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 مقدمه 

اين واقعيت به قدري ملموس و تأثيرگذار بوده كه به عنوان . تاريخ زندگاني بشر همواره با عنصر جنگ همراه بوده است

عميقوي كوه بور    يك پديده اجتماعي پذيرفته شده و جامعه شناسان بخشي از تحقيقات خود را پيراموون نن و توأثيرات   

بر همين اساس انسانها عامل دفاع را در سطوح مختلو  موورد اسوتهاده    . زندگاني انسانها مي گذارد؛ اختصاص داده اند

قرار داده و واژه پدافند به عنوان يك اصطالح گويا براي دفاع در ادبيات امروز تعري  شد و در يك ديد كوالن بوه دو   

در اين راستا پدافند غيرعامل با توجه به خوي تجاوزگرانه، زياده طلبانه و . رديدبخش پدافند عامل و غير عامل تعري  گ

 .سوويري ناپووذير اسووتهبار جهوواني تبووديل بووه يووك اصوول مهووع، نيوواتي و بسوويار تعيووين كننووده، گرديووده اسووت    

طلوب امروزه با پيشرفت تهنولوژي و پيچيدگي در نوع تسليحات بهارگيري شده بر سرعت جنگ و اثرات مخرب و نوام 

نن به شدت افزوده شده است و چنانچه كشوري نتواند در طرح ريزي و اجراي موفق اين نوع از پدافند به گونه اي كوه  

خوود را بوه مخواطره    ... هرگونه تههر سلطه طلبانه را خنثي نمايد، عمل كند، به طور قطع نيات سياسوي، اقتصوادي و   

 . .                                                                   سووتانداختووه و زمينووه الوومحال  خووويش را فووراهع نورده ا

كشورهايي كه طعع تلخ خرابي و خسارت ناشي از جنگ را چشيده اند جهت نهظ سرمايه هاي ملوي و منوافع نيواتي    

تجوارب  . يل شوده انود  خود توجه ويژه اي به پدافند غيرعامل نموده و در راهبرد دفاعي خود جايگاه وااليي براي نن قا

ناصل از هشت سا  دفاع مقدس مؤيد اين امر است كه دشمن مهاجع براي درهع شهستن اراده ملوت و نوابودي تووان    

اقتصادي و زيرساختهاي اساسي و از همه مهمتر توان نظامي كشور، عمده توجه خوود را صورش شناسوايي، بمبواران و     

د غيرعامل يهي از بهترين و مطلوبترين راه كارها براي خنثي سازي ايون  انهدام مراكز نياتي و نساس مي نمايد و پدافن

 ..                    .                                                                              .              نمووالت مووي باشوود  

از اولين گامهاي مؤثر در سازماندهي پدافند غيرعامل كه بتواند طرح ريزي مناسب، برنامه ريزي الزم و اجرايوي موفوق،   

 . اثربخش و كارن را امهان پذير نمايد تدوين راهبرد نن است

 

 تاریخچه 

قدمتي چند هزار ساله دارد دفاع به انواع گوناگون وجود داشته است و بشر اوليه با استهاده از در سراسر زندگي بشر كه 

لهن در انديشه رهبوران  . غارها، شيارها، درختان جنگل و ديگر امور طبيعي و مصنوعي به دفاع از خويش پرداخته است

 .ه كوه بور غنواي نن افوزوده اسوت     و فرماندهان بزرگ هموواره رهنمودهوايي از چگوونگي دفواع موؤثر وجوود داشوت       

ننگاه كه در ميدان جنگ روياروي دشمن قرار گرفتيد، ››: در مورد استهاده از عوامل دفاعي مي فرمايند( ع)نضرت علي 

ها و يا در كنار نهرها باشد تا پوشش و نهوا  شوما گوردد و شوما را از دشومن       ها و تپه بايد قرارگاه شما در دامنه كوه

ايد جنگ را از يك سو و يا نداكثر دو سو با دشمن داشته باشيد و قسمتهاي ديگر تهيه بر موانع طبيعي نگهباني كند و ب

 ..                                                              ‹‹داشووته باشوود، تووا دشوومن قوودرت نهووود نداشووته باشوود      

رعايت اصو  ايمني و نهاظتي مراكوز و  ››: فرمايند ر ميمعمار بزرگ انقالب در توجه به اين ام( ره)خمينينضرت امام 

صنايع و ايجاد پناهگاههاي جمعي براي مردم و كارگران كه اين اختصاص به زمان جنگ ندارد، بلهه طريقه انتيوا  در  

 .. .                                                                                       ‹‹هوووووووور شووووووووراي  اسووووووووت
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نباشود، تموامي   ( پدافنودغيرعامل )اگر محافظت نظوامي ››: فرمايند مقام معظع رهبري و فرماندهي كل قوا در اين مورد مي

 .‹‹دسووووتاوردهاي فرهنگووووي، اقتصووووادي، علمووووي و سياسووووي در يووووك نصوووو  روز هوووودر مووووي رود 

هور  : در مورد دفاع مي گويود  سون تزو كه انديشه هاي نظامي او پس از قرنها هنوز مورد توجه فرماندهان نظامي است 

تظواهر، اختهواو و   ››استوار است و فرمانده واقعي كسي است كوه بوه هنرهواي    ‹‹ فريب، نيرنگ و خدعه››جنگ بر پايه 

 ..                                                                      نگووواهي داشوووته و بوووه نن عمووول نمايووود  ‹‹ اسوووتتار

فرض را بر نيامدن دشمن نبايد گذاشت، بلهه بايد دربواره سورعت مقابلوه بوا وي     : گويد يگري مياو همچنين در جاي د

گوام بور   انديشه كرد، همچنين نبايد فهر كرد كه دشمن نمله نمي كند، بلهه بايد در صدد شهست ناپوذير نموودن خود  

 ..                                                                            مي شوود ‹‹ دفاع››و شهست ناپذيري مربو  به  داشت 

سا  قبل از ميالد پس از نيل بوه   74ژليوس سزار درباره غهلت دشمن از مخهي نمودن خود و تأثير نن در پيروزيش در 

 .                                                                ‹‹من نمودم، ديودم، پيوروز شودم    ››يك پيروزي سريع گهته است 

براي غلبه بر دشمن و كسب پيروزي بايد هموه توال    ››: گويد مائوتسه تونگ در مورد پدافند غيرعامل و اهميت نن مي

هاي دشمن و كور و كر نمودن او بهنيع و فهر و مغز فرماندهانش را  ها و گو  خود را در جهت مهر و موم كردن چشع

 .                                                                                   ‹‹مغشوووووووو  نموووووووائيع  گوووووووي  و

در جنگ جهاني دوم كه استهاده از هواپيما و بمباران شهرها و مراكز صنعتي و سرمايه گذاري و پوس از نن اسوتهاده از   

و به خصوص نسيب هايي كه بوه موردم و بخوش هواي     موشك توس  نلمان نازي شروع شد خسارتهاي ناشي از جنگ 

پدافنود غيور     غيرنظامي وارد شد نسبت به جنگ جهاني او  سيرصعودي داشت و اين مولوع باعث شد تا كشورها بوه 

  .                                                                                      اهميووووت مضوووواعهي بدهنوووود   عاموووول

