چکيده

تحليلی بر
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غيرعامل در
امنيت راهبردی
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ماهيت و جوهرهي شهر با مسائل مختلفي از قبيل موضوعات سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي،
فيزيکي ،قضايي و محيطي پيوند خورده است .بنابراين معني و مفهوم «امنيت شهري» مسألهاي ترکيبي
و پيچيده است .زيرا که شهر از واحدهاي ملي و جهاني بسياري تأثير ميپذيرد .لذا امروزه يکي از
مباحث بسيار مهم در تأمين امنيت کالنشهرها؛ طراحي فضاي قابل دفاع شهر ميباشد .اين فضاها
ميتواند شامل طراحي فضاهاي مسکوني ايمن ،يکپارچهسازي فضاي عمومي با ديگر کاربريها
(مراکز تجاري ،ادارات دولتي و ساير ارگانهاي مهم) ،کنترل تراکم جمعيت در مناطق مهم شهر در
زمانهاي مختلف و بهينهسازي سيستمهاي حملونقل و مديريت بحران باشد .با دستيابي به اطالعات
جامع و دادههاي کلي ميتوان نقشهي بحران شهر را تهيه کرد و با اجراي راهکارهاي بهينه ،ايمني و
امنيت شهري را ارتقا بخشيد .الگوي تغييرات فضايي در شهرها و همچنين چارچوب کلي کاربري
اراضي شهري مهمترين موضوعاتي هستند که در بحث ايمني و امنيت شهري؛ اهميت برنامهريزي
پدافند غيرعامل را در شهرها بيان ميکنند .برنامهريزي فضايي شهرها يکي از مهمترين اهرمهايي
است که آسيبپذيري مناطق مختلف شهري را در مقابل بحرانهاي طبيعي و انساني در موقعيتهاي
مکاني و زماني مختلف نشان ميدهد .مسألهي ايمني و امنيت شهري به الگوهاي بسيار پيچيدهاي
از علل تراکمي و اثرات چندگانه بستگي دارد .زيرا علل ناامني در شهرها از مباني بسيار مختلفي
ناشي ميشود .پيچيدگي الگوها حاکي از اين است که تفاسير ساده و تشريح علل خاص اين مسائل
براي بهينهسازي ايمني و امنيت شهري ارزش محدودي دارد .اين مقاله با هدف ارزيابی نقش پدافند
غيرعامل در تأمين و بهينهسازی امنيت کالنشهرها و ارايهي راهبردهای بنيادين در جهت کاهش
بحرانهای ثانويه (بعد از وقوع بحرانهای اوليه از قبيل سيل ،زلزله ،آتشسوزی و آشوبهای شهری)
تدوين شده است .به نظر ميرسد رويکرد پدافند غيرعامل ديدگاه راهبردی جديدی در پايهريزی
امنيت کالنشهرها در جهت ساخت شهری سالم و ايمن ميباشد.
واژههاي کليدی :پدافند غيرعامل ،امنيت ،کالنشهر ،بحران ،مديريت بحران.

