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پیشکفتار 

پیشگفتار
اعمال محدودیت در دسترسی به اماکن حیاتی و حساس بخصوص ذخایر پرسنلی، اداری و 
منابع اطالعاتی ابتدایی ترین شکل از امنیت محسوب و این نوع از امنیت، حفاظت نام دارد. 
در دنیا پیچیده ترین سیستم های کنترل دسترسی حفاظت فیزیکی به کارگرفته می شود تا 
مصونیت و عدم آسیب پذیری را درحد باالیی تضمین نماید. هرچند پیچیده ترین سیستم های 
کنترل دسترسی فیزیکی به اطالعات نیز در نهایت پس ازتالش های الزم و صرف زمان، قابل 
رخنه هستند اما می توان اذعان نمود که: می توان دسترسی را بغرنج نمود ولی نمی توان آن 
را غیر ممکن ساخت. به همین دلیل است که هر روز روش ها، تاکتیك ها و امکانات جدید 
فیزیکی طراحی می شودکه دسترسی اغیار به داده ها را نزدیك به محال ساخته و در بسیاری 

از طرح های امنیتی نسبتاً غیرممکن سازند.
وقتی صحبت از امنیت فیزیکی می شود یکي ازمباحثي که در ذهن افراد نقش می بندد 
و شخصیت های  مقامات  دولت ها،  رؤسای  که  می باشد  و حساسی  حیاتی  اماکن  از  حفاظت 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها در آنجا مستقر یا تردد دارند، می باشد. با بررسی تجارب 
گذشته می توان ادعا نمود اکثر شخصیت هایی که در اماکن حیاتی یا حساس ترور شده اند، 
جز در مواردی اندک یا فاقد حفاظت فیزیکی مناسب و یا عوامل فیزیکی و اقدام کنندگان 
جهت تأمین امنیت، دارای مهارت الزم نبوده اند. برای به وجود آوردن حفاظت فیزیکی مناسب 
وکافی بایستی از ابزارها و روش های سنتی بسیار فراتر رفت. در سازمان ها و مجموعه هایی مانند 
نیروهای نظامی که با تعدد و تنوع مشاغل و مسئولیت ها مواجه هستند، وجود مدارکی که 
روش اجرای امور و مسئولیت ها را به کارکنان آموزش داده و همواره یادآور و در دسترس باشد و 
 ازطرفی هماهنگی ساختاری را ایجاد وحفظ نماید از ضروریات بهبود روند امورجاری محسوب 

می گردد که آئین نامه ها و سایر مدارک مشابه چنین نقش مهمی را ایفا می نماید.
   کتاب حاضر برآن است که روش هایی که موجب رشد و تعالی به شیوه علمي و با استفاده 
از تجربیات و دانسته های دیگران در راستاي ماموریت هاي حفاظت از اماکن حیاتی و حساس 
را با تفکرات موجود  تکمیل  و ایده ها و الگوهای جدیدی را برای طراحان حفاظت فیزیکی، 
خلق کند تا درنهایت باعث بهره وری بیشترگردد. ضرورت و اهمیت گردآوری این مجموعه با 
توجه به نقش مؤثر و مثبت حفاظت فیزیکی درحفاظت از اماکن حیاتی و حساس و با تغییر 
و تحوالت اجتماعی که دراشکال مختلف درکشور بوجود آمده، نقش حفاظت فیزیکی را در 

)هفده(
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ماموریت هاي حفاظتي پر رنگ تر می نماید.
تجهیزات مدرن  و  ابزار  از روش های جدید،  بهره گیری  فیزیکی  با  مجموعه هاي حفاظت 
امنیتی و حفاظتی، سازماندهی و آموزش مناسب نیروهای حفاظتی و امنیتی و. . . به صورت 
و  حیاتی  ازاماکن  حفاظت  و  شخصیت  علیه  تهدیدات  با  مقابله  در  کارآمد  و  مؤثر  نیروی 
نقش  نتواند  حفاظت فیزیکی  مجموعه هاي  درصورتی که  است.  برداشته  اساسی  گام  حساس 
مؤثر و کلیدی را درماموریت هاي حفاظت از اماکن حیاتی و حساس به خوبی ایفا کند مسلماً 
تهدیدات علیه شخصیت ها و مواجه شدن با بحران ها و ترور شخصیت ها و در نهایت از دست 
دادن سرمایه های اصلی نظام می انجامد. باتوجه به این موضوع اهمیت و ضرورت نقش حفاظت 
فیزیکی درماموریت حفاظت از اماکن حیاتی و حساس ، ازجمله مواردی است که باید با دقت 

