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ها را مورد هدف ای که همواره افراد یک جامعه و دولتاز جمله تهدیدهای بالقوه هدف: و زمینه 

خیزترین کشورهای جهان است بالکشور ما یکی از قرار داده وقوع حوادث و بالیای طبیعی است. 

ی این خسارات ؛ دامنهگرددی طبیعی به مردم وارد میالیاای فراوانی از طریق بهخسارت النهو سا

کند. و برای جبران خسارت آن مبالغ به حدی است که گاه ارکان یک حکومت را متزلزل می

ها و . به همین علت توجه دولتی اشخاص خصوصی خارج استهنگفتی نیاز است که از عهده

هایی که به ی مدیریت بحرانسازی بهترین شیوهبرای اجرا و پیادهی آن را مجموعهنهادهای زیر

هدف از پژوهش حاضر، تبیین  .نمایدپیوندد طلب میی مخاطرات طبیعی به وقوع میوسیله

 باشد.ی میعیدولت در جبران خسارات مخاطرات طب یمدن تیمسئول

زار ـوش اسنادی و استفاده از ابگیری از راین مقاله توصیفی تحلیلی، و با بهره ها:روش و مواد

 های مرتبط تهیه و تدوین گردیده است.برداری و استفاده از اسناد و مدارک و گزارش سازمانفیش

های ناشی از تواند هزینههای طبیعی میمدیریت بحراناست که؛  نیاز ا یحاک هاافتهی ها:یافته

باشد را اجتماعی و همچنین انسانی می –های اقتصادی ها را که شامل هزینهوقوع این بحران

 کاهش دهد.

داری علمی تهیه و داری و بدون جانباین مقاله با تکا به اصل صداقت و امانت مالحظات اخالقی:

 تدوین گردیده است.

ون ـبا بررسی نظریات نوین در خصوص مسئولیت مدنی دولت، نظریاتی همچ گیری:نتیجه

گر نبودن با تقصیر پذیرفته نشدند و نظریاتی همچون دولت بیمهارتباط ی خطر به دلیل بینظریه

توان به خوبی های عمومی با نقایصی مواجه هستند که نمیو تساوی شهروندان در تحمل هزینه

یای طبیعی مورد استفاده قرار بگیرند؛ اما نظریات الدر مورد مسئولیت مدنی دولت ناشی از ب

 .دهندن مسئولیت را پوشش میدولت رفاه و تضمین حق به خوبی ای
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 مقدمه. 1

 شرط نقشی ندارد وبا عنایت به اینکه دولت در بالیای طبیعی 

ا باید در جستجوی وجود ندارد لذاصلی مسئولیت مدنی 

 نظریات نوینی بود که از نظام سنتی مسئولیت مدنی فاصله

و مسئولیت آن در قبال لت بگیرند و به فلسفه وجود دو

لف نظریات مخت در همین راستاد. کید داشته باشنأشهروندان ت

فقهی و حقوقی در خصوص مسئولیت مدنی دولت مورد تجزیه 

 صیری بر مسئولیت بدون تقنو تحلیل قرار گرفت و نظریات مبت

طبیعی  الیدولت را مناسب مسئولیت مدنی دولت ناشی از با

های حقوقی خاصه با دیگر نظام . که با تطبیقدانستیم

 هر اتفاقکشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفت. در واقع 

 ومترقبه و در موارد ناگهانی که موجبات تضعیف طبیعی غیر

نند های اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی مانابودی توانمندی

