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 چکیده

با  ترین نیازهاای برار ب باه عناوان یکای از م ااهیر م ار رباعنوان یکی از محوریامنیت به 

عنوان مال باهالملل بوده است. پدافند غیر عاهای رباب  بینالملل همواره مورد توجه پارادایربین

 ره مد نظرهموا یکی از مؤثرترین ب پایدارترین ربش ای دفاع ب تامین امنیت در مقابل ت دیدات،

بجود  اکثر کرورهای ج ان قرار داشته است ب حتی کرورهایی مانند آمریکا ب شوربی سابق با

ب کروری اند ی توجه داشتهاهبرخورداری از توان نظامی بسیار باال به این موضوع به صورت بیژ

وع مانند سویس با بجود بی طرفی در دب جنگ ج انی ب مواجه نبودن با ت دیاد باه ایان موضا

چاه  پردازد که پدافناد غیار عامالتوجه بسیار زیادی دارد. در پژبهش حاضر به این پرسش می

افناد ملل دارد. هدف از ایان تحقیاق بررسای نقاش پدالجایگاهی در تامین امنیت در رباب  بین

آبری باشاد. ربش جما حلیلای میت -ل در امنیت است. ربش تحقیق صورت توصی یغیرعام

 بتبار، کتا  ای ب با مراجعه باه منااب  معاطالعات مورد نیاز تحقیق با است اده از ربش کتابخانه

 دهد. عدم احساا  آرامرای کاه از طریاق پدافنادمقاالت گردآبری شده است. نتایج نران می

عیین تترین مان  در مسیر حرکت کرورها به سمت اهداف از پیش ، م رآیدغیرعامل به بجود می

 .شده است
 

 .، امنیت ربانیپدافند غیرعامل، پدافند عامل، امنیت :واژگان کلیدی
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 مقدمه

ناد حکایر گیری از مناف  آن تن ا زائیده عقل انسان نیست ب خدابپدافند غیرعامل ب ب ره

 د:فرمایکه مخزن تمام علوم نزد ابست می

را از  ب ما به اب )حضرت دابد )علیه السالم( ساخت زره را تعلیر نماودیر تاا شاما"

 "(۸۰آسی  جنگ در امان بدارد. پس آیا از شکر گزارانید؟ )انبیاء؛ 

پدافند غیر عامل موضوعی است که امربزه نیربهای نظامی ب غیر نظامی کراورهای 

پدافناد عامال  -2پدافند غیرعامل  -1پدافند به دب بخش  دنیا را درگیر خود کرده است.

شاود آثاار ت ااجر شود. پدافند غیرعامل مجموعه اقداماتی است که ساب  میتقسیر می

 های مختلف به حداقل خسارت ممکن منتج شوددشمن در حوزه

هاایی منظور از پدافند غیرعامل عبارت است از مجموعه تم یدات، اقادامات ب طر 

المقدبر بدبن نیاز به نیربی انسانی به صورت ر، شرای  ب حتیاست که با است اده از ابزا

خود اتکا صورت گیرد چنین اقداماتی از یک سو توان دفاعی مجموعه را در زمان بحران 

افزایش داده ب از سوی دیگار پیامادهای بحاران را کااهش ب امکاان بازساازی منااطق 

ت طرح ای پدافند غیرعامل قبل سازد. در حقیقدیده را با کمترین هزینه فراهر میآسی 

(. 21: 13۸3گردند. )موحدی نیاا،از انجام مراحل ت اجر ب در زمان صلح ت یه ب اجرا می

ضربری  هایی فراهر میگردد.با توجه به فرصتی که در زمان صلح ج ت ت یه چنین طر 

تاوان مجموعاه اهادافی کاه ها لحاظ گردند. میاست این قبیل تم یدات در متن طراحی

 ریزی در زمینه پدافند غیرعامل به دنبال آن است به شر  ذیل خالصه نمود:برنامه

گیری یابی ب دقات هادفهای شناسایی، هادفکاهش قابلیت ب توانایی سامانه - 1

 تسلیحات آفندی دشمن

رساانی هاای حیااتی ب خدماتباال بردن قابلیت بقاء استمرار عملیاات ب فعالیت -2

م ر نظامی ب غیر نظامی کرور در شرای  بقوع ت دید، بحران ب  مراکز حیاتی، حسا  ب

 جنگ.

