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چکیده

وقوع حادثه در نیروگاه هستهای فوکوشیما ژاپن در  11مارس  2011پیامد شدیدترین زمین لرزه و سونامی پس از آن در تاریخ
کشور ژاپن بود که موجب مرگ بیش از  15000نفر و ناپدید شدن بیش از  7000نفر گردید و خسارت مالی بیش از 210
میلیارد دالر شد .زلزله ای با قدرت  8 /9درجه ریشتر و سونامی با امواج  14متر به سواحل ژاپن رسید و با خود درس بزرگی را
برای بشریت به همراه آورد و نشان دادکه محاسبات ایمنی هسته ای نیروگاه ،برای تحمل شدت این سونامی ،کافی نبوده است.
حادثۀ فوکوشیما ،و حوادث نفت و گاز ،وجه مشترک مهمی دارند و آن اینست که مدیریت ناکارامد میتواند ،حادثه را به فاجعه
ای بدل کند که بحران بیافریند .از سوی دیگر ،نحوه برخورد با پیامدها و نحوه مدیریت این حادثه ،در کشور پیشرفته و آماده
ای چون ژاپن ،برای مدیران صنایع ،درسهای بسیاری داشت .نوشتار حاضر نیز ،تالش دارد تا با نگاهی گذرا به ریشه ها و عوامل
این اتفاق و بررسی دقیقتر رفتار مسئوالن درگیر با حادثه ،بتواند راهکارها ،پیشنهادات و درس های آموختنی برای مدیریت
صحیح شرایط اضطراری در صنایعی همچون نفت و گاز در کشور ایران ،ارائه نماید.
کلید واژه ها  :فوکوشیما ،حا دثه اتمی ،ریشه ها ،درس های آموختنی ،مدیریت بحران
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- 1مقدمه
به نظر میآید تاریخ کشور "سرزمین خورشید" خواسته یا ناخواسته ،صلحآمیز و غیرصلحآمیز با اتم گره خورده است؛ چه وقتی
که مردم شهر هیروشیما “پسرکوچک” را در آسمان شهر خود دیدند یا وقتی “مردی چاق” شهر ناکازاکی را به دو نیم کرد یا
وقتی زلزله  9ریشتری برق نیروگاه هستهیی فوکوشیما را قطع کرد و موجهای خشمگین سونامی ،سیستم خنککننده رآکتورها
را از کار انداخت و موجب وقوع چند انفجار هیدروژنی در رآکتورها و نشت مواد رادیواکتیو در هوا و محیط اطراف این نیروگاه
شد .چندی پس از این حادثه ،سازمانها و کارشناسان زیادی به تجزیه و تحلیل و ریشه یابی این حادثه پرداختند .سازمانهای
مرتبط با مسایل اتمی از دیدگاه خود به واکاوی علل حادثه پرداختند و سازمانهای مرتبط با امداد و نجات نیز از دیدگاه خود به
رفتار شناسی مسئوالن و دست ا ندر کاران حادثه پرداختند .اما آنچه مسلم است اینست که حادثه و چرایی تبدیل آن به
فاجعه ،می تواند الگویی کارآمد برای مدیریت بحران های صنایع نفت و گاز ب وده و پیشنهاهایی را برای کنترل و مهار حوادث
صنعتی بدنبال داشته باشد.

 - 2شرح حادثه
ظهر روز  11مارس  20 ( 2011اسفند ماه سال  ،) 1390در
پی زلزله  9ریشتری و سونامی پس از آن ،حادثه ای رخ داد
که متخصصان ،آن را بعد از حادثه چرنوبیل ،بزرگترین فاجعه
اتمی می دانند و از نظر پیچیدگی آن را در مقام نخست فجایع
اتمی جهان قرار میدهند ،چرا که باعث بروز شرایط فوقالعاده
در چهار واحد نیروگاه فوکوشیما دائیچی در شمال شرق ژاپن
شد و همه رآکتورهای نیروگاه فوکوشیما در نتیجه این رویداد
با مشکل مواجه شدند[1 ].
در پی وقوع شدیدترین زلزله ظرف یک قرن گذشته و حدود نیم ساعت پس از آن ،هجوم یک موج عظیم به ارتفاع بیش از
چهارده متر به سمت سواحل شمال شرقی ژاپن ،شرایط عجیب و غیر قابل تصوری را بوجود آورد .شرایط ،پس از وقوع سونامی
بسیار سخت شده بود .از بین رفتن امکانات زیرساختی نظیر برق و سایر منابع انرژی ،گرفتگی معابر ،مرگ افراد (و از جمله
برخی از پرسنل نیروگاه در اثر سونامی) ،سردی هوا ،بارندگی و آلودگی شدید رادیواکتیو سایت نیروگاه ،از جمل ه عوامل اصلی
کندی مدیریت حادثه بود.
این زلزله از نظر بزرگا پنجمین زلزله بزرگ جهان در بین سالهای  1900تا  2011بود که در  133کیلومتری سواحل شرق
ژاپن امواجی به بلندای  14متر تولید کرد .سرعت این امواج در
طول مسیر 1250 ،کیلومتر بر ساعت و در زمان برخورد با
سواحل ژاپن 950 ،کیلومتر بر ساعت بود و موجب تخریب و
آسیب جدی به نیروگاه هسته ای فوکوشیمای شد .مدت زمان
زلزله بسیار طوالنی و  300ثانیه ثبت شده است و  13کشور به
طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر این زلزله قرار گرفتند.
انرژی آزاد شده بر اثر این زلزله ،معادل تقریبی  24هزار بمب
اتم تخمین زده شده است.
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در سایت نیروگاه فوکوشیما ،شش ر اکتور از نوع آب جوشان وجود دارد که به کمک شرکت جنرالالکتریک آمریکا ساخته
شدهاند و طراحی ایمنی این نیروگاهها متعلق به دهه هفتاد و نسل دوم نیروگاههای هستهای است و در برابر زلزله ای به بزرگی
 8.2ریشتر مقاوم بودند .راکتور اول آن در  2۶مارس  1971آغاز به تولید برق کرده است که پانزده روز دیگر ،پنجاه ساله می
شد[2 ] [3 ].

محفظۀ فوالدی ،در واحدهای  4 ،3 ،2 ،1و  5از مدل مارک  Iاست که از طرف کارشناسان ایمنی بحث زیادی در مورد میزان
تحمل بارهای دینامیک ی در شرایط وقوع حوادث منجر به ذوب قلب و افزایش دما و فشار زیر آن ،وجود دارد .محفظۀ فوالدی،
در واحد شماره  ۶از مدل مارک  IIاست] .[4

از ماه سپتامبر  ،2010سوخت واحد  3نیز ،ترکیبی از اکسید پلوتونیوم و اکسید اورانیوم است که مادهای به شدت سمی بوده و
باعث نگرانیهای ویژه ای می شود[5 ].
محوطه نیروگاه با سدی دریایی محافظت میشد که برای مقابله با سونامی  10متری کفایت میکرد ،ولی در برابر امواج 14
متری که  50دقیقه بعد از زلزله آغاز شد ،کاری از پیش نمیبرد[۶].

از شش واحد این نیروگاه در زمان وقوع زلزله دو واحد  5و  ۶به د لیل تعویض سوخت در شرایط “خاموش سرد” بودند .سوخت
واحد  4نیز به تازگی از قلب راکتور به محل استخر سوخت مصرف شده در ساختمان راکتور و در باالی قلب راکتور منتقل
شده بود .سه واحد 2 ،1و  3با وقوع زلزله به طور اتوماتیک "خاموش داغ" شدند و سیستمهای برداشت حرارت با ت غذیه از
دیزل ژنراتورها که ظرف چند ثانیه پس از خاموشی راکتور به کار افتاده بودند به تزریق آب دارای بور (جاذب نوترون) از
محفظههای آب اضطراری پرداختند[7 ].

