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وزارت آموزش و پرورش

آشنایی با مدیریت بحران

بسم اهلل الرحمن الرحیم
مقدمه

دفاع جزیی از هویت یک ملت زنده است ،هر ملتی که نتواند از خود دفاع بکند
زنده نیست ،هر ملتی که به فکر دفاع از خود نباشد و خود را آماده نکند در واقع
زنده نیست ،هر ملتی هم که اهمیت دفاع را درک نکند به یک معنا زنده نیست.
"مقام معظم رهبری
حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنهای(مدظله)"
هوالمعين
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دفاع به عنوان يك س��نت الهي در مراتب گوناگون حيات جاري است و به
ميزان��ي كه موجود ،در مرحله باالتري از وجود قرار ميگيرد از اين س��نت
اله��ي بهطور خاص بهرهمند ميش��ود .به همين دليل دف��اع در گياهان به
نس��بت حيوانات و در حيوانات به نس��بت انس��ان از تنوع و تكلف كمتري
برخوردار اس��ت چرا كه بِ َ
س��اطت و پيچيدگي دفاع با مرتبه حيات و وجود
كام ً
ال نس��بت مس��تقيم دارد .از اين روي عاليترين ش��كل دفاع مربوط به
ّ
عاليترين ش��اكله وجود يعني انسان اس��ت و براي علو آن همين بس كه
خداوند جهت نش��ان دادن عمق و اوج دفاع از حيات ،حيثيت ،ش��رافت و
كرامت انسان ،خود را به صفت دفاع م ّتصف فرموده آنجا كه ميفرمايد" :ان
اهلل يدافع عن الذين آمنوا" يعني خداوند دفاع ميكند از كس��اني كه ايمان
آوردهان��د .در اين آي��ه خداوند خود را در خط مقدم دفاع از ايمان و دفاع از
مومن معرفي ميفرمايد و جامعه انس��اني نيز بايد با اس��تعانت از اين رسم
خدايي ،از روح بيداري و پايداري در دفاع از انس��ان و انس��انيت تموج پيدا
كن��د و د راين موضوع هر چقدر هدف از دفاع باالتر و انگيزههاي مدافعين
واالتر باش��د دفاع از تقدس بيش��تري برخوردار ميگردد و در نهايت دفاع
قدسي و بلكه "مق ّدس" ميشود درست مثل دوران هشت سال دفاع مقدس
ك��ه ملت ايران از آرمان و ايمان و امنيت اين س��رزمين دفاع كردند و چه
زيبا كه همواره در طول همه اين س��الها "گران واژه دفاع" و از "گلواژهي
مقدس" ناگسس��تني شد چرا كه ماهيت و مس��ير و مقصد دفاع ملت ايران
كه دفاع از آرمان و ايمان و امنيت كش��ور آن هم ذيل واليت يك رهبري
الهي اس��ت آن را "مق ّدس" نمود و امروز نيز همان مس��ير و همان مقصد با
"نما و نمودهاي" تازهاي پيش روي ماس��ت .از اين رو اگر چه دوران دفاع
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مق ّدس تمام ش��ده است اما دوران دفاع از مقدس�ات هرگز تمام نميشود
و تاريخ انقضا نميپذيرد اين مقدس��ات الزم الدفاع ،از س��طوح آغازين آن،
كه حفظ مرزهاي ميهني ،حفظ امنيت آحاد مردم ،حفظ س��رمايههاي ملّي،
حفظ تأسيسات حياتي اس��ت تا حفظ استقالل علمي ،اقتصادي ،سياسي و
در رأس آن فرهنگ��ي ،همه و همه حجم عظيم مس��ئوليت ما را ميس��ازد
تا بتوانيم آرمانها و دس��تاوردهاي ش��هيدان را كه با گذش��تن از آخرين
ي اس��ت ،به ما س��پردند ،حف��ظ نمایيم فلذا
خاكريز وابس�تگي كه تن خاك 
امروز اهتمام بر آگاه سازي و ف ّعال سازي همه مديران براي تحقق مراحل
گوناگون مديريت علمي دفاع نرم و پدافند غيرعامل و بويژه آمادگي تام در
مديريت بحران از مرحله تحليل مخاطرات و آس��يبپذيري تا مراحل اقدام
پيشگيرانه ،پيشبيني احتماالت و آمادگي و پاسخگويي و در نهايت بازيابي،
الزم است به عنوان يك فريضه ترديد ناپذيري در دستور كار ما قرار گيرد
و روش��ن است كه هرگونه غفلت در برنامهريزي و رخوت در اجرا ميتواند
آثار گزندهاي را تا ح ّد دستيازي دشمن به همراه داشته باشد و امروز خدا را
به صد زبان شاكريم كه در راستاي تحقق امر مهم دفاع نرم و همه جانبه،
وزارت آموزش و پرورش با درك درستي به اقدامات اساسي پرداخته است
و مبتني بر ظرفيت عظيم و رسالت بزرگ خود در راستاي تحول بنيادين به
فرهنگ سازي درنس��ل نونهال و نوجوان و جوان اين كشور مشغول است
تا با تربيت ديني و علمي دانشآموزان بتواند به س�رآمدترين نوع دفاع كه
تربيت مدافعان مومن و بصير و اس��توار اس��ت ،نائل گردد .باشد كه خداي
منان ما را بيش از پيش در اين رسالت بزرگ ياري فرمايد.
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بحران و انواع آن

