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، المنیرالمصباح)ساختمان سازیو سازه به معنای عمران و تعمار
به کار رفته آبادانیو آبادیدر معنای ( ۴۲۹،ص ۲و ۱الفیومی ، ج 

؛ زیرا با سازه های بشری است ( ۲۳۵۱ص ۲فرهنگ فارسی ، ج .)است
گری تحقق می یابد و زندگی در آن رنگ و رویی تازه و دیی انآبادکه 

.  پیدا می کند
۱۸و ۱۵آیات و نیز اعرافسوره ۷۴از این روست که خداوند در آیه 

به بشرنعمت های ارزشمند الهی را از آبادانیو عمران، سباسوره 
شد، به معرفی می کند و از این که محل سکونت انسان ، آباد و عمران با

فران خود یاد کرده و بخشش و غنشانه های ربوبیت عنوان نشانه ای از 
.خود را در آن نمودار و متجلی می داند

ت رحموربوبیت زمین به آبادانیو عمراندر بیان منشای همچنین 
خود اشاره و قدرت و عزتو علمو ( ۵۰و روم آیه ۲۲و ۲۱بقره آیات )

.توجه می دهد
(۱۰و ۹همان آیات و زخرف آیات )



ر همین بس که خداوند در هنگام بآبادانیدر ارزش و اهمیت 
و نعمراوی بر توانمندی شماری نعمت های الهی به بشر به 

و یآبادساززمین توجه می دهد و سپس از وظیفه آبادسازی
.دسخن می آورماموریت اصلی زمین به عنوان عمران کردن 

:به این معنا که می فرماید
هو انشاکم من االرض و استعمرکم فیها؛

نایی آن خدایی است که شما را از زمین ایجاد و انشا کرده و توا
ه آبادسازی آن را به شما بخشیده و از شما خواسته در آن ب

.بپردازیدآبادانی واستعمار

(۶۱آیه هودسوره )



در زمین میماموریت انسان درباره این طباطبایی عالمه 
:نویسد 

لوب اثر مطچیزی است تا بادکردن آبه معنای « عمارت»کلمه 
.را دارا شود

ه خداوند وقتی از ماموریت انسان در زمین سخن می گوید ب
این معناست که علم و قدرت و اسباب آن کار را در اختیار

انسان قرار داده و او بطور طبیعی و فطری از این دانایی و
ونه توانایی برخوردار است که با اسباب موجود در زمین هر گ

.دباشمنفی یا مثبتتواند تغییرات را ایجاد کند که می
یا تواند موجب کمال و اصالح چیزی شودبه این معنا که می

.آن که موجبات تباهی و نقص چیزی را فراهم آورد



ه با همها انی آنآبادو ایجاد شهرها و تمدن سازی 
یت مسئولو وظیفه امکانات رفاهی، به عنوان یک 

در همین راستا معنا و مفهوم میشرعی و دینی 
وپیشرفتبه سخن دیگر، از آن جایی که . یابد

کماالت، شاخه ای از آبادانیو عمران، تمدن
د و است، الزم است تا انسان ها آن را تحقق بخشن

.به دست آورند
وتمدن ، آبادانیو عمران شکی نیست که 

ارد، همه سویه را به دنبال دعدالتکه پیشرفتی 
.  همه انسان هاستتالش وکارنیازمند 



وبمطلوایمنمحلی،فعالیتوزیستمراکزکهاینبرای
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هاگذاریسیاستوهابرنامهسطوحتمامیدرراپایدار
.کنیمرعایت



الحدرشتابباچیزهمهآندرکهکنیممیزندگیجهانیدرمااینک
بهوشدهپذیرفتهمسائلازبسیاری،شتابانتغییراینواستتغییرات

نامعینتسرنوشبامسیریدرونمودهتغییردستخوشنیزراقطعیظاهر
.کندمیهدایت

آندرکهاستدادهسیالجهانیبهراخودجایثابتجهاناینامروز
یستنمعینایدادهدیگرداریمنیازآنبههمهاینکهثباتوپایداری

.آیدبدستارادهوخواستبابایدبلکه،
کشوررفتپیشوبهبودالزمه،فرآیندیکعنوانبهدرجامعهپایدارتوسعه

ایهکاستیبرندهمیانازووضعیتبهبوداساسکهفرایندی.است
.استهجامع

اردرخوربوضعیتیهردرحیاتوبقاشرایطازبایدایمنجامعهعبارتیبه
.باشد



و روشپیمسائلپیچیدگیحاضر،عصرویژگینخستین
.استتغییراتآهنگسرعت

بهاسخپدرتأخیرکهمی افتداتفاقسریعآنچنانرونداین
درنماندنعقب برای.باشدفاجعه آفریناستممکنآن

درک،فعلیبی ثباتوپویاعصردرتعادلحفظوخودزمان
.استضروریتغییراتماهیت

حوزهدربرترفناوری هایظهوروسومهزارهبهورودبا
ترشگسوناپایداریباجهاننظامی،منجملهومختلفهای

درقتوفیشرطکهاستشدهمواجهنوینتهدیداتتنوعو
ایچالش هبارویاروییوفرصت هاازبهره گیریعصراین

.است روپیش



استپایدارینیازمندایمن جامعه برقراریوحیاتوبقا شرط
.استامنیت وجودپایداری توسعه شرطو 

ط و رفیع ترین ارزش یک جامعه است که بر پایهه روابهامنیت
طراحهی مهی جامعه امن مناسبات سازگار برای بوجود آمدن 

.شود 
از همیشهه یکهیامنیهتبا مروری بر تاریخ در می یابیم که 

و ددغدغه های اساسی و حیاتی جوامع بوده است که همواره با 
:روبرو بوده است تهدید عمده 

دیگر کشوری توسط کشوراشغالو جنگمثل تهدید بیرونی •
(که این امر هم عمدتاً ریشه برون مرزی دارد) تهدید درونی •



اُلوْا َأََتَْعُل اِعٌل ِف اأَلْرِض َخِليَفًة قَ قَاَل رَبَُّك ِلْلَمالَِئَكِة ِإِّنِ جَ ِإْذ و
ُس َوََنُْن ُنَسبُِِح ِبَ َماء يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِِ ِفيَها َمن  ْمِدَك َونُ َقدِِ

تَ ْعَلُمونَ َلَك قَاَل ِإِّنِ َأْعَلُم َما الَ 
البقرة ﴾۳۰﴿

لماً مس:فرمودفرشتگانبهپروردگارتکههنگامی[کنیاد]و
آندرراکسیآیا:گفتند.دادخواهمقرارزمیندرجانشینیمن
ماکهحالیدر!ریزد؟میخونوکندمیفسادکهدهیمیقرار
مییستقدوگوییممیتسبیحستایشتوسپاسباهمراهراتو

تنگرفقرارازاسراریوواقعیات]من:فرمود[پروردگار].کنیم
.دانیدنمیشماکهدانممی[زمیندرجانشیناین

جانشینی در زمین 



داستان دو فرزند آدم 

م،کداهرکههنگامی:بخوانآنهابربحقّراآدمفرزنددوداستانو
شد،هپذیرفتیکیازامّادادند؛انجام(پروردگاربه)تقرّببرایکاری

هببود،شدهمردودعملشکهبرادری)نشد؛پذیرفتهدیگریازو
(یگردبرادر)«!کشتخواهمراتوسوگندخدابه»:گفت(دیگربرادر
پرهیزگارانازتنهاخدا،(زیرادارم؟گناهیچهمن)»:گفت

!مًیپذیرد

ُقبَِِل ِمْن َأَحِدِِهَا قِِ ِإْذ قَ رََِّب قُ ْرَِبًًن فَ ت ُ َعَلْيِهْم نَ َبَأ ابْ ََنْ آَدَم ِِبلَْ اْتُل و
َا يَ تَ قَ تُ َلنََّك قَاَل أَلَق ْ َوََلْ يُ تَ َقبَّْل ِمَن اْْلَخِر  ُ ِمَن اْلُمتَِّقيَ قَاَل ِإَّنَّ بَُّل اَّللَّ

27آية -مائده 



جنگ
شاملًکشمکش،ًمبارزهًوًجنگًافرادً،ًوًنیزًتاریخًانسان

مصالحهً،ًتوافقًًوًصلحًافراد،ًًگروههاًوًملتهاًدردورانًهایً
مختلفًبودهًاستًبصورتیًکهًجنگهاًوًصلحًهاًدرًیكً
همزیستیًًدائمیًمصلحتی،ًدرًسرتاسرًزندگیًجوامعً

مشاهدهًمیًگردند
تاًبرایًانسانهاًجنگیدهًاندًتاًبهًصلحًبرسندًوًصلحًکردهًاند

.جنگًآمادهًشوند
لذاًتاریخًجنگًتاریخًحیاتًبشرًاستًیاًتاریخًپیدایش

.ًًاستًزمینًجنگهاًهمزادًهبوطًانسانًدرً
هًباًپدیدهًجنگًازًابتدایًیترینًمراحلًآفرینشًزندگیًهموار

.انسانهاًبودهًاست



:جنگ های نسل اول 
جنگًهایًاولیهً،ًجنگًهایًحیوانیًپیشًازًآغازًتاریخًوًتاًقرنًپانزدهمًمیالدی

:این دورهویژگی 
یلهًیًبرًسرًنیازهایًاولیهًفیزیولوژیکیًنظیرًغذاًوًسرپناهًجنگًبهًعنوانًعلمًوًوسدرگیریً

پیشرفتًوًتعالیًجوامع
پدیدًآمدنًاولینًتاکتیكًهایًجنگی

سالحًعصرًتوسعهًتسلیحاتًمصادفًباًسیرًتوسعهًیًعلمًمانندًنیزهً،ًتیروکمانًوًسنگًبهًعنوان
سنگًوًدرًعصرًفلزًمنجنیقًوًپرتابه

)نظریه اسلیپچنکو ژنرال ستاد مشترک ارتش روسیه (سیر تحول جنگ

:جنگ های نسل دوم

1775تا1450باروتًوًسالحًگرمً

:این دورهویژگی 

بهًفناوریًاستفادهًازًباروتًوًاختراعًسالحًگرمدستیابیً
فراگرفتنًتاکتیكًرزمیًمناسبً،ًتغییرًدرًسازماندهیًارتش
سربازگیریًهایًوسیعًوًانتخابًجنگًجوییًبهًعنوانًحرفه

