


امروز اهمیت پدافند غیر عامل قاعدتاً برای  
مسوولین بایستی شناخته شده باشد، اهتمام  

 .می برد شما کار را پیش



  سيل

  جنگ

 زلزله 
سالحهاي  

شيميايي 

      واتمي     

 آتش سوزي

 انرژي

 رانش زمين 

 بهمن

 تروريسم

 طوفان



 :مفهوم بحران 

 

  بحران مترادف است با از هم گسیختگی، بی نظمی، شکنندگی
سیاسی، تهدید   –بیش از حد معمول، بی ثباتی اجتماعی 

 ...ارزشها ، مخاصمه نظامی و 

  بحران به حالتی گفته می شود که نظم سیستم اصلی و یا
 .  قسمتی از آن را دچار اختالل و ناپایداری می کند

بحران عدم تطابق بین نیازها و منابع است  . 
  در واقع بحران سبب قطع و انفصال روند طبیعی زندگی می

 .شود
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برای شناخت بحران ها یک سری شاخص وجود 
 :  دارد که عبارتند از 

 
تهدید منافع استراتژیک 

مورد آماج قرار گرفتن اهداف حیاتی 

غافلگیری و استرس 

مخدوش شدن اطالعات 

 رفتاری –بروز وضعیت خاص روانشناختی 

 سیاسی و شکل گیری نقش  –تغییر کارکردهای تمامی عناصر نظام اجتماعی
 های جدید 

 ظهور ناگهانی وضعیتی منتظره و یا غیر منتظره 

ضرورت اتخاذ تصمیم برای پاسخ دادن   
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 : تعریف مدیریت بحران 
 

  مدیریت بحران علمی است کاربردی که بوسیله مشاهده سیستماتیک
بحرانهای پیشین و تجزیه و تحلیل آنها در جستجوی یافتن راه و 

ابزاری است که بوسیله آنها بتوان از بروز بحران ها پیشگیری نموده  
و یا در صورت بروز آن در خصوص کاهش اثرات آن ، آمادگی الزم  

 .، امداد رسانی سریع و بهبودی اوضاع اقدام نمود

 ، بعبارت دیگر مدیریت بحران ، علم و هنر برنامه ریزی
سازماندهی ، هدایت و رهبری بصورت یکپارچه ، جامع و 

هماهنگ است که با بهره گیری از ابزارهای در اختیار تالش  
می کند ، خطرات ناشی از بحران های مختلف را بر اساس 

 .مراحل مختلف بحران کنترل نماید
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مدیریت بحران نظامی به منظور مدیریت بر حوادث،  
تبعات و مشکالت بحرانی ناشی از تهاجمات نظامی  

خارجی و داخلی و مسائل امنیتی کشورپی ریزی شده  
است و منظور از طرح آن، تسهیل اداره کشور در آن 

 .شرایط میباشد
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   نظامیاقدامات مهم مدیریت بحران 

برآورد تهدید  
پیش بینی 
ریزی طرح 
ایجاد آمادگی 
کاهش آسیب پذیری 
افزایش پایداری 
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 چاره چیست؟
 











با همرنگ شدن  -1
 محیط

استفاده از عوارض  -2
 طبیعی

آناتومی بدن شبیه  -3
 بندپایان نیش دار

 









  تعریف پدافند غیرعامل

 :مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب 
 افزایش بازدارندگی، –
 کاهش آسیب پذیری، –
 تداوم فعالیت های ضروری، –
 ارتقاء پایداری ملی و –
تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی –

 .دشمن می گردد
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 :پدافند زیستی

  تشخیص، هشداردهی، ،آشکارسازی، پایش و رصد شامل اقدامات از ای مجموعه

  نجات، امدادو پیشگیری، و حفاظت بحران، مدیریت کنترل، عملیات، و تصمیم

  تهدیدات برابر در آلودگی رفع و محدودسازی بحران، بازتوانی و بازیابی درمان،

 .گردد می آنها از ناشی عواقب و آثار کاهش و زیستی



 :سرمایه زیستی

  منابع ژنتیکی، ذخایر زنده، موجودات انسان، از اعم کشور های دارایی از بخشی به

  بر متقابل تاثیر دارای که منابعی کلیه و خاکی و آبی منابع جمله از محیطی زیست

  و ملی اقتصاد ملی، امنیت در حیاتی نقش و باشند زنده موجودات حیات چرخه

 .شود می اطالق باشند داشته عمومی ایمنی و سالمت



 :پدافند بیولوژیک

در الزم امکانات و اطالعات داشتن میکروبی حمالت برابر در پدافند مرحله اولین  

 :باشد می زیر موارد

آن دائمی کنترل و منطقه واگیر های بیماری اپیدمیولوژی با آشنایی. 