دبیرخان��ه راهب��رد بینالملل برای کاهش خطر بالیا وابس��ته به س��ازمان
مل��ل متحد ،در جدیدترین بیانیه خود بحران را از همگس��یختگی جدی در
عملکردهای یک جامعه که منجر به ایجاد خس��ارات انسانی ،سرمایهای و
یا زیست محیطی میگردد تعریف کرده است.
براس��اس تعریف بانک دادههای پایه بحرانها و فوریتها ،بحران عبارت
اس��ت از موقعیت یا حادثهای که پاس��خگویی ب��دان فراتر از ظرفیتهای
موجود بوده و برای مدیریت و کنترل آن به درخواست کمک از محل خارج
از وقوع بحران نیاز است.
بحران را ميتوان از نظر ماهيت (طبيعي ،غيرطبيعي يا انس��ان ساخت) ،از
نظر منشأ (خارجي و داخلي) ،از نظر شيوه بروز (ناگهاني و تدريجي) از نظر
پايداري (گذرا و ادامهدار) تقسيمبندي كرد.
ال�ف) بحرانه�ای ناگهان�ی :زمینل��رزه ،زمینلغزش ،آتشفش��ان،
سونامی ،بهمن ،طوفان ،سیل و اپیدمی بیماریهای واگیر مانند :اپیدمی
آنفوالنزا.
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ب) بحرانهای تدریجی :خشکسالی ،قحطی و بیماریهای مزمن.
در تقس��یمبندی دیگ��ری بان��ک دادهه��ای پای��ه بحرانه��ا و فوریتها
( )ED-DATبالیا را از نظر ایجاد کننده آن به سه دسته تقسیم میکند:
 .1بالیای طبیعی که خود به سه گروه تقسیم میشود:
الف) با منشأ ژئولوژیک (زمین ش��ناختی) مانند :زلزله ،رانشزمین،
آتشفشان.
ب) با منش��أ هیدرومترولوژیک (آب و هوایی) مانند :سیل و طوفان.
ج) با منشأ زیستي مانند :اپیدمی بیماریهای ویروسی
 .2بالی��ای تکنولوژیک یا انس��ان س��اخت که به دو گ��روه عمدی و
غیرعمدی تقسیم میش��وند .مانند :آتشسوزی ،انفجار معدن ،نشت
مواد رادیو اکتیو و ...
 .3بالیای ترکیبی :مجموعهای از بالیای طبیعی و انس��ان س��اخت را
در بر میگیرد .مانند :زلزله به عنوان یک بالی طبیعی در کنار عدم
اس��تحکام در بنای ساختمانها به عنوان یک عامل انسان ساخت و
نمونه دیگر جنگ و درگیریهای قومی
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ج) بحرانه�اي انس�ان س�اخت را ميت�وان ب�ه دو بخش
عمدي يا غيرعمدي تقسيم نمود.

بحرانه��اي عمدي ي��ا خصمانه به نظامي ،امنيتي ،س��ايبري ،سياس��ي،
اجتماعي ،اقتصادي و  ...تقسيم ميشود.
 .1بحرانهاي نظامي :جنگ آشكار بين دو كشور
 .2بحرانهاي امنيتي :اقدامات تروريس��تي زنجيرهاي مس��تقل يا
وابسته به كشورهاي متخاصم و يا ايجاد اختالفات قومي و قبيلهاي
و صنفي و . ...
 .3بحرانه�اي سياس�ي ،اقتصادي ،اجتماع�ي و فرهنگي:
نظيراختالف��ات و درگيريه��اي اح��زاب و گروهه��اي سياس��ي،
بحرانهاي ناشي از تحريمهاي اقتصادي و تالطم بازار ،بحرانهاي
ناشي از اختالفات قومي و مذهبي ،بحران هويت و ...
 .4بحرانهاي س�ايبري :نظير به وجود آوردن شرايطي كه موجب
توق��ف يا ايج��اد اختالل ج��دي در رايانهها و سيس��تمهاي ذخيره
اطالعات گردد.
بحرانهاي فرهنگي ،بيولوژيك ،آلودگي هس��تهاي ،تهاجم به منابع غذايي،
نشت مواد شيميايي ،حمله موشكي ،جنگهاي رواني و رسانهاي و ...
سطوح بحران
سطح .1بحرانهایی که منابع و سازمانهای محلی قادر به پاسخگویی
مناسب به آنها هستند.
س��طح .2بحرانهایی ک��ه برای کنت��رل آنها به کمکهای مش��ترک
منطقهای نیاز است.
سطح .3بحرانهایی که پاسخگویی به آن فراتر از توان پاسخگویی نیروهای
محلی و منطقهای است وکمکهای ملی را میطلبد.
سطح .4بحرانهایی که پاسخگویی به آن فراتر از توان پاسخگویی نیروها
در سطح ملی است و کمکهای بین المللی را میطلبد.
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د) بحرانهاي ناشي از تهديدات نوين
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ابعاد بحران

برای بیان ابعاد بالیا از سه شاخص کلی استفاده میشود.
 .1تعداد کشته شدگان
 .2تعداد جمعیت تحت تأثیر (نیازمند کمک فوری)
 .3میزان خسارات اقتصادی
بر اساس آمارهای مرکز جهانی حوادث غیر مترقبه وابسته به سازمان ملل،
طی  30سال گذشته بیش از  3میلیون نفر در اثر حوادث طبیعی جان خود
را از دس��ت دادهاند و زندگی بیش از ی��ک میلیارد نفر تحت تأثیر آن دچار
مشکالت اساسی شده اس��ت .براساس همین آمارها در جهان بیش از 40
نوع حادثه رخ میدهد که به دلیل شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشورمان 31
نوع از این حوادث تاکنون در جمهوری اس�لامی ایران رخ داده و به همین
جهت جزو  10کشور حادثه خیز جهان قلمداد میشود.
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نام کشور

