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.پدافندغیرعامل مانندشعله ای بلندشود  
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 اصول و مبانی
 



از پنج وسيله شناخته شده دفاعي نزد 
 «غيرعامل دفاع»حيوانات چهار وسيله آن، 

 داد  عنكبوتی رابه حكمت دام
  داد  آرام  او را در عالم  صدر 

 استتار پنهان سازي و1)

  خود را مرده جلوه دادن 2)

  پوشش حفاظتی3)

 تحرک و فرار 4)

 جنگ و مبارزه 5)

 

4 



5   



6 



7   



8   



9 WWW.TTG.IR                      



10 39



11 WWW.TTG.IR                      



12 



13   

1 2

3 4



  طبيعت و پدافند غير عامل
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استتار و پنهان سازي 

(خود را مرده جلوه دادن)حیله و فریب 
(پوشش حفاظتی) مقاوم سازي 
مكان یابی 

تحرک و فرار 
(                    جنگ و مبارزه)حرکت و جا بجایی 
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 تاریخچه پدافند غیرعامل
 ساخت قلعه ها و حصارها و خندق ها در اطراف محل سكونت1)
 ..  فلک الفالک ، ارگ بم ، قلعه الموت و 2)
 اسب تروا 3)
 دیوار چین4)
 دیوار گرگان5)
 دیواراورلئان6)
 دیوار فلسطین  7)
 دیوار  آتالنتیک8)
 دیوار برلین 9)

 استحكامات بارلو10)
 استحكامات ماژینو11)
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 دیوار آتالنتیک
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 اسب چوبی تروا



 پدافند غیر عامل در اسالم

 
و ما به او ساخت زره را تعلیم نمودیم تا شما را از آسیب  ... 

 جنگ در امان بدارد، پس آیا از شكرگزارانید؟ 

 (80آیه  –سوره انبیاء )
قلعه هاي مرزي یا رباط ها که بعدها واژه رباط و مساجد   -1

 یک شد
 کهن دژه هاي سمرقند ، بخارا ،  نیشابور ، بلخ  و بم   -2
 کندن خندق در اطراف مدینه -3
 روشن کردن آتش در ارتفاعات اطراف مكه در فتح مكه -4



 اهمیت دفاع غیرعامل  
 موجب زنده ماندن و حفظ بقاي نیروي انسانی می گردد -1

 موجب صرفه جویی کالن اقتصادي و ارزي در حفظ تجهیزات و تسلیحات بسیار گران -2 

مراکز حیاتی و حساس اقتصادي، سیاسی، نظامی، ارتباطی و مراکز عمده علمی و -3 

 حفظ و ادامه فعالیت در شرایط بحران و جنگ را ممكن می کند ... فرهنگی و

 موجب تحمیل هزینه قابل توجه به دشمن می گردد  --4 

 باعث به وجود آمد ن تأثیرات روحی و روانی مثبت درشهروندان و رزمندگان می گردد   -5 

حفظ نیروها براي ضربه زدن در زمان و مكان مناسب و گرفتن آزادي و ابتكار عمل از  -6 

 دشمن 



 ادامه اهمیت دفاع غیرعامل  
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، عنصر دفاع غیرعامل ( تهاجم ، دفاع عامل و غیرعامل )در مقام مقایسه سه عنصر  -7 

مخارج و هزینه هاي کمتري دارد و از نظر اخالقی و بشردوستی و سیاسی مفهومی 

 صلح دوستانه و کم تنش زا دارد

 اجتناب ناپذیر بودن بروز جنگهاي آینده و لزوم آمادگی دفاع  -8 

نیل به دفاع غیرعامل ساده تروسهل الوصول تربوده و با عث سیاست خودکفایی و  -9 

 عدم وابستگی و استقالل کشورمی گردد

 اجتناب ناپذیر بودن به کارگیري دفاع غیرعامل -10 

 تجارب برگرفته از جنگ هاي دو دهه گذشته  -11 

 (  مقایسه تلفات انفجار هسته اي ) کاهش تلفات و ضایعات  -12 

 (محاسبه ارزش یک نیروگاه ) حفظ سرمایه هاي ملی -13 

 



 فلسفه انتخاب پدافند غيرعامل
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 شرايط حاکم بر جامعه جهانی وضديت ودشمنی دولت های استعمارگرغربی ودر راس
 آنها آمريکا با جمهوری اسالمی ايران ، موقعيت ژئوپولتيکی آن دردو حوزه نفتی

 استقرار نيروهای نظامی آمريکا در مرزهای غربی و شمال شرقی کشورو وظيفه
 خطيرنيروهای نظامی  

 نياز به طراحی واتخاذ يک راهبرد ملی مناسب ومطمئن برای حفظ استقالل وتماميت
 ارضی وحاکميت ملی

 بامقايسه توان وفنآوری طرفين مخاصمه اتخاذ راهبرد دفاعی اصولی ترين راه حفظ
 استقالل وحاکميت ملی می باشد

  ابزار دفاع بسيار پرهزينه وگران قيمت بوده والزمه تهيه آن داشتن پتانسيل علمی
 واقتصادی مناسب می باشد

 برای احتراز ازتحمل هزينه های گزاف  دفاع عامل ونگهداری تجهيزات موجود برای وارد
آوردن ضربات مهلک به دشمن ونيز بهره گيری ازترکيب پدافند عامل وغيرعامل ، 

 منطقی ترين شيوه در شرايط کنونی روی آوردن به پدافند غيرعامل است 
 پدافند غيرعامل درنيروهای مسلح ، بايستی : ) تدبير مقام معظم رهبری وبيان اين که

 .(هم چون شعله ای فروزان گردد



 اهداف پدافند غيرعامل 
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کاهش قابلیت و توانائی سامانه هاي شناسائی ، هدف یابی و دقت هدف گیري -1

 .تسلیحات آفندي دشمن 

باال بردن قابلیت بقاء ، استمرار عملیات و فعالیت هاي حیاتی و خدمات رسانی مراکز -2

حیاتی ، حساس و مهم نظامی و غیر نظامی کشور در شرایط وقوع تهدید ، بحران و 

 .جنگ 

تقلیل آسیب پذیري و کاهش خسارت وصد مات تاسیسات ، تجهیزات و نیروي -3

انسانی مراکز حیاتی ، حساس ومهم نظامی وغیرنظامی در برابر تهدیدات و عملیات 

 .دشمن 

 .                 سلب آزادي و  ابتكار  عمل از دشمن  -4
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 .    صرفه جوئی در هزینه هاي تسلیحاتی و نیروي انسانی  - 5       

 . فریب و تحمیل هزینه بیشتر به دشمن و تقویت بازدارندگی  -6    

افزایش آستانه مقاومت مرردم و نیروهراي خرودي در برابرر                               -7    

 .  تهاجمات دشمن 

حفظ روحیه و انسجام وحدت ملی و حفظ سرمایه هاي ملری  -8

 . کشور 

  .حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و استقالل کشور  -9 



 میزان دقت
 سالح 

 تعداد بمب
 ریخته شده

 تعدادپرواز
 سورتی

 طول جنگ
 به روز

 تعدادهواپیماي
 کارگرفته شده

 نام جنگ

8 265000 120000 43 1850 
 خلیج فارس

1991 

35 23000 38000 78 1000 
 کوزوو
1999 

56 22000 29000 60 530 
 افغانستان

2001 

68 29200 36000 20 780 
 عراق 
2003 

 ميزان دقت سالح های از دور هدايت شونده آمريکا

ميالدی 2003تا  1991از سال   
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 (م 1991)فروپاشی اتحاد جماهیر شورویانحالل پیمان ورشو  •

 شكست ایدئولوژي مارکسیسم•

 (1999-درقالب ناتوي فرهنگی)شكل گیري جدید پیمان ناتو با افزایش متحدین •

 598پایان جنگ ایران وعراق و پذیرش قطعنامه  •

 (1988()ره)آغاز جنگ اعتقادي، و  بدون مرز توسط امام خمینی •

 1991(حمله اول متحدین)آغاز جنگ دوم خلیج فارس وحضورامریكا درمنطقه  •

 (1992)شكل گیري نظم نوین جهانی به سرکردگی امریكا•

 (1992-شیمون پرز)طرح مسئله خاورمیانه بزرگ•

•  

(خورشيدی 70)ميالدی 90ترسيم فضای كلي دهه   
(1383رهبری= دوران استعمارفرانو)  
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 راهبرد انهدام مراکز ثقل 
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مهمترین کارجنگ ، شناخت راهبرد ” :سن تزو فیلسوف نظامی چین باستان می گوید 

 “ . دشمن و حمله به آن می باشد 

میالدي ، ژنرال (  1780 – 1831) کارل فون کالوزویتس  "اولین استراتژیست مدرن  "

 :پروسی لهستانی االصل می گوید 

اولین وظیفه یک فرمانده یا طراح جنگ ، شناسایی مراکز ثقل دشمن می باشد ” 

چنانچه این اهداف با دقت و به طور صحیح انتخاب نگردند موجب هدر رفتن هزینه .

هاي کالن انسانی ، تجهیزاتی و از دست رفتن فرصت هاي حیاتی و برگشت ناپذیر می 

 “. گردد 

مراکز ثقل مراکزي هستند که مجموعاً محور و منشأ تمامی تحرکات، فعالیتها و قدرت  

 . کشور مورد تهاجم می باشد

 مراکز ثقل یک کشور شامل پنج حلقه متحدالمرکز می باشند

 

 

 



 مدل پنج حلقه ای واردن در استرانژی انهدام مراکزثقل

WWW.TTG.IR     36    ت ط       ن   ن 



37 

 استراتژی مراكز ثقل

 



 :حلقه هاي استراتژیک واردن 

نیروهای عملیاتی و اجرای  ی -5  

جمعیت مردمی و اراده ملی -4  

سیستم حمل و نقل و شبکه مواصالتی -3  

تولیدات و محصوالت کلیدی -2  

رهبری ملی -1  



 دقیقاً باشد، می “ثقل مراکز استراتژي “برتئوري مبتنی که واردن استراتژیک حلقه پنج تئوري در
 .است گرفته قرار زیر هاي درجنگ متحدین و آمریكا عملیاتی فرماندهان استفاده مورد

   (1991)                       .فارس خلیج اول جنگ روزه (43) جنگ

 (1999) یوگسالوي علیه ناتو (اي هفته 11 جنگ) کوزوو مناقشه

 (2001)          آن اشغال و افغانستان به متحدین و آمریكا تهاجم

   (2003) ومتحدین انگلیس و آمریكا توسط عراق اشغال و تهاجم

 (2008) لبنان اهلل حزب علیه صهیونیستی ر  ژیم روزه 33 تهاجم

 (2009)   درغزه حماس علیه صهیونیستی رژیم روزه 22 تهاجم

Strategic Warden,s Rings 
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 رهبري ملی
National Leadership 

زیرساخت ها ي ارتباطی   
Infrastructures 

 نیروهاي عملیاتی
Field Force 

 محصوالت کلیدي
Key Production 

 جمعیت و اراده ملی
Population & People will 

ن
رد

وا
ک 

ژي
رات

ست
ه ا

حلق
ج 

 پن



 هدف های با ارزش در حلقه های واردن 
 تجهیزات مورد هدف در حلقه هاي واردن حلقه

 (ارتباطات/ رهبري ، فرماندهی و کنترل )  
تجهیزات رادیو و تلویزیون دولتی ، مراکز تلفن ، سیستم هاي  

ماهواره اي و مایكرو ویو ، سیستم هاي کنترل  ارتباطات
 فرماندهی کلیدي و مهم ، تجهیزات مخابراتی قرارگاه ها

 (محصوالت کلیدي ) 

