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تاریخ دریافت1394/09/15 :

تاریخ پذیرش1394/11/20 :

چکید ه
بالیای طبیعی بخشی از طبیعت محیط زیست ما انسانها میباشد و انسا ن با تمام پیشرفت و توانایی
ت بحران مصداق مقابله و مهار علمی و
خویش قادر بـه جلوگیری از بروز آنها نبوده است .مدیری 
سیستماتیک با بالیا و اثـرات آن میباشد که با استفاده از تـجارب به دست آمده دربحرانهای قبلی و
توجه به مدیریت بحران بومی محل حادثه انجام میپذیرد .در این مقاله سعی شده نقش نیروی انتظامی
هر چند به صورت اختصار در مدیریت بحران زلزله 6/5ریشتری مورخ1382/5/2شهرستان بم مورد
ی ا ز کشورمان در معرض آسیب و بحران ناشی
بررسی قرار گیرد .با توجه به اینکه هر از چند گاهی نقطها 
از زلزله قرار میگیرد و عدم توانایی پیشبینی زمان وقوع آن ،بزرگی و فشردگی شهرهای واقع بر روی
گـسلها و تـراکم جـمعیت ساکن در آنها ،آسیبپذیری کشو ر را پس از بروز چنین حوادثی جدی
میسازد .پس بدیهی به نظر میرسد باید ساز و کاری پیش بینی گردد تا هر کدام ازسازمانها و نهادها
با توجه به شرح وظایف خود در چارچوبی مشخص اقدام نموده تا از موازی کاری ،تداخل و یا عدم
ی نبود ه و میبایست
خدمترسانی مناسب جلوگیری به عمل آید؛ لذا نیروی انتظامی نیز از این ام ر مستثن 
در این مقوله جایگاه و منزلت خود را نسبت به سایرسازمانها با د ر نظر داشتن رئوس وظایف انـتظامی
و امـنیتی خود بیابد.
یافتههای این تحقیق نشان میدهد علیرغم همه کاستیها وعمق بیش از حد تصور فاجعه ،نیروی
انتظامی با تمام توان وامکانات در صحنه حاضر شده وخدمترسانی را از همان دقایق اولیه بامداد روز
حادثه شروع نموده است .در این تحقیق با توجه به امکانات و محل اسقرار یگانهای عملیاتی قرارگاه
مقدم مرصاد وانجام تمرکزی امور با محوریت آن قرارگاه در روزهای ابتدائی حادثه به صورت مفصل
نسبت به اقدامات آن یگان بحث گردیده و در ادامه نیز خالصهای از اقدامات فرمانده انتظامی استان
و سایر پلیسهای تخصصی بیان گردیده است .همچنین در یک تحقیق میدانی انجام شده به صورت
پیمایشی در سطح شهرستان بم مشخص گردیده که در مجموع عملکرد ناجا در مدیریت بحران زلزه بم
مؤثر بوده و نیروی انتظامی در چاچوب وظایف خود عمل نموده است.
واژگان کلیدی:زلزله ،بحران ،مدیریت بحران ،بم ،نیروی انتظامی.

-1دانشجوی کارشناسیارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی (نویسنده مسئول).
09137066100 - 034-2185706 - mirhabibihamidreza@Gmail.com
-2عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی.

مقد مه

بدون ترد يد يكى ا ز بالياى طبيعى كه زندگى انسان را در طول تاريخ تهد يد كرده و

ب مىشود و گاه تمدنهاى بشرى را منقرض
ت محسو 
از مخربترين پد يدههاى طبيع 
نموده است ،زلزله مىباشد .اين پد يده در هر زمانى ا ز سال ،روز يا شب ممكن اسـت

ن ويژگىها سبب
همچنين كوتاه بودن زمان براى عكسالعمل در مقابل آن است ،ك ه همي 
مىشود كه اين پد يده به خود ى خود نتايج و پيامدهايى را ب ه دنبال داشته باشد .آنچه كه
از اين پد يده يك فاجعه مىسازد ،عدم پيشگيرى از تأثير آ ن و عد م آمادگى جهت مقابله

با عواقب ناشى از آن است .تا زمانى ك ه آسيبپذيرى انسان و جامعه و زيستگاهش در

ف نشود ،الجر م بايد منتظر عواقب خسارتزا و بـحرانساز آن باشيم
مقابل زلزله برطر 
با اين توصيف ،يكى ازبحرانهايى كه ممكن است به دنبال وقوع اين پد يد ه حادث

شود ،بحران امنيت است .با توج ه به اينك ه يكى ا ز مهمترين وظايف دولتها ،برقرارى
ت د ر جامعه است ،و در نظام جمهورى اسالمى ايران اين مأموريت بر اساس
نظم و امني 

قانون ب ر عهد ه نيروى انتظامى گذاشته شده است ،بدو ن شك نيروى انتظامى براى هرچه
بهتر انجام دادن آن باي د وظايفى را از قبيل :حفاظت از حدود ناحيه آسيب د يده ،كنترل

ش خصوصى
ل نقلي ه و اجناس ،حفاظت از اموال دولت ،بخ 
ورود و خروج افراد ،وساي 

بد يده و دفع
م د ر ناحيه آسي 
و مردم ،حفاظت ا ز كمكهاى مردم و دولت ،ايجاد نظ 
بد يده،
هرگونه مزاحمت افراد شرور براى مردم ،كنترل ترافيك داخل و اطراف ناحي ه آسي 

ف خو د را در
ن وظاي 
دستگيرى مجرمان و زندانيان فرارى و ...انجام دهد ،ك ه نتيجه اي 

پد يدههایى ب ه نام عملكرد سازمانى متجلى مىسازد در دهههاى اخير بالياى طبيعى و

آثار آنها در تمام جهان سير صعود ى داشته است ،كه كشورمان ايران هم به دليل تنوع

ث طبيعى يكى از كشورهاى بالخيز جهان بوده است بهگونهاى كه از 40
و تعدد حواد 
حادثه طبيعى كه در جهان به ثبت رسيده است 30 ،نوع آن در ايران وجود دارد .همين

ب گرد يده كه ايران يكى از ده كشور حادثهخيز جهان قلمداد شود و حدود 6
مسئل ه سب 
درصد از مجموع تلفات ناشى از حوادث فوق در جهان را ب ه خود اختصاص دهد .بهطور

ط ه ر سال دو زلزله با بزرگى بيش از  5ريشتر در كشور ما به ثبت مىرسد .از سويى
متوس 
ط زلزله و  24شهر د ر منطق ه پر خطر زلزله و
از  678شهر كشور 660 ،شهر آن روى خ 
تنها  2درصد شهرها را خطر كمترى تهد يد مىكند .زلزله داراى آثار و پيامدهاى متعدد ى

مىباشد ،از جمله اين آثار ،پيامدهاى امنيتى و انتظامى پس از وقوع زلزله مىباشد.
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ل پيشبينى و ناگهانى بودن وقوع آن و
رخ دهد ،و از مهمترين ويژگىهاى آن ،غي ر قاب 
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ا ز جمل ه پيامدهاى امنيتى و انتظامى مىتوان به مشكل نظم و امنيت ،ترافيك شهرى

و برون شهرى ،حفاظت از اموال و اثاثيه دولتى و مردم و ...اشاره نمود مسئله اصلى در

اين تحقيق اين است كه :عملكر د نيروى انتظامى در برقرارى نظم و امنيت در بحران
ناشى از زلزله بم در مرحله پاسخگویى و امداد      رسانى چگونه بوده است؟ اهميت چنين

پژوهشهايى ،نشان دادن نقاط قوت و ضعف عملكرد ى نيروى انتظامى در مد يريت
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بحران ،به منظور بهينهسازى فعاليت آن مىباشد (عادلی.)3 :1391 ،

در زمینه مقابله با حوادث غیرمترقبه وبحرانهای ناشی ا ز آنها میباشد که با مشاهده
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ب و واکنش مناسب
در مقابله با بحران برآمده و در صورت بروز آن به کاهش آثارمخر 
و سریع میپردازد .در واقع در مدیریت بحرانمعموالً چندین سازمان مختلف ،درگیر

بیان مسئله

کشورمان ایران نیز به علت وسعت ،تنوع اقلیمی ،موقعیت جغرافیایی و قرارگرفتن آن

ی دنیاست و
ن کشورها 
بر روی کمربند زلزلهخیز آلپ -هیمالیا جزء یکی از بالخیزتری 
ازاین جهت رتبه ششم را در دنیا دارا میباشد ،به گونهای که از  40نوع بالیای طبیعی،
خسارات زیادی به کشور وارد گردیده است .آمارها نشا ن میدهند ایرا ن و  5کشور
شوروی سابق ،چین ،پرو ،ترکیه و گواتماال  %80خسارات ناشی از  1000زلزله به

وقوع پیوسته در  70کشور جها ن را در خالل قرن گذشته تحمل نمودهاند همچنین در

یک دهه اخی ر حدو د  9 50زمینلرزه در ایران رخ داده است.بحرانهای ناشی از بالیای

ی زندگانی ،آثار ناگوار مرگ و میر ،تخریب
طبیعی به علت قطع و انفصال روند طبیع 
تشکیالت امنیتی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و ،...آسیبهای کالبدی شامل تخریب و

م زیادی از نیازمندیها
ب تأسیسات زیربنایی (آب ،برق ،گاز و آتشسوزی) و حج 
آسی 
و ،...اختالل و افت امنیت عمومی را در پی داشته و ضرورت وجودی یک سیستم و

فرآیند فرابخشی را در کاهش گونههای مختلف آسیبپذیری در برابر بالیای طبیعی و
حوادث ثانویه با عنوان مدیریت بحران مطرح مینماید .مدیریت بحران مقولهای نوپدید

علمی و سیستماتیکبحرانها و تجزیه و تحلیل آنها درصدد پیشگیری و ایجاد آمادگی

انجام وظایفی میشوند که باید با هماهنگی کامل نسبت به پیگیری از بحران ،کاهش آثار
آن و آمادگی الز م اقدا م نمایند .همچنینسازمانهای مرتبط باید به نحو مطلوبی نسبت

به انجام تمهیدات الزم و ضروری در بهبود امور و اوضاع بعد از بروز بحران اقدام

به عمل آورند .با انجام بررسی بر روی ساختا ر ستا د مدیریت بحران و شرح وظایف

ن شد ه برای هریک ازسازمانهای متولی در این خصوص در مییابیم که نیروهای
تعیی 

مسلح به صورت عام وتأمینکننده نیروی انسانی مورد نیاز و ن ه ب ه عنوان یک نیروی
ی از گسترش دامنههای
نظامی -انتظامی بهکارگرفته میشوند .کنترل بحران و جلوگیر 

آن به زندگی اجتماعی مردم بهویژهتبدیلبحرانها به عوامل امنیت ستیز از مهمترین
ت از جان و اموال مردم بسیار مهم و حیاتی میباشد؛ لذا با گسترش
امنیت و حفاظ 