سیسات زیربنائی، منابع أخسارات جانی و مالی، تخریب ت

 نواناشتغال جامعه را فراهم آورد به ع هایاقتصادی و زمینه

ان توشود که از مصادیق بارز آن مییای طبیعی تعریف میبال

، آتشفشان، لغزش ه، سیل، خشکسالی، پیشروی آب دریازلزل

 .های زمین، رانش، طوفان و آفات طبیعی را نام بردالیه

ی االیدیدگان بشاید در نگاه اول لزوم توجه دولت به زیان

ید دجبران خسارت ایشان بدیهی به نظر برسد اما از  طبیعی و

ود بای حقوقی باید اثبات مسئولیت مدنی برای دولت در حادثه

. در که قابل انتساب به وی حداقل به صورت مستقیم نباشد

ع شناختی جامهمین راستا در این مقاله سعی شده است که با 

ت یای طبیعی مسئولیبالهای مختلف در خصوص از نظریه

 م.یای طبیعی را اثبات نمائیالمدنی دولت ناشی از ب

های بعمل آمده از سوی کارشناسان دخیل در امر با بررسی

یای طبیعی در المدیریت بحران و سوانح بیش از چهل نوع ب

هر گروه از آنها خود به  سطح جهان تشخیص داده شده که

های شوند، با توجه به ارزیابیمجموعه دیگر تقسیم میچند زیر

بالیای  نوع 31سرزمین ایران حداقل وقوع  بعمل آمده در

زلزله، سیل، طوفان، آلودگی آب و هوا و محیط  ل:طبیعی شام

های آفات و بیماری ،(ای بزرگ دریاموج لرزه)زیست، تسونامی 

. های گلی سابقه داردنباتی، نوسانات زمین، خشکسالی و روانه

های طبیعی سب با بحراننداشتن آمادگی و مقابله نکردن منا

های اقتصادی و اجتماعی حاصل از خسارات این نوع هزینه

هایی که با این دست ها را برای افراد جامعه و دولتبحران

دهد. از این رو مدیریت ش مییافزا ،شودها مواجه میبحران

ها را کاهش دهد و تواند این هزینههای طبیعی میبحران

 ها ایمن و صعودی کند. بابر این بحرانجوامع مختلف را در برا

توجه به این که بیشتر کشورهای اسالمی از نظر اقتصادی جزو 

باشند و یافته میکشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه

همچنین از نظر ژئوپولیتیک نیز در مناطق پرخطر به لحاظ 

های طبیعی به خصوص سیل قرار دارند شناخت وقوع بحران

حران و عمل به آن در قبل، هنگام و بعد از وقوع مدیریت ب

را در برابر  تواند این کشورهامخاطرات طبیعی نظیر سیل می

های ناشی از این بالیای طبیعی ایمنی و مصون نماید و هزینه

 این نوع بحران را تا حدود زیادی کاهش دهد.

دولت در خصوص  ایسوال همراه است که آ نیمقاله ما با ا

ر ـه بنظـک ول است؟ـمسئ یعیطب یایاز بال یاشخسارات ن

 ه خطر دولت مسئول جبران خسارترسد با عنایت به نظریمی

 باشد.می

 

 . مالحظات اخالقی2

ن دوـداری و به اصل صداقت و امانتـتکا باقاله با ـاین م

 داری علمی تهیه و تدوین گردیده است.جانب

 

 هامواد و روش .3

 دی وگیری از روش اسنای، و با بهرهاین مقاله توصیفی تحلیل

 وارک برداری و استفاده از اسناد و مداستفاده از ابزار فیش

 های مرتبط تهیه و تدوین گردیده است.گزارش سازمان

 

 هاافتهی .4

های طبیعی مدیریت بحراناست که؛  نیاز ا یحاک هاافتهی

امل ها را که شهای ناشی از وقوع این بحرانتواند هزینهمی

ا رباشد اجتماعی و همچنین انسانی می –های اقتصادی هزینه

 کاهش دهد. 
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 بحث .5

 تعاریف و مفاهیم . 1-5

 . مسئولیت1-1-5

ح حقوقی تعهد قانونی شخص است به دفع المسئولیت در اصط

 ضرر دیگری، که وی به او وارد آورده است؛ خواه این ضرر

 شدبا او ایجاد شده تناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالی

(1). 

 

 قوقی. مسئولیت ح2-1-5

بینی شده و مسئولیت حقوقی آن است که در قانون، پیش

ص دارد و شخ( کیفریمدنی، انتظامی و )ضمانت اجرای قانونی 

 .(2) در مقابل افراد دیگر، مسئول است

 

 مسئولیت مدنی .3-1-5

یانگر ح مسئولیت مدنی در زبان حقوقی کنونی، نماالصطا

ی زیان را به جبران کنندهمجموعه قواعدی است که وارد

 مورد سازد، از دیدگاه دیگر، در هردیده ملزم میخسارت زیان

 گویند درخسارت دیگری باشد، می که شخص ناگزیر از جبران

 .(3) یت مدنی داردبرابر او مسئول

 

 دیریت بحرانم. 4-1-5

توجه به گستردگی تعاریف و مفاهیم مرتبط با مدیریت  با

 اییبحران در این بخش به صورت اجمالی به بیان مفاهیم ابتد

 مدیریت بحران پرداخته خواهد شد.

