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چکیده
حوادث طبیعی مانن د زلزله و سونامی و یا حوادث صنعتی مانند آتش سوزی در پاالیشگاه ،پتروشیمی و  ...در اغلب
کشوره ا ی دنیا حتی در کشورهای پیشرو در استانداردها و قوانین نیز ،به شکل گسترده ای به وقوع می پیوندد و روش
های مقابله با این بحران ها و برخورد با این حوادث و جلوگیری از تبدیل آن به یک وضعیت بحرانی ، ،همواره مشکلی
اساسی است و راز موفقیت برخی از کشورها ،داشتن عملکرد های برنامه دار ،در تک تک زیرشاخه های قبل از وقوع،
حین وقوع و پس از وقوع حادثه نهفته است  .حوادث طبیعی وحوادث صنعتی ،وجه مشترک مهمی دارند و آن اینست که
مدیریت ناکارا مد میتواند ،حادثه را به فاجعه ای بدل کند که بحران بیافریند .از سوی دیگر ،نحوه برخورد با پیامدها و
نحوه مدیریت این حوادث ،در کشور پیشرفته و آماده ای چون ژاپن ،برای مدیران بحران ،درسهای بسیاری دارد.
نوشتار حاضر  ،تالش دارد تا با مرورحوادث تلخی چون زلزله های کانتو ،کوبه و نیگاتا که در سه دوره زمانی ،در کشور
ژاپن به وقوع پیوسته است ،و بررسی رفتار و برخورد مسئوالن درگیر با این ح وادث به واکاوی ومرور تجربیات و درس
های آموخته شده از این حوادث بپردازد ،.و از این رهگذر ،بتواند راهکارها ،پیشنهادات و درس های آموختنی برای
مدیریت صحیح شرایط اضطراری در بخش های شهری و صنعتی ،در کشور ایران ،ارائه نماید.
واژه های کلیدی :مدیریت بحران  -زلزله  -ژاپن  -تجربیات  -درس های آموختنی

 - 1مقدمه
به نظر میآید تاریخ کشور "سرزمین خورشید" خواسته یا ناخواسته ،صلحآمیز و غیرصلحآمیز با حوادث ناگوار ،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 تقسیم کرد یا وقتی زلزله  ۹ریشتری 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 .ژاپن در شرق قاره آسیا قرار داشته و از  4جزیره اصلی به نامهای هکایدو،
کیوشو ،هنشو و شیکوگو و بیش از  6848جزیره دیگر تشکیل شده است .وسعت ژاپن  378هزار کیلومترمربع است که 73
درصد آنرا کوهساران جنگلی پوشانیده و جمعیت  130میلیون نفری آن تنها در  27درصد باقی مانده زندگی میکنند و در این
سرزمین ،انتظار عمر زنان  82و انتظار عمر مردان  76سال است .توکیو پایتخت ژاپن با  13میلیون نفر جم عیت در شب و 36
میلیون نفر در روز بزرگترین شهر این کشور است 130 .سال پیش بیسوادی در کشور ژاپن با برنامهای منسجم از بین رفته
است .درکشور ژاپن  520دانشگاه 60 ،کالج فنی 600 ،کالج مقدماتی و  3400مدرسه برای آموزشهای تخصصی وجود دارد.
همه ساله  450هزار نفر از بورسهای دولت ژاپن استفاده میکنند .طول راههای ژاپن  1،200،000کیلومتر ،تعداد خودروهای
شخصی  70میلیون دستگاه است .میزان تولید فوالد  110میلیون تن و میزان تولید خودرو  10میلیون دستگاه در سال است.
بودجههای تحقیقاتی معادل  2 /7درصد تولید ناخالص ملی است که  20د رصد آن توسط دولت و بقیه توسط بخش خصوصی
تأمین میگردد .تولید ناخالص ملی ژاپن حدود  4000میلیارد دالر ،میزان صادرات حدود  350میلیارد دالر و میزان واردات
حدود  200میلیارد دالر است .میزان تورم حدود  1 /6و نرخ بیکاری  2 /2درصد است.

 - 2زلزله های عظیم
 - 2- 1زلزله کانتو
شاید تلخ ترین خاطره مردم ژاپن به زلزله سال  1۹23در شهر توکیو باز گردد که طی یک زلزله  3.8ریشتری50.000 ،
نفر در زیر آوار مستقیم مدفون شدند و حریق پس از آن قسمت اعظم شهر را در بر گرفت و باعث گردید تا حدود  ۹0.000نفر
از مردم ،در خانه های چوبی به کام آتش کشیده شوند.

