
  مديريت نظامي پژوهشي - فصلنامه علمي    20/3/91: دريافت مقاله

  1391 بهار، دوازدهمسال  ،45شماره 

  92 -63ص ص 

    31/4/91: پذيرش مقاله

در پدافند غيرعامل به هنگام  هاي خروجي شهر تهران اهبرداري از ر بهره

  هاي ناهمگون جنگ
  1قاسم رضا زاده

  چكيده

حفـظ   ،پيام انقالب اسالمي ايـران . ناپذير بشر بوده و خواهد بود ني پاياها جنگ يكي از دغدغه

و  بينـي  و پـيش  )ره(ي واالي حضرت امام خمينيها تماميت ارزي و استقالل كشور تحت انديشه

مركـز   تهـران، . تهديـداتي اسـت  بـا چنـين    مؤثرتدبير هرگونه تهديد احتمالي دشمنان و مقابله 

توجه  به آن از اهميـت خاصـي    دليلاست و به همين  ايرانشهر  ترين اسحسو سياسي كشور 

هاي خروجي شهر تهران به راه به كارگيريهدف از اين مقاله، تبيين چگونگي  .برخوردار است

 .است) بمباران و موشك باران(اي  منطقه  هاي ناهمگون در برابر تهديدات فراهنگام وقوع جنگ

غيرعامـل هنگـام    روجي تهران جهـت پدافنـد  هاي خراه به كارگيرياين است كه سؤال اساسي 

روش تحقيق انجام شده  اي چگونه بايد باشد؟ منطقه  وقوع جنگ ناهمگون در برابر نيروهاي فرا

پس از گردآوري اطالعات با استفاده از مصاحبه و اسـناد و  . ، تحليل كيفي است در اين پژوهش

. يكرد تحليل محتـوا صـورت گرفـت   تجزيه و تحليل اطالعات با استفاده از رو، مدارك موجود

رو كسب آمادگي نسبت به آن ه وجود خواهد داشت و از اين را، جنگ همودهد نتايج نشان مي

ادات و راهكارهـاي كـاربردي   در انتهـا پيشـنه   ت بسزايي برخوردار است؛ به اين منظوراز اهمي

عامـل بـه هنگـام    غير هاي خروجـي شـهر تهـران در پدافنـد     برداري از راه چگونگي بهره درباره

  . هاي ناهمگون ارائه گرديده است جنگ

  

  .شهر تهران ،عبور و مرور ،ناهمگون  جنگ، ها راه، پدافند غيرعامل :كليدي واژگان

                                                      
  )ع(لي دانشگاه افسري امام ع مدرس - 1
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  مقدمه

هـاي نـاهمگون امـروزي در جهـت مقابلـه بـا       غيرعامل در جنـگ  انجام اقدامات پدافند

زمينـي و دريـايي كشـور    تهاجمات خصمانه و تقليل خسارات ناشي از حمالت هوايي، 

هـا و مراكـز حيـاتي و    مهاجم، موضوعي بنيادي است كه وسعت آن تمـامي زيرسـاخت  

هـا،  ها و پلاس نظامي و غيرنظامي، سياسي، ارتباطي، مواصالتي نظير بنادر، فرودگاهحس

هـاي بـزرگ    هـا، مجتمـع  ها، نيروگـاه هاي محصوالت كليدي، نظير پااليشگاه زيرساخت

ه گيرد، تا حدي كـ  فرماندهي و كنترل و مراكز جمعيتي كشور را در بر ميصنعتي، مراكز 

ناپذيري در جنگ، به نحو چشمگيري وابسـته بـه     حفظ امنيت ملي و اقتصادي، شكست

بخش بسـيار  . استجانبه در موضوع حياتي پدافندغيرعامل ريزي و ساماندهي همه برنامه

نـاهمگون، اتخـاذ راهبـرد پدافنـد      مهم و حياتي از ايـن آمـادگي در شـرايط تهديـدات    

سازي، تقليـل و كـاهش خسـارات حمـالت احتمـالي هـوايي       غيرعامل در جهت خنثي

   .استبردن آستانه مقاومت ملي  دشمن به مراكز ثقل ميهن اسالمي و باال

ها در كشور  تهديدات و فرصت  مردان كشوري به مسائل نظامي، دفاعي، هرگاه دولت

كشـورها بـه جـاي آنـان خواهنـد انديشـيد و چنـين         ردان ساير م خود نيانديشند، دولت

  . كشوري محكوم به نابودي است

طلبانه، تقويت بيداري اسالمي، تـرويج  لذا كشور ما به واسطه همين سياست استقالل

خواهي در سطح جهاني و حمايت از مظلومان ديگر كشورها همـواره در   فرهنگ عدالت

نطقـه  ضمن آنكـه آمريكـا و اسـرائيل بـراي م    . هستمعرض تهديد حمله نظامي بوده و 

هـاي حـاكم بـر نظـام     ي قائلند و بين منافع ايشان بـا ارزش خاورميانه اهميت بسيار باالي

بنـابراين مالحظـات دفـاعي و امنيتـي      .جمهوري اسالمي ايران تضاد بنيادي برقرار است

شـهر تهـران    ،بين كه در اين استاسي از ديدگاه مردم و نظام داراي وجوه خاص و حس

ـ  ترين مهمبه عنوان مركز حكومت ايران اسالمي  ه و تـرين شـهر، مـورد توجـ     اسو حس

  .عمل آورده برداري الزم را ب از كليه امكانات موجود بهره تهديد بيگانگان بوده و بايد
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  بيان مسئله و اهميت موضوع 

را بـه  سـان آن شنا جامعـه  طـوري كـه  بـه  . جنگ يكي از عناصر پايدار تاريخ بشري است

هـزار سـال    5بشـريت در طـول   . اند عنوان يك پديده و واقعيت اجتماعي قلمداد نموده

ميليارد انسان جان  4ها بيش از هزار جنگ را ديده و در اين جنگ 14تاريخ تمدن خود 

سـال بـدون    268 در طول چند هزار سال تمـدن بشـري صـرفاً    اين كهگفتني . اند باخته

در كره زمـين  ) 1990تا سال  1945از سال (سال  45در طي  ،است  جنگ و مناقشه بوده

ها در كشورهاي جهـان سـوم بـه    اين جنگ بيشترهفته بدون جنگ بوده است و  3فقط 

به خصوص هشت سـال دفـاع    ،هاي گذشتهاز جنگ تجارب حاصل .وقوع پيوسته است

، جنگ )سجنگ اول خليج فار(متحدين عليه عراق  1991روزه سال  43مقدس، جنگ 

آمريكا و انگليس عليـه عـراق    2003ناتو عليه يوگسالوي، جنگ  1999اي سال هفته 11

يل عليه لبنان مؤيد اين نظر است كه كشـور مهـاجم جهـت    ئروزه اخير اسرا 33و جنگ 

شكستن اراده ملت و توان سياسي، اقتصـادي و نظـامي كشـور مهـاجم بـا اتخـاذ        درهم

ـ تو ، 1انهدام مركز ثقل راهبرد اس و جه خود را صرف بمباران و انهدام مراكز حياتي، حس

  . نمايدمهم مي

اي اجـراي   منطقـه  يكي از مشكالت مردم تهران در مقابله با تهديـدات نيروهـاي فـرا   

چه اين مهم در شهر تهـران بـه   است؛ اگرپذيري غيرعامل به منظور كاهش آسيب پدافند

  . ممكن نيستمشكل، اما غير شهري بسيارعلت عدم رعايت سازوكارهاي مناسب 

با توجه به تهديدات پيش روي كشور جمهوري اسـالمي ايـران و حضـور گسـترده     

هـاي نيلگـون    كشـورهاي همسـايه و آب   اي و اسـتكبار جهـاني در   كشورهاي فرامنطقـه 

