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جدى تر بدانند.
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ــت،  دفاع جزئى از هويت يك ملت زنده اس
ــود دفاع بكند زنده  ــر ملتى كه نتواند از خ ه
نيست، هر ملتى هم كه به فكر دفاع از خود 
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درك نكند به يك معنا زنده نيست.
 
 

فهرست مطالب

مقدمه ..................................................................................................................................3
فصل اول- چرا تهاجم ، چرا دفاع..........................................................................4
فصل دوم- جنگ رواني ............................................................................................8
فصل سوم- پدافند غيرعامل .................................................................................13



3

ــر بوده است ؛ زيرا  ــه جزء مهمي از زندگي بش دفاع در طول تاريخ هميش
اقدامات دفاعي انسان سبب دفع يا كاهش ميزان اثر تجاوز مهاجمان  مي 
شود. اما چگونگي دفاع به عوامل و شرايط مختلفي بستگي دارد و انسان 
ها در دوران حيات خود سعي كرده اند تا با استفاده از عقل و تدبير و اراده 
ــاع را در وضعيت هاي متفاوت ، در مقابل تهاجم  ــود بهترين راه دف ي خ

دشمنانشان انتخاب و آن را به كار بندند.
ــالح و  ــتفاده از س ــه با اس ــان هميش در اين ارتباط اقدامات دفاعي انس
تجهيزات جنگي صورت نگرفته است ؛ بلكه در موارد زيادي انسان براي 
ــالح و تجهيزات جنگي در آن  ــي را به كار برده كه س ــيوه هاي دفاع ، ش
نقشي نداشته است و در دنياي امروز از آن با عنوان «پدافند غير عامل» 

ياد مي شود. 
ــلمانان به فرماندهي رسول گرامي  براي مثال ، در جنگ خندق وقتي مس
ــالم صلي اهللا عليه و آله به پيشنهاد سلمان فارسي در اطراف مدينه ،  اس
ــمنان اسالم نتوانند از آن عبور نمايند ، در واقع  خندقي حفر كردند تا دش

از شيوه ي دفاعي «پدافند غيرعامل» استفاده كرده اند.
ــما دانش آموزان عزيز با «پدافند غيرعامل» به عنوان  ــتار ش در اين نوش

پايدارترين روش دفاع و مباحث مربوط به آن آشنا مي شويد.
ــه فصل تنظيم شده كه در فصل اول با مباحث مربوط  اين مطالب در س
ــؤال كه چرا ميهن عزيز ما ،  ــخ اين س به جنگ و دفاع ؛ و هم چنين پاس
ــمنان در شكل هاي مختلف مواجه بوده  ــته تا امروز با تهاجم دش از گذش

، آشنا مي شويد.
در فصل دوم به بررسي «جنگ رواني» و علل رشد و گسترش روزافزون 

آن در دنياي امروز مي پردازيم.
ــوان يكي از  ــا «پدافند غيرعامل» به عن ــما  ب ــن  فصل نيز  ش در آخري
ــيوه ي  ــاع ، اهداف ، اهميت ، اصول و ... اين ش ــن روش هاي دف مؤثرتري

دفاعي آشنا مي شويد.
به اين اميد كه مطالب اين نوشتار و درك محتواي آن ، شما را در شناخت 

بخشي از مباحث مربوط به دفاع كمك كرده باشد.

مقدمه
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فصل اّول 
چرا تهاجم ، چرا دفاع

ــده  ــتن اراده و اختيار ، باعث ش ــان و داش ويژگي هاي اخالقي انس
ــيم  ــان ها از همان آغاز خلقت به دو گروه حق و باطل تقس تا انس

شوند.
ــداداي و وجدان بيدار  ــان ها كه از فطرت پاك و خ ــي از انس گروه
خود پيروي مي كردند و سعي داشتند تا خواسته هاي خود را از راه 
ــت و پسنديده و مشروع به دست آورند و به ديگران ظلم  هاي درس
و ستم نكنند، در صف حق طلبان قرار گرفتند و گروهي ديگر از آن 
ــاني و گناهان زياد ، زنگاري شده بود تا فطرت  ها كه هواهاي نفس
ــاند و از شيطان درون و برون پيروي كرده  خدادادي آن ها را بپوش
ــيدن به آرزوهاي خود هر راهي را مشروع مي دانستند و  و براي رس
از ظلم و ستم به ديگران هم ترسي به دل راه نمي دادند ، در جبهه ي 

باطل قرار گرفتند.
ــعت  جدال حق و باطل گاهي بين دو يا چند نفر پديد مي آمد و وس
ــترده مي  ــت ، اما گاهي اوقات درگيري بين آن ها گس زيادي نداش
شد و مجموعه ي وسيعي از انسان ها را در بر مي گرفت. از برخورد 
ــكل مي گرفت و افراد  ــاي بزرگ با يكديگر ، جنگ ها ش ــروه ه گ
ــروع جنگ ها  ــأ ش ــيار زيادي را درگير خود مي كرد. البته منش بس
هميشه جدال حق و باطل نبوده است، بلكه در بسياري از اوقات ، دو 
يا چند گروه باطل براي مقاصد مادي و دنيايي رو در روي يكديگر 

قرار گرفته اند.
اين را همه مي دانند كه درگيري ميان حق و باطل فقط مربوط به 
يك دوره ي زماني خاص نيست و تا زماني كه ظالمان مي خواهند 
ــم خود را بر ديگران تحميل كنند، راست  ــتم ، راه و رس با ظلم و س
ــتادگي  ــخ ، مقاومت مي كنند و به جهانيان درس ايس ــان تاري قامت
آموخته ، و  به آن  پيشواي  بزرگ كربال  اقتدا مي كنند كه فرمود : «اگر 
ــته شدن با شمشير  ــده اند ، همانا كش بدن ها براي مرگ آفريده ش
در راه خدا بهتر است.  »1 زيرا به اين پيام الهي اعتقاد دارند كه حق 

1- لهوف سيد بن طاووس- ترجمه ى محمد اسكندرى
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پايدار و ماندني و باطل ناپدار و رفتني است.
ــود ، مي شود گفتگو كرد، مي شود كوتاه  ــروع نش براي اين كه جنگي ش
ــود حساسيت ها را كم كرد ، مي شود بسياري كارهاي ديگر  آمد ، مي ش
ــود. اما وقتي جنگي شروع شد، الجرم بايد  ــروع نش انجام داد تا جنگ ش

جنگيد و دفاع كرد.
ــياري از مردم جنگ را بيهوده و قابل اجتناب مي دانند و كم تر كسي  بس
است كه آن را دوست داشته باشد. به قول كرزوس پادشاه ليديه : «جنگ را 
هيچ كس دوست ندارد ، در جنگ پدران پسران را به خاك مي سپارند، 
حال آن كه در صلح پسـران پدران را به خاك مي سـپارند.» كساني كه 
ــابقه ي مبارزه در ميادين جنگي را دارند، به خوبي به خاطر مي آورند  س

كه در ميدان نبرد ، مرگ انسان ها بسيار ساده اتفاق مي افتد.
ــاني كه جنگ را  تجربه كرده اند به نكته ي ديگري هم واقف اند و  كس
آن مرگ قهرمانان است. معموال در جنگ ها بهترين ها دليرانه مي جنگند 
و كشته مي شوند، و بعدها به اسطوره هاي ملت ها تبديل مي شوند. هيچ 
ــيب هاي جنگ را از  ــختي ها و آس كس به اندازه مردان جنگ ديده ، س
نزديك حس و لمس نكرده است. به همين جهت ، مردان جنگ معموال 
موافق جنگ ديگري نيستند.  زيرا  نمي خواهند  يك  بار ديگر دوستان 
عزيز و بزرگ خود را به خاك بسپارند. البته جنگ يكسره پديده اي منفي 
ــد  خالقيت ها ، افزايش دالوري ها ، پديدار  ــت.  جنگ ، سبب  رش نيس
شدن ايثارگري ها و بروز اخالق مردانه مي شود. جنگ ، ادبيات پايداري 
ــت و از خود گذشتگي مي آموزد. جنگ ، از جوانان  مرد   ــازد، گذش مي س
و از دختران شيرزن مي سازد. جنگ ، دوستان و دشمنان را مي شناساند. 

