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چکیده:
فاجعااهی طوفااان کاترینااا اولااین سااازمانهای پاسااخدهندهی نیواورلئااان را بااا شاارای
فوقالعادهای ارائه داد  ،اگرچه فاجعه مانع از آماادگی بارای عملیاات شاد و درگیاری اداره
پلیس در رسانه بیشتر قابلرؤیت شد .در این ماتن تاأثیرات طوفاان کاتریناا روی عملکارد
سازمانی اداره پلیس نیو اورلیان در حین فاجعه و همچناین بعادازآن باا اساتفاده از نظریاه
هرجومرج بهعنوان یک مدل برای آنالیز کردن بحرانهایی که ادارهها با آن روباهرو هساتند
توصیف میشود.
کلید واژه :نطریه هرج و مرج ،بحران ،سازمان ،طوفان کاترینا ،پلیس نیواورلنان.

 -1نشریه علم اسپرینگر  +رسانههای تجاری نیویورک 2917
- Terri M- Adams & Larry D- Stewart
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 -0کارشناس مترجمی زبان ،عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان ،تلفون-95099972994 :
ایمیلmohamadalizadeh@gmail- com :
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معرفی
فاجعهی طوفان کاترینا اولین سازمانهای پاسخدهندهی نیواورلئان را با شرای فوقالعاادهای
ارائه داد .آسیب شدید ناشی از طوفان و همچنین شاکافها در سیساتم لاویی شاهر تماام
واکنشهای اضطراری را رد کردند و ممکن اسات کاه سیساتمهاای آنهاا بتوانناد تحات
عملکردهای عادی عمل کنند .اگرچه تمام عملیات پاسخدهنده اولین بار توس خود فاجعه
مانع شد اما مبارزات اداره پلیس از طریق رسانههای عمومی بیشتر دیاده مایشاد .اینیاک
مطالعه اکتشافی است که از نظریه هرجومرج برای بررسی تأثیرات استفاده میکناد .در ایان
متن ما تأثیرات طوفان کاترینا را روی عملکرد سازمانی اداره پلیس نیو اورلیاان در طاول و
همچنین بعد از فاجعه با استفاده از نظریه هرجومرج بهعنوان یک مدل بارای آناالیز کاردن
بحرانهایی که ادارهها با آن روبهرو هستند توصیف میکنیم.
نظریه هرجومرج
تئوری هرجومرج ریشه در مشاهداتی است که توس محققان علاوم طبیعای (باهعنوانمثال
استفان اسمال ،میچل فیگنباوم و ادوارد لورنزو) گردآوریشده اسات .درحالیکاه ایان امار
عمدتا صورت گرفته است و در عرصه علوم طبیعای مورداساتفاده قرارگرفتاه اسات ،آن را
اقتباس کرده و همچنین در علوم اجتماعی استفاده مایشاود .بسایاری از رشاتههای علاوم
اجتماعی از آن استفاده کردهاند و انواع رشتههای علوم اجتماعی از این نظریه برای بررسای
پدیدههای اجتماعی استفاده میکنند اما نه اینکه محدود به علوم سیاسی باشد.
بعضی از محققان استدالل میکنند که تجدیدنظر خود را به اناواع مختلاف رشاتههای ایان
نظریه افزایش دادهاند و به یک وضعیت علمی جدید با توجه به نظریه هرجومارج شاروع
میشود که در آن علم سنتی به پایان میرسد.درحالیکه نگاه سنتی به نظم جهاانی زنادگی
است که توس مجموعهای از آن حکومات مایشاود و نظریاههای قابلمشااهده غیرقابال
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تغییرند ،نظریه هرجومرج ادعا میکند که جهان ناپایدار ،دارای اختالل ،متناوع و غیرخطای
است ،گرچه نظریه با مفاهیم مرتب است و معموال بهعنوان پیشبینی رد میشود ،اماا آن را
به دنبال یافتن منظور و قابل پیشبینی بودن در بین الگوهای نامشخص است.
بر این اساس ،نظریه ادعا میکند که حتی در حالت آشفتگی ،سیساتمها مایتوانناد خاود را
بهطور نامحدود تجدید و سازماندهی مجدد کنند ،حتی اگر بهصورت تصادفی باشد.
مسااتأجران مرکاازی نظریااه هرجوماارج خااود را بااه رعایاات الگوهااای هرجوماارج و
غیرقابلپیشبینی که در طول زمان رخ مایدهاد ،باه ارمغاان مایآورناد ..ازایانرو ،نظریاه
هرجومرج یک ابزار مفید در درک تأثیر بالقوه بالیای طبیعای بار سااختار ساازمانی اولاین
آژانس پاسخگو است و مفاهیم اصلی این نظریه که مربوط به بررسی تأثیر یاک فاجعاه در
یک سازمان پاسخدهنده اول هستند شامل موارد زیر است:
وابستگی حساس به شرای اولیه ،بیاختیاری (قسمتهای کیهانشناسی و خود ساازمان) و
جاذبههای عجیبوغریب ،که بهطور خالصه این مفاهیم را مشاخص مایکنناد کاه هار دو
ویژگی بینظمی سازماندهی و سازماندهی سیستمها بسیار پیچیده است( .سلنو).9
با توجه به نظریه هرجومرج ،مبنای فعالیتها و رفتارهای هرکدام از سیستم پیچیده شارای
اولیه است که بهعنوان انگیزه برای عملکرد آن خدمت کارده اسات؛ ازایانرو سیساتمهای
غیرخطی به شرای و شرای اولیه حساس هستند (استوارت).2
این سیستمها نیز بهعنوان حساس به تغییر جزئی شناختهشدهاند .بناابراین ،هرگوناه تغییار
جزئی به شرای درون یک سیستم میتواند به خرابی منجار شاود و یاا تغییارات کمای در
نتایج به وجود آورد و همچنین به ما اطالع میدهد که هرجومارج خاود باه شارای اولیاه
وابسته است.
- Sellnow
- Stewart
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تغییراتی که در یک سیستم در پاسخ به یک حالت آشفته اتفاق میافتاد اشارهشاده اسات و
بهعنوان شکاف گاه نامیده میشوند .شاکاف گااه ،نقااط در امتاداد یاک پیوساتار را نشاان
میدهد که در آن شکل ساختار یا جهت سیستم مختل مایشاود .تقسایمبندیها در تعاادل
یک سیستم رسمی که در آن سیستم تغییرات ناگهانی را تجربه کرده است شکسته میشاود
(متوث) 9.وقایع و رفتارهای فاجعهبار یا بحرانی میتواناد باهعنوان نقااط تقاارب شاناخته
شود ،زیرا آنها حوادثی را نشان میدهند که میتواند بهشدت تأثیرگذار و سیساتم را تغییار
دهد .ماهیت تغییر میتواند ظریف و یا با تحولی عظیم باشد.
دو پدیده مرتب با دوگانگی ،قسامتهای کیهانشناسای و ساازماندهی خاود وجاود دارد.
قسمتهای کیهانشناسی به زماانی کاه بحاران ایجااد مایکناد اشااره دارد و قسامتهای
سازماندهی به احساس ناخوشایند برای ناظران میپردازد .در تالش بارای حفا شاناختی
انطباق ،ناظران اغلب تالش میکنند تا از مقایسه با یک بحران بیتفاوت باشند و این یعنای
وضعیت فعلی با وقایع قبلی یک بحران ،اما باهزودی منجار باه کشاف جریاان اسات و
وضعیت بسیار متفاوتتر از تجارب گذشته است .اینزمانی است که کامال وساعت فاجعاه
شروع به ریشه میکند .همانطور که و یک 2میگوید ،یک قسمت کیهانشناسی زمانی رخ
میدهد که مردم بهطور ناگهانی و عمیق احسااس کنناد کاه دیگار نظاام منطقای و مانظم
نیست ،درحالیکه قسمتهای کیهانشناسی به آگاهی از میزان تغییر ناگهانی اشاره میکنناد
و خودسازمانی بعضیاوقات بهعنوان نتیجه یا رشد بیاختیاری اشاره میشاود .ایان فرآیناد
زمانی اتفاق میافتد که از حالات ناآشانا تصاادفی ظااهر مایشاود عاالوه بار ایان ،علات