 - 2- 2فاجعه زلزله هانشین آواجی (زلزله کوبه)
شهر بندری کوبه ،دروازه ورود غرب به کشور ژاپن است .سال  1868نیز سرآغاز تعامل با غرب و البته صنعتی شدن ژاپن
میباشد 72 .سال پس از زلزله مهیب کانتو در توکیو ،فاجعه زلزله هانشین آواجی (زلزله کوبه) ،در ساعت  5 /46دقیقه صبح روز
 17ژانویه سال 1۹۹5وبا شدت زمینلرزه  7در مقیاس آژانس هواشناسی ژاپن ،در شهر کوبه ژاپن به وقوع پیوست .اگر چه
شدت آسیبها بسیار کمتر از زلزله کانتو بود ،اما با توجه به تالش ها و اقدامات دولت ژاپن در این سالها ،این میزان آسیب غیر
قابل قبول و باور نشدنی بود .این حادثه ،بیش از  6000نفر کشته و  15هزار زخمی و مجروح برجای گذاشت .در اثر این
زمین لرزه ،گسل آواجی 40 ،کیلومتر حرکت کرد و جزیره هانشین آواجی ،به علت بیرون زدن آب همراه با ماسه از سطح
جزیره و خالی شدن زیر جزیره ،حدود  60سانتیمتر نشست کرد .سه خط راه آهن ژاپن و اتوبانهای منطقه ،خسارت قابل
توجهی را متحمل گردیده ،برق حدود  2 /6میلیون واحد مسکونی قطع و آّب رسانی به حدود  1 /2میلیون واحد مسکونی مختل
و  380هزار خط تلفن و بیش از  860هزار انشعاب گاز خانگی قطع گردید .معروفترین تصویر این زلزله ،پل اتوبان هانشین
است که با وجود  18پایه
آرماتوربندی شده ،فرو ریخت
و بعد ها مشخص شد که به
علت عدم استفاده از
آرماتورهای افقی ،همرا با
آرماتورهای عمودی خم شده
بوده است.
خسارت وارد شده به صورت
مستقیم و غیرمستقیم به این
منطقه اقتصادی و بندری ژاپن
حدود  150میلیارد دالر
برآورد گردید و به عبارتی
پرخسارتترین زلزله تاریخ
بوده است .با وقوع این زلزله ،
سهم بندر کوبه از مقام سوم به رتبه پنجم تنزل پیدا کرد و یک سال تمام بندر کوبه تعطیل اعالم شد..
قسمت اعظم کشتهشدگان و مجروحان این شهر را افراد مسن و ساکنین فقیر نشین شهر تشکیل میدادند .طی وقوع این
زلزله  67هزار منزل مسکونی و ساختمانی غیر مسکونی به کلی ویران شده و دیگر بناهای این شهر نیز آسیبهای بسیار جدی
را متحمل شدند .قطع آب و برق شهر کوبه و میسر نبودن امکان نقل و انتقال بیماران و مجروحان به مراکز امدادرسانی ،شرایط
بسیار وخیمی را برای زلزله زدگان این فاجعه عظیم ایجاد کرده بود.
فقدان دانش کارآمد میان سازمانهای شهری و هماهنگی بین ارگانهای وابسته به شهرداری و سازمانهای
خدمات رسانی در مواقع اضطراری ،رسیدگی به امور زلزلهزدگان و آسیبدیدگان را تا حدودی به تأخیر انداخت .کمکهای
مردمی و نیروهای انسانی تنها یاریرسانان به آسیبب دیدگان این فاجعه در ساعات اولیۀ رویداد بودند .اگرچه حمایتهای مالی
دولت نیز شامل حال زلزله زدگان شد ،اما دیگر زمان موعود به سر آمده بود و این امر بر عدم قانونمند بودن فعالیتهای دولت
افزود .زلزله هانشین آواجی سبب شد ،دولت ژاپن از مشکالت موجود در ساختار شهری و ساختمانسازی این کشور بیش از
پیش آگاه شود و به منظور جبران خسارات وارده و جلوگیری از حادثه مشابه تدابیر امنیتی جدیدی بیندیشد.

