اطالعات عمومی حوزه پدافند غیرعامل
پدافند غیزعامل و پایداری ملی

خ ًٙيىي اص ػٙبكش پبيذاس تبسيخ ثـشي اػت ث ٝعٛسي و ٝخبٔؼٝؿٙبػبٖ آٖ سا ث ٝػٛٙاٖ يه پذيذٚ ٚ ٜالؼيت
اختٕبػي لّٕذاد ٕ٘ٛدٜا٘ذ .ثـشيت دس عٞ 5 َٛضاس ػبَ تبسيخ تٕذٖ خٛد ٞ 41ضاس خ ًٙسا ديذ ٚ ٜدس ايٗ
خًٞٙب ثيؾ اص ٔ 1يّيبسد ا٘ؼبٖ خبٖ ثبختٝا٘ذٌ .فتٙي ايٙى ٝدس ع َٛچٙذ ٞضاس ػبَ تٕذٖ ثـشي كشفبً  868ػبَ
ثذ ٖٚخٙٔ ٚ ًٙبلـ ٝثٛد ٜاػت ،دس عي  15ػبَ (اص ػبَ  4915تب  )4991دس وش ٜصٔيٗ فمظ ٞ 3فت ٝثذ ٖٚخًٙ
ثٛد ٚ ٜاوثش ايٗ خًٞٙب دس وـٛسٞبي خٟبٖ ػ ْٛثٚ ٝلٛع پيٛػت ٝاػت .دس لشٖ ثيؼتٓ ثيؾ اص  881خ ًٙثٚ ٝلٛع
پيٛػت ٚ ٝثيؾ اص ٔ 811يّي ٖٛتّفبت ا٘ؼب٘ي داؿت ٝاػت.
ٔي ٟٗاػالٔئبٖ عي ػبِيبٖ ٌزؿت ٝؿبٞذ چٟبس خٞ( ٟٓٔ ًٙـت ػبَ خ ًٙتحٕيّي ،خ ًٙخّيح فبسع ،خًٙ
افغب٘ؼتبٖ  ٚخ ًٙآٔشيىب  ٚاٍّ٘يغ ػّي ٝػشاق) ثٛد ٜاػت ٚ ٚلٛع ٔٙبلـبت  ٚخًٞٙبي ديٍشي ثب اٞذاف
طئٛپّتيهٟٔ ،بسٔ ،حبكشٔ ٚ ٜمبثّ ٝثب ا٘مالة اػالٔي خضء اٞذاف ساٞجشدي اػتىجبس خٟب٘ي ٔيثبؿذ.
تدبسة حبكّ ٝاص خًٞٙبي ٌزؿت ٝخلٛكبً ٞـت ػبَ دفبع ٔمذع ،خ 13 ًٙسٚصٔ 4994 ٜتحذيٗ ػّي ٝػشاق،
خٞ 44 ًٙفتٝاي ػبَ ٘ 4999بت ٛػّي ٝيٌٛؼالٚي ،خ ًٙآٔشيىب  ٚاٍّ٘يغ ػّي ٝػشاق ٔٛيذ ايٗ ٘ظش اػت وٝ
وـٛس ٟٔبخٓ خٟت دس  ٓٞؿىؼتٗ اسادّٔ ٜت  ٚتٛاٖ التلبدي٘ ،ظبٔي  ٚػيبػي وـٛس ٔٛسد تٟبخٓ ثب اتخبر
اػتشاتظي اٟ٘ذاْ ٔشاوض ثمُ؛ تٛخ ٝخٛد سا كشف ثٕجبساٖ  ٚاٟ٘ذاْ ٔشاوض حيبتي  ٚحؼبع ٔيٕ٘بيذ.
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ا٘دبْ الذأبت دفبع غيشػبُٔ ،دس خًٞٙبي ٘بٔتمبسٖ أشٚصي دس خٟت ٔمبثّ ٝثب تٟبخٕبت خلٕب٘ ٚ ٝتمّيُ
خؼبست ٘بؿي اص حٕالت ٛٞايي ،صٔيٙي  ٚدسيبيي وـٛس ٟٔبخٓٛٔ ،ضٛػي ثٙيبدي وٚ ٝػؼت ٌ ٚؼتش ٜآٖ تٕبٔي
صيشػبختٞب ٔ ٚشاوض حيبتي  ٚحؼبع ٘ظبٔي  ٚغيش٘ظبٔي ،ػيبػي ،استجبعيٛٔ ،اكالتي ٘ظيش ثٙبدس ،فشٚدٌبٜٞبٚ ،
پُٞب ، ،صيش ػبختٞبي ٔحلٛالت وّيذي٘ ،ظيش پباليـٍبٜٞب٘ ،يشٌٚبٜٞبٔ ،دتٕغٞبي ثضسي كٙؼتي ٔ ،شاوض ٞذايت
 ٚفشٔب٘ذٞي  ٚخٕؼيت ٔشدٔي وـٛس سا دس ثش ٔي ٌيشد تب حذي و ٝحفظ أٙيت ّٔي  ٚالتلبدي  ،ؿىؼت ٘بپزيشي
دس خ ، ًٙث٘ ٝح ٛچـٍٕيشي ٚاثؼت ٝث ٝثش٘بٔ ٝسيضي  ٚػبٔب٘ذٞي  ٕٝٞخب٘ج ٝدس ٔٛضٛع حيبتي دفبع غيش ػبُٔ
ٔي ثبؿذ.

