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تاريخ پذيرش11/10/01 :

چکيده
برقراری نظم و امنیت پایه پیشرفت و توسعه همه کشورها است .قوامبخشی و مصوونیت پیوی

بوهعنووا حواف نظوم و

امنیت و آسایش مردم در مقابل تهدیودهای دالیوی و لوارای اه اهمیوت ویوه ای برلووردار اسوت .اه سوویی بوا تواوه بوه
تعارضهای آرمانی ایرا با قدرتهای فرامنطقهای و عوامل منطقهایشا و نفوو عقیودتی و اهوا گسورر کشوور موا و اینکوه
نیروی انرظامی ساهمانی حکومری و باهوی مسیح نظام برای تأمین امنیت دالیی است ،ضرورت تواه بوه ماوانی عقیودتی دفوا
غیرعامل کامالً آشکار و مارهن است .هدف اصیی این مقاله آ است که نگارند ضمن تایین پدافند غیرعامل اه دیودگا اسوالم،
با اسرفاد اه تجارب و دیدگا های مسئوال انرظامی اسرا لراسا انوبی راهکارهوایی را بورای توسوعه و افو ایش ایون دفوا
اثربخش در نااا تایین نماید .این پهوهش اه نظر نو کاربردی و اه نظر روش توصویفی-تحیییوی اسوت .االالعوات تحقیوق در
پیشینه ،ماانی نظری و بخشی اه یافرههای دینی با بهر گیوری اه روش کرابخانوهای و یادداشوتبورداری و در حووه میودانی بوا
اسرفاد اه توهیع پرسشنامه در میا پاسخگویا گردآوری شد .اامعه آماری تحقیق ،مسئوال و کارشناسوا فرمانودهی انرظوامی
اسرا لراسا انوبی به تعداد  05نفر است که بهصورت تمام شمار اه آ ها پرسوش شود و نقطوه نظراتشوا در قالو الیوف
لیکرت الذ و با اسرفاد اه شالصهای توصیفی و آمار اسرنااالی مورد تحییول و ارهیوابی قورار گرفوت .یافروههوای تحقیوق در
همینه پدافند غیرعامل اه دیدگا اسالم با مرااعه به قرآ و کرابهوای روایوی و سویر معصووما ( ) در قالو اوداولی تودوین
گردید .در پایا هر چهارد گویه مربوط به تأثیر بهکارگیری شوقو مخریوف پدافنود غیرعامول در انجوام بهینوه مأموریوتهوا و
وظایف نیروی انرظامی مانند ضرورت تواه به آموه های دینی ،نهادینه شد این آموه ها در کارکنا نااا ،اف ایش تعامول میوا
فرماندها و نخاگا  ،مشارکت مردم با پیی  ،برلورد قاالع با هنجارشکنا  ،سوالرار سواهمانی چابو  ،پویشبینوی تهدیودات،
مصو ساهی تأسیسات ،بصیرت اف ایی کارکنانریا ،تقویت ماانی دینی برای پیشگیری اه آلودگی به مفاسد و آسی هوای شولیی،
شایسرهساالری در انرصابات ،ایجاد سالرار مناس

دفا غیرعامل و تهیه پیوست پدافندی در تمام الور هوای اارایوی نااوا بوا

اسرفاد اه شالصهای آمار توصیفی و آهمو های آمار اسرنااالی مورد تأیید قرار گرفت.

 .1دانشیار پایه  05و عضو هیأت عیمی دانشگا عیوم انرظامی امین (نویسند مسئول) hrr1340@chmail.ir
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کليدواژهها:

دفاع ،پدافند غیرعامل ،اسالم ،معصومان ،نیروی انتظامي

کليات
مقدمه و بیان مسئله :امروه پدافند غیرعامل بهعنووا یکوی اه موتثرترین و پایودارترین
روشهای دفا در مقابل تهدیدات ،مدنظر اکثر کشوورهای اهوا قورار دارد و کشوورهای
دارای توا نظامی باال و حری کشور بیالرفی مانند سوئی
دارند

(کاری ی و نوحی ب

بوه ایون موضوو تواوه ویوه

نجانی.)1011 ،

اه سویی برقراری نظم و امنیت پایه پیشرفت و توسوعه هموهااناوه کشوورها بوه شومار
میآید .در اوامع در حال توسعه که با انوا بحرا ها و چالشهوای سیاسوی و اقرصوادی و
اارماعی و فرهنگی و امنیری موااه هسرند ،امنیت نقش تعیینکنند و مهمی برای مقابیه بوا
این بحرا ها دارد؛ بنابراین قوامبخشی و مصونیت نیروی انرظامی بوهعنووا سواهما حواف
نظم و امنیت و تأمین آسوایش موردم در مقابول تهدیودهای دالیوی و لوارای ،اه اهمیوت
ویه ای برلوردار است .این ساهما به دلیل گسرردگی فعالیتها و تنو وظایف و حضوور
در اایاای کشور در پیشوگیری اه بحورا هوای امنیروی و انرظوامی ،سواهمانی قدرتمنود و
تأثیرگذار به حساب میآید .با تواه به نقش آفرینی گسررد این ساهما و تعامل مأمورا آ
با آحاد مردم و ارائه لدمات گوناگو به اامعه ،رعایت اصول ایمنی و شویو هوای پدافنود
غیرعامل در آ ال امی است .به همین لاالر اسرفاد اه این شیو دفاعی بورای فرمانودها و
مدیرا نیروی انرظامی انرخابی و الریاری نیست ،بیکه ااااری و ال امی و ضوروری اسوت .اه
سویی با تواه به تعارضهای آرمانی امهوری اسالمی با قدرتهوای فرامنطقوهای و عوامول
منطقهایشا  ،کشور ما در معرض تهدیدهای آشکار و پنها فراوانی اسوت .درنریجوه اگور بوه
دفا نرم یا پدافند غیرعامل کمتواهی شود ،در اثر وقو بحرا های اه پیش الراحیشد نظوم
و امنیت اارماعی و لدمات انرظامی در معرض تهدید قرار میگیرد و پیامودهای تیوچ چنوین
بحرا هایی دامن گیر نظام مدیریری اامعه اهامیه نیروی انرظامی میشوود .نکروه دیگوری کوه
نااید اه آ غفیت نمود ،آ است که امنیت اسرا های مورهی پشوروانه امنیوت منواالق دالیوی
کشور است ،هیرا هرگونه ناامنی در مرهها موا

الرالل در نظوامهوای اقرصوادی ،فرهنگوی،
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سیاسی ،اارماعی و امنیری و انرظامی دالیی میشود (عیوینوهاد و عابودی  .)30 :1010در ایون میوا
مناالق مرهی شر ایرا به دلیل اهمیت ژئوپییریکی هموار در معرض تهدیدهای گونواگو
قرار دارند .امنیت اسرا لراسوا انووبی بوه دلیول همسوایگی بوا افلانسورا بو ر تورین
تولیدکنند مواد مخدر اها  ،ورود و تران یت این تولید ناماارک و شووم اه ایون اسورا بوه
دالل کشور ،رفت وآمد غیرمجاه اتاا بیگانه ،نفو گرو های سیفی و بعضواً تروریسوت ،اه
اهمیت ویه ای برلوردار است؛ بنابراین تواه به راهکارهوای پدافنود غیرعامول کوه موورد
تأکید مقام معظم رهاری است ،این فرصت را به دستاندرکارا نیروی انرظامی میدهود توا
با برنامهری ی منسجم و اامع برای کاهش مخاالرات لارای و دالیی ،ابرکوار عمول را در
دست داشره باشند و در اهت ارتقای اقردار کشور در مقابل این مخاالرات بکوشند.
مقام معظم رهاری دراینبار میفرمایند« :هر اا که اه کشور و مردم دفوا کنویم ،لداونود
وعد پیروهی داد است» .یکی اه بهررین و ارها ترین روشهای پدافند غیرعامل و مقابیوه بوا
تهدیدهای گوناگو  ،پدافند بهکارگیری اصول این نو اه پدافند و مالحظات آ برای افو ایش
باهدارندگی ،کاهش آسی پذیری ،تداوم فعالیتهای ضروری ،ارتقای پایداری میوی و تسوهیل
مدیریت بحرا در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن است (االلی فراهانی.)10 :1031 ،
تواه به تهدیدات بالقو و لطراتی که امنیت میی ،اسرقالل و تمامیت ارضوی کشوور را
نشانه گرفره ،ضرورت عقیی دفا غیرعامل را آشکار کرد است.
با تواه به اینکه نیروی انرظامی نیرویی ارهشی است و الاق فرمایش مقام معظم رهاوری
وظیفه آ حف ارهشها است ،شیو های پدافند غیرعامل مورد اسرفاد نیو بایود مارنوی بور
دیدگا های اسالم باشد .با واود این تاکنو در این رابطه ،مطالعه مسرقیی صورت نگرفره و
راهکارهای اارایی آ تایین نشد است .هدف اه انجام این پهوهش تایین پدافند غیرعامول
اه دیدگا اسالم و بیا راهکارهای اارایی آ در نااا و ستال اصیی که تحقیوق حاضور بوه
دناال پاسخگویی به آ است ،عاارت است اه« :پدافند غیرعامول اه دیودگا اسوالم چگونوه
است و را های بهکارگیری آ در نااا کداماند؟»
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اهمیت و ضرورت تحقیق ::دفوا غیرعامول درواقوع مجموعوه تمهیودات ،اقودامات و
الر هایی است که با اسرفاد اه اب ار ،شرایط و حریالمقدور بدو نیواه بوه نیوروی انسوانی
بهصورت لوداتکا صورت گیرد .اگر مفاهیم اسالمی پدافند غیرعامل تایین شوود ،ه ینوههوا
کاهش مییابد ،ادبیات تولید میشود و اسرفاد اه آ باعو