متًهاًوًتغییراتًوسیعًدرًانگیزهًهایًبروزًدرگیریًوًجنگًمانندًدالیلًمذهبیًوًیاًجنگًبینًحکو
دولتًها

http://ebizare.persianblog.ir/post/59/


:های نسل سوم جنگ 

1914تا1775ًنگًهایًصنعتیًج

:این دورهویژگی 

اتادووتسلیحاتصنعتیتولید،مردمزندگیاجتماعیمدلشکلتغییر
نظامی
عتیصنهایقطببینتسلیحاتیشدیدرقابتونظامیصنایعآمدنپدید
اقتصادیوصنعتیهایانگیزهسویبههاجنگانگیزهتمایل
(1789)فرانسهانقالبمانندانقالبیهایجنگبروز

عظیمارتشحضوروهاجنگملیماهیت،انبوههایسربازگیری

:های نسل چهارم جنگ 
1945تا1914جنگًهایًمکانیزهً

:این دوره ویژگی 

:استًکهًمهمًترینًآنًهاًفناوریًهایًتوانًآورًجنگًهایًاینًدورهًمحصولً
اختراعًهواپیماً،ًتحولًدرًلجستیكً،ًکابردًگستردهًتانك

بهًکارگیریًاولینًموشكًهایًهدایتًشونده
اختراعًرادارً،ًحضورًتعیینًکنندهًیًمخابراتًدرًصحنهًنبردًوًهلیًکوپتر



بدونًهیچًزمینه.ًرخًداد1918نوامبرًتا1914ماهًاوتًجنگًجهانیًاولًیكًنبردًجهانیًبودًکهًازً
یشًازًاینًپ.ًکشمکشی،ًسربازانًبسیاریًبرایًجنگًتجهیزًشدندًوًمناطقًبسیاریًدرگیرًجنگًشدند

بهرهًبرایًنخستینًبارًدرًاینًجنگسالًحهایًشیمیاییًازً.ًهیچًجنگیًبهًاینًاندازهًتلفاتًنداشت
.گرفتهًشد

نًبارًدرًاینًشدندًوًنیزًبرایًنخستیبمبارانًهواییًمناطقًغیرًنظامیبرایًنخستینًبار،ًبگونهًانبوهً
.سدهًکشتارًغیرنظامیانًدرًابعادیًگستردهًدرًطولًجنگًرخًداد

.ًًاینًجنگًبیشًازًدهًمیلیونًنفرًتلفاتًداشت

لواجنگ جهانی 



لواجنگ جهانی ایران و 

ایرانبیستًمیلیونیًنفرًازًجمعیتًدهًمیلیونًتاًهشتبین1919ً-1917درًطولًساًلهایً
.ًًازًبینًرفتندسوءًتغذیهًیاًبیمارًیهایًناشیًازًقحطیدرًاثرً(ًنیمیًازًجمعیتًایرانً)ً

.قحطًی،ًمردًمًتهیدسًتًراًبًهًعلًفخوارًیًواداشتًهًبودً:ًایراًنًبًهًساًنًویرانًهاًیًازًجنًگًجهانًیًاوًلًبیروًنًآمد
ًیًراًعبورًوًمرورًسربازاًن،ًروستاهاًوًراههاًیًارتباط.ًحصبًه،ًتیفوًسًوًبیماریهاًیًدیگرًشمارًکثیرًیًراًکُشًت

بوًسًاشرار،ًباًاستفادًهًازًناامنًیًوًآشوًب،ًبًهًجاًنًوًماًلًمردًمًتعدًیًمًیکردندًافزوًنًبرًایًن،ًکا.ًویراًنًکردًهًبود
زًزمینًهًراًبولشویسًم،ًناتوانًیًحکومًت،ًجنبشًهاًیًسیاسًیًوابستًهًوًجدایًیخواًه،ًوًتفرقًهًوًاختالفاًتًداخلًیًنی

.براًیًسقوًطًسلسلًهًناتواًنًقاجارًوًایجادًدیکتاتورًیًپهلوًیًفراهًمًآورد



جنگ جهانی دوم

کشورهایازبسیاریجنگاین.بودمیالدی1945اوتتا19۳9سپتامبربینفراگیرجنگیدوم،جهانیجنگ
.دآموجودبهمتّفقینومتّحدینناًمهایبهمختلفکشورهایازدستهدوکهجاییتاکرددرگیرراجهان

درًطولًاینًجنگًکشورهایً.ًجنگیدندنفرًمیلیون100ًاینًگستردًهترینًجنگًجهانًاستًکهًدرًآنًبیشًازً
اینًجنگ.ًمختلفًتمامًتوانًاقتصادیًوًعلمیًخودًراًبرًمحورًساختًتسلیحاتًجنگیًمتمرکزًکردند

درًطولًجنگًجهانیًدومً.ًهیروشیماًوًناکازاکیًشدبمبارانًهستًهایًوًکشتارهایًجمعیهمچنینًباعثً
.درگیریًانسانًدرًطولًتاریخًبشریتًاستخونیًنترین

میلیونًنفر70ًتا50ًکهًمرگبارترینًنبردًتمامًتاریخًاست،ًبینًجنگًجهانیًدومًکلًرقمًکشتًهشدگانً
.تخمینًزدهًمًیشود



برًاثرًفروریختنًهرًآلماندرًخاللًجنگًجهانیًدومًدرً
کشتهًمًیشدندنفر۳6ًبمبًیکصدًتنً
.مًیرسیدنفر500اینًتعدادًبهًژاپنًدرحالیکهًدر

علتًاینًتفاوتًدرًشمارًتلفاتًناشیًازًبمباراًنها،ً
وًفقدانًچنینًپدافندًغیرعاملبهرًهمندیًآلمانًازً

.توانمندًیهاییًدرًژاپنًبودهًاست



:ویژگی این دوره 

هًتنهاییًسالحًاتمیًاولینًتکنیکیًاستًکهًتوانستًب(ًدورانًرشدًطالییًفناوریًهایًنظامی)انفجارًاولینًبمبًاتمً،ً
رًبهًطونظامیبهًهرًسهًحوزهًیًفناوریً،ًمفاهیمًعملیاتیًوًسازماندهیًنیروهایًوًسازدرگونًگسرنوشتًجنگًراًد

مهمًکهًمنتجًشودعظیمًنظامیًفوقًپیشرفتههایًپدیدًآمدنًسیستمً،ًمستقیمًاثرًبگذاردًوًبهًهمًخوردنًتوازنًقوا
:عبارتندًازًترینًآنًهاً

بمبًافکنًهایًدوربردًوًجنگدهًهایًمدرن
موشكًهایًبالستیكًقارهًپیماًوًکروزً،ًزیرًدریاییًهایًدوربرد

ماهوارهًهاًوًفناوریًهایًفضاییًمراقبتً،ًجاسوسیًوًهشدارًزودًهنگام
(C3I)فناوریًفرماندهیً،ًکنترلً،ًارتباطاتًوًاطالعاتً

سیستمًهایًکامپیوتریً،ًسوپرًکامپیوترهاًوًشبکهًهایًاطالعاتی

1991تا1945ًجنگًهایًاتمیً:جنگ های نسل پنجم 



جنگًتحمیلیًعراقًعلیهًایرانًسال8ًدرًطولً
شاملًخرمشهر،ًسومار،ًمهران،ًنفًتشهرًوًشهر6ً»

.تخریبًشدنددرصد100ًهویزهًبهًمیزانً
برًاثرًدرصد85ًتا15ًدیگرًبینًشهر17ًبهًعالوهً

حمالتًتوپخانًهای،ًهواییًوًموشکیًدشمنًتخریبً
.گردیدند
روستای4000وًشهر61درًمجموعًمناطقًمسکونیً

«.کشورًموردًتهاجمًنظامیًقرارًگرفت

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:War_of_the_Cities_map.png?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:War_of_the_Cities_map.png?uselang=fa


:ویژگی این دوره 

:سیستمًهاًیاًفناوریًنظامیًشاملً
تسلیحاتًهدایتًدقیقً،ًجنگًفضاییً،ًجنگًاطالعات

(IC4)سیستمًعاملًمدیریتًصحنهًنبردً
کاهشًامکانًبروزًجنگًهایًگسترده

رشدًمنازعاتًوًدرگیریًهاًدرًقالبًجنگًهایًکمًشدت
ناهمگونًشدنًهرًچهًبیشترًجنگًهایًآتیً،ًتغییرًمختصاتًجنگ

برتریًاطالعاتیًبهًعنوانًقابیلتًمحوریًنیروها
(سنتیً)ًتغییرًماهیتًتسلیحاتًاستراتژیكً

ارتقاءًنقشًمردمًدرًجنگًهاً،ًافولًپیادهًنظام
افزایشًرویکردًحمالتًدرًعمقًازًراهًدور

تبدیلًجنگًشهریًبهًچالشًعملیاتیًقدرتًهایًبرترًنظامی

ششمنسلهایجنگدرنظامیاقدامات......تا1991ًجنگًهایًمدرنً:جنگ های نسل ششم 

حملهًبهًمراکزًسیاسیًوًفرماندهیًکشور•
حملهًوتهاجمًبهًتاسیساتًحیاتیًوًاقتصادیً•
برایًتضعیفًروحیهًمردمًمراکزًجمعیتًوشهرهاًحملهًبهً•
یحملهًبهًتاسیساتًنظامیًوًاهدافًاستراتژیكًنظامیًوامنیت•
حملهًبهًمراکزًحساسًوًصنعتیً•
حملهًبهًنیروهایًآفندیًوپدافندیًطرفًمقابل•

:ویژگی های نظامی
استفادهًازًتسلیحاتًپیشرفتهً•
حمالتًدقیق،ًسریعًوًمهلك•
آتشًفوًقالعادهًباال،ًگسترده،ًمؤثرًوًازًراهًدور•
.قدرتًپدافندیًزیاد•



استآنظاهرتنها.نمًیشودعوضهیًچگاهجنگذات
رغمفمًیشوند،متحولیونیفورًمها.مًیکندتغییرکه

هبراخودجایپیکاًنهامًیدهد،تیتانیومبهراخودجای
اصلامامًیشوندهدایتلیزرباکهمًیدهندبمًبهایی

کهاستحدیتاهاانسانکشتنهماناکهقضیه
نندکعملخواستًههابهوشوندتسلیمبازماندگانشان

.مًیماندباقیتغییربدونهمچنان

(18۳1–1780)

عصریهردرجنگنوع»:استنوشتهموردایندرکالوزویتسفونکارل
«.داردراخودخاصپیًشفرًضهایومحدودکنندهشرایطواستمتفاوت
یجهنتدروسازماًنیافتهخشونتازاستفادهنمًیکندتغییرکهفاکتوری
.استافرادجانیاواموالنابودی