در ژوئن  ،1۹۹5انجمن یکپارچه و متحدی از سوی دولت ژاپن به منظور حمایت از جان و مال ساکنین مناطق زلزلهخیز
ژاپن و پیشگیری از بروز خسارات جبران ناپذیر تأسیس شد .هدف این سازمان ،اجرای پروژههای بازسازی شهرهای زلزلهزده و
مناطقی که بر روی نقاط زلزلهخیز ژاپن واقع شدهاند ،می باشد .دولت ژاپن در سال  1۹۹5رسماً تصمیم گرفت شهرهای ویران
شده از زلزله را همراه با ساختو سازهای جدیدی که از آن تاریخ به بعد صورت گرفت به سیستمهای ضدزلزله مجهز سازد و
این در حقیقت جزء برنامه های بلندمدت ژاپن محسوب گردید .ساخت متروهای زیرزمینی مجهز به شبکههای ایمنی باالی
ضد زلزله همراه با بکارگیری جدیدترین روشهای ساختمانسازی به شیوه ای مدرن اما با استحکامی بسیار باال در کشور ژاپن به
اجرا درآمد .در همین میان مبلغی در حدود  16میلیارد دالر برای بازسازی شهر کوبه پس از وقوع زلزله اختصاص داده شد.
کمپ های اسکان و درس های زلزله شهر
کوبه
زلزله سال  1۹۹5شهر کوبه (هانشین
آواجی) سبب شد ،دولت ژاپن از مشکالت
موجود در ساختار شهری و ساختمانسازی
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  14۹هزار منزل مسکونی در شهر کوبه نوسازی و بازسازی شود .از آنجا که هزینه ساختوساز منازل مسکونی برعهده خود
شهروندان بود ،دولت به منظور جبران این هزینهها تسهیالت ویژهای را در زمینۀ اشتغالزایی و افزایش درآمدها در اختیار
ساکنان شهرهای زلزله زده قرار داد .با تصویب الیحه حمایت مالی دولت ،زلزلهزدگان شهر کوبه تا میزان  %70از پشتیبانی مالی
دو لت برخوردار شدند و قرار شد قانون جدید تمامی زلزله زدگان این کشور را از تاریخ تصویب به بعد تحت پوشش خود قرار
دهد .در مرحلۀ دیگر ،برگزاری ارگانهای مردمی در  187منطقه از کشور ژاپن بود .این ارگانها موظف بودند نظرات مردم را
همراه با انتظاراتی که از دولت دارن د با مسئولین ذیربط در میان گذاشته و طرحهای پیشگیری از وقوع زلزله را در سطح کشور
به اجرا درآوردند.
انتقال جمعیت
به گفتۀ مسئوالن سازمان زلزله شناسی این کشور ،شهرهای بزرگ دنیا در کنار منابع آب طبیعی شکل میگیرد یعنی
دقیقاً در جایی که گسلهای زلزلهخیز از آنجا عبور میکنند .از این رو وقوع هر زلزلهای جان بسیاری از انسانهای ساکن این
مناطق را به مخاطره میاندازد .کشور ژاپن به منظور جلوگیری از چنین رویدادی و به جهت یپشگیری از خسارات احتمالی
زلزلهای این کشور ،شماری از جمعیت ساکن در شهرهای بزرگ را به بهره برداری از مناطق بکر و دست نخورده به قسمتهای
کمزلزلهخیز این کشور انتقال داد.

مخازن ذخیره گاز
تجربه آتش سوزی های شهر کوبه بر اثر نشت گاز ،مهندسین ژاپنی را بر آن داشت تا پس از زلزله کوبه  1 /5میلیون دالر
صرف بازسازی خطوط و شبکه توزیع گاز منطقه اوزاکا کنند .این پروژه  5سال طول کشید .در این طرح شبکه گاز دارای
بلوک بندی است و به صورت ایستگاهی از فشار آن کاسته می شود .شیرهای گاز اتوماتیک و حساس به زلزله بوده و در هنگام
وقوع زلزله به طور اتوماتیک قطع می شود .در مرکز ذخیره گاز شهر کیوتو  ،مخازن ذخیره گاز  ،در صورت بروز اختالل در
شبکه گاز می توانند برای  48ساعت گاز شهر را تامین نمایند تا در این مدت اتصاالت شبکه تعمیر شود.
سایت آمادگی در برابر بحران ( حاشیه توکیو)
سایت مقابله با بحران در  36کیلومتری شهر توکیو با کاربری هایی مانند فرودگاه  ،بیمارستان  ،پادگان  ،انبارهای بزرگ
و مجتمع های مسکونی در مجاورت بزرگراه و شبکه ریلی کشور با بیش از پانزده هزار نفر نیروی آموزش دیده و دیگر
شهرهای هم جوار می شتابند ،در این سایت دارو و غذا و آب شرب برای مصرف یک هفته جمعیت توکیو نگهداری میشود.
تمام بسته بندی ها حتی ن ان ،دارای تاریخ مصرف است.
یکی از مهمترین اقدامات در طراحی شهری پیشبینی 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 زمینهای
فوتبال مکانهای مناسب ی برای نشستن بالگرد و نصب بیمارستان موقت است .نباید از نظر دور داشت که خیابانهای عریض ،کار
امداد رسانی را تسهیل میکند وعرض خیابانها باید متناسب با ارتفاع ساختمانهای مجاور آن باشد بطوری که آوار ساختمانها
نباید منجر به بسته شدن معبر گردد.
تامین بیمارستان متح رک با قابلیت انجام عمل جراحی بر روی مجروحین سانحه  ،ماشین آالت الزم برای آوار برداری که در
ژاپن 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 منسج م از جمله فعالیتهای سازمانهای درگیر با موضوع بحران زلزله می
باشد.
پیش بینی فضاهایی برای استقرار
یکی از مهمترین اقدامات در طراحی شهری پیش بینی فضاهایی برای استقرار نیروهای امدادی و نصب چادرها و اسکان
آسیب دیدگان است .این مهم در شهر تهران بصورت سوله های ورزشی و توسط شهرداری تهران طراحی و اجرا شده است.
پارکها و زمینهای فوتبال مکانهای مناسبی برای نشستن بالگرد و نصب بیمارستان موقت است .نباید از نظر دور داشت که
خیابانهای عریض کار امداد رسانی را تسهیل میکند وعرض خیابانها باید متناسب با ارتفاع ساختمانهای مج اور آن باشد بطوری
که آوار ساختمانها نباید منجر به بسته شدن معبر گردد .یکی از اقدامات ارزشمند در کشور ژاپن طراحی شناسنامه برای
ساختمانها و بررسی آسیب پذیری آنها در برابر زلزله بوده است .در این بررسی ساختمانهای دارای اسکلت که با ضرایب جدید ،
ضعیف معرفی می شو ند ،در برابر زلزله تقویت میگردند که مناسبترین تقویت ها در این پروژه ها تقویت جداره خارجی
میباشد .در کشور ژاپن آییننامهها و استانداردهای فنی و اجرایی برای تمام انواع سازهها و نمای آنها (حتی برای نمای
شیشهای ) وجود دارد و بیش از  1000سازه جداسازی شده از پایه ،وجود دارد.
مقاوم سازی و تجمع در مدارس
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  .همچنین ،در برنامه ای مدون و دقیق ،اقدام به
مقاوم سازی مدارس نمود که دو دلیل مهم داشت" :حفظ جان دانش آموزان" و "تجمع مردم در مدارس و هدایت بحران از
مدارس".