درمانی بهداشتی های آمادگی. 

سازی خنثی جهت کننده ضدعفونی مواد انواع از الزم آگاهی. 

آن محلی وقوع شکل به چه و دشمن حمالت طرق از چه عفونی کانون هرگونه. 

منطقه میکروبی سوابق از آگاهی. 



 :پدافند بیولوژیک

میزان.منطقه در آنها فراوانی درصد و امراض شیوع در مهم ناقلین وجود از آگاهی  

  بررسی طریق از عفونی عوامل به نسبت منطقه نظامی غیر کارکنان و نظامیان ایمنی

 .واکسیناسیون های کارت

احتمالی ضروری و سریع واکسیناسیون جهت فعال و آماده های گروه وجود. 

ضروری های واکسن و ها بیوتیک آنتی داروهای کافی ذخیره. 

بطور که مسئوالنی و ها آشامیدنی،آشپزخانه آب غذایی، مواد بهداشتی وضع بررسی  

 .هستند غذایی مواد با رابطه در مستقیم





حوزه  تهدیدات 

 زیستی

آب  

 آشامیدنی

 انسان

دام و طیور  

 و آبزیان

نباتات  

 وگیاهان

محیط زیست  

و منابع  

 طبیعی

صنایع غذایی  

 و دارویی
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 ترور چیست؟
 فرهنگ در و است «ترساندن» معنی به کلمه در «ترور»

 مخفيانه و خصمانه اقدام هرگونه از عبارتست جهان سياسی

 اهداف با ،گسترده يا محدود حوزه ای در افرادی يا فرد عليه

 يا ارعاب ايجاد هدف با صنعتی، کشاورزی اقتصادی

 زياد، ترس معنای به ترور هم فارسی زبان در باج خواهی

 عامل به تروريست و است وحشت و خوف و هراس و بيم

 به رسيدن برای که کسی يا کش آدم ترور، طرفدار ترور،

 ايجاد يا بکشد غافلگيرانه طور به را کسی خود هدف

 شود  می گفته کند، هراس و وحشت



 (:  Bioterrorism)بیوتروریسم  
بیوتروریسم عبارت است از منتشر کردن 

عوامل بیولوژیکی یا سمی با هدف کشتن یا 
ها، حیوانات و   آسیب رساندن به انسان

گیاهان با قصد و نیت قبلی و به منظور 
وحشت آفرینی، تهدید و وادار ساختن یک 
دولت یا گروهی از مردم به انجام عملی یا 

ای سیاسی یا  برآورده کردن خواسته
   .اجتماعی



عبارتست از ايجاد ترس و وحشت، با بهره گيری از ” بيوتروريسم
 Biological)عوامل زيست شناختی مختلف، جنگ افزار بيولوژيک 

weapon) عبارتست از وسيله ای که به منظور انتشار عمدی ارگانيسم

های مولد بيماری يا فراورده های آنها توسط غذا، آب، حشرات ناقل يا 

 ;، به کار برده ميشود ( آئروسل)به صورت افشانه 

 

















 ویژگی های عوامل میکروبی



  میکروبی آوری فن و ها  سالح نوین، جنگ افزارهای بین در
 و تروریستی های  تشکل توجه مورد سایرین از تر بیش

 .است گرفته قرار ها  ابرقدرت دولتی تروریست
  دیگر ا یی هسته های  سالح که گفت جرأت به بتوان شاید 

 بالقوه بازدارنده قدرت یک تنها و نیستند بالفعل خطر یک
 هرگز های  سالح این صاحب کشورهای .می شوند محسوب
  خود دشمنان علیه بر ها  آن از راحتی به توانست نخواهند
  هایی  سالح چنین بکارگیری تبعات زیرا نمایند؛ استفاده