تلفات
نظامی

تلفات
غیرنظامی

توضیحات

آمریکا

290000

-

به دلیل دور بودن از صحنهی
جنگ تلفات غیرنظامی نداشت

انگلستان

40000

100000

تلفات غیرنظامی براساس
بمباران هوایی

فرانسه

200000

450000

تلفات غیرنظامی در
اردوگاههای مرگ

شوروی

13600000

12000000

ده درصد کل جمعیت شوروی

آلمان

3400000

4000000

تلفات غیرنظامی بر اثر بمباران
هوایی

لهستان

300000

570000

ده درصد کل جمعیت لهستان

یوگسالوی

300000

140000

ده درصد جمعیت یوگسالوی
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الف) تلفات انسانی در برخی از کشورها در جنگ جهانی دوم
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ب) ده حادثه طبیعی با باالترین تلفات بین سالهای1974-2003
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سال

کشور

تعداد مرگ و میر

نوع بال
خشکسالی

1984

اتیوپی و سودان

450000

زلزله

1976

چین

242000

طوفان موسمی

1991

بنگالدش

138866

خشکسالی

1985

موزامبیک

100000

زلزله

1990

جمهوری اسالمی
ایران

40000

سیل

1999

ونزوئال

30000

موج گرما

2003

اروپای غربی

29264

سیل

1974

بنگالدش

28700

زلزله

2003

جمهوری اسالمی
ایران

26796

زمین لرزه

اندونزی

5778

طوفان دوریان

فیلیپین

1399

رانش زمین

فیلیپین

1112

موج گرما

هلند

1000

موج گرما

بلژیک

940

طوفان بیلیس

جمهوری خلق چین

820

سونامی

اندونزی

802

سیل

بنگالدش

801

سیلهای برق آسا

اتیوپی

498

طوفان ساموئی

جمهوری خلق چین

373
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نوع بال

کشور

تعداد
کشتهشدگان
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ج) بالیای رتبه نخست جهان در سال 2006
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مدیریت بحران

براس��اس تعریف برنامه عمرانی سازمان ملل متحد ،مدیریت بحران عبارت
است از سیاستگذاری اخذ تصمیمات مدیریتی و انجام اقدامات اجرایی به منظور
آمادگی ،کاهش اثرات مخرب ،پاس��خگویی ،بازس��ازی و ترمیم اثرات ناشی از
بالیای طبیعی یا انسان ساخت.
در تعری��ف دیگ��ری مدیریت بحران طیفی از فعالیتهای طراحی ش��ده برای
ت��داوم کنترل بر بحران و ش��رایط اضطراری و فراه��م آوردن چارچوبی برای
کم��ک به اف��راد در معرض خطر یا بازیابی اثرات ناش��ی از بحرانها اس��ت.
مدیریت بحران کلیه مراحل قبل ،هنگام و پس از رخداد بالیا را شامل میشود.

چرخه مدیریت بحران

مجموع��ه مراحل اجرایی که در همه بحرانها وجود دارد چرخه مدیریت
بحران نام دارد .الگوی س��نتی مدیریت بحران از س��ه فاز (مرحله) :قبل از
وقوع ،هنگام و پس از وقوع تشکیل شده است.
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قبل از
وقوع

مرحله پس
از وقوع
مرحله
هنگام وقوع

صاح�ب نظران چرخ�ه کاملی ب�رای مدیریت بح�ران تعریف
کردهاند .در این چرخه مدیریت بحران دارای  6مرحله اس�ت
که این مراحل به ترتیب عبارتند از:
 .1مرحله تحلیل خطرپذیری ش��امل (بررسی تاریخچه بحران – تحلیل
مخاطرات – تحلیل آسیبپذیری)
 .2مرحله پیشگیری و کاهش اثرات مخرب بالیا
 .3مرحله آمادگی
 .4مرحله پیشبینی و هشدار اولیه
 .5مرحله پاسخگویی
 .6مرحله بازیابی
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چهار مرحله نخس��ت در مرحله قبل از وقوع ،مرحله پنجم در مرحله هنگام
وقوع و مرحله ششم در مرحله وقوع قرار دارند.
 )1مدیریت پیش از بحران (مرحله قبل از وقوع)
باید توجه داش��ت که واکنش در برابر بروز فاجع��ه ،کام ً
ال متمایز از واکنش
در برابر احتمال وقوع آن اس��ت .مردم و مس��ئوالن عادت ندارند به حوادث
و زمینهه��ای خطرس��از طبیعی و فناوری اطراف خود ت��ا مادامی که به یک
فاجعه هولناک تبدیل نشده اهمیت دهند و احتمال این که فاجعهی دردناکی
دامنگیر جامعه شده را ضعیف میپندارند .و این به این معنا است که سطح
دان��ش و آگاهی عمومی در مورد این موضوع در حد پایینی قرار دارد و الزم
اس��ت که ب��ا برگزاری آموزشه��ای عمومی در مورد وقوع ح��وادث ناگوار،
حساسیت مسئوالن و همچنین مردم را نسبت به اهمیت این موضوع افزایش
داد.
الف) پیشگیری:

