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تصویر

« کشور امروز درگیر جنگ اقتصادی ،امنیتی و باالتر از همه جنگ
فرهنگی است» این را اگر کسی نداند خواب خواهد ماند .منتها حاال
بعضی ها می خواهند این را بفهمند ،چون اگرچنانچه باور کنند ،تکلیف
به گردنشان می گذارد ،بعضی ها هم کشش آن را ندارند .اما واقعیت
قضیه این است ،کسی که اهل مبارزه است ،بیدار است.
مقام معظم رهبری 94/2/24
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«پدافند غیرعامل یک اصل خواهد بود؛ برای همیشه و نه برای یک مقطع»

«مقام معظم رهبری»

برای مطالعه
حمله هوایی و میکروبی توسط دشمن
…… نیمه شب سرد پاییزی است .خواب می بینم ٔ
صورت گرفته و بسیاری از شهرها و روستاها را مورد حمله قرار داده اند .عدم آمادگی مردم
و غافلگیری آنان بحران هایی ایجاد کرده ،که منجر به بروز مشکالتی شده است .آب رسانی،
جمله این کمبودها و مشکالت است .اعضای
روشنایی ،وسایل کمک های اولیه و دارو از ٔ
خانواده ام به شدت آسیب دیده یا مفقود شده اند .در اوج نگرانی و سردرگمی از خواب پریدم و
عرق سرد بر پیشانی ام نشسته بود .صدها بار خدای یکتا را شکر گذاشتم و خوشحال شدم که
خواب دیده ام و ……
نکته :راستی اگر فرد مذکور خواب ندیده بود و در عالم بیداری چنین وقایعی اتفاق می افتاد
چه باید کرد؟

رسالت و مأموریت های پدافند غیرعامل

حفظ و پایدارسازی و کاهش آسیب پذیری زیرساخت های کشور ،حفاظت از مردم ،استمرار
خدمات ضروری دستگاه ها در برابر تهدیدات خارجی»

(فصل سوم جهت گیری های کالن ــ سند راهبردی سازمان پدافند غیرعامل کشور)

مأموریت های پدافند غیرعامل
1ــ کاهش آسیب پذیری و افزایش ایمنی زیرساخت های ملی و مراکز حیاتی
اداره امور مردم و تداوم خدمات در شرایط جنگ و تسهیل کننده و استمرار بخش خدمات
2ــ ٔ
عمومی در شرایط تهدید دشمن
3ــ تعامل با بخش های کشوری و لشکری در خصوص پدافند غیرعامل
4ــ بررسی ،شناخت محیط و تدوین راهبردها ،سیاست ها ،خط مشی ها و ضوابط و
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زمینه پدافند غیرعامل
دستورالعمل های عمومی و تخصصی در ٔ
  5ــ برآورد تهدیدات و احصاء آسیب پذیری های زیر ساخت های کشور

فعالیت 1

ــ وظایف و مأموریت های سازمان پدافند غیرعامل رادر کالس به بحث بگذارید.
درباره زیرساخت های کشور با سایر دانش آموزان در کالس گفت وگو کنید.
ــ
ٔ
قرارگاه فرهنگی (تهدید شناسی)

قرارگاه سایبری

قرارگاه های پدافند غیرعامل

قرارگاه بیولوژیک (زیستی)

قرارگاه اقتصادی

فعالیت 2

درباره مفهوم قرارگاه در کالس درس بحث کنید.
ــ
ٔ
ــ علت تشکیل چهار قرارگاه مذکور چیست؟
ــ چه پیشنهاداتی برای فرماندهی قرارگاه دارید؟
در شرایط حساس کنونی که دشمنان استقالل و آزادی میهن اسالمی ،چشم طمع بر مال ،جان و
آبروی ما دوختهاند ،الزم است با عزم و همبستگی ملی ،از انقالب اسالمی و دستاوردهای آن مراقبت کنیم.
پرسش :در منطقه و محل زندگی شما مهم ترین اولویت ها در پدافند غیرعامل کدام یک از موارد
زیر است؟ لطفاً اولویت اول تا هشتم را مشخص کنید:
حوزه صنایع
ــ
حوزه عمرانی و ساخت و ساز
ــ
ٔ
ٔ
حوزه مخابرات و تلفن همراه
ــ
حوزه دارو ،آب و غذا
ــ
ٔ
ٔ
حوزه دفاع (مرزها ،مناطق حساس و …)
ــ
حوزه انرژی
ــ
ٔ
ٔ
حوزه حمل و نقل
ــ
ــ فضای مجازی
ٔ
ــ سایر ……
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اصول پدافند غیرعامل« :اقداماتی است که در صورت به کارگیری هر کدام می توان به اهدافی
چون تقلیل خسارت ،قابلیت بقا و … دست یافت».
1ــ استتار
2ــ اختفا
3ــ پوشش
4ــ فریب
  5ــ تفرقه و پراکندگی
  6ــ مقاوم سازی و استحکامات
7ــ اعالم خبر