- Matthews
- Weick
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هرجومرج است که سیستمهای جدید شکل میگیرناد و گااهی ایان سیساتمها باانظم یاا
پیچیدگی بیشتری شکل میگیرند (سلنو).9
درنهایت ،نظریه هرجومرج ،طبیعت پارادوکس یک شرای ناآشنا را برجسته میکند .این بار
اختالل و غیرقابالپیشبینی در ارتبااط باا هرجومارج و همچناین بار روی آن تأکیاد دارد
الگوهای پیشبینیشده و سازماندهی مجدد کاه از هرجومارج ظااهر مایشاوند و تئاوری
هرجومرج یک چارچوب مناسب برای توضایح پویاییهاایی کاه در حاال تکامال هساتند
فراهم میکند و در یک سازمان به دلیل یک فاجعه ،باه دلیال تمرکاز آن بار اخاتالالت باه
سیستمهای پیچیده ،و همچنین تمرکز آنکه بر نظم است از هرجومرج باز مایشاود .مانناد
(مورفی) 2که معتقد است« :نظریه هرجومرج ،یک مدل بسیار خوبی بارای بحاران اسات و
شرای ازاینرو که نظریاه هرجومارج یاک مادل بسایار مفیاد بارای بررسای چالشهاا و
سازماندهی مجدد عملیات پلیس نیواورلئان 3در طوفان کاترینا است.
دادهها و روششناسی
این مطالعه اکتشافی با استفاده از یک طرح تحقیق کیفی ،هدایتشده توس

مفاهیم نظاری

مرتب با نظریه هرجومرج است .دادهها از گزارش رسانهها ،گزارشهاای کنگاره ،نشاریات
علمی ،دادههای بایگانی و بینالمللی اطالعرسانی کلیدی دیدگاهها جمعآوری شد (کارکنان
پلیس ،رهبران سیاسی و کارکنان مراقبتهای بهداشت روانی) .اینها منابع اطالعااتی بارای
ساختن خالصهای از وقایع ،بهویژه در مورد فعالیتهای پلیس نیواورلئان و وقاایع طوفاان
است .این منابع مقایسه شده اسات و بارای ایجااد یاک جادول زماانی حاوادث تشاکیل
دادهشده است .برای درک ویژگیهای منحصاربهفرد پلریس نیواورلئران و گذشاته بخاش
1

- Sellnow- Murphy
3
- NOPD
2
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تجربیات طوفان ،مصاحبه گستردهای صورت میگیرد .آگاهیهاای اضاافی شاامل :وزارت
امنیت داخلی نیواورلئان ،سرپرست پلیس نیواورلئان ،معاون سرپرسات پلایس نیواورلئاان و
دیگر افسران رتبهبندی ،این افراد اطالعات دقیاق در ماورد تواباع ،شایوهها و چالشهاا در
طول سال فراهم میکنند و یک عضو شورای شهر نیز برای ارزیابی رهبران سیاسای محلای
مورد مصاحبه قرار گرفت .مصاحبه برای به دسات آوردن بیانش در ماورد مساائل مواجاه
صورت گرفت .تمام این منابع متنوع داده برای به دست آوردن درک از تفاوتهای ظریاف
و پیچیدهای که در ارتبااط باا رویادادهای در حاال وقاوع در طاول ساالها رخ مایدهاد
استفادهشده است.
درحالیکه هر تالش برای مرجع و اعتبارسنجی دادهها وجود دارد ،محدودیتهای مرتب با
این دادهها نیاز موجاود اسات .دادههاای مصااحبه باهطور خااص بایاد باشاد و باهعنوان
پیشفرض در نظار گرفتهشاده باشاد زیارا آن را بهشادت بار روی خااطرات شخصای و
توصیف شخصی رویدادها تقویت میکند.
بیشتر مصاحبهها بین بهار  2116و تابستان  ،2117ممکن است خاطرات ناشای از رویادادها
را درهم بشاکند .عاالوه بار ایان ممکان اسات کاه برخای از افاراد باه سامت مثبات از
توصیفهای خود از حوادثی که آژانس از اشتغال آنها بازتاب میکند ،تکیه داشته باشند.
بااینحال ،ممکن است درواقع دفاع از خود را کاهش دهد ،کاه ممکان اسات اعتباار و
شهادت شهروندان را افزایش دهد .باوجود محدودیتها ،دادهها موردبررسی قرار میگیرند
و بینشهای مفیدی را در مورد تفاوتهای ظاهری سازمانی مواجه با پلیس نیواورلئران در
حوادث کاترینا میکنند.
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زمینه
پیش از فرود آمدن طوفان کاترینا ،نیواورلئان یکی از شاهرهای جناوبی ایاالتمتحاده باود.
نشستن در دهانه رودخانه مایسای سای پای و دریاچاه پونچااترین ،9نیواورلئاان یکای از
مهمترین بندرها برای واردات و صادرات کاال باه کشاور و از آن باود .اینیاک باار شاهر
پرجمعیت بود (بیش از 0122نفر برای هر کیلومترمربع) باا درصاد زیاادی از خانوادههاای
خود در آستانه فقر زندگی میکنند (بیش از 27درصد).
نیواورلئان یکی از منحصربهفردترین شهرهای جنوبی محسوب مایشاود مرزهاا مایتوانناد
ترکیبی متنوعی از فرهنگها را پیادا کنناد .باهطورمعمول باهعنوان «بازرگ آساان» نامیاده
میشود ،نیواورلئان به همان اندازه برای زندگی شبانه خود شناختهشده است ،همانطور کاه
یکدفعه برای پلیس فاسدش هم گفته شد .جنایت ،فساد و خشونت که در ارتباط با پلیس
نیواورلئان منجر به آن شد که یکی از فاسدترین پلیسها در ادارات در کشور در نظر گرفته
شود .جهت سوء رفتار در داخل نیروی دستگیرشده و سطح سوء رفتاار در داخال نیروهاا،
توجه وزارت دادگستری را جلب کرد و در سال  ،9559دو ماأمور اداره تحقیقاات فادرال

