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پدافند غیرعامل نتیجه 

تجارب علمی و عملی 

است و ما خود را معتقد و 

اجرای این موظف به 

   .بحث می دانیم

 )دکتر اسماعیل جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی(

 

پدافند غیرعامل به کلیه اقدامات و تدابیری گفته می شود که بدون به کارگیری سالح، 

موجب کاهش آسیب پذیری ها و افزایش پایداری ها در برابر تهدیدات خارجی می 

 سازمان پدافند غیرعامل کشور(گردد. )سردار جاللی، رئیس 

ی، ی دشمن )از جمله سایبرپدافند غیرعامل به تدابیر دفاعی چندالیه در محورهای مختلفِ مورد عالقه

ها( که در جهت کاهش میزان خسارت و پایدار نگهداشتن کشور در زیستی، فرهنگی، روانی و زیرساخت

 شود.  پدافند غیرعامل با آموزشِ مفاهیمِ خود  سعیمیگردد، گفته مقابل تهدیدات  و نفوذ دشمن اتخاذ می

هانسری، د جحماسردار ) در بازدارندگی تهاجم دشمن و پشیمانی او  و باال بردن آستانه مقاومت کشور دارد.

  پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی(مدیرکل 
 :رییس پدافند غیرعامل کشور

عرصه سایبری را محلی برای تالقی عربستان با ایران عنوان کرد و »

که حادثه ای شخصی بود،  افزود: آنها در حوادث کوچکی مانند مهاباد

چنان در فضاهای سایبری و استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی به 

اغراق و بزرگنمایی دست زدند که الزم است با بسیج همه امکانات نسبت 

داری )منبع: سایت پای «مبه پایش و رصد شبکه های اجتماعی بپردازی

 . ملی(

 :«کریمه تب» درباره هاتوصیه ترینتازه

 و هداشتب دفتر مدیرکل ملی، پایداری رسانی اطالع پایگاه گزارش به

 یکی ینکها بیان با  کشور دامپزشکی سازمان دامی هایبیماری مدیریت

 است، هکن توسط فرد گزش کنگوکریمه تب عارضه انتقال هایراه از

 از ارجخ و غیربهداشتی ذبح انجام دام، ترشحات با ارتباط: اظهارداشت

 این به الابت عوامل جمله از فرد توسط بهداشت رعایت عدم و کشتارگاه

 )منبع: سایت پایداری ملی( .هستند بیماری

 کرد: اعالم روس  امنیتی شرکت یک کاسپرسکی

 کردن هک برای که دوکو ویروس دهدمی نشان جدید تحقیقات 

 5+1 گروه و ایران ایهسته مذاکرات محل هایهتل کامپیوترهای

 که انکفاکس از شده ربوده دیجیتال هایاعتبارنامه از شده استفاده

 شودمی بمحسو جهان در الکترونیک قطعات تولیدکننده ترینبزرگ

 .است )منبع: سایت پایداری ملی( کرده سوءاستفاده

 دش اندازی راه داخلی سرور با موبایلی رسانپیام

این نرم افزار موبایلی ویژه چت، قابلیت نصب در 

گوشی موبایل دارای نرم افزار اندروید هر نوع 

را دارد و کاربران می توانند با نصب این نرم افزار 

از طریق گوگل پلی و یا لینک مستقیم آن، پیام ها 

و فایل های صوتی و تصویری خود را به صورت 

 )منبع: سایت پایداری ملی( .رایگان ارسال کنند

 :کمیسیون امنیت ملی

ردار بر ضرورت گسترش و تعامل با سازمان پدافند غیر عامل بر حضور س  روابط خارجی مجلس شورای اسالمی ضمن تاکیدکمیسیون امنیت ملی و »

 )منبع: سایت پایداری ملی(.« ها و ارائه طرح و پیشنهادات سازمان اعالم آمادگی نمودندجاللی در جلسات و سایر کمیسیون
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 مقدمه
در تمام ادوار تاریخ، دفاع جزء الینفک زندگی موجودات بوده 

