
اصول و اقدامات اساسی در 
پدافند غیر عامل

عزت اهللا نباتی

آن کس که به استقبال آینده می رود بیناترین است و آن کـس کـه بـه آینـده     «
»پشت می کند سرانجام سرگردان می ماند.

(امیر المومنین حضرت علی (ع))

مقدمه:-1
ته مورد قضـاوت و توجـه هان و جامعه بشري پیوسوقوع رویدادهاي متعدد در ج

حضـرت علـی (ع)قرار می گیرد. آنان که به فرمایش موالیماندیدگان صاحبان خرد
به استقبال آینده می روند، کسانی هستند که هرگـز سـرگردان نمـی ماننـد، چراکـه 
قوانین حاکم بر جهان خلقت، سنت هـاي الیتغیـر الهـی هسـتند و بـا شـناخت ایـن 

توان از آفات و آسیب ها مصون ماند و در سطح کـالن، قوانین و عمل به آنها می 
تهدیدات دشمنان شریعت، مکتب و میهن را دفع و یا به حداقل کاهش داد. 

دنیایی که امروزه در آن به سر می بریم شاید از ابتداي پیـدایش جوامـع بشـري 
تاکنون هیچگاه در چنین وضعیت پیچیده و بغرنجی قرار نداشته است. تالش قـدرت 

سلطه طلبـیبا منابع روز افزون مادي به هر قیمت ممکن و کسبهاي حاکم براي
کشورهاي صنعتی و به ویژه شیطان بـزرگ آمریکـا کـه سرمسـت از فروپاشـی هاي

میدان از رقیب، درصدد اسـتیالي حاکمیـت مطلـق خـود بـر دیدنبلوك شرق و خالی 
بی رحم را زیـر نظـر قهارن د که پیوسته این دشمرجهان می باشد، ما را بر آن می دا
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ترین تحرکات آن را با دیدگانی باز و بصـیرتی فـوق العـاده دیـدبانی گرفته و کوچک
نموده و با تجزیه و تحلیل آنها خود را در جهت مقابلـه و خنثـی نمـودن نقشـه هـا و 

طرح هاي آن، آماده نماییم. 
جامعه و حفظ هرامري ضروري براي ادامه حیات،دفاع و پیروزي قاطع بر دشمن

آن می باشد. ولی در حال حاضر تولید تسلیحات و تجهیـزات ها و دستاوردهاي ارزش 
فراهوشـمند و موشـک هـاي هوشـمند،،بمب هـانظیرمدرن و فوق مدرن نظامی 

بسیار پرهزینـه و گـران قیمـت بـوده و الزمـه آن ابزار دفاع این قبیلفراهم آوردن
سوي دیگر تولیـد و صـدور ایـن ازاست. کارآمدو علمی مناسبتوان بالقوهداشتن 

تجهیزات و تسلیحات در شرایط کنونی در انحصار کشورهاي صنعتی و استعمارگر می 
و عـدم امکـان دسـتیابی بـه ابزارهـاي آن واقعیـتباشد. پذیرش و اذعان به ایـن 

ه، نمی تواند موجب تسامح و معافیت ما از اندیشیدن درباره دفاع از جامعـ،چنانی
ملت، اعتقـادات و ارزش هـاي آن و پـیش بینـی هـاي الزم گـردد. بنـابراین راه حـل 

بـه با اتکـاءدر تقدم اولري تفکر و تلفیق عقاید ومنطقی چنین خواهد بود که به یا
قدرت الیزال الهی و در تقدم بعدي بر توانـایی هـاي بالفعـل و منـابع موجـود، کـل 

ت بیگانگان آماده نمود. بـراي اینکـه از تحمیـل جامعه را براي دفاع در برابر تجاوزا
هدیـد و مهیاي مقابله بـا هرگونـه تمجهزهزینه هاي گزاف دفاع عامل پرهیز کرده و 

است. با عنایت دفاع غیرعاملروي آوردن به ،راه کارباشیم، بهترین و عقالنی ترین
ند:و مدنظر قرار دادن همین مالحظات است که مقام معظم رهبري می فرمای

1»پدافند غیرعامل در نیروهاي مسلح، بایستی هم چون شعله اي بلند شود.«

از در تـالش اسـت تـا برخـی ،این مقاله با عنایت به آنچه که گذشـت
دبایـاسـت و تامین اینگونه از پدافندالزمه اصول و اقدامات اساسی را که

9/6/82از بیانات فرماندهی معظم کل قوا در -1
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ستندي که در به مورد اجرا گذاشته شود مطرح ساخته و با ارایه اقدامات م
برخی از کشورهاي موفق در این راستا بکار گرفته شده به پردازد. 