2

برای کمک به اداره در فرار از افسران فاسد (محافظت از عدالت :وحشیگری و پاسخگویی
پلاایس) در ایاالتمتحااده دسااتبهکار شاادند .در سااال  9554ریچااارد پنینگتااون بااهعنوان
سرپرست شهر پلیس انتخاب شد؛ او با تبدیل بخش در اطراف ،باهعنوان پلیس نیواورلئران
تحت تحوالت بزرگ در طول دوران تصادی خاود اعتباار دادهشاده اسات .یاک عادد از
تالشهای هماهنگ برای ارتقاء بخشهای مختلف ازجملاه :افازایش پرداخات ،سارکوب
فساد داخلی ،افزایش پلایس جامعاه ،افازایش میازان مسائولیتی کاه باه فرمانادهان ناحیاه

- Pontchartrain
- FBI
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اختصاص دادهشده ،و همچنین افزایش پاساخگویی بار اسااس گزارشهاا و ردیاابی آماار
کامپیوتری سیستم است.
منشور پدینگتون با پلیس نیواورلئان در سال  2112به پایان رسید و ادی کمپس 23 ،9سااله
سرباز سابقهدار از گروه سرپرست منصوب شاد .کماپس باه مادت حادود  9مااه پاس از
فروپاشی کاترینا در سال  ،2119اداره خود را با اداره کار خود به پایان رساند و جان وارین
رایلی 27 ،2ساله او را جایگزین جانشین فرمانده کرد.
انحطاط ناپایدار رویدادها
فاجعه احتمالی و شرایط اولیه اداره پلیس نیواورلئان
پلیس نیواورلئان برنامههای عملیات اضطراری را طی چندین طوفان قبال از فاجعاه طوفاان
کاترینا توسعه داده و اجرا کرده است .بااینحال ،بیاهمیتای ایان برناماهها پاس از فاجعاه،
موضوع بحث عمومی بود .درحالیکاه برخای گازارش مایدهناد کاه برناماههایی کاه در
مجاورت نیروهای افسران دفن شدهاند .ریچارد پنینگتون ،3مدیرکل پیشین پلیس نیواورلئان
گزارش داد که این اداره برنامههای عملیات اضطراری را حداقل سه بار در طول زمان خود
برنامهریزی کرده است.
در طی مصاحبهای با پنینگتون ،4او جزئیات بیشتری درباره پروتکلهاای پلیس نیواورلئران
ارائه کرد و پسازآن یک طوفان قریبالوقوع به شهر رسید .با توجه به پنینگتون ،زمانی کاه
شهر از یک طوفان نزدیک به آن مطلع شد ،اطالعات ساخته شد در دساترس هماه دساتیار
فرماندهان ،رؤسای جمهور ،فرماندهان ،ستوان ،ساربازان و افساران گشات قارار گرفات و
هنگامیکه یک طوفان نزدیک میشود ،مقامات ارشد در مرکز عملیات ،و تماام فرمانادهان
1
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در توسعه جادههای طوفان به فرماندهان دستور داده خواهند شد که افسران خاود را از 48
ساعت آماده کنند و خانوادههای خود را از مسیر طوفان جابهجا کنند ،سپس انتظار میرفت
کااه افسااران بااه شااهر بازگردنااد و باارای آماااده شاادن باارای انجااام وظااایف پسااتهای
اختصاصیافته خود آماده شوند .همه افساران بایاد حاداقل  24سااعت قبال از طوفاان در
پستهای تعیینشده باشند پیشبینی کرد که کشش زمین هنگامیکه بارش باار زیااد آغااز
میشود ،خودروهای گشت زنی موردنیااز بارای اساتفاده فاوری در ساطوح بااالی گااراژ
پارکینگ و سالن شهر و فروشگاههای محلی ،بهطوریکه توسا سایالبها آسایب نبینناد
قرار بگیرند و برای پاسخ به  599تماس پس از طوفان آماده باشند.
در طی مصااحبهای باا پنینگتاون ،او جزئیاات بیشاتری دربااره پروتکلهاای یاک طوفاان
قریبالوقوع که پسازآن به شهر رسید در دسترس قارارداد و در ایان زماان آنهاا دساتور
دادند وسایل نقلیه گشت خود را در مناطق مشخصشده در باالی زمین و عقبنشینی قارار
دهند و معموال هتلها که در نزدیکی پستهای تعیینشده بودند بروند .فرمانده افساران در
تمام مدت طوفان حضور داشتند .پس از گذر از طوفان ،افساران ماشاینهای گشات زنای
خود را بازیابی و بالفاصله شروع به پاسخ به  599تماس گرفتند.
پروتکلهای توصیفشده توس پنینگتون ،در برنامههای رسمی عملیااتی باود کاه باه نظار
میرسید استاندارد بودند و توس سرپرست وارن رایلی طرحهای واکنش به هماه کارکناان
پلیس و مجلس سنا دادهشده است ،کمیته امنیت داخلی و امور دولتای در تااریخ  6فوریاه
 2119پروتکلهای پلیس نیواورلئان و پسازآنکه طوفان کاترینا در سااحل فارود آماد باه
فرماندهان دستور داده خواهند شد که افسران خود را  48ساعت برای انتقال خانواده خاود
از مسیر طوفان بگذارند .رایلای شاهادت داد کاه او در روز شانبه 27 ،اوت  ،2119توسا
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سرهنگ تری اببرت ،9مدیر امنیت ملی و امنیت عمومی شهر نیواورلئاان ،بایاد یاک جلساه
اضطراری برای بحث در مورد تأثیر شدید طوفان کاترینا ناام بارد و پیشبینای کارد کاه در
نیواورلئان باشد .پسازآن جلسه ،جلسه بعدی با هر فرمانده و اکثریات دساتیار فرمانادهان
اداره پلیس برگزار شد .در طول این جلسه خالصهای از برنامه آماادگی اضاطراری وزارت
پلیس اورلئان که شامل آنها بود وظایف و مسئولیتها به تمام فرماندهان و افسران گشات
زده و آنها داده میشود.
توصیه میشود که خانوادههایشان را از مسیر طوفان تخلیه کنند و افسران گشت نیز دساتور
دادهشده و آماده باشند بازگشت به وظیفه تا ساعت  4صبح در یکشنبه  28اوت .2119
این جلسه در ساعت 91:11ص صبح شنبه 27 ،اوت  ،2119افسران کمتار از  48سااعت و
 31ساعت مجبور بودند خانوادههای خود را از مسیر طوفان حرکات دهناد و اتومبیلهاای
گشتزنی را در مناطق تعیینشده قرار دهند و برای انجاموظیفه در برابر یکی از طوفانهای
خشااونتآمیز تاااریخ ایاالتمتحااده خااود را آماااده کننااد .یکشاانبه  28اوت ،اداره پلاایس
برنامههای خود را بهطور کامل در محال ،باهعنوان ایان وزارتخاناه پروتکلهاای از پایش
تعیینشدهای که درگذشته استفادهشده بود را اجرا کرد.
افسران قرار بود وظیفه خود را گزارش بدهند ،در مکانهای تعیینشده در مکانهای کلیادی
در سراسر شهر قرار داشتند .اکثار ماأموران حمال لبااس  3روزه را روزاناه حمال کردناد
خدمات نگهداری با آنها زمانی که برای کار گزارششده ،بهعنوان تجرباه قبلای مشاخص
کرد که آنها برای مدت  2تا  3روز از خانههای خود دور خواهند بود .ازاینرو ،همانطور
که طوفان به شهر نزدیک میشود ،شرای اولیهای که ویژگیهای سازمانی و عملیاتی پلیس