تا اینجا اتفاق غیرعادی که اوضاع را از کنترل خارج کند ،رخ نداده بود اما با رسیدن امواج سونامی و تخریب وسیع در منطقه،
برق تغذیۀ شبکه به نیروگاه قطع شد .آب با ارتفاع زیاد ،از روی دیوارهای بتونی مقابل نیروگاه در ساحل ،که به عنوان مانع در
برابر امواج آب لرزه ساخته شده بودند ،عبور کرد و
وارد نیروگاه شد .در نتیجه محوطه نیروگاه کامالً در
آب فرو رفت .ژنراتورها که در ارتفاعی پایینتر از
سطح دریا قرار داشتند و تابلوهای برق که در طبقه
پایین رآکتورها واقع شده بودند ،همگی زیر آب فرو
رفتند .ارتباط با شبکه برق قطع و کار خنک کردن
رآکتورها متوقف شد  .پس از یک ساعت ،تمامی 13
دستگاه دیزل نیروگاه خاموش شدند و گردش آب در
داخل راکتورهای  2 ،1و  3و نیز استخر سوخت واحد
 4متوقف شد [8 ].باتریها نیز تنها تا حدود  7ساعت
برق روشنایی و انرژی مورد نیاز دستگاههای ابزار
دقیق را پس از خاموشی دیزلها تأمین کردند.
پس از این بود که نیروگاه در شرایط قطع کامل برق قرار گرفت[9 ] [10 ].
در رآکتورهای  1و  ،4به دلیل قطع جریان آب ،دمای سوخت باال رفته و آب اطراف میلههای سوخت شروع به بخار شدن
کردند .سپس سوخت هستهای شروع به ذوب شدن کرد .از سوی دیگر ،واکنش زیرکونیوم موجود در غالف میلۀ سوخت با بخار
آب اطراف آن منجر به آزاد شدن هیدروژن گردید که در اثر آن ،روکش فلزی باالی ساختمانهای محافظ رآکتور ،در اثر
ترکیب با اکسیژن و انفجار ناشی از آن نابود شدند [11 ] .عدم تزریق به موقع آب به استخر سوخت واحدهای 1و  3نیز
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موجب خالی شدن تدریجی آب اطراف مجتمعهای سوخت (در اثر حرارت زیاد تولیدی از سوخت تازه خارج شده از راکتور
واحد  4شده و در نهایت موجب بروز آتش در استخر سوخت مصرف شده در آن واحد گشت[12 , 13 ].
به دلیل ترس از نشت اشعه تا شعاع  20کیلومتری نیروگاه از سکنه خالی شد و کارگران نیروگاه که در معرض تابش اشعه قرار
داشتند ،موقتاً از نیروگاه خارج شدن د .در تاریخ  17مارس ژنراتوری که در واحد  ۶قرار داشت ،به کار انداخته شد تا واحدهای 5
و  ۶را که کمتر آسیب دیده بودند ،خنک کند .از  20مارس شبکه برق دوباره به کار افتاد ولی ماشینآالنی که در اثر سیل،
آتشسوزی و انفجار در رآکتورهای  5و  ۶ت خریب شده بودند همچنان غیرقابل راهاندازی بودند[14 ] .
طبق مدل پخش اتمسفری ابرهای رادیواکتیو که با همکاری سازمان جهانی هواشناسی و سازمان منع انجام آزمایشات
هستهای ،تهیه شده و براساس اندازهگیریهای به عمل آمده مشخص گردیده که ابرهای رادیواکتیو ،تقریباً در تمام این مدت به
سمت شرق ژاپن و به طرف اقیانوس آرام برده شده اند .بایستی توجه کرد که اکثر مواد موجود در ابر رادیواکتیو در نزدیکی
سایت و در اقیانوس آرام نشست می کند .آنچه به حرکت خود تا دوردستها ادامه می دهد گازهای نادر رادیواکتیو و به ویژه ید
 131و سزیوم  137است[15 , 1۶, 17 ].

پس از زلزله ،عالوه بر تمامی مشکالت موجود و مشکل انتشار مواد رادیواکتیو و ورود این مواد از نیروگاه های آسیب دیده
فوکوشیما به اقیانوس آرام  ،هوا نیز از آلوده شدن به مواد رادیو اکتیو در امان نبود .باران آلوده به مواد رادیواکتیو در اکثر
مناطق ژاپن بر زمین نشست و خاک و آب توکیو را که یکی از پاک ترین آبها محسوب می شد ،آلوده کرد و سبزیجات و شیر
دام ها در میاگی  ،ایواته  ،فوکوشیما و حوالی توکیو آلوده شدند .مقامات توکیو توصیه کردند که تا مدتی از آب شیر برای تهیه
غذای نوزادان استفاده نشود .ید
 131در آب توکیو به 310
واحد
میلیسیورت (سیستم
بینالمللی تشعشعات رادیو اکتیو )
رسید .آشامیدن آب برای نوزادان و
کودکان ممنوع و بطری آب بین
خانواده های دارای فرزند زیر
دوازده سال توزیع شد[18 ] .

توکیو پس از  50سال خاموشی را
تجربه کرد و بنزین برای اولین بار
در ژاپن سهمیه بندی شد (سه روز
اول سانحه  7لیتر و پس از آن
روزانه  10لیتر ).
بررسی های وزارت علوم و وزارت آموزش ژاپن نشان داد که در مناطق شمالی ژاپن ،در فاصله  30- 50کبلومتری محوطه
نیروگاه ،میزان سزیوم رادیواکتیو تا سطح نگرانکنندهای باال رفتهاست .در این گزارش ،بر اساس مقیاس جهانی سزیوم  137و
ید  131اشاره شده است که موادی که از نیروگاه فوکوشیما  1آزاد شده به اندازه ایزوتوپهای آزاد شده در فاجعه چرنوبیل
اهمیت دارد .همچنین در دو سایت نیروگاه ،آلودگی پلوتونیمی مشاهده شد [19 ].آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،در  27مارس
اعالم کرد که کارگرانی که در  25مارس برای پیشگیری در بیمارستان بستری شده بودند ،به علت ایستادن در آبی که در واحد
 3نیروگاه جمع شده بود ،تا مچ پا در معرض اشعه رادیواکتیو ،بین  2تا  ۶سیورت قرار گرفتهاند.
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 - 1- 2سطوح هشدارهای هسته ای
سطح هشدار هسته ای ،بر اساس مولفه های مختلف ،از جمله میزان صدمه وارد شده به نیروگاه هسته ای ،مقدار مواد
رادیواکتیو نشت کرده و تعداد افرادی که در معرض تشعشع قرار دارند ،تعیین میگردد .مقیاس هشدار هسته ای ،طیفی از صفر
تا هفت را شامل می شود 1 ) INES( .
در سطح صفر هیچ خطر ایمنی وجود ندارد.سطح یک زمانی است که رویدادی غیر عادی مشاهده شود .سطح دو زمانی است
که رویدادی در نیروگاه اتفاق افتاده باشد .سطح سه مربوط به رویداد جدی ،سطح چهار حادثه با عواقب محدود و سطح پنج
حادثه با عواقب گسترده است .سطح شش حادثه جدی و سطح هفت حادثه بسیار جدی است.
در ابتدا کارشناسان ژاپنی ،بعد از ارزیابی وضع هر یک از راکتورهای یک ،دو و سه به تنهایی اعالم کردند سطح هشدار پنج
است ،اما بعد از بررسی وضعیت نیروگاه فوکوشیما به طور کلی و حادثه پیش آمده ،به این نتیجه رسیدند که سطح هشدار
هفت است .این میزان هشدار با سطح هشدار حادثه چرنوبیل برابری می کند و این بدان معناست که حادثه فوکوشیما یک
حادثه بسیارجدی است[20 ].

 - 2- 2چرا فاجعه چرنوبیل تکرار نشد
 - 3- 2خسارتهای نهایی سونامی ژاپن
دولت ژاپن ،خسارات کلی زمین لرزه و سونامی در
شمال شرقی این کشور را شا نزده تریلیون و نهصد
میلیارد ین برابر با دویست و ده میلیارد دالر اعالم
کرد(  210میلیارد دالر)
این حادثه ،پانزده هزار و چهارصد و هشتاد و دو
کشته و هفت هزار و چهارصد و بیست و هفت
ناپدید داشته است.
خسارت وارد شده به خانه های مسکونی و سایر ساختمان ها مانند کارخا نه ها حدود ده تریلیون و چهارصد میلیارد ین براورد
شده است ( .بیش از صد هزار واحد مسکونی ویران شده و حدود پانصد هزار واحد مسکونی و ساختمان دیگر خسارت دیده
است)
خسارت وارد شده به مزارع  ،جنگل ها و مراکز پرورش ماهی ،یک تریلیون و نهصد میلیارد ین برآورد شده است.

خسارت وارد شده به تاسیسات مهم چون آب  ،برق و گاز یک تریلیون و سیصد میلیارد ین بوده و برای بازسازی راههای
ارتباطی به دو تریلیون و دویست میلیارد ین نیاز است.
خسارت وارد شده به سایر تاسیسات و مراکز دولتی یک تریلیون و صد میلیارد ین محاسبه شده است.
محاسبات منتشر شده درباره میزان خسارات ،شامل خسارات ناشی از بحران هسته ای در نیروگاه فوکوشیما نمی شود.

دفتر کابینه ژاپن تاکید کرد جمع کل مبلغ برآورد شده بیش از خسارت نه تریلیون و ششصد میلیارد ینی است که زمین لرزه
کوبه در سال  1995میالدی به ژاپن وارد کرد و شش هزار و چهارصد قربانی گرفت.