حفظ جان مردم و کاهش تعداد زخمی شدگان.
پیشگیری یا کاهش خسارت های مالی.
کاهش خسارت به ساختار اقتصادی.
به حداقل رساندن جابجاییهای جمعیتی و فشارهای اجتماعی.
به حداقل رساندن خسارت به زمینهای کشاورزی.
حفظ و آماده نگه داشتن امکانات و موارد مورد نیاز در زمان بحران.
حفظ امکانات زیربنایی از تخریب.
حفظ بهداشت فردی.
کاهش اثرات فاجعه ،فرآیندی پیچیده اس��ت ،زی��را هرگونه اقدام موثر در
این راس��تا نیاز به فعالیت و هماهنگی کامل بخشهای گوناگون س��ازمان
مدیریت بحران ،مانند بخش برنامهریزی ،بخش مسکن و توسعه اجتماعی،
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پیشگیری مجموعهی اقداماتی اس��ت که پی��ش از وقوع بحران با هدف
جلوگیری از وقوع مخاطرات یا کاهش آثار زیان بار آن انجام میشود.
هرگون��ه اقدامی برای پیشگیری از بحران و کاهش اثرات فاجعه ،مزایای
زیادی را به دنبال دارد که از آن جمله می توان موارد زیر را بیان کرد:
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بخش نظارت بر س��اخت و س��از ،منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست
دارد.
برای کاهش اثر فاجعه باید از یک سری تدبیرها استفاده نمود که عبارتند:
تدوی��ن طرحها و تنظیم مقررات بازدارندهی گس��ترش س��اخت و
سازها.
اجرای طرحهای مالیات بندی و صرف هزینه در مناطق خطر.
بهرهگیری از خدمات بیمه.
بهرهگیری از شبکههای اطالع رسانی حادثه.
ب) آمادگی:
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پیشبینی شرایط بحرانزا در سطوح مختلف یک کشور ،سبب افزایش آمادگی
کش��ور در برابر شرایط بحرانی شده و از شدت آسیبهای محتمل میکاهد؛
بنابرای��ن یکی از مهمترین اصول مدیریت بح��ران ،پیشبینی و آمادگی در
مقابل بحران است .برای حفظ آمادگی در مقابل بحران باید از تمام وقایعی
که هنگام بروز فاجعه روی میدهد درک صحیح و کاملی داشت.
اقدامات آمادهس��ازی در کل ،ش��امل تهیه یک برنامه ض��د بحران ،برآورد
دقیق منابع و هم چنین آموزش پرسنل میباشد.
اگر بتوانیم مس��ائل و مش��کالتی را که هنگام بروز بحران ممکن اس��ت
روی دهد ،شناس��ایی و دس��ته بندی کنیم ،خواهیم توانست برای حل این
مشکالت نیز چارهای بیندیشیم.
واقعیت این اس��ت که آمادگی یک فرآیند اس��ت و ای��ن فرآیند باید کلیه
مراحل را پشت سر بگذارد:
انج��ام تمرینات و بررس��ی موارد عملی برای دس��تیابی به موارد
خاص.
به هنگام کردن طرحها و اس��تراتژیهای متناسب با تغییر وضعیت
جامعه.
تنظیم و فرموله کردن یافتهها و موافقت در مورد کمکهای دولت.
آماده نگه داشتن نیروهای انسانی و امکانات مادی دیگر.
آموزش مستمر و منظم مسئوالن و مردم.
داش��تن ش��ناخت کافی ،عملی و دور از خرافه از حوادث موجود و
حوادثی که در آینده احتمال وقوع دارند.
همس��ان کردن و یک پارچه ساختن برنامههای سازمانی در ارتباط
با فاجعه.
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تهیه بانک اطالعاتی روز آمد جهت استفاده هرچه بهتر.
در نهایت باید متذکر ش��د پیشبینی و تجزی��ه و تحلیل حوادثی که احتمال
وق��وع آنها و جود دارد ،ارزیابی نیازها و تصورات و طرز تلقی جامعه ،برآورد
منابع و امکانات موجود و دست به کار شدن برای اجرای یک برنامه آموزشی
همگانی ،اولین گام در تنظیم یک برنامهی موثر مقابله با بحران محس��وب
میشود و در واقع آمادگی مجموعهی اقداماتی است که توانایی سازمان را در
انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش میدهد.
 )2مدیریت حین بحران (مرحله هنگام وقوع):

با توج��ه به موارد فوق ،وظیفه مدیر بحران ،در مرحله حین بحران بس��یار
سنگین است و در زمان بسیار کم نیاز به تصمیم قاطع دارد.
الف) اثرات مخرب:

در مرحله کاهش اثرات فاجعه انجام اقداماتی برای نجات جان مردم ،کاهش
آسیبها و خسارات به اموال مردم و محدود کردن دامنه بحران از اهمیت
زیادی برخوردار اس��ت؛ بعالوه در این مرحله باید یک سری برنامه منسجم
و جامع برای مقابله با بحران وجود داش��ته باش��د .نیروی مقاومت بس��یج،
نیروی انتظامی ،سازمان آتش نشانی ،سازمان آب و فاضالب ،و در موادی
نیز ارتش ،نیروهای اصلی واکنش اولیه در مقابل فاجعه محسوب میشوند.
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اقدام��ات این بخش از فرایند مدیری��ت بحران ،اصو ًال به منظور به حداقل
رساندن میزان خسارات ،نجات جان انسانها ،کاهش اثرات مخرب بحران
و مقابل��ه با س��ایر اثراتی که در اثر بروز بحران ایجاد ش��ده و برنامهریزی
میشوند .نمونهی اقداماتی که در این بخش انجام میگیرد عبارتاند از:
اجرای برنامههای طراحی شده از قبل.
فعال نمودن سیستمهای ضد بحران.
عملیات نجات و جستجو.
تمهیدات اضطراری برای غذا ،سرپناه ،کمکهای پزشکی و ...
بررسی ،ارزیابی و برآورد فاجعه.
اقدامات مربوط به تخلیه جمعیت و مکانها.
و ...

