اســاس قاعده فقهی نفی سبیل صادر نمود و 
آغــاز اعالمیه امام پس از نــام خدا به  آیه "ولن یجعــل الله للکافرین علی 

المومنین سبیال" مزین شده بود.

نمونه های دیگری از جلوگیری سلطه کفار بر مسلمین توسط مراجع تقلید،   
اعتراض به لشکرکشــی روس ها به ایران در آخر سلطنت محمد علی شاه، 
فتوای تاریخی اشــغال لیبی توسط ایتالیا خطاب به تمامی مسلمانان اعم از 
عرب و عجم، صدور فتوای جهاد در عراق علیه نیروهای انگلیس از سوی 
ســید محمد کاظم طباطبائی یزدی در سال 1914 میالدی در استانه جنگ 
جهانی اول بوده اســت.  این مبارزه بی امان علیه سلطه استعمار انگلیس بر 
سرزمین مقدس عراق پس از شش سال در نهایت منجر به پیروزی و اعالم 

استقالل عراق از زیر سلطه انگلیس و حکومت عثمانی گردید.

نفی سلطه در برابر نفوذ دشمن که در تعالیم آسمانی ما به شدت محکوم و   
نکوهیده شده است تنها شامل حوزه سیاسی نمی شود بلکه تمامی حوزه های 
اقتصادی، تولیدی، فرهنگی، اجتماعی )رســانه ها، شبکه های اجتماعی و 

مجازی، اینترنت، و...( را در بر می گیرد.

بند پنجم و بند ششم اصل سوم قانون اساسی، بند هشتم اصل چهل و سوم،   
اصل هشتاد و یکم و اصل )153( قانون اساسی منبعت از قاعده فقهی نفی 
سبیل می باشــد. در اصل )153( هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر 
منابع طبیعی و اقتصادی،  فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع 

شده است.
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نقدهای وارده برمحکومیت ســند 2030 و پالرمــو، FATF ، و امثالهم،   
نقدهای دلســوزانه و مشفقانه براســاس قاعده نفی سبیل مطروحه در قرآن 

کریم می باشد.

در آیه )80( سوره مبارکه انبیاء: "ما به او حضرت داود، ساخت زره را تعلیم   
نمودیم تا شما را از آسیب جنگ در امان بدارد" در این آیه، اصل مقاوم سازی 

مورد توجه شارع مقدس قرار گرفته است.
 
در حکمت )314( نهــج البالغه حضرت علی علیه الســالم می فرمایند   

"ســنگ را از همانجا که آمد بازگردانید چرا که شروبدی را با )همان( شرو 
بدی باید دفع نمود، ننگ پذیر، ستم پذیر و سلطه پذیرنباشید".

پیامبر اکرم اســالم می فرماید:"هرکســی تجاوز آب یا آتش را از گروهی از   
مسلمین برگرداند، بهشت بر او  واجب می شود".

در نامه 12 نهج البالغه آمده است که: " آنگاه که در میدان جنگ در مقابل   
دشــمن قرار گرفتید، می باید قرارگاه ها در دامنه کوه ها و تپه ها و یا کنار رود 
باشد تا پوشش و حفاظ شما گردد و شما را از تهدید دشمن حفاظت کند"، 
در این نامه، اصل مکان یابی صحیح که جز اصول پدافند غیرعامل اســت، 

مورد توجه قرار گرفته است.

بیانات مقام معظم رهبری    -2
رهنمودهــا و بیانات مقــام معظم رهبری)مد ظله العالــی( در خصوص پدافند 
غیرعامــل که منبعث از روح و تعالیم قران کریم و اشــراف حکیمانه و راهبردی 
معظم له به حوزه های دفاعی و طیف متنوع تهدیدات فراروی کشــور اســت را 
می تــوان از ادله های محکم اهمیت و لزوم اقدامات پدافندغیرعامل محســوب 
نمود. در این راســتا فرازهائی از بیانات معظم له که طی سال های گذشته از بدو 
تأسیس ســازمان پدافند غیرعامل تاکنون در نشســت های مختلف عنوان شده 

است، بیان می گردد.

اهمیت پدافند غیرعامل 
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مسئله پدافندغیرعامل مسئله بسیار مهمی اســت و هر روزی که می گذرد بر   
اهمیت پدافند غیرعامل افزوده می شود

اگر چنانچه مدیران ارشد کشور، اهمیت پدافند غیرعامل را درک نکنند و پدافند   
غیرعامل انچنان که باید و شاید درکشور توسعه پیدا  نکند و اعمال نشود، مادر 

معرض تهدیداتی قرار می گیریم که بعضی از آنها قابل جبران نیست 

پدافند غیرعامل مثل مصونیت ســازی بدن انسان اســت، از درون ما را مصون   
می کند، معنایش این است که ولو دشمن تهاجمی هم بکند و زحمتی هم بکشد 
و ضرب و زوری هم بزند اثری نخواهد کرد، پدافند غیرعامل نتیجه اش این است.

پدافند غیرعامل یک اصل خواهد بود برای همیشه، نه برای یک مقطع خاص،   
مستمر وهمیشگی است، ان شاء الله

اصرار دارم که مسئولین همه بخش های مختلف کشور چه بخش های نظامی و   
چه بخش های غیرنظامی، همکاری کامل والزم را با پدافندغیرعامل بکنند.

هرچه سازمان ها در دفاع غیرعامل کارکنند تا وقتی که همه موارد که رئوس آن   
مشخص شده است، امن نشود، کافی نیست. 

برای هرکدام از مراکز حساس، یک طرح دفاع غیرعامل تهیه کنید )نقشه دفاع آن   
مشخص شود( میدانی نگاه کنید، مثال مخابرات میدان امام )ره( چه الزم دارد 

و یا فالن فرودگاه یا ...
 برای مسئولین بایستی شناخته شده باشد،   

ً
امروزه اهمیت دفاع غیرعامل  قاعدتا

اهتمام شما کار را پیش می برد.

شایسته است که کلیه طرح های بزرگ ملی از لحاظ ارتباط با وضعیت دفاعی   
کشــور در آن مورد توجه قرار بگیرد. اگر ما بخواهیم جاده، پل، سد، بندرگاه و 
فرودگاه بین المللی درست کنیم، باید بررسی شود که این کار از نقطه نظر دفاعی 

درچه وضعیتی قرار می گیرد.
الزم است اقدام های موثر در حوزه پدافند غیرعامل با کاربسیجی صورت گیرد   

و از مصونیت کشــور و آمادگی الزم دفاعی در برابر دشمنان، اطمینان حاصل 
شود، انتظار دارد قوای سه گانه به ویژه دولت محترم، حمایت های الزم را به عمل آورد.
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تاثیر متقابل طرح های پدافندغیرعامل نباید مورد غفلت قرار گیرد.   

... ما نمی توانیم چشم و قدرت تحلیل داشته باشیم، توطئه عمیق عناد آمیز استکبار   
علیه اسالم و انقالب و نظام اسالمی را ببینیم در عین حال به فکر دفاع نباشیم. 

کاری کنیم که همت ما فقط مصروف به این نباشد که ما مصونیت در خودمان   
به وجود بیاوریم،  این با پدافند غیرعامل تحقق پیدا می کند.

دفاع جزئی از هویت یک ملت زنده است، هر ملتی که نتواند از خود دفاع کند   
زنده نیست، هر ملتی که به فکر دفاع از خود نباشد و خود را آماده نکند در واقع 

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

درس بزرگی که ما از این فشــارهای اقتصادی دریافت کردیم،  این است که هر   
چه می توانیم باید به استحکام ساخت داخلی قدرت بپردازیم، هرچه می توانیم 

در درون، خودمان را مقتدر کنیم  و دل به بیرون نبندیم.
در مقابل شیوه های پیچیده تهاجم دشــمنان، پدافند غیرعامل نیز باید کامال   

هوشــیار و جدی باشد و به صورت علمی، دقیق و به روز، همه جانبه عمل و با 
هرگونه نفوذ مقابله کند.

