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 :مقدمه -1-1

از هر  شاند، بیدر خود متمرکز کرده ی دنیارا در غالب کشورها یاقتصاد هایتیدرصد فعال 09تا 56که  یشهر ینواح

و از صورت بروز خطر اند. درقرار گرفته یدیتهد ایاز وقوع هر نوع خطر  یناش های بیدر معرض آس یگریزمان د

قادر به ادامة  یاقتصاد ةیپا هایتیستون فقرات فعال نسو به عنوا کیاز  دیشهرها با ت،یو امن یمنیدست رفتن ا

تا  ،یبا ادامة روند کنون رایکنند، ز دیجد طیبا شرا قیزیادی را آمادة تطب تیجمع دیبا گرید یبوده و  از سو اتیح

ملل  انخواهند کرد. مطابق با برنامة اسکان سازم در شهرها زندگی هانفر آن 0 نیاز هر سه نفر در کرة زم 0909سال 

 توسعه وجود دارد که در صورت عدم برنامه یحرکت گام به گام به سو یبرا وستهیپ یفشار ،  0992متحد در سال 

 ییورین یتواندموضوع م نیو جهان را دگرگون خواهد کرد. همزمان ا ای منطقه یو کنترل آن، توسعة اقتصاد یزری

 ها در برابر انواع مخاطرات باشد.آن یرپذی بیآس شیکنترل شهرها و افزا رقابلیمضاعف در گسترش غ

رویة شهرها نیز، بیش از هر زمان دیگری شهرهای بزرگ را با مخاطرات مواجه ساخته است. آنچه  سریع و بی رشد

چون  یمیاز دست رفتن مفاه جةیدر نتاست که  یطیشرا قتیدر حق یشود،بحران شناخته م اکه به عنوان فاجعه ی

هستند به سه صورت عمده،  تیو امن یمنیا دکنندةیکه تهد یاز مخاطرات ی. آثار ناشدیآیم دیپد "تیامن"و  "یمنیا"

 هستند:  یابیقابل ارز ریبه صورت ز

 های اجتماعي و اقتصادی ميشود؛اختالل و قطع فعاليت و عملكردهای جاری كه منجر به آسيب -1

 های شدید یا پراكنده ميشود؛تخریب كالبد و سازمان فضایي موجود كه منجر به ویراني -2

 های انساني و مدیریتي ميشود. تلفات و جراحات جاني كه منجر به آسيب -3

مطالعات بصورت مختصر به بحث  نیدر ا -بالقوه و بالفعل -موجود یدهایمخاطرات و تهد بندی اساس طبقه بر

 یعیرطبیغ داتیتهد "عامل  ریپرداخته شده و با توجه به اهداف پدافند غ تیوفعال ستیمراکز زدر  یعیطب داتیتهد

 قرار گرفته است.  یکامل تر یدر شهرها مورد بررس ")انسان ساخت (

 اهداف -1-2

و شناخت آثار ناشی از  تیو امن یمنیا کنندةدیپس از بررسی عوامل تهد دات،یکلی از مطالعات پایة تهد هدف     

در  تیو امن یمنیارتقای ا ها،استیراهبردها و س نیو تدو شنهاداتیشهر، جهت ارائه پ تیو فعال ستها در سازمان زیآن

 ، یدر حوزه شهرساز تیو امن یمنیبرای ارتقای ا یزیر است. که در نتیجة آن عالوه بر برنامه یحوزه شهرساز

و  یمنیا شیافزا یآمد تا با استفاده از آن در راستابه دست خواهد  یو مدیران شهر زانری برای برنامه ، الگویی

 گام بردارند.  داریتوسعة پا یبه سو تیامن

 توان در قالب موارد زیر ارائه کرد:مطالعات را می نیاین اساس اهداف اصلی ا بر
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 ختطبیعی وانسان سا رپذیری و ایمن سازی سازمان سکونت و فعالیت شهرها در برابر سوانح غی کاهش آسیب  •

 تیمال واستمرار فعال، باحقظ جان یوارتقاء آستانه تحمل مل یداریپا شیافزا  •

 ریزی و توسعه و عمران شهرها توجه به مالحظات پدافند غیرعامل در برنامه  •

 در سازمان زیست و فعالیت شهرها یمنیارتقای سطح ا  •

 وظایف  -1-3

طور کلی شناسایی عوامل اصلی تهدیدکنندة ایمنی و ه ب ، یاصلی مطالعات ایمنی و امنیت در حوزه شهرساز وظیفة

 دیبهتر تحد ریبه تعب امنظور کاهش آسیبپذیری در مقابل این عوامل یمختلف و ارائه راهکارهایی به امنیت در ابعاد 

در شهر ها است. در  تیو فعال ستیدر ارتباط با سازمان ز ودر ابعاد مختلف  داتیاز وجود تهد یدامنة آثار ناش

وظایف مشخص زیر را  ، یمطالعات پایة ایمنی و امنیت در حوزه شهرساز یرودارچوب این وظایف کلی، انتظار مچ

 برآورده باشد:

 تیو امن یمنیمفهوم ا نةیتعیین محورهای اصلی در زم  •

 بندی میزان اهمیت آنهاایمنی و امنیت و اولویت دکنندةیو تهد نآفریتعیین عوامل خطر  •

 هارفی عناصر و عوامل در معرض خطر و تعیین نوع خطر آنتعیین و مع  •

 پذیری عناصر و عوامل مذکور در مقایسه با یکدیگرارزیابی میزان آسیب  •

 درحوزه شهری تهدیدات بررسي مفهومي الگوی -1-4

 ویالگ دوم اول و های گام البته که کنیم می پیروی گام سه از ما درحوزه شهری تهدیدات بررسی مفهومی الگوی در

 ها گام این از یک درهر دارند، قرار ها فرض پیش زمره در واقع در و نیست اصلی در این مطالعات موضوع مزبور

 :است مطرح زیر های فرض پیش

تهدید مبنا در  محورهای ، دیگر عبارت به . است متکی آمریکا بودن دشمن بر گام این اصلی فرض پیش :اول گام