بسیار زیاد مورد توجه مسئولین قرارگیرد.
بدیهی است چنانچه نقش حفاظت فیزیکی را در قالب های تئوریك آن بشناسیم قدرت 
را  از شخصیت ها  آنها جهت حفاظت  با  مقابله  و روش های  تهدیدات  و درک آسیب ها،  فهم 

خواهیم یافت. 
ارتقاء علمي نیروها و رده هاي مختلف حفاظت از شخصیت  مجموعه حاضر مي تواند در 

کمك شایان نماید. در همین راستا کتاب مورد نظر به شش بخش زیر تقسیم شده است:
بخش اول: مفاهیم و رویکردها شامل تعاریف و اصطالحات حفاظت فیزیکی، اصول حفاظت 
فیزیکی، مفهوم حفاظت فیزیکی، اهمیت حفاظت فیزیکی از دیدگاه اسالم، اهمیت حفاظت 

فیزیکی در نظام اسالمی ، اهمیت حفاظت فیزیکی جدید )نرم و سخت(.
بخش دوم: حفاظت از شخصیت شامل تاریخچه حفاظت از شخصیت ها، تاریخچه حفاظت 
از شخصیت ها در اسالم، تاریخچه حفاظت از شخصیت ها در ایران، ایران قبل از انقالب، ایران 
بعد از انقالب اسالمی، پیروزی انقالب، عوامل شکل گیری تشکیالت حفاظت از شخصیت ها در 

بدو پیروزی انقالب، چگونگی شکل گیری حفاظت فیزیکی درحفاظت از شخصیت.
تأمین  حفاظتی،  طرح ریزی  شامل:  فیزیکی  حفاظت  فرایندهای  و  مراحل  سوم:  بخش 

فیزیکي، موانع حفاظتی، نگهبان.
و  فرماندهی  وحدت  اصل  شامل:  فیزیکی  حفاظت  فرایندهای  الزامات  چهارم:  بخش 
تمرکز فیزیکی، آموزش و پژوهش، هماهنگی و ارتباطات، آماد و پشتیبانی )منابع مالی، 

نیروی انسانی، امکانات، وسایل نقلیه، سالح و تجهیزات، ارتباطات، تجهیزات متفرقه(.

(هجده(



پیشکفتار 

بخش پنجم: تأمین فیزیکي و چالش هاي پیش رو شامل: چالش هاي تأمین فیزیکي، کاهش 
نیروي انساني و سرمایه، تغییر و تحول سریع فن آوري تجهیزات تأمین فیزیکي اماکن حیاتی 

و حساس، آفات حفاظت فیزیکی)نیروی انسانی(.
بخش ششم: مشتمل بر پیشنهادات به مسئولین و دست اندرکاران و مدل مفهومی و منابع 

و مأخذ می باشد.
با عنایت به مراتب باال، در نگارش کتاب حاضر از تجارب کارشناسان مجرب و کارآزموده 
که هم به طورعملی و هم به صورت علمی دراین مقوله صاحب نظرهستند استفاده شده است، 
کتاب حاضرحاصل این تالش ارزشمند است. برخود فرض مي دانم که از راهنمایان و اشخاصي 

که درشکل گیري این اثر، مساعدت نمودند، تشکر و قدردانی نمایم. 

