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اســاس مطامــع و اهــداف اســتعمارگرانه و هژمونــی ســلطه گرایانــه بلــوک غــرب
دور از انتظــار نبــوده و بســیار محتمــل میباشــد ،ضمــن آنکــه هیــچ نشــانه ای
نیــز از پایــان قریــب الوقــوع جنگهــا و مناقشــات و درگیریهــای مســلحانه و
ســایر تهدیــدات در قــرن حاضــر دیــده نمیشــود.
دشــمنان قســم خــورده جمهــوری اســامیایران بــا وجــود ناکامیهــای پــی در پــی
خــود هیچــگاه دســت از کینــه ورزی و عــداوت بــر نداشــته و هدفــی جــز نابــودی
حاکمیــت ،اســتقالل ،کیــان و هویــت ایرانــی اســامیرا ندارنــد.
وظیفــه خطیــر و حیاتــی مــا در دنیایــی پــر چالــش مملــو از منازعــات و
مناقشــات ،مصــون ســازی کشــور از طریــق بــاال بــردن قــدرت بازدارندگــی ،ارتقــا
پایــداری و آســتانه مقاومــت ملــی ،مصــون ســازی و کاهــش آســیب پذیــری
زیرســاختهای (حیاتــی ،حســاس و مهــم) و تســهیل مدیریــت بحــران در
برابــر تهدیــدات متنــوع فــراروی پیرامونــی و فضــای ســرزمینی نظــام جمهــوری
اســامیایران میباشــد ،اقدامــات پدافنــد غیــر عامــل در ایــن راســتا نقــش و
جایگاهــی حیاتــی را در حفــظ زیــر ســاختها و امنیــت ملــی کشــور ایفــا نمــوده
و بــه عهــده دارد.

تهدیدهای غیرقابل جبران برای کشور
در صورت عدم درک اهمیت پدافند غیرعامل
حضــرت آیـتاهلل خامنـهای رهبر معظم انقالب اســامیروز گذشــته( یکشــنبه
 6آبــان مــاه  )1397در دیــدار رئیــس و مســئوالن ســازمان پدافنــد غیرعامــل
کشــور بــا اشــاره بــه اهمیــت روزافــزون ایــن موضــوع در مقابلــه بــا تهدیدهــای
نوشــوندهی دشــمنان ،تأ کیــد کردنــد :در مقابــل شــیوههای پیچیــدهی
ً
تهاجــم دشــمنان ،پدافنــد غیرعامــل نیــز بایــد کامــا هوشــیار و جــدی باشــد
و ب هصــورت علمــی ،دقیــق ،ب ـهروز و همهجانبــه ،عمــل و بــا هرگونــه نفــوذ
مقابلــه کنــد.
ایشــان توجــه مســئوالن در هم ـهی بخشهــا بــه اهمیــت پدافنــد غیرعامــل را
الزم دانســتند و افزودنــد :ا گــر مدیــران کشــور اهمیــت ایــن مســئله را درک نکننــد
و پدافنــد غیرعامــل ب هطــور شایســته توســعه پیــدا نکنــد ،کشــور در معــرض
ً
تهدیدهــای بعضــا غیــر قابــل جبــران قــرار خواهــد گرفــت؛ بنابرایــن مســئوالن
بخشهــای مختلــف کشــور -چــه بخشهــای نظامــیو چــه بخشهــای
غیرنظامــی -بایــد بــا پدافنــد غیرعامــل همــکاری کامــل و الزم انجــام دهنــد.
بــا عنایــت بــه فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب اســامیو همچنیــن فرارســیدن
هفتــه پدافنــد غیرعامــل بــر آن شــدیم تــا در ایــن ویــژه نامــه بــا ایــن موضــوع مهــم وا کاوی پدافند غیرعامل و مالحظات قابل تعمق آن در یک نگاه
تعریف پدافند غیر عامل:
آشــنا شــویم کــه در ذیــل از پیــش رو میگذرانیــم.