نار كشورهايي مانند نمريها، شوروي سابق، نلمان، فرانسه، انگلستان و كانادا نتي كشوري ماننود سووئيس كوه در    در ك

 .روي نورد  پدافنود غيور عامول     طو  هر دو جنگ جهاني بي طرفي خود را نهظ كرده بود با شوتاب فزاينوده اي بوه   

در ميوان   4477اي اولين بار در هشوتع سوپتامبر   كه بر V2ارتش نازي براي ساخت هواپيماهاي بمب افهن و موشههاي 

بهت و نيرت جهاني لندن را هدش قرار داد از پناهگاههاي مستحهع و تونلهاي ايجاد شده در د  كوههوا بوه صوورت    

هاي نظامي و اداري را با مستحهع ترين مصالح و با طرنهاي معمواري ويوژه اي    اي استهاده مي نمود و ساختمان گسترده

 نمود در نن به خوبي رعايت شده بود بنا مي  دافند غير عاملپ  كه اصو 

 

 بیانات مقام معظم رهبری در خصوص پدافند غیر عامل

  

 

 .و پدافند غيرعامل يك اصل براي هميشه است و نبايد با هيچ بهانه و توجيهي متوق  شود4

 .كاركنند¬گهته بودم بسيجي¬و بگوييدكار پدافند غيرعامل را به جريان بيندازند، من2

 .برد¬مي   امروز اهميت پدافند غير عامل قاعدتاً براي مسوولين بايستي شناخته شده باشد، اهتمام شما كار را پيش  و۳

 .در پدافند غيرعامل عملي كنيد  كنع كه تدابيركارساز را ام و االن هع تأكيد مي و اين مولوع را قبال هع ابالغ كرده7

 .شود هر مقداري كه مسئوليت و ماموريتش به شما محو  مي. ، دفاع غيرعامل استو از جمله چيزهاي بسيار مهع۵



خصوص براي   دهع هع براي كل كشور و هع به اما مهع اين است كه من به مسئله دفاع غيرعامل، خيلي اهميت مي  و۶

 .شما وزارت دفاع

معنايش اين است كه ولو دشمن . كند ن مياز درون ما را مصو. و پدافند غيرعامل مثل مصونيت سازي بدن انسان است4

 .تهاجمي هع بهند و زنمتي هع بهشد و لرب و زوري هع بزند، اثري نخواهد كرد

هاي  ها موظ  گردند در اعتبارات عمراني پروژه ها و سازمان و به دولت جمهوري اسالمي اعالم گردد، منبعد وزارتخانه۸

 .را منظور نمايند نساس و مهع، اعتبار مورد نياز دفاع غيرعامل

هايي دارند انجام مي دهند، سپاه هع كارهاي خوبي كرده، مطلع ¬بخش. و امروز پدافند غيرعامل براي ما مهع است4

 .اما در عين نا  باز بايستي كار كرد، تال  كرد و اين امهانات را در اختيار پدافند غيرعامل قرار بدهيد. هستع

اي ساماندهي شود كه دشمن از پيروزي خود ¬تنها راه مقابله با تهديدها اين است كه ولعيت داخلي به گونه  و4۱

 .مطمئن نباشد و زمينه را براي ماجراجويي فراهع نبيند

خواهد بهند، غهلتي است كه ممهن است ما را از امهان برخورد و ¬و ندانستن اينهه دشمن چه در سر دارد و چه مي44

 .دفاع محروم كند امهان

تهديد را كامال جدي بگيريد، يعني به هيچ وجه در محاسبات خودتان از جديت تهديد پائين نيائيد، منتهي تهديد   و42

 .جدي معنايش نتمي نيست، هيچ نتميتي وجود ندارد

دشمن، نهظ و نگه و وظيهه همه ما اين است كه سعي كنيع كشور را مستحهع، غيرقابل نهود، غيرقابل تاثير از سوي 4۳

 .داريع

 .و يك وقت دفاع الزم است و يك وقت هجوم الزم است، بايد خودمان را از همه جهت نماده كنيع47

 .و تا اين دشمن وجود دارد، تهديد هست و تا تهديد هست، فهر و نمادگي دفاعي بايد باشد4۵

يك معرفت خوب الزم است، اگر چه براي  كند، براي يك دفاع خوب هع، و بايد ديد دشمن از كجا دارد نمله مي4۶

 .يك هجوم خوب هع يك معرفت خوب الزم است

توسعه پيدا نهند كشور در  اگر مديران كشور اهميت اين مسئله را درک نهنند و پدافند غير عامل به طور شايسته-44

كشور چه بخش هاي  معرض تهديدات بعضأغير قابل جبران قرار خواهد گرفت بنابراين مسئوالن بخش هاي مختل 

  . نظامي و چه بخش هاي غير نظامي بايد با پدافند غير عامل همهاري كامل و الزم انجام دهند 

 

 



 های کلی نظام در خصوص پدافند غیرعامل  سیاست

، ۳4/۶، 24/۵هاي كلي نظام درخصوص پدافند غيرعامل مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ مصوب مورخ  سياست

 42/۸/4۳۸۶و  47/4

تأكيد بر پدافند غيرعامل كه عبارت است از مجموعه اقدامات غيرمسلحانه كه موجب افزايش بازدارندگي، كاهش  .4

هاي لروري، ارتقاو پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات و اقدامات  پذيري، تداوم فعاليت نسيب

 .گردد نظامي دشمن مي

سازي يا تجميع نسب مورد،  رعايت اصو  و لواب  پدافند غيرعامل از قبيل انتخاب عرصه ايمن، پراكنده .2

هاي  سازي نسبت به مراكز جمعيتي و نائز اهميت بويژه در طرح ايمنزدائي، اختهاو، استتار، فريب دشمن و  نساسيت

 .هاي توسعه نينده كشور نمايش سرزميني و طرح

بندي در صورت  بندي مراكز، اماكن و تأسيسات نائز اهميت به نياتي، نساس و مهع و تجديدنظر در اين طبقه طبقه .۳

 .لزوم

در مورد مراكز، اماكن و تأسيسات ( فايده -رعايت اصل هزينهبا )هاي پدافند غيرعامل  تهيه و اجراي طرح .7

بندي و امهانات نداكثر تا پايان برنامه ششع  نائزاهميت نظامي و غيرنظامي موجود و در دست اجراو بر اساس اولويت

 .و تأمين اعتبار مورد نياز توس  دولت

 .اي، ميهروبي و شيميائي نظير هستههاي غيرمتعارش  تهيه طرح جامع پدافند غيرعامل در برابر سالح .۵

با نظر نهاد مسئو  در بند )هاي ارتباطي و مواصالتي  دو يا چندمنظوره كردن برخي از مستحدثات، تأسيسات و شبهه .۶

 .گيري پدافندي از ننها به ويژه در مناطق مرزي و نساس كشور در جهت بهره( 4۳

اصو  و لواب  پدافند غيرعامل در بخش دولتي و غيردولتي،  سازي و نموز  عمومي در زمينه بهارگيري فرهنگ .4

 .هاي متناسب در سطح عمومي و عالي و توسعه تحقيقات در زمينه پدافند غيرعامل بيني نموز  پيش

 .هاي پدافند غيرعامل بندي اطالعات طرح رعايت طبقه .۸

بيني تمهيدات  تأسيسات از شهرها و پيش ممانعت از ايجاد تأسيسات پرخطر در مراكز جمعيتي و خروج اين گونه .4

