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سیاست مدیریت بحران
بحران،  مقاطع  در  است.  بوده  معاصر  حکمرانی  معرف  ویژگی های  از  یکی  بحران،  مدیریت 
اجتماعات و اعضای سازمان ها از رهبرانشان انتظار دارند، تا  تاثیر بحران موجود را به حداقل 
برسانند. در حالیکه منتقدان و رقبای بروکراتیک سعی می کنند تا فرصت را برای  سرزنش 
باید  نهایی سیاست سازان  این محیط  حاکمان مسئول و سیاست هایشان مغتنم شمارند. در 
تجربه  از  جمعی  فراگیری  و  یادگیری  و  سازند  برقرار  را  بهنجاری  از  مفهومی  اندازه ای،  تا 
که  را  شیوه ای  نویسندگان  فرد،  به  منحصر  جامع  تحلیل  این  در  نمایند.  تقویت  را  بحران 
رهبران با چالش های مبتالبه مواجه می گردند، مخاطرات و فرصت های سیاسی که آنها را به 
هماورد می طلبد، خطاهایی که مرتکب می شوند، دشواری هایی که باید از آنها برحذر باشند و 
مسیرهایی که پس از بحران باید تعقیب کنند، را مورد بررسی قرار می دهند. این کتاب بر یک 
دهه پژوهش موردی بین المللی جمعی  مبتنی شده است و یک چشم انداز چند رشته ای قابل 
توجه را ارائه می دهد. این کتاب یک تشریک مساعی حائز اهمیت و بدیع از سوی متخصصان 

سیاستگذاری و امنیت بین المللی به شمار می رود.  
آرجین بوین1 استادیار رشته مدیریت دولتی دانشگاه لیدن2 می باشد، ایشان نویسنده کتاب 
مدیریت  کتاب  نویسنده  کامفورت5  و  روزنتال4  با  و همراه  دولتی3)2001(  نهادهای  طراحی 

بحران ها: تهدیدات، معماها و فرصت ها بوده است)2001(. 
پائول تی هارت6، استادیار مدرسه تحقیقاتی علوم اجتماعی دانشگاه ملی استرالیا واستاد 
مدیریت دولتی مدرسه حکومتی اترخت، دانشگاه اترخت می باشد، آثارش عبارتند از: درک و 
فهم شکست های مفتضحانه سیاستگذاری )1996(، فراسوی تفکر گروهی)1997(، و موفقیت 

و شکست در حکمرانی دولتی)2001(.
اریک استرن7 ، مدیر کریس مارت8  می باشد، در همان حال که وی به عنوان استاد رشته 
اوپساال9 فعالیت  نیز استادیار رشته حکومت در دانشگاه  حکومت در کالج دفاع ملی سوئد و 
می کند. وی نویسنده کتاب تصمیم سازی بحرانی: یک رهیافت نهادی شناختی)1999( می باشد.
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بنت ساندلیوس1، مدیر مالی کریس مارت و استاد رشته حکومت دانشگاه اوپساال می باشد. 
وی دانشمند عالی رتبه سازمان مدیریت اورژانسی سوئد و مسئول ترویج و توسعه تحقیقات 

در حوزه امنیت داخلی است.
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سپاسگزاری
یازده  عنوان،  تحت  صرفاً  اکنون  آنچه  متعاقب  طوالنی  دوران  خالل  در  کتاب  این  تحریر 
سپتامبر شناخته می شود، به انجام رسیده است. در مراحل پایانی بازنویسی این کتاب فاجعه 
سونامی گونه به وقوع پیوست. در طی دوران تصحیح کتاب، لندن در شوک رویداد هفتم اوت 
قرار گرفت. این بحران ها بسیاری از مسائلی را پررنگ می سازند، که ما در این کتاب به بحث 