- Terry Ebbert
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نیواورلئان را مشخص میکند ،بازتابی از شایوهها و پروتکلهاایی اسات کاه درگذشاته در
واکنش به هشدارهای طوفان استفادهشده است.
آشنایی با شرایط با واقعیت :تقسیمبندی
در روز یکشنبه 28 ،اوت ،ساعت  9:11صبح ،اداره ملی اقیانوسی و جوی ترافیاک 9کاتریناا
را به  4طوفان با رده  4با بادهای پایدار  949مگا پیکسل ارتقا داد که  71مایل از طوفان را
گسترش داد .2پیشبینیشده است که افزایش طوفان  21-99فوت باالتر از سطح دریا سایل
میشود .ساعت  7:11بعدازظهر اوت  ،25اداره ملی اقیانوسی و جوی ترافیک اعالم کرد که
طوفان کاترینا "بهطور بالقوه فاجعهآمیز" رده  9است ،و جنوب شرقی لوئیزیانا همچنان باه
سرزمین پیشبینیشده ادامه داشت .یک ساعت بعد سوپردم 3باهعنوان یاک پناهگااه ویاژه
برای ساکنان و حملونقل منطقهای بازشاده اسات و مسائولیت ارساال  91اتوباوس بارای
کمک به ساکنان معلول و حملونقل به ساکنان سوپردم با اتومبیلهایی که ساعی در تخلیاه
دارند ،با ترافیک سپر به سپر مواجه هساتند انجاام میشاود و در  I-91و بزرگاراه  51در
تالش برای فرار از شهر بودند .دستور شهردار در ساعت  91:11صبح در روز یکشانبه 28
آگوست صادر شد که برای همه ساکنان اجباری بود .گزارشها تا ساعت  99:11بعادازظهر
رخداده است که طوفان موجشکن باعث شد که آب بیش از آبشاارهای بخاش نهام پاایین
باشد .در روز دوشنبه  25اوت  ،2119طوفان کاترینا به شهر نیواورلئان رسید و درست بعد
از ساعت  16:91صبح در طول  23دقیقه از باد پایدار  81مایل در ساعت ،پلیس نیواورلئاان
بیش از 611تا  599تماس دریافت کرده است ،زیرا شهروندان خود را در شرای خطرنااک
قرار میدهند.
1
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بلندی سطح باد که باعث افزایش تماس از طرف شهروندان شد ،که باعث افزایش سطح
اضطراب در میان افسران شد .تا ساعت  5:11صبح ،طوفان از نیواورلئان گذشت و آرامش
به اداره پلیس رسید و آنها نفس راحتی کشیدند .همانطور که مأموران شاروع باه گشات
زنی در خیابانها و ارزیابی خسارت کردند ،آنها این را ذکر کردند جاای آنکاه سایالبها
بهطورمعمول پس از یک طوفان فرو بروند ،به نظر میرسد سیل آب افزایشیافته اسات .در
این زمان این اداره از شیوهها در سیستم الوی 9اطالع نداشت .باهعنوان اداره پلایس تاالش
کرد تا پروتکلهای عادی پس از فاجعه که سیالب رو به افزایش است را به اجارا درآورد.
بعدا گزارش شد که اول شکاف در سیستم الوی در بخش نهام پاایین در حادود سااعت
 5:11صبح رخ داد .با یک شکاف دوم در کانال صنعتی الوی ،و سومین شکاف در سیساتم
الوی بعدا در خیابان  97بروکینگز 2اتفااق افتااد .قبال از صابح روز  25اوت ،بایش از 81
درصد از شهر زیر  21فوت آب بود.3
همانطور که فاجعه به دو شکل شکوفایی رخ داد ،اولین رخداد زمانی رخ داد که سیالبها
همچنان در حال افزایش بوده و به علت شدت وضعیت ،یک رخداد کیهانشناسای رخداده
است .ثانیا ،بهعنوان بحران همچنان به گسترش بخش پلیس درگیر در نوع خودسازماندهی
برای مبارزه با افزایش ناگهانی فاجعه مشغول بوده است.
قسمت کیهانشناسی
آرامش اولیه پس از طوفان بهزودی سیالب اداماه یافات و باه افازایش رساید .اداره پلایس
تالش کرد تا احساساتی در شهر رخ دهد .اواخر صبح روز دوشنبه 25 ،اوت ،مشخص شد
که بسیاری از وسایل نقلیه بخش پلیس با آب سد پرشده بودند ،که نشان داد شکاف الوئاه
1
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باعث آسیب عمدهای به بسیاری از تجهیزات مورداستفاده در بخش شده است ،عاالوه بار
این ،سیستم ارتباطی شهر شروع به فرسایش کرد به علت انفجار طوفان ،سیالب ،ضایعات،
مقیاس برجستهی سلولی نشانهای از این مجموعه حاوادث را در نیواورلئاان دنباال کنیاد.
هنگامیکه سیستمهای ارتباطی شروع به سقوط کردناد ابازار ارتبااطی اداره پلایس عمادتا
غیرعملی بود که عالوه بار ایان ،ژنراتورهاای بارق پشاتیبان نیاز باهعنوان یاک نتیجاه از
آسیبهای ناشی از طوفان که باعث شد بسیاری از شهرستان بدون برق باشند و حتی دفتار
شهرداری نیز بدون استفاده از قابلیتهای مخابرات بهعنوان یاک لیناک تلفان اینترنتای در
طول این زمان ،تبدیل شد.
واضح است که اداره پلیس از زیانهاای عماده زیربناایی رناج مایبارد .پایش از تخریاب
سیستمهای ارتباطی شهر ،پلیس تماسهایی دریافت کردند که در خانههای خود باه علات
افزایش سیل آبرفته بود .تعدادی از افسران شب از طوفان خود را رهاا کردناد و نیااز باه
کمک داشتند .در کل 51نفر از افسران پلیس نیواورلئان خود را از خانههای خاود یاا دیگار
نقاط در شهر در طول فاجعه نجات دادند و  599تماس به پلیس دولتای فرساتاد شاد .ساه
ایستگاه پلیس دیگر در نقطههاای مختلاف در اطاراف شاهر همچناین آسایب عمادهای را
متحمل شد ،و باعث شد افسران عقبنشینی کنند به مکانهای دیگر .در ایان مرحلاه یاک
قسمت کیهانشناسی بهعنوان شکل معمولی رخ داد استدالل و ارزیاابی یاک بحاران دیگار
اعمال نمیشود .از دست دادن حالت عادی ارتباطاات ،افازایش سایالب ،و از دسات دادن
تجهیزات ،پیچیدگی پاسخ فاجعهآمیز پلیس نیواورلئان و خطرات زنجیرهای شادید .برخای
از افسران خودشان را بادون قیاد و شارط مشخصای در ماورد اقادامات انجامشاده و یاا
چگونگی انجام آن ،جدا کردند.
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ساعت  2:11صبح در  25اگوسات بخاش باا نگرانیهاای رو باه رشاد در ماورد گازارش
«غارت» خشونت در شهر مواجه شد و تایمز-پیکایونه 9گزارش داد که مردم در فروشگاهها
فروریختند و برای گرفتن اقالم غیرضروری ،پوشش رسانهای این نشان داد که این فعالیات
ادامه یافت در طی چند روز آینده ادامه یافته است و هرروز افازایش ماییاباد .تاا سااعت
 92:31صبح در تاریخ  39اوت پلیس توس شاهردار دعاوت شاد تاا اولویات خاود را از
جستجوی به نجات آن تغییر دهد و برای کاهش خشونت و غارت در شهر چاره بیندیشند.
خود سازمان
شدت تجمع طوفان همراه با شکاف الوئه ،زیر ساختار عادی و کارکردهاای ساازمانی ایان
آژانس پاسخدهنده را از بین برد و درنهایات شاکل جدیادی از خودساازمانی پدیاد آماد.
سیالب در حال افزایش است ساکنان ستاد پلیس و سه ایستگاه پلیس به دنبال پنااه گارفتن
بودند ،سرپرست پلیس و کارکنانش دوباره به مرکز شهر میرفتند ،درحالیکاه ایساتگاههای
منطقه به مکانهای دیگر منتقل شدند ،ازجمله مرکز محلی سوپر وال مارت 2مدرسه محلای
و یک هتل نقلمکان کردند .درحالیکه مکانهای جدید منابع بهطورکلی در ایستگاه پلایس
در دسترس نیست ،نقلمکان به فضاهای امن واگذاری واحدهای فرماندهی برای کمک باه
مأموریتهای نجات به برنامههای مجدد و برنامهریزی این اجاازه را مایدهاد و همچناین
نظارت بر شهر برای محدود کردن اختالل در میاان سااکنان در همااهنگی باا پیادا کاردن
مکانهای جدید برای عملیات ،بخش به دنبال یکشکل ارتبااطی بادون قابلیتهاای فنای
ایجاد کرد .فرماندار متعهد به استفاده از یک کانال کمک متقابل بارای برقاراری ارتبااط باا
یکدیگر است.