ٍ٘شؿي تحميمي ث ٝآٔبس  ٚػٛاثك ثجت ؿذ ٜخًٞٙبي ٌزؿتٛٔ ٝيذ ايٗ ٔٛضٛع ٔيثبؿذ و ٝث ٝػُّ ٚخٛد ؿىبف
فٙبٚسي ثيٗ تؼّيحبت ٔذسٖ آفٙذي ٛٞايي دؿٕٗ  ٚتؼّيحبت پذافٙذ ٛٞايي خٛدي ،آػيتپزيشي ػبٔب٘ٞٝبي
پذافٙذ ٛٞايي دس ثشاثش خ ًٙاِىتش٘ٚيه ،غبفٍّيش ؿذٖ ايٗ ػبٔب٘ٞٝب دس ثشاثش ٛٞاپيٕبٞبي تٟبخٕي ٛٔ ٚؿهٞبي
وشٚص  ٚثبِؼتيه ،پشتبة ٔٛؿه اص ٔبٚسا ثشد خ ًٙافضاسٞبي پذافٙذ ٛٞايي ،فمذاٖ ػالحٞبي ضذ ٔٛؿه ،اٞذاف
حيبتي  ٚحؼبع ٔٛخٛد سا دس كٛست ٘جٛد  ٚيب ضؼف الذأبت دفبع غيشػبُٔ ثٞ ٝذفٞبي ػبد ٚ ٜآػب٘ي ثشاي
ٞذفٌيشي ٔٛفك  ٚػشيغ ٛٞاپيٕبٞبي حّٕٚٝس  ٚتؼّيحبت آفٙذي دؿٕٗ تجذيُ خٛاٞذ ٕ٘ٛد.
خًٞٙب ثب پيـشفت فٙبٚسي  ٚثىبسٌيشي تؼّيحبت ٔذسٖ ٛٞ ٚؿٕٙذٔ ،بٞيت پيچيذٜتش ٔ ٚخشثتشي ث ٝخٛد ٌشفتٚ ٝ
ٞش سٚص ٜدس ٌٛؿ ٝاي اص خٟبٖ ؿبٞذ وـتبس ا٘جٔ ٜٛشدْ  ٚتخشيت  ٚاٟ٘ذاْ ٔٙبثغ  ٚػشٔبيٞٝب  ٚصيشػبختٞبي ّٔي
آٟ٘ب دس اثش ثٕجبساٖ  ٚا٘ج ٜٛآتؾ ٚيشاٍ٘ش دؿٕٙبٖ ثٛد ٚ ٜايٗ س٘ٚذ ٔتٛلف ٘ـذ ٚ ٜادأ ٝخٛاٞذ يبفت.
دس خالَ خ ًٙخٟب٘ي د ْٚثشاي اص ثيٗ ثشدٖ يه ٘يشٌٚب ٜثب احتٕبَ اٟ٘ذاْ  96دسكذ و ٝاثؼبدي ٔؼبدَ  111دس
 511فٛت ٔشثغ داؿت تؼذاد  651ثٕت  511ويٌّٛشٔي تٛػظ  441ثٕتافىٗ  B-47ث ٝوبس ٔيسفت أب دس خًٙ
خّيح فبسعٞ ،ش ٘يشٌٚب ٜتٛػظ د ٚثٕت ٞذايت ؿ٘ٛذ ٜث ٝعٛس دليك ٟٔٙذْ ٌشديذ يؼٙي ٞش ٛٞاپيٕبي ثٕتافىٗ
دس خ ًٙخّيح فبسع ٔؼبدَ  441ثٕتافىٗ  B-47وبسايي داؿت.