پذیری ب کاهش خسارت ب صدمات تاسیسات، تج یزات ب نیاربی تقلیل آسی  -3

انسانی مراکز حیاتی، حسا  ب م ر نظامی ب غیر نظاامی کراور در برابار ت دیادات ب 

 ۔عملیات دشمن
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 سل  آزادی ب ابتکار عمل از دشمن. -4

 ۔های تسلیحاتی ب نیربی انسانیجویی در هزینهصرفه -5

 فری  ب تحمیل هزینه بیرتر به دشمن ب تقویت بازدارندگی -6

 ۔افزایش آستانه مقابمت مردم ب نیربی خودی در برابر ت اجمات دشمن - 7

 های ملی کرورح ظ ربحیه ب انسجام بحدت ملی ب ح ظ سرمایه -۸

 تقالل کرورح ظ تمامیت ارضی، امنیت ملی ب اس -9

های دفاعی ب ارتقای آستانه تحمل عماومی، پدافند غیرعامل از طریق توسعه ظرفیت

ای مت ابت باه خاود ضمن افزایش توان بازدارندگی ملی ب مقابمت غیر عامل نیز چ ره

گرفته است. به همین دلیل در امنیت ملی باید توجه بیرتری به پدافند غیرعامل به عمال 

های عماده دخیال در امنیات ملای تابعی از شرای  ب بضعیت مؤل اهآید. راهبرد دفاعی 

است ب از این رب، متناس  با نوع ت دیدها ب سطح اقتدار ملی، نوع راهبردهای دفاعی نیز 

(. همچنین برای ح ظ مناب  ب امکانات 1۰3: 139۰گردند)ساعد ب دیگران، تغییرپذیر می

دفااع از ایان منااب  ب امکاناات در مقابال  های بالقوه ب بال عالملی ب افزایش توانمندی

ترین ب کار ت دیدات نظامی، پدافند غیر عامل یکی از موثرترین، پایدارترین، کار هزیناه

های ملای در مقابال های ح ظ ب دفاع از سرمایهترین ربشترین ب اطمینان بخشآسی 

ی متادابل باه ا( که به عناوان شایوه13۸6زاده دربان، شود. )زمانت دیدات محسوب می

 صورت گسترده یا محدبد همواره مورد است اده تمامی کرورها بوده است.

 

 ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق

 دالیل ناظر بر ضربرت موضوع تحقیق:

 ایهای هستهبجود ت دیدات دائمی برای کرورها با توجه به رشد سال  -1

ی ربز افزبن آن اا از سرعت توسعه پدافند غیرعامل در اکثر کرورها ب برخوردار -2

 .مزایای این نوع پدافند
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 روش تحقیق. 1

باشد، پژبهش نظری نوعی پژبهش بنیادی است، که از پژبهش حاضر از نوع نظری می

ای انجاام کند ب بر پایه مطالعات کتابخاناهربش ای استدالل ب تحلیل عقالنی است اده می

سات تاا باا توجاه باه ماهیات همین اسا  در پژبهش حاضر سعی شاده ا شود. برمی

موضوع کار ب نیز در راستای رسیدن به هدف اصلی تحقیق یعنی ربشن نمودن جایگااه 

ریزی بارای اجارای صاحیح آن ب پدافند غیر عامل در تامین امنیت ب چگاونگی برناماه

ای ب کتابخاناه-ها با آن، با اسات اده از ربش اسانادیآشنایی هرچه بیرتر مردم ب دستگاه

یری از مناب  نگاشاته شاده پیراین ابعااد ب اهمیات موضاوع پدافناد غیرعامال را گب ره

 تر کنیر.ربشن

 

 پیشینه تاریخی پدافند غیرعامل. 2

گاردد. لایکن توان ادعا نمود که قدمت پدافند غیرعامل به قدمت تمدن برری بااز میمی

در برابار  های برر به صورت تالش آن ا برای حراست ب مراقبتاین موضوع برای نسل

دشمنان طبیعی ب انسانی نمایان شده است ب در طول تاریخ تم یاداتی را بارای در اماان 

ها ب ماندن از این حوادث مدنظر داشته است. بار  ب باربهاای ح ااظتی شا رها، قلعاه

باه  باشند. در عصر جدیاد نیاز باا توجاههای بارزی در این خصوص میحصارها نمونه

ها، این موضوع از حیطه ش ری به گستره ملی انتقال جاد دبلتمقتضیات عالر جدید ب ای

ها باه شا رها ایان پیدا نمود. با بربز جنگ ج انی ابل ب دبم ب کریده شدن پای جنگ

 Civil defense and) موضوع اهمیت بیرتری یافت ب شاکل علنای باه خاود گرفات

other emergencies, 2018). 

