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پدافند غیر عامل
احمدرضا علیرضایی

چکیده:

کسی که اولین ضربه را می زند برنده نیست، بلکـه کسـی کـه آخـرین     "
و مطالعه جنگ . بررسی تفکرات استراتژیک"1ربه را تحمل می کند برنده استض

که از یک استراتژي دفـاعی صـحیح و   هاي گذشته نشان داده است که کشورهاي
سـال دفـاع   8وده اند در جنگ ها شکست را پذیرفته اند، تاریخ کارا برخوردار نب

مقدس و همچنین جنگ هاي دهه اخیر در منطقه حساس خاورمیانـه و از طرفـی   
هاي دشـمنان بـالقوه بـه مـا مـی      توانمندي هاي آفندي ما در مقایسه با توانمندي

ت،بپردازیم.تاکنون پرداخته شده اسآنچهآموزد که باید به دفاع غیر عامل بیش از 
براي غلبه بر دشمن و کسب پیروزي، باید همه تـالش  "مائوتسه تونگ می گوید: 

خود را در جهت بستن چشم ها و گوش هاي دشمن و کور و کر نمودن او انجـام  
"دهیم و فکر و اندیشه فرماندهانش را گیج و مغشوش نماییم.

ر عامل و از در این مقاله سعی شده است تا ضرورت ها و اصول دفاع غی
طرفی نمونه هایی از تسلیحات استفاده شده در جنگ هاي اخیر و دفاع غیر عامل 

آنها جهت آشنایی خوانندگان عزیز به طور خالصه ارایه گردد.  

سون تزو-1
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کلید واژه:  

پدافند غیر عامل، مراکز ثقل، جنگ افزارهاي آفندي و پدافندي

مقدمه

ي خلقت با آن مواجه بوده است، از زمـان جنگ یکی از معضالتی است که بشر از ابتدا
خلقت حضرت آدم، فرزندان او یعنی هابیل و قابیل با هم به ستیز پرداختند و دست قابیل به خـون 

هزار جنگ رخ داده است و بـیش 14هزار سال تاریخ تمدن بشر حدود 5هابیل آغشته شد. در طول 
اده اند. بعد از جنگ جهانی دوم یعنی از سـال میلیارد انسان در جنگ ها جان خود را از دست د4از 

هفته را بدون جنگ و خونریزي پشت سرگذشت و جالـب اینکـه اکثـر 3جهان تنها 1990تا 1945
1این جنگ ها نیز در کشورهاي جهان سوم رخ داده اند.

220میلیون انسان در بـیش از 200، طبق آمار و گزارش هاي منتشره در قرن بیستم
شدند. در دو دهه اخیـر جنـگ هـایی بـا اهـداف ژئوپولتیـک، مقابلـه بـا نهضـت هـاي جنگ کشته

آزادیبخش، محاصره و تصاحب منابع اقتصادي خاورمیانه و بخصوص در کشورهاي همسایه مـا رخ داده 
متحدین علیـه 1991سال هروز43اند که عبارتند بوده اند از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، جنگ 

ل خلیج فارس)، تهاجم اخیر آمریکا و انگلیس به عراق که منجر به براندازي دیکتـاتور عراق (جنگ او
) و جنگ افغانستان. همچنین از جنگ هاي مهم دیگري که در سال هـاي اخیـر 2003عراق گردید (

) اشاره کرد. 1999هفته اي ناتو در یوگسالوي سابق (11به وقوع پیوسته است می توان به جنگ 

بررسی این جنگ ها نشان می دهد که دشـمن از اسـتراتژي انهـدام مراکـز مطالعه و 
از این رو مسوولین کشور و کلیه 3و حساس جهت تسلیم کشور مورد تهاجم استفاده می کند.2ثقل

عناصر و دست اندرکاران باید براي حفظ و کاهش صدمات وارده به مراکز فوق بـیش از پـیش بـه 
مل به دالیلی که اشاره خواهد شد اهمیت قایل شـوند. و در بودجـه ضرورت و اهمیت پدافند غیر عا

بندي کشور، ردیفی براي پدافند غیر عامل منظور شود. 