- Times- Picayune
- Wal- Mart Super Center
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با اشکال در سیستم ارتباطی باعث شد که مدیریت برای هماهنگ کردن و ارساال پیامهاا از
طریق زنجیره نرمال فرماندهی بسیار مشکل باشد.بااینحال ،یاک سیساتم ارتبااطی موقات
برای انتقال پیامها و اطالعات بین واحدهای پلیس منتشر شد ،اگرچه ناه باه هماان انادازه
کارآمد بهعنوان شایوههای فعاال فانآوری ارتبااطی ،ایان اجاازه مایداد کاه اطالعاات از
واحدهای گشت زنی محلی تا مدیریت ارشد و بالعکس پراکنده شود ،هرچند که با سرعت
کمتر و غیرقابلاعتماد.
ماهیت بایگانی ساختار سیستم ارتباطی فرماندهی را تحت تأثیر قرارداد .فرمانادهان منطقاه
مجبور بودند به ارزیابی خود از بحران تکیه کنند و دیگر قادر نبودند به پیامهای دریافتی از
کسانی که در باالی ساختار فرمان هستند ،تکیه کنند .به گفته مدیر سابق دفتار امنیات ملای
نیواورلئان ،رهبری مدیریت میانی و سطح پایین ساختار عملیاتی پلیس نیواورلئان در طاول
و بعد از کاترینا نقش مهمی را در هسته ایفا میکند .فرماندهان ناحیاهای صارفا بار اسااس
اطالعات کمی در دسترس بودند و فعالیتهای نجات و اجرای قاانون را در سراسار شاهر
توسعه دادند .در سراسر شهرستان واحدهایی که به مکانهاای شاهر پراکناده شادند مانناد
بیمارستانها با مادیران عملیاات ایان ساازمانهاا هماهناگ شاده و توساعهیافتهاناد و در
برنامهریزی برای نجات شهروندان سازماندهی این فعالیتها عمدتا صورت گرفت .اعتماد
در مدیریت میانی و سطح پایین در طول  4روز اول ادامه داشت ،از فاجعاه تاا زماانی کاه
برجهای ارتباطی بازسازی شدند .اعتماد در این سطح ویژگی فرمان سااختار منحصاربهفرد
خود بهعنوان اداره پلیس بود بهطور خاص به یک مدل شبهنظامی که به نظم سلسالهمراتب
متکی است ،تکیه میکند .که در مصاحبه با افسران گشت زنی پلریس نیواورلئران ،روشان
است که بسیاری از آنها حتی در غیاب احساس میکردناد سیساتمهاای عملیاات عاادی،