جنگ ، حماسه سازي مي كند و جلوه هاي حماسي مي آفريند.
از يك نكته هم هيچ وقت نمي توان عبور كرد و آن اين كه مي شود جنگ 
ــروع نكرد، اما اگر ديگران جنگ را آغاز كردند، دفاع اجتناب ناپذير  را ش
ــود نجنگيد و  ــت. اگر ديگران جنگي را بر ما تحميل كردند آيا مي ش اس

دفاع نكرد؟
ــا اگر همه ي  ــپرد؟ آي ــه چيز را به مهاجمان بيگانه س ــا مي توان هم آي
ــيم ، آرامش و آسايش  ــپاريم و خود نظاره گر باش مقدرات را به آن ها بس
به كشور باز مي گردد. خوبي و بدي خيلي از چيزها را مي شود با تجربه 
به دست آورد ، اما تجربه كردن بعضي از امور، هزينه اي  بسيار باال و در 
ــان دارد. كدام انسان عاقلي يك ليوان  مواردي غيرقابل جبران براي انس

آب جوش را مي نوشد تا نتيجه ي آن را با تجربه به دست آورد.
ــه كردن امور پر هزينه از تجربه ي ديگران كه هزينه  چرا به جاي تجرب

اي براي ما ندارد ، استفاده نكنيم ؟
ــت ديكتاتور ستمگري همچون صدام ،  ــياري از عراقي ها براي شكس بس
ــد، نتيجه ي آن چه  ــتقبال كردن ــي ها ي امريكايي و اروپايي اس از نظام
ــد؟ االن خود عراقي ها مي گويند: از شر ستمگري رها شديم و به شر  ش

ستمگران ديگري گرفتار شديم.
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ــعادت ، به جز خدا ، دست به دامان ديگران  ــيدن به س هر كس براي رس
ــيدن به آرزوهاي دست يافتني  ــود، گرفتار آن ها خواهد شد. براي رس ش
بايد با توكل بر خدا، به خود متكي بود و از توانمندي هاي خويش استفاده 
ــيازي از  ــد تمام عقالي دنيا و تجربه ي بس ــرد. اين مطلب مورد تايي ك

كشورها در مبارزه با ظلم و استبداد است.
در دنياي امروز ، نزاع هاي پنهان و آشكار بسياري از كشورها با يكديگر 
مشهود است. به ظاهر آرام جهان نگاه نكنيد به خواسته هاي اعالم شده 
ــورها اگر دقت داشته باشيد ، متوجه اين  ــده ي بعضي از كش و اعالم نش

موضوع مي شويد.
شما كافي است  به بودجه ي  نظامي چند كشور مدعي حقوق بشر جهان 
ــكا برابر با كل بودجه ي  ــور امري ــه كنيد. فقط بودجه ي نظامي كش توج

ساالنه ي چندين كشور جهان است.
ــاي نظامي دنيا فقط به فكر حقوق  ــت و قدرت ه اگر واقعا دنيا  آرام  اس
ــام آوري كه صرف طراحي ، ساخت و  ــتند ، هزينه هاي سرس ــر هس بش
ــت ؟ آيا اين  ــود براي چيس توليد انبوه تجهيزات پيش رفته نظامي مي ش
ها براي دفاع از حقوق بشر است يا بهانه اي  براي سلطه گري و استيال 

بر كل جهان است.
ما در  كشوري  زندگي  مي كنيم كه از گذشته هاي دور تا كنون ويژگي 
ــته و دارد كه باعث طمع ورزي   قدرت هاي سلطه گر نسبت  هايي داش

به ميهن عزيز ما مي شود. 
1. موقعيت ژئو پلتيك و جغرافياي 
سياسي كشور ما به گونه اي است 
كه  از  زمان هاي  گذشته تاكنون 
ــلطه گر چشم طمع  قدرت هاي س

به سرزمين ما را داشته اند.
ــن مرز آبي با  ــودن بيش تري دارا ب
ــورهاي  خليج فارس در ميان كش
منطقه و نزديكي به تنگه ي هرمز 
ــورهاي نفت  ــايگي با كش و همس
ــرايطي قرار داده  خيز ، ما را در ش

كه هميشه در معرض تهديد دشمنان بوده ايم.
2. از حدود يكصد سال پيش به اين طرف ، نفت و پس از آن گاز ، يكي 
ــت. بهره مندي ايران  ــر بوده اس ــم ترين انرژي هاي مورد نياز بش از مه
ــرار داده كه قدرت هاي  ــرايطي ق ــر عظيم نفت و گاز ما را در ش از ذخاي
ــاني  ــتكباري تالش كرده اند تا تصميم گيرندگان حكومت ايران كس اس
ــه اين ذخاير  ــب بتوانند ب ــرايط مناس ــند كه آن ها به راحتي و با ش باش
دسترسي داشته باشند. (اهميت نفت و گاز به اندازه اي است كه بسياري 
از تحليل گران سياسي از اشغال سرزمين عراق توسط نيروهاي امريكايي 

با عنوان جنگ نفت ياد مي كنند).
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3. با پيروزي انقالب اسالمي ايران و بر چيده شدن سفارت رژيم اشغالگر 
ــطين به جاي آن ،  ــفارت مردم مظلوم فلس ــيس س قدس در تهران و تأس
ــاله ي  ــد كه مقاومت چند س حركتي در منطقه و بلكه در جهان آغاز ش
ــه ي ارتش اتحاد  ــل تهاجم همه جانب ــتان در مقاب ــردم مظلوم افغانس م
ــوروي (سابق) و خروج اشغالگران اسرائيلي از سرزمين لبنان  جماهير ش
ــي از نتايج اين انقالب رهايي بخش مي باشد. از طرف ديگر  و ... بخش
ــالم ناب محمدي و  مخالفت  ــالمي ايران به اس پاي بندي جمهوري اس
ــلطه گرانه ي قدرت هاي استكباري در فلسطين اشغالي ،  با رفتارهاي س
ــند و رضايت قدرت هاي  ــتان و ... طبيعتًا  مورد پس لبنان ، عراق ، افغانس

زورگو نمي باشد.
ــت كه كشورهاي سلطه گر  ــته اي يكي از آن مواردي اس 4. فناوري هس
به هيچ عنوان تمايل ندارند كشور ما وارد اين عرصه شود. زيرا آن ها در 
جمع كشورهاي داراي اين فناوري ، ايران را هماهنگ با خود نمي دانند 
ــان نيست به اين تكنولوژي  ــتند كشوري كه از جنس خودش و مايل نيس
دسترسي داشته باشد. اما با رژيم اشغالگر قدس علي رغم آن كه عضويت  
ــان  ــده ي ان . پي. تي  را نپذيرفته  و  به همين جهت به بازرس در معاه
ــات اتمي خود را  آژانس بين المللي انرژي اتمي اجازه ي بازديد از تأسيس

نمي دهد ، چون از جنس خودشان است هيچ مشكلي ندارند. 
ــال هاي قبل  ــالمي ايران ، در س ــما بيانات بنيانگذار جمهوري اس اگر ش
ــال حاضر را مالحظه  ــم انقالب و فرمانده ي كل قوا در ح ــر معظ و رهب
كرده باشيد، هيچ جمله اي را مشاهده نمي كنيد كه حاكي از شروع يك 
ــور و مردم ما مطرح شده باشد.   ــت مسئوالن كش جنگ به عنوان خواس
ــد درباره ي دفاع بوده و اين كه جمهوري  ــواران  هر چه گفته ان آن بزرگ
ــالمي ايران تحت هيچ شرايطي تسليم قدرت هايي كه خود را بزرگ  اس

مي دانند ، نمي شود.
ــتقالل ايران و  ــور ما گفته اند حاكي از اس تمام مطالبي كه رهبران  كش
ــتقالل و عّزتي كه با هيچ چيز ديگري معاوضه  ــت، اس عّزت ايرانيان اس
ــاير انسان هاي  ــلمانيم و حق اين را داريم كه مانند س ــود. ما مس نمي ش
روي زمين ، آزاد و در چارچوب اصول اعتقادي خودمان زندگي كنيم ، اما 