ايمني براي نن دسته از تأسيساتي كه وجود ننها الزامي است و ممانعت از ايجاد مراكز جمعيتي در كنار تأسيسات 

 .پرخطر يا تعري  نريع ننها

 .خلينمايت الزم از توسعه فناوري و صنايع مرتب  با پدافند غيرعامل با تأكيد بر طراني و توليد دا .4۱

افزاري و الهترونيهي و ساير تهديدات جديد دشمن به منظور نهظ و صيانت  اصو  و لواب  مقابله با تهديدات نرم .44

 .اي رساني، مخابراتي و رايانه هاي اطالع شبهه

هاي پدافند  نامه ريزي و تهيه لواب ، استانداردها و نئين تعيين يا ايجاد نهادي در دولت براي تدوين، طراني، برنامه .42

 .غيرعامل و پيشنهاد به مراجع ديصالح براي تصويب و نظارت بر اعما  ننها

ها و  ها و برنامه سازي و ايجاد هماهنگي در ساير طرح هاي مشترک ايمن بيني ساز و كار الزم براي تهيه طرح پيش .4۳

 ها افزائي و كاهش هزينه ت هعمديريت نهادهاي مسئو  در دو نوزه پدافند غيرعامل و نوادث غيرمترقبه در جه
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 تعاریف و اصطالحات پدافند غیر عامل

 

 : آفند

حالت و وضعیت نیرو با هدف پیشروی و حمله به دشمن، نابودی نیرو، تصرف زمین، کشف توان دشمن و موارد  نملهیا 

نیروهای درگیر در جنگ برای به عبارت دیگر آفند عملیاتی نظامی در میدان نبرد است در فرایند آن که   همسان آن است

آفند ممکن . کوشند های جنگی یا رسیدن به جایگاه استراتژیک بهتر می تصرف قلمرو نیروهای دشمن، دستیابی به غنیمت

 .است بر روی زمین، در دریا یا هوا به انجام برسد

 :پدافند غيرعامل

ر نبوده و با اجراي نن مي توان از وارد شدن به مجموعه اقداماتي اطالق مي گردد كه مستلزم به كارگيري جنگ افزا

خسارات مالي و تجهيزات و تأسيسات نياتي و نساس نظامي و غيرنظامي و تلهات انساني جلوگيري نموده و يا ميزان 

 .اين خسارات و تلهات را به نداقل ممهن كاهش داد

 :قابليت بقا
كه در مقابل نمله استقامت كنند و لمن تحمل نن قادر توانايي نيروهاي مسلح و جوامع غيرنظامي يك كشور به نحوي 

 .باشند به نحو موثر به وظاي  محوله خود عمل نمايند، اين توانايي عمدتاً در نتيجه پدافند غيرعامل به دست مي نيد

  :پراکندگي
تقليل نسيب  گستر ، باز و پخش نمودن و تمركز زدايي نيروها، تجهيزات، تأسيسات يا فعاليت هاي خودي به منظور

 .پذيري ننها در مقابل عمليات دشمن به طوري كه مجموعه اي از ننها هدش واندي را تشهيل ندهند

  :تفرقه و جابجايي
جداسازي، گستر  افراد، تجهيزات و فعاليت هاي خودي از محل استقرار اصلي به محل ديگر به منظور تقليل نسيب 

ند انتقا  هواپيماهاي مسافربري به فرودگاه هاي دورتر از برد سالح مان. پذيري، كاهش خسارات و تلهات مي باشد

 .دشمن و يا انتقا  تجهيزات نساس قابل نمل از محل اصلي به محل موقتي كه داراي شراي  امن تري مي باشد

  :فريب
محاسبه و كليه اقدامات طراني شده نيله گرايانه اي است كه موجب گمراهي و غهلت دشمن در نيل به اطالعات و 

برنورد صحيح از توان كمي و كيهي طرش مقابل گرديده و او را در تشخيص هدش و هدفگيري با شك و ترديد مواجه 

 .نمايد

 .فريب، انحراش دهن دشمن از اهداش نقيقي و مهع به سمت اهداش كادب و كع اهميت مي باشد

  :آسيب پذيري
القوه و يا بالهعل خسارت زا نسبت به نيروي انساني، تجهيزات ميزان خسارت و صدمات ناشي از عوامل و پديده هاي ب

 .و تأسيسات با شدت صهر تا صد درصد

  :مراکز حياتي
مراكزي هستند كه در صورت انهدام كل يا قسمتي از ننها، موجب بروز بحران، نسيب و صدمات جدي و مخاطره نميز 

صادي، پشتيباني، ارتباطي و مواصالتي، اجتماعي، دفاعي با در نظام سياسي، هدايت، كنتر  و فرماندهي، توليدي و اقت

 .سطح تأثيرگذاري سراسري در كشور گردد



  :مراکز حساس
مراكزي هستند كه در صورت انهدام كل يا قسمتي از ننها، موجب بروز بحران، نسيب و صدمات جدي و مخاطره نميز 

ادي، پشتيباني، ارتباطي و مواصالتي، اجتماعي، دفاعي با در نظامي سياسي، هدايت،كنتر  و فرماندهي، توليدي و اقتص

 .سطح تأثير گذاري سراسري در كشور گردد

  :مراکز مهم
مراكزي هستند كه در صورت انهدام كل يا قسمتي از ننها، موجب بروز نسيب و صدمات محدود در نظام سياسي، 

ارتباطي و مواصالتي، اجتماعي، دفاعي با سطح تأثيرگذاري هدايت، كنتر  و فرماندهي، توليدي و اقتصادي، پشتيباني، 

 .محلي در كشور گردد

  :استتار و اختفاء
فن و هنري است كه با استهاده از وسايل طبيعي و يا مصنوعي ، امهان كش  و شناسايي نيروها، تجهيزات و تأسيسات 

مههوم كلي استتار ، همرنگ .ه و نهاظت نمايدرا ازديده باني، تجسس و عهسبرداري دشمن تقليل داده و يا مخهي داشت

 .و همشهل كردن تأسيسات، تجهيزات و نيروها با محي  اطراش مي باشد

اختهاو، استهاده صحيح از عوارض طبيعي و مصنوعي زمين مي باشد كه نهاظت در برابر ديد دشمن را تأمين مي نمايد 

 .سيسات و فعاليت ها را تقليل مي دهدو استتار امهان كش  يا شناسايي نيروها، تجهيزات و تأ

  :استحکامات
ايجاد هرگونه نهاظي كه در مقابل اصابت مستقيع بمب ، راكت ، موشك، گلوله ، توپخانه و يا تركش ننها مقاومت  

نموده و مانع صدمه رسيدن به نهرات، تجهيزات و يا تأسيسات گرديده و اثرات تركش و موج انهجار را به طور نسبي 

 .نمايد خنثي

  :مکان يابي
يهي از اقدامات اساسي و عمده پدافند غيرعامل، انتخاب محل مناسب مي باشد و تا ننجا كه ممهن است از ايجاد 

زيرا تأسيسات انداث شده در چنين محل . تأسيسات نياتي و نساس در دشت هاي مسطح يا نسبتاً هموار اجتناب كرد

ايجاد . اه داشت و نسيب پذيري نن را در برابر تهديدات افزايش مي دهدهايي را نمي توان از ديد دشمن مخهي نگ