/713

فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی کرمان ،سال  /9شماره  32بهار 7291

فرمانده محلی آنها به آنها کمک کرد .در یک مصاحبه ،یک افسر گشت زنی اظهار داشت
که این "رهبری قوی از خود کاپیتان بود که اجازه داد آنها را از فاجعه نجات دهد.
درحالیکه اکثر افسران پلیس نیواورلئان بهطور خستگیناپذیر به سازماندهی و ایجااد نظام
پرداختهاند در طی کاترینا گزارشهای مرباوط باه خطاای پلایس در طاول فاجعاه وجاود
داشت .با توجه به واشنگتنپست 9و دیگر رسانههای خبری ،تعدادی از افسران فعالیتهای
غیرقانونی در طول فاجعه داشتند ،بر اساس مصاحبهای که توس واشنگتنپست انجام شاد،
سخنگوی معاون وزیر امور خارجه دفلیو 2اظهار داشت کاه از  9791افسار ماا کاه هساتیم
بهاحتمالزیاد ممکن است که  92افسر در رفتار سوء رفتاار دخیال باشاند (آداماز .3)2119
عالوه بر این ،تحقیقات وزارت دادگساتری ایاالتمتحاده در 2191نشاان داد کاه در طاول
بحران کاترینا سوء رفتار بیشازحد در میان برخی از افسران وجود دارد .وزارت دادگستری
چهار افسر را برای تیراندازی به شش شهروند غیرمسلح محکوم کرد ،دو نفر از آنها مارده
بودند عالوه بر گزارشهای سوء رفتار پلیس ،پلیس نیواورلئان نیز با افساران مواجاه شاد
که پست خود را در طول فاجعه رها کردن .رسانهها گازارش دادناد کاه  211افسار پسات
رهاشده بااینحال ،به گفته رایلی 947 ،4نفر از افسران در حین طوفان گاهی اوقات در حین
طوفان مینشیند یا پست را خالی میکنند و او ادعا مایکناد کاه گزارشهاای رساانههای
اصلی شامل افسرانی بود که مجبور بودند در طول فاجعه مردم را نجات دهناد .هماانطور
که رایلی ادعا کرد :وقتی ما سرویس تلفنی و ارتباطات رادیویی را از دست دادیام ،برخای
از افسران بودند به مدت  4تا  9روز در پشتبامهای خود قرارگرفتاه و در منااطق اطاراف
آب باقیمانده بود و باعث افزایش آب و یا آوار شدن و آسیب باه واحادها یاا بخشهاای
1

