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  تاريخچه پدافند غير عامل 

با شكل گيري تمدن هاي اوليه در جهان كه با وقوع جنگ همراه بود ، انسان ها اصول اوليه پدافند غيرعامل را به 
نيت گروهي به صورت گسترده اي صورت جوشن و سپر براي حفاظت فردي و برج و بارو و قالع محكم را براي تامين ام

  رواج دادند.
دشمن در تمام  وجود خندق در اطراف شهرها و ايجاد دروازه هاي مستحكم براي پيشگيري از حمالت غافل گيرانه 

  نقاط جهان امري رايج بود.
  مثال هايي از قرآن و تاريخ اسالم 

  ن شكل مطرح شده است : از سوره مباركه انبياء به اي 80موضوع پدافند غير عامل در آيه 
  ، پس آيا از شكرگزارانيد ؟نموديم تا شما را از آسيب جنگ درامان بداردساخت زره را تعليم وما به حضرت داوود ( ع )

در جريان هجرت پيامبر عظيم الشان اسالم نيز خداوند متعال با استفاده از شگردهاي اختفاء و فريب كه از اصول 
  از دسترسي كفار قريش به ايشان گرديد. پدافند غيرعامل است، مانع

  نكته اي از مقام معظم رهبري در مورد پدافند غير عامل 

  
  اهميت دفاع غير عامل

تجارب و شواهد ثبت شده در جنگ هاي گذشته تاريخ بشري و قرن حاضر، نمونه هاي انكارناپذيري است كه اهميت 
  موارد زير نمونه هاي بارز اين اهميت مي باشند.پديده دفاع غيرعامل را آشكار و ثابت مي كند. و 

  موجب زنده ماندن و حفظ بقاي نيروي انساني مي گردد كه با ارزشترين سرمايه و موجوديت ملي كشور مي باشد.  - 1
  . موجب تحميل هزينه قابل توجه به دشمن مي گردد. 2
  ن آزادي و ابتكار عمل از دشمن مي گردد. . موجب حفظ نيروها براي ضربه زدن در زمان و مكان مناسب و گرفت3
  . اجتناب ناپذير بودن بروز جنگ هاي آينده و لزوم آمادگي دفاعي.4
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   اهداف پدافند غير عامل

آسيب پذيري  دفاع غيرعامل مكمل دفاع عامل ، صلح آميزترين و اثربخش ترين روش دفاعي است كه كاهش 
  زيرساخت هاي ملي و مراكزحياتي ، حساس و مهم و پايداري ملي را به دنبال دارد. 

پدافند غيرعامل ضمن افزايش ظرفيت هاي دفاعي و توان بازدارندگي ملي و مقاومت مردمي و باال بردن هزينه تهاجم 
  ، ترديد اساسي را در اراده تهاجمي دشمن ايجاد مي كند. 

  ز حياتي و حساس كشور ايمن سازي مراك
  نهادينه كردن اصول پدافند غيرعامل در طرح هاي توسعه اي 

  توسعه كمي وكيفي نيروي انساني متخصص 
  فرهنگ سازي و ايجاد باور عمومي 

  باال بردن قابليت بقا و حفظ كشور در شرايط بحران و بالياي طبيعي
  تفاوت پدافند عامل با غير عامل 

توانند نقش موثري ايفا كنند در  ها، صنايع و حتي مردم عادي مي م نهادها، نيروها، سازماندر پدافند غيرعامل تما
  هاي ضدهوايي و هواپيماهاي رهگير، تنها نيروهاي مسلح مسئوليت برعهده دارند. حاليكه در پدافند عامل مانند سيستم

  اصول پدافند غير عامل 

بت بوده ولي كاربرد اين اصول در موارد مختلف تفاوت داشته و در اصول اوليه پدافند غيرعامل، ساده و تقريباً ثا
  مواردي پيچيده و مشكل مي شوند. 

  اين اصول شامل مجموعه اقدامات زير مي باشد:

  استتار - 1
  انتخاب محل ( مكان يابي) - 2
  مخفي نمودن -3
  فريب بدل سازي ( شبيه سازي) - 4
  پراكندگي  - 5
  استتار -1

هايي است كه براي در امان ماندن موجودات زنده و غير زنده از ديده شدن به وسيله دشمن از  راهاستتار يكي از 
  رود. كار مي طريق غير قابل تشخيص شدن از محيط اطراف به

است به گونه اي كه  استتار به معني هم رنگ و هم شكل كردن تأسيسات ، تجهيزات و نيروي انساني با محيط اطراف
ي دشمن بسيار دشوار و تا حدودي غير ممكن باشد. مانند استفاده از بادگير سفيد در محيط برفي ، شناسايي آن برا

استتار از مؤثر ترين روش هاي دفاع غير عامل در دنيا است. مانند رنگ ، تور، شاخ و برگ درختان و ... استفاده مي 
  شود.

