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تأثیر نوسازی و رشد اقتصادی بر سیاستگذاری پدافند غیرعامل
دکتر عباس مصلینژاد9

چکیده

سیاستگذاری پدافند غیر عامل تابعی از شکلبندیهای اقتصادی و ضرورتهای ساختاری در نظام سیاسی تلقی میشود.
کشورهایی که روند رشد اقتصادی و نوسازی را طی مینمایند ،از قابلیتهای الزم برای سازماندهی پدافند غیرعامل برخوردارند.
این امر نشان میدهد که نوسازی و رشد اقتصادی آثار خود را در حوزههای فرهنگی ،اجتماعی ،ساختاری و راهبردی بجا می-
گذارد .تا کنون ادبیات پدا فند غیرعامل در متون استراتژیک مورد بررسی قرار گرفته است .در این مقاله تالش میشود تا
سیاستگذاری پدافند غیرعامل در جمهوری اسالمی ایران براساس فرایندهای نوسازی و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
سیاستگذاری پدافند غیرعامل برای شرایط صلح ،بحران و منازعه اجتناب ناپذیر خواهد بود .در هریک از دورانهای یاد شده،
سازماندهی و اجرای شکل خاصی از پدافند غیرعامل مورد توجه و تاکید قرار میگیرد .از آنجایی که روندهای نوسازی میتواند
بر چگونگی و جهتگیری دفاعی ایران تأثیرگذار باشد ،چنین مقولهای آثار خود را در حوزة پدافند غیرعامل نیز بجا میگذارد.
یکی از راهکارهای تدوین راهبرد دفاعی و امنیتی کشورها از جمله جمهوری اسالمی ایران را میتوان قدرتسازی در حوزهی
بازدارنده ،تدافعی و پدافند غیرعامل دانست .هریک از سه مؤلفه یاد شده به عنوان پیامد اجتنابناپذیری از روند نوسازی و
توسعه اقتصادی تلقی میگردد .در این مقاله تالش می شود تا آثار سیاست رشد اقتصادی در دوران پس از دفاع مقدس بر
فرایندهای راهبردی از جمله پدافند غیر عامل مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژه ها :نوسازی ،رشد اقتصادی ،توسعه ساختاری ،سیاستگذاری پدافند غیرعامل ،شریانهای حیاتی مقاومت.

تاريخ دريافت مقاله0930/00/01 :

1

دانشیار دانشكده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران Email: info@mossalanejad.com

تاريخ پذيرش مقاله0931/9/01 :

/32مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال پنجم/شماره سوم /تابستان 9312

مقدمه

رشد اقتصادی در کشورهای مختلف به عنوان يكی از عوامل متنوع شدن راهبردهای دفاعی محسوب میگردد .سیاستگذاری پدافند
غیرعامل با هدف جلوگیری از وارد شدن صدمات جانی وخسارات مالی و يا به حداقل رسانیدن صدمات و خسارات ناشی از
حمالت زمینی ،دريايی ،هوايی و موشكی دشمن انجام میگیرد .پدافند غیرعامل به عنوان پشتوانهی راهبردی کشورها و نیروهای
مقاومت در شرايط تهديد محسوب میشود .در فرايند پدافند غیرعامل بدون بكارگیری هرگونه جنگ افزار و مهمات ،طیف وسیعی
از اقدامات برای کاهش تهديدات انجام میگیرد.
نوسازی و توسعه اقتصادی در ايران از سال  0931آغاز گرديد .در اين دوران روندهای جديدی از برنامهريزی راهبردی در دستور
کار قرار گرفت .تاريخ جنگ های گذشته نشان داده است که صرفاً کشورهايی از قابلیت الزم برای مقابله با تهديدات برخوردار
هستند که از پشتوانهی اجتماعی ،صنعتی و پدافندی موثر استفاده نمايند .پشتوانه پدافندی ،شامل دو حوزهی عامل و غیرعامل می-
گردد .بهرهگیری از پدافند غیرعامل میزان ارادهی کشور برای مقابله با تهديدات را فراهم میسازد .کشورهايی که از سیاست دفاعی
تهديد متقابل استفاده میکنند بايد از آمادگی الزم برای حراست از پشتوانههای استراتژيک خود برخوردار باشند.
حمايت از موجوديت و بقای صنايع ،تأسیسات دفاعی و نیروی انسانی را میتوان در زمره عواملی دانست که زمینههای ارتقاء توان
دفاعی در طوالنی مدت را از طريق سیاستگذاری پدافند غیرعامل فراهم میسازد .هزينههای پدافند غیرعامل در مقايسه با هزينههای
دفاعی و هزينههای ناشی از اقدامات آفندی دشمن بسیار محدود میباشد .تجربه کشورهای مختلف در سالهای بعد از جنگ دوم
جهانی نشان می دهد که به هر میزان توجه بیشتری نسبت به سیاستگذاری پدافند غیرعامل انجام شود ،ارادهی عمومی جامعه برای
مقابله با تهديدات نیز افزايش بیشتری پیدا خواهد کرد.
فرايندهای تحول در ساختار اقتصادی ايران را بايد به عنوان بخشی از پشتوانة راهبردی دانست .کشورهايی که در معرض قدرت-
سازی قرار میگیرند ،نیاز بیشتری به سازوکارهای راهبردی احساس میکنند .در شرايط تهديدات امنیتی و راهبردی ،ضرورت بهره
گیری از سیاستگذاری دفاع غیرعامل به عنوان اصلیترين رويكرد بازدارنده در برابر تهديدات دشمن تلقی میشود .اجرای درصد
بااليی از ضرورتهای پدافند غیرعامل به سهولت و با صرف هزينهی کم امكان پذير خواهد بود .فقط بخشهايی از آن مستلزم
صرف هزينههای نسبتا زياد است .با توجه به تغییر ماهیت جنگ ،تجربه جنگهای امريكا در افغانستان ،عراق ،بوسنی و کوزوو نشان
میدهد که نیروی نظامی اياالت متحده از انجام اقدامات پر شدت همانند حمله هوايی ـ موشكی وسیع استفاده میکند .در چنین
شرايطی ،ضرورتهای رشد اقتصادی و تحول راهبردی ايران ايجاب مینمايد که فرايندهای معطوف به سیاستگذاری پدافند
غیرعامل سازماندهی گردد.
بهرهگیری از شكلبندی های قدرت ملی در شرايطی امكانپذير است که سیاستگذاری پدافند غیرعامل برای مقابله با تهديدات
احتمالی سازماندهی گردد .مزيت نسبی ارتش اياالت متحده برای مقابله با تهديدات را بايد بهرهگیری از نیروهای موشكی و هوايی
دانست .اقدامات پرحجم سیستم موشكی و هوايی اياالت متحده برای به حداقل رساندن توان مقاومت کشورها در شرايط بعد از
آغاز حمله زمینی انجام میگیرد .هواپیماهای شناسايی آر .کیو 071 .که متعلق به سازمان اطالعات مرکزی آمريكا میباشد،
شناسايی نقاط حساس برای کسب اطالعات جهت آمادگی برای هدفگیری گستردهی تأسیسات را عهدهدار میباشد.
با توجه به اين که چنین نهادهايی مأموريت خود را از دهة  0971آغاز نمودهاند ،بنابراين میتوان به اين جمعبندی رسید که
ضرورت سیاستگذاری و سازماندهی پدافند غیرعامل حتی در شرايط صلح اجتناب ناپذير میباشد .از سوی ديگر بايد اين موضوع
را مورد توجه قرار داد که تهديد متقابل زمانی می تواند مطلوبیت و کارآمدی الزم را داشته باشد که زمینهی حفاظت از قابلیتهای
اجتماعی و دستاوردهای تكنولوژيک در دوران جنگهای تهاجمی دشمن به وجود آيد .از آنجايی که توسعة پايدار نیازمند
سرمايهگذاری در حوزههای مختلف راهبردی و اقتصادی میباشد ،بنابراين هدف اصلی اين مقاله را میتوان تبیین فرايند
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سیاستگذاری پدافند غیرعامل در تداوم روند نوسازی اقتصادی دانست .در چنین شرايطی الزم است تا الگوهای قدرت سازی
براساس مدل چند بعدی مورد توجه و آزمون قرار گیرد .در شرايط تهديد متقابل ،شدت تهديدات گسترده میباشد .بنابراين اشكال
مختلفی از تهديد فراروی شهروندان ،تأسیسات دولتی و نهادهای نظامی وجود دارد .حفاظت از تأسیسات اقتصادی و اجتماعی را
میتوان به عنوان اصلیترين ضرورت توسعة پايدار از طريق سیاستگذاری اقتصادی دانست.
ايجاد رابطه بین فرايندهای رشد اقتصادی ،نوسازی و پدافند غیرعامل يكی از ضرورتهای راهبردی در ايران محسوب میگردد .از
آنجايی که اين پژوهش معطوف به چگونگی مقابله با اقدامات پردامنه و تهديدات جهان غرب و برخی از کشورهای منطقهای در
برخورد با جمهوری اسالمی ايران محسوب می شود ،از اين رو استراتژی ايران نیز معطوف به انجام تهديدات متقابل است .تهديدات
متقابل زمانی از کارآمدی برخوردار است که زمینه های پدافند غیرعامل برای مقابله غیرمستقیم با تهديدات فراهم گردد .بنابراين
میتوان اين پرسش را مطرح نمود « :فرايندهای رشد اقتصادی و توسعه در ايران چه تأثیری بر سیاستگذاری پدافند غیرعامل بهجا
میگذارد؟»
فرضیه پژوهش