آقایانی که این مســئولیت بزرگ )پدافند غیرعامل( را بــر عهده گرفته اند، این   
حضور و انگیزه و تحرک را حفظ کنند، چون  این راه، راه طوالنی است.

اگر در همه مراحل این احساس حضور باشد، انشاءالله  این کار بزرگ پدافند   
غیرعامل به بهترین وجهی پیش خواهد رفت.

همه همت ما باید براین باشــد که آنچنان ساخت درونی را مستحکم کنیم که   
دشمن احســاس کند هر تیغی وارد بیاورد، تیغش کند و به ضرر خودش تمام 

خواهد شد و هرگلوله ای بزند به طرف خودش کمانه خواهد کرد.
به دولت جمهوری اســالمی ایران اعالم می گردد، منبعد کلیه وزارتخانه ها و   

سازمان ها موطف گردند در اعتبارات عمرانی پروژه های حساس و مهم، اعتبار 
مورد نیاز دفاع غیرعامل را منظور نمایند.

اهمیت پدافند غیرعامل 



42

اهمیت پدافند غیرعامل   اهمیت پدافند غیرعامل در یک نگاه /  سازمان پدافند غیرعامل کشور

3-اجتناب ناپذیر بودن جنگ ها و لزوم آمادگی دفاعی
جنگ یکی از پدیده های پایدار اجتماعی اســت که به درازای تاریخ حیات   

بشــر بوده و همواره یکی از دغدغه های اصلی جوامع انســانی بوده است. 

 286 سال بدون جنگ و 
ً
در طول تاریخ چند هزار ســاله تمدن بشری صرفا

خونریزی بوده و کشــورهای اســتعمارگر به بهانه های مختلف موجب بروز 

جنگ ها و تخریب و انهدام زیرســاخت های تولیدی، اقتصادی، اجتماعی، 

مواصالتی، دفاعی، مخابراتی، زیربنائی و کشــتار و آواره نمودن انسان های 

بیشــماری گردیده اند به طوری که در طول 45 سال، از سال 1945 تا سال 

1990 میالدی، فقط 3 هفته بدون جنگ و ســتیز و خونریزی بوده اســت. 

ضمن اینکه هنوز هم که در استانه قرن بیست و یکم قرار داریم، جهان مملو 

پولوتیک بوده و هیچ نشــانه ای از پایان قریب  از منازعات و منافشــات ژئو

الوقوع جنگ های سخت و سایر تهدیدات دیده نمی شود

در این راســتا واژه "والیزالون" در آیه )217( ســوره مبارکه بقره، )والیزالون   

یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان اســتطاعوا...( داللت بر استمرار دارد 

و گویای این اســت که دشمنان همیشه و همواره با شــما در جنگ هستند. 

اما نوع و شیوه این جنگ ها، وابســته به شرایط مکانی و زمانی ممکن است 

شکل شماره 5- تخریب شهرها در جنگهای نظامی
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متفاوت باشــد؛ گاهــی نظامی، گاهــی اقتصادی، گاهــی فرهنگی، گاهی 

 هیبریدی )ترکیبی( و انواع دیگر است. 
ً
سایبری، و اخیرا

نظام سلطه به رهبری امریکا بیش از ده جنگ عمده پیرامون حریم سرزمینی   

کشــور ما، با هدف مهار و براندازی نظام جمهوری اسالمی و بسط و توسعه 

ســیطره سیاســی، اطالعاتی، جغرافیایی، اقتصــادی و نظامی خود رقم زده 

اســت؛ از جمله آن ها می تــوان به جنگ اول و دوم خلیــج فارس، جنگ و 

مناقشه 79 روزه یوگسالوی، جنگ تحمیلی هشت ساله ایران و عراق، جنگ 

افغانستان، جنگ 43 روزه لبنان، جنگ های 23 روزه، 8 روزه و 5 روزه غزه، 

جنگ تروریســتی گروهک های تکفیری داعش علیه سوریه و عراق و جنگ 

نیابتی شش ساله ادامه دار یمن با جنایات و فجایع انسانی نفرت انگیز و درد 

آور عربســتان و ائتالف امارات در راستای سیاست های استعمارگرانه امریکا 

و رژیم اشغالگر قدس در ائتالف غربی، عبری، عربی اشاره نمود.

جنگ 27 ســپتامبر سال جاری بین ارمنستان و آذربایجان و اشتعال جنگ و   

ناامنی در منطقه استراتژیک قفقاز و در همسایگی ایران، هشدار مجددی بر 

استمرار جنگ ها  و اجتناب ناپذیر بودن آن دارد.

دنیا همانند دریایی اســت که همیشــه در جزر و مد اســت، اگر امروز آرام   

 طوفانی خواهد بود و در برابر جهــان پرچالش و مملو 
ً
باشــد فردا احتمــاال

از منازعات و مناقشــات و تهدیدات متنوع و پیچیده فناورانه انســان ساخت 

فراروی، می بایســت در حوزه پدافند غیرعامــل قدرتمند، مقتدر، آماده و به 

روز بود.

اهمیت پدافند غیرعامل 
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4-پدافند غیرعامل و امنیت ملی :  
جهان، هر روزه در حال تحول اســت و درک مارا از تهدیدات و امنیت تغییر می هد. 
در دوران جنگ سرد، قدرت فقط در بعد نظامی تعریف و خالصه می گردید و رویکردی 
تک بعدی بر امنیت حاکم بود. در مفهوم سنتی امنیت ملی را با قدرت نظامی1 مترادف 
می دانســتند. تردیدی و جود ندارد که قدرت نظامی   در حــال حاضر نیز در برقراری 
امنیت ملی نقش عمده ای را  ایفاء می نماید لیکن امروزه قالب سنتی برای تفسیر امنیت 
ملی بسیار محدود و غیر جامع است و مفهوم امنیت ملی به مراتب فراتر از بعد امنیت 

نظامی در برابر طیف متنوع تهدیدات دشمن می باشد.
والتر لیپمن2 ، اســتاد دانشگاه هاروارد نخســتین اندیشمندی بود که مفهوم "امنیت 
ملی 3"را به روشنی تعریف کرد به اعتقاد وی" هرملتی زمانی امنیت دارد که در صورت 
اجتناب از جنگ بتواند ارزش های اساســی خویش را حفظ کندو در صورت اقدام به 
جنــگ آن را به پیش ببــرد" از آن زمان تاکنون این تعریف بــه علت عدم اتفاق نظر در 
برداشت مفهوم قدرت، رهیافت های نظری متفاوتی پیرامون آن شکل گرفته و تعاریف 

دیگری در این خصوص به شرح زیر ارائه شده است:

1. MILITARY POWER
2. WALTER LIPPMANN
3.NATIONAL SECURITY
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تــوان یک ملت برای حفظ ارزش های داخلی ازتهدیدات خارجی)دائرالمعارف   
علوم اجتماعی(

حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی   
و یا خاک خود به سر ببرد )فرهنگ روابط بین الملل(

احساس آزادی کشور درتعقیب هدف های اساسی و فقدان ترس و خطرجدی از   
خارج نسبت به منافع سیاسی وحیاتی کشور )فرهنگ علوم سیاسی(

اینکه کشــورها هیچگونه احساس خطر حمله نظامی، فشار سیاسی یا اقتصادی   
نکنند و بتوانند آزادانه پیشرفت و توسعه خود را تعقیب نمایند. )سازمان ملل(