ها يا هواپيماها، استفاده صـحيح و   كارگيري موشك هفارس و درياي عمان، جهت ب خليج

مهمـي را   راسـتا نقـش بسـيار     و مصنوعي شهر تهـران در ايـن   طبيعي موقع از امكانات هب

  .عهده دارند به

                                                      
1 - Enter of Gravity 
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هـاي نـاهمگون و امكانـات طبيعـي و      با توجه به در نظر گـرفتن مشخصـات جنـگ   

اي، همچنـين تـوان بـاالي     مصنوعي شهر تهران و برتري فنـاوري نيروهـاي فـرا منطقـه    

ي سـريع  مسـئله بـه جابجـاي   ي اين ها در سرعت عمل و غافلگيري، نياز اساس آن فناوري

امكانـات   كـه  ايـن امـا  . شـود  مردم و آموزش و تمرين فراوان بيش از پيش احساس مـي 

هـاي   يكـي از دغدغـه   ،كـار گرفتـه شـود   ه طبيعي و مصنوعي شهر تهران به چه نحوي ب

ي هـا  با توجه به بررسي .است كه بايد به آن پرداخته شودهاي ناهمگون  جنگ اصلي در

ضـمن   ،پژوهش خاصي دراين باره صورت نگرفته اسـت كنون تا ،محقق ي دهعمل آمبه 

تري در  تواند مورد توجه و سرآغاز تحقيقات عملياتي و كاربردي اين كه اين پژوهش مي

  . اين زمينه باشد

  ادبيات تحقيق 

  اهميت پدافند غيرعامل

ت حفـظ  اند، جهامروزه كشورهايي كه طعم خرابي و خسارت ناشي از جنگ را چشيده

اي به دفاع غيرعامـل نمـوده و   هاي ملي و منابع حياتي خود توجه خاص و ويژهسرمايه

ـ در راهبرد دفاعي خود جايگاه وااليي بـراي آن قائـل شـده    نمونـه بـارز آن كشـور     .دان

تمركززدايي در اين راستا اقدامات بنيـادي   راهبردكه با اتخاذ سياست و  استشمالي  كره

جـوهره و ثقـل اصـلي آن، اقـدامات دفـاعي       .اسـت  انجام داده توجهي و اساسي جالب

غيرعامل و مالحظات جدي دفـاعي، امنيتـي و اقتصـادي در سـاخت و احـداث مراكـز       

هـاي  متر مقاوم در برابـر سـالح   105الي  95حياتي از قبيل متروي پيونگ يانگ با عمق 

هاي و زيرساخت هاي بزرگمتعارف و غير متعارف، احتراز از ساخت و احداث مجتمع

اس بـه صـورت كوچـك و    حجيم كليدي و توجه ساخت و احداث مراكز حياتي و حس

هاي عظـيم زيـر زمينـي، ايجـاد     ها در اقصي نقاط كشور، احداث تونلنمودن آن پراكنده

صدها بندر كوچك با ظرفيت بارگيري يك تا دو كشتي در طول سواحل كشور، احداث 

ر زميني در مرزها براي تسـهيل نقـل و انتقـاالت نظـامي،     هاي زيجاده كمربندي با تونل
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احداث سد بزرگ نامپو در نزديكي مصب رودخانه ددونـگ كنـگ در حاشـيه سـواحل     

  .بوده است نعنوان سالح آه غربي كره شمالي با استفاده دو منظوره اقتصادي و دفاعي ب

كـره شـمالي   نوام چامسكي قبل از وقوع جنگ اخير عراق در مقايسه ميـان عـراق و   

رسد به واسطه بي دفاع بودن عراق، تهاجم به اين كشور با موفقيـت  به نظر مي«گويد مي

تـرين و  دفـاع اگر كره شمالي و عراق را با هم مقايسـه كنـيم، عـراق بـي     »شودانجام مي

تـرين ديكتاتورهـا در آنجـا    ترين رژيم منطقه است، درحالي كه يكـي از مخـوف  ضعيف

آيد و به يـك دليـل سـاده    ابل، كره شمالي يك تهديد به شمار ميكند در مقحكومت مي

دفـاع   اگـر بـي  « :گويدبه عبارت ديگر آمريكا به كشورهاي دنيا مي ؛شودبه آن حمله نمي

كنـيم و اگـر سـدي داريـد مـا      مـي  هستيد ما هر زمان كه دلمان بخواهد به شـما حملـه  

   .»كنيمنشيني مي عقب

  جنگ ناهمگون

لياتي بين دو نيروي منظم نظامي است كه توان رزمي يكي نسـبت بـه   عم  اين نوع جنگ

ـ     هـاي   كـارگيري در سـالح  ه ديگري شش برابر يا بيشتر بوده و ايـن برتـري را بـدون ب

   )29: 1390حيدري، (. اي كسب كرده باشد هسته

  جنگ محدود

، طيف وسيعي از مخاصمات متعـارف   و جنگ سرد) جنگ تمام عيار(بين جنگ عمومي 

، نـوع   ، جنگ محدود از نظـر جغرافيـايي   شود ر دارد كه به آنها جنگ محدود گفته ميقرا

  . شود مي، اهداف سياسي مخاصمه يا اهداف نظامي مخاصمه محدود  ، مدت تسليحات

، روش جنـگ   اي با شناخت تعاريف ناهمگون الزم است كه براي اتخاذ چنين شـيوه 

، در حقيقـت   ريـزي نمـود   مناسـب را طـرح   كارهاي دشمن را تحليل و متناسب با آن راه

، به روشي كـه   ، سازماندهي و اقدامي متفاوت در مقايسه با دشمنان ناهمگوني يعني تفكر
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برداري  هاي خود را به حداكثر رسانده و از نقاط ضعف دشمن بهره  ها و توانمندي مزيت

  .و آزادي عمل بيشتري را كسب و در نهايت ابتكار عمل را به دست آورد

  هاي رزم در برابر نيروهاي ناهمگون  مؤلفه

  :استاصول رزم در برابر نيروهاي ناهمگون در هر دو بعد آن شامل دو مقوله زير 

  اجراي آتش )الف

اعم از رزم در برابر نيـروي بـا   (يكي از دو اصل اساسي رزم در برابر نيروهاي ناهمگون 

ـ  هـاي رزم بـا    هماننـد ديگـر شـيوه   ) رتوان بسيار برتر يا نيروي با توان رزمي بسيار كمت

تـوان دچـار تلفـات و     با اجراي آتش مهـاجم را مـي   .است، اجراي آتش  نيروي همگون

ريزي و اجراي مناسبي بـراي ايـن اصـل     اي نمود و در صورتي كه طرح ضايعات عديده

 را از ادامـه ، به طور كلي مهـاجم   توان با وارد كردن ضايعات و تلفات ، مي بيني شود پيش

طـه عليـه كشـور جمهـوري     ترين نق اجراي آتش از دورترين و پنهان .نبرد منصرف نمود

  .استمريكا آهاي  از توانمندي ،تهران اسالمي، به خصوص

  اجراي رزم )ب

زيـرا   ؛ باشـد  ، اجـراي رزم مـي   اي كه هنگام نبرد بايد مورد توجه واقع شـود  دومين مقوله

بسـيار جـدي بـه چـالش      اجم را بـه نحـوي  تواند مه هاي سنگين مي  گرچه اجراي آتشا

آوري مختص به خود سعي در خاموش نمودن  بديهي است كه مهاجم نيز با فن ، بكشاند

، بـا   ها داشته و در صورت تفوق كه تصور آن نيز بسـيار محتمـل خواهـد بـود     اين آتش

 اي را بـراي اشـغال مواضـع در    هاي گسترده استفاده از نيروهاي رزمي زميني خود تالش

،  كه مدافع يابد در اين صورت ضرورت مي رزمين مدافع به عمل خواهد آورد؛زمين و س

  .1گنجانده باشددر دستور كار خود اجراي رزم را به طور دقيق و كامل 

                                                      
 40و39، 37، 33، 23، ص ، تهران ، جنگ ناهمتراز )1390(،  معاونت تربيت و آموزش دافوس آجا -1
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  شناسي تحقيق  روش