تجهیزات کنترلی ماشین ها ، کامپیوتر هاي کنترل پردازش و  
تولید محصوالت ، تجهیزات بانک هاي اطالعاتی و مالی ،  

مراکز کنترل نیروگاه هاي برق ، صنایع سنگین ،  
 پاالیشگاه ها ، صنایع تولید و تجهیزات نظامی

 (شبكه هاي مواصالتی ، حمل و نقل و ارتباطات )
تجهیزات هدایت ناوبري دریایی و بنادر ، مراکز عالئم و کنترل 

راه آهن ، مترو ، فرود گاه ها و هوا پیماهاي مستقر در آنها  
 ،مراکز کنترل رایانه اي ، سیستم هاي حمل و نقل  جاده اي

 (جمعیت مردمی /  ارا ده ملی )
گیرنده هاي رادیو و تلویز یون ، کامپیوترهاي خانگی ، تلفن  

 هاي همراه

 (نیروهاي نظامی و انتظامی ) 

تجهزات الكترونیكی ، ارتباطی و رایانه اي در مراکز کنترل و  
 فرماندهی منا طق عملیاتی ،

تجهیزات و سیستم ها و هوا پیما هاي مستقر در پایگاه هاي  
 شكاري ،

تجهیزات رادار ها ، موشک ها و مراکز پست فرماندهی در 
 سیستم هاي پدافند هوایی کشور ،

    

   

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
    

 



 راهبرد بقاء

 تاسیسات ، تجهیزات و نیروي انسانی احیاي 42

ازکشته شدن نیروي انسانی و   جلوگیري
 افزایش تلفات

از تلفات و خسارات نیروي انسانی  اجتناب
 وتاسیسات

 از نفوذ گلوله به هدفاجتناب 

 اجتناب از اصابت گلوله

 از قرار گرفتن در تیر رس اجتناب

 از شناسایی شدن توسط دشمن اجتناب



 حوزه هاي علمی و تاثیر گذار در پدافند غیرعامل   

43 

 .دشمن شناسی و شناخت تهدیدات  -1     
 .آمایش سرزمینی -2
 .مدیریت بحران -3
 ...  مهدسی شیمی ، مواد ، متالوژي ، پلیمر ، رنگ ، پایروتكنیک ها ، و-4

 .دسی فیزیک نمه-5
 ( .استفاده صنعت از خلقت و طبیعت ) بیونیک -6

 .مهندسی الكترونیک و الكترواوپتیک -7
 . مهندسی مخابرات و ارتباطات -8

نقشه برداري ، کارتوگرافی ، ) مهندسی جغرافیا و رشته هاي مربوط به آن -9
، جغرافیاي   GISتوپوگرافی ، ژئومورفولوژي ، جغرافیاي سیاسی ، ژئوپولتیک ، 

 .... ( طبیعی و انسانی ، سنجش از راه دور ، اقلیم شناسی و 
 .روانشناسی رفتاري -10
 ...( .  سخت افزار و نرم افزار ) مهندسی کامپیوتر -11

 



 پدافند
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دفاع یا پدافند از کشور عبارت است از حفظ جان مردم و  
تضمین امنیت افراد و صیانت از تمامیت ارضی و  

حاکمیت ملی در همه مواقع در برابر هر گونه شرایط و  
 .                موقعیت و در مقابل هر گونه تجاوز

 تعاريف و اصطالحات



 انواع پدافند
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 : به طور کلی پدافندبر دو نوع است 
-   پدافندعامل 
-  پدافندغیر عامل 



 پدافندعامل
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  یک مسلح هاي نیرو بكارگیري از عبارت پدافندعامل
  ارتش شامل ) ایران اسالمی جمهوري در که کشور

 اسالمی انقالب پاسداران سپاه ، ایران اسالمی جمهوري
 ( . باشد می ایران اسالمی جمهوري انتظامی هاي نیرو و
  و مختلف هاي افزار جنگ از مستقیم گیري بهره با

  از کاستن یا و نمودن خنثی منظور به اطالعاتی اقدامات
 طریق از که نظر مورد اهداف روي بر دشمن حمالت آثار

   . پذیرد می انجام دریا و هوا ، زمین



 پدافند غیر عامل
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 و اصول کليه از است عبارت عامل غير پدافند
 جنگ از استفاده از غير به احتياطی اقدامات

 از گيری بهره و رعايت با که تسليحات و افزار
 تجهيزات، به مالی خسارات شدن وارد از آنها،

 غير و نظامی حساس و حياتی تاسيسات
 يا و نموده جلوگيری انسانی تلفات و نظامی
 حداقل به را تلفات و خسارات اين ميزان
 دهد می کاهش ممکن
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 121آئین نامه 11پدافند غیرعامل برابربند 

مجموعه اقدامات غیر مسلحانه اي که 
موجب کاهش آسیب پذیري نیروي انسانی 

، ساختمان ها ، تاسیسات ، تجهیزات و 
شریان هاي کشور در مقابل عملیات  

 .  خصمانه و مخرب دشمن می گردد 
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پدافند غیرعامل برابرمصوب مجمع تشخیص مصلحت  
 1385در سال 

مجموعه اقدامات غیر مسلحانه اي که موجب 

،  کاهش آسیب پذیري ، افزایش بازدارندگی 

ارتقاء پایداري ، تداوم فعالیت هاي ضروري 

در مقابل تسهیل مدیریت بحران و  ملی

 .تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد 



 پدافند عامل هوائی
 

 Active Air Defense  
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 مستقیم بكارگیري از است عبارت
 به زمین هاي موشک) افزارها جنگ

 (هوائی پدافند توپخانه و هوا به هوا هوا،
 خنثی منظور به اطالعاتی اقدامات و

 هوائی حمالت آثار از کاستن یا و نمودن
   . آن نظر مورد اهداف روي بر دشمن



 پدافند غير عامل هوائي
  Passive Air Defense 
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پدافند غیر عامل هوائی عبارت است از عدم 
به کارگیري مستقیم هر گونه جنگ افزار و 

اقدامات ضد الكترونیكی و ضد ضد 
و رعایت اصول استتار و  عاملالكترونیكی 

اختفاء به منظور جلوگیري از محل یابی 
دشمن و مصون ماندن از آثار حمالت هوائی  

  .و موشكی وي 



 دفاع غیر نظامی  

Civil Defense 
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 مال و جان حفظ براي که هایی فعالیت و اقدامات مجموعه از است عبارت

  استمرار و بروز هنگام به عمومی و ملی ثروت تباهی از جلوگیري و مردم

 طوفان سوزي، آتش آتشفشان، زلزله، سیل، مانند) طبیعی حوادث و سوانح

 محاصره مانند ) نظامی و سیاسی تهدید قبیل از مصنوعی و (..... و

 بر نظامی غیر دفاع اصلی تاکید .گیرد می انجام (جنگ و بمباران اقتصادي،

 احیاي و مرمت براي اضطراري اقدامات انجام و غیرنظامی مردم از حفاظت

 افراد براي موقت زیست وسایل تامین حیاتی، تاسیسات و خدمات مجدد

 زیستی باز براي آنان سازي آماده و حیات ادامه امكان ایجاد و دیده سانحه

   .باشد می



در منابع خارجی، وظایف دفاع غیر نظامی شامل  
  : چهار عنوان به شرح ذیل می باشد
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 [1. ]اقدامات پیشگیرانه و کاهش دهنده  -1
 [2] . آماده سازي و امداد رسانی  -2
 [3]. هشدار و اخطار  -3

 [4]. ( باززیستی ) باز سازي مجدد -4

 
[1]-  Mitigation 

[2] - Preparation  

[3] - Response  

[4] - Recovery  



 اهم وظایف دفاع غیرنظامی در مواقع آرامش
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 ايجاد سيستم اطالع رساني و يا اعالم خبر و خطر در سطح كل جامعه1)

موزش عامه مردم در مقابله با سوانح و باليا2)
 
 ا

 توجه به ساخت و سازهاي شهري با توجه به اصول ايمني مقابله با بليات3)

 ساختن پناهگاه هاي عمومي در شهر و نقاط پر جمعيت4)

 ...پيش بيني و ذخيره سازي نيازمندي هاي عمومي از قبيل مواد غذاي  ي ،پوشاك ، مواد زيستي ، مواد داروي  ي و5)

موزش انفرادي و جمعي مقابله با سوانح و باليا6)
 
 تمرين ا



 مراکز حیاتی

 Vital centers 
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مراکز حیاتی، مراکز و تاسیسات با اهمیت کشوري 
هستند که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آنها 

موجب بروز بحران، آسیب و صدمات جدي و 
مخاطره آمیز در نظام سیاسی، هدایت، کنترل و 

فرماندهی، تولیدي و اقتصادي، پشتیبانی، 
ارتباطی و مواصالتی، اجتماعی، دفاعی با سطح 

   .گرددسراسري در کشور تاثیرگذار 



 مراکزحساس

Critical Centers 
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مراکز و تاسیسا ت با اهمیت منطقه اي هستند که 
در صورت انهدام کل یا قسمتی از آنها، موجب 

بروز بحران، آسیب و صدمات قابل توجه در نظام  
کنترل و فرماندهی، تولیدي و  سیاسی، هدایت،

اقتصادي، پشتیبانی، ارتباطی و مواصالتی، 
منطقه اي در کشور دفاعی با سطح تاثیرگذاري 

 .گردد



 مراکز مهم 

Important Centers 
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مراکز مهم ، مراکز و تاسیسات بااهمیت  
محلی هستند که در صورت انهدام کل یا 

قسمتی از آنها، موجب بروز آسیب و 
صدمات محدود در نظام سیاسی، هدایت، 
کنترل و فرماندهی، تولیدي و اقتصادي،  

پشتیبانی، ارتباطی و مواصالتی، اجتماعی،  
دفاعی با سطح تاثیرگذاري محلی در کشور 

 .گردد



 قابلیت بقاء

Survivability 

58 

و ارگان هاي غیر  ها توانائی نیروهاي مسلح، سازمان
نظامی یک کشور به نحوي که در مقابل تهاجم 

دشمن استقامت کرده و ضمن تحمل ضربات آن 
قادر باشند وظایف محوله خود را به نحو مؤثري 

امكان قابلیت بقاء در نتیجه طرح . اجرا نمایند
راستاي انجام دفاع ریزي هاي اصولی و اساسی در 
  . .حاصل می گردد عامل و غیر عامل و تلفیق آنها



  آمایش
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آمایش عبارت است از تنظیم و برنامه ریزي 
کمی و کیفی محل قرار گرفتن یک  

تاسیسات ویا یک موضع با در نظر گرفتن  
شرایط و عوامل سیاسی، اقتصادي، 

اجتماعی،  نظامی و اقلیمی در سطح کالن و 
   .وسیع



 مراحل پدافند غیر عامل
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دفاع غیر عامل ، به عنوان یک فرهنگ دیرینه، داراي عمري به درازاي 
سامان دهی و تقویت این فرهنگ متضمن طرح ریزي، . تاریخ می باشد

بنابراین . برنامه ریزي و هدایت فعالیت هاي آن در طول زمان می باشد
اجراي اصول و اقدامات اساسی مربوط به این بعد از دفاع و مقاومت می 

 .تواند در چهار مرحله به شرح زیرین بمورداجرا گزارده شود
 (آمادگی در زمان صلح )مرحله بلند مدت 
 (تكمیل اقدامات یاطرح ها درزمان اضطرار ) مرحله میان مدت 
 (به هنگام تهاجم ) مرحله کوتاه مدت 
 (تالش وکوشش براي باززیستی) مرحله پس از تهاجم 

 
 



  اصول پدافند غیرعامل 
   پوشش -1

  عادي ، سازي پنهان ، پوشش 
 ، تاسیسات حفاظت و سازي
  و تسلیحات ، تجهیزات ، اماکن
  ، شناسایی برابر در انسانی نیروي