از آنجايی که اين مقاله ،رابطة بین رشد اقتصادی ،توسعه و سیاستگذاری پدافند غیرعامل را مورد بررسی قرار میدهد ،بنابراين می-
توان فرضیه مقاله را براساس «الگوی پدافند متوازن» تبیین نمود .چنین الگويی بخشی از ضرورتهای توسعة پايدار محسوب می-
گردد .با توجه به چنین مفاهیمی میتوان فرضیه اصلی پژوهش را به شرح ذيل بیان نمود:
«ضرورتهای توسعة پايدار در ايران ايجاب میکند که بخشی از رشد اقتصادی معطوف به سازماندهی فرايندهای پدافند غیرعامل
گردد .در چنین شرايطی است که زمینه برای سازماندهی الگوی پدافند متوازن ايجاد میگردد».
رابطة توسعة پایدار و پدافند غیرعامل

توسعة پايدار در زمرة ضرورتهای کنترل محیطهای اجتماعی با فرايندهای امنیتی و راهبردی محسوب میگردد .کشورهايی که از
رشد اقتصادی بیشتری برخوردار میشوند نیاز فراگیرتری به ضرورتهای پدافند غیرعامل پیدا مینمايند .اين امر بخشی از پیوند
توسعه ،رشد اقتصادی و پدافند غیرعامل محسوب میشود .انسانها در دورانهای تاريخی گذشته همواره در جنگ بسر میبرده
است .اين گونه جنگ ها نشانه تالش کشورهايی بوده است که درصدد برهم زدن موازنه قدرت بودهاند .تاريخ سرزمینی ايران نیز
نشان می دهد که فرايند شكست ساختار نظامی به موازات کاهش حوزه سرزمینی انجام گرفته است.
يكی از سازو کارهای مؤثر در روند مقابله با تهديدات را بايد کنترل سازوکارهای امنیت سازی دانست .در قرن  ،03در حدود 01
درصد از سرزمین جغرافیايی ايران براساس قراردادهای گلستان و ترکمنچای جدا شد .هیچ نهاد بینالمللی در برابر الگوی توسعه
سرزمینی قدرت های بزرگ و محدودسازی امنیت ملی ايران واکنشی نشان نداد .اگرچه بازيگران تغییر میيابند اما تاريخ همواره به
گونهای مشابه تكرار میشود .کشورهايی که از زيرساختهای اجتماعی و اقتصادی مناسبی برای مقابله با تهديدات برخوردار
باشند ،طبیعی به نظر می رسد که از قابلیت بیشتری برای حراست از نهادهای اقتصادی و راهبردی خود خواهند داشت (اصغريان
جدی.)77 :0913 ،
جنگ همواره ماهیت تراژيک دارد .مخاطرات زيادی را برای امنیت ملی و آرامش گروههای اجتماعی ايجاد میکند .جنگها
عموماً ماهیت ناعادالنه دارند ،اما بايد تاکید داشت که جنگ چه عادالنه و چه ناعادالنه همواره برای ايران پرمخاطره بوده است.
کشوری همچون ايران با داشتن منابع فراوان نفت وگاز و با توجه به اينكه در شاهراه ارتباطی آسیا قرار دارد ،در شرايط منازعه و
جنگ با مخاطرات امنیتی قابل توجهی روبرو میشود .يكی از داليل جنگ علیه ايران را میتوان قابلیتهای ژئوپلیتیكی اين کشور
دانست (Proceedings of the Fourth International Symposium on the Interaction of Non-Nuclear
).Monitions, 1989: 12
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کشورهايی که دارای موقعیت ژئوپلتیک و مهمی هستند ،عموماً در شرايط تهديد قرار میگیرند .بنابراين میتوان تاکید داشت که
جنگ و منازعه بدون توجه به نتیجه آن ،همواره هزينههای اجتماعی و انسانی زيادی را به وجود میآورد .بنابراين طبیعی است که
بتوان اين موضوع را مورد تاکید قرار داد که پدافند غیرعامل به موازات قدرت نظامی نقش موثری در شكلبندی قدرت و
فرايندهای امنیتسازی بازی میکند .در نتیجه بايد آنچنان خود را در اين زمینهها قوی کنیم که فكر حمله و يا گزينههای ديگری از
تهديد نظامی کمتر مورد توجه قرار گیرد .سازماندهی دفاع غیرعامل در زمره چنین ضرورتهايی برای ارتقاء قابلیتهای دفاعی
ايران دربرابر تهديدات محسوب میشود (امیری.)17 :0931 ،
حوزههای پدافند غیرعامل در هر کشوری متفاوت با ساير کشورها و حوزههای جغرافیايی است .تعیین حوزههای پدافند غیرعامل را
میتوان براساس قابلیت های راهبردی و مزيت نسبی هر کشوری مورد توجه قرار داد .به عبارت ديگر ،در فرايند جنگهای نامتقارن
نیاز قابل توجهی به درک توانمندیهای استراتژيک در هر کشوری وجود دارد .ماهیت نبرد نامتقارن آن است که نقاط قدرت و
قوت يک بازيگر با نقاط ضعف و آسیبپذيری بازيگر رقیب با يكديگر متقارن میشود .بنابراين درک حوزههای پدافند غیرعامل
جمهوری اسالمی ايران می تواند اولین گام برای ارتقاء مطلوبیت ايران در اجرای سیاست تهديد متقابل محسوب شود.
نقش توسعة اقتصادی و صنعتی در سیاستگذاری پدافند غیرعامل