- THE Washington Post
- DeFillio
3
- Adams
4
- Superintendent Riley
2
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دیگر میشد (گریفین و همکاران  .9)2119درحالیکه بحث تعدادی از افساران اسات کاه
درواقع آنها پست را در طول فاجعه رها کرده بودند ،چالشهای سازمان ،همراه باعظمات
از فاجعه ،تالشهای خودگردانی بخش را به چالش کشیده است .بااینحاال ،ساازماندهی
مجدد بهعنوان بخش تغییر پروتکلهای عماومی ساازماندهی شاده عامال و پروتکلهاای
اختراعشده برای مقابله با بحران را تأسیس کرد .ایان فرآیناد همزماان باا ظهاور نیروهاای
خارج از بخش رخداده است.
عجیبوغریب (جذبکنندهها)
گارد ملی و ارتش ایاالتمتحاده باهعنوان عوامال ثباات در طاول فاجعاه کاتریناا خادمت
میکردند .بنابراین آنها بهعنوان جذب عجیبوغریب عمل میکنند .درحالیکه هر دو ایان
سازمانها انواع مختلفی از کمکها را ارائه میدادند ،هر دو نقش مهمی در کماک باه اداره
پلیس با ایجاد مجدد نظم داشتند .گارد ملی اولین سازمان خارجی بود که در نیواورلئاان در
طول فاجعه کاترینا حضور داشت .ساعت  19:11صابح در روز جمعاه 26 ،اوت ،فرمانادار
لوئیزیانا کتلین بالنکو 2دولت اضطراری را اعالم کرد و گارد دولت ملی را فعال کرد.
گزارش ویژه کمیته در امور امنیت و امور داخلی ایاالتمتحده ،مجلاس سانا :گازارش سانا
گارد ملی موقعیت خود را برای کمک به شهر ازجمله داشتن حضور در پناهگاههاای شاهر
در آخرین راهحل اعالم کرد .آنها در جستجو و تالش نجات ،توزیاع کااالهاا و ساوخت،
کمکهای پزشکی و همچنین قانون و نگهداری سفارش نقش مهمی ایفا کردند .گارد ملی
نیز بخشی قابلتوجهی از تجهیزات و لوازم موردنیاز برای مأموریت نجات را فاراهم کارد.
عالوه بر این حضور گارد نشان داد که یک نیروی خارج از شهر باا آن همکااری مایکارد
همانطور که صدها شهروند منتظر کمک در خروج از شهر بودند ،گارد ملی احساس کارد
- Griffin et al- Kathleen Blanco
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که برخی از کمکهای آژانسهای خارجی وجود دارد که باعث میشود ایماان باه دولات
کاهش مییابد .درحالیکه گارد ملی اولین جذاب عجیبوغریب بود که درصاحنه نماایش
ظاهر شد و نیروهای فدرال 9تحت رهبری عمادالدوله راسل هونور 2دومین مقام بودهاند که
حضور نیرومند در شهر داشتند  .همانطور که سربازان ارتش برای کماک باه شاهر رفتناد.
بااینحال ،دیگران نظامی را بهعنوان یک نیروی بسیار موردنیاز بارای بازگردانادن نظام در
نظر گرفتند .مدیر سازمان امنیت ملی نیواورلئان ،حضور مثبت نظامی را مثبت توصیف کرد،
او در مصاحبهای تأکید کرد که توابع و ویژگیهای عملی نظامی ،آنها را یک ابزار مفید در
مبارزه با هرجومرج است که در طی یک فاجعه به وجود میآید .بااینوجود ،برخای دیگار
ازجمله برخی از افسران نظامی پلیس نیواورلئان حضور بهعنوان یک نیروی برافروختاه در
شهر داشتند.جذابهای عجیبوغریب در فاجعه نیواورلئان نقش مهمی را در این بازی ایفا
کردند و تالشهای تخلیه و حف نظم و قانون شهر از مهمترین آنها بود.
درحالیکه برخی از جذبکنندگان احساسات مخلوط دریافت میکردند ،بسیاری معتقدناد
که کمک آنها از تالشهای خود پلیس نیواورلئان در ساازماندهی و بازگردانادن نظام از
هرجومرج حمایت میکند .در حقیقت ،عظمت فاجعه و میزان آسیب به زیربنای این شاهر،
برای ادارات شهرستان تنها برای مقابله با این وضعیت غیرممکن بود .ازایانرو ،جاذباههای
عجیبوغریب این امکان را برای شهر ایجاد کرد تا گامهاای اولیاه را بارای تارمیم فاراهم
آورد.

- FBI
- General Russell Honoré
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پیامدهای نظری و عملی
طوفان کاترینا عناصر اصلی زیربنای شهر نیواورلئان را تخریب کرد ،خدمات شهر را تخلیاه
کرد و بعضی از سیستمعاملهای اصلی آژانسهای شهر را عمال غیرممکن ساخت .بررسای
ایان پویاییهاا ،بینشهااای نظاری و عملای را باارای درک شارای مادیریت اضااطراری و
چالشهای سازمانی در شرای بحران شدید فراهم میکند .کاتریناا پلایس نیواورلئاان را باا
مجموعهای از شرای پیچیاده ارائاه داد کاه سیساتمهای عاادی عملیاات را بادون تعاادل
قراردادند .با نزدیک شدن طوفان ،مقامات پلیس برخالف مجموعههای مختلف شرایطی که
توس کاترینا مطرحشده بود ،متکی به روشها و روشهای سنتی بودناد .اعتمااد باه ایان
شیوهها اولیه است ،شرای گروه قبل از طوفان و نظریه هرجومرج ما را مطلع مایکناد کاه
سیستمها به شرای اولیه حساس هستند .تصویب شیوه استفاده از مأموریتهای جداگانهی
استاندارد افسران ،که تنها کسانی را که پیش از طوفان به فرماندهی خود گزارش میدهند و
نیاز به گزارش را الزم دارند ،به کار میگیرند .وابستگی به شیوههای مشخصشده عملیات،
در مواجهه با یک رویداد بالقوه فاجعهآمیز ،در ادبیاات فاجعاه نشااندهنده ایان اسات کاه
تحقیق نشان داده است که تمایل به تکیهبر استانداردها و رویدادهای قبلی در مقابل بالیاای
طبیعی معمول است ،بااینحال مدیریت در زمان فاجعه باید انعطافپذیر و غیرخطی باشاد
و شامل یک سیستم ارزشمند باشد که مایتواناد بهسارعت از مواناع غلباه کناد (فرازمناد
 .9)2119وابستگی به تجارب طوفان گذشاته توسا مادیران پلایس ،موجاب شاد پلریس
نیواورلئان برای تصمیمگیری بر اساس شیوههای عملیاتی استاندارد بازتابی از تاأثیر باالقوه
فاجعه آتی بگیرد .اعتماد به شیوههای استاندارد یک حس کنترل و ثبات را در یاک محای
بینظیر دارد ،بااینحال این همیشه بهترین عمال نیسات ،باهویژه در شارای بسایار پویاا.
- Farazmand
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اعضای پلیس نیواورلئان توانایی خود را برای از بین بردن هرجومرج در این کشور کشاف
کردند جهان در مورد آنها حوادث متعدد حاکی از تقسیمبندی و قسمتهای کیهانشناسی
بعدی است ،ازجمله افازایش سایل آب ،همچناین باهعنوان غیرعملای باودن سیساتمهای
ارتباطی .این حوادث این احساس را تحریک میکردند ،ایجااد توانمنادی افساران باه ایان
حوادث بهطور کامل بیشتر از حد معمول اسات .ایان خساارات ناشای از طوفاان کاتریناا
زندگی شهروندان شهر را تغییر داد ازجمله اعضای اداره پلیس و بخش خاود .بایش از 81
درصد از شهر که سیلهای عظیم را تجربه میکند ،بسایاری از افساران کاه دوسات دارناد
هنوز در شهر زندگی کنند 81 ،درصد از این مأموران از آسیبهای ملکی رنج مایبرناد ،و
همچنین از دست دادن مقر فرماندهی و سه ایستگاه منطقاهای و الگوهاای طبیعای زنادگی
کامال تغییر کرده است .این تغییرات بهطورکلی به الگوهای طبیعی منجر به شکست زندگی
در معنای سااخت در باین افساران و منجار باه نااتوانی برخای از افساران در تمرکاز بار
پاسخگویی در برابر نگرانیها در مورد عزیزانشان است .طبیعت فرهنگ پلیس ممکن است
باعث شود افسران پلیس بهخصوص در برابر هرجومرج آسایبپذیر باشاند .در میاان ایان
گروه از اولین پاسخدهندگان در طول فاجعاه کاتریناا در طای روزهاای اولیاۀ فاجعاه ایان
آسیبپذیری بود که دو مورد خودکشی را نشان میدهد .این ادبیاات باه ماا میگویاد کاه
خودکشی در صفوف پلیس غیرمعمول نیست ،بهعنوان یک افسر بیشتر احتماال دارد کاه او
را بکشند تا در خ وظیفه کشته شود و برخی دیگر ایان اقادام را در پاساخ بهمواجهاه باا
حوادث بحرانی متعهد میسازد .سطح آشفتگی و اساترس افساران ناشای از ایان واقعیات
است که تقریبا  99درصد از افسران حین فاجعه جان خود را از دست میدهند.
یافتههای مصاحبههای شخصی با افسران پلیس نیواورلئان نشان میدهد که در میاان افارادی
که ماندند ،جستجوی صحیح از طریق تالش برای انجام عادی فعالیتهاای نظاارتی مانناد
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دخالت در گشتوگذار ،مأموریتهای جستجو و نجاات باهعنوان اعماال خیرخواهاناه در
میان افساران ،تالشهاای ساازگار بارای انجاام فعالیتهاای نظاارتی در دساترس نباودن
زیرساختهای اولیه و تجهیزات راه را برای تشکیل شیوههای سازمانی جایگزین جای داد.
این اعمال این اقدامات (بهعنوانمثال استفاده از دونادههای ارتبااطی ،اساتفاده از قایقهاای
فرمانده) روح تعاونی در میان افسران و یک حسی را ایجاد کردناد ،کنتارل و ساازماندهی
مجدد به مجموعهای از شرای غیرمنتظره ،این تجربه همچنین موجب افتخاار مایشاود در
میان افسرانی که در این عملیات شرکت داشاتند .فعالیتهاای ساازماندهی پلایس پاس از
کاترینا و اقدامات توس نظریه هرجومرج ،پیشبینیشده ،نشان میدهد که بیاختیاری خود
سازمان یک پدیده طبیعی است که بعدازآن رخ مایدهاد عاالوه بار ایان ،باهعنوان نظریاه
هرجومرج گارد ملی و نیروهای ارتشی به پلیس نیواورلئاان در ایجراد نظام کماک کارده
است.
کاترینا باعث تخریب در سراسر بخش نیواورلئان شد و بهشدت تحات تاأثیر پاساخ پلایس
قرار گرفت ،اما همانطور که توس کیل ( 9)9557پیشنهاد میشاود ،سیساتمهای جدیاد از
هرجومرج شکل میگیرند .مقامات پلیس ارشد ،بحران مواجه شده باا اداره پلایس و ساایر
ادارات در طول فاجعه رهبری کرد تا ارتباطات و رواب جدیدی را بین آنها ایجاد کنناد و
اولین آژانس پاسخگو دادههایی که از تجرباه کاتریناا حاصلشاده باود ،مورداساتفاده قارار
گرفتند ،پیوندهای شبکههای جدید را با سایر سازمانها و سیساتمهاای ارتبااطی همکااری
جدیدی ایجاد کنید .اعتقاد بر این است که این در صورت وقوع یک فاجعه دیگر ابتکارات
جدید خواهد بود و بهتر از شهروندان نیواورلئان محافظت میکناد کاه در عاالوه بار ایان،