  



	موضوع : پدافند غير عامل Page	4	
 

به مجموعه اقداماتي كه فرد يا افراد براي در امان ماندن كنند.  ها نيز در دفاع نظامي از اين روش استفاده مي انسان
  دهند، استتار گويند.  شان از ديد دشمن انجام مي خود و يا تجهيزات

  داند كجاست، هدف قرار دهد.  بيند يا نمي تواند كسي را كه نمي است دشمن نمي  بديهي

  

  
  تورهاي استتار 

  بر دو گونه اند : 
  تورهاي طبيعي ( جنگل و شاخ و برگ درختان و خاك و برف...)  -1
  تورهاي مصنوعي ( داراي ساختار مهندسي استتار هستند)  - 2

در واقع اين تورها در حكم پرده اي هستند بين پروژه و دشمن تا سبب شوند دشمن نتواند پروژه را كشف و يا بر آن 
  نظارت داشته باشد.

  انواع استتار با تور
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  انتخاب محل ( مكان يابي ) - 2

انتخاب محل يا موضع يابي، انتخاب بهترين و مطلوبترين نقطه و محل استقرار است به طوري كه پنهان و مخفي نمودن 
  نيروي انساني، وسايل و تجهيزات و فعاليتها را بهترين وجه امكان پذير سازد. 

رگيري و استفاده از وسايل و ابزار مصنوعي جهت استتار و اختفا بنابراين اگر انتخاب محل به خوبي انجام شود، به كا
  ضرورتي پيدا نمي كند و يا اين ضرورت به حداقل ممكن تقليل خواهد يافت.

به طور مثال : اثرات تخريبي حمالت و بمبارانهاي هوايي عراق در جنگ ايران و عراق به مراكز حساس و حياتي ايران 
... نتايج متفاوتي داشته است كه يكي از عوامل عمده آن وضعيت و موقعيت مكاني مناسب و يا مانند پااليشگاه آبادان و 

  غير مناسب اين مراكز بوده است.
  مخفي نمودن :  -  3

مجموعه اقداماتي كه مانع از قرار گرفتن تاسيسات و تجهيزات در ديد دشمن گرديده و يا تشخيص آنها را براي او 
  غيرممكن و مشكل سازد. 

دشمن همواره تالش مي كند تا نقاط حياتي ، حساس و مهم كشور مورد نظر را كشف و نشانه گذاري نموده تا در زمان 
  مناسب با هدف گيري دقيق آنها را منهدم يا فعاليت شان را مختل نمايد.

سنل و غيره به شاخ و اختفاء كامل يك شيء به وسيله پوششهاي فيزيكي مي باشد. همانند پوشاندن پناهگاه, تجهيزات, پر
   برگ و سايه درخت كه انها را از ديده باني هوايي پنهان مي دارد.

  روش هاي اختفاء 

  ايجاد تاسيسات در اعماق زمين يا در دل كوه ها 
  استفاده مناسب از عوارض زمين در احداث تاسيسات 

  غيرعادي و غيرمهم جلوه دادن تاسيسات با جدول بندي ، درختكاري و ... 
  جداسازي منطقي تاسيسات صنعتي به صورتي كه به شكل واحدهاي صنعتي مجزا و كم اهميت جلوه كنند. 

  حذف نقاط حياتي ، حساس و مهم از روي نقشه ها و نشان ندادن نماي خارجي آنها در رسانه هاي عمومي 
  عدم درج آگهي در جرايد به گونه اي كه وقوع فعاليت مهم را مشخص نمايد.
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  ر عوارض طبيعي زميناختفا د

  
  فريب بدل سازي(شبيه سازي)  - 4

بدل سازي (شيبه سازي) تغيير قيافه هدف حقيقي و اصلي و استفاده از تجهيزات و تاسيسات كاذب و فريبنده در فاصله 
                      مجاز و منطقي از هدف حقيقي مي باشد كه در صورت حسن اجرا موجب محفوظ ماندن هدفهاي حقيقي و اصلي

  مي شود.
فريب يعني انجام كارهايي كه فكر و ديد دشمن را از هدف اصلي و مهم به سوي اهداف فرعي و غير اصلي و كم اهميت 

  ط مختلف.: نصب ماكت تجهيزات جنگي در نقا منحرف نمايد. مانند
 (ماكت بادي)ماكت تجهيزات جنگي
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