  هدف كلي

بـه   »هاي خروجي تهـران راه« به كارگيريدر اين تحقيق محقق به دنبال تبيين چگونگي 

  .باشد اي مي منطقه  هاي ناهمگون در برابر تهديدات فراهنگام وقوع جنگ

  روش تحقيق 

هدف از اين تحقيق، توصيف منظم، عيني و واقعي آنچه هست بـوده   اين كهبا توجه به 

اين تحقيـق از   از اين رو. و بدون دخالت و استنتاج ذهني، نتايج عيني گرفته خواهد شد

جامعه مورد مطالعه نيز شامل كليـه اسـناد و    .است امحتو ليتحل كرديبا رونوع توصيفي 

هاي دافوس آجا، دافـوس سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمي،      مدارك موجود در كتابخانه

با توجه به هدف پژوهش اسـناد و مـدارك مـورد     .است... دانشگاه صنعتي مالك اشتر و

بـراي   همچنـين . و همچنـين اينترنـت جمـع آوري گرديـد     ياد شدهي ها نياز از كتابخانه

نفـر   30عامل كشوري كه تعداد كل آنهـا  نيز كارشناسان كميته پدافند غير بخش مصاحبه

تـن   5در اين زمينه  مؤثربوده و با توجه به مالك داشتن تحصيالت عاليه و تجربه كاري 

 و   روش گردآوري اطالعات در ايـن تحقيـق مصـاحبه نـيم سـاختاريافته     . انتخاب شدند

بـه   دادهـا نيـز   تجزيـه و تحليـل    است،اي و تحقيق در شبكه  هبرداري كتابخان فيش روش

  .بندي اطالعات صورت گرفت طريق طبقه تحليل محتوا از و  يصورت كيف

  تعاريف مفهومي متغيرها 

  هاي منتهي به تهرانراه

محـل عبـور،    ؛آمـد كننـد   هر جايي از زمين كه مردم از آنجـا رفـت و  : ره. ا: راه) 1(

ني قاعده و قانون و رسم و روش، نغمه و آهنگ و مقام، پـرده  گذرگاه، جاده و به مع

  )1371عميد، (. موسيقي
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به نهايت رسيده، به آخر رسيده، به پايان رسيده، پايان ) ه. ت. م) (ع. (فا. ا: منتها) 2(

  ) 1371عميد، (. و آخر، نهايت و آخر آن

  ) دفاع: (پدافند) 3( 

يه وسايل و امكانـات موجـود از پيشـروي و    اقداماتي است كه در آن با استفاده از كل

پدافنـد  . شود او منهدم ميهجوم دشمن جلوگيري به عمل آمده و يا نيروهاي تكاور 

  )200: 1386رستمي، (. با حفظ و نگهداري زمين همراه است معموالً

  . آنچه بدون اراده انجام شود. جز عالوه برـ غيراراديجزءبه) حا: (غير) 4(

ـ  وجـود مـي  ه كه، رويداد يا وضعيتي را بيا آنآنچه : عامل) 5( وجـود  ه آورد يـا در ب

  )1086: همان(. كننده دهد، اجراكه عملي را انجام ميآن .آوردن نقش دارد

  )passive defense(غيرعامل  پدافند

افزار نبوده و بـا اجـراي   كارگيري جنگكه مستلزم به شود ميبه مجموعه اقداماتي اطالق 

اس نظامي سيسات حياتي و حسأواردشدن خسارات مالي به تجهيزات و تتوان از آن مي

و غيرنظامي و تلفات انساني جلوگيري نموده و يا ميزان خسارات و تلفات را به حداقل 

  )1386نيا،  موحدي( .ممكن كاهش داد

  تعاريف عملياتي متغيرها  

  هاي منتهي به تهرانراه به كارگيرينحوه ) الف

هاي منتهي به تهران يك متغير مستقل، كيفي بوده كه اين متغيـر بـا   راه به كارگيرينحوه 

نظران، اسناد و مدارك و مطالعه منابع ارزيابي و بـه منظـور   استفاده از مصاحبه با صاحب

شـده   هـاي قيـد  اسـاس مؤلفـه   گردد و بـر هاي منتهي به تهران تبيين ميبه كارگيري راه

  . شود ميتوصيف و تجزيه و تحليل كيفي 
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  غيرعامل پدافند) ب

امكانـات طبيعـي و    بـه كـارگيري  غيرعامل متغيري است تابع، كيفـي كـه جهـت     پدافند

بمبـاران و  (اي  منطقـه   در هنگام تهديـدات فـرا  ) هاي منتهي به تهرانراه(مصنوعي تهران 

نظـران مـورد تجزيـه و    با استفاده از اسناد و مدارك و مصاحبه با صـاحب ) بارانموشك

  .دشوار گرفته و تبيين ميتحليل قر

  سؤاالت مصاحبه 

توانـد   به نظر حضرتعالي چه امكانات بالقوه در شهر تهران وجـود دارد كـه مـي   ) 1(

 به منظور اجـراي پدافنـد  ) باران بمباران و موشك(اي  منطقه  هنگام وقوع تهديدات فرا

  غيرعامل به كاهش تلفات مردم تهران كمك نمايد؟

فنـد غيرعامـل هنگـام وقـوع     هاي منتهي به تهران جهت پدااهر به كارگيرينحوه ) 2(

  اي چگونه بايد باشد؟ منطقه  راز در برابر نيروهاي فراتجنگ ناهم

با توجه به اشرافيت حضرتعالي به موضوع تحقيق، هر مطلبي كه در ايـن زمينـه   ) 3(

   تواند محقق را در اجراي پروژه ياري نمايد بفرماييد؟ مي

  ها  آوري داده بزار جمعروايي و اعتبار ا

 اعتبار مصاحبه) الف

براي باال بردن اعتبار مصاحبه از سؤاالت مصاحبه پـس از تبيـين بـه تأييـد متخصصـان      

مسـئول و آگـاه در امـور پدافنـد     نظران از ميان افراد  رسيده و در نهايت با تعيين صاحب

 .دار باشدعامل در سطح ملي سعي شده است مصاحبه از اعتبار مطلوبي برخورغير

 روايي مصاحبه) ب

شده به موضوع اين پژوهش و آشنايي كامـل آنهـا   اشرافيت كامل صاحب نظران مصاحبه

ـ   پدافند به كارگيريبه تاكتيك  ابـزار را روايـي مصـاحبه تضـمين      ي ايـن غيرعامـل رواي

 . گردد مي
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  اعتبار اسناد و مدارك )ج

وهش كـه توسـط كميتـه دائـم     اول بودن اسناد و مدارك استفاده شده در ايـن پـژ   دست

، دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه پاسـداران  االنبيا غيرعامل، قرارگاه مهندسي خاتمپدافند 

غيرعامل دانشگاه صـنعتي مالـك اشـتر،     انقالب اسالمي، مجتمع پژوهشي آمايش پدافند

شــده در  ســتاد آجــا، معاونــت آمــوزش نزاجــا، مقــاالت ارائــه  دانشــكده فرمانــدهي و

المللي و مقاالت موجود در اينترنـت مـرتبط بـا موضـوع منتشرشـده و       هاي بين همايش

همچنين مقايسه اسناد و مدارك و تطبيق نظرات مختلفي كه در راستاي مطالب مطروحه 

  .گيرد نشان از اعتبار باالي اين ابزار داردانجام مي

 اسناد و مدارك) پايايي(روايي  )د

مرتبط در رابطه با موضـوع كـه هـم مـورد تأييـد افـراد       استفاده از اسناد و مدارك معتبر 

  .شود ميمتخصص بوده و هم جنبه كاربردي دارند روايي اسناد و مدارك تضمين 

  ها روش تجزيه و تحليل داده

ها از اسناد و مدارك، كتب و مقـاالت مـرتبط بـه    جهت تجزيه و تحليل اطالعات و داده