دس خ ًٙػبَ ( 4994خ ًٙخّيح فبسع) پباليـٍبٜٞب ٔ ٚخبصٖ ٘فتي ثب  4811تٗ ثٕت عي  511پشٚاص ثش سٚي 88
پباليـٍب ٜػشاق ثٕجبساٖ  ٚتِٛيذ ٘فت ػشاق ث ٝعٛس وّي ٔتٛلف ٌشديذ.
أشٚص ٜوـٛسٞبيي و ٝعؼٓ خشاثي  ٚخؼبست ٘بؿي اص خ ًٙسا چـيذٜا٘ذ خٟت حفظ ػشٔبيٞٝبي ّٔي ٙٔ ٚبثغ
حيبتي خٛد تٛخ ٝخبف ٚ ٚيظٜاي ث ٝدفبع غيشػبُٔ ٕ٘ٛد ٚ ٜدس ساٞجشد دفبػي خٛد خبيٍبٚ ٜااليي ثشاي آٖ لبيُ
ؿذٜا٘ذ  ٕٝ٘ٛ٘ ٚثبسص آٖ وـٛس وش ٜؿٕبِي ٔيثبؿذ و ٝثب اتخبر ػيبػت  ٚاػتشاتظي تٕشوضصدايي دس ايٗ ساػتب
الذأبت ثٙيبدي  ٚاػبػي خبِت تٛخٟي اتخبر ٕ٘ٛد ٜاػت  ٚخٞٛش ٚ ٜثمُ اكّي آٖ ،الذأبت دفبع غيشػبُٔ ٚ
ٔالحظبت خذي دفبػي ،أٙيتي  ٚالتلبدي دس ػبخت  ٚاحذاث ٔشاوض حيبتي اص لجيُ ٔتشٚي پيً٘ٛيبً٘ ثب ػٕك
 95اِي ٔ 415تش ٔمب ْٚدس ثشاثش ػالحٞبي ٔتؼبسف  ٚغيشٔتؼبسف ،احتشاص اص ػبخت  ٚاحذاث ٔدتٕغٞبي ثضسي ٚ
صيشػبختٞبي حديٓ وّيذي  ٚتٛخ ٝث ٝػبخت  ٚاحذاث ٔشاوض حيبتي  ٚحؼبع ث ٝكٛست وٛچه  ٚپشاوٙذٜ
ٕ٘ٛدٖ آٟ٘ب دس اللي ٘مبط وـٛس  ،احذاث تُٞ٘ٛبي ػظيٓ صيشصٔيٙي ،ايدبد كذٞب ثٙذس وٛچه ثب ظشفيت ثبسٌيشي
يه تب د ٚوـتي دس ع َٛػٛاحُ وـٛس ،احذاث خبد ٜوٕشثٙذي ثب تُٞ٘ٛبي صيشصٔيٙي دس ٔشصٞب ثشاي تؼٟيُ ٘مُ

 ٚا٘تمبالت ٘ظبٔي ،احذاث ػذ ثضسي ٘بٔپ ٛدس ٘ضديىي ٔلت سٚدخب٘ ٝدد ً٘ٚو ًٙدس حبؿي ٝػٛاحُ غشثي وشٜ
ؿٕبِي ثب اػتفبد ٜدٙٔ ٚظٛس ٜالتلبدي  ٚدفبػي ػالح آة ثٛد ٜاػت.

