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  پدافند غیرعامل مثل مصونیت سازي بدن انسان است، از
درون ما را مصون می کند، معنایش این است که ولو 
دشمن تهاجمی بکند و زحمتی هم بکشد و ضرب و زوري 

این پدافند غیر عامل نتیجه . هم بزند، اثري نخواهد کرد
ببینید چقدر مهم است که ما این حالت را . اش این است

و جامعه در راي کل پیکره کشور ب) مصون سازي(
دستگاههاي مختلف به وجود بیاوریم، کاري کنیم که 
مصونیت در خودمان به وجود بیاوریم، این با پدافند غیر 
عامل تحقق پیدا میکند، بنابراین این مساله ، مساله بسیار 

  . مهمی است که بایستی راه بیافتد
  براي بنابراین پدافند غیر عامل یک اصل خواهد بود

  . همیشه نه براي یک مقطع خاص، مستمر، همیشگی است
)  مد ظله العالی(نات مقام معظم رهبري بیااز 
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انسانهاي اولیه . هان هستی از قدمتی به اندازه تاریخ زندگی انسان برخوردار استموضوع پدافند غیر عامل در ج 
من هاي أي درختان و دیگر ماز خطر تهاجم حیوانات و تهدیدات پیرامونی خود به غارها و باال در امان ماندن براي

نیاز به امنیت  احساس تمدن شدن تدریجی جوامع بشري و شکل گیري زندگی شهري،مبردند ، با  طبیعی پناه می
م دشمنان ، اقدام به ساخت و احداث دژها، براي ایجاد امنیت و حفاظت شهر از تهاج جوامع شهريبیشتر گردید و 

  . دندوه ، حصار، خندق، دیوارها و موانع دفاعی در پیرامون شهرها نمعقل
ات دفاعی نیز شاهد تغییر و تحول اقدامراستا در طول تاریخ بشري، تسلیحات تهاجمی و به تبع آن  نیدر ا

  . و روندي اجتناب ناپذیر به خود گرفته است فرآیندو  یافتهو این پیشرفت و فناوري کماکان ادامه  ودهب چشمگیري
سال بدون جنگ و خونریزي بوده و کشورهاي استعمارگر  286 ن بشري صرفاًدر طول چند هزار سال تاریخ تمد

و قدرتمند به بهانه هاي مختلف موجب بروز جنگها، تخریب و غارت زیرساختهاي تولیدي ، اقتصادي، فرهنگی، 
سال از سال  45در طول  اگردیده اند به طوري که تنه ي بیشماريو کشتار و آواره شدن انسانهااجتماعی، دفاعی 

بیش  گفتنی است که در دو دهه گذشته. هفته بدون جنگ و خونریزي بوده است 3میالدي فقط  1990تا  1945
جنگ )  2003و1991(ده جنگ عمده پیرامون حریم سرزمینی کشور ما از جمله جنگ اول و دوم خلیج فارس  از

لبنان  روزه، 33جنگ  ،)2003(جنگ افغانستانساله ایران و عراق، 8، جنگ تحمیلی ) 1999(روزه یوگسالوي  79
هرمان غزه، جنگ تروریستی روزه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم و ق 50روزه و  8 روزه،22و جنگهاي 

و جنگ یمن در  تا کنون)2014(و عراق در سال ) ساله اخیر 5(گروههاي تکفیري داعش علیه کشور سوریه در 
گروه ائتالف  مرموزانه و فریبکارانه با شکل دهی کماکان ادامه دارد و اتفاق افتاده و  1394فروردین ماه سال سال 

ماهیت پیچیده در قالب جنگ هاي نیابتی  با تروریستمنطقه به بهانه مقابله به رهبري آمریکا و کشورهاي مرتجع 
  . را به خود گرفته استتري 

وقوع جنگها و منازعات به عنوان یک پدیده اجتماعی پایدار،  جنگهااجتناب ناپذیر بودن به  توجه اعلی ایحال ب
ظار نی سلطه گرایانه بلوك غرب دور از انتبراساس مطامع و اهداف استعمارگرانه و هژمو در جهان اسالم دیگري

از پایان قریب الوقوع جنگها و مناقشات و درگیریهاي  نیز نشانه اي ضمن آنکه هیچ باشد، نبوده و بسیار محتمل می
  . دیده نمی شود در قرن حاضر مسلحانه و سایر تهدیدات

دشمنان قسم خورده جمهوري اسالمی ایران با وجود ناکامیهاي پی در پی خود هیچگاه دست از کینه ورزي و 
  . و هدفی جز نابودي حاکمیت ، استقالل، کیان و هویت ایرانی اسالمی را ندارندعداوت برنداشته 

زي کشور از طریق باال بردن وظیفه خطیر و حیاتی ما در دنیاي پر چالش مملو از منازعات و مناقشات ، مصون سا
، حیاتی(زیرساختهاي ی، مصون سازي و کاهش آسیب پذیري قدرت بازدارندگی ، ارتقاء پایداري و آستانه مقاومت مل

ظام جمهوري زمینی نسرو فضاي  پیرامونیروي حران در برابر تهدیدات متنوع فراو تسهیل مدیریت ب )حساس و مهم
در حفظ زیر ساخت ها و  ا نقش و جایگاهی حیاتی راپدافند غیر عامل در این راستاقدامات  ،باشد اسالمی ایران می
  . ایفا نموده و به عهده دارد امنیت ملی کشور