يكی از شاخصهای پدافند غیرعامل را می توان اهمیت و مطلوبیت تأسیسات اجتماعی ،صنعتی و اقتصادی برای ايران دانست.
هرگونه تهديد آمريكا و يا تهديدات ترکیبی که با همكاری يک يا چند کشور منطقهای انجام میگیرد معطوف به انهدام تأسیسات
حیاتی جمهوری اسالمی ايران خواهد بود .بنابراين طبیعی است که حوزه عملیاتی دشمن علیه تأسیسات حیاتی ايران نیز مورد
شناسايی قرار گیرد .انجام اقدامات در شروع و طول درگیری به تأسیسات حیاتی ،حساس و مهم نظامی ،غیرنظامی و حتی نقاط
مسكونی ،اداری ،تجاری ،آموزشی و مراکز حفظ و نگهداری اسناد ملی و میراث فرهنگی به عنوان يكی از نشانههای تهديد
نیروهای دشمن در شرايط جنگی محسوب میشود (Balakrishnan, S, Elwi, A. E, and Murray, D. W, 1988:
).33
با توجه به شرايط متنوع جغرافیايی ،قابلیتهای ژئوپلیتیكی ،وسعت جغرافیايی ايران و گستردگی نقاط مذکور ،حفاظت کلیه اين
مناطق در مقابل حمالت هوايی -موشكی با اختصاص جنگ افزار و به عبارتی تامین پدافند هوايی عامل در سراسر کشور در کلیه
ارتفاعات بطور همزمان ،به سهولت میسر نمیباشد .در شرايط موجود کشورهايی همانند اسرائیل و عربستان به لحاظ قدرت نیروی
هوايی در مقايسه با ايران از مزيت نسبی قابل توجهی برخوردارند .همكاری و يا عدم همكاری کشورهای ياد شده با امريكا در
شرايط تهديد نظامی ،میتواند خسارات قابل توجهی را برای مناطق حیاتی و نقاط ثقل ژئوپلیتیكی ايران به وجود آورد (لیتكوهی،
.)000 :0931
برآورد چگونگی عملیات نظامی امريكا علیه حكومت عراق و صربستان نشان میدهد که از جمله اهداف اياالت متحده و يا هر
دشمن ديگری که از مزيت نسبی نیروی هوايی برخوردار است ،نشانه گیری مخزنهای سوخت ،تأسیسات پدافندی و مجموعههايی
است که در روند مقابله با دشمن به اقدامات متقابل ،کنش پدافندی و يا عملیات نامتقارن مبادرت مینمايند .به طور مثال ،در
جنگ 99روزه لبنان ،اسرائیل درصدد برآمد تا در روزهای اول عملیات خود ،انهدام مخازن سوخت و آب در جنوب لبنان را به
مرحله اجرا رساند.
در روند جنگ اسرائیل علیه حزباهلل در سال  ، 1113مهمترين حمله دشمن را میتوان هدفگیری مخازن سوخت و نیروگاهی
دانست .اين اقدامات منجر به ورود مواد نفتی به داخل دريا شد .در زمانی که کشورها درصدد انجام عملیات نظامی برای تضعیف و
يا انهدام کشور رقیب میباشند ،هیچ گونه توجهی نسبت به موضوعات و مشكالت زيست محیطی ندارند .مهمترين هدف آنان
پیروزی سريع در جنگ و محدودسازی قابلیتهای آفندی و پدافندی کشور رقیب میباشد (مجتهدزاده.)017 :0913 ،
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نقش زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی در سیاستگذاری پدافند غیرعامل

با تو جه به اينكه مخازن ،منبعی برای ذخیره نیازهای اساسی مردم هست ،لذا پدافند غیرعامل و نگرش مديريت بحرانی در ساخت و
بهره برداری مخازن از اهمیت باالئی برخوردار است .عالوه بر مخازن ،ضرورتهای حفاظت از تأسیسات صنعتی و نظامی در
شرايط تهديد اجتنابناپذير و ضروری است .حوادث مربوط به تخريب تأسیسات هستهای در نطنز و بوشهر ،تخريب تأسیسات
موشكی در مالرد نشان می دهد که ضرورت سازماندهی دفاع غیرعامل و الگوهای پدافند مبتنی بر عامل ،نه تنها در حوزه های
نظامی و عملیاتی وجود دارد بلكه هر يک از تأسیساتی که مبادرت به تولید قدرت ملی برای ايران مینمايد از اهمیت ويژهای
برخوردار است.
اينگونه تأسیسات عموماً در معرض شناسايی ،هدفگیری و مقابله نظامی میباشد .ممكن است الگوی مورد استفاده دشمن بهرهگیری
از ابزارهای نظامی و يا جنگ سايبرنتیک همانند استفاده از ويروس استاکس نت و دوکو باشد .الزم به توضیح است که ضرورت
انجام اقدامات حفاظتی ،پدافندی و همچنین سازماندهی شرايط مربوط به پدافند غیرعامل در مقابله با تهديدات ناشی از جنگ
سايبرنتیک بیش از عملیات متعارف دشمن برای انهدام مراکز ثقل نظامی و اقتصادی میباشد (موحدینیا.)73 :0911 ،
پدافند غیرعامل در سند توسعة اقتصادی ایران

هر گونه راهبردی دفاعی ،نیازمند بهرهگیری از سند پايهای میباشد .سند پايهای در حوزه دفاع و امنیت ملی ايران مربوط به شرايطی
است که به موجب آن ،سازمانها و مراکز عمومی کشور بتوانند قابلیتهای خود رادر جهت افزايش اقتدار ملی به کار گیرند.
براساس چنین رويكردی ،سند امور مديريت بحران و دفاع غیرنظامی در حوزه پدافند غیرعامل به عنوان سند راهبردی مديريت
بحران و دفاع غیرنظامی محسوب می شود .اجزاء و عناصر تشكیل دهنده اين گونه اسناد مربوط به دفاع از تأسیسات در شرايط
تهديد میباشد ).(Clough, R. W. and Penzien, J, 2005: 191
کلیات مستندات سند جامع پدافند غیرعامل به عنوان مبانی طراحی سندجامع جهتگیری کالن حوزه مديريت بحران و دفاع
غیرنظامی محسوب میشود .چنین قابلیت و استناداتی را میتوان به عنوان بخشی از ضرورتهای راهبردی هر کشور دانست .عموماً
اين گونه اسناد توسط عالیترين مقامات و مراکز راهبردی کشورها تبیین و ابالغ میشود .به همین دلیل است که سند پايه پدافند
غیرعامل را میتوان در زمره اسناد باالدستی در حوزه دفاع و امنیت دانست.
به طور کلی ،مشخصات کلی سند جامع فرآيند تدوين سند جامع سند آموزش تخصصی در مديريت بحران و دفاع غیرنظامی به
عنوان محور اصلی سند پايه پدافند غیرعامل محسوب میشود .اين مجموعه از راهبردهای دفاعی ـ امنیتی در شرايط جنگی اهمیت
بیشتری پیدا میکند .بنابراين سند آموزش همگانی در مديريت بحران و دفاع غیرنظامی در شرايط جنگی به عنوان سند پژوهش در
مديريت بحران و دفاع غیرنظامی در تمامی کشورهايی که گرفتار تهديد امنیتی هستند ،محسوب میشود.
سند راهبردی پدافند غیرعامل در روند توسعة پایدار

سازمان پدافند غیرعامل دارای اهداف راهبردی میباشد .اهداف راهبردی در سند راهبردی تبیین گرديده است .به طور کلی ،می-
توان اين موضوع را مورد توجه قرار داد که هرگونه رفتار سازمانهای اجرايی تابعی از اهداف سند راهبردی میباشد .به اين ترتیب
اهداف عمومی سند راهبردی سازمان پدافند غیرعامل جمهوری اسالمی ايران را میتوان به عنوان مجموعه مقاصد و منظورهايی
دانست که در جريان برنامهريزی و برای تحقق مأموريت پیشبینی میشوند.
الزم به توضیح است که تحقق چنین اهدافی در شرايطی امكان پذير است که عملیات اجرايی برنامه در جهت نیل به آن مقاصد
تنظیم گردد .اهداف بلند مدت در سند راهبردی دفاع غیرعامل براساس تهديدات احتمالی مورد توجه قرار میگیرد .عالوه بر آن
براساس ساختار عمومی دفاع ملی ايران ،همواره جلوههايی از برنامهريزی راهبردی در قالب سند  0ساله به انجام میرسد .موضوع
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مربوط به چگونگی سازماندهی دفاع غیرعامل و فرايندهای مربوط به آن در سندهای جنبی براساس اولويتهای عمومی برنامههای
 0ساله توسعه و همچنین سند چشمانداز مورد ارزيابی قرار میگیرد.
به طور کلی برآورد تهديد و آينده پژوهی در قالب مدل  0ساله بیشترين مطلوبیت راهبردی برای کشورها را به وجود میآورد.
بنابراين در اين سند ،اهداف راهبردی معطوف به فعالیتها و نتايجی است که در يک دوره  0ساله تعقیب میشود .عالوه بر،
چگونگی تنظیم سند راهبردی پدافند غیرعامل در برنامههای  0ساله توسعه ،هر سازمان اجرايی بايد خود را با ضرورتها و اهداف
ساالنهی سازمان پدافند غیرعامل هماهنگ نمايد .اين امر به منزلهی فرايندی محسوب میشود که قالبهای عمومی برنامه توسعه به
رويكردهای اجرايی سالیانه تعمیم پیدا مینمايد (زياری.)00 :0973 ،
به عبارت ديگر اهداف ساالنه تابعی از اهداف بلندمدت در سند راهبردی دفاع غیرعامل محسوب میشود .اهداف ساالنه دفاع غیرعامل مربوط
به فعالیتهای جاری دستگاههای دولتی و نهادهای دفاعی میباشد .از سوی ديگر اهداف عمومی پدافند غیرعامل را میتوان انعكاس نتیجههای
مورد انتظار قابل اندازهگیری دانست که در يک دوره يکساله دنبال میشود).(Dobbs, N, 2007: 35