به هيچ كس هم باج نمي دهيم.
ــتيم ، به خاك هيچ كشوري طمعي نداريم و جنگي را  ما جنگ طلب نيس
هم آغاز نمي كنيم، اما اگر كسي بخواهد به سرزمين ما تجاوز كند، به آن 
ها درسي مي دهيم كه ديگر فكر تجاوز هم به سرشان نزند. همان طور 
ــال 1359 تا 1367 در مقابل صدام و تمام حاميان ريز و درشت  كه از س
ــي ، اقتصادي و نظامي او ايستاديم و دشمن را با خفت و خواري از  سياس

سرزمينمان بيرون كرديم.
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فصل دّوم 
جنگ رواني

در بين موجودات زنده انسان تنها موجودي است كه صاحب عقل و اختيار 
ــت و مي تواند با استفاده از فكر و اراده و اختيار خود ، اموري را قبول  اس

كند و بپذيرد و اموري را قبول نكند و نپذيرد.
ــط  ــر  حاضر، افكار عمومي و پذيرش يا عدم  پذيرش  امور توس در عص

مردم، نكته ي قابل توجه و مورد نياز تمام  حكومت هاست.
ــور رأي و نظر مردم  ــراي حكومت هاي ديكتات ــته ب اگر در دوران گذش
ــت ، در دنياي امروز راي  ــي در تصميم گيري هاي حاكمان نداش اهميت
ــرا  در عصر حاضر غالب  ــت  قابل  توجهي دارد؛  زي ــر مردم  اهمي و نظ
حكومت ها با راي و نظر مردم مي آيند  و مي روند. به همين جهت تمام 
حاكمان سعي مي كنند راي و نظر مردم را همراه داشته باشند و به همين 

منظور رسانه ها نقش حساس و تعيين كننده اي پيدا كرده اند. 
ــعي مي كنند تا راي و  ــت ها عالوه بر اين كه از طرق مختلف س حكوم
نظر مردم كشور خود را همراه داشته باشند ، تالش مي كنند تا بر راي و 
نظر مردم ساير كشورها نيز اثر بگذارند و از اين طريق ، با هزينه ي كم 

تري به اهداف خود برسند.
ــيدن به اهداف خود ، به اخالقي بودن يا غير  ــياري از آن ها براي رس بس
اخالقي بودن وسيله، توجهي ندارند؛ چون هدف براي آن ها مهم است و 

براي رسيدن به هدف ، هر وسيله اي را  مشروع مي دانند.
ــده كه به آن «جنگ  به اين ترتيب، در دنياي امروز اصطالحي پديدار ش
ــي» مي گويند. جنگ رواني عبارت اسـت از هر نـوع اقدامي كه به  روان
منظور نفوذ در فكر و رفتار طرف مقابل و تضعيف و تخريب روحيه ي آن 

ها صورت مي گيرد.
ــتفاده  جنگ رواني فقط اختصاص به غربي ها ندارد و ما هم از آن اس
مي كنيم ، اما تفاوت ما با آن ها در اين  است كه ما براي رسيدن به هدف ، 
ــيله اي را مشروع نمي دانيم و رسيدن به هدف را از راه هاي غير  هر وس

اخالقي درست نمي دانيم.

اهداف سلطه گران از جنگ رواني 
ــراي جنگ رواني اهداف مختلفي را مي توان ذكر كرد ، اما تمام آن ها  ب

را مي شود در سه دسته تقسيم كرد :
1. از بين بردن روحيه ي اميدواري مردم 

2. ايجاد بي اعتمادي مردم نسبت به رهبران خود
3. ايجاد شكاف و چند دستگي در بين مردم 

ــند از راه هاي مختلفي  ــداف خود برس ــراي اين كه به اه ــمنان ما ب دش
استفاده مي كنند كه به آن شيوه هاي جنگ رواني گفته مي شود.

شيوه هاي جنگ رواني عبارت اند از :
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4 .  تحريف واقعيت  1. تبليغات   
5 .  تفرقه افكني  2. تهديد   

6 .  ترور 3. شايعه    
ما در اين كتاب به علت محدوديت ، فقط  به  توضيح  تبليغات  و تهديد 
مي پردازيم و شما مي توانيد براي آگاهي از بقيه ي موارد ، به منابعي كه 

در انتهاي كتاب معرفي شده مراجعه نماييد.
1- تبليغات :  تبليغات همانند چاقويي 
ــتفاده از آن در  ــت كه هم مي توان با اس اس
ــان را نجات داد و هم  جراحي جان يك انس
ــي گناهي را  ــان ب ــي توان با آن جان انس م

گرفت.
ــانه اي  ــزرگ ترين حربه ي رس ــات ب تبليغ
استكبار در شرايط امروز است. در تبليغات از 
تاكتيك ها و  تكنيك هايي استفاده مي شود 

كه قدرت فكر كردن را از مخاطب بگيرد.
استفاده از برهنگي زن در عصر مدرن كنوني ، 
يكي از شيوه هاي بسيار زشت دنياي متمدن 

امروز است. تكنيك عنصر اساسي موفقيت تبليغات و اقناع مردم است.
يكي از تكنيك هاي غيراخالقي و متداول در تبليغات ، عنصر دروغ است. 
ــب حمالت نظامي خود براي اقناع مردم و همراه  حكومت امريكا در غال
ــتفاده نموده است. به نمونه هاي زير  كردن افكار عمومي از اين حربه اس

كه تاريخ هرگز آن ها را فراموش نخواهد كرد  ، توجه كنيد.
ــال 1964 جنگي را عليه مردم مظلوم ويتنام آغاز كرد  الف- امريكا در س
كه يازده سال طول كشيد. علت شروع جنگ ، يك دروغ رسانه اي بزرگ 
ــود : « ويتنامي ها 2 ناو امريكايي را در خليج (تانكين) مورد حمله قرار  ب
ــد هرگز چنين حمله اي از  ــخص ش داده اند.» در صورتي كه بعدها مش
جانب ويتنام به ناوهاي امريكايي صورت نگرفته است؛ بلكه هدف امريكا 

ــام، جلوگيري از  از حمله به ويتن
استقالل ويتنام و حفظ استيالي 
ــت. اين  امريكا بر منطقه بوده اس
جنگ پس از يازده سال و قرباني 
شدن حدود 3 ميليون نفر از مردم 
ــام و 58 هزار نفر از  ــي گناه ويتن ب
ــربازان امريكايي ، سرانجام در  س

سال 1975 با شكست امريكا و خروج آن ها از ويتنام به پايان رسيد. 
ــاختن يك دروغ بزرگ ديگر و طرح  ــال  1983 آمريكا با س ب-  در س
گسترده ي آن در رسانه هاي تحت نفوذ خود ، زمينه ي حمله ي نظامي 

به جزيره كوچك « گرانادا »  را فراهم كرد .
      در اين دروغ رسانه اي بزرگ ، جزيره ي كوچك « گرانادا »  متهم 
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ــابق ) جان پزشكان  ــوروي  ( س ــد كه با احداث يك پايگاه نظامي ش ش
آمريكايي را به خطر انداخته است .

