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 راهبرد جنگ شهری داعش و تمهیدات پدافند غیر عامل

 (  الرستان واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیئت عضو و دانشیار)  موغلی مرضیه دكتر

 دانشگاه مدرس -زادگان محسن امیر

 ( عضو هیئت مدیره انجمن پدافند غیرعامل)  فشاركی هاشمی جواد دكترسید

 نویسنده مسئول  yahoo.com1788Amini@مدرس دانشگاه  -حسن حسینی امینی

 

 چکیده 

رشد گروههای تروريستي در سال های گذشته در منطقه خاورمیانه نشان دهنده فصل جديدی از مسائل امنیتي در منطقه است. 

داعش يکي از گروههای نو ظهور بنیادگرای اسالمي است كه دارای ويژگي های قابل توجهي در مقايسه با ساير گروههای بنیادگرا 

عش با استفاده از بافت شهر، ساختار شهر، منطقه شهری، سیستم حمل و نقل شهری، مي باشد، استراتژی جنگ شهری نوين دا

نقاط ثقل شهری، حوزه نفوذ شهری با تلفیق خشونت بي سابقه از ويژگي های آنهاست. شهرها در مناطق جنگي داعش با دولت 

ل پدافند عامل كه بايستي در برابر اين عراق و سوريه در درجه اول اهمیت و خط مقدم جبهه جنگ  قرار دارند. عالوه بر اصو

استراتژی لحاظ شود اصول پدافند غیر عامل نیز بايستي بر اساس اين استراتژی و برای مقابله با آن، شکست اين استراتژی، 

ين مديريت آن و مصون سازی شهرها در برابرجنگ شهری ياد شده در مناطق مورد تهديد منجمله ايران  لحاظ شود. اين اصول نو

از قبیل انتقال عرصه نبرد به بیرون شهرها، ايجاد فضاهای باز شهری، طراحي ساختمانهای حیاتي و استرتژيک با قدرت دفاعي 

 –باال، تاب آوری باالی شهری، خطوط حمل و نقل زيرزمیني پیاده رو و ماشین رو و غیره مي باشد. اين پژوهش از نوع توصیفي 

زگاری اصول انعطاف پذير پدافند غیر عامل با استراتژی جنگ شهری داعش است كه نتیجتا تحلیلي مي باشد و به دنبال سا

راهبردهايي را در اين زمینه بخصوص برای جمهوری اسالمي ايران كه مجاور منطقه درگیری داعش هست و دارای موقعیت 

 استراتژيک و ژئو پلیتیک مي باشد، پیشنهاد مي دهد.  

 

 یر عامل، جنگ شهری، دولت اسالمي عراق و شام )داعش(، جنگ های نا منظم، بنیادگرايي. پدافند غواژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

بخش مهمي از معادالت امنیتي در جهان در صحنه رقابت بین قدرت های بزرگ منطقه ای و جهاني شکل گرفته است. 

ملي كشورهای تحت سلطه است )ساوه  كااليي كه در اين میان ارزش خود را از دست مي دهد منافع ملي و امنیت

 (.2:1311درودی، 

رشد گروههای تروريستي در سال های گذشته در منطقه خاورمیانه نشان دهنده فصل جديدی از مسائل امنیتي در 

منطقه است. داعش يکي از گروههای نو ظهور بنیادگرای اسالمي است كه دارای ويژگي های قابل توجهي در مقايسه با 

 (.1:1311ه های بنیادگرا مي باشد. خشونت بي سابقه از ويژگي های آنها است )كسرايي،ساير گرو

روابط موجود در نظام جهاني، نظام سیاسي تبعیض آمیز غرب، ديکتاتوری در خاورمیانه، رسانه ها و افکار پسااستعماری،  

را در اين افراد بوجود آورده اند. منجر به شکل گیری اين گروه شده اند و زمینه بحران هويت و احساس محرومیت 

ساختار فکری و عملي داعش، مبتني بر قرائتي ايدئولوژيک از اسالم است كه دارای ريشه های تاريخي و عقیدتي به 

انساني و آگاهي گسترده تر از عوامل جغرافیای سیاسي است كه به دنبال بهره گیری از راهبرد دولت  –عالوه منابع مادی

 (.8: 1313سازی مي باشد )نظری،

گروهک تروريستي داعش محصول تنازعات فکری و انديشه ای گروههای تکفیری منطقه و بازی قدرت بازيگران منطقه  

 1311ثیر گذار در حال شکل گیری و بحران سازی در منطقه است )حاتمي،ای است كه با هدايت بازيگران سیاسي تا

:15.) 

استراتژی جنگي داعش مبتني بر استفاده از شهرها بعنوان خاكريز و اهداف استراتژيک در عملیات های جنگي مطرح 

 مي باشد. داعش جهان را  به سه حلقه تقسیم كرده و هر حلقه استراتژی جنگي خود را دارد :

 حلقه داخلي: شامل عراق و سوريه است كه استراتژی جنگي در اين حلقه از نوع جنگ سنتي مي باشد. -1

حلقه پیراموني و سرزمین های مجاور: شامل خاورمیانه و شمال آفريقا است كه استراتژی جنگي در اين مناطق مبتني -2

 بر جنگ چريکي است.                                 

 زمین های دور: شامل غرب امريکا و شرق آسیا كه استراتژی جنگي، جنگ تروريستي مي باشد. حلقه سر-3

در اين منطقه بندی جغرافیايي هدف گذاری هر سه حلقه اثر گذاری بر حلقه داخلي است كه درآن با جنگ شهری  

خودروهای بمب گذاری شده، حمالت  شهرهای كوچکتر را با استراتژی ای با عنوان مانور منگه ای زير آتش مي گیرند و با

 انتحاری و سالح های سبک شهر را خلع يد كرده سپس ورود پیاده نظام به شهر میسر مي گردد.

در شهرهای بزرگتر با روش تركیبي با عنوان استراتژی كمربند و نفوذ در جوامع سني، جنگ در پیرامون شهرستان،گروه  

ادی در مانور برای از بین بردن قدرت دفاعي دشمنانشان، شهرهای بزرگ را به پراكنده با تاكتیک های غیر معمول و آز

 اشغال در مي آورند؛
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در استراتژی كمربند گرفتن روستاها و مناطق اطراف شهر، حلقه به دور شهر و تنگ تر كردن حلقه محاصره و محله به 

ريه و عراق با وارد و خارج  شدن در اين محله جلو رفتن از تاكتیک های اصلي مي باشد، استفاده از صحراهای سو

صحراها برای كشاندن نیروهای دشمن به صحرا و تخلیه آنها از شهر با پشتیباني سالح و آب در صحرا به عنوان مکمل 

 (.25518جنگ شهری عمل مي كند )انديشکده جنگ،

 طرح مسئله 

با چالش ها و نا امني هايي  2551ده سپتامبر منطقه خاورمیانه طي چند سال اخیر و به طور مشخص پس از حادثه ياز

مواجه شده است كه آثار آن در منطقه نمايان است. زياده خواهي قدرت های بزرگ در منطقه امنیت را از منطقه سلب 

 (. 12كرده  است )ساوه درودی، پیشین:

فول هويت ملي وتبلیغ هويت وجود انرژی نفت و گاز در منطقه كه باعث هجوم و دخالت بیگانگان در منطقه گشته، ا

جهاني استعمار زده با استفاده از رسانه هايي مثل اينترنت، ماهواره، عدم آزادی سیاسي دولت های خاورمیانه كه باعث 

رشد اسالم راديکال شده است، فقر سیاسي، فقر اقتصادی، بنیادگرايي اسالمي، نظام تبعیض امريکا و اروپا كه باعث 

مهاجرين و اقلیت های ديني و ساير اقلیت ها دچار بحران هويتي بشوند و به سمت خشونت  میشود رنگین پوستان،

سیاسي بروند، قدرت بسیج اجتماعي بي نظیر با شعار مبارزه با كفر و استبداد و ستمگری، وعده احیای سنت های الهي، 

ه را پررنگ تر مي كند. گفتمان تشکیل حکومتي مبتني بر شريعت اسالم، برقراری قسط و عدالت اجتماعي در جامع

غالب منطقه غرب آسیا  اسالم است. عدم اعتماد مردم به حکومت های خود باعث میشود در خالء قدرت حاكمان، به 

میلیون نفر قوانین ضد  3صحنه قدرت آيند. به طور مثال بیشترين اعضاء داعش از عربستان است، در انگلیس علیه 

عمال  بنیادگرايي را به مثابه يک ايدئولوژی كه بدنبال پاسخي برای بحران هويت و يافتن تروريسم اجرا میشود، همین ا

 (.12راهکاری برای برون رفت از وضع نامطلوب ايجاد شده در عصر مدرن است شدت مي بخشد )كسرايي، پیشین: 

ت، شرايط محیطي )نفت در سپتامبر و تغییر راهبرد امريکا، حمله امريکا به عراق، تنازعات بقاء و هوي11حادثه 

خاورمیانه(، ناكارآمدی دولت های حاكم برای اداره كشور، وابستگي به نظام های اقتدار طلب، اجرای سیاست های 

ملت -استبدادی، دخالت بازيگران منطقه ای و جهاني،كم توجهي دولت شیعي عراق به مناطق سني نشین، فقدان دولت

مهار و مقابله با ايران اسالمي )با الگوی مردم ساالری ديني كه بايستي به عنوان  در كشورها پس از فرو پاشي عثماني،

يک مدل الهام بخش در منطقه تبلیغ شود( با حمايت از داعش توسط امريکا، قطر و عربستان در مقابل ايران، تحريک 

(، همگي باعث بوجود 8ین:شیعه  توسط نظام سلطه )حاتمي، پیش –كرد، سني–افراطي گری قومي و فرقه ای مثل عرب

آمدن نیروهای بي ثبات كننده ای چون داعش، طالبان،القاعده و غیره شده اند كه با توجه به شیوه های جنگي متفاوت 

هر كدام )جنگ چريکي، پارتیزاني، ترور و جنگ شهری( بايد استراتژی دفاعي يا تمهیدات پدافند عامل و غیر عامل 

یده شود، به خصوص برای جمهوری اسالمي ايران با موقعیت های منحصر به فرد ژئوپلیتیک، متناسب در مقابل آنها انديش
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: 1315ژئواستراتژيک مبتني بر مردم ساالری ديني، الهام بخش در منطقه، ام القرای جهان اسالم و... )حسیني امیني،

23.) 

 اهمیت و ضرورت تحقیق 

يافته، مسلّحانه و غالباً مي كنند، جنگ به درگیری سازمان جامعه شناسان جنگ را يک واقعیت اجتماعي قلمداد 

های ديگر انجام شده و با خشونت شديد، گسیختگي اجتماعي ها يا گروهها، ملتشود كه بین دولتمدتي گفته ميطوالني

ین جوامع واقعي، ارادی و گسترده ب جا كه جنگ يک درگیری مسلحانهو تلفات جاني و مالي زياد همراه است. از آن

های خشونت( در جريان توان آن را نوعي خشونت سیاسي تلقي كرد. هنگامي كه جنگ )و ديگر گونهسیاسي است مي

 (.18: 1311نباشند وضعیت صلح برقرار است )حسیني امیني ،

ديگران بر اين دانند اما ناپذير فرهنگ انساني ميهرچند برخي از پژوهشگران، جنگ را غیرقابل اجتناب و جزء جدايي

محیطي خاص گريزناپذير است. برخي از پژوهشگران فرهنگي يا زيست-باورند كه جنگ تنها در شرايط اجتماعي

معتقدند كه جنگ ربطي به نوع خاصي از نظام سیاسي يا اجتماعي ندارد بلکه همانطور كه آقای جان كیگان در كتاب 

پردازد هايش را ميای كه هزينهت كه نوع و وسعتش توسط جامعهتاريخ جنگاوری آورده است، )جنگ مفهومي جهاني اس

ها جنگ وجود گويند از آن جا كه جوامعي وجود دارند كه در آنشود(، در مقابل كساني هم هستند كه ميتعیین مي

 (18:1386توان روحیه انسان را به دور از جنگاوری دانست    )موحدی نیا، ندارد مي

توان به شکل يک زنجیره تاريخي فرض كرد. در كنند را ميهای جنگ كه با سرعت زياد رشد ميلها و پتانسیفناوری 

ها سالح غالب سنگ و چماق بود و در سنگي قرار دارد. در آن جنگای دوران پارينههای قبیلهابتدای اين زنجیره جنگ

 تواند انقراضتمي قرار دارد؛ جنگي كه مينتیجه تلفات جاني كمي به دنبال داشت. در سوی ديگر اين زنجیره جنگ ا

زماني متفاوت است: -نسل بشر را به همراه داشته باشد. جنگ انواع مختلف دارد كه بسته به ابزار و تجهیزات مکاني

 (.23:1313جنگ فیزيکي، جنگ سايبری، جنگ چريکي، جنگ شهری و انواع نسل های جنگ از آن جمله اند )جاللي ، 

 هدف  

 اج اصول و مباني نوين پدافند غیر عامل مبتني بر استراتژی نوين جنگي داعش مي باشد.هدف استخر

 پرسش 

 راهبردهای پدافند غیرعامل در استراتژی جنگ شهری نوين داعش چیست؟

 فرضیه 

 برنامه ريزی شهری مبتني بر لحاظ تاكتیک های جنگ شهری فرض ما مي باشد.
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 قلمرو تحقیق  

 1313اورمیانه و منطقه نبرد داعش با عراق و سوريه است و از منظر زماني، بازه زماني سال هایاز منظر مکاني منطقه خ

 را در بر مي گیرد. 1311و 

 پیشینه تحقیق 

،نويسندگان هوشنگي و پاكتچي در  1312از انتشارات دانشگاه امام صادق )ع( در سال « بنیادگرايي و سلفیه»كتاب 

 مقاله به بررسي گروه های بنیادگرا پرداخته است.  13قالب 

نوشته حسین هوشنگي و محمود سیفي به بررسي زمینه های پیدايش گروههای « بنیادگرايي سلفي»كتاب ديگر 

