
  ١آشنايي با اصول و مالحظات پدافند غیرعامل 
  

  

عالقه به حیات و حفظ بقاء به طور غريزي در ھر انساني وجود دارد لذا در طول تاريخ، بشر براي دستیابي به ملزومات 

ھاي كشاورزي و معادن پرداخته يا به جھت دفع تجاوز  حیاتي خود از جمله غذا و انرژي به گسترش و توسعه مراتع و زمین

ھايي كه جوامع بشري قبل از دوران صنعتي در  سالح. سر نھاده است ھا و منازعات بسیاري را پشت دشمنان خود جنگ

ھايي كه جوامع بشري  بردند دست ساز و بسیار ساده بود، بین فرآيندھاي دانش و فناوري و نوع سالح ھا بكار مي جنگ

  . اند، ارتباط نزديكي وجود داشته است كرده براي بھره گیري از آنھا در جنگ ابداع و اختراع مي

پس از وقوع . ھاي عظیم در فناوري رو به فزوني نھاده است ر دوران معاصر، اين پیوستگي در اثر تحوالت و پیشرفتد

ھاي شگرفي در ھمه سطوح  پیشرفت) پژوھش و توسعه(انقالب صنعتي در قرن ھجدھم در اروپا و توسعه بیشتر، 

دوران انقالب در (يا ) عصر انقالب سوم فناوري(ر را به طوري كه دوران كنوني به ويژه دو دھه اخی. فناوري پديد آمد

اند، تحوالت مذكور لزوما فناوري تسلیحاتي را به شدت تحت تاثیر قرار داد به طوري كه ھمه ابعاد و  نامیده) میكروالكترونیك

علوم و  پیشرفت سريع. ھاي نظامي جنبه راھبردي يافته است سطوح اين فناوري بسیار پیچیده شده و در خصوص طرح

ھاي آفندي توسط كشورھاي پیشرفته و توان ھمپائي ساير كشورھا موجب  فناوري نظامي در زمینه تولید انواع سالح

  . گرديده است تا بحث پدافند به ويژه دفاع غیر عامل توسط كشورھاي اخیرالذكر مورد توجه جدي قرار گیرد

اند و به عنوان مثال با  ھاي سنتي گرديده ته جايگزين اكثر سالحھاي كنترل از راه دور و پیشرف كه سالح با نگرش به اين

توان جان ھزاران انسان را مورد تھديد جدي قرار داد توجه به امر پدافند، طبیعي جلوه  فشار يك دكمه از فواصل دور مي

  . نمايد مي

سال جنگ تحمیلي  ٨در طول  ھايي شیمیايي ھاي كشتار جمعي ھمانند استفاده رژيم بعثي از سالح استفاده از سالح

علیه جمھوري اسالمي و تجربه جنگ نفت، جنگ افغانستان، مناقشه يوگسالوي و جنگ اخیر امريكا علیه عراق لزوم 

  . توجه به مقوله دفاع، خصوصا دفاع غیر عامل را مضاعف نموده است

يي جھان، اين اصول و مالحظات با اقدامات دفاع غیر عامل شامل اصول اساسي و مالحظاتي است كه در اغلب كشورھا

اي باشد  كمي اختالف پذيرفته شده اند ولي شیوه به كارگیري آنھا ابتكاري، ھنرمندانه و خردمندانه است نه اينكه كلیشه

ھاي فكري بشر و شرايط زمان و مكان بستگي دارد و بعضا حد و مرزي براي اين  به ھمین دلیل وسعت ھر اصل به خالقیت

در اين . وان تعیین كرد و لذا در حد غیر قابل تصوري در نحوه بكارگیري اصول دفاع غیر عامل تنوع وجود داردت اصول نمي

ھايي چند در خصوص  مقاله سعي گرديده است پس از تبیین اصول و مالحظات دفاع غیر عامل و موضوعات ذيربط، توصیه

  . اقدامات دفاع غیر عامل ارائه گرديده است

    

  : ساسي دفاع غیر عاملاقدامات ا*

ھا متناسب با ماموريت، وضعیت،  باشد كه در تھیه طرح اقدامات اساسي در تامین دفاع غیرعامل شامل موارد ذيل مي

وار اصول  در ابتدا فھرست. موقعیت و شرايط زماني و مكاني و رده سازماني بايد مورد استفاده و بھره برداري الزم قرار گیرد

  . پردازيم الحظات آن را نام برده و سپس به تعريف ھر يك از اصطالحات ميدفاع غیر عامل و م

  ) Camuflage(استتار  -١

  ) Concealment(اختفا  -٢

  ) Cover(پوشش  -٣

  ) Deception(فريب  -۴

  )  Separation and Dispersion(تفرقه و پراكندگي  -۵

  ) Hardening(مقاوم سازي و استحكام  -۶

  ) Early Warning(اعالم خبر  -٧

  ) Site Selection(مكان يابي  -٨

  ) Movement(تحرك  -٩

  ) Defilade(پناھگاه  -١٠

  ) Trench(جان پناه  -١١

  ) Camouflage Discipline(انضباط استتار  -١٢

  ) Security(حفاظت  -١٣

  ) Extinguishing System(سیستم اطفا حريق  -١۴

  اقدامات درون سیستمي  -١۵

  ) Training(و ايجاد فرھنگ دفاع آموزش  -١۶

  ) Barrier) (بالن -كابل  -دكل  -ديوار (ايجاد موانع  -١٧

  ) Smoke Operation. (عملیات دود -١٨

  ... ) كنترل تردد، تخلیه، مجروحین، كنترل خسارت، خنثي سازي بمب و(اقدامات بعد از بمباران -١٩

  ) Safety(ايمني  -٢٠

   E. M. P - H. P. Mافیتي ھاي گر مقابله با بمب  -٢١

  ) Field fortification(ھاي موقتي  ايجاد استحكامات صحرايي و سازه -٢٢

  ) Protective Structures. (ھاي امن و مقاوم سازي تاسیسات ايجاد سازه -٢٣

  ). ه. م. ش(دفاع غیر عامل در مقابل حمالت ويژه  -٢۴

   



  : اصول پدافند عامل* 

توان به اھداف پدافند غیر عامل از قبیل تقلیل  مجموعه اقدامات بنیادي و زير بنايي است كه در صورت بكار گیري مي

خسارات و صدمات، كاھش قابلیت و توانايي سامانه شناسائي، ھدف يابي و دقت ھدف گیري تسلیحات آفندي دشمن و 

  . تحمیل ھزينه بیشتر به وي نائل گرديد

باشد كه در طراحي و  اقدام مشروحه ذيل مي ٧الي  ۶علمي و نظامي دنیا اصول پدافند غیر عامل شامل در اكثر منابع 

  . بايست مورد توجه قرار گیرد ھاي و اقدامات اجرايي دقیقا مي برنامه ريزي

   Camouflageاستتار  -١

   Concealmentاختفا  -٢

   Coverپوشش  -٣

   Deceptionفريب  -۴

   Separation And Dispersionگي تفرقه و پراكند -۵

   Hardeningمقاوم سازي و استحكامات  -۶

   Early warningاعالم خبر  -٧

   

  تعاريف و اصالحات 

   

  ) Active Defense(پدافند * 

عبارتست از بكارگیري مستقیم جنگ افزار، به منظور خنثي نمودن و يا كاھش اثرات عملیات خصمانه ھوايي، زمیني، 

  . وذي و خرابكارانه بر روي اھداف مورد نظردريايي، نف

   

  ) Passive Defense(پدافند غیر عامل * 

توان از وارد شدن خسارات  گردد كه مستلزم بكارگیري جنگ افراز نبوده و با اجراي آن مي به مجموعه اقداماتي اطالق مي

ساني جلوگیري نموده و يا میزان اين مالي به تجھیزات و تاسیسات حیاتي و حساس نظامي و غیر نظامي و تلفات ان

  . خسارات و تلفات را به حداقل ممكن كاھش داد

   

  ) Civil Defsnse(دفاع غیر نظامي * 

دفاع غیرنظامي تقلیل خسارات مالي و صدمات جاني وارده بر غیر نظامیان در جنگ يا در اثر حوادث طبیعي نظیر سیل، 

باشد، در منابع خارجي، وظايف دفاع غیر نظامي شامل چھار  سالي ميسوزي و خشك فشان، آتش زلزله، طوفان، آتش

  : باشد عنوان ذيل مي

  ) Mitigation(اقدامات پیشگیرانه و كاھش دھنده  -١

  ) Preparation(آماده سازي و امداد رساني  -٢

  ) Response(ھشدار و اخطار  -٣

  ) Recovery(باز سازي مجدد  -۴

   

  : نكته

غیر نظامي در اين نوشتار در حوزه پدافند غیر عامل نبوده و بیشتر در جھت آگاھي مخاطبین در تمیز بین ارائه تعريف دفاع 

باشد زيرا به دلیل عدم شناخت جامع در بسیاري از كتب، مقاالت، و يا نوشتارھاي  پدافند غیرعامل و دفاع غیر نظامي مي

  . شود ر اشتباه گرفته ميداخلي مشاھده گرديده است كه دو مفھوم ياد شده با ھمديگ

   

  ) Vital and Gravity Centers(مراكز حیاتي و مراكز ثقل * 

باشند كه در صورت حمله و بمباران و انھدام آنھا صدمات جدي به نظام  مراكز و تاسیسات حیاتي و پر اھمیت كشور مي

  . دھد قرار مي اجتماعي، سیاسي و نظامي كشور وارد شده، آنھا را در يك مخاطره و بحران جدي

   

  ) Vita Centers(مراكز حیاتي * 

مراكزي ھستند كه در صورت انھدام كل يا قسمتي از آنھا، موجب بروز بحران، آسیب و صدمات قابل توجه در نظام 

سیاسي، ھدايت، كنترل و فرماندھي، تولیدي و اقتصادي، پشتیباني، ارتباطي و مواصالتي، اجتماعي، دفاعي با سطح 

  . اري در سراسر كشور گرددتاثیرگذ

   

  ) Critical Centers(مراكز حساس *

توجھي در نظام  مراكزي ھستند كه در صورت انھدام كل يا قسمتي از آنھا، موجب بروز بحران، آسیب و صدمات قابل

سطح  سیاسي، ھدايت، كنترل و فرماندھي تولیدي و اقتصادي، پشتیباني، ارتباطي و مواصالتي، اجتماعي، دفاعي با

  . اي در كشور گردد تاثیر گذاري منطقه

   

  ) Important Centers(مراكز مھم * 

مراكزي ھستند كه در صورت انھدام كل يا قسمتي از آنھا، موجب بروز آسیب و صدمات محدود در نظام سیاسي، 