اصول و اقدامات اساسی پدافند غیر عامل :-2
اصول و اقدامات اساسی که براي تـامین دفـاع غیرعامـل بکـار گرفتـه 

در سه مرحله طرح ریزي، برنامه ریزي و اجرا گردد. می شود، باید
و فعالیـت هـایی اسـت کـه در زمـان صـلح و بـه مرحله اول اقـدامات 

متصور نیست انجام هنگامی که احتمال هیچگونه تهاجمی از سوي دشمن 
گیرد. این مرحله بخش بزرگی از تالش ها و فعالیـت هـا را بـه خـود می 

دفاع غیر عامل در این برهـه ایجـاد و اختصاص می دهد. در واقع فرهنگ 
گسـترش مـی یابـد. عمـده متناسب بـا میـزان سـعی و کوشـش جامعـه

فعالیت هاي اجرایی در این مرحله عبارتند از : 
مکان یابی-1-2
اختفاء-2-2
استتار-3-2
ایجاد سازه هاي امن-4-2
مقاوم سازي تاسیسات-5-2
پراکندگی-6-2
برقراري سیستم اعالم خطر-7-2
آموزش -8-2
پناهگاه -9-2

فریب-10-2
کنترل خسارات-11-2
حفاظت -12-2
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): Locationمکان یابی (-1-2
موضع یابی انتخاب بهترین و مطلوب ترین نقطه و محل استقرار اسـت 
به طوري که پنهان و مخفی نمودن نیـروي انسـانی، وسـایل، تجهیـزات و 
فعالیت ها را به بهترین وجه امکان پذیر سازد. اگر موضع یـابی بـه خـوبی 

مصنوعی جهت استتار و ه از وسایل و ابزار انجام شود به کارگیري و استفاد
اختفاء ضرورتی پیدا نمی کند و یا این ضرورت به حـداقل ممکـن تقلیـل 

خواهد یافت. 
پدافند غیرعامل انتخاب محل مناسـب یکی از اقدامات اساسی و عمده 

که ممکن است باید از ایجاد تاسیسات حیاتی و حسـاس تا آنجامی باشد. 
ا نسبتاً هموار اجتناب گردد زیرا تاسیسات احـداث در دشت هاي مسطح ی

شده در چنین محل هایی را نمی توان از دید دشمن مخفی نگه داشـت و 
دشمن نیز در حمله به آنها با مشـکل عـوارض زمـین مواجـه نگردیـده و 
می تواند ضـمن پـرواز در ارتفـاع کـم و قـرار نگـرفتن در دیـد رادار و بـا 

بـا پـرواز در دوبـارهمورد اصـابت قـرار داده و اوج گیري به موقع هدف را
از صحنه دور شود.ارتفاع پایین 

ایجــاد تاسیســات در کنــار بــزرگ راه هــا و جــاده هــاي اصــلی، کنــار 
رودخانه ها و ساحل دریاچه ها باعث سهولت تقرب هواپیما به تاسیسات و 

اخـل تاسیسات در پناه کوه ها، داصلح است تا هدف یابی آسان می گردد. 
در جایی احداث گردند کـه بـه ها، حاشیه و داخل جنگل و در نهایتدره

سهولت در معرض دید دشمن قرار نگرفته و تقرب به سوي آنها به آسـانی 
میسر نگردد. 

