
دفاع همه جانبه – 
تمام سوئد در کنار هم

دفاع همه جانبه

دفاع همه جانبه به کلیه فعالیت های مورد نیاز برای آماده سازی 
سوئد برای جنگ اطالق می شود. دفاع همه جانبه شامل 

دفاع نظامی و دفاع مدنی است. دفاع مدنی عبارت است از 
مقاومت کل جامعه در برابر خطر وقوع جنگ و یا حین جنگ.

چه چیزی می تواند ما را تهدید کند؟
در سال های اخیر، وضعیت سیاسی امنیتی در مناطق اطراف 

سوئد رو به وخامت گذاشته است. در سطح جهانی نیز 
شاهد وضعیت ناپایداری هستیم.

سوئد به طور فزاینده ای تحت تأثیر رویدادهای جهان پیرامون 
ما قرار دارد. در صورت بروز بحران سیاسی امنیتی یا درگیری 

مسلحانه در منطقه دریای بالتیک یا سایر مناطق اروپا، ما 
تحت تأثیر قرار خواهیم گرفت. در چنین شرایطی نمی توان 

این امکان را منتفی دانست که ابزارهای نظامی اعمال فشار 
یا تهدیدهای این چنینی به سوی سوئد نشانه نروند. دفاع 

همه جانبه باید بتواند با حمله مسلحانه یا سایر اقدامات 
جنگی علیه کشورمان مقابله کند.

دفاع مدنی

دفاع مدنی عملی است که توسط مقامات ایالتی، 
شهرداری ها، مناطق، شرکت های خصوصی و 

سازمان های داوطلبانه برای محافظت از جمعیت 
غیرنظامی، به عنوان مثال برای عملکرد نظام 

درمانی و حمل ونقل انجام می شود. دفاع مدنی 
همچنین باید بتواند از نیروهای مسلح حمایت کند.

دفاع نظامی

دفاع نظامی متشکل از نیروهای مسلح و گارد 
ملی و همچنین تعداد دیگری از نیروها است. 

نیروهای مسلح از سرزمین ما و مرزهای سوئد 
دفاع می کنند.

ما از چه چیزی دفاع می کنیم؟
ما نه تنها از مرزهای کشور و سرزمین خود، بلکه از همه 
ارزش هایی که زیربنای جامعه ماست نیز دفاع می کنیم. 
همچنین الزم است بتوانیم از حقوق بشر، آزادی بیان و 

دموکراسی، صیانت و دفاع کنیم.

در صفحه بعد می توانید اطالعات بیشتری در مورد 
نقش خود در هنگام خطر وقوع جنگ یا در حین جنگ 

کسب کنید.

با اینکه سوئد از بسیاری از کشورهای دیگر امن تر است، اما خطرات و 
تهدیداتی در مورد امنیت و استقالل ما وجود دارد.

دفاع جمعی سوئد باید از کشور، آزادی و حق زندگی به شیوه خودمان 
محافظت و از آن دفاع کند. اگر سوئد مورد تهدید قرار گیرد، همه ما 

وظیفه ای بر عهده داریم.



شما بخشی از دفاع همه جانبه هستید
در سوئد، وظیفه دفاع همه جانبه بر دوش ماست. این بدان معناست که تمام 

کسانی که اینجا زندگی می کنند و بین 16 تا 70 سال سن دارند، ممکن است 
در صورت خطر وقوع جنگ یا حین جنگ برای کمک در کارهای مختلف فراخوانده 

شوند. این کمک می تواند شامل رانندگی در امور حمل ونقل، کار در مراکز 
درمانی، کار در مهدکودک یا در صورت امکان کمک به روشی دیگر جهت مشارکت 

در عملکرد جامعه باشد.

اگر از پیش مشغول انجام کاری هستید که برای جامعه مهم است، شاید بتوانید 
به همان منوال به کار خود ادامه دهید. همه وظیفه دارند مشارکت کنند و حضور 

همه الزم است.

وقتی جامعه مثل همیشه عمل نمی کند
در صورت خطر وقوع جنگ و یا حین جنگ، بخش عمده خدمات معمول جامعه به 

شدت محدود خواهد شد، زیرا برای دفاع از کشور باید از منابع زیادی استفاده 
شود. واردات کاالهای مهم ممکن است متوقف شوند، قفسه های فروشگاه ها 

خالی شده و تهیه دارو نیز دشوار شود. حمالت سایبری ممکن است منبع برق 
و شبکه تلفن همراه را از کار بیندازند. به این فکر کنید که اگر جامعه همانند 
گذشته عمل نکند، شما و اطرافیانتان چگونه می توانید از پس شرایط برآیید.

چقدر آمادگی دارید؟
در صورت رخ دادن شرایطی سخت و دشوار، باید بتوانید برای چند روز تا یک 

هفته و بیشتر، از پس خودتان برآیید. مهمترین نکته داشتن غذا، آب آشامیدنی، 
گرما و فراهم بودن ابزار الزم جهت دریافت اطالعات مهم است. اگر آمادگی الزم 
را داشته باشید، به تمام کشور کمک کرده اید تا با شرایط سخت و دشوار بهتر 

کنار بیاید. 

در اطالعات مهم مشارکت داشته باشید
در یک موقعیت دشوار، باید بتوانید اطالعات مهم را از مقامات دریافت کرده و 

گزارش رسانه ها را دنبال کنید. حتما رادیویی که بدون برق کار  کند را به همراه 
داشته باشید. به شبکه رادیو P4 سوئد گوش دهید یا تلویزیون سوئد را تماشا 

کنید. آن ها باید بتوانند حتی در شرایط اضطراری نیز اطالعات عمومی مهم را 
ارسال کنند.

مراقب اطالعات نادرست باشید
در صورت خطر وقوع جنگ و یا حین جنگ، اطالعات و تبلیغات نادرست منتشر 
می شوند. از گذشته تا به امروز کشورها و سازمان ها با استفاده از اطالعات 

گمراه کننده در پی آنند تا ارزش ها و نحوه عملکرد ما را تحت تأثیر قرار بدهند. به 
منابع توجه کرده و دیدی انتقادی داشته باشید. به این که چه اطالعاتی را در 

شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارید، فکر کنید.

به روش خودتان مشارکت داشته باشید
اگر می خواهید مشارکت بیشتری داشته باشید، می توانید به یک سازمان دفاع 

داوطلبانه بپیوندید. این ها سازمان هایی هستند که وظایف ویژه ای را در زمان های 
بحران یا جنگ بر عهده دارند. سازمان های مختلفی برای انتخاب وجود دارد. در 

وب سایت msb.se/ffo در اینباره بیشتر بخوانید.

همچنین می توانید ابتکار عمل خود را در محل زندگی، مدرسه، محل كارتان یا در 
زمینه های دیگر بکار بگیرید.

منابع را با دید انتقادی 
دریافت کنید

آیا آن ها حقیقت هستند یا 	 
صرفا اظهارنظر؟

هدف از این اطالعات 	 
چیست؟

آیا منبع معتبر است؟	 
آیا اطالعات در مورد مکان 	 

دیگری است؟
آیا این اطالعات جدید است 	 

یا قدیمی و چرا اکنون در 
دسترس قرار گرفته است؟

www.dinsäkerhet.se/kris-och-krig/