اهداف سالیانه معموالً در زمرهی هدفهای کوتاهمدت هستند که برای رسیدن به هدفهای بلندمدت بايد به آنها دست يافت.
میزان ارزيابی پیشبرد اهداف سند راهبردی در حوزهی دفاع غیرعامل انعكاس فعالیتها و فرايندی محسوب میشود که از ويژگیهای
قابل سنجش برخوردار باشند .چنین فرايندی عموماً براساس الگوی کمّی مورد محاسبه قرار میگیرد .محاسبه فعالیتهای دفاع
غیرعامل بايد به گونهای باشد که تمامی نشانهها و نیروهای چالشگر را مورد شناسايی قرار دهد .از سوی ديگر وقتی که جلوههايی
از کنش نیروهای ناسازگار ظهور میيابد ،سازمان بايد با آن مقابله نمايد (پورمحمدی.)17 :0911 ،
اين برنامهها بايد زمینه الزم برای تحقق هدفهای مشخص که در چارچوب راهبردها تنظیم میشوند ،را تبیین و پیشبینی نمايد.
معموالً هر برنامه اجرايی خود حاوی اهداف ،سیاستها و خطمشیهای اجرايی و طرحهای مشخص برای انجام عملیات و اقدامات
اجرايی است که توسط سازمانهای عمومی و همچنین دستگاههای اجرايی مورد توجه قرار میگیرد .در روند اجرای سیاستهای
عمومی پدافند غیرعامل هريک از وزارتخانهها و سازمانهای عمومی مسئول اجرای برخی از برنامههای تعیین شده توسط سازمان
پدافند غیرعامل خواهند شد ).(Chang, T. Y, Taniguchi, H. and Chen, W. F, 2010:115
کارويژه عمومی هريک از سازمان های اجرايی را بايد ارتقاء توان تدافعی برای حفاظت از منابع انسانی ،اجتماعی و تأسیسات
عمومی کشور دانست .در اين فرايند ،برنامهريزی عمومی برای ايجاد تعهد توسط سازمانهای اجرايی ،از سوی سازمان پدافند
غیرعامل تنظیم میشود .اين امر بر اساس شكلبندی تهديدات و قابلیت عمومی کشورها انجام میگیرد .به طور کلی میتوان به اين
جمع بندی رسید که برآورد تهديد به عنوان برآيند وضعیتی در سند راهبردی پدافند غیرعامل است که عوامل محیطی مخاطره آمیز
را منعكس میسازد (پورمحمدی.)03 :0913 ،
شاخصهای پدافند غیرعامل در روند توسعة پایدار

سند چشم انداز پدافند غیرعامل در زمرهی اسنادی محسوب میشود که از مطلوبیت الزم برای گسترش همكاریهای درون
سازمانی برای درک برنامههای اجرايی برخوردار است .به طور کلی سند چشم انداز پدافند غیرعامل را میتوان به عنوان مجموعهای
توصیفی ،روشن ،قابل درک ،الهامبخش ،برانگیزاننده و وفاقآفرين دانست .به عبارت ديگر ،سند چشمانداز پدافند غیرعامل،
اولويتهای هريک از سازمانها را در افق زمانی معین تعیین میکند .به طورکلی ،سند چشم انداز پدافند غیرعامل معطوف به تنظیم
آيندهای مطلوب ،واقعگرا ،تحققپذير و جذاب برای شهروندان و سازمانهای دولتی خواهد بود .در سند چشمانداز پدافند
غیرعامل ،ماموريت هر سازمان به صورتی کلی به تصوير کشیده و چگونگی اجرای موفق مأموريت را در افق مورد نظر مشخص
میکند.
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در سند چشمانداز پدافند غیرعامل ،موضوع مربوط به راهبردهای اجرايی در قالب سیاست عمومی تبیین میشود .به اين ترتیب،
سیاست در سند راهبردی پدافند غیرعامل به عنوان مجموعهای از الگوهای رفتاری محسوب میشود که میتوان براساس آن به نتايج
و مطلوبیتهای پیشبینی شده نايل گرديد .براساس سیاستهای پیشبینی شده میتوان به تنظیم و اجرای هدفهای سالیانه دست
يافت .همچنین رهنمودها و رويههايی که يک سازمان برای دستيابی به هدفهای اعالم شده رعايت میکند ،در حوزه سیاست-
های راهبردی پدافند غیرعامل مورد توجه قرار میگیرد (پاپلی يزدی.)13 :0911 ،
در سند چشمانداز پدافند غیرعامل ،عالوه بر سیاستهای عمومی که توسط هر سازمان به مرحله اجرا میرسد ،میتوان موضوعات
ديگری از جمله بررسی نقاط قوت و ضعف را مورد توجه قرار داد .به طور کلی ،برآورد سازمانی تهديدات امنیتی را میتوان در
زمرهی موضوعات و مولفههايی دانست که الگوی مقابله با تهديد از طريق پدافند غیرعامل را امكان پذير میسازد .بررسی نقاط
ضعف شامل عواملی است که سازمان آنها را ضعیف انجام میدهد يا توانايی انجام آنها را ندارد.
از سوی ديگر بايد رابطهای بین سیاستهای عمومی سازمان پدافند غیرعامل با چگونگی تهديدات از سوی بازيگران رقیب ايجاد
نمود .نقاط ضعف به مجموعهی عواملی اطالق میگردد که سازمانهای مربوطه در آن زمینهها دارای آسیبپذيری بوده و يا اين که
به موجب تضعیف توان عملی سازمان در رقابت با ساير بازيگران ،در اجرا و تحقق مأموريت سازمان پدافند غیرعامل از چشمانداز
مطلوب برخوردار نمیباشد .در حالی که نقاط قوت مربوط به توانمندیهايی میباشد که نه تنها منجر به مزيت نسبی ايران میشود
بلكه تهديداتی را نیز برای ساير کشورها ايجاد مینمايد .توازن قدرت و تهديد را میتوان در ارتباط با حوزهی کارآمدی سازمان
پدافند غیرعامل مورد توجه قرار داد ).(Christopherson, D. G, 2006: 125
به موازات موضوعاتی همانند نقاط ضعف و قدرت ،الزم است تا موضوعات ديگری از جمله فرصت و تهديد در روند
سیاستگذاری پدافند غیرعامل مورد توجه قرار گیرد .بررسی نشانههای ضعف در دفاع غیرعامل را میتوان به عنوان مجموعه عوامل
خارجی و داخلی دانست که بر هدف و عملكرد سیستم اثر تعیین کنندهای دارد .نشانههای فرصت را بايد در قالب عواملی دانست
که مزيت رقابتی يا مهارت (شايستگی) متمايزی برای سازمان ايجاد میکند (استروفسكی.)07 :0971 ،
تهدیدات توسعة پایدار در پدافند غیرعامل