 نظر گرفته شده است . در آمریکا سوی از این مطالعات

 نظامی بعد از است یعنی تهدیدات در این مطالعات تهدید بودن نظامی بر مبتنی گام این اصلی فرض پیش :دوم گام

 .بود خواهد آمریکا سوی از و

یافته  توسعه مفهومی الگوی دو گام این در .گردد می خالصه سوم گام در تحقیق اصلی این تمرکز اساس این بر

 :از عبارتند داردکه اشاره آنها سنجش و تهدیدات پایش به که است

 روندها بر مبتنی تهدید الگوی 
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 سناریو بر مبتنی تهدید الگوی 

 تهدیدات تحليل الگوی -1-5

 ای مساله .است های آینده جنگ از روشنی تصویر ترسیم به منوط شک بدون آینده نظامی تهدیدات درك و شناخت

 ترسیم در موفقیت .است بوده استراتژیک و نظامی مسائل تحلیلگران و ها یستاستراتژ اصلی نگرانی دل همواره که

 به ای العاده فوق مزیت مقابل آن، در آمادگی برای الزم سناریوهای تعریف و داد خواهد رخ آنچه به نزدیک تصویری

 های شکست بروز باعث آینده صحیح جنگ ترسیم در موفقیت عدم نیز تاریخ طول در و بخشید خواهد کشور هر

 . است شده کشورها برای سنگین

 به تا است آن نیازمند برخیزد، مقابله به آنها با دارد قصد که تهدیداتی تر شناخت دقیق منظور به غیرعامل پدافند

 با تحلیل و تهدیدات دقیق شناخت بنابراین. بپردازد رو پیش درگیری های صحنه به ترسیم علمی الگوهای کمک

 مورد را آینده جنگ های تحلیل های شیوه مهمترین ادامه در سبب بدین. گیرد می ینده صورتآ جنگ های ترسیم

 .دهیم می قرار بررسی

های  بررسی جنگ برای را اصلی الگوی دو است شده تولید آینده جنگ تحلیل ی نحوه خصوص در که ادبیاتی عمدة

 بر دوم الگوی و های آینده، جنگ و جهان ردمو در سناریوپردازی بر نخست الگوی. اند نموده پیشنهاد آینده

 .است استوار آینده جهان بینی پیش و کنونی روندهای توصیف

 روندها مبتني بر تحليل الگوی -1-6

 توصیف کیفی به چندگانه امنیتی سناریوهای در مقابل تولید است متمرکز روندها توصیف بر که متدلوژی این

 پیش بیشتر صورت آنها .شوند می منجر سناریو و وضعیت یک به عمدتاً تحلیل ها این .پردازد می مختلف روندهای

 بررسی با نوع مطالعات این دیگر تعبیر به .کنند می محدود کیفی توصیف به را خود خطی ای گونه به و دارند بینی

  .زندبپردا آینده به پیش بینی روندها این جهت از استفاده با کنند می تالش جاری روندهای و فعلی وضعیت

 اطالعاتی برنامه .گیرند می کار به را روش این آمریکا دولتی سازمانهای و شرکت ها از بسیاری ، به عنوان نمونه

 گردد . می محسوب گروه این از جهانی تهدیدات ارزیابی عنوان تحت آمریکا دفاع آینده وزارت

 ازسوی 1992 سال در پروژه این .دارد خاصی متدلوژی خود برای که است پروژه هایی از یکی نیز 2025 پروژه

 ارتش ستاد مشترك رئیس معاون درخواست پیرو و ملی استراتژیک مطالعات انستیتوی و آمریکا ملی دفاع دانشگاه

 پیش در را خود روش  خاص کدام هر که شدند درگیر آن در تحقیقاتی مهم مؤسسه پنج و پذیرفت صورت آمریکا

 آینده در سناریو سه آنها .پیش گرفت در را استقرایی روش -طرح این همکاران از یکی – هوستون دانشگاه .گرفتند

  .مهندسی معکوس( دادند) تعمیم حاضر زمان تا را آینده آن سپس و کردند تصور را
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 چهار از سرانجام این گزارش .است سناریو ایجاد سپس و فرضیات سلسله یک طرح دفاعی، اطالعات آژانس متدلوژی

 مدل به توان می سناریوها از این که است کرده ترسیم آینده برای را سناریو 13 و کرده استفاده تمایزم متدلوژی

 مدل باال، سطح تکنولوژی مدل جدید امنیتی، ساختار مدل کشورها، تقسیم مدل قوا، موازنه مدل تمدنها، برخورد

 و پیشرفت و تداوم مدل موجود، وضع داومت جهانی، مدل نظم در رقابت مدل ها، رسانه تسلط تحت جهان مدل سبز،

 .کرد اشاره سریع تکنولوژی پیشرفت مدل

 سناریو مبتني بر تحليل الگوی -1-7

در  اما .دارد داللت بازیگران نقش های نیز و داستان روایت بر و شده گرفته سینما و تئاتر دنیای از سناریو واژه

 که یک متعدد، ممکن آینده های به مربوط داستانهای رتصو به را آن میتوان سناریو پایه بر برنامه ریزی مبحث

 پویا به صورت و نموداری صورت به سناریوها .کرد تعریف شد، خواهد مواجه آنها با احتماال شرکت یا سازمان دولت،

 نقاط روی بر توجه ما تمرکز موجب سناریوها .میدهند نمایش را آینده دنیای پیدایش و تحول جریان متحرك و

 و بدیل پایه آینده های بر تصمیم گیری کمک به .می شوند مسیر این در بالقوه پیشامدهای و آینده مسیر بانشعا

 قطعیت های عدم با برای مواجهه می کنند، معرفی سناریوها که مختلفی شرایط در پیشنهادی های استراتژی آزمون

 که آینده، رویدادهای اکثر در برابر شده اتخاذ تصمیمهای حالت این در  .می کنیم کسب بیشتری آمادگی آینده

  .داشت خواهند زیادی انعطاف پذیری باشند، تصور از دور آنها از برخی شاید

 نوع می توان پنج شود، روبرو آنها با آینده در شاید سازمان یا شرکت دولت، یک که موقعیت هایی به ساده نگاهی با

 :زا عبارتند که کرد شناسایی را متمایز سناریوی

 را آن و داد خواهند ادامه خود عادی مسیر به مهم تغییرات بدون جاری روندهای که میشود فرض 

 .مینامند شگفتي سناریوی بدون

 می نامند بينانه خوش سناریوی را آن و بود خواهد گذشته از بهتر آینده که میشود فرض. 

