اّويت ٍ ضرٍرت پدافٌد غيرعاهل
پدافٌد غير عاهل
أبْ ذٕيٙى(ض :)ٜزض ٞط قطايغى ثبيس ثٙي ٝزفبفى وكٛضزض ثٟتطيٗ ٚضقيت ثبقسٔ ،طزْ زض ع َٛؾبَ ٞبى رٔ ٚ ًٙجبضظٜ
اثقبز ويٚ ٝٙلؿبٚت  ٚفساٚت زقٕٙبٖ ذسا  ٚذٛز ضإِؽ وطز ٜا٘س ،ثبيس ذغط تٟبرٓ رٟب٘رٛاضاٖ زض قيٞ ٜٛب  ٚقىُ
ٞبى ٔرتّف ضارسى تط ثسا٘ٙس.
ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطى :زفبؿ رعئى اظ ٛٞيت يه ّٔت ظ٘س ٜاؾتٞ،ط ّٔتى و٘ ٝتٛا٘س اظ ذٛز زفبؿ ثىٙس ظ٘س٘ ٜيؿتٞ ،ط ّٔتى
 ٓٞو ٝث ٝفىط زفبؿ اظ ذٛز٘جبقس  ٚذٛز ضا آٔبز٘ ٜىٙس ،زض ٚالـ ظ٘س٘ ٜيؿتٞ ،ط ّٔتى  ٓٞو ٝإٞيت زفبؿ ضازضن ٘ىٙس ثٝ
يه ٔقٙب ظ٘س٘ ٜيؿت.
تعريف پدافٌد غيرعاهل
پسافٙس ; پس +آفٙس
پس ; پبز ; ٔتمبثُ يب ٔتضبز
آفٙس ; ر ٚ ًٙرساَ  ٚزقٕٙي زفبؿ
 -1فبُٔ
زفبؿ يب پسافٙس ز ٚرعء زاضز.
 -2غيط فبُٔ
 - 1زفبؿ يب پسافٙس فبُٔ :
پسافٙس فبُٔ فجبضت اظ ضٚيبضٚيي ٔ ٚمبثّٔ ٝؿتميٓ ثب زقٕٗ  ٚث ٝوبضٌيطي ر ًٙافعاضٞبي ٔٙبؾت ٛٔ ٚرٛز ثٙٔ ٝؾٛض زفـ
حّٕ ٚ ٝذٙخي وطزٖ السأبت آفٙسي ٚي ٔي ثبقس.
 - 2پسافٙس غيطفبُٔ يب زفبؿ غيطفبُٔ :
ثٔ ٝزٕٛف ٝالسأبتي اعالق ٔيٌطزز و ٝث ٝوبضٌيطي ر ًٙافعاض ٚتؿّيحبت ٘يبظ ٘ساضز  ٚثب ارطاي آٖ ٔيتٛاٖ اظ ٚاضز
قسٖ ذؿبضات ٔبِي ث ٝتزٟيعات  ٚتبؾيؿبت حيبتي  ٚحؿبؼ ٘ ٟٓٔ ٚؾبٔي  ٚغيط٘ؾبٔي  ٚتّفبت ا٘ؿب٘ي رٌّٛيطي
ٕ٘ٛز ٚ ٜيب ٔيعاٖ ذؿبضات  ٚتّفبت ٘بقي اظ حٕالت  ٚثٕجبضاٖ ٞبي ٛٞايي ٔٛقىي زقٕٗ ضا ث ٝحسالُ ٕٔىٗ وبٞف
زاز.
پسافٙس غيطفبُٔ ثٔ ٝقٙبي وبٞف آؾيتپصيطي زض ٍٙٞبْ ثحطاٖ ،ثس ٖٚاؾتفبز ٜاظ السأبت ٘ؾبٔي  ٚنطفب ثب ثٟطٌٜيطي اظ
فقبِيت ٞبي غيط٘ؾبٔي ،فٙي ٔ ٚسيطيتي اؾت .السأبت پسافٙس غيطفبُٔ قبُٔ پٛقف ،پطاوٙسٌي ،تفطل ٚ ٝربثزبيي،
فطيتٔ ،ىبٖ يبثي ،افالْ ذجط ،لبثّيت ثمب ،اؾتحىبٔبت ،اؾتتبض ،اذتفبءٔ ،بوت فطيجٙس ٚ ٜؾبظٜٞبي أٗ ٔيثبقس.
زض پسافٙس غيطفبُٔ تٕبْ ٟ٘بزٞب٘ ،يطٞٚب ،ؾبظٔبٖٞب ،نٙبيـ  ٚحتي ٔطزْ فبزي ٔيتٛا٘ٙس ٘مف ٔٛحطي ايفب وٙٙس زض حبِيىٝ
زض پسافٙس فبُٔ ٔب٘ٙس ؾيؿتٓٞبي ضسٛٞايي ٛٞ ٚاپيٕبٞبي ضٍٞيط ،تٟٙب ٘يطٞٚبي ٔؿّح ٔؿئِٛيت ثطفٟس ٜزاض٘س.

پيدايص پدافٌد غير عاهل
ٔٛضٛؿ پسافٙس غيط فبُٔ زض رٟبٖ اظ لسٔتي ث ٝا٘ساظ ٜتبضيد ظ٘سٌي ا٘ؿبٖ ثطذٛضزاضاؾتٚ .زض ع َٛتبضيد ٕٞيك ٝرعء
ٕٟٔي اظ ظ٘سٌي ثكط ثٛز ٜاؾت.
ظيطاالسأبت زفبفي ا٘ؿبٖ ؾجت زفـ يب وبٞف ٔيعاٖ احط تزبٚظ ٟٔبرٕبٖ ٔيكٛز .أب چٍٍ٘ٛي زفبؿ ث ٝفٛأُ  ٚقطايظ
ٔرتّفي ثؿتٍي زاضز  ٚا٘ؿبٟ٘ب زض زٚضاٖ حيبت ذٛز ؾقي وطز ٜا٘س تب ثب اؾتفبز ٜاظ فمُ  ٚتسثيط  ٚاضاز ٜذٛز ثٟتطيٗ ضاٜ
زفبؿ ضا زض ٚضقيت ٞبي ٔتفبٚت  ،زض ٔمبثُ تٟبرٓ زقٕٙب٘كبٖ ا٘تربة  ٚآٖ ضا ث ٝوبض ثٙس٘س.
زض ايٗ اضتجبط السأبت زفبفي ا٘ؿبٖ ٕٞيك ٝثب اؾتفبز ٜاظ ؾالح ٚتزٟيعات رٍٙي نٛضت ٍ٘طفت ٝاؾت ؛ ثّى ٝزض ٔٛاضز
ظيبزي ا٘ؿبٖ ثطاي زفبؿ  ،قيٞ ٜٛبيي ضا ث ٝوبض ثطز ٜو ٝؾالح  ٚتزٟيعات رٍٙي زض آٖ پسافٙس غيط فبُٔ ٘مكي ٘ساقتٝ
اؾت .
ا٘ؿبٖ ٞبي اِٚي ٝاظ ٔبٔٗ ٞبي عجيقي ٔخُ غبضٞب  ٚپٛقف زضذتبٖ اؾتفبزٔ ٜي وطز٘س.
ثب قىُ ٌيطي تٕسٖ ٞبي اِٚي ٝاؾتفبز ٜاظ ثطد  ٚثبض ٚ ٚذٙسق  ٚزضٚاظٟٞبي ٔحىٓ ٔتسا َٚقس.
ثطاي ٔخبَ  ،زض ر ًٙذٙسق ٚلتي ٔؿّٕب٘بٖ ث ٝفطٔب٘سٞي ضؾٌ َٛطأي اؾالْ نّي اهلل فّي ٚ ٝآِ ٝث ٝپيكٟٙبز ؾّٕبٖ
فبضؾي زض اعطاف ٔسي، ٝٙذٙسلي حفط وطز٘س تب زقٕٙبٖ اؾالْ ٘تٛا٘ٙس اظ آٖ فجٛض ٕ٘بيٙس  ،زض ٚالـ اظ قي ٜٛي زفبفي
پسافٙس غيطفبُٔ اؾتفبز ٜوطز ٜا٘س.
زض ذالَ رٞ ًٙبي ٘بحي ٝاي  ٚثقس اظ ر ًٙرٟب٘ي ا ٚ َٚز ، ْٚثب پيكطفت ؾالح ٞب  ٚتٟسيسات  ،پسافٙس غيط فبُٔ ٘يع
قىُ تبظ ٜاي ث ٝذٛز ٌطفت ٔب٘ٙس وكٛضٞبي إِٓبٖ  ،قٛضٚي ،آٔطيىب ف وب٘بزا  ،ؾٛئيؽ  ،يٌٛؿالٚي  ،وط ٜقٕبِي.
تاريخ پٌج ّسار سالِ تطريت
ربٔقٝقٙبؾبٖ ٔي ٌٛيٙس ر ًٙيىي اظ فٙبنط پبيساض تبضيد ثكطي اؾت  ٚآٖ ضا ث ٝفٛٙاٖ يه پسيسٚ ٚ ٜالقيت ارتٕبفي
لّٕساز ٕ٘ٛزٜا٘س .ثكطيت زض عٞ 5 َٛعاض ؾبَ تبضيد تٕسٖ ذٛز ٞ 14عاض ر ًٙضا زيس ٚ ٜزض ايٗ رًٞٙب ثيف اظ 4
ٔيّيبضز ا٘ؿبٖ ربٖ ثبذتٝا٘سٌ .فتٙي ايٙى ٝزض ع َٛچٙس ٞعاض ؾبَ تٕسٖ ثكطي نطفب  268ؾبَ ثس ٖٚرٙٔ ٚ ًٙبلكٝ
ثٛز ٜاؾت ،زض عي  45ؾبَ (اظ ؾبَ  1945تب  )1991زض وط ٜظٔيٗ فمظ ٞ 3فت ٝثس ٖٚر ًٙثٛز ٚ ٜاوخط ايٗ رًٞٙب زض
وكٛضٞبي رٟبٖ ؾ ْٛثٚ ٝلٛؿ پيٛؾت ٝاؾت.
زض لطٖ ثيؿتٓ ثيف اظ  221ر ًٙثٚ ٝلٛؿ پيٛؾت ٚ ٝثيف اظ ٔ 211يّي ٖٛتّفبت ا٘ؿب٘ي زاقت ٝاؾتٔ .ي ٟٗاؾالٔئبٖ
عي ؾبِيبٖ ٌصقت ٝقبٞس چٙس رٞ( ٟٓٔ ًٙكت ؾبَ ر ًٙتحٕيّي ،ر ًٙذّيذ فبضؼ ،ر ًٙافغب٘ؿتبٖ  ٚرًٙ
آٔطيىب  ٚاٍّ٘يؽ فّي ٝفطاق) ثٛز ٜاؾت ٚ ٚلٛؿ ٔٙبلكبت  ٚرًٞٙبي زيٍطي ثب اٞساف غئٛپّتيهٟٔ ،بضٔ ،حبنطٚ ٜ
ٔمبثّ ٝثب ا٘مالة اؾالٔي رعء اٞساف ضاٞجطزي اؾتىجبض رٟب٘ي ٔيثبقس.
تزبضة حبنّ ٝاظ رًٞٙبي ٌصقت ٝذهٛنب ٞكت ؾبَ زفبؿ ٔمسؼ ،ر 43 ًٙضٚظٔ 1991 ٜتحسيٗ فّي ٝفطاق ،رًٙ
ٞ 11فتٝاي ؾبَ ٘ 1999بت ٛفّي ٝيٌٛؿالٚي ،ر ًٙأطيىب  ٚاٍّ٘يؽ فّي ٝفطاق ٔٛيس ايٗ ٘ؾط اؾت و ٝوكٛض ٟٔبرٓ
رٟت زض  ٓٞقىؿتٗ اضازّٔ ٜت  ٚتٛاٖ التهبزي٘ ،ؾبٔي  ٚؾيبؾي وكٛض ٔٛضز تٟبرٓ ثب اتربش اؾتطاتػي اٟ٘ساْ ٔطاوع
حمُ؛ تٛر ٝذٛز ضا نطف ثٕجبضاٖ  ٚاٟ٘ساْ ٔطاوع حيبتي  ٚحؿبؼ ٔيٕ٘بيس .ا٘زبْ السأبت زفبؿ غيطفبُٔ ،زض رًٞٙبي