ب) امداد رسانی:

فعالیتهای مربوط به امداد رسانی معمو ًال کلیه عملیات و اقداماتی که قبل
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و بعد از وقوع بحران میبايد صورت بگیرد را ش��امل میشوند که بالفاصله
پس از وقوع بحران و زمان اثر بخشی آن ،به مورد اجرا گذاشته میشود.
 )3مدیریت پس از بحران (مرحله پس از وقوع):

مجموعه عملیات پس از مرحلهی امداد اضطراری ،بازیابی ()Recovery
نامیده میش��ود .که شامل دو مرحله س��اماندهی و بازسازی است .تعیین
زمان دقیق انجام یک مرحله و آغاز مرحله دیگر در س��وانح و بحرانهای
گوناگون متفاوت است.
الف) ساماندهی:

14

این بخش از چرخ ه مدیریت بحران ،ش��امل کلیه عملیاتی است که به منظور
عادی سازی شرایط وقوع بحران و بازگرداندن خدمات بنیادی به عملکردهای
پیش از بحران صورت میپذیرد .مرحه ساماندهی به طور عمده به توانمندسازی
آسیب دیدگان متمرکز است تا جامعه آمادگی بازگشت به الگوهای زیست قبل
از بحران را بیابد .این مرحله در عین حال میتواند به عنوان یک دوره گذرا میان
امداد اضطراری و توسعه پایدار بلند مدت تلقیشود.
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ب) بازسازی:

بازس��ازی عبارت است از تأمین کل خدمات و زیرساختهای تخریب شده،
جایگزینی کالبدی بناهای منهدم شده ،احیا کردن و توانمند ساختن مجاری
اقتصادی و در نهایت بهبود شرایط زیست جامعه حادثه دیده.
برنامه بازس��ازی باید بر اهداف طوالنی مدت توس��عه استوار باشد تا بتوان
با در نظر گرفتن احتمال س��وانح آتی ،زمینهه��ای کاهش خطرات را با به
کارگیری ابزارهای مناسب در جامعه فراهم آورد.
در کل دوران بازس��ازی ،اغلب به تعمیر و دوبارهسازی خرابیهای کالبدی
اختصاص دارد .فهرست ریز نام گروههایی که در برابر سانحه آسیب پذیرند
و به ساماندهی و بازسازی نیاز دارند ذکر شده است:
بناها.
زیرساختها.
داراییهای اقتصادی (شامل بخشهای تجاری ،صنعتی)
فعالیتهای کشاورزی و غیره.
بخش اداری و سیاسی.
بخش فرهنگی .بخش اجتماعی.
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بخش زیست محیطی.
مرحله بازس��ازی ممکن اس��ت طوالنی گردد و بعض ًا حتی  5تا  10سال نیز
طول بکشد.
هماهنگی و اطالع رسانی در مدیریت بحران

باال بردن خالقیت و ابتکار افراد.
جلب حمایت مردم و حمایت قانون.
کسب نفوذ و اعتبار بیشتر.
استمرار و پیوستگی خدمات.
کاهش دوبارهکاری.
هم افزایی ،تقویت ،تسهیل و تسریع فعالیتها و اقدامات
و ...
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وظیفه هماهنگی بین گروههای مختلف ،از وظایف مرکز مدیریت بحران
اس��ت .برای ایجاد هماهنگی ،الزم است که برآوردی نسبت ًا درست از خطر
داش��ته باشیم و منابع سازمانی موجود را برای اقدام یک دست و هماهنگ
در برابر خطر ،همس��و و همجه��ت نمود .عالوه بر اینه��ا ،مرکز مدیریت
بحران باید از این موضوع اطمینان یابد که س��ازمانهای امدادگر به خوبی
در کن��ار یکدیگ��ر کار میکنند و همه به وظایف و مس��ئولیتهای یکدیگر
آشنا هستند.
دستیابی به چنین شناختی در حین فرآیند برنامهریزی که همهی سازمانهای
دستاندرکار در آن ش��رکت دارند ،گسترش مییابد و گوشههایی از آن به
صورت معرفی سازمانهای دستاندرکار در برنامهی جامع بحران منعکس
میش��ود .این برنامه چارچوبی برای هم��کاری و هماهنگی ،تعیین وظایف
افراد ،تعیین مس��ئولیتهای سازمانی ،مش��خص کردن سلسله دستورات و
فرمانها و نحوه تعیین منابع مورد نیاز را ارائه میدهد.
از جمله مزایای هماهنگی بین سازمانهای مختلف ،مراتب ذیل میباشد:

از دیگ��ر عوامل مهم در زم��ان وقوع حوادث ،تب��ادل اطالعات و نظرات
بین س��ازمانهای ذیربط بحران است .تبادل و گردش اطالعات در ایجاد،
اص�لاح و حفظ هماهنگ��ی ،کاهش اثرات و خس��ارات و آمادگی در برابر
فاجعه بسیار موثر است.
15
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با توجه به خس��ارات و پیآمدهایی که بحرانهای مختلف در ایران داشته
اس��ت ،در تاریخ  1348/3/17قانون «پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل» به
تصویب رسید ،در س��ال  1365نیز «ستاد ویژه امدادرسانی و بازسازی مناطق
سیلزده» در نخست وزیری تشکیل شد و در سال « 1368اداره کل حوادث غیر
مترقبه» در حوزه معاونت اجرائی ریاست جمهوری تشکیل شد.
در خرداد ماه س��ال  1369مسئولیت هماهنگی در امور امداد و نجات ،اسکان
موقت و بازسازی مناطق زلزله استانهای گیالن و زنجان به استناد اصل 127
قانون اساسی به وزیر کشور واگذار شد .در تاریخ « 1370/2/4ستاد پیشگیری
و بازسازی حوادث غیر مترقبه استانها» به تصویب هیأت وزیران رسید ،پس
از آن در تاریخ  1380/5/9قانون تش��کیل «کمیته ملی کاهش اثرات بالیای
طبیعی» در مجلس شورای اسالمی به تصویب نمایندگان رسید.
در تاریخ  1372/2/12آئیننامه اجرائی قانون تش��کیل «کمیته کاهش اثرات
بالیای طبیعی» توسط هیأت وزیران تصویب شده و در  1372/3/16واگذاری
اختی��ار اصل  127قانون اساس��ی در مدت  72س��اعت از زمان بروز حادثه به
اس��تانداران توسط هیأت وزیران تصویب ش��د .در تاریخ  1379/1/17ماده 44
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
و الزام در «تهیه طرح جامع امداد و نجات» توسط نمایندگان مجلس شورای
اس�لامی به تصویب رس��ید .در  1382/1/17طرح جامع امداد و نجات کشور
توسط هیأت وزیران تصویب شده و نهایت ًا در تاریخ  1383/4/7ستاد پیشگیری
و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و س��وانح غیر مترقبه کشور توسط هیأت
وزیران به تصویب رس��ید .به این ترتیب مدیریت بحران در جمهوری اسالمی
ایران آرام آرام جایگاه ویژه خود را یافت که اهمیت آن باگذش��ت زمان بیشتر
روشن خواهد شد.

س�ازمان پدافن�د غيرعام�ل جمهوري اسلامي ايران
(تاريخچه ،مأموريت):
تاریخچه:

س��ازمان پدافند غیرعامل در س��ال  1382با فرمان مق��ام معظم رهبری
حضرت آیت اهلل العظمی خامنهای تش��کیل شد .در گذشته و در یک مقطع
زمانی موضوع پدافند غیرعامل به ارتش واگذار شده بود ،در یک مقطع هم به
سازمان مدیریت و برنامهریزی و در یک مقطع دیگر نیز به دبیرخانه شورای

دارای عزم ملی و باور عمومی در مسئولین و مردم نسبت به رعایت
اصول پدافند غیر عامل
برخوردار از اصول پدافند غیر عامل جامع  ،توسعه یافته و نهادینه شده
توانمن��د در تأمین حداکثر ایمنی و پایداری و به حداقل رس��انیدن
آسیب پذیری زیر ساختهای مرتبط در مقابل تهدیدات دشمن
قادر به ایفای نقش اساس��ی در حراست و حفظ استقالل  ،تمامیت
ارضی و سرمایه های ملی در چرخه نظام دفاعی امنیتی کشور
برخ��وردار از آمایش س��رزمینی مناس��ب و متکی ب��ه ویژگیهای
جغرافیای��ی ،جمعیتی و فرهنگی و اصول دف��اع غیر عامل در حوزه
مختلف با رعایت توزیع وپراکندگی مناسب سرمایهها و فعالیتها در
عرصه ایمن جغرافیا
توانمن��د در تولی��د دان��ش فنی و برخ��وردار از پش��توانه تحقیقاتی
وپژوهش��ی در زمینه پدافند غیر عامل ب��ا تأثیر باز دارندگی باال و با
موفقیت ممتاز درسطح منطقه
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 چشم اندازهای سازمان پدافند غیرعامل کشور:
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عالی امنیت ملی.
ارزیابی که مقام معظم رهبری حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای توس��ط
ستاد کل نیروهای مسلح در این باره داشتند ،حاکی از آن بود که موضوع پدافند
غیرعامل از ارتش و دولت به ستاد کل نیروهای مسلح منتقل وبرنامهریزیها
در این باره منسجم و دقیقتر شود .لذا در فرمانی که در تاریخ  82/8/8صادر
کردند ،در واقع ستاد کل قوا را متولی پدافندغیرعامل کشور کردند .ستاد کل
نیز برای اقدام بهتر در کار مش��ترکی که با دولت انجام داد ،مکانیزمی برای
ورود به این موضوع ترس��یم ک��رد و همزمان با این موضوع نیز اصل پدافند
غیرعامل با تصویب مجلس به برنامه  5س��اله چهارم وارد شد .این مکانیزم
خود را در آئیننامه اجرایی برای این موضوع نش��ان داد و برنامهها،وظایف
و امور تعریف ش��د .ازسال  84به بعد با برنامهریزیها و حمایتهای صورت
گرفته سازمان پدافند غیرعامل با  9معاونت و ساختار جدید به تصویب مقام
معظم رهبری حضرت آیت اهلل العظمی خامنهای رسید .این سازمان تابع ستاد
کل نیروهای مسلح است و با این روند از سال 84کار خود را انجام میدهد.
و معاونت بسیج به سازمان اضافه شده است .ساختار و معاونتهای سازمان
نیز متناسب با دستگاههای اجرایی هستند .به عنوان مثال معاونت انرژی که
وزارتخانههای نفت ،نیرو و سازمان انرژی هستهای را پوشش میدهد.
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دارای پش��توانه فرهنگی و حقوقی و قانونی جامع در س��طح کشور
باقابلیت تأمین و اجرای الزامات و ضوابط مربوطه
برخ��وردار از نظام یکپارچه  ،هماهن��گ و کارآمد پدافند غیر عامل
کشور با قابلیت تعامل سازنده و پیش برنده با دولت در زمینه اعمال
تدابیر دفاعی امنیتی در بخشهای مختلف
 راهبردهای چش�م اندازهای س�ازمان پدافند غیرعامل کش�ور
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تعامل گسترده و فراگیر با سازمان ها و ایجاد سازو کارهای مناسب
در جهت ایمن سازی و حفاظت از تاسیسات زیربنایی
س��ازماندهی آمای��ش س��رزمین مل��ی و آمای��ش دفاع��ی از منظر
پدافندغیرعامل به منظور استفاده حداکثری از پهنه جغرافیایی کشور
ایفای نقش هدایتی و نظارتی بر س��ازمان ها و نهادهای کش��وری
ولش��کری در زمین��ه مطالعات و طراح��ی فنی طرح ه��ای پدافند
غیرعامل
بکارگیری و بسیج امکانات در جهت ارزان سازی ،تنوع و ابتکارعمل
در سامانه ها و شیوه های پدافند غیرعامل
اس��تفاده حداکثرس��ازی از پهن��اوری و عمق س��رزمینی و عوارض
طبیعی کشور و به کاهش مخاطرات و خسارات
ساماندهی مناسب اس��تفاده از فناوری های نوین به منظور کاهش
آس��یب پذیری ناش��ی از وابس��تگی و امکان جمع آوری اطالعات
توسط دشمن
توس��عه و تعامل موثر و سازنده با نهادهای سیاست گذار ،قانونگذار
و اجرایی کشور
توس��عه علمی و تولید دانش فنی و ارتقای فن��اوری و برنامه جامع
آموزشی و همچنین  ،بهینه سازی تولید صنعتی با استفاده از تمامی
ظرفیتها
نهادینه نمودن نظام جامع و استفاده از اصول و ضوابط در طرحهای
توسعه کشور
توس��عه فرهنگی و ارتقای باور عموم��ی و تقویت عزم و اقتدار ملی
نسبت به ایمن سازی مراکز حیاتی ،حساس و مهم
توس��عه فرهن��گ و نهادینه س��ازی باور عمومی نس��بت ب��ه تاثیر