ت در
ظ امنی 
مشکالت و مصائب خاص اجتماعی -انتظامی در محل بحرانزده ،حف 
سراسر منطقه حادثه دیده متوجه نیروهای انتظامی به عنوان متولیان اصلی د ر ایجا د امنیت

میگردد .نیروهای انتظامی در فرآیند مدیریت بحران میکوشند تا وقایع امنیتستیز را
ی کنترل نموده و برقدرت عوامل امنیتزا
ی و زیست 
در قالب ناهنجاریهای اجتماع 

بیفزایند .اما مسئله اصلی اینجاست که با تما م برنامهریزیها و تصمیمات و اقدامات

ی طبیعی ،ما
صورت پذیرفته در مقابله بابحرانهای متعدد پیش آمده از رخدا د بالیا 
شاهد عملکرد کافی و قابل قبولی از سویسازمانهای مسئول و درگیر به ویژه پلیس

م به گونهای که تداعیکننده عدمکارآمدی سیستم مدیریت بحران بدلیل ضعف در
نبودهای 
ص برایسازمانهای متولی ،عدم تعامل در
تخصیص وظایف ،نبود جایگاه و نقشی مشخ 

بینسازمانهای درگیر ،ناهماهنگی بین آنها و اقدامات موازی صورت پذیرفت ه توسط

ن خود
آنها و غیره و در نتیجه عدم کارآمدی اینسازمانها میباشد .از سوی دیگر ای 

ن به مدیریت بحران در جهت کاهش هرچه بیشتر آثار بالیای طبیعی به خصوص
پرداخت 
زلزله را با تمهیداتی ویژه در چهار زمینه پیشگیری ،آمادگی ،مقابله و کنترل و بازسازی
موجب میشود(قالیباف)1387 ،؛ لذا در این تحقیق ،محقق قصد دارد به این سئوال پاسخ

دهد که نقش نیروی انتظامی در مدیریت بحران زلزله بم چگونه ارزیابی میگردد.

اهمیت وضرورت تحقیق

ت بحران ابعاد مختلفبحرانهای ناشی از بالیای طبیعی را در نظر گرفته
سیستم مدیری 

ی برای هریک از بخشهای اساسی ارائه مینماید.
ت ب ه برنامهریز 
و راهکارهایی را نسب 

ت بحران سوانح طبیعی و بویژه
روشهای بهینهسازی اقدامات در رابطه با فرآین د مدیری 
زمینلرزه را در کشور شامل میشود و جهت جلوگیری از دوبارهکاری ،صرف هزینههای

ی وهنگفت و ایجاد انسجام در پیشبرد اهداف با توجه به تعداد زیا دساختمانها
تکرار 
ت اساسی ،بسیار مورد نیاز است.
و نهادهای دولتی و غیردولتی متولی و درگی ر با اقداما 
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ت بحرا ن بشمار میآید و نقش آنان در برقراری
یدرمدیری 
کارکردهای نیروهای انتظام 
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گ د ر این زمینه باعث شد تا مسئولین و محققین کشور با
نبود یک نظام مدیریتی هماهن 

ی کهویژگیهای مشابه با کشو ر ما را دارن د ب ه ارائه
انتخاب طیفهای پراکنده ا ز کشورهای 
م پرداخت ه که خود متضمن توسعه
پیشنهادات اساسی برای بهینهسازی نظام مدیریت حاک 
ک سیستم
سی 
پایدار و صرفهجویئهای مناسب در این فرآیند میباشد .برهمین اسا 

متناسب با منابع دولتی و غیردولتی و انسانی موجود د ر کشو ر ارائه شد و مورد تجزیه
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و تحلیل قرار گرفت که بر حسب قابلیتهای سازمانی و منابع انسانی تقسیم وظایف

ع و تخصیص فعالیتها در
نمود ه و در آن عملکردسازمانهای درگی ر و همچنین توزی 
ی و مدیریت مدنظر بود .اما با وجود اهمیت شایان توجه امر
زمان بحران برای سامانده 

س ا ز وقوع
ی و مدیریت بحران در قبل ،حین و پ 
ی طبیع 
مدیریت بهینه کاهش اثرات بالیا 

ت بـحران تنها به ابعاد امداد
ن بالیا ،متأسفان ه د ر ساختار مدیریتی کشور مـسئله مدیری 
ای 

و نجات و تا حدودی بازسازی پرداخته و در آ ن ب ه مقوله مدیریت پیشگیری ،کاهش
ی منسجم
اثرات و آمادگی ونهایتًا توسع ه پایدا ر مجد د در قالب یک فرآین د تشکیالت 
عنایتی نشده و این عدم توجه باعث شده هزینههای بسیار زیادی به کشور تحمیل گردد.

ت و اقدامات صورتپذیرفته در تجربیات گذشته
همچنین با وجو د برنامهریزی ،تصمیما 
ی متولی بودهایم چنانکه
ی سازمانها 
ت مواز 
ی و اقداما 
شاهد نارسایی ،عد م هماهنگ 

هستند تعداد بیشماری ازسازمانها که یا خود متولی این مقوله بوده و یا مرکزی را در امر
مدیریت بحران در حیطه وظایف خویش ایجاد کردهاند ،پس از یک هماهنگی و تعامل

همه جانبه با دیگرسازمانهای درگیر با بحران برخوردار نبوده و به هیچ وجه برنامهریزی

واقدامات اجرایی درخور سطوح مختلف مدیریت بحران را نداشتهاند .اگرچه نمیتوان

ع اذعان داشت که ارتباط در سطوح مختلف اقدامات صورت پذیرفته وجود
بهطو ر قط 
نداشته است لیکن خاصه در اقدامات اجرایی مؤثر نبوده و تداخل و توالی اقدامات موازی
را در بین اینسازمانها در ب ر داشته است .بطوریکه عدم توجه به مدیریت بحران در

ف بار بم باعث شده تاسازمانهایمتولی و درگیر
زمان حادثه بهطور مثال در زلزل ه تأس 
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ح مشتمل بر ارتش ،سپاه ،بسیج و نیروی انتظامی
ی مسل 
د ر امر بحران و بهویژه نیروها 
در غیاب یک مدیریت بحران واحد به عوض عمل به وظایف سازمانی خویش وتبعیت

ی موازی را به
گ اقدامات 
م و هدفمند ،هریک بطور ناهماهن 
از یک الگو و برنام ه منسج 
اجرا گذارند و عکسالعمل سریع و حضور اولیه تنها دلیل اولویت و ارجحیت بر دیگر

سازمانها جهت بدست گرفتن مدیریت بحران قلمداد شود ،همچنین عدم تخصیص
ی هر سازمان با توجه بهویژگیها و کارکردهایشان
وظایف و نامشخص بودن آن برا 

سردرگمی را در حیطه وظایفشان بدنبال داشت؛ لذا ضرورت وجود یک نظام مدیریت

سیستماتیک با یک برنامهریزی هدفمند و همچنین بررسی جایگاه نقش پلیس د ر آن
به عنوا ن نیرویی که بهطور ذاتی ماهیتی انتظامی داشته و اصوالً نظم را سرلوحه عمل

و پیشرفت خود میداند ومیتوان د با استفاده از هویت مدنی و اجتماعی خود با جلب
امنیت پرداخته و نقشهای مفید ومؤثر دیگریرا نیز ایفا نماید ،جهت انجام کلیه اقدامات
الزم در قبل ،حین و پس از بحران د ر هنگا م برو ز بالیای طبیعی توسط نیروی انتظامی

احساس میشود .اما متأسفانه این نیرو با توجه بهویژگیهای خود همچو ن نیروی انسانی

فراوان ،منسجم ،قانونمند ،یک شکل وآموزش دیده (متخصص و نیمهمتخصص) هنوز

ت بحران مشخص و تبیین
نتوانسته است اهمیت جایگاه و نقش مؤثرخود را د ر مدیری 
نماید (قالیباف .)1387 ،پس بایستی با بررسی هدفمند مدیریت بحران در سنوات گذشته

به نقاط ضعف وقوت عملکردها پی برده وبرای جلوگیری از موازی کاریسازمانها
وسردرگمی نیروها در ارائه خدمات تدابیر عاقالنهای اندیشیده شود.

هد ف کلی

 -شناخت نقش نیروی انتظامی در مدیریت بحران زلزله بم.

 -شناخت نقش قرارگاه مقدم مرصاد در مدیریت بحران زلزله بم.

 -شناخت نقش فرمانده انتظامی استان در مدیریت بحران زلزله بم.
 -شناخت نقش پلیس راهور در مدیریت بحران زلزله بم.

 -شناخت نقش پلیس آگاهی در مدیریت بحران زلزله بم.

 -شناخت نقش پلیس پیشگیری در مدیریت بحران زلزله بم.

سؤال اصلی

 -نقش وعملکرد نیروی انتظامی در مدیریت بحران زلزله بم چگونه ارزیابی میگردد؟

سؤاالت فرعی

 -1عملکرد قرارگاه مقدم مرصاد در مدیریت بحران زلزله بم چگونه ارزیابی میشود؟

 -2عملکرد فرمانده انتظامی استان در مدیریت بحران زلزله بم چگونه ارزیابی

میشود؟

 -3عملکرد پلیس آگاهی در مدیریت بحران زلزله بم چگونه ارزیابی میگردد؟

بم)باهنر کرمان
شهید
دانشگاه
بحران کرمان
شهرستان
پیشگیری
نیرویپلیس
نقشتعامل
شیوههای ارتقاء
زلزله
(مورد ومطالعه
مدیرت
انتظامی د ر

ی و اعتمادسازی سرعت عمل در مدیریت بحران به ایجاد نظم و برقراری
ت مردم 
مشارک 
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 -4عملکرد پلیس راهور در مدیریت بحران زلزله بم چگونه ارزیابی میگردد؟

 -5عملکرد پلیس پیشگیری در مدیریت بحران زلزله بم چگونه ارزیابی میگردد؟

مبانی نظری تحقیق
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بحران

بحران حالت ویژهای است که اگر در کمترین زمان ممکن بر آن فایق نیایند ،هستی و

حیات یک نظام را به چالش فرا میخواند (احمدیوسفی ،عضدی.)46 :1393 ،

مد یریت بحران

ی و عمومی
ی دولت 
ی اجرای 
فرآیند عملکرد و برنامهریزی مقامات دولتی ودستگاهها 

است که با مشاهده و تجزیه و تحلیلبحرانها به صورت یکپارچه ،جامع و هماهنگ

با استفاده از ابزارهای موجود تالش میکنند ازبحرانها پیشگیری نمایند یا در صورت

برو ز آنها در جهت کاهش آثار ،آمادگی الزم ،امدادرسانی سریع و بهبود اوضاع تا سطح
ت کشور.)1382 ،
وضعیت عادی تالش نمایند(ستاد حوادث غیرمترقبه ،وزار 

به منظور سياستگذاري كلي ،برنامهريزي ملي و نظارت عاليه بر امور مد يريت بحران

كشور ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور تشكيل شد .اين ستاد داراي وظايف و