  
  

 : مقدمه
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  پدافند غیر عامل تعریف 

  تشکیل شده است، در فرهنگ و ادب ) افند(و ) پد(از نظر واژه شناسی، واژه پدافند از دو جزء
پیشوندي است که به معانی ضد، متضاد بوده و هرگاه قبل از واژه اي قرار » پد«یا » پاد«فارسی 

جدال ، تهاجم، حمله و پیکار نماید، واژه آفند نیز به مفهوم جنگ ،  گیرد معناي آن را معکوس می
له بمیباشد شامل اقداماتی است که جهت مقا» دفاع«است در این راستا پدافند که هم طراز با واژه 

پدافند غیر «با حمله و تهاجم دشمن انجام میشود که شامل انواع و اقسام اقدامات دفاعی از جمله 
میباشد در پدافند غیر عامل جهت مقابله با تهاجم و تهدیدات دشمن » پدافند عامل«و » عامل

و تمهیدات ی و با استفاده از مجموعه اي از اقدامات دفاع تهاجمی یا بدون استفاده از تسلیحات
در صورتی که . تدافعی، موجب کاهش آسیب پذیري تاسیسات ، تجهیزات و نیروي انسانی میگردد

جهت مقابله با تهاجم و تهدیدات دشمن و دفع تهدیدات وي از انواع و اقسام » پدافند عامل«در 
... ، زیردریایی وپیماهاي شکاري، بمب افکن، رزم ناوتسلیحات دفاعی نظیر توپ، موشک، تانک، هوا

 . استفاده میشود

 می باشد» دفاع بدون سالح« پدافند غیر عامل، کوتاه ترین تعریف . 

  ساله  20سند چشم اندازدر سیاست هاي کلی نظام  راستايدر مجمع تشخیص مصلحت نظام
 :کشور، پدافند غیر عامل را به شرح ذیل تعریف نموده است

مجموعه اقدام هاي غیرمسلحانه اي که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیري، تداوم «
فعالیتهاي ضروري، ارتقاء پایداري ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدام هاي 

   » .نظامی دشمن می شود
  شد؟ با اتی میموضوعشامل چه  لمفراروي پدافند غیر عاحوزه مسئولیتی تهدیدات 

 انسان، دام، (ربط پدافند غیر عامل شامل تهدیدات نظامی و تهدیدات سایبري، زیستی تهدیدات ذی
و اقتصادي  ، شیمیایی، پرتوي) ،آّب، محیط زیست و منابع طبیعی، مواد غذایی و داروییکشاورزي

هاي ه باشد که سیاستگذاري، هدایت و برنامه ریزي مقابله با تهدیدات یاد شده در  قرارگا می
) و پدافند مردمی پدافند اقتصادي،، پدافند شیمیاییپدافند سایبري، پدافند زیستی، پدافند پرتوي(

پذیرد، قرارگاههاي یاد شده در سطوح استانی  تشکیالتی سازمان پدافند غیر عامل کشور انجام می
 . و در حال فعالیت می باشندهم تشکیل شده 

  واکاوي پدافند غیر عامل و مالحظات قابل تعمق آن در یک نگاه 
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  که جزء حوادث ) ...آتشفشان، خشکسالی، سرما وزلزله، سیل، (مقابله با تهدیدات طبیعی
 در حوزه مسئولیتی سازمان مدیریت بحران کشور. غیر مترقبه می باشندطبیعی و

و در حوزه مسولیتی سازمان پدافند غیر عامل کشور قرار نمی  باشد وزارت کشورمیته به سواب
  .گیرند

  
 آن  و مسئولیتی ماموریتی ساختاري، مان پدافند غیر عامل کشور و شرح کلیسابقه تشکیل ساز 

  مد ظله العالی(بر اساس فرمان مقام معظم رهبري  1382سازمان پدافند غیر عامل کشور در سال( 
به دلیل لزوم ترویج فرهنگ پدافند غیر عامل در آحاد مردم و  1390تشکیل گردید، در سال 

توانایی هاي موجود در کشور و به میمنت سالروز  هر چه بیشتر ازيجامعه و همچنین فعال س
ن روز پدافند به عنوا هر سال هشتم آبان ماه ،)سازمان پدافند غیر عامل(صدور فرمان تشکیل کمیته 

در تقویم کشوري  01/08/90روز پس از تائید مقام معظم رهبري در مورخ  نیتعیین و ا غیر عامل
 . ابالغ گردید کشوري و لشکريدستگاهها و سازمان هاي  ،به کلیه وزارتخانه ها درج و

   مد ظله (اساسنامه سازمان پدافند غیر عامل کشور مورد تأیید مقام معظم رهبري ) 1(برابر ماده

) نهاد(و مصوب ستاد کل نیروهاي مسلح، سازمان پدافند غیر عامل کشور، یک سازمان ) العالی
می باشد و داراي شخصیت حقوقی و استقالل مالی و اداري همطراز ) لشکري و کشوري(حاکمیتی 

عیت ستاد کل نیروهاي مسلح و در بوده و در تاب) به مثابه یک نیرو(به لحاظ ساختاري  ،با وزراء
منویات و سیاست هاي ابالغی مقام معظم رهبري، قوانین  و ارچوب و در جهت تحقق تدابیرچ