تأسيسات نياتي و نساس در كنار بزرگراه ها، جاده هاي اصلي، كنار سوانل دريا، رودخانه ها و نزديهي مرزها 

 .موجب سهولت شناسايي و هدش يابي نسان ننها توس  دشمن مي گردد

 

 

 اصول پدافند غیر عامل

توان به اهداش پدافند  پدافند غير عامل مجموعه اقدامات بنيادي و زيربنايي است كه در صورت به كارگيري مياصو  

يابي و دقت  هاي شناسايي اهداش، هدش  غير عامل از قبيل تقليل خسارات و صدمات، كاهش قابليت و توانايي سامانه
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 .ارتقاو بازدارندگي مؤثر و كسب امنيت پايدار در توسعه كشور در برابر تهديدات  -4

 .توليد علع ودانش، فرهنگ سازي و تبديل نن به معارش و باور عمومي  -2

 .خاص شراي  بحرانارتقاو دانش و نظام مديريتي كارا و اثربخش   -۳

 .هاي كشور و به نداقل رساندن تأثير تهديدات دشمن و افزايش هزينه تهاجع كاهش مجموعه نسيب پذيري  -7

 .تهميل چرخه دفاعي كشور و تعامل مثبت با دفاع عامل و پدافند غير عامل   -۵

 .يري در برابر تهديداتهاي نساس با نداقل نسيب پذ هاي نياتي امن و زيرساخت دستيابي به زيرساخت  -۶

دستيابي به ساختار و عمليات تداوم خدمات ملي، استاني، شهري و دستگاهي و مديريت صحنه بحراني و دفاع   -4

 .غيرنظامي در شراي  بحران ناشي از جنگ

 .رانارتقاو نستانه تحمل ملي در برابر تهديدات و باال بردن قابليت بقاو و نهظ كشور در شراي  تهديد و بح  -۸

 .ها  عرصه  ها و  هاي داوطلب مردمي و بسيجي در همه نوزه هاي نيرو ها و توانمندي ارتقاو بهره مندي از ظرفيت  -4

هاي  ها در برابر تهديدات نرم با استهاده از رويهرد دستيابي به پايداري امنيت كشور و ايمن سازي زيرساخت  -4۱

 .پدافند غيرعامل نرم
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 راهبردهای پدافند غیرعامل 

راهبرد پدافند  4۱ايجاد فرهنگ، باور و اعتقاد عمومي نسبت به پدافند غيرعامل و نهادينگي و استمرار نن؛ يهي از 

 است غيرعامل كشور

هاي مناسب در جهت  هاي سياستگذار، قانونگذار و اجرايي و ايجاد ساز و كار  تعامل مستمر و فراگير با سازمان  -4

 .سازي و نهاظت از تأسيسات زيربنايي كشور ايمن

ساماندهي نمايش سرزمين ملي و نمايش دفاعي از منظر پدافند غيرعامل به منظور نداكثر استهاده از پهنه امن   -2

 .جغرافيايي كشور

 .هاي پدافند غيرعامل كشور  ايهاي نقش هدايتي و نظارتي در زمينه مطالعات، طراني و اجراي طرح -۳

 .هاي پدافند غيرعامل  ها و شيوه  يي سامانهبسي  و بهارگيري امهانات ملي در جهت افزايش كارا -7

 .پذيري ناشي از وابستگي هاي نو به منظور كاهش نسيب  نوري سياستگذاري و ساماندهي استهاده از فن  -۵

گذاري،  ها و توليد فناوري بومي پدافند غيرعامل از طريق هدايت، سياست هاوپژوهش توسعه كمي و كيهي نموز   -۶

 (.هاي ملي در چرخه توليد دانش و پژوهش و توليد صنعتي با استهاده از ظرفيت ريزي واجرا برنامه

تدوين و نهادينه نمودن نظام جامع پدافند غيرعامل و استهاده از اصو  و لواب  نن در ايمن سازي مراكز موجود و  -4

 .هاي توسعه كشور  ها در طرح رعايت نن

م و تقويت عزم و اقتدار ملي نسبت به تأثير پدافند غير عامل در كاهش توسعه فرهنگي و ارتقاو باور مديران و مرد -۸

 .هاي ملي ها با استهاده از كل ظرفيت  پذيري نسيب

 .تدوين و نهادينه نمودن طرح جامع مديريت بحران و دفاع غيرنظامي كشور در شراي  جنگي  -4

هاي اطالعاتي و ارتباطي با گرايش به   در شبهه هاي امنيت، ايمني و پايداري در برابر تهديد توسعه شاخص     -4۱

 .هاي بومي و ملي فناوري

 .هاي نياتي  هاي زير ساخت  ايمن سازي و پايداري و موازي سازي امهان جايگزيني انرژي     -44

اداره امور  ها در برابر تهديدات و ايجاد پايداري و قابليت بقاو و مديريت بهينه و  هاي استان  پذيري كاهش نسيب   -42

 .مردم در شراي  تهديد بصورت خود كها از مركز

هاي داوطلب مردمي،  هاي نيرو ها و قابليت  ساماندهي و ايجاد ساز و كار مناسب براي استهاده نداكثري از توانايي  -4۳

 .هاي پدافند غيرعامل  بسي  در تمامي ابعاد و عرصه

 .هاي ملي  ها بر زيرساخت پذيري دات و نسيبنهظ اشراش اطالعاتي و پايش مستمر تهدي    -47

بندي  هاي طبقه سازي دشمن در كسب اطالعات از زيرساخت هاي پدافند غيرعامل و محروم نهاظت و امنيت طرح   -4۵

 . هاي نهاظتي متناسب با تهديدات و توسعه و فرهنگ سازي نن  نامه شده كشور با تدوين نئين
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 پدافند غیر عامل الزامات کلی

 .وجود عزم و اراده ملي براي اجراي اصو  پدافند غيرعامل   -4

ها و تهديدات مربو  به پدافند غيرعامل در بين سياستگذاران، مديران و  ايجاد درک مشترک از مهاهيع، لرورت   -2

 .مجريان كشور

 .نن ايجاد فرهنگ، باور و اعتقاد عمومي نسبت به پدافند غيرعامل و نهادينگي و استمرار   -۳

 .توسعه علمي پدافند غيرعامل در مراكز توليد علع   -7

مشاوره، )هاي ستادي و اجرايي   هاي مختل  پدافند غيرعامل در نوزه  وجود منابع انساني، استعداد قوي در رشته   -۵

 (.نظارت و اجرا

رايي مورد نياز پدافند هاي اج بيني و به تصويب رساندن قوانين جامع، مقررات، لواب  و دستورالعمل پيش   -۶

 .غيرعامل

 .وجود منابع مالي و اختصاص ردي  اعتباري خاص كافي و الزم   -4

 .ريزي متمركز و اجراي غيرمتمركز ريزي و برنامه هاي سياستگذاري، طرح وجود ساز و كار   -۸

مناسب مطالعه، طراني،  هاي هاي اجرايي و ساز و كار سازي متولي پدافند غيرعامل در دستگاه تعيين و فعا    -4

 .هاي مختل  كشور سياستگذاري، همسوسازي، هماهنگي و نظارت در بخش

 داشتن تههر پويا، علمي، منعط  و مبتهر به پدافند غيرعامل و پرهيز از نگاه جزئي، بسته و ثابت  -4۱