اجتناب ناپذیز تودن وقوع جنگها در طول تاریخ تشزی

ٚلٛع حذالُ  1خ ٟٓٔ ًٙدس حشيٓ ٔشصٞبي ػشصٔيٗ ٔي ٟٗاػالٔي دس چٙذ ػبِ ٝاخيش  ٚاٞذاف ساٞجشدي آٔشيىب
دس ٔحبكشٟٔ ،ٜبس ،تضؼيف  ٚثشا٘ذاصي خٕٟٛسي اػالٔيٚ ،خٛد عيف ٌؼتشد ٜتٟذيذات ثبِم ٚ ٜٛثبِفؼُ
وبٖ٘ٞٛبي ثحشاٖ دس پيشأ ٖٛوـٛس ،ايٗ پيبْ سا ثٔ ٝب ٔيدٞذٕٞ« ،چٙبٖو٘ ٝجبيذ ٔشػٛة تٟذيذٞبي دؿٕٗ ٌشديذ،
اص ػٛي ديٍش ٔي ثبيؼت ثب الذأبت  ٚتذاثيش ٔٛثش دفبػي ،خٛد سا آٔبدٔ ٜمبثّ ٝثب تٟذيذات ثبِم ٚ ٜٛثبِفؼُ دؿٕٗ
ٕ٘ٛد»  ٚثخؾ ثؼيبس ٔ ٚ ٟٓحيبتي اص ايٗ آٔبدٌي دس ؿشايظ تٟذيذات ٘بٔتمبسٖ  ،اتخبر ساٞجشدٞبي دفبػي غيشػبُٔ
دس خٟت خٙثي ػبصي  ٚتمّيُ  ٚوبٞؾ خؼبسات حٕالت احتٕبِي ٛٞايي دؿٕٗ ثٔ ٝشاوض ثمُ ٔي ٟٗاػالٔي ٚ
ثبال ثشدٖ آػتب٘ٔ ٝمبٔٚت ّٔي ٔي ثبؿذ .ؿبيؼت ٝاػت ايٗ سٕٛٙٞد  ٚػخٗ حىيٕب٘ ٝأبْ ساحُ ،سا فشا سٚي خٛد
لشاس دٞيٓ و :ٝدس ٞش ؿشايغي ثبيذ ثٙي ٝدفبػي وـٛس دس ثٟتشيٗ ٚضؼيت ثبؿذٔ ،شدْ دس ع َٛػبَٞبي خٚ ًٙ
ٔجبسص ،ٜاثؼبد وي ٚ ٝٙلؼبٚت  ٚػذاٚت دؿٕٙبٖ خذا  ٚخٛد سا ِٕغ وشدٜا٘ذ ،ثبيذ خغش تٟبخٓ خٟب٘خٛاساٖ دس
ؿيٜٞٛب  ٚؿىُٞبي ٔختّف احتٕبَ تدبٚص سا ٔدذدا اص ػٛي اثشلذستٞب ٛ٘ ٚوشا٘ـبٖ ثبيذخذي ثٍيشيٓ.
تعاریف و اصطالحات يىي اص وبسٞبي اػبػي  ٚثٙيبديٗ ٔٛسد تٛخٔ ٝؼب٘ٚت پذافٙذ غيشػبُٔ ،ايدبد يىٛٙاختي ٚ
اػتب٘ذاسد ػبصي دس تؼبسيف ٚ ٚاطٌبٖ وّيذي پذافٙذ غيشػبُٔ ٔيثبؿذ تبا٘ـبءأ ...فٟٔٛي ٔـتشن ثشاي ٔخبعجيٗ
ايدبد ٌشدد ،صيشا تب ٍٙٞبٔي و ٝاؿخبف  ٚػبصٔبٖٞب دس دسن ٔؼب٘ي ٚاطٜٞب اختالف داس٘ذ ،دسن ٔـتشن سا ثب
ٔـىُ ٔٛاخ ٝخٛاٞذ ػبخت.
پدافند غیزعامل  Passive Defenseثٔ ٝدٕٛػ ٝالذأبتي اعالق ٔي ٌشدد ؤ ٝؼتّضْ ث ٝوبسٌيشي خ ًٙافضاس
٘جٛد ٚ ٜثب اخشاي آٖ ٔيتٛاٖ اص ٚاسد ؿذٖ خؼبسات ٔبِي ث ٝتدٟيضات  ٚتأػيؼبت حيبتي  ٚحؼبع ٘ظبٔي ٚ
غيش٘ظبٔي  ٚتّفبت ا٘ؼب٘ي خٌّٛيشي ٕ٘ٛد ٚ ٜيب ٔيضاٖ ايٗ خؼبسات  ٚتّفبت سا ث ٝحذالُ ٕٔىٗ وبٞؾ داد.
الذأبت پذافٙذ غيشػبُٔ ؿبُٔ اػتتبس ،اختفبء ،پٛؿؾ ،فشيت ،تفشل ٚ ٝپشاوٙذٌي ،اػتحىبٔبت  ٚػبصٜٞبي أٗ ٚ
اػالْ خجش ٔيثبؿذ.

مزاكش حیاتی ٔ Vital Centersشاوضي ٞؼتٙذ و ٝدس كٛست اٟ٘ذاْ وُ يب لؼٕتي اص آٟ٘ب ٔٛخت ثشٚص ثحشاٖ،
آػيت  ٚكذٔبت خذي ٔ ٚخبعش ٜآٔيض دس ٘ظبْ ػيبػيٞ ،ذايت ،وٙتشَ  ٚفشٔب٘ذٞي ،تِٛيذي  ٚالتلبدي ،پـتيجب٘ي،
استجبعي ٛٔ ٚاكالتي ،اختٕبػي ،دفبػي ثب ػغح تبثيشٌزاس ػشاػشي دس وـٛس ٌشدد.