 نامند می بدبينانه اریویسن را آن و بود خواهد گذشته و حال از بدتر آینده که شود می فرض. 

 سناریوی  را آن و داد خواهند رخ سازمان برای منتظره غیر بحرانهای و حوادث آینده در که شود می فرض

 . نامند می فاجعه

 سناریوی را آن که میپیوندند وقوع به نکردنی باور خوب بسیار رویدادهای آینده در که شود می فرض 

 .نامند میمعجزه 

 متن در کلیدی پیشران نیروهای کشف برای آن از که است منضبط و منظم روشی سناریو پایه بر برنامه ریزی

 روش،  رهبران این طریق از .می شود استفاده متعدد های قطعیت عدم و العاده فوق پیچیدگی های شتابان، تغییرات
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 روایت یا چندین داستان آنها، الیاحتم پیامدهای عمیق درك و آینده در منتظره غیر رویدادهای به نگاه با مدیران و

 و بینش ها به نظم بخشیدن برای ابزاری سناریوها این .میکنند تعریف و کشف را ممکن آینده های درباره متمایز

  .هستند مدیران و رهبران های استنباط

 محتمل ردنک پیدا یا و آن پیوستن حقیقت به آرزوی و مرجع یک آینده فقط انتخاب سناریوها تعریف از مقصود

 هایی تصمیم اتخاذ سناریو پایه بر برنامه ریزی اصلی قصد بلکه آن نیست، با تطبیق در سعی و آینده ترین

 تدوین هنگام اگر .باشند پابرجا و خردمندانه کافی اندازه به ممکن آینده های همه برای که است استراتژیک

 یا شرکت دولت، زیرا افتاد، خواهد اتفاقی چه آینده در که نیست مهم اصال بگیرد، آنگاه صورت جدی تفکر سناریوها

 پایه بر برنامه ریزی در .باشد گذار تاثیر آینده اتفاقات مسیر بر می تواند و است اتفاقی آماده هر مقابل در سازمان

نتخاب ا این آتی پیامدهای بر اثرگذاری راههای امروز انتخاب های داللت های فهم بر اساس می شود تالش سناریو

 .کشف شوند آینده در ها

 با حرکت جهان مسیر درباره را خود مفروضات باید مدیران و رهبران قطعیت، عدم از سرشار دنیای در فعالیت برای

 برنامه هدف .ببینند تر واضح را آینده جهان بتوانند تا بکشند چالش به چه؟ شود طور این اگر فراوان پرسش های

 کردن نزدیک و های پنداری واقعیات به نسبت آنها نگرش تغییر برای مدیران و رهبران به کمک سناریو پایه بر ریزی

 بر برنامه ریزی نهایی نتیجه .است ظهور حال در واقعیتهای یا و موجود واقعیت های به آنها دیدگاه بیشتر چه هر

 های تصمیم مند نظام هبودب اصالح و آن هدف بلکه نیست آینده از دقیق و درست نقشه یک ترسیم سناریو پایه

  .است آینده به مربوط

 تعریف تهدید -1-8

 یاست. هر کشور دیتهد فیتعر ت،یاهم یدارا  مطلب نیهدف مطلوب، اول دنیرس یبرا یدشناسیدر بحث تهد

رفتن  نیها به مفهوم از بکند که به مخاطره افتادن آن فیخود تعر یاتیح یهاعنوان ارزشسه محور را به تواندیم

 آن کشور است: تیو اساس حاکم هیپا

 آن کشور یارض تی. تمام1

 جامعه یرفتار یو الگوها هادهی. ا0

 مستقر در آن کشور تی. حاکم0

 مفهوم. اندازدیرا به مخاطره م یاتیح یهاروش نیاز ا یکیاست که  یتیوضع ایعنصر  د،یمنظور از تهد نیبنابرا

ممانعت از  یو اقدامات دشمن بالفعل و بالقوه برا اتیها، ن ییوانات یبه معنا یتامنی – یاسیس اتیدر ادب دیتهد

به عالئق و مقاصد به خطر  لیکه ن یمداخله به نحو ای یمل تیبه عالئق و مقاصد امن یخود زیآم تیموفق یابیدست
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 (60و  61ص – 1031 – کیشده است. )محمد رضا تاج فیتعر فتد،یب

اما مورد انتظار است.  امدهین شیاست که هنوز پ یانیخسارت و ضرر و ز یوع( انتظار ن1053به گمان الزاروس) دیتهد

بوزان  یباشد)بار یا هیحاش ای یو مرکز فیضع ای یمنفعل، قو ایفعال  یکس یممکن است نسبت به ارزش ها دیتهد

 ( 32و  35ص – 1039 –

دهد که نسبت به منافع و  یم یبیاست صرفا خبر از آس دیاش تهد جهیمحرك که نت یفور تیوضع گر،ید انیب به

 ارزش ها در راه است.