  . اجتماعي، دفاعي با سطح تاثیر گذاري محلي در كشور گردد



   

  ) Camouflage  &Concealment(استتار و اختفاء * 

فن و ھنري است كه با استفاده از وسائل طبیعي يا مصنوعي، امكان كشف و شناسائي نیروھا، تجھیزات و تاسیسات را 

  . از ديده باني، تجسس و عكسبرداري دشمن تقلیل داده و يا مخفي داشته و حفاظت نمايد

  . باشد نیروھا با محیط اطراف مي شكل كردن تاسیسات، تجھیزات و مفھوم كلي استتار، ھمرنگ و ھم

نمايد و استتار امكان كشف يا شناسايي نیروھا، تجھیزات و تاسیسات و  اختفا، حفاظت در برابر ديد دشمن را تامین مي

  . دھد فعالیتھاي را تقلیل مي

   

  ) Dispersion (پراكندگي* 

ھاي خودي، به منظور تقلیل آسیب  يا فعالیتباز و پخش نمودن و تمركز زدايي نیروھا، تجھیزات، تاسیسات   گسترش

  . اي از آنھا ھدف واحدي را براي دشمن تشكیل ندھند پذيري آنھا در مقابل عملیات دشمن به طوري كه مجموعه

   

  ) Separation and Movement(تفرقه و جابجايي * 

محلي ديگر به منظور تقلیل آسیب ھاي خودي از محل استقرار اصلي به  جداسازي، گسترش افراد، تجھیزات و فعالیت

ھاي  ھاي دورتر از برد سالح ھاي مسافرتي به فرودگاه انتقال ھواپیما: باشد، مانند پذيري، كاھش خسارات و تلفات مي

دشمن و يا انتقال تجھیزات حساس قابل حمل از محل اصلي به محل موقت كه به علت عدم شناسايي و حساسیت 

  . باشد ت بیشتري ميمكاني، داراي امنیت و حفاظ

   

   CC&Dاستتار، اختفاء و ماكت فريبنده *

ھايي براي پنھان نمودن، ھمگون سازي، تغییر شكل، شبیه سازي،  استفاده و بھره برداري از اقدامات تجھیزات و روش

ايجاد طعمه فريبنده و حذف شكل منظم ھندسي اھداف در جھت ممانعت از كشف و شناسائي نیروھا، تجھیزات، 

  . ھاي آشكار ساز و حساسه دشمن ھاي خودي توسط سامانه تاسیسات و فعالیت

   

  ) Deception(فريب * 

اي كه موجب گمراھي دشمن در نیل به اطالعات و محاسبه و برآورد صحیح از توان  گرانه كلیه اقدامات طراحي شده حیله

  . ا شك و ترديد مواجه نمايدكمي و كیفي طرف مقابل گرديده و او را در تشخیص ھدف و ھدف گیري ب

  . باشد فريب، انحراف ذھن دشمن از اھداف حقیقي و مھم به سمت اھداف كاذب و كم اھمیت مي

   

  ) Fortification(مقاوم سازي و استحكامات * 

ومت ايجاد ھر گونه حفاظتي كه در مقابل اصابت مستقیم بمب، راكت، موشك، گلوله توپخانه، خمپاره و يا تركش آنھا مقا

نموده و مانع صدمه رسیدن به نفرات، تجھیزات يا تاسیسات گرديده و اثرات تركش و موج انفجار را به طور نسبي خنثي 

ھاي موقتي، دال  سازي تاسیسات، ايجاد استحكامات صحرايي و سازه ھاي امن و مقاوم پناھگاه، جان پناه، سازه. نمايد

  . شوند جزء استحكامات محسوب مي... وانه بتني وريز، بشكه شن و يا است بتني، كیسه شن، خاك

   

  ) Early warning(اعالم خبر * 

  . آگاھي و ھشدار به نیروھاي خودي مبني بر نزديك بودن عملیات تعرضي دشمن

تر از آغاز مخاصمات اعالم  باشد، ممكن است چند ساعت، چند روز و يا زماني طوالني اين ھشدار كه براي آماده شدن مي

  . گردد

  . باشد باني بصري، آژير، بلندگو، پیامھا و آگاھي ھاي ھشدار دھند مي ھا و وسايل اعالم خبر شامل رادار، ديده دستگاه

   

  ) Site selection(مكان يابي * 

باشد تا آنجا كه ممكن است بايد از ايجاد  يكي از اقدامات اساسي و عمده پدافند غیر عامل، انتخاب مكان مناسب مي

زيرا تاسیسات احداث شده در چنین . ھاي مسطح يا نسبتا ھموار اجتناب كرد ت حیاتي و حساس در دشتتاسیسا

  . توان از ديد دشمن مخفي نگاھداشت ھايي را نمي محل

ھا و نزديكي مرزھا موجب  ھاي اصلي، كنار سواحل دريا، رودخانه ھا، جاده ايجاد تاسیسات حیاتي و حساس در كنار بزرگراه

  . گردد اسايي و ھدف يابي آسان آنھا توسط دشمن ميسھولت شن

  : باشد بايست در مكان يابي به آن توجه خاص مبذول گردد به شرح ذيل مي توضیح اينكه سه موضوع عمده كه مي

  ) Mission(ماموريت  -١

  . امكان اجراي ماموريت در مكان تعیین شده موجود باشد

  ) Dispersion(پراكندگي  -٢

  . تخابي به صورتي باشد كه امكان پراكندگي مناسب تاسیسات و تجھیزات را فراھم نمايدوسعت مكان ان

  ) Terrain Pattern(شكل عوارض و محیط  -٣

اي بايد باشد كه احداث تاسیسات و استقرار تجھیزات تا آنجا كه ممكن است باعث بھم خوردگي  مكان انتخابي به گونه

حفظ ) روستايي، كويري، كوھستاني، جنگلي، شھري(گي با عوارض محیطي شكل طبیعي زمین نگرديده، ضمنا ھمرن

 . شود

  



  
  ٢آشنايي با اصول و مالحظات پدافند غیرعامل 

  

  

  ): سیستمي(اقدامات درون سازماني * 

اقدامات پیش بیني شده خاص در سازمان براي مواجھه با شرايط بحراني شامل شرح وظايف و فعالیتھا در زمان قبل، 

  . حین و بعد از حمله

    

  ) Comouflage Discipline(انضباط استتار* 

اينكه حتي ديده شوند،  ھا و تجھیزات را بدون اجتناب از كارھايي كه ظاھر طبیعي يك منطقه را تغییر داده و يا موقعیت عده

  . براي دشمن آشكار سازد

   

  ) Smoke Operation(عملیات دود * 

ھا، فريب  به منظور ايجاد پوشش و استتار تاسیسات حیاتي و حساس، تجھیزات، مخفي نگاه داشتن فعالیت عملیات دود، 

  . شود ھاي مادون قرمز، كروز و لیزري بكار گرفته مي و انحراف موشك

   

  ... ) خنثي سازي بمب، -كنترل خسارت  -تخلیه مجروحین  -كنترل تردد : (ات بعد از بمباراناقدام* 

   Extinguishing Systemاطفاء حريق 

پیش بیني و تھیه و استقرار تجھیزات و وسائل اطفاء حريق در مراكز حیاتي و حساس قبل از بمباران و يا حمالت موشكي 

یري از توسعه آن به كاركنان، تجھیزات و تاسیسات مجاور محل وقوع آتش سوزي به منظور كنترل و مھار آتش و جلوگ

  . باشد مي

   

   Graphite Bombsھاي گرافیتي  معرفي بمب*

  : و آثار مخبر آن) كربني(ھاي گرافیتي  آشنايي با بمب  -

افیتي و عملكرد به دو دسته ھاي گرافیتي كه تاكنون مورد استفاده قرار گرفته و شناسائي شده انداز نظر مواد گر بمب

  : شوند تقسیم مي

  ھاي گرافیتي الیافي  بمب -١

  ھاي گرافیتي پودري  بمب -٢

ھاي جنگي بسیار ارزان  پوند بوده و از نظر قیمت در مقايسه با بمب ٩۵٠ھاي گرافیتي عموما داراي وزني در حدود  بمب -

لم است به طوري كه بعد از رھا شدن از ھواپیما، پوسته ھاي ناپا ھا ھمانند بمب عملكرد اين بمب. باشند قیمت مي

دوك نخ الیاف كه  ٢٠٠الي  ١٠٠كپسول كه ھر كپسول حاوي  ۴٠الي  ٢٠خارجي آن تركیده و در نوع الیافي آن حدود 

درجه مقاوم  ٣٠٠٠رسد و در مقابل حرارت تا  متر مي ۴٠بسیار سبك وزن و نرم است و طول ھر رشته نخ الیاف آن به 

شود و به تدريج بر روي كابلھاي برق فشار قوي و محل اتصاالت در مراكز  ست از آن خارج شده و در فضا منتشر ميا

گونه مراكز  آيد و ايجاد جرقه و در نھايت آتش سوزي نموده و باعث خسارت و صدمه سنگین به اين نیروگاھي فرود مي

  . گردد مي

آيند و در میانه راه قسمت پائین كپسول جدا  ستند به وسیله چتر فرود ميدر نوع پودري آن، كپسولھا كه دو قسمتي ھ -

شود و به تدريج روي محل اتصاالت مراكز  شده و پودر ذغالي بسیار نرم و سبكي از آن خارج شده كه در فضاي منتشر مي

و جريانھا را قطع نموده كه نشیند و به صورت يك عايق الكترويسیته عمل نموده و تمام مدارات  نیروگاھي و سوئیچینگ مي

  . باشد بر طرف نمودن اثرات آن كاري بسیار مشكل بوده و مستلزم صرف وقت و ھزينه بااليي مي

   

  : استتار سنتي* 

به معني تغییر شكل و ايجاد ھماھنگي اماكن، تاسیسات، مسیرھاي منتھي به ھدف، وسائل، تسلیحات، تجھیزات و 

اي كه كشف، شناسايي و تشخیص آن به سھولت ممكن نباشد و انجام اين استتار با  گونهنفرات با محیط پیرامون خود به 

ھا، نھادھا و  اي بسیار كم و بدون بھره گیري از فناوري خاصي صورت گرفته و از طريق تمامي نیروھا، سازمان ھزينه

  . باشد ھا قابل انجام مي گروه

   

  ): فناوري ھاي خاص(استتار مدرن * 

استتار مدرن عبارت است از جلوگیري و ممانعت از استفاده قدرت كشف، آشكار سازي، شناسايي و رديابي مفھوم كلي 