آشنایی با مدیریت بحران

پدافندغیرعامل در کاهش آسیب پذیریها
 قابلیت های چش�م اندازهای س�ازمان پدافند غیرعامل کشور:



اص�ول چش�م اندازه�ای س�ازمان پدافن�د غیرعام�ل کش�ور

پوشش در همه زمینهها
استتار و نامرئی سازی
تولید سازه های دومنظوره (موانع)
مکان یابی استقرار عملکردها
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پدافند غیر عامل ،بستر مناسب توسعه پایدار توان ملی کشور.
پدافند غیر عامل ،هم راستا با سیاستهای تنش زدایی.
پدافند غی��ر عامل ،پایدارترین ،ارزانتری��ن و صلح آمیزترین روش
دفاع.
پدافند غیر عامل ،بهترین راهکار افزایش آستانه مقاومت ملی.
پدافند غیر عامل ،پشتوانه اقتدار ملی.
پدافند غیر عامل ،یکی از مهمترین ابزارهای بازدارندگی.
پدافند غیر عامل ،بهترین و مناسب ترین شیوه کاهش مخاطرات و
کاهش آسیب پذیری.
کش��ورهایی که توس��عه پدافند غیر عامل را به عنوان یک سیاست
دفاعی مس��تمر در دستور کار خود قرار می دهند ،هیچ گاه در مظان
اتهام تهدید بر علیه کشورهای دیگر قرار نمیگیرند.
کش��ورهایی که پدافن��د غیر عامل را به عنوان ی��ک راهکار اصلی
برمیگزینند ،به شرایطی از نظر کاهش آسیب پذیری دست مییابند
که مطامع کشورهای تهدیدکننده بر علیه آنها کاهش مییابد.
در جه��ان امروز کش��ورهایی که نقاط آس��یب پذی��ری آنها فراوان
است،و دشمن میتواند با ضربات س��ریع ،حیاتیترین منابع آنان را
منهدم نماید ،عوامل تهدید از بیرون را درون خود ایجاد مینماید.
پدافند غیر عامل ،می تواند به یک فرهنگ عمومی در کشور تبدیل
شود.
پدافند غیر عامل ،عنصری اس��ت پویا و متح��رک؛ لذا باید همواره
درصدر تالش های علمی و پژوهشی قرار گیرد.
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اختفا با استفاده از عوارض طبیعی
کور کردن سیستم اطالعاتی دشمن
حفاظت اطالعات سیستمهای حیاتی و مهم
مدیریت بحران دفاعی در صحنهها
فریب ،ابتکار عمل و تنوع در کلیه اقدامات
موازی سازی سیستمهای پیشنهادی وابسته
تعیین مقیاس بهینه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا
کوچک سازی ،ارزان سازی و ابتکار در پدافند غیر عامل
مقاوم سازی و استحکامات و ایمن سازی سازههای حیاتی
پراکندگی در توزیع عملکردها متناسب با تهدیدات و جغرافیا
انتخاب مقیاس بهینه از پراکندگی و توجیه اقتصادی پروژه
 اهداف کالن چش�م اندازهای س�ازمان پدافند غیرعامل کشور
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ایمنی سازی مراکز حیاتی ،حساس و مهم
توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص
ارتقای قابلیت بقا و حفظ کشور در شرایط بحران
افزایش آس��تانه مقاومت ملی و تقویت مولفههای مقاومت در مقابل
تهدیدات
فرهنگ س��ازی و ایجاد باور عمومی در مورد تاثیر پدافند غیر عامل
در کاهش آسیب پذیری
کس��ب امنیت پایدار در توسعه و پایدار سازی زیرساختهای حیاتی
کشور
تحقی��ق و پژوهش ،تولید علم و فناوری و فرهنگ س��ازی و تبدیل
آن به معارف عمومی
تکمیل چرخه دفاعی کشور و تعامل مثبت با دفاع عامل و پدافندغیر
عامل
نهادینه کردن رعایت اصول و ضوابط پدافند غیر عامل در طرحهای
توسعه منتهی به ایجاد مراکز طبقه بندی
کاهش مجموعه آس��یب پذیری های کشور و نمایان نمودن اقتدار
ملی ناشی از آن به عنوان یکی از مولفههای بازدارندگی
به حداقل رس��انیدن تاثیر تهدیدات نظامی دشمن بر زیرساختهای
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حیاتی ،حساس و مهم