تنظیم هر گونه سند پدافند غیرعامل نیازمند آن است که موضوعاتی از جمله تهديدشناسی مورد توجه قرار گیرد .به طور کلی،
پدافند عامل و غیرعامل براساس نشانههای تهديدشناسی تنظیم میشود .تهديدات ،فرصتها ،نقاط ضعف و نقاط قوت هر کشور،
دوستان و دشمنانش نقش موثری در برنامهريزی پدافند غیرعامل خواهد داشت .سند تهديدات در هر کشوری به گونهای تنظیم می-
شود که نشان میدهد بايد از چه ابزاری در مقابله با چه نوع تهديداتی استفاده شود ).(G. E. Fairlie, 2007: 61
کشورها در شرايط جنگ و صلح نیازمند سند و برنامه حفاظت از زيرساختها میباشد .بنابراين سند برنامه دفاع غیرنظامی در هر
کشوری به عنوان ضرورت و راهنمای کنش نظام سیاسی خواهد بود .از سوی ديگر میتوان اين موضوع را مورد توجه و تاکید قرار
داد که سند تهديدشناسی نمادی از راهكارهای تولید قدرت در برابر تهديد محسوب میشود .به عبارت ديگر ،در چنین فرايندی
تامین نیازهای اساسی مردم در شرايط جنگی از طريق سند پشتیبانی عملیات مورد توجه ،شناسايی و حمايت قرار میگیرد.
سند مديريت بحران و دفاع غیرنظامی در حوادث جنگی نامتعارف نیز به عنوان يكی ديگر از الگوهای دفاع غیرعامل محسوب می-
شود .تنظیم چنین سندی برای جمهوری اسالمی ايران از اهمیت ويژهای برخوردار است .در دوران دفاع مقدس ،ايران با تهديد
سالحهای شیمیايی عراق روبرو بود .بنابراين برای جلوگیری از حوادث بیولوژيک ،حوادث شیمیايی ،حوادث میكروبی و حوادث
سايبری نیاز قابل توجهی به طرحريزی دفاع غیرنظامی در حوزهی منازعات نامتعارف دارد (امیری.)13 :0931 ،
تهديدات در دورانهای مختلف زمانی با تغییر و دگرگونی روبه رو میشوند .الزم به توضیح است که به موازات افزايش قدرت
تكنولوژی ،تهديدات فراروی کشورهای در حال توسعه همانند جمهوری اسالمی ايران نیز افزايش میيابد .تنوع و تكامل تهديدات
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به عنوان واقعیت پايان ناپذيری محسوب می شود که رابطه مستقیمی با قابلیت تكنولوژيک کشورهای رقیب و تهديدکننده دارد.
مزيت نسبی کشورهای تهديد کننده ،همواره مخاطرات امنیتی گستردهتری را برای کشورهای رقیب به وجود میآورد.
تنوع تهديدات را می توان انعكاس رفتار استراتژيک کشورهايی دانست که از قدرت تكنولوژيک و مطلوبیت ابزاری بیشتری
برخوردارند .تجربه جمهوری اسالمی ايران در سال  0931بیانگر آن است که قدرتهای بزرگ در صدد بهرهگیری از جنگ
نامتعارف سايبری در برابر ايران هستند .در اين ارتباط ،ويروس استاکس نت و همچنین ويروس دوکو مورد توجه قرار میگیرد.
هريک از دو ويروس ياد شده خسارت بسیار زيادی بر ساختار امنیتی و دفاعی ايران به جا گذاشتهاند (Kotsovos, M. D, and
).Pavlovic, M. N, 2006:175
تهدیدات پدافند غیرعامل در روند توسعة پایدار

برای ارتقاء قابلیت ملی کشورها ،تعیین محیط سند راهبردی از اهمیت ويژهای برخوردار است .اين امر فه مفهوم جلوههايی از
آمايش سرزمین ،قدرت و دخیل نمودن جلوههای پدافندی آن محسوب میشود .سند راهبردی در سازمان دفاع ملی را میتوان
محیطی دانست که بر سازمان تأثیر میگذارد يا از آن تأثیر میپذيرد .الزم به توضیح است که سازمانهای اجرايی کشور در تبیین
فرايند دفاع غیرعامل بايد تابع سیاستهای تعیین شده توسط سازمان پدافند غیرعامل باشد .به عبارت ديگر ،سازمانهای اجرايی بايد
قابلیتهای خود را برای ارتقاء حفاظت از تأسیسات و شهروندان در اختیار سازمان پدافند غیرعامل قرار داده و سیاستگذاری انجام
شده توسط آن را مورد پذيرش قرار دهند ).(Wong, F. S. and Weidlinger, P,2009: 54
در چنین شرايطی میتوان تأکید داشت که موضوع مديريت راهبردی در سند دفاع غیرعامل معطوف به سازماندهی و بهرهگیری از
تمامی منابع در دسترس برای افزايش قدرت مقابله میباشد .به عبارت ديگر ،مديريت راهبردی را میتوان به عنوان علم و هنر
تدوين ،اجرا و ارزيابی تصمیمهای کالن ،فراگیر و جامع يک سازمان دانست که آن را قادر میسازد تا به مطلوبیتهای بلندمدت
خود دست يابد .در مديريت راهبردی سازمان دفاع غیرعامل ،محیط داخلی و خارجی تبیین میشود (دانشور.)30 :0910 ،
محیط داخلی سند راهبردی را میتوان شامل تمامی حوزهها و موضوعاتی دانست که زمینههای الزم برای اجرای سیاستهای
پدافندی در داخل کشور را فراهم میسازد .به طور کلی محیط تعاملی شامل :افراد ،سازمانها ،گروهها ،جوامع و مؤسساتی میشود
که سازمان مستقیماً با آنها ارتباط دارد .در حالی که محیط خارجی در ارتباط با پدافند غیرعامل مربوط به حوزههای جغرافیايی و
ائتالفهايی میشود که منجر به ارتقاء توانمندی دفاعی کشورهايی همانند ايران در حوزههای منطقهای و بینالمللی میگردد.
الزم به توضیح است که دو حوزهی محیط داخلی و خارجی با يكديگر پیوند میيابند .اگر چه هريک از محیطهای داخلی و
خارجی بر يكديگر تأثیر به جا می گذارند ،اما بايد اين موضوع را مورد توجه قرار داد که اهداف امنیتی آنان با يكديگر پیوند می-
يابد .به طور کلی می توان تأکید داشت که قاعده مسلط در تبیین محیط پدافند غیرعامل بر اساس قانون ظروف مرتبطه میباشد.
يعنی اين که هر حوزه جغرافیايی میتواند بر محیط پیرامون خود تاثیرگذار باشد ).(Smith, J. L,2008: 235
ملزومات توسعة پایدار به سیاستگذاری پدافند غیرعامل