 . سایر قوانین و مقررات مربوط کشور اداره می گردد نیروهاي مسلح و

  مقام اجرایی و نماینده قانونی سازمان بنا به پیشنهاد رئیس ستاد رئیس سازمان به عنوان باالترین
 .و با حکم مقام معظم رهبري و فرماندهی کل قوا منصوب می گردد توشیحکل نیروهاي مسلح و با

 و شعب اصلی آن در مراکز استان ها می باشد و براي انجام  محل استقرار اصلی سازمان در تهران
مأموریت هاي خود نسبت به تشکیل ساختارها و واحدهاي سازمانی مشابه و همطراز مورد نیاز در 

 .استان ها و دستگاه هاي اجرایی اقدام می نماید

  ریزي، هدایت، اري، برنامه ذاساسنامه سازمان، مأموریت آن شامل سیاست گ) 6(برابر ماده
ارچوب و در جهت غیر عامل و دفاع غیر نظامی در چ سازماندهی، نظارت و اجراي موضوع پدافند

تحقق سیاست هاي ابالغی و فرامین حضرت امام خامنه اي و قوانین موضوعی کشور از طریق 
فرهنگ سازي و آموزش عمومی و تخصصی، آمادگی و ارتقاء مقاومت ملی، پایش تهدیدات، طبقه 
بندي و سطح بندي مراکز و حوزه ها، کاهش آسیب پذیري ها، نهادینه سازي اصول، الزامات و 
مالحظات فنی مهندسی پدافند غیر عامل در ذات طرح و پروژه هاي ملی، استانی موضوعی کشور، 
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و تداوم کارکردهاي ضروري کشور، صیانت و کمک به اداره مردم  تسهیل مدیریت بحران
 .ازي کشوردر برابر انواع تهدیدات می باشددر راستاي مصون س

  رئیس سازمان و کمیته )شوراي عالی(ن شامل کمیته دائمی اساسنامه، ارکان سازما) 7(برابر ماده ،
 .پدافند غیر عامل و دستگاه هاي اجرایی و استان هاي کشور می باشد

  هاي مسلح به عنوان اساسنامه، کمیته دائمی متشکل از رئیس ستاد کل نیرو) 8(بر اساس ماده
و معاون برنامه ریزي و ) کشور، دفاع(عامل به عنوان دبیر و وزراي ررئیس سازمان پدافند غی ،رئیس

ریاست جمهوري  و رئیس کمیسون امنیت ملی مجلس شوراي اسالمی و یکی از  راهبردينظارت 
کمیته دائمی در  معاونین ستاد کل نیروهاي مسلح تشکیل می شود و مصوبات آنها با ابالغ دبیر

 .همه دستگاه هاي اجرایی الزم االجرا می باشد

 مالی، اقتصادي، تولیدي،  و مرتبط با عرصه هاي متنوع و فراگیر پدافند غیر عامل موضوعی کالن
، حمل و نقل، امنیت غذایی، زیست، رسانه ها، انرژي، ارتباطات و فناوري اطالعاتصنایع، 
 . باشد می ...دفاعی و

 یاتی سازمان پدافند غیر عامل کشور شامل موارد زیر می گرددوظایف عمل. 

 .سازماندهی، طرح ریزي، هدایت و راهبري عملیات پدافندي مقابله با تهدیدات نوین دشمن .1

با تشکیل و ) سایبري، زیستی، پرتوي، شیمیایی، اقتصادي(هدایت و راهبري مقابله با تهدیدات نوین  .2
 .ت مرتبط با تهدیدغیر عامل در موضوعاسازماندهی قرارگاه هاي پدافند 

 نترل سامانه هاي مرتبط با پدافند غیر عامل کشور در برابر تهدیدات نوینهدایت و راهبري و مدیریت و ک .3

 در مقابله با انواع تهدیدات ارتقاء آمادگی دستگاه هاي اجرایی براي تداوم چرخه تولید و خدمات .4

 الزم پدافند غیر عامل هدیداتمحوزه هاي مختلف براي انجام تبکارگیري ظرفیت ها و منابع کشور در  .5

فرهنگ سازي و آماده سازي دستگاه هاي اجرایی و استان هاي کشور براي کمک و اداره و هدایت مردم در  .6
 شرایط بحرانی

  و در استان ها مسئولیت پدافند غیر عامل در دستگاه هاي اجرایی به عهده رئیس دستگاه اجرایی
 .ستانداران می باشدبه عهده ا

  حوزه فعالیت سازمان پدافند غیر عامل کشور ، شامل دستگاه هاي اجرایی، بخش خصوصی
نهادهاي عمومی غیر دولتی و مردم نهاد، سازمان هاي کشوري و لشکري می باشد؛ توضیح اینکه 

تسري  ارچوب دیپلماسی دفاعی کشور، خدمات پدافند غیر عامل با تصویب کمیته دائمی قابلر چد
 .به سایر کشورها خواهد بود

  
  



   
 

6 

پدافند 
غیرعامل

حفاظت از 
جان مردم حفاظت از 

زیر ساخت 
هاي حیاتی

استمرار 
خدمات 
ضروري

حفاظت از   
تاسیسات 

وتجهیزات 
نادر

پایدار سازي 
مدیریت 

عالی کشور
حفاظت 
سایبري 
ازکشور

تامین نیاز 
هاي مردم

تداوم اداره  
مردم

دفاع 
بیولوژیک 
از کشور

هم افزایی 
دفاع عامل

  :مولفه ها وکارکردهاي پدافند غیر عامل
  .مولفه ها

مولفه هاي مندرج در تصویر زیر در حقیقت نتایج حاصله از اقدامات پدافند غیر عامل در کشور می باشد که در 
بعنوان وبیان  بند یکم سیاست هاي کلی نظام درحوزه پدافند غیر عامل مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