٘بٔتمبضٖ أطٚظي زض رٟت ٔمبثّ ٝثب تٟبرٕبت ذهٕب٘ ٚ ٝتمّيُ ذؿبضت ٘بقي اظ حٕالت ٛٞايي ،ظٔيٙي  ٚزضيبيي وكٛض
ٟٔبرٓٛٔ ،ضٛفي ثٙيبزي اؾت وٚ ٝؾقت ٌ ٚؿتط ٜآٖ تٕبٔي ظيطؾبذتٞب ٔ ٚطاوع حيبتي  ٚحؿبؼ ٘ؾبٔي  ٚغيط٘ؾبٔي،
ؾيبؾي ،اضتجبعيٛٔ ،انالتي ٘ؾيط ثٙبزض ،فطٚزٌبٜٞب ٚ ،پُٞب ،ظيط ؾبذتٞبي ٔحهٛالت وّيسي ٘ؾيط پباليكٍبٜٞب،
٘يطٌٚبٜٞبٔ ،زتٕـٞبي ثعضي نٙقتئ ،طاوع ٞسايت  ٚفطٔب٘سٞي  ٚرٕقيت ٔطزٔي وكٛض ضا زض ثطٔيٌيطز تب حسي وٝ
حفؼ أٙيت ّٔي  ٚالتهبزي ،قىؿت٘بپصيطي زض ر ،ًٙث٘ ٝح ٛچكٍٕيطي ٚاثؿت ٝث ٝثط٘بٔٝضيعي  ٚؾبٔب٘سٞي ٕٝٞ
رب٘ج ٝزض ٔٛضٛؿ حيبتي زفبؿ غيطفبُٔ ٔيثبقس
ٍ٘طقي تحميمي ث ٝآٔبض  ٚؾٛاثك حجت قس ٜرًٞٙبي ٌصقتٛٔ ٝيس ايٗ ٔٛضٛؿ ٔيثبقس و ٝث ٝفُّ ٚرٛز قىبف
فٙبٚضي ثيٗ تؿّيحبت ٔسضٖ آفٙسي ٛٞايي زقٕٗ  ٚتؿّيحبت پسافٙس ٛٞايي ذٛزي ،آؾيتپصيطي ؾبٔب٘ٞٝبي پسافٙس
ٛٞايي زض ثطاثط ر ًٙاِىتط٘ٚيه ،غبفٍّيط قسٖ ايٗ ؾبٔب٘ٞٝب زض ثطاثط ٛٞاپيٕبٞبي تٟبرٕي ٛٔ ٚقهٞبي وطٚظ ٚ
ثبِؿتيه ،پطتبة ٔٛقه اظ ٔبٚضا ثطز ر ًٙافعاضٞبي پسافٙس ٛٞايي ،فمساٖ ؾالحٞبي ضس ٔٛقه ،اٞساف حيبتي ٚ
حؿبؼ ٔٛرٛز ضا زض نٛضت ٘جٛز  ٚيب ضقف السأبت زفبؿ غيطفبُٔ ثٞ ٝسفٞبي ؾبز ٚ ٜآؾب٘ي ثطاي ٞسفٌيطي ٔٛفك
 ٚؾطيـ ٛٞاپيٕبٞبي حّٕٚٝض  ٚتؿّيحبت آفٙسي زقٕٗ تجسيُ ذٛاٞس ٕ٘ٛز.
رًٞٙب ثب پيكطفت فٙبٚضي  ٚثىبضٌيطي تؿّيحبت ٔسضٖ ٛٞ ٚقٕٙسٔ ،بٞيت پيچيسٜتط ٔ ٚرطثتطي ث ٝذٛز ٌطفتٞ ٚ ٝط
ضٚظ ٜزض ٌٛقٝاي اظ رٟبٖ قبٞس وكتبض ا٘جٔ ٜٛطزْ  ٚترطيت  ٚاٟ٘ساْ ٔٙبثـ  ٚؾطٔبيٞٝب  ٚظيطؾبذتٞبي ّٔي آٟ٘ب زض احط
ثٕجبضاٖ  ٚا٘ج ٜٛآتف ٚيطاٍ٘ط زقٕٙبٖ ثٛز ٚ ٜايٗ ض٘ٚس ٔتٛلف ٘كس ٚ ٜازأ ٝذٛاٞس يبفت.
زض ذالَ ر ًٙرٟب٘ي ز ْٚثطاي اظ ثيٗ ثطزٖ يه ٘يطٌٚب ٜثب احتٕبَ اٟ٘ساْ  96زضنس و ٝاثقبزي ٔقبزَ  411زض 511
فٛت ٔطثـ زاقت تقساز  651ثٕت  511ويٌّٛطٔي تٛؾظ  111ثٕتافىٗ  17b-ث ٝوبض ٔيضفت أب زض ر ًٙذّيذ
فبضؼٞ ،ط ٘يطٌٚب ٜتٛؾظ ز ٚثٕت ٞسايت ق٘ٛس ٜث ٝعٛض زليك ٟٔٙسْ ٌطزيس يقٙي ٞط ٛٞاپيٕبي ثٕتافىٗ زض رًٙ
ذّيذ فبضؼ ٔقبزَ  111ثٕتافىٗ  17b-وبضايي زاقت
زض ر ًٙؾبَ ( 1991ر ًٙذّيذ فبضؼ) پباليكٍبٜٞب ٔ ٚربظٖ ٘فتي ثب  1211تٗ ثٕت عي  511پطٚاظ ثط ضٚي 28
پباليكٍب ٜفطاق ثٕجبضاٖ  ٚتِٛيس ٘فت فطاق ث ٝعٛض وّي ٔتٛلف ٌطزيس .أطٚظ ٜوكٛضٞبيي و ٝعقٓ ذطاثي  ٚذؿبضت
٘بقي اظ ر ًٙضا چكيسٜا٘س رٟت حفؼ ؾطٔبيٞٝبي ّٔي ٙٔ ٚبثـ حيبتي ذٛز تٛر ٝذبل ٚ ٚيػٜاي ث ٝزفبؿ غيطفبُٔ
ٕ٘ٛز ٚ ٜزض ضاٞجطز زفبفي ذٛز ربيٍبٚ ٜااليي ثطاي آٖ لبيُ قسٜا٘س  ٕٝ٘ٛ٘ٚثبضظ آٖ وكٛض وط ٜقٕبِي ٔيثبقس و ٝثب
اتربش ؾيبؾت  ٚاؾتطاتػي تٕطوع ظزايي زض ايٗ ضاؾتب السأبت ثٙيبزي  ٚاؾبؾي ربِت تٛرٟي اتربش ٕ٘ٛز ٜاؾت  ٚرٞٛطٜ
 ٚحمُ انّي آٖ ،السأبت زفبؿ غيطفبُٔ ٔ ٚالحؾبت رسي زفبفي ،أٙيتي  ٚالتهبزي زض ؾبذت  ٚاحساث ٔطاوع حيبتي
اظ لجيُ ٔتطٚي پيً٘ٛيبً٘ ثب فٕك  95اِي ٔ 115تط ٔمب ْٚزض ثطاثط ؾالحٞبي ٔتقبضف  ٚغيطٔتقبضف ،احتطاظ اظ ؾبذت ٚ
احساث ٔزتٕـٞبي ثعضي  ٚظيطؾبذتٞبي حزيٓ وّيسي  ٚتٛر ٝث ٝؾبذت  ٚاحساث ٔطاوع حيبتي  ٚحؿبؼ ث ٝنٛضت
وٛچه  ٚپطاوٙسٕٛ٘ ٜزٖ آٟ٘ب زض الهي ٘مبط وكٛض  ،احساث تُٞ٘ٛبي فؾيٓ ظيطظٔيٙي ،ايزبز نسٞب ثٙسض وٛچه ثب
ؽطفيت ثبضٌيطي يه تب ز ٚوكتي زض ع َٛؾٛاحُ وكٛض ،احساث ربز ٜوٕطثٙسي ثب تُٞ٘ٛبي ظيطظٔيٙي زض ٔطظٞب ثطاي
تؿٟيُ ٘مُ  ٚا٘تمبالت ٘ؾبٔي ،احساث ؾس ثعضي ٘بٔپ ٛزض ٘عزيىي ٔهت ضٚزذب٘ ٝزز ً٘ٚو ًٙزض حبقي ٝؾٛاحُ غطثي
وط ٜقٕبِي ثب اؾتفبز ٜزٙٔ ٚؾٛض ٜالتهبزي  ٚزفبفي ؾالح آة ثٛز ٜاؾت.

٘ٛاْ چبٔؿىي لجُ اظ ٚلٛؿ ر ًٙاذيط فطاق زض ٔمبيؿٔ ٝيبٖ فطاق  ٚوط ٜقٕبِي ٔيٌٛيس "ث٘ ٝؾط ٔيضؾس ثٚ ٝاؾغٝ
ثيزفبؿ ثٛزٖ فطاق ،تٟبرٓ ث ٝايٗ وكٛض ثبٔٛفميت ا٘زبْ ٔي قٛز" اٌط وط ٜقٕبِي  ٚفطاق ضا ثب ٔ ٓٞمبيؿ ٝوٙيٓ ،
فطاق ثيزفبؿتطيٗ  ٚضقيفتطيٗ ضغيٓ ٔٙغم ٝاؾت زض حبِي و ٝيىي اظ ٔرٛفتطيٗ زيىتبتٛضٞب زض آ٘زب حىٔٛت ٔيوٙس
زض ٔمبثُ ،وط ٜقٕبِي يه تٟسيس ث ٝحؿبة ٔيآيس  ٚث ٝيه زِيُ ؾبز ٜث ٝآٖ حّٕٕ٘ ٝيقٛز ظيطا وط ٜقٕبِي اظ يه
فبُٔ ثبظزاض٘س ٜلٛي ثطذٛضزاض اؾت يقٙي تٛپرب٘ ٝفؾيٕي و ٝؾئ َٛضا ٞسف ٌطفت ٝاؾت زض نٛضتي و ٝأطيىب ث ٝايٗ
وكٛض حّٕ ٝوٙس وط ٜقٕبِي ٔي تٛا٘س لؿٕت ظيبزي اظ وط ٜرٛٙثي ضا ٘بثٛز وٙس ،ث ٝفجبضت زيٍط أطيىب ث ٝوكٛضٞبي ز٘يب
ٔيٌٛيس" :اٌط ثيزفبؿ ٞؿتيس ٔب ٞط ظٔبٖ و ٝزِٕبٖ ثرٛاٞس ث ٝقٕب حّٕٔ ٝيوٙيٓ  ٚاٌط ؾسي زاضيس ٔب فمت٘كيٙي
ٔيوٙيٓ.
ارتٙبة٘بپصيط ثٛزٖ ٚلٛؿ رًٞٙب زض ع َٛتبضيد ثكطي ٚ ،لٛؿ حسالُ  4ر ٟٓٔ ًٙزض حطيٓ ٔطظٞبي ؾطظٔيٗ ٔيٟٗ
اؾالٔي زض چٙس ؾبِ ٝاذيط  ٚاٞساف ضاٞجطزي أطيىب زض ٔحبنطٟٔ ،ٜبض ،تضقيف  ٚثطا٘ساظي رٕٟٛضي اؾالٔيٚ ،رٛز
عيف ٌؿتطز ٜتٟسيسات ثبِم ٚ ٜٛثبِفقُ وبٖ٘ٞٛبي ثحطاٖ زض پيطأ ٖٛوكٛض ،ايٗ پيبْ ضا ثٔ ٝب ٔيزٞسٕٞ"،چٙبٖو٘ ٝجبيس
ٔطفٛة تٟسيسٞبي زقٕٗ ٌطزيس ،اظ ؾٛي زيٍط ٔيثبيؿت ثب السأبت  ٚتساثيط ٔٛحط زفبفي ،ذٛز ضا آٔبزٔ ٜمبثّ ٝثب
تٟسيسات ثبِم ٚ ٜٛثبِفقُ زقٕٗ ٕ٘ٛز"  ٚثرف ثؿيبض ٔ ٚ ٟٓحيبتي اظ ايٗ آٔبزٌي زض قطايظ تٟسيسات ٘بٔتمبضٖ  ،اتربش
ضاٞجطزٞبي زفبفي غيطفبُٔ زض رٟت ذٙخي ؾبظي  ٚتمّيُ  ٚوبٞف ذؿبضات حٕالت احتٕبِي ٛٞايي زقٕٗ ثٔ ٝطاوع
حمُ ٔي ٟٗاؾالٔي  ٚثبال ثطزٖ آؾتب٘ٔ ٝمبٔٚت ّٔي ٔيثبقس .قبيؿت ٝاؾت ضٕٛٙٞز  ٚؾرٗ حىيٕب٘ ٝأبْ ضاحُ ،ضا وٝ
زض ا َٚثحج آٚضز ٜايٓ فطا ضٚي ذٛز لطاض زٞيٓ  ٚ .آ٘ى ٝثبيس ذغط تٟبرٓ رٟب٘رٛاضاٖ زض قيٜٞٛب  ٚقىُٞبي ٔرتّف
احتٕبَ تزبٚظ ضا ٔزسزا اظ ؾٛي اثطلسضتٞب ٛ٘ ٚوطا٘كبٖ ثبيسرسي ثٍيطيٓ.
اّويت ٍضرٍرت پدافٌد غيرعاهل
ثطاثط آٔبض ؾطقٕبضي ؾبَ  ،1378تقساز قٟطٞبي وكٛض  ٚ 611تقساز ضٚؾتبٞبي آٖ  6511ضٚؾتب ثٛز ٜاؾت ،پسافٙس ٛٞائي
ٔطاوع حيبتي  ٚحؿبؼ ٔٛرٛز وكٛض زض قٟطٞب نطفب ثب تٛح ضس ٛٞائي ٔ 23يّيٕتطي٘ ،يبظٔٙس  241111لجض ٝتٛح،
يه ٔيّي ٚ ٖٛزٚيؿت ٞعاض ٘فط ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي (ذسٔ 31111 ،)ٝآتكجبض ٌ 751 ٚطزاٖ ٚيػ پسافٙس ٛٞايي ذٛاٞس ثٛز وٝ
أىبٖ تبٔيٗ ،تكىيُ ،ؾبظٔب٘سٞي  ٚپكتيجب٘ي آٖ زٚض اظ زؾتطؼ ٔي ثبقس.
زفبؿ غيطفبُٔ زض ٚالـ ٔزٕٛف ٝتٕٟيسات ،السأبت  ٚعطح ٞبيي اؾت و ٝثب اؾتفبز ٜاظ اثعاض ،قطايظ  ٚحتي إِمسٚض ثسٖٚ
٘يبظ ث٘ ٝيطٚي ا٘ؿب٘ي ث ٝنٛضت ذٛز اتىب نٛضت ٌيطز .چٙيٗ السأبتي اظ يه ؾ ٛتٛاٖ زفبفي ٔزٕٛف ٝضا زض ظٔبٖ
ثحطاٖ افعايف زاز ٚ ٜاظ ؾٛي زيٍط پيبٔسٞبي ثحطاٖ ضا وبٞف  ٚأىبٖ ثبظؾبظي ٔٙبعك آؾيت زيس ٜضا ثب وٕتطيٗ
ٞعي ٝٙفطأ ٓٞي ؾبظز .زض حميمت عطح ٞبي پسافٙس غيطفبُٔ لجُ اظ ا٘زبْ ٔطاحُ تٟبرٓ  ٚزض ظٔبٖ نّح تٟي ٚ ٝارطا
ٔي ٌطز٘س .ثب تٛر ٝث ٝفطنتي و ٝزض ظٔبٖ نّح رٟت تٟي ٝچٙيٗ عطح ٞبيي فطأ ٓٞي ٌطزز،ضطٚضي اؾت ايٗ لجيُ
تٕٟيسات زض ٔتٗ عطاحي ٞب ِحبػ ٌطز٘س .ث ٝوبضٌيطي تٕٟيسات ٔ ٚالحؾبت پسافٙس غيطفبُٔ فال ٜٚثطوبٞف قسيس
ٞعيٞ ٝٙب ،وبضآيي زفبفي عطح ٞب ،اٞساف  ٚپطٚغٞ ٜب ضا زض ظٔبٖ تٟبرٓ زقٕٗ ثؿيبض افعايف ذٛاٞس زاز.