مقدمه

علی جوزی خمسلويي

کارشناس ارشد جغرافيا و برنامهريزی شهری،
دانشگاه اصفهان

هدی جواهران

کارشناس ارشد جغرافيا و برنامهريزی شهری،
دانشگاه اصفهان

مقابله با بحرانهاي شهري و تأمين ايمني و امنيت در کالنشهرها يکي از مباني استراتژيک براي
مديريت و حکمراني مناسب شهري در جهت تضمين توسعهي پايدار شهري و مديريت جامع شهروندي
است .تحقيقات کارشناسان نشان ميدهد که تعداد بحرانها در چند دههي اخير در کل دنيا رشد بسيار
چشمگيري داشته است و از  100مورد در سال  1975ميالدي به  550مورد در سال  2000ميالدي رسيده
و در سالهای اخير تعداد آن از هزار مورد فراتر رفته است .به موازات اين مسأله هزينههاي اقتصادي
ناشي از اين بحرانها نيز افزايش يافته است .الزم به ذکر است که بسياري از قربانيان بحرانهاي طبيعي
و انساني اتفاق افتاده در کل دنيا در کالنشهرهای کشورهاي در حال توسعه سکونت دارند که اين امر
مسلم ًا به دليل سطح پايين درآمد و فقر ساکنان اين کشورها ميباشد .براي مقابله با بحرانهاي طبيعي
و انساني توجه به دو رويکرد عقالني بسيار مهم است که عبارتاند از -1 :درک اين مسأله که چگونه
رفتار و فعاليتهاي انسان ميتواند به وقوع بحران (انساني و طبيعي) کمک نمايد و  -2براي پيشگيري
از وقوع بحرانها و تأمين امنيت در کالنشهرها به چه استراتژيها و راهبردهاي جامع و کلي نياز است
( .)2007,18,UN-Habitatيکي از اختالفات و تفاوتهاي بارز ميان بحرانهاي طبيعي و انساني اين است
که بحرانهاي انساني(آشوبها و اغتشاشات شهري ،فعاليتهاي تروريستي ،بمبگذاري ،گروگانگيري
و )...بدون وابسته بودن به ميزان توسعه و شرايط درآمدي و  ...در کشورها اتفاق ميافتد .در حالي که
ميزان توسعه يافتگي و ثروت کشورها در مديريت بحرانهاي طبيعي ميتواند بسيار مؤثر باشد و مسلم ًا
خسارات به وجود آمده بر اثر بحران در يک کشور فقير با يک کشور ثروتمند تفاوت فاحشي خواهد
داشت .توجه به اين مسألهي کليدی نقش بسيار مهمی در تدوين راهبردهای امنيتی در کالنشهرها برای
دستيابی به توسعهي پايدار و تأمين ايمنی و امنيت در تمامی عرصههای شهری دارد (علمداري1385،؛.)45
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به طور کلي زندگي شهروندان در شهرها و کالنشهرها در معرض دامنهي
وسيعي از خطرات و بحرانها ميباشد .اين بحرانها همواره به صورت بالقوه
ايمني و امنيت شهري خانوارها ،افراد و شهروندان را در سطوح محلي،
شهري و ملي تهديد مينمايند .اگر چه اين بحرانها ممکن است از منابع
مختلف سرچشمه بگيرند .ولي به طور کلي ميتوان آنها را به سه دسته
تقسيمبندي کرد که عبارتاند از -1 :دستهي اول بحرانهايي هستند که بر
اثر کمبود نيازهاي حياتي و اوليهي انسان از قبيل خوراک ،پوشاک ،مسکن و
بهداشت به وجود ميآيند -2 ،گروه دوم بحرانهايي ميباشند که از ماهيت
سياسي ،محيطي ،اجتماعي و اقتصادي زندگي افراد سرچشمه ميگيرند که
از مهمترين آنها ميتوان به تراکم بيش از حد جمعيت ،منازعات قومي و
نژادي ،فقدان کار و درآمد بر اثر بحرانهاي اقتصادي و ساير جرايم شهري
اشاره کرد و  -3سومين دسته از اين بحرانها آنهايي هستند که به صورت
طبيعي(زلزله ،سيل ،طوفان) يا انساني(بمبگذاري ،آشوبهاي شهري،
تروريسم و  )...اتفاق مي افتند .تفاوت اين بحرانها با بحرانهاي دستهي دوم
از لحاظ حجم و عمق اثرات ميباشد .زيرا ميزان خسارات و تلفات ناشي
از اين بحرانها ممکن است بسيار سنگين باشد .آشنايي با انواع بحرانها
به برنامهريزان شهري کمک ميکند تا راهبردهاي مناسبي را براي مقابله با
آنها در نظر بگيرند و ايمني و امنيت شهري را به نحو بهينه تأمين نمايند .از
مهمترين استراتژيهاي راهبردی برنامهريزان برای مقابله با جرم و جرايم و
بحرانها در کالنشهرها ميتوان به مواردي از قبيل به کارگيري سيستمهاي
قضايي کارآمد براي مقابله با جرم ،بهينهسازي نظارتها و مراقبتها ،تدوين
راهبردهاي اجتماعي ،طراحي فضاي باز عمومي و راهاندازي سيستمهاي
حملونقل بهتر ،بهينهسازي اشتغال براي جوانان ،توسعهي ارتباطات و
ارتقاي امنيت و ايمني شهري اشاره کرد (فردرو1388،؛.)32
تحقيقات صورت گرفته در بخش مديريت بحران شهري حاکي از اين
است که بحرانشناسي بخش مهمي از فرآيند مديريت بحران و ايمني شهري
ميباشد .لذا شناخت هر چه دقيقتر بحران و ابعاد آن به کنترل بهينهي بحران
و اجراي راهبردهاي امنيتي کمک شاياني مينمايد .بنابراين در مقولهي ايمني
و امنيت شهري؛ کارايي و تأثيرات کلي برنامههاي اجرايي واکنش در برابر
بحران يا آشوب به استراتژيهاي تدوين شده در مرحلهي آمادگي بستگي
دارد .در بسياري از برنامههاي مديريت بحران مراحل آمادگي و واکنش به
صورت يکپارچه در نظر گرفته ميشوند .برگزاري همايشهاي برنامهريزي
شده و جلسات مشاورهاي منظم ميان سازمانهاي فعال در مديريت بحران
ميتواند اثرات برنامههاي واکنشي را در اغتشاشات و بحرانهای شهري
افزايش دهد ( .)2006,12,Abbott and Rogerالبته يکپارچهسازي سريع و
به هنگام امکانات و منابع در اين کارايي بيتأثير نيست .بنابراين آمادگي
اصل بسيار مهمي در فرآيند مديريت بحران شهري است و به همين دليل
يک شهر يا جامعه براي رويارويي با بحران هاي بالقوه بايد به اين عنصر
مجهز باشد .سازمانهاي ذيربط و مديران بحران بعد از تحليل و ارزيابي
کل منطقه يا شهر و منطبق نمودن تمامي بخشهاي آن با يکديگر برنامهها
و طرحهاي آمادهسازي را تدوين مينمايند .اين طرحها معموالً با بهرهگيري
از اطالعات استاندارد و روزآمد تهيه ميشود و قابليت انعطافپذيري بااليي
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دارد .برنامهريزي طرحهاي مديريتي به منظور آمادگي در برابر بحران و
آشوب در اين عرصه نيز بسيار مهم است.