نظران نيـز  ضمن از مصاحبه با صاحب و در ها استفاده شدهصورت تجزيه و تحليل داده

  .شد ها استفاده خواهديد يافتهجهت تأي

  ي تحقيقها يافته

نظران اين نتايج منتج شده اسـت   با بررسي اسناد و مدارك و مطالعه منابع و نظر صاحب

ها در آينده همچنـان رخ خواهنـد داد و هـر روز شـهرهاي بيشـتري ويـران و       جنگكه 

حقيقت اين است كه شهرهاي ما در مقابل جنـگ،  . كشته خواهند شد هاي بسياريانسان

  . پذيرند هاي اجتماعي بسيار آسيب مثل ساير پديده

كـم  ) عامل و غيرعامـل (هر چه امكانات فرهنگي و علمي در يك طرف قدرت دفاع 

 )دفـاع عامـل  (توان ايران در ابـزار دفـاعي    مثالً. وزنه قدرت ديگر را باال برد، بايد  باشد
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گذاري  ي سرمايه از اين رو بهينه ؛تواند بيشتر به دفاع غيرعامل تكيه كند كمتر است و مي

منابع طبيعـي و مـواد خـام نيـز كـه       ايران براي دفاع بيشتر به سوي دفاع غيرعامل است،

هـاي حيـاتي يـك كشـور محسـوب       مواهب و نعم طبيعي و خدادادي هسـتند، سـرمايه  

و تحـرك نيروهـا، تجهيـزات و امكانـات نظـامي و      شوند و نقش عظيمي در تقويت  مي

  .ويژه امكانات لجستيك دارند هب

توانـد موجـب   لذا چون وجود و حيات هر انسان و رزمنده در صـحنه اجتمـاع مـي   

توسعه و نجات جامعـه و ملـت گـردد و از دسـت دادن نابهنگـام يـك انسـان،         حيات، 

شـود، بايسـتي از تمـام    رد مـي ترين زيان اجتماعي است كه به جامعه و كشـور وا  بزرگ

كـه يكـي از    مانند ارتفاعات شمالي از جمله عناصر طبيعي قدرت ملي شهرهاي  ظرفيت

و همچنين ساير امكانـات مصـنوعي شـهر تهـران      باشد عناصر غيرنظامي قدرت ملي مي

 شـود  هاي منتهي به تهران كه باعث حفظ و نگهـداري مـردم مـي    هاي مترو و راه ايستگاه

كه البته با عنايت به اين كه متأسفانه در ساخت و سازهاي كشور ما ديدگاه  موداستفاده ن

 بيشـتر براي استفاده از اين امكانات بالقوه نظـر   از اين رو ،غيرعامل وجود نداشته پدافند

هـاي نحـوه اسـتفاده از امكانـات       هـا و دسـتورالعمل   نظران به صورت تهيه طرح صاحب

رسـاني و آمـوزش از طريـق     ، اطـالع ي مدون بـراي اجـرا  ريز ردم، برنامهمذكور توسط م

پـذير   مـرين امكـان  و در نهايت ت... شورها و ها، مانورها، برو هاي گروهي، همايش رسانه

      .خواهد بود

هـاي   در جنـگ  گيري از راهاي خروجـي شـهر تهـران    اين پژوهش كه با هدف بهره

هـاي   مشخصـات راه  ه ابتدادر ادام. ناهمگون به روش تحليل محتوا صورت گرفته است

منتهي به تهران مورد بررسي قرار خواهد گرفـت و در بخـش بعـدي نيـز بـا توجـه بـا        

هاي شهر تهران نظرات صاحب نظران نيز در اين خصـوص مـورد بررسـي قـرار      ويژگي

  . گرفته است
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  به تهران يمنته يها راهمشخصات 

هـاي مهـم، در   از زيرسـاخت  ها به عنوان يكـي  در طول تاريخ، مسيرهاي ترابري و جاده

هاي مختلف يك كشور و كشـورهاي ديگـر نقشـي    ها و موقعيتدادن ميان مكان ارتباط

انـد و در مقابـل در هنگـام     افتـه هـا رشـد ي  اند و در نتيجه مناطق اطراف آن اساسي داشته

هـا  ها بـراي حكومـت   اند و حاكميت بر راه ها اين مناطق آسيب بيشتري ديده ركشيكلش

  . داشته است اهميت

  



 75/  هاي ناهمگون در پدافند غيرعامل به هنگام جنگ هاي خروجي شهر تهران اهبرداري از ر بهره

 

  1هاي تهران نقشه جاده -1شكل 

                                                      
، اي مان راهداري و حمل و نقل جادهساز، رفاهي بين راه، هاي خدماتياطلس مساجد و مجتمع -1

  27-26ص  – 1386آوري اطالعات دفتر فن، ريزيمعاونت برنامه
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  شماتيك مسيرهاي خروجي تهران -2شكل 

   انواع جاده

جـاده   -2؛)هاي آسفالته دو طرفـه يـا بيشـتر    ها و جاده مانند بزرگراه (11جاده درجه  -1

زيرسـازي شـده امـا فاقـد     ( ه و سـنگي شوس -3  ؛)آسفالته اما داراي عرض كم( 2درجه

 هـا  راهمـالرو و كـوره   -5؛ )فاقـد زيرسـازي اسـت   ( خـاكي  -4 ؛)اسـت ) رويه(آسفالت 

                                                      
، مركز آموزشي )راهنماي شناسايي راه، شهر و نقاط حساس(، شناسايي محور)1388(پايان، ميرحيدر،  -1

  110و پژوهشي شهيد صياد شيرازي، تهران، ص
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حـداقل  ( راهآزاد -6  ؛)110: 1388ميرحيـدري،  ( ).توانـد در آن حركـت كنـد    خودرو نمـي (

متـر بـراي هـر طـرف رفـت و       3رو و يك شانه حداقل به عرض  داراي دوخط اتومبيل

 در تمام طول آزادراه از هم كامالً ده و دو طرف آن به نحوي محصور بوده وبرگشت بو

هاي فرعي كه از زير يـا بـاالي آزاد    هم تنها به وسيله راه  ها باباشد و ارتباط آن مجزا مي

حـداقل  ( بزرگـراه  -7  ؛)كند تأمين شود و هيچ راه ديگري آن را قطع نكنـد  راه عبور مي

وسيله موانع فيزيكـي از  ه طرف بوده و ترافيك دو طرف آن بداراي دو خط عبور در هر 

بزرگـراه  . سـطح اسـت  هـاي غيـرهم   هم جدا شده باشد و به طور معمـول داراي تقـاطع  

راه خارج از ( جاده -8؛ )سطح كنترل شده داشته باشدتواند تعداد معدودي تقاطع هم مي

راهـي اسـت كـه در    ( :صـلي جـاده ا  -9 )7تـا   1: 1384خزايي، ( ؛)شهر براي عبور و مرور

تـر اسـت و بـا نصـب عالئـم راهنمـايي و        طور معمـول عـريض   هر بگبرخورد با راه دي

راهـي اسـت كـه اشـخاص يـا      ( جـاده خصوصـي   -10 ؛)شود رانندگي، اصلي تلقي مي

اند و استفاده ديگران از آن منوط به اجـازه مالـك    مؤسسات براي كاربرد شخصي ساخته

پيونـدد و   ي كه از راه اصلي منشعب شده و يـا بـه آن مـي   راه( جاده فرعي -11 ؛)است

تر است و با نصب عالئـم راهنمـايي و راننـدگي، فرعـي تلقـي       عرض طور معمول كم به

   )8: همان( ).شود مي

  ترافيك

  ترافيك و مثلث سه اصل-1

اي به  اي است ناشي از جابجايي انسان، حيوان، كاال و وسائل نقليه از نقطه ترافيك پديده