 .سوب میگرددحتعریف رسمی پدافند غیر عامل نیز م
 

 
 

  غیرعامل پدافند کلی هاي کارکرد
  
  
  

  

  

  

  

     

  

  

  

پدافند 
غیرعامل

کاهش آسیب  
پذیري تسهیل 

مدیریت  
بحران

استمرار 
خدمات 
ضروري

افزایش  
پایداري ملی  

افزایش  
بازدارندگی

تهدیدات

اقدامات 
نظامی دشمن

غیر 
مسلحانه

کلیه 
اقدامات 

وتدابیر
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 :عامل غیر پدافند سازمانی ساختار
 : باشد می زیر نامبرده ستادي هاي قسمت شامل عامل غیر پدافند سازمان تشکیالتی ساختار

 .ریاست حوزه   .

 .کننده هماهنگ معاونت   .

 .دائمی کمیته دبیرخانه   .

 امور سامت، امور زیربنایی، امور ، انرژي (هاي معاونت شامل تخصصی هاي معاونت   .
 .)عملیات و اطالعات معاونت و ها طرح کنترل و فنی تهران، شهر پدافند فاوا، تجارت، و صنعت

 پژوهش، و آموزش مجلس، امور و برنامه و طرح( هاي معاونت شامل عمومی هاي معاونت   .
 .)انسانی منابع مدیریت و ها استان امور و بسیج معاومت رسانی، اطالع و فرهنگی توسعه

 .مشاورین حوزه   .

 .بازرسی و حقوقی دفتر   .

 .اطالعات و حفاظت   .

 راهبردي هاي پژوهش و مطالعات مرکز   .

 مهندسی و فنی هاي نامه آیین تدوین و مطالعات مرکز   .

 .پشتیبانی قرارگاه   .
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  :ها قرارگاه
 )شفاء( زیستی پدافند قرارگاه -الف
 )رافع( پرتوي پدافند قرارگاه -ب
 )سایبري( اي رایانه پدافند قرارگاه -ج
 شیمیایی پدافند قرارگاه -د
 کالبدي پدافند قرارگاه -ه
 محور مردم پدافند قرارگاه -و
 عملیاتی قرارگاه :ز
 )مرفوك(واپایش و فرماندهی مرکز :ح
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  می گردد؟ مراکز و زیرساختهاییقلمرو اقدامات پدافند غیر عامل شامل چه 

 شامل کلیه مراکز و زیرساختهاي  ،وبانجام اقدامات پدافند غیر عامل برابر قوانین مص
. باشد می) ، در حال بهره برداري، در حال احداث و توسعه آتیاحداث شده(حیاتی ، حساس و مهم 

که میبایست با اتخاذ تدابیر و برنامه ریزي هاي الزم توسط مسئولین دستگاهها، سازمانها و مراکز 
 . مربوطه انجام پذیرد

 

  اصول پدافند غیر عامل شامل چه مواردي می باشد؟ 

  انتخاب عرصه هاي ایمن در جغرافیاي کشورپدافند غیر عامل داراي اصولی از قبیل مکان یابی و ،
مقاوم سازي و ایجاد استحکامات امن دفاعی و  در توزیع عملکردها، و تمرکززدایی ایجاد پراکندگی

، چند اعالم هشدار و خبر اولیه  کوچک سازي، سازي، نامرئیپناهگاهی، اقدامات فریب، استتار و 
صیانت از  منابع، عمق بخشی الیه هاي دفاعی ، جابجایی و تحرك،سازي  تنوعممنظوره سازي، 

باشد، بدین  تمامی موارد یاد شده داراي ماهیت غیر عاملی می. باشد می... و مردم و سرمایه انسانی
 را )زاتنیروي انسانی، تاسیسات و تجهی(مفهوم که بدون استفاده از سالح، میزان آسیب پذیري 

به جاي احداث یک نیروگاه بزرگ  چنانچه در پراکندگی و تمرکز زدایی ،براي مثال دهد میکاهش 
مگاواتی احداث و آن را در  250نیروگاه کوچکتر با ظرفیت  10مگاواتی در یک شهر ،  2500

که از ه گردد، در این اقدام بدون آنفضاي سرزمینی یک استان در چند شهر توزیع و پراکند
مگاواتی استفاده نماییم به صورت  2500سلیحات خاصی براي دفاع از نیروگاه حجیم و بزرگ ت

. میزان آسیب پذیري نیروگاهها کاهش داده میشود و کوچک سازي غیر عاملی با ایجاد پراکندگی
سخت نمودن دسترسی وي به این  ،تحمیل هزینه بیشتر به دشمنموجب  این اقدام اینکه ضمن
 . می گردد برابردشمنبازدارندگی در  فزایشموجب ا نتیجهو در مراکز 

  یک اصل قابل توجه ) دفاع بدون سالح( و دفاع غیر عامل) دفاع با سالح( پوشانی دفاع عاملهم
باشد زیرا دفاع غیر عامل مکمل دفاع عامل و بالعکس دفاع غیر عامل مکمل دفاع عامل  می
 . باشد می