اپیما ب بم  باران ش رها ب مراکاز صانعتی ب در جنگ ج انی دبم که است اده از هو

های گذاری ب پس از آن است اده از موشک توس  آلمان نازی شربع شد خسارتسرمایه

هایی که به ماردم ب بخرا ای غیرنظاامی بارد شاد ناشی از جنگ ب به خصوص آسی 

نسبت به جنگ ج انی ابل سیر صعودی داشت ب این موضوع باعث شد تاا کراورهای 

ب دبر از جنگ به پدافند غیرعامل اهمیت مضاع ی بدهند، ب حتی کروری مانناد  درگیر

طرفی خاود را ح اظ کارده باود باا شاتاب سوئیس که در طول هر دب جنگ ج انی بی
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های مقابم در مقابال ان جاارات اتمای اقادام کارد )بزارت ای به ساخت پناهگاهفزاینده

ای بم  افکن ب موشک ای بی دب که ازی برای ساخت هواپیماهنارتش  .(13۸6 ،مسکن

در میان ب ت ب حیرت ج انی لندن را هدف قرار  1944برای ابلین بار در هرتر سپتامبر 

ای های ایجاد شده در دل کوه ا به صاورت گساتردههای مستحکر ب تونلداد از پناهگاه

بیاژه کاه های نظامی ب اداری را با مصالح مقابم ب طراحای نمود ب ساختماناست اده می

کرد. پس از پایاان ها به خوبی رعایت شده بود احداث میاصول پدافند غیر عامل در آن

های اعمال شده در زمینه سااخت اناواعی از تسالیحات جنگ ج انی دبم ب محدبدیت

ت اجمی علیه آلمان، باعث شد این کرور توسعه پدافند غیرعامل را باا دب هادف عماده 

ب  ب تاسیسات در صورت ت اجمات نظامی در دساتور کاار بازدارندگی ب ح اظت از منا

های خود قرار داد. توسعه پدافند غیرعامل در آلمان باعث گردید تاا عاالبه بار ساازمان

دبلتی، شرکت ا ب موسسات غیردبلتی نیز به صورت دابطلبانه ب افتخاری در این زمینه با 

های ایان کراور باه ختماندبلت همکاری نمایند. ب اکنون بسیاری از تأسیساات ب ساا

های مت ابت در بضعیت عادی، شوند تا عالبه بر کاربریصورت دب منظوره احداث می

تاوان باه خطاو  ب در شرای  بحرانی به پناهگاه تبدیل شوند که از جمله این مراکز می

های بزرگ اشاره کرد. در ایان مراکاز زیرزمین ساختمان های مترب ب پارکینگ بایستگاه

تم یدات الزم برای تأمین نیازهای ضربری مردم به کار گرفته شده است ب در زمان تمام 

شاود باه عناوان پناهگااه بارای هایی که از قبل انجام میکوتاهی با سازماندهی ب تمرین

 گردند.آماده میاست اده عموم 

همچنین بخش خصوصی ب مالکان باحدهای مسکونی در صاورت رعایات اصاول 

نمایناد ب سااخت ساخت ب سازها از دبلت کماک ماالی دریافات می دفاع غیرعامل در

 .(7۰ :13۸4 ،ها ب مراکز مرابه نیاز الزامای اسات )موساویپناهگاه در مدار ، دانرگاه

میالدی نسبت به تاسیس سازمان دفاع غیر عامل اقدام کرد  196۰شوربی سابق در سال 

بد آلتاونین از ساوی النونیاد با انتصاب سپ  1966ب در سال  که به سرعت توسعه یافت

هاای برژنف به عنوان رئیس، این ساازمان تحاول بزرگای پیادا کارد ب سااخت پناهگاه

ها ب معاابر متارب ب ای ب دب منظوره کردن بسیاری از تأسیسات مانناد ایساتگاهضدهسته

های زیر زمینی در دستور کارش قرار گرفت ب باا ایجااد اساتحکامات ایمان ب پارکینگ
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مقابم در مقابل انواع بم  ب موشک توسعه یافت. اگر چه اقدامات شاوربی در های زره