ــا اين بهانه به جزيره كوچك  « گرانادا »  حمله نظامي كرده  ــا ب       آنه
ــخ گوي دروغ  ــلط خود در آوردند ، بدون اين كه پاس و آن جا را تحت تس

ساختگي خود باشند .
ج -  آمريكايي ها در سال  2001  به بهانه ي تالفي حمالت 11 سپتامبر 

و دستگيري بن الدن  به افغانستان حمله ى نظامي كردند . 
ــال مي گذرد ، آمريكايي ها در        از آن زمان تاكنون كه حدود هفت س
ــتگيري بن الدن كه به  ــتان همه نوع كاري كرده اند ، به جز دس افغانس

بهانه ي آن افغانستان را اشغال كردند . 
      حال سئوال اين است كه چرا آمريكا با اين همه امكانات پيش رفته 

و تجهيزات نظامي بسيار مدرن بن الدن را دستگير نمي كند ؟
ــت ، زيرا اگر آمريكا بن الدن را  ــئوال بسيار روشن اس ــخ اين س      پاس

دستگير نمايد ، ديگر بهانه اي براي ماندن در افغانستان ندارد . 
ــي خود دميدند كه  ــيپور تبليغات ــال  2003 در ش د -  آمريكايي ها در س
ــتار جمعي در اختيار دارد و با اين دروغ بزرگ به كشور  ــالح كش صدام س
ــيعيان و  ــتار ش عراق حمله كردند . ( دقت كنيد كه آنها علت حمله را كش

مردم عراق توسط صدام اعالم نكردند . ) 
ــدام در اثر اين  ــت ص        حكوم
ــرنگون شد ،  تهاجم همه جانبه س
ــتگير و  ــي صدام دس ــس از مدت پ
سپس اعدام شد و .....  اما از سالح 
ــده  ــتار جمعي مخفي ش هاي كش
ــط صدام كه بهانه ي تهاجم  توس
ــراق بود هرگز خبري  آمريكا به ع

نشد . 
ــنس  ه -  در تاريخ دوازدهم تيرماه  1367 ( 1988 ميالدي ) ؛ ناو وينس
آمريكايي مستقر در آب هاي خليج فارس ، هواپيماي مسافربري ايرباس 
ــال پرواز بود ،  ــراز آب هاي نيلگون خليج فارس  در ح ــران را كه برف اي
ــرنگون كرد و باعث شهادت  290  نفر مرد و زن و كودك ايراني شد  س
كه هنوز اجساد بيش از يكصد نفر از آن ها در ا عماق دريا آرميده اند . 

      آمريكايي ها اعالم كردند كه اشتباه در سيستم كامپيوتري ناو باعث 
ــخيص هواپيماي ايرباس ايران از يك فروند هواپيماي جنگنده  عدم تش
ــان عاقلي اين دروغ بزرگ را باور مي كند و  ــت . اما كدام انس ــده اس ش
ــي پذيرد كه يك ناو آمريكايي با آن همه تجهيزات پيش رفته قادر به  م
تشخيص تفاوت بين هواپيماي مسافربري با هواپيماي جنگنده نباشد . 

ــرار دهيم ، به اين نتيجه  ــن اتفاقات را در كنار يكديگر ق ــر اي      اگ
ــتاي تأمين  ــان ، هرآنچه را كه در راس ــه آمريكا در هر زم ــيم ك مي رس
ــد انجام مي دهد و به هيچ محدوديت اخالقي هم پاي بند  منافعش باش
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نيست ، مگر آن كه از حمله و تهاجمي كه قصد انجام آن را دارد احساس 
ــد كه  ــي به اين نتيجه برس ــر كند و در تحليل هاي نظامي و سياس خط
ــت مي آورد كم تر  از  ضرري است  كه  ــودي كه از اين تهاجم به دس س
نصيبش مي شود و اين هم فقط با دفاع جانانه و مقاومت مردانه در مقابل 

تهاجم احتمالي آن ها ميسر مي شود . 
ــانه هاي تحت نفوذ  ــرايط كنوني نيز آمريكايي ها با كمك رس       در ش
ــاخته و بعد از اين  ــور عزيز ما دروغ هاي فراواني را س خود درباره ي كش
ــون مانع تهاجم نظامي آمريكا به  ــاخت ، فقط آن چه تاكن هم خواهند س
ميهن ما شده است ، احتمال زيان هاي فراواني است كه آن ها از تهاجم 

به ايران براي خودشان برآورد  نموده اند . 
      حاكمان آمريكا براي ترساندن كشورهاي همسايه ي ايران ، آن ها 
را از دست يابي ايران به انرژي هسته اي صلح آميز مي ترسانند و مطرح 
مي كنند كه در صورت دست يابي ايران به فناوري هسته اي صلح آميز 
ــت پيدا كنند ، اما وقتي پاي  ــت آن ها به سالح اتمي هم دس ممكن اس
ــان  ــت و به بازرس ــغالگر قدس كه داراي زراد خانه ي اتمي اس رژيم اش
ــته اي  ــات هس آژانس بين المللي انرژي اتمي هم اجازه بازديد از تأسيس
خود را نمي دهد ، پيش مي آيد ، جنايتكاران صهيونيست را براي منطقه ، 

خطرناك نمي دانند . 

اهداف تبليغاتي استكبار جهاني 
استعمارگران نوين سعي مي كنند از طريق تبليغات به اهداف زير دست يابند :

الف - تحريف و تغيير فرهنگ ملي و مذهبي ملل جهان ؛
ب -  تحميل فرهنگ و سياست استعماري خود بر ديگران ؛

ج -  غارت و چپاول ثروت ها و ذخاير مادي و معنوي ملت هاي مظلوم ؛
د -  رسيدن به مقاصد و مصالح استكباري خود ؛

2 – تهديد : 
ــت. در  ــمن ، تهديد اس      يكي  ديگر  از  حربه هاي  جنگ  رواني دش
اين روش، دشمن سعي مي كند با ترساندن يك ملت از راه هاي مختلف ، 
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برنامه و نظر خود را بر آن ها تحميل نمايد . 
تهديد معموال از سه راه انجام مي پذيرد : 

اقتصادي- سياسي- نظامي 
ــلطه گر ، تاكنون براي  ــاير قدرت هاي س تهديد اقتصادي :  آمريكا و س
ــور ما ، رفتارهاي اقتصادي  ــيني كش تحميل برنامه هاي خود و عقب نش

زير را درباره ي ما اعمال كرده اند.
1- تهديد شركت هاي بزرگ اقتصادي براي عدم سرمايه گذاري و عقد 

قرارداد با ايران ؛
ــاي وارداتي و  ــث افزايش نرخ بيمه كااله ــرايطي كه باع 2- تحميل ش

صادراتي ايران شده است ؛
3- تحريم فروش قطعات كاالهاي مهم به ايران ؛

4- مسدود كردن اموال و دارايي هاي ايران در بانك هاي آمريكا ؛
ــاير كاالهاي مورد نياز  5- تهديد به محاصره اقتصادي و عدم فروش س

مردم ايران.

ــي كشورهاي سلطه گر  تهديد سياسـي :  در بخش تهديد سياس
تاكنون موارد زير را در مورد كشور ما انجام داده اند . 

ــران مثل حمايت از  ــاس به اي ــي بي اس ــردن اتهامات سياس 1-  وارد ك
تروريست ها 

2-  تالش در جهت محكوميت سياسي ايران در مجامع بين المللي 
ــانه هاي تحت  ــترده عليه ايران از طريق رس ــات منفي و گس 3-  تبليغ

نفوذ 
4-  تهديد به قطع رابطه ي سياسي با ايران 

ــخت گيري هاي بي مورد و ايجاد مشكل براي شهروندان ايراني  5-  س
در سفر به ساير كشورها 

تهديد نظامي :  در بخش تهديد نظامي آمريكا با هم دستي تعدادي از 
ــورها تاكنون موارد زير را عليه ملت ايران انجام    داده اند . كش

1-  حضور نظامي در چند كشور همسايه و به نوعي محاصره ي نظامي 
ايران ؛

2-  عدم فروش تجهيزات نظامي به ايران ؛
3-  تهديد به حمله به تأسيسات هسته اي ايران.
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فصل سوم 
پدافند غيرعامل

ــت و  ــان ها رخ داده اس      در طول تاريخ جنگ هاي مختلفي بين انس
به تناسب رشد فكري انسان ، از ابزار مختلفي به عنوان وسيله ي جنگ 
ــت . پس از خلقت انسان ، تا مدت ها ابزار جنگي مورد  ــتفاده شده اس اس
ــتفاده ي انسان ها ، بسيار ساده و ابتدايي بود . سنگ و چوب و بعدها  اس
ــايل و ابزار جنگي انسان ها بود كه در  ــير ، وس تيرو كمان و نيزه و شمش