• از نظــر واژه شناســی ،واژه پدافنــد از دو جــزء (پــد) و (افنــد) تشــکیل شــده
اســت ،در فرهنــگ و ادب فارســی «پــاد» یــا «پــد» پیشــوندی اســت کــه بــه
مقدمه
موضــوع پدافنــد غیرعامــل در جهــان هســتی از قدمتــی بــه انــدازه تاریــخ زندگــی معانــی ضــد ،متضــاد بــوده و هــرگاه قبــل از واژه ای قــرار گیــرد معنــای آن را
انســان برخــوردار اســت .انســانهای اولیــه بــرای در امــان مانــدن از خطــر معکــوس مینمایــد ،واژه آفنــد نیــز بــه مفهــوم جنــگ ،جــدال ،تهاجــم،
تهاجــم حیوانــات و تهدیــدات پیرامونــی خــود بــه غارهــا و بــاالی درختــان و حملــه و پیــکار اســت در ایــن راســتا کــه پدافنــد کــه هــم طــراز بــا واژه «دفــاع»
دیگــر مامنهــای طبیعــی پنــاه میبردنــد ،بــا متمــدن شــدن تدریجــی جوامــع میباشــد شــامل اقداماتــی اســت کــه جهــت مقابلــه بــا حملــه و تهاجــم دشــمن
بشــری و شــکل گیــری زندگــی شــهری ،احســاس نیــاز بــه امنیــت بیشــتر گردیــد انجــام میشــود کــه شــامل انــواع و اقســام اقدامــات دفاعــی از جملــه «پدافنــد
و جوامــع شــهری بــرای ایجــاد امنیــت و حفاظــت شــهر از تهاجــم دشــمنان ،غیرعامــل» و «پدافنــد عامــل» میباشــد در پدافنــد غیــر عامــل جهــت مقابلــه
اقــدام بــه ســاخت و احــداث دژهــا ،قلعــه ،حصــار ،خنــدق ،دیوارهــا و موانــع بــا تهاجــم و تهدیــدات دشــمن بــدون اســتفاده از تســلیحات تهاجمییــا
دفاعــی در پیرامــون شــهرها نمودنــد .در ایــن راســتا در طــول تاریــخ بشــری ،دفاعــی و بــا اســتفاده از مجموعــه ای از اقدامــات و تمهیــدات تدافعــی ،موجــب
تســلیحات تهاجمــیو بــه تبــع آن اقدامــات دفاعــی نیــز شــاهد تغییــر و تحــول کاهــش آســیب پذیــری تاسیســات ،تجهیــزات و نیــروی انســانی میگــردد .در
چشــمگیری بــوده و ایــن پیشــرفت و فنــاوری کمــاکان ادامــه یافتــه و فرآینــد و صورتــی کــه در پدافنــد عامــل جهــت مقابلــه بــا تهاجــم و تهدیــدات دشــمن و
دفــع تهدیــدات وی از انــواع و اقســام تســلیحات دفاعــی نظیــر تــوپ ،موشــک،
رونــدی اجتنــاب ناپذیــر بــه خــود گرفتــه اســت.
در طــول چنــد هــزار ســال تاریــخ تمــدن بشــری صرفــا  286ســال بــدون جنــگ تانــک ،هواپیماهــای شــکاری  ،بمــب افکــن  ،رزم نــاو  ،زیردریایــی و ...
و خونریــزی بــوده و کشــورهای اســتعمارگر و قدرتمنــد بــه بهانههــای مختلــف اســتفاده میشــود.
موجــب بــروز جنگهــا ،تخریب و غارت زیر ســاختهای تولیــدی ،اقتصادی • ،کوتاه ترین تعریف پدافند غیر عامل « ،دفاع بدون سالح» میباشد.
اجتماعــی ،دفاعــی و کشــتار و آواره شــدن انســانهای بیشــماری گردیــده انــد • مجمع تشــخیص مصلحت نظام در راســتای سیاسـتهای کلی نظام در ســند
بــه طــوری کــه تنهــا در طــول  45ســال از ســال  1945تــا  1990میــادی فقــط چشــم انــداز  20ســاله کشــور ،پدافنــد غیــر عامــل را بــه شــرح ذیــل تعریــف نمــوده
 3هفتــه بــدون جنــگ و خونریــزی بــوده اســت .گفتنــی اســت کــه در دو دهــه اســت« :مجمــوع اقدامهــای غیــر مســلحانه ای کــه موجــب افزایــش بازدارندگــی،
گذشــته ده جنــگ عمــده در پیرامــون حریــم ســرزمینی کشــور مــا از جمله جنگ کاهش آســیب پذیری ،تداوم فعالیتهای ضروری ،ارتقا پایداری ملی و تســهیل
اول و دوم خلیــج فــارس (1991و )2003جنــگ  79روزه یوگســاوی ( ،)1999مدیریــت بحــران در مقابــل تهدیدهــا و اقدامهــای نظامیدشــمن میشــود».
جنــگ تحمیلــی  8ســاله ایــران و عــراق ،جنــگ افغانســتان ( ،)2003جنــگ
 33روزه ،لبنــان و جنگهــای  22روزه 8 ،روزه و  50روزه رژیــم صهیونیســتی حوزه مسئولیتی تهدیدات فرآوری پدافند غیرعامل شامل چه موضوعاتی
علیــه مــردم مظلــوم و قهرمــان غــزه ،جنــگ تروریســتی گروههــای تکفیــری میباشد؟
داعــش علیــه کشــور ســوریه و عــراق در ســال ( )2014تــا کنــون و جنــگ یمــن • تهدیدات ذیربط پدافند غیرعامل شامل تهدیدات نظامیو تهدیدات سایبری،
اتفــاق افتــاده و کمــاکان ادامــه دارد و بــا شــکلدهی مرموزانــه و فریبکارانــه زیستی(انسان،دام،کشــاورزی،مواد غذایــی و دارویــی ،آب ،محیــط زیســت و منابع
گــروه ائتــاف بــه رهبــری آمریــکا و کشــورهای مرتجــع منطقــه بــه بهانــه مقابلــه طبیعــی) ،پرتویــی ،شــیمیایی و اقتصــادی میباشــد کــه سیاســتگذاری ،هدایــت و
بــا تروریســت در قالــب جنگهــای نیابتــی ماهیــت پیچیــده تــری را بــه خــود برنامه ریزی مقابله با تهدیدات یاد شــده در قرارگاههای (پدافند ســایبری ،پدافند
زیســتی ،پدافنــد پرتــوی ،پدافنــد شــیمیایی ،پدافنــد اقتصــادی و پدافنــد مردمــی)
گرفتــه اســت.
