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 ی دفاعیهاشهیانددفاع هوشمند در 

 پدافند غیرعامل ی( از منظرالعالمدظلهی)اخامنهحضرت امام 

 

 11سخاوتیان ریام دیس، 15محمدباقر عباسي

 yahoo.com6262rara@، (السالمهیعل)پژوهشگر دانشگاه امام حسین. 1

  Sekhavatian@yahoo.com،(السالمهیعل)ۀ فیزيک دانشگاه باقرالعلومفلسفدانشجوی دكتری . 2

 rara6262@yahoo.com -عباسي )نويسندة رابط(  محمدباقر

 هچکید

ستي رويکرد فکری جديدی را در در دفاع  سائل نیزمباي  كه یبه طوري در پیش گرفت، تیامنۀ م

ــود و اين هابرنامهۀ نیزمهمکاری در  ــور به عنوان يک اولويت در نظر گرفته ش ی دفاعي در كش

. پدافند غیرعامل به عنوان شوديمچیزی است كه دفاع هوشمند در سايۀ توسعۀ پايدار نامیده 

پايدارترين  بل تهديدات همواره مدنظر رهبران اكثر هاروشيکي از مؤثرترين و  ی دفاع در مقا

ی خاص ژئوپلیتیکي و ورود به هاتیموقعر كشور ما با وجود كشورهای جهان قرار داشته است. د

صه سته هاعر سیار برج ستکبار جهاني، نقش پدافند غیرعامل ب ی فناوری نوين و تهديدات نرم ا

سعه از نظر  ست و توجه به محورهای پايداری ملّي و تو شمند، بر اين  تیامنگرديده ا و دفاع هو

ــت. در اين مقاله در ا ــمند و اهمیت افزوده اس با مروری بر تاريخچه و مفاهیم دفاع هوش بتدا 

سعي گرديده تا  سعۀ پايدار  ساسهمچنین تو ی دفاعي امام هاشهياندو  هادگاهيدبیانات،  بر ا

نه له)یاخام عالمدظ ته، ي(ال ــ نددس مل در ب عا ند غیر پداف یادين  فاهیم بن باط م فاع حوزی و ارت ة د

 هوشمند، مورد بررسي قرار گیرد.
 

ــمند،  ی:دیلككلمات  ــهيانددفاع هوش ، پدافند غیرعامل، ي(العالمدظله)یاخامنهی دفاعي، امام هاش

 توسعۀ پايدار.

 

 . مقدمه:1
  

ستَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِهِ» سورة مباركۀ انفال، آيۀ «)معَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُ وَأَعِدّوالَهُم مَاا

 (65شريفۀ
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های آماده )تجهیزات( بسیج كنید تا دشمن ها )دشمن( نیرو و اسبو تا مي توانید در برابر آن» ترجمه:

 «خدا و خودتان را به رُعب بیندازيد.

ــت و  ــالم ادامه خواهد داش ــت كه نبرد بین كفر و اس اين واقعیت تاريخي مورد تأكید قرآن كريم اس

ضعفیهاآرمان ست شر نجات م سالم به ويژه توحید مب ستای مبارزه با ی ا ست و  هاضیتبعن در را و تجاوز ا

سیر  ستکبرين در م شبهرهم ساني از ك سخن حق  هاان شنديمبا تمام قوا برای نابودی   شانعاقبت، كه كو

شمرده و در آياتي چون ست. قرآن كريم دفاع از خود را امری طبیعي  ضمحالل ا ست و ا ة سور 281تا216شک

به  شــدهگرفتهة عربي دفاع واژۀ حج به آن اشــاره كرده اســت. دفاع كه از مباركة ســور 15يۀآۀ بقره و مبارك

كه از سوی خداوند به عنوان مالک  استمعنای دور نمودن چیزی است و در اصطالح فقهي، تکلیف و حقوقي 

ست تا برای  گذارقانونو  سان از اين حق برخوردار ا ست. ان شده ا سی از ریگشیپمطرح   اد،يي كه اعتقهابیآ

ــت كه كنديمی وی را تهديد و آبرومال، جان  از آن عدول  تواندينم، دفاع و حمايت كرده و اين تکلیفي اس

 (8:1315نمايد. )دهقان،

ــمن و تقلیل هاجنگانجام اقدامات پدافند غیرعامل در  با تهاجمات دش ی امروزی در جهت مقابله 

شي از حمالت هوايي، زمیني و دريايي مهاجم، سارات نا سعت و  خ ست كه و ضوعي بنیادی ا سترمو ة آن، گ

، هاشــگاهيپاالی كلیدی، مراكز حیاتي، حســاس و مهم نظامي و غیرنظامي كشــور نظیر، هارســاختيزتمامي 

ة فرماندهي نظامي و هدايت و عمدو مراكز  هاقرارگاهی بزرگ صنعتي، هامجتمع، هافرودگاه، بندرها، هاروگاهین

صم سي، مهایریگمیت سیا صلي مخابراتي و ارتباطي، ی  صنايع نظامي، هالپُراكز ا ی هاگاهيپای راهبردی، 

سايت شکي، مراكز و هوايي،  ة مواد غذايي و دارويي، عمدتلويزيوني، انبارهای  -ی راديو هاستگاهياهای مو

 .ردیگيمة آمادی و پشتیباني و غیره را در بر عمدی عملیاتي، مقرهای هاقرارگاهمراكز جمعیتي و 

. انسان به عنوان اشرف مخلوقات رونديمپیش  هوشمندتر شدنبا گذر زمان، جهان و انسان به سمت 

ساير مخلوقات متمايز هايژگيودارای  ست كه او را از  صر به فردی ا وجوه  نيترمهم. يکي از سازديمی منح

تنگي با زمان انديشي و ۀ تنگارابطهوشمندی اوست. هوشمندی،  شدهشناختهتمايز انسان و ساير مخلوقات 

ــمندی و  توانينمی كه اگونهی دارد. به نگرندهيآ ــي میان هوش ــخص ی كه اگونهی دارد. به نگرندهيآمرز مش

شمندی و  توانينم صي میان هو شخ سیم نمود. نگرندهيآمرز م سان تر صربهی هايژگيوی ان قدرت  فردمنح

 پیچیده و جديدی را ايجاد نموده است.  معضالتهوشمند و تهديدات هوشمند ناشي از مسائل، 
 

   بیان مسئله:. 2
  

ــتی دفاع در مقابل تهديدات، پدافند غیرعامل هاروشاز كاراترين و پايدارترين  ــورهای اس . اكثر كش

دارند. به عنوان مثال؛ كشــوری مانند  ژهيوجهان به پدافند غیرعامل به عنوان يک ســیســتم دفاعي توجهي 

جهاني و مواجه نبودن با تهديد، به اين موضــوع توجه بســیار زيادی  دو جنگي در فطريبســوئیس با وجود 

ی عظیم نفت و گاز، نظام ضد استکبار هاثروتدارد. در كشور ما، علیرغم موقعیت خاص ژئوپلیتیک، دارا بودن 
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ــهو ورود به  ــوع پدافند غیرعامل توجه هاعرص ــتکبار جهاني، به موض چنداني ی فناوری نوين و تهديدات اس