 غاصب روزه رژیم  51پدافند عامل در جنگ نابرابر  یر عامل ومصداق عینی هم پوشانی پدافند غ
 پرتاب موشک امن دفاعی زیر زمینی مان مردم غزه از تونل هاياستفاده توأ ،جنایتکار صهیونیستی

پرتاب توانائی  بوده است که با استقامت و پایداري کم نظیر دالورانه مردم غزه ، موجب استمرار
ل خواسته هاي تحمید دشمن تا آخرین روز هاي پایان جنگ و موشک به اهداف و مراکز متعد

 .ن دندان مسلح و تحمیل شکست به وي بوده استدشمن تا ب بهمردم قهرمان غزه 
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  پدافند غیر عامل مکمل پدافند ملی و همه جانبه کشور، صلح آمیز ترین و آثر بخش
راکز حیاتی، ترین روش دفاعی است که کاهش آسیب پذیري زیر ساخت هاي ملی و م

  .و با سیاستهاي تنش زدایی تطابق دارد دنبال دارده حساس و مهم و پایداري ملی را ب

  پدافند غیر عامل یک اصل است براي همیشه و ربطی به دور یا نزدیک بودن تهدیدات ندارد
حضور گر در همه ي مراحل این احساس ا )مدظله العالی(براساس تدابیر مقام معظم رهبري  بنابراین

  .گ پدافند غیر عامل به بهترین وجهی پیش خواهد رفتراین کار بز... باشد انشاا

 

 آموزش و فرهنگ سازي

  

ــانی        ــروي انسـ ــت نیـ ــل و تربیـ ــر عامـ ــد غیـ ــی پدافنـ ــومی و تخصصـ ــهاي عمـ ــراي آموزشـ ــتاي اجـ در راسـ
  :متخصص مورد نیاز، اقدامات قابل توجهی به شرح ذیل انجام گرفته است

  ــدازي ــاي معـــین    4تاســـیس و راه انـ ــگاه هـ ــد غیـــر عامـــل در دانشـ دانشـــکده و پژوهشـــکده پدافنـ
ــین   ( ــام حسـ ــامع امـ ــگاه جـ ــتر، دانشـ ــک اشـ ــنعتی مالـ ــگاه صـ ــون  )ع(دانشـ ــوم و فنـ ــکده علـ ، دانشـ

مهندســـی (گـــرایش در مقطـــع کارشناســـی ارشـــد  14بـــا )  فـــارابی و دانشـــگاه عـــالی دفـــاع ملـــی
مــدیریت  – مــدیریت بحــران ناشــی از جنــگ     – CCD -طراحــی – پدافنــد غیــر عامــل ســازه    

ـا گــرایش پدافنــد غیــر عامــل، امنیــت ملــی بــا               طراحــی تولیــدات صــنعتی، مــدیریت رســانه ـب
ــتی،       ــد زیســ ــاومتی ، پدافنــ ــاد مقــ ــایبري، اقتصــ ــاع ســ ــل، دفــ ــر عامــ ــد غیــ ــرایش پدافنــ گــ

، مـــدیریت و فرمانـــدهی پدافنـــد غیـــر عامـــل شـــیمیایی،      پدافنـــدغیرعامل در نظـــام ســـالمت  
ــاعی     پد ــت دفـ ــیط زیسـ ــی و محـ ــالمت، ایمنـ ــویی، سـ ــد پرتـ ــراي  4و  (HSED) افنـ دوره دکتـ

 - دفــاع  – امنیــت  (مــدیریت راهبــردي پدافنــد غیــر عامــل، مــدیریت راهبــردي فضــاي ســایبري         
ــا گــرایش           )مــدیریت  ــاي امــن ب ــر عامــل، مهندســی ســازه ه ــازي بــا گــرایش پدافنــد غی ، شهرس

  .رنامه ریزي براي اجرا می باشندپدافند غیر عامل که درحال اجرا ویا در سیر ب
   ــیلی ــارغ التحصـ ــجویان  فـ ــی از دانشـ ــد و    بخشـ ــی ارشـ ــع کارشناسـ ــف مقطـ ــهاي مختلـ در گرایشـ

 .دوره دکتري که در این زمینه از رساله و پایان نامه هاي مربوطه دفاع شده است

  1390تأسیس و راه اندازي مرکز مطالعات راهبردي پدافند غیر عامل در سال. 

 ــی، برنا ــکیل      طراحـ ــی و تشـ ــت مربـ ــی، تربیـ ــومی، تخصصـ ــهاي عمـ ــراي آموزشـ ــزي و اجـ ــه ریـ مـ
کارگاههــــاي آموزشــــی جهــــت مــــدیران و کارشناســــان ســــطوح عــــالی، میــــانی، اجرایــــی در   

  .سطوح وزارتخانه اي و استانی

    راه انـــدازي انجمـــن علمـــی پدافنـــد غیـــر عامـــل و گســـترش آن در اســـتان هـــا و دانشـــگاه هـــاي
 .ی دانشجوییکشور در قالب انجمن هاي علم
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    در قالــــب ) عمـــومی، تخصصــــی، تربیـــت مربــــی  (اجـــراي دوره هــــاي کوتـــاه مــــدت
آمــــوزش هــــاي ضــــمن خــــدمت کارکنــــان دســــتگاه هــــاي اجرایــــی در اســــتانها  و  