 

 فرایند اقدامات پدافند غیر عامل در برابر تهدیدات

فرنيند كلي، مطالعات و اقدامات پدافند غيرعامل در  
برابر تهديدات
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 ماموریت و چشم انداز دفاع غیرعامل 

 

 :رسالت
ها   هاي كشور، نهاظت از مردم، استمرار خدمات لروري دستگاه  پذيري زيرساخت نهظ و پايدارسازي و كاهش نسيب

 .خارجي در برابر تهديدات

 :مأموريت

هاي ملي و مراكز نياتي، نساس و مهع كشور در مقابل تهديدات  كاهش نسيب پذيري و افزايش ايمني زيرساخت  -4

خارجي و با تأكيد بر ايجاد عزم ملي و باور عمومي جامع از طريق فرهنگ سازي، سياست گذاري، طرنريزي، برنامه 

اي تخصصي، افزايش نستانه تحمل ملي در برابر تهديدات و افزايش هزينه ه ريزي راهبردي، تدوين لواب ، دستورالعمل

هاي كشوري و لشهري در جهت رعايت اصو  پدافند غيرعامل و نظارت بر  تهاجع دشمن با قابليت هدايت بخش

 .اجراي نن

ر شراي  اداره امور مردم و تداوم خدمات در شراي  جنگ و تسهيل كننده و استمرار بخش خدمات عمومي د  -2

 .تهديد دشمن

هاي كشوري و لشهري در خصوص اعما  تدابير دفاعي امنيتي و نهادسازي  تعامل سازنده و پيشبرنده با بخش  -۳

 .دكترين پدافند غيرعامل مديريت بحران و دفاع غيرنظامي و نظارت و نصو  اطمينان از اجرا

هاي عمومي و تخصصي  ها و لواب  و دستورالعمل  يمش ها، خ  ها، سياست بررسي شناخت محي  و تدوين راهبرد  -7

 .در زمينه پدافند غيرعامل و نظارت بر اجراي نن مديريت بحران ناشي از جنگ

 .هاي كشور  هاي زيرساخت برنورد تهديدات و انصاو نسيب پذيري  -۵

 :بيانيه مأموريت
پذيري  عي است كه كاهش نسيبنميزترين و اثر بخش ترين رو  دفا دفاع غيرعامل مهمل دفاع عامل، صلح

 .هاي ملي و مراكز نياتي، نساس و مهع و پايداري ملي را بدنبا  دارد زيرساخت

هاي دفاعي و ارتقاو نستانه تحمل عمومي، لمن افزايش توان بازدارندگي ملي  پدافند غيرعامل از طريق توسعه ظرفيت

 .نمايد در اراده تهاجمي دشمن ايجاد ميو مقاومت مردمي، با افزايش هزينه تهاجع، ترديد اساسي را 

هاي دفاع   مشي ترين مرجع سياستگذاري و تعيين كننده خ  بر اين اساس سازمان پدافند غيرعامل كشور بعنوان عالي

غيرعامل و دفاع غيرنظامي و مديريت بحران در شراي  جنگ كشور مصمع است به تأسي از فرامين و تدابير فرمانده 

اهتمام ( ص)هاي نيات بخش اسالم ناب محمدي   ا اتهاو بر خداوند متعا  در پرتو تعاليع و ارز معظع كل قوا و ب

 :ها را سرلونه امور خود قرار دهد هاي زير بهار بندد و نن ويژه خود را در خصوص محور

برابر ها، نساس و مهع كشور در  پذيري زيرساخت هاي نياتي وكاهش نسيب  نسيب ناپذير سازي زير ساخت  -4

 .تهديدات دشمن
 .افزايش لريب امنيت ملي و قدرت بازدارندگي ملي و ارتقاو نستانه تحمل ملي در برابر تهديد  -2

 .ارتقاو عزم ملي، باور و فرهنگ عمومي و سازماني در خصوص رعايت اصو  پدافند غيرعامل و مديريت بحران  -۳

هاي  نوري گيري از فن دانش بومي پدافند غيرعامل كشور و بهرهتوليد دانش بومي و توسعه و بهبود نظام مديريت   -7

http://paydarymelli.ir/fa/news/1044/رسالت-ماموریت-و-چشم-انداز-کمیته-دفاع-غیرعامل
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 .مناسب و روز نمد و نينده پژوهي در خصوص دفاع غيرعامل

ها در ارتبا  با تهديدات نرم با تاكيد بر سايبر وفضاي مجازي رايانه و تجارت   كاهش نسيب پذيري زير ساخت  -۵

 ..الهترونيك و

 (.nbc)تهديدات نامتعارش نماده سازي جامعه در برابر   -۶

 .ايجاد ايمني ونهاظت براي نناد مردم با اقدامات پدافند غيرعامل  -4

 .هاي در شراي  جنگ تداوم خدمات لروري كشور، استان، شهر و دستگاه  -۸

جستجو، امداد، نجات، درمان،انتقا  )ها  دستگاه  ها،  ها، استان در شهر( جنگ)اداره ومديريت بحران صحنه نادثه   -4

 ...(و

هاي دفاع غيرنظامي و مردم ياري در شراي  جنگ و ارائه الگوي   با رو   و بهارگيري مردم  اداره و سازماندهي  -4۱

 .جامعه نماده

 .ست مطالعههاي ملي و استاني كشور در د مالنظات فني و پدافند غيرعامل در بستر طرح  نهادينه سازي  -44

 تمرين ومانور براي كسب نداكثر امادگي  اموز  عمومي نناد مردم و  -42

                         

               

      

                  

  

       

        

         

 
 

 پدافند غیر عاملچشم انداز

پدافند غير عامل كشور با تهيه بر فرامين و تدابير فرمانده معظع كل قوا و به پشتوانه قوانين و مقررات مولوعه بر         

عزم ملي و باور عمومي مسئولين و نناد مردم تال  مجدانه خويش را در اعما  تدابير دفاع غيرعامل و ناكميت پايه 

هاي اساسي جامعه به ثمر رسانده و كشور را در افق پن  ساله در بعد پدافند غيرعامل واجد  اصو  نن در زيرساخت

 :هاي زير خواهد نمود  ويژگي

مي در مسئولين و مردم نسبت به رعايت اصو  پدافند غيرعامل وداراي جامعه اي نماده داراي عزم ملي و باور عمو  -4

 .در برابر انواع تهديدات

هاي مرتب  در مقابل  پذيري زيرساخت توانمند در تأمين نداكثر ايمني و پايداري و به نداقل رساندن نسيب  -2



 .تهديدات دشمن

هاي ملي در چرخه نظام دفاعي   ظ استقال ، تماميت ارلي و سرمايهقادر به ايهاي نقش اساسي در نراست و نه  -۳

 .امنيتي كشور

 .هاي مرتب  با مردم در مقابل تهديدات دشمن توانمند در تأمين نداكثر ايمني و پايداري زيرساخت  -7

 .ها، نظام خدمات رساني امن در برابر تهديدات  داراي زيرساخت  -۵

هاي جغرافيايي، جمعيتي، فرهنگي و اصو  دفاع غيرعامل  ي مناسب و متهي به ويژگيبرخوردار از نمايش سرزمين  -۶