 

 بحران. 5-1-5

 که رخ دادن حوادث غیرمترقبه هرگونه تغییر ناگهانی در اثر

 باعث اختالل در شرایط عادی جامعه شود و نیاز به اقدام

 ها از لحاظشود بحرانضروری داشته باشد، بحران تلقی می

ت شد ثیر وعی و انسان ساخت و از نظر وسعت تأوقوع، به طبی

 .(4)شوند به محلی، استانی، ملی و فراملی تقسیم می

های های طبیعی )بالیا( در مقایسه با بحراناز آنجا که بحران

آورند تری را به بار میانسان ساخت خسارات و تلفات گسترده

بینی از آمادگی مردم و اجتماعات محلی به و کمتر قابل پیش

 یابد.منظور مواجه با چنین حوادثی اهمیت بیشتری می

 

 ران. مدیریت بح6-1-5

ها مند بحرانی نظامهددانشی کاربردی است که طی آن با مشا

نجام اهای الزم را توان پیشگیریها، میو تجزیه و تحلیل آن

خصوص کاهش اثرات،  داد و در صورت بروز بحران در

 .(5) بهبود و بازسازی اوضاع اقدام کردامدادرسانی سریع و 

 

 یعی. بالیای طب7-1-5

ر دیای طبیعی، این حوادث را الهای برسد ویژگیبه نظر می

ر داده )فور ماژور قرا ی قاهرهترین مصادیق قوهنگری پرزمره

 است.

 رجمهتی قاهره یا قوه قهریه قوه فورس ماژور که در فارسی به

حی در حقوق فرانسه است، که ظاهراً نخست در الشده، اصط

بکار رفته و سپس در  (کد ناپلئون)قانون مدنی فرانسه 

 ا ترجمه آن معمول شده است.کشورهای دیگر، همین لفظ ی

هر ) ق.م. 229و  227توان از مواد خصوصیات قوه قاهره را می

یه و از معنای قوه قهر (ت قراردادی استچند در مورد تعهدا

: است ایتوان گفت قوه قاهره حادثهاستنباط کرد. بنابراین می

 طور خارجی و غیرقابل انتساب به شخص مسئول؛ ثانیاً بهال او

ه کحوی نبینی؛ ثالثاً غیرقابل اجتناب، به متعارف غیرقابل پیش

ل شخص مسئول قادر به دفع آن نیست. منظور از غیرقاب

، پذیر نیستبینی بودن این نیست که حادثه هرگز امکانپیش

بینی آن وجود بلکه کافی است دلیل خاصی بر قابلیت پیش

 .(6) نداشته باشد

 

 . دولت8-1-5

 به در گفتگوهای عمومی، مفهوم دولت را در معناهای گوناگون

و  «دولت»برند. بسیاری از نویسندگان، مفاهیم کار می

 عبارت دیگر، به کنندرا به یک معنا استعمال می «حکومت»

ی مترادف با حکومت و در برخ ای از تعاریف، دولتدر پاره

 .(7) کننده و یکی از عناصر آن استتعاریف، صفت مشخص
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 کرهگاهی دولت مترادف با قوه مجریه و به عنوان جزئی از پی

یی هانشود و منظور از قوه مجریه، سازمادولت به کار برده می

سیاسی، اداری است که قوانین و مقررات ممکن را توسط 

 دکننمدیران عالی اجرا و یا بر حسن اجرای آنها نظارت می

(8). 

 

یای در بال اثبات مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی. 2-5

 پردازان حقوقیطبیعی از منظر نظریه

هر تلف و هر »حقوقدان معروف فرانسوی  «دوما»به تعبیر 

 آن أواه منشـه عمل دیگری تحقق یابد؛ خزیانی که به وسیل

 لزماه دانستن آن ع از امری کالاحتیاطی، اهمال یا عدم اطبی

باید  -شدچند بسیار سبک با هر-مشابه است باشد، یا خطای 

ن احتیاطی یا خطای دیگری داشته جبرابه وسیله کسی که بی

عل عمل، ظلمی است که اعمال شده، هر چند فا شود؛ زیرا این

 .(9) «قصد اضرار نداشته باشد

ص اصول فوق و عدالت حقوقی، اقتضا دارد همانگونه که اشخا

های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت و حقیقی در صحنه

 ند،زیانی وارد آوردند، یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شد

باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند، در مورد 

وقی، گاه شخص حقهر لذا. اشخاص حقوقی نیز چنین باشد

جا که ـز آنا -ی یا حقوقیحقیق-ی به دیگری وارد آورد زیان

 تعهد واقع شود، دارای مسئولیت مدنی است تواند طرفمی

(10). 