1 - International Nuclear Event Scale
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 - 3اقدامات ژاپن در مدیریت بحران
 - 1- 3فاز قبل از وقوع (آمادگی )
 - 1- 1- 3سیستمهای هشدار دهنده و تخلیه سربع
زلزله نزدیک به  9ریشتری ژاپن ،با کانونی واقع در  400کیلومتری شمال شرقی توکیو و عمق  24کیلومتری ،سونامی را بوجود
آورد که با سرعت  800کیلومتر در ساعت (معادل سرعت یک هواپیمای مسافربری ) عرض اقیانوس آرام را طی کرد و به جزایر
هاوایی و ساحل غربی آمریکا رسید.
با توجه به اینکه سرعت امواج حاصل از سونامی در دریا حدود  950 - 1250کیلومتر در ساعت است ،بنابراین می توان برآورد
کرد که حدود هشت دقیقه طول کشیده است تا امواج حاصل از سونامی به نزدیکترین نقطه ساحل سندایی در غرب کانون
زلزله برسد .بنابراین سامانه های هشدار تا حد زیادی توانسته اند جان مردم را نجات دهند .در حادثه فوکوشیما در فاصله
زمانی زلزله با سونامی ،بخش عمده مردم تخلیه شدند و بقیه نیز در هم ان روزهای اول اقدام به تخلیه محیط کردند .فقط
بخش کم و خاصی از مردم باقیماندند.
ساالنه به طور میانگین  1500زمینلرزه با بزرگی چهار تا  ۶درجه در مقیاس ریشتر در ژاپن رخ می دهد و عالوه براین 10
درصد آتشفشانهای فعال جهان نیز در این کشور قرار دارند .به چنین دال یلی ،ژاپن سیستمهای هشدار سونامی را در بیش از
 18نقطه اقیانوس آرام قرار داده است و یک هزار سیستم هشدار زلزله نیز در سراسر کشور وجود دارد که ژاپن را به
پیشرفتهترین کشور جهان برای آمادگی پیش از وقوع زلزله تبدیل میکند .وجود این دو سیستم "هشدار زلزله" و "هشدار
سونامی"  ،البته فقط توانست حدود هشت دقیقه به مردم مناطق ساحلی ژاپن از طریق گوشیهای همراه ،رسانهها و وسائل
ارتباطی و همچنین آژیر خطر خبر دهد تا با آمادگی قبلی در نقاط امن پناه بگیرند .همچنین نیروگاههای اتمی و شیمیایی،
سرویسهای حمل و نقل عمومی و صنایع مختلف بسرعت متوقف شدند و به حالت آماده باش در آمدند.
الزم به ذکر است "استفان راندنای" استاد ژئوفیزیک در سایت دانشکده فنی ماساچوست آمریکا نوشت که به دلیل بروز خطا
در این سیستمها و وجود هشدارهای اشتباه و خطاهای موردی ،احتماال دولت ژاپن مدت زمان قابل تاملی را برای ارسال اخطار
به مردم مناطق در معرض خطر ،از دست داده است.
 - 2- 1- 3تاثیر آموزشهای عمومی
بر اثر سونامی و زلزله  11مارس  20 ( 2011اسفند  135 ) 89میلیون نفر لرزیدند 4۶ ،میلیون نفر تحت تأثیر مستقیم این
رخداد قرار گرفتند و  1 /7میلیون نفر از جمعیت ژاپن که در سواحل زندگی میکردند درگیر سونامی شدند .تا اواخر فروردین
سال  90نیز حدود  14هزار و  500نفر کشته و  15هزار نفر مفقود اعالم شدند.
مقایسه بزرگی و شدت زلزله و مدت زمان وقوع آن و تعداد یک میلیون و هفتصد هزار نفری که تحت تأثیر مستقیم این رخداد
قرار گرفتند با آمار کشته شدگان و مجروحان این واقعه ،حاکی از آن است که آموزش های پایه و آموزش های همگانی در
سطوح مختلف به خوبی در جامعه انجام پذیرفته و با تکرار دوره ای ،نهادینه شده است .همچنین سرعت تخلیه اضطراری
شهروندان نشان می دهد که راهکارهای پیش بینی شده برای تخلیه اضطراری به خوبی طراحی شده است .تصاویر ،عالئم
راهنمای هشدار دهنده ،نقشه های تخلیه اضطراری محالت ،جهت ها و محل ساختمان های امن در خیابان ها نصب شده
است.
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 - 3- 1- 3دفاع ملی موفق در نجات
نتایج تقسیمبندی آمار نجات یافتگان در عملیات جستجو و نجات ،بر مبنای اقدامات سازمان های مسئول در دو روز اول بدین
گونه است:
سازمان دفاع ملی 55 :هزار نفر در ساعات اول ،پلیس نجات 20 :هزار نفر ،آتش نشانی  10 :هزار نفر ،گارد ساحلی  7000 :نفر
و صلیب سرخ  5000نفر.

همچنین آمار کلی عملیات امداد و نجات نشان میدهد که تعداد نجات یافتگان در روز اول  100هزار نفر و در روز دوم 210
هزار نفر بوده است .نکته بسیار مهم آن است که با توجه به توانمند سازی مردم و آموزش های مستمر بیشتر نجات یافتگان
این سانحه توسط خانواده یا همسایگان خود نجات یافتند و به عبارتی تنها  %23از نجات یافتگان از سوی سازمان های مسئول
نجات پیدا کردند و  %77مابقی توسط افراد خانواده و همسایگان از مرگ نجات یافتند.
اولین گروه هایی که می توانند به شهروندان در هنگام بروز بالیا کمک کنند خود مردم ساکن در همان محالت هستند .اما
معموال شهروندان محلی ،برای بالیا تعلیم داده نشده اند و بالطبع کمک موث ر آنان به علت عدم آمادگی شان به شدت محدود
می شود .در ژاپن ،سازماندهی مورد نیاز برای هماهنگی فعالیت ها و حفظ آمادگی گروهی در درازمدت ،توسط ساختار گروهی
هوشمندی تامین می شود که رویه ها ،عملکردها و وظایف تعریف شده مشخصی دارند.
 - 4- 1- 3سایت آمادگی در برابر بحرا ن ( حاشیه توکیو)
سایت مقابله با بحران در  3۶کیلومتری شهر توکیو با کاربری هایی مانند فرودگاه  ،بیمارستان  ،پادگان  ،انبارهای بزرگ و
مجتمع های مسکونی و در مجاورت بزرگراه و شبکه ریلی کشور و با بیش از پانزده هزار نفر نیروی آموزش دیده ،آماده انجام
هر گونه عملیا ت الزم در توکیو و یا دیگر شهرهای همجوار خواهند بود .در این سایت ،دارو ،غذا و آب شرب برای مصرف یک
هفته جمعیت توکیو نگهداری میشود .تمام بسته بندی ها حتی نان ،دارای تاریخ مصرف است.
یکی از مهمترین اقدامات در طراحی شهری پیش بینی فضاهایی برای استقرار نیروهای امدادی و نصب چادرها و اسکان آسیب
دیدگان است .این مهم ،بصورت سوله های ورزشی و توسط شهرداری طراحی و اجرا شده است .پارکها و زمین های فوتبال
مکانهای مناسبی برای نشستن بالگرد و نصب بیمارستان موقت است .نباید از نظر دور داشت که خیابانهای عریض ،کار امداد
رسانی را تسه یل میکند وعرض خیابانها باید متناسب با ارتفاع ساختمانهای مجاور آن باشد بطوری که آوار ساختمانها نباید
منجر به بسته شدن معبر گردد.
تامین بیمارستان متحرک با قابلیت انجام عمل جراحی بر روی مجروحین سانحه  ،ماشین آالت الزم برای آوار برداری که در
اختیار آتش نشانی قرار گرفته است و طراحی سایتهای آموزش کادر فنی برای مقابله با بحران ،که در آن تجهیزات ویژه ای
پیش بینی شده است و اجرای دوره های آموزشی منسجم ،از جمله فعالیتهای سازمانهای درگیر با موضوع بحران زلزله می
باشد.

 - 2- 3فاز حین وقوع (کنترل و واکنش )
 - 1- 2- 3مدیریت بحران و مقابله با سانحه
فرماندهی بحران بر اساس قوانین ژاپن بر عهده نخست وزیر ژاپن قرار دارد .در حادثه فوکوشیما ،برنامه ریزی برای مهار این
حادثه بزرگ و پاسخگویی به بحران به وجود آمده ،در سه سطح انجام گردید:
- 1برنامه س ه روز اول (کوتاه مدت) :این برنامه فقط به امداد و نجات در سه روز اول اختصاص داشت.
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 - 2برنامه سه ماهه (میان مدت) :در طی  3ماه پاک سازی محیط از اجساد و بقایای ساختمان ها و باز سازی زیر ساخت ها
صورت پذیرفت.
 - 3برنامه سه ساله (بلند مدت) :روش هایی برای بازسازی و بازتوانی کلی کشور و پرداخت تمام خسارات به آسیب دیدگان،
برنامه ریزی گردید.
پاسخگویی ،مقابله و مدیریت بحران ،عملیات امداد و نجات ،اسکان اضطراری ،توزیع آب ،غذا ،دارو ،سوخت و اطالع رسانی
شفاف و مستمر از جمله مهمترین اقدامات ضروری هستند که این وظایف بر عهده سا زمان های اصلی و مسئول در بحث امداد
و نجات ژاپن می باشد که به ترتیب عبارتند از :سازمان دفاع ملی ( نیروهای نظامی)،پلیس نجات،آتش نشانی ،گارد ساحلی و
صلیب سرخ.