 .باشد می تیردشمن و دید
 

 :استتار و اختفاء -2
  از استفاده با که است وهنري فن 

  امكان ، مصنوعی یا طبیعی وسایل
  ، نیروها وشناسایی کشف

  مراکز ، تاسیسات و تجهیزات
 بانی، دیده از را حیاتی ومنابع

  دشمن عكسبرداري ، تجسس
  داشته ویامخفی داده کاهش

 .نماید وحفاظت



 همرنگ ، استتار دیگر عبارت به
  استفاده اختفاء و محیط با سازي

  و طبیعی عوارض از صحیح
 طوري به میباشد زمین مصنوعی

  دشمن توسط هدف تشخیص که
  انجام تاخیر با یا و نگردد میسر
 .شود

 : استتار انضباط -3
 ظاهر که است کارهایی از اجتناب

  یا و داده راتغییر منطقه یک
  را تجهیزات و ها عده موقعیت

  شوندبراي دیده حتی اینكه بدون
 سازد آشكار دشمن



  : پراکندگی -4
گسترش ،باز و پخش نمودن وتمرکز زدائی در نیروها ، تجهیزات ، 

ي به منظور تقلیل آسیب پذیري آنها در دتاسیسات یا فعالیتهاي خو
مقابل عملیات دشمن بطوریكه مجموعه اي از آنها هدف واحدي 

 .راتشكیل ندهند
 

 :تفرقه و جابجایی  -5
تجهیزات ، تاسیسات یا فعالیتها در  جداسازي ، گسترش و جابجایی افراد ،

یک منطقه محدود که به منظور کاهش آسیب پذیري و تقلیل خسارات 
 .  وتلفات انسانی انجام گردد



  هواپیماهاي انتقال مانند
  فرودگاههاي به مسافربري

  و دشمن سالحهاي برد از دورتر
 قابل حساس تجهیزات انتقال یا

  هاي محل به اصلی محل از حمل
  حفاظت و امنیت داراي دیگرکه
 . هستند باالتري

 : فریب-6
  حیله شده طراحی اقدامات کلیه

  گمراهی موجب که اي گرانه
 به نیل در دشمن وغفلت

  برآورد و ومحاسبه اطالعات
  وکیفی کمی توان از صحیح

 .گردد مقابل طرف



 :موضع فریبنده  -7
موضعی است که بره یرک موضروع    

ایرن  . واقعی شباهت داشته باشرد 
موضع براي فریب دشمن و گمرراه  
نمودن اونسبت بره محرل موضرع    
حقیقرری و تعررداد تجهیررزات و   
تاسیسات درفاصله اي مناسرب از  
موضع اصلی احداث و ایجراد مری   

 .گردد
 :مكان یابی  -8

موضع یابی و انتخاب بهینه و مطلوب 
اسررت برره گونرره اي کرره اصررول  
پدافندغیرعامل براي یرک هردف   
دفاعی را تامین نمایرد وضرایعات   
ناشررری از حمرررالت مصرررنوعی 
وتهدیدات طبیعی را بره حرداقل   

 .ممكن کاهش دهد



 :استحكامات  -9
ایجاد هرگونه حفاظ یا مانع که 
در مقابررل اصررابت مسررتقیم 
بمررب ، راکررت و موشررک ،  
گلوله هاي توپخانه ، خمپاره 
و ترکش آنها مقاومت نموده 
مانع صدمه رسیدن به نفرات 

 .یا تجهیزات می گردد
 :پناهگاه  -10

حفاظ ، مانع وپوششری اسرت   
جهت مخفی شردن از دیرد   
ومصررون مانرردن از آتررش  
حمالت دشمن با اسرتفاده از  

 موانع طبیعی یا مصنوعی  



 پراکنده -نوعی پناهگاه عمقی؛ چند منظوره 

67 



پناهگاه حلقوی؛ چندمنظوره، پراکنده 

68 



پناهگاه جمعی؛ خطی ، پراکنده 

69 

 



 : غافلگیري -11
 

  آوردن وارد یعنی غافلگیري
  و زمان در دشمن به ضربه
  از دور روشی با مناسب مكان
  نگهداشتن پنهان و وي انتظار

  در اختفاء رعایت ، طرحها
 و وانتقاالت نقل ، حرکتها
  ، دفاعی و رزمی هاي توانائی
  برآورد در دشمن فریب

  از سرعت و خودي نیروهاي
  اجراي در که هستند عواملی

  موثر اصل این آمیز موفقیت
 .باشند می



  استررتار

71 

  کردن شكل هم و رنگ هم استتار کلی مفهوم
  سر منظور به اطراف محیط با تجهیزات و تاسیسات

  باشد می آنها تشخیص در دشمن کردن گم در



  انضباط استتار

72 

انضباط استتار اجتناب از کارهایی است که ظاهر طبیعی یک منطقه را 
تغییر داده یا موقعیت عده ها و تجهیزات را بدون اینكه حتی دیده 

  شوند براي دشمن آشكار می سازد
یكی از شرایط اصلی و اساسی در دستیابی به استتار موفقیت آمیز ، 

رعایت شدید، قاطع و دقیق انضباط استتار، چه به صورت فردي و چه 
  به شكل گروهی می باشد



 رانضباط استتار موارد قابل توجه د

73 

شكل تغییر و تجهیزات و محل موضع، شدن نمایان و مشخص موجب که فعالیتی هرگونه از  
 اجتناب باید گردد می مكان یک در فعالیتی حضور شدن آشكار یا و محل یک طبیعی و ظاهري

   .نمود
و ماندن مخفی یا و صدا ایجاد عدم خصوص در ، استتار قوانین از سرباز یک فقط حتی اگر 

 شكست با نظامی واحد یک گروهی کوششهاي کلیه نماید،  سرپیچی و تخلف ننمودن، حرکت
   . شد خواهد مواجه

آشكار موجب کاري اهمال و توجهی بی گونه هر که شود داده آموزش کارکنان تمامی به بایستی 
 .گردد می دشمن توسط ، موقعیت و محل شدن کشف و

مبذول ویژه آنتوجه به باید که است توجهی قابل موارد از راداري و رادیوئی سكوت رعایت 
     .گردد

و کنسرو و کمپوت خالی هاي قوطی غذایی، زاید مواد و زباله ریختن خودروها، چرخ رد جاي 
 فعالیت نشانگر و شاخص موارد از موضع، اطراف در پالستیكی و اي شیشه بطري و مهمات
   .باشد می نظامی

و رفت و عبور محیطی، موجود خطوط و اي جاده اصلی مسیر از باید جدیدالورود خودروهاي 
 و شدن مشخص موجب انحرافی مسیرهاي از عبور و اصلی جاده از انحراف زیرا نمایند آمد

  .گردد می تاسیسات شناسایی
و وظایف محدوده خصوص در عملیاتی جاري روش یک باید صنعتی یا و نظامی واحد هر در 

 به کارکنان تمامی گروهی و انفرادي وظایف و تدوین و تهیه استتار، انضباط مقررات رعایت
   .باشد مشخص صراحت و روشنی

ها پنجره ، شب هنگام در و است اهمیت با و توجه قابل نیز تاریكی و شب در استتار انضباط ، 
 دیگر مناسب وسیله هر یا درها پشت پرده، وسیله به باید ساختمانها ورودي دربهاي ، ها روزنه

 هماهنگ بایستی شده ایجاد دشمن ذهن در که طرحی با متناسب ساختمان نور .شود پوشانده
   .باشد
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  اقدامات اساسی دفاع غیر عامل

87 

  استتار(Camouflage ) 
  اختفاء(Concealment ) 
استحکامات  
پوشش  
ايجاد سازههای امن  
مقاوم سازی تاسيسات (Hardening) 
  پراکندگی(Dispersion ) 
  تفرقه(Separation ) 
برقراری سيستم اعالم خطر(Early Warning)  
  آموزش(Training  ) 
  موانع(Barrier  ) 
  ايجاد پناهگاه(Defilade  ) 
 احداث جان پناه(Trench  ) 



88 

  انجام فريب(Deception  ) 
رعايت خاموشی در شب  
اقدامات درون سيستمی  
کنترل خسارات  
تخليه خانواده ه  
جيره بندی آب، مواد غذائی و ساير وسايل ضروری  
 حفاظت(Security  ) 
ايمنی  
ارزيابی خسارات  
  مکان يابی(Location  ) 
 پدافند حمالت شيميائی، هسته ای و بيولوژيکی(N.B.C  

Defense  ) 
 پدافند در مقابل بمب های گرافيتی، الکترومغناطيسی و......  
اطالع رسانی و مقابله با عمليات روانی دشمن  

 



 [ 1]فلج سازي استراتژيك 

[1] - Strategic Paralysis  

89 

ن دولت در سطح سياسي يا نظامي، امكان  
 
وضعيتي است كه در ا

انجام هر گونه اقدامي به منظور جبران خسارت ها، تغيير طرح ها، 
وردن ضد حمله و يا مانند اينها را ازدست مي

 
دهد، فلج سازي فراهم ا

شود كه در يك چارچوب زماني فشرده استراتژيك در زماني حاصل مي
   .حوادث مختلفي رخ دهند و همه حواس ما را دچار اضافه بار سازند



 تاريخ تحول جنگ
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 .دوره حيواني ، بدوي ، تاريخي و مدرن تقسيم مي كند  4كوئينسي رايت جنگ هارا به -1

تقسيم كرده ( اطالعاتي ) و سومي ( صنعتي ) ، دومي ( كشاورزي ) موج اولي 3تافلرها جنگ هارا به 2
 .اند 

ييني ،كهن ،مدرن و پسامدرن تقسيم كرده اند  4كريس هيبلزگري جنگ هارا به -3
 
 .دوره ا

نسل دوم )، ( نسل اول يا جنگ هاي اوليه ) نسل  6اسليپچنكو تئوريسين روسي جنگ ها را به -4
)  ، (  جنگ هاي مکانيزهنسل چهارم يا  ) ، (  صنعتينسل سوم يا جنگ هاي )، ( جنگ باروت يا

 (نسل ششم يا جنگ هاي نوين) و (  جنگ هاي اتمينسل پنجم يا 

مربكائي ها جنگ ها را به -5
 
 دوره سنتي ،مكانيزه ،اتمي و نوين 4ا

   



 مشخصات نسل هاي مختلف جنگ برابراسليپچنكو
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، تاك تيك هاي سن (گالدياتورها ) ، شكل تفنني ..( غذا ، سرپناه و ) براي نياز هاي اوليه : جنگ هاي اوليه  1)

، جنبه اخالقي برهه از پيدايش انسان تا ساخت .. ،برد كم و مشخص بودن جبهه ، تاثير قدرت بازو و.. تزوئي و
 باروت

توسعه سالح هاي گرم ، كاهش جنبه اخالقي ، مشخص بودن جبهه جنگ ، : جنگ باروت و سالح هاي گرم 2)
 م  1775افزايش تلفات برهه ساخت باروت تا سال 

ظهور و رشد فناوري ها، رشد صنايع نظامي ، پيدايش مفوم حيطه هاي امنيتي و ژوئاستراتژيك  : جنگ صنعتي 3)
مريكا ) ، تغيير انگيزه هاي جنگ به سمت اقتصادي و صنعتي گسترش جنگ هاي انقالبي 

 
م ،  1776ا

 1914تا 1775برهه از ( م  1789فرانسه
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ور  توان هاي فناوري  ل محصو بايد را جنگ اين داد رخ م 1945 تا 1914 هاي سال از مكانيزه هاي جنگ
 