ــود .  ــرد گفته مي ش ــالح س اصطالح امروزي به آن س
     پس از پايان اين دوره سالح هاي گرم اختراع و وارد عرصه ي جنگ 
ــد . اسلحه ها در اين دوره با يكديگر يكسان نبوده و تفاوت زيادي  ها ش

با هم داشتند . 
ــر تير بايد  ــود و با ه ــر و غيرخودكار ب ــدا تك تي ــا در ابت ــگ ه      تفن
ــد . بعدها كه سالح هاي تك تير  ــالح كشيده مي ش مجدداً  گلنگدن س
ــالح هاي خودكار و رگبار شدند ، ويژگي هاي  و غيرخودكار تبديل به س

ديگر آن ها هم به تدريج تغيير كرد . 
     وزن ، برد ، دقت در تيراندازي ، اندازه ، قدرت تخريب و .....  ويژگي 
ــا را از يكديگر متمايز مي كرد . به تدريج توپ  ــي بودند كه تفنگ ه هاي
هاي ساده و معمولي نيز وارد عرصه ي جنگ ها شدند ، اما هنوز ماشين 

هاي جنگي ظهور نيافته بودند . 
      پس از پايان اين دوره ماشين هاي جنگي وارد عرصه ي نبرد شدند . 
با اختراع و به كارگيري ماشين هاي جنگي و     توسعه ي نبرد به هوا و 

زيردريا ، جنگ هاي مكانيزه ظهور و بروز يافتند . 
     در اين دوره از نبرد تن به تن و نبرد با سالح هاي سبك و معمولي ، 
بشر عبور كرده و هواپيماهاي پيش رفته و موشك هاي دوربرد با كاربرد هاي 

مختلف ، تكنولوژي عرصه ي نبرد را دگرگون ساختند . 
جنگ تحميلي عراق  عليه  ايران و دفاع  هشت ساله ي  مردان  و  زنان  
ايراني در اين دوره ي تاريخي قرار مي گيرد. از ويژگي هاي جنگ هاي 

اين دوره مي توان به موارد زير اشاره كرد : 
1-  به كارگيري حجم انبوه مهمات وسالح ؛

2-  تكيه بر نيروي انساني انبوه ؛
3-  طوالني شدن دوره ي جنگ ؛

4-  دشواري هاي مديريت صحنه ي نبرد و پشتيباني نيروها.
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ــك هاي دوربرد  ــتفاده از موش       حمالت بي دقت نيروهاي زميني ، اس
و استفاده از جنگنده هاي هوايي يك ويژگي ديگر را به جنگ هاي اين 
ــت و آن گستردگي خسارات در شهرها و تلفات نيروهاي  دوره افزوده اس

انساني غيرنظامي مي باشد . 
      براسـاس آمار و ارقام موجود گفته مي شـود كه تلفات مردم 
عادي و غيرنظامي در طول سـال هاي جنگ دوم جهاني، بيش از 
29  ميليـون نفر بوده كه بر اين اسـاس حـدود  6  ميليون نفر از 

تلفات نيروهاي نظامي درگير جنگ   بيش تر بوده است . 
ــرفت علم و تكنولوژي باعث بوجود آمدن انقالب علوم  ــد و پيش        رش
و فن آوري هاي اطالعات ، ارتباطات ، الكترونيك و رايانه در سال هاي 

اخير شده است . 
ــورها با  ــتراتژي برخورد كش ــرفت  ها موجب تغيير در اس ــن پيش       اي

يكديگر و به وجود آمدن دوره ي ديگري از جنگ ها شده است. 
ــد كه چند مورد آن عبارت  ــگ هاي دوره ي جديد ويژگي هايي دارن جن

اند از : 
ــي ، جنگ  ــي ، جنگ روان ــرم ( جنگ اطالعات ــر جنگ ن ــد ب 1-  تأكي

الكترونيك و ....  ) ؛
2-  به كارگيري موضعي و مقطعي جنگ سخت ؛ 

ــاس و حياتي كشور در اولويت  ــاخت هاي حس 3-  تأكيد بر انهدام زيرس
نخست اهداف تهاجم ؛

ــور با مردم و  4- تالش براي قطع ارتباط رهبري و مديريت دفاعي كش
نيروهاي دفاعي ؛

5- كوتاه شدن مدت جنگ ( طراحي جنگ برق آسا ). 
     با توجه به اين كه از نظر نظامي و تاريخي ما در عصر كنوني زندگي 
ــت كه به عنوان يك ايراني مسلمان يا يك ايراني  مي كنيم ضروري اس
ــاع مؤثر در جنگ هاي  ــا الزامات و ويژگي هاي دف ــت دار وطن ، ب دوس
ــده و آمادگي فكري و ذهني الزم را در اين رابطه  ــنا ش دوران كنوني آش

به دست آوريم . 
ــر در جنگ هاي اين دوره  ــات و ويژگي هاي دفاع مؤث ــي از الزام      بخش

عبارتند از : 
ــروع  ــه ريزي و آغاز طرح هاي جامع دفاع قبل از ش ــرورت برنام 1-  ض

درگيري هاي آشكار ( دفاع در مقابل جنگ نرم ) ؛
2-  اتكا بر ايمان ، هوشياري ، روحيه و توان دفاع مردمي ؛ 

3-  تمركز تالش ها بر ارتقاي روحيه و اراده ي ملي براي دفاع ؛
4-  تمركز بر دفاع از نقاط حياتي و حساس كشور ؛

ــي  ــد ويژه بر دفاع غيرعامل به عنوان يكي از محورهاي اساس 5-  تأكي
دفاع همه جانبه.

ــار تلفات نيروهاي غيرنظامي در جنگ جهاني دوم و ويژگي هاي       آم
ــاي دوران كنوني و هم چنين الزامات دفاع مؤثر در جنگ هاي  جنگ ه
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اين دوره ، بسياري از كشورها را بر آن داشته تا «پدافند غيرعامل »  يكي 
ــورها در عصر حاضر باشد و براي  ــي دفاعي اين كش از محورهاي اساس

تحقق آن ، برنامه ريزي خاصي داشته باشند . 

پدافند غيرعامل چيست ؟ 
در عصر حاضر از انواع دفاع ، دو نوع آن بيش تر متداول و مورد استفاده 

مي باشد : دفاع عامل و دفاع غيرعامل. 
      در اصطالح نظامي دفاع عامل به دفاعي اطالق مي شود كه با استفاده 
ــگ افزار صورت مي گيرد ، اما در دفاع ( پدافند) غيرعامل از جنگ  از جن
ــت ، بلكه نوعي از دفاع است كه در آن استفاده از جنگ  افزار خبري نيس
ــالح جايگاهي ندارد.  اگر بخواهيم تعريف كامل تري از پدافند  افزار و س
غيرعامل داشته باشيم ، مي توانيم بگوييم :  « پدافند غيرعامل عبارت 
اسـت از مجموعه اقداماتي كه بدون اسـتفاده از سالح مي توان 
انجام داد ، تا از تلفات جاني به افراد و صدمه و زيان اقتصادي به 
تجهيزات و تأسيسات نظامي و غيرنظامي كشور جلوگيري نموده 

يا آن ها را به حداقل كاهش داد . » 
ــاير شيوه هاي دفاعي اهدافي دارد كه         پدافند غيرعامل هم چون س
بعضي از آن ها با ساير شيوه هاي دفاعي مشترك و بعضي ديگر ، متمايز 

از آن ها مي باشد . 

اهداف پدافند غيرعامل  : 
1-  حفظ تماميت ارضي و امنيت ملي و استقالل كشور ؛

2-  حفظ جان انسان ها ؛
ــور در زمان  ــش روحيه مقاومت مردم و حفظ توان دفاعي كش 3-  افزاي

تهاجم دشمن ؛
4-  تأمين نيازهاي حياتي جامعه در زمان بحران ؛

5-  جلوگيري از تخريب و آسيب تأسيسات و تجهيزات حياتي و حساس 
كشور ؛

6-  صرفه جويي در هزينه هاي تسليحاتي و نيروي انساني.