 (  1:1383نشده است.)قنوات و همکاران،

ضر  صلبرابر قرائن موجود در حال حا شور ايران، آمريکا و  نيترعمدهو  نيتريا تهديد مفروض برای ك

 نيترهممۀ دفاع در مقابل اين تهديد مفروض، مسئل. لذا باشنديمي اين كشور المللنیبی و امنطقههم پیمانان 

ــور  ــتاولويت نظامي و دفاعي كش آمريکا در  مرداندولتی حاكم بر گرينظامیۀ روح. با مدنظر قرار دادن اس

ستقیم يا تحريک عوامل  سالمي هابحرانی در ايجاد امنطقهتهاجم م ی جدی و عمیق در مواجهه با جمهوری ا

ديگر تدوين راهبردها و اتخاذ  ی آمريکا و از طرفهااستیسايران، ضرورت شناخت هرچه بیشتر راهبردها و 

 .دينمايمتدابیر الزم برای مقابله در مقابل اين تهديدات ضروری 

ی اخیر در منطقه و ساير نقاط جهان نشان داده است كه عدم توجه هاجنگنتايج و تجربیات حاصل از 

ضايعات  ضوع پدافند غیرعامل، تلفات و  شت. دريناپذجبرانبه مو ر واقع با اتخاذ يک ی را برجای خواهد گذا

ستلزم  شگیرانه كه م سارت  توانيمنبوده،  افزارجنگی ریكارگبهسری تدابیر و اقدامات پی شدن خ از وارد 

مالي به تجهیزات و تأســیســات حیاتي و حســاس و همچنین تلفات انســاني جلوگیری نموده و يا میزان اين 

 خسارات و تلفات را به حداقل ممکن كاهش داد.

و منازعات به شــدت پیچیده و هوشــمند بروز  هابحران، تهديدات، هاچالشنواع جديدی از هم اكنون ا

 نیز خواهند شد. تردهیچیپی نه چندان دور اندهيآيافته و در 

شمندهابحرانو  هاتنشاين تهديدات،  سي،  12ی هو سیا شامل: )اجتماعي، فرهنگي،  در چندين حوزه 

صادی، دفاعي صورت طیمحستيزامنیتي و  -اقت سخت و نرم( به  سخت، نیمه  شامل  ي...( و در چندين بُعد )

شکارا و نهان بر ما  شرايط، امکان تازنديمهمزمان، آ س. در اين  سخت دفاعي و امنیتي هاقدرتی ريپذبیآ ی 

ــورها در  كهنيانیز دور از ذهن نبوده و حداقل  ــترهاز توانمندی دفاعي و امنیتي كش ي فراملّی ملّي و هاگس

ی دفاعي بوده اســت. نظام دفاعي هانظامۀ خود مشــکل همیشــگي نوبه خواهد شــد. اين موضــوع به كاســت

م توجه به مفاهی د باندارنیست. بدين منظور محققین در نظر  مستثناجمهوری اسالمي ايران نیز از اين قاعده 

ضعرعاملیغپدافند  صاء نقاط  شمند، به اح شمند و دفاع هو شمند، تهديدات هو ف، قوت، تهديد و ، قدرت هو

شمند  سب پدافند غیرعامل در دفاع هو شرايط موجود و مطلوب، راهبردهای منا سه  صت پرداخته و با مقاي فر

ۀ قالمرا اتخاذ نمايد. بنابراين مسئله  ي(العالمدظله)یاخامنهبا تأكید بر بیانات فرماندهي معظم كل قوا حضرت امام 

                                                           
11. The smart Crisis. 
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شمند در  ست از: دفاع هو ضر عبارت ا ضرت امام  ی دفاعيهاشهياندحا از منظر پدافند  ي(العالمدظله)یاخامنهح

 غیرعامل.

  ضرورت و اهمیّت تحقیق:. 3
  

 گردديمی گذشته، اهمیت موضوع پدافند غیرعامل بیش از پیش مشخص هاجنگبا مطالعه و بررسي  

شروحه زير  شنديمی بارز اين اهمیت هانمونهو موارد م شاره 1388نیا )، موحدیبا ( به چند مورد اين اهمیت ا

 :كنديم

يي جوصــرفهو نیز موجب  گردديمانســاني و توســعۀ پايدار . موجب زنده ماندن، حفظ بقای نیروی3.1

 .گردديمنظامي  متیقگران اریبسكالن اقتصادی و ارزی در حفظ تجهیزات و تسلیحات 

س3.2 سي، نظامي، ارتباطي و مراكز . اقدامات پدافند غیرعامل، مراكز حیاتي و ح سیا صادی،  اس اقت

ــرايط هابمبارانة علمي و فرهنگي و... را در برابر حمالت و عمد ــمن حفظ و ادامۀ فعالیت در ش ی هوايي دش

 .كنديمبحران و جنگ را ممکن 

شمن  توجهقابلۀ نيهز. اقدامات پدافند غیرعامل، موجب تحمیل 3.3 و نیز اقدامات دفاع  گردديمبه د

 .گردديمغیرعامل سبب به وجود آمدن تأثیرات روحي و رواني مثبت در شهروندان و رزمندگان 

صر پدافند غیرعامل مخارج و 3.1 صر )تهاجم، دفاع عامل و غیرعامل(، عن سه عن سه  . در مقام مقاي

 .زا داردي و سیاسي مفهومي صلح دوستانه و تنشبشردوستی كمتری دارد و از نظر اخالقي، هانهيهز

ايي خودكف استیباستر و الوصولسهلو  ترساده. نیل به پدافند غیرعامل در مقايسه با دفاع عامل، 3.8

 تر است.و عدم وابستگي و استقالل كشور متناسب

، توجه به پدافند غیرعامل در مقابل تهديدات و تقلیل خســارات ناشــي از الذكرفوقبا عنايت به موارد 

ــت و بايد جهت جلوگیری از  ــحمالت نیروی نظامي مهاجم امری بديهي اس ها و امنیت مراكز یريپذبیآس

 حیاتي، مهم و حساس، به دفاع غیرعامل روی آورد.

 :نديفرمايمی در لزوم هوشیار (السالمهیعل)موالی متقیان امیرالمؤمنین علي

شمن او را "« مَن نامَ عَن عَدوِهِ ابَهِتهُ المَکائِد» شمن غفلت كند ]ناگزير[ حیله و كیدهای د سي كه از د ك

 (331:3683)غررالحکم،حکمت"بیدار خواهد نمود.

