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 آشنايي با مباني موضوعي و كاربردي آمادگي و دفاع
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 آشنايي با مباني موضوعي و كاربردي آمادگي و دفاع

    دفاع -1
 كه موانعي در مقابله با خطرات و موجود زندهعملي توسط يك ر گونه تصميم ويا انجام هرعكس الاتخاذ ه

ها  انگيزه ها وعواملي كه سبب اين نوع عكس العمل. ام دارديد دفاع نآدر مسير زندگي وحيات او پيش مي 

مي شود متفاوت است كه از آن جمله مي توان به حفظ خود در مقابل نيازهاي طبيعي مانند گرسنگي، 

همچنين مقابله با حمالت ساير . شاره كرد ا بخش تشنگي، مقابله با سرما وگرما وهجوم حيوانات زيان

ي  سوره60 درآيه ي قرآن كريم. هاي موجودات زنده براي مقابله با خطرات است همنوعان از ديگر انگيزه

براي مقابله با آنهايي كه قصد نبرد با شما را دارند خود را آماده سازيد وهر آنچه كه مي « ؛ مي فرمايدانفال

دا ودشمنان خن دشمنان آ تا به وسيله  اهم آوريدر ف)ساز وبرگ جنگي ( توانيد از قدرت واسبان ورزيده 

  .»خودتان را بترسانيد 

   1 جهاد ودفاع در اسالم– 2
ست ا ها ملتيكي از مهمترين ارزشهاي مقدسي كه نزد تمام اقوام وملل مورد احترام است دفاع از حقوق 

 پشتوانه الهي ووجداني است وجدان انسانها دارايزيرا دفاع از عقيده ، آزادي ، عدالت وشرافت يك ملت 

ترين دفاع ها دفاع از حقوق  مقدس. ع كنندا آنجايي كه حقوق ملتها به خطر مي افتد از آن دفحكم مي كند

دفاع وحمايت (مانند منافع عمومي انساني را در بردارد عمومي است كه هرگز رنگ فردي يا ملي نداشته و

 كه به تهاجم مي جهاد در اسالم ماهيت تدافعي دارد وآنجا)  بي پناه فلسطيني  واز حقوق مردم بي گناه

 از ي يك"سن تزو"و به نقل از   رهايي از شر دشمنان پرداخته است پردازد در حقيقت به دفاع براي

زند پيروز نيست بلكه كسي كه  كسي كه در جنگ اولين ضربه را مي«: نظامي چين باستانتئوريسين ها 

    ».مي كند پيروز است) دفاع(را تحمل آخرين ضربه 

وروايات بر مي آيد مسايل ديگري نيز جزء خصوصيات دفاع وجهاد اسالمي است كه  ساير آيات و از

  نها عبارتند از ؛آبرخي از 

  .  دعوت وتبليغ قبل از شروع جنگ وحركت بر محور حق ومبارزه با باطل-

  . مردمي بودن دفاع وپاسداري از حقوق عامه مردم -

  . روحيه رزمي ايمان داشتن به پيروزي حق ، اميدواري ونيرومندي-

و نپذيرفتن   ايثار وفداكاري واتخاذ تصميمات وتدابير مناسب وسازش ناپذيري و مقاومت در برابر سختيها-

  .صلح تحميلي 

  هدف اجراي دستورات اسالم ، گام نهادن بسوي پيروزي است كه اگر موفق  منظورپيروزي در شهادت بهو 
  تسليم ه انسان را با گذر از راه پر پيچ وخم دنيا با جهادوشويم پيروزيم وگرنه شهادت موهبتي است الهي ك

                                                            

 2 صفحه 1365 ، سال انتشارات آموزش و پرورش: ـ آموزش كارآموزي مربيان دفاعي1
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 آشنايي با مباني موضوعي و كاربردي آمادگي و دفاع

  .در برابر حق به پروردگار پيوند مي دهد

   دفاع غير نظامي -3
  :تاريخچه 

 نيست، اما نفس كار دفاع غير نظامي به ابتداي حضور انسان در قديمي ي عنوان»دفاع غير نظامي«كلمه 

ده نجام شا ا روشهاي نا مشخص وگاه سليقه اي مان ، برسد وهميشه در طول ز طبيعت اين كره خاكي مي

مي نگريم مي بينيم هنگامي كه پادشاه ) ع( به عنوان مثال وقتي در داستان زندگي حضرت يوسف است