اهمیت بدن مانند مغـز، چشـم، قلـب، گرفتن اعضاي حساس و با قرار 
ادامه حیات ء و جالب ترین حفاظ موجب بقالیه و ... در بهترین وضعیت ک

یر دیگري نشان از تدبیر خداوند حکیم و قادر متعـال آنها گردیده و به تعب
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در خلقت موجودات داشته و به بهترین و ساده ترین شکل ما را به سـمت 
اهمیت و فواید مکان یابی اصولی و حراسـت مکـان حسـاس و حیـاتی بـا 

دایت ایجاد آن در مکانی مطلوب و قرار دادن پوشش حفاظتی مناسـب هـ
می نماید. همچنین نگاهی اجمالی به آشیانه یابی پرندگان و النه گزینـی 
سایر حیوانات در روي زمین موید این مطلب است که مکـان یـابی اولیـه 
جهت مراکز حساس (نظامی، اقتصادي، ارتباطی، نیروگاه ها و ...) موجـب 

می گردد که: 
دهد. آسیب پذیري را تا حد قابل توجهی تقلیل می-1-1-2
وضعیت پدافندي مناسبی ایجاد می نماید. -2-1-2
دشمن را در حمله با مشکل و محدودیت مواجه و ابتکار عمل را -3-1-2

از وي سلب می کند. 
نیاز به تسلیحات پدافندي را تقلیل می دهد. -4-1-2
صرفه جویی قابل توجهی را در حفظ سرمایه هاي ملی به دنبال -5-1-2

دارد. 
بر اعالم مقامات نظـامی نـاتو در طـول حمـالت انجـام شـده علیـه برا

فروند 1150یوگسالوي سابق در بحران بالکان در مجموع با بهره گیري از 
تن، بمب و مـواد 21000ماموریت جنگی، مقدار 21400هواپیما و انجام 

450شده است و عالوه بر آن تعداد منفجره بر روي یوگسالوي فرو ریخته 
اهـداف ،راکـت550فروند موشک کـروز و 90وشک توماهاوك و فروند م

هدف قرار داده اند. خود را مورد 
روز حمـالت 78از سوي دیگر مقامات پنتاگون ادعا نموده اند که طی 

درصـد از تجهیـزات و 20یوگسـالوي هـدف هـایی درسنگین ناتو علیـه
مورد ادعـاي ادوات ارتش این کشور منهدم شده اند. حتی اگر همین آمار

نمود که اقـدامات نظـامی اذعان د ناتو و مقامات پنتاگون پذیرفته شود بای
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بلگراد جهت کاهش آسیب پذیري خسارات و تلفات بسیار موثر واقع شده 
علت پایین بودن خسـارات و تلفـات ارتـش یوگسـالوي بـه مقـدار است. 

مل و بـه زیادي بستگی به کارگیري اصول و اقدامات اساسی پدافند غیرعا
ویژه مکان یـابی مناسـب جهـت تاسیسـات حسـاس و حیـاتی و مواضـع 

ایجاد دگاه ها در دل جنگل و زات و تسلیحات بوده است. ساخت فروتجهی
عوارض طبیعی یکـی از اقـدامات نیروهـاي مواضع پنهان و پوشیده بر اثر

نظامی بلگراد بوده است. 
هـاي هـوایی ارتـش و بمبـاران ه هـااثرات تخریبی حملاز سوي دیگر 

نظیـرجنگ تحمیلی بـه مراکـز حسـاس و حیـاتی ایـران دورانعراق در
دهلران، پاالیشگاه اصفهان، نیروگاه آبی سـد دز، CRC1پاالیشگاه آبادان، 

داشـته در پـیمرکز مخابراتی ماهواره اي شهید قندي و ... نتایج متفاوتی
مکانی مناسـب و است. یکی از عوامل عمده این تفاوت وضعیت و موقعیت 

یا نامناسب این مراکز و یا به عبارت دیگر آثار مکان یابی این مراکـز بـوده 
است. 

): Concealmentاختفاء (-2-2
اختفاء یا پنهان کاري به کلیه اقداماتی اطالق می گردد که مانع از قرار 
گرفتن تاسیسات و تجهیزات در دید مستقیم دشمن گردیده و یا تشخیص 

را بـراي او و تجهیزات و همچنین انجـام فعالیـت هـاي خـاص تاسیسات 
می نماید تـا نقـاط غیر ممکن و یا مشکل می سازد. دشمن همواره تالش 

حساس، حیاتی و مهم کشور هدف را کشف و مختصات آن را ثبت و براي 
انجام عملیات بمباران و موشک باران و یا انجام هرگونه اقدامات خرابکاري 

وده و یا از فعالیت هاي مهم آنها مطلع گردد تـا بتوانـد در نقطه گذاري نم

1- CRC= Control & Reporting Center
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دقیق آنها را منهدم و فعالیـت هـاي در حـال زمان مناسب با هدف گیري
اجرا را مختل سازد. 