تر از این موارد است اما مالحظات امنیتی مان  انترار زمینه پدافند غیرعامل بسیار گسترده

های برلین ب کوبا در اطالعات مربو  به آن ا شده است. در آمریکا پس از گذشت بحران

های خانگی ب دسته جمعای مطار  ب باه صاورت گاه، موضوع ساخت پناه1963سال 

مدیریت امور اضطراری با هدف  1979آمد تا اینکه در سال پراکنده اقداماتی به عمل می

ای را در سرتاسار کراور تأسایس ح ظ بقا به هنگام شرای  اضطراری، ناواحی دهگاناه

مقابل حمالت  ح اظت درمرکز محلی ب ایالتی برای  4۰۰۰نمود، ب پس از مدتی بیش از 

ای در آمریکاا های مقابم در مقابل حمالت هستهاحتمالی ایجاد شد. البته احدات پناهگاه

(. توساعه پدافناد 13۸6 ،قبل از ترکیل این سازمان شاربع شاده باود )بزارت مساکن

ای بود که مرد دفاع غیرعامل این کرور به ناام یاوجین. پای غیرعامل در آمریکا به گونه

ای که در برنامه استراتژی قدرت ملای رئایس ح نوبل شد ب با توجه بیژهبیگر برنده صل

های برناماه دفااع غیرعامال مانادگیجم ور بقت آمریکا به دفاع غیرعامل گردیاد عق 

هاای ب پس از انتراار نتاایج آزمایش 1954اصال  شد ب توسعه بیرتری یافت. از سال 

ند غیرعامل توجه خاصی مبذبل گردیده ای آمریکا، در کرور کانادا به موضوع پدافهسته

است ب دبلت مرکزی به تدبین اصاول ب تنظایر همکااری دبلات ب نیربهاای مسالح، 

: 13۸۸، های تحقیقاتی پرداخته اسات )قرامیآموزش مسنوالن ب مردم، گسترش برنامه

29 .) 

 

 اهمیت و ضروریات پدافند غیرعامل. 3

هایی است کاه باا اسات اده از مات ب طر دفاع غیرعامل در باق  مجموعه تم یدات، اقدا

المقدبر بدبن نیاز به نیربی انسانی به صاورت خاود اتکاا صاورت ابزار، شرای  ب حتی

گیرد. چنین اقداماتی از یکسو توان دفاعی مجموعه را در زمان بحران افازایش داده ب از 

یاده را باا سوی دیگر پیامدهای بحران را کاهش داده ب امکان بازسازی مناطق آسای  د

های پدافند غیرعامل قبل از انجام مراحل سازد. در حقیقت طر کمترین هزینه فراهر می

به کار گیری تم یدات ب مالحظات پدافند  گردند.ت اجر ب در زمان صلح ت یه ب اجرا می

هاا را در ها، اهداف ب پربژهها کارایی دفاعی طر غیرعامل عالبه بر کاهش شدید هزینه
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ها ب به کاارگیری تر شدن جنگافزایش خواهد داد. با پیچیده جر دشمن بسیار زمان ت ا

ی مت ابتی را به خاود های نوین، پدافند غیرعامل نیز چ رهتکنولوژی ب فنابری در جنگ

گرفته است. امربزه مردم برای ادامه زندگی نیازمند خدمات مت ابتی هستند ب احتیا  باه 

ن ش رها دارند ب بایستی ایمنی ب آساایش کاافی داشاته محی  آرام ب قابل سکونت درب

 باشند.

توان گ ت که تجارب ب شواهد ثبت شاده در در خصوص اهمیت دفاع غیرعامل می

های مستدل ب انکارناپذیری است که های گذشته تاریخ برری ب قرن حاضر نمونهجنگ

های د مرربحه نموناهنماید. مواراهمیت حیاتی پدیده دفاع غیرعامل را آشکارا ثابت می

کار گیری اقدامات پدافند غیرعامل، موج  زناده مانادن ب  باشند: بهبارز این اهمیت می

 گردد.ادامه حیات ب بقای نیربی انسانی می

 