گیرد. حیوانات برای است که به عناوین مختلف صورت می

هایی خاصی را برای حفاظت خود از تهدیدات سایر جانداران شیوه

های خود در ارتفاعات، ها با ساختن النهگیرند. آندفاع در نظر می

های جوی متفاوت )مانند تغییر رنگ پوست خود در محیط

ای مختلف )ماهی هپرست(، پنهان کردن خود با روشآفتاب

مرکب با ریختن مایعی سیاه رنگ محیط اطراف خود را تیره و سیاه 

موجودات دیگر )مثالً روباه برای شکار پرندگان  کند(، فریبمی

دهد و به محض نزدیک شدن آن پرندگان خود را مرده جلوه می

ت(، پشکند(، ایجاد پوشش حفاظتی )مانند الکها را شکار میآن

ها برای فرار از خطر )مانند گربه، کانگورو( ی بچهحمل و جابجای

لیه کنند. به کخود را در برابر تهدیدات سایر جانداران حفاظت می

اقداماتی نظیر کارهای فوق که برای حفاظت از جان و کاهش 

د گیرپذیری و تهدید در مقابل حمالت دشمن صورت میآسیب

دشمن به  شود با این حال چنانچهگفته می دفاع غیرعامل

ها جان خود را در معرض خطر ببینند با حیوانات حمله کند و آن

ت کنند. این حفاظاستفاده از ابزار دفاعی خود از خود محافظت می

و دفاع که پس از حمله و با استفاده از ابزارآالت جنگی صورت 

 شود.نامیده می دفاع عاملگیرد می

 اهمیت پدافند غیرعامل
ر طول تاریخ همواره تجاوز و استثمار وجود داشته با توجه به اینکه د

ها نیز بایستی خود را در برابر این تهدیدات و خطرات است لذا انسان

 دهند آماده کنند. برای مثال در جنگهایی که انجام میبا پیش بینی

خندق وقتی مسلمانان به فرماندهی رسول اکرم )ص( به پیشنهاد 

خندقی حفر کردند تا دشمنان اسالم سلمان فارسی در اطراف مدینه 

نتوانند از آن عبور نمایند، در واقع از شیوه دفاعی پدافند غیرعامل 

استفاده کردند. همچنین بناهای عظیمی مانند دیوار بزرگ چین، 

قلعه فلک افالک در ایران و ... برای دفاع از جان مردم در مواقع 

وجه با ت شوند.میتهدید بوده است و نمونه دفاع غیرعامل محسوب 

واند تبه اینکه عدم آمادگی در برابر تهدیدات و حمالت دشمن می

باعث تشدید آسیب و تلفات انسانی شود لذا اهمیت دفاع غیرعامل 

شود. و آمادگی در برابر خطرات احتمالی بیش از پیش نمایان می

برای مثال بر طبق مطالعات انجام شده در کشور سویس در مورد 

پناهگاه، این نتیجه گرفته شد که چنانچه در هنگام بروز وجود 

حادثه مردم در پناهگاه باشند تعداد تلفات ناشی از انفجار یک بمب 

هزار نفر خواهد بود. ولی  7هزار نفر و تعداد مجروحین  02تنی  02

هزار نفر  72اگر پناهگاهی وجود نداشته باشد همین تعداد به 

 افزایش خواهد یافت.
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 تاریخچه پدافند غیر عامل در ایران

