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یادداشت مدیر مسؤول

محور اصلي این شماره ی فرهنگ ایمني به بحث مهم و حساس پدافند غیر 
عامل اختصاص دارد. پدافند غیر عامل عبارت است از "حفاظت در برابر تهاجم 

درگیر شدن مستقیم". و  از سالح  استفاده  بدون  نظامي دشمن 
به  را  کشورها  تدافعي  وضعیت  دفاعي،  علوم  متخصصان  پیش  سالیان  از 
وابسته  غیرعامل"  پدافند  "وضعیت  و  نظامي"  بنیه ی  "چگونگي  مؤلفه ی  دو 

دانسته اند.
ما  عزیز  است که کشور  باعث شده   ... و  زیرزمیني  منابع  ثروت هاي خدادادي،  از  برخورداري  موقعیت سوق الجیشي کشور، 
به قیمت  از کشور،  بیشتر مواقع بي کفایتي حکومت هاي وقت در دفاع  بارها مورد هجوم دشمنان واقع شود. در  تاریخ  در طول 
نابودي عده ی کثیري از مردم بی گناه، آسیب هاي فراوان اقتصادي و حتي به یغما رفتن بخش هاي زیادي از کشور منجر شده 

است.
مدت کوتاهي پس از پیروزي انقالب اسالمي و استقرار نظام جمهوري اسالمي ایران در حالي که مردم مسلمان کشور پس 
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از سالیان طوالني مبارزه علیه حکومت هاي جبار دست نشانده، اولین گام هاي استقالل و آزادي را تجربه مي نمودند، به اشاره ی 
خداوند  به  اتکال  با  اسالم  رزمندگان  البته،  گرفت.  نظامي قرار  حمله ی  و  هجوم  مورد  ناجوانمردانه  ما  کشور  جهاني،  استکبار 
دشمن  به  جانانه اي  عبرت  درس  نظام،  دلسوز  مسؤوالن  مدیریت  و  )ره(  خمیني  امام  خردمندانه ی حضرت  رهبري هاي  متعال، 
دشمن  وخیمي براي  عواقب  چه  اسالمي ایران  جمهوري  کشور  نظامي به  حمله ی  گونه  هر  که  آموختند،  جهاني  استکبار  و  زبون 
متجاوز به دنبال دارد. اما این واقعیت و همچنین سیاست صلح طلبانه ی دولت جمهوري اسالمي ایران باعث نمي شود که ملت و 
دولت از توجه به وضعیت تدافعي کشور، خداي ناخواسته غفلت نمایند. بلکه به ویژه در سال های اخیر هم سو با پیشرفت کشور 
در زمینه  هاي مختلف، در این زمینه نیز کشور شاهد پیشرفت هاي مهمي بوده است. در زمینه ی موضوع مورد بحث، یعني پدافند 
ارزنده اي  گام هاي  از جمله  غیرعامل  پدافند  سازمان  تأسیس  است.  گرفته  بنیادي مهمي صورت  و  اساسي  اقدامات  نیز  غیرعامل 
به  غیرعامل  پدافند  سازمان  اهداف  نزدیك  آینده ی  در  متعال  خداوند  یاري  به  که  است،  شده  برداشته  زمینه  این  در  که  است 
صورت کامل و جامع تحقق خواهد یافت و از این رهگذر ضمن تحقق اهداف سازمان یاد شده، سطح ایمني کشور نیز به طور 

آمادة هر گونه همکاري است. فعالیت فرهنگي خود،  ایمني در حوزه  راستا، فرهنگ  این  یافت. در  ارتقا خواهد  مؤثر 
با  شد  موفق  فصلنامه  سال ها  این  در  مي کند.  شروع  را  خود  فعالیت  سال  چهارمین  ایمني  فرهنگ  شماره،  این  انتشار  با 
ایمني کشور برداشته، جایگاه ممتازي در حوزه ی نشریات  ارتقای فرهنگ  ارزنده اي در  11 مجلد گام های  13 شماره در  انتشار 
موفقیت  این  است.  مجله  از  آن ها  استقبال  و  مخاطبان  وسیع  دامنه ی  مدعا  این  شاهد  نماید.  ایمني کسب  و  حفاظت  تخصصي 
داشته اند.  و همیاري  ایمني همکاري  فرهنگ  با  این سال ها صمیمانه  در  که  است  تمام کساني  زحمات  و  لطف خداوند  مرهون 
محترم شماره هاي  اسامي مؤلفان  و  مقاالت  موضوعي  فهرست  مي شود.  قدرداني  و  تشکر  ایشان  یکایك  زحمات  از  وسیله  بدین 

1 الي 12 نشریه در همین شماره آمده است.
اجرا  به مرحله  یاري خداوند، مرحله  به  یافته است که  برنامه هاي متعددي تدوین  ایمني،  پربارتر شدن فرهنگ  براي هرچه 
را  ایمني  و  متخصصان حوزه هاي مختلف حفاظت  و  تمامي استادان  مجله، همکاري  بیش تر  غناي هر چه  منظور  به  خواهد شد. 

این عزیزان هستیم. انتقادات سازنده  و  نظرات  مقاالت،  دریافت  آماده ی  کرده،  به گرمي استقبال 
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پدافند  پيشينه ى  و  تاريخى  سوابق  مورد  در  لطفاً 
غيرعامل در جهان توضيح دهيد.

�پدافند غيرعامل، اگر از ديد مفهومى به آن نگاه كنيم، در واقع 
كاهش آسيب پذيرى تهديدات يا ايجاد امنيت در برابر تهديدات است. 
از زمانى كه بشر پا به عرصه ى گيتى گذاشت با يك مفهوم به نام خطر 
و تهديد روبرو شد، كه به صورت فطرى و طبيعى در درون و در ذات 
زندگى اش وجود داشت. به عنوان مثال انسان هاى اوليه براى حفاظت خود 
از باد و باران و سرما و گرما به طور معمول به دنبال پناهگاهى براى خود 
بودند و به تدريج براى كسب امنيت به دنبال پناهگاه رفتند كه در ابتدا 
براى كسب امنيت در برابر عوامل طبيعى و حيوانات بود. بعدها نيز با ايجاد 
تجمع هاى انسانى و ايجاد شهرك ها و شهرها، براى كسب امنيت در برابر 

تهاجم انسان ها مجبور به ساخت دژ و قلعه و از اين نوع حفاظ ها شدند.

گفتگو با دكتر غالمرضا جاللى، رئيس 
سازمان پدافند غيرعامل كشور

سازمان پدافند غيرعامل كشور؛ 
پيشينه، فعاليت ها، اهداف



كه  مشكلى  بزرگ ترين  مى كنيم  نگاه  شهرسازى  تاريخ  به  وقتى 
انسان ها با آن مواجه بودند موضوع امنيت بوده و اين نكته اى است كه 
در واقع خواست همه ى انسان ها اعم از هر نژاد و هر رنگ و هر دينى 

بوده است.
شكل كلى شهر و تشكيل شهرها براساس قلعه و دژ در واقع بر مبناى 
دفاع در برابر دشمن مهاجم بوده است، در مورد بسيارى از شهرها مكان 
شهر در محلى انتخاب مى شد كه قابل دفاع باشد و اگر به طور مثال به 
لحاظ حاصلخيزى سرزمين، محلى مثل دشت بود، حتماً قلعه اى در كنار 
آن براى دفاع احداث مى شد كه در شرايط جنگ بتوانند به خوبى از آن جا 
دفاع كنند. به بيان روشن تر، در گذشته بشر اعم از هر ملت، هر مكان، 
هر جا كه مردم آن اهل دفاع بوده اند، اين خصيصه در ذات و در خونشان 
وجود داشته است. از اين نظر نمى توان براى سابقه و شروع آن زمان 
تعيين كرد. ساخت قلعه يعنى دفاع در برابر دشمن بدون اسلحه و بدون 
توپ و تانك، كه در واقع خود آن پدافند غيرعامل محسوب مى شود و به 
طور طبيعى از ابتداى خلقت بشر بوده است و روز به روز شكل تازه تر به 
خود گرفته و متناسب با پيشرفت سالح و قدرت تهاجم، توسعه يافته است 
و امكانات دفاعى نيز براى آن پيش بينى  شده است. در گذشته امكانات 
دفاعى نيز به دو طريق صورت مى گرفته است؛ يا به وسيله ى سالح و يا از 
طريق اقدامات دفاع غيرعامل يعنى بدون سالح بوده است. به طور مثال، 
در شهرسازى اين سؤال ممكن است مطرح  شود كه چرا شهر دروازه 
داشته است؟ به عنوان نمونه همين شهر تهران چندين دروازه داشته؛ و يا 

چرا دور تا دور شهر ديوار و حصار بوده است؟
در واقع اين حصار و ديوار پدافند غيرعامل شهر در برابر تهاجم است. 
تهاجم در قديم تنها زمينى و به صورت لشكركشى بوده است. براى دفاع 
شهر در برابر اين گونه تهاجم ها، حصار و قلعه و دروازه احداث مى شد. 
ورودى دروازه ها و اطراف و جوانب آن به طور دائم تحت كنترل بود. 
بنابراين، وجود حصار، قلعه، بارو و امثال آن ها نشان دهنده ى آن است كه 

همواره در گذشته، پدافند غيرعامل به عنوان ابزار 
دفاعى مورد توجه بوده است و زمانى كه تهديدات و سالح ها و تكنيك هاى 
جنگى رشد مى كرده، به طور طبيعى اين گونه اقدامات دفاعى نيز رشد 

كرده و مدل آن پيچيده تر مى شده است.
به نوعى مى توان گفت؛ در طول تاريخ بشر همواره اقدامات پدافند 
غيرعامل در حال تغيير و پيشرفت بوده است. و اين امر از گذشته تا به 

حال ادامه داشته است.
از ميان نمونه هاى تاريخى، به عنوان مثال مى توان به جنگ هاى صدر 
اسالم اشاره نمود كه از نمونه هاى پدافند غيرعامل جنگ خندق است كه 
به پيشنهاد سلمان فارسى و به دستور حضرت پيامبر (ص) خندقى حفر 
شد. اين خندق در واقع يك كانال براى دفاع بهتر از شهر مدينه بود. و 
يا وجود قلعه خيبر كه يهودى ها در آن ساكن بودند و توسط حضرت 
امير(ع) در هم شكسته شد، نمونه اى از استفاده از دشمن ما از همين ابزار 

و امكانات است.
امام  حضرت  زمانى كه  شنيدم،  علما  برخى  از  كربال،  واقعه ى  در 
حسين(ع) به آن سرزمين وارد شدند، براى دفاع، از وضعيت جغرافيايى 
زمين استفاده فرمودند. به طورى كه گفته شده است، حضرت (ع) به يك 
ارتفاعى كه "تل زينبيه" است متكى شده و به عنوان برج به آن توجه 
نمودند. يك جناح خود را با استفاده از حفر كانال پوشش دادند و با آتش 
زدن بوته هايى كه در كانال قرار داده شده بود، در واقع براى دشمن توليد 

مانع نمودند.
از اين عناصر در جنگ هاى مكررى استفاده شد. به عنوان نمونه، در 
دفاع مقدس، خود ما با عنصرى به نام "كانال ماهى" مواجه بوديم. بيشتر 
رزمندگان اسالم با اين كانال  آشنايى دارند. كانال بين بصره و خرمشهر 
احداث شده بود و عملكرد دوگانه داشت. يكى از عملكردهاى آن براى 
پرورش ماهى بود. از شيب و از آب رودخانه استفاده مى شد، طول آن 
حدود پنجاه كيلومتر، عرض حدود 2 كيلومتر و عمق آن 10 متر بود. 

11



12

در طول دفاع مقدس چندين مرتبه به زحمت و 
با تلفات از اين كانال عبور كرده و دوباره مجبور به 
بازگشت شديم. اين نمونه ى بارزى از موانعى بود كه براى دفاع از شهر 

بصره در مقابل ما احداث شده بود. 
ما نيز در سال هاى پايان جنگ، زمانى كه قصد بر آن بود كه جنگ را 
از جنوب به سمت شمال غرب منتقل كنيم، طرحى به نام "طرح كانال 
سلمان" را دنبال نموديم. بر اين اساس كانالى احداث گرديد و آب كارون 
به اين كانال و به سمت مرز هدايت شد، در واقع حائل آبى و يا يك دفاع 
آبى در برابر تهاجم دشمن ايجاد كرديم. به واسطه ى اين حائل، حدود دو 
سوم نيروهاى ما آزاد شدند كه با انتقال اين نيروها به محل ديگر، مشغول 
خدمت شديم. با اين تدبير، موفق شديم دفاع به وسيله ى آب را در جنگ 

پياده كرده و مورد استفاده قرار دهيم.
از اين قبيل اقدامات نمونه هاى بسيارى در جهان وجود دارد. در جنگ 
جهانى دوم دژها و قلعه هاى بسيارى بود كه از آن ها استفاده مى شد. به 
عنوان، مثال دژى به نام "دژ ماژينو" كه فرانسوى ها در اختيار داشتند و به 
آن خيلى افتخار مى كردند و توسط قواى آلمان شكست خورد و منهدم 
شد و يا دژى كه روس ها داشتند و از آن استفاده مى كردند. طى اين 
جنگ رويكردى كه با توجه به پيشرفت سالح ها اتفاق افتاد آن بود كه 
براى در امان بودن از سالح هاى تهاجمى دشمن از پناهگاه هاى عميق و 
يا بسيار عميق استفاده شود؛ چون به عنوان مثال، آلمان از موشك هاى 
V2 استفاده مى كرد. در حال حاضر سايتى وجود دارد كه تمام مواضع 
كشور انگليس بعد از جنگ جهانى دوم كه براساس پدافند غيرعامل آن 
روز ايجاد شده در اين سايت  قرار گرفته و تقريباً مى توان مشاهده نمود كه 

انگليسى  ها براى مقابله با آلمان ها چقدر استحكامات احداث كرده بودند.
امروزه با توجه به پيشرفت تكنولوژى، روش هاى تهديد تغيير كرده 
است.  نموده  تغيير  جنگ  سالح ها،  شدن  قدرتمند  با  واقع  در  است. 
سالح هاى كشتار جمعى، سالح هاى انهدامى و سالح هاى هسته اى و امثال 

آن ها ساخته شده است. از اين نظر به نوعى اهميت پدافند غيرعامل نيز 
نسبت به گذشته بيش تر شده است. از آن جايى كه ملت ها همواره تالش 
مى كنند تا در مقابل دشمنان خود از سپر و دفاع كافى برخوردار باشند، در 
مواقعى كه احساس مى كنند كه كشورشان به لحاظ عدم برابرى تجهيزات 
و سالح ها و امثال آن ها از توانايى كامل برخوردار نيست، سعى مى كنند 
تا با استفاده از قابليت هاى پدافند غيرعامل، آن كمبودها و نقاط ضعف را 
پوشانده و بدين ترتيب توان دفاعى كشور خود را افزايش دهند. نمونه اى از 
اين مورد را مى توان در جنگ ويتنام مشاهده كرد، كه آمريكا هر آن چه از 
امكانات نظامى در اختيار داشت، به آن منطقه اعزام نمود و مورد استفاده 
قرار داد. به شكلى كه سالحى نبود كه آمريكايى ها در آن منطقه از آن 
استفاده نكرده باشند. ولى با اين حال مشاهده شد كه نتوانستند مردم 
ويتنام را شكست دهند؛ زيرا ويتنامى ها به طور كامل از تكنيك هاى پدافند 
غيرعامل استفاده كردند و توانستند زندگى عادى را در زيرزمين و اعماق 
زمين حفظ كنند. البته، تلفاتى نيز بر آن ها وارد شد، ولى باالخره موفق 

شدند ملت و دولت خود را حفظ نمايند.
نگاه هاى دفاعى در توسعه و  به نوعى  تا  امروزه تالش شده است 
زيرساخت ها تلفيق شده و با هم ديده شوند. در واقع از دوباره كارى و 
دوباره هزينه كردن و اين كه يك بار مواضع دفاعى ساخته شود و يك 
بار نيز ساير امكانات احداث شود؛ اجتناب گردد. لذا، دو منظور گى در 
ساخت وسازهاى اكثر كشورهاى دنيا يك اصل مهم است. در واقع، بايد 
اكثر ساختمان ها و بناها و تأسيسات زيرزمينى هم كاركرد زمان جنگ و 
هم كاركردهاى زمان صلح را داشته باشند. به عنوان مثال، وقتى كه در 
دنياى امروز "متروها" مورد بررسى قرار مى گيرند، مشاهده مى شود كه 
عمده ى متروها در عمق بسيار مناسبى احداث شده اند تا بتوانند مردم را 
پوشش بدهند. براى نمونه، متروى چين در عمق 90 متر، متروى روسيه 
در عمق 100 متر، متروى كره شمالى 110 متر و متروى بارسلونا در عمق 
90 مترى احداث شده اند. در اين مورد جدولى مورد مطالعه قرار گرفت كه 
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نشان مى دهد جهان امروز به شدت به اين موضوع توجه دارد و مهم است 
كه اين قابليت حفظ و اداره گردد.

در مورد سابقه ى پدافند غيرعامل در كشور خودمان 
توضيح بفرماييد. همچنين در دوران دفاع مقدس در مورد پدافند 
غيرعامل كارهايى صورت گرفت كه با موفقيت نيز همراه بود. پس 
از پايان جنگ در اين مورد چه اقداماتى صورت گرفت و آيا از آن 

تجارب بهره بردارى شد؟
� قبل از پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى، سازمانى به نام سازمان 
دفاع غير نظامى وجود داشت كه در واقع سه ماموريت عمده داشت؛ يكى 
از  آن ها اداره ى مردم در زمان جنگ و ديگرى كاهش آسيب پذيرى زير 
ساخت ها و همچنين مديريت حوادث طبيعى مثل سيل و زلزله و امثال 
آن ها بود. پس از پيروزى انقالب با تشكيل بسيج به نوعى اين سازمان 
منحل و در بسيج ادغام گرديد. هنگامى كه بسيج در جنگ حضور پيدا 
كرد، با توجه به اولويت هاى موجود، بيشتر به امورى مانند سازماندهى 
مردم براى حضور در جبهه ها، سازماندهى مردم براى اداره ى شهرها در 
پشت جبهه و سازماندهى براى كمك به جبهه ها پرداخت؛ ولى به علت 
آن كه جنگ ما به طور عمده در يك نوار مرزى از كشور خالصه مى شد 
و كل كشور را فرا نمى گرفت، ساير موضوعات مثل سازماندهى مردم به 
طور گسترده اصالً موضوعيت پيدا نكرد تا بخواهد مطرح شود. در واقع در 
آن حوزه، چون حمالت عراقى ها نسبت به زيرساخت هاى اساسى كشور 
خيلى كم بود، نسبت به تهديدى كه امروز با آن روبرو هستيم، بيشتر بر 
خطوط جبهه، پشت جبهه و تا اندازه اى حوالى جبهه متمركز بود. شايد 
بعضى جنبه هاى پدافند غيرعامل كمتر مورد توجه واقع شد. البته، به طور 
طبيعى در خود جبهه ها و شهرهاى درگير صدها نمونه داشتيم، كه به 

بعضى از آن ها اشاره شد.
سازمان  مجموعه ى  در  كه  غيرعامل  دفاع  سازمان  جنگ،  از  بعد 
مديريت و برنامه ريزى بود و از آن جا دنبال مى شد، در واقع در فضاى 

سازندگى و فضاى بعد از جنگ  به يك فراموشى 
ناخواسته دچار شد. به نوعى مى توان گفت كه 

ما يك برنامه ى سازندگى هشت ساله در دوران رياست جمهورى آقاى 
هاشمى رفسنجانى داشتيم كه در آن دوران به علت شتاب در سازندگى 
و عقب ماندگى كشور در دوران جنگ، يك بى توجهى عمده اى نسبت به 
اين موضوع داشتيم و تقريباً تمام توسعه هايى كه انجام شد بدون در نظر 
گرفتن مالحظه اى به نام مالحظه ى دفاع شكل گرفت و دنبال شد و خوب 

بيشتر هم تعديل زمان جنگ اين موضوع را تقويت مى كرد.
بعد در مقطعى به يكباره پدافند غيرعامل به فرماندهى كل ارتش 
سپرده شد. در مقطع ديگر هم به قرارگاه پدافند هوايى كشور سپرده شد. 
در سال 1382 ستاد كل، گردش كارى خدمت مقام معظم رهبرى تقديم 
كرد كه در آن گردش كار در واقع درخواست شده بود كه اين موضوع 
مجدداً به دولت برگردانده شود و در قالب دولت انجام شود. سپس، با 
توجه به آن كه در آن زمان  دولت [ دوره آقاى خاتمى ] براى اين قبيل 
امور خيلى آمادگى نداشت، كميته ى مشتركى بين دولت و نيروهاى 
مسلح به نام كميته ى دائمى پدافند غيرعامل پيش بينى شد، كه جايگاه 
اين كميته در ستاد كل نيروهاى مسلح قرار گرفت و در واقع مى توان 
گفت هسته ى اوليه كميته ى دائمى پدافند غيرعامل از 82/8/8 با فرمان 
مقام معظم رهبرى شروع به كار كرد؛ و در حال حاضر كه در سال 86 
هستيم نزديك به چهار سال است كه كار آن دنبال مى شود و در اين مدت 
اقدامات به نسبت خوبى انجام داده است و توانسته زيرساخت هاى مناسبى 

را به وجود آورد. در اين زمينه اقدامات اجرائى نيز داشته ايم.
الزم به ذكر است در تدبيرى كه توسط مقام معظم رهبرى انجام 
شد، عنوان "كميته ى دائمى" براى آن انتخاب شد؛ يعنى بر دائمى بودنش 
تأكيد شد. براى اجتناب از اين القا كه اقدامى موقت و كوتاه مدت است 
كه به خاطر تحوالت سياسى، تعديل، كم يا زياد شده است؛ بلكه نگاه، 
نگاه دائمى است و به عنوان كميته ى دائمى بايد تشكيل شود. شايد به 
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طور مثال اين فكر در بعضى افراد ايجاد شود كه در 
حال حاضر كه كميته فعال شده است، مثالً اتفاقى 
مى خواهد رخ بدهد؛ نه، اين موضوع در واقع مدتى هم عقب افتادگى دارد 
و به لحاظ دائمى بودنش بايد هميشه تداوم داشته باشد. صرف نظر از 
آن كه تهديدى وجود داشته و يا نداشته باشد؛ تهديد پر رنگ و شديد باشد 
و يا كمرنگ، اين موضوع موضوعى است كه حضورش حضور ثابت است.

آيا براى اجراى برنامه هاى تعيين شده، اولويت هايى در 
نظر گرفته شده است و آيا برنامه ها كّمى شده است؟

� براساس اقداماتى كه انجام شد، طرح راهبرد را تهيه كرديم. در 
اين طرح هم در واقع راهبرد پدافند غيرعامل كشور مشخص و تنظيم 
گرديد. هم اهداف كالن را به طور دقيق و شفاف مشخص كرديم و هم 
ساير اهداف را؛ بيانيه ى ماموريت نيز موجود است. در سال جارى راهبرد 
را بروز كرديم؛ يعنى راهبرد كه دو سال قبل تهيه شده بود، امسال به 
طور مجدد، بروى آن بررسى محيطى انجام داديم؛ شرايط موجود مورد 
بررسى قرار گرفت و راهبرد را بروز كرديم. در اين راستا سه ماموريت 
كالن و عمده را دنبال مى كنيم؛ مأموريت اول كاهش آسيب پذيرى و 
زيرساخت هاى حياتى و حساس و مهم كشور در برابر تهديد و ايجاد 
پايدارى در آن ها، و مأموريت دوم مديريت بحران ناشى از جنگ در كشور 
است، كه اين موضوع هم در مقياس ملى، مقياس استانى، شهرستانى و 
مقياس دستگاهى است. يعنى در دستگاه ها هم همين است. مأموريت 
سوم دفاع غير نظامى است. دفاع غير نظامى در واقع سازماندهى، به 
كارگيرى و پشتيبانى مردم در جنگ است، كه به نوعى مأموريت مغفول 
به جا مانده در كشور ماست كه به نوعى به عهده ى اين سازمان قرار 

گرفته است.
در مورد اولويت هاى عمده، با توجه به تدبيرى كه از مقام معظم 
رهبرى گرفتيم، در هر سه محور مأموريت، اولويت هاى خاص آن را داريم. 
در محور اول كه پدافند غيرعامل و كاهش آسيب پذيرى است، ايمن سازى 

و پايدارسازى زيرساخت هاى حياتى و حساس در اولويت اول است. در 
اين مورد، ما ابتدا همه ى زيرساخت هاى كشور را به دو دسته ى "حياتى" 
و "حساس" طبقه بندى كرديم. اين طبقه بندى با توجه به ميزان و نقشى 
كه اين دستگاه ها در پايدارى كشور در برابر تهديد دارند انجام شده است. 
در واقع قانون اين مأموريت را به عهده ى ما گذاشت. بر اين اساس بعد از 
طبقه بندى، امسال زيرساخت هاى حياتى را در اولويت برنامه قرار داديم 
براى كاهش  بود، امسال  براى ما اختصاص داده  اعتبارى كه دولت  و 
آسيب پذيرى زيرساخت هاى حياتى و حساس به كار گرفته شد و تقريباً 

در حال اجرا و دنبال كردن آن هستيم.
در مورد محور دوم كه مديريت بحران ناشى از جنگ است، در واقع 
الگوى جامعه ى آماده در برابر تهديدات و سوانح را به عنوان الگو و محور 
قرار داديم. در اين محور به طور طبيعى با بخش هاى ايمنى و مديريت 
حوادث طبيعى نيز هم پوشانى داريم و مى توانيم به يكديگر كمك رسانى 
داشته باشيم. در اين الگو، ما از فرد شروع كرده و به واحدهاى بزرگ 
جامعه مى رسيم. مى گوييم فرد آماده، خانه ى آماده، مدرسه ى آماده، 
با  واقع  در  آماده؛  استان  آماده،  شهر  آماده،  كارخانه ى  آماده،  محله ى 
آموزش، تمرين و تكرار، مانور به توان آمادگى در برابر حوادث كه موضوع 

و نكته ى اساسى است رسيد.
محور سوم هم كه دفاع غير نظامى است. با نيروى مقاومت بسيج 
تفاهم نامه، محورهاى همكاى  اين  در  تنظيم كرديم كه  تفاهم نامه اى 
مشخص شده است. در واقع ما نخواستيم دوباره سازمان جديدى ايجاد 
كنيم تا به واسطه ى آن مردم را اداره كنيم؛ بلكه با هماهنگى با بسيج، 
سازماندهى هاى انجام شده ى بسيج در كشور را براى ايجاد آمادگى در 
برابر تهديدات به كار بگيريم؛ و هدف عمده ى محور سوم را با به كارگيرى 
نواحى،  عاشورا،  گردان هاى  مثل  بسيج  يافته ى  سازمان  مجموعه هاى 

حوزه هاى مقاومت، پايگاه هاى مقاومت دنبال مى كنيم.
در اين جا، به عنوان نمونه يكى از اين موارد را كه كار به نسبت 
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سنگينى بود ذكر مى كنم. در هفته ى بسيج، امسال درحدود 45 هزار 
مدرسه در يك روز ضمن انجام تمرين و مانور به موضوع پدافند غيرعامل 
پرداختند و با هماهنگى آتش نشانى و بسيج دانش آموزى در تمام مدارس 
مانور انجام شد. در اين روز كه به نام "روز پدافند غيرعامل و..." ناميده شد، 
زنگ رزمايش پدافند غيرعامل در كليه ى مدارس كشور به صدا درآمد 
و تمرين انجام شد. در همين جا مدرسه ى دخترانه اى وجود دارد كه 
شايد اين تمرين با يك حس و حال بيشتر و دقيق تر در آن انجام شد. 
با سازماندهى و به كارگيرى مردم در حين حوادث، فرض بر اين بود كه 
مدرسه مورد تهاجم واقع شده است. فضايى كه ايجاد شد، فضاى شبه 
جنگى بود و امداد و نجاتى كه در اين فضا بايد سازماندهى و انجام شود، 

تمرين شد. برى اين كار ما از سازماندهى بسيج 
استفاده كرديم و تالش كرديم اين موضوع يك 

نوبت ديگر تمرين و دنبال شود.
در مورد كاهش آسيب پذيرى زيرساخت هاى حياتى و 
حساس، كه كار بزرگى است، نياز به همكارى بين بخشى وجود 
دارد؛ حتى با مراكز علمى و دانشگاهى، آيا در حال حاضر اين 

تعامل صورت گرفته است؟
اجرايى  نهاد  و  برنامه ريز هستيم  و  نهاد سياست گذار  يك  ما   �
نيستيم؛ يعنى نمى خواهيم كارهاى اجرايى ريز انجام دهيم. ما اساساً 
مى خواهيم هماهنگى هاى بين بخشى انجام دهيم و در واقع بخش هاى 
مختلف را با هم تنظيم و هماهنگ كنيم. در اين زمينه هم برنامه هاى 
زيادى صورت گرفت و اقدامات بسيار زيادى هم انجام شد كه شرح آن ها 
شايد از حوصله ى اين بحث دور باشد؛ ولى به عنوان مثال، چنانچه با 
بررسى نمونه هاى آموزش مشاهده مى شود، ما آموزش را براى مديران 
استان ها، براى مديران دستگاه ها و وزارتخانه ها، در سطح مدارس و آموزش 
و پرورش، در سطح معلمان و آموزگاران، در سطح شركت هاى مشاور براى 
آموزش، در سطح استادان و دانشجويان دانشگاه ها و امثال آن ها به صورت 
آموزش عرضى حين خدمت در تمام دستگاه ها پيش بينى كرديم. در مورد 
آموزش هاى بلندمدت هم اقدامات زيادى انجام داديم، كه در اين اقدامات 
در واقع در مورد سه گرايش با گرايش پدافند غيرعامل، گرايش مهندسى 
معمارى و پدافند غيرعامل، گرايش مهندسى عمران و پدافند غيرعامل، 
گرايش CCD  استتار، اختفا و فريب كه مربوط به پدافند غيرعامل است، 
چندى پيش از وزارت علوم مصوبه اى گرفتيم. در مقطع كارشناسى ارشد 
تاكنون حدود سه دوره دانشجو گرفته ايم آموزش هاى الزم را مى بينند. 
اكنون حتى در مورد مقطع دكترا مشغول تنظيم طرح درس هستيم، كه 
با عنوان دكتراى مديريت راهبردى براى پدافند غيرعامل در حال تنظيم 

است.
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براى اين كار دو پژوهشكده راه اندازى شده 
است؛ يكى در دانشگاه مالك اشتر كه در حدود 
چهار دوره دانشجو گرفته است و يكى هم در دانشگاه امام حسين (ع) كه 
در حال تشكيل و ابتداى كار است. در اين زمينه هم با وزارت علوم و هم با 
وزارت بهداشت و درمان تفاهم نامه اى در موضوعات آموزشى داشته ايم كه 
براى دانشجويان، دو واحد درسى به عنوان پدافند غيرعامل براى كاهش 
آسيب پذيرى ها در برابر تهديدات پيش بينى و در نظر گرفته شود كه اين 
موضوع هم در حال ارتقا و پيگيرى است. امسال، به عنوان آموزش عمومى 
با مدارس به تنظيم برنامه پرداختيم. نزديك به دو ميليون نسخه جزوه و 
كتابچه ى پدافند غيرعامل براى دانش آموزان مقطع دبيرستان پيش بينى 

كرديم.
چهارصد هزار نسخه جزوه ى آموزشى براى معلمان آن ها پيش بينى 
كرديم كه امسال به صورت تشويقى انجام شود و در سال آينده انشاءاهللا 
در ميان متون درسى و مطالب درسى قرار گيرد. برنامه هاى تلويزيونى و 
راديويى زيادى نيز وجود دارد كه شرح آن ها از حوصله ى اين جلسه خارج 
است. بخشى از سؤال شما راجع به بحث هماهنگى بين دستگاهى بود. 
يكى از اقدامات اساسى كه دنبال مى كرديم، اين بود كه پدافند غيرعامل را 
در همه دستگاه ها نهادينه كنيم. براساس آيين نامه ى اجرايى كه به تصويب 
هيأت دولت رسيده بود، مسؤول هر دستگاه مسؤول پدافند غيرعامل آن 
دستگاه است. بند دوم اين آيين نامه مى گويد، رئيس هر دستگاه موظف 
است يكى از معاونين خود را با اختيارات الزم براى موضوع پدافند غيرعامل 
منصوب كند. تالش كرديم در اين مدت در واقع به نوعى مخاطب سازى 
يا نهادينه سازى پدافند غيرعامل در دستگاه ها را دنبال كنيم. تقريباً براى 
همه ى وزارتخانه ها اين مجموعه ى پدافند غيرعامل را راه اندازى كرديم. 
بسيارى از وزارتخانه ها در حد وزير، بعضى در حد قائم مقام و بعضى در 
حد معاون براى اين كار انتخاب شدند و تعامالتمان با دستگاه ها شروع 
شد و خوشبختانه امسال شكل اجرايى گرفت كه در بخش برنامه هاى 

اجرايى توضيح دادم. اين موضوع به گونه اى نهادينه دنبال شد؛ به شكلى 
كه به عنوان مثال در وزارت صنايع پيش بينى كرده بوديم، كه شركت هاى 
بزرگ و عمده، همين سازمان را داشته باشند كه وزير محترم براساس اين 
دستورالعمل براى تمام مديران شركت هاى عمده به عنوان مسؤول پدافند 
غيرعامل حكم صادر كرد و به اين سازمان رونوشت ارسال نمود. در سال 
جارى در مانور هفته ى بسيج در واقع ده شركت بزرگ صنايع كشور را 
تمرين مانور داديم؛ و اين امر نشان داد كه راه اندازى ساختار و فعال شدن 

مجموعه آغاز شده است.
اين وقايع خيلى جاى اميدوارى دارد؛ ما كار كرد اين موضوع را در 
آموزش و پرورش يا وزارت علوم، در وزارت بهداشت و درمان و در تمام 
سازمان ها دنبال كرديم. در سال جارى نيز اولويت دوم را اولويت استان ها 
قرار داديم كه دستورالعملش را با وزير كشور تنظيم كرديم و با دو امضا، 
يكى امضاى نماينده ى محترم رئيس جمهور، آقاى مهندس هاشمى و 
ديگرى امضاى بنده به استان ها ابالغ شده است. در حال حاضر هم در 
حال راه اندازى پدافند غيرعامل در سطح استان ها هستيم. تاكنون تعدادى 
از  استان ها راه اندازى شده و براى مديران استان كارگاه آموزشى يك روزه 
برگزار كرديم. براى بقيه ى استان ها هم اين روند در دست اقدام است كه 

انشاءاهللا يك به يك فعال مى شوند.
اگر بحث دفاع غيرنظامى در قالب بسيج سازماندهى 
شود. در مواقع ضرورت كه بسيج اهداف مورد نظر خودش را دنبال 
مى كند، آيا از اهداف مورد نظر پدافند غيرعامل دور نمى شود؟ آيا 

در اين مورد تدبيرى انديشيده ايد؟
� به منظور اين كه يك سازمان موازى به نام پدافند غيرعامل درست 
نكنيم تا به عنوان مثال دوباره شبيه به هالل احمر و امثال آن با مردم 
ارتباط برقرار كرده و مردم را سازماندهى كنيم در واقع با همان مردمى كه 
به طور معمول در بسيج هم عضو هستند با بسيج به توافق رسيديم؛ زيرا 
انسان هايى هستند كه روحيه ى كمك به مردم دارند و به ويژه در قشر 
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جوان، به طور معمول افرادى با روحيات مخصوص هستند و چنان چه 
پيگيرى شود اغلب آن ها هم عضو بسيج هستند و هم عضو هالل احمر؛ 
هم كارت عضويت بسيج و هم كارت عضويت هالل احمر دارند. اما طبيعتاً 
اگر حادثه اى رخ دهد، فقط مى توانند در يك جا فعال باشند، بديهى است 
كه امكان ندارد به طور هم زمان در دو جا باشند. از سوى ديگر مقام 
معظم رهبرى تعريفى از بسيج دارند كه مى فرمايند هر كسى كه در اين 
كشور دلش براى اين انقالب و اين كشور مى سوزد و قصد خدمت دارد 
به او بسيجى مى گويند؛ صرف نظر از آن كه كارت عضويت بسيج را داشته 
باشد يا نداشته باشد، بسيجى است. با اين تعريف ما ديگر نمى توانيم يك 
سازمان مشابه و موازى درست كرده و مردم را در آن سازماندهى كنيم. 
از اين نظر ما با بسيج هماهنگى كرديم. بسيج چندين نوع سازمان دارد، 
سازماندهى براى اقشار مختلف دارد، به طور مثال سازماندهى پزشكان 
بسيجى، مهندسان بسيجى، استادان بسيجى، طالب بسيجى، روحانيون 

بسيجى، هنرمندان بسيجى و غيره.
همچنين بسيج يك سازماندهى جغرافيايى دارد كه شامل حوزه، 
پايگاه و منطقه است. يك سازماندهى رزمى هم دارد كه گردان هاى 
الزهرا است، و به طور طبيعى هر  رزمى عاشورا و گردان هاى رزمى 
زمان كه اين گردان ها سازماندهى و به جبهه اعزام شوند، سازمان هاى 
دوم كه سازماندهى جغرافيايى مستقر بر سرزمين است، موجود بوده و 
افرادى كه ممكن است به هر دليل نتوانند در جبهه حضور پيدا كنند 
مى توانند در اين سازمان كمك رسانى كنند. به عنوان مثال، در صورت 
حمله ى فرضى به كشور، طبيعى است كه عده اى براى دفاع به مرزها 
اعزام خواهند شد. عده اى نيز بايد در شهرها امورات جارى شهر را اداره 
كند. كسانى كه در شهر مانده اند و بايد اين گونه امورات سفر را اداره 
نمايند، سازماندهى آن ها سازماندهى بسيج است. قصد ما به كارگيرى 
فرماندهى  كه  كرديم  بحث  مقاومت  نيروى  فرمانده ى  با  اين هاست. 
كه  بود  اين  آن ها  استدالل  نكردند.  قبول  باشد،  آن ها  عهده  به  هم 

مى گفتند چون مسؤوليت اداره مردم به عهده 
دولت است، ما همواره به دولت كمك مى كنيم. 

در واقع بسيج به عنوان كمك به دولت در امور مردم در شرايط جنگ 
در موضوع پدافند غيرعامل وارد مى شود. مثًال، ساماندهى و اداره ى 
افراد كم توان مثل افراد سالخورده و كودكان، در صورت لزوم جابجايى 
و اسكان جمعيت، امور مربوط به امنيت، بهداشت و درمان، توزيع ارزاق 
و يا هر اقدام ديگرى كه ضرورت داشته باشد، در آن جا حضور پيدا 

كرده و كمك مى كند.
در كشور تعداد زيادى امدادگر هالل احمر وجود دارد؛ 
پيدا  را  نيز جايگاه خود  به مرور آتش نشان داوطلب  همچنين 
مى كند. سؤال ما اين است كه سازمان شما براى اين حجم زياد 
افراد آشنا به فعاليت هاى امداد و به طور كلى اين گونه امور آيا 

طرح مدون و برنامه ى از پيش تعيين شده اى دارد؟
� به طور كامل به صورت كالن ديده شده است، ولى هنوز كامًال 
اجرايى نشده است. ما با هماهنگى وزارت كشور سازمانى براى استان ها 
اداره ى هر  تنظيم كرديم. اين گونه مطرح كه در زمان جنگ مسؤول 
استان، استاندار است. براى استاندار نيز سازوكار تنظيم كرديم. شورايى به 
نام شوراى پدافند غيرعامل استان را به رياست استاندار تنظيم كرديم. در 
شرايط تهديدات، يك تيم نظامى كه تيم پدافند غيرعامل استان است، در 
اختيار استاندار قرار مى گيرد تا با استفاده از ظرفيت هاى آن تيم اقدامات 
استان در شرايط تهديدات، مديريت شود. اين سازوكارهاى است كه در 
استان و پايين تر از آن، در شهرها شكل مى گيرد. در واقع در آن مجموعه، 

استاندار تمام سازمان ها و ظرفيت ها را به كار مى گيرد.
در شرايط تهديدآميز، به احتمال زياد و به طور طبيعى نيروهاى 
نظامى براى دفاع به محل هاى مأموريت اعزام شده و در شهرها نيستند، 
كسانى كه در شهرها باقى مانده اند يا نظامى نيستند و يا نظاميانى هستند 

كه حضورشان در شهر الزم است، مثل پايگاه هاى هوايى و مانند آن.
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ما با نوعى سازماندهى تالش كرديم در چنين 
استاندار  اختيار  در  هم  مسلح  نيروهاى  مواقعى 
قرار دهيم تا بتوانند استان مربوطه را به طور كامل اداره كند. براى 
مركزيت كشور هم به دليل ويژگى هاى خاص آن يك مدل جداگانه 
داريم كه هنوز نهايى نشده و در حال تعامل است. ولى به طور طبيعى 
همه ى نقش ها را براى خودمان در نظر نگرفته ايم و تالش كرديم كه 
نقش ستادى، هماهنگ كننده، برنامه ريز، كنترل كننده، سياست گذار 
و نظارت كننده داشته باشيم و مجريان همين مجريان فعلى باشند و 

كارشان را انجام دهند.
در صحبت هاى جنابعالى بارها صحبت از زيرساخت هاى 
حياتى و حساس شد؛ اجازه دهيد مراكز ويژه هم به آن اضافه 
كنم؛ مراكزى كه با توسعه ى شهرها، متأسفانه در داخل شهرها 
سرزمين  آمايش  مهم  بحث  به  نظر  اين  از  است.  گرفته  قرار 

مى رسيم، لطفاً در اين مورد نظر سازمانتان را بفرمائيد؟
به تصويب هيأت  آمايش سرزمين كه  نامه ى مصوب  آيين   �  
كرده  مكلف  را  دولت  پانزدهم  بند  در  است،  رسيده  دولت  محترم 
ببيند  سرزمين  آمايش  طرح  در  را  غيرعامل  پدافند  مالحظات  كه 
پيش بينى  قانون  را  مصوب  اصل  ترتيب  بدين  نمايد.  پيش بينى  و 
و اعمال كرده است؛ اما متأسفانه آمايش سرزمين در كشور ما بعد 
از انقالب جان نگرفت و نتوانست نقش خود را به درستى ايفا كند. 
آمايشى  برنامه هاى  و  نداشتيم  آمايشى  برنامه ى  در طول جنگ  ما 
در قالب گزارش هاى مجموعه اى بود؛ و چون كشور در حال جنگ 
بود، به آن خيلى پرداخته نمى شد. بعد از جنگ هم كه به آن اشاره 
كردم، برنامه ى توسعه اى كه تهيه و اجرا شد فاقد برنامه ى آمايشى 
انقالب كه توسط شركت  از  از مطالعات آمايشى قبل  بود. در واقع 
اكنون  مى كرديم.  استفاده  بود،  شده  آماده  كشور  براى  "ستيران" 
و  است  شده  تمام  هم  آمايش  آن  عمر  كه  است  سالى  پنج  چهار، 

ما ضرورتاً نيازمند يك برنامه ى آمايشى جديد هستيم. متأسفانه با 
انحالل سازمان مديريت و برنامه ريزى، مركز ملى آمايش كه وابسته 
به آن سازمان بود، در حال بالتكليفى قرار گرفته، ساختمان هاى آن 
جابجا شده و به نوعى غير فعال است براى اين كه بتواند در اين زمينه 

نقش جديدى داشته باشد. 
از مجموعه صحبت هايى كه فرموديد و اقدامات انجام 
گرفته، مى توان استنباط نمود، سازمان پدافند غيرعامل عالوه 
بر تحقق اهداف مورد نظر خود، به اميد خدا به ارتقاء سطح 
ايمنى كشور نيز كمك مى كند؛ در اين مورد نظر جنابعالى را 

مى خواستيم بدانيم. 
واقع شاخص هايى كه  است. در  كامًال درست  اين مطلب   �   
است،  نظامى  تهديد  شاخص هايى  مى كنيم  مطرح  ايمنى  براى  ما 
و شاخص هاى تهديد نظامى يعنى 100 و به قول معروف چون كه 
صد آيد نود هم پيش ماست. در واقع زمانى كه ما 100 را پيش بينى 
مى كنيم، ايمنى در برابر حوادث پايين تر از تهديد نظامى، خود به 
خود پيش بينى شده و ايجاد خواهد شد. به عنوان مثال در حوادث 
مربوط به سرماى مدتى پيش كه كمبود گاز براى بعضى نقاط كشور 
پيش آمد، بخشى از نارسايى هاى مربوط به زيرساخت هاى حوزه ى 

گاز خود را نشان داد.
البته ، كشورى مثل كشور ما نبايد آسيب پذيرى عمده اى داشته 
دولت  محترم  هيأت  خوشبختانه  شود.  برطرف  حتماً  بايد  و  باشد 
خوب  موضوع  اين  به  هم  حوادث  ستاد  و  كشور  محترم  وزارت  و 
پى آمدهاى  و  گاز  قطع  و  گاز  نام  به  فوريتى  باالخره  پرداختند. 
اماكنى  حرارتى  مراكز  نانوايى ها،  سوخت  قطع  مثل  آن  از  ناشى 
انرژى  يك  به  نبايد  اين ها  كه همه ى  آمد  پيش  بيمارستان ها  مثل 
و خيلى  فورى  برنامه ى  باشند. خوشبختانه دولت طى يك  وابسته 
برنامه گذاشت، كه  را در  اماكن  اين گونه  ضربتى دو سوخته كردن 
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البته  مى كرديم؛  دنبال  را  كار  اين  ما  و  بود  نيز  ما  برنامه هاى  جزو 
مقدارى با فاصله، كه دولت هم خوشبختانه اين موضوع را به خوبى 
به نتيجه رساند. در واقع مانورى بود تا آسيب پذيرى ها مشخص شود. 
در دستگاه هاى نظامى هم مانور براى مشخص شدن آسيب پذيرى ها 
برگزار مى شود تا طى مانور اين اشكاالت معلوم شود. الحمداهللا دولت 
هم در صدد رفع آن ها است. در واقع اين جا صورت عينى هم پوشانى 
كار پدافند غيرعامل و ساير حوادث مثل حادثه هاى طبيعى مشخص 
شد. معلوم شد كه اگر ايمنى يا به مفهوم كلى پايدارى سيستم و 
زيرساخت  در برابر تهديد برقرار باشد، به سرما و گرما خيلى ارتباط 
پيدا نخواهد كرد. اگر زيرساخت مطمئن باشد، سرما يا تهديد هم 

بيايد پاسخگو است.
در پايان اگر مطلبى باقى مانده است، بيان بفرمائيد.

يعنى  ما،  تشكر مى كنم.  ايمنى  فرهنگ  نشريه ى  و  از شما   �
مجموعه ى كشور و مردم، مقدارى با فرهنگ ايمنى بيگانه هستيم. از 
اين آقاى ايمنى كه در تلويزيون كار فرهنگى انجام مى دهد تا بقيه 
همه بيگانه هستيم. ما ايمنى را در واقع از يك محدوده ى مراقبت هاى 
فردى شروع مى كنيم تا مراقبت هاى جمعى و دولتى و نظامى كه به 
حداكثر ايمنى مى رسد. به طور طبيعى پدافند غيرعامل خود را در 
موضوع ايمنى شريك ديده و احساس مى كند كه با مجموعه ى شما 
هم هدف، همسو و هم پوشان است. بسيارى از اقدامات ما مى تواند 

كمك كننده به يكديگر و هم سو باشد.
است.  فرهنگ سازى  مهم  و  مؤثر  خيلى  اقدامات  از  يكى 
ايمنى،  و  غيرعامل  پدافند  در  باور.  ايجاد  يعنى  هم  فرهنگ سازى 
ايجاد باور مى تواند بسيار تأثيرگذار باشد. يعنى خود شما قبًال باور 
داشته باشيد كه مى توانيد ايمن باشيد، اگر فقط يك مقدارى دقت 
و توجه كنيد، مى توانيد ايمن باشيد. چنان چه مثًال موضوع باور را در 
پدافند غيرعامل بررسى كنيم متوجه مى شويم كه به عنوان نمونه و به 

عنوان يك تجربه كه در برخورد با صحبت هاى 
با موضوع مشاهده كردم،  ارتباط  در  مسؤوالن 

سه دسته مسؤول را دسته بندى كردم. يك دسته كه تهديد را خيلى 
از چيزى كه وجود دارد، فرض كرده اند؛ و احساس مى كنند  بيشتر 
كه در برابر تهديد هيچ كارى از آن ها برنمى آيد. به قول مقام معظم 
رهبرى، اين ها در برابر تهديد مرعوب هستند. ترسيده اند و مرعوبند. 
حاال اسمشان را هر چه مى خواهيد بگذاريد، هر اسمى، هر گروهى، هر 
تشكلى كه باشد، كسى كه در برابر تهديد احساس مى كند كه هيچ 
انجام دهد و پيگيرى نمى كند، در واقع مسابقه را  اقدامى نمى تواند 
قبل از شروع باخته است. وقتى كسى روحيه نداشته باشد هر چه در 
دسترسش باشد فايده اى ندارد. گروه دوم كسانى هستند كه از مفهوم 
دفاع و ايمنى و پدافند غيرعامل مفاهيم ناقصى را در ذهن دارند؛ و 
با اين مفاهيم ناقص احساس مى كنند كه كارآيى الزم را ندارند؛ يا 
كارآيى آن ها خيلى مؤثر نيست و يا غلط است. نتيجه ى كار اين گروه 
با گروه اول يكى است. گروه سوم گروهى هستند كه در واقع كامًال به 
نسبى بودن تهديد و قدرت دشمن و مؤثر بودن اقدامات خودى، معتقد 
هستند. در واقع ما در موضوع فرهنگ سازى به چنين روحيه اى احتياج 
داريم و به نظر مى رسد فرهنگ سازى مى تواند سبب ارتقائ سطح 

دانش و باور گروه يك و دو شود.
ما مى توانيم"، كه در  نكته اى را حضرت امام مى فرمايند كه " 
خيلى از جاها شنيده ايم و يك شعار شده است. در موضوع مديريت 
فرهنگ  يك  به  بايد  مى توانيم"  "ما  جمله ى  اين  غيرعامل  پدافند 
عمومى و فرهنگ عامه تبديل شود. ما مى توانيم و هم تكليف داريم 
اگر  را  نكته  اين  برسيم.  الزم  پايدارى  يك  به  تهديدات  برابر  در 
انشاءاهللا با هم تداوم داده و تبليغ كنيم مى تواند فرهنگ مشتركى 
به  مى كنند  را  استفاده  حداكثر  ايمنى  از  كسانى كه  مجموعه ى  در 

وجود بياورد.
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تهديدات و پدافند غير عامل

بدون  تهاجم،  برابر  در  "حفاظت  كلي  مفهوم  با  غير عامل  پدافند 
در  طوالني  بس  سابقه اي  مستقيم"  شدن  درگير  و  سالح  از  استفاده 

دارد. جانداران  ساير  و  انسان  خلقت  قدمت  به  بشري  تاريخ 
   پدافند غير عامل در منابع نظامي  و علمي موجود، شامل مجموعه اي 
و  سالح  از  استفاده  بدون  و  آن ها  انجام  با  كه  است  اقدامات  از 
را  از جنگ ها  ناشي  با دشمن مي توان ضايعات و خسارات  درگيرشدن 
منازعات  و  تحميلي  جنگ  جمله  از  جنگ ها  اين  سابقه ي  داد.  كاهش 
با  كه  است  واقعيت  اين  نشانگر  اخير،  دهه ى  نامتقارن  مناقشات  و 
شناخت و رعايت اصول پدافند غير عامل مي توان با صرف هزينه هاي 
حساس  و  حياتي  مراكز  به  هنگفت  خسارات  و  صدمات  بروز  از  كم 

نمود. ممانعت 
كه  طوري  به  است؛  بشري  تاريخ  پايدار  عناصر  از  يكي  جنگ     
قلمداد  اجتماعي  واقعيت  و  پديده  يك  عنوان  به  را  آن  جامعه شناسان 
هزار   14 خود  تمدن  تاريخ  سال  هزار   5 طول  در  بشريت  اند.  نموده 

جان  انسان  ميليارد   4 از  بيش  جنگ ها  اين  در  و  ديده  را  جنگ 
صرفًا  بشري  تمدن  سال  هزار  چند  طول  در  است  گفتني  باخته اند. 
268 سال بدون جنگ و مناقشه بوده است. در طي 45 سال (از سال 
جنگ  بدون  هفته  سه  فقط  زمين  كره ى  در   (1990 سال  تا   1945

(1)
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وقوع  به  سوم  جهان  كشورهاي  در  جنگ ها  اين  بيشتر  و  است  بوده 
است. پيوسته 

بيش  و  پيوسته  وقوع  به  جنگ   220 از  بيش  بيستم  قرن  در     
طي  اسالمي ما  ميهن  است.  داشته  انساني  تلفات  ميليون   200 از 
اول  جنگ  تحميلي،  (جنگ  مهم  جنگ  چهار  شاهد  گذشته  ساليان 
عليه  انگليس  و  آمريكا  آخر  جنگ  و  افغانستان  جنگ  فارس،  خليج 
اهداف  با  ديگري  جنگ هاي  و  مناقشات  وقوع  است؛  بوده  عراق) 
اهداف  اسالمي جزو  انقالب  با  مقابله  و  محاصره  مهار،   ژئوپلتيك، 

است. جهاني  استكبار  راهبردي 
دفاع  سال  هشت  خصوصًا  گذشته  جنگ هاي  از  حاصله  تجارب     
شكستن  هم  در  جهت  مهاجم  كشور  كه  است  نظر  اين  مؤيد  مقدس، 
تهاجم،  مورد  كشور  سياسي  نظامي و   ، اقتصادي  توان  و  ملت  اراده ى 
بمباران  صرف  را  خود  توجه  ثقل،  مراكز  انهدام  استراتژي  اتخاذ  با 
كه  كشورهايي  امروزه  مي نمايد.  حساس  و  حياتي  مراكز  انهدام  و 
حفظ  جهت  چشيده اند،  را  جنگ  از  ناشي  خسارت  و  خرابي  طعم 
به دفاع غير عامل  منابع حياتي خود توجه ويژه اي  سرمايه هاي ملي و 
اند.  شده  قائل  آن  براي  وااليي  جايگاه  خود  دفاعي  راهبرد  در  و  نموده 
و  سياست  اتخاذ  با  كه  است  شمالي  كره  كشور  آن  بارز  نمونه ى 
اساسي  و  بنيادي  اقدامات  راستا  اين  در  زدايي،  تمركز  استراتژي 
از وقوع جنگ  اتخاذ نموده است. "نوام چامسكي" قبل  جالب توجهي 
نظر  "به  مي گويد:  شمالي  كره  و  عراق  ى  مقايسه  در  عراق  اخير 
با  كشور  اين  به  تهاجم  عراق،  بودن  دفاع  بي  واسطه ى  به  مي رسد 
مقايسه  هم  با  را  عراق  و  شمالي  كره  اگر  مي شود."  انجام  موفقيت 
در حالي  است؛  منطقه  رژيم  دفاع ترين و ضعيف ترين  بي  كنيم، عراق 
در  و  مي كند  حكومت  آن جا  در  ديكتاتورها  مخوف ترين  از  يكي  كه 
دليل  يك  به  تنها  مي آيد؛  حساب  به  تهديد  يك  شمالي  كره  مقابل 
ساده است كه به آن حمله نمي شود و آن اين است كه كره شمالي از 

است. برخوردار  قوي  بازدارنده ى  عامل  يك 
و  مقدس  دفاع  سال   8 ارزنده  تجربه هاي     

بيانگر  اسالمي،  ميهن  مرزهاي  حريم  در  مهم  جنگ   4 حداقل  وقوع 

تهديدهاي  مرعوب  نبايد  كه  همچنان  كه  است  ارزشمند  نكته ى  اين 
مؤثر  تدابير  و  اقدامات  با  مي بايست  ديگر  سوي  از  گرديد،  دشمن 
دشمن  بالفعل  و  بالقوه  تهديدات  با  مقابله  آماده ى  را  خود  دفاعي، 

نمود.
امام راحل (ره) را فرا  شايسته است اين رهنمود و سخن حكيمانه ى 

قرار دهيم كه: روي خود 

وضعيت  بهترين  در  كشور  دفاعي  بنيه ى  بايد  شرايطي  هر  …در 
قساوت  و  كينه  ابعاد  مبارزه،  و  سال هاي جنگ  در طول  مردم  باشد. 
تهاجم  خطر  بايد  كرده اند؛  لمس  را  خود  و  خدا  دشمنان  عداوت  و 
بدانند،  جدي تر  را  مختلف  شكل هاي  و  شيوه ها  در  جهانخواران 
ساعت  هر  در  و  زمان  هر  در  انقالبمان  ماهيت  به  توجه  با   ...
بايد  نوكرانشان  و  ابرقدرت ها  سوي  از  را  مجدد  تجاوز  احتمال 

بگيريم. جدي 
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اصطالحات  و  تعاريف 

 (Passive Defense) عامل  غير  پدافند 
به كارگيري  مستلزم  كه  مي گردد  اطالق  اقداماتي  مجموعه  به     
جنگ افزار نبوده و با اجراي آن مي توان از وارد شدن خسارات مالي 
تلفات  غيرنظامي و  نظامي و  حساس  و  حياتي  تاسيسات  و  تجهيزات  به 
را به حداقل   تلفات  اين خسارات و  يا ميزان  انساني جلوگيري نمود و 

داد. كاهش  ممكن 

 (Civil Defense) نظامي غير  دفاع 
بر  وارده  جاني  صدمات  و  مالي  خسارات  تقليل  نظامي،  غير  دفاع     
زلزله،  سيل،  نظير  طبيعي  حوادث  اثر  در  يا  جنگ  در  نظاميان  غير 

است. خشكسالي  و  آتش سوزي  آتشفشان،   طوفان، 
ذيل  عنوان  چهار  غيرنظامي شامل  دفاع  وظايف  خارجي  منابع  در 

است:
(Mitigation ) كاهش دهنده  و  پيش گيرنده  اقدامات   -1

(Preparation 2- آماده سازي و امداد رساني (
(Response 3 - هشدار و اخطار(
(Recovery بازسازي مجدد(  - 4

مالحظات:
ارائه ى تعريف دفاع غيرنظامي در اين نوشتار كه در حوزه ى پدافند     
بين  تمييز  در  مخاطبان  آگاهي  جهت  در  بيشتر  نيست،  غيرعامل 
عدم  دليل  به  زيرا  غير نظامي است؛  دفاع  و  عامل  غير  پدافند 
داخلي  نوشتارهاي  يا  و  مقاالت  كتب،  از  بسياري  در  جامع  شناخت 
گرفته  اشتباه  يكديگر  با  يادشده  مفهوم  دو  كه  است  شده  مشاهده 

مي شود.

غيرعامل پدافند  اصول 
به  صورت  در  كه  است  زيربنايي  و  بنيادي  اقدامات  مجموعه     
از قبيل تقليل خسارات  كارگيري مي توان به اهداف پدافند غير عامل 
و  هدف يابي  شناسايي  سامانه ى  توانايي  و  قابليت  كاهش  صدمات،   و 
بيشتر  هزينه ى  تحميل  و  دشمن  آفندي  تسليحات  هدف گيري  دقت 

گرديد. نائل  وي  به 
پدافند  موضوعات  يا  و  اصول  نظامي دنيا  و  علمي   منابع  اكثر  در     
و  طراحي  در  كه  است  ذيل  مشروحه ى  اقدام   7 شامل  غيرعامل 

گيرد: قرار  توجه  مورد  بايد  دقيقًا  اجرايي  اقدامات  و  برنامه ريزي ها 
(Camouflage ) استتار   -1

(Concealment ) اختفاء   -2
(Cover 3 - پوشش (

(Deception 4 - فريب (
(Separation & Dispersion ) 5 - تفرقه و پراكندگي 

(Hardening ) استحكامات  و  مقاوم سازي   - 6
(Early Warning 7 - اعالم خبر (
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عامل غير  پدافند  اهداف 
هدف يابي  شناسايي،  سامانه هاي  توانايي  و  قابليت  كاهش   -  1

دشمن. آفندى  تسليحات  هدف گيري  دقت  و 
2- باال بردن قابليت بقا و استمرار عمليات و فعاليت هاي حياتي 
و خدمات رساني مراكز حياتي،  حساس و مهم نظامي و غير 

جنگ. و  بحران  تهديد،  وقوع  شرايط  در  نظامي كشور 
تأسيسات،   و صدمات  خسارت  كاهش  و  پذيري  آسيب  تقليل   -  3
تجهيزات و نيروي انساني مراكز حياتي حساس و مهم نظامي و 

غير نظامي كشور در برابر تهديدات و عمليات دشمن.
از دشمن ابتكار عمل  و  آزادي  4 - سلب 

انساني نيروي  و  تسليحاتي  هزينه هاي  در  صرفه جويي   -  5
تقويت  و  دشمن  به  بيشتر  هزينه ى  تحميل  و  فريب   -  6

بازدارندگي 
7 - افزايش آستانه ى مقاومت مردم و نيروهاي خودي در برابر 

دشمن تهاجمات 
سرمايه هاي  حفظ  و  ملي  وحدت  انسجام  و  روحيه  حفظ   -  8

كشور ملي 
كشور استقالل  و  ملي  امنيت  ارضي،  تماميت  حفظ   -  9

عامل غير  پدافند  اهميت 
   تجارب و شواهد ثبت شده در جنگ هاي اعصار گذشته ى تاريخ بشري 
اهميت حياتي  انكارناپذيري است كه  و  نمونه هاي مستدل  و قرن حاضر، 
پديده ى «دفاع غير عامل» را آشكار و ثبت مي نمايد؛ موارد مشروحه ى ذيل 

نمونه هاي بارزي از اين اهميت است:
و  ماندن  زنده  موجب  غير عامل،   پدافند  اقدامات  كارگيري  به   -1
ادامه ى حيات و بقاي نيروي انساني مي گردد كه با ارزش ترين     

سرمايه ى يك سازمان و قدرت ملي كشور است.

و  قصاص  حق  بدون  را  نفسي  كس  *هر 
زمين  روي  در  فتنه اي  و  فساد  كه  اين  يا 

كشته  را  مردم  همه ى  كه  باشد  آن  مثل  رساند،  قتل  به  كند، 
مثل  دهد)  نجات  مرگ  (از  بخشد  حيات  را  نفسي  كسي  هر  و 
مباركه  (سوره  است  را حيات بخشيده  مردم  است كه همه ى  آن 

مائده/23).
جامعه  سازمان،  يك  سرمايه هاي  بزرگ ترين  انساني  *نيروهاي 
و كشور هستند و از دست رفتن نابهنگام يك انسان،  بزرگ ترين 

زيان اجتماعي است كه به يك جامعه و كشور وارد مي شود.
و  اقتصادي  كالن  صرفه جويي  موجب  عامل  غير  دفاع   -2
گران قيمت  بسيار  تسليحات  و  تجهيزات  حفظ  در  ارزي 
سامانه هاي  ترابري،  و  شكاري  هواپيماهاي  نظامي نظير 
موشكي و پدافند هوايي و زمين به زمين، رادارها،  شناورها،  

مي شود.  ... و  نفربرها  تانك ها،  صحرايي،  توپخانه ى 
سياسي ،  اقتصادي،  و حساس  حياتي  مراكز  عامل،  غير  دفاع   -  3
بنادر،  نيروگاه ها،   پااليشگاه ها،  مواصالتي،   ارتباطي،   نظامي،  
و  حمالت  برابر  در  را  و...  صنعتي  مجتمع هاي  فرودگاه ها، 
نموده،  حفظ  دشمن  زميني  حمالت  و  هوايي  بمباران هاي 
مقاومت  و  فعاليت  ى  ادامه  و  تقليل  را  صدمات  و  خسارات 

در شرايط بحراني و جنگ را ممكن مي سازد.
به  بيشتر  هزينه ى  تحميل  موجب  عامل  غير  دفاع  اقدامات   -  4

مي گردد. دشمن 
در  زدن  ضربه  براي  نيروها  حفظ  موجب  عامل  غير  دفاع   -  5
ابتكار  و  آزادي  سلب  و  دشمن  به  مناسب  زمان  و  مكان 

مي شود. مهاجم  نيروي  و  دشمن  عمل 
ساخت  و  تهيه  است،   عامل  غير  دفاع  اصول  از  يكي  فريب   -  6
دفاع  موثر  اقدامات  از  يكي  كاذب،  و  فريبنده  ماكت هاي 
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غير عامل است كه در صورت استتار و اختفاء و 
دارد. نتايجى  و  فوايد  حقيقي،   اهداف  پوشش 

7 - در مقام مقايسه ى 3 عنصر(تهاجم ، دفاع عامل و غير عامل) 
دارد  كمتري  هزينه هاي  و  مخارج  عامل،  غير  دفاع  عنصر 
مفهومي صلح  سياسي  و  بشردوستانه  و  اخالقي  نظر  از  و 
در  عامل»  غير  «دفاع  به  نيل  همچنين  دارد.  تر  دوستانه 
با  و  سهل الوصول تر  و  ساده تر  عامل»  «دفاع  با  مقايسه 
كشورها  استقالل  و  وابستگي  عدم  و  خودكفايي  سياست 

است. موافق تر 
سرچشمه  در  آب  تصفيه ى  و  درمان  از  بهتر  پيشگيري   -  8

درياست. در  تصفيه  از  آسانتر 
حساس  و  حياتي  مراكز  در  عامل  غير  دفاع  اقدامات  انجام   -  9

است. ناپذير  اجتناب  كشور 
10 -  نظريه هاي راهبردي و دكترين هاي دفاعي دال بر اهميت 

است. عامل  غير  دفاع  به  توجه  لزوم  و 
بر  كه  طبيعت  مطالعه ى  است؛  علم  مدرسه ى  طبيعت   -  11
مفيد،  پيام هاي  است،  حكيم  خداوند  احسن  نظام  اساس 
حفظ  جهت  در  الگوبرداري  براي  حكيمانه اي  و  روشن 

دارد. انسان ها  بقاى  ادامه  و  حيات 
سامانه هاي  آن  سامانه ى  پنج  جانوران،  دفاعي  سامانه ى   6 از 

هستند: عامل  غير  دفاع 
آفتاب پرست، خرس  زرافه،  پلنگ ،    ) پنهان سازي  و  استتار   - 1

مسطح). ماهي  مركب،  ماهي  سوسمار،  قطبي، 
طعمي خوش مزه  كه  پروانه ها  از  (گونه هايي  فريب  و  حيله   -  2
دارند، براي فريب دشمنان خود را به رنگ پروانه بدمزه در 
گونه هايي  روي  بر  ترسناك  و  كاذب  چشم هاي  مي آورند، 
براي  مادر  حيوان  دادن  جلوه  مرده  را  خود  پروانه ها،   از 

و...) خود  بچه هاي  شكار  از  دشمن  فريب 
3 - مقاوم سازي (پوشش حفاظي الك پشت، صدف، حلزون و...)

4 - مكان يابي(درست كردن آشيانه در وسط شيارها، مرتفع ترين 
زيرزمين) و  درختان  نقطه 

توسط  دائمي نوزاد  نمودن  جابجا  و  جابجايي(حركت  و  حركت   -  5
گربه  سانان و گونه هاي ديگر به محض احساس تهديد و خطر).

6 - جنگ و مبارزه (نبرد تن به تن با وسايل دفاعي نظير چنگ 
عامل) نيش).(دفاع  و  دندان  و 

ابزارهاي  داراي  الهي  اليزال  حكمت  و  مدد  به  كه  *جانداراني 
حيله  حفاظي،  پوشش  اختفا،  استتار،   ) قبيل  از  عامل  غير  دفاع 
برابر  در  هستند،  و...)  مناسب  يابي  آشيان  خطر،  اعالم  فريب،  و 

حمالت، خطرات و تهديدات محيطي ايمني بيشتري دارند.

و  انسان  بدن  فيزيولوژيك  مهندسي  و  طبيعي  ساختار  مطالعه ى   *
جانداران مؤيد اهميت دفاع غير عامل است؛ براي مثال قرار گرفتن 
قلب، گوش،  (مغز، چشم،  نظير  بدن  اهميت  با  و  اعضا ى حساس 
حفاظت  موجب  حفاظ،  جالب ترين  و  وضعيت  بهترين  در  و...)  ريه 
و  حياتي  اعضاى  تعبيري  به  مي گردد.  حيات  ادامه ى  و  مناسب 
حساس مي بايست در بهترين مكان و مطلوب ترين پوشش حفاظي 
قرار گرفته و حفاظت شوند و اين تدبير را خداوند حكيم و فاطر در 

است. فرموده  مقرر  موجودات  خلقت 

1- منبع:
نشريه شماره يك پدافند غيرعامل - قرارگاه پدافند هوايى 

خاتم االنبياء (ص)
معاونت پدافند غيرعامل - تابستان 1383



مالحظات
تاريخچه ي   دفاع غير عامل«فريب»،  اصول  از  يكي  به  اين بخش     در 
فريب، فريب در جنگ هاي قبل از ميالد(اسب تروا)، جنگ هاي صدر اسالم، 
جنگ جهاني دوم و نمونه هايي از فريب در حيوانات و جانوران مي پردازيم.

تمامي جنگ ها بر پايه ي  فريب استوار شده اند
“All warfare is based on Deception“
Sun tzu, the art of war

مقدمه
دير  از  كه  چرا  نيست؛  جديدي  موضوع  جنگ ها  در  فريب  از     استفاده 
پادشاهي  دوران  در  ميالد،  از  قبل   1469 سال  از  يعني  كنون،  تا  باز 
Thutmose سوم، مصريان از حيله ها و تاكتيك هاي فريب براي گمراه 
كردن دشمنان خود استفاده و در پي آن از طريق مسيرهاي بدون مراقب 
 Trojan Horse " به داخل سوريه نفوذ مي كردند، داستان "اسب تروا
اثر "هومر"، به خوبي نشان مي دهد كه در دوران پيدايش تاريخ اروپا، فريب 
   George در جنگ ها نقش بسزايي داشته است و يا پيروزي شگفت آور
Washingtonبر Trenton مرهون ذكاوت نيروها و فريب نظامي به 

 (Deception)   (1)فريب
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كاررفته در آن جنگ است. همچنين مثال هاي متعدد و 
بارزي از استفاده ي  موفقيت آميز فريب در طول جنگ 
جهاني دوم هم وجود دارد. عالوه بر همه ي  اين موارد، امروزه صنعت الكترونيك، 

اينترنت و وسايل ارتباط جمعي در اين زمينه نقش مهمي ايفا مي كنند.
   همان طور كه فناوري هاي جديدي به عرصه ي  فعاليت ها وارد مي شوند، 
به همان اندازه نيز فنون مختلفي دچار تغيير و تحول مي شوند. با اتمام اين 
احوال، فن فريب به عنوان جزء ضروري و جدانشدني تاكتيك هاي نظامي به 

شمار رفته و در آينده نيز از اجزاي ضروري آن محسوب خواهد شد.

تاريخچه ي  فريب
شبيه  كه  مي گذاشت  خود  سر  بر  كالهي   (Tlingit) تلينگيت     صياد 
سنگ ها،  تخته  ميان  در  شدن  پنهان  از  پس  و  بود  دريايي  سرگوساله ي  
صداي اين جانور را تقليد مي كرد. با اين حيله، جانوران به او نزديك شده و 

او نيزه ي  خود را در بدن حيوان فرو مي برد و او را شكار مي كرد.
   مردم ناحيه اي از استراليا در زير آب مي ماندند و به وسيله ي  ني تنفس مي كردند. در 

اين ناحيه پاي مرغابي ها را گرفته و آن قدر زير آب نگاه مي داشتند تا خفه شوند.

گذري تاريخي بر دفاع غير عامل. فريب (اسب تروا)
   داستان ساختن اسب چوبي تروا پس از يك نبرد چند ساله و طوالني توسط 
"اوديسيوس" يكي از افراد زيرك و هوشمند يونان در سال 212 قبل از ميالد 
از اين قرار است كه چون سربازان يوناني از تسخير شهر"سيراكيوز" نا اميد 
شدند، اوديسيوس نقشه ي  ساختن اسب چوبي را اجرا كرد. يونانيان اسب چوبي 
را ساختند و آن را به نزديك شهر انتقال دادند. مردم شهر با ديدن پيكر عظيم 
اسب چوبي كه بر آستانه ي  ديوار شهرشان قرار گرفته پنداشتند كه يوناني ها 
آن را به عالمت صلح و به رسم يادبود تقديم پادشاه نموده اند. مبارزان شهر 
كه صحنه را خالي ديدند، اسب را به داخل قلعه برده و اين پيروزي بزرگ را 
جشن گرفته و به پاي كوبي پرداختند. غافل از اين كه لشگري عظيم از افراد 

دشمن در پشت دروازه هاي شهر كمين كرده بودند.
   شب هنگام سربازان پنهان شده در شكم اسب، از آن بيرون آمدند و در 
دروازه ي  قلعه را بر روي لشگريان كمين كرده گشودند؛ سپس با يورش و 
شبيخون غافلگيرانه، دشمن قوي و سرسخت خود را از پاي درآورده و جنگ 

چندين ساله را به نفع خود خاتمه دادند. 

نمونه اي از حركات فريبنده ي  حيوانات و جانوران
غذا  يافتن  براي  نياورد،  چنگ  به  ا ي   طعمه  كه  وقتي  روباه    -  1
خود را همانند مرده اي بر روي زمين انداخته و شكمش را باد 
را  آن  و  آن مي گذرد  بر  اي كه  پرنده  اين هنگام  در  مي كند. 
مرده مى پندارد؛ پس به طمع آن كه آن را بدرد و از گوشت 
او بخورد بر جثه ي  آن مي نشيند. آن گاه روباه در يك فرصت 
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مناسب مي جهد و پرنده را شكارمي كند.
و  پهن  سري  كه  است  بال  بي  حشرات  انواع  از  مورچه  شير    -2
فكي بزرگ دارد. اين حشره در سطح زمين حفره اي مخروطي 
و  نرم  خاكي  با  را  حفره  داخلي  سطح  و  مي كند  ايجاد  شكل 
انتظار  به  شده  پنهان  حفره  ته  در  سپس  مي پوشاند.  لغزنده 
شكار مي نشيند. مورچه و ساير حشرات ريز با ورود به كناره ي  
اين مخروط به قعر آن سقوط مي كنند. بدين ترتيب حشره ي  

مورچه خوار آن ها را شكار مي كند.

نمونه اي از نيرنگ و خدعه در جنگ هاي صدر اسالم
پيامبر اكرم (ص) اهميت خدعه و فريب را در جنگ ها درك    - 1
را  آن  سپس  و  مي فرمود  ريزي  برنامه  آن  براي  و  بود  كرده 
جنگ  از  جزئي  را  خدعه  مي گذاشت.  اجرا  مرحله  به  خوبي  به 
مي دانست و مي فرمود: "الحرب خدعة": «جنگ يعني خدعه و 
انجام  بدر  نيز كه عليه دشمنان در  نبردي  فريب». درنخستين 
تاكتيك  اين  شد، در پاسخ به پرسش حباب بن منذر در مورد 

تأكيد نمود كه «آري جنگ خدعه، انديشه و نيرنگ است».
2 -  هنگامي كه رسول اكرم(ص) نيروهاي خود را براي فتح مكه به 
حركت درآورد، ابتدا اجازه نداد كسي تصور كند كه قصد فتح مكه را 
دارد. از سوي ديگر نيز خدعه اي به كار برد و بخشي از نيروهاي خود 
را همزمان به فرماندهي "ابن قتاده بن ربغي" به سوي بطن اضم 
يعني مكاني كه ميان ذي خشب و ذي مره از سرزمين هاي تهامه 

بود فرستاد تا دشمن را از هدف اصلي خود غافل و گمراه سازد.
اقدامات فريب در جنگ جهاني دوم

اقدامات فريبنده ي  آلمان در سال 1962
   آلمان ها به منظور گمراه ساختن بمب افكن ها در شب، اقدامات فريبنده اي 
محافظت  خود  صنعتي  هدف هاي  و  مناطق  از  تا  مي گرفتند  پيش  در  را 

نمايند. آنان با تعبيه ي  گودال هايي كه اطراف آن ها 
به وسيله ي  ديوارها محصور و با مواد قابل احتراق 

پر شده بود، تجسمي از ساختمان هاي در حال سوختن را در ذهن دشمن 
پديد مي آوردند.

بناها و فرودگاه هاي بدلي انگلستان(1940)
در  معروفي  بدلي  بناهاي  دوم،  حهاني  جنگ  نخستين  روزهاي  در     
پايگاه هاي k  به منظور انحراف هواپيماهاي دشمن تعبيه شده بودند، در 
اوت 1940 انگلستان در حدود 100 فرودگاه بدلي و حدود 400 هواپيماي 
فريبنده بر پا داشت تا توجه بمب افكن هاي دشمن را به آن ها معطوف سازد. 
بناهاي بدلي از آن زمان نزديك كارخانه هاي اصلي هواپيما سازي ساخته 
شد و بمب افكن هاي دشمن به عوض ساختمان هاي اصلي، ساختمان هاي 

بدلي را بمباران مي كردند.

1- منبع:
نشريه شماره 3 پدافند غيرعامل، اصول و مالحظات، معاونت پدافند 
غيرعامل قرارگاه پدافند هوايى خاتم االنبياء (ص) . تهران بهار 1384
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   شهري از شهر ديگر براي تو بهتر نيست،  بهترين شهر آن شهري است 
كه در آن با آسايش زندگي كني.

امير المومنين علي (ع)- حكمت 422 نهج البالغه 

   اين سخن ارزشمند حضرت على (ع) نشان دهنده ى اهميت آسايش در 
شهر است كه جز با امنيت و ايمني به دست نخواهد آمد." ابن خلدون "در 

انگيزه ي  شهرسازي گفته است:
شهر به مثابه ي  لشكريان بي شماري است، كه جنگاوراني از باالي برج ها 
اهميت  به  عنايت  با  مي كنند.  نبرد  استوار  حصارهاي  پناه  در  و  باروها  و 
مؤلفه هاي شهرسازي در طراحي شهري و اثرات آن در كاهش خسارات و 
انساني، در اين قسمت سعي شده  صدمات تأسيسات، تجهيزات و نيروي 
بافت  ساختار شهر،  منطقه،  ساختار  قبيل  از  شده  ياد  مؤلفه هاي  كه  است 

شهر، فرم شهر، كاربري اراضي شهري مورد بحث و بررسي قرار گيرند.

