
 بسمه تعالی 

 آقای باقریجلسه آموزش خانواده  ششمین

 «مدیریت بحران»با عنوان 
 

سه آموزش خانواده روز   ششمین   با موضوع   جناب آقای باقریبا حضور   18:30الی  17:30ساعت   11/08/99شنبه  یکجل

 به صورت مجازی در فضای اسکای روم برگزار گردید. مدیریت بحران

 

 خالصه مطالب مطرح شده در این جلسه به شرح ذیل می باشد: 

سالیان قبل در           سجم از  سازمان یافته و من صورت  ست که عمر کوتاهی ندارد، حتی به  بحث پدافند غیرعامل مقوله ای ا

 این موضوع به شکل ساختارمند نمود داشته است و کار انجام می داد. 1318کشور ایران از سال 

عنوان سااازمان دفاع غیرنمامی بود و او کار ح ج جان و مال و اموال مردم در برابر بالیای یبی ی و مقابله  در آن موقع به 

 با تهاجمات دشمن خارجی را انجام می داد.

 ما یک سبقه نسبتاً خوبی در مورد پدافند غیرعامل داریم.بنابراین 

 فرهنگ درآمده است.اما این بحث در کشورهای دیگر هم نمود پیدا کرده و به صورت 

 به عنوان نمونه، کشور سوئیس یک مثال عینی از فرهنگ پدافند غیرعامل در همه اب اد است.

هزار کیلومترمربع، امن ترین کشااور  40اگر منابع مختلف را مطال ه کنید پی می برید که کشااور سااوئیس با مساااحت   

 اند که این کشور، امن باشد. دنیاست. بیش از صدسال است که تمام کشورهای دنیا توافق کرده

 .ی هم اصالً مثل جمهوری اسالمی نیستیک کشور بی یرف که هیچ جنگی در آن ات اق نی تد. از نمر موق یت ژئوپلیتیک

 ما در یک شاهراه قرار داریم که کشور سوئیس به هیچ عنوان این ویژگی ها را ندارد.

م از این بابت دشاامنان یا کشااورهای همسااایه عشاام یمع به آن و جالب اساات که هیچ منابع یبی ی هم ندارد که بگویی

ستانداردهای پدافند غیرعامل را رعایت کرده، به گونه ای که ظرفیت پناهگاه        شند ولی این کشور باالترین ا شته با کشور دا

برای بیشتر پذیرش دارد   %114میلیون جم یت دارد  5/7جم یت سوئیس است ی نی سوئیسی که      %114های این کشور  

 2اینکه در پناهگاه  بتوانند زندگی کنند و باکس های شرایط اضطراریش که توی هر پناهگاه ت بیه کردند حداقل به مدت   

ضا را برآورد  شوری که هیچ تهدیدی ن ه ته نیازمندیهای تک تک اع شده     ه می کند. ک شناخت  سماً امن و بی یرف  دارد ر

 د غیرعامل را انجام می دهد.است اما با این حال باالترین اقدامات پدافن

 عرا و به عه علت این کار را انجام می دهند.

ست     ست که ممکن ا شوند و آنها نگران تب ات        یکی از دالیلش این ا شوب و جنگ  شان دعار تهدید، آ شورهای پیرامون ک

مل ت پدافند غیرعاجنگ کشورهای همسایه با منایق همجوار بر کشور سوئیس هستند به این دلیل بخشی از اقداما        رتأثی

 را توصیه می کنند.

اما در مقابل کشور جمهوری اسالمی را در نمر بگیرید که همه می دانند کلید یالیی منطقه غرب آسیا است و در م رض      

 ییف وسی ی از تهدیدهاست بنابراین عرا ما نباید به بحث پدافند غیرعامل بپردازیم.



کردن پناهگاه باشاد در صاورتی که این بخش کوعکی از اقدامات پدافند    شااید به نمر برساد که پدافند غیرعامل درسات   

غیرعامل است در صورتی که بخش قابل توجهی از پدافند غیرعامل اصالً نیازی به این کارهای سخت افزاری ندارد و بخش     

 بزرگی از آن نرم افزاری و مغز افزاری است.

ست که عرا نباید تجهیزات و قدرت نمامی خودمان را تقویت کنیم   سوال  شود این ا و به د ،دیگری که در ذهن متبادر می 

 دلیل پدافند غیرعامل اهمیت دارد. اول اینکه هزینه بسیار زیادی در بر دارد دوم اینکه ظاهر خوبی ندارد.

 شد.نتیجه به همراه داشته با 5پدافند غیرعامل، ی نی هر کاری که 

 کاهش آسیب پذیری -1

ا روابط با اشخاص، وض یت اقتصادی، م یشتی     هر کاری در هر جایی باعث کاهش آسیب پذیری شود از ساختمان گرفته ت   

 تا سیاست و فرهنگ

 ارتقاء پایداری -2

 افزایش بازدارندگی -3

 بازدارندگی باشد پدافند غیرعامل است. شهر اقدامی که دفاعی یا نمامی یا ذهنی و ... باشد و نتیجه آن افزای

 بازدارندگی اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی مهم است.