ھا،  دشمن، ضمنا با بھره گیري از انواع طرح... انواع حسگرھاي الكترواپتیك، راداري، لیزري، صوتي، مغناطیسي، حرارتي و

در فرآيند رد گیري، ممانعت از استراق، سمع، طراحي خاص  روشھا و تجھیزات موثر نظیر كنترل تشعشات راداري، اختالل

ھا، پرده دود و  بدنه تجھیزات، بھره برداري از مواد جاذب امواج و حرارت، سطوح قابل انعطاف، استفاده از چف، فلیر، طعمه

و الكتريكي و بخار آب غلیظ، جلوگیري از انعكاسات نوري، صوتي، ارتباطي و نشست ھر گونه امواج الكترومغناطیسي 

موثر ... ھاي فني و ابتكاري كه در پنھان نگه داشتن و مخفي سازي اھدا، تاسیسات، تجھیزات، نفرات و كلیه راه حل

  . باشد مي

   

   Infra - Redمادون قرمز *

  : دو نوع رديابي مادون قرمز وجود دارد



مصونیت از . شود ورشید و نور افكن تامین ميكه در آن، رديابي ھدف به وسیله منابع نور مثل نور خ: رديابي فعال -١

در صورتي كه ھدف . رديابي اشعه مادون قرمز فعال، بستگي به كاھش میان انعكاس اشعه بین ھدف و محیط اطراف دارد

  . شود و زمینه اطراف آن داراي بازتاب و بافت يكساني باشند پنھان بودن كامل میسر مي

پنھان بودن در برابر رد . شود بي با استفاده از حراراتي است كه توسط ھدف ساطع مياين نوع رديا: رديابي غیر فعال -٢

شود و معموال اين حرارت بیش از حرارت محیط  يابي غیر فعال بستگي به كاھش حرارتي دارد كه از ھدف ساطع مي

  . اطراف ھدف است

   

   Thermal - lafra Redمادون قرمز حرارتي *

اختالف دماي يك جسم با محیط اطرافش يا اختالف . ده پیوسته، طول موج جذب يا نشر دارندتمامي اجسام در يك محدو

نشر يك جسم با محیط اطرافش و ھمچنین شكل ھندسي و مرز بندي يك جسم، عوامل شناخت و رديابي اجسام در 

با اطراف اين اجازه و امكان پس بنابراين اختالف يا كنتراست حرارتي يا نشر سطح مورد نظر . باشند سیستم حراراتي مي

. ھا و ھدفھاي مورد نظر را شناسايي كنند دھد كه بتوانند سوژه ھاي عكس برداري و تصوير برداري حرارتي مي را به دوربین

ھاي  بنابراين جلوگیري از تشعشع حرارتي، عايق كاري، ايجاد شیلتر وحائل، سنگرھاي حفاظتي، پوشش بوسیله بوته

ھاي خنك  سامانه RAP، استفاده از تورھاي استتار مجھز به رنگھاي جاذب حرارتي )درخت(ش گیاھي انبوه و ايجاد پوش

توانند در تقلیل تابش حرارتي از ھدف  مي TAM LDھاي جاب كننده حرارت و جلوگیري كننده از انتشار حرارت  كننده و پارچه

  . بسیار مفید واقع شود

   

   NIRآشكار سازھاي مادون قرمز نزديك * 

، دشمن )متر در منطقه نبرد ٩٠٠حدودا (تر، موثر ترند  سنسورھاي مادون قرمز نزديك غالبا نسبت به بردھا و فواصل كوتاه

دھد، بنابراين رعايت  ھاي ديد در شب، اھداف و تجھیزات ساكن و متحرك خودي را مورد شناسايي قرار مي با دوربین

اقدامات موثري در جھت  BDUھاي استتار  و لباس L2WCSS- U3LCANSSانضباط، جلوگیري از انتشار نور، استفاده 

لباس، پوشش و تورھاي . (باشد جلوگیري از تشخیص، شناسايي، ردگیري و انھدام اھداف خودي توسط دشمن مي

  ) اي استتار چند طیفي و منطقه

   

   Visual Sensorsآشكار سازھاي بصري * 

بنابراين، تاثیر فنون . متداوال ترين حس گرھاي دشمن حس گرھاي بصري ھستند فراوانترين، موثرترين، كاربردي ترين و

CC&D توان توان  زيرا چیزي را كه نتوان ديد نمي. بر قسمت بصري خصوصا در ھمخواني ھدف با محیط بسیار مھم است

  . شناسايي و يا ھدف گیري نمود

، موانع مخفي كننده، LWCSSو  S5SPPرنگ آمیزي شده پوشش و استتار كامل، استفاده از تورھاي استتار استاندار د

  . نمايند كمك موثر و شاياني در جلوگیري از ديده شدن بصري ھدف توسط دشمن مي

   Acoustic Sensorsآشكار سازھاي صوتي 

گردد صداھاي شديد و تولید صداھاي فريبنده توسط  انضباط صدا، موجب عدم آشكار سازي آن توسط گوش انسان مي

حركت در مواقع رعد و برق، (توانند موجب پوشش و مخفي ماندن صداي اصل در مواقع مورد نیاز گردد  ھا مي زنه آتش

  ) بمبارانھاي ھوايي و شلیك توپخانه

   

   Radio Sensorsَآشكار سازھاي راديويي * 

ھاي خودي توسط دشمن، به حداقل رسانیدن ارسال امواج  بھترين شیوه براي جلوگیري از كشف موقعیت فرستنده

  . باشد مي... راديويي و سكوت را راديويي و

   

   Ultraviolet Sensorsآشكار سازھاي ماوراء بنفش * 

ھا و الگوھاي استتار  لذا طرح. شوند آشكارسازھاي ماوراء بنفش در مناطق پوشیده از برف، يك تھديد جدي محسوب مي

باشد، ضمن  زمستاني، عوارض پوششي و موانع ديد، روشھاي مناسبي جھت مقابله با آشكار سازھاي ياد شده مي

مواردي از . تواند با آشكار سازي ھدف توسط آشكار سازھاي مذكور موثر واقع شود آنكه ھر نوع عملیات ايجاد دود مي

توانند در كاھش توانايي آشكار سازھاي نامبرده تاثیر  قه نبرد و ديوارھاي برفي دست ساز نیز ميقبیل عوارض طبیعي منط

  . چشمگیري داشته باشند

   

  : طیف راداري* 

تواند در  اين اختالفھا مي. استتار در حقیقت به معناي از بین بردن اختالفھاي فیزيكي يك جسم با محیط اطراف آن است

رادار با انتشار راديوئي به تجسس و رديابي و كشف اشیاء . مز نزديك و حرارتي و راداري باشدطیفھاي مرئي مادون قر

بسیار باال توسط فرستنده و برخورد آن به شي ء مورد نظر   معموال اين عمل با انتشار امواج با فركانس. پردازد مورد نظر مي

پنھان سازي در برابر رادار بستگي به . پذيرد نده صورت ميو دريافت بازتاب توسط گیرنده و مشاھده آن در صفحه نشان دھ

، تورھاي مجھز به )گوشه دار(اي  ھاي زاويه ضمنا استفاده از منعكس كننده. كاھش انعكاس امواج برگشتي به رادار دارد

  . گردد داري ميموجب كاھش كارايي امواج را... و R3AMو  R2APرنگھاي استتار جاذب امواج راداري، و مواد جاذب راداري 

   

   Passive Radarرادارھاي غیر فعال * 

صورت ) رادار(اي كه ھیچ تشعشعي توسط حسگر  در رادرھاي غیر فعال، ھدف، آشكار سازي اھداف پرنده است، به گونه



  . نگیرد

  . شوند ھاي راداري غیر فعال به دو دسته منواستاتیك و باي استاتیك تقسیم بندي مي اصوال سامانه

  ) تك پايه: (امانده راداري غیر فعال منواستاتیكس -١

در اين نوع رادارھا فرستنده وجود نداشته، از تشعشعات ساطع شده از ھدف استفاده شده و مشخصات آن استخراج 

اي است كه سیگنالھاي ارسالي از طرف ھدف را شنود  راداري غیر فعال منواستاتیك گیرنده  در واقع سامانه. شود مي

   .كند مي

  ) دو پايه: (سامانه راداري غیر فعال براي استاتیك -٢

ھاي راديو و  كند در واقع فرستنده سیگنال، فرستنده اين سامانه از امواج غیر راداري پراكنده در فضا استفاده مي

ي رادار غیر ھا اين سیگنالھا پس از برخورد با ھدف منعكس شده و در گیرنده. باشند تلويزيوني، موبايل و يا ماھواره مي

ھاي تلويزيوني كشورھاي ھمسايه نیز  توان در مرزھاي و نواحي مرزي از فرستنده ضمنا مي. شوند فعال دريافت مي

  . استفاده كرد

   

   Pyrotechnicsپايروتكنیك 

د و صدا تواند به صورت گرما، نور، دو پايروتكنیكھا موادي ھستند كه قابلیت اشتغال خوبي دارند و اثرات اين اشتغال مي

، لیزري و موشكھاي )حرارتي(بوده و به منظور انجام اقدامات ضد مراقبت در طیفھاي مرئي، صوتي، اپتیكي، مادون قرمز 

در ارتش سوئیس از نارنج انداز دود استتار چند طیفي به . (كروز استفاده شده و استتار منطقه وسیعي را به وجود آورد

  ). شود فته در مھمات ھوشمند استفاده ميمنظور مقابله با آشكار سازھاي پیشر

   

  : لباس استتار چند طیفي*

ھدف استفاده از . استفاده از لباس استتار چند طیفي يكي از بھترين روشھاي ممكن براي محافظت از سربازان است

ي چند منظوره لباس استتار سربازان، به ھم ريختن شكل و پنھان كردن سربازان براي محافظت در مقابل َآشكار سازھا

 ٣٠٠باشد، با استفاده از اين پوششھا نیروھاي نظامي از فاصله  مي) مرئي، اپتیكي مادون قرمز نزديك، حرارتي و راداري(

اين پوششھا راحت و سبك وزن بوده و به لحاظ . متري در مقابل رديابھاي مدرن دشمن غیر قابل رديابي خواھند بود

  . باشند تھويه ھوا مي  یتداشتن شكل برگي برگي، داراي قابل

   

  : كیت ضد مراقبت*

كیتھاي استتار ضد مراقبت، شدت تشعشعات حرارتي را توسط تركیبي از عايق، نقاشي و رنگ، صفحات انعكاس با 

دھد و سینگنالھاي راداري توسط يك سري پانلھاي  پوشش دو گانه و نیز تلفیق گازھاي اگزوز با ھواي محیط، كاھش مي