اختياراتي به شرح ذيل هست (احمدیوسفی ،عضدی.)57 : 1393 ،
الف :برنامهريزي ملي جهت اجراي نظام مد يريت بحران؛
ب :سازماندهی براي استفاده از منابع موجود؛

ج :هماهنگ نمودن وظايف ،اختيارات و مسئوليتهاي كليه بخشها ،واحدها و

تشكيالت دولتي و غیردولتی در امر مد يريت بحران؛

د :سازماندهی و برنامهريزي جهت استفاده از مشاركتهاي مردمي در خصوص

بحرانها؛
144

ه :تهيه پيشنويس لوايح قانوني ،مقررات و مصوبات دولتي در ارتباط با مد يريت

ت وزیران از طريق وزير كشور؛
بحران ارائه به هیئ 

و :ايجاد هماهنگي و مشاركت در تهيه برنامههاي توسعه پايدار بر اساس مالحظات

مد يريت بحران؛

ز :نظارت و ارزشيابي برنامههاي مد يريت بحران در تشكيالت دولتي ،غيردولتي و

مشاركتهاي مردمي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع نواقص و كاستيها؛

ح :بررسي و تصويب پيشنهادهاي كارگروههاي زيرمجموعه ستاد حوادث؛
ط :تصويب درخواست كمك هاي خارجي؛

ي :اعالم وضعيتبحرانهاي ملي و استاني؛

ك :پيگيري و پيشبيني تأمين اعتبارات و امكانات مالي مورد نياز مد يريت بحران

زمینلرزه (زلزله)

زمینلرزه كه در بخش سخت و سنگي كره زمين رخ میدهد قابل قياس با حركت

ابرها و ایجاد باد و باران در اتمسفر زمين است .حركت تودههای ابر و برخورد آنها

سبب تغييرات جوي میشود و حركت قطعات پوسته زمين سبب ايجاد زمینلرزه ،رانش
زمين و آتشفشانی میشود .شكست و جابجایی قطعات پوسته زمين عامل اصلي ايجاد
زمینلرزههای طبيعي است .زمینلرزههای بزرگ در مرز قطعات پوستهای رخ میدهد كه

هنگام جابجايي اين قطعات به هم فشرده میشوند بیشتر زمینلرزههایی كه در کمربند

لرزه خيز آلپ -هيماليا (دربرگيرنده ايران) و اطراف اقيانوس آرام رخ میدهند ،سازوكار
فشاري دارند و زمینلرزههای ويرانگري در آنها رخ میدهد(احمد یوسفی -نژادحیدری،

.)1392

مديريت بحران ناشى از زلزله

مد يريت بحران ناشى از زلزل ه به داليلى نظير :عدم قابليت پيشبينى دقيق زمان،

مكان ،شدّ ت وقوع ،وسعت خرابىها و صدمات پد يدآمده ،ايجاد نياز شد يد و ناگهانى

به عمليات نجات و امداد بـه خصوص امداد پزشكى ،تخريب شبكههاى ارتباطى و

امكانات حمل و نقل ،ويرانى تأسيسات زيرساختى ،هزينههاى باالى بازسازى ،انهدام

سرمايهها و امكانات توليد ى ،فشارهاى اجتماعى و سياسى و ...از پيچيدگى و گستردگى

فراوانى برخوردار است كه اتخاذ تدابير ويژهاى را ايجا د مىنمايد(عادلی.)1391 ،

ش نيروى انتظامى د ر مديريت بحران ناشى از سوانح طبيعى (زلزله)
نق 
با عنايت به چرخه مد يريت بحران در سوانح طبيعى و مأموريتها و وظايف محوله به

ناجا ،به شرح ذيل به فعاليتها و اقداماتى ك ه باي د در ه ر مرحله از مد يريت بحران انجام

گيرد پرداخته خواهد شد:

الف -مرحله قبل از وقوع بحران ناشى ا ز زلزله
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دانشگاه
بحران کرمان
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پیشگیری
نیرویپلیس
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(مورد ومطالعه
مدیرت
انتظامی د ر

كشور.
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 -1كاهش ضريب آسيبپذيرى

ش آثا ربحرانهاى طبيعى و يا ساخته دست بشر
در اين مرحله اقداماتى به منظور كاه 

ن اقدامات
انجام مىگيرد تا آثار اينگونهبحرانها بر روى انسانها و جوامع كاهش يابد.اي 

شامل موارد زير است:

آموزش كاركنان ،اولويتبند ى در كاهش ضريب آسيبپذيرى ،پراكندهسازى امكانات
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د ر نقاط ايمن و قابل دسترسى براى عوامل خود ى ،بازبينى و تعمير و ايجاد سرپلهاى
كنترلى در خطوط انرژى و سوخت و آب و برق اضطرارى و ساختمانهاى ناجا به منظور
كاهش صدمات واراده احتمالى ،استفاد ه از پناهگاههاى مطمئن د ر مراك ز مهم آموزش
كاركنان در جهت دستيابى و استفاده از آن ،تجمع افراد در نقاط مطمئن براى كنترل آنان،
تسلط بر محل تجمع و كنترل آنان براى برقرار نمودن امنيت ،استفاده از افراد بومى منطقه

براى كنترل و نظارت بر اوضاع.

 -2ايجاد آمادگى براى ورود به صحنهبحرانهاى طبيعى

از جمله اقدامات اجرايى در اين زمينه مىتوان به پيشبينى سناريوهاى محتمل ،تهيه

طرحهاى و دستورالعملها ،سازماندهى ،ايجا د هماهنگى با سايرسازمانها ،آموزش و
تمرين و ايجاد بانك اطالعاتى (امنيتى ،گلوگاهها و غيره) اشاره نمود.
ب -مرحله حين بحران ناشى از زلزله

مد يریت بحران در سازمان ،هنگام وقوع زلزله بايستى توانائى احياى نيروى مستقر

در منطقه و يا شهر و يا ...را داشته باشد .همچنين سالمتى خانواده نيرو در اين مواقع

بسيار مهم و ضرورى است تا افراد كاركنان تحت امر بتوانند بدون دغدغه و با كمترين
بد يدگى به انجام وظايف خود در شرايط بحرانى بپردازند .در مرحله حين بحران،
آسي 

اقداماتى به اين شرح مىتواند توسط ناجا انجام گردد:

ت د ر فعاليتهاى امداد ى ،امنيتى
الف -اعزام نيرو به منطقه سانحه د يده جهت مشارك 

و انتظامى
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ت منطقهاى ،امنيت شهروندان ،امنيت تردد ،امنيت
م و امنيت(امني 
ب -برقرارى نظ 

امدادگران خارجى ،حفاظت از اماكن حساس و حياتى)
ج -آواربردارى

د -نجات مجروحان

ه -انتقال مجروحان
و -تدفين

ت كشته شدگان
ر -شناسايى هوي 

ز -تغذيه

د -اسكان موقت

ذ -راهاندازى سامانههاى مورد نياز
چ -ساماندهى اموال متوفيان

ج -مرحله پس از بحران ناشى از زلزله

م و بازسازى دربرگيرنده
مهمترين هدف در اين مرحله ،ترميم و بازسازى است .ترمي 

كليه اقداماتى است كه پس از وقوع بحران و ب ه منظوم برقرارى شرايط و وضعيت
عاد ى زندگى به كشور و يا شهرها و روستاها به مورد اجرا گذاشته مىشود .اقدامات
ن مرحله عبارتند از :آمادگى و بازسازى و كمك در جهت ترميم ضايعات
ناجا د ر اي 

بد يده خود ى ،آمادگى ترميم و
ت فيزيكى و روحى و روانى نيروهاى آسي 
و خسارا 

بازسازى نيروهاى خود ى جهت انجام وظيفه در منطقه ،آمادگى ،بازسازى و سازماندهى

مجدد اماكن و سازههاى تخريب شده ناجا ،حفاظت از اموال و امكانات و تجهيزاتى
ت بازسازى به مناطق آسيب د يده گسيل داده شدهاند ،ايجاد آمادگى و بازسازى
ك ه جه 

ت روانى و تبليغى در جهت آرامش و عاد ىسازى
و بهبود افكار عمومى با انجا م عمليا 
وضعيت منطقه ،تهيه برآورد از خسارات و تلفات (شامل برآور د اولي ه از وضعيت ابنيه،

امكان خود ى و تعيين درصد و حدود خسارات احتمالى در زمان وقو ع حادثه ،كمك به

كاركنان و خانواده آنان كه خسارات و تلفات د يدهاند ،همكارى در جهت كنترل جمعيت
شه ر زلزله زده (عادلی.)1391 ،

شهرستان بم

موقعیت :شهرستان بم یکی از شهرهای استان کرمان است که در فاصله ۱۹۰

کیلومتری جنوبشرقی شهرستان کرمان و در مسیر جاده مواصالتی زاهدان-ایرانشهر و

بندر چابهار -کرمان واقع شده است .شهر بم در طول جغرافیایی  ۵ ۸درجه و  ۲۴دقیقه
شرقی و عرض جغرافیایی  ۲۹درجه و  ۶دقیقه شمالی و ارتفاع ۱۰۶۷متر از سطح دریا
قرار دارد که با مرکز استان یعنی شهر کرمان تقریب ًا ۱۹۵کیلومتر فاصله دارد .وسعت کل
شهرستان  ۱۹۴۸۰کیلومترمربع است (احمدیوسفی ،عضدی.)1393 ،

مطابق آمار آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال  1375جمعيت
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خ -جمعآورى كمكهاى مردمى
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شهرستان بم  198435نفر بود  ه كه از آن ميان حدود  43درصد شهرنشين و  47درصد

روستانشين ميباشند .اين شهرستان در مشرق و مركز استان كرمان قرار گرفته و مشتمل

بر چهار بخش حومه (مركزي) ،ريگان ،نرماشير و فهرج و شهرهاي بم و بروات است.
https: //fa. wikipedia. org
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زمین لرزه شهرستان بم

زمین لرزه شهرستان بم به شدت  5/6درجه در مقیاس ریشتر در ساعت0529صبح

روز جمعه مورخ1382/10/5به مدت  12/5ثانیه در عمق کانونی  7کیلومتری زمین به

وقوع پیوسته و در اثر وقوع این زمین لزره بیش از  33600نفر کشته و 22500نفر زخمی
شدند (احمد یوسفی ،نژادحیدری.)1392 ،

وضعیت امنیتی شهرستان بم:

این منطقه به لحاظ هم جواری با استان سیستان و بلوچستان و قرار گرفتن در مسیر

تردد باندها ،گروهها و کاروانهای اشرار مسلح و قاچاقچیان مواد مخدر ،بارانداز و محل
حضور اشرار مسلح است که به همین دلیل غالب ًا گروکشیها ،راهبندی ،سرقت مسلحانه
و درگیری مأمورین با اشرار امری اجتنابناپذیر به نظر میآید و به لحاظ این که بافت
جمعیتی و آبادیهای شهرستان عشایری است سالح غیرمجاز به صورت پراکنده موجود
بوده و تقریب ًا  %۹۹آن به خاطر بدهیهای مواد مخدر است و به طور کلی ریشه غالب