 اختراع مثل ا

 اختراع ( V2) شونده هدايت هاي موشك اولين از استفاده ، تانك گسترده كاربرد ، لجستيك ،تحول هواپيما
 :عبارتنداز جنگ اين هاي ويژگي ترين مهم . دانست  هليكوپتر ساخت و رادار

   رزمي هاي وسيستم تسليحات اتوماسيون و مکانيزاسيون-1

 رزم توان هندسي تقويت -2

 مردمي – نظامي روابط مفهوم ايجاد و مردم شدن نظامي -3

 (نفر23140000 ن غ )                  جنگ شدن المللي بين -4

ور  حيرت افزايش-5
 
 ( نفر 29240000ن )    جنگ قربانيان ا

 ( نفر52380000جمع )  جنگ هاي افق باورنکردني توسعه -6

 



  (  جنگ هاي اتمي)جنگ هاي نسل پنجم مشخصات 
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فناوري هاي نظامي وبه سريع هم زمان با انفجار اولين بمب اتمي ، دوران رشد  1945جوالي  16در 
غاز شد

 
ن فناوري هاي غيرنظامي ا

 
رادوره برپاي  ي جنگ نسل پنجم  1991تا  1945سال هاي . مدد ا

 :نمونه هاي  ي از رشد فناوري هاي نظامي دراين دوره عبارت بودند از. دانسته اند

o    1- بمب افکن هاي دوربرد و جنگنده هاي مدرن 
 موشک هاي باليستيک قاره پيما وکروز -2    
 زيردرياي  ي هاي دوربرد -3    
 ماهواره ها وفناوري هاي فضاي  ي مراقبت، جاسوسي وهشدار زودهنگام -4    
 فناوري فرماندهي، کنترل، ارتباطات و اطالعات  -5    
 اطالعاتيسيستم هاي کامپيوتري، سوپرکامپيوترها و شبکه هاي  -6  
 



 (نوين جنگ ) ششمجنگ هاي نسل مشخصات 
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 :مي باشد  نقطه عطف  كه شامل سه حاصل انقالب در فناوري نظامي مي دانند را اين جنگ 

روسسورها، تجهيزات ارتباط پميکرو : شامل  با توسعه ابزارهاي نوين نظامي 80از اوايل دهه  نقطه عطف اول 
يرو جدي

 
ديناميکي انقالبي، ماهواره ها، نسل جديد جنگنده ها، موشک هاي کروز با  يتالي، ليزر، طرح هاي ا

 .كليد خورده استهدايت دقيق و بمب هاي هدايت دقيق 

شدن،  اي هدف زني دقيق، جنگ فضاي  ي، پدافند دقيق، لجستيک نوين، شبکهبا  80در نيمه هاي دهه نقطه دوم  
 ومفاهيمي سامانه اي وتاک تيک هاي جنگي نوين هستند اين مطالب  كه تمامي تعامل پذيري، استمرار عملياتي

 .  دراين دوره توسعه يافته اند

ن ميالدي 90و اوايل دهه  80در اواخر دهه نقطه سوم 
 
طرح هاي عملياتي و رويه ها وسازماندهي  كليد خورد كه در ا

جديد شامل حرفه اي سازي ارتش، مدل توليد و انباشت سالح، تغييرات ساختاري درنيرو، تئوري جنگ موازي و 
 .گرديدتئوري فوق مانور پذيري مطرح 



 را بدين گونه مي توان خالصه نمودنوين  جنگ ويژگي هاي
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 انقالب در فناوري  -1  

رويه شناساي  ي حمله، رويه شناساي  ي : از جملهتغيير در رويه ها -2
سيب رساني، تغيير مختصات جنگ، 

 
تش، تغيير ماهيت ا

 
ا

 ، افول پياده نظامراهبردي کاهش اهميت تسليحات 

   دردک ترين هاي عملياتيتغيير  -3



 :شامل  انقالب در فناوري 
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سيب رساندن به مرکز ثقل دشمن : تسليحات هدايت دقيق -1
 
 ا

اطالعات ومراقبت وجاسوسي، هشدار زود هنگام، )مورد  7پشتيباني جنگ ازطريق فضا شامل :  جنگ فضاي  ي -2
استفاده از تجهيزات  ، جاسوسي الک ترونيک، هدايت وناوبري، ارتباطات، فرماندهي وکنترل، شناخت محيط

ن
 
 (  فرماندهي و هدايت درصحنه  ضد اقدامات الک ترونيک ضد ا

لوده سازي اطالعات حريف با در نظر گيري ) : ي جنگ اطالعات -3
 
عامل 7افزايش حجم اطالعات دقيق خودي و ا

 (جنگ اطالعاتي 

مغز افزاري مديريت  -سيستم عامل نرم افزاري  را مي توان C4ISRدر واقع ):  سيستم عامل مديريت صحنه نبرد -4
 )در صحنه نبرد دانست

 



ثارتغيير رويه ها بر ماهيت جنگ عبارتنداز
 
 :ا
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 کاهش امکان بروز جنگ هاي گسترده 1)

 رشد منازعات ودرگيري ها درقالب جنگ هاي کم شدت2)

 افزايش حساسيت قدرت هاي برتر به جنگ هاي جهاني 3)

ينده همگونا4)
 
 ن شدن هرچه بيشتر جنگ هاي ا

 افزايش انعطاف پذيري طرح هاي عملياتي  -5)

ينده6)
 
 جنگ هاي ائ تالفي به عنوان ساختار اصلي جنگ هاي ا

 تغيير مختصات جنگ به سمت نفوذ به عمق با استفاده از تسليحات هدف گيري دقيق7)

 برتري اطالعاتي به عنوان قابليت محوري نيروها8)

 تغيير ماهيت تسليحات استراتژيک سنتي 9)



ثارتغيير رويه ها بر ماهيت جنگ عبارتندازبقيه 
 
 :ا
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 چالش کنترل زمان ميان قدرت هاي نامتقارن ( 10

 ارتقاي نقش مردم هم در سطح راهبردي وهم عملياتي  (11

 افول پياده نظام (  12

 افزايش رويکرد حمالت در عمق از راه دور (  13

 تبديل جنگ شهري به چالش عملياتي قدرت هاي برتر نظامي (  14

 



 :شامل  تغییر دردکترین هاي عملیاتی
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 توان می را نظامی درگیري بر حاکم راهبردي هاي منطق
 بندي دسته کنترلو فرسایش ،نابودي منطق سه به

  از هدف و دشمن تخریب نابودي، منطق هدف .نمود
 کنترل به کنترل، منطق و وي کردن خسته فرسایش،
 طور به و او فرماندهی حیاتی هاي سامانه درآوردن

  که است دشمن دراختیار هاي داشته مجموعه کلی
 : شامل

 (نبرد فوق) مانورپذیري فوق تئوري -1 
 موازي جنگ تئوري -2   



 (فوق نبرد)تئوري فوق مانورپذيري 
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مريكا بويد مطرح گرديد وي در اين تئوري زمان را هدف  90اين تئوري در دهه 
 
ميالدي توسط خلبان نيروي هواي  ي ا

وردقرار داده و معتقد است كه
 
اين تئوري داراي . اين هدف رابايد با تغيير سريع در مانورهاي عملياتي به کنترل درا

 :چهار مشخصه به شرح ذيل است 

غازگري جنگ با کاهش حساسيت خودي و افزايش حساسيت دشمن -1
 
 ا

 (افزايش حساسيت دشمن)تنوع   -2

 (  فرماندهي واحد راهبردي وعملياتي) هماهنگي  -3

 (تواناي  ي پيشي گرفتن در اجراي مانور از حريف)سرعت  -4



 تئوري جنگ موازي 
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از طريق به کارگيري قدرت نظامي به  واردن حمالت هم زمان وهماهنگ برعليه تمام مراکز ثقل در حلقه هاي پنجگانه
 ."  دشمن يجنگ هاي طور همزمان در سطح راهبردي ، عملياتي وتاک تيکي به منظور فلج کردن ناگهاني تواناي  ي

 :در جنگ موازي سه مرحله اصلي را مي توان انتظار داشت 
هدف مورد حمله قرار  1300ساعت اول جنگ اشغال عراق  24در ) حمالت هم زمان ودرگيري با تمام مراکز ثقل  -1

 (گرفت 

 (هدايت تهاجم به سمت هدف اي عملياتي ) کاهش اثرراهبردي  -2    

   (وي کاهش شديد قدرت فيزيکي براي استمرار حمالت موازي برعليه دشمن )شوک سيستمي وانهدام  -3    



مريكاي  ي
 
 تحول جنگ از ديدگاه ويليام ليند ا
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نسل طبقه بندي كرده  4اين دانشمند با مبنا قرار دادن روند تكامل تاك تيك هاي رزمي تحول جنگ در  
 :است 

مدن سالح : جنگ نسل اول  -1
 
ن به وجود ا

 
اين نسل از پيدايش بشر تا اختراع باروت ، از مشخصه ا

هاي گرم متكي به سالح سرد ،نظم و ترتيب ،هدايت جنگ بر اساس تاك تيك خط و ستون ،جنگ 
 و تعدد نفرات و مولفه نيروي انساني ( ناپلئوني ) بين دولت هاي ملي 

مريكا با بكارگيري سالح هاي گرم تا ورود ماشين  1776اين نسل از : نسل دوم  -2
 
جنگ داخلي ا

غاز 
 
تش انبوه ا

 
جنگي به عرصه نبرد اين نسل قبل از جنگ جهاني اول توسط فرانسوي ها با اجراي ا

 –اين نسل به جنگ فرسايشي . گرديد فرسايش نيروها يكي از مشخصه هاي اين نسل است 

 صنعتي مشهور است



 جنگ هاي نسل سوم بر اساس نظريه ويليام ليند
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جنگ هاي نسل سوم بااختراع و بكارگيري ماشين هاي جنگي و توسعه عرصه نبرد به هوا و زير دريا شروع وتا به دوره 
اين نسل از جنگ برپايه سرعت عمل ،غافلگيري ، و اختالل فيزيكي ورواني،در . معاصر ادامه داشته است

ن به عنوان . نيروهاي دشمن استوار است 
 
لمان ها ابداع شد كه از ا

 
اين شيوه جنگ در جنگ جهاني دوم توسط ا

سا ياد مي شد 
 
فندي دور زدن دشمن وفروپاشي او با .جنگ مكانيزه يا عمليات برق ا

 
در اين نوع جنگ در حالت ا

بهره گيري از رزمايش احاطه اي و در پدافندي كشاندن اوبه درون نيروهاي خودي و احاطه او ويا اجراي پدافند 
 .در اين نسل تاك تيك هاي ابداعي نقش اساسي داشت . متحرك مطرح بود 



 مشخصات جنگ هاي نسل سوم برابر نظريه ليند
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 ( .حجم انبوه و گسترده درگيري هاي فيزيکي بين طرفين ) تاکيد بر جنگ سرد-1

 .تاکيد بر انهدام واحدها و يگان هاي نظامي  -2

 به کارگيري حجم انبوه مهمات وسالح هاي معمولي و غير دقيق-3

 .تکيه بسيار زيادبرنبرد زميني و محدوديت در هوا و عدم بهره مندي از فضا درنبرد  -4

 .  تکيه بر حجم انبوه نيروي انساني  -5

 .  گستردگي خسارت و تلفات وارده به غير نظاميان -6

 خطر پذيري و هزينه بسيار باال و طوالني تر شدن زمان جنگ  -7



 نسل چهارم جنگ برابر نظر ويليام ليند
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رامي و شورش فرض شده است كه با استفاده از شبكه توانمندي 
 
نسل چهارم جنگ به نظر ليند نوع تكامل يافته نا ا

هاي سياسي ، اقتصادي  ، اجتماعي و نظامي تالش مي نمايد كه دشمن را متقاعد سازد جنگ براي او هزينه زا بوده 
يندهاي او خدشه وارد مي سازد 

