((اگر محافظت نظامي (پدا فند غيرعامل) نباشد  ،تمامي دست آورداهي فرهنگي  ،اقتصادي  ،علمي و سياسي رد يك نصف روز هب هدر مي رود)) مقام معظم رهبري (مد ّظله)
دانستني هايي مختصز اس پذافنذ غيزعامل
تا تَخِ تِ اّيوت هَضَع پذافٌذ غيش ػاهل ٍ ّوچٌيي ًاهگزاسي ّفتِ پذافٌذ غيشػاهل (  5الي  )1391/8/11تشآى ضذين تا اطالػاتي ّشچٌذ كَتاُ
دس ايي حَصُ تِ خَاًٌذگاى هحتشم اسائِ ًوَدُ ٍ ًيض تا اّيوت سٍص افضًٍي كِ ايي هَضَع چِ دس داخل كطَس ٍ چِ دس كطَسّاي ديگش پيذا هي
ًوايذ  ،ضوي آضٌايي كاسضٌاساى ٍ كاسكٌاى هحتشم تا ايي هْن تِ تَضيحي چٌذ دس ايي خصَظ تپشداصين.
اطالػات ايي همال اص كتاب "داًستٌي ّاي پذافٌذ غيشػاهل" تذٍيي ضذُ تَسط آلاي حويذ اسكٌذسي – ٍيشايص سَم  ،تاتستاى ( -1391تا اًذكي
تغييش تَسط گشدآٍسًذُ) اًتخاب گشديذُ است.
پذافنذ غيزعامل ((Passive Defenceچيست؟
تِ هدوَػِ الذاهاتي اطالق هي گشدد كِ هستلضم تِ كاسگيشي خٌگ افضاس ًثَدُ ٍ تا اخشاي آى هي تَاى اص ٍاسد ضذى خساسات هالي تِ تدْيضات ٍ تاسيسات
حياتي ٍ حساس ًظاهي ٍ غيشًظاهي ٍ تلفات اًساًي خلَگيشي ًوَدُ ٍ يا هيضاى ايي خساسات ٍ تلفات سا تِ حذالل هوكي كاّص داد .تطَس كلي ّذف اص
پذافٌذ غيشػاهل  ،ايداد تاصداسًذگي تسَست هَثش دس تشاتش دضوي هي تاضذ.
خْت آضٌايي تا هفاّين سايح ٍ تؼضي آسية پزيشي ّا هي تَاى هَساد ريل سا هَسد تَخِ لشاس دادُ ٍ تؼضا تا هطاّذُ ٍ تؼوين آى تِ هحيط كاسي خَيص
آضٌايي تيطتشي تا هَضَع پيذا ًوَد:
 - 1تاسدارنذگي :تذاتيشي است كِ تا استفادُ اص ٍسايل سٍاًي تِ خاي اتضاس فيضيكي اص تشٍص خٌگ ّا خلَگيشي هي كٌذ  ،تَاًايي ّاي تاصداسًذگي ،
تَاًايي ّاي دفاػي سا تمَيت هي كٌذ ٍ تَاًايي ّاي دفاػي ًيض تِ ًَتِ خَد تِ تاصداسًذگي كوك هي كٌذ.
 - 2آمادگي :هدوَػِ الذاهاتي است كِ تَاًايي خاهؼِ سا دس اًدام هشاحل هختلف هذيشيت تحشاى افضايص هي دّذ .آهادگي ضاهل خوغ آٍسي
اطالػات  ،پژٍّص  ،تشًاهِ سيضي  ،ايداد ساختتاسّاي هذيشيتي  ،آهَصضي  ،تاهيي هٌاتغ  ،توشيي ٍ هاًَس است.
