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سرآغاز
همدلی و کمک هم استانی ها و سایر هموطنان در سیل استان خوزستان بی نظیر بود.
« ماباید نام این سیل را سیل همدلی بنامیم ».
قرار گرفتن استان خوزستان در موقعیتی استراتژیک و برخورداری از منابع ومزیتهای
مختلف خدادادی و طبیعی از یک سو و عوامل زمینه ایی و محیطی ساخته دست بشر
از سوی دیگر سبب شده تا این استان همواره با حوادث مختلف طبیعی و غیر طبیعی
مواجه گردد.
از جمله اتفاقات و رخداد های طبیعی ،سیالب اسفندماه و فروردین ماه  97-98در استان
بود که علی رغم آسیب ها و اثرات مختلفی که بر بخش های اقتصادی و اجتماعی برجای
گذاشت  ،موجب بروز و ظهور ظرفیتها ،فرصت ها و نقاط قوتی از توانمندی های بالقوه در
سطوح دولتی ،خصوصی و مردم نهاد گردید.
اولویت بندی اقدامات مورد نیاز در سه محور مهم  .1کاهش تلفات  .2پایداری سدها
و .3آسیب کمتر به زیرساختهای توسعه ای ،با مدیریت یکپارچه اتخاذ تصمیمات مهم در
سطح استان موجب پیشرفت امور و نهایتا مهار سیالب بوجود آمده بدون خسارت جانی
بود.
مستند سازی و گردآوری دستاوردهای تجربی و علمی حاصل از هم افزایی همه نیروهای
حاضر در صحنه بحران موجب حفظ و نگهداری تجارب مفید و ارزنده کسب شده در این
گونه حوادث و اتفاقات گردیده و ظرفیتی ضروری جهت انتقال و استفاده از این گنجینه
علمی و تجربی می باشد.
برخود الزم میدانم از تالش های موثر و بی وقفه همه دست اندرکاران ،مسئولین ،نیروهای
جهادی و بخصوص همکاری مردم در مهار بحران بوجود آمده قدردانی نموده و در ادامه
آن نیز از پژوهشگران و محققینی که در پروژه پژوهشی حاضر نسبت به تجمیع دانش
حاصل از این مدیریت بحران اقدام نموده اند که گامی بسیار ارزنده جهت ثبت وقایع و
ماندگاری همه فعالیت ها و اقدامات انجام شده در استان است ،تشکرنمایم.

غالمرضاشریعتی
استاندار خوزستان

یادداشت
از نظر معرفت شناختی ،تقسیم بندی های مختلفی از دانش ارائه شده است که مبنای یکی
از این دسته بندی ها ،معیار قدرت انتقال و مبادله است .براین اساس دانش به دو نوع دانش
آشکار و صریح و دانش ضمنی تقسیم می شود .آنچه در قالب اسناد رسمی نظیر؛ آیین نامه ها،
رویههای کاری،گزارشات ،پایگاههای اطالعاتی،کتابها و مقاالت ،اسناد بایگانی شده ،نامهها،
سیاست ها و بیانیه های سازمانی قابل مالحظه است ،دانش آشکار نامیده می شود .در واقع
دانش آشکار ناظر بر داده ها و اطالعاتی است که ملموس و آشکار است ،اما دانش ضمنی
ذهنی ،شخصی و موقعیتی است ،فردی و اجتماعی است ،از این حیث که عمیقا ریشه
دربینش و تجربه فردی دارد و از عقاید ،تجارب ،فرهنگ و ارزش های فردی سرچشمه می گیرد.
چنان چه مدیران سازمان تجارب ،آموخته ها و اندوخته های تجربی و عملی خود را مکتوب
ننمایند؛ این امر سبب هدر رفتن سرمایه های دانشی آن سازمان می شود .از سوی دیگر با توجه به
ماهیت دانش و سرمایه ی فکری که در ذهن این افراد پنهان است ،با خروج این افراد از سازمان  -به
دالیلی نظیر بازنشستگی ،انتقال ،تعدیل و  - ...این دانش نیز از سازمان خارج می شود.
در بحران سیالب فروردین  1398استان خوزستان ،انباشت تجربه و دانش حاصل از اقدامات
و فعالیت هایی که توسط دستگاه های اجرایی ،مردم و مسئولین صورت گرفت ،دفتر برنامه
ریزی ،نوسازی و تحول اداری را بر آن داشت تا به عنوان یکی از سرمایه های علمی و دانشی
مهم استان ،نسبت به گردآوری ،سازمان دهی و مستندسازی تجارب به منظور انتقال و یا
اشتراک و ثبت و ضبط در حافظه ی سازمان اقدام نماید.
پروژه ی پژوهشی« مستندسازی تجربیات مدیریت بحران سیل اخیر» مجموعه ای مدون و
ارزشمند از مصاحبه های عمیق پژوهشگران تحقیق ،با مدیران و دست اندر کاران درگیر با
بحران سیالب فروردین ماه  1398استان خوزستان است که نتایج حاصل از آن ،اندوخته ای
علمی شامل عناصر ساختاری ،انسانی و اجتماعی و ارائه ی استراتژی و راهکارهای مناسب
(دانش ضمنی کسب شده از کلیه ی فرآیندهای تصمیم گیری) جهت پیش بینی ،پیش
گیری و مدیریت بحران های بعدی است.
بهره برداری از این اندوخته های علمی ،گامی بلند در راستای کاهش هزینه ها و کوتاه نمودن
فرآیندهای تصمیم گیری در سطح مدیریت کالن استان خواهد بود .همچنین از آنجا که
استفاده از گزارش های علمی-کاربردی نشئت گرفته از تخصص و تجربه های علمی و عملی
در آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی ،اهمیت خاصی دارد؛ دفتر برنامه ریزی ،نوسازی
و تحول اداری استان خوزستان از کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی و افراد خارج از این
مجموعه ها ،دعوت می کند تا با استفاده از امکانات و تسهیالتی که این دفتر در اختیار آن ها قرار
می دهد؛ به تألیف ،تدوین و ترجمه ی کتب و گزارش های مفید مورد نیاز کارکنان این
دستگاه ها ،بپردازند.
مهدی مکارمی
مدیر کل دفتر برنامه ریزی ،نوسازی و تحول اداری

مقدمه
آنچه پیش رو دارید ،مجموعه گفتگوهای انجام شده با مدیران و مسئوالن درگیر با مدیریت
بحران سیل استان خوزستان در بهار  1398است .این گفتگوها در چارچوب طرح مطالعاتی
«مستندسازی تجارب مدیران بحران سیل خوزستان» به انجام رسیده است .به طور دقیقتر،
بر اساس مبانی نظری مدیریت دانش ،طرح یاد شده و گفت وگوهای انجام شده اهداف اصلی زیر
را پیگیری کرده است:
-1شناسایی دانش ضمنی موجود در حوزهی مدیریت بحران سیل استان خوزستان در بهار
1398؛
 -2تبدیل دانش ضمنی شناساییشده به دانش صریح از طریق مستندسازیِ روشمند و
ضابطهمند آن؛
 -3در دسترس قرار گذاردن دانش صریح و مستند شده.
شایان توضیح است که به منظور فراهم آوردن مقدمات الزم برای انجام این گفت وگوها ،در مرحله
نخست از مطالعه ،با گردآوری اطالعات الزم دربارهی مدیریت بحران سیل اخیر خوزستان ،افراد
مدنظر برای انجام مصاحبه شناسایی و عالوه بر آن محورهای مصاحبه نیز تدوین شدند.
سپس در مرحلهی دوم مطالعه ،اقدامات الزم برای انجام مصاحبهها به عمل آمده و در ادامه
فرایند پیادهسازی و تنظیم و ویرایش مصاحبهها طی شده است.
با این همه و شوربختانه باید تصریح کرد با وجود بحرانهای طبیعی متعددی که کشور ما
با آن مواجه است و گذشت بیش از  15سال از شکلگیری سازمان مدیریت بحران کشور
بهعنوان نهادی مسئول مدیریت بحران در کشور ،منبع و مرجعی در میان نیست که به
صورت منسجم و منظم ،فعالیتها و تجارب صورت گرفته در زمان بحرانهای به وقوع
پیوسته در کشور را ثبت و ارائه کند .البته برخی منابع پراکنده و مقطعی در این حوزه در
زمرهی اسناد بسیار ارزشمند محسوب میشوند ،اما وجود منبعی منسجم و یکپارچه یکی
از حلقههای مفقودهی نظام مدیریت بحران کشور محسوب میشود .در این چارچوب ،برای
یافتن تصویری از فعالیتها و تجارب مدیریت بحران سیالب خوزستان ،گفتگوهای عمیق با
مدیران و مسئوالن درگیر این بحران مدنظر قرار گرفت تا در گام بعدی بتوان این تجارب را
تدوین و مستندسازی کرد.
بدیهی است به دست آوردن چنین مجموعهی ارزشمندی ،بدون همراهی و صبوری تمام
افرادی که با گروه تحقیق به گفتگو نشستند ،ممکن نبود؛ آنانی که وقت گرانبهای خود
و توشهی سالها تالش خود را بیم ّنت در اختیار گروه پژوهش قرار دادند تا حاصل این
همراهی به صورت مجموعهی حاضر متولد شود .در اینجا الزم است از یکایک آنها ،بار

دیگر ،تشکر و قدردانی شود .اما ،با این همه باید با تأکید بسیار ،اعالم کرد که اگر چه گروه
پژوهش از نظرات این عده بهرهمند بوده و وامدار ایشان است ،اما آنچه در این مجموعه آمده
متن من ّقح ،خالصهشده و ویرایششدهی گفتو گو با افراد مسئول و درگیر با مدیریت بحران
سیالب خوزستان در زمستان  1397و فروردین  1398است.
الزم به توضیح است که در این مرحله از پژوهش ،تعداد  64تن از افراد مرتبط و مسئول
در مدیریت بحران سیالب اخیر خوزستان برای مصاحبه مدنظر قرار داشتند ،اما در نهایت
مصاحبه و گفتگو با 58تن از این افراد میسر شد .در مجموع ،آنچه در این کتاب آمده ،متن
ویراستهشدهی  56مصاحبه است .نتیجهی این تالش ،بخشی از کتاب حاضر است.
در اینجا الزم است از همکاری و مساعدت آنهایی که امکان انجام این پروژه را فرآهم
آوردند ،قدردانی و سپاسگزاری شود .پیش از همه باید از جناب آقای مهدی مکارمی ،مدیرکل
دفتر برنامهریزی ،نوسازی و تحول اداری استانداری خوزستان ،و معاون آموزش و پژوهش
ایشان ،سرکار خانم فریده مرادحسینی قدردانی شود .آقای سیدعلیرضا علوی ،ریاست محترم
سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان ،عبدالرحمان یزدیپور معاون وقت پژوهش و فناوری
سازمان و محمدمهدی آقاکوچک معاون فعلی پژوهش و فناوری سازمان ،زمینهساز اجرای
این پروژه در جهاد دانشگاهی خوزستان بودند که از ایشان کمال تقدیر و تشکر به عمل
میآید .محمدامین صالحینژاد معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی خوزستان نیز ،هماهنگی با
تنی چند از افراد را به ثمر رساندند که از این بابت قدردان ایشان هستیم .خبرگزاری ایسنای
خوزستان نیز ،همراه و یار اصلی گروه تحقیق بود .از همه این همکاران سپاسگزاری میشود.
همچنین وظیفه است که از دوست گرامی و اندیشمند و مشاور طرح پژوهشی ،جناب آقای
دکتر سجاد بهمئی ،به طور ویژه سپاسگزاری شود.
مجری طرح
ایمانممبینی
زمستان 1398

مستند سازی تجربیات مدیریت بحران سیل در استان
خوزستان 1398 /

مستندسازی تجربیات مدیریت بحران سیل در استان خوزستان1398 /

طرح مسأله
مدیریت سازمان وابسته به منابعی است که مدیران برای تحقق اهداف سازمان به خدمت
میگیرند ،یعنی بهرهوری .از جمله منابع سازمانی میتوان به منابع انسانی ،مالی و مادی اشاره
کرد .امروزه ارزشمندترین دارایی و سرمایهی هر سازمان ،نیروی انسانی آن است .محیط
متغیر امروز به سازمانها اجازه نخواهد داد در مقابل فشارهای ناشی از مهارتها ،تواناییها
و تکنولوژیهای رقیب به صورت سنتی اداره شوند .در جهان رقابتی امروز ،سازمانی شانس
بقا دارد که بتواند خود را پیوسته با تغییرات محیط پیرامون وفق دهد .تغییرات محیطی
سازمانها را وادار ساخته تا پیوسته به منظور سازگاری با محیط به دنبال بهترین راهکارها و
رویهها باشند و بدین ترتیب به مزیت رقابتی دست خواهند یافت .یکی از راههای دستیابی
به مزیت رقابتی پایدار ،تأکید بر یادگیری مستمر کارکنان به منظور نیل به اهداف سازمانی با
حداکثر اثربخشی است .در دنیای امروز ،موفقیت هر سازمان به توانایی مدیریت این داراییها
بستگی دارد .اساساً زندگي سازماني مدرن بر پايهی مباني زير استوار است:
ـ ضرورت پاسخ سريع به ايدهها و مدلهاي جديد اقتصادي و بازرگاني؛
ـ نرخ رشد سريع و مستمر تغييرات فناوري؛
ـ نوآوري سريع در ارائه محصوالت و خدمات با بهرهگيري هر چه بيشتر از محتواي دانش؛
ـ بازارهايي كه بهطور فزاينده رقابتي و جهاني ميشوند؛
ـ چالشانگيزي مسائل مديريت و رهبري كه كام ً
ال پيچيده و مسئلهآميزند؛
ـ سرعت تغيير به اين معني كه سازمانها در مقابل منسوخ و يا كهنهشدن مبناي دانششان
آسيبپذيرند؛
ـ ضرورت يادگيري مادامالعمر ،دانشآفريني و مشاركت نيروي كار.
با توجه به دستهبندیهایی که از تعریف دانش در کتابهای مختلف ارائه شده است ،سه
معنی اصلی از آن استنباط شده است )1 :دانش به مفهوم آشنایی ناظر بر دانش مستقیم
نسبت به امور یا افرادی خاص به خاطر تجارب قبلی با آنهاست؛  )2دانش به معنی کاردانی
و مهارت ،در مواردی است که شخصی میداند چگونه کاری را انجام دهد .دانش بهعنوان
«مهارت یا کاردانی» متضمن توانایی فرد برای انجام انواع فعالیتهای خاص ،از فعالیتهای
فیزیکی گرفته تا فعالیتهای شناختی پیچیدهتر است؛  )3دانش به معنی تصدیق و پذیرش،
صحه میگذارد و آن را
این اصطالح در مواردی به کار میرود که انسان به مفاد گزارهای ّ
تصدیق میکند .دانش به مفهوم اطالعات (صحیح) اشاره دارد به احتمال تصدیق اطالعات
درست .وقتی صحبت از اطالعات میشود ،مقصود نوع سوم دانش در این طبقهبندی است.
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نوع سوم مفهوم دانش یعنی دانش گزارهای ،مورد نظر فیلسوفان غربی است .یکی از دالیل
اصلی تأکید فلسفه غرب بر این نوع دانش (دانش گزارهای) این است که برتری و تفوق
شناختی انسان بر حیوانات بر پایهی این نوع دانش بنا نهاده شده است .از این حیث که ذاتاً
با زبان مرتبط است و کام ً
ال آشکار و رمزگذاری شده است .به رغم اینکه دانش حیوانات از
نوع دانش به مفهوم آشنایی یا توانایی است ،دانش گزارهای ،ویژگی شاخص انسانی است.
در تعریفی عملیاتیتر از دانش ،دانش را میتوان بر اساس یک ساختار سلسلهمراتبی از داده و
اطالعات تعریف کرد که با در نظر گرفتن دو معیار وابستگی به زمینه و فهم تعریف کرد .این
پیوستار نشان میدهد که دانش از اطالعات و اطالعات از دادهها ریشه میگیرند و بر مبنای
آن تعریف میشوند .دانش ،نه داده است و نه اطالعات .هر چند که به هر دو مربوط بوده و
تفاوت آنها لزوماً از حیث ماهیت نیست و صرفاً از نظر مراتب با هم متفاوتند .درک این سه
واژه و چگونگی رسیدن از یکی به دیگری در حوزهی مدیریت دانش بسیار مهم است.
داده به مجموعه نمادها ،کمیتهای عددی و غی ِر عددی و رشته واقعیتهای عینی و مجرد
در مورد رویدادها گفته میشود .به عبارت دیگر ،دادهها را میتوان مواد خام عناصر مورد نیاز
برای تصمیمگیری تعریف کرد .چرا که نمیتوانند عمل الزم را تجویز کنند .در عین حال،
برای بسیاری از سازمانها از قبیل بانکها ،شرکتهای بیمه ،شرکتهای آب و برق و گاز و...
اهمیت زیادی دارند .چون مواد اولیه ضروری برای خلق اطالعات محسوب میشوند .نمرات
یک درس ،اسامی شهرها ،منوی غذا از جمله دادهها هستند .این واقعیتها هرگز به خودی
خود نشان نمیدهند که وضعیت درس یک دانشآموز چگونه است یا غذای موجود در منو
خوشمزه است یا خیر .اما وقتی این دادهها تفسیر شوند ،معنادار میشوند .بنابراین ،داده (یک
نوع اطالعات) الگوهای ساده اما فاقد معنا هستند ،مگر اینکه ارگانیسم این الگوها را سازمان
دهی و تفسیر کند .از این رو ،دانش در ذهن انسان به شکل الگوهای عصبی ذخیره شده
یا بیان شده وجود دارد که ممکن است از طریق تفکر خودآگاه فعال شده و منعکس شود.
در واقع ،اطالعات ،همان دادههای مربوط و هدفدار هستند .نوعی پیام هستند .داشتن
ارتباط و هدف ،ویژگی اطالعات است .برای هدف خاصی سازماندهی میشود .با ارزش دادن
به دادهها میتوان آنها را به اطالعات تبدیل کرد .بنابراین ،اگر هدف از گردآوری دادهها را
بدانیم؛ بخشهای کلیدی و تعیینکنندهی آن را بشناسیم؛ دادههایی که به صورت کمی و
عددی هستند را با استفاده از محاسبات ریاضی و آماری تجزیه و تحلیل کنیم؛ دادههای
موجود را غلط گیری کنیم و آنها را در حجم کمتری خالصه کنیم ،آنگاه تبدیل به اطالعات
میشوند.
به عبارت خالصهتر ،میتوان گفت که دانش عبارتست از اطالعات ،اما اطالعات همراه با
تجربه ،مهارت و بینش .به طور مثال اگر از شما سوال شود که دانشمند به چه کسی گفته
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میشود ،شما قطعاً به یک کتاب یا یک پایگاه اطالعاتی اشاره نخواهید کرد ،بلکه شما تصویر
کسی را ارائه خواهید کرد که در زمینهای خاص دارای اطالعات زیاد ،عمیق و قابل اعتماد
باشد و فردی هوشمند و تحصیلکرده باشد .به واقع ،دانش با گذشت زمان از راه تجربیات
کسب شده از دورههای آموزشی ،مطالعه کتابها و آموزش غی ِر رسمی گسترش مییابد.
تجربه به کارها و رویدادهای گذشته بر میگردد .دانش سازمانی را چنین تعریف میکند:
سيالي از تجربيات ،ارزشها ،اطالعات موجود و نگرشهاي كارشناسي نظام يافته
«مجموعهی ّ
كه چارچوبي براي ارزشيابي و بهرهگيري از تجربيات و اطالعات جديد بهدست ميدهد»
(دونپورت و الری.)1998 ،
دستهبندیهای متعددی از انواع دانش ارائه شده است .لذا ،در این مبحث به رایجترین این
دسته بندیها اشاره خواهیم کرد .از نظر معرفتشناختي ،دانش به چهار نوع خاص تقسيم
شده است كه عبارتند از :دانش چيستي؛ دانش چرایي؛ دانش چگونگي؛ دانش چه كسي.
دانستن چیستی به دانش مربوط به وقایع اشاره دارد؛ دانستن چرایی معطوف به دانش
مربوط به قوانین طبیعت می شود؛ دانستن چگونگی به مهارتها اشاره دارد و دانستن چه
کسی نیز بر اطالعات مربوط به کسی که چیزی را میداند وکسی که میداند چه چیز انجام
دهد ،داللت دارد .گاهي اوقات چنين استدالل ميشود كه تمايز ميان دانش ضمني و دانش
ش عملي ميباشد .دانـش نظري دانشي
آشكار دقيقاً مربوط به تفاوت بين دانش نظري و دان 
است كه فرمولبندي شده ،ب ه آســاني قابـل انتـقال و قابـل دسـترسي است .ب ه بيان ديـگر،
دانـش نظــري ،دانـش فـراينـد شـناخـت اصـول اساسي اسـت ،چنين دانشي را ميتوان
با بازنمايي صريح و روشن آن در قالب قوانين ،ايدهها و مفاهيم بنيادي شناخت .در حالیکه
دانش عملی ،ساخته و پرداختهی تجربهی مستقيم فرد از دنياي پيرامون بوده و به فرد امكان
ميدهد تا ماهرانه و بدون تأمل دست به كاري بزند .اين همان صورت عملي دانش است كه
ما را در عمل ،داوري و انجام امور بدون توجه به اصول و قوانين موجود راهنمايي ميكند .با
توجه به اينكه دانش نظري حقايقي را براي ما آشكار ميكند ،دانش عملي ما را قادر ميسازد
تا از طريق تجربه ،دانش را كسب و با كاربست آن به شيوههايي نو و ّ
خلق آن را بياموزيم.
عالوه بر این ،تقسیمبندی دیگری از دانش ارائه شده است که مبنای این دستهبندی ،معیار
قدرت انتقال و مبادله است .بر این اساس دانش به دو نوع دانش آشکار و ضمنی تقسیم
میشود .آنچه در قالب اسناد رسمي نظير؛ آييننامهها ،رويههاي كاري ،گزارشات ،پايگاههاي
اطالعاتي ،كتابهاي كتابخانهها ،اسناد بايگانيشده ،نامهها ،سياستها و بيانیههاي سازماني
قابل مالحظه است ،دانش آشكار ناميده ميشود .به عبارت دیگر ،دانش آشکار ناظر بر دادهها
و اطالعاتی است که ملموس و آشکار است.
بر خالف دانش آشكار ،دانش ضمني ذهني ،شخصي و موقعيتي است ،غير قابل بيان و از راه
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تجربه حاصل ميشود .اصطالح دانش ضمني بر اهميت بُعد ذهني و شخصي دانش تأكيد
دارد و در رابطه با حدسيات ،بينشها ،درونيافتها ،احساسات و عواطف مطرح ميشود .در
حقيقت ،دانش ضمني ،دانش فردي و اجتماعي است .از اين حيث كه عميقاًريشه در بينش
و تجربه فردي دارد و از عقايد ،تجارب ،فرهنگ و ارزشهاي فردي سرچشمه ميگيرد و
به ندرت شكل رسمي به خود ميگيرد .اساساً آشکار کردن دانش ضمنی و مدیریت آن از
چالشهای اساسی مدیریت دانش است .برای روشنشدن تمایز بین دانش آشکار و دانش
ضمنی میتوانیم آن را به یک کوه یخی تشبیه کنیم که تنها بخشی از آن قابل رویت است،
در حالیکه بخش اعظم آن در آب نهان و از دیدهها پنهان است .بنابراین ،به آن بخش از
دانش که برای همگان قابل رویت ،ملموس و مشهود است ،دانش آشکار اطالق میشود و
آن بخش از دانش که در ضمیر و اذهان انسان وجود دارد و برای دیگران قابل رویت نیست
و همگان از آن ّ
مطلع نیستند ،دانش ضمنی است .از این رو ،دیدن باورها ،افکار ،نگرش و
الگوهای ذهنی یک فرد برای دیگری قابل رویت و ملموس نیست ،مگر آنکه مکتوب شود
و به زبان آورده شود .در این صورت نیز شما قادر به دستیابی و کسب همه آن دانش فرد
نخواهید بود (پوالنی.)1969 ،
ضرورت توجه به دانش پنهان در سازمانها
همزمان با روند فزایندهی تحوالت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در عصر حاضر ،ابعاد و ارکان
سازمانها نیز متأثر از این تحوالت ،دستخوش دگرگونیهای گستردهای شدهاند .این تحوالت
بنیادین در سازمانها موجب پیدایش اصول ،روشها و مهارتهای مدیریتی نوینی شده است
که یکی از مهمترین آنها «مدیریت دانش» است .تاکنون از این مفهوم تعاریف متعددی از
سوی کارشناسان ارائه شده و هر یک از زاویهای خاص آن را مدنظر قرار دادهاند؛ اما پیش از
بیان تعریف و مفهوم مدیریت دانش ،الزم است که طبقهبندی مفهوم دانش بهعنوان عنصر
بنیادین و محوریِ این موضوع ،به صورت دقیقتر مورد بررسی قرار گیرد.
دانش عبارت از ایدهها ،فهم و درسهای آموختهشده در طول زمان است .وید معتقد است
دانش فهمیده میشود و فرد دانش را از طریق تجربه ،استدالل ،بصیرت ،یادگیری ،خواندن و
شنیدن به دست میآورد .هنگامیکه افراد ،دانش خود را با دیگران تسهیم میکنند ،سطح و
عمق آن گسترش مییابد و زمانی که دانش فرد با دانش دیگران ترکیب شود ،دانشی جدید
پدید میآید (وید .)2 :2002 ،برخی دیگر از کارشناسان اشاره به این نکته دارند که دانش از
ماهیتی فردی برخوردار است چرا که در ارتباط متقابل با ارزشها و باورهای افراد و ادراک
آنها از جهان و دیگران قرار دارد .از دیدگاه آنها دانش در بافت و زمینه روابط بینفردی
ظاهر شده و غنیتر و معنادارتر از اطالعات میباشد .از این رو ،ساختارمند نمودن آن دشوار
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بوده و انتقالش به سختی امکانپذیر است.
طبق آخرین تحقیقات مدیریتی انجامشده هر دانشکار 1که شامل پرسنل و مدیران یک
سازمان می باشند ،به طور متوسط هر دو هفته ،حداقل یک آموزهی ارزشمند خلق میکند.
این آموزهها اگر به سرعت استخراج و بازیابی نگردد ،روز به روز کمرنگتر گردیده و پس از سه
سال حتی از یاد خود شخص نیز خواهد رفت .سیستمهـای مدیریت دانش به منظور کشف،
کسـب ،ارزیابی ،ثبت ،تسهیم و بکارگیری دانـش پسـین دانشکاران در سازمانها طراحی و
راهاندازی میشوند و لزوم استخراج دانش پیشین دانشکاران ،خود به تنهایی اهمیت متدهای
استخراج دانش را روشن مینماید.
بهطور کلی دانش در دو دسته طبقهبندی میشود« :دانش صریح» و «دانش ضمنی» .دانش
صریح دانشی است که قابل بیان به طرق مختلف باشد .این دانش در سازمانها در قالب کتب،
مدارک ،نوشتهها ،دستورالعملها ،چارچوبها و پایگاههای اطالعاتی وجود دارد و با سهولت
بیشتری قابل دستیابی است .در مقابل ،دانش ضمنی در ذهن افراد سازمان وجود دارد و به
سهولت قابل بیان نیست .طبق بررسیهای صورت گرفته ،تقریباً  90درصد دانش سازمانها
به صورت دانش ضمنیاند که به سادگی قابل انتقال و تشریک نیست ،از این رو مدیریت دانش
فراتر از مدیریت اطالعات مطرح شده و ابعاد انسانی و ضمنی دانش سازمانی را مدنظر قرار میدهد
(قاسمیشاد.)1388،
بر این اساس مدیریت دانش را میتوان در یک تعریف ساده برانگیختن افراد به تسهیم دانش
خود با دیگران بیان کرد (اشنایتر شوور .)2001 ،به اعتقاد دافی مدیریت دانش فرآیندی است که
به واسطهی آن ،افراد با استفاده از طبقهبندیهای چندبُعدی اطالعات ،در محیطهای متفاوت با
استفادهکنندگانمختلفبهخلقدانشمیپردازند؛بنابراین،برایاثربخشیفرآیندمدیریتدانش
در یک محیط عملیاتی ،سازمان باید عنصر انسانی که چنین ارزشی به اطالعات میافزاید را درک
و از آن قدردانی کند .تعریف بروکس از مدیریت دانش که از سوی مرکز کیفیت و بهرهوری امریکا
نیز مورد قبول قرار گرفته ،چنین است :استراتژیها و فرآیندهایی برای ایجاد ،تعیین ،تصرف،
سازماندهی و ادارهی مهارتهای حیاتی ،اطالعات و دانش ،برای آنکه به بهترین نحو افراد را در
تحقق رسالت سازمان توانمند سازند (النگ استاف و هیمس.)2-3 :2000 ،
ازتعاریفباالچنینبرمیآیدکهمدیریتدانشبرحسبویژگیهاییکهداردمیتواندجریانیباشد
که از مفهوم و ایجاد آن آغاز شده و تا یک وضعیت سودمند برای به اشتراکگذاری و به کارگیری
دانش ادامه پیدا کند .در یک دستهبندی کلی ،مدیریت دانش مشتمل بر مراحل زیر است:
 ایجاد دانشدستهبندی1.knowledge Worker
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ذخیرهسازی به اشتراک گذاری (انتقال) استفاده مجدد از دانش و تحلیل و استنتاجبهطورکلی ،کارشناسان بر این باورند که چهار عامل عمده در به وجود آمدن مقولهی مدیریت دانش
اثرگذار بوده است:
دانش،مهمترینسرمایهرقابتیسازمانها افزایش عظیم حجم اطالعاتتغییرهرمسنیجمعیتوویژگیهایجمعیتشناختی تخصصیتر شدن فعالیتهابر این اساس کارشناسان معتقدند که امروزه اقتصاد از وضعیت «اقتصاد پساصنعتی» به
«اقتصاد مبتنی بر دانش» در حال گذار است و دارایی فیزیکی در مقایسه با دارایی فکری از
اهمیت کمتری برخوردار است .در پی این تحوالت ،سازمانها بر اساس میزان دانش خود با
یکدیگر به رقابت پرداخته و محصوالت و خدمات آنها هر روز پیچیدهتر و نرخ نوآوری و سهم
اطالعات در آنها بیشتر میشود .در این میان ،مدیریت دانش با در اختیار داشتن ابزارهای
الزم ،بهعنوان فرصتی مناسب جهت بهبود عملکرد منابع انسانی و همچنین ایجاد مزایای
رقابتی به شمار میرود.
بهطورکلی ،تبدیل داده به اطالعات و سپس به دانش ،محور اصلی مدیریت دانش است.
این کار با این فرضیهی اساسی آغاز میشود که گردآوری داده تحت تأثیر ارزشهای اصلی
سازمان قرار داشته و دادهها از طریق فرآیندهای تعامل انسانی و فناوری اطالعات بهعنوان
اطالعات معنا مییابند ،سپس از طریق فرآیندهای موجود در زمینه یا محیط ،تجمع دادهها،
معنادادن به اطالعات ،ترکیب ،تفکر و تأمل به دانشی مرتبط به تصمیمگیری در سازمان،
تبدیل میشوند .امروزه مدیریت دانش به یک ضرورت انکارناپذیر برای ارتقای کیفیت ،کارایی،
حضور در عرصهی رقابت و بقای سازمانها تبدیل شده است؛ به گونهای که بدون توجه به
مدیریت دانایی ،سازمانها در زمرهی سازمانهای منفعل جای میگیرند.
از دیدگاه کارشناسان ،مدیریت دانش ،منافع قابل توجهی را میتواند به همراه داشته باشد.
برخی از آنها عبارتند از:
 افزایش بهرهوری و سوددهی تقویت همکاریهای سازمانی بروز و رشد خالقیت تشویق و حمایت از نوآوری17
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 کمک به برقراری و تسریع جریان انتقال دانش از تولیدکننده به دریافتکننده تسهیل اشتراک اطالعات میان کارکنان کاهش موازیکاری و دوبارهکاری افزایش توان سازمان جهت مقابله با پدیدهی تورم اطالعات گردآوری و ذخیره دانش کارکنان پیش از ترک احتمالی از سازمان بهبود کیفیت ارائه خدمات به مشتریان حفظ سازمان در عرصه رقابت از طریق افزایش سطح آگاهی سازمان نسبت به راهکارها،محصوالت و عملکرد سازمانهای رقیب (دهقان نجم.)1388 ،
مدیریت دانش سازمانی
مدیریت دانش سازمانی یکی از مهمترین عوامل موفقیت شرکتها در شرایط رقابتی و عصر
اطالعات است .اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمانها دانش
موجود خود را اندازهگیری میکنند و به منزلهی سرمایه فکری سازمان و نیز بهعنوان شاخصی
برای درجهبندی شرکتها در گزارشهای خود منعکس میسازند .امروزه از ویژگیهای
سازمانهای جدید ،انباشت بیش از حد دانش است ،بنابراین برنامهریزی ،سازماندهی ،رهبری،
پایش دانش سازمانی و همچنین مدیریت فرآیند دسترسی به دانش درست با تأکید بر کارایی
کنونی دانش،
و اثربخشی آن ،امری اجتنابناپذیر است (مر و نیلی .)279 :2002 ،در عصر
ِ
سازمانها دریافتهاند که عمر آنها بدون داشتن یک راهبرد مدیریت و ارزشگذاری دانش
سازمانی تداوم نخواهد داشت (سیمن.)1999 ،
مطالعات انجامشـده در تعدادی از شرکتها نشان میدهد که اسـتراتژی شـرکتها در
مدیریت دانش را میتوان در دو دستهی کلی طبقهبندی کرد :شرکتهایی که محصوالتی
نسبتاً استاندارد در جهت رفع نیازهای عمومی مردم تولید میکنند ،دانش سازمانی (و از
جمله تجارب) خود را به دقت کدگذاری کرده و آنها را در پایگاه دادههای کامپیوتری
ذخیره میسازند .از این طریق هر یک از کارکنان سازمان میتوانند دانش ذخیرهشده در این
مکرر مورد استفاده قرار دهند .این استراتژی ،استراتژی کدگذاری نامیده
پایگاهها را به طور ّ
میشود .در مقابل ،شرکتهایی که برای مشکالت غی ِر تکراری و ویژهی خود ،راهحلهایی
فوقالعاده منحصر به فرد و خاص ارائه مینمودند ،دانش سازمانی خویش را اساساً از طریق
تماسهای فرد به فرد تسهیم میکردند .این شرکتها ،کامپیوترها را برای تسهیل ارتباطات
افراد به کار میگرفتند .در این شرکتها دانشی که کدگذاری نشده و در واقع کدگذاری آن
نیز امکانناپذیر است (دانش ضمنی) از طریق جلسات طوفان ذهنی ،گفتگوها و محـاورههای
رو در رو یا دو نفره انتقال می یابد .این اسـتراتژی ،گفتـگو محـور میباشد .در این میان نکته
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حائز اهمیت آن است که دریابیم برای گردآوری و نظم بخشیدن به هر یک از انواع دانش و
تجارب سازمانی (مستندسازی) چه روشها یا استراتژیهایی مؤثرتر است.
از سوی دیگر تأمل در استراتژی گفتگو محور که بر تعامل بین فردی صاحبان دانش و تجارب
مبتنی است ،این حقیقت را آشکار مینماید که تسهیل و تقویت گفتگو در سازمان در قالب
روشهای متداول ،باروری و انتقال همزمان و شفاهی دانش سازمانی را میسر میسازد و
سیالی از ایجاد ،انتقال ،تقویت و توسعهی دانش
تقویت این استراتژی در سازمان ،جریان ّ
سازمانی را در بستر زمان به دنبال دارد .در واقع این شیوه ،انتقال و توسعه دانش در سازمان
را بهعنوان بخشی از فرهنگ سازمان نهادینه میسازد (جعفری مقدم.)172-180 :1383 ،
مفهوم مستندسازی
گافر مستندسازی را ارتباط اسنادی بین اقدامهای مختلف انجام یک فعالیت یا مجموعهای از
فعالیت ها تعریف میکند .به زعم وی بارزترین کارکردهای مستندسازی شامل انتقال صحیح
مقاصد و اهداف به ذینفعان ،ثبات و یکنواختی اقدامات پیشبرنده میباشد .اندرسون نیز
مستندسازی را مشتمل بر تدوین و تکوین یک فعالیت یا مجموعهای از فعالیتها از مرحله
احساس نیاز تا مرحله انجام آن تعریف مینماید .باید توجه داشت که تحقق کامل مجموعه
فعالیتهای پیشبینیشده برای مستندسازی فرآیندها ،در گرو آن است که:
نخست؛ فعالیت یا فعالیتهای مورد نظر در جهت تأمین هدف یا هدفهای خاص سازماندهیشده باشند؛
دوم؛ راهکارها و اقدامهای ضروری راجع به هر فعالیت ،در قالب تصمیمات برنامهریزیشده،تعریفشده و مرجعی ذیصالح آن را به تصویب رسانده باشد؛
 و سوم نتایج فعالیتها و آثار مترتب بر آن (اعم از مثبت و منفی) ،بنا بر پیشبینی ،معین ومشخصشده باشند (جعفری مقدم.)1381 ،
در یک جمعبندی کلی میتوان گفت مستندسازی یعنی ثبت (مکتوب نمودن )،گردآوری،
تنظیم و تدوین ،دستهبندی و نگاهداری اطالعات؛ مفاهیمی که خود از فعالیتی هدفمند،
دقیق و منظم حکایت دارند .چنانکه مفاهیم باال نشان میدهند ،همهی آنها بر حفظ و
نگهداری اطالعات تکیه میکنند .با توجه به مفهوم مستندسازی ،اساسیترین منافع آن از
دیدگاه مدیریت دانش را میتوان در موارد زیر خالصه نمود:
ثبت تاریخی ،تحلیلی و نیز علمی تجارب ،موفقیتها ،دستاوردها ،مراحل رشد و سایررویدادهای تعیینکنندهی سازمان؛
فراهم آمدن زمینه ثبت ،گسترش و آموزش فرهنگ سازمان به نسلهای بعدی کارکنان ومدیران؛
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 فراهم شدن ابزاری برای توجه به ابعاد مختلف مسائل سازمانی و سازوکاری برای نگرش بهمسائل سازمان از زوایای مختلف؛
 امکان زمینهی بازخوانی رویدادهای گذشته و نیز ارزیابی علمی نقاط قوت و ضعف سازمانو مدیران آن؛
 ابزاری برای خلق نظریههای بومی مدیریت؛ فراهم شدن زمینههای تسهیل و تقویت فرآیند یادگیری سازمانی؛ ابزاری برای الگوبرداری از بهترین تجربیات (جعفری مقدم.)42-43 :1383 ،در مجموع دربارهی ضرورت مستندسازی باید گفت از آنجا که انسان به دلیل محدودیت
ظرفیت ضمیر خودآگاه قادر به حفظ و یادآوری تمامی مطالب به طور کامل نمیباشد و با در
نظر گرفتن این موضوع که انتقال تجربیات ،مهمترین عامل در یادگیری سازمانی محسوب
میشود ،مستندسازی روشها ،فنون و آموختههای سازمانی ،راهکاری مطمئن در جهت
ثبت ،حفظ ،انباشت و انتقال تجربیات فردی و سازمانی به دیگران به شمار میرود.
در این چارچوب میتوان افزود که بدون تردید مدیران دستگاهها و ارگانهای مختلف
(دولتی ،خصوصی و عمومی) در جستجوی یافتن راهها و شیوههایی هستند تا بتوانند
کارایی و اثربخشی فعالیتها و رویههای خود را افزایش دهند .اگر چه در این راستا مباحث
بسیار متنوع و متعددی از زوایای گوناگون ارائه شده و یافتن و پیشنهاد کردن شیوههای
جدیدبرای افزایش کارایی و اثربخشی در دستگاهها و سازمانها در سطوح گوناگون (کوچک
تا بزرگ ،اجرایی تا سیاستگذاری )،...تکاپویی مدام و همیشگی است؛ اما در سالهای اخیر
صاحبنظران با اتکا بر تجارب گذشته ،مفاهیم نوینی در این باره مطرح کرده اند که در این
میان استفاده از ذخیرهی دانش (تجربیات) شکل گرفته در سازمانها (فارغ از مالکیت و
نوع فعالیت آنها) یکی از مهمترین و اثرگذارترین مباحث است .بدین گونه که از نظر این
صاحبنظران یکی از راههای بسیار مؤثر و عملی در افزایش کارایی و اثربخشی فعالیتها
ورویهها ،بهرهگیری از اسلوبی است که با عنوان مدیریت دانش شناخته میشود .بر این اساس
مدیران و تصمیمگیران میتوانند با مدیریت دانش و بهرهگیری از تجارب پیشین ،از اثرات و
اثربخشی دستگاه و سازمان متبوع خویش بهره برند.
فواید آن در افزایش کارایی و
ِ
اما استفاده از دانش شکل گرفته در سازمانها تنها زمانی امکانپذیر است که دانش (تجارب)
شکل گرفته در سازمان در قالب و چارچوبی مشخص شناسایی ،استخراج ،به اشتراکگذاری
و مورد بهرهبرداری قرار گیرند .در این راستا و با استناد به مباحث مطرح در حوزهی
مدیریت دانش ،یکی از مهمترین شیوه های استفاده از دانش شکلگرفته در دستگاهها و
سازمانها« ،مستندسازی» تجربیات و دانش مذکور است؛ بنابراین به نظر میرسد میتوان
با مستندسازی ضابطهمن ِد دانش (تجارب) شکل گرفته ،زمینهی افزایش کارایی و اثربخشی
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فعالیتها و رویهها را فراهم نمود.
طی دهههای گذشته و در چارچوب مأموریتهای ستاد مدیریت بحران ،سیاستها ،اقدامات و
برنامههای مختلفی در این ستاد تدوین شده و به اجرا درآمدهاند .فارغ از ارزیابی سیاستهای
اجرا شده و کامیابی و یا ناکامی مجموعه برنامهها ،میتوان گفت که این ستاد طی سالهای
گذشته تجاربی در این باره کسب کرده است که بر اساس مباحث مدیریت دانش ،میتوان این
تجارب را در زمره دانش به وجود آمده در نظام مدیریت توسعه کشور قلمداد کرد ،اما مشکل
آنجاست که بخش بسیار قابل توجهی از این دانش (تجارب) به صورت «دانش ضمنی» بوده
و در نتیجه نمیتواند به طور مشخص آثار مثبت مورد انتظار را در پی داشته باشد؛ بنابراین به
نظر میرسد با استفاده از موازین و اسلوبی که صاحبنظران اخیر مطرح کردهاند ،باید دست
به آشکار کردن و در دسترس قرار دادن این دانش زد تا از این رهگذر موجبات افزایش کارایی
و اثربخشی سیاستها و رویهها فراهم شود.
با توجه به مباحث و نکات اشاره شده ،میتوان (و باید) مقولهی مدیریت دانش و تالش برای
مستندسازی تجارب را از گفتگوها و مباحث عادی و روزمره جدا کرد ،چرا که ورود به عرصهی
دانش ،ورود به عرصهی ضوابط و چارچوبها بوده و رعایت آنها با ماهیت و هویت اصلی
دانش ارتباط بسیار تنگاتنگی دارد .به بیان دیگر اگر بحثی در قالب دانش قرار گیرد دارای
ضوابط ،چارچوبها و قواعدی میشود که استواری و استحکام گزارهها ،از این ضوابط به دست
آمده است .اساساً فصل تمایز گزارهها و مباحث مرتبط با یک حوزه از دانش با گفـتارهای
روزمره و محاورات عادی ،ضابطهمند و قاعدهمـند بودن آنهاست .یادآوری میشود که در هر
یک از حوزههای دانش بشری ،قواعد و ضوابطی شکل گرفته که رعایت آنها ،دانشیبودن
مباحث را تضمین میکند .بدیهی است که این قواعد توسط عالمان و اندیشمندان هر یک از
حوزهها بسط یافته و عمیقتر میشوند .بر این اساس زمانی که مستندسازی تجارب جزئی
از دانش بشری قلمداد میشود ،به دنبال آن ،نخست ،مطالب این حوزه دارای ضابطه و
قاعده می شوند ،دوم ،قواعد و ضوابط مورد بحث برای آن الزامآور خواهد شد و سوم ،اعتبار
و استحکام گزارهها و مباحث عرضهشده در حوزهی مباحث تاریخی بر اساس میزان رعایت و
پایبندی به ضوابط و قواعد تاریخ ،ارزیابی خواهد شد.
اهميت انجام مستندسازي فرآيند مديريت سانحه و بحران
همهی ما آرزو داریم در جـهانی زندگی کنیم که حوادث طبیعی در آن آسیبرسـان نباشد
یا حداقـل آسیبهای کمی داشته باشد و پیامد این حوادث برای ما فاجعهبار نباشد .در طول
تاریخ ،بشر تالش کرده است که حوادث پیرامون خود را به اشکال مختلف مدیریت کند و
به این ترتیب بقا و پایداری نسل خود و دستاوردهای خود را حفظ کند .از سوی دیگر همه
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میدانیم که قدرت کنترل بسیاری از حوادث طبیعی را نداریم ،آنها اتفاق میافتند و حتی
در بسیاری از موارد ما نیازمند این اتفاقات برای تداوم زندگی هستیم .داستان گسلها و قنوات
در سرزمین ما که دو روی سکهی زلزله و آب است ،می تواند مثال خوبی برای این مسئله
باشد .بنابراین در بسیاری مواقع ما با مفهوم «حادثه» و «اتفاق» سر و کار داریم و از سوی
دیگر این حادثه میتواند به یک «فاجعه»« ،بال» و «بحران» تبدیل شود؛ در حقیقت وقتی
حادثه با جمعیت انسانی آسیبپذیر گره میخورد تبدیل به «بال» و «فاجعه» میشود .هر
روزه در سراسر جهان زلزله ،آتشفشان و ...اتفاق میافتد ،بسیاری از این حوادث در مناطق
غیرمسکونی یا در مناطقی که آسیبپذیری کمی دارد به وقوع میپیوندد ،بنابراین تبدیل به
فاجعه نمیشود .از سوی دیگر همهی حوادث طبیعی نیست ،بسیاری از آنها به وسیلهی
انسانها ایجاد میشوند و در نتیجهی عدم مدیریت درست به فجایعی تبدیل میشوند که
به زندگی مردمان آسیب میرسانند .گرمایش زمین ،جنگلزدایی ،فعالیتهای جنگطلبانه،
مصرف روز افزون منابع حیاتی مانند آب از جمله عواملی است که امکان بروز بالیای ظاهرا ً
طبیعی مثل سیل ،لغزش زمین و خشکسالی را بیشتر میکند ،بنابراین امکان جلوگیری از
پیشامدهای طبیعی برای انسانها وجود ندارد ،آنچه در توان ماست ،تالش برای مدیریت و
کاهش خطرات است (جایگاه آموزش در مدیریت بالیا.)1388 ،
ثبت سوابق دقيق حوادث و هزينههاي مربوط به بازيابي و كارهاي بازسازي و حفظ آنها از
اهميت بسيار بااليي برخوردار است .براي انجام چنين مستندسازي ،بايد يك سيستم ثبت
سوابق كاري و مالي در محل موجود باشد تا به اين وسيله موارد قابل مالحظه را بتوان رديابي
نمود .انجام مستندسازي صحيح باعث شكلگيري صحيح پروژه ،اعتبارسنجي ،تأييد و كمك
به فرآيند بودجهبندي ميشود .مصداق اين مطلب اين است كه وقتي كه زمان طرحريزي
و برنامهريزي فرا ميرسد و عوامل كاري شروع به ارتقاي طرحهاي كاهش خطر موجود
مينمايند ،توانايي تكميل جزئيات فرآيند طراحي را ندارند ،چرا كه به بسياري از منابع
دسترسي ندارند .در اين حالت ،بررسي و تصويب طرح به درجه مستندسازي صورت گرفته
بستگي دارد .براي مثال ،ممكن است نتوان ارزيابي ريسك را به طور كامل براي يك محدوده
انجام داد و تنها براي بخشهايي صورت گيرد .در اين حالت مستندسازي تصميمهاي گرفته
شده ،به همان اندازه تهيه برنامه تكميل ارزيابي ريسك داراي اهميت است .مستندسازي
طرح كاهش خطرات ممكن است از قبل و در گامهاي نخستين فرآيند طرح ،انجام شده باشد
و براي تكميل و نهايي نمودن طرح مي توان از مستندات موجود استفاده نمود (موحدزاده،
)1387
مستندسازي فرآيند مديريت بحران و سانحه بنا به مجموعه داليل زير از اهميت بااليي
برخوردار است :مستندات كارهاي انجام شده ،منبع با ارزشي جهت ارزيابي طرح كاهش
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خطرات ،برنامهريزي و الگوي مديريتي پياده شده در حوزه خطر در اختيار ارزيابان ،مديران
و مميزان قرار ميدهد تا بتوانند بر مبناي آن ارزيابي الزم را از طرح صورت دهند و پيشنهاد
انجام اقدامات اصالحي را تهيه نمايند و بدين وسيله در سيستم مديريت بحران يا مديريت
شرايط اضطراري ،بهبودي مستمر به وجود بياورند.
از آنجايي كه حيات يك سيستم وابستگي زيادي به بازنگري اتفاقات و وقایع رخ داده دارد،
معيارهاي ثبت شده در مستندات حوادث و اقدامات صورت گرفته در قبال آن ،ابزار الزم براي
اين منظور را فراهم ميآورد .بر پايه مستندات موجود ،ميتوان داليل وقوع سانحه را تحليل
نمود .بهعنوان مثال ،در مورد سانحه سيل ،با توجه به اينكه سيل تحت تأثير كنش و واکنش
پديدههاي جوي و دخالت انسان در حوضه آبريز به وقوع ميپيوندد ،ميتوان با استفاده از
مستندات موجود به داليل تشديد سانحه پي برد .عالوه بر موارد باال ،انجام يك مستند سازي
به موارد زير كمك مينمايد:
 بازيابي تمام هزينههاي قابل توجيه؛ در اختيار داشتن اطالعات الزم جهت توسعه عملكرد در شرايط اضطراري؛ در اختيار داشتن اطالعات مورد نياز جهت اعتباربخشي به پروژههاي مرتبط؛ فراهم نمودن اطالعات كافي جهت مميزي و انجام هر گونه مرور و بازنگري؛ فراهم نمودن دادههاي شاخص جهت انجام هر گونه ارزيابي محيط زيستي و تاريخي.وجه اختالف بين مستندسازي يك سانحه طبيعي با مستندسازي بحران ناشي از سانحه اين
است كه در حالت اول با توجه به وسعت كمتر ابعاد سانحه نسبت به بحران ،يك يا دو سازمان
در مستندسازي آن دخيل هستند؛ در حالي كه در حالت بروز بحران ،سازمانهاي اجرايي و
مديريتي بيشتري در مستندسازي دخيل هستند .اين اختالف با توجه به تفاوت بين تعاريف
سانحه و بحران كام ً
ال توجيهپذير است.
با توجه به اينكه حجم آمار و اطالعات مورد استفاده در مستندسازي قابل توجه است ،در
صورت عدم بهرهگيري از يك رويكرد كارآمد ،وقت و هزينه زيادي صرف استخراج آمار و
اطالعات مورد نياز خواهد شد .از اين رو به منظور سازماندهي بهينه آمار و اطالعات دريافتي از
منابع مختلف و سهولت استفاده از آنها ،از يك رويكرد سيستماتيك به نام درخت دانش 2بهره
گرفته خواهد شد .ساختار درخت دانش بر اساس مراحل چـهارگانه مديريت سانحه و بحران
كه عبارت است از پيشـگيري ،آمادگي ،پاسخ و مقابله و بازسازي شكل ميگيرد (بنیزمان
الری و همکاران.)1395 ،

2.Knowledge tree
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درخت دانش شرح داده شده در باال ،رويه كلي مسـتندسازي سوانح طبيعي را ترسـيم
ميكند .بر اساس آيتمهاي ارائه شده توسط ساختار درخت دانش ،كليات مستندسازي
مراحل چهارگانه سوانح طبيعي را در بر ميگيرد.
سیالب خوزستان و اهمیت بهرهگیری از تجارب آن (تبدیل دانش ضمنی به دانش
کاربردی)
در  27سال گذشته در سطح جهان  3.6میلیون نفر بر اثر حوادث طبیعی جان باخته اند
و  240میلیارد دالر خسارت به کشورها وارد شده است .آمار و ارقام نشان میدهد که بر
اثر تالشهای همه جانبهی جهانی به تدریج از میزان تلفات حوادث کاسته شده است،
بهطوریکه از سال  1980تا سال ،2000تعداد کشتهها به  ۳میلیون نفر یعنی کمتر از نصف
این تعداد در طول  27سال رسیده است .البته در همین مدت  800میلیون نفر هم تحت
تأثیر این حوادث قرار گرفتهاند و بیش از  23میلیارد دالر خسارت نیز وارد شده است .از
سال  2000تا سال  2006میالدی نیز حدود  5584فقره بحران بزرگ اعم از حوادث طبیعی
مانند سیل ،زلزله ،طوفان ،سونامی و سایر حوادث مشابه و غی ِر طبیعی مانند انواع عملیاتهای
تروریستی ،جنگ و اشغالگری و آتشسوزی در سطح جهان رخ داده است ،حوادثی که هر
کدام از جهات مختلف دارای تبعات و اثرات متفاوتی بر زندگی اجتماعی مردم دنیا بودهاند
(هدایتی.)1398 ،
قرار گرفتن ایران در یکی از استراتژیکترین نقاط جهان و برخورداری این کشور از منابع
و مزیتهای مختلف خدادایی از یکسو و واقعشدن آن در حادثهخیزترین نقاط جغرافیایی
کرهی خاکی از سوی دیگر ،سبب شده تا این کشور در طول تاریخ همواره با حوادث مختلف
طبیعی مانند سیل و زلزله و حوادث غی ِر طبیعی مانند لشکرکشیهای متعدد از سوی
کشورهای سلطهگر و متجاوز مواجه باشد .از نظر موقعیت طبیعی قارهی آسیا از میان پنج
قارهی جهان با تحمل بیش از یک سوم بالیای طبیعی شاهد بروز بیشترین سوانح و حوادث
بوده است و در میان کشورهای این قاره نیز ،کشور ایران پس از چین ،هند و بنگالدش
بیشترین خسارات را متحمل شده است و در میان کشورهای جهان نیز ششمین کشور
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مستعد بروز بالیای طبیعی شناخته شده است و ساالنه حدود  400میلیارد ریال خسارت را
در این حوادث متحمل میشود.
امروزه سازمانهای پیشرو برای بهبود عملکرد خود در حوزهی مدیریت بحران و مقابله با
حوادث احتمالی ،در حال گذر از دوران انباشت دانش فردی بهسوی دوران نگهداری دانش
برای منفعتجمعی هستند .این امر به حفظ نظامیافتهی سوابق و تجربیات ارزشمند و انتقال
صحیح آن به کارکنان در ابعاد وسیع سازمانی منجر شده و مزایای بسیاری نظیر صرفهجویی
خرب قبلی ،ممانعت از هزینههای مجدد سختافزاری
در زمان ،جلوگیری از تکرار روشهای ُم ّ
و نرمافزاری برای دستیابی به یک تجربه یا واقعه را بههمراه خواهد آورد .واحد روابط عمومی
در سازمانها ،پیشروترین واحد در این امر مهم هستند .مستندسازی یکی از اقداماتی است
که به نظر ساده و پیش و پا افتاده مینماید ،ولی دارای پیچیدگی و ظرافت کاری بوده و از
اهمیت به سزایی برخوردار است که متاسفانه این اقدام مهم کمتر مورد توجه واقع میشود.
در مستندسازی ما بهدنبال این هستیم که واقعاً چه شد و چه کردیم؟ (ثبت و ضبط رویدادها
و عملکردها و تجارب) .این کار میتواند توسط یک فرد عادی ،یا یک گروه عادی ،یا گروهی
محقق انجام گیرد .یافتههای مستندسازی در مرحلهی بعد باید مورد ارزیابی قرار گیرند و
نقاط قوت و ضعف عملکردهای گذشته ،آشکار شوند .در مرحله بعدی باید بتوان بهنحوی
منطقی بر پایه این ارزیابی ،راه آینده را ترسیم کرد .یکی از ابعاد سیاست حافظه ،تالش برای
مستندسازی تجربه های مدیریت بحران است ،یعنی مستند ساختن نحوهی مواجهه ما با
بحرانها و حوادث اعم از طبیعی و غیر طبیعی .ما به همان اندازه که نیاز داریم برای کمک به
گرفتار شدگان در بحران و کسانی که در بحران و حوادث آسیب دیدهاند کمکهای نقدی و
غیر نقدی جمعآوری کنیم ،باید برای شناسایی و تجزیه و تحلیل و مستندسازی این کمکها
نیز برنامهریزی کنیم ،تا بار دیگر که مصیبت و فاجعهای رخ داد ،امکان برنامهریزی دقیقتر
را داشته باشیم .متاسفانه از این نظر ما بسیار فقیر هستیم .مسألهی مهمتر این است که ما
حتی هنوز به مسأله ی مستندسازی هم نیندیشیدهایم .گاهی فقط در شوراها و اتاقهای
کار و جلسات اداری ،به صورت غیر سیستماتیک ،مدیران و کارشناسان ،تجارب خود را بیان
میکنند ،بدون اینکه راهبرد روشن و مشخصی برای ثبت تجربهها ،تحلیل آنها و استفادهی
مناسب از این تجارب بهعنوان نوعی دانش فنی و ضروری وجود داشته باشد.
سیالب رخ داده در اسفند و فروردین 1397-98در استان خوزستان با وجود پیشبینیهای
قبلی هواشناسی و هشدارهای سازمان مدیریت بحران استانداری خوزستان ،حجم قابل
توجهی از خسارت را در مناطق عمدتاً روستایی چند شهرستان استان خوزستان بر جای
گذاشت .پیش از اینکه سیل خوزستان را در بر گیرد ،تصاویر و کلیپهای تکاندهندهای
از سیالب شیراز از زوایا و با کیفیتهای مختلف دست به دست میشد و بدین ترتیب یک
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شوک اجتماعی برای مردم خوزستان رخ داد ،مردمی که خودشان در همان ساعات ضمن
آنکه بارشهای قابل توجهی را تجربه میکردند ،مدام از مرکز مانیتورینگ سدها این خبر را
میشنیدند که آورد سدها و رودخانهها در باالدست ،رکوردهای تاریخی را ثبت کرده و حجم
عظیمی از آب به سوی خوزستان روانه شده است .بدین ترتیب مردم احتمال خطر را جدی
گرفتند ،اما تصور اینکه چه چیزی دقیقاً قرار است در اینجا رخ دهد را نمیکردند.
از نظر اهالی روستاهای سیلزده ،احتمال وقوع سـیل در این مناطق بسیار باال بوده و در
حافظهی تاریخی آنها ،دفعات مختلفی سیل و آبگرفتگی رخ داده و موجب ایجاد زحمت و
خسارت برای آنها شده است .سیل پدیدهای بوده که آنها از نظر تاریخی به آن عادت کرده
و با آن کنار آمده بودند .نگاهی به آمار و اطالعات مرتبط با فراوانی وقوع سیل در این مناطق
نیز موید دیدگاه مردم است .از سال  1370تاکنون به دفعات حوزههای آبریز خوزستان سیل
را تجربه کردهاند .جدول زیر آماری از این پدیده را نشان میدهد:

دادههای جدول مذکور نشان میدهد با وجود آنکه در استان خوزستان در دههی اخیر،
خشکسالی شدیدی رخ داده است ،اما حتی در این سالهای خشک نیز سیالبها متوقف
نشدهاند .به دلیل همین فراوانی باالی وقوع سیل است که مردم رودخانه را شمشیر دولبهای
میدانند که از یک سو رحمت و برکت برایشان به ارمغان میآورد و از سوی دیگر رنج و
محنت .
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بالفاصله و پس از جدی شدن خطر سیل ،نیروهای امدادی و مردم از گوشه و کنار کشور به
میدان آمدند و با مدیریت استانداری خوزستان و با تالش بیوقفه و شبانهروزی تا حدودی
از ابعاد و دامنهی خسارات و آسیبهای ناشی از سیل کاستند .بدیهی است مستندسازی
مکرر
این تالشها و فعالیتها از این منظر که استان خوزستان و سایر نقاط کشور ،به طور ّ
در معرض بالیا و مخاطرات طبیعی هستند ،ضروری است .همانطور که در مقدمه ذکر شد،
مستندسازی تجارب مدیریتی در واقع تالش برای تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح است،
یعنی از طریق تدوین تجارب سعی شود دانش و هستههایی که در ذهن مدیران است را به
دانشی آشکار و قابل استفادهی دیگران تبدیل کرد .مستندسازی تجربیات ،سازوکاری برای
ایجاد حافظهی سازمانی است .حافظهی سازمانی نیز ایجاد یک فرصت برای بهرهگیری از
دانشی است که در گذشته آموخته شده است .مستندسازی بخشی از فرایند مدیریت دانش
است که پیوسته درصدد کشف ،توسعه ،ایجاد و بکارگیری دوبارهی دانش است .مستندسازی
دانش و تجربهی سیالب خوزستان میتواند راهنما و درسنامهای باشد برای بحرانها و
مخاطرات آینده و برای کسانی که در آینده وارد سازمانها و ادارات میشوند و عنان و اختیار
امور را در دست میگیرند و به فعالیتهای سازمان جامهی عمل میپوشانند.
پیشینهتجربیپژوهش
الیاسی ( )1398در پژوهش خود با عنوان «دگردیسی ساختار و ارزشهای خانواده پسا
بحران با تاکید بر زلزله کرمانشاه» به بررسی دگردیسی در ساختار خانواده و ارزشهای
اجتماعی و درونگروهی افراد ،روابط افراد درون خانواده و برون خانواده ،تربیت کودکان،
جایگاه سالمندان ،معلولین ،بیماران و افرادی که به تجرد قطعی رسیدهاند ،پرداخته است
و ریشه دگردیسی و تغییرات مذکور را در مسایل پسا زلزله از جمله از بین رفتن حوزهی
خصوصی خانوادهها و تغییر ناگهانی شرایط زندگی ،زندگی در چادر و کانکس ،ورود افراد
غریبه با فرهنگ غیربومی ،کمکهای فلهای و غیرتخصصی ،کاهش عزت نفس افراد و فقدان
هر گونه برنامه تابآوری ،توانمندسازی و آگاهیبخـشی به افراد زلزلهزده در کمپهای مناطق
زلزلهزده کرمانشـاه میداند.
الیاسی ( )1398در پژوهش دیگر خود با عنوان «تبعات اجتماعی پسا سیل با تاکید بر سیل
شهر آققال و پلدختر» به تبعات اجتماعی سیل پرداخته و به دنبال پاسخگویی به سواالتی
است که بعد از هر حادثه طبیعی در جامعه ما در اذهان کنشگران خطور میکند ،مانند این
سوال که چرا در برخی از نقاط دنیا حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل تبدیل به فجایع انسانی
نمیشوند ،اما در ایران این مساله به کرات اتفاق میافتد؟ پژوهش الیاسی نشان میدهد که مواردی
همانند فقدان مطالعات پیشین و یا عدم توجه به مطالعات از سوی نهادهای مربوطه ،عدم مدیریت
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ریسک ،فقدان برنامه مدون در نظام آموزشی کشور جهت مقابله در حین حوادث و بعد از آن ،عدم
نظارت بر امور مرتبط با حوادث از جمله سیل و زلزله سبب شده است که چنین حوادث طبیعی
بهفاجعهانسانیتبدیلشوند.
اونق ( )1398در مقاله خود با عنوان «بررسی اهمیت نقش نهاد دانشگاه در اقدامات مربوط به
مدیریت کاهش ریسک بالیا با تأکید بر سیل استان گلستان در اسفند  1397و فروردین »1398
ن که بررسیهای موجود نشان میدهند که بالیای طبیعی طی سه دهه گذشته ،دو
با طرح ای 
3
برابر شده و تلفات اقتصادی آنها بیش از سه برابر گشته است؛ ایران را یکی از کشورهای بالخیز دنیا
یداند که هر ساله مواجه با گونههای مختلف مثل سیل ،زلزله ،رانش زمین و غیره میباشد .اونق
م
یداندکهطیچنددههگذشتهبهطورمکرربابالهاییمثلسیل،
استانگلستانرایکیازاستانهاییم 
آتشسوزیجنگل،خشکسالیوبحرانآبورانشزمینمواجهگشتهاست.مسألهایکهدراینمقاله
مورد بررسی قرار گرفته ،بررسی نقش نهاد دانشگاه و دانشگاههای بومی با توجه به اهمیت فنی و
اجتماعی فرایندهایموجوددرمدیریتکاهشریسکبالیا 4بهویژهدربحثارزیابیآسیبپذیری
و تابآوریاجتماعیدراینحوزهاست.
ترکارانی ( )1398در پژوهش خود با عنوان «فرسایش سرمایه اجتماعی در هنگامه بالیا و
پیامدهای آن» به طرح این مدعا میپردازد که در هنگام رخداد بالیای طبیعی ،انتظار میرود نوعی
انسجام اجتماعی و فرهنگی در جامعه پیش آید تا بتوان با وضعیت رخداده ،مقابله نمود و مانع از
همگسیختگی جامعه شد؛ ولی نگاهی به رفتار و گفتار مردم در این حوادث نشان میدهد که نه
فقط چنین همبستگی حاکم نیست ،بلکه وضعیت تاحدی مخالف آن است و سرمایه اجتماعی
در شرایط بحران تضعیف شده و افراد و گروهها برای کسب کمکها و جذب تسهیالت در
بین خود به ستیز ،رقابت و تخریب متوسل شده و این باعث کاهش همبستگی اجتماعی و
اعتماد عمومی شده و کاهش سرمایه اجتماعی را به همراه خواهد داشت .ترکارانی در پژوهش
خود به دنبال پاسخ این سئوال است که چرا در هنگامه رخدادن بالیایی مانند سیالب اخیر
در لرستان ،سرمایه اجتماعی درون گروهی تضعیف شده و پیامدهای این کاهش سرمایه
اجتماعی چیست؟ جامعه مورد مطالعه این تحقیق ،مناطق سیلزده لرستان است و محقق با
بررسی رفتار و گفتههای افراد حادثهدیده در سیالب فروردین  1398لرستان ،بهدنبال پاسخ
به این سوال محوری تحقیق است .روش شناسی این تحقیق ،مبتنی بر تحلیل محتوای متون
و مصاحبهها و اسنادی است که در رسانهها و شبکههای اجتماعی در هنگام حادثه گردآوری
و منتشر شده است .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که عواملی مانند ضعف اعتماد بین
دولت و ملّت ،عدم سازماندهی منسجم و موثر نیروهای دولتی و مردمی در مرحله امداد و
3. disaster prone
4.Disaster Risk Reduction Management
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نجات ،نداشتن سیستم مناسب در توزیع عادالنه کمکها ،عدم مشارکت جامعه محلّی در
امداد و بازتوانی مناطق سیلزده ،رقابت افراد در جامعه محلّی بر سر کسب کمکها و منابع
باعث کاهش سرمایه اجتماعی درونگروهی و تا حدی ،برونگروهی میشود (البته سرمایه
اجتماعی برون گروهی در هنگام بالیا بهخاطر تهییج فضای عاطفی به صورت کوتاه مدت
تقویت میگردد) ،بنابراین کاهش سرمایه اجتماعی باعث مشکالتی در رابطه میان دولت و
جامعه و حتی در درون خود جامعه شده ،منابع وارده را به صورت ناکارآمد و ناعادالنهای
توزیع نموده و باعث باالبردن هزینه و طوالنیشدن روند بازسازی شده و ایجاد نارضایتی در
بین آسیبدیدگان را در پی خواهد داشت.
یارمحمد توسکی و سلیمانی ( )1398در پژوهش خود با عنوان «توصیف و تحلیل مشاهده
میدانی از مناطق سیلزده استان لرستان» که حاصل مشاهده میدانی تیم  12نفره از اعضای
انجمن جامعهشناسی استان مرکزی طی روزهای  29فرودین تا اول اردیبهشت  1398است؛
عالوه بر مستندات تصویری و شنیداری ،محتوای مشاهدهها و مصاحبههای خود را در قالب
پنج مقوله تحلیلی بررسی کردهاند )1 :اشاره ای کوتاه به وضعیت فرهنگی -اجتماعی؛ )2
دیدگاههای سیلزدگان از وضع موجود منطقه قبل ،حین و بعد از رخداد سیل؛  )3دیدگاههای
مردم و مشاهدهها در رابطه با عملیات امداد و نجات؛  )4آثار و تبعات سیل از دید مردم و
مشاهدهها؛  )5تحلیل جامعهشناختی از یافتههای مشاهدهها ،رخدادها و پیامدهای ممکن
ناشی از سیل در ابعاد اجتماعی -اقتصادی منطقه .یافتههای مشاهداتی نیز شامل بحران
بیاعتمادی اجتماعی– سیاسی و اقتصادی ،شورشها و اعتراضات اجتماعی حین رخداد
سیل و بعد از آن ،کمکاری شدید و نارسایی رسانهها قبل ،حین و بعد از سیل ،سردرگمی و
ترس ،بیمسئولیتی مدیران در اقدامات پیشگیرانه ،غلبه روحیات مردساالرانه در مناسبات
خانوادگی و اجتماعی و افزایش آسیبهای اجتماعی بهخصوص برای زنان و کودکان ،اسکان
موقت و آسیبهای ارتباطات اجتماعی و فردی (خشونت ،کم تحملی ،سوءظن ،اعتیاد ،طالق،
خودکشی و )...تقدیرگرایی ،فقدان مسیرهای مؤثر برای مطالبهگری و ...است.
زندرضوی ( )1398در مقاله خود با عنوان «جامعهشناسی مردممدار و سیالبهای -1398
 »1397این ادعا را طرح میکند که از آنجا که پیدایش وگسترش سیالب و پیامدهای آن
امری میانرشتهای است و عرصههای گوناگونی در علوم پایه ،فنی و مهندسی ،علوم اجتماعی
و اقتصادی و ...را در بر میگیرد؛ بنابراین پاسخ به این سوال که چه بسترهای اجتماعی سبب
میشوند بسیاری از «حوادث طبیعی» در ایران به بحرانهای اجتماعی و انسانی تبدیل
شوند ،بهعنوان امری میانرشتهای خواهد بود .واحد تحلیل در مقاله زندرضوی ،حوزه آبریز
و زیرحوزههای رودخانههای سیالبی است که متناسب با وضعیت هر زیرحوزه ،برای انجام
فعالیتهای میدانی ،تیمهای چندرشتهای متفاوت تشکیل میشود که در آنها ،عالوه بر
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متخصصان رشتههای علوم مرتبط (محیط زیست ،خاک ،آب ،جنگل ،مرتع ،دام ،کشاورزی و)...
صاحب نظران آن محدوده ،نمایندگان سازمانهای غیردولتی و فعالین اجتماعی ،نمایندگان
شوراهای اسالمی شهر و روستاهای آن نواحی حاضر خواهند بود .در این نشستها،
جامعهشناس عضو گروه« ،تسهیلگر» گفتگوها خواهد بود .یافتههای این نشستها قدم
به قدم ،در آن زیرحوزه معین به شکل مناسب ،اطالع رسانی و بازخوردها جمعآوری و
پرسشهای تازه پیگیری میشوند .هدف از برگزاری این نشستها ،ایجاد حساسیت در
ساکنان حوزه برای پیگیری روند تهیه گزارش ،اطالعرسانی یافتهها و تبدیلشدن یافته ها
به برنامههای عملیاتی برای آمادگی ،مداخله موثر و کاهش خسارات سیلها درآینده دور و
نزدیک است.
اهداف و سواالت پژوهش
پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد تفسیرگرایانه و با هدف مستندسازی تجارب مدیریت بحران
سیالب اخیر خوزستان با مدنظر قرار دادن عوامل زمینهای ،شرايط شکلدهنده به اين
نظام مدیریت ،عمل -تعاملهاي مرتبط با اين نظام معنايي و پيامدهاي حاصله در عرصهی
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی به انجام رسید .بنابراين در همین راستا سواالت اصلی پژوهش
به شرح زير است )1 :مدیران حوزههای مختلف استان چه درک و تفسيري از مدیریت
سیالب دارند و نظام معنايي آنها در خصوص پدیدهی سیالب حول چه مفاهيمي شکل
گرفته است؟  )2شرايط شکلدهنده به اين نظام معنايي داراي چه ويژگي هاي است؟ )3
مدیران و نیروهای عملیاتی در رابطه با پديدهی سیالب چه عمل -تعاملهايي دارند؟ )4
پيامدهاي این شرایط و عمل -تعاملها در عرصه اجتماعی و سیاسی چيست؟
چارچوبمفهومي
با توجه به تمایزهای فلسفي– پارادايمي روشهای کمی و کیفی پژوهش ،در پژوهشهای
کيفي به جاي استفاده از چارچوب نظري از چارچوب مفهومي جهت استخراج سوال يا
سواالت پژوهش استفاده ميشود .چارچوب مفهومي مجموعه مفاهيم مرتبطی را شامل
ميشود که بر مفاهيم عمده مورد مطالعه تمرکز دارد و آنها را در قالب يک نظام منسجم
و مرتبط معنايي به همديگر پیوند ميدهد .بنابراین عدم تمايل رويکرد کيفي به بهرهگيري
از نظريه و مفاهيم موجود در قبل تحقيق ،ريشه در عنصر پارادايمي تبيين دارد .زماني که
ساخت و ساز دنياي اجتماعي از سوي کنشگران ،آن هم از طريق کنش متقابل بين آنها و
بسترهاي اجتماعي رخ ميدهد ،محقق با درگيري در بستر و زمينهی مورد مطالعه به استخراج
مفاهيم و انتزاع آنها ميپردازد .بنابراين مفهومسازي و نظريهسازي در فرايند حادث ميشود
30

دفتر برنامه ریزی ،نوسازی و تحول اداری استانداری خوزستان

(ايمان .)172 :1388 ،به عبارت ديگر استفاده از نظريه در روششناسي کيفي به منظور
نظريهآزمايي نيست و نظريهها نقشي الهامبخش و مکملگونه در فرآيند پژوهش و تحليل دادهها و
براي ايجاد حساسيت نظري – مفهومي جهت کمک به باز بودن ذهن محقق نسبت به مسائل و
مقولههاي مورد پژوهش دارند.
درروششناسينظريهزمينهاینیزپژوهشگرکاررابانظريهايکهازقبلدرذهنداردشروعنميکند
(مگر اينکه هدف بسط يک نظريه موجود باشد) بلکه کار را در عرصه واقعيت آغاز ميکند و
ميگذارد تا نظريه از درون دادههايي که گرد ميآورد پديدار شود (اشتراوس و کوربين:1394 ، 5
.)34بنابراينساختمدلپارادايمييانظريهیزمينهايبهصورتتجربيمستلزمرابطهیدوسويه
ميان دادهها و نظريه است .دادهها بايد به شيوهی ديالکتيکي گزارههايي را توليد کنند که استفاده از
چارچوبهاي نظري قبل از تجربه را مجاز ميسازد ،اما مانع تبديلشدن چارچوب خاص به ظرفي
ميشود که دادهها بايد در آن ريخته شوند.
مطالعه دیدگاه ها و نظریات مرتبط با هر موضوعی میتواند روشنگر ،آگاهیبخش و یاریرسان
محقق در فهم روابط پیچیده در دنیای پیرامون باشد .در مطالعهی سیالب و به روش نظریهی
دادهبنیاد ،چهار رویکرد جغرافیایی ،مردمشناسی ،فنگرا و ساختارگرا برای تبیین مفاهیم و
مقوالت ظهور یافته مورد اسـتفاده قرار میگیرند:
 -1دیدگاه جغرافیایی معطوف به نحوه و میزان سازگاری انسان با محیط زیست است.
تأکید ویژهی این رویکرد بر روی توزیع فضایی موقتی آثار سوانح ،آسیبپذیری و گزینش و
سازگاری مردم با سوانح طبیعی استوار است .در این رویکرد ،روشهای علوم اجتماعی به طور
گسترده مورد استفاده قرار میگیرند (نارسین 2004 ،به نقل از عینالی.)1389 ،
 -2رویکرد مردمشناسی بر مطالعهی نقش سوانح در تکامل اجتماعی اقتصادی جوامع تأکید
دارد .مردمشناسان با اتخاذ این رویکرد در پی آن هستند تا دالیل اینکه جوامع توسعهنیافته
نتوانستند نیازهای اساسی مردمشان را رفع کنند ،کشف کنند.
-3قسمت عمدهی قرن بیستم شاهد تسلّط فنگرایی در مدیریت توسعه بود که ماهیت آن
بر تکنیکهای سنجش و کنترل و دیگر استراتژیهای پیچیدهی مدیریت و مهندسی در برابر
مخاطرات طبیعی استوار بود (اسمیت.)2001 ،
-4رویکردهای ساختارگرا نیز در مطالعات مخاطرات طبیعی مطرح شدهاند .در این رویکرد،
نقش گسترش نظام سرمایهداری و اقتصاد جهانی که صرفاً نگاه مکانیکی به طبیعت دارند
مورد توجه قرار می گیرد و بخش زیادی از آسیبپذیری انسان در برابر مخاطرات از این منظر
فهم میشود.
5. Strauss & Corbin
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يپژوهش
روششناس 
روش پژوهش حاضر ،نظريه زمينهاي بهعنوان يکي از روشهای اصلی پژوهش کيفي
است .نظريه زمينهاي ،طرح پژوهش کيفي است که محقق بر اساس آن اقدام به توليد يک
تبيين عام (نظريه) از يک فرايند ،کنش يا تعامل ميکند که بر اساس ديدگاه شماري از
مشارکتکنندگان شکل ميگيرد (اشتراوس و کوربين)1394 ،
7
روششناسي نظريه زمينهاي ،به عنوان رويکردي با خصيصههاي ظهوريابنده  ،باز و
6

انعطافپذير مطرح است .بر اساس اين ويژگيها ،تبيين حاصل از نظريه قبل از اينکه صورت
قطعي و نهايي پيدا کند ،حالتي روينده ،توليدي يا فرايندي دارد (ايمان.)95 :1388 ،

مشارکتکنندگان
جهت گردآوري اطالعات در پژوهش کيفي محقق با افرادي تماس برقرار ميکند که در
زمينهی موضوع مورد مطالعه يا جنبههايي از آن داراي اطالعات و شناخت مناسب و نسبتاً
کافي باشند .مشارکت کنندگان پژوهش حاضر  57نفر از مسئولین استان خوزستان شامل
استاندار ،معاونین استاندار ،فرمانداران و بخشداران ،مدیران کل و روسای برخی ادارات و دیگر
مدیران سطوح میانی بوده که یا سازمان و ادارهی متبوعشان در مهار سیالب و تبعات آن
به شکلی مستقیم درگیر بودند و یا اینکه در آن مقطع زمانی ،برای کمک به مهار بحران
سیالب در مناطق سیلزده حضور داشتند .فهرست این افراد مطابق با جدول شماره  2است:
جدول شماره  -2فهرست افراد مشارکتکننده در پژوهش مستندسازی تجارب مدیریت بحران
سیالب خوزستان 1398

6. Grounded Theory
7. Emerging
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جمعآوري و تحلیل دادهها
تکنيک اصلي مورد استفاده برای جمعآوري دادها در پژوهش حاضر مصاحبه عميق بوده
است .با هر يک از مشارکتکنندگان پژوهش مصاحبهاي در حدود يک ساعت به انجام رسيد.
ابتدا از طريق مصاحبه با پنج نفر از مشارکتکنندگان ،خطوط کلي پرسشها و مفاهيم
اوليه شکل گرفتند ،سپس در ادامه مجموعه سواالت به صورت باز طراحي شده و گفتگوی
بیواسطه با مشارکتکنندگان صورت گرفته است.
8

8. In – Depth Interview
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ُکدهای اولیه بهدست آمده
ُکدهای اولیه مستندسازی تجارب مدیریت بحران سیالب اخیر خوزستان (مستخرج از 75
مصاحبه ی انجامشده با مشارکتکنندگان در پژوهش شامل رییس سازمان مدیریت بحران
کشور ،استاندار خوزستان ،معاونین استاندار ،فرمانداران و بخشداران ،مدیران کل و روسای
برخی ادارات و دیگر مدیران سطوح میانی استان که درگیر در بحران سیالب و تبعات آن
در استان خوزستان بودند ،به شرح جدول شمارهی  3است .ضمناً ردیف مصاحبهها به
صورت اتفاقی انجام شده است و اعداد آن متناظر با ردیف جدول شماره ( 2فهرست افراد
مشارکتکننده در پژوهش) نیست.
جدول ُ -3کدهای اولیه مستندسازی تجارب مدیریت بحران سیل اخیر
ُکدهای اولیه

ردیف مصاحبه ها

تجهیز انبارها قبل از سیالب /تقسیم کار درون اداره /جلسات مداوم با مدیریت بحران /مشخص شدن
استانهای ُمعین /تعیین نیروهای عملیاتی بر مبنای پیشبینی وقوع سیالب /مشخص کردن مدیران بحران
شهرستان در حوزه برق /برگزاری تمرین و مانور /دپو کردن کاالها در انبار قبل از سیالب /تالش برای کاهش

و کنترل خسارات سیل /فراخوان نیروهای اداره و لغو مرخصیها /حضور نیروها در میدان با هدف واکنش
سریع به سیالب /حضور دوشادوش مسئولین و نیروها در میدان /رضایت مسئولین استانی از نحوهی فعالیت
مصاحبه شماره 1

اداره برق /وصل برق بالفاصله بعد از فروکش کردن سیالب /اهمیت برق در زندگی مردم /فعالیت مدیران
دوشادوش کارگران و نیروهای عملیاتی /ایثار نیروهای عملیاتی /تعامل مناسب با سایر نهادها و سازمانها/
تصمیمگیری شورایی /رصد و پایش آنالین شبکه برق /وصل برق کمپها در سریعترین زمان /حضور پُر شور
مردم در صحنه /شباهت شور و اشتیاق امدادرسانی در سیالب با دفاع مقدس /رفع مشکل کمبود تجهیزات

با کمک و حمایت سایر استانها /مشکل تجاوز به حریم رودخانهها /ضرورت پایبندی سایر دستگاهها ،ادارات
و سازمانها به وظایفشان /خسارت دیدن خانهها و ابنیه در حریم رودخانه /استفاده از تجربه سیل برای
تأمین تجهیزات جدید /ضرورت و اهمیت خرید تجهیزات جدید /ابراز ناراحتی برای بیخانمانها  /ادعای
غلبه بر سیالب /ضرورت الیروبی کارون /توصیه به رسیدگی به وضعیت رودخانهها /استفاده از تجارب سایر
مسئولین در میدان
مکرر نیازمندیها به
پای کار بودن همه ادارات /افزایش تدریجی عمق و ابعاد بحران سیالب /اعالم ّ
مسئولین /امدادرسانی و فعالیت شبانهروزی نیروهای عملیاتی /مدیریت مناسب برای جلوگیری از

مصاحبه شماره 2

آبگرفتگی گلدشت و عیندو /زنجیرهی انسانی متش ّکل از مردم محلّی در برابر سیالب /همکاری و
تالش مستمر مردم محلّی برای مهار سیالب /پای کار بودن همه اعضای خانوادهها با سنین مختلف/

همبستگی و غیرت کم نظیر مردم ایران /چالشهای پس از سیالب برای زندگی /ادامه حمایت از مردم
سیلزده پس از سیالب /باالزدگی فاضالب /تالش برای جلب رضایت مردم /تجارب ارزشمند بهدست
آمده از سیالب /محدودیت وسایل مورد نیاز برای تخلیه آب و فاضالب /لزوم بهرهگیری از تجارب سایر
کشورها
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مصاحبه شماره 3

تشویش اذهان مردم بر اساس شایعات /سرعت در برپایی اردوگاهها /قصور دهیاران در انجام وظایف خود در ابتدای
بحران /نگرانی مردم بابت اسباب و وسایل خانه /انجام پیشبینیهای الزم در خصوص اسکان اضطراری توسط
هالل احمر /دشواریهای هماهنگی با سایر سازمان ها /لزوم نظارت بر فرایند امدادرسانی توسط مدیران در میدان/
لزوم فرهنگسازی برای افزایش تعامل میان نیروهای عملیاتی و مردم /لزوم اصالح رویه صداوسیما در تهیه گزارش
از مناطق درگیر بحران /سیل با کسی شوخی ندارد ،با کسی لج هم ندارد /لزوم انتقال تجربیات به نسل های آینده/
ارسال کمکهای مردمی از مناطق مختلف کشور /لزوم افزایش تعامل میان مردم و مسئولین /ضرورت آموزش
همگانی در ارتباط با بحرانها /افزایش تدریجی تابآوری مردم در مناطق سیلزده /بروز برخی تنشها میان مردم
و مسئولین /افزایش تدریجی تعامل شیوخ و معتمدین و مسئولین

مصاحبه شماره 4

نقش کانال ریزگردها در حرکت سیالب به سمت کارون /تأثیر فعالیتها و اقدامات بر جلوگیری از ورود سیالب به
شهرستان کارون /زیر آب رفتن برخی روستاهای شهرستان کارون /نقش مهم مردان روستا در حفاظت از روستاها
در برابر سیالب /ضرورت استحکامبخشی سیلبندها /به حداقل رساندن خسارت به علّت آمادگی /همبستگی
اجتماعی باال در زمان وقوع سیالب /احساس خطر زیاد از سوی مسئولین

مصاحبه شماره 5

اعالم هشدارهای پیشین /ایمنسازی مقرهای پلیس /شناسایی و انسداد مسیرهای خطرناک /انسداد راهها به
علّت حجم سیالب /رصد پیوستهی وضعیت جادهها /مسدودشدن چند جادهی اصلی استان /اصرار برخی از مردم
به عبور از جادههای در معرض خطر /ممانعت پلیس از عبور مردم از جادههای خطرناک /پیشبینی مسیرهای
جایگزین قبل از وقوع سیل /تجربه سیل به این وسعت برای اولین بار

مصاحبه شماره 6

مصاحبه شماره7

مصاحبه شماره8

دوره بازگشت صدساله سیالب خوزستان /اهمیت نوع مدیریت در بحران سیالب /افزایش  161درصدی بارشها/
پیشبینی غلط مسئولین در مورد حداکثر دبی /خلوت بودن شهر اهواز در زمان وقوع سیالب به علّت عید نوروز/
نقش و اهمیت باالی جادهی ساحلی اهواز در ترافیک روزانه شهری /اقدامات فوری در واکنش به تهدید سیالب
در اهواز /دشواری پذیرش ابعاد بحران از سوی مردم /جدی گرفتهنشدن هشدارها توسط مامورین ابالغ هشدار/
نصب بنر و اطالعیه هشدار در سطح معابر اهواز /فعالشدن گشت رودخانه با هدف اعالم هشدار /اعالم آمادهباش
به مدیران مناطق شهرداریها /لغو مرخصی پرسنل /تعیین محدودهی خطر در اهواز /کار شبانهروزی در حین
سیالب /پشتیبانی ستاد مدیریت بحران از سوی بسیاری از سازمانها /مانیتورینگ آنالین دبی رودخانهها /انتظار
بیش از اندازهی مردم از شهرداری /ارسال ماشین آالت از استان اصفهان /آبگرفتگی عیندو در نتیجه بیتدبیری
در مدیریت /اختالفنظر مردم و سازمان آب و برق در عملیات /همکاری وزارت نفت /همکاری مردم /بروز برخی
تنشهای مقطعی میان مردم به دلیل فشار عصبی /ایجاد اختالل در عملیات توسط مردم /احساس فشار و استرس
مردم /نامطمئن بودن کانالهای سیلبر /تغییر مسیر آب به دلیل احداث سیلبندها /حضور موثر نیروهای بسیجی
و جهادیّ /
تقلی شبانهروزی دولت و مردم /خسارت بیسابقه سیل به تأسیسات و زیرساخت شهری اهواز /کمبود
تجهیزات و ماشینآالت /اختالل در فعالیت ماشینآالت /ضعف بوروکراسی /انتشار گستردهی شایعات /ضرورت
مدیریت و ساماندهی فضای مجازی در مدیریت بحران /کارکردهای مثبت فضای مجازی در هنگام بحران/
چالشهای تقسیم کار /عدم بهروز رسانی نقشههای زیرساخت شهری /ضرورت کنترل فنی کانالهای اصلی
انتقال آب /اصالح فنی مکانیسمهای احداث سیلبندها /ضرورت تدوین برنامه مدیریت بحران توسط شهرداری/
برونسپاری خدمات به بخش خصوصی چالش اساسی در زمان وقوع بحران است
برگزاری جلسات مدیریت بحران از چند ماه زودتر از سیل /ارسال نامه هشدار برای روستاهای حاشیه کرخه چند
ماه پیش از سیالب /عدم رعایت اصول مهندسی در تقویت سیلبندها /حضور همهی سازمانها و نهادها در تقویت
سیلبندها /احداث سیلبند در مناطق مستعد سیل حمیدیه /غافلگیری مردم /تخمین نادرست روستاییان از قدرت
سیالب /عدم اطالعرسانی دقیق از سوی سازمان آب و برق /تشکیل تیمهای ُمعین روستایی /دستور آمادهسازی
روستاییان برای جابه جایی /اطالعرسانی به شیوههای سنتی و نوین برای تخلیه منازل /اطالع تدریجی برای تخلیه
حمیدیه /اطالعرسانی با هدف تخلیه /حجم باالی سیالب /تصور نداشتن روستاییان از توان تخریب سیالب /عدم
وجود خودرو و ماشینآالت برای تخلیه و جابهجایی روستاییان /تأمین ماشینآالت جابهجایی از سوی سپاه و
ارتش /نگرانی روستاییان بابت چگونگی جابهجایی احشام و دامها /بیتجربگی نسبت به مدیریت سیالب /یادآوری
تجربه سیل /وابستگی مردم به داراییها و لوازم منزل /بیاطالعی برخی مدیران از مختصات منطقه خود /نقد ضعف
توان اطالعرسانی و پیشبینی مدیریت بحران
گستردگی مناطق سیلزده /اقدامات گروههای عملیاتی در چند شهرستان /طوالنیبودن دوران وقوع سیالب
خوزستان /منحصر به فرد بودن تجربه سیالب برای کارکنان آبفا /مفید بودن جلسات ستاد بحران /مبنا قرار دادن
هشدارها و اعالن خطرها /تأکید بر اهمیت پیشبینی در ارتباط با سیالب /وظایف متعدد آبفا در ارتباط با سیالب/
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ادامه
مصاحبه شماره8

فعالیت چند تیم تخصصی در مناطق سیلزده /تعطیل کردن پروژهها در سایر مناطق با هدف اعزام ماشینآالت
به مناطق سیلزده /تاثیرگذار بودن راهکارهای آبفا در مهار سیالب /بهرهگیری از دانش و تجربه بومی /مثمرثمر
بودن جلسات هماهنگی استانداری /ضرورت انتقال تجربیات سیل /نیاز به ماشینآالت تخصصی بیشتر برای مقابله
با سیالب /جلسات متعدد مدیریت بحران بهعنوان مانع حضور نیروها در میدان سیالب /افزایش فواصل جلسات
بیندستگاهی تا دستگاهها بتوانند به تعهداتی که دادهاند عمل کنند /ضرورت آموزش ضمن خدمت همهی پرسنل
در ارتباط با بحرانها /ضرورت توجه به توصیههای کارشناسی

مصاحبه شماره9

اعالم هشدار سیالب به اهواز /نصفشدن عرض رودخانه کارون طی  10سال /رسوبگذاری و رشد بیشهها
در مقطع اهواز /تابآوری ضعیف رودخانه کارون در مقطع اهواز /حجم آب بیش از ظرفیت کارون در مقطع
اهواز در نتیجه سیالب /ایجاد دایک حفاظتی برای کارون /درخواست کمک از مردم در ایجاد دایک حفاظتی
برای کارون /دفع سیالب با یک آبگرفتگی مقطعی در اهواز /ناتوانی سیستم فاضالب اهواز در بحران /اشتباه
محاسباتی در ارتباط با زهکش شرکت کشت و توسعه نیشکر دهخدا /نیاز به الیروبی رسوبات بستر کارون/
ضرورت اقدامات حفاظتی رودخانه کارون /احتمال باالی تکرار پیامدهای سیالب در صورت انجام ندادن برخی
اقدامات /لزوم در مالکیت داشتن ماشینآالت تخصصی توسط شهرداری برای واکنش به بحران

مصاحبه شماره 10

اعالم موفقیت مدیریت بحران خرمشهر /آبگرفتگی مزارع در خرمشهر /آبگرفتگی جزیره مینو /اولویت حفظ
جان مردم در مقابله با سیالب /کمکرسانی استانها و سازمانهای ُمعین /احداث سیلبندهای متعدد در خرمشهر/
اقدام پیشگیرانه احداث سیلبند در حفاظت از جزیره مینو /تالش برای آرامش دادن به مردم /تالش مداوم نیروهای
امدادی و مردم در مقابله با سیالب /صدور دستور تخلیه روستاهای محدودهی غرب کارون /تقسیم مناطق با هدف
اجتناب از تداخل وظایف /بدست آمدن تجربه ارزشمند در نتیجه سیالب /فعالیت شبانهروزی در مناطق سیلزده/
حضور مثبت مردم در روستاها /ترجیح فعالیت جمعی در راستای مدیریت بحران /چالشهای کمتر در خرمشهر
نسبت به سایر مناطق سیلزده.

مصاحبه شماره11

اعالم قبلی و هشدار سیل از سوی مدیریت بحران /آمادگی وقوع سیل در آبادان و تشکیل جلسات متعدد مدیریت
بحران در آبادان /سیل غافلگیرکننده از مناطق پاییندست /بیسابقه بودن سیالب /سراسیمگی در برابر سیالب/
عدم برخورداری از ماشینآالت مقابله با سیالب /ورود آب به داخل منازل به خاطر نداشتن ماشینآالت /جلوگیری
از وقوع فاجعه در دقایق پایانی /اقدامات دقیقتر بعد از شوک اولیه /تعامل میان سازمانها و نهادها /احداث سیلبند/
حساسیت احداث سیلبند در برخی مناطق /لزوم تهیه طرح آمایش سرزمینی /ضرورت تجهیز آبادان به ادوات و
ماشینآالت مقابله با بحران

مصاحبه شماره12

شروع فعالیت بعد از اعالم بحران /جلسات متعدد مدیریت بحران /طرح احتمال بیارزش بودن برخی جلسات
مدیریت بحران /ایجاد هماهنگی به واسطه جلسات /عملکرد مثبت در حوزهی تأمین نیازهای بهداشتی /برپایی
بیمارستان صحرایی در حمیدیه /اهمیت استفاده از بالگردها در امدادرسانی /بهرهگیری از ظرفیت سازوکار هدایت
بحران وزارت بهداشت /پوشش صد در صدی حضور آمبوالنسها در مناطق سیلزده /تعامل با دیگر نهادها /بینظمی
در توزیع غذا /چالش انتظارات بیش از حد برخی مردم /هدر رفت امکانات در نتیجه فقدان مدیریت واحد /همکاری
بسیار مطلوب سایر استانها

مصاحبه شماره13

شکستهشدن سیلبند ُرفیع /تمرکز بر خسارتهای سیل در دشتآزادگان /هدایت عامدانه سیالب به سمت
زمینهای کشاورزی /اولویت حفظ جان شهروندان /نگرانی کشاورزان از پرداخت خسارت /مخالفت اولیه کشاورزان با
هدایت سیالب به مزارع /وعدهی جبران خسارت به کشاورزان معترض /هدایت سیالب به زمینهای زراعی /هدایت
سیالب به مثابهی استراتژی ممانعت از زیر آب رفتن شهر ُرفیع /شکستهشدن سیلبندها /تجاوز به حریم رودخانه
توسط کشاورزان در سالهای اخیر /مسدودشدن رودخانههای مهم در مسیر سیالب /دفاع از راهکار انتقال آب به
زمینهای کشاورزی /انجام ناصحیح انحراف مسیر سیالب /پیامدهای مدیریت نامناسب بحران سیالب در زندگی
مردم /شکافتن دایک مرزی و انتقال آب به بخش عراقی هور /ضرورت الیروبی رودخانهها /آسیبدیدن سیلبندها
در سیالب اخیر /ضرورت استحکامبخشی فوری سیلبندها /تخلیه روستاها در مناطق سیلزده /خارج کردن زنان و
کودکان از روستاهای در معرض سیالب /آبگرفتگی تعدادی از روستاها در هویزه /مشابهت همبستگی دوران سیالب
و همبستگی دوران دفاع مقدس /ضعف عملکرد برخی سازمانها /ضرورت بازنگری در برخی شیوههای مدیریتی/
نگرانی مردم ُرفیع از عملکرد سازمان آب و برق /محدودیت اعتبارات دولتی /انتقاد به نحوهی انتخاب بخشداران و
فرماندران در وزارت کشور
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مصاحبه شماره 14

مصاحبه شماره 15

عدم دسترسی به ماشینآالت برای استفاده در مواقع بحرانی /ضعف اطالعرسانی /موازیکاری و
سردرگمی نیروهای عملیاتی /اهمیت دسترسی به اطالعات در تصمیمگیری و مدیریت بهتر بحران/
مدیریت سنتی در مواجهه با بحران /ضعف دانش و تکنولوژی در سیالب اخیر /عدم آمادگی جسمانی
نیروهای امدادی /افزایش همبستگی اجتماعی در نتیجه بروز سیالب /همکاری و امدادرسانی سایر
استانها /پشتیبانی زنان و خانوادهها /حضور مدیران در صحنه سیالب /الیروبی نشدن رودخانهها /عدم
تعامل مناسب سازمانهای مسئول در الیروبی کارون /در نظر نگرفتن تمهیدات الزم در پیشگیری از
سیالب /چالشهای مرتبط با استقرار صنعت کشت نیشکر در حاشیه شهر /رعایتنشدن حد بستر
رودخانهها در استان خوزستان /لزوم همکاری بخش خصوصی در مواقع بحران /ضرورت الیروبی ُمستمر
کانالهای سیلبَر
استفاده از ظرفیتهای مردم بومی در مواجهه با سیالب /مزایای بهرهگیری از اجتماع محلّی و نقش مهم
مردم محلّی در میدان /توجه به ظرفیت معتمدین محلّی و گرهگشا بودن آنان /استفاده از تجارب چند دههای
وزارت نفت /لزوم توجه کافی به مدیریت بحران در بحث تخصیص بودجه /اهمیت هماهنگی میان سازمانها
در مدیریت بحران و بهبود تعامل میان سازمانی در مواقع بحران /عدم همکاری بخش خصوصی در هنگام
بروز بحران /فقدان نقدینگی کافی برای جلب همکاری بخش خصوصی در مواقع بروز بحران /ضرورت ارتقأ
لبَر
سیستمهای مقابله با بحران /ضعف اطالعرسانی در هنگام وقوع بحران /بستهبودن اکثر کانالهای سی 
بهعنوان مانع جدی هدایت سیالب /ضرورت بکارگیری خالقیت در مهار سیالب /همبستگی بسیار باالی
مردم و مسئولین در حین بحران /یاری رساندن همهی اقشار و قومیتها /کمک و پشتیبانی قابل توجه
زنان و خانوادهها

مصاحبه شماره16

اقدامات عملی بهداشتی /حضور میدانی کارشناسان بهداشت در مناطق سیلزده /کمبود آب آشامیدنی سالم/
کمبود خدمات اساسی /آشفتگی در توزیع اقالم غذایی /لزوم تقویت اعتماد بین مردم و دولت /کمبود اقالم
اساسی /کمبود ماشینآالت سنگین و نیمهسنگین متناسب با شرایط بحرانی /عدم نظارت کافی بر گروهای
امدادی و پزشکی /فشار مضاعف به نیروهای امدادی به علّت کمبود ماشینآالت /شباهت سیالب و دفاع
مقدس از منظر شور و همبستگی /تفاوت جنگ و سیالب از نظر مدیریت /ضرورت احداث اردوگاههای دائمی
اسکان اضطراری /لزوم توانمندسازی مردم /تأثیر توانمندسازی بر احیأ اعتماد مردم /لزوم تقویت پُل ارتباطی
میان اداره بهداشت و سازمانهای دیگر نظیر آموزش و پرورش و یا سایر سازمانهای مرتبط در مواقع بروز
بحران /رعایت الزامهای نگهداری اقالم غذایی و دارویی در مواقع بروز بحران

مصاحبه شماره17

ضرورت تشکیل اتاق فکر در مواقع بروز بحران /پرهیز از مداخالت و موازیکاری در میان دستگاهها و
سازمانهای مختلف /اهمیت تقسیم کار در میان دستگاهها و سازمانهای مختلف /حضور دلگرمکنندهی
برخی مسئولین در میدان /حضور تبلیغاتی برخی مسئولین /ارتباط میان سازمانی در مواقع عادی /انتصاب
مدیران در بخشها و سازمانهای مختلف بر مبنای تخصص و تجربه /کمبود ماشینآالت سنگین و
نیمهسنگین /جبران کمبود تجهیزات با تعامل میان سازمانی /ضعف تعامل با بخش خصوصی در مواقع
بحران /عدم انعکاس خدمات در صدا و سیما /اطالع رسانی و روابط عمومی ضعیف مدیریت بحران /تعامل
میان سازمانی ضعیف در میان دستگاهها و سازمانهای درگیر در مدیریت بحران /شروع اقدامات و فعالیت
بر مبنای احتمال وقوع سیل /صرفهجویی و استفاده از امکانات و ظرفیتهای موجود جهت احداث سیلبند/
وقوف به نقش مهم جادهی ساحلی در ترافیک شهر اهواز /اقدامات پیشگیرانه شهرداری در احداث سیلبندها/
اقدامات دیر هنگام آبفا /ارائهی پیشنهاد برای مدیریت بهتر چالش فاضالب با استفاده از روشهای سنتی
بایپس کردن فاضالب و یا اضافهکردن زانوهایی در خروجی آخر فاضالب جهت هدایت فاضالب به رودخانه و
ایجاد خالء /مقایسه همبستگی دوران مدیریت بحران سیل با دوران دفاع مقدس /افزایش همبستگی در بین
مردم و سازمانها در نتیجهی وقوع سیالب /فعالیت و پشتیبانی زنان و خانوادهها در مدیریت بحران /فعالیت
سازمانها و نهادهای مختلف در مهار سیالب /اتحاد و همبستگی آحاد جامعه در مهار سیالب

مصاحبه شماره 18

اقدامات پیشگیرانه در حفظ اسناد موجود در مدارس /اطالع پیشگیرانه به پیمانکاران و بخش خصوصی فعال در
مدارس در حال ساخت /نظارت بر ُحسن اجرای اقدامات پیشگیرانه /افزایش سطح ایمنی مدارس در برابر سیالب /پای کار
بودن جدی تمامی مدیران و دستندرکاران /بازسازی سریع مدارس آسیبدیده /بهرهگیری از کمکهای مردمی
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مصاحبه شماره 18

در بازسازی مدارس /استفاده از فرصت پیشآمده در زمان سیل برای افزایش حساسیت اجتماعی به چالشهای
آموزش و پرورش /تالش همدالنه مدیران و کارکنان /حضور نمایشی برخی مدیران و مسئولین کشوری /تخلیهی
دیر هنگام برخی مدارس به علّت تعطیالت نوروزی و مسافرت برخی از مدیران مدارس /هماهنگی مناسب و
کارگشا با استانداری و مدیریت بحران استان /ارتباط مناسب درون سازمانی /اهمیت نحوهی مدیریت سازمان بر
رفتار کارکنان /فعالیت مثبت گروههای جهادی /تأثیر مثبت احداث مدارس بر روحیه اهالی /نیازهای انباشتهشدهی
استان در حوزهی نوسازی مدارس /لزوم پرهیز از سیاسیکاری در کار حرفهای /لزوم پیگیری مدیران و در خط
مقدم بودنشان در زمان وقوع بحران /اعتمادسازی با بخش خصوصی /اخذ مشاوره از شرکت های مشاوره و
متخصصان دانشگاهی /تقویت همبستگی ملّی در بحران اخیر /تنوع اقشار اجتماعی در کمک به مردم مناطق
آسیبدیده /رفع چالشهای اداری موجود با سایر دستگاهها /ضرورت تأمین منابع مالی /شناسایی و اقدام مناسب
دربارهی مدارس در معرض خطر

مصاحبه شماره 19

لزوم ارزیابی پیشگیرانه از احتمال بروز بحران در مناطق مختلف شهری /غافلگیری شهرداری از ورود سیالب به
محلت شهری /ضعف شهرداری در پایش شرایط ّ
ّ
محلت مختلف /فقدان هماهنگی بین سازمانهای شهری/
تبدیل شدن برخی کانالهای قدیمی به یک بستر تهدیدآمیز /شکنندگی سیلبندهای خاکی /جلوگیری از ورود
آب به منطقه عیندو با احداث سیلبند /فقدان آموزش مناسب نیروهای عملیاتی /غی ِر اصولیبودن فعالیت برخی
افراد و سازمانها در مهار سیالب /ضرورت برگزاری دورههای آموزشی مناسب و کافی در نحوهی مقابله با بحران
در شهرداری /ضرورت آموزش همگانی در برابر وقوع سیالب /بهرهگیری از تجارب سیل اخیر /چالش عدم همکاری
بخش خصوصی در تأمین تجهیزات مقابله با سیالب /مشکل فراگیر کمبود تجهیزات در شهرداری برای مقابله با
بحران /فقدان وجود تجهیزات پمپاژ آب /سردرگمی و آشفتگی در جریان مدیریت بحران /تصمیمات سلیقهای در
جریان مدیریت بحران /عدم وجود امکانات و تجهیزات مدرن کنترل و مدیریت بحران

مصاحبه شماره20

تخریب طبیعت توسط انسان زمینهساز وقوع سیل (عوامل انسانی زمینهساز سیل) /عدم کلینگری و اتخاذ دید
جامع در سدسازی /لزوم کسب تجربه از پیامدهای سیل اخیر /ساخت و سازهای غیر مجاز در بستر و حریم رودخانهها و
کانالها /لزوم اقدامات قانونی متناسب در برابر متخلّفان ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانهها و کانالها

مصاحبه شماره21

حالت بینابین سیالب خوزستان از حیث در کنترل بودن یا در کنترل نبودن /پُر مخاطره بودن استان خوزستان/
دشواری مدیریت بحران در خوزستان /تناقض مدیریت محلّی و ملّی در سیالب خوزستان /نگرانی استاندار از تلفات
سیالب /دشواری اطمینانبخشی به روستاییان /بیاعتمادی نهادی به خاطر پرداخت نشدن مطالبات سیالب
سال  /95بهرهگیری از ظرفیت محلّی

مصاحبه شماره22

ورود بنیاد مسکن به حوزهی تقویت سیلبندها /تقویت سیلبندها توسط بنیاد مسکن /اعزام ماشینآالت بنیاد
مسکن به مناطق درگیر سیالب /کمبود ماشینآالت /درخواست کمک از سایر استانها /سرعت عمل در ارزیابی
خسارات /وسعت مناطق درگیر سیالب /استقرار استانهای ُمعین /تقسیم مناطق سیلزده میان استانهای ُمعین/
اعطای تسهیالت بازسازی و نوسازی /گرمای باالی هوا عامل اصلی ُکندی عملیات بازسازی /انعقاد قرارداد با
دانشگاه جهت انجام مطالعات ایمنسازی ساخت و سازها /عدم وجود طرح جامع مقابله با سیالب در استان /زمانبر
بودن کار بازسازی و مقاومسازی منازل /بهرهگیری از تجارب پیشین /ارزشمندبودن تجارب مدیریت سیالب /فقدان
مدیریت و فرماندهی واحد در میدان /چالشهای فرهنگی در میدان /لزوم آموزش نیروهای عملیاتی

مصاحبه شماره 23

پیشبینی نرمال بودن بارندگیها در ابتدای سال آبی /تشخیص شرایط بحرانی در اسفندماه /باورناپذیری پیشبینیها از
سوی برخی دستگاههای استانی /صدور اخطاریه  5روز قبل از سیالب
باورناپذیری اخطاریهها /راستیآزمایی مدلها /بهرهگیری از مدلهای پیشبینی جهانی /اهمیت مدیریت سدها /انتقاد به
نحوهی مدیریت سدها /بیاطالعی از وضعیت آبی سال پیشرو /پیشنهاد اصالح مدیریت تاالبها /عدم برخورداری
از مدل ملّی بهعنوان جدیترین چالش سازمان آب و هواشناسی کشور /وابستگی به مدلهای خارجی /اهمیت
انسجام و همبستگی ملّی

مصاحبه شماره 24

بیارتباط بودن سیالب با حوزهی کاری /ورود به چالش در نقطه اوج بحران /وجود چالشهای متعدد در نحوهی انجام
امور /سردرگمی در برآورد سیلزدگان /تأمیننبودن زیرساختهای مدیریت بحران /عدم همکاری بخشی از مردم به دلیل
نگرانی از وضعیت داراییهایشان /تأکید استاندار بر ارائه خدمات به مردم در محل /هدفگذاری برای خدماترسانی به
 002هزار نفر /اختالف با سایر دستگاهها در نحوهی ارائه خدمات /باالتر بودن حدود انتظارات مردمی از توان دستگاهها/
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ادامه
مصاحبه شماره 24

مشکالت مرتبط با تأمین اعتبار /غافلگیرشدن از افزایش افراد اسکانیافته در اردوگاهها /استفاده از ظرفیتهای استانی/
نگرانی از مسائل حاشیهای /بیبرنامهبودن هالل احمر /فقدان بانک داده در توزیع اقالم /عدم وجود یک برنامه مدون در
خدماترسانی /بی برنامهگی در مدیریت بحران /بینظمی در ارائه و توزیع خدمات /تالش برای تدوین یک برنامه مدون/
تالش برای بهرهگیری از ظرفیتهای محلّی /تالش برای تأمین پوشاک سیلزدگان /توزیع پوشاک قاچاق ضبط شده
توسط سازمان اموال تملیکی میان سیلزدگان /لزوم بهرهگیری از یک نرمافزار ارائه خدمات /اشتباه در ورود و بازدید
مستقیم استاندار از اردوگاهها /توقعات بیش از اندازهی سیلزدگان /تنوع انتظارات سیلزدگان /خال وجود نرمافزارهای
مناسب خدماترسانی /دست خالی بودن نیروهای استانهای ُمعین /رفتارهای غیرحرفهای امدادگران استانهای ُمعین/
بینظمی در ارائه خدمات و امدادرسانی /دشواری امدادرسانی به علّت پراکندگی مناطق سیل زده /چالشهای امنیتی/
بهرهگیری از ظرفیت شیوخ و معتمدین /لزوم پیشبینی چالشهای پیش رو در بحران بعدی

مصاحبه شماره25

صدور آمادهباش برای مقابله با سیالب /بیسابقه بودن وضعیت رودخانهها /بیتوجهی مردم به هشدارها /محاصره کامل
بُستان در جریان سیالب /به صدا درآمدن زنگ خطر وقوع سیل در شهر توسط ریشسفیدان /ارائهی تضمین به مردم
جهت همکاری در ورود آب به مزارع /وعدهی کشت تابستانه شلتوک /حضور مردم در کنار مسئولین مدیریت بحران/
استقرار درمانگاه به صورت اتوبوس توسط سپاه تهران در منطقه /کمبود امکانات در بدو سیالب

مصاحبه شماره26

افزایش قابل توجه آورد رودخانهها /افزایش تدریجی خروجی سدها /تغییر سیاستها با هدف مدیریت سیالب/
چندمنظوره بودن سدهای استان خوزستان /پایین بودن تابآوری رودخانهها در پاییندست /سیالبیشدن همه
رودخانهها به طور همزمان /مواجهه خوزستان با دو موج سیالب /همکاری قابل تقدیر مردم در مهار سیالب /بهرهگیری
از ظرفیت مانیتورینگ سازمان آب و برق /نگرانی مردم از پایداری سدها /وجود شایعات فراوان دربارهی پایداری سدها
در فضای مجازی

مصاحبه شماره27

لبَر مسیر رودخانه جراحی /تأکید بر نکات مثبت و مزایای
انتخاب ماهشهر بهعنوان شهرستان ُمعین /اهمیت کانال سی 
وقوع سیالب /کمبود ماشینآالت /هدفمندنبودن تخصیص امکانات /آشفتگی در ارائه خدمات /ارایه خدمات متنوع در
هنگام سیالب /کمک مالی قابل توجه ماهشهر به سیلزدگان

مصاحبه شماره28

جبران مدتی که دانشآموزان نتوانسته بودند بعد از تعطیالت نوروز تحصیل را شروع کنند /تدارک و تأمین وسایل و
اقالم مورد نیاز /توزیع اقالم و امکانات مورد نیاز مدارس /کمکهای قابل توجه سایر استانها /فعالیت و اقدامات قابل توجه
اداره کل نوسازی مدارس /پراکنش مدارس آسیبدیده در مناطق مختلف استان /آسیبدیدگی بیشتر مدارس در برخی
مناطق /حل تمام مشکالت آموزشی مرتبط با سیالب /برگزاری کالسهای تقویتی برای دانشآموزان مناطق سیلزده

مصاحبه شماره 29

مشکالت زیرساختی اندیمشک /کمبود ماشینآالت /مقابله موفق با سیالب /نیاز اندیمشک به پایگاه متمرکز امداد
هوایی /فراخوان کمک از مواکب فعال در زمان پیادهروی زیارت اربعین /جابهجایی اضطراری عشایر /وارد آمدن
خسارات به مزارع و منازل /پخششدن شایعات در فضای مجازی

مصاحبه شماره 30

آمادهسازی اراضی جهت کشت مجدد در شهرستانهای درگیر سیل /جابهجایی احشام و تأمین خودرو در نقاط
بحرانی /تعیین و فراهمکردن امکان جدید دور از اماکن پُر خطر /تأمین خوراک دام /مکملهای غذایی و وسایل موقت
دامداری /تأمين بهداشت ،واکسیناسیون ،سمپاشی اماکن نگهداری از دام و مبارزه با بیماریهای احتمالی /جمعآوری
و دفن الشه حیوانات /شناسایی مناطق بحرانی /تعیین نقاط امن به منظور انتقال دامها /چگونگی تأمین خوراک دامها/
بسیج مردمی و استفاده از کمکها و امکانات مردمی /برقراری سیستم هشدار و اخطاریههای به موقع جوی /ارتقاء
سطح آگاهی عمومی /کمبود وسایل حمل و نقل و تأمین خودرو سنگین /کمبود اعتبار جهت ترمیم زیرساختها/
مسائل و مشکالت پساسیالب مانند مطالبات خسارتدیدگان /کمبود اعتبار جهت خرید علوفه

مصاحبه شماره31

احداث سیلبند کانال شهید چمران و جلوگیری از پیشروی آب به برخی مناطق اهواز /انجام سه انفجار و  84ساعت
الیروبی کانال سلمان برای تخلیه و انتقال آب جمعشدهی رودخانههای دز و کرخه به رودخانه کارون /قطع برق بیش
از  002روستا به دلیل جلوگیری از برقگرفتگی /سقوط پایهها /آبرسانی از طریق تهیه و توزیع آب بستهبندی و
سیار به مناطقی که دچار قطع و یا آلودگی آب شرب شدهاند /پیگیری انجام تمهیدات الزم و نصب پمپ
ارسال تانکر ّ
و ماشینآالت مکندهی فاضالب جهت جلوگیری از بازگشت فاضالب /اعزام پمپ تراک و ماشینآالت جهت تخلیه
و انحراف سیالب و جلوگیری از خاموشی مراکز حساس /هدایت سیالب به سمت کانونهای ریزگرد /پیگیری احیاء
کانال مالح (فیوزپالک رودخانه کارون از سمت ویس) و احیاء کانال محیط زیست /صدور اخطاریه تخلیه مناطق
در معرض خطر /تأمین نیازهای غذایی و بهداشتی افراد سیلزده و تأمین هفت دستگاه کانتینر نانوایی سیار جهت
مناطق سیلزده و اعزام هفت بالگرد و  24قایق جهت امدادرسانی و انتقال آذوقه و سایر کمک به مناطق سیلزده و
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مصاحبه شماره31

نجات بیش از  6000نفر گرفتار در سیالب /استفاده از ظرفیت و خدمات مواکب اربعین /استفاده از ظرفیت و خدمات
تشکلهای مردمنهاد جهت کمک به سیلزدگان /جابهجایی و باال کشیدن پمپهای ایستگاههای پمپاژ آب خام
جهت ادامه فعالیت و جلوگیری از قطع آب شرب /بازدید هوایی و همچنین استفاده از پهپاد جهت اشرافیت بر شرایط
منطقه /شکستن دژ حاشیهی کرخه قبل از سوسنگرد (سیلبند شاکریه) با کمک سپاه پاسداران و  ...و جلوگیری
از آبگرفتگی شهر سوسنگرد /ارسال پمپهای کفکش ،لجنکش و دیزلی برای تخلیه سیالب در شهرستانهای
مختلف /بازکردن دریچههای سیفون کانال اصلی شرکت توسعه نیشکر امام خمینی (ره) و انجام انفجار جهت انحراف
آب به سمت اراضی نیشکر و جلوگیری از آبگرفتگی شهر گوریه شهرستان شوشتر /ارسال چند نوبت پیامک و
مکرر از صدا و سیمای مرکز خوزستان و خبرگزاریهای رسمی به صورت مصاحبه ،زیرنویس و  ...مبنی بر
اطالعرسانی ّ
رعایت توصیههای ایمنی /تبیین اقدامات مدیریتی و نظارت بر اجرای آنها در کنترل سیالب به فرمانداران ،شهرداران
و دستگاههای اجرایی /فعال نمودن کارگروههای  41گانه مدیریت بحران و الزام به برگزاری جلسات منظم ماهیانه و
راهاندازی مرکز مانیتورینگ مدیریت و کنترل حوادث استان و دریافت ارتباط از دستگاههای اجرایی

مصاحبه شماره32

استفاده از تجربیات دوران دفاع مقدس در مهار سیالب /روحیات نامناسب فردی و کاری برخی افراد دخیل
در امر مدیریت بحران /امکان مهار موفقتر سیالب در صورت رعایت برخی اصول /اهمیت جمعآوری امکانات/
اهمیت جسارت در تصمیمگیری /اهمیت اصل مدیریت واحد و یکپارچه /اهمیت پیگیریهای مداوم استاندار/
تأکید استاندار بر استراتژی به حداقل رساندن تلفات /کمدقتی مردم در محافظت از سیلبند قدیمی /حضور
شبانهروزی مدیران در میدان /استراتژی هدایت آب به سمت تاالب /سطح باالی همکاری میان دستگاههای مختلف

مصاحبه شماره33

مصاحبه شماره34

مصاحبه شماره35

بسیج همه امکانات برای مقابله با سیالب /کمکهای فنی مرتبط با سیالب /عدم رعایت اصول مهندسی در
بدو مقابله با سیالب /بیمالحظگی کشاورزان مقاطعهکار و غی ِر بومی نسبت به سیل-بندهای قدیمی /رفتار
غی ِر حرفهای بسیاری از نیروهای حاضر در میدان /استفاده از گل و الی کف رودخانه در احداث سیلبند/
نجات چهار هزار هکتار از اراضی کشاورزی با احداث به موقع سیلبندها /بیاعتمادی نهادی در همکاری و
تعامل مردم /برخی تخلفات و پارتیبازیها در اختصاص خسارت سیالب در سالهای قبل /لزوم بهرهگیری
از دانش بومی و محلّی در مقابله با سیالب /ارجحیت استفاده از وسایل مکانیزه در پُر کردن گونیها /لزوم
استفاده از مواد پلیاتیلن و پلیپروپیلن برای احداث سیلبند /لزوم بهرهگیری از دانش روز دنیا در مقابله با
سیالب /اهمیت تجاوز به حد بستر رودخانهها در بروز سیالب /لزوم در نظر گرفتن سیلبند در طرح های
هادی روستایی /آنهایی که هنوز مزارعشان را کشت نکرده بودند ،در تالش بودند تا آب وارد زمینهایشان
شود و بعد بتوانند خسارت بگیرند /بخشیکاری در مواجهه با سیالب /ضعف دانش فنی و تعامل سازمانی در
مواجهه با سیالب /فقدان وجود نرمافزارها و برنامههای نوین مقابله با تهدیدات اقلیمی /لزوم تهیه لباسهای
ُفرم برای مدیریت و راهبری موثرتر عملیات
ورود آب به ایستگاه راهآهن بامدژ /حضور سریع اداره کل راهآهن برای مقابله با سیالب /شکستهشدن
سیل بندهای محافظ ایستگاههای راهآهن در بخش بامدژ /پناه آوردن مردم به ایستگاه راهآهن /ارسال
واگنهای ُمسقّف به ایستگاههای بامدژ و خاور برای اسکان سیلزدگان /توزیع اقالم غذایی و وسایل ضروری
در ایستگاههای راهآهن /عبور آب از روی ریل در بسیاری از مناطق /توقف کامل حرکت قطارها به علّت
تخریب ریل /بازگشایی مسیر راهآهن اهواز به-عنوان جدیترین دغدغه مدیران راهآهن کشور
امکان پیشبینی سال آبی باالتر از نرمال /عدم امکان پیشبینی دقیق میزان بارش /عدم پیشبینی ظرفیت
مهار سیالب در سدها /انتظار خشکسالی در اندیشه مسئولین /غافلگیری مسئولین از ترسالی /احتیاط
مسئولین در آزادسازی آب سدها /غافلشدن از پاییندست سدها به دلیل غلبه نگرش خشکسالی /بیتوجهی
لبَرها و دایکها /ناتوانی رودخانهها در عبور سیالب به علّت عدم الیروبی /تغییر شیب و رسوبگذاری
به سی 
ببَرهای قدیمی/
رودخانههای استان /تأثیر منفی عوامل انسانی در ارتباط با رودخانهها /از بین رفتن سیال 
تغییر کاربری اراضی در استان در دهه-های گذشته /سیالب با دورهی بازگشت  50ساله /لزوم احداث سد
جدید بر رودخانه دز /فاصله مدیریت بحران استان با حالت ایدهآل /نمره قبولی مدیریت بحران استان در
موضوع سیالب /استفاده مسئولین از ظرفیت کارشناسی استان /عدم وجود ابتکار و نوآوری در مدیریت
ببَر برای انتقال آب /استفاده از ظرفیت کارشناسی استان در
سیالب /لزوم احداث کانالهای جدید سیال 
سالهای اخیر بهعنوان یک نکته مثبت /مشخصشدن برخی نقاط ضعف پیشین در جریان سیالب اخیر /عدم
پیشبینی امکان عبور آب از خط راهآهن /اذعان به اشتباهات مهندسی در سالهای گذشته
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مصاحبه شماره36

باور به مقابله موثر با سیالب /هشدار هواشناسی پیش از وقوع سیالب /برگزاری جلسه با هدف مقابله با
سیالب /اطالعرسانی به مردم از طریق مسئولین محلّی /اعالن ضرورت آمادهباش ماشینآالت و نیروها/
لبَر قدیمی /تخریب کانال آبرسانی کانون
لبَرها /تالش برای احیا نهرهای سی 
اقدامات اجرایی در ارتباط با سی 
ریزگردها /زندگی برخی از کشاورزان در بستر کانال بحره /فراتر از تصور بودن سیالب /افزایش قابل توجه
آورد رودخانهها /کمکرسانی به روستاهای درگیر سیالب /ورود سیالب از ضلع شمالی به اهواز /شکستهشدن
پی در پی سیل بندها /به هم پیوستن دو جریان آب در پی شکستن کانالها /قطع اتوبان اهواز -اندیمشک/
استفاده از کانال سلمان به جای مانده از دوران دفاع مقدس /بهروز نبودن اطالعات دریافتی از ماهوارهها/
تشکیل یک تیم تخصصی از اساتید و صاحبنظران /عدم وجود نقشه توپوگرافی به روز از استان /دستور تخلیه
برخی ّ
محلت شهر اهواز /بازار داغ شایعات در فضای مجازی /کنترل عبور و پخش مدیریت شدهی سیالب/
تشکیل یک تیم تخصصی از اساتید و صاحب-نظران

مصاحبه شماره37

تقدیر از عملکرد مدیریت بحران /انسداد جادهی ساحلی اهواز /تقدیر از عملکرد پلیس /حمایت ناجا از پلیس
استان در بحران سیالب

مصاحبه شماره38

تالش برای حفظ پایداری ارتباطات /طراحی یک بانک اطالعاتی /آشفتگی در توزیع اقالم دارویی و غذا /حضور
برخی افراد فاقد شرایط برای دریافت کمک /تأکید بر اهمیت فناوری اطالعات /عدم وجود استانداردهای
کمکرسانی /عدم وجود آمار و اطالعات در خصوص سیلزدگان و نیازمندیهای آنها /انجام کار در برخی
مواقع به روش سنتی /تا قبل از کاربرد نرمافزار طراحیشده ،توزیع اقالم و امکانات بر اساس پیگیری و ارتباطات
افراد بود ،نه بر اساس یک نقشهی راه مشخص /به کمک فناوری و نرمافزاری که طراحی کردیم ،افرادی که
صرفاً برای جمعآوری کمکهای مردمی در اردوگاهها ساکن شده بودند ،شناسایی شدند ،از این تاریخ به بعد
ریزش جمعیت اردوگاهی شروع شد /ضرورت آموزش در برابر بحران و مقابله با آن /ضرورت وجود پروتکل
مشخص در برابر انواع بحرانها و پیش از وقوع آنها

مصاحبه شماره39

دلمشغولی دربارهی نقش سازمان متبوع در سیالب /آغاز فعالیت کانون از ابتدای رخداد سیالب /اجرای طرح
امداد فرهنگی /افزایش مناطق تحت پوشش کانون تا  90درصد سیل زدگان /توجه به مادران خانوادههای
سیار در مناطق سیلزده /اشاره به اهمیت فعالیتهای فرهنگی /بیتوجهی
سیلزده /حضور تماشاخانهی ّ
سایر دستگاههای فرهنگی /فعالیت غیر حرفهای برخی دستگاههای فرهنگی /ایجاد چالش برای انجام فعالیت
فرهنگی در مناطق سیلزده به دلیل خشم و عصبانیتی که بر مردم در آن ایام حاکم بود ،به خصوص پدران.