تعاريف و مفاهيم

پدافند غيرعامل يکي از مهمترين مفاهيم مطرح شده در حوزهي کلي
مديريت بحران شهري براي تأمين امنيت شهرها و پايهريزي رفاه شهروندي
در تمام مناطق شهري ميباشد .بررسي و تفهيم اين مسأله نياز به تحليل مباني
بنيادين اين مفهوم دارد .لذا در ذيل مهمترين مباني رايج در رويکرد پدافند
غيرعامل تعريف ميگردد:
 حفاظت( :)Protectionبه تمامي اقدامات و استراتژيهايي اطالق ميگرددکه جهت جلوگيري از نفوذ افراد آشوبگر به مراکز و سازمانهاي حساس
صورت ميگيرد .اين مقوله به هنگام وقوع بحران در کالنشهرها اهميتی
بنيادين دارد .زيرا حفاظت از مراکز حساس و امنيتی ميتواند از بسياری از
بحرانهای ثانويه بکاهد.
 کنترل( :)Controlبه مجموعه اقداماتي گفته ميشود که قبل و بعد ازبحران به اجرا گذاشته ميشود تا ميزان خسارات و تلفات ناشي از حادثه به
حداقل برسد.
آسيبديدگي( :)Damageبه خسارات و صدمات ناشي از عوامل وپديدههاي بالقوه يا بالفعل بحرانزا نسبت به نيروهاي انساني ،تجهيزات
و تأسيسات در بازه شدت صفر تا صد گفته ميشود .آسيب ديدگی در
کالنشهرها به هنگام وقوع بحران از دو بعد انسانی و فيزيکی بررسی ميشود.
راهبردهای برنامهريزان و مديران شهری بايد با توجه به اين دو بعد تدوين
شود و در آن به راهکارهای پيشگيری کننده توجه گردد(.)2009,34,Coaffee
 مراکز حياتي( :)Vital Centerمراکزي هستند که داراي فعاليتهايگستردهي ملي بوده و وجود و استمرار فعاليت آنها براي بقاي شهر يا کشور
حياتي است و آسيب يا وقوع بحران در آنها ميتواند اختالالتي اساسي در
شهر يا کشور به وجود بياورد .اين مراکز اغلب در کالنشهرها مکانگزينی
شده و ايمنی و امنيت آنها به هنگام وقوع بحران بسيار مهم است.
 دفاع غيرنظامي( :)Civil Defenseاين مبحث که با بحث مديريت بحرانو پدافند غيرعامل قرابت زيادي دارد ،به دفاع شهري نيز تعبير ميشود .لذا
دفاع غيرنظامي به تمامي راهبردها و برنامههايي گفته ميشود که با بهرهگيري
از آنها خسارات مالي و جاني وارده بر غيرنظاميان(شهروندان) به هنگام
وقوع بحرانهاي انساني و طبيعي به حداقل ميرسد .دفاع غيرنظامي مشتمل
بر چهار بخش است که عبارتاند از :اقدامات پيشگيرانه و کاهش دهنده،
آمادهسازي و امدادرساني ،هشدار و اخطار و بازسازي مجدد.
 پدافند( :)Defenseبه مجموعه استراتژيها و راهبرديهايي گفته ميشودکه مستلزم به کارگيري تمامي لوازم و امکانات تاکتيکي به منظور مقابله با
بحرانهاي احتمالي ميباشد.
 پدافند عامل( :)Active Defenseپدافند عامل به بهرهگيري از تمامي ابزارهاو جنگ افزارهاي نظامي براي مقابله با دشمن گفته ميشود .لذا پدافند
عامل به معناي به کارگيري اقدامات و برنامههاي آفندي و تهاجمي با هدف
ممانعت از پيشروي دشمن است(.)2006,19,Department of the Army