، تهران83موحدي نیا، جعفر، چاپ عترت، بهار -1
2- Center of gravity
3- strategic strike, Air power Manual Draft Chaper, Jan-ma 2000
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اهمیت و ضرورت هاي پدافند غیر عامل

تهدیـد بـالقوه از ،رشد سریع و روزافزون جنگ افزارهاي آفنـدي- 1
ســوي آمریکــا، تســلیحات و فنــآوري موجــود پدافنــدي خــودي، 

یري ســامانه هــاي پدافنــد هــوایی در مقابــل جنــگ آســیب پــذ
الکترونیک دشمن، عدم موازنه پدافندي در مقابـل موشـک هـاي 
کروز و بالستیک، پرتاب موشک هاي آفندي دشـمن در خـارج از 
برد موشک هاي پدافند خودي و به طور کلی عدم موازنه پدافنـد 
عامل خودي با آفند دشمن، بی شک حفظ مراکز ثقل، حیـاتی و 

فنـد غیـر عامـل حساس کشور را با اقدامات سریع و سنجیده پدا
مثـال بـراي پدافنـد عامـل از مراکـز ضروري می سازد. به عنوان

ایـران 1378حیاتی و حساس شهرهاي کشور (طبق سرشـماري 
روستا است)، صرف نظـر از محـدودیت 6500شهر و 600داراي 

بضـه تـوپ ق240000پدافندي موشکی و توپخانه اي راداري، به 
که انجام این امـر در حـال 1خدمه نیاز است200000م.م با 23

حاضر مقدور نیست. البته این بدان معنا نیست که ناامید شـویم، 
بلکه بایـد بـیش از پـیش در مقابـل تهـاجم دشـمن در راسـتاي 
پرداختن به پدافند غیر عامل، تجهیزات و سـالح هـاي پدافنـدي 

از نظر کمیت بهبود بخشیم. خود را هم از نظر کیفیت و هم 
بررسی جنگ ها نشان می دهد که آمریکـا و هـم پیمانـانش بـه - 2

کشورهاي بی دفاع حمله می کنند و در صورت باال بودن احتمال 
شکست عملیات و یا مقاومت، استراتژي خود را تغییر می دهنـد. 
به عنوان مثال می توان کره شمالی و عراق را با یکدیگر مقایسـه 

ه شمالی اصول پدافند غیر عامل را در مقایسه با عراق بـه کرد. کر

، تهران83موحدنیا، جعفر، پدافند غیرعامل، چاپ عترت، بهار-1
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نحو کارآمدي بکار گرفته است. این کشـور سیاسـت و اسـتراتژي 
تمرکز زدایی، مستحکم سـازي، پرهیـز از سـاخت مجتمـع هـاي 
بزرگ صنعتی و پراکنده کردن آنها، ایجاد صدها بندر بـا ظرفیـت 

یـا دو بنـدر بارگیري یک یا دو کشتی در طول ساحل بجاي یک 
بزرگ، اختفاء، استتار، استفاده از زیر ساخت هاي دو منظوره (سد 

مــاه توســط نیروهــاي مســلح 51عظــیم و نــامپر، ظــرف مــدت 
متـر و تحتـانی 14کره شمالی با دیواره بتونی به عـرض فوقـانی 

کیلومتر و سد کوم گان سان، واقع در جنوب 7متر و طول 140
منطقه حائل بین دو کره بر روي کیلومتري در10شرقی کشور و 

ساخته شده اند و ساخت 1رودخانه هان، هر دو با هدف سالح آب
متري در عمـق زمـین 105الی 95متروي پیونگ یانگ با عمق 

کــه در مقابــل تســلیحات متعــارف و غیــر متعــارف مقــاوم 
می باشد.) را در پیش گرفته است. در حالیکه پدافند غیـر عامـل 

کره شمالی بسیار ناچیز بود. نوام چامسکی یکی از عراق در مقابل 
نخبگان آمریکا، قبل از حمله به عراق، در مقایسه کره شـمالی بـا 

به نظر می رسد بـه علـت بـی دفـاع بـودن عـراق، "عراق، گفت: 
به تازگی نیـز "تهاجم آمریکا به این کشور با موفقیت انجام شود.