ساختار منطقه
كه  قرار مي گيرد  روابطي  ميزان  و  نوع  تأثير     ساختار هر شهري تحت 
با محيط طبيعي يا مصنوعي پيراموني يا خارج از پهنه ي  شهري دارد. در 

واقع شهر در شبكه يا سلسله مراتبي از روابط كالبدي، عملكردي با محيط 
اقتصادي،  سياسي،  دفاعي،  بررسي  نوع  هر  و  است  گرفته  قرار  پيراموني 

اجتماعي و ... شهر در رابطه با منطقه معنا مي يابد.
   اساسي ترين و كلي ترين طرحي كه جهت دفاع از شهر در برابر هر نوع تهديدي 
مطرح است، طرح آمايش سرزمين است؛ چرا كه اساسي ترين مؤلفه هاي اين طرح 
رابطه ي  بين انسان  ها، فضا و فعاليت هاي آنان است كه به تثبيت و پايداري توسعه 
هم مي انجامد و در واقع عالوه بر محتواي نظامي و سياسي دفاع در مقياس 
شهري، ملي و منطقه اي، دفاع از موجوديت هاي تثبيت  يافته ي  فضا نيز مورد نظر 
است. اگر امنيت انسان و فعاليت هاي او در طرح  هاي منطقه اي از جمله آمايش 
سرزمين مدنظر قرار نگيرد، نه تنها ناپايداري و بي ثباتي اصلي ترين خطر تهديد 

(1)مؤلفه هاي شهرسازي متناسب با پدافند غير عامل 
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فيزيكي و عملكردي فضا مي شود، بلكه عدم رعايت عوامل دفاعي و امنيتي و 
ايمني در مكان يابي شهرهاي جديد، باعث آسيب پذيري قابل توجهي در شهرها، 
صنايع، سدها، نيروگاه ها و زير ساخت هاي كليدي خواهد شد.  به طور كلي موارد 

ذيل بايد مدنظر قرار گيرد:
-  ايجاد هرگونه سكونت گاه و شهر جديد بايد با بررسي نوع و ميزان 

تهديدات صورت گيرد.
-  بايد به اين مسأله توجه شود كه عملكرد و حساسيت عناصر شهري 
به ويژه ساخت و سازهاي راهبردي با چه درجه از استحكام و 

حساسيتي احداث شوند.
-  حداكثر استفاده از عوارض طبيعي محيطي در طراحي و مكان يابي 

بايد لحاظ شود.
   به طور كلي، رويكرد آمايشي به ساماندهي بحث دفاعي در پهنه ي  منطقه اي 
يابد كه حداكثر  و ملي باعث مي شود كه شهر به گونه اي در فضا استقرار 
امنيت و ايمني و قابليت دفاعي را داشته باشد. از اين رو در فرايند مكان يابي 
با  فضا  در  آن  بهينه ي   استقرار  اما  موثرند،  بسياري  عوامل  چه  اگر  شهرها 
رعايت پارامترهاي دفاعي براي تأمين حداكثر قابليت دفاع و حداقل آسيب 
پذيري ضروري است. به عنوان نمونه با توجه به نقشه ى كشور ايران فضاي 

جغرافيايي آن را مي توان به سه قلمرو ژئو استراتژيك تقسيم نمود:
1-  قلمرو حاشيه

2 -  قلمرو سرزمين ميانه كه بر منطقه مرتفع يا بر اسكلت پيراموني 
فالت ايران تطبيق دارد.
3 -  قلمرو سرزمين مركزي

   تقسيم بندي ياد شده از يك سو با توجه به شناخت دشمن، تهديدات و تحوالت 
سياسي - راهبردي منطقه و از سويي ديگر با توجه به ساختار فيزيكي و كاربردي 
فضا نظير جنس زمين، توپوگرافي، آب و خاك، شكل هندسي،  مرز و مشخصات 
مرزي، عمق سرزميني ، اهميت و ارزش اهداف، امكان انجام مأموريت و ساير 

پارامترها مي تواند موجب مكان گزيني بهينه گردد.

ساختار شهر
   توزيع فضايي عناصر، تركيب عناصر و عملكردهاي 

اصلي شهر كه تشكيل دهنده ي  ساختار شهر هستند، نقش مهمي در ميزان 
كالبدي شهر  تقسيمات  دارند.  برابر حوادث مختلف  در  آسيب پذيري شهر 

مانند كوي، محله، ناحيه، برزن و منطقه ، تك مركزي يا چند مركزي بودن 
و... نيز وجوه ديگري از ساختار شهر محسوب مي شوند كه هر يك به لحاظ 
مقابله در برابر حوادث داراي استعداد خاص خود است. مثًال در ساختار تك 
مركزي شهر و تمركز امكانات اقتصادي و انساني در يك قسمت از شهر 

نسبت به شهرهاي داراي چند مركز، امكان آسيب پذيري، بيشتر مي شود.

بافت شهر
   بافت هر شهر يا همان شكل، اندازه و چگونگي تركيب كوچك ترين اجزاي 
تشكيل دهنده ي  شهر نيز در ميزان مقاومت شهر در برابر تهاجم نظامي و 
ديگر بالياي شهري مؤثر خواهد بود. به عنوان نمونه مي توان گفت بافت 

منظم و نامنظم بسته به نوع تهديد، از آسيب پذيري متفاوتي برخوردارند.
   به هر حال واكنش هر نوع بافت شهري در هنگام وقوع حوادث مختلف 
شهري در قابليت هاي گريز و پناه گيري ساكنان، در امكانات امداد رساني، 
در چگونگي پاك سازي و حتي اسكان موقت، دخالت مستقيم دارد. دامنه ي  
تأثير اين ويژگي ها نه تنها در طراحي ساختمان بلكه در طراحي شهري و در 

مديريت بحران نيز توسعه يافته و حائز اهميت فراوان است.
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فرم شهر
   همان طور كه هدف واحدي براي طراحي شهر 
وجود ندارد، نظريه ى واحدي هم در مورد تكوين و عملكرد شهر ارائه نشده است 
كه كليه جنبه هاي مهم مورد نياز شهر را با هم تلفيق كند. هر يك از نظريه هاي 
موجود نيز شهر را از ديد خاص و متفاوتي از سايرين نگريسته است كه برخي از 
اين ديدگاه ها پيشرفت بيشتري نسبت به بقيه داشته اند. در چنين موقعيت هاي 
محدودكننده اي، داشتن يك نظريه ي  جامع ممكن است ارزش آني نداشته باشد؛ 
ولي در همين زمان است كه يك تئوري منسجم فوق العاده اي مورد نياز است تا 
عمليات و اقدامات محدود را مؤثر كرده و يا حتي تغييراتي ضروري را در خود 
فرايند تصميم گيري مشخص نمايد. به هر حال مفيد بودن تئوري مستلزم اين 
است كه تئوري، از نوع خاص باشد. بايد با مقاصد گفتگو كند نه درباره ى نيروها 

و عوامل اجتناب ناپذير. 
    اين بار مقصود پايدار كردن و تقويت شهرها در برابر تهديدهاي نظامي است؛ 
يعني مي خواهيم به تعريف روش هاي مقابله با تهاجم نظامي دست يابيم. ضمن 

اين كه با ارزيابي وضع موجود شهرها، آسيب پذيري آن ها را نيز بسنجيم.
كمتري  پذيري  آسيب  داراي  نظامي  تهديدات  مقابل  در  باز  فرم هاي     
هستند و قابليت تغيير آن ها به منظور فريب دشمن نيز بيشتر است؛ در حالي 
كه فرم هاي متراكم ضمن عدم انعطاف پذيري، آسيب پذيري بااليي در برابر 
تهديدات نظامي دارند و در آن  ها امكان تخليه ي  سريع اماكن و خروج از 

شهر وجود ندارد. از سويى فضاهاي باز امكان اسكان موقت و جمع آوري 

كمك هاي بعدي را فراهم مى آورد.

كاربرد اراضي شهري 
برنامه ريزي بهينه ى كاربري زمين هاي شهري نقش مهمي در كاهش آسيب 
پذيري در برابر حوادث مختلف به ويژه تهديدات نظامي دارد. رعايت همجواري ها 
و عدم وجود كاربري  هاي خطرساز در مناطق مختلف شهري باعث كاهش اثرات 
تهديدات مذكور مي شود. كاربري هاي صنعتي يا تأسيسات راهبردي بعد از فرايند 
صنعتي شدن شهرها ، درصد زيادي از كاربري شهري را آگاهانه و يا ناآگاهانه 
به خود اختصاص داده است كه در صورت وقوع حوادث و سوانح، عواقبي مانند 
انفجار ، آتش سوزي و حوادث مرتبط ديگري را با كاربري هاي همجوار ايجاد كرده 
و موجب افزايش دامنه ي  تخريب شهري و تلفات انساني مي شود؛ به ويژه اين 
كه اين كاربري با مراكز امداد رساني، بيمارستان ها، مدارس ، دانشگاه ها و... نيز 
همجواري داشته باشد. لذا عمدتاً در بسياري از شهرها براي جلوگيري از كمترين 

تهديدها در مكان يابي اين كاربري ها دقت فراواني اعمال مي شود.

1- منبع:
نشريه شماره 4، پدافند غيرعامل(معمارى و طراحى شهرى در ايران)، 
معاونت پدافند غيرعامل قرارگاه پدافند هوايى خاتم االنبياء (ص) . تهران 

تابستان 1384
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مقدمه
   ايمني و امنيت از ابتدايي ترين اصول در جهت دستيابي به استانداردهاي 
مطلوب آسايش شهري است و اصوًال توجه به دفاع غير عامل شهرها در 
مقابل تهديدات خارجي امري است كه از آغاز شكل گيري شهرها همواره 
مورد توجه بوده است. جنگ همواره به عنوان يك پديده ى اجتماعي در 
جوامع شهري حضور داشته و توجه به ايمن سازي شهرها در مقابل آن، 
بايد  ناپذير محسوس بوده و  نياز جدي و اجتناب  همچنان به عنوان يك 

مورد توجه قرار گيرد.

   پژوهش هاي باستان شناسي نشان مي دهد كه شهرهاي آسياي ميانه و 
مصر از سه هزار سال پيش از ميالد با دژ سازي در برابر محاصره ارتش هاي 
موقعيت  علت  به  كه  نيز  ايرانيان  است.  مي شده  حفاظت  يافته  سازمان 
مناسب جغرافيايي همواره در معرض حمالت طوايف و همسايگان خود قرار 
داشته اند، به اجبار عالوه بر ساخت بناهاي مستحكم جمعي مانند حصار، 
برج و بارو، ارگ، كهن دژ، رباط، خندق و دروازه، خانه  هاي خود را به دژ 
كوچكي تبديل مي نموده اند. اين بناها در ايران، حداقل از سه هزار سال 

پيش با طرح ها و نقشه هاي گوناگون شناخته شده است.

   بنابراين از مهم ترين عوامل موثر در شهرسازي، عالوه بر موقعيت طبيعي 
و شرايط اقليمي و نيز جهت گيري شهر، توجه به مسأله ي  دفاعي و جنبه هاي 
نظامي آن بوده است. اهميت اين امر به اندازه اي بوده كه شهرهاي بزرگ 
يا  قلعه شهر  به صورت  گوناگون  دوره  هاي  در  و هگمتانه  همچون حسنلو 
شهر دژ مانند بنا شده اند. اساس اين نوع شهرها را حصارهاى آن ها تشكيل 
مى داده است. حصارهاي محكم تو در تو و برج  هاي فراز كوه رحمت در 
و  دفاعي  ديوارهاي  و  شهرها  قلعه  هخامنشيان،  زمان  در  جمشيد  تخت 
شهرهاي مدور و شطرنجي اشكانيان و ساسانيان و بخش  هاي سه گانه  ى 
و  شهرستان  يا  شارستان  ارگ،  يا  كهندژ  عنوان  تحت  اسالمي  شهرهاي 
ربض و نيز وجود برج و بارو و دروازه در برخي محله هاي شهرهاي اسالمي 

مؤيد اين مطلب است.

سابقه ى تاريخي شكل شهر در دفاع
ان

رم
ن ك

ستا
ر ا

م د
گ ب

ار

(1)



32

   امروزه جنگ  ها با پيشرفت فناوري و به كارگيري 
و  پيچيده تر  ماهيت  هوشمند،  و  مدرن  تسليحات 
مخرب تري به خود گرفته و هر روز در گوشه اي از جهان شاهد كشتار انبوه 
انسان  هاي مظلوم به ويژه مسلمانان و تخريب و انهدام منابع و سرمايه ها 
همچنان  روند  اين  متأسفانه  و  هستيم  آنها  اقتصادي  و  حياتي  مراكز  و 

ادامه خواهد يافت.
   تجارب ارزشمند دفاعي تاريخ گذشته ى اين سرزمين و نيز 8 سال دفاع 
مقدس، الگوهاي مناسب تجربه شده در كشورهايي چون روسيه، آلمان، 
كره شمالي، سوئيس و تجارب حاصله از جنگ  هاي اخير (1991-2003) 
ذخاير ارزشمند و دستاورد مهمي جهت كاهش آسيب پذيري مراكز ثقل 
كشور و ارتقاى آستانه ى مقاومت در برابر تهديدات بالقوه و بالفعل دشمن 
به حساب مي آيد. به نظر مي رسد امروزه از تجارب و الگوهاي موجود ياد 
شده به نحو مؤثري در ايمن سازي شهرها بهره برداري الزم نشده است 
مانند  بسيار آسيب پذير  و متأسفانه شاهد ساخت و سازهاي غير اصولي و 
ساختمان  هاي مرتفع با نماي شيشه اي، متمركز و متراكم سازي تأسيسات، 
عدم رعايت مؤلفه هاي دفاعي و امنيتي و ايمني شهري و مانند آن هستيم 
كه در هنگام وقوع تهديدات اعم از حوادث غيرمترقبه و بالياي طبيعي 

و يا بالياي انسان ساخت موجب خسارات و تلفات سنگين به تأسيسات، 
تجهيزات و جمعيت شهري خواهد شد.

   لذا شايسته است متوليان امور خصوصًا كارشناسان معماري و عمران 
رعايت مالحظات  با  و  مناسب  نامه  هاي  آئين  و  قوانين  تدوين  با  شهري 
دفاعي، امنيتي و ايمني در طرح هاي ذيربط، شرايط الزم را جهت تأمين 
فراهم  سوانح  دشوار  و  سخت  شرايط  و  مواقع  در  مردم  بيشتر  امنيت 

نمايند.

پيشينه ى ساخت بناهاي دفاعي در ايران 
   سرزمين گسترده ى ايران باستان كه ايران كنوني بخشي از آن است، به 
دليل موقعيت جغرافيايي خاص آن كه در ميان دو جلگه ى آباد جزيره ى 
بين النهرين و پنجاب سند قرار گرفته، همچون پلي بوده است كه طوايف 
به  كنند.  عبور  آن  از  مي شده اند  مجبور  غرب،  يا  شرق  طرف  به  مهاجم 
طوري كه در ادوار گوناگون مورد  حمله ى اقوام بيابانگرد و ايالت مختلف 
و حمالت قدرت  هاي بين النهرين مانند آشور و تهديد حكومت  هاي يونان 
و رم به ويژه اسكندر و تجاوزات پي در پي عثماني ها از طرف غرب قرار 
زورگويي  هاي  دوران  در  يعني   اخير  دوره  هاي  در  است. همچنين  گرفته 
استعماري، كشور افغانستان از خاك خراسان تجزيه شد. مسير تجاوزات 
روس ها هم از شمال به جنوب بود كه خاك قفقاز و ارمنستان و اران و 
از خاك  ماوراءالنهر و قسمتي  اراضي  و  درياي خزر  را در غرب  شيروان 
خراسان را در شرق درياي خزر از پيكر ايران جدا كرد. زندگي در چنين 
وضع جغرافيايي و محيط نا امن، ايرانيان را وادار كرد تا به منظور در امان 
بودن از تجاوز دشمنان، خانه هاي مسكوني خود را به شكل دژ كوچكي 
بارو،  بنابراين به هر گوشه  اين سرزمين نگاه كنيد قلعه، برج و  بسازند. 
ارگ، كهندژ، دربند، خندق و دروازه و نظاير آن ها را مى بينيد كه حكايت 
ايرانيان به مالحظات  ناامني محيط زندگي و توجه و تدبير آگاهانه ى  از 

دفاعي و امنيتي دارد.

ديوار بازسازى شده چشمه على در باروى قديم رى

(بقاياى باز جبهه شمالى حصار قديم شهر هفت هزار ساله)
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نقشه هاي  و  طرح  ها  با  ايران  در  حصاردار  گروهي  بناهاي  ساخت     
بلورآباد  قلعه ى  كه  است  شده  شناخته  پيش  سال  هزار  سه  از  گوناگون 
اروميه،  در  قلعه ى حسنلو  كاشان،  در  سيلك  در شهرستان خوي، حصار 
تورنگ تپه در گرگان، تپه حصار در دامغان، نوشيجان تپه بين همدان و 

مالير از نمونه هاي آن است.

عوامل موثر در پيدايش شهرها
   عوامل گوناگوني در پيدايش شهرها موثرند كه از جمله ى آن  ها مي توان 
(بازرگاني)،  اقتصادي  (نظامي)،  دفاعي  اجتماعي،  و  طبيعي  عوامل  به 

سياسي(حكومتي و اداري) و غيره اشاره كرد.

نقش عوامل دفاعي د رشهرسازي
   همان گونه كه اشاره شد از دوران باستان تا قرون اخير، در بناي شهرها 
چه  هر  و  است  شده  نظامي  جنبه هاي  و  پدافندي  عامل  به  جدي  توجه 
بافت و  ياد شده را در شكل، ساخت،  تأثير عوامل  بازمي گرديم  به عقب 
شبكه آن بيشتر و به گونه اي چشمگيرتر شاهد هستيم. بارزترين مظاهر 
توجه به مسايل دفاعي و نظامي در شهرها عالوه بر بناي قلعه ها، رباط ها، 
شده اند،  جلوه گر  شهرها  پيرامون  در  كه  خندق  و  بارو  و  برج  حصارها، 
استحكامات پدافندي مشتركي مانند ديوارها و سدهاي دفاعي بوده است 

كه همگي در دوره هاي پيش از اسالم ساخته شده اند.
راه  سر  بر  كه  مناطقي  و  كشور  مرزهاي  در  دولت ها  آن  بر  عالوه     
به  بود،  ويژه اي  اهميت  واجد  راهبردي  نظر  از  و  داشت  قرار  مهاجمان 
اساسي  نقش  پادگان،  به عنوان  كه  مي پرداختند  دفاعي  قلعه هاي  ايجاد 

آن ها جلوگيري از پيشروي دشمن در داخل كشور بود.

ديوار دفاعي گرگان 
   سرزمين باستاني VARKANA واقع در جنوب شرقي درياچه ى خزر، 

گرگان  يا  پايتخت Zadracarta (استرآباد  با 
از  بخش هايي  ميالد  از  پيش  سال  ها  در  كنوني) 

پادشاهي هخامنشيان ، سلوكيان و پارسيان را تشكيل مي داده است. در 
سال نهم ميالدي در دوران قابوس بن وشمگير همراه با گرگان قديم، دو 
شهر استرآباد و جورجان نيز از اهميت خاصي برخوردار بودند كه به تدريج 

اهميت خود را از دست دادند و با حمله ى مغول ويران شدند.
همواره  ميالد)  از  پيش   330-559) هخامنشيان  زمان  از  شهر  اين     
كه طرح   1999 سال  در  است.  بوده  تركمن  قبايل  تهاجمات  معرض  در 
توسعه ى پروژه ى احداث سد گلستان در دست اقدام بود، به دليل اتصال 
ديوار و دريچه ى كانال آب سد گلستان، معماران و مهندسان  وقت، بقاياي 
اين  شده،  حاصل  به كشف  هاى   توجه  با  كردند.  را كشف  گرگان  ديوار 
ديوار داراي 155 كيلومتر طول و 6 تا 10 متر  پهناست كه بنا به ساختار 
طبيعي منطقه و بافت خاك موجود متفاوت است . در برخي فواصل هر 
10 تا 50 كيلومتري اين ديوار قلعه هايي بنا شده است. تعداد 40 قلعه كه 
درطول اين ديوار ساخته شده است از نظر شكل و اندازه با هم متفاوتند. 
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ديوار ياد شده از سواحل درياي خزر در شمال گنبد قابوس شروع شده و 
در سمت شمال غرب تا ارتفاعات پيشكمر ادامه داشته است.

در متون تاريخي مختلف، ديوار گرگان داراي اسامي زير نيز است:
سد اسكندر، سد انوشيروان، سد فيروز و قزل االن.

   دكتر كياني كه در سال 1971 هدايت تيم باستان شناسي را بر عهده 
داشت، بر اين باور بود كه اين ديوار در زمان سلسله ى پارسيان و مقارن 
در دوره ى ساسانيان (سال سوم  و  بنا شده  بزرگ چين  ديوار  احداث  با 
تا هفتم  ميالدي) مرمت و بازسازي گرديده است. ديوار گرگان يكي از 
عظيم ترين بناهاي موجود دردشت گرگان و گنبد است و بعد از ديوار چين 

بزرگ ترين ديوار دفاعي دنيا محسوب مي شود.

قلعه ى فلك االفالك
   بناي فوق بر روي تپه اي باستاني و طبيعي واقع شده است. اين اثر 
ارزشمند داراي هشت برج، دو حياط مستطيل شكل، محيط كلي 228/60 
آن  و مساحت كلي  متر   22/5 تپه  تا سطح  ديوار  بلندترين  ارتفاع  با  متر 
است.  نامنظم  ضلعي  هشت  صورت  به  بنا  پالن  است.  مربع  متر   5300
ورودي آن در جبهه ى شمالي و در برج جنوب غربي شاخته شده است 

كه عرض آن 2/10 و ارتفاع آن 3 متر است. در ساخت آن از مصالحي 
از  چون خشت، آجر (قرمز و بزرگ)، سنگ و مالت استفاده شده است. 
نكات قابل تأمل در اين بناي سترگ، وجود چاه قلعه به عمق 42 متر در 
راه زيرزميني جهت فرار در مواقع اضطراري در حياط دوم  اول و  حياط 
الحاقاتي  تا دوره  هاي متأخر،  بنا در عهد ساساني  برپايي  از زمان   . است 
به آن اضافه شده است و احتماًال نام فلك الفالك در دوره قاجار به آن 

اطالق شده است.

قلعه شهر يا شهر دژ
   اهميت مسايل دفاعي و نظامي در حكومت  ها به اندازه اي بوده است 
كه شهرهاي بسياري نه فقط در ادوار باستاني بلكه تا دوران اسالمي نيز 
مثال شرايط خاص سياسي  عنوان  به  اند.  بنا شده  قلعه شهر  به صورت 
قدرت  هاي  با  آن  نزديكي  علت  به  مادها  دوران  در  ايران  غرب  منطقه 
متجاوز آن دوران به ويژه دولت متجاوز آشور چنان بوده كه به اعتباري 
به همين علت  است.  را مشكل مي ساخته  وسيع  ايجاد شهرهاي  امكان 
هجوم  موقع  در  تا  مي شدند  برپا  شهرها  قلعه  صورت  به  شهرها  بيشتر 
دشمن، امكان مقابله و يا ايجاد تأخير در پيشروي را امكان پذير گرداند. 
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بنابراين اساس اين گونه شهرها را حصار يا حصارهاي محكم تو در تو و 
برج  هاي سترگ تشكيل داده است. در حجاري  هاي شهر شاروكين آشور، 

طرح  هاي مختلفي در اين گونه شهرهاي مادي ديده مي شود.
برخي از اين شهرها عبارتند از:

* قلعه حسنلو
   اين قلعه از جمله شهرهاي اوايل هزاره ى اول در غرب ايران است كه در 
كنار آبادي حسنلو در 85 كيلومتري جنوب اروميه، در مجاورت راهي كه به 
نقده مي رود واقع شده است و آن را از جمله شهرهاي مانائي ها دانسته اند. قطر 
تپه 270 متر و بلندي آن از سطح زمين 20 متر است. اين شهر دژ در قرن نهم 
پيش از ميالد به وسيله ى حصار مستحكمي كه حدود 10 متر ارتفاع داشته و 
برج هاي عظيمي كه در طول آن بنا شده بود، حفاظت مي شده است. ورودي 
اصلي در ميان دو برج قرار دارد كه با يك خيابان سنگ فرش به ارگ، شامل 
تاالر ستون دار و تاالرهاي مستطيل شكل پيرامون آن ارتباط مي يابد. با اين 
توصيف اگر حسنلو را از جمله دژ شهرهاي يك حصاري به شمار آوريم، مي توان 
دژ شهرهايي مانند خارخار، كيشيسم و كيشه سو را با سه تا چهار حصار تودرتو، 
دژشهرهايي با مساحت چند برابر حسنلو به شمار آورد. اين شهرها به صورت 
يك زنجيره ى دفاعي ايجاد شده بودند تا امكان ايجاد شهرهاي بزرگتري چون 

هگمتانه (همدان) را در دوره هاى بعد فراهم سازند.
   شهر هگمتانه به گفته ى هرودوت، هفت حصار داشته كه هر يك، از 
ترتيب  به  بوده و كنگره  ها  بلندتر  ارتفاع كنگره خود  اندازه ى  به  ديگري 

و  سيمگون  نارنجي،  آبي،  ارغواني،  سياه،  سفيد، 
زرين نگار بوده اند.

*شهرهاي هخامنشي
   در شهرهاي هخامنشي نيز به جنبه  هاي دفاعي و كاهش آسيب پذيري 
نمونه  عنوان  به  است؛  شده  مي  زيادي  توجه  دشمنان  مقابل  در  شهرها 
بر  نگهباني  برج  هاي  و  پيرامون شهر شوش و حصار  از خندق  توان  مي 
شهرهاي  از  بسياري  ضمنًا  برد.  نام  جمشيد  تخت  در  رحمت  كوه  فراز 
دوران  شهرهاي  ويژه  به  گذشته  دوره هاي  شهر هاى  همان  هخامنشي، 
مادها هستند كه برخي از آن  ها به تدريج گسترش بيشتري يافته و چنان 
اي  ويژه  توجه  اين شهرها  نظامي  پدافندي-   جنبه ى  به  شد  اشاره  كه 

شده است.

* شهرهاي سلوكي و اشكاني
   در جريان حمله ى اسكندر به ايران، سپاهيان مقدوني اقدام به ايجاد محل  هاي 
استقراري در داخل ايران نموده اند كه اغلب آن  ها را پادگان هاي نظامي ايجاد شده 
البته  در مسير راه هاي عمده و مناطق سوق الجيشي تشكيل مي دهند. 
بسياري از اين مكان  ها و شهرها مانند بلخ، مرو، بيت سلوخ و سلوكيه كه 
بناي آن  ها را به دوران سلوكي و اشكاني نسبت داده اند، از گذشته ى دور 
برپا بوده اند و سلوكيان فقط تغييرات مورد نياز را در آن  ها به وجود آورده 

و آن ها را گسترش داده اند.
   اشكانيان پس از اولين پيروزي بر سلوكيان اقدام به ساخت شهرهايي 
با بناهاي مستحكم نمودند كه حدود 26 مكان باستاني مربوط به دوران 
مختلف  اندازه  هاي  و  طرح  ها  در  (گرگان)  هيروكانيا  درناحيه ى  اشكاني 
شناسايي شده است. در آن سوي مرز و در ناحيه خراسان بزرگ چند قلعه 
و شهر دوران اشكاني وجود داشته كه عمده ترين آن ها عبارت بودند از 
جانباز قلعه و كوي كريلگان قلعه و غيره. اين مكان  ها از جمله مكان  هايى 
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باستان  كاوش  هاي  مورد  كامل  طور  به  كه  است 
با  آن  ها  شكل  دايره  طرح  و  گرفته  قرار  شناسي 
از  كه  است  كرده  خود  متوجه  را  زيادي  توجه  طبقه اش  دو  مدور  بناي 
آن جمله مي توان از قره شيخ تپه، گري قلعه، دشت قلعه، قلعه پاراس، 
قلعه يساقي، قلعه كافر و قلعه سلطانعلي نام برد كه در آن  ها با مساحتي 
چشمگير از 25تا 338 هكتار برخورد مي كنيم.  عمده ى اين شهرها داراي 
دو حصار داخلي و خارجي هستند كه در فاصله ى دو حصار، خندق نيز قرار 

مي گرفته است. 

ساخت كالبدي شهر در دوره مادها
1 -  كاخ شاهي 

2 -  انبار و خزانه 
3 -  اقامتگاه و نزديكان فرمانروا

4 -  سربازخانه
5 -  شهر
6 -  بازار

7 -  نقاط زيستي

ساخت كالبدي شهر در دوران هخامنشيان
1 -  كاخ شاهي
2 -  سربازخانه

3 -  انبار و خزانه
4 -  اقامتگاه و نزديكان فرمانروا

5 -  شهر
6 -  بازار
7 -  تپه

   اين شهرها به طور عمده داراي يك دروازه ورودي و دژ يا كهندژ هستند 

كه با توجه به نقشه  ى بنا بيشتر در گوشه و گاهى در وسط قرار گرفته است. 
به طور كلي شهر را مي توان به سه بخش، به شرح زير تقسيم كرد:

1-  كهندژ در باالترين ارتفاع (مراكز اداري، حكومتي، نظامي ، نيايشگاه)
2-  منطقه ى مسكوني (خانه ها، محل داد و ستد و راسته هاي پيشه وران)

3 -  ناحيه ى حومه (مزارع و بخشي از خانه  هاي كشاورزان)

   از شهرهاي غربي اشكانيان نيز كه در آن ها نيز به جنبه هاي دفاعي و نظامي 
توجه ويژه شده است، مي توان شهرهاي هترا در جنوب غربي موصل، آشوراوپوس، 

دورا و تيسفون را نام برد كه مشهورترين آن ها همان شهر هترا است.

ساخت كالبدي شهر در دوره مادها

ساخت كالبدي شهر در دوره هخامنشيان
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در جنوب غربي  و  رودخانه دجله  مايلي  فاصله  ى40  در     شهر هترا كه 
موصل واقع شده بود از جمله شهرهايي است كه در مرز بين ايران و روم 
بنا شد و نقش دفاع در مقابل تجاوزگران رومي بر عهده داشت. حصار شهر 
هترا به شكل چند ضلعي نزديك به دايره از سنگ آهك تيره بنا شده و 
در فاصله ى هر يكصد و هفتاد ذرع، برجي در حصار احداث شده بود. پشت 
بود.  ايجاد شده  بلندي  نيز خاكريز  قرار داشت و پشت آن  حصار، خندقي 
شهر داراي چهار دروازه در چهار جهت بود كه به واسطه  ى ارزش و اهميت 
اين شهر دو قيصر رومي (تراژان و سوروس) به منظور تصرف، آن شهر را 
محاصره نمودند؛ اما به سبب وجود استحكامات، برج و باروي شهر موفق 

به گشودن آن نشدند.

شهرهاي ساساني
در دوره ى ساساني شهرهاي بسياري پس از جنگ  هاي پيروزمندانه ايران 
عليه روم و تركستان احداث شدند كه شامل اردوگاه ها و قلعه هايي بودند 
كه بيش از همه براي اسكان اسراي جنگي و يا براي گروه هاي مردم از 
از  برخي  دايره شكل  طرح  مي شدند.  گرفته  نظر  در  اشغالي  سرزمين  هاي 
آن  ها  جمله ى  از  كه  يافت  ادامه  نيز  ساساني  دوره  در  اشكاني  شهرهاي 
شهرهاي استخر و اردشير خوره يا فيروزآباد در فارس و تيسفون و مدائن 
حصاري  به  مجهز  مستطيل  طرح  ساساني  دوره ى  در  همچنين  هستند. 
سترگ و برج هاي پي در پي و خندقي در پشت مانند بيشاپور و ايوان كرخه 
مورد توجه قرار گرفت. به طور كلي شهرهاي ساساني با طرح و نقشه ى قبلي 

ساخته شده اند و اكثر آن ها به شكل مستطيل شبكه 
بندي شده اند؛ مگر طرح هاي مدور متحدالمركز كه از 

اين الگو مستثني هستند. در ضمن ساسانيان براي آن كه شهرهاي بزرگ، بيش 
از اندازه تحت تأثير عامل پدافندي قرار نگيرند، محل  احداث شهر را به گونه اي 
مكان يابي مي نمودند كه در محل ورودي جاده ى اصلي به شهر بتوانند به وسيله 

ى يك دژ نظامي مسلط به جاده از شهر دفاع كنند.

شهرهاي اسالمي
   به طور كلي معماري و شهر سازي اوايل اسالم در ايران متأثر از معماري قبل از 
اسالم به ويژه دوره ى ساساني است. در شهرهاي اسالمي اعم از شهرهاي تغيير 
يافته و شهرهاي نوبنياد، عامل دفاعي و پدافندي همچنان مورد توجه بوده است؛ 
به طوري كه معموًال هر شهر اسالمي از سه بخش تحت عنوان كهندژ، شارستان 
و ربض تشكيل مي شد كه مهم ترين اين بخش  ها كهندژ يا ارگ بود، كه قلعه 
اي در وسط يا گوشه ى شهر قرار داشت و معموًال از يك سو به باروي شهر 
پيوسته بود تا همواره براي دفاع آماده باشد. بعدها هر يك از شهرهاي اسالمي 
از چندين محله تشكيل مي شد كه آن  ها نيز گاهي داراي برج و بارو و دروازه ى 
مخصوصي بودند. معموًال ايجاد شهرهاي نوبنياد در دوره  ى اسالمي بدين صورت 
بوده كه مسلمانان ، قلعه ها يا اردوگاه ها را به تدريج به صورت شهر يا شهرك 
در مي آوردند يا اين كه شهر جديدي در كنار شهر قديمي ايجاد مي شد. از جمله ى 
اين شهرها مي توان فسطاط، بهره، كوفه و قيروان را نام برد. در اين جا به هر يك 

از بخش  هاي سه گانه ى شهرهاي اسالمي اشاره اي مي كنيم:

كهندژ
   كهندژ يا قهندژ به معني ارگ شهر و قلعه ى كهن است و نيز به قلعه هاي 
مستحكمي كه در قرون وسطي در وسط بعضي از شهرهاي بزرگ واقع بود 

گفته مي شود؛ مانند قهندژهاي سمرقند، بخارا، بلخ و نيشابور.
   ضمناً كهندژ منطقه ى حاكم نشين، يعني جايگاه فرماندار و كسان او بوده است. 
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ساخت كالبدي شهر در دوره ساسانى
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كهندژگاه، خود شهر كوچكي بوده و بخشي از مردم در 
آنجا زندگي مي كرده اند. پيوستگي كهندژ از يك سمت 

آن با باروي شهر به منظور آمادگي براي دفاع بوده است.
 

شارستان 
   شارستان يا شهرستان عبارت بود از مركز و قسمت اصلي شهر كه در ميان 

باروي خاصي قرار مي گرفت و از يك سمت به ديوار حصار وصل بود. 

ربض 
   ربض قسمتي ميان باروي داخلي و باروي خارجي بوده كه در فارسي به 
گرداگرد شهر تعبير مي شود، به عبارت ديگر به بخش  هايي كه از باروي 
شهر بيرون بود ربض مي گفتند: يعني اطراف خارج شهر و ديوار گردان. 

امروزه ربض به عنوان حومه ى شهر ترجمه مي شود. 

رباط 
پيوستن  به معني  تر  بيش  و  دادن است  پيوند  و     رباط به معني بستن 
و  است  مى رفته  كار  به  محافظت  و  نگهداري  براي  نقطه اي  در  حيوان 
از هر  از مرزها و همچنين مراقبت  سپس به همين تناسب به محافظت 
چيز ديگر اطالق مى شد و به همين تناسب كاروانسرا را رباط مي نامند. 
نظامي  قلعه  هاي  و  است  اسالم  صدر  نظامي  و  دفاعي  بناهاي  از  رباط 
سرحدي را نيز در دوران معيني رباط مى ناميده اند؛ مانند رباط نصيبين 
از  آن  نگهبانان  و  بود  شده  بنا  شرقي  روم  و  ايران  ميان  حد  سر  بر  كه 
بودند  سازه اي  استحكامات  نخستين  رباط ها،   بنابراين  مي آمدند.  ديلمان 
باشند.  پناهگاه گروهي جهادگر  بي حفاظ مرزي مي توانستند  نقاط  در  كه 
در  استحكاماتي  ديوار  يك  شامل  شكل،  ساده ترين  در  رباط  ساختمان 
برج  و  تداركات  انبارهاي  اسلحه،  انبارهاي  مسكوني،  اتاق  هاي  اطراف، 
براي عالمت دادن بود. با توجه به موقعيت مرزها و تهديدشان از سوي دشمنان، 

تعداد رباط ها نيز تغيير مي كرد. ساختن رباط امري مردمي و پرهيزكارانه بود و 
زاهدان نخستين به ساختن رباط اقدام و تدافعات آن را تقويت مي كردند و مردم 
را نيز به شركت در دفاع يا جهاد بر مي انگيختند. پس از تثبيت اسالم در مناطق 
اسالمي و برطرف شدن تهديد از سوي غير مسلمانان در مرزها، معني واژه ى رباط 
با معني مسجد يكي شد. توجه به عامل دفاعي و پدافندي و جنبه ى نظامي در 
معماري و شهرسازي ايران و تنوع و فراواني بناهاي استحكاماتي در اين كشور، از 
روزگاران قديم، از يك طرف ناشي از غريضه ى حب ذات كه در نهاد هر بشري 
وجود دارد و از طرف ديگر به سبب تجاوزات برخي از همسايگان و حمله ى متعدد 
دشمنان اين مرز و بوم بوده است. نظر به اين كه اين عوامل و تهديدها به اشكال 
مختلف و روش هاي نوين همچنان به قوت خود باقي است، لذا در عصر حاضر 
نيز توجه به بعد دفاعي شهرها و مناطق مسكوني با استفاده از بهترين وسايل و 

مناسب ترين شيوه هاي پيشرفته ى كنوني ضروري است.

شهر شوشمجموعه تخت سليمان

1- منبع:
نشريه شماره 4، پدافند غيرعامل(معمارى و طراحى شهرى در ايران)، 
معاونت پدافند غيرعامل قرارگاه پدافند هوايى خاتم االنبياء (ص) . تهران 

تابستان 1384
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مقدمه
   مقام معظم رهبري در بيانات مورخ 29 آبانماه 1368 فرمودند: « ... دفاع 
جزيي از هويت يك ملت زنده است. هر ملتي كه نتواند از خود دفاع كند 
زنده نيست؛ هر ملتي هم كه به فكر دفاع از خود نباشد و خود را آماده نكند 

و  باشيم  داشته  تحليل  قدرت  و  نمي توانيم چشم  ما  نيست.  زنده  واقع  در 
توطئه ي  عميق عنادآميز استكبار عليه اسالم و انقالب اسالمي را ببينيم، در 

عين حال به فكر دفاع نباشيم ».
   وجود انقالب اسالمي، دارا بودن نظام ضداستكباري، ثروت هاي عظيم 

تهمينه عباسي زاده 

نقش شهرداري ها در پدافند غير عامل 
(دفاع در برابر تهاجم بدون استفاده از سالح و درگير شدن مستقيم)
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و  نوين  فناوري  عرصه هاي  به  ورود  گاز،  و  نفت 
و  جهاني  استكبار  تهديدات  و  هسته اي  انرژي 
ايجاد  در  را  غيرعامل  پدافند  موضوع  مقدس،  دفاع  سال هاي  تجربه ي  
محورهاي  به  توجه  و  پذيري  ها  آسيب  كاهش  براي  الزم  هوشياري 
غيرعامل  پدافند  مي نمايد.  توجيه  دفاع  و  امنيت  نظر  از  توسعه  پايه اي 
گير  در  و  سالح  از  استفاده  بدون  تهاجم،  برابر  در  دفاع  كلي  مفهوم  با 
خلقت  قدمت  به  بشري  تاريخ  در  طوالني  بس  سابقه اي  مستقيم،  شدن 
جوشن  ساخت  و  غارها  در  گرفتن  پناه  طريق  از  انسان ها  دارد.  انسان 
و حفر خندق جهت  مرتفع  و  و قالع محكم  بارو  و  برج  ايجاد  و  و سپر 
از حمالت غافلگيرانه ي   با هدف پيشگيري  حفظ جان و تأمين گروهي، 
دشمن اقدام نموده اند. در اين مقاله به اهميت و ضرورت پدافند غيرعامل 
پايدار  مقاومت  براي  زمينه سازي  راه  در  شهرداري ها  كه  كمك هايي  و 

مي توانند انجام دهند اشاره مي شود.

ضرورت پدافند غير عامل
   انجام اقدامات دفاع غير عامل در جنگ هاي امروزي در جهت مقابله 
هوايي  و  زميني  از حمالت  ناشي  خسارت  تقليل  و  دشمن  تهاجمات  با 
آن  گستره ي   و  وسعت  كه  است  بنيادي  موضوعي  مهاجم،  دريايي  و 
و  نظامي  و مهم  مراكز حياتي، حساس  كليدي،  زير ساخت هاي  تمامي 
پااليشگاه ها،  زيرساخت  ها  اين  گيرد.  مي  بر  در  را  شهرها  نظامي  غير 
و  قرارگاه ها   ، صنعتي  بزرگ  مجتمع هاي  فرودگاه ها،  بنادر،  نيروگاه ها، 
سياسي،  تصميم گيري هاي  و  هدايت  و  نظامي  فرماندهي  عمده  مراكز 
نظامي،  صنايع  استراتژيك،  پل هاي  ارتباطي،  و  مخابراتي  اصلي  مراكز 
راديويي  ايستگاه هاي  و  مراكز  موشكي،  سايت هاي  هوايي،  پايگاه هاي 
جمعيتي  مراكز  دارويي،  و  غذايي  مواد  عمده  انبارهاي  تلويزيوني،  و 
غيره  و  پشتيباني  و  آمادگي  عمده  مقرهاي  تاكتيكي،  قرارگاه هاي  و 

   . هستند

دفاع  سال  هشت  خصوص  به  گذشته  جنگ هاي  از  حاصله  تجارب     
هفته اي   11 جنگ  عراق،  عليه  متحدين  روزه ي    43 جنگ  مقدس، 
 33 و جنگ  عليه عراق  انگليس  و  آمريكا  يوگسالوي، جنگ  عليه  ناتو 
اين نظر است كه كشور مهاجم  لبنان مؤيد  اسرائيل عليه  اخير  روزه ي 
جهت در هم شكستن اراده ي  ملت و توان سياسي، اقتصادي و نظامي 
را  خود  توجه  ثقل،  مركز  انهدام  استراتژي  اتخاذ  با  تهاجم  مورد  كشور 
مي نمايد.امروزه  مهم  و  حساس  حياتي،  مراكز  انهدام  و  بمباران  صرف 
چشيده اند،  را  جنگ  از  ناشي  خسارت  و  خرابي  طعم  كه  كشورهايي 
جهت حفظ سرمايه هاي ملي و منابع حياتي خود توجه خاص و ويژه اي 
به دفاع غير عامل نموده و در راهبرد دفاعي خود جايگاه وااليي براي 

قائل شده اند. آن 

اصول دفاع غير عامل 
بنيادي و زيربنايي است كه  اقدامات     اصول دفاع غير عامل مجموعه 
قبيل  از  عامل  غير  پدافند  اهداف  به  مي توان  آن  كارگيري  به  در صورت 
تقليل خسارات و صدمات، كاهش قابليت وتوانايي سامانه هاي شناسايي و 
آشكارساز، هدف يابي و دقت هدف گيري تسليحات آفندي دشمن و تحميل 

هزينه ي  بيشتر به وي نائل گرديد. اين اصول عبارتند از:
1- انتخاب عرصه هاي ايمن در سطح شهرها

2- تعيين مقياس بهينه ي  استقرار جمعيت و فعاليت در فضا
3- پراكندگي در توزيع عملكردها متناسب با تهديدات و جغرافيا 

4- مقاوم سازي استحكامات و ايمن سازي سازه هاي حياتي 
5- مكان يابي استقرار عملكردها

6- استتار و نامريي سازي
7- كور كردن سيستم اطالعاتي دشمن

8- اختفا با استفاده از عوارض طبيعي
9- فريب، ابتكار عمل و تنوع در كليه ي  اقدامات
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نقش شهرداري  ها در مكان يابي
   مكان يابي، انتخاب بهترين و مطلوب ترين نقطه و محل استقرار است؛ 
به طوري كه مخفي نمودن نيروي انساني، وسايل و تجهيزات و فعاليت ها 
خوبي  به  يابي  مكان  اگر  بنابراين  سازد.  پذير  امكان  وجه  بهترين  به  را 
انجام شود به كارگيري و استفاده از وسايل و ابزار مصنوعي جهت استتار 
يا اين ضرورت به حداقل ممكن تقليل  و اختفا ضرورتي پيدا نمي كند و 
مطلوب  و  يابي صحيح  مكان  كه  است  داده  نشان  تجربه  يافت.  خواهد 
مي تواند مقدار بسيار زيادي از معضالت و مشكالت استتار و اختفا را حل 
نيز  را  احتمالي  آسيب پذيري هاي  و  تهديدات  آن كه  نمايد؛ ضمن  وفصل 

كاهش مي دهد. 
   اثرات تخريبي حمالت و بمباران هاي هوايي دشمن در جنگ تحميلي 
اصفهان،  پااليشگاه  آبادان،  پااليشگاه  مانند  حياتي  و  حساس  مراكز  به 
مراكز مخابرات ماهواره اي شهيد قندي و مانند آن  ها نتايج متفاوتي داشته 
است كه يكي از  عوامل عمده ي آن، وضعيت و موقعيت مكاني مناسب 

و يا غير مناسب اين مراكز بوده است.
   بنابراين شهرداري ها در مكان يابي كاربري هاي مختلف خصوصًا مراكز 
ساز  و  ساخت  مجوز  بايد  الزم  مطالعات  انجام  از  پس  حساس  و  حياتي 

دهند.

نقش شهرداري  ها در ساختن پناهگاه ها
توسط شهرداري هاي  پناهگاه  (ساختن  عامل  غير  دفاع  اهميت     در 
هنگام  است،  شده  انجام  كه  محاسباتي  طبق  گفت  بايد  كشور) 
شهر،  مركز  در  تن  كيلو   20 قدرت  به  اتمي  بمب  يك  انفجار 
نفر  هزار   24 تلفات  تعداد  باشند،  پناهگاه  در  مردم  كليه ي  اگر 
توسط  اگر  كه  صورتي  در  بود.  خواهد  نفر  هزار   7 مجروحان  و 
هزار    70 انفجار  همين  باشد،  نشده  ايجاد  پناهگاهي  شهرداري ها 
نظامي  غير  دفاع  (مجله  داشت  خواهد  تلفات  برابر)   3 نفر(حدود 

.(  5 شماره   – سوئيس 
و  پرجمعيت  نقاط  در  بايد  شهرداري  ها  بنابراين 

حساس شهر مبادرت به احداث پناهگاه براي شهروندان در مقابل حمالت 
هوائي، بمب ها و ديگر موقعيت  هاى جنگى نمايند.

استفاده از مترو در مقابل حمالت دشمن (در شهرها)
   در حال حاضر در شهر تهران و برخي از كالن شهرها خطوط مترو ساخته 
شده و يا در حال ساخت است. شهرداري  ها مي توانند با مطالعه ي  كامل 
از هم اكنون متروها را به عنوان پناهگاه عمومي براي حفاظت مردم در 
مقابل بمباران  هاي هوايي و موشكي مطرح كنند و رفع كمبود دستشويي، 
سرويس  هاي بهداشتي و ساير تسهيالت مورد نياز براي پناه دادن جمعيت 
شهر در اولويت كاري آن  ها قرار گيرد. همين طور بايد كارهاي مهندسي 
مقاوم سازي درهاي ورودي و خروجي، سقف  ها، ديواره  هاي جانبي و ايجاد 

تسهيالت بهداشتي و درماني و زيستي صورت پذيرد.

نقش شهرداري  ها در ايجاد استتار
   يكي از اصول بنيادي دفاع غير عامل ايجاد استتار است. شهرداري  ها 
ايجاد  را  استتار  زير  به شرح  و  وسايل مصنوعي  از  استفاده  با  توانند  مي 

كنند:
·  رنگ آميزي طرح استتار بايد با محيط و زمينه ي  اطراف هماهنگي 

و يكنواختي داشته باشد.
·  استتار مصنوعي به گونه اي بايد انجام شود كه حداكثر همگوني و 
تشابه و همرنگي الزم را با محيط و روييدني  هاي طبيعي بومي 

داشته باشد.
كه  شود  انجام  اي  گونه  به  بايد  استتار  ايجاد  و  احداث  عمليات   ·
كانال  احيانًا جاده و چاله و  و  شكل طبيعي محيط حفظ شود 
روباز و حفره ي  جديدي به محيط و شكل و بافت قبلي زمين 
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اضافه نشود.
تعبيه  گونه اي  به  بايد  استتار  مصنوعي  وسايل    ·
شود كه در برابر وزش بادهاي شديد و تغييرات جوي پا برجا 

بماند.

دفاع غير عامل در جنگ  هاي صدر اسالم و ايران باستان 
   در جنگ خندق (احزاب) سلمان فارسي پيشنهاد كرد كه در شهر مدينه 
بمانند، ولي دور شهر را خندق حفر نموده و در پناه آن آماده ي  دفاع باشند. 
را  فرات  آب  دارد  قصد  معاويه  كه  اين  خصوص  در  عمروعاص  حيله ي  
بگشايد و نيروهاي حضرت علي (ع) را غرق كند و قرآن بر سر نيزه كردن 
در جنگ صفين توسط  سپاهيان معاويه و ساير اقدامات دفاع غير عامل 
در فتح مكه و جنگ خيبر در جنگ  هاي صدر اسالم اتفاق افتاده است. در 
سرزمين ايران  نيز به منظور در امان ماندن از تجاوز متجاوزين، خانه هاي 
مسكوني خود را به شكل دژ كوچكي مي ساختند. بنابراين به هر گوشه ي  
اين سرزمين نگاه كنيد، قلعه، برج و بارو، ارگ، كهن دژ، دربند، خندق و 
دروازه و نظاير آن  ها را مى بينيد كه حاكى از ناامني محيط زندگي و تدبير 

آگاهانه ي  ايرانيان به مالحظات دفاعي و امنيتي است.

نتيجه گيري    
   جمهوري اسالمي ايران بنا به داليل زير همواره مورد تهديد مزمن و 

پايدار آمريكا و هم پيمانان آن قرار دارد:
1-  از ديدگاه ايدئولوژي و اتكا و پايبندي نظام جمهوري اسالمي 

ايران به اسالم ناب محمدي (ص) و مباني آن
2 -  از ديدگاه ژئو پلتيك و جغرافياي سياسي

3 -  از ديدگاه اقتصادي و بهره مندي از منابع عظيم نفت و گاز
4 -  از ديدگاه فناورانه و ورود جمهوري اسالمي ايران به عرصه هاي 

فناوري  هاي نوينى چون بحث غني سازي اورانيوم.

   بنابراين بروز جنگ  هاي آينده اجتناب نا پذير است؛ زيرا از 5 هزار سال 
تاريخ تمدن بشري فقط 292 سال بدون جنگ بوده و تا كنون در جهان 

حدود 12 هزار جنگ اتفاق افتاده و چهار ميليارد انسان جان باخته اند.
اين زمينه شهرداري  ها نقشي  امري ضروري است. در  آمادگي دفاعي     
اساسي و كليدي را مي توانند براي زمينه سازي براي مقاومت پايدار (پدافند 

غير عامل ) ايفا نمايند.
شهرداري  ها مي توانند با مكان يابي و استقرار و پياده سازي صحيح و علمي اوليه ي  
مراكز حساس نظامي، اقتصادي، ارتباطي، نيروگاه ها و غيره آسيب پذيري آن ها را تا 
حد قابل توجهي تقليل دهند و دشمن را در حمله با مشكل و محدوديت مواجه نموده 
و ابتكار عمل را از او سلب كنند و در حفظ سرمايه هاي ملي به ميزان قابل توجهي را 
صرفه جويى كنند. همين طور با برنامه ريزي الزم در رفع نواقص تأسيسات و مراكز 
حياتي و حساس احداث شده ى قبلي اقدام نمايند. شهرداري ها همين طور مي توانند از 
تونل ها و كانال هاي زير زميني مترو به عنوان پناهگاه هاي عمومي خياباني، خانوادگي 
و احداث و ايجاد استتار نقش مهمي در پدافند غير عامل ايفا كنند. متخصصان ژاپني 
عقيده دارند "اين زلزله نيست كه موجب كشته شدن انسان هاي بي گناه و بروز خسارت 
مي شود؛ بلكه سازه هاي نا امن هستند كه موجب بروز مرگ و خسارت مي گردند. به 
عبارت ديگر پيشگيري بهتر از درمان و تصفيه ي  آب در سرچشمه آسان تر از تصفيه 
در درياست. لذا شهرداري ها با نظارت بر سازه ها مي توانند ميزان تلفات را به حداقل 

برسانند .

منبع:
پدافند غير عامل: سازمان بسيج فرهنگيان نيروي مقاومت بسيج 

سپاه 1386 –چاپ اول
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آتش نشاني در 
سال هاي جنگ 
تحميلي 

   سازمان آتش نشاني وابسته به شهرداري 
است و وظيفه ى آن، پيشگيري و مقابله 
با حوادث و سوانحي است كه در محدوده 
شهرها به طور روزمره رخ مي دهند. وقوع 
سوانح و حوادث شديد و بزرگ، همچنين 
بناها  آسيب  به  منجر  ويژه  شرايط  بروز 
آسيب  نتيجه  در  و  شهري  تأسيسات  و 
را  فوق العاده اي  امداد رساني  شهروندان، 
مي طلبد كه ركن اصلي اين امداد رساني، 

نيز همين "سازمان آتش نشاني" است.
   اين مقاله مرور بسيار كوتاه و گذرايي 
آتش نشاني  سازمان هاي  فعاليت هاي  بر 
سال هاي  طي  در  كشور  مختلف  مناطق 
حماسه و ايثار، سال  هاي "جنگ تحميلي" 

است.

فرشيد قاسملو
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تحميل جنگ 
   رژيم بعثي عراق در 31 شهريور 1359، مطابق با 22 سپتامبر 1980م، 
از نواحي هوايي، دريايي و زميني، جمهوري اسالمي ايران را مورد تهاجم 
وحشيانه قرار داد. اين اقدام بدون هيچ دليل منطقي و صرفا" به قصد باطل 
مقابله با انقالب اسالمي ايران و تجزيه ى كشور ضرورت گرفت. اظهارات 
مقامات رسمي وقت عراق اهداف اين كشور از تهاجم به ايران را به خوبي 
مصاحبه اي  طي   1359 آبان  در  صدام  نمونه،  به عنوان  مي سازد.  روشن 
گفت: "ما از تجزيه و انهدام ايران ناراحت نمي شويم" . طارق عزيز معاون 
نخست وزير وقت عراق نيز اعالم كرد: "وجود پنج ايران كوچك تر بهتر از 
يك ايران واحد خواهد بود... ما از شورش  هاى ملت  ايران پشتيباني خواهيم 

كرد و همه ى سعي خود را متوجه تجزيه ى ايران خواهيم نمود".
   طه ياسين رمضان، معاون نخست وزير وقت عراق نيز طي مصاحبه با 
يا چند 100  و  به خاطر عهدنامه ى 1975  "اين جنگ  تاكيد كرد:  الثوره 
به خاطر سرنگوني  اين جنگ  نيست؛  يا نصف شط  العرب  و  كيلومتر خاك 

رژيم جمهوري اسالمي ايران است."
   براي نيل به اين هدف پليد، همه ى ابزارها همچون كمك هاي مالي، 

سخاوتمندانه  و  دريغ  بي  غيره  و  سياسي  تبليغاتي،  اطالعاتي،  تسليحاتي، 
در اختيار دشمن قرار داده شده بود. از سوي ديگر در آن روزگار به داليل 
مختلف، ارتش جمهوري اسالمي ايران فاقد آمادگي رزمي بود. مدت زيادي 
با  پاسداران  سپاه  نمي گذشت.  اسالمي  انقالب  پاسداران  سپاه  تأسيس  از 
به  بود.  انقالب  گروه هاي ضد  با  درگير مصاف  انقالب،  از  دفاع  مأموريت 
مخيله ى  در  را  سريع  پيروزي  يك  رؤياي  عراق  وقت  رژيم  فوق،  داليل 
خود پرورانده بود. دشمن انتظار همه چيز به جز شكست را داشت. از اين 
نظر صدام، سردمدار رژيم وقت عراق، در تاريخ 17 سپتامبر 1980، يعنى 
از شروع رسمي جنگ، به طور يك جانبه قرار داد منعقد شده  پنج روز قبل 
با ايران را نقض كرد.1 متعاقب نقض غير قانوني و يك جانبه ى معاهده ى  
 الجزاير، كه توسط شخص صدام حسين اعالم گرديد، شوراي فرماندهي 
عمومي  حمله ى  دستور  كشور  آن  قواي  به   1359 شهريور   31 در  عراق 
از  عملياتي  دشمن  كرد.  صادر  ايران  عليه  را  زمين  و  دريا  هوا،  طريق  از 
نوع جنگ شش روزه ى 1967 اسرائيل عليه اعرب را پيش بيني كرده بود. 
جالب آن كه به تقليد از صهيونيست ها، در همان جنگ، دولت بعث عراق 
نيز در بدو حمله ى سراسري به ايران با بمباران فرودگاه هاي مهم كشور، 
غيره  و  بوشهر  دزفول،  تبريز،  همدان،  اهواز،  تهران،  فرودگاه هاي  از جمله 
تالش كرد تا جنگنده هاي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران را 
منهدم كند،2 اّما برخالف تمام برنامه ريزي ها و پيش بيني ها نه تنها دشمن 
مقاومت مردم  از 8 سال  بلكه پس  نيافت،  پيروزي سريع دست  به  هرگز 
ايران و هدايت مسؤوالن كشور آن چه نصيب رژيم بعثي عراق شد، چيزي 
به  بدو تحميل جنگ  بعثي عراق كه در  نبود. سردمدار رژيم  جز شكست 
ايران، با بي پروايي تمام عهدنامه ى 1975  بين دو دولت را در خصوص مرز 
دولتي و حسن همجواري باطل اعالم كرده و در برابر دوربين هاي تلويزيون 
پاره نمود، در 23 مرداد 1369 ناگزير به پذيرش مجدد آن شد. البته اين 
شكست و ناكامي در حالي صورت گرفت كه همه گونه تجهيزات جنگي 
در اختيار دشمن قرار گرفته بود. همچنين با چراغ سبز استكبار جهاني و 
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بي توجهي مجامع بين المللي، مجوز ناديده گرفتن تمام قوانين و مقررات 
نتيجه در طي  در  بود.  بعثي عراق صادر شده  براي دولت  نيز  بين المللي 
هيچ  از  بين المللي  حقوق  اصول  نقض  با  دشمن  تحميلي،  جنگ  مدت 
به مناطق مسكوني،  ايران فروگذار نكرد. حمله  گونه جنايتي عليه مردم 
استفاده از سالح هاي شيميايي، رفتار سوء با ساكنان مناطق اشغال شده، 
رفتار سوء با اسراي جنگي، حمله به تأسيسات نفتي خليج فارس و آلوده 
كردن محيط زيست، تهديد امنيت پروازها و حمله به هواپيماها و تشويق 
راهزني هوايي، حمله به كشتي هاي دول بي طرف و انهدام آثار فرهنگي 
از جمله موارد نقض اصول حقوق بين المللي توسط رژيم بعثي عراق در 

طي جنگ تحميلي بود.

شكست در جبهه ها و متعاقب با آن حمله 
به شهرها و روستاها

   چنان كه در ابتداي مقاله اشاره شد، رژيم بعثي عراق در ابتداي تهاجم به 
كشور ايران، سوداي يك پيروزي سريع را داشت؛ اّما علي رغم برخورداري 
از حداكثر تجهيزات نظامي،3 استفاده از اصل غافلگيري كه در ابتداي تهاجم 
خود از آن استفاده نمود، عدم آمادگي نيروهاي نظامي جمهوري اسالمي 
جزيي  پيروزي هاي  بعضي  به جز  جنگ  اوان  همان  در  حتي  وغيره،  ايران 
شكننده و كوتاه مدت، به اهداف پليد خود دست نيافت. به عنوان نمونه در 
جبهه ى غرب شهر مرزي قصر شيرين در همان نخستين روزهاي جنگ 
توسط نيروهاي بعثي مسلح اشغال شد؛ اّما پايگاه نظامي نزديك آن در سر 
پل ذهاب كه يك موضع استراتژيك و پراهّميت است، به همت ساكنان 
حمالت  علي رغم  ايراني،  قهرمان  ارتشيان  و  سلحشور  پاسداران  منطقه، 
از  كه  كمكي،  نيروهاي  سيل  و  دشمن  زره پوش هاي  و  هواپيماها  متعّدد 
نفوذ  ناپذير"  "دژ  به  و  در نيامد  دشمن  تصرف  به  مي شدند،  گسيل  بغداد 

مبدل گشت.4
آتش  ميگ ها،  بي امان  هجوم  مورد  دزفول  شهر  مركزي  جبهه ى  در     
توپخانه و موشك ها زمين به زمين قرار گرفت؛ اّما تانك هاي دشمن كه تا 
25 كيلومتري "پايگاه هوايي دزفول" پيش رفته بودند تا 40 كيلومتري آن 

به عقب رانده شدند.5
   در جبهه ى جنوب، خرمشهر قهرمان با كمترين امكانات دفاعي در مقابل 
شديدترين حمالت هوايي، توپخانه و زرهي دشمن جانانه دفاع كرد.6 پس از 
35 روز مقاومت دليرانه ى رزمندگان اسالم، اشغال خرمشهر براي مزدوران 
بعثي بسيار سنگين و گران تمام شد. اّما شهرهاي ديگر، از جمله شهر مهم 
اشغال  به  تنها  نه  و وحشيانه ى دشمن  فشارهاي شديد  آبادان، علي رغم 
در نيامد، بلكه حتي به طور كامل محاصره هم نشد. خرمشهر نيز در روز 
دوشنبه 3 خرداد 61 به هّمت رزمندگان اسالم آزاد شد.7 در مقابل، ارتش 
شكست خورده ى دشمن كه حمله به جمهوري اسالمي ايران را با قصاوت 
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و  موشكي  توپخانه ى  وحشيانه ى  و حمالت  تمام 
و  شهر  از  اعم  غيرنظامي،  مناطق  هوايي  بمباران 
روستا شروع كرده بود، با مشاهده ى مقاومت دليرانه ملت و نيروهاي نظامي 
ايران به اين حمالت شدت داد و به موازات پيروزي هاي رزمندگان اسالم 
در جبهه هاي نبرد، قصاوت خود را به اوج رساند. اقدام جنايتكارانه اي كه 

بيشتر قربانيان آن را افراد كهنسال، زنان و كودكان تشكيل مي دادند.

جنگ شهرها
    تهاجم سراسري رژيم بعث عراق به مرزهاي جمهوري اسالمي ايران، 
در 31 شهريور 1359 كه با حمله ى وحشيانه به روستاهاي بي دفاع مرزي، 
در غرب و جنوب كشور، همچنين حمله هوايي به شهرها و فرودگاه هاي 
مختلف كشور آغاز شد، چهره ى ضد انساني دشمن را به خوبي نشان داد، 
اّما چنان كه در پيش اشاره شد، با دفاع جانانه ى مردم ايران و شكست و 
زبوني دشمن در نيل به اهداف مورد نظر، توحش ارتش دشمن با حمله ى 
مكرر و سنگين به مناطق مسكوني ايران، به اوج خود رسيد. اين جنايت 

"جنگ شهرها" خوانده شد.  انساني در اصطالح  بي سابقه و نقض حقوق 
با  در مي آيد.  تحرير  رشته  به  جنايات جنگي دشمن  موارد  بعضي  ادامه  در 
زمينه  پيش  يك  و  نمونه  عنوان  به  فقط  مذكور  مطالب  كه  توضيح  اين 
براي درك بهتر شرايط آن دوران و پي بردن به اهّميت تالش نيروهاي 
امدادي آتش نشاني در آن ايام است. "وگرنه شرح قصه ى سياه و طوالني 
را در  از درد و رنج است،  پر  را كه  و دهشتناك جنايات رژيم بعث عراق 
ايران  مردم  ى  شجاعانه  مقاومت  داستان  و  نوشت  بايد  بسيار  كتاب هاى 

اسالمي را بايد در حماسه هاي بزرگ بازگفت."8 
   در اول مهر ماه 1359، فرداي تحميل رسمي جنگ به ايران، مردم بي گناه 
و مناطق مسكوني خرمشهر و آبادان توسط هواپيماهاي عراقي مورد حمله 
قرار گرفتند؛ "آموزش و پرورش آبادان" كامال بمباران شد و در همان دقايق 
اوليه 30 نفر از عزيزترين دبيران و آموزگاران در زير خروارها خاك شهيد 
شدند."9 در دوم مهر ماه 59، مردم اهواز شاهد حمالت ميگ  هاي دشمن 
اين حمالت ده ها خانه مسكوني ويران گرديد و  بودند. طي  اين شهر  به 
تعداد زيادي از افراد غير نظامي كشته و زخمي شدند.10 در شانزدهم مهرماه 
همان سال شهر دزفول توسط چهار ميگ عراقي مورد حمله قرار گرفت. در 
نتيجه اين حمله، 70 تن از مردم غير نظامي شهيد و 300 نفر زخمي شدند. 
تعداد زيادي از مناطق بي دفاع شهر نيز منهدم شد. اين شهر مقاوم فرداي 
آن روز دوباره مورد حمله قرار گرفت. حمله ى اخير 20 تن شهيد و 60 
مجروح بدنبال داشت. همچنين ده ها خانه ويران شد.11 اين قبيل حمالت 

تهران 1364 - بمباران مناطق مسكونى - از كتاب حماسه مقاومت
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تا سال 1363 ادامه داشت.12 
   عالوه بر شهرهاي فوق تعداد ديگري از شهرهاي كشور از جمله شهرهاي 
سنندج، قصر شيرين، اروميه، باختران، خرم آباد، مهران، انديمشك، بهبهان 
گرفتند.  قرار  مورد حمله  توسط هواپيماهاي دشمن  به طور مكرر  غيره  و 
مناطق  عليه  متجاوز  دشمن  توپخانه ى  حمالت  و  هوايي  بمباران هاي 
ادامه داشت كه حمالت موشكي دشمن نيز  افراد غير نظامي  مسكوني و 
وسيله ى موشك هاي  به  ايران  مردم  عليه  جنايت دشمن  اين  شروع شد. 
اولين  مي گرفت.  انجام  "فراك"  و  بي"  "اسكاد-  نوع  از  زمين،  به  زمين 
تاريخ 17 مهر 1359 به شهر دزفول  به زمين در  موشك 9 متري زمين 
پرتاب شد. اين حمله 105 شهيد و 306 مجروح به جاي گذاشت. همچنين 
ده ها خانه ى مسكوني با خاك يكسان شد. در طول هشت سال دفاع مقدس 
شهر مقاوم دزفول مورد اصابت 176 فروند موشك دوربرد و 3700 گلوله 
اين شهر 19 هزار  نتيجه ى اين حمالت در  توپ دشمن قرار گرفت. در 
واحد مسكوني، تجاري، آموزشي و غيره تخريب شد.13 در 13 بهمن 1362 
سخنگوي نظامي دشمن اعالم كرد عراق از روز دوشنبه آينده هدف هاي 
تعيين شده در هفت شهر ايران از جمله دزفول، انديمشك، اهواز، كرمانشاه، 

آبادان، شوش را مورد حمله قرار خواهد داد.14
طور  به  دشمن،  ناجوانمردانه ى  استراتژي  شهرها،  جنگ  ترتيب  بدين     
رسمي اعالم گرديد و در اوايل خرداد 1363، رژيم وقت عراق ضمن صدور 
اعالميه اي اخطار كرد شهرهاي جنوبي و مركزي ايران را مورد حمله قرار 

خواهد داد.15 متعاقبا" اين تهديد دشمن عملي شد.
اهداف  به  يافتن حمالت دشمن  به شدت  با توجه  به ذكر است،     الزم 
غيرنظامي و مناطق مسكوني ايران و افزايش شمار شهدا و مجروحين، در 
به  ناگزير  نمود  اعالم  اخطاري  ايران، ضمن  اين حمله جمهوري اسالمي 

مقابله به مثل است.
هدف  محدود  طور  به  بصره،  جمله  از  عراق؛  مرزي  مناطق  متعاقبا"     
حمله ى توپخانه قرار گرفت16 تا شايد بدين ترتيب از ادامه ى شرارت هاي 

متقابل  اقدام  اين  از  دشمن جلوگيري شود.17 پس 
ملل  سازمان  كل  دبير  ايران،  اسالمي  جمهوري 

متحد از دولت ايران و عراق درخواست كرد كه از هرگونه حمله به مناطق 
مسكوني يكديگر خودداري كنند.18 دولت جمهوري اسالمي ايران بالفاصله 
موافقت خود را اعالم نمود. دشمن نيز به ظاهر با اين درخواست موافقت 
كرد. در نتيجه ضمن توافقي، مشهور به توافق 12 ژوئن، مقرر گرديد هر دو 
دولت، از حمله به مناطق مسكوني يكديگر خودداري كنند.19 بدين ترتيب 
از بدو تحميل جنگ به جمهوري اسالمي ايران، حمله به مناطق مسكوني 
ايران به طور موقت قطع گرديد. در حالي كه كامال مشخص بود، رژيم وقت 
عراق كه بر اثر فشار افكار عمومي جهان مجبور به پذيرش اين توافق شده، 
مترصد است به بهانه هاي مختلف مفاد آن را نقض كرده، مجددا" مناطق 
مسكوني و مردم بي گناه ايران را مورد حمله قرار دهد. عجيب آن كه بسيار 
زود و درحالي كه تنها 9 ماه از توافقنامه ى ژوئن، مي گذشت راديو بغداد طي 
انديمشك،  تهران،  اعالم كرد شهرهاي دزفول، مسجد سليمان،  بيانيه اي 

رامهرمز، نهاوند، بهبهان، كرمانشاه، تبريز، هويزه، اسالم آباد، ايالم، سنندج، 
بندر امام  خميني،  بوشهر،  اهواز،  همدان،  خرم آباد،  غرب،  گيالن  مريوان، 
بروجرد، آغاجاري، بانه، سر پل ذهاب، سقز، سردشت و پيرانشهر، را مورد 
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حمله ى هوايي قرار خواهد داد.20 متعاقبا" حمله به 
شهرهاي ايران توسط دشمن مجددا" آغاز شد. در 
ساعت يك بامداد 16 اسفند 1363 طي 20 ثانيه، هشت موشك به شهر 
دزفول شليك شد كه يك بيمارستان و دو دبيرستان نيز مورد اصابت قرار 
انديمشك، مسجدسليمان و  گرفت.21 عالوه بر دزفول، شهرهاي بروجرد، 
شهرهاى ديگر نيز هدف حمالت موشكي رژيم عراق قرار گرفتند. با شدت 
يافتن حمالت دشمن به مناطق مسكوني، دولت ايران پس از اعتراض به 
مجامع بين المللي و اخطار به سران بعث، براي بازداشتن دشمن از ارتكاب 
اعمال غيرقانوني، شهرهاي بصره و مندلى را زير آتش توپخانه قرار داد. 
براي  متعاقبا"  و  شد  واقع  مؤثر  ايران  اسالمي  جمهوري  دولت  تدبير  اين 
مدتي حمله به مناطق مسكوني كشور متوقف گرديد. در 17 فروردين 64 
 6 مدت  به  و سپس  گرفت  تهران صورت  به  عراق  هوايي  تجاوز  آخرين 
هفته حمالت عراق متوقف شد. "با اين همه مشخص بود كه اين پايان 
بدانيد  "بايد  مي داد:  گواهي  چنين  دشمن  رجز  خواني  هاي  نيست".22  كار 
احساسي وجود ندارد. شهر و جبهه، كارخانه و منزل، پادگان و پارك براي ما 
يكي است. همه را ويران مي كنيم و امكاناتش را هم داريم. چگونه بگوييم 

شهرها را نمي زنيم. مگر در شهرها چه كساني هستند؟"23
مناطق  و  شهرها  به  حمله  مجددا"  وقت  رژيم   1365 ماه  دي  در     
ايران را از سر گرفت. در اين مرحله از جنگ ، شهر مذهبي قم  مسكوني 
از                       است،  شده  واقع  آن جا  در  (س)  معصومه  مطهر حضرت  مرقد  كه  هم 
شرارت  هاي دشمن در امان نماند و به طور مكرر مورد تهاجم موشكي و 
حمله ى هوايي قرار گرفت.24 در تاريخ 20 دى ماه 1365 شهر بروجرد مورد 
حمله قرار گرفت كه طي آن 46 دانش آموز كالس هاي اول تا سوم ابتدايي 
يك مجتمع آموزشي به شهادت رسيدند.25 در تاريخ 12بهمن ماه 65 يك 
مورد هجوم هواپيماهاي  ميانه  در شهر  دبستان دخترانه  و يك  دبيرستان 

دشمن قرار گرفتند. 
   پس از گذشت 42 روز، اين مرحله از جنگ ، بنا بر داليل متعّدد متوقف 

شد. عمده ى اين داليل عبارتند از: افزايش توان مقابله به مثل جمهوري 
اسالمي ايران، وفاداري مجدد ملت مسلمان ايران، كه طي راهپيمايي 22 
اثبات رسيد و سرنگون ساختن هواپيماي ميگ 25 دشمن  بهمن 65 به 
بر فراز شهر اصفهان و به اسارت در آمدن خلبان آن كه نمادي از قدرت 
 1366 ماه  اسفند   10 در  مي رفت.26  شمار  به  ايران  هوايي  پدافند  جديد 
آخرين و يكي از حساس ترين مرحله هاي جنگ شهرها آغاز شد. از اين 
تاريخ تا 50 روز بعد، 189 فروند موشك زمين به زمين، شهرهاي تهران، 
قم، اصفهان، تبريز، شيراز و كرج را آماج خود قرار داد. تعداد 133 فروند 
از موشك هاي ياد شده به تهران شليك شد. در همين ايام دشمن مرتكب 
با  شهرها  به  حمله  آن  و  شد  جنگي  جنايات  ناجوانمردانه ترين  از  يكي 
استفاده از سالح شيميايي بود. سالح شيميايي به كليه ى عواملي اطالق 
اعم  زنده،  موجودات  ساير  و  انسان  بر  مستقيم سمي  اثرات  كه  مي گردد 
به  از سالح هاي شيميايي  استفاده  دارند. سابقه ى  از حيوانات و گياهان، 

برگ هاي  سياه ترين  و  ننگين ترين  از  كه  بر مي گردد  اول  جهاني  جنگ 
تاريخ بشر متمدن است. در اين جنگ بر اثر استفاده از حدود 125 هزار 
مجروح  نفر  هزار   200 و  كشته  نفر  هزار   100 حدود  شيميايي  مواد  تن 
شدند.27 پس از جنگ جهاني اول، وسيع ترين حمالت شيميايي در طول 
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انجام گرفت.  ايران  بعثي عراق عليه كشور  جنگ تحميلي، توسط دولت 
از مناطق  آنكه ارتش مزدور دشمن در بسياري  از  نيز پس  اين مورد  در 
رزمندگان  با  رويارويي  از  و  بود  شده  شكست  متحمل  جبهه ها  عملياتي 
اسالم در مناطق نبرد ناتوان بود، براي جبران ناكامي خود اقدام به استفاده از 
سالح هاي شيميايي نمود. اولين استفاده ى ثبت شده از سالح هاي شيميايي، در 
تاريخ 23 دي ماه 1359 در منطقه ى بين "هالله"و "ني خزر" در 50 كيلومتري 
غرب ايالم اعالم گرديده است.28 دشمن، خباثت و جنايت استفاده از سالح هاي 
شيميايي را به مناطق نبرد محدود نكرد، بلكه از ابتدا مناطق مسكوني كشورمان 
به طور پراكنده توسط اين عوامل هولناك مورد حمله قرار گرفتند. گسترده ترين 
حمله ى ناجوانمردانه شيميايي به مناطق مسكوني در حدود ساعت 16 روز 17 
تير ماه سال 1366 در شهر "سردشت" صورت گرفت. بدين ترتيب "سردشت، 
اولين  شهر مسكونى قرباني سالح هاي شيميايي در جهان" لقب گرفت. در اين 
حمله ى ناجوانمردانه، بيش از هشت هزار نفر از جمعيت غير نظامي دوازده 
هزار نفري سر دشت، شامل كودك، زن، مرد، پير و جوان مجروح شدند. 
ادامه ى درمان در بيمارستان ها  از اين مصدومين براي  حدود 1500 نفر 
بستري شدند و 110 نفر به درجه ى رفيع شهادت نايل آمدند.29 در همين 
ايام، دشمن مرتكب جنايات جنگي ديگري شد و آن حمله ى شيميايي به 
شهر "حلبچه" بود. بدين ترتيب يك بار ديگر دشمن بعثي شعله ى جنگ 
شهرها را به شدت برافروخت و دامنه ى آن را تا داخل خاك خود، شهر 

آزاد شده حلبچه، گسترش داد.
   در اين مرحله نيز جمهوري اسالمي ايران، براي اجبار عراق به قطع 
موشك باران و بمباران شهرها، به عمل متقابل مبادرت ورزيد و به ميزان 
اّما  نمود.  استفاده  از موشك هاي ميان برد عليه دشمن  بسيار محدودتري 
در عين حال اعالم كرد به محض خودداري دشمن از حمله به شهرهاي 
نمود.30 در  خواهد  متقابل خودداري  اقدام  از  به فوريت  و  بالفاصله  ايران، 
نهايت پس از 50 شبانه روز شرارت و جنايت رژيم بعث عراق و مقاومت 
داد.  خاتمه  شهرها  جنگ  از  مقطع  اين  به  دشمن  ايران،  ملت  دليرانه ى 

لعن  و  رو  سياهي ها  شكست،  بجز  كه  آن  بدون 
دست  سياسي  يا  نظامي  پيروزي  هيچ  به  ابدي 

