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ايننوظيفه ننعظدة كننه ظيرهننعظخهةيوننالنظ ننة ظيظينن  ظ

(آحال ظيكظمرت.ظ)يشورظاست



ردانسانمالوجانحفظعاملغیرپدافندازمنظور
اسیاسهایفعالیتواستمرارحوادث،تاسیساتبرابر

ومردمحیاتینیازهایتداومتضمین.مردموضروری
انوبحرتهدیدبروزمقابلدرکشورادارهدرسهولت

طریقازداخلیوحوادثخارجیتجاوزاتازناشی
آسیبوکاهشغیرعاملدفاعهایطرحاجرای
یاتیحوتجهیزاتوتاسیساتانسانینیرویپذیری
باشندمیکشور



وجلوگیریآنمنظورازکهمتقابلاقداماتازراهبردیک
ومهندسیقدامات.استدشمنتهاجموقوعکردنسست

ندهستاقداماتدستهاینازعاملغیرپدافندبناییزیر
هکشوداقداماتیوهابرنامهشاملتواندمیبازدارندگی.

هحملگروهیافردروحیهتضعیفیاکردندلسردباعث
قموفحملهیکهایهزینه.شودمیبالقوهبصورتکننده

حملهدرموفقیتعدماحتمالومیدهدافزایشرا
.نمایدمیگوشزدرامجازاتو،دستگیری



.



نظامی از جامعه یعنی حفاظت پدافند عامل 

از مردم و با اعمال غیرنظامی پدافند غیرعامل اقداماتی است که 
جامعه حفاظت می کنند



Military Defense

Civil Defense

Economic Defense

Social Defense

Psychological Defense
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National Security/ظامنهتظمری

:در تعریف سازمان ملل، امنیت ملی اینگونه تعریف شده است

اینکه کشورها هیچ گونه احساس خطر حملهه نظهامی، فشهار سیاسهی یها 
.ب کننداقتصادی نکنند و بتوانند آزادانه گسترش و توسعه خویش را تعقی

مؤلفه های امنیت ملی

حفظ جان مردم( الف

حفظ تمامیت ارضی( ب

حفظ سیستم اقتصادی و سیاسی( ج

حفظ استقالل و حاکمیت کشور( د



به طور کلی پدافند غیر عامل



حلقه استراتژیک واردن۵تئوری 

درپارامترمهمترینکهاستمبنااینبرواردنحلقهتئوری
ابتاباشدمیهدفکشورثقلمراکزشناسایی،جنگطراحی
واقعیطعم،تهاجمموردکشور،حملهاولیندرهاآنانهدام

متسلیممکنزمانترینکوتاهدروچشیدهرانظامیشکست
.شود

بهآمریکاهوایینیرویسرهنگتوسط1988سالدرنظریهاین
بهارایهبا1991سالدروشدتدوینوتهیهواردنجاننام

نورمنوپاولکالینژنرال)نظامیوقتفرماندهانوپنتاگون
.گرفتقرارتصویبوقبولمورد(شوارتسکوف



حلقه استراتژیک5جان واردن طراح تئوری 



...ادامه

متحدالمرکزحلقه۵باکشوریکثقلمراکز،واردناستراتژیکحلقه۵تئوریدر
راکشوریکقدرتاصلیساختارهایآنهامجموعکهشوندمیدادهنمایش
رکشوآنهایتوانمندیوها،فعالیتتحرکاتتمامیمنشأومحورودادهتشکیل
.باشدمی

میهگرفتنظردرانسانیکبدناعضایهماننددقیقا  کشوریکاستراتژیایندر
،عصبیمراکزومغزتوأمیا،موردیحذفباانسانبدنکههمانگونهوشود

سلولوارادهوروانوروح،حرکتیهایاندام،خونگردشوگوارشسیستم
.بودخواهدکارایینوعهرفاقددفاعیهای

سریعوحداکثریانهداموحذفباکهگیردمیقرارمداراینبردشمننهاییهدف
،اقتصادی،سیاسیسطوحدر،تهاجمموردکشوراساسیهایساختزیر

ازودفاعمنظوربهاقدامیگونههرانجامامکاننظامیوتولیدی،اجتماعی
اسیر،محدودزمانیچهارچوبیکدرودادهدستازراخودهایفعالیتسرگیری