 پدافند غيرعامل( :)Passive Defenseکارشناسان و متخصصان از اين مفهومتعاريف متعددي ارايه کردهاند .به مجموعه فعاليتها و اقدامات احتياطي
گفته ميشود که با استفاده از آنها ميتوان به هنگام وقوع بحران از خسارات
و تلفات مالي و جاني کاست و آنها را به حداقل رساند(.)2003,34,Dreier
پدافند غيرعامل مجموعه اقدامات غيرمسلحانهاي است که موجب
کاهش آسيبپذيري نيروهاي انساني ،ساختمانها ،تأسيسات ،تجهيزات
و شريانهاي حياتي شهر يا کشور در برابر حمالت نظامي يا مخاطرات
ت است از
طبيعي و انساني ميشود (حسيني1386،؛ .)4پدافند غيرعامل عبار 
مجموعه فعاليتهاي غيرمسلحانهاي که باعث افزايش بازدارندگي ،کاهش
آسيبپذيري ،تداوم فعاليتهاي ضروري ،ارتقا پايداري و تسهيل مديريت
بحران در مقابل تهديدات و بحرانها ميشود (هاشمي1387 ،؛ .)6پدافند
غيرعامل به کارگيري روشهايي است که با بهرهگيري از آن بتوان آثار
بحران و حمله را به حداقل رساند .در اين نوع از پدافند برخالف نوع اول
از هيچگونه جنگ افزار نظامي استفاده نميشود (زياري1387،؛ .)134پدافند
غيرعامل عبارت است از تمامي اصول و اقداماتي(عدم استفاده از جنگ
افزار و تسليحات) که با بهرهگيري از آنها از وارد شدن خسارات مالي به
تجهيزات ،تأسيسات حياتي و حساس نظامي و غيرنظامي و تلفات مالي
و جاني جلوگيري شده يا ميزان آن به حداقل ميرسد (نباتي1383،؛ .)52از
ديدگاه برخي از پژوهشگران تفاوت ميان پدافند عامل و غيرعامل مبتني بر
راهکارها و استراتژيهاي تدوين شده توسط انسان است که با اجراي آن
آثار منفي بحران به حداقل ميرسد .در اين برنامهها هيچگاه از ابزار نظامي
استفاده نميشود (اصغريان جدي1374،؛.)14

مفهوم امنيت در کالنشهرها

امنيت از جمله عوامل بنيادين و اساسي است که نبود آن خود به
تنهايي باعث ايجاد بحران ميشود .امروزه توسعهي امنيت در کالنشهرها
يکي از مهمترين وظايف دولتها به شمار ميرود .با نگاهي به تاريخ
شکلگيري شهرها و مراکز سکونتي انسان به اين نتيجه ميرسيم که
برقراري امنيت و آرامش يکي از مهمترين عوامل پديد آورندهي شهرها
بوده است .لذا احساس امنيت و رفاه يکي از ضرورتهاي بسيار مهم
مناطق شهري است که بيتوجهي به آن توسعهي پايدار شهري را به چالش
ميکشد .امنيت شهري حاصل برنامهريزي و مديريت بحرانها و تهديداتي
است که در مناطق شهري ايجاد ميشود .بدين ترتيب يکي از اساسيترين
وظايف مديران بحران به هنگام وقوع حادثه ،برقراري امنيت در محيط
بحرانزده ميباشد .از ديدگاه مديريت بحران شهري ،بهينهسازي ايمني و
امنيت شهري و مقابله با بحرانهاي انساني و طبيعي نيازمند مناسبسازي
آمادگي جامعه در مقابله با بحران ،کاهش آسيبپذيريها ،افزايش ظرفيت
واکنش سازمانها در برابر بحران و ايجاد فرصتهايي براي اصالحات
مثبت شهري و تغييرات اجتماعي در فرآيند بازسازي ميباشد .چگونه
ميتوان نقش و اثرات راهبردهاي توسعه شهري ،برنامهريزي شهري،
طراحي شهري و حکمراني شهري را در زمينهي ايمني و امنيت شهري ارتقا
بخشيد؟ راهبردهاي تدوين شده در بخش پدافند غيرعامل براي بهينهسازي