- Kiel
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پروتکلهای اضاطراری جدیاد بارای اطمیناان از اینکاه هماه اعضااء از نیروهاای پلایس
ایجادشده است در دسترس هستند و آماده شرکت در یک دوره بحران هستند.
نتیجهگیری
طوفان کاترینا ،نیواورلئان را با یک مجموعه منحصربهفرد از شرای نااگوار ارائاه داد .تاأثیر
گسترده این فاجعه و بهویژه تأثیر آن بار زیرسااختهای شاهر و اداره پلایس ،نشااندهنده
ماهیت آشفتگی و ویرانگر فاجعههای طبیعی است .اغلب مأموران اجارای قاانون باهعنوان
اولین پاسخدهندهها به صحنه میآیند ،انتظار میرود که آنها درگیر فعالیتهاای مارتب باا
فاجعه باشند و فاجعه کاترینا هیچ استثنایی نباود .صارفنظر از عظمات وضاعیت ،جامعاه
انتظار دارد که پلیس به کار حرفهای خود مسئولیتها را ادامه دهد ،هماانطور کاه ناایلس

9

میگوید« :جامعه خواستار آن است که پلیس کار کند حتای در شارای غیرمنتظاره و پویاا،
بااینحال ،عملکرد پلیس نیواورلئان بهشدت کارکرد این آژانس پاسخگو را در طول ساالها
متوقف کرده است».
همانطور که توس نظریه هرجومرج ،پیشبینیشاده ،بار اسااس ماهیات هرجومارج ایان
وضعیت به یک بحرانی تبدیل شد جایی که تقریباا غیارممکن باود کاه از جریاان جااری
رویدادها خارج شود .بااینوجود ،از هرجومرج بهصورت خود به خودی در سرتاسر جهان
تغییر یافت ایستگاه مرکزی سازماندهی فرماندهان منطقه مجدد تالش برای انجاام آنهاا را
انجام داد که نقش اولین پاسخدهنده را داشتند .عالوه بر این ،عوامل بیرونای باهعنوان یاک
نیروی ثبات دهنده عمل میکنند ،که در برخی از هرجومرجهای تجربهشاده توسا گاروه
اداره میشود .درحالیکه به دلیل عدم کارایی بخش ،کمبود تجهیزات بخش و سوء رفتارها،
سیستمهای ارتباطی کار نمیکرد ،افسران از استراتژیهای خالقانه برای توساعه روشهاای
- Nylés
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 که توس،خود را بهنوبه خود در جمعآوری نیروها برای آماده شدن در مقابل فاجعه دیگر
.پاسخهای ناپایدار مؤثر در طوفان گوستاو نشان دادهشده اسات هادایت و کنتارل مایکناد
تئوری هرجومرج یک ابزار مفید بارای درک چالشهاایی اسات کاه توسا ساازمانهاای
 پردازنادههاای.پاسخدهنده در هنگام وقوع زلزله و فاجعه طبیعی مورداستفاده قرار میگیرد
مرکزی این نظریه توانستند توجه خود را به نحوه حساس بودن سیستم به شارای اولیاه و
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