مزاكش حساس ٔ Critical Centersشاوضي ٞؼتٙذ و ٝدس كٛست اٟ٘ذاْ وُ يب لؼٕتي اص آٟ٘بٛٔ ،خت ثشٚص
ثحشاٖ ،آػيت  ٚكذٔبت لبثُ تٛخ ٝدس ٘ظبْ ػيبػيٞ ،ذايت،وٙتشَ  ٚفشٔب٘ذٞي ،تِٛيذي  ٚالتلبدي ،پـتيجب٘ي،
استجبعي ٛٔ ٚاكالتي ،دفبػي ثب ػغح تبثيشٌزاسي ٔٙغمٝاي دس وـٛس ٌشددٔ .شاوض ٔImportant Centers ٟٓ
ٔشاوضي ٞؼتٙذ و ٝدس كٛست اٟ٘ذاْ وُ يب لؼٕتي اص آٟ٘بٛٔ ،خت ثشٚص آػيت  ٚكذٔبت ٔحذٚد دس ٘ظبْ ػيبػي،
ٞذايت ،وٙتشَ  ٚفشٔب٘ذٞي ،تِٛيذي  ٚالتلبدي ،پـتيجب٘ي ،استجبعي ٛٔ ٚاكالتي ،اختٕبػي ،دفبػي ثب ػغح
تبثيشٌزاسي ٔحّي دس وـٛس ٌشدد.
استتار و اختفا  Camouflage & Concealmentفٗ ٙٞ ٚشي اػت و ٝثب اػتفبد ٜاص ٚػبئُ عجيؼي يب ٔلٛٙػي،
أىبٖ وـف  ٚؿٙبػبيي ٘يشٞٚب ،تدٟيضات  ٚتبػيؼبت سا اص ديذٜثب٘ي ،تدؼغ  ٚػىؼجشداسي دؿٕٗ تمّيُ دادٚ ٜ
يب ٔخفي داؿت ٚ ٝحفبظت ٕ٘بيذٔ .ف ْٟٛوّي اػتتبس ٕٞشً٘ ٕٞ ٚـىُ وشدٖ تأػيؼبت ،تدٟيضات ٘ ٚيشٞٚب ثب
ٔحيظ اعشاف ٔيثبؿذ.
اختفاء  ،حفبظت دس ثشاثش ديذ دؿٕٗ سا تبٔيٗ ٔيٕ٘بيذ  ٚاػتتبس أىبٖ وـف يب ؿٙبػبيي ٘يشٞٚب ،تدٟيضات ٚ
تأػيؼبت  ٚفؼبِيتٞب سا تمّيُ ٔيدٞذ.

پوشش  Coverپٛؿؾ ،پٟٙبٖ ػبصي  ٚحفبظت تأػيؼبت تدٟيضات تؼّيحبت٘ ،يشٚي ا٘ؼب٘ي دس ثشاثش ديذ  ٚتيش
دؿٕٗ ٔيثبؿذ.
پزاكندگی ٌ Dispersionؼتشؽ ،ثبص  ٚپخؾ ٕ٘ٛدٖ  ٚتٕشوض صدايي ٘يشٞٚب ،تدٟيضات ،تأػيؼبت يب فؼبِيتٞبي
خٛدي ثٙٔ ٝظٛس تمّيُ آػيتپزيشي آٟ٘ب دس ٔمبثُ ػّٕيبت دؿٕٗ ث ٝعٛسي ؤ ٝدٕٛػٝاي اص آٟ٘ب ٞذف ٚاحذي
سا تـىيُ ٘ذٙٞذ.

تفزقه و جاتجایی  Separationخذاػبصيٌ ،ؼتشؽ افشاد ،تدٟيضات  ٚفؼبِيتٞبي خٛدي اص ٔحُ اػتمشاس اكّي
ثٔ ٝحّي ديٍش ثٙٔ ٝظٛس تمّيُ آػيتپزيشي ،وبٞؾ خؼبسات  ٚتّفبت ٔيثبؿذٔ ،ب٘ٙذ ا٘تمبَ ٛٞاپيٕبٞبي ٔؼبفشثشي
ث ٝفشٚدٌبٜٞبي دٚستش اص ثشد ػالحٞبي دؿٕٗ  ٚيب ا٘تمبَ تدٟيضات حؼبع لبثُ حُٕ اص ٔحُ اكّي ثٔ ٝحُ
ٔٛلت و ٝثؼّت ػذْ ؿٙبػبيي  ٚحؼبػيت ٔىب٘ي ،داساي أٙيت  ٚحفبظت ثيـتشي ٔيثبؿذ.
