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بسمه تعالی
تهران، شهری در مسیر توسعه و پیشرفت است. همان گونه که برای تاب آوری بیشتر زیرساخت های 
عمرانی شهر در برابر رخدادهای طبیعی، برنامه های مختلف مقاوم سازی در نظر گرفته می شوند، شایسته 
است برای ارتقاء آمادگی شهروندان در برابر مخاطرات نیز برنامه ریزی کرد؛ به ویژه در شهری که در 
معرض دامنه ای متنوع از خطرات و بالیای طبیعی قرار دارد و صد البته در زمانه ای که گرم شدن 

زمین و تغییرات اقلیمی، ضرباهنگ پدیده های طبیعی را غیرقابل پیش بینی ساخته است.
در این میان تا زمانی که آموزش به عنوان فراگردی هدفمند و دارای ساختار و نتیجه در نظر گرفته 
نشود، نمی توان از تالش های جزئی و پراکنده در زمینه آموزش مدیریت بحران، انتظار معجزه داشت؛ 
آمادگی مقابل مخاطرات و بالیای طبیعی، از جمله موضوعات مهم آموزشی است که هیچ شهروندی 
نمی تواند بر مبنای ویژگی های فردی یا اکتسابی همچون سن، جنس، میزان  تحصیالت یا نوع  شغل، 

خود را از یادگیری آموزه های آن بی نیاز بداند. 
در کنار هم قرار دادن این گزاره ها به آن معنا است که آموزش مدیریت بحران، امری اجتناب ناپذیر 

مقدمه



است و الزم است با سیاستی جامع، برنامه ریزی شده و البته همگانی، مجموعه راهبردهای آمادگی
مقابل مخاطرات را در میان شهروندان نهادینه کند. در چنین شرایطی هر یک از شهروندان حتی اگر 
از توان، دانش و انگیزه کافی برای شرکت در برنامه های داوطلبانه برخوردار نباشند، حداقل می توانند 

برای حفظ جان خود و سایر اعضای خانواده پیش قدم شوند.
در این میان چشم انداز طرح جامع آموزش همگانی، تهران را شهری تاب آور با شهروندان آگاه، آماده 
و دارای فرهنگ ایمنی پایدار معرفی می کند. بدون تردید وقتی مقوله تاب آوری به بخشی از نگرش ها 
زیرساخت ها،  سازی  مقاوم  و  نوسازی  مسیر  باشد،  شده  تبدیل  جامعه  یک  فرهنگی  ویژگی های  و 
سکونت گاه ها و در یک کالم سخت افزارها نیز از آنچه هست هموارتر خواهد شد؛ امید که این افق 

چشم نواز در فردای تالش، همدلی و هم زبانی تمام ذی نفعان این طرح پدیدار شود.
محمدباقر قالیباف

شهردار تهران



بسمه تعالی
چرخه تغییرات اقلیمی کره ی زمین به گونه ای پیش می رود که جوامع

 توسعه یافته  نیز، با دیده ای نگران به وضعیت غیرقابل پیش بینی رخدادهای 
طبیعی می نگرند. حتی اگر امکانات، تجهیزات و نیروهای امدادی موجود، آماده مواجهه با دوره های 
بازگشت رخدادهای طبیعی باشند، چگونه می توان مقابل رخدادهایی که روز به روز از روند ثابت و 
معمول گذشته فاصله می گیرند، تاب آورد؟ در چنین شرایطی تالش برای ارتقای آمادگی و تاب آوری 
بیشتر، نیازمند راهبردهایی مستمر، پویا و هدفمند است تا میزان غافلگیری در مواجهه با رفتارهای 

غیرمنتظره طبیعت به حداقل برسد. 
و جوش،  بتن  کیفیت  کنترل  آزمایشگاه  های  در  نه  راهبردها  این  از  قابل توجهی  بخش  بدون شک 
بلکه در بسترهایی تحقق می یابند که امکان آموزش در آن زمینه ها فراهم شود. نگاهی به تجربیات 
کشورهای مختلف جهان در طراحی، تدوین و تمرین برنامه های آمادگی مقابل حوادث، نشان می دهد 
مشارکت  با  بعدی،  وهله  در  و  بوده  محور«  »جامعه  اموری  نخست  وهله  در  برنامه هایی  چنین  که 

مجموعه ای هماهنگ از سازمان های مسئول در این زمینه پیش می رود.
در این میان آموزش آمادگی در برابر سوانح در شهر تهران، اتفاق جدیدی نیست اما اجرای یک برنامه
جامع، رویکردی جدید و البته الزم است که نمی توان برای اجرایی شدن و پیشبرد آن، بیش از این 

پیشگفتار
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صبر کرد. به عبارت دیگر، اجرای برنامه جامع آموزش همگانی مدیریت بحران در شهر تهران، امری 
نیست که بتوان آن را به موعد تامین منابع مالی، ایجاد وحدت رویه نهادهای ذینفع یا استقرار نظام 
یکپارچه مدیریت شهری موکول کرد یا اینکه با نگرشی بدبینانه، در توفیق چنین سیاست هایی دچار 

تردید شد.
از سوی دیگر نباید فراموش کرد آموزش بذری است که حتی در بی حاصل ترین زمین ها، میوه آمادگی 
و پیروزی به بار می دهد. آنچه در این میان موفقیت یک برنامه جامع آموزشی را تضمین می کند، 
مشارکت نهادهای دست اندرکار، استمرار تالش ها و البته ایجاد انگیزه در مخاطبان است. طرح جامع 
آموزش که با پیگیری و تالش مجموعه ای از کارشناسان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر 
تهران تدوین شده است، به منزله قدم گذاشتن در راه درازی است با این دورنما که »رفتن، رسیدن 
است«. سند حاضر در 4 فصل تدوین شده که امید است نقطه نظرات و بازخوردهای دانشگاهیان و 

کارشناسان حوزه های مرتبط، نکاتی ارزنده را در خدمت ویرایش و بهبود آن قرار دهد.
احمد صادقی   

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
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