مصاحبه شماره40

وقوع سیالبهای با دورهی بازگشت  10ساله در شوشتر /لزوم اندیشیدن تدبیری در ارتباط با سد دز /لزوم
احداث سیلبندهای بیشتر و مدرن /تغییرات فیزیکی مسیر رودخانه /احداث سیل بندهای جدید /قابل
پیشبینی نبودن حجم سیالب /حضور موثر مردم در صحنه /باور به استحکام سیلبندها /اتحاد مردم و
مسئولین در جریان سیالب /حمایتها و همیاری جوانان

مصاحبه شماره41

تأکید بر لزوم آمادگی سازمانها برای مقابله با بحران /اقدام سریع بهزیستی /تشکیل کمیته مدیریت بحران
در بهزیستی /برنامهریزی مقابله با بحران در بهزیستی استان /شناسایی مراکز آسیبپذیر در سطح استان/
آمادگی برای انتقال اقشار تحت حمایت سازمان بهزیستی /اعزام تیمهای ُمحب به اردوگاهها /توزیع وسایل
مورد نیاز مددجویان

مصاحبه شماره42

احداث سیلبند بر روی رودخانه کرخه /آببردگی اطراف جادهها /لزوم استفاده از مصالح مناسب در احداث
سیلبند /انتقال سنگ و دیگر مصالح از هفتکل /همکاری مردم هفتکل در انتقال سنگ /اتخاذ استراتژی تقویت
سراسری سیلبندها /اشاره به چالش اراضی کشاورزی و دژ در برابر استراتژی انتخابشده /رفع نگرانی مردم از
بابت پرداخت خسارت اراضی کشاورزی

مصاحبه شماره43

شروع سیالب از آذرماه /آغاز ترمیم سیلبندها از آذرماه /ساخت سیلبندهایی با ارتفاع  10متر /ساخت
دایکهایی با عرض  50متر /شکستهشدن بسیاری از سیل بندهای ساختهشده /تالش برای جلوگیری از تلفات
انسانی /اسکان  52هزار نفر در مدارس و مساجد /پیشگام بودن مردم در مهار سیالب /پُخت و توزیع غذای
گرم در میان سیلزدگان /حضور مردم از سراسر کشور /اختالفات طایفهای و چالشهای قومی /بروز تنشهای
قومی /حضور سازمانهای مردمنهاد در مناطق سیلزده
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مصاحبه شماره44

مصاحبه شماره45

ماندگاری باالی سیالب به علّت یکنواختی زمین /تالشهای قابل توجه برای مدیریت سیالب /اندک بودن زمان
مقابله با سیالب /تعداد قابل توجه روستاهای خسارت دیده /همکاری موثر مردم در مدیریت سیالب /افزایش
خسارات در صورت عدم همکاری مردم /واگذاری ماشین آالت از سوی سایر دستگاهها /بازسازی  10روزهی
سیلبندها /تخلیه آب از اراضی کشاورزی /تنظیم اقدامات بر اساس برنامه
اذعان به وجود شایعات /اعالن هشدار از چند ماه قبل /برخورد جدی با سازمانهای متخلّف /ترمیم سیلبندها
پیش از وقوع سیل /باورناپذیری امکان وقوع سیالب برای مردم /نجات شهر شعیبیه با احداث سیلبند /باالتر از حد
عادیبودن توان سیالب /افزایش تدریجی سیالب /ورود حجم قابل توجهی از آب به سدها /محافظت کامل از شهرها
در برابر سیالب /خوشحالی از عدم تلفات انسانی در سیالب /اهمیت نقش مردم /تالش و ّ
تقلی دولت /قرار گرفتن
سیالب اخیر در صدر بحرانهای ایران /اهمیت جایگاه سدهای کرخه و دز /شکستهشدن سیلبند آلبوعفری /ایجاد
ی سالهای قبل/
یک انشعاب در باالدست شهرستان شوش /اهمیت مدیریت آبهای روان بعد از حمیدیه /خشکسال 
تجاوز کشاورزان به حد بستر رودخانهها /استفاده از ظرفیت محلّی برای پیشبرد مدیریت بحران /تالش برای رساندن
آب به تاالب /احیای رودخانه قدیمی برای انتقال آب به سمت تاالب /رها شدن کانالها به حال خود در سالهای
محلت غربی اهواز /حرکت حجم وسیع آب به سمت اهواز /احداث ّ
اخیر /رسیدن خطر به ّ
خلقانه سیلبند /استفاده
از آب سیالب برای کانونهای ریزگرد /عملکرد موفق مدیریت بحران در محافظت از اهواز /الیروبی رودخانههای
قدیمی /شکافتن مسیرها برای انتقال آب در نواحی مرزی /هدایت آب به سمت عراق /نجات شهرهای مرزی با
شکافتن دایکهای مرزی /شجاعت و جسارت استاندار و مدیر کل مدیریت بحران /اعتماد به مردم محلّی /بیکارکرد
شدن رودخانههای قدیمی به علّت الیروبی نشدن /ورود آب به برخی کانالها بعد از چند دهه

مصاحبه شماره46

تحویل اقالم کمکی به دهیاریها /ایجاد چالشهایی در مسیر توزیع اقالم کمکی /دپوی منطقی برخی اقالم
توسط دهیاریها

مصاحبه شماره47

ایجاد یک قرارگاه رسانهای در استانداری /تالش برای ایجاد انسجام در زیر مجموعهی مدیریت بحران /متخصص
نبودن مجموعهی مدیریت بحران /نقد عملکرد صدا و سیما /پخش اخبار و مطالب غیر واقعی از سوی صدا و سیما/
تالش برخی رسانهها برای انعکاس اخبار صحیح و موثق /حضور و ساماندهی خبرنگاران غیر خوزستانی برای
پوشش اخبار سیالب /اذعان رسانه های خارجی به توانمندیهای جمعیت هالل احمر /ماندگاری اخبار منتشر شده
از سوی رسانه-های رسمی در برابر ناماندگاری اخبار رسانههای مجازی /ضرورت ایجاد یک تشکیالت رسمی برای
اطالعرسانی و پاسخگویی در زمان بحران

مصاحبه شماره48

رخداد سیل خوزستان در دو مرحله /شدت خشکسالی سال پیش /اعالم امکان ورود به شرایط بحرانی خشکسالی/
خالی بودن سدها در زمان وقوع سیل بهمن ماه /وجود سوپاپهای اطمینان تخلیه آب در اطراف رودخانهها /تصور
ظرفیتسازی در سدها و رودخانهها با توجه به سیالب بهمن ماه /عدم پیشبینی حجم سیالب /پیامدهای روحی و
روانی سیالب برای مردم /از دست دادن زمان طالیی اقدام /آگاهی از در خطر بودن برخی مناطق /موفقیت استراتژی
نجاتبخش الهایی /ورود آب به برخی روستاها /امیدوار شدن به روحیه مسئولین و مردم /شباهت عملکرد دورهی
سیالب و دفاع مقدس /افزایش اطمینان خاطر مردم با دیدن عملکرد مسئولین /بیشترین نگرانی دربارهی خطر
آبگرفتگی اهواز /تجربه دبی بسیار باال رودخانه کارون در مقطع اهواز /احتمال باالی آبگرفتگی برخی ّ
محلت
اهواز /ایجاد چالش به وسیله روانآبهای شمال اهواز /اختالف نظر مسئولین دربارهی احتمال ورود آب به اهواز/
ورود آب به شهرک صنعتی اهواز /بینتیجه ماندن پمپاژ فاضالب در اهواز /اثر منفی و تضعیف روحیه مردم در نتیجه
انتشار شایعات /عبور از شایعات با کمک صدا و سیما /احساس غرور و افتخار به جوانان ّ
محلت حاشیهنشین /اشاره
به جنبههای مثبت وقوع سیالب مانند کشت فراوان شلتوک در سال جاری و جذب کمکهای دولت در جبران خسارات/
اقدامات مناسب دولت در جهت جبران خسارتها /مقایسه مدیریت بحران سیالب با دوران دفاع مقدس /استفاده
اجارهای دولت از ماشینآالت بخش خصوصی /لزوم بازنگری دربارهی نگهداری و برخورداری از ماشینآالت سنگین

مصاحبه شماره49

بارش شدید باران و شکستهشدن رکورد بارش /طغیان رودخانهها و در خظر قرار گرفتن عشایر منطقه /ضعف
سازمان هواشناسی در پیشبینی /نجات عشایر محاصرهشده در سیل /تلفشدن تعداد زیادی دام /حجم باورنکردنی
سیالب /تشکیل ستاد مدیریت بحران در ابتدای بحران /آنالیز دادههای ارسالی از مدیریت سد در جلسه مدیریت
بحران شهرستان /تصمیم مدیریت سد به رهاسازی آب به صورت تصاعدی /احصا توان عبور آب دز پس از رهاسازی
آزمایشی /اختالل مسائل فرعی ایجاد شده بین شهرستانها در بحث مدیریت سیالب /افزایش تجارب نیروی
انسانی /بهرهگیری از دانش محلّی در زمینه مدیریت سیالب

43

مستندسازی تجربیات مدیریت بحران سیل در استان خوزستان1398 /

مصاحبه شماره50

مصاحبه شماره51

مصاحبه شماره 52

انجام موفقیتآمیز عملیات مدیریت بحران /لزوم بهرهگیری از تجربیات /حضور دلگرمکنندهی معاون اول رئیس
جمهور /لزوم تقویت سیستمهای راداری هواشناسی /لزوم افزایش بودجه /نقش عدم انجام الیروبی رودخانهها در
سیالب /مدیریت بحران بهمثابه یک سازمان سیاستگذار و نه اجرایی /همکاری و تعامل میان سازمانها /لزوم
بازنگری در قوانین ساخت و ساز /دقت در تهیه و بکارگیری تجهیزات
کسب یک تجربه ارزشمند از مدیریت سیالب /اعزام واحدهای نظامی برای کمکرسانی /اقدامات عملی واحـدهای
نظامی در کمک به سیلزدگان /حجم باالی آب واردشـده به رودخـانههای استان /برگزاری نشستهای متعدد
با سایر نهادها /تالش برای جلوگیری از آسیبرسیدن به مردم /تعیین مسیرهای مدیریت سیالب /عملیات
موفقیتآمیز تخلیه مردم /جابه-جایی احشام به مناطق امن /خدماترسانی به مردم در گوریه شعیبیه /مقاومت
مردم در برابر درخواست تخلیه منازل /ارائه خدمات در بامدژ /پیوستن سیالب سه رودخانه در باالدست اهواز
به یکدیگر /الیروبی کانال سلمان /تقسیم وظایف توسط استاندار میان سازمانهاّ /
تقل برای ممانعت از ورود آب
به اهواز /بستن جادهی اصلی اندیمشک -اهواز به دلیل مالحظات امنیتی برای مردم /هدایت آب اطراف جادهی
اندیمشک -اهواز /کنترل آب اطراف کانال سلمان /وحدت و همدلی مردم /دستور استاندار مبنی بر ترک روستاها
و باقی ماندن جوانان در روستا /تالش همدالنهی مردم برای حفظ شهرها از خطر سیالب /تالش برای مهار
روانآبهای اطراف دشت آزادگان /احداث چهار بیمارستان صحرایی /تالش برای حفاظت از مناطق حاشیهای
شهر اهواز /نیکوبی کانال بحره /دشواری تردد در جادههای جنوبی استان به علّت محاصرهشدن در آب /هدایت
سیالب به سمت خلیج فارس /موثر بودن حوضچههای ایجاد شده با هدف نجات جادهی آبادان -اهواز /استفاده از
کانال الغدیر دوران دفاع مقدس در کنترل سیالب /خسارت وارد شدن به تأسیسات نفتی در هورالعظیم /درخواست
کمک از سفیر عراق در ایران /یاری و مساعدت نیروهای حشدالشعبی عراق در هورالعظیم /استفاده از همهی
ظرفیتهای نظامی /ضرورت ترمیم و بازسازی سیلبندها و الیروبی اَنهار /ضرورت تأمین برخی تکنولوژیهای روز
و تجهیزات /یاری و مساعدت همهی مردم حتی با وسایل شخصیشان /حضور پُر رنگ جوانان /استفاده از ظرفیت
علم و فنون مهندسی کشور /حضور یک هفتگی سردار قاسم سلیمانی در میان مردم سیلزده کمک و مساعدت
بینظیر /اعزام ماشینآالت و تجهیزات نیروهای حشدالشعبی با کمک و مساعدت ابومهدی المهندس /تیراندازی و
اقدامات ضد امنیتی گروههای سلفی و وهابی در گلدشت هنگام حضور و همکاری نیروهای حشدالشعبی
عبور از یک دوره خشکسالی طوالنی /افزایش بیش از دو برابری حجم بارشها /فشار شدید خشکسالی بر
منابع آب استان /کمترشدن آب سدها از مقدار پیشبینی در قانون /نیاز به برنامه ریزی خاص برای مدیریت
آب /آسیبدیدن سیلبندها از سیل سنوات قبل /حفاظت از خانهها در روستاها و شهرها در سیل پیشین /مورد
انتقاد واقعشدن در ارتباط با حجم آب نگهداریشده پشت سدها /مالحظات مختلف مرتبط با رهاسازی آب
سدها /پیشبینی بارشهای شدید در بهار  /98سرکشی و بازدید میدانی از سدها برای تصمیمگیری بهتر /اخطار
شدید سیالب در فروردین  /98اعالم وضعیت فوقالعاده در استان /اعالم آمادهباش به مدیران استان /بهرهگیری
از ظرفیتهای مردمی /نگرانی جدی دولت از وضعیت خوزستان /پیشبینی آورد قابل توجه سیالب به سمت
خوزستان /سفر رییس جمهور به خوزستان به علّت نگرانی از خطرات سیالب برای استان /بسیج همگانی
در استان برای مقابله با سیالب /استفاده از ظرفیت شرکتها و صنایع مستقر در استان /تعیین اولویتها و
استراتژیهای سهگانه در برابر سیالب؛ تعیین استراتژی به صفر رساندن تلفات جانی؛ در اولویتبودن حفاظت از
سدها؛ حفاظت از زیرساختهای استان /تأکید بر اهمیت اطالعرسانی /عدم تمایل مردم برای جابهجایی /تأکید
به مسئولین برای حفاظت از جان مردم /مشکالت مرتبط با پایداری سدها /رکوردشکنی حجم آب واردشده به
سد کرخه /ارزیابی میزان پایداری سد کرخه /مانیتورینگ ساعتی وضعیت سدهای استان در آستانه سیالب /لزوم
در نظر گرفتن مالحظات در ارتباط با سد گتوند به خاطر وجود الیهها و تپههای نمکی /تأکید بر لزوم حفاظت از
شهرها /کمک استانهای ُمعین /مدیریت بحران سیالب از اهواز /پای کار بودن همهی مدیران /ارتباط موثر و لحظه
به لحظه با مدیران /همکاری همهی مسئولین و مردم با یکدیگر /تشکیل یک تیم قوی از اساتید و کارشناسان/
مکرر تصمیمات اخذشده /تشکیل گروه کارشناسی /بهرهگیری از
مشورت و تبادل نظر مدیران /بازبینی و مرور ّ
دانش بومی /درخواست سازمان آب و برق برای تخلیه دشت آزادگان /پخش آب کرخه در زمینهای پایین
لبَر/
دست /استفاده از ظرفیت روستای شاکریه برای انتقال آب /هدایت سیالب از اطراف سوسنگرد به کانال سی 
گفتگو و تعامل با مردم با هدف راضی کردنشان به ترک منازل /شکستن تعمدی برخی سیلبندها برای انتقال
و عبور آب /اقدام بر اساس اولویتبندیها /احداث یک رودخانه جدید برای انتقال آب /موفقیت در حفاظت از
سوسنگرد /قطعیت زیر آب رفتن سوسنگرد و بُستان در صورت انجام ندادن برخی کارها /فعالیت در بستر ریسک
باال /پیشبینی بهتر مردم محلّی از سازمان آب و برق /تالش برای بهرهگیری از همهی ظرفیتها /سیالب همدلی/
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ادامه
مصاحبه شماره 52

تمرکز تصمیمگیریها در داخل استان /انسداد جاده ساحلی به علّت افزایش دبی آب کارون /باال آمدن سیالب تا
نزدیک عرشهی پلهای اهواز /کنترل موفقیتآمیز سیالب کارون /پیوستن دو رودخانه دز و کرخه در شمال اهواز/
اطمینانبخشی کارشناسان دربارهی عدم ورود آب به اهواز /رسیدن آب تا پشت مناطق مسکونی اهواز /تالش برای
انحراف آب در اطراف اهواز /سفر وزیر کشور به اهواز به علّت نگرانی از وضعیت استان /بروز برخی سوتفاهمها در
میان مردم دربارهی نحوهی مدیریت سیالب ،بدین معنی که دولت عمدا ً سیالب را به سمت برخی مناطق منحرف
میکند /مدیریت موفق در اسکان سیلزدگان /اشاره به خدمات ارائهشده به سیلزدگان /بازسازی بیوقفهی مناطق
آسیبدیده /پرداخت خسارت و تسهیالت به سیلزدگان

مصاحبه شماره 53

اعالم هشدار سیالب از ابتدای فروردین /اعالم آمادهباش در پی تماس وزارتخانه /تشکیل جلسه مدیریت بحران در
حوزهی ارتباطات /تشکیل یک گروه مجازی برای هماهنگی بیشتر /تالش برای استفاده از تجربیات سایر استانها/
ارسال پیامک هشدار برای مردم /تعیین ساز و کار و محتوی ارسال پیامک هشدار /تعیین کشیکهای  42ساعته/
آمادگی کامل برای تعمیر و اقدامات مراقبتی /راهاندازی تجهیزات ماهوارهای /ایجاد بسترهای ارتباطی جایگزین/
تهیه نقشههای ماهوارهای /ایجاد دایکهای حفاظتی برای تجهیزات ارتباطی /تالش برای حفظ پایداری ارتباطات/
پیشبینی تجهیزات برای شرایط اضطراری /اشاره به ضرورت استفاده از نقشههای ماهوارهای

مصاحبه شماره 54

ضعف دانشگاههای ُمعین در حمایت و پشتیبانی از معاونت بهداشت /عدم هماهنگی دانشگاه-های ُمعین /فعالیت
کمتر از انتظار دانشگاههای ُمعین /اشاره به دالیل ضعف عملیاتی دانشگاه-های علوم پزشکی استان /تمرکز برنامهها
بر خشکسالی در سالهای قبل /بینظمی و بیبرنامگی در خدماترسانی /عدم رعایت برخی موارد پروتکل بهداشتی/
اشاره به موانع اداری خدمات-رسانی /لزوم بازنگری در توزیع اعتبارات و منابع در استان /ذکر ادله در جهت افزایش
اعتبارات بهداشتی استان /بینظمی در مدیریت /وعدههای غیر ضروری و تحت فشار مدیران به مردم سیلزده/
ضرورت افزایش آمادگی سازمانهای مردمنهاد

مصاحبه شماره 55

تصور نداشتن نسبت به حجم بارشها و سیالب از سوی مدیران استان /تشکیل جلسه مدیریت بحران اداره کل /عدم
وجود درک درست از وضعیت بارشها و حجم آن /واگذاری بخشی از مدیریت بحران به اداره راه و شهرسازی /تأکید
وزیر بر همکاری کامل با سایر دستگاهها /فراخوان همه همکاران و لغو مرخصیها /واگذاری حفاظت از سوسنگرد به
ادارهی راه و شهرسازی /تالش برای ممانعت از ورود آب به سوسنگرد /طراحی فنی سیلبندها /ساخت یک سیلبند
پنج کیلومتری در اطراف سوسنگرد /قطعیبودن ورود آب به سوسنگرد از نظر بسیاری از کارشناسان /موفقیت در
ممانعت از ورود سیالب به سوسنگرد /پیشبینی دقیق سازمان آب دربارهی حجم سیالب /خسارت وسیع سیالب به
راههای روستایی /تالشهای موثر در ممانعت از ورود سیالب به شادگان /تقدیر وزارت کشور و استانداری از عملکرد
اداره کل راه و شهرسازی /مأموریت مهار سیالب در چند مرحله و منطقه /پیوستن رودخانههای کرخه و دز در شمال
اهواز /تالش برای ممانعت از آبگرفتگی حاشیهی کارون /احداث سیلبند  72کیلومتری در شمال اهواز /رعایت
استانداردهای الزم با وجود کمبود وقت و فشار روانی /اشاره به وظایف اداره راه و شهرسازی پس از سیالب /وارد
شدن خسارات جدی به ابنیه و راههای روستایی استان /مسألهی ملّی بودن سیالب خوزستان /مديريت عالي وزير
در ايجاد روحيهی همدلي و شور ملّي براي ياري به هموطنان خوزستاني /به زیر ترافیک بازگرداندن جادههای اصلی
پس از رفع خطرات سیالب /وارد شدن خسارت 1000میلیارد تومانی به راهها /اشاره به سایر هزینه-های و خسارات
سیالب /لزوم بازنگری در رقم پرداختی خسارت /تأکید بر اهمیت حفاظت از جان مردم /امکان پیشگیری از برخی
موارد مرتبط با بحران سیالب /ریشهیابی دالیل تخریب و ابعاد سیالب /بی توجهی به محیط زیست در دهههای
لبَر /اهمیت الیروبی کانالها /لزوم پاسخگویی برخی
اخیر /تأکید بر اهمیت الیروبی رودخانه ها /اهمیت کانالهای سی 
سازمانها در قبال رخداد سیالب /انتقاد از عملکرد سازمان آب و برق استان و وزارت نیرو

مصاحبه شماره 56

فعال بودن کارگروه اطالعرسانی در دوران خشکسالی /اطالعرسانی دربارهی سیل در کارگروه اطالعرسانی مدیریت
بحران /برگزاری کنفرانس اطالعرسانی در بحران /محدودیت زمانی اطالعرسانی در سیالب نخست /تشکیل گروههای
مجازی اطالعرسانی با هدف اطالعرسانی سریع و دقیق /مهیا کردن فضا در استانداری برای خبرنگاران و امکان
دسترسی به مسئولین /رضایت از عملکرد در حوزهی اطالعرسانی /تأثیر تعطیالت بر روند اطالعرسانی /تالش برای
بهرهگیری از ظرفیت استاندار در مقابله با شایعات /به رسمیتشناختن شبکههای اطالعرسانی مجازی و فعالیت در
آنها /بهرهگیری از فضای مجازی برای پاسخگویی به شایعات /برگزاری تور برای خبرنگاران شبکههای بینالمللی/
فعالیتهای مفید پس از سیالب /تولید محتوا و اطالعات بر اساس فعالیت کارگروهها /مقابله ُمستمر با شایعات /مهیا
کردن فرصت برای ارائهی خدمات و فعالیتهای دستگاههای اجرایی /باور به وجود ضعف در اطالعرسانی و مرتبط
دانستن آن با زیرساختها /ضرورت آموزش به روابط عمومیها /ناتوانی روابط عمومیها در تولید محتوای تخصصی/
ضرورت تأمین اعتبار برای تقویت روابط عمومیها
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يافتههایپژوهش
مفاهیم مربوط به مرحلهی ُکدگذاری باز در مرحلهی کدگذاري محوري ،در قالب هفده
مقولهی عـمده مقولهبندي و در مرحلهی کدگذاری گزینشی به استخراج مقولهی هسته
«مدیریت بحران در بستر محدودیتهای مالی دولتی ،مطالبات حداکثری شهروندان و زندگی
آنالین» منجر شد که مقولهی مرکزی این پژوهش به شمار میآید.
جدول  -4مقولههای فرعی ،اصلی و هسته استخراج شده پژوهش به تفکیک اجزای مدل پارادایمی
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در ادامه به هر يک از اين مقولهها و سپس مقولهی هسته پرداخته و توضيحاتي در خصوص
رابطه ی این مقولهها با مقولهی هسته ارائه گردیده است.
شرایط ع ّلی  -زمینهساز
مجموعهای از عوامل در قالب شرایط علّی – زمینهساز بر شکلگیری نظام معنایی مجموعهی
مدیران و نیروهای عملیاتی مدیریت بحران در رابطه با پدیدهی سیالب اثر دارند و به عبارت
دیگر ،مستندات عملکرد این افراد را شکل داده و جهتدهی میکنند که عبارتند از:
ساختار قبیلهای و عشایری مناطق درگیر سیالب
یکی از مهمترین شرایط یا عوامل علّی اثرگذار بر تفسیر مدیران و نیروهای فعال در ستاد
مدیریت بحران در رابطه با پدیدهی سیالب ،ساختار قبیلهای و عشایری مناطق درگیر سیالب
است .معموالً در مناطق عشایری و قبیلهای استان ،نگاههای قومگرایانه وجود دارد و به
محض بروز بحران ،متأثر از تبلیغات رسانههای بیگانه و برخی زمینههای دیگر ،فرایند پیشبرد
امور با اختاللهایی مواجه میشود .کریمیکیا مدیرکل اجتماعی استانداری خوزستان در
این باره میگوید« :به طور کلی همیشه در حوزههای اجتماعی و فرهنگی نسبت به سایر
حوزهها حساسیت بیشتری وجود دارد .مشخصاً سیالب اخیر در بخشهایی از استان به
وقوع پیوست که یک گروه قومی در اکثریت بودند و بالفاصله رسانههای خارجی تالش
کردند مسیر عادی امدادرسانی را با چالش مواجه کنند» .او ادامه میدهد« :برخیها هم
با گرایشهای قوممدارانه تالشهای ما را تحتالشعاع قرار میدادند .قوممداری بهویژه در
شدت دارد ،ولی حتی
جوامع سنتی و دور افتاده که تماس اندکی با سایر فرهنگها دارندّ ،
در جوامع صنعتی نوین نیز که ملّتهای آنها از مزایای تحصیالت رسمی ،ارتباطات جمعی
و سفرهای بینالمللی برخوردارند ،چنین تمایالت قوممدارانه ای هنوز حاکم است .قوممداری
میتواند اثرات نامطلوب بسیار داشته باشد .چنانکه میتواند موجب تشویق نژادپرستی و
باعث دشمنی و تضاد بین گروهها گردد و نیز ممکن است مردم را نسبت به احساس نیاز به
دگرگونی در فرهنگ خود بیمیل سازد».
باورهاي طايفهاي ،الگوی ذهنی بسيار شايعی است که به موجب آن هر شخص ،فرهنگ خودی
را برترین فرهنگ موجود در قبيله دانسته و از ديدگاه ارزشهای اجتماعی درونیشدهی خودش،
به داوری ارزشهای جامعههای ديگر می پردازد .به عبارت دیگر ،باورهاي طايفهاي گرايشی است
نامرئیوغالباًناموجهکهفردبرایصدوراحکامارزشیدربارهیفرهنگهاوجامعههایديگراستفاده
میکند .باورهاي طايفهاي يک الگوی ذهنی عموماً برتریطلبانه است که به موجب آن ما با معيار
هنجارها و ارزشهايی که جامعهپذير شدهايم ،به قضاوت دیگران و اعضای غير طايفهیِ خودی
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میپردازيم و يكی از ويژگیهای عضو درونساز شده با گروه اين است که وفاداريش را نسبت به
الگوی رفتاری که به او آموختهاند به عنوان بهترين بپذيرد و نشان دهد و تمام الگوهای رفتاری ديگر
در نظر وی به درجات متفاوت بد و نامطلوب تلقی میشوند.
باورهاي طايفهاي يکی از بزرگترين موانع عينيت علمی است و منبع اصلی الگوهای رفتاری
پيش داورانه ،باورهای قالبی ،رفتار تبعيضآميز وعدم مدارا با بيگانگان و با اعضای گروههای
غير خودی است .با استناد به مقولهی فوق میتوان چنين تحليل نمود که باورهاي طايفهاي،
فاصلههای اجتماعی ذهني را حتی ميان اشخاصی که در مجاورت يکديگر زندگی میکنند،
زياد میکند و نسبت به ديگران بیاعتماد بوده و آداب و رسوم و خلقيات اقوام ديگر را ،پَست
میشمارند و ارزشها و منافع قوم و قبيلهی خود را ميزان سنجش حق و ناحق بودن ارزشها
و منافع اقوام دیگر قرار میدهند.
بنا به نظر مشارکتکنندگان در این پژوهش ،مهمترین ویژگی اجتماعی مناطق سیلزده
استان خوزستان ،استقرار عشیرههای مختلف است که اغلب در یک یا چند روستا متمرکز
شدهاند .اهمیت این موضوع از این روی قابل توجه است که اعمال تکنیکهای مدیریت،
عملیاتیکردن نقشههای مدیریت بحران ،اجرای برنامهها و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت
در چنین بستری ،با چالشهای متنوعی مواجه میشود .این ویژگی ،زمینهی خدماترسانی
سریع در مواقع بحران را با دشواریهایی مواجه می سازد .یکی از دستاندرکاران فعال در
زمینهی انتقال و جابهجایی اهالی روستاهای درگیر سیالب میگوید« :ما توی این فکر بودیم
که به سرعت نیروها رو منتقل کنیم ،اما شرایط این کار خیلی مهیا نبود ،چون برخی از
افراد ،نظر دیگری داشتن .اونا میگفتن توی روستاها بمونیم .چون امکان جابهجایی مهیا
نیست» .همچنین مشارکتکنندهی دیگر ادعا میکند« :ما باید اول بزرگای روستاها رو راضی
میکردیم و آن وقت به سراغ بقیه میرفتیم .به همین خاطر زمانهای طالیی رو از دست
دادیم .بافت روستاها طوری بود که نمیشد بدون این مقدمات ،اقدام موثری انجام داد».
کمکرسانیوهمدلیمسئولینومردممناطقمختلفاستانوکشور
سیالب خوزستان در امتداد زنجیرهای از سیالبها در مناطق مختلف ایران بود که واکنشهای
همدالنهی مردم در سراسر کشور را در پی داشت .سیل در شمال و در گمیشان ،در استان
فارس و در لرستان ،ضمن حساس کردن افکار عمومی ،زمینهساز همکاری و مساعدت
گستردهی مردم به شیوههای مختلف شده بود .ممبینی رئیس اداره نوسازی مدارس اهواز
با اشاره به تالش همگانی مردم و مسئولین در کمک به سیلزدگان میگوید« :پای کار
بودن مدیران از ردههایی باال تا میانی و اجرایی باعث میشد همهی عوامل پیروی کنند و
در این شرایط بحرانی ،حضور داشته باشند» .او با موثر دانستن این موضوع تأکید میکند:
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«چنین شیوهی عملکردی سبب شد در همه مقاطع مدیریتی و اجرایی و میانی و کارمندان
با تمام نیرو کار را پیش ببرند» .استاندار خوزستان با ابراز رضایت از همکاری و تعامل همهی
دستگاههای مسئول و تالش شبانهروزی آنها ،از همکاری و کوشش مردم همهی مناطق
کشور و یاری و مساعدت آنها تشکر میکند .او معتقد است که بدون حمایت همهجانبهی
مردم کشور ،امکان مدیریت موفق این سیالب بزرگ وجود نداشت .شریعتی در همین راستا
با ذکر یکی از صحنههای حضور مردم و کمک موثر آنها ادامه میدهد« :در مقطع 51
کیلومتری ،آب به سمت اهواز در حرکت بود که الیروبی کانال سلمان،نقش محوری در
کنترل سیالب داشت و توانست آب را تخلیه کند .گروههای عملیاتی ،کارشناسی ،پایش و
اجتماعی در این میان تشکیل شد و دیتاسنتر همه با من بود .گروههای دانشگاهی در این
میان به ما کمک میکردند و همکاری خوبی داشتند و زحمت زیادی کشیدند .همچنین
در ارتباط با بُستان ما با استفاده از نظرات محلّی مردم توانستیم شهر را از آبگرفتگی رهایی
دهیم .نقش مردم در اینجا خیلی موثر بوده است» .سردار خادم سیدالشهدا فرماندهی قرارگاه
کربال نیز با ذکر یک رویداد مرتبط با دشت آزادگان و نقش موثر مردم در این باره میگوید:
ت آزادگان و کرخه بود .اگر چه حاشیهی
«مورد بعدی که با آن مواجه بودیم ،شهرستان دش 
کرخه را آب گرفته بود و همینطور آب باال میآمد و اطراف کرخه را نیز آب به شدت در
بر گرفته بود ،اما شاهد وحدت و همت مردم بودیم .شورای تأمین حمیدیه و سوسنگرد را
فرا خواندیم .استاندار دستور داد مردم تخلیه شوند و کسی در شهر نماند ،به جز جوانان که
حصارکشی شهر با گونی را آغاز كنند .الحق که اتفاق عجیبی صورت گرفت و مردم بسیج
شده بودند تا شهر را حفظ کنند .مثل این بود که شهر مانند کاسهای بود که دور تا دور آن
صمم بودند که شهرهای شان را از خطر حفظ کنند و آب
را دو متر آب فرا گرفته بود .مردم ُم ّ
وارد شهرهای شان نشود» .سردار خادم سیدالشهدا همچنین دربارهی نقش مردم و همکاری
آنها در جریان ایجاد سیلبند در اطراف اهواز میگوید« :در شهر اهواز و در منطقهی عیندو
و گلدشت نیز توانستیم دستگاههای مهندسی را وارد کنیم و مردم شب تا صبح آتش روشن
کردند تا دستگاههای مهندسی ما بتوانند سیلبند احداث کنند و اجازه ندهیم آب به سمت
گلدشت هدایت شود».
رضایی مدیر کل راه و شهرسازی استان نیز دربارهی اهمیت نقش نیروهای مردمی و جهادی در
کنار دستگاهها و سازمانهای دولتی و خصوصی میگوید« :شهرهاي سوسنگرد ،بستان ،اهواز،
حميديه و شادگان و بخشي از آبادان به شدت تهديد ميشدند كه بيشترين تراكم جمعيتي را
در خود جاي داده بودند و اگر همت بلند نيروهاي در صحنه شامل نيروهاي نظامي و انتظامي
و نيروهاي مردمي و جهادي در كنار ايثارگري همكاران ما و ساير دستگاههاي خدمترسان
و امدادي نبود ،واقعاً ممکن بود وقايع وحشتناكي در خالل اين سيل در خوزستان رقم
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بخورد» .او ادامه میدهد« :يك همدلي عجيبي بين مردم و نيروهاي جهادي پديد آمده بود
و همگي مشغول احداث خاكريز بودند» .از نظر مدیرکل راه و شهرسازی بدون این همدلی
و مساعدت مردم نمی شد با اتکا به تجهیزات کار را با موفقیت به پیش برد .دیگر مدیران
استان نیز با ذکر تالش های دستگاه های مختلف و شرح زحمات شان از نقش موثر مردم
در این مدیریت بحران می گویند مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان در این باره
میگوید« :مردم به شیوههای مختلف سعی داشتند کمک کنند .برخی اقالم غذایی ،پتو و
البسه ارسال کردند و برخی دیگر سعی کردند با حضور فیزیکی در محل به یاری بشتابند».
صدیقی مدیر کل امور شهری استانداری خوزستان با ذکر روایتی از کمک مردم مناطق
شرقی خوزستان و کشاورزان هفتکل در این باره میگوید« :چیزی که ما در رودخانهی کرخه
مشاهده کردیم این بود که حجم و شدت آب بسیار باال بود که به آبشستگی بسیار زیاد
کنار رودخانه منجر شده بود .بنابراین ما باید مصالحی را در آن نقطه استفاده میکردیم که
هم جلوی آب را بگیرد و هم آبشستگی حداقلی داشته باشد .ما در آن مقطع هنوز حضور
میدانی نداشتیم و تنها بر اساس گزارشاتی که به دستمان میرسید به این نتیجه رسیدیم
که باید از سنگ الشه و آهک استفاده کنیم و با خاک محلّی آن جا میکس کنیم تا سرعت
کار برای جلوگیری از نفوذ و آبشستگی باال برود .بر همین اساس چون معادن سنگ ما در
هفتکل بود ،با شهرداری هفتکل هماهنگ کردیم که بر اساس نیاز ،سنگ را از هفتکل با حجم
بسیار باالیی در ابتدای کار به منطقه بفرستیم .در ماجرای سیل ،فراتر از بحثهای فنی ،یک
سری رخدادهای اجتماعی و عاطفی جالب رخ داد؛ از جمله اینکه علیرغم بارندگی زیاد و به
بار نشستن مزارع دیم ،کشاورزان هفتکلی با عبور و مرور ماشینآالت سنگشکن و حمل و
نقل آنها از میان مزارع خودشان موافقت کردند .وقتی مردم هفتکل با خبر شدند که چنین
اتفاقی برای هماستانیهایشان ُرخ داده ،صرفنظر از قومیت ،صرفاً این را بیان میکردند که
ما مزارع خود را در اختیار ماشینها میگذاریم تا از مزرعهها رد شوند و بروند برای بارگیری
و انتقال اقالم مورد نیاز».
بیشتر مدیرانی که در زمان وقوع سیالب در حال خدمترسانی بودند ،بر این نکته اذعان
دارند که اگر چه بحران ،حیات بسیاری از روستاها و شهرها را تهدید میکرد و سایهی سیل
و ویرانیهای ناشی از آن ،بر استان خوزستان سنگینی میکرد ،اما همین که مردم مناطق
دیگر حمایت خود را بر مناطق آسیب دیده گستراندند؛ التیام ارزشمندی بود .تقیزاده مدیر
کل وقت آموزش و پرورش استان در این باره می گوید« :به نظر من ،مردم به آگاهی خیلی
خوبی در چنین مواقعی رسیدهاند و خیلی خوب با همافزایی که وجود دارد از نظر فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی پای کار آمدند .مردم به شکل خودجوش در جاهایی از دولت ،خیلی
جلوتر بودند و توانستند کمکهای خیلی خوبی را در زمینهی رساندن تجهیزات ،امکانات
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و مواد غذایی به مردم سیلزده داشته باشند .ما خودمان آشپزخانههای زیادی را در سطح
مناطق راهاندازی کردیم .همچنین توانستیم خیلی خوب با همکاری کانون پرورش فکری در
اردوگاهها برنامههای مختلفی را اجرا کنیم و با اجرای برنامههای علمی و آموزشی و برنامههای
شاد ،دانشآموزان را در این اردوگاهها سرگرم کنیم .ما در این زمینه مشکل خاصی در عدم
همراهی مردم مشاهده نکردیم».
نگرانی از چالشهای اجتماعی
یکی دیگر از عوامل زمینهای موثر بر مدیریت بحران در سیالب اخیر خوزستان ،نگرانی از
چالش های اجتماعی و فرهنگی بود که در استان و پیش از وقوع سیالب مطرح بودهاند.
کریمیکیا مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان ،دغدغههای مهمی را در این
خصوص مطرح میکند« :ما نبايد اجازه دهيم فرهنگ انتظار از نهادهاي حمايتي ترويج شود.
در بررسيهاي ميدانيمان مشاهده كردهايم برخي شهروندان با وجود موقعيت اقتصادی نسبتاً
مطلوب همچنان تالش ميكنند تا تعداد زيادي از اقالم و وسايل ارسالي نهادهاي حمايتي
را دريافت كنند .بعضاً مواردي بوده كه افرادي بيش از چند بار چادر گرفتهاند و فروختهاند.
يكي از داليل اصلي اين اتفاقات به نبود سيستم هوشمند امدادرساني مربوط است .مردم در
زمان وقوع بحران دچار استرس ميشوند كه نكند به آنها كمكي نشود .نبود يك برنامهی
جامع بانك اطالعاتي دقيق سبب شده مردم اينگونه رفتار كنند .اگر از ابتدا خيرين و نهادهاي
دولتي بانك اطالعاتي دقيقي درست ميكردند كه تمام كمكها در اين بانك اطالعاتي با
كد ملّي سرپرست خانوار ثبت ميشد ،اين همه هرج و مرج رخ نميداد .در اين صورت همه
مردم احساس امنيت ميكردند و نيازي به التماس و تمنا و پيدا كردن آشنا نبود .ايجاد
بانك اطالعات جامع يك ضرورت براي كل كشور است .ما نیازمند شناخت مديريت ريسك
هستيم .از نظر ما مديريت ريسك از مديريت بحران واجبتر است .در مديريت بحران پس
از اتفاق بايد اقداماتي براي كنترل و ساماندهي انجام شود ،اما مديريت ريسك بايد به طور
هدفمند پيشبينيهاي الزم را براي اقدامات زمان بحران انجام دهد .ميخواهيم سامانهاي
جامع راهاندازي كنيم و مشخصات و مهارتهاي فردي تمام كساني كه دوست دارند در
زمان بحران به طور داوطلبانه خدماتي به مردم بدهند در اين سامانه ثبت شود .اگر به
تفكيك استانها و شهرها اين بانك اطالعاتي تهيه شود گام بزرگي رخ ميدهد» .با وجود
خشکسالیهای دههی اخیر ،برخی از مردم استان ،مطالبهی نگهداشتن حداکثری آب در
پشت سدها برای کشت تابستانه را داشتند ،برخی نگران حجم آب رها شده از پشت سدها
بودند و میگفتند اگر آب زیادی رها شود ،روستاها و مزارعشان کام ً
ال از بین میروند .نگرانیها
و اختالف دیدگاهها در این زمینه ،در سطح مدیریتی نیز به چشم میخورد .کریمیکیا مدیر
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کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان در این باره میگوید« :مسالهی دیگری که
در قضیهی سیل در استان خوزستان اتفاق افتاد ،تناقض میان مدیریت محلّی و ملّی بود .این
تناقض در سیالب خوزستان کام ً
ال مشهود بود .وزارت نیرو به خوزستان اعزام شد تا بحث
رهاسازی آب را مدیریت کند .اولویت اول وزارت نیرو این بود که سدها را حفظ کند تا فاجعه
بزرگتری رخ ندهد ،اما مدیریت محلّی و در پی آن استاندار خوزستان نگران پاییندست
سدها و رودخانهها بودند که تلفاتی صورت نگيرد ،و حجم خسارتهای اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی و فرهنگی نيز زیاد نشود و یا اص ً
ال اتفاق نیافتد .بنابراین یکی از مسائل استان
خوزستان در بحران سیل در حوزهی سیاسی و اجتماعی این بود که یک جایی استاندار
خوزستان باید این تناقض در مدیریت را حل میکرد .و به یک توافق میرسید».
این چالش بر سرعت عمل در مدیریت بحران موثر بود وگاه تصمیمات را به تأخیر میانداخت
تا در نهایت و پس از جلسات متعدد ،یک تصمیم کارشناسی دقیق که همهی ابعاد را سنجیده
باشد ،اتخاذ گردد .عالوه بر این و هنگامی که بسیاری از روستاها در محاصرهی سیالب بودند
و دبی آب بهتدریج در حال باال آمدن بود و از آنجایی که سازمان مدیریت بحران کشور و
استان ،حفظ جان افراد را در اولویت قرار داده بود ،برخی از اهالی روستاها همکاری و تعامل
خود را به تعیین تکلیف زمینها ،مزارع ،احشام و دیگر داراییهایشان پیوند زدند .از آنجایی
که زمان محدود بود و سیالب با افزایش دبی آب رودخانهها شدیدتر میشد ،این چالش
توسط بسیاری از مدیران حاضر در میدان مورد توجه قرار گرفت .محمدصادق کریمیکیا در
این باره میگوید« :مشکل دیگری که ما داشتیم و یک شکافی ایجاد کرده بود ،این بود که
وقتی سیل تحت کنترل باشد ،بخشی از آن ،کشاورز و روستای ما را با یک وضعیتی مواجه
میکند که به او بگویید ما زمینهایت را به سیالب میدهیم که خانهات حفظ شود .این
امر از لحاظ اجتماعي برای یک روستایی بسیار سخت و سنگین است .در این شرایط باید
به روستاییان اطمینان دهیم كه وقتی سیل میآید ابتدا برای حفظ جانات ،سپس برای
خانهات و بعد در بحث کشاورزی و دامها ،اقدام میکنیم .در پی آن چون ما هنوز خسارت
سیل سال  1395را پرداخت نکرده بودیم ،کشاورزان به ما و صحبتهای مسئولین محلّی
اعتمادنداشتند».
بیاعتمادی چالش دیگری بود که همکاری مردم با مدیریت بحران را متأثر میکرد.
بیاعتمادی نهادی متأثر از بسیاری از عوامل پیشین بوده که هزینه ایجاد فضای همدالنه را
باال میبرد .کریمیکیا می گوید« :خود به خود یک فضای بیاعتمادی شکل گرفته بود .به
همین خاطر از ظرفیتهایی مانند سازمانهای مردمنهاد ،شیوخ محلّی و افراد بانفوذ استفاده
کردیم و طی صحبتهای فراوان توانستیم با مردم روستا توافق کنیم که جان و خانهی شما
برای ما در اولویت است».
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از نظر مدیر کل اجتماعی استانداری خوزستان ،موضوع با اهمیت دیگر ،در ارتباط با نگرش
شهروندان و روستاییان نسبت به نحوهی خدماترسانی دولت بود .او ادامه میدهد« :مسالهی
دیگر شکاف بین مردم روستاها و شهرها بود كه بعد از وقوع سیالب متوجه آن شدیم .شما
وقتی روستاها را به سیل میدهید و شهرها را حفظ میکنید ،بین روستا و شهر یک شکاف
ایجاد شده است که توانستیم از طریق اقناع عمومی از التهاب آن بکاهیم ،زیرا کشاورزان
اعتراض میکردند که چرا روستاهای ما زیر آب رفتند ،اما شما شهر حمیدیه را حفظ کردید؟
یا اینکه چرا باید روستاهای اهواز زیر آب بروند ،اما شهر اهواز سیالبی نشود؟ اینها همگی
سواالت به جا و به ح ّقی بودند .اما ما به لحاظ مدیریتی چارهای جز اتخاذ این تصمیمات
نداشتیم .اینها مواردی بودند که فضای مدیریتی ما را اذیت کرد».
وی ادامه داد« :یکی از دغدغههای اصلی ما در سیالب استان خوزستان ،در حوزهی سیاسی و
اجتماعی این بود که ما نگران موضوع حاشیهنشینی بودیم و احتمال میدادیم دامنهی سیل
آنقدر گسترده شود که موجب تخلیهی روستاها و شهرها شود ،و اينكه آمار حاشیهنشینی
چند برابر شود .این دغدغه از زمانی که در بحث مدیریتی مطرح شد ،موضوع بازگشت این
عزیزان به خانههایشان در اولویت اول مدیریت استان خوزستان قرار گرفت .این باعث شد
که ما تقریباً هیچگونه افزایشي در حوزهی مهاجرت و حاشیهنشینی نداشته باشیم».
تقیزاده مدیر کل وقت آموزش و پرورش در این باره میگوید« :البته جاهایی نیز حضور پیدا
میکردیم و برخی از مردم بداخالقیهایی را نشان میدادند و این مساله هم طبیعی بود و از
نگرانی مردم نشأت میگرفت».
بحرینیمقدم معاون وقت توسعه مدیریت و منابع انسانی در این باره چنین میگوید« :چالش
بعدی که با آن مواجه شدیم این بود که خیلی از روستاییها و عشایر حاضر نبودند به
کمپها بروند و میخواستند کنار دامهای خود باشند .با توجه به حساسیتی که شخص
استاندار نسبت به این موضوع داشت؛ میگفت شما باید خدمات را به آن جا ببرید .این
مساله یک چالش جدی بود که با آن مواجه شدیم .بعد از همفکری و مشاورهای که داشتیم،
کارگروهی که تشکیل دادیم و جلساتی که برگزار کردیم به این نتیجه رسیدیم ما برای 200
هزار نفر برنامهریزیهای خود را انجام دهیم و هدفگذاری کنیم و خود را برای این تعداد
در زمینههای مختلف تجهیز کنیم .به این ترتیب ما بر این اساس ،برنامهریزی الزم را انجام
دادیم .مث ً
ال در جنگلهای خسرج ،چهار -پنج خانواده میرفتند زیر چند درخت و ما باید به
حمام میرساندیم .باید نکات بهداشتی ،مساله امنیت
این افراد آب ،غذا ،سرویس بهداشتی و ّ
آنها و خیلی مسائلی که در مدیریت اردوگاهی باید لحاظ میشد را آنجا لحاظ میکردیم.
این چالش جدی بود که ما با آن مواجه بودیم .یکی دیگر از چالشهای مهمی که با آن مواجه
شدیم ،بحث اقالمی بود که باید به اردوگاهها و کمپها سرویس میدادیم .سازمان هالل
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احمر اعالم میکرد که استانداردهای من  11قلم مشخص هستند .این  11قلم کاال در تعهد
من هستند و مابقی کاالها را نمیتوانم تأمین کنم .همچنین ما خیلی زود متوجه شدیم ،این
موضوعات دارد مدتدار و دامنهدار میشود .ما برای مدیریت اردوگاهها به اقالم دیگری نیاز
داشتیم .مهمترین اینها تجهیزات بهداشتی بود .وقتی به اردوگاه سر میزدیم مردم میگفتند
ما یک تشت ساده برای شستن لباس نداریم ،یک بند ساده ،یک صابون ،پوشک بچه ،شیر
خشک و . ...در نهایت به فهرست اقالم بلندی رسیدیم که اگر میخواستیم همهی انتظارات را
برآورده کنیم کار خیلی سختی میشد؛ چون به سطح خیلی بزرگی ورود کرده بودیم .در ابتدا
ما با  4.000الی  5.000نفر شروع کردیم و بعد به مقطعی رسیدیم که به بیش از  200هزار
نفر خدمات دادیم .تهیهی این اقالم به منابع مالی نیاز داشت .ما در تعطیالت بودیم و هنوز
دولت و شاید دستگاههای اجرایی ،درگیر سیل لرستان بودند و هنوز خیلی حساسیت موضوع
در خوزستان برای آنها مشخص نشده بود .ما انتظار این حجم از ساکنین در اردوگاهها را
نداشتیم .در آن زمان نه منبعی بود ،نه ساز و کاری برای تأمین منابع .ما با استفاده از بضاعت
استانی از شرکتها و منابع مختلفی مانند پتروشیمیها ،منطقه آزاد اروند ،فوالد ،خیرین،
مجمع امور صنفی و ...کمک گرفتیم و توانستیم حداکثر ظرف مدت چهار الی پنج روز ،به
لحاظ امکانات بهداشتی نیز که دغدغه بسیار مهمی بود ،مشکل را حل کنیم».
مسأله اطالعرسانی و هماهنگی
مشارکتکنندگان پژوهش اعتقاد دارند از آنجایی که تقریباً همهی مدیران استان در
کنار مدیریت بحران استانداری با هدف مهار بحران سیالب در اهواز و یا در مناطق درگیر
سیالب حضور داشتند ،اما اطالعرسانی مناسبی از ابتدا راجع به وضعیت دبی آب ،حجم
خسارات ،انتظار از دستگاههای مختلف و  ...صورت نگرفت و به همین دلیل میتوان از ضعف
اطالعرسانی ،بهعنوان یک عامل زمینهای موثر بر مدیریت بحران سیالب سخن گفت.
آرش ُدر شهردار وقت یکی از مناطق اهواز دربارهی تأثیرات اطالعرسانی میگوید« :عدم
اطالع رسانی صحیح و کافی در اسرع وقت باعث میشد شایعات قوت بگیرند و مدیران
باالدست نیز ،خود به این شایعات گوش فرا دهند و به ما دستور بدهند مث ً
ال در فالن منطقه
آب در حال باال آمدن است و هنگام مراجعه متوجه میشدیم شایعه است و یا در حد باالیی
نیست که این خود باعث میشد زمان بسیاری را برای رسیدگی به مناطق دیگر از دست
بدهیم .این اطالعرسانی باید از طریق سازمان آب و برق و سایر مسئولین مربوطه صورت
میگرفت ،اما متأسفانه در بیشتر مواقع ضعیف عمل شد و باعث موازیکاری و یا سردرگمی
نیروها میشد».
عالیپور معاون شهردار کالنشهر اهواز در این باره میگوید« :عملکرد گروهای جهادی از جمله
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بسیج ،سپاه ،حوزهی علمیه و بقیهی ارگانها خوب بود ،اما مشکلی که وجود داشت از نظر
مدیریت سیستماتیک دچار ضعف بودیم» .او ادامه میدهد« :اگر پیشتر اطالعرسانی میشد
میتوانستیم تا حدودی همان نقاط ضعف مانند کمبود خاکها در کانالها را جبران کنیم و
خاک مناسب را به موقع برای سیل بندها تهیه کنیم ،ماشینآالت را زودتر تهیه میکردیم و
در مکانهای الزم و مناسب جایگزین میکردیم».
سواری شهردار یکی از مناطق اهواز نیز در این باره چنین میگوید« :اگر اطالعرسانی بهتر
انجام میشد ،صد در صد ،کمک شایانی میشد .دریافت اطالعات از قبل باعث میشد
برنامهریزیهای دقیق تری صورت پذیرد و سازمانها بتوانند نقاط ضعف خود را بر طرف کنند
و در کیفیت کار میکوشیدند .به طور مثال اگر میدانستیم فالن منطقه باالخره به زیر آب
میرود ،کمتر زمان میگذاشتیم و به سراغ منطقهی پُر خطر دیگری میرفتیم و در کنترل
زمان دقت الزم به عمل میآمد».
شریفی رییس مرکز بهداشت اهواز نیز در این باره میگوید« :در چهار منطقه از خوزستان،
چهار اردوگاه برای محل اسکان در مواقع بحران با امکاناتی نظیر سرویسهای بهداشتی و
سایر امکانات مورد نیاز ساخته شود که این مکانها نیز از محل وقوع این بحرانها نیز به
دور باشد ،چنانچه ما خود مکان هایی ساختیم ،اما از آنجایی که وقوع سیل در آن منطقه
اطالعرسانی نشده بود ،خیلی زود زیر آب رفت و این خود خطر بزرگی بود».
یوسفی شهردار وقت منطقه سه اهواز نیز دربارهی سطوح مختلف ناهماهنگی و ضعف
اطالعرسانی میگوید« :ضعف اطالعرسانی مشهود بود ،مث ً
ال عدم اطالعرسانی مناسب در
صدا و سیما برای اینکه مردم بدانند شهرداری چگونه در حال انجام وظایف خود است یا عدم
هماهنگی و اطالعرسانی میان سازمان هایی نظیر آب و برق و مدیریت بحران و شهرداری که
به طور مثال دبی آب را در بعضی مواقع درست اعالم نمیکردند و به یکباره آب باال میرفت
و این ما را دچار مشکل میکرد ،یا اینکه ناهماهنگی که میان سازمانها از نظر به کارگیری
نیروهای یکدیگر وجود داشت و این نیروها باید از سازمان ُمتولّی پیروی میکردند ،اما در
مواقعی منتظر دستور مدیریت سازمان خودشان میشدند که این به علّت خالء قانونی است».
چالشهای مرتبط با مدیریت بحران
برخی از مشارکت کنندگان پژوهش بر این باورند مدیریت بحران توان مقابلهی صحیح و
منطقی با چالش سیالب را از نظر نرم افزاری نداشت و از این نظر میتوان آن را مورد نقد قرار
داد .سزاری رئیس فناوری اطالعات استانداری در این باره میگوید« :بدون فناوری اطالعات
نمیشود کشور را اداره کرد .ما بدون فناوری اطالعات نمیتوانیم در مدیریت بحرانها درست
عمل کنیم .این حوزه در مدیریت بحران مغفول است» .او ادامه میدهد« :وقتی خواستیم
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اقالم را ثبت کنیم به هالل احمر گفتیم نرمافزاری آماده کردهایم و پرسیدیم شما هر چه
کمک آمده است را ثبت میکنید؟ گفتند بله .اما وقتی اطالعات ثبت شده را دیدیم ،که
بهطور مثال نوشته بود  10کارتن خرما ،ما میپرسیدیم که این خرما بر حسب کیلو است؟
کارتن شما یک کیلویی است؟ دو کیلویی است؟ یا چهار کیلویی؟ میگفتند ما اینطور ثبت
میکنیم .یا مث ً
ال نوشته بود آب معدنی ،اما شل آب معدنی که ثبت شده است یک لیتری
است؟ دو لیتری است؟ پنج لیتری است؟ یا مث ً
ال نوشته بود چادر ده عددُ .خب این چادر
یک نفره است؟ پنج نفره است؟ این نشان میدهد ما در این حوزه حتی استانداردسازی هم
نکردهایم .یکی از معضالت ما بعد از مسالهی نوشتن نرمافزار این بود که ما نمیدانستیم
چطور این اقالمی که به صورت کمک آمده بود را ثبت کنیم .ما حتی برای نحوهی ثبت نیز
به نیروها آموزش نداده بودیم که بعد بتوانیم اینها را جمعآوری کنیم و از آن آمار به دست
بیاوریم .همکاران ما در هالل احمر میگفتند در این زمینه استانداردهایی دارند ،اما شما وقتی
ورود میکردید و میخواستید این اطالعات را ثبت کنید میدیدید که در عمل چنین چیزی
نیست .مقصر این نحوهی ثبت اطالعات که یک کارشناس در حوزه هالل احمر نیست ،مقصر
مدیریت کالن بحران است» .بحرینیمقدم معاون وقت توسعه مدیریت استانداری خوزستان
در این باره چنین میگوید« :چالش جدی دیگری که با آن مواجه شدیم ،وجود ضعف و
خالء در مدیریت بحران بود .شاید توان دستگاههای امدادی ما با حجم مشکالت همخوانی
نداشت .شاید اگر در روستایی زلزله یا سیل میآمد و جمعیت  2الی  3هزار نفر را میخواست
مدیریت کند ،به جرأت میتوانم بگویم شاید در آن زمان آمادگی آن را نداشت .با این حجم
از درگیری در استان ،اگر هالل احمر میخواست به تنهایی مدیریت کند ،قاعدتاً امکانپذیر
نبود» .بحرینیمقدم ادامه میدهد« :هالل احمر راهحل مشخصی نداشت .مث ً
ال در اردوگاهها
میرفتیم و وسایل بهداشتی را میآوردیم ،شیر خشک را میآوردیم .میگفتیم باید اینها را به
چه کسانی بدهیم؟ آنها اطالعات و مبنایی برای اختصاص دادن اقالم نداشتند .اطالعاتی که
بر اساس آن بهطور مثال بگوییم این قوطی شیر خشک برای  72ساعت آینده این نوزاد است،
و پس از  72ساعت ،ما قوطی شیر خشک دوم را به آن نوزاد برسانیم .هیچ اطالعاتی نبود.
ما در جلسات بعضاً کسانی را مأمور میکردیم که بروند جستجو کنند و پروتکلها را ببینند.
در نهایت به این جمعبندی رسیدیم که باید برویم و یک بانک اطالعاتی تشکیل دهیم .در
آن زمان تازه حجم کمکهای مردمی و دستگاهها شروع شده بود .اینکه این کمکها کجا
متمرکز شوند ،چطور توزیع شوند ،سرانهها چطور باشند ،چطور این مساله پایش شود ،باید
همه اینها مشخص میشد» .او ادامه میدهد« :دستاندرکاران این موضوع که تربیتیافته
این کار هستند و باید به این مساله به صورت تخصصی نگاه کنند ،چنین چیزی نداشتند .االن
هم ندارند .مث ً
ال سردار حاج قاسم سلیمانی مصاحبه کردند که میخواهیم غذای گرم بدهیم و
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مواکب را بیاوریم ،اما این مواکب باید کجا مستقر شوند؟ چطور باید تقسیم کار صورت بگیرد؟
در اوایل میرفتیم توی یک اردوگاه و میدیدیم مردم چهار یا پنج نوبت ناهار گرفته بودند
و دیگر ناهار ششم که میآمد آن را دور میریختند .این عدم برنامهریزی موجب پِرت منابع
میشد .همچنین این دغدغه را داشتیم که نکند غذای فاسد دست مردم برسد و مشکل و
مسائل امنیتی ایجاد کند .لذا ضرورت ایجاد این بانک اطالعاتی که ما بتوانیم این سامان دهی
را ایجاد کنیم ،خیلی احساس میشد .در روز اول و دوم در یک وعده باالی  170هزار پرس
غذا آمار جمع کردیم .در اين راستا نرمافزاری طراحی کردیم که بر اساس آن ن ُرمها ،ورودی
و توزیع منابع و هم استانداردهایی را که در اردوگاهها ضرورت داشت مشخص کردیم .برای
هر سرپرست خانوار که در اردوگاه مستقر میشد ،بر اساس کد ملّی ،امداد کارت تهیه کردیم.
کل دیتای این سرپرست خانوار شامل اطالعاتی مانند داشتن نوزاد ،افراد سالخورده ،افراد
نیازمند به مراقبت ویژه و یا اینکه خانم باردار در خانوار وجود دارد و اینکه غذای گرم خود
را باید بگیرد ،همه وارد نرمافزار ما میشدند .بستههای بهداشتی و غذایی را از آن به بعد بر
اساس این اطالعات توزیع میکردیم .تقریباً در  10روز ابتدایی این کار انجام شد» .عالوه
بر بحرینیمقدم ،عتاب اهوازی شهردار وقت یکی از مناطق شهرداری اهواز هم در این باره
میگوید« :متأسفانه مشکل همیشگی ما در مدیریت و ناهماهنگیها میان ارگانهای پای
کار در یک بحران است .چنانچه در سیل اخیر بارها شاهد نبود هماهنگی میان سازمانها
و تشکلهای مختلف بودیم .به طور مثال در یک روز به دستور مستقیم معاون وزیر مسکن
و شهرسازی ،تجهیزاتی برای ما ارسال شد ،اما درست دو ساعت بعد به دستور شخص و یا
ارگان دیگری ترک مکان کردند و ما بدون امکانات الزم ماندیم .سردرگمی در کار به خاطر
نبود هماهنگی و اینکه هر کسی میخواست کار خود را پیش ببرد ،بسیار دیده شد و
همین باعث موازیکاری و تداخل کار با سازمانها و ارگانهای دیگر میشد که متأسفانه
اکثر تصمیماتی که از باال صورت میگرفت ،سلیقهای و طبق گزارشهای نه چندان صحیح
صورت میگرفت».
برخی دیگر از مدیران ،از موازی کاری و ناهماهنگی در مدیریت وضعیت پیش آمده سخن گفته اند.
عالیپور معاون شهردار اهواز با تاکید بر اینکه موارد زیادی از ناهماهنگی در مدیریت را
مشاهده کرده است تصریح کرد« :در مواردی از نظر مدیریت سیستماتیک دچار ضعف بودیم
که باعث میشد موازیکاری و یا اضافهکاری رخ دهد .به طور مثال وقتی ماشینآالت به
خوزستان میرسید ،مشخص نبود فرماندهی اصلی کیست ،و این تجهیزات باید در کجا مورد
استفاده قرار گیرند».
برخی دیگر از مدیران می گویند کار در میدان نه با یک رویکرد مشخص مدیریتی بلکه با اتکا
به تجارب شخصی افراد پیش رفته است.
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شریفی رییس مرکز بهداشت غرب اهواز دربارهی فقدان اعمال نظارت و مدیریت واحد
میگوید« :عدم نظارت بر گروهای امدادی و پزشکی که از مناطق دیگر و سایر استانها وارد
میشدند باعث میشد مواردی از قبیل داروهای تاریخ مصرف گذشته را مشاهده کنیم و یا
افرادی داروهای اضافی دریافت کنند و چند باره ویزیت شوند؛ چرا که مدیریت واحدی از
مرکز وجود نداشت و به شخص بنده اطالعرسانی نمیشد» .او ادامه میدهد« :اگر بخواهیم
دوران دفاع مقدس را با دورهی سیل اخیر مقایسه نماییم باید گفت که در زمان جنگ ،یک
مدیریت واحد وجود داشت که در دوران سیل ،این مدیریت به ندرت به چشم میخورد .در
جنگ با امکانات محدود برنامهریزیهای بهتر و قویتری اعمال میشد ،اما در دوران سیل با
وجود امکانات بیشتر ،کیفیت ضعیفتری را شاهد بودیم».
برخی نقدها به مدیریت بحران به فقدان تجهیزات و ماشین آالت و کمبود آن ها بازمی
گردد .موسوی فرماندار آبادان در این باره میگوید« :به همین منظور ما باید اینجا مدیریتی
که تحت عنوان مدیریت بحران مطرح است ،یکسری تجهیزات و ادوات مکانیکی و مهندسی
را به طور اختصاصی از بعد از پاییز در اختیار خودش داشته باشد تا بتواند در مواقع لزوم
در کمترین و کوتاهترین زمان الزم ،اقدامات فنی و مهندسی را در جلوگیری از بحران ارائه
ی در پی مدیران استان
کنیم» .ممبینی رئیس اداره نوسازی مدارس اهواز نیز بازدیدهای پ 
را ُمختل کنندهی روند امدادرسانی دانسته است و تأکید میکند« :یکی از ضعفها در سیل،
حضور بیرویه مسئولین در ابتدای بحرانهاست که این باعث میشود هم وقت بسیاری تلف
شود و هم گزارشگیریهای مکرر و بعضاً بینتیجه صورت گیرد».
هاشمی فرماندار حمیدیه از منظری دیگر به این چالشهای مرتبط با مدیریت بحران و امکان
یک توطئه در زمینهی اطالعرسانی بحران اشاره میکند« :به طور کلی در جریان سیل
میشود گفت که بیشتر وقت و انرژی ما صرف کارهای اجرایی شد و ما وقتی برای برنامهریزی
و کارهای مدیریتی نداشتیم .ما آمادگی الزم برای مقابله با بحران به این بزرگی را نداشتیم.
به ما راجع به حجم عظیم سیالب اطالع نداده بودند .به نظر من یک پنهانکاری عامدانه
و یا غیر عامدانه در این جریان وجود داشت .از نظر موسوی فرماندار وقت شهرستان هویزه
نیز ،موازیکاری و ناهماهنگیها هم زیاد بودند« .مشکل دیگر ما بحث پراکندگی کار بود .در
آن زمان هر گروهی برای خودش مدیریت بحران تشکیل داده بود و موازیکاری زیاد انجام
میشد که تمام اینها ،روند مدیریت بحران را با فرسایش روبرو میکرد».
تنگنای دسترسی به ماشینآالت
از جمله عوامل مهم و اثرگذار بر اعمال تصمیمات ستاد مدیریت بحران در استان خوزستان
و در جریان سیالب ،کمبود تجهیزات و ماشینآالت مورد نیاز برای مقابله با سیالب بود.
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مشارکتکنندگان پژوهش نیز بر این موضوع تأکید داشته و معتقدند در نتیجهی واگذاری
بسیاری از فعالیتهای شهرداری به بخش خصوصی و همچنین امکانات کم و محدود مدیریت
بحران استانداری در این زمینه ،هم از نظر تعداد و هم از نظر نوع ماشینآالت و تجهیزات مورد
نیاز ،مشکالت و کمبودهای بسیاری احساس شد .اگر چه شاهد همکاری و تعامل بسیاری از
سازمانها در این زمینه بودهایم ،اما سرعت عمل در خدمات رسانی ،مدیریت بحران را متأثر
ساخت .هاشمی فرماندار حمیدیه در این باره میگوید« :از دیگر مشکالت ،بحث کمبود
ماشینآالت بود ،زیرا عمدهی این ماشینآالت به سمت ُرفیع و دشت آزادگان سرازیر شده
بودند که البته بیشتر از ما در معرض خطر بودند .متأسفانه حمیدیه در دوران سیل به خوبی
دیده نشده بود و این برای ما معضل بزرگی ایجاد کرده بود .امکانات ما در حمیدیه بسیار
ضعیف بود .حمیدیه شهرستان تازه تأسیسی است ،شهرداری ما فقط به یک لودر و کمپرسی
مجهز بود و حتی به لحاظ نیروی انسانی با مشکل جدی مواجه بود .در تماسی که با استاندار
داشتم ،گفتم که جادهی حالف ،نیاز به احداث سیلبند دارد که اگر احداث نشود ،آب به
باالی جاده میآید».
آرش ُدر شهردار وقت منطقهی چهار شهرداری اهواز در این زمینه میگوید« :کمبود
تجهیزات الزم و کافی در شرایط بحرانی استان ،اولین مشکل در حوزهی شهرداریها است.
اینکه مجبور میشویم از مراکز خصوصی این ماشینآالت را تهیه کنیم که آنها هم به خاطر
عدم وجود الزام قانونی ،ملزم به همکاری نیستند و هیچگونه پیگرد قانونی نیز برای آنها
وجود ندارد .ضرورت دسترسی به تکنولوژی رونده از جمله دستگاههای خاکریز متحرک که
به راحتی در کشور نیز قابل تولید و ساخت هستند؛ کام ً
ال احساس میشد» .عالوه بر این با
توجه به اینکه معموالً ماشینآالت و تجهیزات کمکی از سایر سازمانها همراه راننده اعزام
میشدند ،چالش تعامل و همکاری و تبعیت از مدیریت واحد نیز خودنمایی میکرد .سواری
شهردار وقت منطقه پنج اهواز در این زمینه میگوید« :به طور مثال در سیل اخیر ما مجبور
بودیم از نیروهای ارگانهای دیگر مانند شرکت نفت ،شرکت آبفا ،شرکت ملّی حفاری و
همینطور شرکتهای خصوصی دارای ماشینآالت استفاده کنیم .الزم است نیروهای کمکی
توسط ارگانهایشان توجیه بشوند که مادامی که در اختیار یک سازمان برای امدادرسانی
قرار میگیرند ،باید به طور کامل تحت نظارت و دستورگیری از جانب همان سازمان باشند و
در این حالت اخذ دستور از سازمان اصلی ساقط میشود».
عالیپور معاون خدمات شهری شهرداری اهواز نیز در این باره چنین میگوید« :کمبود
تجهیزات و ماشینآالت که برونسپاری شدهاند ،از نقاط ضعف ماست .در این باره خیلی اذیت
شدیم .متأسفانه این موضوع تأثیرات منفی دارد .بحران مدام پیش میآید و در شرایط بحرانی
شهرداریها فاقد هر گونه ماشینآالت هستند».
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عتاب اهوازی شهردار وقت منطقه شش اهواز در این باره میگوید« :در گذشته نگهداری
تجهیزات و ماشینآالت در اختیار خود شهرداریها بود ،اما از آنجایی که هزینههای نگهداری
ماشینآالت ،حقوق راننده و خدمهی آن بسیار زیاد بود ،برای شهرداری مقرون به صرفه نبود
و آن را به پیمانکاران واگذار کرد .این واگذاری در شرایط عادی خوب است ،اما در شرایط
بحرانی مانند سیل خوب نیست ،چرا که دیگر بر روی پیمانکار تسلّطی نداریم و هر زمان
بخواهد تجهیزات را در اختیار ما میگذارد و کمتر نظارتی میتوان بر کار پیمانکار داشت» .او
ادامه میدهد« :باید در ستاد بحران در شهرداریها ،این تجهیزات تقویت شود ،بر هیچکسی
پوشیده نیست که مشکل اساسی ما در شهرداریها ،چه در شرایط عادی و چه در شرایط
بحران ،کمبود تجهیزات و ماشینآالت است که الزمهی حل این مشکل ،تأمین بودجه از
جانب دولت است که شاید در حد یک منطقه قابل قبول باشد ،اما در سطح کالن واقعاً دچار
مشکل هستیم» .او در این باره ادامه میدهد« :خوزستان یک جلگه است که مانند استانهای
باالدست ،زمینها دارای شیب نیستند و پس از هر بار سیل ،آب در آن باقی میماند و دیرتر
از بقیهی شهرها ،از آن خارج میشود ،از طرف دیگر اگر آب بماند به صورت باتالق در میآید
که در این صورت ،ماشینآالت الزم را جهت تخلیهی آب در اختیار نداریم و یا پمپهای الزم
جهت خروج آب از زمینها ،با توجه به اینکه شرکت نفت هم با اینکه کمک شایانی کرد،
خود نیز دچار مشکل است و چند سال است تجهیزات جدیدی خریداری نکرده و نمیتواند
پاسخگوی همیشگی ما باشد».
انصاريان مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خوزستان در این باره میگوید« :بنیاد مسکن
خوزستان مأمور شد سیلبندهای دو طرف رودخانهی دز ،یعنی شهرستانهای شوش
و شوشتر را تقویت کند که با هماهنگی فرمانداریها و بخشداریهای این شهرستانها،
ماشینآالت به مناطق اعزام و سیلبندها تقویت شد .در جریان سیل ،همهی ماشینآالت
بنیاد مسکن خوزستان مانند سایر دستگاههای اجرایی ،درگیر استحکام و ترمیم سیلبندها
و مقابله با سیل بودند .در نهایت زمانی که با کمبود ماشینآالت مواجه شدیم ،از ادارات بنیاد
مسکن استانهای بوشهر ،فارس ،کهگیلویه و بویراحمد و یزد درخواست کمک کردیم و این
استانها نیز ماشینآالت خود را برای کمک به خوزستان اعزام کردند».
فقدان آمایش سرزمین
از دیگر عواملی که در فرایند مدیریت بحران به چشم میآمد و هزینهی مدیریت بحران را
افزایش داد ،عدم وجود یک نقشهی آمایش سرزمین دقیق مبتنی بر همهی دادهها و جزییات
لبَر،
مورد نظر مدیریت بحران بود ،نقشهای که دربردارندهی اطالعات تعداد کانالهای سی 
عمق و جهت آنها ،وضعیت انسداد یا باز بودن مسیر آب از درون آنها ،وضعیت خاکریزهای
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دوران دفاع مقدس و کانالهای مربوط به آن دوران و ...باشد .عتاب اهوازی شهردار منطقه
شش اهواز در این باره میگوید« :متأسفانه طی یک اتفاق غافلگیر کننده که قبل از آن هیچ
هشداری از جانب سازمان آب و برق به ما داده نشده بود ،از طریق مردم محلّی متوجه شدیم
که آب در حال ورود به منطقهی عین دو است؛ چرا که وزارت نیرو تصمیم گرفته بود دبی
رودخانهی دز را پایین آورد و آب را به سمت اراضی شرکت توسعه نیشکر دهخدا هدایت
کند که سرریز دهخدا باعث شد کانالهای چمران و سلمان که سالها از آب خالی بودند پُر
و به سمت شهر اهواز سرازیر شوند .از آنجایی که خاکریزها هم طی مدتها از طریق افرادی
خاکشان فروخته شده بود و دیگر چیزی به اسم خاکریز وجود نداشت ،باعث شد آب وارد
منطقهی عین دو شود» .عتاب اهوازی بر این باور است که« :اطالع دقیقی از وضع کانالها
وجود نداشت و نه فقط نیروهای عملیاتی ،بلکه کل مجموعهی مدیریت بحران و بهویژه
مسئولین سازمان آب و برق هم غافلگیر شدند ،زیرا آب از جاهایی سردرآورد و تهدیداتی
ایجاد کرد که فکرش را هم نمیکردیم .کانالها خارج از اهواز بودند ،در ضمن هیچ هشداری
در این زمینه از جانب سازمان آب و برق که ُمتولّی کانالها است ،دریافت نکردیم .آب وارد آنها که
شد به سمت عین دو و برخی ّ
محلت دیگر اهواز روانه شد و چوب این کار را خوردیم.»...
عالیپور معاون شهردار اهواز نیز با نقد بیتوجهی به وضعیت کانالهای قدیمی میگوید:
«کانالهای چمران و سلمان و غیره باید از قبل چک میشدند و دیوارههای آنها بررسی
میشد ،چرا که به علّت خشکسالی چند ساله ،خاک این منطقه بُرده شده بود و سیلبندی
وجود نداشت» .سواری شهردار وقت منطقه پنج اهواز نیز دیدگاه مشابهی دارد .او میگوید:
«در زمان جنگ یکسری کانالها برای مقابله با دشمن زده شد که این کانالها یا بسته
شده بودند و یا نیاز به الیروبی داشتند که به سمت دریا و یا هور میروند ،مثل کانال بحره
در کوتعبداهلل که به سمت هور و دریا میرود که اگر تمـهیدات الزم انجام می شد و این
کانالها از قبل باز میشدند؛ راحتتر میتوانستیم سیل را هدایت کنیم تا کمتر خسارت وارد
شود».
آرش ُدر شهردار وقت منطقه چهار اهواز نیز در این باره میگوید« :در استان کانالهایی داریم
که از زمان جنگ ساخته شدهاند ،اما متأسفانه سالهاست برای احیا و بازسازی آنها اقدامی
صورت نگرفته است ،مانند کانال چمران که میتوانستیم با دستگاه واتر مستر و الیروبی به موقع،
راه را باز کنیم تا در صورت نیاز آب را به این کانال هدایت کنیم و کمتر دچار بحران شویم».
عالمی نیسی فرماندار اهواز نیز در این زمینه چنین میگوید« :در بعضی روستاها مثل روستای
سید َم َعن الهایی تا روستاهای بامدژ که در مجاورت تاالب بود ،این تاالب وقتی پُر میشد ،سر
ریز میکرد و در مجاورت تاالب ،آب وارد روستا میشد .ساعت پنج صبح قبل از اذان دیدیم
که آب وارد روستا ميشد و خارج میشد ،چون زهکشی در آن روستا بود که محل خروج
61

مستندسازی تجربیات مدیریت بحران سیل در استان خوزستان1398 /

زهآب کشاورزی بود که در اثر طغیان رودخانهی دز ،آنجا توسط کشاورزان بسته نشده بود و
آب رودخانهی دز را به مزارع میکشید».
صالح نساج مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان در این باره میگوید« :در موضوع
استفاده از نقشههای ماهوارهای که تاکنون خیلی گنگ بود ،ذكر اين نكته مهم است كه
استفاده از این بستر در ایام سیل خودش را نشان داد که میتواند چقدر هدفمند به ما
کمک کند .در واقع بعد از سیل همین نقشهها بود که مشخص کرد کجا حریم رودخانه
بوده است ،کجا بعدها توسعه پیدا کرده ،کجا اص ً
ال زمین کشاورزی نبوده است و به اشتباه
زمین کشاورزی اعالم کردهاند ،کجا زمینش هشت هکتار بوده و  800هکتار تعریف کردند و
حتی کجا زمینی بوده است که به اشتباه در یک کشور دیگر مشخصات جغرافیایی خودش
را تعریف کرده است».
عفری بخشدار وقت بُستان در این باره میگوید« :کانالهایی که از قدیم در بُستان وجود
داشت و محل عبور آب بودند؛ به علّت خشکسالیهای اخیر ،مردم این کانالها را برای کشت
یا برای دامپروری استفاده میکردند .بنابراین در فروردین ماه پنج کانال در هویزه و بستان
برای کنترل سیالب بازگشایی شدند تا آب با سرعت بیشتری به سمت هور هدایت شود که
سه کانال از این تعداد در بُستان بودند .این اقدام نیز برای نجات شهرستان تأثیرگذار بود».
عدم الیروبی رودخانهها و کانالها
سیالب اخیر عالوه بر مردم ،رودخانههای خوزستان را نیز غافلگیر کرده بود .توان رودخانههای
کرخه و کارون به مرور تحلیل رفته و قدرت انتقال سیالب در آنها کاهش چشمگیری
داشته است.
دکتر مهدی قمشی مشاور استاندار در این زمینه با مقصر دانستن عوامل انسانی و نقش منفی
مدیریت رودخانههای مهم استان طی دهههای گذشته میگوید« :رودخانهی کرخه که در
گذشته آبی با دبی  1000متر مکعب در ثانیه را به صورت ایمن از خود عبور میداد و این آب
به اطراف رودخانه لطمهای وارد نمیکرد ،حاال این رودخانه در سیالب گذشته نتوانست 500
متر مکعب در ثانیه را نیز به صورت ایمن از خود عبور دهد .بنابراین با دبی نصف سابقهی
تاریخی آن نیز آب از بستر رودخانه خارج شد و زمینهای اطراف را فرا گرفت .رودخانهی
کارون نیز سابقهی عبور  5000متر مکعب در ثانیه را داشته است ،اما در سیل اخیر دبی
 3000را نیز نتوانست به خوبی از خود عبور دهد و از بستر خود خارج شد و تا حدی
زمینهای اطراف را گرفت .این تغییرات نشان میدهد در پایین دست سدها ،رودخانهها دچار
مشکل شدهاند و نتوانستند گذر سیالب ایمنی را از خود نشان دهند .بخشی از این مشکل به
الیروبی بستر رودخانهها بر میگردد .رودخانهای که مدتهای زیادی آب سیالبی از آن عبور
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نکند ،با رسوبگذاری ،محدود کردن بستر خود و یا تغییر شیب هیدرولیکیاش خود را با
شرایطی که  10تا  15سال گذشته داشته است ،تطبیق میدهد .به همین دلیل واقعهای مثل
سیل گذشته برای بستر رودخانه غافلگیر کننده بود» .سبزهزاری مدیر کل سازمان آب و
سدها
هواشناسی استان در این باره میگوید« :برای کاهش خسارات یکی از بحثها مدیریت ّ
است .به نظر من ،با تنظیم سدها میشد خروجی آب به گونهای باشد که خسارت کمتری
داشته باشیم .همچنین سالها است که مسیلهای رودخانهها الیروبی نشدهاند و دستکاری
انسان در طبیعت ،بسیاری از مسیلها را به هم زده است .این موارد همگی از عوامل سیل
بودند .گل و الی پس از سیل ،همهی مسیلها را پُر کرده است که رسیدگی به این موارد
همت زیادی میطلبد» .حیدری فرماندار دزفول نیز از وضعیت رودخانه دز و اتفاقات متعددی
که در ارتباط با آن طی دهه های اخیر رخ داده سخن می گوید «:بر اساس اطالعات قبلی به
این موضوع رسیدیم که رودخانه دز  6هزار متر مکعب گنجایش دارد؛ در حالی که در شرایط
فعلی باالی  2هزار متر مکعب بحران تولید میکرد .دلیل این کار این بود که در طول سالیان
طوالنی افراد سودجو به بستر رودخانه و حریم دست اندازی کرده بودند و حریمها تبدیل به
مزارع رودخانه شدهاند و روز به روز کوچک و کوچکتر شده است .در عین حال افراد سودجو
شن و ماسه را از بستر رودخانه برداشت میکردند ،در نتیجه مسیر رودخانهها عوض شده
است .همچنین در سالیان خشک سالی موانع انسانی در مسیر رودخانهها ایجاد شده بود که
ما از این تغییرها مطلع نبودیم و در یک برهه از زمان به بنبست رسیدیم و متوجه شدیم
هیچ اطالعاتی از رودخانه دز در یک نقطه خاص نداریم».
دکتر قمشی همچنین میگوید« :وقتی میبینیم باالدست رودخانهی کارون یا کرخه ،سدهای
بزرگی مثل سد کرخه ،گتوند ،کارون سه ،کارون چهار و شهید عباسپور را داریم ،این مساله
تا حدی اطمینان کاذب به ما میدهد و فکر میکنیم که جای نگرانی نیست و اگر سیلی هم
بیاید ،این سدها آن را کنترل میکنند .این موضوع باعث میشود دیگر به فکر پاییندست
ببَرها را برای گذر سیالب آماده نگه داریم و از دایکها محافظت
نباشیم که آبراهه و سیال 
کنیم .شاید هم به خاطر غفلت و یا کاهش بودجه سالها است که این کارها را نکردهایم.
ببَرهای این رودخانهها را از بین بردهایم .این مساله دست طبیعت نبود ،کار خود ما
سیال 
ببَرهای این رودخانهها را از بین بردهایم .این مساله دست طبیعت نبود،
بوده است .ما سیال 
ببَرهایی داشتهایم که آب
ببَر مالح و بحره .ما سیال 
کار خود ما بوده است .به طور مثال سیال 
را از رودخانه خارج میکردند و به سمت تاالب شادگان یا هورالعظیم میبردند .اینها از 10
ببَرها را از بین بردهایم .چون کسی از
تا 15سال گذشته از بین رفتهاند .خودمان هم سیال 
آنها مراقبت نکرده است .برخی از این مسیرها یا زمین کشاورزی شدهاند ،یا مردم در آنها
خانه و زندگی ایجاد کردهاند و توسعهی شهری در آنها رخ داده است .همهی این مسائل
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ببَرها
باعث شده تا رودخانه قابلیتهای خود را از دست بدهد ،اما در سیل اخیر دوباره سیال 
به روز شدند .در آینده نیز باید آنها را احیا کنند و مجددا ً این توانایی را به رودخانه بدهند
که بتواند دبی بیشتری را به صورت ایمن از خود عبور دهد .دبی ایمن کارون از بند قیر تا
اهواز حدود  2800متر مکعب در ثانیه است .با این مقدار دبی ،طبق آن شرایطی که کارون
در حال حاضر دارد ،دیگر از بستر خود خارج نمیشود ،اما دبی ما در اهواز به 3200رسید.
بنابراین اگر در نقاطی دایک حفاظتی نمیزدند ،آب وارد شهر میشد .از اهواز به سمت پایین
دست ،قابلیت رودخانه خیلی کمتر است .از دبی  2800به  1800تا  2000میرسد ،به همین
دلیل ما دیدیم منطقهی جنگیه ،جاده اهواز به خرمشهر و اطراف آن را آب گرفت ،چون دبی
عبوری رودخانه از آن جا به حدود  2500رسید .در هر صورت این رودخانه توانست تا دبی
 3200را از خود عبور دهد و لطمهی چندانی به شهر وارد نشد».
زارعزاده معاون مدیر کل دفتر فنی استانداری در این باره میگوید« :در این شرایط تنها راه
پیش روی ما برای هدایت این سیالب و نجات شهر اهواز ،کانال سلمان بود ،کانالی که در
زمان جنگ ایران و عراق برای بحث پدافندی و دفاعی طراحی شده بود .این کانال با گذشت
سالها دچار رسوبات زیادی شده بود و نیاز به الیروبی گستردهای داشت .به همین منظور
همه امکانات استان برای دیوارهسازی و مرتفعسازی کانال سلمان در محدودهی پدافند هوایی
استان خوزستان تا روستای عین دو بسیج شد .از  16فروردین در دفتر فنی استانداری به
این نتیجه رسیدیم که برای ادامهی کار ،با توجه به وسعت سیالب و هجومهای همه جانبهی
آن ،نیاز به یک کار آکادمیک و علمی و نیز اطالعات بهروز داریم .متأسفانه ماهوارههایی که ما
عموماً به آنها دسترسی داریم ،اطالعات بهروز ندارند».
شرایطمداخلهگر
مجموعهای از عوامل نیز بهعنوان شرایط مداخلهگر ،اثر شرایط علّی -زمینهساز بر نحوهی
اعمال مدیریت بحران در رابطه با پدیدهی سیالب را تحت تأثیر قرار دادهاند که عبارتند از:
بازنمایی سوگیرانه در شبکههای اجتماعی
شبکهها و رسانههای اجتماعی ،شمشیرهای دو لبهای هستند که بحران سیالب خوزستان نیز
کارکردی دوگانه داشتند .از یک سو بستر ایجاد تنش و هراس و عرصهای برای بزرگنمایی
بحران بودند و از سوی دیگر بستری برای انتشار واقعیتها ،خدماترسانی دستگاهها و
سازمانهای دولتی و ...
عالیپور معاون شهردار با نقد نحوهی انعکاس اخبار سیالب در فضای مجازی از ضرورت ورود
با هدف مدیریت این فضا سخن میگوید و ادامه میدهد :یک خالء قانونی دربارهی چگونگی
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کنترل فضاهای مجازی در هنگام وقوع بحرانها وجود دارد .او ادامه میدهد« :نکتهی دیگر
شایعهسازیهایی بود که در این بحران بسیار مشاهده میشد و اخباری که در فضای مجازی
پخش میشد که کنترل آن ،مستلزم تصویب قوانین ویژه است».
رضوانی مدیر کل روابط عمومی استانداری اما نگاه متفاوتی به کارکرد فضای مجازی در
هنگامهی مدیریت بحران سیالب اخیر استان دارد .او میگوید« :برای کاهش آالم مردم سعی
کردیم تا جوانبی را نیز برای آرامشبخشی به مردم در نظر بگیریم ،زیرا به هر حال شایعات
زیادی در آن زمان پخش میشد ،مانند مشکل داشتن سدها و عدم توانایی رودخانهها برای
عبور این حجم از سیالب .به همین خاطر سعی میکردیم تا در همهی بخشهای خبری،
استاندار نسبت به این مسایل شفافسازی کند .نکتهی مهمی که وجود داشت این بود که
ما برای اولین بار در کشور از ظرفیت اطالعرسانی فعاالن فضای مجازی در شبک ه اینستاگرام
ن صفحات پُر بازدید
استفاده کردیم .به همین منظور دو جلسهی خیلی خوب و پُر بار با ادمی 
خوزستانی برگزار شد .از آنها دعوت کردیم تا مخاطبانشان را به صورت زنده با استاندار
محترم رو در رو کنند تا ابهامات مردم به صورت مستقیم در خصوص سیل برطرف شود .اين
جلسات بیش از سه ساعت ادامه داشتند .در اين ميان خيليها گله داشتند كه چرا به فضاي
مجازي رسميت ميدهيد؟ جواب ما اين بود كه اين فضا و بستر فراهمشده ،رايگان است ،و
وقتي اين فضا وجود دارد که بين مردم برويم و با آنها ارتباط بگيريم ،چرا استفاده نكنيم؟
مشكلي دیگری كه وجود داشت اين بود كه ميگفتند چرا در يك صفحه آشپزي با يك
ميليون بازدید کننده حضور پيدا كرديد؟ پاسخ ما اين بود كه خانمهاي خانهدار ميتوانند از
این اطالعات بهرهمند شوند و این اطالعات را به خانوادهی خود منتقل كنند تا نظم خانوادهها
حفظ شود .ما از اينكه در پيجهای اختصاصی بانوان حضور پيدا كرده بوديم و اطالعرساني
ميكرديم ،راضي بوديم .مردم به صورت مستقيم با استاندار ارتباط گرفته بودند و اين ارتباط
بدون هيچ واسطهاي صورت گرفته بود .ما با استفاده از فضاي مجازي ،جواب فضاي مجازي را
میدادیم و شایعات به وجود آمده را برطرف میکردیم .در طول بحران سیل ،تور شبکههای
بزرگ بینالمللی تلویزیونهای خارجی را داشتیم که از کشورهایی مانند ژاپن ،فرانسه ،آمریکا،
انگلستان ،اسپانیا ،ونزوئال و یکسری از کشورهای عربی حضور پیدا کرده بودند .در همین
راستا ما تور رسانههای داخلی را هم برگزار کردیم و مدیران مسئول رسانهها با دکتر شریعتی
استاندار دیدار کردند که در آن دیدارها نگاه ملّی نسبت به استان تقویتشد .این جلسات
فرصت خوبي برای باز کردن باب گفت و گو دربارهی سیل و تبعات آن بود».
سرهنگ رضا دولتشاهی فرمانده پلیس راه استان خوزستان نیز در این باره چنین میگوید:
«تمام اطالعرسانیها از طریق صدا و سیما و همچنین دوستانمان در معاونت اجتماعی و از
طریق فضای مجازی و سایتهای خبری انجام میشد».
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نقش عامل انسانی در خدماترسانی
دربارهی نحوه و کیفیت خدماترسانی ،دیدگاههای متفاوتی مطرح شده است .آرش ُدر
شهردار وقت منطقه چهار اهواز در این باره میگوید« :یک نکته الزم به ذکر است :از آنجایی
که نیروهای اداری کمتر ورزیده هستند و مدام در پشت صندلیهای خود مشغول به کار
هستند ،در روزهای نخست خیلی سریع از نظر توانایی دچار مشکل شدند».
سزاری رئیس مرکز فناوری اطالعات استانداری با اشاره به اهمیت آموزش نیروی انسانی و
چالش های پیش آمده از این نظر در میدان میگوید« :در توزیع غذا ،مقدار زیادی غذا حرام
شد ،چون ما در ابتدای امر روش مناسب توزیع نداشتیم .نه اینکه آمار نداشتیم ،اما این غذاها
باید جایی تجمیع شود و بعد در دسترس همه قرار گیرد .به طور مثال ستاد عتبات آمد و غذا
طبخ میکرد ،ستاد عتبات باید بداند غذا را به چه کسی میخواهد بدهد؟ اگر سازمانهای
غیر دولتی میخواهند مستقل کار کنند باید یک سایتی باشد تا بدانند فالن مقدار غذا توزیع
شده است و حاال باید این غذاها به چه کسی داده شود .همه میآمدند و غذاها را اول شهر
توزیع میکردند و به اردوگاهی که 15کیلومتر دورتر بود ،غذایی نمیرسید».
حیدری فرماندار دزفول نیز بر این باور است که ارزشمندترین تجربهی سیالب در ارتباط با
نیروی انسانی است .از نظر او کیفیت نیروی انسانی عاملی تعیینکننده در مدیریت بحران
است .او میگوید« :در این مقطع زمانی چند تجربهی مهم به دست آوردیم .یکی این که
عوامل اجرایی و مدیریت نیروی انسانی از اهمیت زیادی برخوردار است .نکته دیگر این بود که
کسی تجربهای نداشت و هر کسی نظر غیر تخصصی میداد و در بین این همه تصمیمات متناقض
و آنی و پُر هزینه ،باید تصمیمگیری میشد».
کمبودها و آشفتگیهای توزیع خدمات
سزاری رییس مرکز فناوری اطالعات استانداری در این باره میگوید« :وقتی وارد بحث
نوشتن نرمافزار مدیریت اردوگاهی شدیم ،متوجه شدیم اصال آمار سیلزدگان وجود ندارد.
خیلی از افراد اطراف شهر هم رفتهاند و قاطی سیلزدگان شدهاند» .او ادامه میدهد« :در
جریان سیل ،دکتر بحرینیمقدم من را صدا زد و گفت کمکهای زیادی وارد استان میشود
و ما نمیفهمیم که این کمکها چه میشود و به چه کسانی داده میشود .در ابتدا ما قصد
داشتیم همه کمکهایی که چه از سازمانهای دولتی و چه از سازمانهای غیر دولتی و...
میآمد را دستهبندی کنیم تا بفهمیم این کمکها کجا میرود .برای حل این مشکل به
سرعت یک بانک اطالعاتی طراحی کردیم .موضوع یا مسألهی بعدی ،بحث توزیع کمکها
بود .کمکها همینطوری به افراد داده میشد».
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استراتژیها ی عمل یا تعامل

مهمترین استراتژیهای عمل یا تعامل مشارکتکنندگان در رابطه با پدیدهی سیالب
قابل تقسیم بندی به هفت دسته عمل  -تعامل است که عناصر تشکیلدهندهی نظام
معنایی آنها در رابطه با این پدیده و به عبارتی مدیریت بحران سیالب اخیر استان
خوزستان محسوب میگردد.