آموزش عمومی و دانشگاهی
از سوی دیگر برگزاری دورههای آموزشی خدمات امدادرسانی به زلزله زدگان و تبدیل این موضوع به بحث روانشناختی
در دانشگاه های این کشور و برپایی سمینارهایی در این زمینه از دیگر برنامههای این سازمان است .در برخی از دانشگاههای
ژاپن ،بررسی تجهیزات امدادرسانی و سیستم های اطالعاتی اضطراری پس از وقوع زلزله نیز ،یک واحد آموزش دانشگاهی
محسوب میشود .در حال حاضر ،قریب به  %40از افراد مسن و بیش از نیمی از جمعیت جوان این کشور ساالنه در
گردهماییهای زلزلهشناسی و پیشگیری از زلزله شرکت میکنند.
کوبه ،شهر  -موزه زلزله
آنچه در شهر کوبه انجام شده است ،این شهر
را به نماد مقاومت در برابر زلزله تبدیل کرده است
که متخصصین مدیریت شهری از سراسر دنیا برای
انجام مطالعات مدیریت بحران به کوبه سفرمیکنند.
در کنار بنای یادبود زلزله ،شعله ای در یک ظرف
شیشه ای روشن است و بر تابلو بر نزی کنار آن

نوشته است  :این زلزله چیزهای بسیاری از ما
گرفت.. .جانها ،زندگی ها ،شغلها ،مناظر شهری و
خاطرات مارا ...اما چیزهایی را نیز برای ما به جای
گذاشت :مهربانی ،همدلی ،روح جمعی و دوستی ها
را...
موزه زلزله
یکی از ارزنده ترین این اق دامات ،ایجاد موزه زلزله با دو کارکرد متفاوت است :اول زنده نگهداشتن خاطره این اتفاق بزرگ
و دوم مستندسازی و عبرت آموزی از تجارب بدست آمده در جریان مدیریت بحران پس از زلزله.
این موزه یکی از بهترین نمونه های مستند سازی فنی ،تاریخی ،اجتماعی و فرهنگی یک رویداد بزرگ است که از میان
خالقیت های متعدد آن ،شاید ،معماری آن زیبا ترین بخش اثر باشد .نمای شیشه ای با المان های فلزی و حوض آبی که
پیرامون ساختمان را در بر گرفته است.
شیشه ،نماد آسیب پذیری کشور زلزله خیزی است که در میان آب محاصره شده است .سازه فلزی درون آن نیز ،بیانگر تالش
برای نگهداری یک شرایط آسیب پذیر و شکننده است.
ساختمان پنج طبقه دارد که در طبقه چهارم یک سینمای سه بعدی ،فیلم شب زلزله را نشان میدهد که پس از آرامش اولیه،
ناگهان همه چیز شروع به لرزیدن میکند ،حتی زمین زیر پای حاضران در سینما...پس از آ ن بازدید کنندگان ،به کوچه ای
بازسازی شده با شرایط زلزله هدایت میشوند که با مقیاس یک به یک ساخته شده است و حس زلزله و آوار را کامال تداعی
میکند .در جریان فیلم ،داستان از زبان دختری خردسال روایت میشود که خود و خواهرش زیر آوار میمانند و خواهرش جان
خود را از د ست میدهد .در پایان فیلم دختر میگوید ما شهرمان را طوری ساخته ایم که امکان زندگی در هارمونی را برایمان
فراهم کند.

