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پیشگفتار



پیشینه وقوع حوادث و بالیای طبیعی در جهان به درازای تاریخ بشر است . هیچ جایی از دنیا 
مصون از این حوادث نبوده و نیست . همه جوامع در برابر عوارض بالیای طبیعی، حوادث ناشی از 
استفاده از فناوری و  خطرات ایجاد شده توسط انسان آسیب پذیر هستند . در این میان، بالیای 
طبیعی  منحصر به زلزله نبوده و مواردی چون طوفان، سیل، آتش سوزی وسیع، خشکسالی و 

... را نیز شامل می گردد . 
کشور ایران در کمربند جهانی زلزله قرار دارد و به همین سبب زلزله وجه غالب و اصلی 
بالیایی است که هرچند یکبار نقطه ای از کشورمان را در معرض آسیب و بحران قرار می دهد 
. همچنین وجود نقاط جمعیتی متراکم به ویژه در پایتخت، ایران را به کشوری آسیب پذیر 
در برابر زلزله تبدیل کرده است ؛ به طوری که هرساله شاهد وقوع فاجعه ای در گوشه از این 
سرزمین پهناور هستیم . از جمله این حوادث می توان به وقوع زلزله در شهرهای سلماس، 
بندرعباس، بوئین زهرا، طبس، رودبار و منجبل، الر، زلزله مصیبت بار بم، ورزقان و زلزله های 

پیاپی اخیر در استانهای جنوبی، جنوب شرقی کشور اشاره کرد .
بعد از زلزله، سیل را می توان یکی از حوادث بحران زا در کشور به شمار آورد ؛ افزایش بی 
رویه جمعیت، ساخت و سازهای شهری و گسترش آن تا حاشیه شهرها بدون برنامه ریزی 
مناسب و در نظر گرفتن استانداردهای ملی و جهانی، پیشگیری و مقابله با بحران و حوادث 

مترقبه و غیرمترقبه،  احتمال بروز فاجعه و خسارت را دوچندان کرده است . 
در هر جامعه این خطرات همه روزه منجر به وقوع حوادثی که از نظر بزرگی و شدت متفاوتند، 



می شود و حتی پتانسیل تبدیل شدن به فاجعه را نیز دارند . هرکدام از جوامع به تناسب موقعیت 
و وضعیتی که دارند، اقدامات و فعالیت هایی را به منظور کاهش خطرات و کسب آمادگی انجام 

می دهند تا عواقب ناشی از بروز اینگونه حوادث را به حداقل برسانند . 
از سوی دیگر مدیران بحران جزء اولین کسانی هستند که در خط مقدم بحران قرار داشته و 
باید پاسخگوی ماموریت ها و مسئولیت های متنوعی که در قبل، حین و پس از بحران بر عهده 
دارند، باشند . بنابراین مدیران شرایط اضطراری و اولین پاسخ دهندگان در جامعه نیز همانند 
گروه های منتخب مردمی در امور مدیریت بحران، نیاز مند اطالعات، دانش و آموزشی هستند تا 
قادر به ادراک این مهم باشند که چه اقداماتی را قبل و حین و پس از شرایط اضطراری باید انجام 
دهند . دانش، اطالعات و آموزش های ارائه شده می بایست منعکس کننده خطر واقعی بوده و 
براساس نیازها، اولویت ها، توانایی ها و متناسب با درک آنها طراحی شود و کارایی و اثربخشی و 

در نهایت بهره وری آنها آزمایش شده باشد . 
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بر حسب ماموریت و وظائف ذاتی خود و با 
امعان نظر به خالء موجود و فقدان منابع علمی غنی در داخل کشور در زمینه تالیف و ترجمه 
کتاب، به منظور گسترش فرهنگ ایمنی و توسعه دانش مدیریت بحران، بررسی مطالعات 
تطبیقی و ترجمه کتب تخصصی این حوزه را با تاکید بر چرخه مدیریت بحران )پیش بینی 
و پیشگیری، آمادگی، مقابله، ترمیم و بازتوانی ( در دستور کار خود قرار داده است . کتبی که 
در این راستا ترجمه شده و در اختیار عالقمندان قرار گرفته، از جمله منابع مهمی است که 
برای جامعه علمی، پژوهشگران، اساتید دانشگاه ها، مراکز علمی،  متخصصان و مدیران در سطح 
مناطق و نواحی شهرداری های کشور بسیار حائز اهمیت بوده و قابل بهره برداری تخصصی و 
مدیریتی و بعنوان منابع دانشگاهی برای اساتید، پژوهشگران و دانشجویان حوزه مدیریت بحران 
محسوب می شود  . در این خصوص تالش شده، کتبی برای ترجمه انتخاب شوند که تلفیق نظر 
و عمل و کاربرد عملی تجربه های آموخته شده را در بر داشته باشند . این مجموعه از کتب، ابزار 
ارزشمندی برای تبادل درس های آموخته شده در سطح جهان و در میان گروه های منتخب 

مردمی در امور بحران، افراد حرفه ای در این زمینه و مدیران بحران محسوب می شود . 
در نهایت می توان اذعان داشت که مطالعه این مجموعه از کتب تخصصی–کاربردی و مدیریتی 



در حوزه مدیریت بحران باعث افزایش شناخت و کسب اطالعات از تجربیات سایرکشورها نسبت 
به انواع حوادث و نحوه مواجهه با هرکدام از آنها در رویارویی با بحران جایگاه و اهمیت و نقش 
مدیریت، برنامه ریزی جامع و عملیاتی در خالل بروز حوادث غیرمترقبه، تعهدات سازمان در 
قبال مردم حادثه دیده، نقش و ضرورت روابط سازمانی در کاهش اثرات و خسارات ناشی از 
حوادث و ... شده و شناخت و آگاهی به سزایی در خواننده ایجاد می کند . در ترجمه این اثر 
افزون بر مترجم محترم، اساتید و همکاران گرانقدری در به ثمر نشستن آن تا مرحله انتشار، 

نقش داشته اند که از آنها تقدیر می شود . 
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