ايمني و امنيت شهرها در قالب طرحها ،برنامهها ،راهکارها و معيارهاي
ساختاري مهمي به کار گرفته ميشوند که ميتوانند مستقيم ًا بر رفتار
اجتماعي تأثير بگذارند؟ (.)2005,76,Gregory
تحقيقات و پژوهشهای داخلی و خارجی انجام شده توسط
محققان نشان ميدهد که مفهوم امنيت به طور کلی مفهومی غيرتوسعه
يافته ،دوپهلو ،مبهم ،نارسا و از نظر ماهيتی جدال برانگيز و متناقض
است .ريچارد ليتل بر اين باور است که کلمه امنيت همواره حاوی
عنصر ايدئولوژيک است و ثقل ايدئولوژيکی گفتمانهای امنيتی فضای
پيچيدهای را برای اين مفهوم به وجود آورده است .به طور کلی امنيت
مفهومی است که ويژگيهای ذيل را دارا باشد:
 امنيت جامع است و تمامی حوزههای مربوط به ادارهی امور جامعهرا شامل میشود،
 امنيت تجزيه ناپذير است و نبود يکی از ارکان آن ممکن است بهماهيت اساسی آن ضربه وارد کند،
 امنيت ذاتی است و در اينجا ذاتی به معنای عدم نياز به علت ،دليلو گريز است،
 امنيت همواره مفهومی از عدالت را در خود نهفته دارد و امنيت پديدهای ادراکی و احساسی است (کارگر.)36-1385،39،ايمني و امنيت شهري در برخي از کشورهاي توسعهيافته و در حال
توسعه؛ فقط به عنوان يک مشکل در مناطق شهري مدنظر است ،ولي در
برخي از کشورها اين مسأله نه تنها به عنوان يک بحران تلقي ميشود،
بلکه بر توسعهي اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي اين کشورها نيز
تأثيرگذار است .بنابراين از ديدگاه برنامهريزان شهري ،پيگيري مسألهي
جرم و جنايت در مناطق شهري(به ويژه بعد از وقوع بحرانهای طبيعی
و انسانی) يکي از ضرورتهاي بنيادين حکمروايي خوب شهري است.
براي مثال در کشور استراليا حدود نيمي از خسارات مالي کشور به
هنگام وقوع بحران از ونداليسم و دزدي ناشي ميشود .به همين دليل
مديران شهري سعي مينمايند تا با مديريت بهينهي بحران حکمروايي
پايداري را در شهرها حاکم سازند .ولي بايد توجه کرد که اين روند در
کشورهاي مختلف به شيوههاي متنوع انجام ميپذيرد .آرايش نيروهاي
انتظامي شهري و چيدمان خدمات پليسي براي مقابله با ناامنيهاي
شهري از کشوري به کشور ديگر متفاوت است .بنابراين در تمامي
شهرهاي دنيا ،مديران شهري در حيطهي مديريت امنيت شهري به دو
مسألهي بسيار مهم توجه مينمايند که عبارتاند از :تأثير عدم امنيت بر
کيفيت زندگي و رفاه شهروندان و قابليت و توانايي ارگانهاي مديريتي
و انتظامي براي مقابله با ناامنيها .لذا امنيت عمومي در شهرها يکي
از ضرورتهاي بسيار مهم زندگي شهري است که تمامي شهروندان
بايد به آن دسترسي داشته باشند .ولي بديهي است که اين هدف و
ضرورت در تمامي شهرهاي دنيا به شکل مطلوب خود وجود ندارد
(.)9-2005,3,Querol
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نقش پدافند غيرعامل در امنيت کالنشهرها

