
بالیای طبیعی در ایران
کشور ما با نزدیک به 83 میلیون جمعیت و مساحتی 
کشور های  جزو  مربع  کیلومتر   1/648/195 حدود 
هجوم  تندبادها،  می شود.  محسوب  دنیا  در  بالخیز 
که  هستند  مسائلی  جمله  از  زلزله  و  سیل  ملخ ها، 
طبیعی  بالیای  عنوان  با  اخیر  سال های  در  کشورمان 
زیادی  حد  تا  آنها  از  کدام  هر  و  بوده  درگیر  آنها  با 

کشورمان را متأثر کرده است.
ذهاب  سرپل  و  ورزقان  بم،  منجیل،  و  رودبار  زلزله 
2سال پیش، جزو بزرگ ترین بالیای طبیعی کشورمان 
محسوب می شوند که در هر کدام از آنها با خسارات 
در  که  به طوری  بودیم،  روبرو  زیادی  مالی  و  جانی 
این زمین لرزه ها هنوز  مالی  از موارد خسارات  خیلی 

تأمین نشده است. 
آن  از  سال   16 به  نزدیک  که  بم  در شهر  مثال  برای 
کانکس  در  که  کسانی  هستند  هم  هنوز  می گذرد، 
زندگی می کنند! وضعیت مردم سر پل ذهاب هم که 
از  خیلی  هنوز  فصل سرما  این  در  و  است  مشخص 

ساکنان این شهر سقف باالی سرشان نیست. 
ایران  از زندگی مردم  این روزها جزئی  سیل هم که 
است و با بارش باران در سال های اخیر، هر از گاهی 
بارز آن  ایران دچار سیل می شود؛ نمونه  از  گوشه ای 
فروردین  در  ایران  غرب  جنوب  و  جنوب  سیل  هم 
ماه سال 98. فواصل بالیای طبیعی در کشور ما تقریبا 
گفت  می توان  اخیر  سال های  در  است؛  کوتاه مدت 
تقریبا هر ماه دچار بالیای کوچک و بزرگ طبیعی و 
غیرطبیعی هستیم که از گوشه و کنار کشور به گوش 
می رسند و مسووالن ما تقریبا آخرین کسانی هستند 

که سراغ مردم آسیب دیده شهر ها می روند.

بالیای طبیعی در استرالیا
استرالیا کشوری با 24  میلیون و 700 هزار نفر جمعیت 
و با 7/686/850 کیلومتر مربع وسعت از دیگر کشورهای 
بالخیز در سطح جهان محسوب می شود؛ آتش سوزی در 
جنگل، توفان، زمین لرزه و سونامی از جمله بالیای طبیعی 
این کشور است که هر از گاهی با آن دست و پنجه نرم 
پیش  دارد. چندی  نیز همراه  زیادی  می کند و خسارات 
موضوع آتش سوزی در جنگل های استرالیا خبرساز شد که 
در رسانه های داخلی کشور ما نیز نمود پیدا کرد، آتش سوزی 
که در آن بیش از 29 نفر کشته شده و حدود نیم میلیارد 
حیوان و بیش از 12 میلیون هکتار جنگل، به طور کامل از 
بین رفت. درنهایت هم شهروندان استرالیایی سال 2019 
میالدی را در حالی به پایان بردند و وارد سال جدید 2020 
میالدی شدند که دولت بعد از هفته ها تالش و به رغم اعزام 
کمک به آتشنشانی و تخلیه کشتی های دریایی و بالگردهای 
نظامی هنوز نتوانسته بود گسترش آتش سوزی را کنترل کند 
و مقامات محلی نیز اعالم کرده بودند حدود 4 هزار نفر در 
ساحل شهر ماالکوتا در ایالت ویکتوریا گیر کرده و شماری 
از مناطق دیگر افراد برای خروج از محاصره شعله های آتش 

در تالش برای فرار به سوی مناطق ساحلی اند.
از طرف دیگر، با وجود آتش سوزی، این روزها خبر سیل 
هم در این کشور پخش شده و خبرها حاکی از این است 
که با جاری شدن این سیل، مردم استرالیا با بحران جدیدی 
بارش شدید طی چند روز گذشته  روبرو خواهند شد. 
موجب راه افتادن سیل در ایالت های ساحلی کوینزلند و 
نیو ساوت ولز شده و این مناطق را در شرایط بحرانی قرار 
داده است. جاده های اصلی ایالت کوینزلند مسدود شده اند 
و شرایط بد آب و هوایی باعث قطع برق بخش هایی از 

ایالت نیوساوت ولز شده است.

 تصویر بالیای طبیعی و نحوه مدیریت آنها در ایران و استرالیا

ولی این کجـا و آن کجـا!