رنگ استتار روشي موثر و در عین حال ارزان قیمت، . شوند ھاي خاص نیز كاھش داده مي منعكس كننده مواد جاذب و

  . كشف توسط حسگرھاست، بدون آنكه تاثیر منفي بر استفاده عادي از تجھیزات بر جاي گذارد  جھت كاستن از قابلیت

ھاي استتار از مواد چند طیفي بھره  كیت اين. دو بسته كیت ضد مراقبت تحويل ارتش فرانسه داده است GIATشركت 

اي كه در قسمت عقب خودرو ھا نصب  به ھمراه پانلھاي دو جداره(و راداري  IRبرند كه در طیفھاي نور مرئي،  مي

  . كارائي خوبي دارند) شوند مي

خوردار است يك صفحه استتار بسیار سبك و چند طیفي كه از يك ساختار سه بعدي بر Barracuda ،BMS-ULCASشركت 

اين شركت مدعي است تجھیزات استتار ساخته شده در . و رنگ استتار به روي مواد جاذب آن زده شده ساخته است

دھد و عالوه بر آن در باندھاي طیف  درصد عملكرد رادار باند وسیع را كاھش مي ۶٠مقايسه با تجھیزات سنتي به میزان 

  . خوردار استخوبي بر  مرئي و مادون قرمز نیز از قابلیت

  . اي طراحي شده است كه به درستي با تجھیزاتي كه بايد محافظت شوند سازگاري دارد ھر صفحه استتار به گونه

  : مواد جاذب استتار راداري به منظور كاھش كارائي موشكھاي ھوشمند

  . مواد جاذب امواج راداري با فناوري پیشرفته قادر است كه مھمات ھوشمند را منحرف كند

رادار   شود بیش از نیمي از سیگنال ارشناسان سوئدي معتقدند ھنگامي كه ماده جاذب در بدنه تجھیزاتي نصب ميك

  . دھد تابشي به تجھیزات و حدود دو سوم سینگنال مادون قرمز را كاھش مي

  : ھاي استتار چند طیفي مدرن پوشش*

استتار ) رئي، مادون قرمز نزديك و حرارتي و راداريم(ھاي  را در طیف... ھاي ھستند كه تجھیزات، تاسیسات و پوشش

اند كه در دو نوع ثابت و متحرك  ھاي متفاوت تشكیل يافته ھاي مختلف با كارايي ھا از اليه ضمنا اين پوشش. نمايند مي

  . وجود دارد

   

  : ھاي لیزري استتار در مقابل ردياب*

باشد لذا استفاده از  ر دادن دقیق اھداف نظامي بسیار با اھمیت ميبا توجه به اينكه در نبردھاي امروزي، مورد اصابت قرا

اما نقطه ضعف تجھیزات ھدايت شونده لیزري وجود دو . بمبھاي ھدايت شونده لیزري كاربردھاي فراواني پیدا نموده است

ھاي  باشند، سامانه باشد لذا در جنگھاي امروزي اكثر تجھیزات مھم مجھز به تجھیزات كشف پرتوھاي لیزري مي غلیظ مي

كنند كه  ھشدار دھنده لیزري به محض دريافت پرتو لیزري عامل تھديد كننده، دود غلیظي را در اطراف ھدف منتشر مي

ھاي لیزري  اين عمل خود يك نوع استتار در مقابل رديابي. گردد باعث خنثي شدن عملیات ھدف يابي دقیق لیزري مي

  . دھد ھاي بخار آب و گرد و غبار كارايي خود را از دست مي عبور از توده ضمنا اشعه لیزري در زمان. باشد مي

   

  : منورھاي فريب چند طیفي*



پايروتكنیھا موادي ھستند كه قابلیت اشتعال . كنند ھاي پايروتكنیك كار مي منورھاي فريب چند طیفي براساس فناوري

اين سامانه به منظور اقدامات ضد . گرما، نور دو دود صدا باشتواند به صورت  خوبي دارند و اثرات ناشي از اين اشتعال مي

شود و استتار منطقه وسیعي را به طول  مراقبت علیه حسگرھاي اپتیكي، مادون قرمز، لیزري و كروز به كار گرفته مي

. باشد ثانیه مي ۵٠مدت دوام اين استتار حداقل . دھد متر از سطح زمین براي تجھیزات انجام مي ١٠متر و به ارتفاع  ١٠٠

از تانكھا قادر بود عملكرد مھمات ھدايت شوند و   ضمنا در مناقشه بوسني، منوري مورد آزمايش قرار گرفته كه با پرتاب

  . موشكھاي ھوشمند راداري را باند میلیمتري را مختل سازد

   

   Seeker system) جستجوگر(ھاي ردياب  سامانه*

اين دستگاه با داشتن . شود تعبیه مي  در جنگ افزار متحرك مثل موشك دستگاھي است كه به منظور يافتن ھدف

  . يابد جھت و محل ھدف را مي... حساسیت نسبت به تشعشعاتي از قبیل نور، صدا، رادار، مادون قرمز حرارتي و

  : عوامل موثر در آشكار سازي و كشف اھداف در استتار مدرن عبارتند از*

ھا، گرماي ھدف، انعكاس خورشیدي،  دنه، تركیبات، سطح صاف بدنه، شكافھا و حفرهشكل، مواد تشكیل دھند، جنس ب

ھا و فرستنده ھامانند رادار، سامانه آفندي، ارتباطي، نشست ھر گونه امواج  صداي منعكس شده از ھدف، حساسه

  ... الكترومغناطیسي، وضعیت ھوا، جو، تناسب رنگ بدنه بازمینه، انعكاسات نوري و

  : عبارتند از) كاھش آسیب پذيري(اقدامات موثر در استتار مدرن عوامل و *

طراحي خاص بدنه، سطح مدور و گرد، استفاده از مواد جاذب و سرامیك، سطوح قابل انعطاف، تور استتار چند طیفي، 

گیري، ھا، دودھاي استتار، سیستمھاي چف، اختالف در فرآينده رد  چادرھاي مخصوص جلوگیري از استراق سمع، طعمه

اي، منور و نارنجكھاي اختفاء و استتار چند  ھاي زاويه استفاده از فن گسترش، كنترل تشعشعات راداري، منعكس كننده

 ... اھداف خودي و استفاده از مواد جاذب ھوشمند و RCSطیفي كمكردن سطح مقطع راداري 

  
  
  
  
  

  ٣آشنايي با اصول و مالحظات پدافند غیرعامل 
  

  

  

  : مواد جاذب ھوشمند* 

تركیبي از مواد جاذب فعال و غیر فعال، حسگرھاي محیطي و ماژول ھاي الكترونیكي بوده و جھت پردازش اطالعات جمع 

  . كند آوري شده طراحي گرديده به طوري كه اعمال فرامین كنترلي جھت اتخاذ پاسخ مناسب را فراھم مي

  : ماھواره سنجش از دور*  

ھاي  سنجش از دور علم و ھنر به دست آوردن اطالعات درباره يك شيء، منطقه، يا پديده از طريق تجزيه و تحلیل داده

شود كه  توصیه مي. حاصله به وسیله ابزاري است كه در تماس فیزيكي با شيء، منطقه و يا پديده تحت بررسي نباشد

ھاي سنجش از دور دشمن و  ب چشمھاي بیدار سنجیدهدر بدو شروع احداث تاسیسات حیاتي و حساس ھمیشه مراق

ضمنا صرف ھر گونه ھزينه در اين زمینه ھا بدون لحاظ نمودن موارد حفاظتي به ھدر دادن . ستون پنجم باشیم

  . ھاي ملي منجر خواھد شد سرمايه

اسوسي دايما در حال آوري اطالعات بسیار دقیق و حساس نظامي وج ھا در جمع پذيري ماھواره از آنجايي كه انعطاف

باشد، نقش آنھا در عملیات اطالعات سري، از جمله قابلیت شناسايي و تعیین محل تاسیسات عمیق  افزايش مي

  . گردد زيرزمیني به طور روزافزوني بیشتر مي

العاده مانند اسكنرھاي چندطیفي لندست  ھاي اكتشافي از تعدادي حساسه و تصويربردار با وضوح فوق ماھواره

)Landsats Multral Scanner ( به منظور به دست آوردن آثار و عاليم مربوط به وجود احتمالي تاسیسات زيرزمیني و

نمايد كه انجام اين كار به تصويربرداري مادون قرمز نزديك، مادون قرمز حرارتي و چند طیفي  ھاي آن استفاده مي فعالیت

  . محیط اطراف تاسسیات بستگي دارد

  ) دار گوشه(اي  ھاي زاويه هكنند منعكس*  

در اين روش از . وقتي ردياب به دنبال يك ھدف غیرواقعي برود و از ھدف واقعي غافل گردد اين خود نوعي فريب است

اي كه داراي زواياي خاصي ھستند استفاده میگردد كه باعث انعكاس بیشتر امواج راداري و بالطبع  ھاي ويژه كننده منعكس



ھدف اصلي اين گونه . گردند گرديده و اھداف واقعي در بین اھداف كاذب پنھان مي RCSاداري افزايش سطح مقطع ر

  . باشند متري مي ھايي است كه داراي رادارھاي ردياب موج میلي ھا منحرف كردن موشك كننده منعكس

   Decoys -ھا طعمه(ھاي الكترونیكي فريب  استفاده از فرستنده*  

ھاي فريب و  به منظور مصون ماندن رادار، استفاده از فرستنده Arm/ Harmھاي  فريب موشكيكي از بھترين راھكارھاي 

ھاي  فرستنده. اين روش مقرون به صرفه بوده و از اثربخشي بااليي برخوردار است. باشد اشباع فضا از امواج كاذب مي

از . باشند برداري مي تاكتیكي قابل بھره ھاي مختلف شوند وھمچنین به شیوه فريب در انواع گوناگون طراحي و ساخته مي

را نام برد كه تحت تاثیر فريب واقع  Alarm - Shrikeھاي  توان موشك ھاي ضدتشعشع راداري مي انواع ديگر موشك

  . شوند مي

  ) در ارتش سويس(نارنجك انداز دود استتار چند طیفي *  

سط كشور سويس طراحي شده كه در ارتش آن كشور به میلیمتري دوداستتار چندطیفي باطول موج بلند تو ٧۶نارنجك 

  . شد طور انبوه تولید و به كار گرفته مي

دھنده فوري را در ظرف مدت يك  اي طراحي شده تا يك اثر فريب باشد كه به گونه اين نارنجك شامل يك گلوله آموزشي مي