شاخصهای تعريف دفاع غیرعامل در سند راهبردی ايران را میتوان بر اساس نشانههای ساختاری ،ايدئولوژيک و تحرک عملیاتی
مورد توجه قرار داد .تحقق چنین اهدافی صرفاً در شرايطی امكانپذير است که زمینه برای ايجاد وحدت رويه و هماهنگی میان
تصمیمگیرندگان و مجريان تعاريف واژههای کلیدی کار گرفته شود .تحقق چنین اهدافی نیازمند آن است که عالوه بر سند،
شاخصهای ديگری از جمله مأموريت ،محیط و الگوی مديريت مورد توجه قرار گیرد.
میزان موفقیت سازمان پدافند غیرعامل تابعی از قابلیت عمومی کشور محسوب میشود .زيرساختهای اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی و از جمله عوامل تقويت کننده و يا مخاطرهآمیز در پدافند غیرعامل محسوب میشود .زيرساختهای پدافند غیرعامل
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شامل تأسیسات فیزيكی و يا اماکن و بناهای معنوی هستند که هرگونه اختالل و يا عدم کارايی در آنها تأثیر تضعیف کنندهای بر
شكلبندیهای قدرت و امنیت ملی کشور به جا میگذارد.
به طور کلی بايد اين موضوع را مورد توجه قرار داد که زيرساختهای تشكیل دهندهی پدافند غیرعامل روی امنیت ملی و اقتصادی
و بهداشت عمومی و موجب خسارات مالی و تلفات انسانی را برای کشور فراهم مینمايد .میزان موفقیت دفاعی و بازدارندگی
کشورها را میتوان براساس قابلیتهای عمومی آنان در چگونگی بهرهگیری از نشانههای پدافند غیرعامل مورد توجه قرار داد.
کشورهايی که از قابلیت مؤثری در حوزهی پدافند عامل برخوردار باشند ،طبیعی است که امكان تعمیم اين قابلیتها که ماهیت
زيرساختاری دارد ،به حوزهی پدافند عامل نیز وجود خواهد داشت (Ross, C. A. Jerome, E. L. and Malvern, L.
).E,2005: 49
در روند سیاستگذاری دفاعی ،پدافند به مجموعه اقداماتی گفته میشود که مستلزم به کارگیری کلیه وسايل و امكانات و روشهای
تاکتیكی به منظور جلوگیری از ورود دشمن به حريم جغرافیايی و انهدام او میباشد .در اين ارتباط میتوان پدافند عامل و غیرعامل
را از يكديگر تفكیک نمود .هريک از نشانههای پدافند عامل را میتوان در ابزارهای قدرت نظامی تدافعی يا تهاجمی مورد توجه
قرار داد .در حالی که پدافند غیرعامل دارای ابزارها ،نشانهها و فرايندهای کامالً متفاوتی در حوزهی امنیت سازی و راهبردی
محسوب میشود .در روند سیاستگذاری پدافندی به ويژه در حوزه پدافند غیرعامل بايد موضوعات ذيل را مورد توجه قرار داد.
هريک از اين موضوعات ،به عنوان يكی از شاخصهای اصلی و تاثیرگذار در برنامهريزی ،سیاستگذاری و اجرای اهداف مربوط به
سیاستهای پدافندی کشور محسوب میشود (عابدين درگوش.)03 :0917 ،
مکانیابی پدافند غیرعامل در توسعة پایدار

مكانيابی بخشی از ضرورتهای تنظیم سیاستگذاری دفاعی محسوب میشود .به طور کلی ،کشورهايی که نیاز قابل توجهی به
سیاستگذاری دفاعی دارند ،به موضوعات پدافندی از جمله آمايش سرزمین و مكانيابی توجه خاصی مبذول میدارند .براساس
چنین رويكردی ،مكانيابی به مجموعه اقداماتی اطالق میشود که استقرار قابلیتهای قدرت در هر کشور را امكانپذير میسازد.
براساس چنین نگرشی ،مكانيابی به انتخاب مناسبترين ،بهترين و مطلوبترين نقطه و محل استقرار واحدهای نظامی و غیرنظامی با
انتخاب مكان مناسب ،امكان کلیه فعالیتها از فعالیتهای مراکز نظامی حساس و مهم و عملیاتی اطالق میگردد.
استتار پدافند غیرعامل در توسعة پایدار

استتار روشی است که با استفاده از وسايل طبیعی و مصنوعی در جهت همرنگ و همشكل کردن تأسیسات و تجهیزات ،عدم امكان
کشف و شناسايی تجهیزات و تأسیسات را از ديدهبانی ،تجسس و عكسبرداری فراهم مینمايد .استتار يكی از شیوههای اصلی
پدافند غیرعامل برای کاهش آسیبپذيری کشورها محسوب میشود .کشورهايی که بتوانند استتار را به گونهای کامل به انجام
رسانند ،از قابلیت الزم برای ارتقاء توانمندی دفاعی برخوردار میشوند ).(Wong, F. S. and Wedlinger, P, 2003: 39
اختفاء پدافند غیرعامل در توسعة پایدار

اختفاء به استفاده صحیح از عوارض طبیعی و مصنوعی زمین گفته میشود .يكی از بهترين راهكارهای پدافند غیرعامل برای
حفاظت از تجهیزات نظامی و عملیات را میتوان بهرهگیری از تاکتیک اختفاء دانست .به طور کلی ،بهرهگیری از اين الگو را می-
توان به عنوان يكی از سازوکارهای حفظ قابلیتهای راهبردی کشورها دانست .بهرهگیری از تاکتیک اختفاء مانع قرار گرفتن
تأسیسات و تجهیزات از ديد دشمن میگردد .بسیاری از تجهیزات ايران در معرض تهديدات عملیاتی دشمن هستند ،به همین دلیل
است که از الگوی اختفاء برای افزايش عمر ابزارهای تولید کننده قدرت ملی استفاده میشود (کامروا.)90 :0917 ،
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در شرايطی که سیستمهای ماهواره ای و ابزارهای تجسسی دشمن همانند هواپیماهای بدون سرنشین آر .کیو071 .همواره در حوزه
جغرافیايی ايران در حال پرواز می باشند ،بنابراين طبیعس ايت که اطالعات زيادی از تاسیسات عمومی کشور در اختیار دشمن قرار
گرفته است .در چنین شرايطی بهترين الگوی حفاظت منابع راهبردی کشور بهرهگیری از الگوی اختفاء میباشد .بهرهگیری از اين
الگو در شرايط صلح ،بحران و جنگ در زمرهی ضروريات راهبردی محسوب میشود.
پوشش پدافند غیرعامل در توسعة پایدار

پوشش در زمرهی فرايندهايی محسوب می شود که قابلیت تأسیسات برای مقابله با تهديدات را افزايش میدهد .به طور کلی،
پوشش دارای ماهیت تكنیكی و تاکتیكی دارد .يكی از راه های ايجاد امنیت برای شهروندان و تأسیسات را میتوان بهرهگیری از
قابلیت پوششی دانست .بنابراين رابطهی ارگانیک بین پوشش و استتار وجود دارد .در بهرهگیری از تكنیک پوشش برای افزايش
ايمنی تأسیسات بهرهگیری از ابزارهای استتار برای همشكلسازی تجهیزات و ابزارهای قدرت با محیط اطراف استفاده میشود.
بهرهگیری از پوشش در دفاع غیرعامل را میتوان به عنوان بهرهگیری از امكانات طبیعی و مصنوعی دانست که نفرات ،تجهیزات و
تأسیسات را در برابر ديد و تیر دشمن حفظ می نمايد .پوشش يک اقدام موقتی است که در مقابل حمالت هوايی ،موشكی و
توپخانه انجام میپذيرد .پوشش هايی از قابلیت الزم برخوردارند که اصل يكنواختی و يكپارچگی را مورد توجه قرار دهند .بدون
توجه به چنین شاخصهايی امكان ارتقائ قابلیت پدافندی در شرايط تهديدات کاهش میيابد (زياری.)13 :0971 ،
تجهیزات پدافند غیرعامل در توسعة پایدار

متنوع سازی قابلیتهای ساختاری را میتوان به عنوان بخشی از ضرورتهای راهبردی دانست .دفاع و امنیت در شرايطی از
مطلوبیت و کارآمدی برخوردارند که امكان دسترسی دشمن به آنان کاهش يابد .به طور کلی ،پراکندگی نیرو و تجهیزات در
شرايط صلح و جنگ به عنوان بخشی از قابلیت عمومی کشورها برای حفظ امكانات محسوب میشود .به هر میزان ابزارها و
تجهیزات از انسجام و تمرکز بیشتری برخوردار باشند ،امكان ضربه پذيری آنان افزايش میيابد (Loo, Y. C, and Santos, A.
).P, 2006:32
به همین دلیل است که ضرورت دفاع غیرعامل ايجاب میکند که اقداماتی از جمله  :جداسازی ،گسترش و پخش نمودن و تمرکز
زدايی مراکز ،تأسیسات ،تجهیزات و امكانات با فعالیتها در فاصله مناسب به منظور تقلیل آسیبپذيری آنها در مقابل عملیات
دشمن مورد استفاده قرار گیرد .هر يک از گزينههای ياد شده را میتوان به عنوان يكی از راههای حفظ قابلیتهای عمومی کشور
در برابر تهديدات مستقیم و غیرمستقیم دانست .متنوع سازی و پراکندهسازی تجهیزات ،چنین قابلیتی را برای مقابله با تهديدات به
وجود میآورد .به طور کلی ،تهديدات عمومی کشور در شرايطی شكل میگیرد که امكان مقابله با فشارهای نظامی و استراتژيک
محدود شود.
جابجایی پدافند غیرعامل در توسعة پایدار