 پرداخته است.  تکفیری

 تهپرداخ تکفیری های جريان تاريخچه و پیشینه بررسي به  «مدرن خالفت تاريخ» عنوان با كتابي در( 1311) غالمي

 یتوهاب گیری نضج زماني بازه از اثر اين. است پرداخته ها جريان اين حول تاريخي روايت به توصیفي صورت به و است

 شمال و خاورمیانه منطقه در تکفیری های جريان ديگر و داعش برآمدن و كنوني حوادث تا عربستان جزيره شبه در

 و نفوذ حوزه گسترش نحوه و راهبردها ساختار، پیشینه، به اساس اين بر و پندارد مي مدرن خالفت دوره را آفريقا

 .كند مي توجه قدرت معادالت و میداني عرصه در آنان فعلي وضعیت

 تکفیری های جريان مورد در جامعي مطالعه به «وحشت ارتش درون داعش؛» عنوان با كتابي در( 2518) حسن و  ويس

 و نونيك فرم و صورت به داعش تکوين ماقبل دوران و گذشته به راستا اين در و اند پرداخته داعش بر تمركز با سلفي و

 نقاط از يکي. اند پرداخته نیز گروه اين آينده مورد در بیني پیش به ديگر سوی از و زده نقبي فعلي ساختار قالب در

 های طیف با هدفمند های مصاحبه همچنین و مشاهدات حاصل كه است نويسندگان میداني های بررسي اثر اين قوت

 همچنین و ايشان های خانواده افراد و گروه اين از جداشدگان ديگر سوی از و مختلف سطوح در داعش اعضای از مختلف

 باشد. مي داعش مخالف و رقیب های گروه افراد با گفتگو

 جديدی آثار از يکي كه «نظارت و اسالمي دولت برخط گمنامي» عنوان با ای كتابچه در( 2518)  كراشدورسکي و  بارتلت

 شیوه بیان با گشته منتشر مجازی فضای در و پردازد داعش مي های فعالیت بر تمركز با سايبری تروريسم به كه است

 وی فعالیتهای و اسنودن ادوارد تاثیر به تبهکاران و تروريستي های گروه توسط اينترنت در دولتها نظارت زدن دور های

 های سیستم از استفاده های شیوه نشر باز به اسالمي دولت طرفداران و حامیان چگونه كه دهند مي نشان و پرداخته

 رسالت با را امر اين و پرداخته اجتماعي های شبکه در فیلترينگ سد از گذر برای استفاده مورد افزارهای نرم و عامل

 و امنیتي های سرويس دردسرهای به اشاره با ادامه در نويسندگان .زنند مي پیوند الهي اهداف راه در گروه اين مقدس

 ویبازكا را موجود های بديل و نموده مجازی فضای در ها ترويست فعالیتهای آينده مورد در هايي بیني پیش اطالعاتي،

 پردازد. گروه داعش مي ای رايانه ترفندهای به جزئیات ذكر با توام و تخصصي طور به اثر اين. كنند مي

 .همچنین مقاالت ذيل هم به بررسي ماهیت وجودی داعش پرداخته اند
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 .ارجي، در  فصلنامه روابط خ"برآمدن داعش در خاورمیانه تحلیل جامعه شناختانه"محمد ساالر كسرايي، مقاله: 

در  فصلنامه امنیت  "گروه تروريستي داعش ،برايند تنازعات و ناامني های منطقه ای"،مصطفي ساوه درودی، مقاله: 

 .پژوهي

  .در نشريه علوم سیاسي "بازخواني هويت دولت اسالمي در عراق و شام"علي اشرف نظری، مقاله: 

در پژوهشنامه روابط بین الملل، جملگي به  "شکل گیری داعش در كانون پويش جهاني"محمدرضا حاتمي، مقاله:  

 بررسي ابعاد وجودی داعش پرداخته اند.

 علل  وجودی داعش 

ايدئولوژی وهابیت و عربستان سعودی، بنیادگرايي سلفي و سیطره جهاني تکفیری ها، عربستان چندين هزار مدرسه -1

 راستای ترويج افکار وهابیت در سراسر جهان دارد. در 

 تفکر مقابله با تمدن غرب، ايران شیعي و آموزه های دانشگاه االزهر بر پايه تعالیم ابن تیمیه -2

عدم دفاع مردم بومي به علت نارضايتي از حکومت، اختالف افکني بین سني و شیعه، خیانت فرماندهان نظامي و -3

 خريد ايشان با پول

روابط موجود در نظام جهاني، نظام های سیاسي تبعیض آمیز غرب، ديکتاتوری در خاورمیانه، رسانه ها و افکار پسا  -1

 استعماری، بحران هويت و المکاني و احساس محرومیت در افراد داعش 

یا عضو گرفته است كشور دن 85انتقام جويي و استقالل طلبي در برابر هژموني جهاني و غرب، بعنوان مثال داعش از -8

 و بیشتر عضو گیری ها رسانه ای، اينترنتي و در قالب شبکه های اجتماعي مانند تويیتر و فیس بوک بوده است. 

 ايدئولوژی خالفت اسالمي -6

 ملت ، بهار عربي و خالء قدرت غالب منطقه ای -عدم وجود دولت ملي و دولت های شکننده و خالء دولت-3 

 یته و بحران سازی آن در جهان  اسالم  تقابل سنت و مدرن -8

به حاشیه راندن مسلمانان سني، سركوب شديد معترضان و اپوزيسیون، عدم دخالت جهاني و راه حل جهاني، حمايت -1 

 جهادی -كشورهای خلیج فارس و عرب از گروه های سلفي

 محرومیت نسبي، بیکاری، كم سوادی و فقر كه باعث خشونت مي گردد  -15

 فتمان غرب درباره شرق به خدمت اهداف هژمونیک درآمده است  و سبب سلطه طلبي غرب شده استگ -11

 (.1انگاره سازی رسانه های غرب )كسرايي،پیشین:  -12
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قائل به رسالت و تکلیف الهي، فراملي و چند رگه بودن هويتي، انشعاب در القاعده، تالش غرب برای بیان تصويری  -13

 (.3از اسالم )نظری،پیشین: انحرافي و تحريفي 

فرايند تروريسم جهاني شده، سیستم ارتباطي جديد اينترنت وشبکه های اجتماعي و مجازی كه ابزارهای -11

(. پروسه عضوگیری داعش از سرتاسر جهان و 2سازماندهي و اقدام فرامرزی را مهیا مي سازند )ساوه درودی، پیشین: 

ازماني و صحنه تحوالت میداني به گونه ای است كه اكنون در سوريه داعش تركیب اين نیروها در سلسله مراتب س

درصد نیروی  35درصد سوری است. به عکس، اين تركیب در عراق شامل  35درصد نیروهای خارجي و  35متشکل از 

 (.223: 1311درصد عراقي )تودنهوفر، 35خارجي است و 

نفوذ دولتهای ملي، جهان وطني، افزايش خود آگاهي اجتماعي. جهاني شدن با گسترش ارتباطات جهاني و كاهش  -18 

 جهاني شدن باعث رشد محلي گرايي، قوم گرايي و افراطي گری قومي و فرقه ای شده است، تاكید بر سنت های محلي 

ا در عدم اعتقاد قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای به مشاركت سازنده ايران در تحوالت منطقه كه اگر ايران ر -16

امور منطقه فراخوان اند و مشاركت دهند، بسیاری از مشکالت منطقه را ايران قادر به برطرف كردنش مي باشئ )ساوه 

 درودی،پیشین(.