مطرح « تهدید»اندازد به عنوان هرچیز که در مقابل امنیت انسان قرار گرفته و امنیت و ثبات انسان را در خطر می -

 گردد.می

 های، ارزشاقتصادی نافع، مارضی و تمامیّت ، استقاللو معنوی )اعمّ از مادّی اساسی ، منافععالیق که هاییپدیده -

 وقوع بیم قرار دهند که مخاطره تحت ایگونه و...( را به نظامی های، تواناییسیاسی و عالیق . اهدافو ملّی فرهنگی

 .  در آنها پیدا شود دگرگونی

نظار   باشاد. باه  پاذیر نمای  امکاان  دگیساا  به آن تهدید، تعریف مفهوم بودن خاطر انتزاعی شد به بیان که گونه همان

 خواهد بود. فهم شود، بهتر قابل تهدید آورده و منابع ماهیت همچون با متغیّرهایی مفهوم رسد اگر اینمی

 انواع تهدیدات در حوزه شهر -1-9

ات زمینی و های متنوع شهری، معموال در جنگها در برابر تهاجمشهرها بعلت بافت فشرده و جمعیت متراکم و شبکه

ها به سمت شهرها سوق پیدا گردند. و از طرفی هم خواسته و یا ناخواسته جنگهوایی بعنوان یک مانع محسوب می

گردد. نظامیان با تجربه و با سابقه معتقدند کرده و بعضا باعث تلفات باالی غیرنظامیان و خسارت زیادی به شهرها می

باشد چرا که امکان مقاومت در شهرها به علت بافت مسکونی نگها میکه جنگهای شهری یکی از دشوارترین مدل ج

فشرده باال رفته و دست نظامیان در استفاده از سالحهای مختلف بسته و کاربرد آنها محدود است. از طرفی امکان 

را نیز باشد و ممکن است تلفات مهاجمین های نظامی در شهر و همچنین هدایت آنها بسیار مشکل میجابجایی عده

  (0در این شرایط افزایش دهد.)

  :از این رو یکی از راهبردهای آمریکا در جنگها در حوزه جنگ شهری عبارت بوده است از

 تالش در پرهیز جدی از ورود به شهرها  

 سازماندهی واحدهای مخصوص جنگ شهری  

 نمونه سازی شهرهای موردنظر و تمرین و آموزش در آنها  
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 نه برای باال بردن آمادگی رزمیمانور در شهرهای نمو  

ترین نوع جنگ است از طرف دیگر پس از جنگ جهانی دوم با توجه به موارد فوق هنوز هم جنگیدن در شهر سخت

المللی، ارتشها را از ورود به سران دولتها و سازمان ملل تالش نمودند تا با تهیه و تنظیم معاهده و قوانین خاص بین

  .شهرها منع نمایند

شد فراگیر عنصر افکار عمومی در رسانه هم در انتقال اخبار و اطالعات از جنگ در شهرها باعث ایجاد محدودیت ر

باشد. و در واقع رشد چشمگیر تاثیر فشار منفی و مثبت افکار عمومی روی ذهن ها میبیشتر در این نوع جنگ

  .گردداستراتژیستها می

های جنگ شهری و حضور صرفا در حد ضرورت با پرهیز از ورود به حوزه بدین سبب آمریکائیها در تالش هستند تا

در این حوزه تالش نماید تا از سایر ابزارها در این حوزه برخوردار باشند. این تفکر و ذهنیت باعث شد تا اشرافیت 

ا در این مدل که های نظامی از نبرد و جنگ نظامی فاصله گرفته و به دنبال مفاهیم جدیدتری گردند لذ استراتژیست

کنند تا به هدف مورد به عنوان جنگ بی قاعده با تمرکز غیر مستقیم فشارهای نظامی بر مردم به صورت تالش می

  :باشدنظر خود نایل گردند این اقدامات شامل موارد زیر می

 الهم را منهدم گاز و امث -شود زیر ساختهایی که مستقیما مردم به آن نیاز دارند مانند، آب، برق تالش می

   .نمایند

 تواند به نیازهای مردم پاسخ گوید و تامین نیازهای اساسی با از میان رفتن زیر ساختهای جامعه دولت نمی

  .شودمردم با مشکل روبرو می

  نیازهای اولیه مردم شامل آب، غذا و نان وامنیت و بهداشت و جان پناه با مشکل جدی مواجه

  .شودده سبب تولید نارضایتی در مردم میمشکالت بوجود آم .شوندمی

 ها را دامن زده و با توسعه آن، تبدیل به کند تا با استفاده از عناصر ستون پنجم نارضایتیدشمن تالش می

  .شورش نماید

  دستگاه عملیات روانی دشمن با تمرکز و هدایت کلیه تالشهای روانی، جمعیت ناراضی را به شورش و

  .کندلت حاکم تشویق و هدایت میتخاصم درگیری با دو

  با یک عملیات نظامی احتمالی کمکی و هدایت شورشیان )مردم تحریک شده( به مراکز دولتی اقدامات

  .کننداولیه سقوط دولت را فراهم می

آمریکا در تهاجم به بالکان و دولت یوگسالوی سابق و در برخورد با میلوشوریچ رهبر دولت یوگسالوی از این روش 

  .کنداستفاده نموده و حکومت آن را ساقط می
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  :لذا در یک جمع بندی کلی از تهدیدات در شهر هامیتوان بدین نحو بیان داشت

  .باشددر جنگهای اخیر هدف اصلی تضعیف و انهدام قدرت دولت در اداره مردم می -

دگی و یا تسهیل زندگی گردد که مستقیما بر زنقدرت اداره جامعه در زیر ساختهایی از شهر مربوط می -

  .نمایدکمک می

زیر ساختهای آب، نان و غذا، امنیت، بهداشت و درمان و ارتباطات و پناهگاهها و انرژی که نیازهای حیاتی   -

  .گرددباشد، بعنوان اهداف نظامی دشمن محسوب میو ضروری مردم می

یک عنصر مهم بازدارنده ایفاء نقش  تواند بعنوانافکار عمومی و قدرت و نمایش کشتار غیر نظامیان می -

  .نماید

قدرت و ظرفیت آمادگی و برنامه مدیریت شهری در اداره شهر در شرایط بحرانی تهدیدات از اهمیت بسیار  -

  .باشدباالیی برخوردار می

شود و صرفا برای عدم مداخله مستقیم نیروهای نظامی در شهرها یک راهبرد جدی دشمنان محسوب می -

  .های خاص قابل اجرا خواهد بودهای نظامی نیاز به واحدهای نیروی مخصوص با آمادگی و آموزشمحدود دخالت

 داخلي   منشاء با تهدیدات  -1-9-1

 پیروزی در نوع ترین الوصول سهل به دستیابی جهت حالت ترین ال ایده ای عرصه هر در کشور دو تقابل هنگام

 می ضربه زدن جهت حریف داخلی عناصر از استفاده (... و اقتصادی ، نظامی ، )سیاسی ای زمینه هر در کشمکش

 به ، حریف شود با درگیری اغفال شده در ناراضی و یا داخلی عناصر از استفاده به موفق کشوری اگر بطوریکه باشد.