خالفتادعای۲014ژوئیهازکهداعشگروه
اسالمیدولتراخودواستکردهجهانی
شرقوعراقشمالازبزرگیبخًشهای؛مًینامد
ونفرمیلیون8و۲٫8جمعیًتهایباراسوریه

ونیجریهلیبی،درراکوچکیبخًشهای
.داردخودتصرفدرافغانستان

جنگ های نیابتی



جنگ در جهان امروز

م کل تجارت حجپنج تریلیون دالر از سالیانه را تشکیل می دهداقتصاد جهان اولین شاخه بزرگ سوداگری اسلحه در جهان امروز 
.  به اسلحه تعلق دارد( میلیارد دالر۸۰۰)آندرصد ۱۶جهانی حداقل 

.اسلحه می شود تجارت صرف دو میلیارد دالر به عبارت دیگر، تقریباً روزی 
در جهان بیشتر شده درصد ۱۴، ( ۲۰۱۵تا ۲۰۱۰)سال قبل آن۵، نسبت به (۲۰۱۵تا ۲۰۱۱)سال اخیر ۵میزان صادرات اسلحه در 

.هانی هستندآسیا و خاورمیانه بزرگ ترین وارد کننده ها، روسیه و آمریکا نیز بزرگ ترین صادرکننده های اسلحه در بازار ج. است

جنگ در جهان امروز۱۵میلیون آواره، نتیجه ۶۰





وقوعبهطبیعیسانحه۳۲حداقل،ساختانسانهایبحرانبرعالوهایران،در
رونشستفولغزش زمین،ریزگرد ها،خشکسالی،زلزله،سیلآنهامهمترینکهپیوسته

.استزمین
درصد۸۰ازبیشدهد،میرخایراندرکهزیادیهایزلزلهبهتوجهبا

.هستندزلزلهخطردرایرانشهرهای

آنهالرزه خیزیکهکشورشهر5۰۰حدودمیاندر
هستندکم خطرشهر15تنهاگرفته،قرارمطالعهمورد

دارندهزلزلبهنسبتزیادیآسیب پذیریآنهااکثرو



زمرهدرشناختیزمینوجغرافیاییشرایطلحاظبهایراناسالمیجمهوری
.ددارطبیعیسوانحبرابردرزیادیبسیارپذیریآسیبکهاستکشورهایی

ارد،دقراردنیاخیزسانحهاولکشوردهبیندرطبیعیسوانحوقوعحیثازایران
جزوارایرانتکتونیکی،مخاطراتبامرتبطسوانحگزارشدراسکاپکهطوریبه
بینراایرانجایگاهمخاطراتاینازناشیومیرمرگحیثازودنیااولکشورده

(UNESCAP).کندمیذکرجهانسومتااولرتبه

5تا4یعنیمیانگینطوربهشودکهمیثبتایراندرحادثه۲000تا1700ساالنه
بهبابتاینازتومانمیلیاردهزار10تا5بینساالنهکلدرکهروزدرحادثه

عمومیبودجهدرصد۲0تا10معادلرقماینکهشودمیواردخسارتکشورمان
.باشدمیکشورعمرانیبودجهدرصد70تا50و
ازراخودجانایراندرطبیعیبالیایاثربرنفر10روزهردرمتوسططوربه

.دهندمیدست



جان،برابرچهارطبیعیبالیایشدتجهاندرگذشتهدههدوطی
و،ربرابپنجدیدگانآسیب،برابرهفتطبیعیحوادثازباختگان
.استشدهبرابرهشتوسیمالیهایخسارت

50وزلزلهخطرمعرضدرایرانکشوردرصد70
90مجموعدروسیلخطرمعرضدرآندرصد
ازناشیخطراتمعرضدرکشورجمعیتدرصد
.دارندقرارزلزلهوسیل
کهدهدمیرخایراندرزلزله1000حدودساالنه
انتوممیلیاردهزارهازلزلهاینخسارتمتوسط

باالیآنمورد۲40متوسططوربهوباشدمی
.استریشترچهار
16وزلزلهباالیخطرباایرانخاکدرصد80

نسبیخطربادرصد4ومتوسطخطربادرصد
.هستندمواجهپایین



ه را دگرگون ساختجنگ ها ، سرشت ابزارهاي پرتابه ايو جنگ افزارها اما امروزه گسترش 
.  است

امنيت ن از شهر و تاميدفاعسده هاي  گذشته در تأسيسات پدافندي و ديگر باروو ديواراكنون 
. كارآئي ندارندشهروندان 

وانايي تبه معناي درون بافت شهري در تاسيسات نظامي و استقرار مراكز ، خالف گذشتهبر 
كانون ود در يک شهر محسوب نمي شود زيرا اينگونه مراكز  و تأسيسات نظامي  خباالتر دفاعي 

رابر شهر و شهروندان در بتشديد آسيب پذيري جاي داشته و موجب دشمناز راه دور حمالت 
.مي گردندحمالت نظامي دشمن 

ني است بنابراين دفاع از شهروندان در عصر حاضر نيازمند به كارگيري ابزارها و روشهاي نوي
.كه با نيازهاي دفاعي متناسب باشند



پیامد جنگ های شهری

شهروندانتنربگلولهضدالبسهپوشاندنیاباروهاوبرجمیاندرآناناستقرارباشهرهاامنیتتأمینامروزه

.نیستعملی

درونیفرهنگتنوعاتزیرساخت ها،صنایع،مؤسسات،ساختمان ها،یعنیآن هاعناصروشهرهابنابراین

فراهموحشتوجنگبرایمساعدبسیارمحیطییا،زمینهجدیددوراندربخواهندخودآنکهبدونشهرها

.نموده اند

دیگریکبانبردبهنظامیانآنکهازبیشاخیر،دههیکنوظهورجنگ هایدرکهمی دهدنشانبررسی ها

.شده اندواقعقتلوتخریبهدفکهاندبودهشهروندانوشهراینبپردازند،



، ذیرعوامل داخلی آسیب پبرتهدیدات خارجی هنگامی بروز می کند که خطراما 
نطبق نگردد ، مآسیب پذیری ها برتهدیداتبنابراین اگر. تاثیرات تخریبی بگذارد 

. به وجود نمی آید خطر
افند پدنشود ، آسیب پذیری ها متوجه تهدیداتازجمله اقداماتی که سعی دارد 

. است غیرعامل 
اع درحقیقت یکی از انواع دفاع ویا کسب آمادگی برای دفپدافندغیرعامل

.است تهدیداتدربرابر 
یبی سعی دارد  ازاثرات تخرآسیب پذیری ازطریق کاهش پدافند غیرعامل لذا 

.در مسیر توسعه کشوربکاهد تهدیدات



تهدیدات آسیب پذیری
خارجی



آسیب 
پذیری 

تهدیدات
خارجی

خطر





آسیب پذیری
ها

تهدیدات
پدآفند عامل

لپدآفند غیرعام



آسیب پذیری و تهدیدات

دات یتهد
آسیب پذیری

خطر

آیا امکان پذیر است ؟---کاهش وقوع تهدیدات 

چگونه ؟----------كاهش آسیب پذیری 



ایثانیهدوازدهلرزشاینامالرزیدثانیه۱۲بم
ومجروحهزار۳۰قربانی،۲۶٬۲۷۱شدموجب

ایناثردرکهبی خانماننفرصدهزارازبیش
کلیبهبمشهرسازه هایازدرصد۹۰حادثه

تومانمیلیارد۱۰۰وهزار۲بهقریبوتخریب
.بودزلزلهآشکارخسارت

( ۱۳۸۲دى ماه سال) ۵زلزله بم 



زمین لرزه بزرگ کانتو

تلفاتپرزلزلهم۱۹۲۳ژوئناولدر

یزمانفاصلهبهونوبتدودرتوکیو

نایشدت.دادرخدیگریکازکوتاهی

ایتکان هواستبودهریشتر۷٫۹زلزله

ادامهدقیقه۱۰تا۴بینزمین

هرشازنیمیآنجریاندر.داشته است

.دشویرانژاپنپایتختتوکیوبزرگ

لدنبابهرابزرگیحریقزلزله،این

۱۵۰ازبیشآنجریاندروداشت

ازراخودجانتوکیومردمازنفرهزار

.دادنددست



قهمنطپرجمعیت تریننفرمیلیون۲۵ازبیشجمعیتباتوکیو
سیاربسبزفضایداشتننظرازتوکیو. استجهاندرشهری

توکیوکلمساحتدرصد۳۶٫۳طبیعیپارک های.استغنی
کیوتوطبیعی،پارک هایوسعتنظرازومی دهندتشکیلرا

.داده استاختصاصخودبهژاپندررادومجایگاه

بر  ن ساختماآوارنیست بلکه  ، لزله زمی کشد مردم را چه آن 
.ستآن انها  علت روی آ



آیا تهدیدات را جدی گرفته ایم ؟



پدافند غیرعامل ساختار سازی 
چالش هاوها آسیب 



LOGO

ساختار سازمانی

زمانیساهایفعالیتآنوسیلهبهکهاستایشیوهیاراه،سازمانیساختار
.شوندمیهماهنگوسازماندهی،تقسیم

راارکانجامعواملهایفعالیتتاآورندمیوجودبهراساختارهایی،سازمانها
.کنندکنترلرااعضاءکارهایوکردههماهنگ

درکهتاسسطوحیدهندهنشانورسمیروابطکنندهتعیینسازمانیساختار
.کندمیمشخصرامدیرانکنترلحیطهوداردوجوداداریمراتبسلسله

آنهاسیلهوبهکهاستهاییسیستمطرحدربرگیرندهسازمانیساختارهمچنین
انسازمدرمؤثرارتباطنتیجهدروشوندمییکپارچهوهماهنگواحدهاهمه

.شدخواهدتضمین



LOGO

بهنحصرمساختارسازمانی،هر.انگشتاننداثراتبهشبیهجهتیازهاسازمان
رطوبهکهیافتتواننمیساختاریهیچوجوداینبا.داراستراخودفرد

.باشدفردبهمنحصرکامل
آنسبمناساختارابتداازبایداثربخشکاراییباسازمانیکداشتنبرای

برانیسازماگرکهچرا،کندمیبازیرااولخشتنقشباشد،کهشدهتدوین
اینیروهدارایولینباشدمناسبیساختاردارایخودهایمأموریتمبنای

توجهباانتظارموردهایموفقیتبهتواندنمیهمبازباشدکارآمدومتخصص
.برسددردسترسمنابعبه

ساختار مناسب 



LOGO

یدن به استراتژی و وظایف ضروری برای رسنوع ساختاری در استان ها ، شهرستان ها و دستگاه های اجرایی می بایست براساس هر انتخاب 
.باشدکشور سازمان پدافند غیر عامل استراتژی ها و اهداف 