بعد از ســال 1991 در تحوالت جهانی، وجوب درک امنیتی، گســترش یافته و نه 
تنها تهدید نظامی،  بلکه سایر تهدیدات )اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی، غذایی، 
سالمت، انرژی، اطالعات، بالیای طبیعی، فرهنگی، اجتماعی، زیرساخت ها، مرزی 
و...( را در برگرفته اســت و مفاهیم امنیت اقتصادی، امنیت سیاســی، امنیت غذایی 
و... عناصر اساســی و جدائــی ناپذیر امنیت ملی بوده و با آن عجین شــده اند و کم 
توجهی به ضعف ها و آسیب پذیری های موجود در تهدیدات چند وجهی و چند طیفی 
فراروی یاد شده و تمرکز و رویکرد تک بعدی به تهدیدات نظامی می تواند امنیت ملی 
یک کشور را ســلب و آنرا با بحران های سخت، ناگوار و تلخ مواجه نماید زیرا امنیت 
ملی یک بســته بهم پیوســته از نیازهای حیاتی متفاوت جامعه است که الزم و ملزوم 
هم هســتند و وجود تهدید علیه هر یک از این ابعاد بــه معنی تهدید علیه امنیت ملی 

می باشد.
بــا نگاهی گذرا به ابعاد و مولفه های چهارده گانه امنیت ملی مندرج در جدول زیر، 
رابطه مســتقیم و تنگاتنگ حداقل نه مولفه  و ابعاد یاد شــده شامل )امنیت سالمت، 
امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت زیستی، امنیت انرژی، امنیت سایبری، امنیت 
زیرســاخت ها، امنیت امداد رســانی و امنیت مرزی( باحوزه ماموریتی و مسئولیتی 
ســازمان پدافند غیرعامل کشور محرز می باشد که نقش و جایگاه پدافند غیرعامل 

در تقویت و ارتقاء " امنیت ملی" کشور را موضوعی پراهمیت نموده است.

اهمیت پدافند غیرعامل 
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"عناصر امنیت ملی"  
)Military security(امنیت نظامی)1

) Economic security( امنیت اقتصادی)2
)Culture security( امنیت فرهنگی)3

)Social security( امنیت اجتماعی)4
)Health security( امنیت سالمت)5

)Food security( امنیت غذائی)6
)Invironmental security(   امنیت زیست محیطی و زیستی)7

)Political security( امنیت سیاسی)8
)Border security( امنیت مرزی)9

 )Energy & Natural Rcesoures security(امنیت انرژی و منابع طبیعی)10
)Cyber security( امنیت سایبری)11

 )Infrastructure security( امنیت زیرساخت)12
)Information security( امنیت اطالعات)13

Response security( امنیت امداد رسانی)14

5-حفظ جان و صیانت از مردم
جمعیت و نیرو های انسانی بدون هرگونه شک و تردید با ارزش ترین سرمایه های   

اجتماعی بوده و دارای ماهیت زیرســاختی در دســته بندی دارائی های کشــور 
می باشد، به طوری که از دست دادن نابهنگام یک انسان، بزرگترین زیان اجتماعی 
است که به خانواده، جامعه و کشور وارد می سازد. حیات هر انسان و شهروند در 
صحنه اجتماع می تواند موجب حیات، پیشرفت، توسعه و اقتدار جامعه و کشور 
شود، قرآن کریم انسان را ترکیبی از جسم و روح، ماده و معنا می داند که حیات او 
تا ابدیت ادامه دارد، مقام و ارزش انسان چنان واال مقام است که خداوند متعال 
او را به جانشینی خود در زمین انتخاب نموده است، ارزش انسان بیش از ارزش 
آسمان و زمین است زیرا انسان موجودی ابدی است و روحی دارد که این آسمان 
و زمین در یک گوشه آن جا می گیرند. اهمیت نجات جان انسان به بهترین وجه 
در آیه )32( سوره مبارکه مائده چنین آمده است » هرکس انسانی را حیات بخشد 
)از مرگ نجات دهد( مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده است«. در این 
خصوص میتوان گفت که اگر در قرآن کریم هیچ آیه ای درباره ارزش و مقام انسان 
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وجود نمی داشت، همین یک آیه کافی بود که ارزش انسان را در جهان هستی نشان 
دهد. 
در ذات اقدامات پدافند غیرعامل، مردم یاری و خدمت به مردم نهفته اســت، زیرا   

بهترین راه مقابله با دشــمن محرومیت زدائی و خدمت به مردم می باشــد، مردم 
صاحب و مالک کشــور هستند و خدمت گذاری به مردم، افتخاری حقیقی است. 
بــزرگان اهل معرفت که تاکید فراوان بر ذکر و عبادات و توکل دارند، گاه خدمت به 

مردم را به سایر عبادات ترجیح داده و برتر می شمارند.
مردم به عنوان یک سرمایه اجتماعی پایان ناپذیر بوده و امروزه نظام سلطه در جنگ   

روایت ها این سرمایه اجتماعی را نشانه گرفته است.
همان طوریکه ماهی نمی تواند بی آب زندگی کند، نیروهای مسلح هم نمی توانند   

بــی حمایت مردم زندگی نمایند، نیروهای مســلح نظامی حرفه ای بدون بســیج 
مردمی، مانند رودخانه ای بدون سرچشمه و درختی بدون ریشه می باشد.

ســازمان پدافند غیرعامل کشــور بر اســاس ســه رویکرد محوری پدافند مردم   
محور )مردم یــاری، مردم بانی و مردم داری(  در جهــت حفظ و صیانت مردم و 
اســتمرار خدمت رســانی در مقاطع زمانی )قبل، حین و بعد از بحران( توســط 
معاونت های دســتگاهی، موضوعی و قرارگاه های عملیاتی تخصصی و بنیادین با 
اعمال سیاست گذاری، طرح ریزی، تعیین خط مشی و برنامه ریزی های راهبردی، 
عملیاتــی و اجرایی بلند، میــان و کوتاه مــدت از طریق انجــام اقدامات پدافند 
غیرعامــل از قبیل مکان یابی و انتخاب عرصه های امن، پراکنده ســازی مراکز در 
سطوح جغرافیائی ملی، منطقه ای، استانی و محلی، احداث پناهگاه ها، امن سازی 
زیرســاخت های حمل و نقل )جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی( دویا چند منظوره 
ســازی مترو ها، تخلیه ســریع مردم و خانواده ها به فضا ها و اماکن امن در حریم و 
حومه شهر ها، ممانعت از ایجاد تأسیسات پر خطر در مراکز جمعیتی و بیرون بردن 
تدریجی آنها از شهرها، مقاوم سازی تأسیسات و زیرساخت ها، پدافند ) زیستی، 
ســایبری، پرتوی، شیمیایی و ...( طرح منع ورود و ممنوعیت کشت محصوالت 
تراریختــهGMO(  1( و اعالم خبر و هشــدار اولیه، اقدامــات فریب، دفاع چند 
الیه، پیشــگیری، خودکفایی، خود اتکایی و بومی سازی، آموزش های عمومی  و 
تخصصی و... موجب کاهش تلفات نیروی انســانی و حفظ جان مردم در برابر 

تهدیدات متنوع فراروی می گردد.

 1.  اکثر قریب به اتفاق کشــورهای اروپایی، کشــت محصوالت تراریخته و ورود آنرا به علت اثرات مخرب آن در سالمت مردم 
ممنوع کرده اند، رژیم صهیونیســتی حتی اجازه کشــت یک مترمربع محصوالت تراریخته را نمی دهد و کشور سوئیس 15 سال 

است که کشت محصوالت تراریخته را تعطیل نموده است.