زضحبَ حبضط فٕس ٜتطيٗ ٞسف پسافٙس غيطفبُٔ ،ايٕٗ ؾبظي  ٚوبٞف آؾيت پصيطي ظيطؾبذت ٞبي ٔٛضز ٘يبظ ٔطزْ
اؾت تب ثتسضيذ قطايغي ضا ثطاي أٙيت ايزبز ٕ٘بيس .ايٗ ٌ ٝ٘ٛالسأبت ٔ ٟٓزض اوخط وكٛضٞبي ز٘يبيب ا٘زبْ قس ٚ ٜيب زض
حبَ الساْ اؾت.
ايٗ السأبت اٌط ث ٝنٛضت يه ثط٘بٔ ٝضيعي  ٚثب عطاحي زض تٛؾق ٝوكٛض(تٛؾق ٝپبيساض) ٟ٘بزي ٝٙقٛز ،ذٛز ث ٝذٛز
ثؿيبضي اظ ظيط ؾبذت ٞبيي و ٝايزبز ٔي قٛز ،زض شات ذٛز ايٕٙي ذٛاٙٞس زاقت .ثطاي انالح ظيطؾبذت ٞبي فقّي ٓٞ
ٔي تٛاٖ ثب اضائ ٝضاٞىبضٞبيي ٔخُ ٟٔٙسؾي ٔزسز ،آٟ٘ب ضا ٔؿتحىٓ وطز.
اّداف پدافٌد غيرعاهلۺ
 - 1تسا ْٚفقبِيتٟبي ظيط ثٙبئي وكٛض  ٚتبٔيٗ ٘يبظٞبي حيبتي ،
 – 2تؿٟيُ ازاض ٜوكٛض زض قطائظ تٟسيس  ٚثحطاٖ ٘بقي اظ تزبٚظ ذهٕب٘ ٚ ٝحفؼ ثٙي ٝزفبفي فّي ضغٓ حٕالت ٔرطة
زقٕٗ .
 – 3وبٞف لبثّيت  ٚتٛا٘بيي ؾبٔب٘ٞ ٝبي قٙبؾبييٞ ،سف يبثي  ٚزلت ٞسف ٌيطي تؿّيحبت آفٙسي زقٕٗ.
 - 4ثبال ثطزٖ لبثّيت ثمب ،اؾتٕطاض فّٕيبت  ٚفقبِيت ٞبي حيبتي  ٚذسٔبت ضؾب٘ي ٔطاوع حيبتي ،حؿبؼ ٘ ٟٓٔ ٚؾبٔي ٚ
غيط ٘ؾبٔي وكٛض زض قطايظ ٚلٛؿ تٟسيس ،ثحطاٖ  ٚر.ًٙ
 - 5تمّيُ آؾيت پصيطي  ٚوبٞف ذؿبضت  ٚنسٔبت تبؾيؿبت ،تزٟيعات ٘ ٚيطٚي ا٘ؿب٘ي ٔطاوع حيبتي ،حؿبؼ ٟٓٔ ٚ
٘ؾبٔي  ٚغيط ٘ؾبٔي وكٛض زض ثطاثط تٟسيسات  ٚفّٕيبت زقٕٗ.
 -6ؾّت آظازي  ٚاثتىبض فُٕ اظ زقٕٗ.
 - 7نطف ٝرٛئي زض ٞعيٞ ٝٙبي تؿّيحبتي ٘ ٚيطٚي ا٘ؿب٘ي.
 -8فطيت  ٚتحٕيُ ٞعي ٝٙثيكتط ث ٝزقٕٗ  ٚتمٛيت ثبظزاض٘سٌي.
 -9افعايف آؾتب٘ٔ ٝمبٔٚت ٔطزْ ٘ ٚيطٚي ذٛزي زض ثطاثط تٟبرٕبت زقٕٗ.
 -11حفؼ ضٚحي ٚ ٝا٘ؿزبْ ٚحست ّٔي  ٚحفؼ ؾطٔبيٞ ٝبي ّٔي وكٛض.
 -11حفؼ تٕبٔيت اضضي ،أٙيت ّٔي  ٚاؾتمالَ وكٛض.
گسترُ پدافٌد غيرعاهل ۺ
ٔحٛضٞبي ٞبي والٖ تأحيطٌصاض ثط پسافٙس غيطفبُٔ زض ؾغح ّٔي ثط اؾبؼ ٕ٘ٛزاض اضائ ٝقس ٜقبُٔ ٔٛاضز شيُ ٔي ثبقس:
ـ حٛظ ٜفٕطا٘ي ( ظيطثٙبئي)
ـ حٛظ ٜحُٕ ٘ ٚمُ  ٚاضتجبعبت
ـ حٛظ ٜزاض ،ٚغصا ،آّة  ٚثبظيبثي ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي
ـ حٛظ ٜا٘طغي
ـ حٛظ ٜضؾب٘ٞ ٝب  ٚتجّيغبت ضٚا٘ي
ـ حٛظٔ ٜربثطات

ـ حٛظ ٜنٙبيـ
ـ حٛظٔ ٜبِي  ٚالتهبزي
ـ حٛظ ٜزيپّٕبؾي  ٚأٙيت
ـ حٛظ ٜزفبؿ
ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبيي اظ ٔهساق آفٙس غيط فبُٔ:
ايزبز ضذ ٝٙزض اتحبز ٔطزْ  ٚحبوٕيت ،يه آفٙس غيط فبُٔ اؾت و ٝفٕٔٛب زقٕٗ ث ٝوبض ٔي ثطز.

ايجاد تحراى کاذب اقتصادي،
ا٘تكبض قبيقٔ ٝخُ ٌؿتطـ ثيٕبضي ؾبضؼ زض آؾيبي قطلي تٛؾظ ضؾب٘ٞ ٝبي آٔطيىب و ٝالتهبز وكٛضٞبي آؾيبي
قطلي ضا زض فطو چٙس ٞفت ٝث ٝظٔيٗ ظز (،زض حبِي و ٝعجك افالْ ٔمبٔبت ٔبِعيبيي آٔبض وكت ٝقسٌبٖ تهبزفبت ربزٜ
اي ٔبِعي ز ٜثطاثط ٔطي ٔ ٚيط ٘بقي اظ ؾبضؼ ثٛز ٜاؾت)ٕٞ ٚيٗ أط ثبفج قس و ٝفٛاضو التهبزي  ٚقبيقبت ٘بقي اظ
ايٗ ثيٕبضئ ،كىالت فطاٚا٘ي ثطاي ايٗ وكٛضٞبثٛرٛز آٚضز.
ر ًٙضؾب٘ ٝاي ضا ٔي تٛاٖ يه آفٙس غيطفبُٔ زا٘ؿت،
ٔمبثّ ٚ ٝآٔبزٌي ثب آفٙس غيطفبُٔ ثؿيبض ؾرت اؾت ظيطا ٘يبظٔٙس ٟٔبضت ٞبي ثؿيبض ثباليي اؾت .زض ايٗ ظٔي ٝٙثبيس ثطاي
ٔسيطاٖ وكٛض آٔٛظـ ٞبي الظْ ضا تساضن زيس .ايٗ ٘ٛؿ رٞ ًٙب ،رٞ ًٙبي ٘طْ افعاضي  ٚپيچيسٞ ٜؿتٙس.
ثب تٕبْ ايٗ تفبؾيط ،ذٛقجرتب٘ ٝلطآٖ وتبة آؾٕب٘ي ٔؿّٕب٘بٖ ّٕٔ ٛاظ ٘ىتٞ ٝبيي ثطاي ٔمبثّ ٝثب ايٗ ٘ٛؿ رٞ ًٙب ؾت.
رٞ ًٙبي آيٙس ٜز٘يب لغقب ث ٝؾٕت ٌؿتطـ ايٗ ٘ٛؿ رٞ ًٙبؾت و ٝزض آٖ ثباؾتفبز ٜاظ ايزبز ؾبظٔبٖ ٞبي غيطزِٚتي
ثب ٔبٔٛضيت ٞبي وبشة زض حٛظٞ ٜبي ٔرتّف التهبزي ،ؾيبؾي ،أٙيتي ،ارتٕبفي ٚفطٍٙٞي ،زضوكٛضٞب٘ ،بپبيساضي
زائٕي ٚفطٚپبقي حىٔٛت ٞب ضخ ذٛاٞسزاز(ٕٞب٘ٙس فطٚپبقي اتحبز رٕبٞيط قٛضٚي).
ؾالح لسضتٕٙس ح مّيٗ (لطآٖ وطيٓ ٚفتطت)  ٝ٘ ،تٟٙب ضأ ٜمبثّ ٝثب ا٘ٛاؿ ٔرتّف ٔٚتقسز ايٗ ٘ٛؿ رٞ ًٙبضاثٔ ٝب ٔي زٞس
ثّى ٝثبرطات ٔي تٛا٘يٓ ثٍٛئيٓ وٛٔ ٝلقيت ثؿيبض ثبالي آفٙسي ضا ثٔ ٝب ٔي زٞس و ٝزضنٛضت ا٘زبْ ٔغبِقبت زليك
آٔبيف ؾطظٔيٙي زضوط ٜذبوي ،لبثّيت ارطايي ثبالئي زاضز.
اصَل پدافٌد غيرعاهل
زض اوخط ٔٙبثـ فّٕي ٘ ٚؾبٔي ز٘يب ان ٟٓٔ َٛپسافٙس غيطفبُٔ زض لبِت ٔٛاضز ظيط شوط قسٜاؾت.
 - 1اذتفب
 - 2اؾتتبض
 - 3پٛقف
 - 4فطيت
 - 5تفطل ٚ ٝپطاوٙسٌي
ٔ - 6مبْٚؾبظي  ٚاؾتحىبٔبت

