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پیشگفتار مؤلف



پیشگفتارمؤلف

در دهه ی آغازین قرن بیست و یکم، هوشیاری ما نسبت به خطرات احتمالی بالیا برای تمدن نوین 
)هم بالیای طبیعی و هم بالیایی که نتیجه ی فعالیت های عمدی انسانی است( افزایش چشمگیری یافته 
است. با توجه به اطالعات ثبت شده،  توفان سال 2003 میالدی از نظر فراوانی وقوع توفان، ششم توفان 
بود. توفان سال 2004 میالدی، یکی از مرگبارترین و خسارت بارترین توفان هایی بود که تاکنون در 
حوزه ی اقیانوس اطلس روی داده است؛ چهار توفان شدید، سراسر ایالت فلوریدا را درنوردید که دو مورد 
از آنها در نزدیکی همان نقطه و با فاصله چند هفته از یکدیگر، باعث ریزش زمین شد. در سال 2005 
میالدی نیز هفت توفان بزرگ، از جمله توفان »ویلما1«، به وقوع پیوست که شدیدترین توفانی بود که 
تاکنون ثبت شده است. هنگامی که این توفان به خلیج مکزیک رسید، سرعت آن 185 مایل در ساعت 
و شدت آن، 882 میلی بار2 بود که البته، سرعت و شدت آن در این منطقه به کم ترین حد خود رسیده 
بود. توفان »کاترینا3« نیز به جاری شدن سیلی ویرانگر در نیو اورلئان منجر شد و ده ها هزار تن را آواره 

و خط ساحلی طول ایالت می سی سی پی را به کلی نابود کرد.
در این دهه فقط شاهد ثبت رکوردهای جدید در تخریب های ناشی از توفان نبودیم؛ در سال 2004 
میالدی، 1717 گردبادی روی داد که رکوردی جدید محسوب می شود4. همچنین، در 26 دسامبر سال 

1 . Wilma
2  Millibar [میلی بار واحد اندازه گیری فشار که اندازه آن 1000 دین بر سانتیمتر مربع]) )مترجم
3  Katrina 

4  سازمان ملی جو و اقیانوس )NOAA( تعداد گردبادهای ثبت شده در سال 2004 را منتشر می سازد. سازمان ملی جو و اقیانوس 
http://www.norman.noaa.gov/publicaffairs/ 04-126 ، دپارتمان اخبار بازرگانی ایاالت متحده. از طریق وبسایت

releases/tornadoes2004.html می توانید به این اخبار دسترسی داشته باشید.



2004 میالدی زمین لرزه ای با شدت 9 ریشتر در ساحل سوماترا1، آبلرزه ای2 را ایجاد کرد که صدها هزار 
نفر را کشت و میلیون ها نفر را در آسیای جنوبی، از جمله تایلند، اندونزی، سریالنکا و هند، بی خانمان 

کرد. میزان خرابی ها را دو میلیارد دالر تخمین زدند3. 
عالوه بر این بالیای طبیعی، حمالت تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 بر علیه ایاالت متحده نیز 
روی داد که مرکز تجارت جهای در نیویورک را تخریب کرد و حدود 3000 کشته بر جای گذاشت. 
این میزان کشته در کنار میزان کشته ها و خرابی های ناشی از دیگر حمالت تروریستی در پنتاگون در 
واشنگتون دی سی و در حمالت منجر به سقوط هواپیما در شنکسویل4 در پنسیلوانیا، هشداری بود 
مبنی بر اینکه باید کاری متفاوت در حوزه مدیریت بالیا و آمادگی برای مقابله با آن در آمریکا انجام داد. 
خسارت های آشکار بالیای اخیر، از جمله خسارت های جانی، متالشی شدن خانواده ها، صدمات 
وارد شده به اموال، تبعات اقتصادی، افزایش  حق بیمه، بر هزینه های واکنش به بالیا و ساخت و ساز 
دوباره افزوده شد و یکی از دوره های شاخص را در تاریخ شکل داد. این امر، انگیزه تألیف این دستنامه 
درباره ی مدیریت بالیا شد. قصد من، جمع آوری مقاالت علمی از دانشگاهیان سراسر جهان بود که 
به انتقاد تحلیلی موضوعات موجود در این زمینه و نیز ارایه طرح هایی برای بهبود، عالقه داشتند. اما، 
احساس کردم که  بهتر است گزارش انجمن های حرفه ای را که با این سناریوهای گوناگون سروکار دارند 