 آن هفت سال بعد ازمصر تعبير خواب خود را از يوسف خواست واونيز تعبير هفت سال فراواني و 

دنبال آن بودند تالش براي انجام دفاعي غير نظامي در برابر حادثه خشكسالي را داد، راهكاري كه همه به 

البته به دليل نبودن سازو كارها  . بودطبيعي بزرگي كه ممكن بود جان هزاران نفر را به خطر بياندازد

 ذخيره گندمهاي زمان راهكار) ع( حضرت يوسف  هنگامي كه،ورالعملها ي امروزي اين نوع دفاعودست

دهد  رسيد وهمه از آن استقبال كردند وتاريخ نشان مي ني را داد، راهكار جديدي به نظر ميهفت سال فراوا

  .كه همين تدبير به ظاهر ساده زندگي ملتي را نجات داد

  بشر امروزه با مشاهده تمام وقايع وتجربيات وراهكارهاي تاريخي خود ، اينك حرف از نوعي دفاع 

  .از تاريخ شكل وقوام گرفته استزند كه سازو كارهاي آن در بستري  مي

  ؛جايگاه اجرايي دفاع نظامي 
  :توان به طور كلي به سه بخش تقسيم كرد دوره يك حادثه يا بحران را مي

  بعد از حادثه يا بحران ) ج         حين حادثه يا بحران ) ب       قبل از حادثه يا بحران ) الف

تي رابراي مقابله با هر مرحله از يك حادثه در پيش گرفته ، روشهاي متفاوامروزه بشر پس از قرنها تجربه

 ايجاد نموده است كه وظايف مختلف منظوراست و حتي سازمان ها وارگانهاي خاصي را به همين 

ومتفاوتي را برعهده دارند به عنوان مثال سازماني را تحت عنوان صليب سرخ يا همان هالل احمر ، جهت 

پزشكي به مصدومين يك حادثه ، ايجاد كرده است البته اين و امدادي امداد رساني وانجام كمكهاي 

  .  فعاليت مي كنندبيان شدبخش يك حادثه كه  سه سازمان وسازمانهاي مشابه تقريبًادر همه 

  :جايگاه دفاع غير نظامي در جهان امروز
...  مانند سيل ، زلزله وبه دليل تلفات روز افزوني كه بشر با رشد جمعيت جهان در مواجهه با حوادث طبيعي

هاي دفاع غير نظامي را  متحمل مي شود مدتهاست كه كشور هايي مانند آمريكا عمليات وبرنامه ريزي

 وآن سازمان با اخذ بودجه هاي كالن به بررسي وتصويب استدرقالب يك سازمان مجزا تعريف نموده 

  ؛قابل حوادث مختلف پرداخته است و قابل اعتمادي براي دفاع غير نظامي در مقوي ترراهكارهاي 

رويارويي با چندين حادثه طبيعي در هاي مختلفي را  بخش به عنوان مثال سازمان دفاع غير نظامي آمريكا

، طوفان هاي دريايي ، طوفانهاي زميني ، زلزله، بخش سيل(: ند  اعمده ايجاد كرده است كه به اين شرح

  ...خشكسالي ، آتشفشانها و
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 طبقه بندي وآماده سازي راهكارها وسازو كارهاي الزم براي به ،وظيفه هربخش بررسيدر اين سازمان 

  .حداقل رساندن تلفات است

  :جايگاه دفاع غير نظامي در ايران
هاي مديران ومسئولين كشور  ها وبرنامه ريزي بحث دفاع غير نظامي مدتهاست كه سر فصل تصميم گيري

بوده ...) هاو ها ، استانداري اد سازندگي ، بسيج ، ارتش ، شهرداريجه(هاي مختلف مانند  درنهادها وارگان

است واين بحث از مباحث جديد در بحث پيشگيري ودفاع سازمان يافته وكارشناسي شده در برابر حوادث 

طالعات وتشكيل سازمان ونهادي براي اين   اهايي در جهت سازماندهي  اما به تازگي حركت. طبيعي است

 كه هم اكنون به نحوي  هاوسازمان ها ، در هيچ يك از ارگانبا اين حال. صورت گرفته استامر در كشور 

ابطه وبا اين عنوان يافت هاي دفاعي را بر عهده دارند ساختار ودستورالعمل مدون وكاملي در اين ر عمليات