کواهش آسوی پوذیری کیوی و

تسهیل مدیریت نیروی انرظامی در بحورا هوا مویگوردد .تجوارب و شوواهد ثاوتشود در
انگهای اعصار گذشره و قر حاضر ،نمونههای مسردل و انکارناپذیری است کوه اهمیوت
حیاتی پدید دفا غیرعامل را آشکار و ثابت می نمایود ،مووارد مشوروحه هیور نمونوههوای
بارهی اه اهمیت این نو اه دفا است:
 )1موا
سرمایه ی

هند ماند و ادامه حیات و بقای نیروی انسانی مویشوود کوه بواارهشتورین
ساهما و قدرت میی کشور است.

 )3موا و

صوورفهاووویی کووال اقرصووادی و ارهی در حف و تجهی و ات و تسووییحات

گرا قیمت نظامی نظیر هواپیماهای شکاری و ترابری ،سامانههای موشکی و پدافنود هووایی
و همینبههمین ،رادارها ،شناورها ،توپخانه صحرایی ،تان ها و نفربرها و  ...میگردد.
 )0مراک حیاتی و حساس اقرصادی ،سیاسی ،نظامی ،ارتااالی ،مواصالتی ،پاالیشوگا هوا،
نیروگا ها ،بندرها ،فرودگا ها ،مجرمع های صنعری و  ...را در برابر حموالت و بماوارا هوای
هوایی و حمالت همینی دشمن حف مینماید ،لسارتها و صدمات را تقییول مویدهود و
ادامه فعالیت و مقاومت در شرایط بحرا و انگ را ممکن میساهد.
اه این رو پهوهش حاضر اه اهمیت بهس ایی برلوردار است و تاعات و نروای مثاوت و
مفیدی را در عرصه های لرد و کال بوه دناوال دارد .پوهوهش دربوار پدافنود غیرعامول اه
( )

دیدگا اسالم و بررسی فعالیتهای پدافنود غیرعوامیی در سویر پیوامار(ص)و ائموه االهوار

می تواند فواید نظری و عمیی فراوانی داشره باشد .اه نرای و آثوار ایون پوهوهش در حووه
نظری می توا به توسعه دانش بشوری در همینوه آگواهی اه دیودگا قورآ و رهاورا دینوی
معصوم( ) اشار کرد که در انجام اقدامات لود بری اه اشراا بود اند .اه سوویی ،آگواهی اه
نمونه های عمیی اقدامات پدافندی پیامار(ص)و اماما معصوم( ) در سیاستگذاریهای لورد
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و کال کشور در همینه پدافند غیرعامل و را های متثر بوهکوارگیری آ در نااوا مویتوانود
بهعنوا الگو مورد اسرفاد قرار گیرد.
با تواه به نقش نیروی انرظامی در حف ارهشها ،چنانچه در این همینه تحقیقوی انجوام
نشود مفاهیم دینی حوه پدافند غیرعامل ملفول میمانود و مواو

افو ایش لسوارتهوا،

ه ینهها ،آسی پذیری و لدشهدار شد ارهشها میشود.
ضرورت تواه پدافند غیرعامل در قرآ و سیر معصوما ( ) اه آ اهت مهم است کوه
رویکرد انگها اه انگ سخت بهسوی انگ نرم تلییر نموود و مرکوی بور عمییوات نورم
است .درواقع پدافند غیرعامل هما عمییات روانی و دفا نرمی است که با باورهوای موردم
سروکار دارد؛ بنابراین فرهنگساهی دینی در این همینه میتواند آسرانه باورهای مردم نسات
به القائات و تحری پذیریهای دشمن را کاهش دهد و بر باورهای عمومی مردم نسات بوه
ارهشهای اامعه بیف اید.
 .1مباني نظری
پیشینه و ادبیات موضوع
یکی اه مشخصترین ویهگی های قرآ اامعیت آ است و لداوند با ارائوه کییوات بوه
هدایت انسا ها میپرداهد .با مطالعه قرآ میتوا به این نریجه دست یافت که لداونود بور
مسئیه دفا در برابر دشمنا و ایوگیری اه حمالت آ ها تأکید دارد .چنا که میفرماید «یَا
أَیُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا لُذُوا حِذْرَکُمْ فَانْفِرُوا ثُاَاتٍ أَوِ انْفِرُوا اَمِیعًا»؛ «ای کسانی که ایما آورد اید،
آمادگی لود را در برابر دشمن حف کنید و در دسرههای مرعدد یا بهصورت دسره واحد به
سمت دشمن حرکت کنید» (نساء.)11 ،
با مطالعه ناردهای صدر اسالم مالحظه میشوود کوه پیوامار بوا بوهکوارگیری شوگردهای
راهاردی پدافند غیرعامل به موفقیتهای هیادی دست یافت .در این راسرا اموام لمینوی

(ر )

میفرماید« :در هنگام نارد مجال پردالرن به همه اهات ،قوتها ،ضعفها ،برناموههوا و در
حقیقت ترسیم راهارد دفاعی همهااناه واود ندارد .ولی در شرایط عادی باید با سعهصودر
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و به دور اه ح

و بلض ها بوه ایون مسوائل پردالوت و اه هموه اندولروههوا ،تجربوههوا،

اسرعدادها و الر ها اسرفاد نمود» (لمینی.)1061 ،
مطابق قانو چهارم توسعه ،یکی اه محورهای اساسی موضو امنیت میی ،بح
غیرعامل است .با عنایت به اینکه این بح

پدافنود

اه مااحثی است که دانوش آ در دالول کشوور

در حال شکلگیری است ،شنالت دقیقتر مفاهیم و اایگا این ماحو

مویتوانود اقودامی

متثر در شنالت هرچه بهرر پدافند غیرعامل باشد.
پدافند :بهالور کیی مفهوم پدافند را میتوا مجموعه اقداماتی تعریف کرد که برای دفع،
لنثی کرد  ،کم کرد نقش فعالیت هوای آفنودی و پیشوگیری اه دسوت یوافرن دشومن بوه
هدفهای لود انجام میشود (اسکندری.)11 :1011 ،
پدافند عامل :پدافند عامل مجموعه اب ارها ،فناوریها و فنونی است که سا

ایوگیری

اه انوا حمیههای دشمن میشود و مسری م اسرفاد اه تجهی ات نظامی برای لنثیساهی یوا
کم کرد اثر عمییات لشونتآمی دشمن است (فردرو ،رضایی و مصطفوی.)13 :1015 ،
پدافند غیرعامل :پدافند غیرعامل عاارت است اه مجموعه اقدامات غیرمسویحانهای کوه
باع

اف ایش قدرت باهدارندگی ،کاهش آسی پذیری ،تداوم فعالیتهای ضروری ،ارتقوای

پایداری میی و تسهیل مدیریت بحرا در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی میگردد.
اصول پدافند غیرعامل :ایون اصوول عاوارتانود اه .1 :انرخواب عرصوههوای ایمون در
الرافیای کشور؛  .3تعیین مقیاس بهینه اسرقرار امعیت و فعالیت در فضا؛  .0پراکندگی در
توهیع عمیکردها ،مرناس