 - 3آمايش :تٌظين ٍ تشًاهِ سيضي كوي ٍ كيفي يك هحل تا دس ًظش داضتي ضشايط ٍ ػَاهل سياسي ً،ظاهي  ،التصادي ،اختواػي  ،الليوي دس سطح
كالى ٍ گستشدُ هي تاضذ .اص هْوتشيي ٍيژگي ّاي آى ًگشش ّوِ خاًثِ تِ هسائل  ،آيٌذُ ًگشي ٍ دٍساًذيطي ٍ ًتيدِ گيشي ّاي هكاًي اص هحتَاي
استشاتژي تَسؼِ هلي هي تاضذ.
هٌظَس اص آهايص سشصهيٌي تٌظين سِ ػٌصش فضا  ،اًساى ٍ فؼاليت تشاي سسيذى تِ هطلَب تشيي تَصيغ هوكي خوؼيت اص طشيك تْتشيي ضكل تَصيغ
فؼاليت التصادي ٍ اختواػي دس پٌِْ سشصهيي است.
 - 4استتار و اختفاء :في ٍ ٌّشي است كِ تا استفادُ اص ٍسايل طثيؼي ٍ يا هصٌَػي ،اهكاى كطف ٍ ضٌاسايي ًيشٍّا ،تدْيضات ٍ تاسيسات سا اص
ديذتاًي ،تدسس ٍ ػكس تشداسي دضوي تمليل دادُ ٍ يا هخفي داضتِ ٍ حفاظت ًوايذ .هفَْم كلي استتاس ّ،ن سًگ ٍ ّن ضكل كشدى تاسيسات ،
تدْيضات ٍ ًيشٍّا تا هحيط اطشاف هي تاضذ.
 - 5استحكامات :ايداد ّشگًَِ حفاظتي كِ دس هماتل اصاتت هستمين توة  ،ساكت  ،هَضك  ،گلَلِ  ،تَپخاًِ ٍ يا تشكص آًْا هماٍهت ًوَدُ ٍ هاًغ
صذهِ سسيذى تِ ًفشات  ،تدْيضات ٍ يا تاسيسات گشديذُ ٍ اثشات تشكص ٍ هَج اًفداس سا تطَس ًسثي خٌثي ًوايذ.
 - 6امنيت رايانه :تالش تشاي ايداد يك تستش اهي ساياًِ اي هي تاضذ ٍ طشاحي آى تگًَِ اي است كِ فمط اهكاى اًدام الذاهات هداص دس آ» ٍخَد
داضتِ تاضذ كِ ضاهل تؼييي ٍ اخشاي يك سياست اهٌيتي هي تاضذ.
 - 7آسية پذيزي :هيضاى خساسات ٍ صذهات ًاضي اص ػَاهل ٍ پذيذُ ّاي تالمَُ ٍ تالفؼل خساست صا ًسثت تِ ًيشٍي اًساًي  ،تدْيضات ٍ تاسيسات
تا ضذت صفش تا صذ دسصذ سا آسية پزيشي گَيٌذ.
دس ايي خا ركش ايي ًكتِ ضشٍسي است كِ پذافٌذ غيشػاهل (ً (Passive Defenceثايذ تا پذافٌذ ػاهل ) (Active Defenceاضتثاُ گشفتِ ضَد .پذافٌذ ػاهل
استفادُ توام ػياس اص تدْيضات ًظاهي تصَست هستمين دس خْت سٍياسٍيي تا هْاخن تَدُ ٍ دس صهاى ّدَم تيگاًِ هَسد استفادُ لشاس هي گيشد  ،حال ايٌكِ پذافٌذ
غيشػاهل ضاهل ايداد ضشايطي ٍ اتخار تذاتيشي است كِ دس صهاى صلح اًذيطيذُ ضذُ تا دس صهاى تْذيذ آسية پزيشي كوتشي داضتِ تاضين.