 

ی ماده واحد قانون تشکیل کمیته ملتفسیر . 3-5

 یای طبیعیالبکاهش اثرات 

ی الیاکمیته ملی کاهش اثرات ب"به موجب این قانون «

عات، مطالعه، تحقیقات علمی الی اطبه منظور مبادله "طبیعی

و پیدا کردن راهکارهای منطقی جهت پیشگیری و کاهش 

 یدو واژه از«. شودیای طبیعی تشکیل میالاثرات ب

اشت نکته برد نیا ی، به خوب«کاهش اثرات»و  «یریشگیپ»

و خسارات آن  یعیطب یاالیبکه دولت خود را در قبال  شودیم

 نیا ینامهنییدر آ نیهمچن داند،یمسئول م یبه طور اجمال

به  قیدق یدگیرس یبرا ییهاتهیکم 12/2/1372قانون مصوب 

 نیااز  بنابرایناند، شده ینیبشیپ یعیطب یاالیابعاد گسترده ب

برنامه دولت در  نیترییابه عنوان اجر توانیم نامهنییآ

 برد.نام  یعیطب یاالیخصوص ب

 

دنی م تیقاعده الخراج بالضمان و مسئولتطبیق . 4-5

 در بالیای طبیعی دولت

 ه،عیش یدر نگاه اکثر فقها «الخراج بالضمان»قاعده  ییکارا

پس هر  باشد؛یم حهیمحدود به منافع مستوفات و عقود صح

 ردایبه خر ن،یع آمده از روا باشد، منافع بدست نیجا رد ع

را چود؛ نخواهد ب یابهره نیو فروشنده را از منافع ع گرددیبرم

 ردیرا بر عهده گ یگریملک د ضمانت هرگاه یکه هر خردمند

 دفهکار را به  نیآن، بر دوش او بار شود، ا یو ضمانت نابود

 نیع پس سود و بهره دهدیانجام م نیاز منافع آن ع یوربهره

 داریخر آنِ از ،یمدن تیمسئول نیا یاراد رشیپذبه خاطر 

دم ع» قاعده اثبات نیا شانیا یطبق مبان گر،ید ریاست. به تعب

سبب منافع مستوفات که  به داریخر یعنی کند؛یم «ضمان

ی نونناشی از یک عقد صحیح بوده که بعداً به دلیل شرعی و قا

 دهوشنیا به تراضی فیما بین، ردّ عین کرده است در قبال فر

ر هیچ مسئولیت و ضمانی ندارد؛ چرا که این منافع در براب

 د.شضمانی بود که در صورت تلف عین متوجه خریدار می

اند در باب این قاعده فرموده( ره)امّا از آنچه حضرت امام 

زو شود که طبق مبنای ایشان، این قاعده جچنین استفاده می

ه بل مالیاتی که می در قباالقواعد حکومتی بوده و دولت اس

و  که حوائج گیرد تعهد داردمی و...صورت زکات، خمس، جزیه 

نیازهای مسلمین را برطرف نموده و نسبت به سر و سامان 

ر د ه(دادن امورات عامّه اقدام نماید و همچنین حضرت امام )ر

 .انداین امور برای مردم حق مطالبه از حاکمیت قائل شده

از طرفی حکومت را ملزم به  «بالضمانالخراج »بنابراین، قاعده 

کند و از طرف دیگر مردم را مستحق الزام انجام تعهداتش می

داند که این همان ثمره حاکمیت به انجام تعهدات می

 )ره( مسئولیت مدنی است. پس، طبق مبنای حضرت امام

تواند جزو مبانی اختصاصی می «لضمانالخراج با»قاعده 

می باشد. شاید در شمول این قاعده المسئولیت مدنی دولت اس

و  47و  77و  73و  81و  82و  88بتوان گفت که طبق اصول 
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بایست با استفاده از باشد که دولت می. از حقوق ملت می.و.

منابع مالی عمومی، بسترهای مناسب را برای استفاده آحاد 

شان فراهم آورد. و در صورتی که دولت با داشتن ملت از حقوق

تمکن مالی نتواند به تعهداتش عمل کند و از این طریق 

 خساراتی بر مردم وارد شود مسئول جبران آن خواهد بود

(11). 