با تهدیدات و الرافیا؛  .0کوچ ساهی و ارها سواهی و ابرکوار

در پدافند غیرعامل؛  .0انرخاب مقیواس بهینوه اه پراکنودگی و توایوه اقرصوادی الور هوای
پدافندی؛  .6پرهی اه وابسرهساهی سامانههای حیاتی به هم؛  ،1مقاومسواهی اسورحکامات و
ایمنساهی ساه های حیاتی؛  .3مکا یابی بهینوه اسورقرار عمیکردهوا در فضوا؛  .1مودیریت
بحرا دفاعی در عرصوههوا و حووه هوا؛  ،15اسوررار و نوامرئیسواهی سوامانههوا در برابور
سنجند ها؛  .11کور کرد سامانه االالعاتی دشمن؛  .13الرفا با اسرفاد اه عوارض الایعوی؛
 .10پوشش در همه همینهها؛  .10فری  ،ابرکار عمل و تنوو در کییوه اقودامات؛  .10اعوالم
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لار و االال رسانی ضمن حفاظت االالعات سامانههای حیاتی و مهم و  .16تولید ساه های
چندمنظور

(امشیدی و همکارا 00 :1011 ،؛ موحدینیا ،1033 ،قاولیا

.)1033 ،

اسالم :مجموعه آموه های الهی است که اه الریق وحی بوه پیوامار اکورم(ص)نواهل شود
است (قرآ کریم) و عمل به آ ها سعادت دنیوی و الروی عملکنندگا را به دناوال دارد.
شار مقدس عالو بر آموه های قرآنوی شوامل سونت ،یعنوی گفروار و رفروار معصووما

( )

میشود.
پدافند غیرعامل در ناجا :نیروی انرظوامی امهووری اسوالمی ایورا در سوال  1015اه
ادغام شهربانی و ژاندارمری و کمیره انقالب اسالمی به واود آمد و در حال حاضر بهالوور
رسمی مسئولیت حف امنیت دالیی ایرا را بر عهد دارد .مسوئولیت پدافنود غیرعامول در
نیروی انرظامی بر عهد فرماند نیرو و دبیرلانه آ در معاونت عمییوات مسورقر اسوت کوه
مسئولیت سیاستگذاری ،پیگیری و الر بح های کال را بر عهد دارد.
پیشینه تحقی ::موضو پدافنود غیرعامول اه دیودگا اسوالم و بوهکوارگیری آ در نااوا
موضوعی تاه است که تاکنو بهالور مسرقیم به آ پردالره نشد است .با واوود ایون ،در
بررسی ها مشخص شد که چند تحقیق دربار پدافند غیرعامل انجام شد که محققوا آ هوا
بیشرر به مهندسی و اصول پدافند غیرعامل تواه داشرهاند .این تحقیقات عاارتاند اه:
کرمی ( )1013در پهوهشی به بررسی ایوو هوایی اه پدافنود غیرعامول در راهاوردهوای
دفاعی قرآ مجیود و سویر ناووی(ص)پردالوت .هودف ایون پوهوهش واکواوی روشهوا و
تاکری های دفاعی گوناگونی است که به صورت مسرقیم یا غیرمسورقیم در قورآ کوریم بوه
آ ها اشار شد است و همچنین اسرخراج و ارائه نمونههایی اه تدابیر و برنامههوای دفواعی
در سیر پیامار(ص)با تواه به آنچه امروه بهعنوا اصول پدافند غیرعامل شنالره شد است.
این مقاله با اسرفاد اه روش توصویفی -تحیییوی ،بوا تواوه بوه دو عامول عمود فرمانودهی
هوشمندانه پیامار اسالم و روحیه شهادتالیاانه متمنا به تایین مهمترین ابعاد و روشهوای
دفا غیرعامل در آموه های قرآ کریم و سیر پیامار(ص)اهقایل اقدامات فرهنگی و عمییوات
روانی ،اف ایش قدرت نظامی در ااهه اسالم ،اف ایش می ا باهدارنودگی در ااهوه دشومن،
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رعایت اصول مدیریت در شرایط بحرا  ،شناسایی فرصتهوا و تهدیودها ،کاربسوت الور
فری

دشمن ،دورانودیوشى و آیند نگری و ...میپرداهد.
محمدنهاد و همکارا ( ،)1013در پهوهشی با عنوا بررسی چگونگی حف الهی قورآ

بر پایه راهارد پدافند غیرعامل بر نقش پدافند غیرعامل در حف کراب قرآ تأکید مویکننود.
در این راسرا ،در اهت مصو ساهی کراب قرآ اه تحریف ،اه روشهای پدافندی مرناسو
اسرفاد شد است کوه عاوارت انود اه :پراکنودگی ،تکثیور ،دفوا همگوانی ،الرفوا ،مقاوموت
هوشمند ،صراحتهدایی ،اایگ ینساهی .براساس این روش ها ،مجموعه اقداماتی لارج اه
مرن قرآ و اقداماتی در مرن قرآ انجام گرفره که موا

حف قرآ شد؛ بنابراین مویتووا

گفت لداوند قرآ را با راهارد پدافند غیرعامل برای نسلهای آیند محفوظ داشوره اسوت.
این پهوهش عالو بر دفع شاهات تحریف قرآ  ،بسرر روانی باورمنودی بوه عودم تحریوف
قرآ ایجاد می کند و به تایین نظام دفاعی هوشمند قرآ و ارتقوای سوطح دانوش راهاوردی
پدافند غیرعامل کم

میکند.

ل ایی ( ،)1010در مقاله پدافند غیرعامل اه دیدگا مقام معظم رهاری به نقطوه نظورات
ایشا در لصوص پدافند غیرعامل و تدابیر و راهکارها برای مقابیه با تهدیدها مویپورداهد.
روش تحقیق این پهوهش ،توصیفی -تحیییی با اسرفاد اه شیو تحییل محرووا اسوت .بورای
امعآوری االالعات اه منابع کرابخانهای و نشریات اسرفاد شد است .نرای بوهدسوتآمود
نشا می دهد تهدیدهای فراروی نظام مقدس امهوری اسوالمی ایورا اه حیو

ماهیوت و

روش اارا در حال تلییر و بیشرر در حوه های نظامی ،فناوریمحور و مردممحوور مرمرکو
شد است؛ بنابراین شایسره است مسئوال نظام برای اارای تدابیر معظمٌله با بهور گیوری اه
راهاردهای کال باهدارندگی و رویکرد تخصصی ،دفاعی و امنیری و بوا نگرشوی انقالبوی و
دینمحور در بهکارگیری و اارای اصول پدافند غیرعامل در کشور و نیروهای مسویح اقودام
کنند .چاترای )3511)1در پهوهشی با عنوا  :بررسی سالرار لشونت :چشمانداه ،محدود
و حوه الرافیایی تعارضوات مواوود در احمودآباد بیوا موی دارد کوه پدافنود و دفوا اه
1. Chatterjee.
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فضاهای شهری و روسرایی در مقابل آسی ها اهامیوه مهومتورین مسوائل قابول بحو

در

محیطهای شهری و روسرایی است؛ بنابراین چگوونگی سوالت و مودیریت شوهر و توأمین
اهمیت شهروندا در برابر انوا بحرا ها اایگا لاصی در برنامهری ی شهری و روسورایی
دارد که باید به آ تواه شود.
براندو  )3511)1در پهوهشی به نوام :بررسوی نقوش پدافنود غیرعامول در برناموهریو ی
بحرا های شهری به نرای هیر دست یافره است :پدافند غیرعامل در برنامهری ی بحرا هوای
شهری رویکرد نوینی به شمار می آید .دیگر آنکه ماهیت واودی آ بر کاهش آثار بحرا با
اسرفاد اه روش های غیرنظامی اسروار است ،یعنی شامل تمام اصول و اقودامات غیرنظوامی
است که با بهر گیری اه این اصول ،اه هیا های مالی به نقاط حساس شهری و روسورایی و
تیفات اانی ایوگیری میشود یا اینکه این هیا ها و تیفات به حداقل میرسد.
براشر و اون  )3515( 3در پهوهشی با عنوا  :مدیریت و تحییل لطرپوذیری بوهوسوییه
ارهیابی داراییهای حیاتی ساهما  ،شیو ای اه پدافند غیرعامل به نام رمکاپ 0را کوه بعود اه
عمییات  11سپرامار مورد اسرفاد قرار میگیرد ،مورد بررسی قرار داد انود .اه دیودگا آ هوا
این شیو میتواند مانای الهم برای شنالت تنگناها و تهدیدها بر ضد سواهما را در الریوار
مدیرا بگذارد .رمکاپ هفت گام حیاتی به شر هیر را مورد بررسی قرار میدهد :بررسوی
و توصیف داراییهای حیاتی ،توصیف تهدیدها ،تحییل تهدیدها و رلودادها ،تحییول نقواط
آسی پذیر ،ارهیابی تهدیدها ،ارهیابی مخاالرات و مدیریت مخاالرات .درنهایت آ ها به این
نریجه رسید اند که برای پیدا کرد آسی پذیریها میتوا کارکنا را تشویق کورد کوه ایون
آسی پذیری ها را احصا نمایند .همچنین با تشکیل ی