اعمال مدیریت بحران در محدودهای وسیع
سیالب اخیر در استان خوزستان در محدودهای وسیع اتفاق افتاد و بخشها و یا تمامی
شهرستان های شوش ،شوشتر ،دشتآزادگان ،اهواز ،شادگان ،آبادان و خرمشهر را متأثر
ساخت .بدیهی است مقابله با این سیالب و در این محدودهی وسیع ،دشواریهای فراوانی را
به همراه داشته باشد .چنگلوایی مدیر کل جهادکشاورزی خوزستان با بیان وسعت منطقهی
درگیر سیالب ،تأکید میکند که حجم خسارت در چند شهرستان استان قابل توجه بوده
است .او ادامه میدهد« :در بخش مرتع در سطح  1000هکتار به میزان  14500میلیون
ریال و به پروژههای آبخیزداری به میزان  758000میلیون ریال خسارت وارد گردیده است».
قنواتی معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضالب استان نیز با تأکید بر وسعت مناطق درگیر
سیالب و تأثیر آن بر مدیریت بحران میگوید« :سیل خوزستان سه ویژگی بارز نسبت به
ديگر سیلها و حوادث استانهای دیگر داشت و اولین ویژگی این بود که گستردگی مناطق
سیل بسیار زیاد بود .در مواقعی سیل در منطقهای اتفاق میافتاد که آن منطقه محدود است
و ما تمامی امکانات را به آن منطقه گسیل میکنیم ،حال اینکه سیل خوزستان گستردگی
استانی داشت و این محدودیت منطقه را نداشت و حدود 17یا  18شهر را درگیر خود کرد
که باید همزمان این شهرها ساپورت میشدند و شرایط مختلفی داشتند» .وسعت مناطق
درگیر سیالب و پراکندگی جغرافیایی آن مناطق از شمال تا جنوب استان به گونه ای بود
که کمک سایر استان ها برای برون رفت از بحران ضروری بود .مسعود انصاریان مدیر کل
بنیاد مسکن استان در این باره میگوید « :به دلیل اینکه پهنهی خوزستان وسیعتر از سایر
استانها است ،بیش از 200روستا با پراکندگی زیاد دچار آبگرفتگی شدند که به دستور
رئیس بنیاد مسکن کشور ،پنج استان بهعنوان ُمعین خوزستان مشخص و در شهرستانهای
محل مأموریت مستقر و کار خود را آغاز کردند .بنیاد مسکن استان تهران در دشت آزادگان
و هویزه ،بنیاد مسکن کرمان در حمیدیه ،بنیاد مسکن هرمزگان در شهرستانهای کارون
و شادگان ،بنیاد مسکن البرز در شهرستان باوی و بنیاد مسکن فارس در شوشتر کار خود
را آغاز کردند .همچنین کار در اهواز ،شوش ،دزفول و بخشهایی از آبادان و خرمشهر که
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در غرب رودخانه کارون واقع هستند و آسیبدیده بودند ،بر عهده بنیاد مسکن خوزستان
گذاشته شد».
با وجود آماده باش بسیاری از سازمان ها و ادارات استان از یک ماه پیش از وقوع سیالب
فروردین باز هم دشواری های زیادی در مسیر خدمات رسانی به مردم وجود داشت .پورعابد
معاون شرکت توزیع نیروی برق استان در این باره میگوید« :از اسفندماه  97اعالم آمادهباش
داده بودیم و از دوم فروردینماه  98تمام مرخصیها لغو شده بودند ،نیروهایی داشتیم که در
استان دیگری بودند ،اما همان شب خود را به خوزستان رسانده بودند .او با اشاره به وسعت
مناطق درگیر سیالب ادامه میدهد« :اجناسی را که باید خریداری میکردیم در انبارها
گذاشتیم .با برخی شهرستانها مانند شوش ،دزفول ،شوشتر و دشت آزادگان جلساتی به
طور جداگانه و خاص داشتیم .شهرهایی که در مجاورت سیالب قرار میگرفتند ،در سناریوها
مشخص بودند».
فراخوان کمک استانی -م ّلی (جذب کمکها به مثابهی تکلیف)
در توضیح این مقوله باید بر این نکته تاکید کرد که حجم و اندازهی سیالب چنان وسیع و
فراگیر بود که بضاعت استان از هر نظر ،آمادگی پاسخگویی مناسب و سریع به آن را نداشته
است .مهار سیالبی با چنین وسعت ،بیش از هر چیز به یاری و مساعدت استانهای همجوار
و همچنین شرکتها و موسسات دارای تجهیزات و ماشینآالت و ...نیازمند بود .رضوانی
مدیر کل روابط عمومی استانداری خوزستان با تأکید بر اهمیت اطالعرسانی در این زمینه
تأکید کرد که یکی از ابعاد اطالعرسانی ،انتشار واقعیتها با هدف بهینهکردن کمکها و
مساعدتهای مردم بود تا به شکلی صحیح ،سایر هموطنان بتوانند به یاری مردم استان
بشتابند.
شریعتی استاندار خوزستان با بینظیر توصیف کردن همدلی و کمک هماستانیها و هموطنان
در سیل اخیر ،از یاری همهی مسئولین استانی و ملّی در سطوح مختلف میگوید« :ما باید
نام این سیل را ،سیل همدلی بنامیم ،واقعاً همه در کنار یکدیگر بودند كه مطالعاتی در این
زمینه در حال انجام است .گروههای داوطلب ،و سازمانهای غیر دولتیّ ،
طلب ،گروههای
جهادی ،مردم ،دولت ،دستگاههای اجرایی ،نیروهای مسلّح ،همه و همه در خوزستان با
یکدیگر همدل بودند و همه – با وجود اینکه هر نظری که داشتند را مطرح میکردند  -به
مدیریت و فرماندهی استانداری ،احترام قائل بودند .در ابتدا سردار سالمی چند هفتهای اینجا
اقامت داشتند ،دریادار سیاری نیز این جا اقامت داشتند که با یکدیگر نظرات کارشناسانهی
خود را مبادله میکردیم ،اما مدیریت واحدی حاکم بود .رئیس جمهور ،وزیر نیرو را مسئول
امور خوزستان کرده بود ،اما ایشان دخالتی در کارها نداشتند و همهی تصمیمگیریها در
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استان صورت میگرفت .حتی امور سدها را نیز ما مدیریت میکردیم و کار به صورت جمعی
پیش میرفت».
هاشمی فرماندار حمیدیه نیز در همین باره میگوید« :ما حتی در زمینهی اطالعرسانی برای
تخلیهی منازل نیز ُم ّتکی بر کمک همهی مردم و معتمدین بودیم و کمک و یاری مردم را
صرفاً نمیتوان محدود به اقالم و وسایل دانست».
حضور مستمر و شبانهروزی در مناطق سیلزده
از دیگر استراتژیهای مسئولین حضور مستمر و شبانهروزی در مناطق سیلزده است .عفری
بخشدار بُستان در این باره میگوید« :اطالعرسانی به مردم جهت تخلیه شهر و روستاها اقدام
ديگري بود كه از طریق مساجد ،ارسال پیامک و نصب بنر انجام شد ،اما مردم از تخلیه شهر
و روستا استقبال نکردند ،اما زمانی که مشاهدهکردند مسئولین شبانهروز پای کار هستند
خودشان هم در کنار ما ماندند تا شهر حفظ شود .حضور مردم پا به پای مسئوالن به گونهای
بود که خودشان از سیلبندها محافظت میکردند» .سیالوی فرماندار وقت دشت آزادگان
با اشاره به وسعت مناطق درگیر سیالب و شدت آن ،دو عامل حضور شبانهروزی مردم و
مسئولین در صحنه و همدلی و همبستگی میان آنان را در غلبه بر بحران موثر میداند .او
میگوید« :ما مدت زمان کافی برای مقابله با این سیل را نداشتیم ،به همین خاطر مناطق
زیادی از جمله  54.000هکتار از اراضی کشاورزی10 ،روستا به طور کامل و  27روستا تا
میانه به زیر آب رفتند .خوشبختانه با کمک مردم و ارگانهای دولتی و غیر دولتی ،نظامی،
انتظامی و امنیتی ،در هدایت و کمک به سیلزدگان ،تالشهای زیادی صورت گرفت تا با
همیاری همه از ادامه و خسارات بیشتر سیل جلوگیری شود .اگر همکاری مردم از جمله در
اختیار قرار دادن اراضی خود برای عبور و مرور ماشین آالت و تجهیزات مهندسی و تغییر
مسیر سیل نبود ،بسیاری از روستاهای هویزه و دشت آزادگان به زیر آب میرفت؛ به گونهای
که شاید حدودا ً  80روستا را آب فرا میگرفت».
پنبهدانهپور فرمانـدار شوشتر نیز با اشـاره به حضور شـبانهروزی مجموعهی مسئولین در
مناطـق سیلزده میگوید« :در سیل  98با وجود اینکه هیچکس حجم عظیم سیل را
پیشبینی نمیکرد ،یک کار ارزشی صورت گرفت و آن اتحاد و پیوندی بود که بین مردم و
مسئوالن به وجود آمده بود که در این میان میتوان به حضور عظیم مردم و پای کار آمدن
آنان اشاره کرد .به همین ترتیب با به کارگیری تمام توان خود توانستیم از سیالب حتمی و
خسارات خیلی زیادی که در پی آن به وجود میآمد ،جلوگیری کنیم».
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برپایی فوری کمپها و اردوگاههای اسکان
از دیگر استراتژیهای مسـئولین ،برپایی فوری کمپها و اردوگاههای اسکان در مناطق
سیلزده است .عفری بخشدار وقت بُستان در این باره میگوید «:از اوایل فروردینماه چهار
اردوگاه اسکان اضطراری تعیین و تجهیز شدند تا اگر بُستان زیر آب رفت ،مردم در این
اردوگاهها اسکان یابند .شکسته شدن سیلبند روستای قدرت آباد در فروردین ماه جادهی
مواصالتی سوسنگرد و بستان را قطع کرد که در  15روز این سیلبند بسته شد .همچنین
اوایل فروردینماه درمان گاهی (به صورت اتوبوس) توسط سپاه تهران در منطقه مستقر شد و
سیار بهرهمند شدند» .حاجی-زاده مدیر کل مدیریت
روزانه صدها نفر از خدمات این درمانگاه ّ
بحران استان با اعالم اینکه احداث کمپها با سرعت انجام شده ،تأکید کرد« :حدود 157
هزار نفر را از  98/1/4در  91اردوگاه اسکان اضطراری (شامل کمپها ،حسینیهها و مصلّیها،
مدارس ،پادگانها ،اردوگاههای راهیان نور ،چادر و دانشگاه فرهنگیان و  )...اسکان دادیم» .در
شوشتر نیز برپایی سریع کمپ ها در دستور کار بود .پنبهدانهپور فرماندار شوشتر در این باره
میگوید« :وقتی که دیگر اوضاع وخامت پیدا کرد و ما پی بردیم سیلبندهایمان مغروق و
شسته خواهد شد ،شروع کردیم به ایجاد کمپهای مردمی در چهار نقطه از شُ عیبیه که هالل
احمر و دیگر دستگاههای مرتبط و ارتش و سپاه این کمپها را تجهیز کردند که بالفاصله
بعد از تهیه و تجهیز اقالم مورد نیاز کمپها ،شروع به تخلیهی روستاها کردیم .امری که در
سه الی چهار روز انجام شد .ما از میان  34روستا 30 ،روستا را به طور کامل تخلیه کردیم که
بخش اعظم آنها در کمپها مستقر شدند».
صدیقی مدیر کل امور شهری استانداری در این باره میگوید« :وظیفهی دیگر ما در این میان
ارائه خدمات شهری در کمپها و اردوگاههایی بود که سیلزدگان را در آنها اسکان داده
بودند .بنابراین وظیفه در امور شهری هم مقابله بود و هم ارائهی خدمات در حوزهی اسکان.
در حوزهی اسکان ،پیشنهادی که ارائه شد این بود که بیاییم و از ظرفیت اردوگاههای راهیان
نور استفاده کنیم .در آن مقطع دیگر تردد کاروانهای راهیان نور در استان از هشت فروردین
ماه قطع شده بود .با همکاری اردوگاههای راهیان نور شمارش خود را انجام دادیم ،تعداد
تختها و اقامتگاههایی را که قابل سکونت بودند ،مشخص کردیم و اولین اردوگاههایی که
پذیرای عزیزان سیلزده بودند ،اردوگاههای مجاور شهر حمیدیه انتخاب شدند؛ اردوگاههای
ثامناالئمه و جواداالئمه .اتفاق خوب دیگری که افتاد این بود که مأموریت طبخ غذا بر خالف
پروتکلهای هالل احمر که در  48ساعت اول غذای سرد ،کمپوت و کنسروجات میان مردم
توزیع میشود ،این استثنأ در خوزستان وجود داشت که ما به سبک اربعین ،مواکبمان
در شهرهای مختلف غذای گرم به سیلزدگان میرساندند .اتفاق خوب دیگر این بود که
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محافظت از سیلبندها توسط خود مردم صورت میگرفت که میتوان سمبل این اتفاق را در
شهر حمیدیه دانست .مردم با تن و بدن خود مقابل سیلایستادند».
اتخاذ استراتژی به حداقل رساندن تلفات جانی
از همان ابتدای اعالم هشدارهای مبنی بر احتمال باالی وقوع سیالب ،این استراتژی از سوی
مسئولین بیان شد .شریعتی استاندار خوزستان در همین راستا از اهمیت این موضوع و تعیین
آن بهعنوان مهمترین اولویت سخن میگوید« :در این میان ،سه اولویت کاری برای اقدامات
خود قرار داده بودیم؛ مورد اول اين كه حتیالمقدور کمترین تلفات را داشته باشیم دوم
اینکه ،پایداری سدها حفظ شود و مورد سوم نيز ،زیرساختهای توسعهای کمترین آسیب
را داشته باشند .او ادامه میدهد« :اینها را در اولویت کاری خود قرار داده بودیم و اقداماتی
که صورت میگرفت ،باید کمترین تلفات را در پی داشته باشد .اینکه تلفات نداشته باشیم،
مستلزم این بود که اطالعرسانی مناسبی داشته باشیم و سریع به همه اطالعرساني كنيم و
مردم را خبردار کنیم و هشدارهای الزم را بدهیم .ما چنان به مسئوالن استان تأکید کرده
بودیم که حتی یک نفر تلفات هم نباید داشته باشیم و الحمداهلل تلفاتی نیز نداشـتیم» .مـدیر
کل راه و شـهرسازی خوزسـتان نیز میگوید« :همه ديدند بدون توجه به بحث اعتبارات،
ماشينآالت ما كه همگي نياز به اورهال دارند و لوازمي كه خريداري كرديم ،چگونه تأمين
شدند .در واقع اولويت ما ،حفاظت از جان و مال مردم بود» .فرمانده قرارگاه کربال نیز با اشاره
به اهمیت پرهیز از وارد آمدن تلفات میگوید« :به همین دلیل خواب را به خودمان حرام
کردیم و این امر باعث شد که موفقيتهای خوبی کسب کنیم» .به نظر میرسد این استراتژی
با کمال دقت در همه شهرهای استان مورد توجه مدیران بوده ،به گونهای که مو ّدت فرماندار
خرمشهر نیز میگوید «:همهی هدف ما این بود که در این قسمت هم جان مردم و هم
خانههای مردم در امان باشد».
ا ّتکا بر بازسازی فوری سیلبندهای مح ّلی
سیلبندهای محلّی که نشاندهندهی تجربه و دانش بومی هزاران سالهی مردم محلّی در
سازگاری با طبیعت و خشم آن هستند ،در زمان بحران سیالب از سوی نیروهای مدیریت
بحران نه تنها انکار نشدند ،بلکه بخش مهمی از عملیات مهار سیالب و محافظت از جان و مال
مردم در نتیجهی تکیه بر ترمیم و تقویت این سیلبندها میسر شد .مو ّدت فرماندار خرمشهر
میگوید« :با هماهنگیهایی که مدیریت بحران در استان و شهرستان انجام داد ،نفت و گاز
اروندان ،شرکت توسعه نیشکر میرزا کوچکخان ،سازمان بنادر و راهداری ،جهاد کشاورزی،
آب و برق و همهی دستگاههای مدیریت بحران ،هر کدام هر امکانات و وسیلهای داشتند،
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برای کمکدهی و ایجاد سیلبند و تقویت سیلبندهایی که آب امکان نفوذ داشت ،تجهيز
شد .حتی در شهر در کنار رودخانه در جاهایی که احساس خطر میشد ،اين امر صورت
گرفت» .موسوی فرماندار آبادان در این باره میگوید« :به همین منظور ما در طول مدتی که
مخزن شادگان هنوز از آب پُر نشده بود ،چند کار انجام دادیم .یکی این بود که اطراف تمام
نهرهایی که بهمنشیر و حتی اروندرود خالی بود را ،ما به طور کامل سیلبند زدیم .بعد از
آن ما آمدیم تمام جاهایی را که ممکن بود از آب رودخانه پُر شود را نیز سیلبند زدیم .در
این حوضه ،ما آنقدر سیلبند زده بودیم ،چه اطراف جادهها ،چه در بدنهی بهمنشیر و چه
باالدست روستاها و خود شهرستان آبادان ،که میتوان گفت ما دو برابر کل خوزستان در
حوضهی آبادان سیلبند زدیم .در حالی که این سیلبندها را میزدیم ،با تعداد زیادی وسایل
مکانیکی آمدیم و چیزی در حدود  48کالورت در شرق جاده آبادان – ماهشهر و 48کالورت
در غرب جاده آبادان – ماهشهر را با وسایل مختلف مکانیکی باز کردیم ،کالورتهایی که
پیش از این بسته بودند .موضوعی که بود اینکه باز کردن کالورتها به سادگی انجام نمیشد؛
زیرا در زیر این کالورتها انبار کیتهای مخابراتی و کابلهای برق دفن شده بودند که اگر
این کار با بیدقتی انجام میشد ،به قطع ارتباط شهرها و روستاها با دیگر مراکز منجر میشد.
خدادادی مدیر کل هالل احمر استان میگوید« :یکی دیگر از موضوعات در بحث نیروی
انسانی ،آموزشهای همگانی به مردم است که من تجربه کردهام ،مردم ما در برخی مناطق
آموزش دیده بودند ،به طور مثال در سیلبند شعیبیه مردم آموزش دیده بودند و پای کار
بودند .ترویج و توسعهی ساختارهای مردمی مربوطه بهطور مثال خانههای هالل از اقداماتی
هستند که باید انجام شود .ما هر جا خانههای هالل داشتیم ،هم توزیع اقالم ما مشکل نداشت
و هم مردم پای کار بودند و خود مردم میآمدند و سیل بندها را ترمیم میکردند .مردم باید
پای کار باشند ،اما تا زمانی که این مسئله جا بیفتد زمان میبرد و ما باید به مردم آموزشهای
الزم را بدهیم و سازماندهی الزم را انجام دهیم .نیروی مردمی کارآمد حتی مهمتر از تجهیزات
است .نیروی مردمی میتواند تجهیزات را جبران کند .اولویت اول ما آموزش و سازماندهی
نیروی انسانی است که باید انجام شود و اولویت دوم ،توسعهی زیرساختها و تجهیزات است.
احداث سیل یندها در بسیاری از مناطق توانسته یک شهر را از آبگرفتگی حفظ کند .مدیر
کل راه و شهرسازی استان در این باره میگوید« :در گام نخست در ستاد مديريت بحران،
مشخصات فني احداث سيلبند طراحي شد .سپس با تجهيز امكانات و نيروها موفق شديم
ظرف دو هفته سيلبندي را با مشخصات فني و مستحكم به طول پنج كيلومتر براي مهار
سيالب در شهر سوسنگرد احداث كنيم كه توانست به خوبي در برابر آن حجم عظيم آب كه
در مقاطعي بالغ بر  3500متر مكعب بر ثانيه بود ،مقاومت كند و مانع از نفوذ آب به سطح
شهر و منازل مردم شود».
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اتخاذ استراتژی انتقال مازاد سیالب به زمینهای کشاورزی و تاالبها
حجم آب در مواردی چنان افزایش مییافت که به منظور جلوگیری از تلفات انسانی ،ویرانی
خانه ها و از میان رفتن زیرساختهای شهری ،راهی جز پخش آن در زمینها و دشتهای
همجوار رودخانهها که بسیاری از آنها مزارع کشاورزی بودند ،وجود نداشت .شریعتی استاندار
خوزستان روایت خود را از این موضوع چنین بیان میکند« :سازمان آب و برق خوزستان به
من نامه نوشته بود که سوسنگرد ،بُستان ،حمیدیه و ُرفیع باید کامل تخلیه شوند .میدانستیم
که در مقطع سوسنگرد ،دبی رودخانه سر جمع  400یا  500متر مکعب نمیشود؛ در حالی
که خروجی آب در آن زمان  2400متر مکعب بود .البته ما جنگلهای اطراف کرخه را
داشتیم و میدانستیم که روزها آب در این وضعیت پخش میشود و از این موقعیت راضی
بودیم .کرخه را باز کردیم که حتی آهوهایی که در منطقه بودند به نقاط دیگر رفتند یا
تلف شدند .کرخه کام ً
ال باز و در منطقه پخش شد .مساحت منطقهی کرخه  130در 180
کیلومتر مربع بود که این امر به ما کمک کرده بود تا بتوانیم این شرایط را مدیریت کنیم.
مورد دیگر اینکه روستایی به نام شاکریه در منطقه بود ،که مسیری داشت که میتوانستیم
از آن به منظور هدایت آب استفاده کنیم و مسیر جدیدی ایجاد شود .البته باید روستاهای
اطراف خالی میشدند و آب به آن سمت هدایت میشد .با احداث مسیر جدید میتوانستیم 1500
تا  2000متر مکعب آب را مدیریت کنیم .مقداری از آب در زمینها پخش میشد و مابقی که به
سوسنگرد میرسید را ،به سمت دیگری هدایت میکردیم که شهر درگیر نشود .مث ً
ال میگفتیم
قبل از حمیدیه تا مقطع رودخانه  1700متر معکب آب را کنترل کنیم و سعی میکردیم این
مقدار را پخش کنیم تا بتوان حمیدیه را از سر گذراند .در مقطع سوسنگرد این مسیر نمیتوانست
ظرفیت  400متر معکب آب را هدایت کند که ما باید  1000متر مکعب آب را هدایت ميکردیم.
ببَر
باید هم مقداری را پخش میکردیم و هم مقداری را از طریق فیوزپالکي به نام کانال سیال 
شاکریه هدایت میکردیم .در اين ميان مردم ساکن آن منطقه مقاومت میکردند که خانهها و
زمینهایشان زیر آب میرود .باالخره مجبور شدیم دست به کارهایی بزنیم که مردم را راضی
کنیم و با ما همکاری داشته باشند.
عفری بخشدار وقت بُستان در این باره می گوید« :از پل قدیم بستان تا پل جدید  14کانال وجود
دارد که در زمان کشت مسدود شده بودند .پیشنهاد شد اگر این  14کانال که تقریباً ظرفیتی
به اندازهی یک رودخانه دارند بازگشایی شوند ،در کنترل سیالب بسیار تأثیرگذار است .عملیات
بازگشایی  14کانال شبانه انجام شد و آب به سمت زمینهای کشاورزی و تپههای اهلل اکبر و در
نهایت هورالعظیم هدایت شد .زمانی که قصد داشتیم آب را به سمت مزارع هدایت کنیم ،مردم
مخالفت کردند ،اما با توجه به وعدههای داده شده جهت پرداخت خسارات ،نسبت به این اقدام
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اعالم رضایت کردند و گندمهای مردم زیر آب رفت .البته استاندار هم برای جبران خسارات
وارد شده به کشاورزان وعده داد که امسال مردم بدون محدودیت کشت شلتوک داشته
باشند که این تصمیم باعث دلگرمی کشاورزان شد .خوشبختانه آب هم به موقع از زمینهای
کشاورزی تخلیه و زمینها برای کشت شلتوک آماده شد» .او ادامه میدهد« :يکی دیگر از
راهکارهای بسیار مهم اين بود كه چند نقطه از روستای ابوفروش که در باالدست بستان واقع
شده ،بازگشایی شود که با بازگشایی این نقاط ،آب به سمت دشتها منحرف شد و شهر
نجات یافت .این تدابیر اواخر اسفند ماه اتخاذ و در طول یک هفته انجام شد؛ در حالی که در
این بازهی زمانی سوسنگرد و برخی شهرهای دیگر دچار مشکل شده بودند ،اما بُستان نجات
ن ماه تدبیر دیگری برای نجات بستان و هویزه اتخاذ شد.
پیدا کرد .همچنین در اوایل فروردی 
در این راستا هفت نقطه از دایک مرزی هورالعظیم شکافته شد تا آب به سمت عراقی تاالب
هدایت شود .این راهکار باعث شد شهرستان دشتآزادگان و هویزه از سیل نجات پیدا کنند.
سعی در یادگیری و بهرهگیری از دانش مح ّلی -بومی
مردم ساکن در حاشیهی رودخانههای استان برای در امان ماندن از تبعات و پیامدهای
کرر ،بر تجارب پیشینیان تکیه کردهاند .این تجارب مورد توجه مسئولین نیز
سیالبهای ُم ّ
قرار گرفته است .سواری شهردار وقت منطقه پنج اهواز در این زمینه میگوید« :یکی از
تجربیات قابل توجهای که توانستیم در سیل اخیر و در رابطه با مدیریت اجرایی به دست
آوریم ،استفادهی بهینه از نیروی مردمی با استفاده از شناخت فرهنگ بومی بود که خود تحت
فشار ناشی از سیل بودند ،بدینگونه که هر کسی را به اندازهی تواناییها و مهارتهایی که
داشت به کار میگرفتیم .او ادامه میدهد« :قابل ذکر است وقتی بتوانیم با فرهنگ حاکم بر
یک منطقه آشنایی پیدا کنیم و ارتباط مناسب را با افراد بگیریم ،میتوانیم خیلی از فشارهای
حاکم بر مردم را کم کنیم تا کار پیش رود .چنانچه در این سیل با استفاده از صحبت کردن
با افراد سرشناس در این مناطق توانستیم راهی برای نفوذ در مردم باز کنیم و آنها را توجیه
کنیم که هدف نجات اولویتها است».
الزام مدیران به پایش ُمستمر شرایط
خدادادی مدیر کل هالل احمر استان میگوید« :در سال  98یکی از کارهایی که انجام شد
این بود که شیوخ منطقه از باال ،وضعیت و وسعت حادثه را دیدند .تا روزهای قبل از این اتفاق
حتی به استاندار تعدی میکردند ،شیشه شکستند ،اما بعد وضعیت آرام شد .خود استاندار نیز
متوجه شد که این مسأله از کجا نشأت گرفته است .در آن زمان یک دختر و یک پسر کوچک
را نیز همراه خودمان برای بازدید بردیم .آن یزلهی معروف بعد از این حرکت انجام شد که
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آقای حاجیزاده را بلند کردند و وقتی استاندار میآمد به او کاری نداشتند ،همهی اینها
بعد از این اعتمادسازی و از بین بردن فاصلهای بود که بین مردم و مسولین ایجاد شده بود.
انصاریان در این باره میگوید« :برای اینکه اگر مجددا ً سیل رخ دهد واحدهای مسکونی
آسیب کمتری ببینند ،با دانشگاه شهید چمران قراردادی جهت ایمنسازی سگونتگاههای
روستایی منعقد شده است .اکنون این مطالعات برای واحدهای مسکونی روستایی واقع
در روستاهایی که دچار آبگرفتگی شده یا در معرض سیل هستند در حال انجام است.
کدهای ارتفاعی ،دستورالعمل بازسازی ،سازه و احداث روستاها مشخص شده و بر مبنای
این کدها ،در حال ساخت واحدهای احداثی هستیم .این طرح پیشنهاداتی از جمله الیروبی
و نوسازی کانالهای سی 
لبَر سنتی موجود و تقویت سیلبند حاشیهی رودخانهها داشته که
این پیشنهادات را به مسئولین استان منتقل کردهایم .اکنون جلسات کارشناسی و نتایج آن
در قرارگاه بازسازی مصوب میشود که اخیرا ً کدهای ارتفاعی حدود  148روستا مصوب و به
دستگاهها ابالغ شده است».
برگزاری جلسات ُمستمر و متعدد کارشناسی و اجرایی
یکی از استراتژیهای مدیریت بحران سیالب ،برگزاری جلسات هماندیشی و همفکری بوده
است .بسیاری از جلسات در این رابطه با حضور استاندار خوزستان برگزار شده است .برخی
از مدیران با دفاع از روند و محتوای این جلسات از طرح ایدههای مهم در این جلسات سخن
میگویند .دکتر شریعتی استاندار در این زمینه می گوید «:گروه های اجرایی و کارشناسی،
برنامه ریزی ،طرح ،نیروهای امنیتی ،مهندسی ،همه و همه با هم در ارتباط بودند و به شدت
مشغول کار بودند و می توان گفت انرژی و زمان هدر نمی رفت .همه ی راه هایی که بتوان
آب را خارج کنیم و از ورود به شهرها جلوگیری کرد را  ،بررسی می کردیم؛چه با علی کوپتر و
چه با موارد دسترسی دیگر .مثال گروه های دانشگاهی ،سپاه و آب و برق ،امور را بررسی
می کردند ،تیم ماهواره ای تشکیل داده بودیم،پهپادهایی که تصاویر را به ما نشان می دادند
و ما امور را بررسی می کردیم که آب از کجا و به چه صورت و به کجا می رود و این که ما
باید چکار کنبم ،همه و همه بررسی می شد  .یک تیم پهپادی نیز از سپاه آمده بود که در
تصمیم گیری ها تأثیرگذار بود و به ما گزارش می داد .یک تیم  11نفره تشکیل دادیم که
متشکل از اسانید دانشگاه ها ،کارشناسان سازمان آب و برق و شرکت های تخصصی امور آب
مکرری برگزار می شد .ورودی و خروجی سدها را به ما اطالع
بودند .در این ارتباط جلسات ّ
می دادند .سدها برای یک هفته پیش بینی می شدند.نتیجه ی جلسات نیز در شورای تأمین
استان منعکس و مورد بحث واقع می شد تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.فردای همان روز ،مجدد
جلساتی برگزار می شد که اگر ورودی آب تغییری داشته است ،آیا لزومی دارد خروجی ها
75

مستندسازی تجربیات مدیریت بحران سیل در استان خوزستان1398 /

تغییری داشته باشند؟مجددا جلسه برگزار میشد و تصمیم گیری می شد که در جلسات
شورای تأمین و یا مدیریت بحران ارائه می شدند و مورد بررسی مجدد واقع می شد .از این
منظر به اصطالح تیم تلفیقی خوبی تشکیل شده بود».
میرخشتی مدیر فوریتهای پژشکی در این باره می گوید« :به یاد دارم با شروع سیل و در
مکرر جلسه داشتیم که حتی رکورد ما به سه جلسه در روز در مدیریت
طي بحران ،ما به طور ّ
ی موارد جلسات تا ساعت سه بامداد ادامه داشتند ،هر
بحران استانداری هم رسید که بعض 
چند که ممکن بود بعضی از این جلسات ضرورتی نداشته باشد».
در نقطه مقابل کریمیکیا مدیر کل امور اجتماعی استانداری با مفید ارزیابی کردن جلسات
میگوید« :ما همین مساله را به جناب دکتر شریعتی انتقال دادیم و ایشان تصمیم بسیار
عاقالنهای گرفت .ایشان همهی استان را بعد از آن جلسه بسیج کرد که باید سریع آب را از
زمینها خالی کنید و زمینها را برای کشت تابستانه آماده کنید».
زارعزاده معاون مدیر کل دفتر فنی استانداری میگوید« :در تاریخ سوم فروردین به ریاست
استاندار و با حضور مدیران ستادی و مدیران کل دستگاههای اجرایی استان ،جلسهی ویژه
و فوقالعادهای مبنی بر آمادهباش همهی امکانات و دستگاهها برای مقابله با سیالب احتمالی
تشکیل شد .ما از چهارم فروردین عالیم افزایش دبی آب در استان خوزستان را به چشم
دیدیم که به صورت یک حرکت متناوب افزایشی ادامه پیدا کرد .ما بهعنوان بازوی فنی و
عمرانی استان خوزستان ،ابتدا کارگروههایی را در حوزهی عمرانی با حضور سه مدیر کل دفتر
شهری ،دفتر امور روستایی و شوراها و مدیر کل دفتر فنی و عمرانی استان خوزستان تشکیل
دادیم .همچنین نشستهای کارشناسی و تخصصی را نیز در پی این جلسات در راستای
ی در روستاها توسط
تصمیمات شورای هماهنگی استان خوزستان ،تشکیل دادیم .اطالعرسان 
فرمانداران ،بخشداریها و از طریق خود امور روستایی ابالغ شد .همچنین شهرداریها را از
طریق اداره کل امور شهری اطالعرسانی کردیم تا امکانات ،ماشینآالت و نیروهایشان را
به حالت آمادهباش دربیاورند .خود ما نیز در ستاد استان با یک تقسیم کار در سه حوزهی
فنی ،شهری و روستایی و تقسیم کار بین نیروهای خودمان توانستیم در راستای تجهیزات و
پشتیبانی سیل و نیز در راستای مسایل فنی ،اقدامات خود را شروع کنیم».
عالمی نیسی فرماندار اهواز میگوید« :سیل اخیر دو مرحله داشت ،بهمنماه سال  1397و
فروردینماه  .1398در بهمنماه سیلی که آمد خوشبختانه پشت سدها خالی خالی بود و
چیزی بهعنوان ذخیرهی آب نداشتیم .جلساتی که تابستان برگزار میشد با موضوع رهاسازی
آب برای نخیالت خرمشهر و آبادان ،به زو ِر استاندار آبی در رودخانه کارون رها میشد .ما هم
بهطور شبانهروزی از این آب حفاظت میکردیم تا به آبادان و خرمشهر برسد .دبی کارون آن
زمان  100تا  120متر مکعب بر ثانیه بود که بیشتر آن نیز زهآب و فاضالب بود .کارون آبی
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نداشت .پشت سدها به مرحلهی نگرانکنندهای رسیده بود».
عالیپور دربارهی موثر بودن جلسات میگوید« :نخستین اعالم آمادهباش در اهواز ،متعاقب
جلسهای بود که در ستاد مدیریت بحران استانداری تشکیل شد .در سوم فروردین ماه در
جلسه فرمانداری اعالم شد که به زودی پس از بارشهایی که ظرف یک تا دو روز آینده
خواهیم داشت ،خطر سیالب باید جدی گرفته شود که در پاسخ به سؤال ما که دبی رودخانه
کارون به چه میزان خواهد رسید ،اعالم شد دبی رودخانه کارون به حدود  2000متر مکعب
بر ثانیه خواهد رسید ،اما زمانی که به صورت خصوصی پرسیدیم که دبی به چه میزان خواهد
رسید گفته شد که حداکثر به  1800متر مکعب خواهد رسید که در نهایت به  3400متر
مکعب بر ثانیه هم رسید .یعنی پیشبینیهای اولیه حاکی از این بود که دبی رودخانه بر
اثر سیالب به حدود  2000متر مکعب بر ثانیه برسد» .او ادامه میدهد« :اوایل که خطر
هنوز احساس نشده بود ،پذيرش آن به مردم بسیار سخت بود .هم مردم نمیپذیرفتند و
هم مأمورین ابالغ خطر ،موضوع را جدی نمیگرفتند .بنابراین جلسات زیادی تشکیل شد و
بنرهای هشدارآمیز و نوار خطر در بسیاری از نقاط نصب شد .همچنین گشتهای قایقهای
موتوری توسط سازمان آتشنشانی در سطح رودخانه کارون فعال شدند تا مردم را از سواحل
دور کنیم و از قایقسواریهایی که از قبل برای نوروز تدارک دیده شده بود جلوگیری شود.
در مرحلهی آمادگی ،جلسات مکرری در شهرداری اهواز تشکیل شد و اقدامات فنی مورد
نیاز و تفویض اختیار به مدیران مناطق جهت در اختیار گرفتن ماشینآالت و امکانات و لغو
مرخصیها و آمادهباش را شامل شد .در مجموع در شهرداری اهواز تحت عنوان ستاد مدیریت
بحران (در پی ابالغ افزایش دبی رودخانهها و اعالم هشدار) هشت جلسه از بازهی زمانی سوم
فروردینماه تا  22فروردینماه تشکیل شد .پس ازبرگشت از جلسه فرمانداری اهواز و اعالم
شرایط فوق العاده و افزایش دبی رودخانه تا مرز  2000متر مکعب بر ثانیه ،نخستین جلسه
مدیریت بحران شهرداری با حضور شهردار اهواز ،معاون خدمات شهری و مدیران مناطق با
رویکرد پیشگیری حول محور اصول چهارگانه مدیریت بحران برگزار شد و بالفاصله اعالم شد
که در صورت افزایش دبی رودخانه کارون ،بلوار ساحلی اهواز به زیر آب میرود.
پیامدها
شرایط شکلدهنده به نظام معنایی مدیران و مردم (ذینفعان بحران سیالب) در رابطه با
پدیدهی سیالب و استراتژی یا عمل – تعاملی که آنها در این شرایط پیش گرفتهاند که در
قالب نظام معنایی آنها قابل تعریف و تفسیر است ،منجر به مجموعهای از پیامدها به شرح
زیر شده است:
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بهحداقلرساندنحجمومیزانخساراتبهبافتمسکونیوزیرساختهایشهری
عالوه بر محقق شدن تالش مدیریت استان جهت نداشتن تلفات جانی ،که بعنوان یکی از
اهداف مهم مدیریتی بحران از سوی استانداری مطرح شده بود ،از پیامدهای مهم شرایط
موجود به حداقل رساندن حجم و میزان خسارات به بافت مسکونی و زیرساخت های شهری
در رابطه با پدیدهی سیالب بوده است .سیالب با حجم دبی باالتر از متوسط تجربهی دهههای
اخیر استان ،با حداقل خسارات عمرانی و زیرساختی از شهرهای مهم استان گذشت و با
طی چند صد کیلومتر به خلیج فارس و یا هورالعظیم روانه شد .شریعتی استاندار خوزستان
حفاظت از زیرساختها را یکی از سه اولویت اصلی مدیریت بحران میدانست و میگوید:
«استراتژی ما بر این بود که کمترین آسیب متوجه زیرساختها شود ،و گفتیم هیچ شهری
نباید دچار آبگرفتگی شود؛ چرا که زیرساختهای توسعهای بیشتر در سطح شهرها بودند و
روستاها زیرساخت زیادی نداشتند» .صالح نساج مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان
نیز از اقدامات حفاظتی از زیرساختهای ارتباطی استان می گوید« :با توجه به بازدیدهای
مکرر و حتي روزانهی ما به شهرستانهای مختلف در مورد تجهیزات فنی که در آن محدودهها
ّ
مستقر بودند و میزان آسیب سیل به این زیرساختها ،تصمیم گرفتیم که برای سایتهای
تلفن همراه خود با گونی دور تا دور آن خاکریز درست کنیم».
کتانباف شهردار وقت اهواز در این باره میگوید« :از اقدامات انجام شده در این دوره برای
اینکه آب به محدودهی درون شهر نفوذ نکند ،این بود که ما باید رودخانه را در حریم و
محدودهی شهر دایک حفاظتی برایش ایجاد کنیم که خوشبختانه این کار توسط شهرداری
اهواز انجام شد و سپس بعد از اینکه حجم بارندگیها و رهاسازی آب پشت سدها افزایش
یافت ،از مردم و گروههای جهادی طلب کمک کردیم و بقیه دستگاهها نیز مانند شرکت
نفت ،شرکت ملّی حفاری ،راه و شهرسازی ،سپاه و ارتش در این زمینه حضور فعالی داشتند.
خوشبختانه این اتفاق به خوبی مدیریت شد .همانطور که میدانید اهواز تاکنون هشت پل
در حال بهرهبرداری روی رودخانه دارد که چهار مورد آنها قبل از انقالب و چهار مورد دیگر
بعد از انقالب ساخته شدهاند که چهار تا پلی که قبل از انقالب ساخته شده بودند به دلیل
اینکه کدهای ارتفاعی آن پایینتر از حد نیاز است ،آنجایی که در بستر رودخانه ،بلوارهای
ساحلی ساخته شدهاند ،مجبور بودند برای اینکه بتوانند از زیر پل عبور کنند ،بروند و به خط
القعر برسند و زیر تراز آب خیابانها را احداث کنند .پیشبینی میشد در آن محلها حتماً
دچار مشکل خواهیم شد و در آن مناطق نیز کارهای ویژهای صورت گرفت که در نهایت با
یک آبگرفتگی مقطعی با حداکثر عرض جاده ساحلی و طول حد اکثر  40متر مواجه شدیم.
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تهدید و یا قطع مسیرهای ارتباطی جادهای
یکی از پیامدهای مهم سیالب قطعشدن راههای مواصالتی میانشهری و یا درونشهری در
استان بوده است .جادهی اهواز به اندیمشک در حوالی شوش و جادهی اهواز به حمیدیه و
بُستان و همچنین محور ارتباطی اهواز به آبادان نمونههایی از این مسیرها هستند.
سرهنگ رضا دولتشاهی فرمانده پلیس راه خوزستان در این باره میگوید« :برای اولین بار
بود که سیل در این وسعت را میدیدیم .یکی از مسایلی که برای ما تجربه شد این بود که در
لحظه بتوانیم تصمیمگیری کنیم .در هر صورت این سیل تجربه شد که از اکنون جادههای
جایگزین را مشخص کنیم و ظرفیت آنها را نیز بسنجیم .شاید در سیل اخیر توانستیم کار
را مدیریت کنیم ،ولی اگر سیل بیشتر از این طول میکشید ،مشکل پیدا میکردیم .پلی
به اسم بندقیر بین مالثانی و شوشتر وجود دارد که واقعاً برای ما نگرانکننده بود ،زیرا این
امکان وجود داشت به دلیل حجم سنگین تردد با مشکل مواجه شود .تأکید میکنم باید از
همین االن فکری به حال چنین مسیرهایی شود و باید مسیرهای حادثهخیز را شناسایی و
به دستگاههای ُمتولّی اعالم کنیم تا آمادگی وجود داشته باشد .گفته شده است شاید سال
آینده نیز چنین مشکلی باشد ،پس باید از همین االن برنامهریزی و مسیرهای جایگزین را
مشخص کنیم» .او ادامه میدهد« :ما خیلی اصرار داشتیم جادهها بریده نشوند ،ولی برخی
دوستان مسئول اصرار بر این کار داشتند تا آب را عبور دهند ،در حالی که ما میدانستیم این
کار نتیجه ندارد ،ولی انجام شد .مانند شادگان ،سوسنگرد به سمت چذابه؛ که فکر میکنم این
کار بیشتر تأثیر روانی داشت .اما باید تالش کنیم تا جایی که میتوانیم به جادهها دست نزنیم.
تمام نبض اقتصاد یک کشور جادههای آن هستند و اگر کوچکترین دخل و تصرفی در آنها
داشته باشیم ،زندگی مردم با مشکل مواجه میشود .باید اجازه دهیم کارشناسان کار خود را
انجام دهند .برخی مسووالن که وظیفهای در این زمینه نداشتند و البته قصدشان کمک بود،
انتظاراتی داشتند که امکان انجام آن نبود .همین باعث میشد که هم آنها و هم ما اذیت
شویم .خدا را شکر بهتر از این نمیشد که کار مدیریت شود و همین که زیرساختهای اصلی
دچار مشکل نشدند ،کار خیلی بزرگی بود» .دولتشاهی همچنین میگوید« :بعد از اقداماتی
که در زمینهی ساماندهی مقرهای پلیس راه داشتیم ،بحث جادهها پیش آمد که اولین اقدام
شناسایی و انسداد مسیرهایی بود که امکان داشت با بروز سیل دچار مشکل شوند .چندین
جلسه در استانداری داشتیم که به ما هشدار بارندگی شدید و امکان وقوع سیل را داده بودند،
ولی واقعاً آمادگی این وسعت از سیل را نداشتیم .چند مسیر را داریم که در بارندگیهای معمول
نیز مسدود میشوند .مانند مسیر آب شالل سمت اندیکا به شهرکرد که این مسیر را مسدود اعالم
کردیم .همچنین مسیر ایذه به دهدز را که ترانزیتی است اعالم آمادگی کرده بودیم که در صورت
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نیاز مسدود اعالم کنیم .این مسیر در بارندگی شدید با ریزش کوه دچار انسداد میشود ،هر چند
این مسیر را در نهایت مسدود نکردیم ،ولی ریزش کوه داشتیم که عوامل پلیسراه و راهداری در
این مسیر مستقر شدند و هر ریزش کوه را بر طرف میکردند تا مسیر بسته نشود .به نظر من خوبی
که سیل خوزستان نسبت به لرستان داشت ،این بود که سیل آرام آرام وارد استان شد و مانند
سیل لرستان نبود که یک شبه بیاید و نتوان کاری انجام داد .در واقع سیل از اندیمشک و سد دز
و کرخه شروع شد که ما هم این آمادگی را داشتیم که اگر در مسیرهای اصلی مشکلی پیش بیاید
انسداد اعالم کنیم .با آغاز بارندگی نیز ابتدا آب وارد جادههای روستایی شد که مسیرها را مسدود
اعالم کردیم .البته در جادههای روستایی خیلی مشکل نداشتیم تا وقتی که سیل به جاده اصلی
اهواز اندیمشک رسید و آن زمان اصلیترین مشکل ما در این مسیر بود .برای انسداد جاده از عوامل
پلیسراه ،یگان ویژه و نیروهای کمکی استفاده کردیم .در ابتدا یک الین را مسدود کردیم و بعد
نیز به دلیل آبگرفتگی شدید مجبور به انسداد مسیر شديم .ابتدا به ماشینهای سنیگن اجازه تردد
را دادیم ولی کمکم آب به سطحی رسید که این ماشینها هم امکان تردد نداشتند .ما لحظه به
لحظه کار را کنترل میکردیم .مسیر برای حدود  15روز بسته شد و کمکم نیز جاده اصلی از سمت
سیدعباستااهوازدچارآبگرفتگیومسدودشد.اینآبگرفتگیبهسمتکمربندیسوسنگردیعنی
عین دو نیز کشیده شد که بخشی از مسیر به دلیل فرورفتگی که وجود داشت بسته شد .آبگرفتگی
کمکم به به جاده آبادان کشیده شد .در نهایت مجبور شدیم تنها یک الین را به دلیل آبگرفتگی
خیلی شدید مسدود کنیم و یک الین را هم علیرغم آبگرفتگی تالش کردیم که مدیریت کنیم
تا خودروهای محلّی و امدادی عبور داشته باشند .جاده سوسنگرد به چذابه را نیز به دلیل
ال جاده را آب برد ،مجبور به انسداد شدیم که عم ً
آبگرفتگی و اینکه ک ً
ال مرز چذابه مسدود
شد .همچنین علیرغم اینکه تالش کردیم تردد محور آبادان را به محور خرمشهر منتقل
کنیم ،ولی متأسفانه این جاده چند روز با آبگرفتگی مواجه شد که با سرعت عمل دوستان در
راهداری ،بازسازی و تردد مجددا ً انجام شد .جادهی سه راه دارخوین به شادگان را هم داشتیم
که به دلیل سیل دچار آبگرفتگی شد که استاندار و کارشناسان این جاده را بُرش دادند و این
کار برای انتقال آب از شمال هور به جنوب هور انجام و همین باعث شد که مسیر ک ً
ال بسته
شود .جادهی جایگزین نیز خور دورق به شادگان اعالم شد».
رضایی مدیر کل راه و شهرسازی استان با اشاره به اینکه تقریباً تمام جادههای اصلی غرب
و جنوب استان در معرض سیالب قرار گرفتند ،جزییاتی از وضعیت این مسیرها را بدین
شکل بیان میکند« :در خالل سيل و در همان روزهاي اوليهی سيالب ،به واسطهی حجم
باالي سيالب ،جادهی ترانزيت اهوازـ شوش ـ انديمشك را از دست داديم ،بهويژه آن كه در
باالدست ،رودخانه كرخه و دز به هم رسيدند و حتی خود محور مشابه رودخانه عمل ميكرد
و آب را به سمت اهواز منتقل ميكرد كه خوشبختانه با تالش همكاران ايثارگر ما در حوزهی
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راهداري پس از چند روز سيلبندهاي شكسته شده مرمت شدند و جاده مجددا ً به زير
ترافيك رفت .اما جاده ی آبادان مدت بيشتري زير آب بود ،چون بخش عمدهاي از سيالب
كه وارد دشتها شده بود و از كارون به سمت شادگان در حال حركت بود ،با شدت باال از
روي جاده رد ميشد؛ جاده شادگان به دارخوين هم كه از ميان تاالب رد ميشود ك ً
ال بسته
بود ،به ويژه آن كه ارتفاع آب بيشتر از  30سانتيمتر بود كه پس از فرو نشست آب با تالش
شبانهروزي همكاران ما در اداره كل حمل و نقل و راهداري ،به سرعت به زير ترافيك رفت».
افزایش تعامل مسئولین و معتمدین مح ّلی و بهرهگیری از ظرفیت دانش بومی
امروزه توجه به دانش بومی در زمینهی آب و خاک ،به دلیل کارکردهای مطلوب آن و بهویژه
اطمینان از سازگاری باال و حفظ توازن بومشناختی و همچنین همراهی و مشارکت مردمی،
از اهمیت به سزایی برخوردار است .یکی از پیامدهای مهم سیالب اخیر استان خوزستان،
شکلگیری فضایی است که در آن تعامل میان مردم و مسئولین ،به اوج میرسد .در جریان
مهار و مدیریت سیالب ،مسئولین دانش بومی مردم محلّی را مورد توجه قرار دادند و از
نزدیک شاهد ّ
تقلی مردم با اتکا به این دانش برای نجات روستاهایشان بودهاند .کریمیکیا
مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان در این باره میگوید« :دانش بومی مردم
در زمینهی سیلبندها ،نتیجهی همزیستی هزاران سالهی این مردم در کنار رودخانه بوده
و بسیار ارزشمند است» .او ادامه میدهد« :در این مناطق از استان خوزستان مردم تجارب
کهن و ارزشمند خود را مورد استفاده قرار دادهاند و مدیریت و بهرهبرداری سنتی از سیالبها ،
جداسازی آب شور و شیرین ،حفظ خاک ،بهره برداری از اراضی شیبدار و زراعت سیالبی
مجموعه اقداماتی است که توسط مردم انجام میشد» .خنفری فرماندار کارون هم با طرح
ابعادی از همکاری و تعامل مردم و معتمدین می گوید« :هماهنگی و همبستگی که در طول
دورهی مدیریت بحران اتفاق افتاد ،مشابه و حتی بیشتر از همان همبستگی و اتحادی بود
که دستگاهها و ارگانهای مختلف در زمان دفاع مقدس و هنگام عملیاتها از خود نشان
میدادند .بزرگان و معتمدین خیلی کمک موثر کردند .در جریان سیل ،زن و مرد ،کودک
و جوان ،همه درگیر جنگ با آب بودند ،اما در مناطق جنگی عدهای برای کمک میآمدند،
اما در سیل خانه به خانه و همه به یکدیگر کمک می کردند و خطر جانی هم وجود داشت
و هر لحظه ممکن بود آب وارد منازل شود .مث ً
ال در روستای ابومشلش تا دو متر آب وارد
منازل شده بود .همچنین همبستگی و هم افزایی بین دستگاهها بسیار خوب بود و قابل
وصف نیست.
خنفری ادامه میدهد« :با دیدن این صحنهها ،احساسات انسان برانگیخته میشود .بامداد
 17فروردین ماه زمانی که مکسر ابوقصب شکسته شد ،آب در حال ورود به روستا بود که
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به اهالی روستا گفتیم منازل خود را تخلیه کنند .یکی از زنانی روستای ابومشلش فرزندش
را در کمد پنهان و با شال بست و به من گفت مواظب فرزندش باشم تا بچههای دیگرش را
بیاورد ،چون نمیدانست کجا هستند .من هم باید به دیگر اهالی این روستا میگفتم تا منازل
را تخلیه کنند ،اما مجبور شدم منتظر بمانم تا دیگر افراد خانواده بیایند و این کودک را ببرند.
در جریان سیل صحنه هایی دیدم که هیچ دوربینی آنها ندید و ثبت نکرد .انگار روز قیامت
بود ،یکی از زنان جیغ میزد و دیگری فرار می کرد و من تنها گریه می کردم».
حسینی نصر معاون منطقه آزاد اروند نیز در این باره میگوید« :ما برای اینکه هم اطمینان
مردم را جلب کنیم و هم کار سریعتر انجام شود ،باید از تجربیات مردم بومی استفاده کنیم.
خود مردم از قبل یک سری تجربهها داشتند .بهطور مثال وقتی سیل میآید ،معموالً در
قوسهای رودخانهها ،فرسایش بیشتر میشود و برای اینکه از این فرسایش بکاهند ،از یک
سری وسایل مانند شاخ و برگ گیاهان استفاده میکردند که ما هم از همین روشها استفاده
میکردیم تا همکاری مردم ،کمی بیشتر شود.
حسینی نصر در ادامه بر اشراف روستاییان بر جزئیات توپولوژیک و ویژگیهای جزیی محل
زندگیشان اشاره میکند و کسب موفقیت در احداث سیلبندها را بدون بهرهگیری از این
ظرفیت ناممکن میداند .او میگوید« :یکی از تجربیات دیگری که به دست آوردیم ،این
بود که خیلی از موارد در روستاها وجود دارد که خود ساکنین روستاها میدانند ،ولی افراد
خارج از آن روستا اطالعی از آن ندارند و اگر از این اطالعات بهره نمیبردیم ،نقطه ضعفی
برای سیلبند بود و ممکن بود یک سیلبند از بین برود .با توجه به اینکه سیل را پشت سر
گذاشتیم ،اعتقاد دارم از همین االن باید بدنهی سیلبندها را با گونههای گیاهی تقویت کرد».
بحث و جمعبندی
مدیریت بحران فرایند برنامهریزی ،عملکرد و اقدامات اجرایی است که توسط دستگاههای
دولتی ،غی ِر دولتی و عمومی پیرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات و مدیریت عملیاتی
مقابله و بازسـازی و بازتوانی مناطق آسیبدیده صورت میپذیرد .در این فرایند با مشاهدهی
پیشنشانگرها و تحلیل آنها و منابع اطالعاتی در دسترس تالش میشود بهصورت
یکپارچه ،جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهای موجود از بحرانها پیشگیری نموده و یا
در صورت بروز آنها با آمادگی الزم در جهت کاهش خسارات جانی و مالی به مقابلهی سریع
پرداخته تا شرایط به وضعیت عادی بازگردد (قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور.)1387-
مقولهی هستهی این پژوهش که در نتیجهی تحلیل دادهها ظهور یافت «مدیریت بحران در بستر
محدودیتهای مالی دولتی ،مطالبات حداکثری شهروندان و زندگی آنالین» است .در سالهای
اخیر مدیریت بحران مشغول تدوین فعالیتها و برنامههای برای مبارزه با خشکسالی و کاهش
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اثرات آن بود که شاهد یک چرخش ناگهانی غافلگیر کننده در وضعیت آب و هوایی استان
بودیم ،بهگونهایکهحجمبارشهادرسالآبی1397ازمتوسطبلندمدتو همچنین سال آبی قبل
فراتر رفته بود؛ به گونهای که خبرها حاکی از رکوردشکنی بارشها در شهرهای مختلف کشور بود.
وقوع سیل در شیراز و بالفاصله انتشار خبر ورود سامانهی بارشی جدید به غرب و جنوب ،اگر چه
هنوز مردم استان خوزستان را نسبت به احتمال درگیر شدن محل زندگیشان با سیل ،چندان
حساس نکرده بود ،اما مصاحبهی مسئولین مبنی بر احتمال بارش بیش از  300میلمتر و سرریز
شدن سدها و رودخانهها ،حساسیتها را افزایش داد .پیش از آن نیز به علّت افزایش متوسط
بارش در استان و رشد قابل توجه بارندگیها در سال بارشی  ،1397زمزمههایی دربارهی احتمال
سیل شنیده میشد .در یک نگاه کلی ،در سیل  1397و  1398حدود  213هزار هکتار از اراضی
استان زیر آب رفت .همچنین دو هزار کیلومتر از راههای استان شامل  42درصد راه اصلی و 58
درصد راه فرعی و روستایی دچار آسیب شدند؛ عالوه بر این  1100دستگاه ابنیهی فنی500 ،
متر مربع ساختمان راهداری و  36دستگاه ماشینآالت نیز با آسیب مواجه شدند . 9سيالب كه با
طغيان رودخانههاي كرخه ،دز و كارون از روزهاي آغازين فروردين شروع شد ،حدود  400هزار
نفر را در مناطق روستايي و شهري  12شهرستان خوزستان درگير كرد .حدود  300روستاي
خوزستان درگير سيالب اخير بودند كه از اين تعداد ،سيالب وارد  145روستا شد و در مجموع
ساكنان  60هزار واحد مسكوني روستايي خوزستان به نوعي با سيالب درگير بودند . 10مردم
روستاهای شهرستانهای مختلف درگیر سیالب اخیر در استان خوزستان با توجه با ماهیت
و نوع سیل رخ داده ،پیش از وقوع سیل ،نسبت به خطر آن آگاهی نسبی پیدا کرده بودند
و با اعتنا به تجارب پیشین ،آن را جدی قلمداد می کردند .برخی از آنها از طریق رسانه
ملّی ،دوستان و بستگان و برخی دیگر از طریق شبکههای اجتماعی از وقوع سیل ویرانگر
در شیراز ،پلدختر و برخی مناطق دیگر مطلع شدند .اما تصور اینکه چه چیزی دقیقاً قرار
است در اینجا رخ دهد را ،نمیکردند .مردم از تالشهای ُمستمر در مهار سیالب و پیامدهای
ناشی از آن جهت به حداقل رساندن خسارت ها و آسیب ها سخن گفته اند .مدیران استان
نیز از تشکیل کارگروههای متعدد در جهت مدیریت بحران و با هدایت استانداری خوزستان
سخن گفتهاند و برگزاری جلسات ُمستمر را گامی بلند در راستای اتخاذ تصمیمات علمی
مبتنی بر خرد جمعی در جهت کاهش آالم مردم دانستهاند .در بسیاری از روستاهای درگیر
سیالب در استان خوزستان ،تفسیر مردم این است که دریافت غذای گرم و روزانه می بایست
روزهای بیشتری و تا عادیشدن شرایط تداوم مییافت و از توجه مسئولین در این زمینه ابراز
رضایت کردهاند .در روستاهای درگیر سیالب ،قطعه قطعه بودن اراضی زراعی بسیاری از این
9. https://ostan-khz.ir/Default.aspx?tabid=1585&articleType=ArticleView&articleId=52728

10. https://www.irna.ir/news/83293706
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زمینها را از حالت سوددهی خارج کرده و نتوانسته در تأمین معیشت خانوارها و کاهش فقر
هیاشدن زمینهی کشت تابستانه با درایت مدیریت استان
موثر واقع شود .به همین جهت ُم ّ
را بسیار ارزشمند دانستهاند.در سال آبی گذشته و با توجه به افزایش چشمگیر بارشها از
همان ابتدا ،خطر سیالب از سوی مردم همواره احساس میشد ،اما دربارهی شدت و پهنهی
درگیر در آن ،مردم هرگز چنین تصوری نمی کردند .در میان مردم این اراده و تمایل وجود
دارد که با توجه به اثبات سیلخیز بودن محل اسکانشان ،اگر دولت به آنها التفات ویژه داشته
باشد ،یک جابهجایی محدود به مناطق مرتفعتر اطراف صورت گیرد و روستا را در جای دیگری
بر پا کنند ،اما در عین حال آنان{مدعی بودند} دولت را از نظر اراده در این شرایط نمیبییند که
بتواند چنین کاری را به پیش ببرد .بنابراین بهترین استراتژی تقویت مجدد سیلبندها و بیمهی
محصوالت و دامهاست .در بیشتر روستاهای درگیر سیالب و یا در معرض آن در استان خوزستان،
مردم واکنشهای جمعی به این خطر نشان دادند و شاهد یک استراتژی جمعی فوری در مواجهه
با خطر بودهایم .پناه بردن به مناطق امن و فرار از صحنهی وقوع سیالب ،اگر چه در بسیاری از
روستاهای استان ،هزینهی مدیریت سیالب را افزایش داد ،اما یکی از دالیل این امر را می توان
این دانست که پیشبینیها و تدارکات الزم برای جابهجایی احشام و دامها در روستاها نشده بود
و مسئوالن مربوطه به ارزش و اهمیت نقش دام در زندگی شکنندهی روستایی واقف نبوده و یا
اینکه نتوانسته با برقراری تعامل صحیح با مردم ،زمینهی جلب رضایت و آرامش خاطر آنها را برای
جابهجاییمهیاکند.ناآگاهیمردمسببشدبسیاریازآنهاتاآخرینلحظات،دلخوشبهاحتمال
موفقیت سیلبندهای محلّی در ممانعت از ورود آب به روستا باشند و حداقل همکاری را در وقت
طالیی مدیریت بحران با مسئولین داشتند و از سوی دیگر ،احتمال بروز خطر را برای خود ،خانواده
ی زندگیشان را افزایش دادند .مردم اصرار داشتند که از تجارب
و احتمال آسیب به وسایل اساس 
خود در مدیریت سیالب استفاده کنند و دولت این مالحظه را داشت که این بار سطح هشدار فراتر
از دفعات پیشین است و قصد داشت ایمنی بیشتری را برای مردم مهیا کند.
در حوزهی مدیریت دانش و در جهت تبدیل تجربیات و یافتهها به درس آموختهها ،در حوزهی
مستندسازی ،مهمترین دستاوردها ذکر میگردد با این هدف که با مشارکت کارشناسان و
صاحبنظران مجموعهی مدیریت بحران استان ،برنامهای مدون برای مدیریت بحرانهای
احتمالی مشابه در آینده ایجاد شود .این درس آموختهها به شرح زیر میباشند:
 -1اگر چه حجم خسارت وارده به بخش روستایی استان بهویژه اراضی کشاورزی مناطق
حاشیهی رودخانهها قابل توجه بوده ،اما یکی از درس آموختههای ارزشمند سیالب اخیر این
بوده که با فراهم آوردن زمینهی کشت تابستانه بدون صرف منابع مالی هنگفت به میزان قابل
توجهی رضایت کشاورزان خسارتدیده ،افزایش یافت .این نکته از این نظر اهمیت دارد که
بسیاری از مدیران استان ،کسب واحدهای بیشتر رضایت مردم را در زمینههای مختلف ،با َصرف
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منابع مالی قابل توجه امکانپذیر می دانستند که با ابتکار استاندار و مجموعهی تحت مدیریت
ایشان ،در این زمینه ،یک دستاورد ارزشمند احصا شد.
 -2نتایج نشان داد دانش بومی ارزشمندی در حوزهی سیالب وجود دارد که تدوین آنها
میتواند مدیریت مشارکتی ،استفاده از توان و کمک مردم و مدیریت پیش از بحران و نحوهی
برخورد و اطالع رسانی موضوع را به خوبی ایجاد کند .به عبارت دیگر ،دانش بومی حاصل از
تجارب زیست هزاران سالهی مردم محلّی در کنار رودخانهها و سایر مناطق مستعد سیالب،
بهعنوان میراثی ارزشمند و گنجینهای غنی شناساییشده که میتوان با تکمیل و تقویت
آن ،حجم خسارات در سیالبهای احتمالی را تا حدود زیادی کاست و همچنین سرعت و
کیفیت مقابله با سیالب را ارتقا داد ،زیرا تجربه نشان داده است که مردم محلّی از نظر زمانی
هم زودتر از سیالب ُمطلع میشوند و هم ذینفعان اصلی مرتبط با پیامدهای آن هستند .در
سیالب اخیر مدیریت بحران استان بارها به دانش بومی و محلّی مردم در اتخاذ تصمیمات
مهم اتّکا کرد و با موفقیت به نتیجهی مطلوب رسید.
 -3از نظر مدیران استان با توجه به درس آموختههای سیالب ،رویکرد علمی در حادثههای
مشابه باید این گونه باشد که آن حادثه باید به شکل علمی مورد بررسی قرار بگیرد و تجارب
آن به شکل مدون تنظیم بشود تا رویکردها اصالح شود و به دنبال آن عملکردها تغییر یابد و
در پی آن خسارات ناشی از حوادث کاهش یابد .ارائه و تدوین متدولوژی علمی مناسب برای
حادثهها ،باید نتیجهی نهایی مطالعات آتی باشد.
 -4مدیریت بحران استان میتواند درس آموختههای حاصل از مستندسازی تجارب مدیران
استان را در قالب کارگاههای تخصصی در اختیار مدیران و کارشناسان سازمانها و ادارات
ذینفع قرار دهد و با اشتراکگذاری این دانش ،زمینهی چابکسازی سازمانی و ایجاد
زمینههای تحول اداری مرتبط با مدیریت چالشها و بحرانها فراهم گردد.
 -5درسآموختهی دیگر این است که مدیریت سیالب یک پدیدهی میانبخشی است و
از جنبههای مختلف فنی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،امنیتی و مهمتر از همه فرهنگی و
تاریخی برخوردار است .وقتی سیل رخ داد ،همه متوجه شدند که هیچ دستگاهی به تنهایی
نمیتواند آن را مدیریت کند و همه باید با هم کار کنند .با هم کار کردن با موضوع امداد
متفاوت است و به این معناست که برنامهریزیها باید به گونهای باشد که نقش و سهم همهی
دستگاهها دیده شود.
 -6بُعد ارزشمند دیگر دانش بهدست آمده دربارهی نحوهی پرداخت و میزان کمکهای نقدی
دولت بود که با توجه به ساختار منظم و یکسان آن و تهیهی دستورالعملها و پروتکلهای
آن توانست رضایت نسبی خسارتدیدگان را فراهم آورد .اصرار مجموعهی مدیریت بحران
در جلسات مرتبط به سایر مدیران استان مبنی بر سرعت عمل در این فرایند نیز توانست
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رضایت مردم را بیشتر کند.
 -7یکی دیگر از نکات احصاء شده ،حضور مستمر و میدانی مجموعهی نیروهای مدیریت
بحران استان بود که تا حدود قابل توجهی توانست زمینهی طرح مطالبات و تبادل دیدگاه
میان مسئولین و مردم را مهیا کند و از آنجایی که مدیریت بحران استانداری این نکات و
موارد مهم مورد نظر مردم را در جلسات استانی مدیریت بحران طرح کردند ،شاهد یادگیری
سازمانی ،اعتمادسازی بین دستگاههای مختلف ،گروههای محلّی و آمادهشدن برای رخدادهای
بعدی در این زمینه بودهایم.
 -8بسیاری از مدیران استان خواستار ایجاد زیرساختهای مناسب مهار سیالبهای آتی و
تکمیل روند سدسازیها در باالدست شدهاند و باورشان این است که سیالب یک پدیدهی
طبیعی است و باید به این پدیده بهعنوان یک فرصت طالیی نگاه کرد .به عبارتی کاستیهایی
در بخشهای مختلف از جمله شهرسازی وجود دارد که نباید نگاه سازه ای به آن داشت.
 -9شفافسازی و تعدد و تداخل قوانین از دیگر یافتههای این پژوهش است .تداخل وظایف
در میدان ،انرژی بسیاری از دستگاهها را دچار اتالف کرد که میتوان با برگزاری مانورهای
آزمایشی در این زمینه ،توان عملیاتی سازمانها را ارتقا داد.
 -10با وجود تالشهای فراوان مدیریت بحران استانداری خوزستان در زمینهی کنترل و
کاهش حجم خسارات جانی و مالی سیالب ،به علّت عدم ارائهی آموزش به روستاییان ساکن
در مناطق حاشیهای رودخانهها و ساکنین سایر مناطق روستایی و شهری در معرض خطر
سیالب با چالشهای میدانی زیادی مواجه شده است .ضعف دانش عمومی مرتبط با سیالب
را میتوان با تعامل با سایر دستگاهها و ادارات تا حدود زیادی بر طرف کرد و در جهت حرکت
به سوی تبدیل سیالب به فرصت حرکت کرد .در همین راستا ،طراحی دورههای ضمن
خدمت برای کارکنان ادارات ،بهرهگیری از ظرفیت ترویجی مراکز خدمات کشاورزی مستقر
در دهستانها ،استفاده از ظرفیتهای مساجد و پایگاههای بسیج میتواند به تقویت دانش
بومی مردم و پیوند آن با دستاوردهای نوین علمی بیانجامد.
 -11مستندسازی تجارب دوران بحران ،یکی از عناصر ضمنی چرخهی مدیریت سانحه و
بحران است که کلیهی کارها و فرآیندهای مهندسی و مدیریتی را پوشش میدهد .مستنداتی
که بهصورت حرفهای و چارچوبگرا تهیه شده باشند ،برای تحلیل عوامل تشدید سانحه تحت
تأثیر نارساییهای مدیریتی ،فردی و سیاستگذاریها مورد استفاده قرار میگیرند؛ بنابراین
خروجیهای یک مستندسازی مطلوب ،ابزار مناسبی جهت انتقال آموزههای گذشته به عوامل
سازمانی دخیل در مدیریت سانحه بهمنظور پرهیز از بروز و تکرار نارساییهای گذشته است.
در همین راستا مجموعهی دفتر برنامه ریزی ،نوسازی و تحول اداری استانداری خوزستان
زمینههای احصاء تجارب مدیران استان و مستندسازی آن را برای پژوهشگران مهیا کرد.
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سخن آخر :نکات مرتبط با دانش ضمنی احصاء شده
با توجه به مباحث مطرحشده و تبادل تجربیات انجامشده توسط دستگاههای مختلف ،سایر
نکات مرتبط با دانش ضمنی احصاء شده در این پژوهش به شرح زیر ارائه میشود:
 .1در استان خوزستان با توجه به وجود رودخانههای دائمی و پُر آب و همچنین ساختو
سازهای فراوان در حریم این رودخانهها ،و با در نظر گرفتن شهرنشینی ،رشد اقتصادی ،رشد
جمعیت ،مهاجرت و تغییرات اقلیمی ،ریسک سیالب افزایش یافته است و تأثیرات سیالب از
دامنهی محلّی به سطح بیشتر و مناطق دورتر از بستر رودها افزایش یافته است.
 .2افزایش میزان عدم قطعیت دربارهی شرایط آب و هوایی ،بر تصمیمگیری در مورد مدیریت
ریسک سیل تأثیر زیادی گذاشته است ،لذا تمام اقدامات باید برای مقابله با سیالبهای با
احتمال وقوع کم و شدت باال در نظر گرفته شود.
 .3ریسک سیالب را نمیتوان به صفر رساند ،اما یک واکنش هماهنگ در سطح دستگاههای
ذیمدخل میتواند بهطور چشمگیری تأثیرات مخرب سیالب را کاهش دهد.
 .4آمادهسازی مردم و مقامات محلّی و کشوری ،برای کاهش اثرات مخرب سیالب بسیار
ضروری است؛ موضوع آمادهسازی شامل مواردی چون «آگاهیبخشی به مردم دربارهی
سیالب»« ،توسعهی سامانههای پیش هشدار سیالب محلّی»« ،تولید مدلهای پیشبینی
کوتاهمدت هواشناسی با دقت و تفکیک مکانی مناسب»« ،تعیین تکلیف وضعیت حریم و
بستر رودخانههای کشور با اولویت مناطق سیلخیز»« ،تهیه نقشهی پهنههای با ریسک باالی
سیالب و اطلسهای آسیبپذیری»« ،تهیه فهرست مناطق امن در زمان سیالب»« ،توسع ه و
افزایش فراگیری بیمههای مرتبط با وقوع حوادث و بحرانهای طبیعی نظیر سیالب و زلزله»
و « ارتقاء مدیریت بحران در زمان وقوع سیالب» است.
 .5با توجه به ضرورت ارتقاء مشارکت و مسئولیتهای مردم در مدیریت سیالب ،انتظار
میرود علوم انسانی بهصورت گستردهتری در اقدامات مربوط به مدیریت سیالب مورد
استفاده قرار گیرد .ضمناً انجام سرمایهگذاریهای الزم مانند حمایت از انجام پژوهشهای
کاربردی ،توسعهی نرمافزار و سختافزارهای تخصصی و تربیت نیروهای کارشناسی برای
بهبود مدیریت ریسک سیالب ،ضروری است.
 .6هزینههای مدیریت موفق سیالب در اغلب موارد ،بسیار کمتر از هزینهی جبران خسارات
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی به جای مانده از آن است .این موضوع باید در تدوین بودجه
برای مدیریت سیالب توسط دولتمردان ،مورد توجه جدی قرار گیرد.
 .7علیرغم منحصربهفرد بودن ویژگیهای سیالب در هر منطقه ،اشتراکگذاری تجربیات موفق و
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ناموفق مدیریت سیالب در مناطق مختلف کشور ،یکی از راهبردهای اصلی ارتقاء مدیریت سیالب
در کشور است.
 . 8مطابق قوانین باالدستی کشور ،ضروری است همهی دستگاههای مرتبط با موضوع سـیالب،
نسبت به ارائهی پیشنهادات خود برای وظایف بخشی و مرتبط با سیالب به سازمان مدیریت بحران
کشور اقدام نمایند و سازمان مذکور نسبت به ارزیابی و تأیید هر مورد و تلفیق آن با مشارکت ایشان
اقدام و آن را ابالغ نماید .نظارت درست بر انجام وظایف هر یک از دستگاهها ،باید بهطور جامع
پیگیریشود.
.9برخیازجریانهایسیاسیداخلوخارجازکشور،بابزرگنماییواغراق،وقوعسیالبرافرصتی
برای نشر دیدگاههای واگرایانه و قومی خود دیدهاند و از این فضا سوء استفاده کردهاند .بخش زیادی
از این خبر پراکنیها در فضای مجازی صورت گرفته است .اطالعرسانی و آگاهیبخشی مناسب
توسطرسانههایرسمیوالبتهروشنفکران،روزنامهنگاران،فعالیناجتماعیوسیاسیوطندوست
و مستقل در شبکههای اجتماعی مجازی و غیر مجازی ،میتواند این اقدامات واگرایانه را بیاثر یا
الاقل کم اثر نماید.
 .10همچنان و با وجود چندین ماه از وقوع سیالب ،نارضایتی کشاورزان استان به دلیل از بین رفتن
محصوالتکشاورزیشان،باالاست؛هرچندمهیاشدنفرصتکشت تابستانه،بهعنوانیکابتکار
از سوی آنان مورد تقدیر قرار گرفته است.
 .11طوالنیشدن زمان ماندگاری سیالب و گِل و الی در مناطق مسکونی و نابودی وسایل زندگی و
اماکن ،سبب نارضایتی برخی از مردمشده و برخی از آنان را به این قضاورت رسانده که دولت چابک
و موثر عمل نکرده است .هر چند در همین زمینه از اقدام برای تخلیهی زودتر زمینهای کشاورزی
جهتآمادهسازیکشتتابستانه،ابرازخوشحالینمودهاند.
نقد و بررسی عملکرد مدیریت بحران سیالب استان خوزستان با توجه به اسناد و
قوانینباالدستی
در ایران قوانین مصوب دربارهی مدیریت بحران ،قدمتی نزدیک به یک قرن دارد .اولین قانون
در سال  1301خورشیدی به تصویب رسید که در خصوص قانون تشکیل جمعیت شیر و
خورشید ایران بود و همچنین در سالهای دیگر ،نظیر سال  ،1337قانون تشکیل سازمان
دفاع غی ِر نظامی کشور ،سال  1380تصویب طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران ،سال
 1382قانون طرح جامع امداد و نجات کشور ،سال  1383قانون برنامهی چهارم توسعه ،سال
 1387قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ،سال  1388تصویب آییننامهی اجرایی
قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و در نهایت ،سال  11389تصویب برنامهی پنج
سالهی توسعه ُمشتمل بر مواد  150 ،44و .151
88

دفتر برنامه ریزی ،نوسازی و تحول اداری استانداری خوزستان

ترین آنها قانون تشکیل
در میان این قوانین تصویبشده در طول یک قرن اخیر ،مهم ِ
سازمان مدیریت بحران بود که در  1387به تصویب رسیده است و یک سال بعد ،در ،1388
آییننامهی اجرایی آن نیز به تصویب رسید .این قانون مشتمل بر  15ما ّده و  10تبصره است و
هدف اصلی تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور بر طبق ما ّدهی  6قانون تشکیل آن عبارت
است از :ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری ،برنامهریزی ،ایجاد هماهنگی و انسجام
در زمینههای اجرایی و پژوهشی ،اطالعرسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت
بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیبدیده و استفاده از همهی امکانات و لوازم
مورد نیاز وزارتخانهها ،مؤسسات و شرکتهای دولتی و عمومی ،بانکها و بیمههای دولتی،
نیروهای نظامی و انتظامی ،مؤسسات عمومی غی ِر دولتی ،شوراهای اسالمی ،شهرداریها،
تشکلهای مردمی ،مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ،دستگاههای
تحت امر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح در صورت تفویض اختیار معظمله ،جهت
بهرهمندی بهینه از توانمندیهای ملّی ،منطقهای و محلّی در مواجهه با حوادث طبیعی و
سوانح پیشبینینشده (قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران ،ما ّدهی .)6
قانون تشکیل مدیریت بحران شامل چهار فصل است :فصل اول مرتبط با تعاریف ،فصل دوم
در خصوص شورای عالی مدیریت بحران ،فصل سوم دربارهی سازمان مدیریت بحران کشور
مقررات است .تلخیص و مهمترین موا ّد فصول چهارگانه مذکور
و فصل چهارم راجع به سایر ّ
به شرح زیر است:
فصل اول قانون تشکیل مدیریت بحران :این فصل شامل ما ّدهی  1و  2است .ما ّدهی  1در
خصوص تعاریف اصالحات مندرج در این قانون نظیر «بحران» و «مدیریت جامع بحران» است.
فصل دوم قانون تشکیل مدیریت بحران :این فصل شامل ما ّدهی  4 ،3و  5است .ما ّدهی 3
دربارهی هماهنگی فعالیتهای دستگاههای وابسته به قوای سهگانه و تحت نظر مقام معظم
مقررات و ضوابط حاکم بر مدیریت بحران است .ما ّدهی  4در خصوص
رهبری و نیز تصویب ّ
وظایف شورای عالی نظیر تدوین سیاستها و برنامههای ملّی ،تنظیم بودجه تفصیلی نظام
مدیریت جامع بحران ،اقدام قانونی الزم جهت تصویب وظایف دقیق و نقش وزارتخانهها و
سازمانهای دولتی و غی ِر دولتی ،اتخاذ تدابیر راهبردی در فعالیتهای پژوهشی و اجرایی،
اقدام قانونی الزم جهت تصویب سامانهی مدیریت بحران کشور ،اقدام قانونی الزم جهت
تصویب سیاستهای آموزشی و تبلیغی و اطالعرسانی ،اقدام قانونی الزم جهت تصویب
ضوابط و دستورالعملهای الزم دربارهی اقدامات احتیاطی در موقع بحران ،اقدام قانون الزم
جهت تصویب ساختارها و تشکیالت تفصیلی سازمانها در استانها و شهرستانها ،اقدام
مقررات مرتبط با این قانون است .در نهایت ،ما ّدهی 5
قانونی الزم جهت تصویب ضوابط و ّ
س جمهور و تمام اعضای کابینه بهجز
در خصوص اعضای شورای عالی است که شامل رئی 
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وزرای خارجه و دادگستری ،شهردار تهران ،رئیس ستاد کل ،فرمانده نیروی انتظامی ،فرمانده
کل سپاه و ارتش ،فرمانده بسیج ،یکی از نواب رئیس مجلس ،معاون اول قوهی قضاییه ،رئیس
سازمان مدیریت ،رئیس صدا و سیما ،رئیس جمعیت هالل احمر ،رئیس بنیاد مسکن ،ریاست
سازمان هواشناسی ،سرپرست کمیتهی امداد و رئیس سازمان است.
فصل سوم قانون تشکیل مدیریت بحران :این فصل شامل ما ّدهی  8 ،7 ،6و  9است .ما ّدهی
 6در خصوص هدف تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ،یعنی بهمنظور ایجاد مدیریت
یکپارچه در امر سیاستگذاری و برنامهریزی و ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینههای
اجرای ،پژوهشی و اطالعرسانی در تمام مراحل مختلف مدیریت بحران است .ما ّدهی 7
دربارهی وابستگی و نحوهی انتخاب رئیس سازمان است که وابسته به وزارت کشور و به
پیشنهاد وزیر کشور و تأیید شورای علی نصب میشود.
فصل چهارم قانون تشکیل مدیریت بحران :این فصل در خصوص کلّیهی دستگاههایی است
که موضوع ما ّدهی  160قانون برنامهی چهارم توسعه است .آنان موظفاند که گزارش عملکرد
خود را از طریق مراجع دولتی به سازمان ارائه دهند.
اگر مدیریت بحران را «برنامهریزی برای کنترل بحران» تعریف کنیم ،باید چهار مرحله را به
منظو ِر برنامهریزی برای کنترل بحران به انجام رساند .نخست باید پدیدههای ناگوار پیشبینی
شوند؛ سپس باید برنامههای اقتضایی تنظیم شوند ،پس از آن باید تیمهای مدیریت بحران
تشکیل شوند و آموزش ببینند و سازماندهی شوند؛ و سرانجام باید برای تکمیل برنامهها،
آنها را بهصورت آزمایشی و با تمرین عملی به اجرا درآورد .بر مبنای اسناد و قوانین موجود
اهداف مدیریت بحران را میتوان بهصورت زیر دستهبندی کرد:
ـ رفع شرایط بحران و اضطرار؛
ـ بازگرداندن سریع جامعه به حالت عادی؛
ـ کاهش آسیبهای ناشی از بحران چه جانی و چه مالی؛
ـ کاهش اثرهای بحران در جامعه و مقابله با آن با کمترین هزینهها؛
ـ ایجاد آمادگی در جامعه برای مقابله با بحران؛
ـ بازسازی مناطق بحرانی از لحاظ فیزیکی و روانی و فرهنگی؛
ـ ایجاد تمرین و آموزش و مانورها در مناطق جهت آمادگی برای مقابله با بحران برای مدیران
و مردم.
در بند شمارهی  ۸مادهی هشتم قانون مدیریت بحران آمده است« :هماهنگی و نظارت
در زمینهی ایجاد و گسترش سیستمهای مؤثر پیشگیری ،مقاومسازی و بهسازی لرزهای
ساختمانها ،زیرساختها و ابنیه و شریانهای حیاتی و مهم و بازسازی و بهسازی بافتهای
فرسوده ،روشهای اتکایی و جبرانی خسارت نظیر انواع بیمهها ،حمایتهای مالی و سازوکارهای
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تشویقی ،تسهیالت ویژه و صندوقهای حمایتی با همکاری دستگاههای ذیربط».
در مادهی  2قانون مدیریت بحران به چهار مرحلهی اساسی برای جلوگیری و کاهش میزان
خسارات ناشی از حوادث و بالیای طبیعی و بحرانها اشاره و تأکید شده ،برای جلوگیری
از خسارات و پیشبرد امور مربوط به مدیریت بحران ،توجه به این چهار مرحله و انجام آن
ضروری است.
در بند الف به موضوع پیشگیری اشاره شده و در شرح آن آمده است« :مجموعه اقداماتی
است که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن ،سطح خطرپذیری
جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدامات الزم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش
میدهد» .بند ب مربوط به آمادگی برای مقابله و جلوگیری از بحران است و توضیح میدهد
ی است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران
که «مجموعه اقدامات 
افزایش میدهد که شامل جمعآوری اطالعات ،برنامهریزی ،سازمان دهی ،ایجاد ساختارهای
مدیریتی ،آموزش ،تأمین منابع و امکانات ،تمرین و مانور است».
بند ج مادهی  2قانون و وظایف مدیریت بحران به مقابله اشاره دارد و در آن تأکید شده است
که «انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات
جان و مال انسان ها ،تأمین رفاه نسبی برای آنها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام میشود.
عملیات مقابله شامل اطالعرسانی ،هشدار ،جستو جو ،نجات و امداد ،بهداشت ،درمان ،تأمین
امنیت ،ترابری ،ارتباطات ،فوریتهای پزشکی ،تدفین ،دفع پسماندها ،مهار آتش ،کنترل مواد
خطرناک ،سوخترسانی ،برقراری شریانهای حیاتی و سایر خدمات اضطراری ذیربط است».
و در نهایت بند د که بر لزوم اقدامات پس از وقوع بحران تاکید دارد به بازسازی و بازتوانی
اشاره میکند و یادآور میشود که «بازسازی شامل کلیهی اقدامات الزم و ضروری پس از
وقوع بحران است که برای بازگرداندن وضعیت عادی به مناطق آسیبدیده با در نظر گرفتن
ویژگیهای توسعهی پایدار ،ضوابط ایمنی ،مشارکتهای مردمی و مسائل فرهنگی ،تاریخی،
اجتماعی منطقهی آسیبدیده انجام میگیرد .بازتوانی نیز شامل مجموعه اقداماتی است که
جهت بازگرداندن شرایط جسمی ،روحی و روانی و اجتماعی آسیبدیدگان به حالت طبیعی
به انجام میرسد.
در ارتباط با سیالب اخیر خوزستان و در ارزیابی اقدامات انجامشـدهی مرتبط با سـطوح
مختلف به نظر میرسد مجموعهی مدیریت بحران استان خوزستان ،همت و تالش خود را
از ماهها پیش در جهت مدیریت بحران آغاز کرده بود و نمیتوان از غفلت یا کمکاری در این
زمینه سخن گفت ،اما میتوان از بزرگتر بودن اندازهی بحران از توان استان از نظر دانش و
تجهیزات سخن گفت ،زیرا در مورد هر دو ،همکاری و تعامل سایر افراد و نهادها و سازمانها
ضروری بوده است.
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تحلیل اسناد و قوانین مرتبط با مدیریت بحران نشان میدهد که رویکرد جامع در این زمینه
عبارت است از )1 :مرحلهی پیشگیری؛  )2مرحلهی آمادگی؛  )3مرحلهی مقابله؛  )4مرحلهی
بازسازی.
در مرحلهی پیشگیری و پیرو تصمیمات ستاد مدیریت بحران استان ،جلسات متعددی
برگزار شد و با اطالعرسانی هشدار سیالب به مسئولین مرتبط ،سعی بر افزایش سطح
آمادگی بود .از سوی دیگر تالش بر انجام مجموعه اقداماتی بود که پیش از وقوع بحران با
هدف جلوگیری از وقوع مخاطرات یا کاهش آثار زیانبار آن انجام میشد .از جمله ستادهای
شهرستانی مدیریت بحران جلسات متعددی را برگزار کردند و همچنین دستور بازسازی و
استحکامبخشی سیلبندها صادر شد.
در گام بعدی و در سطح آمادگی ،نقشههای پیشبینی فصلی و مواردی از این دست ،با هدف
افزایش توانایی جامعه ،دولت و مردم در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران به مناطق
مستعد ارسال شد .آمادگی شامل جمعآوری اطالعات ،آموزش ،پژوهش ،برنامهریزی ایجاد
ساختارهای مدیریتی ،تأمین منابع ،تمرین و مانور است .پس از وقوع سیالب ،مقابلهی جدی
با آن در حوزههای مختلف شامل امداد ،نجات ،بهداشت ،درمان ،تأمین امنیت ،ترابری،
ارتباطات ،تدفین ،دفع مواد زائد جامعه ،دفع فاضالب ،مهار آتش ،کنترل مواد خطرناک
سوخترسانی و هشدار انجام شده است .مرحلهی نهایی ،بازسازی است که شامل بازگرداندن
شرایط یک منطقهی آسیبدیده پس از بحران به شرایط عادی با در نظر گرفتن ویژگیهای
توسعهی پایدار و کلیهی ضوابط ایمنی است.
چالشها و مشکالت مطرحشده توسط افراد مشارکتکننده در پژوهش مستندسازی تجارب
مدیریت بحران سیالب اخیر خوزستان و راهکارهای ارائه شده (دانش ضمنی) ،در جداول
شمارهی  5تا  12ارائه شده است.
در جدول شمارهی  5به چالش «کمبود ماشینآالت» و راهکارهای ارائهشده (دانش ضمنی)
در این زمینه پرداخته شده است:
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در جدول شمارهی  6به چالش «کمبودها و آشفتگیهای خدماترسانی» و راهکارهای
ارائهشده (دانش ضمنی) در این زمینه پرداخته شده است:

در جدول شمارهی  7به چالش «دشواری جلب حمایت محلّی در مواقع بحرانی» و راهکارهای
ارائهشده (دانش ضمنی) در این زمینه پرداخته شده است:
جدول شماره  -7دشواری جلب حمایت محلّی در مواقع بحرانی و راهکارهای ارائهشده (دانش
ضمنی)

در جدول شمارهی  8به چالش «نگرانیهای اجتماعی» و راهکارهای ارائهشده (دانش ضمنی)
در این زمینه پرداخته شده است
جدول شماره  -8نگرانی از چالشهای اجتماعی و راهکارهای ارائهشده (دانش ضمنی)
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در جدول شمارهی  9به چالش «فقدان آمایش سرزمین» و راهکارهای ارائهشده (دانش
ضمنی) در این زمینه پرداخته شده است.
جدول شماره  -9فقدان آمایش سرزمین و راهکارهای ارائهشده (دانش ضمنی)

در جدول شمارهی  10به چالش «ناتوانی رودخانهها در انتقال آب» و راهکارهای ارائهشده
(دانش ضمنی) در این زمینه پرداخته شده است
جدول شماره  -10ناتوانی رودخانهها در انتقال آب و راهکارهای ارائهشده (دانش ضمنی)
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در جدول شمارهی  11به چالش «تهدید و قطع راههای ارتباطی» و راهکارهای ارائهشده
(دانش ضمنی) در این زمینه پرداخته شده است
جدول شماره  -11تهدید و قطع راههای ارتباطی و راهکارهای ارائهشده (دانش ضمنی)