، ردمبنابراین با چنین نگرشی، مسئولیت مدنی دولت در قبال م

 وابد؛ چنانکه تمام خسارات و ضرر تر مییمفهومی گسترده

مور ریزی صحیح در اداره اهایی که به علت عدم برنامهزیان

عه، فراهم نیاوردن بسترهای مناسب پیشرفت اقتصادی، جام

دم رفاهی و امنیتی و خالصه به خاطر سوء مدیریت، متوجه مر

 ی ازچنین برداشت . باباشدشود دولت ملزم به جبران آن میمی

در قبال  الرسد دولت مثمسئولیت مدنی دولت، به نظر می

 ت صحیحِشد با مدیریخسارات ناشی از  بالیای طبیعی که می

- ها و امکانات شهریفراهم ساختن زیرساخت) قبل از حادثه

و  (... ورسانی به موقع روستایی آموزش مقابله با حوادث، اطالع

د؛ تقلیل داا میزان خسارات ر (مدیریت بحران)بعد از حادثه 

 به مسئولیت مدنی دارد؛ چرا که دولت طبق قانون اساسی ملزم

 اسباجتماعی، مسکن متن تأمینات تأمین رفاه و آسایش، انواع

و  ... برای مردم است و دولت در صورت تمکن مالیبا نیاز و

قصور و به تبع آن ورود خسارت به مردم، مسئول جبران 

از طرفی عمده خسارات به خسارات وارده خواهد بود زیرا 

مدیریت دولت بر مردم تحمیل شده است و از طرف خاطر سوء

 نین خسارات سنگینی را ندارند؛ ودیگر مردم قدرت تحمل چ

 رایجبران چنین خساراتی از توانایی مردم خارج است و اگر ب

جبران خسارات برای دولت مسئولیتی قائل نشویم وضعیت 

 معیشتی مردم متزلزل شده و به دلیل تبعات سوئی که دارد

ر دوزه شود. البته امر... میباعث آشفتگی اجتماعی، اقتصادی و

ته، جبران چنین خساراتی، با حمایت مالی و جوامع پیشرف

های حوادث طبیعی و ها از گسترش بیمهمعنوی دولت

 .(12) طبیعی، تسهیل یافته استغیر

 

 

 صیربر مبنای نظریه تق مبانی مسئولیت مدنی. 5-5

 هاـه از آنـدنی کـهای مسئولیت مهـدر این قسمت به نظری

پردازیم. یای طبیعی یاری گرفت میالتوان در خصوص بمی

ات ظرینابتدا به نظریات مبتنی بر تقصیر و اثبات ناتوانی این 

س به نظریات نوین در این در خصوص بالیای طبیعی و سپ

 ت.خصوص اشاره شده اس

 

 ریمبتنی بر تقص تیمسئول یهانظریه. 1-5-5

به وجود آمده است  13مسئولیت مدنی واقعی که در قرن 

سیستم مبتنی بر  تحت تأثیر عقاید علمای حقوق کلیسا یک

 مسئولیت مبتنی بر تقصیر به نظریه شخصی تقصیر بوده است

 مسئولیت مبتنی بر تقصیر بر این نظریه .(13) مشهور است

ولیت خواهان یا ـوی مسئـهر دع اصل استوار است که در

 خطا دیده باید ثابت کند که عامل ورود زیان با ارتکابزیان

ه ـی کگر تنها دلیلـر آورده است. به عبارت دیزیانی را به با

تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه می

کند وجود رابطه علیت بین تقصیر وی و ضرر است. در هر 

باری مورد که شخص در جستجوی یافتن مسئول حادثه زیان

رسد کسی است که در است نخستین عاملی که به ذهن او می

 کی او ضرر به وجود آمده است. تقصیر در ابتدا نتیجه تقصیر

رفت که قی به شمار میالعنصر روانی و دارای مفهومی اخ

ه رفتاثبات آن به عنوان شرط مسئولیت ضروری بود اما رفته

ی قی خود را از دست داد و محققان مفهومالتقصیر مفهوم اخ

 که اجتماعی و نوعی برای آن قائل شدند به عبارت دیگر همین

در  حتاطبار، مغایر با رفتار یک انسان متعارف و ماقدامی زیان

 .شرایط حادثه باشد تقصیر تحقق یافته است

در خصوص مسئولیت مدنی دولت دو نظریه بر اساس تقصیر 

 :دهیموجود دارد که هر یک را به اختصار توضیح می

 

 مستقیم دولت ظریه مسئولیت غیرن .1-1-5-5

استای انجام وظایف خود همواره به های دولتی در رسازمان

شوند زیرا کلیه خطاهای شناخته نمی «مقصر»طور مستقیم 

یک سازمان اداری ناشی از آن سازمان نیست بلکه باید بین 

خطا و تقصیر اداره و خطا و تقصیر کارمندان اداره تفکیک قائل 
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شد. زیرا به موجب نظریه تقصیر، جبران خسارت بر عهده 

کس تر هریان وارد کرده است به عبارت سادهز کسی است که

لذا در مسئولیت  .(14) کشدبار گناه خود را به دوش می

غیرمستقیم اعمال آن منوط به این است که فعل زیانبار فرد 

 داده ثابت شودمی خاصی که فعالیتی را به حساب اداره انجام

(15). 