گرو برناموهریو ی و تعیوین گورو

مرخصووص و مجوورب کووه اعضووای آ هووا ل وموواً اه کارکنووا یگووا باشووند ،تهدیوودها و
آسی پذیری ها را ارهیابی کنند و به تج یه وتحییل کموی و کیفوی آ هوا بپرداهنود .مودیرا

1. Brandon.
2. Brasher and Jones.
3. RAMCAP.

 / 163فصینامه عیمی امنیت میی ،سال یاهدهم ،شمار چهلویکم ،پایی  1055ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

وظیفه دارند که ضمن اولویت بندی ایون تهدیودها ،بورای لنثوی کورد آ هوا راهکارهوای
اارایی ارائه نمایند.
 .2روششناسي تحقيق
این تحقیق اه نظر نو کاربردی و اه نظر روش توصیفی و تحیییی است کوه عوالو بور
پیشینه و ماانی نظری ،بخوش مقودماتی آ مارنوی بور اسورفاد اه منوابع کرابخانوهای اسوت.
گردآوری االالعات میدانی اه الریق پرسشنامهای با سه بخوش سوتاالت امعیوت شونالری
(سه ستال) 10 ،گویه براساس الیف پن گ ینهای لیکورت اسوت .گویوههوای چهوارد گانوه
برگرفره اه ماانی نظری و مطالعوات اسوالمی صوورت گرفروه در همینوه پدافنود غیرعامول و
دسرورالعملها و الر های ساهمانی است .اامعه آماری پهوهش شوامل فرمانودها  ،راسوا،
معاونا و کارشناسا فرماندهی انرظامی اسرا لراسا انوبی ،به تعداد  05نفر هسورند کوه
بهصورت تمامشمار مورد پرسش قرار گرفرهاند .یافرههای میدانی با اسرفاد اه شالصهوای
آمار توصیفی مانند فراوانی ،درصود فراوانوی ،میوانگین ،آهموو توی ،دراوه آهادی ،سوطح
معنیداری و فاصیه االمینا مورد تج یهوتحییل قرار گرفرهاند.
 .3تجزیهوتحليل یافتهها
اه دیدگا قرآ  ،بنیاد اندیشه و حرکت نظامی مارنی بر حفو عقیود و ایموا  ،عودالت،
حقو و آهادی های اساسی انسا و حف اا و موال او اسوت؛ بنوابراین حرکروی اه نظور
اسالم و قرآ در بعد نظامی تجوی می گردد که حالت دفاعی و تودافعی داشوره باشود .ایون
حالت دفاعی یا در قال
در قال

دفا اه عقید  ،اا  ،مال و مرعیقات آ ها است (اهاد دفواعی) یوا

دفا اه آهادی های بشری و حقو انسانی (اهواد رهواییبخوش)؛ بنوابراین اهواد

رهایی بخش نی لود نوعی دفا است کوه بورای حفو حقوو و آهادی نوو بشور انجوام
می گیرد .در قرآ کریم هر اا که اه «قاتیوا و ااهدوا» یاد میشود ،بوه دناوال آ قیود «فوی
سایل اهلل» یعنی برای رضای لدا آمد است.
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ارهش های اسالمی مرتاط با دفا غیرعامل در قرا را میشود در مووارد هیور اسورجو
کرد:
پدافند غیرعامل و بهر گیری اه منافع آ تنها هائید عقل انسا اسوت و لداونود بو ر
که مخ

تمام عیوم است میفرمایند« :ما به حضرت داوود( ) سالت هر را تعییم نموودیم

تا شما را اه آسی
لداوند ب ر

انگ در اما نگه دارد» (انایاء.)33 :
در آیه  65سور انفال میفرمایند:

«وَ أَعِدُّوا لَهمْ مَا اسْرَطَعْرُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِاوو َ بِوهِ عَودوَّ الیوهِ وَ عَودوَّکُمْ وَ
آلَرینَ مِنْ دونِهِمْ ال تَعْیَمونَهم الیه یَعْیَمهمْ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَیْءٍ فی سَایلِ الیهِ یوَفَّ إِلَویْکُمْ وَ
أَنْرُمْ ال تُظْیَمو َ»؛ «ترامه :هرچه در توا دارید آماد کنید توا بوا آ دشومن لودا و دشومن
لودتا را بررسانید .همچنین برای مقابیه با دشمنی که شما اه آ آگاهی نداریود و لداونود
آگاهی دارد ،آماد باشید .آنچه که در را لدا صرف کنید به شما بواه گردانود مویشوود و
هرگ سرمی به شما نمیشود».
مفسرا قرآ در تفسیر این آیه به موارد هیر اشار کرد اند:
« .1وَ أَعِدُّوا لَهمْ مَا اسْرَطَعْرُمْ مِنْ قُوَّةٍ» هور نوو امکانوات نظوامی و غیرنظوامی را شوامل
میشود.
 .3اف ایش توا روحی و معنوی نیروی انسانی یکی اه مصادیق مهم (قو ) است.
« .0تُرْهِاو َ بِهِ عَدوَّا »...به این موضو اشار میکند که اه این امکانات و توانمندیها در
اهت ترساند دشمنا اسرفاد کنید.
در قرآ کریم میتوا ارهش های اسالمی مورتاط بوا دفوا غیرعامول را در مووارد هیور
اسرجو کرد:
 -1ضرورت و اهمیت اهاد با دشمنا اسالم -3 ،ل وم داشورن هموه نوو آموادگی
برای دفا اه لود و سرهمین اسالمی -0 ،شیطا شناسی ،معنی ،ابعاد و مصادیق آ -0 ،
لصوصیات شیاالین ،شیو ها و روش های نفو آ ها -0 ،ل وم دفا و دفع الاغوت هوا،
 -6ل وم وحدت رهاری در اهاد با کفار -1 ،اهاد در همه صحنه ها -3 ،معنای فرنه و
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ضرورت مقابیه با آ  -1 ،آمادگی برای ایسورادگی در مقابول سوخری هوا -15 ،اهمیوت
حکومت و نقش آ در کشورداری و مااره با دشمنا  -11 ،ل وم حف اسرار مسیمانا
و پرهی اه ارتااط با کوافرا و لویشورن داری در حفو اسورار -13 ،لو وم مشوورت و
امع بنودی آرای گونواگو  ،حروی در همینوه اهواد و دفوا  -10 ،نعموت امنیوت-10 ،
ثابت قدم بود در ایما  ،صار و اسرقامت در را لدا -10 ،ایما و اسرقامت ،دو عامول
سعادت و دو اسااب الهم در هر کار -16 ،اهمیت صیح و آشری مابین ایما آورنودگا ،
 -11وظیفه دفا اه کیا اسالم به قدر توانایی هرک  -13 ،ل وم دقت در لاور و مناوع
لاری برای مسیمانا برای ایوگیری اه بروه هر نو مشوکل و هحموت  ،اشوار قورآ
کریم به سور (برج و باور) که بین متمنا و منافقا واود دارد -11 ،ل وم اقامه عدل و
مقابیه با گرد کشا  -35 ،دست کم نگرفرن دشمن -31 ،برکوات ایموا و تقووی-33 ،
امداد الهی در مقابیه متمنا با کافرا و  -30دعا و ابعواد آ و نقوش آ در هنودگی و
حف لود و سرهمین و مااره و دفا با دشمن است.
قطعاً اسرفاد اه پدافند غیرعامل در سخن ،اه پیچید ترین راهاردیهایی است کوه کمرور
در کالم غیرمعصوم دید شد است .اه آنجا کوه در ایون اهوا پیچیود  ،دشومنا بسویار و
دشمنی ها شدید و اب ارهای دشمنی پیچید و بیا سخنا گوناگو اه الریق سامانه ارتااالی
در دسررس است؛ لطر حمیه به حقایق راهاردی نظام اسالمی هیاد است .اه سوویی اهوا
اسالم تحت تدبیر ولی فقیه و نائ