اعـالم کردنـد کـه شاهد بودیم که مقامات کره شـمالی صـراحتاً 
داراي سالح اتمی هستند و در مـذاکرات صـلح دو کـره شـرکت 

نخواهند کرد. 
با مشاهده فیزیک بدن انسان متوجه می شویم که خداوند قادر و - 3

توانا، اصول پدافند عامل را در خلقت انسان به خوبی مورد توجـه 
قرار داده است. چنانچه مرکـز فرمانـدهی بـدن یعنـی مغـز را در 

سازه اي امن به نام جمجمه، چشم ها را در زیـر پیشـانی و درون

1- Water weapon
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طرفین دیواره بینی و قلـب و کبـد و طحـال را در داخـل قفسـه 
سینه قرار داده اسـت. در خلقـت حیوانـات نیـز از شـش سـامانه 
دفاعی، پنج سامانه مستحکم سازي (الکپشت، صدف و حلـزون)، 

(گربه سانان که نیرنگ و فریب (روباه، کرم خاکی، مار)، جابجایی
به هنگام خطر توله هاي خود را جابجا می کنند)، اسـتتار (رنـگ 
پوست آفتـاب پرسـت، گـور خـر، پلنـگ و غیـره) و مکـان یـابی 
(پرندگان شکاري آشیانه خود را در مکانهـاي صـعب العبـور مـی 
سازند)، از نوع پدافند غیر عامل هستند و تنها یک سامانه از نـوع 

با چنگ و دندان) می باشد. پدافند عامل (حمله 
با مقایسه سه عنصر پدافند عامـل، پدافنـد غیـر عامـل و هجـوم، - 4

عنصر پدافند غیر عامل از دو عنصر دیگر مناسب تر، کم هزینه تر 
و قابل وصول تر است. 

البته الزامات دیگري نیز وجود دارند که اقدامات دفـاع غیـر عامـل را 
ظور پرهیز از اطاله کالم از ذکـر آنهـا ضروري می سازند که در اینجا به من

خودداري می نماییم. 

نحوه بکارگیري اقدامات پدافند غیر عامل 

براي اقـدامات پدافنـد غیـر عامـل در درجـه اول بایـد دشـمن و 
سالح هاي مورد استفاده او را شناخت و سپس با استفاده از اصول صحیح 

نموده اصول پدافند غیر عامـل و به موقع پدافند غیر عامل با آن ها مقابله 
)، Concealment)، اختفـاء (camouflageکه مهم ترین آنها استتار (

)، اعــــالم خبــــر location)، مکــــان یــــابی (deceptionفریــــب (
)Early warning) ــدگی ــاه Dispersion)، پراکن ــاخت پناهگ )، س
)defilade) ـــاه ـــان پن ـــداث ج ـــایی Trench)، اح ـــه و جابج )، تفرق
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)Seperation and movement) و آموزش (training ،مـی باشـند (
تنها زمانی می توانند نتیجه بخش باشند کـه سـالح هـاي آفنـدي مـورد 

استفاده دشمن را شناخته باشیم. 

بنابر این وظیفه خطیري که ما امـروز بـه عهـده داریـم شـناخت 
سالح هاي جدید و نو ظهور و یا سالح هـاي متعـارف بـا بهـره منـدي از 

ه هاي نوین هستند. مقاله تنها به نمونه هایی از اینگونه سالح ها کـه شیو
پیمانانش در جنگ هاي اخیر علیه عـراق و یوگسـالوي بکـار آمریکا و هم

بردند اشاره می کند.