جنايتكار،  دشمن  شرارت هاي  اين  ى  نتيجه  و  حاصل  تنها  باشد.  يافته 
ويراني مناطق وسيعي از كشور عزيز ايران و به خاك و خون غلتيدن جمع 
بسياري از هموطنان شريف و مظلوم ما بود. امداد رساني به قربانيان اين 
شرارت  هاي دشمن، امر مهم و حياتي بود كه "امدادگران آتش نشاني" در 

انجام آن نقش مهمي داشتند.
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آتش نشاني و نجات و امداد قربانيان حمالت هوايي 
   هنگام حمالت هوايي يا موشكي دشمن، "آژير قرمز" با زير و بم هاي خود، 
همگان را براي رفتن به پناهگاه يا يافتن جان پناه و نقطه ى امني دعوت 
مي كرد تا بدين ترتيب از آسيب احتمالي در امان باشند. اّما در ايستگاه هاي 
آتش نشاني صداي اين آژير معني و مفهوم ديگري داشت. در واقع اين آژير، 
افراد آتش نشان را دعوت به آمادگي مي كرد تا بعد از دقايقي به محل اصابت 
بمب، يا موشك شتافته، شجاعانه و بي محابا به نجات افراد بي گناه مدفون 
در زير آوارها بپردازند. در بيشتر موارد هنوز دود ناشي از انفجار در فضاي 
اطراف محل اصابت بمب يا موشك فرو ننشسته بود كه نيروهاي امداد به 
محل حادثه مي رسيدند. در وهله ى اول با آتش سوزي هاي احتمالي مقابله 
مي شد. همزمان امداد رساني به مصدومان و مجروحان حول و حوش محل 
حادثه انجام مي گرفت. بيشتر اين افراد با توجه به جراحتشان، به طور سرپايي 
مداوا مي شدند؛ اّما مصدومان و مجروحان با جراحات و صدمات نسبتا شديد، 
به نزديك ترين مركز درماني اعزام مي شدند. "زنده يابي" و "آوار برداري" 

قسمت عمده و مهم تر عمليات بود. عملياتي بسيار حساس و فوق تخصصي 
كه چه از نظر دانش و تجربه ى الزم و چه از نظر ابزار و تجهيزات مورد نياز، 
فقط در توان "گروه هاي نجات آتش نشاني" و "گروه هاي نجات و امداد 
هالل احمر" است. الزم به ذكر است در مورد امداد رساني به قربانيان ناشي 
از بمباران و موشك باران دشمن، مانند ساير حوادث و سوانح عمده، عمليات 

به صورت "كار گروهي" انجام مي گرفت.
   از اين نظر از بدو شروع عمليات، عالوه بر نيروهاي آتش نشاني، ساير 
ارگان هاي امدادي مثل هالل احمر جمهوري اسالمي، مركز فوريت  هاي 
پزشكي، همچنين نيروهاي انتظامي، پست هاي امدادي گاز، آب و برق به 
بعضي  ابتدا  در  به وظايف محوله مي پرداختند.  و  اعزام شده  محل حادثه 
ناهماهنگي ها كه بيشتر در اثر عدم اطالع كافي گروه هاي مختلف عمل 
به  بعضي مشكالت جزيي  بود،  يكديگر  فعاليت  نحوه ى  و  نوع  از  كننده، 
دنبال داشت؛ اّما بزودي اين مشكالت برطرف گرديد و مأموران مختلف 
امداد، با نظم و هماهنگي مطلوب و بدون دخالت در وظايف يكديگر، با 
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سرعتي مناسب خدمات حيطه ى تخصصي خود را ارائه مي دادند. به هر حال، 
امدادگران به دقت و به كمك ابزار و تجهيزات مخصوص، از جمله دستگاه 
"زنده ياب" به جستجو در ميان آوارها مي پرداختند تا ضمن خارج ساختن 
و بي گناه، تن مجروح و خسته ى هم ميهنان  پيكر مطهر شهداي مظلوم 
مصدوم را از ميان آوارها نجات دهند. در بيشتر موارد، پس از نجات يكي 
از افراد خانواده، با پرسش از وى، امدادگران اطالعات ارزشمندي در مورد 
به  نيز  را  تعداد و محل تقريبي ساير اعضاي خانواده كسب نموده، آن ها 

سرعت از ميان آوارها نجات مي دادند.
   در يكي از اين گونه موارد، "مهدي" كودك چهار ساله ى تهراني، باعث 
نجات 3 تن ديگر از اعضا و خانواده خود شد.31 آمادگي نيروهاي امدادي، 
اقدامات ايمني – محافظتي مثل حركت عمومي براي ساختن "پناهگاه "، 
صبر و مقاومت دليرانه ى مردم كشور، بيش از پيش دشمن زبون را مأيوس 
ساخت و به سهم خود عاملي براي خنثي شدن نيرنگ دشمن در حمله به 

شهرها بود.
با حمله  ايران، همسو  اسالمي  به كشور  تحميل جنگ  بدو  از     دشمن 
زيرساخت هاي كشور  و  به هدف هاي صنعتي  حمله  مسكوني،  مناطق  به 
اعم از پااليشگاه ها، مجتمع هاي صنعتي، نيروگاه ها، بيمارستان ها و پل ها 
را نيز به نحو ناجوانمردانه  اي دنبال مي كرد. در هنگام حمله ى دشمن به 
به  آتش نشاني  نيروهاي  جان گذشتگي  از  و  فعاليت  نيز  مراكز  گونه  اين 
ويژه براي نجات جان هموطنان و حفظ سرمايه هاي ملي غير قابل وصف 
ايران،  به  دشمن  حمله  نخست  روزهاي  همان  در  نمونه  عنوان  به  بود. 
بمباران  ناجوانمردانه   _ جهان  پااليشگاه  ترين  عظيم  آبادان-  پااليشگاه 
شد. "دود غليظي سراسر شهر را گرفت. كسانى كه در نزديكي پااليشگاه 
سكونت داشتند، تنگي نفس گرفته بودند. تمام ماشين هاي آتش نشاني شهر 
به حركت در آمدند تا آتش سوزي را مهار كنند..."23  در سوم مهر1359، 
ضمن  گرفت.  قرار  دشمن  هوايي  حمله  هدف  هم  باز  آبادان  پااليشگاه 
اطفاي حريق ناشي از اين حمله، تعدادي از پرسنل آتش نشاني پااليشگاه 

به شدت دچار سوختگي شدند.33  به همين روال در 
طي سال هاي جنگ تحميلي، نيروهاي آتش نشان 

به منظور حفظ جان هم وطنان و همچنين حفظ ثروت ملي، از هيچ گونه 
جانبازي و فداكاري دريغ ننمودند. از اين نظر توسط مقامات كشور به طور 
مكرر مورد تشويق و قدرداني قرار گرفتند. براى مثال در فروردين 1363 
تالش  از  يادداشتي  34 طي  ايران،  اسالمي  جمهوري  وقت  وزير  نخست 
در  ديده  مصيبت  مردم  به  ياري  در  نشاني  آتش  سازمان  كاركنان  پيگير 
هنگام حوادث ناگهاني تقدير كرد.35 در ارديبهشت سال 1365 تعدادي از 
گروه هاي امداد آتش نشاني با نخست وزير وقت مالقات كردند. طي اين 
ديدار نخست وزير به پاس تقدير از تالش آتش  نشانان هدايايي به آن ها 
اهدا نمود.36 در خرداد همان سال 1365، توسط وزير وقت كشور، از خدمات 
كاركنان سازمان آتش نشاني در مقابله با شرارت هاي دشمن بعثي قدرداني 

به عمل آمد.37 
   شهردار وقت تهران، در مراسم پايان دوره كارآموزي 40 تن از كارآموزان 
سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران، كه در عيد سعيد فطر 1365 
برپا شد، طي سخناني از تالش شبانه روزي پرسنل جان بر كف آتش نشاني 
تقدير كرد و گفت: نمونه اي از تعهد و ايثارگري   هاي برادران عضو شهرداري 
كه سرعت  ديديم  تهران  پااليشگاه  اطفاي حريق  در  ما  را  آتش نشاني  و 
به  را  ما  دشمنان  و  رسانه هاي غرب  كه  بود  به حدي  اين حريق  اطفاي 
تعجب واداشت.38 در شهرهاي مرزي درگير جنگ، به علت شدت و تعدد 
شرارت هاي دشمن در حمله به مناطق مختلف غيرنظامي مسكوني، صنعتي 
و غيره تالش، فعاليت و از خود گذشتگي نيروهاي آتش نشاني به شدت 
و در طول شبانه روز ادامه داشت؛ به شكلي كه حتي براي سرويس و بازديد 
خودروهاي آتش نشاني و يا براي استراحت و تجديد قواي افراد آتش نشان 
فرصتي وجود نداشت. به اين علت، با هماهنگي  هاي به عمل آمده مقرر شد 
تعدادي نيروي آتش نشان از شهرهاي ديگر به صورت مأمور به واحدهاي 

آتش نشاني شهرهاي درگير در جنگ اعزام گردند.39 
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تأسيس ستاد آتش نشاني كربال 
   شدت شرارت  هاي دشمن و درخواست مسؤولين و فرماندهان قرارگاه هاي 
جنگي، وزارت كشور را بر آن داشت تا با همكاري استانداري خوزستان و پس 
از گردهمايي دو روزه در اهواز، ستادي به نام "ستاد آتش نشانى كربال" دائر 
نمايند. بدين شكل كه با برنامه ريزى و مديريت "ستاد هماهنگي امور ايمني و 
آتش نشاني كشور"، شهرهاي خارج از منطقه ى جنگي، شهر معين تلقى شده، 
پس از بررسي استعداد و  توان پرسنلي، تجهيزاتي و خودرويي، دستور اعزام 
تعدادي نفرات و خودرو در دوره هاي متوالي دو ماهه صادر گردد. بدين ترتيب 
همواره حدود 40 نفر آتش نشان زبده و تازه نفس مجهز به تجهيزات و خودروهاي 
آماده، به كار آتش نشاني و نجات و امداد در مناطق جنگي استان خوزستان 
مشغول شدند.41 به علت شرارت هاي دشمن، فعاليت ستاد آتش نشاني كربال، به 
شهرهاي نسبتا دور مثل اميديه، مسجد سليمان، رامهرمز و همچنين گهگاه به 
استان ايالم و كرمانشاه نيز گسترش پيدا كرد.42 در طول فعاليت "ستاد آتش نشاني 
كربال"، پرسنل فداكار و جان بر كف آن ضمن عمليات امدادي خود تعدادي شهيد 

و مجروح به كشور اسالمي تقديم نمود.43 
   در كنار چهار شهيد گران قدر "برادر شهيد رستم عليزاده" از آتش نشاني آمل، 
"برادر شهيد محمود ميرزايي" ،"برادر شهيد رضا مسلم خاني"، "برادر شهيد 
كاظم نجفي پور" از  آتش نشاني همدان، بيش از 200 مجروح شيميايي و 20 
مجروح در اثر اصابت تركش خمپاره, از جمله جانبازان راه حماسه و ايثار هستند. 
بدين ترتيب اوراق زريني متبّرك به خون پاك شهدا, به دفتر پر افتخار" آتش 

نشاني كشور" افزوده شد.
   الزم به ذكر است آن چه در مورد شهدا و جانبازان و مجروحان نيروهاي 
آتش نشاني ذكر شد، مربوط به پرسنل شريفي است كه حين انجام عمليات 
امدادي ناجوانمردانه مورد هدف قرار گرفتند؛ وگرنه در طي سال  هاي  جنگ 
تحميلي، نيروهاي آتش نشاني عالوه بر نقش بسيار ارزنده اي كه در نجات جان 
قربانيان بي گناه حمالت كور دشمن داشتند، داوطلبانه به خط مقدم جبهه  هاي 
دفاع مقدس نيز مي شتافتند، تا دوشادوش ديگر رزمندگان كشور اسالمي در 
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سركوب دشمن متجاوز شركت نمايند. عالقمندي افراد آتش نشاني براي حضور 
در جبهه  هاي جنگ تحميلي به حدي بود كه براى مثال تا سال 1364، از 983 
نفر پرسنل آن دوران سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران، 650 نفر به 
مناطق عملياتي اعزام شده بودند.44 اين روند اعزام به جبهه تا پايان جنگ تحميلي 
همچنان ادامه داشت. از ميان اين دالوران مخلص، عزيزان بسياري به فيض 

شهادت نايل آمدند.

پى نوشت:
پي  در  م   1975 مارس   6 در  صلح  قرارداد  اين   -1
صدام  ميان  الجزيره  در  اوپك"  كنفرانس"  نخستين 

حسين، معاون وقت رياست جمهوري عراق و شاه سابق ايران منعقد گرديد.
2- به لطف خداوند، اين نقشه ى شوم دشمن به كلي با شكست روبرو شد.

قالب  در  يگان سازماندهي شده   48 استعداد  با  ايران  به  عراق  ارتش  "تجاوز   -3
تيپ ها و لشكرهاي زرهي، مكانيزه و پياده، با برخورداري از پشتيباني 800 قبضه 
توپ، 5400 دستگاه تانك و نفربر، 400 قبضه توپ ضد هوايي، 366 فروند هواپيما 

و 400 فروند بال گرد صورت گرفت".(مأخذ شماره 1)
4- مأخذ شماره 3

5- همان مأخذ
6- مقاومت قهرمانانه ى خرمشهر، تعرض ظاهرا موفق دشمن را به شدت مورد 
آسيب قرار داد؛ اراده ى نظاميان عراقي را متزلزل كرد و به آن  ها كه ابتدا تصور 
بايد متحمل خسارت  قدم  فهماند در هر  با يك وضعيت ساده را داشتند  برخورد 

سنگين و غير قابل تحمل شوند.
ايران،  از صداي جمهوري اسالمي  اعالم خبر آزادي خرمشهر در ساعت 14   -7
مختلف  شهرهاي  برانگيخت،  ايران  ملت  آحاد  در  ناپذيري  وصف  شعف  و  شور 

كشور غرق در شادي و نشاط شدند.
8- مأخذ شماره 2
9- مأخذ شماره 6 

10- همان مأخذ
11- همان مأخذ
12- همان مأخذ

13- روزنامه ى ايران، دوشنبه 3 مهر ماه 1374، شماره 188
14 - مأخذ شماره 4
15- مأخذ شماره 2

16- همان مأخذ
17- براي كسب اطالعات بيشتر راجع به مشروعيت مقابله به مثل و تأثير آن در 
خودداري دشمن از حمله به مناطق مسكوني به مأخذ شماره 2، تحليلي بر جنگ 

مراجعه فرماييد.
18- مأخذ شماره 2

19- همان مأخذ
20- مأخذ شماره 4

21- همان مأخذ
22- همان مأخذ
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فهرست منابع و مآخذ
دوروديان، محمد؛ سيري در جنگ ايران و عراق- جلد ششم آغاز تا   - 1
پايان، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه پاسداران انقالب 

اسالمي، 6731.
امور خارجه؛ تحليلي بر جنگ تحميلي  اداره ى كل حقوقي وزارت   - 2
وزارت  تهران:  دوم،  جلد  ايران،  رژيم عراق عليه جمهوري اسالمي 

امور خارجه جمهوري اسالمي ايران، 6731.
عراق،تهران:  و  ايران  جنگ  مژگان؛  نژند  عبدالمجيد؛  زمزمي،  تراب   - 3

سفير، 1368.
50 روز از جنگ تحميلي(حمالت موشكي به تهران)، تهران: سروش،   - 4

.8631
جهان،  در  شيميايي  سالح هاي  قرباني  شهر  اولين  سردشت،   - 5
دفاع  ارزش هاي  نشر  و  آثار  حفظ  بنياد  مسلح،  نيروهاي  كل  ستاد 

مقدس(بروشور).
خدري، رضا؛ خرمشهر از اسارت تا آزادي، تهران: دفتر نشر فرهنگ   - 6

اسالمي، 6631.

23- همان مأخذ به نقل از راديو بغداد 15 /3/ 1364
24 - مأخذ شماره 4

25- همان مأخذ
26- همان مأخذ

27- مأخذ شماره 5
28- همان مأخذ
29- همان مأخذ

30- مأخذ شماره 2
31- روزنامه كيهان به تاريخ 1367/2/3 شماره -13302 از 

خاطرات جناب آقاي منوچهر عبد  خداوندي
32- مأخذ شماره 6

33- همان مأخذ
35- روزنامه ى اطالعات 9/ 1/ 63
36 - روزنامه ى كيهان 21/ 2/ 65
37 - روزنامه ى كيهان 24/ 3/ 65

38 - روزنامه ى اطالعات 20 /2/ 65

39 - از مصاحبه ى نگارنده با جناب آقاي حسن تنها، مسؤول 
وقت ستاد هماهنگي امور ايمني و آتش نشاني كشور

40- همان مأخذ
41- همان مأخذ
42- همان مأخذ

43- از جمله موارد متعدد جنايات جنگي دشمن، عدم رعايت 
قوانين و مقررات بين المللي راجع به مصونيت اماكن، وسايل 
و نيروهاي اعداد است. بر اين اساس دشمن، ناجوانمردانه و 
با بي رحمي تمام در طول 8 سال جنگ تحميلي بارها و بارها 
به عالمت  (منقش  آمبوالنس ها  و  درمانگاه ها  بيمارستان ها، 
هالل احمر) را به طور عمده مورد تهاجم قرار داد. در مورد 
امدادگران آتش نشاني نيز به همين روال، حتي در مواردي 
حين عمليات اطفايي توسط خمپاره هاي دشمن مورد حمله 

قرار گرفتند.
44 - روزنامه ى اطالعات 15/ 7/ 64
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محمدرضا سلیمي جهرمي
کارشناس ارشد مدیریت شهری 

بهزاد محمودي
کارشناس ارشد مهندسي عمران – سازه

سعید گیوه چي
دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

دانشگاه تهران

بازشناسی مفهوم آمادگی در چرخه ی 
مدیریت سوانح 

واژه هاي کلیدي : آمادگي،  چرخه ی مدیریت سوانح،  بازشناسي ، هشدار،  
ارتقاء آمادگي

مقدمه 
   وقوع بیش از 40 نوع سوانح طبیعي و نیمه طبیعي در سراسر دنیا، استفاده 
از تکنیك  هاي پیشگیري  و کاهش آثار این سوانح را ضروري ساخته است. 
در ایران نیز از دیرباز تا کنون برخي از نمودهاي سوانح طبیعي مانند زلزله،  

سیل و خشکسالي خسارات انساني و اقتصادي بر جاي گذارده است)1(.
      مطرح شدن مدیریت سوانح به عنوان یك رشته ی علمي در دهه هاي 
اخیر باعث شده است که پاسخ به سوانح به عنوان یك رویکرد کالسیك 
و آکادمیك مورد توجه قرار گیرد)2(. لذا مي توان در منابع التین و فارسي 
مقادیر قابل توجهي از تکنیك ها و ابزارها را جهت پاسخ به سانحه مشاهده 

نمود)3(.
   این مسأله هنگامي بیشتر نمود مي یابد که واژه شناسي مدیریت سوانح 

بیشتر مورد توجه قرار گیرد و دانش هایي مانند مدیریت جستجو، مدیریت 
بازسازي،  موقت  اسکان  اضطراري،  اسکان  سوانح،  در  امداد  نجات، 
توانبخشي، باز تواني و غیره مورد توجه قرار گیرد. لذا نگرش اولیه بیانگر 
آن است که مدیریت سوانح لزومًا مفهومي تك رویکردي و مبتني بر فاز 

پس از سانحه است)4(.
   در این راستا استفاده از چرخه  ی مدیریت سوانح مي تواند یك ابزار کارآمد 
در تحلیل شرایط ناشي از سوانح موثر واقع باشد. از آن جا که اصواًل سوانح 
هنگامي نمود مي یابند که رخ داده باشند، مفهوم پیش حین و پس از سانحه 
نیز به تبع آن با رخداد سوانح معني دار مي گردد)5(. این مسأله یکي از بزرگ 
ترین مشکالت در تشخیص فازهاي مدیریت سانحه به شمار مي آید. منشأ 
چنین نگرش  هایي ذاتًا به باورهاي عمومي و برداشت هاي انساني از محیط 
بر مي گردد. انتخاب مبناها در قیاس یك مفهوم فطري است، اما گام مهم تر 
در این راستا انتخاب صحیح مبناي قیاس است. به بیان دیگر در کاربردهاي 
روزمره، مبناي مقایسه به طور کامل رخدادهاي قابل توجه در نظر گرفته 
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و  پیش  رخداد  آن  مبناي  بر  امور  سایر  و  مي شود 
پس از رخداد طبقه بندي مي شوند)6(.

نا  مي تواند  مختلف  دالیل  به  سوانح  مدیریت  در  فوق  نگرش  از  استفاده 
کارآمد جلوه نماید. این مسأله به ویژه هنگامي بیشتر قابل توجه است که 
وقوع سانحه ی طبیعي مبناي قیاس عموم جامعه قرار گیرد؛ به عنوان نمونه 
قالب  در  را  نگرشي  زلزله مي توان چنین  از  دیده  آسیب  در یك جامعه ی 
رویکرد،  این  با  نمود.  مشاهده  زلزله  از  پس  و  پیش  ساکنین،  گفتارهاي 
مفهوم پیش از زلزله زمان منقضي شده اي است که فاقد ماهیت به شمار 
از سانحه است که زمان حال به شمار آمده و  مي آید و تنها شرایط پس 

مبناي مفهوم اجرا قرار مي گیرد)7(.
   بازشناسي مبنا پنداري نادرست و مبتني بر وقوع سانحه منجر به آشکار 
شدن ضرورت اصالح بنیادي در مفاهیم چرخه ی مدیریت سانحه مي گردد. 
مبنا  با  سانحه  از  پیش  شرایط  نمود  ترین  مهم  عنوان  به  آمادگي  مفهوم 
از  پیش  زماني  ی  بازه  حذف  با  و  است  شده  فراموش  نادرست،  پنداري 
سانحه به تبع آن، بخشي از چرخه ی مدیریت در سوانح، در گام نخست 
به باز تعریف مبناهاي زماني پرداخت. در ادامه ی این پژوهش، با در نظر 
گرفتن مؤلفه ی فوق الذکر ، مفهوم آمادگي مورد بازشناسي و باز تعریف 

قرار مي گیرد.

 ضرورت و اهداف پژوهش
      مهم ترین ضرورت  هاي انجام پژوهش هایي از این دست را مي توان در 

سه محور ذیل خالصه نمود:
   ناشناخته ماندن بعد پیش از سانحه در مقایسه با دیگر مراحل مدیریت 

بحران
   فقدان ابزارهاي کافي در تحلیل شرایط پیش از سانحه 

   کم اهمیت جلوه یافتن آمادگي به عنوان بخشي از بعد پیش از سانحه در 

مقایسه با مراحل پس از سانحه 

بدین منظور با در نظر داشتن ضرورت  های فوق الذکر، این پژوهش به دنبال 
دست یابي به اهداف ذیل است:

تعیین دقیق مفهوم آمادگي به صورت شاخص هاي کمي و کیفي 
مشخص نمودن جایگاه آمادگي در مرحله ی پیش از بحران

روش  پژوهش
   با در نظر گرفتن ضرورت  هاي اشاره شده در بخش پیشین و به منظور 

دست یابي به اهداف تحقیق در این پژوهش مراحل ذیل طي گردید:
شناسایي مراحل مختلف چرخه ی مدیریت سوانح 

تبیین مبناهاي تفکیك فازهاي مختلف مدیریت سوانح 
شناسایي فاز پیش از سانحه 

شناسایي جایگاه آمادگي در مراحل پیش از سانحه 
تبیین و باز شناخت شاخص هاي کمي و کیفي آمادگي 

   با پیمایش گام  های فوق العاده و در نظر داشتن این که مدیریت سانحه، 
یك مفهوم فراگیر تلقي مي گردد، نتایج پژوهش حاصل گردید که در بخش 

بعد ارائه مي شود.

 نتایج پژوهش و بحث
حال  عین  در  و  مهم ترین  از  یکي  عنوان  به  مدیریت سوانح     چرخه ی 
کارآمدترین ابزارها در مواجهه با سوانح اعم از طبیعي و انسان ساخت به 

شمار مي آید.
شده  داده  نشان  سوانح  مدیریت  چرخه ی  از  نمونه اي  شکل)1(  در     

است.       
   همان گونه که در شکل فوق مشاهده می کنید، بر حسب رخداد سانحه، 

مي توان زمان را به سه بخش ذیل تقسیم نمود :
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شرایط پیش از سانحه 
اطالق  زمان  از  بازه اي  به  سانحه  از  پیش  شرایط  تعریف،  ساده ترین  در   
این  در  باشد.  نداده  به آن سانحه اي رخ  نزدیك  یا  و  آن  مي شود که در 

قرار  عادي  موقعیت  در  شرایط   لحاظ  به  صورت 
تغییری  قابل مالحظه اي در محیط  داریم و عامل 

ایجاد نمي کند. در چنین موقعیتي به منظور دست یابي به ضرورت آمادگي 
مواجهه، باید حداقل هایي فراهم گردد،  که این حداقل ها در جدول )1( نشان 

داده شده است:
برخي  که  )1(، مشخص می شود  مندرجات جدول شماره  به  توجه  با     
از عوامل ضرورت آمادگي مقابله با سانحه را یادآوري مي کنند که از این 
جهت، شرایط پیش از سانحه یك موقعیت ناکامل تلقي مي شود. با توجه به 
این واقعیت، مفهوم آمادگي نیاز به یك بازنگري دارد تا ابعاد آن به شرایط 

و موقعیت  هاي زماني پیش از سانحه کاماًل گسترش یابد.
   در جدول شماره )2( مهم ترین نمودهاي آمادگي در برنامه  هاي معمول 
در مدیریت سانحه ذکر شده است. با توجه به مندرجات جدول شماره )2( 
بدیهی است مؤلفه هاي موجود در برنامه هاي معمول مدیریت سانحه داراي 

مشکالت و معایب ذیل هستند:
1-  مؤلفه هاي فوق لزومًا تقلیل گرا هستند و گرایش آشکاري به برخي از 

جنبه  هاي آمادگي دارند.
2-  مؤلفه هاي فوق جنبه ی کیفي دارند و در هیچ یك از موارد، جنبه هاي 

کمي بارز قابل مشاهده نیستند.

میزان ضرورت آمادگينام مشخصات

کممتوسطزیادخیلی ضروري
*فاصله ی زماني نسبتًا محسوس با سانحه ی پیشین1

*خسارات قابل توجه از سانحه نسبتًا دور معاصر2

*تکرر و تعدد سوانح در منطقه3

*سالروز رخداد سوانح4

*معیارهاي کالسیك آموزش آمادگي در مدارس و دانشگاه ها5

جدول شماره )1(: حداقل شرایط الزم به منظور حصول اجتماعی ضرورت آمادگی

شکل یک
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3-  در مواردي که دامنه ی تأثیر یك مؤلفه به لحاظ جمعیت تحت پوشش 
زیاد باشد،  دامنه ی نفوذ آن به لحاظ زماني کم است که این یك مشکل 

عمده به شمار مي آید.
4 - به منظور افزایش اثربخشي، همین مؤلفه هاي محدود نیز نیاز به باز 

تعریف و تبیین معاني و ارائه ی تعاریف عملیاتي و کاربردي دارند.
به  توجه  با  آمادگي  مفهوم  است  ضروري  فوق الذکر  مباحث  به  توجه  با     
شاخص هاي آن مورد بازشناسي و باز تعریف قرار گیرد. در این راستا و به منظور 
پر نمودن خألهاي فوق باید مفهوم جدیدي تحت عنوان ارتقای آمادگي مورد 
توجه قرار گیرد. ارتقای آمادگي مي تواند از مهم ترین شاخص  ها در سنجش 
میزان آمادگي به شمار آید. معرفي این شاخص ها بدان جهت حائز اهمیت است 

که مفهوم آمادگي ضرورتاً یك واژه ی نسبي است و در ابعاد زماني و مکاني تغییر 
مي یابد. لذا مي توان با استفاده از تکنیك ارزیابي گام به گام به شاخص ارتقاء 

آمادگي دست پیدا کرد.
   به منظور سنجش این شاخص کافي است مراحل ذیل طي شود:

1- مؤلفه هاي آمادگي از جدول شماره )2 ( استخراج گردد.
2- به هر یك از مؤلفه  ها با نسبت دادن شاخص  تعداد ی مفهوم کمي داده 

شود.
3- شاخص هاي کمي به دست آمده مکان دار شود.
4-  شاخص هاي کمي به دست آمده زمان دار شود.

5-  شاخص  هاي کمي مکان دار در شاخص  هاي زمان دار تلفیق شوند و 

ساز و کار تأثیرمؤلفه ی آمادگيردیف
دامنه ی تأثیر متوسط و دامنه ی نفوذ کم به لحاظ زمانيآموزش عمومي با بروشورها ونشریات1

دامنه ی تأثیر زیاد؛ دامنه ی نفوذ کم به لحاظ زمانيآموزش عمومي از طریق رسانه هاي صوتي و تصویري2

دامنه ی تأثیر کم، دامنه ی نفوذ قابل توجه به لحاظ زمانيآموزش هاي اختصاصي 3

دامنه ی تأثیر متوسط،  دامنه ی نفوذ قابل توجه به لحاظ زمانيتمرین و مانورهاي عملیاتي4

جدول شماره )2(: مهمترین نمودهای آمادگی در برنامه های معمول مدیریت سانحه

شرحمراحلردیف
مبتني بر شرایط محیطي بازه در حد هفته، ماه یا سال انتخاب گرددانتخاب بازه زماني محدود1

حتي االمکان بازه هاي زماني مساوي انتخاب گرددهم ارز کردن بازه هاي زماني 2

هر در مؤلفه یکسان یا هم ارز در دو بازه زمانيمقایسه ی آلماني مؤلفه  ها در  بازه  ها به صورت دو به دو 3

از دو بازه ی مقایسه شده یکي به عنوان بازه برتر انتخاب گرددانتخاب بازه برتر4

این کار تا انتخاب بازه برتر ادامه داردادامه ی سایر مراحل5

جدول شماره )3(: روش ارزیابی محدود شاخص مبنا
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شاخص کمي زمان دار و مکان دار استخراج گردد.
6- شاخص به دست آمده در گام پیشین که اصطالحاً شاخص مبنا نامیده مي شود 

در بازه هاي زماني مختلف مورد ارزیابي محدود قرار گیرد )جدول شماره 3(.
     همان گونه که از نتایج جدول شماره )3( قابل مشاهده است، با این 
با  را  آمادگي  تنزل  بالعکس،  یا  و  آمادگي  ارتقای  میزان  مي توان  روش 
شناخت مبنا سنجید. شاخص مبنایي که مورد مطالعه در بازه هاي زماني 
هم ارز قرار مي گیرد،  شاخص ارتقای آمادگي، مي تواند  به شیوه هاي ذیل 

در مدیریت سوانح مفید واقع گردد:
ایجاد یك نگرش کلي از میزان صعود یا نزول آمادگي براي بحران 

نیمه کیفي شدن مفهوم آمادگي 
از طریق زمان دار و مکان دار  از شاخص  هاي محدود  استفاده ی بهینه 

کردن آن ها
   در هر صورت با نگرش فوق الذکر مفهوم آمادگي، یك مفهوم مستمر 
تلقي مي گردد که مي تواند در فاصله هاي زماني محدود ارزیابي شود و نتایج 
آن به عنوان یك دستور کاربردي مدیران بحران مورد استفاده قرار گیرد. 

 نتیجه گیري 
   چرخه ی مدیریت سوانح به عنوان یك ابزار کارآمد مي تواند در برگیرنده 
کلیه ی شرایط پیش و پس از سانحه باشد. با در نظر داشتن نگرش جامع 
نگر مدیریت سوانح، باید به شرایط پیش از سانحه گسترش یابد و در این 
راستا مهم ترین ابزار مورد استفاده تغییر مبناي مختصات زماني است. پس 
از مشخص شدن جایگاه مراحل پیش از سانحه، ضرورت توجه به مرحله ی 

آمادگي آشکار مي شود.
   با توجه به محدود بودن و نیز کیفي بودن اکثر شاخص هاي موجود در 
سنجش آمادگي، در این پژوهش، شاخص ارتقاء آمادگي بر مبناي شاخص 
در  مؤثري  نحو  به  مي تواند  نظر  این  از  که  گرفت  قرار  تعریف  مورد  مبنا 

گسترش ابعاد در پیش از سانحه موثر واقع گردد. 
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ورود  از  ناشي  انفجار  از  است  عبارت  شعله  برگشت  پدیده ی 
انباشته از دود و بخارات.  ناگهاني اکسیژن به فضاي خیلي گرم و 
فرآورده هاي حاصل از احتراق عمدتاً قابل اشتعال هستند و مي توانند 
براي افرادي که در آن محیط کار مي کنند بسیار خطرناک باشند. 
این پدیده اساسا در اثر انفجار دود ناشي از حریق رخ می دهد و یا 
هنگامي که حریق در مرحله ی کندسوزي است یا زماني که شدت 
ذکر  شایان  مي یابد.  کاهش  اکسیژن  کمبود  اثر  در  سوزي  آتش 
است آتش سوزي در محل فاقد اکسیژن بسیار خطرناک تر از آتش 
سوزیهاي در محیط  هاي بسته ی دیگر است؛ زیرا در صورت تداوم 
هوا  جایگزیني  و  رسد  مي  اتمام  به  محیط  اکسیژن  سوزي،  آتش 
صورت نمي گیرد. به عنوان نمونه آتش سوزي ساختماني که مقدار 
زیادي دود و منواکسید کربن در آن تولید شده و محصوالت مذکور 
ساختمان  آن  قسمت  هاي  تمام  در  یا  بسته  فضاي  یک  داخل  در 
تجمع یافته است، چنانچه در شرایطي محصوالت حریق به سختي 
به داخل  تازه  ورود هواي  از ساختمان مذکور خارج شود، جریان 

مي شود.  متوقف  یا  و  گیرد  مي  صورت  کندي  به  نیز  ساختمان 
همان طور که مي دانیم آتش براي ادامه سوختن به مقدار زیادي 
احتراق  نرخ  یا  اکسیژن، شدت  به علت کمبود  دارد؛  نیاز  اکسیژن 
کاهش یافته گاهي اوقات شعله  هاي حریق نیز خاموش مي گردد و 
حریق به صورت کندسوزي ادامه مي یابد. این حالت در داخل یک 
ساختمان یا هر فضاي داخلي که از منواکسیدکربن یا یک گاز قابل 

اشتعال و محصوالت دیگر حریق پر شده است پیش خواهد آمد.
در این حالت، مواد سوختني به مقدار کافي در محیط موجود 
است وحرارت زیادي نیز تولید شده است. تنها چیزي که الزم دارد 
نیز که  اکسیژن است. ساختمان  نابودي بکشد،  به  را  تا همه چیز 
مانعی جهت رسیدن هوا از بیرون محسوب مي شود، به عنوان یک 

عامل بالقوه حالِت دهنده دارد.
به  و  اند  زیادی است که کاماًل نسوخته  البته دود داراي مواد 
که  عاملي  تنها  و  هستند  بحراني  شرایط  در  و  داغ   کافي  اندازه 
مانع انفجار آن است، عدم وجود اکسیژن است. اگر اکسیژن به طور 

پرویز یاراحمدي
کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستم  ها

)Back draft( پدیده  ی برگشت شعله
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ناگهاني وارد این فضا شود، مخلوط به سرعت مشتعل شده و با قدرت 
منفجر خواهد شد. این امر زماني اتفاق مي افتد که آتش نشانان یک 
در و یا پنجره یا هر بازشوي دیگري را در مسیر منتهي به آن فضا باز 

کنند و متعاقب آن ،اکسیژن وارد آن فضا شود.

عالئم وقوع ایجاد پدیده برگشت شعله : 
به دلیل کندسوزي حریق و عدم وجود شعله دود زیاد و   - 1
متراکمی از شکاف  هاي اطراف در و پنجره های ساختمان 

در حال خارج شدن است.
به دلیل کندسوزي حریق و عدم وجود شعله ، شعله اي    - 2

از خارج ساختمان قابل رویت نیست.
هیچ یک از درها و پنجره  هاي ساختمان که یک بازشوي   - 3
از حریق  دود حاصل  و  نبوده  باز  مي شود،  تلقي  بزرگ 

کندسوزي در داخل ساختمان حبس شده است.
به  مذکور  ساختمان  کندسوزي  حریق  از  حاصل  دود   - 4
از طریق شکاف  ها و  به شکل تنفس  بازدم  و  صورت دم 

درزها، وارد و خارج می شود.
در اثر کندسوزي حریق و اثر کربن ناشي از دود، سیاه و   - 5

غلیظ شیشه هاي ساختمان به دودآلوده مي شود.
رنگ دود عموماً به صورت سبز مایل به زرد مي شود.  - 6

وجود  عالئم  دقت  با  از ساختمان  خارج  از  نشانان  آتش   - 7
را  دستگیره  ها  و  درها  بودن  داغ  خصوصاً  زیاد،  حرارات 
از دالیل مهم  این یکي  قرار مي دهند که  بررسي  مورد 

ایجاد پدیده ی برگشت شعله خواهد شد.
   یکي از مهم ترین و ساده ترین شیوه  هاي پیشگیري از ایجاد 
پدیده ی برگشت شعله یا بک درفت ایجاد یک دودکش عمودي 
در سقف یا مجراي تهویه در باالترین نقطه در محل است؛ به 

طوري که بدون اجازه ی ورود هواي تازه، 
امکان خروج گازهاي داغ فراهم گردد؛ در 

دود  و  نیست  باز  وپنجره  در  مانند  بازشوي  هیچ  که  صورتي 
و  پنجره  ها  در  زیاد  بسیار  عالئم حرارت  و  دارد  وجود  غلیظي 
عملیات  فرمانده ی  خصوصاً  و  نشانان  آتش  است.  مشهود  در 
یک شیفت در چنین شرایطي نباید اجازه بازکردن ناگهاني و 

نادرست هیچ بازشویي در زمان نامناسب را بدهند. 
    آتش نشانان بسیاري در سازمان  هاي آتش نشاني فعالیت 
پدیده  این  اثر  در  آنها  بدن  از  بخشي  یا  صورت  که  می کنند 
سوخته است. امیدواریم که در این گونه حریق  ها دقت بیشتري 

در انجام عملیات اطفای حریق صورت گیرد.
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 مسافرت هوايي از ديرباز ايمن ترين روش حمل و نقل بوده است؛ 
اما فقط بروز يك اشتباه عواقب مصيبت باري به دنبال خواهد داشت. 
آن  با  نشانان فرودگاهي  آتش  پردازد كه  به چالش  هايي مي  مقاله  اين 

هستند.  روبرو 

هواپيما  هنگام سقوط  در  اضطراري  وضعيت 
واقعي  احتماالت  تعيين  از  كه  فرودگاهي  نشاني  آتش  سازمان هاي 
يا حوزه ى تحت پوشش خود سرباز مي  و  فرودگاه  در  حوادث هوايي 
زنند، مشكالت زيادي را براي خود به وجود مي آورند. در حالي كه اكثر 

برخاستن  در حال  كه  رخ مي دهد  هواپيماهايي  مورد  در  ها  اين سقوط 
فرودگاه  از  اما سقوط هواپيما در خارج  فرودگاه هستند.  درباند  فرود  يا 
به  توجه  با  دهند.  قرار  تأثير  تحت  را  شهري  آتش نشان  مي تواند  نيز 
آن ها  كوچك  انواع  مخصوصًا  هواپيماها  اكثر  سقوط  موجود،  آمارهاي 

درخارج از فرودگاه روي مي دهد.
يافته است؛ چرا كه  افزايش  اين نوع حوادث  اخير     در سال هاي 
حفاظت  تحت  مسافر،  باالي  ظرفيت  با  مسافربري  هواپيماهاي  بيشتر 
فرودگاه نبوده و مجهز به امكانات و پرسنل الزم براي هدايت ترافيك 
در  پي  بحران هاي  وقوع  به  باتوجه  امروزه  نيستند.  فزاينده  هوايي 

پرويز يار احمدي
كارشناس ارشد برنامه ريزي سيستم ها   

وضعيت اضطراري در سقوط هواپيما
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بهبود  متحده،  اياالت  نظير  جهان،  فرودگاه هاي  از  بسياري  در  پي 
است. الزامي  فرودگاه  ايمني  استانداردهاي 

المللي  بين  استانداردهاي 
صورت  به  المللي  بين  هوايي  ترافيك  گذشته  سال  ده  خالل  در 
در  روند  اين  كه  رود  مي  انتظار  و  است  يافته  افزايش  چشم گيري 
احتمال  افزايش  موجب  مسأله  اين  يابد.  افزايش  نيز  آينده  ى  دهه 
سقوط هواپيماها هم در داخل و هم در خارج از فرودگاه مي شود. در 
سرنشينان  جان  نجات  براي  ثانيه  ها  هوايي،  نجات  و  حريق   اطفاى 

است. حياتي  بسيار  حين سقوط  در  هواپيماهاي 
ابزارهايي  به آموزش و  امروزه آتش نشانان متخصص فرودگاهي   
نياز دارند تا بتوانند به كمك آن ها وظيفه ى خود را به نحو احسن انجام 
ممكن  نشانان  آتش  و  كرده  تغيير  امروزه  نشاني  آتش  حرفه ى  دهند. 
خطرناك،  مواد  مثل  عواملي  از  ناشي  كه  شوند  روبرو  وقايعي  با  است 
زيست  شديد  اثرات  كه  حوادثي  يا  هستند؛  شيميايي  مواد  و  بمب  ها 
در  گذارند.  مى  جاي  بر  مصدوم  زيادي  تعداد  و  دارند  بهمراه  محيطي 
و  ريزي  برنامه  حال  در  المللي  بين  بزرگ  فرودگاه هاي  اكثر  كه  حالي 
توجه  فرودگاه ها  از  برخي  اتفاقات هستند، هنوز هم  نوع  اين  مديريت  

ندارند. اين موضوع  به  چنداني 
پا  نزديك  اي  آينده  در  است  قرار  كه  پديده هايي  از  مثال  اولين   
العاده  فوق   A380 جديد  ايرباس  بگذارد،  هوايي  سيستم  عرصه  بر 
از  حفاظتي  جنبه  هاي  طراحي  در  كه  رسد  مي  نظر  به  است.  بزرگ 
كه  حالي  در  است؛  شده  لحاظ  درآن  كمتري  اصالحات  حريق  نظر 
مقابل  در  آن  داخلي  مواد  و  است  سخت  بدنه اي   داراي  هواپيما  اين 
نفر سرنشين هنوز هم  با ظرفيت 550  اين هواپيما  اما  مقاومند.  حريق 

حريق،  نظر  از  حفاظت  تجهيزات  از  بعضي  فاقد 
نظير سيستم آب پاش داخلي و تهويه دود براي 

است. مسافران 
امكان  مثًال  دارد؛  زيادي  بسيار  امكانات   A380 هواپيماي 
سيستم  هاي  نيازمند  كه  طوالني تر  زمان  با  معلق  صورت  به  نگهداري 
مي  و  است  غيرفعال  هم  و  فعال  صورت  به  هم  حريق  از  پيشگيري 
تواند آتش داخلي را درطبقه ى دوم ( بخش مسافر ) هواپيما اطفا كند. 
براي  صعود  و  فرود  باندهاي  مجموعه  بارگيري  و  آشيانه  محوطه  هاي 
كافي  تجهيزات  و  امكانات  با  مناسب  فضاي  نيازمند  هواپيما  پرواز 

صورت  الزم  حفاظت  حادثه  و  حريق  مقابل  در  طريق  بدين  تا  هستند 
گيرد.

 A380 هواپيماي  با  سفر  هنگام  همچنين  و  حوادث  زمان  در 
به  نياز  مثال  براي  نمايد؛  بروز  است  ممكن  نيز  ديگري  مشكالت 
داخل  دوم  طبقه  حريق هاي  به  دستيابي  براي  طوالني تري  هوزريل 

دارد. وجود  هواپيما 

1- Second level
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به  رسيدن  براي  كه  تلسكوپي  سرلوله  هاي 
درهاي سطح دوم 1 طراحي شده اند ، ممكن است 
محوطه  هاي  اطراف  در  و  نباشند  شدن  باز  قابل  سرسره هاي  كنار  در 

باشند. شده  احاطه  هواپيما  سانحه ى  شديد خصوصًا  حريق هاي 
اين ابزارها هرچند كه ابداعات جديدي هستند، اما در مصاحبه  هايي 
كه با چند آتش نشان به عمل آمده است، آن ها معتقد بوده اند كه اين 
جلب  فقط  فرودگاه ها  در  حدي  تا  كه  است  جديدي  بازي  اسباب  هم 
به پرسنل و خودروهاي آتش نشاني  نياز  توجه مي كند و در عين حال 

مي كند.  بيشتر  را 

ARFF خودروهاي 
گذشته  سال   20 طي  در  منظوره  چند  نشاني  آتش  خودروهاي 
شده اند  بيشتري  ظرفيت هاي  و  سرعت  داراي  و  كرده  پيشرفت  بسيار 
هنوز  اما  است؛  شده  بهتر  نيز  آن ها  جان  حفظ  سيستم هاي  كيفيت  و 

و  مشكالت  خودرو،  ثقل  مركز  مورد  در  به ويژه  آن ها،  درطراحي  هم 
اكثر  فرمان  مواقع  بيشتر  در  اگرچه  دارد.  وجود  بديهي  ضعف هايي 
شاسي  طراحي  اما  شود،  مي  محسوب  راننده  خطاي  عامل  خودروها 
خطاها  اين  از  جلوگيري  براي  مؤثري  عامل  است  ممكن  خودروها 

باشد.
اروپايي  الذكر  فوق  خودروهاي  روي  بر  كه  تلسكوپي  سرلوله  هاي 
ديده مي شوند، به صورت گسترده اي در حال افزايش هستند. در حال 

شوند. مي  توليد  مختلفي  اشكال  به  سرلوله  ها  اين  حاضر 
مي  نصب  خودروها  سپر  روي  ضربتي  سرلوله ى  سيستم هاي 
برروي  و  است  العاده  فوق  آب  تخليه ى  در  آن  عمل  سرعت  و  شود 
استفاده  مورد  و  شده  نصب  دنيا  نشاني  آتش  خودروهاي  از  بسياري 

مي شوند. واقع 

لباس هاي حفاظت فردي  و آموزش 
به  منظوره  چند  آموزش  خودروهاي  در  فردي  حفاظت  لباس هاي 
مقاومت  و  كمتر  آن ها  وزن  است؛  يافته  بهبود  گيري  چشم  صورت 
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و  مي دهند  عبور  را  هوا  لباس ها  اين  پارچه ى  است.  شده  بيشتر  آن  ها 
اين امر باعث مي شود كه  آتش نشانان در شرايط بسيار گرم در آتش 

نمايند. استفاده  آن ها  از  راحتي   به  سوزي هاي هواپيمايي 
و  حريق  اعالم  و  كشف  مي شود  موجب  هواپيما  انبار  زياد  وسعت 
به خصوص  نشاني  آتش  مأموران   لذا  بيفتد؛  تاخير  به  باال  حرارت هاي 
داشته  زيادي  دقت  بايد  هواپيما  داخل  حريق  اطفاى  عمليات  حين  در 
هم  هنوز  فرودگاه ها  نشاني هاي  آتش  از  بسياري  كه  حالي  در  باشند. 
پوشش  از  استفاده  كنند،  مي  استفاده  انعكاسي  آلومينيومي  مخازن  از 
ساختاري هنوز هم طرفداران بسياري به ويژه در مناطق گرم تر دارد.

سقوط  سوانح  مديريت  در  پيشرفت ها  اصلي ترين  از  يكي  امروزه 
هواپيما، آموزش كاربرد تجهيزات خودروهاي چند منظوره است. ايجاد 
شرايط مناسب آموزشي، براي كسب مهارت تجربي براي آتش نشانان 
را قادر مي سازد سريع تر و مطمئن  آنان  امري ضروري است؛ چرا كه 
در  و  زمان  در  جويي  صرفه  باعث  خود  امر،  اين  كه  كنند  حركت  تر 
جديد  آموزشي  سازان  شبيه  مي شود.  بيشتري  افراد  جان  نجات  نتيجه 
با شبيه سازي هواپيماي بزرگ، شرايط كاري متنوعي را براي ماموران 
ايجاد مي كنند كه هم از نظر داخلي و هم خارجي مطابقت فراواني با 

دارد. هواپيما  واقعي  وضعيت 
و  عملكرد  نحوه ى  اما  افتد؛  مي  اتفاق  ندرت  به  هواپيما  سقوط 
آموزش  سازان  شبيه  است.  مناسب  آموزشي  نيازمند  آن ها  كنترل 
كنند  مي  ايجاد  را  توانايي  اين  افراد  ديگر  و  مأموران  براي  مجازي، 
سازهاي  شبيه  آوري  فن  كنند.  ايجاد  حوادث  از  را  متنوعي  شرايط  تا 
هم  و  است  يافته  اصالح  زمان  طول  در  شگرف  صورتي  به  مجازي 

اكنون مي توان آن ها را در بسياري از فروگاه هاي جهان يافت.
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1- مقدمه  
2- شناخت بهمن

3- احتمال زنده ماندن در زیر بهمن
4- تجسس و نجات

5- تجسـس مقــدمــاتـی تـوسـط 
بازماندگان

6- تجسس گروه نجات )پیشرو(
7- تجسس منظم

الف( استفاده از میله  های ژرفاسنج
ب( حفر خندق

8- کمك  های اولیه
9- هرگاه گرفتار بهمن شدیم چه باید 

بكنیم

علی بهرامی
کارشناس متخصص آتش نشانی و نجات

عملیات نجات و امداد 
و در حوادث سقوط 

بهمن
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حوادث بهمن نیز چون دیگر حوادث غیر مترقبه، گاهی اتفاق می افتد. 
پیش بینی سقوط بهمن بسیار دشوار است.

   کوهنوردان از کسانی هستند که بیشتر در معرض محبوس شدن در بهمن 
قرار دارند. کسانی که برای سیاحت کوهستان در مناطق بهمن ریز قرار می گیرند 
نیز دچار حادثه می شوند. بهمن، با سرازیر شدن در شیب کوهستان و جاده  های 
کوهستان هر آن چه در مسیرش باشد می برد. کسانی که با اتومبیل از جاده های 
کوهستانی در فصول بارش برف عبور می کنند نیز ممکن است دچار حادثه 

گردیده و در زیر بهمن محبوس شوند. 
   گروه نجات سازمان  های آتش نشانی یکی از ارگان  هایی است که به این 
حوادث برای نجات گسیل می شود. از این رو الزم است بهمن و برف برای افراد 
آتش نشان معرفی شود و چگونگی تاکتیك و تکنیك عملیات نجات امداد در 

حوادث بهمن توضیح داده شود. 
   بسیاری از حوادث مربوط به بهمن  ها توسط قربانیان آن  ها ایجاد شده است. 
حادثه سقوط بهمن 1361 در جاده ی چالوس، در نزدیکی تونل کندوان، منجر  به 
کشته و مجروح شدن چندین نفر شد که داخل اتومبیل خود در ابتدای ورودی به 
تونل متوقف شده بودند. این حادثه با وجود تدابیر الزم برای جلوگیری از سقوط 

بهمن در منطقه به وقوع پیوست.

ساختمان بهمن
مقدمه

کوه به عالوه ی برف مساوی است با بهمن. معادله ای بسیار ساده ولی 
بسیار سنگین بر اذهان علمی در کشورهایی که دو جزء کوه و برف را در 
اختیار دارند. پیش بینی ریزش بهمن در بهترین حالت علمی نیز دقیق نیست. 
ممکن است گفته شود که در یك شب بخصوص، در زمان پیش بینی شده 
بهمن فروخواهد ریخت. گرچه این احتمال وجود دارد، ولی ممکن است هیچ 

گاه رخ ندهد.

برف ریزان
برای به راه افتادن بهمن از برف، اول از همه باید برف کافی وجود داشته 
باشد. هرچه برف بیشتر باشد و سریع تر متراکم شود، احتمال وقوع بهمن و 
بزرگی آن بیشتر است. حتی 25 سانتیمتر برف می تواند یك سرسره ی بهمن 
تشکیل دهد. بیشتر بهمن  ها بالفاصله پس از یك برف ریزان سنگین و یا در 
ضمن آن اتفاق  بیفتد. با این همه می توان بیشترین بهمن  ها را با عطف به 
پنچ ضابطه تشریح نمود. این نظام ساده و بین المللی در شکل 1 نمایش داده 
شده است. در داخل این نظام می توان تعدادی از انواع مکرر را شناسایی نمود 

که بیشتر قابل توجیه هستند. 
1- بهمن  های پودری برف خشك

2- بهمن  های نرم لوحه
3- بهمن  های سخت لوحه

4-بهمن  های مرطوب
5- بهمن  های جریانی

80 درصد بهمن  ها به علت بار اضافی حاصل از ریزش برف جدید است.
به طور کلی ژرفای بیش از 25 سانتیمتر برف به خودی خود خطر یك 
بهمن وخیم را به وجود می آورد. حال، این برف هرچه سریع تر متراکم شود، 
خطر جدی تر است. بارش به میزان 2 سانتیمتر در ساعت و بیشتر بایستی 
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خطر بالقوه به حساب آید.
احتمال زنده ماندن در زیر بهمن

احتمال زنده ماندن در زیر بهمن برای قربانی بهمن، بر حسب تابعی از 
زمان به وسیله ی "عمق تدفین" نشان داده می شود. در سوئیس سرعت 
بقا برای یك قربانی بهمن 91 درصد می باشد ) برگرفته از مطالعات پیرامون 

بهمن به وسیله مرکز تجسس( 
اتومبیل،  بهمن در داخل  زیر  افتاده است که در  اتفاق  البته گاهی     
کسانی به مدت 24 ساعت قرار داشته و بعد از گذشت این مدت زمان، زنده 

از زیر بهمن بیرون آورده شده اند.

تجسس و نجات
شانس زنده ماندن در بهمن پس از 1/5 تا 2 ساعت کاهش می یابد؛ حتی 
زمانی که قربانی نزدیك به سطح مدفون شده باشد. هم چنین هر قدر قربانی 
در ژرفای بیشتری دفن شده باشد، زمان کوتاه تری زنده خواهد ماند. بنابراین، 
سرعت در هرگونه عملیات تجسس از اهمیت و اولویت برخوردار است. با 
تعداد  یابد.  می  کاهش  نیز  قربانی  ماندن  زنده  دفن، شانس  زمان  افزایش 
قربانیانی که پس از دو ساعت یا بیشتر زنده از برف بیرون آورده شده اند 
بسیار اندك است. عملیات ممکن است در سه مرحله مورد توجه قرار گیرد:

1- تجسس مقدماتی توسط بازماندگان
2- تجسس گروه پیشرو با استفاده از اشخاص و تجهیزاتی که می توانند 

بدون تأخیر به محل آورده شوند
3-تجسس منظم با استفاده از کنکاش، سگ و دیگر روش  های تفتیش

تجسس توسط بازماندگان
این روش از این جهت قابل توجه است که اگر به هنگام عملیات نجات، 
شده  تشریح  بازمانده  افراد  برای  تجسس  چگونگی  داد،  رخ  بهمن  مجددا 
باشد. قابل توجه است که شاهدان عینی حادثه ی بهمن، رد قربانیان را به 

شکل 1- نظام طبقه بندی بهمن  ها
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هنگام بلعیده شدن و نیز مسیر مشاهده ی قربانیان برای آخرین بار، با یك 
چوب دستی یا وسیله ی دیگری به خوبی مشخص می نمایند. خطی که این 
دو موقعیت را به هم متصل می کند، همچون شاخصی محل دفن احتمالی 
آنها را نشان می دهد. این منطقه و البته کل آوار بایستی تا آن جا که وقت 
اجازه می دهد، برای هرگونه باقیمانده ای از قربانی مثل پوشاك و تجهیزات 
به دقت وارسی شود. یك کلنگ یا یك چوب اسکی یا سبد جدا شده، نشانه 
ی ساده ای است که آزمون مکان  های محتمل را ممکن می گرداند. بدیهی 
است که زمان صرف شده برای این تجسس مقدماتی، به محل حادثه و 
کامال  سطحی  تجسس  این  وجود،  این  با  دارد.  بستگی  بازماندگان  تعداد 
ضروریست و مدت زمان نیم تا یك ساعت برای آن مطلوب به نظر می رسد. 
سوابق امر در کشور سوئیس برای دوره ی 1974-1960 نشان می دهد که از 
777 نفری که در بهمن مدفون شده و زنده یافته شده اند 371 نفر از آن  ها 
خودشان را آزاد کرده اند، 282 نفر توسط اعضای گروه خودشان یافته شده 
اند و تنها 124 نفر به وسیله یك گروه متشکل تجسس پیدا شده اند. این 
آمار، بازتاب عدم کفایت سازمان  های نجات نیست؛ بلکه بر اهمیت تجسس 

مقدماتی توسط شاهدان حادثه تأکید می نماید.

تجسس گروه نجات )پیشرو(
یك گروه پیشرو باید بالفاصله و با سرعت تمام به محل وقوع بهمن 
فرستاده شود. این  ها باید همه ی آن چه را که در همان لحظه حاضر است، 
به شکل کمك  های اولیه، بیل و میل یا جوب  های ژرفا سنجی با خود بردارند. 
کار این گروه پیگیری تجسس مقدماتی و توجه کامل به مناطق محتمل آوار 
است. ایستگاه  ها باید دارای سوند )ژرفا سنج(، بیل، و سایر تجهیزات مورد 

نیاز بهمن باشند.

تجسس منظم
در تجسس منظم تعداد بسیاری از اشخاص ممکن است درگیر باشند و 
صحت عمل و هماهنگی باالیی مورد نیاز  است. با این دالیل، تجسس باید 
با دقتی نظامی وار هدایت شده و تحت کنترل مستقیم یك هماهنگ کننده ی  
مجرب نجات قرار داشته باشد. عامل مهم پیشرفت  های علمی در این زمینه، 
دو شیوه ی بسیار قدیمی تجسس است که مؤثرترین آنها باقی مانده اند. 
یعنی استفاده از میله  ها یا سوندهای ژرفا سنجی و استفاده از سگ  ها. یکی از 
دالیل مهم این امر این واقعیت است که هیچ کدام از این روش  ها نیاز ندارند 
که قربانی وسایل خاصی نظیرآهن ربا یا رادیو به همراه داشته باشد. در واقع 
این شیوه  ها بر عملکرد و خواص طبیعی و دائمی بدن انسان تکیه می نمایند. 
بنابراین می توانند با یك احتمال مساعد موفقیت، در مورد قربانیان مدفون 

به کار روند.

خطرهای بهمن  های بعدی
این عبارت که" امن ترین مکان بعد از وقوع یك بهمن، رد آن است" 
چندان حقیقت ندارد؛ اما عبارتی است که میزان صحت آن باید تعیین شود. 
حداقل  کرد.  نخواهد  ریزش  دوباره  بخصوص  بهمن  آن  که  است  بدیهی 
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دیگر  اما  شد.  نخواهد  چنین  بعدی  برف ریزان  تا 
خوراك  آن  رد  به  است  ممکن  بهمن  مسیرهای 

برسانند. و یك دیده بان تیزچشم الزم است تا چنین امکانی را دریابد.

استفاده ازمیله  های ژرفاسنج
این میله  ها در اشکال مختلف ساخته شده اند؛ اما معموال میله  های بند 
بند فلزی هستند که طول آن  ها گاهی به چهار متر می رسد. اعضای گروه 
نجات در امتداد یك خط در عرض آوار قرار گرفته و با پیمودن شیب در 
فواصل معین و تا عمق تعیین شده ای به کاوش می پردازند. منطقه ای که به 
این ترتیب جستجو می شود، با پرچم یا چوب عالمت گذاری می شود. شکل 
کنکاش با میله ی بهمن جهت کشف قربانی مدفون، وجود تخته سنگ  ها 
یا حتی مقادیری برف ممکن است کنکاش را منحرف کرده و دسترسی به 

شخص مدفون در ژرفا را مشکل نماید )شکل 3(.
   معمول آن است که تا عمق 2 متری را کنکاش نمایند؛ گرچه عمق 
آوار ممکن است بیش از این باشد. صرفه جویی در وقت بسی مهم تر از 
شانس اندك یافتن یك قربانی زنده در یك عمق بیشتر است. حتی با یك 
گروه 20 تا30 نفره کار کنکاش وقت زیادی می گیرد و این جا نیز با اختیار 

فاصله ی بیشتر بین کنکاش  ها می توان در وقت صرفه جویی نمود. اعضای 
گروه نجات، در حال ایستادن، پاها را به اندازه 50 سانت از یکدیگر باز می 
کنند. فاصله ی نفرات از یکدیگر 25 سانت است. برای کنکاش، ابتدا میله  ها 
از میان پای افراد به داخل توده بهمن فروبرده می شود. سپس کل صف به 
اندازه 75 سانتیمتر پیشروی نموده و فرایند تکرار می شود. بدین ترتیب هر 
متر مربع از آوار دو مرتبه کنکاش می شود. با این روش 20 نفر می توانند 
با  و  چهارساعت  در  را  مربع(  هکتار)00 1متر  یك  وسعت  به  را  ای  منطقه 
شانس 67 درصد یافتن قربانی جستجو نمایند. برای کنکاش بهتر، میله  ها 
در کنار هر دو پنجه و نیز در وسط فرو می روند. آن گاه صف کاوشگران ) 
آتش نشان  ها( به اندازه ی 30 سانتیمتر پیشروی می کند و همین طور فرایند 
مذکور تکرار می شود. با استفاده از این روش هر مترمربع 13 مرتبه کنکاش 
می شود و با 20 نفر، 30 ساعت طول می کشد که یك هکتار با 100 درصد 

شانس پیروزی جستجو شود.
   حتی با تعداد قابل مالحظه ای از اعضای گروه نجات، از نقاط ضعف 
برای  الزم  زمان  طول  آن،  بودن  موثر  رغم  علی  سنج،  ژرفا  از  استفاده 
قادر  تربیت شده  دلیل است که یك سگ  این  به  است.  جستجوی زمین 
است منطقه ی مورد نظر را در یك دهم زمانی که یك گروه 20 نفره قادر 
به انجام آن است جستجو کند. موفقیت سگ های تربیت شده در جستجوی 
قربانیان مدفون شده بخوبی اثبات شده است. این سگ  ها همه ی اشخاص 
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مدفون را زنده و آن  هایی را هم که تازه مرده اند پیدا می کنند و این کار را 
معموال بدون توجه به عمق و ماهیت برف انجام می دهند. سرعت جستجو 
با سرسختی و استقامت سگ، همچنین شرایط حاکم تفاوت می کند؛ ولی 
به طور متوسط یك سگ تربیت شده منطقه ای به وسعت یك هکتار را در 

عرض نیم ساعت جستجو می کند. 

بی سیم بهمن
بی شك موثرترین بیمه در برابر کشته شدن در یك بهمن همراه داشتن 
یك بی سیم بهمن است. این دستگاه گیرنده- فرستنده است که عالمتی 

سیم  بی  یك  باید  گروه  هر عضو  مخابره می کند. 
منطقه ی  در  حرکت  هنگام  که  باشد  داشته  همراه 

بهمن خیز در حالت فرستنده نگاه داشته شود. در صورتی که شخصی در 
بهمن مدفون شد، جستجو با دیگر اعضای باقی مانده که دستگاه خود را 
در حالت گیرنده می گذارند، انجام می شود. افزایش در قدرت عالمت، مبین 

نزدیکی با دستگاه قربانی است.
حفر خندق

هرگاه این روش  ها در پیدا کردن قربانی موفق نباشد، خندق  هایی باید در 
داخل آوار بهمن حفر شود. این خندق  ها باید یك متر پهنا داشته و به فاصله 
ی سه متر از یکدیگر قرار داشته باشند. آن گاه دیواره  های خندق  ها باید به 

طور افقی مورد کنکاش واقع شود.
کمك  های اولیه

هرگاه  است.  خفگی  مرگ  علت  بهمن،  مهلك  حوادث  درصد   80 در 
و سایر  بی پناهی، سرمازدگی  است دچار هراس،  باشد ممکن  زنده  قربانی 
جراحات مکانیکی بر بدن باشد. در صورت لزوم هوش آوری، تنفس دهان 
به دهان و مالش بیرونی قلبی )ماساژ قلبی( باید بالفاصله انجام شود)به یاد 

شکل 3- جریان یک جستجوی بهمن  
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داشته باشید که دهان او احتماال پر از برف است(. 
دقت فراوانی باید اعمال گردد تا بیرون آوردن قربانی 
از برف، موجب وخامت جراحات او نشود. مصدوم باید در کیسه ی مخصوص 
به حالت سر پایین قرار داده شود. معالجات در جهت به دست آمدن حرارت 
بدن انجام می گیرد. باید به خاطر داشت که یك مصدوم مدفون، احتماال 
بی اندازه سرد است و در صورت عدم هوشیاری ممکن است مرده پنداشته 
شود. در این حالت، تنفس و نبض قربانی نیز ممکن است غیرقابل تشخیص 
باشد. همیشه بنا را بر زنده بودن مصدوم بگذارید؛ مگر این که تشخیص یك 

پزشك، خالف این امر را اثبات کند.

هرگاه گرفتار بهمن شدیم چه باید بكنیم؟
این  ها از آن دستور العمل  هایی هستند که بیانشان آسان ولی عمل کردن 
با این همه دستور العمل  ها  به آن  ها سخت و حتی گاهی غیرممکن است. 
عصاره ی تجارب بسیاری از قربانیان طی سال  هاست. البته تعدادی متغیرهای 

طبیعی در مورد انسان  ها وجود دارند که می توانیم آن  ها مد نظر قرار دهیم.
این  به  مالحظه ای  قابل  میزان  به  عملی  روش  های  بهترین     
دستورالعمل ها بستگی دارد. به عنوان مثال آن چه که ممکن است در یك) 
برف لوحه ی مرطوب( اهمیت کمی داشته باشد. هرجا که هستید )باال، پایین، 

وسط یا یك طرف بهمن(، ارزیابی سریعی از آن به عمل آورید: برف از چه 
نوعی است )مرطوب، خشك و غیره(؛ و بهترین راه فرار شما کجاست. اگر 
قبال ارزیابی مناسبی از خطر نموده و راه  های اضطراری را مورد توجه قرار 
داده اید، شانس بیشتری برای پیدا کردن پاسخ در خور دارید. حرکت خود 
را تا آن جا که ممکن است با فرو بردن کلنگ بداخل زیرالیه ی ثابت به 
تأخیر بیندازید و به آن چه که دارید بچسبید. هرچه در ابتدا اجازه دهید زمان 
بیشتری بر شما بگذرد، احتمال دفن شما نیز کمتر است.  ممکن است بصرفه 
تر آن باشد که به کنار بهمن بیایید و در صورت امکان در آن جهت با شنا یا 
چرخش فرار کنید. اگرانجام حرکات شنا امکان پذیر باشد، شاید شنای پشت 
مضاعف موثرترین و بهترین گزینه باشد. در این حالت پشت فرد به نیروی 
بهمن و سر او به سمت باالست. بدیهی است هرگاه در معرض خطر افتادن 
قطعات و لوحه  های برف باشید، دست  های شما باید برای محافظت از سر و 
صورت شما به کارگرفته شود؛ اگرچه روال مشخصی نیز برای این کار وجود 
ندارد. به هر طریق که می توانید، سوار کار شده و تالش عمده ی خود را 
برای چند لحظه ذخیره کنید. دهان خود را بسته نگه دارید. در یك بهمن 
پودری، دهان و بینی خود را با یقه ی گرمکن یا بادگیر و یا کوله ی خود – اگر 

از دستشان نداده اید بپوشانید.
   نهایت تالش خود را برای چند ثانیه ی آخر که بهمن، گشتاور خود 
تنها  امر ممکن است  این  به خرج دهید.  آرام می شود  از دست داده و  را 
زمانی میسر باشد که قادر باشید از میان آوار، خود را باال بکشید. دو چیز 
بیشترین اهمیت را دارند: فضای تنفس و قرار گرفتن حتی االمکان نزدیك 

به سطح.
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فرشيد قاسملو

علت  به  سال  سرد  فصول  در  اما  است؛  دايمي  خطري  آتش سوزي 
آتش سوزى  بروز  احتمال  از وسايل گرمايشي  استفاده  و  ذخيره ى سوخت 
بيشتر است. در اين مقاله برخى توصيه هاي ايمني درباره ى استفاده از بعضي 

وسايل گرمايشي با هدف پيشگيري از آتش سوزي ارائه شده است.

1-   بخاري دستي (خوراك پز): خوراك پزهاي نفتي و يا بخاري هاي 
نفتي قابل حمل و نقل مشهور به "والور"، "عالءالدين" و... از جهاتى وسيله ى 
جالبي به نظر مي رسند؛ به عنوان نمونه در مقايسه با ساير وسايل گرمايشي 

نفتي، مثل بخاري نفتي دودكش دار روش استفاده ى ساده  اى دارند. به ظاهر 
نفت كمتري مصرف مي كنند. به راحتى قابل حمل  و نقل هستند، از آن ها 
هم به عنوان وسيله ى پخت و پز و هم به عنوان وسيله ى گرمايشي استفاده 
مي شود. اما با كمال تأسف اين وسايل به ظاهر ساده مي توانند به سادگي 
حتي  و  خفگي  سوختگي،  آتش سوزي،  از  اعم  متعدد  حوادث  ايجاد  باعث 
انفجار شوند؛ به عنوان مثال چنانچه بدون در نظر گرفتن فاصله ى مناسب در 
نزديكى پرده، رختخواب، و ساير لوازم و وسايل آتش گير قرار گيرند، به آساني 

آن ها را به آتش كشيده و موجب بروز آتش سوزي مي شوند.

پيشگيرى از آتش سوزى در منازل روستايى
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چنانچه محل قرار گرفتن آن  ها ناصاف و نامناسب 
باشد و يا در معرض رفت و آمد باشند، يا به علت 
نقص پايه ها از ثبات كافي برخوردار نباشند، به سادگي واژگون شده و خانه را 
به آتش مى كشند. چنانچه ظرف غذا و يا كتري آب جوش روي آن ها باشد، 
آن جايي كه  از  افراد مى شوند.  باعث سوختگي شديد  احتمالي  واژگوني  با 
اين گونه وسايل حرارتي دودكش ندارند، از منابع توليد گاز فوق العاده سمي 
منو اكسيد كربن(co) با "گاز زغال" هستند كه به "قاتل بي صدا" يا "قاتل 
نامريي" نيز مشهور شده است. در نتيجه ممكن است افراد خانواده را به سرعت 
با خطر خفگي روبرو سازد. چنانچه در حالي كه روشن هستند، داخل مخزن 
سوخت آن ها نفت ريخته شود، ممكن است به حالت "انفجار" شعله ور شوند و 

بنابراين استفاده از اين وسايل را بايد بسيار محدود نموده و كاهش داد.
ى  وسيله  عنوان  به  فقط  بايد  نياز  در صورت  وسايل  اين گونه   1-1
پخت و پز و تنها در "آشپزخانه" به كار برده شوند. ضمنا نبايد در مكان  هاى 
پرخطر از جمله وسط آشپزخانه و يا در نزديكي درب آن و محل هاي رفت 
و آمد قرار گيرند. بلكه آن  ها را بايد در گوشه ى امني از آشپزخانه قرار داد 

كه كامال از هرگونه ماده يا وسيله ى آتشگير دور باشد.

از نفت تميز استفاده نمود. اين  بايد فقط  1-2  براي سوخت آن ها، 
نفت به ويژه نبايد با هيچ ماده سوختني ديگر مخلوط شده باشد.

1-3  قبل از نفت  گيري حتماً بايد اين گونه وسايل را خاموش نمود و قدري 
صبر كرد تا كمي خنك شوند. چنان كه قبًال اشاره شد، نفت گيري اين گونه 
وسايل در حالت روشن و داغ، مي تواند به انفجار، آتش سوزي و سوختگي شديد 

فرد منجر شود ( حادثه اي كه متأسفانه بارها اتفاق افتاده است).

قيف  و  لوله دار  مخصوص  نفتي  جا  از  حتمًا  نفت گيري  براي   4-1
بدنه  ى  به  و  اطراف  به  نفت  شدن  پاشيده  از  ترتيب  بدين  شود.  استفاده 

خوراك پز يا بخاري دستي جلوگيري مي شود.

1-5  از لبريز شدن مخزن نفت آن  ها خودداري شود.

1-6 هنگام نفت گيري يك سيني فلزي، مجمع فلزي و ساير وسايل 
مشابه در زير خوراك پز قرار داده شود.

1-7 حتي االمكان اين گونه وسايل در فضاي باز، خارج از اتاق و... ، 
نفت گيري و روشن شوند.

از نفت گيري، خوراك پز يا بخاري دستي، به  طور صحيح  1-8 بعد 
روشن شود. فتيله آن را بايستي به صورتي تنظيم نمود كه بخاري مزبور، 
بال  آن  فتيله  دور  تا  دور  به عبارتي  باشد.  داشته  متعادل  و  عادي  شعله 
انقطاع روشن بوده و شعله  ى آبى رنگ داشته باشد. البته رنگ آبي شعله 
توصيه هاي  به  مورد  اين  در  دارد.  بستگي  بخاري  يا  پز  خوراك  نوع  به 

سازنده يا فروشنده  ى آن توجه شود.

1-9 قبل از كسب اطمينان از اينكه بخاري دستي  يا خوراك پز كامًال 
و به خوبي روشن شده است، هرگز نبايد آن را به حال خود رها كرد.

1-10 بخاري دستي يا خوراك پز را حتي االمكان نبايد جابه جا كرد. 
بنابراين قبل از روشن كردن آن بايد محل امن و مناسبي براي استقرار 

آن در نظر گرفت.

بخاري  كه  مشابه  وسايل  ساير  و  مجمع  فلزي،  سيني  يك   11-1
دستي به خوبي، محكم و به طور كامل در آن جا بگيرد، لق نخورد و به طور 
كامل استوار باشد، در زير بخاري  يا خوراك پز قرار گيرد تا كف محل 
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قرار گرفتن آن زياد گرم و داغ نشود. رعايت اين نكته به  ويژه اگر قرار 
است وسيله  ى مزبور در داخل اتاق مورد استفاده قرار گيرد، حائز اهميت 
است. البته انواع جديدتر اين گونه وسايل حرارتي به اين نوع سيني مجهز 

هستند.

مثل   ) ونقل  حمل  قابل  نفتي  بخاري هاي  خوراك پزها،   12-1
عالءالدين و...)، حتي انواع جديدتر آن ها (معروف به تيوست)، چراغ سه 
داد.  قرار  و...  خواب  اتاق  نشيمن،  اتاق  در  نبايد  هرگز  را   ... و  فتيله اي 
همچنين از اين وسايل نبايد براي گرم كردن فضاي حمام استفاده نمود؛ 

زيرا احتمال خفگي وجود دارد.

1-13 چنانچه به هر علت، به ويژه در شرايط اضطرارى مثل مواقع 
بايد  استفاده شود،  حرارتى  گونه وسايل  اين  از  ناگزير  و...  گاز  برق،  قطع 
قابل  لوازم  كنار  در  وسايل،  گونه  اين  دادن  قرار  از  شود.  احتياط  كامًال 
است،  مزبور روشن  تمام مدتى كه وسيله ى  در  اشتعال خوددارى شود. 
بيرون سرد  اگر هواى  بود؛ حتى  (تهويه) مطمئن  برقرارى جريان هوا  از 
تمام  دارد. در  ترجيح  به خفگى  اين سرد شدن،  به طور قطع  زيرا  باشد؛ 
از تجمع در اطراف آن خوددارى  مدتى كه وسيله ى مزبور روشن است، 
شود؛ به ويژه تجمع كودكان در اطراف اين گونه وسايل حرارتى خطرناك 
نبايد  هرگز  دارد،  اتاق  داخل  ناچار  به  وسايل  گونه  اين  كه  زمانى  است. 
به روى آن  ها ظرف غذا، كترى آب جوش و... قرار داد. عدم رعايت اين 
نكته و قرار دادن ظرف غذا و يا كترى آب جوش بارها موجب سوختگى 
افراد حاضر در محل شده است. حتمًا قبل از خواب بايد اين گونه وسايل 

را از اتاق خارج نمود و خاموش كرد.

1-14  بخاري  هاي نفتي قابل حمل و نقل تشعشعي، نسبت به ساير 
بخاري هاي نفتي قابل حمل و نقل، از ايمني بيشتري برخوردارند؛ اما بايد 

عمده ى  منابع  از  نيز  بخارى  ها  اين  داشت  توجه 
كربن  اكسيد  منو  سمي  فوق العاده  گاز  توليد 

هستند؛ بنابراين در هر محلي كه قرار مي گيرند، هوا بايد به خوبي جريان 
داشته باشد (تهويه برقرار باشد). فاصله  ى مناسب بين اين گونه وسايل و 
هر نوع وسيله يا مواد قابل اشتعال را بايد مراعات نمود. به ويژه بايد توجه 
داشت، اين گونه وسايل حرارتي، قسمت عمده  ى حرارت خود را به سمت 
بنابراين چنانچه هر نوع وسيله يا مواد قابل اشتعال در     مقابل مي تابانند. 
فاصله  ى كمى از آن ها قرار داشته باشد، ممكن است به سادگي مشتعل 

شده و خانه را به آتش بكشد.