بــا توجــه بــه اجتنــاب ناپذیــر بــودن جنگهــا بــه عنــوان یــک پدیــدهی تشــکیالتی ســازمان پدافند غیرعامل کشــور انجام میپذیرد ،قرارگاههای یاد شــده
اجتماعــی پایــدار ،وقــوع جنگهــا و منازعــات دیگــری در جهــان اســام بــر در ســطوح اســتانی هــم تشــکیل شــده و در حــال فعالیــت میباشــند.

2

ݐ ݨݦ ن غ
م
�
پ�داڡ�د ی�ر عا ل
• مقابلــه بــا تهدیــدات طبیعــی (زلزلــه ،ســیل ،آتشفشــان ،خشکســالی ،ســرما
و)...کــه جــزء حــوادث طبیعــی و غیــر مترقبــه میباشــند .در حــوزه مســئولیتی
ســازمان مدیریــت بحــران کشــور وابســته بــه وزارت کشــور میباشــد و در حــوزه
مســئولیتی ســازمان پدافنــد غیــر عامــل کشــور قــرار نمیگیــرد.
سابقه تشکیل سازمان پدافند غیر عامل کشور
• ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور در ســال  1382بــر اســاس فرمــان مقــام
معظــم رهبــری ؟دم؟ تشــکیل گردیــد ،در ســال  1390بــه دلیــل لــزوم ترویــج
فرهنــگ پدافنــد غیرعامــل در آحــاد مــردم و جامعــه و همچنیــن فعــال ســازی
هــر چــه بیشــتر تواناییهــا موجــود در کشــور و بــه میمنــت ســالروز صــدور فرمــان
تشــکیل کمیتــه( ســازمان پدافنــد غیرعامــل) هشــتم آبــان مــاه هرســال بــه
عنــوان روز پدافنــد غیرعامــل تعییــن و ایــن روز پــس از تاییــد مقــام معظــم
رهبــری در مــورخ  90/08/01در تقویــم کشــوری درج و بــه کلیــه وزارتخانههــا،
دســتگاهها و ســازمانهای کشــوری و لشــکری ابــاغ گردیــد.
• برابــر مــاده ( )1اساســنامه ســازمان پدافنــد غیــر عامــل کشــور مــورد تاییــد
مقــام معظــم رهبــری ؟دم؟ و مصــوب ســتاد کل نیروهــای مســلح ،ســازمان
پدافنــد غیرعامــل کشــور ،یــک ســازمان (نهــاد) حاکمیتــی (لشــکری وکشــوری)
میباشــد و دارای شــخصیت حقوقــی و اســتقالل مالــی و اداری همطــراز بــا
وزراء بــه لحــاظ ســاختاری (بــه مثابــه یــک نیــرو) بــوده و در تابعیــت ســتاد
کل نیروهــای مســلح و در چارچــوب و در جهــت تحقــق تدابیــر و منویــات و
سیاس ـتهای ابالغــی مقــام معظــم رهبــری ،قوانیــن نیروهــای مســلح و ســایر
قوانیــن و مقــررات مربــوط کشــور اداره میگــردد.
• رئیــس ســازمان بــه عنــوان باالتریــن مقــام اجرایــی نماینــده قانونــی ســازمان
بنــا بــه پیشــنهاد رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح و بــا توشــیح و بــا حکــم
یگــردد.
مقــام معظــم رهبــری و فرماندهــی کل قــوا منصــوب م 
• محــل اســتقرار ســازمان در تهــران و شــعب اصلــی آن در مرا کــز اســتانها
میباشــد و بــرای انجــام ماموریتهــای خــود نســبت بــه تشــکیل ســاختارها و
واحدهــای ســازمانی مشــابه و همطــراز مــورد نیــاز در اســتانها و دســتگاههای
اجرایــی اقــدام مینمایــد.
• برابــر مــاده( )6اساســنامه ســازمان ،ماموریــت آن شــامل سیاســت گــذاری
برنامهریــزی ،هدایــت ،ســازماندهی ،نظــارت و اجرای موضــوع پدافند غیرعامل
و دفاع غیرنظامیدر چارچوب و در جهت تحقق سیاستهای ابالغی و فرامین
حضــرت امــام خامنــه ای و قوانیــن موضوعــی کشــور از طریــق فرهنگســازی و
آمــوزش عمومــیو تخصصــی ،آمادگــی و ارتقــاء مقاومــت ملــی ،پایــش تهدیدات،
طبقــه بنــدی و ســطح بنــدی مرا کــز و حوزههــا ،کاهــش آســیبپذیریها،
نهادینــه ســازی اصــول ،الزامــات و مالحظــات فنــی مهندســی پدافنــد غیرعامــل
در ذات طــرح و پروژههــای ملــی ،اســتانی موضــوع کشــور ،تســهیل میدیریــت
بحــران و تــداوم کارکردهــای ضــروری کشــور ،صیانــت و کمــک بــه اداره مــردم در
راســتای مصــون ســازی کشــور در برابــر انــواع تهدیــدات میباشــد.
• برابــر مــاده ( )7اساســنامه ،ارکان ســازمان شــامل کمیتــه دائمی(شــورای
عالــی) ،رئیــس ســازمان و کمیتــه پدانــد غــی عامــل و دســتگاههای اجرایــی و
اســتانهای کشــور میباشــد.