پـالس هـاي الکترومغناطیسـی کـه توسـط : EMPسالح -الف
مولدهاي پرقدرت ایجاد می شوند، می توانند در محـدوده وسـیعی کلیـه

تجهیزاتی را که در آنها قطعات الکترونیکی از قبیل دیودها، ترانزیستورها، 
ها بکار رفته اند را تخریـب کـرده و از کـار بیانـدازد. بکـار ICخازن ها، و 

گیري این سالح موجب اختالل در کار شبکه هاي رایانه اي، حمل و نقـل 
ی گـردد، ایـن و شبکه اطالع رسانی (ارتباط تلفنی، رادیو و تلویزیونی) مـ

سالح حتی می تواند موجب اختالل کار فرودگاه، سقوط هواپیماها و ایجاد 
انفجار در وسایلی که قطعات الکترونیکی پیشرفته در آنها بکار رفته اسـت 

پدافند غیر عامل براي مقابله با این سالح ایجاد حفاظی مسی شود. 
درون آن به نام جعبه فاراده است که باید تجهیزات حسـاس را در  

جاي داد.

این بمب ها بـراي اولـین بـار در سـال بمب هاي گرافیتی: -ب
هـاي آمریکایی بـر علیـه نیروگـاهF-117Aتوسط جنگنده هاي 1999

یوگسالوي سابق بکار گرفته شدند و خسارات قابل توجه اي به آن ها وارد 
نـاطق روز کلیـه م5کردند، بطوریکه تقریباً با اجراي دو حمله بـه فاصـله 
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یوگسالوي در خاموشی مطلق فرو رفت و اقتصاد این کشور نیـز بـه طـور 
کامل فلج شد. در عملیات طوفان صحرا نیز آمریکا بـا اسـتفاده از موشـک 
هاي کروز کالهک هاي حاوي مواد گرافیتی را به سمت نیروگاه هاي عراق 

پرتاب کرد و باعث خسارات فراوانی شد. 

ه دو نـوع الیـافی و پـودري تقسـیم بمب هاي گرافیتی معموال بـ
پوند بوده و از نظـر هزینـه نیـز 950می شوند که وزن آنها معموالً حدود 
هـاي گرافیتـی الیـافی کـه توسـط بسیار مقرون به صرفه هسـتند. بمـب

کپسول تشکیل شـده و هـر کپسـول 40تا 20هواپیما پرتاب می شود از 
مـی باشـد کـه بسـیار متـر 40رشته نخی به طول 120الی 100داراي 

درجـه سـانتیگراد در مقابـل حـرارت مقاومـت 3000سبک هستند و تـا 
هـا می کنند. این رشته ها به آرامی بـر روي کابـل هـاي بـرق و نیروگـاه

می نشینند و موجب اتصال کابل ها به یکدیگر و در نهایت آتش سـوزي و 
انفجار نیروگاه می گردند. 

رهـا شـدن از هواپیمـا، پوسـته بمب هاي گرافیتی پودري پس از
کپسول دو قسمتی بـه وسـیله 40الی 20خارجی آن ترکیده و در حدود 

چتر فرود می آیند و در بین راه قسمت پایین کپسول جـدا شـده و پـودر 
ذغالی بسیار نرم و سبکی از آن خارج و در فضـا منتشـر مـی شـود و بـه 

خرابـی شـبکه و در تدریج روي نیروگاه ها می نشیند و موجب اتصـالی و 
نهایت قطع برق شبکه می گردد.
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اقدامات پدافند غیر عامل در مقابل بمب هاي گرافیتی عبارتند از:

عایق بندي کابل هاي برق از طریق ایجاد روکش هاي عایق، هـم - 1
در محل نیروگاه ها و هم در مسیر هاي عبور کابل هاي برق فشار 

قوي. 
روگاه هاایجاد شبکه تور محافظ بر روي نی- 2
عبـور کابـل هـاي بـرق از زیــر زمـین هـم در نیروگـاه و هــم در - 3

مسیر هاي انتقال نیرو.
نصب فیوزهاي حساس به اتصال کوتاه و آتش سوزي. - 4
قطع جریان اصلی برق پس از اطمینان از حمله با بمب گرافیتی- 5

جنگ روانی-پ

ژنرال واردن افسر نیروي هوایی ارتش آمریکا که تئـوري معـروف 
بـه پنتـاگون ارایـه 1991ستراتژي انهدام مراکز ثقل را در دهم اگوسـت ا

نمود، معتقد اسـت کـه مهـم تـرین وظیفـه در طـرح ریـزي یـک جنـگ 
شناسایی مراکز ثقل (مراکز حیاتی و حساس) کشور مورد تهاجم و هـدف 
قرار دادن آنها می باشد. این تئوري که به نـام تئـوري پـنج حلقـه واردن 

هفته 11)، جنگ 1991روزه اول خلیج فارس (43نگ معروف است در ج
) و جنگ آمریکا و انگلیس علیه عـراق 1999کوزوو (ناتو علیه یوگسالوي 

) عمالً مورد اسـتفاده قـرار گرفـت و نظریـه پـنج حلقـه واردن را 2003(
تایید کرد. 