در جدول شمارهی  12به چالش «ضعف دانش نیروی انسانی» و راهکارهای ارائهشده (دانش
ضمنی) در این زمینه پرداخته شده است
جدول شماره  -12ضعف دانش نیروی انسانی و راهکارهای ارائهشده (دانش ضمنی)
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گفت و گو با آقای دکتر غالمرضا شریعتی
سمت :استاندار خوزستان
در ابتدا بايد بگويم كه از نیمه دوم سال  97درگیر بارندگیها در استان خوزستان بودیم.
بارشها ،بارشهای قابل مالحظهای بود و نسبت به میانگین طوالنیمدت رشد  227درصدی
داشت که اين رقم باالیی بود .با توجه به اینکه دورهی خشکسالی شدیدی را طی کرده
بودیم ،حدود  15سال شرایط عادی در این زمینه نداشتیم .به حدی شرایطمان سخت شده
بود که همهی مخازن سدها و حجم قابل برداشت آنها به یک میلیارد متر مکعب رسیده بود.
از لحاظ قانونی موظف بودیم معادل يك و نيم سال آب شرب را پشت سدها نگه داریم که
معادل یک میلیارد و  700متر مکعب آب بود .اما از سویی آنقدر در فشار بودیم که ذخیرهی
آب به یک میلیارد رسیده بود و باید برنامهریزی خاصی در اين زمينه صورت ميگرفت .در
سیل آذر و دیماه سال  97شاهد بودیم که در شهر ُرفیع سیلبندها دچار مشکل شده بودند
و آب در زمینهای کشاورزی جاری شد ،ولی ما از این امر جلوگیری کردیم که منازل در
این میان درگیر شوند و آب وارد خیابانها شود .به همین دلیل اقدام به ایجاد حفاظ کردیم
تا بعد از چند روز سیلبندها کنترل شوند ،اما در مناطق دیگر سیلبندها دچار مشکل شدند
و حجم خروجی آب باال آمده بود که آن امر نیز کنترل شد و تا حدودی شرایط قابل اداره
کردن بود .اینکه برخی افراد انتقاد میکردند که شما چرا از قبل ،اقدام به تخلیه آب پشت
سدها نکردید ،باید گفت ما تخلیهی آب داشتیم ،ولی این تخلیه باید به حدی میبود که بستر
رودخانه ظرفیت آن را داشته باشد ،نه اینکه از قبل و جلو جلو سیل ایجاد کنیم .البته ما این
امر را نیز انجام دادیم و حجم خروجی که باال آمد ،شهر ُرفیع را در معرض خطر قرار داد ،که
الحمداهلل این مساله نیز بر طرف شد .در جاهای دیگري که سیلبندها دچار مشکل میشدند،
مخازن همچنان ظرفیت داشتند ،ولی ما برای پیشگیری از شرایط آینده در حدی که بستر
رودخانهها ظرفیت داشته باشند ،آب را تخلیه میکردیم ،زیرا حدود پنجاه درصد ظرفیت آورد
آب استان خوزستان در فصل بهار بود ،زمانی که برفها آب میشد و بارشهایی را داشتیم.
بر اساس این امر ،پیشبینیها و اقداماتی انجامدادیم .ما در حد و بستر رودخانه ،آب را رها
میکردیم و جانب احتیاط را داشتیم .از سوی دیگر گروهی از افراد بودند که میگفتند چرا
پیش از این اقدام به رهاسازی آب نکردهایم .میخواهم بگویم که آب را رها کردیم و کار را
پیش بردیم .از این بابت بود که در زمستان سال  97با مسائلی مواجه بودیم ،تا اینکه فصل
بهار رسید .در فصل بهار با پیشبینی بارشهايي مواجه بودیم که حدود 300میلیمتر بود و
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حوضههای آبریز ما را درگیر میکرد .کرخه ،دز ،کارون ،مارون همگی درگیر بودند و بیشترين
شدت ،در کارون و کرخه بود .اواخر سال  97بازدیدی از کرخه داشتیم و حجم ذخیرهی آب
مد نظر قرار داديم.
را ارزیابی کردیم و اینکه چه تمهیداتی باید صورت گیرد را ّ
اوایل فروردین سال  98بود که با اخطار شدید سیالب مواجه شدیم و خودمان را برای این
مساله آماده کردیم .طرح اعالم وضعیت فوقالعاده در خوزستان صورت گرفت و خیلیها
گفتند که این موضوع مسالهی خاصی نیست و نگرانی چندانی وجود ندارد و اينكه شریعتی
(استاندار خوزستان) چرا این شرایط را پیش آورده است؟! شریعتی چرا خروج مدیران را
ممنوع اعالم کرده است؟! اما من معتقد بودم كه فرمانداران و مدیران همه باید سر کار خود
حاضر باشند و از هر دفتری یک نفر در محل کارش حضور پیدا میکرد .پس از آن بسیج
مردمی صورت گرفت .با توجه به حجم بارشهایی که پیشبینی شده بود ،همه اعضای دولت
نگران وضعیت استان خوزستان بودند .پیشبینی میکردند که سرریز آب استانهای باالتر
به سمت خوزستان خواهد بود ،و آورد آب بسیار قابل مالحظه است كه به سمت استان
خوزستان هدایت میشود و این شرایط مقداری سخت خواهد بود .هیات دولت نگرانی
بابت استان داشت و فکر میکردند تعداد زیادی از شهرهای استان خوزستان را آب خواهد
گرفت و دچار مشکالت جدی خواهند شد .به همین علّت و قبل از این اوضاع و بارشها
و پیشبینیهایی که صورت گرفته بود ،رئیس جمهور به خوزستان آمد ،که هم در جریان
امور قرار گرفت و هم اینکه ما توضیح دادیم که چه اقداماتی صورت گرفته و چه تمهیداتی
اندیشیده شده است .همه استان خوزستان بسیج شده بود و اقدام به ساخت سیلبند کردیم.
اقدامات مستمری نيز در حال انجام بود .البته در طول یک سال گذشته اقداماتی که انجام
میدادیم ادامه داشت ،اما در آن مقطع زمانی ،همهی استان بسیج شده بود ،از جمله قرارگاه
خاتم-األنبیا ،شرکت ملّی مناطق نفتخیز جنوب ،شرکت ملّی حفاری ،توسعه نفت ،اداره کل
راه و شهرسازی ،مجتمع صنایع فوالد ،همه و همه بسیج شده بودند و الحمداهلل توانستیم
تمهیداتی در این زمینه داشته باشیم.
در این میان سه اولویت کاری برای اقدامات خود قرار داده بودیم؛ مورد اول اينكه حتیالمقدور
کمترین تلفات را داشته باشیم .دوم اینکه ،پایداری سدها حفظ شود و مورد سوم نيز،
زیرساختهای توسعهای کمترین آسیب را داشته باشند .اینها را در اولویت کاری خود قرار
داده بودیم و اقداماتی که صورت میگرفت ،باید کمترین تلفات را در پی داشته باشد ،سدها
پایدار بمانند و روستاها نیز کمترین آسیب را ببینند .اینکه تلفات نداشته باشیم ،مستلزم این
بود که اطالعرسانی مناسبی داشته باشیم و سریع به همه اطالعرساني كنيم و مردم را خبردار
کنیم و هشدارهای الزم را بدهیم .من خودم شاهد بودم بعد از سیل در روستایی در حمیدیه،
مردم منطقه به من گفتند که ما چند گوسفندمان از بین رفته است و دچار خسارت شدهایم.
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در پاسخ گفتم مگر ما به شما نگفتیم که سیل میآید ،پس چرا گوسفندانتان را به مكان
ديگري انتقال ندادید؟ در جواب گفتند که بله ،شما گفتید ،فرماندار هم آمد و به ما گفت،
فرماندهی سپاه هم آمد و اطالعرسانی کرد ،ولی ما از آنجایی که چنین چیزی ندیده بوديم،
گفتیم شاید مقداری آب بیاید و برود .معتقد بودیم اص ً
ال اینها-دولتیها -چرا اینقدر مساله را
سخت گرفتهاند؟ ماشین آمد که ما را از اینجا منتقل کند ،اما ما سوار نشدیم .خدا را شکر که
ماشینها منتظر ماندند و نرفتند ،تا اینکه ساعت سه شب که آب باال آمد و فوری سوار شدیم
و وسایل و گوسفندها را جابهجا کردیم ،و گرنه اگر ماشینهای شما منتظر نمیایستادند ،ما با
مشکل مواجه میشدیم .در واقع باید گفت ما چنان به مسئوالن استان تأکید کرده بودیم که
حتی یک نفر تلفات هم نباید داشته باشیم و الحمداهلل تلفاتی نیز نداشتیم.
در رابطه با پایداری سدها باید گفت با چندین مشکل مواجه بودیم .سه حوضهی آبریز اصلی
کرخه ،دز و کارون بودند .در کرخه با سدی مواجه بودیم که تاکنون چنین میزان حجمی از
آب را تحمل نكرده بود .گر چه ظرفیت این سد تا شش میلیارد متر مکعب آب بود ،اما تاکنون
رقم  4.4میلیارد متر مکعب را بیشتر تحمل نکرده بود .وقتی چنین مواردی رخ میدهد ،در
ابتدا  100میلیون متر مکعب آب باال میآید ،یک هفته تحمل و طبیعت سد ارزیابی میشود
که چه رفتاری از خود نشان میدهد ،و در مرحلهی بعدی 100 ،میلیون دیگر افزایش مییابد.
ُحسن بزرگی که در کار داشتیم این بود که از چند ماه قبل ،یک مشاور در منطقه بود كه
طبیعت سد بررسي میشد و نتیجهی کار را به ما اعالم میکرد .اينکه سد در چه وضعیتی
است و در چه شرایط پایداری است را به ما اطالع میدادند.
در حوضهی آبريز سد دز ،سدی داشتیم که برای  50سال عمر مفید ساخته شده بود ،اما 57
سال از عمر آن میگذشت که آن نیز شرایط عادی نداشت .با این حجم آورده در حوضهی
کارون ،آخرین سدی که به سمت خوزستان میآمد ،سد گتوند بود و به دلیل الیههای نمکی
که داشت ،آن طور که باید و شاید قدرت مانور نداشتیم و باید مالحظاتی رعایت میشد.
پایداری سدها رعایت میشد و تصمیمات سختی اتخاذ میشد ،برای اینکه سدها در سه
حوضهی آبریز شرایط عادی و نرمالی نداشتند .مورد سوم اینکه استراتژی ما برای اینکه
کمترین آسیب متوجه زیرساختها شود ،این بود که هیچ شهری نباید دچار آبگرفتگی شود؛
چرا که زیرساختهای توسعهای بیشتر در سطح شهرها بودند و روستاها زیرساخت زیادی
نداشتند .پس به هر نحو ممکن باید از بروز خسارت جلوگیری میکردیم که شهری زیر آب
نرود .این سه استراتژی را در نظر گرفته بودیم و سایر اقداماتی که صورت میگرفت ،همه
در راستای این سه اصل بود .همه دستگاههای اجرایی با ما همکاری داشتند .در اواخر سیل
نیز استانهای ُمعین آمدند و کمک کردند و توانستیم این اهداف را در حد توان و بضاعت
عملی کنیم.
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با توجه به اينكه شهرستان اهواز مرکز فرماندهی بود ،بسياري از مناطق سيلزده و دچار بحران ،در
همین جا مديريت ميشدند .مث ً
ال اگر فالن شهر دچار آبگرفتگی شود و یا در حوضهای ،یک روستا
درگیر آبگرفتگی شود ،ما اهم فیاالهم میکردیم که باید کدام شهر بر اساس اولویت حفظ شود و
اینکه كدام روستا تخلیه شود؟ از این بابت اولویتبندی امور صورت میگرفت.
امکانات بسیاری بسیج شدند و مدیران ما همیشه پای کار بودند ،و هر چند روز یکبار به
منزل میرفتند و مرتباً با من در ارتباط بودند .گروههای اجرایی و کارشناسی ،برنامهریزی،
طرح ،نیروهای امنیتی ،مهندسی ،همه و همه با هم در ارتباط بودند و به شدت مشغول کار
بودند و میتوان گفت انرژی و زمان هدر نمیرفت .همهی راههایی که بتوان آب را خارج
کنیم و از ورود به شهرها جلوگیری کرد را ،بررسی میکردیم؛ چه با هلیکوپتر و چه با موارد
دسترسي دیگر .مث ً
ال گروههای دانشگاهی ،سپاه و آب و برق امور را بررسی میکردند ،تیم
ماهوارهای تشکیل داده بودیم ،پهپادهایی که تصاویر را به ما نشان میدادند و ما امور را بررسی
میکردیم که آب از کجا و به چه صورت و به کجا میرود و اينكه باید چکار کنیم ،همه و
همه بررسي ميشد .یک تیم پهپادی نیز از سپاه نیز آمده بود که در تصمیمگیریها تأثیرگذار
بود و به ما گزارش میداد .یک تیم  11نفره تشکیل دادیم که متشکل از اساتید دانشگاهها،
کارشناسان سازمان آب و برق و شرکتهای تخصصی امور آب بودند .در اين ارتباط جلسات
کرری برگزار میشد .ورودی و خروجی سدها را به ما اطالع میدادند .سدها برای یک
ُم ّ
هفته پیشبینی میشدند .نتیجهی جلسات نیز در شورای تأمین استان منعکس میشد و
مورد بحث واقع میشد تا تصمیم نهایی اخذ شود .فردای همان روز ،مجدد جلساتي برگزار
میشد که اگر ورودی آب تغییری داشته است ،آیا لزومی دارد خروجیها تغییری داشته
باشند؟ مجددا جلسه برگزار میشد و تصمیمگیری میشد که در جلسات شورای تأمین و
یا مدیریت بحران ارائه میشدند و مورد بررسی مجدد واقع میشد .از این منظر به اصطالح
تیم تلفیقی خوبی تشکیل شده بود .گاهی اوقات تیمي از مدیران کل به مناطق بومی اعزام
میشدند که از افراد بومی منطقه و قدیمی سؤال میکردیم و نظرسنجی صورت میگرفت
که مث ً
ال این منطقه با این شرایط در هفتاد سال گذشته به چه صورت بوده است که در این
میان دستاوردهای زیادی نیز داشتیم .به طور مثال رودخانهی کرخه  13شاخه داشت که
به تاالب منتهی میشدند ،خیلی از این شاخهها به علّت خشکسالی خشک شده بودند و به
نیزار تبدیل شده بودند .مورد دیگر این بود که سازمان آب و برق خوزستان به من نامه نوشته
بود که سوسنگرد ،بستان ،حمیدیه و ُرفیع باید کامل تخلیه شوند .میدانستیم که در مقطع
سوسنگرد ،دبی رودخانه سر جمع  400یا  500متر مکعب نمیشود؛ در حالیکه خروجی آب
در آن زمان  2400متر مکعب بود .البته ما جنگلهای اطراف کرخه را داشتیم و میدانستیم
که روزها آب در این وضعیت پخش میشود و از این موقعیت راضی بودیم .کرخه را باز کردیم
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که حتی آهوهایی که در منطقه بودند به نقاط دیگر رفتند یا تلف شدند .کرخه کام ً
ال باز و در
منطقه پخش شد .مساحت منطقهی کرخه  130در  180کیلومتر مربع بود که این امر به
ما کمک کرده بود تا بتوانیم این شرایط را مدیریت کنیم .مورد دیگر اینکه روستایی به نام
شاکریه در منطقه بود ،که مسیری داشت که میتوانستیم از آن به منظور هدایت آب استفاده
کنیم و مسیر جدیدی ایجاد شود .البته باید روستاهای اطراف خالی میشدند و آب به آن
سمت هدایت میشد .با احداث مسیر جدید میتوانستیم  1500تا  2000مترمکعب آب را
مدیریت کنیم .مقداری از آب در زمینها پخش میشد و مابقی که به سوسنگرد میرسید
را ،به سمت دیگری هدایت میکردیم که شهر درگیر نشود .مث ً
ال میگفتیم قبل از حمیدیه
تا مقطع رودخانه  1700متر معکب آب را کنترل کنیم و سعی میکردیم این مقدار را پخش
کنیم تا بتوان حمیدیه را از سر گذراند .در مقطع سوسنگرد این مسیر نمیتوانست ظرفیت
 400متر معکب آب را هدایت کند که ما باید  1000متر مکعب آب را هدایت ميکردیم .باید
ببَر
هم مقداری را پخش میکردیم و هم مقداری را از طریق فیوزپالکي به نام کانال سیال 
شاکریه هدایت میکردیم .در اين ميان مردم ساکن آن منطقه مقاومت میکردند که خانهها و
زمینهایشان زیر آب میرود .باالخره مجبور شدیم دست به کارهایی بزنیم که مردم را راضی
کنیم و با ما همکاری داشته باشند .در ابتدا اقدام به شکستن سیلبندها کردیم ،که درگیری
و دعوایی صورت گرفت .راهحل دیگری در این ارتباط نداشتیم .باید برای منافع مهمتر ،از
منافع کوچکتر چشمپوشی میکردیم .فیوزپالک را شکستیم و رودخانه جدیدی را در آن
مسیر احداث کردیم که حداقل  400متر مکعب بر ثانیه آب را به سمت تاالب هدایت میکرد.
پیش رو شکسته شده بود که آب بتواند پخش شود و سوسنگرد به زیر آب نرود
همهی موانع ِ
و الحمداهلل موفق شدیم .در این میان کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان دائم میگفتند
با وجودی که موانع را از بین بردهاید ،باز هم سوسنگرد به زیر آب میرود ،به این صورت
که اگر آن سیلبندها شکسته نمیشد ،سوسنگرد  1. 5متر به زیر آب میرود ،ولی االن نیم
متر به زیر آب میرود .بستان نیز به همین صورت به زیر آب میرفت .سیلبندهای بسیاری
ساخته بودیم و یک کار خطرناکی نیز انجام دادیم ،به این صورت که وقتی سیلبند تا دو متر
ساخته شود ،آب نیز باالتر میرود .چنانچه سیلبند شکسته شود ،آب با شدت بسیاری شهر
را تحتالشعاع خودش قرار میدهد ،اما ما ریسک کردیم و این کار را انجام دادیم ،چون راه
دیگری نداشتیم و نباید شهر دچار مشکل میشد .مسئوالن در شهرستان سوسنگرد زحمت
بسیاری کشیدند .پس از آن کارشناسان معتقد بودند بُستان 100درصد به زیر آب میرود .به
ما نامهنگاری شد که این امر حتمی است .به آقای حسینی مدیر کل روستایی استانداری نامه
دادم که به منطقه برویم ،با مردم بومی صحبت کنیم که این امر صورت گرفت و مردم معتقد
بودند اگر در منطقه شکستگی ایجاد شود ،مشکلی برای بستان پیش نمیآید ،ولی مسئوالن
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سازمان آب و برق معتقد بودند که شهر باید تخلیه شود .در این میان بايد تصمیمگیری
سختی انجام میشد .پس از آن گفتیم افراد پیر ،کودکان و زنان از شهر بستان خارج شوند
و تنها جوانان در شهر باقی بمانند و به ما کمک کنند که آب وارد شهر نشود .الحمداهلل آب
وارد بستان نشد ،در حالیکه سازمان آب وبرق به ما گفته بود شهر به زیر آب میرود ،ولی ما
با استفاده از نظرات محلّی مردم توانستیم شهر را از آبگرفتگی رهایی دهیم .سعی کردیم از
همه داشتهها و تجربیاتمان در حد بضاعت استفاده کنیم.
ما باید نام این سیل را ،سیل همدلی بنامیم ،واقعاً همه در کنار یکدیگر بودند كه مطالعاتی در
این زمینه در حال انجام است .گروههای داوطلب ،و سازمانهای غیردولتیّ ،
طلب ،گروههای
جهادی ،مردم ،دولت ،دستگاههای اجرایی ،نیروهای مسلّح ،همه و همه در خوزستان با
یکدیگر همدل بودند و همه – با وجود اینکه هر نظری که داشتند را مطرح میکردند  -به
مدیریت و فرماندهی استانداری ،احترام قائل بودند .در ابتدا سردار سالمی چند هفتهای اینجا
اقامت داشتند ،دریادار سیاری نیز اینجا اقامت داشتند که با یکدیگر نظرات کارشناسانه خود
را مبادله میکردیم ،اما مدیریت واحدی حاکم بود .رئیس جمهور ،وزیر نیرو را مسئول امور
خوزستان کرده بود ،اما ایشان دخالتی در کارها نداشتند و همهی تصمیمگیریها در استان
صورت میگرفت .حتی امور سدها را نیز ما مدیریت میکردیم و کار به صورت جمعی پیش
میرفت.
در رابطه با اهواز باید گفت که ما با دو یا سه مساله درگیر بودیم ،که یکی خود شهرستان اهواز
بود .دبی رودخانه کارون تا  3000متر مکعب بر ثانیه رسیده بود و ما جادهی ساحلی اهواز
را بستیم .چیزی نمانده بود که سیل ،عرشهی پُلهای اهواز را نیز درگیر كند .در پاییندست
کارون مشکالتی برای ما ایجاد شده بود ،اما ما توانستیم  600متر مکعب آب بر ثانیه را به
سمت نهر بحره هدایت کنیم تا بتوانیم پاییندست را در دارخوین ،شادگان و خرمشهر کنترل
کنیم ،چون در آن مقطع ،بستر رودخانه نمیتوانست  1200متر مکعب بر ثانیه را تحمل و
منتقل کند که الحمداهلل مسیر کنترل شد .یک مقطع دیگر که ما با آن مواجه بودیم این
بود که رودخانههای دز و کرخه آنقدر پخش شده بودند که به یکدیگر تالقی يافته بودند
و به سمت اهواز هدایت میشدند .ابتدا برخی کارشناسان نظر داشتند که سیالب به سمت
اهواز نمیآید ،چون سطح اهواز باالتر است .برخی کارشناسان که این را میگفتند ،به ما این
اطمینان را داده بودند که آب وارد اهواز نمیشود .به همین دلیل ما به سمت دیگر کارهایی
که داشتیم رفتیم و مشغول آنها شدیم .اين گونه شد كه ما چند روز زمان را از دست دادیم،
تا اینکه یک مرتبه با این مساله مواجه شدیم که اعالم شد فقط  48ساعت زمان داریم .ما
به وضعیتي رسیده بودیم که مشاهده کردیم آب همین حوالی پلیس راه اهواز است و هر آن
ممکن است وارد شهر اهواز شود .نهر سلمان سالها بدون استفاده مانده بود ،به همین علّت
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گفتیم که باید طراحی جدیدی صورت گیرد که برای نهر سلمان در سمت شهر سیلبندي با
ارتفاع دو تا سه متر احداث کنیم که آب وقتی وارد نهر میشود در صورت سرریز به سیلبند
برخورد کند و مجدد به کانال هدایت شود و آب به سمت کیانپارس ،کیانشهر در اهواز
نیاید .باید در  48ساعت حدود  24کیلومتر سیلبند را به ارتفاع دو متر احداث میکردیم.
این کار واقعاً سخت و عم ً
ال غیر قابل امکان بود .نقطه به نقطهی مسیر را تحویل ادارات دادیم
که اقدام به ساخت سیلبند کنند .سازمان آب و برق ،شرکت ملّی حفاری ،شرکت ملّی
مناطق نفتخیز جنوب ،قرارگاه خاتم ،فرماندهي سپاه و شركت توسعه نیشکر مسئول ساخت
سیلبند شدند .از سوی دیگر به شهرستانها گفتیم دیگر گونی خالی برای ما ارسال نکنند،
بلکه گونیها را پُر و ارسال کنند .در این میان چندین شهرستان صدها تریلی حاوی گونی پُر
شده برای ما ارسال کردند و ما استفاده میکردیم .از این طریق توانستیم در مقطع اهواز کار
مهمی انجام دهیم .البته نگرانی بابت وضعیت اهواز باعث شد که وزیر کشور دو بار به اهواز
بیاید .یک جاهايي هم ما با مسائل مردمی مواجه میشدیم .مث ً
ال در منطقهی عیندو مردم
معتقد بودند برای اینکه آب به سمت کیانپارس نرود ،به سمت آنها هدایت شده است که
ت میکردند،
ما به آنها گفتیم در همه جا اقدام به احداث سیلبند میکنیم .در ابتدا مقاوم 
ولی بعد که متوجه کار شدند ،از نیروهایی که در آنجا مشغول به کار بودند ،تشکر کردند .از
سويي ديگر آب بايد از سمت کارون و کانال شهید چمران به سمت تاالب هورالعظیم هدایت
ميشد ،اما این کانال حدود بیست سال الیروبی نشده بود و تنها راه هدایت آب این بود که
مسیر جدیدی برای آن ایجاد کنیم .به این صورت که ِگلهایی که در کانال بود ،برداشته شود
و روی حاشیهی سیلبند قرار داده و تبدیل به سیلبند شوند ،چون اگر میخواستیم از جای
دیگری خاک را منتقل کنیم ،زمان زیادی الزم بود .تعداد زیادی بیل مکانیکی تهیه شد و
در دو مقطع کانال قرار داده شد که خاکبرداری از کانال آغاز شد .حدود 45کیلومتر کانال
اليروبي شد و آب به سمت کانال هدایت میشد .از این طریق آن مسیر تا تاالب هورالعظیم
باز شد و اهواز را از این مشکل نجات دادیم .همچنین اقدام به الیروبی کانال کوثر نمودیم.
در مقطع  15کیلومتری ،آب به سمت اهواز در حرکت بود که الیروبی کانال سلمان،نقش
محوری در کنترل سیالب داشت و توانست آب را تخلیه کند .گروههای عملیاتی ،کارشناسی،
پایش واجتماعی در این میان تشکیل شد و دیتاسنتر همه با من بود .گروههای دانشگاهی در
این میان به ما کمک میکردند و همکاری خوبی داشتند و زحمت زیادی کشیدند.
همچنین در خصوص اسکان سیلزدگان در اردوگاهها ،به صورت همزمان و با محوریت
معاونت پشتیبانی و اداری -مالی استانداري ،آقای بحرینی تیمی تشکیل داده شد و مسئولیت
کار را به ایشان سپردیم .این تیم اینقدر خوب کار کرد که من خیلی کمتر به مسائل مرتبط
با آنها میپرداختم و جاهایی که الزم بود به سراغ من میآمدند .در این میان سالنهای
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ورزشی را مجهز کردیم تا شرایط گرمای هوا برای مردم مشکلی را ایجاد نکند .مدارس ُمجهز و
مردم در مدارس مستقر شدند .لباس تحویل آنها میدادیم و گفتیم یکی از مواردی که با آن
مواجه میشوند ،بحثهای روحی ،روانی و اجتماعی است که در این زمینه هم ورود کردیم.
حتی کانون پرورش فکری كودكان نیز وارد منطقه شد و اقدام به راهاندازی مهدکودک کردیم.
دستگاههای فرهنگی ورود کردند و اقدامات الزم را انجام دادند .تجهیزات بهداشتی و پزشکی
را مستقر کردیم ،کارت پزشکی برای آنها تشکیل دادیم ،بسته کامل غذایی توزیع میشد،
همچنین بستههای لباس ،و موارد بهداشتی نیز در نظر گرفته میشد .در اين ميان عدهای
از افراد در اردوگاهها حضور پیدا نمیکردند و در جنگلهای خسرج ساکن میشدند که ما
البته با تأخیر ،به سراغ آنها رفتیم و خدماترسانی کردیم و همه امکانات را در اختیارشان
سیار برای آنها احداث شد .در حد امکان برای آنها
قرار دادیم؛ سرویس بهداشتي و حمام ّ
خدماترسانی شد و آب لولهکشی نیز به آنجا دادیم .نکتهی دیگر این بود که هیچ بیماری
رودهای در مناطق سیلزده خوزستان اپیدمی نشد.
در رابطه با بازسازی پس از سیل هم باید گفت که تاکنون هیچ اعتراضی در این زمینه
نداشتهایم ،چون معادل  50درصد خسارت کشاورزی سیل پرداخت شده و از 23هزار نفر،
حدود  18.700نفر خسارت دریافت کردند .بسیاری از منازل تعمیر شده است و یا در حال
ساخت هستند ،وام ق رضالحسنه و معیشتی به آنها پرداخت شده است .مدارس نیز نوسازی
شده و مردم راضی هستند .همچنین کشت تابستانهی مناسبی نیز در استان صورت گرفته
و حدود 205هزار هکتار برنج کشت شد .در کل باید گفت همهی این امور به صورت خوبی
مدیریت شد.
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گفت و گو با آقای اسماعیل نجار
سمت :رییس سازمان مدیریت بحران کشور
مستندسازی کار ارزشمندی است و برای مدیریت بحران بسیار الزم است ،زیرا در هر حادثهای
اگر به آن توجه شود و مورد عمل قرار گیرد ،شاید در بحرانهای بعدی زیاد با مشکل مواجه
نشویم و تلفات جانی و مالی کاهش پیدا میکند که این گونه نیز هست .با توجه به حوادثی
که در کشور از قبل و تاکنون داشتهایم ،این سؤال مطرح میشود که آیا به جایگاه مطلوب
رسیدهایم و یا خیر؟ در پاسخ این سؤال باید گفت خیر .حادثهی زلزله رودبار منجر به ثبت
آییننامهی  2800شد .هر حادثهی دیگر زلزله نيز ،یک ویرایشی به این آئیننامه داشته است،
یا زلزله بم كه منجر به تشکیل سازمان بحران کشور شد .در سالیان اخیر به مسأله مدیریت
بحران بسیار توجه شده و در قالب بخشهای آکادمیک شاهد هستیم دروس بحران ارائه
میشود و دانشگاههای مختلف از این امر استقبال کرده و در بحث مدیریت بحران پذیرش
دانشجو داشتهاند كه در قالب رشتهی مجزایی ارائه میشود .اما باید پذیرفت که تغییر اقلیم،
واقعیتی است که با آن روبرو هستیم .با گرم شدن هوا و پیامدهای آن که متعدد بوده ،تنوع
بارش ،زمان بارش و نوع بارش به همراه بروز خشکسالی را شاهد بودهایم كه كاهش سطح
گياهي را در كشور به همراه داشته است .در برخی استانها نیز نشست زمین و بروز فروچالهها
را داشتیم که مشکالتی پیش آورده است .بهعنوان مثال در استان همدان در این باره تأمين
اعتبار داشتيم كه مسالهی فروچالهها جبران شود ،گر چه در تهران فرونشست زمین کم شده
است ،ولی باید گفت این مسأله جبران نمیشود .البته دستکاری طبیعت بیتأثیر نبوده است.
با تحقیقاتی که داشتیم متوجه شدیم دستکاری زمین باعث بروز مشکالتي در این زمینه
شده است.
در این میان ،مسالهی بحران باید هميشه مورد توجه قرار گیرد ،چون کشور ما کشور پُر
حادثهای است .البته در این ميان بايد دربارهی عناوین بحرانها تجدیدنظر صورت گیرد،
ولی هنوز به نتیجهی یکسان و واحدی نرسیدهاند46 .عنوان بحران در جهان مطرح است که
حدود 36عنوان بحران یا به وقوع پیوسته و یا احتمال وقوع هست .ما باید بتوانیم با سازوکار
خودش ،هر یک از این بحرانها را مدیریت کنیم .اساس کار نیز پیشگیری است و باید آن
را قبول کنیم.
سیالب فروردین ،حادثهی بزرگ و گستردهای بود که از شمال تا جنوب کشو را درگیر کرد
و پیشبینی ما در این حد و اندازه نبود .یک حادثهی کمنظیر و حتی میتوان گفت بینظیر
ی و مشكلي در
بود که با این گستردگی ،خیلی خوب مدیریت شد .البته نمیتوان گفت کاست 
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این زمینه نبود .باید پذيرفت كه در کار مدیریت ،مردم اساس هستند ،بعد دستگاههای ُمتولّی
و جناحی .همه در این حادثه پای کار آمدند .آمار تلفات ما 76نفر در مجموع کل کشور بود.
اگر 21جانباختهی شیراز و شش نفر در گمیشان را حذف كنيم ،بقیهی افراد مستقیم با
سیالب جان خودشان را از دست ندادهاند .بهعنوان مثال در گلستان دو جانباخته داشتیم که
به دلیل تخریب ساختمان پس از بارش ،جان خودشان را از دست داده بودند ،یا بسیاری از
آنها در اثر صاعقه و ريزش كوه ،جان خود را از دست داده بودند .اگر اقدامات به موقع انجام
نمیشد ،از جمله اطالعرسانی تا مديريت ،شاهد بودیم که آمار جانباختگان از این هم بیشتر
میشد .در بعضی نقاط ،حدود  30دقیقه قبل از وقوع سیالب ،ما مجبور شدیم که نیروی
انتظامی شروع به رگبار کند و این گونه اطالعرسانی داشته باشیم که مردم مجبور به ترک
منازل و محل کنند .نمیتوان گفت هیچ نقصان ،کمبود و ضعفی نبوده است ،ولی میخواهم
بگویم که خوب عمل شده است .در مجامع بینالمللی و مالقاتي كه با افراد داشتم ،برایشان
جای تعجب بود و این اقدام یک رکورد جهاني است که در بحث مدیریت چگونه عمل کردیم.
همه وارد عمل شديم و اقدامات مختلفی صورت گرفت.
متأسفانه کشور ما خیلی به مدیریت بحران باور ندارد .معمو الً وقتی یک حادثه اتفاق میافتد،
همه بسیج عمومی خواهند داشت و بعد از آن همه چیز فروکش خواهد کرد تا حادثهی
بعدی .قانون مرتبط از فروردین 94در مجلس باقیمانده است ،علیرغم اینکه باید در اولویت
اول مجلس باشد .امیدواریم به زودی پایان برسد و ابالغ شود 11.با وجود این مسائل و
مشکالت در بحث مدیریت بحران و نبود اعتبارات کافی در اختيار مدیریت بحران ،اين مساله
پيچيدگي دارد و كار را سخت كرده است.
در شهرستان پلدختر گفته شد که به ما اطالعرسانی نشده بود ،ولی همسایهی آن خانواده
اقدام به تخلیه کرده بود .ولی شخص دیگری در همان محل مدعی است به او اطالعرسانی
نشده ،و اینها نكات جالبي است .اطالعرساني در اين ارتباط در مقاطع زماني متفاوت و اشكال
مختلف حتي با تیر هوایی صورت ميگرفت .ميتوان زمان اطالعرسانی در صدا و سیما را
بررسي كرد و متوجه شد كه صحت امر به چه شكل بوده است.
ما نمیگوئیم که قصوري در دستگاهی بوده است ،ولی معتقدیم که برای مدیریت بحران ،به
تجهیزات و امکاناتی نیاز داریم که تاکنون فراهم نشدهاند .هم بحث تحریم و هم بحث امکانات
مالی مطرح است .شايد تا کنون دهها بار نامهنگاری شده که کمکهایی به سازمان هواشناسی
کشور شود تا بتواند تجهیزات خود را ارتقا دهد .ماهوارهای که این سازمان استفاده میکند،
قدیمی است و نويز دارد .یکی از مباحث مدنظر است که باید دستگاههای ما دقیق باشند.
.11قانــون مــورد اشــاره بعــد از انجام ایــن مصاحبه در تاریخ  1398 /5 /7در مجلس شــورای
اســامی مصوب و در تاریخ 1398 /6 /4ابالغ گردیده اســت.
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قبل از انقالب فقط یک سد دز داشتیم ،در حالی که االن ن ُه سد دیگر ساخته شده است .ما
معتقدیم که اگر سدها در باالدست ساخته میشد ،میتوانستیم ذخیرهی آب بیشتری داشته
باشیم .بعضی از نمایندگان ما و صاحبنظران روی این مسأله نظر دارند.
باید پذیرفت که نگاه به بحران ،نگاه فرابخشی است ،در حالي كه سازمان بحران ،يك سازمان
صد نفره است که وظایف آن در قالب هماهنگکننده ،حمایتکننده و نظارتكننده است.
ما عملکننده نیستیم .سیاستی که در این راستا در حال اجراست صحیح بوده و اقتباسي
از كشورهاي مختلف هست .دستورالعملهایی داریم که در موقع بحران ،همه دستگاههای
امنیتی ،نظامی ،اجرایی ،حتی مردم و بخش خصوصي پای کار بیایند.
در قانون جدید دیده شده که باید همهی مدیران حضور داشته باشند و تجهیزاتی که دارند
را پای کار بیاورند .اگر فرماندهی میدان دستوری داد و دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی
به آن عمل نکرده و تخلف کردند ،قانونی داریم که میتوان شکایت کرد و آنها را به دادگاه
معرفی کرد .ما وظیفه داریم که قانون جدید را ابالغ کنیم و همه موظف به اجرا و همکاری
هستند .با همه تالشهایی که صورت گرفته ،از همه ظرفیتهایی کشوری استفاده کردیم.
در زمان بحران مديران موظف هستند تجهیزات را در اختیار قرار دهند و به فکر جان مردم
باشند .بعد از سیل نیز جلسات متعددی با دانشگاهها و معاونتهای پژوهشی برگزار شد که
موارد مورد نیاز مرتبط با بحران در کشور تأمین شوند .مث ً
ال در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
قزوین ،پیشنهاداتی ارائه شد تا یکی از نیازها در این ارتباط تأمین شود.
مد نظر هست ،متوجه شهرداري،وزارت نيرو و بسياري از دستگاههاي اجرايي
اين مواردي كه ّ
است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد .در اين ميان نيز با توجه به وضعیت خوزستان نمیتوان
یک نسخهی واحد پیچید؛ چنانکه ساخت و سازها در خوزستان متفاوت است ،مث ً
ال نحوهی
اسکان مردم در شادگان متفاوت است و مردم در میان تاالب زندگی میکنند و با قايقهاي
كوچك تردد ميكردند .همين امر ما را ملزم ميکند که نكات ايمني را براي مردم همهی
مد نظر داشته باشيم.
شهرها با هر شرايطي ّ
در بحث مدیریت بحران ،اگر خالهای قانونی وجود دارد ،باید اصالح شوند و ما پیگیر این
امور هستیم .محدودهی شهرها با شهردار است ،و خارج از شهر با وزارت نیرو .اما بحث اصلی
این است که مشکالت انباشته شده و مربوط به سالهای گذشته است .ساخت و سازها از
سالهای دور ایجاد شده و تبعات سياسي و اجتماعی ایجاد کرده است .اص ً
ال ُمیسر هست که
بیاییم این سازهها را خراب کنیم و از بین ببریم؟
بايد نگاهمان به بحران جدی باشد و بخشینگری نداشته باشيم .اگر همه و همه در يك
مسير گام بر ميداشتيم ،ميتوانستيم بهتر و زيباتر عمل كنيم .بايد وقتي نياز اعالم ميشود،
بر اساس نيازي كه هست ،فرماندهی واحدتر و منسجمتري دربارهی امكانات داشته باشيم.
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استفاده از دانش و اطالعات گذشته و میدانی باید مدنظر قرار میگرفت .باید سازمان آب مکرر
مسألهی الیروبی کانالها را مدنظر قرار دهد .همیشه باید آماده باشیم و فریب خشکسالی را
نخوریم .به هر حال شرایط به گونهای هست که باید در وضعیت آمادهباش باشیم ،زيرا حادثه
خبر نميكند.
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گفت و گو با آقای كيامرث حاجي زاده
سمت :مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان
به نظر میرسد الزم است تا در ابتدا اشارهای به وضعیت خاص و متفاوت بارش در استان
خوزستان در سال آبی گذشته داشته باشیم .میانگین بارش از ابتدای سال آبی 522 ،میلیمتر
بوده که نسبت به سال قبل  212درصد و نسبت به بلندمدت حدود  70درصد رشد داشته
است .میزان آورد سدهای استان در سال آبی جاری معادل 43میلیارد متر مکعب بوده که
نسبت به سال قبل از آن حدود 367درصد و نسبت به دورهی بلندمدت  80درصد افزایش
داشته است .مجموع ظرفیت سدها نيز حدود  22میلیارد متر مکعب (مفید 13.4میلیارد متر
مکعب) میباشد .فقط در فروردینماه  14میلیارد متر مکعب سیالب از حوضههای باالدست
به خصوص استانهای درگیر سیالب لرستان ،ایالم ،چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و
بویراحمد به سدهای استان وارد شد .وقوع این حجم از سیالب با دورهی برگشت 1000
ساله در حوضهی کرخه و  200ساله در حوضههای دز و کارون بوده است .در سیالب اخیر
پیک دبی ورودی سد دز  5387متر مکعب بر ثانیه ،سد کرخه  8473متر مکعب بر ثانیه،
سد کارون  4 ،3100متر مکعب بر ثانیه و سد مارون  2630متر مکعب بر ثانیه بوده است.
ما در ستاد مدیریت بحران استان برای اینکه بتوانیم با این حجم از سیالب وارد شده به
استان مقابله کنیم ،اقدامات سخت و بزرگی انجام دادیم .وزیر کشور به پیشنهاد استاندار
خوزستان وضعیت فوقالعاده در استان اعالم کرد .حدود  2000دستگاه ماشینآالت در
سیالب فروردین  98و زمستان  97با کمک و همکاری سپاه و ارتش و دستگاههای اجرایی
و همچنین تقسیم کار در حوضههای دز و کرخه بین شرکتهای بزرگ منطقهای بهعنوان
پشتیبان شهرستانها را تأمین کردیم .به خاطر وقوع بیش از  10سال خشکسالی متمادی
و کمبود آب در رودخانهها و شکستن سیلبندها توسط برخی کشاورزان و محدود نمودن
خروجی انتهایی رودخانهها به سمت تاالبها و دریا جهت استفاده حداکثری از آب و همچنین
رسوبگذاری و تجاوز به بستر و حریم رودخانهها به خصوص در محدودهی شهرها ،کار بسیار
سخت شده بود .بازگشایی انشعابات خروجیهای کرخه به سمت تاالب هورالعظیم به منظور
تسریع در خروج سیالب ،احیاء کانال بحره در پاییندست اهواز به منظور انتقال بخشی از
سیالب به تاالب شادگان و کاهش سیالب ورودی به دارخوین و خرمشهر (انتقال بیش از
 600متر مکعب بر ثانیه) ،شناسایی بیش از  500نقطه بحرانی و ترمیم و استحکامبخشی
سیلبندها با کمک بخشهای دولتی و خصوصی از جمله-ی این اقدامات بود .برخی از این
سیلبندها از سیالب سال  1395شکسته شده بودند .همچنین حدود  157هزار نفر را از
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چهارم فروردین  98در  91اردوگاه اسکان اضطراری (شامل کمپها ،حسینیهها و مصلیها،
مدارس ،پادگانها ،اردوگاههای راهیان نور ،چادر و دانشگاه فرهنگیان و  )...اسکان دادیم.
طرح احداث دایک بر روی کانال سلمان و زهکش دهخدا جهت جلوگیری از ورود سیالب
شمال اهواز توسط مشاور انجام شد و با تقسیم کاری که صورت گرفت ،ظرف  48ساعت21 ،
کیلومتر دایک اجرا شد .پیگیری اجرای الیروبی و افزایش ارتفاع کانال سلمان به طول 43
کیلومتر جهت جلوگیری از ورود آب به مناطق حاشیه اهواز ،پیگیری مهار سرریز رودخانه
کرخه به کانال شهید چمران در ورودی شهرستان حمیدیه (انسداد دهنه آبگیر کانال چمران)
با احداث سیلبند کانال شهید چمران و جلوگیری از پیشروی آب به برخی مناطق اهواز،
انجام سه انفجار و  48ساعت الیروبی کانال سلمان برای تخلیه و انتقال آب جمع شدهی
رودخانههای دز و کرخه به رودخانه کارون ،قطع برق بیش از 200روستا به دلیل جلوگیری از
برقگرفتگی ،سقوط پایهها و  ،...آبرسانی از طریق تهیه و توزیع آب بستهبندی و ارسال تانکر
سیار به مناطقی که دچار قطع و یا آلودگی آب شرب شدهاند ،پیگیری انجام تمهیدات الزم
ّ
و نصب پمپ و ماشینآالت مکنده فاضالب جهت جلوگیری از بازگشت فاضالب ،اعزام پمپ
تراک و ماشینآالت جهت تخلیه و انحراف سیالب و جلوگیری از خاموشی مراکز حساس
مانند پستهای برق ،هماهنگی با شرکت پخش و پاالیش فرآوردههای نفتی جهت تأمین
سوخت دولتی برای ماشینآالت به کار گرفته شده در سیالب ،جابهجایی ساکنین 274
روستای به صورت کلی یا جزئی در معرض خطر در حاشیهی رودخانههای دز و کارون و
کرخه ،از دیگر اقدامات ما در مقابله با سیالب بود .همچنین پیگیر جابهجایی عشایر در معرض
خطر بودیم .جادهها و مسیرهای خطرآفرین و نقاط حادثهخیز را مسدود کردیم .قسمتهایی
از جاده ساحلی را مسدود کردیم و مراکز تفریحی و رستورانهای ساحلی را تعطیل کردیم
و مانع تردد شناورهای تفریحی شدیم .جابهجایی و اسکان مسافرین نوروزی و راهیان نور
در مکانهای امن را انجام دادیم .همچنین هدایت سیالب به سمت کانونهای ریزگرد،
پیگیری احیاء کانال مالح (فیوز پالک رودخانه کارون از سمت ویس) و احیاء کانال محیط
زیست ،صدور اخطاریه تخلیه مناطق در معرض خطر ،تأمین نیازهای غذایی و بهداشتی
افراد سیلزده و تأمین هفت دستگاه کانتینر نانوایی سیار جهت مناطق سیلزده و اعزام
هفت بالگرد و  42قایق جهت امدادرسانی و انتقال آذوقه و سایر کمک به مناطق سیلزده
و نجات بیش از  6000نفر گرفتار در سیالب ،استفاده از ظرفیت و خدمات مواکب اربعین و
همچنین تشکلهای مردمنهاد جهت کمک به سیلزدگان ،جابهجایی و باالکشیدن پمپهای
ایستگاههای پمپاژ آب خام جهت ادامه فعالیت و جلوگیری از قطع آب شرب ،بازدید هوایی و
همچنین استفاده از پهپاد جهت اشرافیت بر شرایط منطقه ،شکستن دژ حاشیهی کرخه قبل
از سوسنگرد (سیلبند شاکریه) با کمک سپاه پاسداران و  ...و جلوگیری از آبگرفتگی شهر
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سوسنگرد ،ارسال پمپهای کفکش ،لجنکش و دیزلی برای تخیه سیالب در شهرستانهای
مختلف ،بازکردن دریچههای سیفون کانال اصلی نیشکر امام خمینی (ره) و انجام انفجار
جهت انحراف آب به سمت اراضی نیشکر و جلوگیری از آبگرفتگی شهر گوریه شهرستان
مکرر از صدا و سیمای مرکز خوزستان و
شوشتر ،ارسال چند نوبت پیامک و اطالعرسانی ّ
خبرگزاریهای رسمی به صورت مصاحبه ،زیرنویس و  ...مبنی بر رعایت توصیههای ایمنی،
تبیین اقدامات مدیریتی و نظارت بر اجرای آنها در کنترل سیالب به فرمانداران ،شهرداران
و دستگاههای اجرایی ،فعال نمودن کارگروههای  14گانه مدیریت بحران و الزام به برگزاری
جلسات منظم ماهیانه و راهاندازی مرکز مانیتورینگ مدیریت و کنترل حوادث استان و
دریافت ارتباط از دستگاههای اجرایی از جمله اقداماتی بودند که ما در مدیریت بحران سیل
اخیر انجام دادیم.
همچنین پیشنهاداتی که برای کاهش خسارت سیالبهای آتی به دولت ارائه دادیم و برخی
از همین پیشنهادات اجرایی شده ،به این قرار است :تسریع در تکمیل سد مخزنی بختیاری،
حمایت مالی دولت در توسعه بیمه حوادث ،تأمین اعتبار توسعه طرحهای آبخیزداری ،توسعه
و تجهیز ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری ،احداث سایتهای اسکان موقت و احداث
پایگاههای چندمنظوره ،مقاومسازی ساختمانهای عمومی (بیمارستانها ،مدارس و )...و
بافتهای فرسوده و شریانهای حیاتی ،تأمین اعتبار جهت ترمیم سیلبندها و کانالهای
هدایت سیالب ،بخشودگی حقآبه محصوالت کشاورزی در اراضی سیلزده ،تجهیز ستاد
مدیریت بحران استان و شهرستانها به بالگرد ،قایق موتوری ،دیزل ژانراتور و ،...جلوگیری از
تجاوز به حریم و بستر رودخانهها ،کنترل و رعایت ضوابط مکانیابی صحیح و مقاومسازی
ساختمانهای شهری و روستایی و رعایت مسائل مربوط به حریم و بستر رودخانهها و
مسیلها ،توپوگرافی منطقه ،مطالعات هیدرولوژی و ...در تهیه طرحهای جامـع و هـادی از
جملهی این پیشنهادات برای کاهـش خسارت سیالبهای آتی است.

117

مجموعه گفت و گو های انجام شده با مدیران مرتبط با مدیریت بحران سیالب خوزستان 1398 /

گفت و گو با آقای سیدعلی بحرینی مقدم
سمت :معاون وقت توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان
در دقیقه 90وقتی اتفاقات رخ داد ،بحران ایجاد شد و آسیبها به طور جدی اتفاق افتاد،
حوزهی ما در معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری درگیر موضوع شد .ما از بهمنماه
چندان درگیر سیل نبودیم ،چرا که در شرح وظایف ما نبود .تقریباً چهارم یا پنجم فروردین
ماه بود که عم ً
ال در شمال استان در شوشتر و گتوند آن اتفاقات افتاد و در شورای تأمین
استان مصوب شد با توجه به حجم زیاد آسیبهای انسانی و زیرساختی ناشی از سیل ،با این
اولویت که اسکان سیلزدگان را سریعتر ساماندهی کنیم ،به معاونت توسعه مأموریت دادند
و ما کار را شروع کردیم.
در مأموریتی که به ما واگذار شد ،ما چند چالش اصلی داشتیم .یک چالش جدی که با آن
مواجه بودیم ،این بود که ما عمق فاجعه و مشکالت رخداده را نداشتیم ،یعنی نمیدانستیم
اگر پشتیبانی در بحث اسکان ،بهداشت ،درمان ،غذا و ...بخواهد صورت گیرد ،جمعیت هدف
ما چقدر است؟ بهطور مثال باید خود را برای  10هزار100 ،هزار یا 300هزار نفر تجهیز کنیم؟
این مهمترین چالشی بود که در بحث مدیریت بحران با آن مواجه بودیم .خیلی از امکانات در
استان قابل تأمین نبود .مث ً
ال یکی از تجهیزاتی که خیلی مورد نیاز ما بود ،حمام و سرویس
سیار بود ،اما برای چه جمعیتی؟ ما حتی استانداردهای آن را نیز نمیدانستیم .مث ً
ال
بهداشتی ّ
حمام .اینها
نمیدانستیم هر  10نفر یک سرویس بهداشتی میخواهد و هر  50نفر یک ّ
چالشهایی بودند که ما در ابتدا با آن مواجه شدیم و نمیدانستیم در ادامه چه شهرها و چه
بخشهایی درگیر موضوع میشوند.
چالش بعدی که با آن مواجه شدیم این بود که خیلی از روستاییها و عشایر حاضر نبودند
به کمپها بروند و میخواستند کنار دامهای خود باشند .با توجه به حساسیتی که شخص
استاندار نسبت به این موضوع داشت؛ میگفت شما باید خدمات را به آن جا ببرید .این
مساله یک چالش جدی بود که با آن مواجه شدیم .بعد از همفکری و مشاورهای که داشتیم،
کارگروهی که تشکیل دادیم و جلساتی که برگزار کردیم به این نتیجه رسیدیم ما برای 200
هزار نفر برنامهریزیهای خود را انجام دهیم و هدفگذاری کنیم و خود را برای این تعداد
در زمینههای مختلف تجهیز کنیم .به این ترتیب ما بر این اساس ،برنامهریزی الزم را انجام
دادیم .مث ً
ال در جنگلهای خسرج ،چهار -پنج خانواده میرفتند زیر چند درخت و ما باید به
حمام میرساندیم .باید نکات بهداشتی ،مساله امنیت
این افراد آب ،غذا ،سرویس بهداشتی و ّ
آنها و خیلی مسائلی که در مدیریت اردوگاهی باید لحاظ میشد را آنجا لحاظ میکردیم.
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این چالش جدی بود که ما با آن مواجه بودیم.
یکی دیگر از چالشهای مهمی که با آن مواجه شدیم ،بحث اقالمی بود که باید به اردوگاهها
و کمپها سرویس میدادیم .سازمان هالل احمر اعالم میکرد که استانداردهای من  11قلم
مشخص هستند .این  11قلم کاال در تعهد من هستند و مابقی کاالها را نمیتوانم تامین کنم.
همچنین ما خیلی زود متوجه شدیم ،این موضوعات دارد مدتدار و دامنهدار میشود .ما
برای مدیریت اردوگاهها به اقالم دیگری نیاز داشتیم .مهمترین اینها تجهیزات بهداشتی بود.
وقتی به اردوگاه سر میزدیم مردم میگفتند ما یک تشت ساده برای شستن لباس نداریم،
یک بند ساده ،یک صابون ،پوشک بچه ،شیر خشک و . ...در نهایت به فهرست اقالم بلندی
رسیدیم که اگر میخواستیم همهی انتظارات را برآورده کنیم کار خیلی سختی میشد؛ چون
به سطح خیلی بزرگی ورود کرده بودیم .در ابتدا ما با  4.000الی  5.000نفر شروع کردیم و
بعد به مقطعی رسیدیم که به بیش از  200هزار نفر خدمات دادیم .تهیهی این اقالم به منابع
مالی نیاز داشت .ما در تعطیالت بودیم و هنوز دولت و شاید دستگاههای اجرایی ،درگیر سیل
لرستان بودند و هنوز خیلی حساسیت موضوع در خوزستان برای آنها مشخص نشده بود.
ما انتظار این حجم از ساکنین در اردوگاهها را نداشتیم .در آن زمان نه منبعی بود ،نه ساز و
کاری برای تأمین منابع .ما با استفاده از بضاعت استانی از شرکتها و منابع مختلف مختلفی
مانند پتروشیمیها ،منطقه آزاد اروند ،فوالد ،خیرین ،مجمع امور صنفی و ...کمک گرفتیم
و توانستیم حداکثر ظرف مدت چهار الی پنج روز به لحاظ امکانات بهداشتی نیز که دغدغه
بسیار مهمی بود ،مشکل را حل کنیم.
من شخصاً در حوزهی بهداشتی و درمانی خیلی نگران بودم .نگران بودم که با این همه
خدماتی که دادیم ،یک کودک یا فرد سالخورده از یک عفونت ساده اسهالی در اردوگاه فوت
شود و این مساله کل زحمات دستاندرکاران و دولت را زیر سوال ببرد .روی این حوزه خیلی
تمرکز کردیم .امکانات مختلفی مانند یخ بهداشتی ،سمپاشی ،مالچپاشی و ...را به اردوگاههای
رسمی و غیر رسمیمان بردیم و توانستیم این مساله را نیز ساماندهی کنیم.
چالش جدی دیگری که با آن مواجه شدیم ،وجود ضعف و خالء در مدیریت بحران بود.
شاید توان دستگاههای امدادی ما با حجم مشکالت همخوانی نداشت .شاید اگر در روستایی
زلزله یا سیل میآمد و جمعیت دو الی سه هزار نفر را میخواست مدیریت کند ،به جرأت
میتوانم بگویم شاید در آن زمان آمادگی آن را نداشت .با این حجم از درگیری در استان ،اگر
هالل احمر میخواست به تنهایی مدیریت کند ،قاعدتاً امکانپذیر نبود .هالل احمر راهحل
مشخصی نداشت .مث ً
ال در اردوگاهها میرفتیم و وسایل بهداشتی را میآوردیم ،شیر خشک را
میآوردیم .میگفتیم باید اینها را به چه کسانی بدهیم؟ آنها دیتا و مبنایی برای اختصاص
دادن اقالم نداشتند .دیتایی که بر اساس آن بهطور مثال بگوییم این قوطی شیر خشک برای
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 72ساعت آینده این نوزاد است ،و پس از  72ساعت ،ما قوطی شیر خشک دوم را به آن نوزاد
برسانیم .هیچ دیتایی نبود .ما در جلسات بعضاً کسانی را مأمور میکردیم که بروند سرچ کنند
و پروتکلها را ببینند .در نهایت به این جمعبندی رسیدیم که باید برویم و یک دیتابیس
تشکیل دهیم .در آن زمان تازه حجم کمکهای مردمی و دستگاهها شروع شده بود .اینکه
این کمکها کجا متمرکز شوند ،چطور توزیع شوند ،سرانهها چطور باشند ،چطور این مساله
پایش شود ،باید همه اینها مشخص میشد.
دستاندرکاران این موضوع که تربیتیافته این کار هستند و باید به این مساله به صورت
تخصصی نگاه کنند ،چنین چیزی نداشتند .االن هم ندارند .مث ً
ال سردار سلیمانی مصاحبه
کردند که میخواهیم غذای گرم بدهیم و مواکب را بیاوریم ،اما این مواکب باید کجا مستقر
شوند؟ چطور باید تقسیم کار صورت بگیرد؟ در اوایل میرفتیم توی یک اردوگاه و میدیدیم
مردم چهار یا پنج نوبت ناهار گرفته بودند و دیگر ناهار ششم که میآمد آن را دور میریختند.
این عدم برنامهریزی موجب پِرت منابع میشد .همچنین این دغدغه را داشتیم که نکند
غذای فاسد دست مردم برسد و مشکل و مسائل امنیتی ایجاد کند .لذا ضرورت ایجاد این
دیتابیس که ما بتوانیم این ساماندهی را ایجاد کنیم ،خیلی احساس میشد .در روز اول و
دوم در یک وعده باالی  170هزار پرس غذا آمار جمع کردیم .در اين راستا نرمافزاری طراحی
کردیم که بر اساس آن ن ُرمها ،ورودی و توزیع منابع و هم استانداردهایی را که در اردوگاهها
ضرورت داشت مشخص کردیم .برای هر سرپرست خانوار که در اردوگاه مستقر میشد ،بر
اساس کد ملّی امداد کارت تهیه کردیم .کل دیتای این سرپرست خانوار شامل اطالعاتی مانند
داشتن نوزاد ،افراد سالخورده ،افراد نیازمند به مراقبت ویژه و یا اینکه خانم باردار در خانوار
وجود دارد و اینکه غذای گرم خود را باید بگیرد ،همه وارد نرمافزار ما میشدند .بستههای
بهداشتی و غذایی را از آن به بعد بر اساس این دیتا توزیع میکردیم .تقریباً در  10روز ابتدایی
این کار انجام شد.
بر این اساس ما پیشنهاد دادیم و پیشنویس آن را تهیه کردیم و استاندار به دستگاههای
اجرایی ابالغ کرد که کمکها به صورت متمرکز به هالل احمر تحویل شود .میخواستیم
کمکها یک جا متمرکز باشند که به آن اشراف داشته باشیم .در ابتدای کار ،در پشتیبانی،
ما یک هرج و مرج وحشتناک داشتیم که ساماندهی آن خیلی به ما آسیب زد .خیلی از ما
انرژی گرفت .در ابتدای کار خیلی پِرت منابع داشتیم .این نرمافزار این قابلیت را داشت که
در آن خسارتها ارزیابی شوند .از بخشدار و دهیار جزییترین اطالعات را میگرفتیم و در
نرمافزار وارد میکردیم .قبل از این ما ناچار بودیم به صورت روزانه و تلفنی اطالعات را بگیریم.
همچنین یک شبکه درست کرده بودیم تا از دهیار و بخشدار اطالعات را بگیریم .این کار
خیلی به ما کمک کرد.
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تقریباً در روزهای پنجم و ششم سیل دیگر بهطور ناگهانی یک سیر نزولی در پخت غذا پیدا
کردیم .از  170هزار پخت آن را به حدود 70الی  80هزار پُرس رساندیم .هر کدام از اینها
داستان خودش را دارد .در مقطعی هم بحث پوشاک برای ما خیلی جدی شد .کسی بود که
در اردوگاه عنوان میکرد من هیچ لباسی با خودم نیاوردهام .حاال برای تهیه پوشاک باید در
نظر میگرفتیم که پوشاک تهیه شده پوشاک بچهگانه ،زنانه ،لباس زیر و ...باشد .این تنوع
اقالم و کاالها ،هم شیرین و هم خیلی سخت بود .از تانکر آب تا موتور برق تا دله قهوه تا تنور
و ...همه اینها را از ما انتظار داشتند تأمین کنیم.
استاندار نیز مدام به ما تذکر میدادند که مردم نباید هیچ دغدغهای داشته باشند .برای تأمین
لباس باید چقدر لباس تأمین میکردیم؟  100تا 200 ،عدد؟  500عدد؟  10هزار عدد20 ،
هزار لباس را باید از کجا تامین می کردیم؟ به ما خبر رسیده بود ،آقای حسام ،مدیر کل
اموال تملیکی مقداری پوشاک قاچاق گرفتهاند .آقای حسام ابتدا طفره رفت ،گفت نه چنین
چیزی نداریم ،بعد گفت حکمش صادر نشده .ما به انبار آنها رفتیم ،کامیون بردیم و دیدیم
حجم زیادی از انواع پوشاک قاچاق سالهاست آنجا انبار شده است .ما هم این پوشاک را
بار زدیم .اولین چیزی که توجه ما را جلب کرد این بود که این پوشاک را چطور از داوطلبین
محافظتکنیم.
این موضوعات موجب شد ما به این نرمافزار خیلی بها دهیم .یک بحث هم مطرح بود که
نرمافزار ما طراحی شده بود ،اما چطور این را در کمپها ببریم .چطور شناساییها را انجام
دهیم؟ ما در انتخابات بارکد خوان داریم و کم کم به سمت استفاده از این روش رفتیم و
مدلهای خاصی را تهیه کردیم .در آن زمان برای این کار ما به  30عدد لپتاپ نیاز داشتیم.
باید در آن شرایط لپتاپها تهیه میشدند و نیروها آموزشهای الزم را میدیدند .این کار
خیلی کار سنگینی بود .گاهی در ساعت دو -سه صبح مجبور بودیم برویم در خانه رییس
مجمع امور صنفی را بزنیم ،در مغازهای را باز کنیم و تجهیزاتی را بگیریم تا خدمات ما بهروز
باشد .در مباحث فرهنگی نیز در بازدیدی که از اردوگاه جواداالئمه در حمیدیه داشتیم،
دیدیم که شاید حدود  200تا بچه بودند که خانمی ایستاده بود و اینها را سرگرم میکرد.
هیچ امکاناتی برای آنها وجود نداشت .به همین دلیل کانون پرورش فکری را وارد کار کردیم
و گفتیم اسباببازی به اردوگاهها برده شود .برنامههای فرهنگی ،تلویزیون و اتاق بازی برای
کودکان تدارک دیدیم.
ما یک اشتباه بزرگ کردیم ،آن هم این بود که پای استاندار را به اردوگاهها باز کردیم .در
ابتدای کار و در اوج درگیریها ،ما استاندار را به اردوگاهها بردیم .ایشان هم به کسی نه
نمیگفت .فردی میخواست عمل زانو رایگان انجام دهد ،فرد دیگری میخواست ازدواج کند،
فرد دیگری میخواست جشن عروسی بگیرد ،فردی هم میخواست برای نوزادش سیسمونی
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بگیرد ،ما باید همه اینها را تأمین میکردیم .چنان تنوع انتظارات باال رفته بود که ما  15تا
 20جشن عروسی در اردوگاههای اهواز داشتیم .چندین نوزاد متولد شد .مث ً
ال کسی میآمد
جلو استاندار میگفت من لپتاپ میخواهم .استاندار هم میگفت باید تهیه شود .این کارهای
فوق برنامه هم باعث شد مسائل و مشکالت زیادی متوجه ما شود.
مهمترین چالشی که ما با آن مواجه بودیم ،عدم آمادگی و فقدان یک دستگاهی بود که واقعاً
هِد و رهبر این موضوع باشد .دستگاهی که نرمافزار و تجهیزات و امکانات خاص خود را داشته
باشد و استانداردهای الزم را بداند و بداند  10دقیقه یا  20دقیقه بعد برنامهاش چیست و
برای آنها منابعی داشته باشد.
در  10روز اول در تمام استان با این همه پادگانها و آمادگاههایی که داریم ،تنها توانستیم
سیار پیدا کنیم که همهی آنها هم درب و داغان بودند .اینها را از کل
حدود  30توالت ّ
استان جمع کردیم .اما باید کجا ببریم نصب کنیم؟ چه کسی باید آنها را ببرد و نصب کند؟
ساعت دو شب زنگ میزدند و می گفتند سرویس بهداشتی که بردیم تا در فالن اردوگاه
نصب کنیم ،اردوگاه لوله ندارد ،آب ندارد و . ...این تقسیم کار باید صورت بگیرد و سازوکار
باید مشخص باشد.
استانی مثل خوزستان ،منابع خوب و دستگاههای توانمندی دارد .اگر این اتفاق در استانی
مانند ایالم میافتاد که پتروشیمی ،فوالد و دسـتگاههای توانمندی ندارد ،این اسـتان با
چالـشهای جدیتری مواجه میشد .من معتقدم باید سناریوها تعریف شوند .هر دستگاهی
باید به صورت روتین ساالنه ،مانورهایی داشته باشد .هر اداره و دستگاهی باید وظیفهی خود را
بداند .باید آمادگی الزم را داشته باشد .باید به صورت اتوماتیک خط اول ،دوم و سوم مشخص
سیار را سپاه بر عهده دارد،
باشد .بهطور مثال باید مشخص باشد تأمین سرویس بهداشتی ّ
اگر نتوانست ارتش بیاید این کار را انجام دهد ،اگر ارتش نتوانست دستگاه دیگری این کار
را انجام دهد .این مسائل باید در سناریوها تعریف شده باشند .باید به صورت روتین سالی
دو -سه بار مانور داشته باشیم و باید در این مانور ما آمادگی حداکثری را برای مبارزه با این
بحرانها داشته باشیم .من فکر میکنم که خیلی زود بعد از برچیده شدن اردوگاهها ،همه
موضوع را فراموش کردند و تا بحران بعدی کسی متوجه اهمیت موضوع نخواهد بود .اداره کل
مدیریت بحران باید کوردیناتور یا هماهنگکنندهی اصلی باشد .ما در کل کشور چنین ضعفی
داریم .مث ً
ال انتظار من از هالل احمر خیلی بیشتر بود .آنها بایستی خیلی جامعتر عمل کنند.
علّت آن را نمیدانم .شاید درگیری همزمان در سه جبهه برای هالل احمر سخت بود ،اما
در کشوری که تا این حد مستعد بحرانها است و تجربه جنگ را نیز دارد باید بر اساس این
تجارب برنامهریزی الزم صورت گیرد و تخصیص و تجهیز منابع نیز بر این مبنا باشد.
نرمافزاری که ما در این بحران طراحی کردیم ،به رئیس جمهور نیز ارائه شد .همچنین طی
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نامهای به رییس سازمان مدیریت بحران کشور پیشنهاد دادیم که این نرمافزار میتواند
دیتابیس خوبی برای شما باشد ،و ما حاضر هستیم این را به شما بدهیم که از آن استفاده
کنید .ایشان نیز پیشنهاد استفاده از این نرم افزار را به مدیر کل امداد و نجات هالل احمر داده
است .ما ياد گرفتیم که در بحران تا حدی شو بازي داشته باشيم .کسی که بخواد آکادمیک
کار کند خیلی به چشم نمیآید و موفق نمیشود.
وقتی هدفگذاری کردیم و صورت مساله را نوشتیم ،گفتیم چه مکانهایی؟ و جایگاهها
و قابلیتهای این مناطق را از نظر وجود زیرساخت بررسی کردیم .بهطور مثال مدارس،
حسینیهها ،پادگان های راهیان نور را سریع شناسنامهدار کردیم و مث ً
ال شماره تلفن مدیر
مدرسه و جانشین آن همه در این نرمافزار موجود است .گنجایش ،تعداد سرویس بهداشتی
و ...فالن مدرسه در فالن نقطه را مشخص کردیم .حتی در پادگانهای راهیان نور نیز این
اطالعات را آماده کردیم.
در واتساپ نیز گروههایی تشکیل دادیم که مرتباً در این گروهها اطالعات میآمد .ما سریع
یک شبکه درست کردیم و فیدبک میگرفتیم و مسئوالن مکلّف بودند که به صورت روزانه به
ما گزارش دهند .نمایندهی دستگاهها ،آب ،برق ،نیروی انتظامی باید پاسخگو میبودند .مث ً
ال
اگر قرار بود جمعیتی در فالن منطقه حسینیه مستقر شود ،قبل از آن باید نیروی انتظامی
میرفت و آنجا مستقر میشد .از این شبکه کام ً
ال به صورت آنالین گزارشها میگرفتیم و
مدیریت میکردیم.
در حوزهی بهداشت و درمان ،ما چنان در آمار و ارقام ریز شده بودیم که آمار بیماران در
سطح استان و کسانی که نیاز به مراقبت داشتند را میدانستیم .میدانستیم که به آنها دارو
میرسد یا نه؟ ویزیت میشوند یا نه؟ میدانستیم که چه بیماریهایی شایع شده است .همه
اینها را بهروز مدیریت و کنترل میکردیم .ما از بس در این شبکه اطالعات جمعآوری کردیم
که ناخودآگاه دستگاهها درگیر موضوع شدند .وقتی به رئیس دانشگاه و یا اردوگاهی میگفتید
آمار شپش در اردوگاههای خودت را به ما بده ،اگر قب ً
ال این فرد به این مساله دقت نمیکرد ،ما
آنقدر در پیگیری آمار ُمصر بودیم ،میگفتند نکند از ما آماری بخواهند بعد در بازدیدها جور
دیگری باشد و دوگانگی ایجاد شود .پس این افراد هم سراغ آمار میرفتند .حداقل ُحسنی که
این آمار و اطالعات دارد این است که مسئولین را نسبت به وقایعی و جزییاتی که در بحرانها
اتفاق میافتد حساس میکند.
به قدری دستگاهها مورد خطاب قرار گرفتند و آنقدر وارد جزئیات شده بودیم و اطالعات
را به روز میخواستیم که دستگاهها ناخودآگاه حساس شده بودند و پیگیری میکردند.
عملهای دندانپزشکی سطح سه و چهار را انجام میدادند؛ در حالیکه معموالً در این شرایط
عملهای سطح یک انجام میشود .جزئیات خدمات درمانی ارئه شده به مادران ،کودکان،
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سالمندان ،بیماران مبتال به دیابت و ....مشخص شده بودند .اگر ما برای این موضوع یک
نرمافزار ملّی داشته باشیم بر این اساس میشود اطالعات و دیتاهای مناطق مستعد بالیای
طبیعی مشخص شود و نیازهای آنها لینک شود.
وزیر کشور ابالغ کرد استانهای ُمعین خوزستان فالن استانها هستند .این پیشنهاد خود
ما بود .استانهای ُمعین آمده بودند و میگفتند که ما حاال باید چه کاری انجام دهیم .کسی
نمیدانست .میگفتند چه میخواهید؟ به چه تجهیزاتی نیاز دارید؟ پروتکل مشخصی وجود
نداشت .دشت آزادگان را به استان تهران داده بودیم .نیروهای استان تهران دست خالی آمده
بودند .میگفتند آقا ما کجا بخوابیم؟ کجا غذا بخوریم؟  50نفر هم آمده بودند ،همه هم لباس
صحرایی پوشیده بودند و عکس میگرفتند .اداره راه و شهرسازی استان ،تعدادی ماشین
سنگین ملکی داشت و تعدادی را هم کرایه کرده بود .مدیر کل راه و شهرسازی به ما زنگ
زد و گفت اینها ما را بدبخت کردند .به ماشینهایی که ما کرایه کردیم ،دارند کرایه بیشتری
میدهند تا کار خود را جلو ببرند .ما گفتیم این طور که نمیشود و شما وقتی میآیید باید
تجهیزات با خودتان بیاورید .ما میگوییم همه اینها باید تعریف شده باشد .باید پروتکل
داشته باشد که اگر استانی ،استان ُمعین شد ،باید به کجا وصل شود؟ باید چه ساز و کاری
داشته باشد؟ کجا باید برود مستقر شود؟
همان اقالمی که هالل احمر میگفت در تعهدات ما نیست ،بیمعنی است .وقتی مشخص
میشود مسئول اردوگاهی هالل احمر است ،معنی ندارد هالل احمر بگوید من صابون
نمیدهم ،من نوار بهداشتی نمیدهم .مگر میشود؟ صفر تا  100کار با شماست .یا مث ً
ال
این عدم هماهنگیها .هالل احمر استان البرز یک هواپیما کاال فرستاده بود ،بعد هالل احمر
استان آمده بود اینها را بدون هماهنگی ضبط کرده بود و میگفت من باید اینها را توزیع
کنم.
خیرین را بگیرند.
ما برای سازمانهای غیر دولتی ساز و کاری تعریف کرده بودیم که کمک ّ
چون ذهنیتهایی بود که ما پول یا کمک به هالل احمر نمیدهیم .همچنین مجمع صنفی
را درگیر کردیم و زیر نظر دادستانی گفتیم شماره حسابی معرفی کند که بازاریها اگر
میخواهند کمک کنند این شماره حساب به آنها معرفی شود .اینها موضوعاتی بودند که
در حین مواجهه با بحران به آنها رسیدیم .اینها باید از قبل طراحی و پیشبینی میشد و
به آنها فکر میشد.
ما از ابتدا در مصاحبهها ،پیگیریها و مکاتبات تأکید داشتیم کمکها به سازمان هالل احمر
داده شود تا کمکها یک جا متمرکز شوند .االن هم همین اعتقاد را داریم .همه نیازها ،دیتاها
و کمکها باید یک جا متمرکز شود تا بر اساس اینها بتوانیم منابع را توزیع کنیم .ما غیر از
این راهی نداشتیم .اینکه دستگاهی خودش برود کمک جمع کند و آن را انبار کند موجب
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میشود پِرت منابع خیلی زیاد شود .ما با اینها برخورد میکردیم ،نامه میزدیم و تهدید
میکردیم که کمکها را تحویل هالل احمر دهند .لیست اموال ،موجودی و توزیع را روزانه
میگرفتیم .بررسی میکردیم که جمعیت چقدر است ،برای آن  200هزار نفر ،بر اساس
استانداردهای موجود چادر ،غذا و ...را پیشبینی کردیم .بستههای  24ساعته به مردم داده
میشد .ما پتو ،کنسروجات ،و ...را بر اساس استانداردها در نظر میگرفتیم .بعد موجودی انبار
را میگرفتیم .مث ً
ال اگر به ما میگفتند برنج دارد تمام میشود به سرعت منابع و نقدینگی
تزریق میکردیم.
شما در میدان جنگ ،هم باید فکر کنید ،هم نظارت ،هم طراحی ،هم برنامهریزی و هم
سازماندهی .یکی از چالشهای جدی ما نجات افراد بود که انرژی زیادی از ما گرفت .بیل،
کیسه ،فرغون ،ماشینآالت باید تأمین میشد .در اواخر نیز هوا گرم شد و باید برای پشتیبانی
آب خنک و بعضاً آبمیوه توزیع میشد .در مناطقی مانند عیندو که شبانهروز فعال بودند باید
نهار ،شام ،صبحانه و میوه میدادیم .اینها خیلی سخت بود.
نظر من این است که احساس مسئولیتی که خوزستانیها در قبال همشهریهای خود دارند
و تعصبی که نسبت به یکدیگر دارند خیلی پُر رنگتر و شدیدتر است .نمیخواهم اسم استان
دیگری را برای مقایسه بیاورم .شاید ریشه این موضوع در جنگ باشد که همهی مردم در
آن زمان اینقدر سختی کشیدهاند که این سختیها را درک و لمس میکنند و میدانند
آسیبدیدن و آوارگی چه طعمی دارد.
یکی دیگر از مسائل و مشکالت ما بحث امنیت بود .فرد روستایی که دار و ندارش دامهایاش است،
نمیتوانست آن را رها کند و به اردوگاه برود .ما در انتهای کار به این نتیجه رسیده بودیم که خوراک
دام را در منطقه پادگان شهید فرجواني توزیع کنیم تا هر کس میخواهد داماش را آنجا بیاورد و
کنار داماش خودش هم اسکان پیدا کند .خیلیها میگفتند ما در روستایمان که در محاصرهی
سیل است ،امنیت نداریم و ناچار هستیم کنار روستا بمانیم .شب یکی میرفت توی روستا یا روی
پشت بام خانه میخوابید .باید به امنیت آنها از قبل فکر میشد.
ما شیوخ و معتمدین را نیز درگیر کردیم .یادم هست که در سمت سوسنگرد که میخواستند آب
را سمت زمینهایکشاورزیهدایتکنند ،مردم اجازه نمیدادند .مسئوالن حتی حاضر شدند پول
زمینهایکشاورزیاینافرادراجلوجلوبدهند.مردمخاطرهیخوبیازپرداختخساراتنداشتند.
سوء ذهنیتی که نسبت به عملکرد دولت داشتند اجازه نمیداد بتوانیم آنها را قانع کنیم .همه این
مسائل باید آسیبشناسی شود و کنار این موضوعات برایش فکری شود.
باید در شرایط غیر بحرانی ،برنامهریزی و سازماندهی الزم را انجام دهیم .االن مکاتباتی با
سپاه داشتهایم که سرویسهای بهداشتی ،کانکسها و امکاناتی که خریداری کردهایم را در
سه -چهار نقطه بحرانخیز مستقر کنید تا خدای نکرده اگر اتفاقی افتاد آمادگی الزم را داشته
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باشیم .از االن باید به این مسائل فکر شود و برنامهریزی الزم برای آن انجام شود.
فداکاری و هماهنگی بین دستگاهها از نکات خوب در سیل اخیر بود .سپاه ،ارتش ،نیروهای امنیتی،
انتظامی ،خیلی از دستگاههای ما شبانهروز کار میکردند .دو -سه تا از بچههایی که بودند ،هیچ
رابطه استخدامی با اینجا نداشتند .بچههایی که کار آزاد دارند ،ما به زور آنها را میفرستادیم که
سریبهخانهخودتانبزنید.اینافرادحتیشبهاهمکشیکمیایستادند.کاریکهدستمزدمالی
در آن نبود .با عشق و عالقه به آنها مأموریت میدادیم تا با ماشین شخصی به اردوگاهها سرکشی
کنند و گزارش تهیه کنند .آنها هم میرفتند و تا شب گزارش را تهیه میکردند .این همدلی و
فداکاری بین مسئولین موج میزد و شبانهروز با بیخوابی ،گرسنگی و با زبان روزه به کار خود
ادامه میدادند.
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گفت و گو با آقای محسن سزاری
سمت :مدیر فناوری اطالعات و شبکه دولت استانداری خوزستان
کار ما بیشتر به این مربوط میشد که زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات فراهم باشد.
همین که هیچ وقت کسی گلهای نکرد که ارتباطات ما قطع است ،نشان میدهد زحماتی
پشت این اتفاق وجود داشته است .ما در اخبار ندیدیم بگویند موبایلها آنتن نمیدهند .در
جریان سیل ،دکتر بحرینی من را صدا زد و گفت کمکهای زیادی وارد استان میشود و ما
نمیفهمیم که این کمکها چه میشود و به چه کسانی داده میشود .در ابتدا ما قصد داشتیم
همه کمکهایی که چه از سازمانهای دولتی و چه از سازمانهای غیر دولتی و ...میآمد را
دستهبندی کنیم تا بفهمیم این کمکها کجا میرود .برای حل این مشکل به سرعت یک
بانک اطالعاتی طراحی کردیم .موضوع یا مسأله بعدی ،بحث توزیع کمکها بود .کمکها
همینطوری به افراد داده میشد .برای این مشکل هم قرار شد به سرعت یک تیم نرمافزاری
روی این بانک اطالعاتی کار کند و اقالم یک جا جمعشود .هماهنگ کنیم تا بدانیم به هر
شهری چقدر کمک فرستاده میشود و این آمار جایی ثبت شود.
مسأله بعدی ،بحث توزیع غذا بود .غذا نامتوزان توزیع میشد ،به بعضی اردوگاهها چند نوبت
غذا میرسيد ،به بعضی اردوگاهها ،غذا نمیرسید .قصد داشتیم یک نرمافزار برای توزیع غذا
بنویسیم که گفتند بیایید ببینید در اردوگاهها چه خبر است .یکسری از افرادی که معلوم
نیست سیلزده هستند یا نه ،در اردوگاه هستند .هر کس هر قلم کاالیی میگیرد ،یکی که
معلوم نیست بچه دارد یا نه ،دو سه قوطی شیر میگیرد ،چادرها را بدون برنامه توزیع
میکنند و...
وقتی وارد بحث نوشتن نرمافزار مدیریت اردوگاهی شدیم ،متوجه شدیم اصال آمار سیلزدگان
وجود ندارد .خیلی از افراد اطراف شهر هم رفتهاند و قاطی سیلزدگان شدهاند .آقای جهانگرد
جمله معروفی دارد و میگوید من بیست سال قبل گفتم کشور را با فناوری اطالعات میشود
اداره کرد ،حاال میگویم بدون فناوری اطالعات نمیشود کشور را اداره کرد .ما بدون فناوری
اطالعات نمیتوانیم در مدیریت بحرانها درست عمل کنیم .این حوزه در مدیریت بحران
مغفول است.
وقتی خواستیم اقالم را ثبت کنیم به هالل احمر گفتیم نرمافزاری آماده کردهایم و پرسیدیم
شما هر چه کمک آمده است را ثبت میکنید؟ گفتند بله .اما وقتی اطالعات ثبت شده را
دیدیم ،که بهطور مثال نوشته بود  10کارتن خرما ،ما میپرسیدیم که این خرما بر حسب
کیلو است؟ کارتن شما یک کیلویی است؟ دو کیلویی است؟ یا چهار کیلویی؟ میگفتند ما
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اینطور ثبت میکنیم .یا مث ً
ال نوشته بود آب معدنی ،اما شِ ل آب معدنی که ثبت شده است
یک لیتری است؟ دو لیتری است؟ پنج لیتری است؟ یا مث ً
ال نوشته بود چادر ده عددُ .خب این
چادر یک نفره است؟ پنج نفره است؟ این نشان میدهد ما در این حوزه حتی استانداردسازی
هم نکردهایم .یکی از معضالت ما بعد از مساله نوشتن نرمافزار این بود که ما نمیدانستیم
چطور این اقالمی که به صورت کمک آمده بود را ثبت کنیم .ما حتی برای نحوهی ثبت نیز
به نیروها آموزش نداده بودیم که بعد بتوانیم اینها را جمعآوری کنیم و از آن آمار به دست
بیاوریم.
همکاران ما در هالل احمر میگفتند در این زمینه استانداردهایی دارند ،اما شما وقتی ورود
میکردید و میخواستید این اطالعات را ثبت کنید میدیدید که در عمل چنین چیزی
نیست .مقصر این نحوهی ثبت اطالعات که یک کارشناس در حوزه هالل احمر نیست .مقصر
مدیریت کالن بحران است که این استانداردها را مشخص نکرده است .زمانی که یک بحران
پیش میآید باید همه نیروها در محل ،لپ تاپهایشان را باز کنند و همینطور که فرد
سیلزدهای میآید ،سریع اطالعات آن را ثبت کنند ،سریع چادر را در اختیار این افراد قرار
دهند ،نیروها باید بدانند در هر چادر چند نفر جا دادهاند ،آمار و اطالعات الزم را داشته باشند.
در توزیع غذا ،مقدار زیادی غذا حرام شد ،چون ما روش مناسب توزیع نداشتیم .نه اینکه آمار
نداشتیم ،اما این غذاها باید جایی تجمیع شود و بعد در دسترس همه قرار گیرد .بهطور مثال
ستاد عتبات آمد و غذا طبخ میکرد ،ستاد عتبات باید بداند غذا را به چه کسی میخواهد
بدهد؟ اگر سازمانهای غیر دولتی میخواهند مستقل کار کنند باید یک سایتی باشد تا بدانند
فالن مقدار غذا توزیع شده است و حاال باید این غذاها به چه کسی داده شود .همه میآمدند و
غذاها را اول شهر توزیع میکردند و به اردوگاهی که  15کیلومتر دورتر بود ،غذایی نمیرسید.
ما در حوزه فناوری اطالعات واقعاً چیزی برای مدیریت بحران تولید نکردهایم .اردوگاهی که
زدهایم را میخواهیم به صورت سنتی اداره کنیم؟ مث ً
ال بستهای را که برای فرد سیلزده آماده
میکنید ،بسته فردی که بچه دارد ،یا خانمی که وسیله بهداشتی نیاز دارد با کسی که زن یا
دختر ندارد ،متفاوت است .باید برای توزیع بستهها بررسی کرد که روزی چند بار ،هفتهای
چند بار اقالم بستهها بین مردم توزیع شود .نمیشود که شما سنتی این کار را انجام دهید.
ما برای سیلزدگان کارت صادر کردیم .بارکدخوان زدیم ،کد ملّی از روی بارکد مشخص
میشد و از روی سیستم مشخص بود که چند نفر تحت تکفل این فرد هستند و چند بار نیز
بسته دریافت کرده است .ما همه این برنامهها را در دو الی سه هفته در وسط بحران نوشتیم،
در حالیکه قاعدتاً این نرمافزار باید پیش از این وجود میداشت .باید پیش از بحران ،نیروهای
انسانی دورههای آموزشی الزم را گذرانده باشند .نیروهای هالل احمر باید آماده باشند .این
نرمافزار باید یک نرمافزار استاندارد ملّی باشد و در زمان بحران همه باید بدانند میخواهند
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چه کاری انجام دهند.
در زمان بحران ،فرد سیلزده ،خسته و عصبی است ،زخمی است و خانه و زندگی خود را از
دست داده است .باید اطالعات او ثبت شود تا بالفاصله جزئیات مشخص شود .در این حوزه
ما تجهیزات و منابع زیاد داریم ،اما هنوز میخواهیم به روش سنتی کار را انجام دهیم .مشکل
بعدی ما این است که حتی اگر این سیستم را مکانیزه کنیم ،آیا آدمها را برای استفاده از
سیستم مکانیزه آماده کردهایم؟ ما االن یک سالن بحران داریم ،تصویر هوایی و تصویر پهباد
را داریم ،اما چند نفر فرد متخصص داریم که از اتاق بحران تصمیمگیری کنند نه از وسط
میدان؟ من فکر میکنم علیرغم اینکه ما در حوزه فناوری اطالعات تجهیزات داریم ،اما
نیروی انسانی که الزمهی استفاده از اینها است را تربیت نکردهایم.
سازمان مدیریت بحران کشور از نرمافزاری که ساختیم بسیار استقبال کرده است .این نرمافزار
یک بخش دارد که مربوط به کمکها است ،یک قسمت آن نیز مربوط به توزیع کمکها،
توزیع غذا و مدیریت اردوگاهی است .همه این مسائل در آن لحاظ شده است اما نیاز است
که استانداردسازی شده و ملّی شود.
ما وسط بحران نمیتوانیم به کارشناس آموزش دهیم .نرمافزار باید آماده باشد ،کارشناس باید
آموزش دیده باشد و بداند که میخواهد چه کاری انجام دهد .ما کشوری هستیم که در زمینه
بحرانهای طبیعی درگیریهای زیادی داریم .باید این استانداردها آماده شود ،یک بار بحران
در کرمانشاه است ،هنوز کرمانشاه تمام نشده است ،گلستان ،لرستان بعد خوزستان مشکل
پیدا میکنند ،اما میبینیم که رفتارها و عملکرد ما با دههی  1360و  1370هیچ فرقی نکرده
است .ما ابزار داریم ،اما آدمهایی که برای استفاده از این ابزارها آماده کرده باشیم ،کم است.
ما اتاق بحران داریم که تصاویر هوایی ،دبی رودخانه و ...همه در آن اتاق دیده میشود،
اما نرم افزاری که همهی این اطالعات را آنالیز کند و این اطالعات را برای شما به یک گزارش
تبدیل کند که شما بر اساس این گزارش تصمیم بگیرید وجود ندارد .در حوزه فناوری اطالعات
ما کار زیاد داریم ،به خصوص در زمینه مدیریت بحران ،چه در تصمیمسازی و مدیریتها ما
کار زیادی برای انجام داریم.
ي شد یکی میگفت چرا شخص دیگری کباب گرفته و . ...به راحتی میشد
وقتی غذا توزیع م 
از این بحثها جلوگیری کرد .کافی بود شما به روسای مواکب ،هالل احمر ،سازمانهای
دولتی و غیر دولتی و سایر ارگانها که غذا توزیع میکردند پیام میدادید و میگفتید امروز
همه خورشت قیمه درست کنند.
نمیگویم مشکالت همینطوری باقی ماند .در روزهای آخر این مشکالت حل شد و تجارب خوبی
هم از این بحران به دست آمد ،اما باید این تجارب برای دورههای بعد ،مستندسازی شود .افرادی که
در مدیریتبحرانهستندباید ابزار مناسبیبرای مدیریتبحران داشتهباشند تاوقتی سیل میآید
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هر کس وظیفه خود را بداند .خیلی از افرادی که سیلزده نبودند در زمان سیل همراه سیلزدگان
به اردوگاه آمدند و خدمات دریافت کردند ،سیلزدگان نیز بر اساس وجدان خود پتو و ...دریافت
کردند .باید در ابتدا اطالعات ثبت میشد تا از هدر رفتن منابع جلوگیری شود.
تقریباً بعد از تعطیالت عید بود که نرمافزار ما برای کمکرسانی آماده شد .اما مشکل این
بود که عدم وجود یک استراتژی مشخص برای ما یک آشفتگی اولیه ایجاد کرد .در ابتدا ما
یک بانک طراحی کردیم که تنها کمکها را ثبت کنیم ،بعد وسط این کار من به هالل احمر
میگفتم قبضهای انبار را به من بدهد تا آنها را ثبت کنم ،نوشتن نرمافزار خیلی سخت
نبود ،اما استانداردسازی برای ما سخت بود .مث ً
ال نوشته میشد فالن تعداد چادر ،اما خوب چه
نوعی ،چند نفره و ...مث ً
ال میدیدیم فالن تعداد چادر به یک روستا برده شده ،بعد میدیدیم
سازمانهای غیر دولتی هم همان جا چادر بردهاند ،یا میدیدم به یک روستا تعداد زیادی
چادر داده شده ،اما به روستایی که مث ً
ال دهیارش خیلی پیگیری نکرده ،زیاد چادر نرسیده
است .یعنی میدیدیم که توزیع بر اساس پیگیری است نه بر اساس یک نقشه راه مشخص.
اگر کسی زرنگ بود روزی دو بار کمک دریافت میکرد .بعد یکی داد و بیداد میکرد که
من هنوز چادر نگرفتهام .از بخشدار سوال میکردیم میگفت دیروز کلی چادر توزیع کردیم،
پیگیری میکردیم میدیدیم ،بیش از جمعیت روستا چادر توزیع شده ،اما چند نفر چادر
اضافه بردهاند و برخی هنوز چادر نگرفتهاند .به نظر من نه بخشدار ،نه دهیار و نه فرماندار
مقصر نیستند .وقتی ما چارچوب خاصی نداریم و هر کس در محدوده اختیار خود دارد کار
میکند و متمرکز نیستند ،این مشکالت پیش میآید .ما باید یک چارچوب ملّیداشته باشیم
و آن را در استان اجراکنیم .نمیتوانیم در وسط بحران بگوییم چرا فرماندار این کار را میکند.
در خوزستان ما در سه وضعیت یک بحران بهطور همزمان درگیر بودیم .در لرستان یک بار
سیل آمد و دو الی سه شهر استان چند روز درگیر بودند و بعد تمام شد .در خوزستان در
جایی مثل شعیبیه و شوشتر ،بحران سیل تمام شده بود ،در جایی مثل حمیدیه و شادگان
درگیر سیل بودیم ،در آبادان و چند جای دیگر در حال آمادگی برای رسیدن سیل بودیم.
مشکل دیگری که ما در استان با آن درگیر بودیم ،اعداد و ارقام بود .میدانید جمعیت
معموالن که این همه در اخبار نشان داده شد چقدر است؟ کل جمعیت معموالن 8000
نفر است .کل جمعیت شهری پلدختر حدود  53هزار نفر است .اما دشت آزادگان ما 110
هزار نفر جمعیت دارد .جمعیت کارون 105هزار نفر است .کل جمعیت ُگمیشان  18هزار
نفر بود .بعد ما میدیدیم که شوش ،شوشتر ،هویزه ،شادگان ،دشت آزادگان ،حمیدیه درگیر
سیل بودند .اهواز با 1. 5میلیون نفر جمعیت داشت محاصره میشد .شاید در معموالن شما
بتوانید  8000نفر را در سه اردوگاه مدیریت کنید ،اما در خوزستان دیگر نمیتوان به روش
سنتی با این اعداد و ارقام کار کرد .بدون فناوری اطالعات و ابزارهای مدیریتی نمیشود اینجا
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کار کرد 50 .هزار چادر را به یک انباردار بدهید ،بگویید جلوی یک انبار اینها را توزیع کند،
ببینید میتواند به این راحتی این حجم را توزیع کند؟ دیگر به روش سنتی نمیتوان این
کارها را انجام داد .این کارها باید مستندسازی شود تا مشخص شود ما برای یک بحران بزرگ
با حجمی مانند خوزستان میخواهیم چه کاری انجام دهیم؟
خیلی از مردم به ما اعتماد نداشتند .به سازمانهای غیر دولتی میگفتیم بیایید با ما کار
کنید ،آنها میگفتند ما مستقل کار میکنیم ،خوب ما چیزی از آنها نمیخواستیم ،ما
میخواستیم به آنها اطالعات دهیم ،مث ً
ال بگوییم که به فالن نقاط ما غذا دادهایم ،شما دیگر
در آن مناطق غذا توزیع نکنید.
شما اگر میخواهید کمک کنید ،کمک نیز نیاز به یک دانش و اطالعات بهینه دارد تا بدانید
این کمکها را چطور باید توزیع کنید .حداقل کاری که میتوانستیم انجام دهیم ،باید یک
سایت میداشتیم که همه روستاهای سیلزده وارد آن شده باشند .مث ً
ال ستاد عتبات بگوید
من این تعداد غذا در این روستاها توزیع کردهام تا اشخاص و سازمانهایی که میخواستند
کمک کنند بدانند کجاها بروند .چادرهایی که میآمد را کجاها باید توزیع میکردیم؟ چادرها
مدام برای توزیع میآمد ،اما باز اول روستاها توزیع میشد ،و باز هم تعدادی روستا جا
میماندند .به نظر من یکی از مقصرین در این حوزه ،حوزه فناوری اطالعات است .ما باید از
قبل این مسائل را حل کرده باشیم .باید میدانستیم چه اطالعاتی را در اختیار مردم قرار
دهیم ،وقتی بحرانی پیش میآید اولین ثبت اطالعات باید چه چیزهایی باشند ،بالفاصله باید
اردوگاههای ما کد ملّی افراد را ثبت میکردند.
طراحی وبسایت سخت نبود ،چون ما بانک اطالعاتی را داشتیم .اردوگاههای ما به  90تا
رسیده بود و ما آدرس و جمعیت این اردوگاهها را داشتیم .رفتیم لپتاپهایی گذاشتیم آن
جا بالفاصله کد ملّی افراد را در اردوگاهها ثبت کردیم .آن جا بود که متوجه شدیم تعدادی
از افراد کد ملّی خود را نمیدهند و میگفتند نمیدانم .بعید بود که فکر کنیم کسی کد ملّی
نداشته باشد .درست است این افراد روستایی بودند و همه شهری نبودند که کد ملّی خود را
حفظ باشند .شاید اگر کسی به شما بگوید کد ملّیام را حفظ نیستم برای شما عجیب باشد.
خیلی از این افراد نیز واقعا کارت ملّی همراه نداشتند ،اما احساس میکردیم برخی از این افراد
نیز به عمد کد ملّی خود را نمیدهند.
وقتی که میخواهیم پوشک بچه را توزیع کنیم ،خوب یک بچه که در طول یک روز یک
بسته کامل را مصرف نمیکند .چیزی که ما به دنبال آن هستیم ،عدالت در توزیع است .یعنی
سیلزدهها احساس نکنند در توزیع اقالم میان این اردوگاه و اردوگاه دیگر فرقی وجود دارد.
خیر و احساساتی هستند .در روزهای اول حجم زیادی از کمک آمد ،اما در
مردم ما مردم ّ
روزهای دیگر کمکها کم شد .آن همه منابعی که در روزهای اول بر اثر احساسات میآید،
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چون مدیریت توزیع وجود ندارد ،هدر میرود .سه هفته بعد میبینیم که برنج نداریم.
وبسایت آماده بود ،چون بانک را داشتیم .تنها باید در وبسایت یک گزارش از بانک را قرار
دهیم .برای این کار بحثهای امنیتی وجود داشت و این حوزه نیز حساسیتهای خود را
داشت .باید هماهنگیهایی را انجام میدادیم که ما به این کار نرسیدیم .مث ً
ال به جای اینکه
در بلندگو اعالم کنیم که منطقه باید تخلیه شود ،ما سامانه داریم و میشد که بهطور مثال
همه گوشیها در منطقه سیدخلف زنگ بخورد یا برای همه این گوشیها پیامک برای تخلیه
ارسال شود .ما باید همهی این کارها را میکردیم ،اما آیا در استانداردهای مدیریت بحران
مشخص است که این کار وظیفه چه شخصی است؟ باید در مدیریت بحران و استفاده از
فناوری اطالعات آموزش صورت گیرد ،شکل آموزشها باید تغییر کند.
زمانی که استفاده از نرمافزار را شروع کردیم با تخلیه اردوگاهها مصادف شد .ميزان رضایت
در اردوگاههای اهواز خیلی خوب بود .مدیریت استان نیز از این نرمافزار رضایت داشتند .این
نرمافزار در حضور رییس جمهور نیز دمو شد .اگر ما این نرمافزار را به صورت آماده میداشتیم،
قطعاً بازخورد بهتری داشتیم .زمانی که نرمافزار راه افتاد و ما اردوگاهها را ثبت کردیم ،در
شهرستانها نیز ثبت اطالعات اردوگاهی را شروع کردیم .در آن زمان بود که ریزش اردوگاهی
ما شروع شد .میتوان گفت ما اطالعات افراد حاضر در اردوگاه را جمع کردیم ،اما بهرهبرداری
از این اطالعات در خارج از اهواز خیلی کم بود.
وقتی نرمافزار آماده شد ،چون خیلی پیچیدگی نداشت و در سازمانهای غیر دولتی و
نیروهایی که در هالل احمر برای کمک آمده بودند ،افراد تحصیل کرده زیاد داشتیم ،خیلی
راحت یک نرمافزار توزیع به آنها دادیم و شروع کردند به کار کردن با نرمافزار .خیلی از افراد
وقتی کد ملّی میخواستیم میرفتند و دیگر نمیآمدند .این نشان میداد که اص ً
ال سیلزده
نبودند .اینها همه خیلی خوب بود ،اما دیر بود .این نرمافزار ،مشابه کشوری نداشت .هیچ
چیزی برای ثبت کمکها ،ثبت غذا ،توزیع کمکها و مدیریت اردوگاهی وجود نداشت .وزارت
کشور نیز قبول کرده است در کشور بهعنوان یک نرمافزار پایه کشوری از آن استفاده کند.
چیزی که بعدها وزارت کشور آماده کرد ،سامانه جامع سجاد بود .در این سامانه خسارات
وارده در سیل را در حوزه کشاورزی ،صنعت ،میراث و ...همه حوزههایی که درگیر مشکل
بودیم ،وارد میکنیم .این نرمافزار ملّی است و استانهایی که د گیر سیل بودند االن دارند این
کار را انجام میدهند .این سامانه نیز مشکلی را دارد که ما داشتیم .این نرمافزاری است که
خیلی فوری برای ورود افراد خسارت دیده نوشته شده است .خوزستان باالی  02هزار پرونده
در حوزه کشاورزی دارد که باید این اطالعات در سامانه ثبت شود .باید مشخص شود صاحب
زمینها چه کسی است ،کد  MTUنیاز دارد.
مرکز پژوهشهای فضایی نیز بر اساس تفاهمنامهای که با وزارت کشور منعقد كرده ،زمینهایی
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که بهعنوان زمینهای خسارت دیده معرفی میشود ،بر اساس نقشههای ماهوارهای که قبل و
بعد از سیل گرفته شده ،بررسی میشوند تا مشخص شود این زمینها جزو زمینهایی هستند
که در سیل دچار مشکل شدهاند یا نه .این مساله ثبت اطالعات را دچار کندی کرده است.
خوزستان نیز بیشترین تطبیق را نسبت به استانهای دیگر داشته است .سامانهها متمرکز
است .وقتی شما میخواهید ارتباطی از تهران تا اهواز بگیرید ،بعد از اهواز در یک بستر
ارتباطی غیر از اینترنت این ارتباط را در شهرستانها توزیع کنید ،خب مشخص میشود که
مث ً
ال یک ارتباط با سرعت یک مگ تا دشت آزادگان و حمیدیه دارید ،بعد آن جا میخواهید
چند هزار پرونده را ثبت کنید .این کار کمی کند انجام میشود .در حال حاضر ما یک سایت
در استانداری ساختهایم و ثبت اطالعات در استانداری انجام میشود .محدودیت کاربر هم نداریم.
وقتی شما میخواهید این اطالعات پرونده را ثبت کنید ،باید این اطالعات توسط پژوهشهای
فضایی بررسی شود ،بعد هم شش یا هفت امضای دیگر نیاز دارد همه اینها زمان میخواهد.
به هر حال پرداخت مالی است و پرداخت مالی هم به زمان نیاز دارد .اگر شما با عجله
پرداخت کنید ،فردا نهادهای نظارتی اگر بپرسند چرا اینطور پرداخت شده ،چه جوابی دارید؟
پرداختها باید بر اساس اصول انجام شود .در عین حال میدانیم مردم سیلزده هستند و هوا
گرم است .اینها پول بیتالمال است و باید عادالنه بین کسانی که حقشان است توزیع شود.
در مجموع به نظر من سامانه سجاد خوب است ،چون بهعنوان یک بانک در زمینه خسارات
وارد شده ،عمل میکند .این نرمافزار با این کیفیت در زمان کوتاه نوشته شده است و باید
25هزار پرونده در این سامانه ثبت شود .این اطالعات هم یک اطالعات کوچک نیستند.
برخی زمینها مشکالت خودشان را دارند.
خیلی از خالقیتهایی که در زمان مدیریت بحران اتفاق افتاد ،خیلی خوب بود؛ اما این
خالقیتها باید برای قبل از بحران باشد .البته علیرغم مشکالت موجود در سیل ،در سیل
خوزستان حداقل میتوانیم بگوییم کسی گرسنه نماند ،شما یک نفر را پیدا نمیکنید که
بگوید من یک روز چیزی نخوردم .ما منابعمان خوب توزیع نشد .میشد بهتر باشد .بحثهایی
که ما میکنیم روی کیفیت کار و جلوگیری از هدر رفتن منابع است .ما مردم و دولت پای
کاری داریم .وقتی مردم دچار مشکل میشوند از شخص رهبری تا مدیران همه پای کار
میآیند ،اما بهتر است از این همه ظرفیت و اعتماد عمومی و دست و دلباز بودن مردم
بیشترین استفاده را ببریم.
ما ظرفیتی در کشور داریم که شاید دیگران آن را در خارج از کشور نداشته باشند .ما یک
رهبری جامعه داریم .وقتی رهبری موضعی میگیرد جامعه پشت آن میایستد .یعنی ما
محوری داریم که در هر جامعهای به این راحتی وجود ندارد .موضوع دوم هم دلبستگی
مردم به یکدیگر است .این دو عامل موجب میشود وقتی بحران پیش میآید مردم پای کار
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میآیند .اینکه در این شرایط اقتصادی و گرانی مردم این کارها را کنند و اینطور با یکدیگر
همکاری میکنند ،این واقعاً من را یاد زمان جنگ میانداخت.
ما االن که بحران نداریم ،باید برای زمان بحران تصمیم بگیریم .ما باید آموزش ببینیم ،اما ما
معموالً میایستیم تا بحران به سراغمان بیاید و بعد تصمیم میگیریم .استاندار چندین بار
است که در جلسات بحران تکرار میکند که سیلبندها مهم هستند .کانالهایی که دچار
آسیب دیدهاند در سیل بعدی باعث می شوند به مشکل بَر بخوریم .اما کسی به این مساله
توجه نمیکند .خیلی از خساراتی که برای ما اتفاق می افتد به نگرش و رفتار ما بر میگردد.
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گفت و گو با آقای محمدصادق کریمیکیا
سمت :مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان
سیالب در استان خوزستان نه از کنترل خارج بود ،و نه تحت کنترل بود .یعنی یک حالت
بینابینی از حالت کنترل و عدم کنترل را در خود داشت .اما در لرستان سیالب کام ً
ال در حالت
عدم کنترل قرار داشت .بنابراین از هیچ سازه و مدیریتی نمیشد برای مقابله با سیل استفاده
کرد .غیر از مباحث فنی سیالب ،استان خوزستان به طور کلی یک استان مخاطرهآمیز در
حوزهی زیستی است .مسائلی مانند ریزگرد ،زلزله ،سیل ،گرمای طاقتفرسا و مسائلی از این
دست ،همه باعث میشود استان خوزستان به لحاظ مخاطرات زیستی در یک آستانهای
قرار گیرد که میدانیم این اتفاقها دوباره رخ خواهند داد .به همین خاطر این اتفاق مدیریت
بحران را سخت ،پیچیده و چند الیه میکند .شما اگر بخواهید استان خوزستان را با یک
استانی مانند سمنان و قزوین مقایسه کنید ،این مقایسه از پایه اشتباه است .مسالهی دیگری
که در قضیه سیل در استان خوزستان اتفاق افتاد ،تناقض میان مدیریت محلّی و ملّی بود.
این تناقض در سیالب خوزستان کام ً
ال مشهود بود .وزارت نیرو به خوزستان اعزام شد تا بحث
رهاسازی آب را مدیریت کند .اولویت اول وزارت نیرو این بود که سدها را حفظ کند تا فاجعه
ن دست
بزرگتری رخ ندهد ،اما مدیریت محلّی و در پی آن استاندار خوزستان نگران پایی 
سدها و رودخانهها بودند که تلفاتی صورت نگيرد ،و حجم خسارتهای اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی و فرهنگی نيز زیاد نشود و یا اص ً
ال اتفاق نیافتد .بنابراین یکی از مسائل استان
خوزستان در بحران سیل در حوزهی سیاسی و اجتماعی این بود که یک جایی استاندار
خوزستان باید این تناقض در مدیریت را حل میکرد و به یک توافق میرسید .مشکل دیگری
که ما داشتیم و یک شکافی ایجاد کرده بود ،این بود که وقتی سیل تحت کنترل باشد بخشی
از آن ،کشاورز و روستای ما را با یک وضعیتی مواجه میکند که به او بگویید ما زمینهایت
را به سیالب میدهیم که خانهات را حفظ کند .این امر از لحاظ اجتماعي برای یک روستایی
بسیار سخت و سنگین است .در این شرایط باید به روستاییان اطمینان دهیم كه وقتی سیل
میآید ابتدا برای حفظ جانت ،سپس برای خانهات و بعد در بحث کشاورزی و دامداری اقدام
میکنیم .در پی آن چون ما هنوز خسارت سیل سال  95را نداده بودیم ،کشاورزان به ما
و صحبتهای مسئولین محلّی اعتماد نداشتند .خود به خود یک فضای بیاعتمادی شکل
گرفته بود .به همین خاطر از ظرفیتهایی مانند سازمانهای مردمنهاد ،شیوخ محلّی و افراد
بانفوذ استفاده کردیم و طی صحبتهای فراوان توانستیم با مردم روستا توافق کنیم که جان
و خانهی شما برای ما در اولویت است .مسالهی دیگر شکاف بین مردم روستاها و شهرها بود
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كه بعد از وقوع سیالب متوجه آن شدیم .شما وقتی روستاها را به سیل میدهید و شهرها
را حفظ میکنید ،بین روستا و شهر یک شکاف ایجاد شده است که توانستیم از طریق اقناع
عمومی از التهاب آن بکاهیم .زیرا کشاورزان اعتراض میکردند که چرا روستاهای ما زیر آب
رفتند ،اما شما شهر حمیدیه را حفظ کردید؟ یا اینکه چرا باید روستاهای اهواز زیر آب بروند،
اما شهر اهواز سیالبی نشود؟ اینها همگی سواالت به جا و به ح ّقی بودند .اما ما به لحاظ
مدیریتی چارهای جز اتخاذ این تصمیمات نداشتیم .اینها مواردی بودند که فضای مدیریتی
ما را اذیت کرد.
به طور کلی همیشه در حوزههای اجتماعی و فرهنگی نسبت به سایر حوزهها حساسیت
بیشتری وجود دارد .مشخصاً سیالب اخیر در بخشهایی از استان به وقوع پیوست که
یک گروه قومی در اکثریت بودند و بالفاصله رسانههای خارجی تالش کردند مسیر عادی
امدادرسانی را با چالش مواجه کنند .برخی ها هم با گرایشهای قوممدارانه تالشهای ما را
تحتالشعاع قرار میدادند .قوممداری بهویژه در جوامع سنتی و دور افتاده که تماس اندکی
شدت دارد ،ولی حتی در جوامع صنعتی نوین نیز که ملّتهای
با سایر فرهنگها دارندّ ،
آنها از مزایای تحصیالت رسمی ،ارتباطات جمعی و سفرهای بینالمللی برخوردارند ،چنین
تمایالت قوممدارانهای هنوز حاکم است .قـوممداری میتواند اثرات نامطلوب بسیار داشته
باشد .چنانکه میتواند موجب تشویق نژادپرستی و باعث دشمنی و تضاد بین گروهها گردد
و نیز ممکن است مردم را نسبت به احساس نیاز به دگرگونی در فرهنگ خود بیمیل سازد.
یکی از دغدغههای اصلی ما در سیالب استان خوزستان در حوزهی سیاسی و اجتماعی
این بود که ما نگران موضوع حاشیهنشینی بودیم و احتمال میدادیم دامنهی سیل آنقدر
گسترده شود که موجب تخلیه روستاها و شهرها شود ،و اينكه آمار حاشیهنشینی چند برابر
شود .این دغدغه از زمانی که در بحث مدیریتی مطرح شد ،موضوع بازگشت این عزیزان به
خانههایشان در اولویت اول مدیریت استان خوزستان قرار گرفت .این باعث شد که ما تقریباً
هیچگونه افزایشي در حوزهی مهاجرت و حاشیهنشینی نداشته باشیم .یکی دیگر از مواردی
که خیلی برای ما مهم بود و به حوزهی ما بر میگردد ،موضوع بهداشت محیط است .به هر
حال سیل اتفاق افتاده بود و از لرستان تا سوسنگرد را در بر گرفته بود .با توجه به اینکه
فصل گرما در پیش بود ،باعث شد مسائل بهداشتی در ردیف اول دغدغههای ما قرار گیرد.
تصمیمی که از اول گرفتیم این بود که در جلسات ستاد بازسازی از آنجا که یک ظرفیت
اجتماعی جهادی در استان خوزستان وجود داشت ،با نظر مثبت استاندار ،نیروهای جهادی را
که نزدیک به  1000نفر بودند و در  300گروه تقسیم شده بودند ،صرفاً برای بحث بهداشت
به کار گرفتیم و به کمک دهیاران و بخشداران ،مراکز بهداشتی را در این مناطق بر پا کردیم.
همین امر باعث شد بحث آهکپاشی و سمپاشی به خوبی در این مناطق اتفاق بیافتد .به
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همین ترتیب این اولین باری بود که ما سیالبی را بدون هیچگونه تبعات بهداشتی در سطح
استان خوزستان پشتسر گذاشتیم .از جمله اقداماتی که در حوزهی بهداشت در زمان سیل
انجام دادیم ،این بود که آب بستهبندی شده توزیع میکردیم .همچنین به بحث الیروبی
پرداختیم .اطالعات عمومی را به صورت روزانه مخابره میکردیم که کارشناسان بهداشت به
مردم میرساندند .همچنین آموزشها و بازرسیهایی نیز انجام میشد .تجربهی دیگری که ما
در بحران سیل داشتیم و برای اولین بار در کشور انجام شده بود ،این بود که ما برای اینکه
از تکتک روستاها مطلع شویم و بدانیم هر روستایی که درگیر شده است چه وضعیتی دارد
و چه اقدامات اجرایی باید برای آن انجام شود ،از تسهیلگران اجتماعی روستایی استفاده
کردیم .اين امر در  10شهرستانی که درگیر سیل بودند صورت گرفت .با توجه به اينكه با یک
موضوع متحدالشکل مواجه نیستیم ،تسهیلگران اجتماعی و روستایی طرحي تدوین کردند
و اعزام شدند .همچنین در کنار آنها رابط روستایی قرار دادیم که اطالعات کامل روستاها
و ارزیابیهای اجتماعی ،فرهنگی و بهداشتی را استخراج کند .به همین ترتیب ما شناسنامه
هر روستا را به طور کامل در اختیار داشتیم و اطالعاتی مانند اینکه در یک روستا چند نفر
به کمپ منتقل شدند ،این روستا چند موتور آب داشته که برای کشاورزی استفاده میشده،
چند هکتار زمین داشته ،چه مقدار آن زیر آب رفته ،چند هکتار آن پرداخت خسارت انجام
شده و یا نشده ،چند نفر بازمانده از تحصیل داریم را ثبت كرديم .تسهیلگران ما همهی
این مسائل را استخراج میکردند که همه آنها به صورت مکتوب موجود است .من به این
مساله اعتراف میکنم که جزو مدیرانی بودم كه کمترین بازدید میدانی را در مناطق سیلزده
داشته است ،زیرا من بازو و چشمهای بیناتر از خودم داشتم .برای مثال وقتی که تسهیلگران
روستایی اطالعات کامل از یک روستا را در اختیار من قرار میدهند ،دیگر نیازی به مراجعهی
حضوری من نبود .یک ماه بعد از جمعآوری این اطالعات در استان خوزستان یک تصمیم
جدی گرفته شد .در خرداد ماه با توجه به همین ارزیابیهایی که انجام دادیم و نظرسنجی
که از مردم و کشاورزان انجام دادیم ،متوجه شدیم که کشاورزان دغدغهی اولشان پرداخت
خسارت و يا دادن کاال برای خانهشان نیست ،بلکه دغدغهی اول مردم ،آماده کردن زمینهای
کشاورزیشان برای کشت تابستانه است .حتی به ما میگفتند اگر شما خسارت گندم به ما
ندادید ،ندادید ،اما اجازه دهید که ما تابستان کشت داشته باشیم .این به این معنی است که
کشاورز مولد و تولیدکننده است و دوست دارد که روی پای خودش بماند .ما همین مساله
را به جناب دکتر شریعتی انتقال دادیم و ایشان تصمیم بسیار عاقالنهای گرفت .ایشان همه
استان را بعد از آن جلسه بسیج کرد که باید سریع آب را از زمینها خالی کنید و زمینها
را برای کشت تابستانه آماده کنید .همین امر در کنار الگوی کشت و برداشت ،یک شور و
شعف خاصی را میان روستاییان ایجاد کرد .به عقیدهی بنده بزرگترین اتفاقی که در استان
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خوزستان به لحاظ مدیریت ارشد رخ داد ،تبدیل یک تهدید به یک فرصت بود.
یکی از تحلیلهایی که در بحران سیل داشتیم این بود که خانم خانه بیشتر از مرد آسیب
دیده است .زیرا خانم خانه در خانه است و آشپزخانهاش زیر آب رفته است و مرد دارد بیرون
کار میکند و به کار و شغل خود مشغول است .لذا بیشترین آسیب روانی که ایجاد میشود،
همین بحث از دست رفتن خانه است که تأثیر آن تا حد خیلی زیادی روی خانم خانه است.
چه بسا این آسیب برای کودکان نیز تا حد زیادی تأثیرگذار است .وقتی که این اتفاق افتاد ،ما
گروههای بازتوانی اجتماعی را که پیش از این در کشور به این شکل و شیوه انجام نمیشد،
در مناطق آسیبدیده مستقر کردیم .هنوز هم این گروهها در قالب چهار تیم مشغول فعالیت
هستند .این اولین باری بود که با ظرفیت بسیار زیاد گروههای مردمنهاد آشنا شدیم .نزدیک
به  100تشکل اجتماعی داشتیم که پای کار بودند .در گزارشی که به تهران دادیم ،برای آنها
بسیار جالب بود که شما چگونه توانستید این تعداد از آدم را در کنار دولت و دستگاههای
اجرایی برای کمکرسانی به کار گیرید .این امر باعث شد تا اکنون پروتکل اجرایی ورود و
مداخلهیی سازمانهای مردمنهاد را برای کشور تدوین کنیم.
اتفاق دیگری که در حوزهی مدیریتی افتاد این بود که اکنون خیلی هوشیارتر از قبل میتوانیم
با بحرانها مواجه شویم .برای مثال اکنون دستگاهها و اردگانها ،اخطاریههای هواشناسی را
جدیتر پیگیری میکنند .از جمله کم و کسریهایی که میتوان در بحران سیل به آن اشاره
کرد ،این است که در کل کشور مدیر بعد از بحران داریم ،و نه مدیر بحران .یعنی ما به جای
پیشبینی ،آیندهپژوهی ،و اقدامات تمهیدی آیندهنگرانه ،صرفاً عطف به ماسبق میکنیم و
منتظریم اتفاقی بیفتد و بعد به فکر درست کردن آن بیفتیم .در کشورهای توسعهیافته برای
هر مخاطرهای ،یک نظام برنامهریزی دقیق دارند و آن را به انجام میرسانند .اما اگر شما
مدیر بعد از بحران باشید ،سیل اتفاق میافتد و سیلبند ندارید .زلزله اتفاق میافتد و شما
مقاومسازی نکردهاید 67 .درصد مخاطرات بحران در کشور ،سیل و زلزله استْ .آیا سازمان
آب و برق خوزستان برای مقابله با سیل تمهیدات و برنامهریزی خاصی نداشت؟ آیا ما برای
زلزله تمهیدات داریم؟ به همین خاطر من این مساله را یک نقص مدیریتی میدانم .این
سبب میشود که ما همچنان در یک کشور جهان سوم به سر ببریم و در خیلی از مسائل
با بديهیات دست و پنجه نرم کنیم .بنده معتقدم در نظام سیاستگذاری مدیریت بحران
در کشور ،نقص بزرگی نهفته است و آن عدم آیندهنگری و پیشبینی مخاطرات کشور و
استانهاست .استان خوزستان استراتژیکترین استان کشور است .کشور و مرکز باید به طور
قطع ،حوزهی مخاطره استان خوزستان را کامل شناسایی کند و با یک سیاستگذاری علمی
و درست ،منطقی و اجرایی با بحرانهایش مواجه شود .به گونهای که هر اتفاقی بیفتد ،ورژن
و نسخه خاص و مداخلهای آن را در اختیار داشته باشد تا به خوبی با بحران مقابله کند.
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نکتهی دیگری که در این بین وجود داشت ،این بود که ما میان بزرگترین خشکسالی استان
و بزرگترین سیل استان ،فقط هفت ماه فاصله داشتیم .هر دوی آنها در اجرا نقیض هم
هستند .در خشکسالی ،شما سیلبند را میشکنید تا آب روانه شود و شما کشاورزی کنید،
اما در سیل میدوید تا سیلبندها را یکی پس از دیگری ببندید ،و این یکی از بزرگترین
مشکالت حوزهی مدیریتی سیالب در استان خوزستان بود .من فکر میکنم که یک رژیم
درست و منطقی باید برای رودخانهها و حریم آن در استان خوزستان که ُمتولّی آن سازمان
آب و برق خوزستان است ،در نظر گرفته شود ،به همراه اقناع عمومی.
مورد دیگری که در تجربهی مدیریت سیالب برای خود من بسیار پُر اهمیت و پُر رنگ
خودش را نشان داد این بود که ما نبايد اجازه دهيم فرهنگ انتظار از نهادهاي حمايتي ترويج
شود .در بررسيهاي ميدانيمان مشاهده كردهايم برخي شهروندان با وجود موقعيت اقتصادی
نسبتاً مطلوب همچنان تالش ميكنند تا تعداد زيادي از اقالم و وسايل ارسالي نهادهاي
حمايتي را دريافت كنند .بعضاً مواردي بوده كه افرادي بيش از چند بار چادر گرفتهاند و
فروختهاند .يكي از داليل اصلي اين اتفاقات به نبود سيستم هوشمند امدادرساني مربوط است.
مردم در زمان وقوع بحران دچار استرس ميشوند كه نكند به آنها كمكي نشود .نبود يك
برنامه جامع بانك اطالعاتي دقيق سبب شده مردم اينگونه رفتار كنند .اگر از ابتدا خيرين
و نهادهاي دولتي بانك اطالعاتي دقيقي درست ميكردند كه تمام كمكها در اين بانك
اطالعاتي با كد ملّي سرپرست خانوار ثبت ميشد ،اين همه هرج و مرج رخ نميداد .در اين
صورت همه مردم احساس امنيت ميكردند و نيازي به التماس و تمنا و پيدا كردن آشنا نبود.
ايجاد بانك اطالعات جامع يك ضرورت براي كل كشور است .ما نیازمند شناخت مديريت
ريسك هستيم .از نظر ما مديريت ريسك از مديريت بحران واجبتر است .در مديريت بحران
پس از اتفاق بايد اقداماتي براي كنترل و ساماندهي انجام شود اما مديريت ريسك بايد به طور
هدفمند پيشبينيهاي الزم را براي اقدامات زمان بحران انجام دهد .ميخواهيم سامانهاي
جامع راهاندازي كنيم و مشخصات و مهارتهاي فردي تمام كساني كه دوست دارند در زمان
بحران به طور داوطلبانه خدماتي به مردم بدهند در اين سامانه ثبت شود .اگر به تفكيك
استانها و شهرها اين بانك اطالعاتي تهيه شود گام بزرگي رخ ميدهد.
دستاورد دیگری که در طول دورهی مدیریت بحران برای بنده پیش آمد و آن را بسیار با
ارزش میدانم این نکته است که دانش بومی مردم در زمینهی سیلبندها ،نتیجهی همزیستی
هزاران سالهی این مردم در کنار رودخانه بوده و بسیار ارزشمند است .در این مناطق از استان
خوزستان مردم تجارب کهن و ارزشمند خود را مورد استفاده قرار دادهاند و مدیریت و
بهرهبرداری سنتی از سیالبها  ،جداسازی آب شور و شیرین ،حفظ خاک ،بهره برداری از
اراضی شیبدار و زراعت سیالبی مجموعه اقداماتی است که توسط مردم انجام میشد .ما ملزم
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به استفاده و ثبت و مستندسازی این نوع دانشهای محلّی و مردمی هستیم.
در این سیالب ثابت کردیم که اگر حوزههای اجتماعی و عمرانی در کنار یکدیگر قرار بگیرند
میتوانیم خیلی از مشکالت را رفع و رجوع کنیم .به نظر من با مردم و در کنار آنها میشود
خیلی از کارها را پیش برد .ما در امور اجتماعی استانداری ،یک جشنوارهی عکس داریم که
در قالب یک مسابقهی ملّی به نام سیالب همدلی یا وحدت برگزار ميشود که همه تصاویر
مرتبط با شرایط سيل جمعآوری میشوند و به بهترینهای آنها جایزهاي داده میشود .این
جشنواره ،ثبت و ضبط میراث معنوی سیل خوزستان در حوزه کمک به هم نوع و هم استانی
است .نکتهی پُر اهمیت دیگری که وجود دارد این است که ما نگذاشتیم شکافهای قومی،
اجتماعی ،اقتصادی و مسایلی از این دست ،بحران سیل را تحت تاثیر خودش قرار دهد.
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گفت و گو با آقای شهاب صدیقی
سمت :مدیر کل امور شهری و شوراها استانداري خوزستان
در بهمن ماه  1397وقتی که سطح آب باال رفت ،شاهد این بودیم که پارگیهای متفاوتی در
رودخانهی کرخه در مقطع شهرستان هویزه و شهر ُرفیع ایجاد شده است .به همین منظور
کار ما از همین نقطه شروع شد .برای ترمیم ،آن چیزی که در عرف میشناسیم این است که
از خاک بومی استفاده کنیم و سیلبند رودخانه را برای جلوگیری از نفوذ آب ترمیم کنیم.
چیزی که ما در رودخانهی کرخه مشاهده کردیم این بود که حجم و شدت آب بسیار باال
بود که به آبشستگی بسیار زیاد کنار رودخانه منجر شده بود .بنابراین ما باید مصالحی را
در آن نقطه استفاده میکردیم که هم جلوی آب را بگیرد و هم آبشستگی حداقلی داشته
باشد .ما در آن مقطع هنوز حضور میدانی نداشتیم و تنها بر اساس گزارشاتی که به دستمان
میرسید به این نتیجه رسیدیم که باید از سنگ الشه و آهک استفاده کنیم و با خاک محلّی
آنجا میکس کنیم تا سرعت کار برای جلوگیری از نفوذ و آبشستگی باال برود .بر همین
اساس چون معادن سنگ ما در هفتکل بود ،با شهرداری هفتکل هماهنگ کردیم که بر اساس
نیاز ،سنگ را از هفتکل با حجم بسیار باالیی در ابتدای کار به منطقه بفرستیم .در ماجرای
سیل ،فراتر از بحثهای فنی ،یکسری رخدادهای اجتماعی و عاطفی جالب رخ داد؛ از جمله
اینکه علیرغم بارندگی زیاد و به بار نشستن مزارع دیم ،کشاورزان هفتکلی با عبور و مرور
ماشینآالت سنگشکن و حمل و نقل آنها از میان مزارع خودشان موافقت کردند .وقتی
مردم هفتکل با خبر شدند که چنین اتفاقی برای هماستانیهای خود رخ داده ،صرفنظر از
قومیت ،صرفاً این را بیان میکردند که ما مزارع خود را در اختیار ماشینها میگذاریم تا از
مزرعهها رد شوند و بروند برای بارگیری و انتقال اقالم مورد نیاز.
با توجه به اطالعاتی که از سازمان آب و برق و شورای مقابله با سیل و مدیریت بحران استان
دریافت کردیم ،به این نتیجه رسیدیم که رودخانهها و ظرفیت سدهای استان در حال پُر شدن
است و باید در مقاطع شهرها ،روستاها و جادهها یک مقابله و تقویت سراسری سیلبندها برای
مقابله با سیل صورت بگیرد .بنده پنج فروردین 1398با حکم استاندار بهعنوان فرماندار ُمعین
شهرستان هویزه تعیین شدم .بعد از ظهر بود که به ما اعالم کردند این مأموریت به شما ابالغ
شده و باید بروید و در منطقه مستقر شوید که در پی آن ،در منطقه مستقر شدیم و جلسات
کاری و مدیریت خود را در منطقه شروع کردیم .طرح پیشنهادی سازمان آب و برق این
بود که بخشی از رودخانه کرخه در مقطع انتهای شهر ُرفیع باید باز شود .قبل از اینکه آب
باالدست به اینجا برسد ،ما باید سطح آب رودخانه را پایین بیاوریم که بتوانیم پذیرای آب
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مازاد رودخانه باشیم که روستاها و شهر ُرفیع را آب نگیرد .در پی آن بر اساس همان طرح
مطالعاتی سازمان آب و برق ،مأموریت پیدا کردیم که اولین فیوز پالک را در رودخانه کرخه
ایجاد کنیم .شما وقتی بخواهید حاشیهی رودخانهای را باز کنید و حجم آبی را به اراضی
اطراف منحرف کنید ،باید ببینید که این آب از کجا میآید و از کجا خارج میشود .ما به غیر
از اجرای کار در آنجا دو مانع داشتیم :یکی اراضی کشتشدهی مردم و دوم دژ موجود در
آن منطقه که به دژ شهید باکری معروف است که از میان هورالعظیم میگذرد .سپس اولین
موضوعی که اهمیت زیادی پیدا میکرد ،بحث اعتمادسازی بین مردم بود .ما باید با مردم
صحبت میکردیم ،طرح را برایشان شرح میدادیم تا بتوانیم طرح را اجرا کنیم که این کار
خوشبختانه با حداقل مقاومت مردم پس از یک روز و نیم اجرا شد .آن روز مصادف بود با
حضور آقای روحانی رییس جمهور در اهواز .یکی از ابهاماتی که برای ما وجود داشت بحث
پرداخت خسارت اراضی کشاورزی زیر آب رفته مردم بود که خوشبختانه آقای رئیس جمهور
در سخنرانی که در استانداری داشت ،اعالم کردند که خسارت اراضی کشاورزی به صورت
کامل داده خواهد شد و مردم از این بابت نگران نباشند .این موضوع به خوبی میان مردم
اطالعرسانی شد و بهعنوان پشتوانهای برای ادامه-ی کار و اعتمادسازی بین دولت و مردم
قرار گرفت .در این راستا بعد از اعتمادسازی و موافقت مردم برای زیر آب رفتن اراضی ،همهی
زمینهای کشاورزی را با  SPGنقشهبرداری کردیم که همهی اینها نیز صورتجلسه و
ثبت شد .در این میان ما اگر جادهی شهید باکری را قطع میکردیم ،ارتباط مرزبانی با شهر
قطع میشد و مسیر تردد روزانهشان از بین میرفت که خوشبختانه در این زمینه نیز با
همکاری باالی مرزبانی مواجه شدیم .بنابراین اولین جایی که باید در رودخانهی کرخه باز
میشد را باز کردیم و آب را به سمت اراضی فرستادیم تا سطح آب پایین بیاید .تمام این
اتفاقات تا اینجا شیرین بود ،اما تلخی از جایی شروع شده که بخشی از مختصات توپوگرافی
زمین در پیشبینی پیشنهادهدهندهی طرح موجود نبود و بخشی از آب دور زد و به سمت
شهر آمد .دقیقاً بعد از فاصله یک روز و نیم از این اتفاق ،ما مشاهده کردیم که آب دارد دور
میزند و به سمت شهر میآید .بنابراین مجبور شدیم حجم عملیات خود را چند برابر کنیم.
بالفاصله این مساله به اطالع استاندار رسانده شد و ایشان با بسیج همهی امکانات،آنها را
به سمت منطقه گسیل کردند .ما از همان شب مجددا ً شروع به ایمنسازی دور تا دور شهر
ُرفیع کردیم .در ادامهی این کار با استفاده از تکنیکهای مردم محلّی از طریق بلمها توانستیم
مختصات توپوگرافی ناموجود را بر روی نقشه ترسیم کنیم .این کار تا ساعت  6صبح روز بعد
به طول انجامید که ما متوجه شدیم بخشی از سیلبندی که در اطراف شهر ایجاد کردهایم،
پاره شده است و آب دارد به سمت شهر سرازیر میشود .باز همان صحنهها تکرار شد و مردم
خوب ُرفیع ،همه و همه زن و مردم بیل به دست برای انسداد این پارگی بسیج شدند .با وجود
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اینکه مقطع پاره شده حدود  20متر بود ،در کمتر از  15دقیقه ترمیم شد.
بعد از ماجرای ُرفیع که بهطور کامل ایمن شد ،با توجه به وظیفهی ستادی خود به عقب
برگشتیم و در شهر اهواز مستقر شدیم .موضوع بعدی ما تشکیل یک ستاد پشتیبانی در اداره
کل امور شهری برای مقابله با سیل بود که در این زمینه ،پهنهی مقابله و حوزهی وظیفه
ما ،کل استان خوزستان شد .روزی که این اتفاق افتاد  11فروردین  1398بود .علیرغم
تعطیالت ،همهی همکاران در محل کار خود حاضر بودند و کاری که ما انجام دادیم این بود
که بر اساس یک نقشهی راه ،طرح کل استان را بر روی یک نقشه بزرگ ترسیم کردیم که
آن را بر اساس تقسیمبندی رودخانهها ایجاد کرده بودیم .با گروهبندی همکاران و تهیه یک
چکلیست ،هر نیم ساعت با شهرداران شهرهایی که در مسیر رودخانه قرار داشتند تماس
میگرفتیم و آخرین وضعیت و اقدمات آنها را رصد و ثبت میکردیم و نیازمندیهای
آنها را تأمین و پوشش میدادیم .این بار تأمین این شهرها فقط سنگ نبود .انواع و اقسام
ماشینآالت ،نیروی انسانی و گونی پُر شدهی خاک بود که به اقصی نقاط استان میفرستادیم.
برای مثال  250عدد ماشینآالت کشاورزی را تنها با یک تلفن از جنوبیترین نقطه استان به
شمالیترین نقطهی استان ارسال میکردیم.
مأموریت ما بعد از ُرفیع ،دشت آزادگان بود .در دشت آزادگان مسئولیت کار با سازمان راه و
شهرسازی ،شهرداری و بخشی نیز در دست سازمان آب و برق بود .سپس آمدیم جلوتر که
به حمیدیه ،کوت سید نعیم ،باوی و دیگر مناطق رسیدیم و همان وظایف را نیز برای آنها
انجام دادیم .بعد به سمت رودخانهی کارون ،چه در حوزههای شهری و چه در حوزههای
روستایی حرکت کردیم .سیستم کار ما به این شکل بود که دبی رودخانهها را بر اساس آماری
که ساعت به ساعت از سازمان آب و برق از خروجیها میآمد ،رصد میکردیم ،و به نمودار
تبدیل میکردیم .ساختار رودخانهها و دبیها را چک میکردیم ،حتی به صورت دستی و با
نشانگذاریهای محلّی ،ارتفاع آب را چک میکردیم که در پی آن کارهای مقابلهای را قبل
از رسیدن آب به مناطق مورد نظر انجام میدادیم .این فرآیند تا  20فروردین ماه ادامه پیدا
کرد .وظیفهی دیگر ما در این میان ارائه خدمات شهری در کمپها و اردوگاههایی بود که
سیلزدگان را در آنها اسکان داده بودند .بنابراین وظیفه در امور شهری هم مقابله بود و هم
ارائهی خدمات در حوزهی اسکان .در حوزهی اسکان ،پیشنهادی که ارائه شد این بود که
بیاییم و از ظرفیت اردوگاههای راهیان نور استفاده کنیم .در آن مقطع دیگر تردد کاروانهای
راهیان نور در استان از هشت فروردینماه قطع شده بود .با همکاری اردوگاههای راهیان
نور شمارش خود را انجام دادیم ،تعداد تختها و اقامتگاههایی را که قابل سکونت بودند،
مشخص کردیم و اولین اردوگاههایی که پذیرای عزیزان سیلزده بودند ،اردوگاههای مجاور
شهر حمیدیه انتخاب شدند؛ اردوگاههای ثامناالئمه و جواداالئمه .اتفاق خوب دیگری که
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افتاد این بود که مأموریت طبخ غذا بر خالف پروتکلهای هالل احمر که در  48ساعت اول
غذای سرد ،کمپوت و کنسروجات میان مردم توزیع میشود ،این استثنأ در خوزستان وجود
داشت که ما به سبک اربعین ،مواکبمان در شهرهای مختلف غذای گرم به سیلزدگان
میرساندند .اتفاق خوب دیگر این بود که محافظت از سیلبندها توسط خود مردم صورت
میگرفت که میتوان سمبل این اتفاق را شهر حمیدیه دانست .مردم با تن و بدن خود مقابل
سیلایستادند .کار دیگری که ما با ابتکار مهندس زارعزاده مدیر کل دفتر فنی انجام دادیم
این بود که یک تیم کاری متشکل از سازمان نقشهبرداری ،هوافضای سپاه و دانشگاه علوم و
فنون دریایی خرمشهر برای پایش دیتاهای ماهوارهای در رابطه با پراکندگی آب رودخانههای
استان خوزستان و همچنین پایش آبهای تحتاالرضی موجود در استان خوزستان تشکیل
ساَپی را تشکیل داده
دادیم .همچنین کار دیگری کهکردیم این بود که چندین گروه وات 
بودیم و مسئوالن مناطق و شهرهای مختلف در این گروه بودند و هر کس ،هر موردی را که
میدید در آن گروه اطالع میداد و نزدیکترین فرد در کوتاهترین زمان ممکن برای حل آن
مشکل اقدام میکرد.
در روزهای پایانی مقابله با سیل ،استانداری اطالعیهای منتشر کرد مبنی بر اینکه دو
رودخانهی دز و کارون به هم پیوستهاند و منطقه کیانشهر و عیندو اهواز باید تخلیه شوند.
ما این موضوع را از طریق همان شیوه پایش 48 ،ساعت قبل رصد کرده بودیم .دلیل این
اتفاق این بود که رودخانه کارون مسیرش را از بند قیر به سمت مالثانی بر عکس میکند و
میرود باالتر از مالثانی و به شهر اهواز وارد میشود .بنابراین ما اکنون رسیدیم به منطقهای به
نام اهواز با جمعیت حدود یک میلیون و  300هزار نفر بهعنوان مرکز استان و مرکز فرماندهی
که باید با آن مقابله سراسری صورت میگرفت .ما هم از سمت حمیدیه در خطر بودیم که
اگر جادهی حمیدیه قطع میشد ،دیگر نمیتوانستیم تا سوسنگرد سرویس بدهیم ،هم از
سمت شهرستان باوی درگیر بودیم و هم از سمت جادهی اهواز – آبادان .تنها مسیرهای
ایمن ما ،جادهی اهواز به سمت رامهرمز و اتوبان اهواز به سربندر بود .نهایتاً با همکاری تیمهای
تخصصی وزارت دفاع ،سپاه ،سازمان آب و برق و استانداری ،شهر اهواز در مدت  72ساعت
از تهدید آب نجات یافت.
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گفت و گو با آقای سعید رضوانی
سمت :مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداري خوزستان
ما در روابط عمومی استانداری قبل از اینکه سیالب اتفاق بیافتد ،در کارگروه اطالعرسانی
مدیریت بحران ،اطالعرسانی را انجام دادیم .همانطور كه كارگروه در بحث خشكسالي فعال
بود ،در بحث ترسالي نيز مواردي را اطالعرسانی کرديم .شوراي هماهنگي روابط عموميها
تشكيل شد و امسال با توجه به شرايط پُر بارشی كه در پیش رو داریم ،نام کنفرانس سالیان هی
ی استان را به اطالعرساني در بحران تغییر دادیم ،که با حضور اساتید
ادارات روابط عموم 
مرتبط این آموزشها ارائه شد .آموزشهاي الزم دربارهی مديريت بحران سيل ،جلوگيري از
شايعات سيل و ...ارائه شد .يك كارگاه آموزشی نيز براي شركتكنندگان برگزار شد .در سیل
اول ،به دلیل محدودیت زمانی که وجود داشت ،تنها کاری که کردیم این بود که بچههای
خبرنگار را ببریم تا به نقاط سیلزده مانند رفیع و آلبوعفری دسترسی پیدا کنند .به وسیلهی
قایق و ماشین بسیاری از خبرنگاران را اعزام کردیم تا با حضور میدانی خود ،اطالعرسانیهای
الزم را برای مردم در سطح ملّی و استانی انجام دهند .همین پوشش رسانهای خوب سبب
شد تا فعاليتهای مردم و مسئولین به خوبی بازتاب داده شود .بسياري از مسوالن كشوري
در خوزستان حضور پيدا ميكردند و پوشش خبري مناسب باعث شد كارهاي دولت و
ن ماه ،چندین مشکل وجود داشت :یکی
اقدامات مردمي منعكس شود .در سیل فروردی 
اینکه با تعطیالت مواجه بودیم و بسیاری از رسانههای نوشتاری ما تعطیل بودند .به همین
خاطر ما در ابتدا یک کمیته به نام کمیتهی اطالعرسانی سیل راهاندازی کردیم و یک گروه
واتساپی هم تشکیل دادیم و اعضا و خبرنگاران و روابط عمومیها را در آن عضو کردیم .در
ادامه امکاناتی را در مدیریت بحران و استانداری برای خبرنگاران مهیا کردیم تا بتوانند حتی
تا پاسی از شب و یا صبح در این محلها مستقر باشند و به کار خود ادامه دهند و دسترسي
كامل به دهياران ،بخشداران ،فرمانداران و سایر مديران داشته باشند .امكان حضورشان در
جلسات مديريت بحران هم فراهم شد .هدف از این کار این بود که میزان گستردگی این
بحران تلخ ،انعکاس ملّی داشته باشد و خدا را شکر این انعکاس آنقدر خوب انجام شد که
توجهات زیادی به سمت خوزستان جلب شد .همهی سران قوا و وزرای مربوطه در چندین
نوبت به خوزستان سفر کردند و پیگیریهای خودشان را در خصوص بازسازی مدارس ،راهها،
کشاورزی ،زیرساختها ،آب و فاضالب روستایی و شهری انجام دادند .نکتهی مهمی که در
سیل اخیر وجود داشت این بود که ما یک ناهماهنگی در بحث اطالعرسانی داشتیم و منشا
آن ناهماهنگی نیز این بود که ما آمادگی قبلی را نسبت به وقوع سیل نداشتیم و یکی از
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علل آن ،وجود تعطیالت بود .دسترسی فیزیکی به خیلی از افراد و همکاران نداشتیم .وقتي
استاندار حالت فوقالعاده در استان خوزستان اعالم كرد ،انسـجام بيشتر شد .همه برگشتند و
در حوزهی كاري خود حاضر شدند.
برای کاهش آالم مردم سعی کردیم تا جوانبی را نیز برای آرامشبخشی به مردم در نظر
بگیریم ،زیرا به هر حال شایعات زیادی در آن زمان پخش میشد ،مانند مشکل داشتن سدها
و عدم توانایی رودخانهها برای عبور این حجم از سیالب .به همین خاطر سعی میکردیم تا
در همهی بخشهای خبری ،استاندار نسبت به این مسایل شفافسازی کند .نکتهی مهمی
که وجود داشت این بود که ما برای اولین بار در کشور از ظرفیت اطالعرسانی فعاالن فضای
مجازی در شبکهی اینستاگرام استفاده کردیم .به همین منظور دو جلسهی خیلی خوب و پُر
ن پیجهای پُر بازدید خوزستانی برگزار شد .از آنها دعوت کردیم تا مخاطبانشان
بار با ادمی 
را به صورت زنده با استاندار محترم رو در رو کنند تا ابهامات مردم به صورت مستقیم در
خصوص سیل بر طرف شود .اين جلسات بیش از سه ساعت ادامه داشتند .در اين ميان
خيليها گله داشتند كه چرا به فضاي مجازي رسميت ميدهيد؟ جواب ما اين بود كه اين
فضا و بستر فراهم شده رايگان است ،و وقتي اين فضا وجود دارد که بين مردم برويم و با آنها
ارتباط بگيريم ،چرا استفاده نكنيم؟ مشكلي دیگری كه وجود داشت اين بود كه ميگفتند
چرا در يك پيج آشپزي با يك ميليون فالور حضور پيدا كرديد؟ پاسخ ما اين بود كه خانمهاي
خانهدار ميتوانند از این اطالعات بهرهمند شوند و این اطالعات را به خانوادهی خود منتقل
كنند تا نظم خانوادهها حفظ شود .ما از اينكه در پيجهای اختصاصی بانوان حضور پيدا كرده
بوديم و اطالعرساني ميكرديم ،راضي بوديم .مردم به صورت مستقيم با استاندار ارتباط
گرفته بودند و اين ارتباط بدون هيچ واسطهاي صورت گرفته بود .ما با استفاده از فضاي
مجازي ،جواب فضاي مجازي را میدادیم و شایعات به وجود آمده را برطرف میکردیم.
در طول بحران سیل ،تور شبکههای بزرگ بینالمللی تلویزیونهای خارجی را داشتیم که
از کشورهایی مانند ژاپن ،فرانسه ،آمریکا ،انگلستان ،اسپانیا ،ونزوئال و یکسری از کشورهای
عربی حضور پیدا کرده بودند .در همین راستا ما تور رسانههای داخلی را هم برگزار کردیم
و مدیران مسئول رسانهها با دکتر شریعتی استاندار دیدار کردند که در آن دیدارها نگاه ملّی
نسبت به استان تقویتشد .این جلسات فرصت خوبي برای باز کردن باب گفت و گو دربارهی
سیل و تبعات آن بود.
با پایان سیل ،موضوع بازسازی را هدف قرار دادیم که در پی آن بحث امیدبخشی به مردم
و کشت تابستانه مطرح شد .تبلیغ کردیم که کشت تابستانه در استان خوزستان بدون هیچ
ی دستگاهها و ادارات
محدودیت و مشکلی انجام شود .همچنین توسط ادارات روابط عموم 
مختلف از جمله جهاد كشاورزي ،شيالت ،منابع طبيعي ،وزارت نيرو ،آموزش و پرورش،
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دانشگاهها و ...کمپینهایی را تشکیل دادیم تا به صورت تخصصی و هدفمند ،کار تولید
محتوا و اطالعات را انجام دهند .قرارگاه نوسازي و بازسازي سيل تشكيل شد كه كميتهی
اطالعرساني آن را به ما دادند .سعي كرديم تا با استفاده از بسترهای موجود در فضای مجازی
مانند تهیهی تیزر و اینفوگرافیک ،اقدامات در حال انجام را اطالعرساني كنيم تا جلوي
شايعات را بگيريم .اين كار نيز در راستاي جلوگيري از آسيب به اجتماع عمومي و شايعات
بود .امسال بعد از چند سال که جشنوارهی سالم برگزار نشده بود؛ برگزار شد و در جشنوارهی
انتخاب روابط عمومیهای برتر استان خوزستان ،یک بخش جانبی را برای سیل اختصاص
دادیم و اعالم کردیم که هر اقدامي که در راستاي سيل انجام شده ،اطالعرسانی شود .در
نمایشگاه هفتهی دولت امسال هم ،نگاه ما این بود که دستگاههای اجرایی بیایند و بیشتر
خدماتی را که در سیل ارایه کرده بودند به نمایش بگذارند.
بنده قبول دارم که در حوزهی اطالعرسانی کاستیهای وجود دارد که این امر به زیرساختهای
ما بر میگردد ،و نه به توان عزیزان ما در رسانهها و روابط عمومیها .به هر حال این امر به
ابزار و امکانات ویژهای نیاز دارد .باید نیروهای انسانی متخصص تربیت شوند ،زیرا یکی از
ضعفهای مهم ما در حوزهی اطالعرسانی این است که نیروی متخصص مربوط به یک
حوزهی خاص بسیار اندک است .به همين خاطر نیاز است تا به آموزش نیروهای روابط
عمومی پرداخته شود .نکتهی بعدی این است که ما نیروي انسانی محدودی را در روابط
عمومیهای دستگاههای اجرایی در اختیار داریم و افرادی هم که هستند ،فقط فرصت تهیهی
اخبار دستگاهها را دارند و فرصتی برای تولید محتوا در اختیار آنها نیست .در زمینهی باال
بردن کیفیت محتواهای تولید شده برای تهیه امکانات و ابزار مناسب مانند کلیپ ،استاپ
موشن ،موشنگرافی ،عکس و دیگر ابزار تولید محتوا ،به بحث برونسپاری این کارها نگاه
ویژهای باید صورت گیرد و هزینههای مربوط به آن تأمین شود .مورد ديگر اينكه در استان
خوزستان پروژههاي ميلياردي در حال انجام است كه اطالعرساني مناسبي در مورد آنها
صورت نميگيرد و بايد در اين زمينه اقدام مناسب صورت گيرد .در عصر حاضر ،مبحث تولید
محتوا ،شامل اختصاص هزينه براي توليد ايده و محتوا است .اينكه خروجي به چه صورت
باشد و چه اقداماتي محقق شود ،بخش قابل توجهي از هزينهها را به خود اختصاص داده
است .این در حالي است كه روابط عمومیهای ما به علّت نبود ظرفیت مالی از این قافله عقب
هستند .بايد حمايتهاي الزم براي تقويت روابط عموميها انجام شود.
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گفت و گو با آقای هدایت اهلل زارعزاده
سمت :معاون مدير كل دفتر فنی ،امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری
خوزستان
بهمن  1397شروع مصائب سیل بود که با تدابیر و اقداماتی که توسط مدیریت بحران استان
خوزستان ،مجموعه نیروهای اجرایی و دستگاهها و نهادهای مختلف ،همچنین سپاه و ارتش
انجام شد و امکانات ،تجهیزات ،ماشینآالت و نیروهای خود را بسیج کردند و به منطقه
آوردند ،توانستیم به خوبی مقابل این سیل عظیم رویاروی کنیم و در پی آن زمستان 1397
را به سالمت پشت سر گذاشتیم.
در همان زمان پیشبینیهای سازمان هواشناسی این هشدار را میداد که بارشهای زمستانی
در انتهای زمستان و بارشهای باالدست رودخانههای کارون ،کرخه و دز حتی در فصل بهار
میتواند مشکلساز شود .ما چنین اتفاقی كه در فروردین سال  1395داشتیم ،بیشتر حوزهی
دز و تا حدودی کارون را درگیر کرد که در پی آن سیالب و آب گرفتگیهایی را در شعیببیه
و مناطق مرکزی اهواز و بعضی از روستاها و شهرستانهای استان داشتیم .سیل ابتدای سال
 1398نیز از همان نقاط سال  1395شروع شد ،زیرا نقاط بحرانخیزتری بودند .در تاریخ
سوم فروردین به ریاست استاندار و با حضور مدیران ستادی و مدیران کل دستگاههای اجرایی
استان ،جلسه ویژه و فوقالعادهای مبنی بر آمادهباش همهی امکانات و دستگاهها برای مقابله با
سیالب احتمالی تشکیل شد .ما از چهارم فروردین عالیم افزایش دبی آب در استان خوزستان
را به چشم دیدیم که به صورت یک حرکت متناوب افزایشی ادامه پیدا کرد .ما بهعنوان بازوی
فنی و عمرانی استان خوزستان ابتدا کارگروههایی را در حوزهی عمرانی با حضور سه مدیر
کل امور شهری و شوراهای دفتر شهری ،دفتر امور روستایی و شوراها و مدیر کل دفتر فنی
و عمرانی استان خوزستان تشکیل دادیم .همچنین نشستهای کارشناسی و تخصصی را نیز
در پی این جلسات در راستای تصمیمات شورای هماهنگی استان خوزستان ،تشکیل دادیم.
ی در روستاها توسط فرمانداران ،بخشداریها و از طریق خود امور روستایی ابالغ
اطالعرسان 
شد .همچنین شهرداریها را از طریق اداره کل امور شهری اطالعرسانی کردیم تا امکانات،
ماشینآالت و نیروهایشان را به حالت آمادهباش دربیاورند .خود ما نیز در ستاد استان با
یک تقسیم کار در سه حوزهی فنی ،شهری و روستایی و تقسیم کار بین نیروهای خودمان
توانستیم در راستای تجهیزات و پشتیبانی سیل و نیز در راستای مسایل فنی ،اقدامات خود
را شروع کنیم.
بهطور مشخص دفتر فنی از چهارم فروردین و بنده بهعنوان سرپرست اداره کل دفتر فنی
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با تیمی که تحت عنوان تیم تخصصی پایش رودخانه کارون در سازمان آب و برق متشکل
از کارشناسان حفاظت رودخانه ،کارشناسان منابع آب ،کارشناسان فنی سد و با بازدیدهای
میدانی و تشکیل جلسات کارشناسی در شهرستانهای همجوار رودخانه کارون در اهواز و
شهرستان کارون حضور به هم رساندیم و تصمیمات و تمهیداتی را برنامهریزی کردیم.
از همان روز چهارم فروردین اقدامات اجرایی در راستای آزادسازی و بهسازی یکسری از
ببَر در رودخانه کارون را کلید زدیم که این آزادسازی و بهسازی شامل فیوز
کانالهای سیال 
پالکها و کانالهای سیالببری که به صورت طبیعی و بعدها به صورت دست ساخت به
ببَر فعال داریم
رودخانه کارون اضافه شدند ،میشود .در رودخانه کارون حداقل سه کانال سیال 
که در زمینهی انتقال و انحراف آب عمل میکنند 4 .فروردین با وجود دستاندازهای زیادی
که وجود داشت توانستیم نهر بحره قدیم ،بحره جدید و نهر مالح را به کمک دوستانمان در
جهاد نصر شروع به احیا کنیم.
در روزهای ابتدایی استفاده از کانال آبرسانی اراضی کانون ریزگردها تا حدودی به ما کمک
کرد که بعد در ادامه افزایش میزان سیل ،دچار تخریبهایی نیز شد .از چهارم فروردین همه
امکانات ،دستگاهها و ماشینآالت تخصصی را در مناطق مورد نظر مستقر کردیم که در این
زمینه با یکسری مسایل و مشکالت نیز روبرو بودیم .از جمله کشاورزان و روستاییانی که
در بستر کانالهای آب زندگی خود را میگذراندند که این خودش تعرضی بود به بستر کانال
بحره که از سنوات گذشته به همه آنها هشدارهای الزم داده شده بود ،اما به هر صورت این
هشدارها منجر به صدور رأی تخریب بناهایی که میتوانست مشکلساز باشد نشده بود .این
دو کانال در یک بازهی تقریباً دو هفتهای در دو ـ سه روز اول کار خودشان را انجام دهند و
وقتی که دبی آب به حدی رسید که میبایست به سمت کانالها منحرف شود ،خوشبختانه
این آبها در مجرای کانال قرار گرفتند و این کانال تا جایی که مسیرش به سمت تاالب
شادگان میرود در اراضی غربی مجتمع پرورش ماهی آزادگان ،الیروبی و اقدامات الزم را
انجام دادیم ،ب ه طوری که کانال بحره جدید و قدیم چیزی در حدود  700الی  800متر
مکعب آب بر ثانیه را از خودشان عبور دادند.
سیالبی که امسال رخ داد ،برای استان و کشور ،فراتر از تصور بود .اتفاقی که افتاد این بود که
آورد رودخانه کارون و کرخه بسیار بیش از انتظار بود که دورههای بازگشت صد ساله برای
آن انتظار میرود .اقداماتمان به طور مستمر ادامه داشت و تا حدود بیش از  20روز تا یک
ببَر تا امروز دارند به کار خود ادامه میدهند .در کنار این
ماه به طول انجامید .کانالهای سیال 
موضوع ما به کمک روستاهایی مانند کوت سیدصالح ،جنگیه ،فارسیات ،عمیره ،همچنین به
کمک بخشداران و فرمانداران و نیز وزارت دفاع که کمک بسیار زیادی را در این حوزه به ما
کرد ،شروع به اقدام جدید خود برای مقابله با سیل در بخشهای دیگر اهواز کردیم.
149