 بر در را جهان از بزرگی قسمت که است گسترده چنان  آن
 .گرفت خواهد



  یونیزان اشعه های و اتمی طوفان اتمی، گردوغبار رادیواکتیو، اشعه های
  آلوده را وسیعی حوزه و گنجید نخواهند جغرافیایی مرزهای قالب در

  باید سالح ها این برنده بکار کشور موقع این در طبعاً .کرد خواهند
  از پاکستان علیه هند اگر مثالً .باشد نیز همسایه کشورهای گوی پاسخ
  گوی پاسخ باید اتمی، انفجار محل به بسته نماید، استفاده اتم بمب

  که بود مالحظه همین شاید لذا باشد؛ نیز خاورمیانه از وسیعی بخش
  امریکا اتمی های  بمب امتحان برای ژاپن دوم جهانی جنگ در شد باعث

  .ندارد هم نزدیک همسایه ای که دریا در دست دور کشور .شود انتخاب
  دهند، خاتمه نوعی به را جنگ بود بنا اگر می رسد نظر به که  حالی در

 بود جنگ مبداء که می شد تخلیه برلین سر بر ها  بمب این می بایست



 های  فعالیت برای مناسبی گزینه چندان نیز شیمیایی های  سالح دیگر سوی از
 خطر کوتاه، عمر نیمه بکارگیری، و نگهداری حمل مشکالت .نیستند تروریستی

 مورد چندان شده باعث کننده ترور عامل ردیابی قابلیت و محدود تأثیر نشت،
  جا  آن از ولی است داده نشان موفقی گزینه جنگ میدان در اگرچه نباشد؛ اقبال

  اکثر امضای به ژنو در ها  آن بکارگیری ممنوعیت کنوانسیون 1935 سال از که
 بکارگیری به اقدام زیادی احتیاط با متخاصم کشورهای رسیده جهان کشورهای

 سوی از هم باز ولی بود خواهد ها  ابرقدرت اشاره به نیز آن البته که می کنند، آن
 .گرفت خواهد قرار شدید فشار تحت جهان عمومی افکار

 تروریستی، عرصه در چه و جنگی عرصه در چه میکروبی، های  سالح رو این از
 نگهداری ،باال تولید توان .است شده دشمنان برای مطلوب بسیار وسیله ای

 برای تکثیر قابلیت خودی، نیروی مصون سازی قابلیت ،انتشار قابلیت راحت،
  گستردگی متخاصم، افراد یا فرد ردیابی در بسیار دشواری زنده، میکروبی عوامل
 موجب دیگر، محسنات بسیار و کشاورزی محصوالت و دام تا انسان از کرد عمل
  بدون یابند کشش بشدت جدید آوری فن این به تروریستی های تشکل شده

 نمود ها  آن متوجه را گناهی بتوان که آن



  صنعتی ساختارهای علیه و دولتی تروریسم عرصه در خصوص  به میکروبی های  سالح
  نتوانسته هرگز هدف کشور اگرچه .است رفته کار  به بسیار اخیر سالیان در کشاورزی

  متوجه را گاوی جنون شیوع اروپا .برساند اثبات به دشمنش علیه را خود ادعا
  صادرات به اقتصادی ضربه هدف با که می داند استرالیا و امریکا جاسوسی های  سازمان
  شد باعث که می داند مقصر را امریکا سارس شیوع در چین .شده انجام اروپا گوشت

   به قیمت ارزان تولید رقابت گردونه از ها  سال اقتصادی، شکوفایی آستانه در چین
  در را یانگ پیونگ در وبا شیوع شمالی کره .بیفتد عقب هایش  کارخانه تعطیلی واسطه
  کردن مجبور هدف با که می داند امریکایی های  جاسوس فعالیت نتیجه 80 دهه اواخر

  هسته یی آزمایشات قطع برای امریکایی، اروپایی دول شرایط پذیرش به کشور این
  مسلم چه  آن ولی .می ماند باقی اتهامی حد در اتهامات این تمامی .است شده انجام
 حمله یک خطر معرض در جهان مناطق از بسیاری روز هر که است آن است

