
 

 

 آبان ماه 14لغایت  8هفته پدافند غیر عامل 

 پدافند غیرعامل مقاومت وبازدارندگی بارونق تولید

 عامل غیر پدافند اهمیت

جهانی  یا جنگهای منطقه ای و بروز درباالئی  اهمیت از میزان چه به عامل غیر پدافند که است داده نشان شواهد و تجارب

 تقاضا نظامی اهداف راستای در مخصوصا سرعت سرسام آوری پیشرفت کرد ازنیمه دوم قرن بیستم فنآوری با” . باشد می برخوردار

 گری زمان یکی ازمواردی بودکه باعث میگردیدکه فنآوری درخدمت اهداف نظامی آن قدرتهای ابر بین سرد جنگ وجود .بود بیشتر

 پدافند و تهاجم از بیش عامل غیر پدافند اهمیت. شود افزوده تر مدرن تجهیزات به ها ارتش تجهیز و ساخت بر روز هر و رفته پیش

 طلبانه صلح مفهومی نیز  سیاسی نظر از و تر دوستانه بشر اخالقی نظر از بلکه بوده؛ تر هزینه کم تنها نه که چرا .باشد می عامل

 . کند می تحمیل را او آفندی روحیه کاهش و بیشتر وقت اتالف بیشتر؛ هزینه دشمن به اما .گردد می محسوب

 پدافند در مفهوم کلی، دفع، خنثی کردن و یا کاهش تاثیرات اقدامات آفندی دشمن و ممانعت از دستیابی به اهداف خودی است.

 پدافند غیرعامل_ ۲پدافند عامل  _1پدافند به دو بخش تقسیم می شود 

پدافند عامل عبارت از رویارویی و مقابله مستقیم با دشمن و به کارگیری جنگ افزارهای مناسب و موجود به  ( پدافند عامل:1

 منظور دفع حمله و خنثی کردن اقدامات آفندی وی می باشد.

نیاز ندارد  جنگ افزارگردد که به بکارگیری است و به مجموعه اقداماتی اطالق می دفاع غیر نظامینوعی  ( پدافند غیر عامل : ۲

توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی و با اجرای آن می

  اهش داد.جلوگیری نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن ک

 ( Vital and Gravity Centersمراکز حیاتی و مراکز ثقل )*

باشند که در صورت حمله و بمباران و انهدام آنها صدمات جدی به نظام اجتماعی، مراکز و تاسیسات حیاتی و پر اهمیت کشور می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9_%d8%ba%db%8c%d8%b1_%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c
http://fa.wikipedia.org/wiki/%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9_%d8%ba%db%8c%d8%b1_%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c
http://fa.wikipedia.org/wiki/%d8%ac%d9%86%da%af_%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%d8%ac%d9%86%da%af_%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1


 

 

 دهد. سیاسی و نظامی کشور وارد شده، آنها را در یك مخاطره و بحران جدی قرار می

 ( Vita Centersمراکز حیاتی )* 

مراکزی هستند که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آنها، موجب بروز بحران، آسیب و صدمات قابل توجه در نظام سیاسی، هدایت، 

کنترل و فرماندهی، تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی، ارتباطی و مواصالتی، اجتماعی، دفاعی با سطح تاثیرگذاری در سراسر کشور 

 ردد. گ

 ( Critical Centers*مراکز حساس )

توجهی در نظام سیاسی، مراکزی هستند که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آنها، موجب بروز بحران، آسیب و صدمات قابل

ای در ههدایت، کنترل و فرماندهی تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی، ارتباطی و مواصالتی، اجتماعی، دفاعی با سطح تاثیر گذاری منطق

 کشور گردد. 

 ( Important Centers* مراکز مهم )

مراکزی هستند که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آنها، موجب بروز آسیب و صدمات محدود در نظام سیاسی، اجتماعی، دفاعی 

 با سطح تاثیر گذاری محلی در کشور گردد. 