مجموعه گفت و گو های انجام شده با مدیران مرتبط با مدیریت بحران سیالب خوزستان 1398 /

کاری که در دفتر فنی به صورت کام ً
ال مطالعه شده انجام میدادیم ،برداشتن بار و سنگینی
حجم سیالب از روستاهای پایین دست بود .بعد از این موضوع هجمهی سیالب دشتی از
شمال اهواز وارد شد که به یک تهدید جدی برای خود شهر اهواز تبدیل شد .ما تا آن روز
که درگیر مشکالت سیل در جنوب اهواز بودیم ،تالشمان برای این بود که روستاهای بخش
اسماعیلیه اهواز و سویسه شهرستان کارون را نجات دهیم و زمانی که رودخانه دز طغیان کرد
و سیلبندهای روستاهای دز در باال دست اهواز در روستایی مانند بامدژ میشکند ،سیالب
دشتی را به سمت روستاهای دهستان المی روانه میکند و از سمت دیگر شکستگیهایی
که برای نجات روستا ایجاد شد یک حجم عظیمی از آب را در پهنه  12000هکتار با عمق
میانگین دو متر وارد کشت و صنعت نیشکر دهخدا میکند .اگر این حجم آب به اهواز نفوذ
پیدا میکرد ،با مدلسازیهایی که روی نرمافزارهای پخش سیالب داشتیم ،بخش عمده
غرب اهواز را آب با ارتفاع یک متر به صورت جدی فرا میگرفت که این حجم از آب در
غرب اهواز میتوانست کالنشهر اهواز را فلج کند .از سمت دیگر سیلبندهای رودخانه کرخه
حول و حوش روستای قلعه سحر و باالتر از شهر الهایی شکسته میشود و کانال کوثر که
یکی از کانالهای اصلی آبرسانی کشاورزی است و به موازات جاده اهواز ـ اندیمشک واقع
شده شکسته میشود که در پی آن این دو مجرا به هم میپیوندند و شیب منطقه نیز به
آنها کمک میکند که در پی آن سیالب عظیمی به سمت شهر اهواز شکل میگیرد و روانه
میشود و شریان اصلی جنوب به شمال کشور که اتوبان اهواز ـ اندیمشک است را قطع
میکند .در واقع اهواز از سمت شمال با حجم عظیمی از سیالب مواجه شد که همه مقامات
کشوری و لشکری استان در یکی -دو روزی که شهر اهواز در خطر جدی سیل قرار داشت،
مستقر شده بودند و به طور مستمر بازدید میدانی و پیگیریهای الزم را انجام میدادند.
در این شرایط تنها راه پیشروی ما برای هدایت این سیالب و نجات شهر اهواز ،کانال سلمان
بود .کانالی که در زمان جنگ ایران و عراق برای بحث پدافندی و دفاعی طراحی شده بود .این
کانال با گذشت سالها دچار رسوبات زیادی شده بود و نیاز به الیروبی گستردهای داشت .به
همین منظور همه امکانات استان برای دیوارهسازی و مرتفعسازی کانال سلمان در محدوده
پدافند هوایی استان خوزستان تا منطقهی عیندو بسیج شد .از  16فروردین در دفتر فنی
استانداری به این نتیجه رسیدیم که برای ادامه کار ،با توجه به وسعت سیالب و هجومهای
همه جانبه آن ،نیاز به یک کار آکادمیک و علمی و نیز اطالعات بهروز داریم .متأسفانه
ماهوارههایی که ما عموماً به آنها دسترسی داریم ،اطالعات بهروز ندارند .لذا در ادامه یک
تیم کارشناسی متشکل از  12نفر در دفتر فنی تشکیل دادیم و دوستانی را از دانشگاه علوم
فنون دریایی خرمشهر که در حوزه آب و هیدرولوژی تخصص داشتند ،همچنین اساتیدی
را از دانشگاه شهید چمران اهواز ،سازمان آب و برق ،سازمان هوا و فضای سپاه و ارتش و نیز
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سازمان نقشهبرداری کشور ،برای مقابله تخصصی و کارشناسی با سیل دعوت کردیم .وظیفه
این تیم تخصصی ،رصد از باال به پایین سطح استان خوزستان بود تا با یک دید وسیعتر
بتوانیم نقاط مورد نظر برای مقابله با سیل را شناسایی کنیم .در این زمینه به وسیله مطالعه
مدلهای ریاضی و با بکارگیری علم آمار و احتماالت ،فیزیک و هیدرولوژی به دنبال این بودیم
که با کمترین خطای ممکن بهترین تصمیمها را در عملیات مقابله و رویارویی با سیل بگیریم
که خوشبختانه با دسترسیهای بهروزی که عزیزان ما در سازمان نقشهبرداری کشور داشتند
و همچنین امکاناتی که سازمان هوا فضای سپاه در اختیار ما قرار داد ،تا حد خیلی زیادی
توانست کار ما را جلو بیندازد.
در این زمینه دو کار تخصصی انجام شد؛ یک اینكه فهمیدیم از ابتدای سیل تا آن بازهی
زمانی مشخص چه حجمی از سیل وارد خوزستان شده است ،مسیر حرکتش به چه سمت و
سوهایی بوده است و همچنین چه نقاط و محدودههایی را بیشتر تهدید میکند .متأسفانه با توجه
به اینکه نقشه توپوگرافی بهروزی از خوزستان وجود ندارد و از طرفی بخاطر تحریمها دسترسی
به ماهوارههای بهروز جهانی ممکن نیست ،کار ما در زمینهی شناسایی نقاط تهدیدآمیز تا اندازه
زیادی سخت شده بود.
در ادامه در بازدیدهای میدانی که صورت گرفت و با توجه به تهدید قریبالوقوعی که برای مناطقی
از غرب شهر اهواز شامل کوی سیاحی ،عیندو ،مالشیه و گلدشت وجود داشت؛ استاندار دستور
تخلیه این مناطق را صادر کردند .این موضوع تا جایی رسید که مناطق ديگر مانند کیانشهر و
مهرشهر اهواز نیز با خطر جدی تهدید سیل مواجه شدند؛ اما در بعد از ظهر همان روز با اندکی
تحملبیشتر،دستورتخلیهکیانشهرومهرشهراصالحشدتاازبروزهرگونهمشکالتیکهدرادامه
این تخلیهها صورت میگرفت جلوگیری شود و آرامش روانی به خانههای مردم بازگردد .متأسفانه
در این زمینه بازار شایعات در فضای مجازی تا حد زیادی باال گرفت .در ادامه همچنین موضوع
سیالب دشتی که در شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا تلانبار شده بود و هر آن امکان داشت
با شکافتن یکی از دیوارههایش به سمت روستاهای پایین و بخش بزرگی از غرب اهواز سرازیر شود
را با جناب استاندار در میان گذاشتیم و گفتیم اگر هر یک از این دیوارهها شکافته شود ،با توجه به
انرژی ذخیره شده این آب ،همه انرژی آن به صورت ناگهانی تخلیه میشود و یک سیل ویرانگر
غیر قابل تصور را به سمت اهواز روانه میکند و حجم آبی به میزان  250میلیون متر مکعب را
روی اهواز سرازیر میکرد .لذا با مشورتهایی که صورت گرفت ،دریافتیم تنها راهش این است که
نقاطی از دیواره کشت و صنعت دهخدا را بشکافیم و آب را همانند سد به صورت کام ً
ال کنترل شده
رهاسازی کنیم .این کار دو مزیت داشت؛ یکی اینکه اهواز را از یک تهدید جدی که یک سیالب
واقعی و عظیم مانند سیل شیراز و معموالن لرستان بود نجات میداد و دوم رهاسازی کنترل شده
سیالب و انحراف آن به سمت کانالهایی که به تاالبها و رودخانه کارون منتهی میشد.
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گفت و گو با آقای جمال عالمي نيسي
سمت :فرماندار شهرستان اهواز
سیل اخیر دو مرحله داشت :بهمنماه سال  1397و فروردینماه 1398بود .در بهمنماه
سیلی که آمد خوشبختانه پشت سدها خالی بود و چیزی بهعنوان ذخیرهی آب نداشتیم.
جلساتی که تابستان برگزار میشد با موضوع رهاسازی آب برای نخیالت خرمشهر و آبادان،
به زو ِر استاندار آبی در رودخانه کارون رها میشد .ما هم بهطور شبانهروزی از این آب حفاظت
میکردیم تا به آبادان و خرمشهر برسد .دبی کارون آن زمان  100تا  120متر مکعب بر
ثانیه بود که بیشتر آن نیز زهآب و فاضالب بود .کارون آبی نداشت .پشت سدها به مرحلهی
نگرانکنندهای رسیده بود .سازمان آب و برق اعالم کرده بود که اگر باران نیاید ،شاید در مهر
ماه دیگر آب شُ رب هم نداشته باشیم .بعد از بارندگیهای بهمنماه ،پشت سدها که خالی
بود ،آب مهار شده بود .زمینها قدرت جذب آب داشت و ظرفیت ذخیره نیز خوب بود .اما
ن ماه ،روستاها را دچار خطر کرد .در روستاهایی مثل بامدژ خیلی درگیر بودیم.
ل بهم 
سی 
مشکلی که اهواز داشت ،وسعت درگیری ما را زیاد کرده بود .اینکه با سه رودخانه در آن
واحد مواجه بودیم؛ دز ،کرخه و کارون .هر سه رودخانه را در این شهرستان داشتیم و این
وضعیت استثنایی بود .عالوه بر وسعت شهرستان اهواز که از  40کیلومتری اندیمشک و باالتر
از الهایی درگیر بودیم تا  50کیلومتری اهواز به خرمشهر .در این نقاط در منطقه مرکزی
که در بامدژ همیشه طغیان باالیی در دز صورت میگرفت ،به-عنوان سوپاپ ما محسوب
میشد تا منطق ه شعیبیه شوشتر و آهودشت شوش .این سه منطقه در مجاورت اهواز بودند
كه سوپاپ اطمینان بودند و حتی اگر دز طغیان کند و سیل سنگینی بیاید ،ورودی باالی دو
هزار متر مکعب بر ثانیه را در دبی آب داشته باشیم ،آن جا خود به خود باز میشد و طبیعت و
اکوسیستم به این سبک است که محل خروج آب میشود .بافت منطقه همیشه در اثر طغیان
بیش از حد دز این گونه است که باز میشود و اگر این امر صورت نگیرد ،میزان خروجی
آبی که از دز میآمد و میزان خروجی کارون در بند قیر تالقی پیدا میکنند و به سمت اهواز
حرکت میکنند .اگر آنجا باز نشود و این امر صورت نگیرد ،قطعاً اهواز به زیر آب خواهد
ن ماه برای احداث سیلبند
رفت كه ما در آن منطقه سوپاپ اطمینان داشتیم .آنجا در بهم 
درگیر بودیم و به صورت شبانهروزی کار صورت میگرفت .شاید هم در بعضی روستاها مثل
روستای سید َم َعن الهایی تا روستاهای بامدژ که در مجاورت تاالب بود ،این تاالب وقتی پُر
میشد سر ریز میکرد و در مجاورت تاالب ،آب وارد روستا میشد .ساعت پنج صبح قبل
از اذان دیدیم که آب وارد روستا ميشد و خارج میشد .چون زهکشی در آن روستا بود که
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محل خروج زهآب کشاورزی بود که در اثر طغیان رودخانه دز ،آنجا توسط کشاورزان بسته
نشده بود و آب رودخانه ی دز را به مزارع میکشید .وقتی خبردار شدم آن جا رفتم و یک
شبانهروز آنجا را بستیم و نظارت داشتیم و روستاهای دیگر را بازرسی کردیم تا مشکلی در
آن منطقه صورت نگیرد .این اتفاقات همه در بهمنماه بود .با فروکش کردن آب و پایین
رفتن آن ،نگرانیها کم شد ،ولی اینکه تا بهمنماه این اتفاقات افتاد ،میزان بارندگی نشان
میداد که سال پُر بارانی داریم و انتظار ما بر این بود که ظرفیتسازی میشد برای بارانهایی
که بعد از بهمنماه صورت میگرفت و برنامهریزی میشد تا ظرفیتسازی پشت سدها نیز
محقق شود كه اگر ادامهی بارشها و احیاناً بارشهای بیشتری صورت میگرفت ،آن ظرفیت
بتواند آسیب را کنترل کنند؛ اگر نه با توجه به حجم باالی آب که پشت سدها بود ،هر میزان
باران كه ببارد مجبور بودند پشت سدها را رهاسازی کنند .اگر ورودي سد دز ،هشت هزار
متر مكعب بر ثانيه باشد ،بايد آن را خالي ميكردند .کرخه و كارون نيز بسیار وضعیت نگران
کنندهای داشتند .اگر آب مهار شود و با برنامهریزی صورت گیرد ،میزان تخریب کمتری
ی سنگینی نخواهد داشت .اگر پیشبینی کرده بودند که باران زیادی بیاید چه
دارد و ضرب ه 
ضربهای میزد؟ سطح کشاورزی باغات ،زیرساختها و همه را درگیر میکرد .ضربهی روحی
نیز به مردم وارد میشد .مردم اگر خانه خود را از دست بدهند و آب وارد خـانههایشان
شود ،درگیری و مشغلهی زیادی برای نظام و مسـئوالن ایجاد میکرد .در آن مدت طالیی
میشد اقداماتی در این زمینه انجام داد كه میزان خروجی سدها بررسی شد .دبی رودخانهها
یک مقدار از تابستان بیشتر شده بود و اقداماتی نشد تا اینکه در فروردینماه بارندگیهای
سنگینی صورت گرفت و ورودی آب تا نه هزار متر مکعب بر ثانیه نیز رسید و مجبور بودند
سدها به حالت تهدیدآمیز نرسد و خروجی آب دو و سه هزار متر مکعب را از سدها داشته
باشند .این اتفاقات افتاد و ما امید داشتیم که خطر را رد کنیم .در نتیجه در مناطقی که تحت
خطر بود ،مانند بامدژ ،اسماعيليه و در بخش مركزي كه يك سمت دز و يك سمت كرخه
بود ،در خطر بودند .در منطقه مرکزی اهواز با سه رودخانه مواجه بودیم .علیرغم اینکه
مشاهده میکردیم احتمال اتفاق سیل به صورت گسترده هست و ممکن است روستاها را آب
بگیرد ،اما واقعیت ماجرا این بود که تسلیم نشده بودیم .به صورت شبانهروز ،همهی امکانات و
توانمان در تقویت سیلبندها بود .عالوه بر سیلبندها ما در هر روستا نیز سیلبند زده بودیم.
امکانات و ماشینآالت و بیل به روستاییان داده بودیم که دور روستا را نیز سیلبند تقويتي
بزنند تا اگر رودخانه طغیان کند و مزارع کشاورزی از بین برود ،الاقل منازل مسکونی در امان
بمانند .به همین دلیل بود که مردم تا دقیقهی نود در روستاها ساکن بودند ،به خصوص مردم
بامدژ که میدانستند این میزان حجم آب و سابقهای که داشتند میدانستند که به زیر آب
میرود ،ولی تسلیم نشدند .در منطقه الهایی چهار سیلبند در منطقه احداث شد که اگر هر
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سیلبند دچار مشکل شود و بشکند ما راحت بتوانیم از شهر دفاع کنیم .با همین استراتژی
بود که الهایی را نجات دادیم و آب وارد آن نشد ،در حالی که تا اطراف اهواز را آب گرفته بود.
آب اطراف شهر اهواز را به خطر انداخت ،ولی وارد الهایی نشد ،چون توانسته بودند با احداث
چهار سیلبند آب را مهار کنند و همه روستاها را سیلبند زده بودیم .وقتی دبی رودخانه دز
باالی  2000رفت و خروجی آب باالی  3000متر مکعب بر ثانیه رسید ،تمام سیلبندها از
بین رفتند و رودخانه باز شد .در منطقهی بامدژ بین دو تا سه متر آب وارد روستا شده بود.
خدا را شکر که این اتفاقات باعث شد که خودمان را تجربه کنیم .ببینیم تا چه اندازه هنوز آن
روحیهی جهادی بین مسئوالن هست و احتماالً بعد از چهل سال آن روحیه چه تغییری کرده
است؟ خدا را شکر حس کردیم روحیه هست و موضوع را بین مردم امیدبخش میدانستیم.
بحث اعتمادسازی بین مردم نیز ایجاد شده بود .مسئوالن نظام تقویت شدند .حضور مردم
پاسخی به این اعتمادسازی بود .نتیجهگیری خوب و مثبت بود .به نظر من حضور گستردهی
مردم ،مانند روحیهی زمان جنگ بود و عکسالعمل متقابلی داشتند .مردم وقتی میدیدند
مسئوالن شبانهروز کنارشان هستند و با آنها و نگران زندگیشان هستند ،اطمینانخاطر
پیدا میکردند .گاهی اوقات مردم دچار خستگی میشدند ،ولی ما شبانهروز کنارشان بودیم
و نگرانی وضعیت مردم باعث میشد که ما به خانه برنگردیم و پیگیر امور باشیم .به همین
دلیل  35شبانهروز کار طاقتفرسا و بیخوابی شديد و بعضی اتفاقات باعث میشد که خواب
نداشته باشیم .روحیه بسیار باالیی داشتیم چون میدیدیم مردم کنار ما هستند.
جریان سیل اهواز ،بحث مجزایی دارد .بعد از اینکه منطقهی بامدژ به زیر آب رفت و به
سمت الهایی عقبنشینی کردیم ،مشغول تثبیت و محافظت از الهایی شدیم ،به سمت اهواز
آمدیم .دبی رودخانه معموالً اگر طغیانی صورت گیرد ،زمان میبرد و همین یک هفته تا ده
روز زمان میبرد و اهواز را درگیر خطر میکرد .طغیان رودخانه به یک باره صورت نمیگرفت،
یک سانت یک سانت ،شروع به باال آمدن میکرد و باعث میشود که فرصت و زمان بهتری
داشته باشیم تا بتوانیم اقدامات مدنظر را انجام دهیم .در اهواز نسبت به سایر نقاط درگیر،
کار سنگینی الزم بود .شاید بیشترین استرس و دلنگرانی ما این بود که اهواز را آب نگیرد.
دوستان کارشناس ما در سازمان آب و برق حسب فرمایش شهردار وقت گفته بودند که اگر
دبی رودخانه از  2500متر بیشتر شود ،اهواز دچار مشکل میشود که در اهواز دبی 3400
هم تجربه شد .اما در کنار اینها ،نقاط پُر خطر و پُر حادثه ،سیلبندها تا پنج متر ارتفاع تقویت
شدند ،یعنی کار بسیار و سنگین شبانهروزی در تقويت سيل بندها انجام شد .نقاطی بودند
که ما احساس خطر میکردیم و من معاونین خودم را مأموریت دادم شبانهروزی در آنجا
مستقر شوند .آقای اهوازی در جبهه سید خلف مستقر شد ،چون منطقه بسیار پُر خطری بود
و پیچ رودخانه هر چه سیلبند زده بودیم را بعد از دو روز میشست ،نصفش را میخورد و
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آن را تضعیف میکرد .اگر شما االن به سمت روستای دغاغله بروید و یا کمربندی کیانپارس
به پُل چهارشیر به سمت اندیمشک که زیرگذر کیانآباد است ،سمت راست سیلبندی را
میبینید که بسیار عریض و مرتفع بود .واقعاً خیلی از توان ما را در آنجا گرفت ،یا منطقه
زرگان و کورش و زیتون تا روبروی نیروگاه رامین ،شهرک اندیشه و پاستوریزه که من از آنها
قطع امید کرده بودم .یک شبی دیگر فاتحه آنها را خواندم و مطمئن شدم که آن شب به
زیر آب میروند .اگر چه جایی که احتمال داشت رودخانه باز میشد ،تقریباً جای بازی بود و
بین زرگان و نیروگاه بود .انگار بستر آنجا یک رودخانهای بود .سیلبند تماماً از بین رفته بود.
سیلبند جديدي زده بودند كه از آن نيز هیچی باقی نمانده بود .به جای آن یک دیوار بلوکی
بود و آب از بین دیوار بیرون میزد که گونی گذاشته بودند که آب از بین گونیها نیز وارد
میشد .از شهروندان خواستیم تمام ماشینآالت خود را به کار گیرند که تا صبح ،منطقه را
نگه داریم .حتی ورود ماشینآالت سنگین کار سختی بود و آن نیز به دلیل نشتی و نفوذ آب
بود كه حتی دسترسی نداشتیم .آن شب نگران بودم و میگفتم که شهر به زیر آب میرود.
با تمام اینها ،وقتی آنجا را رها کردم و به سمت خانه رفتم در تماس بودم .صبح که بیدار
شدم و دیدم اتفاقی نیفتاده است خدا را شکر کردم و گفتم تا شب وقت داریم که بتوانیم
آنجا را تقویت کنیم .استانداری اصفهان بهعنوان ُمعین آمده بود و ماشینآالتی همراه داشت
که سریع شروع کردیم به تقویت سیلبندها و با کمک خداوند توانستیم آنجا را نگه داریم.
مناطقی دیگر نیز در مسیر امالطمیر تهدیدآمیز بود .خود شهر به همین شکل و سیاق بود،
ولی خب همه ماشینآالت را شبانهروز به کار گرفتیم تا اینکه شهر اهواز از سیل نجات یافت.
چیزی که بیشتر شهر اهواز را اذیت میکرد ،روان آبهایی بود که از منطقهی بامدژ و الهایی
به سمت اهواز میآمدند .قبل از اینکه آب وارد شهر اهواز شود ،اعالم نگرانی کرده بودم که
احتماالً آبها وارد اهواز میشود و این شهر را اذیت میکند .متأسفانه مسئوالن سازمان آب
و برق اعالم میکردند که این آبها برای اهواز خطری ندارد .با رسیدن آب به دروازهی اهواز
سجل شد که اینآبها ،راهی به غیر از
در پلیسراه جادهی اهواز به اندیمشک ،برای ما ُم ّ
ورود به اهواز ندارند .تقسیم کار خوبی شد .دیوارهی جنوبی و غربی کانال سلمان بین نهادها
و ارگانها تقسیم شد .دیوارهی غربی کام ً
ال تقویت و مرتفع شد .من خودم عقیده داشتم که
باید قبل از ورود آب به اهواز ،در 15کیلومتری شهر دژی بزنیم و جلوی ورودی آب را بگیریم.
آقایان میگفتند آب وارد اهواز نمیشود و به سمت کارون بر میگردد .نظر من این بود که
ارتفاع آب رودخانه خیلی باالتر است و ما باید کاری کنیم که آب ارتفاع بگیرد .وقتی بخواهد
ارتفاع بگیرد باید مانعی برای آن ایجاد کنیم تا با برخورد به آن ،خودبهخود سر ریز شود .ولی
متأسفانه این کار صورت نگرفت و آب وارد شهرک صنعتی شد و مناطقی را مورد تهدید
قرار داد .با تقویت کانال سلمان و دیوارهی آن ،آب به سمت کارون هدایت شد .بخشی از آن
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به سمت کانال شهید چمران و منطقه هور هدایت شد .اما ورود آب به سمت هورالعظیم،
با توجه به اینکه حجم باالیی از آب رودخانهها به آن سمت رفته بود ،کمکم ارتفاع گرفت.
گاهی اوقات آب حالت برگشت پیدا میکرد .از کانال سلمان که میرفت ،از سمت زهکش
بر میگشت و از زیر كانال سلمان به سمت عیندو و سیاحی و مالشیه میرفت و آنجا را
هم و غم ما آن شده بود که آن-جا ،زهکش و
مورد تهدید قرار میداد .بعضی شبها همهی ُّ
رودخانههای محلّی را ببندیم .با کمک مردم و ماشینآالت توانستیم آنجا را كنترل كنيم .در
شهر اهواز برگشت فاضالب به خیابانها و ّ
محلت خیلی نگرانی ایجاد کرده بود و همه امکانات
استان را وارد این موضوع کرده بودیم .خریدهای سنگینی انجام شد .با ارتفاع پیدا کردن آب
و برگشت آن ،مجبور شدند که از سیستم پمپاژ استفاده کنند .ماندن فاضالب در شبکهی
فرسوده و بدون روپوش که تحلیل رفته بود ،باعث ایجاد شکستگی شبكه و باال آمدن آبهای
سطحی میشد که همین امر باعث میشد زیر بستر خالی شود و گرفتگی آب در چندین
نقطهی شهر را شاهد باشیم .جاهایی داشتیم که نشت فاضالب داشتند .در این میان کار یک
جبهه جدیدی را ایجاد کرد که ما با کمک از سایر نقاط کشور و اعزام پمپ به سمت اهواز،
توانستیم مقداری از آن ضربهای که بخواهد وارد کند را بگیریم.
آن چیزی که باید در اینجا از آن یاد کنیم بحث شایعات فضاي مجازي بود که در تضعیف
روحیهی مردم تأثیر داشت .اینکه اهواز زیر آب میرود و موارد مشابه آن .کنترل این شایعات
و مبارزه با این وضعیت ،کار سختی بود؛ ولی خوشبختانه حضور به موقع شبکههای خبری
مکرر ،باعث شد اطالعات درستی به مردم ارائه دهیم.
و صدا و سیما به همراه مصاحبههای ّ
جو روانی سنگینی ایجاد شده بود که باعث شده بود حتی افراد خانواده خودمان نیز نگران
باشند و به ما میگفتند که واقعیت را به ما بگویید .این دلهره و موج منفی فضای مجازی،
توسط برخی ایادی و وابستگان دشمنان ایجاد شده بود که روحیه مردم را تضعیف کنند.
خود به خود جبههای برای آن باز کرده بودیم و مجبور شدیم روزانه مصاحبه کنیم .پوشش
خبری خوبی صورت گرفت .بازتاب آن به این شکل بود که مصاحبهها برای مردم آرامش
ایجاد کرده بود و مطمئن شدند که خطر سیل اهواز را تهدید نمیکرد که واقعاً تهدید میکرد.
ما اگر واقعیت مطلب را میگفتیم یا کوتاه میآمدیم و یا کم عمل میکردیم یا خوب عمل
نمیکردیم ،اهواز را آب میبرد.
سیل تصویر خشنی از خود به نمایش گذاشت ،ولی تصاویر زیبایی هم ایجاد کرد .شبهایی
که میدیدم بچههای مالشیه ،عیندو ،کوی سیاحی ،با موتورسیکلت گونی جابهجا میکردند،
عدهای دیگر که در شکستگی آب نشستند تا جلوی آب را بگیرند .جوانان به من میگفتند
که پایه برق میخواهیم که با کمک آن بتوانیم گونیها را ثابت نگه داریم .ساعت دو شب
به ادارهی برق زنگ زدیم که ما پایهی برق میخواهیم .پایههای برق سنگین بود و باید با
156

دفتر برنامه ریزی ،نوسازی و تحول اداری استانداری خوزستان

جرثقیل آنها را جابهجا میکردیم .حاال در آن شرایط و آن موقع شب ،جرثقیل از کجا گیر
بیاوریم؟ اما وقتی دیدیم جوانان زیر پایهی برق میآیند و آن را میگیرند و روی کتفشان
قرار میدهند ،حس خاصی به ما دست میداد .حضور جوانان و مردم در کنار ما ،روحیهبخش
بود و واقعاً حس متقابلی ایجاد شده بود .اینکه فرماندار کنارشان ایستاده و تا صبح در
کنارشان باشد ،حس خوبی داشت .از یک نکته در این باره نباید غافل شد و آن اینکه بحث
سیل ،علیرغم خسارتهایی که وارد کرد ،نعمت بزرگی برای خوزستان بود .شما هیچ وقت
در تابستان مشاهده نکردهاید که این همه حجم آب در خوزستان باشد .مردم ما برنجکاری
کردند و همین امر درآمد خوبی برای مردم ایجاد کرد .اگر پارسال اجارهی هر هکتار زمین،
یک میلیون تومان بود ،امسال اجارهی هر هکتار  4.5میلیون تومان شده است .برنجکاری
نعمت است و درآمد خوبی برای مردم خواهد داشت .دوم اینکه کمتر دیدم که دولت این
همه برای جبران سیل اقدام کند .هکتاری پنج میلیون تومان تسهیالت با چهار درصد به
آنها میدهد و این در حد بسیار عالی است .دولت در بخش مسکن نیز خوب وارد شده
است .اگر پایان سیل را دههی اول اردیبهشت بدانیم ،با این حجم سیل و وسعت سیل ،اینکه
بعد از دو ماه ،شبکهی ارتباطی و آب و برق را تأمین کنیم و بستری ایجاد شود که مردم به
خانههایشان برگردند و آنجا زندگی کنند ،كار بسيار بزرگي صورت گرفته است .همچنین
شاهد هستیم اقداماتی صورت گرفته تا اینکه فضایی آماده شود که مردم در روستاها ساکن
شوند .روستاهایی بودند که تا دو متر در آب بودند كه بعد از فروکش کردن آب ،آماده کردن
محل و بستر برای سکونت خانوادهها ،کار سنگینی بود .عالوه بر آن ،اینکه این حجم آب که
در مزارع و زمینهای کشاورزی بود را تخلیه کنیم و برای کشتآماده کنیم ،نشان دهندهی
اراده دولت و خدماترسانی است .این امر نباید نادیده گرفته شود .ظلم است که اگر نهادی
بخواهد این خدمت بزرگ دولت را زیر سؤال ببرد .نمیگویم همه چیز عالی است و مشکلی
نیست؛ خیر ،کار وسیعی است ،اما اینکه در کنار مشکل بزرگ ،کاری بزرگ صورت گرفته
است ،باید دیده شود و مورد مقایسه قرار گیرد.
خدا را شکر بعد از گذر  3400متر مکعب آب بر ثانیه ،اهواز توانست با احساس سربلندی
این خطر را پشت سر بگذارد .آن چیزی که واقعاً بر عهدهی ما بوده ،این هست که تمام
تالشمان را بکنیم و اگر خطری پیش بیاید ،ضرر کمتری داشته باشد .به نظر خودم کاری
که در ایام سیل در بحث مدیریت شد ،واقعاً جهادی بود .در آن ایام و شبها بحث سیل
را میتوان با زمان جنگ مقایسه کرد .دقیقاً چیزی که برای ما تداعی شد کارهایی بود که
در زمان جنگ صورت میگرفت .به نظر من لطف و عنایت خداوند شامل حال ماشد .من
دعا میکردم که خدایا کاری کن که از پا نیفتم .عنایت پروردگار ،روحیهی مضاعفی به من
ن ما به ما انرژی میداد .آن
میداد که ما کارمان را انجام دهیم .به خصوص حضور مردم بی 
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چیزی که اتفاق افتاد و همیشه در کشور رخ میدهد ،اینکه وقتی خطری در یک نقطهای
در کشور رخ دهد ،همه تشکیالت نظام با هم جمع میشوند .خدا را شکر با هم مثل یک
پنجهی آهنین میشوند و دیگر آن اختالفها و کجسلیقگیها را دور میاندازند و یکدست
واحد میشوند که برای مقابله با آن خطر صورت میگیرد .در این چهل سال اگر خطری نظام
را تهدید کند همه و همه ،ادارات ،شرکتها ،نهادها ،از هر جناحی که باشند ،با هم در کنار
حمیت مردم عزيز کشورمان در
مردم قرار میگیرند .نکته دیگر اینکه روحیهی حماسی و ّ
رابطه با مناطق سیلزده بود ،اینکه هر چه داشتند را ارسال کردند .حرکت مقدس و جهادی
داشتند که نشان میداد هنوز این روحیه در کشور باقی مانده است .همه مردم درد را حس
کردند و با تمام قوا حضور پیدا کردند .اینها نشاندهندهی این امر است که ملّت بزرگ ایران،
مردم شریفی هستند که در مقابله با دشمن و حوادث کنار هم هستند.
سیاست دولت در چند دورهی اخیر به این منوال بوده که بخش خصوصی تقویت شود و دولت
خودش در بحث مهندسي ،ماشینآالت ،وضعیت را به این سمت هدایت کند که بخش دولتی
جمع شود و بخش خصوصی فعالتر شود .این کار صورت گرفت ،برونسپاری انجام شد و
هر آنچه ماشینآالت سنگین داشتیم؛ واگذار شدند .در نتیجه ابزاری در دستگاههای اجرایی
نبود .در گذشته استانداری ،بانک ماشینآالت داشت .دهها وسیله سنگین داشتیم که همگی
به بخش خصوصی واگذار شدند .در مورد سیل دولت مجبور به استفاده از امکانات بخش
خصوصی شد که به صورت اجارهای انجام شد .در اسماعیلیه100کیلومتر سیلبند احداث
کردیم که کمتر از ده درصد آن توسط بخش دولتی بود .در منطقه بامدژ و الهایی و تصفیه
شکر ،اکثر ماشینآالت متعلّق به بخش استیجاری بود .بیشتر ماشینآالت را شهرداریها
اجاره کرده بودند .در واقع دولت نمیتواند این حجم ماشینآالت و سرمایه را نگه دارد که
مبادا اتفاقی بیفتد تا در منطقهای از آن استفاده کند .اگر دولت بخواهد ماشینآالت را در
دست خودش نگه دارد ،مقرون به صرفه نیست و هم اینکه باید از ظرفیت بخش خصوصی
استفاده کنیم و بخش خصوصی تجهیز شود.
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گفت و گو با آقای سیدزينالعابدين موسوي
سمت :فرماندار ویژه شهرستان آبادان
با توجه به اینکه موضوع نزوالت جوی در سال آبی جاری از طریق مدیریت بحران به ما اعالم
شده بود ،قاعدتاً ما داشتیم خود را برای مقابله با سیلی که نهایتاً به شهرستان آبادان خواهد
رسید ،آماده میکردیم .جلسات متعددی تشکیل و تالشهای زیادی شد تا امکانات زیادی
بکارگیری شود .همچنین به این نتیجه برسیم که چگونه باید با سیلی که از باال دست به ما
میرسد ،مقابله کنیم .به همین منظور جلسات و صحبتهایی داشتیم و مسئوالن ذیربط
را جمع کرده بودیم و نهایتاً در حال تصمیمگیری برای مقابله با سیل بودیم .این جلسات در
اسفند ماه تشکیل شده بودند.
واقعیت امر این است سیل خوزستان تجربیات بسیار خوب و گرانقیمتی را برای ما به ارمغان
آورد ،یکی از تجربیات ما این است که شاید در تاریخ آبادان این اتفاق سابقهای نداشت .در
حالی که ما خودمان را طبق گزارشهایی که داده میشد برای سیالبهایی که از باال دست
به طرف آبادان میآمد ،آماده میکردیم ،ناگهان با حجم وسیع سیالب پایین دست مواجه
شدیم ،سیالبی که از رودخانه اروند ُگسیل شده بود.
ما در آبادان دو رودخانه مهم داریم ،یکی رودخانه اروند و دیگری بهمنشیر .رودخانهی
خروشانی مانند اروند که بخش عمدهای از آبهای داخلی و خارجی را پذیراست ،وضعیت
کمیت و دبی آب رودخانه را با دیگر رودخانهها و آبراهها متفاوت میکند .بنابراین قبل از
ّ
اینکه ما به آنچه سیل باال دست خوانده میشود بپردازیم ،متوجه شدیم که از اروندرود
مد بسیار باال رفت ،که درست دو ساعت قبل از
برای اولین بار حجم عظیمی از آب از طریق ّ
این که این اتفاق بیافتد به ما اطالع دادند اروندرود ،متفاوت از روزهای دیگر خواهد بود .علّت
این که میگویم سیل خوزستان را میتوان یک تجربهی بینظیر دانست ،این است که برای
مثال در مستندات و مدارکی که داریم چنین پدیدهای در اروندرود هیچگاه سابقه نداشته
است و چون سابقهای نداشته ،قاعدتاً هیچ عملیات و تجربیات پیشگیرانهای هم برای آن
در نظر گرفته نشده بود .در آن دو ساعتی که وجود این وضعیت به ما اعالم شد ،بنده تنها
کاری که کردم و تنها راهی که برای من باقیمانده بود ،این بود که به این نتیجه برسم تمام
نهرهای ما به اروندرود مرتبط هستند و این نهرها از روستا گرفته تا شهر ممکن است وضعیت
عجیبی را ایجاد کنند .بنابراین خیلی سریع از آنجا که حتی فرصتی برای استمدادطلبی و
انتشار فراخوان نداشتیم ،با تعدادی از همراهان خود شروع به انجام اقدامات اولیه برای مقابله
با سیل کردیم .وقتی به منطقه رسیدیم ،همزمان با ما سیل هم رسیده بود و نهرها را مملو از
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آب کرده بود .مقدار آبی که هیچکدام از نهرهای ما ظرفیت آن را نداشتند .به همین ترتیب
دیدیم که آب داشت از کنارههای رود ،به طرف خانهها و روستاهایی که در دو طرف رود بنا
شده بودند ،سرایت میکرد.
در این میان ما هیچ ابزار مکانیکی و مهندسی در اختیار نداشتیم ،حتی وسایل ابتدایی مانند
بیل و بیلچه نیز نداشتیم .در آن منطقه خاکریزی وجود داشت که اگر میتوانستیم در همان
ساعتهای اولیه آن را برداریم ،آب وارد خانههای مردم نمیشد .اما متأسفانه حتی بیل
مکانیکی به اندازهی کافی نداشتیم .به همین ترتیب بود که امام جمعههای محترم ،نیروهای
مردمی که به ما ملحق شده بودند ،با همان تعداد امکانات ضعیفی که در اختیار داشتیم،
دست به کار شدیم و تا صبح ماندیم و با ورود آب به روستا و خانه مردم مقابله کردیم .همزمان
با این اتفاق ،صدای ما به جاهای مختلفی رسید و تقریباً اواخر صبح بود که ما دیدیم بیلهای
مکانیکی به محل رسیدند و توانستیم به وسیلهی همین بیلهای مکانیکی ،نهرهایی که این
وضعیت را پیدا کرده بودند ،از آن فاجعهای که قرار است اتفاق بیافتد ،نجات دهیم.
مد
به دنبال این اتفاق ما با تحقیقاتی که انجام دادیم ،دریافتیم این یک پدیده است به نام ّ
مد اکبر در حوزهی اروند کنار در شهرستان آبادان
اکبر (بیشینه) ،که برای اولین بار بود که ّ
مد اکبر در آینده برای آن برنامهریزی کنیم.
اتفاق میافتاد .همین امر باعث شده تا با توجه به ّ
مد چیزی در حدود  10تا  12ساعت طول کشید تا ما آن را از خانهها بیرون کنیم.
مهار این ّ
اما بعد از این  12ساعت توانستیم کنارهی آنها را به وسیله امکانات ،ابزارآالت و تجهیزات
مکانیکی دیوارهسازی کنیم و سیلبند بزنیم .از طرفی بندهایی که نهرهای ما را به شمال و
جنوب تقسیم میکرد ،را از بین برده بودیم .در همین فرصت به دلیل اینکه اعالم میشد
ممکن است باز هم این پدیده تکرار شود ،در فرصتی که جزر شده بود ،دهانهی خیلی از آنها
را بستیم .گر چه بستن دهانهی نهرها مانع میشد که قایقها و لنجهای صیادی ما به دریا
برگردند ،اما از آنها خواهش کردیم بپذیرند وضعیت خطرناک است و به دلیل این خطر،
مردم نیز خیلی همکاری کردند .واقعیت این است که هم در بحث مقابله با سیل و هم در
مد اکبر ،مردم بسیار با ما همکاری کردند که نهایتاً خیالمان از بابت اروند کنار راحت
بحث ّ
شد .حال که این صحبت را میکنم ،به روزهای چهارم و پنجم فروردین رسیده بودیم .یعنی
ما در چهارم و پنجم فروردین در حالی که در باال دست با سیل دست و پنجه نرم میکردند،
در جنوب ما با سیلی دیگر روبرو بودیم.
با توجه به اینکه خود من نیز از دههی  60در این منطقه حضور داشتم ،به خوبی منطقه را
میشناختم و به یادم آمد که در دوران جنگ ،پُلهایی در این مناطق ساخته بودیم .وقتی
دربارهی پُلها سوال کردم گفتند همه آنها خراب شدهاند .وقتی خودمان به صورت حضوری
سر زدیم ،دریافتیم که بله تمام این پُلها خراب شدهاند .به همین منظور برای اینکه خود
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بنده به صورت مستقیم ،بر عملیاتهای مهندسی و امدادرسانی نظارت داشته باشم ،مقر
فرمانداری را در دهستان نورآباد در یک چادر بر پا کردیم .تحت عنوان قرارگاه مشترک با
سپاه آبادان .همه کارهایی که از طریق فرمانداری به ما ارجاع میشد نیز در این چادر پیگیری
میشد .به دنبال این تجربه در مدت  230ساعت ،چهار پُل موقت احداث کردیم که هر پُل
به عرض شش تا هشت متر متفاوت بود .برای مثال یکی از پُلها را از طریق لولههایی که
از دوران جنگ از پُل بعثت به جا مانده بود ،ساختیم .همچنین متوجه شدم نمیشود تمام
وقتمان را در حوضهی اروندرود صرف کنیم که در این میان متوجه شدیم چیزی در حدود
 11میلیارد متر مکعب آب از سدها و از طرف دشت خوزستان به طرف ما سرازیر شده است
که شهرها ،روستاها و اراضی کشاورزی در باال دست را در نوردیده بود.
یک توضیحی که باید به آن اشاره کرد ،اینکه وقتی ما میگوییم تاالب شادگان ،بسیاری
میپندارند این تاالب شادگان ،فقط در خود شادگان است و اگر خطری داشته باشد ،برای
شادگان است .در حالی که بخش بزرگی از این تاالب ،در پایین دست شادگان واقع شده
است .یعنی از شادگان رد میشود و اگر قرار باشد در دوران سیل ،خانهای خراب شود ،این آب
به آبادان میرسد .به همین منظور ما در طول مدتی که مخزن شادگان هنوز از آب پُر نشده
بود ،چند کار انجام دادیم .یکی این بود که اطراف تمام نهرهایی که بهمنشیر و حتی اروندرود
خالی بود را ،به طور کامل سیلبند زدیم .بعد از آن ما آمدیم تمام جاهایی را که ممکن بود
از آب رودخانه پُر شود را نیز ،سیلبند زدیم .در این حوضه ،ما آنقدر سیلبند زده بودیم ،چه
اطراف جادهها ،چه در بدنهی بهمنشیر و چه باال دست روستاها و خود شهرستان آبادان ،به
طوری که میتوان گفت ما دو برابر کل خوزستان در حوضهی آبادان سیلبند زدیم .در حالی
که این سیلبندها را میزدیم ،با تعداد زیادی وسایل مکانیکی آمدیم و چیزی در حدود 48
کالورت (سازهای که به منظور انتقال آب از یک سوی خاکریز یا جاده به سوی دیگر ساخته
میشود) در شرق جاده آبادان – ماهشهر و  48کالورت در غرب جاده آبادان – ماهشهر را با
وسایل مختلف مکانیکی باز کردیم .کالورتهایی که پیش از این بسته بودند .موضوعی که بود
اینکه باز کردن کالورتها به سادگی انجام نمیشد؛ زیرا در زیر این کالورتها انبار کیتهای
مخابراتی و کابلهای برق دفن شده بودند که اگر این کار با بیدقتی انجام میشد ،به قطع
ارتباط شهرها و روستاها با دیگر مراکز میانجامید .مورد دومی که قابل ذکر است ،این است
که دبی آب تاالب شادگان به حدی رسید که جاده آبادان – ماهشهر داشت به طور کامل زیر
آب میرفت که متوجه شدیم در زیردست تاالب ،قسمتی از تاالب که توسط جادهای به نام
جادهی وحدت قطع میشود ،و چیزی در حدود  70تا  80میلیون متر مکعب آب را میتواند
به خود جذب کند ،به عنوان مقصد میتواند در نظر گرفته شود که با این کار ،جادهی
آبادان – ماهشهر از تهدید نجات پیدا کرد.
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روزهای آخر هجوم سیل بود که مسئولین خیالشان از شادگان راحت شده بود ،و همه به
این فکر افتاده بودند که با این آبها باید چکار کرد .متوجه شدیم آب تاالب باز هم باال رفته
است .اگر فکری برای آن نکنیم ،ممکن است وارد بهمنشیر و آبادان بشود که در همان ابتدا
به وسیله نیروهای بسیجی ،همان سیلبندهایی را که از قبل زده بودیم ،به وسیله پالستیک
استحکام بخشیدیم و به وسیله بیل مکانیکی و لودر ارتفاع این سیلبندها را باالتر بردیم .در
این شرایط که ما با کمبود شدید خاک مواجه شده بودیم ،توانستیم از خاکریزهایی که یادگار
دوران جنگ بودند ،به خوبی بهره ببریم و مقدار زیادی خاک را تهیه و تامین کنیم .اکنون
میراثی که از این سیل برای ما باقی مانده ،آب ذخیره شدهای است که ما خروجی آن را
بستهایم و ورودی آن را باز گذاشتیم .دوم اینکه ،تصمیم گرفتیم در این آب که چیزی در
حدود 70میلیون متر مکعب است ،طی هماهنگیهایی که با شیالت انجام شده است ،تعداد
زیادی بچه ماهی بیندازیم که بتوانیم در این مناطق به صورت طبیعی پرورش ماهی داشته
باشیم .سوم اینکه ،با یاری خدا بعد از این اتفاق مشکل کمآبی و شوری آب این منطقه تا
حدودی رفع شده و نخلهای ما که در سال گذشته با آب شور نتوانستند به بار بنشینند،
امسال باید منتظر این باشیم که با آب شیرینی که این نخلها دریافت کردند ،محصول خوبی
در انتظارمان باشد.
یکی از تجربیات مهم دیگری که در این سیالب به دست آوردیم ،این بود که ما باید برای
اروندرود در آینده یک شناسنامه داشته باشیم و به همین دلیل است که بنده جلساتی را نیز
بعد از وقوع سیل تشکیل دادم که ما باید در رابطه با دهانهی نهرها در اروندرود فکری بکنیم.
آبادان تنها شهری در خوزستان بود که از گزند سیل بهطور کامل در امان ماند و مقاومت
کرد .همان شهر مقاومی که در جنگ مقابل دشمن ایستاد و یک وجب از خاکش را به دست
دشمن نداد .ما این آب را مجبور کردیم که به خلیج فارس سجده کند .شهر آبادان مثل
یک جزیره است بین دو رودخانهی مهم .به همین منظور ما باید یکسری تجهیزات و ادوات
مکانیکی و مهندسی را به طور اختصاصی بعد از پاییز در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم در
مواقع لزوم در کمترین و کوتاهترین زمان الزم ،اقدامات فنی و مهندسی را در جلوگیری از
بحران ارائه کنیم.
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گفت و گو با آقای محمد حیدری
سمت :فرماندارویژه وقت شهرستان دزفول
شهرستان دزفول از  15آذر  1397درگیر سیالب شد .در این تاریخ در  52دقیقه بیش از
 64میلیمتر بارندگی داشتیم .این عدد رکورد  57سال قبل شهرستان دزفول را شکست .با
توجه به اینکه خشکسالیهای سنوات گذشته ،باعث ایجاد مشکالتی در دزفول شده بود،
این حجم از بارندگیها موجب طغیان رودخانههای فصلی و همینطور معابر عمومی شد .در
نتیجه بسیاری از عشایری که در کنار رودخانهها ُسکنا گزیده بودند؛ دچار غافلگیری شدند.
همچنین زمینهساز عدم آمادگی شهرستان برای مقابله با سیالب شده بود .اساساً سازمان
هواشناسی پیشبینی نکرده بود که در کمتر از یک ساعت ،این حجم از بارندگی اتفاق
بیافتد .در واقع حدود ساعت پنج یا شش بعد از ظهر اتفاق افتاد و تا ساعت  10شب ،سیالب
عشایر را در محاصره قرار داد .یک پُل به نام سیاه منصور وجود دارد که تعدادی از عشایر در
آن قسمت محاصره شدند و شرایط بسیار سختی را تجربه کردیم و از ماشینهای سنگین
ارتش و قایق استفاده کردیم .در نتیجه توانستیم مردم محاصره شده در سیل را نجات دهیم
و کسی در سیل تلف نشد ،اما تعداد زیادی از دامها تلف شدند .در آن زمان کسی احتمال
نمیداد که در دورهی خشکسالی ،شاهد وقوع سیالب باشیم .این یک زنگ خطر بود و من
یک ماه بود که فرماندار شهرستان شده بودم .لذا بالفاصله جلسه شورای هماهنگی مدیریت
بحران تشکیل شد و تمهیدات ،تدابیر و دستورات خاص را اتخاذ کردیم .بعد از آن اتفاق،
خسارتها را برآورد کردیم .در آن مقطع زمانی  60میلیارد تومان خسارت دیدیم .بسیاری
از اراضی کشاورزی در همان روز کام ً
ال نابود شد .بهتدریج بارندگیها شروع شد و جلسات
هماهنگی مدیریت بحران تشکیل میشد و دستگاهها حساستر شدند تا اینکه در اسفندماه
بارندگی افزایش یافت .در نتیجه با مدیریت سد دز هماهنگی بیشتری انجام شد .در یکی از
روزهایی که مدیر سد دز ساعت سه و نیم بامداد با من تماس گرفت و گفت آنقدر در باال
دست بارندگی داشتیم که خود ما هم نمیدانستیم این حجم آب جمعشده پشت سد از
کجا آمده و راهی به جز رهاسازی آب وجود ندارد .اگر میخواستند آب را رها کنند باید در
حجم بیش از دو هزار متر مکعب بر ثانیه رهاسازی انجام میشد .مقطع بهمنماه برای ما یک
بحران و فاجعهی وحشتناک بود .همان شبی که مدیر سد دز تماس گرفت تا ساعت چهار
صبح جلسه هماهنگی مدیریت بحران را تشکیل دادیم و تا ساعت هشت صبح برنامهریزی
کردیم که در این جلسه چند پارامتر را بدست آوردیم از جمله اینکه هر میلیمتر بارندگی،
چه میزان آب تولید میکند؟ مسیرها و آبرفتهای فرعی چقدر روان آب تولید میکنند؟ باال
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دست رودخانه دز به غیر از بارندگی ،چه حجم آبی را وارد میکند؟ اینها سواالت کلیدی
بودند که متخصصین در روزهای اول نمیتوانستند به آنها پاسخ دهند و پاسخ به این سواالت
به سادگی امکانپذیر نبود .در همان جلسه فوقالعاده یک تصمیم بسیار مهم گرفته شد که
با توجه به اینکه نمیدانیم مقاومت سیلبندها چقدر است ،آب را به صورت تصاعدی رها
کنیم .بدینصورت که یک کف را در نظر میگیریم و آب را در آن رهاسازی کنیم که در
اینصورت هم ،آب پشت سد خالی میشود و هم سیلبندها آسیب نبینند و هم از خسارتها
جلوگیری میکنیم .این تصمیم ،اولین تجربه مدیریت شده بود که انجام شد .البته استاندار
باید موافقت میکرد و با توجه به بینشی که استاندار داشتند و تجربه موفق ،این کار انجام شد.
از این تجربه چند موضوع بهدست آمد که بر اساس آن حریم و مسیل و گنجایش رودخانه
دز مشخص شد .بر اساس اطالعات قبلی به این موضوع رسیدیم که رودخانه دز شش هزار
متر مکعب گنجایش دارد؛ در حالیکه در شرایط فعلی باالی دو هزار متر مکعب بحران تولید
میکرد .دلیل این کار این بود که در طول سالیان طوالنی ،افراد سودجو به بستر رودخانه
و حریم دستاندازی کرده بودند و حریمها تبدیل به مزارع شدهاند و روز به روز کوچک و
کوچکتر شده است .در عین حال افراد سودجو شن و ماسه را از بستر رودخانه برداشت
میکردند ،در نتیجه مسیر رودخانهها عوض شده است .همچنین در سالیان خشکسالی،
موانع انسانی در مسیر رودخانهها ایجاد شده بود که ما از این تغییرهاُ ،مطلع نبودیم و در
یک برهه از زمان به بنبست رسیدیم و متوجه شدیم هیچ اطالعاتی از رودخانهی دز در یک
نقطهی خاص نداریم .بهعنوان مثال از کیلومتر چهار سیلبندهای پل حمید ،هیچ اطالعاتی
در دست نداشتیم و امکان بررسی منطقه وجود نداشت .در نتیجه از استاندار درخواست هلی
کوپتر کردیم که از لرستان گرفتیم .شروع به بررسی و فیلمبرداری از سد کردیم .از نقطه
شروع سد تا تاالب بامدژ پایش انجام دادیم .ما وارد یک مسیر مجهول شده بودیم .در ابتدا از
مسیر غرب ،بررسی را انجام دادیم و پس از آن ،از مسیر شرق ،که پس از بررسی با دایک در
رودخانه مواجه شدیم که یک دیوار است که با کلی مواد منفجره نیز از بین نمیرود .حدود
 900هکتار از اراضی تصرفی بودند که با شکافتن دایک 900 ،هکتار اراضی زیر آب میرفتند
و باید جوابگوی کشاورزان متصرف و مدعی میشدیم .در اسفند ماه ،دزفول وارد مشکالت و
درگیری دربارهی محدوده دزفول و اندیمشک شد که از مسئله مدیریت آب فاصله گرفتیم
و وارد بحران دیگر شدیم.
تنها نگرانی ما این بود که مقدار آب رهاسازی شده از سد چقدر باشد .تا  1500متر مکعب بر
ثانیه را در بهمن ماه و آذر ماه تجربه کرده بودیم .به تدریج با هماهنگی استانداری ،خروجی
آب از سد افزایش یافت .با رهاسازی آب باید عالوه بر دزفول ،وضعیت شوش و شوشتر را
نیز در نظر میگرفتیم .در این زمان وارد مسئله مدیریت آب شدیم .خروجی آب تا 2000
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متر مکعب بر ثانیه نیز رسید و خروجی باالتر از آن باعث شکستگی سیلبندها شد .با توجه
به اینکه هنوز اهواز درگیر سیل نشده بود ،فرصت برای ترمیم سیلبندها و استفاده از
ماشینآالت اهواز ُمیسر شد و روزانه بیش از  100ماشین کار میکردند .قدرت آب بسیار باال
بود و ناچار بودیم مدام مشغول کار باشیم و تا  12فروردین هر روز کار میکردیم .سه نوبت
سیلبند زدیم و سیلبندهایی که  15سال پیش ساخته شده بود را ک ً
ال آب برد .خروجی
آب تا  3000متر مکعب بر ثانیه رسید و در  3000هزار متر مکعب ،باعث بُریده شدن کامل
سیلبندها شد و در نتیجه نتوانستیم ادامه دهیم .یک روز تمام شهرستان را بسیج کردیم و
سیلبند را دوباره ترمیم کردیم .روز بعد مزارع کشاورزی زیر آب رفتند .در بخش مرکزی و
پایین دست دزفول سه نقطه درگیر آب شدند .مشکل دیگر حفاظت از سیلبند بود .برخی
سیلبندها را تخریب میکردند و در نتیجه نیاز بود از مأمورین انتظامی و امنیتی استفاده
کنیم.
در این مقطع زمانی چند تجربهی مهم بهدست آوردیم .یکی اینکه عوامل اجرایی و مدیریت
نیروی انسانی ،از اهمیت زیادی برخوردار است .نکته دیگر این بود که کسی تجربهای نداشت
و هر کسی نظر غیر تخصصی میداد و در بین این همه تصمیمات متناقض و آنی و پُر هزینه،
باید تصمیمگیری میشد .یکی دیگر از تجربههای خوب ،وارد کردن مردم محلّی در موضوع
سیل بود .از جمله حضور یک مرد ُمسن که از تجربیات خوبی برخوردار بود .از جمله پیشنهاد
این مرد ُمسن این بود که از درختان به-عنوان سیلبند استفاده کنیم؛ به این صورت که
درختان را جایگزین دیوارهای بتنی کنیم .همین کار را کردیم و نتیجهی خوبی داد .یکی
دیگر از تجربیات اين بود که ما توانستیم به مقدار حجم آب تولید شده توسط باران برسیم.
بهعنوان مثال ،وقتی که گفته میشود  2000هزار متر مکعب بر ثانیه آب رهاسازی میشود،
برای ما روشن شد که چه مقدار آب خارج میشود .تجربه موفق دیگر اینکه بعد از 13
فروردین برای اولین بار از پهپاد استفاده کردیم که به بررسی و تجزیه و تحلیل نقشهها کمک
کرد .پس از آن کارگروهی متشکل از تعدادی از اساتید دانشگاه آزاد اسالمی که تخصص آب
داشتند ،تشکیل شد که به عنوان مشاور از آنها استفاده کردیم .تجربه خوب دیگر ،استفاده
از ارتش و مهندسی استحکامات بود .پنج نفر از متخصصین در ارتش بهعنوان مشاور در کنار
خود داشتیم .در نتیجه دیگر افراد غیر متخصص نظر نمیدادند و کارها به صورت تخصصی
صورت میپذیرفت .در روزهای آخر به این تصمیم رسیدیم که باید سیلبندها را بشکنیم،
چون آب وارد حدود  1500هکتار از زمینهای کشاورزی شده بود و به سمت روستاها در
جریان بود .در نتیجه پنج روستا در خطر قرار داشتند پس از شکستن سیلبند ،آب وارد شده
در مزارع کشاورزی تخلیه شد و روستاها را از محاصره نجات دادیم .تجربهی مهم دیگری که
در زمان سیل بهدست آمد ،هماهنگی بین دستگاهها و سازمانها بود .دو عامل اصلی در این
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بحث وجود دارد که اولی حضور فرماندار در میدان بود و دیگری کسب تجارب و یادگیري بود
که قدرت هماهنگی میان سازمانها را افزایش داد .لذا قدرت هماهنگی در پرتو یک همافزایی
و یک انگیزه و هدف واحد اتفاق افتاد .همهی ما متحد شده بودیم که تحت هر شرایطی،
نباید سیلبند شکسته شود 12 .فروردین سیلبند ما شکسته شد که البته بدون حکمت نبود.
یکی از رموز موفقیت ما نیز در همین هماهنگی بین نیروی انسانی و سازمانها بود .رئیس و
مدیری در کار نبود و همه پای کار آمده بودند .در محل احداث سیلبندها ،فرماندهی میدان
مشخص شده بود .با وجود اینکه اولین تجربه بود ،اما با موفقیت انجام شد .البته در کنار آن
ناکامیهایی نیز وجود داشت .در برابر حجم آب که تا  3500متر مکعب در ثانیه بود ،هیچ
تلفات انسانی نداشتیم و در طول این مدت 14 ،هزار گاومیش و  15هزار گوسفند را جابه
جا کردیم .برای تأمین علوفهی این دامها ،با کشت و صنعت کارون ،شهید بهشتی و شهید
رجایی هماهنگی کردیم و حدود  500هکتار زمین نیشکر را در اختیار ما گذاشتند .همچنین
به صورت لحظهای با رسانهها دراتباط بودیم .همچنین تجربه دیگر ،حفظ انگیزه و روحیهی
نیروی انسانی بود.
پیشگیری بر مبنای پیشبینی ،بسیار کارساز است .بین پیشبینی و پیشگیری رابطه وجود
دارد .آن-چه که مربوط به عوامل طبیعی است ،بخشی از آن بر مبنای اصول علمی و بخشی
از آن بر مبنای قواعد عرفی قابل پیشبینی است .پس نیاز است مطالعه و تحقیق بیشتری
داشته باشیم .باید بر مبنای تجربه و سابقه به یک مدل پیشبینی کننده برسیم .نکتهی
دوم این است که اگر مسئله صیانت از رودخانهها در کشور جدی گرفته شود ،از اتفاقات
این چنینی جلوگیری میشود .رودخانه و بستر آن رها شده است .یعنی کسی بر آن نظارت
نمیکند .سازمان آب و برق باید گشت حفاظت از رودخانه داشته باشد و اجازه ندهد حریم
رودخانهها به تاراج برود .چون بستر رودخانه مالک ندارد .صیانت از رودخانه بسیار مهم است.
امسالنیزترسالیوجودداردواگربخواهیممانندسالگذشتهعملکنیم،بینتیجهخواهدبود.هم
اکنون آمادگی مقابله با سیل وجود ندارد و سیلبندها ترمیم نشدهاند .توصیه میشود سازمان آب و
برق هر چه زودتر سیلبندها را ترمیم کند.
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مودت
گفت و گو با آقای کوروش ّ
سمت :فرماندارویژه وقت شهرستان خرمشهر
در ارتباط با بحران سیل پایان سال  1397و ابتدای سال  1398در خرمشهر ،باید عرض کنم
با هماهنگی ستاد بحران و شخص استاندار ،مدیر کل مدیریت بحران و همه عوامل اجرایی
مدیریت بحران شهرستان و استان توانستیم در مهار سیالبی که به سمت خرمشهر میآمد،
موفق باشیم .به جرأت بگویم درون خانهی هیچ خرمشهری ،به اندازهی یک لیوان آب هم
نرفت .البته برخی از مزارع و زمینهای زراعی دچار آبگرفتگی شدند و جزیرهی مینو بر
اثر مد ،آبگرفتیهایی داشت ،ولی به حول و قوهی الهی ،تلفات جانی نداشتیم و این سیل
را مهار کردیم .این امر به دلیل هماهنگی در سیل ُرفیع و همزمان با آن هماهنگی کامل با
بخشدار مرکزی و دهیاران بود و کار احداث ،مرمت و ایمنسازی سیلبند در حوزه ی غرب
کارون که مهمترین و بحرانیترین نقطه خرمشهر بود ،انجام شد .این کار قبل از ایام عید به
ن روز
پایان رسید و در روز سوم و چهارم عید که اعالم شد جلسه بحران تشکیل شود ،هما 
ما جلسه را برگزار کردیم و آمادگیهای خود را برای این بحران مرور میکردیم .بحرانیترین
نقطهی ما  13روستای غرب کارون است مانند روستاهای مکسر و امنوشه که نقطهی آشیل
خرمشهر است و سنوات گذشته هم تجربه این امر وجود داشته که به علّت شکستن سیلبند
مکسر آب به خرمشهر رسید .همه هدف ما این بود که در این قسمت ،هم جان مردم و هم
خانههای مردم ،در امان باشد و در اولویت بعدی مزارع مورد اهمیت قرارگرفت .لذا ایستادیم
و مقاومت کردیم و به موقع دستگاههای ُمعین به ما کمک کردند .هماهنگیهایی که مدیریت
بحران در استان و شهرستان انجام داد ،مؤثر بود .نفت و گاز اروندان ،شرکت توسعه نیشکر
میرزا کوچکخان ،سازمان بنادر و راهداری ،جهاد کشاورزی ،آب و برق و همهی دستگاههای
مدیریت بحران هر کدام هر امکانات و وسیلهای داشتند ،برای کمکدهی و ایجاد سیلبند و
تقویت سیلبندهایی که آب امکان نفوذ داشت ،تجهيز شد .حتی در شهر در کنار رودخانه در
جاهایی که احساس خطر میشد ،اين امر صورت گرفت .اگر ما در جزیرهی مینو این آمادگی
را نداشتیم و از قبل سیلبندها را احداث نکرده بودیم و با گونی بعضی از نقاط را افزایش ارتفاع
نداده بودیم ،قطعاً جزیرهی مینو را كام ً
ال آب ميگرفت .چون بین دو اروند صغیر و کبیر است،
ولی خوشبختانه پیشبینی اینها را انجام دادیم و خسارت چندانی وارد نشد .یکی دیگر از
موارد ما از قسمت غرب کارون و جادهی امام صادق و از آن جا تا طویجات ،رحمانیه فیصلی
و مسیر مرز شلمچه ،همه این مناطق را باید به اضافهی مناطق شهری پوشش میدادیم.
در خیلی از مناطق آب ممکن بود خطر ایجاد کند که اجازه ندادیم و آب به شهر وارد نشد.
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سعی میکردیم به مردم آرامش دهیم و در صدا و سیما گزارشهای لحظه به لحظه ارسال
میکردیم و مردم را دعوت به آرامش میکردیم و استرس را به مردم منتقل نمیکردیم .ولی
بعضی از مواقع بود که  24ساعته مسئولین و نیروهای ما مشغول به کار بودند تا جان مردم
و مال مردم به خطر نیافتد.
سازمان آب و برق ،مدیریت بحران و استاندار محترم به ما اعالم کردند 13روستای غرب
کارون باید تخلیه شود و اینجا تجربهی مدیریتی خودم را برایتان بگویم .در غرب کارون
جلسهای تشکیل دادیم و افرادی از شورای تأمین ستاد مدیریت در جلسه حضور داشتند.
بخشدار محترم مرکزی هم بود و با آنها این قضیه را مطرح کردیم .این در زمانی بود که
سیلبندها را به خوبی تقویت کرده بودیم و تقسیم کار انجام شده بود و همه چیز حوزهبندی
شده بود و این تقسیمبندی باعث شده بود هر کس وظایف خود را بداند و تداخل وظایف
پیش نیاید .اگر جایی بحرانی نبود ،تجهیزات آن را به جایی که نیاز داشت منتقل میکردند.
همانطور که در قسمت مکسر شکست و این شکافت حدود  13متر بود و ما حدود ن ُه نمونه
مصالح مانند لوله ،نیوجرسی و سنگرهایی که پنج متر یا چهار متر ارتفاع داشت میریختیم
و به عمق آب وارد میشد .این شکستگی شکاف بزرگی بود و خوشبختانه با اتحاد همگی
برطرف شد.
امام جمعه و نمایندهی مجلس حضور داشتند ،نیروهای جهادی بودند ،دستگاههای اجرایی
حضور داشتند ،و اآلن تقریباً نیروهای ما تخصص الزم را برای سیلبند پیدا کردند .این
ماجرای سیلبند را در برخی شهرها و روستاها میدیدیم که توانایی بستن آن را نداشتند و
مرتب عرض آن بیشتر میشد .ما با پالستیک و گونی آب را مهار کردیم که در طرف سیلبند،
خوردگی ایجاد نشود و این کار را اگر انجام نمیدادیم ،قطعاً عرض سیلبند باید افزایش پیدا
میکرد .خوشبختانه یک ربع به هشت شب بعد از گذشت  12.5و تا  13ساعت توانستیم با
استفاده از سنگ و ریختن خاک ،این سیلبند را ببندیم13 .روستا را گفتند که تخلیه کنید
و ما به آنها اطالع دادیم و همزمان در حال تعمیرات سیلبندها بودیم .تمام دهیارهای آن
روستاها به اتفاق رأیشان بر این بود که آنجا را تخلیه نکنند .من نظر آنها را خواستم و
نظر بنده هم بر همین اساس بود که آنجا تخلیه نشود .عدهای به من گفتند به علّت اینکه
ابالغ کتبی شده است ،الزماالجراست و باید روستاها تخلیه شود؛ ولی ما روستاها را تخلیه
نکردیم .تخلیه نکردن ما هم درست بود و نتیجهاش این بود که اگر تخلیه میکردیم ،اهالی
روستاها را تخلیه میکردند و سیلبندها میشکست .اگر سیلبند روستا میشکست ،بعد از
آن مکسر میشکست و بعد ،امنوشه میشکست و بعد حدود 15روز ،ممکن بود خرمشهر را
آب ببرد .این حجم آب زیادی که از اهواز رد میشد و به سمت خرمشهر میآمد ،از خرمشهر
عبور کرد و به دریا ریخت .اگر ما روز به روز پای سیلبندها نبودیم و آنها را باال نمیآوردیم،
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قطعاً آب ما را میبرد .خوشبختانه روستاها را تخلیه نکردیم و این تجربه موفقی بود و پای
این حرف ایستادیم و در غرب کارون برای ما مشکلی پیش نیامد .آبی که از سمت ملیحان ،از
سمت اسماعیلیه به سمت ما آمد ،حدود  600میلیون متر مکعب بود و آن آب اگر به سمت
خرمشهر میآمد با توجه به گزارشهایی که از تصاویر هلیکوپتری تهیه شده بود ،بسیار
خطرناک بود که اگر میرسید خرمشهر را ظرف دو ساعت آب میگرفت.
استاندار محترم ستاد بحران را با حضور نیروهای سپاه و ارتش و باقی دستگاهها تشکیل دادند
و یکی -دو پرواز با هلیکوپتر داشتیم و مناطقی که باید آب را هدایت و کم میکردند ،تعیین
شد .انفجارات را انجام میدادند و آب هدایت شد و طی چندین روز این آب مهار شد .این
حجم آب ،به اندازهی حجم آب پشت سد زایندهرود بود .ما امنوشه تا مکسر و سیلبندها
را رها نکردیم ،چون ممکن بود باز هم خطرساز شود و تیم کنترل در آنجا مستقر بود.
سرریزی هم از هورالعظیم داشتیم که حدود دو میلیارد و  500هزار متر مکعب آب بود که
به سمت پشت دژهای ساجدی و دژ جمهوری و طالئیه و مسیر کوشک وارد میشد و این
بسیار خطرساز بود .جلسه بحران دیگری گرفته شد .خود استاندار محترم حضور داشتند .یک
مقدار از آب به مجنون هدایت شد ،یک مقدار آب به سمت عراق و مقداری از آن به سمت
بیابانها رهاسازی شد .این فعالیت با فیلم و تصویر گزارش لحظه به لحظه ،به صورت کامل،
انجام شد .مقدار آبی که از طالئیه به سمت دژ جمهوری و دژ ساجدی سرازیر شد ،بیش از
دو میلیارد متر مکعب بوده که تا دو ماه بعد از آن ،به سمت نهر َخ ّین ،ادب و حدود ،هدایت
شد .حضور به موقع و پای کار بودن یکی از مهمترین عوامل در این تصمیمگیری است.
بارها ما تا قلب کارون میرفتیم و بر میگشتیم و به ما خبر میدادند ،فالن سیلبند شکسته
شده و باز هم به آنجا سرکشی میکردیم .نیروهای ما مستقر بودند .گشت شبانه داشتیم.
نیروهای سپاه ،نیروی انتظامی و دهیار روستا ،همیشه حاضر بودند .این گشتها به این خاطر
بود که عدهای هم قصد خرابکاری داشتند و شبانه میخواستند که این سدها را باز کنند.
کما اینکه یکی دو مورد پیش آمد .اگر ما به موقع حضور نداشتیم ،شبها چندین بار قطعاً
مشکالتی پیش میآمد .بنده سعی میکردم همراه با معاونینم حضور  24ساعتهای داشته
باشیم .مث ً
ال به سمت امنوشه میرفتیم و ساعت کاری تمام شده بود و افراد از ساعت هفت
صبح تا هشت شب بدون استراحت کار کرده بودند و به جز نهار و نماز ،استراحت دیگری
نداشتند .میدیدم که میخواهند کار را تعطیل کنند ،اما هنوز سیلبند مشکل داشت .ما
آنها را راضی میکردیم و پاداش جزیی برای آنها در نظر میگرفتیم که با وجود خستگی،
تا ساعت 10یا  11شب ،کار را ادامه میدادند .نگهداشتن این افراد به این علّت بود که اگر
سیلبند میشکست ،بستن آن بسیار سخت بود .اگر در شرایط عادی بود این افراد به هیچ
عنوان نمیآمدند .حتی رانندهها و پیمانکاران هم این خطر را احساس میکردند.
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یک مطلب قابل تأمل اینکه هماهنگی مناسبی که بین دستگاهها بود ،باعث شد ما امکانات
الزم را در دسترس داشته باشیم .در بعضی از شهرستانها ممکن است فرماندار با برخی از
دستگاهها تعامل خوبی نداشته باشد یا ضعیف باشد ،ولی ما از این ظرفیت استفاده کردیم و
تمام دستگاهها را پای کار آوردیم و از آنها استفاده کردیم .تقسیم مسئولیت انجام دادیم و
آنها هم غیر از اینکه احترام ما را داشتند؛ این را یک ضرورت میدیدند .گاهی هم دستگاهها
به تنهایی توانایی انجام کار را نداشتند که نیروهای جهادی به کمک ما آمدند.
در موارد مختلفی از نیروهای جهادی استفاده کردیم .در خیلی از مناطق ،با کمبود خاک
مواجه بودیم .نزدیکترین معدن سنگ ،در آغاجری و هفتکل بود .در غرب کارون حدود  17تا
 20کیلومتر سیلبند ساختیم .سیلبندهایی که برخی عرضشان به قدری بود که دو ماشین
روی آن تردد میکردند .در پاییندست تاالب ناصری 12 ،کیلومتر سیلبند داریم .نیروهای
سپاه در سهراه حسینیه 18 ،کیلومتر سیلبند زدند و با کمک نیروهای جهادی ،سیلبندها
را با پالستیک پوشاندیم .هر چهار طاقه پالستیک حدود  4.5میلیون تومان هزینهداشت .ما
غذای این افراد را تأمین میکردیم ،اما گاهی برخی خانوادهها برای این افراد غذا میآوردند و
پشتیبانی انجام میشد .خانمهایی بودند که در خانه غذا میپختند و برای این افراد میآوردند
و این باعث دلگرمی میشد .از پایگاهها ،مساجد و روحانیون ،پشتیبانی میرسید .نمایندهی و
امام جمعهی محترم هم ،پای کار بودند .اگر این اتحاد نبود ،قطعاً خرمشهر را آب میگرفت.
ما به آن نتیجهای که میخواستیم رسیدیم و زیانی به مردم نرسید .کل خسارت ما 34
میلیارد تومان بود که در ارتباط با مزارع شیالت و اراضی کشاورزی بود و قسمت جزئی در
تأسیسات برق و آب داشتیم .مث ً
ال حدود  1.5میلیارد تومان خسارت در تأسیسات برقی.
خوشبختانه خسارت جانی وجود نداشت و خسارتهای مسکن هم یک مورد بر اثر افتادن
ترانس برق از وزش باد بود .البته در روستاها مقداری مرمت و تعمیر نیاز است كه در حال
پرداخت آن هستیم .شبانهروز پای کار بودیم و میگفتیم اجازه نميدهيم آب وارد خانههای
مردم شود .خوشبختانه رضایتمندی از جانب مردم حاصل شد .تماسهایی داشتیم که از
ما تشکر میکردند .همین اآلن آبی که از سمت طالئیه در حال وارد شدن است ،به سمت
شلمچه هدایت میشود و توسط کالورت و لولهگذاری آب به سمت اروند هدایت میشود و
وارد عراق و خلیجفارس میشود .میخواهم بگویم این مسائل در خرمشهر مدیریت شد و بنده
بهعنوان هماهنگ کننده در این بحران بودم .سعی کردم احترام همه را نگه دارم و مردم را
همراهی کنم و هماهنگی و تعامل انجام شود .غذا و آب به موقع به نیروها برسد و نیرویی که
بهعنوان جهادی پای کار بود ،احساس کمبود نکند .نهایت بهرهبرداری از دستگاهها و امکاناتی
که در اختیارمان بود ،انجام شد و اکنون سیلبندهایی که ساخته شده ،مایهی تعجب دیگران
است .این سیلبندها برای سالهای آینده نیاز به تقویت دارد و ممکن است ما ترسالی در
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پیش داشته باشیم.
بهعنوان پیشنهاد عرض میکنم که باید از خرد جمعی استفاده کنیم و خودرأیی نداشته
باشیم .از نظرات تیم مدیریت بحران بهرهمند شویم ،جمعبندی درستی داشته باشیم .اعتقادم
این است اگر آن 13روستا که به بنده برای تخلیهشان ابالغ شد را تخلیه میکردند ،تصمیم
اشتباهی بود ،کما اینکه با خود استاندار صحبتی داشتم و مسئولین سازمان آب از سیلبندها
بازدید کردند و استحکام آنها را تأیید کردند .نظر بنده را درست دانستند و میدانستند
سیلبندهایی را که ما احداث کردیم ،مقاومت کافی دارد و روز به روز ما با افزایش ارتفاع آب،
سیلبندها را باال میآوردیم .تصمیم به موقع گرفتن و استفاده از خرد جمعی و رایزنی کردن
برای رسیدن به هدفی که مدنظر ماست و استفاده از نیروهای مردمی و دست کم نگرفتن
آنها در تعامل و وحدت رویه ،بسیار تأثیرگذار است .اینکه ما بتوانیم تمام سالیق را پای
کار بیاوریم .خیلی مهم است که افراد با دیدگاههای سیاسی مختلف روی سیلبند مستقر
بودند .من خودم  24ساعته در آنجا بودم و حضور فرمانده در آنجا برای مردم دلگرمی
ایجاد میکرد .گاهی میدیدم همه خستهاند و میگفتم کسی برود برای همه بستنی بخرد
یا از شهر که به آن منطقه میرفتم میدیدیم مث ً
ال یکی از رانندهها که سیگاری است ،سیگار
ندارد و میگفتم که برای او سیگار تهیه کنند و اینکه این نیازها مورد توجه قرار گیرد ،باعث
میشد انرژی بیشتری برای کار کردن وجود داشته باشد .من به ریز این قضایا ورود میکردم
و به بیابان میرفتم و با رانندهی لودر چایی میخوردم ،غذا میخوردم و بعد از کمک خداوند
و همکاری مدیران و دستگاههای مختلف و مردم ،توانستیم از این بحران عبور کنیم .این
همدلی در شهرستانها بسیار تأثیر داشت.
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گفت و گو با آقای سید شریف موسوی
سمت :معاون اجرایی اداره کل مدیریت بحران استان (مسئول حوضه کرخه و
جنوب کارون)
از ابتدا نظرات ضد و نقیضی دربارهی سیل وجود داشت .برخی میگویند ما از اول میدانستیم
سیل میآید و سازمان هواشناسی این مساله را اعالم کرده بود .من به این حرفها کاری
ندارم و خیلی وارد این بحثها نمیشوم .ما بهعنوان مدیریت بحران از آذر ماه هر سال
هشدارها را میدادیم .همانطوری که در سال آبی  1398-1397دو ماه پیش از وقوع سیل،
هشدار را صادر کردیم و به همه ادارات این مساله را اعالم کردیم .امسال هم حتماً با ادارات
و سازمانهایی که به وظایف خود عمل نکند ،برخورد جدی خواهیم کرد .سال گذشته ما
حتی در آذر ماه ،سیلبند شعیبیه را تعمیر کردیم .با اینکه در آن زمان خشکسالی بود و
حتی خیلی از مردم به ما میخندیدند و میگفتند در این خشکسالی که آبی نیست ،سیلبند
را برای چه درست میکنید؟ با وجود سرازیر شدن آن همه حجم آب ،دیدید که سیلبند
ن ماه آنقدر آب باال آمد که از باالی سیلبند ،سر ریز کرد ،اما
شعیبیه نشکست .در فروردی 
سر ریز آب جوری بود که خسارات زیادی وارد نکرد .اگر این سيلبند مثل سالهای گذشته
باقی مانده بود ،اولین شهری که در حوضهی دز و کرخه زیر آب میرفت ،شعیبیه بود .سیلی
که اتفاق افتاد ،یک اَبَر سیالب بود .من به یاد ندارم چنین سیالبی آمده باشد .سیالب معموالً
یک هفتهای یا دو هفتهای از بین میرود ،اما ما حدود سه هفته درگیر این سیالب بودیم .به
جای اینکه هر روز آب کمتر شود ،بیشتر میشد .با اینکه ما سد داشتیم و سدهای ما بیشتر
از دو میلیارد متر مکعب آب را ذخیره میکردند ،ولی در یک بازهی زمانی کوچک ،حدود 14
میلیارد متر مکعب آورد آب داشتیم .دفع این آب و اینکه هیچ شهری زیر آب نرفت ،واقعاً
یک هنر بود .خوشبختانه ما اجازه ندادیم هیچ شهری از استان زیر آب برود .ممکن است
گفتن این جمله خیلی ساده باشد ،اما شهری مثل سوسنگرد ،جمعیتی باالی  70هزار نفر
دارد ،وقتی این شهر زیر آب برود ،آن هم آبی که میزان خاک موجود در آن خیلی باال است
با این وضعیت شهر نابود میشود .اگر ارتفاع سیل یک متر باشد ،حداقل  30سانتیمتر گل با
خود میآورد .اگر ارتفاع سیالب دو متر باشد ،حداقل  60تا  90سانتیمتر با خود گل میآورد.
پاک کردن این گل ،خیلی سخت است .با این وضعیت شهر نابود میشود .خانهها در شهر
مثل روستا نیستند که از هم فاصله داشته باشند .خوشبختانه هیچ شهری از ما زیر آب نرفت
و ما توانستیم همهی شهرها را نجات دهیم .درست است که روستاهای زیادی زیر آب رفتند،
اما اولویت ما نجات انسانها بود ،و در این سیل ما تلفات انسانی نداشتیم.
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دولت با تمام قوا وارد کار شد .البته ما هم هیچ وقت نمیتوانیم نقش مردم را کمرنگ کنیم.
ما در مدیریت بحران ،این سیل را بهعنوان یک جنگ دوم تلقی کردیم .هیچ فاجعهای تاکنون
ایران را این چنین درگیر نکرده بود 16 .استان ما درگیر سیل بودند ،اما بحث سیل خوزستان
جداگانه است .در لرستان آب آمد ،تخریب کرد و گذشت ،اما خوزستان دشت است و آب
میماند .نمیتوان میزان تخریب سیل در لرستان را دست کم گرفت ،سیل لرستان هم
تخریب خود را داشت ،اما وقتی در خوزستان سیل بیاید ،آب آنقدر میماند که دیگر تخریب
زیرساختی ایجاد خواهد کرد .االن جادهها ،فاضالب شهری و روستایی و ...و هر چه در این
مدت درست کرده بودیم ،از بین رفته است .وقتی آب وارد روستاهای کارون یا روستاهای
بامدژ میشود و از این روستاها میگذرد و یک یا دو هفته آنجا میماند ،شما دیگر هیچ
زیرساخت جادهای ندارید .ما با حدود  800کیلومتر تخریب زیرساخت جادهای مواجه شدیم.
ابتکارات خیلی خوبی در زمان سیل به خرج داده شد .ما در سیل چهار مرحلهی مدیریت آب
داریم؛ مرحلهی اول ،مدیریت آبهایی است که قبل از سد قرار دارند .آبهای ورودی قبل از
سد ،آبهای وحشی هستند و سیالبهای وحشتناکی دارند .به طور مثال ورودی آب کرخه
در ساعاتی به هشت هزار متر مکعب رسید .نمیشود این مقدار آب را به طرف مردم بفرستید.
اگر چنین میشد در حوضهی کرخه دیگر شهری نمیماند .در ورودی سد دز و سدهای دیگر
نیز ،ارقام باالیی داشتیم .مدیریت شرایط متفاوت است .در این شرایط معموالً نقش انسانها
کم است .چیزی دست ما نیست .این هنر سدسازی است که چطور میتواند جلو این فشارها
را بگیرد .مرحله دوم ،مدیریت آبهای پشت سد است .شما باید بتوانید آبهای پشت سد
را طوری مدیریت کنید که به تدریج خارج شوند تا برای آبهای ورودی دیگر نیز جا داشته
باشیم و هم جوری این آب را رهاسازی کنید که آبهای بعد از سد ،تخریب زیادی نداشته
باشد .من به مدیریتی که در این زمینه شد ،نمرهی خوبی میدهم .روزهای 29 ،28و 30
فروردین ،در حوضهی کرخه ،روزهای بسیار حساسی بود .مرحلهی بعد ،مدیریت آبهای بعد
از سد و دشتها است .اینجا نقش انسان اهمیت زیادی دارد .کار مدیریت بحران از اینجا
شروع میشود .از زمانی که آب از سد خارج شده و وارد رودخانهها و جلگههای ما میشود.
مرحلهی چهارم ،مرحلهی تجمیع این آب در تاالبها ،دریاها و رودخانههای پایین دست
است .اینجا است که نقش مدیریت و ایدهها مشخص میشود .در خوزستان ما چند رودخانه
داریم ،اما در سیالب ،دو رودخانهی کارون و کرخه نقش اساسی را بازی میکنند .شما 14
میلیارد متر مکعب آب را باید از این دو رودخانه به طرف پایین هدایت کنید .یکی از این
رودخانهها به دریا میریزد و یکی به تاالب .ما در پایین دست رودخانهی کرخه 17 ،انشعاب
داریم .در بدو سیالب ،وقتی دبی رودخانه  550متر مکعب بود ،سیلبند آلبوعفری شکست.
در همین دبی ،سیلبند ُرفیع نیز شکست ،اما بعد از آن دیدید که با دبی  1200هم ،هیچ
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سیلبندی شکسته نشد .هر چند برخی از سیلبندها مثل آبشار شدند ،و چون خاکی بودند،
و آب هم زیاد مانده بود از زیر ،آب میدادند .در حوضهی کرخه ،اولین کاری که انجام شد
این بود که در باال دست شوش ،یک راه آب باز کردیم .اصل و عمدهی کار ما ،بعد از حمیدیه
بود .چون انشعابات آن جا هستند و آب باید به تاالب هورالعظیم برسد .ما توانستیم همهی
این  17انشعاب را باز کنیم .ما پیش از این  12سال خشکسالی داشتیم و بعد از جنگ
تحمیلی هم ،بسیاری از این رودخانهها یا به تصرف کشاورزان در آمده بود یا به دلیل بیآبی
از بین رفته بودند .زمانی که جاده شهید باکری را هم احداث کردند؛ خیلی از اینها را کور
کردند .یکی از کارهایی که انجام شده بود این بود که ما درون تاالبهایمان ،دایک مرزی
زدیم .یعنی تمام این رودخانهها را کور کردیم تا به طرف عراق نروند .دایک مرزی بر اساس
مسائل امنیتی احداث شده است .جاده شهید باکری نیز در زمان جنگ با توجه به نیاز آن
زمان احداث شده بود .در این جاده حتی در برخی جاها برای رودخانهها ،حتی زیرگذری
هم در نظر گرفته نشده بود .با این وجود ،ما همهی این  17رودخانه را پیدا کردیم و دقیقاً از
منطقه ّ
شط علی تا چذابه ،این رودخانهها را باز کردیم ،اما باز هم کم آوردیم؛ چون دبی که
وارد رودخانه کرخه میشد ،دبی  2400بود .این رودخانه در بیشترین حالت هم نمیتوانست
دبی  2400را عبور دهد .کرخه نهایتاً بتواند آبی با دبی  1000را از خود عبور دهد .بنابراین
با مشکالتی به خصوص در پایین دست در بخش حمیدیه و سوسنگرد مواجه شدیم .در این
زمان ما سیلبند شاکریه را در باال دست سوسنگرد باز کردیم .با این کار توانستیم آبی با دبی
 800متر مکعب را از آنجا عبور دهیم .این آب خارج میشد و به طرف دشتها میرفت.
باید این آب به سمت تاالب هدایت میشد .در تمام این مسیر  40کیلومتری با استفاده از
افرادی که اطالعات کافی داشتند و بافت منطقه را میشناختند ،هر چه مانع بود از میان
برداشتیم و تمام این کانالها را باز کردیم .با این کارها ،مسیر جدیدی باز شد .ما میخواستیم
همه این آب را به منطقهی سهناف که منطقهای میان بستان و تاالب بود برسانیم .سهناف،
زهکش معروفی نیز دارد که قب ً
ال در زمان شاه ،یک رودخانه به نام نهر حکومه در آن درست
کرده بودند که در زمان سیالب برای پخش آن استفاده میشد و از منطقه شاکریه تا آنجا
میرفت .البته این رودخانه نابود شده بود و وجود خارجی نداشت ،مگر در برخی از نقاط که
ما توانستیم همین را هم تا حدی احیا کنیم .وقتی این آب به پشت بستان رسید ،سه چهار
مانع داشت :جاده شهید باکری ،جاده قدیم و جدید چذابه همه از موانع این آب بودند .ما
همهی اینها را شکافتیم و آب را به سمت تاالب هدایت کردیم ،یعنی  800متر از حجم آب
را کم کردیم و  1500متر مکعب دیگر باقی ماند.
کانال سلمان کانالی است که در زمان جنگ احداث شده بود .کانال شهید چمران نیز کانال
بتنی است که قرار بود در زمان نیاز ،آب را از کرخه به کارون بیاورد و یا کرخه را به کارون
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وصل کند ،اما اصل کار این بود که آب کرخه را از باالدست سد انحرافی کرخه ،به طرف کارون
بیاورد و آب شرب اهواز را تأمین کند .این به کانالی به نام کانال سلمان میخورد .این کانال
آب را به سمت تاالب هویزه در منطقه ّ
شط علی ،حوضچهی شمارهی پنج میریخت که در
خشکسالیهای اخیر ،دیگر خیلی از آن استفاده نمیشد .این کانال را دو قسمت کردهاند :یک
قسمت آن دهخدا نام دارد .زهکش دهخدا آبهای شور دیگر را میآورد ،قسمت دیگر آن نیز
آبهای شیرین را برای کشاورزی میآورد که بعد از مدتی فاضالب عیندو نیز به آن
میریخت .به این ترتیب آب از این قسمت با دبی خیلی کم و در حد سه چهار متر میآمد و
به طرف تاالب خارج میشد .خیلی از جاها در این مسیر پل زده بودند یا روستاییها آن را
برای عبور و مرور احشامشان بسته بودند و این کانال چندان مدیریت نشده بود .این کانال دو
راه ارتباطی به رودخانه کرخه نور نیز داشت .ما فکر کردیم که این کانال میتواند دو کار برای
ما انجام دهد :میتواند آب ورودی به کرخه را تا حدی تخفیف دهد و میشود تا 200
300متر مکعب از آب را وارد این کانال کنیم .رودخانه کرخه نور و کارون برای اولین بار درمنطقه الهایی به هم میرسند .وقتی سیلبند شکست ،تمام این آب به طرف اهواز آمد .در
این زمان اولین کاری که کردیم این بود که گفتیم شما پنج تا شش روز این آب را برای ما
پشت اهواز نگه دارید تا ما بتوانیم برای آن مسیر پیدا کنیم .این آب به شهر اهواز رسید .بعد
دهخدا هم زیر آب رفت و تمام آب خروجی دهخدا نیز در کانال سلمان ریخت .عیندو ،کیان
آباد ،کیانپارس ،یعنی غرب اهواز ،کام ً
ال در خطر بود .حجم آب وسیعی داشت میآمد .ما در
عرض پنج روز ،حدود 70کیلومتر سیلبند زدیم .این کار ،یک کار ابداعی بود .بعد از آن دور
تا دور کانال سلمان را که میتوان گفت از این سیستم پخش سیالب حذف شده بود و
بهعنوان یک آبراه بود را ،به فاصلهی 35کیلومتر الیروبی کردیم 45 .بیل مکانیکی شبانهروز
کار کردند ،تمام این آب را که پشت اهواز بود ،از همین راه خارج کردیم .ما از این آب دو
استفاده نیز کردیم .یکی اینکه این آب هدر نرفت و به سمت حوضچهی شماره چهار و پنج
هورالعظیم هدایت شد و هم اینکه قسمتی از کانونهای ریزگرد ما در پشت هویزه را پوشش
داد .ما توانستیم این آب را به گونهای از کانال سلمان عبور دهیم که هیچ روستایی در این
منطقه زیر آب نرفت و به اراضی کشاورزی هم آسیبی وارد نشد .وقتی تاالب پُر شد ،از آن
طرف هم کرخه داشت سوسنگرد را تهدید میکرد .با اینکه سیلبند شاکریه را باز کردیم،
هنوز  1500متر مکعب آب در رودخانه داشتیم و این آب با سرعت زیاد داشت میآمد .در
این زمان یک کار ابداعی از طرف مدیر کل مدیریت بحران در باال دست انجام شد که خودش
هم ریسک آن را پذیرفت .در آن زمان آب حتی تا سه راه سوسنگرد هم رسید و دیگر واقعاً
داشت به اهواز میرسید .من سوسنگرد بودم که آقای حاجیزاده به من گفت سـریع خودت
را به عیندو برسان و آنجا باش تا من بتوانم آب را پنج روز پشت سیلبندها نگه دارم تا
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بتوانیم این آب را خارج کنیم .من تعجب میکردم ،چون نمیشد آب را پنج روز نگه داشت،
آن هم آبی که مدام داشت به آن اضافه میشد .آقای حاجیزاده آمد و راه آبی را که از کانال
چمران به کارون وصل میشد را با سرعت ،در حد سه الی چهار کیلومتر ،الیروبی کرد و آب
را به کارون برگرداند .این کار باعث شد آب تا حدی فروکش کند .اگر یادتان باشد آب در
دومین روز سیالب تا حدی فروکش کرد و با این کار تا حدی خیالمان از اهواز راحت شد.
همه دوستان میگفتند ممکن است آب از کارون به طرف اهواز بیاید ،اما خوشبختانه این
اتفاق نیفتاد .البته بعدا ً ما توانستیم کانال سلمان را اصالح کنیم .در عرض پنج -شش روز
بتوانیم آن سیلبند را بزنیم و الیروبی کنیم و آب را خارج کنیم .بعد از آن ما به سمت تاالب
رفتیم و آبی با دبی  1500متر مکعب داشتیم که در حال آمدن بود .ما جاده شهید باکری را
هم داشتیم .با باز کردن این جاده ،تمام آبهایی که پشت این جاده جمعشده بود ،آزاد شد.
این آب کجا باید میرفت؟ باید سمت اراضی کشاورزی میرفت .نمیشد این آب را همین
طور پخش کرد .ما آمدیم رودخانههای قبلی را الیروبی کردیم .بعد به جادهای به نام دژ
استانداری برخورد کردیم که در رودخانه هوفل مانع ایجاد کرده بود .در این زمان آب از دو
طرف به سمت بستان حرکت میکرد ،یکی خود رودخانه هوفل و دیگری نیز از آبی بود که
از شاکریه باز کرده بودیم .اگر این آب به دژ استاندری میرسید دوباره بر میگشت و بستان
زیر آب میرفت .سریع آمدیم دژ استانداری را شکافتیم و آب را پشت دژ مرزی بردیم.
رودخانه هوفل چهار انشعاب بزرگ دارد .این چهار انشعاب در گذشته رودخانههای بزرگی
بودند که به عراق میرفتند .در این سمت دژ ،عمیقترین جای هورالعظیم در عراق در منطقه
سالفه قرار دارد .این منطقه نیز منطقهای است که آب آن سیاه است و حدود 12تا  13متر
عمق دارد .این عمیقترین جای هورالعظیم در دو طرف ایران و عراق است .این چهار انشعاب
به سمت این منطقه میرفتند .در کنار ُرفیع نیز رودخانه نيسان ،هفت انشعاب پیدا میکرد
(الراي ،ابوالبو ،سابله ،ابوالشبابيط ،االبيض ،گبان و نهر عمه) .اینها آبراههای بزرگی هستند
که رودخانه نیسان را در تاالب به سمت عراق منحرف میکردند .یک رودخانه بزرگ نیز در
این منطقه بود که به آن فحل میگفتند .ما آمدیم چهار تا از اینها را باز کردیم .وقتی این
کار را کردیم در عرض یک شب ،آب یک متر کاهش پیدا کرد و به این ترتیب با باز کردن دژ
مرزی ،آب به سمت عراق هدایت شد .در مجموع ما  11شکاف در داخل تاالب مرزی از
حوضچهی شماره یک و دو به طرف عراق باز کردیم .وقتی این کار را کردیم دیگر خطری
متوجه بستانُ ،رفیع ،هویزه و سوسنگرد نمیشد .وقتی این کارها را انجام دادیم ،به دکتر
شریعتی پيام دادم و گفتم با کارهایی که داریم انجام میدهیم ،من تضمین میکنم که
شهرهای حوضهی کرخه زیر آب نمیروند .بعد از مدتی دکتر شریعتی به من گفت میخواستم
اینطور جواب بدهم که اگر این شهرها زیر آب رفتند ،من سر تو را زیر آب میکنم .اگر جرات
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و شهامت دکتر شریعتی و حاجیزاده نبود ،ما نمیتوانستیم اینها را باز کنیم .نه دکتر
حاجیزاده اهل آن منطقه است ،نه دکتر شریعتی .هر دوی آنها هم در زمان جنگ نبودهاند
که بدانند آنجا چه خبر است .به حرف کسانی که در جنگ بودند و اهل منطقه هستند،
اعتماد کردند و بعد از مشورت با شرکتهای معتبر منطقه ،یک تصمیم مهم گرفتند و آن را
اجرا کردند .این به نظر من اوج مدیریت سیالب بود ،و اگر ما این کارها را نمیکردیم ،سه شهر
که هیچ ،از کل منطقه دشتآزادگان نامی بیشتر نمانده بود .آب سرعت خیلی زیادی داشت.
 2400متر مکعب در ثانیه شوخی نیست .کرخه دو انشعاب اصلی دارد :یکی رودخانه هوفل
و دیگری نیسان .هوفل از سوسنگرد میگذرد و به بستان میرسد ،نیسان هم به ُرفیع میرسد.
یک انشعاب دیگر نیز داریم به نام کرخه نور .کرخه نور در گذشته رودخانه بوده که بعدا ً با
تصمیمات سازمان آب و برق ،به کانال وصیله تبديل شد که از باال دست سد انحرافی میآمد
و هویزه را آب میداد .در زمان شاه ،کرخه نور یکی از انشعابات مهم کرخه بود ،اما االن یک
کانال است که بیش از  40متر مکعب آب در آن جا نمیگیرد .رودخانه هویزه به این عظمت
خالی از آب است .حتی در زمان سیالب هم ،خالی از آب بود .نتوانستند بهرهبرداری الزم را
از آن انجام دهند ،چون گنجایش نداشت .این کانال یک کانال بتنی است که از حمیدیه رد
میشود و به سمت هویزه میرود .ما دیدیم کرخه نور ظرفیت خوبی است .فشار هم در نیسان
زیاد است .راه آبی به نام معرض در این منطقه بود که در گذشته یک رودخانه بوده و اگر
سیالبی میشد ،آب از اینجا در حد دو تا سه متر رد میشد و اراضی را آب میداد .ما این
رودخانه را باز کردیم و در انتهای هویزه ،نیسان را به کرخه نور وصل کردیم و قسمت عمدهی
آب را از اینجا به طرف کرخه نور خارج کردیم .کرخه نور سه انشعاب داشت :یکی به سمت
مشمشیه میرفت یکی به سمت یزدنو و جراحیه و دیگری به طرف سنگر که به آن بیت
مهاوی و بیت ُمطلب و ّ
شط علی میگفتند .وقتی آب را وارد این کانال کردیم ،دیدیم همهی
این مسیرها را بستهاند .حجم آب وسیعی داشت میآمد و همه روستاها با این حجم زیر آب
میرفت .البته ما قبل از این ،جاده شهید باکری را برای این آب باز کرده بودیم .اما حتی خود
من که مسئولیت این کار را بر عهده داشتم نمیدانستم این انشعابات بسته هستند .کشاورزان
آمده بودند این مسیرها را بسته بودند 12 .تا  13سال خشکسالی بود .به جرات میتوانم بگویم
از زمان جنگ در کانال بیت مهاوی آبی نیامده بود و رودخانه اص ً
ال دیگر محو شده بود .به
سرعت بیل مکانیکی فرستادیم و همه رودخانههای اصلی و رودخانههای فصلی که قب ً
ال
میشناختم را باز کردیم .با این کار دیگر آب با سرعت رد میشد .به این ترتیب همهی هفت-
هشت روستای آنجا که روستاهای پُر سکنهای هم هستند و نزدیک چهار هزار هکتار اراضی
کشاورزی نیز داشتند را نجات دادیم و آب را هم توانستیم به حوضچهی شماره چهار که هنوز
گنجایش داشت ،وارد کنیم .االن همه مسیرها باز هستند .رودخانه مهم مشمشیه ،رودخانهای
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است که در زمان سیالب آب زیادی را به طرف تاالب منتقل میکرد و حاال باز شده است.
همین چند روز پیش 12 ،کیلومتر الیروبی از رودخانه تاالب و جراحیه را تا یزدنو رساندیم.
اقدامات ما هنوز ادامه دارد و تنها شکل آن تغییر کرده است .کانال سلمان تا 200متر مکعب
آب گنجایش دارد .هم میتواند آب را مستقیم به طرف ُجفِیر ببرد و هم آن را به کرخه نور
وصل کرده است .ما کانالی به نام کانال ازرق (نهر فاضل) را باز کردیم .وقتی بحران بیآبی
هویزه به خاطر کشت شلتوک پیش آمد ،توانستیم این آب را از کانال چمران به طرف کانال
سلمان هدایت کنیم و آن را از طرف کانال سلمان به طرف کرخه نور بیاوریم .االن هویزه آب
دارد و کشاورزی انجام میدهد .این در  30سال گذشته سابقه نداشته است .بعد از جنگ
سابقه نداشته که هویزه کشت شلتوک داشته باشد ،اما االن دارند این کار را انجام میدهند.
ما كانال نیسان را با كرخه نور ارتباط دادیم .از ازرق هم ،آن را طرف کرخه نور آوردیم .در
سیالب از یک جا ممکن است هویزه تهدید شود ،و آن هم از سمت کانال ازرق است .اگر
دوباره سیالب بیاید ،ممکن است هویزه تهدید شود .ما دو زهکش به نام  DMEو DMC
داریم که به کرخه نور وصل هستند و آب زهکشهای روستایی و کشاورزی را به سمت پایین
دست ّ
شط علی میبرند .ما روی این زهکشها کار کردیم که اگر احیاناً آبی در داخل کرخه
نور بیاید و شهر هویزه تهدید شود از این زه-کشها بتوان برای پخش سیالب استفاده کرد.
بیشتر کارهای آن نیز انجام شده است.
به جرات میتوانم بگویم که در سیستم مدیریت بحران ،هیچکس به اندازهی من با حوضهی
کرخه آشنایی ندارد .آشنایی به منطقه یک مزیت است .من از ابتدای رودخانهی کرخه در
ن است که
استان تا آخرین نقطه ی کرخه با آن آشنایی دارم .دلیل این آشنایی هم یکی ای 
من در زمان جنگ در این منطقه حضور داشتم و میدانستم چطور باید حتی به داخل خاک
عراق برویم و برگردیم و آبراهها را میشناختم ،و دیگر اینکه من اهل همین منطقه هستم.
من متولد ُرفیع و بزرگشدهی شهر هویزه هستم .عالوه بر این ،استاندار مشاوری در رابطه
با رودخانهی کرخه داشت که اهل همین منطقه بود و مطالعات خوبی در این زمینه داشته
است .وقتی ما نظرات و راهکارهای خود را مطرح میکردیم ،استاندار نظرات ایشان را هم
میپرسید .گاهی مباحثه میشد و در نهایت به نتیجه واحدی میرسیدیم .برای مثال ،دو-
سه کیلومتر بعد از شهر ُرفیع ،قب ً
ال وقتی به طرف تاالب میرفتیم سه روستا بود :روستاهای
حسچه ،لولیه و برص .مدرسه برص هنوز هم هست .روستای ُرفیع زمانی که هویزه پنج هزار
نفر جمعیت داشت 12 ،هزار نفر جمعیت داشت .به خاطر اینکه آنجا هم کشاورزی وجود
داشت و مردم در این مناطق درآمد داشتند .در هویزه درآمد نبود .در روستای لولیه ،رودخانه
دیگر بستر و حریم نداشت و به آن ابوگريد میگفتند .این نقطه ،جای خطرناک رودخانه است.
سازمان آب و برق میخواست اینجا را بشکافد ،ولی من تأکید داشتم که باید بعد از شهید
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باکری باز شود .حتی من کاری کردم که از جادهی شهید باکری تا ُرفیع تا خود مشمشیه را
باز نکردند ،چون میخواستم اگر بتوانیم نیسان را از پایین دست باکری باز کنیم و عمدهی
آب را از این سمت به طرف جنوب خارج کنیم .دیگر آب ُرفیع را تهدید نکند و برود به سمت
مشمشیه باز شود و به طرف تاالب برود .این موجب اختالفی بین ما و سازمان آب و برق شد.
آنها آمدند و همان نقطه را شکافتند ،این کار انجام شد و ُرفیع زیر آب رفت .این نقطه اشتباه
بود ،من هشدار داده بودم که اینجا را باز نکنید ،اما متأسفانه زورم نرسید .بعد رفتیم كانال
شهید باکری را از سه جا شکافتیم .دکتر شریعتی گفت ُرفیع دارد زیر آب میرود ،من گفتم
این کاری است که شده است ،این آب نیز میماند ،چون سطح این مسیر  5.1متر از سطح
تاالب پایینتر است .ما باید دور تا دور ُرفیع دایک بزنیم و در عرض سه روز با کار شبانهروزی
توانستیم دایک را بزنیم و ُرفیع را نجات دهیم .ما از سه جا هم دژ شهید باکری را شکافتیم ،از
یک جا هم آب را وارد رودخانه فصلی ابوطبن کردیم و آب را به طرف تاالب فرستادیم .بعد از
دژ شهید باکری ما ایستگاه محیط زیستی داریم .نظر من این بود که باز کردن از همان نقطه
انجام شود .استاندار هم گفت از همان نقطه کار را انجام دهید .گفتم دیگر نمیشود .در زمانی
که دژ شهید باکری باز نشده بود ،این کار جواب میداد اما حاال اگر این کار را بکنیم ،این آب
دوباره به سمت ُرفیع بر میگردد .تا همین امروز هنوز حدود  500هکتار از ارضی زیر آب
است و هیچ کاری نمیشود کرد .این  500هکتار 5.1 ،متر عمقاش از سطح بستر رودخانه
پایینتر است .خودم هم نمیدانم چطور باید آب را از آن خارج کنیم .لولیه یک منطقه فصلی
است .در گذشته وقتی سیل میآمد سه روستای لولیه ،حسچه و برص ،زیر آب میرفتند،
ولی آنقدر زیر آب نمیرفتند که تا االن آب باقی بماند .اتفاقاً اینها تابآوری خوبی در برابر
سیالب داشتند .در گذشته وقتی سیل میآمد اکثر اراضی کشاورزی را با سیلبندهای نیم
متری محصور میکردند و شلتوک میکاشتند .در گذشته شلتوک نوروزی بود .مثل االن
نبود و فروردین شلتوک را میکاشتند و مرداد ماه برداشت میکردند و هیچ گونه پمپی هم
استفاده نمیکردند .همین آب سیالب را مسدود میکردند و از این آب ،برای کشت شلتوک
استفاده میکردند .قب ً
ال سیالب برای مردم به خصوص مردم پایین دست ،خوشحالکننده
بود .در گذشته معموالً از اسفند ماه سیالبها میآمد ،و مردم خوشحال بودند و از اسفند
تا مرداد آب داشتند و بدون نیاز به هیچ پمپی شلتوک میکاشتند .من این را در تایلند هم
مد کشت میکردند ،اما در اینجا متأسفانه به علّت بیآبی دیگر
دیدهام که با استفاده از جزر و ّ
این اتفاق نمیافتاد.
در مجموع  250هزار هکتار از اراضی ما زیر آب رفت .تنها در منطقه دشت آزادگان  55هزار
هکتار زیر آب بود ،اما االن فقط حدود 500هکتار زیر آب است .این هم به خاطر باال آمدن آب
هور است .برخی از افراد اطالعات کمی دارند و میروند از شط علی یا ُجفِیر فیلم میگیرند و
179