ناامنیها ،مواد مخدر است .بعد از خرما دومین راه درآمد و تجارت اصلی در منطقه
مربوط به مواد مخدر است .از این رهگذر تعداد زیادی به ثروتهای کالن و درآمدهای
بادآورده نائل شدهاند و تعداد زیادی نیز دستگیر و روانه زندان شدهاند و یا اعدام و یا
متواری میباشند و تعدادی نیز هنوز به چنگ قانون نیفتادهاند( .احمدیوسفی ،عضدی،
.)110 :1393

اقدامات نیروی انتظامی در زلزله بم:

عملکرد قرارگاه مقدم مرصاد در بحران زلزله بم

نحوه اطالع فرماندهان ردههای ناجا از وقوع حادثه

پس از حضور به موقع فرمانده قرارگاه استانی ابوذر در لحظات بامدادی صبحگاه

 ۸۲/۱۰/۵و بالفاصله بعد از وقوع زلزله در بم ،ایشان اخبار وضعیت تخریب و آسیبهای

زلزله را با یک دستگاه تلفن ماهوارهای به سردار فرمانده قرارگاه و سردار فرمانده ناجا

گزارش دادند و از طرفی با دریافت دستورات سردار فرمانده ناجا و ابالغ به فرماندهی
قرارگاه ابوذر ،فرماندهی قرارگاه سلمان ،فرمانده قرارگاه مقداد و هم چنین ،طرح احضار

گردانهای رزمی  ،۱۱۱ -۱۲۳ -۱۰۵ -۱۰۴ -۱۰۳ -۱۰۲ -۱۰۱گردان مخابرات ،معاونین
 ۱۰۲در  ۳۵کیلومتری شهرستان بم و گردانهای  -۱۰۵ -۱۰۴ -۱۰۳ -۱۰۱در سطح

استان کرمان و گردان  ۱۲۳در نصرتآباد زاهدان در  ۱۴۰کیلومتری شهر بم و گردان ۱۱۱

در  ۱۸۰کیلومتری شهر بم در ساعتهای اولیه پس از وقوع حادثه نیروهای گردانهای
رزمی در منطقه حضور یافته و با عنایت به امریههای فرمانده ناجا ،ستاد بحران قرارگاه
مقدم مرصاد ،تشکیل و راهاندازی شد و در زمینه امداد و نجات و ایجاد دیواره امنیتی

و ...قبل از ورود نیروی امدادی سازمانیافته ،نظامی و انتظامی کارهای مهمی صورت

پذیرفت.

فعالیتهای قرارگاه مقدم مرصاد:

 -سازماندهی هفت گروهان جهت کاوش ،جستجو و بیرون آوردن مجروحین و

انتقال آنان به فرودگاه ،پستهای امدادی و مراکز درمانی منطقه؛

 -تشکیل  ۵۱پاسگاه انتظامی در سطح شهر برای حفظ اثاثیه مردم ،بازار شهر بم ،اماکن

حساس ،حراست از اماکن انتظامی ،دادگستری ،بانکها و سایر ادارات دولتی؛

 -تشکیل  10پاسگاه ایست بازرسی در محورهای فرعی ورودی به شهر و دو ایست

بازرسی در محورها و اصلی ورودی و خروجی شهر؛

 -تشکیل  10اکیپ برای جلوگیری از سرقتها ،شورشها و درگیریها که در عمل از

درگیریها و شورشهای فراوانی جلوگیری به عمل آمد ،به عنوان نمونه شورش جلوی
دادگاه انقالب بم ،درگیری در پمب بنزین بم و درگیری در ارگ جدید بم سه مورد
شورش و درگیری در رستمآباد و منطقه نرماشیر؛

 -ایجاد پاسگاههای انتظامی برای حراست از اماکن انتظامی ،دادگستریها ،بانکها و

سایر ادارات دولتی؛

 -استقرار  10اکیپ برای حراست از انبارها و نیروهای کمکرسان هاللاحمر ،کمیته

امداد ،شهرداری تهران و...؛

 -هدایت کمکهای مردمی به نقاط آسیب دیده ،دور افتاده و داخل کوچهها؛
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ستادی ،فرماندهان ردهها و گروهان ویژه به شهر بم -که با توجه به قرار داشتن گردان
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 -برپاکردن چادرهای امدادی برای مردم؛

 -کنترل اموال و خودروها و جلوگیری از خروج امکانات فاقد مجوز؛

 -کشف تعداد زیادی موتورسیکلت ،خودرو و سایر کاالهای مسروقه؛
 -تشکیل اکیپ پشتیبانی انتظامی به مدت  5روز؛

 -هدایت و همپایی کاروا ن کمکها و اهدایی به ارگ جدید بم و انبارهای از پیش
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تعیینشده؛

 جلوگیری از اقدام کاروانهایی که بدون مجوز نسبت به تقسیم کمکهای اهدایی

اقدام مینمودند؛

 -ایجاد پست مخابراتی سیار جهت برقراری ارتباط بیسیمی با گروههای امداد و

نجات قرارگاه؛

 همکاری در ایجاد نظم و امنیت در طول سفر مقام ّ
معظم رهبری و شخصیتهایی که

از شهر بازدید مینمودند؛

 -پیشبینی گردان احتیاط و استقرار آن در ستاد قرارگاه ابوذر؛

 -اعزام چند اکیپ برای تخلیه بار کامیونهای حامل وسایل اهدایی از سطح کشور در

انبارهای ردههای مسئول؛

 -اقدام به شناسایی آسیبهای اجتماعی جرمخیز و ارائه راهکارهای الزم؛

 -نظرسنجی از اهالی زلزلهزده در ارتباط با بازخورد عملکرد نیروی انتظامی در سطح

شهر بم؛

 -نظرسنجی از اهالی زلزلهزده مهاجر در ارتباط با بازخورد عملکرد نیروی انتظامی

در سطح شهر کرمان؛

 -اعزام  ۱۷دستگاه کامیون برای یاری زلزلهزدگان؛

 -اعزام  5دستگاه تریلی کانتینر برای یاری زلزلهزدگان؛

 -اعزام چندین دستگاه تانکر آب برای توزیع آب آشامیدنی در بین مردم در روز اول
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حادثه؛

 -اعزام دو دستگاه تانکر سوخترسانی برای انتقال مواد سوختی به شهر بم؛

 -اعزام  ۸دستگاه اتوبوس برای انتقال معدومین به فرودگاه بم و شهرهای همجوار؛

 -اعزام  4۲دستگاه تویوتا برای انتقال معدومین و توزیع امکانات و هدایای مردمی و

هدایای قرارگاه به مردم؛

 -اعزام  7دستگاه آمبوالنس برای انتقال معدومین؛

 -اعزام  5دستگاه کامیون سردخانهدار برای نگهداری و توزیع مواد مصرفی که نیاز به

نگهداری در یخچال داشت

 -ارسال بیش از  10.000تخته پتو برای معدومین و خانوادههای همکاران؛
 -ارسال  800متر موکت برای اسکان خانواده همکاران؛

 -ارسال  14000قوطی کنسرو و  500کیلو مربا برای خانواده همکاران نیروی انتظامی؛
 -ارسال  300عدد فانوس برای خانواده همکاران نیروی انتظامی؛

 -ارسال  5.000عدد ظرف یکبار مصرف برای آسیبدیدگان و  300سطل آب برای

خانواده همکاران نیروی انتظامی؛

 -ارسال  16عدد دیگ برای طبخ غذای گرم و توزیع بین آسیبدیدان؛

 -ارسال  100عدد تابوت چوبی برای انتقال اجساد همکاران نیروی انتظامی؛

 -ارسال  100پوشش جنازه؛

 -ارسال  10دستگاه تانکر آب سیار برای آسیبدیدان؛

 -ارسال  5.000قالب صابون برای آسیب دیدگان؛

 -ارسال هزاران کیلو سیبزمینی ،پیاز ،مرغ ،پنیر و ...جهت طبخ غذا برای آسیبدیدگان؛

 -استفاده از دو فروند بالگرد  mil 171برای گشت هوایی و انتقال معدومین؛

 -بهکارگیری دو قالده سگ پیکریاب ،زندهیاب اعزامی از نیروی انتظامی برای یافتن

افراد زیر آوار؛

 -سازماندهی دو اکیپ امدادی و درمانی و بهداشتی در ساعات اولیه زلزله و اعزام

آنها از بهداری قرارگاه مقدم مرصاد؛

 -حضور پنج اکیپ امدادی مجهز از قرارگاه استانی ابوذر و گردانهای تابعه به همراه

گردانها جهت امداد به معدومین زلزله؛

 -حضور یک اکیپ درمانی از قرارگاه استانی سلمان و یک اکیپ درمانی از قرارگاه

استانی مقداد جهت پشتیبانی امدادی و درمانی؛

 -اعزام بیش از  36اکیپ امدادی و درمانی و بهداشتی از بهداری فرماندهی انتظامی

سراسر کشور از سوی بهداری کل نیروی انتظامی به قرارگاه و از این طریق به شهر بم؛

 -ارسال بیش از  30/ 000 /000ریال دارو و مواد مصرفی پزشکی (باند و گاز و) ...

جهت امداد و درمان معدومین؛

 -سازماندهی اکیپهای امدادی اعزامی و تجهیز اکیپها به برانکارد دستی جهت
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 -ارسال  200عدد چراغ و الوار برای خانواده همکاران نیروی انتظامی؛
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حملونقل معدومین؛

 -تشکیل ستاد امدادرسانی در جنب بیمارستان امام خمینی (ره) بم و استقرار بهداری

فرماندهی انتظامی کرمان؛

 -تشکیل ستاد بحران به درخواست سردار ریاست محترم بهداری کل ناجا در بهداری

قرارگاه مقدم مرصاد و استقرار نماینده ستاد کل نیروهای مسلح در بهداری قرارگاه مقدم
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مرصاد جهت بررسی بحران؛

 -راهاندازی اکیپ پخت غذای صلواتی روزانه برای  200الی  300نفر؛
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 -راهاندازی مرکز امدادرسانی ساعس ناجا در منطقه بحران؛
 -اعزام ُمب ّلغ برای حضور در مزار شهدا و قرائت نماز میّت و سایر اقدامات دینی؛

 -انتقال مجروحین و معدومین از ستاد امدادرسانی به فرودگاه بم جهت اعزام به مراکز

درمانی؛

 -استقرار  3اکیپ درمانی در فرودگاه بم جهت انتقال مجروحین به بیمارستانهای

سطح شهر کرمان؛

 -حضور پزشکان قرارگاه مقدم مرصاد در بیمارستانهای شهر کرمان جهت کمک به

معدومین و بررسی وضعیت مجروحین قرارگاه مقدم مرصاد و فرماندهی انتظامی کرمان؛

 -استقرار دو اکیپ درمانی در محل استقرار فرماندهی مخابرات قرارگاه مقدم مرصاد

جهت سرکشی و درمان نیروهای مستقر در منطقه؛

 -بیش از  38.400ساعت نفر کار درمانی-امدادی و بهداشتی توسط اکیپهای مستقر

در منطقه؛

 -بیش از  80.000کیلومتر کارکرد آمبوالنسها در طول دوره امداد و انتقال؛

 -جلب چندین دستگاه تریلر ،کامیون ،خاور و وانتبار کمکهای همکاران ناجا

سازمان عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی؛

 -توزیع بالغ بر  500دستگاه وانتبار امکانات کمک در بین کارکنان آسیبدیده و

مردم آسیبدیده شهر بم؛

 -راهاندازی اکیپ خواهران برای تقسیم امکانات خاص زنانه در بین آسیب دیدان؛

 -برگزاری نماز جماعت حداقل در دو نقطه و حداکثر در  5نقطه در محل استقرار

نیروها در سه وقت؛

 -خطاطی و کلیشه تبلیغی برای پاسگاههای انتظامی مرصاد در سطح شهر بم؛

 -نصب بالغ بر  200آرم نیروی انتظامی بر روی چادرها و مقرها و ایستگاههای

بازرسی در شهر بم.