اهميت پدافند غيرعامل : 
ــرايط فعلي دور از ذهن         اگرچه احتمال وقوع جنگي ديگر ، در ش
ــوراخ دوبار گزيده  ــد ، اما ملت قهرمان ايران براي اين كه از يك س مي باش
نشود ، ضروري است براي وقوع هر احتمالي آمادگي الزم را كسب نمايد . 

در آن صورت، استفاده از شيوه هاي دفاعي پدافند غيرعامل مي تواند 
ــد .  ــته باش مزاياي زير را به دنبال داش

1-  استفاده از شيوه ي دفاعي پدافند غيرعامل موجب زنده ماندن انسان 
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ها و يا تلفات كم تر نيروهاي انساني مي شود . 
ــليحات و  2-  پدافند غيرعامل موجب صرفه جويي اقتصادي در حفظ تس

تجهيزات نظامي مي شود . 
ــبت به دفاع عامل دارد و از  3-  دفاع غيرعامل هزينه هاي كم تري نس

نظر اخالقي و بشردوستانه نيز مفهومي صلح دوستانه دارد. 
4-  دفاع غيرعامل باعث حفظ و يا وارد شدن خسارت هاي كم تري به 

مراكز حياتي و حساس كشور مي شود . 

اصول پدافند غيرعامل : 
پدافند غيرعامل اصولي دارد كه رعايت هر بخش از آن ، ما را در رسيدن 

به اهداف پدافند غيرعامل كمك خواهد كرد . 
اين اصول عبارت اند از : اسـتتار ، اختفا ، فريب ، پراكندگي، مقاوم 

سازي و استحكامات و  ..... 
1-  اسـتتار :  بـه معنـاي هم رنگ و هم شـكل كـردن و همگون 
سـازي تأسيسات و تجهيزات و نيروي انسـاني با محيط اطراف 
اسـت به نحوي كه شناسـايي اين موارد براي دشـمن ، بسـيار 

دشـوار و تاحدودي غيرممكن باشـد . 
ــيدن لباس  ــفيد در محيط برفي يا پوش ــتفاده از بادگير س براي مثال ، اس

ــط هاي  ــي در محي پلنگ
ــبز و جنگلي و هم  سرس
چنين رنگ آميزي كردن 
پشت بام ، حياط  و بدنه ي 
برخي از مراكز ، متناسب 
با محيط اطراف مواردي 

از استتار مي باشد . 
براي انجام استتار دو نوع 

مواد وجود دارد : 
مواد  طبيعي و مواد مصنوعي 

الف -  مواد طبيعي استتار 
- نباتات و گياهان ؛ مانند : درخت ، گياهان باالرونده ، برگ و ساقه ي بريده ى 

درختان و .... 
ــتفاده از خاك به صورت طبيعي ، گل اندود كردن  -  خاك ؛ مانند :  اس

خاك و  ....
ب- مواد مصنوعي استتار

- رنگ ها: براي نقاشي استتاري ساختمان ها و تجهيزات
- مواد لكه زا: استفاده از رو غن هاي زايد و سوخته براي لكه دار كردن 

جاده ها، باند فرودگاه ها و ...
- مواد تركيبي: براي تغيير صافي سطح و تغيير شكل يك هدف 
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- تورهاي استتاري : براي پوشاندن تأسيسات و تجهيزات 

استتار مدرن چيست؟ 
ــت از : جلوگيـري و ممانعت از  ــتتار مدرن عبارت اس ــوم كلي اس مفه
توانايي كشف، آشكارسازي، شناسايي و رديابي انواع حسگرهاي 
الكترواپتيـك، راداري، ليـزري، صوتي، مغناطيسـي، حرارتي و ... 

دشمن مي باشد. 
ــري از انواع طرح ها، روش ها و تجهيزات مؤثر نظير  ــم چنين بهره گي ه
كنترل تشعشعات راداري، اختالل در ردگيري، ممانعت از استراق سمع و 
ــازي  ــتن و مخفي س كليه راه هاي فني و ابتكاري كه در پنهان نگاه داش
ــد، در محدوده ي  ــزات و نفرات مؤثر مي باش ــات، تجهي اهداف، تأسيس

استتار مدرن هستند. 

2- اختفا: اختفا به معناي مخفي شدن فرد و پنهان كردن تأسيسات 
و تجهيزات از ديد دشـمن اسـت به طوري كه نيروي مقابل نتواند 

وجود كسي يا چيزي را در آن موقعيت تشخيص دهد. 

مخفي شدن در شيار كوه ها و البه الي درختان و هم چنين پنهان كردن 
هواپيما و تجهيزات جنگي در تونل  نمونه هايي از اختفاست.

بايد در نظر داشت كه مخفي كاري در امور نظامي يك اصل است و هيچ 
كشوري در دنيا يافت نمي شود كه تمام   داشته ها و راه كارهاي نظامي 

خود را در معرض ديد ديگران قرار دهد. 

3- فريـب: بـه هرگونه اقدام حيله گرانه اي كـه باعث گمراهي و 
غفلت دشمن براي رسيدن به اطالعات و محاسبه و برآورد صحيح 
از توان كمي وكيفي طرف مقابل گرديده و او را در تشخيص هدف 
و هدف گيري با شك و ترديد مواجه سازد، فريب گفته مي شود.

ــراردادن آن در مكان هاي  ــزات جنگي و ق ــاخت ماكت تجهي ــد: س مانن
مختلف.

اختفاى هواپيماى جنگى در داخل تونل
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فريب دشمن از گذشته هاي دور تاكنون يكي از مهم ترين اصول كشور 
داري بوده است، به نحوي كه «سون تزو» از فرماندهان سال هاي قبل 

از ميالد در اين باره  مي گويد: 
ــه ي فريب و اغفال  ــن و ريزه كاري هاي جنگ بر پاي ــام فوت و ف «تم
ــما وقتي قادر هستيد، به ضعف و  ــمن استوار است، به همين دليل ش دش
ــتيد كاري كنيد كه دشمن شما  ناتواني تظاهر كنيد. وقتي كه نزديك هس

را دور ببيند و هنگامي كه دور هستيد، شما را نزديك تصور كند»
ــواردي از فريب  ــات و براي درك بيش تر به م ــا توجه به اين توضيح ب

توجه نماييد. 
ــالم صلي اهللا عليه و آله در جريان آماده نمودن  ــول گرامي اس الف- رس
ــپاه اسالم براي فتح مكه، طوري برنامه ريزي كردند كه كسي متوجه  س
ــلمانان قصد فتح مكه را دارند و در زمان حركت نيز بخشي از  ــود مس نش
سپاه اسالم را به فرماندهي يكي از ياران خود به سمت ديگري فرستادند 
ــود و نتواند براي مقابله با سپاه اسالم برنامه ريزي  ــمن غافلگير ش تا دش

نمايد. 
ب- كشور انگلستان در ابتداي جنگ جهاني دوم (سال 1940)  در حدود 
ــت تا توجه  بمب  ــرودگاه بدلي و 400 هواپيماي فريبنده برپا داش 100 ف

افكن هاي بيگانه را به آن ها معطوف سازد. 
ــكي و  ــابق) جاده ها و پايگاه هاي موش ــوروي (س ج- اتحاد جماهير ش
فريبنده ي زيادي براي فريب دشمنان خود در دوران جنگ با آنها ساخته 

بود. 
ــابق) در زمان حمله نيروهاي عضو ناتو به اين  د- ارتش يوگسالوي (س
ــاي نظامي، با ريختن قير تظاهر  ــور، در جنگل هاي مجاور پايگاه ه كش
ــتون  ــازي نمود و با قراردادن تعداد زيادي ماكت به صورت س به جاده س
ــايي دشمنان خود را  نظامي در اين جاده هاي فريبنده، هواپيماهاي شناس

گمراه مي نمود. 
ــه اصل استتار، اختفا و فريب،  ــت كه س اين نكته را هم بايد در نظر داش
ــتفاده نمي شوند، بلكه در مواردي  ــه به صورت جدا از يكديگر اس هميش

مي توانند همراه با هم به كار برده شوند. 
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4- پراكندگي:
ــي و  ــن اصل با رعايت مالحظات اقتصادي، امنيتي، دفاعي، سياس در اي
ــاس كشور  ــعه اي، مراكز حياتي و حس اجتماعي بايد در طرح هاي توس
ــر و در نقاط مختلف ايجاد گردند، تا در  ــب از يكديگ با فاصله هاي مناس

هنگام حمالت هوايي كم ترين ضرر و زيان متوجه آن ها باشد. 
ــن مراكز در مكان هايي كه عوارض طبيعي و دفاعي  هم چنين ايجاد اي
ــد، ضريب امنيتي اين  ــد: كوه، تپه، جنگل و ... وجود دارن ــبي ، مانن مناس

مراكز را افزايش خواهد داد. 