 
از بين رفتن : مهمترين ويژگي اين نسل .و نمي تواند به اهدافش برسد و به فرا

زادي خواه و گروه هاي دموكراتيك در جنگ 
 
.. (  حماس ، القاعده حزب ا) انحصار دولت ها و تاثير نهضت هاي ا

است كه در همه حال دولت ها بازنده هستند ، تمركز زداي  ي و ابتكار عمل ، سيال بودن نيروهاي پياده ، استفاده 
 است . از نيروهاي عمليات ويژه از شاخصه ها و تروريسم يكي از جنبه هاي مهم اين نسل است 



 مشخصه هاي جنگ هاي نسل چهارم برابر نظر ليند
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 .تاکيد بر جنگ نرم  -1  

 .براي تقويت و پشتيباني جنگ نرم ( جنگ با ضربات محدود ) به کارگيري موضعي ومقطعي جنگ سخت  -2  

 .تاکيد بر جنگ الک ترونيک پيشرفته وجنگ سايبري -3  

 .تکيه بر شبکه گسترده و سامانه هاي پيشرفته و هوشمند سنجش از راه دور -4  

 .تکيه بر سالح ها و تجهيزات هوشمند و پيشرفته و دقيق  -5  

 .توسعه توانمندي ها و کسب برتري کامل در فضا و هوا  -6  

گسترش عرصه نبرد به تمام سطوح جغرافياي کشور هدف ) شروع همزمان نبرد در خط و عمق نزديک و عمق دور -7    
. ) 

- 



 مشخصه هاي جنگ هاي نسل چهارم برابر نظر ليند
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 .تاکيد بر انهدام زيرساخت هاي ملي و مراکز حياتي ، حساس و مهم کشور در اولويت نخست اهداف تهاجم -8  

تالش موکد و مستمر براي قطع ارتباط رهبري و مديريت دفاعي و عمومي کشور با مردم و نيروهاي دفاعي در گام  -9  
 .نخست تهاجم 

سا ) کوتاه شدن مدت جنگ  -10  
 
 ( .طراحي جنگ برق ا

 مديران دفاعي كشور ومردمحذف اراده و ميل دفاع به عنوان عنصر تعيين کننده پيروزي  -11  



 تاكيد بر جنگ نرم در نسل چهارم شامل
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 جنگ و اشراف اطالعاتي  -1  

   جنگ رواني تبليغاتي -2    

 .اخذ اراده و ميل دفاع و جنگ از رهبران سياسي و فرماندهان نظامي  -      

 .انجام عمليات پيروزي بدون جنگ با استفاده ازتکنيک ها و راهبردهاي عمليات رواني  -      

هدايت به سمت " و نهايتا ز فشارهاي رواني بر مسئولين ، نظامي ها ، مردم كتحميل اراده به دشمن از طريق تمر  -      
  حذف اراده جنگ و تسليم 

 جنگ سايبري  -3      



ينده 
 
 ويژگي هاي عمومي محيط جنگ هاي ا
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 .قدرت جنگ از راه دور ، دور ايستا و هوشمند -1

 .دقت ، هوشمندي و قدرت تخريب باالدر تسليحات  -2    

 .توان انهدام اهداف در عمق جغرافياي کشور  -3    

ن   -4    
 
 .عمليات بر اساس اطالعات و سرعت تبادل ا

 .اشراف اطالعاتي کامل بر اهداف حياتي  -5    

 .  اولويت در اهداف سياسي ، راهبردي   -6    

 .    غير تناوبي و ائ تالفي بودن جنگ   -7    

 .غير خطي بودن درگيري ها و سياليت منطقه نبرد   -8    

 .در زمان منقبض اما در مکان بسيط هستند   -9    

 تبديل مراکز زير ساختي به اهداف حياتي   -10



 مدل برخورد با دشمن 
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 :  مدل احتمالي برخورد جديد دشمن يک مدل تلفيقي به شکل زير خواهد بود 

 .تمرکز فشار رواني و سياسي بر مديريت سياسي و دفاعي کشور - 1

 .... (  بر مردم كشور هدف ، جهان و) تمرکز فشار بر عمليات رواني-2    

 (  .تحريم ) تمرکز فشاربر عمليات اقتصادي  -3    

 .عمليات نظامي روي اهداف گزينشي و مکمل  -4    

 .تمرکز تالش ها روي انهدام زير ساخت ها ي حياتي و حساس مردمي و دفاعي  -5    

 



 مدل برخورد با دشمن 
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 .. .  ايجاد نقاط فوق بحراني در جمعيت هاي عمده مثل تهران و-6

 .تخاصم با حکومت ... هدايت نارضايتي مردم به حوزه اعتراض ، اغتشاش و -7  

 .. .  انتقال فشار کمکي نظامي به سمت مقاومت هاي باقي مانده -8  

 .ايجاد هماهنگي بين پتانسيل تخاصمي مردمي و سيستم تهاجمي نظامي بر حکومت -9  

 جابجاي  ي و تغيير سيستم سياسي حکومت  -10  



ثيرگذار بر پدافند غيرعامل در سطح ملي بر اساس ميزان تاثير
 
 محورهاي هاي كالن تا
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 حوزه حمل و نقل و ارتباطات 1)

ب و بازيابي نيروي انساني 2)
ّ 
 حوزه دارو، غذا، ا

 حوزه انرژي 3)

 حوزه رسانه ها و تبليغات رواني4)

 حوزه مخابرات 5)

 حوزه صنايع 6)

 حوزه مالي و اقتصادي 7)

 حوزه ديپلماسي و امنيت 8)

 حوزه دفاع 9)



 امنيت ملي و دفاع غيرعامل
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امنيت ملي حالتي است که ملتي فارغ از تهديد از دست دادن »: در فرهنگ روابط بين الملل 1)
 .«تمام يا بخشي از جمعيت، داراي  ي و يا خاک خود به سر مي برد

توان يک ملت براي حفظ ارزش هاي داخلي  از »در دايره المعارف علوم اجتماعي امنيت ملي 2)
 .  مي باشد« تهديدات خارجي

اين که کشورها هيچ گونه احساس خطر حمله نظامي، فشار » در سازمان ملل، امنيت ملي 3)
زادانه گسترش و توسعه خويش را تعقيب نمايند 

 
ناميده « . سياسي يا اقتصادي نکنند و بتوانند ا

 .مي شود 

مريکاي  ي 4)
 
يک ملت وقتي داراي امنيت ملي است که در صورت اجتناب از »: والتر ليپمن، محقق ا

ن را پيش 
 
جنگ بتواند ارزش هاي اساسي خود را حفظ کند و در صورت اقدام به جنگ، بتواند ا

 .«برد

 

 



 ويژگي هاو مولفه هاي امنيت ملي

 حفظ جان مردم1)

 حفظ تماميت ارضي2)

 حفظ سيستم هاي اقتصادي و سياسي3)

 حفظ استقالل و حاکميت کشور 4)

 نسبي بودن امنيت1)

 ذهني بودن امنيت2)

 تجزيه ناپذيربودن امنيت3)
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 هادر پدافند غيرعامل مولفه ويژگي ها



  پدافند عامل و غير عامل مكمل يكديگر مي باشند
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به علت نفوذ پذيري احتمالي هر سد پدافندي عامل، به كارگيري اقدامات و رعايت اصول پدافند غير 
با تامين پدافند غير عامل متناسب با . عامل در كنار پدافند عامل ضروري و اجتناب ناپذير مي باشد

مي توان با صرف .... شرايط و ويژگيهاي نقاط حياتي، حساس و مهم، مناطق اداري و مسكوني و 
هزينه هاي نسبتًا كم از وارد شدن خسارات سنگين به تاسيسات حياتي و حساس، مراكز نظامي و 

نها بستگي دارد،
 
جلوگيري   صنعتي كه ادامه حيات اقتصادي و ايستادگي در مقابل دشمن به وجود ا

 .  نموده و جان انسان هائي را كه در معرض خطر مي باشند نجات داد



 انواع استراتژی های مورد نظر
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است اتژي   ي ته جمي 
(SO) 

است اتژي   ي مح  ظه 

 (WO)   انه 

است اتژي   ي مس لمت 

 (ST)آميز 

 لسفه انتخ ب پدا ند 

است اتژي  غي ع مل

 (WT)  ي تدا عي 

 (S)ق ت 

 (T)تهديد  (O)  صت 

 (W)ضعف 



 مولفه های اساسی جنگ از نظر کشور هدف
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 مولفه های اساسی 

  جنگ کشور هدف

 دقت

 مکان
 توان

 زمان

 کم

 پر

 نيمه

 بلند

 ميان

 کوتاه

 محدود

 منطقه ای

 وسيع

 پر  م
 دانش محور  نيمه

 غيرخطی

 مانور پرشتاب

 ناپايدار بردجهانی

 نامتعارف

 پرشدت

 هوشمند
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 سناريوی احتمالی اجرائی دشمن

روشهای مختلف : 1مرحله
 جنگ اطالعاتی

اجرای حمالت :2مرحله
 هوائی

اجرای حمالت موشکی : 3مرحله
 و توپخانه

 حمله دريائی: 4مرحله

 تهاجم زمينی: 5مرحله

 نفوذ  به عمق: 6مرحله

 تصرف شهرها: 7مرحله

انجام : 8مرحله
 شهری عمليات 



سناريوی مقابله با سناريوی 
 احتمالی دشمن
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مقابله با جنگ : 1مرحله 
 اطالعاتی

استقرار، تفرقه، گسترش، : 2مرحله 
پراکندگی و اجرای عمليات منظم 

 (پيشدستانه)و نامنظم 

اجرای عمليات تلفيقی نيمه : 3مرحله 
گسترده، پاسخ به عمليات 

 موشکی

اجرای عمليات  گسترده : 4مرحله 
 منظم و نامنظم

گسترش نيروها، : 5مرحله 
استمرار عمليات وشدت 

ن 
 
 بخشيدن به ا

اجرای جنگ شهری و : 6مرحله
ناستمرار 
 
 ا



  عوامل موثر در شناسائی هدف
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ن مثال: وضعيت  -1
 
ن با اشياء پيرامون ا

 
وجود يک شی طويل بر “عبارت از نحوه ارتباط و همواری ا

.روی دو خط موازی نشان دهنده قطار   

اجسام جامد دارای شکل هستند مانند تانک ، خانه : شکل  -2  

ن و شرايط روشنائی روز مشخص می ( به ويژه ارتفاع ) سايه اشياء در ارتباط با اندازه : سايه  -3
 
و شکل ا

.شوند   

.عامل حرکت يکی از بهترين عوامل شناسائی می باشد : حرکت  -4  

رايش مکانی اشياء است  : طرح کلی  -5
 
منظور از طرح کلی يا الگو ، ترتيب يا ا  

 

 

 



 بقيه عوامل موثر در شناسائی هدف
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 رنگ عامل تشخيص و تمايز اشياء از زمينه اطراف خود است : رنگ  -6

اندازه يکی از موثر ترين نشانه تشخيص يک شی يا يک پديده :  اندازه – 7

 است

 .  فرکانس تغيير تن در تصوير بافت گ فته می شود : بافت -8

 .از حسگر های تشخيص صدا در سامانه های شناسائی استفاده می شود : صدا  -9

در يک سايت جاده منتهی به يک .رد پا عامل مهمی در شناسائی اشياء و مسير حرکت است : رد پا -10

 .ارتفاع نشانه پناهگاه ،زاغه مهمات و



 عوامل موثر در شناسائی هدف بقيه
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از ارتباط اشياء با يکديگر در شناسائی استفاده می شود: ارتباط -11  