ستانداریکل پدافند غیرعامل اچارت سازمانی اداره 

جایگاه اداره کل پدافند غیرعامل در چارت سازمانی استانداری



LOGO

ورکشسراسرهایاستانداریوجمهوررییسنظرتحتمستقلهایسازمانها،وزارتخانهبهبخشنامه
دریالعالمدظلهرهبریمعظممقامفرامیناجرایدرونظامکلیهایسیاستاستنادبه

یاجتماعاقتصادی،توسعهپنجمبرنامهقانون(۲۰۱)مادههمچنینوغیرعاملپدافندخصوص
توسعهچهارمبرنامهقانون(۱۲۱)ماده(۱۱)بنداجرایینامهآیینرعایتباوفرهنگیو

۲۳/۰۴/۱۳۸۳مورخهه۳۳۲۶۶ت/۱۹۴۵۴شمارهبهفرهنگیواجتماعیاقتصادی،
عمومیرسانیخدماتتداومزیربنایی،هایفعالیتاستمرارمنظوربه،وزیرانهیأتمصوب

کیالتتشدرغیرضرورهایفعالیتحذفنیزوشرایطتمامدرکشورادارهتسهیلطریقاز
ارساختکشور،درپایدارپیشرفتسمتبهحرکتراستایدروامورسازیروانواداری

شاخصساسابرکهغیرعاملپدافندسازمانیواحدتفصیلیتشکیالتووظایفشرحاجرایی،
:گرددمیابالغزیرشرحبهاندشدهبندیدرجهمربوطهضوابطوها

غیرعاملواحد سازمانی پدافند تشکیالت تفصیلی و شرح وظایف ، ساختار اجراییابالغ 
(معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور۳۰/۲/۱۳۹۱مورخ ۴۴۶/۹۱/۲۰۰بخشنامه شماره )

http://shenasname.ir/component/content/?id=1311:1391-11-21-18-04-56&catid=146:chahar&Itemid=323
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لمستقهایسازمانوهاوزارتخانهبرای«غیرعاملپدافندکلاداره»سازمانیواحد-۱
:شامل(۱درجه)جمهوررییسنظرتحت

،«کشوروزارت»،«داراییواقتصادیاموروزارت»،«اسالمیارشادوفرهنگوزارت»
ومعدنصنعت،وزارت»،«نفتوزارت»،«پزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارت»

جهادوزارت»،«اطالعاتفنآوریوارتباطاتوزارت»،«شهرسازیوراهوزارت»،«تجارت
«خارجهاموروزارت»،«ا.ا.جگمرک»،«اتمیانرژیسازمان»،«نیرووزارت»،«کشاورزی

.گرددمیبینیپیش
درعاملغیرپدافندسازماننظرموردهایشاخصبهتوجهبا«سیماوصداسازمان»:تبصره

.استگرفتهقراربندیردهاین
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تحتلمستقهایسازمانها،وزارتخانهبرای«غیرعاملپدافندمدیریت»سازمانیواحد-۲
:شامل(۲درجه)وابستهمؤسساتوهاسازمانوجمهوررییسنظر

ارکتعاون،وزارت»،«پرورشوآموزشوزارت»،«فنآوریوتحقیقاتعلوم،وزارت»،«دادگستریوزارت»
،«یصنعتهایشهرکوکوچکصنایعسازمان»،«کشورامالکواسنادثبتسازمان»،«اجتماعیرفاهو
احوالثبتسازمان»،«توانیرتخصصیمادرشرکت»،«کشورایجادهنقلوحملوراهداریسازمان»

نظارتوریزیبرنامهمعاونت»،«زیرساختارتباطاتشرکت»،«کشورریلینقلوحملشرکت»،«کشور
اختمانسمجریسازمان»،«کشوربهزیستیسازمان»،«اطالعاتفنآوریسازمان»،«جمهوررییسراهبردی

،«نوردیدریاوبنادرسازمان»،«هواشناسیسازمان»،«کشورهایفرودگاهشرکت»،«دولتیتأسیساتوها
انسازم»،«ایرانشیالتسازمان»،«کشورزیربناهایتوسعهوساختشرکت»،«ا.ا.جآهنراهشرکت»

و«وریجمهریاستنهاد»،«ا.ا.جهواپیمایی»،«جمهوررییسفنآوریوعلمیمعاونت»،«کشوردامپزشکی
.گرددمیبینیپیش«رادیوییارتباطاتومقرراتتنظیمسازمان»
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 و بحران ناشی از بالیای طبیعی تهدیدات نظامی برآورد
 بحراندشمن وهرگونه تهدیدات های ناشی از آسیب پذیریشناسایی
 اجراییها ، شهرستان ها و دستگاه های در سطح استان مراکز حیاتی، حساس و مهم شناسایی
 تقلیل و کاهش آسیب پذیری و صدمات بر نیروی انسانی، تجهیزات، تاسیسات
 سرمایه های ملی در کشور حفظ
 افزایش آستانه مقاومت مردمی
 نرم به کشور و اداره امور مرتبط با بحران به صورت خود اتکا در شرایط بحران و تهاجم سخت

ایفای موثر نقش استان ها ، شهرستان ها و دستگاه های اجرایی در حوزه پدافند غیرعامل : منظور
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 منقابلیت توانایی سامانه های شناسایی، هدف یابی و دقت هدف گیری تسلیحات آفندی دشکاهش
 اس و مهم قابلیت بقا، استمرار عملیات و فعالیت های حیاتی و خدمات رسانی مراکز حیاتی، حسباالبردن

نظامی و غیر نظامی کشور در شرایط وقوع تهدید، بحران و جنگ
 اتی، حساس و آسیب پذیری و کاهش خسارت و صدمات تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی مراکز حیتقلیل

مهم نظامی و غیر نظامی کشور در برابر تهدیدات و عملیات دشمن
 آزادی و ابتکار عمل از دشمنسلب
 جویی در هزینه های تسلیحاتی و نیروی انسانیصرفه
 و تحمیل هزینه بیشتر به دشمن و تقویت بازدارندگیفریب
 دشمنآستانه مقاومت مردم و نیروهای خودی در برابر تهاجمات افزایش
حفظ روحیه انسجام وحدت ملی و حفظ سرمایه های ملی کشور
حفظ  تمامیت ارضی کشور، امنیت ملی و استقالل کشور

:  هدف
در سطح رعامل پدافندغیانجام فعالیت های مربوط بهپشتیبانیو تشریح چگونگی ساختاری مناسب ایجاد 

استان ها ، شهرستان ها و دستگاه های اجرایی 

:  این ساختار می بایست اهداف زیر را پوشش دهد
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ارتقاء بازدارندگی موثر و کسب امنیت پایدار در توسعه کشور در برابر تهدیدات
 فرهنگ سازی و تبدیل آن به معارف و باور عمومیدانش، تولید علم و
 دانش و نظام مدیریتی کارا و اثربخش خاص شرایط بحرانارتقاء
 ینه مجموعه آسیب پذیری های کشور و به حداقل رساندن تاثیر تهدیدات دشمن و افزایش هزکاهش

تهاجم
تکمیل چرخه دفاعی کشور و تعامل مثبت با دفاع غیر عامل و پدافند غیر عامل
 نه بحرانی یابی به ساختار و عملیات تداوم خدمات ملی، استانی، شهری و دستگاهی و مدیریت صحدست

و دفاع غیر نظامی در شرایط بحران ناشی از جنگ
هدید و بحرانارتقاء آستانه تحمل ملی در برابر تهدیدات و باالبردن قابلیت بقا و حفظ کشور در شرایط ت
 و بهره مندی از  ظرفیت ها و توانمندی های نیروهای داوطلب مردمی و بسیجی در همه حوزه هاارتقاء

عرصه ها
اده از دست یابی به پایداری امنیت کشور و ایمن سازی زیرساخت ها در برابر تهدیدات نرم با استف

رویکردهای پدافند غیر عامل
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غیرعاملپدافند 
مقرراتو اسناد فرادست ، قوانین 
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ضوابط ملی آمایش سرزمین 

سرزمینسیاست های کلی نظام در آمایش 

شهرسازیسیاست های کلی نظام در امور 

غیرعاملسیاست های کلی نظام در امور پدافند 

مسکنبخش سیاست های کلی نظام در 

سیاست های کلی نظام در پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه

برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی( ۱۲۱)ماده ( ۱۱)آئین نامه اجرایی بند 

برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور

اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور 

آیین نامه نظارت بر اجرای طرح های پدافند غیرعامل

(۲۱مبحث )ساختمانمقررات ملی 

دستورالعمل تدوین معیارهای فنی و ضوابط تخصصی پدافند غیرعامل و نحوه اعمال آن در مطالعات و طراحی

دستورالعمل نحوه اولویت بندی و تصویب طرح های پدافند غیرعامل در مراکز در حال بهره برداری

سند راهبردی پدافند غیرعامل دستگاه های اجرایی کشور

دستورالعمل پدافند غیرعامل دستگاه های اجرایی کشور

مقرراتقوانین و ، اسناد فرادست ، پدافند غیرعامل 



پدافند غیرعامل ساختار سازی 
چالش هاوها آسیب 



،مقررات ،قوانین عدم آشنایی با 
ماموریت هاووظایف 



زیرساخت های ایمن و
آماده

کاهش وابستگی

توانمند سازی و فرآیند 
محوری کارکردها

ایجاد و استقرارسامانه های
پایش و بهبود عملکرد

موازی و کوچک سازی 
شبکه های اصلی و راهبردی

ایمن و پایدارسازی
زیرساخت ها

استقرار نظام جامع 
پدافند غیرعامل

راهبری و مدیریت 
یکپارچه و پایدار

هماهنگی و هم افزایی

تقویت ظرفیت های 
قدرت درونی نظام

مردمی کردن دفاع

دفاع همه جانبه

سامانه تامین و توزیع
ایمن و پایدار

بسیج منابع و قابلیت ها

سامانه ذخیره سازی 
اقالم راهبردی

انعطاف و چابکی در
ساختار و اقدام

ساماندهی و مدیریت 
زیرساخت های اصلی

یزیبازتولید دشمن ست

حفظ و افزایش عناصر 
قدرت درونی نظام

ایجاد ائتالف های 
بین المللی و منطقه ای

اشراف اطالعاتی و 
نمدیریت فکر و ذهن دشم

گسترش برد ژئوپلیتیک
پدافند غیرعامل

وحدت فرماندهی و
مدیریت یکپارچه

سامانه های اطالعاتی و 
یرارتباطی هوشمند و فراگ

مدیریت صحنه بحران

سیستم جامع اعالم 
و هشدار

مصونیت

تداوم 
فعالیت های

ضروری



LOGO

ماموریت

:بوداهدخوزیرشکلبهکالنبصورتجنگوتهدیدشرایطدرکشورادارهکاروساز
غیرتمرکزیوراهبردیسطحدرکشورکلاموراداره•
خودکفاوخودکافیبصورتاستانهااداره•
ویژهساختاروتمهیداتباکشورپایتختومرکزیتاداره•