 دستگاهااي اجرایی

         ــاطع ــل در دروس مقـ ــر عامـ ــد غیـ ــاریف پدافنـ ــاهیم و تعـ ــدن مفـ ــت گنجانـ ــزي جهـ ــه ریـ برنامـ
 .و پرورش ابتدایی و متوسطه وفنی و حرفه اي  آموزش

         ــاطع ــل در دروس مقـ ــر عامـ ــد غیـ ــاریف پدافنـ ــاهیم و تعـ ــدن مفـ ــت گنجانـ ــزي جهـ ــه ریـ برنامـ
 .تحصیالت تکمیلی آموزشی کشور

          ــروري و ــی مـ ــی، علمـ ــی ترویجـ ــی، علمـ ــالت علمـــی پژوهشـ ــریات و مجـ ــدوین و چـــاپ نشـ تـ
 .خبرنامه براي فرهنگ سازي و غنی سازي منابع دانشی پدافند غیر عامل

   ــا وک ــت هـ ــزاري نشسـ ــه      برگـ ــیدن بـ ــت رسـ ــی جهـ ــی و علمـ ــاي تخصصـ ــایش هـ ــا وهمـ ارگاههـ
 .مرزهاي دانش

 حمایت ومشارکت در تدوین وچاپ کتاب در سطوح مختلف. 

 م براي بهره گیري از توان نخبگان.تعامل با ستاد نخبگان ستاد کل ن 

 اي تدوین شیوه نامه فرآیندهاي همکاري علمی وپژوهشی کمیته پدافندغیرعامل وزارت علوم با دستگاهه
 اجرایی ودانشگاهها و فعال سازي کارگروه هاي تهدیدات در آن وزارتخانه

 

  
  

رهنمود هاي  ،عنایت به اهمیت پدافند غیر عامل در ارتقاء امنیت ملی با )مدظله العالی( رهبريمقام معظم 
  :بیان می گردد آن مختلف ارائه فرموده اند که به جهت اختصار چند مورداي را به مناسبت هاي عدیده 

 هر  ،دفاع جزئی از هویت یک ملت زنده است، هر ملتی که نتواند از خود دفاع بکند زنده نیست
ملتی هم که به فکر دفاع از خود نباشد و خود را آماده نکند در واقع زنده نیست، هر ملتی که 

قدرت تحلیل داشته  وما نمی توانیم چشم ند به یک معنا زنده نیست ، اهمیت دفاع را درك نک
سالم و انقالب و نظام اسالمی را ببینیم در عین حال ه عمیق عناد آمیز استکبار علیه اباشیم، توطئ
  )29/8/68( .نباشیمبه فکر دفاع 

  در آن مورد شایسته است که همه طرح هاي بزرگ ملی از لحاظ ارتباط با وضعیت دفاعی کشور
فرودگاه بین المللی بسازیم باید بررسی  گاه وا بخواهیم جاده، پل، سد، نیروتوجه قرار گیرد، اگر م

  .شود که این کار از نقطه نظر دفاعی در چه وضعیتی قرار می گیرد

  6/9/82(پدافند غیر عامل باید همانند شعله اي بلند شود(  

  کنند تا وقتی که همه موارد که رئوس آن مشخص شده هر چه سازمان ها در دفاع غیر عامل کار
 )27/11/84(است امن نشود ، کافی نیست 

 )مدظله العالی( فراز هایی از رهنمود هاي مقام معظم رهبري
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  شناخته شده باشد، اهتمام براي مسئولین بایست  اهمیت پدافند غیر عامل قاعدتاًامروز
 )9/12/85( .پیش می بردشما کارها را 

 ید تدابیر کار ساز در باب پدافند االن هم تأکید می کنم که با موضوع را قبالً هم ابالغ کرده ام و
دوم اینکه کشور باید بتواند اراده تعرض دیگران را خنثی کند یعنی از  ،غیر عامل را عملی کنید

 )23/12/85. (تحقق این تهدید پیشگیري کند واین هم به اقتدار نظامی بر می گردد

 دفاعی باید باشد تا این دشمن وجود دارد ، تهدید هست و تا تهدید هست ، فکر وآمادگی. 

 نبه دولت جمهوري اسالمی اعالم گردد م عد کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها موظف گردند در ب
 .نمایندمنظور را ر مورد نیاز دفاع غیر عامل اعتبامهم،  اعتبارات عمرانی پروژه هاي حساس و

)15/7/86(  

  قلدر ها و سرگردنه بگیر هاي مسلح دنیا وقتی این ملت تصمیم دارد که حرف زور را از هیچکدام از
 .به گوش نگیرد پس باید خودمان را آماده دفاع کنیم

  پدافند غیر عامل مثل مصونیت سازي بدن انسان است، از درون ما را مصون می کند معنایش این
زوري هم بزند اثري نخواهد کرد  ضرب و زحمتی هم بکشد و است که ولو دشمن تهاجمی بکند و

  )7/8/91( .نتیجه اش این است ،افند غیر عاملاین پد

 ،مسئله یک مسئله .... پدافند غیر عامل یک اصل خواهد بود براي همیشه نه یک مقطع خاص
مستمر همیشگی است ببینید چقدر مهم است که ما این حالت را در کل پیکره کشور وجامعه 