تعبیه سازمان خود بوده و یعنی دولت مسئول نقص و سوء

مه منطقی ابند خطاهای خویش باشد پس الزکارمند نیز پای

ت دول ای آن است که گناه کارمند را نباید به پایچنین قاعده

 به عهده کارمند شمارد دینبا زیدولت را ن یخطا گذاشت و

(16). 

 خسارت تواند پس از جبرانمستقیم دولت میدر مسئولیت غیر

 به عامل مستقیم خسارت مراجعه کند و خسارتی را که

ری پرداخته از او بگیرد. چون در واقع مسئول اصلی کسی دیگ

دیده شخص و نظر به مصالحی مخصوصاً برای حمایت از زیان

یا عامل زیان تحت فرمان و کنترل . دیگری که عامل هست

کند. طبق این نظریه ابتدا اوست، خسارت را جبران می

شود که آیا تقصیر متوجه سازمان است یا مشخص می

م وی و سپس اگر زیان از جانب کارکنان بود دولت مستخد

کند و حق رجوع به خسارت را از طرف وی جبران می

 .مستخدم را نیز دارد

 

 نظریه مسئولیت مستقیم دولت . 2-1-5-5

نظریه مسئولیت مستقیم در جهت حمایت هر چه بیشتر در 

 البق دیده به وجود آمد همانطور کهجبران خسارت از فرد زیان

 مستقیم دولت اعمال آن منوطیح دادیم در مسئولیت غیرتوض

ب حسا فرد خاصی که فعالیتی را به به این بود که فعل زیانبار

 .(14) داده است اثبات شودشخصی حقوقی انجام می

ین نظریه تحقق مسئولیت منوط به مشخص حالی که در ا در

کردن فرد حقیقی عامل فعل زیانبار و به طریق اولی اثبات 

رابطه سببیت بین چنین فعلی و انجام وظیفه به حساب 

دولت  وه در مسئولیت غیرمستقیمالشخصی حقوقی نیست. بع

توانست بعداً به شخص حقیقی عامل فعل زیانبار مراجعه می

مستقیم چنین امری  فرض مسئولیت کند در حالی که در

طبق این نظریه اداره یک شخص حقوقی  پذیر نیستامکان

حقوق عمومی است و باید مانند هر شخص حقوقی مسئولیت 

اعمال زیانبار خود و کارکنان اداره را که بنام شخص حقوقی 

 .(17) اند به عهده بگیردانجام داده

 

 نقش مدیریت بحران در کاهش خسارت ناشی از .6-5

 مخاطرات طبیعی 

وان ـه عنـود بـنفوذ خو وسعت  با انواع یعیمخاطرات طب

 نیکره زم اتیمکرر و مخرب همواره در طول ح یاهدیپد

 یبرا یجد یبشر همواره خطر شیدایوجود داشته و از زمان پ

 از یکیقبل از بحران  یزیربرنامه نیبنابرا انسان بوده است.

 رد ژهیبه و یشهر رانیاست که امروزه مد یموضوعات مهم

 با آن مواجه هستند. با توجه به سیل بحران تیریحوزه مد

 تیریجهان است، مد یکشورها بالخیزتریناز  یکی رانیا نکهیا

 یعیبط یایدر مقابله با بال ییباال ییاز قدرت و توانا دیبا بحران

برخوردار باشد و به طور مستمر در جهت بهبود و گسترش 

 یهابحران بخود در جهت کاهش اثرات نامطلو یهایتوانمند

جهان با  یکه اکثر شهرها یاز مسائل یکیتالش کند.  یشهر

ز ی ناشی اعیطب یایکنند، موضوع بالیآن دست و پنجه نرم م

ه به ماست ک ارهیس یهایژگیاز و یکی سیلاست.  سیل

ر را در سراس یادیز یجان هزاران نفر و خسارات مال ییتنها

عوامل  نیتراز مهم یکیبحران  تیریجهان گرفته است. مد

در صورت  یخسارات و تلفات انسان زانیکاهش م ای شیافزا

دانش  نی. اباشدی بخصوص خطر سیل میعیطب یایوقوع بال

از  و بعد نیشود که قبل، حیاطالق م ییهاتیبه مجموعه فعال

 نیشود. بنابرایکاهش اثرات آن انجام م یبرا یعیطب یایبال

 ییایجغراف یهابر اساس داده یشهر یزیردانش برنامه

 نیااز  کند و با استفاده نییآن را تب میاصول و مفاه تواندیم

 یریپذبیسکاهش آ یالزم را برا یتیریها، اصول مدداده

 .(18) انجام دهدیل را خطرات ناشی از س شهرها در برابر

های هواشناسی بینین طی پیشفرضا همین که مدیریت بحرا

های زیادی بوقوع ننماید که در روزهای آتی بارشاعالم می

پیوندد که خطر سیالبی شدن را به همراه دارد بنابراین در می

های احتمالی الزم این زمینه و در جهت پیشگیری از خسارت
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های مجازی به نحو خاصه در شبکه طریق به هر است از هر