ھاي كروز و تصويربرداري  ك و حرارتي، موشكثانیه در مقابله با آشكارسازھاي مھمات ھوشمندلیزري، مادون قرمز نزدي

  . داشته باشد.. حرارتي و

كیلوگرم وزن و خرج قابل  ٢/١میلي متر طول و  ١٨٠باشد اين نارنجك داراي  متر برد پرتابي مي ۴٠داراي  Mask 76STنارنج

  . باشد اصالح دوگانه از فسفر قرمز براي ايجاد فريب و ھمچنین اثرات استتار نیز مي

  . باشد متر بردپرتابي مي ۶٠كیلوگرم وزن و  ٨/١متر طول و  میلي ٢۴٨داراي  Mask 76ELجك نارن

ماژول شعله فسفري قرمز اين نارنجك بايد با يك ماژول مبتني بر كربن تكمیل شده است تا پرده پوششي مادون قرمز با 

توان در  ھاي مذكور را مي ھر يك از گلوله. د نمايدايجا STاي گلوله  ثانیه ۴٠الي  ٣٠اي در مقايسه با پوشش  ثانیه ۶٠دوام 

  . متر تولید كرد میلي ٨١و  ۶۶كالیبرھاي 

  : استفاده از ھندسه فراكتال در طراحي استتار*  

ھاي نامنظم ھندسي  اي دارد زيرا محیط اطراف تاسیسات از شكل ساخت تاسیسات در طبیعت نیاز به استتار ويژه

باشد از اين رو شكل استتار ھماھنگ با  ت تاسیسات با ھندسه منظم در تضاد آشكار ميكه با ساخ. پوشیده شده است

  . ھاي نامنظم است طبیعت محیط اطراف نیاز به ھندرسه فراكتال دارد كه ھندرسه نويني براي الگوسازي دستگاه

  ھاي گرافیتي  برخي از اقدامات موثر جھت كاھش تاثیرات بمب*  

  راكز حساس و حیاتي از زير زمین ھاي برق م عبور كابل -١

  . ھاي ريزبافت نسوز يا ديرسوز پوشاندن تجھیزات حساس و حیاتي به وسیله چند اليه پارچه -٢

  . گذارد ھايي كه قطع برق اثرات نامطلوب به جا مي ھاي فیوزينگ در محل نصب فیوزھاي با سرعت باالبراي سامانه -٣

  . ھا بوسیله خمیر ياالكھاي مخصوص غیرقابل نفوذ شدند  ھاي برق به سامانه محل اتصال كابل -۴

كلیه تابلوھاي برق با چند اليه نمد عايق بندي شده به طوري كه ھیچگونه گرد و غباري قادر به نفوذ در آن نباشد و در  -۵

  . لترھاي تصفیه ھوا باشند اين امكان فراھم شودھايي كه داراي فی صورت نیاز به خنك شدن با نصب و تعبیه پنكه

بندي نموده و به طوري كه ذرات  كلیه دربھا و درزھاي محل نصب تجھیزات حساس الكتريكي و الكترونیكي راعايق -۶

  . خارجي قادر به نفوذ نباشند

نصب ھواسازي قوي با  در محل نصب تجھیزات حساس كه امكان انجام اقدامات به شرح بندھاي فوق وجود ندارد با -٧

  . فیلترھاي مخصوص با ايجاد فشار مثبت از نفوذ اجسام خارجي به داخل اين گونه اماكن جلوگیري شود



ھي ھستند براي آن دسته از تجھیزات كه امكان  ھايي كه داراي تاسیسات و تجھیزات نیروگاه ھا ووزارتخانه سازمان -٨

  . ھیه نمايندخاموشي موقت آنھا وجود دارد دستورالعمل ت

بندي شده و نصب پنكه با فیلترھاي مخصوص جھت تامین  ھاي عايق قراردادن مولدھاي برق اضطراري در داخل كانكس -٩

  . ھواي مورد نیاز اين مولدھا

  . مداوم ھوا دارند  نصب پمپ مكانیكي ھوا با فیلترھاي مناسب به عنوان يدكي براي تجھیزاتي كه نیاز به جريان -١٠

ا و به منظور فراھم كردن امكان تداوم خبر . ا. ھاي يدكي و متحرك براي سازمان صدا و سیماي ج داث ايستگاهاح -١١

  . رساني در سطح جامعه

  . اي كه مورد اصابت قرار گرفته تاحصول اطمینان از رفع خطر بسته نگه داشتن درب و پنجره ساختمان ھا در منطقه -١٢

  .. ) ماسك، دستمال خیس، باند گاز(وسلیه ممكن  پوشاندن مجاري تنفسي با ھر -١٣

  ھاي الزم به تمامي كاركنان ذيربط جھت مقابله با اينگونه حمالت  ارايه آموزش -١۴

ھاي برق به منظور پخش كردن و جلوگیري از فرود فیبرھاي كربني  استفاده از ھواسازھاي قوي در اطراف نیروگاه -١۵

  . سبك بر روي آنھا

در  F-117Aبه وسیله ھواپیماھاي جنگنده  ١٩٩٩سال ) MAY(بمبھاي گرافیتي نخستین بار در دوم ماه مه  :توضیح اينكه

ھاي الكتريكي و الكترونیكي صربھا بكار گرفته شد و باعث  جنگ يوگسالوي توسط امريكا علیه مراكز نیروگاھي و سامانه

درصد كشور در خاموشي فرو رفت و  ٧٠رحله اول حمالت وارد شدن خسارات عمده به اين مراكز گرديد، به طوري كه در م

يعني پنج روز بعد صورت گرفت باقیمانده كشور ھم در خاموشي فرو رفت البته از  MAYدر حمله بعدي كه در ھفتم ماه ماه 

اين مواد در عملیات طوفان صحرا به شكل ديگري كه بر روي كالھك موشك ھاي كروز نصب شده بود و از دريا شلیك 

اي پر شده بودند با انفجار خود  ھا كه از فیبر كربن رشته شدند علیه مراكز نیروگاھي عراق استفاده شد واين موشك مي

درصد ظرفیت تولید برق محروم نمودند ولي در سه روز اول جنگ به اين نتیجه رسیدند كه بیشتر بايد  ٨۵عراق را از 

ھا  رار دھند نه اينكه مراكز تولید را بنابر اين در حمالت بعدي اين گونه سامانهھاي توزيع وانتقال نیرو را مورد حمله ق سامانه

  . را مورد ھدف قرار دادند

   Deceptionفريب  

  : مالحظات 

) اسب تروا(ھاي قبل از میالد  در اين بخش به بیان يكي از اصول دفاع غیرعامل فريب، تاريخچه فريب، فريب در جنگ

جھاني دوم و قبل وبعد از آن، جنگ يوگسالوي با نیروھاي ناتو، آرژانتین در جنگ فالكلند، ھاي صدر اسالم، جنگ  جنگ

  . پردازيم تزو مي ھايي از فريب در حیوانات و جانوران ونظريه دفاعي سون نمونه جنگ عراق با متحدين، 

  مقدمه  

قبل از میالد در دوران  ١۴۶٩عني از سال ھا موضوع جديدي نیست چرا كه از دير باز تاكنون، ي استفاده از فريب در جنگ

ھاي فريب براي گمراه كردن دشمنان خود استفاده كرده و در پي  ھا و تاكتیك سوم، مصريان از حیله Thutmoseپادشاھي 

اثر ھومر، به خوبي  Trojan Horseداستان اسب تروا . كردند آن از طريق مسیرھاي بدون مراقب به داخل سوريه نفوذ مي

آور  ھاي دوران پیدايش تاريخ اروپا نقش به سزايي داشته است و با پیروزي شگفت دھد كه فريب در جنگ ينشان م

Trenton  برGeorge Washingtonھاي  ھمچنین مثال. باشد مرھون ذكاوت نیروھا و فريب نظامي بكار رفته در آن جنگ مي

عالوه بر ھمه موارد . باشد ي دوم ھم در دسترس ميآمیز فريب در طول جنگ جھان متعدد و بارزي از استفاده موفقیت

  . كنند امروزه صنعت الكترونیك، اينترنت و وسايل ارتباط جمعي در اين زمینه نقش مھمي ايفا مي

شوند به ھمان اندازه نیز فنون مختلفي دچار تغییر و تحول  ھاي وارد مي فعالیت  ھاي جديدي به عرصه ھمانطور كه فناوري

ھاي نظامي به شمار رفته و در آينده نیز  تمام اين احوال فن فريب به عنوان جزء ضروري و جدانشدني تاكتیكبا . شوند مي

  . از اجزاء ضروري آن محسوب خواھد شد

  ) به قدمت تاريخ بشريت(تاريخچه فريب *  



نھان شدن در میان گذاشت كه شبیه سرگوساله دريايي بود و پس از پ كالھي بر سر خود مي) Tlingit(صیادتلینگیت 

خبر به او نزديك شده و او  با اين حیله جانوران بي. ساخت ھا، صدايي شبیه صداي اين جانور را از خود خارج مي سنگ تخته

  . كرد برد و او را آشكار مي نیزه خود را با آرامش خاطر در بدن حیوان فرو مي

ھا را گرفته و آنقدر  كردند در اين حین پاي مرغابي ه ني تنفس ميماندند و به وسیل اي از استرالیا در زير آب مي مردم ناحیه

  . داشتند تا خفه شوند زير آب نگاه مي

  ) قبل ازمیالد ۴٠٠تا  ٣٢٠(تزو  گذري بر انديشه دفاعي سون*  

غاز اين اي مفصل براي آن سرآ نامه بیشتر نظامیان انديشه پردازان نظامي براي اثبات ديرينگي علم نظامي و ارايه شجره

  . دھند و كتاب ھنر جنگ او نسبت مي "تزو سون"علم را به 

زيست جايگاه آراي او در سیر تفكرات نظامي از جھات مختلف از جمله  قبل از میالد مي ۴٠٠تا  ٣٢٠تزو در سال ھاي  سون 

  . باشد قابل بررسي مي) دفاع غیرعامل(

  . باشد اي نزديكي دارد به قرار ذيل مي تزو كه با دفاع غیرعامل رابطه اي از عقايد سون پاره

استوار است به ھمین دلیل وقتي شما قادر و ) و اغفال دشمن فريب (ھاي ھنر جنگ بر پايه  كاري تمام فوت و فن و ريزه -١

توانا ھستید به ضعف و ناتواني تظاھر كنید وقتي كه نزديكید كاري كنید كه دشمن شما را دور و ھنگامي كه دور ھستید 

  . نزديك تصور نمايند

  . اي محكم بكوبید نظمي و نابساماني بكنید و دفعتا او را با ضربه من را به تله بكشید تظاھر به بيبا ريختن دانه دش -٢