• براســاس مــاده ( )8اساســنامه ،کمیتــه دائمیمتشــکل از رئیــس ســتاد کل
نیروهــای مســلح بــه عنــوان رئیس،رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل بــه عنــوان
دبیــر و وزرای (کشــور ،دفــاع) و معــاون برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی ریاســت
جمهــوری و رییــس کمیســون امنیــت ملــی مجلــس شــورای اســامیو یکــی از
یشــود و مصوبــات آنهــا بــا ابــاغ
معاونیــن ســتاد کل نیروهــای مســلح تشــکیل م 
دبیــر کمیتــه دائم ـیدر همــه دســتگاههای اجرایــی الزم االجــرا میباشــد.
• پدافنــد غیــر عامــل موضوعــی کالن و فراگیــر و مرتبــط بــا عرصههــای متنــوع

مالــی ،اقتصــادی ،تولیــدی ،صنعتــی ،ارتباطــات و فنــاوری ،اطالعــات،
رســانهها ،انــرژی ،امنیــت غذایــی ،زیســت ،حمــل و نقــل ،دفاعــی و...
میبا شــد.
• وظایــف عملیاتــی ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور شــامل مــوارد زیــر
میگــردد:
 -1ســازماندهی ،طــرح ریــزی ،هدایــت و راهبــری ،عملیــات پدافنــدی ،مقابلــه
بــا تهدیــدات نویــن دشــمن
 -2هدایــت و راهبــری مقابلــه بــا تهدیــدات نوین(ســایبری ،زیســتی ،پرتویــی،
شــیمیایی ،اقتصــادی) بــا تشــکیل و ســازماندهی قرارگاههــای پدافنــد
غیرعامــل در موضوعــات مرتبــط بــا تهدیــد.
 -3هدایــت و راهبــری و مدیریــت وکنتــرل ســامانههای مرتبــط بــا پدافنــد
غیرعامــل کشــور در برابــر تعدیــدات نویــن
 -4ارتقــاء آمادگــی دســتگاههای اجرایــی بــرای تــداوم چرخــه تولیــد و خدمــات
در مقابلــه بــا انــواع تهدیــدات
 -5بکارگیــری ظرفیتهــا و منابــع کشــور در حوزههــای مختلــف بــرای انجــام
تمهیــدات الزم پدافنــد غیرعامــل
-6فرهنــگ ســازی و آمــاده ســازی دســتگاههای اجرایــی و اســتانهای کشــور
بــرای کمــک و اداره و هدایــت مــردم در شــرایط بحرانــی
• مســئولیت پدافنــد غیرعامــل در دســتگاههای اجرایــی بــه عهــده ی رئیــس
دســتگاه اجرایــی و در اســتانها بــه عهــده اســتانداران میباشــد.
• حــوزه فعالیــت ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور ،شــامل دســتگاههای
اجرایــی ،بخــش خصوصــی نهادهــای عمومیغیــر دولتــی و مــردم نهــاد،
 ،ســازمانهای کشــوری و لشــکری میباشــد؛ توضیــح اینکــه در چارچــوب
دیپلماســی دفاعــی کشــور ،خدمــات پدافنــد غیرعامــل بــا تصویــب کمیتــه
دائمیقابــل تســری بــه ســایر کشــورها خواهــد بــود.
قلمــرو و اقدامــات پدافنــد غیــر عامــل شــامل چــه مرا کز و زیر ســاختهایی
یگــردد؟
م 
• انجــام اقدامــات پدافنــد غیرعامــل برابــر قوانیــن مصــوب ،شــامل کلیــه مراکــز و
زیرســاختهای حیاتــی ،حســاس و مهــم (احــداث شــده ،در حــال بهر هبــرداری،
در حــال احــداث و توســعه آتــی) میباشــد کــه میبایســت بــا اتخــاذ تدابیــر
و برنامهریزیهــای الزم توســط مســئولین دســتگاهها ،ســازمانها و مراکــز
مربوطــه انجــام پذیــرد.
اصول پدافند غیر عامل شامل چه مواردی میشود؟
• پدافنــد غیــر عامــل دارای اصولــی از قبیــل مــکان یابــی و انتخــاب عرصههــای
ایمــن در جغرافیــای کشــور  ،ایجــاد پراکندگــی و تمرکــز زدایــی در توزیــع
عملکردهــا  ،مقــاوم ســازی و ایجــاد اســتحکامات امــن دفاعــی و پناهگاهــی،
اقدامــات فریــب ،اســتتار و نامرئــی ســازی ،کوچــک ســازی ،اعــام هشــدار و خبر
اولیــه ،چنــد منظــوره ســازی ،متنــوع ســازی منابــع ،عمــق بخشــی الیههــای
دفاعــی ،جــا بــه جایــی و تحــرک ،صیانــت از مــردم و ســرمایه انســانی و...