  بطه با دفاع كه در را) مانند ساخت وساز (گرچه در كشورما قوانيني در زمينه هاي مختلف انمي شود 

 وبه ه استداد شود اما با توجه به حوادث طبيعي اخيري كه در جهان رخ غير نظامي است تصويب مي

لين ودست اندركاران قانونگذاري، اجرايي وزرند كرمان ، مسئو و خصوص پس از زلزله هولناك بم

توانند قوانين وامدادي كشور به فكر تشكيل وتقويت سازمان مجزايي تحت اين عنوان هستند تا ب

  .  را دراين خصوص ايجاد كنندو قابل اجراييوراهكارهاي كارشناسي شده 

  .البته آمادگي در برابر زلزله فقط يكي از مصاديق دفاع غير نظامي است

  :برخي مصاديق عملياتي دفاع غير نظامي 
  : زلزله -1

  :گيرد عبارتند از  بعضي از كارهايي كه در اين راستا صورت مي

  ...رسي دقيق زمين شناسي مناطق مختلف مسكوني اعم از شهرها ، روستاها ، جاده ها و  بر-

   روستا ها ، شهرها ، استانها وكل كشور مناطق زلزله خيز تهيه نقشه -

  ترش شهرها س تهيه نقشه راهبردي ساخت وساز وگ-

  .ها  قشه گسل تهيه قوانين ساختماني متناسب با استعداد زلزله خيزي مناطق با توجه به ن-

   تهيه ، ابالغ ونظارت بر اجراي قوانين واستاندارد هاي ساخت وساز -

  : سيل -2
  :برخي از اقدامات دفاع غير نظامي در اين مورد 

  ...ياها، مناطق پر بارندگي و سيل خيز اعم از رودخانه ها ، در  بررسي وشناسايي زمين شناسي تمام نقاط-

  ناطق سيل خيز وتهيه نقشه هاي مربوطههاي هواشناسي م  انجام بررسي-

ساخت سدها ، ايجاد ( بررسي انجام راهكارهاي مناسب جهت جلوگيري از بروز خسارت در هنگام حادثه -

  ...)سيل بند ، ايجاد جنگل ، ايجاد مسيرهاي رودخانه اي مصنوعي و
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  : خشكسالي -3
  :برخي از راهكارهاي دفاع غير نظامي در رابطه با خشكسالي 

   شناسايي دقيق منابع آبي هر منطقه به تفكيك وضعيت جغرافيايي -

  هاي هر منطقه   شناسايي وضعيت بارش-

   ايجاد ساز وكارهاي مناسب براي حفظ منابع آبي زميني وبارشي-

   بررسي واجراي سيستم هدايت آب نزوالت آسماني به منابع ذخيره سازي يا سفره هاي زير زميني -

  بهاآهرز جدا سازي آبها و-

  ها   تصفيه واستفاده مجدد از فاضالب-

  )...وآشاميدني ان مثال آب شستشو ،آب كشاورزي ،به عنو( متناسب با نياز، سازي واستفاده آب جدا-

رعد وبرق كه در رابطه با آنها در  ، طوفان، بمباران هوايي وپرتاب موشك،مواردي نظير آتش سوزي -

  .توضيح داده خواهد شدهاي بعد  قسمت

  1 دفاع غير عامل-4
  ) Demilitarized   Defence: (پدافند غير عامل 

  ازبه مجموعه اقداماتي اطالق مي گردد كه مستلزم به كار گيري جنگ افزار نبوده وبا اجراي آن مي توان

وارد شدن خسارات مالي به تجهيزات وتاسيسات حياتي وحساس نظامي ونيزاز تلفات انساني جلوگيري 

 سوره مباركه 32مورد به آيه كه در اين . ميزان اين خسارات وتلفات رابه حداقل ممكن كاهش داد يا ونمود

 زمين به در رويهركس نفسي را بدون حق قصاص ويا اينكه فساد وفتنه اي (.  نمود  مي توان اشارهمائده

مثل ) جات دهد از مرگ ن( قتل رساند مثل آن باشد كه همه مردم را كشته وهر كس نفسي را حيات بخشد

در سخنراني ز مي توان به سخني از مقام معظم رهبري نيو )آن است كه همه مردم را حيات بخشيده است

دفاع جزئي از هويت يك ملت زنده «اشاره نمود بيست و نهم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت و هشت 