 خطر معرض در جمعیت تنها نظامی، نیروهای که است بدیهی .هستند بیوتروریستی
  منظور به و بوده خطر معرض در مختلف اقشار بلکه نیستند بیولوژیک حمالت برای
  به نسبت آگاهی کسب نیازمند حمله، یک بالقوه کننده ناتوان اثرات مقابل در دفاع

 باشند  می بیولوژیک جنگ در استفاده مورد عوامل گیرشناسی همه اساسی اصول



  حال در (W.H.O ) جهانی بهداشت سازمان کارشناسان نظر طبق
  مواد تولید .دارند را موادی چنین تولید قابلیت جهان کشور 17 حاضر

  فقرا اتمی بمب عنوان به که طوری به بوده، ارزان بالنسبه بیولوژیک
  بسیار بیولوژیکی سالح یک انتشار و استفاده تولید، .است شده نامیده
  و .برمی انگیزد را جهانیان احساسات تر کم و بوده اتم بمب از تر ارزان
  بی خطر ها  تروریست برای حدودی تا ها  سالح این از استفاده البته
  به است مشکل ها  آن علیه بر مقابله و ها  پاتوژن مشاهده معموال .باشد  می

  دوره تا منطقه یک آب در اسهال عامل انتشار صورت در مثال عنوان
  که کشد  می طول روز چند شود ظاهر بیماری عالئم و شود سپری کمون
  انتقال .برسند خود اهداف به تا هاست  تروریست برای مناسبی فرصت
  آسان معمولی مسافرهای وسیله به دیگر کشور به کشوری از هم عوامل

  در زخم سیاه میکروب پودر دادن قرار مثال عنوان به رسد  می نظر به
 .نظر مورد مناطق به آن حمل و دارو عنوان به کپسول داخل



 ابزار استفاده چه کسانی می بیاشد؟  بیوتروریسم

 اشخاصیيا های مذهبی   فرقهو ها سياسی   جنبشو ها   گروهمعموال 

های بيولوژيک را   هستند که توانايی توليد و به کارگيری سالح

به طور مثال جنبش استقالل طلب قبيله مائومائو در کنيا که از . دارند

.  سم برای کشتن ماموران حکومت استعماری بريتانيا استفاده کردند

با آلوده کردن ظروف ساالد  1984فرقه مذهبی راجنيشی در سال 

موجب ( تايفيموريوم ساالمونا)يازده رستوران در آمريکا با باکتری 

فرقه مذهبی  1993در سال . نفر شدند 750مسموميت 

آئوشينريکوی باسيل سياه زخم را در ناحيه کاميرو در متروی توکيو 

 منتشر کرد



  استفاده مورد هدف جوامع در مختلفی های  راه از بیماری زا عوامل این
  انواع ، غذایی مواد آب، هوا، در بیماری زا عوامل انتشار .گیرند  می قرار
  ناقل، حشرات پستی، هدایا نامه، پاکت اسباب بازی، شده، کنسرو مواد
  اساس بر بیوتروریسم عامل از استفاده .است داشته سابقه ....و خون

  قصد تروریسم که صورتی در .گردد  می تعیین ها  تروریست اهداف
  انسانی آبله نظیر عواملی از باشد داشته را بیماری وسیع گسترش
  و شود  می منتقل دیگر فرد به فردی از راحتی به که کند  می استفاده

  قرار هدف مورد آن قصد که صورتی در و شود  می وسیع آلودگی باعث
  ( زخم سیاه عامل) انتراکس نظیر عواملی از باشد خاصی شخص دادن

 کند  می استفاده



که تایید نشده و اثر آنها بر غذاهای حاصل از مهندسی ژنتیک *  •
داروهای روی انسان بر روی مردم جهان سوم آزمون می شود، 

کمپانی های بزرگ داروسازی که به صورت هدیه به جدید 
زباله های خطرناك کشورهای جهان سوم فرستاده می شود، 

که با نام اقالم مصرفی دست دوم به کشورهای فقیر 
حاوی مواد )صادر می شوند، مکمل های غذایی 

، (خطرناك جهت نابودسازی تدریجی سالمتی افراد
 آلوده سازی بخش کشاورزی و دامی یک کشور

همواره در معرض سوء قصد عوامل  محصوالت غذایی ) •
 (  آگروتروریسم: تروریستی جهت نیل به اهداف شوم هستند