سوز  نفت  حرارتي  وسيله ى  نوع  اين  دار:  دودكش  نفتي  بخاري   -2
و  پز  خوراك  (انواع  شد  داده  توضيح  باال  در  كه  نفتي  وسايل  به  نسبت 
داشت  توجه  بايد  اما  ايمن تر هستند؛  نقل)  و  قابل حمل  نفتي  بخاري  يا 
به دقت  دارد كه  به وسايل گرم كننده اي بستگي  ايمني خانه و خانواده 
بهره  و  نگهداري  نصب،  صحيح  اصول  طبق  شده،  خريداري  و  انتخاب 

برداري مي شوند. 
بنابراين توجه به نكات زير ضرورى است و از بروز بسيارى از خطرات 

پيشگيرى خواهد كرد:

توسط  كه  فرمائيد  انتخاب  را  انواعي  بخاري،  خريد  هنگام   2-1
كارخانه هاي معتبر ساخته و از مراجع ذيصالح تأييديه داشته باشند(عالمت 

استاندارد).
است.  مجهز  "كاربراتور"  به  حتمًا  استاندارد  و  مرغوب  نفتي  بخاري 
بنابراين بخاري  هاي فاقد كاربراتور كه به بخاري چكه اي، مدرسه اي و... 
معروف شده اند، به هيچ وجه و در هيچ مكاني از جمله مكان  هاى مسكونى 
نبايد مورد استفاده قرار گيرند. كاربراتور از جهات مختلف "ايمني" بخاري 

مربوطه را تضمين مي كند.
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شود  نصب  مناسب  محلى  در  بخاري   2-2
قابل  از وسايل  نباشد،  آمد  و  رفت  در معرض  كه 
اشتعال دور و به محل دودكش نزديك باشد، تا بدين ترتيب براي اتصال 
هر  باشد.  نياز  مورد  كمتري  زانويي  ويژه  به  و  كمتر  لوله  ى  دودكش،  به 
از لوله هاي فلزي  بايد به نحو مطمئني  گونه مواد و وسايل قابل اشتعال 

مربوط به دودكش بخاري نيز دور باشد.

بخاري"  "زير  يا  و  بخاري  پيش  يك  روي  بخاري  است  بهتر   2-3
مناسب قرار گيرد. انواع زير بخاري فلزي در بازار وجود دارد.

4-2 براي پر كردن مخزن نفت بخاري از جا نفتي لوله دار و همچنين 
لبريز  نبايد مخزن نفت بخاري را كامًال پر و  از قيف استفاده شود. هرگز 

نمود.

ميله ى  از  استفاده  با  و  صحيح  ترتيب  به  بخاري  كردن  روشن   2-5
مربوط انجام گيرد. هرگز براي روشن كردن بخاري نفتي نبايد از تكه كاغذ، 
تكه پارچه و ... استفاده نمود. بالفاصله بعد از روشن كردن بخاري نبايد آن 
را روي درجه ى زياد (حداكثر) قرار داد. بلكه پس از روشن كردن بخاري 
ابتدا بايد مدتى بگذرد تا كمي گرم شود. سپس درجه  ى بخاري را تا حد 
دلخواه مى توان تنظيم نمود. قبل از كسب اطمينان از اينكه بخاري كامًال 

روشن شده است نبايد آن را به حال خود رها كرد.

و  بخاري  اطراف  در  البسه  كردن  براي خشك  طناب  بستن  از   2-6
بدتر از همه از قرار دادن لباس  بر روي هر نوع بخاري، حتي اگر درجه آن 
روي كم باشد، جداً خودداري شود. اين بي احتياطي  ها تا كنون بارها باعث 

سوختگي البسه و حتى وقوع آتش سوزي در خانه شده است.

7-2 بخاري نفتي به ويژه كوره ى بخاري در اثر حرارت و نيز اسيدي كه 
از دوده بخاري توليد مي شود، رفته رفته فرسوده مي شود. بنابراين هميشه 
پيش از نصب و استفاده از بخاري كه قبًال طي سال  ها از آن استفاده مي شده 
است، بايد از بي عيب و نقص بودن آن مطمئن شد. چنانچه عيب و نقصي 
مشاهده شد، بايد جدي گرفته شود و با مراجعه به تعمير كاران با تجربه 

نسبت به رفع عيب و يا تعويض بخاري اقدام شود.

8-2 از نظر ايمني، از قسمت هاي مهم بخاري، "دودكش" آن است. 
دودكش  هاي معيوب و ناقص مي توانند باعث وقوع آتش سوزي و نيز خفگي 
نصب  موقع  همان  در  بايستي  اوًال  بنابراين  شوند.  خانواده  افراد  مرگ  و 
نمود.  ايمن مستقر  و  به نحو مطمئن  نيز  را  بخاري دودكش هاي مربوطه 
همچنين در طي فصولي كه بخاري مورد استفاده قرار مي گيرد، با بررسي و 
بازديد از سالم و ايمن بودن دودكش  ها اطمينان حاصل شود. در اين مورد 
"كالهك" روي بام خانه را نيز نبايد فراموش كرد. اين كالهك بايد از نوع 
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مخصوصي كه به كالهك (H) معروف است، انتخاب شود.

يا گاز  از گاز مايع(سيلندر گاز) و  3- بخاري گازي: چنانچه گاز، اعم 
لوله كشي (گاز شهري) در دسترس باشد، بخاري گازي وسيله ى گرمايشي 
خوب، راحت و تميزي محسوب مي شود؛ اما همين وسيله ى راحت، خوب 
و تميز نيز چنانچه به طور صحيح و ايمن مورد استفاده قرار نگيرد، چه بسا 
موجب خطراتي مثل انفجار، آتش سوزي و خفگي شود. بعضي از مهم ترين 

موارد ايمني مربوط به بخاري گازي عبارتند از:

معتبر ساخته  كارخانه  هاي  توسط  كه  گازي  بخاري هاي  از  فقط   3-1
شده با عالمت استاندارد استفاده شود.

2-3 تبديل بخاري نفتي به بخاري گازي فوق العاده خطرناك و مطلقًا 
ممنوع است.

دودكش  فاقد  گازي  بخاري هاي  از  هرگز  اتاق،  گرمايش  براي   3-3
استفاده نشود.

4-3 توجه شود بخاري گازي نيز مثل بخاري نفتي و... زماني كه روشن 
و در حال كار است، مقدار زيادي گاز دي اكسيد كربن (CO2) و خطرناك تر 
از آن گاز منواكسيد كربن (CO) توليد مي كند. چنانكه قبًال اشاره شد گاز 
منواكسيد كربن فوق العاده سمي و خطرناك است كه نشت حتى مقدار كمي 
از آن در محيط خانه مي تواند افراد خانواده را با خفگي و مرگ روبرو سازد. 
براي پيشگيري از اين خطر بايد به دو نكته  ى اساسي توجه كرد: اول اين كه 
بخاري به نحو مطمئني به دودكش سالم و ايمن نصب شده باشد و دوم اين 
كه بخاري هواي كافي در اختيار داشته باشد. بنابراين هميشه در طي مدتي 
كه بخاري گازي روشن و در حال كار است، بايد با باز گذاشتن روزنه هاي 

اطراف درو پنجره و... و يا با بازكردن كم در يا پنجره 
و... از برقراري جريان هوا به داخل اتاق مطمئن بود. 

و  مرغوب  لوله هاي  از  استفاده  با  حتماً  بايد  بخاري  هنگام نصب  همچنين 
مناسب كالهك و... دودكش مؤثري براي بخاري تهيه كرد.

5-3 همانند ساير منابع حرارتي در حول و حوش بخاري گازي نبايد 
وسايل، لوازم و مواد آتش گير قرار گيرد.

6-3 مانند ساير وسايل حرارتي، هرگز نبايد براي مدت طوالني بخاري 
گازي را روي درجه ى حداكثر قرار داد.

7-3 در مورد بخاري گازي نيز از خشك كردن البسه به روي آن و يا 
در نزديكي آن بايد جداً خودداري شود.
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مورد  در  گازسوز،  وسايل  ساير  مانند   3-8
بخاري گازي نيز بايد موارد ايمني براى جلوگيرى 
از نشت گاز مراعات شود. نشت گاز، اعم از گاز لوله كشي و يا گاز داخل 
با  بنابراين  داشت.  خواهد  پى  در  را  "انفجار"  خطر  (كپسول)،  سيلندر 
توجه به نوع گازي كه مصرف مي شود، بايد مراقبت هاي الزم را اعمال 
گازسوز، طول  وسايل  براى  مناسب  و  مرغوب  از شيلنگ  استفاده  نمود. 
از بست فلزي براي محكم نمودن شلنگ  اين شيلنگ، استفاده  مناسب 
به ورودي گاز بخاري و ... از جمله موارد پيشگيري از نشت گاز است.

در  بسياري  برقي طرفداران  بخاري  انواع  امروزه  برقي:  بخاري   -4
منازل شهري و روستايي پيدا كرده است. به خصوص نوع تابشي آن ها 
شده  سرخ  آن  المنت هاي  كوتاهي  مدت  از  پس  برق  به  وصل  با  كه 
است؛  پرطرفدار  و  پرمصرف  بسيار  مي كند،  توليد  مطبوعي  گرماي  و 
بدون  ساده  ظاهر  به  ى  وسيله  اين  از  استفاده  داشت  توجه  بايد  اما 
رعايت مسائل ايمني مربوطه هم "خطر آتش سوزي" و هم خطر " برق 

گرفتگي" به دنبال دارد. 
بنابراين براى جلوگيرى از بروز خطر بايد به نكات زير توجه شود:

بخاري  انواع  باشد.  استاندارد  و  انواع مرغوب  از  برقي  بخاري   4-1
خطر  نظر  از  تشعشعي،  برقي  بخاري  به  نسبت  دار(فن دار)،  پنكه  برقي 

آتش سوزي ايمن تر است( هرچند كامًال بي خطر نيست).

2-4 هرگز نبايد سيم بخاري برقي را طوالني نمود. براي اتصال اين 
را همراه  مناسبي  كابل  آن  كارخانه  ى سازنده  برق،  پريز  به  نوع وسايل 
و  نامناسب  سيم هاي  با  كابل  اين  تعويض  است؛  نموده  عرضه  بخاري 

طويل، استفاده از سيم سيار و ... از جمله اقدامات خطرناك است.
3-4 بخاري برقي از جمله وسايل پرمصرف الكتريكي است؛ بنابراين 

هيچ گونه  آنكه  بدون  باشد،  محكم  پريز  در  كامًال  بايد  آن  شاخه ى  دو 
"لقي" داشته باشد. در غير اين صورت، بعد از مدت كوتاهي روشن بودن، 
دو شاخه و پريز مربوطه گرم و داغ مى شود و ممكن است موجب بروز 
با  را  برقي  بخاري  شاخه  ى  دو  نبايد  هرگز  همچنين  گردد.  آتش سوزي 
استفاده از سه راهي  و به همراه چند دوشاخه مربوط به ساير وسايل برقي، 
به يك پريز وصل نمود. اين كار نيز از عادت  هاي خطرناكى است كه منجر 

به گرم شدن پريز و وقوع آتش سوزي مي  شود.

4-4 اگرچه بخاري هاي برقي قابل حمل و نقل هستند؛ ولي اين امر 
نبايد باعث شود كه بخاري برقي بدون توجه كافي در هر محلي قرار گرفته 
شود. حجم كوچك و وزن كم اين نوع بخاري  ها، آن ها را به شدت در مقابل 
واژگون شدن آسيب پذير كرده است؛ بنابراين  بخاري مزبور بايد در محلي 

قرار گيرد كه در معرض رفت وآمد نباشد.

نگرفته  قرار  اشتعال  قابل  مواد  و  اشيا  برقي،  بخاري  اطراف  در   4-5
بيش  مي تواند  تابشي،  يا  تشعشعي  برقي  بخاري  داشت،  توجه  بايد  باشد. 
از 70 درصد حرارت خود را به اشياء مقابل خود بتاباند. در نتيجه چنانچه 
اين اشيا قابل اشتعال باشند، به سادگي مشتعل شده و محل زندگي را به 

آتش مي كشند.

با  6-4 بخاري برقي از دسترس اطفال دور باشد. كودكان مي توانند 
دستكاري بخاري هم دچار سوختگي و هم برق گرفتگي شوند. همچنين 

ممكن است با واژگون كردن بخاري باعث وقوع آتش  سوزي گردند.
نمود و  توجيه  را  بايد كودكان  اين مخاطرات هم  از  پيشگيري  براي 
آموزش داد و هم محل قرارگرفتن بخاري را به نحوي انتخاب نمود كه از 
بارها ديده شده  باشد. نكته  ى ديگر آن  كه متأسفانه  دسترس اطفال دور 
است كه براي گرم تر كردن اطفال، رختخواب آن ها را نزديك بخاري قرار 
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داده اند؛ غافل از آن كه با هر بار غلتيدن، كودك در معرض سوختگي شديد 
قرار مى گيرد و يا تماس رختخواب با قسمت هاي داغ بخاري، خانه را در 

معرض آتش سوزي قرار مى دهد.

بخاري هاي  براي گرم كردن فضاي حمام،  توجه شود كه  بايد   4-7
برقي ويژه اي ساخته شده است. اين نوع بخاري هاي برقي را نيز بايد در 
گوشه ى امن و مناسبي از حمام كه از هرگونه تراوش آب در امان است، 
با خارج  از استفاده از حمام  ارتفاع معيني به ديوار نصب نمود، و قبل  در 
گونه  هيچ  تا  كرد  خاموش  را  برقي  بخاري  مربوطه،  شاخه ى  دو  كردن 
خطر برق گرفتگي وجود نداشته باشد. بنابراين استفاده از بخاري هاي برقي 
استفاده  رختكن  به عنوان  كه  حمام  مجاور  فضاي  يا  و  حمام  در  معمولي 

مي شود، بسيار خطرناك است.

نبايد  الكتريكي،  وسايل  ساير  مانند  را  برقي  بخاري  هاي  انواع   4-8
براي مدت طوالني روشن گذاشت. همچنين نبايد آنها را بدون مراقبت رها 
كرد. به عنوان مثال هنگام ترك منزل، حتي براي مدت كوتاه، بايد بخاري 

را با خارج كردن دو شاخه آن از پريز خاموش نمود.

مناطق  در  ديرباز  از  هيزمي  بخاري  از  استفاده  هيزمي:  بخاري   -5
و  هيزم  تهيه  ى  كه  مناطقي  در  نيز  است؛  اكنون  بوده  مرسوم  روستايي 
بخاري  ها  نوع  اين  نباشد،  دردسترس  و  ساير سوخت ها  بوده  آسان  چوب 
مورد استفاده قرار مى گيرد. هنگام استفاده از اين نوع وسيله ى گرمايشي، 
جهت اجتناب از مخاطرات منجر به آتش سوزي،  سوختگي و خفگي، بايد 

نكات زير رعايت شود:

1-5 محلى مناسب و ايمن براي نصب بخاري در نظر گرفته شود كه در 
معرض رفت و آمد افراد و نزديك مواد و اجناس قابل قرار نگرفته باشد.

بدنه  ى  به طور معمول،  ياد داشت  به  بايد   5-2
آن  ها  داخل  اندازه  ى  به  بخاري ها  نوع  اين  خارجى 

داغ مي شود؛  بنابراين چنانچه فاصله ى مناسبي بين بخاري و اجناس آتشگير 
پيرامون آن در نظر گرفته نشود، چه بسا به آساني باعث اشتعال آنها و وقوع 
نزديك شد؛  بخاري ها خيلي  نوع  اين  به  نبايد  آتش سوزي شود. همچنين 
زيرا هرگونه تماس دست و ساير اعضاى بدن با بدنه ى داغ بخاري، باعث 
سوختگي خواهد شد. در اين مورد به ويژه كودكان را بايد كامًال آموزش داد.

بخاري  بدنه ى  است  بهتر  باشد،  پا  نو  طفل  خانه  در  چنانچه   5-3
هيزمي كامًال ايمن سازي شود؛ به عنوان مثال بخاري روي سكو يا پيش 
بخاري نصب گردد. در جلوي بخاري حفاظ مطمئني به كمك توري فلزي 

و امثال آن ايجاد گردد و غيره.

4-5 همچون ساير وسايل گرمايشي، از خشك نمودن البسه بر روي 
اين بخاري ها و يا بستن بند در نزديكي بخاري براي خشك كردن البسه 

بايد جداً خودداري شود.

5-5 اين نوع بخاري ها نيز از جمله منابع توليد گاز فوق العاده سمي 
منو اكسيد كربن هستند. بنابراين بايد دودكش مناسبى براي آن  ها در نظر 
گرفت. همچنين در تمام مدتي كه بخاري روشن است، بايد هواي تميز در 

اختيار داشته باشد (در محل نصب آن، هوا جريان داشته باشد).

6-5 بخاري هيزمي، معموٌال يك دريچه  ى تنظيم هوا دارد؛  بايد مراقب 
بود به نسبت مقدار هيزم، اين دريچه باز باشد. در نتيجه خطر احتراق ناقص 

و نشت دود و گازهاي سمي به داخل منزل منتفي مى شود.
هرگز نبايد در اطراف بخاري، هيزم ذخيره نمود؛  هر بار فقط به اندازه ى 

مصرف همان موقع هيزم به داخل خانه آورده شود.
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بخاري  براي روشن كردن  نبايد  8-5 هرگز 
از پاشيدن نفت و ساير مايعات قابل اشتعال و يا 

شود. استفاده  پارچه  ها  تكه  سوزاندن 

ناقص  احتراق  از  كه  است  احتراقي  قابل  ماده  "قطران"   5-9
مي تواند  ماده  اين  مي شود.  تشكيل  هيزمي  بخاري  در  زغال  يا  چوب 
بايد زود به زود نظافت  باعث آتش سوزي شود. به همين جهت بخاري 

شود.

را  بخاري  خاكستر  مي كند.  توليد  خاكستر  هيزمي  بخاري   5-10
بايد زود به زود خالي كرد. به اين منظور بايد يك ظرف فلزي درب دار 
ظرف  سپس  شود.  ريخته  آن  در  بخاري  خاكستر  نظافت  موقع  و  تهيه 
از مواد و وسايل قابل اشتعال  فلزي مربوطه در جاي مطمئني كه دور 
شدن  برداشته  بدون  تا  شود  داده  قرار  اطفال  دسترس  از   دور  نيز  و 
نبايد در كارتن مقوايي  را  درب آن خاكستر سرد شود. خاكستر بخاري 
و يا چوبي ريخت، همچنين نبايد براي سرد شدن، آن را بر روي زمين 

كرد. پخش 

خطر  چه  اگر  كه  است  سنتي  گرمايشي  وسيله  كرسي  كرسي:   -6
گاز سمي  توليد  از خطر  آن  از  استفاده  ولي  آن كمتراست،  آتش سوزي 
منو اكسيد كربن (CO) و عواقب وخيم آن بركنار نيست. براي ايمني 

اجرا شود: به دقت  زير  توصيه هاي  بايد  بيشتر 

1-6 قبل از شروع فصل سرما بايد خاكه زغال مرغوب تهيه نمود، 
به خوبي شستشو داد و كامًال خشك نمود.

خارج  در  وقت  صرف  با  و  دقت  به  بايستي  را  كرسي  منقل   6-2
خاكه  تا  كرد  صبر  بايد  نمود؛  روشن  سربسته  فضاهاي  ساير  و  اتاق  از 
بايد  شود.  منتقل  كرسي  زير  به  منقل  سپس  بسوزد.  كامًال  آن  زغال 
توجه داشت چنانكه خاكه زغال به خوبي نسوخته و يا نيم سوخته باشد، 

است. زياد  بسيار  اكسيد كربن  منو   گاز  ايجاد  احتمال 

بايد در زير منقل كرسي، يك سيني فلزي مناسب و  3-6 هميشه 
قرار گيرد. مناسب  فلزي  يا يك مجمع 

4-6 هرگز نبايد سر را به زير لحاف كرسي فرو برد. در اين مورد 
به ويژه بايد به كودكان آموزش داد و آن ها را به خوبي توجيه نمود.

از جريان هواي  بايد  استفاده مي شود،  از كرسي  كه  5-6 هنگامي 
اتاق مطمئن بود. تازه به داخل 

نوزدان و  بيماري ها، مثل صرع (غش)،   به بعضي  افراد مبتال   6-6
استفاده كنند. از كرسي  نبايد  بچه هاي كم سن و سال 
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ايمني: 7- ساير نكات 

از سوخت گيري، روشن و  اعم  با وسايل حرارتي  1-7 هرگونه كار 
نكته  اين  به  توجه  عدم  نشود.  محول  كودكان  به  و...  كردن  خاموش 
بارها باعث بروز حوادث مختلف شده است. متأسفانه اولين قرباني اين 

انجام كار بوده است. حوادث طفلي بوده است كه مشغول 

نفت  ظرف  نفتي،  بخاري  داشتن  اختيار  در  صرف  به  هرگز   7-2
و  امن  بايد محل  بلكه  نشود؛  داده  قرار   ... و  آشپزخانه  اتاق،  داخل  در 
حياط  از  مناسبي  گوشه  در  مثًال  سربسته  محل هاي  از  خارج  مناسبي 

براي قرار دادن ظرف (پيت) نفت در نظر گرفته شود.

3-7 هرگز نبايد نفت را در ظروفي مثل پارچ آب، بطري نوشابه و 
مانند آن قرار داد. خطر نوشيدن اتفاقي آن توسط بچه ها و يا افراد كم 

نبايد فراموش كرد. را  حواس 

4-7 بچه ها را بايد با خطرات وسايل حرارتي آشنا ساخت و نكات 
داد.  آموزش  به آن ها  را  اين گونه وسايل  از   استفاده  براى  ايمني الزم 
يادآورى شود در تمام مدتي كه هر نوع وسيله ى  بايد به آن  ها  به ويژه 
حرارتي در داخل اتاق و ساير محل هاي سربسته، روشن و در حال كار 

پرتحرك خودداري كنند. بازي  هاي  انجام  از  است 

خودرو  يا  و  موتورسيكلت  داشتن  اختيار  در  صرف  به  هرگز   7-5
نبايد در خانه بنزين ذخيره شود. نگهدارى گالن بنزين در خانه تا كنون 

بارها و بارها محل مسكونى را به آتش كشيده است.

6-7 در منازل روستايي،  سقف بعضي اتاق ها، 
درختان  برگ  و  شاخ  و  با چوب  آشپزخانه  و  انبار 

پوشيده شده است. اين نوع سقف  هاي چوبي  متأسفانه مستعد آتش سوزي 
هستند. از روشن كردن آتش و يا استفاده از وسايل حرارتي پر قدرت در 

اين گونه اماكن جداً خودداري گردد.

مكان  در  دام،  ى  علوفه  انبار  محل  است  ممكن  كه  آنجا  تا   7-7
امني دور از محل سكونت در نظر گرفته شود.

در  آتش سوزي  بروز  مهم  عوامل  از  يكي  بچه  ها  بازي  آتش   7-8
را  فندك  و  كبريت  بايد  اين خطر  از  بودن  امان  در  براي  است.  منازل 
با  بايد  نيز  را  تر  بزرگ  بچه  هاي  داشت.  نگه  دور  كودكان  دسترس  از 

خطرات آتش بازي به طور كامل آشنا نمود و آموزش داد.
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   طي چند ماه اخير موارد متعددي از آتش سوزي و مرگ ناشي از آن در 
چند آسايشگاه سالمندان واقع در كشور روسيه رخ داد. يكي از آخرين اين 
حوادث به مرگ 30 سالخورده ى روسي منجر شد. مركز مزبور در منطقه ى 
«ولي نيكولسكوي» در 30 كيلومتري "شهر   توال" قرار داشت و 32 زن و 
مرد سالخورده روسي به همراه 17 نفر پرستار در آن جا زندگي مي كردند. بنا 
بر گزارش «وزارت موقعيت هاي اضطراري روسيه»، اتصال سيم برق باعث 
وقوع آتش سوزي گشته بود. به علت وضعيت ساختمان كه نزديك به 60 
سال قدمت داشت و نوع جنس آن كه از چوب ساخته شده بود، شعله  هاى 
آتش به سرعت گسترش يافت و تمامي ساختمان را در بر گرفت. با توجه به 
گستردگي آتش 22 خودروي آتش نشاني و بيش از 100 نفر آتش نشان مأمور 
مقابله با آن شدند؛ اما در نهايت، اين حريق مهيب با برجا گذاشتن خسارت 
سنگين مرگ 30 نفر و ناپديد شدن دو نفر ديگر خاتمه يافت. در ماه مارس 
گذشته نيز خانه ى سالمندان ديگري واقع در جنوب روسيه دچار آتش سوزي 
گرديد. اين حادثه نيز به مرگ 63 نفر انجاميد. شاهدان عيني، علت تلفات زياد 
حادثه ى اخير را فاصله ى زياد محل حادثه تا نزديك ترين ايستگاه آتش نشاني 

ذكر كردند.

   در ماه ژوئن گذشته نيز در حادثه اى مشابه  در مركز سالمندان «امسك» در 
منطقه ى سيبري 10 نفر در نتيجه آتش سوزي جان باختند.

تجزيه و تحليل
   وقوع آتش سوزي در اماكن مختلف و مرگ بر اثر حريق ، مسأله ى بسيار مهمي 
است كه از ساليان متمادي و قرن ها پيش مطرح بوده است. از اواسط قرن نوزدهم، 
به دليل سابقه ى وقوع آتش سوزي هاي شديد و گسترده، به ويژه آتش سوزي هاي 
شديد و مهيبي كه در صنايع آن دوران رخ مي داد، لزوم برخورد «علمي» با 
اين مسأله و ارائه ى راه حل  هاى اساسي براي محافظت اماكن مختلف در برابر 
آتش سوزي احساس گرديد. بدين ترتيب علم جديدي به نام «محافظت در برابر 
آتش سوزي  Fire Protection» مورد توجه قرار گرفت. اين علم به سرعت 
و به موازات پيشرفت جوامع در عرصه هاي مختلف فن آوري و ... رشد نمود و در 
تمام شئونات جوامع صنعتي وارد شد. در نتيجه از سال  ها قبل احداث بناها - از 
كوچك ترين واحد ساختماني تا عظيم ترين بناها -  از لحظه ى  طراحي و تهيه ى 
نقشه تا آخرين روز بهره برداري، منوط به رعايت اصول، قوانين و استانداردهاي 

«محافظت در برابر آتش سوزي » گرديد.
محافظت در برابر آتش سوزي بر دو اصل اساسي الف: « ايمني در برابر حريق» 

آتش در سراي سالمندان
عمار داودى
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  (safety from fire)
 (loss limitation)«ب : «محدود كردن خسارت

مستقر است و براي دستيابي به اهداف خود سه راه حل زير را ارايه نموده است:
 fire prevention :پيشگيري از بروز آتش سوزي  -1

 building fire safety :محافظت ساختماني در برابر حريق  - 2
fire managing :اداره كردن حريق  - 3

   هر يك از مؤلفه هاي فوق، نقاط قوت بسيار دارند؛ ولى متأسفانه در اين مؤلفه ها 
با محدوديت   هايي نيز مواجهيم. بنابراين براي دستيابي به هدف «محافظت در 
برابر آتش سوزي» مهم آن  است كه سه اصل فوق هماهنگ و هم سوي يكديگر 
برنامه ريزي و اجرا شوند. نكته ى بعدي ارتباط مؤلفه هاي «مثلث حفاظت» با 
هر يك از سه اصل محافظت در برابر حريق است. مؤلفه هاي «امور مهندسي» 
مقررات  و  قوانين  اعمال  و    (Education) آموزش   ،  (Enginering)
ايمني» (Enfercement) كه به اختصار 3E ناميده مي شود و در تعامل با 
يكديگر«مثلث حافظت » را تشكيل دهد، بايد در برنامه ريزي و اجراي هر يك 
از سه اصل محافظت در برابر آتش سوزي مورد توجه قرار گرفته و منظور شوند. 
بديهي است شرح و تفصيل هر يك از اين موارد، اگر چه مهم و ضرورى است، از 
حوصله ى اين مقاله خارج است و در اين جا فقط به صورت فهرست وار نمايش 
داده شده است. در ادامه راجع به مطابقت بعضي مسائل و مشكالت موجود در 
سراي سالمندان مذكور كه به آتش سوزي و مرگ در اثر آن منجر شد، و نيز 
اصول محافظت در برابر آتش سوزي اشاره ى كوتاهي مي شود. آتش سوزي در 
اثر اتصال سيم برق كه به وقوع آتش سوزي در يكي از بناهاي ذكرشده در 
مقدمه ى اين مقاله منجر شد، نشانه ى آن است كه مسائل مربوط به«پيشگيري 
از آتش سوزي»  به درستي مورد توجه قرار نگرفته است. تنها راه حل اساسي براي 
ايمنى از اين حوادث و عوارض وخيم آن، توجه كافي به علم «محافظت در برابر 
آتش سوزي» است. در اين علم به وسيله ى مجموعه اقدامات در زمينه پيشگيري 
از آتش سوزي، محافظت ساختماني در برابر حريق و اداره كردن حريق، ايمني افراد 
تا حد قابل قبولى در مقابل آتش سوزي تأمين خواهد شد. در غير اين صورت و به 

عنوان مثال به صرف نصب چند عدد كپسول آتش نشاني به ديوارهاي ساختمان، 
نمي توان به ايمني در مقابل آتش سوزي رسيد. در نتيجه وقوع احتمالي حريق، 

نتايج فاجعه باري خواهد داشت.
   استفاده از ساختمان قديمي از جنس چوب، عدم پيش بيني «ردياب آتش» 
 (Automatic خودكار»  آب پاش  «سيستم  فقدان    ،(Fire Detector)
(serinkier system، فقدان راه فرار اضطراري يا بال استفاده بودن آن و ... 
همگي نشانه ى بي توجهي به اصول «محافظت ساختماني» در برابر حريق است. 
گسترش شديد آتش در اثر دور بودن از مركز آتش نشاني و تأخير در مبارزه ى 
مؤثر با آتش، نشانه ى آن است كه وسايل و تجهيزات مؤثر در آتش نشاني، نيروي 
انساني و عوامل آموزش ديده و ...در دسترس نبوده است. به بيان ديگر مسائل 

مربوط به « كنترل حريق » به درستي انجام نشده بوده است.
نتيجه: 

   نوع زندگي امروزي بشر با پيشرفت فن آوري، با استفاده از انرژي  هاي مختلف: 
وسايل و تجهيزات گوناگون، مواد شيميايي مختلف و ... بيش از پيش بناهاي 
مختلف را در معرض خطر آتش سوزي قرار داده است؛ به ويژه اگر با توجه به 
نوع كاربري، افراد حاضر در بنا و مواجه شوندگان با حريق از توانايي كافي براي 
حفاظت خود بي بهره باشند. به عنوان مثال مشابه آن چه كه در اين مقاله ذكر شد، 

وقوع حريق در مراكز درماني- مراقبتي مي تواند فاجعه بار باشد.
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انتخاب واقع گرایانه براي آموزش در کشورها 
تصور کنید : یك ایستگاه قطار در مرکز شهر قرار دارد. قطار هنوز ایستاده 
است و از یکي از واگن  ها مایعي در حال نشت کردن است؛ ولي مشخص 
نیست چه مایعي از واگن نشت مي کند. مسافران داخل ایستگاه وحشت زده 
شده اند. مي توانید صداي آژیر آتش نشاناني را که به سمت صحنه ی حادثه 

مي آیند بشنوید.
سه  تصادف  این  در  است.  داده  رخ  اتوبان  در  اتومبیل  تصادف  یك     
اتومبیل سواري، دو کامیون و یك میني بوس با هم برخورد کرده اند شاهدان 
تصادف در حال فریاد زدن براي امدادرساني هستند. چند نفر مجروح شده اند 
و یك ماشین آتش گرفته است. چند نفر سعي مي کنند به مجروحان کمك 

پرویز یار احمدي

آموزش مجازي	
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کنند؛ ولي حرارت به آن  ها اجازه ی پیش رفتن به 
سمت آتش را نمي دهد.

مي شود.  خارج  خیابان  اواسط  در  خانه  یك  پنجره ی  از  سیاهي  دود     
باران  و  تاریك  بسیار  هوا  و  است  شب  است.  سوختن  حال  در  آشپزخانه 
شدیدي مي بارد. مشخص نیست که آیا صاحب خانه در خانه هست یا نه. 
همسایه  ها در خیابان ایستاده اند و سعي دارند به داخل خانه بروند اما دود 
سیاه و غلیظي وجود دارد و همچنین درجه حرارت درون خانه بسیار باال 
رفته است. در همان زمان پنجره مي شکند و آتش نشانان به صحنه حریق 

مي رسند.
   شما فکر مي کنید چگونه آماده مي شوید و مهم تر از همه چگونه براي 
این سناریوها یا میلیون  ها سناریوي دیگري که مي تواند اتفاق بیفتد آموزش 

مي بینید ؟
زیاد  آتش  حرارت  درجه ی  نیستند،  حقیقي  حادثه  قربانیان  خوشبختانه     
یك  از  مثال  هایي  فقط  الذکر  فوق  حوادث  نیست.  سمي  دود  و  نیست 

برنامه ی آموزش مجازي بود.
آرام آموزش یك  اقیانوس  نواحي  از هر منطقه اي در کشورهاي     بیش 
بسیار سریع در حال گسترش  امدادي،  موضوع مهم است و سازمان  هاي 
هستند. این رشد ، این سؤال را بر مي انگیزد که چگونه افراد در حد کفایت 
سناریوهاي  تمام  به  بتوانند  موجود  تجهیزات  با  تا  مي شوند  داده  آموزش 
هزینه  با  را  مردم  از  زیادي  تعداد  چگونه  دهند؟  پاسخ  ممکن  اضطراري 
مناسب، ولي در یك سطح خاص و قابل قبول آموزش مي دهند؟ با گسترش 
سؤاالت  این  براي  که  دارد  وجود  امکان  این  مجازي  آموزش  برنامه  هاي 

پاسخ مناسبي ارایه شود.
   برنامه  هاي آموزشي مجازي مزیت هایی دارند که مي توانند روشي که 
از  مناسب  استفاده ی  و  براي سناریوها  و  بینند  آموزش مي  نشانان  آتش 
تجهیزات آماده مي شوند را تغییر دهند. آموزش مجازي مي تواند به ویژه 
در  که  برنامه  هایي  اما  باشد؛  جلو  به  گامي  سازمان ها  و  کشورها  براي 

به وجود  آن  از  استفاده  براي  محدودیت  هایي  دارند   قرار  طرح  این  کنار 
مي آوردند. با وجود پیشرفت ها و فن آوري هاي جدید، آیا آموزش مجازي 
در  دارد؟  مزایایي  چه  که  این  و  است؟  مناسب  وسیع  به کارگیري  براي 
این مقاله سعي شده است گسترش آموزش و ضرورت هاي مورد نیاز آن 

تشریح شود.
   آموزش مجازی براي ایجاد آمادگي کافي کارکنان در برابر رویارویي با 
انجام  در شیفت  را  وظیفه ی مشخصي  فرد  است. یك  اضطراري  حوادث 
مي دهد بنابراین تمام اعضاي شیفت نیاز به آموزش  هاي جداگانه و همچنین 
گروهي دارند. هر فرد در یك شیفت نیاز دارد بداند تجهیزات چگونه کار 
مي کند و قادر به اجراي نقش فردي خود در گروه باشد. هدف نهایي این 
است که هرگاه حادثه اي پیش آید ، یك شیفت کاري مانند یك ماشین 
به خوبي سازمان یافته عمل نماید به نحوي که هرکس به خوبي عمل کرده 
و بتواند به خوبي هر سناریویي را به طور موفق آمیز به اتمام برساند. اساسًا 
در واقعیت هر کس با کاري که انجام مي دهد و ابزاري که مورد استفاده 

قرار مي دهد، احساس راحتي مي کند.
   آموزش تنها وسیله اي است که دستیابي به این هدف را فراهم مي سازد؛ 
اما متاسفانه تا وقتي که استفاده از تجهیزات آسان شود و تمام سناریوهاي 
ممکن تکرار شود، احساس واقعي زندگي و تغییر در آن الزم است. متاسفانه 
این مساله اي است که آموزش واقعي و فیزیکي نمي تواند فراهم کند؛ اما 
آموزش مجازي مي تواند. آموزش مجازي چیزي نیست جز یك محیط شبیه 
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سازي شده ی دیجیتال که در آن ، سناریوها و فرآیندهاي مختلف جهت 
آموزش فرد یا گروه تا حد کفایت مي تواند ایجاد نماید. این، یك ارایه ی 
دیجیتال شرایط فیزیکي است؛ اما این محیط در یك شرایط فیزیکي خلق 
مي شود و مزیت هاي زیادي دارد که به طور مفصل تر آن را مورد بحث و 

بررسي قرار خواهیم داد.
   هرگونه آموزش مجازي ، مي تواند تحت یك فرآیند جداگانه یا بر پایه 

سناریوي مشخص شکل بگیرد.
فرآیند : گام هایي صحیح در یك فرآیند براي عملیات استفاده ی   ·

صحیح از ابزارها یا عملیات ویژه اي مانند آوار برداري 
سناریو : یك محیط شبیه سازي شده با توجه به زندگي واقعي   ·
و یك حادثه جهت آموزش گروهي به منظور انجام فعالیت هاي 

درست، طي کل پیشامد.

چرا آموزش مجازي 
تحقیقات ثابت کرده است که آموزش مجازي مزیت  هاي زیادي دارد و تقریبًا 
انجام شود. به طور منطقي  30 درصد آموزش مي تواند به صورت مجازي 
این امر موجب صرفه جویي بزرگي در هزینه، زمان و انرژي مي شود. این 
آموزش نیاز به تأمین مقدمات کمي براي آماده شدن دارد، نیازي به متوقف 
کردن یا کاهش تمام تجهیزات نیست و نیازي به دستیابي تمامي اهداف در 
محل نیست؛ فقط کافي است تعداد کمي از ابزارهاي آموزشي که در داخل 
برنامه بارگذاري مي شوند را نام گذاري کنیم. سپس خود برنامه مي تواند 
بارها و بارها به آن پاسخ دهد. بنابراین مزیت اصلي آن این است که مردم 
زیادي در یك دوره ی زماني کوتاه مي توانند آموزش یابند. یك کارآموز 
مي تواند در منزل خود فرآیند آموزش را تا هنگامي که به یادگیري کامل 
برسد براي خودش مرتب تکرار کند. در حالي که آموزش فیزیکي واقعي، به 

مقدمات زیادي نیاز دارد.
   عالوه بر 30 درصدي که به صورت مجازي آموزش داده مي شوند آموزش 

است؛  مؤثرتر  و  مهم تر  انجام مي شود  که  فیزیکي 
زیرا کارآموز در سطح باالتري قرار دارد، ولي درك 

پایه اي پایین تري دارد. عقیده ی اصلي مبني بر این که چرا آموزش مجازي 
مي تواند موفق شود این است که آموزش باید از پایه شروع شود. یعني فرد 
با گذشت زمان بر دانش خود بیفزایید. این پایه مي توانند به صورت مجازي 
آموزش داده شود. عالوه بر آن ، حقیقت دیگر این است که دروسي که با 
روش آموزش مجازي آموخته مي شوند نسبت به دروس تئوري بیشتر در 

حافظه ی انسان باقي  مي مانند.
آموزش  گردد،  کسب  تواند  مي  که   ، عظیم  آموخته  هاي  براین  عالوه     
مجازي همچنین امکان آموزش و امتحان افراد جهت رسیدن به یك سطح 

مناسب و یا استاندارد را فراهم مي کند.

نحوه ی کار یك سیستم آموزش مجازي 
همان طور که قباًل ذکر شد برنامه آموزش مجازي مبتني بر پایه ی فرآیندها 
و  شده  تعیین  پیش  از  گام هایي  یادگیري  براي  فرآیندها  سناریوهاست.  و 
سناریوها براي اتخاذ تصمیم هاي مناسب در شرایط یك زندگي واقعي مورد 
از  ثابت شده که آتش نشانان هلندي  استفاده قرار مي گیرند. یك روش 
آن استفاده مي کنند به حداکثر سطح کاربردي رسیده و آن ها اکنون این 
روش را به صورت پایه مورد استفاده قرار مي دهند. این روش شامل ارایه ی 
آموزش به مجموعه اي از افرادي است، که در سطوح مختلف از آتش نشان 

گرفته تا فرمانده و نقش یك گروه را در شیفت به خوبي ایفا مي کنند.

فرایند آموزش 
براي آموزش به یك گروه نجات و اجازه ی تمرین و استفاده از تجهیزات 
این  در  کرد.  استفاده  مجازي  سیستم  یك  از  مي توان  هیدرولیك،  نجات 
این  استفاده کنند.  از تجهیزات  یاد مي گیرند چگونه  نشانان  آتش  سیستم 
یادگیري نحوه ی کاربرد صحیح  آماده سازي تجهیزات و  آموزش  شامل 
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تجهیزات است و این که چگونه از آن ها در صورت بروز یك آوار استفاده 
کنند. مزیت بزرگ این روش کار این است که پروسه تا زماني که کارکنان 
گروه نجات یاد بگیرند بدون اشتباه عملیات را انجام دهند، قابل تکرار است. 
سیستم مجازي به کادر گروه نجات کمك مي کند براي کار در حوادث 

واقعي آماده شوند. 
   اعضاي کادر نجات مي توانند این مهارت ها را با ماشین هاي طراحي شده 

بر پایه ی ماشین آالت واقعي ،تمرین کنند.
حادثه ی  یك  از  قربانیان  آوردن  بیرون  زمان  در  ایمني  رعایت  براي     
تصادف رانندگي ، یك سري اقدامات استاندارد مي بایست انجام شود. براي 
مثال این که چگونه باید یك در را جدا کرد یا یك قرباني که داراي کوفتگي 
شدید شده را آرام نمود. این فرآیند آموزش براي تصادفات رانندگي کاربرد 

بسیاري دارد.
   با روش سیستم مجازي اعضاي کادر نجات مي توانند بدون آسیب رساني 

به ماشین هاي واقعي  این فرایند را تمرین کنند.
   این فرآیند از دستورالعمل  هایي به دست آمده است که با کمك سازندگان اصلي 
خودروها و تجهیزات طراحي شده اند. بنابراین کارآموزان در حقیقت از وسایل و 

ابزاري استفاده مي کنند که درست همانند نمونه ی واقعي کار مي کند.

آموزش سناریو 
اتفاق مي افتد.  متعدد و مختلفي  ، صحنه  هاي  آموزش مجازي  دنیاي   در 
مي  استفاده  مجازي  آموزش  سیستم  از  که  بار  هر  نشانان  آتش  بنابراین 
توانند سناریوهاي  آنان مي  با یك چالش جدید روبه رو مي شوند.  کنند، 
خاصي با استفاده از ساختمان  هاي موجود بسازند. بنابراین مي توانند بدون 
آن که مجبور به ورود به ساختمان شوند به صورت مجازي تمرین کنند و 
این تمرین ها مي تواند در سطوح مختلفي انجام گردد. تجربه اي که اکثر 
افراد تحت آموزش در  این روش به دست آورده اند این است که این آموزش 
همانند محیط زندگي طبیعي و واقعي است و آن ها همان فشار و استرسي را 
هنگام تمرین دارند که هنگام انجام عملیات در یك محیط واقعي و خارجي 

بر آن ها وارد مي شود.
 

آموزش مجازي یك فرمانده 
براي آموزش یك فرمانده و تمرین دادن او، کل گروه بدون فرصت تمرین 

تیم  باید در صحنه حضور داشته باشند.
   این بخش از برنامه ی آموزش مجازي براي اعضاي یك گروه مؤثر و 
سازنده نیست. فرمانده قدرت انجام تمرین مهارت ها را در یك محیط واقع 
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گرایانه بدون حضور اعضاي تیم دارد. او مي تواند تمرین خود را در هر زمان 
مناسب و به دفعات مورد لزوم تکرار کند تا یادگیري به خوبي حاصل شود. 
سیستم طوري ساخته شده است که فرمانده احساس مي کند در صحنه ی 

واقعي قرار دارد.

احتماالت در کار با تمرینات سناریوها و فرایند مجازي 
در برنامه ی آموزش مجازي، هم برنامه نویس و هم برنامه  هاي آموزش 
یك  آن ها  اخیر،  سال هاي  در  هستند.  تأثیرگذار  فرد،  خود  هم  و  مجازي 
استفاده  تیغه ی برش زني  از فن آوري  اند که  ارایه داده  را  سیستم جدید 

مي کند.

نحوه ی کارکرد این سیستم 
سیستم کامپیوتري مجازي، یك سیستم مستقل است و مي تواند در هر 
مکاني نصب گردد. در این سیستم یك دنیاي مجازي خلق شده که مي تواند 
شامل سناریوهاي مختلفي باشد و مي تواند هم براي آموزش هاي فردي و 
هم گروهي بکار رود. آموزش را خود کارآموزان نیز مي توانند بدون کمك 

دیگران فرا گیرند.
   این سیستم از یك کامپیوتر و دو صفحه نمایش، یك صفحه براي مربي 
و دیگري براي کارآموز تشکیل شده است. مربي یك صفحه کلید و ماوس 
) موشواره( براي اجراي سیستم دارد. وي مي تواند صحنه را طراحي کند و 

تمام حرکات کارآموز را نظارت و کنترل نماید.
به  ، براي خود یك صفحه نمایش دارد. هر دستوري که مربي     مربي 
گروه خود مي دهد کارآموز باید در صحنه ایجاد کند. عملکرد سیستم بسیار 

ساده است.

سناریوهاي خود را طراحي کنید
در  دهد. مي توانید  مي  را  جدید  سناریوهاي  ایجاد  امکان  شما  به  سیستم 

سوزي هاي  آتش  مي خواهید  که  محل هایي 
مجازي ایجاد کنید. مي توانید تصادفات رانندگي به 

کنید.  ایجاد  گوناگون  اشکال  با  و  مختلف  با شیوه  هاي  دلخواه  روش هاي 
مي توانید تانکر و ماشین هاي آتش نشاني را در هر مکاني که مي خواهید 
به کار ببرید. هر گونه وسیله ی نقلیه و ابزار نجات موردنظر براي استفاده 

در صحنه را مي توانید وارد نماید.

صفحه نمایش مربي 
انجام  کارآموز  که  فعالیت هایي  خود،  نمایش  صفحه  در  مي تواند  مربي 

مي دهد، ببیند و اگر نیاز باشد به او کمك کند.
   مربي سناریو مي تواند در حین آموزش براي سخت تر یا حتي آسان ترکردن 
سناریو، آن را براي کارآموز تنظیم نماید. در حین آموزش، تمام جزئیات 
و  بحث  آن  مورد  در  آموزش  از  بعد  توانند  مي  بنابراین  مي شود؛  ذخیره 
مقایسه  قبلي  سناریوهاي  با  نهایت  در  و  کنند  ارزیابي  سپس  و  بررسي 

کنند.
   دستورالعمل  هاي این سیستم، آموزش کافي براي طراحي صحنه ها و 

کمك به کارآموزان در حین آموزش را دریافت مي کند.
هر دوره مي تواند با هدف دستیابي به نیازهاي دقیق موردنظر تنظیم گردد. 

از جمله ؛
اطفاي حریق صنعتي و ساختماني   ·

اطفاي حریق دریایي   ·
امدادرساني در اقدامات انجام شده تروریستي  ·

امداد و نجات   ·
مدیریت سوانح   ·

اطفاي هواپیما و نجات مسافران   ·
دستورات در حین حادثه   ·

اطفای حریق تأسیسات شهري  ·
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نظر به ضرورت و اهميت آموزش مديران پايگاه هاي آتش نشاني 
همکاری  با  كاربردي  مطالعات  و  آموزش  دفتر  كشور،  روستايی 
دفتر عمران و توسعه روستايی براي 115 نفر از مديران پايگاه هاي 
آتش نشاني 30 استان كشور دومين مرحله كارگاه آموزشي "ایمنی 
و آتش نشانی و امداد و نجات" را در دو منطقه ی شمال )سازمان 
)سازمان  جنوب  و  آمل(،  شهرداري  ايمني  خدمات  و  آتش نشاني 
آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري شيراز( با 4 روز و هر روز 8 
ساعت آموزش مهارتي و در مجموع سه هزار و680 نفر ساعت اجرا 

كرده است.
از تاريخ 20 اسفندماه 86 لغايت 23 اسفندماه 86 كارگاه آموزشي 
منطقه ی شمال شامل آموزش مديران پايگاه هاي آتش نشاني روستايي 
اردبيل،  غربي،  آذربايجان  شرقي،  آذربايجان  گلستان،  استان هاي 
قزوين، گيالن، مازندران، مركزي، تهران، خراسان جنوبي، خراسان 
رضوي، خراسان شمالي، زنجان، سمنان، قم، در سازمان آتش نشاني 
منطقه ی جنوب  و  گرديد؛  برگزار  آمل  ايمني شهرداري  و خدمات 
استان هاي  روستايي  آتش نشاني  پايگاه هاي  مديران  آموزش  شامل 

دفتر آموزش و مطالعات کاربردي سازمان

آموزش مدیران پایگاه هاي آتش نشاني روستایي کشور
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سيستان  خوزستان،  چهارمحال وبختياري،  بوشهر،  ايالم،  اصفهان، 
و بلوچستان، فارس، كردستان، كرمان، كرمانشاه، كهگيلويه و بوير 
احمد،  لرستان، هرمزگان، همدان و يزد )ازتاريخ 14ارديبهشت ماه87 
لغايت 17 ارديبهشت ماه 87( در سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 
شهرداري شيراز برگزار شد. الزم به ذكر است دوره ی مقدماتي اين 
آتش نشاني  پايگاه هاي  مديران  براي  جاري  اوايل سال  در  كارگاه ها 

روستايي فوق برگزار گرديده است.
همچنين در اين كارگاه آموزشی  كه به مدت 23 ساعت برگزار 
شد، مباحث تخصصی در زمينه ايمنی و آتش نشانی شامل اصول آتش 
سوزی و آتش نشانی در روستاها، كارشناسی حوادث و تهيه گزارش 
حادثه، مديريت بحران، خصوصيات سازه و جايگاه آتش نشاني، روابط 
فردی و گروهی و اطالع رسانی، آبرسانی و آبگيری در آتش نشانی، 
تمرين عمليات آتش نشانی و َآموزش عمومی و ارتباطات اجتماعی 
در آتش نشانی مطرح گرديد. همچنين قابل ذكر است كه مباحث 
ارائه شده در اين دوره، سطح پيشرفته ای از مباحث دوره آموزشی 
مرحله نخست بودند كه در سال 6831 برای اين افراد برگزار شد. 
پايگاه  فرماندهان عملياتی  از  اين دوره عمدتاً  در  شركت كنندگان 

آتش نشانی يا دهياران بودند.
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كه  سازمان هايى  ويژه  به  سازمان ها  بالندگى  و  بقا  امروز  دنياى  در 
مسؤوليت و مأموريت هاى گسترده اى دارند در گرو به كارگيرى نيروهاى 
متخصص، كارآمد و آموزش ديده است. استفاده ى بهينه از نيروى انسانى 
انسانى  منابع  توسعه ى  بستر  در  آن ها  توانمندى هاى  ارتقاى  و  كارآمد 

باالخص آموزش و يادگيرى پيوسته تحقق مى يابد.
انسانى  نيروى  توانمندى هاى  ارتقاى  و  آموزش  امر  در  سرمايه گذارى 
استفاده ى  و  سازمان ها  فعاليت  كيفى  و  كمى  توسعه ى  موجب  همواره 
نيست  چيزى  كارآمد  انسانى  نيروى  مى گردد.  منابع  و  فرصت ها  از  بهينه 
و  تخصص  كسب  بلكه  كرد؛  تامين  جايى  از  سرعت  به  را  آن  بتوان  كه 
مهارت نياز به زمان و سرمايه گذارى در امر پژوهش و آموزش دارد. به ويژه 
توسعه ى آموزش هاى تخصصى در حوزه هاى مرتبط با مديريت شهرى على 
بارزى مى يابد؛  و مصداق  معنا  مديريت جامع شهرى  مسأله ى  الخصوص 
زيرا موضوع مديريت شهرى داراى وسعت و پيچيدگى هاى فنى، اقتصادى، 
سازمانى  برون  و  سازمانى  درون  ابعاد  در  فرهنگى  و  سياسى  اجتماعى، 
غيردولتى،  دولتى،  سازمان هاى  تالقى  نقطه ى  در  شهرى  مديريت  است. 
اجتماعى و اقتصادى، فرهنگى، سياسى و توده ى مردم قرار مى گيرد. اصوًال 
شهردارى ها به خاطر تنوع و گستردگى وظايف و مسؤوليت هايى كه  دارند 

ضرورى است حتمًا آموزش هاى پيوسته (شامل: بدو خدمت ـ ضمن خدمت 
تا  باشند،  داشته  خود  كارى  برنامه ى  در  را  ويژه)  ـ  پيشرفته  ـ  تكميلى  ـ 
از رهگذار  نيز  را  بروز  و  كافى  دانش  تجارب،  كنار  در  كاركنان  و  مديران 
آموزش هاى مدون كسب نمايند و با تكيه به مديريت علمى تصميم هاى 
آگاهانه اى در اداره ى شهرها اتخاذ كنند. البته اين مسأله يعنى آموزش هاى 
ويژه ى مديران شهردارى آن قدر بديهى است كه شايد نياز به توضيح زياد 
نداشته باشد؛ اما به علت ماهيت فرابخشى و فراسازمانى مديريت شهرى 
و از سوى ديگر دستيابى به اهداف مديريت پويا و بهينه ى شهرى ايجاب 

دفتر آموزش و مطالعات كاربردي

كارگاه هاى آموزشى مديريت شهرى
كيش ـ اسفند 86
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مى نمايد كه مسؤوالن امر در تدوين و اجراى دوره هاى آموزشى آگاهانه و 
سنجيده و به دور از شتاب زدگى عمل نمايند.

اميد است با توسعه وبسط بينش مورد نياز، تدوين اين دوره ها به عنوان 
تجربه اى نوين به منظور رفع نيازهاى آموزشى شهرداران مؤثر واقع شود و 
با استمرار و غناى دوره هاى آموزشى در آينده شاهد استانداردهاى آموزشى 

در اين زمينه باشيم.

اهداف و ضرورت تدوين برگزارى دوره
كاربردى  و  پايه  مفاهيم  فراگيرى  و  شهرى  مديران  آموزش  لزوم 
مديريت شهرى توسط آن ها، امرى بديهى است. اين الزام از آن جا ناشى 
در  مختلف  ابعاد  داراى  و  پيچيده  موضوعى  مديريت شهرى  كه  مى شود 
حوزه هاى قانونى و حقوقى، اقتصادى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى و فنى 

و مهندسى است.
با عنايت به تهيه و تصويب نظام جامع آموزش شهردارى ها و رونمايى 
مالك  با  گفت  مى توان  جرأت  به  كه  كيش  در  مذكور  آموزشى  نظام  از 
آموزش سلسله مراتب مديريتى و تخصصى  امر  قرار گرفتن آن در  عمل 
درباره ى  آمده  وجود  به  كلى  اجماع  با  وابسته  سازمان هاى  و  شهردارى ها 
نيازهاى آموزشى، سازوكارهاى آموزشى (شيوه ى آموزش) و موضوعات و 
كاركنان  آموزش  در  تحولى شگرف  اين پس شاهد  از  آموزشى،  محتواى 
شهردارى ها و سازمان هاى وابسته خواهيم بود. بدين جهت در اين دوره از 
آموزش ها سعى شده پايه و مالك اصلى اين كارگاه ها بر پايه ى نظام جامع 

آموزش تدوين گردد.
ارشد سازمان هاى  كارشناسان  و  مديران  دوره ها  اين  در  به طور كلى 

تخصصى زير مورد آموزش قرار گرفته اند كه عبارتند از:
1ـ سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى

2ـ سازمان آرامستان

3ـ سازمان پسماند
4ـ سازمان تاكسى رانى
5ـ سازمان اتوبوس رانى

6ـ سازمان پايانه ها
7ـ سازمان عمران

اهداف كلى آموزش:
1ـ آموزش روش هاى جديد مديريت براى كاهش هزينه ها و ارتقاى 

سطح بازدهى و توانمندى عملياتى مديران
بسترسازى  و  خود  مسؤوليت هاى  و  وظايف  با  سازمان ها  آشنايى  2ـ 

جهت هدايت آن ها به آموزش هاى تفصيلى و تكميلى
3ـ كوشش در جهت دستيابى به استانداردهاى آموزشى ويژه ى مديريت 

شهرى
4ـ ايجاد فضاى مناسب براى ارايه ى آموزش هاى كاربردى با رويكرد 

تعاملى
در  تخصصى  سازمان هاى  مديران  بين  مضاعف  ارتباط  برقرارى  5ـ 

سطح كشور
6ـ تبادل تجربى در عرصه ى روش هاى نوين مديريت

7ـ تعميق آموزش ضمن خدمت به عنوان يك ضرورت در سازمان هاى 
وابسته

اهداف خاص:
1ـ آشنايى با بحران هاى خاص تخصصى احتمالى در حوزه ى كارى و 

روش هاى مقابله براى به حداقل رساندن مخاطرات مربوطه
2ـ توسعه و تعمق دانش تخصصى و مهم تر از آن بروز نمودن بينش 

مديران شهرى كشور در حوزه مديريت شهرى
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3ـ ارتقاى دانش و مهارت هاى مديريتى از طريق باز آشنايى با وظايف 
و مسؤوليت ها در حوزه ى تخصصى

4ـ ارايه ى آموزش هاى كاربردى، در راستاى تأمين نيازهاى اساسى و 
واقعى مديران شهرى

و  مديريتى  بدنه ى  در  تخصصى  آموزش هاى  كردن  نهادينه  5ـ 
كارشناسى شهردارى هاى كشور

6ـ آشنايى با روش هاى جديد امداد و نجات در زمان وقوع بحران هاى 
شهرى مانند زلزله، سيل، افزايش تراكم ترافيك و مانند آن.

خدمات  و  آتش نشانى  سازمان هاى  عامل  مديران  دوره:  فراگيران 
ايمنى شهردارى هاى كشور

تعداد فراگيران: 80 نفر
تاريخ برگزارى دوره: 2 و 3 اسفند 1386 

دروس ارايه شده در اين دوره:
و  آموزشى  اجرايى،  نيازهاى  ساختارها،  بحران:  مديريت  1ـ 

پژوهشى
به  رويكرد  با  ابرشهرها  و  شهرها  در  زمين لرزه  بحران  مديريت  2ـ 

برنامه ريزى شهرى (نمونه موردى تهران)
3ـ مديريت بحران و نقش سازمان هاى آتش نشانى در تهيه نقشه

4ـ روند برنامه ريزى و تهيه ى برنامه ى جامع مديريت بحران در يك 
ارگان

5ـ عمليات نجات در ساختمان هاى فرو ريخته در اثر زلزله
6ـ مديريت ريسك زلزله در شهرها (پيشرفته )

7ـ مديريت بحران مواد خطرناك شيميايى
8ـ طراحى سيستم فرماندهى حادثه

اساتيد دوره:
آقاى دكتر فريبرز ناطقى الهى

آقاى دكتر ساسان عشقى
آقاى دكتر حسينى جناب

پايان  در  دوره  در  شركت كنندگان  تمام  براى  است  ذكر  به  الزم 
گواهى نامه ى شركت در دوره صادر و تحويل گرديد.

(1) كارگاه آموزشى "مديريت بحران" ويژه ى مديران عامل سازمان هاى آتش نشانى و خدمات ايمنى كشور
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فراگيران دوره: كارشناسان سازمان هاى آتش نشانى و خدمات ايمنى 
شهردارى هاى كشور

تعداد فراگيران: 25 نفر
تاريخ برگزارى دوره: 2 و 3 اسفند 1386 

دروس ارايه شده در اين دوره:
1ـ ماشين آالت و تكنولوژى خاص در مديريت بحران

2ـ عمليات نجات در ساختمان هاى فرو ريخته در اثر زلزله
3ـ مديريت ريسك زلزله در شهرها (مقدماتى)

4ـ مديريت بحران: ساختارها، نيازهاى اجرايى، آموزشى و پژوهشى
5ـ مديريت بحران مواد خطرناك شيميايى

6ـ كاربرد سيستم مكانى جغرافيايى در حوادث و سوانحپ

اساتيد دوره:
آقاى دكتر فريبرز ناطقى الهى

آقاى دكتر ساسان عشقى
آقاى دكتر حسينى جناب

آقاى مهندس روغنى
آقاى مهندس زندى

آقاى مهندس قديرى
مدت دوره: 61 ساعت

محل اقامت فراگيران: هتل شايگان

پايان  در  دوره  در  شركت كنندگان  تمام  براى  است  ذكر  به  الزم 
گواهينامه ى شركت در دوره صادر و تحويل گرديد.

(2) كارگاه آموزشى "مديريت بحران" ويژه ى كارشناسان سازمان هاى آتش نشانى و خدمات ايمنى كشور

اعطاى گواهى نامه به شركت كنندگان در كارگاه هاى آموزشى ـ تخصصى:

با عنايت به اين كه موضوع اصلى كارگاه هاى آموزشى تخصصى استفاده از روش هاى نوين مديريت جامع شهرى بوده 

است، براساس نظام جامع آموزش مصوب، سرفصل ها و عناوين مرتبط با روش هاى نوين مديريت سازمان هاى تخصصى 

وابسته به شهردارى ها استخراج شد و گواهى نامه هاى آموزشى كارگاه هاى فوق به مدت 16 ساعت توسط دفتر آموزش و 

مطالعات كاربردى به 539 نفر از شركت كنندگان اعطا گرديد. الزم به ذكر است گواهى نامه هاى مذكور در مجموع معادل 

8 هزار و 624 نفر ـ ساعت بوده است.
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شايان ذكر است عالوه بر برگزارى كارگاه هاى فوق به جهت فراهم 
شدن امكانات الزم يك كارگاه آموزشى مديريت بحران به مدت 4 ساعت 
براى بيش از 70 نفر از شهرداران استان فارس در محل گراند هتل برگزار 

شد.
مديران  عمومى  مجامع  شامل  مجمع  دو  حداقل  همچنين 
سازمان هاى اتوبوس رانى و آرامستان نيز در ساعات غير آموزشى و در 
شد  تشكيل  مذكور  سازمان هاى  اتحاديه هاى  توسط  مزبور  فضاى هاى 
كه اضافه بر صرفه جويى در وقت جمع كثيرى از مديران شهرى باعث 
اتحاديه هاى  جارى  هزينه هاى  در  تومانى  ميليون  ده ها  صرفه جويى 

گرديد. فوق الذكر 

اساتيد شاخص شركت كننده در كارگاه هاى آموزشى:
پرفسور حميد بهبهانى:

· دكتراى حمل ونقل از دانشگاه فلوريداى آمريكا
· فوق تخصص در زمينه ى حمل ونقل ريلى به ويژه مونوريل و قطار 

هوايى
· مشاور عالى حمل ونقل رياست محترم جمهور

· معاون اقتصاد در حمل ونقل وزارت راه و ترابرى
· استاد كامل دانشگاه علم و صنعت ايران

و  ملى  كنفرانس هاى  در  علمى  مقاله   150 از  بيش  ارايه ى   ·
بين المللى

مهندسى  با  مرتبط  تخصصى  كتاب  جلد   30 از  بيش  تأليف   ·

حمل ونقل
مدت  به  ايران  و صنعت  علم  دانشگاه  عمران  دانشكده ى  رياست   ·

حدوداً 25 سال
زمان شهردارى  در  تهران  ترافيك شهردارى  و  معاون حمل ونقل   ·

آقاى دكتر احمدى نژاد
· راهنمايى پايان نامه ى بيش از 100 دانشجوى فوق ليسانس

· راهنمايى پايان نامه ى بيش از 50 دانشجوى دكترى
· تأليف بيش از 30 عنوان گزارش تحقيقاتى

· دبيرى بيش از 20 كنفرانس ملى و بين المللى مرتبط با مهندسى 
حمل ونقل

· انجام بيش از 25 سال كار تحقيقاتى

دكتر فريبرز ناطقى الهى:
· دكتراى مهندسى سازه و زلزله از دانشگاه كلمبيا ـ ميسورى آمريكا 
فوق تخصص در زمينه هاى مقاوم سازى و مديريت بحران سوانح از 

دانشگاه آكسفورد، سلطنتى كران فيليد انگلستان 
زلزله در يوگسالوى  اروپايى  آمريكا و مركز  دانشگاه ويسكانسين   ·

سابق.
· رييس انجمن مهندسى زلزله ى ايران (دوره سوم)

· عضو دايمى آيين نامه ى زلزله ى ايران
· عضو انجمن ACI و ASCE و زلزله ى آمريكا

(3) كارگاه آموزشى فوق برنامه براى شهرداران استان فارس:
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طراحى  زمينه ى  در  كتاب  عنوان   34 ترجمه ى  و  تدوين  و  تأليف   ·
آسيب پذيرى و مقاوم سازى و مديريت بحران سوانح

· تأليف بيش از 250 عنوان مقاله
· تأليف بيش از 80 عنوان گزارش تحقيقاتى

مقاوم سازى:  و  آسيب پذيرى  پروژه هاى  فنى  مدير  و  طراح   ·
و  تهران  در  بيمارستان  چند  شيراز،  پتروشيمى  تهران،  پااليشگاه 
كرج، آتش نشانى هاى تهران و كرج، پمپ بنزين هاى تهران و حومه، 
مدارس تهران و 10 استان ديگر، مراكز فالت قاره، تعاونى مسكن 
مهم  ساختمان هاى  قزوين،  استان  فرهنگى  مجموعه ى  فرهنگيان، 
لرستان،  استان  زلزله ى  در  آسيب ديده  ساختمان هاى  دفاع،  وزارت 
آسيب پذيرى شهر ياسوج، آسيب پذيرى شهر گچساران، آسيب پذيرى 
شهر تهران، تدوين ساختار مديريت بحران شهر تهران، اقدامات الزم 
در  از 3 هزار سازه  بيش  و  تهران  در  زلزله  بحران  براى ساماندهى 

آمريكا، اروپا و ايران.

دكتر ساسان عشقى:
· دكترى مهندسى زلزله

و  زلزله شناسى  بين المللى  پژوهشگاه  سازه  پژوهشكده ى  استاديار   ·
رييس بخش سازه هاى خاص

بين المللى  پژوهشگاه  سازه  مهندسى  پژوهشكده ى  سابق  رييس   ·
زلزله شناسى و مهندسى زلزله

و  زلزله شناسى  بين المللى  پژوهشگاه  آموزشى  سابق  كل  مدير   ·
مهندسى زلزله

· عضو مؤسسه ى انجمن مهندسى زلزله ى ايران
· دبير سابق كميته ى سازه، كميته ى ملى كاهش اثرات باليى طبيعى 

ايران
حوادث  در  بحران  جامع  مديريت  بين المللى  كنفرانس  اولين  دبير   ·

غيرمترقبه طبيعى

ت ت  ت  ت  ········
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دكتر افشين شريعت:
· دكتراى حمل ونقل از دانشگاه علم و صنعت 

ايران
با  ايران  صنعت  و  علم  دانشگاه  استاديار   ·

بيش از 40 مقاله ى علمى
با  مرتبط  تخصصى  كتاب  چندين  تأليف   ·

صنعت حمل ونقل
· فعاليت در زمينه ى مهندسان مشاور با انجام 

مطالعات ملى در زمينه ى حمل ونقل

كارگاه آموزشى "مديريت بحران" ويژه ى مديران عامل سازمان هاى آتش نشانى و خدمات ايمنى
2 و 3 اسفند 1386

45/ 16ـ1515ـ 45/ 4514/ 14ـ 1313ـ 45/ 4511/ 11ـ1010ـ 45/ 459/ 9 - 8

86 /12/ 2
عنوان 
كالس

مديريت بحران: 
ساختارها، نيازهاى 
اجرايى، آموزشى و 

استراحتپژوهشى

مديريت بحران زمين 
لرزه در شهرها و 

ابرشهرها با رويكرد 
به برنامه ريزى شهرى 
(نمونه موردى تهران)

نماز و نهار

مديريت بحران و 
نقش سازمان هاى 
آتش نشانى در تهيه 

نقشه

استراحت

روند برنامه ريزى و 
تهيه برنامه جامع 
مديريت بحران در 

يك ارگان

دكتر ناطقى الهىدكتر ناطقى الهىدكتر ناطقى الهىدكتر ناطق الهىاستاد

86 /12 /3

عنوان 
كالس

عمليات نجات در 
ساختمان هاى فرو 
استراحتريخته در اثر زلزله

مديريت ريسك زلزله 
نماز و نهاردر شهرها (پيشرفته)

مديريت بحران مواد 
استراحتخطرناك شيميايى

طراحى سيستم 
فرماندهى حادثه

دكتر حسينى جنابدكتر حسينى جنابدكتر ساسان عشقىدكتر ساسان عشقىاستاد

········ · · · دددد

 ········

تت  ········

فف ف ·······
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· هدايت و اجراى چندين پروژه مطالعاتى در خصوص حمل ونقل در 
سطح ملى

مهندس اصغر نادرى:
· دانشجوى دكترى در دانشگاه ناتينگهام انگلستان

· رئيس مؤسسه ى قير و آسفالت ايران وزارت راه وترابرى
و  فنى  آزمايشگاه  تخصصى  مادر  شركت  مديره ى  هيأت  عضو   ·

مكانيك خاك
· رئيس كميته ى روسازى پژوهشكده ى حمل ونقل

و  قير  چهارم  و  سوم  دوم،  اول،  همايش هاى  علمى  هيأت  عضو   ·

آسفالت ايران
· نماينده ى تام االختيار وزارت راه در كميته ى فنى و بين المللى پيارك

· داراى چندين كتاب و مقاله در خصوص توليد انواع آسفالت

مهندس على محمد اسماعيلى:
· فوق ليسانس عمران از دانشگاه شريف

· معاون پژوهشى شركت مادر تخصصى آزمايشگاه مكانيك خاك
و  قير  چهارم  و  سوم  دوم،  اول،  همايش هاى  علمى  هيأت  عضو   ·

آسفالت ايران
· عضو كميته هاى فنى پژوهشكده حمل ونقل وزارت راه

كارگاه آموزشى "مديريت بحران" ويژه كارشناسان سازمان هاى آتش نشانى و خدمات ايمنى
2 و 3 اسفند 1386

45/ 16ـ1515ـ 45/ 4514/ 14ـ 1313ـ 45/ 4511/ 11ـ1010ـ 45/ 459 /9ـ 8

عنوان كالس2/ 12/ 86
ماشين آالت و 

تكنولوژى خاص 
در مديريت بحران

استراحت

ماشين آالت و 
تكنولوژى خاص 

در مديريت 
بحران

نماز و نهار

عمليات نجات در 
ساختمان هاى فرو 
استراحتريخته در اثر زلزله

مديريت ريسك 
زلزله در شهرها 

(مقدماتى)

 دكتر ساسانمهندس زندىمهندس روغنىاستاد
عشقى

 دكتر ساسان
عشقى

86 /12 /3
عنوان كالس

مديريت بحران: 
ساختارها، نيازهاى 
اجرايى، آموزشى و 

پژوهشى
استراحت

مديريت بحران 
مواد خطرناك 

نماز و نهارشيميايى

كاربرد سيستم 
مكان يابى 

جغرافيايى در 
حوادث و سوانح

استراحت

كاربرد سيستم 
مكان يابى 

جغرافيايى در 
حوادث و سوانح

مهندس قديرىمهندس قديرىدكتر حسينى جنابدكتر ناطقى الهىاستاد

········ · · · هههه
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BURNING AND BREATHING
Burning and breathing are the same in that they both 
use oxygen.

Burning uses oxygen
Lower a deflagrating spoon containing Burning 
charcoal into a gas-jar of oxygen. The charcoal burns 
rapidly. Charcoal is a form of carbon that is made from 
wood. Lower a lighted taper into the gas-jar. The taper 
is extinguished because now there is no oxygen in 
the jar. Put a small quantity of lime-water into the jar, 
cover it with a grease plate, and shake it thoroughly. 
The lime-water becomes milky, showing that the jar 
contains carbon dioxide.

Magnesium burns in carbon dioxide
Use tongs to lower a small piece of burning 
magnesium into a gas-jar containing carbon dioxide. 

The magnesium uses the oxygen in the carbon dioxide 
to from carbon and magnesium oxide. Note: this 
experiment should be performed in a fume cupboard.

Magnesium + carbon dioxide ⇒ Magnesium 
oxide + carbon

Smoke and soot
Incomplete burning is caused by lack of air. Lack of 
air causes a fire to smoke. Smoke and soot consist of 
unburnt carbon particles.
If the petrol and air mixture in the cylinders of a 
motor-car engine does not contain enough air, the 
petrol does not burn completely and blue smoke and 
carbon monoxide gas are given out by the exhaust 
pipe. Carbon monoxide gas is poisonous. A motor- car 
engine should not be run in a confined space such as 
a garage.

BURNING
BURNING آموزش زبان انگلیسی تخصصی

از آنجائیکه بسیاری از متون، مآخذ و مراجع مرتبط با موضوع محافظت در 
برابر آتش سوزی به زبان انگلیسی نگاشته شده است، آشنایی با این زبان برای 

آتش نشانان حائز اهمیت است.
به منظور ایجاد تقویت انگیزه زبان آموزی، آزمایش میزان تسلط به این زبان و ... از این شماره متون 

ساده مرتبط با موضوع آتش نشانی به زبان انگلیسی درج می گردد.
در این مورد فصل نامه آماده دریافت هرگونه نظرات و پیشنهادات است.
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Soot from a candle
Hold a plate over a candle flame for about a minute. A 
black layer of soot collects on the plate.

Air helps burning
Hold a lamp chimney over a candle flame. The flame 
burns more brightly. Hold two lamp chimneys over 
the flame, and it burns even more brightly. Warmth 
expanding air rises up the lamp chimneys and draws in 
more air for the flame to use.

Hydrogen and carbon
Some material which burn contain carbon and hydrogen. 
Oils and fats, for example, contain hydrogen, oxygen 
and carbon. Carbon dioxide and water are formed 
when oils and fats are burned.

Carbon + oxygen ⇒ carbon dioxide
Hydrogen + oxygen ⇒ water (hydrogen 
monoxide)

Burning a candle
Hold a beaker above a candle flame for about 
a minute. Then hold a lighted taper inside the 
beaker. It is extinguished because the air in the 
beaker contains very little oxygen and much 

carbon dioxide. Test for water on the inside of the 
beaker with blue cobalt chloride paper. As you 
know cobalt chloride paper is blue when it is dry 
and pink when it is moist.

Rapid burning
Some flammable materials, like petrol, gunpowder 
and phosphorus in air, ignite of their own accord. 
Yellow phosphorus is stored in sealed jars 
containing water so that spontaneous burning 
cannot occur.

Spontaneous combustion
Use tongs to place a small piece of phosphorus, 
about the size of a pea, on a metal lid. After a 
short time phosphorus burns of its own accord 
to give white clouds of fumes. This experiment 
must be carried out in a fume cupboard. Do not 
handle phosphorus permanganate on an asbestos 
pad. Make a small hollow in the centre of this 
heap. Pour two or three drops of glycerin into the 
hollow. After some seconds the materials burst 
into flame. This experiment is best carried out in a 
fume cupboard also.
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BURNING
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از معدود منابع و مآخذ قدیمي که در آن خطر آتش سوزي 

بررسي  و  نقد  مورد  کشور  در  آتش نشاني  سازمان  اهمیت  و 

ابراهیم  " سیاحتنامه  مشهور  کتاب  است،  گرفته  قرار  اجمالي 

رمضان   14 در کتاب  این  است.  او"  تعصب  بالي  یا  بیك 

رشته  به  مراغه اي  العابدین  زین  حاج  توسط  قمري   1327

سال  به  مراغه اي  العابدین  زین  است.  درآمده  تحریر 

استانبول  در   1328 سال  به  و  شد  متولد  مراغه  در   1255

در گذشت.

ماندگي  عقب  خیالي،  تصویر  یك  قالب  در  کتاب  این     

را شرح  ایرانیان آن روزگار  ایران و وضعیت فالکت بار  کشور 

در  حریق  اطفای  چگونگي  بین  مقایسه اي  جمله  از  مي دهد. 

است. گرفته  صورت  روزگار  آن  ایران  با  عثماني  کشور 

دارد،  نقل  خیلي  اسالمبول  در  حریق  کیفیت  این   ...  "

واقع شود،   ) )حریق خانمان سوزي  نقون  یا  در یك محله  اگر 

مي شوند...  خبر  اسالمبول  محل  اهل  تمام  ساعت  نیم  از  بعد 

است: قرار  بدین  نقون  یا  قانون  و 

نقون"  یا  فله   " که  بلند  مناره  جا  چند  در  اسالمبول  در 

به  موکل،  ]و[  دیده بان  روز  و  شب  شده،  ساخته  مي نامند 

یا  عالمت  دیدن  محض  به  قراول  هستند.  نگران  طرف  هر 

دارد،  مخصوص  نشان  سرزمین  و  محله  هر  به  نسبت  نقون 

مقایسه ی کیفیت اطفای حریق در ایران و عثماني

امیر وفایي
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قراول  شود.  مي   انداخته  توپ  تیر  هفت  في الفور  مي کشد. 