می گذاریم. آنها مبین نکته ای هستند که ما در این کتاب در پی ارائه آن هستیم.
با یک بحران عمده روبه رو می گردند،  از نهادهای کلیدی اش  یا یکی  زمانیکه یک جامعه 
سیاست سیاستگذاری دولتی، همانطور که ادبیات رسمی به طور مکرر از آن حکایت می کند، 
تخفیف نمی یابد.  برعکس، رقبای سیاسی در مورد تفسیر رویدادهای پرشتاب و تاثیر آنها، 
بخشی از نمایشنامه ای به شمار می روند که متضمن مدیریت بحران در جامعه مدرن می باشند. 
بحران ها حرفه های سیاسی را می سازند و متالشی می کنند، بر سلسله مراتب های بوروکراتیک 
لرزه می افکنند و به مقاصد سازمانی شکل می دهند. بحران ها نورافکن را بر کسانیکه حکومت 
می کنند، قرار می دهند. قهرمانان و منفورها با شدت و حدت سربرمی آورند، در حالیکه آنها 
کامال برای »سیاست به مثابه امر معمول« ناشناخته اند. بسیاری از سیاست سازان مجرب این 
آنها ممکن است پیرامون وحدت ملی و  تکانه تحریک کننده در بحران ها را درک می کنند. 
ضرورت اجماع در مواجهه با مشکالت مشترک، صحبت کنند، اما این موضوع تنها بخشی از 
استدالل آنها را منعکس می کند. سایر محاسبات شان، در همان حال که برای عموم کمتر از 
وضاحت برخوردار است، ناظر به مسائل مورد مناقشه، معماهای مسئولیت پذیری و پاسخگویی، 

اجتناب از سرزنش و دعوی اعتبار می باشد.
واقعیات رهبری دولتی در  پیرامون چالش های سیاسی و  ما  ایده های  این کتاب متضمن 
مقاطع بحران می باشد. ما پنج وظیفه محوری رهبری بحران را صورت بندی می کنیم، که 
عبارتند از: مفهوم سازی، تصمیم سازی، معناسازی، پایان بخشیدن و یادگیری. به جای استفاده 
از این کتاب برای گزارش دادن و یکپارچه کردن یافته های پژوهشی متعدد، ما یک رویکرد 
منطقی و استداللی را اتخاذ می کنیم. در هر فصل، ما یک سوال کلیدی مطرح می کنیم و 

دعوی محوری مان پیرامون وظیفه رهبری موجود را ارائه می دهیم.
آزمون نظریه و طراحی سیاستگذاری و خط مشی، یک تمرینی در  این رساله، در عوض 
تئوری سازی و انعکاس سیاستگذاری به شمار می رود. این رساله، یک رویکرد یکپارچه بدیعی 



ارائه می دهد، که دانشمندان اجتماعی ممکن است در راستای مطالعه بحران ها مورد استفاده 
قرار دهند. این رساله همچنین متخصصان درون و فراسوی حوزه دولتی را  مورد مالحظه قرار 
می دهد. به ویژه در فصل پایانی، ما  یک تبیین خالصه ای از دشواری های همیشگی و مالحظات 
استراتژیکی که به اعتقاد ما رهبری بحران باید بداند، به آنها ارائه می دهیم. این کتاب برآیند 
یک تالش واقعاً دسته جمعی است. از سال 1993، ما در پژوهش، تدریس و آموزش پیرامون 
اثر ما  انتشار این  مدیریت بحران در بخش دولتی به همکاری پرداخته ایم. در مسیر طوالنی 
و همکارانمان  اساتید  از  تا  مغتنم می شماریم  را  فرصت  متحمل شدیم.  را  زیادی  بدهی های 
کمال تشکر را بنماییم. ما همچنین خواهان ادای دین کسانی هستیم که در رشته های متنوع 
پژوهش بحران که این کتاب بر پایه آنها تدوین شده است، پیشگام بوده اند. بدون کمک آنها، 
هیچ شناخت و معرفت پژوهش محوری که این کتاب بر پایه آن تحریر شود، وجود نمی داشت.

یوریل روزنتال، مرکز مدیریت بحران دانشگاه لیدن را تاسیس کرد، و یک رهیافت بحرانی 
عام  به تمام انواع تنوع پروراند. اثر اخیر اروینگ جانیس 1 پیرامون رهبری و تفکر گروهی  یک 
منبعی از الهام بود و امروزه نیز کماکان از این جایگاه برخوردار است. الکساندر جورج، نه به 
همان اندازه، به مثابه منبعی از الهام شخصی و فکری مطرح بوده است. آثار منتشر شده وی 
و نیز حمایت متواضعانه اش از خیل عظیمی از محققان جوان در بسیاری از کشورها، نقطه 
معیار را برای دانشگاهیان فراهم می آورد. پگ هرمان 2 ما را به گنجینه های فکری وسیعی 
از روانشناسی سیاسی آشنا می کند،که در آن ما همکاران و همدستان ممتازی از قبیل تام 