  باعث تغيير کنتراست محيط و شناسائی می گردد: حرارت   -12
     .نوری که از يک محيط صاف باز تابيده می شود باعث شناسائی می گردد : درخشندگی -13



 از قرار گرفتن در تيررس دشمن  اجتناب
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براي اين . براي اجتناب از قرار گرفتن در تيررس دشمن بايد تالش نمود تجهيزات هدف گيري او را دچار اختالل نمود 
 :اقدام 

 بهره برداري از سامانه هاي پخش پارازيت و تجهيزات مولد -1

 اغتشاشات

 ارسال عالئم کاذب ،  -2

استفاده از تجهيزات بين راهي مانند منعکس کننده هاي گوشه اي ، پخش چف ، پرتاب فيلير ، بهره گيري از مواد  -3
 دودزاي موثر در برابر حسگرهاي چند طيفي ، استفاده از رنگ هاي استتاري و 

 کوچک نمودن هدف ها -4



از اصابت گلوله مهمترين اقدام از اقدامات راهبرد بقاء محسوب مي  اجتناب
 :گرددكه شامل
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 .  مقاوم سازي تاسيسات و تجهيزات در برابر حمالت هواي  ي و اصابت موشک ها و مهمات هوشمند1)

 .مقاوم سازي تاسيسات باايجاد و بهره گيري از اليه هاي بتوني2)

 .به کارگيري اقداماتي در راستاي انحراف گلوله از مسير هدف 3)

 .بهره گيري از اقدامات ضد الک ترونيکي در جهت از کار انداختن گلوله قبل از رسيدن به هدف 4)

 .ايجاد پوشش براي محفوظ ساختن هدف از اصابت بمب ياموشک 5)



ثار تخريبي گلوله بر روي هدف و بي اثر  اجتناب
 
از نفوذ گلوله در حقيقت کاستن از ا

ثار ناشي از سرعت ، حرارت و تکنولوژي انفجار گلوله برروي هدف مي باشد 
 
 نمودن ا
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استفاده از جليقه هاي ضدگلوله  -1

 استفاده از زره هاي سبک ، سنگين ، فعال ، غير فعال ، واکنشي و هوشمند ، -2

تقويت بدنه تجهيزات بااليه اي از سراميک و کامپوزيت -3

پوشش بدنه تجهيزات با اليه اي از اورانيوم ضعيف شده -4

 ..ايجاد حوزه مغناطيسي در اطراف تجهيزات و -5



سيسات، تجهيزات و نيروي انساني از  اجتناب
 
 خسارات و تلفات به تا

126 

آمايش سرزميني ، مکان گزيني و انتخاب مواضع اصولي -1

رعايت اصل تمرکز زدايي و  گسترش تاسيسات ،تجهيزات و نيروي انساني در يك -2

گستره منطقي 

به کارگيري اصول اختفاء ، پوشش و فريب دشمن -3

 استفاده از اقدامات حفاظتي مقابله با بمب هاي گرافيتي  و الکترومغناطيسي  -4



 ازکشته شدن نيروي انساني و افزايش تلفات جلوگيري 
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 .استفاده از اقالم حفاظت فردي مانند تجهيزات مقابله با عناصر شيمياي  ي ، بيولوژيکي ، هسته اي 1)

   .اقدامات تاميني و امداديانجام 2)

تش و کاهش امکان برخورد مستقيم با ترکش 3)
 
 .جلوگيري از سرايت وگسترش ا

تش 4)
 
 .تجهيز نيروهاي عمل کننده به لباس ها و کاله هاي ضد گلوله و مقاوم در برابر ا



 تاسيسات ، تجهيزات و نيروي انساني  احياي
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 تش سوزي
 
 خاموش كردن ا

 برداشتن موانع از روي زمين 

  لودگي محيط
 
 برطرف كردن ا

 نجات جان مردم و كمك به مصدومين 

  قابليت و سهولت تحرك در كارها 

 قابل تغيير بودن روش ها 



 راهبرد تمرکز زداي  ي 
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سياي جنوب شرقي 
 
مريکا در منطقه ا

 
ن کشور در مقابله با نيروهاي نظامي ا

 
نمونه بارز اين راهبرد در کشور کره شمالي و عملکرد دولت ا

 :جهت حفاظت و حراست از تاسيسات و مراکز حياتي و حساس خود مي توان ديد كه شامل

 ايجاد كارخانه هاي كوچك در شهرها و روستاها-1

 ايجاد بندرگاه هاي كوچك به ظرفيت يك وحداك ثر دو كشتي-2

 ايجاد سامانه هاي دفاعي براي هر كارخانه و بندرگاه ها-3

سيسات حياتي و نظامي و توليد نيرو به اعماق زمين و دل صخره ها انتقال -4
 
 .قسمت اعظم تا

 کيلومتر 34متر و به طول   105  الي  90  يک شبکه تونل عميق به عمق در پيونگ يانگايجاد متروی -5

مادگي با انجام تمرين هاي ماهيانه-6
 
 فرهنگ سازي و ايجاد ا

کيلومتري بندر معروف  15ماه در  51ظرف مدت  1986اوت سال   5توسط نيروهاي مسلح کره شمالي در  » نامپو»سد بزرگ  احداث-7
کيلومترو داراي  7متر و طول  140متر و تحتاني   14  ديواره بتني به عرض فوقاني بانامپو در نزديکي مصب رود خانه دونگ گنگ  

 هزار تن 50و 20و 5 دريچه تخليه و سه گذرگاه مجزا براي عبور کشتي ها با ظرفيت هاي 31يک سد مخزني به ، طول هزار متر با



 و محاسن سياست راهبردتمرکز زداي  ی نتايج

سيب پذيري منابع حياتي و حساس کشور -1
 
 تقليل ا

 تحميل هزينه سنگين به دشمن -2

 افزايش ضريب سقوط هواپيماهاي دشمن -3

 تضعيف روحيه دشمن -4

ن کشور  -5
 
 حفظ استقالل و امنيت ا

به عنوان   «کوم گان سان  » ارتفاعات استفاده از سد احداثي در  -6

 Water Weaponسالح آب



 (کارور ماتريس)معيارهای انتخاب بهترين هدف از سوی دشمن

 رديف معيار ها ح  ف ا ل

C   اهميت و حساسيت هدفCriticality 1 

A    قابليت دسترسیAccessibility 2 

R   قابليت مرمت و احيای مجددRecuperaxility 3 

V   سيب پذيری
 
 Vulnerability 4ا

E   تاثير پذيریEffect 5 

R    قابليت کشف و شناسائیRecognizability 6 

E V 

E W 

 Economicارزش اقتصادی مستحدثات و بازدهی ارزی و ريالی  

Value ( Worth ) 

7 
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اهميت اهميت و حساسيت هدف و 

 حساسيت هدف

ميزان اهميت،حساسيت و ارزش :  
اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی ، 

نظامی ، امنيتی ، فرهنگی 
 واعتقادی هدف است توجه

در ارزيابی ممکن است يک و يا 
چند معيار در يک هدف مطرح 
باشد ولی همواره ارزش يک هدف 

 .می باشد  50حداک ثر برابر 
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ارزشمعياررديف

 10 اقتصادي 1

 10 سياسي 2

 10 اجتماعي  3

 10 نظامي 4

 10 امنيتي 5

 10 فرهنگي 6

 10 اعتقادي 7

از هفت فاک تور مطرح پنج فاک تورکه اهميت بيشتري  مجموع

 اهميت بيشتري دارند انتخاب مي گردد

50 



)  جدول ارزش يابی نهاي  ی معيارقابليت دسترسی به هدف 
Accessibility ) 

هدف در صورتی قابل دسترسی است که 
دشمن بتواند به سهولت به طرق فيزيکی يا 

شليک از راه دور بدون مواجه شدن با 
موانع طبيعی يا مصنوعی به هدف رسيده ، 

 .ماموريت خودرا انجام دهد 

 رديف شرح معيار مقياس

 1 هدف به سهولت قابل دسترس باشد 10-9

 2 هدف قابل دسترس باشد 8-7

 3 قابل دسترس باشد“ هدف نسبتا 6-5

 4 هدف به سختی قابل دسترس باشد 4-3

 5 هدف قابل دسترس نباشد 2-1
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   Recuperabilityقابليت مرمت و احيای مجدد هدف 

قابليت مرمت مجدد هدف بدين مفهوم است 
که بعد از هدفگيری و اصابت و ايجاد 

ن،در چه مدت زمان می توان 
 
خسارات به ا

ن را به حالت اول برگرداند 
 
 .ا

 رديف شرح معيار مقياس

سال 1مرمت واحيای هدف بيش از 10-9
 ..زمان 

1 

ماه الی    6مرمت واحيای هدف 8-7
 ..سال زمان 1

2 

ماه  6الی  3مرمت و احيای هدف  6-5
 زمان می برد

3 

ماه  3الی  1مرمت و احيای هدف  4-3
 زمان می برد

4 

ماه  1مرمت و احيای مجدد هدف  2-1
 ..زمان 

5 
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 ارزيابی کمی قابليت مرمت و احيای مجدد يک نيروگاه

    C A R V E R    EV نمره کل
        

 رديف اهداف موجود در يک نيروگاه

43 8 9 5 8 5 2     6  1 ( Fuel tank) مخازن سوخت  

35 8 6 2 10 4 1      5  2 ( Fuel pumps)پمپ های سوخت  

33 6 2 10 7 4 2        4  3 ( Boilers) بويلر ها  

42 6 2 10 7 5 3       9  4 ( Turbines) توربين ها  

44 4 6 10 7 5 3        9  5 ( Generators) ژنراتورها  

 6 ( Condensors) چگالنده ها   4        3 6 4 6 8 8 39

36 3 8 6 8 5 2        4  7 ( Feed Pumps) پمپ های تغذيه  

35 3 8 5 8 5  2       4 ب  
 
 8 ( Water Pums) پمپ های ا

56 10 10 10 9 5 3        9  Transformation) ( 9 135ترانسفورماتورها  



سيب پذيری  ميزان
 
 ( Vulnerability)  ا

سيب 
 
يک هدف در صورتی ا

پذيراست که به راحتی و 
سهولت در مقابل تهديدات 
، خطر پذير بوده و در 
صورت حمله دشمن با 
خسارات و تلفات زيادی 

 مواجه گردد

 رديف شرح معيار مقياس

هدف تامين کننده نياز کشور درعمق سطحی واقع  8
 است

1 

هدف تامين کننده نياز کشور درعمق متوسطی  5
 واقع است

2 

هدف تامين کننده نياز کشور درسطح عميق واقع  2
 است

3 

هدف بااداره کشور مرتبط ودر عمق سطحی واقع  8
 است

4 

هدف بااداره کشور مرتبط ودر عمق متوسطی واقع  5
 است

5 

هدف بااداره کشور مرتبط ودر سطح عميق واقع  2
 است

6 
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 اقتصادی( Effect) ارزيابی ميزان تاثيرپذيری 

منظور از تاثير پذيری يک هدف ، ميزان 
تاثيرات اقتصادی ،سياسی ، اجتماعی 
، نظامی ، امنيتی و فرهنگی پس از 

تاثيرات حمله به . انجام تهاجم می باشد 
اهداف بر مبنای سه سطح سراسری 
،منطقه ای ومحلی قابل ارزيابی می 

 باشد

  ديف   ح معي   مقي س

 1 تاثيرتهاجم اقتصادی سراسری  8

 2 تاثيرتهاجم اقتصادی منطقه ای 5

 3 ..تاثيرتهاجم اقتصادی محلی  2

تاثيرتهاجم اقتصادی سراسرجمعيت رادربر می  8
 گيرد

4 

تاثيرتهاجم اقتصادی يک منطقه جمعيتی رادربر  5
 می گيرد

5 

تاثيرتهاجم اقتصادی جمعيت محلی را دربر می  2
 گيرد

6 
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ارزيابی قابليت کشف و شناسائی هدف 
Recognizability) ( 