 فكر دفاع از خود نباشد وخود را است هر ملتي كه نتواند از خود دفاع كند زنده نيست  وهر ملتي كه به

آماده نكند در واقع زنده نيست وما نمي توانيم چشم وقدرت تحليل داشته باشيم توطئه عميق عناداستكبار 

  . در عين حال به  فكر دفاع نباشيمنيميعليه اسالم وانقالب اسالمي را بب

  :اقدامات پدافند غير عامل
 اعالم -7 استحكامات وسازه هاي امن -6 تفرقه وپراكندگي -5 فريب -4 پوشش -3 اختفاء -2 استتار -1

   قابليت بقاء -9 مكان يابي -8)هشدار واطالع رساني (خبر 

                                                            

  109 صفحه 1387سال ..  اسماعيلي روح ا) يدانستني هاي آموزش عمومي و دفاع(ـ  1
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  :پدافند عامل 
كاهش اثرات عمليات خصمانه ست از بكارگيري مستقيم جنگ افزار به منظور خنثي نمودن ويا  اعبارت

  .اهداف مورد نظرروي  برشانفوذي وخرابكارانه هوايي، زميني، دريايي، 

   مي شود براي روشن شدن موضوع به تعريف آن اشتباهگاهي دفاع غير عامل با دفاع غير نظامي (

  ).مي پردازيم

  ) :demilitarized  dwfence( دفاع غير نظامي
دفاع غير نظامي تقليل خسارات مالي وصدمات جاني وارده برغير نظاميان در جنگ وبمباران ها يا در اثر 

  .ادث طبيعي نظير سيل ، زلزله ، طوفان ، آتشفشان آتش سوزي وخشكسالي مي باشدحو

   :اصطالحات ومفاهيم ـ 
  .آفندبه معناي هجوم وحمله 

  .پدافند به معناي دفاع ومقاومت است

مراكزي هستند كه در صورت انهدام كل يا قسمتي از آنها موجب بروز بحران آسيب  :مراكز حياتي 

ره آميز در نظام سياسي هدايت كنترل وفرماندهي توليدي اقتصادي ، پشتيباني ، وصدمات جدي ومخاط

  .گرددسراسر كشور ارتباطي ومواصالتي ، اجتماعي ، دفاعي با سطح تاثير گذار در 

 مراكزي هستند كه در صورت انهدام كل يا قسمتي از آنها موجب بروز بحران آسيب :مراكز حساس  

م سياسي هدايت كنترل وفرماندهي توليدي اقتصادي ، پشتيباني ، ارتباطي وصدمات قابل توجهي در نظا

  . دركشور گرددمنطقه ايومواصالتي ، اجتماعي ، دفاعي با سطح تاثير گذار 

ي هستند كه در صورت انهدام كل يا قسمتي از آنها موجب بروز بحران آسيب اكز مر:مراكز مهم 

 وفرماندهي توليد و اقتصادي ، پشتيباني ، ارتباطي وصدمات محدود در نظام سياسي هدايت كنترل

  . در كشور گرددمحليومواصالتي ، اجتماعي ، دفاعي با سطح تاثير گذار 

  فن وهنري است كه با استفاده از وسايل طبيعي يا مصنوعي امكان كشف وشناسايي  :استتار واختفاء 

اري دشمن تقليل داده يا مخفي داشته باني تجسس وعكس برده نيروها وتجهيزات وتاسيسات را از ديد

  .وحفاظت نمايد

  : عامل غيراهميت وضرورت پدافند
ه هاي كمتري عنصر دفاع غير عامل مخارج وهزين) تهاجم، دفاع عامل وغير عامل (عنصر سه مقايسه در 

  .تر دارد آميزمفهومي صلح  بشر دوستانه وسياسي دارد واز نظر اخالقي، 

  :اهداف پدافند غير عامل
  .فندي دشمن آ شناسايي هدف يابي ودقت هدف گيري تسليحات كاهش قابليت وتوانايي سامانه هاي

  .سلب آزادي وابتكار عمل از دشمن 

 .هزينه هاي تسليحاتي ونيروي انساني صرفه جويي 
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  . تحميل هزينه هاي بيشتر به دشمن وتقويت بازدارندگي  وفريب