 عوامل و هاویژگی این ،یی استهاویژگی دارای عزیزمان، کشور

 ایران متوجه هاییحساسیت جهانی سطح در تا شودمی باعث

 لحاظ به تا است شده باعث کهن تمدن و تاریخ وجود.باشد

 شورمانک گرفتن قرار باشد، اهمیت دارای ایران سرزمین ژئوپلتیک

 هانیج قدرتهای توجه مورد تاریخ ابتدای از که خاورمیانه منطقه در

 قاره سه به فارس خلیج طریق از ایران دسترسی همچنین و است بوده

 ذخایر مجموع درصد 22) گاز و نفت غنی منابع وجود کنار در دنیا

 سلطت کشور، در متعدد معدنی منابع ،وجود.( است ایران در دنیا گاز

 مورد همواره که بخشیده کشور به را خاصی هرمز،جایگاه تنگه به

 ایهقدرت توجه جلب باعث هاویژگی این.است بیگانگان طمع

 در ارههمو شرایط این به توجه با بنابراین. است شده استکباری

 .هست و بوده تهدید معرض

 امیغیرنظ دفاع سازمان» عنوان با سازمانی اسالمی، انقالب از پیش

 سه که داشت وجود( Iranian Civil Defense Organization« )ایران

 هدایت، سازمان، این اول ماموریت بود؛ دار عهده را ماموریت دسته

 ماموریت ، طبیعی بالیای و حوادث حین مردم از پشتیبانی و کنترل

 و شیر جمعیت کنار در حوادث در نجات و امداد به کمک دوم

 ورکش هایپذیریآسیب کاهش سوم دسته و ایران سرخ خورشید

 گروهی مانورهای برگزاری. است بوده خارجی تهدیدات برابر در

 ایه دوره برگزاری ، میکروبی و شیمیایی حمالت برای مردمی و

 ملدستورالع تدوین و ساخت انسان سوانح برای مختلف آموزشی

 است بوده وظایفی جمله از ادارات و ها سازمان برای اجرایی های

 این اسالمی، انقالب از بعد. است داشته عهده به سازمان این که

 سپ و گردید واگذار بسیج به آن هایماموریت و شد منحل سازمان

 و وعموض بررسی و گرفته صورت تحقیقات با مدتی، گذشت از

 هم از مجزا عرصه سه کدام هر که موضوع سه با ، ها سنجی نیاز

 بخش با هاپذیریآسیب کاهش بخش چون. شدند مواجه داشت

 از ذال شود سنجیده خارجی تهدیدات با باید و داشت ارتباط دفاع

 هک بحران مدیریت بخش. است کشور دفاعی نیروهای وظایف

 شامل را کشور غیرنظامی دفاع سازمان دوم و اول های ماموریت

 شورک وزارت به که رفتمی شمار به دولت وظایف از و گشت می

 اقعو در و گرفت شکل غیرمترقبه حوادث ستاد و گردید محول

 یریپیشگ از طبیعی حوادث مدیریت اصلی متولی کشور وزارت

 با ارتباط رد مختلف های بررسی از بعد. باشد می بازتوانی تا گرفته

 اساسی هایساخت زیر پذیریآسیب کاهش و غیرنظامی دفاع

 20 سال در سازی، پایدار و خارجی تهدیدات برابر در کشور

 اب ای خامنه اهلل آیت حضرت ایران اسالمی جمهوریمعظم  رهبری

 ذارواگ مسلح نیروهای کل ستاد به را وظیفه این فرمانی، صدور

 از عدب و. شد گذاری پایه کشور غیرعامل پدافند سازمان و نمودند

 های بخش در غیرعامل پدافند سازمان ناکارآمدی دلیل به آن

 بر یجهنت در و گردید تقسیم بخش دو به ماموریت این ، غیرنظامی

 ریاست در کشور غیرعامل پدافند دائمی کمیته رهبری فرمان اساس

 رد غیرعامل پدافند و غیرنظامی دفاع ریزی برنامه برای جمهوری

 ازمانس نماند ناگفته.شد تشکیل غیرنظامی های ارگان و ها سازمان

 زمینه در را بسیاری های فعالیت زمان آن تا کشور غیرعامل پدافند

 نیروهای کل ستاد و ها سازمان و ها خانه وزارت در غیرعامل پدافند

 دافندپ های فعالیت گستردگی دلیل به اما بود داده انجام مسلح

 شورک در آن های فعالیت تسریع به واقعی نیاز همچنین و غیرعامل

 دو هب ساختار این غیرعامل، پدافند های فعالیت بودن نظامی عدم و

 .گردید تقسیم بخش

 که گردد می مشخص ما برای بیشتر زمانی غیرعامل پدافند لزوم

 و لیمیاق هایویژگی از کدام هیچ که است کشوری سوئیس بدانیم

 ناختهش طرفبی کشوری عنوان به حتی و ندارد را ایران استراتژیک

 وستانهبشرد های فعالیت ساماندهی که سوئیس این وجود با. شودمی

 بوده ارد عهده جهان در سرخ صلیب المللی بین کمیته تاسیس با را

 لیونمی یک مقابل در مساحت کیلومترمربع هزار دو و سی با است
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 هاستسال ایران، مساحت مربع متر هزار هشت و چهل و ششصد و