توسعه کمی و کیفی ظرفیت و توان اجرایی پدافند غیر عامل دربدنه
مهندسی کشور (مشاوره و اجرا مدیریت)
بحران و پدافند غیرعامل
منظور از پدافند غیرعامل با توجه به اصول حاکم در مدیریت بحران عبارت
است از مجموعه تمهیدات ،اقدامات و طرحهایی که حتی المقدور بدون نیاز
به نیروی انس��انی و به صورت خود اتکا ،ت��وان دفاعی مجموعه را در زمان
بحران افزایش و پیآمدهای ناشی از بحران را کاهش داده و امکان بازسازی
مناطق آسیب دیده را با کمترین هزینه فراهم میسازد ،در حقیقت طرحهای
پدافند غیرعامل در زمان صلح تهیه میگردند این قبیل تمهیدات و مالحظات
پدافند غیرعامل عالوه بر کاهش شدید هزینه ها ،کارآیی طرح ها ،اهداف و
پروژه ها را بسیار افزایش میدهد.
ایج��اد فرهنگ و باور عمومی در مورد ض��رورت به کارگیری اصول پدافند
غیرعامل در طرحهای حیاتی و حساس کشور ،نیازمند یک سري فعالیتهای
مقدماتی میباشد که اهم این فعالیتها عبارتاند از:
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 .1ایجاد بستر مستمر و پویا جهت اجرای طرحهای پدافند غیرعامل.
 .2ق��رار گرفتن اص��ول پدافند غیرعام��ل در متن طرحه��ای پدافند
غیرعامل.
 .3ایجاد ضمانتهای اجرائی و پاس��خگو بودن باالترین مقام اجرائی
هر دستگاه نسبت به رعایت اصول پدافند غیرعامل.
 .4تعیین ش��اخصهای اولویت بندی ،متناس��ب با اهمیت و حساسیت
نقاط هدف.
 .5تعیی��ن س��طوح ایمنی و معیاره��ا و ضوابط فن��ی پدافند غیرعامل
متناسب با ماهیت نقاط هدف و نوع تهدید.
 .6کاهش آس��یبپذیری نیروی انسانی ،بناها و مراکز حیاتی و حساس
از طریق ایجاد بیشینه ایمنی قابل قبول در هر یک ازآنها.

21

آشنایی با مدیریت بحران

22
ویژه آموزش کمیته مدیریت بحران در مدرسه

نقش اطالعات در مدیریت بحران
اطالعات به عنوان مهمترین دس��تمایهتصمیمگیری از جایگاه ویژهای
برخوردار اس��ت و فن��اوری اطالعات ،زیر بنای ثبات اقتصادی ،سیاس��ی،
فرهنگی هر کشور را تشکیل میدهد.
پیشنیاز هر یک از مراحل مدیریت بحران ،ایجاد شبکهی ارتباطی ،اطالع
رس��انی ،تهیه اطالعات جامع و کامل از وضعیت موجود و ارائه یک برآورد
عملیاتی جهت امداد رسانی سریع و صحیح است؛ و با توجه به گسترش IT
در تمام زمینهها و نیز فواید بیش��مار آن ،استفاده از آن در مدیریت بحران
به خصوص در مواردی که حجم دادهها و پردازش آنها بس��یار باالس��ت،
بسیار حیاتی است .در این راستا کشورهای پیشرفته از مدت ها قبل تالش
برای ایجاد سامانهای جامع را آغاز نمودهاند.
اولین اقدام جهت تصمیمگیری و تصمیمسازی در خصوص مقابله و کنترل
ه��ر یک از بالی��ای طبیعی ،اطالعرس��انی به موقع و تهی��ه و جمع آوری
اطالعات مورد نیاز از پهنه مناطق بحران زده مورد نظر میباشد و دسترسی
ب��ه این اطالعات اولیه ،برای کنترل و مدیری��ت بحران ضرورت دارد؛ که
بخشی از آنها به قرار زیر میباشد:
موقعیت منطقه.
بررس��ی ابعاد خسارات و محدوده خس��ارت دیده و میزان خسارات
وارده.
بررسی راههای ارتباطی.
تعداد و وضعیت نیروهای امدادی در منطقه.
تعداد تختهای بیمارستانی.
اقدامات بهداشتی الزم.
میزان کمکهای مردمی.
پایگاههای امدادی.
تهيه نقشه و سند مديريت بحران در مدرسه

در اين بخش مناسب است شوراي سياستگذاري و تصميمگيري مدرسه
با تش��كيل جلسات متعدد و دعوت از افراد خبره و توانمند براساس الگوي
پيشنهادي نقشه و سند مديريت بحران در مدرسه را تهيه نمايد.
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