 .ها در عرصه ايمن جغرافيا ها و فعاليت  هاي مختل  با رعايت توزيع و پراكندگي موزون سرمايه  در نوزه

 مات و لواب  مربو داراي پشتوانه فرهنگي، نقوقي و قانوني جامع در سطح كشور با قابليت تأمين و اجراي الزا  -4

برخوردار از نظام يهپارچه، هماهنگ و كارنمد پدافند غيرعامل كشور با قابليت تعامل سازنده و پيشبرنده با دولت،   -۸

 .هاي مختل   هاي مسلح و مردم در زمينه اعما  تدابير دفاعي امنيتي در بخش نيرو

مديريت بحران ناشي از جنگ و دفاع غيرنظامي با مشاركت برخوردار از نظام بهينه شده، توسعه يافته و توانمند   -4

 .مردم

 پدافند غيرعامل  برخوردار از نظام توسعه يافته و امن توسعه ملي با مالنظات  -4۱

در ...( فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، علمي، نموزشي، فني، مهندسي و )دست يافته به نظام جامع   -44

 .يرعاملهاي مختل  پدافند غ  نوزه

برخوردار از نظام توليد مديريت دانش و فناوري بومي پدافند غيرعامل توسعه يافته و نهادينه شده با تأثير   -42

 .بازدارندگي باال و با موقعيت ممتاز در سطح منطقه

يرعامل و هاي داوطلب مردمي و بسي  براي پدافند غ هاي نيرو ها و ظرفيت داراي قابليت بهره مندي از توانايي  -4۳

 مديريت بحران ناشي از جنگ و دفاع غيرنظامي

 حوزه های پدافند غیر عامل کشور

 



 تئوری پنج حلقه واردن

 

زير ساخت هاي كليدي كشور و مجموعه مراكز نياتي ، نساس و مهع در يك كشور ، در نسل نوين جنگ ها ، به 

از اين رو معرفي و نشنايي با يهي از راي  ترين . در جنگ هاي كالسيك مي مانندمصابه خ  مقدم و هدش اوليه 

  .نلقه واردن مهع و قابل توجه مي باشد ۵استراتژي هاي نظامي موجود موسوم به استراتژي 

جنگهاي پن  نلقه استراتژيك واردن، توس  سرهنگ بازنشسته ارتش نمريها به نام جان واردن پيشنهاد شده و در همه 

اين استراتژي مراكز ثقل كشور مورد تهاجع را در پنچ دايره متحدالمركز قرار .اخير نمريها مورد استهاده قرار گرفته است

اين تئوري بيان مي كند كه پن  نلقه مذكور چه در .مي دهد و از ننها به عنوان ساختارهاي قدرت هر كشور ياد مي كند

بر اساس اين تئوري اگر .يد در استراتژيهاي دفاعي و تهاجمي در نظر گرفته شوندنالت دفاعي و چه در نالت نمله، با

در شبيه سازي كشور با بدن انسان، مراكز ثقل مانند اندام انساني در نظر گرفته شوند، براي از بين بردن قدرت تحرک و 

تواند بدون دخالت نيروهاي  به اين ترتيب تهاجع گاهي مي.نيات يك كشور بايد به مراكز ثقل نن كشور نهود كرد

همينطور در استراتژي .نظامي كشور مورد تهاجع، از طريق لربه زدن به مراكز ثقل، كشور مورد نظر را به زانو درنورد

دفاعي و اقدامات پدافند غيرعامل، كشورها بايد اين پن  نلقه و اثرات انهدام و نسيب هريك را بررسي نموده و 

 :نلقه هاي واردن عبارتند از.اساس پايه ريزي كننداستراتژي خود را بر اين 

در اين بخش رهبري سياسي، مراكز اصلي تصميع گيريهاي كالن  :نلقه او ، رهبري ملي مشابه مغز و سيستع عصبي

                                  .گيرند مورد نمله قرار مي... سياسي و نظامي وزارتخانه ها، قرارگاههاي فرماندهي، مخابرات راه دور و 

در نلقه دوم محصوالت استراتژيك و مهع كه   :نلقه دوم ، محصوالت كليدي مشابه سيستع هالمه و گرد  خون

نيروگاهها،  .منبع درنمد است مانند نهت و يا نبود نن باعث اغتشا  و قحطي ميشود مثل گندم مورد تهاجع قرار ميگيرند

 .واد غذايي، دارويي و شبهه نبرساني نيز در اين گروه هستندپااليشگاهها، مخازن سوخت، انبارهاي م

فرودگاهها، راه نهن، بنادر و جاده ها، اتوبانهاي  :مشابه اندام نركتي و دست و پا نلقه سوم، زير ساختهاي نمل و نقل

 .اي در اين بخش قرار دارنداصلي و پلها، شبهه هاي مخابراتي محلي و منطقه

 ايجاد دودستگي و نهاق در مردم و نيروهاي مسلح :راده ملي مشابه روح و روان و ارادهنلقه چهارم، جمعيت و ا

اي و سيستمهاي اعالم خطر دفاعي، موالع و سايتهاي توپخانه نلقه پنجع، نيروهاي عملياتي مشابه سلولهاي دفاعي

 .يراتي و انبارهاي قطعات يدكيموشهي، پدافند هوايي، پايگاههاي هوايي، پايگاههاي دريايي و شناورها، مراكز تعم

سازي نمريها است ولي ها و فيلعهدش دائمي و اوليه نمله رسانه( اراده ملي)در نگاه انتقادي كلي نلقه چهارم 

ها تعري  شده، بنظر ميرسد بدليل تاثير شديد اين بصورت خاص بخش نمل و نقل كه در ردي  سوم از اين نلقه

نلقه دوم قرار ميگيرد و بايد براي كاهش تهديدات و خسارات مترتب بر ننها تدابير  بخش در زنجيره لجستيك در تراز

  .دوتهيه ش... مناسب انديشيده و نقشه راه نن در بخش زيرساخت، ناوگان و 

 



 
 

 آمایش سرزمین

ساختمان ها ، مبتني بر برنامه ريزي و هماهنگي در كاربري زمين ، سازماندهي « سياست عمومي » نمايش سرزمين يك 

فرهنگي در فضاي جغرافيائي  -اجتماعي  -و همچنين توزيع تجهيزات و تاسيسات عمومي ، و نيز فعاليت هاي اقتصادي 

در نمايش سرزمين ، اساس و اهمٌيت در . است ( شهر ياروستا و طور كلٌي شهرستان ) ، يا در واقع همان سرزمينِ محل 

اخت و ساز هاي مورد نياز مردم محل ، و تههيك ننها از مابقي سرزمين كشور تشخيص و تعيين مناطق و نواني براي س

 . است

يا ) شوراهاي شهرها  - فرمانداري ها "مناطق ساخت و ساز شهري و روستائي توس  مديريت هاي محلٌي و نهايتا

ان ؛ و در سطح كشور شوراي است -و شهرداري ها ، و از جمع ننان در سطوح باالتر چون استانداري ها ( روستا ها 

چون وزارت كشور و شوراهاي مربو  مشخص و تعيين و مورد برنامه ريزي قرارمي گيرند ؛ و پس از نن در مراجع 

طرح استاني  "مسامحتا) « طرح محلٌي » اداري مربوطه مورد تصويب واقع مي شوند ؛ و همين كه تحت عنوان  -قانوني 