حلقــــه چهــــارم ایــــن تئــــوري مــــردم و اراده ملــــی 
)Population and National Will(ست. مردم و روحیه ملی یکـی ا

د و جمعیـت و کلیـه کارکنـان دولتـی ناز مراکز ثقـل محسـوب مـی شـو
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و نیروهــاي مســلح از طریــق تبلیغــات روانــی دشــمن مــورد هــدف قــرار 
می گیرند و روح و روان و اراده آنها تابع اراده دشمن می گردد. آمریکا در 

روحیه مـردم و میلیون اعالمیه جهت تخریب 45جنگ اخیر عراق حدود 
ایجاد شایعه و کاهش آستانه مقاومت مردمـی خطـاب بـه مـردم و ارتـش 
عراق از طریق هوا پخش کرد. از این رو باید براي مقابله با اهـداف جنـگ 
روانی دشمن روش ها و ابزارهاي آنـرا شـناخت و نسـبت بـه نـوع و روش 

اجراي پدافند غیر عامل خاص آن اقدام کرد. 

الح هـا و روش هـاي بسـیار متنـوعی بـراي امروزه دشـمن از سـ
رسیدن به اهداف خود استفاده مـی کنـد، از ایـن رو وظیفـه مسـوولین و 
کارکنان نیروهاي مسلح در درجه اول شناسایی اینگونه تجهیزات آفندي و 
روشهاي مقابله با آنها  از جمله پدافند غیر عامل است مسوولین حداقل به 

مل بها می دهند، باید پدافند غیر عامل را نیز همان اندازه که به پدافند عا
در سیاستگزاري ها از نظر مکان یابی، طرح ریزي و موضع یابی تاسیسات 
زیربنایی و مراکز اقتصادي نوبنیاد مورد مالحظه قرار داده و دستور العمل 
هاي الزم را با همکاري نیروهاي مسلح جهت اجراي طرح هاي دفاع غیـر 

آزمایشی تهیه و ابالغ نمایند. تا اینکـه روزي کشـور عامل حداقل بصورت 
بتواند در همه زمینه ها به سربلندي و سرافرازي کامل نایل آید. 

نتیجه:

با توجه به شکاف موجـود بـین سـالح هـاي پدافنـدي خـودي و 
تسلیحات آفندي دشمن، چنین به نظر می رسد پرداختن بـه دفـاع غیـر 

دادن و تقلیـل خسـارات وارده بـه عامل به منظور خنثی نمودن، کـاهش
مراکز حیاتی و حساس و نیز تحمیـل هزینـه اضـافی بـر دشـمن یکـی از 
موضوعات مهمی است که باید به طور جدي به آن بها داده شـود. در ایـن 
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راستا رسانه هاي گروهی جهت آگاه سازي افکار عمومی می توانند با بیان 
ش خسارات به جـان و مـال اقدامات پدافند غیر عامل نقش مهمی در کاه

مردم ایفا نمایند. 

دولت و نیروهاي مسـلح نیـز بایـد بـا تـدوین اسـتراتژي پدافنـد 
غیر عامل و با در نظر گرفتن کلیه موضوعات مربوط بـه آن بـه خصـوص، 

مراکـز حیـاتی و حسـاس در ازآمایش سرزمین، جنگ روانـی، محافظـت
ي از تجـارب کشـورهاي مقابله سالح هاي آفندي دشمن، و با بهـره گیـر

دیگري نظیر یوگسالوي، روسیه و غیره به طور جدي در ایـن راسـتا گـام 
بردارند تا سرمایه ها و منابع ملـی در مقابـل حمـالت احتمـالی در امـان 

بمانند. 
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