 - 7افالْ ذجط
زض ايٙزب ث ٝاذتهبض ث ٝقيٞ ٜٛبي ان َٛپسافٙس غيط فبُٔ اقبضٔ ٜي قٛز.
 - ۱اختفا
اذتفب يب پٟٙبٖ وبضي ث ٝوّي ٝالسأبتي ٌفتٔ ٝي قٛز ؤ ٝب٘ـ اظ لطاض ٌطفتٗ تبؾيؿبت  ٚتزٟيعات زض زيس ٔؿتميٓ زقٕٗ
ٌطزيس ٚ ٜيب تكريم تبؾيؿبت  ٚتزٟيعات ٕٞ ٚچٙيٗ آٌبٞي اظ ا٘زبْ فقبِيت ٞبي ذبل ضا ثطاي ا ٚغيط ٕٔىٗ  ٚيب
ٔكىُ ٔي ؾبظز.
ضٚـ ٞبي اذتفب فجبضتٙس اظ:
اِف  -اؾتفبزٙٔ ٜبؾت اظ فٛاضو ظٔيٗ  ٚاحساث تبؾيؿبت زض ٔحّي و ٝتٛؾظ زقٕٗ ث ٝؾِٟٛت لبثُ تكريم  ٚضٚيت
٘جبقس.
ة -فبزي  ٚغيط ٔ ٟٓرّ ٜٛزازٖ تبؾيؿبت ثب رس َٚثٙسي ،زضذتىبضي ... ٚ
د  -رساؾبظي ٔٙغمي تبؾيؿبت نٙقتي و ٝث ٝفّت ٘ٛؿ فقبِيت ٕ٘ي تٛاٖ آٟ٘ب ضا ث ٝعٛض وّي زٌطٌٕٛ٘ ٖٛز .ث٘ ٝحٛي
و ٝتبحيط ظيبز ثط ٘ٛؿ فقبِيت ٞب ٍ٘صاضز.
ز -حصف ٘مبط حيبتي  ٚحؿبؼ  ٟٓٔ ٚاظ ضٚي ٘مكٞ ٝبيي و ٝث ٝزِيُ ذبل ثبيس زض ضؾب٘ٞ ٝبي ٌطٞٚي ٔٙقىؽ ٌطزز.
ٞـ ٘ -كبٖ ٘سازٖ ٕ٘بي ذبضري تبؾيؿبت حيبتي  ٚحؿبؼ زض تّٛيعي ٖٛث ٝذهٛل زض اضتجبط ثب ٔحيظ اعطاف  ٚربزٞ ٜب
 - ٚفسْ زضد آٌٟي زض رطايس ث ٌٝ٘ٛ ٝاي وٚ ٝلٛؿ فقبِيتي ٔ ٟٓزض ٔحسٚز ٜظٔب٘ي  ٚزض ٔٛلقيت رغطافيبيي ٔٛضز اؾتفبزٜ
لطاض ٌيطز.
ظ -ايزبز تبؾيؿبت زض افٕبق ظٔيٗ  ٚيب زض زَ وٞ ٜٛب و ٝث ٝايٗ تطتيت فال ٜٚثط پٟٙبٖ وطزٖ آٟ٘ب ثحج اؾتحىبْ وبفي
زض ٔمبثّ ٝثب ضاوت ،ثٕت ٛٔ ٚقه ضا ٔي تٛاٖ ٔغطح وطز.
ح  -ربث ٝربيي :اظ آٖ ربيي و ٝتبؾيؿبت نٙقتي ث ٝنٛضت حبثت زض ٘مغ ٝاي ٔؿتمط ٔي قٛز  ٚا٘تؾبض  ٚتغييطات ٚ
تحٛالت زفقي اظ آٟ٘ب ٕ٘ي ضٚز .چٙب٘چ ٝرٕـ آٚضي ٘ ٚهت ٔزسز ٌٞ ٝ٘ٛبيي اظ نٙبيـ تب حس الظْ ؾِٟٛت زاقت ٝثبقس
ٔي تٛاٖ وبِجس  ٞبي ٔٛضز ٘يبظ ضا اظ ٘ٛؿ ؾجه  ٚا٘قغبف پصيط ٔب٘ٙس چبزض  ٚيب ؾبظٞ ٜبي ؾجه ثب لبثّيت ٔ٘ٛتبغ  ٚزٔ٘ٛتبغ
آٖ ا٘تربة ٕ٘ٛز  ٚزض ٔطاحُ ظٔب٘ي ٔرتّف ٔحُ آٖ ضا ربث ٝرب ٕ٘ٛز.
 - ۲استتار
ٔف ْٟٛوّي اؾتتبض  ٓٞضً٘  ٓٞ ٚقىُ وطزٖ تبؾيؿبت  ٚتزٟيعات ثب ٔحيظ اعطاف ٔي ثبقس .اؾتتبض اظ ٔٛحطتطيٗ ٚ
ٔتسا َٚتطيٗ ضٚقٟبي زفبفي غيطفبُٔ زض اضتف والؾيه ز٘يب اؾت.
زض ٔجحج اؾتتبض زٛ٘ ٚؿ زيس اظ عطف زقٕٗ ٔس٘ؾط اؾت  1زيس ٛٞايي  2زيس ظٔيٙي
فٛأُ ٔطثٛط ث ٝارطاي اؾتتبض فجبضتٙس اظ :ضً٘ ،ؾبي ،ٝثبفت ،ظٔيٗ ،رٙؽ ٔ ٚهبِح  ٚحطاضت .... ٚ
ا٘ٛاؿ اؾتتبض
 -1اؾتتبض ٘ٛضي
 -2اؾتتبض حطاضتي
 -3اؾتتبض ضازاضي

 -4اؾتتبض ضازيٛيي (ٔخُ ايزبز پبضاظيت يب اضؾبَ فطأيٗ وبشة ).
 -5اؾتتبض ثهطي
 -6اؾتتبض نٛتي
 -7ضس اِىتط٘ٚيىي
 - ۳استحکاهاتۺ
زض ثحج پسافٙس غيطفبُٔ اؾتحىبٔبت ث ٝؾبظٞ ٜبي ٔٛلتي اعالق ٔي قٛز و ٝثب تٛر ٝث ٝقطايظ  ٚأىب٘بت ٔ ٚيعاٖ
إٞيت  ٚآؾيت پصيطي ٘مبط حيبتي  ٚحؿبؼ زض ٔحُ ٞبي ٔٙبؾت  ٚاعطاف تبؾيؿبت ايزبز ٔي ٌطز٘س تب ٔب٘ـ انبثت
ٔؿتميٓ ٔٛقه ثٕت ،تٛثرب٘ ، ٝذٕپبض ٚ ٜيب تطوف ايٗ ٕٟٔبت ث ٝتبؾيؿبت  ٚيب تزٟيعات ٌطزيس ٚ ٜاحطات تطوف ٚ
ا٘فزبض ضا ث ٝعٛض ٘ؿجي ذٙخي ٕ٘بيٙس .اؾتحىبٔبت ث ٝقىُ ظيط عجم ٝثٙسي ٔي ق٘ٛس:
اِف -ذبوطيع
چٙب٘چ ٝتزٟيعات زض فضبي ثبظ چيس ٜقس ٚ ٜيب زض ٖٚؾبذتٕب٘ي  ٚثب ٔمبٔٚت ٔهبِح ٔقِٕٛي لطاض ٌطفت ٝثبقٙس ثب ايزبز
ذبوطيع ثب اضتفبؿ  ٚلغط ٔٙبؾت ٔي تٛاٖ زض ٔٛاضزي ٔب٘ـ انبثت ٔؿتميٓ ثٕت ٛٔ ٚقه ث ٝتبؾيؿبت  ٚتزٟيعات ٌطزيسٜ
 ٚزض اوخط ٔٛاضز ٔؿيط تطوف ٛٔ ٚد ا٘فزبض ث ٝعطف تبؾيؿبت ضا ؾس وطز.
ة -ويؿ ٝقٗ
زض نٛضتي و ٝفضبي الظْ ثطاي ايزبز ذبوطيع ثب قيت ٔٙبؾت ٚرٛز ٘ساقت ٝثبقس .ثب چيسٖ ٌ٘ٛي ٞبي پط اظ قٗ ٔ ٚبؾٝ
زض چٙسيٗ ضزيف  ٚضٚي ٔ ٓٞي تٛاٖ ث٘ ٝتبيذ ٔٛضز ٘ؾط ثطاي حفؼ تبؾيؿبت زؾت يبفت.
فال ٜٚثط ٔحهٛض وطزٖ تبؾيؿبت  ٚتزٟيعات ٔي تٛاٖ اظ ويؿ ٝقٗ ث ٝفٛٙاٖ پٛقف ٔحبفؾتي ٘يع اؾتفبز ٜوطز ٔخُ:
ِٞ ِٝٛبي ظٔيٙي ا٘تمبَ ٘فت....
د -زيٛاض وكي
ايزبز زيٛاض احتيبد ث ٝثطضؾي وبضقٙبؾي زاقت ٚ ٝلغط  ٚاضتفبؿ آٖ ثب تٛر ٝثٔ ٝمبٔٚت ٔهبِح ث ٝوبض ضفت ٝثبيس ٔحبؾجٝ
قٛز .زيٛاض وكي قبُٔ آرط چيٙي ،ؾ ًٙچيٙي ،ايزبز ثّٛن ٞبيي ثب ؾيٕبٖ ٔؿّح  ٚيب اؾتفبز ٜاظ ثّٛن ٞبي پيف
ؾبذتٔ ٝي ثبقس .زيٛاض وكي ثٟتط اؾت زض لغقبت ٔزعا  ٚوٙبض  ٓٞنٛضت ٌيطز.
 - ۴پَضص
ايزبز پٛقف يه الساْ ٔٛلتي اؾت و ٝثب ثبال ضفتٗ قست تٟسيس  ٚاحتٕبَ حّٕٛٞ ٝايي ٔٛقىي ا٘زبْ قس ٚ ٜتب ظٔب٘ي
و ٝاحتٕبَ حّٕٚ ٝرٛز زاضز ازأٔ ٝي يبثس .ثب ايٗ فُٕ تبؾيؿبت  ٚتزٟيعات يب ٔطوع فقبِيت اظ زيس ذّجبٖ يب حؿٍط
٘هت قس ٜزض ؾط ثٕت ٛٔ ٚقه پٟٙبٖ ٌطزيسٞ ٚ ٜسف ٌيطي ٞ ٚسايت ٔٛقه  ٚثٕت ٞبي ٞسايت ق٘ٛس ٜاظ رّٕٝ
ثٕت ٞبي ِيعضي ٔيؿط ٘كس ٚ ٜيب زلت آٟ٘ب وبٞف ٔي يبثس .پٛقف ٔي تٛا٘س تٛؾظ زٚز  ،ثربض آة (غّيؼ)  ٚيب ثب ٛٞا
وطزٖ ثبزوٙه  ٚثبِٗ ايزبز قٛز.
ا٘ٛاؿ پٛقف:

ـ پٛقف أٙيتي :السأبتي اؾت و ٝفٕستبً زض ٔٛضز تبؾيؿبت حبثت ث ٝوبض ٌطفتٔ ٝي قٛز  ٚفقبِيت ٞبي ٔزبظي يب
غيطٚالقي ضا ثطاي زقٕٗ تسافي ٔي وٙس.
ـ پٛقف فيعيىي :انغالحبً السأبتي اؾت وٛٔ ٝلتبً ث ٝنٛضت فيعيىي ٔب٘ـ اظ تكريم ٞسف ٔي ٌطزز .و ٝاظ رّٕٝ
ايٗ السأبت ٔي تٛاٖ ث ٝايزبز پطز ٜزٚز يب ثربض غّيؼ اقبض ٜوطز.
 - ۵ايجاد سازُ ّاي اهي ٍ هقاٍم سازي
عطاحي  ٚاحساث تبؾيؿبت حيبتي  ٚحؿبؼ ث ٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝث ٝعٛض وّي زض ٔمبثُ انبثت ٔؿتميٓ ثٕت ٛٔ ٚقه ٔمبْٚ
ثبقٙس زض ذيّي اظ ٔٛاضز انٛالً فّٕي ٘جٛز ٚ ٜث ٝنطف ٚ ٝنالح ٘يع ٕ٘ي ثبقس .ظيطا ٞعي ٝٙايزبز  ٚتبؾيؿبت ثب چٙيٗ
ٔكرهبتي ٕٔىٗ اؾت ثٔ ٝطاتت پيف اظ وُ تزٟيعات ٔطثٛع ٝثبقس.
زض اوخط ٔٛاضز نالح ثط ايٗ اؾت و ٝارعا ٔؿتمُ تبؾيؿبت  ٚتزٟيعات و ٝانبثت احتٕبِي ثٕت ٔٛقه ٔٛرت اظ وبض
افتبزٖ تزٟيعات  ٚتٛلف فقبِيت ثركي اظ ٔزٕٛفٌ ٝطزيس ٜأب ذؿبضت رب٘جي ظيبزي ث ٝثبض ٕ٘ي آٚضز تٟٙب زض ٔمبثُ ٔٛد
ا٘فزبض  ٚتطوف ثٕت ٔٛقه ٔحبفؾت ق٘ٛس ِٚي ثركٟبيي اظ ٔزٕٛف ٝو ٝنسٔ ٝزيسٖ آٟ٘ب ٔٛرت اظ وبض افتبزٖ وُ
ؾيؿتٓ ٚ ٚلف ٝوبُٔ يب ٘ؿجي زض ا٘زبْ فقبِيت ٔي ٌطزز ثب ٔمبٔٚت وبفي انبثت ثٕت ؾبذت ٝق٘ٛس.
چٙب٘چ ٝتبؾيؿبت حيبتي  ٚحؿبؼ و ٝاحتٕبالً زض فٟطؾت ٞسف ٞبي زقٕٗ لطاض زاض٘س فبلس ٔمبٔٚت وبفي زض ٔمبثُ
انبثت ٔؿتميٓ ثٕتٛٔ ،قه ثٛز ٚ ٜيب ٔٛد ا٘فزبض ٘بقي اظ انبثت ،ثٕت ٔٛقه زض ٘عزيىي تبؾيؿبت ضا ٘تٛا٘س تحُٕ
ٕ٘بيٙسٔ.ي تٛاٖ ثب ارطاي عطح ٞبي ذبل ٟٔٙسؾئ ،مبٔٚت ثٙبي آٟ٘ب ضا افعايف زاز ٚ ٜاحتٕبالً ث ٝحس ٔغّٛة ضؾب٘يس.
 - ۶پراکٌدگي
پطاوٙسٌي فٙبنط وبِجسي يىي اظ ٔجبحج ٔ ٟٓپسافٙس غيطفبُٔ ٔحؿٛة ٔي ٌطزز و ٝزض وبٞف ذؿبضت ٘بقي اظ ايطاز
ضطث ٝترطيجي زقٕٗ ثؿيبض ٔٛحط اؾت  ٚث ٝفىؽ زض نٛضتي و ٝزقٕٗ زض ٔطاحُ تٟبرٕي ذٛز پيف اظ قٙبؾبيي
حضٛض  ٚثب ثبظقٙبؾي ثٔ ٝطحّ٘ ٝكب٘ ٝضٚي  ٚانبثت زؾت يبثس تٕطوع فٙبنط وبِجسي  ٚحؿبؼ ٔزٕٛفٛٔ ٝضز تٟبرٓ
ٔٛرت ٔي ٌطزز فّٕيبت تٟبرٕي ثب حزٓ وٕتط ٔ ٚتٕطوع ،ثيكتطيٗ ترطيت ضا ث ٝرب ثٍصاضز.
ايزبز ٔزتٕـ ٞبي فؾيٓ نٙقتي ،تبؾيؿبت ثٙسضي ٚؾيـ٘ ،يطٌٚب ٜثعضي  ٚغيط ٜزض وكٛض ؤٕ ٝىٗ اؾت ٔٛضز حّٕٝ
ٛٞايي زقٕٗ لطاض ٌيطز ث ٝنالح ٘يؿت.
زض ٔٛضز ٔطاوع ٔٛرٛز الظْ اؾت ٔغبِقبت نٛضت ٌطفت ٚ ٝزض نٛضت أىبٖ عطح ٞبيي رٟت ا٘تمبَ تسضيزي آٟ٘ب ثٝ
٘مبط ٔرتّف وكٛض تٟي ٝقٛز تب ثب ضفبيت ان َٛپطاوٙسٌي زض ٔحُ ٞبي رسيس ٔؿتمط ٌطز٘س.
 -۷تفرقِ
ٔٙؾٛض اظ تفطل ،ٝرساؾبظي ثركي يب ثركٟبيي اظ تزٟيعات ،لغقبت يسوي ٔٛاز  ٚؾبيط ٚؾبئُ  ٚا٘تمبَ آٟ٘ب ثٔ ٝحّي غيط
اظ ٔحُ اؾتمطاض زائٕي ٘ ٚزبت آٟ٘ب اظ تبحيط يه حّٕٛٞ ٝايي ٔٛقىي احتٕبِي اؾت .ايٗ أط ٘جبيس ثبفج تٛلف وبُٔ
فقبِيت ٞب ٌطزز.
 - ۸فرية ٍ اختاللۺ