11بالیای طبیعی شماره هفتصدوشصت ونه  بیست وچهار مهر نودونه

در کشور ما هنگام بالیای طبیعی، از آنجا که زیرساخت ها و برنامه ریزی های الزم از 
سوی دولت فراهم نشده است، از صحنه های دلخراش جهت جریحه دار کردن احساسات 
مردم استفاده می شود. ایران از جمله کشور های بال خیز است که در دوره های کوتاه مدت 
مورد آماج بالیای طبیعی قرار گرفته است، زلزله سرپل ذهاب، سیل های فروردین ماه که 

شهر های زیادی را درگیر کرد و هنوز هم خیلی از خسارات ترمیم نشده است، سیل سیستان و بلوچستان 
و دیگر مواردی از این قبیل که شمارشان از دست در رفته، از جمله بالیای طبیعی هستند که در طول 
سال های اخیر با آنها دست وپنجه نرم کرده ایم و خسارات ناشی از آن هنوز هم با گذشت سال ها ترمیم 

نشده و جای زخم این بالیا بر پیکر شهر های مختلف دیده می شود.
 صدرا بنکدار

بالخیز  کشور   10 جزو  ایران 
در  طبیعی  بالیای  نوع  از 
دنیاست اما تفاوت مهم کشور 
ما با کشور های توسعه یافته در 
از قبل آمادگی الزم برای مواجهه  آنها  این است که 
تغییرات الزم در خصوص  این موضوع را دارند،  با 
زیرساخت ها را پیش بینی می کنند و انجام می دهند و در 
زمان بالیای طبیعی نیز بالفاصله از طریق خبرگزاری های 
معتبر این موضوع را اطالع رسانی می کنند اما در کشور 
زیادی  حد  تا  بالیا  و  حوادث  پیش  از  اینکه  با  ما 
پیش بینی می شود، باز هم اقدامات الزم درمورد آن انجام 
نمی گیرد، مثال همین سیلی که در سیستان و بلوچستان 
اتفاق افتاد و ما دیدیم با اینکه از قبل پیش بینی شده بود، 
تغییرات الزم اتفاق نیفتاده بود و در نهایت فاجعه ای که 

امروز شاهد آن هستیم، رقم خورد.
کشور های توسعه یافته برنامه ریزی ازپیش تعیین شده ای 
صورت  در  که  کرده اند  آماده  را  خودشان  و  دارند 
بروز یک اتفاق چطور آن را بالفاصله اطالع رسانی 
گزارش  مردم  به  آنچه  که  کنند  کارآمد  مدیریت  و 
منطقی  خیلی  بلکه  نباشد،  مصیبت  و  درد  می شود 
اعالم می شود با بروز چنین بالیای طبیعی که اتفاق 
افتاده، چنین خساراتی رقم خورده است، دولت پیش 
داشته و زیرساخت های  را  آمادگی های الزم  این  از 
از  بنابراین چهره آرام تری  ایجاد کرده است  الزم را 
اتفاق به نمایش می گذارند تا بتوانند در آرامش امداد 
و نجات را انجام دهند و از کمک های مردمی استفاده 
کنند اما در کشور ما هیچ یک از این زیرساخت ها و 

برنامه ریزی ها فراهم نشده بنابراین برای اینکه جلب 
کمک کنیم از صحنه های دلخراش برای جریحه دار 
کردن احساسات مردم استفاده می کنیم و چون این 
به خوبی  رسانه های رسمی  از طریق  معموال  اخبار 
منعکس نمی شود، در رسانه های غیررسمی و فضای 

مجازی اغراق شده منعکس می شود.
این  شاهد  موارد  سایر  مثل  هم  بلوچستان  سیل   در 
استفاده  دلخراش  صحنه های  از  که  بودیم  موضوع 
می کردند تا احساسات مردم را جریحه دار کنند؛ اصوال 
وقتی مهار یک اتفاق توسط مسووالن سخت می شود 
آتش سوزی  در  می کنند، حتی  استفاده  ترفند  این  از 
استرالیا نیز ما شاهد این بودیم که زمانی که مهار آتش 
تا  باز کرد  از دست رفت، عکس های احساسی جا 
کمک های بین المللی و مردمی در این خصوص اتفاق 
بیفتد. حاال این را بگذارید کنار این موضوع که مردم 
ما سال های طوالنی است با توجه به شرایط به صورت 
کلی و رفتارشناسی آرامش الزم را ندارند و چون در 
نگرانی دائمی به سر می بریم، نمی توانیم به این موضوع 
فکر کنیم که با همبستگی، مشکالت و بالیا می تواند 
تا حدود بیشتری برطرف  شود پس حتما نیاز نیست 
چهره دلهره آور آن را به نمایش بگذاریم. این موضوع 
طوالنی مدت  در  و  شویم  افسرده تر  می شود  باعث 

همبستگی ما را کاهش خواهد داد.
برنامه ریزی و نحوه اطالع رسانی، نخستین مساله ای 
است که سبب می شود پروپاگاندای رسانه ای اتفاق 
نادیده  همیشه  ما  کشور  در  که  موضوعی  نیفتد، 

گرفته می شود.