 جنگ شهری 

جنگ انواع مختلفي دارد كه شامل جنگ فیزيکي ،جنگ سايبری ،جنگ اقتصادی ،جنگ فرهنگي،جنگ شهری و غیره 

 مي باشد.

 نسل تقسیم میشوند :                                                                                                     6هم به جنگ ها  از لحاظ نسل 

ها دقیقا مصادف با سیر توسعه علم میالدی(: توسعه تسلیحات در نسل اول جنگ 18های نسل اول )پیش از تاريخ الي قرن جنگ -1

های خارجي و تنها به كمک اعضای بدن مانند دست، پا و ناخن به مبارزه های پیش از تاريخ، انسان های اولیه بدون سالحبود. در جنگ

 يش بشر تا اختراع جنگ افزار گرم(.)تاريخ پیداپرداختند. مي

های رزمي رخ داد؛ از جمله در (: با دستیابي به اين فناوری تغییر تاكتیک1338 -1185های نسل دوم؛ باروت و سالح گرم )جنگ -2

ها بود )از ها و دولتی بروز درگیری بطور عمده به داليل مذهبي و يا جنگ بین حکومتسازماندهي ارتش، سربازگیری و.... انگیزه

 اختراع و بکارگیری جنگ افزار گرم تا ورود ماشین(.

های (: رشد تکنولوژی و ظهور فناوری های انقالبي، هسته اصلي جنگ1111 –1338های صنعتي )های نسل سوم: جنگجنگ  -3

)از بکارگیری  1336و انقالب آمريکا فرانسه  1381های انقالبي بود مانند انقالب ها از نوع جنگنسل سوم بود. در اين دوره اكثر جنگ

 تسلیحات نوين و توسعه عرصه نبرد به هوا و دريا تا دوره معاصر(.

آور بود؛ مانند اختراع های نسل چهارم محصول تکنولوژی توان(: جنگ1118 –1111های مکانیزه )های نسل چهارم: جنگجنگ -1

گسترده تانک و رادار و... )با شروع انقالب علوم و فناوری های اطالعات، هواپیما، تحول در لجستیک بواسطه حمل و نقل، كاربرد 

 ارتباطات، الکترونیک و رايانه در سالهای اخیر(. 
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ها، لزوم توسعه ی (: رقابت اتمي و تالش در كسب توازن نظامي بین ابرقدرت1111–1118های اتمي )های نسل پنجم؛ جنگجنگ -8

پذيری آنها توانند ضمن پشتیباني عملیاتي از تسلیحات اتمي، كارايي و اعتمادرا عیان ساخت كه مي ابزارهای تکنولوژی محور جديدی

 را نیز افزايش دهد. 

 ماهیت جنگ رفتار نظامي و، كنون(: تحول در سه حوزه ابزارهای جنگتا 1111های نسل ششم؛ جنگ مدرن يا جنگ موازی )جنگ -6

 (. 3: 1315)حسیني و ديگران،  استهای مدرن شده موجب پديداری جنگ

جنگ شهری نوعي از جنگ است كه عرصه جنگ شهرها مي باشند و بافت شهر، فرم شهر، ساختار شهر، منطقه شهری، معماری 

 شهر، خطوط حمل و نقل شهر، كاربری اراضي شهر، فضای سبز شهر  و عناصر مختلف شهر در اين نوع جنگ دخیل مي باشد.

 

 انواع پدافند 

در برابر جنگ دو گونه دفاع وجود دارد: يکي پدافند عامل كه با سالح در برابر تهاجم دفاع میشود و ديگری پدافند 

غیرعامل كه تمهیداتي مي باشد كه در برابر انواع استراتژی های جنگي به كار مي رود و سالح در آن كاربرد ندارد، كه 

، فريب، كوچک سازی، محکم سازی، مکانیابي دفاعي، آمايش دفاعي اهم اصول آن عبارتند از: استتار، اختفا، پوشش

سرزمین، استحکام و... مي باشد. الزم به ذكر است اين اصول انعطاف پذير هستند و بسته به نوع استراتژی جنگي مي 

 تواند متغیر باشند.
 

 
  اصول پدافند غیر عامل جدول

 
  81پدافند عامل  -

روش يا سیستم پدافندی قابل انعطافي كه بر علیه انبوه يگان های زرهي آفندكننده متجاوز در رزمگاه های نوين به منظور رزم موفقیت 

آمیز در نظر گرفته شده است. منظور و تدبیر در اين نوع پدافند، فرسوده كردن و مواجه نمودن نیروی تکاور در مواضع متوالي با گروه 

                                                           
11  Defense Active  
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ها و گروه های مركب رسته های رزمي بسیار قوی كه در عمق و در سرتاسر منطقه نبرد پشتیباني متقابل برای يکديگر  های رزمي، تیم

 (.  1و 3: 1388فراهم نموده اند، مي باشد )فتحي رشید، 

 

  88پدافند غیرعامل -

جزء ذات زندگي بشر بوده و بشر از ابتدا تا به حال، درگیر جدال در برابر   -اعم از طبیعي و غیر طبیعي -دفاع در برابر انواع تهديدات 

اين تهديدات مي باشد. اولین مشکل زندگي بشر اولیه، تهديدات طبیعي بوده است. ساخت سرپناهي كه امنیت الزم را برای انسان در 

سرمای شديد، گرمای شديد، زلزله و غیره به وجود بیاورد، اولین تجربه ای بود كه بشر برابر حوادث طبیعي مانند سیل، صاعقه، طوفان، 

توانست به آن دست يابد. هرچند امروزه با پیشرفت علوم، فناوری و دانش بشری در حوزه های مختلف، تقريبا توانسته است اين نوع 

شامل تهديدات امنیتي، تهديدات جنگي و انواع تهديدات صنعتي  تهديدات را كنترل، احاطه و مديريت نمايد. تهديدات غیر طبیعي كه

مي باشد و انسان آن را ساخته، به عنوان تهديدات انسان ساخت نیز بیان شده است. بشر پس از شروع زندگي اجتماعي با اين نوع 

وده ه بیان ديگر، انسان همواره تالش نمتهديدات روبرو شده و به تناسب پیشرفت تهديدات، پیشرفت در حوزه دفاع نیز الزام آور شد. ب

تا با اقدامات مسلحانه )استفاده از سالح و تجهیزات نظامي( و اقدامات غیر مسلحانه )بدون استفاده از سالح و تجهیزات نظامي( در 

  (. 18: 1311برابر تهديدات برای خود امنیت ايجاد نمايد )جاللي فراهاني، 

اماتي اطالق مي گردد كه مستلزم بکارگیری جنگ افزار نبوده و با اجرای آن مي توان از وارد شدن پدافند غیرعامل به مجموعه اقد 

خسارت مالي به تجهیزات و تاسیسات حیاتي و حساس نظامي و غیر نظامي و تلفات انساني جلوگیری نمود و يا میزان اين خسارت و 

                                                                                                                 .(8: 1386تلفات را به حداقل ممکن كاهش داد )عدالت پژوه، 

پداافند غیرعامل عبارتست از: بکارگیری هرگونه ابزار، شرايط و موقعیت ها به طوری كه خود به خود و بدون نیاز به عامل انساني با 

ن مقابله كند. در برنامه ريزی دفاعي موقعیت های طبیعي، استتار، اختفاء و پراكندگي استحکامات مورد مراحل مختلف حمالت دشم

                                                                                                                                                                                                                                             استفاده قرار مي گیرد. اين عوامل مخارج حمالت دشمن را بسیار افزايش و راندمان آن را به شدت كاهش مي دهد.                         