 یک عنوان به را غیرعامل پدافند منسجمی، ریزی برنامه با که

 ادهد قرار توجه مورد هاسوئیسی حفظ برای بخش اطمینان راهکار

 برای را پناهگاه سرانه میزان بیشترین سوئیس دولت. است

 یک که CDO سازمان سوئیس در. است کرده ایجاد شهروندانش

 (Civil Defense Organization) دولتی غیر و نظامی غیر سازمان

. هددمی انجام را غیرعامل پدافند با مرتبط هایریزیبرنامه است،

 وابطض عنوان به که است نموده منتشر کتاب جلد هشت سازمان این

 این در. نمایدمی استفاده آن از غیرعامل پدافند اساسی اصول و

 این زیرین طبقات بایستمی بسازد، برج بخواهد کس هر کشور

 را ایتههس و شیمیایی جمله از تهدیدات انواع با مقابله توانایی برج

 با نیز ومتر هایایستگاه و دولتی هایساختمان همچنین. باشد داشته

 لمث سوئیس بزرگ شهرهای در. اندشده ساخته رویکردی چنین

 رد امکانات همه که شده ساخته هاییپناهگاه لوزان و زوریخ برن،

 در موجود دارویی و بهداشتی مواد و غذایی مواد و دارد وجود آن

 اریبرگز تر جالب. شوندمی بروز همیشگی طور به پناهگاه این

 و دشمن حمالت با ارتباط در که است سراسری مانورهای

 در دص مشارکت با سوئیس در ساله هر زلزله مثل طبیعی مخاطرات

 وریکش برای دارد آفرین بسیار جای و شود می برگزار مردم صد

 بایستی سوئیس تشابه به نیز ایران لذا و ندارد تهدیدی هیچگونه که

 و سیاسی ساله چندهزار تجربه بردن کار به و برداری الگو با

 برابر در هم و شود مند بهره غیرعامل پدافند از کشور اجتماعی

 انهمتاسف. نماید پیدا آمادگی ساخت انسان هم و طبیعی مخاطرات

 که محاسنی تمام با که برد نام را تهران متروی نمونه طور به باید

 در بدون اما است داشته عمومی رفاه و تهران ترافیک کاهش برای

 پناهگاه به شدن تبدیل قابلیت ، غیرعامل پدافند اصول گرفتن نظر

 اضطراری اسکان های محل یا و جنگ هنگام در را زمینی زیر های

 .ندارد طبیعی بحران وقوع هنگام در را

 

 سازمان از یکی عنوان به نیز اسالمی جمهوری احمر هالل جمعیت 

 پاسخگوی بایستی خود ساله 22 از بیش سابقه با کشور بزرگ های

 ارگانی نوانع به و باشد غیرطبیعی و طبیعی مخاطرات این از بسیاری

 بایستی دارد غیرعامل پدافند های فعالیت در محوری نقش که

 هدهع نظامی و طبیعی های بحران بروز هنگام در را بسیاری وظایف

 .گردد دار

 عوامل کارگیری به علم عنوان به غیرعامل پدافند از توان می

 در آنچه هر غیرعامل پدافند در. کرد یاد دفاع خدمت در محیطی

 گیاهی، پوشش ها، ساختمان زمین، جمله از دارد وجود محیط

 رعناص عنوان به تواند می نور و دما مثل محیط فیزیکی شرایط

 نیز غیرعامل پدافند دیپلماسی از نباید البته. گیرد قرار دفاعی طراحی

 ایه سیاست بکارگیری موارد از بسیاری در که زیرا ماند غافل

 اریافز سخت اصول از غیرعامل پدافند افزاری نرم اصول و مناسب

 .است داشته بیشتری تاثیرگذاری آن

 اب است مطرح کشور در غیرعامل پدافند در که مواردی بر عالوه

 و ژنو های کنوانسیون و احمر هالل المللی بین شرایط به توجه

 یریز برنامه تا است الزم سرخ صلیب و احمر هالل چترحمایتی

 از استفاده با غیرعامل پدافند دانش از مندی بهره در احمر هالل

 صولا همچنین و المللی بین قوانین سایر و حمایتی های پروتکل

 عاملغیر پدافند است ذکر شایان. گیرد صورت غیرعامل پدافند

 تمامی در و باشد نمی جدیدی مسئله و داشته چندهزارساله ای سابقه

 عالیتف و ساز و ساخت اولیه اصول از یکی عنوان به دنیا کشورهای

 و است مطرح...  و ها ریزی برنامه تمامی و اداری و خدماتی های

 در را اصول این از مندی بهره توان می ریزبینانه نگاه یک در

 تهپیشرف و متمدن کشورهای سرخ صلیب و احمر هالل های جمعیت

 دفاع واژه و غیرعامل پدافند مفهوم از مندی بهره. نمود مشاهده

 متذکر تیبایس. باشد نمی جدید و داشته سابقه نیز ایران در غیرنظامی

 تواند نمی اهگ هیچ اختیاراتش تمامی با المللی بین قوانین که شویم

 .کند جلوگیری متخاصم کشورهای تهاجمات از
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خارجی در در شهرهای بزرگ چین هر دو نوع منابع خطر داخلی و 