پدافند توانند نقش موثری ایفا کنند در حالیکه در یع و حتی مردم عادی میها، صنادر پدافند غیرعامل تمام نهادها، نیروها، سازمان

 های رهگیر، تنها نیروهای مسلح مسئولیت برعهده دارند.  هوایی و هواپیما های ضدمانند سیستم عامل

گردند. تهدیدهای طبیعی )مانند سیل، زلزله و توفان( مشمول تهدیدهای طبیعی و انسان ساز تقسیم می ٔتهدیدها به دو دسته

 گردند:پدافند غیرعامل نیستند اما تهدیدهای انسان ساز در این حوزه قرار گرفته و خود به سه دسته تقسیم می

 تهدیدهای نظامی: شامل تهاجم هوایی، زمینی و دریایی 

 ... تهدیدهای امنیتی: شامل خرابکاری، بمب گذاری و 

 ...تهدیدهای اتفاقی: شامل آتش سوزی، انفجار مخازن سوخت و یا نشت مواد خطرناک و 

 غیرعامل پدافند مأموریت

  بازدارندگی افزایش. 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%d9%be%d8%af%d8%a7%d9%81%d9%86%d8%af_%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%d9%be%d8%af%d8%a7%d9%81%d9%86%d8%af_%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%d9%be%d8%af%d8%a7%d9%81%d9%86%d8%af_%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84


 

 

  پذیری آسیب کاهش 

  خودی فعالیتهای تداوم 

  ملی پایداری ارتقاء 

 بحران مدیریت تسهیل 

 اهداف پدافند غیر عامل :

 بمباران ها در اجرای آتش های هوایی و دقت توانایی سامانه های شناسایی هدف یابی و کاهش قابلیت و – 1

 نظامی غیر و نظامی مهم حساس،, حیاتی مراکز خدمات رسانی و حیاتی های فعالیت و عملیات استمرار و بقا قابلیت بردن باال-2

 .بحران و تهدید شرایط وقوع، در کشور

  تاسیسات وکاهش خسارات وصدمات به نفرات و ها پذیری تقلیل آسیب -3 

  دشمن ابتکارعمل از سلب آزادی و -4

 نیروی انسانی هزینه های تسلیحاتی و صرفه جوئی در -5

 تقویت بازدارندگی دشمن وبه  تحمیل هزینه بیشتر فریب و -6

 تهاجم دشمن برابر در نیروهای خودی افزایش آستانه مقاومت مردم و -7 

 انسجام وحدت ملی حفظ روحیه و -8 

 استقالل کشور امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی؛ -9

 اصول ومبانی پدافند غیر عامل 



 

 

های گیری از فعالیتپذیری در هنگام بحران، بدون استفاده از اقدامات نظامی و صرفا با بهرهپدافند غیرعامل به معنای کاهش آسیب

، اعالم مکان یابی، فریب، تفرقه و جابجایی، پراکندگی، پوششپدافند غیرعامل شامل  اقدامات غیرنظامی، فنی و مدیریتی است. 

 باشد. های امن میو سازه ت فریبندهماک، اختفاء، استتار، استحکامات، قابلیت بقاخبر، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( Camouflage & Concealmentاستتار و اختفاء )*

فن و هنری است که با استفاده از وسائل طبیعی یا مصنوعی، امکان کشف و شناسائی نیروها، تجهیزات و تاسیسات را از دیده بانی، 

 تجسس و عکسبرداری دشمن تقلیل داده و یا مخفی داشته و حفاظت نماید. 