مي دانند كه موجب كاهش آسیب پذيری نیروی انساني، ساختمان ها پدافند غیرعامل را همچنین مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای  

و تاسیسات، تجهیزات و شريان های شهری در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن مي گردد. از سويي ديگر طبق تعريفي هر اقدام 

ريان های حیاتي كشور در غیر مسلحانه ای كه موجب كاهش آسیب پذيری نیروی انساني، ساختمان ها، تاسیسات، تجهیزات و ش

مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن شود، پدافند غیرعامل نامیده مي شود كه در برابر حوادث غیر مترقبه نیز امکان تعريف معنايي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (.                                                                                        38: 1388دارد )فتحي رشید، 

دفاع غیرعامل شامل اعالم خبر، استتار، اختفاء، تفرقه، پراكندگي، استحکامات و پناهگاه، تحرک، حیله و فريب، ايجاد سیستمهای 

 (. 11: 1383اطفاء حريق و كنترل خسارت مي باشد ) موحدی نیا، 

 راهبردهای رزم و اصول جنگ شهری داعش    

 سه بر كه است گرايي اقتدار از جديد مدلي ISIS خاورمیانه، منطقه مسائل متخصصان از القراوی حسن حريث تعبیر به

 ای پروژه IS گرايانه پوچ ذات وی تعبیر به. طلبي توسعه و رواني تلقین افراطي، خشونت: است شده گذاشته بنیان پايه

 .دهد مي بازتاب را سیاسي و اجتماعي جمعیتي، های دگرگوني با همراه افراطي
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 و متصرفاتش در قدرتش كننده تقويت كه اش كنوني هدف به 86«گسترش و بقاء» گروه اين شعار كه است اساس اين بر

. دارد اشاره و گردد مي باز باشد مي ها سرزمین درآوردن تصرف به و هجوم برای هايي بنیان عنوان به آنها از استفاده

 آف و خطي برون حالت در هم و 83برخط و آنالين وجه در هم منازعه اين خاورمیانه تحوالت متخصصان تعبیر به بنابراين

2518Qarawee, -Al :) باشد مي نظامي ای منازعه كه اندازه همان به هاست ايده نبرد اين. يافت خواهد استمرار 88الين

161-168.) 

 ينا. دارد ای گسترده دامنه است گرفته كار به ارضي طلبي توسعه برای داعش كه هايي تاكتیک و راهبردهااز اين رو 

 ارهایابز از ماهرانه استفاده از تدابیر اين. است گرفته بهره راستا اين در افزاری نرم و افزاری سخت مختلف وجوه از گروه

 هب( خود های گروگان سربريدن مثال طور به) گروه اين اقدامات از ويديوها و ها كلیپ تهیه و مجازی فضای تا ای رسانه

 مخاطب جذب برای شنیداری -ديداری محصوالت تولید تا رواني جنگ در چارچوب افکني هراس و انگیزی رعب منظور

ای ه سوريه( و عملیات در درگیری مناطق در ساردين گاز از )مانند استفاده شیمیايي تسلیحات بکارگیری همچنین و

 . گیرد مي بر در انتحاری را

: 1311كنند )تودنهوفر،  ايجاد رعب دشمنان دل در تا اند دهنده تکان عامدانه داعش تبلیغاتي ويديوهای داعش زعم به

111.) 

 هیمنه و قدرت دادن نشان برای داعش كه ابزارهايي از يکي. است 81رواني جنگ يک داعش به اذعان صاحب نظران

 سردرگمي، مشکل، ايجاد بر سیاه 15«تبلیغات» با داعش. است رواني عملیات های تکنیک از استفاده برد، مي بکار خود

 .كند مي اعتبارزدايي خود دشمنان مشروعیت از وسیله اين با و دارد تاكید مسلمان جوامع در آفريني وحشت و

 هنذ در بتوانند كه پردازد مي افرادی جذب و عضوگیری به «مطلوب آهن راه تکنیک» از استفاده با داعش راستا اين در

 هك نحوی به شود خاصي اعتقادات تولید به منجر نهايت در كه كنند خلق كننده گمراه و غلط های برداشت خود جوامع

 .بیاورند در خود تسخیر به مدت بلند و مدت كوتاه در را مقابل طرف اراده راه اين از تا اند، واقعي اعتقادات اين انگار

 (.131: 1311است )عبدالملکي،  داعش رواني عملیات های تکنیک ديگر از نیز 11مغزی شستشوی و آفريني وحشت

 كمتر میداني و نظامي جنگ از آن اهمیت كه طوری به است، برخوردار زيادی اهمیت از داعش گروه برای رواني جنگ

 (.111: 1311داند )نجات،  مي جهاد از نیمي را تبلیغات و رسانه داعش رو، همین از نیست؛

                                                           
11 “remaining and expanding” 
17 Online 
11 Offline 
19 Psychological Warfare 
90 Propaganda 
91 Brainwashing 
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 داعش، فتوحات و ها پیروزی درباره جعلي و ساختگي اخبار انتشار وحشت، القاء: همچون هايي تاكتیک از استفاده

 آن نظامي فرماندهان از سازی قهرمان و گروه، اين نظامي توان خصوص در عددی های ابهام ها، عملیات نمايي بزرگ

 (.1313است )همان، به نقل از طاهرآبادی،  بوده سوريه و عراق در ها تروريست اين رواني عملیات از ای نمونه فقط

 طريق از عمومي افکار دادن فريب و رواني عملیات در توان مي را داعش های تروريست كامیابي و موفقیت بزرگترين

 دهش تصرف های استان در گروه اين پیشروی عوامل موثرترين از يکي حربه اين. دانست اجتماعي های شبکه و ابزارها

 (.111رود )پیشین،  مي شمار به درگیری و جنگ گونه هر بدون عراق

 فیس و توئیتر اين بیش و كم كه دارد اذعان  الجزيره با مصاحبه در 12الربیعي موفق ملي عراق، امنیت پیشین مشاور

 ميونیفور و بگذارند، زمین بر را هايشان سالح عراقي امنیتي قوای سربازان از تن هزار سي گشت موجب كه بود بوک

 Weiss and Hassan, 2518: 112كنند ) رها تکفیری ها يابي دست و رسیدن برای را موصل و نکنند، تن بر را هايشان

.) 