 - 2- 2- 3قهرمانان فوکوشیما پنجاه
شرکت تپکو ( ،2 ) TEPCOکه بهره برداری از نیروگاه را بر عهده دارد ،بالفاصله پس از زمین لرزه و سونامی ،از طریق ایمیل
درخواستهایی را برای پرسنل و کارکنان شرکت ارسال کرد .در این ایمیل آمده بود " :توجه ،تمایل داریم شما بیاید و در
نیروگاه کار کنید ،آیا میتوانید؟"
در پاسخ به این درخواست پنجاه مرد از جان گذشته ،ابراز تمایل کرده و مراجع ت کردند که رسانه های ژاپنی رشادت آنها را
گرامی داشتند .جالب اینجاست که جهان اینان را می ستایند اما مردم حوالی نیروگاه ،به اینان به چشم مجرمانی مینگرند که
عملکرد غلط و خودخواهی هایشان در کارگردانی نیروگاههای شرکت تپکو ،باعث آوارگی مردم اطراف نیروگاه شده است و این
تا جایی پیش رفته است که باعث ایجاد مشکالت روحی و افسردگی در کارگران و اعضائ خانواده های ایشان شده است.
گفتنی است ،یکی از دالیل ناراحتی مردم اطراف اینست که پس از قطع سیستم خنککننده راکتورها ،شرکت تپکو با پمپاژ
آب به داخل راکتورهای آسیب دیده ،سعی در خنک نگه داشتن سوخت ذوب شده این راکتورها داشت و سپس تانکرهایی
ساخت تا  335هزار تن آب آلوده برگشتی را در خود ذخیره کنند .برخی از این تانکرها دچار
نشتی شدند و آبهای آلوده به داخل زمین نشت کرد ] [5

 - 3- 3فاز پس از وقوع (بازسازی و اصالحات)
 - 1- 3- 3کمپ های اسکان و درس های زلزله شهر کوبه
زلزله سال  1995شهر کوبه (هانشین آواجی) سبب شد ،دولت ژاپن از مشکالت موجود در
ساختار شهری و ساختمان سازی این کشور بیش از پیش آگاه شود و به منظور جبران
خسارات وارده و جلوگیری از حادثه مشابه تدابیر امنیتی جدیدی بیندیشد .ژاپنی ها بر این
باور هستند که اسکان آسیب دیدگان در کمپ ،بصورت دائمی کار صحیح و درستی نیست بر
این اساس آنها کمپ های اسکان موقت را ساماندهی می نمایند.
 5سال از وقوع زلزله شهر کوبه گذشت تا  149هزار منزل مسکونی در شهر کوبه نوسازی و
بازسازی شود .از آنجا که هزینه ساختو ساز منازل مسکونی برعهده خود شهروندان بود ،دولت به منظور جبران این هزینهها
تسهیالت ویژهای را در زمینۀ اشتغال زایی و افزایش درآمدها در اختیار ساکنان شهرهای زلزلهزده قرار داد .با تصویب الیحه
حمایت مالی دولت ،زلزلهزدگان شهر کوبه تا میزان  %70از پشتیبانی مالی دولت برخوردار شدند و قرار شد قانون جدید تمامی
2 - Tokyo Electric Power Company
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زلزله زدگان این کشور را از تاریخ تصویب به بعد تحت پوشش خود قرار دهد .برنامه دیگر دولت ژاپن بهره برداری از فضاهای باز
و بال استفادۀ کشور ژاپن و اسکان ساکنان در این مناطق بود.
دولت ژاپن در ابتدای مسیر ،طرح اجرایی خود را به بخشهای کامالً مجزا تفکیک کرد .اولین قدم ،آموزش اضطراری در حین
وقوع زلزله در مدارس ژاپن و ایجاد  10هزار پایگاه آموزش در مدارس کشور بود  .مرحلۀ دوم ،برگزاری ارگانهای مسئول در
 187منطقه از کشور ژاپن بود .این ارگانها موظف بودند نظرات مردم را همراه با انتظاراتی که از دولت دارند با مسئولین
ذیربط در میان گذاشته و طرحهای پیشگیری از وقوع زلزله را در سطح کشور به اجرا درآوردند.
اقدامات و درس های زلزله سال  1995شهر کوبه ،در مدیریت زلزله منطقه فوکوشیما به کار گرفته شد .با توجه به سردی
هوا در مناطق آسیب دیده ( بین  1تا  3درجه باالی صفر ) و از آنجا که خانه ها در سایر مناطق شهر ( به غیر از حاشیه
ساحلی ) آسیب چندانی ندیده بودند لذا مسئوالن ،برای اسکان آسیب دیدگان از چادر استفاده نکردند و تنها از کشورهای اهدا
کننده چادر ،مشخصات چادرها را گرفتند تا در صورت نیاز اعالم درخواست کنند.

 - 2- 3- 3مستند سازی تجربیات
در عملیات نجات ،تیم های عملیاتی ،کامأل نسبت به مسئولیت خود آگاهی داشته و مسئولیت ها آن چنان تعریف شده بود که
موازی کاری و خال در امور دیده نمی شد .در تیم های پلیس نجات ،یک نفر به عنوان مستند ساز از تمامی وقا یع عکس و
گزارش تهیه می کرد تا بعدا بتوانند از تجربیات این حادثه استفاده کنند .به عبارت دیگر می توان گفت با توجه به آموزش و
فرهنگ سازی مناسب برای مردم و عملکرد شفاف  ،مردم و دولت در این شرایط یار و یاور یکدیگر و پشتیبانی بسیار مستحکم
برای همدیگر بودند.

 - 3- 3- 3سایر اقدامات
فنی انجام شده توسط
دولت ژاپن
)1

ساخت دیوار یخی

زیرزمینی که متشکل از
لولههای بسیار نازکی که آب
خنککننده با دمای منفی
 40درجه سلسیوس را
منتقل میکنند و زمین را تا
ارتفاع  30متر منجمد می
کنند.
 ) 2ساخت چادری از جنس
پلیاستر ،برای پوشاندن
آسیب دیدهترین راکتورهای نیروگاه و ممانعت از گسترش نشت مواد رادیواکتیو.
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- 4تحقیقات مستقل و گزارش هایی درباره حادثه هسته ایی ژاپن  -بررسی اشتباهات
 - 1- 4هیات تحقیقاتی مستقل پارلمان ژاپن) :3 (NAIICدر  7اکتبر  ،2011هیاتی به ریاست کیوشی کوروکاوا
(مشاور سیاسی سابق همراه با چندین منتقد دولت و شرکت تپکو) توسط پارلمان ژاپن منصوب شدند تا با قدرت و دقت
بیشتر ،مسائلی را که هیات تحقیقات دولتی ژاپن به آن نپرداختند ،روشنتر کند [23 , 24 ].از جمله این که:
 - 1آیا شرکت تپکو از دولت ژاپن برای رها کردن این نیروگاه در اوج فاجعه اجازه گرفته است.؟
 - 2میزان دقیق تخریب زمین لرزه و نه سونامی چقدر بوده است .اگر این هیات شواهدی پیدا کند مبنی بر این که زمین لرزه
به عملکردهای حیاتی این نیروگاه آسیب رسانده است ،همهی نیروگاههای هسته یی ژاپن باید تحت بررسی مجدد قرار گیرند.

در همین زمان ،توشیس و کوساکو ،مشاور هسته ای نخست وزیر ژاپن به علت بی توجهی دولت این کشور به توصیه های وی و
تخلف از قانون ،پس از یک ماه از سمت خود کناره گیری کرد و در کنفرانس مطبوعاتی با چشمانی اشکبار ،دولت ژاپن را به
تخلف و انعطاف نشان دادن در اجرای مقررات متهم کرد.

در حالی ک ه دولت ژاپن دست به سانسور و مخفی کردن حقایق فاجعه هسته ای فوکوشیما زده بود ،استعفای توشیسو ضربه
مهمی به موقعیت سیاسی دولت این کشور وارد کرد .نظرسنجی های انجام شده نیز نشان می داد که مردم ژاپن از عملکرد
دولت این کشور در مواجهه با زلزله ،سونامی و پس از آن ،ب حران هسته ای فوکوشیما ناراضی هستند .مشاور نخست وزیر ژاپن
در امور هسته ای ،پس از تقدیم استعفای خود اعالم کرد :دولت ژاپن ،بحران فوکوشیما را تنها به صورت موقت مهار کرده و در
واقع ،مهار بحران هسته ای این کشور تنها به تأخیر افتاده است.
در نهایت هیات تحقیقاتی مستقل پارلمان ژاپن ،گزارش داد که بحران اتمی فوکوشیما که سال گذشته بعد از زلزله و سونامی
ماه مارس رخ داد فقط به علت وقوع زلزله نبوده است و عوامل انسانی بیشتر در آن دخیل بوده اند .این کمیته در گزارش
خود آورد که دولت و مقامات ژاپن ،حق مردم در زمینه تضمین سالمت و امنیت آنها را ادا نکردند و به مردم خیانت کردند،
بنابراین ما نتیجه گیری می کنیم که این حادثه ناشی از عامل انسانی بوده است و در مجموع ،نیروگاه هسته ای فوکوشیما به
طور بالقوه در شرایط ایمنی خوبی قرار نداشته است[2۶][27 ][28 ] .

در همین گزارش (  9مارس  ) 2012اعالم شد ،دولت ژاپن چند ساعت پس از وقوع سونامی ،از ذوب مواد رادیواکتیو در نیروگاه
فوکوشیما خبر داشته است ،با این حال شرکت تپکو که مدیریت این نیروگاه را بر عهده دارد ،دو ماه پس از وقوع زلزله و
سونامی ،با هماهنگی مقامات دولتی ،ذوب مواد رادیواکتیو در سه رآکتور از شش رآکتور نیروگاه اتمی فوکوشیما را تأیید کرد.