  .ودي در برابر تهاجمات دشمن  نيروهاي خ وافزايش آستانه مقاومت مردم

  .حفظ روحيه وانسجام وحدت ملي وحفظ سرمايه هاي ملي كشور

  . امنيت ملي واستقالل كشور ،حفظ تماميت ارضي

   ):camouflage( استتار - 
 وسايل وتجهيزات همراه با محيط اطراف به طوري كه ،عبارت است از هم رنگ وهم شكل كردن خود

  .باعث جلب توجه دشمن نشود

    وسايل استتار- 
  :وسايلي هستند كه عمل استتار با استفاده از اين وسايل صورت مي گيرد وبر دو نوعند

   ....وشاخه وبرگ در ختان گل علف :  طبيعيعوامل

   ... .پارچه لباس استتار تور استتار رنگ دود و : وسايل مصنوعي 

  :عوامل تشخيص يا شناختن 
تواند به وجود و  دارند كه به چشم ومغز انسان كمك مي كنند تا اوببايد دانست كه هميشه عواملي وجود

  :اين عوامل عبارتند از . د هويت اشياپي ببر

   وضعيت نسبي -

  .وضعيت نسبي در شناخت اشياو فعاليت ها بسيار موثرند 

  ،رنگ ، حركت ) زمينه (  شكل ، سايه ، بافت -

  اصول استتار   

   ساختار استتار انتخاب محل ، انضباط استتار ، 

   :استتارانضباط 
انضباط  اثر وجود فعاليتي عوض شده است دوري نمودن از عملي كه نشان دهد ظاهر يك منطقه در •

رعايت نكند ممكن   ه مي باشد زيرا اگر يك نفر آن رااستتار مداوم بوده واز مسئوليت هاي سرباز وفرماند

  .منجر شوداست به شكست يگان 

  :روشهاي استتار 
  .مي گوييم ) پنهان كردن ( مخفي كردن كامل يك جسم را عمالً :پنهان كردن 

هم شكل كردن روشي است كه در آن بابه كاربردن مواد ووسايل استتار روي اشياي   :هم شكل كردن 

  . كه آن شي جزئي از زمينه اطراف استشوداطراف ويا دور آنها چنين وانمود مي 

هاو  ار فريب دادن است يعني به منظور گمراه ساختن دشمن هدف روش سوم در استت:فريب دادن 

  . فعاليت هاي دروغين را در جلوي او حقيقي وانمود مي نماييم 
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  قواعد استتار - 
  : قواعد استتار عبارتند از -

  .هاي موجود بايد استفاده كرد  از تمام حفاظت-

  .را بايد به هم زدء  بافت ورنگ اشيا، سايه، شكل-

  . مواضع بايد از آغاز تا پايان كار همراه با استتار باشد تهيه-

  . استتار بيش از حد موجب كشف مواضع مي شود-

... سنگرها  و ، مهمات، براق ءكه شامل مواردي مانند استتار سالح و اشيا استتار انفرادي واردو گاه و يگان -

  .مي شود

  ) :concealment(اختفاء وپوشش 
  .است از حفاظت در برابر ديد دشمن  اختفاء عبارت :تعريف

  :اختفاء به دو صورت ديد طبيعي ومصنوعي انجام مي گيرد 

 در ختان ايجاد و تنهها   معموالً با استفاده از وسايل موجود در منطقه مانند بوته ها علف:اختفاي طبيعي 

  .گرديده ونيازي به تغيير دادن در آنها براي استفاده نمي باشد

 شاخ  انسان مانند تور استتار دست اختفاي مصنوعي معموالً با استفاده از وسايل ساخته :اختفاي مصنوعي

امكان پذير مي باشد بديهي است در هر نوع اختفا بايد اثرات فصل ...  علف وپارچه مصنوعي وو برگ،

  .ونوع منطقه را در نظر داشت 

  :   عوامل تشخيص اختفاء - 
  ) حركت – نور –صدا (  

  ) : covering(پوشش 
  .كندمي عبارت است از حايلي كه رزمنده را در برابر ديد وآتش دشمن حفظ 

هم آتش  گاهي گاهي هم در برابر آتش هاي  غيرمستقيم و اوقات پوشش در برابر آتش مستقيم، گاهي

  .هاي منحني دشمن انجام مي پذيرد 

  : پوشش بر دونوع مي باشد 

  ...)گودالها، جويها و(طبيعي مانند 

  ...)انواع سنگر ، ديوار ، خاكريزو(صنوعي مانند م

  ) :dislocate& dispersion(پراكندگي وجابه جايي 
 از محل استقرار اصلي به محل هاي يهاي خود  گسترش وپراكندگي افراد تجهيزات وفعاليت،جداسازي