تحرک و جابجايی به عنوان ضرورت اجتناب ناپذير دفاعی کشورها برای مقابله با تهديدات محسوب میشود .به طور کلی ،تحرک
را می توان بخشی از واقعیت سیاست پدافندی در حوزه دفاع عامل و غیرعامل دانست .کشورهايی که نیروی انسانی آن از قابلیت
الزم برای هدايت فرايندهای دفاعی برخوردار باشند ،در شرايط جنگ و صلح قادر خواهند بود تا از طريق تحرک و جابجايی
موقعیت خود را تثبیت نمايند .بنابراين تحرک و جابجايی نیروهای نظامی و قابلیتهای راهبردی را میتوان به عنوان يكی از قابلیت-
های عمومی کشورها برای حفظ ابزار راهبردی دانست (حسن.)70 :0911 ،
به هر اندازه کشوری از قابلیت الزم برای تحرک و جابجايی در دفاع عامل و غیرعامل برخوردار باشد ،طبیعی است که به همان
میزان از توان موثرتری برای حفظ قابلیتهای استراتژيک خود بهره میگیرد .به طور کلی میتوان اين موضوع را مورد توجه قرار
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داد که سیال بودن و جابهجايی سیستمها و تجهیزات حساس و حیاتی و مهم در زمان کوتاه از نقطهای به نقطه ديگر .امكان شناسايی
و انهدام را توسط دشمن با مشكل مواجه میسازد ).(Isenberg, I, and Levine, H,2005: 63
استحکامات دفاعی پدافند غیرعامل در توسعة پایدار

در انديشه راهبردی کالزويتس ،استحكامات دفاعی از اهمیت و مطلوبیت ويژهای در طرحريزی دفاعی و امنیتی برخوردارند.
انديشه کالزويتس ماهیت ضد نیرو ،ضد استراتژی و ضد تأسیسات داشت .محور اصلی راهبردی کالزويتس را میتوان در هدف-
گیری نقاط ثقل دشمن دانست .نقاط ثقل به عنوان محور اصلی استحكامات دفاعی محسوب میشود .کشورهايی که از قابلیت
راهبردی ويژهای در ارتباط با دفاع منطقهای و بین المللی برخوردارند ،عموماً تالش میکنند تا استحكامات دفاعی گستردهتری را
ايجاد نمايند.
استحكامات دفاعی به عنوان بهترين ابزار قدرت در استراتژی تدافعی و تهاجمی محسوب میشود .در برابر قابلیتهای صنعتی و
راهبردی کشور را میتوان يكی از روشهای حفظ زيرساختهای قدرت در فرايند منازعه دانست .به طور کلی ،احداث
استحكامات در شرايطی به سودمندی الزم منجر میشود که از سازههای قوی برای دفاع در برابر نیروهای تهديدکننده استفاده شود
(شوای.)39 :0970 ،
به اين ترتیب استحكامات در راهبرد دفاع غیرعامل به سازههای اطالق میگردد که جهت حفاظت تجهیزات ،تأسیسات حیاتی،
حساس و مهم در محلهای مناسب ايجاد میگردد .هدف از ايجاد چنین تأسیساتی را میتوان حفاظت از تهديد دانست .الزم به
توضیح است که تهديد قدرت های بزرگ ماهیت متنوع و فراگیر دارند .بنابراين الزم است تا استحكامات با حفظ درجه حفاظتی
آن سازماندهی شود .يكی ديگر از ويژگیهای عمومی مربوط به تأسیسات را میتوان واکنش در برابر تهديدات پست مدرن
دانست.
در دوران گذشته ،استحكامات به گونهای سازماندهی میشد که بتواند در مقابل اصابت بمب ،راکت ،موشک و گلوله مقاومت
نموده و مانع صدمه رسیدن به نفرات ،تجهیزات و تأسیسات گردد .در شرايط موجود که وزارت دفاع امريكا از الگوی جنگ
سايبری در برخورد با کشورهايی همانند ايران بهره میگیرد ،تأسیسات بايد به گونهای سازماندهی شود که از قابلیت الزم برای
شناسايی ويروسهای منهدم کننده دشمن نیز برخوردار باشد ).(Weidlinger, P, and Hinman, E, 2008: 45
کارکرد پدافند غیرعامل در توسعة پایدار

در سند راهبردی جمهوری اسالمی ايران ،سازمان پدافند غیرعامل به عنوان محور اصلی تحرک سازمانی و برنامه ريزی برای ارتقاء
شاخصهای امنیت ،دفاع و قدرت ملی محسوب میشود .به عبارت ديگر ،ماموريت سازمان دفاع غیرعامل را میتوان به عنوان
هدف اساسی و منحصر به فردی دانست که يک سازمان را از مؤسسات مشابه متمايز میسازد و دامنه عملیات آن برای
حداکثرسازی قدرت ملی کشور جهت دفاع از تأسیسات ،نهادها و شهروندان را تعیین مینمايد (امیری.)13 :0931 ،
سند پدافند غیرعامل در هر کشوری به عنوان راهنمای کنش راهبردی در آن کشور محسوب میشود .ايران در زمره واحدهايی
تلقی میگردد که در بهمن  0971سازمان دفاع غیرنظامی را زير نظر وزارت کشور تشكیل داد .در آن مقطع زمانی موضوعاتی
همانند آتشسوزی ،نجات در بحرانهای اجتماعی ،خفگی ،نشت عناصر راديواکتیو ،زلزله ،پناهگاه ،تخلیه شهرهای بزرگ در
شرايط بحران در زمره اصلیترين موضوعات سازمان دفاع غیرنظامی کشور محسوب میشد.
در جمهوری اسالمی ايران ،ضرورت توجه به موضوعات مربوط به پدافند غیرعامل اهمیت بیشتری پیدا کرد .تجربه جنگ تحمیلی،
استفاده عراق از سالحهای شیمیايی و شلیک موشک به تهران را میتوان در زمره موضوعاتی دانست که ضرورت ارتقاء
موضوعات مربوط به پدافند غیرعامل در ايران را اجتناب ناپذير میساخت .به همین دلیل بود که هیات وزيران در جلسه مورخ
 0917/7/1بنا به پیشنهاد شماره  010/00773مورخ  0917/9/90سازمان مديريت و برنامهريزی کشور و به استناد بند ( )00ماده
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( ) 010قانون برنامه چهارم توسعه توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران ـ مصوب 0919ـ آيین نامه اجرايی
بند ياد شده را تصويب نمود:
در سند تصويب شده توسط هیات وزيران جمهوری اسالمی ايران ،پدافند غیرعامل به مجموعه اقدامات غیرمسلحانهای اطالق می-
شود که موجب کاهش آسیبپذيری نیروی انسانی ،ساختمانها و تأسیسات ،تجهیزات و شريانهای کشور در مقابل عملیات
خصمانه و مخرب دشمن میگردد .بنابراين کلیه تأسیسات زيربنايی ،ساختمانهای حساس و شريانهای اصلی و حیاتی کشور اعم
از آنكه در دست مطالعه ،اجرا و يا در حال بهره برداری باشند و احتمال حمالت نظامی دشمن علیه آنها وجود داشته باشد ،سطح-
بندی گرديد .هر يک از سطوح دارای کار ويژه خاصی در شرايط تهديد و بحران میباشند.
برای اجرای ضرورتهای پدافند غیرعامل ،ساختار پدافند غیرعامل ،کمیته دائمی پدافند غیرعامل و دبیرخانه دائمی پدافند غیرعامل
تشكیل گرديد .دبیرخانه کمیته دائمی پدافند غیرعامل مستقر در ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود .سازمان مديريت و برنامهريزی
کشور نقش هماهنگ کننده و پرداخت هزينهها را عهدهدار است .وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح محور اصلی هماهنگ-
سازی ساير نهادها محسوب می شود .قرارگاه پدافند خاتم االنبیاء(ص) که مسئولیت اجرايی پدافند غیرعامل را عهده دار است
(لیتكوهی.)79 :0931 ،
حفاظت و کنترل مراکز حساس در توسعة پایدار