به هنگام صلح، در شـرایطی کـه بـه پنهان کاري اصولی و اساسی باید
ریـزي ظاهر تالش هاي اطالعاتی دشمن در حداقل خود قرار دارد، برنامه

و در طول زمان انجام گیرد. ایجاد تاسیسـات در اعمـاق زمـین یـا در دل 
برنامـه ریـزي شـده و بـا یو یا در عمق جنگل هاي انبوه به صورتکوه ها
به عنوان بهترین و موثرترین راه حل می باشد. اما انجام ایـن کافیفرصت

والنی بـراي زیاد، مشکالت تکنیکی و نیاز به زمان طـهزینه شیوه به دلیل 
تاسیس، در موارد زیادي غیر عملی و دشوار بوده و از لحاظ اقتصادي نیـز 
هزینه زیادي به همراه دارد. از سوي دیگر اجراي چنین اقداماتی در کوتاه 

بایسـتی بحران غیرممکن است. بنابراین زمان مدت و در شرایط اضطرار و 
ود. انجام اقـداماتی بـه در فکر چاره و انجام فعالیت ها و اقدامات دیگري ب

شرح زیرین و یا مشابه آنها می تواند از دستیابی آسان دشمن به هدف ها 
هدف ها با مشکل مواجه سازد: این جلوگیري نموده و او را در تشخیص 

استفاده مناسب از عوارض زمین و احداث تاسیسات در محلی که -1-2-2
د. بوسیله دشمن به سهولت قابل رویت و تشخیص نباش

هم جلوه دادن تاسیسات با جدول بنـدي، درخـت عادي و غیر م-2-2-2
کاري و گسترش ساختمان هاي اداري، مسکونی و مراکـز خـدماتی برابـر 

الگوي مراکز آموزشی، ورزشی و غیره. 
آنهاجداسازي منطقی تاسیسات صنعتی که به علت نوع فعالیت-3-2-2

دگرگون نمود، بـه نحـوي کـه را بطور کلیاین قبیل تاسیسات نمی توان 
و از سـوي دیگـر بر نوع فعالیت آنها به دنبـال نداشـتهتاثیر منفی زیادي 

تاسیسات را به صورت واحدهاي صنعتی مجزا و کم اهمیت جلوه دهد. 
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شه ها و یـا حـذف در نقو حیاتی مشخص نکردن مراکز حساس-4-2-2
یل خـاص بایـد در از روي نقشه هایی که به دالنقاط حساس و با اهمیت 

و یا در اختیار افراد عادي قرار داده شود. منتشررسانه هاي گروهی 
شماي خارجی تاسیسات حساس و حیاتی در مخفی نگه داشتن-5-2-2

و راه هـاي در اطـراف جـاده هـاارتبـاط بـا محـیط تلویزیون به خصوص 
. مواصالتی

عالیتی مهم در في که گویايعدم درج آگهی در جراید به گونه ا-6-2-2
نظیـر ،می سـازددر موقعیت جغرافیایی خاص را افشاء محدوده زمانی و

تخلیه بار زیاد در یک بندر یا جابجایی تجهیزات خاص و افراد از نقطه اي 
به نقطه دیگر. 

روز عملیـات نیروهـاي نظـامی نـاتو در خـاك 78و تحلیـلبا بررسی
هـا در طـول ایـن مـدت، یوگسالوي و با وجـود سـنگین تـرین بمبـاران 

ختفاء به شکل هاي جمهوري فدرال یوگسالوي در اثر پیش بینی و انجام ا
، توانست با کمترین تلفات و ضایعات نظامی از بحران خارج شـود. مختلف

ادي این کشور بسیار شدید بوده کـهاما ضربات وارده بر ساختارهاي اقتص
ت هـاي پنهـان کـاري در انجام فعالیعدم توفیق درازناشی علت این امر 