مجموعه گفت و گو های انجام شده با مدیران مرتبط با مدیریت بحران سیالب خوزستان 1398 /

میگویند تاالب پُر آب نشده است ،اما اینطور نیستُ .جفِیر چه زمانی جزو تاالب بوده است؟
ُجفِیرُ ،جفِیر است و تاالب هم تاالبّ .
ال یک روستا بوده و اص ً
شط علی هم قب ً
ال داخل هور
ال بعد از ّ
نبوده است .بله پایین دست آن هور است ،اما خودش که در هور نبوده است .مث ً
شط
علی ،روستای َمصفا را داشتیم .جنوب َمصفا در تاالب است .برخی افراد میروند از منطقه
شُ َوی ِب فیلم میگیرند و میگویند این هور است .االن هور تا روستای شُ َوی ِب رسیده است ،در
صورتی که در گذشته ،هور حدود هفت -هشت کیلومتر تا شُ َوی ِب فاصله داشت .دیمه یک
بیایان برهوت است .اراضی کوشک بصری آنجاست .طایفهی بنیسکینی آنجا پرورش شتر
داشتند .تاالب تا منطقه دیمه نمیرسید .اما االن میروند و میگویند آنجا تاالب بوده است.
آنجا اص ً
ال تاالبی نبوده است .االن حدود  97درصد تاالب به طور قطع زیر آب است .حاال کم
و زیادش بماند .اینکه ما انتظار داشته باشیم این تاالب ،همان تاالب سی -چهل سال پیش
باشد ،حرف گزافی است 12 .سال خشکسالی بوده و خاک و ریزگردها در آن نشسته است و
طبیعتاً عمق آن مثل سابق نخواهد بود .این یک مسالهی طبیعی است .دایک مرزی هم که
احداث شده ،مانع این میشود که آب به طرف عراق برود .بهعنوان یک کارشناس میگویم
که احداث هر گونه جاده در داخل تاالب ،جنایت است و نباید این کار را انجام داد .تاالب
هویزه یک آبگیر بزرگ است که همهی رودخانههای عراق و در ایران حداقل رودخانه کرخه،
به طرف آن هدایت میشود و این آب بین ما و عراق در حال َد َوران است .حاال بر اساس
تمهیدات امنیتی جاده احداث کردند ،بحث جداگانهای است ،اما تاالب یک اکوسیستم منظم
است که موجودات بسیار زیادی در آن زندگی میکنند .حاال دست بشر وارد شده ،شرکت
نفت آن را به چند قسمت تقسیم کرده ،جاده شهید باکری و چند جاده دیگر نیز آن را قطعه
قطعه کر دهاند .حوضچهی شماره یک و دو ،عمق بیشتری دارد ،بعد از آن سه و چهار هستند.
حوضچهی شماره پنج نیز فصلی است و گاهی آب داشته و گاهی نه .به طرف عراق که بروید،
حوضچهی شماره یک و دو و سه عراق ،همیشه پُر از آب بوده است .اگر از سمت عراق نیز
هور پُر از آب میشد ،آب هور وارد ّ
شط علی میشد .در حوضچه شماره پنج ،ما رودخانهای
نداشتیم که به این حوضه بریزد ،بلکه آب از عراق به این سمت میآمد .ما از شمال به عراق
آب میدادیم ،این آب با آب عراق جمع میشد و از جنوب تاالب ،وارد بخش ایرانی تاالب
میشد .آب تاالب در حال چرخش بود .یعنی جوری میچرخید که خودش خودش را تأمین
میکرد .اما دست بشر ،همهی اینها را به هم ریخت و حاال هم انتظار داریم همان تاالبی شود
که قب ً
ال بود ،اما اینطور نخواهد شد .کارهای کوچک دیگری نیز در حوضهی کرخه انجام
شد .به طور مثال در زمان سیالب من به بُستان رفته بودم و داشتم آب را چک میکردم که
یک دفعه دیدم اعضای شورای شهر و مردم جمع ش دهاند ،و میگویند امشب آب ما را میبرد.
گفتم چرا اینطور میگویید؟ بعد از صحبتها دیدم باید دو سه نقطهی دیگر را حتماً باز
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کنیم .وقتی ما داشتیم این صحبتها را میکردیم ،آب حدود نیم متر دیگر پیشروی کرد .به
سرعت با دکتر حاجیزاده تماس گرفتم و مشکل را گفتم .من گفتم که باید جاده قدیم بُستان
را بشکافیم ،روستایی به نام ابورفش هست که باید این منطقه هم شکافته شود ،تا آب را از
طرف جادهی چذابه به طرف یادمان خارج کنیم .گفت سریع این کار را انجام دهید و به این
ترتیب با دو  -سه انفجار بُستان نجات پیدا کرد .حتی دکتر شریعتی اصرار داشت که جادهی
جدید چذابه نیز شکافته شود که آب به طرف بُستان نیاید ،اما گفتم االن که دارم صحبت
میکنم دیگر نیازی به شکافتن این جاده نیست ،چون آب را از باال دست آزاد کردهایم و دارد
میآید و بُستان دیگر مشکلی ندارد .دکتر شریعتی ساعت دو صبح به منطقه رسید و از آن
بازدید کرد و بعد به شعیبیه رفت .کلیپی پخش شده بود مبنی بر اینکه بُستان زیر آب رفته،
من هم عکسهایی را که از منطقه گرفته بودم فرستادم و گفتم چنین نیست و قول میدهم
دیگر بُستان را آب نمیبرد.
در رابطه با رودخانهی کارون ،ما دو سه مشکل عمده داشتیم .یکی اینکه الیروبی صورت
نگرفته بود و دیگر اینکه عرض رودخانه خیلی کوچك شده بود .در سال گذشته ،آب
خروجی کارون بین 100تا  90متر مكعب بود .در واقع یک جوی آب بود که بیشتر آن هم
فاضالب بود .تمام سیلبندهای ما در حوضهی کارون ،دچار مشکل و اختالل هستند ،یا
توسط کشاورزان خراب شدهاند یا مسائل دیگر .در حوضهی شهرستان کارون ،ویس و شیبان
ما واقعاً مشکل داشتیم .کارون از دبی  3800نیز عبور کرده بود و دیگر داشت خطرناک
میشد .هم آب دز و هم آب سد گتوند در آن ریخته میشد و ما باید این آب را از مقطع
اهواز ،خارج میکردیم .متأسفانه سيلبند بامدژ و الهایی باز شدند .عمدهی آب داشت به طرف
اهواز میآمد .ترس ما بیشتر در رابطه با شیبان و ویس بود .اگر ویس دچار مشکل میشد،
دیگر جادهی ماهشهر هم برای ما نمیماند و غیزانیه و ...را هم آب میبرد .شیبان  60هزار نفر
جمعیت دارد ،اگر این منطقه دچار مشکل میشد ،این جمعیت را باید کجا میبردیم؟ گاهی
کانالی که احداث میشود ،کاربردهای چند گانهای دارد و میشود از آن استفادههای دیگری
نیز کرد .مث ً
ال کانال شهید پورشریفی که برای ریزگردها بود را ،ما پُر از آب کردیم .کانالهای
ببَری در کارون بودند که ما همه اینها را باز کردیم .نهر بحره ،ماله و ...همه باز شدند.
سیال 
شهرستان کارون شهرستانی است که دو طرف آن بین رودخانه کارون و بحره محصور است
و جزیره مانند است .یعنی اگر از طرف کارون غرق نمیشد ،از طرف بحره غرق میشد .واقعاً
هنر کردیم که توانستیم شهرستان کارون را نجات دهیم .ساعت دو بامداد فرماندار کارون به
دکتر حاجیزاده زنگ زد و گفت به داد ما برسید ،تمام شهر و روستاهای شهرستان در خطر
است .اگر آب چند سانتیمتر دیگر جلو میآمد ،وارد روستا میشد .ما ساعت سه و نیم بامداد،
شورای مدیریت بحران استان را در شهرستان کارون تشکیل دادیم و دکتر حاجیزاده به من
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مأموریت داد که سه -چهار روز آنجا بمانم .اولین کاری که کردیم این بود که گفتیم حجم
آب باید شکسته شود .باید کاری کنیم که تا هر اندازه که میتوانیم از سرعت و حجم آب کم
شود .آنجا بود که دکتر شریعتی دستور داد کانال بحره باز شود .این کانال 600متر مکعب
از آب را انتقال داد .در مقاطعی  800متر مکعب هم آب گرفت .مشکلی که برای ما وجود
ببَر معروفی هم هست و آب را به طرف
داشت این بود که خود کانال بحره که کانال سیال 
تاالب شادگان هدایت میکرد ،مدت زیادی از طرف پرورشدهندگان ماهی آزادگان استفاده
میشد ،و هیچگونه الیروبی نشده بود و نمیتوانست آب را عبور دهد .به همین دلیل مجبور
شدیم سریعاً دستگاهها را وارد کار کنیم و کانال را الیروبی کنیم .ادارهی شیالت هم کمک
کرد و مقداری از آن را الیروبی کردند .ما آب را به طرف بهمنشیر و اروندرود هدایت کردیم.
بخشی هم به نام اسماعیلیه هست که برای ما همیشه حالت یک سوپاپ اطمینان بود .من با
بخشدار صحبت کردم و گفتم خیلی روی ملیحان تکیه نکن .با این حجم آب ،هر کاری کنیم،
ملیحان را آب میبرد .بیا تالش کنیم روستا را آب نبرد .ملیحان همین جادهی امام صادق
است .متأسفانه سیلبند ملیحان باز شد و کارون تا حدی فروکش کرد .وقتی ملیحان باز شد،
مشکلی که داشتیم این بود که گفتیم اگر این آب با کانال ایثارگران یکی میشد ،خرمشهر
را آب میگرفت .از این طرف خرمشهر از طرف تاالب هویزه هم درگیر میشد ،چون آب تا
خود شلمچه میرسید .بعد از خوابیدن فشار روی اهواز و حوضه کرخه ،فشار روی شادگان و
خرمشهر بود و همه این آبها داشت به سمتآنها هدایت میشد .ما مجبور شدیم چند کار
را انجام دهیم .در آن زمان نهر َخ ّین را که هیچ استفادهای از آن نمیشد باز کردیم تا آب را
به طرف اروندرود ببرد .همچنین نهر س َوی ِب را باز کردیم ،با عراق هماهنگ شده بود تا از این
طریق آب به طرف ّ
شط العرب برود .اینگونه توانستیم خرمشهر را نجات دهیم .نجات شادگان
هم به این شکل بود که راه را به طرف تاالب باز کردیم.
مد اکبر بود .واقعاً خدا کمک کرد که خرمشهر و شادگان
مشکل دیگری که برای ما پیش آمدّ ،
در آن حادثه زیر آب نرفتند .آب دریا باال آمده بود ،از این طرف هم کارون با دبی 3200متر
ب اینها باال
مکعب پُر از آب بود .همهی این انشعابات به طرف دریا یا تاالب میروند .وقتی آ 
بیاید ،آب هور را به طرف رود پس میزند و همین اتفاق هم افتاد .ما سریع جادهی آبادان
و اهواز را شکافتیم تا شادگان زیر آب نرود ،چون هنوز دو سه روز برای خرمشهر فرصت
داشتیم .حاال در این شرایط به جای اینکه آب از طرف رود به تاالب برود ،از تاالب به این
طرف میآمد .از طرف تاالب هویزه هم که پُر شده بود ،آب داشت به این سمت میآمد،
چون دیگر عراق را هم داشت آب میبرد .در عراق مناطقی به نام میمونه و احچرده داشتیم
که اگر اینها پُر از آب شوند به این معنی است که خرمشهر و هویزه زیر آب میرود و هر دو
حد نهایت تاالب است و اگر زیر آب برود
این مناطق ،زیر آب رفتند .میمونه یک شاخص و ّ
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به این معنی است که هور دیگر پُر شده است .برای اینکه میمونه زیر آب برود ،هویزه باید
زیر آب برود .در این زمان ،آب داشت وارد منطقهی کوت هویزه میشد که ما مجبور شدیم
دور هویزه هم سیلبند بزنیم .منطقه احچرده ،منطقهی تالقی همهی تاالب است که این هم
زیر آب رفت .از عراق به ما خبر دادند که آب به میمونه رسیده و وضعیت خرمشهر ،خطرناک
است .دکتر حاجیزاده به من دستور دادند که به هویزه بروم تا آنجا زیر آب نرود ،چون آب
وارد منطقهای از کوت شده بود .اما به هر حال ما توانستيم از این شرایط خارج شویم .بعد از
سیالب قرار بود  75هزار هکتار از اراضی به کشت شلتوک اختصاص داده شود ،اما االن سه
برابر این مقدار در استان شلتوک کاشته شده است.
سیل در خوزستان همراه با امید و ترس است .سیل به من هم امید میدهد ،هم ترس .ترسم
از این است که ما اگر همه سیلبندها را ترمیم کنیم ،تازه به نقطه صفر پارسال برگشتهایم .در
رابطه با پخش سیالب نیز ،رودخانههای قدیم و جدید باید الیروبی شوند .ما این پیشنهادات
را دادهایم .سازمانهای مربوطه باید در این زمینه اقدام کنند ،اما پول نیست .دولت باید به
فکر این مساله باشد .من بهعنوان یک شهروند مطلع ،نگران این هستم که دوباره در استان
سیل داشته باشیم .امید من هم این است که دوباره تاالبهای ما پُر از آبشود و ما دوباره به
همان خوزستان پُر از آب بازگردیم .دربارهی الیروبی ،من خیلی با این مساله موافق نیستم.
شما چه چیزی را میخواهید الیروبی کنید؟ اگر میخواهید رودخانه را الیروبی کنید ،حتی
اگر کارون را کام ً
ال تمیز کنید ،حجم آب و گلهایی که در سیالب میآید ،دوباره آن را پُر
خواهد کرد .ما باید جلوی سیل ،پوشش سبز ایجاد کنیم .ما باید جنگل بکاریم .آن زمان
است که میشود رودخانه را الیروبی کرد .خوزستان قب ً
ال جلگهای سرسبز بوده است ،اما االن
لبَرها و کانالهای
پوشش گیاهی کافی وجود ندارد و ما با فرسایش خاک مواجهایم .همه سی 
لبَر رودخانه کارون باید احیا شود .وقتی جلو آب گرفته نشود ،مقدار کمی از آن تهنشین
سی 
میشود .وقتی خروجی کارون بسته باشد و شما مجرای کارون را تنگ کرده باشید و به حریم
رودخانه تجاوز شده باشد ،هر چقدر هم الیروبی کنید ،کاری انجام نمیشود .در سیل شما
آب گلآلود دارید ،و معلوم است شما در باالدست فرسایش خاک دارید .خیلی جاها رودخانه
در مسیر اصلی خود نیست .رودخانهها باید به مسیر اصلی خود برگردند .اگر شما الیروبی
کنید ،اما رودخانه را به مسیر اصلی برنگردانید ،فایدهای ندارد .فکر میکنم روستای خشان در
شوش در سیل بعدی دیگر وجود خارجی نداشته باشد .کل روستا و اراضی آن زیر رودخانه
میرود .روستای سعیدیه در مالثانی نیز همینطور است .در حوضهی کرخه و کارون حدود
 200بازهی این چنینی داریم که رودخانه از مسیر اصلی خود منحرف شده و به جای دیگری
رفته است .رودخانهها باید به مسیر اصلی خود بازگردند .اینکه این مساله به چه میزان هزینه
نیاز دارد ،باید مطالعات آن انجام شود .من مسئوالن را بردم شوش و روستای خشان را به
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آنها نشان دادم .در این منطقه به  600متر الیروبی نیاز داریم .وظیفه مدیریت بحران ،اعالم
هشدار است .ما هشدارها را دادهایم و نامهنگاریها را کردیم .االن به همه شهرستانهای استان
هم سرکشی میکنیم ،در جلسات شورای مدیریت بحران این شهرستانها شرکت میکنیم و
به آنها گوشزد میکنیم که باید چه کارهایی انجام شود .باید از کارهایی که در سیل استان
صورت گرفت ،یک کتابچه تهیه شده و تدریس شود .وظیفه مدیریت بحران هشدار است ،اما
ما در جریان سیل مجبور شدیم وارد کار اجرا هم بشویم .تقسیم مسئولیتها و امکانات و ...به
خوبی انجام شد .مسئوالن در حوزههای مختلف ،کار خود را انجام میدادند و همه یک تیم
واحد را تشکیل میدادند و به طور هماهنگ عمل میکردند .در برخی مناطق ،وقتی جایی
شکافته میشد ،ضرر آن در شهرستان دیگری دیده میشد .ما باید این دو شهرستان را با هم
هماهنگ میکردیم و ایجاد این هماهنگیها واقعاً یک هنر بود.
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گفت و گو با آقای محسن بیرانوند
سمت :فرماندار شهرستان بندر ماهشهر
شهرستان ماهشهر در سیل اخیر ،بیشتر نقش پشتیبانی داشت و بهعنوان شهرستان ُمعین
برای همه شهرستانهای درگیر سیل تعیین شده بود که همین امر سبب شد ما در زمینهی
پشتیبانی ،تجربهی بسیار خوبی را کسب کنیم .خوب است که ما قبل از وقوع هر بحرانی بیایم
و مناطقی که ممکن است دچار بعضی بحرانها از جمله سیل شوند را تقسیمبندی کنیم،
زیرا این یک امر قابل پیشبینی است ،لذا نیاز است تا در این زمینه از قبل برنامهریزی صورت
گیرد و وظایف و عملکردها در حوزهی پشتیبانی به شکلی نهادمند و ساختاری انجام شود تا
در زمان وقوع بحرانی مانند سیل ما نیاییم و دنبال شهرستانهای ُمعین و پشتیبان به صورت
خاص بگردیم ،بلکه باید به صورت سیستمی این امر مشخص شده باشد و هر دستگاهی از
قبل تکلیف خودش را در زمان وقوع بحران بداند.
همچنین عالوه بر تعیین حوزهها و شهرستانهای پشتیبان ،باید یک دستورالعمل نحوهی
خدماترسانی با توجه به ظرفیتهای فعلی استان نیز برای آن دستگاه پشتیبانی ارایه شود،
مث ً
ال در شهرستان ماهشهر در زمان وقوع سیل ،پتروشیمیهای ما باید چه نقشی را و برای
چه جاهایی ایفا کنند و به چه شیوهای؟ به عقیدهی بنده ،جای خالی تدوین چنین برنامهای
به شدت احساس میشود.
شهرستان ماهشهر نیز مانند دیگر شهرستانها امکان داشت که درگیر سیل شود .حوزهی
ماهشهر نیز از حوزهی جراحی که از سد مارون سرچشمه میگیرد و چندین شهرستان را در
ببَر مسیر رودخانه جراحی وجود نداشت ،قطعاً سیل به شهر و
بر میگیرد ،اگر کانال سیال 
روستاهای ما نیز آسیب میرساند .این کانال که با نام حدامه آن را میشناسند ،کانال بسیار
بزرگ و عریضی است که بخش خیلی زیادی از این سیالب را از دل خود به سمت دریا عبور
ببَر باید الیروبی شوند تا بتوانند در
داد .با این وجود در شرایط فعلی همین کانالهای سیال 
سیلهای آینده با ظرفیت بیشتری آب را از درون خود عبور دهند.
اضافه بر این ،این سیالب یک سری ظرفیتها را برای ما به وجود آورد ،از جمله این که
تاالبهایی که بیش از  20الی  30سال خشک مانده بودند را سیراب و پُر از آب کرد .لذا نیاز
است تا پیشبینیهای الزم برای هدایت و ذخیرهسازی این منابع آب صورت گیرد تا از هدر
رفت آن جلوگیری شود .بنابراین با یک برنامهریزی دقیق میتوان در زمان وقوع سیل ،تمام
سیالبها را از طریق کانالها به سمت تاالبها روانه کرد تا از رفتن این آب به دریا جلوگیری
شود و فقط به یک دفع خطر آنی بسنده نکنیم.
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از نظر بنده جای یک مدیریت تخصیص منابع در این بحران اخیر احساس میشد .همچنین
دسترسی به منابع نیز گاهی برای ما سخت بود ،برای مثال ساعت یک بامداد به ما اعالم
کردند که 10الی  15وسیله و ماشینآالت سنگین نیاز داریم و باید آنها را تهیه کنید که در
شهرستان نیز موجود نبود.
ضعف بزرگی که در بحران سیل احساس میکردیم ،هدفمندنبودن تخصیص امکانات و ارزاق
بود .برای مثال ما اکیپی را به شـهری ارسال میکردیم برای پخت و تهیه غـذای گرم که روز
بعد به ما اعـالم میکردند در این منطقه ،غذا حتی به اندازهی مازاد پخت میشود و اکیپ
برگردانده میشد ،لذا یک آشفتگی ملموس در ارایهی خدمات وجود داشت.
خدماتی که ما در دوران سیل ارایه دادیم ،متنوع و در حوزهی وسیعی بود ،بهویژه در زمان
وقوع سیل در ترمیم و ساخت سیلبندها ماهشهر نقش بسیار کلیدی را بازی کرد .ما در
تأمین کیسههای خاک ،هم آنهایی که خودمان پُر کردیم و چه کیسههای خاکی که به
صورت آماده در منطقه پتروشیمی وجود داشت ،به خوبی تمام شهرستانهایی که این
امکانات مورد نیازشان بود را تأمین کردیم .همچنین در بحث تأمین ماشینآالت ،شهرستان
ماهشهر هم در ارایه و هم جاهایی که گرفتند و ما هزینهی آن را پرداخت کردیم ،به خوبی
توانست عمل کند .به لحاظ ریالی شهرستان ماهشهر چیزی حدود  10میلیارد تومان در
زمینهی سیل کمک کرده است.
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گفت و گو با خانم معصومه خنفری
سمت :فرماندار شهرستان كارون
شهرستان کارون در پایین دست رودخانه کارون از ابتدا (خیابان جنت بین آخرآسفالت و
مشعلی تا انتها که روستای چمیان و هم مرز شادگان است) در امتداد رودخانهی کارون،
واقع شده است .شهرستان کارون حدود  90کیلومتر مرز با رودخانه کارون دارد .شهرستان
کارون در ساحل شرقی رودخانه کارون واقع شده است و به دو قسمت غربی و شرقی تقسیم
شده که بخش غربی روی ساحل شرقی رودخانه کارون و بخش شرقی شهرستان کارون نیز
که روی ساحل کارون قرار ندارد به وسیله کانال بَحره ،کانال ریزگردها و مکسر ابوقصب که
ببَر هستند مورد تهدید واقع شد .اين شهرستان از چهار طرف در محاصرهی
سه کانال سیال 
آب قرار گرفت .کانال بَحره از روستای کوت سید صالح از رودخانه کارون منشعب میشود
و از زیر جاده آبادان میگذرد و تا تاالب شادگان امتداد دارد که تمام روستاهای کنار کانال
بَحره درگیر سیالب شدند .کانال ریزگردها نیز از روستای جنگیه منشعب میشود و برای
مقابله با بحران ریزگردها احداث شده بود تا به زمینهای جنوب شرق اهواز و کارون برسد
و کانونهای ریزگرد را آبیاری کنند .این کانال به سمت تاالب منصوره میرود .روستاهای
اطراف این کانال نیز درگیر سیالب شدند.
از طرفی دیگر مکسر ابوقصب که کانال بسیار بزرگ و بزرگتر از کانال بحره است ،روستاهای
زیادی و شرکتهای توسعه نیشکر و مسکن مهر شیرین شهر را درگیر سیالب کرد .این کانال
نیز از زیر جادهی آبادان عبور میکند و به سمت تاالب شادگان امتداد دارد.
جلسات متعددی در ستاد بحران استانداری تشکیل شده بود و از دی ماه به ما اعالم شد که
بارشهای زیادی در پیش است و ماشینآالت تجهیز و کار احداث سیلبندها آغاز شده بود .با
توجه به اینکه از چهار طرف درگیر بودیم ،اگر از همان اول کار نمیکردیم ،شهرستان کارون
کامل زیر آب می رفت .ما آمادگی کامل داشتیم ،اما محدودهی شهرستان کارون با آبها زیاد
است .از اواخر اسفند ماه به تدریج سطح آب افزایش یافت و فروردین ماه به صورت جدی
درگیر سیالب شدیم .در مجموع  60روستا در شهرستان کارون داریم که روشتای ابومشیلش
به دلیل شکستهشدن سیلبند مکسر ابوقصب کامل زیر آب رفت.
سیالب قابل پیشگیری و پیشبینی نبود .دهنهی کانال مکسر ابوقصب در سال  1379توسط
استانداری وقت بسته شده و در آن ساخت و ساز شده است؛ شرکتهای نیشکر و مسکن مهر
شیرین شهر در این کانال واقع شدهاند و زمانی که سیلبند آن شکسته شد ،تمام این مناطق
زیر آب رفت .روستای بوسینا که ساخت و ساز غیر مجاز و تعداد کمی خانوار دارد ،زیر آب
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رفت .مسکن مهر شیرین شهر زیر آب رفت و کامل تخلیه شد .تنها روستای ابومشیلش کامل
زیر آب رفت که کامل تخلیه شد .همچنین بخشی از کوت امیر ،ساخت و سازهای کوت سید
صالح که در کانال های بَحره واقع هستند ،زیر آب رفتند.
صدها کیلومتر سیلبند احداث شد .سطح آب  45روز باال ماند .آب را دو تا سه متر باالتر
از سطح روسـتا با سـیلبند خاکی نگه داشتیم و هر چه سـیلبند شکسته میشد ،سریع
ترمیم میکردیم .دو تا سه سیلبند به موازات هم احداث کردیم تا اگر یکی از سیل بندها
شکسته شد ،سیلبند بعدی از ورود آب جلوگیری کند .عالوه بر احداث سیلبند در اطراف
رودخانه ،اطراف روستاها و در برخی روستاها اطراف منازل هم سیلبند احداث کردیم .برای
همه روستاهای کارون به استثنای قلعه چنعان و کوی امام حسین ،دستور تخلیه صادر شد؛
زیرا در معرض تهدید جدی قرار گرفته بودند که برخی از مردم منازل خود را تخلیه کردند،
اما برخی از مردان و خانوادهها مقاومت کردند و ماندند و البته همین افراد بودند که توانستند
روستاها را حفظ کنند.
به دلیل اینکه زمان ماندگاری آب زیاد بود ،تا حدی آب اطراف روستا زیاد بود که سطح
سفرههای زیر زمینی باال آمد و مشاهده میکردیم از دل روستا و منازل آب باال میآمد .با
توجه به محاصره بودن شهرستان کارون با آبها ،با وجودی که آب وارد شهر کوتعبداهلل
نشد ،اما بسیاری از منازل خسارت دیدند.
بیشترین مشکل ما کمبود ماشینآالت بود .همچنین به دلیل اینکه آب تمام منطقه را فرا
گرفته بود ،راههای دسترسی کامل بسته شده بود و امدادرسانی با بالگرد یا قایق انجام میشد.
همچنین از آنجایی که مردم در روستاها ماندند و روستاها را تخلیه نکردند ،مجبور بودیم به
همهی روستاهای شهرستان با قایق و بالگرد امدادرسانی میشد.
یکی از تجربیاتی که در این سیل بهدست آوردیم این بود که باید سیلبندها را مستحکم
کنیم ،زیرا اگر قرار است مجددا ً باران ببارد و درگیر سیل شویم ،سیلبندها خاکی هستند و ما
دچار مشکل میشویم .سیلبند باید محکم باشد ،اما ما سریع و با خاک نرم سیلبند احداث
میکردیم و خاک موجود در منطقه برای احداث سیلبند مناسب نبود .یکی از خالقیتها در
زمان سیالب ،استفاده از ظرفیتهای نیروهاي جهادی و مردمی بود .به دلیل اینکه در برخی
نقاط ،ساخت و ساز در حریم کانالها یا در جوار آنها انجام شده بود ،آگاهیرسانی دربارهی
وقوع سیل هم ،تأثیر چندانی ندارد.
هماهنگی و همبستگی که در طول دورهی مدیریت بحران اتفاق افتاد ،مشابه و حتی
بیشتر از همان همبستگی و اتحادی بود که دستگاهها و ارگانهای مختلف در زمان دفاع
مقدس و هنگام عملیاتها از خود نشان میدادند .در زمان سیل ،زن و مرد ،کودک و جوان
همه درگیر جنگ با آب بودند .در زمان سیل مردم خانه به خانه و همه به یکدیگر کمک
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میکردند و خطر جانی هم وجود داشت و هر لحظه ممکن بود آب وارد منـازل شود .مث ً
ال
در روستای ابومشیلش تا دو متر آب وارد منازل شده بود .همـچنین همبـستگی و همافزایی
بین دستگاهها بسیار خوب بود و قابل وصف نیست .با دیدن این صحنهها ،احساسات انسان
برانگیخته میشود .بامداد 17فروردین ماه زمانی که مکسر ابوقصب شکسته شد ،آب در حال
ورود به روستا بود که به اهالی روستا گفتیم منازل خود را تخلیه کنند .یکی از زنانی روستای
ابومشیلش فرزندش را در کمد پنهان و با شال بست و به من گفت مواظب فرزندش باشم
تا بچههای دیگرش را بیاورد ،چون نمیدانست کجا هستند .من هم باید به دیگر اهالی این
روستا میگفتم تا منازل را تخلیه کنند ،اما مجبور شدم منتظر بمانم تا دیگر افراد خانواده
بیایند و این کودک را ببرند .در جریان سیل صحنههایی دیدم که هیچ دوربینی آنها را ثبت
نکرده است.
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گفت و گو با آقای سعید حاجيان
سمت :فرماندار شهرستان شادگان
ماجرای سیل ،دوران پُر فراز و نشیبی داشت .ادارات دولتی نیز اولین تجربهشان در بحرانی
به این عظمت بود که اکثر آنها نیز از نیروهای جوان بودند؛ لذا بنده هم بهعنوان اینکه سن
باالتری داشتم و هم بهعنوان یک شهرستانی که تجربیات به این شکل را در زمان جنگ از
سر گذراندهام ،اقدامات اولیه را کلید زدم .در این میان بعضی از نافرمانیها ،تنبلیها و عدم
احاطه به پیشبینی عواقب وقوع سیل هم وجود داشت که تا حدودی طبیعی بود و باعث
آزار و اذیت ما نیز شده بود .اما تجربهای که بهطور کلی از این سیل به دست آوردیم این بود
که اگر مدیریت واحدی و قبل از آن امکاناتی در هر یک از شهرستانها که به نوعی بحرانی
بودند وجود داشت؛ هیچگاه وسعت تخریب ناشی از سیل تا این اندازه بزرگ نمیشد .اولین
قدم در مدیریت بحران سیل ،جمعآوری امکانات است و دومین مسأله این است که فردی را
باید روی کار گذاشت که جسارت تصمیمگیری را داشته باشد .سوم اینکه پای کار قرار گیرد
و در آخر کسی باشد که فرماندهی را قبول کند .با این بستهی مدیریتی ما در دورهی سیل
با بسیاری از مشکالت روبرو نمیشدیم .فرماندهی بحران باید از قبل تجربهی مواجه با بحران
را تا حدودی کسب کرده باشد .ما اگر بدانیم وقتی پدیدهای میآید و در یک زمان مشخص
خارج میشود و در آن زمینه بر ابزارهای موجود خود احاطه داشته باشیم ،به راحتی میشود
یک بحران را پشت سر گذاشت و مدیریت کرد.
در اين ارتباط شهرستانهای استان به دو بخش تقسیم شدند .یکی شـهرستانهای برخوردار
و دیگری شهرستانهای کم برخوردار .شادگان جزء شهرستانهای کم برخوردار بود .لذا
مطمئن باشید تاکنون اگر در زمینهی سیل تجربه کسب کرده باشیم ،اگر روزی در این
شهرستان زلزله بیاید ،تلفات زیادی خواهیم داشت؛ چرا که در این زمینه هیچگونه امکاناتی
در اختیار ما نیست و این جا است که تعریف کمبرخوردار بودن معنا پیدا میکند ،یا برای مثال
اگر پدیدهای مانند آتشسوزی حادث شود ما در مقابل آن هیچگونه دفاعی ندارم.
در این زمینه من به دیگر فرمانداران در شهرستانهای دیگر توصیه میکنم که نیازهای
خودشان را اعالم کنند تا قبل از هر گونه رخدادی ،هشدار کمبود امکاناتشان را داده باشند.
با این حال یکی از علل مهم موفقیت ما در مدیریت بحران سیل خوزستان در سال ،1398
پیگیریهای لحظهای جناب استاندار و نیز بسیج مردمی و امکانات بود .آقای استاندار به
تکتک ما گفته بود که تمام توانتان را به کار بگیرید تا ما حتی یک نفر تلفات هم نداشته
باشیم که خوشبختانه حتی از دماغ کسی هم خون بیرون نیامد.
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ما شهرستان شادگان را به سه بخش تقسیم کردیم و هر بخش را به یک نفر واگذار کردیم.
برای مثال بخش مرکزی را ابتدا به معاون خودم و بعد تحویل سپاه دادم .بر اساس تجربهی
جنگ ،هر کدام از خاکریزها یک محور به حساب میآید که ممکن است یک خاکریز 10
کیلومتری را به دست یک فرمانده ی محور بدهند .ما نیز شهرستان شادگان را به سه محور
تقسیم کردیم که هر محور نیز برای خودش یک فرمانده داشت.
در جریان سیل ما بهطور کلی از یک نقطه ضربه خوردیم و آن ضعف امکانات نبود ،بلکه
بیتوجهی مردم در حفظ آن چه که میتوانست از آنها دفاع کند بود .ما یک سیلبند در
شادگان داریم که قریب به  40سال از عمر آن میگذرد .متأسفانه در نقطهای به نام دریسیه
مردم به علّت کمآبی ،بیآبی و رسیدن به سطح رودخانه ،آمده بودند و این سیلبند را برداشته
بودند .لذا وقتی آب از سطح معمول خود باالتر آمد و رسید به جایی که دیگر نام آن را سیل
میگذاشتند ،ما شروع به ترمیم این سیلبند کردیم .در این زمینه مسئوالن از جمله سازمان
آب و برق بهعنوان ُمتولّی رودخانه ،به درستی به وظایفشان عمل نکردند .سازمان آب و برق
وظیفه داشت رودخانه را الیروبی کند که نکرد .موظف به ترمیم بعضی از نقاط سیلبندها
و رودخانه بود که اینکار را نکرد و یا حداقل میتوانست نسبت به وقوع خطر در این نقاط
هشدار دهد که باز این کار را نکرد.
متأسفانه علیرغم اینکه در زمان وقوع سیل و هر گونه بالیای طبیعی دیگر که باید در مقابل
آن حالت تهاجمی پیدا کرد ،ما در سیل 98به علّت عدم وجود هشدارهای الزم در خصوص
حجم ورودی آب که باید در یک دورهی شش ماهه قبل از وقوع سیل صورت میگرفت ،ما
در مقابل سیل حالت تدافعی به خود گرفته بودیم ،به اینگونه که هر نقطهای که آب رخنه میکرد
نسبت به ترمیم و انسداد آن بر میآمدیم و هیچ برنامهی از پیش تعیینشدهای وجود نداشت.
در زمینهی پراکندگی امکانات ،با توجه به حجم آب و میزان خطری که منطقهی مورد نظر
را تهدید میکرد ،امکاناتی که به شهرستان میآمد را تقسیمبندی میکردیم .شیوهی دیگر ما
برای مقابله با سیل ،حضور و فعالیت شبانهروزی بود که شاید در این 45روز ،من دو بار هم
به منزل نرفتم .برای مثال آبی که از دریسیه به طرف محور آبادان  -اهواز وارد میشد را در
جایی حایل بین روستاهای دریسیه و سلمان فارسی دپو کردیم و دایکهای زهکش نیشکر را
شکستیم تا آب به سمت تاالب برود و به این شیوه توانستیم از ورود آب به روستاها جلوگیری
کنیم .در غی ِر این صورت 20 ،تا از روستاهای ما بهطور کامل زیر آب میرفت.
در زمینهی همکاری سایر دستگاهها و در اختیار گذاشتنن امکانات ،باید گفت خوشبختانه
بسیاری از دستگاهها از جمله همکارانم در دیگر شهرستانهایی که درگیر سیل نبودند ،در
سطح خیلی باالیی با ما همکاری کردند و جایی نبود که ما درخواستی داشته باشیم و از ما
دریغ کنند.
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گفت و گو با آقای پیمان جهانگيري
سمت :فرماندار شهرستان انديمشك
بر اساس اعالم ستاد بحران استان خوزستان مبنی بر اینکه بارشهای سنگینی را خواهیم
داشت ،اندکی نسبت به وقوع شرایط پیشرو اطمینان حاصل کرده بودیم؛ اما متأسفانه
اندیمشک بهعنوان یک شهرستان کوچک همیشه دچار مشکالت زیر ساختی و امکاناتی بوده
مکرر ما در همه بحرانها همیشه با مشکالتی از جمله کمبود بیل مکانیکی،
است .به طور ّ
لودر ،بولدوزر و کامیون مواجه بودهایم .به همین خاطر از ظرفیت ادارات شهرستان در این
زمینه استفاده میکردیم ،اما باز هم کفایت مقابله با سیالب را نمیکرد .لذا از پیمانکاران
موجود در منطقه استفاده میکردیم که این باعث میشد کار خود پیمانکاران نیز با اختالل
روبرو شود .ما توانستیم با کارهایی که از قبل انجام داده بودیم و مانوری که پیش از سیل
برنامهریزی و اجرا کرده بودیم ،به خوبی با سیل مقابله کنیم .خوشبختانه در اندیمشک قبل از
اینکه حادثهی سیل به وقوع بپیوندد ،با توجه به هشدارهایی که اعالم شده بود ،همه ادوات
و دستگاههای خودمان را آوردیم و مشخص کردیم که باید در چه نقاطی مستقر شوند .یکی
از مهمترین کمبودها که جای آن به شدت در شهرستانها احساس میشود ،نبود یک پایگاه
متمرکز امداد هوایی است که میتواند در بحث آتشسوزی ،سیل ،زلزله و دیگر حوادث مهم،
سریعاً به کمک مردم بیاید و به نقطه مورد نظر اعزام شود.
باید بگویم با توجه به اینکه ما دو سد دز و سد کرخه را در اندیمشک داريم و اين شهرستان
در باال دست آنها قرار دارد ،اما در هیچکدام از مسیلهایمان با مشکل خاصی مواجه نشدیم.
اما با توجه به وجود دو روستا در مسیر باال رود تصمیم به تخلیه این دو روستا گرفتیم .همین
کارهای اولیه سبب شد تا بتوانیم از بسیاری خسارتهای مالی و جانی جلوگیری کنیم .بعد
از تخیله روستاها و اسکان آنها در مدارس ،باید امکانات رفاهی را نیز برای آن ها فراهم
میکردیم که در این زمینه جمعیت هالل احمر نیز به خوبی عمل کرد .من عقیده دارم در
زمان سیل باید یک نیازسنجی صورت گیرد که چه مایحتاجی را نیاز داریم.
در ادامهی سیل متوجه شدیم شهرستان همجوار ما شوش محاصره سیل شده است ،لذا بر
حسب وظیفه و بدون اینکه ابالغ خاصی به ما انجام شود ،خودمان از شهرستان شوش بازدید
کردیم و یک اردوگاه کامل هالل احمر را نیز در آن منطقه مسقر کردیم .همچنین موکبهای
خودمان را نیز فراخوانی کردیم تا در مناطق مختلفی مستقر شوند و همانند روزهای اربعین
به تمام مردم خدمترسانی بکنند که متأسفانه یکی از خادمین همین موکبها که مرتباً در
تردد بود ،در تصادفی هر دو پای خودش را از دست داد.
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در حالی که ما در اندیمشک در حالت آمادهباش به سر میبردیم ،یک کانالی داشتیم به نام
کانال علی کمال که این کانال در هر بارندگی به سرعت پُر میشد ،اما ما در سیل اخیر ،قبل
از شروع بارندگیها آمدیم و آن را به صورت گسترده الیروبی کردیم که خوشبختانه با وجود
بارندگیهای زیادی هم که صورت گرفت ،ما دیگر در این کانال با مشکلی مواجه نشدیم.
نگرانی دیگری که وجود داشت ،سکونت عشایر در مجاورت با رودخانهها بود که خوشبختانه
توانستیم به صورت شبانه نسبت به جابهجایی آنها اقدام کنیم .اما به هر حال ما هم در
زمینهی باغات و درختان و هم در زمینهی کشاورزی ،با خسارات مواجه شدیم.
یکی از مسائلی که برای مردم ایجاد رعب و وحشت کرده بود ،بحث شکستن سدهای دز و
کرخه بود که متأسفانه علیرغم اطالعرسانیهای دقیق و کارشناسانه ،مردم گاهی به پیامها
و اطالعات انحرافی که در فضای مجازی پخش میشد استناد میکردند.
یکی از نوآوریها و نبوغهایی که در جریان سیل تجربه کردیم ،همکاری و همیاری مردم و
دولتمردان بود ،به گونهای که همه پای کار آمدند و به نحو خیلی خوبی از پیشروی سیل و
بروز خسارات بیشتر جلوگيری شد.
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گفت و گو با آقای شاهين هاشمي
سمت :فرماندار شهرستان حميديه
موضوع بحران سيل پیشآمده را ميتوان در سه مرحله تقسیمبندی کرد .مرحلهی قبل از
بحران ،مرحلهی درون بحران و مرحلهی بعد از بحران .اساس سیل از دی ماه  1397یا اگر
کمی به عقبتر برگردیم ،از آذر ماه شروع شد که از همان موقع ،جلسات متعدد مدیریت
بحران را تشکیل دادیم .بهمنماه بود که سازمان آب و برق یک نامه برای شهرستانها
ارسال کرد با این مضمون که روستاهای کنار رودخانه کرخه یا سیلبند ندارند و یا سیلبندها
استحکام کافی را ندارند و باید با کمک تجهیزات و ماشینآالت کافی این وضعیت تغییر
کند .در شهرستان حمیدیه هشت روستا در مجاورت رودخانه قرار داشتند ،مانند روستاهای
شیخ طعمه ،خسرج خلف ،شاطی ،قاسم زامل ،شموس ،خسرج عوده و  ...که از همان اوایل
اسفند ماه ،مراحل احداث و تقویت سیلبندها شروع شد .البته ناگفته نماند که تقویت و
استحکامبخشی سیلبندها کیفیت و استاندارد فنی الزم را نداشت ،به گونهای که به جای
استفاده از خاک رس تحکیمیافته ،ما فقط خاک میریختیم تا َس ّدی باشد جلوی جریان آب.
سیلبندی که ما در حمیدیه داشتیم ،یک سیلبند قدیمی بود به طول  40کیلومتر که در
زمان مواجه با سیل ،بخشهای مهمی از آن تقویت و بخشهایی نیز احداث و به آن اضافه
شد .سیلبندها به علّت خشکسالی ،یا تخریب شده بودند و یا از بین رفته بودند .به همین
منظور ما در نقاط حادثهخیز شهر از باالی کوی کارگران تا حمیدیه سفلی ،به طول شش
کیلومتر سیلبند احداث کردیم .در روستاها این مقدار به هشت کیلومتر هم میرسید .در
روستاها ساخت سیلبند بهطور مداوم ادامه پیدا کرد .در نامهای که سازمان آب و برق به ما
ارسال کرد ،شهر حمیدیه در زمرهی نقاط در معرض تهدید در نظر نگرفته شده بود ،اما ما با
توجه به استنباط شخصی خودمان و واقعیتهایی که مشاهده میکردیم ،دریافتیم احتمال
آبگرفتگی شهر حمیدیه نیز وجود دارد .به همین خاطر به شهردار گفتیم عملیات احداث
سیلبند را شروع کنید که از همان اسفند ماه استارت کار زده شد.
در این میان نکتهای که وجود دارد این است که تا این زمان ،مردم هنوز باورشان نشده بود
که واقعاً قرار است چنین سیلی بیاید .از این منظر خود روستاییان اوایل کار ،اعتقاد زیادی
به قدرت سیلی که در راه بود نداشتند .مشکل دیگری که ما داشتیم این بود که اطالعات
دقیقی برای ما ارسال نمیشد .حاال یا علّت آن این بود که خود سازمان آب و برق از وضع
موجود سدها و بارشهای آتی اطالع نداشتند که به نظر من این قابل پذیرش نیست یا به
دلیل برخی حساسیتها ،این نیاز را نمیدیدند که بهطور دقیق اطالعرسانی کنند .این مراحل
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انجام شد تا کمکم از اواخر اسفند ماه که خطر سیل جدی شد و سازمان آب و برق لیست
یکسری روستا را برای ما ارسال کرد که به این روستاها بگویید آمادهی تخلیه باشند .ما در
آن موقع در شهرستان ستاد مدیریت بحران تشکیل داده بودیم و فعالیت داشتيم و برخی از
مسئولین ادارات را بهعنوان ُمعین روستاها مشخص کرده بودیم .برای مثال یکی از مدیران
آموزش و پرورش حمیدیه را بهعنوان ُمعین روستای شیخ طعمه انتخاب كرديم .این افراد
موظف شده بودند که هم روستاییان را براي بحث جابهجايي آماده کنند و هم برای بحثهای
هماهنگی و ارتباط و هم بحث احداث سیل بندها .دلیل این کار این بود که تصور میکردم اگر
در دوران سیل اتفاقی حادث شود ،اعضای شورای روستاها و دهیارها درگیر مسایل شخصی
خودشان خواهند شد و باالخره باید یکی باشد که مسایل را در بحث کالن پیگیری کند .این
تقسیمبندی انجام شد و مراحل کار شروع شد .زمانی که بحران جدیتر شد و روستاهایی
که باید تخلیه میشدند مشخص شد ،ما هم از طریق شوراها و دهیارها و هم از طریق فضای
مجازی و هم از طریق حضور فیزیکی ،مردم را نسبت به تخلیه خانههایشان مطلع میکردیم.
در مرکز استان جلساتی تشکیل شد و چندین مرکز بهعنوان مرکز اسکان موقت سیلزدگان
مشخص شد .برای مثال در شهرستان حمیدیه اردوگاههای ثامناالئمه و جواد االئمه .اردوگاه
شهید فرجوانی هم به عنوان محل نگهداری احشام و اردوگاه شهید غالمی هم بهعنوان محل
اسکان موقت روستايیان مشخص شدند .روزی که بحران بسیار جدی شده بود ،به ما اطالع
دادند که به استانداری مراجعه کنید و جلسهای با حضور استاندار تشکیل شد که به ما اعالم
کردند شما باید حکم تخلیهی شهر حمیدیه را اعالم کنید ،زیرا احتمال آبگرفتگی بسیار
زیاد است .در همان شب از طریق بلندگو و خانه به خانه ،با کمک امام جمعه ،سادات و هر
کسی که میتوانست ،دستور تخلیه را به مردم اطالع میدادیم .البته ما پیش از این ،برای
این-که فشاری به مردم وارد نشود ،کمکم به مردم گفته بودیم که برای تخلیه آمادگی الزم
را داشته باشند .در طول سیل مراحل اطالعرسانی اولیه را انجام داده بودیم .برای مثال اعالم
کرده بودیم که این هفت روستا آمادهی جابهجایی باشند .بعد گفتیم این هفت روستا جابهجا
شوند و در مرحلهی پیک بحران ،گفتیم که کل روستاها جابهجا شوند .در شهر هم دقیقاً به
همین ترتیب ما ابتدا هشدار آمادهباش تخلیه دادیم و اعالم کردیم که مناطق در مجاورت
رودخانه در اولویت آمادهباش برای تخلیه هستند و بعد همینطور که بحران شدیدتر میشد،
اطالعرسانیها گستردهتر و جدیتر میشدند.
ما در دورهی بحران سیل ،هر روستا را چهار الی پنج بار بهصورت حضوری به همراه یک تیم
سر میزدیم و مدام هشدار تخلیه را به گوشششان میرسانیدم .علّت اصلی این کار این بود
که حجم آب سرازیرشده ،غی ِر قابل تصور بود و ما نمیتوانستیم ریسک کنیم و بگویم که مردم
در خانههایشان بمانند .شبی که سـیل وارد روستاهای حمیدیه شد ،به روستای خسرج
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خلف رفتیم .وقتی به خانههای مردم سر میزدیم در کمال ناباوری دیدیم که مردم خیلی
عادی دارند به زندگی خود ادامه میدهند و علیرغم هشدارهای زیادی که به آنها داده شده
بود ،هنوز خانههای خود را تخلیه نکرده بودند و حتی آمادگی اولیه هم برای تخلیه نداشتند.
حتی متأسفانه بسیاری از آنها تصوری از خطر پیشرو نداشتند .به همین دلیل مردم روستا
را در مسجد جمع کردیم و به آنها گفتیم وقتی مسئوالن و مقامهای رسمی دولتی و نظامی
میآیند و به شما میگویند اوضاع بحرانی است ،مطمئن باشید این حجم از سیل شوخیبردار
نیست .در ادامه به ما گفتند وسـیلهای برای تخلیه نداریم .ما هم ماشـینآالت سپاه و ارتش
که آماده خـدمترسانی بودند را برایشان فراهم کردیم تا اینکه در ساعت حدود پنج صبح
شروع به تخلیه کردند .ما در ادامه روستا به روستا رفتیم تا زمانی که در ساعت  10صبح
آب روستاها را فرا گرفت .برای مردم هنوز پذیرش اینکه یک سیل سهمگین در راه است،
سخت بود .مشکل به هیچ وجه در اطالعرسانی نبود ،زیرا شما حتی یک نفر را پیدا نخواهید
کرد که بگوید کسی به ما نگفته بود سیل میآید .حتی خود من به عنوان فرماندار ،هر روستا
را پنج بار به صورت حضوري رفته بودم و تا جایی که در توانمان بود ،به مردم در خصوص
سیل اطالعرسانی کرده بودیم .مشکل این بود که روستاییان به خاطر دامهایی که داشتند
نمیتوانستند به راحتی در اردوگاههای اسکان مو ّقت مستقر شوند .خیلی از آنها به ما
میگفتند ک ه سابق بر این ،شیوهی مقابله آنها با سیل این گونه بود که هنگام وقوع سیل،
خودشان را به همراه دامها به جنگلها و تپههای اطراف میرساندند و تا زمان فروکش کردن
آب در آنجا میماندند .اهالی روستا میگفتند ما حاضر نیستیم به اردوگاهها برویم ،در حالی
که این اردوگاهها تمیز و امن بودند و ما تدارک خورد و خوراک آنها را نیز به طور کامل دیده
بودیم .برای مردم سخت بود که خانههای خود و امکاناتشان را رها کرده و در اردوگاه زندگی
کنند ،اما تجربهی سیل ثابت کرد که میشود گاهی در شرایط سخت به این گونه مسایل تن
داد .به خیلی از آنها میگفتیم زن و بچههای خود را به اردوگاه ببربید و خودتان بمانید و از
دامها نگهداری کنید .اص ً
ال فکر کنید برای کار به کویت یا عسلویه رفتهاید و نمیتوانید زن و
بچهها را همراه خودتان ببرید.
نکتهی جالبی که وجود داشت این بود که سازمان آب و برق ،اولویت حمیدیه را بهعنوان
شهری که قابلیت آبگرفتگی دارد ،ندیده بود .این ماجرا در نهایت به این منجر شد که گفتند
شهر حمیدیه نیز باید ظرف سه روز تخلیه شود .پذیرش این موضوع هم برای مردم خود شهر
و هم برای ما که باید  20هزار نفر را تخلیه میکردیم ،بسیار سخت بود .در دوران سیل 13
روستای ما دچار بحران شدند که از این  13روستا ،شش روستا دچار آبگرفتگی شدند .اما
روستاهایی مانند آلبوعید نبی جوانهایشان ماندند و تمام روستا را سیلبند زدند و در مقابل
ورود آب مقاومت کردند تا اینکه روستا را از آبگرفتگی نجات دادند.
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ما ادارات ،بانکها و بسیاری از مراکز دولتی را تعطیل کردیم .حتی برای اینکه مردم باورشان
بشود خطر جدی سیل وجود دارد ،وسایل خودمان را هم جمع کرده بودیم تا به یک باور
عمیق از وجود خطر جدی پی ببرند ،اما در هر صورت نگاه مردم ،نگاه متفاوتی بود و با نگاه
مدیریتی ما تفاوت داشت .با این حال ما در نظر داشتیم تا سالمندان ،کودکان و زنان را از
شهر و روستا تخلیه کنیم و جوانان درون شهر بمانند.
در طول سیل در شهرستان حمیدیه ،یک مشکلی که داشتیم این بود که روستاهای ما دچار
آبگرفتگی و سیل شده بودند و همزمان باید به بحث تخلیه مردم نیز میپرداختيم .از دیگر
مشکالت بحث کمبود ماشینآالت بود ،زیرا عمدهی این ماشینآالت به سمت ُرفیع و دشت
آزادگان سرازیر شده بودند که البته بیشتر از ما در معرض خطر بودند .متأسفانه حمیدیه در
دوران سیل به خوبی دیده نشده بود و این برای ما معضل بزرگی ایجاد کرده بود .امکانات
ما در حمیدیه بسیار ضعیف بود .حمیدیه شهرستان تازه تأسیسی بود ،شهرداری ما فقط به
یک لودر و کمپرسی مجهز بود و حتی به لحاظ نیروی انسانی با مشکل جدی مواجه بود .در
تماسی که با استاندار داشتم ،گفتم که جادهی حالف ،نیاز به احداث سیلبند دارد که اگر
احداث نشود ،آب به باالی جاده میآید و حميدیه را از همان مسیر طی میکند ،وارد کانالها
میشود و حتی اهواز را هم تهدید میکند که استاندار آمد و دید و دستور داد ماشینآالت
آمدند و سیلبند را احداث کردند .با این وجود تمام این کارها ،وظیفهی سازمان آب و برق
بود که بیاید و اعالم کند این نقاط در شهر شما نقاط آسیبپذیری هستند.
به ما گفته بودند که سیل دههی  1370از روستای شیخ طعمه آمده و وارد روستاها شده،
به همین خاطر ما انرژی زیادی را برای ساخت و تجهیز سیلبند در این ناحیه صرف کردیم،
و توانستیم سیل را در این ناحیه به خوبی مهار کردیم تا از زیر آب رفتن بسیاری از روستاها
جلوگیری کنیم .اما مشکلی که در پی آن به وجود آمد این بود که زهکشی در زمینهای
کشاورزی وجود داشت که ما از حضور آن بیخبر بودیم که در روزهای پایانی سیل به افراد
گفتيم که بروند و مشکل آن را حل کنند ،اما گویا کشاورزان آن منطقه با بستن این زهکش
مشکل داشتند؛ زیرا زمینهای کشاورزیشان به زیر آب میرفت .ما هم که آن-قدر درگیر
بحران سیل بودیم و توانمان را برای نجات شهر و روستا گذاشته بودیم ،نمیتوانسیتم روي
همهی مسایل تمرکز کنیم ،به همین خاطر گفتیم این زهکش را باز کنند که متأسفانه در پی
آن چندین روستا را که تا پیش از آن ،از سیل نجات داده بودیم ،به زیر آب رفتند .اگر خود
اهالی روستا و یا سازمان آب و برق بهطور کارشناسی به ما این اطالعات را میدادند ،هرگز
این اتفاق رخ نمیداد .شدت و دبی آب خروجی از این زهکش  5.1متری به حدی زیاد بود
که به عرض یک رودخانهی شش متری گذرگاه آب درست کرده بود و آسفالت را مانند یک
دستگاه بُرش بریده بود و عمق آب را به پنج متر رسانده بود.
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در هر صورت روستاهای ما دچار سیل شده بودند ،جادهها بسته شده بودند ،شهر درست
مانند فیلمهای جنگی با شرایط ویژهای مواجه شده بود ،گذر بیوقفهی ماشینآالت ،صدای
بلندگوهایی که مدام برای تخلیه هشدار میدادند ،مردمی که شب را روی سیلبندها صبح
میکردند ،همه و همه شرایط خیلی خاصي را که تا پیش از آن هیچکدام را تجربه نکرده
بودیم ،برایمان رقم زد؛ به گونهای که در طول روز بیشتر از دو ساعت خواب نداشتیم .شاید
جالب باشد بدانید خاک و گونی که تا دیروز بیارزشترین چیز در زندگی ما حساب میشد،
در دوران سیل حکم طال را داشتند .ما نیاز داشتیم از حدود یک ماه قبل مطلع شويم و
بگویند آقای فرماندار ،شهر و روستاهای شما بهطور قطع زير آب خواهد رفت تا ما تمام
امکانات ،نیروها و حتی مردم را برای مقابلهی تمام و کمال با سیل آماده میکردیم .این نکته
بسیار قابل توجهی است که نیاز است به اندازهی کافی دربارهی آن بحث شود.
از لحاظ آماری و مدلهایی که در سازمان آب و برق وجود داشت ،حمیدیه شهرستانی بود که
زیر آب میرفت .برای همین ما بهعنوان حافظ جان مردم ،یکی از دالیلی که دستور تخلیهی
شهر و روستاها را صادر کردیم این بود که نمیتوانستیم ریسک کنیم و به مردم بگوییم در
خانههایشان بمانند ،زیرا تضمین چنین امری محال بود .مث ً
ال بگوییم بمانید و با روحیهی
جهادی و بسیجیوار و با صحبتهای انگیزشی هر جور شده به هر قیمتی سیلبندها را
تقویت کنید و در مقابل سیل مقاومت کنید .من بهعنوان مسئول تأمین امنیت این شهر ،جان
یک انسان با هیچ چیز دیگری برایم قابل مقایسه نبود ،زیرا جبران خانه و وسایل آن سهل
است ،اما جبران جان یک انسان غیر ممکن است .در شب اول سیل در یکی از اردوگاههای
ما 8000 ،نفر ،در اردوگاه دوم  5000نفر و اردوگاه سوم  3000نفر را اسکان دادیم .بعد از
آن بحث برپایی چادر و مواد غذایی بود .سپس به درمان رسیدیم که این مسایل یکی پس از
دیگری با وجود کاستیها انجام میشد.
بهطور کلی در جریان سیل میشود گفت که بیشتر وقت و انرژی ما صرف کارهای اجرایی شد و
ما وقتی برای برنامهریزی و کارهای مدیریتی نداشتیم .ما آمادگی الزم برای مقابله با بحران به این
بزرگی را نداشتیم .به ما راجع به حجم عظیم سیالب اطالع نداده بودند .به نظر من یک پنهانکاری
عامدانه و یا غیر عامدانه در این جریان وجود داشت .بیشترین جلسات برای احداث سیلبند و مقابله
با سیل صورت گرفت ،اما یک جلسه با این مضمون که اگر سیل آمد چگونه باید به صورت علمی
و فنی با آن روبرو شویم ،تشکیل نشد .جالب اینجا است که در ابتدا سیل آمد و بعد چادرها وارد
استان شدند .اول سیل آمد ،بعد غذا به اردوگاهها رسید .بنابراین زمانی که فعالیتهای ما به جدیت
رسیدند ،دیگر سیل وارد شهر و روستا شده بود .مشکل دیگر ما بحث پراکندگی کار بود .در آن
زمان هر گروهی برای خودش مدیریت بحران تشکیل داده بود و موازیکاری زیاد انجام میشد که
تمام اینها ،روند مدیریت بحران را با فرسایش روبرو میکرد.
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گفت و گو با آقای حمید سيالوي
سمت :فرماندار شهرستان دشت آزادگان
سیل در دشت آزادگان در سه مقطع زمانی مختلف رخ داد :دی ماه و بهمن ماه 1397و فروردین
 .1398دشت آزادگان آخرین نقطهی خروجی رودخانه کرخه است ،که بعد از گذر از سرچشمهاش
در استانهای کرمانشاه و ایالم ،وارد استان خوزستان شامل شهرهای اندیمشک ،شوش ،شاوور،
عبدالخان ،الهایی ،حمیدیه و بعد هم دشت آزادگان میشود .در دشت آزادگان ،این رودخانه
به چهار قسمت تقسیم میشود .لذا با توجه به افزایش دبی رودخانه ،به ویژه در فروردین 98
و جاری شدن سیل در مناطق باالدست ،این مساله دشت آزادگان را هم درگیر خود کرد .با
توجه به شیب کم و ُمسطح بودن اراضی دشت آزادگان ،هم با حرکت ُکند و آهستهی آب
و هم بحث ایستایی آن در منطقه مواجه شدیم .در این شهرستان تالشهای زیادی برای
مدیریت بحران سیل شامل پیشبینی ،پیشگیری ،مقابله و در مرحلهی چهارم بازسازی اتفاق
افتاد .ما مدت زمان کافی برای مقابله با این سیل را نداشتیم .به همین خاطر مناطق زیادی
از جمله 54.000هکتار از اراضی کشاورزی 10 ،روستا به طور کامل و  27روستا تا میانه به
زیر آب رفتند .خوشبختانه با کمک مردم و ارگانهای دولتی و غیر دولتی ،نظامی ،انتظامی
و امنیتی ،در هدایت و کمک به سیلزدگان تالشهای زیادی صورت گرفت تا با همیاری
همه از ادامه و خسارات بیشتر سیل جلوگیری شود .اگر همکاری مردم از جمله در اختیار
قرار دادن اراضی خود برای عبور و مرور ماشینآالت و تجهیزات مهندسی و تغییر مسیر
سیل نبود ،بسیاری از روستاهای هویزه و دشت آزادگان به زیر آب میرفت؛ به گونهای که
شاید حدودا ً  80روستا را آب فرا میگرفت .در دشت آزادگان  220کیلومتر سیلبند وجود
دارد که در این میان حدود  18کیلومتر آن در نقاط مختلف دچار شکستگیهای متعدد
شده بود .بر همین اساس ما به کمک استانداری و مدیریت بحران استان ،طی جلساتی که
تشکیل دادیم و بازدیدهای میدانی که صورت گرفت ،به صورت ویژه  13اداره کل ،سازمان
و شرکت را موظف کردیم تا دستگاههای الزم را جهت بستن این سیلبندها بکار گیرند که
خوشبختانه  270دستگاه ماشین آالتسنگین و سبک را در اختیار ما قرار دادند .ما هم بر
اساس برنامه ،طی  10روز 98 ،درصد سیلبندها را به طور کامل ترمیم و بازسازی کردیم.
بعد از ترمیم سیلبندها اقدام به خروج آب از اراضی کشاورزی کردیم که این امر از طریق 22
موتور پمپ که از اداراتی مانند جهاد کشاورزی ،سازمان آب و برق ،آبفای روستایی و شهری
برطرف کنیم.
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گفت و گو با آقای قاسم موسوي
سمت :فرماندار وقت شهرستان هویزه
از اوایل دی ماه سال  1397بهعنوان سرپرست فرمانداری مشغول شدم که تقریباً در همین
بازهی زمانی درگیر نخستین سیالب در شهر ُرفیع شدیم .در سیل نخست ،با شکستهشدن
سیلبند ورودی ُرفیع مواجه شدیم که با تالش توانستیم سیلبند را ترمیم کردیم .سیل
نخست ،تنها شهر ُرفیع را درگیر کرده بود ،اما با توجه به اقدامات انجام شده ،بیشترین
محوریت سیل اخیر خوزستان در دشت آزادگان بود که روستای شاکریه و برخی روستاهای
مسیر را درگیر کرد .پس از وقوع سیل نخست ،پیشبینی شده بود که سیل خطرناکتری در
راه است؛ بنابراين نیاز بود تا در این راستا چند نقطه برای هدایت سیالب به سمت زمینهای
زراعی در نظر گرفته شود ،زیرا اولویت حفظ شهر بود .با توجه به اینکه در فروردین ماه قرار
داشتیم و فصل برداشت گندمها نزدیک بود ،و کشاورزان بابت پرداخت خسارات نگران بودند،
برخی از آنها با هدایت سیالب به سمت مزارع مخالفت کردند که با اعالم دولت مبنی بر
پرداخت خسارت و ورود استاندار ،رضایت کشاورزان را بهدست آوردیم و سیالب از سه نقطه از
مسیر رودخانهی کرخه نور و بخش نیسان به سمت زمینهای کشاورزی هدایت شد .اگر این
کار انجام نمیشد ،قبل از اینکه روستای شاکریه زیر آب برود ،شهر ُرفیع زیر آب میرفت .در
هویزه با توجه به اقدامات انجامشده و استحـکامبخـشی سیلبندها ،مشکل زیادی نداشتیم؛
هر چند با شکستهشدن سیلبند در مسیر مچریه و ُرفیع مواجه شدیم که اخذ تصمیمات به
جا باعث شد مشکلی پیش نیاید .پیش از این و در زمانی که بخشدار بُستان بودم ،مکاتبات
زیادی با سازمان آب و برق خوزستان انجام دادیم و به آنها اعالمکردیم که انتهای رودخانه
کرخه و نیسان به دلیل وجود نیزارها و تجاوز به حریم رودخانه ،کوچک و حتی بسته شده
است .به دلیل سالها خشکسالی ،برخی کشاورزان به حریم رودخانهها تجاوز کرده بودند
و مسیر عبور آب به سمت هورالعظیم بسته شده بود .این عامل شاید مهمترین دلیل این
اتفاقات بود .پیشبینی شده بود که ارتفاع آبی که وارد رودخانهها خواهد شد ،یک متر بیشتر
از سطح رودخانهها باشد که بهترین راهکار ،هدایت سیالب به سمت مزارع کشاورزی بود.
علیرغم اینکه پیشبینی شده بود که سال پُر بارشی خواهیم داشت ،اما تا اوایل آذر ماه
هیچ آبی وارد کانالها نشده بود؛ در حالی که بهتر بود با شروع سال آبی  1397-1398جهت
هدایت و رهاسازی آب پشت سدها به سمت رودخانهها و کانالها اقدام می شد .متأسفانه نگاه
اقتصادی سازمان آب و برق خوزستان باعث شد که تا اوایل آذر ماه ،آبی وارد کانالها نشود و
این موضوع یکی از عوامل سیل بود.
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دو دایک در هویزه داریم که یکی دایک مرزی هورالعظیم و قبل از آن دژ شهید باکری است.
نظر کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان بر این بود که یک نقطه از منطقه از شهر ُرفیع
باید شکافته شود تا آب به سمت هور هدایت شود؛ اما به جای اینکه آب به سمت هور برود،
به سمت ُرفیع آمد .در نهایت هم  20نقطه از دژ شهید باکری شکافته شد و آب به سمت
پنج مخزن هورالعظیم هدایت شد .این کار ارتفاع آب رودخانه ُرفیع را تا سه متر کاهش داد
و خطر رفع شد .در خصوص هدایت آب به بخش عراقی هور بايد گفت آنچه در هویزه اتفاق
افتاد این بود که در برخی جاها ،ناخودآگاه و به دلیل فشار آب به دایک مرزی ،سیالب به
بخش عراقی هدایت شد ،اما طبق آنچه اطالع دارم در بُستان ظاهرا ً نقطهای شکافته شده و
آب به سمت عراق هدایت شد.
برای سالهای آینده باید تعریف شود که ُمتولّی امور رودخانهها چه ارگان یا سازمانی است؟
اگر ُمتولّی آن سازمان آب و برق است ،باید برای سـالهای آینده با توجه به نیاز کشاورزی
استان و پیشبینی میزان بارشها عمل کند .اگر قرار است سال پُر بارشی داشته باشیم،
آب پشت سدها به تدریج رهاسازی شود .سیلبندها پیش از این با دبی  1000متر مکعب
مقاومت میکردند ،اما اکنون سیلبند ُرفیع با دبی  400متر مکعب بر ثانیه شکسته شد.
بنابراین باید انتهای رودخانهها باز شود و برنامهریزی بلندمدتی جهت باز کردن کامل انتهای
رودخانهها انجام شود تا ظرفیت بیشتری برای آب داشته باشند .همچنین ارتفاع سیلبندها
کاهش یافته که باید ُمتولّی کار جهت افزایش ارتفاع سیلبند و استحکامبخشی آنها در
سالهای آینده مشخص و اعتبارات الزم در نظر گرفته شود.
در سیالب اخیر جهت پیشگیری از خطرات احتمالی ،دستور تخلیهی  19روستا در هویزه
صادر شد .البته ما به تدریج از لحاظ روانی مردم را آماده کردیم و با توجه به اینکه اطالعاتی
از رسیدن آب به سوسنگرد داشتیم ،تالش کردیم برخی روستاها را تخلیه کنیم و در برخی
روستاها ،تنها زنان و کودکان از منازل خارج شدند و مردان در کنار ما ماندند .در سیالب
اخیر هیچ روستایی در هویزه زیر آب نرفت و تنها دو روستای کوچک شش تا هفت خانواری،
دچار آبگرفتگی شدند.
یکی از مهمترین مشکالت ما در مدیریت بحران سیل ،فقدان اعتبار مالی برای دهیاریها بود.
هیچ اعتباری در دورهی سیل برای آنها در نظر گرفته نشده بود .متأسفانه مدیرانی که در
این سیالب تجربه کسب کردند و موفق عمل کردند ،جابهجا شدند؛ در صورتی که برخی از
این افراد از کارکنان رسمی وزارت کشور بودند .زمانی که یک معلّم دورهی ابتدایی بهعنوان
مقررات وزارت کشور آشنا نیست،
بخشدار یا فرماندار به کار گرفته شود ،که به قوانین و ّ
مشکل پیش خواهد آمد .باید افراد توانمند و با تجربه ،بیشتر تقویت شوند تا در بحرانهای
دیگر موفقتر عمل کنند.
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گفت و گو با آقای عدنان غزی
سمت :فرماندار شهرستان شوش
شهرستان شوش یک شهرستان کام ً
ال خاص و منحصر بهفرد است که سه رودخانه در آن
جاری هستند .رودخانه کرخه در ضلع غربی ،رودخانه دز در ضل ع شرقی و در وسط آن
رودخانه شاوور است که در این میان 156 ،کیلومتر در حوزهی کرخه و  86کیلومتر در
حوزهی دز ،در معرض سیل هستند .رودخانه شاوور محل تالقی این دو رودخانه است .در
نتیجه ما با چنین وضعیتی روبرو بودیم و بسیاری از زمینهای کشاورزی به زیر آب رفته
بودند .سیل در شهرستان شوش تقریباً از  26آذر ماه  1397شروع شد و ما از همان تاریخ،
طبق هشدارهایی که داده شد ،به ترمیم سیلبندها پرداختیم .در ادامه سیلبندهایی را تا
ارتفاع  10متر بنا کردیم که بعد از  10متر دیگر سیلبند پاسخگوی نیاز ما نیست و باید
دایکهایی با عرض 50متر ساخته شود .بسیاری از سیلبندهای ما به خاطر بارش باران و
بعد از آن با آمدن سیل بزرگ ،شکسته شدند ،اما با این حال ما پیشبینیهای خودمان را
انجام داده بودیم و مهمترین مسئله برای ما ،جلوگیری از تلفات انسانی بود .در ادامهی سیل
شروع کردیم به تعیين کدهای ارتفاعی که در شهرستان شوش وجود داشت .لذا مکانهایی
را که سیل به آنجا نرفته بود و حدودا ً چهار متر به باال ارتفاع داشتند را در دستور کار خود
قرار دادیم و چیزی در حدود  25هزار نفر را در مدارس شوش و الوان ،مساجد و حسینیهها
برای مدت بیش از  1. 5ماه اسکان دادیم که در این زمینه کار سختی انجام شد ،زیرا افزون
بر اسکان ما باید به مایحتاج خوراک ،پوشاک ،بهداشت ،درمان و وضیت روانشناختی آنها
نیز رسیدگی میکردیم .در این سیل با وجود پای کار آمدن همهی مسئولین و نهادها ،خود
مردم پیشگامتر از مسئولین در صف اول مبارزه با سیل میجنگیدند که خوشبختانه کار انجام
شد و ما فقط در فاصله  72ساعت غذای سرد پخش کردیم و سپس بعد از آن با حضور صلیب
سرخ جهانی و هالل احمر ،شروع به پخت و توزیع غذای گرم در میان مردم سیلزده کردیم
و مردم نیز با حضور از سراسر ایران ،صحنههای زیبایی را خلق کردند.
یکی از مشکالتی که ما در اسکان و جابهجایی سیلزدگان با آن مواجه بودیم ،بحث اختالفات
طایفهای بود که یا از قبل میان روستاییان وجود داشت و یا اختالفاتی که ممکن بود در همان
زمان اسکان پیش بیاید .در این زمینه ،ما سازمانهای غیر دولتی را فعال کردیم تا با حضور
در این اردوگاهها ،با انجام فعالیتهای روانشناختی و فرهنگی ،از بروز چنین اختالفاتی
پیشگیری شود.
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گفت و گو با آقای حسین پنبه دانه پور
سمت :فرماندار شهرستان شوشتر
بخشی که در شوشتر به صورت مستقیم با سیالب مواجه میشود ،و دورهی بازگشت آن
متأسفانه در طی این چهل سال انقالب ،به کمتر از  10سال میرسد ،به طوری که آخرین
سیالب در بخش شعیبیه شوشتر در بهار  1395و مجددا ً در فروردین  98تکرارشده ،نشان
میدهد که این دورهی بازگشت سه الی چهار ساله ،خطرناک است و یک آالرمی را برای
مدیریت جامعه شهری و استانی بازگو میکند .با این وجود در بخش شعیبیه شهرستان
شوشتر در کنار دز و یا ساحل شرقی دز ،دقیقاً  34روستا با جمعیت حدود  17هزار نفر را دبی
رودخانه با مشکل مواجه میکند .با توجه به سکونتگاههای اجتماعی و نقاط عطف جمعیتی
که در گذشته در کنار رودخانهها شکل میگرفت ،روستاهای بخش شعیبیه که روستاهای
ی این افراد را اراضی کشاورزی و دامهای آنها تشکیل
عربنشین هستند 95 ،درصد از دارای 
میدهد ،و معیشتشان کام ً
ال وابسته به همینهاست .در عین حال رودخانه دز یک رودخانه
کام ً
ال متالطم است و در باال دست آن فقط یک سد وجود دارد و در شمال استان خوزستان،
حوضه آبخیز بزرگی محسوب میشود .قطعاً این نقطه ،یک نقطه خطرآفرین محسوب میشود
و باید برای آن تدبیری اندیشیده شود .به همین ترتیب حتی اگر این سیل یک دورهی پنجاه
ن مردم آنقدر ارزش دارد که باید سیلبندها و استحکامات حفاظتی در
ساله داشته باشد ،جا 
این نقاط برای حفظ جان یکایک مردم ساخته شود.
در سالهای متمادی متأسفانه لبههای رودخانه توسط شریانهای متالطم آبی مسیر خود
را تغییر داده است .لذا ما وظیفه داریم با این پدیده به هر شکل ممکن مقابله کنیم تا مانع از
سرازیر شدن آب به خانههای مردم شویم .با این وجود شهرستان شوشتر ،تمام نیرو و توان
خودش را تقریباً یک سال قبل از موضوع سیل 98و بعد از سیل  95به کار گرفت و شروع
به سیلبندسازی کرد .سیلبندی که پیش از این اص ً
ال وجود نداشت .این امر به کمک تمام
دستگاهها ،نیروهای سپاهی ،ارتشی ،ستاد بحران استان خوزستان و دیگر عزیزانمان انجام
شد .به همین ترتیب شعیبیهای که سیلبند نداشت ،صاحب سیلبند شد .در سیل  98با
وجود اینکه هیچ کس حجم عظیم سیل را پیشبینی نمیکرد ،یک کار ارزشی صورت
گرفت و آن اتحاد و پیوندی بود که بین مردم و مسئوالن به وجود آمده بود که در این
میان میتوان به حضور عظیم مردم و پای کار آمدن آنان اشاره کرد .به همین ترتیب با به
کارگیری تمام توان خود توانستیم از سیالب حتمی و خسارات خیلی زیادی که در پی آن به
وجود میآمد ،جلوگیری کنیم .ما توانستیم با این شرایط دیماه  97را نیز پشتسر گذاریم و
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سیالبی روانه نشد و شرایط کام ً
ال تحت کنترل بود و همان سیلبندها را با وجود اینکه چراغ
ن ماه تقویت و بازسازی
قرمز استان برای پیشگیری از سیل هنوز روشن بود ،برای فروردی 
سیلبندها را به طور دائم ادامه میدادیم تا هم مقاومت و هم ارتفاع آنها را افزایش دهیم .به
همین خاطر با وجود افزایش سهمگین ورودی آب در باال دست سد و بعد رهاسازی آب از
سد و سرازیر شدن سیل به سمت ما ،سیلبندهای شعیبیه مقاومت کردند و ما با هیچ سیالبی
در درون شهر مواجه نشدیم.
با وجود اینکه رهاسازی آب پشت سدها حدود 10روز ادامه داشت و سیلبندهای ما غرق
در آب شده بودند ،اما دریافتیم که در این زمینه با مشکل خاصی مواجه نخواهیم شد.
سیلبندهای ما با جسارت و با ایثار و فداکاری خود مردم ساخته شده بودند .به همین خاطر
میتوان گفت یکی از زیباییهای این سیل ،همین سیل مهربانی مردم در کنار یکدیگر و در
کنار مسئولین بود .در ادامه وقتی که دیگر اوضاع وخامت پیدا کرد و ما پی بردیم سیلبندها
مغروق و شسته خواهد شد ،شروع کردیم به ایجاد کمپهای مردمی در چهار نقطه از
شعیبیه که هالل احمر و دیگر دستگاههای مرتبط ،همچنین عزیزانمان در ارتش و سپاه
این کمپها را تجهیز کردند که بالفاصله بعد از تهیه و تجهیز اقالم مورد نیاز کمپها ،شروع
به تخلیه روستاها کردیم .امری که در سه الی چهار روز انجام شد .ما از میان  34روستا،
 30روستا را بهطور کامل تخلیه کردیم که بخش اعظم آنها در کمپها مستقر شدند و
بخشی نیز در روستاهای باال دستی که با سیل مواجه نبودند و در خانههای اقوامشان مستقر
شدند .همچنین تعدادی از جوانان و مردان روستایی روی پشت بامها هم بهعنوان نگهبان و
هم بهعنوان ارائه خدمات به خانوادههایشان مستقر شده بودند که ما در این زمینه خدمات
غذارسانی را به تمام مردم و نیروهای امدادی ارائه میدادیم .یکی دیگر از زیباییهای سیل
این بود که مردم از سراسر کشور آمده بودند و آشپزخانه و موکب ایجاد کرده بودند .به همین
ترتیب ما در زمینه غذارسانی و بخشی از خدمات با مشکل خاصی مواجه نبودیم.
مردم در ابتدای سیل با وجود اینکه از خطر سیل باخبر شده بودند ،از خانههای خودشان
خارج نمیشدند .زیرا تمام دارایی و اموالشان در روستا بود و نکته مهم در این زمینه این بود
که ما قبل از تخلیه مردم ،شروع کردیم به اقناع ذهنی آنها در خصوص امنیت اموالشان .زیرا
اراضی کشاورزیشان به زیر آب میرفت و چارهای در این زمینه نبود .اما این مردم سرمایهی
دیگری هم داشتند و آن احشام و دامهایشان بود .به همین خاطر ما قبل از اینکه کمپهای
انسانی را ایجاد کنیم ،آمدیم و کمپهای حیوانی را برای نگهداری احشام ایجاد کردیم .در سه
نقطه از شعیبیه به کمک شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) و شرکت کشت و صنعت
کارون ،سه کمپ حیوانی ایجاد کردیم و مردم را راضی کردیم دامهای خود را به این کمپها
منتقل کنند و خیالشان را راحت کردیم که هیچ گونه آسیبی به دامهایشان وارد نمیشود.
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خوشبختانه در پایان سیل ،نه خسارت جانی برای مردم اتفاق افتاد و نه خسارت جانی
برای دامها و این افتخار بزرگی بود که خود مردم در وقوع آن همکاری کردند .ما در کمپ
نگهداری احشام ،خدماتی همچون تیمار ،واکسیناسیون و خوراک دام ارائه دادیم که دانشگاه
علوم پزشکی و سازمان دامپزشکی به خوبی در این موضوع پای کار آمده بودند .شاید یکی از
مسائلی که باید بهعنوان امتیاز عرض کنم این است که مردم مناطق سیلزده ،مدیریت بحران
استان ،فرماندهان نیروی انتظامی ،سپاه ،ارتش ،تکاوران و مسئولین را در زمان وقوع سیل در
کنار خودشان دیدند و بر عکس سیل  ،95دیگر کسی نسبت به عدم حضور مسئولین شاکی
نبود .مردم متوجه تالشهای ملموس با نتایج ملموس میشدند .لذا دیگر کسی شاکی نبود
و نمیگفتند که چرا نیستی و یا چرا نبودید.
در زمینه ارائه پیشنهاد باید بگویم که در باال دست سد دز ،نیاز به احداث سدی است که
آن را با نام سد بختیاری میشناسند که ظاهرا ً بخشی از مطالعات آن نیز انجام شده است و
بهطور قطع یکی از ضرورتهای مقابله با سیل در حوزهی خوزستان ،ساختن این سد در باال
دست رودخانهی دز است تا با ایجاد یک مخزن ،از ورود حجم باالی آب و سرازیر شدن آن
به سمت خوزستان جلوگیری شود.
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گفت و گو با آقای حبیب عفری مفرد
سمت :بخشدار وقت بُستان
بُستان بخش مرزی از توابع دشتآزادگان است که با بخش میسان عراق همجوار است.