 -نصب بالغ بر  200پرچم حماسی روی چادرها و مقرها و ایستگاههای بازرسی در

شهر بم؛

 -اعزام یک روحانی همراه با افسر مجرب به وسیله یک خودروی وانتبار کمکرسانی

دیدگان؛

 -تهیه لیست همکاران زنده مانده در ساعات اولیه و تماس با تمام خانوادهها و اعالم

خبر سالمتی همکاران تا پاسی از شب اول بعد از زلزله که اثر بسیار خوبی را بر جای
گذاشت؛

 -توزیع قرآن و مهر نماز و مفاتیح در بین مسئولین و همکاران کمکرسان جهت

استفاده؛

 -دیدار و بازدید از یگانهای نیروی انتظامی مستقر در منطقه بحران به صورت

گشتهای شبانه در سطح شهر و ...؛

 -بیرون آوردن بیش از دوهزار نفر مصدوم از زیر آوار؛

 -انتقال معدومین مذکور به وسیله خودروهای سازمانی ،اعم از تویوتا ،آمبوالنس و
اتوبوس به فرودگاه بم و اعزام تعداد زیادی از معدومین حادثه با آمبوالنس و بعض ًا با
خودروهای سازمانی دیگر به شهرهای کرمان ،جیرفت و زاهدان؛

 -بیرون آوردن بیش از  3200جسد از کشتهشدگان از زیر آوار؛
 -پخش فرمایشات مقام ّ
معظم رهبری بین اهالی بم به صورت  20.000برگ تراکت؛

 -تحویل اجساد مذکور به اقوام و بازماندگانشان و سایر نیروهای امدادی و انتقال به

بهشتزهرا؛

 -بیرون آوردن اجساد  153نفر از همکاران و خانوادههایشان از زیر آوار و انتقال به

کرمان (احمدیوسفی ،عضدی 201 :1393 ،الی )210؛

اقد امات فرماند ه انتظامی استان د ر مد یریت بحران زلزله بم

 -1حضور به موقع در محل حادثه و به دست گرفتن امورات مربوط به ناجا؛

 -2شرکت در جلسات متعدد شورایتأمین و اخذ تصمیمات مناسب به همکاری

سایر اعضای شورا برای بهبود اوضاع؛

 -3برقرای ارتباط مستمر و مداوم با سلسله مراتب فرماندهی و همچنین سایر استانها
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برای نظارت بر توزیع و جوابگویی به مسایل شرعی و عرض ادب به ساحت آسیب
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برای اعزام نیرو و اخذ کمکهای الزم؛

 -4هدایت و کنترل میدانی نیروهای عمل کننده برای ارتقاء روحیه کارکنان ،قدردانی

از زحمات آنان واتخاذ تصمیمات الزم؛

 -5اطالع رسانی وانجام مصاحبههای خبری برای انتقال اخبار و وقایع مرتبط با حادثه

از طریق رسانههای گروهی.
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اقد امات پلیس آگاهی

 -1اعزام چندین تیم تشخیص هویت از مرکز استان وسایر شهرستانها برای کمک

در احراز هویت متوفیان وتهیه عکس از اجساد مجهولالهویه؛

 -2با توجه به آسیبد  یدگی جدی ساختمان پلیس آگاهی استقرار دو دستگاه کانکس

برای رسیدگی به جرایم مرتبط با سرقت و اعزام کارشناسان مربوطه از مرکز استان وسایر
شهرستان ها؛

 -3صدور مجوز برای حمل اثاثیه منزل در مناطق زلزله زده تحت هر عنوان وانجام

نظارتهای میدانی در این خصوص؛

 -4رسیدگی به پروندههای سرقت واصله از سایر یگانهای عملکننده در سطح

شهرستان بم؛

 -5انجام اقدامات امدادرسانی برای نجات افراد گرفتار در زیر آوار با توجه به کمبود

نیروهای امدادی وعمق فاجعه.

اقد امات پلیس راهور

 -1ساماندهی وضعیت ترافیکی مسیرهای منتهی به شهرستان بم با توجه به سرازیر

شدن حجم انبوهی از خودروها به سمت مناطق زلزله زده در روزهای نخست حادثه؛

 -2اسکورت نمودن و برطرف کردن موانع ترافیکی خودروهای امداد رسان و حامل

اتباع کشورهای خارجی؛
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 -3ساماندهی اکیپهای پلیس راهور اعزامی از سایر استان ها؛
 -4امدادرسانی وکمک به سایر نیروها در صورت لزوم.

اقد امات پلیس پیشگیری

 -1اعزام نیرو از بخشهای انتظامی سراسر استان به مناطق زلزله زده؛
-2تأمین امنیت امدادگران خارجی؛

 -3مراقبت از نهادها وسازمانهای دولتی وغیر دولتی برای جلوگیری از سرقت

وحیف و میل اموال عمومی وخصوصی؛

 -4تشکیل تیمهای گشتی خودرویی ،موتوری و پاس پیاده برای برقراری امنیت

وحفظ جان و اموال بازماندگان؛

آوردن اموال متوفیان به شهرستان بم آمده بودند؛

 -6استقرار تعداد قابل توجهی پاسگاه انتظامی ،ایستگاه پلیس و پستهای ایست

بازرسی در تمامی مناطق زلزله زده؛

 -7سازماندهی و مدیریت سایر نیروهای اعزامی از سراسر کشور؛

 -8حفاظت از مکانهای حساس ،شخصیتهای مملکتی کشوری و لشکری؛

 -9کمک در امدادرسانی به خانوادههای آسیبدیده وتالش برای خروج افراد زنده از

زیر آوار وهمچنین اجساد متوفیان؛

 -10نظارت بر توزیع عادالنه ومناسب کمکهای ارسالی به مناطق زلزله زده.

نتایج عملکرد ناجا د ر یک تحقیق مید انی د ر زلزله بم

با توجه به مقاله انتشار یافته در فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی در یک پژوهش

میدانی وبا استفاده از روشهای آماری عملکرده واحدهای ناجا در مدیریت بحران

زلزله بم مورد بررسی قرار گرفته که نتایج حاصله به شرح ذیل وبه صورت خالصه بیان

میگردد(عادلی.)1391 ،

 -1ناجا در حوزه عملکردی انتظامی در برقرای نظم وامنیت بحران ناشی از زلزله بم

در مرحله پاسخ گویی و امدادرسانی در چارچوب وظایف محوله عمل نموده است.

 -2ناجا در حوزه عملكرد ى آگاهى در برقرارى نظم و امنيت بحران ناشى از زلزله

م در مرحله پاسخگويى و امدادرسانى در چارچوب وظايف محوله عمل نموده است.
ب

 -3ناجا در حوزه عملكرد ى راهنمايى و رانندگى ،در برقرارى نظم و امنيت بحران

م د ر مرحله پاسخگويى و امدادرسانى در چارچوب وظايف محوله عمل
ناشى از زلزله ب 
نموده است.

 -4از نظر شهروندان شهرستان بم ،عملكرد ناجا د ر حوزه عملكرد ى انتظامى در

ت بحرا ن ناشى از زلزله شهرستان بم مؤثر بوده است.
م و امني 
برقرارى نظ 

 -5از نظر شهروندان شهرستان بم ،عملكر د ناجا د ر حوزه عملكرد ى آگاهى در
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 -5دستگیری تعداد قابل توجهی از سارقین و افراد معلومالحال که به طمع بهدست
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برقرارى نظم و امنيت بحران ناشى از زلزله شهرستان بم مؤث ر بود ه است.

 -6ا ز نظ ر شهروندا ن شهرستان بم ،عملكرد ناجا در حوزه عملكرد ى راهور در

ت بحرا ن ناشى از زلزله شهرستان بم مؤثر بوده است.
برقرارى نظم و امني 
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ـرد
ـوص عملکـ
ـان د ر خصـ
ـتان کرمـ
ـی اسـ
ـت انتظامـ
ـد ه وقـ
ـارات فرمانـ
اظهـ
ـم
ـه بـ
ـران زلزلـ
ـرت بحـ
ـرو د ر مد یـ
نیـ

اقدامات پلیس که بالفاصله پس از وقوع این حادثه دلخراش آغاز شد توانست

عالوه بر کنترل وضعیت امنیتی به کمک حادثهدیدگان نیز بپردازد .زلزله بم با ابعاد
گسترده تخریب ،تلفات زیاد انسانی و خساراتی که وارد کرد میتوانست این شهر را

به کانون هرج و مرج و ناامنی در منطقه جنوب شرق کشور بدل کند ،چه آن که قرار

گرفتن شهر بم در مسیر ترانزیت مواد مخدر و موقعیت خاص جغرافیایی این شهر نیز
به تنهایی میتوانست زمینههای افزایش ضریب ناامنی را بعد از آن زلزله ویرانگر فراهم
آورد و دامنههای نگرانی در این مورد را در روزهای پس از زلزله گسترش دهد؛ اما

وضعیت نابسامان پیش آمده با فعالیتهای قابل توجه ،به موقع و در خور تقدیر نیروی
انتظامیاستان کرمان به سرعت مهار شد تا روند بازسازی این شهر در سایه امنیت ایجاد

شده توسط این نیرو تداوم یابد و دغدغههایی که در مورد امنیت و بروز جرائم مختلف

وجود داشت به حداقل ممکن برسد .سردار دارایی فرمانده نیروی انتظامیاستان کرمان
در پاسخ به این پرسش که پلیس برای امنیت بم چه کرد؟ میگوید :در همان ساعات
اولیه بعد از زلزله بود که  ۳۰۰نفر از یگان ویژه نیروی انتظامیاستان به بم اعزام شدند

و در مراحل بعد سه گردان از نیروهای عملیاتی قرارگاه مرصادتأمین امنیت این شهر

بحران زده را برعهده گرفتند .همچنین ۴۵۰نفر از نیروهای یگان ویژه ناجا مسئولیت
ایجاد نظم و امنیت فرودگاه بم را در شرایطی بسیار حساس بر عهده گرفتند و در انتقال

بیش از دههزار نفر از مجروحان حادثه زلزله بم به هواپیماها نقش مهمیایفا کردند .در
این میان با توجه به ترافیک سنگین به وجود آمده در مسیرهای منتهی به بمخصوص ًا در
مسیر کرمان -بم  ۱۲اکیپ پلیسراه در ساعات اولیه و  ۵۰اکیپ نیز تا سومین روز پس از
حادثه در این مسیر مستقر شدند تا در مسیری که روزانه هزاران خودرو سبک و سنگین

تردد داشتند آمار حوادث حتی نسبت به آنچه در شرایط عادی رخ میداد نیز کمتر شود.
سردار دارابی با اعالم مطالب باال ،اعزام آمبوالنسها و تیمهای بهداری ناجا به بم ،کمک

به مردم برای بیرون کشیدن اجساد از زیر آوارها و ایجاد ساز و کار مناسب برای صدور

مجوز حمل و انتقال اثاثیه مردم را نیز از فعالیتهای فرماندهی انتظامیاستان کرمان در

این حادثه ذکر میکند و میافزاید :با استقرار تیم تشخیص هویت در بهشت زهرای بم

 ۲۹۰جسد شناسایی شدند سردار سید عیسی دارایی همچنین با اشاره به دستگیری ۱۵

نفر از زندانیان فراری سابقهدار و هالکت  ۲نفر از اشرار مسلح منطقه در روزهای پس از
 ۵۰۰میلیون ریال را از سارقان نفوذی به داخل شبکه بهداشت و درمان بم کشف کند.