امام هما است ،پو

دور اه انرظوار نیسوت کوه حقوایق

راهاردی نظام اسالمی به شکل مسررر و پدافند غیرعامل ،اه هبوا موردی ضوریح چفیوه بوه
دوش ،ااری شود (موحدینیا.)33 :1030 ،
در بررسی سور های قرآ کریم به موارد هیادی اه مصادیق مرتاط بوا پدافنود غیرعامول
یافت شد که چند مورد براسوره اه میوا آ هوا بوه شور اودول شومار ( )1بوه آگواهی
عالقهمندا میرسد:
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جدول ( :)0نمونههايي از پدافند غیرعامل در قرآن کريم
ردیف

نشاني آیه و

زمينه و خاستگاه

سوره

شيوه دفاع یا پدافند غيرعامل
اسرفاد اه منطق و دلیوللوواهی اه نمورود بورای

مناظر ابراهیم( ) و نمرود

1

(بقر )303 :

3

(مائد  0 :و )61

0

(اعراف)10 :

0

(انفال)65 :

0

(یوسف)61 :

ورود پسرا یعقوب بر مصر

6

(حجر)60 :

عذاب قوم لوط

1

(کهف)15 :

اصحاب کهف

3

(کهف)10-13 :

1

(انایاء)61 -01 :

15

(انایاء)35 :

مقابیه داوود با دشمنا

11

(قصص)1-10 :

مادر موسی و الفیش

13

(قصص)10-33 :

موسی و قرل یکی اه فرعونیا

اثاووات ادعووای لوودا بووودنش مانووی بوور آورد
لورشید اه ملرب

داسرا غدیر و تثایت امامت
اانشینی قوم ثمود بوهاوای قووم
عاد

انرصاب عیی( ) به عنوا ولی بعد اه پیامار ،عامیی
تضمینی برای سالمت و کمال دین
سکنیدهی در بناهای عالی و لانههای کند شود
در کووو بوورای حفوو اه لطوورات الایعووی و
غیرالایعی

داسرا عهدشکنی دشمنا پیامار

تقویت بنیه دفاعی و ترسانید دشمنا و آمادگی
کامل دفاعی
سفارش بوه ورود اه درواه هوای مخریوف بورای
ایوگیری اه هر لطر احرمالی
سفارش بر لروج لوط و پیروانش اه محل ن ول
عذاب با اسرفاد اه تاریکی ش
پنها شد در غار اه بیم آسی
سالت سد اه آهن و م

والقرنین

دشمنا کافر

موذاب در تنگوهای اه

کووو هووای قفقوواه بوورای ایوووگیری اه هجوووم
یأاوجومأاوج
( )

بتشکنی ابراهیم

بیدار کرد فطرت بتپرسورا مانوی بور نواتوانی
بتها برای حل مشکالت انسا ها
آموهش فن هر ساهی برای حف تون رهمنودگا
اه آسی

در میدا انگ

تهیه صندوقچه و رهایی نوهاد در آبهای نیل
فرار موسی اه مصر و رفرن به مدین برای حفو
اا
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10

(غافر)33 :

حمایوووت موووتمن آل فرعوووو اه
موسی

مخفی نگه داشرن ایما با تقیه و دفوا اانانوه اه
( )

موسی در موقع ل وم

هما گونه که مشاهد میشود ،قرآ سرشار اه نمونههای کامالً شوفاف در همینوه اسورفاد اه
روشهای پدافند غیرعامل برای حف حیات و مصو ماند اه لطرات انسانی و الایعی است.
ویهگیهای لَیقی و لُیقی پیامار در ادار امور اامعه اسالمی روهگار لوود عاوارتانود
اه :بیوغ و شخصیت ویه نظامی ،کفایت و کاردانی در الراحی و تدوین راهاردها و ااورای
تاکری های نظامی و انرظامی ،رعایت اصل آهادگی در ناردهوا ،هودفدار بوود عمییوات و
اقدام های تاکریکی و راهاردی ،نگرش انسانی و عدالتاویی و حقمحوری در انوگهوا و
آشری ها ،مهربانی نسات به همه ،مشورت با یارا  ،ابرکار عمل در اقدامات ،ایثار و فداکاری،
تصمیم گیری سریع و به موقع ،شجاعت و شهامت فردی ،مدیریت نیرومند و آشنایی با فنو
انگی و شیو های تدافعی یا هما پدافند غیرعامل .این

نمونههایی اه مصادیق مورتاط بوا

پدافند غیرعامل در سیر پیامار اکرم(ص)به شر ادول شمار ( )3ارائه میشود:
جدول ( :)2نمونههايي از پدافند غیرعامل در سیره پیامبر
ردیف
1

زمينه و
خاستگاه

شيوه دفاع یا پدافند غيرعامل

انگهای چریکی

نریجه این انگ های آفندی کامالً اناه پدافنودی

سال اول هجری

و باهدارندگی داشت

3

انگ بدر

0

انگ احد

0

انگ حمرا االسد

اسرقرار هودهنگوام بور سور چوا هوا و در دسوت
داشرن ناض آب

(ص)

انطباق با اصول پدافند غيرعامل

اصل مدیریت بحرا و اصل مکا یابی
اصل مکا یابی

اسرقرار دید با و تیرانداهی باالی کو

اصل مکا یابی و اصل مقاومساهی

پراکندگی در دشت و روشن کرد آتش

اصل تفرقه و پراکندگی و اصل فری

حفر لند و اسورقرار نیروهوا در نخیسورا و بواالی

اصول الرفوا و اسوررار ،مقواوم سواهی،

کووو سوویع و مووأمور کوورد گروهووی تکایرگووو بوورای

فریوو

و مکووا یووابی و بقیووه اصووول

ایوگیری اه لروج بنیقریظه اه قیعههایشا

پدافندی
اصول اعالم لار و مدیریت بحرا
اصول مکا یابی و مدیریت بحرا

0

انگ لند

6

صیح حدیایه

بیعت رضوا و اعال آمادگی برای مااره با دشمن

1

محاصر اقرصادی

تجمع همراها در یکجا و مدیریت بهینه بحرا
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شع
3

ابوالال
فرح مکه

شاهکار پیامار و هدایت حرکت مخفیانه د ه ار نفر اه

اصول اسررار ،الرفا ،پوشش ،فریو

مدینه تا پشت دیوارهای مکه بدو آگاهی دشمن

...

و

مناع( :ابن هشام ،1063 ،واقدی ،1061 ،ابن سعد ،1011 ،الاری)1010 ،

مطال

مندرج در ادول شمار ( )3حاوی اندکی اه تدابیر پدافندی و دفا غیرعامول پیوامار

در الول د سال راهاری اسالمی وی در مدینه بود .تحییل همه شیو های پدافنودیشوا بویش اه
یا دو اید کراب اسوت .گواهی در عمییواتی پیوامار بوه فرمانود عمییوات

گنجاند آ ها در ی

دسرور میداد که بعد اه  03ساعت راهپیمایی و دور شد اه مدینه حکم مأموریت را مالحظوه و
به مفاد آ عمل کند (واقدی .)1-10 :1061 ،چنین تدبیری اصیی کامالً پدافندی برای ایوگیری اه لوو
رفرن االالعات یا هما اصل اعال لار یا االال رسانی و حروی مودیریت بحورا اسوت .اینو
نوبت آ است تا به اقدامات پدافندی یا دفا غیرعامل اانشینا معصوم پیامار ،یعنی اماما
دواهد گانه اشار شود .نمونههایی اه این اقدامات در قال

ادول شمار ( )0ارائه میگردد:

جدول ( :)0نمونههايي از تاکتیکهای پدافند يا دفاع غیرعامل در سیره امامان معصوم
ردیف

نام امام

شيوه پدافند یا دفاع غيرعامل
.1

1

امام
( )

عیی

حسن
( )

مجرای

0

انرقال مرک لالفت اه مدینه به کوفه در عرا و محافظت اه کانو بحورا هوا کوه عرصوه
فعالیتهای گرو امویا بود.

امام
3

(ص)

امام
( )

حسین

.3

گرامیداشت رهارا شورش امل ،مانند تکریم عایشه و گریسرن بر اناه های الیحه و هبیر.

.0

برقراری سهم لوارج اه بیتالمال تا همانی که بر ضد حکومت قیام نکرد بودند.