ها نی صورت پذیر و از اطراق کسانی که در کوهرسامردم اطالع

اند و یا دامدارانی که احشام خود را در حاشیه سکونت گزیده

ها و یا در مسیرهایی که مستعد سیهل هستند رودخانه

 کنند، ممانعت بعمل آید. نگهداری می

، "سازماندهی"ی مدیریت بحران ناظر بر پنچ مقولهدر واقع 

شناخت عوامل بحران و "، "یریگتصمیم"، "ارتباطات"

دهی است. کنترل بحران در مواقعی که سازمان "طراحی"

. تر استکننده با بحران بیشتر باشد آساننیروهای مقابله

ا بباشد که ریزی و عملکرد میمدیریت بحران فرآیند برنامه

 ها و تجزیه و تحلیل آنها دری سیستماتیک بحرانمشاهده

روز ی آن بتوان از باست که به وسیله جستجوی یافتن ابزاری

صورت بروز آن در خصوص  ها پیشگیری نمود و یا دربحران

 ضاعکاهش آثار، آمادگی الزم، امدادرسانی سریع و بهبودی او

ای هنسازمان اقدام کرد. هر اندازه میزان ارتباطات بین ارگا

ی ارایکننده با بحران بیشتر باشد، مدیریت بحران از کمقابله

 .(18) بیشتری برخوردار خواهد بود

های مراحل مدیریت بحران بندیرین تقسیمتفویکی از معر

ی کلی تقسیم چرخه مدیریت بحران است که به چهار مرحله

ی مرحله -2ی پیشگیری و کاهش آثار، مرحله -1 :شده است

بازگشت به  -4پاسخ و واکنش در برابر بحران،  -3آمادگی، 

ریزی به عنوان وضعیت پیش از سانحه، در این راستا، برنامه

ی ی مدیریت بحران مطرح بوده و در چرخهپایهاساس و 

شود. با مدیریت بحران به عنوان فرآیند اصلی محسوب می

های توان به اهداف سازمانی و زمینهی مناسب میبرنامه

گیری از نظر در فرآیند مدیریت بحران، با بهرهمداجرایی 

. ردـع دسترسی پیدا کـحداکثر توان و اتالف حداقل مناب

-ران میـدیریت بحـرح مـیت طریزی شهری کلید موفقبرنامه

ی جامع شهر و آمادگی نیاز به یت یک برنامهباشد. برای موفق

با  .(19) باشدهای مختلف و دقیق از وضعیت شهر میداده

پذیری نواحی مختلف توان آسیبها میاستفاده از این داده

زی جهت کاهش ـریرنامهـرده و بـری را مشخص کـشه

پذیری این نواحی را انجام داد. بنابراین، عدم هماهنگی آسیب

در کنار  از سوی مقامات استانی رتبط با بحرانهای مسازمان

کمی و کیفی فضای کالبدی  مشکالتی نظیر شرایط و وضعیت

پذیری شهر را در برابر بالیای طبیعی زیاد شهر، میزان آسیب

کرده است. با توجه به وسعت، جمعیت و اهمیت اقتصادی، 

و همچنین خطرات بالقوه و  کشورمانسیاسی و اجتماعی شهر 

ل که متوجه آن است، در مقایسه با امکانات و تجهیزات بالفع

های آستانه جمعیتی و مطابق استانداردهای جهانی و ویژگی

های مرتبط انواع خطر کمبود مشخص امکانات سازمان یدامنه

های تجهیزاتی آن کامال ملموس و با بحران و محدودیت

 .(19) مشهود است

 

 گیری نتیجه .6

ن در جها نیو همچن یکه در فقه اسالم یقاتیبا توجه به تحق

ت ، آنچه واضح و مبرهن اسانجام شده است یحقوق به طور کل

 یعیرطبیغ ای یعیاعم از منشأ طب یگاه خسارتاست که هر نیا

 ضرر جبران شود و خسارت وارد شود. به نیا دیرخ دهد، با

کید أو هم حقوقدانان بر آن تجبران شود که هم فقها  یاگونه

ل ناشی از سیجبران خسارات  لیعرف دلمراجعه به با  دارند.