نیز از آنها بخواهم تا نظرات و تجربیاتی را که کسب کرده اند، به این بحث بیفزایم.
در طرح اولیه کتابم به »جک ربین5« که در آن زمان سردبیر اجرایی مجموعه ی کتاب های مدیریت 
عمومی و سیاست عمومی6 بود، پیشنهاد کردم کتابی را درباره ی مدیریت بحران و امنیت داخلی تألیف 
کند، اما پس از بحث های فراوان و اصالح رویکرد، به این نتیجه رسیدیم که تألیف دو کتاب جداگانه، 
مناسب تر است؛ کتابی در حوزه ی امنیت داخلی با نام دستنامه ی امنیت داخلی7 و کتاب حاضر که 
تمرکز بیشتری بر آن شده است، با عنوان دستنامه ی مدیریت بالیا8. متأسفانه، »جک« انتشار این دو 
کتاب را نخواهد دید؛ او که از سال 1980 میالدی، سردبیر اجرایی مجموعه   کتاب های مدیریت 

1  Sumatra
2  tsunami
3  اطالعات رویدادهای جهانی مربوط به سیل های بزرگ سال 2004، بخش بررسی سیل دانشگاه دورتموث )از طریق وب سایت 

http://www.dartmouth.edu/~floods/Archives/2004sum.htm. در دسترس است.(
4  Sahanksville
5  Jack Rabin
6  Public administration and public policy
7  Homeland Security Handbook
8  Disaster Management Handbook



عمومی و سیاست عمومی بود، تا لحظه درگذشتش در تاریخ 13 نوامبر سال 2006 میالدی حدود 
200 عنوان کتاب جدید گردآوری کرده بود. تأثیر او بر منابع و مآخذ مدیریت عمومی، بسیار محسوس 
بود و بسیاری از افرادی که در ایجاد این حوزه و محور فکری از وی الهام گرفته اند، از درگذشت او متأثر 

شده اند و خواهند شد.
نتیجه ی حدود دو سال تالش، این کتاب مرجع است که هدف آن، ارتقای دانش ما از موضوعات 
مرتبط به هم و چندگانه ی مربوط به آمادگی، واکنش، جبران و کاهش دردسرهای پیشگیری از بالیا 
و بازسازی ویرانی های ناشی از آن است. هدف از تألیف این کتاب همانا تلفیق نظر و عمل است که 
به کابرد عملی تجربه های آموخته شده و سناریوهای نظریه ای کاربردی منجر می شود. این دستنامه، 
ابزاری ارزشمند برای تبادل درس های آموخته شده میان افراد حرفه ای و نیز مرجعی کتابخانه ای است.

از تمام کسانی که در تهیه ی این دستنامه شرکت کرده اند، نه تنها برای کمک های با ارزش شان 
در تهیه ی این اثر و نیز تخصص های فردی شان، بلکه برای صبوری شایان توجه شان در مدت زمانی 
طوالنی از جلسه ی طرح اولیه به بعد، سپاسگزارم. از کمک های »مری فنی1«، دستیارم، سپاسگزارم که 
در سازماندهی داده ها و تنظیم مدارک در قالب نرم افزار اکسل در تهیه نسخه های این دستنامه به من 
کمک فراوانی کرد. حمایت های مالی معاونم، »جی. پرستون جونز2«، از مدرسه  ی بازرگانی و کارآفرینی 
»اچ. واین هوزینگا« در دانشگاه »سوث ایسترن نوا3«، بسیار گرانبها و ارزشمند بود. بیش از تمام اینها، 
از توجه، صبر، درک و تشویق هایی که در طول این طرح از سوی ناشرم، »ریچ اُ هنلی4«، در تیلور و 

فرنسیس5 دریافت کردم، سپاسگزارم.
     تنها با کمک آنان و مشارکت متخصصان بسیار بود که توانستم در نهایت این دستنامه را آماده ی 
چاپ کنم. صمیمانه از تمام افرادی که در این کار شرکت کردند، برای زمان بسیاری که برای مشارکت 
فردی خود صرف کردند و نیز برای تالش فراوان شان، تشکر  می کنم. آرزوی ما این است که با این کتاب 
بتوانیم نظرات هوشمندانه را مبادله کنیم، به پیشرفت های مهمی نایل شویم و در حوزه مساله مدیریت 

بالیا در قرن بیست و یکم میالدی، آمادگی بهتری کسب کنیم.
جک پینکوسکی6 

1  Mary Fenney
2  J. Preston Jones
3  H. Wayne Huizenga School of Business and Entrepreneurship at Nova Southeastern 
University
4  Rich O’Hanley
5  Taylor & Francis
6  Jack Pinkowski