: » داعش پايه بلند اعضای از يکي زعم به. بود شده ريزی برنامه قبل ها مدت از كه بود عملیاتي موصل در واقع تصرف

 رس پشت. «نکند امنیت احساس موصل در كسي ديگر تا داديم انجام بسیاری استشهادی عملیات موصل در ما ها سال

 شیعیان سرانجام. فرستاديم مي شان سوگواری مراسم به را استشهادی جهادگران حتي» .شد مي انجام قصد سوء هم

 (.281)تودنهوفر، پیشین:  «كنیم تصرف را موصل راحتي به توانستیم طوری اين و ترسیدند

 يم طوالني انتحاری داوطلبان فهرست. است زياد بسیار انتحاری عملیات متقاضیان تعداد داعش سركردگان اذعان به

 (.233-236است )همان:  بوده انتظار فهرست در اسم 655 از بیس حلب در قبال متال طور به. باشد

 و روحیه تضعیف هدف با شده، گذاری بمب خودروهای و كمینگاه نصب و ها گروه ساير كادر و فرماندهان ترور داعش با

 مي استفاده داعش های صف به پیوستن و توبه به اعتراف جهت آنان از دعوت با همراه آنها، ساختار در اختالل ايجاد

اند )نجات، پیشین:  نموده عمل موفق اهداف انتخاب زمان و  غافلگیری حمله، آغاز در داعش عناصر راستا اين در .كند

118.) 

 اجتماعي های شبکه در متعدد كاربری های حساب از داعش خود، هواداران حلقه گسترش و مخاطب جذب راستای در

 یلترينگف كه هايي برنامه و افزارها نرم تولید و عرضه به خود هکرها، و رايانه خبره متخصصان بکارگیری با و گرفته بهره

 یادينم از داعش پدافندی،-آفندی تدابیر كارگیری به راستای در. است نموده اقدام كشد مي چالش به را دولتها نظارت و

 نعنوا به نظامیان غیر از استفاده تا موصل مانند شده متصرف شهرهای دور به خندق حفر و شده گذاری مین اليه چند

 از ادیاقتص انتفاع منظور به برق های نیروگاه و ها پااليشگاه و گاز نفت، میادين و منابع و سدها تصرف و انساني سپر

                                                           
91 Mowaffak al-Rubaie 
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 ورتص در سوخته زمین سیاست كردن پیاده و مخربانه های تاكتیک كردن پیاده با رقبا دادن قرار فشار تحت و يکسو

 یكارگیر به با داعش. است نموده استفاده( الرمادی مانند عراق االنبار استان شهرهای در نمونه طور به) نشیني عقب

 رطو به نیز انتحاری های عملیات از تقابالت میداني عرصه در نبرد نامنظم ای شیوه و نامتقارن جنگ های تاكتیک

 در»  :میکند بیان كه جست استناد نظران صاحب از يکي ديدگاه به توان مي راستا اين در. است جسته سود گسترده

 جهادگرايانش كه است آن شده تکرار زمینه يک. است هايش مزيت سازی برجسته برای تالش در ISIS غرب، با مواجهه

 (.Al-Qarawee,Op. Cit: 163) «دارند مي دوست را زندگي ها غربي كه دارند دوست قدر همان را مرگ

 غیر پدافند تمهیدات و اصول از گیری بهره با داعش سوريه، در نبرد عرصه میداني تحوالت با همگام مورد، آخرين در

 اطالعات آوری جمع از ای پارچه های حفاظ توسط شهر مهم اماكن سقف پوشاندن با... و استتار و اختفاء مانند عامل

 .است آورده عمل به ممانعت سوريه رقه در دشمن شناسايي پهبادهای توسط

 شرق» نیز و «عراق غرب» های استان عمومي نارضايتي از  را استفاده نهايت عراق، كردستان به حمله از پیش داعش

 ودمسع» محاسباتي اشتباه المثل في. بود برده را منطقه «هويتي های گسست» از برداری بهره آن، تبع به و «سوريه

 لاستقال ديرينه رويای تحقق جهت هم آن داعش، و مالکي نوری دولت تعارض از طلبانه منفعت استفاده جهت «بارزاني

 به عراق نفتي مسیر كنترل ،«زمار» و «سنجار» نفتي شهرهای تصرف و اقلیم به گروه اين حمالت در را خود كردستان،

 موصل ارتفاعات در عراق سد بزرگترين بر تسلط در زماني بازه همان در داعش موفقیت تر، كلي نگاهي در و تركیه

. داد قرار هدف نیز را سوريه در العرب عین همان با كوباني كردنشین مهم شهر همچنین حمالت اين. ساخت آشکار

 مي برخ بازی اين ای منطقه بازيگران منافع نیز و داعش حمالت بودن هدفمند و انسجام از خوبي به اينچنین، تهاجماتي

 پیوستگي توانست مي داشت، قرار داعش تصرف در آن از درصد 85 زماني بازه آن در كه االنبار استان سقوط چنانکه. داد

 جهت به شرايط شدن فراهم گروه، اين قدرت شدن چندان دو آن، تبع به و نینوا استان و استان اين میان جغرافیايي

 (.132: 1311آورد )غالمي،  ارمغان به داعش برای را عراق و سوريه های تروريست ارتباط تقويت و بغداد محاصره

 اعالم. است بوده پیمانانش هم و خود ای رسانه های تالش مديون انکارش، قابل غیر ضعف علیرغم را ها اين همه داعش،

 پنتاگون  در برجسته مسئولي نظر اظهار و گروه اين سوی از «بغداد جنگ» در حضور جهت تن هزار 13 حدود اعزام

 (.133-132)همان:   باشد مي نظر اين مويد خوبي به گروه، اين با مواجهه در «ديوار» با عراق ارتش رويارويي بر مبني

 نیز سوريه در كوباني مرزی شهر به حمله. برد مي بهره ها آن به يورش و اهداف تعیین جهت خاص راهبردی از داعش

 ينا برای تركیه با مرزها امتداد در را بلند ای باريکه كنترل امکان كوباني اشغال. است بوده راهبرد همین چارچوب در

 .آورد مي فراهم گروه

 معیتيج با نشین شیعه و تركمن شهری آمرلي. كرد تغییر عراقي نیروهای نفع به  قوا توازن كه بود آمرلي عملیات با

 قطعي شامل محاصره اين. برد سر به داعش نیروهای مطلق محاصره در روز 85 به نزديک كه بود نفر هزار 28 از كمتر

. گرفت مي صورت عراق ارتش توسط و هوايي راه از آن، به غذايي امدادرساني راه تنها و شد مي هم شهر آب حتي و برق

http://www.sid.ir


Archive of SID

www.SID.ir

 

153 

 

 كند خريداری را شهر بزرگان تا نمود تالش كالن های پول وعده دادن حتي و متعدد های راه از داعش محاصره، مدت در

 .نیاورد دست به موفقیتي كمترين آمرلي در نینوا، و موصل همچون مناطقي در حربه اين كارآمدی برخالف و

 ای منطقه الصخر جرف. هستییم الصخر جرف گیری پس باز و عاشورا عملیات شاهد آمرلي عملیات از پس بالفاصله

 مي محسوب نجف و كربال شهرهای نیز و بغداد پايتخت، ورودی دروازه كه است عراق «بابل» استان شمال در راهبردی