پدافند غيرعامل در ابتدا به صورت تالش در جهت آمادگي غيرنظامي در
برابر حمالت و در قالب عمليات اضطراري و اورژانسي مطرح گرديد .بعد
از پايان دوران جنگ سرد مبحث پدافند غيرعامل تا حدودي از بحثهاي
نظامي خارج گرديد و به بالياي طبيعي و بحرانهاي انساني معطوف گشت
و مفاهيم جديد آن به صورت مديريت بحران ،مديريت اورژانس ،آمادگي
و سازماندهي سريع ،برنامهريزي احتمالي ،سرويسهاي بحراني و حفاظت
شهري مطرح گرديد .در دههي اخير نيز بعد از حمالت يازدهم سپتامبر سال
 2001ميالدي در اياالت متحده؛ مفهوم پدافند غيرعامل مجددا ً تحت عنوان
امنيت کشور و مديريت استراتژيک تمامي بحرانها مورد توجه قرار گرفت
(رضازاده خويي1386،؛ .)5بر اساس مدلهاي اوليه جنگ مدرن اصليترين و
مهمترين اهدافي که در جنگها و آشوبهاي شهري ممکن است به سرعت
مورد حمله قرار گرفته و آسيب ببينند مراکز حياتي و مهم کشور يا شهر
است که به ترتيب عبارتاند از :مراکز فرماندهي(سياسي ،اداري ،نظامي
و انتظامي) ،مراکز ارتباطي(فرودگاهها ،پايانهها ،راهآهن ،بنادر) و تأسيسات
و زيربناها(مخابرات ،کارخانهها ،نيروگاهها ،پمپبنزين و .)...براي مراقبت
از اين مکانها در برابر بحران چهار راهکار اساسي وجود دارد :حفظ و
پايداري ،تخليه ،تغييرکاربري و ايزوله کردن( .)2005,6,Jormanايزوله کردن
به اين معنا که اين مکانها بايد به سرعت مورد حفاظت قرار بگيرند تا به
آنها آسيبي نرسد .مبحث پدافند غيرعامل در کشور ما مبحث بسيار جديدي
است و در مقايسه با تاريخچهي سايرعلوم در اول راه قرار دارد .اين موضوع
يک علم بينرشتهاي است و اصول و مباني آن از ساير رشتهها به امانت
گرفته شده است.
در واقع پدافند غيرعامل همان دفاع از شهر يا کشور بدون استفاده
از تجهيزات نظامي به منظور کاهش آسيبپذيري (به ويژه اماکن حياتي
و مهم) ،تسهيل مديريت و پايداري زيرساختها و مديريت جامعه در
شرايط بحران است .سابقهي پدافند غيرعامل در ايران به پيش از انقالب
اسالمي باز ميگردد که سازمان دفاع غيرنظامي وظيفهي دفاع از مردم ،کاهش
آسيپپذيري زيرساختها و مديريت بحران ناشي از حوادث غيرمترقبه را
بر عهد ه گرفت .پس از انقالب اسالمي مديريت حوادث انساني و طبيعي
در شهرهاي مختلف به ستاد حوادث غيرمترقبه و سپس سازمان مديريت
بحران کشور واگذار شده است .باالخره در آبان ماه سال  1382هـ .ش
با فرمان مقام معظم رهبري سازمان پدافند غيرعامل تشکيل و مسئوليت
آن به ستاد کل نيروهاي مسلح واگذار شد (مباني ،مستندات و الزامات قانوني
سازمان پدافند غيرعامل .)1382،از آنجا که اين رشته هنوز در کشور ما به عنوان
يک رشتهي دانشگاهي به خوبي جا نيفتاده است؛ لذا براي آشنايي بهتر با
مباني آن بايد از تجربيات کشورهاي اروپايي بهره برد که از مهمترين آنها
ميتوان به آلمان ،فرانسه و انگليس اشاره کرد .پدافند غيرعامل به ويژه
در زيرگروه بحرانهاي انساني پديدهاي پويا و متحرک است .از اين رو
ميتواند در اولويت تالشهاي علمي و پژوهشي قرار بگيرد .عالوه بر
اين پدافند غيرعامل ميتواند در کليهي سطوح مديريتي ،مهندسي و فني
آموزش داده شود و توسعه پيدا کند .با توسعهي اين راهبردها تمامي مراکز
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حياتي ،حساس و مهم تحت پوشش استراتژيهاي امنيتي قرار ميگيرند تا
در مواقع بحراني دفاع و مراقبت از آنها کام ً
ال راحت باشد .لذا به منظور
کاهش آسيبپذيري در اينگونه مراکز توجه به مباني مهمي از قبيل مکانيابي
صحيح ،ايجاد موانع و استحکامات ،مقاومسازي زيربناها و استحکامات،
رعايت ضوابط ايمني ،پيشبيني امکانات جايگزين ،استفاده از سامانههاي
هشدار دهنده ،ساماندهي امکانات امداد و نجات ،تعيين وظايف سازمانها و
آموزش و تمرين شهروندان ضروري است (فرزادبهتاش1380،؛.)206
هدف اصلي پدافند غيرعامل حفاظت از افراد به هنگام وقوع بحران
با بهرهگيري از روشهاي غيرنظامي ميباشد .براي مثال در قانون اساسي
کشور آلمان ذکر شده است که تعهد به حفاظت از زندگي شهروندان
به هنگام وقوع بحران باالترين ارزش را در قانون اساسي دارد .بنابراين
ميتوان اينگونه اظهار کرد که دفاع غيرعامل عنصري مهم در مديريت بحران
محسوب ميشود .يکي از مهمترين اصول پدافند غيرعامل در کشور آلمان
اين است که دفاع غيرعامل وظيفهاي است که بايد با همکاري شهروندان
به انجام برسد (مؤيدينژاد و همکاران1384،؛ .)10بنابراين عنصر «مشارکت» در
پدافند غيرعامل اين کشور نقش حياتي دارد .در اين کشور همکاري و
مساعدت هر شهروند با سازمانهاي دولتي و خصوصي به ويژه به هنگام
وقوع بحران از وظايف اصلي هر شهروند محسوب ميگردد .تهيه و تنظيم
اصول جامع پدافند غيرعامل بر اساس مباني بنيادين مديريت بحران يکي
از مهمترين چالشهاي کارشناسان و برنامهريزي شهري است .از مهمترين
مسائلي که باعث به وجود آمدن اين چالش ميگردد ميتوان به ماهيت
بحران و فعاليتهاي پدافندي ،تغيير ماهيت بحرانها در طي زمان ،نحوهي
تدوين و اجراي اصول مديريتي و پدافندي ،کاربرد کلي و جامع استراتژيها
و ...اشاره کرد .البته يکي از مهمترين مسائلي که بايد به آن اشاره کرد اين
است که تعهد سازمانها به اجراي اين اصول جامع و هماهنگ نمودن قوانين
و استراتژيهاي خود با اين مباني جامع تدوين شده بسيار مهم ميباشد.
مديريت جامع بحران و پدافند غيرعامل به عنوان يکي از زيربناهاي
مديريتي مهم هر کشور در توسعهي امنيت کالنشهرها نقش بسيار مهمي
دارد .لذا توسعهي بدون برنامهريزي جامع براي مديريت بحران و پدافند
غيرعامل توسعهي پايداري نخواهد بود .لذا از اين ديدگاه مديريت بحران
عبارت است از اقدامي که براي ادارهي بهتر انواع خطرات و بحرانها
(طبيعي ،تکنولوژيکي ،جنگي و تروريستي) و با در نظر گرفتن تمامي ابعاد
بحران (فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي ،امنيتي) در تمام فازهاي يک
بحران (پيشگيري ،کاهش خطرات ،آمادگي ،مقابله يا بازتواني و بازسازي)
صورت ميگيرد .دکترين پدافند غيرعامل مشتمل بر اصول و مباني بنياديني
است که تمامي منابع ،راهبردها ،سياستها ،برنامهها و استراتژيها را شامل
ميشود و از شاخصهاي بارزي برخوردار ميباشد که از مهمترين آنها
ميتوان به هدفمحوري ،مفهوممحوري ،رويکرد آيندهنگرانه ،واقعيتگرايي
و شفافيت اشاره کرد .هر يک از اين شاخصها در پايهريزی امنيت و
ايمنی در کالنشهرها جايگاه ويژهای دارد .نظام جامع مديريت بحران و
پدافند غيرعامل در جهت بهينهسازي اوضاع شهرها و مناطق؛ سياستها
و استراتژيها ،راهبردي معيني دارد که از ميان آنها مواردي از قبيل تعيين