  . قطه ديگرن

، »مهندسـي «موسوم اسـت مشـتمل بـر     »مثلث اصول سه گانه«مثلث سه اصل كه به 

شـود   موفقيت يك پروژه در شرايطي تضمين مي. باشد مي »اجراي مقررات«و  »آموزش«

در شـهرهايي كـه از   . كه بين سه عامل يادشده، ارتباط مستحكم و منسجمي برقرار باشد

به بيـان  . محسوس است ، روابط موفق اين مثلث كامالًدارندفرهنگ ترافيك بااليي برخو
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ديگر، ايجاد خدشه در هر يك از رئوس مثلث، به فروپاشي روابط مثلث و در نتيجه بـه  

  )15: 1374بهروزي، (. انجامد شكست طرح يا پروژه مي

  
  مثلث سه اصل ترافيك -3شكل 

ن ابتدا، مسـؤال . زنيم ه دوم مثال ميا به عنوان نمونر »سيستم كنترل هوشمند ترافيك«

مهندسـي،  . يابـد  تحقـق مـي   »كنترل هوشـمند «افتند و  انديشي مي شهرداري به فكر چاره

  :حال دو مرحله باقي مانده است. نمايد نقش خود را ايفا مي

اول، آشنا نمودن مردم با اين طرح كه همان آمـوزش اسـت و مسـتلزم طـي مراحـل      

ت تا تأثير مطلوب را در ذهن شهروندان بر جاي نهد و دوم، اجراي مقررات متعددي اس

تدريج  بط اين مثلث در اجراي يك طرح، بهشايان ذكر است كه كنترل روا. مربوطه است

تواند به تصحيح عادت راننده و عادت عابر پياده منجر شود و به رشد كيفي فرهنـگ   مي

  . كندترافيك جامعه كمك 

 E(Enforcement)اجراي مقررات  E(Education)آموزش 

 E(Engineering)مهندسي 
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  و سازمان يا مؤسسه مهندسي ترافيك مهندسي ترافيك

ريـزي، طراحـي مهندسـي،     بـا برنامـه   هاي از مهندسـي اسـت كـ    مهندسي ترافيك شاخه

مديريت و كنترل ترافيك سـروكار دارد و روابـط بـين وسـايل حمـل و نقـل و شـبكه        

ارتباطي را در نيل به ترددهاي راحت و كارآمد، توأم با ايمني، جهت افراد و كـاال مـورد   

دهد و سازمان يا مؤسسه مهندسي ترافيك يك اداره، مؤسسه و يـا دفتـر    عه قرار ميمطال

اي از وظـايفي اسـت كـه در     فني است كه مسئوليت اصلي آن انجام تمام يا بخش عمده

  )16: 1374بهروزي، (. ذكر شد) در باال(تعريف مهندسي ترافيك 

  رفتار ترافيكي 

  :ي استيزيربنا حاصل تعدادي از فرايندهايرفتار ترافيكي 

  . بايستي بداند كه چه رفتاري مورد نياز است ترافيك سهيم است و مي در  كه فردي )الف

هاي حركتي و شناختي باشد تا بتواند  بايستي داراي توانايي فرد سهيم در ترافيك مي )ب

  . به طرز صحيحي رفتار نمايد

  . ررات رفتاري داشته باشدانگيزه كافي جهت اجراي قواعد و مق دباي مزبور مي  فرد )ج

  ي آن با ظرفيت  سطح سرويس و رابطه

ميزان كيفيت جريان است كه تابعي از عواملي از قبيل سرعت  »سطح سرويس«منظور از 

راه گـ به طور كلي، قابليت يـك بزر . استوسائل نقليه، مدت زمان سفر، ايمني و راحتي 

و نيــز ســطح ســرويس آن در پـذيرش ترافيــك، عامــل اصــلي در ظرفيـت آن بزرگــراه   

كنـد   اي داللـت مـي   ظرفيت يك بزرگراه به حداكثر تعداد وسائل نقليه. شود محسوب مي

كه طي مدت زمان مشخصـي، تحـت شـرايط غالـب ترافيـك و نيـز شـرايط غالـب راه         

  )37: همان(. اي واقع در آن مسير يا يك خط عبوري عبور نمايد تواند از نقطه مي
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  هاي اصالح ترافيك راه

ي از وظايف مهم و خطير در مديريت انتظامي راهنمـايي و راننـدگي، سـازماندهي و    يك

پيشـگيري و كـاهش سـوانح راننـدگي و      نهايـت در ريـزي بهبـود عبـورومرور و     مهبرنا

براي تحقق و رسيدن به اهداف مذكور بايستي با اسـتفاده از  . استضايعات ناشي از آن 

مؤثر نسبت به افزايش ظرفيت معـابر و   هاي مناسب و هاي خاص و اجراي طرح تكنيك

سـازي اجـراي مقـررات و    سـازي و بستر  ي محيط بر جهـت زمينـه  باالبردن ضريب ايمن

هايي را انجام داد تا بتوان از نيـروي انسـاني متعهـد و مسـئول      ريزي ها چنان برنامه طرح

   .آورد به عملبرداري را  حداكثر بهره

   حجم عبور و مرور

  :نمايند بندي مي دروها را در يك جاده به شرح زير طبقهحجم عبور و مرور خو

رفـت و برگشـت محاسـبه    (خودرو در دقيقـه   10كمتر از ): V. L(خيلي سبك ) 1(

  . نمايند در جاده حركت مي) شود مي

  . نمايند خودرو در دقيقه در جاده حركت مي 20تا  10بين ): L(سبك ) 2(

  . نمايند يقه در جاده حركت ميخودرو در دق 60تا  21بين ): M(متوسط )3(

: 1388پايان، ( .نمايند خودرو در دقيقه در جاده حركت مي 60بيش از): H(سنگين ) 4(

21(   
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 كيتراف محاسبه -1جدول 

 

  1ها بر حسب كيفيت ترافيك و سرعت طرح راه گنجايش هر خط عبور آزاد

                                                      
وزارت راه و ترابري، آيين نامه  - ريزي كشورجمهوري اسالمي ايران، سازمان مديريت و برنامه -1

 12-4ه ، صفح161ها، نشريه شماره طرح هندسي راه
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  ارزش مسيرها

  :شوند رح زير تقسيم ميمسير حركت خودروها به ش

از مسـيري كـه حركـت خودروهـا در آن از هـر دو      اسـت  عبارت : مسير خوب) 1(

نقليـه در آن بـه آزادي و بـا هـر سـرعت       لت انجام گيرد و عبور و مرور وسـائ جه

  . پذير است امكان

در يك جهت عبارت است از مسيري كه حركت خودروها در آن : مسير متوسط) 2(

  . بخش نباشد نقليه در آن رضايت لوسائصورت گيرد و تحرك 

  . مسيري كه ادامه حركت يكنواخت در آن مشكل يا محدود است: مسير ضعيف) 3(

مسيري است كه ادامه حركت در آن به سختي صورت گيرد و يا : مسير نامناسب) 4(

   )22: 1388، پايان( .غيرممكن باشد

  تحليل نظرات كارشناسان 

ه محض احتمال بـروز حادثـه در منطقـه و احسـاس خطـر،      تجربه نشان داده است كه ب

گيرنـد كـه بـه     تعداد زيادي از مردم براي حفظ خانواده تصميم به خروج از منطقه را مي

خـروج را   هـا عمـالً   يش از حد مردم به خيابـان علت وجود شرايط غير عادي و هجوم ب

ي كـه در ايـن زمينـه    با بررسي اجمالي در كشـورهاي  .نمايد غيرممكن يا بسيار دشوار مي

يابيم كه براي رفع ايـن معظـل ابتـدا بايـد هماننـد       در مي ،اند اقدامات مناسبي انجام داده

خطر به نحوي كه فرصت كافي بـراي  هاي پيشرفته اعالم سيستم كه داراي 1روسيه كشور

طبق برآوردها، بسته به فرصـت باقيمانـده    بيني و پيش ،كند را فراهم ميي جمعيت  تخليه