و ساز ها و خدمات مرتب  با ننها ، بر عهده مسؤوالن محلي در شهرستانها ،  مصوٌب شدند اجراي ننان ، يعني ساخت( 

 . شهر ها و روستاهاي مربوطه قرار مي گيرد

از طرش ديگر ساخت و سازهاي مورد نياز كشور در بخش باقيمانده ي سرزمين كشور و خارج ازنظر مديريت هاي 

در اين بخش مديريت محلٌي مجوٌز مربوطه را صادر كرده در  محلٌي ، به عنوان طرح ملٌي به تصويب دولت مي رسد ؛ و

 . مواردي همهاري مي كند

مولوع نمايش سرزمين ، كه به چهارچوب زندگي تك تك افراد و نيز كلٌ جامعه ما بستگي دارد ازجوانبي پيچيده و 

 : درهع بافته ا تشهيل شده است كه در درون خود با يهديگر متناقض مي نمايند

 ت تقالاي مسهنمديري -

 ساخت و ساز، و مديريت فضاهاي تهريحي و ورزشي -

 بهينه سازي تاسيسات عمومي -

 بهبود فضاهاي كشاورزي -

 نهاظت از محي  زيست  -

 ميراث فرهنگي ، و مناظر دلهش -نهاظت از بناهاي تاريخي  -



 مبارزه بر عليه نلودگي صوتي -

 صدور مجوٌز بنگاه ها ي الزم -

 باز سازي محوطه ها ي معدني و كارخانه هاي صنعتي  -

 و غيره -

در نا  نالر در كشورهاي پيشرفته در نمايش سرزمين ، ايجاد هماهنگي ميان هدش ها و فايده هاي مختل  از گروه 

 .هاي متهاوت جامعه از اولويتهاي نمايش سرزمين محسوب مي شود 

 

 

 محور های  پدافند غیر عامل در حراست

  
 غيرعامل  رصد و پايش و نهاظت و امنيت از فضاي نوزه پدافند-4

هواي تابعوه در    هاي نموزشي پدافند غير عامل در جهت ارتقاو سطح كمي و كيهي پرسنل نراسوت  برگزاري كارگاه - 2

 انجام امور مربوطه

 غيرعامل  نهاظت از اخبار، اطالعات، اسناد و مدارک مرتب  با پدافند - ۳

 غيرعامل  بندي شده نوزه پدافند اداره دبيرخانه محرمانه مهاتبات، اسناد و اطالعات طبقهسامان دهي -7

و اشياو ( نساس و نياتي)بندي شده و زيرساختي  هاي نهاظت فيزيهي در مورد اماكن و تأسيسات طبقه اجراي طرح-۵

 و اموا  خاص نوزه پدافند غيرعامل

نسواس و  )شده و زيرسواختي   بندي نقليه متردد به اماكن و تأسيسات طبقهمند نمودن و كنتر  افراد و وسايل  لابطه-۶

 (نياتي

 تعيين رده نهاظتي اماكن و تأسيسات زيرساختي نوزه پدافند غير عامل -4



خانه متبووع بوا    نوزه پدافند غيرعامل وزارت( نساس و نياتي)جانمايي و يا انتقا  مراكز و تأسيسات زيرساختي  - ۸

                                                                                                              .                                                                                           .مبواني پدافنود غيرعامول   توجه به اصو  و 

 دات به روز در نوزه نراست         تهديد شناسي وسناريونويسي تهدي – 4

 اجراي برنامه عملياتي ساليانه پدافند غير عامل نراست                                                         - 4۱

 بررسي نسيب پذيري تهديدات و ظرفيت شناسي وترسيع نقشه خطر نوزه نراست       - 44

مربو  به رعايت طبقه بندي و نهاظت اطالعات طرح هاي پدافند غيور عامول    اجراي لواب  و دستورالعمل هاي – 42

 (                              بر اساس نظام جامع طبقه بندي و نهاظت اطالعات طرح هاي پدافندغير عامل)

 .نمايند ميغيرعامل با سازمان متبوع همهاري  هايي كه در نوزه پدافند نظارت و تعيين صالنيت افراد و شركت-4۳

غيرعامول براسواس    بندي شوده نووزه پدافنود    نظارت و كنتر  بر فرنيند توليد، گرد ، بايگاني و امحاو اسناد طبقه-47

 لواب  اعالمي سازمان نراست كل كشور 

 محور های راهبردی پدافند غیر عامل کشور

      

     

        

       

    

     

         

       

           

       

      

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عاملکارکرد های پدافند غیر 

 

 نهاظت از جان مردم – 4

 تداوم اداره و مديريت مردم – 2

 تداوم شبهه هاي اطالع رساني – ۳

 نهاظت شهر در جنگ ها – 7

 تامين نياز هاي مردم – ۵

 نهاظت سايبري از كشور  – ۶

 پايدار سازي مديريت عالي كشور – 4

 نهاظت از تاسيسات و تجهيزات  – ۸

 استمرار خدمات لروري  – 4

 نهاظت از زير ساخت هاي نياطي – 4۱

 

 

 

 چرخه پدافند غیر عامل

 

كنود  صدق موي ( ناكع است)هاي پدافند غيرعامل در پدافند غيرعامل يك چرخه عمومي وجود دارد كه در تمام نوزه

اشراش كامل بر مولوع مورد نظور را بوه   اين مجموعه در قالب چرخه پدافند غيرعامل گردنوري گرديده است، تا بتوان 

اين چرخه يك چرخه عموومي بوه   . هايي در اين چرخه وجود خواهد داشتهاي گوناگون تهاوتدر نوزه. دست نورد



از . هاي تخصصي هر نوزه نيز به صورت جداگانه وجود داردهاي مختل  و تخصصي، چرخهرود و در نوزهشمار مي

 .باشدترين مولهه در اين چرخه، مولهه تهديد مياصلي. شويع، تهديدات استكه روبرو مي اياين منظر با نخستين مولهه

 باشدهاي گوناگون، در نا  تغيير و تهامل ميهمانگونه كه دكر شد، تهديد امروزه در نوزه

 

 زیرساخت در پدافند غیر عامل

پدافند غير عامل دفاع از زير ساخت هاي كشور است كه امروزه تخريب زير بناهوا  يهي از مهع ترين محورهاي فعاليت 

در جنگ هاي زيرساخت ها، دو هدش مالک قرار ميگيرد، يعني كاركرد اوليه  جز اهداش اصلي دشمنان قرار گرفته است

بنابراين اسوتراتژي كواركرد   . ساخته ها و به نوعي نقش مغز را دارد و اثر غيرمستقيع به نذش اين زيرساخت اشاره دارد

 444۱در جنگ هاي . زيرساخت ها در ايجاد يك ساخته، بايد يك استراتژي براي نذش اين سازه نيز وجود داشته باشد

نسوبت بوه    ۵بوه   4تا كنون برخورد با زير ساخت ها مهمترين مسئله اي تهديد هاست؛ زيرا اثرات ثانويه زيرساخت ها 

 .اثرات اوليه است



                                                   

                                                          

                                                              

                                                               

                                                             

                                                          

                                                                   

 

 (تعاریف) پدافند زیستی

هر عنصر يا ولعيتي كه موجوديت منافع، امنيت ملي و يا ارزشهاي نياتي كشور را به خطر اندازد تهديد  : هدیدت

 محسوب ميگردد

تضعي  و هر نشانه، رويداد يا نادثه طبيعي يا غيرطبيعي با استهاده از عوامل زيستي كه موجب  :تهدید زیستی .