 یهاافتیره. اتخاذ كنديم، از غافلگیر شدن جلوگیری سازبحرانی تهديد و هاكانونرصد دائمي روند 

 .باشنديمی و رصد دائمي روندهای محیط بازدارنده نیز نگرندهيآنه به دلیل برخورداری از ويژگي هوشمندا
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از دفاع در بُعد سخت آن است؛ لذا ضرورت دارد تا  تردهیچیپاقدامات دفاعي در ابعاد نرم و نیمه سخت 

نسبت به تدوين راهبردهای مناسب پدافند غیرعامل در دفاع هوشمند با تأكید بر بیانات فرماندهي معظم كل 

 اقدام كرد. ي(العالمدظله)یاخامنهقوا حضرت امام 
 

  . پیشینۀ تحقیق:1
  

شمند در  شابه با عنوان دفاع هو ضرت امام هاشهياندتحقیقي م از منظر  ي(العالمدظله)یاخامنهی دفاعي ح

ــدهانجامپدافند غیرعامل تاكنون  ۀ مباحث پدافند نیزمو از اين حیث تحقیق پیش رو، دارای نوآوری در  نش

 .استۀ پايدار توسعۀ مسئلغیرعامل و هوشمندی دفاع و نیز 
 

 

  :هدف تحقیق. 8
  

شتار اين مقاله، توجه به  صلي نو ضرت امام هاشهياندهدف ا ة حوزدر  ي(العالمدظله)یاخامنهی دفاعي ح

ساس علوم  شمند برا ستو ارتباط آن با مفاهیم بنیادين پدافند غیرعامل  روزدفاع هو كه از طريق مطالعۀ  ا

شدهيای رهنمودها و بیانات آورجمعكتب و  سالمي  راد شان در طول دوران رهبری نظام جمهوری ا سط اي تو

 ن، مدنظر بوده است.ايران تاكنو

  سئوال اصلي:. 6
  

مل در  عا ند غیر پداف كه  ــت  له اين اس قا ــلي در م ــش اص ندپرس ــهيا مام هاش ــرت ا فاعي حض ی د

 در حوزة دفاع هوشمند بر محور چه موضوعاتي متمركز شده است؟ ي(العالمدظله)یاخامنه

  روش گردآوری تحقیق:. 3
  

ــاس روش گردآوری اطالعات )از طريق كتب،  له، براس ــخنراندر اين مقا نات  هايس یا و رهنمودها و ب

 آوری و مقاله صورت پذيرفته است؟، از منظر پدافند غیرعامل(، جمعي(العالمدظله)یاخامنهحضرت امام 

  ي تحقیق:شناسواژه. 8

 ة انديشه(واژ:ذيل 1385فکر، تدبیر، تأمل، تصور. )دهخدا، انديشه:. 8.1 
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سازمان  فرماندهي: .8.2 سئولیتي كه در يک  شغل، درجه و م سبب  شخص به  ست كه يک  اختیاری ا

 (25:1381دارد و به وی اعطاء گرديده است. )ملکي،

سیدن به ریكارگبهعلم و هنر  مديريت: .8.3 سازمان با كمترين امکانات برای ر ی افراد موجود در يک 

 (22اهداف. )همان:

شخاص به طوری كه با میل و  رهبری: .8.1 ست از هنر يا علم نفوذ در ا ستعبارت ا ۀ خود در جهت خوا

 (28گام بردارد. )همان: شدهنییتعی هاهدفحصول به 

 ة تهديد(واژ:ذيل 1385بیم كردن، ترسانیدن، بیم دادن. )دهخدا، تهديد: .8.8

شمن: .8.6 ضرر  د سي  شخص و ك سانديمآن كه عداوت كند، آن كه به  صم. )همان:ذيل ر ة واژ، خ

 دشمن(

 ة مقابله(واژرويارويي، مواجهه، در برابر. )همان:ذيل  مقابله: .8.3

 نبوده و افزارجنگی ریكارگبهكه مســتلزم  گردديمبه مجموعه اقداماتي اطالق  پدافند غیرعامل: .8.8

از وارد شدن خسارات مالي به تجهیزات و تأسیسات حیاتي و حساس نظامي و غیرنظامي  توانيمبا اجرای آن 

 و تلفات انساني جلوگیری نموده و يا میزان اين خسارات و تلفات را به حداقل ممکن كاهش داد.

تار ــت مل: اس ــا مل ش عا ند غیر پداف مات  قدا فاء13ا ــش11، اخت يب18، پوش ندگي16، فر قه و پراك ، 13، تفر

 (12:1383. )موحدی نیا،است 11و اعالم خبر 18ی امنهازهسااستحکامات و 

ــت از مجموعه تحوالتي كه موجب دگرگوني در هويت فرهنگي و الگوهای  جنگ نرم: .8.1 عبارت اس

 (33:1388ي گردد. )نائیني،اسیسرفتاری مورد قبول نظام 

ند: .8.15 ــم مل هوش به عن عوا ند  ــم مل هوش مديريتي از نظر مفهومي، عوا يک محیط  وان در 

ضعیت معین را درک كنند و  شونديميي، تعريف هاتيموجود ستند معنای يک و  شناستیموقعكه قادر ه

بق  ط بر  ند و  ملی از اپارهباشـــ ع ل تورا هاراهو  هادســـ ند. )روســـل و كار ي ما ن مل  ع  ،

 (www.synaptica.com/customers.htm:2512نروی،

ا ي بالمللنیبی حیاتي ملّي و هاتيمأموربازيابي و دقت در اخذ اطالعاتي كه جزو  :25دفاع هوشمند .8.11

ـــل و  ـــمــنــد گــويــنــد. )روس ـــد را دفــاع هــوش كــاربــری امــنــیــتــي و دفــاعــي بــاش

 (www.synaptica.com/customers.htm:2512نروی،

                                                           
13. Camouflage.  
11. Concealment. 
15. Cover. 
11. Deception. 
17. Separation & Dispersion. 
11. Protective Construction. 
19. Early Warning. 
10. Defense Intelligence. 
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سع. 8.12 سي به معنای :21ۀ پايدارتو شتنزنده نگه، حیات ،در فار ستمر ۀادام، دا ست و آنچه كه  م ا

 (development-sustainable-and-www.irantraveller.ir/tourism). در آينده تداوم داشته باشد تواندمي
` 

 

  :. تاريخچه و مفهوم دفاع هوشمند1

  

ست و به كار گرفتن اين اطالعات در جهانِ رقابتي  هادادهتوانايي اقتباس اطالعات مفید كه در  مخفي ا

ی جديدی برای كشف هاکیتکنها و ی روشریكارگبهی يافته است يک پروسه كامل از اندهيفزاامروز اهمیت 

اند كه مديريت و ها زندگي ما را پُر كردهنام دارد. امروزه حجم شگرفي از داده 1ها، داده كاوی اطالعات از داده

ست و ما در حقیقت از بخش كوچکي از آنتجزيه و تحلیل آن شکل ا ستفاده ميها م كنیم زيرا يک برنامه ها ا

شامل چگونگي تجزيه و تحلیل  شدآنكه  صلي بر  ها با شه تالش ا ها ی دادهسازرهیذخوجود ندارد و همی

 (23:1383باشد. )شهرابي،مي

ــي توجه دهد در حافظههي به ما اجازه ميآگا ــتجو كنیم، به الگوهای خاص ، ميینماهای قبلي خود جس

سئوالقوانیني را ايجاد كنیم، به ايده ستي را مطرح كنیم و های جديدی برسیم،  بارة ی درهاينیبشیپهای در

ني در جهان )و متحدانش(، در جنگ ايده ها طبیعي اســت كه اكنون بايد به مقولۀ حکمرا»آينده انجام دهیم. 