اهمیت پدافند غیرعامل 
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6-متنوع سازی منابع، اقدامی مهم و ضروری:  
    اصل تنوع یا متنوع سازی منابع )Diversity( بدین مفهوم است که استفاده از یک 
منبع خاص، میزان آســیب پذیری را افزایش می هد. مصــداق عینی این موضوع، متکی 
بودن 65 درصدی به منابع گازی در ســبد انرژی کشــور و قطع شدن ارسال گاز منطقه 
پارس جنوبی)عسلویه( به استان های شمالی کشور، به علت سرمای شدید سال 1386 
و ممانعت همزمان کشــور ترکمنســتان به صدور گاز به ایران در آن مقطع زمانی بود که 
موجب تشــدید بحران در تأمین نان مردم و ایجاد صف های طوالنی به علت اســتفاده 
نانوائی ها از سوخت گاز قطع شده و نداشتن سوخت جایگزین گردید. امروزه استفاده از 
منابع تولید انرژی متنوع از قبیل انرژی های )خورشیدی، بادی، هسته ای، زمین گرمائی، 
جذر و مد، ذغال ســنگ، زیست توده، لرزه ای و...( یکی از رویکردهای اصولی تأمین 
انرژی های مورد نیاز مراکز و واحد های مصرف کننده در کشــورهای پیشــرو می باشد. 
اصل تنوع یا متنوع سازی منابع به منظور متکی نبودن به یک نوع انرژی خاص در داخل 
و یا خرید ســایر محصوالت، کاالها و اقالم وارداتی مورد نیازکشــور، از یک کشــور، 
خارجی واحد، یک اقدام اساســی و مهم در حوزه پدافند غیرعامل درجهت اســتمرار 

فعالیت ها و خدمات ضروری محسوب می گردد.

 شکل شماره 6-تنوع منابع انرژی
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  1.LOW/MEDIUM & high level air defense weapons

7-الزم و ملزوم بودن پدافند عامل و پدافند غیرعامل  
   •آمار مراکز ثقل و زیرساخت های حیاتی و حساس کشور به اندازه ای است که 
امکان برقراری پوشــش پدافندی آنها توسط تسلیحات پدافند هوایی )ارتفاع کم، 

متوسط و باال1(  دور از دسترس می باشد.

• آمار مراکز ثقل و زیرســاخت های حیاتی، حساس و مهم کشور که تعداد آنها 
در راستای برنامه های توسعه کشور روندی افزایشی نیز دارد و ماه یا سالی نیست 
که خبر تأســیس، افتتاح و راه اندازی مراکز جدیداالحداث در اقصی نقاط کشور 
از رســانه های گروهی شنیده نشــود به اندازه ای اســت که امکان پوشش کامل 
پدافند عامل کلیه آنها به علت محدودیت های تجهیزاتی، اعتباری و پشــتیبانی و 

تأمین نیروی انســانی، سخت و دشوار و بعضا امکان پذیر نمی باشد.
داشــتن 188 ســد، 85 فــرودگاه، قریــب 500 زیرســاخت های مختلف   

پاالیشــگاهی و گازی، و ده ها هزار مراکز زیرساختی شامل پل ها و تونل های 
حوزه حمل و نقل ریلی، مراکز و زیرساخت های نیروگاهی، مراکز حوزه جهاد 
کشــاورزی، مراکز مخابراتی، مراکز سیاســی و حاکمیتی، مراکز بهداشتی و 
درمانــی، مراکز تولیدی، انبار های ذخیره مــواد غذایی و دارویی، پایگاههای 
هوایــی، دریایی، هوافضا، یگان های زمینی و انتظامی،  ایســتگاه های رادار و 
هواشناســی، و میلیون ها نفر جمعیت مردمی ساکن در ابر شهر تهران، کالن 
شهر های کشــور و سایر شهرها حاکی از آمار قابل توجه مراکز ثقل، دارایی ها 
و زیرســاخت های موجود و در حال افزایش کشور می باشد. که هر یک از آنها 

نیازمند اقدامات پدافند غیرعامل می باشند.

گرچه تالش ها و اقدامات مســتمر، بی وقفه و قابل تقدیر قرارگاه پدافند هوائی   
خاتم االنبیاء "ص" در طــول دوران دفاع مقدس در مقابله با تهدیدات هوائی و 
موشکی و انهدام صدها فروند از هواپیماهای متجاوز دشمن و استمرار تالش ها 
در مقطع زمانی کنونی، غیرقابل انکار می باشد، پوشش کامل پدافندی مراکز و 

اهمیت پدافند غیرعامل 
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زیرساخت ها و دارائی ها متعدد کشور، نیازمند اقدامات متقابل پدافند عامل و پدافند 
غیرعامل در کاهش آسیب پذیری های موجود می باشد.

با عنایت به موارد یادشــده، انجام اقدامات پدافنــد غیرعامل در مراکز ثقل و   
زیرساخت های کشور، حقیقتی انکار ناپذیر در تکمیل پدافند عامل می باشد 
و به موضوعی ضروری و پر اهمیت در هم افزایی قدرت و توان دفاعی کشــور 

درآمده است.

الزم و ملزوم بودن )هم پوشانی1(  پدافند غیرعامل و پدافند غیرعامل از جمله   
تجارب پراهمیت و گران بهای عاید شده در طول هشت سال دفاع مقدس بوده 
است که آثار و پیامدهای توجه و یا عدم توجه به آن در مراکز و زیرساخت های 

حیاتی و حساس کشور به اثبات رسیده است.

 1. Mutual support
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8-اصل جابجایی و تحرک پذیری 1   
جابجایی و تحــرک پذیری بخش یا بخش هائــی از تجهیزات متحرک و قابل   

حمــل از محل اصلی و انتقــال و جابجائی آن ها به محل و مکان ناشــناخته 
امــن و دور از دســترس در زمــان وقوع تهدیــد و بحران، بــه منظور کاهش 
آسیب پذیری و خســارات احتمالی از جمله موضوعات مهم پدافند غیرعامل 
می باشــد. مصداق عینی آن، انتقال هواپیماهای مسافربری و ترابری فرودگاه 
مهرآباد به فرودگاه مشهد و زاهدان و قرار دادن آن ها درخارج از برد و دسترسی 
تسلیحات آفندی هوائی وموشکی دشمن درزمان دفاع مقدس، به منظور حفظ 
هواپیماها )دارائی های ارزشمند شبکه حمل و نقل هوائی کشور( جهت خنثی 
سازی حمالت هوائی و موشــکی دشمن بود. توضیح اینکه تفاوت پراکندگی 
و جابجایی و تحرک پذیری در این اســت کــه در پراکندگی امکان جابجائی و 
انتقال تأسیســات و بعضی از تجهیزات در مکان استقرار اصلی به محل های 
 می باید تمهیدات 

ً
دیگر نمی باشــد و به علت غیر قابل حمل بودن آن ها، الزاما

دیگری از قبیل رعایت فاصله ایمنی بین واحد های مجاور اتخاذ گردد. ولی در 
جابجایی امکان انتقال و جابجائی سیســتم ها و تجهیزات قابل حمل به مکان 

امن مناسب در پهنه سرزمینی کشور وجود دارد.

رویکردهای بکارگیری مولد برق های مینیاتوری و فرســتنده های سیار صدا و   
سیما، برج های مراقبت ســیار فرودگاهی، پمپ بنزین های سیار، بیمارستان 
های متحرک صحرایی، رادارهای متحرک، پســت هــای متحرک فرماندهی 
و کنترل خدمات ســیار مرتبط با تأمین مایحتاج های ضــروری مردم از قبیل 
خودپردازهای سیار بانکی، نانوائی، آبرســانی و... نمونه هایی از فراهم اوردن 

بستر تداوم فعالیت ها و خدمات رسانی در زمان وقوع بحران می باشد.