طوري وانمود كنید كه نسبت به او در وضع نامساعد قرار داريد و اين اوست كه نسبت به شما برتري و تفوق دارد او را  -٣

  . ترغیب كنید زني و غرور تشويق و بیني و الف از اين طريق به خود بزرگ

ھنر جنگ بر پايه فريب، حیله و نیرنگ است و فرمانده واقعي كسي است كه به ھنرھاي تظاھر، اختفا و استتار مجھز  -۴

  . باشد

  . ام را عادي تلقي كند العاده العاده بگیرد و قواي فوق ام را به جاي نیروي فوق كنم كه دشمن نیروي عادي من كاري مي -۵

  . كند او را دنبال نكنید تظاھر به گريختن و فرار ميوقتي كه دشمن  -۶

  گذري تاريخي بر دفاع غیرعامل *  

  ) اسب تروا(فريب  

يكي از افراد زيرك و ھوشمند يونان در ) اوديسیوس(داستان ساختن اسب تروا پس از يك نبرد چند ساله و طوالني توسط 

  . ناامید شدند) سیراكیوز(بازان يوناني از تسخیر شھر باشد كه چون سر قبل از میالد از اين قرار مي ٢١٢سال 

مردم شھر با ديدن پیكر عظیم . دھد اوديسیوس نقشه ساختن اسب چوبي را تھیه نموده و آن را به نزديك شھر انتقال مي

ب و اند ھمه متعج ھا از جنگ دست كشیده پندارند كه يوناني اسب چوبي كه بر آستانه ديوار شھرشان قرار گرفته مي

به نمايندگي از طرف  "سینون"حیران بودند كه اين اسب چوبي براي چه به آنجا آورده شده تا باالخره شخصي به نام 

اند مبارزين شھر كه  ھا براي اھالي شھر توضیح داد كه آن را به عالمت صلح و به رسم يادبود تقديم پادشاه نموده يوناني

پردازند غافل از  قلعه برده و اين پیروزي بزرگ را جشن گرفته و به پاي كوبي ميبینند اسب را به داخل  صحنه را خالي مي

  . ھاي شھر كمین كرده بودند اينكه لشكري عظیم از افراد دشمن در پشت دروازه

قلعه را بر روي لشگريان كمین كرده گشوده و با   از آن بیرون آمده و دروازه شب ھنگام سربازان پنھان شده در شكم اسب، 

يورش و شبیخون غافلگیرانه دشمن قوي و سرسخت خود را از پا درآورده و جنگ چندين ساله را به نفع خود خاتمه 

  . دھند مي

  اي از حركات فريبنده حیوانات و جانواران آن  نمونه*  

ته و شكمش راباد اي بر روي زمین انداخ اي به چنگش نیايد، براي يافتن غذا خود را ھمانند مرده روباه وقتي كه طعمه -١



گمان مي برد كه مرده است پس به طمع آنكه آن را بدرد و از گوشت او . گذرد اي كه بر آن مي كند در اين ھنگام پرنده مي

  . كند جھد و آن را شكار مي نشیند آنگاه روباه در يك فرصت مناسب مي بخورد بر جثه آن مي

اي مخروطي  ن و فكي بزرگ دارد اين حشره در سطح زمین حفرهبال است كه سري پھ شیرمورچه از انواع حشرات بي -٢

سپس در ته حفره پنھان شده به انتظار . پوشاند كند و سطح داخلي حفره را با خاكي نرم و لغزنده مي شكل ايجاد مي

ار آن را به نشیند مورچه و ساير حشرات ريز با ورود به كناره اين مخروط به قعر آن سقوط كرده، حشره مورچه خو شكار مي

  . برد داخل كشیده به دھان خود فرو مي

فرمود و سپس آن را به  ريزي مي ھا درك كرده بود و براي آن برنامه پیامبر اكرم ص، اھمیت خدعه و فريب را در جنگ -١

جنگ يعني خدعه و " الحرب خدعه : فرمودند گذاشت خدعه را جزيي از جنگ دانسته و مي خوبي به مرحله اجرا مي

منذر در مورد اين تاكتیك تاكید  بن در نخستین نبردي كه علیه دشمنان در بدر انجام داد در پاسخ به پرسش حباب "يبفر

  ". انديشه وحیله است آري جنگ، خدعه،   "نمود كه 

ھنگامي كه رسول خدا ص، نیروھاي خود را براي فتح مكه به حركت درآوردند ابتدا نگذاشتند كسي تصور كند كه قصد  -٢

قتاده  اي به كار بردند و بخشي از نیروھاي خود را ھمزمان به فرماندھي ابن فتح مكه را دارند و از طرف ديگر نیز خدعه

ھاي تھامه بود فرستاد تا دشمن را  مره از سرزمین خشب وذي ذي اضم يعني مكاني كه میان ربغي به سوي بطن بن

  . ازھدف اصلي خود غافل وگمراه سازد

  قبل و بعد از آن . اقدامات فريب در جنگ جھاني دوم*  

   ١٩۶٢اقدامات فريبنده آلمان  

ھاي صنعتي خود  ز مناطق و ھدفرا اتخاذ نموده تا ا  ھا در شب، اقدامات فريبنده افكن آلمانھا به منظور گمراه ساختن بمب

ھايي كه اطراف آنھا بوسیله ديوارھا محصور و با مواد قابل احتراق پر شده بود  آلمانھا باتعبیه گودال. محافظت نمايند

  . آوردند ھاي در حال سوختن را در ذھن دشمن پديد مي تجسمي از ساختمان

   ١٩۴٠ھاي بدلي ازبكستان  بناھا و فرودگاه

به منظور انحراف ھواپیماھاي دشمن به كار  Kھاي  ستین جنگ جھاني دوم، بناھاي بدلي معروفي در پايگاهدر روزھاي نخ

ھواپیماي فريبنده برپا داشت تا توجه  ۴٠٠انگلستان در حدود صد فرودگاه بدلي و حدود  ١٩۴٠رفتند در اوت  مي

ھاي اصلي ھواپیماسازي ساخته  ن نزديك كارخانهھاي دشمن را به آنھا معطوف سازد، بناھاي بدلي از آن زما افكن بمب

  . كردند ھاي بدلي را بمباران مي ھاي اصلي، ساختمان ھاي دشمن به عوض ساختمان افكن شد و بمب

  : ھا در شوروي سابق ھا و فنون فريب ماھواره روش 

ھاي موشكي از  ودن مجتمعآمیزي اغواكننده جھت مخفي نم رنگ ICBMپیما  ھاي موشكھاي بالستیك قاره در پايگاه -١

  . حمله ھوايي طراحي گرديد

از اين روش  ١٩٧١و  ١٩۶۶ھاي  ھاي موشكي ساختگي و فريبنده، كه به طور عمده بین سال ھا و پايگاه ايجاد جاده -٢

  . استفاده شده است

اب در زير تورھاي استتار آن را تا قبل از پرت) ساترن( ۵-روسیه در نخستین تالش خود براي پرتاب ماھواره بزرگ زحل  -٣

  . مخفي بماند KHھاي سوراخ كلید  قرار داده بود تا از ديد ماھواره

   ١٩۶٧ھاي زيردريايي  تونل -۴

ھاي غربي  اي را از چشم ماھواره ھاي ساحلي بزرگ حفر نمودند تا درحدود بیست و چند و زيردريايي ھسته روسھا تونل

  . پنھان نمايند

  . ھاي زيردريايي آغاز نمودند ساخت سه تونل را در پايگاه١٩٧٠بنا به گزارش روسھا در سال 

   ١٩٧٣ھاي شبانه  آزمايش -۵

ھا با عكسبرداري  آزمايش شد تا اطالعاتي كه امريكايي ١٩٧٣ھاي سال  در يكي از شب SS-16موشك متحركي از نوع 



  . ش يابدآورد ندبه كمترين مقدار كاھ اي بدست مي ماھواره

ھاي روسیه را در  توانست حتي بزرگترين زيردريايي معلوم شد كه روسیه ساخت چھار تونل بزرگ كه مي ١٩٨۴در سال  -۶

توانستند حتي  ھا كه در كرانه دريا و ھمطراز سطح دريا حفر شده بودند مي تونل. خود پنھان كند را به اتمام رسانده است

  . پا طول را در خود پنھان كنند ۵۵٧با  Tgphoonپیكر گردباد  ھاي غول زيردريايي

  اقدامات فريبنده يوگسالوي در مقابل حمالت ناتو *  

از قبیل ھواپیما، تانك، رادار و غیره به مقدار وسیع استفاده كرده و اغلب ) ماكت(سازي  ھا از طرح شبیه در تمام زمینه -١

اند تاجايي كه اعترافات مقامات وكارشناسان پنتاگون نیز مويد  ت بودهاھدافي را كه ناتو بقول خود مورد ھدف قرار داده ماك

  . باشد اين موضوع مي

ھاي خصوصي، منازل خالي  ھا از اماكن خصوصي و دولتي از قبیل تاسیسات واماكن، ادارات، شركت به جاي پادگان -٢

مام نقاط كشور چه در شھرھا و چه در ھا به طور وسیع استفاده گرديد و تمام نیروھا در ت مردم، مدارس و دانشگاه

  . روستاھا پراكنده شده بودند

  . گرديد  سازي با استفاده از امواج الكترونیكي مغناطیس كه موجب فريب رادارھاي ناتو مي شبیه -٣

زيادي ماكت ھاي نظامي، با ريختن قیر تظاھر به جاده سازي و باقرار دادن تعداد  ھاي مجاور پايگاه ارتش بلگراد در جنگل -۴

  . نمود ھاي فريبنده ھواپیماھاي شناسايي ناتو را گمراه مي به صورت ستون در اين جاده

  : نكات برجسته 

ھزينه، عدم استفاده از  ھاي جنگ نامتقارن و كم گیري از موقعیت جنگلي و كوھستاني خود تكیه بر شیوه صربھا با بھره

ب، انتشار امواج فريبنده توسط رادارھاي قديمي، استفاده از رادارھاي گیري مناسب از اھداف كاذ رادارھاي ثابت، بھره

ھاي موشكي و زمین به  كوچك و متحرك براي مدت زمان كوتاه، ناامن ساختن ارتفاع كم و متوسط با بكارگیري سیستم

مدرن، ممانعت از ايجاد  ھاي استتار گیري از روش ھوا، ايجاد پراكندگي در نقاط استقرار تجھیزات و انبارھاي مھمات، بھره