را  او  صداي   » وار!  نقون  یا   « مي کشد؛  فریاد  قله  نزدیك 

دستور،  به  هم  آن  مي شنود  دیگر  کوچه  قراول  و  )بگچي( 

و  جا  فالن  در  وار«  نقون  »یا  مي زند:  فریاد  محله  تمام  در 

اسالمبول  شده،  وصل  صدا  به  صدا  في الفور  محله،  فالن 

آطه(  )بوبوك  بزرگ  جزیره  تا  سیاه  بحر  دهنه  از  عبارت  که 

تمام  ساعت  نیم  در  مي باشد،  فرسخ  شش  و  پنج  تقریبا"  و 

در  و  شده  واقع  کجا  در  حریق  که  مي شوند  خبر  با  نفوس 

از طرف  که  اطفائیه هست.  آالي  مرکز  در شش  محل،  کدام 

یافته اند.  تربیت  و  تعلیم  مخصوص  مشق  و  علم  با  دولت 

شیپور  منتظر  است.  حاضر  اطفائیه  آالت  و  اسباب  جمیع 

شنیدن  محض  به  بسته  را  اسب ها   " فورا هستند.  باش  حاضر 

خود  معجال"  مخصوص  نظم  با  افتاده،  راه  عراده ها  شیپور 

اطراف  از  خانه  باب  چند  اوال"  مي رسانند؛  حریق  جاي  به  را 

مي گذراند.  آب پاشي  بناي  بعد  مي سازند.  منهدم  حریق 

محل  اهل  از  اطفائیه  دسته  یك  محله  هر  در  این ها  سواي 

خود  طولونبه  مي نامند،  »طولونبه چي«  را  آنها  و  هست،  نیز 

کس  هر  مي دوند.  تمام  تعجیل  به  برهنه  پاي  برداشته  را 

باقي  دارد،  انعام  لیره  سه  دومي  و  لیره،  پنج  رسید  اول 

ند. بي بهره ا

مملکت  هر  در  هم  نظامي  آالي  کوچه،  آالي  این  سواي 

ایران،  مملکت  بدبخت  جز  به  هستند.  دنیا  والیت  هر  و 

اگر  ولي  مي شود،  واقع  حریق  کمتر  اروپا  به  نسبت  چه  اگر 

اگر  مي سوزد.  بازار  و  شهر  پاي  و  سر  افتد  اتفاق  یك بار 

و  کاسه  با  که  بچه هاست  و  زن  هست،  اطفائیه  جمعیت 

بار  چندین  که  است  این  مي پاشند.  آورده  آب  بیرون  از  بادیه 

یك  در  اردبیل  و  مراغه  حریق  در  سرا پا   سوخته،  رشت  بازار 

گردید.  نمان سوز  خا آتش  ره  شرا طعمه  دکان   850 ساعت 

و  ئره ها  نا جور  ین  ا ء  طفا ا فکر  در  اصال"  یران  ا م  حکا

در   " ئما ا د لشان  خیا بلکه  نیستند.  ز  ندا برا نمان  خا بلیات 

بلکه  مي کند.  ر  کا رعیت  مال  بردن  و  مملکت  م  نهدا ا

روغه  دا و  حکام  مداخل  اسباب  د،  فتا ا تفاق  ا حریقي  گر  ا

ر  ا ز با ر»  ا ز با مي شود.  حاصل  خوب  فّراش باشي  و  فّراش  و 

که  ني  کسا مي شود.  گرم  بگیر«  ا  ر نقي  بگیر،  ا  ر تقي 

فالن  که  ین  ا تهمت  به  نده،  ما مصون  حریق  صدمه  ز  ا

و  جان  گشادي،  تو  ا  ر صندوق  فالن  و  بردي  تو  ا  ر چیز 

ین  ا ره  شرا در  فان  نصا بي  ا ین  ا رت  شرا ره  شرا ز  ا لشان  ما

مي گردد. بود  نا و  نیست  تهمت ها 
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نخستین  از  سال   300 حدود 
منظور  به  انسان  اساسي  تالش هاي 
چیرگي بر آتش سوزي هاي خانمان سوز 
مي گذرد. آتش سوزي هایي که گه گاه 
ورطه ی  به  را  بزرگ  شهرهاي  حتي 
نتیجه  مي کشید.  انهدام  و  نابودي 
تالش هاي پي در پي براي پیشگیري 
و مقابله با این بلیه تأسیس و تشکیل 
"سازمان آتش نشاني" در اکثر کشورهاي 
شهرهاي  از  بسیاري  در  بود.  جهان 
ممالك مختلف، هنگام احداث ایستگاه 
آتش نشاني، برج بلندي به عنوان" برج 

دیده باني" نیز ساخته مي شد.
   ارتفاع این برج به اندازه اي در نظر 
گرفته مي شد که تقریبأ به تمام شهر 
مشرف باشد. در تمام طول شبانه روز 
نگهبان در فراز برج مستقر مي گردید 

برج دیده باني آتش نشاني

مهدی فاضل فکور
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تا در روز با مشاهده دود غیر عادي و در شب با مشاهده نور یا شعله آتش، 
بدین  کند.  اعالم  را  آتش سوزي  خطر  مخصوص،  شیپور  یا  زنگ )ناقوس( 
ترتیب نیروهاي آتش نشاني به سمت محل مشکوك به وقوع آتش نشاني 
انجام تمرین هاي صعود و  این برج،  از دیگر کاربردهاي  اعزام مي شدند. 
فرود به منظور کسب مهارت هاي الزم براي انجام عملیات اطفای حریق و 
نجات در بناهاي مرتفع آن دوران بود. همچنین براي خشك کردن لوله ها 
)شیلنگ هاي( آتش نشاني، آن ها را در داخل برج مي آویختند. شب ها چراغ 
فرعي  کاربرد  ترتیب  بدین  مي شد.  روشن  برج  نگهباني  در محل  پرنوري 
براي  کار  این  مي شد،  افزوده  جالب  برج  این  متعدد  کاربردهاي  به  دیگر 
مشخص کردن "سواد شهر" بود. کورسوي این چراغ که در دل شب، حتي 
از فاصله هاي نسبتًا دور نیز نمایان بود، راهنماي خوبي براي مسافراني بود 

که به هر دلیلي راه را گم کرده بودند.

احداث  با  به وی   ژه  و  شهرها  روز افزون  توسعه ی  با  زمان  مرور  به     
بناهاي مرتفع، از اهمیت این برج در امر دیده باني کاسته مي شد؛ به طوري 
اما  ندارند.  چنداني  کاربرد  مورد خاص  این  در  برج هایي  امروزه  چنین  که 
تبدیل شده اند،  آتش نشاني  نمادهاي  از  یکي  به  برج ها  این  آن جایي که  از 
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ایستگاه هاي  بعضي  احداث  هنگام  جهان،  کشورهاي  از  بسیاري  در  هنوز 
آتش نشاني قسمتي از بناي آن به شکل "برج" ساخته مي شود. این برج 
عالوه بر نمادین بودن، کاربردهاي دیگري نیز دارد. از جمله این که محل 

انجام تمرین هاي صعود و فرود است.
از این نظر به آن "برج تمرین )drill tower(“  مي گویند.

برج دیده باني آتش نشاني تبریز
   یکي از قدیمي  ترین برج هاي آتش نشاني در شهر تبریزواقع شده است 

که پس از گذشت سالیان زیادی همچنان سالم باقي 
مانده است. ساخت این برج که در فهرست آثار ملي 

مرکزي  ایستگاه  اکنون  برمي گردد.  قاجار  دوره  اواخر  به  است،  شده  ثبت 
خاقاني  خیابان  در  تبریز  شهرداري  ایمني  خدمات  و  آتش نشاني  سازمان 
واقع شده است، ارتفاع برج این ایستگاه 23 متر و نماي آن آجري است. در 
داخل برج پلکاني حلزوني قسمت پایین را به باال متصل کرده است. بخش 
پاییني برج چهار طاقي آجري بسته اي است که هر ضلع آن 60/ 4 متر 
طول و 70/ 4 متر ارتفاع دارد. قسمت باالي برج )محل نگهباني( داراي 
تحکیم  خرابي ها،  ترمیم  براي  پیش  سال  چند  از  است.  هاللي  نور گیر   8
پي هاي آن پاکسازي آجرها، بندکشي مجدد و ساماندهي محوطه اطراف 
برج کوشش هایي صورت گرفته است. عکسي که در این جا مالحظه مي 
شود، در همان سال ها توسط نگارنده تهیه شده است و عکس دوم، نماي 
بازسازي و زیبا سازي شده اطراف آن را نشان مي دهد. طي سال هاي تألیف 
کتاب "تاریخچه ی آتش نشاني در ایران" با مراجعه به منابع و مآخذ متعدد، 
اطالعات  متأسفانه  مطلع،  افراد  با  مصاحبه  و  مالقات  تبریز،  به  مسافرت 
نیامد.  به دست  آتش نشاني  این  کیف  و  و کم  سابقه  از  دقیقي  و  مکتوب 
در حال حاضر، این برج منحصر به فرد و چند تلمبه ی دستي اطفاییه، که 
در محل آتش نشاني تبریز نگهداري مي شوند، تنها نشانه هاي آتش نشاني 

مذکور هستند.
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موزه ى آتش نشاني ژاپن
موزه ى  نخستين  ميالدي،   1992 سال  دسامبر  در 
بنايي  شد؛  داير  توكيو  شهر  در  ژاپن  كشور  آتش نشاني 
متر،   800 و  هزار   4 بر  بالغ  مساحتي  با  طبقه  ده  مدرن 
هزار  يك  از  بيش  گرفتن  قرار  با  كه  جالب  بسيار  محيطي 
قلم از انواع اجناس نفيس، سير تحول سازمان آتش نشاني 
به  امروز  به  تا   "(Edo)ادو" دوره  پيش،  قرن ها  از  را  ژاپن 

مي دهد. نشان  بازديدكنندگان 
واقعي خودروها،  نمونه هاي  بر  آتش نشاني عالوه  موزه  اين  در     
ابزار، تجهيزات وغيره به كمك هنر نقاشي و تصويرسازي سنتي ژاپن 

ناميده   "(Okiyoe)اكيو" و   "(Emaki)اماكي" اصطالح  در  كه 
به   19 و   18 قرن  از  ژاپن  آتش نشاني  سازمان  تاريخچه ى  مي شوند. 

مي گردد. معرفي  بازديدكنندگان  به  بعد، 
طرح  براي  مناسب  محلى  موزه  اين  جالب  و  متعدد  بخش هاي     
مي تواند  كننده  بازديد  كه  محلي هايى  است.  جواب  كسب  و  سؤال 
بر  يا  و  بيازمايد  آتش نشاني  سازمان  مورد  در  را  خود  هاي  دانستني 
نياز  مورد  بيشتري  اطالعات  چنانچه  بيفزايد.  زمينه  اين  در  خود  دانش 
هفتم  طبقه ى  در  واقع  كتابخانه ى  از  مي توانند  بازديدكنندگان  باشد، 

نمايند. استفاده 

مصطفى رستم خانى
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از ساعت  دوشنبه ها  جز  به  روزه  و همه  رايگان  موزه  از  بازديد     
 4 الي  دسامبر   28 از  موزه  ساليانه  (تعطيالت  است.  باز   17 الي   9:30
مطالبي  موزه  اين  مهم  و  جالب  نكات  به  راجع  ادامه  در  است).  ژانويه 

مي گردد. ارايه 

آتش نشاني؛ خودروهاي  تاريخ  زيرزمين،  طبقه 

آتش نشاني  در  كه  خودروهايي  نخستين  از  نوع   5 طبقه  اين  در 
قرار  بازديدكنندگان  ديد  معرض  در  مي  شدند،  گرفته  كار  به  توكيو 
سـال هاي  كه  ميالدي   1920 و   1917 به  مربوط  خودروهاي  دارند. 
از  پس  بوده اند،  شــهروندان  به  امداد رســاني  مشــغول  متمادي 
آهن  قيمت  به  مزايده،  در  فروش  جاي  به  كاركردشان  دوره  انقضاي 
قراضه و سپرده شدن به دست اوراقچي، با شكوه تمام در جايگاه هاي 

مي توانند  همچنين  بازديدكنندگان  طبقه،  اين  در  هستند.  مستقر  ويژه 
را  ژاپن  آتش نشاني  خودروهاي  ى  تاريخچه  به  مربوط  فيلم هاي 

نمايند. مشاهده 

 (Benz Metz) "1- نردبان موتوري" بنز- متز
(Isuzu- Metz) "2- نردبان موتوري "ايسوزو- متز

(Stutz) "3 - خودروي آتش نشاني "استوتز
(Ahrens-fox) "4 - خودروي آتش نشاني "اهرنز- فوكس

(Maxim) "5 - خودروي آتش نشاني "ماكزيم

طبقه ى اول، ورودي موزه
طبقه ى اول ورودي مربوط به موزه است. در اين طبقه بازديدكنندگان 
بخار"  پمپ  به  مجهز  آتش نشاني  گاري   " از  جالبي  نمونه ى  مي توانند 
است.  مي شده  گرفته  كار  به  بيستم  قرن  اوايل  در  كه  نمايند  مشاهده  را 
فرانسه كه  آتش نشاني" ساخت كشور  بال گرد   " از  نمونه  همچنين يك 
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تا سال 1982 ميالدي در آتش نشاني توكيو مورد 
استفاده بوده، در  اين طبقه قرار دارد.

1- ورودي
2 - اطالعات

3 - گاري آتش نشاني مجهز به پمپ بخار
4 - بال گرد آتش نشاني

طبقه ى سوم، آتش نشاني امروز توكيو

امروزه سازمان آتش نشاني براي محافظت از جان مردم و در امان بودن 
آنان از سوانح مختلف، خدمات متعددي را ارايه مي دهند. در اين طبقه با 
آتش نشاني،  كليه ى خدمات  آموزشي  و ساير وسايل كمك  فيلم  نمايش 
فوريت هاي پزشكي، نجات و امداد قربانيان سوانح به بازديدكنندگان معرفي 

مي شود.
1 - مكـانيـزم خـدمـات 

آتش نشاني 
2- دانستني ها در مورد سوانح

3 - مقابله با سوانح
4 - آمادگي براي سوانح

5 - علوم آتش نشاني
 

طبقه ى چهارم، تغيير و تحول در سازمان آتش نشاني
از اواسط قرن نوزدهم به بعد، خدمات آتش نشاني در ژاپن با پيشرفت 
فزاينده اي همراه بود. به خاطر كوشش هاي همه جانبه و بنيادي در زمينه ى 
روز آمد ساختن و ماشيني كردن ساختار خدمات آتش نشاني ژاپن و امثال آن، 
پيشرفت هاي قابل توجهي حاصل نمود. اساليدهاي به نمايش در آمده در 
اين طبقه، تغييرات سريع فعاليت هاي آتش نشاني به منظور حفظ جان مردم 

در هر دوره را به بازديدكنندگان نشان مي دهد.
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1- طليعه ى خدمات آتش نشاني مدرن
2 -  شروع خدمات آتش نشاني  مدرن
3 - پيشرفت هاي خدمات آتش نشاني

4 - تكامل سازمان هاي خدمات آتش نشاني
5 - شروع خدمات آتش نشاني شهرداري

طبقه ى پنجم، طلوع سازمان يافته

وسيله ى  به  ميالدي   17 قرن  از  ژاپن،  در  يافته  سازمان  آتش نشاني 
اين طبقه  در  آغاز شد.   "(Hikeshi)هيكه شي" به  آتش نشانان مشهور 
ايجاد آتش نشاني نخستين روزهاي فعاليت هاي آن، به وسيله ى هنر سنتي" 
اوكيو" و ساير روش ها نمايش داده مي شود. خيابان هاي يك شهر مربوط به 
قرن 18 ميالدي به وسيله تصاويري كه تغيير مي يابد، نشان داده مي شود 

از آتش نشانهاي  بازديدكنندگان مدل هاي واقعي  و 
"نيكشي" را كه دالورانه خود را وقف نجات مردم 

نموده بودند مشاهده مي نمايند.

1 - تولد سازمان آتش نشاني
Worrior - 2 مأمورين سازمان آتش نشاني

3 - سازمان آتش نشاني شهرداري
4 - بالگرد آتش نشاني

آتش نشاني،  سازمان  كتابخانه ى  هفتم،  و  ششم  طبقه ى 
سازمان وقايع و سالن سمعي- بصري

ى  طبقه  در  ويژه  بخش هاي 
فواصل  در  وقايع،  سالن  در  ششم 
بازديدكنندگان  دارند.  قرار  معين 
ديدني  و  جالب  فيلم هاي  مي توانند 
راجع به سازمان آتش نشاني در سالن 

سمعي- بصري مشاهده نمايند.
   در طبقه ى هفتم كتابخانه اي قرار دارد كه كتاب ها و ساير نشريات 
مربوط به آتش نشاني در آن نگهداري مي شوند. استفاده از اين كتابخانه 
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براي تمام بازديدكنندگان مجاز است و محدوديتي 
وجود ندارد.

1 - سالن وقايع 
2 - سالن سمعي _ بصري

3 - كتابخانه

نتيجه
تنها  نه  كه  است  "علمي-فرهنگي"  مكاني  جالب  موزه ى  اين   
شكل  به  را  ژاپن  آتش نشاني  تكميل  و  توسعه  روند  و  پيدايش  سابقه ى 
زيبايي نمايش مي دهد، بلكه محلي براي كسب اطالعات راجع به نكات 
غير  و  مستقيم  طور  به  بنابراين  است.  آتش نشاني  و  ايمني  علم  مختلف 
مستقيم در ارتقاى فرهنگ ايمني و آموزش شهروندان به منظور پيشگيري 
محل  همچنين  دارد،  اساسي  و  مهم  نقشي  سوانح  و  حوادث  با  مقابله  و 
مرتبط  رشته هاي  پژوهشگران  و  محققان  دانشجويان،  براي  را  مناسبي 

فراهم نموده است.

   علي رغم آن كه بيش از 80 سال از تأسيس آتش نشاني تهران و 
بيش از اين دوره از تأسيس آتش نشاني تبريز مي گذرد، تا كنون هيچ اقدامي 
براي احداث "موزه آتش نشاني " در كشور صورت نگرفته است و شايد به 
ابزار  قديمي خودروها،  اقالم  نگهداري  براي  كافي  انگيزه ى  دليل  همين 
تجهيزات  و  وسايل  بنابراين  است.  نداشته  وجود  آتش نشاني  تجهيزات  و 
مزبور به مرور زمان از بين رفته و يا در مزايده ها به عنوان آهن قراضه به 
فروش رسيدند. در نتيجه امروزه، به جز برخي وسايل و يكي دو خودروي 
آتش نشاني، اقالم زيادي از وسايل مورد استفاده در سازمان هاي قديمي 
آتش نشاني موجود نيست. همان خودروهاى معدود نيز به علت عدم وجود 
محل مناسب، از گزند باران و تابش آفتاب درامان نيستند. تصاويري كه 
كه  است  قديمي  وسايل  از  نمونه  چند  مي شود،  مالحظه  اين صفحه  در 
پيش  سال   16 عكس ها  اين  و  مي شد  نگهداري  زاهدان  آتش نشاني  در 
توسط نگارنده تهيه شد. چندي پيش در نشريه ى داخلي "پيك نجات" 
و  آتش نشاني  سازمان  به  وابسته   ،86 فروردين  مورخ  چهارم  شماره ى 
خدمات ايمني تبريز، خبري با عنوان "موزه ى آتش نشاني كشور در تبريز 
تأسيس مي شود" درج شده بود. اميد است اين تصميم هر چه سريع تر به 
رفع  به  نسبت  اخير  و همان طور كه طي سال هاي  آيد  در  اجرا  مرحله ى 
اين  انجام گرفته است،  اقدامات مهمي  نقايص و كمبودهاي آتش نشاني 

نقيصه نيز به همت مسؤوالن برطرف گردد..
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مراسم آخرين چهارشنبه سال از آيين هاى ايرانيان باستان و منسوب به 
زرتشتيان است كه در شب آخرين چهارشنبه ى سال برگزار مى كردند. آن ها 
معتقد بودند برگزارى اين مراسم سبب پاك سازي محيط زندگي و آاليش 
روحي و برطرف كردن كدورت ها بين فاميل است، تا در زمان رسيدن عيد 
نوروز كه عيد پاكي ها و بخشايش و نعمت هاي الهي است، مردم با روحي 

پاك و عاري از هرگونه كينه توزي و خصومت شروع سال جديد را جشن 
بگيرند.

  در سه دهه ى اخير به علت هاي مختلف، از جمله عدم فرهنگ سازي درست و 
عدم توجيه فرهنگ و سنت توسط خانواده ها و رسانه هاي گروهي، اين جشن و شادي 

خانوادگي تبديل به آتش بازي هاي خطرناك و استفاده از مواد منفجره شده است.

ناصر رهبر
كارشناس ارشد شيمي

خطرات آخرين چهارشنبه سال
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چهارشنبه  محدوده ى  در  شده  مشاهده  رفتارهاي  انواع 
سوري:

ديوار،   سمت  به  پرتاب  و  انفجاري  مواد  و  ترقه  انواع  تهيه ى   -1
با گذشت   ) آموزان،  كودكان،  زنان و دختران  تابلوها، دانش  ماشين ها، 
توان  و  يافته  بيشتري  تنوع  انفجاري  مواد  اخير  سال   5 در  زمان، 

است). نموده  پيدا  باالتري  انفجاري 
2-  استفاده از انواع فشفشه هاي وارداتي كه عمومًا چيني هستند

3-  آتش زدن انواع چوب ، الستيك، پالستيك به همراه مايعات قابل 
اشتعال

4-  انداختن قوطي هاي در بسته داخل آتش جهت انفجار
5-  روشن كردن آتش در كنار خودرو و در معابر و ايجاد راه بندان

اثرات، خطرات و خسارات
مواد  كاربرد  و  نگهداري  از ساخت،   ناشي  و خسارات  بررسي خطرات 
و  ماهيت  لحاظ  به  محترقه  مواد  كه  است  موضوع  اين  بيان گر  محترقه 
آن،  خطرات  از  كننده  مصرف  اطالع  عدم  و  شيميايي  و  فيزيكي  خواص 
تهديدي جدي براى سالمت فرد و نيز سكنه ى آن محله و رهگذران است 
كه عالوه بر نمونه هاي عيني و ملموس، عواقبي بس ناگوار و نامحدود را 

متوجه جامعه مي نمايد.

خسارات جاني
1-   ناراحتي اعصاب
2-   سوختگي شديد

3-   قطع عضو
4-   نابينا شدن

5-   مرگ

خسارات مالي
قبيل  از  عمومي  و  خصوصي  اموال  بر  شده  وارد  خسارت هاي    -1
ايجاد  و  محترقه  مواد  پرتاب  اثر  در  تابلوها  و  خودروها  و  ساختمان ها 

آتش سوزي.
2-  هزينه هاي سنگين درمان آسيب ديدگان.

3-  اتالف وقت و تحميل هزينه هاي سنگين به نيروهاي انتظامي 
4- اتالف وقت عمومي و ايجاد راه بندان هاي طوالني.

خسارت هاي نامحسوس
1-  ايجاد رعب و وحشت عمومي
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2-  دلواپسي و نگراني خانواده ها
3-  بروز شوك هاي شديد و ناگهاني در اثر انفجار ترقه هاي پر سر 

و صدا
4-  تشديد بيماري بيماران در اثر انفجار مواد منفجره و محترقه

5-  تأثيرات سوء رواني و جسماني به بانوان باردار و جنين.
6-  ايجاد استرس و نگراني در نزد مسؤولين و متوليان تأمين امنيت 

و سالمت جامعه.
 و بسياري تبعات خسارت باري كه تأثيرات مخرب آن در اين مقال 

نمى گنجد.

زمان و مكان:
زمان: اسفند ماه

مكان: كوچه – خيابان – مكان هاي ورزشي و ...

چهارشنبه  مراسم  اجراي  شيوه ى  در  رفتار  تغيير  علل   
سوري

با بررسي تغيير نگرش و ريشه هاي انحرافات رفتاري در برپايي مراسم 
چهارشنبه سوري موارد ذيل قابل تعمق هستند:

نسل  آماري  تفوق  و  نظام جمعيتي كشور  در  تغييرات ساختاري    -1
جوان بر قشر ميانه و كهنسال

2-  عدم تبيين آداب و سنن كهن و انطباق آن با شرايط فرهنگي روز 
جامعه و اطالع رساني و انتقال آن به نسل جوان جامعه

ضرورت  و  جوان  نهاد  در  نهفته  انرژي  و  هيجانات  سرشاري    -3
تخليه ى آن

4- فقدان تدابير الزم جهت تأمين نيازهاي تفريحات سالم جوانان و 

اقدامات مقابله با تهاجم فرهنگي غرب
5-  سوء استفاده سوداگران جهت كسب درآمدهاي باال

6-  عدم كنترل واردات، توليد، نگهداري و توزيع مواد محترقه
فرهنگ  شدن  كمرنگ  و  خانوادگي  و  اجتماعي  روابط  كاهش   -7

اطاعت پذيري فرزندان از والدين
8-  عدم شناخت مواد محترقه و ناآگاهي عمومي از خطرات آن

چاره چيست؟
در  ژرف  انديشي  درگرو  اجتماعي  بزرگ  معضل  اين  بر  آمدن  فائق 
براى  راسخ  نيز عزم  و  است  اتخاذ تصميم هاى كالن  و  اهميت موضوع 
با نگرشي  برنامه ريزي همه جانبه همراه  با  چاره انديشي اصولي و منطقي 

كارشناسانه از زواياي مختلف كه در زير به مواردي اشاره مي گردد:
1 -  اقدامات فرهنگي

الفباي فرهنگ معنوي ملي و هويتي در خانواده شكل مي گيرد و خانواده 
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به عنوان اولين واحد جامعه نقش بسزايي در هدايت كودكان، نوجوانان و 
جوانان و تفهيم فرهنگ به آنان دارند.

مدرسه در نقش بزرگ ترين طراح و نقاش خط فكري جوانان مي تواند 
منطقي  سويي  و  به سمت  را  جامعه  طبقه ى  بزرگ ترين  فكري  شخصيت 

رهنمون شود. 
  نهادهاي فرهنگي و هنري و ورزشي از جمله بخش هاي تأثير گذاري 
هستند كه مي توانند در شكل گيري فرهنگ اصيل مذهبي ،  ملي و هويتي 

و مقابله با تفكرات وارداتي نقش حياتي ايفا نمايند. 
  ارگان هاي رسانه اي به ويژه صدا و سيما به لحاظ موقعيت ويژه و 
ارتباط نزديك و مستقيمي كه با اقشار مختلف جامعه به ويژه نسل جوان 
دارند در اشاعه ى فرهنگ و هدايت جوانان به مسيرهاي درست،  جايگاهي 

بس رفيع در جذب و جلب توجه عمومي خواهند داشت. 
برنامه هاي  ارايه ى  و  مناسب  فضاهاي  تأمين  در  اجرايي  مديريت    
فرهنگ ساز و برنامه ريزى هاى اصولى براى پر كردن اوقات فراغت مردم با 
ارايه ى زير ساخت هاي فرهنگي جاذب، همراه با غلبه بر فرهنگ وارداتي 
مي تواند از انحراف فكري نسل نو انديش و تشنه ى تفكرات جديد به خوبي 

پيشگيري نمايد.

2-  اقدامات كنترلي
نظارت بر واردات،  توليد، توزيع  و مصرف مواد محترقه. 

براي  مردم  بين  توزيع  جهت  مناسب  و  جاذب  بي خطر  مواد  توليد 
جلوگيري از روي آوردن به مواد خطرناك  (در علم ايمني اين اقدام "اصل 

جايگزيني مواد" ناميده مي شود). 
اجراي برنامه هاي نمايشي جذاب در صدا و سيما و اختصاص جوايز خاص 

دعوت از افراد سرشناس و مورد عالقه ى نسل جوان در برنامه ها 
اجراي توصيه هاي ايمني سازمان آتش نشاني 

آماده باش و حضور هماهنگ نيروهاي انتظامي، اورژانس،  آتش نشاني،  
مراكزدرماني و ...

 3- اقدامات سازمان آتش نشاني
1- در اوايل اسفند ماه هر سال با حضور در راديو و تلويزيون و رسانه ها 

اقدام به اطالع رساني به مردم نمايند

اطالعاتي در مورد:
1-1- خطرات آتش بازيها و مواد محترقه ى مورد استفاده در چهارشنبه سورى



117

1-2-  آمار حريق و حوادث سال هاي قبل
1-3-  ارايه ى توصيه هاي ايمني 

2- برگزاري جلسات مديريتي با ساير ارگان هاي مرتبط مانند نيروي 
و  آموزش  سيما،   و  صدا  بحران،   شهرداري،  مديريت  انتظامي،  اورژانس،  

پرورش،  راهنمايي و رانندگي و...
در  مردم  به  اطالع رساني  و  آموزشي  بروشورهاي  توزيع  و  تهيه   -  3

مورد ايمني 
4-  آماده باش و توزيع نيروهاي عملياتي آتش نشاني در سطح شهر

5-  ارايه ى طرح هاي پيشنهادي كنترل خط
6-  برگزاري سمينار و نشست هاي مرتبط

4 - توصيه هاي ايمني
به منظور پيشگيري از وقوع حريق و حوادث ناگوار چهارشنبه ى آخر 
سال توجه جدي شهروندان عزيز و عموم هم ميهنان و خصوصًا والدين و 

مسؤوالن واحدهاي آموزشي را به رعايت موارد ذيل جلب مي نمايد:
1- از مسؤوالن آموزش و پرورش و خصوصًا مديران ، معلمان و مديران 
مواد  با  بازي  خطرناك  بسيار  عوارض  و  آثار  مي شود  درخواست  پرورشي 
محترقه و منفجره و آتش را به كودكان و نوجوانان يادآوري نموده و آنان 

را از خطرات آن ها بر حذر دارند.
2- موكداً از والدين محترم در خواست مي شود نسبت به ارشاد و آگاهي 
دادن به فرزندان خود در مورد خطرات بازي با آتش و مواد محترقه هشدار 
داده و با ذكر موارد و مصاديق و حوادث زيانباري كه در اثر اين كار به وقوع 

 پيوسته آن ها را از انجام اين كار باز  دارند.
3- به شهروندان عزيز توصيه ى مؤكد مي شود از آتش زدن الستيك، 
هيزم ، كارتن خالي و امثال اين ها چه در واحدهاي مسكوني و چه در معابر، 

كوچه و خيابان خودداري نمايند.
4- كبريت از جمله وسايلي است كه اين روزها از سوي كودكان جهت 

مي گيرد؛  قرار  استفاده  مورد  آتش  يا  و  ترقه  توليد 
بنابراين توصيه مي شود تا حد امكان كبريت و مواد 

آتشزا از دسترس كودكان دور نگه داشته شود.
5- پرتاب مواد آتشزا به آسمان و افتادن آن ها در پشت بام و بالكن 
منازل و روي شاخه هاي خشك درختان از عوامل عمده ى بروز آتش سوزي 

در اين روزهاست.
6- تا حد امكان از پارك اتومبيل ها در معابر و كوچه ها خودداري شود؛ 
چرا كه آتش بازي در نزديكي وسايط نقليه كه حامل بنزين و مواد سوختني 
هستند در صورت كمترين نشت و حتي در شرايط عادي اين وسائل را مبدل 

به بمبي مي گرداند كه چاشني انفجار آن كشيده شده است.
7- در اين ايام به والدين توصيه مي شود بيشتر مراقب اعمال، رفتار و 
آمد و شد فرزندان خود باشند و به آن ها جهت پرهيز از آتش و ترقه بازي 
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و ساخت مواد منفجره ى دستي هشدار دهند.
8- كودكان معموًال در صورت عدم دسترسي به كبريت و مواد آتش زا 
در منزل براي تهيه ى مواد اوليه به فروشگاه ها مراجعه مي نمايند؛ لذا توصيه 
مي شود صاحبان فروشگاه هاي مواد شيميايي و رنگ فروشي ها از فروش 
هرگونه مواد آتش زا و مواد شيميايي به كودكان و نوجوانان خودداري نمايند.

9- كودكان و نوجوانان ظاهراً خود خطرناك بودن آتش بازي و احتمال 
بروز خطرات ناشي از آنها را درك مي كنند و به همين دليل ترقه ها و مواد 

منفجره را در نقاط غير قابل ديد مانند انباري،  زيرزمين، بالكن،  پشت بام 
و مكان هايى از اين دست مخفي مي كنند كه اين امر خود از عوامل بروز 
حريق است؛ لذا والدين تا حد امكان درب اين گونه محل ها را قفل نموده 
و از رفت و آمد فرزندان خود ممانعت كرده و يا اين محل ها را روزانه مورد 

بررسي و بازديد قرار دهند.
10- در صورت روشن كردن آتش كه به هيچ وجه توصيه نمي شود، 
 آتش در حجم كم باشد و از هيزم، كارتن خالي و امثال آن كه داراي شعله ى 

زياد هستند استفاده نشود.
11- از ريختن مواد سريع االشتعال مانند نفت ، بنزين و غيره بر روي 

آتش جداً خودداري شود.
اسپري،    ، كپسول  مانند  فشار  تحت  ظروف  دادن  قرار  از   -12

حشره كش ها، و غيره بر روي آتش جداً خودداري شود.
13- از پرتاب فشفشه و موشك بر روي شاخه ى درختان، پشت بام و 

بالكن منازل خودداري شود.
14- وجود يك كپسول خاموش كننده آتش نشاني پودري در نزديك 

محوطه ى آتش ضروري است.
15- در صورت امكان يك رشته شيلنگ آب در نزديكي محوطه آتش 

در نظر گرفته شود تا در صورت لزوم، مورد استفاده قرار گيرد.
16 - قبل از ترك محل آتش، حتمًا از خاموش بودن آن مطمئن شده و 

توسط شلنگ آب باقيمانده آن را كامًال سرد نموده و جمع آوري نماييد.
17- پريدن از روي آتش عمل خطرناكي است كه توصيه نمي شود؛ اما 
در صورت انجام آن از البسه بزرگ و گشاد و از نوع آتشگير استفاده نشود و 

از تجمع در اين گونه محافل خودداري شود.
18- در صورت بروز هرگونه حريق و يا حادثه، ضمن حفظ خونسردي 
در اسرع وقت با تلفن 125 سازمان آتش نشاني تماس گرفته و مراتب را با 

بيان نوع حادثه و نشاني دقيق اطالع دهيد.
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و  کوالك  سنگین،  برف  ریزش  سرد،  العاد  فوق  هواي  و  آب  شرایط 
یخبندان طي فصول سرد سال در بسیاري از مناطق کشور احتمال وقوع 
دارد. این شرایط چنانچه با بسته شدن راه ها و جاده ها، از کار افتادن خطوط 
برق ) قطع برق(، افت فشار و یا قطع گاز توأم باشد، روند زندگي روزمره را 
مختل کرده، ممکن است منطقه اي را کاماًل فلج کند؛ چه بسا، جان افراد 
با آمادگي براي روبروشدن با شرایط آب و هوایي  را با خطر روبرو سازد. 
فوق العاده سرد و پاسخ دادن منطقي به این شرایط مي توان مشکالت و 

مخاطرات ناشي از این شرایط آب و هوایي را به گونه ای مؤثر کاهش داد.
زمستان هاي  معمول  طور  به  که  مناطقي  حتي  داشت  خاطر  به  باید 
مالیمي را گذرانده اند ممکن است طي فصول سرد سال و تغییر ناگهاني 
شوند.  مواجه  کننده اي  غافلگیر  و  شدید  سرماي  چنین  با  جوي  شرایط 
بنابراین، ضروري است کلیه ی خانواده ها، نه تنها در مناطقي که قباًل چنین 
شرایط دشواري را تجربه نموده اند، بلکه در سایر مناطق نیز براي رویارویي 

با چنین شرایط بحراني آماده باشند.

فرشید قاسملو

توفان سرما 
)آمادگي براي رویارویي با سرماي شدید، ریزش برف، کوالك و یخبندان(
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آمادگي قبلي 
)اقدامات پیش از بروز بحران(

نمایید.  تهیه  بیل چه(  بیل،  پارو،  )مثل  روبي  برف  وسایل  بعضي   ·
پالستیکي  کیسه ی  در  و  کرده  را مخلوط  نمك  و  مقداري شن  همچنین 
آماده و در دسترس داشته باشید؛ تا بتوانید پیاده رو حریم خانه ی خود را از 
برف پاك کنید. روي یخ هاي پیاده رو و ورودي خانه، مخلوط نمك و شن 
بپاشید تا »یخ« زودتر ذوب شده و با ایجاد کشش یا اصطکاك موقت، خطر 

سرخوردن اعضای خانواده و سایر رهگذران منتفي شود.
·  باید به یاد داشت در چنین شرایط آب و هوایي، ممکن است انرژي 
و سوخت اصلي که به طور روزمره براي گرمایش خانه به کار مي رود، قطع 
شود؛ مثل قطع برق و یا قطع جریان گاز. بنابراین بایستي تجهیزات ایمن 
اختیار  را در خانه در  گرمایش اضطراري و مقداري سوخت مناسب آن ها 

داشته باشید. از این نظر، با توجه به اقالم در دسترس، مطمئن شوید که 
وسیله ی اضطراري گرمایش خانه و مقدار کافي سوخت مناسب آن را در 

اختیار دارید. به عنوان مثال:
ـ بخاري هیزمي و مقداري هیزم فراهم کنید.

ـ بخاري نفتي دودکش دار و یا بخاري نفتي قابل حمل و نقل و مقداري 
نفت تهیه کنید.

داشته  آماده  مایع  گاز  سیلندر  عدد  چند  و  مناسب  گازي  بخاري  ـ 
باشید.

ـ اجاق کوه نوردي و یا سایر اجاق هاي کوچك مناسب و ایمن به همراه 
سوخت مناسب آن ها در دسترس داشته باشید.

در ارتباط با تهیه ی وسیله گرمایشي اضطراري و ذخیره سازي سوخت آن ها 
باید موارد ایمني مربوطه را به خاطر داشت؛ به عنوان مثال، این گونه وسایل نیز 
مثل سایر وسایل، باید از انواع مرغوب که توسط تولیدکنندگان معتبر ساخته شده 
و به تأیید مقامات صالحه مثل مؤسسه ی استاندارد رسیده اند، انتخاب شوند. نکته ی 
دیگر روش صحیح و ایمن استفاده از آن هاست که باید هنگام استفاده به طور 
دایم رعایت شوند.  خوراك  پزها و یا بخاري هاي نفتي بدون دودکش را نباید در 
محل هاي بدون تهویه به کار برد؛ زیرا این گونه وسایل از منابع عمده ی تولید گاز 
فوق العاده سعي و کشنده ی منواکسید کربن )co( هستند. به همین ترتیب بخاري 
گازي قابل حمل ونقل را نیز که به وسیله ی سیلندر و یا کپسول گاز، کار مي کند 
نباید در فضاهاي کوچك و بدون تهویه ی کافي بکار برد؛ و یا بخاري هیزمي را 

باید حتماً به دودکش مناسب متصل نمود.
نکته ی بعدي رعایت موارد ایمني ذخیره سازي انواع سوخت هاست که باید 
همواره مدنظر داشت. به عنوان مثال ذخیره سازي هر مقدار، حتي مقدار کم و 
جزیي مواد سریع االشتعال مثل بنزین در خانه مطلقاً ممنوع است. پیت یا بشکه ی 
نفت، سیلندر هاي یدکي گاز مایع، کپسول گاز پیك نیکي و مانند آن را باید در 
محل هاي امن و مطمئني که ضمن داشتن تهویه ی مناسب در معرض تابش 

مستقیم آفتاب نبوده و از هر گونه منابع حرارتي دور باشند نگهداري نمود.
· از آن جایي که ممکن است برق قطع شود، براي تأمین روشنایي، وسایلی 
چون چراغ قوه با باطري یدکي، چراغ نفت سوز یا شمع در اختیار داشته باشید و 
نحوه ی استفاده ی صحیح و ایمن این نوع وسایل روشنایي اضطراري را به تمام 
اعضای خانواده یاد آور شوید. همچنین رادیو ترانزیستوري با باطري اضافي تهیه 
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کنید و در دسترس داشته باشید.
· خانه ی خود را براي رویارویي با شرایط سرماي شدید آماده سازید. به عنوان 

مثال: 
ـ درز درب ها و پنجره ها را بپوشانید.

ـ پنجره ها را به وسیله ی پرده ضخیم بپوشانید و یا پنجره ها را از داخل با 
پالستیك بپوشانید.

* لوله هاي آب را از یخ زدگي حفاظت کنید: لوله ها را به وسیله ی پیچیدن مواد 
عایق و یا با استفاده از روزنامه ی باطله عایق سازي کنید. سپس روي روزنامه ها 
را با پالستیك بپوشانید، تا در مقابل خیس شدن ناشي از بارش برف و باران نیز 

محافظت شوند.
* محل شیر فلکه ی اصلي آب منزل را به یاد داشته باشید. همچنین طرز 

صحیح بستن فلکه مزبور را تمرین کنید )به سایر اعضای خانواده نیز بیاموزید(.
* آماده باشید تا خانواده را براي مدت یك هفته به صورت اضطراري تغذیه 
نمایید. بنابراین مواد غذایي این گونه تغذیه را ذخیره داشته باشید. به عبارت روشن تر 
در چنین شرایطي که از نظر انرژي برق یا گاز کمبود وجود دارد، باید از مواد سالم و 
مناسبي استفاده نمود که به »یخ زدایي« نیاز ندارند. هم چنین به علت ساده بودن 
نوع غذا، تهیه ی آن انرژي زیادي را مصرف نخواهد نمود. در بسیاري از مناطق 
کشور غذاهاي سنتي ساده ولي بسیار مفیدي مثل انواع آش وجود دارد که به ویژه 
براي استفاده در این گونه شرایط اضطراري بسیار مناسب مي باشد. عالوه بر اقالم 
مورد نیاز این گونه غذاها همچنین مقداري مواد کنسرو شده، مثل کنسرو لوبیا، 

مقداري نان،خرما و غیره تهیه کرده و ذخیره داشته باشید.
* چنانچه فردي از افراد خانواده بیمار است و داروي خاصي مصرف مي کند، 

براي مدت یك هفته دارو و یا داروهاي مورد مصرف او را ذخیره داشته باشید.
*  پتو و رختخواب اضافي تهیه نمایید.

* سایر وسایل و تجهیزات اضطراري منزل را در دسترس قرار دهید. هر 
خانواده باید براي رویارویي با شرایط اضطراري ناشي از سوانح و بالیاي مختلف 
مثل زلزله، سیل و دیگر حوادث این چنینی آمادگي داشته باشد. وسایل و لوازم 

باشید.  داشته  اختیار  در  را  شرایط  این گونه  ضروري 
پزشکي،  اولیه ی  کمك هاي  جعبه ی  مثل  وسایلي 

رادیو ترانزیستوري با باطري اضافي، چراغ قوه با باطري اضافي، شمع و کبریت، 

آب آشامیدني )3 لیتر براي هر نفر در روز(، اقالم بهداشتي مثل صابون، مواد 
ضدعفوني، پرکلرین، دستمال کاغذي، چند کیسه ی پالستیکي، مقداري ظروف 
مختلف و ظروف یك بار مصرف، درب قوطي بازکن و غیره. همچنین یك عدد 
کپسول آتش نشاني 6 کیلویي از نوع پودر و گاز چند حالته تهیه کرده و در محلي 
که فوري در دسترس باشد قرار دهید. بسیار مفید خواهد بود که خانه به "ردیاب 
آتش" (Fire detector( مجهز باشد. نوع موضعي ردیاب آتش که براي 
نصب در منازل بسیار مفید است با باطري کار می کند؛ به سادگي به سقف 
نصب شده و در صورت وقوع آتش سوزي یا وجود دود فعال شده، با به صدا 

در آوردن بوق قوي اعالم خطر مي کند.
هنگام  نمایید:  طرح ریزي  را  خانواده"  اضطراري  "ارتباط  برنامه ی   ·
طوفان سرما ممکن است فرد یا افرادي از خانواده از سایرین جدا باشند؛  
در  بچه ها  و  کار  محل  در  بزرگ ترها  که  است  هنگامي   واقعي،  نمونه ی 
مدرسه باشند. طرحي داشته باشید که همگي با یکدیگر به منزل برگردید.
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از  خارج  دوستان  یا  و  خویشاوندان  از  یکي  از 
منطقه ی خود بخواهید نقش "رابط" را براي ارتباط 
خانوادگي را ایفا کند. مطمئن شوید که تمام افراد خانواده، نام، شماره تلفن، 
نشاني این شخص مسؤول ارتباطات خانوادگي را مي دانند. بعد از هر سانحه، 
افرادي که خارج از منزل هستند باید با این شخص تماس گرفته و محل خود 
را به وي اطالع دهند. بدیهي است، سرپرست خانواده با یك تماس با این 
شخص مسؤول ارتباطات خانوادگي، از محل استقرار تمام افراد خانواده مطلع 

خواهد شد.
· مطمئن شوید که تمام اعضای خانواده مي دانند که هنگام وقوع طوفان 

سخت زمستاني، چه عکس العملي باید نشان بدهند.
· به کودکان آموزش دهید که »چگونه« و در »چه مواقعي« با سازمان هاي 

امدادي مثل آتش نشاني و هالل احمر تماس بگیرند.
· آزمایش وسایل گرمایشي اضطراري. در اولین فرصت و قبل از بروز 
شرایط اضطراري، به طور مثال در یك روز تعطیل با صرف وقت و با صبر و 
حوصله وسیله اي را که به عنوان وسیله گرمایش اضطراري در نظر گرفته اید، 
مورد بررسي و آزمایش قرار دهید. اولین اقدام بررسي استاندارد بودن آن وسیله 

مي باشد. سپس طرز کار صحیح و ایمن آن بایستي بخوبي فرا گرفته شود.

از جمله وسایلي که در این مواقع کاربرد بیشتري دارد، انواع بخاري یا 
خوراك پز نفتي قابل حمل و نقل، کپسول پیك نیکي گاز است. این قبیل 
وسایل را فقط به ترتیبي که سازنده ی آن ها توصیه کرده است باید به کار برد. 
براي کسب اطالعات بیشتر در مورد نکات ایمني کاربرد این وسایل عالوه بر 
توصیه هاي سازنده ی وسیله مزبور، مراجعه به نزدیك ترین واحد آتش نشاني و 

درخواست از کارشناسان واحد آموزش یا پیشگیري آنهاست.

هنگام بروز توفان سرما؛
اگر در خانه هستید:

· در خانه بمانید و لباس هاي گرم بپوشید.
· در مصرف سوخت نهایت صرفه جویي را اعمال فرمایید. از زیاد گرم 
کردن اتاق ها جدا ً خود داري کنید. وسایل گرم کننده ی اتاق هایي که کمتر 
مورد استفاده است را خاموش کنید )مثاًل رادیاتور شوفاژ را ببندید(. درب 

این گونه اتاق ها را ببندید.
به  تلویزیون  توجه فرمایید.  رادیو،  به  براي کسب آخرین اطالعات،   ·
تا  نکنید،  توجه  متفرقه  افراد  کارشناسانه ی  غیر  صحبت هاي  و  شایعات 

آرامش خانواده حفظ شود. 
· چنانچه لوله هاي آب یخ زده، روزنامه ها و پارچه ها و سایر اقالمي که 
به عنوان عایق به دور لوله ها بسته اید به طور کامل باز کنید. تمام شیرها را 
باز بگذارید، آب گرم را به آرامي، به دقت و با احتیاط کامل، روي لوله هاي 
مزبور بریزید. کار را از محلي که بیشتر در معرض سرما بوده است، شروع 
کنید) در محل هایي که لوله ها بیشتر در معرض سرما بوده اند، احتمال یخ 
زدگي بیشتر است(. براي باز شدن لوله هاي یخ زده، هرگز از روشن کردن 

آتش و یا هر گونه شعله ی باز دیگر استفاده نکنید.
· کمك به همسایه ها را فراموش نفرمایید. از جمله افرادي که در این 
نام برد.  بیمار را مي توان  افراد مسن و  نیازمند کمك هستند،  گونه مواقع 

همچنین از حال همسایه هایي که کودك نوزاد دارند مطلع شوید.
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اگر قصد خروج از خانه را دارید:
از خانه خارج  باید حتي االمکان کمتر  در چنین شرایط آب و هوایي 
شد. اما چنانچه خروج از منزل ضروري است، موارد زیر را به یاد داشته و 

انجام دهید:

به صورت پیاده
لباس گرم بپوشید؛ چند لباس گشاد، سبك و ریز بافت روي هم بپوشید. 
در مواقع سرماي هوا این شکل لباس پوشیدن بسیار بهتر از پوشیدن یك 
دست لباس سنگین است؛ زیرا، مي توان در صورت گرم شدن بیش از حد 
و براي مبارزه با تعریق )عرق کردن زیاد( یکي دو الیه از لباس ها را از تن 

خارج نمود.
به وسیله شال گردن دهان خود را بپوشانید. بدین ترتیب ریه هاي خود 
را در مقابل سرماي هوا محافظت مي کنید. سعي کنید صحبت نکنید،  مگر 

این که کاماًل ضروري باشد.
قبل از بیرون رفتن کمي نرمش کنید؛ چنانچه براي پارو کردن برف 
جلوي خانه، بیرون مي روید براي گرم شدن و آمادگي بدني کمي نرمش 
زیاد،  بدني  فعالیت  از  کلي  طور  به  نمایید.  احتراز  خستگي  از  البته،  کنید، 
جداً خودداري نمایید. هواي سرد به روي قلب فشار اضافي وارد مي کند، 

در چنین حالتي فعالیت هاي شدید بدني، مانند پارو 
کردن برف، هل دادن خودرو، پیاده روي زیاد مانند 

آن ها مي تواند باعث حمله ی قلبي یا سایر وضعیت هاي وخیم پزشکي شود.
از عالیم سرمازدگي و افت دماي بدن )هیپوترمي( آگاه شوید. خشك 
بمانید؛ براي پیشگیري از هدر رفتن دماي بدن، به طور مرتب لباس هاي 
تمام  لباس خیس  نمایید.  تعویض  البسه ی خشك  با  را  مرطوب  و  خیس 
سرعت  به  و  مي دهد  دست  از  را  سرما  برابر  در  خود  سازي  عایق  ارزش 

گرماي بدن را به محیط اطراف انتقال مي دهد.

مسافرت با خودروي شخصي
مشابه با آماده سازي خانه ی خود، قبل از شروع بحران سرما، خودروي 
با  نمایید.  آماده  جوي سخت،  شرایط  چنین  با  رویارویي  براي  نیز  را  خود 
مراجعه به یك سرویس کار مجرب به خودرو، به ویژه قسمت هاي مربوط به 
باطري، ضد یخ، بخاري و ترموستات، برف پاك کن و شیشه شوي، سیستم 
احتراق، چراغ ها، چراغ هشداردهنده )فالشر(، سیستم اگزوز )از نظر بي عیب و 
نقص بودن و کاماًل تمیز بودن(، ترمزها، گرم کردن )یخ زدا( و غیره را مورد 
بررسي و در صورت نیاز مورد تعمیر قرار دهید. تا خودروي شما در بهترین 
وضعیت ممکن قرار گیرد. نکته ی بعدي توجه به الستیك هاست. در فصول 
سرد سال باید از الستیك هاي ویژه )یخ شکن( استفاده نمود. همچنین حتمًا 

زنجیر چرخ )حداقل یك جفت(  تهیه کرده و در خودرو قرار دهید.
تجهیز وسایل ایمني

قرار  کیف  یا  ساك  داخل  کرده،  تهیه  را  ایمني  تجهیزات  و  وسایل 
دهید و در گوشه اي از صندوق عقب خودرو نگهداري نمایید. مهم ترین این 
اقالم ایمني عبارتند از: چند پتو و یا کیسه خواب، چند دست لباس خشك، 
دستکش، جوراب و کاله پشمي،  بادگیر )حداقل یك دست براي زماني که 
سرپرست خانواده مي خواهد از خودرو پیاده شود(، مقدار زیادي روزنامه براي 
عایق سازي، تعدادي کیسه ی پالستیکي، چندین بطري آب آشامیدني )خوردن 
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برف به قصد رفع تشنگي هم به لحاظ مسایل بهداشتي توصیه نمي شود و 
هم این که درجه حرارت بدن را پایین مي آورد؛ در صورت اضطرار اول باید 
مواد  بیسکویت،  نان،  مقداري  کنسرو،  کمپوت،  کرد(، مقداري  ذوب  را  برف 
غذایي مثل پنیر، گردو، مقداري قند و شکر و چاي خشك )چاي کیسه اي(، 
یك کتري کوچك و یکي دو ظرف مناسب فلزي و تعدادي ظروف و قاشق 
یکبار مصرف، یکي دو بسته از انواع سوپ هاي خشك نیمه آماده ی موجود در 
بازار، اجاق کوه نوردي و یا سایر اجاق هاي کوچك مناسب و ایمن به همراه 
سوخت مناسب آن ها، شمع در محفظه ی فلزي یا سایر محفظه هاي ضد آتش 
) و یا سایر چراغ هاي روشنایي کوه نوردي(، در صورت وجود کودك مقداري 
غذاي کودك و وسایل آماده سازي آن، یك بیل چه، چاقوي جیبي، بعضي 

ابزار مثل آچار، انبردست و پیچ گوشتي، جعبه ی کمك هاي اولیه ی پزشکي و 
داروهاي مورد نیاز )چنانچه فردي از افراد خانواده داروي بخصوصي مصرف 
مي کند(، سیم بکسل. چراغ قوه با باطري اضافي، رادیوترانزیستوري با باطري 
اضافي. عالوه بر این اقالم که در ساك یا کیف مخصوص قرار داده شده 
است، یك کیسه ی پالستیکي مخلوط شن و نمك براي ایجاد کشش در زیر 
الستیك هاي خودرو. یك عدد کپسول آتش نشاني حداقل 2 کیلوگرمي از 
نوع پودر و گاز چند حالته؛ همچنین در این گونه مواقع باید مراقب بود مخزن 

سوخت خودرو همیشه تقریباً پر باشد.
تلفن همراه و شارژ مربوطه ی مخصوص خودرو را همراه داشته باشید.

چنانچه کودك به همراه دارید، براي سرگرمي وي چند وسیله ی بازي 
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و سرگرمي بچه ها مثل جورجین)پازل(، وسایل نقاشي و غیره همراه داشته 
باشید.

از سفرهاي غیر ضروري جداً خودداري فرمایید
حتي در صورت بیشترین آمادگي، به عنوان یك اصل مهم باید به خاطر 
داشت، در شرایطي که احتمال وقوع طوفان سرما یا برف و بوران شدید وجود 
افراد  نباید، مسافرت نمود. متأسفانه هر ساله در گوشه و کنار جهان،  دارد 
زیادي در اثر بي توجهي به این موضوع، خود و سایر اعضای خانواده را با خطر 

جدی و حتي مرگ روبه رو مي سازند.
قبل از حرکت از وضعیت آب و هوا و وضعیت راه ها با خبر شوید؛ حتي اگر 
شرایط آب و هوایي خوب به نظر مي رسد، قبل از هر گونه برنامه ریزي براي 
مسافرت، با مراجعه و تماس با سازمان هاي ذیربط، مثل هواشناسي،  را هداري، 
پلیس راه و غیره از شرایط آب و هوایي و وضعیت راه هاي مورد نظر خود،  با 
خبر شوید. لطفاً هر گونه هشدار را دست کم نگیرید. براي حرکت برنامه ریزي 
نمایید. کاماًل حساب شده و با برنامه ریزي عمل نمایید. نخستین مطلب آن 
است که به شکلي برنامه ی حرکت خود را تنظیم نمایید که در روز رانندگي 
کنید. حتماً راه ها و جاده هاي اصلي و مهم را انتخاب نمایید. ساعت حرکت و 
ساعت تقریب رسیدن به مقصد و مسیر خود را با یکي از دوستان و آشنایان، به 
طور مثال با همان شخصي که به عنوان »رابط خانوادگي« انتخاب نموده اید 
در میان بگذارید؛ تا اگر به هر علت در زمان مقرر به مقصد نرسیدید، وي به 

پیگیري موضوع و در صورت لزوم، کمك به شما اقدام نماید.
مسافرت  به  اقدام  در فصول سرد سال  که  باشید کساني  داشته  توجه 
مي نمایند باید آمادگي رویارویي با شرایط سخت ناشي از گیر افتادن در راه ها 
و جاده هاي مسدود )ناشي از ریزش برف شدید و یا سقوط بهمن( را داشته 
باشند. بنابراین قبل از حرکت، این سؤال را یا خود مطرح نمایید که آیا توانایي 
سپري کردن یك شب سرد زمستاني در سرماي چندین درجه زیر صفر و 
شرایط باد و بوران در میان جاده هاي مسدود را دارید؟ چنانچه کمترین شك 

و شبهه اي وجود دارد، حتماً مسافرت خود هر چند 
ضروري نیز به نظر مي رسد، را به موقعیت مناسب 

پاسخ سؤال  چنانچه  فرمایید.  از مسافرت خودداري  نموده،  موکول  دیگري 
به  باشید.  داشته  را  شرایط  این  با  شدن  روبرو  ذهني  آمادگي  است،  مثبت 
و  توصیه ها  فرمایید. در طول مسیر  توجه  مأموران  توصیه هاي  و  دستورات 
دستورات مأموران ذیربط مثل مأموران پلیس راه را کاماًل اجرا نمایید. توجه 
داشته باشید ممکن است حتي فاصله ی زیادي را طي کرده باشید، اما بنا به 
دالیلي مأموران از شما بخواهند که سفر خود را ادامه نداده و برگردید. از جر 
و بحث کردن با آن ها اجتناب نموده و به دستور ایشان عمل فرمایید. به یاد 
داشته باشید تمام تالش آن ها و سایر مسؤوالن مربوطه، در امان بودن شما از 

هر نوع خطر است. بنابراین با ایشان همکاري کنید.

اگر در راه ماندید
اگر به هر علت مثل ریزش شدید برف و کوالك و غیره ادامه ی حرکت 
خودرو غیر ممکن بود و به اصطالح در راه گیر افتاده ید، سعي کنید خودروي 
خود را به منتهي علیه سمت راست جاده هدایت کنید. به یاد داشته باشید، 
بنابراین  روبه رو شوید؛  بحراني  و  با شرایط سخت  به سرعت  است  ممکن 
سالمتي شما و سایر سرنشینان خودرو در گرو آن است که بهترین تدابیر و 
عکس العمل هاي ممکن را به کار بگیرید. اولین نکته حفظ خونسردي است 
به طور معمول  اشتباه که  العمل هاي  از عکس  با اعصاب مسلط  بتوانید  تا 
اشخاص مضطرب مرتکب شده و در نتیجه جان خود و دیگران را در معرض 

خطر قرار مي دهند، اجتناب کنید.
وسایل و لوازم اضطراري را از صندوق عقب خودرو را به داخل آورده و 
اقالم آن را بین سرنشینان خودرو تقسیم کنید به دیگران، به ویژه کودکان و 
افراد خیلي مسن دلداري داده و آن ها را به آرامش دعوت کنید. سعي کنید که 
با استفاده از تلفن همراه با نیروهاي امدادي تماس گرفته و آن ها را از موفقیت 
خود با خبر کنید و استمداد بخواهید. براي دیده شدن بهتر، از خود نشانه هایي 



مناسب  پارچه ی  مثال یك  عنوان  به  بگذارید؛ 
)بهتر آن است که به رنگ زرد یا قرمز باشد(، از 
آنتن خودرو یا یکي از پنجره ها آویزان نمایید. در 
شب چراغ قوه را داخل خودرو روشن بگذارید و 
همه ي خانواده دور هم جمع شده و با استفاده 
اضافي،  لباس هاي  پتو،  اضطراري،  پتوي  از 
روزنامه ها و سایر اقالم موجود نهایت پوشش را 
براي خود و سایر سرنشینان خودرو ایجاد کنید. 
از  بنابراین  باشید؛  تشنگي  و  گرسنگي  مراقب 
اقالم خوراکي که قباًل ذخیره نموده اید،  آب و 
استفاده کنید. بخاري و موتور خودرو را به تناوب 
مثاًل هر یك ساعت در حدود 10 دقیقه روشن 
کنید. بدین ترتیب هم خودرو گرم مي شود و هم 
از خالي شدن باطري خودرو جلوگیري مي گردد. 
توجه داشته باشید چنانچه به طور مستمر موتور 
خودرو روشن باشد،  سوخت آن به زودي خاتمه 

یافته و با مشکل مضاعفي روبرو خواهید شد.
و  خودرو  موتور  که  مدتي  در  نمایید  دقت 
بخاري روشن است یکي از شیشه ها را کمي 
باز کنید تا تهویه برقرار شود. به طور مرتب و در 
فواصل معین لوله ی اگزوز را از برف و غیره پاك 
کنید تا از احتمال مسمومیت با گاز فوق العاده 
سمي منواکسید کربن )co( جلوگیري شود، تا 

رسیدن نیروهاي امداد.
آرامش  به  را  سالخورده  افراد  و  کودکان 
باشید،  داشته  توجه  اما  کنید.  دعوت  خواب  و 
بزرگ ترهاي با نیروي بدني کافي باید به نوبت 

داخل  در  نفر  یك  حداقل  همواره  و  خوابیده 
خودرو بیدار باشد.

چنان که تذکر داده شد از عکس العمل هاي 
این  جمله ی  از  نمایید.  خودداري  جداً  اشتباه 
به  اقدام  خودرو،  هل دادن  عکس العمل ها، 
پیاده وري و مانند آن است. توجه داشته باشید 
فاصله ها  معمول  طور  به  شرایطي  چنین  در 
پناهگاهي  بنابراین،  نمي رسد.  نظر  به  واقعي 
به نظر مي رسد، ممکن  نزدیکي  که در همین 
است با شما فاصله ی خیلي زیادي داشته باشد. 
در  روي  پیاده  داشت  خاطر  به  باید  همچنین 
سرماي طاقت فرسا و در محل هایي که برف 
است،  زیاد  برف  عمق  در  و  مي بارد  شدت  به 
بنابراین  است.  خسته کننده  و  سخت  بسیار 
فقط و فقط چنانچه چند قدمي نزدیکي محل 
توقف خودرو، پناهگاهي )مثل منازل روستایي، 
وجود  امدادي(  پایگاه  یا  و  بین راه  رستوران 
دارد، مجاز به ترك خودرو هستید. در غیر این 
صورت همچنان در داخل خودرو منتظر رسیدن 

نیروهاي امدادی بمانید.
و  توصیه ها  امدادی  نیروهاي  رسیدن  با 
دستورات آن ها را به دقت و کاماًل اجرا نمایید. 
درنگ  بدون  شد،  خواسته  شما  از  چنانچه 
آن ها  همراه  و  کرده  ترك  را  خود  خودروي 
بروید. توجه داشته باشید سالمتي و ایمني افراد 
از هر چیز دیگر، حتي خودروي مورد عالقه ی 

خانواده مهم تر است.



زمستان سال 1386 براى قريب به اتفاق هموطنان ما فراموش ناشدنى 
خواهد بود. برودت ناگهانى و بدون سابقه در كشور و بارش برف سنگين 
از كشور را فراگرفت و در ديگر مناطق نيز سرما و بارش  از نيمى  بيشتر 
باران روزهايى سخت به وجود آورد. تعطيلى و ركود فعاليت اجرايى كشور و 
بخش هاى  مختلف ادارى كه در برخى شهرها تعطيلى 15 روزه ى مدارس 
را  طبيعى  واقعه ى  يك  از  برآمده  بحران  از  عاليمى  داشت،  دنبال  به  را 
پيش رو نهاد. غافلگير شدن مديران اجرايى تبعاتى براى زندگى مردم در 

پى داشت كه مهم ترين مسأله كمبود گاز بود.
    آن چه در ادامه خواهيد خواند، بخش هايى از گزارش بحران برف 
گيالن در بهمن ماه سال 83 است كه محمدجعفر على زاده، معاون عمرانى 
استاندارى گيالن آن را نگاشته است. اين گزارش از ابعاد مختلفى به شرح، 
تحليل و بيان تجربيات حادثه پرداخته است و از آن جايى كه به قلم مديرى 
اجرايى نوشته شده در برگيرنده ى وجوه گسترده اى از مسأله است؛ هرچند 
نظر  به  از  جريان  بار مثبت و كاملى  نگارنده  به مسؤوليت  توجه  با  شايد 
تجارب  چه  آن  و  مسأله  كليات  تا  شده  سعى  گزارش  تلخيص  در  برسد. 
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محمد جعفر عليزاده
معاون عمرانى استاندارى گيالن 

بحران برف رشت ، 
بهمن ماه 1383
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و  شده  تصويرى  بوده،  بحران  از  ناشى  ذيقيمت 
تجربه هاى  يقين  به  نشود.  پررنگ  جزئيات چندان 
بيان وسعت موضوع  آگاهى بخشى و عمق ديد، و  اين گزارش،  ارزشمند 
و  بود  خواهد  راه گشا  فعاليت،  حوزه هاى  در  كشور  اجرايى  مديران  براى 
انتقال تجارب و علوم را به دنبال خواهد داشت. نگاه  مستندسازى واقعه، 
به  كاربرى  رويه اى  موجود  تشريح شرايط  به همراه  كارشناسانه،  و  علمى 
ماجرا داده است. ضمن قدردانى از آقاى عليزاده و آرزوى توفيق براى ايشان 
در تمامى شئون زندگى به گزارش مى پردازيم و با توجه به مقدمه ى ابتداى 
برف دى ماه 86 گزارشى  درباره ى  آينده  در شماره هاى  ان شاءاهللا  گزارش 

مشروح ارايه خواهيم كرد. 
سوانح طبيعى، همواره زندگى بشر را در كره ى مسكون تهديد كرده 
و خواهد كرد. صفحات اخبار جهان سرشار از گزارش حوادث تلخ، ويران 
كننده و مرگبارى، همچون توفان، سيل، بهمن، خشكسالى، زلزله، رانش 

زمين، پيشروى آب دريا و غيره است. 
اين حوادث نشان مى دهد كه انسان ها و زندگى روزمره تا چه حد در 
مقابل بالهاى طبيعى آسيب پذير هستند. براساس گزارش جهانى برنامه ى 
عمران سازمان ملل متحد، حدود 75 درصد مردم جهان در مناطقى زندگى 
زلزله،   ،2000 تا   1980 هاى  سال  بين  بار  يك  كم  دست  كه  مى كنند 
داده  روى  آن جا  در  خشكسالى  و  سيل  گرمسيرى،  سهمگين  طوفان هاى 

است. 
ميلياردها نفر در بيش از 100 كشور جهان به طور ادوارى در معرض 
حداقل يك زلزله، طوفان گرمسيرى، سيل يا خشكسالى قراردارند؛ در نتيجه 
فجايع ناشى از اين بالهاى طبيعى بيش از 184 مورد مرگ و مير در روز در 

بخش هاى مختلف دنيا ثبت مى شوند. 
واقعيت اين است كه سوانح طبيعى هميشه به عنوان يك خطر جدى 
و اساسى براى توسعه به شمار رفته و تلفات و ويرانى و آثار مخرب ناشى 
از بالهاى طبيعى در بسيارى از ممالك جهان، تحقق اهداف توسعه را به 
شدت تهديد مى كند. براساس گزارش ستاد حوادث غيرمترقبه ى كشور در 
سال 1383، مجموع حوادث غيرمترقبه ى كشور، 828 كشته را در پى داشته 
است. 162 تن از اين كشته ها بر اثر زلزله ى 6/4 ريشترى زرند كرمان بوده 

است.   
   استان گيالن نيز به داليل مختلف از جمله استان هاى سانحه خيز 
كشور است. اين استان در تهديد دايمى زلزله، سيل، خشكسالى، طوفان، باد 

گرم و برف و غيره است. 
   به علت وجود 45 رودخانه ى دايمى، بيشترين تناوب بالهاى طبيعى 
در استان گيالن مربوط به سيل بوده و از نظر اقتصادى، خشكسالى، ضربات 
سنگين و مهيبى بر پيكر استان وارد مى كند. از نظر تلفات سنگين انسانى 
و اقتصادى، زلزله يكى از موارد مهم تهديد كننده ى توسعه ى استان است. 
متأسفانه بيشتر نقاط جمعيتى استان گيالن در مناطق با خطر نسبى باالى 
زلزله است. افزون بر 41 نوع بالهاى طبيعى در جهان  شناخته شده است 
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كه 31 نوع آن در كشور ما اتفاق مى  افتد و در استان گيالن نيز 15 مورد از 
بالها از فراوانى نسبتًا بااليى برخوردار است.

بحران برف در استان گيالن 
ماه هاى دى و بهمن در كشور ايران، ماه هاى اوج سرما، بارش، سرما، 

برف، يخ بندان، بحران ها و مشكالت متعدد ناشى از آن است. 
طبق تعريف ارايه شده در طرح جامع امدادى و نجات كشور، «بحران» 
حادثه اى است كه در اثر رخدادها و عملكردهاى طبيعى و انسانى به طور 
ناگهانى به وجود مى آيد؛ مشقت و سختى را به يك مجموعه يا جامعه ى 
انسانى تحميل مى كند و برطرف كردن آن نياز به اقدامات اضطرارى، فورى 

و فوق العاده دارد. 
تاريخ 13 بهمن ماه 83 ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه ى كشور  در 
زا در  باران  طى اطالعيه ى شماره 42 اعالم كرد، يك سيستم كم فشار 
حركت «شرق سوى» خود از روز جمعه از نوار غربى وارد كشور مى شود 
و در روزهاى شنبه و يك شنبه (17 و 18 بهمن ماه 83) به ترتيب نيمه ى 

غربى، سپس نيمه ى شرقى كشور را تحت تأثير قرار مى دهد. 
در تاريخ 14 بهمن ماه 83 اطالعيه ى يادشده به همه دستگاه هاى اجرايى 
ذيربط و فرماندارى ها براى آمادگى و هماهنگى با اداره هاى شهرستان در 

جهت مقابله سيل يا هرگونه حادثه ى احتمالى، انعكاس داده شد. 
غروب روز شنبه 17 بهمن ماه 83 از فرماندارى هاى بندر انزلى و تالش 
اطالع يافتيم كه افت فشار گاز در اين شهرها محسوس و پايدارى شبكه 
بارش و سرماى هوا،  به وضعيت  با توجه  به شدت تهديد مى كند.  را  گاز 
شبانه از طريق رييس دفتر استاندارى با مديران ذيربط (مدير عامل شركت 
برق منطقه اى مدير عامل شركت پخش فراورده هاى نفتى ـ مدير عامل 
شركت گاز) هماهنگى كرده و ساعت 21 در مهمان سراى استاندارى جلسه 
در  آن  و مصرف  گاز  شرايط  بررسى  و  بحث  به  جلسه  در  كرديم؛  برگزار 

استان، همچنين ميزان ذخيره ى سوخت نيروگاه پرداختيم. 

گازى  نيروگاه  مسؤوالن،  گزارش  براساس 
استان، مصرف بااليى داشت (بين 3 تا 4/5 ميليون 

متر مكعب گاز در فصل هاى مختلف) و براى شرايط اضطرارى نيز توان 
ذخيره ى اضطرارى گازوييل مصرف شده بود. 

به  كمك  امكان  نيروگاه،  گاز  مصرف  كاهش  با  اين كه  به  توجه  با 
پايدارى شبكه در مصرف خانگى وجود داشت، بنابراين پس از يك ساعت و 
نيم بحث و بررسى و با در نظر گرفتن مجموعه مالحظات، مصوب و تأكيد 
كرديم، اولويت نخست به مصرف خانگى، اولويت دوم به صنايع مرغدارى  
و اولويت سوم به نيروگاه اختصاص داده شود؛ به عبارت ديگر براى پايدارى 
شبكه ى گاز ابتدا نيروگاه و سپس صنعت قطع شود؛ زيرا استان گيالن توان 
توليد بيش از 1800 مگاوات برق را دارد؛ در حالى كه اوج مصرف برق در 
تابستان حدود 800 مگاوات است. بنابراين كاهش برق به استان ضربه وارد 
نكرده و سيستم سوئيچينگ نيز متناسب با توان توليد استان، بايد خود را 

هماهنگ كند. 
اين تصميم و تأكيد و مصوبات مؤثر ستاد حوادث و استاندار در روزهاى 
بعد، تالش فراوان كاركنان شركت گاز، باعث پايدارى شعله هاى آبى گاز در 
اوج بحران برف و رفع بسيارى از مشكالت به ويژه خطر سنگين سرمازدگى 

در بسيارى از مناطق گرديد. 
تاريخ 19 بهمن ماه 83 ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه ى كشور  در 
را  چهارشنبه  روز  تا  بارش  سامانه ى  تداوم   34 شماره ى  اطالعيه ى  طى 
با  همراه  ابرى  موقتًا  و  ابرى  نيمه  آسمان  پنج شنبه  روز  براى  كرد.  اعالم 
بارش پراكنده پيش بينى شد. اطالعيه ى ياد شده درتاريخ 19 بهمن ماه 83 
شد.   داده  انعكاس  فرماندارى ها  و  اجرايى  دستگاه هاى  به  روز)  (همان 
از  نيز  اطراف  شهرستان هاى  ديگر  و  رشت  شهرستان  در  برف  بارش 

روز دوشنبه 19 بهمن ماه 83 آغاز شد. 
در  فرماندارى ها،  از  دريافتى  گزارش هاى  براساس  تاريخ  همان  در 
ديلمان  بخش  و  رودبار  شهرستان  توابع  از  خورگام  و  عمارلو  بخش هاى 
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برف  سنگين  نسبتًا  بارش  سياهكل  شهرستان  از 
ياد شده  ارتباطى بخش هاى  راه هاى  انسداد  باعث 
 83 بهمن ماه   19 تاريخ  در  ترابرى  و  راه  كل  اداره ى  به  بنابراين  گرديد؛ 
نسبت  و  اعزام  مذكور  شهرستان هاى  به  الزم  ماشين آالت  كرديم،  اعالم 
به برف روبى و بازگشايى راه ها اقدام نمايند. بارش برف، موجى از شعف و 
شادى را در لحظات اول در استان گيالن در پى داشت. مردمى كه سال ها 
از خشك سالى سنگين رنج برده و مشكالت متعددى را پشت سر گذاشته 
بودند، بارش برف براى آن ها خوشحالى مضاعفى داشت. يكى از روزنامه ها 
با تيتر درشت نوشته بود: « ببار اى برف!». صدا و سيما مصاحبه هاى متعدد 

با مردم انجام و به نوعى خوشحالى مردم را انعكاس داد. 
براساس تجربه هم مردم مى  دانند بارش برف و وقوع يخ بندان، اتفاقات 
مثبتى را در پى دارد. بسيارى از آفات نابود مى  شوند. امراض كاهش پيدا 
مى كند. كيفيت وكميت محصوالت زراعى بهبود پيدا مى كند و بنابراين با 
وجود مشكالت ناشى از بارش برف، مردم و به ويژه كشاورزان خاطره ى 

مثبتى از برف در ذهن دارند. 
بارش برف 19 بهمن ماه 83 جز در ارتفاعات، بارش سنگينى نبود. در 
روز سه شنبه 20 بهمن ماه 83 بارش برف با شدت بيشترى ادامه پيدا كرد. 
ارتفاع برف تا ساعت 30/ 9 صبح سه شنبه به 24 سانتى متر رسيد. با توجه 
ابالغ  استان  به همه ى فرمانداران  بود  بارش نسبتًا سنگين شده  اين كه  به 
كرديم، با توجه به وضعيت بارش برف، تا اطالع ثانوى در محل كار حضور 
اعزام  براى  امكانات  تمام  با  معين  شهرستان هاى  حوادث  ستاد  و  داشته 
اكيپ ها به مناطق مورد نياز، به حالت آماده باش باشند. اين ابالغ و آماده 
باش در زمانى انجام گرفت كه بارش برف به مرحله ى بحرانى نرسيده بود و 
پيش بينى بارش سنگين برف نيز نشده بود. اين تصميم و ابالغ در روزهاى 

بعد خيلى به ما كمك كرد. 
گزارش ميزان و محل هاى وقوع بارش برف را به تناوب و  هر چند 
ساعت يك بار (معموًال به فاصله ى 2 تا 3 ساعت) از سطح استان تهيه و 

توسط دبير ستاد ارايه مى كردند. 
شهردارى رشت نيز با اكيپى متشكل از 250 نيروى خدماتى و بيش 
بروف روبى و  به  اقدام  بيل مكانيكى،  و  لودر، گريدر  از 30 دستگاه شامل 

بازگشايى معابر نمودند. 
در روز سه شنبه هر چند تردد و عبور و مرور با كندى و احتياط صورت 
مى  گرفت، اما گزارش خاصى از راه بندان شديد و قطع تردد ارايه نگرديد؛ 
اما از شب چهارشنبه بارش برف شدت بيش ترى يافت و اين بارش، بسيار 
شديد و سنگين پيوسته و الينقطع تا عصر روز پنج شنبه 22 بهمن ماه 83 
ادامه يافت، اين بارش بى سابقه و عظيم كه ميانگين ارتفاع آن در شهر 
رشت به 160 سانتى متر رسيد و از غرب به شرق شهرستان افزايش پيدا 
مى كرد، باعث ايجاد بحران سنگين و بى سابقه اى در استان گيالن گرديد 
كه قطعًا بررسى و تحليل دقيق اين بحران از ابعاد گوناگون ضرورت دارد. 
براى امكان بررسى بهتر در ابتدا مشخصات حادثه ى بى سابقه ى بارش برف 

در استان گيالن ارايه مى شود.
 

سابقه ى بارش برف در گيالن
واقعيت اين است كه چنين بارش سنگين و پيوسته اى پيش بينى نشده 
بود. براساس گزارش اداره ى كل هواشناسى چنين بارشى در طى سال هاى 
نيست.  سابقه  به  مسبوق  كشور  شهرهاى  از  شهرى  هيچ  در  نيز  آمارى 
بارش  نيز  روز   6 طى  در   1351 سال  ماه  دى  در  گزارش  اين  براساس 
سنگينى اتفاق افتاد كه ارتفاع برف در آمارها مشخص نيست؛ ولى در طى 
يك ماه، ميزان آب به دست آمده از برف معادل 268 ميلى متر بارش است 
كه با بارش سنگين اخير كه معادل 368 ميلى متر طى 4 روز بود و بيشترين 

بارش نيز كمتر از 45 ساعت اتفاق افتاد، قابل مقايسه نيست. 
را  سنگينى  بارش  چنين  انتظار  استان  مسؤوالن  و  مردم  نتيجه  در 
نداشتند. الزم به ذكر است كه مقدار چنين برفى نه تنها در استان گيالن 
تجربه نشده بود، بلكه براساس آمار در هيچ نقطه از شهرهاى كشور نيز به 
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وقوع نپيوسته بود و تنها در يك سرى مناطق كوهستانى امكان وقوع چنين 
حادثه اى متحمل است. 

مشخصات حادثه
بارش برف از روز دوشنبه 19 بهمن ماه 83 آغاز شد، در روز اول تا صبح 
سه شنبه 24 سانتى متر برف در شهر رشت باريد.2 در روز سه شنبه (شب 
چهارشنبه) بارش برف شدت بيشترى يافت. با اين برف سنگين كه در نوع 
خود بى نظير و بي سابقه بوده است، در طى 24 ساعت ميانگين ارتفاع بارش 

به 160 سانتي متر افزايش يافت. 
البته اين ميانگين ارتفاع بود. ارتفاع برف در شرق شهرستان رشت به 
2 متر و در بعضى مناطق كوهستانى از جمله شهرستان سياهكل از 2 متر 

نيز تجاوز كرد.
براساس محاسبات و گزارش هواشناسى، از هر سانتى متر برف تازه به 
صورت ميانگين جهانى، به طور متوسط 0/7 ميلى متر آب حاصل مى شود؛ 
 2/1 معادل  برف،  سانتى متر  هر  ازاى  در  گيالن  برف  در  كه  صورتى  در 
ميلى متر يعنى 3 برابر ميانگين جهانى آب حاصل گرديد كه نشان دهنده ى 
سنگينى برف گيالن است. بر پايه ى محاسبات انجام شده، هر متر مكعب 
برف 200 كيلوگرم وزن داشت و با توجه به وسعت شهر رشت، ميزان بارش 

در اين شهر از 28 ميليون تن تجاوز كرد. 
ساختمان هاى  بر  را  زيادى  فشار  سنگين،  برف  اين  ديگر  طرف  از 
مسكونى و صنعتى وارد كرد كه بيش از دو برابر بار مجاز محاسباتى بود. 
براساس مقررات ملى ساختمان در ايران بار مجاز برف در شهر رشت 150 
كيلومتر مربع است؛ در حالي كه وزن ناشى از برف گيالن 320 كيلوگرم بر 

مربع بود. 