1.  Relocation & Mobility

اهمیت پدافند غیرعامل 
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9-پراکنده سازی دارائی ها، ضرورتی مهم و اساسی  

اصــل پراکندگی1  گســترش، باز و پخــش کردن و تمرکز زدائی تأسیســات،   
تجیهــزات، نیروی انســانی و فعالیت هــای خودی به منظور کاهش آســیب 
پذیــری آنها در مقابل تهدیدات می باشــد به گونه ای کــه مجموعه ای از آنها 
هدف واحدی را تشــکیل ندهند. توضیح اینکه در پراکندگی چنانچه به جای 
احداث یک نیروگاه 2500 مگاواتی در یک شهر یا استان، ده نیروگاه کوچکتر 
با ظرفیــت 250 مگاوات احداث گــردد و آنها رادر فضــای جغرافیایی یک 
اســتان درچند شــهر مختلف آن توزیع و پراکنده نمائیــم. در این اقدام بدون 
اینکه از تســلیحات پدافندی انبوه برای دفاع از نیروگاه حجیم و بزرگ 2500 
مگاواتی استفاده شود، آسیب پذیری نیروگاه های کوچک و پراکنده نیز کاهش 
داده می شــود. ضمن اینکه این اقدام موجب تحمیل هزینه بیشــتر به دشمن، 
سخت نمودن دسترســی آنها به اهداف جذاب و مورد دلخواه آنها و در نتیجه 
افزایش بازدارندگی می گردد. قابل ذکر اینکه متمرکز ننمودن تمام دارائی ها در 
یک محل در عبارت مشــهور "این به عهده انسان عاقل است که تمام تخم 
مرغ های خود را در یک ســبد قرار نداده و به مخاطره نیندازد" از نویسنده 
مشــهور جهانی "ســروانتس1 " به عنوان یک راهنمای راهبردی مرتبط با حوزه 
پدافند غیرعامل در حفظ ســرمایه ها و دارائی های کشور، قابل توجه و تعمق 
می باشــد. در این راستا مراکز ثقل حیاتی، حساس و مهم از جمله دارائی ها و 

سرمایه های کالن و مهم کشور محسوب می گردند.

 شکل شماره7-نمادی  از عدم پراکندگی دارایی ها

1.dispersion
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پراکنده ســازی دارائی های کشور در چهار ســطح راهبردی، منطقه ای)استانی(، 
محلی و نقطه ای  می بایست مورد توجه قرارگیرد:

)1( پراکندگی راهبردی1: )توزیع و استقرار مراکز ثقل و زیرساخت ها درفضای   
جغرافیائی کل کشور(

)2( پراکندگی منطقه ای یا عملیاتی2: )توزیع و استقرار مراکز ثقل و زیرساخت   
ها در فضای جغرافیائی یک استان(

)3( پراکندگی محلی 3: )توزیع و استقرار مراکز ثقل و زیرساخت هادر فضای   
جغرافیائی یک شهر(

)4( پراکندگی نقطه ای4: )توزیع و بازو پخش و پراکنده نمودن و جداســازی   
واحدها و تأسیسات موجود در یک مرکز ثقل و زیرساخت از قبیل پاالیشگاه، 
نیــروگاه، فرودگاه، انبارهــای عمده مواد غذایی و داروئی وســایر دارائی ها و 

سرمایه های حیاتی، حساس و مهم کشور(.
انفجار مهیب بندر بیروت در چهارم مرداد ماه ســال 1399 که در اثر انفجار   

2750 تن نیترات آمونیوم انبارشــده در مجاورت بندر بیروت رخ داد، موجب 
تخریب 80 درصد بندر بیروت گردید و بیش از 200 کشته و 6500 مجروح 
بر جای گذاشــت و لبنــان را با یک بحران سیاســی و اجتماعی عمیق مواجه 
نمود. حادثه تلخ و عبرت آموز بیــروت، اهمیت اقدامات پدافند غیرعامل از 
جمله پراکنده ســازی مراکز، خروج تأسیســات پر خطر از شهرها و احتراز از 
همجواری آنها با مراکز و زیرســاخت های حیاتی و حساس را برای مسئولین 
 در زمان صفر پروژه به منظور پیشگیری از 

ً
جهت اتخاذ تدابیر الزم، خصو صا

وقوع حوادثی مشابه در کشور آشــکارتر نموده است. بدیهی است که هرگونه 
 خسارات 

ً
تاخیر در این موضوع موجب پیچیدگی کار، افزایش هزینه ها و بعضا

جبران ناپذیر می گردد.

شکل شماره 8- حادثه انفجار بندر بیروت

1. Strategic dispersion
2.Operational dispersion
3.Local dispersion
4.Point dispersion

اهمیت پدافند غیرعامل 
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10-فطری و غریزی بودن دفاع  
مسئله دفاع همواره به عنوان آموزه ای اساسی و مهم برای همه انسان ها و جوامع   

بشــری مطرح بوده و هســت. همه کشــورهای کوچک و بزرگ جهان در هر 
سطحی از دانش و تکنولوژی و یا هرنوع نظام سیاسی و بافت فرهنگی، دفاع از 
حیات، هویت و منافع ملی را اصل مســلم و تردید ناپذیر خود می دانند. هیچ 
سیستمی و از جمله جوامع انسانی در طول تاریخ بشری بدون توجه به اهمیت 
دفاع و تالش برای تقویت بنیه دفاعی خود در برابر خطرات گوناگون طبیعی و 

غیرطبیعی، پایدار و ماندگار نبوده اند.

پدیده دفاع و رفتار دفاعی از حیات ومنافع خود در برابر خطرات تهدید کننده،   
انگیزه ای فطری، اصیل و غریزی در میان جانداران است، همه جانداران حتی 
گیاهان با اندام ها و دستگاه هایی که دست توانای خداوند حکیم در وجود آنها 
نهاده است به صورت غریزی و تکوینی در شرایطی که حیات، آسایش و دیگر 
منافع آنها، مثل مسکن و فرزندان، غذا و... در خطر نابودی و تصاحب از جانب 
دیگر موجودات قرار می گیرد به شــیوه های گوناگــون از خود دفاع می نمایند. 
مجهز بودن بخش های طبیعی جانداران در طبیعت مانند سیســتم بدن انسان، 
به نظام دفاعی )کبد، غدد لنفاوی، پوســت، قشر مخاطی، گلبول های سفید، 
لنفوسیت ها، پادتن، آنتی بادی، طحال، فاگوسیت ها، ایمونوگلوبین ها، و....( 
از عمیق بودن پدیده دفاع در ســاخت تکوینی نظام هستی داللت دارد ضمن 
آنکه ساختارمهندســی و کالبدی بدن انسان به گونه ای طراحی شده است که 
اعضا حیاتی، حســاس و با اهمیت آن مانند )مغز، چشم، قلب، ریه و... ( در 

بهترین مکان و حفاظ طبیعی کالبد انسان قرارداده شده است،
 
خداوند حکیم که عالم هســتی در ید قدرت و حکمت اوســت، بیشــترین   

سیتسم های دفاعی حیوانات را از جنس، صبغه و ماهیت دفاع غیرعامل قرارد 
داده اســت که موضوعی با اهمیت و تامل انگیز در جهان هســتی است. میل 
غریزی به دفــاع در حیوانات گاهی باروش دفاع عامل از قبیل حمله و تهاجم 
به منبع خطر وگاهی با صبغه و ماهیت دفاع غیرعامل نظیر استتار، پوشش های 
حفاظی و پوســته های دفاعی سخت و محکم، آشــیانه های دور از دسترس، 
شیوه های اغوا کننده و هشدار دهنده، انتشار مواد شیمیایی، حفر معابر ورودی 
و خروجــی متعدد زیر زمینی، اعالم هشــدار و خطر، شــیوه های مختلف و 
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حیرت انگیز فریب، وانمود ســازی، مرعوب ســازی، رنگ امیزی های اغوا 
کننده و هشــدار دهنده صورت گرفته و به حیات خود در چرخه هســتی ادامه 

می دهند.

11-توسعه دهنده عدالت اجتماعی  

پدافند غیرعامل از طریق ایجاد پراکندگی مراکز ثقل و زیرســاخت ها و توزیع آن در 
کل فضای سرزمینی در سطوح)ملی و منطقه ای( و پرهیز از استقرار مراکز یاد شده 
 در مراکز استان ها( موجب کمک به ایجاد عدالت اجتماعی 

ً
در شهر های بزرگ )اکثرا

و توســعه پایدار از طریق ایجاد تعادل و توازن در پراکنش جمعیتی و اشــتغال زائی 
در شهرها و مناطق محروم وکاهش آســیب های اجتماعی )حاشیه نشینی، طالق، 
افزایــش بزهکاری ناشــی از مهاجرت و...( می گــردد و از طرفی موجب، کاهش 
آلودگی هوادر شــهرهای بزرگ صنعتی مملو از مراکــز ثقل تولیدی و صنعتی آلوده 

کننده هوا و محیط زیست نیز می شود.