ي مسافربري به هايماديگر به منظور تقليل آسيب پذيري كاهش خسارات وتلفات مي باشدمانند انتقال هواپ

فرودگاههاي دورتر از برد سالح هاي دشمن ويا انتقال تجهيزات حساس قابل حمل از محل اصلي به محل 

  .داراي امنيت وحفاظت بيشتري مي باشد ه علت عدم شناسايي وحساسيت مكاني كه موقت ب
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 وتا آنجاكه ممكن  يكي از اقدامات اساسي پدافند غير عامل انتخاب محل مناسب مي باشد:مكان يابي 

است بايد از ايجاد تأسيسات حياتي وحساس در دشتهاي مسطح يا نسبتاً هموار اجتناب كرد زيرا تاسيسات 

 راحداث شده در چنين محلهايي را نمي توان ازديد دشمن مخفي نگاه داشت وآسيب پذيري آن در براب

 ، ... سواحل دريا و،اده ها وبزرگراه هاجيدات افزايش مي دهد ايجاد تاسيساتي حياتي وحساس در كنار تهد
  .موجب سهولت شناسايي و هدف يابي آسان آن  توسط دشمن مي گردد

  :) deceit(فريب 
نيل به  كه موجب گمراهي وغفلت دشمن در اقداماتي طراحي شده همراه با حيله وفريب است به نحوي

گرديده ودشمن را در تشخيص محاسبه وبرآورد صحيح از توان كمي و كيفي طرف خودي ، اطالعات

  .گيري با شك وترديد مواجه نمايد هدف وهدف

هاي فريبنده وكاذب يكي از اقدامات موثر  فريب يكي از اصول دفاع غير عامل است تهيه وساخت ماكت

در بر دفاع غير عامل است كه در صورت استتار واختفاوپوشش اهداف حقيقي فوائدونتايج مشروحه زير را 

  .دارد

  .راف دشمن از اهداف حقيقي ومهم به سمت اهداف كاذب وكم اهميت انح 

  تحميل هزينه بيشتر به دشمن 

  بيشتر نشان دادن توان خودي 

  تحليل انرژي دشمنوتضعيف روحيه 

   اوغافلگير نمودن دشمن وسلب ابتكار عمل از

  :  ماكت فريبنده - 
سازي نمونه هاتجهيزات اصلي  كت ها امكان پنهانيبنده مانند مااستفاده وبهره برداري از اقالم تجهيزات فر

در مناطق همجوار را تسهيل نموده واز طريق ايجاد وشبيه سازي طعمه هاي فريبنده در سرراه دشمن از 

نمونه هاي آن فريب هواپيماهاي ناتوتوسط ، از كشف شناسايي نيروها واهداف واقعي ممانعت مي نمايد

 وسالم ماندن سكوهاي پرتاب اسكاد عراقي به علت جابه ∗)1999(ووماكرو فرهاي خانگي در مناقشه كوز

.  استجايي وانتقال سريع آنها واستفاده از ماكت فريبنده باعث تحميل هزينه بيشتربه دشمنان آنها شده

 باعث انحرافكه وهمچنين آتش سوزي الستيك واستفاده ازدود آن اطراف كارخانه ها ومراكز حساس 

  .  متحدين شد مز هواپيما هاي هاي مادون قر موشك

   : قابليت بقاء - 

                                                            

 28 صفحه 1386 سال پدافند غير عامل سازمان بسيج فرهنگيان ∗
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انايي نيروهاي مسلح ونهادهاي غير نظامي يك كشور كه در مقابل حمله استقامت  كنند وضمن تحمل آن تو

قادر باشندبه نحو موثري به وظايف محوله خود عمل نمايند اين توانايي عمدتًادر نتيجه دفاع عامل و غير 

  .عامل بدست مي آيد

  :) to announce(م خبر اعال
 اينكه عمليات تعرضي دشمن نزديك رهي ها وهشدار به نيروهاي خود ي مبني باعبارت است ازدادن آگ

چند دقيقه چند ساعت چند روز ويا زماني كه ممكن است مي باشد اين هشدار براي آماده شدن است 