.0

مدارا کرد با لوارج باقیماند اه انگ نهروا .

.1

صیح با معاویه (محدودیت معاویه برای انرقامگیری اه یارا امام عیی ).

.3

تربیت و آموهش و هدایت و ساهما دهی یارا باهماند امام عیوی( ) بورای لنثوی کورد

( )

توالئههای معاویه.
.0

وانمود عهدشکنی معاویه و افشای تحریفهای دینی او و تروی اسالم اصیل در عمل.

.0

حمایت سیاسی و اقرصادی دوسردارا اهلبیت.

.0

ایوگیری اه ولیعهدی ی ید برابر مفاد صیحنامه.

.1

بهر گیری اه رفرارهای غیرنظامی برای مقابیه با توالئههای معاویه.

.3

مدیریت شرایط بحرانی بعد اه مر معاویه و پرهی هوشمندانه و هیرکانه اه بیعت با ی ید.
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ردیف

شيوه پدافند یا دفاع غيرعامل

نام امام
.0

حرکت اه مدینه و اقامت چهارماهه در سرهمین امن مکه و دوری اه عوامل حکومری ی ید.

.0

مدیریت راهاردی همراها اه مدینه تا مکه و کربال بوا لوروج ناگهوانی اه مکوه و ناتموام
گذاشرن مراسم ح .
دعوت مردمی و دریافت دواهد ه ار نامه و فرسراد سفیر به کوفه.

.0

اسرفاد اه تاکری

.6

گ ینش یارا همرا و اذب بهررینها برای مقابیه با حمیه نظامی دشمن.

.1

بهکارگیری بهررین شیو ها و عمییات روانی مانند مخالفت عینی با لالفت نامشرو ی یود
و همرا برد شهود (هنا و کودکا ) ،االال رسانی ،سنجش افکار ،اظهوار مشوروعیت را
لود ،اتمامحجت ،آماد ساهی ،اارا کمیوت نیورو باکیفیوت یوارا گ ینشوی ،اسورفاد اه
لطابه ،را لوانی و تروی فرهنگ ع اداری.

.3

اسرفاد اه اصول پدافند غیرعامل در صفآرایی مقابل دشمن در کربال مانند مکوا یوابی و
ن دیکی به آب و نخیسرا  ،اسرفاد اه موانع الایعی مانند تل یا تپه ،لند  ،ایجاد لاکری
و اسرفاد اه آتش ،پراکندگی نیروها ،پوشش و اسررار و الرفا.

0

امام
( )

سجاد

.1

حضور در نهضت کربال با واود بیماری برای اثاات حقانیت را پدر.

.3

اسرفاد اه دعا برای ظیمسری ی.

.0

مقابیه با عالما درباری ،مانند محمد بن مسیم ههری.

.0

تربیت شاگردا مجاهدی مانند فرهد .

.1

اسرفاد اه تقیه و پرهی اه مدالیه رویارو با لیفای اور.

.3
امام
0

ترسیم وظایف واقعی ی

حاکم اسالمی برای رسوا کرد لیفایی که بوه چنوین وظوایفی

عمل نمیکردند.

محمدبا

.0

( )

قر

نهی اه همکاری کسانی ،مانند عقاه بون بشویر اسودی بوا حکوموت الواغوت و پرهیو اه
مالقات حضوری با عوامل اموی.

.0

مااره رو در رو در قال

تأیید قیام افرادی ،مانند هید ،مخرار و بیوا احادیو

فوراوا در

نهی اه ن دیکی به عوامل ظیمه.
.1

بنیا گذاری مااره ای پنها در قال

تشکیالتی ساهما دهی شد و گوردآوری دوسوردارا

لاندا عیوی.
.3

امام
6

اعفر
صاد

( )

ساما دهی شاکه گسررد تاییلاتی در سرتاسر اها اسوالم اه لراسوا  ،ری و اصوفها و
عرا و حجاه گرفره تا مصر ،مراکش و سایر ااهای آفریقا.

.0

تایین و تاییغ مشی امامت با یاد کرد فراوا اه پیامار و اماما پیش اه لود.

.0

ساما دهی شاکه پنهانی و االالعواتی در سرتاسور اهوا اسوالم و آگواهی اه رلودادهای
صورتگرفره در هر سرهمین.

.0

تربیت شاگرد و تقویت میراث فرهنگی و معنوی شیعه.
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ردیف

نام امام

امام
1

شيوه پدافند یا دفاع غيرعامل
.1

نفو االالعاتی و حاکمیری در ارکا حکومت.

.3

راهداری یا تقیه مداراتی و هدایت امت در پوششهای مخریف.

.0

تداوم تربیت اندیشمندا فکری و سیاسی که تعودادی اه آ هوا بوه نوام اصوحاب ااموا
شنالرهشد هسرند.

موسی
( )

کاظم

.0
.0

حمایت اه افراد انقالبی؛ بهلصوص نهضتهای سادات حسنی.
حف نیروهای کارآمد؛ مانند عیی بن یقطین با پ

فرسوراد هدیوه هوارو بورای وی یوا

دسرور بر وضو گرفرن به شیو اهل سنت.
امام عیی
3

بن
موسی
( )

الرضا

1

.1
.3

برگ اری مجال

.0

نفی مطیق حاکمیت الاغوت با رد مسئیه والیرعهدی.

.0

پذیرش ااااری والیرعهدی بدو پذیرش هرگونوه مسوئولیت عو ل و نصو هوا و لنثوی

عیمی و دینی و رفع شاهات با بیا افکار و عقاید صحیح و اصولی.

کرد توالئه مأمو در این همینه.

امام

.1

تاییغ اه الریق مناظر با ارباب مذاه

محمد

.3

ترک بلداد به بهانه انجام ح و اقامت در مدینه برای اظهار مخالفت با لییفه.

تقی

.0

احیای حوه عیمیه پدرانش و تربیت شاگرد.

(اواداال

.0

اع ام نمایندگا به نقاط مخریف اها  ،مانند اهواه ،همودا  ،سیسورا  ،قوم ،ری ،بصور و

( )

ئمه)

15

اسکا در مدینه و دوری اه بلداد مرک لالفت لیفای عااسی.

گوناگو و دانشمندا .

بلداد برای ایجاد اتحاد و پیوند بین شیعیا .
.1

نفو معنوی در میا دولتمردا و اظهار ارادت آ ها نسات به امام.

امام عیی

.3

پاسخگویی به پرسشها و شاهات عیمی و دینی دانشمندا و عیما.

النقی

.0

ساهما دهی ماارهات سری و مخفیانه برای حف پیروا صادقش.

.0

احیای فرهنگ غدیر و امامت با رفرن به هیارت ادش امیرالمتمنین در روه غدیر.

.0

بهر گیری بهینه اه موقعیتها ماننود شوعرلوانی در بو م شوراب مروکول؛ بوهگونوهای کوه

(هادی)

(

)

حاضرا اامهای شراب را بر همین هدند و گریسرند.
امام
11

حسن
عسگری
( )

.1

تداوم ارتااط تشکیالتی شیعیا و داشرن وکیلهایی؛ مانند احمد بن اسحا در ایرا .

.3

حف و پاسداری اه شیعیا مانند منع دوسوردارانش اه سوالم کورد بوه وی کوه شونالره
نشوند و پرهی اه ارتااط با کسانی که لود را بهدروغ عیوی میلواندند.

.0

تولی و تاری ،یعنی صدور فرما به اظهار والیت و هماسرگی با دوسوردارا اهولبیوت و
بی اری اه دشمنا اهلبیت.

13

امام

.1

تولد ایمن در عین ناود هیچ عالئم حمیی بر مادرش.

مهدی

.3

غیات و الرفا اه دید دیگرا متثرترین و کارآمدترین شیو پدافنود غیرعامول بورای عودم
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ردیف

شيوه پدافند یا دفاع غيرعامل

نام امام

دسریابی دشمن به اوست.

(ع )
.0
.0

انرخاب نواب چهارگانه برای سهولت ارتااط باواسطه مردم با ایشا .
تداوم غیات در قال

غیات کاری در حالی که عالم هسری اه واود ایشا بهر مند است.