 «  حتي بیش از بازار جهاني كارا فکر كرد.

د توجه نماي دارادامهطور ی دفاعي خود بهگذارهيسرماباشد بايستي به هر كشوری كه به دنبال بقاء مي

ــعیت دفاعي خود را همواره در آمادگي الزم حفظ كند چرا كه در غیر  ــورتنياو وض خطر از میان رفتن  ص

سب و شور پیش خواهد آمد.  تنا ساختار امنیتي آن ك ستي رويکرد فکری جديدی را در  در دفاعتعادل در  باي

ک عنوان ي های دفاعي در كشور بهكه همکاری در زمینۀ برنامهزمینۀ مسائل امنیتي در پیش گرفت، به طوری

 شود.اولويت در نظر گرفته شود و اين چیزی است كه دفاع هوشمند نامیده مي

توان به باشد ميي يک كشور كه مدنظر رهبران و مسئوالن اجرايي ميرنظامیغظايف اساسي دفاع از و

ــمندانه مي ــورت نگاه هوش ــاره كرد كه در ص تواند باعث كاهش عمدة خطرات احتمالي وقوع موارد زير اش

 تهديدات گردد:

 ي در زمان صلح با آمادگي دفاعي مردم برای حوادث و تهديدات محتمل آينده. شياندچارهطراحي و  -

شتننگاهدر حال آمادگي دائم  - ی، برای اجرای سازآگاه، از طريق ابزارهاها، نیروها و های ادارهمقام دا

 ها در زمان بحران.وظیفه

                                                           
11. Sustain. 
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 ردم.ی احتیاطي آذوقه و داروی مورد نیاز مسازرهیذخی برای زيربرنامه -

 ي به مردم.رنظامیغآموزش دفاع  -

 ي.رنظامیغهای ديده باني و بازرسي سیستماتیک در امور دفاعي تشکیل شبکه -

 ي سريع به مردم )در صورت بروز تهديدات(.رساناطالعی برای وضعیت اعالم خطر و زيربرنامه -

حافظتي و زيرطرح - ناطق م ناه دادن مردم در م ظت فردی و دارويي لواز نیتأمی الزم جهت پ م حفا

 ها. برای آن

ــکي، برآورد نیازهای اوّلیه مردمي از زيان احتمالي در برابر تهديدات )همچون خدمت - ــاني پزش رس

 فراهم آوردن محل اسکان و...(.

قدرت نرم دفاعي بر منافع و امنیّت ملّي يک كشور بسیار حائز اهمیت است. اين قدرت قادر است  ریتأث

سطح ظرفیتِ قدرت  شمنان و مخالفان را از طريق ارتقای  سخت د ی يک ملت به يک فرد، نظام، وفادارنرم و 

 وی ریجلوگقدرت ســختِ دفاعي درصــدد  كهيدرحالگردد.  دولت و يا ســازمان كاهش دهد و يا ســد راه آن

ها، اهداف بازدارندگي از اقداماتِ نظامي دشمنان است، قدرتِ نرم دفاعي در خدمت در نطفه خفه كردن مزيت

 هاست.و رفتار آن

نابر تعريف دقیق كه جزو ب ــب اطالعاتي  بازيابي در كس با  يالمللنیبی حیاتي ملّي و هاتيمأمورتر، 

 (  31:1386ويند. )خواجه پور،گردد را دفاع هوشمند گكاربری امنیتي و دفاعي محسوب 

شمند يک بازيگر در روابط  سي برای تركیب قدرت المللنیبقدرت هو سیا ، ظرفیت بازيگر و يا واحد 

صورت كارا و مؤثر كمک كند.  شکلي كه در تقويت متقابل يکديگر، به تحقق اهداف بازيگر به  سخت به  نرم و 

و مراكز دفاع هوشمند متشکل  مؤسساتی اندازراهه بسیاری از كشورهای پیشرفته در سالیان اخیر نسبت ب

، درون كشور و برون دهيدآموزشانساني زبدة اطالعاتي، ها هزار نیرویاز يک تشکیالت گسترده با بیش از ده

ــامل مديريت عملیات، ادارة تجزيه و تحلیل اطالعات و علوم مديريت و فن آوری، كه نقش مرزهای خود ش

شورهای دنیا را دارد، اقدام در طرح روزبهت مؤثری در تهیۀ اطالعا سلیحاتي كلیۀ ك های نظامي و عملیاتي و ت

ند و از آن برای كرده حدان زيرطرحا مل آتي خود و مت يدات محت هد فاعي در برابر ت نه د ندا ــم ی هوش

 نمايند.خود استفاده مي المنافعمشترک

 

 

 :رعاملیغدر دفاع هوشمند با نگاهي به مفاهیم پدافند  ي(العالمدظله)یاخامنههای امام . انديشه15

  

در  ي(العالمدظله)قوای فرمايشــات مقام معظم فرماندهي كل هادهيگزدر اين بخش از مقاله ســعي شــده تا 

شمند از منظر پدافند غیرعامل  شد، له ميهای معظميکي از دغدغه كهدفاع هو ی گردد. برای تحقق گردآوربا
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ــته 1-15مطابق جدول رعاملیغهای مختلف پدافند اين امر حوزه ــات و بنددس ــاس آن فرمايش ی و براس

 در هر حوزة مرتبط با دفاع هوشمند استخراج گرديد.  ي(العالمدظله)یاخامنههای امام انديشه

 

 

 

 با دفاع هوشمند رعاملیغهای مختلف پدافند ی ارتباطات حوزهبنددسته 1-15جدول

 رعاملیغهای مختلف پدافند حوزه رديف

 رعاملیغی پدافند سازفرهنگترويج  15-1

 رعاملیغضرورت و اهمیت پدافند  15-2

 تهديدات نرم و دفاع هوشمندانه در برابر آن  15-3

 رعاملیغدفاع هوشمند و امنیّت از منظر پدافند  15-1

های نیروهای مسلح و روحیۀ بسیجي در دفاع و اجرای هوشمندانه پروژه 15-8

 رعاملیغپدافند 

 و آمايش سرزمین با نگاه دفاع هوشمندانه  رعاملیغرعايت اصول پدافند  15-6

 

 

 سازی پدافند غیرعامل:. ترويج فرهنگ1.15
 

صوص ترويج فرهنگ العالي()مدظلهایبیانات امام خامنه سازی پدافند غیرعامل تأكید بر تالش علمي، در خ

جهاد دالورانه و سرلوحه قرار دادن پدافند غیرعامل در ابعاد دفاع كشور و برجسته بودن نقشِ اساتید در اين 

 گردد: حوزه است كه به شرح زير ارائه مي

 22«است. های نظامي برای اهداف دفاعي يک عبادتتالش علمي در محیط» -

شت، بار ديگر ثابت كرد كه »...  - شما ارزاني دا صرت الهي را به  شما كه ن جهاد دالورانه و مظلومانۀ 

ست و ملتي كه ايمان و جهاد دارد، مغلوب سالح صبر و اخالص ناكارآمد ا های مدرن و مرگبار در برابر ايمان و 

ود. شما توانستید به حول و قوة الهي ثابت های ستمگر نمي شود، پیروزی شما پیروزی اسالم بسیطرة قدرت

كنید كه برتری نظامي به ابزار و سالح و هواپیما و ناو و تانک نیست، به قدرت ايمان، جهاد و فداكاری همراه با 

 23«عقل و تدبیر است.