 از استفاده دهد می کاهش را خود ...و زمان جنگ ، نظامی تلفات ، اقتصادی های هزینه تصوری قابل غیر نمیزا

 :از عبارتند آنها مهمترین که دارد مزایایی داخلی های نیرو

 مردم آحاد میان تفرقه ایجاد بعلت ملی مقاومت و اتحاد روحیه شکست 

 با حاکمیت مبارزه جهت بیگانه سربازان سبتن به داخلی ناراضی نیروهای زیاد بسیار انگیزه 

 منطقه رسوم و اداب و فرهنگ ، زبان با داخلی نیروهای آشنایی 

 با مقایسه مهاجم در کشور بر سیاسی و روانی اثرات جهت به داخلی نیروهای تلفات افزایش اهمیت عدم 

 کشور آن سربازان

 داخلی  سرکوب مخالفین بعلت بشر قوقح نقض به مقابل کشور نمودن متهم و سیاسی محکومیت امکان 
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 نظام مخالفین حلقه به داخلی معترض نیروی بستگان و خانواده شدن وارد 

 بیگانه نسبت سربازان به داخلی مخالفین برای تنگنا شرایط در مردم همدردی حس از استفاده توانایی 

 :زا عبارتند است متصور در شهرها داخلی که تهدیدات از عمده ناشی تهدیدات

 صنعتی )زیرساخت های شهر ( خرابکاری 

 تروریستی )علیه مردم ومراکز حیاتی وحساس ( حمالت 

 نرم ( اغتشاش) براندازی و آشوب ایجاد 

 :از عبارتند که است متصور در حوزه داخلی تهدیدات از عمده ناشی تهدید سه میان این در

 :خرابكاری -1-9-1-1

 گذاری سرمایه برای دشمن تالش شهرها در نیروی انسانی یباال تراکم و گستردگی بعلت گفت توان می مجموع در

وجود  بیگانگان با همسو عناصر وجود احتمال این حوزه در نظام مخالف و مخفی جریانات جهت سازماندهی وسیعی

 با شهرها حساس نقاط در اخالل با بحرانی در شرایط توانند می خودفروخته یا و ناراضی داخلی عناصر دارد . معموال

 کننده تحریک و بحرانی شرایط ایجاد باعث اقتصادی و خسارات مادی آوردن وارد بر عالوه فعالیت چرخه نمودن فلج

  .شوند

 :تروریستي حمالت -1-9-2

که  به اهدافی دستیابی جهت خشونت به تهدید یا خشونت از شده حساب تروریستی عبارت است از استفاده حمالت

 . گیرد صورت می  ترس القاء یا زور اعمال ، تهدید طریق از کار این و دارند ایدئولوژیک یا مذهبی ، سیاسی ماهیت

 متعارف یاتروریسم و دولتی غیر و دولتی تروریسم توان می نمونه بعنوان که دارد گوناگونی بندیهای تقسیم تروریسم

 وسیله نوع مینای بر دوم بندی تقسیم و سازماندهی سیستم مبنای بر اول بندی تقسیم .برد نام را متعارف غیر یا و

 .دارد وجود …و  حمالت اهداف مبنای بر نیز دیگری های بندی تقسیم .باشد می شده گرفته بکار

 از طرف … و اقتصادی ، نظامی ، سیاسی اهداف بعضی به نیل جهت که است تروریسم از ای گونه :دولتی تروریسم

 بلکه خارجی نمی باشد نیروهای مستقیم عملیات به نیاز الزوم اجرا مرحله در ولی می شود ریزی برنامه دولت یک

 .باشند کننده عمل توانند می نیز داخلی نیروهای

یا مجموعه  و اشخاص علیه دولتی غیر گروه یا شخص یک توسط که است تروریسم از ای گونه :دولتی غیر تروریسم

 . می پذیرد انجام ملی و دولتی های

 های متعارف روش یا و وسایل از تروریستی اهداف به نیل جهت که تروریستی ماتاقدا کلیه به :متعارف تروریسم
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 . می نماید استفاده … و آتش سوزی ، اندازی تیر ، گذاری بمب مانند

 های روش یا و وسایل از تروریستی اهداف به نیل جهت که تروریستی اقدامات کلیه به :متعارف غیر تروریسم

 :می شود بندی تقسیم گروه چهار به که مینماید استفاده متعارف غیر

 شیمیایی تروریسم -

 میکروبی و بیولوژیک -

 ای هسته تروریسم -

 اکتیو رادیو تشعشعات با تروریسم -

  :اغتشاش و آشوب ایجاد -1-9-2-1

 اغتشاش و آشوب حربه از گفت استفاده می توان باشد می نرم براندازی که امریکا امنیتی جدید دکترین به توجه با

 .است محتمل بشدت امریکا اهداف به نیل جهت در مخملین انقالب بعنوان

 علنی استفاده بصورت امریکا ملی امنیت دفتر اوباما رهبری به امریکا در دموکرات حزب آمدن کار روی به توجه با

 تهدید راهکار اصولی ترین و اولین که است کرده اعالم امریکا جدید راهبرد را سخت تهدید با نرم براندازی از تلفیقی

شرایط  بررسی و تهدید نظام کلی سناریوی به توجه با که است اغتشاش و آشوب مخملین انقالب عنوان با نرم

 تهدیدات سایر نهایی هدف بلکه محتمل تهدیدات از یکی تنها نه اغتشاش و آشوب زیاد احتمال به درحوزه شهری

 . می باشد نیز

 خارجي منشاء تهدیدات با -1-9-3

شر، همگام وهماهنگ با رشد وپیشرفت فناوری، روش ها، قواعد واصول جنگ با توجه به درطول تاریخ زندگی ب

امکانات وتوانمندی ها ودانش آن جامعه دچار تغییر وتحول اساسی گردیده است. جنگ ها درجهان امروز برخالف 

ا، توسعه جنگ به گذشته، از ابعاد و پیچیدگی وخشونت بیشتری برخوردارند. کیفیت سالح ها، پیچیدگی تکنیک ه

ن های سنگین وانهدام منابع حیاتی، وجنگ شهرها از جمله ااعماق سرزمین کشورها، حمالت هوایی وموشکی، بمبار

خصوصیات بارز جنگ های امروزی است. بنابه نظریه ای، امروز جنگ دیگردرمرزها نیست بلکه درشهرهاست وشهرها 

 به میدان های جدید کارزار تبدیل شده اند. 

