مديريت بحران و پدافند غيرعامل
 الله حسين عباسي

مقدمه:

انسانها از آغاز آفرينش تاكنون ،همواره با انواع آسيبها و باليا دست
به گريبان بوده و از اين بابت آسيبهاي جاني و مالي فراواني به آنها وارد
شده است .هيچ جايي از اين كره خاكي را نميتوان نام برد كه از بحرانها
و ح��وادث گوناگون در امان بوده باش��د .به همين دليل جوامع مختلف
پيوس��ته به دنبال كش��ف و ابداع راهحلهايي بوده و هستند ،تا بتوانند
آس��يبهاي ناشي از حوادث غيرمترقبه را به گونهاي كنترل نموده يا به
حداقل رسانند و در واقع حوادث و بحرانها را مديريت نمايند .به طور كلي
بحرانها به دو دسته تقسيم ميشوند:
 -1بحرانهاي طبيعي مانند سيل ،زلزله ،دريا لرزه ،طوفانهاي سهمگين،
بهمن ،گردباد و  ...كه طي دو دهه گذشته حوادث طبيعي در سراسر دنيا
منجر به مرگ حداقل  3ميليون نفر شده و  800ميليون نفر انسان ديگر
نيز به نحوي آسيب ديدهاند.
 -2بحرانهاي غيرطبيعي يا بحرانهاي ساخته دست بشر مانند جنگ
(ط��ي جنگ جهاني دوم بيش از  40ميليون نفر جان خود را از دس��ت
دادند) ،بحرانهاي ناش��ي از فناوري ،بحرانهاي سياسي ،انفجار صنايع
شيميايي ،آلودگي هوا ،آتشسوزيها و غيره ...
كش��ور ايران در طول تاريخ به دليل وجود ويژگيهاي جغرافيايي،
اقتصادي ،فرهنگي ،طبيعي و سياسي به خصوص واقع شدن در منطقه
سوقالجيشيخاورميانههموارهدرمعرضبحرانهايطبيعيوغيرطبيعي
زيادي قرار گرفته و به تبع آن خس��ارات مالي و جاني زيادي نيز از اين
راه به كشور تحميل شده است .آمارها نشان ميدهند كه كشور ايران از
نظر بالياي طبيعي يكي از  10كش��ور بالخيز دنيا اس��ت .ضمن آنكه از
 40ن��وع بالياي طبيعي  31نوع آن در اي��ران اتفاق ميافتد 90 .درصد
جمعيت كش��ور در معرض خطرات ناش��ي از حوادث طبيعي است و با
اين حجم حوادث ،كشور ايران از نظر آمار وقوع حوادث طبيعي در دنيا
در مقام شش��م قرار ميگيرد .با توجه ب��ه اين امر ،لزوم توجه به جايگاه
مديريت بحران از اهميت وااليي برخوردار است .جايگاه مديريت بحران

*

منابع عظيم نفت و گاز تحتاالرضي و س�طحاالرضي ،چاهها و خطوط
لوله نفت و گاز ،واحدهاي بهرهبرداري ،تأسيسات فرآورشي ،واحدهاي
پااليش�گاهي و پتروش�يمي مهمترين مصاديق اين موضوع بوده و به
عنوان محورهاي اساسي مديريت بحران مطرح ميباشند.
تاريخچه:

ايده شكلگيري مديريت بحران اولين بار توسط رابرت مك فامار و در
زمانيكه احتمال وقوع درگيري موشكي بين آمريكا و كوبا وجود داشت،
مطرح شد و بدين ترتيب از اواخر دهه  1970مديريت بحران به مفهوم
امروزي عم ً
ال به كار گرفته شد .در ايران با وجود آنكه اولين اقدام در سال
 1348آغاز گرديد اما رس��ماً از سال  1383ستاد پيشگيري و مديريت
بحران در حوادث طبيعي و غيرمترقبه تشكيل شد.

از زمانيكه مديريت بحران و پدافند غيرعامل به مديريت HSE
شركت ملي نفت ملحق شده است مدت زيادي نميگذرد براي اين
دو بخش كه هنوز نوپا بوده ساختار سازماني در سطح ستاد و تعدادي
از شركتهاي تابعه به تصويب رسيده و بدين ترتيب مديريت بحران
و پدافند غيرعامل در ش�ركتي كه توليدات آن بيش�ترين سهم را
در درآمد ارزي كش�ور دارا بوده و از نظر اس�تراتژيك حائز اهميت
ميباشد ،شكل گرفت.
تعريف بحران:

بحران يك حادثه ،واقعه يا جرياني اس��ت كه سيستم را از كاركرد
منظم خودش باز ميدارد يعني حركت منظم س��ازمان ،مجموعه ،شهر
يا امثال آن را از كار مياندازد و يا باعث تأخير در روند اجراي فعاليتها،
مأموريتها ،و اهداف سيستم ميشود.
مفهوم مديريت بحران:

مديريت بحران علمي اس��ت كه به وس��يله مشاهده سيستماتيك
بحرانهاي پيش��ين و تجزيه و تحليل آنها ،در جستجوي يافتن ابزاري
در حالي مورد توجه شركت ملي نفت ايران قرار گرفته است كه وجود است كه به وسيله آنها از يكسو بتوان از وقوع فجايع پيشگيري كرد و يا
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مانند اعالم خطر ،تخليه منطقه خطر ،جستجو و انتقال قربانيان به مناطق
امن و ارائه خدمات فوري پزشكي به مجروحان و ترميم به موقع و سريع
تأسيسات صنعتي و نفتي است.
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نشريه فني تخصصي
شركت ملي نفت ايران