5- مقاوم سازي و استحكامات:
بـه معناي ايجـاد هرگونه حفاظي كـه در مقابل اصابت مسـتقيم 
راكت، موشـك، گلوله توپخانه و يا تركش آن ها مقاومت نموده و 
مانع صدمه رسـيدن به نفرات، تجهيزات و تأسيسـات گرديده و 

اثرات تركش و موج انفجار را به طور نسبي خنثي نمايد. 
پناهگاه، جان پناه، سازه هاي امن و مقاوم سازي ساختمان ها و تأسيسات 

و ... جزء استحكامات محسوب مي شوند. 

در اين رابطه سه نوع پناهگاه تعريف شده وجود دارد:
الف- پناهگاه هاي درجه 1: اين پناهگاه ها در مقابل اثرات مختلف 
ــند و اثرات  ــدازه ي الزم و كافي داراي مقاومت مي باش ــالح ها به ان س
اصابت موج و تركش سالح هاي متعارف را تحمل مي نمايند. در مقابل 
اثرات حرارت و تشعشع سالح هاي اتمي با توجه به قدرت سالح و فاصله 
ــده ، و در برابر نفوذ  ــته و هوابندي ش نقطه ي انفجار مقاومت كافي داش

گازهاي سمي شيميايي نيز مقاوم و نفوذ ناپذير هستند. 
ــا كه به پناهگاه هاي  ب- پناهـگاه هـاي درجه 2: اين نوع پناهگاه ه
ــالح هاي متعارف (موشك، راكت،  ــتند، در مقابل س عمومي معروف هس
گلوله و ...) مقاوم بوده، ولي در مقابل سالح هاي اتمي و شيميايي مقاوم 
نمي باشند. زيرزمين    ساختمان هاي چهارطبقه به باال كه داراي سقف 
بتني با تيرچه بلوك هستند، مناسب ترين و سهل الوصول ترين نوع اين 
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پناهگاه ها مي باشند. 
ــا در مقابل موج و تركش  ج- پناهـگاه هاي درجـه 3: اين پناهگاه ه
ــبي دارند. فضاهاي طبقات هم  ــالح هاي متعارف قابليت مقاومت نس س

كف ساختمان ها، با شرايطي براي اين منظور مناسب هستند. 
در شرايط كنوني دنياي مدرن امروز كه زرادخانه هاي سالح هاي متعارف 
ــيميايي، ميكروبي) قدرت هاي نظامي روز به روز  و غيرمتعارف (اتمي، ش
ــورها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم  ــترده تر مي شوند، اغلب كش گس
ــكار و پنهان احساس مي كنند. به همين  خود را در معرض تهديدات آش
دليل ساخت پناهگاه هايي كه بتواند مردم را در شرايط بحراني از آسيب 
ها مصون نگاه دارد، جزء اولويت اول پدافند غيرعامل بسياري از كشورها 

قرار دارد، كه به چند نمونه ي آن به صورت مختصر اشاره مي شود. 
ــكو را به گونه اي ساخته  الف- روسـيه: كشور روسيه متروي شهر مس
است كه در مواردي تا 86 متر عمق دارد و در مقابل سالح هاي متعارف 
ــي تواند به عنوان  ــرايط اضطراري م ــاوم بوده و در ش ــارف مق و غيرمتع

پناهگاه مورد استفاده مردم قرار گيرد. 
ــر از جانب  ــرايط حاض ــور آلمان با وجود آن كه در ش ب- آلمـان: كش
ــود، داراي پناهگاه هايي است كه در  ــور ديگري تهديد نمي ش هيچ كش

ــيميايي و ميكروبي مقاوم بوده و در شرايط  ــالح هاي اتمي، ش مقابل س
اضطراري، مردم مي توانند به مدت 14- 7 روز، با استفاده از آب و غذاي 
ــتي، در آن جا اقامت نمايند. در آلمان شركت هايي وجود  ــالم و بهداش س
ــاخته در  ــب، پناهگاه را به صورت پيش س دارند كه با قيمت هاي مناس
ــتقيمًا به فضاي داخل  ــه ها، در زيرزمين نصب و مس ــاخت خان هنگام س

منزل ارتباط مي دهند. 
ــر قوانين پدافند غيرعامل در آلمان، پناهگاه بايد توانايي مقابله با       از نظ
ــالح هاي كشتار جمعي (شيميايي، ميكروبي، هسته اي) را داشته  اثرات س

باشد. 
ــوئيس علي رغم اين كه در جنگ هاي جهاني  ج- سـوئيس: كشور س
بي طرف بوده و در حال حاضر هم كشوري بسيار امن و دور از مناقشات 
سياسي جهان محسوب مي شود، ولي در بعد دفاع عامل كشوري مسلح و 
داراي تسليحات و تجهيزات بسيار پيش رفته و در بعد دفاع غيرعامل نيز 
داراي پناهگاه هايي است كه در برابر حمالت اتمي، شيميايي و ميكروبي 

پناهگاه هاى دفنى سبك و قابل حمل و نقل
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ــوده و در مواقع اضطراري مردم مي توانند به مدت 14- 7روز با  مقاوم ب
استفاده از آب و غذاي سالم و بهداشتي در آن جا اقامت نمايند. 

ــورهايي كه در شرايط كنوني جهان در معرض هيچ  بنابراين ، وقتي كش
ــود را در زمينه هاي دفاع عامل و دفاع  ــتند، آمادگي خ نوع تهديدي نيس
ــور عزيز ما كه در  ــم گيري افزايش مي دهند، كش غيرعامل به نحو چش
ــمنان قرار دارد، عالوه بر باالبردن توان دفاع  معرض انواع تهديدات دش
ــتفاده از اصول پدافند  ــاع غيرعامل نيز بايد با اس ــل، در زمينه ي دف عام

غيرعامل، توان دفاعي خود را به صورت همه جانبه افزايش دهد. 
بر اين اساس احداث پناهگاه ها در مجتمع هاي مسكوني و اداري و هم 
ــاخت پناهگاه هاي عمومي در شهرها و نيز ظرفيت سازي مترو  چنين س
براي استفاده مردم در برابر حمالت هوايي و موشكي احتمالي دشمن، يكي 
ــد كه با عث حفظ جان  ــيار مؤثر پدافند غيرعامل مي باش از اقدامات بس
ــد  ــود. با توجه به آن چه گفته ش ــان ها در زمان وقوع حادثه مي ش انس
مي توانيم نتيجه بگيريم كه رعايت اصول پدافند غيرعامل داراي مزاياي 

فراواني است اما دو مزيت آن از بقيه موارد مهم تر مي باشد. 
يكـي اين كه رعايت اصول پدافند غيرعامل و اسـتفاده مطلوب از 
آن ها، قدرت دفاعي يك جامعه را افزايش مي دهد و باعث مي شود 
تا در هنگام تهاجم دشمن، صدمات و ضرر و زيان كم تري نصيب 

جامعه شود. 
و ديگـر اين كه هـر چه قدرت دفاع عامل و غيرعامل يك كشـور 
بيش تر باشـد، احتمال تهاجم دشمن به آن ها كم تر خواهد شد؛ 
زيـرا مهاجمـان احتمالـي به اين نتيجه مي رسـند كـه اگر به آن 
كشـور حمله نمايند، زياني كه نصيب خودشان مي شود، بيش تر 

از سودي است كه اميدوارند از اين تهاجم به دست آورند. 