منظور از قابليت کشف 
وشناساي  ی ، ميزان تشخيص 
و شناساي  ی هدف توسط 
منابع ، تجهيزات و سامانه 
های شناساي  ی و اطالعاتی 
دشمن در شرايط مختلف می 

 .باشد 

 شرح معيار  
 رديف

 1 شرايط اب و هوا موثر است 0

 2 شرايط اب و هوا موثر نيست 2

 3 اندازه هدف نامناسب تهاجم 0

 4 اندازه هدف مناسب تهاجم 2

 5  هدف پيچيده و تهاجم مشکل است 0

سان است 2
 
 6 هدف ساده وتهاجم ا

ثارهدف نامشخص 0
 
 7 عالئم و ا

ثار هدف متعدد موجود 2
 
 8 عالئم وا

 9 وضعيت استتار هدف 1-0

 10 وضعيت اختفای هدف 1-0

 11 احتمال پوشش هدف 1-0
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ارزيابی ارزش اقتصادی مستحدثات و بازدهی 
 Economic Value ( Worth ))ارزی و ريالی 

منظور از ارزش اقتصادی مستحدثات و باز 
دهی ارزی و ريالی  عبارت است از ميزان 
ارزش  تاسيسات و تجهيزات احداث شده 
در منطقه هدف و ميزان بازدهی ارزی و 
ريالی که اين تاسيسات و تجهيزات  برای 
کشور هدف فراهم می اورد ، بوده که در 
سه سطح باال ، متوسط و پائين مورد 

 .   ارزيابی قرار می گيرد

 رديف شرح معيار  مقياس

ارزش اقتصادی و بازدهی ارزی  3
 وريالی باال

1 

ارزش اقتصادی و بازدهی ارزی  2
 وريالی متوسط

2 

ارزش اقتصادی و بازدهی ارزی  1
 وريالی پائين

3 
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 حوزه هاي فرعي ارزش كمي شرح معيار  رديف

اهميت و حساسيت  1

 هدف

سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي )حوزه  7 نمره 50حداكثر

 (، نظامي ، فرهنگي ، امنيتي واعتقادي 

قابليت دسترسي به  2

 هدف

مكان ، تاسيسات ، )  چهار حوزه   نمره 10حداكثر 

 (تجهيزات و نبروي انساني 

قابليت مرمت و احياي  3

 مجدد هدف

 يك حوزه نمره 10حد اكثر 

ميزان آسيب پذيري  4

 هدف

 (جغرافيا و جمعيت ) حوزه  2 نمره 8حد اكثر 

ميزان تاثير پذيري  5

 هدف

تامين نيازهاي حياتي و اداره ) حوزه   2 نمره 8حد اكثر 

 (كشور 

قابليت کشف و  6

 شناسايي هدف

ميزان و پايداري تهديد و نوع ) حوزه  2 نمره 11حد اكثر 

 (تهديد 

اررزش اقتصادي  7

مستحدثات و بازدهي ارزي و 

 ريالي

 يك حوزه نمره 3حد اكثر 

مجمو

 ع

هدف متناسب با هفت 

فاکتور فوق داراي ارزشي 

 9و حداقل  100برابرحد اكثر 

 .نمره مي باشد 

 هدف حياتي است 100تا  70

 هدف حساس است 69تا  40

 هدف مهم است 39تا  9
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تقسيم بندی اصول واقدامات اساسی پدافند غير عامل با توجه به عمليات 
 دشمن

WWW.TTG.IR     143    ت ط       ن   ن 

ايجاد اختالل در شناسائی ، کسب خبر و دقت در هدف گيری دشمن از طريق    اختفا ،  استتار ، پوشش  -1
(  .استفاده از سامانه های اختالل در هدف گيری ) ، فريب ، جابجائی و اقدامات عامل   

سيب پذيری نقاط هدف و تاثير جنگ افزار های دشمن ازطريق  -2  
 
مکان يابی ،ايجاد موانع و :  کاهش ا

استحکامات ، مقاوم سازی تاسيسات، استفاده از عمق زمين ، استفاده از عوارض طبيعی ، اعمال تدابير 
 دفاع سايبری ، ايجاد اليه های محافظ الک ترونيکی و الک ترومغناطيسی و رعايت ضوابط ايمنی 

پراکندگی ، تجزيه ، پيش بينی امکانات جايگزينی و :  کاهش اهميت و حساسيت نقاط هدف از طريق  -3  
 موازی و کوچک سازی 

، ساماندهی ( کشف و اعالم خطر ) استفاده از سامانه های هشدار دهنده : کنترل خسارات از طريق  -4  
موزش و تمرين 

 
 امکانات امداد و نجات ، تعيين وظايف بخش ها و افراد و ا

 



مريکااز سال 
 
تا  1991ميزان دقت سالح های از دور هدايت شونده ا

 ميالدی 2003

 ميزا  دقت

 سالح    

 تعداد بمب

  يخته  ده

 تعدادپ  از

 ص  ت  

 ط ل جنگ

 به   ز

 تعداد  اپيم  

 بک  گ  ته  ده

 ن م جنگ

 جنگ 1850 43 120000 265000 8

1991 

   ز   1000 78 38000 23000 35

1999 

 ا غ نست   530 60 29000 22000 56

2001 

 جنگ  780 20 36000 29200 68

2003 WWW.TTG.IR     144    ت ط       ن   ن 



 اقداماتی که دشمن را در دستيابی به اهدافش  ناموفق می سازد
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 استفاده مناسب از عوارض زمين و احداث تاسيسات در محلي كه توسط دشمن به سهولت قابل رؤيت
 .  و تشخيص نباشد

 ،عادي و غير مهم جلوه دادن تاسيسات با جدول بندي، درخت كاري و گسترش ساختمانهاي اداري
موزشي، ورزشي، درماني و غيره

 
 . مسكوني و مراكز خدماتي برابر الگوي مراكز ا

 ،نها را بطور كلي دگرگون نمود
 
جداسازي منطقي تاسيسات صنعتي كه به علت نوع فعاليت نمي توان ا

به نحوي كه تاثير منفي زيادي بر نوع فعاليت نگذارده و تاسيسات را به صورت واحدهاي صنعتي، مجزا 
 . و كم اهميت جلوه دهد

 حذف نقاط حياتي، حساس و مهم از روي نقشه هائي كه به داليل خاص بايد در رسانه هاي گروهي
 . منعكس گردد

 نشان ندادن شماي خارجي تاسيسات حياتي و حساس در تلويزيون به خصوص در ارتباط با محيط
 .  اطراف و جاده ها

 گهي در جرايد به گونه اي كه وقوع فعاليتي مهم در محدوده زماني و در موقعيت جغرافيائي
 
عدم درج ا

 خاصي را روشن  مي سازد نظير تخليه بار زياد در يك بندر يا جابجائي افراد از نقطه اي به نقطه ديگر 



مريكابا ج
 
 ا .ا.علل و عوامل مخالفت استكبار از جمله ا

146 

 (و جنبش تدبير 16و 6،5بند3بندج ، اصل2کشورهای منطقه ، اصل) ايدوئلوژی  -1

مريکا پس از)نظامي و موشکي -2
 
، تغيير سياست به سمت نظامی گری، برای 2001سپتامبر  11دک ترين ا

مادگی رزمی باال 
 
 (استقرار مناسب نيروها در نقاط تاک تيکي و راهبردي -تجهيزات کافی  –رسيدن به اهداف ا

مريکا به شرکت های بزرگ نفتی ،موقعيت % 67تامين ) اقتصادي -3
 
نفت جهان ، وابستگی دولت ا

 (ژوئپولتيکی ايران ومخالفت با ورود ايران به تجارت جهانی 
ريشه تاريخی مبانی فکری ، صهيونيسم مسيحی ، امنيت رژيم صهيونيستي ، تحميل ) ايستادگي سياسي  -4

 (فشار برای به انزواکشيدن ايران 

مريکا برای ايران )اجتماعي وفرهنگي  -5
 
براندازی –تغيير رفتار –تالش برای بال و پر دادن به ترکيه ، راهبرد ا

،تهاجم فرهنگی و عمليات روانی برای دلسرد کردن مردم از نظام وباالخره تالش برای به دست گرفتن رهبری 
 (جهان





  آنتن های هارپ در آالسکا
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157 



158 
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 وضعيت پدافند غيرعامل درجهان

160 

 :کشور جهان به ترتيب تقدم عبارتند از 15در اين مقايسه 

لمان    با جمعيت -1  
 
 ميليون نفر    82کشور  ا

 =     =        7/5=     =   کشور سويس    -2  

 =     =       144=    =  کشور روسيه       -3  

مريکا        -4  
 
 =     =        295=   = کشور ا

 =     =           4کمتر از =  = رژيم صهيونيستی  -5  

 =     =        9=   =     کشور سوئد         -6  

 =     =        5=   =     کشور دانمارک     -7  

 =     =        5=   =     کشور فنالند        -8  



 ادامه وضعيت پدافند غيرعامل درجهان

161 

 :کشور جهان به ترتيب تقدم عبارتند از 15در اين مقايسه  

 ميليون نفر 162کشور پاکستان      با جمعيت  -9       

 =       =      23=       =    کشورکره شمالی  -10      

 =ميليون  27ميليارد و  1=       =  کشور هندوستان  -11      

 ميليون نفر 57=        =  کشور ايتاليا         -12      

 =         =  23=        =  کشور يوگسالوی -13      

 =ميليون 306ميليارد و 1=       = کشور  چين         -14      

 ميليون نفر 58=        =کشور فرانسه     -15      



لمان
 
 برخی از اقدامات پدافند غيرعامل در کشورا
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 پناهگاه هابرای اصابت مستقيم بمب هاساخته نشده -1  

 در برابرحمالت اتمی ،شيمياي  ی و ميکروبی مقاومند -2   

تمسفر فشار را تحمل می نمايند-3   
 
 يک و نيم ا

 مجهز به فيلترهای مناسب تصفيه هستند -4   

 دارای دستگاه تهويه دستی و برقی می باشند-5   

   600تا 100دارای ضريب حفاظت درمقابل تشعشع اتمی-6   

ب و غذا ی سالم برای توقف-7   
 
 روزمتغير وجود دارد 14تا  7ا

 در ساخت پناهگاه ها ازمشارکت عموم مردم استفاده شده -8   

 شرايط استفاده از پناهگاه برای عموم بايد فراهم گردد -9   

 ممنوع است“ جابجاي  ی جمعيت در زمان  عمليات شديدا -10   



 برخی از اقدامات پدافند غيرعامل در کشورسويس

163 

 هزارنفر نيروی شبه نظامی650کشور بيطرف سويس دارای -1

مريکا)توليد ناخالص %2/1واگذاری -2
 
لمان 5،روسيه 13ا

 
 (2وا

 ميالدی 1990پناهگاه برای هر نفر در جوار مسکن تاسال-3

 لزوم وجود پناهگاه عمومی و چند منظوره به تعداددرمحل کار -4

 اجباری بودن ساخت پناهگاه در واحدهای خصوصی -5

 ممنوع بودن تخليه شهروندان در هنگام تخليه -6

 روزدر شرايط اضطراری 14تا7امکانات اقامت برای-7

تمسفرتحمل فشاروپوشش يکپارچه 2تا1معادل  -8
 
 ا

شاميدنی در روز و4تا2 -9
 
ب ا

 
 مترمکعب جا2/5مترمربع در1ليتر ا

 کيلوکالری غذادر روز 2100لوکس برای هرنفرو 30نور  -10



 بقيه اقدامات پدافند غيرعامل درکشورسويس
 مترمکعب درساعت هوای تازه برای هر نفر6تهويه معادل  -1