  .طوالني تر از آغاز مخاصمات واقدامات دشمن اعالم گردد

ي هشدار دهنده ا ووسايل اعالم خبر شامل رادار ديده باني بصري آژير بلندگو پيامها وآگهي هدستگاهها

با  و  در بخش دفاع در مقابل بمبارانهااصطالحات اين موضوع كامالً تشريح شده استينكها ضمن. مي باشد

مدرسه  هفتصد در  اين پدافنديكهزار و سيصد و هشتاد وهفتتوجه به اهميت اين موضوع روز دوم آذر ماه 

بطور همزمان در كشور برگزار گرديدو سومين روز هفته بسيج به عنوان سازندگي وپدافند غير عامل 

 .نامگذاري شد

  هاي هوايي دفاع غير عامل در مقابل بمباران -5
   :مقدمه 

ي هاموشك ها و ها، راكت دشمن صورت مي گيرد بمبكه توسط هاي شهرها ومناطق مسكونيدر بمباران

جر شده وبر اثر انفجار آنها امواجي پديد مي آيد كه موجهاي پديد آمده فها من دشمن با اصابت به ساختمان

كه  آيد به وجود مي ءهمچنين براثر موج انفجار خال. گرددمي ها وفروريختن آنها  باعث تخريب ساختمان

 ودر صورت مي گرددف اطرا اشياء سبك به و ، در ها پرتاب شيشه ها، پنجره هاموجب شكستگي و

  .مي شود جراحات و تلفاتيبرخورد با انسان به دليل سرعت زياد باعث 

 به اتاقباز نگه داشتن پنجره اي در هر  ها ، ايجاد پناهگاه و هاي موجود در ساختمانه با استفاده از جان پنا

 حد زياد از تلفات انساني تاي به كار بستن ديگر دستورات ايمنو  ناشي از انفجار ءمنظور جلوگيري از خال

  .جلوگيري مي شود

 :ها وعالئم شناسايي وضعيت
 كه غير منتظرانه جان پناه محلي است كه در مواقع اضطراري با حمالت موشكي وهوايي :جان پناه 

فرصت رفتن به پناهگاه وجود ندارد مورد استفاده قرار مي گيرد ومي تواند تا حدودي جان انسان را در 

اين جان پناهها ممكن است در اكثر ساختمانها وجود داشته باشند كه به نمونه هايي . ران حفظ كندمقابل بمبا

  : از آن اشاره مي كنيم 
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  : جان پناههاي موجود در منازل-الف

 كه بتوان در آن خوابيد  مترسانتي30 حوضها ، استخر كم عمق ويا آب نما با حداقل عمق -2 زير زمين  -1

 استفاده از -5 كنار ستونهاي محكم ، فاصله دوستون وسقفهاي با عرض كم -4 ه هاي ساختمان زير پل-3.

   پاركينگ مستحكم -6طبقات پايين در ساختمانهاي چند طبقه 

  : جان پناههاي موجود در اماكن عمومي ومحل كار-ب

  . زمين  پاساژ ها ومغازهاي مستحكم در سطح-2هاي كنار خيابان   جوي آب گودال وبريدگي-1

  .)در صورت وجود(ها ، مترو زير زمين   كانال– 4ها  زير پله هاي مستحكم وتونل-3

  : اهگپناه
ها وامواج ، مستحكم وايمن باشد وبتواند جان انسان را حفظ وآوار  مكاني است كه در مقابل اصابت تركش

  . را تحمل نمايد

  :انواع مختلف پناهگاه 
  . ساختمانهايي كه اسكلت فلزي يا بتوني دارند استفاده از پارگينگ وزير زمين-1

  . طبقه به باال7 استفاده از طبقات اول تا سوم ساختمان هاي ادراي -2 

   . مستحكم دولتي  هاي پاركينگ يا زير زمين ساختمان-3 

 پاركينگ -5. زير زمينهاي اماكن عمومي كه دهانه كوچك داشته وتحمل وزن آوار ساختمان را دارند-4

ني و اتاقهاي بت-6 چند طبقه كه در ورودي آن با چندين كيسه پر از شن وماسه محافظت گردد منازل

به طرف بيرون نداشته باشد وتحمل وزن آوار ساختمان را داشته باز شده مستحكم سيماني كه شيشه وپنجره 

  .  چاهها وچاله هاي كم عمق بدون آب در منازل كه تردد در آن مشكل نباشد-7 .باشد

  

  