 اهداف دفاع غیرعامل. 4

پذیری نیاربی انساانی ب های پدافناد غیرعامال کاساتن از آسای هدف از اجرای طر 

ب حسا  ب م ر کرور علیرغر حمالت خصمانه ب مخرب  تأسیسات ب تج یزات حیاتی

ها ب خدمات زیربنایی ب تأمین نیازهاای حیااتی ب تادابم اداره فعالیت ردشمن ب استمرا

توان باه کرور در شرای  بحرانی ناشی از جنگ است. از جمله اهداف دفاع غیرعامل می

 :موارد ذیل یاد کرد

ترین سرمایه گردد که با ارزشنسانی میموج  زنده ماندن ب ح ظ بقای نیربی ا -1

 باشد.می ب موجودیت ملی کرور

جویی کاالن اقتصاادی ب ارزی در ح اظ تج یازات ب تسالیحات موج  صرفه -2

 گردد.می

اقدامات دفاع غیرعامل سب  به بجود آمدن تأثیرات ربحی ب ربانای مثبات در  -3 

 گردد.ش ربندان ب رزمندگان می

هاا ب تادابم عملیاات تولیاد ب خادمات ح ظ توان خودی ج ت اداماه فعالیت -4

 .رسانی
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سل  آزادی ب ابتکار عمل از دشمن ب ایجاد شرای  سخت ب دشوار برای بی در  -5

 .صحنه عملیات

توزی  ثربت، جمعیت ب سرمایه ملی در کل فضاای سارزمینی کراور از طریاق  -6

 .زمیناعمال سیاست تمرکز زدایی، آمایش سر

های کلیادی ب مراکاز حیااتی، حساا  ب م ار تولیادات پراکندگی زیر ساخت -7

 های الزم مقابله با دشمن در شرای  ت دیدات نامتقارن.آمادگی محصوالت کلیدی ایجاد

 افزایش آستانه مقابمت مردم ب نیربهای خودی در برابر ت اجمات دشمن. -۸

یان نمودن اقتدار ملی ناشی از آن پذیری های کرور ب نماکاهش مجموعه آسی  -9

 (Paine, Anderson, 2018) های بازدارندگیبه عنوان یکی از مول ه

 

 عاملرامنیت ملی و دفاع غی. 5

گاردد ب باا امنیت یک موضوع اجتماعی است ب از عوارض زندگی جمعی محسوب می

بسات ب های فارد، مرباو  باه محای  اطاراف اای از نگرانیتوجه به اینکه بخش عمده

ها ب در تعامل با پدیده یابد، امنیت غالباًموضوع ح اظت از خویش در قبال آن تجلی می

کند، در بااب اهمیات امنیات ب نقاش آن در پیرارفت فاردی ب افراد دیگر معنا پیدا می

ای قابل اجرا نیست، در سطح ملی، امنیت اجتماعی باید گ ت که بدبن امنیت هیچ برنامه

بقا ب صیانت ذات کرور دارد، به عبارت دیگر ممکن است در یک زمان م  ومی فراتر از 

تمامیت ارضی، استقالل ب حاکمیت یک کرور مح وظ باشد لکن بجود ت دیدات جدی 

زندگی اجتماعی ب سیاسی آن کرور را دستخوش آشوب ب هرا  ب سردرگمی نمایاد، 

مان  در مسایر حرکات آید، م مترین عدم احسا  آرامری که از این طریق به بجود می

بارای م  اوم  .(3۸ :13۸5، کرور به سمت اهداف از پیش تعیین شده است )عبا  پور

امنیت ملی تعاریف گوناگونی ارائه شده است، هر چند هیچ یک از آن ا باه طاور کامال 

مورد توافق نیست بلی در هر یک از آن ا نکات ربشنگری بجود دارد. در فرهنگ رباب  

امنیت ملی حالتی است که ملتی فارغ از ت دید برای از دست دادن تمام " :الملل آمدهبین

. در دائاره المعاارف علاوم "باردیا بخری از جمعیت، دارایی ب یا خاک خود به سر می



259 

 

 

 

 

ن جایگطططاه پنافنططط

غ رعام  در تطام   

 المل امن ت ب  

هاای تاوان یاک ملات بارای ح اظ ارزش"اجتماعی این باژه چنین تعریف شده است 

 "داخلی از ت دیدات خارجی

یک کرور هیچ گوناه  "یت ملی اینگونه تعریف شده است:در مناب  سازمان ملل، امن

احسا  خطر حمله نظامی، فرار سیاسی یا اقتصادی نکند ب بتواناد آزاداناه گساترش ب 

 .(Brandon, 2011) "توسعه خویش را تعقی  کند

از احساا  آزادی کراور در " در فرهنگ علوم سیاسی، امنیت ملی عباارت اسات:

، "ت دید خارجی نسبت به مناف  سیاسی ب حیاتی کرور  تعقی  هدف ای اساسی ب فقدان

یاک ملات بقتای دارای "گویدب بالتر لیپمن، محقق آمریکایی در تعریف امنیت ملی می

های اساسی خود را ح اظ امنیت ملی است که در صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزش

 .(45: 13۸5، ر. )عبا  پو"کند ب در صورت اقدام به جنگ بتواند آن را به پیش برد

 

 های امنیت ملیمولفه

تمامی کرورها در سیاست داخلی ب خارجی شان ب نیز افراد، گربه ا ب احزاب موجاود 

در کرورها بدبن توجه باه ساالیق، اخاتالف فاردی، گربهای، طبقااتی، ساه بیاسای ب 

 اجتماعی در خصوص چ ار مؤل ه مرربحه ذیل ات اق نظر دارند.

 ح ظ جان مردم - 1 

 ح ظ تمامیت ارضی - 2 

 ح ظ سیستر اقتصادی ب سیاسی -3 

 ح ظ استقالل ب حاکمیت کرور -4 
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 لی و پدافند غیرعامللالمهای بینسازمان. 6

با توجه به هسته اصلی ت کر پدافند غیرعامل مبنی بر اصل دشامن باه اهاداف خاود از 

ی گ، عرصاهطریق اقدامات غیرنظامی، ب همچنین تغییر ب چند الیاه شادن م  اوم جنا

المللی، به فرصت ب ت دید برای امنیت کرورهای مختلاف تبادیل شاده های بینسازمان

کنند تا با تحرک دیپلماتیاک، از اجمااع المللی این فرصت را فراهر میاست. مجام  بین

سازی علیه مواض  خود، جلوگیری ب از سوی دیگر، دستور کار های مناس  را در دیاد 

 ان گذاشت. اگرچه هار آنچاه کاه در مجاام  ب ساازمان هاای نمایندگان کرورهای ج

گردد اما بسیاری از گذرد، به تحرک دیپلماتیک جاری در این مجام  برنمیالمللی میبین

های . ساازمان(Balogun, 1999) های سازنده استاقدامات نیز بابسته به همین فعالیت

هاای دبجانبه ب یا بسیاری از حوزه کند که در رباب هایی را ایجاد میالمللی فرصتبین

هاای متعادد ایاران ب مصار در قالا  گردد. به طور مثال همکاریدیپلماتیک ایجاد نمی

باشد. یکای از المللی در حالی است که رباب  سیاسی دب کرور قط  میهای بینسازمان

ل های کالن ملی کرور است ب باه هماین دلیااهداف م ر پدافند غیرعامل ح ظ سرمایه

المللی را میدان رزمی دانست برای آنکه از رسیدن دشمن باه های بینباید عرصه سازمان
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اهدافش جلوگیری کرد ب از سوی دیگر هزینه رفتارهای خصمانه را با ترریک مساعی با 

های الزم برای مقابله با کرورهای مختلف ج ان، باال برد. با توجه به اینکه ایجاد آمادگی

المللای را های بیناز رئو  پدافند غیرعامل اسات، ساازمان  دیداتدشمن در شرای  ت

المللای فرصات ی مقابله غیرنظامی با دشمن تلقای کارد. ایان مجاام  بینباید در جب ه

توان با اتخااذ سیاسات تانش زدایای ب ای برای کرورها ایجاد کرده است ب میبرجسته

الملل، برای ممانعت نسبی ر رباب  بینایجاد مقابله با راهبردهای کالن توازن صلح آمیز د

 ریزی کرد.کرورها برای بربد به مخاصمه ب درگیری برنامه

 

 گیرینتیجه. 7

ی اصلی خود فراتر از الگوهای ساخت ب ساز ب طراحی بارای پدافند غیرعامل در هسته

کاهش تل ات سخت است. امربزه جنگ، ابعاد مختلف عرضی ب طولی پیدا کرده است. 