براي مقابله با آنها آماده شد و از سوي ديگر در صورت وقوع آنها نسبت به
امدادرساني و بهبود اوضاع اقدام كرد.
در كشور ما نسبت به مسئله بحران و هدف مديريت بحران تا حدي
ديدگاه سنتي حاكم بوده و مديريت بحران را زماني ميدانند كه بحران
اتفاق افتاده باشد و از اين مرحله به بعد را جزء مديريت بحران ميدانند مرحله پس از بحران:
اين مرحله نيز مشتمل بر دو مرحله بهبودي و بازتواني است .بهبودي
و هيچ نيازي به آمادگي براي مقابله با بحران احساس نشده است .اما در
حال حاضر گامهايي در اين زمينه برداشته شده است و مديريت بحران را شامل عملياتي است كه به منظور عاديسازي شرايط وقوع بحران صورت
ميپذيرد .مرحله بهبودي و عاديسازي اوضاع معموالً توأم با بهسازي و
طي مرحله بررسي ميكنند.
بازسازي بازتواني نيز ميباشد.
فرآيند مديريت بحران:

فرآيند مديريت بحران به سه مرحله تقسيم ميشود :مرحله قبل از
بحران ،حين بحران و پس از بحران.
مرحله قبل از بحران:

شامل مراحل پيشگيري و آمادگي است .پيشبيني شرايط بحرانزاي
كش��ور ،سبب افزايش آمادگي كشور در برابر ش��رايط بحراني شده و از
شدت آسيبهاي محتمل خواهد كاست .بنابراين يكي از مهمترين اصول
مديريت بحران پيشبيني و آمادگي در مقابل بحران اس��ت و به همين
دليل بايد بيش��ترين بودجه را به اين مرحله اختصاص داد .معموالً 30
درصد از  100درصد هزينهها را دربرميگيرد.
هر اندازه كه به مراحل قبل از بحران اهميت بيش��تري داده ش��ود،
هزينههاي مربوط به مرحله حين و پس از بحران كاهش خواهد يافت.
اح��داث س��دها ،اقدامات انجام ش��ده جهت جلوگي��ري از طغيان
رودخانهها ،مقاومسازي ساختمانها براي مقابله با زلزله ،تدابير الزم جهت
جلوگيري از نشت گاز و نفت به محيط و رودخانهها ،حفاظت از خطوط
لوله در راس��تاي جلوگيري از آلودگي و اهداف استراتژيك و  ...از جمله
اقدامات پيشگيرانه ميباشند .آمادگي شامل كليه عمليات و اقداماتي است
كه دولتها ،جوامع و همچنين افراد را قادر به انجام عكسالعمل سريع و
كارا در مواقع بروز بحران مينمايد.
مرحله حين بحران:

اين مرحله شامل مراحل پاسخگويي (واكنش) و امدادرساني (خدمات
اضطراري) ميباش��د .هدف از واكنش به حداقل رساندن ميزان جراحت
انسانها و تخريب تأسيسات و داراييها با انجام يك رشته اقدامات فوري

دفاع و پدافند غيرعامل:

دفاع ش��امل دو بخش عمده دفاع عام��ل و دفاع غيرعامل (پدافند
غيرعامل) ميشود .در دفاع عامل تمامي طرحريزيها و اقدامات دفاعي
مستلزم به كارگيري سالح و تجهيزات جنگي است و در دفاع غيرعامل
برنامهها و اقدامات موجب كاهش آس��يبپذيريها و افزايش پايداري و
خدمات و هوشياري مردم در مقابل تهديدات است.
در دنيا اس��تراتژي پدافند غيرعامل به عنوان مجموعهاي از تدابير،
سياس��تها ،برنامهريزيها و اقدامات غيرمس��لحانه با اس��تفاده از تمام
ظرفيتهاي ملي و بس��يج كردن تمام امكانات است .پدافند غيرعامل و
مديريت بحران نسبت به يكديگر به صورت سيستماتيك عمل كرده و
به صورت اجزاء يك سيس��تم عمل ميكند .اصول و موضوعات پدافند
غيرعامل شامل شش تا هفت اقدام ميباشد كه در طراحي و برنامهريزيها
و اقدام��ات اجرايي دقيقاً بايد مورد توجه قرار گيرد اين اقدامات عبارتند
از -1 :استتار -2 ،اختفاء -3 ،پوشش -4 ،قريب -5 ،تفرقه و پراكندگي،
 -6مقاومسازي و استحكامات -7،اعالم خبر.
متأسفانه در كشور ما آنگونه كه شرايط جغرافيايي و سياسي اقتضاء
ميكند در گذش��ته به اين مسئله توجه نش��ده است اما در حال حاضر
گامهاي بسيار خوبي به ويژه توسط شركت ملي نفت ايران در اين زمينه
برداشته شده است.
سازمان پدافند غيرعامل به عنوان متولي نظارت ،پيگيري و اجراي
سياس��تهاي پدافندي در كشور اس��ت و در هر دستگاهي يك كميته
پدافند غيرعامل وجود دارد كه از ابتدا متولي اصول و اجراي قوانين پدافند
غيرعامل با تعامل با سازمان پدافند غيرعامل كشور ميباشد.