يكی ديگر از حوزههای دفاعی کشورها مربوط به کنترل مراکز مهم میباشد .به طور کلی ،اليهبندی تأسیسات و مراکز امنیتی در هر
کشوری براساس تقسیم بندی آن به مراکز حیاتی ،مراکز حساس و مراکز مهم انجام میگیرد .بنابراين مراکز مهم را میتوان سومین
الية قدرت ملی کشورها دانست .مراکز اقتصادی ،نظامی و صنعتی مهم ،به بخشی از قابلیتهای عمومی کشور اطالق میگردد که
در زمرهی اجزاء قدرت ملی قرار دارند.
مراکز مهم ،در اولويت بندی دفاعی کشورها از اين جهت اهمیت دارند که با قابلیت و قدرت عمومی کشورها پیوند میيابند .عالوه
بر آن ،مراکز مهم در زمرة مجموعههايی محسوب میشوند که نقش موثری در تحرک ژئوپلیتیكی واحدهای سیاسی ايفا مینمايد.
بنابراين وجود و استمرار فعالیت آنها برای بخشی کشورها از اين جهت دارای اهمیت است که با آسیب يا تصرف آنها بوسیله
دشمن ،زمینه برای شكل گیری اختالل و تهديد در ساير بخشهای امنیت ملی به وجود میآيد (Elwi, A. E. and Hrudey,
).T. M, 2009:141
دومین حوزه راهبردی در فرايند پدافندی کشور را می توان کنترل مراکز حساس دانست .چنین اقداماتی را بايد نمادی از کنترل
تهديدات دشمن علیه نهادها و تأسیساتی دانست که از قابلیت ويژهای برای امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران برخوردارند .به طور
کلی ،مراکز حساس در زمره مجموعههايی محسوب میشوند که برای امنیت و منافع ملی کشورها از اهمیت ويژهای برخوردارند.
میتوان مراکز حساس را به عنوان مجموعهای دانست که زمینههای افزايش قدرت ملی کشور در شرايط بحران را به وجود می-
آورد.
از سوی ديگر ،مراکز حساس به مجموعههايی اطالق میشود که دارای گستره فعالیت امنیتی و راهبردی برای کشورها میباشند.
بنابراين وجود و استمرار فعالیت آنها برای کشور از اهمیتی برخوردار است که به موجب آن زمینهی تقويت نهادها و الگوهای
رفتاری کشور را اجتناب ناپذير میسازد .بنابراين هر گونه آسیب يا تصرف آنها بوسیله دشمن باعث بروز اختالل در بخشی از
کشور میگردد .يكی از کارويژههای اصلی پدافند عامل و غیرعامل را میتوان حفاظت مراکز حساس کشور در برابر تهديدات
دشمن دانست.
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کنترل مراکز حیاتی در توسعة پایدار

مراکز حیاتی به عنوان زيربنای قدرت ملی کشورها محسوب میشود .به هر میزان تخريب دشمن در مراکز حیاتی واحدهای رقیب
کاهش يابد ،امكان بازتولید قدرت اجتناب ناپذير خواهد بود .به طور کلی میتوان کنترل مراکز حیاتی در پدافند غیرعامل را به
عنوان يكی از راهكارهای اصلی پدافند عامل و غیرعامل دانست .بنابراين کنترل مراکز حیاتی در پدافند غیرعامل در زمره اقداماتی
محسوب میشود که با موجوديت راهبردی اين کشور رابطه مستقیم پیدا میکند ).(Dede, M, and Dobbs, N,2010: 75
به همین دلیل است که مراکز حیاتی عمدتاً به عنوان اصلیترين هدف دشمن تلقی میشود .اگر کشوری بتواند مراکز ثقل و
همچنین مراکز حیاتی قدرت خود را کنترل نمايد ،در آن شرايط به موفقیت راهبردی بیشتری نايل خواهد شد .به عبارتی ديگر،
مراکز حیاتی به عنوان تأسیساتی محسوب میشوند که وجود و استمرار فعالیت آنها برای کشور حیاتی است .بنابراين هر گونه
آسیب يا تصرف آنها بوسیله دشمن باعث اختالل کلی در اداره امور کشور میگردد.
نتیجهگیری

توسعة پايدار در زمرة ضرورتهای نوسازی و کنترل ساختار اقتصادی محسوب میشود .جمهوری اسالمی ايران برای تداوم نیاز
خود به نوسازی و توسعة اق تصادی نیازمند حفاظت از دستاوردهای توسعة پايدار از طريق سیاستگذاری پدافند غیر عامل میباشد .در
چنین فرايندی توسعة ناپايدار از طريق سازوکارهايی همانند گسترش بنگاههای اقتصادی و همچنین سیاستگذاری پدافند غیر عامل
حاصل میگردد .دفاع غیرعامل به مجموعه اقداماتی اطالق میشود که مستلزم به کارگیری جنگ افزار نبوده و با اجرای آن می-
توان از وارد شدن خسارت مالی و جانی جلوگیری نمود .اقدامات دفاع غیرعامل شامل مواردی از جمله استتار ،iاختفاء،ii
پوشش ،iiiفريب ،iiتفرقه و پراکندگی ،iهشدارهای خطر iiو سازماندهی استحكامات و سازههای امن iiiبرای کاهش آسیب-
پذيری شهروندان و منابع عمومی يک کشور میشود .نقش توسعة پايدار در سیاستگذاری پدافند غیرعامل را میتوان به شرح ذيل
مورد توجه قرار داد:
 -0استفاده از توپوگرافی خاص برای احداث ارگها و استحكامات دفاعی همچون ديوارهای دفاعی ،خندقها و مواردی از اين قبیل
در گذشته ،بوضوح نشان میدهد که نیاکان ما با اصل پدافند غیرعامل آشنا بوده و بخوبی از آن بهره جستهاند.
 -1پدافند با مفهوم کلی دفع ،خنثی کردن و يا کاهش تاثیر اقدامات آفندی دشمن و ممانعت از دستیابی وی به اهداف خود ،بطور
کلی از دو بخش پدافند عامل و غیر عامل تشكیل میگردد .بعلت نفوذپذيری احتمالی هر مانع پدافندی عامل ،بكارگیری اقدامات
پدافند غیر عامل در کنار پدافند عامل ضروری و اجتناب ناپذير میباشد.
 -9راهبردهای پدافند غیرعامل کشور تعريف پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب افزايش بازدارندگی،
کاهش آسیب پذيری ،تداوم فعالیتهای ضروری ،ارتقاء پايداری ملی و تسهیل مديريت بحران در مقابل تهديدات و اقدامات
نظامی دشمن می گردد.
 -7سازماندهی نهادهای اقتصادی که تولیدات دوگانه را در دستور کار قرار دهد ،از اهمیت قابل توجهی در فرايند توسعة پايدار
برخوردار است .به هر میزان که کشورها از زيرساختهای اقتصادی متنوعتری برخوردار باشند ،طبیعی است که امكان سازماندهی
پدافند غیرعامل براساس ضرورتهای اقتصادی و راهبردی کشورها حاصل میگردد .اقتصاد سیاسی و اقتصاد توسعه بدون توجه به
سازوکارهای پدافند غیرعامل نمی تواند از تداوم چندانی در محیط اقتصادی و سیاسی برخوردار باشد.
 -0کشورهايی که تجربة مؤثری در سیاستگذاری پدافند غیرعامل دارند ،عموماً در زمرة واحدهايی محسوب میشوند که نشانههايی
از توازن بین توسعة اقتصادی ،گسترش نهادهای صنعتی با فرايندهای سیاستگذاری پدافند غیرعامل ايجاد نمودهاند .يكی از راههای
تداوم نوسازی را بايد ارتقاء قابلیت هايی دانست که زمینة مقابله با تهديدات در محیط راهبردی را از طريق سازوکارهای پدافند
غیرعامل به وجود میآورد.
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پی نوشتها
1. Camouflage
2. Concealment
3. Cover
4. deception

5. Early avowing
6. Separation & Dispersion
7. Protective Construction
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