شود شهرهای موجود در اثر اولین حمالت موشکی دشمن، دچار اختالل می کنونیدر شرایط ، صورت حمله دشمندر

شود. آید و در نتیجه آذوقه مردم با کمبود شدید مواجه میبوجود می مختلف )قطع آب،برق وگاز(به دنبال آن بحران 

گیرد و در نتیجه اههای مواصالتی مورد اصابت قرار میبرخی پلها و ر .گرددارتباطات مخابراتی و صدا و سیما قطع می

 شود. تردد تشدید می
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در نقطه آغازین جنگ بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شهر دچار وقفه شده و فعالیتهای مردم، 

انی و حقوق بشر آنجا که دشمنان ما به هیچیک از معیارهای انس ازشود. مسئولین و حتی مدافعان شهر دگرگون می

زنند لذا اوالً برای ضربه زدن و قوانین پایبند نیستند و برای رسیدن به اهداف پلید خود به هر اقدامی دست می

ال فشاردرونی به مپشتیبانان جنگ و ثانیاً برای اختالل در زندگی مردم و ثالثاً برای ایجاد نارضایتی در بین مردم و اع

 ر حمله خواهند کرد.نظام به شهرهای ما دیوانه وا

تهاجم رژیم صهیونیستی به شهرهای  نیزسال دفاع مقدس و حمله رژیم بعثی عراق به شهرهای ایران و  3تجارب 

لبنان و یا بمباران شهرهای عراق و افغانستان حتی در زمان اشغالگری مصادیق بارزی است که برای کاهش اثرات 

 .ایستی شهرهایمان در برابر تهدیدات دشمن ایمن باشدحمله دشمن و به منظور افزایش مقاومت ملی ب

 عوامل مؤثر درحمله به شهرها  -1-11

گذشته از اینکه شهرها از نظر فیزیکی هدفهای ثابت و بزرگی هستند که حتی از فاصله دور به آسانی می توان آنها را 

ی نیز نقش دارند که مهمترین آنها هدف قرار داد عوامل دیگری به عنوان انگیزه درانتخاب شهرها به عنوان هدف نظام

  :عبارتند از

اداری و نظامی درشهرها مستقر  ، الف( شهرها محل تجمع نیروی انسانی بوده و بیشتر مراکز تصمیم گیری سیاسی

 هستند .

نقش پشتیبانی بسیار مؤثری درهدایت و اداره  ، ب( شهرها با برخورداری از امکانات و خدمات رفاهی و معیشتی

 دارند  جنگها

تخریب و یا دستیابی به این  ، ج( بخش قابل توجهی از سرمایه های مادی و فرهنگی کشورها در شهرها قرار دارند

 انگیزه های مادی را در نیروی مهاجم تقویت می کند . ، سرمایه ها

 ، نطقه تفسیر می شوندهمیشه به عنوان الگوی پایداری و یا تسلط بر م ، د( شهرها به دلیل برخورداری از بدنه دفاعی

 به همین دلیل تسلط بر شهرها شاخصی برای توجیه جایگاه نظامی و اقتدار عملیاتی به شمار می رود . 

ه( شهرها به عنوان حلقه ارتباطی و کانون انسجام منطقه ای و پسکرانه های روستایی خود هستندکه با مقاومت یا 

   سرنوشت منطقه نیز مشخص می گردد . ، سقوط آن

بیش از پیش درمعرض تهاجمات نظامی قرار دارند  ، شهرها به عنوان هدف ، بدون شک با پیشرفت سالحهای دوربرد

حذف یا خارج کردن  ، . آنچه می توان در حفاظت شهرها برای افزایش میزان ایمنی آنها درمقابل تهاجم انجام داد

 هدفهای فرعی است که درون شهرها قرار دارند . 

جامع و تفصیلی  ، الحظات دفاعی و امنیتی در آمایش سرزمینی و اتخاذ تدابیر الزم در طرح های هادیاعمال م
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توسط سازمانهای مسئول ومبادی ذیربط تأثیرات قابل توجهی داشته و نقش اساسی درکاهش آسیب پذیری شهرها 

 دربرابر تهدیدات دشمن ایفا می کند .

 سابقه جنگ شهرها درایران  -1-11

رپی هوایی وموشکی به نقاط مسکونی شهرهای ایران، طی نزدیاک باه هشات ساال دفااع مقادس، باه        حمالت پی د

آغاز می شود. ایان   00/11/1055چهاردوره تقسیم شده است که آخرین دوره جنگ موسوم به جنگ شهرها از تاریخ 

ن از کودکاان، زناان   تا  0099تاتاریخ مذکور، طی حمالت رژیام بعثای عاراق،     00/1/1063درحالی است که از تاریخ 

هزارتن مجروح شدند. )مدیریت بازرسی ساازمان صانایع دفااع، کلیااتی      00ومردان بی گناه درشهرهای ایران شهید و

 (1035پیرامون پدافند غیرعامل، چاپ اول، 

خاناه باه کلای تخریاب و باه       109999بنابرگزارش سازمان ملل، درطی جنگ تحمیلی دراثار بمبااران کاور دشامن    

 (هماننه خسارت عمده وارد گردید. )خا 109999

با شلیک ساه فروناد موشاک باه شاهر مقااوم        1060مهرماه سال  15اولین حمله موشکی عراق علیه شهرهای ایران 