فزیة  Deceptionوّي ٝالذأبت عشاحي ؿذ ٜحيٌّٝشا٘ٝي اػت وٛٔ ٝخت ٌٕشاٞي  ٚغفّت دؿٕٗ دس ٘يُ ثٝ
اعالػبت ٔ ٚحبػج ٚ ٝثشآٚسد كحيح اص تٛاٖ وٕي  ٚويفي عشف ٔمبثُ ٌشديذ ٚ ٜا ٚسا دس تـخيق ٞذف ٚ
ٞذفٌيشي ثب ؿه  ٚتشديذي ٔٛاخٕ٘ ٝبيذ.
فشيت ،ا٘حشاف ر ٗٞدؿٕٗ اص اٞذاف حميمي  ٟٓٔ ٚث ٝػٕت اٞذاف وبرة  ٚوٓ إٞيت ٔيثبؿذ.
مكان یاتی  Locationيىي اص الذأبت اػبػي  ٚػٕذ ٜپذافٙذ غيشػبُٔ ،ا٘تخبة ٔحُ ٔٙبػت ٔيثبؿذ  ٚتب آ٘دب
ؤٕ ٝىٗ اػت ثبيذ اص ايدبد تأػيؼبت حيبتي  ٚحؼبع دس دؿتٞبي ٔؼغح يب ٘ؼجتبً ٕٛٞاس اختٙبة وشد.
صيشا تبػيؼبت احذاث ؿذ ٜدس چٙيٗ ٔحُٞبيي سا ٕ٘يتٛاٖ اص ديذ دؿٕٗ ٔخفي ٍ٘بٞذاؿت  ٚآػيتپزيشي آٖ دس
ثشاثش تٟذيذات افضايؾ ٔيدٞذ .ايدبد تأػيؼبت حيبتي  ٚحؼبع دس وٙبس ثضسٌشاٜٞب ،خبدٜٞبي اكّي ،وٙبس
ػٛاحُ دسيب ،سٚدخب٘ٞٝب ٘ ٚضديىي ٔشصٞب ٔٛخت ػِٟٛت ؿٙبػبيي ٞ ٚذفيبثي آػبٖ آٟ٘ب تٛػظ دؿٕٗ ٔيٌشدد.
آمایش سزسمینی  Spatialتٙظيٓ  ٚثش٘بٔٝسيضي وٕي  ٚويفي يه ٔٛضغٔ ،ىبٖ (ٚاحذٞبي خشد  ٚوالٖ) ثب دس
٘ظش داؿتٗ ؿشايظ  ٚػٛأُ ػيبػي ٘ظبٔي ،أٙيتي ،التلبدي ،اختٕبػي ،الّيٕي دس ػغح والٖ  ٚػيغ ٔيثبؿذ.
اص ٕٟٔتشيٗ ٚيظٌيٞبي آٖ ٍ٘شؽ  ٕٝٞخب٘ج ٝثٔ ٝؼبئُ ،آيٙذٍ٘ ٜشي  ٚدٚسا٘ذيـي ٘ ٚتيدٌٝيشيٞبي ٔىب٘ي اص
ٔحتٛيبت اػتشاتظي تٛػؼّٔ ٝي ٔيثبؿذ .آٔبيؾ ػشصٔيٙي ،ثٟتشيٗ ،دليكتشيٗ  ٚظشيفتشيٗ عشص ا٘تمبَ
ػبلجتا٘ذيـي ٔٙغمي ّٔ ٚي حىٔٛت ثش ػشصٔيٗ يب فضبي حيبتي (ٚاحذٞبي خشد  ٚوالٖ) دس چبسچٛة ػذاِت
اػت.
دس وـٛسٞبي اسٚپبيي ٔف ْٟٛآٔبيؾ ػشصٔيٙي اثتذا ٔف ْٟٛدفبػي داسد  ٚػپغ ٔف ْٟٛتٛػؼٝاي پيذا ٔيوٙذ ،لجُ اص
ػبخت ٘يشٌٚب ،ٜثضسٌشا ،ٜػذ  ٚصيش ػبختٞبي وّيذي ٔٛضٛع دس وٕيتٞٝبي ٘ظبٔي  ٚدفبػي ٔغشح ٔيٌشدد ٚ
پغ اص ثشسػي الصْ  ٚاػٕبَ ٔالحظبت دفبػي  ٚأٙيتي ٘ؼجت ث ٝػبخت آٟ٘ب الذاْ ٔيٌشدد.