12-حفظ و صیانت از سرمایه های کالن ملی  

توجه اساســی به انجام اقدامات پدافندغیرعامل و رعایت موازین آن در مراکز ثقل 
و زیرساخت ها، موجب حفظ سرمایه های کالن ملی کشور می گردد، گفتنی است 
که ارزش ارزی هر یک از مراکز ثقل و زیر ساخت ها، نظیر پاالیشگاه ها، نیروگاه ها، 
فرودگاه ها، بنادر، سدها، کارخانه های تولیدی، مراکز بزرگ صنعتی، مراکز مخابراتی 
چند میلیارد دالری بوده و صرف چندین ســال متمادی از زمان صفر پروژه تازمان 
بهره برداری جهت طراحی، ســاخت واحداث و نصب تجهیــزات و تأمین نیروی 
 بیشتر طول 

ً
انسانی متخصص و کارشناس آنها نیز قریب هشت الی ده سال و بعضا

می کشــد، برای مثال سرمایه گذاری دولت در مجتمع عسلویه پارس جنوبی جهت 
احداث و راه اندازی بیســت و هشت فاز پاالیشــگاهی آن به منظور تسریع در بهره 
برداری از بزرگترین مخزن گازی جهان، مشترک بین ایران و قطر بالغ بر 150 میلیارد 
دالر اعالم شده است که بزرگترین سرمایه گذاری اقتصادی در تاریخ اقتصاد کشور 
محسوب می گردد از ســویی دیگر، قسمت عمده ای از خسارات و تلفات وارده به 

زیرساخت های کشور در طول هشت سال دفاع مقدس، منبعث از رعایت نشدن 

اهمیت پدافند غیرعامل 
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موازین پراهمیت پدافند غیرعامل و خالء جدی ســاختارهای سیاســت گذاری و 
برنامه ریزی های منســجم در اعمال اقدامات پدافند غیرعامل در زیر ساخت های 
حیاتی و حســاس کشــور در آن مقطع زمانی بوده است که مشــروح آن درگزارش 
مستند تیم کارشناسی ســازمان ملل متحد بعد از پایان جنگ تحمیلی آمده است، 
برای مثال مجموعه خسارات و تلفات وارده به پاالیشگاه بزرگ آبادان27میلیارد دالر 
شامل خسارات مستقیم تأسیســاتی و تجهیزاتی وارده و مجموعه عدم النفع هشت 
سال قطع صدور نفت از این پاالیشگاه در اثر مکان یابی اولیه غیر جامع تأمین کننده 
منافع کشــورهای بیگانه بوده است. در حالی که پاالیشــگاه، اصفهان در مقایسه با 
پاالیشگاه، آبادان به علت مکان یابی مناسب و استقرار در عمق سرزمینی و استفاده 
از موانع و عوارض طبیعی پیرامونی و توپوگرافی مناسب با وجود هشت بار بمباران 
هوایی دشــمن تولید آن متوقف نگردید )ظرفیت تولیدی این پاالیشــگاه در شروع 

جنگ 200/000 بشکه در روز و در خاتمه جنگ 258/000 بشکه بوده است. 

13-دفاع الیه ای 1 مانعی اساسی در سخت نمودن تقرب دشمن به   
اهداف خودی:

دفاع الیه ای و یادفاع در عمق یکی از اصول اساسی و مهم پدافند غیرعامل می باشد 
که شامل ایجاد موانع متعدد دفاعی در امتداد پیشروی تهدید دشمن در نقاط پشت 
ســرهم به منظور دفع تهدید دشــمن و بی اثرنمودن آن می باشد. این اصل، نقش و 
جایگاه پر اهمیتی در چرخه و فرآیند دفاع از مراکز ثقل و زیرســاخت های کشــور 

دارد.
اصــل دفاع الیــه ای در تمامی تهدیدات انســان ســاخت و طبیعی   

کاربرد دارد برای مثال:
ایجــاد قرنطینه ها 2 در مرزهــای )دریایی، هوایی، زمینی در ســطوح ملی،   

اســتانی، شــهری( جهت کنترل و رصــد ورود دام، غذا، داروهــای آلوده، 
نهاده  های دامی  و کشــاورزی وارداتی، محصــوالت تراریخته و آفات عمدی 

کشاورزی "اگروتروریسم 3" و آفات عمدی زیستی  "بیوتروریسم4 ".
حقله ها )رینگ های( دفاعی5  ارتقاع کم، متوســط و باالی تسلیحات پدافند   

هوایی، پیرامون مراکز ثقل و زیرساخت های حیاتی و حساس کشور 
ایجاد الیه های متعدد دفاعی و حفاظت فیزیکی پیرامونی و داخلی مراکز ثقل   

و زیرساخت های حیاتی و حساس کشور.

1.  Layered defense/defense in depth
2.  Quarantine
3.  Agroterrorism
 4. Bioterrorism
5.  Defensive- rings
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ایجــاد الیه هــای امنیــت رایانــه ای )انتــی ویروس هــا1 ، فایروال هــا2 ،   
رمزگذاری3 ، کلمه عبور4 ، انتی اســپم5 ، آنتی فیشــینگ6 ، کنترل دسترسی7  

)ACL,VPN,VOIP,DNS,IDS, IDS,IPS,PROXY SERVER,، DDOS(و...
ایجاد الیه های مقدم دفاعی در حوزه های فرا سرزمینی در کشور های همسایه  

حضرت علی علیه الســالم در خطبه )27( نهــج البالغه در خصوص مقابله پیش 
دستانه با دشمن می فرماید:

 
ً
به خداسوگند مردمی که در خانه هایشــان می نشینند تا دشمن به سراغشان اید قطعا

ذلیل وخوار می شوند، شما آنقدر امروز و فردا کردید و به این و آن پاس دادید تا سیل 
غارتگران شما را در نوردیدند و شهرتان ســقوط کرد. به شما گفتم با  اینان بجنگید 
پیش از اینکه با شــما بجنگند. به خدا قسم هیچ ملتی در خانه اش مورد حمله قرار 
نگرفت مگر  اینکه ذلیل شــد." حضرت علی علیه الســالم می فرمایند "بارها من به 
شــما گفته ام که از خانه خود بیرون بروید و درآن نقطه ای که دشــمن می خواهد به 
شــما حمله کند در همانجا ضربه بزنید، نگذارید دشمن به لب مرز خانه های شما 

برسدکه آنگاه ذلیل خواهید شد و ضربه خواهید خورد.
مقــام معظم رهبری"مدظله العالی" در دیدار با خانواده شــهدای مدافع حرم در این 
خصوص می فرمایند، شــهیدان مدافع حرم با دشــمنی، مبارزه کردند که اگر  این ها 
مبارزه نمی کردند  این دشــمن می آِمد داخل کشور، اگر جلویش گرفته نمی شد، ما 
باید اینجا در کرمانشاه و همدان و بقیه استان ها با  این ها می جنگیدیم و جلوی آنهارا 

می گرفتیم.
با عنایت به موضوعات یاد شــده، اصل دفاع الیه ای که جزء اصول پدافند غیرعامل 
می باشــد، نقش و جایــگاه پراهمیتی در حفاظــت پیش دســتانه از مراکز ثقل و 

زیرساخت ها و مصون سازی کشور دارد.