شدخواهدادارهغیرتمرکزیبصورتوراهبردیسطحدرکشورکالنادارهروایناز
شدواهدخکشورمرکزیتمناسبوویژهساختاریباکشورمرکزیتوپایتختادارهو
رگاههکهبودخواهدمعنیاینبهخوداتکابصورتاستانهاتوسطاستانهاادارهو

الیتهافعتداومومردمادارهحوزهدرراخودامورباشندقادرخوداتکابصورتاستانها
.شدخواهدادارهکشورکلدهندانجامبحرانمدیریتتسهیلو
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ماموریت

 طح سدر حوزه اداره امور داخلی در پدافند غیر عامل کمیته
یب کاهش آسوبرآورد تهدید مأموریت دارد به منظوراستان 

تداوم چرخه خدمات استان و پایدار نمودن وپذیریها 
تأمین نیازهای و مقاومت مردم و ارتقاء تحمل وضروری 

دمی امکانات مرمردم و استفاده از کلیهمورد نیاز وضروری 
ظامی تهدیدات نناشی از بحرانیدر شرایط بسیج منابع و

.دهددشمن اقداماتی را انجام 
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ماموریت

:ازعبارتنداقداماتاین
ازنیموردنظامیغیرودفاععاملغیرپدافنددرالزموکارسازایجادوسازماندهی•

استان
حوزةدراستانریسکوافزایی هاهم،پذیری هاآسیبشناخت،تهدیداتبرآورد•

عاملغیرپدافند
استانزیرساختهایومراکزبندیاولویتوبندیطبقه•
سالمت،اضطراریانرژیووبرقآبووغذانان)مردمضروریمندی هاینیازتأمین•

(دشمندربرابرمردمبرایامنپناهجانتامینودرمانوبهداشت
میان،مدتکوتاهبرایدشمننظامیتهدیدشرایطدراساسیخدماتچرخهتداوم•

مدتبلند،مدت
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ماموریت

ایزیرساختهومراکزدرآننمودننظارتواجراوعاملغیرپدافندطرح هایتهیه•
استان

وامکاناتبسیجوبکارگیریبانظامیتهدیدبحرانبامقابلهمنظوربهومردمادارة•
استانمردمیودولتی،عمومیمنابع

درجنگازیناشبحرانکنترلومدیریتبرایبسیجقابلیتهایوظرفیتهاازاستفاده•
استان

ییارمردمونجاتامدادوعملیاتصحنهمدیریتودستگاههامناسبسازماندهی•
جنگازناشیبحران

واستانمدیریتبینارتباطبرقراریتقدمبااستانبرایضروریارتباطاتتأمین•
مهموحساسحیاتی،مراکزومردم
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ماموریت

وانیرعملیاتبامقابلهومردمبرایروحیوروانیآرامشایجادومناسبرسانیاطالع•
آنزیرساختهایسازیایمنودشمن

.نیازصورتدرملیعاملغیرپدافندطرح هایاجرایبهپشتیبانیوکمک•
ملیاتعبامقابلهطریقازتهدیداتبرابردراستانمردمتحملو مقاومتارتقاءآستانة•

دشمناطالعاتیوفرهنگیوروانی
یشرزماوتمرین،آموزشبرگزاریبااستاندرنظامیغیردفاعیآمادگی هایپایش•

ایدورههای
وتمرینوفرهنگیاقداماتوعمومیهایآموزشاجرایبامردمعمومیفرهنگارتقاء•

.دشمننظامیتهدیداتبرابردرپایداریخصوصدرمانور
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ماموریت
یاحتمالحملهشرایطدرآناناساسینیازهایتامینومردمامورادارهطرحتهیه

:زیرشرحبهدشمن
سوختبرق،،آب-
غذاونان-
درمانوبهداشت،سالمت-
امنیتحفظ-
دشمنحمالتمقابلدرمردمبرایپناهجانتامین-
مردمواسکانومدیریتجابجائیمسئله-
دشمنعملیاتمراحلکلیهدرروانیآرامشایجاد-
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(.شودقبل از وقوع حادثه به کار گرفته می)گیری پدافند غیرعامل با جنبه پیش( الف
(.شوددر حین وقوع حوادث به کارگرفته می)پدافند غیرعامل با جنبه کنترلی ( ب
(. شودپس از وقوع حوادث به منظور بازگشت به وضع عادی گرفته می)پدافند غیرعامل با جنبه بازتوانی ( پ
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مواجههه و کاهش خطر صدمات جنگی با استفاده از تدابیر پدافند غیرعامل نیاز به آمادگی دائمی بهرای
.  داردمقابله مؤثر با ضروریات خاص پس از وقوع حمله به ویژه در مقیاس ملزومات اضطراری و کوتاه مدت

(.کسب آمادگی-اقدامات تاب آوری )قبل از حمله : مرحله اول •
(.گریز و پناه-مدیریت بحران )حین حمله : مرحله دوم •
.(امداد و نجات، اسکان موقت و بازسازی–بازگشت پذیری )بالفاصله پس از خاتمه حمله : مرحله سوم •

:ستدارای سه مرحله اصلی ازیست و فعالیت  از حمالت نظامی به مناطق مدیریت بحران های ناشی فرآیند 



هاشاخصمعرفیبعد

اقتصادی
تصاداقسیستمنیازبهآوریتاباقتصادیهایفعالیتدر
ازبعدلتعادوپایداریحفظبرایپشتیبانسیستمبهی

پردازدمیهابحرانوسوانحوقوع

جبرانًخسارت(ًتوانایی)ظرفیت–
وًدرتواناییًبرگشتًبهًشرایطًشغلی–

آمدیًمناسب
شدتًخسارات–

-کالبدی
محیطی

دیبآسبرایهاییسرپناهتامینبرعالوهکالبدیبعددر
قبدکالطراحیبرایاصولیبهبحران،وقوعازبعدیدگان

شودمیپرداختهمخاطرهوبحرانوقوعازبل

وضعیتًفضاهایًباز–
کاربریًهایًناسازگار–
(بستر)زمین–
مقاومتًساختمان–
دسترسی–
تراکم–

تجوریزیبرنامهخطر،تقلیلبامرتبطهایویژگیحاوینهادی
.استقبلیسوانحربه

بسترًنهادی–
روابطًنهادی–
عملکردًنهادی–

اجتماعی

اعجوامبیندراجتماعیظرفیتتفاوتحاصل،بعداین
عجوامواجتماعیهایگروهظرفیتدیگرعبارتبه.ست
ادندمثبتپاسخیاوبحرانوقوعازپسخودبازیابیدر
.استسوانحبه

سرمایهًاجتماعی–
آگاهی–
دانش–
مهارت–
نگرش–

ابعاد تاب آوری



و یطراح، برنامه ریزیباید جنگ، قبل از بروز پدافند غیرعامل
.رسیده باشدبهره برداری و در حقیقیت به اجرا شده 

ه نفس دراین صورت است که مردم و حاکمیت می توانند با اعتماد ب
ن بیشتری به احقاق حقوق خود در عرصه سیاست ها و روابط بی

درتهای موجب تجدید نظر قبازدارندگیالمللی بپردازند وبا ایجاد 
.خود شوندتهاجمی برتر و دشمنان در به کارگیری طرح های



دشمن شناسی
و 

تهدیدات نوینشناخت 



.استدشمن شناسی اولین گام در پدافند غیرعامل

دشمن شناسی

شناخت تفکر و اهداف 
دشمن

ی شناخت قدرت و توانمند
های دشمن

روش هایرد و پی بـاهدافشبه شناخت، برای تصمیم گیری و چگونگی واکنش در برابر دشمن باید ابتدا او را
او را در ضـربـه زدن و رسـیـدن به اهدافش بازشناخت همچنان که باید نقاط ضـعـف و قـوت او را

ـمـن اگر شـنـاسـایـی دش. گوینددشمن شناسی بـه مجموع این کارها . مـورد مـطـالعـه قـرار داد
خـوب انـجـام نـگـیـرد آثـار مـنـفـی آن در مراحل تصمیم گیری و برخورد، خود را نشان 

(رهبر معظم انقالب و فرمانده کل قوا)..می دهد
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عملیات تأثیرمحور 

ای از اقدامات به منظور تغییر شکل رفتار جمعیت هماهنگی  مجموعه:عبارت است ازعملیات تأثیرمحور 
.خودی، دشمن و بی طرف در وضعیت صلح، بحران و جنگ

:های رویکرد تأثیرمحور ویژگی

 نگاه کل گرا به جنگ
شوندصرفا محدود به عملیات نظامی نمی شود و همه ابزارهای الزم و موجود نیز به خدمت گرفته می.
ضیات زمان صلح تنها معطوف به نبرد پرشدت در جنگ نیست، بلکه با استفاده از ابزارهای گوناگون، مقت

.و بحران را نیز مورد توجه قرار  می دهد
مناقشه استبیش از تخریب، به دنبال تغییر رفتار دشمن و دیگر بازیگران مستقیم و غیرمستقیم.
د نیاز یا ابتدا نتایج و مقاصد استراتژیک مورد نظر تعریف می شوند و سپس ابزار و  شیوه های مور

.همان تأثیرگذارها برای دستیابی به آنها تعیین  می گردند
...(ک، اقتصادی وتأثیرگذاری ها  می توانند فیزیکی یا غیرفیزیکی و حتی گاه غیرنظامی باشند، مانند ابزارهای دیپلماتی) 



LOGO

لکتخریبنهوحساس(نودهای)هایگرهتخریببرتأثیرمحورعملیات
باوازیمعملیاتانجامومطلوبتأثیراتبهدستیابیمنظوربههازیرساخت

رکزمتممتوالیحمالتجایبهمطلوباهدافتمامبرهمزمانحملهبرتمرکز
.است

مفهومای«سریعتسلط»بامترادفتوانمیراتأثیرمحورعملیاتهمچنین،
.دانست«بهتوشوک»ترشدهشناخته
یاتیعملسطحدر«محورشبکه»جنگیکراتأثیرمحورعملیاتنیزبرخی
.کنندمیفرض

عملیات تأثیرمحور 



LOGO

میوجهتدشمننظامیاقداماتبهتنهاسنتی،تفکردر:«تاثیرات»نظراز
تاثیردمورنیزدشمندرکوتشخیص،تصمیمتاثیرمحور،تفکردراماشد