آنقبلیآمادگیاحتمالباجزکهگرددایپیچیدهوناگوارمختلفحوادثگرفتارو
.نباشدمیسرآنازرهاییامکان،اضطراریشرایطبرابردر،کشور



...ادامه

استفادهمورددقیقاًزیرهایجنگدرواردنحلقه5تئوری
:استگرفتهقرارمتحدانشوآمریکاعملیاتیفرماندهان

(1999سالیوگسالویعلیهناتو)کوزوومناقشه

1991سالعراقعلیهآمریکافارسخلیجاولجنگ

سالصدامعلیهمتحدانشوآمریکا)عراقاخیرساله10جنگ
2001)



اهداف مورد حمله در هر یک از حلقه های استراتژیک 

(مشابه مغز و سیستم عصبی) سیاسی -رهبری ملی

وزارت خانه ها

 قرارگاه های عمده ی فرماندهی

سازمان مرکزی صدا و سیما

(مشابه دستگاه گوارش و گردش خون) تولیدات و محصوالت کلیدی

نیروگاه های برق و شبکه ی توزیع آن

انبارهای عمده ی مواد غذایی و دارویی

پاالیشگاه ها و مخازن سوخت



...ادامه

مشالدعظاخهام)ظسهستمظحملظيظخقلظيظشبکعظمواص تیظ
(والیظحةکتیظ ستظيظپالظ

فرودگاه ها ، راه آهن ، بنادر ، جاده ها ، پل ها

شبکه های مخابراتی منطقه ای و محلی

پایانه های عمده مسافرتی

(مشالدعظريحظيظريا ظيظارا هظ)جمعهتظمة میظيظارا هظمری

 انجام عملیات روانی بر علیه مردم و نیروهای مسلح

 پخش اعالمیه های مخرب روانی ، ایجاد شایعه ، راه اندازی
د و رسانه های گروهی ، ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی ، جرای

ماهواره های طرفدار کشور مهاجم



...ادامه

(مشالدعظسرولظوالیظ فال یظ)ظخهةيوالیظ مرهالتیظ

 سیستم های اعالم خبر راداری

مواضع و سایت های توپخانه ای و موشکی پدافند هوایی

پایگاه های هوایی ، پایگاه های موشکی زمین به زمین

پایگاه های عمده ی دریایی ، شناورها

 یگان های عملیاتی مستقر در خطوط مقدم جبهه نبرد

 مقرهای عمده ی نیروهای بسیج مردمی

قرارگاه های تاکتیکی و عملیاتی



طبقه بندی زیر ساخت ها

مراکزی هستند که در صورت 
انهدام تمام یا قسمتی از آنها ،
بحران و آسیب جدی در نظام 
سیاسی ، سامانه هدایت و 
ی فرماندهی ، تولیدی و اقتصاد
، پشتیبانی ، ارتباطی 
ومواصالتی ، اجتماعی و 
دفاعی ایجاد می شود 

مراکز مهم

مراکز حیاتی

مراکز حساس



سطوح تاثیر گذاری تخریب زیر ساخت ها

مراکز 
حیاتی

سطح  
تاثیرگذاری سراسری

مراکز 
حساس

سطح  
تاثیرگذاری

منطقه 
ای

مراکز 
مهم

سطح  
تاثیرگذاری محلی



مراکز. Vital)حياتي1 Centers)

بموجآنها،ازقسمتيياکلانهدامصورتدرکههستندمراکزي

،سياسينظامدرتوجهقابلصدماتوآسيببحران،بروز

اني،پشتيباقتصادي،وتوليديفرماندهي،وکنترلهدايت،

درذاريتأثيرگسطحبادفاعياجتماعي،مواصالتي،وارتباطي

.گرددکشورسراسر



(یمراکز حیات)میادین استخراج نفت و گاز



(Critical Centers)مراکز حساس. 2

بموجآنها،ازقسمتيياکلانهدامصورتدرکههستندمراکزي

،سياسينظامدرقابل توجهيصدماتوآسيببحران،بروز

اني،پشتيباقتصادي،وتوليديفرماندهيوکنترلهدايت،

ذاريگتأثيرسطحبادفاعياجتماعي،مواصالتي،وارتباطي

.گرددکشورازبخشيدرمنطقه اي



(مراکز حساس)نیروگاه های برق 



(Important Centers)مهم مراکز . 3

ازقسمتییاکلانهدامصورتدرکههستندمراکزی

سیاسی،نظامدرمحدودیصدماتوآسیبآنها،

ردمحلیگذاریتأثیرسطحبادفاعیاجتماعی،

.می گرددواردکشور



(مراکز مهم)انبار سیلو





تاریخچه پدافند غیرعامل

جنگوقوعباکهجهاندراولیههایتمدنگیریشکلبا
رتصوبهراغیرعاملپدافنداولیهاصولهاانسان،بودهمراه