اقد امات ناجا د ر بعد امنیت

فرمانده انتظامیاستان کرمانتأمین امنیت بیش از دو هزار و  ۷۰۰نفر از امدادگران

خارجی در روزهای پس از زلزله را از فعالیتهای مهم این نیرو دانسته و تصریح میکند:

امنیت  850نفر از کارکنان خارجی مستقر در شهرستان بم به خوبیتأمین شده است و
بر همین اساس پلیس از موفقترینسازمانهای فعال در بم شناخته شد .سردار دارایی

همچنین میگوید :ادارات وسازمانهای دولتی و غیر دولتی بالفاصله بعد از زلزله تحت

مراقبت نیروی انتظامیقرار گرفتند و با تالشهای نیروی انتظامیکلیه مسئوالن نظام و

بازدید کنندگان سایر کشورها در کمال امنیت به شهر بم وارد شدند و در این زمینه هیچ
مشکلی پیش نیامد.

امنیت عمومی

سردار دارایی تصریح میکند که بم یکی از شهرهای پرجرائم ایران بود به طوری

که در سال ( ۸۱پیش از وقوع زلزله) سرقتهای صورت گرفته در این شهر از میزان

سرقتهای انجام شده در شماری از استانها همچون استان ایالم بیشتر بوده است .وی

به دالیل جرمخیزی این شهر نیز اشاره میکند و میگوید :همجواری با استان سیستان
و بلوچستان و ادغام فرهنگهای مختلف ،ذهنیتهای نادرست محلی که از قتل و
سرقتهای مسلحانه هیچ واهمهای ندارند ،قرار گرفتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر،

بیکاری و فقر و عدمبرنامهریزی صحیح برای حضور گسترده نیروی انتظامیدر سطح
شهر و منطقه از عوامل موثر در تقویت جرمخیزی در شهر بم بوده است .وی میافزاید:
با بعضی اقدامات انجام شده میزان جرائم بشدت کاهش پیدا کرد .برای نمونه  ۱۳۱مورد

سرقت در  ۳ماهه اول سال  ۸۲با وجود وضعیت خاص به وجود آمده دراین شهر ،در

بهار سال  83به  ۲۱مورد رسید .فرمانده انتظامیاستان کرمان دالیل اصلی این کاهش
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حادثه میگوید :نیروی انتظامیموفق شد محمولههای دارویی به ارزش چهار میلیارد و
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جرائم در بم پس از زلزله را اقدامات مناسب در جهتتأمین نیازهای عمومیمردم و

حضور پررنگ وبرنامهریزی شده نیروی انتظامیدر این شهر ذکر میکند .وی در همین

زمینه از کشف هشت هزار کیلوگرم مواد مخدر در شهر بم در فاصله  ۱۸دی ماه سال

گذشته تا پایان آبان ماه سال  83خبر میدهد و توقیف  ۸۳خودرو حامل مواد مخدر،

کشف  ۳۰۲قبضه سالح و بیش از  ۱۲هزار فشنگ جنگی ،دستگیری  ۱۸باند سرقت
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مسلحانه و  ۲۳باند سرقت عادی ۶۵ ،زندانی فراری ۳۴۰ ،نفر از اراذل و اوباش ،مزاحم
خیابانی و مجرم منکراتی و  ۴۲سارق مسلح فراری را شماری از اقدامات مؤثر در کاهش

جرائم بم بر میشمرد .این عملکرد تحسین برانگیز نیروی انتظامیدر برقراری امنیت

مطلوب در این شهر است که همگان را به شگفتی واداشته ،تالشی که همه واقع بینان
آن را تصدیق میکنند .رئیس پلیس کرمان در ادامه به مرور گزیدهای از اقدامات نیروی

انتظامیپس از وقوع حادثه بم میپردازد و میگوید :تشکیل ستاد بحران در فرماندهی

انتظامیاستان ،اعزام  ۵اکیپ اطالعاتی شامل  ۱۰اکیپ پرسنل مدیریت اطالعات ۲ ،اکیپ
از مدیریت اتباع خارجه و تعداد  ۸نفر از پرسنل اطالعات ناجا جهت پوشش اطالعاتی
منطقه ،استقرار شبانه روزی دو اکیپ کنترل گذرنامه مرز هوایی به منظور کنترل ورود

و خروج امدادگران خارجی ورودی به استان در فرودگاه ،اعزام و استقرار  ۱۲تیم در
فرودگاه شهرستان بم به صورت شیفتهای شبانه روزی برای ارائه خدمات به امدادگران

خارجی ورودی به این شهر ،اعزام یک اکیپ ویژه برای تمدید  ۸۹فقره روادید امدادگران
خارجی مستقر در بم ،اعزام تعداد  ۳تیم به استعداد  ۱۰نفر نیرو از معاونت راهور استان

برای برقراری نظم ترافیکی شهر بم و اضافه کردن نیروهای کمکی از  ۵استان معین در

قالب چند تیم سواره و پیاده بخشی از اقدامات این فرماندهی پس از زلزله بم بود .فرمانده

انتظامیاستان کرمان کنترل راههای تحت پوشش و راههای منتهی به شهرستان بم در ۱۰
روز اول زلزله با استعداد  ۱۸تیم شدی از پلیس راه استان و  ۲۷تیم کمکی از پلیس راه

استانهای همجوار ،استقرار  ۵۰تیم از پلیس راه فرماندهی انتظامیاستان کرمان و یک
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تیم به عنوان سرپرست در طول راههای حوزه استحفاظی منتهی به شهرستان بم پس از

وقوع زلزله ،آمارگیری از وسایل نقلیه عبوری و خروجی شهرستان بم که در  ۱۰روز اول
پس از وقوع زلزله (مجموع َا  ۹۰۰هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه برآورد شده است .تهیه
عکس از تعداد  ۴۸۶جسد مجهول الهویه در بهشت زهرای بم ،ایجاد سایت رایانهای

جهت شناسایی اجساد عکاسی شده که تا پایان سال گذشته  ۲۹۵نفر شناسایی شدند،

رسیدگی به بیش از  ۱۷۲۰پرونده قضایی ،صدور بیش از  ۵۵هزار مجوز جمعآوری

حمل و خروج اموال برای زلزله زدگان ،دستگیری تعداد  ۸۵۰نفر از مظنونان و سارقان و
تحویل به مراجع قضایی ،پاسخ به حدود چهار هزار استعالم رایانه ای ،دستگیری تعداد

 ۱۳نفر از سارقان مسلح فراری از زندان بم ،صدور بیش از  ۳۲هزار مجوز آواربرداری
پس از شناسایی صاحبان امالک از دیگر اقدامات فرماندهی انتظامیاستان کرمان در
سردار سید عیسی دارایی ،مواردی همچون اعزام حدود سه هزار نفر از کارکنان

فرماندهی انتظامیاستان به شهرستان بم برای برقراری نظم وتأمین امنیت و پیشگیری
از سرقت ،اعزام تعداد  ۵۰نفر نیرو برای برقراری نظم فرودگاه ،به کارگیری  ۳۵۰نفر

از پرسنل یگان ویژه برای انتقال مجروحان فرودگاه شهرستان بم به دیگر استانها،

استقرار تعداد  ۵۳پاسگاه در نقاط مختلف شهرستان بم و مبادی ورودی و خروجی

شهر ۱۱ ،پاسگاه ایست بازرسی در حاشیه شهر و جادههای اصلی ۳۵ ،ایستگاه پلیس

در نقاط حساس و پر از ازدحام منطقه زلزلهزده و  ۳۸واحد موتوری و  ۴۱واحد

خودرویی در سطح شهرستان ،اعزام تعداد  ۱۱۴۱نفر پیاده در سطح شهر ،استقرار دو
دسته رزمیدر بیمارستانهای احداث شده توسط امدادگران خارجی ،اختصاص تعداد
 ۲۰نفر برای اسکورت هدایا و هدایت آنها به محلهای از پیش تعیین شده ،حفاظت

از پمپ بنزینهای شهرستان بم ،حفاظت از شخصیتهای مملکتی کشوری و لشکری
که وارد شهرستان بم میشدند ،انجام پروازهای هوایی مداوم توسط چهار فروند بالگرد

ناجا و راهاندازی چندین کالنتری در نقاط مختلف شهرستان را هم به خدمات نیروی

انتظامیمیافزاید .وی در ادامه به استفاده از دستههای رزمیبسیج در مناطق حساس و
محلهای تخریب شده جهت نگهبانی از اموال ادارات و جلوگیری از سرقت و غارت

اموال دولتی ،اجرای طرح توسعه امنیتی انتظامیظفر ( )3در شهرستان بم به مدت شش

ماه برای برقراری امنیت پایدار ،سامان دادن به امور مشموالن بم (با تشکیل  ۱۸جلسه
شورای پزشکی ۱۶ ،جلسه رسیدگی کفالت ،بررسی بیش از پنج هزار پرونده در شورای

پزشکی ،پروندههای مطرح شده در هیأت رسیدگی  ۱۶۴فقره ،صدور  ۴۲۳دفترچه

آماده به خدمت و  ۱۲۸۶مورد معافیت تحصیلی ،تقاضای کارت کامپیوتری برای سه
هزار نفر ،رسیدگی به  ۱۱۰مورد از پروندههای خارج و ارائه  ۸۲۰مورد عفو مقام معظم

رهبری اشاره میکند تا گستردگی دامنه تالشهای نیروی انتظامیبیش از پیش آشکار
شود .تهیه خبر و اطالع رسانی لحظه به لحظه تاکتیکی ،اعزام تیمهای مددکار و مشاوران

مرکز مشاوره و اکیپ تصویربرداری و فیلمبرداری برای مستند سازی اقدامات فرماندهی
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ماههای پس از زلزله دانست.