.گیردمیقرار
میرفتهگکاربهنظامیتوانوابزارتنهاسنتی،تفکردر:«ابزار»نظراز

میدانبههمزمانملیقدرتابزارتمامیتاثیرمحور،تفکردراماشود
.شودمیآورده

امینظشکستونظامیپیروزیتنهاسنتی،تفکردر:«اهداف»نظراز
مردمدنزمشروعیتکسبتاثیرمحور،تفکردرامابودنظرمدمقابلطرف
اوتاررفتغییرنهایت،درومقابلطرفمشروعیتبردنبینازوخودبرای
.گیردمیقرارهدف

گسترش ابعاد صحنه نبرد بر اساس تحول تفکر تاثیرمحور
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:شاخصه های جنگ های نوین

62

تاکید بر سنسورهای هوشمند•

تاکید بر شبکه های جمع آوری اطالعات•

تاکید بر اصل حمالت دقیق•

صلی در کشف و استفاده از فضا و بکارگیری سیستم های فضا پایه به عنوان  عناصر ا•
شناسایی منابع حیاتی و نظامی



LOGO

؟...هستندآگاهتهدیداتوخطراتميزانازافرادآیا





اییبا خرید کمپانی تصویربرداری فض"شرکت گوگل"اتحادیه 
"Skybox Imaging "،

ده امکان دسترسی شهروندان کره ی زمین به سامانه تصاویر زن
میلیون 500این معامله به قیمت . زمین از فضا را فراهم می آورد

.دالر برای گوگل تمام شد



نظارت گوگل بر جهان

Skybox"کمپانی Imaging بهبتواندنوینیفنآوریخلقباتاداردقصد"

داشتهنظارتروزوشبدرزمینکره یساکنانفعالیتبرزندهکامالصورت

دمی توانزمین،کره یمختلفنقاطبرنظارتازغیربهنوینفنآوریاین.باشد

ویرتصاوکردهمخابرهراترافیکمیزانونقلیهوسائلسرعتهمچوناطالعاتی

راهمفپلیسامنیتیگاردهایوآتش نشانی،تجسسگروه هایبرایراارزشمندی

.سازد

آندرمختلفموقعیت هایزنده،کامالصورتبهونیروارسالبدونمی توانهمچنین

.کردارزیابیومشاهدهراکشوریاشهرسوی

Rbc.ru"روسیهتجارتومعامالتخبریسایتنوشتهبه سازوساختشرکت های،"

عالیتفوسازهاحداثنحوهمحل،درحضوربدونمی توانندپساینازنیزساختمانی

.باشندداشتهنظرزیرراکارگران

http://aftabnews.ir/fa/news/250012/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
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چگونگی
سطح بندی دارایی ها
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طبقه بندی مراکز،اماکن وتاسیسات حائزاهمیت

(Vita Centers)مراکز حیاتی * 
بلًمراکزیًهستندًکهًدرًصورتًانهدامًکلًیاًقسمتیًازًآنها،ًموجبًبروزًبحران،ًآسیبًوًصدماتًقا

یًوًتوجهًبهًنظامًسیاسی،ًهدایت،ًکنترلًوًفرماندهی،ًتولیدیًوًاقتصادی،ًپشتیبانی،ًارتباط
.ًمواصالتی،ًاجتماعی،ًدفاعیًباًسطحًتاثیرگذاریًدرًسراسرًکشورًگردد

( Critical Centers)مراکز حساس *
تًمراکزیًهستندًکهًدرًصورتًانهدامًکلًیاًقسمتیًازًآنها،ًموجبًبروزًبحران،ًآسیبًوًصدما

ی،ًارتباطیًقابًلتوجهیًدرًنظامًسیاسی،ًهدایت،ًکنترلًوًفرماندهیًتولیدیًوًاقتصادی،ًپشتیبان

.ًوًمواصالتی،ًاجتماعی،ًدفاعیًباًسطحًتاثیرًگذاریًمنطقًهایًدرًکشورًگردد

( Important Centers)مراکز مهم * 
مراکزیًهستندًکهًدرًصورتًانهدامًکلًیاًقسمتیًازًآنها،ًموجبًبروزًآسیبًوًصدمات
.ًًمحدودًدرًنظامًسیاسی،ًاجتماعی،ًدفاعیًباًسطحًتاثیرًگذاریًمحلیًدرًکشورًگردد
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ارزش تاثیر عملکرد و فعالیت-1

ارزش گستره نفوذ ماموریت-2



LOGO

ارزش انحصاری یا امکان جایگزینی-3
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ارزش اقتصادی-4
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%10اثر تهدید خارجی 
۳خرابکاری1ًزمینی۲ًدریایی4ًهواییً

%5اثر تهدید شناسایی 

۲انسانی1ًهوایی۲ًفضاییً

اثر تهدید خارجی-5

اثر تهدید شناسایی-6
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ارزش نهایی

100-90حیانی 
90-70حساس 

70-45مهم                                                              
45-25حفاظت                                                 قابل 

25-0عادی 



لزوم
نظارت مستمر
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چگونگی
هماهنگی با دستگاه های اجرایی



تامین
منابع مالی ، بودجه و امکانات
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مهندسیًارزش

،بحرانانزمدر.داردبستگیموجودمنابعازکارآمداستفادةبهفعالیتیهرپیشرفتورشد
حداکثربکسبرایلذا.هستندکاهشحالدرمنابعکهمی دهدنشانراخودبیشترواقعیتاین

رااستفادهتنهایمحدودمنبعتنهاازبایستیداریم،اختیاردرکهمحدودیمنابعصرفازمنافع
.دفاعدرمهندسیقابلیت دیگر،بیانیبهآوریمعملبه
رهازبایستیمنابع،محدودیتچارچوبدرمطلوبفرایندهایوپروژه ها،انجاممنظوربه

.کنیمفادهاستزمانکمترینوهزینهحداقلباالزمکارکردهایمحقق کردنبرایممکنوسیلة
منض،پروژهمدیریتچهارچوبدرواستارزشرویکرددریافتهنظامفنیکارزشمهندسی

.نمی داندمسلموقطعیراکارازبخشیهیچمی کند،توجهطرحاجزایتمامبهاینکه
دونببرداریبهرهمرحلهبهرسیدنبرایکمترزمان،ارزشمهندسیهدفگفتتوانمیلذا

.استکارکیفیتازکاستنیاهزینه هابرافزودن

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87
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اید بتواند بطور کلی مهندسی ارزش بعنوان یک ابزار مدیریتی در پدافند غیرعامل ب
:منجر به نتایج ذیل شود

پایین آوردن هزینه •
به حداقل رساندن پیچیدگی ها •
کاهش زمان •
انعطاف پذیری•
استفاده از اندیشه ها و خالقیت ها•
تامین کامل نیازها •
بهینه کردن فرآیندهای کاری•
ارتقاء یا ثبات کیفیت•



ما ندرتاً دربارة آنچه كه داريم فكر مي كنيم ، درحاليكه 
.  پيوسته در انديشة چيزهايي هستيم كه نداريم 

شوپنهاور
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.



وفرهنگ سازی 
لزوم برگزاری همایش های استانی
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چگونگی
هم افزایی فعالیت ها
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هایطرحتهیهبرایسازوکارالزمبینیپیش-۱۳
درسایرهماهنگیایجادوسازیایمنمشترک

مسئولهاینهادومدیریتهاهاوبرنامهطرح
هغیرمترقبحوادثوپدافندغیرعاملحوزهدردو

.هاهزینهوکاهشافزائیهمجهتدر
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افزایش پایداری
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تسهیل مدیریت بحران
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تسهیل مدیریت بحران
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تسهیل مدیریت بحران

http://reesieottomh.files.wordpress.com/2011/03/japan.jpg
http://reesieottomh.files.wordpress.com/2011/03/japan.jpg
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تسهیل مدیریت بحران

http://reesieottomh.files.wordpress.com/2011/03/nolootingjapan.jpg
http://reesieottomh.files.wordpress.com/2011/03/nolootingjapan.jpg
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مدیریت جهادی 
لزوم تشکیل اتاق فکرو 
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خالقیت و نوآوری



LOGO

:ز عبارت است اپدافند غیر عامل از منظر مهندسی 

اقدامات مهندسی خالقانه و 
هدفمند



LOGO







لومتر و و احداث یک کانال به طول حدود بیست کیرود کارونبا نصب پمپ های آب در کنار 
، ماه، آب کارون را به طرف تانک های عراقی روانه ساختعرض یک متر در مدتی حدود یک 

نشینی کنندبه طوری که آنها مجبور شدند چند کیلومتر عقب

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86






وی ساخت پل چوبی باا اساتداده از اااوار و تیاو  ر
ت رودخانه کرخه از دیگر ابتكارات شاهید چماران اسا

یگاار از د« پاال یونااوایتی»همچنااین ساااخت ننسااتین 
ر تدكاارات شااهید چمااران بااود کااه ساایر تكاااملی آن د
د کاه عملیات های منتلف به نتیجه رسید و اجرایی ش

اداماااه اساااتداده از اینگوناااه پل هاااا را می تاااوان در 
ه ایان از نكات برجسات. مشاهده کرد « خیبر»عملیات 

پل آن باود کاه اگار تارک  باه آن برخاورد مای کارد 
.همچنان در سطح آب شناور باقی می ماند





طراحی و ساخت خودرو منصوص حرکت در رمل های شنی



خودرو شنرو



ورًموتباًاینًدستگاهًعظیمً
یاًمتحرکًتراکتورهایًبزرگ

باًچرخًهاییًباًقطرًوًلودر
مترًبرایًیدک4ًبیشًازً

رًکشی،ًبازکردنًراهًوًمانعًد
باتالقًهاًوًنیزارهایًجنوب

.ًساختهًشد

روی جبلباتالق



بوادوزر دوزیست



اتومبیل-قایق 

مرداب روقایق 



معروًفترینازاگزوسهموشك
فعالهدایتضدکشتیموشًكهای

حرکتارتفاعکهاستداخلی
نهاتمًیشودسببآنپایینبسیار

قابلکیلومتریششفاصلهاز
.باشدکشف

استارکیًواًساسناوچههمچنین
باعراقیمیراژآمریکاتوسط

شدهاشتباًهگرفتهایرانینفًتکش
.شداگزوسهطعمًهیو







قبل از بحران 



یًنقشًموثریًدرًکاهشًخساراتًاحتمالیًناشکهًاقداماتًپدافندًغیرعاملًاهمً
:ازًحمالتًنظامیًدارندًراًمیًتوانًبهًشرحًزیرًبرًشمرد