 - 2- 4گزارش اجمالی هیات تحقیقات دولتی ژاپن) :4(ICANPSاین گزارش در 2۶دسامبر  2011و در 507
صفحه ،منتشر شد .این هیات ،به ریاست یوتارو هاتامورا در گذارش خود ،نتیجه گرفت که نیروگاه فوکوشیما در برابر زمین لرزه
 9ریشتری  11مارس سال  2011مقاومت کرد ،اما تسلیم سونامی متعاقب آن شد [22 ].گزارش ،همچنین ،اعالم کرد که
مسئولیت بخش اعظم بحران هستهیی ژاپن بر عهده شرکت تپکو می باشد .نائومی هیروسه ،رییس شرکت تپکو نیز ،اعالم کرد
که این شرکت ،آمادگی کافی برای برخورد با زمینلرزه و سونامی عظیمی را ،نداشته و فرهنگ ایمنی ،مهارتها و تواناییهای
کافی نبوده است .وی میفزاید که ما باید با فروتنی ،شکستمان در جلوگیری از این حادثه را که میتوانستیم با استفاده از منابع
طبیعی و هوشمان آمادگی بیشتری در برابر آن داشته باشیم ،بپذیریم  .در این گزارش ،همچنین به ناتوانی در برنامه ریزی،
3 - National Diet of Japan Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation Commission
4 - Investigation Committee on the Accident at the Fukushima Nuclear Power Stations of Tokyo Electric Power Company
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ناچیز شمردن ریسکهای سونامی ،ضعف در ارتباطات و تاخیر در اطالع رسانی و انتشار به موقع اطالعات و داده ها ،درباره نشت
و تشعشعات خطرناک در تاسیسات ،اذعان گردید[29 ].
شرکت تپکو در این گزارش اعالم کرد که تجهیزات و تمهیدات امنیتی این شرکت ناکافی بودند و کارکنان واحد دستورالعمل
روشنی برای مقابله و پاسخ به چنین فاجعه ای نداشتند (بویژه برای شرایط از دست دادن ژنراتورهای پشتیبان) .همچنین ،در
زمینه اقدامات امنیتی ،سهلانگاری کرده و بهروز کردن آنها را به تاخیر انداخته بوده است.
در این گزارش ،به روشنی آمده است که شرکت تپکو خطر سونامی را دست کم گرفته بود و اگر سیستم برق و خنککننده
کمکی و کارمندان کارآمد در زمینه مدیریت بحران داشتند ،میتوانستند از شدت تاثیر حادثه نیروگاه هسته یی فوکوشیما
بکاهن د و دیگر اینکه ،مردم را به اندازه کافی در جریان خطرات و مشکالت نیروگاه هسته یی فوکوشیما قرار نداده اند] .[30 -31

 - 3- 4گزارش مستقل بنیاد اقتصادی ژاپن در سال  5 :2012این گزارش ،در فوریه سال  ،2012تشریح کرد که به
خاطر عدم اعتماد بین ارکان مهمی چون نخست وزیر و دفتر مرکزی شرکت تپکو و مدیران تاسیسات آسیب دیده ،چگونه
زمان ،از دست رفته است و این تضاد ،باعث ایجاد اغتشاش در جریان اطالعات ،در روزهای اولیه بحران گردیده است[32 ].

طبق این گزارش ،نخست وزیر (نائوتو کان )  ،پاسخ سریع و عکسل العمل به موقع ژاپن را به دالیل زیر به تعویق انداخته بود:
الف) به تعویق انداختن خنک کردن راکتورها ،با ایجاد تردید و تشکیک در استفاده از آب دریا به جای آب شیرین
ب) انجام اقدامات مدیریتی همراه با ترسویی و باریک بینی و محافظه کاری
ج) گماردن کاندیداهای خود در هیئتی کوچک و بسته برای تصمیم گیری
د) کوتاهی در پذیرش همکاری متخصصین هست ه ای امریکا] [33

 - 4- 4گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی
گرچه پیش از این ،جهان ،فاجعه ای خطرناک تر همچون چرنوبیل را در  25سال گذشته تجربه کرده ،اما آنچه به فاجعه
فوکوشیما ،ابعاد ،گستره و عمق بیشتری می بخشد ،این است که فاجعه چرنوبیل ربع قرن پیش و با فناوری آن زمان به وقوع
پیوسته ،اما فاجعه فوکوشیما در قلب کشوری با فناوری بسیار پیشرفته چون ژاپن روی داده است[11 ].

کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی ،همچنین در این گزارش آورده اند:
 - 1مسووالن ژاپن  ،آژانس بین المللی انرژی اتمی را یک روز بعد از زلزله از بروز فاجعه اتمی فوکوشیما آگاه کرده اند .

 - 2در این میان ،آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی اعالم کرد که ژاپن شماری از استانداردها و توصیه های آژانس بین
المللی انرژی اتمی را اجرا نکرده و به آن بی توجه بوده است .
 - 3برخی از راکتورهای این نیروگاه که در 13ماه مار س پس از سونامی و زمین لرزه شدید در ژاپن تخریب شده بودند به
هنگام بازدید این هیات ،در اواخر ماه مه همچنان تحت کنترل قرار نداشتند .
 - 4مسووالن ژاپنی به اندازه کافی خود را برای فجایع اتمی مانند سونامی نیروگاه اتمی فوکوشیما ،آماده نکرده بودند .

 - 5توصیه های آژانس در خصوص تدابیر حفاظتی نیروگاهها در مقابل خطرات خارجی ،انجام نشده و بطور متناسب به اجرا در
نیامده بود .
 - ۶خط مشی اساسی در خصوص مدیریت فجایع برای کنترل اختالالت بوجود آمده در داخل این نیروگاه مناسب نبوده است .
 - 7تدابیر حفاظتی نیروگاههای اتمی از سوی اداره حفاظت نیروگاههای اتمی در ژاپن ،تحت کنترل و بررسی قرار نگرفته بود.
5 - Japan Initiative Foundation
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 - 5ریشهها و عوامل حادثۀ فوکوشیما  -درس هایی برای صنعت نفت و گاز
همواره پس از بروز حوادث ،بالفاصله واکنشهای احساسی را شاهد هستیم که در بین آنها لزوم ریشه یابی حادثه و رفع آنها به
عنوا ن راه جلوگیری از حوادث مشابه ذکر میشود .تحلیل و ریشه یابی صحیح حوادث ،اشکاالت بنیادی را آَشکار میسازند که
ریشه در عوامل انسانی ،تکنولوژیک ،سازمانی و مدیریتی دارند .عدم رفع این عوامل ،به مفهوم تداوم فعالیت عوامل ریشهای در
ایجاد حادثۀ بعدی در تأسیسات بالقوه مخاطرهزای بعدی است .بنابراین ،شناخت ریشههای حادثۀ فوکوشیما میتواند مانع بروز
حوادث مشابه در کلیۀ تأسیسات صنعتی بالقوه مخاطرهزا باشد .در مجموع ،میتوان نتایجه گرفت که وقوع حوادث فوق ،عدم
آمادگی بهره بردار نیروگاه فوکوشیما و برخورد نا مناسب با رخداد زل زله و سونامی ،ریشه در چهار عامل زیر دارد:
 .1عوامل مربوط به اشکاالت طراحی
 .2عوامل ساختاری
 .3عوامل مدیریتی
 .4عوامل انسانی و ضعف فرهنگ ایمنی

 - 1- 5عوامل مربوط به طراحی نیروگاه :
الف) عدم توجه شرکت تپکو به اخطارهای کارشناسان شرکت جنرال الکتریک در مورد نقائص طراحی در سال [34]197۶
ب) انجام تغییرات در جانمایی سیستم آب خنک کننده اضطراری بدون گزارش دادن به دولت و شرکت طراح در سال
[35]19۶۶
ج) نزدیکی مکانی واحدهای موجود در سایت و در نتیجه تأثیر عواقب ایمنی یک واحد بر واحدهای دیگر
چ ) قرار داشتن دیزل ژانراتورها در ارتفاع زیرین سطح زمین که وقوع سو نامی موجب از کار افتادن همۀ آنها شد.
ح ) عدم وجود فیلتر های مکانیکی و سیستم غیر برقی تهویه ذرات رادیو اکتیو در مسیر خروج گاز و بخار از ساختمانهای
آلوده برای جلوگیری از نشت و گسترده شدن ذرات آالینده مردم و محیط زیست[3۶].
خ ) عدم وجود سیستم کاتالیزوری تبدیل کننده هیدروژن (۶ ) P ARsدر باالی سقف ر اکتورها (مانند کاتالیزور اگزوز خودرو)که
در صورت وجود ،از انفجار هیدروژن جلوگیری می کرد[37].
د ) عدم انجام محاسبات مبنا طراحی و محاسبات ما وراء مبنا طراحی برای دیوارهای محافظ دریا که اگر ارتفاع این دیوارها 14
متر بودند این حادثه رخ نمیداد .مانند "طرح تولید نیروی هسته ای اوناگاوا " در نزدیکی فوکوشیما که دارای دیواره های 14
متری بوده و در برابر این سونامی مقاومت کردند ][38-39
ذ ) عدم پیش بینی باطری های جایگزین دیزل ژنراتورها جهت تامین برق برای حد اقل مدت سه روز ][40
(ر) عدم تجهیز و به کارگیری درب های ضد انفجار
(ز) عدم پیش بینی و طراحی ژنراتورهای ضد آب پشتیبان
(ه) استفاده نکردن از عناصر جذب کننده گرما ،مانند مواد مورد مصرف در ز یر دریایی های هسته ایی][3۶
(و) بی توجهی به مطالعات ارزیابی و امکان سنجی ایمنی در مکا ن یابی ساخت نیروگاه
در سال  ،2008در همایش گروه امنیت و ایمنی  ، G8کارشناسان خبره آژانس بین المللی انرژی اتمی ،درباره تاسیس این
نیروگاه در حاشیه اقیانوس آرام و در منطقه پر خطر زلزله و سونامی ابراز نگرانی شدید کرده و آسیب پذیری و عدم تحمل این
6 - Passive Auto-catalytic hydrogen Recombiner
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تاسیسات در برابر زلزله باالتر از  7را هشدار داده بود ند .بویژه اینکه این ناحیه ،زلزله هایی با بزرگی بیش از  8را تجربه کرده
بود]  .[44بعدها ودر فوریه  2012نخست وزیر ،نائوتو کان نیز به این نقص بزرگ اقرار کرد[45 ].