نقش نهادهاي مردمي در پدافند غيرعامل ،چارچوب مديريت منابع ،تعيين
اولويتهاي راهبردي در بحران ،مديريت حوادث شهري ،شناسايي خطرات
و تهديدها و ارايهي آموزشهاي تخصصي و همگاني در پدافند غيرعامل و
مديريت بحران از اهميت زيادي برخوردار ميباشند(.)2008,34,Kim
ذکر اين نکته حائز اهميت است که در پدافند غيرعامل تمامي نهادها،
سازمانها ،صنايع و حتي مردم عادي ميتوانند نقش مؤثري در تأمين امنيت
بر عهده گيرند .براي مثال در کشور اياالت متحده  50ايالت ،چهار ناحيه
و  87000حوزهي حکومتي وجود دارد که سازمانهاي امنيتي مختلف در
محدودهي جغرافياي سياسي اين حکومت نقش حياتي و منحصر به فردي
در حفاظت از زيرساختها و تأسيسات اين کشور به ويژه در کالنشهرها
ايفا مينمايند (اشتريفر1388،؛ .)9بنابراين در مديريت بحران و پدافند غيرعامل
تمامي سازمانها با همکاري همديگر سعي مينمايند تا با تعيين اولويتها،
يکپارچهسازي سيستمهاي ارتباطي ،هماهنگسازي اطالعات و تصميمات،
سلسلهمراتب منظم و دقيقي از برنامهريزي و مديريت را براي مقابله با بحران
و کاهش اثرات منفي آن تدارک ببينند(موحدينيا1385،؛ .)56لذا مديران شهري
و حتي مديران ملي بايد با نگرش و ديدگاههاي واقعبينانه در سيستمهاي
مديريتي نقش بسيار مهمي را در مديريت جامع بحران ايفا نمايند .بر اين
اساس سطحبندي ميزان بحران و برنامههاي مديريتي صحيح ميتواند راهکار
و روش بسيار مناسبي براي مديريت جامع بحران و پدافند غيرعامل موفق
باشد( .)2005,12,Mawsonراهبردهاي شهري در حوزهي پدافند غيرعامل
شهري ميتواند شامل تصميمات استراتژيکي باشد که با تمرکززدايي شهري،
مديريت تصميمات مديران شهري و تغيير و اصالح اين تصميمات در قالب
استراتژيها و معيارهاي اجرايي نقش مهمي در اين عرصه داشته باشد.
طراحي شهري يکي ديگر از رشتههاي بسيار مهم در بحث پدافند غيرعامل
شهري است .اين رشته با طراحي مناسب ساختمانها و مديريت فضاها و
چشم اندازها در شهر و شهرکها سعي در ايجاد محيطي پايدار ،ايمن و
مقاوم در برابر بحران است.
اشاعهي فرهنگ پدافند غيرعامل و مشارکت تمامي آحاد جامعه در
گسترش اصول و مباني بنيادين آن يکي از مهمترين راهکارهايي است
که ميتواند جامعه را در برابر بحرانهاي احتمالي بيمه نمايد .مطالعات
پژوهشگران نشان ميدهد که فرهنگ پدافند غيرعامل در جامعهي ايران
حتي در کالنشهرهايي چون تهران ،مشهد و اصفهان هنوز در سطح بسيار
پاييني است و نياز به تالش و برنامهريزي بيشتري دارد .در حالي که کشور
سوئيس با در نظر گرفتن اين موارد در سطح اول دنيا قرار دارد (جاللي و
تاجور1387،؛ .)19استراتژيها و برنامههاي توسعهي ايمني و امنيت در شهرها
بايد ايجاد بحران را در سطوح مختلف در شهرها مورد شناسايي قرار دهد
و عوامل بالقوهي بحرانزا را مورد تحليل؛ ارزيابي و مديريت قرار دهد.
شناسايي اين عوامل باعث برنامهريزي ،طراحي و مديريت کارآمد بحران و
امنيت در شهرها ميشود و اين امر ميتواند عالوه بر پيشگيري از بحران،
اثرات بحران را نيزدر صورت وقوع به حداقل برساند .لذا ميتوان اينگونه
استنباط کرد که برنامهريزي و طراحي دقيق در سطح شهرها ،تعيين نقاط
آسيبپذير ،پهنهبندي مناطق مخاطرهآميز در شهرها و تقويت سازمانهاي