سات، » - سی شور، تأ سايي آن به عنوان يکي از ابعاد دفاع از ك شنا ترويج فرهنگ پدافند غیرعامل و 

 21«باشد.و متخصصین در سرلوحۀ اقدامات مي مراكز

                                                           
العالی()مدظلهایخامنه . بیانات حضرت امام1

 .21/28/1718در دیدار از دانشگاه صنعتی شریف؛ 
  

 .1785اهلل لبنان مردادماه به دبیر كل حزب العالی()مدظلهایخامنه . بخشی از پیام حضرت امام27
 .27/27/1782در دیدار با مسئوالن سازمان پدافند غیرعامل؛  العالی()مدظلهایخامنه بیانات حضرت امام. 7
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ای است و اين همان فرماندهي جنگ نرم است كه من مکرر مطرح نقش اساتید نقش بسیار برجسته» -

  28«كردم وگفتم. اساتید، فرماندهان جنگ نرمند.
 

  ضرورت و اهمیت پدافند غیرعامل:. 2.15

ستحکام دروني  العالي()مدظلهایبیانات امام خامنه ضرورت و اهمیت پدافند غیرعامل تأكید بر ا صوص  در خ

 گردد:های عمراني در اين حوزه است كه به شرح زير ارائه مينظام، اهمیت پدافند غیرعامل در طرح

ست. ملت ايران وظیفه » - ساخت داخلي نظام ا ستحکم كردن  صحیح در مقابل تجاوز آمريکا، م عالج 

ــتگي دلميدارند تا آن جايي كه  ــتگي ملت، همبس ــته به همبس ــتحکام دروني نظام را كه بس  ها،توانند، اس

 26«همبستگي ملت با مسئوالن نظام و وحدت كلمه در مجموعۀ اركان نظام است، حفظ كند.

 23«ای بلند شود.پدافند غیرعامل به صورت شعله» -

 28«های عمراني در كنارش پدافند غیرعامل را ببینید.طرح»...  -

ر را كا امروز اهمیت پدافند غیرعامل قاعدتاً برای مسئولین بايستي شناخته شده باشد اهتمام شما» -

   21«برد.پیش مي

ست. بخش» - سپاه هم كارهای خوبي هايي دارند انجام ميامروز پدافند غیرعامل برای ما مهم ا دهند، 

ّا در عین  ــتم. ام كار كرد، تالش ككرده، مطلع هس ــتي  بايس باز  پدافند حال  نات را در اختیار  رد و اين امکا

 35«غیرعامل قرار بدهید.
 

 تهديدات نرم و دفاع هوشمندانه در برابر آن:. 3.15

 

شمندانه در برابر آن تأكید بر دفاع،  العالي()مدظلهایبیانات امام خامنه صوص تهديدات نرم و دفاع هو در خ

ــمنان، جدی گرفتن تهديدات توطئه ــۀ دش نديش فل نبودن از ا ــعف غا های فرهنگي، تهاجم فرهنگي، ض

های كالن فرهنگي در ابعاد جنگ نرم و برجسته بودن نقش اساتید در اين حوزه است كه به شرح زير مديريت

 :گرددارائه مي

خواهم مطرح بکنم، در مرتبۀ اوّل اين حقیقت است كه دفاع، جزئي از هويت يک چه كه امروز ميآن» -

ملت زنده است. هر ملتي كه نتواند از خود دفاع بکند، زنده نیست. هر ملتي هم كه به فکر دفاع از خود نباشد 

كه اهمیت دفا ــت. هر ملتي هم  به يک معنا زنده و خود را آماده نکند، در واقع زنده نیس ع را درک نکند، 

 31«نیست.

                                                           
 .22/5/1781ها؛ در دیدار با اساتید دانشگاه العالی()مدظلهاینهبیانات حضرت امام خام. 0
 .22/22/1782شهید بهشتی؛  در دیدار با اساتید دانشگاه العالی()مدظلهایبیانات حضرت امام خامنه .5
 .22/28/1782در دیدار با مسئوالن نظام؛  العالی()مدظلهایبیانات حضرت امام خامنه. 2
 .72/28/1785در دیدار با مسئوالن سازمان پدافند غیرعامل؛ العالی()مدظلهایخامنه . بیانات حضرت امام28
  .22/12/1785در دیدار با مسئوالن سازمان پدافند غیرعامل؛  العالی()مدظلهایبیانات حضرت امام خامنه .2
 .15/28/1788در دیدار با مسئوالن نظام؛  العالی()مدظلهایبیانات حضرت امام خامنه. 7
  .28/28/1728؛ (السالمهیعل)در مراسم ششمین دورۀ فرماندهی و ستاد دانشگاه امام حسین العالی()مدظلهایبیانات حضرت امام خامنه .0
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ستن اين» - سر دارد و چه ميندان شمن چه در  ست ما را از كه د ست كه ممکن ا خواهد بکند، غفلتي ا

 32«امکان برخورد و امکان دفاع محروم كند.

سبات خودتان از جديت تهديد پايین نیايیتهديد را كامالً جدی بگیريد، يعني به هیچ» - ، دوجه در محا

 33«منتها تهديد جدی معنايش حتمي نیست، هیچ حتمیتي وجود ندارد.

گويیم كه توطئه فرهنگي در جريان است و من آن را به عیان در مقابل ايم و ميكه ما مکرر گفتهاين» -

شاهده مي شعار نميخودم م ست،  ستدالل ا شاهده ميكنم، متکي به ا شمن با دهم. من اين را م كنم. امروز د

  31«عیار فرهنگي علیه ماست.ای بسیار زيركانه در داخل، در حال يک حال يک جنگ و مبارزة تمامشیوه

سئلۀ تهاجم فرهنگي كه ما بارها روی آن تأكید كرده» - ست. با انکار آن ما اين م شني ا ايم، واقعیت رو

ــل تهاجم را از بین ببريم. تهاجم فرهنگي را نبايد انکار كرد وجود نمي ــته توانیم اص دارد... ما بايد توجه داش

 كه اصل فرهنگ ملّي و اسالمي در تهديد دشمنان است... ماباشیم كه انقالب فرهنگي در تهديد است كما اين

 های جمعينبايد چیزی را كه روشن و واضح است انکار كنیم؛ در دانشگاه، در بیرون دانشگاه، حتي در رسانه

ــند، در هايي كه ميما، در كتاب ــعرهايي كه ميهايي كه ميترجمهنويس ــرايند، در برنامهكنند، در ش های س

ــما آقايانالظاهر بيفرهنگي علي به ما كه در دنیا وجود دارد و خبرش را قاعدتاً ش ــری  -ارتباط  كه عناص