طثقه تنذي مزاكش در حوسه پذافنذ غيزعامل:
تطَس كلي ٍ اص هٌظش پذافٌذ غيشػاهل هشاكض اص ًظش اّويت تِ  3دستِ تمسين هي ضًَذ:
 - 1مزاكش حياتي :هشاكضي ّستٌذ كِ دس صَست اًْذام كل ٍ يا لسوتي اص آًْا  ،هَخة تشٍص تحشاى  ،آسية ٍ صذهات خذي ٍ هخاطشُ آهيض دس ًظام
سياسي  ،ساهاًِ ّاي ّذايت  ،كٌتشل ٍ فشهاًذّي  ،تَليذي ٍ التصادي  ،پطتيثاًي  ،استثاطي ٍ هَاصالتي ،اختواػي  ،دفاػي تا سطح تاثيش گزاسي
سشاسشي دس كطَس گشدد.
 - 2مزاكش حساس :هشاكضي ّستٌذ كِ دس صَست اًْذام كل ٍ يا لسوتي اص آًْا  ،هَخة تشٍص تحشاى  ،آسية ٍ صذهات خذي ٍ هخاطشُ آهيض دس ًظام
سياسي  ،ساهاًِ ّاي ّذايت  ،كٌتشل ٍ فشهاًذّي  ،تَليذي ٍ التصادي  ،پطتيثاًي  ،استثاطي ٍ هَاصالتي ،اختواػي  ،دفاػي تا سطح تاثيش گزاسي
هٌطمِ اي دس كطَس گشدد.
 - 3مزاكش مهم :هشاكضي ّستٌذ كِ دس صَست اًْذام كل ٍ يا لسوتي اص آًْا  ،هَخة تشٍص تحشاى  ،آسية ٍ صذهات خذي ٍ هخاطشُ آهيض دس ًظام
سياسي  ،ساهاًِ ّاي ّذايت  ،كٌتشل ٍ فشهاًذّي  ،تَليذي ٍ التصادي  ،پطتيثاًي  ،استثاطي ٍ هَاصالتي ،اختواػي  ،دفاػي تا سطح تاثيش گزاسي
هحلي دس كطَس گشدد.
نقش و اهميت پذافنذ غيزعامل در طزح هاي دفاعي چگونه است؟
پذاًذ غيشػاهل تِ سثة افضايص تَاى تاصداسًذگي ً ،مص هوتاصي دس كاّص احتوال آغاص دسگيشي ّاي ًظاهي داضتِ ٍ دس صَست پيادُ ساصي صحيح  ،خَاّذ
تَاًست آثاس هخشب خٌگ ّاي احتوالي پيص سٍ سا تمليل دّذ .اص ايي سٍ داساي ًمص ٍ اّيوت تسياس صيادي تَدُ كِ تشخي اص آًْا تِ ضشح ريل است:
 - 1پذافٌذ غيشػاهل تستش هٌاسة تَسؼِ پايذاس كطَس است.
 - 2پذافٌذ غيشػاهل ّن ساستاتا سياست ّاي تٌص صداي است.
 - 3پذافٌذ غيشػاهل پايذاستشيي ٍ اسصاًتشيي سٍش دفاػي است.
 - 4پذافٌذ غيشػاهل هٌاسة تشيي ساُ كاس افضايص آستاًِ هماٍهت هلي است.
 - 5پذافٌذ غيشػاهل پطتَاًِ التذاس هلي است.
 - 6پذافٌذ غيشػاهل يكي اص هْوتشيي اتضاسّاي تاصداسًذگي است.
 - 7پذافٌذ غيشػاهل تْتشيي ٍ هٌاسثتشيي ضيَُ كاّص هخاطشات ٍ كاّص آسية پزيشي است.
 - 8پذافٌذ غيشػاهل صلح آهيضتشيي سٍش دفاع است.
 - 9پذافٌذ غيشػاهل فطشي تشيي ػٌصش دفاػي تطش دس تشاتش توام حَادث است.
.... ٍ- 10
ماموريت پذافنذ غيزعامل كشور چيست؟
الف :كاّص آسية پزيشي ٍ افضايص صيشساخت ّاي هلي ٍ هشاكض حياتي  ،حساس ٍ هْن كطَس دس هماتل تْذيذات خاسخي ٍ تا تاكيذ تش ايداد ػضم هلي ٍ
تاٍس ػوَهي خاهغ اص طشيك فشٌّگ ساصي  ،سياست گزاسي ،طشح سيضي  ،تشًاهِ سيضي ساّثشدي  ،تذٍيي ضَاتط  ،دستَسالؼول ّاي تخصصي  ،افضايص آستاًِ
تحول هلي دس تشاتش تْذيذات ٍ افضايص ّضيٌِ تْاخن دضوي تا لاتليت ّذايت تخص ّاي كطَسي ٍ لطكشي دس خْت سػايت اصَل پذافٌذ غيشػاهل ٍ ًظاست
تش اخشاي آى.
ب :اداسُ اهَس هشدم ٍ تذاٍم خذهات دس ضشايط خٌگ ٍ تسْيل كٌٌذُ ٍ استوشاس تخص خذهات ػوَهي دس ضشايط تْذيذ دضوي.
ج :تؼاهل ساصًذُ ٍ پيص تشًذُ تا تخص ّاي كطَسي ٍ لطكشي دس خصَظ اػوال تذاتيش دفاػي اهٌيتي ٍ ًْاديٌِ ساصي دكتشيي پذافٌذغيشػاهل هذيشيت تحشاى
ٍ دفاع غيشًظاهي ٍ ًظاست ٍ حصَصل اطويٌاى اص اخشا.
ه :تشسسي ضٌاخت هحيط ٍ تذٍيي ساتشدّا  ،سياست ّا  ،خط هطي ّا  ،ضَاتط  ،دستَسالؼول ّاي ػوَهي ٍ تخصصي دس صهيٌِ پذافٌذ غيشػاهل ٍ ًظاست تش
اخشاي آى.
و :هذيشيت تحشاى ًاضي اص خٌگ.