 و ايلقب حضور از ناشي هويتي های گسست از بهینه برداری بهره در ذاتیش های توانايي خاطر به پیشتر داعش. گرديد

 را خود اقدامات و نفوذ منطقه اين عشاير از برخي در تا بود يافته را امکان اين منطقه، يک در گوناگون های قومیت

 داعش سیطره تحت مناطق میان اتصال حساس نقطه منطقه اين كه بود روی آن از الصخر جرف اهمیت. كند سازماندهي

 نآ تبع به و قطعي، و كامل پیروزی تحقق بدون عملیاتي اجرای صورت در و شد مي محسوب عراق كشور نقاط ديگر و

 دروهایخو كه بود آن ديگر كلیدی نکته. گرفت مي قوت ها استان برخي سقوط خطر گروه، اين برای نو ای روزنه شدن باز

 جامل انتحاری های عملیات تداوم يعني اين و شتافتند مي عراق مناطق ديگر به كه بود منطقه اين از شده گذاری بمب

 (.131-138گسیخته )همان: 

 اصول جنگ شهری داعش در ذيل آورده شده است:

 حمالت تروريستي و تخريب اماكن حساس، حیاتي و مهم در مناطق مرزی-1

 تصرف خطوط مواصالتي -2

 تصرف مراكز استراتژيک: سدها، مراكز نفتي، مراكز ستادی و .....-3

 جنگ سايبری، ايجاد وحشت در فضای مجازی، سربريدن و ايجاد رعب  -1

آور. اكثر عملیات های نظامي داعش با ويژگي هجومي آن  رعب و خشن اقدامات آسا، برق ،حمالت غافلگیری اصل -8

ن: پیشیجهت كسب پیروزی و موفقیت است )نجات، « آغاز و غافلگیری»شناخته شده است و آن برای حفظ دو ويژگي 

118.) 

در سوريه شهر رقه و در عراق موصل پايتخت داعش است؛ گرايش به پايتخت گزيني در هر منطقه و قلمرو. در اين -6

 كرده عمل بهتر ها گروه ديگر از جنگي و مناطق استقرار، مناطق انتخاب در داعش تروريستي گروه: راستا مي توان گفت

 كه یننش سني مناطق انتخاب. است گرفته نظر در خود اصلي پايگاه عنوان به را سني مناطق دشمنانش با نبرد برای و

 ينا اقتصادی های ساخت زير برای موفقي راهبردی گزينه است، ساخته میسر داعش برای را پشتیباني و كمک دريافت

 تشکیالت به حال، عین در و سازد مي دشوار را مناطق آن به دشمنان نفوذ استراتژی اين. آيد مي شمار به تشکیالت

 (.181-188دهد )نجات، پیشین:  مي قدرت و انسجام داخلي، وحدت داعش،
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توان سخنوری و تسلط بر فنون نظامي نزد ابوبکر بغدادی و تحصیالت عالیه وی و رهبری متمركز )انديشکده مطالعات -3

                         (.                                                             25518جنگ،

كاروان های كوچکتر و پراكنده تر در مقابل حمالت هوايي. در اين راستا شواهد نشان مي دهد كه داعش تدابیر  -8

پیشگیرانه ای را برای حمايت ساختار مبارزه خود از حمالت هوايي اتخاذ كرده است؛ تدابیری همانند: تخلیه پايگاه ها 

 (.                                                   213كاهش تحركات روزانه )نجات، پیشین:  و مراكز آموزشي ويژه و

استفاده از صحرا برای كشاندن نیرو های دولتي با تعداد زياد به صحرا و سرگرم كردن آنها و خود مشغول اشغال -1

يه غالبا در مناطق دورافتاده و فاقد راه های شهر، سد يا نیروگاه شدن. به طور مثال نبردهای داعش در سرزمین سور

 (.118اصلي و ارتباطي است )همان: 

ايجاد نیروی مخوف، با انگیزه، منظم در جنگ، سازمان رزم توام با برنامه ريزی درست، ساختار سازماني درست و -15

 استراتژی جنگي كارآمد

ختمان های بلند شهر، بستن راههای ورودی حفر تونل زير زمیني در شهر، استقرار تک تیر انداز در سا-11

 شهر،كارگزاری تله های انفجاری در شهر، سپر مردمي و جنگ پارتیزاني در شهر

 جنگ نامتقارن و ناهمتراز شهری با بهره از سالح های سبک و قابل كاربرد در شهر-12

بر سیستم ابتدايي نامه رساني، برای  داعش به كارگیری وسايل ارتباطي، اينترنت، و تلفن همراه را كاهش داده و -13

 انتقال فرم آنها و آموزش ها بین واحدهای جنگي اتکاء نموده است )پیشین(.

 پايگاه و شهرها به حمله هنگام رو، اين از باشد،؛ داشته اطالعاتي نفوذ خود مقابل جبهه در است كرده سعي داعش-11

 گروه اين كه است شده سبب اطالعاتي های فعالیت بر داعش تمركز. دارد مناطق آن از كاملي اطالعات نظامي، های

 (.181نمايد )نجات، پیشین:  اشغال را زيادی شهرهای و مناطق محدود، های درگیری و زياد چندان نه نیرويي با بتواند

اين امواج به عنوان يک اصل در رزم شهری توسط داعش. مي توان گفت كه « امواج پیوسته»استفاده از تاكتیک  -18

بیشتر بر سقوط هدف بدون در نظر گرفتن میزان خسارت وارد شده تمركز دارد. استفاده از اين تاكتیک به منظور جلوه 

دادن تصوير داعش به عنوان گروهي افسانه ای صورت مي گیرد كه قادر است همه قدرت هايي را كه بر سر راه آن قرار 

 مي گیرد از میان بر دارد.

 دی نیرو های نظامي در برخورد با حركت های چريکي و جنگ های نامنظم داخل شهرناكارآم  -16

 اعمال كنترل كامل و حفظ آن بر مناطق و مراكز حیاتي ،حساس و مهم  -13 
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استفاده سازمان داعش از داده های اطالعاتي و عکس های ماهواره ای از موقعیت شهرها و مناطق مخاصمه و میادين -18

 (.113ه به احتمال زياد توسط برخي كشورهای منطقه ای و بین المللي فراهم شده است )نجات، همان: های درگیری ك

 نتیجه گیری  و يافته های پژوهش

داعش از وجوه مختلف سخت افزاری و نرم افزاری و تدابیر و تاكتیک های گوناگون در راستای راهبرد جنگ شهری 

پدافند غیر عامل و همچنین مولفه های رزم شهری استفاده نموده است. اين بهره برده است و در اين راستا از اصول 

پارامترها دامنه و طیف وسیعي از تدابیر كالسیک و  قديمي مانند استتار و اختفاء و شستشوی مغزی و تبلیغات سیاه تا 

ستحکامات رقبا را نشان تکنیک های پیشرفته همچون بهره از فضای سايبر و عکسبرداری های ماهواره ای كه موقعیت ا

 مي دهد در بر مي گیرد. 