ثٔ ٝزٕٛف ٝالسأبتي و ٝثتٛا٘س ثبظقٙبؾي  ٚتٛر ٝزقٕٗ ضا اظ ٞسفٟبي ٔٛضز ٘ؾط ٔٙحطف وطزٛٔ ٚ ٜرت ٌٕطاٞي ٚي زض
تكريم ٞ ٚسف ٌيطي قٛز ،فطيت  ٚاذتالَ اعالق ٔي قٛز.
 -۹دسترسي ّاۺ
زؾتطؾي ٞب ثٔ ٝقٙي ضاٞ ٜب  ٚفضبٞبي فجٛضي  ٚاضتجبعي اؾت  ٚزض ا٘ٛاؿ ٔ ٚميبؼ ٞبي ٔرتّف لبثُ عطح اؾت.
ذغٛط اضتجبعي يه ٔٛضـ ثٔ ٝحيظ ثيط٘ٚي ثبيس تبثـ ضٛاثغي ثبقس و ٝذهٛنيبت تٟسيسات ٔٙزط ث ٝاذتالَ زض تطزز ٚ
يب حصف تطزز قٛز.
 -۱۱هَاًع
وّي ٝفٛأّي و٘ ٝفٛش حضٛض زقٕٗ ضا زض ٔحسٚزٛٔ ٜضز ٘ؾط ٔكىُ ٕ٘بيس ٔٛا٘ـ ٘بْ زاضز .ا٘ٛاؿ ٔٛا٘ـ فجبضتٙس اظ:
اِف -فبنّٝ
يه انُ وّي آٖ اؾت وٞ ٝط چٙس فبنّ ٝؾٛغ ٜاظ ٔجسا تٟسيس  ٚتٟبرٓ ثيكتط ثبقس اظ ايٕٙي ثيكتطي ثطذٛضزاض اؾت،
ظيطا عي وطزٖ فبنّ ٝثب ث ٝوبضٌيطي ٞط ٘ٛؿ قي تٟبرٕي افٓ اظ ٔٛقىيٛٞ ،ايي  ٚظٔيٙئ ،ؿتّعْ ثط٘بٔ ٝضيعي زليك
تط  ٚث ٝوبضٌيطي ؾالح  ٚتىِٛٛٙغي وبضآٔستط ٞ ٚعيٌ ٝٙعاف تط  ٚزض فيٗ حبَ ذغطپصيطي ثيكتط اؾت.
ة -تٛپٌٛطافي
ثٔ ٝقٙي پؿتي  ٚثّٙسي ٞبي ظٔيٗ ٔي ثبقس زض نٛضت ٚرٛز ٘بٕٛٞاضي زض ٔؿيط ٘مبط ٔٛضز ٘ؾط فال ٜٚثط ذٛز ايٗ
٘بٕٛٞاضي ٞب ثبفج زقٛاضي حطوت ٟٔبرٓ ث ٝذهٛل ٘يطٚي ظٔيٙي ٔي ق٘ٛس زض فيٗ حبَ أىب٘بتي ضا رٟت ثٝ
وبضٌيطي تسافقي فطأ ٓٞي ٕ٘بيس.
د -ظيؿتٍبٞ ٜب
زض ٞط ٔٙغم ٝو ٝتٛز ٜاي اظ وبِجس ٔقٕبضي  ٚتزٕـ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٚرٛز زاقت ٝثبقس زِيُ اؾتحىبٔبت ٔتٛٙؿ  ٚپيچيسٌي
وبِجسي  ٚؾبيط أىب٘بت  ٚاظ عطفي فسْ قٙبذت زليك زقٕٗ اظ ٔيعاٖ ٔ ٚىب٘يعْ ٔمبٔٚت ٞبي احتٕبِي ٕٛٞاضٛ٘ ٜفي
احتيبط  ٚتطزيس ٚرٛز زاقت  ٚايٗ أط ذٛز ثٔ ٝخبثٚ ٝرٛز لبثّيت ٞبي پيكٍيطا٘ٔ ٝي ثبقس.
ز -آثٟبي ؾغحي
قبُٔ ٟ٘طٞب ،ضٚزٞب ،وب٘بَ ٞب ،زضيبچٞ ٝب  ٚحٛضچٞ ٝبي عجيقئ ،هٛٙفي ،تبالة ٞب  ٚثطوٞ ٝبي ؾغٛح ظيط وكت
غطلبثي ٔب٘ٙس ثط٘ذ ٘ ٚيكىط ٔي ثبقس و ٝاؾتقساز ٔب٘ـ ثٛز ٜضا زض ٔمبثُ ٞزٕٞ ٝبي تهطف ظٔيٙي زاض٘س.
 -ٜضُٔ ٞب
 - ۱۱سيستن ّاي ردياتي ٍ اعالم خطر
ثركي اظ السأبت پسافٙس غيطفبُٔ ٛٞ ٚايي ٘ؾيط ايزبز پطز ٜپٛقكي السأبت زض ٖٚؾبظٔب٘ي ثٙٔ ٝؾٛض آٔبزٕٛ٘ ٜزٖ
ٔحيظ رٟت تطن فقبِيت اؾتفبز ٜاظ ربٖ پٙب ٚ ٜپٙبٍٞبٞ ٜب  ٚغيط ٜا٘سوي لجُ اظ ٚلٛؿ حٕالت ٛٞايي ٔٛقىي نٛضت
ٔي ٌيطز.
 ٚثٙبثطايٗ وّي ٝافطاز ثبيس زض ظٔبٖ ث٘ ٝحٛي اظ ٚلٛؿ ايٗ حٕالت ٔغّـ ٌطز٘س.

ٕٟٔتطيٗ الساْ ثطلطاضي ؾيؿتٓ افالْ ذغط زض ٘مبط حيبتي  ٚحؿبؼ ثب تكىيُ يه ٔطوع افالْ ذغط ٌٕ ٚبضزٖ يه
٘فط ٔؿئ َٛزض ٞط ظٔبٖ  ٚاؾتفبز ٜاظ ثّٙسٌ ،ٛآغيط  ٚذغط  ٚغيطٔ ٜي ثبقس.
-۱۲آهَزش ٍ فرٌّگ سازيۺ
ٔؿئِٛيٗ تهٕيٓ ٌيط٘سٌبٖ  ٚوّي ٝافطازي و ٝث٘ ٝحٛي زض ؾيبؾتٍصاضي تٟي ٝارطاي عطح ٞبي پسافٙسي غيطفبُٔ
ؾٕٟي ٔي ثبقٙس .الظْ اؾت ٔتٙبؾت ثب ٘يبظ اظ آ ٔٛظـ ٞبي الظْ ثطذٛضزاض ٌطز٘س .اضائ ٝآٔٛظـ ثب تكىيُ زٚضٞ ٜبي
آٔٛظقي ٔرتّف ،زض ٔطاوع آٔٛظـ ٘ؾبٔي  ٚغيط٘ؾبٔي ٔيؿط ٔي ثبقس.
 -۱۳پٌگاّگاُ ّا ٍ جاى پٌاُۺ
پٙبٍٞبٞ ٜبي ثٔ ٝىب٘ي اعالق ٔي ٌطزز و ٝزض ٔمبثُ احطات حٕالت ٛٞايي ٔٛقىي ٘ؿجت ث ٝؾبذتٕبٖ ٞبي ٔقِٕٛي ٚ
يب فضبي ثبظ اظ أٙيت ثيكتطي ثطذٛضزاض ثبقس.
پٙبٍٞبٞ ٜب ثٟتط اؾت زض ٘عزيىي ٔحُ ٞبي تزٕـ افطاز ثبقس  ٚثٟتط اؾت زض فبنّٙٔ ٝبؾت اظ تبؾيؿبت  ٚثب اؾتحىبْ
ٔٛضز ٘ؾط رٟت ٔمبٔٚت زض ٔمبثُ انبثت ٔؿتميٓ ثٕت ٔٛقه  ٚيب ٔٛد ا٘فزبض اتربش ٌطزز.
پٙبٍٞبٞ ٜب ثبيس ٔزٟع ثٛٞ ٝاوف ،ؾيؿتٓ تٟٛي ٝعجيقي  ٚيب ٔهٛٙفي ،ؾيؿتٓ ضٚقٙبيي  ٚثطق اضغطاضيٚ ،ؾبئُ وٕه
ٞبي اِٚي،ٝآة  ٚغصاٚ ،ؾبئُ وٙبض ظزٖ آٚاض  ٚضاٞ ٜبي ٚضٚز  ٚذطٚري ٔتقسز ث ٝذبضد اظ ٔحٛع ٝپٙبٍٞب ٜثبقٙس.
ربٖ پٙب:ٜ
چٙب٘چ ٝؾبذتٕبٖ ٔحُ فقبِيت زاضاي ٔمبٔٚت وبفي زض ٔمبثُ ٔٛد ا٘فزبض  ٚتطوف ٘جٛز ٚ ٜتزٟيعات ٚ ٚؾبئُ ث ٝوبض
ضفت ٝزض تبؾيؿبت ذٛز ذغ ط آفطيٗ ثبقٙس  ٚزض ٔٛاضزي و ٝتبؾيؿبت ذٛز ٞسف حّٕٞ ٝؿتٙس ثب قٙيسٖ نساي آغيط ثبيس
ثٔ ٝحُ أٗ تط ضفت.
ربٖ پٙبٔ ٜي تٛاٖ يه ؾٍٙط ثتٙي ؾطپٛقيس ،ٜؾٍٙط ٔقِٕٛي ثب زيٛاض ٜآرطي يب حتي ذبوي ثبقس و ٝافطاز ثتٛا٘ٙس ثب ضفتٗ
زض ٖٚآٖ ٘ ٚكؿتٗ ضٚي پبٞبي ذٛز يب ضٚي ؾٍٙط زض ٔقطو انبثت تطوف لطاض ٍ٘يطز.
 -۱۴پدافٌد در هقاتل حوالت ٍيژُ (ضيويايي ،هيکرٍتيّ ،ستِ اي)
اؾتفبز ٜاظ ؾالح ٞبي قيٕيبيي زض ٔحيظ ر ًٙضايذ اؾت  ٚوٕتط زض ٔحيظ ٞبي تبؾيؿبتي وبضثطز زاضز.
افالْ ذغط حّٕ ٝقيٕيبيي يب حٕالت ٛٞايي ٔقٕٛالً ٔتفبٚت ثٛز ٚ ٜايٗ افالْ ذغط ٕٔىٗ اؾت لجُ يب  ٓٞظٔبٖ ثب
حّٕ ٝنٛضت پصيطز .اؾتفبز ٜاظ ٔبؾه زض ايٗ قطايظ ثؿيبض ٔ ٟٓاؾت.
زض ٔٛضز حٕالت ٞؿت ٝاي :چٙب٘چ ٝافطاز ثسا٘ٙس زض نٛضت اعالؿ اظ ا٘فزبض لطيت اِٛلٛؿ ٞؿت ٝاي ثب ضفتٗ زاذُ يه
ؾٍٙط ،وكيسٖ يه پتٛي ٔطعٛة ضٚي ؾط ذٛز ٔي تٛا٘ٙس تب حس ظيبزي اظ آحبض ٘بقي اظ ضيعـ اتٕي ٔه ٖٛثٕب٘ٙس .لغقبً
زض ٔمبثُ يه حّٕٞ ٝؿت ٝاي ث ٝعٛض وبُٔ تؿّيٓ ٘رٛاٙٞس قس ،آٔٛظـ زض ايٗ ظٔي٘ ٝٙمف ٔٛحطي ضا ايفب ٔي وٙس.
 -۱۵آهايص دفاعي
قبُٔ ؾبظٔب٘سٞي  ٚچيٙف ٔٙبؾت فضبٞب  ٚتبؾيؿبت ثطاي ٘يُ ث ٝاٞساف اؾتطاتػيه  ٚزفبفي نٛضت ٔي ٌيطز  ٚثٝ
ٔغبِقبت ٌؿتطز ٜاي ٘يبظ زاضز.