كاركزدهاي عمذه پذافنذ غيزعامل چيست؟
ًوَداس صيش اص هفاّين استخشاج ضذُ اص سياست ّاي كلي ًظام دس هَسد پذافٌذغيشػاهل استخشاج گشديذُ كِ تصَست ًوَداس ًوايص دادُ هي ضَد:
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استورار خذهات

اطالع رساًي

ضرٍري

كاركردّاي پذافٌذ
غيرػاهل

حفاظت از شْرّا

حفاظت از
تاسيسات ٍ

در جٌگ

تجْيسات
پايذاري سازي

تاهيي ًيازّاي
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اصول پذافنذ غيزعامل
اصَل پذافٌذغيشػاهل هدوَػِ الذاهات تٌيادي ٍ صيشتٌايي است كِ دس صَست تِ كاسگيشي هي تَاى تِ اّذاف پذافٌذغيشػاهل اص لثيل تمليل خساسات ٍ
صذهات  ،كاّص لاتليت ٍ تَاًايي ساهاًِ ّاي ضٌاسايي اّذاف ّ ،ذف ياتي ٍ دلت گيشي تسليحات آفٌذي دضوي ٍ تحويل ّضيٌِ تيطتش تِ ٍي ًائل
گشدد .ػوذُ ايي اّذاف ضاهل هَاسد ريل تَدُ كِ تِ صَست خذٍل ًوايص دادُ هي ضَد .الصم تِ يادآٍسي است كِ ّشكذام اص ايي ػٌاٍيي داساي صيش ضاخِ
ّايي ًيض هي تاضٌذ كِ دس ايي همال ًوي گٌدذ:
تا اهيذ تِ هفيذ تَدى ايي هختصش  ،خْت كسة اطالػات تيطتش دس ايي حَصُ

اًتخاب ػرصِ ّاي ايوي در جغرافياي كشَر
تؼييي هقياس تْيٌِ استقرار جوؼيت ٍ فؼاليت در فضا

تِ هٌثغ اصلي ايي ًَضتِ (اضاسُ ضذُ دس اتتذاي هطلة) هشاخؼِ ضَد.

پراكٌذگي در تَزيغ ػولكردّا هتٌاسة تا تْذيذات ٍ جغرافيا
اًتخاب هقياس تْيٌِ از پراكٌذگي ٍ تَجيِ اقتصادي پرٍشُ ّا

گزدآوري :

كَچك سازي ٍ ارزاى سازي ٍ اتتكار در پذافٌذغيرػاهل

سيذ مصطفي صانعي الموسوي

هقاٍم سازي استحكاهات ٍ ايوي سازي سازُ ّاي حياتي

(دفتز مزكشي حزاست)

هَازي سازي سيستن ّاي پشتيثاًي ٍاتستِ
هكاى ياتي استقرار ػولكردّا
هذيريت تحراى دفاػي در صحٌِ ّا
استورار ٍ ًاهرئي سازي
كَركردى سيستن اطالػاتي دشوي
اختفاء تا استفادُ از ػَارض طثيؼي
پَشش در ّوِ زهيٌِ ّا
فرية  ،اتتكار ػول ٍ تٌَع در كليِ اقذاهات
حفاظت اطالػات سيستن ّاي حياتي ٍ هْن
تَليذ سازُ ّاي دٍ هٌظَرُ (هَاًغ)