اعالم خثز  Early Warningآٌبٞي ٞ ٚـذاس ث٘ ٝيشٞٚبي خٛدي ٔجٙي ثش ايٙى ٝػّٕيبت تؼشضي لشيت اِٛلٛع
دؿٕٗ٘ ،ضديه ٔي ثبؿذ ،ايٗ ٞـذاس و ٝثشاي آٔبد ٜؿذٖ اػت چٙذ دليم ،ٝچٙذ ػبػت ،چٙذ سٚص  ٚيب صٔبٖ
عٛال٘يتش اص آغبص ٔخبكٕبت اػالْ ٔيٌشدد .دػتٍبٜٞب ٚ ٚػبئُ اػالْ خجش ؿبُٔ ساداس ،ديذٜثب٘ي ثلشي ،آطيش،
ثّٙذٌ ،ٛپيبٟٔب  ٚآٌٟيٞبي ٞـذاس دٙٞذٔ ٜيثبؿذ.
قاتلیت تقاء  survivabilityتٛا٘بئي ٘يشٞٚبي ٔؼّح  ٚخٛأغ غيش٘ظبٔي يه وـٛس ث٘ ٝحٛي و ٝدس ٔمبثُ حّٕٝ
اػتمبٔت وٙذ  ٚضٕٗ تحُٕ آٖ لبدس ثبؿٙذ ث٘ ٝحٛٔ ٛثشي ثٚ ٝظبيف ٔح ِٝٛخٛد ػُٕ ٕ٘بيٙذ ،ايٗ تٛا٘بيي ػٕذتبً
دس ٘تيد ٝدفبع ػبُٔ  ٚغيشػبُٔ ث ٝدػت ٔيآيذ.
استحكامات  Fortificationايدبد ٞشٌ ٝ٘ٛحفبظي و ٝدس ٔمبثُ اكبثت ٔؼتميٓ ثٕت ،ساوتٛٔ ،ؿه،ٌِّٝٛ ،
تٛپخب٘ ،ٝخٕپبس ٚ ٜيب تشوؾ آٟ٘ب ٔمبٔٚت ٕ٘ٛدٔ ٚ ٜب٘غ كذٔ ٝسػيذٖ ث٘ ٝفشات تدٟيضات يب تبػيؼبت ٌشديذٚ ٜ
اثشات تشوؾ ٛٔ ٚج ا٘فدبس سا ثغٛس ٘ؼجي خٙثي ٕ٘بيذ.
اػتتبس ،اختفبءٔ ،بوت فشيجٙذ CCD ٜاػتفبد ٚ ٜثٟشٜثشداسي اص الالْ ،تدٟيضات  ٚسٚؿٟبيي ثشاي پٟٙبٖ ٕ٘ٛدٖ
 ٍٖٕٛٞػبصي ،تغييش ؿىُ ،ؿجيٝػبصي ،ايدبد عؼٕ ٝفشيجٙذ ٚ ٜحزف ؿىُ ٔٙظٓ ٙٞذػي اٞذاف دس خٟت ٕٔب٘ؼت
اص وـف  ٚؿٙبػبيي ٘يشٞٚب ،تدٟيضات ،تبػيؼبت  ٚفؼبِيتٞبي خٛدي تٛػظ ػبٔب٘ٞٝبي آؿىبس ػبص  ٚحؼبػٝ
دؿٕٗ.
اك َٛپذافٙذ غيشػبُٔ ٔدٕٛػ ٝالذأبت ثٙيبدي  ٚصيش ثٙبيي اػت و ٝدس كٛست ثىبسٌيشي ٔيتٛاٖ ث ٝاٞذاف
پذافٙذ غيشػبُٔ اص لجيُ تمّيُ خؼبسات  ٚكذٔبت ،وبٞؾ لبثّيت  ٚتٛا٘بيي ػبٔب٘ ٝؿٙبػبييٞ ،ذفيبثي  ٚدلت
ٞذفٌيشي تؼّيحبت آفٙذي دؿٕٗ  ٚتحُٕ ٞضي ٝٙثيـتش ثٚ ٝي ٘بئُ ٌشدد .دس اوثش ٔٙبثغ ػّٕي ٘ ٚظبٔي د٘يب
اك ٚ َٛيب ٔٛضٛػبت پذافٙذ غيشػبُٔ ؿبُٔ  6اِي  7الذاْ ٔـشٚح ٝريُ ٔيثبؿذ و ٝدس عشاحي  ٚثش٘بٔٝسيضيٞب
 ٚالذأبت اخشايي دليمبً ٔيثبيؼت ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌيشد.