مشكالت و بحران ناشى از سانحه ى برف
بهمن ماه 83 مشكل  تا شامگاه 20  از روز دوشنبه  برف  بارش  اثر  بر 
و  بازگشودند  را  راه ها  و  معابر  ذيربط  و دستگاه هاى  نيامد  به وجود  حادى 

خدمات رسانى كردند. 
مؤثر  بازگشايى  عدم  و  شبانه  شديد  بارش  اما 

معابر و ادامه ى بارش سنگين و الينقطع وضع را دگرگون كرد؛ به نحوى كه 
از صبح چهارشنبه 21 بهمن ماه 83 امكان خدمات رسانى و اقدامات سريع از 

بسيارى از دستگاه ها گرفته شد (متعاقبًا توضيح بيشترى ارايه خواهد شد).
تدريج كه  به  و  بارش سنگين در روز چهارشنبه  ادامه ى  با  هم زمان 
حجم برف فزونى يافته و ارتفاع برف افزايش پيدا مى كرد، برخى از وسايل 
نقليه كه فاقد تجهيزات مناسب زمستانى مانند زنجير چرخ، الستيك يخ 
عمليات  كندى  باعث  و  متوقف  راه ها  در  بودند،  تجهيزات  ديگر  و  شكن، 
شهر  در سطح  و  مى شدند  راه ها  در  راه دارى  اكيپ هاى  توسط  برف روبى 
ماشين آالت  توقف  و  گرفتارشدن  بحران،  درگير  شهرهاى  ديگر  و  رشت 

باعث مشكالت سنگينى در بازگشايى معابر مى شد.1
چند  توقف  كردن،  قيچى  آن ها،  توقف  و  ماشين ها  حركت  كندى 
تريلى در ورودى شهر رشت (ميدان گيل) و ادامه ى بارش سنگين و حجم 
غيرمنتظره ى برف، باعث انسداد كامل محورهاى كمربندى و خيابان هاى 
اصلى داخل شهر و جاده ى رشت ـ تهران ـ كوچصفهان شد و چندهزار 

خودرو به همراه سرنشينان آنان در محورهاى فوق الذكرگرفتار شدند. 
عدم رعايت قوانين و فرهنگ ترافيك، عبور ماشين ها از باند مخالف 
از دور زدن و خروج ماشين ها به سمت تهران  و اغتشاش ترافيكى، مانع 
(در جاده رشت ـ تهران) و به سمت رودسر و مازندران (در جاده رشت ـ 
كوچصفهان ـ آستانه) شد. ادامه ى بارش در شب پنج شنبه، مسدود بودن 
راه ها، توقف ماشين ها و عدم امكان برف روبى سبب انبار شدن تلى از برف 
به ارتفاع بيش از 1/5 متر در اطراف هر ماشين و پوشيده شدن بسيارى از 
ماشين هاى سوارى در ميان برف شد و اين موضوع بر وخامت محورهاى 

شريانى استان افزود. 
و  فراوان  خسارات  برف،  بى سابقه ى  و  سنگين  بارش  ديگر  طرف  از 
صدمات شديدى به بخش هاى مختلف خطوط و پست هاى انتقال و توزيع 
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برق تحميل كرد و اين امر خود صدماتى سنگين در 
بخش هاى ديگر را نيز در پى داشت. 

از روز چهارشنبه با تداوم و اوج گرفتن بارش برف، پست انتقال 230/63 
كيلو ولت شمالى و 17 پست از 35 پست فوق توزيع استان و 24 خط انتقال 

و فوق توزيع برق از مدار خارج شدند. 
فراوان  آمدن آسيب هاى  وارد  ياد شده و  با قطع خطوط و پست هاى 
به شبكه هاى فشار متوسط و ضعيف، از تعداد 70 فيدر تغذيه كننده ى شهر 
رشت، تعداد 47 فيدر آن قطع شد و حدود 70 درصد شهر و نواحى اطراف 

آن در خاموشى فرو رفت. 
همچنين برف سنگين موجب وارد آمدن آسيب هاى جدى به شبكه هاى 
فشار متوسط و فشار ضعيف حوزه هاى تحت پوشش شهرهاى سنگر، خمام، 
خشك بيجار، فومن، شفت، رودبار (بره سر، كليشم و عمارلو) گرديد. از طرف 
ديگر در شرق استان نيز از تاريخ 21 بهمن ماه 83 با قطع پست هاى فوق 
توزيع كيان شهر، الهيجان، سياهكل و آستانه، قطع برق و تبعات ناشى از 
آن آغاز و درتاريخ 22 بهمن ماه 83 با قطع خطوط 63 كيلوولت پست هاى 
فوق توزيع الهيجان و لنگرود به اوج خود رسيد. آسيب هاى شديدى نيز 
به شبكه هاى توزيع در حوزه هاى تحت پوشش شهرهاى الهيجان، آستانه، 
وارد  ديلمان  و  كيان شهر، كومله  از شهرهاى  و قسمتى  لنگرود  سياهكل، 

آمد. 
شهرهاى  روستايى  و  شهر  شبكه هاى  از  زيادى  حجم  است  گفتنى 
يادشده با مشكالت عديده اى چون تخريب كامل خطوط، پارگى سيم ها، 
شكستگى پايه ها، كج شدن و سقوط پايه ها، سقوط ترانس و تابلوها، آسيب 
تجهيزات و يراق آالت و غيره مواجه شدند. عدم امكان دسترسى سريع به 
بسيارى از خطوط و شبكه ها از امكان بازديد، تعمير و به سازى سريع آن ها 

جلوگيرى مى كرد.
پيوستگى بسيارى از امور در زندگى امروزه، درجه ى آسيب پذيرى را به 
شدت افزايش داده است. قطع برق، سلسله مشكالت فراوانى در ديگر امور 

از جمله تأمين آب، ارتباطات، تأمين انرژى و گرمايش، توليد و غيره را به 
دنبال دارد. 

بايد  شهروندان  و  مى  خورد  چشم  به  ايام  اين  در  كه  ديگرى  مشكل 
در  بود كه  اين  بينديشند  را  تمهيدات الزم  و  داشته  ويژه اى  توجه  آن  به 
بسيارى از منازل به ويژه آپارتمان ها كه مجهز به سيستم گرمايش مركزى 
بودند، موتورخانه با قطع برق از كار مى افتاد و امكان تأمين گرمايش نبود؛ 
چون بخارى گازسوز براى مواقع اضطرارى پيش بينى نشده بود و در كل 
جايگزينى كه بتواند در مواقع قطع برق به عنوان سيستم گرمايشى به كار 

گرفته شود وجود نداشت و اين نيز بر پيچيدگى مسأله افزوده بود. 
در رشت، قطع برق تصفيه خانه ى بزرگ گيالن، اتمام سوخت ژنراتور 
راه هاى  بودن  مسدود  دليل  به  رسانى  امكان سوخت  عدم  و  خانه  تصفيه 
ارتباطى، همچنين نبود ژنراتور در اكثر چاه هاى رشت كه به عنوان منبع 
تأمين آب اضطرارى مى  توانست مورد استفاده قرار گيرد، سبب افت فشار 
شبكه و قطع آب در نقاط مختلف گرديد. از سوى ديگر به دليل تخريب و 
ريزش سقف و ديوارهاى ساختمان فيلتراسيون تصفيه خانه ى بزرگ آب در 
ساعت 17 مورخ 22 بهمن ماه 83 و تخريب تابلوهاى كنترل فيلترها، اين 

بحران تشديد شد. 
در شهرهاى آستانه اشرفيه و الهيجان نيز با وجود ژنراتور در تأسيسات 
پمپاژ به دليل نبود ژنراتور در منابع توليد، تأمين آب مورد نياز مقدور نبود. 

از  بسيارى  القاعده  على  شهرها،  در  آب  بحران  گسترش  با  همزمان 
دستاوردهاى استان (150 روستا) كه داراى شبكه ى آب آشاميدنى بودند، 
دچار قطع آب شدند. در اين بحران متناسب با تشديد بارش برف و افزايش 
ارتفاع آن، هر لحظه مشكلى از گوشه اى از استان گزارش مى شد: مسدود 
شدن راه، قطع برق، قطع آب، قطع توليد و غيره. هيچ دستگاه و نهادى براى 
بازگشايى محورهاى ارتباطى، آذوقه رسانى و حمل ونقل بيماران اقدامى نكرد 
و همه ى كارها، عمليات و تدابير امنيتى با همكارى و هم فكرى روستاييان 
انجام مى شد؛ البته وضعيت روستاها و زندگى در روستاهاى استان، امروزه 
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نسبت به گذشته فرق زيادى كرده و شگفت آن كه بسيارى از روستاييان 
وابستگى مستقيم و روزانه به خدمات شهرها دارند.

در هر صورت با ادامه ى بارش برف، راه ارتباطى بالغ بر 980 روستا، 
مزيت  گرديد.  قطع  روستا  آب 150  و  روستا  تلفن 238  روستا،  برق 619 
توزيع گاز  برقرارى جريان گاز در شبكه هاى  اين بحران  استان در  بزرگ 
بود؛ همچنين شبكه ى مخابرات استان نيز آسيب سنگينى نديد. به جز قطع 
تلفن در يكى از مناطق شهر رشت و قطع تلفن بعضى از روستاها، شبكه ى 
مخابرات استان داير بود. پايدارى شعله هاى آبى گاز و امكان ارتباط تلفنى 

از مزاياى بزرگ استان در اين بحران بود. 
از سوى ديگر افزون بر شريان هاى حياتى استان، گزارش هاى متعددى 
صنعتى  و  مسكونى  ساختمان هاى  ويژه  به  ساختمان ها  ديدن  آسيب  از 

دريافت مى شد.
تخريب پى در پى هزاران واحد مسكونى، آموزشى، بهداشتى، مذهبى، 
توليدى و صنعتى ضمن وارد آمدن ميلياردها تومان خسارت، نگرانى شديد 
از زير آوار ماندن ساكنان منازل و پناهندگان به مكان هاى مختلف را در 

پى داشت. 
با توضيحات فوق الذكر، تصور بر آن است كه توانسته باشيم تا حدى 
ابعاد بحران را ترسيم كنيم. بحرانى كه ابعاد وسيعى از زندگى اجتماعى و 
شريان هاى حياتى جامعه را تحت تأثير قرار داده بود و امكان بسيارى از 
تأمين آذوقه و غيره در لحظات  نان،  فعاليت ها مثل توزيع سوخت، پخت 
اوليه وجود نداشت. بسيارى از سازمان هاى حياتى مثل بيمارستان ها قادر 
به علت مسدود  از سوى ديگر  نبودند و  تعهدات خود  ايفاى وظايف و  به 
بودن راه ها و عدم امكان حمل زباله، بحران بهداشتى نيز مى  توانست استان 
در  نيز  غيرمترقبه  و سوانح  اقدامات ستاد حوادث  كند. مجموعه  تهديد  را 
به طور  كه  گرديد  تشريح   83 بهمن ماه   20 و   83 بهمن ماه   19 روزهاى 

خالصه عبارت بودند از: 
و  ذيربط  اجرايى  دستگاه هاى  به  آماده باش  و  هشدار  اعالم  ـ 

فرماندارى هاى استان در تاريخ 19 بهمن ماه 83؛ 
ـ ابالغ به اداره ى كل راه و ترابرى براى اعزام 

در  كوهستانى  محورهاى  بازگشايى  براى  كمكى  اكيپ  و  ماشين آالت 
شهرستان هاى رودبار و سياهكل در تاريخ 19 بهمن ماه 83؛ 

حوادث  ستاد  رييس  عنوان  به  استان  فرمانداران  همه ى  به  ابالغ  ـ 
شهرستان، مبنى بر حضور در محل كار و آمادگى ستاد حوادث شهرستان 

براى اعزام اكيپ عملياتى در مناطق و محل هاى مورد نياز؛ 
ـ هماهنگى و انجام عمليات برف روبى در سطح راه ها و معابر درون 

شهرى استان توسط اداره ى كل راه و ترابرى و شهردارى هاى استان؛ 
 بحران استان گيالن از روز چهارشنبه شروع شد، تجربه ى سال هاى 
طوالنى برخورد با حوادث و سوانح طبيعى در استان هاى مختلف كشور و 
تجربه ى زلزله شهرستان بم و استناد به قوانين و آيين نامه ها و وظايف و 
اختيارات ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه باعث شد، از ابتداى بحران برنامه 
اقدامات  آن  براساس  و  گرفته  قرار  كار  دستور  در  مشخصى  استراتژى  و 
سازماندهى شود. اين اقدامات و تصميم گيرى ها در يك نگاه كلى به شرح 

زير بود: 
ـ بررسى، تعيين و تخمين ابعاد حادثه و نقاط درگير حادثه؛ 

ـ تعيين نوع بحران، در اين بحران متناسب با زمان و بارش برف، ميزان 
خسارات آسيب ها و نقاط درگير حادثه افزايش مى يافت و شرايط بحرانى را 
پيچيده تر كرد؛ بنابراين نوع بحران نيز متناسب با زمان، از بحران استانى 

به بحرانى ملى تغيير كرد. 
امداد و نجات و  اوليه ى بحران بر روى  اقدامات در ساعات  ـ تمركز 

تالش براى كاهش تلفات انسانى به كمترين تعداد ممكن؛ 
ـ تعيين شهرستان هاى نيازمند كمك رسانى و تشكيل تيم هاى امداد و 

نجات و اعزام آن ها به محل هاى مورد نياز؛ 
ـ درخواست تعيين استان هاى معين و اعزام تيم هاى متعدد در زمينه هاى 
مختلف مثل تعمير و بازسازى شبكه ى برق، تأمين آذوقه و غيره از طريق 
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ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه ى كشور؛ 
در  موجود  ماشين آالت  و  امكانات  ارزيابى  ـ 
سطح استان اعم از بخش هاى دولتى، عمومى، نظامى، انتظامى، خصوصى، 

برنامه  ريزى و هماهنگى براى بهره گيرى از امكانات مذكور؛ 
سپاه،  ارتش،  از  متعدد  تيم هاى  اعزام  براى  هماهنگى  و  پي گيرى  ـ 
سوانح  و  حوادث  ستاد  طريق  از  زمينى  و  هوايى  امدادرسانى  براى  بسيج 

غيرمترقبه ى كشور؛ 
بازگشايى  مثال  به عنوان  تأمين شريان هاى حياتى  بر روى  تمركز  ـ 
تأمين آب،  انرژى،  تأمين  ترابرى  تأمين سيستم  و  و فرودگاه  معابر  راه ها، 

برق و...؛ 
امدادرسانى  بيمارستان ها و مراكز  به سازه هاى حياتى، شامل  توجه  ـ 
تأمين  ساختمان هاى  و  فروشگاه ها  آتش نشانى،  مراكز  احمر،  هالل  مانند 

آذوقه؛ 
ـ  امدادرسانى و اسكان اضطرارى و موقت شامل تأمين آذوقه، چادر 

و پناهگاه موقت؛ 
بخش هاى  در  خسارات  تعيين  و   كارشناسى  تيم هاى  تشكيل  ـ 

مختلف؛ 
بيشتر بحران ها داراى شرايط و مشكالت ذيل هستند: 

- نياز به تصميم  گيرى هاى سريع وجود دارد؛ 
- عدم واكنش سريع و درست، احتماًال عواقب نامطلوبى در پى خواهد 

داشت؛ 
- راه حل ها عمدتًا محدود است؛ 

- تصميمات غلط ممكن است عواقب وخيمى داشته باشد؛ 
از صبح چهارشنبه كه در ستاد (استاندارى) مستقر شديم، ابتدا با كمك 
كاركنان ستاد حوادث وضعيت استان را بررسى كرديم. خوشبختانه غرب 
نبود و برخالف پيش بينى ها و تصورات، در شرق  با مشكل مواجه  استان 
استان بعد از لنگرود نيز بارش برف اتفاق نيفتاده بود و بيشترين مشكل را 

شهرستان هاى رشت، آستانه و سياهكل داشتند. در اين مقطع شهرستان هاى 
انزلى، صومعه سرا، رضوانشهر و تالش به عنوان شهرستان هاى معين رشت 
انتخاب و با مسؤوليت فرمانداران، اقدام به اعزام اكيپ براى كمك به شهر 

رشت و زير نظر اين جانب كردند. 
حجم برف در معابر رشت به گونه اى بود كه به هيچ وجه امكانات و 

ماشين آالت شهردارى رشت پاسخ گو نبود.   
 از سمت شرق نيز شهرستان هاى رودسر و لنگرود انتخاب شدند؛ اين 
دو شهرستان مكلف شدند ضمن كنترل و انجام اقدامات الزم در حوزه ى 
خدمات رسانى  و  بازگشايى  براى  امدادى  نيروهاى  اعزام  به  خودنسبت 
محور الهيجان به سمت رشت اقدام كنند و متعاقب آن نخستين جلسه ى 
استاندار  رياست  به  استان  غيرمترقبه ى  سوانح  و  حوادث  ستاد  اضطرارى 
محترم برگزار و پس از بررسى و تحليل وضعيت تصميمات الزم اتخاذ و 

ابالغ گرديد. 
اتفاقى كه در اين مقطع بر پيچيدگى كار افزود، اين بود كه بسيارى از 
كاركنان و ماشين آالت در برف گرفتار شده و امكان حضور در محل كار 
بسيج  ما،  از محورهاى تصميمات  زمان يكى  اين  در  بنابراين  نداشتند؛  را 
از دستگاه هاى ستادى و  به بسيارى  استان و كمك رسانى  امكانات موجود 
اجرايى بود تا به امكانات و ماشين آالت خود دسترسى پيدا كرده و امكان 
مانور و ارايه ى خدمات پيدا كنند. براى ساماندهى ماشين  آالت و اكيپ ها 
و استفاده ى بهينه از آن ها، به آقاى الهوتى، مدير كل شهرى و روستايى 
استاندارى و آقاى مهدوى، معاون دفتر فنى استاندارى، مأموريت داديم و در 

ستاد مستقر شده و گزارش عمليات را ارايه دهند. 
از سوى ديگر تجربه ى چندين ساله  نشان مى  دهد در واقع بحرانى به 
حاى اعزام گسترده ى ماشين، بهتر است تيم امدادى شامل سرپرست اكيپ 
به همراه ماشين آالت اعزام شوند و آن سرپرست نيز در ارتباط با ستاد بوده 

و دستور گزارش كار را دريافت و گزارش عمليات را ارايه دهد. 
در بعضى از حوادث و بحران ها شاهد بوديم كه ماشين آالت گسترده و 
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بدون سرپرست اعزام شده بودند. در حالى كه خود اين ماشين آالت تبديل 
به معضل شدند؛ زيرا رانندگان ماشين آالت اعزامى از هر كسى دستورپذيرى 
نداشته و به محل و منطقه ى كار و نوع عمليات كه بايد انجام بدهند، توجيه 
نشده بودند؛ و يا نمى دانستند از چه كسى و چه گروهى بايد دستور بگيرند 
و اين امر سبب نوعى اغتشاش و سردرگمى شد. اين ايام مصادف با ايام 
محرم و عزادارى بود و يكى از مصوبات ستاد حوادث نيز برخورد شايسته 

با اين تقارن بود.
با افزايش برف و تخريب سوله هاى كارگاه ها، كارخانه ها و شركت هاى 
پخش، يك مسأله ى سنگين امنيتى نيز به وجود  آمد و آن لزوم حفاظت از 

اين مكان ها بود.
هم زمان با افزايش ابعاد آسيب ها و بحران، به پيشنهاد استاندار استان 
اين بحران به عنوان بحران ملى تعيين شد؛  تاييد ستاد حوادث كشور،  و 
بنابراين با هماهنگى و ابالغ، ستاد حوادث استان هاى معين و نيز نيروهاى 

نظامى با امكانات گسترده اى وارد عمل شدند.
بر همين اساس به همراه هر تيم امدادى، سرپرست با تلفن همراه به 

ستاد معرفى و تحت كنترل ستاد اقدامات را انجام مى  دادند.
با مسدود شدن محور هاى ارتباطى رشتـ  رودبار و رشتـ  كوچصفهان 
و گرفتار شدن ماشين ها و مسافران و عدم امكان اعزام ماشين هاى امدادى 
و اكيپ هاى برف روب، يكى از تصميمات اساسى ما، هماهنگى با سازمان 
هالل احمر استان و اعزام امداد گران با كوله پشتى و پاى پياده و توزيع 

آذوقه و پوشاك بين مردم و در راه ماندگان بود. 
از امدادگران گزارش رسيد، در طول مسير، عده اى از مردم به زور تمامى 
امكانات و وسايل را گرفته و مانع توزيع آذوقه و پوشاك بر اساس سهميه ى  
پيش بينى شده براى هر فرد يا ماشين مى  شوند؛ بنابراين نياز به افزايش تعداد 
امدادگران وجود داشت. با هماهنگى هاى به عمل آمده، خدمات رسانى و 
پخش و توزيع آذوقه و پوشاك با كوله پشتى توسط امدادگران و شهرستا ن ها 
و امدادگران نيروى مقاومت بسيج تا زمان بازگشايى محور ها ادامه يافت. 

ساعت 11 شب، جلسه ى دوم اضطرارى ستاد 
بررسى  تحت  وضعيت  آخرين  شد.  برگزار  حوادث 

قرار گرفت. وظايف و مسؤوليت ها تعيين و تصميمات الزم اتخاذ گرديد.
صبح پنجشنبه از محور رشت ـ تهران به همراه مدير كل حمل ونقل 
و پايانه ها، مدير كل بنياد مسكن و فرماندار رشت، بازديد مجدد به عمل 
و  ترافيكى  سنگين  گره  دادم،  توضيح  نيز  پيش تر  كه  همان گونه  آورديم. 
و  روب  برف  اكيپ هاى  مانور  امكان  كه  بود  نحوى  به  برف  بارش  حجم 
باز كردن سريع محور وجود نداشت. در تماس زنده اى كه با راديو گيالن 
داشتيم اعالم نموديم در زندگى انسان ها لحظاتى پيش مى  آيد كه انسان 
و  ببخشد  را  اموالش  همه ى  است  حاضر  خود  زندگى  ادامه ى  و  بقا  براى 
اين لحظات خيلى بحرانى است و الزم است مسافران  توضيح داديم كه 

ماشين هاى خود را رها كرده و به مناطق اسكان پناه ببرند. 
از قبل نيز در ستاد، پيش بينى هاى الزم صورت گرفته بود، تعدادى از 
به طور  كارخانجات  و  لشكر قدس  نظامى مثل  پادگان هاى  بيمارستان ها، 
خود جوش عده اى را پناه داده بودند. اين پيام تأثير بسيار مثبتى داشت: 
چندين نفر از مسؤوالن و مردم با ما تماس گرفته و از اين پيام و از اين كه 

وضعيت را دقيق تشريح و تكليف را مشخص كرده بوديم تشكر كردند.
پس از اين كه اين پيام پخش شد، صف طويلى از مسافران و در راه 
مانده ها، ماشين هاى خود را رها كرده و پياده عازم مقصد و نقاط اسكان 

شدند. 
كارخانجات،  (ص)،  اكرم  رسول  بيمارستان  تهران،  ـ  رشت  مسير  در 
مساجد، مصالى بزرگ رشت، لشكر 16 قدس، شهردارى رشت، پايانه ى 
حمل ونقل و دانشگاه گيالن در مسير رشت ـ كوچصفهان به مردم پناه داده 
و از آن ها پذيرايى كردند. به عنوان مثال لشكر قدس بالغ بر 1700 نفر از 
خانواده هاى در راه مانده را به تناوب به داخل ستاد لشكر هدايت نمود و با 

تأمين امكانات گرمايشى و تغذيه، مردم را از بحران نجات داد.
با تدبيرى كه انديشيده شده بود در تمامى شهرستان هاى كمك رسان 
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كه در تهديد برف نبودند، نانوايان موظف به پخت 
و  نان  قرص  هزاران  بنابراين  شدند؛  روزى  شبانه 
ديگر مواد غذايى از اين شهرستان ها و ديگر استان ها به نقاط آسيب ديده 
مساجد، مصالى  مثل  اسكان  نقاط  در  و  مردم  بين  مواد  اين  شد.  ارسال 
رشت و مهديه ى رشت توزيع مى گرديد. به هر حال واقع بينى و انعكاس 
درست مسأله به مردم و تمركز بر روى اسكان مردم در مناطق امن و توزيع 
آذوقه و امكانات باعث شد، موفقيت چشمگيرى در كاهش تلفات انسانى 

حاصل شود.
اتفاق عجيب ديگر در اين مقطع كه در روحيه ى مردم تأثير منفى شديد 
گذاشت، سودجويى عده اى از مردم بود. در اين ايام كه كمك ها و آذوقه 
سرازير  استان ها  ديگر  و  از شهرستان ها  گرفتار  به هموطنان  براى كمك 
كردند  اهدايى  اقالم  فروش  حتى  يا  و  گران فروشى  به  اقدام  عده اى  بود، 
كه قطعًا اين رخداد خاطره ى بدى را در ذهن بسيارى از شهروندان استان 
برجاى گذاشت. در پى اطالع رسانى و هماهنگى، بسيج و اعزام گسترده ى 
امكانات و ماشين آالت، توسط نيروهاى ارتش و سپاه و بسيح بود، به كمك 
پيمان كاران پروژه هاى بزرگ ملى استان، مثل پيمان كاران آزاد راه رشت ـ 
قزوين، راه آهن رشت ـ قزوين، سد پلرود و غيره، در كنار بسيج و امكانات 
دستگاه هاى درون استان، عمليات امداد نجات و بازگشايى معابر و تأمين 

زيربنايى سازماندهى گرديد. 
از عصر روز پنج شنبه با كاهش شديد بارش برف براساس بازديدهاى 
وضعيت  تحليل  با  و  مديران  از  جمعى  و  اين جانب  توسط  گرفته  صورت 
كارشناسى  نشست  در  كوچصفهان  ـ  رشت  و  رودبار  ـ  رشت  محورهاى 
بازگشايى  اضطرارى  برنامه ى  ذيربط  مديران  و  محترم  استاندار  حضور  با 
محورها تنظيم و در جلسه ى اضطرارى ستاد حوادث، برنامه ها تشريح و 

مسؤوليت ها تعيين گرديد. 
ماشين آالت  ماه  بهمن  روز جمعه 23  در  تنظيم شده  برنامه  براساس 
برف روبى شهرستان رودبار (شامل ماشين آالت راه و ترابرى، پيمان كاران 

آزاد راه رشت، قزوين، ماشين آالت شهردارى ها و ديگر بخش ها) از سمت 
امامزاده هاشم به رشت و تعدادى از ماشين آالت راه و ترابرى شهرستان 
رشت و پيمان كاران مربوطه و ماشين آالت موجود سطح شهر دستگاه هاى 
اجرايى از سمت ميدان گيل، اقدام به بازگشايى راه و هدايت وسايل نقليه ى 
در راه مانده به سمت رودبار كردند و در شامگاه همان روز محور رشت ـ 

قزوين باز شد. 
در همين روز تعدادى از اكيپ هاى برف روب شهرستان رشت از سمت 
در  مستقر  برف روب  اكيپ هاى  و  كوچصفهان،  سمت  به  جانبازان  ميدان 
سمت  از  مازندران  از  اعزامى  ماشين آالت  و  گيالن  شرق  شهرستان هاى 
الهيجان اقدام به بازگشايى مسير رشت ـ الهيجان نمودند و اين مسير نيز 

در شامگاه همان روز در حد عبور اضطرارى ماشين آالت بازگشايى شد. 
شريانى،  محورهاى  بازگشايى  عمليات  موفقيت  افزايش ضريب  براى 
فرمانداران شهرستان هاى مربوط و تعدادى از مديران كل استان از جمله 
مديران كل بنياد مسكن، حمل ونقل و پايانه ها، دفتر امور شهرى و روستايى 
استاندارى در روز اول مستقيمًا مسؤوليت تعدادى از اكيپ هاى برف روبى و 
هماهنگى عمليات اجرايى را بر عهده گرفتند كه اين تصميم نيز در حصول 

موفقيت تأثير داشت. 
كل  مدير  طريق  از  استان  شهردارى هاى  از  اكيپ ها  اعزام  و  تأمين 
شهرى و روستايى استاندارى به گونه اى انجام مى  گرفت كه حداقل امكانات 

براى مقابله با بحران احتمالى در هر شهر (مثًال آتش سوزى) باقى بماند. 
در شهر رشت، با وسعت حدود 92 كيلومتر مربع، در زمان نسبتًا كوتاهى 
بالغ بر 150 ميليون متر مكعب بارش برف اتفاق افتاد. اين شهر به تنهايى 
به  را در خود جاى داده است و  استان  بر 20 درصد جمعيت شهرى  بالغ 
اتصال بسيارى  ارتباط و  استان، حلقه ى  لحاظ موقعيت خاص و مركزيت 
از شهرهاى استان است. و ترافيك سنگين عبورى ديگر استان ها از جمله 
اردبيل، قزوين و مازندران نيز به لحاظ عدم وجود كنارگذرهاى مناسب از 

داخل شهر رشت است. 
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اصلى، فرعى  راه  به جا شده در سطح 2500 كيلومتر  برف جا  حجم 
مى شود.  برآورد  مكعب  متر  ميليون  چندين  بحران  محدوده ى  روستايى  و 
بود.  هوايى  نجات  امداد  جبهه ى  يك  به  نياز  راه ها،  بازگشايى  موازات  به 
اقدام  در يك  برف خور  دستگاه  برف روب، همچنين يك  اكيپ  اسقرار  با 
ضربتى شبانه روزى فرودگاه بين المللى رشت بازسازى شد و با هماهنگى 
و  هوايى  نيروى  پاسداران،  سپاه  بال گرد  فروند   11 و  كشور  حوادث  ستاد 
نيروى دريايى، نيروى انتظامى و هالل احمر و دو فروند C130 و با بيش 
از 115 سورتى پرواز، عمليات گسترده ى امداد و نجات هوايى در روستاهاى 

محاصره در برف انجام شد. 
خارج  بود.  سنگين  بسيار  حادثه  كه  شد  گفته  پيش تر  برق  مورد  در 
شدن پى در پى پست هاى انتقال برق، انتقال خطوط فوق توزيع و تخريب 
برق  از  مناطق  از  بسيارى  شد،  باعث  برق  توزيع  شبكه هاى  گسترده ى 
محروم شوند مسدود بودن راه ها و محورهاى ارتباطى امكان مانور سريع 

را بسيار محدود كرد.
شركت  امكانات  قطعًا  كه  بود  نحوى  به  حادثه  گستردگى  و  ابعاد 
از  فنى  اكيپ  اعزام  ضمن  بنابراين  نبود؛  پاسخ گو  گيالن  منطقه اى  برق 
شهرستان هاى معين استان پيگيرى هاى مستمر و انعكاس موضوع به ستاد 
حوادث كشور و وزارت نيرو باعث شد، با برنامه ريزى و حمايت وزارت نيرو، 
اكيپ هاى فنى به همراه امكانات از شركت هاى برق منطقه اى آذربايجان، 
اردبيل، مازندران، همدان، سمنان، اصفهان، خراسان، لرستان، تهران، استان 

مركزى، زنجان و قم به استان اعزام گردند. 
عمليات برق رسانى به شهر و روستا به تدريح انجام مى شد. نكته ى 
جالب اين است كه در بسيارى از نقاط با تأمين برق و امكان برخوردارى 
بيشترى  آرامش  راديو  و  تلويزيون  مثل  جمعى  رسانه هاى  و  روشنايى  از 
حاكم مى شد و در نقاطى كه برق قطع بود. ميزان اعتراضات بيشتر، شديدتر، 
گسترده تر و تهاجمى تر بود كه اين امر نشان دهنده ى وابستگى زياد بسيارى 

از امور زندگى اجتماعى امروزه به خدمات زيربنايى برق است. 

در زمينه ى آب نيز به همين نحو، حجم حادثه 
به گونه اى بود كه امكانات استان به تنهايى پاسخ گو 

نبود و در يك اقدام هماهنگ ضمن بهره گيرى از تمام ظرفيت هاى استان 
اكيپ هاى فنى از شركت مهندسى آب و فاضالب كشور و تعدادى از استان ها 

مثل تهران، مازندران، قزوين، آذربايجان و غيره به استان اعزام شدند. 
با بازگشايى محور و تأمين برق، تأمين سوخت اضطرارى، همچنين بازديد 
و بررسى و شناسايى عيوب و انجام تعميرات، به تدريج آب مناطق آسيب ديده 
اعم از شهر و روستا تأمين گرديد. در زمان قطع آب، آب مورد نياز بهداشتى 

مردم از آب كردن برف تأمين مى  شد.
منازل  از  زيادى  تعداد  اين كه  به  توجه  با  اقدامات مذكور  با  هم زمان 

مسكونى تخريب شده بود، اسكان موقت در دستور كار قرار گرفت. 
به استناد ماده ى 44 طرح جامع امداد و نجات كشور، مسؤوليت برنامه-
ريزى براى تهيه و تأمين وسايل مورد نياز اسكان موقت، تغذيه و بهداشت 
آسيب ديدگان بر عهده ى جمعيت هالل احمر به عنوان كار گروه تخصصى 

امداد و نجات محول شده است. 
بنابراين ضمن ابالغ مجدد مسؤوليت به سازمان  امداد و نجات جمعيت 
هالل احمر، جلسات اضطرارى تشكيل و گزينه هاى مختلف اسكان موقت 
از جمله نصب چادر، نصب كانكس، پرداخت هزينه ى اجاره و مانند آن ها را 

بررسى و سريع ترين و اجرايي ترين شيوه را انتخاب كرديم. 
توسط  اسكان  نيازمند  افراد  ليست  موقت  اسكان  عمليات  انجام  براى 
هالل  به  و  مى گشت  بررسى  فرماندارى  طريق  از  و  تهيه  بخش داران 
احمرانعكاس داده مى  شد. امدادگران هالل احمر نيز در كوتاه ترين زمان ممكن 
نسبت به تحويل و نصب چادر و تحويل سبد غذا و ظروف و ديگر اقالم اقدام 
مى كردند. دراين مقطع، شوراهاى اسالمى روستاها و دهياران كمك مؤثر و 

مناسبى براى عمليات بودند و به خوبى نقش خود را ايفا كردند. 
بحران بزرگى مثل برف گيالن ابعاد مختلفى از زندگى مردم را تحت تأثير 
قرارداد و براى مقابله با آن بايد به اقدامات گسترده اى در زمينه هاى مختلف 
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صورت مى گرفت؛ بنابراين هم زمان با اقدامات فوق 
الذكر، يعنى امداد و نجات و تأمين خدمات زيربنايى 
گرفت؛  انجام  نيز  ديگرى  اقدامات  غيره،  و  موقت  اسكان  برق،  آب،  مثل 
مثل تأمين امنيت در مناطق و مكان هاى آسيب ديده، تأمين ارزاق عمومى و 
بازگشايى و فعاليت نانوايى ها و فروشگاه ها، حمل زباله، تأمين بهداشت و ضد 

عفونى كردن نقاط مورد نياز و... .
روز يك شنبه دوم اسفندماه، مصادف با عاشوراى حسينى، خبر رسيد كه 
بخش هاى سنگر و كوچصفهان در تهديد سيالب ناشى از آب شدن برف ها قرار 

دارند. 
با گرم شدن ناگهانى هوا و ذوب سريع برف ها، جبهه ى جديد ديگرى در 
بحران گشوده شد. شايعه ى شكسته شدن سد سپيدرود در منجيل و تهديد 
شهرهاى گيالن فضاى روانى جامعه را متشنج نمود. مصاحبه با صدا و سيما و 
اطالع رسانى سريع و درست، همچنين فروكش كردن سطح آب از روز دوشنبه 

سوم اسفندماه، باعث برقرارى آرامش گرديد. 
بازديد مسؤوالن و مقامات كشورى، مثل معاون وزير كشور و جانشين ستاد 
حوادث غيرمترقبه در روز 25 بهمن ماه وزير كشور و وزير تعاون و جمعى از 
معاونان وزارت خانه ها در روز 26 بهمن ماه، و بعد رييس محترم بنياد مسكن 
كشور، و تشكيل جلسات حوادث استان با حضور مقامات مذكور و بررسى مسايل 
و مشكالت و اتخاذ تصميم هاى الزم در زمينه ى جلب مشاركت وزارت خانه ها و 

تأمين اعتبار مورد نياز، نقش و اهميت زيادى داشت. 
تأمين اعتبار بحران برف گيالن به داليل زير مشكالت متعددى داشت:

ـ حادثه در روزهاى پايانى سال اتفاق افتاد و همزمان دو حادثه ى بزرگ ديگر 
در كشوراتفاق افتاده بود. و به اعتبار نياز داشت. عمده اعتبارات اضطرارى دولت 
توزيع شده و اعتبار بسيار كمى باقى مانده بود. عدم تحقق درآمدهاى دولت در 
سال 1383 و كسرى شديد تخصيص، قدرت مانور را به شدت كاهش داده بود. 
ضمن اين كه فعاليت ها و موضع گيرى هاى نسبتاً شديدى نيز در مقابل اختصاص 
اعتبار به بحران برف گيالن در جلسات ستاد حوادث كشور انجام مى  شد. مخالفان، 

آسيب هاى وارد شده را نه بر اثر شدت حجم عظيم بارش در مدت كوتاه، بلكه بر 
اثر عدم برف روبى ذكر مى  كنند. 

آسيب ها و خسارات ناشى از برف 
 در حادثه ى بارش برف سنگين بهمن ماه سال 83 گيالن بالغ بر 3 ميليون و 
991 هزار و 667  ميليون  ريال خسارت به پيكره ى استان وارد شد، خسارت هاى 

مذكور عبارت بودند از: 
ـ تخريب و وارد آمدن خسارت به 15هزار و 200 واحد مسكونى شهرى (يك 

هزار و 700 واحد تخريب كامل) به مبلغ 390هزار و 500 ميليون ريال؛ 
ـ تخريب و وارد آمدن خسارت به 32هزار واحد مسكونى روستايى (7هزار 

واحد تخريب كامل) به مبلغ 740هزار ميليون ريال؛ 
ـ وارد آمدن خسارت به 4هزار و 800 واحد تجارى شهرى به مبلغ يكصد 
و چهل و چهار هزار ميليون ريال و تعداد 2هزار و 600 واحد تجارى روستايى به 

مبلغ 52 هزار ميليون ريال؛
وارد آمدن مبلغ 178هزار و 850 ميليون ريال خسارت به راه هاى بين  ـ 
شهرى، و مبلغ 90هزار و 559 ميليون ريال به خيابان ها و معابر درون شهرى، (بر 
اثر عمليات برف روبى با دستگاه هاى سنگين و آسيب آسفالت، تابلوها، عاليم و...)؛
ـ وارد آمدن خسارت به تأسيسات برق و آب به مبلغ 56 هزار و 20 ميليون ريال؛ 
ـ وارد آمدن خسارت به تعداد 86 دستگاه خودرو دولتى به مبلغ 2هزار و 801 
ميليون ريال؛ همچنين وارد آمدن خسارت به تعداد 313 دستگاه خودرو با مالكيت 

خصوصى به مبلغ يك ميليون و ششصد و پنجاه هزار ريال؛ 
به مكان هاى  ريال خسارت  ميليون  مبلغ 269هزار و 644  آمدن  وارد  ـ 
آموزشى از قبيل: 653 مدرسه به مبلغ 256هزار و 77 ميليون ريال، 16 واحد مركز 
پيش دانشگاهى به مبلغ يك هزار و 72 ميليون ريال، 14 واحد فرهنگى و هنرى 

به مبلغ 2هزار و 795 ميليون ريال؛ 
ـ وارد آمدن مبلغ 3هزار و 39 ميليون ريال خسارت به مراكز بهداشتى درمانى 
استان به شرح: 54 واحد بيمارستانى به مبلغ 10هزار و 940 ميليون ريال و 408 
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واحد خانه بهداشت به مبلغ 19هزار و 369 ميليون ريال؛ 
ـ وارد آمدن خسارت به تعداد 263 مورد از ساختمان ها و مراكز نظامى و 
انتظامى به مبلغ 58 هزار و 150 ميليون ريال شامل 216 مورد ساختمان هاى 
نظامى (از جمله 161 واحد پايگاه مقاومت بسيج) به مبلغ 48هزار ميليون ريال؛ 
همچنين وارد آمدن خسارت به تعداد 47 مورد از ساختمان ها و مراكز انتظامى به 

مبلغ 10هزار و 150 ميليون ريال؛ 
ـ آسيب ديدن و خسارت تعداد 396 واحد مكان هاى مذهبى شامل مساجد و 

بقاع متبركه به مبلغ 42هزار و 558 ميليون ريال؛ 
ـ وارد آمدن خسارت به 200 واحد ادارى به مبلغ 131هزار و 798 ميليون ريال؛ 
ـ وارد آمدن خسارت به 332 واحد صنعتى به مبلغ يك ميليون و 92 هزار و 

755 ميليون ريال؛ 
ـ همچنين بيش از 26هزار واحدهاى توليدى و انبارهاى برنج در بخش 
كشاورزى متحمل خسارت، تخريب و آسيب شديد شدند كه مجموع آسيب هاى 

بخش كشاورزى بالغ بر 362هزار و 344 ميليون ريال برآورد گرديد.
 

تجربياتى از بحران برف گيالن و پيشنهادها
از زمان وقوع بحران برق در گيالن، ده ها مورد گفتگو، اظهار نظر و مصاحبه در 
مورد بحران، مديريت بحران و مسايل و مشكالت آن از طرف مردم، كارشناسان، 
صاحب نظران و نمايندگان انجام و ده ها مقاله به رشته ى تحرير درآمد كه همه ى 

آن ها به مدد تعدد نشريات در استان، ثبت و ضبط شده است. 
از سوى ديگر مقامات كشورى، مسؤوالن ذيربط و ستاد حوادث غيرمترقبه 
كشور در هنگام بازديد از بحران برف و يا شركت در جلسات ستاد حوادث، 

ديدگاه ها و نظرات خود را در مورد حادثه و عملكرد ستاد بيان كردند. 
دستگاه  هاى اجرايى ذيربط نيز گزارش عملكرد دستگاه متبوع خود را در 

مقابله با بحران و بازسازى به ستاد حوادث و مطبوعات ارايه دادند. 
به مدد فناورى هاى نوين، مردم صدها مورد عكس و گزارش تهيه و ارايه 
كردند. مجموعه ى صورت جلسات و مصوبات ستاد حوادث و مكاتبات انجام 

گرفته قبل از وقوع بحران، حين بحران و پس از آن نيز 
موجود است؛ بنابراين براى محققان و كارشناسانى كه 

در زمينه ى مديريت بحران بررسى و تحقيق مى كنند، مجموعه اى مناسب و شايد 
كم نظيرى گردآورى شده است. 

هدف ما از نوشتن اين مقاله و بيان مسايل مربوط به بحران برف نيز در 
همين راستا است. قطعاً اقدامات ستاد حوادث و مديران دستگاه هاى اجرايى و 
مردم، داراى نقاط قوت و ضعف است كه بررسى عملكرد و نقد منصفانه ى آن و 
تكيه بر نقاط قوت و مقابله با نقاط ضعف، مى تواند راه گشاى مديريت بحران در 

حوادث مشابه باشد. 
معموالً وقوع هر حادثه و بحران، درس ها و تجربه  هاى فراوانى به همراه 
دارد و باعث تغيير نگاه و نگرش جامعه نسبت به بحران مى  گردد. واقعيت مسلم 
اين است كه بشر با همه ى پيشرفت هاى علمى و فناورى، قادر به جلوگيرى از 
وقوع حوادث غيرمترقبه ى طبيعى نبوده و هيچ نقطه اى از جهان از وقوع حوادث 
طبيعى ايمن نيست؛ بنابراين بايد هنرمندانه با حوادث، هم زيستى مسالمت آميز 
داشت. اين امر نيز تنها به مدد بررسى حوادث و آسيب هاى وارده، تحليل منطقى 
اقدامات، شناخت نقاط قوت و ضعف و تالش براى برطرف كردن نقاط ضعف و 
انجام اقدامات پيش گيرانه امكان پذير است. پند گرفتن از حوادث، بقاى حركت رو 

به رشد جامعه را با هزينه ى كمترى تضمين مى  كند. 
به نظر نگارنده كه با بحران ها و حوادث طبيعى بزرگ ديگرى در كشور رو به رو شده 
و به تبع نوع مسؤوليت، از ابتداى حادثه در متن كار قرار داشته ايم اين حادثه، پندها و 

تجربه  هاى فراوانى به همراه داشته كه به تعدادى از آن ها  در اين جا اشاره مى شود. 

غافلگيرى 
بحران، حجم عظيم تغييرات در زمانى كوتاه و غافل گير كننده است؛ به عبارتى 
ديگر، قهر طبيعت در زمانى كوتاه با چنان شدتى اتفاق مى افتد كه شيرازه ى زندگى 
روزمره مردم از هم گسسته شده و جامعه با مخاطرات و نابسامانى هاى سنگينى در 

ابعاد مختلف اجتماعى، اقتصادى، انسانى و غيره مواجه مى شود. 
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در رابطه با بحران برف گيالن، سؤال اساسى اين 
است كه با توجه به اين كه پيش تر نيز در گيالن بارش 
برف سنگين اتفاق افتاده بود، چرا دوباره مردم و مسؤوالن غافل گير شدند؟! 
پيش از پاسخ به سؤال فوق، الزم به ذكر است احساس خطر و تجهيز براى 
با وضعيت مشابه  انسان، پيش تر  اتفاق مى افتد كه  با آن در حالتى  مقابله 
برخورد كرده و آن را تجربه كرده باشد؛ يا اين كه سابقه ى آمارى آن اتفاق 
موجود باشد. بررسى ها و گزارش سازمان هواشناسى نشان مى دهد، چنين 
بارش سنگينى نه تنها در استان گيالن تجربه نشده بود، بلكه در ديگر نقاط 

شهرى كشور نيز اتفاق نيفتاده بود. 
در  و  پيش  سال   32 حدود  در  گيالن  برف  سنگين  بارش  آخرين 
با  وجه  هيچ  به  آن  بارش  شدت  كه  بود  افتاده  اتفاق   1351 ماه  دى 
شدت بارش برف سال 83 قابل قياس نيست. گذشت زمان طوالنى از 
مردم  و  بود  داده  كاهش  را  استان  عمومى  آمادگى  برف،  بارش  آخرين 
اكثر  نداشتند.  را  سنگينى  بارش  چنين  انتظار  وجه  هيچ  به  مسؤوالن  و 
و  آسيب ها  آمار  بودند.  روبى  برف  براى  پارو  فاقد حتى  منازل مسكونى 
تخريب ها به ساختمان هاى مسكونى، آموزشى، بهداشتى، كارخانجات و 
زيربنايى  تأسيسات  انتظامى،  نظامى،  ساختمان هاى  توليدى،  واحدهاى 
و غيره از يك سو نشان دهنده ى عظمت بارش و از سوى ديگر نشان گر 

بود. غافل گيرى در سطح هاى وسيعى 
نيز نشان مى  دهد كه چنين بارش  كنكاش و بررسى در اطالعيه ها 
سنگينى پيش بينى نشده بود. كاهش و توقف نسبى بارش برف در عصر 
سطح  سمت  به  بارش زا  سامانه ى  كه  را  پيش بينى  اين  شنبه  سه  روز 
آسمان  ايران  نيمه ى شمالى  در  پنج شنبه  روز  در  و  استان حركت كرده 
نيمه ابرى، موقتًا ابرى همراه با بارش پراكنده خواهد بود قوت بخشيد. 
سنگينى  بارش  چنين  پيش بينى  شد  داده  توضيح  نيز  قبًال  كه  چند  هر 
مناطق  از  بسيارى  كه  دارد  پيشرفته اى  تجهيزات  و  امكانات  به  نياز 

كشور از آن بى بهره اند. 

كمبود ماشين آالت و تجهيزات امداد نجات
سياست هاى تعديل نيرو با واگذارى امكانات و ماشين آالت در سال هاى 
ترابرى، جهاد كشاورزى و  و  راه  اجرايى عمده اى مثل  اخير در دستگاه هاى 
ديگر دستگاه ها باعث شد، نيروها و امكانات اين دستگاه ها خارج شوند و عدم 
جاى گزينى مناسب از قدرت اجرايى اين دستگاه ها كاسته است. اين امر باعث 
كاهش قدرت مانور و مقابله ى استان در بحران ها و حوادث طبيعى شده است. 
آمار ماشين آالت سنگين، نيمه سنگين و امدادى ادارات تابعه ى اداره ى كل راه 
و ترابرى، شهردارى هاى استان، جهاد كشاورزى و غيره بيان گر اين حقيقت تلخ 
است كه تعداد دستگاه ها و ماشين آالت در مقايسه با نياز دستگاه ها اندك است و 
بسيارى از اين دستگاه ها نيز فرسوده و خارج از رده اند و داراى عملكرد مناسبى 
نيستند. با چنين بضاعتى، از تجهيزات و ماشين آالت، انتظار عملكرد مطلوب 
وجود ندارد. متأسفانه بسيارى از پيمان كاران بخش خصوصى نيز فاقد تجهيزات و 

ماشين آالت مناسب هستند و در بحران ها توان و كارايى مناسبى ندارند. 
كمبود كارخانجات توليد ماشين آالت سنگين در كشور و قيمت بسيار باالى 
دستگاه هاى سنگين باعث شده بخش خصوصى توان خريد تجهيزات را نداشته 
باشد. در بخش دولتى نيز از يك سو مطالبات انباشته و درخواست هاى متعدد 
مردم در زمينه  ى راه، آب، برق، فضاهاى آموزشى، و از سوى ديگر حجم سنگين 
پروژه هاى نيمه تمام و كمبود شديد منابع باعث شده كه به مقوله ى پيشگيرى 
و همچنين تأمين تجهيزات و ماشين آالت پيشگيرى، بهاى كمترى داده شود 

(نگاهى اجمالى به بودجه هاى مصوب كشور، اين موضوع را تأييد مى كند).
 

افكار عمومى، رسانه ها و لزوم تشكيل ستاد اطالع رسانى 
اركان مديريت  از  با مردم و اطالع رسانى،  ارتباط  ايجاد  در زمان بحران، 
بحران است. اطالع رسانى صحيح و بهنگام در جلب مشاركت مردم، جلوگيرى از 
شايعات، تمركز عمليات بر روى موارد مهم و اولويت دار نقش مؤثرى دارد. ضمن 
اين كه فراخون براى اعزام نيرو، امكانات و كمك هاى عمومى و مردمى از طريق 

رسانه ها صورت مى گيرد. 
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در بين رسانه ها، راديو و تلويزيون از گسترده ترين و مؤثرترين رسانه هاى 
ارتباط جمعى در مواقع بحران است. با قطع برق، معموًال مطبوعات و تلويزيون 
دچار تعطيلى اجبارى شده و تنها راديو تأمين كننده ى اطالع رسانى و ارتباط مردم 
و مسؤوالن خواهد بود. حتى در صورت برقرارى جريان برق، باز هم براى كسانى 
كه در بيرون از منازل و داخل خودروها در جاده ها هستند، امكان ارتباط از راه راديو 

ميسر خواهد بود. 
در بحران برف گيالن، به علت قطع گسترده ى برق، راديو ابزار مؤثرى براى 
ارتباط بوده است. اطالع رسانى به مسافران براى رها كردن ماشين ها و پناه بردن 
به نقاط اسكان، كه باعث كاهش تلفات انسانى شده از طريق راديو صورت گرفته 

است. در واقع عامل ارتباط با بسيارى از روستاهاى دور دست نيز راديو بود. 
تجربه نشان داده است در تمامى بحران هاى بزرگ، در روزهاى اول، لبه ى 
تيز انتقادات، حمالت و تهاجم، متوجه دولت و مسؤوالن است و تمامى انتظارها 

نيز بر روى دولت و دولت مردان متمركز مى  شود. 
در بحران هاى بزرگ، به علت عدم آگاهى عمومى از نحوه ى وقوع حادثه، 
تبعات بعدى حادثه و مواردى نظير آن ها شايعات رواج گسترده اى مى يابد بنابراين 
برگزارى مناظره ى علمى و تحليل علمى و فنى حادثه و دادن اطالعات درست و 

واقعى به مردم مى بايد در دستور كار قرار گيرد. 

مشاركت مردم در مقابله با بحران
در حين بحران و عمليات مقابله و امداد و نجات، مشاركت عظيم و 
است.  تأثيرگذار  و  مؤثر  بسيار  دولتى  غير  سازمان هاى  و  مردم  گسترده ى 
به عبارت ديگر نخستين امدادگران مردم هستند. حفظ روحيه ى مردم به 
عنوان نخستين امدادگران و ايجاد نشاط در آنان در مواقع بحرانى مى  تواند 
در كاهش بحران مؤثر واقع شود. مثًال برپايى جشن ازدواج در اوج بحران و 
كشته هاى ناشى از زلزله و يا جشن تولد نوزادان كه حاكى از اميد و ادامه ى 

زندگى است بسيار مؤثر است. 
تقويت روحيه ى مردم  باعث  اقداماتى كه مى توانست  در بحران برف 

شود، مثل مسابقه ى ساخت مجسمه از برف، پيكر 
تراشى، برگزارى  بازى هاى ورزشى با برف، برپايى 

به چشم  اقدامات  اين  از  اثرى  متأسفانه  كه  بود  غيره  و  نمايشگاه عكس 
نمى  خورد و اين موضوع يعنى عدم اقدام دستگاه هاى ذيربط و عدم تشكيل 
فرهنگى  نهادهاى  و  دستگاه ها  با محوريت  ستاد حوادث  توسط  كميته اى 

مسؤول براى اقدامات ياد شده جاى نقد و بررسى دارد.
با  برخورد  نحوه ى  مثل  بحران  اين  در  مردم  عملكرد  ديگر  سوى  از 
توزيع مواد غذايى و گرمايى، حمله و برداشتن مواد به ميزان بسيار بيشتر 
از نياز و عدم توجه به ديگر همشهريان نيازمند، گران فروشى و احتكار كاال 
در حالتى  كه كمك  هاى مردمى از ديگر استان ها نيز سرازير بود، مقابله با 
بحران را مشكل تر مى ساخت. عدم برف روبى درب منازل و كوچه ها، عدم 
برپايى ايستگاه هاى صلواتى براى كمك به مردم، عدم برف روبى منازل 
برف روبى  براى  كوچه  يك  يا  محله  يك  مردم  همكارى  عدم  نيازمندان، 
هاى  مجتمع   و  آپارتمان ها  از  بعضى  در  حتى  همكارى  عدم  اين   ) معابر 
ماشين هاى  عبور  داشت!)،  وجود  مجتمع  مشكل  حل  براى  نيز  مسكونى 
خالى و سوار نكردن پياده ها، جلوگيرى از عملكرد اكيپ هاى برف روبى و 
حمله به اكيپ ها و تقاضاى اولويت دادن به پاك سازى كوچه و محله ى خود 

و بسيارى از مواردى از اين قبيل، جاى بررسى و نقد دارد. 
قطعًا در ترويج روحيه ى همكارى و مشاركت، رسانه هاى ارتباط جمعى 
نقش و جايگاه ممتازى دارند. در بحران هاى بزرگ نيز بايد كميته اى تشكيل 

و اين موضوع را پيگيرى كند.

نقش امدادى سازمان هاى غير دولتى و تشكل هاى مردمى 
در  داوطلبانه  و  مردمى  تشكل هاى  ديگر  و  دولتى  غير  سازمان هاى 
خيرخواهانه،  و  دوستانه  بشر  اقدامات  و  عام  المنفعه  خدمات  ارايه ى 
به  رساندن  يارى  و  بحران  با  مقابله  براى  دارند.  جايگاه مهمى  و  نقش 
به صورت  تشكل ها  اين  آسيب،  معرض  در  يا  و  ديده  آسيب  هموطنان 
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خود جوش و داوطلبانه ولى با سازماندهى مناسب 
اقدام به فعاليت مى  نمايند. ضمن اين كه حركت خود 
جوش اين تشكل ها، باعث همكارى و مشاركت گسترده ى مردم مى  شود. 

مثل جنگ  بزرگى  استان گيالن در بحرا ن هاى  بالطبع  و  ايران  كشور 
داوطلبانه  و  اقدامات گسترده و درخشان تشكل هاى مردمى  تحميلى، شاهد 
در ارايه ى خدمات به جبهه هاى جنگ بوده است. با توجه به اين كه عالوه بر 
سازمان هاى غير رسمى ثبت شده  (NGOها)، تشكل هاى مردمى و داوطلبانه ى 
متعددى در سطح مسجدها و پايگاه ها وجود دارد، وجود اين تشكل ها، در بحرا ن ها 
و حوادث طبيعى مى  تواند بسيار مؤثر و گره گشا باشند. عملكرد سازمان هاى غير 
دولتى و تشكل هاى مردمى در امدادرسانى در زمان بحران برف، نيز جاى نقد و 

بررسى دارد.

لزوم تخصيص اعتبار براى مقاوم سازى يا نوسازى سازه هاى 
حياتى    

احمر،  هالل  جمعيت  انبار  مثل  ساختمان هايى  تخريب  بحران  اين  در 
سوله ها و ساختمان هاى تأمين آب، بيمارستان ها، آتش نشانى  و تخريب وسيع و 
گسترده ى مدارس استان نيز نشان دهنده ى آسيب پذيرى شديد ساختمان هاى 
مهم و لزوم تخصيص اعتبار براى مقاوم سازى و يا تخريب و نوسازى آن ها 

بود.
 لزوم تجديد در آيين نامه هاى ملى و استانداردهاى ساخت 

و ساز   
تخريب وسيع و گسترده ى ساختمان ها و به ويژه سوله ها و انبار هاى بزرگ 
نشان دهنده  اين است كه در آيين نامه هاى طراحى و ساخت ساختمان ها، به 
ويژه سوله ها و سالن هاى با دهنه هاى بزرگ  يابد تجديد نظر اساسى صورت 

گيرد.
در آيين نامه ى ملى (مبحث6 مقررات ملى ساختمان  ايران )، شهرستان 
رشت در بخش 3 پهنه بندى بار مبناى برف قرار گرفته كه در بخش 3 يعنى 

مناطق سردسير، بار مبناى برف 150 دكانيوتون بر متر مربع (تقريباً معادل 150 
كيلوگرم بر متر مربع) است. 

با توجه به بارش برف در اين استان به نظر مى  رسد اين آيين نامه حداقل 
نياز به تجديد نظر دارد. اين موضوع به  براى ساختمان هاى مهم و حياتى 
مراجع ذيربط نيز انعكاس داده شده است. در ضمن در ساخت بام منازل در 
شمال كشور به ويژه در مورد شيب شيروانى، نوع چوب، ساخت خرپاهاى سقف 
(كاربرد چوب مقاوم)، تأمين اتصال و يك پارچگى سقف با ديوارهاى باربر و غيره 

بايد تجديد نظر اساسى صورت گيرد. 

بيمه
نقش بيمه در ايجاد تأمين براى خانواده ها، اهميت فوق العاده اى دارد. 
در ماده ى 10 قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت كه به بحث حوادث 
غيرمترقبه اختصاص دارد، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و وزارت كشور 
مكلف شدند با هماهنگى دستگاه هاى ذيربط كمك هاى بدون عوض را براى 
پرداخت به خسارت ديدگان به هر طريقى تعيين كنند. بدين گونه كه سهم 
اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشى از حوادث غيرمترقبه نسبت به 
كمك هاى بدون عوض، ساليانه افزايش يابد و با كوشش بيمه اى كامل، به 

تدريج كمك هاى بدون عوض حذف شوند.
بررسى ها نشان مى دهد كه متأسفانه بيمه به ويژه بيمه ى حوادث، داراى 
پوشش وسيعى نيست و بسيارى از ساختمان هاى مسكونى، تجارى و آموزشى 
در مقابل حوادث فاقد بيمه هستند. با توجه به اين كه ميزان كمك هاى دولت 
به صورت بدون عوض اندك است و باز پرداخت وام نيز براى آسيب ديدگان 
مشكل است، بنابراين پوشش گسترده ى بيمه، يكى از بهترين و مؤثرترين 

راه حل هاى مقابله با بحران است. 
به نظر مى  رسد با روند فعلى، اميد به افزايش پوشش بيمه اى نيست و بايد 
سازوكار خاصى مثل بيمه ى اجبارى پيش بينى شود. تجربه ى بيمه ى اجبارى 
در ماشين ها، تجربه ى موفقى بوده است. هر چند كه در ابتدا با مخالفت ها و 
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مقاومت هايى رو به رو بوده، اما در نهايت با استقبال عمومى مواجه شده است 
و مى  توان اين امر را در مورد بيمه ى حوادث نيز تسرى داد.

لزوم ايجاد مركز فرماندهى و كنترل عمليات (اتاق بحران) 
با توجه به حادثه خيز بودن استان و براى آمادگى، پيشگيرى و پاسخ گويى 
سريع و مؤثر در حوادث و بحران ها، تشكيل اتاق بحران، بسيار ضرورى است. 
اتاق بحران، محلى است كه در آن كنترل و فرماندهى عمليات مقابله با 
بحران صورت مى  گيرد؛ بنابراين مركز مديريت بحران، بايد مكانى امن، ايمن 
و مقاوم در مقابل حوادث و بالهاى طبيعى بوده و داراى تجهيزات و امكانات 

مناسب ارتباطى باشد. 
در مركز مديريت بحران  بايد نقشه هاى بروز شهرها، روستاها، شبكه ى 
حياتى،  سازه هاى  به  مربوط  اطالعات  كانال ها،  رودخانه ها،  معابر  و  راه ها 
شريان هاى حياتى و در كل اطالعات مورد نياز براى فرماندهى و كنترل بحران 
موجود باشد. ضمن اين كه امكان بروز كردن تمامى اطالعات  بايد پيش بينى 

شده باشد. 
در حال حاضر مركز مديريت بحران در استاندارى و فرماندارى ها مستقر 
است، ولى واجد ويژگى هاى ياد شده نيست. به همين دليل احداث و راه اندازى 
مركز مديريت بحران در دستور كار ستاد حوادث استان قرار گرفته، مطالعات 
الزم توسط مشاور منتخب وزارت كشور، پژوهشكده ى سوانح طبيعى، انجام 
و ارايه شد و در حال بررسى و تصويب است. مذاكرات اوليه با مشاور انجام و 
زمين مورد نياز شناسايى و تعرفه گرديده و اقدامات تكميلى با همكارى ستاد 
حوادث وزارت كشور در حال انجام است. همچنين با عنايت به اهميت موضوع، 
در تاريخ 11 مهر ماه 1383، به همه ى دستگاه هاى اجرايى استان براى تشكيل 

و راه اندازى مركز مديريت بحران ابالغ شد. 
در ضمن در نظر داريم براى بهره گيرى از نظرها و تجربه هاى محققان، 
استادان و صاحب نظران در مورد بحران برف، همايشى برگزار كنيم و اين بحران 

از محورها و ديدگاه هاى مختلفى مورد بررسى، تجزيه و تحليل قرار گيرد. 

پى نوشت: 

1ـ در بعضى از كشورها، قوانينى وضع شده كه به موجب آن اگر ارتفاع 

برف از حد معينى، مثًال 15 سانتى مترى تجاوز كند هيچ ماشينى حق توقف 

در معابر را ندارد و تنها در نقاط مشخص كه با تابلو مشخص شده بايد 

توقف كند. در صورت توقف و آسيب ديدن ناشى از عمليات برف روبى، 

موظف  شهروندان  همه ى  ضمن  در  شد.  نخواهد  پرداخت  خسارتى  هيچ 

هستند كه معبر ورود به منزلشان را برف روبى و پاكسازى كنند.
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طى  مى دانيم  همه  كه  همان طورى 
تغييرات  كارشناسان  تمام  اخير  ساليان 
القول  متفق  به گونه اى  اقليم شناسان  و  جوى 
و  زمين  كره  تدريجى  شدن  گرم  به  تأكيد 
در  اقيانو س ها  آب  سطح  افزايش  نتيجه  در 
آنان  داشتند.  قطبى  يخ هاى  شدن  ذوب  اثر 
ارايه ى  و  ريشه يابى  دنبال  به  راستا  اين  در 
هم  ما  كشور  در  بودند.  مربوط  راه كارهاى 
سال هاى  خصوصًا  اخير  دهه هاى  تجربه  ى 
متوسط  كاهش  تداوم  از  حاكى  گذشته 
افزايش  و  زمستان  در  هوا  برودت  ساليانه ى 
متوسط ساليانه ى دما در تابستان بود. در اين 
خصوص تمام پيش بينى هاى منطقى حكايت 
در  برودت  كم  زمستانى  بودن  پيش  در  از 
قرار  را  مطلب  اين  داشت.  كشورى  متوسط 
دهيد در كنار تالش هاى دولت در سال هاى 
شهرهاى  به  گازرسانى  توسعه ى  در  اخير 

جعفر ستايش ولى پور

سرما ى بى سابقه در 
50 سال گذشته و 

اقدامات دولت(1)
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كشور به ويژه شهرهاى با جمعيت كمتر از50 هزار نفر به ويژه روستاها، 
كه حاكى از حداقل 2/5 برابر شدن ميزان مصرف گاز خانگى نسبت به 
سه سال قبل بود. عالوه بر مطالب فوق مى توان به تالش دست اندركاران 
بخار و غيره  نيروگاه هاى  و  توليد فوالد  نمودن كارخانجات  در گاز سوز 
براى استفاده ى حداكثر نظام از اين نعمت ارزان الهى اشاره كرد. همه ى 
را  گاز  متعارف  مصرف  ميزان  مى تواند  طبيعى  شرايط  در  اقدامات  اين 
و  زودرس  زمستان  رسيدن  فرا  نمايد.  برابر   3 قبل  سال   3 به  نسبت 
بى سابقه (از نظر شدت سرما، گستردگى و پايدارى آن در سراسر كشور) 
سال  از  هواشناسى  كارشناسان  گفته هاى  (براساس  اخير  سال   50 در 
1342 به بعد بى سابقه است). از تعداد كشته ها در اثر سرما در آن سال  
در  ولى  نيست؛  دست  در  اطالعى  آمار،  نبود  دليل  به  بعد  سال هاى  و 
حال حاضر در بعضى از روزها گستردگى برودت هوا باعث افت دما در 
سرتاسر كشور به زير صفر درجه شده؛ حتى در تعدادى از شهرها بردوت 
نفر  يك  حتى  خدا  لطف  به  اما  است.  يافته  افزايش  درجه   -32 به  هوا 
هم در شهرها و يا روستاها در اثر سرما جان نباخته اند و فقط 3 نفر به 
جهت عدم توجه به اخطار پليس و ورود از راه هاى فرعى به معابر اصلى 
آمارهاى  اما  گرفتار شده اند.  زير كوالك  در  و  مانده  راه  در  بين شهرى 
آن  در  سرما  باالى  تلفات  از  حاكى  همسايه  كشورهاى  در  شده  اعالم 
كشورهاست. به عنوان نمونه در كشور همسايه ى شرقى، افغانستان، كه 
انواع  از  استفاده  با  يعنى همه ساله  نمى كنند  استفاده  گاز هم  از سوخت 
و  سفيد  نفت  (گازوئيل،  نفت  مشتقات  مانند  انرژى  حامل هاى  مختلف 
مازوت و غيره) آمادگى استقبال از سرما به ويژه هيزم را دارند، حداقل 
245 نفر كشته شده اند. در كشور روسيه دماى هوا به 60- درجه تنزل 
يافت و در كشور چين به دليل افزايش برودت هوا در بعضى از نقاط با 
پايتخت هاى كشورهاى  در  مواجه شدند. حتى  روشنائى  و  انرژى  كمبود 
به  دما  برف  بارش  با  سال   50 و   40 گذشت  از  بعد  عربستان،  و  عراق 
گرمازا  تجهيزات  به  منطقه  كشورهاى  مردم  و  است  رسيده  صفر  زير 

روى آورده اند. وضعيت پيش آمده مى توانست در 
كننده  غافل گير  دولتى  هر  براى  متعارف  شرايط 

به  باال  برودت  با  و  پايدار  و  در طول يك ماه كه سرماى گسترده  باشد. 
كشور نفوذ كرده بود، كشور تركمنستان (با صدور روزانه 25 ميليون متر 
مكعب گاز) نيز صدور گاز به ايران را قطع نموده و مسؤوالن وزارت  نفت 
و شركت ملى گاز تمامى مساعى خود را براى به حداكثر رساندن تزريق 
گاز به شبكه ى گازرسانى به كار بستند. در اين راستا ركورد تزريق 460 
ميليون متر مكعب گاز در روز را نيز شكسته اند (اين مقدار مصرف بعد از 
باالترين مقدار مصرف گاز خانگى در دنياست. چنانچه  آمريكا و روسيه 
نفر و جمعيت روسيه حدود  ميليون   300 آمريكا حدود  مى دانيم جمعيت 
خانگى  گاز  مصرف  ميزان  مى فرماييد  (مالحظه  است.  نفر  ميليون   200
در ايران نسبت به آمريكا حدود 4 برابر و نسبت به روسيه حدود 3 برابر 
است). در مورد چرايى اين مطلب مى توان به روش مصرف خانگى گاز 

اشاره نمود از جمله:
مرّفه  افراد  جمله  از  ايران  مردم  ما  موجود  آمارهاى  براساس  1ـ 
سرانه ى استفاده از فضاهاى مسكونى بيش ترى به ازاى هر خانوار دارند 
از  روستاهايمان  و  شهرها  در  استفاده  مورد  مسقف  فضاهاى  متوسط  و 

متوسط جهانى بسيار بيشتر است.
2ـ برآوردها حاكى از آن است كه دماى متوسط فضاى داخل اماكن 
تنظيم  سانتى گراد  درجه   27 الى   22 بين  زمستان  در  را  مسكونى مان 

مى نماييم.
و  ساختمان ها  ديوارهاى  نمودن  عايق  به  توجه  عدم  متأسفانه  3ـ 
سيستم  داشتن  نگه  روشن  كنار  در  پنجره ها  شيشه  ى  نكردن  جداره  دو 
گرمايش محيط هاى ادارى در ساعات غير ادارى و محيط هاى مسكونى 

در ساعات غير استفاده موجب مصرف بيشتر مى شود.
در همين راستا دولت با اتخاذ تدابيرى مانند استفاده ى بيشتر از ساير 
نيروگاه ها و كارخانجات بزرگ فوالد،  انرژى به جاى گاز در  حامل هاى 
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و  بزرگ راه ها  از  بعضى  روشنايى  نمودن  خاموش 
پارك ها در ساعات پايانى شب، دوگانه سوز نمودن 
بهره گيرى  ويژه  به  صرفه جويى  براى  مردم  از  درخواست  و  نانوايى ها 
در  طبيعى  گاز  انتقال  شبكه ى  به  گاز  ترزيق  و  توليد  توان  حداكثر  از 
كوتاه مدت توانسته به افت فشار گاز در استان هاى شمال شرقى، شمالى 
جمهور  محترم  رياست  حتى  راستا  اين  در  نمايد.  غلبه  غربى  شمال  و 
به  گاز،  قطعى  با  استان هاى  به  نمايندگانى  اعزام  و  انتخاب  بر  عالوه 
اخذ  و  مشكالت  بررسى  نزديك ضمن  از  و  كردند  سفر  مازندان  استان 
ديگرى  تدابير  مدت،  ميان  راه كارهاى  با  رابطه  در  كارشناسان  نظرات 
در  مايع  گازهاى  ذخيره سازى  توسعه ى  چون  تدابيرى  نمودند.  ارائه  نيز 
ايستگاه هاى  احداث  توسعه ى  صنعتى،  بزرگ  كارخانجات  و  نيروگاه ها 
منطقه اى  نگرش  با  گازرسانى  شبكه ى  توسعه ى  ويژه  به  گاز  تقويت 
سال  وقت  تمام  در  كه  طورى  به  گاز)  شبكه ى  در  كامل  رينگ  (ايجاد 
فشار گاز در سراسر مناطق كشور از تراز يكسانى برخوردار باشد. ايشان 
همچنين به راه هاى بلندمدت دولت در اين باره پرداخته و دستورات الزم 
را جهت عملياتى شدن تصميمات صادر فرمودند. انشاءاهللا با انجام تدابير 
نيايد. در  بود ديگر هيچ وقت چنين مشكلى پيش  اميدوار  فوق مى توان 
كه  كسانى  ويژه  به  دوستان  از  بعضى  به  نكته اى  است  شايسته  اين جا 
نمايم و  به تريبونى دسترسى دارند عرض  احيانًا  به قلم هستند و  دست 
آن اين است كه در حقيقت مقايسه ى بين آن چه در 3 سال گذشته در 
حوزه ى توسعه ى گازرسانى در پرتو خدمت رسانى بدون منت انجام شده 
برابرى  چند  از  حاكى   1383 سال  زمستان  با  ويژه  به  قبل  دوره هاى  با 
خدمت است. از مقايسه ى مصرف روزانه گاز خانگى در سال 1383 كه 
متر  ميليون   460 با  است  بوده  در كشور  متر مكعب  ميليون  حدود 100 
به  مى بايست  مى يابيم  در  و  رسيده  درصدى   460 رشد  به  فعلى  مكعب 
از  اول  مرحله ى  در  نمود.  تشكر  بايستى  دولت،  عملكرد  از  سوال  جاى 
سؤال  قبلى طرح  مسؤوالن  از  بعد،  مرحله ى  در  و  ملت)  (آحاد  خودمان 

بدون  خودرا  مسكونى  ساختمان هاى  اين كه  جهت  به  خودمان  از  كرد. 
به  كه  طورى  به  نموده ايم  بنا  حرارتى  عايق  معيارهاى  حداقل  رعايت 
طور متوسط حدود يك سوم گرمايش ايجاد شده در آن ها به هدر مى رود 
مسكونى  فضاى  متوسط  با  مقايسه  در  را  مسكونى  فضاهاى  متراژ  و 
دماى  و  گرفته ايم  بزرگ تر  برابر  سه  حدود  ژاپن  مانند  كشورهايى  در 
متوسط داخل آپارتمان هايمان را در زمستان نسبت به ژاپن و كشورهاى 
ايرانى  فرد  هر  كه  طورى  به  مى گيريم؛  نظر  در  برابر   2 حدود  اروپايى 
مصرف  گرمايشى  انرژى  اروپا  اتحاديه ى  يا  و  ژاپن  در  نفر،   8 معادل 
ميدانى  عملياتى  برنامه هاى  اين كه  جهت  به  قبلى  مسؤوالن  از  مى كند. 
با كاربرد سيستم  نظارتى دقيق براى استفاده از تكنولوژى هاى نوين در 
ساخت اماكن مسكونى در سال هاى گذشته به كار نبسته اند و همچنين 
فرهنگ سازى هاى الزم را براى صرفه جويى در مصرف انرژى بين مردم 

نكرده اند. ايجاد 
ميزان  به  نيست  بد  خدمت رسانى  توسعه ى  زمينه ى  در  البته 
ميزان  به  حداقل  كه  برق  نيروگاه هاى  سوخت  ساليانه ى  ذخيره سازى 
30 درصد نسبت به سال 1384 (از 2/5 ميليارد ليتر به 3/1 ميليارد ليتر 
ليتر  هر  اين كه  به  توجه  با  شود؛  اشاره  نيز  يافته  افزايش  است)  رسيده 
سوخت مايع حدود 4 متر مكعب گاز طبيعى ارزش حرارتى دارد و ارزش 
حرارتى 600 ميليون ليتر معادل 2ميليارد و 400 ميليون متر مكعب گاز و 
تقسيم آن به مصرف روزانه 110 ميليون متر مكعبى نيروگاه هاى حرارتى 
يعنى افزايش 22 روزه در ذخاير سوختى نيروگاه هاى كشور است. با اين 
به مسايل عنوان شده و در راستاى حل ريشه اى معضل  با توجه  وجود 

تأمين سوخت زمستانى كشور پيشنهادات ذيل را مى توان ارايه داد:
1ـ كماكان رعايت بيش از پيش صرفه جويى در مصرف گاز توسط 

مشتركين. تمامى 
آن  نرخ  تصاعدى  افزايش  و  مصرفى  گاز  نرخ  نمودن  متعادل  2ـ 
جهت  خانگى  مصرف كنندگان  توسط  مصرف  مقدار  افزايش  با  همراه 
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مصرف. بهينه سازى 
در  اتالف حرارتى كمتر  با  گرمازا  تجهيزات  از  استفاده  3ـ گسترش 
نمودن شيشه هاى ساختمان هاى  و دو جداره  ديوارها  نمودن  كنار عايق 

مسكونى
كارخانجات  مانده ى  باقى  نمودن  سوز  دوگانه  سرعت  افزايش  4ـ 

نانوايى ها و غيره. صنعتى، كارگاه ها، مجتمع هاى مسكونى، 
5ـ توجه بيش از پيش به ساخت و تكميل و استفاده از منابع ذخيره 

شده و ذخيره نمودن گاز در كنار كارخانجات، نيروگاه ها و غيره.
و  صنعتى  كارخانجات  به  شده  تمام  قيمت  به  گاز  تحويل  6ـ 

حرارتى. نيروگاه هاى 
گاز  پااليشگاه هاى  توسعه ى  در  بيشتر  چه  هر  سرمايه گذارى  7ـ 

طبيعى.
مانند  نو  انرژى هاى  منابع  گسترش  سمت  به  آورى  روى  8ـ 

خورشيدى. نيروگاه هاى 
گاز  ملى  شركت  و  نفت  وزارت  مسؤوالن  بيش تر  تالش  9ـ 
توسعه ى  و  طبيعى  گاز  باالدستى  صنايع  در  فنى  توان  افزايش  براى 

زيرساخت هاى صنعت انتقال، توزيع گاز و مانند آن.
كارگيرى  به  و  گاز  توزيع  لوله هاى  سراسرى  شبكه ى  طراحى  10ـ 

حداكثر تالش براى توزيع متعادل گاز در گستره ى كشورى.
مبدأ  با  توليدى  به گازهاى  وابستگى گاز مصرفى خانگى  11ـ قطع 

خارج كشور.
21ـ تالش هرچه بيشتر براى كمك به گسترش منابع ذخيره سازى 

ساير حامل هاى انرژى در كنار نيروگاه ها، كارخانجات صنعتى و غيره.
توسعه ى  و  ساخت  در  تسريع  براى  بيش تر  هرچه  تالش  13ـ 

هسته اى. نيروگاه هاى 

پى نوشت:
1ـ اين مقاله در روزنامه ايران در تاريخ 4 بهمن 86 به طور خالصه چاپ شده 

است. نظر به اهميت موضوع در اين جا به طور كامل درج مى شود.