مناع( :مطهری :1011 ،ج 16 .مجموعه آثار و اید اول سیر معصومین)؛ مطهری( 1013 ،ج  11مجموعه آثار و اید
دوم سیر معصومین)؛ مطهری( 1011 ،ج  13مجموعه آثار و اید سوم اه بخش سیر معصومین)؛ لامنهای)1010 ،

نفی سیطهپذیری مسیما اه کافر توسوط لداونود

(نسواء 100 :و منوافقو

 )3 :مانوای اصویی

صدور حدیثی اه پیامار است که میفرماید« :االسالم یعیووا و ال یعیوی عییوه»؛ «اسوالم برتور
است و چی ی بر آ برتری نمییابد» ؛ بنابراین قاعود نفوی سوایل یوا سود کورد کوه موانع
سیطه گری بیگانگا بر اوامع اسالمی میشود یکی اه شیو های دفا غیرعامل است .همین
توصیه الهی موا

میشود که هر ی

مکانی و فرهنگی راهکارهای مناس

اه پیامارا و اماموا بوا تواوه بوه شورایط هموانی و
دفا غیرعامل را در دور لویش به کار بارند.

بررسووی بسووررهای دینووی و ماووانی نظووری و اصووول پدافنوود غیرعاموول مواو

توودوین

پرسشنامه ای با چند ستال امعیت شنالری و چهارد گویه در همینوه راهکارهوای اارایوی
پدافند غیرعامل در نااا در راسرای مصو ساهی نااا اه لطرهای احرمالی شد که یافرههوای
توصیفی و اسرنااالی این پرسشنامه به شر هیر است:
 .1چهل درصد اه پاسخگویا بین  05تا  05سال 00 ،درصود بوین  05توا  01سوال16 ،
درصد باالی  05سال و  15درصد هیر  05سال سن دارند.
 .3مدرک تحصییی  1درصود اه پاسوخگویا لیسوان  35 ،درصود فوو لیسوان

و 15

درصد فو دیپیم است.
 .0سن لدمری  05درصد اه پاسخگویا بین  11تا  35سوال 30 ،درصود بوین  6توا 15
سال 35 ،درصد باالی  35سال و  16درصد هیر  0سال است.
اه چهارد گویههایی که دربار آ ها اه پاسخگویا در قال

الیف لیکرت با گ ینوههوای

ال مخوالفم اه پاسوخگویا نظرلوواهی شود،
کامالً موافقم ،موافقم ،بی نظور ،مخوالفم و کوام ً
هیچکدام نظر مخالف و کامالً مخالف نداشرند 155 .درصد پاسخگویا بوا گویوههوای ،0 ،0
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 13 ،1 ،6و  10کامالً موافق و موافق بودند 13 .درصد اه آ هوا بوا گویوه هوای  3و 16 ،01
درصد با گویه  10 ،11درصد با گویه های  0و  0و درنهایت  15درصد با گویوه هوای  1و
 15نظری کامالً موافق و موافق داشرند .تنها  3درصد اه آ ها در قاال گویوه هوای  3و 1؛ 0
درصد در قاال گویه 11؛  6درصد در قاال گویه های  0و 10؛  3درصد در قاوال گویوه  3و
 15درصد در قاال گویه های  1و  15بینظر بودند.
برای سنجش نظر پاسوخگویا در موورد گویوههوای چهوارد گانوه مورن پرسشونامه کوه
راهکارهای پدافند غیرعامل در نااا بوود ،اه آهموو  Tو میوانگین و شوالصهوای آمواری
اسرفاد شد که نریجه به شر ادول شمار  0است.
جدول ( :)0آزمون  Tتک نمونهای در مورد راههای بهکارگیری پدافند غیرعامل در ناجا
ميانگين

T

درجه
آزادی

سطح

فاصله اطمينان

معني

کران

کران

داری

پایين

باال

مالک عمل قورار گورفرن آمووه هوای ناشوی اه
ارهشهای دینی اسالم حووه پدافنود غیرعامول

06161

136536

01

56555

56116

16061

در تصمیمات و اقدامات اارایی مسئولین نااا
نهادینه شد اعرقواد و بواور اسورفاد اه مفواهیم
پدافند غیرعامل در کاهش آسی پذیری نااا در

06513

156130

01

56555

56311

16363

بین مسئولین و کارکنا نااا
اف ایش تعامل میا مدیرا و فرماندها نااا بوا
نخاگا پدافند غیرعامل در سطح نااا و کشور

06051

106010

01

56555

16151

16010

افوو ایش مشووارکت عمووومی مووردم در ااوورای
مأموریت های نااا براسواس اعرقوادات دینوی و

06513

116601

01

56555

56331

16300

فرهنگ مردم کشور.
ایجاد باهدارندگی مناس

با برلورد قاالع و سوریع

با افراد مرخیف و مخرلکنند نظم و امنیت
ایجاد سالرار ساهمانی چاب  ،منعطف ،مرناس
برای مقابیه با تهدیدات متثر بر نااا و عمیکورد

06313

36031

01

56555

56611

16150

06303

16101

01

56555

56601

16560
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ميانگين

T

درجه
آزادی

سطح

فاصله اطمينان

معني

کران

کران

داری

پایين

باال

آ براساس اصول و مالحظات پدافند غیرعامل
پیشبینی تهدیودات مخریوف و انجوام اقودامات
پیشگیرانه در سطو مخریوف سورادی و صوفی

06513

16060

01

56555

56301

16310

نااا
مصو سواهی تأسیسوات و تجهیو ات نااوا در
برابوور تهدیوودات مخریووف بووهویووه تهدیوودات

06601

16036

01

56555

56011

56330

تروریسری
آگا ساهی و بصیرت اف ایوی کارکنوا نااوا در
برابر تهدیدات و انگ نرم دشمنا و مجرمین
تقویت اعرقادات مذهای کارکنا اهت صویانت
آنا در برابر مفاسد اارماعی
تقویت اعرقادات مذهای کارکنا اهت صویانت
آنا در برابر آسی های شلیی

06013

06036

01

56555

56063

56110

06610

06065

01

56555

56000

56116

06313

36031

01

56555

56611

16150

انرصابات فرمانودها و مودیرا نااوا براسواس
میوو ا درک مفوواهیم و بووهکووارگیری اصووول و
مالحظووات پدافنوود غیرعاموول در حوووه هووای

06100

66651

01

56555

56010

56106

مأموریری
ایجاد سالرار مناس

پدافند غیرعامل هیور نظور

مسرقیم فرماندهی نااا به همرا پایگا پوایش و

06015

06013

01

56555

56011

56350

رصد تهدیدات
تهیووه پیوسووت پدافنوود غیرعاموول در تمووامی
الر های اارایی نااا با ضمانت اارای آ

06100

156011

01

56555

56136

16060

هما گونه که مالحظه میشود ،در ادول  ،0مقوادیر سوطح معنویداری آهموو 5/555
است .با تواه به اینکه سطح معنیداری هر ی

اه گویهها کمرور اه  5/50اسوت ،همچنوین

مثات بود کرا های باال و پایین و اینکه میانگین نظرات در مورد تمامی راهکارها بویش اه
حد مروسط یا میانگین اسراندارد ( )0است ،اه نظر صواح نظورا پاسوخگو بوه پرسشونامه
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تحقیق با االمینا  10درصد میتوا گفت که تمامی موارد چهارد گانه مطر شود اهامیوه
راهکارهای متثر به کارگیری پدافند غیرعامل در فرماندهی انرظامی اسورا لراسوا انووبی
هسرند .با تواه بوه یافروههوای اودول ( ،)0الگووی نهوایی تحقیوق در موورد تأثیرگوذاری
راهکارهای چهارد گانه بر تحقق پدافند غیرعامل یا دفا نرم به شر شکل شمار ( )1ارائه
میشود:
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شکل ( :)0الگوی نهايي تحقی :به ترتیب تأثیرگذاری راهکارهای چهاردهگانهی پدافند غیرعامل در
نیروی انتظامي

وووووووووووووووووووووووووووووووووو مقاله پهوهشی :پدافند غیرعامل اه دیدگا اسالم و راهکارهای اارایی آ در نااا 131 /

 .4نتيجهگيری
با تواه به مضامین آیات و روایاتی که به آ ها اشار شد ،مالحظه مویشوود کوه اسوالم
مرکی به اندیشه و نظام دفاعی است .اامعه لوشواخت اامعوهای اسوت کوه در آ امنیوت
پایدار واود داشره باشد .دفا در برابر تهدید الهمه هندگی اارماعی بشر بهحساب میآیود،
بنابراین امنیت نیاه اولیه و ضروری هندگی انسا است .در قورآ اه ایون نعموت بوا عنووا
رضوا و سیم الهی که ب ر ترین نعمت بهشریا است یاد شد (آلعمرا  ،10:ی  )03 :و
ایجاد امنیت پایدار در گرو اصول پدافند غیرعامل است .اگر در اامعهای پدافند غیرعامول و
اصول آ در همه ابعاد لوب اارا و پیاد شود ،بدو ش