بينـي   پـيش ) خارج از محل(و افقي ) در محل(وقوع حمله، تخليه به صورت عمودي  تا

هـاي عـريض    ي افقي شهر، به وجود شبكه دسترسي براي تسريع در تخليهدر ثاني  .دوش

عريض طراحي شدند تـا در مواقـع    اًها عمدت ن رو در شهر مسكو خياباناز اي است؛نياز 

                                                      
 137ص  هاي منتهي به تهران، راهاز  يبهره بردار يچگونگ -2-4-4بند  –فصل دوم  -1
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هـاي اصـلي    ترتيب، دسترسـي دينب .تخليه كند سرعت شهر راه بحراني جمعيت بتواند ب

بنابراين، شبكه . نمايد ترين نحو، امكان خروج از شهر را فراهم مي درون شهري به سريع

به نحوي كه دسترسي به مجاري اصـلي آن   هاي به خود گرفت ارتباطي شهري شكل ستاره

ن خصوص اين تحليل نظرات كارشناسان در اي .گرديد از هر جايي به سهولت ممكن مي

درصد آنها روي توجه به راهاي خروجي شهر تهران و اهميت اين موضوع  80است كه 

ـ  ،نمايند اتفاق نظر دارند و موارد فوق را تأييد مي سـرتيپ پاسـدار دكتـر     طـوري كـه  ه ب

در خصـوص   ،دائـم پدافنـد غيرعامـل كشـور     تـه يرياسـت محتـرم كم   ،غالمرضا جاللي

روزه لبنـان را مثـال    33، جنگ  دقيق ريزي ز به برنامهضرورت و اهميت اين مسئله و نيا

ترين مشكل ما در هنگام تهديد قدرت تخليه شهر  بزرگگونه بيان فرمودند كه  زده و اين

هـا قـدرت    شده كـه جـاده  ها باعث ريزي در جاده هاي تهران يا عدم برنامه كه جاده است

كنيـد   مشاهده مـي  »دره ب  سيزده«ز به عنوان مثال شما در رو .تخليه شهر را نداشته باشند

در حـالي كـه شـما بـا      .شوند يعني قدرت تخليه وجـود نـدارد   ها قفل مي كه تمام جاده

بينيد كه شهر بيروت در صبح روز تهديد كـه   روزه لبنان مي 33نگاهي اجمالي در جنگ 

... ا دوازده ساعت بيشتر فرصت نگذشته بود در اين مدت دوازده ساعت نيروهاي حـزب 

ريزي اصولي هشتصد و پنجاه هزار نفـر از مـردم شـيعه را بـه روسـتاها تخليـه        با برنامه

روز  33بينيم كه بعد از اتمام جنـگ كـه    كردند و مردم را پراكنده نمود و نتيجه آن را مي

شمار شهداي غيرنظامي سيصد الي سيصد و پنجـاه نفـر    ،شدت مورد هجوم واقع شده ب

هاي شهر بيروت بـود كـه بـه     ها و جاده ستفاده صحيح از راهبيشتر نبود كه علت آن هم ا

  .1ريزي و عمل كردند كه به خوبي نيز جواب داد خوبي برنامه

اي اسـت ناشـي از جابجـايي     پديدهكند   كه عنوان مي 2ترافيكلذا با توجه به تعريف 

ثلـث سـه   مو در نظر گـرفتن   اي به نقطه ديگر انسان، حيوان، كاال و وسائل نقليه از نقطه
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و  »آمـوزش «، »مهندسـي «مشـتمل بـر   و موسوم است  »گانهمثلث اصول سه«اصل كه به 

شـود كـه    پروژه در شرايطي تضمين مياين  آميز موفقيت اجراي است، »اجراي مقررات«

سـردار سـرتيپ پاسـدار    . مستحكم و منسجم برقرار باشد يبين سه عامل يادشده، ارتباط

نيـز بيـان داشـتند كـه      ،دائم پدافند غيرعامل كشور هتيآموزش كم معاون ،رسولي آهاري

فقط ادامه اتوبان همت به  استهاي خروجي در جنوب و غرب تهران مناسب  راه تقريباً

منتها در مسير ورود و خروج از سمت شمال و شرق تهـران   ؛كرج در غرب اضافه شود

  . يجاد شودباشد كه بايد مسيرهايي براي آن شناسايي و ا با محدوديت مواجه مي

نيز ضمن بيان اهميت  ،دائم پدافند غيرعامل كشور تهيكم Gisمسؤل  ،حسن مشهدي

خسـارات جنـگ    توجه به راهاي خروجي شهر تهران راهكارهاي زير را بـراي كـاهش  

   :پيشنهاد نمودند

هـاي مسـتقر در    پل ؛طرفه گردد ها يك برخي راه ؛اي منتهي به تهران افزايش يابده راه

هـا بـدان وارد    هاي اطـراف كـه ايـن راه    استان ؛از آسيب ديدگي مصون بمانندها  اين راه

دررو  اصطالحبه هاي فرعي و  راه ؛براي استقرار مردم داشته باشندشوند آمادگي الزم  مي

هـاي نظـامي،    مسير ويژه براي تردد وسايل خاص مثـل ماشـين   ؛ها اضافه شود به اين راه

  .سازي شود ترافيكي با قوانين خاص پياده باطانض د؛طراحي شو.. .آمبوالنس و 

غيرعامـل   كارشناس امداد و نجات قرارگاه مهندسـي و پدافنـد   ،مهندس اكبر صادقي

 اسـت، منتهي به تهران كه غربي، شرقي و جنـوبي   نيز بيان داشتند كه راهاي ،خاتم االنبيا

توانـد در   غيرعامل در نزديكي و حومه تهران با تركيب پوشش گيـاهي مـي   جهت پدافند

رسـاني در   همچنـين جهـت امـداد    .هنگام حمالت كاهش تلفـات را در برداشـته باشـد   

رسـاني بـه هنگـام وقـوع      هاي شهر با انبارهاي اقماري استتار شده بتـوان كمـك   ورودي

هـا   حمالت به مردم و شهر انجام داد و مبادي ورودي را عريض و با فاصله از ساختمان

  .طراحي كرد
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 كارشـناس مـديريت در سـوانح قرارگـاه مهندسـي و پدافنـد       ،مهندس مهدي اكبري

هاي ورودي شهر تهران از چهـار جهـت   شرياننيز بيان داشتند كه  ،غيرعامل خاتم االنبيا

در منـاطق  . هاي متعددي نيست امـا قابـل كنتـرل و پيگيـري اسـت      اصلي داراي ورودي

هـاي   داشـت شـهرك  نظر  غيرعامل را در هاي پدافند هاي تهران برنامه نزديك به ورودي

 ،نظـامي  هـاي  پايگـاه  حـدثات پلـيس و راهنمـايي و راننـدگي،    م ،هـا  نزديك بـه ورودي 

هايي فرعـي در جهـت    ايجاد جاده. هستندعوامل تأثيرگذار و قابل توجه ... ها و  كارخانه

  .است انحراف و يا كنترل مؤثر

فنـد غيرعامـل   دائـم پدا  تـه يكم ئـيس ر ،سردار سرتيپ پاسدار دكتر غالمرضا جاللـي 

ايـن   ،هاي گذشته نيستهاي آينده مثل جنگچون جنگتند كه نيز بيان داش، كشور

 ؛ها هدف استزنيم بايد ببينيم چه چيزهايي در اين جنگ را وقتي حدس مي الگو

 هـا مـردم مسـتقيم   آيا در اين جنـگ  ،اگر هدف اول را ما حفظ جان مردم بگيريم

بيني ما از اين موضوع اين است كه گزينشـي   شوند يا غير مستقيم؟ پيش تهديد مي

  . شوند انتخاب مي

حداقل سـه ميليـون نفـر از تهـران      ميليون نفري،  دهتهران با جمعيت  در آن سناريو، 