در طبقه ای پایینتر ،تمامی اقدامات روز اول ،هفته اول و ماه اول پس از زلزله ،مستندسازی شده است .در طبقه دیگر
نیز ،تمامی ابزارهای کمک آموزشی زلزله و نحوه امدادرسانی برای مقاطع مختلف سنی فراهم شده است .جالب آنکه در کنار
این موزه زلزله ،ساختمان موزه حیات و هستی قرار ردارد که زیباترین جنبه های زندگی را به معرض تماشا میگذارد.
راستی چرا مستندات مربوط به زلزله های بویین زهرا ،طبس ،رودبا ر ،اردبیل ،آوج قزوین ،خراسان ،بم و آذدربایجان فقط
در حافظه تاریخی و ناماندگار مردم ثبت و ضبط میشود .جالب است بدانیم که پس از زلزله نورتریج آمریکا در سال  ،1۹۹4ده
جلد کتاب مهم درباره تجربیات این زلزله منتشر شد که در نوع خود بی نظیر بوده و به نظامنامه ایمنی سازه شباهت دارد.
مرکز تحقیقات زلزله E-Defense -
شرکت بزرگ میتسوبیشی از سال
 1۹۹۹تا سال ، ،2005بزرگترین مرکز
تحقیقات زلزله جهان را در مجاورت شهر
کوبه احداث کرد .این مرکز عظیم و
پیشرفته ،برای بررسی وتحقیق کامل
درباره رفتار ساختمانها و سازه های
مختلف در شرایط زلزله طراحی و ساخته
شده است .این شرکت ،با همکاری
محققین آژانس علوم و تکنولوژی ژاپن،
بزرگترین میز لرزه ای دنیا را ساختند که
جک های هیدرلیک غول پیکر آن ،این
امکان را ایجاد میکند تا ساختمان های
بزرگ ،با نسبت یک به یک بر روی آن
ساخته شده و سپس با لرزش میز در
جهت های سه گانه  ، X,Y,Zو در طی
زمانهای برنامه ریزی شده و با شبیه سازی شدت و بزرگای زلزله واقعی ،واکنش سازه و رفتار و مقاومت مصالح بکار رفته در
آن ،بررسی شود .جالب است که هیچ یک از مراکز تحقیقاتی دنیا ،امکانات و قابلیت های این میز لرزه ای را ندارند .شاید
بتوان گفت ،بازنگری در استانداردهای طراحی در ژاپن نیز از دستاوردهای این زلزله و این مرکز باشند.
روح جمعی در مردم این کشور
یکی از بارزترین نکات و درس های این زلزله مسئله ایجاد و حفظ روح جمعی در ژاپن است که البته نمونه و یا خاستگاه
آن را شای د بتوان موضوع تهیه و توزیع غذا در مدارس ژاپن دانست .خود بچه ها ،نهار را آورده ،آن را گرم کرده و در بین هم
توزیع میکنند .سپس ظرفها را جمع کرده و تمیز میکنند .بعد از آن نیز نوبت به نظافت راهروها و کالسها میرسد .با این روش
است که روح همکاری جمعی و کار تیمی از ابتدای رشد این بچه ها با آنها همراه میشود.
علت مقاومت ساختمان ها
شاید بتوان دالیا مقاومت ساختمان های ژاپن را به صورت زیر برشمرد :

● باور عمومی به اینکه زلزله بال نبوده و رفتاری از رفتارهای عادی طبیعت است و باید برای رویارویی با آن آماده بود ،نه اینکه
امید داشت که نمی اید و البته ژاپنیها معتقدند که ساختمانی که می سازنند حتما قرار است زلزله ای را تحمل کند و این
دیدگاه باعث شده است تا نهایت دقت در کیفیت ساخت صورت پذیرد.
● تجربه اندوزی و مستندسازی تجربیات و درس های قبلی با وسواس و باور به لزوم انجام کامل مستندسازی...
● مطالعات گسترده در زمینه ارتقائ مصالح و بویژه فوالد با قابلیت شکل پذیری و ضربه پذیری بهتر
● سخت گیری بسیار در پروسه صدور پروانه ساخت
● استفاده از نیروهای کارگری دارای آموزش های مدون فتی و حرفه ای ،بویژه جوشکاران اسکلت های فوالدی
● اصالح استا نداردهای طراحی و اجرا قدیمی (مانند موضوع تیر و ستون که در ژاپن بر خالف تمام دنیا ،ستون ها منفصل و
تیرها پیوسته هستند)
ذکر این نکته مهم است که تنها اصالح ضرایب و فرمولهای محاسبات لرزه ای نیست که باعث افزایش کیفیت در سازه های
فوالدی میشود ،بلکه سلسله ای از امور است که باعث ایجاد تمدنی استوار بر بستری لرزان شده است.
 - 2- 3پل آکاشی ،نماد مقاومت سازه های عظیم
پل آکاشی کایکو در واقع بزرگترین پل معلق جهان است .طول این پل  4کیلومتر و  300متر است 2 ،پایه دارد و عرشه
یا دهانه اصلی بین این دو پایه  1۹۹1متر اس ت .این پل در نزدیکی کوبه در راه کوبه  -ناروتو و بین جزایر هونشو و شیکوکو
قرار دارد .این پل فقط  2پایه دارد ،در واقع 2 ،قطعه هر کدام به طول هزارو  100متر و یک قطعه به طول 2هزار و  100متر
در هوا معلق هستند .این نکته پل آکاشی کایکو را به معجزهای در علم معما ری بدل کرده است .پل آکاشی کایکو شهر بندری
مشهور کوبه را به جزیره آواجی مرکز صید مروارید ژاپن که در کل تاریخ ژاپن به نام دروازه مروارید شهرت داشته وصل
می کند ،علت لقب این پل هم همین است و ویژگی های منحصر به فردی دارد ،مثال در مقابل بادهایی با سرعت  250کیلومتر
در ساعت و همچنین زمینلرزههایی به قدرت  8 /5ریشتر مقاومت میکند.
دستور ساخت این پل ،در سال  1۹55صادر شد و برای اینکه بتواند دویست سال پابر جا بماند ،طراحی آن سی سال به
طول انجامید .در سال  1۹85ساخت پل اغاز شد و در سال  1۹۹6افتتاح گردید .قطعات ای ن پل در زمان زلزله شهر کوبه ،هنوز
به هم متصل نشده بودند و عجیب آنکه در برابر زلزله مقاوت کرد .عجیب تر آنکه ،پس از تحقیق و بررسی درباره سالمت پل،
مهندسین ژاپنی مشاهده کردند که در اثر حرکت الیه های زمین ،پایه های پل ،حدود یک متر از هم دور شده اند بدون آنکه
آسیب جدی به ساختار پل وارد شده باشد .رکورد بزرگترین پل معلق جهان ،هنوز برای این پل ،پابرجاست.
 - 2- 4فوکوشیما
ظهر روز  11مارس  20 ( 2011اسفند ماه سال  ،) 13۹0در پی زلزله  ۹ریشتری و سونامی پس از آن ،حادثه ای رخ داد
که متخصصان ،آن را بعد از حادثه چرنوبیل ،بزرگترین فاجعه اتمی میدانند 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.
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 جمله عوامل
اصلی کندی مدیریت حادثه بود.