جانبه آرايش نظامي فرهنگي بسیار خطرناک علیه انقالب درست شده است شنويد، همهمي -فرهنگي هستید

ارد... امروز دشمن در مقابل وضع كنوني ما آن ژست و آرايش نظامي صد سال يا پنجاه سال پیش را و وجود د

 38«ايم.گیرد ما بايد آرايش جديد دشمن را بشناسیم، اگر نشناختیم و خوابیديم از بین رفتهبه خود نمي

شگاهي و واكنش» - صوص نخبگان متعهد جامعه دان سوی متدينین و به خ شده هايي نیز از  حوزوی 

ضعفِ مديريت ست. بدون تعارف بايد پذيرفت  های فرهنگي و های كالن فرهنگي، عدم تطابق الزم میان دادها

ست آلود به بخش فرهنگ جامعه از جمله مهمخروجي سیا شته بوده ترين چالشهای آن، نگاه  های ما در گذ

ــب تا حدی وجود دارد. رفع نس نه هنوز نیز اثرات آن  ــفا ــت كه متأس یازمند نگاه اس ــالت اوالً ن ي اين معض

 36«طلبد.گرايانه مسئوالن است و ثانیاً بیداری و هوشیاری دوچندان نخبگان را ميوحدت

ــری امری اجتناب» - ــت اگرچه تحوالت در جوامع بش به دس ّا كنترل اين تحوالت  ــت، ام ناپذير اس

سرمايه سم و  سالمداری جهاني، مهمصهیونی سئله برای دنیای ا شد، باندهای بینمي ترين م  المللي زر و زوربا

ــلط بر منافع ملت ــازمان نظامي ناتو راكه برای تس تشــکیل داده بودند، اكنون برای نابودی هويت مّلي  ها، س

شتر اهداف شری و تحقق بی ستفاده از امکانات جوامع ب ستند تا با ا شکیل ناتوی فرهنگي ه شان در پي ت

ستردة زنجیره سیار گ سانهای متنوع و ب صادی، اجتماعي و فرهنگي ر سي، اقت سیا شتۀ تحوالت  سر ر ای 

 33«ها را به دست بگیرند كه بايد هوشیارانه، اين مسئله را زيرنظر داشت.كشورها و ملت

                                                           
 .22/21/1781؛ (السالمهیعل)مناسبت سالروز میالد امام حسین در جمع كثیری از پاسداران به العالی()مدظلهایبیانات حضرت امام خامنه. 5
 .20/22/1781در دیدار گروه كثیری از اعضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی؛  العالی()مدظلهایبیانات حضرت امام خامنه. 2
 .25/22/1712فقیه در سپاه؛ به چهارمین مجمع بزرگ فرماندهان و مسئوالن دفاتر نمایندگی ولی العالی()مدظلهایپیام حضرت امام خامنه. 1
 .22/8/1712در مراسم دیدار با اعضای شورای انقالب فرهنگی؛ العالی()مدظلهایخامنه بیانات حضرت امام. 8
 .21/25/1711در دیدار با وزیر، معاونان، مشاوران و مدیران كل آموزش و پرورش؛  العالی()مدظلهایبیانات حضرت امام خامنه. 1
 .21/28/1785دانشجویان دانشگاه استان سمنان؛ دیدار با  در العالی()مدظلهایبیانات حضرت امام خامنه .2
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دهم: هم برای كل كشور و هم به خصوص برای شما وزارت من به مسئله پدافند غیرعامل اهمیت مي» -

 38«دفاع.

ست ما ميخبرهايي كه از مراكز » - ساس و امنیتي دنیا به د شان ميح سد، ن ستگاهر های دهد كه د

سترده ستند: با انگیزههای كالني، بهای، با بودجهعظیمي، گ سالمي ه ائي هطور دائم متوجه به نظام جمهوری ا

شما دارند كار مي ست كه برای ما و  ست و معلوم ا شده ا یدان كنند: هر روز طرحي را به مكه دارند، كه گفته 

سالمي ميمي صۀ جديدی را در مقابل جمهوری ا آرايند. و اين ادامه هم پیدا خواهد كرد، تا آورند و هر روز عر

 31«وقتي كه مأيوس بشوند.

ــیلۀ ابزارهای فرهنگي، بهجنگ نرم، يعني جنگ به» - ــیلۀ نفوذ، بهوس ــیلۀ دروغ، بهوس ــیله وس وس

ای كه ده سال قبل و پانزده سال روز وجود دارد، ابزارهای ارتباطيای كه امپراكني، با ابزارهای پیشرفتهشايعه

 15«قبل و سي سال قبل نبود، امروز گسترش پیدا كرده است.

 11«تر است.دشمن امنیّت ملّي ما را هدف گرفته است امنیّت ملّي برای يک ملت از همه چیز واجب» -

شمن از راه» - صحبت ازهای مختلف وارد ميد صحبت از تعرض  شود، يک روز  ست، يک روز  تحريم ا

ست،  صحبت از تهاجم فرهنگي و ناتوی فرهنگي ا ست، يک روز  صحبت از جنگ نرم ا ست، يک روز  نظامي ا

 12«شود، بايد هُشیار بود.های مختلفي وارد ميدشمن از راه
 

 . دفاع هوشمند و امنیّت از منظر پدافند غیرعامل:1.15
 

ــمند و العالي()مدظلهایبیانات امام خامنه ــوص دفاع هوش امنیّت از منظر پدافند غیرعامل تأكید بر  در خص

 گردد:دفاع كشور، محافظت نظامي، آمادگي در برابر تهديدات در اين حوزه است كه به شرح زير ارائه مي

ست كه كلیۀ طرح» - سته ا شور در آن موردشاي ضعیتِ دفاعي ك  های بزرگ ملّي از لحاظ ارتباط با و

سد، بندرگاه و فرودگاه بین شودتوجه قرار بگیرد. اگر ما بخواهیم جاده، پُل،  سي  ست كنیم بايد برر  المللي در

گیرد. شــايســته اســت كه كارشــناســان، زبدگان و نظر دفاعي در چه وضــعیتي قرار ميكه اين كار از نقطه 

 13«هايي را بررسي كنند.وژهنظران نظامي در دستگاه علمي دانشکدة فرماندهي و ستاد چنین پرصاحب

ها بگويید كار پدافند غیرعامل را به جريان بیندازند. من گفته بودم بسیجي كار كنند. هرچه سازمان» -

ــود، كافي  ــت، امن نش ــده اس ــخص ش در دفاع غیرعامل كار كنند تا وقتي كه همۀ موارد كه رئوس آن مش

 11«نیست.