159

انتظامیاستان به آسیبدیدگان ،توزیع  ۳۰هزار بروشور و تراکت آموزشی در بم با هدف

آگاه سازی مردم و نیز اقداماتی در بخش مخابرات و الکترونیک همچون برقراری  ۲خط
تلفن کارتی در روز اول حادثه ،تحویل  ۸دستگاه بی سیم خودرویی ،تحویل  ۶۰دستگاه

بی سیم دستی ،نصب سه دستگاه دکل پر استقامت ،نصب یک دستگاه رله برای تقویت
پوشش رادیویی و جداسازی فرکانس بیسیمهای یگانهای انتظامیو مستقر در بم و
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بازسازی کامل ارتباطی کالنتریها و مدیریتهای تخریب شده به صورت کامل و ،...از

دیگر اقدامات نیروی انتظامیاست .سردار دارایی در پایان از اقدامات متعدد و ارزنده

واحد بهداری فرماندهی استان سخن گفت و نقش مؤثر نیروی انتظامیدر امدادرسانی،

نجات مصدومان و ارائه خدمات درمانی را نیز یادآور شد تا جای کمترین شبههای در
مورد دستیابی این نیرو به توفیق کامل در زمینه آنچه که در بم بر عهده داشته و حتی فراتر
از آن ،باقی نماند (سایت خبرگزاری دانشگاهی ایران).

نواقص ومعایب موجود د ر مد یریت بحران زلزله بم د رناجا

در زمان بروز و بعد از آن مجموعه نواقص مختلفی بینسازمانها و نهادهای اجرایی

وجود داشت .بدین منظور نیروی انتظامی هم به نوبه خود در بحران بم با مجموعه

نواقصی روبه رو بود که میتوان به:

 -1عدم ایجاد دیواره امنیتی شهر در ساعات اولیه.
 -2نداشتن طرح جامع مدیریت بحران.

 -3عدم وجود شبکه ارتباطات مخابراتی با سیم و بیسیم (سیستمهای  106و

تلفنهای ماهوارهای).

 -4عدم کنترل ورود و خروج خودروهای شخصی و دولتی و افراد غیربومی و

غیرمسئول به منطقه آسیبدیده در روز اول و دوم حادثه.
 -5ترافیک سنگین که غالب ًا هر کیلومتر از ورودی بم را بایستی در یک ساعت پیمود

که خود این امر باعث فوت تعداد زیادی از معدومین چه در بین راه و چه در شهر بم به
160

دلیل نرسیدن به موقع امکانات پزشکی و زیستی گردید.

 -6معین نشدن حدود اختیارات نیروی انتظامی صرف ًا در بحرانها برای برقراری

امنیت و برخورد با متخلفین.

 -7عدم حضور به موقع تیم تشخیص هویت برای شناسنامهدار کردن فوتشدهها

قبل از دفن اجساد.

 -8بیبرنامگی گروه تشخیص هویت که تعداد زیادی از اجساد بدون عکسبرداری

در زمان حضور ایشان دفن میشد.

 -9عدم کنترل دقیق شهر که خودروها ،اثاثیه مردم و بعض ًا نهادها را به سرقت

میبردند.

به سرقت رفت.

 -11عدم ایجاد امنیت برای امدادگران.

 -12عدم حضور نیروهای انتظامی در تمام بیمارستانهای صحرایی.

 -13عدم ایجاد سرویسهای اطالعاتی که ممکن بود در کمکهای خارجی جاسوس

فرستاده شود.

 -14عدم کنترل در ورود و خروج کامیونهای تخلیه بار.

 -15عدم ایفای نقش مؤثر در ایجاد اردوگاهها برای اسکان آسیبدیدگان.

 -16عدم حضور پر رنگ کارکنان نیروی انتظامی با عالئم مشخص و آشکار در سطح

شهر.

 -17عدم حضور نیروی انتظامی در ساعات پایانی شب در سطح شهر در حد ضرورت

و نیاز با توجه به شرایط بحرانی شهر.

 -18عدم کنترل ورود اتباع بیگانه به بم به گونهای که افغانیهای سطح استان کرمان

برای گرفتن امکانات به شهر بم وارد شدند.

 -19نداشتن آموزش و آگاهیهای الزم در بین کارکنان اعزامی برای برخورد با

حوادث و بالیای طبیعی.

 -20عدم وجود فرماندهی و کنترل عملیاتی توسط فردی مشخص به منظور ارائه خط

مشی مناسب و تقسیم کار ،کنترل نیروها و اقدامات و نیز استفاده بهینه از نیروهای موجود
و قابلدسترس در منطقه تا زمان حضور و تشریففرمایی سردار فرماندهی محترم ناجا.
 -21ضعف اطالعات آمار و نداشتن شناخت کامل همکاران نیروی انتظامی از منطقه.

 -22عدم وجود یک برنامه مدون و تنظیمشده از قبل در ارتباط با امداد ،نجات،

اسکان ،حفاظت امکنه و. ...

 -23معین نبودن روابط عمومی نیروی انتظامی با سایر نیروهای امدادیخصوص ًا

نیروهایی که با ناجا کار و مسئولیت موازی داشته و در امر ایجاد امنیت سهیم بودند.
 -24عدم پیشبینی امکانات اولیه برای مبارزه با بحران.
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 -10عدم ایجاد امنیت مناسب برای گروههای امداد خارجی که بعض ًا سگهای آنان
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 -25نبود کانکسهای الزم برای ایجاد پاسگاههای سیار

 -26اقدام نکردن به موقع برای بیرون آوردن اسلحه ،مهمات و اسناد و مدارک انتظامی
از زیر آوار از جانب مسئولین مربوطه (مث ً
ال کالنتری در روز چهارشنبه  82/11/10توسط
مهندسی قرارگاه اقدام به این کار نموده است).

 -27عدم امنیت مناسب مکانهای حساس در ساعات اولیه.
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 -28عدم نظارت بر ورود وسایل به داخل هواپیماهایی که معدومین را جا به جا

میکردند چه بسا ممکن بود مواد مخدر حمل یا فرد جاسوسی اقدام به ربودن هواپیما
نماید که قسمت دوم از وظایف برادران سپاه پاسداران انقالب اسالمی است.

 -29عدم برنامهریزی برای جمعآوری اموال با ارزش آسیبدیدگان در یک منطقه

معین و کدگزاری آنها با هماهنگی مراجع قضایی از قبیل وسایل نقلیه بنگاهها،

گاوصندوقهای طالفروشان و سایر امکاناتی که آسیبپذیر بودند و تحویل آنها به
مالکان اصلی با طی مراحل قانونی.

 -30به عنایت به ماده  6وظایف ابالغی نیروهای انتظامی در مقابله با حوادث و بالیا،

هیچگونه اقدامی برای انتخاب مکانهای امن برای جابجایی و استقرار آسیبدیدگان و

حفظ امنیت محل انتخابی صورت نگرفت.

 - 31عدم اجرای بند  18وظایف ابالغی نیروهای انتظامی مبنی بر تهیه و تدوین

طرح (مقابله با حوادث) و تقسیم کار بین نیروهای جمعی انتقال مدارک ،اموال و اثاثیه
دولتی(احمدیوسفی ،عضدی.)263-259 :1393 ،

د ید ار رهبر ّ
معظم انقالب از بم

رهبر ّ
معظم انقالب صبح روز دوشنبه مو ّرخ  1382/۱۰/۸وارد شهر بم شدند و پس از

دو ساعت بازدید از منطقه در جمع مردم سخنان کوتاهی را ایراد فرمودند .سخنان ایشان

را میتوان به چند بخش عمده تقسیم نمود:
 -تس ّلی دادن به بازماندگان و دعوت آنان به صبر و بردباری .ایشان فرمودند« :من
با همه وجود به شما بازماندگان تسلیّت عرض میکنم .من در این چند روز قلبم غالب ًا

زیر بار این مصیبت عظیم قرار داشت و حاال که وضع را از نزدیک دیدم ،خیلی بیشتر
خواهد شد».

 -امیدبخشی به مصیبتزدگانّ :
معظمله در این رابطه فرمودند« :البته عزیزان از
دسترفته دیگر بازنمیگردند ،اما میشود آثار مصیبت را زدود و اِنْ شا َءا ...با ه ّمت مردم

باقیمانده ،شهری بهتر از اول و این بار مستحکمتر از قبل ساخته خواهد شد و آن مقدار از

خسارتهای مادی را که میشود جبران کرد ،باید با ه ّمت مسئوالن و مردم جبران شود».
 -تبدیل این مصیبت بزرگ به نقطه عطفی برای تاریخ شهر بم :رهبر ّ
معظم انقالب

با ذکر این نکته که رشد بسیاری از م ّلتها و کشورها از درون همین ویرانهها آغازشده،
شود و باید نیّت ما این باشد که از دل این ویرانهها ،شهری قوی و آباد سر پیدا کند».
 -مو ّظف ساختندستگاهها برای امدادرسانی به مردم با سازماندهی .ایشان فرمودند:
«همهدستگاهها مو ّظفاند همه امکانات خود را با سازماندهی مؤثر برای خدمت به مردم
وارد صحنه کنند» .ایشان در این بیانات ،هماهنگی و برنامهریزی دقیق را الزمه این بسیج

عمومیدانستند و فرمودند« :همهدستگاهها باید تحت سازماندهی متمرکز و با هماهنگی
کامل ،کلیه امکانات را برای امداد آسیب دیدگان بسیج کنند».
 -کافی ندانستن امدادرسانیهای انجامشده .مقام ّ
معظم رهبری دراینباره فرمودند:

«باید کمک به مردم آسیبدیدهاین شهر را استمرار بخشید و تقویت کرد»« ،البته کار
زیادی صورت گرفته ،اما باید وضع از این بهتر شود و با وجود این تالشها ،همه
نیازهای مردم بمتأمین نشده است».

 -دعوت از مردم برای همکاری .رهبر ّ
معظم انقالب همکاری مردم و مسئولین را

شرط تحقق شرایط الزم برای انجام وظیفه مسئولین دانستند و فرمودند« :این همکاری

(مردم) است که موجب میشود مسئولین نیز وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند».

 -تذکر به مسئولین در رابطه با آیندهنگری در مورد احتمال بروز وقایعی مشابه در

کشور .ایشان در این رابطه فرمودند« :الزم است با ارزیابی روند امداد به فکر آینده نیز
بود ،چرا که نظیر این حادثه امکان دارد در هر زمان و هر کجا روی دهد».
 -تشکر از مردم و مسئولین برای خدمت دلسوزانه آنها .رهبر ّ
معظم انقالب در پایان
جلسه ،در گفت و گویی کوتاه ،ضمن تشکر از مردم و مسئولین برای خدمات دلسوزانه
آنها ،خواستار استمرار کمکهای مردم و مسئولین شدند.