 - ۱۶سالح ضٌاسيۺ
يىي اظ ٔغبِقبت ٔ ٟٓزض أٛض زفبفي  ٚپسافٙسئ ،غبِق ٝثط ضٚي تٛا٘بيي ٞبي ؾالح ٞبي ٔتفبٚتٔ ،يعاٖ آؾيت ضؾب٘ي
ٞط يه زؾت ٝثٙسي  ٚضٚـ ٞبي ٔمبثّ ٝثب آٟ٘ب ٔي ثبقس.
 - ۱۷هکاى ياتي
ا٘تربة ٔغّٛة  ٚثٟي ٝٙيه ٔحُ ثب أىبٖ تحمك آٖ فقبِيت  ٚزاقتٗ قطايظ ٔٙبؾت ثطاي تٛؾق ٝآيٙس ٜث ٌٝ٘ٛ ٝاي وٝ
فال ٜٚثط فٛأُ فٕٔٛي ان َٛپسافٙس غيطفبُٔ ضفبيت قٛز.
 - ۱۸هراکسحياتي
ٔطاوعي و ٝزاضاي ٌؿتط ٜفقبِيت ّٔي ٔي ثبقس ٚ ٚرٛز  ٚاؾتٕطاض فقبِيت آٟ٘ب ثطاي وكٛض حيبتي اؾت  ٚآؾيت يب تهطف
آٟ٘ب ثٛؾيّ ٝزقٕٗ ثبفج اذتالَ وّي زض ازاض ٜأٛض وكٛض ٔي ٌطزز.
ٔطاوع حؿبؼ
ٔطاوعي و ٝزاضاي ٌؿتط ٜفقبِيت ٔٙغم ٝاي ٔي ثبقٙس ٚ ٚرٛز  ٚاؾتٕطاض فقبِيت آٟ٘ب ثطاي ٔٙبعمي اظ وكٛض ضطٚضي
اؾت  ٚآؾيت يب تهطف آٟ٘ب ثٚ ٝؾيّ ٝزقٕٗ ثبفج ثطٚظ اذتالَ زض ثركي اظ وكٛض ٔي ٌطزز.
ٔطاوع ٟٔٓ
ٔطاوعي و ٝزاضاي ٌؿت ط ٜفقبِيت ٔحّي ٔي ثبقٙس ٚ ٚرٛز  ٚاؾتٕطاض فقبِيت آٟ٘ب ثطاي ثركي اظ وكٛض زاضاي إٞيت
اؾت  ٚآؾيت يب تهطف آٟ٘ب ثٚ ٝؾيّ ٝزقٕٗ ثبفج ثطٚظ اذتالَ زض ثركي اظ وكٛض ٔي ٌطزز.
 -۱۹تْديداتۺ
تٟسيس زقٕٗ (آٔطيىب) ضا وبٔالً رسي ثٍيطيس (فطٔب٘سٔ ٜقؾٓ وُ لٛا)
ث ٝوبضٌيطي پسافٙس غيطفبُٔ زض رٟت ٔمبثّ ٝثب تٟسيسات  ٚتمّيُ ذؿبضات ٘بقي اظ حٕالت ٛٞاييٛٔ ،قىي ،ظٔيٙي ... ٚ
وكٛض ٟٔبرٓٛٔ ،ضٛفي ثٙيبزي  ٚاؾبؾي اؾت وٚ ٝؾقت ٌ ٚؿتط ٜآٖ تمطيجبً تٕبٔي ٔطاوع حيبتي  ٚآؾيت پصيط ٘ؾبٔي،
التهبزي  ... ٚوكٛض ضا زض ثطٌطفت ٚ ٝحفؼ أٙيت ّٔي ،اؾتمالَ ؾيبؾي  ٚالتهبزي  ٚپيطٚظي زض ر ًٙث٘ ٝح ٛچكٓ
ٌيطي زض ضاؼ أٛض اؾت.
ًتيجِ گيري
آ٘چ ٝزض ايٗ ؾغٛض ث ٝآٖ پطزاذت ٝقس فجبضت ثٛز اظ اٛٔ ٓٞضٛفبتي و ٝزض ٔغبِق ٝزفبؿ غيط فبُٔ ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٔي
ٌيطز .ثس ٖٚتطزيس ٔؿبئُ رب٘جي ثؿيبض ظيبزي ٚرٛز زاض٘س و ٝزض ٔزبَ ٞبي زيٍط لبثُ ثطضؾي ٞؿتٙس.
ًتايج استفادُ از پدافٌد غير عاهل
 - 1وبٞف عٕـ وكٛضٞبي تٟسيس وٙٙسٔ ٚ ٜتربنٓ.
 – 2لطاض ٍ٘طفتٗ زض ٔؾبٖ اتٟبْ تٟسيس فّي ٝوكٛضٞب ( ٔغبثمت ثب ؾيبؾت تٙف ظزايي ).
 – 3پٛيبيي فّٕي  ٚفٙي ( زض وّي ٝؾغٛح ٔسيطيتي ٟٙٔ ،سؾي  ٚفٙي ).
 – 4افعايف پبيساضي ّٔي.

ٚيػٌيٟبي رٕٟٛضي اؾالٔي
فٛأّي وٛٔ ٝرت تٟسيس  ٚتربنٓ زائٕي ثطذي اظ وكٛضٞب ي ؾّغ ٝقس ٜاؾت.
 – 1زيسٌب ٜايسئِٛٛغيه  ٚپبيجٙسي ٘ؾبْ رٕٟٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ث ٝاؾالْ ٘بة ٔحٕسي (ل) ٔٚجب٘ي آٖ .
 - 2زيسٌب ٜغئ ٛپّتيه  ٚرغطافيبي ذبل ؾيبؾي .
 - 3زيسٌب ٜالتهبزي  ٚثٟطٔٙسي اظ ٔٙبثـ فؾيٓ ٘فت ٌ ٚبظ .
 - 4زيسٌب ٜرٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ث ٝفطن ٝفٙبٚضي ٞبي ٘ٛيٗ (غٙي ؾبظي اٚضا٘ي.)...ٚ ْٛ
ربيٍب ٜپسافٙس غيط فبُٔ زض اؾالْ
 – 1لطآٖ وطيٓ:
تقّيٓ ؾبذت ظض ٜث ٝحضطت زاٚٚز (ؿ) رٟت زض أبٖ ٔب٘سٖ اظ آؾيت ر ًٙثب وفبض.
 – 2فّٕىطز حضطت ضؾٔ َٛىطْ اؾالْ (ل)
اؾتفبز ٜاظ قٍطزٞبي اذتفبء و ٝاظ انُ پسافٙس غيط فبُٔ اؾت  .زض رطيبٖ ٞزطت ٔٚرفي قسٖ زض غبض حٛض.
 – 3تبويس حضطت فّي (ؿ) زض ٘بٟٔ٘ 12 ٝذ اِجالغ.ٝ
آٖ حضطت ٔي فطٔبيٙس :لطاض ٌبٞ ٜبي ذٛز ضا زض زأ ٝٙوٞ ٜٛب ٚيب زض وٙبض ضٚزٞب احساث وٙيس ظيطا زض ثطاثط تٟبرٓ زقٕٗ
قٕب ضا حفبؽت ٔي وٙس.
 – 4اؾتفبز ٜاظ ٔعيت اضتفبفبت ٔ ٚطالجت اظ ٘مبط ٘فٛش زقٕٗ زض رٍٟٙب اظ رّٕـ ر ًٙاحس.
 – 5وٙسٖ ٌٛزاَ پيطأ ٖٛقٟط ٔسي ٝٙزض ر ًٙذٙسق ... ٚ
ثب تٛر ٝث ٕٝٞ ٝايٗ ٔغبِت الظْ اؾت آحبز ّٔت ٘ؿجت ثٛٔ ٝضٛؿ پسافٙس غيط فبُٔ حؿبؼ ثبقٙس ٕٞٚچٙب٘ى ٝزض پسافٙس
فبُٔ زض عٞ َٛكت ؾبَ ر ًٙتحٕيّي ٔمبٔٚت وطز٘س  ٚپيطٚظ قس٘س زض ر ٚ ًٙزفبؿ پسافٙس غيط فبُٔ ٛٞ ٓٞقيبضا٘ٝ
ٔمبٔٚت ٕ٘بيٙس.
وكٛضٞبيي ٔخُ ؾٛئيؽ ،ؾٛئس  .... ٚؾٕجُ پسافٙس غيطفبُٔ ٔحؿٛة ٔيق٘ٛس ،ايٗ وكٛضٞب زض حبِيىٞ ٝيچ ٌٝ٘ٛ
تٟسيسي ٘ساض٘س ،أب آيٙسٍٜ٘طي ٔيوٙٙس .ؾٛئيؽ وكٛض ثيعطف اؾت ِٚي پسافٙس غيطفبُٔ  ٚزفبؿ غيط٘ؾبٔي لٛي زاضز،
ث ٝعٛضيو ٝثقضي اظ زا٘كٍبٜٞب  ٚثيٕبضؾتبٖٞبي ايٗ وكٛض زض ظيط و ٜٛؾبذت ٝقسٜا٘س  ٚتٕبٔي ثطدٞبي ٔؿى٘ٛي
ثعضي زاضاي پٙبٍٞبٞ ٜؿتٙس ،ايٗ پٙبٍٞبٜٞب زض ثطاثط حٕالت ٔيىطٚثي ،قيٕيبيي ٞ ٚؿتٝاي ٔمبٙٔٚس .زض چيٗ قٟطي
ظيطظٔيٙي ؾبذت ٝقس ٜوٌٙ ٝزبيف ٔ 2يّي٘ ٖٛفط ضا زاضز.
ٚلتي ؾئٛاَ ٔي قٛزو ٝوكٛض قٕب ثب ؾيبؾتٞبي ثيعطفب٘ ٝذٛز چطا پيٍيط چٙيٗ ٔٛاضزي اؾت؟ زض رٛاة ٔي ٌٛيٙس:
ٞيچ وؽ آيٙس ٜضا تضٕيٗ ٕ٘يوٙس ،اٌط ثرٛاٞيٓ ٕٞيك ٝزض نّح ثٕب٘يٓ ثبيس ظيط ؾبذتٟبي ايٗ چٙيٙي ضا ٔساْ تمٛيت
وٙيٓ .
ٍضعيت پدافٌد غيرعاهل در جوَْري اسالهي ايراى
اٌط قطايظ وكٛض ذٛزٔبٖ ضا ثب ضطيت تٟسيسي و ٝزاضز ٔمبيؿ ٝوٙيٓ ٔتٛر ٝقطايظ ٘بٔٙبؾت پسافٙس غيطفبُٔ ذٛاٞيٓ
قس .رٕٟٛضي اؾالٔي ثقس اظ پيطٚظي ا٘مالة ٕٛٞاض ٜثب تٟسيس ٔٛار ٝثٛز ٚ ٜذٛاٞس ثٛز .زض ز٘يب ثيكتطيٗ تٟسيس ٘ؾبٔي