 - 2- 5عوامل ساختاری
مهمترین اشکال ساختاری را میتوان در عدم استقالل تشکیالتی " نظام ایمنی هستهای ژاپن" و بهره بردار نیروگاه دانست .هر
دو تشکیالت ،زیر نظر یک وزارتخانۀ دولتی قرار داشتند و عمالً نظارت مستقل و مؤثری بر عملکرد بهره بردار نیروگاه وجود
نداشت.
پس از این اتفاق ،دولت ژاپن ،از ادغام سازمان ایمنی هستهای و صنعتی )7 (NISAبا یک نهاد مشاورهای دولتی دیگر نهاد
جدید "دیده بان ایمنی هستهای" را در زیر مجموعه وزارت محیط زیست ،تاسیس کرد .الزم به ذکر است که در این زمینه،
استاندارد ها و قوانین بین المللی مشخصی وجود دارد[41 ].

 - 3- 5عوامل مدیریتی
مثالهایی از مدیریت و وضعیت بی ثبات نیروگاه و بی توجهی به شبه حوادث
الف) در دسامبر سال  2011مهندس سابق شرکت تپکو،
فاش کرد که در  30اکتبر سال  ، 1991لوله ای که با دبی
 20متر مکعب بر ساعت ،آب دریا را برای خنک کردن راکتور
شماره  1منتقل میکرد ،در اثر خوردگی نشت کرده و
زیرزمین س اختمان راکتورها را پر از آب کرد ،که این آب ،
یکی از دو ژنراتور جایگزین راکتور شماره  1را در خود غرق
میکند .همان زمان ،وی همراه با گزارش حادثه ،به سرپرستان
خود ،این نکته را هم گوشزد میکند که سونامی میتواند
ژنراتور های واقع در ساختمان توربین ها را تخریب کند.
همزمان ،کمیسیون ایمنی هسته ای ژاپن نیز افزایش منابع
تولید برق را پیشنهاد میکند .پس از این رویداد در سال
 ،1991شرکت تپکو به جای انتقال ژنراتورها به ارتفاع باالتر
از سطح دریا ،درب هایی را برای جلوگیری از ورود آب به محل ژنراتورها تعبیه میکند .نتایج بی توجهی به این رویداد ،دو دهه
بعد خود را نشان داد .در 30دسامبر  ،2011باالخره شرکت تپکو پذیرفت که اتاق حاوی سیستم برق اضطراری ،از طریق همان
درب ها و سوراخ کابل ها ،پر از آب شده است که البته میدانیم ،همین موضوع ،آغاز حوادث مرگبار فوکوشیما می شود[42 ].
ب) در سال  ، 2007شرکت تپکو ،دپارتمانی را برای بازنگری تمامی تجهیزات هسته ای خود ،تعیین کرد که تا ساال ، 2011
سرپرستی آن را ماسائو یوشیدا بر عهده داشت .این گروه طی مطالعاتی در سال  ، 2008اعالم کرد که الزمست تا فورا ایستگاه
تولید برق را در برابر خطر غرق شدن در آب دریا ،محافظت کنیم .این مطاله خطر سونامی با ارتفاع بیش از  10 /2متر را ممکن
دانست .اما دفتر مرکزی شرکت تپکو و آژ انس ایمنی صنعتی و هسته ای ژاپن ،هر دو این ریسک را غیر واقعی و غیر قابل پیش
7 - Nuclear and Industrial Safety Agency
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بینی دانستند [43 ] .چندی بعد نیز ،محققان مرکز تحقیقات زلزله و همچنین کمیسیون قوانین هسته ای آمریکا به خاطر
وقوع چنین زلزله بزرگی در 1100سال قبل  ،درباره احتمال وقوع این خطر و از دست دادن برق اضطراری ،به بهره بردار
نیروگاه اخطار دادند[44 ] .
این شبه حوادث (که توجه کافی به آن نشد) مربوط به قبل از حادثه فوکوشیما است .دو حادثه زیر نیز نمونه های
از رویدادهای پس از حادثه فوکوشیما هستند :
ج) شرکت تپکو ،روزانه صدها تن آب روی راکتورهای این نیروگاه میریزد تا آنها را خنک نگه دارد .آبهای خنک کننده به
راکتورهای شماره یک ،دو و سه حوضچه سوخت مصرفی پمپاژ میشود و استخرهای میلههای سوخت مصرفی خنک نگهداشته
میشوند.
در ابتدای سال  ،2013شرکت تپکو با قطعی برق برای خنک کردن میلههای سوخت مصرفشده اورانیوم مواجه شد و این
قطعی برق ،در ساعات پایانی روز دوشنبه ،سبب شد برق دستگاه های سرمایشی ویژه میله های سوختی مصرف شده در
ساختمان های سه راکتور قطع شود .سی ساعت پس از این خاموشی ،تکنیسین ها ،برق را دوباره به سامانه های برودتی متصل
کردند .دو روز بعد(چهار شنبه) ،شرکت تپکو ،ضمن انتشار تصاویری از الشه سوخته موش پانزده سانتی متری در فضای زیر
صفحه تقسیم برق ،اعالم کرد علت قطعی برق این هفته در نیروگاه ،یک موش بوده است که احتماالً این حیوان جونده ،باعث
بروز اتصالی در صفحه تقسیم برق شده است ،گرچه تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
د) مدت زیادی از این اتفاق نگذشته بود که شرکت تپکو مجددا با قطعی برق برای خنک کردن میلههای سوخت مصرفشده
اورانیوم مواجه شد .این بار نهاد نظارت هسته یی ژاپن اعالم کرد که کارگری که مشغول بازرسی از سیستمها بود ،اشتباها
دکمهای را فشار داد که به قطعی برق تعدادی از سیستمهای چهار ساختمان راکتور نیروگاه فوکوشیما انجامید.

متخصصان شرکت تپکو میدانستند که وقتی آب تغذیه و انرژی برق برای چرخش آب خنک کننده ،وجود ندارد ،راهی به جز
رساندن سریع آب اقیانوس ،برای جلوگیری از داغ شدن قلب راکتور و و سپس تخلیۀ بخار حاصل از آن وجود ندارند .اما ظاهراً
از آنجا که این کار موجب آلودگی راکتور به رسوبات موجود در آب دریا و در نتیجه نیاز به صرف هزینههای سنگین بعدی رفع
آلودگ ی می شود از انجام آن خودداری کرده اند .شاید آنها امیدوار بودند که بتوانند راکتورها را همچنان قابل استفاده حفظ
کنند .شرکت تپکو تنها هنگامی اقدام به فروریختن آب دریا به داخل سه راکتور  2 ،1و  3و سقف وا حد  4کرد که حادثه از
نقطه غیرقابل بازگشت ،عبور کرده بود.
دولت ژاپن و شرکت تپکو ،برای آنچه عدم ارتباط درست با عموم و تالشهای غیر علمی برای حل مشکل خوانده شد ،مورد
انتقاد قرار گرفتند .همچنین سیاست کتمان و مخفیکاری شرکت بهرهبردار موجب گشت که جامعۀ بینالمللی و از جمله
آژانس بین المللی انرژی اتمی از دسترسی به اطالعات الزم برای تحلیل شرایط ناتوان گردند.در این مورد ،هشدارهایی به
شرکت تپکو داده شد و درجلسات توجیهی آژانس در وین ،مقامات نظام ایمنی ژاپن ،به این کوتاهی ،اعتراف کردند.

 - 4- 5عوامل انسانی و ضعف در فرهنگ ایمنی
فرهنگ ایمنی ،اصلیترین رکن در کارگردانی ایمن تأسیسات مخاطرهزا محسوب میشود و موارد زیر از ناکافی بودن فرهنگ
ایمنی در این نیروگاه حکایت دارد[4۶].



بروز غرور کاذب در بهره بردار و تصور وجود سطح باالی ایمنی در تأسیسات هستهای.
بیتوجهی مدیران بهره برداری به نتایج تحقیقاتی و کارشناسی که در ژاپن و آمریکا انجام شده بود.
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تصور اینکه حوادث ماوراء مبنا طراحی پیش بینی شده در محاسبات مبنا طراحی در نیروگاه ،هرگز رخ
نخواهد داد.
عدم آموزش کافی پرسنل برای مدیریت حادثه و نیز مقابله با شرایط اضطراری پس از حوادث سخت.



عدم پیش بینی سناریوی بروز شرایط نبودن زیرساختهای شهری نظیر قطع ارتباطات ،انهدام جادهها و
نبودن انرژی الکتریکی.



عدم وجود روحیه پرسشگر در مدیران و پرسنل بهره بردار و نیز نظام ایمنی هستهای ژاپن.



