
 

  پدافند: 

  :در مفهوم كلي به معناي دفاع در برابر هجوم مي باشد به منظور

  دفع، خنثي كردن و يا كاهش تاثيرات اقدامات دشمن و ممانعت از دستيابي آنها به اهداف شان

                   پدافند عامل و پدافند غير عامل  : اين دفاع خود به دو صورت تعريف شده

 

  پدافند عامل ) 1

به معني رويارويي و مقابله مستقيم با دشمن با استفاده از سالح و جنگ افزارهاي مناسب براي خنثي كردن حمله 

 .دشمن كه اين وظيفه ذاتي نيروهاي مسلح هر كشوري است

  :) پدافند غير عامل2

مسلحانه) و با اجراي آن ميتوان از وارد به مجموعه اقداماتي اطالق مي گرددكه به جنگ افزار نياز ندارد ( دفاع غير 

شدن خسارات مالي به تجهيزات و تاسيسات حياتي و همچنين از تلفات انساني جلوگيري كرد و يا اين تلفات را به 

  .حداقل ممكن كاهش داد كه اين حوزه وظيفه سازمانهاي دولتي بخش خصوصي و همه شهروندان يك كشور است

 

 

 

 



 غير عامل  تاريخچه پدافند

 

  .پدافند غيرعامل در جهان از قدمتی به اندازه تاريخ زندگی انسان برخوردار است

مثال انسانهای اوليه از مامن های طبيعی مانند غار و پوشش درختان در برابر دشمنان استفاده می کردند. با شکل 
  .گيری تمدنهای اوليه استفاده از برج و بارو و خندق متداول شد

 .تازه ای به خود گرفت جريان جنگ جهانی اول و دوم با پيشرفت سالحها و تهديدات پدافند غير عامل شکلدر 

برخی از کشورها با اينکه در معرض هيچ گونه تهديدی نيستند اما آينده نگری ميکنند و بر پدافند غير عامل سرمايه 
 .سمبل پدافند غير عامل شناخته می شوند گذاری بسياری ميکنند. کشورهای سويس و سوئد در دنيا به عنوان

به طوريکه بعضی از .در سوئيس با اينکه کشوری بی طرف محسوب ميشود، ولی دفاع غير نظامی قويی دارد
 دانشگاهها و بيمارستانهای اين کشور در زير کوه ساخته شده و تمامی برج های مسکونی بزگ دارای پناهگاه هستند

  .ميکروبی، شيميايی و هسته ايی مقاوم هستند حمالتو اين پناهگاهها در برابر 
 

ميليون نفر را دارد. با اين  ۲و يا در آسيا کشور چين شهری زيرزمينی برای مواقع بحران ساخته است که گنجايش 
نامناسب ايران در اين زمينه   اوصاف اگر کشور خودمان را با ضريب تهديدی که دارد مقايسه کنيم متوجه شرايط

  .خواهيم شد

 

 (کتاب دانستنيهای پدافند غير عامل)                                                                   

   (واحد کاهش خطر حوادث و باليا: گردآوری مهندس غفوری ومهندس مينا ماليی)

 