میباشــد .تمامیمــوارد یــاد شــده دارای ماهیــت غیرعاملــی میباشــد .بدیــن
مفهــوم کــه بــدون اســتفاده از ســاح  ،میــزان آســیب پذیــری (نیــروی انســانی،
تاسیســات و تجهیــزات) را کاهــش میدهــد .بــرای مثــال ،در پرا کندگــی و
تمرکــز زدایــی چنانچــه بــه جــای احــداث یــک نیــروگاه بــزرگ  2500مگاواتــی
در یــک شــهر 10 ،نیــرو گاه کوچکتــر بــا ظرفیــت  250مگاواتــی احــداث و آن را
در فضــای ســرزمینی یــک اســتان در چنــد شــهر توزیــع و پرا کنــده گــردد .در ایــن
اقــدام بــدون آنکــه از تســلیحات خاصــی بــرای دفــاع از نیــروگاه حجیــم و بــزرگ
 2500مگاواتــی اســتفاده نماییــم بــه صــورت غیــر عاملــی بــا ایجــاد پرا کندگــی و
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کوچــک ســازی میــزان آســیب پذیــری نیروگاههــا کاهــش داده م 
اینکــه ایــن اقــدام موجــب تحمیــل هزینــه بیشــتر بــه دشــمن ،ســخت نمــودن
دسترســی وی بــه ایــن مرا کــز و در نتیجــه موجــب افزایــش بازدارندگــی در آنهــا
میگــردد.
• هــم پوشــانی دفــاع عامــل (دفــاع بــا ســاح) و دفــاع غیــر عامــل (دفــاع بــدون
ســاح) یــک اصــل قابــل توجــه میباشــد زیــرا دفــاع غیرعامــل مکمــل دفــاع
عامــل و بالعکــس دفــاع غیرعامــل مکمــل دفــاع عامــل میباشــد.
• مصــداق عینــی هــم پوشــانی پدافنــد غیرعامــل و پدافنــد عامــل در جنــگ
نابرابــر  51روزه رژیــم غاصــب صهیونیســتی جنایتــکار  ،اســتفاده توامــان مــردم
غــزه از تونلهــای زیرزمینــی دفاعــی امــن پرتــاب موشــک بــوده اســت کــه بــا
اســتقامت و پایــداری کــم نظیــر دالورانــه مــردم غــزه  ،موجــب اســتمرار توانائــی
پرتــاب موشــک بــه اهــداف و مرا کــز متعــدد دشــمن تــا آخریــن روزهــای پایــان
جنــگ و تحمیــل خواســتههای مــردم قهرمــان غــزه بــه دشــمن تــا ُبــن دنــدان
مســلح و تحمیــل شکســت بــه وی بــوده اســت.
• پدافنــد غیرعامــل مکمــل پدافنــد ملــی و همــه جانبــه کشــور ،صلــح آمیزتریــن و
اثــر بخــش تریــن روش دفاعــی اســت کــه کاهــش آســیب پذیــری زیرســاختهای
ملــی و مرا کــز حیاتــی ،حســاس و مهــم و پایــداری ملــی را بــه دنبــال دارد و بــا
سیاس ـتهای تنــش زدایــی تطابــق دارد.
• پدافنــد غیــر عامــل یــک اصــل اســت بــرای همیشــه و ربطــی بــه دور یــا نزدیــک
بــودن تهدیــدات نــدارد بنابرایــن بــر اســاس تدابیــر مقــام معظــم رهبــری؟دم؟ ا گــر
در هم ـهی مراحــل ایــن احســاس حضــور میباشــد انشــاءاهلل ایــن کار بــزرگ
پدافنــد غیرعامــل بــه بهتریــن وجــه پیــش خواهــد رفــت.
آموزش و فرهنگ سازی
در راســتای فرهنگســازی و اجــرای آموزشهــای عمومــیو تخصصــی پدافنــد
غیرعامــل و تربیــت نیــروی انســانی متخصــص مــورد نیــاز  ،اقدامــات قابــل
توجهــی بــه شــرح ذیــل انجــام گرفتــه اســت:
تاســیس و راه اندازی  4دانشــکده و پژوهشــکده پدافند غیرعامل در دانشگاههای
معین.
• فــارغ التحصیلــی ( ) 320نفــر در گرایشهــای مختلــف مقطــع کارشناســی
ارشــد و  40نفــر در مقطــع تحصیلــی دوره دکتــری کــه در ایــن زمینــه از رســاله و
پایــان نامههــای مربوطــه دفــاع شــده اســت.
• تعداد( )1300نفر دانشجویان در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد.
• تاسیس و راه اندازی مرکز مطالعات راهبردی پدافند غیرعامل در سال .1390
• طراحــی ،برنامــه ریــزی و اجــرای آموزشهــای عموم ـی ،تخصصــی ،تربیــت
مربــی ،و تشــکیل کارگاههــای آموزشــی جهــت مدیــران و کارشناســان ســطوح
عالــی ،میانــی ،اجرایــی در ســطوح وزارتخانــه ای و اســتانی.
• راه انــدازی انجمــن علمیپدافنــد غیرعامــل و گســترش آن در اســتانها و
دانشــگاههای کشــور در قالــب انجمنهــای علمیدانشــجویی.
• اجــرای دورههــای کوتــاه مــدت (عمومــی ،تخصصــی ،تربیــت مربــی) در
قالــب آموزشهــای ضمــن خدمــت کارکنــان دســتگاههای اجرایــی و مدیــران
کل اســتانها.