تمرکززداییًوًپراکندگی•







shamsaei

نیروگاه شهید منتظری (جی وسپاهان)پاالیشگاه اصفهان

صنایع شیمیاییپتروشیمی

اصفهان







یًتاسیساتکلیهً،ساختماًنهایًوً
کهًبرایًزندگیًمردمًشهرًضروریً
،ًهستندًبایدًدرًبرابرًحمالتًهوایی
موشکیًوًتوپخانهًایًدشمنًمقاومً

سازیًشوند

مقاومًسازیً•
:باًارزشتاسیساتً







زمان بحران 
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ظرًعالوهًبرًآسیًبهایًمستقیم،ًخساراتًحاصلًازًحوادثًتبعیًراًنیزًبایدًمدن
رًدافزایشًتلفاتًانسانیًبمباراًنهاًازًجملهًایًنگونهًصدماتًمًیتوانًبهً.ًداشت

یًهمچنینًموقعیتًاستقرارًساختماًنهاًبرًرو.ًبافًتهایًشهریًفشردهًاشارهًنمود
سطوحًناپایداریًهمچونًشیًبهاًوًیاًاستفادهًازًمصالحًضعیفًدرًکالبدًآًنهاً

.ًًمًیتواندًمیزانًتلفاتًراًافزایشًدهد
رًویژگًیهایًمکانًاستقراآمادگیًدرًمقابلًشرایطًجنگیًتاًحدًزیادیًتابعً

.ًًآنًاستمشخصاتًکالبدیوًنیزًسکونتگاهً



استمحدودوکوچكمعموال ًطبیعی،حوادثدرخسارًتدیدهسرزمینمحدوده
ملیسطحدرتهاجموسعتاخیر،تهاجًمهایدرخصوصبهوتهاجًمهادرولی
.است
ازخاصیگسترهدرونمًیشودمعینیاهدافمتوجهخساراتطبیعی،حوادثدر

وشهرهاازخاصیاهدافتهاجًمها،درولیمًیشودواردطبیعیجغرافیای
.مًیگیرندقرارتهاجمموردزیرساخًتها

درتأثیرگذاریمیزانواولویتحسببردقیقا دشمنتهاجماهدافتهاجًمها،در
وجودموضوعیچنینطبیعیحوادثدرولیمًیشوند،تعیینکشور-شهراداره
.ندارد
.تاسثبتقابلکمترحادثهوقوعازقبلعمومیوحشتعواملطبیعی،حوادثدر
لکبروحشتوترسمعموال ًدشمن،روانیعملیاتانجامدلیلبهتهاجًمهادرولی

حملهشروعازقبلدشمنروانیعملیاتتهاجًمها،در.مًیگرددمستولیجامعه
مًیشودمردمیمقاومتروحیهشکستنوعمومیوحشتوترسموجبمًیتواند



.زلزلهمانندحوادثیوقوعضعیفپیًشبینیامکان-⃝

.دیدهآسیبمنطقهبودنمحدود-⃝

.حادثهوقوعزمانبودنکوتاه-⃝

.حادثهاستمرارضعیفاحتمال-⃝

مناطق)حادثهبامناطقسایرنبودندرگیرعلتبهگستردهامدادرسانیامکان-⃝
.(معین

.حادثهوقوعازپسفوریبازتوانیامکان-⃝

.پایدارتوسعهفنیمعیارهایمبنایبرسریعبازسازیامکان-⃝

.خارجیکمًكهایدریافتاحتمال-⃝



.اتتهدیدبرآوردوسیاسیتنًشهایبهتوجهباوقوعپیًشبینیامکان-1.

.کشورکلدرنبردمیدانوسعتاحتمال-2.

.ماهیتوشکلدرتغییرباجنگزمانشدنطوالنی-3.

.دشمنحمالتاستمراراحتمال-4.

.امدادگرانبرایتهدیدوجودورسانیامداددرمشکلوجود-5.

.جنگطولدربازسازیامکانعدم-6.

.خارجیکمًكهایدریافتضعیفاحتمال-7.
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:ًًهشدارًوًاعالمًخطر•
رًتجهیزاتًکافیًبهًمنظورًاعالمًسراسریًخطرًدرًکمترینًزمانًممکننًد

کاهشًصدماتًناشیًازًحمالتًنظامیًبویژهًدرًکاهشًصندماتًجنانیًنقنشً
کالًامروزهًدرًکلیهًکشورهایًپیشرفتهًچنینًامکانناتیًبنهًاشن.ًحیاتیًدارند

.ًًمتنوعًوًگستردهًبهًخوبیًتوسعهًیافتهًاند



سوئیسخطردراعالمسیستم
با(گردبادآژیریاوهواییحملهآژیرعنوانبه)خطراعالمسیستم8500ازبیش

که.داردوجودسوئیسسراسردرشهریدفاعبرایجمعیتازدرصد99پوشش
.شوندمیتست(فوریهاولچهارشنبه)سالدرباریك
بودشدهطراحیدومجهانیجنگدرهواییحمالتهشداربرایابتدادرآنها
اضطراریهشدارسیستممانندتر،تخصصیهشدارباآنهاازبسیاریاما

.شدجایگزین

https://en.wikipedia.org/wiki/File:BABS_-_Allgemeiner_Alarm.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:BABS_-_Allgemeiner_Alarm.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:3T22_Sandy,_Oregon.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:3T22_Sandy,_Oregon.jpg
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:ًًایجادًپناهگاهًها•
چنندمنظورهًپناهگناهًهنایً,ًدرًشهرهاًوًبویژهًدرًمراکزًمهمًشهریبایدً

اتیًزیرًپارکینگًهایًطبقمترو،ًبرخیًازًساختمانهایًبلندًوًنیزً.ًساختهًشود
دًازًجملهًبناهایًعمومیًشهریًهسنتن,ًسازهًایاتًصخمشباًتوجهًبهًزمینی

انًشناساییًوًآمادهًسازیًاینگونهًسناختم.ًدهستنارزشًپناهگاهیًکهًدارایً
رایطًنیازًمهمیًاستًکهًدرًش,ًیستنبرًهزینهًضمنًآنکهًهاًبرایًمواقعًجنگً

انًارزشًهمچنینًکلیهًبناهاییًکهًبدلیلًفقند.ًًکنونیًبایدًبسرعتًاجراًشود
ساییًوًشناستباینیزًمیًنظامیًدارایًقابلیتًهایًمناسبًپناهگاهیًهستندً

.آمادهًسازیًشوند



1815سالازکشوراینکهطوریبهاست،جهانیمناسباتدربًیطرفیطوالنیسابقهدارایسوئیس
.نشدًهاستجنگیهیچواردتاکنون
یکی.استجهانیتجارتسازمانوسرخصلیبچونبیًنالمللیسازماًنهایازبسیاریمقرکشوراین
.داردقرارژنوشهردروکشورایندرنیزمللسازماناروپاییدفتردواز

تردهگسطوربهاتمیانفجاراتمقابلدرمقاومهایپناهگاهساختبهسوییسغیرعاملدفاعسازمان
هکصورتیبهرامایحتاجسایروداروغذا،آب،قبیلازامکاناتهمهمردم،اقامتبرایوکردتوجهای
.کردبینیپیششوند،میتعویضشدنفاسدازقبل





شورکایناست،فردبهکشورمنحصرجمعیتکلبرایپناهگاهکافیاندازهبهداشتندرسوئیس
.استایهستهتشعشعاتبامقابلهپناهگاه۳00،000دارای
موظفندآپارتمانیهایبلوکصاحبان،سوئیسفدرالقانوناز(مدنیدفاع)46و45بندهایبرابر
اکتبر4درموضوعاینمورددرمقرراتاولین).نمایندایجادمناسبپناهگاه،ساکنینکلیهبرای
امتاقمحلازسرعتبهبتواندکهباشدمحافظتمکانیكدارایبایدساکنهر.(شدتصویب196۳
.باشدداشتهدسترسیآنبهخود
عمومیپناهگاه5،100همچنینوهابیمارستانونهادهاها،خانهدرپناهگاه۲006،۳00،000سالتا

پناهگاهیپوششدرصد114دارایسوییسجمعیتنفرمیلیون8ازمجموعدر.استداشتهوجود
.است
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تنلیه و اسكان اضطراری



تنلیه اضطراری

علتبهخطرناکمحل هایازافراداضطراریوشتابانحرکت
یاضطرارتخلیه یرافاجعه آمیزحادثهیکوقوعیاوتهدید
بمبهدیدتدلیلبهساختمانتخلیه یشاملآننمونه های.گویند

طوفانلدلیبهشهریامنطقهیکتخلیه ینیزوآتش سوزییاو
.استبمبارانیاوشدید

بهنشدآلودهیاوخطرناکموادانتشارتهدیدکهشرایطیدر
هتخلیکهیابدضرورتاستممکنباشد،داشتهوجودآن ها

وندشزداییآلودگیآلوده،منطقه یازخروجازقبلشوندگان
.شوندمنتقلامنمناطقبهسپسو



آماده سازی برای عملیات تنلیه ی اضطراری

در مناطقی که در معرض خطر حوادث هسـتند، تهیـه و یـا 
ه صورت وجود یک طرح تخلیه به منظور انجام عملیات تخلیه ب

ی کارآمد و اجتناب از ایجاد اضطراب و ترس ناگهانی ضرور
لیـه و در این راستا، شبیه سازی عملیات و فرآینـد تخ. است

ری تحلیل و به روز رسانی طرح های اضطراری اقدامات بیشـت
سوب به منظور ارتقای آمادگی در برابر شرایط اضطراری مح

.می شوند



مراحل تنلیه ی اضطراری

ی مراحل عمومی تخلیه ی اضطراری را می توان در موارد زیر بررس
:  کرد
o تشخیص
o تصمیم گیری
o هشدار و اعالم خطر
o واکنش
o  حرکت به سمت پناه و یا مناطق امن
oحمل و نقل
oاسکان موقت



سطوح منتلف تنلیه ی اضطراری

:شدبه طور کلی تخلیه ی اضطراری ممکن است در دو سطح عمده مورد نیاز با

؛تخلیه ی جمعیت در درون شهر از مناطق مورد تهدید به مناطق امن تر-1
در این صورت ممکن است جمعیت تخلیه شده به سـوی فضـاهای بـاز عمـومی

ماننـد )، ساختمان های مرکـز تجمـع ...(پارک ها، زمین های بازی و ورزش و)
مـه عمـومی، نی)و به سوی پناهگاه ها ( ورزشگاه ها، سالن های سینما و مانند آن