 باشد. طراف میشکل کردن تاسیسات، تجهیزات و نیروها با محیط ا مفهوم کلی استتار، همرنگ و هم

نماید و استتار امکان کشف یا شناسایی نیروها، تجهیزات و تاسیسات و فعالیتهای را اختفا، حفاظت در برابر دید دشمن را تامین می

 دهد. تقلیل می

 ( Dispersion* پراكندگي)

به منظور تقلیل آسیب پذیری آنها در  های خودی،باز و پخش نمودن و تمرکز زدایی نیروها، تجهیزات، تاسیسات یا فعالیت گسترش

 ای از آنها هدف واحدی را برای دشمن تشکیل ندهند. مقابل عملیات دشمن به طوری که مجموعه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%d9%be%d9%88%d8%b4%d8%b4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%d9%be%d9%88%d8%b4%d8%b4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%d9%be%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%af%da%af%db%8c
http://fa.wikipedia.org/wiki/%d9%be%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%af%da%af%db%8c
http://fa.wikipedia.org/wiki/%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%a8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%a8
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D9%82%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D9%82%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%b1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%b1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 ( Separation and Movement* تفرقه و جابجايي )

لیل آسیب پذیری، های خودی از محل استقرار اصلی به محلی دیگر به منظور تقجداسازی، گسترش افراد، تجهیزات و فعالیت

های دشمن و یا انتقال های دورتر از برد سالحهای مسافرتی به فرودگاهباشد، مانند: انتقال هواپیماکاهش خسارات و تلفات می

تجهیزات حساس قابل حمل از محل اصلی به محل موقت که به علت عدم شناسایی و حساسیت مکانی، دارای امنیت و حفاظت 

 باشد. بیشتری می

  CC& Dستتار، اختفاء و ماكت فريبنده *ا

هایی برای پنهان نمودن، همگون سازی، تغییر شکل، شبیه سازی، ایجاد طعمه استفاده و بهره برداری از اقدامات تجهیزات و روش

های فریبنده و حذف شکل منظم هندسی اهداف در جهت ممانعت از کشف و شناسائی نیروها، تجهیزات، تاسیسات و فعالیت

 های آشکار ساز و حساس دشمن. ودی توسط سامانهخ

  (Deceptionفريب )* 

ای که موجب گمراهی دشمن در نیل به اطالعات و محاسبه و برآورد صحیح از توان کمی و گرانهکلیه اقدامات طراحی شده حیله

  کیفی طرف مقابل گردیده و او را در تشخیص هدف و هدف گیری با شك و تردید مواجه نماید.

  (Fortificationمقاوم سازي و استحكامات )* 

ایجاد هر گونه حفاظتی که در مقابل اصابت مستقیم بمب، راکت، موشك، گلوله توپخانه، خمپاره و یا ترکش آنها مقاومت نموده و 

نماید. پناهگاه،  مانع صدمه رسیدن به نفرات، تجهیزات یا تاسیسات گردیده و اثرات ترکش و موج انفجار را به طور نسبی خنثی

ریز، های موقتی، دال بتنی، کیسه شن، خاکسازی تاسیسات، ایجاد استحکامات صحرایی و سازههای امن و مقاومجان پناه، سازه

 شوند. بشکه شن و یا استوانه بتنی و... جزء استحکامات محسوب می

  (Early warningاعالم خبر )* 

 آگاهی و هشدار به نیروهای خودی مبنی بر نزدیك بودن عملیات تعرضی دشمن. 

 تر از آغاز مخاصمات اعالم گردد. باشد، ممکن است چند ساعت، چند روز و یا زمانی طوالنیاین هشدار که برای آماده شدن می

 باشد. مها و آگاهی های هشدار دهند میبانی بصری، آژیر، بلندگو، پیاها و وسایل اعالم خبر شامل رادار، دیدهدستگاه

  (Site selectionمكان يابي )* 

باشد تا آنجا که ممکن است باید از ایجاد تاسیسات یکی از اقدامات اساسی و عمده پدافند غیر عامل، انتخاب مکان مناسب می

توان از هایی را نمیده در چنین محلهای مسطح یا نسبتا هموار اجتناب کرد. زیرا تاسیسات احداث شحیاتی و حساس در دشت



 

 

 دید دشمن مخفی نگاهداشت. 

ها و نزدیکی مرزها موجب سهولت های اصلی، کنار سواحل دریا، رودخانهها، جادهایجاد تاسیسات حیاتی و حساس در کنار بزرگراه

 گردد. شناسایی و هدف یابی آسان آنها توسط دشمن می

 