فقط معطوف به این نباشد که کاري کنید که همت ما . ودستگاه هاي مختلف بوجود بیاوریم
دشمن را منصرف کنیم یا براي مقابله خودمان را آماده بکنیم ، نه، کاري کنیم که مصونیت را در 
خودمان بوجود بیاوریم این با پدافند غیر عامل تحقق پیدا می کند ، بنابراین مسئله، مسئله بسیار 

 )7/8/91( .تی راه بیافتدسمهمی است که بای

  درونی را مستحکم کنیم که دشمن احساس اخت باید به این باشد که آن چنان سهمه همت ما
هر گلوله اي بزند به  به ضرر خودش تمام خواهد شد و کند هر تیغی وارد بیاورد تیغش کند و

  .طرف خودش کمانه خواهد شد

 سالم و ه عمیق عناد آمیز استکبار علیه ائما نمی توانیم چشم و قدرت تحلیل داشته باشیم، توط
 .انقالب و نظام اسالمی را ببینیم و در عین حال به فکر دفاع نباشیم

  شرف ایستادگی تان را ادامه بدهید، بدانید هیچ ملتی جز به وسیله ایستادگی و مبارزه نمی تواند
 )29/9/72.(خود و هویت خود و استقالل خود را بدست بیاورد

 92فروردین سال . (منان به حداقل می رسدت خصمانه دشوقتی بنیه کشور قوي باشد، تأثیرا( 

 نشمرد و در برابرش  رحقیساب آورد، یعنی مقابل او، او را دشمن را از لحاظ دشمنی باید به ح
 .آماده بود و دفاع کرد
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  واعدوالهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخیل ترهبون به (اینکه قران به ما امر میکند
شما ،وضعیت شما،حرکت شما جوري باشد که دشمن را بایست حضور ) عدواهللا وعدوکم

اگر خاکریز شما .دچار رعب کند دشمن ،متجاوز بالطبع است طبیعت جهان خواران، تجاوز است
قابل نفوذ باشد،نفوذ می کند باید جوري حرکت کنید که او احساس کند نمی تواند نفوذ 

 )94-7-15(.کند

الزم است اقدام هاي موثر در حوزه پدافند غیر عامل با کار بسیجی صورت گیرد و از مصونیت کشور و آمادگی الزم دفاعی در برابر 
.                          انتظار دارد قواي سه گانه به ویژه دولت محترم حمایت هاي الزم را به عمل آورد . دشمنان اطمینان حاصل شود 

                                   
  24/06/94)مدظله العالی(مقام معظم رهبري  

 

  
  

 ي جهت رفعو مستمر اقدام و پیگیري هاي الزم ،1382با تشکیل سازمان پدافند غیر عامل کشور در سال 
مجلس شوراي اسالمی با درج چندین ماده قانونی در گرفت، از طریق مراجع قانونی انجامقانونی موجودهاي ءخال

توسعه جمهوري اسالمی  و پیش نویس برنامه ششم پنجم ،حوزه پدافند غیر عامل در برنامه هاي پنج ساله چهارم 
ضمن آنکه وضع گردید،  به شرح ذیل) توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام(ایران و سیاست هاي کلی نظام 

با پیگیري هاي الزم از طریق ستاد کل نیروهاي  94افند غیرعامل کشور نیز در نیمه اول سال اساسنامه سازمان پد
ت به اهمیت پدافند توضیح اینکه با عنایواقع گردید،) مدظله العالی(مسلح مورد تائید و تصویب مقام معظم رهبري 

مهم و اداره کشور در  وتی، حساس و حفظ زیر ساخت هاي حیا امنیت ملی ،آن در افزایش اقتدار  و نقش غیر عامل
، خأل هاي موجود شایسته است تغییر سریع ماهیت تهدیدات فرارويو  سیال بودن وایط بحران ناشی از جنگ شر

مجمع تشخیص  و ، دولت محترمشوراي اسالمیمجلس  محترم مسئولین و عنایت قانونی همواره مورد توجه
در محقق سازي  کماکانپدافند غیر عامل کشور را  سازمان ،قوانین جامعتدوین طرح و قرارگرفته و با مصلحت نظام 

   .نمایند حمایت یاري و اهداف، راهبردها و سیاست هاي تعریف شده
  
 باشند اهم قوانین باال دستی موجود به شرح ذیل می :  

 قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران - 1

 1404ساله جمهوري اسالمی ایران در افق  20چشم انداز  - 2

 سیاست هاي کلی نظام در حوزه خود کفایی دفاعی و امنیتی  - 3

 ساله چهارم توسعه جمهوري اسالمی ایران 5قانون برنامه  121ماده  11بند  - 4

ساله توسعه جمهوري اسالمی  5قانون برنامه  231و  215، ) بند ك( 201، 199،  198مواد  - 5
 ایران

 پدافند غیر عامل و الزامات قانونی ال دستیبا سنادا
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ساله توسعه جمهوري  6 پیش نویس برنامه 53بند ) 3-53(و ) 2-53(زیر بندهاي  - 6
 اسالمی ایران

 سند ملی آمایش سرزمین) 1(ماده  15بند  - 7

 اساسنامه سازمان پدافند غیر عامل کشور - 8

  ) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام(سیاست هاي کلی نظام در حوزه پدافند غیر عامل  - 9
 :مشروحه ذیل بند 13شامل 