.  حرکت کنند( عمومی و خصوصی و به صورت تخلیه ی عمودی
 گـر این نوع تخلیه ی جمعیت در شرایط بعد از رویـداد بالیـای طبیعـی ویران

بود و یا قبل از وقوع حمالت نظامی و به دلیل ن( همچون زلزله در مناطق شهری)
رایط ماننـد شـ)فرصت زمانی کافی برای تخلیه ی به موقع شهرهای مورد تهدید 

.الزم است( اضطراری قبل و حین حمالت هوایی یا موشکی



وسـایل نقلیـه ی: در این حالت مهم ترین ابزارهای مورد نیـاز عبارتنـد از
ی و غیرسـطح( موتور، ماشین، ون، اتوبـوس)موتوری و غیرموتوری سطحی 

یاده البته در صورت خاتمه ی شرایط اضطراری حین بحران، حرکات پ(. مترو)
.و دوچرخه نیز امکان پذیر است

ید یـا مهم ترین فضاهای مورد نیاز برای تخلیه ی اضطراری مناطق مورد تهد
.یسطوح آسیب دیده عبارتند از شبکه ی راه ها و دسترسی های درون شهر



. شهرتخلیه ی اضطراری جمعیت از مناطق شهری به مناطق امن تر بیرون از-۲
رد در این حالت شدت حادثه به حدی است که فضاهای امن در سطح شهرهای مو

ع بعد از در مواق. تهدید وجود نداشته و یا فاقد مقاومت و ایمنی مورد نیاز باشند
رویداد بالیای طبیعی بزرگ و نیـز در مواقـع حمـالت گسـترده ی نظـامی و

ی شـهر چنین شیوه ای از تخلیه ی اضطرارپیش روی نیروی زمینی ارتش مهاجم 
.الزم است

 ی زمینی وسایل نقلیه: در این حالت مهم ترین ابزارهای مورد نیاز عبارتند از
ی و و وسایل نقلیه ی هـوای( خودروهای شخصی یا کرایه ای، اتوبوس، قطار)

.دریایی با سیستم های ناوبری و مدیریت ترافیک



در.اشدبشدهمردممنازلوساختمان هادیدگیآسیببهمنجرنظامیحملهیکهنگامیکه-1
ربرابدرآنهاازحفاظتامکانتاشوندگردآوریمحلیدرمی بایستمردمشرایطاین

یمکان هابهاعزامازپیشآنهااولیهنیازمندی هایتامینامکاننیزوموجودمخاطرات
.شودفراهمموقتاسکان

وعوقیاخطرناکموادنشتسوزی،آتشوقوعاحتمالمانندایبالقوهخطرکههنگامی-۲
عالمامسئولافرادومقاماتتوسطوداردوجودنظامیحملهیکدنبالبهدیگرمخاطرات

.شودمی
دیدهآسیببمبارانحیندراستممکنکهساختمان هاییفروریختناحتمالهنگامیکه-۳

سالمتبازرسیزمانتایاوبمبارانپایانازپستابایستمیمردمشرایطایندر.باشند
.وندشمستقراضطراریتخلیهمکان هایدرمتخصص،افرادتوسطخودمسکونیواحدهای

شرایطنایدر.باشدداشتهوجوددشمنتوسطنظامیحملهیکتهدیدازنگرانیکهزمانی-4
امنیمکاندروترکراخودمنازلمسئوالندرخواستبهیابخودخوداستممکنمردم

.شوندمستقر



نیازسریعواکنشبهکهخطراتیاثرازناشیتخلیه:سریعتخلیه-1
سوانح.نداردوجودآمادگیوهشداربرایچندانیزمانودارد
سوزیآتشهوایی،سوانحخطرناک،موادپخشجنگ،ازناشی

سریعواکنشبهکههستندسوانحیازنمونه هاییزلزلهیاجنگلی
.دارندنیاز

برایافیکزمانکهاتفاقیازناشیتخلیه:قبلیهشدارباتخلیه-۲
یناازهایینمونه.نمی کندمحدودراآمادگیزمانوداشتههشدار

وریاییدطوفا ن هایوسیکلون هاسیل،نظیرسوانحیدرتخلیهنوع
.باشدمیجنگبروزازقبلنظامیتهدیداتحتی



وظرفیتبهتوجهبااضطراریتخلیهانجامجهتآنهاتجهیزومناسبمکانکردنفراهموتعیین-1
شده؛بینیپیشمتقاضیتعداد

اضطراری؛تخلیهانجامجهتمناسبمسیرهایتعیین-۲
نیاز؛دمورهاینقشهتوزیعوتهیهومحلیساکنینبهامنتخلیهمسیرهایومکان هامعرفی-۳
مربوطتاطالعاثبتواضطراریتخلیهمراکزدرپناهجویاناستقراروهدایتبرایریزیبرنامه-4
آنها؛به
نیاز؛موردمواردسایروآب،غذا،شاملپناهجویاننیازموردتجهیزاتواقالمتامین-5
تخلیه؛مراکزپشتیبانیومدیریتبرایریزیبرنامه-6
پناهجویان؛روانیوجسمیسالمتامنیت،تامینبرایریزیبرنامه-7
.(...وسالمندانومعلوالننظیر)جامعهویژهگروههایبرایریزیبرنامه-۸
.جویانناهپشدهرهادارایی هایوشدهتخلیهمسکونیمنازلامنیتتامینمنظوربهریزیبرنامه-9



:شاملکهمی باشدگامپنجشاملتخلیهفرایندکلیطوربه

تخلیهبهتصمیم-1
هشدار-۲
محلتخلیهیاعقب نشینی-روزمرهکارهایازکشیدندست-۳
اسکان-4
بازگشت-5



آوارگانبرایسکونت گزینیگزینه هایبندیتقسم
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shamsaei





تدهنده الگوی خیابانهای شهروخطوطش در تمام شهر پراکنده اسسیستم مترو نشان
.ت همچنین مترو مسکو به شبکه قطارهای مسافربری سراسر روسیه و اروپا متصل اس







shamsaei



shamsaei



shamsaei
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احداثًمجتمعًهایًخدماتیًدرًطولًمسیرًباًرویکردًدوًمنظوره:

باًتوجهًبهًنیازًمسافرینًوًخودروهاًبهًخدماتًمشخصًدرًسفرهایًجنادهًایً،ًسناختًمجتمنعً
املًهایًخدماتیًامریًضروریًاست،ًحالًپیشنهادًمیًگرددًباًلحاظًکردنًالزاماتًپدافندًغیرًع

بقهًهایًدرًمکانیابی،ًطراحیًسیرکوالسیونًداخلی،ًمعماریًوًفرمًابنیهً،ًایجادًاستحکاماتًدرًط
ظنرًباًدرًن.ًازًاینًمجتمعًهاًبهًعنوانًپناهگاهًهایًموقتًدرًزمانًبحرانًاستفادهًشود....ًزیرینًو

گرفتنًذخیرهًسوختًوًغذاییًوًمالحظاتًبهداشتیًدرًاینًمجتمعًهاً،ًمیًتنوانًبنرایًمندتی
.کاربریًبخشًهاییًراًبهًبیمارستانًهاًوًدرمانگاهًهایًصحراییًنیزًتبدیلًکرد
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(ساختمانًمدیریتًبحران)پارکًچیتگرًتهران-امکانًتجهیزًفضایًپارکًبهًامکاناتًمناسبًبرایًمدیریتًبحران



1390سازمان نظام مهندسی استان اصفهان   آبان 

هتفرجگااحداثامکانبررسی
درجنگلیهایپارکو

:راهمجاورت
احداثامکانوجودصورتدر

درجنگلیپارکیاتفرجگاه
امکان،راهطولدریامجاورت
باالییجمعیتموقتاسکان
همچنین.شودمیفراهم
گرفتننظردراحتمال

وبحرانمدیریتواحدهای
وآبمخازن،عاملغیرپدافند
هاپارکایندرنیز.....وغذا

.داردوجود
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درًنظرًگرفتنًفاصلهًزیادًبینًباندهایًرفتًوًبرگشت:
لکنهًاینًفاصلهًنهًتنهاًدرًکاهشًمخاطراتًناشیًازًحوادثًطبیعیًموثرًاستً،ًب
ینزًقابلیتًاستفادهًبهًعنوانًمعبرًعبوریًخودروهایًامدادًرسانًوًانتظنامیًراًن

.همچنینًامکانًاستفادهًهایًخاصًدرًزمانًبحرانًنیزًفراهمًمیًشود.ًداراست
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:ایجادًطرحًهاییًبرایًنظارتًوًکنترلًورودیًهاًبهًشهرها
دودًعالوهًبرًکنترلًورودیًوًخروجیًهایًمشکوکًبهًشهر،ًتمهیداتیًبرایًمس

رًاینًتمهیداتًد.ًکردنًفوریًمدخلًورودیًشهرًنیزًپیشًبینیًشدهًباشد
.میًتواندًموثرًباشد...ًکاهشًاقداماتًتروریستیً،ًشورشًهاًو



1390سازمان نظام مهندسی استان اصفهان   آبان 

جادهًسلبًآسایشًمردمًدرجلوگیریًازًباعثًمیًتواندًتکنولوژیًهایًجدیدیًنیزًدرًاینًزمینهً
زیًمنیًهاًگرددً،ًمشخصاًاستفادهًازًاینًتکنولوژیًهاًنتایجًبهتریًبهًهمراهًداشتهًوًباًبومیًسنا

.توانًازًهزینهًهایًآنًنیزًکاست
یًباًاستفادهًازًاینًتکنولوژیًهاًمیًتوانًموادًمخدرًوًیاًموادًمنفجرهًجاسازیًشندهًراًشناسنای

.ًوکشفًکردً
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.کشفًوآگاهیًازیكًبحرانً،ًآنًراحلًنمیًکندً
برایًحلًمشکلًبایدًبیًدرنگًدستًبهًکارًشدًوقدمًهایًموثرًوکارسازیً

.ًبرداشتًونسبتًبهًاینًکارًتعهدًکاملًداشتً
اگرًنسبتًبهًموانعًومشکالتًکوچكًبیًتفاوتًباشیمً،ًخودرادرگردابً

.بزرگیًمیًافکنیمًکهًبهًآسانیًخالصیًازًآنًممکنًنیستً
:ًآنچهًمهمًاستً

اقدامًبهًموقعًوًاحساسًمسئولیتًآگاهیًازخطرً،
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.دکنپیداادامهبایدکاراین

! این آغاز یک راه است... 

بیاناتًرهبرًمعظمًانقالبً
درًاولینًنشستًاندیشًههایًراهبردی



با تشکر از عنایت و
حوصله ای که فرمودید