فّي ٝايطاٖ ثٛز ٜاؾت ،زض حبَ حبضط ث ٝزِيُ پط٘ٚسٞ ٜؿتٝاي ٕٝٞ ،ضٚظ ٜقبٞس ا٘ٛاؿ  ٚالؿبْ تٟسيسٞب ٞؿتيٓ .ثب تٛر ٝثٝ
قطايظ ٔٛرٛز ،ثطاي تٛؾق ٝوكٛض ٔيثبيؿت ث ٝايٗ تٟسيسات تٛر ٝالظْ ضا زاقت ٝثبقيٓ .اٌط ايٗ ٌ٘ ٝ٘ٛجبقس ،زيٍط
ٕ٘ي تٛاٖ ٘بْ وٓ تٛرٟي ثط آٖ ٟ٘بز ،يب غفّت اؾت و ٝاٌط آٌبٞب٘ ٝثبقس ذغط٘بن اؾت  ٚثبيس زؾتٍب ٜاعالفبتي ثب آٖ
ثطذٛضز وٙس  ٚاٌط غيطآٌبٞب٘ ٝثٛز ٜو ٝثبيس رجطاٖ قٛز.
چٔ ٝيعاٖ وبض ثبيس وطز تب ايٗ وٓ تٛرٟيٞب رجطاٖ قٛز؟
ضيكٔ ٝكىالت زض ظٔي ٝٙپسافٙس غيطفبُٔ ،فطٍٙٞي اؾتٚ .لتي ثب ٔسيطاٖ زضثبض ٜپسافٙس غيطفبُٔ ث ٝثحج ٔي٘كيٙيٓ ،ثب
ؾ ٝزؾت ٝاظ ٔسيطاٖ عطف ٞؿتيٓٚ .لتي ٔيٌٛييٓ ثبيس پسافٙس غيطفبُٔ ارطا قٛز ٔيٌٛيٙس پسافٙس غيطفبُٔ يقٙي چٝ؟
پؽ اظ تٛضيح  ،زض رٛاة ٔب ٔيٌٛيٙس :تٛاٖ زقٕٗ فطاتط اظ لسضت ٔبؾت  ٚتٛاٖ ذٛزٔبٖ ضا ث ٝقست ضقيف تهٛض
ٔيوٙٙس .ايٗ ٘كبٖ اظ فّٕيبت ضٚا٘ي ٔٛحط زقٕٗ زاضز و ٝث ٝذٛثي زض تٛإ٘ٙسيٟبي ذٛزـ اغطاق وطز ٜاؾتٔ ،تبؾفب٘ٝ
زض ثركي اظ ٔسيطاٖ وكٛض ايٗ ٍ٘طـ ٚرٛز زاضز.
ثطذي اظ ٔسيطاٖ ،اظ پسافٙس غيطفبُٔ ثطزاقت ٘ؾبٔي زاض٘س ،يىي اظ ٔسيطاٖ ثّٙس پبي ٝزِٚتي ٔيٌفت :قٕب ٔيذٛاٞيس
پّٟبي وكٛض ضا ضً٘  ٚاؾتتبض وٙيس تب اظ زيس زقٕٗ پٟٙبٖ ثٕب٘س  ٚاظ ؾيؿتٓٞبي ِيعضي پيكطفت ٝزقٕٗ نحجت ٔيوطز.
زض رٛاة ثبيس ٌفت  :ايٗ حطفٞب ٔتقّك ث 51 ٝؾبَ پيف اؾت .اآلٖ زض زا٘كٍبٜٞبي ٘ؾبٔي وكٛضٔبٖ ثب زلت تحٛالت
٘ؾبٔي زقٕٗ ضا ٔغبِق ٝوطز ٚ ٜتٛإ٘ٙسيٞب  ٚضقفٞبي آٟ٘ب ضا ثطضؾي ٔيوٙٙس  ٚثط ٕٞيٗ ٔجٙب اظ ٘مبط ضقف زقٕٗ
اعالؿ وبُٔ زاض٘س .أطٚظ رًٞٙب پيكطفت ٝقس٘ ٚ ٜؿُ رسيسي اظ رًٞٙب زض حبَ ٚلٛؿ اؾت .ايٗ وٓ اعالفي ثبفج
ٔي قٛزٔ ،سيطاٖ فىط وٙٙس و ٝا٘زبْ چٙيٗ السأبت ِٚرطري اؾت! ٞط چٙس اوخط اظ ٔسيطاٖ  ٓٞزضن ٔٙبؾجي اظ پسافٙس
غيطفبُٔ زاض٘س.
ثبيس ثپصيطيٓ و ٝزقٕٗ ٔغّك ٘يؿت  ٚآؾيتپصيطيٞبي فطاٚا٘ي زاضز  ٚاظ عطفي تٛاٖ ٔب ثبالؾت .ايٗ رٕالت افتمبز
ٔبؾت ٞ ٚطوؽ ث ٝايٗ ٔٛاضز افتمبز ٘ساضز ،ثٟتط اؾت ث ٝپسافٙس غيطفبُٔ فىط ٘ىٙس .ثبيس ثبٚض فطٍٙٞي ايزبز قٛز تب
ثتٛا٘يٓ ثط ٔكىالت فبئك قٛيٓ .ثبيس اظ ؾغح ٔسضؾ٘ ٝؿجت ث ٝفطًٙٞؾبظي  ٚآٔٛظـ پسافٙس غيطفبُٔ الساْ وٙيٓ .زض
پسافٙس غيطفبُٔ ث ٝقست ربي وبض ٚرٛز زاضز .زض پسافٙس غيطفبُٔ ث ٝز٘جبَ وبٞف ٘ؿجي ذؿبضت ٞؿتيٓ.
اٌط ث ٝقىٌُيطي ٔؿىٗ تٛؾظ ثكط زلت وٙيٓ ٔيثيٙيٓ ا٘ؿبٖ زض ٔمبثُ تٟسيساتي چ ٖٛثبز ،ثبضاٖ ،ضفس  ٚثطق ،ؾطٔب ٚ
زيٍط فٛأُ ،ؾطپٙبٞي ثطاي ذٛز ؾبذت ،ٝتب اظ ٌع٘س ايٗ تٟسيسات زض أبٖ ثبقس .ايٗ ؾطپٙبٕٛٞ ،ٜاض ٜث ٝضٚظ قس ٜتب ثٝ
ذب٘ٞٝبي أطٚظي ضؾيس ،ٜزض غاپٗ ،ثب تٛر ٝظِعِٞٝبيي فطاٚا٘ي و ٝزض ايٗ وكٛض ضخ ٔيزٞسٍٙٞ ،بْ ظِعِٔ ٝطزْ ٔيع رّٛي
ذٛز ضا ٔيٌيط٘س تب ٚؾبئُ ضٚي ٔيع ظٔيٗ ٘طيع٘سِٚ .ي زض وكٛض ٔب إٞيتي ث ٝايٗ ٔؿبئُ زازٕ٘ ٜيقٛز ٌٕ ٚبٖ ٔيوٙٙس
و ٝظِعِٔ ٝرطة اؾت ٔ ٚب ٕ٘يتٛا٘يٓ ثطآٖ فبئك قٛيٓ.
زض ثٙس ٔ 11بز 121 ٜثط٘بٔ ٝچٟبضْ تٛؾق ٝو ٝث ٝتهٛيت ٔزّؽ ضؾيس ، ٜزِٚت ٔىّف قس ٜتب زض يه ثط٘بٔ ٝپٙذ
ؾبِ،ٝوبٞف آؾيتپصيطي ضزٜٞبي حيبتي  ٚحؿبؼ وكٛض ضا فطا ٓٞوٙس .زض ؾبِٟبي  85 ٚ 84يه زضنس اظ زضآٔس ٞط
ؾبظٔبٖ ٔيثبيؿت نطف پسافٙس غيطفبُٔ ٕٞبٖ ؾبظٔبٖ ٔيقس .زض ؾبَ  85ثب ٕٞىبضي ؾبظٔبٖ ٔسيطيت  ٚثط٘بٔٝضيعي
ثٛزرٔ ٝؿتمّي ثطاي ثحج زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس ،تب ثب ٕٞىبضي ؾبيط ؾبظٔبٟ٘ب ،ثط٘بٔٞٝبي ٔطثٛط ث ٝپسافٙس غيطفبُٔ ارطا
قٛز.

ثِ ٝحبػ لب٘٘ٛي  ،ٓٞآئيٗ٘بٔ ٝارطايي ثٙس ٔ 11بز 121 ٜلب٘ ٖٛو ٝث ٝتهٛيت ٞيئت زِٚت  ٚؾپؽ ث ٝتبئيس ٔمبْ ٔقؾٓ
ضٞجطي ضؾيس ٜاؾت ،تىّيف وطز ٜو ٝضئيؽ ٞط زؾتٍب ٚ ٜيب ٕ٘بيٙسٚ ٜي ٔؿئ َٛپسافٙس غيطفبُٔ زؾتٍبٔ ٜتجٛفكبٖ
ٞؿتٙس ٔ ٚىّفا٘س تب آؾيتپصيطي ضا قٙبؾبيي وطز ٚ ٜثب ثط٘بٔٞٝبيي و ٝثب ٕٞبٍٙٞي وٕيت ٝپسافٙس غيطفبُٔ ٕٞبًٙٞ
ٔيقٛز ،آؾيتٞب ضا وبٞف زٞس  ٚث ٝؾٕت پبيساضي  ٚايؿتبيي ثجطز.
ؾٙسي ثب فٛٙاٖ ؾٙس ضاٞجطزي پسافٙس غيطفبُٔ وكٛض تٟي ٚ ٝث ٝتهٛيت ضؾيس ٜاؾت ،و ٝثرف فٕسٜاي اظ عطح ربٔـ
زض آٖ پيفثيٙي قس ٜاؾت و ٝقبُٔ چكٓا٘ساظ ٕٞ ٚؿ ٛثب چكٓا٘ساظ  21ؾبِ ٝاٞساف والٖ  ٚثّٙس ٔست،اٞساف وٛتبٜ
ٔست ،ؾيبؾتٞبي ارطايي  ٚضاٞجطز ٔيقٛز ضا پيفثيٙي وطز ٚ ٜزض اذتيبض زؾتٍبٜٞب لطاض زاز قس ٜاؾت تب اظ آٖ اؾتفبزٜ
وٙٙس.
زض ٔطاحُ اِٚي ٚ ٝاثتسايي وبض ٞؿتيٓ  ،زض اِٚيٗ ٔطحّ ٝو ٝضؾيسٖ ث ٝيه ثبٚض ٔجتٙي ثط ايٙىٔ« ٝيتٛا٘يٓ ثط
آؾيتپصيطيٞب غّج ٝوٙيٓ» ،ضا پكت ؾط ٌصاقتيٓ.
زض ايٗ ظٔي ٝٙتسثيط ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطي ثط ٔس٘ؾط لطاض ٌطفتٗ اِٛٚيتٞبؾت؛ و ٝايٗ اِٛٚيتٞب ثقس اظ عجمٝثٙسي ظيط
ؾبذتٟب ثسؾت ٔيآيس٘ ،مف ٞط ظيط ؾبذت زض پبيساضي ّٔي ٔكرم ٔيوٙس و ٝايٗ ظيط ؾبذت حيبتي،حؿبؼ اؾت ٚ
يب فبلس عجمٝثٙسي اؾت .تب أطٚظ ٘عزيه ث 71 ٝزضنس زؾتٍبٜٞبيي و ٝعجمٝثٙسي حيبتي  ٚحؿبؼ زاض٘س قٙبؾبيي قسٜ
 ٚثط٘بٔٞٝبيكبٖ ٟ٘بيي قس ٜاؾت ٛٔ ٚافمت٘بٔٞٝبيي  ٓٞزض ايٗ ظٔئ ٝٙجبزِ ٝقس ٜاؾت.اٌط ٔؿيط تسا ْٚزاقت ٝثبقس ٚ
ثٛزرٞٝبي ٔٙبؾت ضا ثطاي وبض زض ٘ؾط ثٍيط٘س ،عي ؾ ٝؾبَ آيٙس ٜثرف فٕسٜاي اظ آؾيتپصيطي ظيط ؾبذتٞبي حيبتي
وكٛض ٔطتفـ ٔيقٛز.
ٔؿّٕبً اظ ؾطفت ثط٘بٔٞٝب ضاضي ٘يؿتيٓ ،ث ٝزِيُ ايٙى ٝفمتٔب٘سٌيٞبي ظيبزي ضا زض ايٗ ظٔي ٝٙزاضيٓ .ثطاي ضفـ
ٔكىالت ثبيس ٔغبثك ثب ٘ؾبْ ٟٔٙسؾي  ٚثط٘بٔٝضيعي وكٛض لسْ ثطزاضيٓ؛ ايٗ ٘ؾبْ تبويس ٔيوٙس و ٝعطح لجُ اظ ارطا
ثبيؿتي حتٕبً ٔغبِق ٝقٛز  ٚثطاي پطٚغ ٜثبيس ٔكبٚض زض ٘ؾط ٌطفت ٝقٛزٔ ،كبٚض ثطاي ا٘زبْ وبض ظٔبٖ ذبل ذٛزـ ضا
ٔيذٛاٞس ،ظيطا عطح ثبيس تٛؾظ ٔكبٚض ٔغبِق ٝقٛز تب آؾيتپصيطيٞب ضا ثكٙبؾس  ٚثطاي ضفـ آؾيتٞب ،ضا ٜحُ اضائ ٝوٙس ٚ
زض ٟ٘بيت ثب تٛر ٝث٘ ٝتبيذ ٔغبِقبت ٔكبٚض ،ثط٘بٔ ٝارطايي تٛؾظ وٕيت ٝپسافٙس غيطفبُٔ تٙؾيٓ قٛز ،ظٔبٖ ثط ثٛزٖ
ثركي اظ ايٗ ٘ؾبْ ٔحؿٛة ٔيقٛز.
ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطي (ٔسؽّ ٝاِقبِي) فطٔب٘س ٜوُ لٛا زض ظٔي ٝٙارطاي عطحٞبي پسافٙس غيطفبُٔ فطٔٛز٘س :ثبيس ثؿيزيٚاض
فُٕ وٙيس .ثطاي حطوت ثؿيزيٚاض  ٚارطاي عطح ٔمساضي فمت ٞؿتيٓ .ثبيس ثب تٕطوع  ٚفالل ٝثيكتط  ٚتٛر ٝث ٝتساثيط
فطٔب٘س ٜوُ لٛا ؾطفت وبضٞب افعايف يبثس.
اهرٍز ها در ايراى اسالهي
زض پسافٙس غيطفبُٔ ،ثب ؾٛ٘ ٝؿ اظ پطٚغٛٔ ٜارٞ ٝؿتيٓ ،يب زض حبَ ٔغبِق ، ٝيب زض حبَ ؾبذت  ٚيب زض حبَ ثٟطٜثطزاضي
ٞؿتٙس .آ٘زبيي و ٝپطٚغٜٞبي زض حبَ ٔغبِقٞ ٝؿتٙسٔ ،يتٛا٘يٓ زض ٔجبحخي چٔ ٖٛىبٖيبثي ٔٙبؾت و ٝيبفتٗ فطن ٝأٗ
زض وكٛض اؾت ،پطٚغ ٜضا زض ثطاثط تٟسيس زقٕٗ حفؼ وٙيٓ  ،ثحج ٔميبؼ آٔبيكي ٘يع زض ايٙزب ٔغطح اؾت ٔخال ثطاي
ؾبذت پباليكٍب ٜثبيس ،چ ٝا٘ساظٜاي زاقت ٝثبقس  ٚوزب ؾبذت ٝقٛزٕٔ ،ىٗ اؾت ثرٛاٞيٓ پباليكٍبٞي ضا وٙبض ٔطظٞب