• برنامــه ریــزی جهــت گنجانــدن مفاهیــم و تعاریــف پدافنــد غیرعامــل در
دروس مقاطــع ابتدایــی و متوســطه آمــوزش پــرورش.
• برنامــه ریــزی جهــت گنجانــدن مفاهیــم و تعاریــف پدافنــد غیرعامــل در
دروس مقاطــع تحصیــات تکمیلــی آموزشــی کشــور.
• تدوین و چاپ نشریات و مجالت علمیپژوهشی  ،علمیترویجی  ،علمیمروری
و خبرنامه برای فرهنگ سازی و غنی سازی منابع دانشی پدافند غیر عامل.

فرازهایی از رهنمودهای مقام معظم رهبری؟دم؟
مقــام معظــم رهبــری؟دم؟ بــا عنایــت بــه اهمیــت پدافنــد غیرعامل در ارتقــا امنیت
ملــی ،رهنمودهــای عدیــده ای را بــه مناســبتهای مختلــف ارائــه فرمــوده انــد
کــه جهــت اختصــار چنــد مــورد آن را بیــان میگــردد:
• دفــاع جزئــی از هویــت یــک ملــت زنــده اســت ،هــر ملتــی کــه نتوانــد از خــود
دفــاع بکنــد زنــده نیســت ،هــر ملتــی هــم کــه بــه فکــر دفــاع از خــود نباشــد و خــود
را آمــاده نکنــد در واقــع زنــده نیســت ،هــر ملتــی کــه اهمیــت دفــاع را درک نکنــد
بــه یــک معنــا زنــده نیســت ،مــا نمیتوانیــم چشــم و قــدرت تحلیــل داشــته
باشــیم ،توطئــه عمیــق عنــاد آمیــز اســتکبار علیــه اســام و انقــاب و نظــام
اســامیرا ببینیــم در عیــن حــال بــه فکــر دفــاع نباشــیم)68/8/29(.
• شایســته اســت کــه همــه طر حهــای بــزرگ ملــی از لحــاظ ارتبــاط بــا وضعیــت
دفاعــی کشــور در آن مــورد توجــه قــرار گیــردف اگــر مــا بخواهیــم جــاده ،پــل،
ســد ،نیــروگاه و فــرودگاه بیــن المللــی بســازیم بایــد بررســی شــود کــه ایــن کار از
نقطــه نظــر دفاعــی در چــه وضعیتــی قــرار میگیــرد.
• پدافند غیر عامل باید همانند شعله ای بلند شود()82/9/6
• هرچــه ســازمانها در دفــاع غیــر عامــل کار کننــد تــا وقتــی همــه مــوارد رئــوس
آن مشــخص شــده اســت امــن نشــود  ،کافــی نیســت ()84/11/27
• امــروز اهمیــت پدافنــد غیرعامــل قاعدتــا بــرای مســئولین بایســت شــناخته
شــده باشــد ،اهتمــام شــما کارهــا را پیــش میبــرد)85/12/9(.
• موضــوع را قبــل هــم ابــاغ کــرده ام و االن هــم تاکیــد میکنــم کــه بایــد تدابیــر
کارســاز در بــاب پدافنــد غیرعامــل را عملــی کنیــد ،دوم اینکــه کشــور بایــد بتوانــد
اراده تعــرض دیگــران را خنثــی کنــد  ،یعنــی از تحقــق ایــن تهدیــد پیشــگیری
کنــد و ایــن هــم بــه اقتــدار نظامیبــر میگــردد)85/12/23(.
• تــا ایــن دشــمن وجــود دارد  ،تهدیــد هســت و تــا تهدیــد هســت  ،فکــر و آمادگــی
دفاعــی باید باشــد.
• بــه دولــت جمهــوری اســامی اعــام گــردد مــن بعــد کلیــه وزارتخانههــا و
ســازمانها موظــف گردنــد در اعتبــارات عمرانــی پروژههــای حســاس و مهــم،
اعتبــار مــورد نیــاز دفــاع غیــر عامــل را منظــور نماینــد)86/7/15(.
• وقتــی ایــن ملــت تصمیــم دارد کــه حــرف زور را از هیچکــدام از قلدرهــا و
ســرگردنه بگیرهــای مســلح دنیــا بــه گــوش نگیــرد پــس بایــد خودمــان را آمــاده
دفــاع کنیــم.
• پدافنــد غیــر عامــل مثــل مصونیــت ســازی بــدن انســان اســت ،از درون مــا را
مصــون میکنــد معنایــش ایــن اســت کــه ولــو دشــمن تهاجمیبکنــد و زحمتــی
هــم بکشــد و ضــرب و زوری هــم بزنــد اثــری نخواهــد کــرد این پدافنــد غیرعامل
 ،نتیجــه اش ایــن اســت)91/8/7(.
• پدافنــد غیرعامــل یــک اصــل خواهــد بــود بــرای همیشــه نــه یــک مقطــع
خــاص....،
• مســئله یــک مســئله مســتمر همیشــگی اســت ببینیــد چقــدر مهــم اســت کــه مــا
ایــن حالــت را در کل پیکــره کشــور و جامعــه و دســتگاههای مختلــف بوجــود
بیاوریــم .کاری کنیــد کــه همــت مــا فقــط معطــوف بــه ایــن نباشــد کــه دشــمن
را منصــرف کنیــم یــا بــرای مقابلــه خودمــان را آمــاده بکنیــم ،نــه،کاری کنیــم
کــه مصونیــت را در خودمــان بوجــود بیاوریــم ایــن بــا پدافنــد غیــر عامــل تحقــق
پیــدا میکنــد  ،بنابرایــن مســئله ،مســئله بســیار مهمیاســت کــه بایســتی راه
بیافتــد)91/8/7(.