1. ANTIVIRUS
2. FIRWALLS
3. CRYPTOGRAPHY
4. PASSWORD
5. ANTI SPAM
6. ANTI PHISHING
7. ACCESS CONTROL

شکل شماره 9- دفاع الیه ای در برابر حمالت سایبری

اهمیت پدافند غیرعامل 
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14-  ماهیت صلح آمیز و تنش زدا       
نیل به پدافند غیرعامل در مقایسه با پدافند عامل سهل الوصول تر، ارزان تر و ماهیتی 
صلح آمیز و تنش زدا دارد. برخالف رویه دائمی اعتراض کشورهای غربی و اروپائی 
به پرتاب موشــک های بالســتیک به اهداف خاص در خارج از مرزهای سرزمینی 
کشور در جهت تنبیه دشمن متجاوز، هیچ کشوری نمی تواند انجام اقدامات پدافند 
غیرعامل از قبیل ایجاد پناهگاه های امن، ایجاد موانع، پراکندگی مراکز ثقل، تقویت 
سامانه های اعالم خبر و هشدار، پدافند زیستی، سایبری، شیمیایی، پرتوی، و... که 

دارای ماهیتی صلح آمیز می باشند را مورد اعتراض قرار دهد.

15-مخدوش نمودن اصول جنگ دشمن  
اقدامات پدافنــد غیرعامل موجب تأثیرگذاری و مخــدوش نمودن و محروم   

سازی دشمن در استفاده از دو اصل از اصول جنگ )تمرکز قوا1 و صرفه جویی 
در قوا 2( به طرق زیر می گردد:

منحرف نمودن توجه دشــمن به اهداف کاذب3  و بی ارزش)مخدوش نمودن   
اصل تمرکز قوا(

تحمیل هزینه بیشــتر به دشمن )مخدوش نمودن اصل صرفه جوئی در قوا( از   
طریق صرف وقت و هزینه و تجهیزات بیشــتر جهت انهدام اهداف پراکنده در 

فضای سرزمینی کشور.

16- گمراه نمودن دشمن   
اقدامــات فریبنده4  به عنوان یکی از اصــول پدافند غیرعامل موجب گمراهی   

و غفلت دشــمن در رســیدن بــه اطالعات، محاســبه و بــرآورد صحیح از 
توان کمی وکیفــی و نیات طرف مقابــل و محروم نمودن وی در اســتفاده از 

توانمندی های بالقوه اش در سایه تصمیم گیری های غلط وی می گردد.
اقدامات فریب شامل حوزه وسیعی از قبیل ارسال اطالعات دروغین5 ، تظاهر   

به حمله، پنهان سازی6 ، تغییر شکل، ایجاد سرو صدای کاذب، وانمود سازی، 
فریب الکترونیکی7 ، کنترل واکنشی، مدیریت ادراک8  و.... می باشد.

17- عمر و ماندگاری بیشتر   
اقدامات پدافند غیرعامل در مقایسه با پدافند عامل دارای ماندگاری و عمر بیشتری 
می باشــد، مصداق عینی این موضوع احداث متروی شهر پیونگ یانگ به عمق 90 

1.  Force concentrating
2.  Economy of force
3.  False Targets
4.  Deception measurse
5.  False information
6.  hiding
7.  Electronic deception
8.  Perception management
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تا 105 متر و به طول 34 کیلومتر می باشــد. متروی یادشــده که عمیق ترین متروی 
دنیا می باشــد در ســال 1974 احداث گردیــده که در زمان صلح بــه عنوان مترو 
مورد اســتفاده قرار می گیرد و در زمان وقوع جنگ نیز برای اســکان موقت جمعیت 
یــک میلیون نفری پایتخت، مهیا می گردد. در متروی یاد شــده ســایر مالحظات 
چند منظوره ســازی از قبیل شــبکه های زیرزمینی جاده ای، پناهگاه ها و شیلتر امن 
زیرزمینی هواپیماها و تجهیزات نظامی، انبارهای عمده مواد غذائی و داروئی مورد 
نیاز، بیمارستان، آسایشگاه های خلبانان و نیروهای نظامی در نظر گرفته شده است. 
توضیح اینکه در مترو یاد شده درب های ورودی وخروجی ضد انفجار، نیز احداث 
و پیش بینی گردیده و باوجود گذشــت 45 ســال از تاریخ احــداث آن کماکان در 
برابر تهدیدات متعارف و غیر متعارف دشمن مقاوم می باشد در حالی که تسلیحات 
نظامی ســاخته شده در 45 سال قبل، توانائی و کارایی خود را در زمان حاضر تا حد 

قابل توجهی از دست داده اند.

18-هشدار دهنده تهدیدات  
اعالم خبر و هشــدار اولیه از طریق رصد و پایش تهدیدات فراروی، یکی از اصول 
پدافند غیرعامل می باشد که موجب ارتقاء آمادگی وجلوگیری از غافلگیری و تقلیل 
پیامدهای خســارت زا می گردد. اهمیت اعالم خبر و هشــدار اولیه در کاهش آمار 
خسارات و تلفات ناشی از تهدیدات انسان ساخت، نقش و تأثیر ارزنده ای را ایفاء 
 محدود به اقدامات نظامی و تهدیدات زیســتی، پرتوی، 

ً
می نماید و این تأثیر صرفا

شــیمیایی، ســایبری، و... نمی شود بلکه شــامل تهدیدات طبیعی )فورس ماژور( 
از جمله وقوع ســیل، زمین لرزه، طوفان، آتش سوزی، سرما، خشکسالی، بهمن، 

فرونشست زمین و ... نیز می گردد.

شکل شماره 10- متروی پیونگ یانگ شکل شماره 11- متروی مسکو

اهمیت پدافند غیرعامل 
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19- ماهیت پیشگیرانه  

اقدامات پدافند غیرعامل، دارای ماهیتی پیشگیرانه می باشد و همیشه پیشگیری بهتر از 
درمان است. به بیانی دیگر تصفیه آب در سرچشمه، آسان تر از تصفیه آب در دریاست. 
تأخیر اقدامات پیشــگیرانه موجب می گردد که انجام اقدامــات در زمان وقوع تهدید، 

 پر هزینه شود.
ً
اقداماتی تعجیلی، سطحی و کم اثر و نوعا

اکثر اقدامات پدافند غیرعامل از قبیل مکان یابی، پراکنده ســازی، متنوع نمودن منابع، 
 پیشگیرانه می باشند.

ً
هشدار و اعالم خبر اولیه، دفاع الیه ای و...ذاتا

20- جایگزین سازی   
جایگزینی یکی از مالحظات پدافند غیرعامل می باشــد. تأسیسات، تجیهزات، مراکز 
منحصر به فرد1  فاقد جایگزین در صورت وقوع تهدید، موجب مختل شــدن اســتمرار 
عملیات وخدمات و بروز بحران و پیامدهای ناگوار و زیان آور در جامعه و اداره کشــور 
می گردد، پیش بینی نصب مولدهای یدکی در مراکز درمانی، راه اندازی دیسپچینگ های 
متعدد برق و گاز در استان ها، ساخت و احداث فرودگاه های اضطراری در نقاط مناسب 
جغرافیایی کشور، متعدد ســازی حوزه های تجهیزات آبگیر خنک کننده پاالیشگاه ها، 
ترمینال های صــدور فرآورده های نفتی و.... از جمله مصادیق جایگزینی می باشــد. 
جمله زیر به خوبی عاقبت تلخ متکی بودن به مراکز، تاسیســات و تجهیزات منحصر به 

فرد و نداشتن مراکز، تاسیسات و تجهیزات جایگزین را بیان نموده است. 
»اگر قرار باشــد درخت فقط یک گل دهد، این درخت همیشه مستعد دادن میوه 

تلخ است.«

صرفه جویی نسبی در هزینه های تسلیحاتی    -21
اقدامــات پدافنــد غیرعامل موجــب صرفه جویی نســبی در هزینه های تســلیحاتی 
کشــور می گردد، یگان های نظامی برای حفظ بهتر تســلیحات سازمانی خود و کاهش 
آســیب پذیری آن ها در برابر تهدیدات تهاجمات دشــمن، می بایــد مالحظات پدافند 
غیرعامــل از قبیل نامرئی ســازی، مقاوم ســازی، تهیه ماکت های فریــب و... را در 

خصوص آن ها اعمال نمایند.