حاکمیت الهی و دینوی مصوو

لواهد ماند؛ هیرا باهوی توانمند دین در برابر انحرافات لواهد ایسراد.
نریجه بخشی اه تحقیق حاضر که در همینه پدافند غیرعامول اه دیودگا اسوالم اسوت بوا
نریجه تحقیق کرمی ( )1013منطاق و همسو است ،با این تفاوت که ایشا بهالور لاص بوه
موضو پدافند غیرعامل در قرآ پردالره و این تحقیوق بوه صوورتی گوذرا بوه نمونوههوای
شالص اشار کرد است .درضمن محمدنهاد و همکارا ( )1013به بررسی کارایی پدافنود
غیرعامل در حف یکپارچگی کراب الهی پردالرند کوه موضووعی لواص و موورد تأییود و
تأکید نگارند این مقاله است .هدف اه این تحقیق توواهی عوام بوه تأییود ابعواد گونواگو
پدافند غیرعامل اه دیدگا کراب الهی بود کوه بوهعنووا نمونوه بوه سوی د موورد مصوادیق
پدافندی غیرعامل در قرآ اشار شد .پیشینه سومی که در این مقاله اه آ یواد شود ،تحقیوق
ل ایی ( )1010است که او نی بهالور لاص به دیدگا های مقوام معظوم رهاوری در موورد
پدافند غیرعامل پردالره است .اه این نظر دیدگا های معظمٌله برلاسره اه ماانی دینی (قورآ
و سنت) است ،بنابراین تحقیق حاضر با تواه به ماهیت دینی و معنوی آ با تحقیق نامارد
بی ارتااط نیست .با واود این ،نگارند عالو بر در نظر داشرن ماانی دینی ،با اسرفاد اه نظر
لارگا و مسئوال انرظامی الرافیای اارای تحقیق ،شیو های پدافنود غیرعامول در انجوام
موفق مأموریتهای انرظامی را مورد بررسی قرار داد اسوت کوه هویچکودام اه سوه تحقیوق
پیشگفره چنین هدفی را دناال نکرد اند .اه هر سه نمونه تحقیق لارای منودرج در پیشوینه
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نااید انرظار پرداهش به پدافند غیرعامل اه دیدگا دینی و معنوی را داشت .با واود این ،هر
سه تحقیق با نگرش مدیریری به دفا نرم پردالرهاند که در غال
غیرعامل در نااا با این تحقیق نساراً هملوانی دارند .این

راهکارهای اارایی پدافند

به تحییل نریجه کوار انجوامشود

در سطح نااا اشار کوتاهی میشود.
پدافند غیرعامل در نااا با ارائه آموهش های کاربردی با تشکیل کارگرو های ویه دفوا
غیرعامل و برگ اری دور های آموهشی مخریف در مراک نظامی و انرظامی و همچنین مراک
عمومی مانند مدارس و مسااد و دانشگا ها و  ...میسر است .اه مهمترین اقودامات پدافنود
غیرعامل در نااا ،شناسایی صحیح تهدیدها و سرمنشأ لطرات پیش اه وقو آ ها اسوت و
تحقق این امر مسری م آسی شناسی پیوسره وضعیت کنونی در چرله پدافند غیرعامل است.
با آموهش و فرهنگساهی ،تواه به اقرصاد مقاومری و پیشرفت پدافنود هیسوری و سوالمت،
پدافند سایاری و پایداری در فضای سایاری ،بسی مردمی ،تولید میی و صنعت و انورژی و
پایداری که هیرسالتهای اصیی پدافند را تشکیل میدهند و اسرمرار لودمات هیربنوایی و
تأمین نیاههای حیاتی و تداوم ادار اامعه در شرایط بحرا با مودیریت صوحیح اسوت کوه
اهداف پدافند غیرعامل بهلوبی محقق میشود.
به عقید کارشناسا واود امکانات و نگا درست در اارای الر هوای عمرانوی عامول
مهمی در باال برد سطح باهدارندگی است که تواه بیشاهپیش مدیرا اارای بوه ایون امور
در نااا را نیاه دارد ...نهادینه کرد اصول پدافند غیرعامل بدو تایین اهمیت ایون موضوو
برای گرو های هدف امکا پذیر نیست و آموهش این اصول اولین گوام در راسورای توروی
فرهنگساهی در مقوله پدافند غیرعامل است.
یکی اه تدابیر آیتاهلل لامنهای (مدظیه العالی) این است کوه پدافنود غیرعامول همچوو
شعیهای بیند شود .گام اول برای نیل به این هدف و شکلگیری ماانی پدافنود غیرعامول در
کشور که هدفش کاهش آسی ها و ماندگاری نظام است ،این است که مسئوال برواننود در
ا ها افراد آ را درونیساهی کنند تا همانی که این اتفا نیفرود اقودامات آ هوا نمویتوانود
نریجه لوبی داشره باشد.
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هدف انگ و تهدید نرم بهالوور عمود لوانواد هوا و مجموعوه افوراد اامعوه اسوت.
مسئوال سیاسی ،فرهنگی و نظامی و انرظامی باید اه اب ارهایی که میتواننود آسوی پوذیری
اوانا را کم کنند اسرفاد نمایند تا قابییتهای الهم برای مقابیه با ایون تهدیودات را ایجواد
کنند ،اگر چنین باشد نظام اسالمی دچار مشکل نمیشود.
اارای پدافند غیرعامل در شهرها سا

توانمندی و ایجاد پایداری و به حداقل رسانید

آسی پذیری هیرسالتها در مقابل تهدیدات دشمن نخواهد بود که حف و برقوراری نظوم
و امنیت در شهرها را به دناال دارد که وظیفه نیروی انرظامی است.
مأموریت پدافند غیرعامل در دالل کشور آماد ساهی ،پیشگیری ،پیشبینی ،محافظت و
حمایت اه هیرسالت های دولری و مردم در برابر بالیای الایعی و انسا سالت است و باید
در ی

چارچوب کاری و چندبخشی برای هماهنگی هیرشالههای دولت اهامیوه نیوروی

انرظامی فعالیت کند.
سیاستها و سالرارهای پدافند غیرعامل در کشورها و دولتهوا بایود قووی باشود و اه
سوی مسئوال دولری پیگیری گردد .به همین منظور این سیاستها و اقودامات بایود کوامالً
عیمی و عمیی و تحت قوانین دولری مشخص شد باشد .مفهوم قانونی بود این است کوه
پدافند غیرعامل در حیطه مقررات کشور تعریف شود و اه سوی دولوت ااورای آ قوانونی
گردد.
پيشنهادها
در راسرای تقویت امنیت و نظم پایدار در نااا چند پیشنهاد به شر هیر ارائه میگردد:
 .1مصونیتبخشی ،تابآوری و ایمنسواهی هیرسوالتهوای حیواتی ،حسواس و مهوم
ساهما نااا با روحیه اهادی ،اقدام بسیجی و مودیریت انقالبوی و کارآمود ،بوا اسورفاد اه
توانمندی و ظرفیت ساهما هوای همکوار در تعمیوق و نهادینوهسواهی پدافنود غیرعامول در
الر ها و برنامهها.
 .3بهر گیری اه آموه های دینی ،معنویت و سو داد همکارا  ،موردم و بوهلصووص
اوانا به را دین و دیانت.
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 .0تقویت باور اسرفاد اه مفاهیم دینی متثر در تقویت پدافنود غیرعامول و ایجواد فشوار
روانی بر هنجارشکنا اارماعی برای کاهش آسی پذیری مأمورا نااا در مأموریتها.
 .0اتخا سیاست مشارکت مردم در امر کنررل ارائم و برقراری نظم و امنیوت و توسوعه
تعامل و همکاری نااا با گرو های مخریف اارماعی برای مشوارکت موردم در ایجواد نظوم
اارماعی.
سپاسگزاری :چو حوه مطالعاتی مقالوه حاضور فرمانودهی انرظوامی لراسوا انووبی
است ،نگارند بر لود وظیفه میداند تا اه مسئوال و سیسیهمراتو

فرمانودهی یگوا هوای

انرظامی آ اسرا که در این تحقیق مشارکت داشرهاند ،سپاسگ اری نماید.
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