ثؿبظيٓ ،أب ايٗ پباليكٍب ٜاظ ِحبػ حزٓ  ٚا٘ساظ ٜثبيس تقطيف ٔحّي ٙٔ ٚغمٝاي زاقت ٝثبقس ٔ ٚميبؼ ّٔي آٖ ثبيس زض
فٕك ٔٙبؾت وكٛض ثبقس.
زٔٚيٗ ٔٛضٛؿ زض ٔىبٖيبثي ،اؾتفبز ٜاظ فٛاضو عجيقي رٟت وبٞف آؾيتپصيطي اؾت و ٝاٌط ث ٝزضؾتي ا٘تربة قٛز،
ثبفج وبٞف آؾيتٞب ٔيٌطزز.
ؾٔٛيٗ ٔٛضٛؿ پطاوٙسٌي زض ؾبيت اؾت ،زض ؾبذت پباليكٍب٘ ٜجبيس ٔربظٖ ؾٛذت ضا زض وٙبض  ٚ ٓٞث ٝنٛضت ذغي
ثؿبظيٓ ،و ٝثب نسٔ ٝزيسٖ يىي اظ آٟ٘ب ثبلي ٔربظٖ  ٓٞذٛز ث ٝذٛز آؾيت ثجيٙٙسٕٔ ،ىٗ اؾت فسٜاي ثٍٛيٙس و ٝزض
لجبَ آؾيت زيسٖ تبؾيؿبت ٘فتي ٕ٘يتٛاٖ وبضي وطز ،ذٛقجرتب٘ ٝيه ٔجتىط ايطا٘ي ثب اؾتفبز ٜاظ آِيبغ آِٔٛيٙئ ،ْٛبزٜاي
ضا ؾبذت ٝؤ ٝب٘ـ اظ ا٘فزبض ٔٛاز ؾيبَ ٔيقٛز.
ايٗ ٔٛاز ضا و ٝث ٝنٛضت اِيبف ثبفت ٝقس ٜاؾت ٔخالً زض ثبن ٔٛتٛض ؾيىّت تقجئ ٝيوٙٙس  ٚؾپؽ ثب قّيه ٌّ ِٝٛآٖ ضا
ٔٙفزط ٔيوٙٙس ،ث ٝذبعط ٚرٛز ايٗ اِيبف ،ثبن ٔٙفزط ٕ٘يقٛز ،ثّىٔ ٝب٘ٙس قٕـ ٔيؾٛظزٔ .يتٛا٘يٓ ث ٝربي ٔربظٖ
فّعي اظ ٔربظٖ ثت٘ٛي اؾتفبز ٜوٙيٓ.ثب ا٘زبْ ايٗ السأبت ٔيتٛا٘يٓ آؾيتپصيطي ضا اظ  111زضنس ث 21 ٝزضنس ثطؾب٘يٓ.
زض لجبَ پطٚغٜٞبي زض حبَ ؾبذت  ٚيب ثٟطٜثطزاضي ٔ ٓٞيتٛاٖ زؾت ث ٝالسأبتي ظز ،زض پطٚغٜٞبي زض حبَ ؾبذت ،اٌط
ٛٙٞظ ثطذي اظ تبؾيؿبت ؾبذت٘ ٝكس ٜثبقٙس ،ثب اضائ ٝضاٞىبضٞبيي ٔٛاضز ٔطتجظ ضا ثبيس افٕبَ وطز .زض پطٚغٜٞبي زض حبَ
ثٟطٜثطزاضي ٘يع ثب ٔغبِق ٝپطٚغ ،ٜلؿٕتٞبي آؾيتپصيط ضاثبيس قٙبؾبيي وطز ٚ ٜتبحيط آؾيت ضا ثط ؾبظ ٜث ٝحسالُ ثطؾب٘يٓ.
تَهي سازي داًص پدافٌد غيرعاهل
زض ظٔي ٝٙپسافٙس غيطفبُٔ اظ ٘جٛز زا٘ف فٙي ٔطتجظ ض٘ذ ٔيثطيٓٔ ،تبؾفب٘ ٝزض وكٛضٞبي ٔرتّفٔ ،جبحج ٔطتجظ ثب پسافٙس
غيطفبُٔ عجمٝثٙسي قسٞ ٜؿتٙس  ٚاعالؿ وٕي زض ايٗ ظٔيٚ ٝٙرٛز زاضز.زض ارطاي پطٚغٜٞب  ٓٞثب ٔكىُ فسْ ٚرٛز
ٔكبٚض فٙي  ٚترههي پسافٙس غيطفبُٔ ٔٛارٞ ٝؿتيٓ.
پؽ اظ قطٚؿ فقبِيتٞبي قطوتٞبي ٔكبٚض ٕٞ ٚىبضي ثب وٕيت ٝپسافٙس غيطفبُٔ ث ٝزؾت آٚضزٞبي فّٕي ٔغّٛثي زض
ظٔي ٝٙزا٘ف فٙي زؾت يبفتٝايٓ .قطايظ زض ايٗ ظٔي ٝٙوبٔالً أيسٚاض وٙٙسٔ ٚ ٜخجت اؾت.
آٔطيىبييٞب رًٞٙب ضا ث٘ 4 ٝؿُ تمؿيٓ ثٙسي وطزٜا٘س .رًٞٙبي آيٙس ٜاظ ٔسَ رًٞٙبيي اؾت و ٝآٔطيىبييٞب زض
حبَ حبضط ثب اؾتفبز ٜاظ آٖ ٔيرٍٙٙس ،آٖٞب زض ثطذٛضز ثب وكٛضٞب ٔسَٞبي ٔرتّفي ضا زاض٘سٚ ،يػٌي رًٞٙبي ٌصقتٝ
ثط لؿٕتٞبي ٘ؾبٔي ،تّفبت فٕس ،ٜثطذٛضز ثب ٔطزْ  ٚفٕستبً ؾرتافعاضي تٕطوع پيسا ٔيوطز.زض رًٞٙبي رسيس تهطف
ذبن ٔقٙبيي ٘ساضزٞ ،سف انّي ربثٝربيي حىٔٛتٞبؾت؛ حىٔٛتٞب ٘يع ثب ضاي  ٚپصيطـ  ٚثبٚض ٔطزٔي ؾط  ٚوبض زاض٘س.
زض رًٞٙبي ٌصقت ٝفّٕيبت ضٚا٘ي پكتيجبٖ فّٕيبت ٘ؾبٔي ثٛز ،زض رًٞٙبي رسيس ثط فىؽ قس ، ٜفّٕيبت انّي
ٕٞبٖ فّٕيبت ضٚا٘ي  ٚؾيبؾي اؾت  ٚثرف ٘ؾبٔي اظ ثرف ؾيبؾي حٕبيت ٔيوٙس .ث ٝايٗ نٛضت و ٝاثتسا يه
فّٕيبت ضٚا٘ي  ٚيب ؾيبؾي ثعضي ضا عطاحي  ٚارطا ٔيوٙٙس  ٚزض ٟ٘بيت ٘يع ثب ثٕجبضاٖ چٙس ٞسف ٘ؾبٔي ،ثٞ ٝسفقبٖ
ٔيضؾٙس ،انغالحبًًَ ث ٝايٗ الساْ ٘ؾبٔي ،رطاحي ٔيٌٛيٙس.
تمطيجبً  71زضنس وبض زض رًٞٙبي رسيس فّٕيبت ضٚا٘ي اؾت.اظ ايٗ ٘ؾط قىُزٞي ث ٝافىبض فٕٔٛي ٔ ٚمبثّ ٝثب فّٕيبت
ضٚا٘ي زقٕٗ وبض زؾتٍبٜٞبي فطٍٙٞي  ٚثٚ ٝيػ ٜضؾب٘ٞٝب اؾتٞ .سف لطاضزازٖ ا٘ؿزبْ ّٔي ثب ايٙى ٝيه ٞسف ٘ؾبٔي
٘يؿت  ٚيه ٞسف ؾيبؾي -ارتٕبفي اؾت.أب ا٘ؿزبْ ّٔي ضا ثب اثعاض ضٚا٘ي ٞسف لطاض ٔيزٙٞس ،ثب ث ٓٞ ٝذٛضزٖ ايٗ

ا٘ؿزبْ ث ٝثرف ٕٟٔي اظ ٞسف ذٛز ضؾيسٜا٘س .ايٙزبؾت ؤ ٝيتـٛاٖ پي ث ٝفّٕىطز ذغيط زؾتٍبٜٞبي فطٍٙٞي ثطز.زض
ايٗ ٔمغـ ثبيس چبضچٛة  ٚوبضوطز رسيسي ضا زض فطنٞٝبي فطٍٙٞي تقطيف وٙيٓ.
ايٗ وبضوطزٞب ٔيتٛا٘س آؾيتپصيطيٞبي ٔب ضا زض فطنّٔ ٝي زض ثطاثط زقٕٗ وبٞف زٞس  ٚزض حفؼ ا٘ؿزبْ ّٔي ٚ
ٔسيطيت يىپبضچ ٝوكٛض ٔٛحط ثبقس  ٚآٖ ضا ث ٝپبيساضي ثطؾب٘س.
ثطاي ضؾيسٖ ث ٝفٛأُ  ٚچبضچٛة ٔٛضز ٘ؾط ،ثبيس ٔغبِق ٚ ٝزلت ثيكتطي ا٘زبْ زٞيٓ.
ًقص رساًِّا در عوليات رٍاًي ٍ پدافٌد غيرعاهل
ضؾب٘ٞٝب زض فطًٙٞؾبظي پسافٙس غيطفبُٔ  ٚزض حيٗ پسافٙس غيطفبُٔ وبضوطزٞبيي ٔيتٛا٘ٙس زاقت ٝثبقٙس .ضؾب٘ٞٝب زض
فطًٙٞؾبظي  ٚتغييط ثبٚضٞب زض ٔطزْ ٔ ٚؿئِٛيٗ ٘مف اؾبؾي ضا ايفب ٔيوٙٙس،ثبيس ايٗ رّٕ ٝضا ؤ« ٝب ٔيتٛا٘يٓ زض
ٔمبثُ تٟسيسات زقٕٗ  ٚوبٞف آؾيتپصيطيٞب الساْ ٔٛحط ا٘زبْ زٞيٓ» زض ثبٚض ٔطزْ ثٍٙزب٘يٓ .يىي اظ اٞساف ٟٔٓ
زقٕٗ زض فّٕيبت ضٚا٘ي ،اِمب «ٕ٘يتٛا٘يٓ» اؾت ،ثبيس ثب اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٞٝب ث ٝر ًٙايٗ «اِمب» ٘بزضؾت ثطٚيٓ.
ضؾب٘ٞٝب ثبيس ثب ثيبٖ تٛإ٘ٙسيٞب  ٚوبضٞبي ا٘زبْ قس ٚ ٜآقىبض ؾبذتٗ ضقفٞبي زقٕٗ ثطاي ٔطزْ ٌبْ ٔٛحطي ضا زض
ايٗ ظٔي ٝٙثطزاض٘سٔ .طزْ ثبيس ثپصيط٘س ؤ ٝيتٛا٘يٓ  ٚث ٝزقٕٗ  ٓٞحبثت وٙيٓ وٕ٘ ٝيتٛا٘ٙس وبضي وٙٙس.
زض حيٗ زفبؿ  ٓٞضؾب٘ٞٝب ثبيس اضتجبعف ضا ثب ٔطزْ حفؼ وٙٙس  ٚذسٔبتف ضا تسا ْٚزٞسٕٞ ،چٙيٗ ثطاي قطايظ ايٗ
چٙيٙي آٔبزٌي  ٚثط٘بٔ ٝزاقت ٝثبقٙسٔ ،سيطيت  ٚتِٛيس ٔحتٛا زض حيٗ زفبؿ ثحج ٕٟٔي اؾت و ٝثبيس اظ  ٓٞاو ٖٛٙقطٚؿ
قس ٚ ٜاظ ظاٚيٙٔ ٝبؾجي ث ٝآٖ ٍ٘طيؿت ٝقٛز ،زض ايٗ ظٔي٘ ٝٙيبظٔٙس السأبت اؾبؾي ٛٔ ٚحطي ٞؿتيٓ.