آموزش  برای  فرصتی  بین المللی  روزهای 
همچنین  و  خاص  موضوعات  مورد  در  مردم 
به  رسیدگی  برای  سیاسی  منابع  و  اراده  بسیج 
تاکنون  گذشته  از  و  هستند  جهانی  مشکالت 
دستاوردهای  تقویت  و  بزرگداشت  علت  به 
بشریت مورد توجه سازمان های بین المللی قرار 
گرفته اند، به ویژه سازمان ملل متحد از این روزها 
به عنوان ابزار حمایتی قدرتمند و سکوی پرش 
برای اقدامات آگاهی بخشی بهره می برد، در این 
میان روز جهانی کاهش خطر بالیا در سال 1989 
میالدی و پس از فراخوان مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد برای تعیین روزی برای ترویج فرهنگ 
جهانی آگاهی از خطر و کاهش بالیا در 13 اکتبر 

مصادف با 22 مهرماه آغاز شد.
در  پیشرفت  تایید  برای  است  فرصتی  روز  این 
زمینه کاهش خطر و خسارات ناشی از بالیا در 
زندگی، معیشت و سالمت، مطابق با چارچوب 
در  که   )Sendai  2030-2015( سندای  سند 
در  بالیا  خطر  کاهش  جهانی  کنفرانس  سومین 
این  در  شد.  تصویب  مارس2015  ماه  در  ژاپن 
که  شد  یادآوری  جهانی  جامعه  به  کنفرانس، 
وارد  را  آسیب  بیشترین  محلی  سطح  در  بالیا 
تلفات  و  خسارات  باعث  است  ممکن  و  کرده 

جبران ناپذیری شوند. 
به همین منظور این چارچوب به عنوان راهنمایی 
با  بالیا،  خطر  مخاطره ای  چند  مدیریت  برای 
از  ناشی  بالیای  مانند  مواردی  گرفتن  نظر  در 
محیطی،  ساخت،  انسان  طبیعی،  مخاطرات 
فناورزاد و زیستی اعم از سطح خطر کوچک و 
بزرگ، شایع و غیرشایع، وقوع آنی و تدریجی 

مطرح شده است. 
راهبردی  اهداف  دارای  سند  این  چارچوب 
سال  در  و  است  شده ای  ترسیم  و  مشخص 
2016 میالدی، دبیرکل سازمان ملل متحد پویش 
از  یک  هر  ارتقا  جهت  به  را  هفت«  »سندای 
اهداف هفتگانه این سند، در طول 7 سال آغاز 

کرد. هدف سال 2020 میالدی که پنجمین هدف 
»افزایش  است:  عینی  اهداف  مجموعه  این  از 
تعداد کشورهایی است که تا سال 2030 میالدی 
دارای راهبردهای ملی و محلی کاهش خطر بالیا 
اولویت  با  نزدیکی  ارتباط  هدف  این  هستند.« 
عنوان:  با  سندای  سند  در  مطرح شده  دوم  اقدام 
»تقویت حاکمیت خطر بالیا برای مدیریت خطر 
بالیا دارد« که جهت اجرایی کردن این چارچوب 

می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
خطر  کاهش  جهانی  روز  امسال  ترتیب  این  به 
ما  و  است  حاکمیت  مورد  در  چیز  همه  بالیا 
می توانیم با استفاده از معیارهایی از جمله تعداد 
متاثر  افراد  تعداد  کاهش  حفظ شده،  جان های 
اقتصادی،  خسارات  کاهش  میزان  و  بالیا  از 
حاکمیت خوب در برابر خطر بالیای طبیعی را 

بسنجیم.
کووید-19 و تغییرات اقلیمی نشان دادند ما نیاز 
به چشم انداز روشن، برنامه ها و نهادهای توانمند 

و دارای صالحیت داریم که بتوانند با توجه به 
کنند.  عمل  عمومی  منافع  برای  علمی  شواهد 
این امر مستلزم داشتن راهبرد های ملی و محلی 
برای کاهش خطر بالیا توسط کشورهای عضو 

سازمان ملل متحد تا پایان سال است.
ما باید راهبرد هایی را در نظر بگیریم که نه تنها 
خطرات منفرد مانند سیل و توفان، بلکه خطرات 
انسان و  بیماری های مشترک  از  ناشی  سیستمی 
را  محیط زیست  نابودی  و  اقلیمی  تغییرات  دام، 
محلی  و  ملی  راهبرد های  باشند.  پاسخگو  نیز 
مناسب برای کاهش خطر بالیا باید چندبخشی 
کاربری  زمینه های  در  را  سیاست هایی  و  باشد 
زمین، آیین نامه های ساختمانی، بهداشت عمومی، 
محیط زیست،  از  حفاظت  کشاورزی،  آموزش، 
با  سازگاری  و  فقر  کاهش  آب،  منابع  انرژی، 

تغییرات اقلیمی را به هم پیوند دهد.
سیاره  سپردن  برای  که  است  رسیده  آن  زمان 

تاب آورتر به آیندگان تالش کنیم.

چرا در کشور ما اتفاقات، حوادث و بالیای طبیعی 
با پروپاگاندای منفی روبرو می شود؟

روز جهانی کاهش خطر بالیا 
حاکمیت و تدوین راهبردهای ملی و محلی

 فهیمه شجاعی
دانشجوی دکتری تخصصی سالمت در بالیا و فوریت ها 

دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
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