سـازماندهي،    .ريـزي كنـيم   شوند كه بايـد بـراي خـروج آنـان از شـهر برنامـه       خارج مي

هاي  مكان جود در اطراف تهران، هاي مو ريزي براي خروج مردم از جاده برنامه مديريت،  

بگيـريم   زمان معين در نظـر اي را براي مدت كار دوره براي اين. اسكان را مديريت كنيم

  . كه بتوانيم فقط مردم را پراكنده كنيم

ميليوني است كـه داراي نقـاط ضـعف و     دهشهر  به هر صورت شهر تهران يك كالن

ر كـه بـا رويكـرد تحليلـي و بـا      در پـژوهش حاضـ   .هاي بسياري است تهديد و فرصت

ـ  ،رفته استموجود و نظرات صاحب نظران صورت گ استفاده از اسناد د بنـدي  پس از كُ

  .نتايج مفيد و كاربردي مطلوبي اخذ شده است ،بندي اطالعات به دست آمده و طبقه
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  گيري نتيجه

ات جهت كاهش اثـرات تهاجمـ   هاي امروزي در جنگ غيرعامل در انجام اقدامات پدافند

دشمن و تقليل خسارات ناشي از حمالت هوايي، زمينـي و دريـايي موضـوعي بنيـادي     

ـ  ، مراكـز حيـاتي   هاي كليدي است كه وسعت و گستره آن، تمامي زيرساخت اس و ، حس

هـا   ها، قرارگاهها، بنادر، فرودگاه ها، نيروگاهمهم نظامي و غيرنظامي كشور نظير پااليشگاه

هـاي سياسـي، مراكـز     گيـري امي، مراكـز هـدايت و تصـميم   و مراكز عمده فرماندهي نظ

: جملـه  غيرعامـل از  لذا براي رسيدن بـه اهـداف پدافنـد   . گيرد را در بر مي... جمعيتي و

گيـري تسـليحات   يابي و دقت هدفهاي شناسايي، هدف كاهش قابليت و توانايي سامانه

ت، تجهيـزات و  پذيري و كاهش خسارات و صدمات تأسيساآفندي دشمن، تقليل آسيب

ها و تـداوم عمليـات توليـد و     ، حفظ توان خودي جهت ادامه فعاليت...نيروي انساني و

رساني، افزايش آسـتانه مقاومـت مردمـي و قـواي خـودي در برابـر تهاجمـات        خدمات

دشمن، تحميل هزينه بيشتر به دشمن از طريق وادار نمودن وي به تلـف نمـودن منـابع    

 بـاال  جويي قوا از وي،اذب و فريبنده و سلب اصل صرفهمحدود خود بر روي اهداف ك

يـابي، اسـتتار،    ه شامل مكانغيرعامل ك اصول پدافند بايد....) ن توان دفاعي كشور و برد

سازي و استحكامات و اعـالم  ، پوشش، فريب، پراكندگي، تفرقه و جابجايي، مقاوماختفا

  .باشد را رعايت نماييم خبر مي

تمدن، همـواره  در طول تاريخ ) مادي و انساني(ها  مع سرمايهشهر به عنوان محل تج

گزينـي بـر فـراز     مكـان . ن و دفـاع شـهروندان بـوده و هسـت    ي متخاصـما  شاهد حمله

ترين عناصر دفاع غيرنظامي  ارتفاعات، استفاده از عوامل طبيعي و ايجاد حصار از قديمي

  . نمود كه به همراه دفاع نظامي از جان و مال شهروندان حفاظت مي

سازي منابع ملي و انساني كشـور بـراي برخـورداري از تـوان      جهت آمادگي و آماده

غيرعامـل بـيش از پـيش     الزم و مورد نياز در مواقع بروز حوادث، لـزوم بحـث پدافنـد   

اي، رهبر معظم   اله خامنه شود و با توجه به تأكيدات حضرت آيت ضرورتش احساس مي
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هـاي   توانمندي كلي برنامه پنجم توسعه، به ارتقايهاي  انقالب اسالمي، در ابالغ سياست

دفاعي و قدرت بازدارندگي به منظور دفاع از حاكميت، تماميت ارضي، منـافع و امنيـت   

اي، چهـار مـورد را بيـان     ملي و مقابله مؤثر با تهديدات خارجي و ايجـاد تـوازن منطقـه   

غيرعامل امـروزه نقـش    پدافند. استغيرعامل  اند كه يكي از آنها گسترش پدافند فرموده

بـه طـوري كـه موجـب افـزايش قـدرت        ؛بسيار مهمي در سيسـتم دفـاعي كشـور دارد   

  . شود بازدارندگي و توان پايداري ملي مي

با توجه به تحليل انجـام شـده؛ اقـدامات زيـر بايـد       منتهي به تهران، هاي راه  بحث در

  :انجام گيرد

   ؛هاي منتهي به تهران حوه استفاده از راهها و دستورالعمل ن تهيه و تنظيم طرح -1

بيني سازوكارها و عوامل كنترلـي اجرايـي    وضع مقررات ويژه زمان بحران و پيش-2

  ؛كافي

ي جمعيـت   خطر به نحوي كه فرصت كافي براي تخليههاي پيشرفته اعالم سيستم -3

  ؛وجود داشته باشند

كيلومتر بعـد از   50حداقل افزايش عوامل كنترلي در مسيرهاي خروجي تهران تا  -4

  ؛خروج از تهران

 مسـير جز يـك  ه ب( هاي ورودي  هاي منتهي به تهران را با خروجي كردن راه راه -5

  . افزايش يابد) براي ورود خودروهاي ضروري

   ؛از ورود تانكرهاي حمل سوخت و يا مواد خطرناك جلوگيري شود -6

   ؛ناوگان حمل و نقل اتوبوسي زياد شود -7

   ؛ها از آسيب ديدگي مصون بمانند هاي مستقر در اين راه پل -8

شـوند آمـادگي الزم بـراي اسـتقرار      ها بدان وارد مي هاي اطراف كه اين راه استان -9

   ؛مردم داشته باشند
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آمبـوالنس   هـاي نظـامي،    ، ماشين نقليه خاص مانند  براي تردد وسايل  مسير ويژه-10

   ؛طراحي شود ...و

  ؛سازي شود يكي با قوانين خاص پيادهانضباط تراف -11

غيرعامل  جهت پدافند است،هاي منتهي به تهران كه غربي، شرقي و جنوبي راه -12

توانـد در هنگـام حمـالت     در نزديكي و حومه تهران با تركيب پوشـش گيـاهي مـي   

هـاي شـهر    همچنين جهت امدادرساني در ورودي .كاهش تلفات را در برداشته باشد

رساني به هنگام وقوع حمالت به مـردم و   اقماري استتار شده بتوان كمكبا انبارهاي 

  . ها طراحي كرد شهر انجام داد و مبادي ورودي را عريض و با فاصله از ساختمان

هــاي  هــاي ورودي شــهر تهــران از چهــار جهــت اصــلي داراي وروديشــريان -13

هـاي   بـه ورودي در منـاطق نزديـك   . متعددي نيست اما قابل كنترل و پيگيري اسـت 

 هـا،  هاي نزديك به ورودي شهرك. شتغيرعامل را در نظر دا هاي پدافند تهران برنامه

عوامـل  ... هـا و   كارخانـه  هاي نظـامي،  حدثات پليس و راهنمايي و رانندگي، پايگاهم

هايي فرعي در جهت انحراف و يا كنترل  ايجاد جاده. باشند توجه ميتأثيرگذار و قابل

  . مؤثر است

   ؛هاغيرعامل و تجهيزات فني مورد نياز آن سازي نيروهاي پدافندآماده -14

هـاي مختلـف قـدرت و دخالـت مـردم در رفـع        تقويت همكاري بـين شـاخه   -15

  .غيرعامل لحاظ شود مشكالت مربوط به پدافند

 .هاي عريض تا مواقع بحراني بتوان به سرعت شهر را تخليه كرد طراحي خيابان -16

، طبق برآوردها، بسته به فرصت باقيمانـده تـا وقـوع    ران نيز معتقدندنظ صاحب بيشتر