22-کاهش آسیب پذیری تسلیحات نظامی  
 پنجاه 

ً
یادگیری روش کار با ســالح های انفرادی و ســازمانی در حوزه های نظامی صرفا

درصد وظیفه  یک سرباز و یا نظامی  محسوب می شود و پنجاه درصد وظیفه دیگر آن ها 

 1. Unique centers
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غیرعامل از قبیل نامرئی ســازی، مقاوم ســازی، تهیه ماکت های فریب و... را در 
خصوص آن ها اعمال نمایند.

22-کاهش آسیب پذیری تسلیحات نظامی  
 
ً
یادگیری روش کار با ســالح های انفرادی و ســازمانی در حوزه هــای نظامی صرفا

پنجــاه درصد وظیفه  یک ســرباز و یا نظامی  محســوب می شــود و پنجاه درصد 
وظیفه دیگر آن هــا یادگیری آخرین روش های مخفی ماندن و پنهان ســازی از دید 
بصری و سنجنده های مدرن شناســائی )هوائی، زمینی، دریائی و فضائی( دشمن 
می باشــد، دیده نشدن و مخفی و پنهان و نامرئی ســازی و فریب از جمله اصول و 
مالحظات پدافند غیرعامل در جهت کاهش آسیب پذیری تسلیحات نظامی  خودی 
و ســالم ماندن نیروهای رزمنده در میادین نبرد می باشد. که در جنگ های گذشته و 

عصرحاضر به اثبات رسیده است.

23-توجه کشــورها به ایجاد موانع و ســازه هــای دفاعی در حریم   
سرزمینی خود در قرن حاضر

با وجود گذشــت چند هزار یا چند صد سال از ســاخت و احداث موانع دفاعی از 
قبیل دیوارهای )چین، گرگان، اتالنتیک، آنتونین، اورلئان، بلفاست، لیما، زیگفرید، 
مراکش، ویتنام، لندن، اورشــلیم، ماژینو و ...( درطول تاریخ گذشــته، کماکان در 
عصر حاضر نیز احداث این سازه ها و موانع دفاعی به علت اهمیت "امنیت مرزی" 
که یکی از مولفه های امنیت، ملی محســوب می گردد، ادامه یافته و در رویکردهای 
دفاعی کشــورها، اهمیت و ضرورت خود را از دســت نداده اســت به طوریکه در 
طول ســال های اخیر شــاهد ایجاد دیوارها و موانع دفاعی در بعضی از کشورهای 
دنیا از جمله احداث "دیوار دفاعی به طول 900 کیلومتر در مرز مشــترک عربستان 
و عراق توسط عربســتان با هزینه هفت میلیارد دالر ، احداث شهرک زیرزمینی در 
تل آویو جهت پناه دادن هئیت حاکمه این کشــور در برابر حمالت موشکی حزب 
ا... لبنان با هزینه 2/7 میلیارد دالر در سال2007 و احداث دیوارهای دفاعی توسط 
ترکیــه در مرزهای ایران به طول 144 کیلومتر در ســال 95 و ســوریه به طول910 
کیلومتر می باشــیم" هزینه احداث هر کیلومتر دیوار، 1 الی 1/5 میلیون دالر برآورد 
شــده است. گفتنی است که احداث سفارت جدید امریکا در لندن در سال 2008 
با زیربنای 800 مترمربع در ســمت غربی رودخانه تایمــز در 12 طبقه، با اعمال 
موازین پدافندی و اســتانداردهای امنیتی غیر قابــل نفوذ از قبیل )احداث الیه های 
دفاعی دژمانند( است که به گفته جیمز تیمبرلیک )James Timberlake( طراح 
و آرشــیتکت این ساختمان، آنرا از قلعه های اروپائی الهام گرفته است. سفارت یاد 
شده دارای سازه های فوالدی و سیمانی متوقف کننده کامیون 8 تنی و دیوارهای سه 
الیه ضد انفجار می باشد. سفارت مذکور با هزینه 1/3 میلیارد دالر ساخته و احداث 
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شده اســت که گران ترین سفارتخانه دنیا محسوب می شــود، این سفارت دارای هیچ 
حصار پیرامونی نمی باشــد و به جای آن یک حوضچه خندق مانند در یک ســمت آن 
تعبیه شــده تا از ورود افراد ازسمت رودخانه تایمز جلوگیری کند. طرف دیگر سفارت 
با حوضچه های عمیقی محافظت می شــود. عمق و وســعت این خندق ها به گونه ای 
طراحی شــده که بتواند خودروهای انتحاری احتمالی که به ســمت ســفارت حمله 
می کنند را ســد و خنثی نماید. در قسمتی از این ســفارت، صحفات خورشیدی برای 
 در این سفارت از قفس فارادی برای حفاظت 

ً
تأمین برق در نظر گرفته شده است. ضمنا

در برابر اشعه الکترومغناطیسی)EMP (نیز استفاده شده است.

24-سرمایه گذاری اندیشمندانه و عالمانه
میزان هزینه اقدامات پدافند غیرعامل نســبت به میزان خســارات، تلفات، پیامدها و 
 جبران ناپذیر آن، بسیار اندک است، از این رو 

ً
نتایج ناگوار ناشــی از وقوع تهدید بعضا

اقدامات پدافند غیرعامل یک سرمایه گذاری اندیشمندانه و عالمانه در جهت حفاظت 
از دارائی های ارزشمند حیاتی، حساس و مهم کشور در راستای رشد و توسعه اقتصادی 

و رفاهی وجلب اعتماد مردم با هدف تحکیم امنیت ملی کشور می باشد. 
                                             والسالم علیکم و رحمـة الله و برکاته

 شکل شماره 13 -ایجاد سازه های دفاعی جدید درمرز ترکیه وسوریه

شکل شماره 12- نمونه ای از ایجاد موانع و سازه های دفاعی در قرن حاضر )سفارت آمریکا در لندن(



63

      

الف(منابع فارسی 
1-قرآن کریم ترجمه "آیت الله مکارم شیرازی"

2-نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی
"Khamenehie.ir"3-سایت مقام معظم رهبری

4-پدافنــد غیرعامــل در آموزه های دینی با نگاهی به آیه نفی ســبیل –چاپ اول، موسســه 
انتشارات نبوی، تابستان 1395

5-ظفری - حســین، معاهدات بین المللی و پیش بینی رفتار ایــران تیرماه 1397، جامعه 
خبری تحلیلی )الف(

6-جاللی فراهانی- غالمرضا، نشریه مرکز مطالعات فنی و مهندسی آذر ماه 1398
7-موحدی نیا- جعفر ، کتاب مفاهیم نظری و عملی دفاع غیرعامل، ناشر مرکز برنامه ریزی 
و تألیف کتاب های درسی معاونت آموزش و نیروی انسانی سپاه پاسداران، چاپ پنجم آیان 

1385
8-صالح نیا- علی بررسی نظری مفهوم امنیت ملی و ابعاد مختلف آن، دانشگاه امام صادق 

)ع( کنگره پیشگامان پیشرفت )1395(
9-مجموعه مصوبات کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشــور، جلد اول و دوم، پاییز و دی ماه 

1397

1-Edwards/P.N (2003). Infrastructure And Modernity : Force, Time And 
Social/Organization In The History Of Sociotechnical System , Masacho-
setts Institue Of Technology .
2-Resiilience in Engineered Resilient system Randy. K. Buchanan, 
simons cristina H. rinadue
3-Hybrid War , Wikepedia, Free Encylopedia 
4-Countering hybrid warfare mcdc 2017 

منابع و مآخذ :- 1

ب( منابع انگلیسی 

منابع و مآخذ



64

منابع و مآخذ   اهمیت پدافند غیرعامل در یک نگاه /  سازمان پدافند غیرعامل کشور