مؤلفان
حمید فارسی

دکتر غالمعلی زوارزاده

(نوزده(
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مقدمه
اماکن حیاتی و حساس یکی از اهداف با ارزش و مهمی هستندکه همواره در معرض  تهدید 
از سوی گروههای تروریستی، خرابکار، سازمان های اطالعاتی و نظامی حریف قرار می گیرد. 
در  پیوسته  و  فیزیکی همیشه  است که حفاظت  واقعیت  این  بیانگر  تاریخ،  بررسي  و  مطالعه 
اجرای طرح حفاظتی، تأمین، ایجاد موانع و کنترل تردد نسبت به اماکن حیاتی و حساس و 

انجام موفق مأموریت ها نقش عمده  داشته است. 
نقش و تدوین اجرای مقررات کنترلی در خصوص چگونگی دسترسی افراد مجاز و غیر مجاز 
به اماکن حیاتی و حساس و حتی ذخایر نیروی انسانی، اداری، پشتیبانی و حفاظتی و اطالعاتی 
به منظور جلوگیری از وارد آمدن هرگونه خسارات و یا حفظ و نگهداری آنها درقبال هرگونه 
تهدیدات و تأمین امنیت الزم، از مهمترین نقش و وظایف حفاظت فیزیکی محسوب می گردد. 
در همین راستا حفاظت فیزیکی به آن بخش از حفاظت اطالق می گردد که ارتباط مستقیمی با 
 اجرای طرح ریزی شده در هر یگان جهت حفاظت از اماکن حیاتی و حساس در راستای مقابله 
با  جاسوسی، خرابکاری، رخنه و نفوذ، سرقت و جلوگیری از ورود و یا دسترسی غیر مجاز 

افراد به آنها دارد.
ویژه  به  تروریستی  تجهیزات  پیچیدگی  آن  موازات  به  و  فناوری  و رشد  علم  پیشرفت  با 
در سال های اخیرکه تروریست ها به سالح های بیولوژیك  و بیوترویستی دست پیدا کرده اند، 
به کاربردن شیوه های متقابل پیشگیرانه را اجتناب ناپذیرکرده است. کارآیی این شیوه به آموزش 
نیروهای حفاظت فیزیکی و نقش آنها درحفاظت ازاماکن حیاتی و حساس بستگی دارد. مطالعه 
شیوه های تروریستی معاصردر دنیا نشان می دهدکه پیش بینی و پیشگیری و داشتن آموزش 
بروز و به موقع، مؤثرترین راه مقابله با تهدیدهای متصوره است. به طبع نیروهای حفاظتی 
با ماموریت حفاظت از اماکن حیاتی و حساس، مستحق صرف تالش وسیع برای شناخت و 

پیشگیری ازهرگونه تهدیدهای بالفعل و بالقوه  علیه شخصیت های کشورمی باشند. 
به عنوان  اشاره شده،  به آن  از اشخاص که در قرآن  به مراقبت  نگهبانی  و  اینکه حفاظت  کما 
نمونه تنها درسوره انبیاء آیه42 و یا در سوره طارق آیه4 و سوره انفطار آیه10 خالصه نمی شود بلکه 
مواردی همچون حفاظت و نگهبانی از اماکن نیز به عنوان مواردی خاص در آیات قرآن مورد تاکید 
قرارگرفته و هم روایات متعددی بدان پرداخته است چرا که همواره اماکن و محل هایی همچون کعبه 

(بیست و یك(
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وجود داشته اندکه در اعصار مختلف حائز اهمیت بوده اند و تهدیداتی در قبال آنها وجود داشته است. 
اماکنی که نیاز به حفاظت و حراست دارند از نظر اهمیت دریك سطح نیستند ویژگی های 
به  با توجه  نیز  ایجاد کند و میزان مراقبت  تفاوت  آنها  ... می تواند بین  تاریخی و  مذهبی و 
درمدت  اماکن  از  بسیاری  از  محافظت  و  مراقبت  لذا  باشد.  زیاد  یا  تواندکم  می  تهدیدات 
برای  محافظتی  الیه ای  عنوان  به  و  می شود  انجام  آن  ساکنین  به حضور  توجه  با  مشخصی 

شخصیت ساکن آن تلقی می گردد.
از ابتدای تشکیل گروه حفاظت از شخصیت ها درجمهوری اسالمی ایران گروه حفاظتي در 
بسیاری ازتأمین فیزیکی اماکن حیاتی و حساس  کارآمدی خود را نسبت به سایرسازمان ها و 
نهادهای مرتبط به ویژه درصحنه ماموریتی به نمایش گذاشته و توانسته نسبت به تأمین امنیت 
مدیون  از جهات  بسیاری  از  موفقیت ها  این  اقدام کندکه  به خوبی  از شخصیت ها  وحفاظت 