 - 6پیشنهادها
در اغلب کشورهای دنیا ،حت ی در کشورهای پیشرو در استانداردها و قوانین نیز ،حوادث صنعتی مانند پاالیشگاه ،پتروشیمی و
 ...به شکل گسترده ای به وقوع می پیوندد .مشکل اساسی ،در برخورد با این حوادث و تبدیل آن به یک وضعیت بحرانی است،
چرا که در کشور ما ،عملکرد غلط ،در تک تک زیرشاخه های قبل ا ز وقوع ،حین وقوع و پس از وقوع حادثه نهفته است .در 90
درصد حوادث ،علل ریشه ای به عملکرد مدیریتی و برنامه ریزی در سطح کالن باز می گردد و خطای انسانی صرفا نقش جرقه
ای را بازی می کند که سیکل حادثه را کامل می کند.
در محدوده سالهای  1959تا  1978بر اثر وقوع زلزلههای متعدد با شدت  ۶/4تا  7 /8درجه ریشتر ،دولت ژاپن پس از
مطالعات و بررسی های صدمات وارده ناشی از زلزله و دیگر بالیای طبیعی و با توجه به شواهد موجود و نتایج حاصل از آنها،
اقدام به تصویب قوانین مقابله با بحران نمود و در سال  1985در قوانین و استانداردهای ژاپن وارد کرد.
در این قانون سه محور اصلی مدنظر قرار گرفته است که عبارتند از:
 - 1پیشگیری از بحران  - 2اقدامات اضطراری در هنگام وقوع بحران  - 3بازسازی بعد از وقوع بحران و مقابله با بحران

این دسته بندی رفته رفته عمومیت پیدا کرد و مبنای دوره ها و فازهای مقابله با بحران گردید.
با بررسی زلزله فوکوشیما و زلزله شهر کوبه و اقدامات انجام گرفته ناشی از تجربیات گذشته مسئوالن ژاپنی ،میتوان انجام
موارد زیر را برای مدیریت کارامدتر حوادث و شرایط اضطراری در کشور ،پیشنهاد نمود:
 - 1- 6فاز اول یا قبل از وقوع حادثه
وجود کادر فنی و مهندسی ایمنی دارای آزادی عمل و اختیار در مراحل طراحی ،نصب و راه اندازی واحدهای فرآیندی همراه
با استفاده از نرم افزارهایی که توانایی مدلسازی دقیق و ارزیابی خطرات احتمالی را در هر پروژه ای دارند ،از مهمترین
ضروریات است  .در غیر اینصورت ،بسیاری از خطرات شناسایی نشده و به شکل بالقوه باقی خواهند ماند تا در فرصتی آنی
شرایط وقوع حادثه را فراهم کنند.

- 2- 1- 6لزوم انجام محاسبات طراحی سختگیرانه تر " ماوراء حوادث مبنا طراحی"
در صنایع هسته ای ،در فاز طراحی هر سیستمی  ،ابتدا کلیه احتماالت خطر برای وقوع شدید ترین حوادث باور پذیر محتمل
فرایندی و طبیعی ،با در نظر گرفتن ضرایب منطقه ای ،پیش بینی شده و با برآورد احتمال و شدت خطر ،ریسکهای همه
حوادث محتمل ،ارزیابی میگردد .سپس سامانه های ایمنی متناسب با ریسک ،طراحی میشود تا جاییکه سازه بتواند آن حادثه
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را تحمل کند بدون اینکه به سیستم ،ساخنمان و ترکیبات ( 8 ) SSCsآسیبی برسد و سالمت مردم و محیط زیست تضمین
گردد .به این عمل" ،محاسبات حوادث مبنا طراحی" گفته میشود ( 9 .) DBAاما این پایان کار نیست[47 ].
در مرحله دوم فاز طراحی ،کلیه محاسبات ارزیابی ریسک ،برای وقوع شدیدترین حوادث ممکن اما غیر قابل پیش بینی (و نه
باور پذیر) محتمل فرایندی و طبیعی ،انجام میگردد که به این عمل" ،محاسبات حوادث ماوراءمبنای طراحی" گفته میشود
(10.) BDBA
به عنوان مثال در روش اول ،ضریب زلزله بر حسب شدید ترین زلزله به وقوع پیوسته در گذشته در آن شهر ،در نظر گرفته
میشود ام ا در روش دوم باالترین ضریب زلزله منطقه ای ممکن ،در نظر گرفته میشود .مثال جالب آن حادثه انفجار برج های
دوقلو در شهر نیویورک است که ریسک برخورد هواپیمای بوئینگ با برج ها بررسی شده بود( ) DBAاما وجود هزاران لیتر
سوخت منفجر شونده در ارزیابی ریسک نیامده بود (.)BDBA

محاسبات طراحی نیروگاه فوکوشیما برای تحمل حوادث مبنای طراحی ( باور پذیر ) انجام شده بود و نه برای تحمل حوادث
ماوراء مبنای طراحی (ممکن اما غیر قابل پیش بینی ) .به عبارت دیگر ،ارتفاع دیوارهای مانع آب دریا برای سونامی با امواج 14
متر ،طراحی نشده بود.
 - 3- 1- 6استفاده از شبکه های بی سیم
مدیرکل ژاپنی آژانس بین المللی انرژی اتمی طی گزارشی اعالم کرد ،آژانس باید استانداردهای نوینی را برای طراحی سیستمی
برای ارتباط سریع تر کارشناسان هسته ای در مواقع بحرانی تعیین کند که این خود تاییدی بر وجود مشکالتی تاخیرآفرین در
م سیر ارتباط سریع و باکیفیت کارشناسان و مسئوالن ذربط است.
با ازبین رفتن امکان دسترسی همزمان به همه مناطق و طبعا مردم ساکن در این مناطق ،استفاده از سیستم های اطالع رسانی
بیسیم امری ضروری می نماید .از مهمترین خصوصیات سیستمهای اطالع رسانی بی سیم ،این است که با کمک سیستم های
مونیتورینگ ،نقاط مختلف صنایع در استان و شهر ،کنترل میگردد .همچنین اطالع رسانی اینترنتی و اخذ اطالعات از نواحی
مختلف و بعضا غیر قابل دسترس ،بطور مستمر انجام می شود و مردم میتوانند با استفاده از فنآوریهای بیسیم ،آخرین
اطالعات را کسب نمایند.
یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت بحران در فوکوشیما ،وجود سیستم های اینترنتی و رسانه ای بیسیم بوده است که توانست
در مدت زمان هشت دقیقه ،به مردم مناطق ساحلی ژاپن از طریق گوشیهای همراه ،رسانهها و وسائل ارتباطی و همچنین آژیر
خطر خبر دهد تا با آمادگی قبلی در نقاط امن پناه بگیرند .حتی در مواردی میتوان مانند تجربه کشورهای آفریقایی ،از بالن
هایی استفاده کرد که با حمل و نگهداری آنتن ها و تجهیزات اینترنتی و مخابراتی بیسیم در ارتفاع مناسب ،امکان دسترسی
ساکنین منطقه برای اخذ و نشر اطالعات مهم و حیاتی را فراهم آورد.
 - 4- 1- 6کاربرد شبکه های اجتماعی در مدیریت بحرانها
صرف نظر از مجادالت موجود در زمینه شبکه های اجتماعی که الزم است مورد نقد و بررسی کافی قرار گیرند ،کاربرد شبکه
های اجتماعی در مدیریت بحرانها روز به روز بیشتر و مهمتر می شود .مهمترین و کارسازترین نمونه این کاربردها را می توان

)8 - Systems, Structures, And Components (SSCs
9 - Design Basis Accident
10 - Beyond Design Basis Accidents
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در پی سیلی که در شهر یک میلیونی کالگری کانادا در  20ماه جون سال جاری شروع شد و شهر را برای دو هفته در وضعیت
اضطراری و بحرانی قرار داد ذکر کرد .با دریافت اطالعات هواشناسی و شروع بارش سنگین و احتمال فراگیری شهر توسط
سیل ،شهرداری کالگری ا قدام به اعالم وضعیت اضطراری و فعال کردن مرکز عملیات بحران و برنامه واکنش و مقابله با بحران
نمود .این خبر بالفاصله در همه جا منتشر شد و مردم از همه جهان و بخصوص کانادا و شهر کالگاری برای کسب اطالعات
بیشتر به وبسایت شهر مراجعه کردند .در این حین ،وبسایت شهر ،به دلیل بار زیاد از کار افتاد و برای مدتی غیر قابل دسترس
شد .این در حالی بود که در اغلب مدارک منتشر شده شهر داری در زمینه مدیریت بحران مردم برای کسب اطالعات باید به
وبسایت شهر مراجعه می کردند.
ماموران مدیریت بحران شهر با اطالع از این موضوع و با کمی وقفه ،وبالگی را برای اطالع رسانی به راه انداختند و در کنار آن
شروع به استفاده گسترده از دو صفحه فیس بوک نمودند .عالوه بر این ،کلیه کنفرانسهای خبری شهرداری در زمینه مدیریت
بحران در یوتوب قرار داده می شد و خط تویتر شهر نیز دانما فعال بود .دو صفحه فیس بوک شهرکالگاری در حدود  ۶7هزار
نفر بازدیدکننده و استفاده کننده دارند .وقتی این افراد اطالعات بدست آمده را با دیگران به اشتراک میگذارند ،بسیاری از آنجه
که ماموران مدیریت بحران شهر در صدد توزیع آن هستند ،به سرعت به اطالع همه و یا بسیاری از شهروندان خواهد رسید.
از این طریق مسئوالن شهری توانستند نه تنها خالیی را که از طریق از کار افتادن وبسایت شهر پیش آمده بود جبران نمایند
بلکه ارتباطات دو طرفه ای را با شهروندان و کلیه کسانی که وضعی ت بحرانی شهر را دنبال می کردند برقرار نمایند .مطمئنا
افرادی که این اطالعات را منتشر می کردند و کسانی که این اطالعات را دریافت می کردند شیوه جدیدی از مدیریت بحران را
تجربه کردن د .شهرداری در صورت نیاز به نیروهای داوطلب برای پاکسازی معابر و یا ساختمانهای آسیب دیده کافی بود پیامی
را در صفحه فیس بوک بگذارد .مردم
بالفاصله برای کمک سر می رسیدند .در
یک مورد ،شهرداری ،اعالم نیاز به 700
نفر برای عملیات پاک سازی معابر نمود
و نزدیک به  7000نفر داوطلب به محل
مورد نظر مراجعه نمودند .وضعیت معابر،
نحوه ارایه کمکها و غیره به سرعت در
این شبکه ها اعالم و مردم واکنش مورد
نظر را نشان می دادند] .[48