                                                           
  .27/27/1782دیدار با فرماندهان وزارت دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح؛  در العالی()مدظلهایبیانات حضرت امام خامنه .7
 .22/21/1788در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری؛  العالی()مدظلهایبیانات حضرت امام خامنه. 0
 .20/28/1788در دیدار با جمع كثیری از بسیجیان سراسر كشور؛  العالی()مدظلهایحضرت امام خامنه بیانات. 5
 .22/25/1788در دیدار با مسئوالن نظام؛  العالی()مدظلهایبیانات حضرت امام خامنه. 2
 .22/21/1781گران استان خراسان شمالی؛ های معظم شهدا و ایثاردر دیدار با خانواده العالی()مدظلهایبیانات حضرت امام خامنه. 1
   .1712كارگزاران نظام؛ مهرماه  در دیدار با مسئوالن و العالی()مدظلهایبیانات حضرت امام خامنه .8
 .21/22/1780دیدار با مسئوالن نظام و مدیران سازمان پدافند غیرعامل؛  در العالی()مدظلهایبیانات حضرت امام خامنه. 8
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ستاورده» - شد، تمامي د صف اگر محافظت نظامي نبا سي در يک ن سیا صادی، علمي و  ای فرهنگي، اقت

 18«رود.روز هدر مي

ما ضعیف نیستیم، بايد در مقابل تهديد آمادگي داشته باشیم. اگر نداريم، بايد آمادگي ايجاد كنیم؛ » -

مه فاع ه نگ، اعالن د بل اعالن ج قا بدهیم. در م به، روی و اگر داريم، حفظ كنیم و افزايش  مه»جان بهه «  جان

  16«كنم، و در مقابل اقدام به جنگ، اقدام به دفاع و ضربۀ متقابل.و تأكید مي تکیه

گیريد بتوانید اگر شما در يک مبارزه شخصي در يک دفاع شخصي كه در مقابل يک حريف قرار مي» -

  13«ای نخواهید خورد.بیني كنید هیچ ضربهحركت او را پیش
 

 های پدافند غیرعامل:و اجرای هوشمندانه پروژه . نیروهای مسلح و روحیۀ بسیجي در دفاع8.15
 

نه خام مام  نات ا یا لهایب مدظ عالي() فاع و اجرای  ال ــیجي در د یۀ بس ــلح و روح های مس ــوص نیرو در خص

ــمندانه پروژه ــايي مراكز درجه يک، مکانهوش ــناس يابي پدافند های پدافند غیرعامل تأكید بر آمادگي، ش

 گردد: ح زير ارائه ميغیرعامل در اين حوزه است كه به شر

شدن لزوماً به معنای » - ست ندهید. آماده  صتي را از د ست كه برای آمادگي، هیچ فر صیه من اين ا تو

ــد: اما ــت كه اين آمادگي در زمان كوتاهي به كار گرفته خواهد ش آماده نبودن همواره خطر بزرگ و  اين نیس

ها را حفظ كرد و كند. همیشــه بايد آمادگيميدهشــتناكي را بر كشــور و بر آبروی نیروهای مســلح تحمیل 

  18«های معنوی و مادی.افزايش داد: آمادگي

ها و اماكن نیروهای مســلح بر حســب تهديدات و جانبه به موضــوع اســتقرار پادگانبا نگرش همه» -

   11«های دفاعي و امنیتي نیروهای مسلح و... اقدام گردد.سیاست

 85«وار اجراء شود.ها، كارها بسیجيتهیۀ طرح پدافند غیرعامل آنبا شناسايي مراكز درجۀ يک و » -

 81«يابي مراكز استقراری نیروهای مسلح توجه الزم معمول گردد.به موضوع پدافند غیرعامل و مکان» -

بايد معلوم باشد، ارتش و سپاه، ناجا و بسیج  هاستاد كل، بخش مربوط به نیروهای مسلح تکلیف آن» -

 82«ي دارند برای مقابله با زلزله روی آن بايد كار بشود.هر كدام وظايف

جه اند. بگويید دنبال كنند كه كار به نتیگفته بودم كار بســیجي بکنند )برای پدافند( عمالً چه كرده» -

 83«برسد.

                                                           
 .11/20/1782سازمان پدافند غیرعامل؛ با مسئوالن دیدار  در العالی()مدظلهایحضرت امام خامنهبیانات . 1
 .10/21/1788بازدید از دانشکدۀ علوم دریایی نوشهر؛  در العالی()مدظلهایبیانات حضرت امام خامنه .2
 .12/22/1782در دیدار با مسئوالن نظام؛  العالی()مدظلهایبیانات حضرت امام خامنه .7
  .22/28/1781ارتش جمهوری اسالمی؛  زمینی در مراسم صبحگاه نیروهای العالی()مدظلهایبیانات حضرت امام خامنه .0
 .28/20/1782پس از بازدید از ابتکارات و دستاوردهای نیروهای هوایی سپاه؛  العالی()مدظلهایبیانات حضرت امام خامنه. 5

 

  .18/22/1787در دیدار كارگزاران نظام؛  العالی()مدظلهایبیانات حضرت امام خامنه .2
  .15/27/1780 ؛در دیدار مسئوالن سازمان پدافند غیرعامل العالی()مدظلهایبیانات حضرت امام خامنه. 1
 .1788به ستاد كل نیروهای مسلح؛  العالی()مدظلهایحضرت امام خامنه مقام معظم فرماندهی كل قوا ابالغیه. 8
 .  12/28/1782در دیدار مسئوالن نظام و اقشار نمونۀ بسیجی سراسر كشور؛  العالی()مدظلهای. بیانات حضرت امام خامنه8
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البته وقتي تهاجم هست انسان بايد دفاع كند شکي نیست توصیه من فقط موضع دفاعي نیست، امّا » -

 81«، موضع تهاجمي، موضع حركت صحیح بايد داشته باشیم.موضع اثباتي
 

 :مايش سرزمین با نگاه دفاع هوشمندانهآرعايت اُصول پدافند غیرعامل و . 6.15

 

در خصوص رعايت اُصول پدافند غیرعامل و آمايش سرزمین با نگاه دفاع  العالي()مدظلهایبیانات امام خامنه

ساز، آمادگي فوری در برابر حوادث، ايمن شمندانه تأكید بر تدابیر كار سرمايههو سي در اين سازی  سا های ا

 گردد:حوزه است كه به شرح زير ارائه مي

ده كنید. من اعتقادم اين است كه ما كنید از محصوالت داخلي استفادر خريدهايي كه برای نیرو مي» -

 88«بايد به صنعت داخلي و تولید داخلي اهمیت بدهیم.

ضوع را قبالً هم ابالغ كرده» - ساز در باب پدافند ام و اآلن هم تأكید مياين مو كنم كه بايد تدابیر كار

  86«غیرعامل را عملي كنید.

ــیار مهم آمادگي مقابلۀ فوری با حوادث» - ــت و ميهای طبیعي بس تواند در همان دقايق اوّل جانِ اس

   83«هزاران نفر را نجات دهد.

ضعیت داخلي به» - ست كه و سامانگونهتنها راه مقابله با تهديدها اين ا شمن از ای  شود كه د دهي 

 88«پیروزی خود مطمئن نباشد و زمینه را برای ماجراجويي فراهم نبیند.

 81«ترين امور برای كشور است.عمدة حیاتي و دفاعي از مهمهای اساسي، اقالم سازی سرمايهايمن» -

ساختمان» - ستي رعايت همۀ جوانب از سازیدر احداثات و  سلح، باي ها و يا جايگزين در نیروهای م

گری، استحکام الزم و جمله موارد ذيل رعايت گردد: طرح مناسب، مصالح مرغوب و مناسب، پرهیز از اشرافي

 65«پدافند غیرعامل.