ھاي ايذايي، استفاده از رادارھاي غیرفعال، توانستند  ردگرمايي و ايجاد گرمايي كاذب، تحرك پذيري و بسیاري از تاكتیك

  . ھاي بزرگي را در برابر نیروھاي ناتو قرار دھند چالش

  اقدامات فريبنده عراق علیه نیروھاي متحد *  

  : ھاي فريبنده ماكت -١ 

ھاي  اقدام به ساخت ماكت... ) ھا و ھا، توپ ھا، تانك ھواپیماھا، موشك(ھاي نظامي خود  براي تجھیزات و سالحعراق 

ھاي موشكي زمین به اسكاد به علت  فريبنده نموده بود و گزارش خلبانان متحدين بر مشكل بودن انھدام و بمباران پايگاه

  . سكوھاي پرتاب آنھا داللت داشته استھاي فريبنده و پراكندگي و متحرك بودن  وجود سايت

  : باندھاي پروازي كاذب -٢ 

ھاي كاذب نیز ايجاد  ھاي دروغین، از باندھاي پروازي فريبنده كه بر روي آنھا گودال ھا عالوه بر استفاده از موشك عراقي

  . شده بود، استفاده نمودند

  لند اي از اقدامات فريبنده كشور آرژانتین در جنگ فالك نمونه*  

ايجاد كرده بودند تا " استنلي بورت"ھاي مصنوعي در باند فرودگاه  نیروھاي آرژانتین گودال ١٩٨٢در جنگ فالكلند در سال 

ھاي حاصل از آنھا نشان دھد كه فرودگاه از بین رفته و قابل  انگلیس به اشتباه بیفتند و عكس" سوراخ كلید"ھاي   ماھواره

ھاي  برداري مناسب ماھواره ابري سنگیني كه جزاير فالكلند را فراگرفته بود مانع عكس البته پوشش. باشد استفاده نمي

KH-1 - KH-9 نیز گرديده بود .  

  چند توصیه و پیشنھاد  

پذيري و ممانعت از كشف احتمالي، رديابي و مورد حمله واقع شدن اھداف خودي و ھمچنین  به منظور كاھش آسیب



  : گردد ھاي خودي اقدامات زير پیشنھاد وتوصیه مي يگان  یاتاستمرار بخشیدن به انجام عمل

ھاي تحقیقاتي و جھاد خودكفايي نیروھاي مسلح، مراكز مطالعاتي وتحقیقاتي و صنعتي وزارت  فعال نمودن سازمان -١

ھاي  سازي اھداف خودي از كشف و آشكارسازي توسط ردياب كه در مخفي CC&Dدفاع در جھت تولید و ساخت تجھیزات 

  . باشند پیشرفته تسلیحات دشمن بسیار موثر مي

سازي اھداف خودي از  ھاي نوين استتار در جھت پنھان ھا و شیوه توسعه و ارتقا استتار سنتي و كالسیك و ابداع روش -٢

  . رديابي حسگرھاي پیشرفته دشمن

ھا و فنون استتار نوين، استفاده از ھندسه فراكتال در تمام سطوح نظامي  و استفاده از شیوه سازي فرھنگ -٣

  وغیرنظامي 

  . به منظور كاھش سطح مقطع راداري RFھاي جاذب راداري و سرامیك و مواد مركب شفاف در مقابل  استفاده از رنگ -۴

تسلیحاتي كه امكان تغییر شكل آنھا وجود دارد به منظور  تغییر ساختار فیزيكي و شكل ظاھري آن دسته از تجھیزات و -۵

   RCS. كاھش سطح مقطع راداري

اي در  ھاي مختلف و منطقه استفاده از اقالم و تجھیزات استتار چند طیفي از قبیل تور، پوشش، چادر و لباس در رنگ -۶

  . مواقع لزوم

  . در اطراف اھداف خودي) مكانیكي -الكترونیكي(به طور انبوه   ھاي فريب برداري از طعمه بھره -٧

 RCSسطح مقطع راداري  استفاده از مواد جاذب ھوشمند چندطیفي حاوي مواد فعال و غیرفعال به منظور كاھش، بھینه -٨

  . يي، صوتي، مغناطیسي و راداري از ھدفو جلوگیري از گسیل يا انتشار انرژي حرارتي مكانیكي، اثرات شیمیا

ھاي  ھا از قبیل تجھیزات دودزا، نارنجك و منورھاي چند طیفي به منظور مقابله با حساسه وري از پايروتكنیك بھره -٩

ھاي مادو قرمز، صوتي،  ياب ھاي مرئي، اپتیكي، حرارت ھاي تصويربرداري تلويزيوني، طیف راداري، لیزري، دوربین

  . ھاي كروز موشك مغناطیسي و

   EMP- HPMھاي گرافیتي  ھاي نوين در ساخت بمب استفاده از فنآوري -١٠

  ھاي استتار چندطیفي  يابي و استفاده از صفحات و كیت دست -١١

استاتیك به منظور كشف و رديابي  تالش براي دستیابي به رادارھاي با طول موج بلند، رادارھاي غیرفعال دوگانه يا باي -١٢

  یماھاي استیك ھواپ

  .. ھاي موشكي و دفاعي و توجه خاص بر اصل تحرك، و متحرك كردن رادارھا و سامانه -١٣

ھاي چند منظوره، برقراري يك سامانه اعالم  زدايي، احداث پناھگاه سازي تجھیزات و تاسیسات، تمركز توجه به كوچك -١۴

ضاي سبز وجلوگیري از تراكم در ساخت و سازھا در خطر مطمئن، بردن مراكز حیاتي و حساس در عمق زمین، ايجاد ف

  كلیه سطوح نظامي و غیرنظامي 

اي، الكترونیكي و الكتريكي حیاتي وحساس كشور به منظور مقابله با  كاري كلیه مراكز رايانه توجه به حفاظت وعايق -١۵

  . ھاي الكترومغناطیس به كمك متخصصین مربوطه بمب

  . ھا ھاي گرافیتي يا دشمن شماره يك نیروگاه مبتوجه ويژه به مقابله با ب -١۶

ھاي ضد  ھا، در مقابله با موشك اي و ساير شیوه ھاي زاويه كننده كنترل تشعشعات راداري و استفاده از منعكس -١٧

  .. و HARM-ARMتشعشعات راداري 

ھدايت وكنترل و مراقبت نقش ھاي پیشرفته و ھوشمند كه در فرآيندھاي  مجھز كردن تسلیحات خودي به كلیه ردياب -١٨

  . كلیدي دارند

كسب تجربه از حمالت و مقابله نیروھاي ناتو با يوگسالوي و كشورھاي متحد با عراق كه حاوي نكات برجسته  -١٩



  . باشد ھاي نامتقارن مي ھاي دفاع غیرعامل و جنگ وارزشمند و قابل تامل در زمینه

ر مراكز حساس و حیاتي احداث شده سريعا به مورد اجرا گذاشته و مراكز اقدامات قابل اجراي دفاع غیرعامل را د -٢٠

ھاو  ھاي كالن ملي در برابر تھديدات بالقوه و بالفعل با شاخصه ھاي آتي را قبل از احداث به منظور حفظ سرمايه پروژه

  . معیارھاي اصولي پدافند غیرعامل تطبیق داده و ھماھنگ نمائید

  : منابع و ماخذ 
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 پدافند غیرعامل در عاشورا 
  

  

  مھندسي محیط بحران 

و يارانش در كربال داراي ابعاد و ارزش ھاي متنوعي است كه با بررسي ) ع(صحنه ھاي دفاع مظلومانه حضرت امام حسین

  . گشوده مي شود) ع(ھر يك از اين ارزش ھا باب جديدي از معرفت نسبت به آن بزرگوار و اصوًال رفتار عمیق ائمه اطھار

ھمچون خورشیدي است كه جلوه ستارگان درخشان حركت ھاي  پیام ھاي معنوي و عظمت و شكوه ايثار اين صحنه

در حالیكه ھر يك از اين رفتارھاي ضمني، خود خورشیدي تابان و الگويي . جانبي را از نگاه ظاھري اولیه مي پوشاند

  . ارزشمند در طول تاريخ محسوب مي شوند

مديريت بحران ابعاد . داهللا الحسین و ياران اوستاز جمله اين ارزش ھا شیوه مديريت بحران نظامِي تحمیل شده بر اباعب

گسترده اي را شامل مي شود كه بعد نظامي و دفاعي تنھا گوشه اي از اين ابعاد است و بخشي از شیوه ھاي نظامي 

  . آن بزرگوار مجموعه اي از تمھیدات مھندسي محیط بحران يا پدافند غیرعامل است

ا طي كردند كه خالصه اش شفاف سازي حق و باطل و در عین حال ھمراه با تفكر آن حضرت قبل از نبرد عاشورا مراحلي ر

بدين ترتیب ھنر بھره گیري صحیح از حداقل امكانات در مقابل دشمني كه از . و تعمق ابتكار عمل از سوي جبھه حق بود

  . حداكثر امكانات بھره مند بود ثبت شد

مل شكستي مقطعي و ظاھري و رسیدن به الگويي از پیروزي پايدار و مديريت ذكاوتمندانه عبور از بحراني بزرگ و تح

  . و يارانش به يادگار ماند) ع(غرورآفرين در طول تاريخ توسط سیدالشھدا

اصوًال رفتار ساالر شھیدان و تمامي ھمراھان او تا قبل از تاسوعا كامًال غیرنظامي و به دور از ھرگونه مقابله جنگي و 

كه حضور زنان و كودكان چنین حكايت مي كرد و انگیزه اين سفر براساس دعوت ھاي مكرر بزرگان و نظامي بود به طوري 

اما پس از اتمام حجت آن حضرت و اجتناب از . نمايندگان اھل كوفه در راستاي اھداف فرھنگي آن امام در منطقه كوفه بود

جنگ ورق برگشت و صحنه تدابیر و تمھیدات مقابله درگیري با پیشنھاد بازگشت و اصرار جبھه باطل بر تحمیل بیعت يا 

جالب اين كه تمامي زمان اجراي اين تدابیر از غروب روز تاسوعا تا . نظامي و جنگي به عنوان بحراني كامًال جدي آغاز شد

 رحمت و درود بر چنین مديري كه در شرايط بسیار سخت تحمیل شده از. صبح روز نبرد يعني فقط يك شب تا صبح بود

در چنین شرايطي آن حضرت . طرف قدرت نظامي وقت دكترين برتري خون بر قدرت نظامي را طراحي و به خوبي اجرا كرد

و ھمراھان جملگي مي دانستند كه فردا در اين مقابله نظامي نابرابر شكست خواھند خورد؛ ولي با ھمتي كامل و 