های پکن و سایر شهرهای خیابان نظر گرفته شده است. در طراحی

ای به ریزی شده که شهر از لحاظ منطقهبرنامه ایبزرگ چین به گونه

ر های داخلی نظیبحران های کوچکی تبدیل شده و مرز بینقسمت

من، این مناطق به سرعت محاصره انتیان بحران دانشجویان در میدان

ا مناطق شود و یمی سترش تشنج به سایر مناطق جلوگیریشد و از گ

 .درگیر بحران به سرعت کنترل خواهد شد

در هنگام ساخت پاالیشگاه، محل ذخیره سوخت به ویژه بنزین به 

در صورت اصابت یک موشک یا بمب  که گرددنوعی انتخاب می

پاالیشگاه به آتش کشیده نشود، یا  به آن و تخریب مخزن، تمامی

ام طراحی و ساخت جاده برای نقاط کلیدی مسیر از قبیل تونل و هنگ

شود یا های بزرگ و اساسی مسیرهای جایگزین تعیین میپل

گردند که در صورت یابی میای مکانهای دفاعی به گونهمجتمع

ها محیط زیست ها آلودگی ناشی از آناصابت موشک و بمب به آن

ه های مربوط بونه دیگر از فعالیتنم .و مناطق اطراف را آلوده ننماید

های سیاسی توسط دولت این دفاع غیرعامل در چین استفاده از روش

کشور برای جلوگیری از ایجاد هر نوع تنش در روابط چین و سایر 

توان به سقوط باشد. در این زمینه میمی کشورها به ویژه امریکا

مع تراق سهواپیمای جاسوسی آمریکا در چین و یا کشف وسایل اس

 در

هواپیمای جاسوسی آمریکا در چین و یا کشف وسایل استراق سمع 

در هواپیمای بوئینگ مخصوص رهبر چین اشاره کرد که رهبر چین 

ای ندارد و به سرعت به اعالم کرد: چین هیچ گونه اطالعات محرمانه

 .بحران فوق خاتمه داد

 خارجی هاینوع دیگر پدافند در سطح شهرهای چین، جذب سرمایه

باشد. چین از جمله کشورهایی است که به منظور ایجاد امنیت می

های خارجی در آن بسیار باال است و لذا در صورت جذب سرمایه

وجود تهدیدات خارجی کشورهای دارای سرمایه با منابع خطر مقابله 

ک گردد. در شهر پکن یمی خواهند نمود و این امر باعث ثبات بیشتر

ونی، بیمارستانی و تجاری مشاهده شد که با مجتمع بزرگ مسک

یک شخص خارجی احداث  گذاری دو میلیارد دالریسرمایه

 .گردیده است

ای و نظامی، چین از جمله کشورهایی است که تاسیسات هسته

سکوهای پرتاب و مراکز کنترل خود را در مناطق کوهستانی و 

ده تا آنها را پوشیده از جنگل های انبوه و غارهای بزرگ احداث نمو

چین در ایجاد و . های شناسایی خارجی پنهان نمایداز چشم ماهواره

های احداث پناهگاه های مستحکم زیرزمینی و مقاوم در برابر بمباران

ای، سرمایه گذاری قابل توجهی نموده که یکی از اقدامات قابل هسته

س اوحس توجه آنها، عادی سازی و دادن پوشش الزم به مراکز حیاتی

 .مراکز مسکونی و شرکت های تجاری می باشد نظامی در

 مفید پدافند غیرعامل سایت های معتبر و

 /http://www.paydarymelli.ir وب سایت پایداری ملی

 http://www.pdrc.ir مرکز مطالعات پدافند غیر عامل

 /http://padafand.eaz.gov.ir پورتال پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی
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