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پیشگفتار



سرعت  اندازه  هر  كه  مي دهد  نشان  گذشته  سوانح  از  حاصل  تجارب 
فعاليت هاي واكنش اضطراري مسئوالن مديريت بحران زياد و كيفيت و كميت 
خدمات رساني نيز در وضعيت مناسبي باشد؛ باز هم اقدامات چند ساعت اوليه 
بعد از وقوع بحران؛ از كارايي،  انسجام  و سرعت الزم برخوردار نخواهد بود. اين 
مهم مي تواند ناشي از عدم دسترسي سريع به محل حادثه، نداشتن اطالعات 
و آمار كافي و جزئي از محل حادثه و تعداد آسيب ديدگان و نيز وسيع بودن 

خسارات وارد شده به محل حادثه نسبت به امكانات موجود و ... باشد. 
از طرف ديگر،  برآورد آماري كشورهاي حادثه خيزجهان نشان مي دهد كه 
درصد قابل توجهي از آسيب ديدگان، توسط خانواده، همسايگان يا افراد هم 
محلي خود،  نجات يافته اند. منتها بايد توجه داشت كه انجام اقدامات امدادي 
و فوريتي، بدون آموزش و سازماندهي گروهي،  نه تنها سودمند نيست بلكه در 
مواردي خطرآفرين نيز خواهد بود. به عبارت ديگر، شهروندان براي ايفاي نقش 
مكمل خود در نظام مديريت بحران بايد از توانمندي هاي الزم برخوردار باشند 
و رفتارهاي صحيح در شرايط پيش از وقوع بحران،  حين بحران و پس از بحران 
را بياموزند. اين توانمندي ها باعث مي شود كه آنان از آگاهي و آمادگي الزم 
براي مشاركت فعال در نظام جامع مديريت بحران شهر خود برخوردار شده و 
از نتايج آن يعني افزايش روزافزون ايمني در زندگي شهري و كاهش خسارات 
مالي، بهره مند شوند. از اين رو،  وجود افرادي آموزش ديده و سازماندهي شده در 
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محالت، به منظور كمك رساني به موقع و منسجم در ساعات اوليه بعد از وقوع 
سوانح، به شدت ضروري است.

در اين راستا،  راهنماي جذب و استقرار گرو ه هاي مردمي داوطلب واكنش 
اضطراري محالت)دوام( با تكيه بر تجربيات حاصل از اجراي آن در محالت 
مختلف شهر تهران، تهيه شده است تا مردم محلي، با كسب آمادگي الزم به 
منظور مواجهه با سوانح و بحران ها، نقش موثرتري در كاهش آسيب هاي وارده 

به خود،  خانواده و هم محلي هايشان داشته باشند.
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