این زلزله از نظر بزرگا پنجمین زلزله بزرگ جهان در بین سالهای  1۹00تا  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 ۹50 ،کیلومتر بر ساعت بود و موجب تخریب و آسیب جدی به نیروگاه هسته ای فوکوشیما 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.
به گزارش موسسه زمین شناسی ژاپن که وضعیت زمین را با استفاده از هزار و دویست دستگاه  GPSدر کنترل دارد،
خطوط ساحلی ژاپن در پی وقوع زمین لرزه به اندازه  4متر به سمت شرق جابجا شده است .تا ساعاتی بعد سونامی با امواجی
به ارتفاع  10متر ،سواحل ژاپن ،فیلیپین ،هاوایی ،اندونزی ،تایوان و سواحل روسیه در اقیانوس آرام را دربرگرفت .در اثر این
زلزله گسل آن  40متر حرکت کرد .طول این گسل در حدود  400کیلومتر و عرض آن  100کیلومتر است .این زلزله محور
زمین را  10سانتیمتر جابجا کرده است و طول روزها کوتاهتر شده اند .زیردریایی "شینکای  ،" 6500طی کاوش و بررسی در
سه منطقه روی بستر دریا در نزدیکی گودال ژاپن ،این ترکهای تازه را مشاهده کرد .دانشمندان معتقدند که این ترک
خوردگیها ،حاصل زمین لرزه قوی ماه مارس  2011هستند چون در مطالعه ای که حدود پنج سال گذشته ،در همین منطقه
انجام شده بود ،این ترک خوردگیها وجود نداشتند .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 آلودگی 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
میلیسیورت (سیستم واحد 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 .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 ).
خسارتهای نهایی زمین لرزه و سونامی ژاپن
دولت ژاپن روز جمعه خسارات کلی زمین لرزه و سونامی را در شمال شرقی این کشور شانزده 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 کارخانه 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 خسارت وارد کرده 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.
م حاسبات 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  1۹۹5میالدی به ژاپن وارد کرد و شش هزار و چهارصد قربانی گرفت.

سیستمهای هشدار دهنده و تخلیه سربع
زلزله  8.۹ریشتری 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  ۹50 - 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 همان روزهای اول
اقدام به تخلیه محیط کردند .فقط بخش کم و خاصی از مردم باقیماندند.
ساالنه به طور میانگین  1500زمینلرزه با بزرگی چهار تا  6درجه در مقیاس ریشتر در ژاپن رخ می دهد و عالوه براین 10
درصد آتشفشانهای فعال جهان نیز در این کشور قرار دارند .به چنین دالیلی ،ژاپن سیستمهای هشدار سونامی را در بیش از
 18نقطه اقیانوس آرام قرار داده است و یک هزار سیستم هشدار زلزله نیز در سراسر کشور 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.
تاثیر آموزشهای عمومی
بر اثر سونامی و زلزله  11مارس  20 ( 2011اسفند  135 ) 8۹میلیون نفر لرزیدند 46 ،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  ۹0نیز 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.