يافته های اين پژوهش نشان مي دهد كه تمامي راهبردهای داعش معطوف به سه پايه بقاء و گسترش، تلقین رواني و 

خشونت افراطي بوده و حول اين محورها صورت بندی و مفصل بندی گشته اند. بر اين اساس داعش هم از بعد ساختار 

و ساماندهي نیروها و سلسله مراتب پیچیده و بر اساس و مبنای طرح و برنامه ها و راهبردهای آفندی و و سازمان 

 پدافندی مي باشد و هم از حیث نقشه راه و برنامه اقدام و استفاده از تجهیزات و تدابیر گوناگون به خوبي عمل مي كند. 

جهان كه كارتل و مافیای تبهکاران در قلب خاورمیانه را در واقع داعش امروز در قامت بزرگترين سازمان تروريستي 

تشکیل مي دهد، هم از حیث مالي و اقتصادی و در اختیار داشتن میادين و تاسیسات نفت و گاز غني مي باشد و هم از 

حیث بهره گیری از نفرات و نیروهای مختلف از مناطق جغرافیايي مختلف جهان كه طیف گسترده ای از فرصت طلبان 

تا ژنرال های بعثي سابق را در بر مي گیرد به تخصص ها و مهارت های گوناگون تجهیز شده است و همین امر انسجام و 

 چابکي و قدرت مانور اين گروه را به نحو چشمگیری ارتقاء داده است.

طر اين با توجه به ماهیت وجودی داعش و استراتژی جنگ شهری آن كه توضیحاتش داده شد كشورهای در معرض خ

گروه تروريستي، بايستي اصول نوين و جديد پدافند غیر عامل را در برابر جنگ شهری داعش به كار ببرند كه اهم اين 

 اصول عبارتند از:

 طراحي خطوط مواصالتي و خیابان های شهر به طوری كه امکان مسدود شدن را نداشته باشد.-

 مکان يابي صحیح اماكن حیاتي حساس و مهم بر اساس جهت و نوع تهديدات -

 آمايش دفاعي شهر و چیدمان درست عناصر شهری بر اساس سلسله مراتب اهمیت -

 احداث سکونت گاههای موقت جنگ در شهرها و روستاهای اطراف كالنشهرها و شهرهای استراتژيک-

 کان انجام عملیات های جنگي گسترده و كالسیک را فراهم سازد. ايجاد فضاهای باز در شهرها طوری كه ام-
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 تعريض خیابان های شهر طوری كه با تخريب ساختمانهای اطراف خیابان مسدود نشود.-

 پراكندگي مراكز حساس شهر در سطح شهر -

 احداث باند های فرود هواپیما و جت در شهر با لحاظ كاربری های چند منظوره -

 ماشین های جنگي در خیابانها و طراحي سازگار با آنها مثال تانک  و خودروهای زرهي پیش بیني تحرک-

 منطقه ای كردن تاسیسات شهری و طراحي ضد بحران اين تاسیسات از قبیل :برق ،آب، گاز، مخابرات-

 هماهنگي بین گروههای سیاسي، نظامي ، امنیتي و اطالعاتي -

 ايران و حزب اهلل لبنان تشکیل گروه های بیشتر همانند  بسیج -

ايمن سازی اجباری خطوط منتهي به ورودی پايگاه های دفاعي با مسیرهای انحرافي و پناهگاه های بتوني كه ورود -

آالت و ادوات جنگي به آن سخت باشد. برای افزايش امنیت مي توان از موانع فلزی مستحکم، از جمله درهای ورودی 

قام مسوول باز نشود كه اين تدابیر موفقیت بسیاری از عملیات های بمب گذاری استفاده كرد كه جز با دستور م

 (.218انتحاری داعش را خنثي مي سازد )نجات، پیشین: 

 استفاده از تدابیر و تمهیدات مختلف با هدف پراكندگي نیروهای دشمن از قبل از شروع حمله.- 

داعش با هدف شناخت اهداف مورد نظر و آگاهي از نیروهای آن تمركز بر تالش های اطالعاتي برای نفوذ در ساختار -

   مرزی. ای عشیره مردمان از استفاده با اطالعاتي اقدامات )همان( و تشديد

 منابع 

 فارسي

 . گزارش تحلیلي درباره داعش( 2518انديشکده مطالعات جنگ واشنگتن )-  

، ترجمه علي عبداللهي و زهرا معین الديني، تهران، اسالمي ده روز با داعش؛ از درون دولت( 1311تودنهوفر، يورگن )-

 كتاب كوله پشتي. 

 .35 شماره ،الملل بین روابط پژوهشنامه جهاني، پويش كانون در داعش گیری شکل( 1311) محمدرضا حاتمي،-

 ريزی پدافند( ارزيابي ساختار شهر لنگرود جهت برنامه 1381حسیني امیني، حسن؛ اسدی، صالح و برنافر، مهدی )-

 .18، شماره نشريه تحقیقات  كاربردی علوم جغرافیايي غیرعامل،
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. نشر دانشگاه مقدمه ای بر مباني نظری پدافند غیرعامل با رويکرد تهديدات جديد (.1311جاللي فراهاني، غالمرضا ) -

                        امام حسین )ع(.                                                                 

 امنیت فصلنامه ای، منطقه های ناامني و تنازعات برآيند داعش، تروريستي گروه( 1311) مصطفي درودی، ساوه-

 .18 شماره ،پژوهي

  .   آفتاب نشر ،غیرعامل پدافند پیرامون كلیاتي( 1386) محمود پژوه، عدالت-

 ، نشر علم. شناختي پديده داعش؛ با تاكید بر روان شناسي سیاسيتحلیل پديده زوان  ( 1311عبدالملکي، سعید )-

 ايمن جامعه همايش دومین شهری، فرسوده های بافت در غیرعامل دفاع( 1388) الهام قلیزاده، و علي رشید، فتحي -

-                                                                                      .                                                                                                                            تهران شهر

 .1 شماره ،خارجي روابط فصلنامه شناختانه، جامعه تحلیلي رمیانه؛خاو در داعش برآمدن( 1311) ساالر محمد كسرايي،

 1311، انتشارات آثار معاصر ،  پدافند غیر عامل شهریكامران ،حسن ، حسیني امیني ،حسن ، -

 .    حمید بوستان انتشارات( 1388) ساختمان ملي مقررات يکم و بیست مبحث-

     .36 پنجم، شماره ،سالمهرنامهغرب،  تروای اسب( 1313) مقامي،علي  -

                                                                                     1318، انتشارات انتخاب ،  ژئوپلیتیک شهری با تاكید بر پدافند غیر عاملمتقي ،افشین ، حسیني امیني ، حسن ،  -

  ارات مركز برنامه ريزی و تالیف كتب درسي.، انتشدفاع غیرعامل (1383موحدی نیا، جعفر ) -

، موسسه فرهنگي  كالبدشکافي داعش؛ ماهیت، ساختار تشکیالتي، راهبردها، و پیامدها( 1311نجات، سیدعلي )-

 مطالعات و تحقیقات بین المللي ابرار معاصر.   

 .68 شماره ،سیاسي علوم نشريه شام، و عراق در اسالمي دولت هويت بازخواني( 1313) اشرف علي نظری،-

 التین
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