هاي قبل بوده است. مناطق حساس و حیاتی اقتصادي در طول سال
مناطق کوهستانی مانند  عوارض طبیعیبهره گیري نیروهاي نظامی از 

مراکـز و با استفاده از شـیوه هـاي اختفـاي تاسیسـات،پوشیده از جنگل 
ا هـنظامی و تجهیـزات پدافنـدي در منـاطق مختلـف و در درون جنگـل

بـوده کشـورتلفات و خسـارات تقلیل آمار و موجب کاهش آسیب پذیري 
پدافنـدي و پنهـان است. صرب ها با ایجاد مواضع پوشیده براي تجهیزات 

با فـراهم آمـدن فرصـت مناسـب از تسـلیحات تا سازي آنها سعی نمودند 
نموده و سپس بـا جابجـایی آنهـا را بهره برداري الزم حداکثر پنهان شده 
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دف یابی و طرحریزي تهاجم هوایی و موشکی را از نیروهـاي نـاتو امکان ه
سلب نمایند. 

): Camouflageاستتار (-3-2
و و هـم شـکل نمـودن تاسیسـاتسـازي مفهوم کلی استتار، همرنگ 
. تجهیزات با محیط اطراف است

یـا یـک محـیط و نظامی که در یک منطقه بیابانی،تاسیسات صنعتی 
ت مناطق مسکونی احـداث شـود، بـه سـهولت قابـل مشجر و یا در مجاور

کـامالًد. مگراینکـه ایـن تاسیسـاتنرویت، تشخیص و شناسایی می باشـ
د. استتار در مناطق بیابانی می تواند شامل: رنـگ کـردن کـل ناستتار گرد

، بر هم زدن حالت مکعبی ساختمانها با اسـتفاده محیطتاسیسات به رنگ 
ا آمـاده ها بعضاً به صورت مخروبه و یختماناز تور استتار و جلوه دادن سا

باشد. در محیط هاي مشجر، تاسیسات باید به شده جهت عشایري و غیره
گونه اي با رنگ آمیزي از هم جدا شوند که شبیه ویالهایی در داخل بـاغ 

بسیار فشرده باشند رنگ آمیـزي بصـورت به نظر برسند. چنانچه درختان 
تواننـد باعـث عـدم تشـخیص تاسیسـات نقاشی روي سقف و دیوارها می

فصل باید تغییر کند. باتوسط دشمن گردند. رنگ آمیزي متناسب
به منظور صرفه جویی در هزینه ها، این رنگ آمیزي با برنامه نگهداري 

نزدیکی مناطق مسـکونی تاسیساتی که درگردد؛تاسیسات می تواند توام 
مسـکونی جلـوه داد. در ایـن به صورت محیط هاي قرار دارند را می توان 

و تغییـرات بـا رنـگ آمیـزي را سوله ها یا ساختمان هـاي بـزرگ ،حالت
نمایان آپارتمان هاي مسکونی کوچک و فشرده می توان به شکلابتکاري 
ساخت.

از تاسیسات مثالً دودکش هاي بـزرگ کـه وجودشـان در یبراي بخش
اسـت. در ایـن طراحـی خـاص الزم ،مناطق مسکونی قابل توجیه نیسـت
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موارد با اضافه کردن حجم سبکی به قسمت انتهاي دودکش و مهار کردن 
آن می توان آنرا به صورت منبع آب جلوه داد. 

وگاه را می توان با رنگ آمیزي جاده هاي منتهی به یک کارخانه یا نیر
در سـمت دیگـر جـادهکشیدنو دیوارهاي ساختمان کارخانه و پشت بام

کـه جـاده تصور گـرددهواییه از طریق عکس برداريکشکل دادطوري 
. تر در دو طرف جاده قرار دارددو ساختمان کوچکادامه دارد و 

براي انجام استتار به طور کلی از سه روش اصولی به شرح زیر می توان 
بهره گرفت. 

مخفی نمودن-1-3-2
همگون سازي-2-3-2
بدل سازي (شبیه سازي)-3-3-2

وگیري از اطاله کالم تشریح هر یک از روش هاي استتار و به منظور جل
در شـماره و سـایر اقـدامات نیز عوامل موثر در انتخاب نوع و روش استتار

آورده خواهد شد. آینده 
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