 ی ی نی اقتدار و پرستیژ رسیده ایم.گآیا در این حوزه ها به سطح بازدارند

 شما اگر فردی که دارای اقتدار باشد کسی جرأت بی ادبانه یا گستاخانه صحبت کردن با او را ندارد.

  یت در سطح کالن و در جام ه بین المللی هم وجود دارد.دقیقاً همین وض

 آیا در حوزه اقتصاد به این بازدارندگی رسیده ایم، قط اً خیر.

 هر صبح که از خواب بیدار می شویم کلی سیاستهای جدید اقتصادی و تغییرات رخ می دهد.

 تسهیل مدیریت بحران -4

شود.    سهیل مدیریت بحران  شان     هر اقدامی که منجر به ت شود دو ن ر که روابط دقیقاً مثل فردی که در خانواده باعث می 

 تیره شده است را آشتی بدهد و آن ها را به هم نزدیک کند و از وقوع یک ات اق غم انگیز ممان ت کند.

 ی نی بحث بحرانی که در این خانواده ات اق افتاده است را مدیریت می کند.

اساات که ف الیت های پدافند غیرعامل را از ف الیت های سااازمان مدیریت  تسااهیل مدیریت بحران، یک بحث تخصااصاای

 بحران کشور ت کیک می کند.

سیل یا رانش یبی ی ات اق        ست مثالً وقتی زلزله،  سوانح و بالیای یبی ی ا سازمان مدیریت بحران، مربوط به حوادث،  کار 

 می افتد.

بلکه تسااهیل مدیریت بحران می کند و در ب ضاای مواقع به کمک  پدافند غیرعامل در حوزه سااوانح و بالیا وارد نمی شااود

 سازمان مدیریت بحران می آید.

 ف الیت های ضروری  تداوم -5

،  ATMتمام ف الیت های روزمره زندگی ما که از بابت آن ها گذران زندگی می کنیم مثل خدمات آب، برق، گاز، تل ن، 

ت روزانه ای است که برای هر فرد ارائه می شود و ات اقاً جزء ف الیت های ضروری تأمین مایحتاج، روزانه زندگی خدمانانوایی، 

 است و هر کاری که موجب تداوم و استمرار این ف الیت ها بشود پدافند غیرعامل می گویند.



در کشور ما بحث پدافند غیرعامل را جدی نگرفتیم و درک درستی از آن در جام ه شکل نگرفته است و هزینه های گزافی 

کنیم مثل ساختن منطقه پارس انرژی جنوبی و از بین رفتن بخشی از آن توسط سیالب یا می را بابت آن باید پرداخت 

 حک کردن وبسایت وزارت ن ت

اقدام تأثیر عندانی نخواهد داشت یکی از دالیل کمبود منابع مالی و دیگر سیاست های دولت پدافند غیرعامل در حوزه 

 های مختلف

 اما  اگر جنبه اقدام را کنار بگذاریم و جنبه فرهنگ و باورپذیری را در نمر بگیریم این مسئله خیلی اهمیت پیدا می کند.

 دید نسبت به پدیده ها شود. رویکرد ج ،پدافند غیرعامل باید تبدیل به یک نگاه جدید

 بنابراین تمام تالش ما باید این باشد که یک درک مشترک از پدافند غیرعامل در جام ه ایجاد گردد.

وقتی این مسئله در مخایبین خوب جا افتاد و به مرحله باور رسید می پذیرند که پدافند غیرعامل مورد نیاز و ضروری است 

 و عیز تزئینی یا مقط ی نیست.

موق ی که تهدیدات نمامی وجود دارد سریع به پدافند غیرعامل بپردازیم مثل زمان جنگ که شهرهای مرکزی ایران مثل 

 تهران بمباران میشد مردم خاموشی را رعایت می کردند، شیشه ها را عسب می زدند، وسایل را کنار پنجره ها نمی عیدند.

 مقابله با زلزله کرد که اشتباه است. یا پس از زلزله تهران، تلویزیون شروع به آموزش

 نتیجه شود و در ف الیت های روزمره ات اق بی تد پدافند غیرعامل است.  5رهایی که منجر به اتمام ک

 پدافند غیرعامل رویکرد نرم افزاری است در واقع باید نگاه به پدیده های ایراف را تغییر بدهیم

کار محقق شود. ی نی درک مشترک  5پدیده ها یوری تغییر بدهید که یکی از آن پدافند غیرعامل ی نی نگاهتون را به تمام 

 تسریع و تسهیل کند.را از پدیده ها می خواهیم که این امر باعث می شود فرهنگ سازی ات اق بی تد و پدافند غیرعامل 

شد و عارعوب ذهن شما نسبت هدف از این جلسه درک کردن م هوم پدافند غیرعامل بود. وقتی که این م هوم درک شده با

 سیاست، فرهنگ مشکلی ندارد. اقتصاد،به پدافند مشخص شده باشد دیگر توضیحات و حوزه های مختلف دیگرش 

 در پایان جلسه به سواالت مطرح شده توسط اولیا پاسخ داده شد.

 

 

  



 

 
 

 
 

 
 

 