  . یرعامل را درحد ممكن به اجرا درآوردندعزمي راسخ در ھمان محدوديت زماني يك شب تمامي تمھیدات غ

   

  پدافند غیرعامل 

پدافند غیرعامل شاخه اي از مھندسي دفاع محسوب مي شود و مي توان اين رشته را علم به كارگیري عوامل محیطي 

ھا، از جمله زمین، ساختمان . در اين بخش از مھندسي رزمي ھر آنچه در محیط وجود دارد. در خدمت دفاع تعريف كرد

از ويژگي ھاي . پوشش گیاھي، شرايط فیزيكي محیط مثل دما و نور مي تواند به عنوان عناصر طراحي دفاعي قرار گیرد

اين ويژگي يعني عدم مداخله نیروي انساني، خود . شاخص اين شیوه عدم به كارگیري عامل انساني در حین دفاع است

يعني ( گرفتن پدافند غیرعامل با حركت دفاعي نیروي انساني  زمینه اي است براي افزايش توان دفاع و مكمل قرار

تعاريف فوق الذكر در علوم دفاعي امروزي پس از گردآوري ). ھمجواري و پوشش دھي پدافند غیرعامل و پدافند عامل

تجارب مھندسي نبردھاي متنوع جھان، شكل گرفته است و قدرت ھاي نظامي موجود به صورت ھاي مختلف و تركیب 

  . ي گوناگون و پیچیده در طرح ھاي دفاعي از آن ھا استفاده مي كنندھا

   

  آرايش نظامي 

خاك، شیب زمین، . داشته ھاي محوطه پیرامون خیمه گاه چندان متنوع نبود؛ ولي ھر چه بود به خوبي به كار گرفته شد

د كه مي توانست در شرايط محدود جھت گیري جغرافیايي، خیمه ھا، چوب و خاشاك و تجھیزات كاروان، عمده عناصري بو

  . طراح پدافند غیرعامل را ياري كند) يك شب تا صبح( و زمان بسیار محدودتر

   

  اختفا به وسیله خیمه ھا 

اختفا به معناي خارج شدن از افق ديد دشمن و استتار به معناي حضور در میدان ديد دشمن در حالیكه توان شناسايي به 

  . ا و استتار دو موھبت مستقل از مقوله پدافند غیرعامل استاختف. گونه اي كاھش يابد

خیمه ھايي كه تا روز تاسوعا با پراكنش باز و كم تراكم نصب شده بودند، برچیده شدند و دوباره با آرايشي جديد و با 

ه محوطه شكل جديد ھمجواري خیمه ھا امكان چشم انداز و ديدرس دشمن ب. ھدف اجراي تمھیدات اختفايي برپا شدند

دروني حلقه خیمه ھا را به حداقل ممكن كاھش مي داد و در اين صورت نشانه روي و تیراندازي به محیط با مشكل مواجه 

  . مي شد

   

  موانع ريسمان خیمه ھا 

اين شكل از آرايش اختفائي خیمه ھا به تداخل ريسمان ھاي ھر خیمه با خیمه مجاور، عبور نیروي انساني مھاجم را 

  . ل مي كرد و در قیاس محوطه نبرد يك مانع و عنصر كاھش دھنده حركت سواره وپیاده دشمن محسوب مي شددچار خل

   

  موانع خندق 

. پس از مكان يابي جديد خیمه ھا با فاصله كمي گرداگرد خیمه ھا چاله اي شبیه به خندق و در مقیاس كوچكتر حفر شد

ل اجراكننده، با ھمت جمعي و نوبت بندي فعالیت اين تمھید به به علت سختي اجراي اين خندق و خستگي مفرط عوام



تعريف كنوني موانع نیز براساس ايجاد . اندازه اي شكل گرفت تا عبور مھاجمین سواره و يا پیاده را با مشكل روبه رو كند

ند سنگري براي مزاحمتي در عبور استوار است و ھمین مزاحمت موجب توقف و مكثي كوتاه در تھاجم و ھمچنین به مان

  . نشانه روي بھتر تیراندازان مدافع مي شد

   

  موانع اشتعالي 

اين خاشاك مواد اولیه و . در ھمان شب نفراتي براي جمع آوري چوب و خاشاك و ني از زمین ھاي اطراف مأمور شدند

ور شدن موجب  ني و خاشاك قبل از شعله. را در میان خندق فراھم مي ساخت) شعله ور شونده( ھیزم اشتعالي 

  . دست و پاگیر شدن مھاجم پس از شعله ور شدن و خطر آتش گرفتگي را براي مھاجم فراھم كرد

   

  استحكامات خیمه ھا 

استحكامات در . كارآيي ديگري نیز براي پوشش خیمه ھا به عنوان عنصر استحكاماتي در مقابل پرتاب تیر قابل طرح است

ه عواملي كه در برابر مخربه دشمن داراي مقاومت نسبي باشد اطالق مي عرف مھندسي رزمي به معناي امروزي ب

مصاديق استحكامات . ضربات مخربه براساس فن آوري امروز عبارتند از گلوله ھاي تانك و موشك و خمپاره و امثال آن. شود

خمپاره و توپ از مواد و مصالح  نیز با میزان قدرت تخريبي موارد فوق الذكر عبارتند از اليه ھاي ضدگلوله و ضد تانك و ضد

بوده است كه اليه ھاي پارچه اي خیمه ھا را مي توان در كاھش خطرات مربوط به نیزه و تیر و . فلزي بتني و خاكي

  . شمشیر مؤثر دانست و بر اين اساس مجموعه خیمه ھا را نوعي استحكامات در برابر تیرھاي كمانداران محسوب كرد

   

  خیمه ھا  مسیر دفاعي در میانه

موجود در محیط بحران از جمله موضوعات طراحي مھندسي پدافند غیرعامل محسوب ) دسترسي(انواع راه ھاي ارتباطي 

در كربال طرح حلقوي خیمه ھا به وسیله يك مسیر دسترسي با عرض كم و قابل كنترل محوطه باز اطراف . مي شوند

  . داد و به محوطه میاني خیمه گاه مرتبط مي ساختخیمه ھا را از میان حلقه دوم يعني خندق عبور مي 

اين مسیر دستیابي و محدوديت عرضي آن كه به وسیله حلقه خندق و خیمه ھا شكل مي گرفت؛ در واقع موجب 

بدين ترتیب مواجھه و رويارويي آني و امكان غافلگیر كردن دشمن تا حد قابل . محدوديت جناح يا زاويه درگیري مي شد

  . ي شدتوجھي سلب م

در اين صورت دشمن مجبور مي شد عامل طوالني شدن زمان درگیري را تحمل كند و شیوه يورش آني كه با تعداد زيادي 

قابل ذكر . مھاجم مي توانست كارساز باشد به شیوه جنگ میدان داري با نظام و زمان بندي قابل كنترل تر تبديل شود

ھاي ديگري ھمچون روحیه افراد مھاجم و نوع فرھنگ آن ھا از فشارھاي  است كه افزايش عامل زمان در تركیب با پديده

منجر مي شد؛ زيرا به ) ع(عصبي و عذاب وجدان لشكر مھاجم به دست يافته ھاي جديدي در جھت منافع سپاه حسین

به جنگ با او  بوده اند و اكنون با تطمیع و جوزدگي و ارعاب) ع(ھر حال كوفیان مي د انستند كه خود دعوت كننده حسین

  . رفته بودند

   

  اختفا در فراز و نشیب زمین 

نواري از تل خاكي . در جابه جايي خیمه ھا و مكان يابي جديد حداكثر بھره گیري از شرايط توپوگرافي زمین انجام شد

شرق باز منحني شكل در آن حوالي وجود داشت كه از شمال و غرب تا جنوب امتداد داشت و تنھا يك سمت آن به طرف م

در . در مكان يابي جديد خیمه ھا را در میان تل قرار داد) ع(امام. بود و در واقع ھمین قسمت روبه روي دشمن قرار داشت

میانه نوار تل خاكي نیز زمین نسبت به سطح عمومي دشت كمي پايین تر بود به طوري كه از دور به درستي حركات 

در كاھش ديدرس دشمن و اختفا نسبي مجموعه اردوگاه ) ع(از سوي امامداخل تل ديده نمي شد و اين تمھیدي ديگر 

بنابراين حركت آرام لشكر ابن سعد در نقطه اي براي صدور فرمان قطعي فرمانده شروع شد و ستون ھا و دسته . بود

  . ھاي لشكر اھل كوفه رو به طرف مغرب و با فاصله اي از ضلع غربي رودخانه فرات ايستادند

   

  مھیدات مھندسي نتیجه ت

پس از نزديك شدن دو لشكر از صبح تا مدتي حدود يك سوم روز، تعدادي از ياران آن حضرت به لشكر دشمن نزديك شدند 

و ايشان بیانات مبسوطي را در اتمام حجت و ممانعت از درگیري نظامي بیان داشتند، ولي عاقبت ابن سعد دستور يورش 

مي پنداشت در اين مرحله از تھاجم عمومي كار نبرد يكسره خواھد شد؛ اما عملكرد ھمه جانبه را صادر كرد و نزد خود 

شیوه ھاي پدافند غیرعامل گام به گام تأثیر خود را در صحنه ھاي نبرد نمايان مي ساخت ومھاجمان مجبور به انفعال و 

ل خاكي اطراف و چیدمان ديوارگونه كه به وسیله خندق آتش و ت) ع(محدوديت جناح در اردوگاه امام. تغییر روش مي شدند

يورش عمومي بسیار متراكم و ھمه جانبه بود و حركت افراد . خیمه ھا اجرا شده بود؛ مانع توفیق در يورش عمومي شد

پیاده میان لشكر مھاجم كه چندان اطالعي از اوضاع خط مقدم لشكر نداشتند با انرژي زياد به طرف جلو انجام شد كه با 

مواجه شد و به عقب گردي آشفته رنگ باخت، به طوري كه ) ع(ه كمانداراِن باب ورودي اردوگاه حسینحمله حساب شد

عده اي در اين تراكم تلف شدند و ضربه روحي مؤثري بر تمامي لشكر كوفه وارد شد و به ناچار پس از عقب نشیني اي 

زمینه براي ثبت وقايع و حماسه ايثار و شھادت  كه بر مھاجمان كوفي به رغم برتري نفرات، تحمیل شد پس از آن بود كه

روز عاشورا در تاريخ باز شد و امكان تماشا و تدقیق در صحنه رويارويي تمام باطل با ھمه رذالتش علیه تمامي حق با ھمه 

 . لطافتش براي تاريخ مھیا گرديد

 