در حیطه اعمال یک شبکه به هم پیوسته بزرگ  ه و همه هم •
 .دنبیوتروریستی دیده می شو

 
 

 



کمپانی های داروسازی آمریکا در طی دهه  * •
های گذشته بخشی از فعالیت های تحقیقاتی  

خود را به خارج از مرزهای آمریکا انتقال داده 
اند و طی این فعالت ها داروهای جدید خود را  
بر روی مردم فقیر کشورهای مختلف از جمله 

 .  روسیه، چین، برزیل و رومانی آزمایش می کنند
این کار در برخی کشورها با اطالع دولت ها  •

انجام می شود و گردش مالی مربوط به این 
میلیارد دالر   30جنایت بی سر و صدا ساالنه تا 

 تخمین زده می شود



توانایی برخی عوامل در انتشار از طریق  *
ناقل یا فرد آلوده؛ این امر باعث می شود تا 

آلودگی از فردی به فرد دیگر منتقل شود و 
همین امر کمک می کند تا با حجم اندکی از 

 .میکروب بتوان شهری را از پای درآورد



های   آوری کافی و سیستم عدم وجود فن *
 شناسایی کارآمد؛ 

تقریباً اکثر کشورهای جهان که مورد این تهدیدات  •
. اند  بهره  آوری نوین تشخیص بی هستند از فن

گذشته از سطح پایین علمی این کشورها، عدم 
رفته از سوی کشورهای  فروش تجهیزات پیش

توسعه یافته باعث شده تشخیص سریع یک حمله 
 .بیوتروریستی با تأخیر صورت پذیرد

 



کاهش نقش خودامدادی و دگر امدادی و افزایش * 
 .حس ناامیدی در مردم

وجود یک دوره نهفته بیماری که باعث می شود  *
گیری از انتقال بیماری با تأخیر   درمان و پیش

ترین حالت،    ؛ معموالً در خوشبینانه انجام شود
وقتی کادر دفاعی از بروز یک تهاجم میکروبی  

طبعاً  . رخ داده است اپیدمیآگاه می شوند که یک 
در این حالت کمک رسانی و مهار بیماری بسیار 

های اجتماعی همراه    دشوار و با بروز استرس
 .است



توانایی در ایجاد عالئم عمومی و غیراختصاصی و * 
؛ تقریباً تمام مشکل بودن تشخیصاصوالً 

های عفونی در شروع عالئم بالینی یکسانی   بیماری
مثالً سیاه زخم در آغاز عالئمی . نشان می دهند

بعد از یک . را بروز می دهدزکام عادی همچون یک 
دوره یکی دو روزه که فرد حساس بهبودی می کند، 
ناگهان با شتابی فراوان تمام بدن را دربر می گیرد و  

 .  فرد را می کشد



های نوپدید یا انتشار عوامل   امکان تولید میکروب *
هایی    های نوپدید به میکروارگانیسم  بازپدید؛ میکروب

گفته می شود که در آزمایشگاه های بیوتکنولوژیک، از 
با کمک  . دست می آیند  تغییر گونه های وحشی به

مهندسی ژنتیک می توان باکتری یا ویروسی را تولید  
ایدز،  . نمود که در حکم یک گونه یا زیرگونه جدید باشد

 .  اند  از این دسته..  سارس، ابوال و

 .شوند  موجب تخریت صنایع و تجهیزات نمی* 



 

، دیگر صرفا  در این نوع نگاه به بیوتروریسم•
باکتری ها و ویروس ها نیستند که عامل حمله  

بلکه از . بیوتروریستی و تهدید تلقی می شوند
آلوده و ارزان قیمت گرفته تا لوازم آرایشی 

داروهای ناشناخته ای که با بهای کم و  
تبلیغات وسیع ماهواره ای در اختیار مردم 

باید  کشورهای جهان سوم قرار می گیرند
 .مورد توجه قرار گیرند



توانایی ایجاد تلفات زیاد؛ در بین انواع   *
ها و   های نوین، میکروب  سالح

فرآورده های میکروبی رقمی بهت آور  
 .  از مرگ و میر را در پی  خواهند داشت

توانایی در ایجاد بیماری و عوارض   *
های   طوالنی مدت و نیاز به مراقبت

 گسترده  
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