حزب ا... لبنان و پدافند غيرعامل در جنگ 33 روزه 
ــال 1385 جنگي تمام عيار از جانب رژيم اشغالگر قدس،  ــتان س در تابس
عليه جنبش مقاومت حزب ا... لبنان و مردم مظلوم اين كشور تحميل شد 

كه با توجه به مدت ادامه ي آن، به جنگ 33 روزه معروف است. 
در اين جنگ رژيم صهيونيستي اسرائيل و تمام حاميان ريز و درشت آن 
ــتند عليه حزب ا... لبنان انجام دادند، تا  ــتند و توانس ها هرچه را كه خواس

سد مقاومت لبنان در برابر جنايتكاران اسرائيلي برچيده شود. 
ــن هواپيماها،  ــاي مجهز به پيش رفته تري ــن جنگ ژنرال ه     در اي
ــا حمايت كامل امريكا و  ــرائيلي ب ــي كوپترها، ناوها، تانك ها و ... اس هل
ــلطه گر، در مقابل چند هزار جوان مسلمان مقاوم و  ــاير قدرت هاي س س

معتقد صف آرايي كردند. 
    اما در پايان 33 روز جنگ خونين از يك طرف و دفاع مردانه و جانانه از 
طرف ديگر، آن كه پيروز ميدان شد، رژيم سر تا پا مسلح و سراسر خباثت 
اسرائيل نبود؛ بلكه پيروز اين نبرد جوانان مسلمان حزب ا... لبنان بودند. 
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پس از پايان جنگ روزنامه واشنگتن پست در تحليلي چنين نوشت: 
«روحيـه، سـازمان يافتگـي، تسـليحات پيش رفته و فلسـفه ي 

شهادت، راز مقاومت و پيروزي حزب ا... لبنان بوده است.»
ــويد كه از چهار  اگر به اين جمله يك بار ديگر دقت كنيد، متوجه مي ش
ــده به عنوان عوامل پيروزي حزب ا... لبنان، تنها يك مورد  عامل ذكر ش
آن استفاده از تسليحات پيش رفته ي نظامي است و سه عامل ديگر آن 
ــد كه حزب ا... لبنان توانسته است  در محدوده ي دفاع غيرعامل مي باش
ــلح رژيم صهيونيستي و تمام  با بهره گيري از آن، ارتش تا بن دندان مس

حاميان آن ها را به زانو درآورد. 

بسياري از تحليل گران نظامي امريكا به اين موضوع اعتراف دارند كه آن 
ــمار آيد، تجهيزات نظامي  چه امروزه مي تواند تهديدي براي آن ها به ش
ــت ؛ بلكه هوش و ذكاوت دشمناني است كه با اعتماد به  پيش رفته نيس
نفس و ابتكار عمل مي توانند با استفاده از ابتدايي ترين امكانات كه تصور آن 
نيز مشكل است، موانع بزرگي را در پيش روي نيروهاي آن ها قرار دهند. 

با توجه به آن چه گفته شد يكي از عوامل مهم و اساسي پيروزي جنبش 
ــان در جنگ 33 روزه توجه كامل نيروهاي رزمنده  مقاومت حزب ا... لبن
ــت كه در زير به  ــول و مالحظات پدافند غيرعامل بوده اس ــا به اص آن ه

برخي از آن ها به صورت كلي اشاره مي شود. 
1- استفاده از شرايط محيطي و عوارض زمين به نحو مطلوب 

2- رعايت حفاظت اطالعات و توجه كامل به حفاظت گفتار 
ــتتار، اختفا،  ــري اقدامات اصول دفاع غيرعامل از قبيل: اس 3- به كارگي
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فريب، پراكندگي، استحكامات و ...
4- بهره برداري از استراتژي جنگ هاي رواني و سردرگم كردن دشمن 

5- استفاده از وسايل ارتباطي مطمئن 
ناگفته نماند كه تمام موارد ذكر شده و پيروزي هاي به دست آمده حزب 
ــتقامت و اعتقاد و اطاعت از  ــايه ايمان به خدا، جهاد و اس ا... لبنان، در س

رهبري به وجود آمده است. 
 

جنگ الكترونيك چيست؟ 
ــوزه هاي نظامي،  ــاي الكترونيكي در ح ــتم ه ــترش روزافزون سيس گس
غيرنظامي و تجاري موجب شده است تا بسياري از فعاليت هاي عملياتي، 
وابستگي كامل و يا بسيار زيادي به مدارهاي الكترونيكي داشته باشند. 

ــتم هاي  ــات تجاري، سيس ــياري از بانك ها، مؤسس ــال حاضر ، بس در ح
مخابراتي و در حوزه نظامي، سيستم هاي موشكي، شبكه هاي مخابراتي، 
مراكز كسب اطالعات و سيستم هاي فرماندهي و كنترل، وابستگي بسيار 
زيادي به سيستم هاي الكترونيكي دارند. حتي امروزه براي افزايش سرعت 
ــتم هاي كنترل آتش الكترونيكي  ــاده، استفاده از سيس و دقت توپخانه س

امري معمولي و متداول مي باشد.
ــا توجه به اين مطالب ، مي توانيم جنگ الكترونيك را اين گونه تعريف  ب
كنيم. « استفاده از انرژي الكترو مغناطيسي با هدف تشخيص ، بهره 
برداري و اختالل در طيف الكترومغناطيسـي دشمن و جلوگيري از 

اقدامات مشابه آن ها ، جنگ الكترونيك ناميده مي شود».
ــتم هاي الكترونيكي  ــتگي سيس با توجه به تعريف فوق و هم چنين وابس
ــي نيز در برنامه هاي  ــوژي روز ، تهاجم به مدارهاي الكترونيك به تكنول
ــبكه هاي مخابراتي و كامپيوتري ممكن  نظامي قرار گرفته و حتي در ش

است تهاجم به صورت نرم افزاري انجام شود.
ــرايطي را فرض كرد كه در آن سيستم هاي  ــاس مي توان ش بر اين اس
ــتم هاي  ــاي كامپيوتري و سيس ــتم ه ــاني مخابراتي ، سيس اطالع رس
ــي برخي از تجهيزات نظامي در يك جنگ الكترونيكي كارآيي  الكترونيك
ــت بدهند. براي مثال ؛ اگر يك رزمناو پيش رفته در مقابل   خود را از دس
ــت بخورد ، به يك شي فلزي  ــمن شكس اقدامات  جنگ  الكترونيك دش

شناور برروي آب تبديل مي شود.
بنابراين ، مي توان گفت اهداف عمده ي جنگ الكترونيك عبارت اند از :

ــمن كه به  ــي دش ــري و بهره برداري از امواج الكترو مغناطيس 1. رهگي
صورت عمدي يا سهوي پخش مي گردد.

2. ايجاد اختالل در طيف الكترو مغناطيسي دشمن ، به طوري كه توانايي 
آن را خنثي نمايد.

ــودي در برابر جنگ الكترونيك  ــي خ 3. حفاظت از طيف الكترو مغناطيس
دشمن ، به نحوي كه برتري توان نيروي خودي در اين زمينه حفظ شود.
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ــراز و نابرابري فناوري  ــرايط نا هم ط كالم آخر اين كه به رغم وجود ش
ــليحاتي در جنگ هاي مدرن امروزي « آن كه اولين ضربه را  مي  تس
زنـد برنده نيسـت ؛ بلكه آن كه آخرين ضربـه را تحمل مي كند ، 
پيروز ميدان اسـت.» و باال بردن آستانه ي  تحمل ، افزايش مقاومت 
ــور به مقدار قابل مالحظه اي با به كارگيري اقدامات  و توان دفاعي كش

پدافند غيرعامل مربوط مي باشد.
 

سبزيم كه از نسل بهاران هستيم     پاكيم كه از تبـار باران هستيــم
دور است زمـا تن به مـذلّت دادن     ما وارث خون سر بداران هستيم