تن به شهادت رسیدند وتعدادی نیز مجاروح   69موشک به نقاط مسکونی شهر،  0دزفول آغاز شد که براثر اصابت این 

 00آغااز شاد،    10/11/1050ت خودباه شاهرها وروساتاهای ایاران کاه ازتااریخ       شدند. عراق درنخستین دوره حماال 

نفراز مردم غیرنظامی وبی دفاع سااکن شاهرهارا باه شاهادت      1002شهروروستا را مورد حمالت هوایی خود قرارداد و

 نفررامجروح کرد.  0530رساند و 

شهر جمهوری اساالمی   02ار مردم ساکن ب 116آغاز شد، عراق  6/0/1050دردومین مرحله جنگ شهرهاکه از تاریخ 

دفااع  تان از ماردم بای     629روز،  09هوایی وتوپخانه خودقرارداد که درنتیجاه طای     ایران را مورد حمالت موشکی،

    نفر مجروح شدند. 1000ساکن شهرهای ایران به شهادت رسیدند و 

 

 

 

 

 

 

 

که با بمبااران و موشاک بااران هماراه      1056ال درسومین مرحله جنگ شهرها علیه مردم مظلوم ایران درزمستان س



18 

نفر  0906بار حمله هوایی وگلوله های توپ قرارگرفتند ودرنتیجه  005فروند موشک و  02شهر مورد اصابت  56بود، 

 نفر مجروح شدند.  1169شهید و 

اداماه   1052روردین تاپایان فا  00/11/1055دوره دوم از مرحله چهارم حمله به شهرهای ایران توسط عراق که از ر د

فروند آن به مناطق مسکونی، بیمارستان ها، مدارس، فروشاگاه   100فروند موشک به ایران شلیک شد که  130یافت، 

فروناد   0فروند موشک به اصفهان،  00فروند موشک به قم،  06ها و نقاط پررفت وآمد تهران اصابت کرد. دراین مدت 

فروناد موشاک باه تهاران      3فروند موشک به نقاط مساکونی کارج و    0، و فروند موشک به شیراز 0موشک به تبریز، 

نفار   3000نفر از مردم غیرنظامی شهرها باه شاهادت رسایدند و     1202اصابت کرد ودرنتیجه این دوره جنگ شهرها 

 مجروح شدند.

ی ایران، ارقام درپرونده سیاه تجاوزهای هوایی وموشکی رژیم عراق طی نزدیک به هشت سال به شهرها ونقاط مسکون 

شهید ومجروح ثبت شده است که اکثریت قریب به اتفاق شهداء و مجروحاان راکودکاان،    59999وحشتناك بیش از 

 زنان وبیماران بستری شده دربیمارستان ها ودانش آموزان مدارس وسالخوردگان تشکیل می دهند.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 تهاجم نظامي به شهرها  پيامدهای -1-12

ها می تواند به صورت هوایی، زمینی )محاصره واشغال شهر( و یاا دریاایی باشاد. درپای تهااجم      تهاجم نظامی به شهر

تخریاب مراکاز اصالی تصامیم گیاری       -1و آثاری که ممکن است درشهر ها ایجاد شوند عبارتناداز:   پیامدهادشمن، 

 -0نظاامی وانتظاامی    قطع فعالیات در مراکاز کنتارل وفرمانادهی     -0سیاسی مانند فرمانداری، شهرداری، بخشداری 

گسترش ناامنی و افزایش فعالیت اشرار وسارقین در هجمه به بانک ها، فروشگاه ها، انبارهای تسلیحات ومواد غاذایی،  
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زخمای وکشاته    -6عدم کنترل جمعیت و هجوم مردم به خروجی های شهرومراکز ارائه خادمات   -0منازل مردم و... 

قطاع ارساال ماواد غاذایی، دارو، خاون وتجهیازات        -5گ رودررو با دشامن شدن مردم به دنبال موشک باران و یا جن

عدم دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی اولیه درمراکز خصوصای   -3گسترش بیماری های واگیر  -2پزشکی 

 -19از کارافتادن سامانه های حمل ونقل درون وبرون شهری: اتوبوس، مترو، راه آهن برون شهری، هواپیما -0ودولتی

قطاع گااز واناواع دیگار      -10قطع بارق   -10قطع آب و آلودگی آب آشامیدنی -11آتش سوزی های بزرگ وکوچک 

کاهش خدمات نیروهای امدادی مانند آتش نشانی واورژاناس وهاالل احمار باه دلیال کمباود امکاناات و        -10سوخت

رخاورد موشاک وبماب هاای مخارب      صدمات زیربنایی به مراکز واماکن شهری وروستایی به دنبال ب -16کمبود نیرو 

عدم تخلیه زباله ها ونخاله های شهری،گسترش حیوانات موذی درشهر و درنتیجاه اخاتالالت بهداشات محایط      -15

پخاش ماواد خطرنااك شایمیایی،      -12شهر و روستا که خودباعث افزایش شیوع بیماری هاای مختلاف مای شاوند.     

مدی دشمن ویا به دلیل تهاجم دشمن به کارخانجات وتاسیساات  بیولوژیک یا هسته ای درمنطقه به دنبال استفاده ع

تهاجم دشمن به اماکن مقدسه باهادف ایجااد تهیایج و آشاوب اجتمااعی در       -13حاوی این مواد دراطراف شهر ها  

قطع فعالیت رسانه ملی و رسانه های مکتوب مانع اطالع رسانی شفاف به ماردم شاده ودرنتیجاه زمیناه      -10منطقه 

به دلیل تداوم تهاجم دشمن به منطقه، بازسازی وترمیم مناطق آسایب   -09گسترش شایعات خواهدشد.  جدی برای

رسانه های دشمن وایادی داخلی با استفاده از انجاام عملیاات روانای،     -01دیده تاپایان تهاجم به تعویق خواهد افتاد. 