148

اين پروژه با هدف كمك رساني به آسيب ديدگان در فجايع و حوادثي 
نظير زلزله، سيل، آتش سوزي هاي وسيع نجات از كوهستان و ارتفاعات و 
ساير خدمات امدادي مورد نياز رايج در اقصي نقاط جهان پايه ريزى شد. 
حضور سريع امدادگران، به رغم طوالني يا صعب العبور بودن محورهاي 

زميني مي تواند از پيشروي گسترده ى آن جلوگيري به عمل آورد. طراحى 
و برنامه ريزى اين پروژه از سال 1384 در سازمان آتش نشاني شيراز آغاز 
شد، كه پس از پيگيري هاي مستمر توسط مسؤوالن سازماني ، شهري و 
استاني (به ويژه شهردار محترم و مدير عامل محترم سازمان آتش نشاني 

على قاسمى
مسؤول تيم امداد هوايى

گزارش پروژه ى تيم امداد و نجات چتربازي سازمان 
آتش نشاني و خدمات ايمني شيراز



مراكز  از  استعالم  از طريق  آن  اوليه ى  اقدامات  شيراز)  ايمني  خدمات  و 
آموزش درون استاني انجام پذيرفت كه متأسفانه به دليل مسايل خاص 
استان  طريق  از  پروژه  اين  اجراى   ارگان ها،  آن  تشكيالتي  و  سازماني 
جان  نجات  همانا  كه  موضوع  اهميت  به  توجه  با  لذا  نبود؛  پذير  امكان 
انسان ها در شرايط بحراني و بهبود كيفي خدمات امدادي به جامعه است، 
عوامل اجرايي پروژه بر آن شدند تا از طريق مراكز آموزشي خارج از استان 
پيگيري هاي خود را ادامه دهند، كه بحمداهللا در ابتداي سال 1386 تالش  
با  مناسب  آموزشي  مركز  گزينش  در  موفقيت  به  امر  اين  متوليان  بسيار 
شرايط تعريفي پروژه منجر شد. پس از هماهنگي با انجمن ورزش هاي 
و  تهران)  در  واقع  كشور،  بدني  تربيت  سازمان  به  كشور(وابسته  هوايي 
رايزني  و  تهران  مركز  اسالمي  انقالب  پاسداران  سپاه  هوايى  نيروي 
طريق  از  پروژه  مراحل  تأمين  از  پس  و  طرفين  كيفي  و  كمي  شرايط 

مراكز  با  قراردادي مدون  انعقاد  با  شهردار شيراز 
داوطلبان  از  نفر   150 ميان  از  ابتدا  فوق الذكر، 

و  عملياتي   ، ورزشي  چكاپ هاي  شيراز،  نشاني  آتش  سازمان  پرسنل 
پزشكي به عمل آمد. در نهايت، به منظور فراگيري فنون مربوطه تعداد 
24 نفر از زبده ترين و بهترين نيروها برگزيده و به مراكز آموزشي مورد 
امدادي  عمليات  نوع  به  توجه  با  است  ذكر  به  الزم  شدند؛  معرفي  نظر 
چتربازي، نفراتي كه برگزيده شدند، هر يك داراي ويژگي هاي خاص 
تيم  بردار،  آوار  ارتفاع، غواص،  و  امدادگران كوهستان  از جمله  امدادي 
تجسس سگ هاي زنده ياب، راننده ى خودروهاي امدادي، مأمور اطفاى 
فجايع مذكور  و  تعريفي حوادث  پروسه ى  در  تا  انتخاب گرديدند  حريق 
داشته  خود  امدادي  خدمات  اجراي  و  طرح  در  مناسبي  پوشش  بتوانند 

باشند.
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اساتيد چتربازي در مراكز  از حضور  تاريخ 20 مهرماه86 پس     در 
آموزش سازمان آتش نشاني شيراز، طي ده روز تمامي مراحل تئوري و 
علمي دوره، بر اساس طرح درسي از پيش تعيين شده به اجرا در آمد و 
تمامي كارآموزان موفق به كسب مجوز حضور در عمليات هوايي شدند. 
سپس بر اساس هماهنگي هاى الزم با نيروي هوايي سپاه پاسداران مركز 
انجمن  و  هواشناسي  سازمان  و  كرج  شهرستان  هوايي  پايگاه  و  تهران 
عملي  اجراي  جهت  پرواز  تاريخ  تأييد  براى  كشور،  هوايي  ورزش هاي 
به  انتقال  و  دوره  كردن  طى  از  پس  نيروها  تا  شد  آن  بر  قرار  پروژه، 
شهرستان كرج، در تاريخ 10 آبان ماه86 در منطقه ى دشت مر د  آباد كرج 
از  هوايي  شرايط  تأييد  به  توجه  با  خوشبختانه  بپردازند.  نقش  اجراي  به 
لحاظ بادهاي قالب فصلي و شرايط جغرافيايي و فيزيكي منطقه در تاريخ 
به  وسيله ى  نفر  هر  براى  چتربازي  پرش  مرحله  سه  اجراي  با  مذكور، 
از  ارتفاع 2هزار پايي ( حدود 700 متر)  از   MCI از نوع  اتوماتيك  چتر 
گرد  بال  از  چتربازان  ريزش  به  اقدام  امدادي  تجهيزات  با  زمين،  سطح 
آموزشي  پروسه ى  اين  نمودند.   نيرو  نفر   25 ظرفيت  با   MI-17 مدل 
به لطف خداوند و پشتيباني مسؤولين و پرسنل منتخب چتر  _ عملياتي 
باز سازمان آتش نشاني شيراز، با بهترين كيفيت و بدون كمترين آسيب 
به  با توجه  اين پروژه  به ذكر است كه  انجام رسيد. الزم  به  و حادثه اي 
حساسيتي كه از لحاظ خدمات امدادي دارا مي باشد، براي نخستين بار در 
كشور و خاورميانه به اجرا در آمده و اميد است با تالش و كوشش پرسنل 
به  خدمت  راستاي  در  بتوان  امر  مسؤولين  حمايت  و  سازمان  اين  فعال 

تمامي انسان هاي نيازمند، در هر نقطه از دنيا دست ياري گشود.
    اميد است كه در آينده اي نزديك با حمايت هاي مسؤوالن درون 
ابراز و ادوات تعريفي  استاني و كشوري، بتوان با تجهيز اين سازمان به 
محورهاي  و  جغرافيايي  وسعت  به  توجه  با  همچنين  و  هوايي)  (امداد 
پر حادثه ى اين استان، نسبت به تهيه ى بال گرد و ساير لوازم مورد نياز 

اقدام شايسته به عمل آورد.



اداره ى روابط عمومى و اموربين المللى
سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى زاهدان

گزارش سيالب سيستان و بلوچستان و شهر زاهدان
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همواره خداوند را شاكريم كه با رحمت بيكرانش، 
پس از گذشت چندين سال، زمين خشك و تشنه ى 
استانمان سيستان و بلوچستان را سيراب كرد؛ اما متأسفانه در هنگام بروز سيل، به 
دليل فرسودگى بافت شهرى و زيرساخت هاى نامناسب، تحوالت هيدرولوژيكى، از 
جمله در ميزان سطوح و نيز ميزان نفوذپذيرى اراضى نفوذناپذير حوضه رخ مى دهد. 
اين دو مورد در حوضه هايى كه تحت شهرسازى قرار گرفته يا مى گيرند به نحو 
بارزى تغيير مى نمايند و تغييرات مزبور، خود تحوالت هيدرولوژيكى حوضه را در پى 
خواهد داشت. سيل زدگى شهر زاهدان كه بر اثر لبريز شدن شبكه ى جمع آورى و 
رفع سيالب هاى شهرى رخ داد، ناشى از وقوع رگبارهاى شديد در سطح شهر بود. 
خيابان ها و ساختمان هاى  واقع در اراضى كم ارتفاع و نواحى قديمى شهر كه در مسير 
آبراهه ها و مسيرهاى قديمى مترو احداث شده بودند، خودروها و نيز گودي هاى كه 
در مسير بلوارها وجود داشت غرق آب شدند. علت اصلى بروز اين حادثه در وهله ى 
اول، ناشى از كمبود ظرفيت شبكه ى جمع آورى و دفع آب هاى سطحى بود كه 
قادر به انتقال و خروج سيالب به خارج از شهر نبود. سيالبى كه ابتداى سال 86 به 
وقوع پيوست، خساراتى قابل توجه به شهر وارد كرد. خشكسالى سال هاى گذشته و 
انباشته شدن و گرفتن مسيل هاى رودخانه و بسته بودن و گرفتگى دهانه ى پل ها، 
فقدان سيستم هاى فاضالب شهرى و عدم پيش بينى هاى الزم در طراحى شهرى، 
مبنى بر ايجاد شبكه ى جمع آورى آب هاى سطحى و حتى جدول هايى با عرض 
و شيب مناسب جهت هدايت آب هاى سطحى داليل اصلى اين خسارات بود. به 
همين سبب به محض بروز اولين بارندگى، ضمن اختالل در جريان سيستم هاى 
مختلف شهر، سيالب، بيشتر مناطق شهر را فرا گرفت و باعث تخريب تعداد زيادى 
از منازل بافت فرسوده ى شهر، آب گرفتگى بسيارى از منازل مسكونى و تجارى و 

تخريب سطوح آسفالت بسيارى از خيابان ها شد.
خوشبختانه در سيالبى كه در بارندگى هاى دى ماه رخ داد، با توجه به اعالم 
سازمان هواشناسى مبنى بر گستردگى بارندگى ها و سرماى شديد، ستاد حوادث و 
سوانح غيرمترقبه ى استان با تشكيل جلسات اضطرارى با حضور كليه ى مسؤوالن 
سازمان هاى ذيربط از جمله سازمان آتش نشانى و شهردارى زاهدان، موارد و نكات 

ضرورى راجع به كاهش سطح خسارات و جلوگيرى از آب گرفتگى و بازگشايى 
مسيل هاى رودخانه از طريق رسوب زدايى و بازگشايى دهانه ى پل ها و مسيرهاى 
فاضالب پيش بينى شد و با بازكردن حوضه ى آبريز جهت خروج آب هاى سطحى 
به خارج از شهر، شاهد بسته شدن مسيرهاى آب نبوديم و آب هاى سطحى به خوبى 
در مسيرهاى مشخص به خارج از شهر منتقل شد. با اين حال باز شاهد حوادث و 

خساراتى بوديم كه از اين قرارند:
آب گرفتگى معابر 32 مورد

آب گرفتگى منازل 37 مورد
سقوط خودروها در كانال هاى آب 24 مورد

سقوط درختان 6 مورد
حريق ترانس برق 11 مورد

برق گرفتگى 5 مورد
حريق درختان 9 مورد

ضمناً از تاريخ 10 دى ماه 86 كليه ى نيروهاى سازمان آتش نشانى به حالت 
آماده باش در ايستگاه ها مستقر بودند و تا پايان بارندگى ها در تاريخ 20 دى ماه 68 
كليه ى خودروهاى آتش نشانى (شامل خودروهاى اطفاء حريق، خودروهاى نجات 
و امداد با 8 دستگاه پمپ پرتابل مكنده و 6 دستگاه پمپ كف كش) به امداد رسانى 
در سطح شهر پرداختند. همان گونه كه مستحضريد، استاندارد خاصى جهت برآورد 
خسارات ناشى از سيالب وجود ندارد و از طرفى برآورد خسارات وارد بر انواع بناها 
از دقت كافى برخوردار نيست. با اين وجود خسارات ناشى از سيل در شهر زاهدان و 
كل استان توسط حوادث غيرمترقبه ى استان و فرمانداري هاى شهرهاى مختلف 
در حال برآورد است. در پايان  از همكارى شهردارى زاهدان به عنوان متولى مقابله با 
سيل در شهر، كه قبل از بارندگى با بازگشايى مسيرهاى عبور آب و فاضالب و ايجاد 
فضاى مناسب جهت حوضه ى آبريز، از به وجود آمدن سيالب و آب گرفتگى شديد 
جلوگيرى نمودند، كمال تشكر و قدردانى را داريم. انشاء اهللا با راه اندازى سيستم 

فاضالب شهرى، ديگر شاهد چنين حوادثى نباشيم.
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گروه هاى ويژه ى " اطفاى حريق و امداد و نجات " كه در ايستگاه هاى 
پنج گانه ى سازمان مستقر هستند، به طور شبانه روزى به حال آماده باش 
بوده و با شنيدن آژير فوراً به محل حادثه اعزام مى شوند. پيشرفت روزافزون 
خيابان ها  در  ترافيك  وجود  و  شهرها  جمعيت  رفتن  باال  و  نشينى  شهر 
مسؤوليت گروه هاى عملياتى را بيش از پيش سنگين مى نمايد. آمار و ارقام 
آمار  رفتن  باال  باعث  شهرنشينى  ى  توسعه  كه  است  مطلب  اين  گوياى 
حريق ها و حوادث در سطح شهر زاهدان شده  و به همين ميزان نيز تالش 

و اهميت آتش نشانان بيش از پيش حائز اهميت است.

تعداد 592 مورد حادثه تا پايان آبان ماه 86
آمار ها نشان مى دهد كه ميزان كل حوادث 8 ماهه ى ابتداى سال 86 
نسبت به 8 ماهه ى سال قبل، چيزى حدود 15 درصد افزايش داشته است. 
پنج گانه  ايستگاه هاى  نجات  و  امداد  و  اطفاى حريق  اكيپ هاى  و  گروه ها 
سازمان با حضور به موقع در عمليات انجام شده از وارد شدن خسارات بيشتر 
اكيپ هاى  كه  آن  اند. ضمن  كرده  جلوگيرى  به شهروندان  مالى  و  جانى 

سازمان با حضور در محل هاى حادثه 64 نفر از شهروندان را نجات دادند.

بخش ديگرى از اقدامات حوزه معاونت عمليات 
خودرو و تجهيزات:

- تجهيز سازمان به خودروى بنز آتگو                          2 دستگاه
- تجهيز سازمان به خودروى ايسوزو                           2 دستگاه 
- تجهيز سازمان به خودروى نجات بنز آتگو                  1 دستگاه
- تجهيز سازمان به ست كامل نجات و امداد                     3 ست
- تجهيز سازمان به ست كامل البسه ى حريق                30 دست
- تجهيز سازمان به پمپ كف كش                             7 دستگاه
- تجهيز سازمان به پمپ آب مكنده                            5 دستگاه
- تجهيز سازمان به ست كامل لوازم مربوط به مسابقات عملياتى ورزشى   2 ست

اداره ى روابط عمومى و اموربين المللى
سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى زاهدان

گزارش عملكرد 8 ماه ابتداى سال 86 سازمان آتش نشانى 
و خدمات ايمنى شهردارى زاهدان

------------- ت

------------- ت

--------------- ت

------------- ت

-------------- ت

-------------- ت

-------------- ت

----------- تج
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أمار تفكيكي حوادث و مصدومين بر اساس نوع حادثه (8 ماهه ى نخست سال 86)

مجموعفوتى مصدومنوع حاىثه
15 مورد2 نفر6 نفرنشت گاز و گاز گرفتگى

1 مورد--برق گرفتگى 
13 مورد3 نفر 8 نفرتصادف وسائط نقليه

2 مورد1 نفر1 نفرسقوط د ر چاه
5 مورد1 نفر- آوار 

23 مورد--محبوس شدن افراد
12 مورد--د رآوردن اشيا از دست

3 مورد--عمليات آسانسور
1 مورد-1 نفرعمليات چرخ گوشت

---غرق شدن در آب 
---كشف جسد

2 مورد1 نفر-سقوط از ارتفاع
4 مورد1 نفر3 نفراقدام به خودسوزى و خود كشى

1 مورد--ريزش چاه
54 مورد--آبگرفتگى معابر

9 مورد-3 نفر عمليات برون شهرى
6 مورد--اعالم حريق كامپيوترى بانك ها

10 مورد--محبوس شدن حيوانات 
18 مورد--شركت د رمراسم ها و مانورها

27 مورد--ساير موارد
207 مورد9 نفر22 نفرجمع كل

نمودار ها و جدول ها گوياى بخشى از تالش هاى ايثارگرانه آتش نشانان زاهدان است:
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شامل ( لوله نوارى، سر لوله ، كوپلين، سر لوله ى آبرسانى، سه راهى 
آبرسانى ، نردبان كمربند، لوله نوارى 2 اينچ ، سرقفل تور زد روسى ، كاله، 

لوله ى خرطومى، تشتك ديوار، خرك، كلبه )
- تجهيز ايستگاه تازه تأسيس شماره پنج  به كليه ى امكانات ادارى ، آموزشى، رفاهى

اداره ى آموزش
واحد آموزش در سازمان آتش نشانى داراى دو بخش آموزش ضمن 
خدمت و آموزش عمومى است. در بخش آموزشى ضمن خدمت، كليه ى 
خدمت،  حين   ، استخدام  (بدو  سازمان  پرسنل  نياز  مورد  آموزش هاى 
. در بخش  ارايه مى گردد  آموزش هاى تخصصى)  آموزش هاى اصلى و 
مراكز  شامل  شهروندان  نياز  مورد  هاى  آموزش  كليه ى  عمومى،  آموزش 
آموزشى ، مدارس ، كارخانجات و مجتمع هاى مسكونى در سطوح مختلف 

ارايه شده و نمايشگاه هاى آموزشى بر اساس مناسبت هاى مختلف برپا 
مى شود.

جدول آمار تفكيكى انواع حريق  (8 ماهه ى نخست سال 86)

مجموعفوتى مصدومنوع حريق 
170 مورد-17 نفرحريق منزل مسكونى

52مورد-3حريق خودرو 
6 مورد- 2 نفرحريق موتور سيكلت
36 مورد--حريق مراكز تجارى

2 مورد-- حريق مراكز بهداشتى - درمانى
5 مورد--حريق انبار

2 مورد--حريق موسسات آموزشى
9 مورد--حريق موسسات دولتى

4مورد--حريق اماكن عمومى
3مورد-2حريق مايعات قابل اشتعال 

96 مورد--حريق متفرقه 
385 مورد-24 نفرجمع كل

-------------- تج
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الف: واحد آموزش ضمن خدمت
نفر   80 جهت  احيا  آموزش  كالس  برگزارى   -
اورژانس  مركز  همكارى  با  زاهدان  نشانى  آتش  سازمان  پرسنل  از 

زاهدان.
فرماندهى  آموزش  از سرپرستان شيفت در دوره ى  نفر  - شركت 10 

عمليات در آمل
در  نجات  و  امداد  دوره ى  در  سازمان  گران  امداد  از  نفر   3 - شركت 

شهرستان قزوين.
برابر  در  حفاظت  آموزشى  دوره ى  در  سازمان  مديرعامل  شركت   -

اشعه ى ويژه (سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور)
فرماندهان  توسط  پرسنل  جهت  روزانه  آموزش  كالس  برگزارى   -

شيفت
- برگزارى كالس آموزش جهت پرسنل واحد پيشگيرى در خصوص 
ايمنى ساختمان هاى بلند مرتبه  توسط كارشناسان سازمان آتش نشانى 

اصفهان
- برگزارى كالس آموزش جهت پرسنل واحد پيشگيرى در خصوص 

سيستم هاى اغالم حريق 
ياب جهت  زنده  دستگاه  عملى  و  تئورى  آموزش  برگزارى كالس   -

امداد گران سازمان 
- برگزارى كالس آموزش صعود و فرود از ساختمان هاى بلند مرتبه و 
عمليات راپل جهت امداد گران سازمان توسط اساتيد هيأت كوهنوردى 

استان.

ب: واحد آموزش عمومى
- برگزارى سه دوره امداد و نجات به مدت 50 ساعت، كمك هاى 
 30 نشانى  آتش  تجهيزات  با  آشنايى  ساعت،   30 مقدماتى  اوليه ى 

ساعت، جهت پرسنل شهردارى هاى تابع استان.

سه  مدت  به  نشانى  آتش  داوطلبان  آموزشى  برگزارى كالس هاى   -
هفته در سازمان 

با  ها  مهدكودك  و  مدارس  جهت  آموزشى  كالس هاى  برگزارى   -
حضور مدرسان در مدارس و آموزش عملى

سرايداران  جهت  عملى  و  تئورى  آموزشى  كالس هاى  برگزارى   -
مدارس ناحيه ى يك و دو سازمان آموزش و پرورش زاهدان.

- برگزارى كالس هاى آموزشى تئورى و عملى جهت نيروهاى نظامى 
و انتظامى.

اداره ى پيشگيرى 
و  معاونت  حوزه ى  هاى  مجموعه  زير  از  يكى  پيشگيرى  اداره ى 
پيشگيرى سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى زاهدان است كه 
عملكرد واحدهاى تشكيل دهنده ى آن در هشت ماهه ى نخست سال 86 

به شرح ذيل مى باشد:

الف: واحدهاى طرح هاى ايمنى :
- بررسى نقشه  ى مربوط به ساختمانهاى چهار طبقه به باال و ارايه ى 
دستورالعمل ايمنى در مرحله ى ساخت و بازديد در مرحله پايان كار در 

25 مورد.
ارايه  و  خصوصى  و  دولتى  موسسات  و  شركت ها  از  ايمنى  بازديد   -

دستورالعمل ايمنى و بررسى نقشه هاى مربوطه 5 مورد.
و  نقل  و  حمل  اتوبوسرانى،  (( تاكسيرانى،  سازمان هاى   با  مكاتبه   -
پايانه ها، راهنمايى ورانندگى و ...))  جهت تجهيز ناوگان حمل و نقل 

درون شهرى و برون شهرى به خاموش كننده هاى دستى.
- مكاتبات و پيگيرى هاى الزم با مجامع و امور صنفى جهت بازديد از 
مراكز مختلف تجارى و ارايه ى دستورالعمل ايمنى و صدور تأييديه ى 

ايمنى قبل از صدور پروانه ى كسب از سوى سازمان آتش نشانى .
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- مكاتبات و پيگيرى هاى الزم با سازمان نظام مهندسى جهت رعايت 
مقررات ملى ساختمان به خصوص در موارد مقاوم سازى ساختمان ها 
در مقابل حريق، مقاوم سازى تأسيسات برق ساختمان ، نصب آسانسور 

از سوى دفاتر فنى مورد تأييد.
- بازديد و كارشناسى علل حريق و حوادث و ارجاع به مقامات ذيصالح 

50 مورد.

واحد اطالعات و آمار :
اين واحد تمامى برگه هاى گزارش حريق و حوادث تكميل شده در 

حوزه ى عمليات را دريافت، ثبت و ضبط و نگهدارى مى كند.

بخشى ديگر از فعاليت هاى واحد پيشگيرى :
ضمنًا در اين واحد نقشه هاى جامع شهرى و محدوده ى ايستگاه هاى 
اضطرارى  مواقع  در  نياز،  مورد  آب  برآورد  و جهت  بررسى شده  سازمان 
اقدام  شهر  سطح  در  جديد  هيدرانت  شيرهاى  نصب  و  شهرى  آب  از 

مى نمايد.

واحد تربيت بدنى:
اصول  از  جسمانى  آمادگى  و  ورزش  بحث 

جدايى نا پذير سازمان آتش نشانى است و نيروهاى عملياتى و آتش نشانان 
تا  دهند  قرار  خويش  كارهاى  لوحه ى  سر  را  جسمانى  قواى  تقويت  بايد 
بتوانند در مواجه با حوادث و حريق هاى به وجود آمده از آمادگى الزم و 
كافى برخوردار باشند. در همين راستا واحد تربيت بدنى سازمان در سال 86 با 
برنامه ريزى دقيق و اجراى مسابقات گوناگون درون سازمانى و برون سازمانى 
براى دستيابى به اهداف از پيش تعيين شده ى خود عمل نمود كه اهم اين 

فعاليت ها در هشت ماهه ى نخست سال 86 به شرح ذيل مى باشد:

فعاليت هاى ورزشى درون سازمانى :
- اجراى ورزش صبحگاهى در ايستگاه هاى پنج گانه.
- اخذ تست آمادگى جسمانى پرسنل عملياتى سازمان.

اهداى  و  سازمان  پرسنل  بين  ميز  روى  تنيس  مسابقات  برگزارى   -
جوايز به نفرات برتر.

- برگزارى مسابقات واليبال چهار نفره بين ايستگاه هاى پنج گانه. 
- برگزارى مسابقات فوتسال بين ايستگاه هاى پنج گانه.

فعاليت هاى ورزشى برون سازمانى :
- برگزارى جلسه ى هماهنگى كار گروه ورزشى مسابقات عملياتى – 

ورزشى آتش نشانان منطقه ى يك كشور در زاهدان.
- برگزارى كالس توجيهى داوران شركت كننده در مسابقات عملياتى- 

ورزشى منطقه ى يك كشور در زاهدان
مسابقات  در  كننده  شركت  داوران  به  يادبود  لوح  اهداى  و  تقدير   -

عملياتى ورزشى آتش نشانان منطقه يك كشور.
- برگزارى مسابقات عملياتى- ورزشى آتش نشانان منطقه ى يك كشور 

به ميزبانى سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى زاهدان.
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- انتخاب تيم مسابقات عملياتى- ورزشى سازمان 
نهايى  مرحله ى  در  شركت  جهت  نشانى  آتش 

مسابقات عملياتى – ورزشى آتش نشانان كشور .
- شركت در مرحله ى نهايى مسابقات عملياتى- ورزشى آتش نشانان 

كشور در مشهد.
- شركت در مسابقات واليبال جام رمضان ادارات شهرستان زاهدان به 

ميزبانى سازمان زندان ها .
- شركت در مسابقات فوتسال جام رمضان بين ادارات و سازمان هاى 

تابعه شهردارى زاهدان.
- شركت در مسابقات فوتسال بين ادارات شهرستان زاهدان به مناسبت 

هفته ى نيروى انتظامى به ميزبانى باشگاه پاس زاهدان.

عناوين كسب شده توسط آتش نشانان در مسابقات برون 
سازمانى:

- انتخاب مدير عامل سازمان به عنوان داور مسابقات اروپايى در كشور 
جمهورى چك.

- انتخاب مدير عامل سازمان به عنوان رئيس كميته ى داوران مسابقات 
عملياتى ورزشى كشور.

- كسب مقام دوم تيمى در مسابفات عملياتى – ورزشى آتش نشانان 
منطقه ى يك كشور در زاهدان.

- كسب مقام پنجم تيمى در مرحله ى نهايى مسابقات عملياتى ورزشى 
آتش نشانان كشور در مشهد.

عملياتى  متر   در صد   چهار  دوى  ماده   در  كشور  سوم  مقام  كسب   -
– ورزشى آتش نشانان كشور در مشهد.

اردوى  در  شركت  جهت  زاهدان  نشانان  آتش  از  نفر  سه  انتخاب   -
آمادگى تيم ملى آتش نشانان كشور.

- كسب مقام اول مسابقات فوتسال جام رمضان به مناسبت هفته ى 

تفكيك پرسنل بر اساس پست سازمانى
 ( تعداد كل پرسنل  120 نفر)

تعداد پرسنل در هرپستعنوان پست سازمانىرديف

59 نفرآتش نشان1
37 نفرراننده2
1 نفرمتصدى حراست 3
1 نفرمسؤول امور مالى4
1 نفرمتصدى امور مالى5
1 نفركارشناس خدمات ايمنى6
3 نفرمتصدى ارتباطات7
12 نفرنجاتگر8
4 نفرتكنسين امداد و نجات9
1 نفرمأمور پذيرايى10

تفكيك پرسنل بر اساس مدرك تحصيلى
تعداد افرادمدرك تحصيلى رديف

6 نفرليسانس1
1 نفرفوق ديپلم2
51 نفرديپلم 3
16نفردانشجو4
28 نفرسيكل5
9 نفرابتدايى6
10 نفرخواندن و نوشتن7
1 نفربى سواد8

تعداد 22 نفر ا زپرسنل كارمند و 98 نفر كارگر هستند.

--------------- ان
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شهرستان  ادارات  كننده ى  شركت  تيم   45 بين  از  انتظامى  نيروى 
زاهدان.

- كسب مقام دوم مسابقات واليبال جام رمضان از بين 15 تيم شركت 
كننده ى ادارات شهرستان زاهدان به ميزبانى سازمان زندان ها.

- كسب مقام اول مسابقات فوتسال بين ادارات و سازمان هاى تابعه ى 
شهردارى زاهدان.

مى توان از سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى زاهدان 
به عنوان يكى از جوان ترين سازمان هاى استان ياد كرد كه ميانگين 

سن پرسنل سازمان 26 سال است.

واحد كامپيوتر
- تجهيز و تهيه ى 10 دستگاه كامپيوتر و دستگاه هاى جانبى از قبيل 

پرينتر و اسكنر 

- تهيه ى بانك سى دى جهت پشتيبانى نرم افزارى سيستم ها 
- پشتيبانى سخت افزارى سيستم هاى كامپيوترى 

- پيگيرى جهت تهيه ى نرم افزار آمار حوادث آتش نشانى 
- تهيه ى شناسنامه ى سخت افزارى كامپيوتر هاى سازمان 

- ثبت حقوق و دستمزد ماهانه پرسنل سازمان
- طراحى و راه اندازى سايت اينترنتى سازمان آتش نشانى و خدمات 

ايمنى زاهدان در آذر ماه سال 85 به نشانى :

ماهانه ى  عملكرد  حوادث،  و  حريق  اخبار  كليه ى  سايت  اين  در  كه 
مقاالت   ، ورزشى  فعاليت ها ى  ديدارها،  جلسات،  و  ها  برنامه   ، سازمان 
ارسال  سايت  روى  بر  و  ثبت  غيره  و  پيشگيرى  هاى  آموزش  و  آموزشى 
مى شود. در ضمن تعداد بازديد كننده هاى سايت تا پايان آبان ماه 33هزار 

و 467 نفر بوده است. 

www.zahedanfire.ir

-------------- ك

--------------- ك
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روابط عمومى و امور بين الملل 
سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى مشهد

گزارش عملكرد سازمان 
آتش نشانى و خدمات 
ايمنى شهردارى مشهد -
 9 ماهه ى سال 1386

فعاليت هاي اداره ي آموزش در 9 ماهه سال 1386
نفرساعتاماكنرديف

3551022آموزش ضمن خدمت به پرسنل سازمان آتش نشاني1

38010110آموزش به مهدهاي كودك 2

66082048آموزش عمومي به دانش آموزان مدارس3

558194آموزش به دانش آموزان كار و دانش4

123621261آموزش عمومي به پرسنل ادارات، كارخانجات، دانشجويان، شهروندان و ...5

401780آموزش به عموم در خانه هاي فرهنگ6

6090افتخارى7

198113بازديد آموزشي8

210مساجد9

3489116618جمع
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فعاليت هاي واحد  پيشگيري در نه ماهه سال 1386
تعدادعنوان فعاليترديف

3928بازديد از اصناف با درخواست شهردارى هاى مناطق1

423بازديد از اصناف پس از انجام موارد ايمنى2

120بازديد از مهدكودك ها با درخواست سازمان بهزيستى3

69بازديد از اصناف با درخواست اتحاديه ها4

18بازديدهاى حريق و حادثه5

352بازديدهاى متفرقه (كارخانه، بيمارستان، پاساژ، انبار و ...)6

52شركت در جلسات7

298انجام مكاتبات و اعالم گزارش بازديدها به فرماندارى محترم، مديريت محترم اماكن، نيروى انتظامى و ...8

374صدور عدم تأييديه9 

5634جمع بازديدها
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تعداد اطفاي حريق و نجات و امداد  سال 1386
جمعنجات و امداد هشت ماههحريق نه ماههمورد                   سال 

274816644412تعداد

فعاليت هاي واحد  نظارت در نه ماهه اخير سال 1386
تعدادعنوان فعاليترديف 

4820بررسى نقشه هاى ساختمانى زير 5 سقف و ارايه ى دفترچه ايمنى1

2031كنترل، بررسى و تأييد نقشه هاى ساختمانى 5 سقف و باالتر (كاربرى هاى: مسكونى، اقامتى، تجارى، صنعتى، آموزشى، درمانى، ادارى و ...)2

2600بازديد ساختمانى(كاربرى هاى: مسكونى، اقامتى، تجارى، صنعتى، آموزشى، درمانى، ادارى و ...) و نيز برج ها، پاساژها، مجتمع هاى تجارى3

4708صدور جوابيه (صدور تأييد ايمنى براى پروانه و پايانكار سفتكارى و پايانكار بهره بردارى براى كاربرى هاى فوق4

5058مشاوره رايگان پروانه ساختمانى (نقشه هاى پروانه + نقشه هاى اجرايى)5

334برگزارى كميسيون فنى و ايمنى (سازمان + شهرسازى)6

0برگزارى كميسيون فنى و ايمنى واحد نظارت7

19551جمع
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اهم  فعاليت هاى عمرانى سازمان
مركز آموزش سپاد (فاز يك)هدف يا شرح مختصر از پروژه 

000/000/ 500/ 1اعتبار پروژه
سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى وزارت كشورمنابع تأمين بودجه

جنب ميدان سپادآدرس پروژه (محل اجرا)
سال 1386تاريخ شروع پروژه
سال 1387تاريخ اتمام پروژه

اسكلت فلزىمرحله ى انجام پروژه 
80 %پيشرفت فيزيكى پروژه (درصد)

انجام فنداسيون، اجراى اسكلت ساختمانى، قالب بندى و بتن ريزى سقفساير توضيحات
ايستگاه حريق بازار رضا(ع) هدف يا شرح مختصر از پروژه 

000/000/ 400/ 1اعتبار پروژه
كمك شهردارى در قالب بودجه عمرانىمنابع تأمين بودجه

جنب بازار رضا(ع)آدرس پروژه (محل اجرا)
سال 1385تاريخ شروع پروژه
سال 1386تاريخ اتمام پروژه

نازك كارىمرحله ى انجام پروژه 
80 %پيشرفت فيزيكى پروژه (درصد)

در شش ماهه اول سفتكارى انجام شده استساير توضيحات

ساير فعاليت هاى سازمان
تجهيز نمودن ايستگاه ها به سيستم كامپيوتر، اتوماسيون ادارى و   -

WAN و LAN  ايجاد به شبكه هاى
تهيه ى چشم انداز هاى مطالعاتى آموزش شهروندى  -
تهيه ى چشم انداز چشم انداز دو ساله اداره آموزش  -

طرح جامع ايمنى شهرى  -
طرح هوشمندسازى اطالعات در مديريت بحران  -

طرح شناسايى فاكتورهاى مؤثر در بروز بحران  -
طرح شناسايى فاكتورهاى مؤثر در بروز حوادث شهرى  -

طرح 3 ساالنه تجهيزات و ماشين آالت سازمان  -

----------------

----------------------------------

------------------
---------------

-------------------------------------

---------------------
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تهيه ى چشم انداز استراتژيك سازمانى با افق كوتاه مدت، ميان   -
مدت و بلند مدت

طرح ساماندهى و الكترونيكى كردن محتواى اطالعات سازمان  -
طرح جامع مطالعاتى مديريت بحران  -

طرح جامع اطالع رسانى  -
-  طرح تهيه CD آموزشى براى كليه شهروندان

ارايه ى طرح موزه سازمان با هدف يكپارچه نمودن و فراخوان   -
تجهيزات سنتى كه خصوصيت نمايشگاهى را دارا باشند.

ارايه ى طرح كتابخانه تخصصى سازمان و ايجاد واحد ترجمه به   -
منظور ارتقاى علمى و يكپارچه سازى كتاب هاى تخصصى ايمنى 

وآتش نشانى و ترجمه كتب و مقاالت مربوط به ايمنى

تشكيل كميته درآمدى  -
پيگيرى نصب صد دستگاه شير آتش نشانى با حدود 40 درصد   -

پيشرفت 
پيگيرى نصب حدود هشتاد دستگاه شير آتش نشانى با حدود 30   -

درصد پيشرفت 
پيگيرى و آماده نمودن 5 دستگاه خودرو اطفاى حريق كه قبًال در   -
رديف مزايده قرارداشته كه پس از بازسازى در اختيار ايستگاه ها و 

خط سرويس گذاشته شده است.
مناقصه تجهيز و ساخت 4 دستگاه كاميون  و  پيگيرى طراحى   -

پشتيبانى (خودروهاى مزايده اى) 
تجهيزات  جانمايى  و  بندى  قفسه  طراحى  درخصوص  پيگيرى   -

----------------------

---------------------
-----------------

-----------------------------------------------
---------------

-----------------------

------------------

--------------------

-----------------------

----------------------

-------------------

-----------------
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راستاى  ادوات در 4 دستگاه خودروى AXORE جديد در  و 
افزايش توان حمل تجهيزات

برنامه ريزى در خصوص جمع آورى تجهيزات اضافى ايستگاه ها   -
در راستاى جلوگيرى از مستهلك شدن آنها و نگهدارى ابزار و 

ادوات مزبور
طراحى و تجهيز خودروى پشتيبانى تجهيزات در راستاى استفاده   -

بهينه از ابزار در حوادث بزرگ
انجام 5 مانور عملياتى با مشاركت جمعيت هالل احمر و بسيج در   -

راستاى افزايش توان عملياتى پرسنل 
پيگيرى درخصوص افزايش فضاى آسايشگاه و آشيانه ايستگاه 20   -

آتش نشانى و تأسيسات آن با مشاركت شركت قطارشهرى
عملياتى  توان  ارتقاى  راستاى  در  ويژه  عمليات  حوزه  تشكيل   -

حوزه ى نجات و امداد
پيگيرى و شناسايى زمين جهت ساخت ايستگاه هاى جديد  -

مكاتبات با آتش نشانى كالنشهرها و تشكيل كميته اى جهت   -
تامين نقشه و تيپ ايستگاه ها

خريد  در  سازى  يكنواخت  راستاى  در  فنى  كميته  تشكيل   -
تجهيزات 

تنظيم دستور العمل استفاده از شبكه بى سيم كه موجب خدمات   -
دهى بهتر و كاهش استهالك تجهيزات شده است.

نگهدارى  راستاى  در   8 و   2 ايستگاه  آشيانه  فضاى  افزايش   -
 AXORE خودروهاى

برگزارى يك دوره آموزش جهت نيروهاى جديد االستخدام  -
برنامه ريزى آموزش غواصى براى ده نفر از پرسنل واجد شرايط   -

در راستاى ارتقاى توان عملياتى
شناسايى نواحى شهردارى كه شرايط استقرار خودرو آتش نشانى   -
را دارند به منظور افزايش ايستگاه و كاهش زمان رسيدن به محل 

حريق
پيگيرى اخذ زمين جهت ساخت ايستگاه از مناطق شهردارى كه   -
در مناطق 4، 7، 9 و 12 توسط سازمان ميادين شناسايى و در حال 

واگذارى مى باشد.

خودرو  داراى  شركت  ده  از  دعوت   -
آتش نشانى جهت استفاده از امكانات و 
توان عملياتى آنها در هنگام بروز حوادث

تهيه نشريه آموزشى «پيام آموزش» بصورت ماهانه   -
تهيه و تكميل نرم افزار بانك اطالعاتى پرسنل عملياتى، ادارى و   -

آتش نشانان افتخارى 
معرفى شركت هاى كاالى ايمنى متخلف به دادگاه  -

پيگيري به منظور ساخت و تجهيز پنج دستگاه تانكر پشتيبانى  -
پيگيرى مربوط به پيش بينى اصالح و متمم سال 86 و بودجه سال 87  -

پيگيرى درخصوص اخذ سه درصد انواع بيمه آتش سوزى   -
با  قرارداد  عقد  المپياد،  هزينه  التفاوت  مابه  واريز  اخذ  پيگيرى    -

شركت حسابرسى و ...
انجام مكاتبات با سازمان نظام مهندسى و اداره نظارت شهردارى   -

منطقه ثامن، اداره استاندارد
تدوين  كميته  نظارت،  فنى  واحد  برگزارى كميسيون  و  تشكيل   -

ضوابط و دستور العمل هاى ايمنى ساختمان ها
بازديد دوره اى از خودروهاى ايستگاه هاى بيست و سه گانه و   -
انجام امور تعميرات به منظور رفع نواقص همچنين امدادرسانى به 

خودروهايى كه در محل عمليات دچار نقص گرديده اند.

-------------------

-------------------

------------------
-------------------
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در تاریخ چهارم و پنجم دي ماه سال جاري دومین همایش مقابله با سوانح 
طبیعي به همت قطب علمي مهندسي نقشه برداري و مقابله با سوانح طبیعي، در 

تاالر شهید چمران دانشگاه تهران برگزار گردید.
وزارت کشور، ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه ی کشور، از جمله همکاران این 
همایش بودند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، استانداري تهران، ستاد حوادث و 
سوانح غیر مترقبه ی کشور، قرارگاه سازندگي خاتم االنبیا )ص(،  شرکت مهندسي 
مشاور مهاب قدس، سازمان مدیریت بحران شهر تهران، سازمان نقشه برداري 
کشور، انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتیك ایران از حامیان این 

همایش بودند.
جمهوري  سرود  با   9:45 ساعت  رأس  همایش  این  افتتاحیه ی  مراسم 
اسالمي ایران و تالوت آیاتي چند از کالم اهلل مجید شروع گردید. سپس فیلم 

کوتاهي از »زلزله ی بم« به نمایش درآمد.
خیر مقدم و سخنراني افتتاحیه، توسط دکتر نیلي، ریاست پردیس فني، 
انجام گرفت. سپس دکتر دالور به معرفي قطب علمي نقشه برداري و سوانح 
طبیعي پرداخت. سخنران بعدي، دکتر تابش بود که قطب علمي مهندسي و 

مدیریت زیر ساخت ها را معرفي نمود.
حوادث  ستاد  کل  مدیر  باقري،  حسین  مهندس  آقاي  جناب  ادامه،  در 
و سوانح غیر مترقبه ی کشور، سخنراني نمود. سخنران پایاني، دکتر مازیار 

حسیني، رییس سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران بود.
از نکات جالب توجه این همایش، ارائه ی مقاله ی جناب آقاي دکتر محمود 
احمدي نژاد رییس جمهوري اسالمي ایران، با عنوان »سامانه ی فرماندهي 

حادثه به منظور مدیریت شبکه ی حمل ونقل در زمان وقوع سوانح طبیعي« 
بود.

این همایش در روز چهارشنبه پنجم دي، در سه سالن ادامه یافت و استادان 
و متخصصان فن، مقاالت خود را در زمینه هاي مختلف سوانح طبیعي، مثل 
زلزله، زمین لغزش، سیل، فروچال، آتش سوزي، خشکسالي، طوفان سونامي را 
ارائه نمودند. ارائه ی مقاالت »پوستري« و همچنین نمایشگاه مجاور همایش، 
که با حضور برخي سازمان ها و نهادهاي فعال در زمینه سوانح بر پا شده بود، 

از دیگر بخش هاي همایش بود.
پنجم  روز چهارشنبه  با سوانح طبیعي در عصر  مقابله  دومین همایش 

دي ماه خاتمه یافت.

دومین همایش مقابله با سوانح طبیعي
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در  ايمني  ملي  روز  و  بم  زلزله ى  سالگرد  ماه،  دي   5 مناسبت  به   *
كشور،  دهياري هاي  و  سازمان شهرداري ها  انتشارات  از سوي  زلزله  برابر 

بروشوري با عنوان «ايمني خانواده در برابر زلزله» چاپ و توزيع شد.

فعاليت هاي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري 
آمل

به مناسبت روز ملي ايمنى در برابر زلزله، توسط واحد آموزش سازمان 
آتش نشاني و خدمات ايمني آمل، آموزش آمادگي در هنگام وقوع زلزله در 
اين دوره ى آموزشي، كودكان  انجام شد. طي  مهدهاي كودك شهر آمل 

مهدهاي كودك روش هاي ايمني و مقابله با آثار زلزله، اعم از پناه گيري در 
نقاط امن، شيوه ى خروج اضطراري از ساختمان و... را فرا گرفتند.

همچنين به همين مناسبت، اطالعيه هاي آموزشي به روي خودروهاي 
متنوع در سايت  آموزشي  ارايه ى مطالب  آمل نصب گرديد.  عمومي شهر 
فعاليت هاي  ديگر  از  زلزله،  مقابل  در  ايمني  با  ارتباط  در  آمل  آتش نشاني 

سازمان ياد شده بود.
زلزله  از  "فرار  را خطر ساز مي كنيم"،  آن  ما  نيست،  "زلزله خطرناك 
محال است، زندگي با زلزله را بياموزيم"، از عناوين اين مطالب آموزشي 

بود.

برخي فعاليت هاي انجام شده به مناسبت 5 دي 
"روز ملي ايمني در برابر زلزله"
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گزارش تصويري اقدامات آموزشي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري آمل:
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پورمحمدى وزير سابق كشور: ايران نيازمند نظام جامع مديريت بحران است

علت  به  ايران  گفت:  كشور  سابق  وزير 
مديريت  جامع  نظام  نيازمند  بودن  حادثه خيز 

بحران و آمادگى براى مواقع اضطرارى است.
حجت االسالم  ايرنا،  خبرنگار  گزارش  به 
مصطفى پورمحمدى عصر سه شنبه 86/10/25 
افزود:  اردبيل  استان  غيرمترقبه  ستاد  جلسه  در 

بى خيالى، خوش خيالى و فراموش كردن بحران 
به  وجه  هيچ  به  وضعيت  شدن  عادى  از  پس 

مصلحت كشور نيست.
و  امكانات  تقويت  با  بايد  كرد:  بيان  وى 
انجام  با  خصوص  به  و  پيش بينى  تجهيزات 
اقدامات پيشگيرى متناسب با شرايط و اقليم هاى 
مختلف كشور جدول منطقه اى و استانى تهيه و 

براساس آن عمل كنيم.
ايجاد  تصويب  از  خرسندى  ابزار  با  وى 
"سازمان مديريت بحران كشور" در جلسه امروز 
مجلس شوراى اسالمى اظهار داشت: ايجاد اين 
سازمان يك گام به پيش براى مديريت مواقع 

بروز بحران در كشور است.
پورمحمدى همچنين اضافه كرد: با متمركز 
در  مديريت  نيز  و  تجهيزات  و  امكانات  كردن 
نجات،  و  امداد  بحث  آن،  استانى  ستادهاى 

بـازسـازى   پيشـگيـرى،  پيـش بينى،  آمادگى، 
به  و مديريت بحران در كشور سامان بهينه اى 

خود مى گيرد.
وى بيان داشت: مديريت در شرايط بحرانى 
نوع  و  است  مهم  بسيار  امرى  حوادث  وقوع 
فرماندهى و رفتار متوليان امر نقش بسيار موثرى 

در كاهش خسارات و نيز دامنه بحران دارد.
پورمحمدى همچنين گفت: اقدام هماهنگ 
و همزمان در مواقع بروز بحران و حادثه نيز از 
جمله مسايل مهمى است كه اگر با نظارت كافى 
انجام شود، مى تواند بسيارى از مسايل حاشيه اى 

مربوط به بحران را حل كند.
وى با اشاره به گستردگى و ادامه دار بودن 
سرماى اخير در 30 استان كشور گفت: در حال 
كشور  در  گاز  مكعب  متر  ميليون   468 حاضر 
توليد و به همان ميزان نيز مصرف مى شود كه 
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اين ميزان مصرف نيازمند مديريت با استفاده از 
روش هاى بهينه سازى مصرف سوخت است.

به گزارش خبرنگار جمهورى اسالمى وى 
بحران  براى  اساسى  چاره انديشى  بر  همچنين 
و  مراجع  در  كشور  در  حاكم  فعلى  سرماى 
افزود:  و  تاكيد كرد  مرتبط  اجرايى  دستگاه هاى 
آن چه در ظرفيت مديريت كشور قرار داشت در 

بحران سرماى اخير به كار گرفته شد.
و  سوخت  نوع  جايگزينى  خواستار  وى 
چندگانه شدن منبع سوخت اماكن و صنايع در 
مناطق مختلف كشور شد و بيان كرد: عالوه بر 
مسووالن  و  دولت  يارى  به  بايد  نيز  مردم  اين 
بشتابند و منازل خود را به بخارى هاى نفتى و 

برقى مجهز كنند.
مصرف  الگوى  جايگزينى  براى  اقدام  وى 
و  جايگزين  سوخت هاى  از  بهره گيرى  سوخت، 
نيز مديريت منابع سوخت را اقدامى ملى دانست 
و اضافه كرد: عالوه بر مردم، مسووالن و رسانه ها 
نيز مى توانند نقش موثرى در بهينه سازى و مديريت 

مصرف سوخت ايفا كنند.
وزير سابق كشور اظهار داشت: هم اكنون 51 
درصد گاز كشور را 31 درصد شهروندان مصرف 
مى كنند و گاز مصرفى شهروندان ايران به قيمت يك 
چهلم نرخ هاى جهانى در كشور به مصرف مى رسد.

وى همچنين بيان كرد شبكه انتقال گاز در 
كشور به خصوص خط انتقال گاز به استان اردبيل 

ولى  دارد  اساسى  اشكال 
با اين حال مشكل فعلى 

براساس امكانات و شرايط موجود بيش از اين قابل 
مديريت نيست و فقط مى توان با كم كردن مصرف 
در مناطق ديگر كشور و افزايش فشار در شبكه، گاز 

مصرفى استان اردبيل را تامين كرد.
با  همدردى  ابراز  ضمن  كشور  سابق  وزير 
مردم استان اردبيل به خصوص مردم شهرهاى 
خلخال و مشگين شهر به علت قطعى 13 روزه 
گاز در اين منطقه افزود: مردم اين منطقه واقع بين 
است  انى  نيز  ما  تالش  و  هستند  قدرشناس  و 
را  استان  اين  گاز  مشكل  زمان  حداقل  در  كه 

حل كنيم.

جلسه ى ستاد حوادث استان اردبيل با حضور وزير سابق كشور تشكيل شد

وزير سابق كشور در جلسه ى ستاد حوادث 
مردم  با  همدردي  ابراز  ضمن  اردبيل  استان 
شهرهاي  مردم  خصوص  به  اردبيل  استان 
گاز  قطعي  علت  به  شهر  مشگين  و  خلخال 
منطقه  اين  مردم  داشت:  اظهار  منطقه  اين  در 
واقع بين و قدرشناس هستند و تالش ما نيز اين 
است كه در حداقل زمان ممكن مشكل گاز اين 

استان را حل كنيم.
به گزارش روابط عمومى سازمان شهردارى ها 
حوادث  ستاد  جلسه ى  كشور،  دهيارى هاى  و 
اردبيل شامگاه روز سه شنبه  استان  غيرمترقبه ى 

به  كشور  سابق  وزير  حضور  با   1386/10/25
منظور بررسى اقدامات و راه هاى حل بحران قطع 
13 روزه ى گاز در دو شهر خلخال و مشگين شهر و 
همچنين افت محسوس فشار گاز شهرهاى تابعه ى 

استان در محل استاندارى اردبيل تشكيل شد.
در  پورمحمدى  والمسلمين  حجت االسالم 
اين جلسه با اشاره به گستردگى و ادامه دار بودن 
سرماى اخير در 30 استان كشور گفت: در حال 
كشور  در  گاز  مكعب  متر  ميليون   468 حاضر 
توليد و به همان ميزان نيز مصرف مى شود كه 
اين ميزان مصرف نيازمند مديريت با استفاده از 

روش هاى بهينه سازى مصرف سوخت است.
وى همچنين بر چاره انديشى اساسى براى 
بحران سرماى فعلى حاكم در كشور در مراجع 
و دستگاه هاى اجرايى مرتبط تاكيد كرد و افزود: 
آن چه در ظرفيت مديريت كشور قرار داشت، در 

بحران سرماى اخير به كار گرفته شد.
و  سوخت  نوع  جايگزينى  خواستار  وى 
چندگانه شدن منبع سوخت اماكن و صنايع در 
مناطق مختلف كشور شد و بيان كرد: عالوه بر 
مسؤوالن  و  دولت  يارى  به  بايد  نيز  مردم  اين 
بشتابند و منازل خود را به بخارى هاى نفتى و 
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برقى مجهز كنند.
براى  اقدام  وى 
بهره گيرى  سوخت،  مصرف  الگوى  جايگزينى 
منابع  مديريت  نيز  و  جايگزين  سوخت هاى  از 
كرد:  اضافه  و  دانست  ملى  اقدامى  را  سوخت 
نيز  رسانه ها  و  مسؤوالن  مردم،  بر  عالوه 
مى توانند نقش مؤثرى در بهينه سازى و مديريت 

مصرف سوخت ايفا كنند.
اكنون  اظهار داشت: هم  وزير سابق كشور 
شهروندان  درصد   31 را  كشور  گاز  درصد   51
مصرف مى كنند و گاز مصرفى شهروندان ايرانى 
به قيمت يك چهلم نرخ هاى جهانى در كشور به 

مصرف مى رسد.
انتقال  شبكه ى  كرد:  بيان  همچنين  وى 
به  گاز  انتقال  خط  خصوص  به  كشور  در  گاز 
اين  با  ولى  دارد؛  اساسى  اشكال  اردبيل  استان 
شرايط  و  امكانات  براساس  فعلى  مشكل  حال 
موجود بيش از اين قابل مديريت نيست و فقط 
ديگر  مناطق  در  مصرف  كردن  كم  با  مى توان 
مصرفى  گاز  شبكه،  در  فشار  افزايش  و  كشور 

استان اردبيل را تامين كرد.
وزير كشور سابق در اين جلسه براى عملى 
شدن مجموع درخواست ها و پيشنهادهاى استان 
در اين جلسه قول مساعد داد و گفت: نيازهاى 
تامين  وقت  اسرع  در  استان  ضرورى  و  فورى 

خواهد شد.
شدن  سوز  دوگانه  خواستار  پورمحمدى 

ميزان  با  صنعتى  و  خدماتى  اماكن  و  مراكز 
نيز  مصرف سوخت زياد گاز شد و گفت: مردم 

بايد خود را براى چنين شرايطى آماده كنند.
همه ى  آينده  سال  براى  كرد:  بيان  وى 
نيازمندى هاى استان اردبيل را به منظور مقابله با 

چنين سرماى ادامه دارى، تأمين خواهيم كرد.
از  ديگرى  بخش  در  سابق  كشور  وزير 
براى  دولت  تمهيدات  زمينه ى  در  سخنانش 
مقابله با حوادث غيرمترقبه گفت: ايران به علت 
مديريت  جامع  نظام  نيازمند  بودن  حادثه خيز 

بحران و آمادگى براى مواقع اضطرارى است.
خوش خيالى  بى خيالى،  افزود:  پورمحمدى 
شدن  عادى  از  پس  بحران  كردن  فراموش  و 
وضعيت به هيچ وجه به مصلحت كشور نيست.

و  امكانات  تقويت  با  بايد  كرد:  بيان  وى 
انجام  با  خصوص  به  و  پيش بينى  تجهيزات 
اقدامات پيشگيرى متناسب با شرايط و اقليم هاى 
استانى  مختلف كشور جدول عمل منطقه اى و 

تهيه و براساس آن عمل كنيم.
ايجاد  تصويب  از  خرسندى  ابزار  با  وى 
جلسه ى  در  كشور"  بحران  مديريت  "سازمان 
داشت:  اظهار  اسالمى  شوراى  مجلس  امروز 
جهت  در  جلو  به  گامى  سازمان  اين  ايجاد 

مديريت مواقع بروز بحران در كشور است.
پورمحمدى همچنين اضافه كرد: با متمركز 
در  مديريت  نيز  و  تجهيزات  و  امكانات  كردن 
نجات،  و  امداد  بحث  آن،  استانى  ستادهاى 

و  بازسازى  پيشگيرى،  پيش بينى،  آمادگى، 
به  بهينه اى  سامان  كشور  در  بحران  مديريت 

خود مى گيرد.
شرايط  در  مديريت  داشت:  بيان  وى 
بحرانى وقوع حوادث امرى بسيار مهم است و 
بسيار  امر نقش  متوليان  رفتار  نوع فرماندهى و 
مؤثرى در كاهش خسارات و نيز دامنه ى بحران 

دارد.
پورمحمدى همچنين گفت: اقدام هماهنگ 
و همزمان در مواقع بروز بحران و حادثه نيز از 
جمله مسايل مهمى است كه اگر با نظارت كافى 
انجام شود، مى تواند بسيارى از مسايل حاشيه اى 

مربوط به بحران را حل كند.

گزارش استاندار اردبيل
گفت:  جلسه  اين  در  نيز  اردبيل  استاندار 
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ستاد  رييس  هاشمى  سيدمهدى  فر آتش پاد 
هماهنگى امور ايمنى و آتش نشانى كشور با ارسال 
اهميت  بر  تاكيد  ضمن  استاندارى ها  به  نامه اى 
موضوع ايمنى و آتش نشانى در شهرها بر رعايت 

نكاتى از سوى سازمان هاى آتش نشانى و خدمات 
ايمنى شهردارى ها به منظور تقويت جايگاه آن ها و 

كاهش اثرات حوادث و آتش سوزى تأكيد نمود.
به گزارش روابط عمومى سازمان شهردارى ها 

ستاد  رييس  نامه ى  در  كشور،  دهيارى هاى  و 
هماهنگى امور ايمنى و آتش نشانى كشور به معاونان 
هماهنگى امور عمرانى استاندارى ها بر عدم استفاده 
از خودروها، تجهيزات و نيروهاى آتش نشانى در 

تاكيد رييس ستاد هماهنگى امور ايمنى و آتش نشانى كشور بر استفاده از البسه ى 
فرم و درجات مصوب توسط مديران و نيروهاى ستادى و عملياتى آتش نشانى ها

ارزش  به  بايد  بحران  بروز  مواقع  در  مديريت 
تبديل شود و همه مردم و مسؤوالن بايد خود را 

براى شرايط بحرانى آماده كنند.
و  خلخال  شهر  دو  افزود:  نيكزاد  على 
مشگين شهر در اين استان بيش از 13 روز است 
كه دچار قطعى گاز شده اند؛ ولى تالش همه ى 
مسؤوالن استان اين است كه مردم اين دو شهر 
و برخى شهرهايى كه دچار اين مشكل شده اند، 

بيش از اين با قطعى گاز مواجه نشوند.
وى با اشاره به تأمين 780 هزار قرص نان 
از طريق پخت در  اين دو شهرستان  نياز  مورد 
نانوايى ها گفت:  گاز  به علت قطع  استان  مركز 
براى تأمين نان مردم اقدام به دوگانه سوز كردن 
كرده ايم  استان  شهرستان هاى  نانوايى هاى 
تحويل  سوز  دوگانه  مشعل   600 تاكنون  و 

نانوايى هاى استان شده است.
استاندار اردبيل همچنين از توزيع پنج هزار 
دستگاه والور در بين مردم شهرستان خلخال و 
براى  والور  هزار   20 تأمين  نيز  و  مشگين شهر 

استفاده و ارايه به مردم در صورت ادامه ى قطعى 
گاز خبر داد.

وى با اشاره به توزيع دوميليون و 226 هزار 
ليتر نفت سفيد و توزيع روزانه 51 تن گاز مايع 
در بين شهروندان اين استان، از زمان آغاز موج 
سرما در منطقه گفت: تاكنون دوهزار كنتور آب 
در استان به علت يخ زدگى تركيده است؛ ولى با 
اين حال مشكل قطعى آب به علت برودت هوا 

در اين منطقه جدى نيست.
نيكزاد افزود: با قطعى گاز در اثر افت فشار، 
استان  كشاورزى  بخش  و  صنعتى  واحدهاى 
دچار خسارت شده است؛ به طورى كه كارخانه 
واحدهاى  بزرگ ترين  از  يكى  كه  تاير  آرتاويل 
را  خود  توليد  خط  است،  كشور  الستيك  توليد 
نيز  اردبيل  سيمان  كارخانه  گاز  و  كرده  متوقف 
استان قطع  از زمان جدى شدن كمبود گاز در 

شده است.
وى ميزان خسارت بخش كشاورزى استان 
 175 از  بيش  محصوالت  سرمازدگى  اثر  در  را 

اعالم كرد  ريال  ميليارد 
و گفت: 33 هزار هكتار 

از مزارع و باغ هاى اين استان در اثر اين سرما 
دچار خسارت شده اند ولى ميزان خسارات دقيق 
اين  سرما  موج  ادامه ى  صورت  در  و  نيست 

خسارت افزايش خواهد يافت.
استاندار اردبيل تقويت گاز شهرستان هاى 
ميليارد   15 اختصاص  مشگين شهر،  و  خلخال 
ريال براى آماده سازى شرايط و امكانات الزم 
به منظور مقابله با موج ادامه دار سرما، تأمين 
كالس هاى  براى  بخارى  دستگاه  هزار  چهار 
چهار  اختصاص  استان،  پرورش  و  آموزش 
دستگاه نمك پاش جاده اى، اختصاص هشت 
آب  منابع  خسارت  تأمين  براى  ريال  ميليارد 
تأمين  براى  ريال  ميليارد  شش  و  روستايى 
برف روب  دستگاه  چند  و  آب شهرى  خسارت 
نيازهاى  جمله  از  را  راهدارى  ماشين آالت  و 
اعالم  فعلى  وضعيت  در  استان  اين  اوليه ى 

كرد.
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امور غير تخصصى تأكيد 
شده است.

نصب  پيگيرى  و  توجه  بر  همچنين  وى 
استان  شهرهاى  سطح  در  آتش نشانى  شيرهاى 

تأكيد نموده است.
مصوب  درجات  و  فرم  البسه ى  از  استفاده 
توسط  آتش نشانى)  درجات  احراز  شرايط  (طبق 
عملياتى  و  ستادى  نيروهاى  و  مديران  كليه ى 
آتش نشانى هاى استان از ديگر مواردى بود كه در 
نامه ى فرآتش پاد سيدمهدى هاشمى رييس ستاد 
مورد  آتش نشانى كشور  و  ايمنى  امور  هماهنگى 

تأكيد قرار گرفته است.
تأكيد به شهردارى هاى استان جهت آموزش 
مأمورين آتش نشانى همچنين به كارگيرى ضوابط 
ابالغى در خصوص جذب نيروهاى كارآمد از جمله 
از  متعهد  و  متخصص  جوان،  نيروهاى  استخدام 

ديگر مفاد نامه ى مزبور بود.

ستاد  رييس  هاشمى  سيدمهدى  فرآتش پاد 
كشور  آتش نشانى  و  ايمنى  امور  هماهنگى 
همچنين در اين نامه تأكيد نموده است كه كليه ى 
مكاتبات سازمان هاى آتش نشانى و خدمات ايمنى 

شهردارى هاى استان با ستاد هماهنگى امور ايمنى 
و آتش نشانى هاى كشور با قيد عنوان و درجه ى 

مربوطه انجام پذيرد.
سازمان  سايت  از  نقل  به 
شهردارى ها و دهيارى هاى كشور
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در راه ماندگان از زير خروارها برف نجات يافتند

بهمن  سقوط  و  دما  افزايش  دنبال  به 
در  خودرو  ده ها  فيروزكوه،  محور  در  سنگين 
شدند؛  گرفتار  برف  خروارها  زير  مانده  راه 
پليس  فرماندهى  و  كنترل  مركز  رييس 
اكيپ هاى  اعزام  با  كرد:  اعالم  كشور  راه 
در  تمامى  فيروزكوه،  محور  انسداد  و  امدادى 

يافتند. نجات  راه ماندگان 
 4 عمليات  در  كه  عليشاهى  سرهنگ 
محور  در  راه ماندگان  در  نجات  ساعته ى 
كشور  راه  پليس  رييس  همراه  به  فيروزكوه 
شب  حادثه ى  تشريح  با  بود،  شده  حاضر 
گذشته  شب  ساعت22:30  گفت:  گذشته 
در  جزيى  بهمن  سقوط  ماه،  بهمن  پانزدهم 
به  گدوك  از  بعد  فيروزكوه  محور  محدوده ى 
پليس راه گزارش و بالفاصله پس از دريافت 
و  شد  مسدود  فيروزكوه  محور  گزارش  اين 
از  داشتند،  قرار  محور  در  كه  خودرو  تعدادى 
تخليه  حال  در  راه  پليس  اكيپ هاى  سوى 
بهمن  سقوط  مجدداً   24 ساعت  كه  بودند 
بحرانى  را  شرايط  منطقه  همان  در  سنگينى 

كرد.

حالى  در  حادثه  اين  كرد:  اضافه  وى 
داخل  خودروها  از  زيادى  تعداد  كه  داد  رخ 
به  بهمن  و  داشتند  قرار  گدوك  تونل 
را  تونل  انتهاى  و  ابتدا  متر  يكصد  ارتفاع 

كرد. مسدود 
دستگاه   40 حدود  حادثه،  اين  وقوع  با 
تونل  داخل  سنگين  و  سوارى  خودرو 
در  كه  نيز  تعدادى  و  شده  برف  گرفتار 
بهمن  سقوط  با  داشتند،  قرار  تونل  از  خارج 
منطقه ى  در  كوالك  و  مقابل  محوطه ى  در 
حال  اين  در  شدند.  مواجه  خودرو  پشت 
حدود  كشور  راه  پليس  رييس  بالفاصله 
و  شده  حاضر  منطقه  در  بامداد   1 ساعت 
نجات  و  امدادى  عمليات  هدايت  به  نسبت 

نمود. اقدام  راه ماندگان  در 
پليس  فرماندهى  و  كنترل  مركز  رييس 
اين  وقوع  از  پس  اين كه  بيان  با  كشور  راه 
راهدارى،  سازمان  امدادى  نيروهاى  حادثه 
در محل حاضر شده  و هالل احمر  اورژانس 
تاكيد  آغاز كردند،  را  امدادرسانى  و عمليات 
ساعت  حدود  منسجم  عمليات  يك  با  كرد: 

برف روبى  تونل،  انتهاى  و  ابتدا  بامداد   3
ميان  از  راه مانده  در  خودروهاى  تمامى  و 

شدند. خارج  برف 
وارد  جز  حادثه  اين  وى،  گفته ى  به 
همراه  به  جانى  تلفات  جزيى  خسارات  كردن 

نداشت.
ايسنا  به  همچنين  عليشاهى  سرهنگ 
برف روبى  براى  همچنان  محور  اين  گفت: 
كامل مسدود است؛ چرا كه شرايط بازگشايى 

را در حال حاضر ندارد.
پليس  فرماندهى  و  كنترل  مركز  رييس 
مسدود  در صورت  اين كه  اعالم  با  كشور  راه 
حادثه ى  با  قطع  طور  به  محور  اين  نشدن 
ناگوارى در پى در راه ماندگى تعداد زيادى از 
كرد:  نشان  خاطر  مى شديم،  مواجه  هموطنان 
كمترين  در  محل  در  حاضر  ارشد  مسؤوالن 
خودروهاى  تخليه ى  به  نسبت  ممكن  زمان 
ترتيب  اين  به  و  كردند  اقدام  راه مانده  در 
بازگشايى  كامل  پاكسازى  از  پس  محور  اين 

مى شود.
به نقل از سايت مديريت بحران ايران (ايدمان)
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ايران  لرزه نگاري  پهن  باند  شبكه ى 
دائم  لزره نگاري  ايستگاه  دو  راه اندازي  با 
شمالي  خراسان  و  خوزستان  استان هاي  در 

را كسب كرد. رتبه ى نخست 
پژوهشگاه  از  نقل  به  ايرنا  گزارش  به 
زلزله،  مهندسي  و  زلزله شناسي  بين المللي 
پژوهشگاه  پهن  باند  لزره نگارى  شبكه  مدير 
اين  توسط  ايستگاه ها  اين  گفت:  زلزله شناسى 
شبكه ى  اكنون  و  شد  راه اندازى  پژوهشگاه 
شبكه هاى  رديف  در  كشور  لرزه نگارى 

است. گرفته  قرار  جهانى  استاندارد 
دو  اين  افزود:  دولويى  جوان  غالم  دكتر 
و  (خوزستان)  رامهرمز  شهرهاى  در  ايستگاه 
آغاز  با  همزمان  شمالى)  (خراسان  بجنورد 
تعداد  اكنون  كه  شدند  راه اندازى  فجر  دهه 
پهن  باند  لرزه نگارى  ملى  شبكه  ايستگاه هاى 

ايستگاه رسيده است.  18 به  كشور 
برنامه ى  پايان  تا  داشت:  اظهار  وى 
لرزه نگارى  ايستگاه هاى  تعداد  توسعه  چهارم 
مستمر  صورت  به  پژوهشگاه  پهن  باند 

از طريق  و  ثبت  را  لرزه اى كشور  رويدادهاى 
"بروز"  و  پيوسته  طور  به  ماهواره اى  سيستم 
تهران  پژوهشگاه  در  واقع  شبكه  مركز  به 

مى كنند. ارسال 
شبانه روزى  صورت  به  اطالعات  اين 
مى گيرد  قرار  پردازش  مورد  شبكه  مركز  در 
و  الكترونيك  پست  طريق  از  آن  نتايج  و 
رسانده  ذيربط  مسؤوالن  اطالع  به  پيامك 

مى شود.
به نقل از سايت مديريت بحران ايران (ايدمان)

مدير عامل جمعيت هالل احمر ايران اعالم 
بالگرد  فروند  با تصويب هيأت دولت، 20  كرد: 

امدادى به اين جمعيت افزوده مى شود.
دكتر مسعود خاتمى افزود: با خريد تعدادى 
آمبوالنس و بالگرد از داخل و خارج كشور، وضعيت 

امدادرسانى زمينى و هوايى فعال تر مى شود.
 20 دولت،  هيأت  مصوبه ى  با  گفت:  وى 

از  آمبوالنس  دستگاه   200 و  بال گرد  فروند 
اكنون  هم  كه  مى كنيم  خريدارى  كشور  خارج 

آمبوالنس ها در حال ورود به كشور هستند.
مطابق  هوايى  پايگاه  ايجاد  خاتمى  دكتر 
توزيع  عامل  مهم ترين  را  الزم  شاخص هاى  با 
بال گرد در استان ها از جمله استان فارس اعالم 
كرد و افزود: اميدوارم با همكارى مسؤوالن، هر 

چه سريع تر در كنار فرودگاه شيراز، پايگاه هوايى 
امدادى ايجاد شود.

حوادث  بودجه  محل  از  دولت  گفت:  وى 
حدود يكهزار ميليارد ريال براى تقويت امداد و 
نجات در استان ها اختصاص داده كه تاكنون 50 

درصد آن محقق شده است.
به نقل از سايت مديريت بحران ايران (ايدمان)

شبكه ى باند پهن ايران به رتبه نخست در خاورميانه دست يافت

20 فروند بالگرد و 200 دستگاه آمبوالنس به تجهيزات هالل احمر افزوده مى شود
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با شروع فصل سرما، در آذر ماه سال جاري 12 
اثر  بر  آذربايجان  شرقي  استان  ساكن  شهروند 
از وسايل گازسوز جان  استفاده  سهل انگاري در 

خود را از دست دادند.
به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و 
خدمات ايمني تبريز، آذر ماه امسال، آمار تلفات 
جاني ناشي از مسموميت با گاز CO (منو اكسيد 

به  گشته،  معروف  خاموش  مرگ  به  كه  كربن) 
12 نفر رسيد.

"قاتل خاموش" همچنين در طي نه ماه ي سال 
جاري 48 قرباني گرفت كه نسبت به مدت مشابه 

سال قبل افزايش يافته است.
ساكنان  از  نفر   91  (1385) گذشته  سال 
جان  نامرئي"  "قاتل  توسط  آذربايجان شرقي 

ايمني  هشدارهاي  فعلي،  روند  با  و  بودند  باخته 
و اطالع رساني به شهروندان در اين زمينه كامًال 

ضروري است.
سهل انگاري، عدم رعايت اصول ايمني در نصب 
دودكش وسايل گاز سوز نظير بخاري و آبگرمكن، 
علت اصلي نشت گاز منو اكسيد كربن در فضاي 

خانه ها و به تبع آن "مرگ خاموش" است.

قاتل نامريي جان 12 شهروند آذربايجان شرقي را گرفت

برف  شديد  بارش  با  جارى،  سال  دى ماه 
از  زيادى  تعداد  كشور،  نقاط  از  بسيارى  در 
شدند  برف گرفتگى  دچار  جاده اى  محورهاى 
مسافران  راه ماندن  در  به  شرايط،  اين  كه 

زيادى در جاده ها منجر شد.
محور  برفگير  محورهاى  اين  از  يكى 
يكشنبه  روز  از  كه  بود  ساوه  به  بوئين زهرا 
مســافر   400 از  بيـش  دى ماه  شــانـزدهـم 
انتـظار  در  و  زميـن گيـــر  آن  در  جــاده اى 
خودروهاى  در  امدادى  سازمان هاى  كمك 
خاموش و سرد محبوس شدند؛ به طورى كه 

در  ميان  سالمند  مسافر  ده ها  حضور  دليل  به 
به  اميد  بد جوى  دليل شرايط  به  راه ماندگان، 

بود. بسيار كم  امدادى  رسيدن كمك هاى 
حالى  در  شده  گرفتار  مردم  ميان  اين  در 
با شنيده شدن صداى حيوانات وحشى به  كه 
يكى  حضور  با  بودند  شده  وحشت زده  شدت 
آماده  با  كه  حالى  در  پليس راه،  مأموران  از 
امنيت  احساس  مى كرد،  تالش  سالح،  كردن 
تالش  شدند.  مواجه  كند،  منتقل  افراد  به  را 
مأمور پليس راه به همين جا ختم نشد و او كه 
و  امداد  پايگاه  كانكس  به وضعيت جغرافيايى 

در  داشت،  كامل  آشنايى  هالل احمر  نجات 
به  با  راه ماندگان  در  متعجب  چشمان  مقابل 
و  بوران  در  سالمند  مسافران  كشيدن  كول 
 500 از  بيش  زده،  برف  مسير  در  برف شديد 
متر را طى كرده و پس از آن، باز هم به سراغ 

مى رفت. درمانده  مسافران 
پليس راه  مأمور  ايثارگرانه ى  اقدام  اين 
داد  قرار  تأثير  تحت  را  مسافران  قدرى  به 
پليس  اين  با  نيز  جوانان  از  تعدادى  كه 
ترتيب  بدين  و  شده  همراه  وظيفه شناس 
كانكس  به  و مصدوم  آسيب پذير  افراد  تمامى 

ايثار مأمور پليس  راه در خاطره ى در راه ماندگان يخبندان جاده ماندگار شد
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شدند. منتقل  امدادى 
گروهبان  تالش 
همين جا  به  ساله   30 جعفرنيا»  «مجتبى  يكم 
و  تلفنى  تماس  ساعت ها  طى  او  و  نشد  ختم 
از  مديريتى  يگان هاى  با  بى سيم  از  استفاده 
در  و  نمود  آذوقه  تقاضاى  امدادى  نيروهاى 
وى،  گسترده ى  پيگيرى هاى  با  بعدى  ساعات 
وسايل  آذوقه،  حامل  بال گرد  يك  سرانجام 
و  شد  اعزام  محل  به  امدادى  كمك هاى  و 

حال  در  بعد  ساعت ها  تا  وظيفه شناس  پليس 
كمك رسانى و تقسيم محموله ى امدادى ميان 

در راه ماندگان بود.
محور  ساعت   48 از  پس  سرانجام 
كه  شد  باز  حالى  در  ساوه»  ـ  «بوئين زهرا 
خود  از  خاطره ى  راه ماندگان  در  از  بسيارى 
از  را  پليس راه  وظيفه شناس  مأمور  گذشتگى 
طى  مسافران  اين  از  تن   170 و  نبرده  ياد 
از  استان  پليس راه  فرمانده ى  به  نامه اى 

زحمات گروهبان يكم جعفرنيا قدردانى كردند. 
دو  امضاى  نجات يافتگان،  امضاى  ميان  در 
پليس  ايثار  از  خاطره اى  كه  فرانسوى  مسافر 
به  نيز  بود  بسته  نقش  حافظه شان  در  ايران 
فرماندهى  ترتيب  اين  به  مى خورد.  چشم 
فرماندهى   نيز  و  قزوين  استان  پليس راه 
را  وظيفه شناس  مأمور  اين  ناجا،  پليس راه 

دادند. قرار  تقدير  مورد 
به نقل از سايت مديريت بحران ايران (ايدمان)

پنج  ايستگاه  محل  در  كه  مراسمى  طى     
آتش نشانى تبريز، برگزار شد و در اين مراسم 
عابد زاده  دكتر  و  زاده  نور محــمد  مهندس 
رييس و عضـو شوراى اسالمى شـــهر تــبريز 
نيز حضورداشتند، مهندس عليرضا نوين شهردار 
قرآنى  آيه ى  به  اشاره  با   ، سخنانى  طى  تبريز 
«هر كس انسانى را نجات دهد ، به منزله آن 
است كه همه انسانها را نجات داده است.» به 
و  كرد  اشاره  آتش  نشانان  كار  ارزش  و  اهميت 
عنوان  به  آتش نشانان  همت  و  تالش  گفت: 
ايمنى ، بسيار مهم و  ناجيان شهر و پيام آوران 

قابل تقدير است . 
   وى در ادامه به آسيب پذير بودن شهر تبريز 
افزود:  و  اشاره كرد  برابر حوادث غيرمترقبه  در 

سطح  در  باران  بارش  ساعت  نيم  با  كه  اين 
خيابان ها، سيالب جارى مى شود و يك زلزله ى 
4/3 ريشترى اخير ، از نظر روانى بر مردم تأثير 
مى گذارد، نشان دهنده ى آسيب پذيرى شهر 

ماست .
جهانى، شهر  معيارهاى  نظر  از   : گفت     وى 
تبريز بايد 30  ايستگاه آتش نشانى داشته باشد 
كه هم اكنون بعد از تالش ها و پيگيرى هاى 
بايد  و  رسيده  ايستگاه   11 به  اكنون   ، بسيار 

توسعه يابد .
نظر  از  تبريز  كه  اين  بيان  با  تبريز  شهردار 
زلزله  هاى  گسل  روى  بر  جغرافيايى،  موقعيت 
واقع شده گفت: بر اساس تحقيقات علمى انجام 
ى  زلزله  يك  سال،   200 تا   180 هر  از  شده، 

بزرگ در شهر تبريز روى داده است و با توجه 
بايد  به سر رسيده،  تقريبًا  اين دوره  اين كه  به 

خود را براى هرگونه حادثه اى آماده كنيم.
توسعه ى  با  كرد:  تصريح  نوين  مهندس     
شهرها، حوادث شهرى نيز متنوع شده است؛ به 
گونه اى كه تصادفات رانندگى ، غرق شدن ها 
و حوادثى از اين قبيل  ايجاب مى كند تا همه ى 

مديران شهر و شهردارى هوشيار باشند.
   وى با انتقاد از عدم برگزارى جلسات ماهانه 
هرچند   : گفت  شهر  در  بحران  مديريت  ى 
و  نشانى  آتش  هــاى  گروه  كار  مسؤوليت 
آواربردارى به شهردارى سپرده شده، اما چنين 
حوادثى نيازمند تـوجه و برنامه ريزى بيشــتر و 

پيگيـرى هاى جدى تر است .