پریستون، برتان وربیک و یاکوف ورتزبرگر را یافته ایم.
در رشته روابط بین الملل، ما مقدار معتنابهی درباره مدیریت بحران از اعصار قدیم توسط 
اولی هالستی، مایکل برچر و همکاران و ریچارد نید لیبو فراگرفته ایم. در رشته  جامعه شناسی 
بالیای  پژوهشی  مرکز  در  همکارانشان  و  کورانتلی  هنری  دینس،  راسل  اثر  بر  قویاً  ما  بالیا 
دانشگاه دالور تکیه کرده ایم. تفکر ما پیرامون سازمان ها و بحران ها قویاً بر اثر کارل ویک، چارلز 
پروف و اثر اخیر بری ترنر مبتنی می باشد. در سال های اخیر، از مبادالت فکری با تاد الپورته، 
و همکارانش در به اصطالح گروه مطالعات اعتماد پذیری واالی برکلی بهره برده ایم. ما به ویژه 
از پائول شولمان به خاطر تفاسیر متقاعد کننده اش بر نسخه اولیه این کتاب سپاسگزاریم. در 
رشته های مدیریت دولتی و سیاستگذاری دولتی،  رویکردهای عمده ما متضمن آثار یزکل 
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اروین  و  فرد گرینشتین  فلیپ سلزنیک،  ویلداوسکی می باشند.  آرون  و  راس  ریچارد   ، درور 
هارگرو به تفکر ما پیرامون رهبری دولتی شکل دادند. ما وابستگی های بسیاری در اجتماع 
اروپایی چندرشته ای نوپدید مطالعات بحران یافته ایم، اما به ویژه از پاتریک الگادک و بوریس 
پورفیریف به خاطر دوستی و همکاری دیرینه سپاسگزاریم.مارتین گرونلیر،  سانیک کویپر، 
آلن مک کونل و مایک موران  تمام نسخه خطی را خواندند و ما را از بسیاری از اشتباهات 
از هر نوع قابل تصوری رهانیدند. منتقدین ادبی گمنامی ما را  به اظهارات سازنده شان مجهز 
کردند، که به ما کمک کردند تا استداللمان را صورتبندی کنیم. ورنر اوردیک ما را به ابعاد 
عملیاتی مدیریت بحران رهنمون نمود. نورتج ون ویلگن و ویتک ویننبرگ به طرز ماهرانه ای 
به پانوشته ها و ارجاعات پرداخته اند. ما برحسب قدرشناسی، حمایت مالی را که در سراسر این 
سال ها دریافت کرده ایم را تصدیق می کنیم. در طرف هلندی، تامین کنندگان عمده سازمان 
علوم ملی هلند، دانشگاه سلطنتی علوم هلند و دپارتمان مدیریت دولتی دانشگاه لیدن را در 
بر می گیرند. در طرف سوئدی، به ویژه کالج دفاع ملی سوئد، سازمان مدیریت اورژانسی سوئد 
و موسسه سوئدی امور بین المللی حمایت کننده بوده اند. سرانجام، مراتب سپاسگزاری مان از 
دانشجویان و همکارانمان را اعالم می داریم. آنها  شیفتگی منحربه فرد ما برای  درک سیاست 
بحران و تالش های دوره ای ما برای آزمون ایده هایمان بر پایه زندگی کاری شان را تحمل کرده 
انتقادی شان را  ایده هایشان، بردباری شان و اغلب نظرات  بودند. آنها تالش های تحلیلی شان، 
در اختیار گذاشته اند. در هلند، این موضوع بر عهده همکاران نزدیکمان در دپارتمان مدیریت 
دولتی دانشگاه لیدن و مدرسه حکمرانی اترخت بود. در سوئد همین کار را همکارانمان در 
دپارتمان حکومت دانشگاه اوپساال و به ویژه در کریس مارت، مرکز ملی پژوهش و آموزش 
در  تا  دارد  جا  که  هستند  زیادی  افراد  استهکلم.  سوئد  ملی  دفاع  کالج  در  بحران  مدیریت 
اینجا  از آنها نام برده شود. ما از تمام آنها به خاطر عالقه و مهارتشان در کنار آمدن مناسب 
با بحران های اداری جزئی که ممکن است ما موجب شده باشیم، سپاسگزاری می نماییم. در 
نهایت از جان هاسالم به خاطر حمایت حرفه ای و صبورانه اش در مشاهده این کتاب در سراسر 
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