همچنین هورالعظیم در بستان و به صورت مشترک بین ایران و عراق قرار دارد .دو شاخه از
رودخانه کرخه از این بخش گذر میکنند و آب هر دو شاخه در نهایت در هورالعظیم تخلیه
میشود .از دیماه  1397با شکسته شدن سیلبند روستای مچریه سیل در بستان را تجربه
کردیم .این سیلبند همان شب در پنج ساعت ترمیم شد؛ اما همچنان تا اواخر اردیبهشت
ماه درگیر سیل بودیم و بهطور مستمر استحکامبخشی سیلبندها انجام میشد .با توجه به
ن هواشناسی و کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان از دیماه 1397
هشدارهای سازما 
تا پایان اردیبهشت به صورت کامل در آمادهباش قرار داشتیم .با توجه به وضعیت دبی آب و
حجم سیل ،شرایط بسیار سخت بود و در چندین سال گذشته با چنین شرایطی مواجه نشده
بودیم .مردم هشدارها را جدی نمیگرفتند و به نظرشان این سیل نیز مانند سیلهای گذشته
طبیعی بود که در مدت چند روز به پایان میرسد ،در حالی که شرایط این چنین نبود و ما
شاهد بارشهای سیلآسا در باالدست و بارشهای زیادی در خوزستان بودیم و این موضوع
باعث شد سطح رودخانه کرخه بسیار باال برود .با توجه به اینکه بستان در منتهیالیه رودخانه
کرخه واقع شده ،آب در اطراف این بخش انبار شد؛ به گونهای که بُستان به صورت جزیره
درآمده بود .بنابراین برای پیشگیری از خطرات احتمالی از اواخر اسفند ماه حکم تخلیه کامل
شهرستان بُستان و روستاهای آن صادر شد.
ریشسفیدانی که سیلهای گذشته را تجربه کرده بودند عنوان کردند بُستان در روزهای
نخست زیر آب میرود .برای حفظ شهر مشورتهای خوبی با ریشسفیدان ،کارشناسان
مدیریت بحران و سازمان آب و برق خوزستان شد که در نهایت چند پیشنهاد و راهکار
ارائه شد .از پل قدیم بُستان تا پل جدید  14کانال وجود دارد که در زمان کشت مسدود
شده بودند .پیشنهاد شد اگر این 14کانال که تقریباً ظرفیتی به اندازهی یک رودخانه دارند
بازگشایی شوند ،در کنترل سیالب بسیار تأثیرگذار است .عملیات بازگشایی  14کانال شبانه
انجام شد و آب به سمت زمینهای کشاورزی و تپههای اهلل اکبر و در نهایت هورالعظیم
هدایت شد .زمانی که قصد داشتیم آب را به سمت مزارع هدایت کنیم ،مردم مخالفت کردند،
اما با توجه به وعدههای داده شده جهت پرداخت خسارات ،نسبت به این اقدام اعالم رضایت
کردند و گندمهای مردم زیر آب رفت .البته استاندار هم برای جبران خسارات وارد شده به
کشاورزان وعده داد که امسال مردم بدون محدودیت کشت شلتوک داشته باشند که این
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تصمیم باعث دلگرمی کشاورزان شد .خوشبختانه آب هم به موقع از زمینهای کشاورزی
تخلیه و زمینها برای کشت شلتوک آماده شد.
يکی دیگر از راهکارهای بسیار مهم اين بود كه چند نقطه از روستای ابوفروش که در باالدست
بُستان واقع شده بازگشایی شود که با بازگشایی این نقاط ،آب به سمت دشتها منحرف
شد و شهر نجات یافت .این تدابیر اواخر اسفند ماه اتخاذ و در طول یک هفته انجام شد؛ در
حالی که در این بازهی زمانی سوسنگرد و برخی شهرهای دیگر دچار مشکل شده بودند ،اما
بُستان نجات پیدا کرد.
ن ماه تدبیر دیگری برای نجات بُستان و هویزه اتخاذ شد .در این
همچنین در اوایل فروردی 
راستا هفت نقطه از دایک مرزی هورالعظیم شکافته شد تا آب به سمت عراقی تاالب هدایت
شود .این راهکار باعث شد شهرستان دشت آزادگان و هویزه از سیل نجات پیدا کنند.
کانالهایی که از قدیم در بُستان وجود داشت و محل عبور آب بودند؛ به علّت خشکسالیهای
اخیر ،مردم این کانالها را برای کشت یا برای دامپروری استفاده میکردند .بنابراین در
فروردین ماه پنج کانال در هویزه و بُستان برای کنترل سیالب بازگشایی شدند تا آب با سرعت
بیشتری به سمت هور هدایت شود که سه کانال از این تعداد در بُستان بودند .این اقدام نیز
برای نجات شهرستان تأثیرگذار بود.
اطالعرسانی به مردم جهت تخلیه شهر و روستاها اقدام ديگري بود كه از طریق مساجد،
ارسال پیامک و نصب بنر انجام شد ،اما مردم از تخلیه شهر و روستا استقبال نکردند ،اما
زمانی که مشاهدهکردند مسئولین شبانهروز پای کار هستند خودشان هم در کنار ما ماندند
تا شهر حفظ شود .حضور مردم پا به پای مسئوالن به گونهای بود که خودشان از سیلبندها
محافظتمیکردند.
از اوایل فروردینماه ،چهار اردوگاه اسکان اضطراری تعیین و تجهیز شدند تا اگر بُستان زیر
آب رفت ،مردم در این اردوگاهها اسکان یابند .شکستهشدن سیلبند روستای قدرتآباد در
فروردین ماه ،جادهی مواصالتی سوسنگرد و بستان را قطع کرد که در  15روز این سیلبند
بسته شد .همچنین اوایل فروردینماه درمانگاهی (به صورت اتوبوس) توسط سپاه تهران در
سیار بهرهمند شدند.
منطقه مستقر شد و روزانه صدها نفر از خدمات این درمانگاه ّ
در اوایل سیل با کمبود امکانات مواجه شدیم که با کمک شهرستانهای ُمعین به تدریج
امکانات خوبی به ویژه از سوی سپاه گسیل شد .تدبیر بازگشایی  14کانال دستاورد بسیار
بزرگی بود .این تدبیر نتیجهی مشورت با ریشسفیدان بود .ما تنها حرف مردم را جدی
گرفتیم.
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گفت و گو با آقای سردار احمد خاد م سیدالشهدا
سمت :فرمانده قرارگاه كربال
سیالبی که در استان خوزستان به وقوع پیوست ،الحمداهلل با مدیریت استاندار محترم ،شورای
بحران و هماهنگی خوبی که در سطح عالی استان از جهت همکاری با وحدت و همفکری
صورت گرفت ،کنترل شد ،و توانستیم تجربهی گرانقدری را در پهنهی خوزستان کسب
کنیم .از همان ابتدا که ُرفیع دچار مشکل شد ،توانستیم امکاناتمان را بسیج کنیم و تیپ 64
الحدید و تیپ حضرت حجت را به ُرفیع اعزام کردیم .در سال  1397توانستيم با همکاری
همهی دستگاهها سیل رفیع را به خوبی مدیریت کنیم و بعد از آن به سمت آلبوعفری
آمدیم که در آنجا تیپ  64الحدید و تیپ حضرت حجت با قایق و دستگاههای تانکبر
همهی مردم را تخلیه کردند و همه با دستگاههای مهندسی کمک کردند تا سیالب کنترل
شود .در سیل  ، 1398حجم آب وارد شده به استان را به صورت دقیق نمیدانستیم .تا
همين االن 54میلیارد متر مکعب آب وارد استان خوزستان شده که حدود  20میلیارد متر
مکعب آن در سدها باقي مانده است و مابقي در رودخانههاي كارون ،دز و كرخه به سمت
دریا و هورالعظیم خارج شده است .این در حالی است که کل آبهای کشور  50میلیارد
ن میدهند حجم آب وارده به خوزستان حجم باالیی بوده است .با
متر مکعب است که نشا 
مشاهدهی پهنهی خوزستان به وسیلهی هواپیما ،پهپاد و بالگرد دریافتیم که سطح آب این
سه رودخانه (كارون ،دز و كرخه) خیلی عجیب پهنهی خوزستان را فرا گرفته است .بنابراین
در نشستي که با شورای تخصصی از جمله شورای بحران ،سازمان آب و برق ،ستاد بحران،
مقرر
نیروهای مسلح (سپاه ،ارتش ،نیروی انتظامی و بسیج) و نیروهای مردمی داشتيمّ ،
شد كه کار از باالدست شروع شود و آبهایی که از باالدست خوزستان ورود کرده بودند را
برنامهریزی میکردیم که آبها کنترل شود و خسارت کمتری به روستاها و کشاورزی وارد
شود .مردم را از آن مناطق تخلیه کنیم تا آسیبی به کسی وارد نشود .از طرفی بتوانیم آب
را در کانالهای سیالببر کنترل کنیم و اینکه به کالورت زیر جاده هدایت کنیم و یا اینکه
در حوضچههای رودخانهها و کانالها هدایت کنیم .مهم این بود که آب را مدیریت کنیم و
به سمت جنوب اهواز و بحره هدایت کنیم .همچنین در منطقه سوسنگرد و شاکریه نیز آب
به سمت هورالعظیم هدایت شود .در جنوب اهواز و شادگان نیز آبها به سمت دریا هدایت
شوند .در کل به دنبال این بودیم که آبها در اصل به شهرها و روستاها تلفات و خسارتی
وارد نکند .در ابتدا ،یگان  64الحدید و تیپ حضرت حجت و بهداری جنوب و تیپ  15امام
حسن (ع) وارد شعیبیه شوشتر و گتوند شدند و آنجا توانستیم مردم را از گوریه تخلیه کنیم.
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همچنین احشام را به کشت و صنعت کارون منتقل کنیم .روستاها تخلیه شد تا آسیبی به
کسی وارد نشود .در همین راستا با مشاهدهی ورود آب به گوریه ،استاندار دستور داد كه
در سیلبند شرکت توسعه نيشكر انفجار ایجاد کنیم .همان شب انفجار انجام شد و همین
باعث شد که آب به سمت گوریه نرود و مشکلی برای مردم ایجاد نشود .این در حالی است
که  8هزار نفر در گوریه ساکن بودند .آب به سمت حوضچههای توسعه نيشكر هدایت شد
و خسارتی در گوریه نداشتیم .گر چه روستاهای شوشتر زیر آب رفته بودند ،ولی توانستیم
به مردم خدماترسانی داشته باشیم .بعد از شعیبیه مشاهده کردیم که مشکل وارد روستای
بامدژ شده است .بعد از آن با کمک نفربرهایی که در اختیار داشتیم ،مردم را تخلیه کردیم
که ابتدا مردم سرسختانه مقابله کردند ،زیرا آنها دوست نداشتند که زمین و خانههایشان
را ترک کنند؛ ولی وقتی دیدند که آب وارد روستا شده و سطح آب باال میآید ،مردم تخلیه
شدند و احشام نیز جابهجا شدند .تیپ حضرت حجت و گروه  64الحدید نیز به همراه
بهداری جنوب وارد منطقه بامدژ شدند و توانستیم خدمات خوبی به مردم ارائه کنیم .حتی
دستگاههای مهندسی در منطقه باقی ماندند .یک بیل مکانیکی تا آخر عملیات و پایین
آمدن آب در آن منطقه مستقر شده بود .آب به همین منوال از پهنهی کارون و دز و کرخه
پایین میآمد و سیل قریب به  3500متر مکعب آب را وارد کارون کرد .حدود دو هزار متر
مکعب نیز وارد کرخه شد1800 .متر مکعب نیز در دز رها میشد .این سه رودخانه به هم
رسیدند و آبی که به سمت اهوازمیآمد .در همین حین دستگاههای مهندسی را وارد کانال
سلمان کردیم و شروع به الیروبی کانال نمودیم .در شوراي بحران و شوراي تخصصي كه
با حضور استاندار خوزستان تشكيل شده بود 18 ،كيلومتر بين ادارات و دستگاهها تقسيم
شد .هشت كيلومتر هم به عهدهی سپاه بود كه توانستيم اين 18كيلومتر را سريع خاكريز
بزنيم .حدود 10هزار نفر بسيجي حضور داشتند .به همهی واحدهای نظامی اعالم آمادهباش
دادیم .دستگاههايی را آورديم كه شروع به پُر کردن گونی کنند و شب تا صبح این کار ادامه
یافت .خاک نیز به سمت کانال سلمان هدایت میشد .تعدادی کمپرسی ،نيرو ،بیل مکانیکی
را بسیج کردیم .میدانستیم که آب تا دو روز دیگر به سمت کانال سلمان میرسد .به همین
دلیل کار را سریع انجام دادیم و انفجار مهيبی در کانال سلمان صورت گرفت كه اگر آبها
به سمت کانال سلمان میآمد احتمال اینکه به سمت کارون هدایت شود ،نبود .بر اساس
پیشبینی که داشتیم یک طرف جادهی اهواز را بستیم .در طرف دیگر جاده حالت آمادهباش
اعالم کردیم که اگر آب به سمت کانال سلمان باال بیاید از ورود به اهواز به وسیله نیوجرسی
جلوگیری کنند .با این حال دیدیم که آب وارد اهواز میشود و توانستیم باند دوم را نیز با
نیوجرسی ببندیم .کار به سختی پیش میرفت .میخواستیم نیوجرسی هفت تنی را وارد
کانال کنیم ،اما سرعت آب آن را میبرد .نیوجرسیها را سنگین کردیم و شروع به پُر کردن
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گونی میکردیم تا اینکه جادهی اصلی را ببندیم .تردد مردم نیز از جادهی فرعی صورت
میگرفت تا اینکه سطح آب باال آمد و جاده اهواز به اندیمشک به زیر آب رفت ،اما باز هم
آب هدایت شد .در ادامه میدان میوه ترهبار اهواز را نیز آب گرفت كه حدود  1. 5متر آب
وارد میدان شد .دور استادیوم ورزشی غدیر را نیز آب فرا گرفته بود ،ولی با تالشی که صورت
گرفت آب به کانال سلمان هدایت شد .بعد از آن نیز به سمت کارون هدایت شد .خدا را شکر
ورودی شهر اهواز از زردشت ،کیانشهر و  ...از مشکل و خطر ورود آب نجات دادیم و آب به
سمت کارون هدایت شد .مورد بعدی که با آن مواجه بودیم ،شهرستان دشتآزادگان و کرخه
بود .اگر چه حاشیه کرخه را آب گرفته بود و همینطور آب باال میآمد و اطراف کرخه را نیز
آب به شدت در بر گرفته بود ،اما شاهد وحدت و همت مردم بودیم .شورای تأمین حمیدیه و
سوسنگرد را فرا خواندیم .استاندار دستور داد مردم تخلیه شوند و کسی در شهر نماند به جز
جوانان که حصارکشی شهر با گونی را آغاز كنند .الحق که اتفاق عجیبی صورت گرفت و مردم
بسیج شده بودند تا شهر را حفظ کنند .مثل این بود که شهر مانند کاسهای بود که دور تا دور
آن را دو متر آب فرا گرفته بود .مردم مصمم بودند که شهرهایشان را از خطر حفظ کنند و
آب وارد شهرهایشان نشود .از این طرف کارشناسان ما به همراه سازمان آب و برق و دیگر
عزیزان تصمیمشان بر این بود که اگر سیلبند شاکریه را باز کنیم ،حدود  800متر آب به آن
سمت میرود و دیگر خطری سوسنگرد و حمیدیه و جادهی اهواز را تهدید نمیکند که آن جا
نیز سریعاً انفجار انجام دادیم 800 .متر آب به سمت تپههای اهللاکبر و جادهی چذابه هدایت
شد .بعد از آن نیز به سمت هورالعظیم رفت .در حاشیهی مرز چندین انفجار زدیم که آب به
سمت هورالعظیم هدایت شود و مشکلی برای دشت آزادگان ایجاد نشود .هویزه هم به دلیل
ارتفاعی که داشت دچار مشکل نشد .سعی کردیم که اردوگاهها به سمت تپههای اهللاکبر و
داخل شهر سوسنگرد ایجاد شوند .هالل احمر ،بسیج ،مجموعه استان ،خدمات بسیار خوبی
به این اردوگاهها ارائه کردند .حدود چهار بیمارستان صحرايي در هویزه ،حمیدیه و سوسنگرد
احداث شدند و ارائه خدمات داشتند.
در شهر اهواز و در منطقهی عیندو و گلدشت نیز توانستیم دستگاههای مهندسی را وارد
کنیم و مردم شب تا صبح آتش روشن کردند تا دستگاههای مهندسی ما بتوانند سیلبند
احداث کنند و اجازه ندهیم آب به سمت گلدشت هدایت شود .البته یک مقدار جزئی آب
ابتدا ورود کرد ،ولی با سیلبندهایی که زدیم توانستیم آن را کنترل کنیم .مورد بعدی این
بودکه جادهی اهواز ـ آبادان برای ما اشکال ایجاد کرد .به این صورت که کانال بحره را نی
گرفته بود و مشکل ایجاد کرده بود .آب خارج نمیشد .دستگاه نیکوب آوردیم و در کانال
بحره اقدام به کوبیدن نیها میکردیم و بسيار موثر بود .این امر تا شادگان ادامه یافت و آب
به سرعت به سمت شادگان هدایت شد .نیروها را به سمت شادگان هدایت کردیم و آنجا
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تخلیه مردم و احشام صورت گرفت .در مرحلهی بعد اقدامات مهندسی صورت گرفت به این
صورت که خاکریز میزدیم و این امر در شهرهای آبادان ،خرمشهر و شادگان به خوبی انجام
شد .این در حالی بود که آب جادهی خرمشهر به سمت آبادان را فرا گرفته بود و تردد به
سختی صورت میگرفت .آب به سمت هور شادگان هدايت شد .بعد از آن مجبور شدیم در
سمت جادهی ماهشهر برویم و کالورتهای آن را باز کنیم که آب به سمت دریا هدایت شد.
وقتی با بالگرد منطقه را مشاهده کردیم دیدیم که چندین مانع در دریا هست که باید آنها
را باز کنیم تا آب با سرعت به سمت دریا برود .بیل مکانیکی بردیم و موانع را از بین بردیم
تا اینکه آب به سرعت به سمت دریا هدایت و تخليه شد .از جادهی ماهشهر کالورتها به
خوبی باز شدند ،ولی باز دیدیم که جاده آبادان را آب گرفته و آب وارد جاده میشد .نشستی
مقرر شد چهار مورد حوضچه در جادهی آبادان به اهواز ایجاد کنیم و آب از
برگزار شد که ّ
کالورتها وارد حوضچه شد تا اینکه آب کمی پایین آمد .اما باز این واهمه را داشتیم که آب
وارد شهر و میدان ورودی ثامناالئمهی آبادان بشود .با توجه به اینک شیب آب در جادهی
ماهشهر به آبادان به سمت آبادان بود ،دو مانع احداث کردیم و نیوجرسی را داخل شهرها
بردیم و گفتیم اگر آب از این خاکریزها عبور کند از جادهی آبادان -ماهشهر عبور خواهد کرد
و به سمت دریا میرود که این کار نیز صورت گرفت و آب از سمت جاده ماهشهر عبور کرد
و به سمت دریا هدایت شد .الحمداهلل توانستیم آنجا را نیز مدیریت کنیم .بعد خبر رسید
که آب در جادهی خرمشهر ایجاد مشکل کرده ،به آنجا رفتیم و خاکریز زدیم .تا اینکه آب
وارد کانال الغدیر شد که این کانال در زمان جنگ احداث شده بود .حدود  500متر عرض در
 100کیلومتر بود و آبهایی که از سمت اهواز ،عیندو ،گلدشت و کارون پایین میآمدند همه
به سمت این کانال میآمدند و از سمت جاده به خرمشهر میرفتند ،تا اینکه آب به سمت
نفت رسید .با شرکت نفت همکاری کردیم و توانستیم آب را مهار کنیم .حدود 13کیلومتر با
همهی تجهیزات مهندسی که داشتیم توانستیم خاکریز بزنیم و با بسیجیان خرمشهر و آبادان
گونی پُر کردیم و جلوی آب را گرفتیم تا وارد تاالب ناصری نشود .چون اگر وارد تاالب ناصری
میشد به سرعت خرمشهر را آب فرا میگرفت ،بنابراین  13کیلومتر خاکریز را در عرض
48ساعت احداث کردیم و آب را مهار کردیم .از طرفی مشاهده کردیم که آب هورالعظیم در
حال باال آمدن است و به تأسیسات نفتی آسیب وارد میکند .تماسی با سفیر ایران در عراق
گرفتیم که ارتباط خوبی با نیروهای حشدالشعبی داشت .درخواستمان این است که کانال
سویپ عراق را باز کنند تا مقداری از آبهای هور به سمت عراق برود .الحمداهلل موافقت
شد و کانال سویپ عراق باز شد .با هلیکوپتر بازدید کردیم و دیدیم که کانال باز شده و آب
هورالعظیم به سمت عراق در حال حرکت است و آب فروکش میکرد.
آنچه که در سیالب  98 -97نتیجه گرفتیم و دستاوردهای خوبی برایمان داشت این
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سیلبَر و یا فیوزپالک آب را هدایت کنیم و بخشی از آب وارد
بود که بتوانیم از کانالهای 
حوضچهها شود .در برخی حوضچههای توسعه نیشکر نیز آب ذخیره کردیم .ما به نوعی
جنگ آب داشتیم .همان گونه که در هشت سال دفاع مقدس نیز جنگ آب داشتیم و کانال
سلمان را ایجاد کردیم ،در سیالب اخیر نیز واقعاً برای ما جنگ بود و ما شاهد همکاری همهی
دستگاهها بودیم .الحق هر امکانی داشتیم که از جمله  400قایق 10 ،بالگرد 10 ،سپاه استانی،
 1000دستگاه مهندسی و ماشینآالت 40 ،دستگاه تانکبر و یا همان کمرشکن را آوردیم و
وارد کار کردیم .این مسئله برایمان استراتژی بود ،چون در حال انتقال دستگاههای مهندسی
بودیم که بتوانیم بیل مکانیکی و  ...را سریع از اهواز به مناطق درگیر سیل ببریم و به صورت
شبانهروزی در پهنهی استان جابهجاکنیم .الحمداهلل همهی اینها نتیجه داد و هیچ تلفاتی
نداشتیم .درس خوبي کسب کردیم از اینکه با همکاری ،همدلی ،انسجام و وحدت در بحران
بتوانیم کمک حال هم باشیم و تجربیات گرانقدری کسب کنیم که در موارد مشابه میتوان
از این تجربیات استفاده کرد .گر چه برای کنترل سیالب بودجه زیادی نیاز داریم تا بتوانیم
سیلبندها را تقویت کنیم ،رودخانهها را الیروبی کنیم ،برخی از این کالورتها را اصالح و
درست کنیم .همچنین یک سری تجهیزات الزم داریم که در اختیار نیروهای نظامی باشد.
هاللاحمر و شورای بحران نیز به این تجهیزات نیاز دارند که بتوانند با سرعت عمل ورود کنند
و در ترسالی که احتماالً پیش رو داریم بتوانیم سیالبها را کنترل کنیم.
در بحث امنیت نیروی انتظامی از همهی کشور در شهرها و روستاهای درگیر سیل نیرو وارد
کرده بود و امنیت را برای خانههایی که تخلیه شده بودند ،فراهم کرد .برای جادهها و روستاها
نیز همینطور بود .حضور نیروهای انتظامی در همهی روستاها و شهرها تأثیرگذار بود .آب
و غذای مردم ،بهداشت ،درمان ،با همکاری بینظیر تأمین شده بود .در مواقعي که خسته
میشدیم مردم و جوانان را میدیدیم و روحیه میگرفتیم و کار را ادامه میدادیم ،چون زمان
برای ما خیلی مهم بود .اگر منطق ه و یا محلّی را نمیبستیم و یا باز نمیکردیم ،تلفات وارد
میشد .به همین دلیل خواب را به خودمان حرام کردیم و این امر باعث شد که موفقيتهای
خوبی کسب کنیم و از امنیت خوب و پایداری برخوردار باشیم .مردم در چادر و اردوگاه
زندگی میکردند و به دنبال امنیت بودند که الحمداهلل امنیت برقرار شد و مردم با سالمتی و
تندرستی از این مشکل عبور کردند.
در هشت سال دفاع مقدس شاهد حضور آحاد مردم بودم .در سیل  98 -97نیز اتفاق عجیبی
افتاد .مردم از همه کشور به کمک ما آمدند ،چه اداراتی که از طرف وزارت كشور مأمور شده
بودند ،چه ده سپاهی که از استانها آمده بودند ،چه مردمی که با ماشین خودشان آمده بودند
و میگفتند که برای کمک آمدهاند .مردم برای خودشان تکلیف قائل شده بودند .روحانی،
مرد ،زن ،پیر ،جوان ،همه آمده بودند .مردم مانند زمان جنگ با سيل برخورد میکردند .اگر
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این مردم به کمک ما نمیآمدند به راحتی نمیتوانستیم این سیلی که قریب به  40میلیارد
متر مکعب آب را وارد خوزستان کرده بود ،کنترل کنیم.
در مورد تجربه سیالب همچنین میتوان به حضور و نقش جوانان خوشفکرمان اشاره کرد.
مهندسانی که شبانهروز با دستگاههایی که داشتند شیب و سرعت آب ،شیب زمین و  ...را
میسنجیدند .با امکانات و تجهیزاتی که داشتند اقداماتی صورت گرفت .به صورت شبانه
جلساتی تشکیل میشد و تصمیماتی گرفته میشد که چگونه ورودی آب را کنترل کنیم ،و
واحدهای اجرایی پای کار میرفتند .همانطور که در جنگ فرمانده در خط اول جنگ بود ،در
سیل نیز همین صحنه را دیدیم .البته در این راستا حشدالشعبی ،صددستگاه آمبوالنس به ما
داده بود .سردار قاسم سلیمانی یک هفته اینجا حضور داشت .حدود 100دستگاه مهندسی
برای ما آورد .همچنین امکانات بسیار خوبی از عراق برای ما آورد .البته ضد انقالب و گروه
سلفی و وهابی در گلدشت که داشتیم با دستگاههای حشدالشعبی کار میکردیم ،اقدام به
تیراندازی کردند .ابومهدی که فرمانده حشدالشعبی بود پیش سردار سلیمانی آمد و گفت
شما؛ ايران به کمک ما آمدید و ما وظیفه داریم که به کمک شما بیاییم ،و این اتفاق خوب و
میمونی برای وحدت ملّت ایران و عراق بود.
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گفت و گو با سرهنگ منصور جمشیدی
سمت :فرمانده پلیس راهنمايي و رانندگي خوزستان
مدیریت بحران سیل در خوزستان بسیار خوب بود .در خوزستان سیلی به این عظمت آمد
که در خیلی از استانها کشته داشت .وقتی این سیل آمد و رودخانهها و سدهای ما پُر از
آب شد ،بهترین کاری که کردیم این بود که اجازه ندادیم شرایط مثل شیراز شود که در
ورودی شهر سیل بیاید .ما برای جلوگیری از این مساله ،محدودیتهای ترافیکی ایجاد کردیم
و خیلی از جادههای ساحلی را در شهرهای اهواز ،کارون ،دزفول ،خرمشهر و ماهشهر بستیم.
در نقاطی که آسیبزا بودند محدودیت تردد ایجاد کردیم .ما نگران این بودیم که به طور
ناگهانی آب بیاید و  50یا  60خودرو را همراه با سرنشینهای آنها با خود ببرد .به همین
دلیل ساحلی غربی و شرقی را کامل بستیم .آب جادههای ساحلی را گرفته بود .اگر ما این
جادهها را نمیبستیم و اتفاقی میافتاد ،دیگر نمیتوانستیم وضعیت را جمع کنیم .کافی بود
که دو خودرو داخل آب تصادف کنند و این میتوانست به یک تصادف زنجیرهای در داخل
آب تبدیل شود.
سیل در حوزه پلیس و راهنمایی رانندگی به نحو احسن مدیریت شد .مسئوالن کشوری نیز
از پیشبینیهای ما ابراز رضایت کردند .ما در ورودی شهر اهواز ،در میدان کوی پلیس که
آب وارد آن شده بود ،پیش از اینکه خودروها در آب وارد شده و آنجا گیر کنند ،محدودیت
ایجاد کردیم .در ورودی بازار ترهبار نیز ما مسیرها را بستیم و دقیقا بعد از چهار یا پنج ساعت
آب آمد و همه آن مسیرها را گرفت.
همه همراه بودند .اولین کاری که کردیم ،من خودم با رئیس ناجا تماس گرفتم و آنها
خودروهای شاسی بلند برای کمک آوردند .بیش از یک ماه و نیم در شهرهایی که در زمینه
سیالب مشکل داشتیم ،محدودیت ترافیکی ایجاد کردیم و از ورود مردم به آب جلوگیری
کردیم .خوزستان محل تجمیع سیالبها در کل کشور است و ما این مساله را مدیریت
کردیم.
در حوزه پلیس و راهنمایی و رانندگی ،مدیریت بحران استان و استانداری ،همراهی و همدلی
در میان مسئوالن وجود داشت و آنها  100درصد همراه ما بودند .نیروهای ارتش و سپاه و
بسیج نیز آمدند و همکاری کردند .ما کم و کاستی از نظر خودرو و تجهیزات نداشتیم .باید
زیرساختها را طوری طراحی کنیم و به گونهای پیشبینی کنیم که اگر دوباره امثال این
سیل را در استان داشته باشیم بتوانیم بر این مشکالت فائق بیاییم.
این اولین تجربه ما در بحران نبود .ما پلیس هستیم و همیشه در بحرانهای اجتماعی بودهایم.
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ما حوادث زیادی را مدیریت کردهایم ،اما در زمینه سیل این اتفاق تجربه خوبی بود.
اقداماتی که در خوزستان انجام شد ،چه در حوزه فرماندهی انتظامی استان و چه در حوزه
راهنمایی و رانندگی ،بسیار ارزنده بود .اگر کل کشور به این شکل اقدام کند ،ما هیچ مشکلی
نخواهیم داشت .زحمات زیادی کشیده شد .در آن زمان ،شب تا صبح مسئولین استان و
همکاران ما همه پای کار بودند .همه اینها مثل یک خاطره در ذهن ما جای گرفت .همین
که یک نفر در استان بر اثر سیل جان خود را از دست نداد ،خدا را شاکر هستیم.
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گفت و گو با سرهنگ رضا دولتشاهی
سمت :رییس پلیس راه خوزستان
از اواخر سال  1397هشدارهایی از طریق مدیریت بحران و ناجا میآمد و به ما اعالم شده
بود که بارندگی شدیدي در پیش است که هر چه به سال جدید نزدیک میشدیم ،هشدارها
بیشتر میشد و به محض اینکه هشدارها به ما اعالم میشد ،به نیروهایمان اعالم کردیم که
آمادگی الزم را داشته باشند .بر اساس معمول هر ساله نیز از 25اسفند ماه تا  15فروردین
سال بعد ،در حالت آمادهباش قرار داریم و همهی پرسنل سازماندهی شده بودند .زمانی
که با سیل مواجه شدیم ،اولین اقدام ما بحث ساماندهی مقرهای پلیس راه بود؛ یعنی باید
در وهلهی اول این مقرها را ایمنسازی میکردیم تا خودمان با مشکل سیل مواجه نشویم
و بتوانیم در بحث جادهای به مردم خدماترسانی کنیم .در این زمینه پاسگاههای اهواز،
اندیمشک و سوسنگرد را که ممکن بود درگیر سیل شوند ساماندهی کردیم .پس از بروز
سیل پاسگاههای آبادان و خرمشهر درگیر سیل شدند که برای ایمنسازی این پاسگاهها با
استفاده از امکانات محلّی و کمکهای مدیریت بحران و راهداری ،اقدامات الزم را انجام دادیم.
بعد از اقداماتی که در زمینهی ساماندهی مقرهای پلیس راه داشتیم ،بحث جادهها پیش آمد
که اولین اقدام شناسایی و انسداد مسیرهایی بود که امکان داشت با بروز سیل دچار مشکل
شوند .چندین جلسه در استانداری داشتیم که به ما هشدار بارندگی شدید و امکان وقوع
سیل را داده بودند ،ولی واقعاً آمادگی این وسعت از سیل را نداشتیم .چند مسیر را داریم که
در بارندگیهای معمول نیز مسدود میشوند .مانند مسیر آب شالل اندیکا به شهرکرد که
این مسیر را مسدود اعالم کردیم .همچنین مسیر ایذه به دهدز را که ترانزیتی است اعالم
آمادگی کرده بودیم که در صورت نیاز مسدود اعالم کنیم .این مسیر در بارندگی شدید با
ریزش کوه دچار انسداد میشود .هر چند این مسیر را در نهایت مسدود نکردیم ،ولی ریزش
کوه داشتیم که عوامل پلیسراه و راهداری در این مسیر مستقر شدند و هر ریزش کوه را بر
طرف میکردند تا مسیر بسته نشود .به نظر من خوبی که سیل خوزستان نسبت به لرستان
داشت ،این بود که سیل آرام آرام وارد استان شد و مانند سیل لرستان نبود که یک شبه بیاید
و نتوان کاری انجام داد.
در جلسهای که داشتیم ،سازمان آب و برق اعالم کرد دریچههای سد قرار است باز شوند.
در واقع سیل از اندیمشک و سد دز و کرخه شروع شد که ما هم این آمادگی را داشتیم که
اگر در مسیرهای اصلی مشکلی پیش بیاید ،انسداد اعالم کنیم .با آغاز بارندگی نیز ابتدا آب
وارد جادههای روستایی شد که مسیرها را مسدود اعالم کردیم .زمانی که سیل به جادهی
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اصلی اهواز به اندیمشک رسید ،اصلیترین مشکل ما شروع شد .برای انسداد جاده از عوامل
پلیسراه ،یگان ویژه و نیروهای کمکی استفاده کردیم .در ابتدا یک الین را مسدود کردیم
و بعد نیز به دلیل آبگرفتگی شدید مجبور به انسداد کل مسیر شديم .ابتدا به ماشینهای
سنیگن اجازه تردد را دادیم ،ولی کمکم آب به سطحی رسید که این ماشینها هم امکان
تردد نداشتند .ما لحظه به لحظه کار را کنترل میکردیم .مسیر برای حدود  15روز بسته
شد و کمکم نیز جاده اصلی از سمت سیدعباس تا اهواز دچار آبگرفتگی و انسداد شد .این
آبگرفتگی به سمت کمربندی سوسنگرد یعنی عین دو نیز کشیده شد که بخشی از مسیر
به دلیل فرورفتگی که وجود داشت بسته شد .آبگرفتگی کمکم به جاده آبادان کشیده شد.
در نهایت مجبور شدیم تنها یک الین را به دلیل آبگرفتگی خیلی شدید مسدود کنیم و
یک الین را هم علیرغم آبگرفتگی تالش کردیم که مدیریت کنیم تا خودروهای محلّی و
امدادی بتوانند عبور کنند.
جاده سوسنگرد به چذابه را نیز به دلیل آبگرفتگی و اینکه ک ً
ال جاده را آب برد ،مجبور به
انسداد شدیم که عم ً
ال مرز چذابه مسدود شد .همچنین علیرغم اینکه تالش کردیم تردد
محور آبادان را به محور خرمشهر منتقل کنیم ،ولی متأسفانه این جاده چند روز با آبگرفتگی
مواجه شد که با سرعت عمل دوستان در راهداری ،بازسازی و تردد مجددا ً انجام شد .جادهی
سه راه دارخوین به شادگان را هم داشتیم که به دلیل سیل دچار آبگرفتگی شد و بعد جاده
را ک ً
ال بُرش دادند و این کار برای انتقال آب از شمال هور به جنوب هور انجام شد و باعث شد
که مسیر ک ً
ال بسته شود .جاده جایگزین نیز خور دورق به شادگان اعالم شد.
خیلی از مردم محلّی با پرسنل ما درگیر میشدند و اصرار به تردد در جادههای مسدودشده
داشتند ،ولی واقعاً نمیتوانستیم به آنها اجازه تردد دهیم .برای اینکه به مردم اجازه عبور
ندهیم ،در برخی مسیرها مجبور به خاکریزی شدیم .به هر حال خیلی از مردم زندگیشان
درگیر سیل بود و میخواستند وسایلشان را جابهجا کنند و به همین دلیل مجبور به
تردد بودند که سعی کردیم با آنها درگیر نشویم ،زیرا برخی مردم واقعاً مشکل داشتند و
نمیخواستیم مشکلی بر مشکل آنها اضافه شود.
آبگرفتگی به نوعی بود که همه زمینهای اطراف درگیر شده بودند و برخی جادهها نیز
علیرغم اینکه سطح آنها از زمینهای کشاورزی باالتر بود؛ دچار آبگرفتگی شدند.
جادههایی مانند آبادان و چذابه نیز از سطح اطراف پایینتر بودند و همین باعث شد با
آبگرفتگی شدید مواجه شوند .پس از جاری شدن سیل نیز خیلی از جادهها دچار خسارت
شدند.
از همان ابتدای بروز سیل ،تمام مسیرهای جایگزین اعالم شدند .البته برای جاده چذابه ،مسیر
جایگزینی نداشتیم .در هر صورت تمام اطالعرسانیها از طریق صدا و سیما و همچنین
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معاونت اجتماعی راهور و از طریق فضای مجازی و سایتهای خبری انجام میشد.
برای اولین بار بود که سیل در این وسعت را میدیدیم .یکی از مسایلی که برای ما تجربه
شد این بود که در لحظه بتوانیم تصمیمگیری کنیم .در هر صورت این سیل تجربه شد که
از اکنون جادههای جایگزین را مشخص کنیم و ظرفیت آنها را نیز بسنجیم .شاید در سیل
اخیر توانستیم کار را مدیریت کنیم ،ولی اگر سیل بیشتر از این طول میکشید ،مشکل پیدا
میکردیم .پلی به اسم بند قیر بین مالثانی و شوشتر وجود دارد که واقعاً برای ما نگرانکننده
بود زیرا این امکان وجود داشت به دلیل حجم سنگین تردد با مشکل مواجه شود .باید از
همین االن فکری به حال چنین مسیرهایی شود و باید مسیرهای حادثهخیز را شناسایی و
به دستگاههای ُمتولّی اعالم کنیم تا آمادگی الزم را داشته باشند .گفته شده است شاید سال
آینده نیز چنین مشکلی پیش بیاید ،پس باید از همین االن برنامهریزی و مسیرهای جایگزین
را مشخص کنیم.
این حادثه برای ما سرشار از تجربه بود .در این سیل برخی مشاورهها و تدابیر انجام شده،
مخالف میل ما بود .ما خیلی اصرار داشتیم جادهها بریده نشوند ،ولی برخی مسئواالن اصرار
بر این کار داشتند تا آب را عبور دهند ،در حالی که ما میدانستیم این کار نتیجه ندارد ولی
انجام شد .مانند شادگان سوسنگرد به سمت چذابه؛ که فکر میکنم این کار بیشتر تأثیر روانی
داشت .باید تالش کنیم تا جایی که میتوانیم به جادهها دست نزنیم .تمام نبض اقتصاد یک
کشور جادههای آن هستند و اگر کوچکترین دخل و تصرفی در آنها داشته باشیم ،زندگی
مردم با مشکل مواجه میشود .باید اجازه دهیم کارشناسان کار خود را انجام دهند .برخی
مسووالن که وظیفهای در این زمینه نداشتند و البته قصدشان کمک بود ،انتظاراتی داشتند
که امکان انجام آن نبود .همین باعث میشد که هم آنها و هم ما اذیت شویم .همین که
زیرساختهای اصلی دچار مشکل نشدند ،کار خیلی بزرگی بود.
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گفت و گو با آقای داریوش بهارلویی
سمت:مدیردفتربرنامهریزیآبمعاونتمطالعاتپایهسازمانآبوبرقخوزستان
صحبت دربارهی سیل نیازمند بیان برخی مقدمات است .ما اول باید بدانیم برنامهریزی منابع
آب ،مخازن سدها و رودخانهها یک پروسه است ،پروسهای که در طول یک سال آبی جریان
دارد ،سالی که از ابتدای مهر شروع و در شهریور سال بعد به پايان میرسد .شما در این
سال ،یک برنامهریزی دارید که در آن بحثهایی مانند کنترل سیل ،تأمین آب ،انرژی برق
آبی و کیفیت آب گنجانده میشود .نکتهی دوم این است که سیالب در رودخانههای پویا و
داینامیک ،جز خصوصیات ذاتی به حساب میآید ،به طوری که شما نمیتوانید رودخانهای
مانند کارون ،کرخه و یا دز را بدون سیالب تصور کنید .تجارب سالهای گذشته و در کنار آن
علم به ما نشان میدهد در رودخانههای پویا و داینامیک کشور ،همیشه احتمال سیل وجود
دارد .با وجود اینکه سیالبی بودن رودخانههای پویا را همیشه باید در مدیریت منابع آب در
نظر گرفت ،اما در ایران قبل از فروردین 1398بیش از  10سال بود که در یک خشکسالی
طوالنیمدت به سر میبردیم؛ به حدی که بعضی از سدهای ما کمترین میزان آورد را در
همین دورهی  10تا  15ساله تجربه کردند .این وضعیت به گونهای بود که ما در بسیاری
از حوزههای آبریز ،مجبور به اعمال جیرهبندی آب برای تأمین نیازهای کشاورزی و اعالم
محدودیت و ممنوعیت کشت در برخی از مناطق شدیم.
به طور معمول وقتی که میخواهند برنامهریزی سد را انجام دهند ،چند چشمانداز را در نظر
میگیرند .یک ،حجم آبی که در ابتدای سال آب در سدها وجود دارد که به آن بانک آب نیز
میگویند .دوم ،تعیين میزان آورد این بانک آب آبی .سوم ،بررسی چشماندازهای هواشناسی
و چهارم ،تعیین نیازهایی که در پاییندست منابع آب وجود دارند .لذا با در نظر گرفتن همهی
این موارد ،یک برنامهریزی را در آن سال آبی انجام میدهید و این برنامهریزی ،بر اساس یک
اطالعات و علمی که عدم قطعیت در آن وجود دارد انجام میشود .ما تقریباً تا اواسط آبان
ماه  97با بیالن منفی ورود آب به سدها مواجه بودیم ،به این معنی که در حالی که مصارف
ما زیاد بود ،ورودی سدهای ما روند کاهشی داشت و داشتیم از بانک آب خودمان مصرف
میکردیم .بر همین اساس سیاست مدیریت منابع آب ما ،یک سیاست انقباضی بود ،زیرا آب
شرب منطقه و محیط زیست در اولویت هستند و نباید به جایی برسیم که این دو مورد در
نقطهی عدم تأمین قرار گیرند .در 15آبان بعضی از سدهاي ما با خطر عدم تأمین آب شرب
مواجه شده بودند .مجموع آبی که در پنج سد بزرگ حوزهی کارون قرار داشت ،چیزی کمتر
از 300میلیون متر مکعب بود که عدد بسـیار پایینی به حساب میآید.
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در اواسـط آذر ماه در حوزههای دز و کرخه که دو حوزهی پُر چالش ما در سیل بودند ،به
این نتیجه رسیدیم که روند ورودی این دو رودخانه ،فراتر از انتظارات و پیشبینیها است،
در حالی که هنوز حتی پاییز به پايان نرسیده بود .لذا با توجه به تحلیلهای فنی ،نتایج
مدلسازیها و پیشبینیهای آب و هوایی که داشیتم ،در این دو حوزه شروع به افزایش
خروجی سدها کردیم .معموالً مدلهای علمی هم اینگونه نیستند که بتوانند وضعیت آتی را
خیلی دقیق پیشبینی کنند ،بنابراین در سال  98هیچ کسی پیشبینی وقوع چنین پدیدهای
را در این سیل اخیر نمیکرد .این وضعیت در حالی است که طبق سالهای قبل ،باید چیزی
حدود  80روز از آغاز فصل آبی را بیبارانی به سر میبردیم و گاهاً تا اواخر زمستان هیچگونه
بارشی را در خوزستان نداشتیم .لذا در این مقطع و با توجه به شرایط موجود ما در سد دز،
حداکثر توان خروجی و در سد کرخه با توجه به تابآوری پاییندست ،تخلیهی سدها را آغاز
کردیم و به طور کلی سیاستهای بهرهبرداری از مخازن آب را تغییر دادیم ،یعنی دید کم آبی و
ذخیرهسازی را به طور کامل کنار گذاشتیم و شروع به سیاست تعدیل سیل و ترسالی کردیم.
نکتهی مهمی که در استان خوزستان وجود دارد این است که سدهای این استان صرفاً برای
یک هدف و فقط برای کنترل سیل طراحی ساخته نشدهاند و چند منظوره هستند .انتظار
اینکه ما از قبل از زمستان ،سدها را خالی کنیم ،یک انتظار غیر معقول و نابجا است .بنابراین
افزایش خروجی ما شروع شد و سعی کردیم خروجیهای خودمان را افزایش دهیم .باید این
را هم در نظر بگیریم که ما یک سیل نداشتیم ،بلکه بزرگترین سیل ما در فروردین  98اتفاق
افتاد و پیش از آن هم ،سیالبهایی را در دی و بهمن ماه و تا پایان اسفند مهار کردیم .ما
باید به این نکته توجه داشته باشیم که ظرفیت تابآوری رودخانهها در پاییندست سدها
یک ظرفیت محدود است .هر سازهی احداثی از جمله سدها نیز یک ظرفیت محدودی دارد.
در نتیجه اگر ورودی از همهی این موارد بیشتر باشد ،با وجود عملیات تخلیه سد ،باز هم سد
دارد تراز آبی میگیرد و پر میشود .برای مثال ما در حوزهی دز میخواسیتم  2000متر
مکعب بر ثانیه و یا بیشتر آب رهاسازی کنیم ،اما میدانسیتم در پاییندست همه چیز را آب
میبرد .همچنین در کرخه میخواستیم  1000متر مکعب بر ثانیه رهاسازی آب انجام دهیم،
اما میدانسیتم که رودخانه در پاییندست ،ظرفیت 300متر مکعب بر ثانیه را هم ندارد .به هر
یسر بود ،با برنامهریزی و مدیریت منابع آب ،تا انتهای اسفند هم سیالبها
حال تا آنجا که ُم ّ
مهار شدند و هم ظرفیت مناسب برای کنترل سیلها در بهار ایجاد شد .به موازات بحثهای
فنی و برنامهریزی و کنترل منابع آب ،سازمان آب و برق خوزستان نسبت به اطالعرسانی و
کمک به مواردی مانند تحکیم سیلبندها و بکارگیری امکانات لجستیکی و ماشینی خود نیز
اقدام کرد .این پروسه تا  29اسفند ماه ادامه داشت .یکی از اقداماتی که در کرخه به کمک
آب منطقهای ایالم انجام شد این بود که آمدند و آب را از مخزن خود سد به شکل انحرافی
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خارج کردند و با یک حجم بیشتری به سمت دشت عباس آب را رهاسازی کردیم .به همین
ترتیب اولین اخطار وقوع سیل در یک فروردین 98به صورت رسمی از جانب سازمان آب و
برق خوزستان اعالم شد .از همان یکم فروردین ما با حداکثر توانی که سدها داشتند ،شروع
به رهاسازی آب کردیم و تا پنج روز قبل از سیل ،میزان رهاسازی را شدت دادیم .در آن
زمان با وجود عدم پیشبینی دقیق وقوع سیل ،منحنی بهرهبرداری و تراز سدی مانند سد دز
در جای درستی قرار داشت .تفاوتی که سیالب استان خوزستان با سیالبهای استان دیگر
داشت این بود که همه رودخانههای خوزستان همگی با هم سیالبی شدند و حجم زیادی
آب را در سطح خوزستان گسیل کردند .ما دو سیل داشتیم؛ یکی پنج فروردین با ورودی
روزانه  16000متر مکعب آب که به طور کامل مهار شد ،به گونهای که اگر مهار نمیشد،
همه رسوباتی که اکنون در شهریور  98در کارون میبینیم ،کل سطح شهری مانند اهواز را تا
ارتفاع زیادی میپوشاند .اما در ادامهی این روند ،سیالب دوم بود که مناطق شهری و روستایی
ما را دچار مشکل کرد و به جایی رسید که دیگر با تهدید جدی سیل مواجه بودیم .در سیل
 98در یک بازهی یک ماهه چیزی در حدود 16میلیارد متر مکعب آب به سمت خوزستان
روانه شده بود که اگر بخواهیم مقایسه کنیم ،کل آبی که در سال  97در مخازن سدها ذخیره
شده بود 11 ،میلیارد متر مکعب آب بود .ما با شرایطی مواجه بودیم که نمونهی آن کمتر در
کشور دیده شده بود .ما شهرهای بزرگی را از سیل نجات دادیم که در این زمینه خود مردم
نیز کمک خیلی زیادی کردند.
یکی از نقاط قوت سازمان آب و برق خوزستان در این سیل ،استفاده از سیستمهای سنجش
آنالین و بر خط و مرکز مانیتورینگ پیشرفته این سازمان بود که به خوبی در تصمیمگیریها
به ما کمک کردند .اگر چه به طور مستمر و لحظهای وضعیت سدها رصد میشدند ،اما باز
مردم در زمینهی پایداری سدها نگرانی داشتند .آنقدر اخبار شایعه در فضای مجازی داغ
شده بود که خود کارشناسان ما هم گاهی در تصمیمهای خود مردد میشدند.
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گفت و گو با آقای دکتر مهدی قمشی
سمت :مشاور استاندار خوزستان در امور آب و محیط زیست
به طور کلی پیشبینیهای هواشناسی به خصوص در منطقهی آسیا و خاورمیانه ضعیف است،
یعنی به دقت اروپا ،آمریکا ،استرالیا ،انگلیس و ...نیست .بر اساس پیشبینیهای سینوپتیکی
یعنی پیشبینیهایی که پارامترهای هواشناسی را در نظر میگیرند و بعد پیشبینی میکنند
که بارندگی رخ میدهد یا نه ،حداکثر یک هفته آینده را میتوان پیشبینی کرد ،در همین
مدت زمان یک هفته نیز ما همیشه تغییرات داریم ،یعنی معموالً یک تغییراتی در این
پیشبینی رخ میدهد .اما پیشبینیهای اقلیمی حداکثر وضعیت شش ماه آینده را میتوانند
پیشبینی کنند .خود این پیشبینیها در بهترین حالت حدود  65تا  75درصد احتمال
وقوع دارند .یعنی این احتمال هم هست که این پیشبینیها درست نباشند و بر عکس آن
رخ دهد .مدلهای مختلفی از پیشبینیهای اقلیمی وجود دارد که این مدلها ممکن است
خروجیهای متفاوتی داشته باشند و پیشبینیهای آنها نیز در حدی نیست که بگویند
چقدر بارندگی اتفاق میافتد .در این پیشبینیها معموالً کتگوریهای چندگانهای وجود
دارد ،ولی در این پیشبینیها معموالً از دسته بندیهای سهگانه استفاده میشود .یعنی
وقتی پیشبینی اقلیمی انجام میدهند به طور مثال میگویند میزان بارندگیها نرمال و کمی
باالتر از نرمال است ،اما اینکه چقدر باالتر از نرمال باشد یا چه میزان بارندگی داریم را به ما
نمیگویند .پیشبینیهای اقلیمی بر اساس تشعشعات خورشیدی ،مبادالت آب اقیانوسها
و مسائل دیگر غیر از ایستگاههای هواشناسی انجام میشود .البته برخی از پارامترهای این
پیشبینیها در ایستگاههای هواشناسی است .بر این اساس ،این نوع پیشبینیها حتی اگر
انجام شود هم ،احتمال وقوع آنها حدود  70درصد است .چیزی که من شنیدهام این بوده
که سال گذشته سازمان هواشناسی اعالم کرده است که سال آبی آینده بیش از نرمال خواهد
بود ،یعنی میزان بارندگیها بیشتر از نرمال است ،نرمال هم یعنی در متوسط دراز مدت
وضعیت اینگونه است .هواشناسی با مدلهایی که کار میکرده است ،پیشبینی میکرده
بارندگی بیش از نرمال است و سازمان آب و برق خوزستان با مدلهایی که کار میکرده،
پیشبینی میکرده است که سال آبی کمتر از نرمال و حتی خشک خواهد بود .بنابراین
چنین اختالفی بین پیشبینیها وجود داشته است .ولی باز هم اگر مبنا را بر پیشبینیهای
هواشناسی بگیریم ،در همین حد میتوانستند پیشبینی کنند که سال آبی تاحدی مرطوب و
باالتر از نرمال است ،اما اینکه این مقدار چقدر باالتر از نرمال است را پیشبینیها به ما نمیدادند .با
این پیشبینیها نمیشود حدس سیالبی به اندازهی سیالب فروردینماه در استان را مطرح کرد.
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سدها احتیاط را رعایت
آمار و اطالعات باید به ما بگوید مسئوالن مربوطه چقدر در آبگیری ّ
کردهاند .در هر صورت تعداد زیادی از سدها در آخر اسفند سال 97پر از آب بوده است .بیشتر
سدهای ما در آن زمان بیش از  80یا  85درصد پر از آب بودهاند ،بنابراین برای کنترل سیالب
ظرفیت خوبی نداشتند که بتوانند سیالبی به این شدت را کنترل کنند .بنابراین مجبور شدند
این آب را از سدها خارج کنند.
یکی از چالشهای ما چیره شدن نگرش خشکسالی بر نگرش واقعی ترسالی بوده است .ما فکر
میکردیم هنوز در خشکسالی هستیم و مسئوالن چنین نگرشی داشتند .با توجه به اینکه
سال قبل خشکسالی شدیدی داشتیم و سالهای قبل از آن هم با خشکسالی مواجه بودیم،
هنوز این نگرش بر مسئوالن چیره بود و احتمال این را نمیدادند که ناگهان این ترسالی فوق
شدید رخ دهد .به همان دلیل بود که احتیاط میکردند و از همان آغاز فصل ،سدها را آبگیری
کردند تا بتوانند آب خوبی در فصل خشک داشته باشند و همین مساله باعث شد ،بعد از عید
نتوانند از حجم سدها برای کنترل سیل استفاده کنند .نگرش خشکسالی و احداث سدها،
ما را از پایین دست سدها غافل کرده است .ما وقتی میبینیم باالدست رودخانهی کارون یا
کرخه ،سدهای بزرگی مثل سد کرخه ،گتوند ،کارون سه ،کارون چهار و شهید عباسپور را
داریم ،این مساله تا حدی اطمینان کاذب به ما میدهد و فکر میکنیم که جای نگرانی نیست
و اگر سیلی هم بیاید این سدها آن را کنترل میکنند .این موضوع باعث میشود دیگر به فکر
ببَرها را برای گذر سیالب آماده نگه داریم و از دایکها
پایین دست نباشیم که آبراهه و سیال 
محافظت کنیم .شاید هم به خاطر غفلت و یا کاهش بودجه سالها است که این کارها را
نکردهایم .برای همین است که میبینیم رودخانه کرخه که در گذشته آبی با دبی 1000متر
مکعب در ثانیه را به صورت ایمن از خود عبور میداد و این آب به اطراف رودخانه لطمهای
وارد نمیکرد ،حاال این رودخانه در سیالب گذشته نتوانست  500متر مکعب در ثانیه را نیز
به صورت ایمن از خود عبور دهد .بنابراین با دبی نصف سابقهی تاریخی آن نیز آب از بستر
رودخانه خارج شد و زمینهای اطراف را فرا گرفت .رودخانهی کارون نیز سابقهی عبور 5000
متر مکعب در ثانیه را داشته است ،اما در سیل اخیر دبی  3000را نیز نتوانست به خوبی از
خود عبور دهد و از بستر خود خارج شد و تا حدی زمینهای اطراف را گرفت .این تغییرات
نشان میدهد در پایین دست سدها ،رودخانهها دچار مشکل شدهاند و نتوانستند گذر سیالب
ایمنی را از خود نشان دهند .بخشی از این مشکل به الیروبی بستر رودخانهها بر میگردد.
رودخانهای که مدتهای زیادی آب سیالبی از آن عبور نکند ،با رسوبگذاری ،محدود کردن
بستر خود و یا تغیییر شیب هیدرولیکیاش خود را با شرایطی که  10تا  15سال گذشته
داشته است ،تطبیق میدهد .به همین دلیل واقعهای مثل سیل گذشته برای بستر رودخانه
ببَرهای این رودخانهها را از بین بردهایم .این مساله دست طبیعت
غافلگیر کننده بود .ما سیال 
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ببَرهایی داشتهایم
ببَر مالح و بحره .ما سیال 
نبود ،کار خود ما بوده است .به طور مثال سیال 
که آب را از رودخانه خارج میکردند و به سمت تاالب شادگان یا هورالعظیم میبردند .اینها
ببَرها را از بین بردهایم .چون کسی
از  10تا 15سال گذشته از بین رفتهاند .خودمان هم سیال 
از آنها مراقبت نکرده است .برخی از این مسیرها یا زمین کشاورزی شدهاند ،یا مردم در آنها
خانه و زندگی ایجاد کردهاند و توسعهی شهری در آنها رخ داده است .همهی این مسائل
ببَرها
باعث شده تا رودخانه قابلیتهای خود را از دست بدهد ،اما در سیل اخیر دوباره سیال 
بهروز شدند .در آینده نیز باید آنها را احیا کنند و مجددا ً این توانایی را به رودخانه بدهند
که بتواند دبی بیشتری را به صورت ایمن از خود عبور دهد .دبی ایمن کارون از بند قیر تا
اهواز حدود  2800متر مکعب در ثانیه است .با این مقدار دبی ،طبق آن شرایطی که کارون
در حال حاضر دارد ،دیگر از بستر خود خارج نمیشود ،اما دبی ما در اهواز به  3200رسید.
بنابراین اگر در نقاطی دایک حفاظتی نمیزدند ،آب وارد شهر میشد .از اهواز به سمت پایین
دست ،قابلیت رودخانه خیلی کمتر است .از دبی  2800به 1800تا  2000میرسد ،به همین
دلیل ما دیدیم منطقهی جنگیه ،جاده اهواز به خرمشهر و اطراف آن را آب گرفت ،چون دبی
عبوری رودخانه از آنجا به حدود  2500رسید .در هر صورت این رودخانه توانست تا دبی
 3200را از خود عبور دهد و لطمه آن چنانی به شهر وارد نشد.
گفته میشود سیالب کرخه ،سیالب هزار ساله بود .برخیها هم میگویند سیالب کرخه دو
هزار ساله بوده است .اما دربارهی کارون میتوانیم بگوییم این سیالب ،سیالب  50ساله بوده
است .از نظر هیدرولوژیکی وقتی شما آمار و اطالعات بارندگیها را به طور مثال برای 50
سال دارید ،وقتی این آمار را وارد فرمول محاسبه مخصوصی میکنید و این آمار وارد دستگاه
مختصات میشود ،متخصصان میبینند در این  50سال بارندگی که اطالعات آن ثبت شده
است ،یک بارندگی داریم که  50سال یک بار رخ داده است ،یک بارندگی هم داریم که هر
 25سال یک بار رخ داده است .بنابراین برای این بارندگیهای مختلف ،دبی رودخانه و ...یک
پراکندگی نشان داده میشود و کارشناسان به یک فرمول میرسند که وقتی از این  50سالی
که ما آمار داریم فرمول را ادامه میدهیم ،احتمال تکرار بارندگی در  100سال و  200سال و
یا هزار سال را هم میشود بر اساس این فرمول به دست آورد .مث ً
ال میشود گفت که چقدر
احتمال دارد که دبی 6000متر مکعب در ثانیه در کرخه رخ دهد؟ در این بررسیها میگویند
طبق این فرمول احتمال وقوع دبی  6000یا  4800متر مکعب در ثانیه که به صورت لحظهای
رخ داد ،هر هزار سال یک بار است .معنی هر هزار سال یک بار این نیست که باید هزار سال
دیگر صبر کنیم تا چنین سیلی رخ دهد .بلکه این حرف به این معنی است که احتمال وقوع
آن هزار ساله است .یک در هزار احتمال وقوع آن وجود دارد ،اما االن که این دبی در سال
 98رخ داده ،خود این واقعه وارد فرمول میشود .وقتی این دبی را وارد فرمولهای پیشبینی
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احتمال وقوع قرار میدهیم و بهعنوان داده ثبت میکنیم ،خود این عدد کمی فرمول را به
سمت خود شیفت میدهد .از االن اگر دبی  6800در کرخه رخ دهد ،طبق این فرمولها دیگر
دبی هزار ساله نیست ،بلکه میگویند دبی  200ساله است .چون این واقعهی اخیر مقداری
منحنی را تغییر میدهد ،با در نظر گرفتن واقعهای که در امسال رخ داده است از االن به بعد
احتمال وقوع دبی  ،6800هر 200سال یک بار است .اگر خود آن دبی را جزو آمار حساب
نمیکردیم احتمال آن هزار ساله بود.
با همه نکاتی که من در ابتدا دربارهی اینکه سدها نسبتاً پُر بودند گفتم ،در هر صورت حتی
اگر سدها لبریز باشند ،در سیلها اثر تسکیندهنده دارند و نقطهی اوج منحنی سیلها را
پایین میآورند .وقتی میگوییم حدود  80درصد سدها پُر بودند ،این سدها باالخره حدود 20
درصد جا داشتند .البته این را هم در نظر بگیرید که سدها عالوه بر حجم عادی خود ،حجم
جداگانهای برای سیالب و شرایط اضطراری دارند ،مثل همان کاری که در سد کرخه کردند.
حجم کل سد کرخه  5. 7میلیارد متر مکعب است ،اما در سیل اخیر  6. 2میلیارد متر مکعب
آب در آن ذخیره شد ،چون اینکه از آن حجم اضافه استفاده کردند .در هر صورت سدها در
سیالب نقش کنترلی دارند و در نقطهی اوج سیل حکم تسکیندهنده را دارند ،حتی اگر پُر
باشند .اگر سد کرخه نبود ،این رودخانه حتی منطقه غربی اهواز را هم میگرفت .این حرف
که میگویند اگر این سد نبود بسیار بهتر بود ،حرف عبثی است .در این صورت وضعیت بسیار
بغرنج میشد و نه کارون ،بلکه کرخه به تنهایی حتی اهواز را هم تحت تأثیر خود قرار میداد
و غرب اهواز را میگرفت .سد کرخه تاکنون چندین بار منطقه دشت آزادگان را از خطر
آبگرفتگی و سیل نجات داده است .این بار هم این سد اثر بسیار مثبتی داشت .نقطه ضعف
ما در رودخانه دز است .در این رودخانه ما یک سد بیشتر نداریم که این سد ،حجم کنترلی
خوبی را برای سیالبهای دز ایجاد نمیکند.
االن وضعیت تاالبهای استان ایدهآل است .تاالب هورالعظیم تقریباً  90درصد پُر از آب
شیرین است .تاالب شادگان بیش از نرمال پُر شده است .بعد از سالیان سال هم آب وارد
تاالب بامدژ شده است .تنها باید دعا کنیم این آب زهکشی نشود و از این تاالب خارج نشود.
تاالبهای دیگری که در استان داریم مانند تاالب شیمبار و تاالبهای سمت ایذه نیز همه
پُر شدهاند .برای تاالبها امسال سال ایدهآلی بود ،در حالی که سال قبل همه تاالبها بهجز
تاالب شادگان خشک بودند و تاالب هورالعظیم هم فقط مخزنهای شماره یک و دو آن
آب داشتند .به هر صورت االن وضعیت خوب است ،اما نه اینکه با مدیریت خودمان شرایط
اینگونه شده است .دست طبیعت باالخره کار خود را کرد و آب وارد این تاالبها شد .به هر
صورت تاالبها حاال وضع ایدهآلی دارند .کاری که ما باید کنیم این است که از این وضعیت
نگهداری کنیم .باید از االن به بعد آب مورد نیاز و حقآبه تاالبها را بدهیم .به طور مثال تاالب
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هورالعظیم از کرخه حدود  55متر مکعب در ثانیه آب میخواهد .حقآبه تاالبها مشخص
است .فرصتی پیش آمده که این تاالبها به صورت طبیعی پُر شدهاند و از االن به بعد ما باید
از اینتاالبها نگهداری کنیم تا آب آنها از بین نرود.
اگر بخواهیم مدیریت بحران سیل اخیر را با ایدهآلها مقایسه کنیم باید گفت با وضعیت ایدهآل
فاصله زیادی داریم .اما از نظر من مدیریت سیل در خوزستان ،نمرهی قبولی میگیرد .دلیل
این مساله نیز این است که خوشبختانه مسئولین استان و دستگاهها از ظرفیت کارشناسی
استان استفاده کردند تا در زمان سیل بتوانند به درستی آن را مدیریت کنند و این خیلی
خوب بود .با این کار توانستند خسارات را به حداقل برسانند .این یک نکتهی مثبت بود و به
نظرم ما میتوانیم برای آن نمره قبولی در نظر بگیریم .اما اگر آن را با شرایط ایدهآل مقایسه
کنیم ،باید گفت باالخره ما میتوانستیم کارهایی انجام دهیم که خسارات کمتر شود .ما
غافلگیر شدیم و انتظار نداشتیم بعد از چند سال خشکسالی ،به طور ناگهانی ترسالی با این
حجم داشته باشیم و همین موجب شد به زمینهای کشاورزی و برخی روستاها خسارت
وارد شود .در هر صورت با این وسعت سیل و آورد رودخانهها ،کار قابل قبولی انجام شد .اگر
ببَرها را الیروبی میکردیم و سدها را از اول فصل آبگیری نمیکردیم و
ما آبراههها و سیال 
بخشی از ظرفیت آنها را خالی میگذاشتیم ،شاید شرایط بهتر میبود .البته باید چند نفر
متخصص در همه این زمینهها بحث کنند ،باید آمار و اطالعات آن استخراج شود تا مشخص
شود که ما چقدر قابلیت داشتیم و آیا این اقدامات ما میتوانست در سیل اثر محسوسی
بگذارد یا نه؟ نگاه کلی به ما میگوید قابلیتهایی در این حوزهها داشتهایم و میتوانستیم از
آن استفاده کنیم ،اما نمیشود حرف صریحی در این زمینه زد .به طور مثال باید با داشتن
اطالعات دقیق بگوییم که اگر آب سد کرخه را از فالن زمان که مشخص بود بارندگیهایی
خواهیم داشت ،آزاد کرده بودیم ،خسارات کاهش پیدا میکرد .اما این حرف نیاز به یک
بررسی دقیق دارد .باید دید با توجه به ظرفیت آبراهه ،آیا میتوانستیم از یک مقطع زمانی
خاص از تمام ظرفیت آبراههها استفاده کنیم و سیل را کنترل کنیم یا نه و یا اگر آب را هم
تخلیه میکردیم ،میشد سیل را کنترل کرد یا خیر؟
کارهای ما به صورت روتین و معمولی بودند و کار جدیدی انجام ندادیم .طرحهایی داشتیم
که از قبل مطرح بودند ،مث ً
ببَر خسرج در حوضه کرخه از قدیم مطرح بوده است و
ال سیال 
ببَر،
االن با جدیت به دنبال راهاندازی این کانال هستند .این چیز جدیدی نیست .این سیال 
آب را به سمت چذابه و هورالعظیم میبرد و حمیدیه و سوسنگرد را تا حدی از خسارات
ناشی از سیل ایمن میکند .همچنین برای اولین بار بود که میدیدیم مدیران و مسئوالن از
نظرات کارشناسان و خبرگان بیشتر استفاده میکنند .هم نیروهای نظامی ،هم استانداری
و هم سازمان آب و برق ،از گروه کارشناسی برای کار خود استفاده میکردند و حداقل من
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اولین بار بود که این مساله را به این وسعت در سطح مدیریت کشور میدیدم .میدیدم که
مسئوالن حواسشان است و با کارشناسان و اساتید دانشگاه مشورت میکنند .این یک
ویژگی خوب و یک تحول در مدیران بود .همین مساله یک نقطهی قوت بود که تا حدی از
پراکندهکاری جلوگیری میکرد .باعث میشد مسئوالن توان و انرژی خود را مصروف کاری
نکنند که چندان نتیجهای نداشته باشد .چنین کارهای اشتباهی در سیالب همین امسال
استان گلستان انجام شد و مسیرهایی را برای عبور سیالب باز کردند که برای جابهجایی
آب ،چندان نیاز به آنها نبود .این ویژگی جدیدی در مسئوالن بود ،اما از نظر علمی ما کار
شقالقمرینکردیم.
ما در سیالب فهمیدیم که برخی از کارهای مهندسی را در گذشته خوب انجام ندادهایم.
به طور مثال در جادهها ،زیرگذرهای جادهها یا راهآهن را به خوبی طراحی نکردهایم و
طراحیهای ما ضعف دارد .راه آهن در منطقهی بامدژ ،در زمان جمهوری اسالمی و در
نزدیکی راهآهنی که در زمان رضاشاه ساخته شد ،احداث شده است .راه آهن جدیدی که ما
در حد فاصل اندیمشک به سمت اهواز ساختهایم 80 ،سانتی متر پایینتر از راهآهن قدیمی
ساخته شده است و همین باعث شد کالورتهای زیر مسیر راهآهن ،کوچکتر شوند و به
همین دلیل سیل نتواند از زیر کالورتها عبور کند ،در نتیجه سیل راهآهن را گرفت .در
حقیقت ما یک سری اشتباهات مهندسی انجام دادهایم .اینها باید برای ما هشدار باشد که
دیگر این کارها انجام نشود و با طبیعت شوخی نکنیم .وقتی میبینیم در لرستان یک پل
جدید را آب میبرد ،اما پل باستانی آنها باقی میماند ،این مساله به ما نشان میدهد که در
زمینهها و طراحیهای مهندسی مشکلی وجود دارد .چرا اقدامات مهندسی آنقدر افت پیدا
کرده که یک سیالب ،ما را از یک سازهی باستانی هم عقبتر میبرد .اینها همه هشدار و
درد است که چرا ما در این سالها آنقدر به این نکات بیتوجهی کردهایم .برای خط دوم
راهآهن اندیمشک به اهواز که از بامدژ میگذرد ،باید سوال کنند که چه کسی خط دوم را
پایینتر در نظر گرفته است؟ کدام طراح ،کدام پیمانکار این اشتباه را کرده است؟ کدام مدیر
این اجازه را داده است؟ اگر کسی اشتباهی کرده ،باید مشخص شود .کسی که این تغییر
ارتفاع را ایجاد کرده است ،باید بیاید از کارش دفاع کند ،بگوید که به فالن دلیل کارشناسی
این کار را کردهام .این یک درد است که چرا جادههایی ساخته شده که این جادهها آب گذر
نداشتند؟ چرا جادههای قدیمی این مشکالت را نداشتند ،اما جادههای جدید چنین هستند؟
چرا راهآهن یا پلهای جدید چنین هستند؟ علم مهندسی آن قدر افت کرده است؟ در علوم
مشکلی وجود دارد؟ نه .مشکل از خودمان است.
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گفت و گو با آقای محمد سبزه زاری
سمت :مدیر کل سازمان آب و هواشناسی خوزستان
ابتدا الزم است تا مواردی را دربارهی پیشبینی سیل اشاره کنم .سازمان هواشناسی چند نوع
ن مدت ،کوتاه مدت و ترند دارد که معموالً گزینه یک و
پیشبینی دارد :پیشبینی فصلی ،میا 
دو ،یک نوع پیشبینی محسوب میشود .پیشبینی فصلی حداکثر پیشبینی سه ماه را ارائه
میدهد .پیشبینی میان مدت  15روزه و ترند یا کوتاه مدت تقریباً برای پیشبینیهای دو
تا سه ساعت آینده هستند .بر این اساس به هیچ وجه از پیشبینی فصلی ،پیشبینی سیل
خروجی نخواهد شد و چنین چیزی نه تنها در خوزستان یا ایران ،بلکه در کل دنیا امکانپذیر
نیست .ما بر اساس الگوی پیشبینی فصلی کشورهای پیشرفتهی دنیا عمل میکنیم .در
نتیجه بر اساس پیشبینی فصلی نمیتوانیم متوجه شویم که سه ماه آینده بارش رخ میدهد
یا خیر؟ سازمان هواشناسی از شهریور ماه 1397که پیشبینی فصلی برای فصل پاییز (مهر،
آبان و آذر ماه) را ارائه داد ،بارندگی برای جنوب غرب ایران فراتر از نرمال پیشبینی شده بود
که درست بود ،اما برخی سازمانهای دیگر از مرداد و شهریور ماه پیشبینی کرده بودند که
خشکسالی شدید خواهیم داشت.
پیشبینیهای ما به صورت استاندارد و بر اساس الگوی  OMWهستند .اینکه سازمانهای
دیگر نمیتوانند از پیشبینیهای فصلی سازمان هواشناسی در مدیریت سد استفاده کنند،
مشکل ما نیست .سازمان هواشناسی برای زمستان پیشبینی خشکسالی نکرده بود و بارندگی
در زمستان را نرمال پیشبینی کرده بودیم .در حالی که حتی پیشبینی بارندگی کمی کمتر
از نرمال هم به معنی خشکسالی نیست .برای فصل بهار نیز بارندگی را نرمال پیشبینی
کرده بودیم .سازمان هواشناسی از خروجی مدلهای جهانی ،یعنی از مدلهای معتبری
که پیشبینی فصلی را ارائه میدهند استفاده میکند .ایران مدل پیشبینی ندارد .ایران از
مدلهای پیشبینی فصلی کشورهای پیشرفته استفاده میکند .تنها چند کشور در جهان
مدل هواشناسی دارند که جدیدا ً سازمان هواشناسی با دانشگاه تهران قراردادی منعقد کرده
تا فع ً
ال مدل پیشبینی میانمدت ايجاد کنند .پس از ایجاد این مدل مانند کشور چین،
مدل حداقل  10سال باید تست شود .چینیها  10سال پیش مدل جهانی خود را ایجاد
کردهاند ،اما هنوز این مدل را ارائه نمیدهند و پس از  10سال هنوز روی آن کار میکنند.
مرکز اقلیمشناسی سازمان هواشناسی در مشهد ،بر اساس بررسی خروجی مدلهای جهانی،
پیشبینیهای فصلی را ارائه میدهد که بارندگی در زمستان و بهار را نرمال پیشبینی کرده
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بود .عالوه بر این مدلها ،خود بنده به پنج مدل اروپایی دسترسی دارم که سال گذشته
همهی آنها را بررسی کردم و تقریباً همین پیشبینی را نشان میدادند .حتی برخی مدلها
بارندگی کمتر از نرمال را نشان میدادند .بنابراین تنها ممکن است خطای مدلها رخ دهد،
نه شخص یا ارگان .سازمان هواشناسی پس از دریافت دادهها ،آنها را پردازش میکند تا
خطا کمتر شود و سپس خروجیها را ارائه میدهد .در اداره کل هواشناسی خوزستان از
 20اسفند ماه شرایط بحرانی را مشاهده میکردیم و در جلسات ستاد بحران این موارد را
عنوان کردیم ،اما شاید بسیاری از مدیران و دستگاهها این شرایط را باور نمیکردند .بر اساس
مدلهای میان مدت مشاهده میکردیم که دو سامانهی پُر قدرت در فاصلهی زمانی کوتاه و
با هستههای قوی  400تا  500میلیمتری در حال آمدن به سمت خوزستان هستند .ورود
چنین سامانههایی خطرناک هستند ،زیرا بارش این سامانهها در زمان کوتاه و فاصلهی زمانی
بین این دو سامانه نیز کم بود .با دیدن چنین شرایطی در جلسات ستاد بحران هشدارها
را ارائه دادم ،اما طبق قانون سازمان هواشناسی حداکثر سه روز قبل از وقوع میتوانستیم
اطالعیه یا اخطاریه را صادر کنیم .در اين ميان برای صدور اخطاریهها در مدت زمان بیشتر از
سه روز ،باید توانایی تجهیزاتی داشته باشیم .تجهیزات سازمان هواشناسی ایران مانند آمریکا
خرب اخطاریه صادر
یا انگلستان نیست تا بتواند  10روز یا هفت روز قبل از وقوع پدیدههای ُم ّ
کند .با این وجود پنج روز قبل از وقوع ،اخطاریه را صادر کردیم .البته میتوانستیم زودتر ،مث ً
ال
 10روز قبل از این زمان هم اخطاریه را صادر کنیم ،اما ریسک بود و تاکنون چنین اتفاقی
در سازمان هواشناسی رخ نداده بود .همچنین با توجه به اینکه در گذشته پیشبینیها در
فصل بهار خطا داشتند ،کسی اخطاریهها را باور نمیکرد و این موضوع باعث شد زودتر از این
زمان اخطاریه را صادر نکردیم .یکی از دالیلی که باعث شد تا نسبت به شرایط این دو سامانه
اصرار داشته باشیم -اما جرات نمیکردیم زودتر اخطاریه را ارائه دهیم -هستههای بسیار قوی
این دو سامانه بود .در جلسه ستاد بحران هم عنوان کردم که اگر مدلها  50درصد خطا هم
داشته باشند ،باز هم حجم بارندگی این دو سامانه زیاد است و بارندگی  200میلیمتر در
فاصله زمانی کوتاه خطرناک خواهد بود .اگر بخواهم خودم را نقد کنم این را میگویم که شاید
احتیاط بیش از حد من باعث شد پنج روز قبل از وقوع اخطاریه را صادر کنم ،در حالی که
میتوانستم  10روز قبل هم اخطاریه را صادر کنم .البته پنج روز قبل از وقوع هم که اخطاریه
را صادر کردم ،باز هم کسی باور نمیکرد و شاید تفاوت زیادی نداشت.
در کل استانهای کشور شاید اولین مدیری باشم که خودم مدلهای مختلف پیشبینی فصلی
که در کشور استفاده نمیشوند را ،دریافت میکنم که امسال این مدلها را راستیآزمایی
میکنیم تا سالهای آینده مورد استفاده قرار گیرند .مث ً
ال پنج کشور اروپایی مدل فصلی
صحت دارند؟ آیا این
ارائه میدهند که راستیآزمایی میکنیم ببینیم این مدلها چقدر ّ
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مدلها خوب هستند یا خیر؟ همچنین برای اینکه عملکردمان در پیشبینی سیالبها بهتر
ن مدت  50روزه با مبلغ  800دالر را توسط اداره کل
شود ،اشتراک ساالنهی یک مدل میا 
هواشناسی خوزستان خریداری کردهایم .البته اگر بخواهیم کل مدل را خریداری کنیم ،سه
میلیون دالر هزینه دارد .این مدلها ،مدلهای احتماالتی و خروجی  51مدل مختلف هستند
که مخصوصاً برای سامانههای قوی میتوانند بسیار کمک کنند ،اما مطمئناً خطای آن برای
سامانههای ضعیف زیاد است .اما برای سامانهای قوی مانند چنین حالت سیلمانندی مطمئناً
از یک ماه قبل به خوبی میتواند وضعیت را نشان دهد و ما را هوشیار کند که یک سامانهی
قوی یک ماه دیگر به استان وارد میشود .از اکنون این کار عملیاتی شده و در حال استفاده
از این مدل هستیم .همچنین در حال استفاده از مدل دیگری هستیم که سختافزار آن هنوز
تهیه نشده است .باید سرور قوی داشته باشیم تا قدرت محاسباتی خوبی داشته باشیم .این
مدل ،یک مدل فصلی جهانی است که در یک مدل منطقهای وارد میشود و دادهها پس از
پردازش و خطای مدلها گرفته میشود و خروجیهای بهتری خواهد داد .استاندار قول داد
سختافزار مناسب را تهیه کند تا بتوانیم در پیشبینی فصلی از آن استفاده کنیم .با استفاده
از این مدل هم میتوانیم  20روز قبل از پدیدهها ،هشدارها را ارائه دهیم .البته امسال همهی
این مدلها به صورت صحتسنجی استفاده میشوند که باید ببینیم پیشبینی این مدلها
صحت دارد؟ همچنین باید متوجه شویم که اگر خطا دارد ،برای سال
برای منطقه ما چقدر ّ
آینده چگونه باید خطاگیری شود؟
سدها است .به نظر من ،با تنظیم سدها میشد
برای کاهش خسارات یکی از بحثها مدیریت ّ
خروجی آب به گونهای باشد که خسارت کمتری داشته باشیم .همچنین سالهاست که
مسیلهای رودخانهها الیروبی نشدهاند و دستکاری انسان در طبیعت ،بسیاری از مسیلها
را به هم زده است .این موارد همگی از عوامل سیل بودند .گل و الی پس از سیل ،همهی
مسیلها را پُر کرده است که رسیدگی به این موارد همت زیادی میطلبد .هنوز نمیدانیم
سال آینده سیالبهای بزرگ رخ میدهد یا خیر؟ بنابراین باید همیشه برای وقوع چنین
اتفاقاتی آمادگی داشته باشیم .همیشه ارتفاع سیلبندها را نسبت به آخرین سیل بزرگی
که اتفاق افتاده در نظر میگیرند ،ما امسال با این حجم سیالب ،باید ارتفاع سیلبندها را
در حد آخرین سیل در نظر بگیریم .ممکن است سیل بزرگتری هم رخ دهد ،اما حداقل
از نظر طبیعی باید ارتفاع سیلبندها مطابق با آخرین سیل افزایش یابد .مشکل اصلی ما
در خوزستان این است که با توجه به شیب دشت و منطقه ،زمانی که آبی وارد خوزستان
نبَر است و باید فکری شود که آب سریعتر از استان تخلیه شود.
میشود ،خروج آن زما 
همچنین باید خروجی برای تخلیهی آب اصالح شود .یکی از مشکالت ما در زمان سیالب
در تاالب هورالعظیم بود و خروجی درستی به سمت عراق نداشت؛ در حالیکه باید در تاالب
230