هشدار شهردار تبريز در مورد آسيب پذيري شهر در برابر حوادث غيرمترقبه
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   شهردار تبريز با ابراز تأسف از اين  كه بعد از 
زلزله ى اخير تبريز ، هيچ مقام علمى و رسمى، 
 : گفت  نپرداخته  آن  جوانب  درمورد  تحقيق  به 
امروزه بايد بحث ايمنى به داخل منازل كشيده 
آتش  بايد خود يك  . همه ى شهروندان  شود 

نشان داوطلب و افتخارى باشند . 
و  سازى  فرهنگ  ضرورت  به  اشاره  با  وى     
بحث آموزش شهروندان گفت : بحث آشناسازى 
ارتقاى  ايمنى، و  كودكان به خطرات و مسايل 
بسيار  شهروندان  كليه  بين  در  ايمنى  فرهنگ 

ضرورى است .
شهردار تبريز تصريح كرد: مسؤوالن شهر ، بايد 
احتمالى  و  اسكان موقت  در مورد مكان  يابى و 
متأسفانه  بينديشند.  تدبيرى  ديدگان  حادثه 
دراين مورد كارى صورت نگرفته است؛ درحالى 
كه ما بايد حداقل مكانى براى اسكان 200 هزار 

شهروند تبريزى را فراهم كنيم.
   شهردار تبريز در خاتمه، برپايى همايش ها و 

نمايشگاه هاى دايمى با مضمون مسايل ايمنى و 
آتش نشانى و مطالعه و شناسايى نقاط آسيب پذير 
شهر را امرى بسيار ضرورى و الزم توصيف كرد 
و از آتش نشانان خواست تا همچون گذشته، با 
ايثار و فداكارى و همت خويش، در تأمين ايمنى 

شهر بيش از پيش تالش نمايند.
   آتش پاد دوم جليل اميركاردوست، مديرعامل 
سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى 
روز  تبريك  ضمن  مراسم  اين  در  هم  تبريز 
تمهيداتى  با  گفت:  آتش نشانان  به  مهر  هفتم 
شهردارى  و  شهر  اسالمى  شوراى  توسط  كه 
تبريز در زمينه ى حمايت از سازمان آتش نشانى 
تبريز به عنوان طاليه دار ايمنى شهر انديشيده 
مدرن ترين  به  آتش نشانى  سازمـــان   ، شده 
مجهز  عملياتى  دستگاه هاى  پيشرفته ترين  و 
را  امكاناتمان  امروز  اگر  كه  چرا  است؛  شده 
با   ، توسعه ى شهرى  به  توجه  با  نكنيم،  بروز 
خواهيم  روبرو  آينده  در  عديده اى  مشكالت 

شد. 
به  اشاره  با  وى     

در  شهروندان  اموال  به  شده  وارد  خسارات 
آتش  در  هزينه  ما  گفت:  حريق   وقوع  اثر 
نشانى را نه هزينه، بلكه نوعى سرمايه گذارى 

. دانيم  مى 
جديد  ايستگاه  دو  امسال  گفت:  كار دوست     
آتش نشانى ( شماره هاى 11و 21) راه اندازى 
مى شود و به اين ترتيب توان عملياتى سازمان 
به ميزان قابل توجهى افزايش مى يابد. ضمن 
ايستگاه در  آن كه مصمم هستيم هر سال دو 

شهر تبريز راه اندازى كنيم.
آخرين  مراسم  اين  پايان  در  است  گفتنى     
براى  خريدارى شده  تازه  و  پيشرفته  تجهيزات 
سازمان به نمايش درآمد و با اعطاى درجه ى 
تازه  جوان  نيروهاى  از  نفر  هفتاد  به  سردوشى 
ناوگان  وارد  عمًال  نيروها  اين   ، شده  استخدام 

عملياتى شدند.

تمايل  و  سرما  فصل  فرارسيدن  به  توجه  با    
گازي،  بخاري هاي  از  استفاده  براي  مردم 
سازمان و خدمات ايمني از كليه ى شهروندان 
به  مربوط  ايمني  موارد  كرد  درخواست  عزيز 
حتمًا  را  گرمايشي  وسايل  ى  كليه  از  استفاده 

رعايت كنند.
   به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني 
و خدمات ايمني شهرداري تبريز، آتش  پاد  دوم 
امير كار دوست، مدير عامل اين سازمان، با اشاره 
و  گذشته  سال  در  افتاده  اتفاق  تلخ  حوادث  به 

از  تعدادي  مرگ  به  منجر  كه  امسال  مهر ماه 
شهروندان عزيز گرديد، از كليه ى همشهرياني 
دارند  را  گرمايشي  وسايل  از  استفاده  قصد  كه 
از  مالي،  اندك  هزينه هاي  تقبل  با  تا  خواست 
به  مالي  و  جاني  سنگين  خسارات  شدن  وارد 

در آستانه ى فرا رسيدن فصل سرما صورت گرفت:
هشدار سازمان آتش نشاني تبريز نسبت به عدم رعايت مسائل ايمني در استفاده از وسايل گرمازا 
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خود  خانواده هاي 
با  جلوگيري كنند. وي 
اشاره به اين كه بيش از هفتاد در صد حوادث 
تلخ مربوط به گازگرفتگي ها و آتش سوزي هاي 
رعايت  عدم  و  سهل انگاري  خاطر  به  اصلي 
گازسوز  وسايل  از  استفاده  در  ايمني  اصول 

بسيار  اصل  چند  رعايت  گفت:  افتد  مي  اتفاق 
حياتي  و  مهم  بسيار  حال  عين  در  و  ساده 
باز بودن مسير  از  نظير اطمينان حاصل كردن 
در  بادگير  نصب  ها)،  (دودكش  دود  ى  تخليه 
با  گازي  اتصاالت  آزمايش  دودكش،  انتهاي 
خوابيدن  از  خودداري  صابون،  كف  از  استفاده 

كردن  روشن  از  خودداري  خودروها،  داخل  در 
داخل  در  حرارتي  منابع  انواع  يا  پيك نيك  گاز 
در  گذاشتن  باز  نيمه  و  عمومي  خودروهاي 
هوا  ى  تهويه  براي  استراحت،  هنگام  به  اتاق 
ناگوار به ميزان قابل  از وقوع حوادث  مي تواند 

توجهي جلوگيري نمايد.

نيروى  رانندگى  و  راهنمايى  پليس  رييس 
انتظامى با اشاره به كاهش روزانه 10 كشته در 
تصادفات كشور گفت: هم اكنون هر روز 75 تن 

در تصادفات كشته مى شوند.
سردار محمد رويانيان روز يكشنبه در آغاز 
سفر  در  سالمت  و  همدلى  سفيران  ملى  طرح 
تن   85 روزانه  گذشته  سال  اين كه  به  اشاره  با 
در تصادفات كشور كشته مى شدند، افزود: سال 
اثر تصادفات  نفر در كشور در  گذشته 28 هزار 
ميليارد   20 روزانه  و  شدند  مصدوم  و  مجروح 
به  تصادفات  بابت  از  مستقيم  خسارت  تومان 

كشور وارد شد.
يعنى   83 سال  در  اين كه  به  اشاره  با  وى 
سال پايان برنامه ى سوم توسعه، رشد كشته هاى 
تصادفات بيش از 29 درصد در فروردين و نوروز 
در حالى است كه در سال 86  اين  افزود:  بود، 
به  نسبت  خودرو  ميليون  سه  افزايش  على رغم 

و  نوروز  افزايش سفرها، كشته هاى  و  سال 83 
فروردين 12 درصد كاهش داشت.

رشد  ميانگين  ناجا  راهور  پليس  رييس 
ساله ى  پنج  در  تصادفات  از  ناشى  مرگ ومير 
 83 تا   79 سال هاى  يعنى  توسعه  دوم  برنامه 
 20 را  مجروحان  تعداد  رشد  و  درصد   11/3 را 
است  حالى  در  اين  گفت:  و  كرد  عنوان  درصد 
كه در سه ساله ى برنامه چهارم، رشد كشته هاى 
 14 يعنى  رسيد؛  درصد  سه  منفى  به  تصادفات 

درصد كاهش رشد داشتيم.
تصادفات  ماهه ى  آمار 10  به  اشاره  با  وى 
امسال براساس اعالم پزشكى قانونى، گفت: بر 
اين اساس در 10 ماهه ى سال 86، كشته هاى 
و 700  معادل سه هزار  تصادفات 15/5 درصد 
نفر كاهش يافته است؛ از سوى ديگر مجروحان 
نيز  نفر و تصادفات  از 26 هزار  تصادفات بيش 

حدود 20 درصد كاهش داشته است.

با اشاره به اين كه  ناجا  رييس پليس راهور 
درصد   30 گذشته  ساله  سه  در  مردم  رانندگى 
كشور  در  ترافيكى  انضباط  گفت:  يافته،  بهبود 
ديگر  از سوى  است؛  داشته  افزايش  درصد   30
نوروز  در  دانش آموز  ميليون  در سال 86، شش 
به  اكنون  هم  رقم  اين  كه  شدند  پليس  هميار 
كودك  هزار   400 و  دانش آموز  ميليون  هشت 

مهدكودكى افزايش يافته است.
وى به نقش زنان در بحث تصادفات اشاره 
درصد   30 حدود  كه  حالى  در  گفت:  و  كرد 
است،  زنان  به  متعلق  كشور،  گواهينامه هاى 

تخلف آن ها تنها هفت درصد است.
با اشاره به اين كه  ناجا  رييس پليس راهور 
صادر  كشور  در  گواهينامه  ميليون   29 تاكنون 
شده است، افزود: متأسفانه 29 درصد مرگ ومير 
تصادفات را زنان تشكيل مى دهند، اين در حالى 

است كه اكثر آن ها سرنشين هستند.
به نقل از سايت مديريت بحران ايران (ايدمان)

كاهش روزانه 10 كشته در تصادفات 1386
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سه روستاى خراسان شمالى به امكانات آتش نشانى تجهيز شدند

ايستگاه شماره 11 آتش نشاني تبريز راه اندازي شد

   به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني 
و خدمات ايمني شهرداري تبريز ايستگاه شماره 
حضور  با  ايمنى،  خدمات  و  آتش نشاني  يازده 
مهندس عليرضا نوين شهردار تبريز، دكتر عابد زاده 
عضو شوراي اسالمي شهر و دكتر روشني معاون 
خدمات شهري شهرداري تبريز در منطقه ى بازار 

شهر تبريز راه اندازي  و عملياتي شد.
انتهاي خيابان  در  ايستگاه  اين     گفتني است 
راسته كوچه و با صرف اعتباري بالغ بر چهارصدو 
شهرداري  همكاري  با  و  تومان  ميليون  پنجاه 
منطقه ى هشت و آتش نشاني تبريز احداث شده 
است. سازمان آتش نشاني تبريز بعد از تحويل اين 

ايستگاه اقدام به تجهيز و راه اندازي عملياتي اين  
ايستگاه  اين  به نزديكي  با توجه  ايستگاه نمود. 
به بازار تاريخي تبريز و با هدف ايمني سازي و 
مقابله ى سريع با حوادث احتمالي منطقه ى بازار 
تاريخي تبريز، راه اندازي اين ايستگاه از اهميت 

فوق  العاده  اي برخوردار است.

استاندارى  روستايى  امور  دفتر  كل  مدير 
استان  روستاى  سه  گفت:  شمالى  خراسان 
تجهيز  آتش نشانى  امكانات  به  شمالى  خراسان 

شدند.
زرق آباد  روستاهاى  افزود:  راعى  مسلم 
و  مانه  مهمانك  و  شيروان  مايوان  اسفراين، 
آتش نشانى  تجهيزات  و  امكانات  به  سملقان 

مجهز شدند.

وى خاطر نشان كرد: هر يك از اين روستاها 
يك دستگاه ماشين آتش نشانى و چندين دستگاه 
اين  كه  كردند  دريافت  آتش نشانى  گاز  كپسول 

تجهيزات در اختيار دهياران قرار گرفت.
راعى عنوان كرد: براى تجهيز اين روستاها 
 500 و  ميليارد  يك  آتش نشانى  امكانات  به 

ميليون ريال اعتبار هزينه شده است.
استاندارى  روستايى  امور  دفتر  كل  مدير 

انسانى  نيروى  داشت:  اظهار  شمالى  خراسان 
مراكز  در  به خدمت  مأمور  به صورت  نيز  ماهر 

آتش نشانى روستاهاى ياده شده مستقر شدند.
عالوه  امكانات  اين  شد:  ياد آور  راعى 
به  شده  ياده  روستاهاى  به  خدمات رسانى  بر 
روستاهاى اطراف نيز در مواقع نياز خدمات رسانى 

مى كنند.
به نقل از سايت سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور

1ـ ماشين آالت:
1ـ1ـ خريد 4 دستگاه مزدا دو كابين، تحت 
اختيار سرپرستان ايستگاه و انتقال تجهيزات به 

محل حريق و حادثه؛ مبلغ هزينه: 498/380/000 
ريال، تاريخ شروع و اتمام طرح: 1386

دو  پيكاب  نيسان  دستگاه   2 خريد  2ـ1ـ 

نجات  گروه  منظور  به  تجهيز  براى  كابين 
ريال؛   501/000/000 هزينه:  مبلغ  كوهستان 

تاريخ شروع و اتمام طرح: 1386

طرح هاى قابل افتتاح سازمان آتش نشانى مشهد (در تاريخ 86/11/02)
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3ـ1ـ خـــريـد 20 دســتــگاه هيـــونداى 
كروس با تجهيزات. اين خودروها تلفيق نجات 
رسيدن  زمان  كاهش  براى  كه  است  حريق  و 
استفاده ى  و  خدمت رسانى  حريق،  محل  به 
بهينه از تجهيزات و افزايش تعداد ايستگاه هاى 
آتـش نشــانين  اسـت. مبلغ: 15/202/400/000 
خاتمه:  تاريخ  1385؛  طرح:  شروع  تاريخ  ريال؛ 

1386
2ـ تجهيزات:

تجهيزات  كمبود  رفع  منظور  به  1ـ2ـ 

عملياتى،  نيروهاى  عملياتى  توان  افزايش  و 
پشتيبانى  برتر،  و  جديد  تكنولوژى  از  استفاده 
تجهيزات  انواع  عملياتى،  ايستگاه هاى 
ريال   8/669/500  /000 مبلغ  به  آتش نشانى 
تاريخ   :1385 طرح:  شروع  تاريخ  گرديد.  تهيه 

خاتمه 1386
2ـ2ـ به منظور كاهش فاصله ى ايستگاه ها 
محل  به  رسيدن  زمان  كاهش  يكديگر،  از 
استاندارد ساخت  به  نزديكى  و  حادثه  و  حريق 
براى  ريال   100/000/000 مبلغ  ايستگاه ها 

ناحيه ى  طرح  در  آتش نشانى  پايگاه  تجهيز 
محورى هزينه گرديد؛ تاريخ شروع و خاتمه ى 

طرح: 1386
حريق  اطفاى  در  تسريع  براى  3ـ3ـ 
از  استفاده  جانبى،  خسارت هاى  كاهش  و 
اين  به  است.  اهميت  حائز  جديد  تكنولوژى 
به  كبرى  حريق  اطفاى  دستگاه  يك  منظور 
گرديد؛  خريدارى  ريال   850/000/000 مبلغ 
خاتمه:  تاريخ   1385 طرح:  شروع  تاريخ 

1386

استان   15 دهياران  آتش نشانى  آموزش 
كاربردى  علمى  عالى  آموزش  مركز  در  كشور 

آتش نشانى آمل آغاز شد.
مدير  آمل،  در  مهر  خبرنگار  گزارش  به 
عامل آتش نشانى و خدمات ايمنى آمل در آيين 
گشايش اين دوره ى آموزشى اظهار داشت: 60 
دهياران  آتش نشانى  پايگاه هاى  مديران  از  نفر 
استان هاى مختلف كشور به مدت چهار روز در 

شهر آمل آموزش مى بينند.
نشان  خاطر  عليزاده  حسين  دوم  آتش پاد 
از  كارآموزان  آموزشى،  دوره ى  اين  در  كرد: 

اردبيل،  غربى،  و  شرقى  آذربايجان  استان هاى 
رضوى،  و  شمالى  جنوبى،  خراسان  تهران، 
گيالن،  گلستان،  قم،  قزوين،  سمنان،  زنجان، 

مركزى و مازندان حضور دارند.
وى آموزش را يكى از اصلى ترين محورهاى 
توسعه دانست و اظهار داشت: اين افراد در دوره ى 
حوادث،  و  ايمنى  مديريت  مبانى  آموزش،  اول 
مبانى آتش سوزى و آتش نشانى، آشنايى و كار با 
خاموش كننده هاى دستى و آشنايى با تجهيزات 

را به صورت تكميلى آموزش مى بينند.
و  حوادث  كارشناسى  داد:  ادامه  عليزاده 

تهيه ى گزارش حادثه، آتش سوزى و آتش نشانى 
در روسـتـاها، خصــوصـيات ســازه و جـايـگاه 
آتش نشانى، مديريت بحران، آموزش عمومى و 
روستايى،  آتش نشانى  در  اجتماعى  ارتباطات 
نيـز  را  آتـش نشـانى  در  آبـرسـانى  و  آبگيـرى 

فرا خواهند گرفت.
مدير عامل آتش نشانى و خدمات ايمنى آمل 
گفت: در پايان دوره ى آموزشى از شركت كنندگان 
به صورت تئورى و عملى آزمون به عمل آمده و 

گواهينامه ى مهارت صادر خواهد شد.
به نقل از خبرگزارى مهر

آموزش آتش نشانى دهياران كشور در آمل
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تخصيص 10 ميليارد ريال براى مقاوم سازى بيمارستان هاى ناايمن در مقابله زلزله

بهداشت،  جهانى  سازمان  گزارش  براساس 
نظام  كلى  طور  به  و  بيمارستان ها  كه  زمانى 
اضطرارى  موقعيت هاى  و  بحران  در  بهداشتى 
يا  عملكردى  داليل  به  چه  مى شوند،  تخريب 
غيرقابل  نتيجه  صورت،  دو  هر  در  ساختارى، 
مداواى  براى  تسهيالت  اين  بودن  دسترس 
كه  زمانى  در  هم  آن  بود؛  خواهد  قربانيان 

بيش ترين نياز به آن ها وجود دارد.
مقــاوم ســازى  و  ظرفيــت ها  تقــويت 
كاهش  و  بهداشت  نظام  بهداشتى،  تسهيالت 
بحران و مديريت آن، يكى از راه هاى تحقق اين 

امر در كشورها است.
861 كشورى كه چهارچوب عملياتى هوگو 
خود  كار  دستور  در  ميالدى   2005 سال  در  را 
كه  بردند  پى   نكته  اين  اهميت  به  داده اند  قرار 
و  سازند  ايمن  باليا  مقابل  در  را  بيمارستان ها 
جديد  بيمارستان هاى  شدن  ساخته  مقاوم  از 
ظرفيت  كه  طورى  به  كنند؛  حاصل  اطمينان 
زمان  در  ماندن  باقى  كارآمد  جهت  در  آن ها 
حادثه تقويت شده و برنامه هاى كاهش خطر را 
در جهت استحكام تسهيالت بهداشتى موجود به 
ويژه آن هايى كه مراقبت هاى اوليه ى بهداشتى 

ارايه مى كنند، اجرا كنند.
با وجود گام هاى مهمى كه در جهت شناخت 
تعداد  اين مشكل صورت گرفته، هنوز  بهبود  و 
تسهيالت بهداشتى از بيمارستان هاى بزرگ در 
كالن شهرها تا كلينيك هاى كوچك در مناطق 
بهداشتى  تنها مركز مراقبت  روستايى كه شايد 
باشد، در نواحى كه به شدت در معرض حوادث 

و باليا ساخته مى شوند، هشدار دهنده است.
بحـــران هـا  ديـگر،  منـاطــق  در 
ســبـب  اضـــطـرارى  موقعيــت هاى  و 
بـهــداشـتى  تســهيـالت  كه  مـى شــونـد 
قـادر به ارايه ى خدمات نبوده و جمعيت نيازمند 
به مراقبت هاى اين مراكز از دريافت اين خدمات 
محروم شوند. بيمارستان ها و تسهيالت بهداشتى 
ساختمانى  مصالح  و  آجر  از  باالتر  موضوعى 

هستند.
اين تسهيالت مكانى براى ارايه ى خدمات 
بهداشتى حياتى از جمله آزمايشگاه هاى بهداشت 
يا  و  توانبخشى  امكانات  خون،  بانك  عمومى، 
مكانى  بيمارستان ها  همچنين  هستند.  داروخانه 
طور  به  بهداشتى  كاركنان  آن  در  كه  هستند 
سطح  باالترين  ارايه ى  براى  ناپذير  خستگى 

خدمات سالمتى فعاليت مى كنند.
در  آن ها  نقش  از  فراتر  مراكز  اين  اهميت 
بعد  عمومى  سالمت  تأمين  و  زندگى  نجات 
بهداشتى،  تسهيالت  است.  حوادث  وقوع  از 
نقش  اجتماعى  و  سياسى  ارزش  و  مشاركت 
شايان توجهى در مفهوم اجتماعى امنيت و رفاه 

دارند.
در  بايــد  تســهيـالت  اين  بنـابراين، 
اجتـنـــاب پـذيـر  پيـامـــــدهاى  مقـابـل 
بحران ها  و  اضطرارى  موقعيـت اى  بـاليـا، 

محافظت شوند.
در ايران حدود 600 بيمارستان دولتى وجود 
بيمارستان ها  اين  اتفاق  به  قريب  اكثريت  دارد، 
باشند،  مردم  پناهگاه  بحران  زمان  در  بايد  كه 
خود در برابر زلزله مقاوم نيستند و شايد بيش از 
65 درصد بيمارستان هاى كشور در برابر زلزله ى 

نسبتًا شديد تخريب شوند.
از مجموع حدود 600 بيمارستان دولتى 83 
بيمارستان كشور قدمتى بيش از 55 سال دارند 
كه طى سال هاى اخير فقط 8 بيمارستان از اين 
حالى  در  شدند.  جايگزين  و  بازسازى  مجموعه 
كه به گفته مسؤوالن بخش بهداشت و درمان 
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كشور 80 درصد مردم مراجعان بيمارستان هاى 
دولتى هستند.

به گفته ى وزير بهداشت، درمان و آموزش 
با عمر  پزشكى، در حال حاضر 15 هزار تخت 
باالى 50 سال در كشور موجود است كه فقط 
براى 400 تخت امكان تامين اعتبار وجود دارد.

و  بازسازى  لنكرانى"  باقرى  "كامران  دكتر 
گرو  در  را  فرسوده  بيمارستان هاى  مقاوم سازى 
برنامه ريزى كالن و گسترده اى دانست كه يارى 

تمام مسؤوالن ذيربط را مى طلبد.
دكتــر "شــهاب الـديــن صـــدر" رييـس 
سـازمان نظام پزشـكى نيـز معتقد است، قدمت 
از  دورنمايى  و  خاطرات  ايران  بيمارستان هاى 

ذهن  در  را  جهانى  جنگ هاى  بيمارستان هاى 
تداعى مى كند.

وى كمبود اعتبارات را مهم ترين عامل عدم 
مقاوم سازى بيمارستان ها در برابر باليا ذكر كرد 
دولت ها  از  بسيارى  كنونى  دنياى  در  افزود:  و 
كار  دستور  در  را  بيمارستان ها  ايمن سازى 
طبيعى  حوادث  و  باليا  وقوع  زيرا  داده اند،  قرار 

بيش ترين تأثير را بر سالمت مردم مى گذارد.
دكتر "حسن امين لو" معاون پارلمانى وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكى از تخصيص 
براى   87 سال  بودجه  در  مستقل  اعتبارى 
 10 گفت:  و  داد  خبر  بيمارستان ها  مقاوم سازى 
بيمارستان هاى  ايمن سازى  براى  ريال  ميليارد 

بزرگ دولتى اعتبار تخصيص يافته است.
اختيار  در  اعتبار  اين  داشت:  اظهار  وى 
وزارت بهداشت قرار مى گيرد تا براى ايمن سازى 

بيمارستان ها هزينه شود.
و  هزار  دو  نيز  امسال  شد:  يادآور  امين لو 
500 ميليارد ريال براى بهبود استاندارد و احداث 
بيمارستان در اختيار دانشگاه هاى علوم پزشكى 

قرار گرفت.
مى تواند  اعتبار  اين  كرد:  تصريح  وى 
مقــاوم سـازى  عمــليــات  انجــام  بــراى 

بيمارستان ها كمــك كند.
به نقل از سايت اطالع رسانى مديريت بحران ايران 
(ايدمان)

مديرعامل جمعيت هالل احمر استان بوشهر 
گفت: به مناسبت دهه ى مبارك فجر نخستين 
به آب  و  افتتاح  اين جمعيت  دريايى  آمبوالنس 

انداخته شد.
دكتر محسن مؤمنى در آيين به آب انداختن 
اين قايق نجات به خبرنگاران گفت: اين آمبوالنس 
دريايى براى امدادرسانى به صيادان و دريانوردانى 

است كه در دريا دچار حادثه مى شوند.
وى اظهار داشت: براى خريد و تجهيز اين 

آمبـوالنس بـالـغ بر يك ميليــارد ريال هزينه 
شده است.

اين  نيروهاى  اضـــافه كــرد:  مــؤمـنـى 
و  متخصص  امدادگران  از  دريايى  آمبوالنس 

آموزش ديده ى اين جمعيت هستند.
استان  هالل احمر  جمعيت  عامل  مدير 
فجر  مبارك  دهه ى  در  همچنين  گفت:  بوشهر 
و  گناوه  بندرهاى  دريايى  نجات  و  امداد  پايگاه 
از دو ميليارد ريال  با هزينه ى بيش  نيز  كنگان 

افتتاح شد و مورد بهره بردارى قرار گرفت.
ســـولـه ى  كلنــگ زنـى  افـــزود:  وى 
ديگر  از  تنگستان  شهرستان  ورزشى  امـدادى، 
اقدام در دهه فجر جمعيت  طرح هاى در دست 

هالل احمر استان بوشهر است.
سوله ى  اين  ساخت  اعتبار  گفت:  مؤمنى 
تعييـن  ريـال  ميليـارد  پنـج  ورزشـى  امدادى 

شده است.
 به نقل از سايت اطالع رسانى مديريت بحران ايران 
(ايدمان)

آمبوالنس دريايى جمعيت هالل احمر استان بوشهر به آب انداخته شد
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آتش سوزى در جنگل ها و مراتع هندوراس 
دست كم 8 كشته و 2 مجروح بر جاى گذاشت.

گزارش پايگاه اطالع رسانى پليس به نقل از 
آتش سوزى  است،  حاكى  "شين هوا"  خبرگزارى 
باد  وزش  با  هندوراس  مراتع  و  جنگل ها  در 

شعله ورتر شده و مشكل آتش نشانى براى مهار 
حريق را دو چندان كرد.

 4 آتش سوزى  اين  در  گزارش،  بنابراين 
مأمور آتش سوزى و 4 شهروند ميان شعله هاى 

حريق گرفتار شده و زنده زنده سوختند.

دو مأمور آتش نشانى نيز در اين سانحه به 
علت  شدند.  بيمارستان  راهى  و  مجروح  شدت 
آتش سوزى معلوم نيست و تحقيقات در اين باره 

ادامه دارد.
به نقل از سايت اطالع رسانى نيروى انتظامى جمهورى 
اسالمى ايران

آتش سوزى در هندوراس 8 قربانى گرفت

اعالم  فوريه   4 دوشنبه  روز  آلمان  پليس 
مسكوني  ساختمان  يك  حريق  جريان  در  كرد 
در غرب آلمان دست كم 9 نفر از جمله 5 كودك 

كشته شدند.
آسوشيتدپرس،  خبرگزاري  گزارش  به 
گفت:  پليس  سخنگوى  آيزنرات،  سيمونه 
عصر  نيست  مشخص  هنوز  كه  داليلى  به 

مسكونى  ساختمان  يك  در  حريقى  يكشنبه 
رخ  آلمان  غرب  در  لودويگسهافن  شهر  در 

داد.
 8 اجساد  مأموران  حريق  اطفاى  از  پس 
ساختمان  داخل  در  را  كودك   5 جمله  از  نفر 
دليل شدت سوختگى  به  نيز  و يك زن  يافته 

سپرد. جان  بيمارستان  در 

نيز مجروح  نفر   24 اين حريق  در جريان 
است.  وخيم  آن ها  از  نفر   2 حال  كه  شده اند 
ترك  اغلب  كه  نفر   25 افزود:  سخنگو  اين 
تبار بودند در اين ساختمان سكونت داشتند و 
متأسفانه ما نمى توانيم وجود قربانيان ديگرى 

بگيريم. ناديده  را 

9 كشته در حريق ساختمان مسكوني در آلمان

به نقل از جام جم آنالين
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تنسى،  اياالت  در  گردباد  و  طوفان 
آمريكا حداقل  در جنوب  كنتاكى  و  اركانزاس 
بار  به  سنگينى  خسارات  و  كشت  را  نفر   18

آورد.
به گزارش شبكه ى سى ان ان، 8 نفر در 
تنسى، 7 نفر در اركانزاس و 3 نفر در كنتاكى 

ناپديد شده اند. نيز  و عده اى  كشته شدند 

تنسى  ايالت  مركز  نشويل،  در  روزنامه اى 
نوشت جسد مردى با سن باالى 70 سال در 

خودروى وى پيدا شد.
جكسون،  شهر  در  يونيون  دانشگاه  در 
ساختمان ها  سقف  گردباد  تنسى،  غرب  در 
در  خوابگاه شان  در  را  دانشجويان  و  كند  را 
به  كشته اى  حادثه  اين  كرد.  گرفتار  آوار  زير 

نگذاشت. جاى 
ديد  آسيب  فروش  مركز  يك  ممفيس  در 
را  آن جا  مردم  نفر،  چند  جراحت  علت  به  و 
تخليه نمودند. در 4 منطقه در تنسى به علت 
براى  رأى گيرى  مركز  شدند  مجبور  گردباد 
جمهورى  رياست  انتخابات  نامزدهاى  تعيين 

كنند. تعطيل  را  آمريكا 

گردباد در آمريكا حداقل 18 كشته بر جاى گذاشت

زلزله اى 6/3 درجه به مقياس مركالى روز 
جنوب  و  شيلى  شمال  از  بخش هايى  دوشنبه 
پرو را لرزاند. مقامات شيلى اعالم كردند هنوز 
دريافت  احتمالى  و خسارات  تلفات  از  گزارشى 

نكرده اند.
مركز  فرانسه،  خبرگزارى  گزارش  به 
زلزله، بند يكيوايكبو در فاصله ى حدود 3 هزار 

كيلومترى شمال سانتياگو (پايتخت شيلى) بود. 
عمق زلزله 35 كيلومترى زمين بود.

هستند؛  زلزله خيز  كشور  دو  پرو  و  شيلى 
جمعيت  كم  و  بيابانى  علت  به  زلزله ها  اما 
بار  به  چندانى  خسارات  و  تلفات  منطقه  بودن 
مركالى   8 زلزله اى  گذشته  اوت  در  نمى آورند. 
در سواحل جنوب غربى پرو بيش از 500 كشته 

به جا گذاشت.
شيلى نيز در ماه هاى اخير شاهد چند زلزله، 
از جمله زلزله اى 7/7 مركالى در روز 14 نوامبر 
بود كه 2 كشته و 15 مجروح به جاى گذاشت 
و به حدود 4 هزار ساختمان خسارت وارد كرد. 
آنتوفاگاستا  بيابانى  منطقه ى  زلزله  اين  مركز 

بود.

زلزله در شيلى و پرو

به نقل از جام جم آنالين
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نام کتاب: اصول و رهنمودهاي طراحي و تجهیز فضاي باز 
مجموعه   هاي مسکوني به منظور پدافند غیر عامل

مؤلف: مهندس فرامرز داعي نژاد
چاپ اول 1385

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
شمارگان: 1000 نسخه در 254 صفحه

قیمت: 25000 ریال

در صنعت ساخت و ساز رعایت الزامات و ضروریات مربوط به حفاظت 
این نکته به ویژه  از جمله موارد مهم و حیاتي به شمار مي رود.  ایمني  و 
بناهاي مسکوني اهمیت و جایگاه ویژه ی خود را دارد. زیرا در هنگام  در 
رویارویي با سوانح و بالیاي  مختلف اعم از سوانح طبیعي مثل زلزله و سیل 
و یا سوانح انسان ساخت مثل درگیري هاي نظامي، حمالت تروریستي و 
مانند آن ها توجه یا بي توجهي به رعایت الزامات مربوط به ایمني اهمیتي 
مي توان  را  امر  این  بارز  نمونه ی  مي یابد.  زندگي  و  مرگ  فاصله ی  چون 
در سوانح و بالیاي پیشین، به طور مثال زلزله هاي مصیبت بار گذشته به 
وضوح مشاهده کرد، که بي توجهي به اصول و ضوابط ساختمان سازي و به 
ویژه عدم رعایت موارد مربوط به حفاظت و ایمني چه پي آمدهاي مصیبت 
باري داشته است. تجربه ی 8 سال دفاع مقدس و به ویژه استراتژي دشمن 

متجاوز در حمله به مناطق مسکوني و شهادت مظلومانه ی عده کثیري از 
هموطنان، ضرورت رعایت موارد حفاظتي ویژه ی این گونه شرایط بحراني را 

بیش از پیش آشکار مي سازد.
خوشبختانه طي سال هاي اخیر امر مهم »پدافند غیر عامل« مورد توجه 
خاصي قرار گرفته و اقدامات مهمي در تمام زمینه هاي مربوط به آن انجام 

یافته یا در دست انجام است.
موضوع  این  با  مرتبط  کتاب هاي  تألیف  زمینه ی  در  اساس  این  بر 

فعالیت هایي صورت گرفته است.
گزارش حاضر 7 فصل و 254 صفحه دارد. در ابتداي هر فصل مقدمه 

و در انتهاي آن ها نتیجه گیري آمده است.
فصل اول: کلیات، فصل دوم: راهبردها و تجارب جهاني در زمینه ی 

¯¯¯
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نظامي،  تهاجم هاي  برابر  در  نظامیان  غیر  از  دفاع 
انفجاري  سیستم هاي  و  تهدید  برآورد  سوم:  فصل 
مجموعه هاي  باز  فضاي  تجهیز  و  طراحي  اصول  چهارم:  فصل  متعارف، 
مسکوني به منظور پدافند غیر عامل، فصل پنجم: مطالعات میداني،  فصل 
مسکوني،  مجموعه هاي  باز  فضاي  تجهیز  و  طراحي  رهنمودهاي  ششم: 

فصل هفتم: نتیجه گیري
»در خالل جنگ جهاني دوم در آلمان بر اثر فرو ریختن هر یکصد تن 
بمب 36 نفر کشته مي شدند، در حالي که در ژاپن این تعداد به 500 نفر 
بمباران ها، بهره مندي  از  ناشي  تلفات  تفاوت در شمار  این  مي رسید. علت 
بوده  ژاپن  در  توانمندي هایي  چنین  فقدان  و  عامل  غیر  پدافند  از  آلمان 
است.« این متن کوتاه که در مقدمه ی فصل اول کتاب آمده است، اهمیت 

پدافند غیر عامل را به خوبي روشن مي سازد.
در بخشي از مقدمه ی فصل دوم کتاب آمده است:» به منظور بررسي 
مهم ترین دیدگاه هاي فکري معاصر در زمینه ی امور دفاعي الزم است تعداد 
انتخاب و سپس  محدودي از کشورهاي جهان بر اساس معیارهایي چند، 
شمردن  بر  با  مؤلف  ادامه  در  شود......«  بررسي  آنان  دفاعي  راهبردهاي 
معیارهاي مورد نظر و براساس این معیارها، امریکا ، روسیه، سوئیس و رژیم 

صهیونیست را انتخاب نموده است.
دیدگاه هاي جهاني در باب محافظت از غیر نظامیان، قوانین و مقررات 
از دیگر  از غیر نظامیان در برخوردهاي نظامي  بین المللي براي محافظت 
بنیادي  استدالل هاي  ادامه  این فصل است. در  موضوعات مورد بحث در 
براي دفاع از غیر نظامیان در کشورهاي ایاالت متحده، سوئیس و روسیه 
بیمه ی  استدالل  مثل  موضوعاتي  میان  این  در  است.  شده  داده  توضیح 
بشر دوستانه، استدالل بازدارندگي، استدالل مدیریت بحران، استدالل حفظ 
و بقاي کشور شرح داده شده است. سپس، بعد از طبقه بندي استدالل هاي 
چهارگانه و دفاع از غیر نظامیان در برابر تهاجم هاي نظامي، موضوعاتي مثل 
دفاع از غیر نظامیان در امریکا، سوئیس، روسیه و پدافند غیر عامل در رژیم 

صهیونیستي آورده شده است. در ادامه پدافند غیر عامل در ایران بررسي 
شده است که در واپسین پاراگراف هاي آن مي خوانیم:

تجارب  از  مي دهد  نشان  که  دارد  وجود  زیادي  شواهد  متأسفانه   ...«
گذشته به قدر کافي پند گرفته نشده است... به عنوان مثال، سبك معماري 
به گونه اي است که گویي هیچ گاه  و طراحي شهري در شهرهاي کشور 
حادثه ايـ  اعم از طبیعي و انسانيـ  رخ نخواهد داد...«. در بخش نتیجه گیري 
در انتهای همین فصل مي خوانیم: »... امروزه در کشورهاي پیشرفته جهان، 
نبوده اند،  حتي در کشورهایي که در طول دهه هاي متمادي درگیر جنگ 
تأمین تمهیدات محافظت از غیر نظامینان در برابر تهاجم هاي نظامي خواه 
در قالب پدافند غیر عامل و خواه در کنار تمهیدات دفاع غیر نظامي هرگز 
مورد غفلت قرار نگرفته است. این امر گاه تا بدان حد پیشرفت نموده که 
سهم عظیمي از سرمایه گذاري هاي کالن ملي به تأمین و تقویت ساختارها، 
کالبدها و زیر بناهاي الزم به منظور تأمین محافظت از غیرنظامیان در برابر 

هرگونه سانحه و به ویژه سانحه ی جنگ صرف شده است.«
نویسنده براي هر چه علمي تر شدن پژوهش خود از مشاوره ی دو تن 
از استادان در زمینه مسایل شهري و رخدادهاي ناگهاني برخوردار بوده و به 

دکتر بهناز امین زاده و دکتر سید بهشید حسیني مراجعه نموده است.
استفاده از تعداد مناسب نقشه، تصویر، شکل و جدول، کمك مؤثري 
در ارائه ی مطالب و درك بهتر موضوعات و مفاهیم نموده است. فهرست 
نمودن  فراهم  در  مؤلف محترم  که  است  آن  گویاي  کتاب  انتهاي  مراجع 
منابع و مراجع مرتبط با موضوع کوشش بسیاري نموده که به جای خود 

ستودني است.
دانشجویان،  متخصصان،  تمامي  به  را  حاضر  گزارش  مطالعه ی 
و  دانشجویان  اساتید،  همچنین  و  ساز  و  ساخت  حوزه ی  پژوهشگران 
کلیه ی دست اندرکاران امور حفاظت و ایمني، همچنین مدیران و ساکنین 
 1000 شمارگان  دیدگاه ،  این  با  مي کنیم.  توصیه  مسکوني  مجموعه هاي 

نسخه براي گزارش حاضر شاید نقص مهمي باشد.
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غير  دولتى،  غير  سازمان  يك  ايران"  زلزله  خطرات  كاهش  ”جمعيت 
سياسى، و غير انتفاعى است كه با همكارى متخصصان و تحصيلكردگان 
زلزله پايه ريزى شده است. اين جمعيت بصورت مستقل و بدون وابستگى 
مالى به دولت و خارج از پيكره دولت به فعاليتهاى خود مى   پردازد و از 

جمله اهداف كلى آن مي توان به موارد زير اشاره نمود: 
· بسترسازى مناسب علمى، فرهنگى و اجتماعى براى بسط و توسعه 

روشهاى كارآمد جهت كاهش خسارتهاى زلزله 
· بهبود وضعيت ساخت و ساز 

· ارتقاء سطح كيفى و كمى عمليات امداد، نجات و كمكهاى پزشكى 

پس از زلزله 
· ارائه طرحهاى مديريت بحران و اجرائى كردن آنها 

· بهبود وضعت اسكان و بازسازى در مناطق زلزله زده 
اين جمعيت در تاريخ 15 بهمن 1382 تشكيل يافت و در 25 اسفند 
همان سال اساسنامه خود را تسليم وزارت كشور نمود. از اين تاريخ تا كنون 
جمعيت پروژه ها و كارهاى تحقيقاتى فراوانى را به انجام رسانده است كه 

بصورت خالصه عبارتند از موارد زير: 
1- كالسهاى آموزش همگانى براى مقابله با زلزله: 

- سمينار آموزشى در حضور كانون بانوان فرهنگسراى بانو 82-12-14 

جواد پروزن 

جمعيت كاهش خطرات زلزله ايران 
www.ehrsi.com   



190

- سمينار آموزشى در فرهنگسراى دانشجو در 
مورخه 83-4-24 

- برگزارى يك دوره 16 جلسه اى در تاالر نظامى گنجوى، تابستان 1383 
سالخورده،  شهروندان  براى  اكباتان،  شهرك  در  آموزشى  سمينار   -

مورخه 38-5-7 
- برگزارى سمينار آموزشى در تاالر هدايت، شهريور 1383 

- جلسه آموزشى به دانش آموزان دبيرستانى در جشنواره نخلهاى اميد 
بم 83-7-20 

انقالب  زنان  جامعه  به دعوت  راهكارها"   - تهران  زلزله   " - سمينار 
اسالمى 83-7-23 

سرفصلهاى دوره هاى آموزش عمومى 
1- چگونه بسازيم 

2- ايمن سازى سازه اى و غير سازه اى 
و  محله  نجات  و  امداد  جعبه  تجهيزات  و  لوازم  ليست  با  آشنايى   -3

مجتمع مسكونى 
4- نحوه عملكرد شما در حين زلزله 

5- نحوه عملكرد شما پس از خاتمه زلزله
 2- دوره هاى آموزشى تخصصى: 

جمهورى  احمر  هالل  كارشناسان  براى  اضطرارى"  "اسكان  دوره   -
اسالمى ايران، شهرستان كرج، 24 فروردين 1384 

- آموزش كارشناسان مدارس هالل احمر كرج، 83-12-19 
- دوره آموزشى مديران مدارس، شهرستان كرج، 38-9-1 

- برگزارى دوره آموزشى در بهزيستى شهرستان كرج، 1-7-38 (دو جلسه) 
براى  ايران"  در  زلزله  از  بحرانهاى پس  با  "آشنايى  دوره  برگزارى   -

شهرداران و مديران ارشد، فرماندارى كرج ، تابستان 1383، 6 جلسه 
- دوره هاى اموزش مديريت بحران و فرماندهى عمليات براى سازمان 

مديريت بحران هوافضا 

سرفصلهاى دوره هاى تخصصى گروه امداد و نجات: 
در اين دوره آموزشى گروه هاى امداد و نجات آموزشى مى بينند كه 
بعنوان يك عضو دوره ديده بصورت فردى و  چگونه در زمان بروز زلزله 
گروهى عمل نمايند . اين افراد ميبايست در پايان دوره هاى تئورى و عملى 
خود قادر باشند كه در زمان بحران از جان خود محافظت نموده و با حداقل 

امكانات موجود از جان آسيب ديدگان حفاظت نمايند . 
1- زنده ماندن در شرايط سخت ( تخصصى ) 

2- زنده يابى 
3- آوار بردارى ( ساختمانهاى فلزى، بتنى، مصالح بنايى) 

4- آشنايى با لوازم و تجهيزات امداد و نجات 
سرفصلهاى دوره هاى تخصصى مديريت بحران: 

شركت  مي گردد  برگزار  مديريتى  رده  در  كه  آموزشى  دوره  اين  در 
كنندگان با تئورى مديريت بحران وسرفصلهاى آن آشنا شده ؛ بصورتى كه 
در انتهاى اين دوره قادر خواهد بود كه براى نيروهاى تحت امر خود در هر 
شرايط بحرانى و بر اساس محيط بحران زده پيش رو ؛ برنامه اى اجرايى 

طراحى و به اجرا برساند . 
1- آشنايى با تئورى مديريت بحران 

2- آشنايى با نيازمنديها در هر بحران 
3- آشنايى با توانمديهاى سازمانى و جامعه تحت پوشش 

4- آشنايى با شرح وظايف فرماندهان بحران 
5- آشنايى با شرح مديران بحران ستاد كل 

6- آشنايى با بحرانهاى پس از زلزله شامل بيست و سه بحران 
7- آشنايى با مديريت بحران در بحرانهاى مرتبط 

8- كارگاه آموزشى جمع آورى داده هاى مورد نياز در زمينه هاى مرتبط 
9- آشنايى با ابزارها ؛ تجهيزات و ابنيه مورد نياز مديريت بحران 

 ( BioNet ) 3- تشكيل شبكه ملى زلزله
شبكه ملى زلزله، يك شبكه مبتنى بر اينترنت (Web Base) ميباشد 
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كه با عضو گيرى سراسرى از كشور ايران (تاكنون بيش از 500 نفر عضو 
در سراسر كشور) و با بهره گيرى از يك پروسه (Web Base GIS) بر 
اساس شدت زمين لرزه، به صورت همزمان منحنى هاى هم شدت زلزله را 

در شبكه جهانى اينترنت ارائه مى  دهد. 
4- مشاور شهردارى بم 

بازسازى  امر  در  دارد،  افتخار  ايران  زلزله  خطرات  كاهش  جمعيت 
شهر زلزله زده بم، بصورت مشاور در خدمت مردم اين شهر بوده است. 
ارائه  اين شهر  بازسازى  روند  از  را  بار گزارشهاى تحليلى خود  و چندين 

نموده است. 
5- تهيه دفترچه راهنماى ساخت و ساز در بم 

به منظور افزايش كيفيت ساخت و ساز در شهر بم، جمعيت اقدام به 
تهيه دفترچه راهنماى ساخت و ساز براى عموم مردم نموده است تا بتواند 
به مردم منتقل  را  بنياد مسكن  بر ساخت و ساز توسط  نظارت  از  بخشى 
اسكلت  نحوه ساخت صحيح ساختمان  زبان ساده،  به  دفترچه  اين  نمايد. 

فلزى را به صورت مصور به نمايش مى  گذارد. 
در  زلزله  از  پس  بحرانهاى  با  "آشنايى  دفترچه  تهيه   -6

ايران" 
يك گزارش كامل از بحرانهاى بوجود آمده پس از زلزله در ايران. در 
اين كار تحقيقاتى گسترده، بحرانهاى پس از زلزله در ايران به 23 بحران 
به  بحرانها  اين  از  هركدام  و شرح  است  شده  گذارى  كد  و  بندى  تقسيم 

صورت خالصه آورده شده است.
7- تهيه دفترچه "آمادگى عمومى براى زلزله" 

يك دفترچه كوچك براى آمادگى عموم مردم در مقابل زمين لرزه كه 
شامل شرح وسايل مورد نياز، نحوه عملكرد صحيح به هنگام زلزله، قبل و 

بعد از زلزله به زبان كامال ساده. 
8- پايگاه اطالع رسانى اينترنتى 

اندازى  راه  غيردولتى،  سازمان  اين  فعاليتهاى  مهمترين  جمله  از 

آدرس         با  اينترنتى  رسانى  اطالع  پايگاه 
www.ehrsi.com كه منعكس كننده فعاليتهاى 

اين  مى  باشد.  ايران  مردم  عمومى  دهنده  آموزش  و  جمعيت  اين 
باشد:  مى  زير  موارد  شامل  وبسايت 

-زلزله شناسى 
مطالب آموزشى مفاهيم زمين لرزه و تعاريف اوليه مربوط به آن از قبيل 
نحوه اندازه گيرى، انواع زمين لرزه و ... همچنين اطالعات مربوط به زلزله 

خيزى نقاط و شهرهاى مختلف ايران 
-آمادگى براى زلزله 

جزوه هاى آموزشى براى آشنايى خانواده ها و افراد مختلف براى مقابله 
با بحران زلزله 

-ايمن سازى 
در اين قسمت بصورت كامال عمومى به توضيح ايمن سازى و اينكه 
شود  انجام  بايد  افرادى  چه  توسط  و  و چگونه  سازى چيست  ايمن  اصال 

پرداخته مى  شود. 
-مديريت بحران 

در قسمت مديريت بحران، كه يكى از مباحث تخصصى جمعيت است، 
تمام بحرانهاى پس از زلزله معرفى گرديده و توضيح مربوط به آنها ارائه 
گرديده است. جمعيت 23 بحران مختلف را كه پس از زلزله ها در ايران 

اتفاق مى افتد را شناسايى و تعريف نموده است. 
-آوار بردارى 

مطالبى در زمينه آشنايى با انواع آوار و وضعيت آوار بردارى در ايران 
-ادبيات زلزله 

اين بخش شامل زير مجموعه هاى شعر زلزله و خاطرات زلزله است كه به 
ارائه اشعار در زمينه زلزله و نيز خاطرات زلزله زدگان و نيز امدادگران مى  پردازد 

-بخش پرسش و پاسخ 
نيز  و  زلزله  به  نسبت  عمومى  سطح  در  اطالعات  كمبود  به  توجه  با 
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مختلف  افراد  براى  ها  زلزله  از  پس  كه  سواالتى 
پيش مي آيد، اقدام به پاسخگويى به سواالت مطرح 

شده در اين قسمت مى  شود. 
-مطالب تخصصى: 

مهندسان  و  متخصصان  با  سخن  روى  تخصصى،  مطالب  بخش  در 
ژئوتكنيك،  زمينه مسائل  در  و مقاالت تخصصى  ارائه مطالب  به  و  است 

طراى سازه و ... پرداخته مى شود. 
9- انتشارات 

- "گزارش زمين لرزه داهوئيه زرند"، 83-12-18 
- گزارش اول مهندسان جمعيت از روند بازسازى بم 83-4-29 
- گزارش دوم مهندسان جمعيت از روند بازسازى بم 38-8-8 

- دفترچه راهنماى ساخت و ساز در بم، 25 آذر ماه 1383 
- دفترچه آمادگى براى زلزله، ويرايش اول، خرداد 1383 

- آشنايى با بحرانهاى پس از زلزله در ايران، 

روزنامه ها و مجالت 
- "شبكه ملى زلزله، راهى براى كم كردن مصيبت فاجعه"، هفته نامه ايران 

جمعه، 26 فروردين 1384، صفحه 3 
- "ميز گرد كاهش خطرات زلزله"، روزنامه جوان، 25 فروردين 1384، 

صفحه 6 
- "شبكه ملى زلزله تشكيل شد"، روزنامه شرق، 5 اسفند 1383، صفحه 12 
- "نظارت مردمى، از حرف تا عمل"، 16 دى 1383، روزنامه شرق، صفحه 12 
- "32 بحران پس از هر زلزله ايجاد مي شود"، 6 دى 1383، روزنامه شرق، 

صفحه اقتصاد ايران 
- "صداى پاى زلزله در تبريز"، 17 آبان 1383، روزنامه شرق، صفحه 12 

شرق،  روزنامه   ،1383 آبان   13 كوچك"،  جوامع  "حساسيت   -
 12 صفحه 

- "اعتراض بيطرف"، 13 آبان 1383 روزنامه شرق، صفحه 12 
- "نقش سازمانهاى غيردولتى در كاهش خطرات ناشى از زلزله"، بهمن 

1383، مجله راه و ساختمان، شماره 61 
- "آشنايى با زلزله"، روزنامه جمهوريت، 24 تير 1383 

- "چگونه خود را براى زلزله آماده كنيم" روزنامه اعتماد، 19 خرداد 1383 

مصاحبه ها 
- ميزگرد كاهش خطرات زلزله با حضور كارشناسان جمعيت در ايسنا، 

تاريخ 19 اسفند 1383 
 5 ايسنا،  خبرگزارى  در  زلزله  ملى  شبكه  اندازى  راه  خبر  انعكاس   -

اسفند 1383 
- مصاحبه دبير جمعيت درباره بحرانهاى زلزله در ايران با خبرگزارى 

ايسنا، پنجم دى 1383 
- گزارش "ايران" از ناهماهنگى نهادها و ارگانها هنگام حوادث طبيعى، 

8 تير 1383 
جمعيت كاهش خطرات زلزله ايران، به منظور اطالع رسانى گسترده، با 
بسيارى از روزنامه ها، مجالت تخصصى و خبرگزاريهاى همكارى نزديكى 
رسانه ها  اين  از طريق  ارتقاء سطح علمى عموم مردم  در  داشته و سعى 
به  اين جمعيت  المللى،  بين  فعاليتهاى  آستانه  در  ديگر،  از سوى  مي نمايد. 
ادامه فعاليتهاى  المللى" در آمده و به  عضويت "مهندسان بدون مرز بين 
تخصصى خود در سطح جهانى به منظور ايجاد پايگاه مردمى متخصص و 

مطمئن بين المللى براى جذب كمكهاى جهانى تالش خواهد نمود. 
جمعيت كاهش خطرات زلزله ايران، يك سازمان غيردولتى است كه به 
منظور انجام فعاليتهاى پژوهشى خود، از اساتيد سراسر كشور كمك ميگيرد 
همكارى  به  متنوعى  هاى  پروژه  در  غير انتفاعى  صورت  به  افراد  اين  و 

جمعيت مى  پردازند. 

http://www.ehrsi.com  :منبع 
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وجود خألها و كمبودهاى علمى و آموزشى در زمينه ى ايمنى شهرى در 
كشور باعث شد تا اولين شماره ى فصلنامه ى "فرهنگ ايمنى" در زمستان 
سال 1380 منتشر شود. به جرأت مى توان گفت انتشار اين فصلنامه در آن 
برهه ى زمانى توانست در حوزه ايمنى شهرى تحول فكرى و ساختارى را 

باعث شود. 
آن   دنبال  به  و  نشينى  شهر  گسترش  فرآيند  روزافزون  روند  واقع  در 
افزايش خطرات و حوادث ناشى از آن در شهرهاى كشور، ضرورت اهتمام 
به مسأله ى ايمنى و آتش نشانى را بيش از پيش آشكار مى نمايد. در حال 
افزايش تعداد   ، حاضر نيز وجود يك هؤار و 54 شهر ، 20 هزار دهيارى 
از  مانده  جاى  به  خسارات  و  كشورمان  در  طبيعى  غير  و  طبيعى  حوادث 
تجربيات تلخ گذشته، پرداختن به مبانى علمى و آموزشى و اطالع رسانى 
ايمنى در  آن را به مديران شهرى و روستايى به عنوان متوليان مديريت 
شهرها و روستاها ضرورى ساخته است. در همين چارچوب وزارت كشور 

نمايه ى موضوعى فصلنامه ى "فرهنگ ايمنى" 
(شماره ى 1-12)

ايمنى" "فرهنگ فصلنامهى موضوعى نمايهى
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(سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور) در 
اجراى مأموريت هاى خود در پشتيبانى ، هدايت، 
نظارت و به ويژه آموزش شهردارى ها و دهيارى ها فصلنامه ى مذكور را 

منتشر نمود.
اهداف انتشار فصلنامه ى "فرهنگ ايمنى"، تالش در جهت رفع نيازهاى 
علمى و پژوهشى مقوله ى ايمنى و ارائه ى مطالب آموزشى در زمينه ى ايمنى 
و آتش نشانى در راستاى افزايش شناخت مديران، كاركنان شهردارى ها، 
سازمان هاى آتش نشانى و طيف جديد مخاطبان يعنى دهيارى ها به عنوان 
متوليان مديريت روستايى، تبادل تجربيات و ارائه ى آخرين يافته هاى علمى 
و آموزشى و مسائلى از اين دست بود. با انتشار 12 شماره فصلنامه مشتمل 
برحدود يك هزار و 200 صفحه مطالب متنوعى پيرامون مقوالت مختلف 
مديريت بحران، ايمنى، آتش نشانى، آموزش ايمنى، شهر سازى و ايمنى 

شهر در اختيار عالقمندان قرار گرفت.
مخاطبان،  نظر  مورد  هاى  موضوع  به  آسان  دسترسى  منظور  به  لذا 

الفبايى  ترتيب  و  اصلى  محورهاى  حسب  بر  فصلنامه  موضوعى  فهرست 
تنظيم شده است كه در ادامه ارائه مى شود. 

1 - مديريت بحران:
2 - آشنايي با طرح جامع مديريت بحران شهر تهران/ دبيرخانه طرح 

جامع مديريت بحران شهر تهران، شماره 2 ، بهار 1381، صص  104 .
3 - ابراهيمى، محسن، برنامه ريزى و مديريت بحران شهرى، شماره 

2 ،بهار 1381، صص 29 - 24 .
از تشكيل سازمان دفاع غير نظامى تا ضرورت تشكيل سازمان   - 4

ملى ايمنى كشور، شماره6 ، بهار 1383 ، صص 21- 8 .
5 - افتخارى، على، ضرورت آموزش مديريت بحران، شماره5 ، زمستان 

1382، صص 4-5 .
در  زلزله  از  ناشي  سوزي  آتش  حوادث  سعيد، بررسي  بختيارى،   -  6

جهان، شماره 2 ،بهار 1381، صص 61- 54 .
7 - برنامه ى مديريت بحران، شماره 8 و9 ، پاييز و زمستان 1383 ، 

صص 21 - 14. 
8 - بهرامى، على، عمليات نجات و امداد در حوادث سيل، رودخانه و 

نهر، شماره 11و12، تابستان و پاييز 86، صص 66 - 54 .
9 - جعفر نژاد، على و زهرا زمانيان ، مديريت ايمنى و بهداشت شغلى، 

شماره 8 و9 ، پاييز و زمستان 1383 ، صص 92 - 86 .
مديريت  در  محلى  هاى  حكومت  نقش  ابراهيم،  زاده،  جمشيد   -  10

بحران، شماره 2 ،بهار 1381، صص 15 - 14 .
11 - جمشيد زاده، حميد، نقش بانك هاى اطالعاتى در مديريت بحران 

حوادث غير مترقبه، شماره 11و12، تابستان و پاييز 86، صص 48 - 46 .
12 - جهاندوست، شاهين و على فروغى، نكات مديريتى و بهداشتى در 

شرايط بحران، شماره 7 ، تابستان 1383 ، صص 65 - 60 .
13 - حسن نژاد امجدى، مسعود، مديريت بحران، رفتارها و عملكردهاى 

قبل و بعد از وقوع زلزله، شماره5 ، زمستان 1382، صص21 - 8 .
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14 - حسن نژاد امجدى، مسعود، مديريت سيل، شماره6 ، بهار 1383، 
صص 21 - 13.

15 - حسين زاده، بابك، شبكه ى حمل و نقل و ترافيك تهران در 
شرايط بحران، شماره 2، بهار 1381، صص  31 - 30 .

16 - خالقى، ليال، اقدامات ايمنى در مواجهه با زلزله، شماره 8 و9 ، 
پاييز و زمستان 1383 ، صص 97 - 93 .

17 - خوش نمك، زهره و جواد على آبادى،  بالياى طبيعى واقعيات و 
تنگناها، شماره 2 ،بهار 1381، صص 13 - 6 .

18 - دادور، عبداهللا، مديريت بحران، شماره 8 و9 ، پاييز و زمستان 
1383 ، صص13 - 10 .

از  گزارشي  بحراني،  شرايط  سازى  شبيه  مانور،  رامين،  رادنيا،   -  19
برگزاري مانور مديريت بحران در شهرداري منطقه 17 تهران، شماره 2 ، 

بهار 1381، صص 53- 46 .   

تجربه ى  مجيد،  روانى،  سكه  روستا   -  20
كشورهاى خارجى در بازسازى پس از زلزله، شماره 
8 و9 ، پاييز و زمستان 1383 ، صص 45- 38  .

21 - سازمان مديريت و بحران كشور، تشكيالت، فعاليت ها و وظايف، 
شماره 11و12، تابستان و پاييز 86، صص 12- 8 .

22 - سامانه ى فرماندهي حادثه ICS ، شماره 2 ،بهار 1381، صص 
. 64 -65

23 - ستاد هماهنگى امور ايمنى و آتش نشانى كشور، آيين نامه و شرح 
وظايف كارگروه تخصصى عملياتى ايمنى و آتش نشانى و مواد خطرناك، 

شماره 8 و9 ، پاييز و زمستان 1383 ، صص 130 - 126 .
24 - شريف زاده، هوشنگ، سامانه ى فرماندهى حادثه در مديريت 

بحران، شماره 11و12، تابستان و پاييز 86، صص  32 - 28 .
هاى  برنامه  در  طبيعى  مخاطرات  مديريت  مجيد،  عبدالهى،   -  25
و  پاييز   ، و9   8 شماره  كشور،  فرهنگى  و  اجتماعى  اقتصادى،  توسعه ى 

زمستان 1383 ، صص 37 - 30  .
26 - عبدالهى، مجيد، نقش و جايگاه مديريت هاى محلى در تحقق 
86، صص  پاييز  و  تابستان  11و12،  شماره  بحران،  مديريت  نوين  نظام 

. 13 - 18
در  سوزى  آتش  خطر  مديريت  بر  اى  مقدمه  ساسان،  عشقى،   -  27

زلزله هاى شهرى، شماره 2، بهار 1381، صص  45 - 38 .
28 - فرزين پاك، شهرزاد، مديريت بالياي طبيعي در داكا، شماره 2 ، 

بهار 1381، صص  63- 62 .
29 - قنبر زاده، بابك و جعفر محمد زاده ميالنى، استفاده از مواد غذايى 

ويژه براى شرايط اضطرارى، شماره6 ، بهار 1383 ، صص 28 - 22 .
30 -  قاسملو، فرشيد، حادثه اى كه به فاجعه ملى تبديل شد، شماره 

11و 12 تابستان و پاييز 86، صص 101-103
31 - الهيجانيان، همايون ، مجيد عبدالهى و محمد شمس، مديريت 
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اردوگاه اضطرارى، شماره 4 ، پاييز 1382 ، صص  
. 36 - 40

32 - الهيجانيان، همايون، الگوهاى مديريت بحران، شماره6 ، بهار 
1383 ، صص  114 - 109 .

33 - موسوى، سيد ابوالفضل، آمادگى، عنصر اتكايى مديريت بحران، 
شماره6 ، بهار 1383 ، صص 5 - 4 .

 ، ابوالفضل، مديريت جامع بحران، شماره 8 و9  34 - موسوى، سيد 
پاييز و زمستان 1383 ، صص 5 - 4 .

35 - نوراللهى، بابك، تحليلى عملكرد كارگروه هاى ايمنى، آتش نشانى 
تدفين،  و  فضاهاى عمومى)  و  معابر  آوار،(پاكسازى  و  و حوادث خطرناك 

شماره 10 ، زمستان 1385 ، صص 50 - 45 .
اله قلى زاده آذرى، مهرداد، تسهيالت اضطرارى و امدادى در   - 36

حمل و نقل جاده اى، شماره 7 ، تابستان 1383 ، صص 29 - 22 .

ضوابط و مقررات ايمني شهري :
1 - اژدرى، شراره، ايمنى در تقاطع ها، شماره 4 ، پاييز 1382 ، صص  

. 60 - 63
2 - امنيت و اطفاى حريق، شماره 4 ، پاييز 1382 ، صص  65 - 64

3 - بختيارى، سعيد، استانداردها و مقررات ايمنى ساختمان ها در برابر 
آتش، شماره 1، زمستان 1380، صص 21 -  14 .

خروج،  هاى  راه  ايمنى  ضوابط  ياراحمدى،  پرويز  و  داود  براتى،   -  4
شماره 8 و9 ، پاييز و زمستان 1383 ، صص 63 - 54 .

5 - بشيرى نسب، محمود، استفاده از سناريو در ارزيابى ريسك حريق، 
شماره 10 ، زمستان 1385 ، صص 17 - 12 .

مقررات  و  ضوابط  كارآمدى  تحليل  مهناز،  بوالحسنى،   -  6
شهرسازى مالك عمل در جهت ايمنى شهرى، شماره6 ، بهار 1383، 

صص 57 - 50.

7 - پرهيزكار، اكبر، قديرى، محمود على، مكان گزينى مراكز خدمات 
عمومى،با تاكيد بر مراكز اورژانسى: مطالعه موردى شهر كرج، شماره 10، 

زمستان 1385 ، صص 25 - 18 . 
8 - پرهيزكار، اكبر، كاربرد مدل حداكثر پوشش عملياتى ايستگاه هاى 

آتش نشانى، شماره 1، زمستان 1380، صص 22-27 .
9 - پورناجى، طاهره، ايمنى ساخت و سازها در برابر حريق، شماره3، 

تابستان 1382، صص 67 - 66 .
10 - پويا راد، سيدحسين و احمد واحدى، بلند مرتبه سازى و ايمنى، 

شماره 8 و9 ، پاييز و زمستان 1383 ، صص 53 - 50 . 
در  بيمه  صنعت  جايگاه  و  نقش  بررسى  كامبيز،  پيكارجو،   -  11
ايمن سازى و كاهش خسارات حاصل از آتش سوزى در تصرفات شهرى، 

شماره3، تابستان 1382، صص 41- 38 .
12 - تومه، آربل، ضوابط و مقررات طراحى ايستگاه هاى  آتش نشانى 

در ايران، شماره6 ، بهار 1383 ، صص 41 - 29 .
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ايستگاه هاى  مقررات طراحى  و  آربل، مجموعه ضوابط  تومه،   - 13
آتش نشانى در ايران، شماره3، تابستان 1382، صص 23 - 12 .

سوزى،  آتش  از  پيشگيرى  در  بيمه  جايگاه  على،  زاده،  جعفر   -  14
شماره5 ، زمستان 1382، صص 37 - 28 .

و  عناصر  ايمنى  و  زلزله  خطرات  مسعود،  امجدى،  نژاد  حسن   -  15
فضاهاى شهرى، شماره 8 و9 ، پاييز و زمستان 1383 ، صص 29 - 22 .

16 - حسن نژاد امجدى، مسعود، هدف هاى اصولى محافظت در برابر 
حريق، شماره 7 ، تابستان 1383 ، صص 45 - 39 .

17 - خانى، جالل و نظرعلى صادقيان، ايمنى در سيستم برق ساختمان، 
شماره5 ، زمستان 1382، صص 72 - 66 .

18 - راضى، سيد حبيب، سلسله مراتب فرماندهى در آتش نشانى هاى 
كشور از گذشته تا آينده، شماره 8 و9 ، پاييز و زمستان 1383 ، صص 125 - 120 .
19 - راضى، سيد حبيب، قانون ايمنى و آتش نشانى كشور، ضرورت ها 

و چالش ها، شماره 11و12، تابستان و پاييز 86، صص 45 - 38 .
20 - رزميان فر، پرويز، غفورى، ناصر، ضوابط ايمنى در مقابل آتش 

سوى در طراحى ساختمان ها، شماره1، زمستان1380، صص28-33.
21 - روستا سكه روانى، مجيد، تبيين مفاهيم و عناصر شهرسازى در 
زمينه ى كاهش آسيب پذيرى شهرها در برابر زلزله، شماره 10 ، زمستان 

1385 ، صص 32 - 26 .
22 - روستا سكه روانى، مجيد، راهكارهاى عملى حفاظت ازبازارهاى 

سنتى دربرابرآتش سوزى، شماره3، تابستان 1382، صص 33 - 24.
23 - ساعدى، سيمين، مكان يابى مراكزعمليات اضطرارى ازديدگاه 

برنامه ريزى شهرى، شماره11و12، تابستان وپاييز86، صص 37 - 33.
24 - شريف زاده، هوشنگ، براتى، داود، مالحظات ايمنى و آتش نشانى 
در طراحى و ساخت مدرسه، شماره 5 ، زمستان 1382، صص 85 - 80 .

25 - شيخان، ناهيد و حجت اله رضازاده، زباله هاى بيمارستانى شهر 
تهران، شماره 7 ، تابستان 1383 ، صص 38 - 30 .

شهر  ايمن،  شهر  مجيد،  عبدالهى،   -  26
مشاركتى، شماره 5 ، زمستان 1382، صص 27- 22 .

آتش سوزي  اثرات  وكاهش  پيشگيري  بهرام،  فرگوش،  27 - عبدى 
صص  بهار1381،  شماره2،  باليا،  ازبروز  پس  مسكوني  هاي  دركاربري 

. 109 -110
28 - عسكرى، على و عباس پوراسكندر، سنجش توزيع فضايى سوانح 
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1382 ، صص  31 - 28 .
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4 - رياحى، وحيد،  مقاوم سازى مساكن و سـكونتگاه هاى روستايى 
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11 - عزيزى، حسن، بهره گيرى از علوم رايانه اى در جهت ايمنى، 
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Organization of fire fighting is dependent on Municipality and responsible for prevention 
and encountering the incidents and catastrophes which happen daily in cities. The incidents 
may cause damages to buildings and monuments and urban infrastructures and hence 
damages to citizens. The organization of Fire fighting is the key principle to rescue in those 
situations. This article deals with the activities of Fire Fighting Organization in different 
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areas of Iran during years of Imposed 
War.

The Imposed War
Iraqi Ba’th Regime invaded Iran in 22 September 1980 
from air, sea and land. The invasion was done without 
any rational reason and aimed at conflicting Islamic 
Revolution in Iran. The Iraqi summits have declared 
their aims in interviews. For example Saddam stated 
that he likes to decompose Iran. Tariq Aziz, the prime 
minister declared that “5 small Iran is better than a 
united one … we support uprisings in Iran and try our 
best to decompose it.
Taha Y. Ramedhan the assistant of prime minister of 
Iraq, in an interview with AL-Saora emphasized that 
“The war aims at dismissing Islamic Republic of 

Iran”.
Iraq was supported by all financial, military, 

Informational, political and other means. Despite of 
such equipments Iranian military forces were away 
from readiness. Sepah Pasdaran has been formed newly 
and involved in conflicting anti – revolution forces. So 
Iraqi regime was dreaming of a quick victory. Five days 
before the start of the war, Saddam has contravened 
the agreement made by Iran. Afterwards, in September 
22nd, 1980 he ordered all his troops to invade Iran 
from air, land and sea. They forecasted to have a war 
like 6-day war of Israel and Arabs. He had attacked 
major airports in Iran to disarm the Iranian war planes. 
But unlike the plan, not only they never approached 
the quick victory but also after 8 years of defense 
by Iranian people and the army, they had to accept 
the defeat. Saddam who had rejected the Al-Jazayer 
agreement, in 1990, had to accept it in such a situation. 
That was at the time that Iraq was supported by western 
governments and his invasion to Iran was ignored by 
international communities. So the Iraqi armies had 
no obstacle to invade all residential and non-military 
regions using chemical and anomaly weapons, mal-
treat the people in occupied regions, invade petroleum 
infrastructures in Persian gulf, pollute environment, 
invade the flights, and  dispassionate ships and reverse 
of international rights. 

Defeats at Fronts and Invading Cities and Villages
Despite their outfit for the victory, the Iraqi armies 
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never obtained significant occupation. For example in 
the west front, they never occupied the military Base 
in Sarpol-e-Zahab.
In the central front, they attacked Dizful Aerial Base; 
but their tanks were retreated to 40 km far from 
Dizful.
In southern fronts, Khorramshahrians defended 
against the invasion with the least utilities. Other cities 
also were never occupied completely by Iraqis. They 
intensified their invasions against civil regions which 
most of their victims were aged people, women and 
children.

War at Cities
Their thorough invasion to all the regions which 
showed the inhumanity of Iraqi regime was defended 
by all people and resulted in defeat and ignominy of 
the enemy. Their savagery in invading nonmilitary 
regions was repeated over and over which some of 
them will be noted in the following: for instance, 
the next day after the day of beginning, nonmilitary 
people in Abadan and Khorramshahr were invaded 
by Iraqi planes. In the very first minutes, 30 of our 
teachers were killed. In the September 23rd  the Iraqi 
Migs invaded Ahwaz which resulted in devastation of 
hundreds of residential buildings and killing of many 
of citizens. Similar attacks were done to cities like 
Dizful, Sanandaj, Qasre shirin, Urumiye, Bakhtaran, 

Khorram Abad, Mehran, Andimeshk, 
Behbahan, etc. They also invaded 
these cities by missiles and rackets of the types Scod-
B, FRAC. Those attacks resulted in killing many 
people and ruination of cities. After that, reciprocating 
the attacks was done in order to stop the enemy. By 
the intervention of United Nations both sides agreed to 

stop attacking civil regions. But just 9 month after the 
agreement, Iraqi armies warned Iran and then attacked 
many cities again.
The enemy continued its attacks to cities until 1986 
and many times were responded by our attacks. But at 
those times the enemy started his most savage crime: 
attacking cities by chemical weapons. Chemical 
weapons are all the agents with direct poisonous 
effects on human body and other creatures. Utilizing 
chemical weapons dates back to the First World War. 
In the imposed war utilizing of 125000 tons of these 
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chemicals resulted in killing more 
than 100000 and also more than 

200000 injuries. After defeat in many fronts, the 
enemy started to utilize chemical weapons. The first 
attack was recorded in January 12, 1981, in west of 
Ilam. The weapons were used also in residential areas. 

In June 27, 1987 Sardasht, as the first residental city in 
the world, was attacked by chemicals and more than 
8000 of its habitants were injured. They also attacked 
Halabche within this border. To stop this kind of attack, 
Iranians had to bombard Iraqi cities by missiles and 
rackets.
After 50 days of attack and depravity by the brave 
defense of Iranian people and forces, the enemy 
stopped this stage of attacks on cities. This brought 
them no victory but their disrepute and ignominy. 
Those attacks resulted in devastation of many regions 
and killing of many citizens. Rescuing the victims of 

those crimes was an important affair done by “Fire 
Fighter and Rescuer”.

Fire Fighting and Rescuing the Victims of Aerial 
Attaches
 By the  air raids, the “Red Alarm” or siren warned 
people to refuge in shelters to decrease the losses. But 
this alarm has another meaning in fire stations. This 
alarm calls the fire fighters to get ready to go to the 
places under the attack and to save the injured and 
buried people. Their first action at the place was to 
control the fires and save the injured ones.
Some of them needed to be transferred to the hospitals. 
“Finding Alives” and “Removing Debris” were their 
most important jobs. An operation which needed 
accuracy, sensibility and high professional skills. 
The needed Knowledge and experience for those 
operations was available just by “Fire Rescue” and 
“Rescue Groups of Red Crescent”. The operations had 
to be done by “Team work”.
In addition to Fire fighting, other organizations like 
“the Red Crescent”, “Emergency Centers”, police 
force, and assistance teams for electricity, water and 
Gas were ready at the place. At the beginning some 
inconsistency were made because the different groups 
knew few about each other. But they could reach 
accordance and harmony and could perform their 
Duties quickly and properly. The rescuer searched 
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among debris using facilities like “Alive Finder” to 
retrieve the corpse of martyrs and the injured people 
as well. In some cases by investigating the relations 
they could find the buried people.
The preparation of rescue groups and their operation 
to make shelters and bravely patience of people had 
discouraged the enemy to attack cities.
The enemy also had planned to attack industrial and 
infra structures like refineries, power plants, hospitals, 
bridges, etc. The operation of rescue and fire fighting 
groups, at those moments had resulted in maintenance 
and preservation of national capitals.
For example, Abadan Refinery was attacked several 
times by Iraqis. The fire and damages were controlled 
by fire fighting workers. During the imposed war, the 
fire fighters have tried their best to save the citizens 

and also maintain the national treasuries. They were 
admired several times by the country high-rankings 

like the Prime Minster and Tehran 
Mayor. At the borders cities the fire 
fighters and rescue teams had many responsibilities 
and operations because of their intensive attacks at 
those areas. So some of fire fighters were sent to those 
areas from other cities.

The Establishment of Karbala Fire Fighting 
Committee
Because of the intensification of enemy’s attack and 
request of war base commanders, the ministry of interior 
with the cooperation of Khuzestan governor, had 
established the “Karbala Fire Fighting Committee”.
By the management and coordination of “committee 
of coordinating safety and fire fighting affaire”, some 
cities, out of the war regions, were determined to deliver 
some of their personnel and facilities to the cities and 
regions under the attack within periods of two months. 
Therefore, about 40 skilled and well equipped fire 
fighters were present at the war regions in Khuzestan. 
They also had to develop their working area to cities 
like Omidiyeh, Masjed-Soleiman, Ram-Hormoz 
and some provinces like Ilam and Kermanshah. The 
Karbala Committee had many martyrs and injurings 
during the imposed war. From the martyrs we can 
identify Martyr Rostam Alizadeh, from Amol, Martyr 
Mahmood Mirzaee, Martyr Reza Moslem Khani 
and Martyr Kazim Najafi pour from Hamedan. The 
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injuries were about 200 by chemical 
weapons and about 20 injuries by 

quiver. They recorded a glorious page in history of fire 
fighting in Iran.
It should be noted that these are the personnel killed 
or injured while doing their responsibilities in the war 
regions. There are also fire fighters who have been 
presented in the fronts voluntarily and killed or injured 
by the side of all other forces and soldiers. Their 
enthusiasm to participate at the front was to the extent 
that up to 1985, about 650 out of 983 skilled personnel 
of fire fighting organization of Tehran were delivered 
to war regions. Lots of them were martyred during the 
imposed war.
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