ممحکقالعوبارووبرجوفردیحفاظتبرایسپروجوشن
رواجایگستردهصورتبهگروهیامنیتتامینبرایرا

.دادند

مستحکمهایدروازهایجادوشهرهااطرافدرخندقوجود
قاطنتمامدردشمنگیرانهغافلحمالتازپیشگیریبرای

.بودرایجامریجهان



دشمنناگهانیحملهازجلوگیریبرایهاشهراطرافدرقالعودروازه



استتار. 1

اختفاء. 2

پوشش. 3

فريب. 4

تفرقه و پراکندگي. 5

مقاوم سازي و استحکامات . 6

اعالم خبر. 7



(:)استتار-1

راستتاهمرنگ کردن خود و تجهيزات با محيط را 
.مي گويند



استتار



استتار تک تیرانداز



مخفي شدن و پنهان کردن و حفاظت خود ، 
ااختفجنگ افزار يا يک مکان را از ديد دشمن 

.مي گويند

(:)اختفاء-2



اآمريکدرسازيهواپيمامهمکارخانجاتازيکيچگونهکهمي دهدنشانتصاوير

رستيرازماندناماندربرايدومجهانيجنگجرياندر(الکهيدشرکتبهمتعلق)

بهمتروکهدهکدهيکشبيهباالازکهطوريبهگرفتهقراراختفاموردژاپنيهواپيماهاي

.رسدمينظر



مخفي شدن و پنهان کردن و حفاظت خود ، 
ااختفجنگ افزار يا يک مکان را از ديد دشمن 

.مي گويند

(:)اختفاء-2



ا ت ال،ظح الفتظ رظدةادةظ يهظ شموظرا
فظتأمهوظميظخماليهظيظاستتالرظامكال ظيش
يالظشنالسالييظخهةيوال،ظتجكهزاتظيظ
تالسهسالتظيظفعاللهتكالنظراظتقرهل

ميظ وه



(:)پوشش-3

ه پوشش حائل ميان نيروهاي خودي و دشمن است به شررطي کر

.خودي را در برابر ديد و تير دشمن حفاظت نمايد

و يرا ( گتنه درخت ، تخته سن)اين پوشش ممکن است يا طبيعي

ر کنرار باشد اصل پوشش بايرد د( سنگر،جوي خيابان)مصنوعي

و رزمندهاستتار و اختفا رعايت گردد تا امنيت نسبي براي يک

.ودتجهيزات و تاسيسات در برابر ديد و تير دشمن فراهم ش



موجبکهاستياحيله گرانه شدهطراحياقداماتکليه
ومحاسبهواطالعاتبهنيلدردشمنغفلتوگمراهي

اوودهگرديمقابلطرفکيفيوکميتوانازصحيحبرآورد
مواجهترديديوشکباهدف گيريوهدفتشخيصدررا

.نمايد

سمتبهمهموحقيقياهدافازدشمنذهنانحراففريب،
.مي باشداهميتکموکاذباهداف



ماکت فریب



ماکت فریب





:تفرقه و پراکندگي -5

،اتتجهیز،نیروهازداییتمرکزونمودنپخشوباز،گسترش
یبآسازجلوگیریمنظوربهخودیهایفعالیتیاتأسیسات

یامجموعهکهطوریبهدشمنعملیاتمقابلدرآنهاپذیری
.ندهندتشکیلراواحدیهدفآنهااز

ازخودیفعالیت هایوتجهیزاتافراد، گسترشجداسازی،
تقلیلمنظوربهدیگرمحلیبهاصلیاستقرارمحل

قالانتمانندمی باشد،تلفاتوخساراتکاهشآسیب پذیری،
ایسالح هبردازدورترفرودگاه هایبهمسافربریهواپیماهای