افساردگی، دل   -00اجتماعی می شوند.  باعث ایجاد وحشت، درگیری های قومی ومذهبی و دیگر اشکال آشوب های

فعالیت های جاسوسی دشامن از منطقاه    -00سردی و اختالالت روحی وروانی به شدت در منطقه گسترش می یابد. 

المللی گسترش می یابد که با هدف جماع آوری اطالعاات    مورد تهاجم با استفاده از ایادی داخلی و سازمان های بین

 از منطقه است. 
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 رست منابعفه -1-13

ریچاردام هینز، مدیریت ریسک، مترجمان: داور ونوس،ججت اله گودرزی، -سی آرتور ویلیامز،جی آر .1

 . 1030نشر نگاه دانش،

  1030، 6سازی عملیات روانی؛ فصلنامه عملیات روانی، شماره عملیاتی ، ا سبیالن اردستانی، حسن .0

هران، دانشکده دافوس سپاه، دوره عالی جنگ نا متقارن، مترجم عبدالمجید حیدری، ت، کنت مکنزی .0

 1030جنگ، 

، 1000استراتژی علوم و تکنولوژی دفاعی آمریکا، مادیریت تحقیقاات و مهندسای دفااعی آمریکاا،       .0

  1020موسسه آموزشی و تحقیقات صنایع دفاعی، دفتر مطالعات، تهران، 

ت امیرکبیر، چااپ ساپهر،   سالحهای نظامی، انتشارا ریووری برتاریخ تحوالت فنآرم احمد،، عقلمند .6

1039  

 1039؛  تهران انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، بالیای طبیعی ، شهریار ، خالدی .5

ا بهار  1ی مطالعات عملیات روانی ا معاونت فرهنگی ستاد مشترك سپاه ا سال اول شماره  فصلنامه .2

1030 . 

 1033بان ماه شماره دوم آ ، اجتماعی فرهنگ پاسداری سال اول ، ماهنامه فرهنگی .3

قرارگاه پدافند هاوایی خااتم    -پدافند غیر عامل 0نشریه شماره  -معماری و طراحی شهری در ایران .0

 1030-االنبیا)ص(

 مجمع تشخیص مصلحت نظام 1035مصوب  -سیاستهای کلی نظامی در حوزه پدافند غیر عامل .19

 1035شهریور  -یر عاملسازمان پدافند غ -مبانی، مستندات و الزامات قانونی پدافند غیر عامل .11

ساال   ، مجله سیاست دفاعی، مقاله دفاع مبتنی بر غیر نظامیان )بازدارندگی و سیاست دفاعی نوین( .10

  6شماره  ، دوم

 1035 –سازمان بسیج فرهنگیان  –پدافند غیرعامل )زمینه سازی برای مقاومت پایدار(  .10

 1036امنیت ملی، تهران مرکز مطالعات دفاعی و ” کالبدشکافی تهدید“افتخاری، اصغر؛  .10

ترجمه علیرضا طیب فصلنامه راهبرد،شاماره  ” بازشناسی اهداف ملی وراهبردپردازی”اشمیت، مایکل .16
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1039،09 

مؤسسااه فرهنگاای مطالعااات وتحقیقااات اباارار     ”تهدیاادات امنیاات ملاای  ”عبدالااه خااانی،علی  .15

 1035معاصر،تهران،

  تهران شهری، شهرداری ریزیبرنامه عاتمرکز مطال نامهمدیریت، ویژه شهرها و مساله نوین نقش .12

 ، 20شهریور  66 تدبیر شماره مجله ،فردا شهری، نیاز امروز ضرورت مدیریت ، فریدون بیگی .13

و  عماومی  رواباط  کال  شاهری( ناشار اداره   شهر سالم، مدیریت مقاالت )مجموعه ابراهیمی، محسن .10

  تهران شهرداری المللبین

، 39پذیری شهر، مجله مسکن و انقاالب شاماره   نقش شهرسازی در کاهش آسیب ، احمدی، حسن .09

 1025زمستان 

نژاد، انتشارات اسمیت، کیت، مخاطرات محیطی، ترجمه دکتر ابراهیم مقیمی و دکتر شاپور گودرزی .01

 .1030سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها )سمت(، تهران؛ 

مفهوم بافت شهری و نقش آن در کاهش خطرات ناشی از زلزله، خالصه مقاالت امینی، الهام،  تبیین  .00

 .1030المللی مخاطرات زمین، بالیای طبیعی و راهکارهای مقابله با آن، دانشگاه تبریز،کنفرانس بین

های شهر و پیرامون، انتشاارات ساازمان   باپلی یزدی، محمدحسین، رجبی سناجردی، حسین، نظریه .00

 .1030کتب علوم انسانی دانشگاهها )سمت(، تهران، مطالعه و تدین 

گاهها در کاهش خطرات ناشی از وقوع زلزلاه،  بحرینی، سیدحسین،  نقش فرم، الگو و اندازه سکونت .00

 .1023انتشارات بنیاد مسکن انقالب اسالمی، مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی ایران، 

 .1030، 53ریها، سال ششم، شماره برآبادی، محمود؛ مدیریت بحران، مجله شهردا .06

پذیری شاهرها، خالصاه   پرویزی، محمدرضا، طراحی مناسب فضاهای شهری به منظور کاهش آسیب .05

 .1030کارهای مقابله با آنها، دانشگاه تبریز، المللی مخاطرات زمین، بالیای طبیعی و راهمقاالت کنفرانس بین

ر، مجموعاه مقااالت هماایش مساایل شهرساازی      پورمختار، محمدجعفر، ایمنی شهر و توسعه پایدا .02

 1030 ، ساخت کالبدی شهر، دانشکدة هنر و معماری دانشگاه شیراز 1ایران، جلد 

جدلی، هلن؛ ایمنی مناطق شهری در برابر خطارات زلزلاه )ارائاه ضاوابط و راهبردهاایی در زمیناه        .03

المللای  مین سامینار باین  ریزی شهری، طراحی شهری، طراحای سااختمان(، مجموعاه مقااالت هشات     برنامه
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های آینده، مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی ایاران،  بینی برای زلزله راهبردهای مقابله با آثار زلزلهپیش

1020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