 - 2- 6فاز دوم یا فاز حین وقوع
حادثه
 - 1- 2- ۶استفاده صحیح از منابع انسانی و ابزار های مدرن و متناسب با سطح و حجم بحران
 - 2- 2- ۶داشتن برنامه های دقیق و سناریو هایی که کامال مبتنی بر مدارک ارزیابی ریسک (و نه از روی صنایع مشابه) طراحی
شده باشند.
 - 3- 2- ۶وجود تیم های قوی واکنش در شرایط اضطراری در این فاز ،ضروری است که البته باید همراه با مانورهای غیر
نمایشی ،با شرایط واقعی و به صورت کاربردی انجام شود.
 - 4- 2- ۶ایجاد گروههای مددکاری و آتش نشانان داوطلب شهری و صنعتی
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اولین گروه هایی که می توانند به شهروندان در هنگام بروز بالیا کمک کنند خود مردم ساکن در همان محالت هستند .اما
معموال شهروندان محلی ،برای بالیا تعلیم داده نشده اند و بالطبع کمک موثر آنان به علت عدم آمادگی شان به شدت محدود
می شود.
ایجاد فرهنگ خودیاری ،بهبود روحیه مشارکت در ساکنین یک محله و یا یک واحد صنعتی ،ایجاد ساختار غیر متمرکز
مدیریت بحران ،تقویت ارتباطات بین سطوح مختلف صنایع و سازمان های دولتی کمک رسان ،فراهم شدن ارتباط میان
ساکنان مختلف مناطق مسکونی و همچنین شناسایی قابلیت ها و توان ایی های موجود در سایرمناطق ،الزمه سازماندهی
مناطق مسکونی و صنعتی در مدیریت بحران است.

 - 5- 2- ۶عدم پنهان کاری و اطالع رسانی به موقع در این زمینه می تواند مسبب حوادث گسترده تری شود .مانند حادثه قطار
نیشابور که در نوع خود یکی از بزرگترین حوادث ریلی جهان لقب گر فت و اگر این پنهان کاری ها و فشارهای بی جا برای
کنترل غیر منطقی حادثه وجود نداشت ،بسیاری از پرسنل آتش نشانی و مسئوالن منطقه ،در جریان کنترل این حادثه کشته
نمی شدند .در این فاجعه ،آگاهی از وجود نیترات پتاسیم (ماده اولیه ساخت کود شیمیایی و بسیار واکنش پذیربا آب ) می
توانست جلوی این فاجعه را بگیرد ،اگر بدون پنهان کاری ،به متخصصان ،اجازه مشاوره،آزادی عمل و تصمیم گیری داده می
شد.

 - 3- 6فاز سوم و پس از وقوع حادثه
 - 1 - 3- ۶اشاعه فرهنگ بدون مقصر و عالقه به بستن هر چه سریعتر پرونده
 - 2- 3- ۶پرهیز از هرگونه مصلحت اندیشی در باب مسائل ایمنی
 - 3- 3- ۶تشکیل برد تخصصی ایمنی مستقل از واحدهای  HSEسازمانها
 - 4- 3- ۶ایجاد دپارتمان مستقل برای بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق و همه جانبه حادثه و اعالم نتایج به افکار عمومی ،در
جهت بهبود و کاهش اثرات حوادث احتمالی آینده.
مثال مهم این موضوع" ،دپارتمان ملی نظام ایمنی هسته ای" ایران است ،که مستقل از واحدهای صنعتی هسته ای ،فقط
وظیفه نظارتی دارد و رئیس آن ،توسط رئیس جمهور و نه رئیس سازمان انرژی اتمی ،نصب میگردد.
یکی دیگر از مثال های موفق این بحث ،هیئت ژورى ایمنی شیمیایی آمریکا ) 11(CSBدر ایاالت متحده است .قانون تاسیس
این هیئت در سال  ،1990با الحاق متممی بر "قانون سند هوای پاک" ،تصویب شده و در ژانویه سال  1998اجرایی گردید.
وظایف قانونی این هیئت ،توسط مجلس سنا اینگونه تعریف شده است :
" نقش اصلی هیئت ،تحقیق و بررسی حوادث برای مشخص کردن وضعیت و شرایط محیطی است که منجر به وقوع رویداد
گشته است و همچنین شناسایی علت یا علل به منظور جلوگیری از رویدادهایی است که ممکن است به وقوع بپیوندند".

سپس کنگره آمریکا ،به ماموریت قانونی این هیئت ،اعتبار بخشید و ماهیت عملکرد تحقیقاتی این هیئت را از قدرت قانون
گذاری و ب ازرسی سازمانهای  12 EPAو  13OSHAکامال مستقل کرد و باالتر برد ،تا جاییکه در مواقع لزوم بتواند ،میزان
اثربخشی و اجرای منظم و درست قوانین را نیز مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد .البته این هیئت ،برای کمک به سایر

11 - The U.S. Chemical Safety Board
12 - Environmental Protection Agency
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13 - Occupational Safety and Health Administration

موسسات در اجرای وظائف قانونی آنها و برای جلوگیری از دوباره کاری ها ،با بسیاری از این سازمانها و موسسات نظیر EPA
و  ،OSHAتفاهم نامه های کاری امضا کرده است).14(MOUs

برای درک میزان اهمیت و نقش حیاتی این هیئت ،جالب و الزم است بدانیم که اعضا این هیئت ،توسط رئیس جمهور تعیین
شده و به وسیله مجلس سنا ،تایید می گردند .این هیئت ،علل ریشه ایی را بررسی میکند که عموما نقص در سیستمهای
مدیریت ایمنی میباشد اگرچه می توند هر عاملی باشد که اگر رخ نمیداد ،حادثه نیز به وقوع نمی پیوست .سایر علل حوادث،
اغلب شامل نقص تجهیزات ،خطاهای انسانی و خطرات و واکنش های غیر قابل پیش بینی می باشد .این هیئت ،با همکاری
متخصصان رشته های گوناگون به بررسی ابعاد حادثه پرداخته و پس از بررسی تمام مستندات و شواهد و انجام مصاحبه ها،
نتایج ،به افکار عمومی اعالم میشود و تمام درس های آن حادثه ،مدون و مصوب شده و تمام دستورالعمل های قدیمی مطابق
آن به روز می گردد  .نکته مهم اینجاست که این آژانس ،احضار و جریمه را در دستور کار خود ندارد و فقط توصیه ها و
پیشنهاداتی را برای سازمانهای قانونگذار نظیر  EPAو  OSHAو گروههای کاری و کارگری ،تهیه و ارسال میکند.
هیئت  ،CSBعالوه بر تحقیق و بررسی حوادث ،مجاز به تحقیق و بررسی خطرات شیمیایی حوادث ،نیز می باشند .هر دو این
بررسی ها ،منجر به توصیه های ایمنی جدید می شوند که ابزارهای قانونی هیئت برای برقراری و ایجاد تغییرات مثبت می
باشند.
پیگیری و مراقبت برای پیاده سازی این توصیه ها نیز ،توسط این هیئت انجام می گردد .اعضا این هیئت ،تالش میکنند تا
اقدامات مبتنی بر توصیه ها وپیشنهادهای  CSBترویج گردیده و ترقی یابد .در بسیاری از موارد ،درس های آموخته شده از
تحقیقات این هیئت ،برای سازمانهایی بسیار دورتر از شرکت های بررسی شده ،عملی ،مفید و قابل اجرا می باشد.

 - 7نتیجه گیری
تجربه حوادث متعدد کشورهای پیشرفته و نحوه مدیریت این حوادث در این کشورها و آمار خسارتها و تلفات ناشی از حادثه و
مدت زمانی که طول میکشد تا اوضاع به حالت عادی بازگردد ،همگی نشانگر این مطلب مهم است که مدیریت بحران ،نیازمند
برنامه ریزی بلند مدت است .جامعه ای که برای وقوع یک حادثه ،دارای برنامه مدون و طراحی شده بر اساس تحقیقات زیر
بنایی باشد می تواند با ایجاد زیرساختهای متناسب با حادثه ،در کنار آموزش و داشتن سناریوهای دقیق ،برای رویارویی و گذر
از بحران آمادگی داشته باشد .استفاده از تجارب سایر کشورها خصوصا کشورهای با س ابقه در کنترل و مدیریت بحران های
طبیعی ،مانند ژاپن ،کره و آمریکا می تواند راهگشای مناسبی در جهت اصالح وضعیت مدیریت بحران در کشور باشد و الزم
است تجربیات این کشورها ،واکاوی شده و الگو برداریهای الزم صورت پذیرد .الزمه موفقیت درمدیریت بحران ،عزم ملی و
مشارکت برنامه دار و وظیفه شناسانه همه سازمانها است و در این میان ،صنایع نفت و گاز ،به صورت خاص ،نیاز به بررسی
دقیق همه راهکارهای انجام شده در حوادث مشابه در سطوح محلی و ملی را دارد.
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