ـام ّ
ـنبه
ـم د ر روز پنجشـ
ـرد م بـ
ـر از مـ
ـزاران نفـ
ـا هـ
ـری بـ
ـم رهبـ
معظـ
ـد ار مقـ
د یـ
ـورخ 1382/۱۰/۱۸
مـ ّ

رهبر ّ
معظم انقالب اسالمی در روز پنجشنبه مو ّرخ ۸۲/۱۰/۱۸در دیدار با هزاران نفر

از مردم قم ،در بخشی از سخنان خود به حادثه دلخراش زلزله بم به شرح ذیل اشاره

فرمودند:

بم)باهنر کرمان
شهید
دانشگاه
بحران کرمان
شهرستان
پیشگیری
نیرویپلیس
نقشتعامل
شیوههای ارتقاء
زلزله
(مورد ومطالعه
مدیرت
انتظامی د ر

فرمودند« :میتوان باه ّمت و اراده ،کاری کرد که این مصيبتها تبدیل به حادثهای خوب
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 -عبرتآموز بودن اینگونه حوادث و نیز مأجور بودن در نزد خدا فرمودندّ .
معظمله

فرمودند« :این گونه حوادث و مصائب سنگین ،حاوی درسهای عبرتآموز و همچنین،
اجر و پاداشی الهی برای مصیبتدیدان میباشد و افزودند مصیبتدیدگان این حادثه

وحشتناک باید به خداوند توکل نمایند و خداوند را پاسخگوی دل داغدیده خود
بدانند و بر اساس معیار الهی ،خداوند متعال قطع ًا پاداش روشنیبخش که تس ّلي دل
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مصیبتدیدگان است ،عطا خواهد کرد» (احمدیوسفی ،عضدی.)239 :1393 ،

ستاد پيشگيري و مديريت بحران د ر حواد ث طبيعي و سوانح غیرمترقبه
اين ستاد پس از زمينلرزه بم تشكيل و به رياست معاون اول رئیسجمهور جلسات

خود را برگزار مي كند و داراي وظايف زير است:

الف :تعيين وظايف دقيق و نقش وزارتخانهها وسازمانهاي دولتي ،نهادهاي عمومي

غیردولتی ،سازمانها و شركتهايي كه مشمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است،
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ،رسانههاي گروهي ،تشكلهاي مدني و

هماهنگي جهت ايجاد آمادگي ،پيشبيني ،پيشگيري ،آموزش مردم ،چگونگي تأمين منابع
مالي و تداركاتي و ساير امور مربوط و نيز تصويب آييننامهها و ضوابط اجرايي موارد
یاد شده؛

ب :تصويب قاعدههاي دريافت سريع اطالعات مربوط به حوادث و سوانح غیرمترقبه

(بحران) و چارچوبهاي اطالعرساني سريع و تسهیلیافته در اين موارد؛

ج :اطالعیابی سريع در كليه موارد وقوع يا محتمل بودن حوادث و سوانح غيرمترقبه

داخل بحران و مشخص كردن نحوه اطالعرساني به مسئوالن حكومتي ،دولتي ،رسانهها

و جامعه؛

د :تصويب درجهبنديبحرانها در زمينه انواع حوادث و سوانح غيرمترقبه؛

ه :اتخاذ تصميم درباره اقدامات احتياطي پس از دريافت اطالعات مبني بر احتمال

وقوع حوادث غيرمترقبه (بحران)؛
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و :تشخيص حالت اضطرار در موقع بحران توسط ستاد و اعالم وضعيت بحران در

سطح ملي و تشخيص ضرورت درخواست كمك هاي مردمي داخلي و خارجي و

هماهنگيهاي الزم؛

ز :اعالم فاجعه ملي توسط رئيس ستاد؛

ح :تعيين فرماندهي عمليات مقابله با بحران ملي در موارد ضرورت متناسب با

شرايط بحران و ابالغ به كليهدستگاههاي دولتي و حكومتي ،نهادهاي عمومي غیردولتی،

سازمانها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و نيروهاي نظامي
و انتظامي؛

ط :راهبردي عالي و نظارت و ارزيابي عملكرد مد يريت بحران ،ستاد حوادث و سوانح

ي :تصويب سياستهاي تبليغاتي و تعيين چگونگي برنامههاي تبليغاتي و اطالعرساني

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و ساير رسانههاي گروهي و نقش آنها

قبل از وقوع بحران و يا در شرايط بحران (احمدیوسفی ،عضدی.)1393 ،

نتیجه گیری

کشور جمهوری اسالمی ایران ،جزء کشورهای حادثهخیز است و بر اساس تحقیقات به

عمل آمده ،آمار تلفات انسانی ناشی از حوادث طبیعی به مراتب بیشتر از تلفات جنگهای

منظم و ...است .هر چند که وقوع حادثههای طبیعی اجتنابناپذیر است ،لیکن بسیاری
از کشورهای حادثهخیز جهان توانستهاند با برنامهریزی صحیح و اصولی و نظارت بر

ت و سازها و اعمال شیوههای مناسب ،گامهای مثبتی را برای مهار اینگونهبحرانها
ساخ 

بردارند و تلفات انسانی و خسارات مالی را به حداقل ممکن برسانند .با عنایت به آن چه
که در فصول قبل گذشت ،میتوان گفت که تعیین سازمان یا وزارتخانههای با چارچوب

تعریفشده و وظایف کامل مشخص برای مقابله بابحرانها و حتی پیشگیری از وقوع

بحرانها با پیشبینی نیروی انسانی متخصص و آموزشدیده ،تجهیزات و اعتبارات
الزم ،برنامهریزی دقیق و اصولی برای آموزش و اجرای مانورهای تخصصی ضروری
و اجتنابناپذیر است و میتوان با اقداماتی از قبیل شناسایی و اولویتبندی مناطق

ت و ساز و دیگر موارد و با تجربهاندوزی
بحرانخیز ،نظارت دقیق و مستمر بر امر ساخ 

از وقایع تلخ گذشته ،برنامهها و سیاستهای مفید و جامعی اتخاذ نمود و البته لحاظ

نمودن نقش نیروی انتظامی به عنوان یکی از اصلیترین ارکان مبارزه با بحران ،ضروری
و مسلم است.

نتایج تحقیقات انجام شده نیز نشان داد اقدامات و فعاليتهاى برقرارى امنيت و

ي كشورى و لشگرى ،ايجاد نظم و
ت عال 
انتظامات مراسم و مجالس سخنرانى مقاما 

امنيت براى نيروهاى امداد و نجات داخلى و خارجى ،حفاظت از كمپ امدادگران
خارجى و بيمارستا ن آنان ،صدور مجوز الزم جهت حمل و نقل و انتقال اسباب و
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غيرمترقبه و حسن اجراي طرح جامع امداد و نجات كشور؛

165

بد يدگان(صدور
ت ويژه به آسي 
ط امن و اقدامات ارائه خدما 
بد يدگان ب ه نقا 
اثاثيه آسي 

ت كمكهاى
گواهينامه المثنى و ،)...ايجاد گشت هوايى جهت كنترل عبور و مرور ،اسكور 

تو
ف زيورآال 
مردمى و دولتى توسط تيمهاى راهنمايى و رانندگى و پليس راه ،كش 

مدارك به سرقت رفته همراه متوفيا ن و د ر نظر گرفتن پاركينگ با هماهنگى ادارات راه

ن تأثير را در برقرارى نظم
ن و كمتري 
و ترابرى و شهردارى با ميانگينها به ترتيب بيشتري 

فصلنامه دانش انتظامی کرمان /سال ششم/شماره چهاردهم /زمستان 1394

ت بحران ناشى از زلزله شهرستان بم داشتهاند .در مجوع علیرغم همه کاستیها و
و امني 
مشکالت موجود در این حادثه تلخ وناگوار میتوان عملکرد ناجا در این بحران را خوب

ارزیابی نمود.

پیشنهادت د ر مورد مقابله با بحران د ر ناجا

 . 1تشکیل گروه کنترل بحران با مدیریت مشخص در هر شهرستان؛
۲ .تشکیل گروه کنترل بحران با مدیریت مشخص در هر استان؛

۳ .تشکیل اداره کل مقابله با بحران با مدیریت مشخص در مرکز؛

۴ .تعریف طرح جامع امداد و نجات ،ساماندهی امنیتی ،تثبیت و عادیسازی روال

انجام امور؛

۵ .شناسایی مدیریتهای بحران سایرسازمانها و ارتباط با آنها و تعریف کارهای

مشترک و نحوه مدیریت امورات مشترک و همسو؛

 .۶برنامهریزی برای استفاده از امکانات (نیروی انسانی ،ماشینآالتو .)...؛

.۷تعریف نیازهای اولیه متناسب با نوع بحران مانند مولد برق ،سردخانه ،کانکس،

چادر ،کانتینر ،ماشینآالت سنگین و  ...واگذاری به شهرستانها با توجه به پتانسیل

تعریفشده؛

۸ .بررسیبحرانهای مختلف و آموزش نیروی انسانی وتأمین امکانات با توجه به

نیازهای متناسب با هر بحران؛

۹ .آموزشهای مستمر و مانوری نیروی انسانی گروههای مقابله با بحران؛
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 .۱۰تهیه کانکسهای نگهداری امکانات و مهمات و واگذار کردن به گروههای کنترل

بحران؛

 .۱۱تهیه کانکسها ،ایجاد پاسگاهها و گلوگاههای امنیتی سیار و قرارداد آنها در اختیار

گروههای کنترل بحران؛

 .۱۲گنجانیدن واحد مبارزه با بحران در واحدهای دانشکدههای مختلف دانشگاه

علوم انتظامی و لحاظ کردن در مراکز آموزش درجهداری؛
 .۱۳بهرهگیری از تجربیات پلیسهای موفق دنیا؛

 .۱۴تهیه امکانات و تجهیزات زنده یاب و جسدیاب.

 -1احمدیوسفی ،کوروش؛ عضدی ،وحید( .)1393گذری بر بحران بم .انتشارات دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی
انتظامی استان کرمان.
 -2احمدیوسفی ،کوروش؛نژادحیدری ،سعید( .)1392بررسی علل تخریب اماکن انتظامی شهرستان بم .فصلنامه
علمی تخصصی دانش انتظامی ،سال  ،4شماره ،6ص69الی.83
 -3عادلی ،علیرضا( .)1391ارزیابی عملکرد نیروی انتظامی در برقرای نظم وامنیت شهرستان بم با رویکرد مدیریت
بحران .مجله مطالعات مدیریت انتظامی ،سال هفتم ،شماره .2
 -4قالیباف ،محمدباقر( .)1387بررسی نقش وجایگاه پلیس در ساختار مدیریت بحران کشور هنگام بروز بالیای
طبیعی .مجله مطالعات امنیتی اجتماعی ،پاییز ،1387شماره ،15ص11الی.42
 -5سایت خبرگزاری دانشگاهی ایران .1394/7/6
 -6سایت https: //fa. wikipedia. org
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