دخيل در مديريت بحران و امنيت ميتواند در پايداري شهرها در برابر ناامني
و بحران بسيار مؤثر باشد(عسگري1383،؛.)25

نتيجهگيری و پيشنهادات

توجه به توزيع ميزان آسيبپذيري و خطرات انساني و طبيعي در مناطق
مختلف شهري يکي از راهکارهاي بسيار مهمي است که ميتواند به تأمين
امنيت بهينهي کالنشهرها کمک نمايد .بعد فضايي اين مسأله را ميتوان در
قالب «جغرافياي مسائل بحراني» در کالنشهرها مورد تحليل و بررسي قرار
داد .زيرا نبود امنيت کافي در کالنشهرها يکي از بزرگترين موانعي است که
باعث عدم رشد و پيشرفت اقتصاد کالنشهري ميشود .مدارک و شواهد
آماري موجود در دنيا حاکي از اين است که ميان سطح توسعه و درجهي
امنيت و ايمني در کالنشهرها رابطهي مستقيمي وجود دارد .ساختارهاي
فيزيکي و اجتماعي اين شهرها در برابر بحرانهاي انساني و طبيعي بسيار
آسيبپذير است .اگر بخواهيم چرايي اين مسأله را بيان کنيم ،ميتوان گفت
که شهر مجموعهي پيچيدهاي است که درگير فرآيندهاي گستردهاي از قبيل
تمرکز سرمايه ،ثروت و جمعيت ،موقعيت و رشد شتابان مراکز شهري ،تغيير
و تحوالت ساختارهاي شهري ،توسعهي سکونتگاههاي آسيبپذير و مهمتر
از همه ناکامي برنامهريزان و مديران شهري در بهينهسازي استانداردهاي
ساختوساز ،هنجارهاي اجتماعي و استراتژيهاي برنامهريزي کاربري
اراضي ميباشد .اين فرآيند هر يک به نحوي در شکلگيري بحرانهاي
مختلف تأثيرگذار ميباشند .به کارگيری راهبردها و راهکارهای ذيل ميتواند
در تأمين امنيت کالنشهرها نقش به سزايي داشته باشد:
 تعريف امنيت شهری و پدافند غيرعامل براي كليه نهادها ،سيستمها وزيرسيستمها براي آشنايي هر چه بيشتر با آن،
 آموزش و ترويج فرهنگ مقابله با بحران و پدافند غيرعامل توسط آموزشو پرورش از مقاطع ابتدايي تا ردههاي باالتر،
 برگزاري همايشها و سمينارها براي هر چه بهتر شدن ابعاد و كميتو كيفيت موضوع امنيت ،مديريت بحران و پدافند غيرعامل از طريق
سازمانهاي دولتي و خصوصي،
 مجهز شدن سازمانهاي مختلف (به ويژه سازمانهای امنيتی و حساس) بهتيمهاي مديريت بحران مجرب و آموزش ديده،
 تامين اعتبارات الزم و اختصاص سهمي از بودجهي نهادها براي تدوينو اجرای راهبردهای پدافند غيرعامل توسط دولت ،سازمان مديريت و
برنامهريزي و ارگانهاي مسئول ديگر در اين زمينه براي فعاليتهاي بيشتر
و بهتر،
 استفاده از فناوريهاي نوين جهاني و تجهيزات مدرن در سازمانهايمسئول مانند امداد و نجات ،هالل احمر ،ادارات آتش نشانی ،نيروهای
انتظامی و،...
 انجام پژوهشها و تحقيقات همهجانبه در زمينهي امنيت شهري ،پدافندغيرعامل و مديريت بحران،
 دادن اعتبارات الزم براي شهرداريها ،ستاد مديريت بحران و سازمانپدافند غيرعامل براي ايجاد مانور و برنامههاي امنيتی و پدافند غيرعامل براي
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شهروندان،
 آموزش و ارتقاء فهم و درك عمومي شهروندان از امنيت و پدافند غيرعاملاز طريق صدا و سيما و سازمانهاي مربوطه،
 ايجاد واحدها و پروژههاي درسي و آموزشي در مورد مديريت بحران،امنيت و پدافند غيرعامل براي تربيت متخصصان و خبرگان در اين زمينه
توسط وزارت علوم يا وزارت آموزش و پرورش و
 بهرهگيري از تجربيات موفق جهاني در زمينهي امنيت شهری و پدافندغيرعامل.
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