بينـي شـود،    پـيش ) خـارج از محـل  (و افقي ) در محل(حمله، تخليه به صورت عمودي 

از  ؛هاي عريض نيـاز اسـت   ي افقي شهر، به وجود شبكه دسترسي براي تسريع در تخليه

رق، غـرب و جنـوب   هـاي خروجـي از قسـمت شـ     اين رو شهر تهران كه داراي جـاده 

ريزي نسبت به تخليه قسـمتي از جمعيـت در مواقـع بحرانـي      تواند با برنامه باشد مي مي

  . اقدام نمود
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نظـران،   بنابراين با توجه به مواردي كه مطرح گرديد و تطبيق آن با نظـرات صـاحب  

نظران با اهداف تحقيق مطابقت داشـته و همگـي بـر     گيريم كه، نظرات صاحب نتيجه مي

ريزي اصـولي   مصنوعي بالقوه تهران با برنامه اند كه بايد از امكانات امر صحه گذاشتهاين 

بـه  (جـاده، بزرگـراه و آزادراه   )  9(به منظور تخليه افقي و حفاظت مـردم از تعـداد نـه    

استفاده نمود و در صورتي كه بتـوانيم  ) 12و شكل  10شكل) (خروجي خط 23عبارتي 

جـدول  ) (خودرو در دقيقه 60تا  21بين (افيك متوسطي را كارگيري موارد فوق، تر هبا ب

و  483توانيم در هر دقيقه حداقل تعداد  يم ميهاي خروجي ايجاد نماي ر كليه جادهد) 10

در مدت دوازده سـاعت   ،82800و حداكثر  28900، در هر ساعت حداقل 1380حداكثر

و  693600حداقل چهار ساعت  و و در مدت بيست 993600و حداكثر  346800حداقل 

ماشين از تهران خارج نمائيم كه چنانچـه هـر ماشـين حـداقل چهـار       1987200حداكثر 

نفـر را در هـر دقيقـه، بـين     ) 5520و  1932(شويم بـين   موفق مي ،سرنشين داشته باشد

 12نفـر را در  ) 3974400و  1391040(نفر را در هر ساعت بين ) 331200و  115920(

ســاعت از تهــران خــارج و در  24نفــر را در ) 7948800و  2782080(ســاعت و بــين 

هاي اسكان موقتي كه در شهرهاي همجوار شهر تهران توسط كميته دائم پدافنـد   پناهگاه

دوم . پنـاه دهـيم   اسـت، غيرعامل كشور تحت عنوان ورزشگاه ساخته و در حال ساخت 

سـازي  هنـگ و نهادينـه  فر... ، مانورها، پخش بروشورٰها ، همايشٰها از طريق رسانه كه اين

ها را توسـعه و نسـبت    پذيري باور عمومي مردم و تأثير پدافندغيرعامل در كاهش آسيب

و در نظر گرفتن موارد  ه موقع از اين امكانات با اجرابه ترغيب مردم به استفاده بهينه و ب

  . مطرح شده در باال اقدام نمود

  هاپيشنهاد

انساني شهر تهـران و موقيـت جغرافيـايي آن و    هاي انساني و غير  ساختبا توجه به زير

شـهر تهـران    نظران پيشنهادات زير براي افزايش توانمندي كـالن  همچنين نظرات صاحب
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هـاي   هاي خروجي اين شـهر جهـت پراكنـدگي در جنـگ     راه براي استفاده حداكثري از

   :شود ميناهمگون پيشنهاد 

ورالعمل نحـوه اسـتفاده از   هـا و دسـت   پليس راهور نسبت به تهيه و تنظـيم طـرح   -1

  .رساني نمايد هاي تهران براي خروج را تهيه، تمرين و اطالع راه

ـ   سـازي در دسـتگاه   و فرهنـگ افزايش دامنه اطالعـات   -2 ي و مشـاوران  هـاي اجراي

  .آهن در اين خصوص ضرورت دارد راه و راه هاي طرحمسئول مطالعات مسيرهاي 

آهن توجـه ويـژه منظـور و كميتـه      ه و راهرا هاي طرحطراحي و احداث   به دوره -3

ونقـل   در سطح شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل كشور پدافند غيرعامل دائم

  .كشور تشكيل شود

پليس راهور نسبت به تنظيم مقررات ويـژه راهنمـايي و راننـدگي زمـان بحـران       -4

 . اقدام و سازوكارهاي اجرايي را فراهم نمايد

) خـط  6(، شرق )خط 7(هاي موجود در غرب تهران  به راهپليس راهور با توجه  -5

بندي و از طريق  ها تقسيم مناطق تهران را براي استفاده از اين راه) خط 10(و جنوب 

رسـاني الزم را انجـام    اطـالع ... ها، مانورهـا، بروشـور و    هاي گروهي، همايش رسانه

 .دهد

اكنـون شناسـايي و بـراي    هـم  پليس راهور كليه موانع ترافيكي شهر تهـران را از  -6

 .رفت سازوكارها و اقدامات الزم را به عمل آوردبرون

هاي خروجـي و همچنـين    اكنون نسبت به افزايش راه و ترابري از هموزارت راه  -7

كيلـومتر بعـد از خـروج از     50برطرف نمودن كليه موانع ترافيكي تا مسافت حداقل 

 .تهران اقدام نمايد

هاي  ابري با هماهنگي راهنمايي و رانندگي نسبت به شناسايي راهوزارت راه و تر -8

وهـاي مناسـب   در زمان بحران و همچنين ايجـاد درر برداري  خروج از تهران و بهره

  .تر اقدام نمايند ديگر به منظور تخليه سريع
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كميته دائم پدافند غيرعامل كشوري شهرهاي همجوار شهر تهران را ملـزم نمايـد    -9

 ...هـا و   هاي عمومي از جمله مدارس، ورزشـگاه  وسازهاي جديد مكان تا در ساخت

ديد پدافند غيرعامل را لحاظ و با دو منظوره نمودن آنها در اسـكان مـردم تهـران در    

 . زمان بحران اقدام نمايند

 اهميت جلـوه پذيري هدف را از طريق كاهش تمركز و كمسازي، آسيبپراكنده -10

سـازي و تلفيـق آن بـا تحـرك و     توجه به اصـل پراكنـده  . دهددادن هدف، تقليل مي

يـابي آن  فريب، عدم قطعيت دشمن را در رابطه با موقعيـت واقعـي هـدف و مكـان    

كنـد كـه ايـن امـر     اين نكته دشمن را وادار به تحقيقات بيشتري مي. دهدافزايش مي

راهنمـايي   لذا پليس راهور، ،خود مستلزم زمان و منابع اطالعاتي بيشتري خواهد بود

و رانندگي و وزارت راه و ترابري با همكاري همديگر بايستي نسبت به تحقـق ايـن   

  . مهم تالش نمايند
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 سـازمان راهـداري و  ، )1386( ،رفاهي بين راهي -هاي خدماتياطلس مساجد و مجتمع -2
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  .تهران

، )اسراهنماي شناسايي راه، شهر و نقاط حس( ي محور، شناساي)1388(پايان، ميرحيدر،  -5

   .پژوهشي شهيد صياد شيرازي، تهران مركز آموزشي و

وزارت راه و ترابـري،   ،ريـزي كشـور  ازمان مديريت و برنامهجمهوري اسالمي ايران، س -6

  ، 161ها، نشريه شماره آيين نامه طرح هندسي راه

هـاي بـزرگ در تقابـل بـا      هاي قـدرت  ، آسيب )1390(لي، ع جانگداز ،، كيومرث حيدري -7
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