هاي ملي زيستي در كشور گردد،  هاي انساني و يا نسيبهاي اقتصادي از طريق تخريب و نابودي سرمايه نابودي سرمايه

 .تهديد زيستي محسوب ميگردد

چنانچه بر اثر انتشار عوامل زيستي به واسطه نوادث طبيعي، اقدامات بيوتروريستي و يا نمله زيستي  :بحران زیستی 

هاي ملي زيستي دچار خسارت و نسيب گردد و ترس و  هاي انساني و سرمايه متخاصع، سرمايهتوس  كشورهاي 

العاده باشد، بحران  ونشت بر جامعه تحميل شود؛ به نحوي كه برطرش كردن نن نيازمند انجام اقدامات الطراري فوق

نشهارسازي، هشداردهي، تشخيص، اي از اقدامات شامل رصد و پايش،  مجموعه :پدافند زيستي .زيستي رخ داده است

تصميع و عمليات، كنتر ، نهاظت و پيشگيري، امداد و نجات، درمان، بازيابي و بازتواني منابع، محدودسازي و رفع 

نلودگي در برابر تهديدات زيستي كه موجب نهاظت از سرمايههاي ملي در برابر تهديدات زيستي و كاهش نثار و 

 .عواقب ناشي از ننها ميگردد

نوادثي كه بدون دخالت انسان در اثر انتشار طبيعي عوامل زيستي ايجاد و به  :حوادث محیطی و بیماریهای طبیعی 

باكتريها، ويروسها، قارچها )استهاده عمدي و سوو، از عوامل زيستي  :تروريسع زيستي . هاي فراگير مبد  ميگردد اپيدمي

براي نسيب زدن، تخريب و از بين ( پريونها، هورمونها و موارد مشابه توكسينها، ژنها،)و فرنوردههاي ننها ( و وكتورها



و ( دام، نباتات، محي  زيست، منابع طبيعي، نب نشاميدني، مواد، تجهيزات و ابنيه)هاي انساني و منابع ملي  بردن سرمايه

 .هاي سياسي و اجتماعي ميباشد در نهايت ايجاد رعب و ونشت براي نصو  موفقيت

استهاده نشهار يا پنهان از تسليحات زيستي عليه منابع انساني و يا زيرساختهاي اقتصادي كه توس  يك  :جنگ زیستی 

كشور متخاصع و با هدش وارد نمودن لربه نظامي، از بين بردن مقاومت، تحميل خسارات اقتصادي و خدشهدار نمودن 

 .امنيت ملي كشور انجام ميگيرد

 

 حوزه تهدیدات زیستی

 انسان

 دام

 نباتات

 محیط زیست و منابع طبیعی

 غذا و دارو

 آب آشامیدنی

متناسب با تغيير ماهيت جنگها و مهاهيع مرتب  با نن، اهداش تهديدات زيستي دچار دگرگوني  اهداف تهدیدات زیستی

از جمله اهداش تهديدات زيستي در دو ولعيت . شده و اهداش اقتصادي بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است

                                                                                           :جنگ و صلح به شرح زير تههيك شده است

   : اهداف زمان جنگ

    فشار به دولتها براي تسليع شدن                                                                                                  

  خدشهدار نمودن چهره مقتدر نيروهاي مسلح قتل عام مردم و از بين بردن مقاومت مردمي                                  

 كاهش توان و نمادگي نيروهاي رزم و پشتيباني در مقابله با دشمن                                                                      

 ايجاد غافلگيري و واردن نمودن لربه نظامي                                                                                                 

 جاني و مالي  نسيب رساندن به سالمت عمومي جامعه و ايجاد تلهات  ايجاد ونشت عمومي                                

                                                                                                                        :اهداف زمان صلح

  نسيب رساندن به زيرساختهاي اقتصادي و تحميل خسارات مالي                                                                         



 از بين بردن امنيت اجتماعي، بهداشتي و غذايي كشور                                                                                  

 ايجاد ترس و ونشت در جامعه                                                                                                                        

 هاي سنگين مقابله با نفات و بيماريها تحميل هزينه                                                                                            

 صوالت دارويي و مبارزه با نفات و بيماريهاي كشورهاي غربيايجاد بازار فرو  مح                                          

 هاي سياسي و اجتماعي در جامعه پذير نشان دادن كشور در مواجهه با بحرانها و ايجاد تنش نسيب                                

  المللي بين جوامع بينتضعي  موقعيت بهداشت و سالمت كشور در 

 

 چرخه پدافند زیستی

بيني كرد، در عين نا  براي دفاع در مقابل  چرخه پدافند زيستي اگر چه انتما  وقوع تهديدات زيستي را نميتوان پيش

اين مولوع مخصوصاً در مورد جمعيت شهري صادق اسوت كوه هيچگونوه    . چنين تهديداتي تداركات كافي الزم است

اين مسئله باعث تأس  است كه انسانها به عوامول زيسوتي نساسويت بيشوتري     . يا واكسني ندارند تجهيزات نهاظتي و

بدون اطالع از نمله، هنگوامي كوه   . دارند و يك نمله با عوامل زيستيي ممهن است صدها هزار تلهات بر جاي بگذارد

ص ميگردد كه تهديود زيسوتي روي داده   تعداد بيماراني كه نشانه بيماري توس  يك عامل را دارند افزايش مييابد، مشخ

از ننجا كه تاكنون يك تهديد زيستي بزرگ در جهان روي نداده است كه عينيوت عوام داشوته باشود، از ايون رو       .است

در  .چرا كه تحليلي از اين نمله، تاكتيك نن و اهداش نن وجوود نودارد  . استراتژي مناسب براي اين نمله وجود ندارد

تشوخيص درسوت و مقابلوه    . زمان انهوباسيون براي باكتري، ويروس يا سع چندين روز ميباشود وقوع تهديدات زيستي 

بنابراين در مقابله تهديودات زيسوتي وانودهاي بهداشوتي و درمواني      . سريع ميتواند منجر به نجات زندگي انسانها گردد

توا دولتهوا بتواننود در مقابول نن     در اين نوع تهديدات همه مشخصات بايد معلوم شوود   .مهمترين نقش را بازي ميهنند

با اين نا  بروز تهديد با عوامل زيستي، به دولتمردان، سياسوتمداران سوازمانهاي بينوالمللي اجوازه     . واكنش نشان دهند

از . نميدهد كه ننقدر وقت داشته باشند تا اين مسأله را خنثي كرده و يا اينهه واكنشي مناسبي را در برابر نن اتخاد كننود 

ه عوامل زيستي ميتواند اثرات مصيبت باري در ند كشتار جمعي داشته باشند، عوامالن تهديود ميتواننود بحوران     ننجا ك

پيش  لذا لرورت داردتمهيدات موردنياز در چرخه پدافند زيستي. اجتماعي، سياسي و بهداشتي در تاريخ بوجود نورند

 هاي مشخصي تدوين و اجرا گردد بيني و براي نصو  ننها برنامه

 

 

 