، های انرژیای، مراكز صنعتي بزرگ، نیروگاهمراكز درجۀ يک را سريعاً شناسايي كنید. بناهای هسته» -

مراكز حســاس نفت، بناهای مخابرات و غیره برای هر كدام از مراكز حســاس يک طرح پدافند غیرعامل تهیه 

 چه الزم دارد و علیه(اهلل)رحمهاماماش مشخص شود( میداني نگاه كنند مثالً مخابرات میدان كنند )نقشۀ پدافندی

 61«يا فالن نیروگاه يا...

 بندی:گیری و جمعنتیجه. 11

های عظیم نفت و گاز، نظام ضِد ، دارا بودن ثروتکیتیژئوپلدر كشور ما با وجود موقعیت خاص از نظر 

های فناوری نوين و تهديدات استکبار جهاني، نقش پدافند غیرعامل بسیار برجسته استکبار و ورود  به عرصه

                                                           
 .18/28/1782در دیدار با مسئوالن نظام؛  العالی()مدظلهایبیانات حضرت امام خامنه. 12
 .20/22/1787جمهور و اعضای هیئت دولت؛ رئیس با در دیدار العالی()مدظلهایامام خامنهبیانات حضرت . 1
  .72/22/1785مسئوالن سازمان پدافند غیرعامل؛ با در دیدار العالی()مدظلهایبیانات حضرت امام خامنه .2
 .22/21/1782نظام؛ كارگزاران مسئوالن و  با در دیدار العالی()مدظلهایبیانات حضرت امام خامنه. 7
  .12/22/1781های نیروهای مسلح استان فارس؛ در مراسم نظامی مشترک یگان العالی()مدظلهایبیانات حضرت امام خامنه .0
 .1781؛ العالی()مدظلهایهای كلی برنامه پنجم توسعه توسط حضرت امام خامنهابالغیه سیاست. 5
  .15/28/1788 كارگزاران نظام؛مسئوالن و  با در دیدار العالی()مدظلهایبیانات حضرت امام خامنه .2
   .15/21/1782در دیدار مسئوالن سازمان پدافند غیرعامل  العالی()مدظلهایبیانات حضرت امام خامنه .1
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ها و توجه پذيریهای دفاع مقدّس نیز در ايجاد هوشیاری الزم برای كاهش آسیبگرديده است و تجارب سال

های انديشه به محورهای پايداری مّلي و توسعه از نظر امنیت و دفاع، بر اين اهمیت افزوده است. با توجه به

به  لهقالب رهنمودها و تأكیدات معظم دفاعي مقام معظم فرماندهي كل قوا در ارتباط با پدافند غیرعامل كه در

عنوان پاسخ اصلي سئوال تحقیق تحت عنوان محورهای تمركز در توان نتايج زير را بهآن پرداخته شد، مي

 لیه نظام مد نظر قرار داد:دفاع هوشمند و پدافند غیرعامل برای پیشبرد اهداف عا

 توجه به دفاع هوشمند با نگاه پدافند غیرعامل: .1.11

 

لزوم نگاه هوشمندانه در موارد زير الزم است در رويکرد پدافند  العالي()مدظلهایبا توجه به بیانات امام خامنه

 غیرعامل مدنظر قرار گیرد:

 كشور.در اولويت باال قرار داشتن مسئلۀ پدافند غیرعامل  -

 های پدافند غیرعامل كشور.تأكید بر روحیۀ بسیجي در اجرای پروژه -

 های پدافند غیرعامل.های خدادادی )عوارض طبیعي موجود و...( در طرحاستفاده از نعمت -

 های اساسي كشور )اقالم عمدة دفاعي( مطابق اُصول پدافند غیرعامل.سازی سرمايهايمن -

گذاری، سازی، سیاستمنظور هماهنگطور مستقل در كشور بهرعامل بهتشکیل سازمان پدافند غی -

 های پدافند غیرعامل. كنترل، نظارت و تصويب طرح

 ها و تأسیسات كشور.تأكید بر داشتن طرح پدافند غیرعامل برای كلیۀ پروژه -

 های پدافندی.تأكید بر شناسايي مراكز درجۀ يک و حیاتي كشور در طرح -

 دی اماكن و موضوعات بر اساس اهمیت و كاربرد آنان.بناولويت -

 ها.داشتن نگاه اجرايي و میداني در موضوعات پدافند غیرعامل در كلیۀ مراكز حساس و وزارتخانه -

 های پدافند غیرعامل در ارتباط با مسئولین اجرايي كشور.به نتیجه رساندن طرح -

های های پدافند غیرعامل دستگاهظارت بر اجرای طرحتأكید بر پیگیری سازمان پدافند غیرعامل و ن -

 اجرايي كشور.

 های آتي:. پژوهش2.11

 

 تواند بعد از اين تحقیق توسط متخصصین مربوطه صورت پذيرد:هايي كه مياز پژوهش

و شدت نفوذ آن در  العالي()مدظلهایشده در هر سال از نگاه امام خامنهبینيگیری اثر تهديدات پیشاندازه -

 گذاری هر سال. شده در جامعه بر اساس نامجامعه و نوع و میزان اثربخشي دفاعي حاصل

 داده كاوی هوشمندانه تهديدات نرم در كشور. -
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 ايجاد مؤسسات و مراكز دفاع هوشمند در كشور. -

آمادگي برای نبرد های تخصصي تهديدات در زمان های هوشمند متناسب با حوزهبندی شاخصدسته -

 با دشمن.

  :قدرداني. 12

 ژهيبه وة مّلي پدافند غیرعامل كشور كنگریرخانۀ دائمي دبيان محترم در مجردانیم از يمدر پايان الزم 

زاری دلیل برگبه دبیر محترم كمیتۀ علمي جناب آقای دكتر هاشمي فشاركي و ساير اعضای محترم دبیرخانه 

 ي(العالمدظله)یاخامنهاين كنگرة ارزشمند در راستای تحقق تدابیر و منويات ولي امر مسلمین جهان حضرت امام 

مید يیم. انماپدافند غیر عامل و توسعۀ پايدار وعملیاتي نمودن منويات معظم له تشکر و قدرداني  در خصوص

با عزم راسخ مقاالت خود را تدوين نموده و در اين  مندانعالقهاست كه اساتید، پژوهشگران، دانشجويان و 

 راستا كاری ارزنده و مؤثر را ارائه نمايند. 

ی غني و قوی، بديهي است امقالهیۀ تهآمده محققین برای  به عملاست كه علیرغم تالش  به ذكرالزم 

كور خالي از ايراد و اشکال نیست: ۀ مذمقالبا توجه به تنوع و تعداد منابع مورد استفاده و نیز فشردگي زمان، 

 گیرد از ارائه نظرات ويمقرار  هاآنیتۀ محترم علمي كنگره كه اين مقاله در اختیار كمرود يمبنابراين انتظار 

 پیشنهادهای ارزشمند خود دريغ نفرموده و ما را در ادامۀ اين مسیر نوراني ياری نمايند. 
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