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استزاتژی انهدام مزاكش ثقل:

كبحت٘ظشاٖ ػيبػي ٘ ٚظبٔي آٔشيىب ،پغ اص تحُٕ ؿىؼت تبسيخي خٛد دس خٚ ًٙيتٙبْ ٔ 4961 -4973غبِؼبت
 ٚتحميمبت لبثُ تٛخٔ ٚ ٝؼتٕشي سا دس خٟت ثشسػي ؿىؼت خٛد دس خ ًٙيبد ؿذ ٚ ٜدػتيبثي ث ٝاػتشاتظي ٚ
ؿيٜٞٛبي ٔٛثشتش خًٞٙبي ٛٞايي ٕ٘ٛد٘ذ ،دس ػبَ  4988ػشٛٞ ًٙٞايي خبٖ ٚاسدٖ وتبثي ثب ػٛٙاٖ ٘جشد ٛٞايي سا
تٟي ٚ ٝتذٚيٗ ٕ٘ٛد  ٚدس د ٓٞآٌٛػت  4994ثب ػٕت ٔـبٚس ٘ظبٔي أٙيت ّٔي آٔشيىب٘ ،ظشي ،ٝخٛد سا و ٝثٝ
تئٛسي پٙح حّمٚ ٝاسدٖ ٔـٟٛس ٔيثبؿذ ث ٝپٙتبٌ ٚ ٖٛفشٔب٘ذٞبٖ ٚلت ٘ظبٔي ،ط٘شاَ ٘ٛسٔٗ ؿٛاس تؼىف  ٚط٘شاَ
وِٛيٗ پب َٚاسائٕٛ٘ ٝد وٛٔ ٝسد لجٚ َٛالغ ٌشديذ.
تئٛسي يبد ؿذ ٜثش ايٗ ٔجٙب ٔيثبؿذ ؤٕٟ ٝتشيٗ ٚظيف ٝدس عشحسيضي يه خ ،ًٙؿٙبػبيي ٔشاوض ثمُ وـٛس ٔٛسد
تٟبخٓ ثٛد ٚ ٜچٙب٘چ ٝايٗ ٔشاوض ثب دلت الصْ ؿٙبػبيي ٛٔ ٚسد ٞذف لشاس ٌيش٘ذ ،وـٛس ٔٛسد تٟبخٓ دس اِٚيٗ
سٚصٞبي خ ًٙعؼٓ ؿىؼت ٘ظبٔي سا چـيذ ٚ ٜدس وٛتبٞتشيٗ ٔذت ث ٝخٛاػتٞٝبي وـٛس ٟٔبخٓ (آٔشيىب) تٗ دس
داد ٚ ٜتؼّيٓ خٛاٞذ ؿذ.
تئٛسي يب ٔذاس  5حّمٚ ٝاسدٖ دليمب ٔٛسد اػتفبد ٜفشٔب٘ذٞبٖ ػّٕيبتي آٔشيىب ٔ ٚتحذيٗ دس خ 13 ًٙسٚص4994 ٜ
(خ ًٙا َٚخّيح فبسع)ٙٔ ،بلـ ٝوٛص( ٚٚخٞ 44 ًٙفتٝاي ػبَ ٘ 4999بت ٛػّي ٝيٌٛؼالٚي)  ٚخ ًٙاخيش آٔشيىب
 ٚاٍّ٘يغ ػّي ٝػشاق ( )8113لشاس ٌشفت ٝاػت.
دس تئٛسي ٔزوٛسٔ ،شاوض ثمُ يه وـٛس ،ث ٝكٛست ػيؼتٕي ٕٞب٘ٙذ اػضب يه ثذٖ لّٕذاد ٌشديذ ٚ ٜدس كٛست
اٟ٘ذاْ ٞش يه اص ٔشاوض ثمُ ،ػيؼتٓ ،پيىش ٚ ٜوبِجذ وـٛس ٔٛسد تٟبخٓ فّح ٌشديذ ٚ ٜلبدس ث ٝادأ ٝفؼبِيت ٚ
حيبت ٘خٛاٞذ ثٛدٔ .شاوض حيبتي  ٚحؼبع ٘ظبٔي  ٚغيش٘ظبٔي وـٛسٔ ،يثبيؼت ثب ثش٘بٔ ٝسيضيٞبي خبٔغٔ ،ؼتٕش
 ٚالذأبت اخشائي پذافٙذ غيشػبُٔ ضٕٗ ػّت اثتىبس  ٚآصادي ػُٕ اص دؿٕٗ  ٚتحٕيُ ؿشايظ ػخت  ٚدؿٛاس،
الذأبت تٟبخٕي ٚي سا خٙثي ٕ٘ٛد ٚ ٜآػتب٘ٔ ٝمبٔٚت ٘يشٞٚبي خٛدي سا استمب دٙٞذ.