حفاظت فیزیکی و نقش عوامل آن در فعالیت های حفاظتی است.
ضرورت حفاظت از اماکن حیاتی و حساس، طرح ریزی و الگوی حفاظت و امنیت سال هاست 
که در دستورکار مسئوالن نظامي، امنیتي  وحفاظتي جمهوري اسالمي ایران قرارگرفته است. 
برانداز، جریانات  نقش گروهك های  و  دراشکال مختلف  اجتماعی  تحوالت سیاسی،  گسترش 
تروریستی و انجام عملیات های خرابکارانه توسط گروهك های معاند و مخالف داخلی و خارجی 
در دنیا رو به افزایش است که با پیشرفت علم و فناوری عملیات های تروریستی ازحالت سنتی 
خارج و به  شیوه های جدید و نوین مبدل شده و روز به روز پیچیده ترمی گردد. در همین راستا 
کشورهای توسعه یافته برای انجام فعالیت های حفاظت فیزیکی درحفاظت از اماکن حیاتی و 
حساس  خود از پیشرفته ترین فناوری های روز بهره می گیرند به نحوی که امروزه تقریبا ترور، 
نفوذ و خرابکاری علیه شخصیت ها، اماکن حساس  وحیاتی بسیار کاهش یافته است. در نظام 
نقش حفاظت  نظرگرفتن  در  بدون  از شخصیت ها  ایران  ضرورت حفاظت  اسالمی   جمهوری 
با پیشرفته ترین فناوری ها و  با هرگونه تهدید  فیزیکی جهت پیش بینی، پیشگیری و مقابله 

روش های نوین اجتناب ناپذیراست. 
باید اذعان کرد که با پیچیده تر شدن تهدیدات، ابزار و شیوه های امنیتی نیز باید پیچیده 
شود. با توجه به تهدیدات اخیر دشمنان انقالب درحوزه های مختلف از جمله در شرایط کنونی 
ایران اسالمی و جنگ نرم دشمنان، دراین کتاب به بررسی نقش حفاظت فیزیکی در حفاظت 

از اماکن حیاتی و حساس می پردازیم. 

(بیست و دو(
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درهمین راستا هدف این کتاب، شناخت  وکمك به درک قاعده مند  و روشن مند استفاده 
اماکن حیاتی و حساس و شخصیت هاي  از  به منظورحفاظت  فیزیکی  ازفرایندهاي حفاظت 
جمهوري اسالمي ایران مي باشد. گرچه صاحبان قلم دربیشتر عرصه های زندگی بشر به  خلق 
آثار فراوان اقدام کرده و جویندگان علوم را بی نصیب نگذاشته اند، اما باید اذعان کردکه دست 
 آوردهای علمی مربوط به مباحث فیزیکی حفاظت از شخصیت ها درجمهوری اسالمی ایران 
بسیار اندک است؛ تا آنجا که شاید مجموع کتب تدوین شده در این باره با کتبی که درسایر علوم 
فرایندهای حفاظت فیزیکی وهمچنین  بررسي  قابل مقایسه نمی باشد.  نگارش شده،  نظامی 
اهمیت جریان حفاظت دربستر درست آن به خصوص درحوزه مأموریت حفاظت از شخصیت ها 
یکي ازاهداف اصلي این کتاب مي باشد. قرار دادن جریان حفاظت فیزیکی در بستر درست آن 
برای انجام فعالیت هاي حفاظت ازشخصیت ها مي باشد. از آنجایي که حفاظت فیزیکی، بخش 
الزم و جزء جدایي ناپذیر فعالیت هاي نظامي به خصوص حفاظت از شخصیت هاست، بسیاری 
ازنکات اشاره شده دراین کتاب مي تواند راهنمای خوبی برای هدایت و داللت عوامل حفاظت 

فیزیکی درکلیه سطوح  رده های حفاظت از شخصیت )ویژه، یك، دو و سه( باشد. 

(بیست و سه(