سایر اقدامات پدافند غیرعامل

4ــ جان پناه
3ــ پناهگاه
2ــ تحرک
1ــ مکان یابی
7ــ سیستم اطفای حریق
  5ــ انضباط استتار   6ــ حفاظت
  8ــ اقدامات درون سیستمی 9ــ آموزش و ایجاد فرهنگ دفاع
11ــ عملیات دود 12ــ اقدامات بعد از بمباران
10ــ ایجاد موانع
13ــ ایمنی 14ــ مقابله با بمب های گرافیتی
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15ــ ایجاد استحکامات صحرایی و سازه های موقتی
16ــ ایجاد سازه های امن و مقاوم سازی تأسیسات
17ــ دفاع غیرعامل در مقابل حمالت ویژه

فعالیت 3

با توجه به اهمیت پدافند غیرعامل در حفظ نگهداری سرمایه های انسانی و تأسیسات
حیاتی کشور و کاهش تلفات و آسیب ها در جنگ سخت و نرم ،شما به عنوان آینده سازان میهن
مدرسه خود دارید؟
اسالمی چه تدابیری برای پدافند غیرعامل در محل زندگی (خانه) و
ٔ

برای مطالعه

«پدافند غیرعامل در آئینۀ تاریخ»
1ــ ساخت اسب تروا توسط اودیسیوس در  212سال قبل از میالد حضرت مسیح (ع):

2ــ خداوند به حضرت داود (ع) ساخت زره را تعلیم می فرماید تا از آسیب های جنگ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
در امان باشند« :و َع َّلمناه َص َن َع َة ل َ ٍ
رون»
بوس لَکُم ل ُتحص َنکُم من بَأسکُم ،فَ َهل َا ُنتم شاک َ
َ
سورۀ انبیاء 80 /

… و ما به او ساخت زره را تعلیم نمودیم تا شما را از آسیب جنگ در امان بدارد .سپس
آیا از شکر گزارانید؟
3ــ تفکر و اقدام به ساخت و احداث دیوارها ،خطوط و دژهای دفاعی در ایران از
قدیم االیام .ایران با توجه به موقعیت استراتژیکی و جغرافیای خاص منطقه اش در طول تاریخ
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با ناامنی ها مواجه بوده است .ایرانیان از قدیم (سه هزار سال پیش) به منظور در امان ماندن از
تجاوز و خطر ،خانه های مسکونی خود را به شکل دژ می ساختند .قلعه ،برج ،بارو ،رباط،
ارگ ،کهن دژ ،دربند ،خندق ،دروازه و … از گونه های مختلف این معماری سنتی ایرانی
است.
حادثه لیلة المبیت در شب هجرت پیامبر (ص) (خوابیدن حضرت علی (ع) در بستر
4ــ
ٔ
پیامبر (ص) و غافلگیر شدن مهاجمان ،حفر خندق به پیشنهاد سلمان فارسی در جنگ احزاب،
شعله ور ساختن مشعل در اطراف مکه برای ایجاد رعب و وحشت در دشمن به هنگام فتح مکه
(محاصره طائف)،
(سال پنجم هجری) ،ایجاد موانع و دام های آهنین در مسیر حرکت دشمن
ٔ
سرگردان و گمراه ساختن دشمن در غزوات و سرایای پیامبر (ص) ،باز کردن زنگوله از گردن
شترها و جلوگیری از درخشندگی شمشیرها و سایر ادوات جنگی و استفاده از تاکتیک های
فریبنده برای نشان دادن قدرت نیروهای خودی از جمله اقدامات پدافند غیرعامل درصدر
اسالم است.
  5ــ امام علی (ع) در نامه  12و خطبه  124نهج البالغه برای آموزش نیروهای سپاه
اسالم و ترغیب یارانش به جهاد اصول پدافند غیرعامل را نیز یادآور می شوند:
ــ … زره پوش را پیش اندازید بی زره را پشت سر قرار دهید … (خطبه )124
ــ … در صبح و عصر که هوا مالیم است حرکت کن … و چون با دشمن روبه رو شدن
فرمانده لشکر اسالم)
وسط لشکر بایست (نامه  12خطاب به
ٔ
ــ آنگاه که در میدان جنگ رویاروی دشمن قرار گرفتید ،قرارگاه شما باید در دامنه
کوه ها ،تپه ها و یا در کنار نهرها باشد تا پوشش و حفاظ شما گردد و شما را از دشمن نگهبانی
کند و … (خطبه )124
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