های مختلف فرهنگی، اقتصاادی، های نظامی به عرصهسو مدل جنگیدن از میداناز یک 

ی خاود سایبری ب کریده شده است ب از طرف دیگر، جنگ سخت به مقدمه ب ماوخره

هاای فرهنگای گنجاد. چاه بساا فعالیتگره خورده است ب تن ا در عملیات نظامی نمی

 ر کند.مختلف، زمینه را برای تعارضات ب ت اجمات سخت فراه

به کار گیری پدافند غیرعامل در ج ت مقابله با ت دیدات ب تقلیل خسارات ناشی از 

ی که امکان مورد ت اجر یاهحمالت ت دید کننده دشمن دفاع را در دربن ساختار جامعه

ژن، )مثال حمالت هوایی، موشکی، زمینی ب...( که آن بجود دارد، قارار دهاد. از »شدن 

رور م اجر، موضوعی بنیادی ب اساسی برای هر کرور باوده کاه طرفی نیز بدبن ب یا ک

پذیر نظاامی، اقتصاادی ب ... در بسعت ب گستره آن تقریبا تمامی مراکز حیاتی ب آسای 

کرور را در بر گرفته ب ح ظ امنیت ملی، استقالل سیاسی ب اقتصادی ب پیربزی به نحاو 

. مدیریت پدافند غیرعامال چرمگیری در را  تمامی امور کرورهای مورد ت اجر است

در باق  به دنبال آن است هیچ نوع شناختی از نحاوه ت ااجر دشامن ب ربشا ای ایاراد 

خسارت نمیتوان به راه حل مناس  برای پیرگیری از آن اندیرید. بنابراین، با درک ایان 

موضوع ب شناخت هر چه بیرتر از پدافند غیرعامل ب عوامل ب مول ه های ترکیل دهنده 

همچنین تاثیر آن در امنیت کرور می توان راه هایی را جستجو کرد که در آن بتوان  آن ب
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خسارات ب ضایعات ب تل ات را کاهش داد. پدافند غیرعامل شامل اقدامات غیر مسلحانه 

ای است که موج  کاهش آسی  پذیری نیاربی انساانی، سااختمان هاا ب تاسیساات، 

لیات خصمانه ب مخرب دشامن مای گاردد تج یزات ب شریان های کرور در مقابل عم

دفاع غیرعامل به دلیل باال بردن توان نظامی کرور ب کنترل کنندگی ابضاع پرت جب اه، 

ربانی مثبت در ش ربندان ب رزمندگان مای شاود.  -سب  به بجود آمدن تاثیرات ربحی

ب اقدامات دفاع غیرعامل، موج  ح ظ نیربها برای ضربه زدن در زمان ب مکان مناسا  

گرفتن آزادی عمل ب ابتکار از دشمن می شود. پدافند غیرعامل قبل از بربز جناگ بایاد 

بارداری رسایده باشاد. در ایان ریزی، طراحی ب اجرا شده ب در حقیقات باه ب رهبرنامه

توانند با اعتماد به ن س بیرتری به احقاق حقوق صورت است که مردم ب نظام حاکر می

المللی بپردازند ب با ایجاد بازدارنادگی موجا  رباب  بینها ب ی سیاستخود در عرصه

تجدید نظر قدرت ای برتر ب دشمنان در به کار گیری طرح ای ت اجمی ب براندازی شوند 

پدافند غیر عامل قبل از بربز جنگ باید برنامه ریزی طراحی ب اجرا شده ب در حقیقات 

توانناد باا م ب نظاام حااکر میبرداری رسیده باشد. در این صورت است که ماردبه ب ره

المللای ها ب رباب  بینی سیاستاعتماد به ن س بیرتری به احقاق حقوق خود در عرصه

های برتار ب دشامنان در باه بپردازند ب با اجاد بازدارندگی موج  تجدیاد نظار قادرت

 کارگیری طرح ای ت اجمی ب براندازی شوند.
 

 راهکارها و پیشنهادات . 8

عمومی ( 2 امنیتی ب عملیاتی؛( 1: ازمان مرکزی ب دارای دب بخش عمدهیجاد یک سا -1

 ب اجرای

های تخصصی ب علمای پژبهای باا داشاتن مراکاز تر کردن حوزهجذب ب کاربردی -2

 تحقیقاتی ب آزمایرگاهی

ح  تربیت افراد ب متخصصین که توان انجام تحقیقاات دکتارین امنیات ملای در ساط -3

 .باشندای ب ج انی داشته منطقه
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ای کاه دارای هاایی کاه در هار زمیناهها ب ارگانافراد متخصا  در ساازمان نداشت -4

زم کاه ال هایا ب موارد بارداتی را در تمامی حوزهاالهباشند که آن کمبادالت خارجی می

 .شود را کنترل ب بررسی نمایندبه پدافند غیرعامل مربو  می
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