اقدامات غیر مسلحانه که موجب افزایش تاکید بر پدافند غیر عامل که عبارت است از مجموعه  - 1
ضروري، ارتقاء پایداري ملی و تسهیل  بازدارندگی، کاهش آسیب پذیري، تداوم فعالیت هاي

  .مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد

میع رعایت اصول و ضوابط پدافند غیر عامل از قبیل انتخاب عرصه ایمن، پراکنده سازي، یا تج - 2
فریب دشمن و ایمن سازي نسبت به مراکز حسب مورد، حساسیت زدایی، اختفاء، استتار، 

 .جمعیتی و حائز اهمیت بویژه در طرح هاي آمایش سرزمینی و طرح هاي توسعه آینده کشور

مد کردن آو مهم و روزحساس طبقه بندي مراکز، اماکن و تاسیسات حائز اهمیت به حیاتی،  - 3
  .آن در صورت لزوم

در مورد مراکز، اماکن ) فایده -با رعایت اصل هزینه(تهیه و اجراي طرح هاي پدافند غیر عامل  - 4
موجود و در دست اجراء بر اساس اولویت بندي ) نظامی و غیر نظامی(و تاسیسات حائز اهمیت 

 .و امکانات حداثر تا پایان  برنامه ششم و تامین اعتبار مورد نیاز

عامل در برابر سالح هاي غیر متعارف نظیر هسته اي، میکروبی و تهیه طرح جامع پدافند غیر  - 5
 .شیمیایی

دو یا چند منظور کردن مستحدثات، تاسیسات و شبکه هاي ارتباطی و مواصالتی در جهت  - 6
 .بهره گیري پدافندي از طرح هاي عمرانی و بویژه در مناطق مرزي و حساس کشور

ري اصول و ضوابط پدافند غیر عامل کشور فرهنگ سازي و آموزش عمومی در زمینه به کارگی - 7
در بخش دولتی و غیر دولتی، پیش بینی مواد درسی در سطوح مختلف آموزشی و توسعه 

 .تحقیقات در زمینه پدافند غیر عامل

 . طالعات طرح هاي پدافند غیر عاملرعایت طبقه بندي ا - 8

ونه تاسیسات از گین ممانعت از ایجاد تاسیسات پر خطر در مراکز جمعیتی و بیرون بردن ا - 9
شهرها و پیش بینی تمهیدات ایمنی براي آن دسته از تاسیساتی که وجود آنها الزامی است و 

 .تعیین حریم الزم در اطراف تاسیسات پرخطر باممانعت از ایجاد مراکز جمعیتی 

حمایت الزم از توسعه فناوري و صنایع مرتبط مورد نیاز کشور در پدافند غیر عامل با  -10
 .بر طراحی و تولید داخلی تاکید
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به کارگیري اصول و ضوابط پدافند غیر عامل در مقابله با تهدیدات نرم افزاري و  -11
و صیانت شبکه هاي الکترونیکی و سایر تهدیدات جدید دشمن به منظور حفظ 

 .اطالع رسانی، مخابراتی و رایانه اي

ي و ایجاد هماهنگی در و کار الزم براي تهیه طرح هاي مشترك ایمن ساز پیش بینی ساز -12
سایر طرح ها و برنامه ها و مدیریت نهادهاي مسئول، در دو حوزه پدافند غیر عامل و حوادث 

 .و کاهش هزینه هاغیر مترقبه در جهت هم افزایی 

طراحی، برنامه ریزي و تصویب اصول و ضوابط، استانداردها،  ،ایجاد مرکزي براي تدوین -13
  .اي فنی پدافند غیر عامل و پیگیري و نظارت بر اعمال آنهامعیارها، مقررات و آیین نامه ه

 وضعیت پدافند غیر عامل کشور چگونه می باشد؟ 

 و مساعدت،  )مد ظله العالی( در پرتو هدایت و رهنمودهاي مستمر حکیمانه مقام معظم رهبري
ا و برنامه ریزي، تالش و تدبیر مسئولین، .ا.ستاد کل نیروهاي مسلح ج و تدابیر هماهنگی حمایت،

ا و دستگاه مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان پدافند غیر عامل کشور و همکاري وزارت خانه ه
ضمن عبور از کشور پدافند غیر عامل  مجلس شوراي اسالمی،هاي اجرایی و استانی و حمایت هاي 

شاهد اقدامات و  ،تا کنون از بدو تشکیل گذشته، در طی چند سال، اً دشوارو بعض گردنه هاي سخت
تحوالت  مهم و پیشرفت و نوآوري قابل توجهی در کاهش آسیب پذیري زیر ساخت هاي ملی و مراکز 

بازدارندگی در برابر  افزایشحیاتی ، حساس و مهم کشور، ارتقاء پایداري ملی، تسهیل مدیریت بحران و 
قانع نبوده  آن نسبت بهبه هیچ وجه  مجموعه این سازمان کهبوده است،گفتنی است  ارويتهدیدات فر

تا مصونیت سازي مجموعه پیکره کشور، خود را موظف و متعهد به  فراروي تهدیداتبه  با عنایتو 
اهداف راهبردي ، عملیاتی و  و محقق سازي حصولرداشتن گام هاي تکمیلی مستمري به منظورب

 . دند غیر عامل می داناجرایی پداف

  والسالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته                                                                            

  دبیرخانه ستاد بزرگداشت هفته پدافند غیر عامل
 1395آبان ماه 