ی انو رو یاجتماع ،یمال یهابتوان رنجکه؛ به این دلیل است 

 یرا تا حد نسبت به خسارات دیدگان ناشی از بالیای طبیعی

 .است یدولت یجبران کرد که بر عهده دولت و نهادها

با بررسی قواعد فقهی که در خصوص مسئولیت مدنی دولت 

وجود داشت به این نتیجه رسیدیم که از قواعدی همچون 

مسئولیت مدنی دولت استفاده نمود چرا که توان در ف نمیالات

طبیعی را نتوان به  الیایفرض بحث در موردی است که بپیش

دولت منتسب نمود. لذا با بررسی بیشتر این نتیجه به دست 

ی الضرر و الخراج بالضمان مخصوصا با نگرش آمد که دو قاعده

به این قاعده کارگشای ( ره) حکومتی حضرت امام خمینی

بنای فقهی در خصوص مسئولیت مدنی دولت ناشی از یافتن م

در خصوص مبانی حقوقی نیز با بررسی . یای طبیعی هستندالب

نظریات مختلف به این نتیجه رسیدیم آن دسته از مبانی که 

مبتنی بر تقصیر بودند و در تئوری عام مسئولیت مدنی دولت 

متروک شده بودند به طریق اولی در مسئولیت مدنی دولت 

شوند و با بررسی ذاشته میگیای طبیعی کنار الشی از بنا

نظریات نوین در خصوص مسئولیت مدنی دولت، نظریاتی 
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ارتباط نبودن با تقصیر ی خطر به دلیل بیهمچون نظریه

گر و تساوی پذیرفته نشدند و نظریاتی همچون دولت بیمه

های عمومی با نقایصی مواجه شهروندان در تحمل هزینه

توان به خوبی در مورد مسئولیت مدنی دولت نمی هستند که

یای طبیعی مورد استفاده قرار بگیرند؛ اما نظریات الناشی از ب

دولت رفاه و تضمین حق به خوبی این مسئولیت را پوشش 

 .دهندمی

ریزی دقیق و دهد که برنامههمچنین این پژوهش نشان می

ی یر نیروسطح کالن و به کارگیری تمام امکانات نظ جامع در

رای های نوین بی بهینه از دانش و فناوریانسانی و استفاده

یعی های هنگفت این بالیای طببینی و پیشگیری از هزینهپیش

ا توان ببخصوص در قبال سیل بسیار مهم و حیاتی است که می

ا هی آنکمک آموزش به شهروندان و درگیر کردن و استفاده

ای ههسیار شگرفی در کاهش هزیندر این امر بسیار مهم تأثیر ب

 بالیای طبیعی را شاهد باشیم. همچنین استفاده از نیروی

بومی هر منطقه برای کنترل این مخاطره و بالیا به علت 

ه ـود از جملـون خـه محیط پیرامـر نسبت بـشناخت بیشت

 باشد.های مناسب برای جبران این مخاطرات میحلهرا

 

 . تقدیر و تشکر7

اوره راهنمایی و مشاین پژوهش لیف تأعزیزانی که در از تمام 

 کنم.تقدیر و تشکر می اندداده

 

 . سهم نویسندگان8

پژوهش حاضر  یفتألکلیه نویسندگان به صورت برابر در 

 اند.مشارکت داشته

 

 . تضاد منافع9

 در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: Natural disasters are among the potential threats 

that have always targeted individuals in a society and governments. Our 

country is one of the most catastrophic countries in the world and many 

damages are caused to the people through natural disasters every year; The 

extent of this damage is so great that it sometimes shakes the foundations of 

a government. And large sums of money are needed to compensate for that, 

which is beyond the reach of private individuals. For this reason, it demands 

the attention of governments and their subordinate institutions to implement 

the best way to manage crises caused by natural hazards. The purpose of 

this study is to explain the civil liability of the government in compensating for 

natural hazards. 
 

Materials and Methods: This descriptive-analytical article has been 

prepared by using the documentary method and using the filing tool and 

using the documents and reports of related organizations. 
 

Results: The findings indicate that; Natural crisis management can reduce 

the costs of these crises, which include socio-economic as well as human 

costs. 
 

Ethical considerations: This article has been prepared based on the 

principle of honesty and trustworthiness and without scientific bias. 
 

Conclusion: With the review of new theories on government civil liability, 

theories such as risk theory were not accepted because they are not 

unrelated to fault, and theories such as the insurer government and citizens' 

equality in bearing public costs face shortcomings that do not Can be used 

well in government civil liability for natural disasters; But the ideas of the 

welfare state and the guarantee of the right well cover this responsibility. 
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