• همــه همــت مــا بایــد بــه ایــن باشــد کــه آن چنــان ســاخت درونــی را مســتحکم
کنیــم کــه دشــمن احســاس کنــد هــر تیغــی وارد بیــاورد تیغــش کنــد و بــه ضــرر
خــودش تمــام خواهــد شــد و هــر گلولــه ای بزنــد بــه طــرف خــودش کمانــه
خواهــد شــد.
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اسناد باال دستی و الزامات قانونی پدافند غیر عامل
بــا تشــکیل ســازمان پدافنــد غیــر عامــل کشــور در ســال  ، 1382اقــدام و
پیگیریهــای الزم و مســتمری جهــت رفــع خالءهــای قانونــی موجــود
از طریــق مراجــع قانونــی انجــام گرفــت ،مجلــس شــورای اســامیبا درج
چندیــن مــاده قانونــی در حــوزه پدافنــد غیرعامــل در برنامههــای پنــج ســاله
چهــارم ،پنجــم و پیــش نویــس برنامــه ششــم توســعه جمهــوری اســامیایران
و سیاس ـتهای کلــی نظــام (توســط مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام) بــه
شــرح زیــر وضــع گردیــد ،ضمــن آنکــه اســاس نامــه ســازمان پدافنــد غیرعامــل
کشــور نیــز در نیــم ســال  94بــا پیگیریهــای الزم از طریــق ســتاد کل نیروهــای
مســلح مــورد تاییــد و تصویــب مقــام معظــم رهبــری؟دم؟ واقــع گردیــد ،توضیــح
اینکــه بــا عنایــت بــه اهمیــت پدافنــد غیــر عامــل و نقــش آن در افزایــش اقتــدار،
امنیــت ملــی ،و حفــظ زیرســاختهای حیاتــی ،حســاس و مهــم و اداره کشــور
در شــرایط بحــران ناشــی از جنــگ و ســیال بــودن و تغییــر ســریع ماهیــت
تهدیــدات فــراروی شایســته اســت ،خالهــای موجــود قانونــی همــواره مــورد
توجــه و عنایــت مســئولین محتــرم مجلــس شــورای اســامی ،دولــت محتــرم
و مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام قــرار گرفتــه و بــا طــرح و تدویــن قوانیــن
جامــع ،ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور را کمــاکان در محقــق ســازی اهــداف ،
راهبردهــا سیاس ـتهای تعریــف شــده یــاری و حمایــت نماینــد.
اهم قوانین باال دستی موجود به شرح ذیل میباشند:
 -1قانون اساسی جمهوری اسالمیایران
 -2چشم انداز  20ساله جمهوری اسالمیایران در افق1404
 -3سیاستهای کلی نظام در حوزه خودکفایی دفاعی و امنیتی
 -4بنــد 11مــاده 121قانــون برنامــه  5ســاله چهــارم توســعه جمهــوری
ا ســامیایران
 -5مــواد  (198،199،201بنــد ک)  215 ،و  231قانــون برنامــه  5ســاله توســعه
جمهــوری اســامیایران
 -6زیــر بندهــای ( )2-53و ( )3-53بنــد  53پیــش نویــس  6ســاله توســعه
جمهــوری اســامیایران
 -7بنــد  15مــاده ( )1ســند ملــی آمایــش یرزمیــن  -8اساســنامه ســازمان پدافنــد
غیــر عامــل کشــور
 -9سیاس ـتهای کلــی نظــام در حــوزه پدافنــد غیرعامــل (مصــوب مجمــع
تشــخیص مصلحــت نظــام)
شامل  13بند مشروحه ذیل:
-1تاکیــد بــر پدافنــد غیــر عامــل کــه عبــارت اســت از مجموعــه اقدامــات
غیرمســلحانه کــه موجــب افزایــش بازدارندگــی  ،کاهــش آســیب پذیــری ،
تــداوم فعالیتهــای ضــروری ،ارتقــاء پایــدری ملــی و تســهیل مدیریــت بحــران
در مقابــل تهدیــدات و اقدامــات نظامیدشــمن میگــردد.
 -2رعایــت اصــول و ضوابــط پدافنــد غیــر عامــل از قبیــل انتخــاب عرصــه ایمن،
پراکنــده ســازی  ،یــا تجمیــع حســب مــورد  ،حساســیت زدایی ،اختفاء  ،اســتتار،
فریــب دشــمن و ایمــن ســازی نســبت بــه مرا کــز جمعیتــی و حائــز اهمیــت بویــژه
در طر حهــای آمایــش ســرزمینی و طر حهــای توســعه آینــده کشــور.
 -3طبقــه بنــدی مرا کــز  ،اما کــن و تاسیســات حائــز اهمیــت بــه حیاتــی ،
حســاس و مهــم و روز آمــد کــردن آن در صــورت لــزوم.