دفاع ملی موفق در نجات شهروندان
مستند سازی تجربیات
در عملیات نجات ،تیم های عملیاتی ،کامأل نسبت به مس ئولیت 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 وقایع
عکس و گزارش تهیه می کرد تا بعدا بتوانند از تجربیات این حادثه استفاده کنند .به عبارت دیگر می توا ن 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.
اسکان
اقدامات و درس های زلزله سال  1۹۹5شهر 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 آنجایی 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.
حرکت ژاپن به سمت مقاصد گردشگری حالل
ژاپن در سال  2010میزبان هشت میلیون و  600هزار گردشگر از نقاط مختلف دنیا بود ،اما در سال  2011و با وقوع
زلزله مرگبار و سونامی ،این کشور با کاهش  27درصدی گردشگران مواجه شد .یک ی از اقدامات و یا اصالحات اقتصادی دولت
ژاپن که هنوز تعداد گردشگرانش به رقم پیش از زلزله مرگبارش نرسیده ،اینست که قصد دارد با فراهم کردن زمینههای
گردشگری حالل از جمله رستورانهای ارائه دهنده ی غذاهای حالل ،این کشور را به مقصد جدید گردشگری حالل جهان پس
از ن یوزلند ،فرانسه ،مالزی ،اردن ،مراکش ،قطر ،تونس ،ترکیه ،اندونزی و امارات تبدیل کند .در حال حاضر هشت رستوران در
ژاپن ،غذاهای حالل ارائه می کنند و از سوی دیگر شش هتل نیز به امکانات الزم برای جذب گردشگران مسلمان تجهیز
شدهاند .در این شرایط مالکان هتلها نیز سعی دارند تا فضای مناسبی برای گردشگران مسلمان به ویژه گردشگران عرب که در
بیشتر مواقع به صورت گروهی سفر میکنند ،فراهم کرده و حتی عالمتهایی روی دیوارها برای نشان دادن جهت قبله نصب
کردهاند .در این راستا از ماهها قبل ،معرفی جاذبههای گردشگری ژاپن در شبکههای تلویزیونی هند ،چین و کشورهای عربی
حوزهی خلیج برنامهریزی و آغاز شده است.
پرداخت غرامت به خسارت دیدگان و عذرخواهی به سبک ژاپنی
با باال گرفتن انتقادها ،نائوتو کان نخست وزیر ژاپن ،اعالم کرد :تا زمانی که بحران در کشور ،حل و فصل نشود ،نمی
خواهد حقوق ماهیانه نخست وزیری را دریافت کند .حقوق ماهیانه نخست وزیر ژاپن ،حدود 20هزار دالر در ماه است .با این
حال وی گفت که حقوق ماهیانهاش به عنوان یک قانونگذار را خواهد گرفت .نائوتو کان همچنین ضمن عذرخواهی از مردم این
کشور به دلیل بروز بحران هستهای قول داد که دولتش تمام تالش خود را برای پایان این بحران به کار ببندد .این اقدام
نخست وزیر ،در حالی انجام شد که پیش تر ،چند تن از مقامات این کشور ،به دلیل عدم انجام اقدامات کافی برای شهروندان
زلزله زده با شیوه خاص ژاپنیها از ساکنان این منطقه عذرخواهی کردند .هم چنین ،یوکیو ادانو ،سخنگوی ارشد شرکت تپکو
نیز اعالم کرد که این شرکت قرار است به سرعت به هر خانواده ،مبلغ یک میلیون ین ،معادل دوازده هزار دالر بابت هزینه
اجرای تخلیه خانه ها پرداخت کند .ماساتاکا شیمیزو ،رئیس شرکت تپکو نیز ،ضمن اعالم پرداخت غرامت ،از ساکنان این
ناحیه عمیقا عذر خواهی کرد و ذکر کرد که شرکت ،هزینه ها را کاهش خواهد داد تا از پس پرداخت ها بر آید .رییس و
مدیران شرکت تپکو از روستاییان آسیب دیده از تشعشعات رادیو اکتیو نیروگاه اتمی فوکوشیما که خانه و کاشانه خود را رها
کرده بودند عذرخواهی کردند و بارها در برابر مردم آسیب دیده روستاها به خاک افتاده و بابت قصورهایی که در اداره
نیروگاه داشتند ،عذرخواهی کردند .فرهنگ عذرخواهی در صورت عدم موفقیت سنتی دیرین در میان مدیران ژاپنی است.

حس غرور ملی و شرافت فردی
چرا ژاپنیها مغازه ها را غارت نمی کنند .این سوال اغلب خبرنگاران و مددکارانی بود که به ژاپن رفتند و البته همه
ناظران ،فقط یک جواب دارند :حس غرور ملی و شرافت فردی .مردم ژاپن توانستند به مردم جهان نشان دهد که چیزهایی
دارند که در هیچ زلزله ای نمی لرزند ،حتی اگر زلزله نه ریشتر باشد .مردمی که در ماههای گ ذشته ،بحران سیل  ،سونامی و
نشت مواد رادیواکتیو را پشت سر گذاشتهاند ،بیش از سه و نیم میلیارد ین ( بیش از  45میلیون دالر) پول را که در مناطق
سیل زده یافته اند به دولت بازگردانده اند .همچنین  5700گاوصندوق پیدا شده پس از سیل ،که حاوی بیش از دو میلیارد ین
بود ،نیز به دولت داده شده است .سخنگوی پلیس ژاپن اعالم کرد مردم و داوطلبان همچنان کیف پولهای پیدا شده را تحویل
می دهند و تا کنون  ۹6درصد مبالغ پیدا شده ،به صاحبانشان بازگردانده شده است.