اصلیمحلازحملقابلحساستجهیزاتانتقالیاودشمن
،مکانیحساسیتوشناساییعدمبعلتکهموقتمحلبه

می باشدبیشتریحفاظتوامنیتدارای



:مقاوم سازي و استحکامات-6

ممستقیاصابتمقابلدرکهحفاظیهرگونهایجاد
یاوخمپاره،توپخانه،گلوله،موشک،راکت،بمب

هبرسیدنصدمهمانعونمودهمقاومتآنهاترکش
اثراتوگردیدهتأسیساتیاتجهیزات،نفرات
.دنمایخنثینسبیبطورراانفجارموجوترکش



يتعرضعملياتبراينکهمبنيخودينيروهايبههشداروآگاهي

آمادهبرايکههشدارايناست،نزديکدشمنالوقوعقريب

طوالنيزمانياوروزچند،ساعتچند،دقيقهچنداستشدن

.گرددمياعالمهادرگيريآغازازتر

،ژيرآ،بصريبانيديده،رادارشاملخبراعالموسايلودستگاهها

.باشدميدهندههشدارهايآگهيوپيامها،بلندگو

:اعالم خبر-7



ديگر تهديد، يک خطر بالقوه است که هنوز محقق نشده و صرفا در حد يک ايده مي باشد به عبارت

شدن تهديد ،مفهومي به کلي انتزاعي است به طوري که تعيين زمان و چگونگي مورد تهديد واقع

ه ما و خارج از برآيند وضعيتي است که عوامل مختلف بر خالف خواست.بسادگي امکان پذير نمي باشد 

ا خسارات کنترلعمل مي کند و از اين حيث در روند امور ،مطلوب ما نيست و احتمال آشفتگي ، خطر ي

.جبران ناپزير را براي ما به وجود آورده و باعث ايجاد اختالل در امنيت عمومي و ملي مي گردد 

حيح اين واژه براي توصيف حداقل دارايي ها و تاسيسات بکار مي رود که وجود و کارکرد ص

آن  براي ادامه کارکرد اجتماع و اقتصاد ضروري است وازه زير ساخت حياتي به معني

است که به قدري(نرم افزاري )و مجازي(سخت افزاري )سامانه ها و دارايي هاي فيزيکي 

يف کننده براي کشور ضروري هستندکه ناتواني يا عدم کارکرد و يا اختالل در آنها داراي تضع

ي ملي يا و آسيب رسان روي امنيت عمومي ملي، امنيت اقتصاد ملي ، سالمت يا ايمني عموم

.  هر ترکيبي از موارد ياد شده مي باشد



دراندتوميداشتهپاسخبهآنينيازکهاضطراريوضعيتيک

بناييزيروشدهريزيبرنامهروندهريا،اقتصاد،اجتماعسياست

،اقتصاديکودتا،بحران:مانندکندايجادجدياختاللجامعه

.بيکاريبحرانياو،فرهنگيبحران

:(crisis)بحران



موجوديطبيعاوضاعکهويرانگرهستندرخدادهاييباليا:تعريف

يتظرفازکهکنندميايجادرارنجشازسطحيوريختهبهمرا

.رودميفراترتاثيرتحتجامعهتطابقو

:(Disaster)بال  



احتمال عواقب مضر:(Risk)خطر 

واموال،سالمت،برجانسوانحوحوادثاحتماليخسارات

.گرددايجادتواندميايندهدرکهجوامعخدات

،شدت)مخاطرهماهيتبامستقيمرابطه،خطرپذيري

باعکسرابطهوجامعهپذيريآسيبو(تواتروقوع،وسعت

.داردبحرانکارآييمديريت



Hazard

،جانبردنبيناز،پتانسلتهديدعنوانبهکهايپديدههر

ميباشدکهداشتهراايجامعههايتوانمنديواعتبارات،دارايي

،هصاعق،خشکسالي،زلزله،سيلمانند(Natural)طبيعيتواند

.باشد(Manmade)دستبشرساختهياو...ورانش،طوفان

...وتروريسموجنگسوزيآتشمانند



Vulnerability

عيتوضو،مقاومتاقليميموقعيتنظرازجامعهيکضعفنقاط

درذيربطهايسازمانآمادگيوهاانسانآمادگي،هاسازه

بامستقيميرابطهمخاطراتکناردرکهمخاطراتمقابل

.باشندميداراخطرپذيري
