 -4تهیــه و اجــرای طر حهــای پدافنــد غیرعامــل ( بــا رعایــت اصــل هزینــه-
فایــده) در مــورد مرا کــز ،اما کــن حائــز اهمیــت ( نظامـیو غیــر نظامـی) موجــود و
در دســت اجــراء بــر اســاس اولویــت بنــدی و امکانــات حداکثــر تــا پایــان برنامــه

ششــم و تامیــن اعتبــار مــورد نیــاز.
-5تهیــه طــرح جامــع پدافنــد غیــر عامــل در برابــر ســاحهای غیــر متعــارف
نظیــر هســته ای ،میکروبــی و شــیمیایی.
 -6دو یــا چنــد منظــور کــردن مســتحدثات ،تاسیســات و شــبکههای ارتباطــی
و مواصالتــی در جهــت بهــره گیــری پدافنــدی از طر حهــای عمرانــی و بویــژه در
مناطــق مــرزی و حســاس کشــور.
-7فرهنــگ ســازی و آمــوزش عمومـیدر زمینــه بــه کارگیــری اصــول و ضوابــط
پدافنــد غیرعامــل کشــور در بخــش دولتــی و غیــر دولتــی ،پیــش بینــی مــواد
درســی در ســطوح مختلــف آموزشــی و توســعه تحقیقــات در زمینــه پدافنــد غیــر
عامــل.
 -8رعایت طبقه بندی اطالعات طر حهای پدافند غیر عامل.
 -9ممانعــت از ایجــاد تاسیســات پرخطــر در مرا کــز جمعیتــی و بیــرون بــردن
اینگونــه تاسیســات از شــهرها و پیــش بینــی تمهیــدات ایمنــی بــرای آن دســته
از تاسیســاتی کــه وجــود آنهــا الزامیاســت و ممانعــت از ایجــاد مرا کــز جمعیتــی
در اطــراف تاسیســات پرخطــر بــا تعییــن حریــم الزم.
 -10حمایــت الزم از توســعه فنــاوری و صنایــع مرتبــط مــورد نیــاز کشــور در
پدافنــد غیــر عامــل بــا تاکیــد بــر طراحــی و تولیــد داخلــی.
 -11بــه کارگیــری اصــول وضوابــط پدافنــد غیــر عامــل در مقابلــه بــا تهدیــدات
نــرم افــزاری و الکترونیکــی و ســایر تهدیــدات جدیــد دشــمن بــه منظــور حفــظ و
صیانــت شــبکههای اطــاع رســانی  ،مخابراتــی و رایانــه ای.
-12پیــش بینــی ســاز و کار الزم بــرای تهیــه طر حهــای مشــترک ایمــن ســازی و
ایجــاد هماهنگــی در ســایر طر حهــا و برنامههــا و مدیریــت نهادهــای مســئول،
در دو حــوزه پدافنــد غیــر عامــل و حــوادث غیــر مترقبــه در جهــت هــم افزایــی و
کاهــش هزینههــا.
 -13ایجــاد مرکــزی بــرای تدویــن  ،طراحــی ،برنامــه ریــزی و تصویــب اصــول
وضوابــط  ،اســتانداردها ،معیارهــا ،مقــررات و آییــن نامههــای فنــی پدافنــد غیــر
عامــل و پیگیــری و نظــارت بــر اعمــال آنهــا.
وضعیت پدافند غیرعامل کشور چگونه میباشد؟
در پرتــو هدایــت و رهنمودهــای مســتمر حکیمانــه مقــام معظــم رهبــری؟دم؟ و
مســاعدت  ،حمایــت ،هماهنگــی و تدابیــر ســتاد کل نیروهــای مســلح ج.ا.ا
و برنامــه ریــزی ،تــاش و تدبیــر مســئولین ،مدیــران ،کارشناســان و کارکنــان
ســازمان پدافنــد غیــر عامــل کشــور و همــکاری وزارت خانههــا و دســتگاههای
اجرایــی و اســتانی و حمایتهــای مجلــس شــورای اســامی ،پدافنــد غیــر عامــل
کشــور ضمــن عبــور از گردنههــای ســخت و بعضــا دشــوار  ،در طــی چنــد ســال
گذشــته ،از بــدو تشــکیل تــا کنــون شــاهد اقدامــات و تحــوالت مهــم و پیشــرفت
و نــوآوری قابــل توجهــی در کاهــش آســیب پذیــری زیــر ســاختهای ملــی و
مرا کــز حیاتــی  ،حســاس و مهــم کشــور  ،ارتقــاء پایــداری ملــی  ،تســهیل مدیریت
بحــران و افزایــش بازدارندگــی در برابــر تهدیــدات فــراروی بــوده اســت ،گفتنــی
اســت کــه مجموعــه ایــن ســازمان بــه هیــچ وجــه نســبت بــه آن قانــع نبــوده
و بــا عنایــت بــه تهدیــدات فــراروی تــا مصونیــت ســازی مجموعــه پیکــره
کشــور ،خــود را موظــف و متعهــد بــه برداشــتن گامهــای تکمیلــی مســتمری بــه
منظــور حصــول و محققســازی اهــداف راهبــردی ،عملیاتــی و اجرایــی پدافنــد
غیرعامــل میدانــد.
تهیه و تنظیم :محمدرضا قربانزاده
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