 - 3استراتژی ژاپن در مدیریت بحران
در اغلب کشورهای دنیا حتی 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 از وقوع ،حین وقوع و پس از وقوع حادثه نهفته
است .در  ۹0درصد 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  1۹5۹تا  1۹78بر اثر وقوع زلزلههای متعدد با شدت  6/4تا  7 /8درجه ریشتر ،دولت ژاپن پس از
مطالعه و بررسیهای 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  1۹85در 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.

برنامه ریزی برای مدیریت بحران
فرماندهی بحران بر اساس قوانین ژاپن بر عهده نخست وزیر ژاپن قرار دارد .برنامه ریزی برای مهار حوادث بزرگ و
پاسخگویی به بحرا ن به وجود آمده نیز در سه سطح انجام می گردد
 - 1برنامه سه روز اول (کوتاه مدت) :این برنامه فقط به امداد و نجات در سه روز اول اختصاص دارد.
 - 2برنامه سه ماهه (میان مدت) :در طی  3ماه پاک سازی محیط از اجساد و بقایای ساختمان ها و باز سازی زیر ساخت ها
صورت می پذیرد.
 - 3برنامه سه ساله (بلند مدت) :روش هایی برای بازسازی و بازتوانی کلی کشور و پرداخت تمام خسارات به آسیب دیدگان،
برنامه ریزی می گردد.
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 سازمان های اصلی و مسئول در بحث امداد
و نجات ژاپن قرار دارند که به ترتیب عبارتند از :سازمان دفاع ملی ( نیروهای نظامی)،پلیس نجات،آتش نشانی ،گارد ساحلی و
صلیب سرخ.

 - 4پیشنهادها
با بررسی زلزله فوکوش یما 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:
 - 4- 1فاز اول یا پیشگیری از بحران

استفاده 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 مسیر ارتباط سریع و باکیفیت کارشناسان و مسئو الن 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 مخت لف صنایع در استان و شهر ،کنترل می گردد .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 بح ران 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 آنتنها و تجهیزات اینترنتی و مخابراتی بیسیم در ارتفاع مناسب ،امکان دسترسی
ساکنین منطقه برای اخذ و نشر اطالعات مهم و حیاتی را فراهم آورد.
کاربرد 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 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 اقدام 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 ش د و خط تویتر شهر نیز دانما فعال بود .دو صفحه فیس بوک شهرکالگاری در حدود
 67هزار 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 وضعیت بحرانی شهر را دنب ال 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 پیام ی را در صفحه فیس بوک بگذارد .مردم بالفاصله برای کمک سر می رسیدند .در یک مورد شهر اعالم نیاز به  700نفر

برای عملیات پاک سازی معابر نمود و نزدیک به  7000ن فر 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.
 - 4- 2فاز دوم یا فاز حین وقوع حادثه
● استفاده صحیح از منابع انسانی و ابزار های مدرن و متناسب با سطح و حجم بحران
● داشتن برنامه های دقیق و سناریو هایی که کامال مبتنی بر مدارک ارزیابی ریسک (و نه از روی صنایع مشابه) طراحی شده
باشند.
● وجود 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.
● ایجاد گروههای مددکاری و آتش نشانان داوطلب
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 توانایی های موجود در سایرمناطق ،الزمه سازماندهی
مناطق مسک ونی و صنعتی در مدیریت بحران است.
عدم پنهان کاری و اطالع رسانی به موقع در این زمینه می تولند مسبب حوادث گسترده تری شود .مانند حادثه قطار نیشابور
که در نوع خود یکی از بزرگترین حوادث ریلی جهان لقب گرفت و اگر این پنهان کاری ها و فشارهای بیجا 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 آزادی عمل و تصمیم گیری داده می شد.

 - 4- 3فاز سوم و پس از وقوع حادثه
● اشاعه فرهنگ بدون مقصر و عالقه به بستن هر چه سریعتر پرونده
● پرهیز از هرگونه مصلحت اندیشی در باب مسائل ایمنی
● تشکیل برد تخصصی ایمنی مستقل از واحدهای  HSEسازمانها
ایجاد 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( .مانند دپارتمان نظام ایمنی هسته ای که مستقل از واحدهای صنعتی هسته ای،
فقط وظیفه نظارتی داردو رئیس آن ،توسط رئیس جمهور و نه رئیس سازمان انرژی اتمی ،نصب میگردد ).
آمریکا )(The U.S. Chemical Safety Board

یکی دیگر از مثال های موفق این بحث ،هیئت ژورى ایمنی شیمیایی
در ایاالت متحده است .قانون تاسیس این هیئت در سال  ،1۹۹0با الحاق متممی بر "قانون سند هوای پاک" ،تصویب شده و
در ژانویه سال  1۹۹8اجرایی 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 جلو گیری 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 بازرسی سازمانهای EPAو  OSHAکامال 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

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

EPA

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 میگردند .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.

 - 5نتیجه گیری
تجربه حوادث متعدد کشورهای پیشرفته و نحوه مدیریت این حوادث در ا ین 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 سابقه 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 میا ن ،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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