
 دافند غیر عامل در کشور آلمانپ

گسترش پدافند   .پس از آن که در جنگ جهانی دوم زیان های زیادی به بخش های مختلف کشور آلمان وارد شد
  .ه های رسمی این کشور قرار گرفتغیر عامل در برنام

است. یه گونه    در حال حاضر بسیاری از تاسیسات و ساختمان های این کشور به صورت دو منظوره احداث شده
تبدیل می شود. از جمله  ای که عالوه بر استفاده های متفاوت در شرایط عادی، در شرایط اضطراری به پناهگاه

 .:های مردم پیش بینی شده است شاره کرد که در این پناهگاه ها تامین نیازاین مراکز می توان به موارد زیر ا

o ینیزم ریخطوط راه آهن ز 

o  ساختمان ها یها  نگیمترو و پارک یها  ستگاهیا 

Hamgamdars.com/app 

 

 س یعامل در کشور سوئ  ریغ  پدافند

 امن   یطرف بوده و در حال حاضر هم کشور یب یکه در جنگ جهان  نیبا وجود ا سیکشور سوئ  در

 . در کشورشودیم یریگ  یپ یکشور به صورت جد  نیعامل در ا  ریپدافند غ ی. ولشودیم محسوب

 پناهگاه نیمورد توجه قرار گرفته است. ا یمقاوم در برابر انفجارات اتم  یساخت پناهگاه ها  سیسوئ

 از آن   توانندیمردم م یبوده و همه  یاستفاده مردم در زمان اضطرار  یبرا یامکانات ضرور  یدارا ها 

 کنند.  استفاده

 

 

 هیعامل در کشور روس  ریغ  پدافند

 نیشروع شده است. در ا یالدیم ۱۹۶۰عامل از سال   ریبه پدافند غ یدتوجه ج هیکشور روس  در

 مانند ساتی از مراکز و تاس  یاریو دو منظوره کردن بس ی ضد هسته ا یساخت پناهگاه ها  کشور

 سال قبل در   ۵۰از حدود   ینیزم ریز یها نگیمترو و پارک یها  ستگاهیا  ،ینیزم ریراه آهن ز خطوط

 (مانند موزه  ،یعموم  دیاز مراکز بازد  یکشور تعداد  نیکار قرار گرفته است. در حال حاضر در ا  دستور

 قرار دارد. ینی زم ریز ی)، در پناهگاه ها ها 

 

 

 



 ن یعامل در کشور چ  ریغ  پدافند

 ن یچ وارید

 وحدت نیکه به چ  ی مرد »یهوانگ ت یآورده است که «ش  نیو تمدن چ خیدورانت در کتاب تار لیو

 بود. که از ییمجزا یدفاع یوارها یمتصل کردن و کامل ساختن د شیکارها   نیاز نخست  یکی. دیبخش

 شمال ساخته شده بود.  یاز اقوام بربر  نیحفظ چ یبرا دگاهید

 ی بزرگ ی) طول دارد و در نقاط مختلف آن دروازهها لومتریک  ۵/۲۴( لیکه هزار و پانصد ما   نیچ وارید

 است که بشر تاکنون برپا داشته است. ولتر در   یساختمان نیمتریشده. عظ هیتعب یسبک آشور به

 .ستین  اعتباریسست و ب یجز تودهها  یزی: اهرام مصر در برابر آن چدیگویآن م  عظمت

 در راه ساختن آن  یشماری دراز مردان ب انیسال یط در

 وارید نی: اندیگویخصوص م نیدر ا ها یلیدادند و خ جان

 شده است.  اریبس ینسل و نجات نسلها  کیانهدام   هیما 

 گرچه نتوانست از   انیو بربر نیچ نیدر جنگ ب وارید نیا

 کند، اما از شمار   یریآنان به طور کامل جلوگ  هجوم

 )که راه خود  Hunهون ) انیآنها کاست. بربر  یورشها ی

 وار ی و لذا د  دندیرس ا یتالیشدند و به ا ری آورده، به اروپا سراز  یبه غرب رو افتندیمسدود  نیبه چ را

 . دیو فرو افتادن روم گرد نیموجب مصون ماندن چ نیچ
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 به  امیماالیاز قد  یدفاع یو خطوط و دژها  وارها ی نکته اشاره نمود، تفکر ساخت و احداث د نیبه ا دیبا 

 تهاجم دشمن و ممانعت از مواجه  ریمانع در مس جادیبا هدف سد کردن و ا یاقدام دفاع  کی عنوان

 زیمختلف بوده است که تاکنون ن یدشمن مورد توجه دولت و ملتها  رانهیغافلگ  یبا حملهها  شدن

 داشته است.  ادامه

 

 

 

 



 در کشور انگلستان  رعاملیغ  پدافند

 

 همواره از یا  رهیجز تیکشور با موقع  نیقابل توجه دارد. ا  یا  نهیشیدر انگلستان پ رعاملیغ  پدافند

 ادامه   ۱۹۱۴دسامبر  ۱۶تا صبح روز  تیاحساس امن  نیاست. ا  کردهیم تیاحساس امن  یخارج حمالت

 ۱۳۷را به توپ بست و  یشمال ریورکشا یآلمان شهر اسکاربورگ در   ییا یکه ناوگان در  ی. زمانداشت

 حمله  نیانداخته شد و دو روز بعد نخست  ا یگذاشت. شش روز بعد دو بمب مخرب در در  یبر جا  کشته

 شده به  یبمب گذار یحمله بعد از فرستادن بالونها  اسیانجام گرفت. مق  ا یتانیبه خاک بر ییهوا

 و گسترده تر شد. افتهی شیافزا  ۱۹۱۵ یم ۳۱در  لندن

 بمب را  ۱۱۸تعداد  ۱۹۱۷ژوئن   ۱۳گرفت که در صورت   ما یهواپ ۱۴به لندن توسط  ییحمله هوا نینخست

 از حمله و   اسیمق نینفر شد. ا ۴۲۶نفر و مجروح شدن   ۱۶۲و باعث مرگ  ختهیر تختیسر پا  بر

 امن در شهرها در   یپناهگاهها و مکانها   جادیا  نیگرفتن نداشتند بنابرا  دهیامکان ناد  گرید  خسارات

 ی اطیقانون اقدامات احت بیو تصو تهیکم  جادیاقدامات بعدها با ا  نیقرار گرفت که ا ا یتان ی کار بر  دستور

 .افتیکشور ادامه   نیدر ا ۱۹۳۸)در سال ARP)  ییبرابر حمالت هوا در

 بهعنوان پناهگاه  نیرزمیمترو و معابر ز یستگاهها یانگلستان از ا  زیدوم ن یجنگ جهان انیجر در

 خود را به لندن توسط یحمالت انتقام تلریه گریبار د کی ۱۹۴۴کرد. در تابستان   استفاده

 امر باعث شد تا   نیلندن از سر گرفت ا هیعل  کیبالست یو موشکها  نیبدون سرنش یماها یهواپ

 در  سونیمانند اندرسون و مور ییجهت ساخت و تداوم پناهگاها یشتریب یو اجماع عموم تیحما 

 . ردیکار قرار گ  دستور