 داروهای ضروری به ميزان الزم-2

، تشعشع حرارتی ( تشعشع گاما و نوترون ) موج انفجار، تشعشع اوليه اتمی : پناهگاه های سويس قادر به حفاظت از -3
(  جز در اصابت مستقيم ) ، بمب های معمولی ( ريزش مواد راديواک تيو)، تشعشع ثانويه هسته ای (  تايک سوم)

تش ،غیره )واثرات ثانويه جنگ افزارها 
 
 (  ريزش،ا

موزش دفاعی در  -4
 
 مرکز در سرتاسر کشور  70ا

زاد به شرکت هستند20سالگی اجباری و زنان از  60تا20خدمت مردان سالم در امور پدافندغيرعامل از  -5
 
 سالگی ا

موزش ، شامل يک دوره  -6
 
ن سالی  5دوره ا

 
 روز2روزه مقدماتی وبعد از ا



 اقدامات پدافند غيرعامل درکشورروسيه
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 :در روسيه اقدامات پدافندغيرعامل از دومنظر قابل توجه است 

مين پناهگاه هاي عمومي و جمعي  -1  
 
 تا

مين حفاظت فردي -2  
 
 تا

 :نکات اساسی در اين امر این است که 

 تقدم اول به مناطق شهری و صنعتی داده شده است -1

 دومنظوره کردن برخی تاسيسات مثل مترو ومستحکم نمودن تاسيسات -2  

تمسفراضافه فشار 20پناهگاه هاي سنگين خيلي عميق با قدرت مقاومت  -3
 
 ا

 ....ونزديك به نقطه انفجار هسته اي براي اقامت طوالني مقامات دولتي ، حزبي 

تمسفر اضافه فشاربراي اقامت طوالني  15تا  10پناهگاه هاي منفرد دور از منطقه حساس با قدرت مقاومت بين  -4
 
ا

 ...نفر به باال براي حفاظت موسسات صنعتي و 150

هن ) زير زميني  -5
 
 در شهرهاي مسكو ، لنينگراد و كيف( خطوط مترو  وراه ا

 



 بقيه اقدامات پدافند غيرعامل درکشورروسيه
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پارتمان ها و بناهاي عمومي با عنوان پناهگاه هاي سردابي پنا -1 
 
 سقف مهگاه زير زميني در ا

تش سوزي، ريزش هاي اتمي و عوامل شيمياي  ي و بيولوژيكي ، موج انفجار هسته اي و -2  
 
اين پناهگاه هادر برابرا

يدتشعشعات اتمي تاحد زيادي مقاوم هستند 
 
 در اين پناهگاه ها غذا پيش بينی نشده نفر همراه باغذا خود می ا

 پناهگاه های خاکی در مناطق روستاي  ی  -3  

 با وسايل عمومی%66پيش بينی تخليه اضطراری مناطق هدف به ميزان -4  

 از ديگر اقدامات پدافندغيرعامل نيرنگ و فريب روسها است که شامل -5  

نها توسط ماهواره هااستتار هدف هاي مهم  -6  
 
 و جلوگيری از شناساي  ی ا

 ساخت هدف هاي كاذب و فريبنده -7  

   انجام اقداماتي براي ايجاد موانع در عكسبرداري و فريب ماهواره ها -8  

نها جهت-9  
 
 دريافت زمان دقيق عبور ماهواره ها ، نوع و مسير احتمالی ا

 ...جابجاي  ی تجهيزات ، موشکها و



 بقيه اقدامات پدافند غيرعامل درکشورروسيه
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 .  به كارگيري توام دفاع عامل و دفاع غيرعامل -1  

سيب پذيري و مستحكم نمودن منابع و مراكز حياتي و حساس خود در برابر تهاجمات  -2  
 
کاهش ا
 .احتمالي 

 .احداث پناهگاه هاي عميق زير زميني براي مردم و هيئت حاكم سياسي  -3  

 نگهداري قطعات يدكي و بحراني در پناهگاه هاي مستحكم زيرزميني-4  

 .احداث شيلترهاي ضد بمب -5  

، در ريل هاي ( SSX-24) توجه اساسي به اصل تحرك ، به عنوان مثال موشك هاي قاره پيماي -6  
هن متحرك طراحي شده است 

 
 .راه ا

 T.             ايجاد مراكزفرماندهي و كنترل متحرك -7  

   



ورد امکانات تخليه در روسيه
 
 برا

168 

 1975سال  1970سال 1967سال  نوع وسيله  

هن
 
 34000000 26500000 نف 23500000 راه ا

وسيله نقليه موتوری زير 
 زمينی

14000000 18000000 28000000 

بی
 
 2100000 1700000 1500000 وسيله نقليه ا

 1480000 720000 410000 وسيله نقليه هواي  ی

 65580000 46920000 39410000 جمع



مريکا
 
 برخی از اقدامات پدافند غيرعامل در کشورا
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.  استراتِژيک وف . ه. ن 1.تامين دفاع غيرعامل برایمراکز حياتی ، حساس ، و مهم  که از مسئوليت ف  -1
 :ه و شامل . د 

 تفرقه و پراکندگی و بازسازی ايستگاه های مشابه(  1  

 C4HSRمستحکم کردن مواضع موشک های بالستيک و تاسيسات ) 2

 (برای هر موشک مينت من چند پناهگاه )تدبير پايگاه پناهگاه ( 3  

 تدبير نگهداری موشک ها بصورت شناور در زيردرياي  ی ها( 4  

ماده باش فرودگاهی در فرودگاه های % 40: استفاده از پايگاه های قمر( 5  
 
تمام هواپيماها در حالت ا

 غيرنظامی بصورت متفرق 

   747بوئينگ135در هواپيماهای  سی: پست فرماندهی متحرک ( 6  

 ايجاد پناهگاه های ضدريزش اتمی سبک وزن برای حفاظت (7  



 برخی ازاقدامات پدافند غيرعامل دررژيم صهيونيستی
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  دارنده يكي از جامع ترين قوانين دفاع غيرعامل در جهان  -1  

نجا وجود دارد  -2  
 
 يك سيستم عالي اعالم خطر حمله در ا

 رژيم اجباري است  ايناحداث پناهگاه با هدف مقابله با خطردر  -3  

 مصونند درصد مردم در برابر اثار سالح هاي متعارف 80 -4  

 برنامه ريزي براي تخليه وجود ندارد... رژيم  در نظام پدافندي -5  

 زماني كه خانه هاي مردم خراب شده باشند تخليه صورت مي گيرد -6  

كيد بر اصل  -7  
 
مادگي هميشگي براي جنگ »تا

 
 مي باشد«ا

 ...این رژیم قرارمديريت بحران در دستور كار پدافند غيرعامل  -8  

 ....توزيع لباس هاي ضد حمالت شيميائي ميان غيرنظاميان   -9  



 برخی اقدامات پدافند غيرعامل درکشورسوئد
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 هر ساختمان متناسب با تعداد واحد بايستی دارای پناهگاه باشد -1 

 تاسيسات دولتی و صنعتی متناسب با تعداد کارمندان پناهگاه -2  

 مراکزنيروی برق و انتقال سوئد در زيرزمين ساخته شده است -3  

 ..ذخاير مواد سوختی وتدارکات ضروری درزيرزمين نگهداری  -4  

 در زمان صلح از پناهگاه ها برای مقاصدديگر استفاده می شود  -5  

ماده دفاع کامل از سوئد هستند که 4 -6  
 
هزارنفر زن و مرد در دفاع غير عامل فعاليت می  250ميليون نفر سوئدی ا

 .نمايند 



 برخی از اقدامات پدافند غيرعامل در کشورفنالند
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 مسئوليت اجرای پدافندغيرعامل اين کشور برعهده وزارت کشور  -1 

 :  برابر قانون پناهگاه های عمومی براساس استعداد ساکنان تقسيم شده -2  

 
 تعداد نفرات جنس پناهگاه  گروه

 150 بتن مسلح 1س

 750 بتن مسلح 2س

 2500 صخره سخت 3س

 1500بيش از  صخره سخت 6س



 دفاع شهری در کشور سوئد
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دفاع غيرنظامی به دوگونه است -1  
دفاع عمومی و فراگير که مسئوليت اش به عهده دولت وشهرداری(1 

آژانس های ملی دفاع که مسئوليت حفظ اموال و فعاليت خود هستند(2

عالوه بر سازمان های اصلی سازمان های ديگری نيز فعال می باشند 

(ها  NGO)سازمان های دفاع شهری -1 

صليب سرخ (2



 ب زگ ت



 (سازمان دفاع شهری ) پدافند غيرعامل در پاکستان 
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سازمان دفاع شهری سازمانی است منظم که توسط دولت اداره می شود 
ومسئول سازماندهی و توسعه توانائی های يک ملت در مقابله با حوادث 

اين حوادث می تواند در زمان جنگ توسط دشمن . غير مترقبه می باشد 
يد 
 
 .يا به طور طبيعی در زمان صلح به وجود ا

 Sub .می باشد  S.D.Oمسئوليت امورکلی دفاع شهری به عهده معاون 

Divisional Officer 



 وظايف دفاع شهری 

175 

 به حداقل رسانيدن تلفات مردم -1

 به حداقل رسانيدن خرابی و از خط خارج شدن خدمات اصلی -2

 مطمئن شدن از توليد محصوالت در کارخانه ها -3

ماده کردن مردم برای حمايت از جنگ  -4
 
 ا

نهاو دشمن -5
 
 باال بردن روحيه مردم و القاء نياز به پيروزی در جنگ بين ا



 وظايف سازمان دفاع غير نظامی در سطوح مختلف دولت
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 تهيه کردن طرح و خطوط دفاع شهری برای کشور -1  

نها  -2  
 
 توصيه به حکومت های محلی به منظور اجرای دستورات ا

 تجويز استانداردها و ميزان تجهيزات و وسايل مورد نياز -3  

موزش ها -4
 
موزش و دادن دستورات در زمينه ا

 
 تهيه طرح ا

موزش های ويژه ، در موسسات پژوهشی و تحقيقاتی مراکز  -5
 
مهيا کردن شرايط برای ا
موزش های مربوطه 

 
 ا

 خريد تجهيزات از خارج  -6

 توسعه هماهنگ ميزان دفاع شهری ، در تمام استان ها -7

 تصويب قوانين الزم برای دفاع شهری در پارلمان  -8
 هماهنگی بين مسئولين استان ها -9

 



 طبقه بندی شهرها از ديدگاه سازمان دفاع شهری 
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 ,A,B,Cسازمان دفاع شهری از نظرتاثير دردستيابی اهداف به چهار کالس 

D تقسيم می شود  . 

 :سازمان دفاع شهری يک شهر طبقه بندی شده شامل 

 :  واحدهای نظارت بر اعمال اقدامات احتياطی  -1

 واحد های دفاع شهری  -2

 



 واحدهای نظارت بر اعمال اقدامات احتياطی
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 سامانه های هشدار دهنده -1 

 (طرح خاموشی ) کنترل روشنائی معابر  -2  

 کمک کردن به جابجائی  -3  

 استتار و اختفاء  -4  

 پراکندگی و تفرقه  -5  

 کنترل کردن جابجائی محلی  -6  

 حفاظت از پناهگاه ها و ساختمان ها  -7  

 توجيه و کنترل مردم -8  



 واحد های دفاع شهری 
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 واحد ارتباطات و کنترل -1

تش نشانی  -2
 
 واحد ا

 واحد نجات  -3

 واحد دپوی مشترک  -4

 واحد تلفات  -5

لودگی زدائی  N.B.Cواحد شناسائی اثرات  -6
 
 و ا

 واحد خنثی کردن بمب -7