دفتر برنامه ریزی ،نوسازی و تحول اداری استانداری خوزستان

هورالعظیم ،خروجیهای کنترلشده داشته باشیم تا در زمان خشکسالی ،آب بیهوده از دست
نرود و در ترسالی و سیالب ،آب سریع هدایت شود که همهی این موارد باید بررسی شوند.
مشکل اصلی ما ،عدم داشتن یک مدل ملّی پیشبینی فصلی و میانمدت در سازمان
هواشناسی است .باید مدل قوی برای منطقهی خودمان داشته باشیم و روی آن کار کرده
باشیم و خطاهای آن را گرفته باشیم .اینکه دادههای مدلها را از کشور دیگری دریافت و
تصحیح کنیم ،چندان جالب نیست .شاید روزی این دادهها را به روی ما بستند .آن زمان
ک ً
ال از کار میافتیم .این موضوع هزینه و تجهیزات قوی نیاز دارد که اکنون هیچکدام را در
اختیار نداریم.
سیل مانند لشکر مکانیزهی دشمن است و زمانی که حمله میکند خط را میشکند و
جلوگیری از سیل نیز همانند جلوگیری از حمله و پیشروی دشمن ،نیازمند همبستگی
ملّی است.
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گفت و گو با آقای علی خدادادی
سمت :مدیر کل سازمان هالل احمر استان خوزستان
یکی از مشکالت عمدهای که در حوزههای مختلف بهخصوص در بحث حوادثی که از گذشته
رخ داده ،داریم این است که ما هیچ وقت مستندسازی نکردهایم و اگر مستنداتی نیز داشتهایم
از آنها برای کسب تجربه و به کارگیری این تجربیات در راستای حل مشکل استفاده
نکردهایم .بهطور مثال سازمانی با بیش از  90سال سابقه قطعاً باید یک چارچوب آکادمیک
و اهداف مشخصی داشته باشد و ورود آن به مسائل مختلف مشخص باشد .زمانی که انقالب
شده بود ،شهید تندگویان بهعنوان وزیر نفت منصوب شد .در آن زمان شهید تندگویان جوان
و پر انرژی و فارغالتحصیل دانشکده نفت آبادان بود .در آن زمان او گفت میخواهم فالن اداره
را منحل کنم .کارشناسان وزارت نفت در جواب گفتند شما مدیر مجموعه هستید ،اما اگر
میخواهید این کار را بکنید به ما چند روز فرصت دهید تا کار کارشناسی انجام دهیم و بعد
از چند روز با چند طرح پیش او آمدند و توضیح دادند که اداره باید به این شکل منحل شود
تا پیامد منفی نداشته باشد .شهید تندگویان در این زمان گفت سازمانی که تا این حد منظم
است ،قطعاً انحالل آن میتواند تجربیات گذشته را از بین ببرد.
ما باید بر اساس برنامه و با استراتژی کار کنیم .باید برنامهمحور باشیم .باید هم ویژن
(چشمانداز) و هم میسیون (مأموريت) داشته باشیم ،هم اینکه با داشتن برنامه عملیاتی
ساالنه ،آمادگی الزم و کافی را برای مقابله با حوادث و سوانح داشته باشیم .در مواقع بحران
همکاریهای فرابخشی خیلی مهم است .همکاریهای درونبخشی بین مجموعههای درونی
سازمانهای درگیر انجام میشود و همکاریهای برون-بخشی ،همکاریهای سازمانها با
یکدیگر است .بهطور مثال صدا و سیما ،وزارت کشور ،نیروی انتظامی و ...در این زمان همه
باید با هم هماهنگ باشند.
ستاد هدایت عملیات بحران ( )COEمیتواند خیلی مهم باشد .وقتی نیروهای بیرونی میآیند،
تمام َه ُّم و غم مجموعه مدیریت بحران میشود مهماننوازی و هدایت این افراد .نیروی انتظامی نیز
باید انتظامات را برقرار کند ،یعنی همه تا حدی با این مساله درگیر میشوند .این به صورت علمی
باید جا بیفتد که ستاد باید کار انجام دهد و به تبع آن در استانها نیز باید همه شهرستانها نیز
بایدایناتفاقبیفتد.
اگر ما ادارهی تابعی در شهرستان داریم میتوانیم نیروی کمکی یا نیروی واکنش سریع برای آنها
بفرستیم ،ولی برای مدیریت مجموعه ،این کار باید در آنجا توسط فرماندار ،رییس مربوطه و ...انجام
شود .رئیس مربوطه باید این توان را داشته باشد ،اگر این توان استقالل و اعتماد به نفس را نداشته
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باشد نمیتواند در بحران با مسائل مواجه شود .توانایی مقابله باید به سطوح پایین کشیده شود.
در دورههای آموزشی که برای ما میگذاشتند همیشه مبحث تابآوری من را به خود
جذب میکرد .االن با شرایطی که خوزستان و شهری مثل اهواز دارد ،شما مگر میتوانید
زیرساختهای آن را تغییر دهید؟ برای بحث شرایط خیابانها ،فاضالب ،و ...باید میلیاردها
تومان هزینه کنید تا خطرپذیری را کاهش دهید .خطرپذیری صورت کسر است و تابآوری
در مخرج کسر قرار میگیرد .شما باید میلیاردها تومان هزینه کنید تا بتوانید کابلهای برق،
جادهها ،خیابانها ،منازل مسکونی و بافت فرسوده را جابجا کنید .باید در مسجدسلیمان
که االن در آن زلزله آمده است یا شهرهایی که سیلزده بودند هزینه زیادی کنیم تا میزان
خطرپذیری ناشی از سیل یا زلزله را کاهش دهیم.
هر چه تابآوری افزایش پیدا کند ،عدد خطرپذیری کاهش پیدا میکند و این کار به هزینه
کمتری نیاز دارد .تابآوری سه مولفه دارد :مولفه اول جذب است .مولفه دوم بافرینگ
و مرحله سوم ریسپانس (جوابگویی ،پاسخدهی) است .در این زلزله دقیقاً دیدم که این
مسئله بر اساس یک اصول مشخص آکادمیک و علمی طراحی شده است و مطالعهای عمیق
پشت این تابآوری است که از حوزه اقتصاد وارد حوزه مدیریت بحران یا امداد و نجات شده
است .در بحث ریسپانس نیز همین که من تلفنها را جواب میدادم و میرفتیم حضور پیدا
میکردیم ،بالفاصله بار روحی روانی حادثه کاهش پیدا میکرد و میزان رضایتمندی مردم
افزایش پیدا میکرد .نکته دیگر جذب است .جمعیت هالل احمر به تنهایی توانی ندارد .با
توجه به وسعت حادثه قطعاً ما نیاز به کمک داریم .ما یک دبیت کارت داریم و یک کردیت
کارت .دبیت کارت همان اعتبار ما است .بهطور مثال انبار اما ظرفیت  1000تا چادر دارد،
اما ما به  10هزار چادر یا پتو و غذا نیاز داریم .این دبیت یا موجودی ما است .اعتبار ما مردم
است .ما دیدیم که یک دفعه کمکهای مردم سرازیر شدند و مردم پای صحنه آمدند .وقتی
مردم در کنار مردم میرفتن و کمک میکردند ،اعتماد آنها افزایش پیدا میکرد .آرامش
پیدا میکردند و میگفتند ما دیگر پشتیبانی اجتماعی داریم ،پس نگران آینده خود نباشیم.
نکته دیگر بافرینگ است که این مساله همان حضور ما بود .بهطور مثال وقتی یک حادثه
پیش میآید باید ما به هر طریقی مداخله کنیم .بهطور مثال برنامههایی در نظر بگیریم تا
به بچههایی که ترسیدهاند و نگران هستند آرامش دهیم .من به عینه دیدم که حتماً باید
تابآوری در اولویتهای آموزشهای امداد نجات قرار بگیرد و ما این کار را کردیم و االن نیز
باید این کار را ادامه دهیم .یکی از تجربیات من این است که حتماً باید به بحث تابآوری در
حوادث و سوانح توجه ویژه شود.
مساله دیگری که باید به آن توجه شود ،مدیریت واحد است .یعنی بر فرماندهی واحد تأکید
شده است .در حوادث باید یک فرماندهی واحد ،سازماندهی شده و با هماهنگی اجزا وجود
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داشته باشد .اطالعرسانی نیز باید یک اطالعرسانی واحد و سازماندهی شده باشد .نکته دیگر
اطالعرسانی دقیق و به موقع و شفاف به مردم است .چون اگر اطالعرسانی دقیق نباشد ،به
خصوص با فضای مجازی که االن وجود دارد ،اخباری مانند بحث شکستگی سد کرخه منتشر
میشود و این اطالعات اذهان عمومی را مشوش میکرد .ما باید به موقع اطالعرسانی کنیم
و این تأثیر بهسزایی دارد.
یکی دیگر از موضوعات در بحث نیروی انسانی ،آموزشهای همگانی به مردم است که من
تجربه کردهام ،مردم ما در برخی مناطق آموزش دیده بودند .بهطور مثال در سیلبند شعیبیه
مردم آموزش دیده بودند و پای کار بودند .ترویج و توسعه ساختارهای مردمی مربوطه بهطور
مثال خانههای هالل از اقداماتی هستند که باید انجام شود .ما هر جا خانههای هالل داشتیم،
هم توزیع اقالم ما مشکل نداشت و هم مردم پای کار بودند و خود مردم میآمدند و سیلبندها
را ترمیم میکردند .مردم باید پای کار باشند .اما تا زمانی که این مسئله جا بیفتد زمان میبرد
و ما باید به مردم آموزشهای الزم را بدهیم و سازماندهی الزم را انجام دهیم .نیروی مردمی
کارآمد حتی مهمتر از تجهیزات است .نیروی مردمی میتواند تجهیزات را جبران کند .اولویت
اول ما آموزش و سازماندهی نیروی انسانی است که باید انجام شود و اولویت دوم توسعه
زیرساختها و تجهیزات است .باید تجهیزات الزم را نیز داشته باشیم تا بتوانیم برنامهریزی
مناسب انجام دهیم .حاال دیگر تکنولوژیهای زیادی اختراع شده و این تکنولوژیها میتواند
زمینهساز ساماندهی فرآیندها باشد .درست است که سیل و امثال آن تهدید هستند ،اما در
کنار این اتفاقات ،فرصتهای زیادی نیز ایجاد شد .مهمترین آن نیز این است که این اتفاقات
میتواند برای ما یک کالس آموزشی و دانشگاه باشد تا ما از آن درس یاد بگیریم ،این درسها
را بیاموزیم ،آنها را مستند کنیم ،کوریکولوم آموزشی (برنامههای آموزشی) برای نسلهای
بعدی تهیه کنیم ،نقاط ضعف و قوت خود را مشخص کنیم تا نسلهای  30سال آینده زمانی
که ما نباشيم ،این وسایل را به صورت ضبط شده داشته باشند و از آن استفاده کنند.
در این سیل یکی از نکات مثبت ما ،همکاریهای فرابخشی بود .وقتی ما این اتفاق را پیشبینی
کردیم مشخص کردیم میزان تهاجم سیل چقدر است .در استان ما چون سیل تدریجی بود
ما آمادگی الزم را داشتیم .جلساتی با آموزش و پرورش ،سپاه ،اداره ورزش و جوانان و دانشگاه
پیام نور برگزار کردیم و آنها تمام امکانات خود را در اختیار ما گذاشتند .بهطور مثال ما
اردوگاههایی را به ظرفیت  100هزار نفر ایجاد کردیم .تمام این اتفاقها حول و حوش زمانی
ن ماه.
که بارندگی لرستان شروع شده بود انجام شد یعنی حدود چهارم فروردی 
یکی از مسائلی که به ما کمک کرد این بود که ما به سرعت اردوگاههای خود را بر پا کردیم
و امکانات را درخواست دادیم .در روزهای اول مشکلی که ما داشتیم این بود که با حوزههای
مردمی ارتباط نداشتیم .در این زمان ناچار شدیم به سراغ دهیاران برویم ،دهیاران نیز در
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انجام وظیفه خود در جاهایی قصور به خرج دادند .مشکل دیگری که بر عهده ما بود ،مسئلهی
بافت فرهنگی و تعلّق خاطری بود که مردم به خانه و دام خود داشتند و از بابت لوازم خانه
خود نیز نگرانی داشتند .لوازم خود را در پشت بام گذاشته بودند و نمیتوانستند آنها را ترک
کنند و در اردوگاه نیز نمیتوانستند بیایند .ما باید یک بخش اردوگاهی برای کسانی داشته
باشیم که توانایی رفتن به آنجا را دارند .یک بخش دیگر باید به کسانی که در خانههایشان
مانده بودند ،خدماترسانی میکردند .باید به آنها چادر ،مواد غذایی و ...میدادیم .تعداد آنها
پراکنده بود و بعد تعداد آنها به  200هزار تا رسید .ما پیشبینیهای الزم را کرده بودیم.
پشتیبانی مردم نیز یکدفعه صورت گرفت و مردم پای کار آمدند ،اما مشکلی که داشتیم در
هماهنگی بود .بهطور مثال ممکن بود به جایی امکانات و خدمات زیادی بدهیم و جای دیگر
از دید ما دور بماند.
در سازمانها باید دافعه به حداقل و در حد ضرورت و جاذبه در حد حداکثر باشد .بهطور مثال
دافعه باید جایی باشد که کسی میخواهد سوء استفاده کند .باید مردم را جذب کنیم و به
مردم اعتماد کنیم اما باید نظارت داشته باشیم .ما این کار را کردیم .در بعضی از بخشها در
ابتدای کار مقاومت وجود داشت و نیروهای خود ما در برخی جاها هنوز به این باور نرسیده
بودند که ما نیروی کافی برای مقابله با بحران را در اختیار نداریم و باید از نیروهای مردمی
استفاده کنیم .باید در این زمینه فرهنگسازی کنیم.
مساله دیگر ،مساله اطالعرسانی است .صدا و سیما به جای اینکه فرهنگسازی کند،
میرفت و مصاحبه میکرد که اینجا مردم چیزی نگرفتهاند .این وظیفه ما است که به
مردم کمک کنیم ،اما نباید این مساله را انعکاس دهیم .ما چه چیزی را باید انعکاس دهیم؟
داوطلبمحوری ،ایثارگری و تالش مردم در جهت حل مشکل همنوع خود باید منعکس
شود .کسی که مزرعهاش را سیل برده است ،خانهاش را آب گرفته است و مشکالت زیادی
پیدا کرده است دیگر حتی نمیتواند به کسی وعده سرخرمن دهد .نمیتواند به کسی قول
بدهد بعد از برداشت محصول هزینه را پرداخت میکند .چنین کسی وقتی تریبون میگیرد،
اگر اعتراض نکند طبیعی نیست .مثل کسی است که دچار یک بیماری صعبالعالجی مانند
خودادراری شده است و نمیتواند کنترل خود را داشته باشد و هذیان میگوید .انسان نیز
چنین حاالتی دارد و این حالت ،حالت طبیعی نیست .این را باید درمان کنید ،باید برای او
امید ایجاد کنید ،نه اینکه مرتب تکرار کنیم کسی کمکی دریافت نکرده است.
روز آزمایش جمعیت هالل احمر در زمان بحران است .زمانی که بحران پیش میآید باید
ببینیم چند َمرده حالجیم و چقدر میتوانیم کارآیی داشته باشیم .مانند نیروهای مسلّح که
در زمان جنگ کارآیی آنها مشخص میشود .این برای ما یک کالس درس است و باید به
نسلهای بعد آموزش دهیم .صحنهایی را که یک کودک میگفت من اسباب بازی نمیخواهم
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ارزش زیادی داشت ،یا کسی که چادر نمیگرفت و گفت من نیاز ندارم ،یا پیرزنی که سه کیلو
برنج داشت و این برنج را از بجنورد برای اینجا فرستاده بود ،ارزش زیادی داشت .باید اینها
را به تصویر میکشیدیم که از این فرصت استفاده کنیم و جامعه داوطلب را تقویت کنیم.
مسأله دیگری که خیلی خوب بود ،بحث ناظرهای بینالمللی بود .این مساله رسالت جمعیت
هالل احمر را نشان میداد و نشان میداد که هالل احمر یک جنبه بینالمللی دارد و حد و
مرزی ندارد .کمکهای بینالمللی به صورت مرکزی به تهران میآمد و تهران این کمکها را
بین استانهای مختلف توزیع میکرد .ما دیدیم که از چین آمده بودند و سمپاشی میکردند
و به ما کمک میکردند .از سوییس آمده بودند .مسائل دیگری مانند اختالفنظرها و ...نیز
وجود داشت .در بیرون از مرزهای ما افرادی دائم میخواستند کشور ،دولت و نهادهای
مختلف آن را تخریب کنند .ما میخواستیم در این زمینه شفافسازی کنیم و این افراد را باید
میبردیم تا شرایط را ببینند .این کار خیلی هم تأثیر مثبت داشت .مصاحبه انجام مي شد که
همچین چیزی نیست و حتی فراتر از پروتکلها دارند اقدام میکنند.
برای اینکه هماهنگی بینبخشی وجود داشته باشد ،بین دهیاران قرارگاههایی را ایجاد کردیم
که نیروهای خودمان را با یکدیگر هماهنگ کنیم .از طریق ستادهای مرکزی نیز هماهنگی
انجام میشد .کار بزرگی که استاندار انجام داد و البته قانون هم بود این بود که هیچ نهادی
به جز هالل احمر کمکهای مردمی را دریافت نکند .هر کس میخواهد کمک کند باید به
هالل احمر کمک کند .بخشنامه کردن این قضیه خیلی کمک کرد و موجب متمرکز شدن
کار شد و دیگر کسی نمیتوانست پراکندگی ایجاد کند .البته مردم برای کمک میرفتند ،اما
این مساله کمک زیادی به ایجاد هماهنگی کرد.
مهمترین فاکتوری که مطرح است تعامل با مردم است .باید تعاملمان را با مردم افزایش
دهیم تا مردم احساس تعلّق کنند .اگر این تعامل ایجاد شود ،پذیرش ما خیلی راحتتر
میشود .در این صورت مردم واکنش نشان میدهند و خودشان پای کار میآیند .از طرفی
یکی از ضعفهایی که در مجموعه وجود دارد این است که ما باید از خود مردم برای حل
مشکل آنها استفاده کنیم .اگر این کار را نکنیم ،خدماتگیرنده و خدماتدهنده میشویم.
مردم باید درگیر شوند تا ذهن آنها مشغول شود و صرفهجویی کنند و پای کار باشند .به
کارگیری نیروی انسانی یکی از مشکالتی است که ما داریم .یکی از ایراداتی که صلیب سرخ
به ما گرفته بود این بود که ما باید از این بروکراسیهای اداری خارج شویم .به جای اینکه
مدام گزارش روزانه دهیم باید همه دیجیتالی شوند ،باید روزآمد شویم ،نوگرایی کنیم و از
تکنولوژیهای مختلف استفاده کنیم.
ما باید اطالعرسانی کنیم و با آموزش ،سطح آگاهی آحاد جامعه را در مقابله با بحران افزایش
دهیم .در بحران دو عامل مطرح است :یکی میزان آمادگی عموم مردم در مقابله با حادثه
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است که در کشور ما این میزان  15تا  20درصد است .یعنی حدود  20درصد مردم اگر
حادثهای پیش بیاید آمادگی الزم را دارند .میزان خطرپذیری در کشور ما هشت از  10است
که باید به دو برسد .در ژاپن این عدد دو است .برای این کار ما نمیتوانیم در فرمول برای
صورت کسر هزینه کنیم ،باید به سراغ تابآوری که همان مخرج کسر است برویم .برنامههای
آموزشی مانند طرح دادرس ،طرح خادم (خانواده آماده در مخاطرات) را در دستور کار داریم.
باید طرحهای ملّی را توسعه دهیم .کلیپهای آموزشی برای مردم آماده کنیم .صدا و سیما
نیز میتواند برنامههای آموزشی برای مردم داشته باشد و زمینه افزایش آگاهیهای عمومی
در خصوص حوادث و مقابله با آنها را ایجاد کند.
عادیسازی یا همان بافرینگ که یکی از عناصر تابآوری است از سال 1395در دستور
کار قرار گرفته است و نتیجه آن این بود که در بهمن سال گذشته جاهایی که بیشتر بحث
بافرینگ و تابآوری ارتقا پیدا کرده بود ،مثل روستاهای شعیبیه ،خودشان پای کار آمده
بودند .در بهمن سال گذشته سیلبندهای بسیاری از مناطق شکسته بود و سیلبندهای
خیلی از جاها نیز شکسته نشد و این شکسته نشدن دلیل آن کارهایی بود که در طول زمان
انجام شده بود .این مردم هم آمادگیشان و هم تابآوریشان باال رفته بود و به این نتیجه
رسیده بودند که اگر خودشان کمک نکنند و خودشان نخواهند شاید هر دستگاهی که
بخواهد نتواند این کار را انجام دهد.
در سال  1397یکی از کارهایی که انجام شد این بود که شیوخ منطقه از باال وضعیت و وسعت
حادثه را دیدند .تا روزهای قبل از این اتفاق ،مردم اعتراضاتی داشتند ،اما بعد وضعیت آرام
شد.در آن زمان یک دختر و یک پسر کوچک را نیز همراه خودمان برای بازدید بردیم .آن
یزله معروف بعد از این حرکت انجام شد که آقای حاجیزاده را بلند کردند و وقتی استاندار
میآمد به او کاری نداشتند .همه اینها بعد از این اعتمادسازی و از بین بردن فاصلهای بود
که بین مردم و مسئولین ایجاد شده بود.
نیروهای ما در یکی از مناطقی که برای توزیع اقالم رفته بودند و بهطور مثال گفتند که تا
پالک  10اقالم توزیع شده است .نیروهای ما اشتباهی در یکی از خانههایی را که اقالم را
دریافت کرده بودند زدند و اهالی خانه گفتند که روز گذشته اقالممان را گرفتهایم .ما اگر
به این سطح از شعور برسیم و مردم قانع شوند ،خیلی خوب است .ما باید اعتمادسازی
کنیم .االن بیاعتمادی وجود دارد و مردم اعتماد ندارند .باید این اعتماد از دسترفته را با
شفافسازی و کنار مردم بودن جبران کنیم .اعتماد عمومی سرمایه ملّی ماست .اگر مردم به
ما اعتماد نداشته باشند ،نمیتوانیم کار را پیش ببریم .هر چقدر هم کار بکنیم ممکن است
بگویند شما دارید دزدی میکنید .وقتی که مردم به کار گرفته شوند ،مشکل حل میشود.
مردم به هالل احمر و لباسش اعتماد داشتند .البته جاهایی نیز شیطنتهایی میشد .به هر
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حال ما در استان خوزستان یک دست نیستیم ،ما به هر حال مرزنشین هستیم و داعشیها،
وهابیها ،االحواز و ...نیز اینجا هستند .خیلیها هستند که میخواهند از آب گلآلود ماهی
بگیرند و این کار را در روند امدادرسانی انجام دادند .در مجموع شاید نگاه مردم نسبت به
خیلی از مجموعهها نگاهی با اعتماد و اطمینان نبود ،ولی به جمعیت هالل احمر نگاه با اعتماد
باالتری داشتند و ما هم از آن استفاده میکردیم و این مساله در اواخر خیلی بیشتر شد .من
در اواخر خیلی از تلفنها را جواب میدادم .حتی پشت خط هم اگر میافتادند جواب میدادم
و نیرو میفرستادم .یعنی مردم بازخورد مثبت میگرفتند و این موجب شد که تا حدی برای
کسانی که نمیخواستند این کار را بکنند نیز دردسر ایجاد میشد.
حاج آقا موسویفرد که خود در زمان سیل میان مناطق سیلزده میگشت ،میگفت من
هر جا میرفتم ردپای هالل احمر را میدیدم .مشخصه ما هم لباس قرمزمان بود و کام ً
ال
مشخص بود .در جمعیت هالل احمر درها برای هیچکس که میخواست کمک کند بسته
نشد .شاید سابق بر این من هاللی میگفتم خودم میتوانم و اجازه نمیدادم کسی بیاید .اما
در سیل ،روحانی ،بسیجی ،بچه مسجدی ،مردم عادی ،راننده ،ماشین سنگیندار ،بچههای
هیاتی ،بچههای خبرنگار و ...همه کمک میکردند .بچههای خبرنگار مثل آقای شریعتی غذا
میبردند .ما در را باز کرده بودیم و هر کس هر کار میتوانست انجام میداد .این نبود که ما
بگوییم دیگر کسی نیاید ،ما خودمان جمعاش میکنیم .شما همه طیف آدمی را میدیدید.
درها را باز کردیم .حتی من پیشنهاد دادم هشتک کلنا هالل را بزنیم یعنی همه مردم هالل
احمری هستند.
ما از بچه چهار ساله که شبانهروز در سالن شهدای کارگر کمک کرد داشتیم تا پیرمرد 90
ساله .هیچ مانعی نیز این وسط وجود نداشت .این یک نکته مثبت بود که در حوادث حتماً
باید هم خود آسیبدیدهها و هم خود مردم را به کمک بگیریم .اگر بتوانید از سمنها،
مجموعههای مردمنهاد و خود مردم استفاده کنید و شرایط را مدیریت کنید کلی کار شما
جلو میافتد .در روزهای اول حادثه در مجتمع امدادی 100 ،تریلی جنس بود .چطور اینها
تخلیه و بارگیری میشدند؟ ما که نمیتوانیم با عدهی محدود خود این کار را بکنیم .ما
مدیریت کردیم و مردم پای کار آمدند .این پتانسیل فوقالعاده بود و ما از آن استفاده کردیم.
این یکی از فرصتهای طالیی بود .در مجتمع امدادی باز بود و آن قدر ازدحام اقالم اهدایی
و امداد زیاد شد که ما آنها را جدا کردیم.
در جریان سیل ما یک فیلد امدادی داشتم و یک فیلد کمکهای اهدایی .میخواستیم که
اینها قاطی نشوند ،چون زیاد بودند و مدیریت آنها سخت بود .ما سالن شهدای کارگر را
کام ً
ال جدا کرده بودیم .این سالن صدها بار پُر و خالی شد .بیش از 500نفر آدم در آن سالن
آنجا کار میکردند .در حوادث و بحرانها اگر ما نیروی مردمی را ندیده بگیریم باختهایم.
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مجموعه افراد بسیار زیادی در این زمینه فعالیتکردند و کمک کردند تا از این شرایط خارج
شویم ،البته نه به آسانی.
ما با اعتماد سازی و تعامل بیشتر توانستیم این ارتباط را ایجاد کنیم .این روند یک روزه انجام
نشده است .پنج سال است که دارد روی این روند کار میشود .بحث محرومیتزدایی و اخبار
و رسانههایی که پوشش داده میشد ،توانمندسازیها و و ارتباطاتی که با مردم داشتهایم
موجب شد به مرور این اعتماد ایجاد شود .اعتمادسازی یک دفعه انجام نمیشود .در زلزله
کرمانشاه نیز همین مساله را داشتیم .زلزله کرمانشاه نقطه عطف یا نقطه آغازی در بحث
اعتمادسازی بود و مردم خیلی آمدند ،البته ما سلبریتیها را نیز داشتیم ،در آن زمان هنوز
سرمایه اجتماعی مردم آنقدر نبود .سال  1395این استارت خورد ،به نظرم در سال 1397
ما دیگر شروع کردیم به میوه آن را چیدن ،و در سال  98نیز ما از میوه آن استفاده کردیم.
االن ما یک لیست از افرادی داریم که کمک کردهاند .ریز به ریز کمکها در این لیست نوشته
شده است .حتی اگر یک قلم بوده باشد .این لیست آماده است .هنوز نیز افرادی هستند که ما
با آنها ارتباط داریم و میگویند که اگر کاری دارید ما هستیم .یک برنامه تشکیل دادیم که
همه آنها را دعوت میکنیم تا در این مراسم حضور پیدا کنند .هنوز نیز دارد کمک اهدایی
میآید .هنوز تمام نشده است.
در زمان سیل ،خیلی از جاها این کانکسهایی که آمد مجموعه جمعیت داشت همکاری
میکرد و ما کانکسها را میگرفتیم و میدادیم به سپاه تا سپاه ببرد آنها را نصب کند .خیلی
از کانکسهایی که آمد را هالل گرفت ،اما در اختیار سایر دستگاهها قرار داد .کمکها را ما
گرفتیم و به مجموعههای دیگر دادیم .این بازتاب همان اعتمادسازی بود .حتی برخی افراد به
مردم میگفتند کمکهای خود را فقط به هالل احمر بدهید و به جای دیگر ندهید .ما نگفتیم
که این را بگویند ،خودشان به عنوان شهروند سازمان برای ما عمل میکنند.
خود من یک روز در میان با تیمم شرایط را ارزیابی میکردم .این طور نبود که ما اطالعاتمان را
از کسی بگیریم .نیروهای ما میرفتند و مستقیماً فیلم تهیه میکردند .بازدیدهای هوایی و زمینی
داشتم .یعنی اطالعات ما بر اساس اطالعات عمومی و دقیق و به لحظه بود .این طور نبود که کسی
چیزی با تلفن یا هر چیزی به ما بگوید .ما یک ارزیابی اولیه داشتیم که در این زمان انجام میشد،
ارزیابی ثانویه نیز مرتب انجام میشد .یکی از کارهایی که جمعیت انجام میداد ،ارزیابی ثانویه یا
لکهگیری است .لکه نفتی معروف را من در یکی از بازدیدهای هوایی پیدا کردم .بچههای جمعیت،
دور تا دور آن را مسدود کردند .اگر این لکه توی آب میآمد داستان دیگری میشد که به آن
حوادث زنجیرهای میگویند .خیلی از اطالعاتی که به استاندار میرسید از طریق همین ارزیابیها
بود .چون ارزیابیهای ما با عکس و فیلم بود .داستان جنگلهای خسرج نیز با استفاده از عکسهای
هواییمختلفمرتفعشد.
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گفت و گو با آقای مجتبی طحان
سمت :مدير روابط عمومي جمعيت هالل احمر خوزستان
یکی از نکاتی که در سیل اخیر شاهد بودیم این بود که برای اولین بار  -حتی اگر به صورت
ظاهری هم بوده باشد -یک قرارگاه رسانهای در استانداری خوزستان با مشارکت دستگاههایی
که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم درگیر سیل بودند از آغاز امدادرسانی تشکیل شد.
همین که به این نتیجه رسیدیم که یک آغازی بر پایان از همگسیختگی رسانهها داشته
باشیم ،اتفاق مبارکی است .لزوم تشکیل این قرارگاه بسیار احساس میشد ،زیرا تا کنون
هیچگاه نتوانسته بودیم که انسجام بین دستگاههای زیر مجموعهی مدیریت بحران در زمان
حوادث را ایجاد کنیم؛ هر چند افرادی که ُمتولّی قرارگاه رسانهای بودند با مدیریت بحران
آشنا نبودند و هنوز هم بحران را نمیشناسند و شاید از دور فقط هالهای از بحران را مشاهده
کرده باشند .در حالی که اگر شخصی میخواهد اطالعرسانی برای حوادث انجام دهد ،باید
آشنایی الزم را با مدیریت بحران داشته باشند .متأسفانه در برخی مواقع احساس کردیم که
رسانه ملّی ،رو بهروی ما و نه در کنار ما ایستاده است و خودش را از بدنهی مجموعهی
مدیریت بحران نمیداند .صدا و سیما بهعنوان یکی از ُمتولّیان اصلی اطالعرسانی و آموزش
در حوزهی مدیریت بحران است .باید بیشتر از آنچه نگرش انتقادی داشته باشند ،کار
اطالعرسانی انجام دهند .اطالعرسانی باعث آرامش مردم میشود .گاهی مشاهده میشد
صحبتهایی از یک نفر بهعنوان منبع استفاده میشد که تشویش ایجاد می-کرد و ما باید
به جای امدادرسانی ،جوابگوی این شایعهها باشیم .نقد دوم در خصوص عملکرد رسانهها
به منبع خبری بر میگردد .هنگامی که مطلبی منتشر میشود ،منبع بسیار حائز اهمیت
است ،در حالی که برخی رسانهها در زمان سیل به هر کسی که در مناطق سیلزده مشاهده
میکردند ،بهعنوان منبع نگاه میکردند؛ بدون اینکه از دستگاههای اجرایی بپرسند که چه
اتفاقاتی ُرخ داده است.
حدود  72تا  73خبر تنها در خبرگزاری ایسنا منتشر شد و در دیگر خبرگزاریها هم
همینطور بود .یعنی بیش از  600خبر در حوزه سیل تولید کردیم که تقریباً کمنظیر است.
در خبرهای منتشر شده از سوی جمعیت هالل احمر در خبرگزاریها ،نیازهای سیلزدگان
مکرر مطرح میشد .یکی از نکات قابل تأمل و توجه در سیل اخیر ،حضور پُر شمار رسانههای
ّ
غیر خوزستانی بود .در مجموع بیش از  200خبرنگار داخلی و خارجی غیر از خوزستانیها
بهویژه رسانههای خارجی یا افراد ایرانی که برای رسانه-های خارجی کار میکردند ،در
خوزستان حضور داشتند که تاکنون این تعداد خبرنگار در استان مشاهد نشده بود .عالوه
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بر این ،هالل احمر سرپرستی و ساماندهی این افراد در مناطق آسیبدیده را هم انجام داد
که یکی از تجربههای جدید بود .برخی از رسانهها بهویژه رسانههای خارجی را به مناطق
سیلزده اعزام کردیم .یکی از دالیل این کار این بود که نمیخواستيم خبرهای غیر واقعی
منعکس شود .زمانی که رسانههای خارجی را به منطقه میبردیم ،نگاه آنها نسبت به سیل
خوزستان تغییر میکرد .برداشت من این بود که آنها در ابتدا جمعیت هالل احمر را در
عملیات و امدادرسانی ناتوان میدیدند ،اما زمانی که سطح سیل و امدادرسانی و دستگاههای
دیگر را مشاهده میکردند متوجه میشدند که ماجرا چیز دیگری است .عملکرد جمعیت
هالل احمر خوزستان در مجموع بازخورد منفی نداشت ،یعنی هیچ رسانهای ما را تخریب
نکرد و اگر رسانهای انتقاد کرد انتقاد را در کنار اقدامات انجام شده مطرح کرد و قطعاً هنگامی
که حادثهای وسیع باشد ،هر دستگاهی نقاط ضعفی دارد ،اما این نقاط ضعف باید در کنار
نقاط قوت مطرح شود .در این حادثه تقریباً همهی رسانهها در مسیری بودند که میخواستند
کمک کنند که این موضوع یک نقطه عطف در مدیریت بحران بود .به دلیل اینکه در کشور
ما سازوکاری برای کنترل فضای مجازی وجود ندارد و ما هنوز نتوانستیم مدیریتی در این
زمینه داشته باشیم ،با این وجود همه دستگاههای اجرایی با استفاده از ابزارهای مختلف سعی
کردند تا با استفاده از تکنیکهای رسانهای ،فضای مجازی را در قبضهی خود در آوردند .در
مجموع فضای مجازی با همان سرعت انتشار مطالب و تأثیرگذاری سریع ،به همان سرعت
تأثیر خود را از دست میدهد و فراموش میشود ،ولی اخبار رسانههای رسمی ماندگارتر
هستند .تجربهای که شخصاً در این بحران کسب کردم ،ضرورت ایجاد یک تشکیالت رسمی
واحد برای اطالعرسانی و پاسخگویی در زمان بحران بود که بیش از همیشه این فقدان
احساس شد.
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گفت و گو با آقای شهريار ميرخشتي
سمت :سرپرست وقت مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خوزستان
بهطور کلی یکسری دستگاهها مانند فوریتهای پزشکي و هالل احمر هستند که فعالیتشان
بالفاصله بعد از شروع بحران کلید میخورد .به یاد دارم با شروع سیل و در طي بحران ،ما
مکرر جلسه داشتیم که حتی رکورد ما به سه جلسه در روز در مدیریت بحران
بهطور ّ
ی موارد ،جلسات تا ساعت سه بامداد به طول میانجامید .هر
استانداری هم رسید که بعض 
چند ممکن بود تعدادی از این جلسات پوپولیستی و نمایشی هم باشند ،اما هماهنگیهای
خیلی خوبی در سطح استان انجام میگرفت .ما در بحث بهداشت و درمان که بخشهای
مختلفی از جمله معاونت بهداشتی ،معاونت درمان و معاونت غذا و دارو را شامل میشود،
فعالیت داشتيم .بخشی که معموالً در بین فعالیتها نادیده گرفته میشود ،فعالیتها
و اقدامات بهداشتی انجامشده است ،زیرا فعالیتهای درمانی معموالً قابل لمس و رویت
است ،اما فعالیتهای بهداشتی به خوبی دیده نمیشوند .برای مثال از جمله فعالیتهاي
انجام شده میتوان به کنترل بهداشت آب آشامیدنی ،کنترل مواد غذایی و بحث بهداشت
محیط اشاره کرد که همهی دستاندرکاران این حوزهها به صورت  24ساعته مشغول به کار
بودند .در بحث درمان نیز ما دو بخش داریم :یکی بخش پیش بیمارستانی و دیگری بخش
بیمارستانی .فعالیت بیمارستانی اینگونه است كه پزشک بهطور مستقیم بیمار را ویزیت
میکند که در این زمینه ما یک بیمارستان صحرایی مجهز را از کردستان به منطقه آوردیم
و در نزدیکیهای حمیدیه بر پا کردیم و تحویل معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز
شد .در بخش پیش بیمارستانی نیز که در حوزهی فوریتهای پزشکی است ،به بحث انتقال
بیماران ،اعزام آمبوالنس و استفاده از بالگردها مربوط میشود و در حوزهی کاری ما قرار دارد.
در بخش استفاده از بالگردها ما یک فروند بالگرد خرید خدمتی از نیروی هوایی داشتیم که
در اختیارمان بود .در ادامه دو بالگرد دیگر از تهران برای ما فرستاندند که واقعاً به کمک ما
آمدند و توانستیم عملیات زیادی را چه در بحث انتقال سیلزدگان و چه در بحث غذا رسانی
و توزیع دارو به کمک این دو بالگرد انجام دهیم.
در سیستم بهداشت و درمان نقطهی قوتی که وجود دارد ،سازوکار COEاست ،یعنی مرکز
هدایت عملیات بحران .ابتدا یک  COEمرکزی داریم که در ساختمان وزارت بهداشت است،
سپس در هر استانی یک مرکز  COEوجود دارد .برای مثال ما در استان خوزستان ،دانشگاه
علوم پزشکی اهواز را داریم که مجهز به این سازوکار است .همچنین دانشگاههای اقماری ما
که شامل علوم پزشکیهای دزفول ،شوشتر و بهبهان میشوند ،از این سازوکار بهره میبرند.
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برای استفاده از این فرایند ،سطح بحران تقسیمبندی میشود .اگر در سطوح پایینتری باشد،
آمبوالنس همان منطقه ارسال میشود ،اگر در سطح شهرستان باشد ،خودشان آمبوالنسها
را مدیریت میکنند .اگر آمبوالنس کم باشد از شهرستان مجاور تقاضا میکنند ،اگر باز هم
کم بود از  COEمرکز تقاضا میکنند که از استانهای مجاور برایشان ارسال کنند .در
بحران سیل اخیر نیز از COEکشور برای ما چندین دستگاه آمبوالنس ،اتوبوس آمبوالنس
و تعداد زیادی نیروی فوریتهای پزشکی ،پزشک متخصص ،پرستار و روانشناس به همراه
ادوات و تجهیزات تخصصی خودشان ارسال کردند که در این زمینه ما نه تنها کمبود نداشتیم
که با مازاد نیرو نیز مواجه بودیم .برای مثال به قوت میتوانم بگویم که هیچ جایی نبود که ما
کمبود آمبوالنس داشته باشیم .برای مثال ما یک کاری که در جلسات انجام داده بودیم این
بود که به سپاه و ارتش شماره COEمرکز را داده بودیم و گفته بودیم در هر زمانی ،در هر
جایی که مشکل بهداشت و درمان داشتید با این شماره تماس بگیرید تا سریعاً برای همکاری
با شما اقدام شود .ما کارشناسانی را در  COEمیگذاریم که از نظر شخصیتی و ویژگیهای
ن بحران باشند و اگر خطایی از
خبرگی ،به گونهاي باشند که بهترین تصمیمگیرنده در زما 
آنها صورت گیرد ،بالفاصله آنها را جابهجا میکنیم ،زیرا شرایط بحرانی است و شوخیبردار
نیست .لذا معموالً با تجربهترین افراد را در قسمت  COEقرار میدهیم.
از جمله اشکاالتی که در زمان وقوع سیل میتوان به آن اشاره کرد این است که برای مثال ما
برخی روستاها را داریم که در حالت عادی ،حتی یک درمانگاه و پزشک هم ندارند و فقط یک
خانه بهداشت دارند .اما متأسفانه با وجود عدم نیاز به تأسیس بیمارستان صحرایی و سرازیر
کردن امکانات ،خیلی از امکاناتی که نیازی به آنها نیست را در یک جا متمرکز میکنند.
چون که میخواهیم بگوییم ما این کارها را انجام دادهایم و فقط آمار عملکرد خود را باال
ببریم .از دیدگاه بنده وقتی استاندار میگوید ما در بعضی جاها بیش از اندازه کار کردیم راست
میگوید .برای مثال در بحث غذارسانی من بارها و بارها وقتی از اردوگاهها دیدن میکردم
میدیدم که ظرفهای غذای دست نخورده روی زمین ریخته و انباشته شده است .چرا باید
یک روستا غذا نداشته باشد ،اما در جایی دیگر تپهای از نان و غذاهای دست نخورده روی
زمین انباشته شود؟ مسألهی دیگری که وجود داشت این بود که خیلی از افرادی که در
اردوگاهها اسکان داده شده بودند ،روستاهایشان را آب نگرفته بود و اص ً
ال سیلزده نبودند،
اما بهخاطر دریافت غذا ،دارو و پزشک رایگان خودشان را جای سیلزدهها جا زده بودند و
از امکانات استفاده میکردند که عدهای از آنها حتی بعد از پایان سیل محل اسکان خود را
ترک نمیکردند .متأسفانه خیلی از امکانات ما به خاطر عدم وجود یک مدیریت واحد به هدر
میرود .با این حال ما بهخاطر تجربهای که در این چند سال کسب کرده بودیم ،تا حدودی
در حوزهی خودمان این مسائل را کنترل میکردیم .برای مثال به من میگفتند آمبوالنس
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در اختیار ما قرار دهید تا به صورت دِه گردشی برویم و به روستاها سر بزنیم که اگر موردی
بود ویزیت کنیم ،اما من به آنها میگفتم بروید بازدید کنید ،و اگر موردی پیش آمد به ما
اطالع دهید تا ما بالفاصله آمبوالنس برای شما اعزامکنیم .به همین ترتیب ما آمبوالنسها
را به صورت سبدی مدیریت میکردیم .البته خود من هم شاید اگر پنج سال پیش که هنوز
الفبای فوریتهای پزشکی را یاد نگرفته بودم ،به من میگفتند برای تمام روستاها آمبوالنس
اعزام میکردم ،اما در شرایط بحرانی اص ً
ال این گونه نیست .برای مثال اگر در نقطهای پنج
مصدوم وجود داشته باشد و من اتوبوس آمبوالنس اعزام کنم ،در آن شرایط میتوانند من
را بازخواست کنند که به چه دلیل این اقدام صورت گرفته است؟ در این مورد به یاد دارم
دو دستگاه آمبوالنس که در ماهشهر قرار داشتند رفته بودند در فرمانداری شهرستان کارون
مستقر شده بودند که وقتی موضوع را جویا شدیم دریافتیم این اقدام با دستور اشتباه فرماندار
ُمعین شهرستان صورت گرفته است .بنابراین با هماهنگی الزم آمبوالنسها را از آنها پس
گرفتیم .در زمینهی استانهای ُمعین نیز باید بگویم که همکاری تکتک این استانها با ما
در سطح ویژهای صورت گرفت ،به گونهای كه در این راستا هیچگونه کمبودی نداشتیم .حتی
چند نفر از مدیران فوریتهای پزشکی استانهای ُمعین ،خودشان شخصاً از مناطق سرکشی
میکردند ،یا در زمینهی ارسال تجهیزات و نیروهای پزشکی همراه با آمبوالنسها و نیروهای
امدادی تیم پشتیبان هم ارسال کرده بودند .حتی خود رییس اداره اورژانس هوایی کشور با
یک اکیپ کامل بهعنوان یکی از خدمه درمانی هلیکوپترها به خوزستان آمدند.
نقطهی قوتی که در میان خوزستانیها وجود دارد این است که همهی آنها خودشان در
بحران به دنیا آمده و در بحران بزرگ شدهاند .به همین خاطر در مواقع بحرانی خیلی راحت
و با تسلّط روحی و فنی زیادی فعالیتهای امدادی را پیش میبرند ،زیرا تکتک آنها با انواع
مخاطرات طبیعی از جمله خشکسالی ،ریزگردها ،سیل ،آلودگی زیست محیطی و بسیاری
دیگر از مخاطرات دست و پنجه نرم کردهاند .به قول یکی از دوستان ،خوزستانیها هر کدام
خودشان یک مدیر بحران هستند.
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گفت و گو با آقای رضا رضايي
سمت :مدير كل راه و شهرسازي خوزستان
قبل از آغاز سال و در حاليكه بسياري از دستگاهها در استان در تدارك برنامه مسافرتهاي
نوروزي و پذيرايي از كاروانهاي راهيان نور بودند ،ما مواجه با هشدار هواشناسي در خصوص
بارشهاي سنگين در فروردينماه شديم ،اما با توجه به رويكردهاي استاندارد اطالعيههاي
هواشناسي تا يك هفته قبل از سيالب ،بسياري از مديران استان ،تصوري از حجم سيالب
و اينكه بتواند موجب بروز بحران در استان و در سطح ملّي شود را نداشتند .روز دوم
فروردينماه بود كه استاندار دستور دادند مديران بايد حضور ميداني داشته باشند .متعاقب
اين قضيه به مركز استان بازگشتيم و جلسه ستاد بحران را در اداره و به موازات جلسات اداره
كل مديريت بحران استان تشكيل داديم .برنامهريزيها به سرعت انجام شد و در مرحله اول
روانآبهاي ناشي از بارش در سطح استان با موفقيت مهار و هدايت شدند .اما مشكل از
زماني آغاز شد كه سيالب استانهاي باالدست به سدهاي كرخه ،كارون و دز رسيد .با توجه با
اينكه به نظر ميرسد درك صحيحي نسبت به حجم بارشها و ظرفيت سدها وجود نداشت،
تخليه آب سدها عليرغم تجربه استان گلستان به اندازه كافي انجام نشده بود و بنابراين حجم
عظيمي از سرريز آب سدها براي حفظ پايداري و ايمني آنها به سمت دشت خوزستان
رهاسازي شد.
با توجه به برنامهريزيهاي ستاد مديريت بحران استان و جلسات متعددي كه برگزار شد،
مقابله با بحران در بخشي از استان بر عهدهی اداره كل راه و شهرسازي واگذار شد .دکتر
اسالمي وزیر راه و شهرسازي نيز طي تماسهاي پيگيرانه و بازديدهايي كه از وضعيت استان
داشتند تأكيد داشتند حتماً همكاري کامل و همهجانبهاي داشته باشيم .در اين شرايط
عليرغم اينكه پروژههاي ما بر اساس دستورالعمل سراسري از  52اسفندماه تعطيل ميشوند
و پيمانكاران ديگر حضور ندارند ،موفق شديم تا با فراخوان ايشان و لغو مرخصي همه همكاران
عملياتي ،امكانات سازمان شامل نيروي انساني و ماشينآالت سنگين ،نيمه سنگين و سبك
خودمان را بسيج كنيم.
بهعنوان يكي از مهمترين ماموريتها ،حفاظت از امنيت شهر سوسنگرد بود كه رودخانه
كرخه از ميان آن عبور ميكند ،به ما واگذار شد .در واقع با توجه به حجم آبي كه از سد
كرخه رهاسازي شده بود ،اين شهر به شدت در معرض خطر بود و امكان داشت طغيان رود
آسيبهاي جدي به شهر و زندگي ساكنان آن وارد كند ،بهويژه آن كه ديده بوديم كه سيالب
پس از آن كه وارد شهرهاي استان گلستان شد ،موجب چه آسيبهايي شده بود .به همين
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علّت همه تالش ما بر اين بود كه آب وارد اين شهر با حدود  80هزار نفر جمعيت نشود.
در گام نخست در ستاد مديريت بحران ،مشخصات فني احداث سيلبند طراحي شد .سپس
با تجهيز امكانات و نيروها موفق شديم ظرف دو هفته سيلبندي را با مشخصات فني و
مستحكم به طول پنج كيلومتر براي مهار سيالب در شهر سوسنگرد احداث كنيم كه توانست
به خوبي در برابر آن حجم عظيم آب كه در مقاطعي بالغ بر  3500متر مكعب بر ثانيه بود،
مقاومت كند و مانع از نفوذ آب به سطح شهر و منازل مردم شود .اقدامات ما در سوسنگرد
به نحوي انجام شد كه همهی احتماالت را بر هم زد ،چون كارشناسان آب منطقهاي معتقد
بودند شهر سوسنگرد قطعاً در معرض سيالب قرار خواهد گرفت .حتي از طرف فرمانداري
به مردم اعالم شد شهر در معرض خطر است و بايد تخليه شود .به ما هم اعالم كردند
ماشينآالت خودمان را از شهر بيرون ببريم ،چون حضور ما ميتواند موجب تشويق مردم به
عدم تخليهی شهر شود .اما متعاقب اين موضوع جلسهاي را با همكاران در سوسنگرد تشكيل
داديم و قرار شد تا در شهر بمانيم و تالش كنيم تا مانع ورود سيالب به شهر شويم و آن روز
مانديم و موفق هم شديم.
دقيقاً همانطور كه سازمان آب و برق به ما اعالم كرد ،حجم آب تخليه شده از سدها نزديك
به  3500متر مكعب بر ثانيه بود .حجم عظيمي كه تحت تأثير آن ،ديگر اثري از بستر و
حريم رودخانه نبود ،بلكه اين دشتها بودند كه آب در آنها جاري بود .در واقع اگر شما به
نقشهی رودخانهها توجه كنيد ،غالباً شكلي مارپيچي دارند ،اما در نقشههاي هوايي آن روزها
ديگر مارپيچي وجود نداشت ،بلكه يك حجم عظيم آب بود كه مستقيماً به سمت دشتهاي
پاييندست سرازير بود .در آن روز هم به لطف خدا و همت و تالش فوق تصور همكارانمان،
آن حجم آب خوشبختانه از سيلبندهاي ما عبور نكرد و هيچ آبي وارد شهر نشد و این
موضوع تعجب و تحسین همگان را به دنبال داشت ،به ويژه آن كه پيشبيني كرده بودند قطعاً
سوسنگرد به زير آب خواهد رفت و بايد تخليه شود ،اما این شهر مستحكم و ايمن باقي ماند.
در دزفول ،شعيبيه و شوشتر با مشكالت بسيار جدي مواجه بوديم .در اين مناطق كارهاي
خوبي انجام داديم ،اما روستاهاي شعيبيه و شوشتر و راههاي روستايي آن مناطق ،متأثر
از سيالب با خسارتهاي وسيعي مواجه شد .در شادگان هم اگر تالش همكاران ما نبود
اين شهر دچار آبگرفتگي ميشد ،به ويژه آنكه حجم ورودي آب به تاالب شادگان زياد بود.
همانطور كه ميدانيد دور تا دور شهر را آب گرفته و شادگان مانند جزيرهاي در دل اين
تاالب قرار دارد و در معرض تهديد جدي بود .طي 10روز بخش اعظمي از شهر را با احداث
خاكريزها و دايكها و سيلبندها ايمن كرديم و مانع ورود آب شديم .البته ،چون آب مسيري
شمالي ـ جنوبي داشت و از هر بخش و منطقهاي ميتوانست وارد مناطق شهري شود ،به
همين خاطر ما همراه با سيل به تدريج به سمت ايمنسازي شهرها و مناطق جنوبي استان
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حركت ميكرديم .در همين مسير هم شهرهاي سوسنگرد ،بستان ،اهواز ،حميديه و شادگان
و بخشي از آبادان به شدت تهديد ميشدند كه بيشترين تراكم جمعيتي را در خود جاي داده
بودند و اگر همت بلند نيروهاي در صحنه شامل نيروهاي نظامي و انتظامي و نيروهاي مردمي
و جهادي در كنار ايثارگري همكاران ما و ساير دستگاههاي خدمترسان و امدادي نبود،
واقعاً ممکن بود وقايع وحشتناكي در خالل اين سيل در خوزستان رقم بخورد ،ليكن زحمات
همكاران ما چنان نتيجهبخش بود كه تقدير وزير كشور در حضور رياست محترم جمهوري
از مجموعه وزارت راه و شهرسازي و اداره كل راه و شهرسازي و تقدير شخص استاندار از
همكاران ما و نظر مثبت مقام عالي وزارت گوياي زحمات شبانهروزي براي حفاظت از جان
و مال شهروندان بود.
ما در دو مرحله و در چند منطقه ،مأموريت مهار سيالب را به عهده داشتيم .مرحلهی اول،
هفتم فروردينماه و مرحله دوم سيزدهم فروردين بود كه به دليل تكميل ظرفيت و حفظ
ايمني سدها ،مجموعه سدهاي كارون ،دز و بهويژه كرخه در حال تخليه بودند .در شرايطي
كه سوسنگرد و حاشيه آن را با ساخت سيلبند محافظت ميكرديم ،يك اتفاق نادر در جريان
اين سيالب رخ داد و آن اين بود كه دو رودخانه كرخه و دز عليرغم اينكه با يكديگر فاصله
بسياري داشتند به واسطه شدت طغيان و حجم آب به يكديگر پيوستند و اين آب ضمن
انسداد محور اهواز ـ انديمشك از اين مسير هم به عنوان كانال آب استفاده كرده و به سمت
اهواز جاري شد .در اين زمان نه تنها مناطقي از حاشيه شهر بلكه با توجه به اليروبي نشدن
بستر رودخانه كارون و تصرفاتي كه در آن انجام گرفته ،احتمال ميرفت با سرريز شدن
سيالب ،برخي از مناطق حاشيهی كارون دچار آبگرفتگي شوند .در اين زمان بود كه ما هم
تالش كرديم تا در كنار ديگر نيروهاي امدادرسان و خدماتي سهمي را در مهار سيالب بر
عهده بگيريم .عملكرد خوب نيروهاي زير مجموعهی وزارت راه و شهرسازي و ديدگاههاي
علمي و كاربردي همكاران ما در موضوع مهار سيالب چنان بود كه وزير كشور مسئوليت
احداث سيلبند  27كيلومتري شمال اهواز را به همكاران راه و شهرسازي خوزستان سپردند
كه همين موضوع اذعان بر مجاهدت و توانايي همكاران ما در سطوح مختلف است كه
خوشبختانه با توجه به تعامل و مشاركت عمومي ايجاد شده در اين آزمون هم سر بلند بيرون
آمديم و اهواز مواجه با آسيب جدي نشد .البته در حاشيه شهر بخشي دچار آبگرفتگي شد
كه با توجه به آن حجم عظيم آب امر طبيعي بود ،اما موفق شديم كليت شهر را با همدلي
همهی نيروها و با هدايت و مديريت استاندار خوزستان نجات دهيم.
زماني كه در نقاط مختلف درگير مهار سيالب بوديم ،مجموعه وزارت راه و شهرسازي در
استان خوزستان قريب  1050دستگاه ماشينآالت سنگين ،نيمهسنگين و سبك را درگير
عمليات كرده بود كه حدود  500دستگاه ماشينآالت اداره كل راه و شهرسازي بود .ادارات
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كل ديگر هم ،همهی ظرفيت موجود و كمكهاي ارسالي از استانهاي ديگر و امكانات
پيمانكاران بخش خصوصي را به كار گرفته بودند كه حتي ماشينآالت آنها در جريان
سيالب دچار آسيبهاي جدي شدند و دو تا از بيلهاي مكانيكي را آب برد.
در برخي مناطق ناچار بوديم به صورت ژئوتكنیکال كار كنيم .در واقع شدت و حجم سيالب
به اندازهاي بود كه نگران بوديم سيلبندها اگر به صورت ژئوتكنیکال كار نشده باشند ،برابر
سيل تاب نياورند و كل سازه دچار آسيب شود .از اين رو عليرغم محدوديت زماني و مالي
تالش كرديم استانداردهاي الزم را مراعات كنيم .در واقع در آن شرايط بدون توجه به
محدوديتهاي اعتباري بايد فكر ميكرديم ،تصميم ميگرفتيم و براي نجات شهرها بيدرنگ
و به صورت جهادي عمل ميكرديم.
با توجه به ماموريتهاي ذاتي وزارت راه و شهرسازي ،بخش عمدهاي از كارهاي ما مربوط
به بعد از سيل است .ما بعد از سيالب هم درگير آسيبهاي آن هستيم و پس از سيل،
 83دستگاه ماشينآالت درگير روند بازسازي مناطق بودهاند .به ويژه آنكه سيل به برخي
پروژههاي ما آسيب وارد كرده و راههاي ما به خصوص در حوزهی روستايي دچار آسيبهاي
جدي شدند و در برخي مناطق ،راهها برش خوردهاند كه بايد بازسازي شوند .در روستاها
برخي منازل آسيب ديدهاند و يا امكان دارد با نشست آب ،دچار صدمات جدي شوند كه
همكاران ما در بنياد مسكن ُمتولّي بازسازي و مرمت آنها شدهاند .همكاران ما در راهآهن تا
ارديبهشتماه درگير بازسازي خط راهآهن در نقاط آسيبديده بودند .از طرف ديگر با توجه
به اعتماد و ظرفيتي كه نسبت به قابليتهاي وزارت راه و شهرسازي و همكاران ما در ادارات
كل استاني ديده شده ،مديريت ارشد استان نيز توجه خاصي به توانمنديهاي كارشناسان و
نيروهاي اداره كل دارند .وظيفه بستن سيلبندهايي كه توسط نيروهاي نظامي براي هدايت
آب به دشتها باز شده بودند و چه آنهايي كه توسط سيالب بهويژه در دشت آزادگان
تخريب شدند ،عليرغم اينكه وظيفهی وزارت نيرو و آب منطقهاي بود ،به ما سپرده شد.
بعد از سيل درگير احداث سيلبندها هستيم ،بهويژه از آنجا كه حجم آب بسياري در دشت
آزادگان وارد زمينهاي زراعي مردم شد.
زماني كه ابعاد سيل و حجم آب مشخص شد ،سيالب خوزستان از يك بحران استاني تبديل
به يك مسئله ملّي شد كه نيازمند مشاركت ملّي و همدلي سراسري بود ،به همين منظور
براي كمكرساني ،استان های ُمعین تعيين شد .همكاران ما از استانهاي اصفهان ،سمنان،
تهران و فارس گسيل شدند و شركت ساخت هم ،ماشينآالت در اختيارشان را از استانهاي
ديگر به خوزستان اعزام كرد .همهی اينها نشانگر مديريت عالي وزير در ايجاد روحيه
همدلي و شور ملّي براي ياري به هموطنان خوزستاني بود.
ی وضعيت محورهاي مواصالتي هم باید عرض کنم که در خالل سيل و در همان
درباره 
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روزهاي اوليه سيالب ،به واسطهی حجم باالي سيالب ،جادهی ترانزيت اهوازـ شوش ـ
انديمشك را از دست داديم ،بويژه آن كه در باالدست ،رودخانه كرخه و دز به هم رسيدند
و حتی خود محور مشابه رودخانه عمل ميكرد و آب را به سمت اهواز منتقل ميكرد كه
خوشبختانه با تالش همكاران ايثارگر ما در حوزهی راهداري پس از چند روز سيلبندهاي
شكسته شده مرمت شدند و جاده مجددا ً به زير ترافيك رفت .اما جادهی آبادان مدت بيشتري
زير آب بود ،چون بخش عمدهاي از سيالب كه وارد دشتها شده بود و از كارون به سمت
شادگان در حال حركت بود ،با شدت باال از روي جاده رد ميشد؛ جاده شادگان به دارخوين
هم كه از ميان تاالب رد ميشود ك ً
ال بسته بود ،بهويژه آن كه ارتفاع آب بيشتر از  30سانتيمتر
بود كه پس از فرو نشست آب با تالش شبانهروزي همكاران ما در اداره كل حمل و نقل و
راهداري ،به سرعت به زير ترافيك رفت.
فيلم ،تصاوير و مستندهاي بر جاي مانده از روزها و شبهاي سيالب اخير و تالش بدون
چشمداشت نيروها و مشاركت مردم و نيروهاي جهادي به نوعي تداعيگر دوران دفاع مقدس
بود .به اذعان خيلي از قديميها كه فضاي جبهه و جنگ را تجربه كرده بودند ،واقعاً جو خاصي
بود .يعني به آن خاطرات كه بر ميگردم ميبينم كه هم سخت بود و هم شيرين بود .همه
بدون توجه به موقعيتهاي اداري از استاندار گرفته تا نيروهاي ساده با لباسهاي خاكي و
گلي و چشمهاي پف كرده در كنار يكديگر فعاليت ميكردند .همگي يك هدف داشتند و آن
هم حفاظت از جان و مال شهروندان و نشان دادن اراده-ی ملّي براي نمايش پايداري و توان
مقاومت برابر سختي بود .باور كنيد بسياري براي چند روز خواب منظمي نداشتند و واقعاً
همگي درگير و بيخواب بودند .شبهايي كه با چراغ قوه در سوسنگرد روي دايك تا صبح
قدم ميزديم كه نكند از جايي نشتي پيدا كند و همهی زحمات به باد برود ،فراموشنشدنی
است .يك همدلي عجيبي بين مردم و نيروهاي جهادي پديد آمده بود و همگي مشغول
احداث خاكريز بودند.
دربارهی برآورد خسارات وارد شده هم باید عرض کنم که در حوزهی ما ،يعني در جادههايي
كه در حال استفاده بودهاند و از طرف همكاران ما در راهداري اعالم شده ،حدود1000
ميليارد تومان ارزيابي خسارت بوده كه بخشي از آن توسط كارشناسان وزارتخانه تأييد
شده است .اما پروژههاي راهسازي كه ما در دست اقدام داشتيم ،در كنار هزينههايي كه راه و
شهرسازي در اين مدت متحمل شده است ،بهويژه آن كه ماشينآالت ما از سيل زمستان 97
درگير و پاي كار بودهاند و از فروردين تا به حال هم ،همانطور كه اشاره كردم درگير مرمت
و بازسازي سيلبندها بودهايم كه هزينههاي زيادي براي ما در پی داشته است .خيلي از اين
اقدامات هم اص ً
ال در رديفهاي اعتباري يا شرح وظايف ما نبوده است .براي تأمين اعتبارات
بازسازي خسارات سيل هم ،اعتباراتی در نظر گرفته شده كه شامل  100ميليارد تومان براي
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راهداري و  21ميليارد براي راه و شهرسازي است كه معتقديم با توجه به ابعاد سيالب و
خسارتها مبلغ كمي است و فاصلهی زيادي با برآوردهای انجامشده فقط در حوزهی راه و
شهرسازي كه 230ميليارد تومان بوده است ،وجود دارد .اين مبلغ تنها معادل هزينههاي
مقابله با سيالب است ،نه تأمين اعتبار براي بازسازي خسارتها و مسلماً بايد با پيگيريهاي
آتي ،اعتبارات بيشتري براي وزارت راه و شهرسازي در نظر گرفته شود.
به هر حال زحمات همكاران ما توسط آقاي استاندار از نزديك مشاهده شده و همه ميدانند
که اگر زحمات وزارت راه و شهرسازي و ادارات تابعهی آن نبود ،قطعاً سوسنگرد ،شادگان
و اهواز دچار آبگرفتگيهاي جدي ميشدند .همه ديدند بدون توجه به بحث اعتبارات،
ماشينآالت ما كه همگي نياز به اورهال دارند و لوازمي كه خريداري كرديم ،چگونه تأمين
شدند .در واقع اولويت ما حفاظت از جان و مال مردم بود.
وقتي كه از يك واقعه عبور ميكنيم اين مجال پيش ميآيد كه به علّت و چرايي آن رخداد
توجه كنيم ،يعني اگر اين سيل و آن چه كه با آن مواجه شديم را يك آسيب بدانيم ،آن را در
سه مقطع قبل ،حين و بعد از واقعه ميتوان به تحليل نشست .اگر فارغ از اين كه اين سيل در
نوع خود بينظير و يك دورهی بازگشت صد ساله دارد و حجم بارش به قدري بود كه برخي
از اتفاقات اجتناب ناپذير بود بگذريم ،بايد اعتراف كنيم بخشي ديگر از اين اتفاقات حداقل با
اين شدت كه تبديل به يك بحران شود ،نبايد رخ مي داد .مث ً
ال ما سدهايي داريم كه سالها
است اليروبي نشدهاند و همين باعث كاهش ظرفيت سدها شده است .از سوي ديگر بيش
از يك دهه است كه درگير خشكسالي هستيم و همين موضوع به برخي ،مجوز مداخله در
محيط زيست را داده است؛ در حالي كه اگر احترام بيشتري براي محيط زيست قايل بوديم،
برخي از اين اتفاقات رخ نميداد .ما با مداخلهی بيجا در طبيعت به حريم و حتي بستر
رودخانهها تجاوز كردهايم و در دهانههاي رودخانه هم ،سازههاي تفريحي ساختهايم و به نوعي
وارد خانهی رود شدهايم .در همين سوسنگرد و اهواز در بستر رودخانه پارك و ساختمان
احداث کردهایم و كشاورزي كردهايم و دهانهی رودخانهها را تنگ كردهايم .از سوي ديگر
بايد رودخانهها را اليروبي ميكرديم ،اما وزارتخانههايي كه اين امر جزء وظايف ذاتي آنها
است ،قطعاً خوب عمل نكردهاند .رودخانههاي استان دههها هست كه اليروبي نشدهاند ،پس
طبيعي است كه عمق و عرض آنها مدام محدود شده است .پس نميتوان توقع داشت كه
رودخانهها بتوانند آن حجم از آب را انتقال دهند ،بهويژه در نقاط تالقي با فضاهاي شهري؛ لذا
اگر به حريم رودخانهها احترام ميگذاشتيم ،شاهد بسياري از اتفاقات نبوديم .رودخانهاي كه
در سوسنگرد بايد بيش از  700متر مكعب بر ثانيه آب را انتقال ميداد ،االن نميتواند بيش
ببَر
از  200متر مكعب را عبور دهد .ما در اسـتان خوزستان ،كانالهایی داريم كه كانالهاي آ 
هستند و براي مواقعي كه رودخانهها سيالبي ميشوند ،احداث شدهاند .اين كانالها سالها
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بود كه استفاده نشده بودند و حتي بازرسي هم نشده بودند .براي همين زماني كه سيالب را
به اين كانالها هدايت كردند ،آب تا يك مسيري میرفت ،و بعد باال میزد ،مثل كانال بحرهی
اهواز كه چون اليروبي نشده بود ،آب بيرون زد كه بخشي از كوتعبداهلل را آب فرا گرفت.
متأسفانه برخی سازمانها اص ً
ال آمادگي نداشتند كه اگر سيالبي با اين حجم رخ دهد ،چه كار
ببَر درست عمل كرده بودند ،بسياري از
ميخواهند بكنند .باور كنيد اگر همين كانالهاي آ 
ال كانال مالح اص ً
اتفاقات رخ نميداد .مث ً
ال استفاده نشد و مجموع شرايط نشانگر اين بود كه
هيچ نوعي آمادگي قبلی وجود نداشته و قاعدتاً براي اين حادثهی ملّي ،برخی سازمانها و
دستگاهها بايد پاسخگو باشند .آن چنان كه بيتوجه به پيشبینيها در زمان مناسب اقدام به
تخليهی سدها نكردند ،در حالي كه واضح است با توجه به احتمال ورودي سيالب به مخازن،
سدها بايد تخليه ميشدند ،چون بحث پايداري سدها با توجه به حجم سيالب و بارشها
مطرح بود .حتي اين احتمال كه اگر يك بارش ديگر رخ ميداد ،چه بسا كه بخش عمدهاي
از استان در سيالب غرق ميشد .فقط در حوضهی كرخه گفته شد كه بالغ بر هفت ميليارد
متر مكعب آب وجود داشت و اگر بارش باالتر از آن چه رخ داد ،اتفاق ميافتاد ،يك فاجعهی
ملّي در خوزستان رقم ميخورد و بدون شك اهواز هم در آب غرق ميشد.
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گفت و گو با آقای مسعود انصاريان
سمت :مدیر کل وقت بنیاد مسکن انقالب اسالمی خوزستان
نخستین مرحلهی ورود بنیاد مسکن در خصوص سیالب ،قبل از وقوع آن بود .در سال 1397
با تشکیل ستاد بحران اعالم شد بارندگیهایی خواهیم داشت که در این راستا جهت تقویت
سیلبندها ،شهرستانهای استان بین دستگاههای اجرایی تقسیمبندی شدند .بنیاد مسکن
خوزستان مأمور شد سیلبندهای دو طرف رودخانه دز یعنی شهرستانهای شوش و شوشتر
را تقویت کند که با هماهنگی فرمانداریها و بخشداریهای این شهرستانها ،ماشینآالت به
مناطق اعزام و سیلبندها تقویت شدند .در جریان سیل ،همه ی ماشینآالت بنیاد مسکن
خوزستان مانند سایر دستگاههای اجرایی ،درگیر استحکام و ترمیم سیلبندها و مقابله با
سیل بودند .در نهایت زمانی که با کمبود ماشینآالت مواجه شدیم ،از ادارات بنیاد مسکن
استانهای بوشهر ،فارس ،کهگیلویه و بویراحمد و یزد درخواست کمک کردیم و این استانها
ماشینآالت خود را برای کمک به خوزستان اعزام کردند.
با پايان سیل باید کار بازسازی آغاز میشد که در وهلهی نخست همه روستاهای آبگرفته
مشخص شدند و تیمهای ارزیاب تشکیل و به روستاهایی که آب از آنها خارج شده ،گسیل
شدند و نسبت به ارزیابی واحدهای مسکونی اقدام شد .ارزیابی ما به گونهای است که متوجه
شویم یک واحد مسکونی از نظر فنی تا چه حد دچار آسیب شده است؟ این واحدها به دو
گروه تقسیم میشوند :یک گروه واحدهای تعمیری بوده که سازهی آنها آسیب ندیده و با
تعمیر مجدد قابل سکونت هستند .یک-سری واحدها نیز سازهی آنها آسیبدیده و آسیب
به نحوی است که قابل سکونت نیستند و باید مجددا ً بازسازی شوند.
به دلیل اینکه پهنه خوزستان وسیعتر از سایر استانها است ،بیش از  200روستا با پراکندگی
زیاد دچار آبگرفتگی شدند که به دستور رئیس بنیاد مسکن کشور ،پنج استان بهعنوان
ُمعین خوزستان مشخص و در شهرستانهای محل مأموریت مستقر و کار خود را آغاز کردند.
بنیاد مسکن استان تهران در دشت آزادگان و هویزه ،بنیاد مسکن کرمان در حمیدیه ،بنیاد
مسکن هرمزگان در شهرستانهای کارون و شادگان ،بنیاد مسکن البرز در شهرستان باوی و
بنیاد مسکن فارس در شوشتر کار خود را آغاز کردند .همچنین کار در اهواز ،شوش ،دزفول و
بخشهایی از آبادان و خرمشهر که در غرب رودخانه کارون واقع هستند و آسیبدیده بودند،
بر عهده بنیاد مسکن خوزستان گذاشته شد.
در کنار وام و تسهیالت بالعوض ،برای واحدهای آسیبدیده از سوی بنیاد مستضعفان و
جانبازان سیمان و میلگرد به صورت رایگان در اختیار این افراد قرار داده میشود .همچنین هر
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چند واحد مسکونی تحت نظارت یک ناظر فنی قرار دارد و روند بازسازی در حال انجام است.
در خصوص میزان تسهیالت به سیلزدگان آسیبدیده ،برای واحدهای تعمیری شهری و
روستایی در حال پرداخت  15میلیون تومان تسهیالت قرضالحسنه با کارمزد چهار درصد
و پنج میلیون تومان بالعوض و در اختیار قرار دادن یک تن سیمان هستیم .همچنین برای
واحدهای احداثی روستایی در حال پرداخت  40میلیون تومان تسهیالت با کارمزد چهار
درصد 10 ،میلیون تومان بالعوض و در اختیار قرار دادن هشت تن سیمان رایگان هستیم.
برای واحدهای احداثی شهری  50میلیون تومان تسهیالت قرضالحسنه با کارمزد چهار
درصد 12 ،میلیون تومان بالعوض و هشت تن سیمان در نظر گرفته شده که این تسهیالت
و سیمان در حال توزیع بین این افراد است.
در مرحله نخست دولت 2. 500میلیارد تومان برای مناطق سیلزده تعیین کرده بود که رقم
متعلّق به خوزستان جذب شد .اکنون دولت قسط دوم را مصوب و به بانک مرکزی ابالغ کرده
است ،اما تا هفته گذشته بانکهای عامل ،مرحله دوم تسهیالت را به بانکهای خوزستانی
مقرر شده در هفته جاری این تسهیالت اعالم شود و با اعالم تسهیالت،
اعالم نکرده بودند که ّ
تسهیالت مابقی پروندهها پرداخت شود.
معضلی که باعث ُکند شدن روند کار شده ،گرمای باالی هوا است .گرمای خوزستان باعث
شده نتوانیم ساعات مفید روز را کار کنیم ،زیرا از لحاظ فنی بتنریزی در دمای باالی 32درجه
امکانپذیر و قابل قبول نیست و اکنون عمدهی این کار را شب انجام میدهیم .برنامهریزی
شده است تا واحدهای تعمیری تا پایان شهریور ماه و واحدهای احداثی تا پایان سال جاری
به پایان برسند .اگر هوا خنکتر شود ،همه واحدهای احداثی به سرانجام میرسند.
برای اینکه اگر مجددا ً سیل رخ دهد واحدهای مسکونی آسیب کمتری ببینند ،با دانشگاه
شهید چمران قراردادی جهت ایمنسازی سگونتگاههای روستایی منعقد شده است .اکنون
این مطالعات برای واحدهای مسکونی روستایی واقع در روستاهایی که دچار آبگرفتگی شده
یا در معرض سیل هستند در حال انجام است .کدهای ارتفاعی ،دستورالعمل بازسازی ،سازه
و احداث روستاها مشخص شده و بر مبنای این کدها ،در حال ساخت واحدهای احداثی
هستیم .این طرح پیشنهاداتی از جمله الیروبی و نوسازی کانالهای سیلبر سنتی موجود و
تقویت سیلبند حاشیهی رودخانهها داشته که این پیشنهادات را به مسئولین استان منتقل
کردهایم .اکنون جلسات کارشناسی و نتایج آن در قرارگاه بازسازی مصوب میشود که اخیرا ً
کدهای ارتفاعی حدود  148روستا مصوب و به دستگاهها ابالغ شده است.
عموماً برای مقابله با سیل در خوزستان طرح جامع وجود ندارد .با توجه به اینکه بیشترین
رودخانههای پُر آب کشور در خوزستان جاری است و در پیشینهی تاریخی این استان
مشخص شده در هر چند سال یک بار سیل در خوزستان رخ میدهد ،به یک طرح جامع
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مقابله با سیل و ایمنسازی شهرها و روستاها نیازمندیم .در بخش روستایی آنچه در حیطهی
وظایف بنیاد مسکن است ،به طرح مقابله با سیل و ایمنسازی شهرها و روستاها نیاز داریم و
باید این طرح تهیه و در یک برنامهی چهار تا پنج ساله اجرا شود.
نیروهای ما آموزشدیده هستند و ستادهای ُمعین ما ،تجربه حوادث طبیعی را دارند .تنها
مسالهای که موجب شده در برخی مواقع در کار تأخیر داشته باشیم؛ گرمای هوا است که
امکان انجام برخی از کارها را از ما گرفته و پای کار نبودن همه مردم موجب تأخیر در کار
ما شده است .بسیاری از مردم پای کار هستند و سریعاً جهت تشکیل پرونده و عقد قرارداد
اقدام کردند که کار ما سرعت گرفت ،اما در جاهایی مردم مشغول کشت تابستانه بودند و
مسکن را در اولویت دوم قرار داده بودند .اکنون به جز گرمای هوا و کمبود اکیپهای کاری
مشکل چندانی نداریم .از استانهای دیگر برای ما نیرو فرستاده شد ،اما این افراد در این گرما
نمیتوانند کار کنند .بنابراین باید صبر کنیم تا شدت گرما کاهش و کار سرعت یابد .تنها
ممکن است در زمان درو وقفهای در کار ایجاد شود.
این سیل تجارب زیادی برای ما داشت .در اجرای پروژههای عمرانی ،مسالهی سیل مانند
لبَر و نهرها باید دقیقاً پیشبینی شود .اکنون مشاهده میشود در برخی مناطق،
کانالهای سی 
لبَر طبیعی که هنگام سیالب آب را
پروژهی عمرانی اجرا شده ،منجر به بستهشدن کانال سی 
تخلیه میکرد؛ شده و مشکالتی را ایجاد کرده است .در سیل اخیر مشاهده کردیم در بحث
مقابله با سیل ،مردم استحکامبخشی سیلبندها را انجام دادند و دستگاهها ماشینآالت را
تأمین کردند؛ اما این استحکامبخشی سیلبندها کار تخصصی است و به برنامه ،ماشینآالت
و اعتبار نیاز دارد.
یکی از مشکالت زمان سیل این بود که بهطور مثال در یک منطقه تعداد زیادی ماشینآالت
وجود داشت ،اما مباشری که بتواند این ماشینآالت را مدیریت کند و دستور کار دهد و
فرماندهی واحد باشد ،وجود نداشت .در بسیاری از مناطق زمانی که حادثهای رخ میدهد
یکی از نخستین کارها ُقرق منطقه است تا دستگاهها بتوانند به راحتی کار کنند .زمانی که ما
گرفتار ترمیم سیلبند بودیم ،مردم روی سیلبندها عکس سِ لفی و فیلم میگرفتند که وجود
این افراد مانع از مانور ماشینآالت بود .همچنین بیشتر رانندگان دستگاههای دیگر به دلیل
اینکه آموزش ندیده بودند ،با نحوهی حرکت بر روی سیلبندها آشنا نبودند .برای این کار
عالوه بر ماشینآالت باید پرسنلی که بتوانند این آموزش را ارائه دهند داشته باشیم.
در بسیاری از مناطق مشاهده شد از هر خاک یا نخالهای بهعنوان سیلبند استفاده شده است؛
در حالی که سیلبند سازهی فنی است .با هر نوع مصالح ،سازه یا نخالهی ساختمانی نمیشود
سیلبندی احداث کرد که جلوی ورود آب را بگیرد .احداث سیلبند به مصالح استاندارد نیاز
دارد و باید بر اساس طرحی که از قبل تهیه شده ،جهت احداث سیلبند اقدام کرد .اکنون در
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همه جای خوزستان هیچکس طرح فنی یک سیلبند را ندارد.
نیروها باید توان مقابله با سیل را داشته باشند .در جریان سیل اخیر در بسیاری از مناطق،
آبگرفتگیها به اجرای ناقص برخی از پروژهها بر میگردد؛ بهطور مثال در چند نقطه
خوزستان کانالهای عظیم زهکش اراضی کشاورزی وجود داشت ،اما سازهی کانال که به
رودخانه میریزد اجرا نشده بود و آب عم ً
ال از این نواحی بر ميگشت و وارد روستاها و مزارع
میشد .در حالی که اگر این سازهها اجرا شده بود و این مناطق ایمن میشدند ،این روستاها
یا اراضی دچار آبگرفتگی نمیشدند .همچنین در دورهی حدود  10سالهی خشکسالی ،در
برخی نقاط روستاییان جهت دسترسی به آب ،سیلبندها را شکافته بودند .بهطور مثال در
ُرفیع دژی با عظمت را شکافته و لولهگذاری کرده بودند تا آب را از رودخانه به اراضی انتقال
دهند که از همین نقطه آب ورود کرد .همین مساله در آلبوعفری شمالی هم رخ داد .تقریباً
 30تا  40متر از دژ را تسطیح و کشاورزی کرده بودند .در محدودهی دز در شمال اهواز برخی
از نقاط را شکافته شده بودند تا موتور پمپها را نصب کنند .بنابراین با توجه به این مسائل
سیلبندی باید طراحی و اجرا شود كه دسترسی انسان و دام به آب در آن تعریف و پیشبینی
شود تا در آینده سیلبند از بین نرود.
سیلبندی که احداث میشود باید  30الی  40سال جوابگو باشد .سیلبندها ساالنه به پایش
و ترمیم نیاز دارند ،اما چه دستگاهی ُمتولّی احداث ،ترمیم یا پایش این سیلبندها است؟
اکنون بین وزارت کشور و وزارت نیرو در این زمینه بحث است و هر کدام به استناد یک قانون
عنوان میکنند که این کار ،وظیفهی وزارتخانه دیگری است .باید سریعاً دستگاه ُمتولّی کار
مشخص شود .اکنون مانند قبل از سیل ،دستگاههای اجرایی را موظف کردهاند تا ماشینآالت
را به مناطق اعزام و کار بازسازی را به عهده بگیرند .دستگاههای اجرایی حتی اگر ماشینآالت
را تأمین و به مناطق اعزام کنند ،اما مشخصات فنی سیلبندی که قرار است احداث شود
چیست؟ هیچ کس مشخصات فنی این سیلبند را ندارد .با وجود سیل اخیر هنوز مشخصات
فنی سیلبندها تعریف نشده است .اکنون شرکت مشاور طرف قرارداد بنیاد مسکن خوزستان
در حال تعریف این مشخصات است.
خوزستان کانون وقوع برخی حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله است .اگر زلزله مسجدسلیمان
با قدرت بیشتری رخ میداد و تخریب بر جای میگذاشت و مردم مجبور میشدند شهر را
تخیله کنند کجا اسکان موقت میشدند و يا چه خدماتی به آنها داده میشد؟ اگر این زلزله
حاشیهی جنوبی زاگرس در خوزستان را هدف قرار داده بود ،یعنی پهنه این زلزله تا حدی
وسیع شده بود که این مناطق را تحت تأثیر قرار میداد که احتمال چنین زلزلههایی وجود
دارد ،تعداد زیادی روستا و شهر نابود میشدند یا آسیب میدیدند .سال گذشته خوزستان
بیش از  1000بار لرزید که گوریه در شُ عبیه شوشتر یکی از مراکز این لرزهها بود .اگر زلزلهای
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با قدرت  6. 5یا هفت ریشتر رخ دهد ،چه کاری میخواهیم انجام دهیم؟ در این شرایط
با جمعیت زیادی مواجه میشدیم .این جمعیت کجا باید اسکان مییافتند و چه خدماتی
دریافت میکردند؟ بیمارستانهای خوزستان چه میزان آمادگی برای خدمترسانی به مردم
دارند؟ آیا بیمارستانهای ما توان پذیرش  20هزار مصدوم را دارند؟ دارو به میزان کافی وجود
دارد؟ اگر قرار است در این شرایط بیمارستان صحرایی راهاندازی شود باید از اکنون نقطهی
مورد نظر مشخص شود ،زیرا راهاندازی بیمارستان صحرایی به زیرساخت نیاز دارد .اگر در
زلزله راههای ارتباطی قطع شود ،نحوهی امدادرسانی چگونه خواهد بود؟ همه این سوالها و
صدها سوال دیگر مطرح است که طرح جامع مقابله با بحران (سیل ،زلزله) را نیازمندیم و باید
این طرح تهیه شود و برای آن اعتباری اختصاص یابد تا در یک تا دو برنامه پنج ساله موارد
مورد نظر پیشبینی و احداث شود .بنابراین از هم اکنون باید این موارد پیشبینی شود .از
هماکنون باید زمینها یا سایتها آمادهسازی شوند و حداقل امکانات در این اماکن قرار داده
شود تا اگر روزی چنین اتفاقی رخ داد ،مردم در جای امن قرار گیرند و خدمات را دریافت
کنند .زلزله مسجدسلیمان یک هشدار بود.
در سیل اخیر بیش از  90اردوگاه در سراسر خوزستان بر پا شد که کنترل ،نظم و ساماندهی
این تعداد اردوگاهها بسیار مشکل است؛ به این دلیل که طرح جامع مقابله با سیل یا زلزله
وجود ندارد و از قبل مکانی در این زمینه پیشبینی نشده است.
در حال حاضر همین مشکالت در اهواز وجود دارد .اگر سیلی که رخ داد بخشهایی از اهواز را
فرا میگرفت و مردم مجبور میشدند خانه و کاشانهی خود را ترک کنند قرار بود کجا اسکان
داده شوند؟ برقراری امنیت چگونه خواهد بود؟ همهی این سواالت ،ضرورت تهیهی این طرح
را مشخص میکند .بنابراین برای چنین حوادثی از هماکنون باید به فکر باشیم .البته در این
شرایط به نیروهای آموزشدیده نیازمندیم.
مشاهده میشود در اهواز مجتمعهایی با  20طبقه احداث شده است؛ اما آیا سازمان آتشنشانی
اهواز پله یا تجهیزاتی برای دسترسی به طبقه بیستم این مجتمعها دارد؟ شهرداری اهواز
که مجوز این ساخت و سازها را صادر میکند باید سازمان آتشنشانی را هم تجهیز کند.
همچنین با توجه به شبکه معابر اطراف این ساختمان و جمعیت و تراکم باال ،آیا نیروهای
خدماترسان به راحتی میتوانند به این ساختمان دسترسی پیدا کنند یا اينكه ماشينهای
امدادی در ترافیک قفل میشوند؟
باید در طرحها و پروژهها ،پدافند غیر عامل بهعنوان یک اصل مدنظر قرار گيرد .عموماً این
موضوع بهطور دقیق در نظر گرفته نمیشود .در شهرها یک برنامه جامع مقابله با بحران مورد
نیاز است .همچنین تأمین تجهیزات و آموزش نیروهای انسانی برای کار در این شرایط بسیار
مورد نیاز است.
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در خصوص جابهجایی برخی روستاها بايد گفت سیاست کلی وزارت کشور و دولت ،عدم
جابه-جایی روستاها است؛ زیرا جابهجایی روستاها به راحتی ممکن نیست .سیاست دولت،
ایمنسازی روستاها است .هر کدام از مردم ما در حاشیه رودخانهها ،پهنهی اراضی کشاورزی
خود را دارند که از لحاظ اجتماعی هر کدام از این افراد به یک قوم ،طایفه و تیره وابسته است
و فردی وارد محدودهی فرد دیگری نمیشود .همچنین زمین کشاورزی محل رزق این مردم
است و اگر بخواهیم این روستاها را جابهجا کنیم باید زمینهای کشاورزی به روستا و مسکن
تبدیل شوند .اگر یک روستا جابهجا شود نه تنها منازل مسکونی ،بلکه مساجد ،خانههای
بهداشت و مدارس باید احداث شوند و زیرساختهای روستاها مانند خطوط انتقال آب و برق
فراهم شود .احتماالً برای جابهجایی یک روستا دهها میلیارد و برای جابهجایی چند روستا
چند هزار میلیارد باید هزینه شود .آیا در این وضعیت بحرانی کشور و با توجه این محاصره
اقتصادی ،چنین پولی وجود دارد؟ اين در حالي است كه جابهجایی روستاها به سازمان تولید
ت نیشکر شکل گرفت،
روستایی آسیب وارد میکند .بهطور نمونه زمانی که کشت و صنع 
روستاهایی از برخی نقاط جابهجا شدند و به اراضی نیشکر تبدیل شدند .اما پس از آن مردم
این روستاها کشاورزی نمیکنند و به کارهای خدماتی روی آوردند .در این شرایط نیازمند
افزایش تولید اقتصادی هستیم .در جابهجایی روستا ،خواه نا خواه یکسری از افراد و زمینها،
از چرخهی تولید خارج میشوند؛ در حالی که منبع تولید مواد غذایی روستا است و نباید از
چرخه تولید خارج شود.
سیل همیشه رخ میدهد و نمیتوانیم تلفات یا خسارات را به صفر برسانیم ،اما بايد با
ایمنسازی ،تلفات و خسارات را به حداقل ممکن رساند .بنابراین با جابهجایی روستاها تنها
صورت مساله پاک میشود .حتی پیشرفتهترین کشورهای دنیا در مقابله با حوادث طبیعی
نمیتوانند ادعا کنند کام ً
ال ایمن هستند و تلفات یا آسیب نمیبینند .همیشه هدف به حداقل
رساندن تلفات و آسیبهاست و ما باید به این سمت حرکت کنیم .در حال حاضر اگر دبی
رودخانه کارون به بیش از چهار یا پنج هزار متر مکعب بر ثانیه برسد ،بسیاری از مناطق اهواز
مانند کیانپارس زیر آب میروند ،اما آیا همه این مناطق باید جابهجا شوند؟ قطعاً این کار
معقول نیست ،اما میشود حاشیهی رودخانه ایمن شود تا تلفات و خسارات به حداقل برسد.
اما در نهایت مطالعات مشخص خواهد کرد که آیا روستایی نیاز به جابهجایی دارید یا
خیر؟ جابه جایی روستاها نیازمند مصوبه قرارگاه بازسازی است ،زیرا باید اعتبار الزم برای
دستگاههای مختلف در نظر گرفته شود و تمهیدات اندیشیده شود.
عالوه بر این تأمین امکانات مورد نیاز و فراهم کردن زیرساختهای الزم برای جابهجایی یک
روستا ،باید به این موضوع توجه شود که برخی از روستاییان دام سنگین و گاومیش دارند.
گاومیشها نمیتوانند زیاد از آب دور باشند و باید روزانه دو تا سه بار در آب غوطهور شوند تا
257

مجموعه گفت و گو های انجام شده با مدیران مرتبط با مدیریت بحران سیالب خوزستان 1398 /

زنده بمانند .گاومیشداری برای روستاهای خوزستان ارزش اقتصادی باالیی دارد .گاومیش
اگر از آب دور شود تلف میشود .چند سال پیش شهرک دامداران در جاده اهواز  -دارخوین
احداث شد تا گاومیشداران در این منطقه قرار بگیرند؛ اما هیچ کس حاضر به حضور در
این منطقه نشد ،زیرا این منطقه سه تا چهار کیلومتر با آب فاصله دارد و این حیوان سنگین
نمیتواند فاصله زیادی را طی کند و باید کنار آب باشد.
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گفت و گو با آقای عبدالکریم درويش زاده
سمت :مدير كل راهآهن جنوب
بارشهای سنگينی كه هواشناسي پیشبینی كرده بود در اسفند ماه سال گذشته و اوايل
فروردين ماه در خوزستان و استانهاي باالدست بود و تا جايي ادامه يافت كه منجر به تکمیل
ظرفیت مخازن سدها گردید و نهايتاً ادامه این بارشهای سنگین و باال رفتن خطر سرریز و
یا هر گونه اتفاق ناگوار دیگر ،منجر به گشودن دریچه این سدها و سرازیر شدن هزاران متر
مکعب آب بر ثانیه به سمت جلگه خوزستان شد .ادامه این بارشها و متعاقباً افزایش خروجی
سدها ،بهویژه سدهای دز و کرخه ،باعث طغیان رودخانه دز در  60كيلومتری شمال اهواز و
حوالی ايستگاه بامدژ شد .با توجه به سوابق ،سيلبندهايي در اين مسير ايجاد شده بود که
متاسفانه با توجه به حجم باالی سیالب امسال ،این سیلبند صبح یازدهم فروردین بعد از
چندین روز مقاومت مقابل امواج سهمگین سیالب شکسته و باعث جاری شدن آب به سمت
روستا و ایستگاه بامدژ شد .شرایط نامساعد آن روزهای استان و درگيري سایر مسئولین
اجرایی در جای جای استان خوزستان با مشکل سیالب و همچنین استفاده از تنها راه قابل
دسترسی به محل یعنی مسیر ریلی و خط راه آهن ،سبب شد اداره کل راه آهن جنوب ،اولين
ارگانی باشد که در محل حاضر شود .از سویی با توجه به مرتفع بودن محوطه ایستگاه نسبت
به روستا و اراضی اطراف ،اهالی عمدتاً کشاورز و دامدار محل به همراه احشام خود همگی به
محوطه و خطوط ایستگاه بامدژ پناه آورده که با توجه به غافلگیر شدن مردم در ساعات اولیه
صبح ،شاهد وضعیت بسیار اسفناک و نابسامانی در منطقه بودیم.
با تداوم بارشها و همچنین سرازیر شدن روانآبهای استانهای باالدست در رودخانههای
استان خوزستان ،به طور طبیعی حجم آب پشت سدها افزایش یافت که همین امر باعث شد
برای حفظ پایداری این سدها برابر سیالب ،شاهد حجم بیشتری از رهاسازی آب بهوسیله
بازنمودن دریچهها باشیم .به همین علّت ارتفاع آب در پایین دست این سدها لحظه به لحظه
افزایش یافت تا جایی که سیلبندهایی که برای این حجم و ارتفاع از سیالب پیشبینی نشده
بودند ،مقاومت خود را از دست دادند و با شکسته شدنشان و پیشروی آب به سمت ایستگاه
و روستای بامدژ ،در همان تاریخ یازدهم فروردین ،ما شاهد تردد روستاییان و اهالی ایستگاه
با قایقهای ماهیگیری در محلهایی بودیم که تا روز قبل جاده و زمینهای کشاورزی آن
منطقه بودند.
اولین اقدام ما پس از ورود سیالب به منازل اهالی بامدژ و پناه آوردن مردم به ایستگاه و
همچنین محاصره اهالی روستای خاور توسط سیالب ،تأمین محل اسکان موقت اهالی بود،
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مردمی که به دلیل دامدار بودن و وجود دامها و زیر آب رفتن خانه و کاشانه خود ،حاضر به
ترک محل و اسکان در هیچ جای دیگری غیر از ایستگاه نبودند ،که این موضوع با ارسال
تعداد  50دستگاه واگن مسقف به دو ایستگاه بامدژ و خاور انجام شد.
در مرحله بعد با رعایت اولویت شروع به تامین مایحتاج اهالی اعم از خوراک و غذای گرم،
آب آشامیدنی سالم ،درمانهای سرپایی و اعزام مصدومین و اهالی به شهرستان اهواز توسط
وسایط نقلیه ریلی نمودیم .در چند روز اول تنها ارگانی که نقش امدادرسانی و پشتیبانی در
محل را ایفا مینمود اداره کل راه آهن جنوب بود ،که این کمکها در مراحل بعد با اعزام
مخازن آب ،تجهیز محل به حمام و سرویسهای بهداشتی و در اختیار قراردادن ساختمانها
و مساجد ایستگاه که به دلیل ارتفاع از گزند سیالب در امان مانده بودند به مردم سیلزده و
برقرسانی بهوسیله انتقال ژنراتور به محل ،شکل کاملتری به خود گرفت.
با وجود همه تمهیدات صورت گرفته از جمله الیروبی آبروهاي طول مسير و همچنین تشکیل
ستاد بحران در اداره کل و سرکشیهای لحظه به لحظه توسط کارشناسان و حضور میدانی
مدیران راهآهن در ایستگاه بامدژ ،متأسفانه به دلیل پُر شدن و همچنین باال رفتن لحظه به
لحظه ارتفاع سیالب ،در تاریخ  15فروردین ماه شاهد عبور آب از روی ریل و روسازی خط
بودیم که با توجه به فشار و حجم باالی آبی که در مساحتی بالغ بر  10کیلومتر در دو کیلومتر
و ارتفاعی بالغ بر  2. 5تا سه متر انباشته شده بود و نفوذ تدریجی آن به الیههای مختلف
زیرسازی خط ،آهسته آهسته باعث آبشستگی در بستر زیرسازی و روسازی خط گردید
و همین امر باعث شد وقتی که در تاریخ  15فروردین سیالب از روی حدود سه کیلومتر از
حد فاصل ایستگاههای بامدژ و آهودشت که مقاومت خود را نیز در این چند روز به
خط ما در ّ
دلیل نفوذ و اشباع آب از دست داده بود ،عبور کند ،شاهد آبشستگی در حدود  500متر از
طول مسیر در این محل باشیم و عم ً
ال در همان تاریخ دیگر امکان تردد هر گونه وسیله نقلیه
ریلی از بامدژ به آهودشت را از ما سلب نمود.
در اين شرايطی که دبی آب در آن  500متری که اشاره شد رقمی بیش از  500متر مکعب
ال زیر آب فرو رفته بود ،عم ً
بر ثانیه بود و حاشیه خط کام ً
ال راهی برای انجام هیچگونه اقدامی
وجود نداشت .مهمترین دغدغهای که در این شرایط ذهن ما ،مدیران و کارشناسان اداره
کل راه آهن جنوب را درگیر خود کرده بود ،طراحی و ارائه راهکاری برای ترمیم خرابیهای
به وجود آمده و بازگشایی هر چه سریعتر خط بود که البته به موازات آن عملیات بارگیری
مصالح و ماشینآالت راهسازی مورد نیاز جهت ترمیم خرابیها و انتقال آنها به ایستگاههای
طرفین و همچنین محافظت از مناطق سالم ،ولی در معرض خطر توسط اکیپهای 24
ساعته نیز در حال انجام بود تا به محض فروکش نمودن جريان آب بتوانيم عمليات بازسازی
را آغاز نماییم.
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اولین اقدام ما پس از فروکش کردن آب ،قطع جریان عبور سیالب که اکنون شدت جریانش
از  500به  200متر مکعب در ثانیه کاهش یافته بود) از مسیر ریلی بود که این امر به دلیل
زیر آب بودن هر دو طرف خط راه آهن بسیار سخت به نظر میرسید .باید توجه داشت
که به دلیل اشباع خطی که از تاریخ  11تا  22فروردین کام ً
ال در زیر آب فرو رفته بود،
امکان تردد هیچ وسیلهای جز روی ریل وجود نداشت و حتی بیل مكانيكي چرخ زنجيري
که مخصوص عملیات در اینگونه زمینها است ،بالفاصله پس از تخلیه و قرار گرفتن روی
شانههاي خاكريز ،به طور كامل در گل فرو رفت .در این شرایط و برای قطع جریان سیالب
از زیر خط ،ما ابتدا مجبور به ساخت بستري براي عبور و حركت بيل مكانيكي شدیم که این
مهم به سختی هر چه تمامتر و با کار گذاشتن تراورسهای شکسته ،قطعات بتنی مستعمل
و در نهایت پهن نمودن دیوارهای بتنی پیشساخته در طول مسیر حرکت بیل مکانیکی،
با سختی و دقت و آهستگی هر چه تمامتر ،سانت به سانت و متر به متر توسط کارکنان پر
تالش اداره کل راه آهن جنوب انجام گردید.
مهمترين کاری که باید در محل تخریب شده و گودال سه متری بهوجود آمده انجام میدادیم،
ایجاد دیوار حائل در دو سمت چپ و راست خط با آبهای راکد حاصل از سیالب بود .پس
از ایجاد دیوارهای حائل بهوسیله کار گذاشتن دیوارهای بتنی پیشساخته و باکسهای بتنی
تا ارتفاع تراز آب ،با پر نمودن بین آنها با سنگ و مخلوطهای پُر کننده تا ارتفاع زیر خط
رسیدیم و سپس اقدام به تثبیت آنها نمودیم .ولی کماکان تنها و تنها مسیر انتقال مصالح و
ماشینآالت ما از روی خط بود که این موضوع و لزوم باز شدن هر چه سریعتر مسیر باعث
شد که عملیات را با دعوت از همکاران اداره کل راه آهن زاگرس از اندیمشک و در دو جبهه
پیگیری نماییم که انصافاً وجود این همکاران و ماشینآالت ،علی الخصوص چرثقیل ریلی که
کاربرد فراوانی در این مدت برای ما داشت در رفع مشکل و بازگشایی بالک بامدژ – آهودشت
در تاریخ  28فروردین بسیار کارگشا و تأثیرگذار بود.
حدود 35كيلومتر پايينتر و در محدودهی ايستگاه نظاميه كه در مجاورت با كشت و صنعت
دهخدا قرار دارد نیز ،حوضچه آبی به ابعاد  10كيلومتر در  10كيلومتر و به ارتفاع تقريباً دو
متر ،به ظرفيت  200ميليون متر مكعب تشکیل شده بود که خاکریز بالک (نظاميه – خاور)
يك ضلع اين حوضچه و خاکریز بالک (نظاميه – میاندشت) نیز ضلع دیگر آن را تشکیل
میدادند .از سمت شمال هم کماکان شاهد جریان آب به سمت این حوضچه بودیم .از سمت
شرق نیز ،دايكهاي شرکت كشت و صنعت نیشکر دهخدا فضا را مسدود كرده بود و موجب
شكلگيري اين حوضچه شده بود .در نهايت با پیوستن سیالب حاصل از رودخانههای كرخه
و دز ،حجم غير قابل تصوری از آب به وجود آمد .پلهاي داراي  10دهانه با بیش از سه
متر عرض را تصور کنید كه آب با ظرفيت و شدت باال از آنها عبور ميكرد و يكي از اين
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حوضچهها همين بود كه در نهايت در محدودهاي به طول بيش از سه كيلومتر آب از روي
خطوط ما عبور و باعث آبشستگی و خسارتی به طول  30متر و ارتفاع 2. 5متر گردید و خط
راهآهن را در  15كيلومتري شمال اهواز تخريب و در  25فروردين ارتباط حد فاصل ایستگاه
نظامیه تا خاور را قطع نمود.
شدت جريان در حوزه ايستگاه نظاميه به حدي بود كه امكان هر گونه عملياتي را در آن
مقطع از ما سلب کرده بود .بنابراين ترجيح داديم تا در ابتدا عمليات مرمت در شمال خط را
تمام كنيم و سپس روي اين موضوع تمركز كنيم .در اين ايستگاه بعد از آبشستگي و جريان
يافتن آب پس از چند روز ،آب تا حدي فرو نشست كه خود ايستگاه ديگر زير آب نبود .در
اين شرايط یا بايد تحمل ميكرديم كه اين  200ميليون متر مكعب آب از محل آبشستگي
تخليه شود كه طبق محاسبات ما اگر هيچ آبي ديگر وارد نميشد حدود  33روز زمان نياز
داشتيم كه تخليه شود که اين مدت انتظار براي تخليه آب و بسته بودن خط سراسري براي
مجموعه راهآهن ایران مقدور نبود ،یا باید آن را تخلیه و یا جریانش را منحرف می-کردیم
كه باز با توجه به حجم و شدت آب ،انجام هيچكدام از این دو گزینه مقدور نبود و در نهایت
به این نتیجه رسیدیم که سازهای برای ترمیم خط در شرایط موجود ايجاد نماییم .به این
منظور راهکارهای مختلفی اندیشیده و اجرا شد .در نهايت با توجه به شناختی که از منطقه
و امکانات داشتیم ،به این نتیجه رسیدیم که از یک شاسی اضطراری به طول  15متر که در
راهآهن زاگرس و به منظور استفاده در همین مواقع موجود داشتیم بهره بگیریم .البته طول
دهانه دچار آبشستگی شده  30متر بود و ما باید این شاسی را به روی فونداسیونی قرار
میدادیم تا قطار بتواند از روی آن عبور کند .محاسبات فنی سختی انجام شد تا در نهایت دو
باکس بتونی  2. 6متری را به شکل لوزی در مقابل جریان آب قرار دادیم و داخل آنها را با
الشه سنگهای بزرگ پُر و آنها را تثبیت نمودیم و روی آنها ورقهای فلزی ضخیم نصب و
برای تراز کردن از ریلهای فرسوده به شکل عرضی استفاده کردیم .در نهایت با نصب شاسی
اضطراری روی آنها و کار گذاشتن خط به روی شاسی ،کار را با موفقیت به اتمام رساندیم.
الزم به ذکر است با توجه به عبور خطوط انتقال برق فشار قوی  230کیلو ولتی نیروگاه رامین
از روی محل آبشستگی ،هماهنگیهایی با مسئولین مربوطه جهت قطع جریان برق صورت
گرفت که با همکاری این عزیزان و قطع برق تا پاسی از شب توانستیم از ظرفیتهای باالی
چرثقیل ریلی جهت نصب شاسی اضطراری استفاده کنیم.
با اتمام عملیات شاسی گذاری و نصب خط ،برای اطمینان و رعایت ایمنی ،مرحله به مرحله
استحکام و پایداری سازه را با عبور وسایط نقلیه نسبتاً سبکتر آغاز نمودیم .تست مسیر را با
عبور یک دستگاه درزین شروع و در مرحله بعد یک دستگاه واگن لبه کوتاه بدون بار و سپس
واگن لبه کوتاه باردار را عبور دادیم .عملیات را با عبور واگن باری مسقف با لکوموتیو سبک و
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در پایان لوکوموتیو سنگین و واگنهای باردارش را برای چند مرحله عبور دادیم و هم زمان
نشست شاسی را با تکنیکهای نقشه برداری کنترل میکردیم که خوشبختانه سازه کام ً
ال در
محل خود تثبیت شده و نشست قابل مالحظهای در آن مشاهده نگردید .در واقع طی عبور
 10قطار آزمایشی ،مدام این بخش را پایش و از وضعیت فنی آن اطمینان حاصل نمودیم .در
نهایت از تاریخ دوم اردیبهشت خط تثبیت و انواع قطارها مجوز عبور از محل را پیدا کردند
و تا این لحظه هیچگونه نشستی در این نقطه اتفاق نیفتاده و ما این مهم را مدیون زحمات
شبانهروزی و پشتکار مثالزدنی کارگران و کارشناسان متخصص راهآهن هستیم.
تقریباً حدود  115کیلومتر از خط ما در مجاورت آب قرار داشت که باعث شد به واسطه اشباع
شدن از آب ،دچار آسیب شود كه با توجه به عبور قطارهای سنگین نشست خواهد کرد که
باید کارهای ترمیمی نیز انجام شود .در ایستگاه نظامیه و بامدژ هم یکسری ساختمانها و
ابنیه فنی ما دچار آبگرفتگی شد و موتورخانههای ما به زیر آب رفت و آسیب دیدند .مجموع
خسارتی که به زیرسازیهای ما و ابنیه فنی ما وارد شده حدود  137میلیارد تومان بوده است
که شامل برآورد خسارات آتی هم میشود.
در مجموع از 15فروردین تا دوم اردیبهشت خط بسته شده بود ،اما ما از واگنهای خالی
که به بندر آمده بودند 50 ،واگن را برای اسکان مردم آوردیم .حمل بار شمش از فوالد
خوزستان به بندر امام هم بدون وقفه انجام میشد و قطارهای حومهای هم کار خودشان را
انجام میدادند .در بندر امام هم نزدیک به  1000واگن بارگیری شده بود و با بازگشایی خط
اعزام شدند.
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گفت و گو با آقای البرز پورعابد
سمت :معاون شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
ما گزارشاتی را از حدود مهر ماه  1397در خصوص سیل دریافت میکردیم .اداره کل
مدیریت بحران استان به صورت مداوم موارد را بیان میکردند و ما بر اساس آنها جلو
میرفتیم .سازمان هواشناسی نیز روزانه اطالعات الزم را به ما ارائه میداد .ما در شرکت
توزیع نیروی برق قبل از وقوع سیل ،مناطق خود را به شش منطقه در استان تقسیم کردیم.
انبارکهایی را مشخص کردیم و اقالم و کاالهایی را که میدانستیم مورد نیاز خواهد بود در
شهرستانها دپو کردیم .شهرهای ُمعین را مشخص کردیم تا در صورتی که شهری را سیل
گرفت ،کدام شهر ُمعین آن شود .کار دیگری که انجام دادیم این بود که نزدیک به 120
نیروی سیمبان را سازماندهی و مشخص کردیم که در صورت وقوع سیل کدام نیروها باید
در کجا حضور پیدا کنند .همچنین برای هر شهری یک مسئول بحران مشخص کردیم و
تمام تجهیزات معیوب را اصالح کردیم و همهی نیروها را به حالت آمادهباش درآوردیم.
هر چه جلوتر میآمدیم کارهای مهمتری انجام میشد .من در سال 1395در جریان سیل
شعیبیه مدیر ادارهی آنجا بودم و میدانستم اوضاع آنجا به چه صورت است و کجاها را آب
میگیرد .جلساتی را با معاونتها ،مدیر عامل و مدیر شهرستانها در این خصوص داشتیم.
آنها را توجیه کردیم و به آنها راهکار دادیم و برای آنها سناریو تعریف کردیم .مث ً
ال اینکه
اگر برق فالن روستا قطع شود ،باید چه کارهایی انجام دهند .این سناریوها تمرین شده بود.
زمانی که خوزستان و لرستان هنوز درگیر سیل نشده بودند؛ تمرینی را در این خصوص در
سد کرخه همراه با مدیریت بحران استان داشتیم .با برخی شهرستانها مانند شوش ،دزفول،
شوشتر و دشت آزادگان جلساتی بهطور جداگانه داشتیم .شهرهایی که در مجاورت سیالب
قرار میگرفتند در سناریوها مشخص بودند.
وقوع سیل بهطور یک مرتبه و آنی نبود که همه را غافلگیر کند .گزارشات را همیشه مدیریت
بحران به ما میداد و ما در جلسات حضور داشتیم .دیسپاچینگ سازمان آب و برق ،سناریوی
خوبی طراحی کرده بود .آنها مشخص کرده بودند که دبی آب باعث خواهد شد کدام
روستاها را آب بگیرد .اگر جایی آبگرفتگی به وجود میآمد تالش میکردیم تا میزان خسارت
کاهش پیدا کند .از اسفند ماه اعالم آمادهباش داده بودیم و از دوم فروردین تمام مرخصیها
لغو شده بود .برخی نیروهای شرکت که در استانهای دیگر در مرخصی بودند ،همان شب
خود را به خوزستان رساندند .نیروهای واکنش سریع ما که همان سیمبانها هستند همگی
در حالت آمادهباش بودند و با یکدیگر در تماس بودیم .برنامهریزی و کشیک مأموران شرکت
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به صورت  24ساعته از زمان شروع بحران تا زمانی که وضعیت سفید اعالم شد ادامه داشت.
وقتی برخی روستاها را آب میگرفت ،تالش میکردیم از طریق فرمانداری و شوراها اعالم کنیم
تا اگر در منطقهای الزم بود برق آنجا را قطع کنیم .همدلی که ایجاد شده بود ،مثالزدنی
است .همه پای کار آمدند .دیگر کسی را بهعنوان مهندس و دکتر و کارگر نمیدیدیم .یعنی
شما تشخیص نمیدادید کدام فرد مدیر ،کارمند یا کارگر است .همانند دوران جنگ همه
بسیجیوار وارد میدان شدند .جاهایی که شاید وظیفهی ما نبود ورود پیدا کردیم .جاهایی که
میدانستیم برای استان و امنیت آن مشکل به وجود میآید ،ورود پیدا کردیم .ما اجازه نداديم
برق در جایی با مشکل مواجه شود .وقتی برق روستاهایی را که با آبگرفتگی مواجه میشدند
قطع میکردیم ،اگر مقداری آب پایین میآمد برق را وصل می کردیم و اجازه نمیدادیم
مشکلی به وجود بیاید .همچنین پایههایی را که سقوط کرده بودند بر اساس سناریوهایی که
از قبل طراحی کرده بودیم ،برقرار میکردیم .برق هم امنیت را به وجود میآورد و هم باعث
میشد مردم از این نظر مشکلی نداشته باشند.
هر زمان که چیزی از ارتش و سپاه خواستیم به ما دادند .بهعنوان مثال به محض اینکه از
سپاه درخواست قایق کردیم ،خیلی سریع به ما اعالم کردند که در فالن نقطه قایق وجود
دارد .وقتی با ارتش صحبت کردیم که به نفربر نیاز داریم سریع کمک کردند .در این زمینهها
همکاری دستگاهها با ما واقعاً عالی بود.
در هر سازمانی اولین اصل فرماندهی است که باید تمام آمار و اطالعات به آن فرماندهی برسد
تا این فرماندهی تصمیم بگیرد که چه کارهایی باید انجام شود .ما کمیتهای داشتیم که وقتی
اطالعات به آنجا میرسید تصمیم میگرفتند که ما باید چه کاری انجام دهیم و این یکی از
ُحسنهایی بود که در شرکت توزیع نیروی برق وجود داشت.
وقتی در باالدست آب کمتر شده بود ،باید به شهرهای پاییندست مانند شادگان ،خرمشهر و
آبادان نیز میرفتیم و این مناطق را نیز مدیریت میکردیم که این کار به خوبی صورت گرفت.
اطالعاتی که از دیسپاچینگ سازمان آب و برق به ما میرسید ،خیلی خوب بود .دیسپاچینگ
خود ما نیز جاهایی را که دچار مشکل میشد به ما اطالع میداد ،و ما سریعاً برای حل
مشکل نیرو اعزام میکردیم و اجازه نمیدادیم مردم بدون برق بمانند .کار دیگری که خیلی
عالی انجام شد ،دیزل ژنراتورهایی بود که برای روستاهایی که بدون برق شده بودند و امکان
برقرسانی به آنها وجود نداشت و الزم بود  10یا  15کیلومتر خط احداث شود به کار گرفته
شد .در این مناطق از دیزل ژنراتور استفاده کردیم .این یکی از موارد مهم بود .برقرسانی به
کمپها و چادرهایی که مردم در آنها اسکان پیدا کرده بودند نیز سریعاً به انجام رسید ،و هر
جا نیاز بود نیروهایمان ورود پیدا کردند 85 .کمپ را در طول این مدت برقرسانی کردیم.
در جریان وقوع سیل ،یکی دیگر از موارد مهم کارشناسان شرکت بودند که میزان خسارات
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وارده شده را تعیین و کارشناسی میکردند .استانداری هم آمار خسارات وارده را دارد و این
آمار در سامانه سجاد وارد شده است.
ما تجربه سیل سال  1395و همچنین پدیدهی ریزگردها را هم داشتیم؛ اما این سیل حیطه
و وسعت درگیری بیشتری داشت .موضوع خوشایندی که در زمان وقوع سیل مشاهده
شد ،احساساتی بود که مردم نسبت به یکدیگر ابراز میکردند .وقتی شما وارد میشدید و
میدیدید که مردم با این وضعیت کار میکنند ،نمیتوانستید بیتفاوت بمانید و خود شما
هم باید حتماً دست به کار میشدید و کمک میکردید .ما فیلمهایی را داریم که وقتی نگاه
کنید میبینید نیروهای شرکت مثل زمان جنگ ،هر کدام کاری در دست داشتند و واقعاً از
ته دل کار میکردند و این گونه نبود که کسی فکر کند کارمند اداره برق است .وقتی تصاویر
را در فضای مجازی یا در دیگر رسانهها میدیدید ،وقتی خود ما در محل مردم را میدیدیم،
به عنوان یک ایرانی دیگر وظیفهات اين بود که جلو بروی .افرادی بودند که اهل خوزستان
نبودند و از استانهای دیگر آمده بودند .لرستان خودش با سیل درگیر شده بود ،اما برخی از
آنها اینجا همراه ما بودند.
تمام بحرانها ،یکسری نوآوریها را به دنبال دارند .شاید ما تاکنون در بحث بحران به دنبال
تجهیزات جدید نمیرفتیم ،اما این مساله موجب شد دنبال یکسری وسایل و علم و دانش
جدید در بحران برویم .ما االن دنبال تجهیزاتی هستیم که با دست به راحتی جابهجا شوند.
بهعنوان مثال در پایههای  12متری یا ن ُه متری باید ببینیم از چه موادی استفادهشود که
این پایهها سبکتر ساختهشوند .در زمان سیالب که ادوات سنگین نمیتوانند آنها جابهجا
کنند ،باید ببینیم اینها را میتوانیم با سه یا چهار نفر و با قایق جابهجا کنیم؟ در بحث
ریزگردها ،بعد از خاموشیهایی که رخ داد حاال داریم از مقرههای سیلیکونی ،سیم روپوشدار
و شستو شوی شبکهها استفاده میکنیم .حاال داریم از خط گرم استفاده میکنیم ،اما در
گذشته چنین نبود .در گذشته جایی را با دمای  50درجه خاموش میکردند تا تعمیراتی
انجام شود ،اما االن به این شکل نیست .االن ما نیروهای خط گرم را داریم و دیگر آن
خاموشیها داده نمیشود و نارضایتی نیز بین مردم به وجود نمیآید .االن به دنبال پایههایی
از جنس کامپوزیت هستیم که در مناطق شورهزار ،مناطق با رطوبت باال ،مناطق باتالقی و
یا کوهستانی جواب میدهند .این یک مزیت است .در کراس آرم ها (نوعی کنسول به شکل
بازوی متقاطع با پایه که در شبکههای توزیع برق بهطور انبوه استفاده میشود ).وقتی ما
میخواهیم سیمها را باال بکشیم ،خیلی سنگین و در حدود 26کیلو هستند ،اما در پایههایی
که با کاپوزیت ساخته میشوند این وزن حدود  5کیلو است و این پایهها خاموشی را نیز
کاهش میدهند.
ما از تمام مدیران و پرسنلمان که درگیر سیل بودهاند خواستهایم که تجربیات خود را به
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حوزهی ستادی ارسال کنند .حتی سمیناری را نیز شرکت توانیر در بحث تجربیات کسب
شده برگزار کرده است .در بحث سیل یکی از مشکالت عمدهای که وجود داشت تجاوز به
حریم رودخانهها بود .باید این وضعیت به خوبی توسط شهرداریها ،دهداریها و سازمان آب
و برق مدیریت میشد و سازمانهای مرتبط با این موضوع باید به آن به درستی ورود پیدا
کنند .حتی اگر ساخت و سازی نیز از قبل صورت گرفته ،باید آن را مدیریت کنند تا این
همه خسارت وارد نشود .ببینید چقدر به حریم رودخانه کارون تجاوز شده است .ساخت و
سازهایی در حریم رودخانه انجام میشود و شـهرداریها و دهـداریها به آنها پروانه ساخت
میدهند .نباید سازمان آب و برق و شهرداریها مجوز بدهند که در حریم رودخانهها ساخت
و ساز صورت گیرد .وقتی مجوز داده شود شرکت توزیع مجبور میشود به آنها برق دهد .اما
اگر پروانه نداشته باشد ،ما به آنها برق نمیدهیم .فردی که خانه خود را ساخته است و کسی
جلوی او را نگرفته است ،حاال هم خسارت دیده است.
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گفت و گو با آقای مهرداد قنواتی
سمت :معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضالب خوزستان
سیل خوزستان سه ویژگی بارز نسبت به ديگر سیلها و حوادث استانهای دیگر داشت .ویژگی
اول این بود که گستردگی مناطق درگیر سیل بسیار زیاد بود .در مواقعی سیل در منطقهای
اتفاق میافتاد که آن منطقه محدود است و ما تمامی امکانات را به آن منطقه گسیل میکنیم،
حال اینکه سیل خوزستان گستردگی استانی داشت و محدودیت منطقهای نداشت 17 .یا
 18شهر استان را درگیر خود کرد که باید همزمان این شهرها ساپورت میشدند و هر کدام
از این شهرها شرایط مختلفی داشتند .ویژگی دوم سیل رخداده که آن را از دیگر استانها
متفاوت میکرد ،مدت زمان آن بود .برای مثال در لرستان سیل یک روز طول کشید و بعد از
آن شروع به برآورد خسارات و بازسازی کردند؛ حال آنکه سیل خوزستان پنج هفته به طول
انجامید و همزمان که سیل در حال وقوع بود ،ما در حال بازسازی و ارائهی خدمات بودیم.
ویژگی سومی که سازمان آبفا را در درگیری با بحران سیل از دیگر سازمانها متفاوت میکرد،
این بود که ارائه خدمات و بازسازی باید در زمان خود سیل بهطور مستمر انجام میشد .امکان
تعطیلی برای سازمان آبفا وجود نداشت .شهرهای ما در عین حال که سیلزده بودند ،خالی
از سکنه نشدند .یعنی اینکه تأسیسات ما درگیر سیل بودند ،ولی مردم هم نیاز به خدمات
آب و فاضالب داشتند و تأسیسات ما هم گاهاً در ارتباط با سیل تهدید میشد و تجربه بسیار
ت شرکت محافظت میکردیم و هر جایی که خراب
عجیبی برای ما بود که هم باید از تأسیسا 
میشد به سرعت بازسازی میشد و در آن واحد خدماترسانی به مردم هم قطع نمیشد .این
تجربه برای ما بسیار متفاوت بود و من این تجربیات را برای مدیران آبفای کشور بیان کردم
و برای آنها هم قابل توجه بود.
در بحث سیل و یا سایر بحرانها ،اولین چیزی که اهمیت دارد قدرت پیشبینی است.
مخصوصاً برای ما که خدمات آبفا به هیچ وجه نباید قطع شود ،پیشبینی کردن اوضاع و
پیشامدها بسیار حائز اهمیت است .یعنی اینکه شما بتوانید تمام تأسیسات خود را در ارتباط
با سیل آنالیز کنید و پیشبینی کنید که در معرض سیل قرار دارد یا خیر و اگر قرار دارد با چه
حجمی و چه مقطع زمانی و به چه شکلی است .به هر حال سیل ممکن است اجتنابناپذیر
باشد ،اما شما باید تأسیسات خود را در برابر آن ایمن کنید .بنابراین مهمترین مسئله برای
ما ،پیشبینی بود و بعد از آن پیشگیری و ایمنسازی .در بحث پیشگیری ،جلسات ستاد
مدیریت بحران استان و اطالعاتی که سازمان هواشناسی و سازمان آب و برق در اختیار ما قرار
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میدادند ،به ما کمک میکرد .در مناطقی که به ما اخطار قبلی داده شد ،ما آمادگیهای خود
را انجام دادیم .برای مثال اعالم کردند که در ُرفیع آب در حال باال آمدن است و ما به آنجا
ت آزادگان سرکشی کردیم و سریعاً اقدام به احداث سیلبند کردیم و
و چند شهر دیگر دش 
ی کارها و اقدامات
دور تأسیسات خود خاک ریز و سیلبند احداث کردیم و توانستیم یکسر 
را انجام دهیم تا از خسارت بیشتر جلوگیری شود .در واقع یکی از مسائل ما ایمنسازی بود
و چیزی که مهم بود پیشبینی قبل از سیل بود که توسط سازمانهای مرتبط که میبایست
اطالعات الزم را در اختیار ما قرار بدهند ،انجام میشد .باید اطالعات دقیق میرسید که ما با
آنالیز آنها بتوانیم برنامهریزی دقیق داشته و کار را انجام بدهیم.
در جاهایی که اطالعرسانی شد ایمنسازی و ایجاد دایک به خوبی انجام شد ،و خیلی هم
تأثیر داشت .مث ً
ال در شوش که چاه شرکت در حاشیه رودخانه کرخه و دز بود را ایمنسازی
کردیم .بحث دیگر در ایمنسازی تأسیساتی بود که ما پیشبینی میکردیم ممکن است
آسیب ببینند و با توجه به اطالعاتی که داشتیم آنها را جابهجا کردیم .برای مثال در
تأسیساتی که چهار پمپ داشتیم و فقط دو پمپ آن همیشه در حال کار بود ،دو پمپ دیگر
را باز کرده و به باال منتقل کردیم تا اگر تأسیسات را آب گرفت ،به محض فروکش کردن آب،
دو پمپ رزرو را به جای آن دو پمپ آسیبدیده استفاده کنیم .این مورد برای مثال در گوریه
جواب داد و تأسیسات ما را که کامل آب گرفت توانستیم بعد از حدود  20ساعت دوباره آنها
را وارد مدار کنیم .در حین سیالب نیز تجهیز تأسیسات شرکت به دیزل ژنراتور انجام شد ،و
ی بود ،هم قبل از
جاهایی که پمپ نیاز داشتند هم تأمین شد .مناطقی هم که نیاز به الیروب 
سیل و هم حین سیل این کار انجام شد.
مشکالت شرکت در شهرهای مختلف استان با هم تفاوت داشت .روی این اطالعات به صورت
تیمی کار میشد و این کار از عهدهی یک نفر بر نمیآمد .بنابراین ما تیمهایی را در این
زمینهها تشکیل دادیم .برای مثال تیم تعمیرات که کار تعمیرات تأسیسات را انجام میداد.
اکیپ برق داشتیم که کار آنها فقط دیزل ژنراتورها و ترانسها بود .اکیپ حوادث و اتفاقات
شبکه و تأسیسات بود .اکیپ کمکرسانی بود که تانکر یا مث ً
ال کامیونهای جنتکس واترجت
و لجن کش داشتند .واحد تولید آب بستهبندی داشتیم که هر جایی نیاز بود میفرستادیم.
اکیپ امور کیفی داشتیم که کنترل کیفیت را بر عهده داشتند .بنابراین یکی از مسائل بعد
از پیشگیری ،پیشبینی و آمادهسازی و ایمنسازی ،بحث مدیریت تیمهای مختلفی بود که
تشکیل میشد که باید مسئولیت برایشان تعیین کنیم و برای آنها برنامهریزی انجام داد
که هر کس چه کاری بر عهده بگیرد .یکی دیگر از کارها استفاده از امکانات بخش خصوصی
و پیمانکاران بود .با کمک معاونت مهندسی توسعه در بعضی از شهرها ،پروژههای اجرایی
معمول را تعطیل کردیم که بعضی هم به اجبار تعطیل شده بودند .گفتیم ماشینآالتی مانند
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بیل مکانیکی ،جرثقیل ،تانکر آب ،لودر و حتی کمپرسیهایی که در اختیار پروژهها بود از
محل پروژه به محلّی که استانداری اعالم نیاز میکرد ،منتقل شود که ضمانت اجرایی اینها،
حضور مستمر کارکنان و نفرات شرکت بود .برای مثال خود بنده شبانهروز در ُرفیع و کنار
اکیپها بودم که در شهر در طول سال ما با این اکیپها سروکار زیادی نداریم و این حضور
یک نفر به نمایندگی از شرکت آب و فاضالب در این مسأله ضروری بود .ما حتی راهکارهای
پیشنهادی خود را به مدیریت بحران استان اعالم میکردیم که در یک مورد هم راهکارهای ما
تأثیرگذار بود .برای مثال در سیلبند ُرفیع ،فشار آب به قدری زیاد بود که تمام حجم مصالح
ریختهشده برای سیلبند را با خود میشست و مصالح هم از خاک و سنگ تشکیل میشد .ما
در شرکت لولههای قدیمی و فرسودهای داشتیم که در آن زمان استفادهای از آنها در شبکه
شهری نمیشد یا لولههای بتنی از پروژههای ده تا پانزده سال پیش شبکه فاضالب به جا
مانده بود و یکسری لولههای دیگری بود که هنوز قابل استفاده بودند ،اما در شرایط بحران
اولویت با استفاده از این امکانات در مهار سیل بود .ما پیشنهاد دادیم که لولهها با استفاده از
جرثقیل وارد جریان آب شوند و روی آنها به شکل پلی احداث شود که ماشینآالت بتوانند
از دو طرف تردد داشته باشند و بعد از اینکه این پل احداث شد ،لولهها را میتوان با مصالح
سنگین مهار کرد و این راهکار جواب داد .مورد بعدی استفاده حداکثری از امکانات منطقه
و آگاهی داشتن نسبت به آنهاست .مث ً
ال در ُرفیع کمپرسیها مسافتهای زیادی را برای
آوردن مصالح رفت و آمد میکردند .بنده با توجه به ساختمانهای در حال بازسازی و تخریب
شده که از زمان جنگ باقی مانده بود پیشنهاد دادم که از مصالح و امکانات موجود در این
خانهها برای ساخت سیلبندها و تأمین خاک و سنگ استفاده شود و این امر سرعت انتقال
مصالح را بسیار افزایش داد .اینها نکاتی بود که برای من بهعنوان تجربه اول محسوب میشد.
یکی از مسائل دیگری که در مدیریت بحران سیل مفید واقع شد ،هماهنگی مستمر
استانداری با دستگاههای اجرایی و دستگاههای حاکمیتی بود که این امر خیلی در امر
بحران کمک کرد .مسئله دوم ،اهمیت پیشبینی است که مدیران باید به آن توجه کنند.
مدیران باید چکلیستهای از پیش تعیینشدهای برای بحرانهای مختلف داشته باشند که
با توجه به بحران ،چه برنامهریزی و عملیاتی را باید انجام دهند و هر کدام از این موارد باید
دستورالعملهای مناسب خود را داشته باشد .چیزی که مشاهده کردیم این است که چنین
دستورالعملهایی تاکنون وجود نداشت و اگر هم وجود داشت ،در دسترس ما نبود ،یا اینکه
کسی از آنها اطالعی نداشت .اص ً
ال اینها را باید کجا پیدا کرد؟ بسیاری از تصمیمگیریها
فیالبداهه و بنا به شرایط انجام میشد؛ در صورتی که میشد با توجه به دستورالعمل یا
چکلیست برنامهریزی شدهای مسائل را پیش برد و هر دستگاه اجرایی وظایف خود را مث ً
ال
در بحران سیل یا زلزله بداند .باید یک نقشهی راه و دستورالعمل شرایط اضطراری وجود
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داشته باشد و موارد هم بسیار زیاد است .ممکن است سیل ،زلزله یا اتفاقات دیگر باشد .حتما
کتابها و نوشتههایی وجود دارد ،اما اینکه این دستورالعملها برای مدیران مکتوب شود و
به صورت خالصه در اختیارشان قرار بگیر د میتواند خیلی مفید باشد.
موفقیت با تعریف ما ،یعنی اینکه تأسیسات ایمن بماند و خدمات قطع نشود ،به دست آمد
و از دید خودمان در مدیریت بحران سیل موفق بودیم .استاندار هم به این موضوع اذعان کرد .ولی
قطعاً اگر ما ماشینآالت و تجهیزات بیشتری در اختیار داشتیم-مث ً
ال قایق موتوری -میتوانستیم
مفیدتر باشیم .برای مثال ما در گوریه برای بازدید از تأسیسات که حدود 1. 8متر زیر آب بود و باید
از داخل شهر سوار قایق میشدیم و میرفتیم ،نیاز به قایق داشتیم که خودمان در اختیار نداشتیم.
البته آنجا که بودیم قایقهایی دیدیم که نیروی دریایی آنجا آورده بود و ما هم بعد از اینکه
فهمیدیم قایقها متعلّق به کجا و چه سازمانی است ،سریعاًبا هماهنگی فرماندارکه در محلحضور
داشت ،قایق را برای ساعتی در اختیار گرفتیم .حاال اگر ما خودمان این قایق را در اختیار داشتیم
یا این مسئله به صورت دستورالعمل برنامهریزی میشد ،قطعاً کارها سریعتر انجام میشد .اگر
تجهیزاتمفیدتریرامیتوانستیمازقبلخریداریبکنیم،تأثیرگذاریبیشتریداشتیم.میدانید
که در کشور ما وقتی بحرانی پیش میآید آن موقع است که امکانات را در اختیار ما قرار میدهند.
اگر این امکانات طبق پیشبینیها انجام شود ُمثمر ثمرتر خواهد بود.
اگر در زمان زودتری متوجه بحران میشدیم و پیشبینی سازمان هواشناسی با اطالعات کاملتر و
دقیقتریدراختیارماقرارمیگرفت،میتوانستیماقداماتتأثیرگذاربیشتریداشتهباشیم.خیلی
از تأسیسات شرکت آبفا قابل انتقال و جابهجایی نیست و اگر در زمان مناسبتری متوجه بحران
میشدیم ،قطعاً بحث احداث سیلبند ،داکتبندی و ایمنسازی را با تأکید و قدرت بیشتری انجام
میدادیم .الیروبی شبکه فاضالب را زودتر انجام میدادیم.
مکرری با
به علّت اینکه ما در سالهای اخیر درگیر خشکسالی بودیم ،در جلسات مستمر و ّ
مدیریت خود استانداری شرکت میکردیم که باعث ایجاد انسجام و هماهنگی بین سازمانها شده
بود .این جلسات تأثیر خود را به وضوح نشان داد که در سالهای قبل از آن به این پُر رنگی دیده
نمیشد .تعداد جلسات از نظر بنده به قدری زیاد بود که گاهی مانع از فعالیتهای سازمانها میشد
و مانع از کارهای میدانی میشد .بهتر است فواصل جلسات بیندستگاهی بیشتر باشد تا دستگاهها
بتوانند به تعهداتی که دادهاند عمل کنند.
در بحث مدیریت بحران ،پیشنهادی که به ذهن بنده میرسد این است که باید به تواناییهای
فکری و آمادگی ذهنی مدیرانمان اتّکای بیشتری داشته باشیم .همچنین باید به تصمیمات و
آمادگی پرسنل ،اتّکای بیشتری کرد تا اگر روزی مدیر در محل کار خود حاضر نبود ،سیستم در
بخش مدیریت و اجرا به شکلی پیش برود که قائم به شخص نباشد .اینکه حتماً باید فالن شخص
باشد و فالن شخص زنگ بزند ،بسیار اشتباه است .دستگاهها باید به بلوغ سازمانی برسند .مدیران
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هم باید قدرت تصمیمگیری ،شهامت و جسارت کافی داشته باشند که کار را پیش ببرند و تعهدی
بر ِذ ّمهی دولت ایجاد کنند که میشود بدهی نسبت به دستگاه اجرایی و پیمانکار؟ مث ً
ال در چند
لشدند ،ما با اعتبار شخصی یا سازمانی کارها را
سالی که خشکسالی پیش آمد و چاهها دچار مشک 
نبَر است و کار از کار
راه میانداختیم و منتظر روند اداری آنها نمیشدیم ،چرا که روند اداری زما 
میگذرد .سازمانهای نظارتی و بازرسی نیز باید به کمک این مدیران بیایند و شرایط زمان بحران
را درک کنند.
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گفت و گو با آقای علی صالحنساج
سمت :مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات خوزستان
روز دوم فروردین بود که با اولین تماس از دفتر وزیر اعالم کردند سیل قرار است وارد
خوزستان شود .قبل از اینکه مدیریت بحران استانداری این خبر را به ما اعالم کند ،ساعت
حدود پنج بعد از ظهر بود .همان موقع از طرف مدیر کل دفتر وزیر که اعالم شد با مدیران
استانی اپراتورهای ایرانسل ،همراه اول و رایتل ،مدیر کل تنظیم مقررات ،مدیر کل زیرساخت،
پست ،پست بانک و حتی مخابرات تماس گرفتم و در این زمینه اعالم آماده باش کردم
تا هماهنگیها ،تدابیر و آمادگیهای الزم را برای رویارویی با این اتفاق داشته باشند .روز
بعد ما اولین جلسهی بحران را در حوزهی ارتباطات و فناوری اطالعات تشکیل دادیم .بر
اساس کارهایی که هر کدام از مجموعهها باید در خصوص آمادگی موارد مربوطه انجام
میدادند این جلسه تشکیل شد که در همین جلسه ما یک گروه مجازی تشکیل دادیم به
نام پایداری ارتباطات خوزستان .همهی مدیران استانی و کارشناسان فنی چه در استان و
چه مدیران ستادی به جهت اینکه روند سیل مهم بود ،عضو این گروه شدند .میخواستیم
با توجه به اتفاقاتی که در استان لرستان و گلستان رخ داده بود ،خسارتهای ناشی از سیل
را در خوزستان با بهرهگیری از تجربیات سیل در استانهای دیگر به حداقل برسانیم .بعد از
سیل در استانهای دیگر ،همچنان در آمادهباش به سر میبردیم و این آمادگی به نحوی بود
که ما یا هر روز جلسه داشتیم و یا یک روز در میان جلسات را برگزار میکردیم تا ارتباط
خود را با مدیران استانی و ستادی به طور مداوم حفظ کنیم .در پی بارندگیهای شدید و
به راه افتادن سیل ،به مجموعهی مدیریت بحران استانداری و خود استاندار اعالم آمادگی
ک هشدار به شهروندان استان ،آگاهی و حساسیت آنها
کردیم که میتوانیم با ارسال پیام 
را باالتر ببریم .این پیامک باید به گونهای میبود که حقوق شهروندان را زیر پا نمیگذاشت
و برای آنها مزاحمت ایجاد نمیکرد .در همین راستا ارسال پیامکها تنها با تأیید مدیریت
بحران استانداری انجام میشد؛ یعنی اگر پیامکی از سایر مدیران استانداری یا مجموعهی
کارشناسی زیرمجموعهی مدیریت بحران برای ما ارسال میشد ،تا تأییدیه آقای حاجیزاده را
نمیگرفتیم ،هیچ پیامکی برای ستاد وزارت کشور ارسال نميشد .خود ستاد وزارت هم یک
کارگروه برای ارسال پیامکها داشت و پیامکها را قبل از ارسال مورد بررسی قرار میداد.
برای مثال در یک زمان مشخصی شهرستان شوش دچار بحران آبگرفتگی شد و یا در یک
بازهی زمانی بخش شعیبیه دچار بحران شد .ما به فراخور روند پیشروی سیل ،پیامکهای
هشدار را دریافت میکردیم و به اپراتورها اعالم میکردیم که در همان منطقه ،این پیامکها
273

مجموعه گفت و گو های انجام شده با مدیران مرتبط با مدیریت بحران سیالب خوزستان 1398 /

ارسال شود تا برای مردم دیگر شهرهای استان ،نگرانی و مزاحمت ایجاد نشود .این روند بسیار
عالی انجام شد و حتی مورد تقدیر وزارت کشور هم قرار گرفت.
بعد از پیشرفت روند سیل ،کشیکهای  24ساعتهی عملیاتی را اجرا کردیم .به یاد دارم یک
بار تا حدود ساعت سه و نیم صبح بیدار بودم .ما باید بهخاطر شرایط بحرانی استان خوزستان
در آن بازهی زمانی ،مدام گوش به زنگ میبودیم تا اگر جایی با مشکل مواجه میشد خیلی
سریع بستر جایگزین را که از قبل فراهم کرده بودیم ،راهاندازی کنیم .برای این بسترها و این
اعالم آمادگیها نیاز بود که افراد به صورت  24ساعته و شیفتی در محل کار خودشان حضور
داشته باشند.
در همین راستا ما همچنین تجهیزات ارتباط ماهوارهای ( )100vرا هم در ادارهی خودمان
و هم برای سازمان هالل احمر و همچنین گروههایی که خدمترسانی میکردند راه اندازی
کردیم و در اختیارشان گذاشتیم که این کار با هماهنگی سازمان فضایی ایران شکل گرفت.
با وجود هزینههای زیاد این سرویس ارتباط ماهوارهای ،به خاطر حساسیتی که وجود داشت
این بستر را فراهم کردیم .به یاد دارم که خبرنگاری تقریباً هفته اول فروردین بود که با من
تماس گرفت و گفت شما برای اینکه مثل ایالم و پلدختر نشوید که کل ارتباطات شهرشان
را از دست دادند ،چه تدبیری اندیشیدهاید؟ پاسخ دادم ما در محدودهی ارتباطیمان ،بستر
اول فیبر نوری است ،بستر دوم خودمان رادیو ایجاد کردیم و بستر سوم را  100vایجاد کردیم
که اگر همهی این ارتباطها قطع شد بتوانیم با 100vدر شهرستانی مانند بستان و سوسنگرد
که ارتباطش را از دست داده ،تبادل اطالعالت داشته باشیم.
ما جلسات مشترکی را با هالل احمر ،اداره هواشناسی ،مدیریت بحران و حتی نماینده وزیر
آقای خسروی که در خوزستان مستقر شده بود ،برگزار کردیم .همچنین هماهنگیهایی را
با پژوهشگاه فضایی ایران به جهت در اختیار گذاشتن نقشههای ماهوارهای که پهنهی سیل
را برای برنامهریزی روند پیشروی سیل رصد میکردند ،انجام دادیم که روزانه یک یا دو بار
این اتفاق میافتاد .این اطالعات در اختیار استانداری و مجموعه آب و برق استان و مجموعه
مدیریت بحران قرار میگرفت و بر اساس آن ،خروجی سدها را کم یا زیاد میکردند.
مکرر و حتي روزانهی ما به شهرستانهای مختلف در مورد تجهیزات
با توجه به بازدیدهای ّ
فنی که در آن محدودهها مستقر بودند و میزان آسیب سیل به این زیرساختها تصمیم
گرفتیم که برای سایتهای تلفن همراه خود با گونی دور تا دور آن خاکریز درست کنیم.
دور بعضی از سایتها را تا ارتفاع يك متر ایزوگام کردیم .تجهيزات بعضی سایتها مانند اهواز
و آبادان را که در معرض آبگرفتگی بودند ،از درون کانکس خارج کردیم و در ارتفاع دو متری
قرار دادیم .حفظ و سالم نگهداشتن تجهیزات فنی ارتباطات یکی از مهمترین اهداف ما در
بحران سیل بود ،چرا که فعالیت همه نیروهای خدمترسان از جمله جمعیت هالل احمر ،راه
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و ترابری ،راهداری ،حمل و نقل جادهای ،مدیریت بحران ،اورژانس و حتی کمکهای مردمی
بر بستر همین ارتباطات پایدار بنا شده بود و مردم بابت حفظ این ارتباط پایدار ،نگرانی خاصی
نداشتند .ما حتی در مناطقی که احتمال قطعی برق میدادیم برای حفظ این ارتباط ،دیزل
ژنراتور مستقر کردیم .همچنین در نقاطی که باید حفاری صورت میگرفت و به قطع کردن
فیبرهای نوری نیاز بود ،کارشناسان ما حضور داشتند تا بالفاصله بعد از قطع ارتباط فیبر
نوری ،این ارتباط را سریعاً وصل کنند .به همین خاطر در جریان سیل ،مردم قطعی ارتباط
محسوسی را احساس نکردند .همچنین با شرکت مناطق نفتخیز جنوب برای سوخترسانی
به دیزل ژنراتورها هماهنگ کرده بودیم تا سوخت مورد نیاز این دستگاهها را تأمین و ارسال
کنند .ما همچنین با استانهای ُمعین خود هماهنگ کرده بودیم تا به محض نیاز به امکانات
و تیمهای عملیاتی آنها ،سریعاً به استان خوزستان ارسال شوند .حتی باتریهای سایتهای
مکرر استانهای ُمعین به جهت هماهنگی
ّ
سیار را دو برابر کرده بودیم و با وجود اعالم آمادگی ّ
میان مدیران و دستاندرکاران از این بابت هیچ نگرانی وجود نداشت .در روستای بامدژ یک
دستگاه دیزل برده بودیم که با قایق سوختش را تأمین میکردیم تا سایت ما روشن بماند .با
وجود اینکه همهی منطقه بامدژ زیر آب رفته بود ،سايت ارتباطی ما همچنان به فعالیتش
ادامه میداد که حتی هالل احمر و اورژانس آمده بودند و کنار این سایت مستقر شده بودند
تا از برقی که ما توسط دیزل تولید میکردیم ،استفاده کنند.
در موضوع استفاده از نقشههای ماهوارهای که تاکنون خیلی گنگ بود ،ذكر اين نكته مهم
است كه استفاده از این بستر در ایام سیل خودش را نشان داد که میتواند چقدر هدفمند
به ما کمک کند .در واقع بعد از سیل همین نقشهها بود که مشخص کرد کجا حریم رودخانه
بوده است ،کجا بعدها توسعه پیدا کرده ،کجا اص ً
ال زمین کشاورزی نبوده است و به اشتباه
زمین کشاورزی اعالم کردهاند ،کجا زمینش هشت هکتار بوده و  800هکتار تعریف کردند و
حتی کجا زمینی بوده است که به اشتباه در یک کشور دیگر مشخصات جغرافیایی خودش
را تعریف کرده است .همهی اینها مواردی بودهاند که ما سعی کردیم در مجموعه وزارت
ارتباطات برای همه حوزهها کمک بگیریم .همچنین بعد از سیل بخشهایی که آسیب دیده
بودند را از محل خود اپراتورها ،تأمین اعتبار و ترمیم کردیم و فیبر نوری که حدود دو میلیارد
تومان به آن خسارت وارد شد و از طریق وزارت تأمین شد که  800میلیون تومان آن را
به نوسازی اختصاص دادیم .سریعاً موارد بحرانی را انجام دادیم و بقیه آن را اکنون پیمانکار
مشغول به کار است .ما هیچ بودجهای را چه در مدت سیل و چه بعد از سیل از محل استان
خوزستان خرج نکردیم.
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گفت و گو با آقای محمد حسینی نصر
سمت :مدیر فنی و مهندسی منطقه آزاد اروند
زمانی که موضوع سیل به ما اعالم شد ،امکاناتمان را بسیج کردیم و کمک کردیم تا مشکالت
بر طرف شود .در غرب کارون 11 ،روستا به ما ُمح ّول شده بود که سیلبندهای خاکی آنها
را تقویت کردیم و نگذاشتیم آب وارد مناطق مسکونی و کشاورزی شود .همچنین خدمات ما
در اروندکنار ،جزیرهی مینو و شلمچه از نوع کمکهای فنی ،امکاناتی و تجهیزاتی بود.
در ابتدای بحث سیل ،چنین به نظرمان میرسید که شایدکارها اصولی انجام نمیشد و
در جاهایی که قرار بود برای جلوگیری از طغیان رودخانه به صورت عملیاتی کار شود،
اصول ابتدایی مهندسی رعایت نمیشد .به جای اینکه یک سد نسبتاً مستحکم برای یک
دوره یکماهه ایجاد شود ،خاکریزی دستی انجام میدادند که بعد هم آب ،این خاکریزها را
میشست و بدون فایده خیلی از منابع خاکی هدر میرفتند.
با توجه به اینکه یک دوره خشکسالی زیادی داشتیم ،خیلی از مسائل مغفول مانده بود و
خیلی از سیلبندهایی که در روستاها بودند ،به دلیل اینکه زمین کشاورزی پشت سیلبند
وجود داشت و اجاره داده شده بودند و صاحبان آنها نیز دغدغه اقلیمی آنجا را نداشتند و
برای اینکه به آب دسترسی پیدا کنند ،سیلبندها را خراب کرده بودند .ما وقتی وارد مرحله
کار شدیم ،تجربهای که به دست آوردیم این بود که مشخص شد بیشتر افرادی که درگیر
سیل هستند ،با دستور عملهای سیل آشنا نیستند و نیاز است یک دستگاهی در استان،
عدهای را تربیت کند تا حداقل بتواند دستورالعملهای الزم را آموزش دهد.
خود ما زمانی که در محل مستقر شدیم ،سه الی چهار نسخه ساده مهندسی و فنی را اجرا
کردیم و به جای اینکه از خاکریزی استفاده کنیم که بیحاصل باشد ،چند بیل مکانیکی
بومبلند را به کار گرفتیم و از گل و الی بستر رودخانه برداشت میکردیم و برای سدسازی
استفاده میکردیم .این کار چند مزیت داشت؛ یکی اینکه منابع خاکی ما که در مزارع بودند
از بین نمیرفتند ،دوم اینکه سرعت عمل را باال میبردیم و سوم نیز سدی ایجاد میشد که
خیلی مقاومتر از خاک بود و کار ما در طول روز سریعتر انجام میشد .همچنین این سد پس
از این که خشک میشد ،کام ً
ال مانند یک سد بتنی عمل میکرد ،زیرا آن خار و خاشاکی که
درون خاکها بود ،آن سد را سفت و مقاوم میکرد .ما بر این اساس ،حداقل چهار هزار هکتار
مزارع کشاورزی را در آن یازده روستا نجات دادیم .همچنین در اروند صغیر ،عملیات تحکیم
و تقویت دایک را انجام دادیم و این کار عالوه بر کارون در اروند کنار و شلمچه نیز انجام شد.
یکی از مهارتهایی که افراد درگیر سیل یاد میگیرند ،این است که باید به مردم موارد را به
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صورت درست توضیح دهند .ما برای اینکه بتوانیم سد را کمی خشک نگه داریم تا دورهی
بیشتری در مجاورت آب قرار گیرد ،باید زهکشی در کنار آن احداث میکردیم که خیلی از
کشاورزان این موضوع را نمیپذیرفتند یا اینکه این کار را به سخره میگرفتند که باید به
آنها توضیح میدادیم که این زهکش تا چه اندازه میتواند کمک حال باشد که خوشبختانه
پس از چند روز با مردم در این زمینه به زبان مشترک رسیدیم و این زهکش احداث شد.
یکی از مشکالتی که ما داشتیم این بود که صاحبان مزارع و روستاها به دلیل سابقه بدی که
از قبل وجود داشت و آن هم عدم اعتماد به نهادها بود ،حاضر به تخلیه نمیشدند .بهطور مثال
مردم میگفتند دو سال پیش که سیل آمد ،یک نفر از مردم عادی هم نتوانست خسارت سیل
را دریافت کند ،اما عدهای با رانت توانستند خسارت را دریافت کنند .همینها باعث شده بود
که اگر به مکانی دستور تخلیه داده میشد ،مردم کمی مقاومت کنند.
به هر حال ما برای اینکه هم اطمینان مردم را جلب کنیم و هم کار سریعتر انجام شود،
باید از تجربیات مردم بومی استفاده کنیم .خود مردم از قبل یکسری تجربهها داشتند.
بهطور مثال وقتی سیل میآید ،معموالً در قوسهای رودخانهها فرسایش بیشتر میشود و
برای اینکه از این فرسایش بکاهند ،از یک سری وسایل مانند شاخ و برگ گیاهان استفاده
میکردند که ما هم از همین روشها استفاده میکردیم تا همکاری مردم ،کمی بیشتر شود.
یکی از تجربیات دیگری که به دست آوردیم ،این بود که خیلی از موارد در روستاها وجود
دارد که خود ساکنین روستاها میدانند ،ولی افراد خارج از آن روستا اطالعی از آن ندارند و
اگر از این اطالعات بهره نمیبردیم ،نقطه ضعفی برای سیلبند بود و ممکن بود یک سیلبند
از بین برود .با توجه به اینکه سیل را پشت سر گذاشتیم ،اعتقاد دارم از همین االن باید بدنه
سیلبندها را با گونههای گیاهی تقویت کرد.
ما در جریان سیل ،تعداد زیادی از نیروهای محلّی و جهادی را برای پُر کردن گونیها از
خاک به کار گرفتیم .مگر این همه آدم چقدر میتوانند گونی پر کنند؟ در حالی که با وسایل
مکانیزه میتوان زیر یک دقیقه 16 ،یا  17گونی را پُر از خاک کرد .پُر کردن این تعداد گونی
با استفاده از نیروهای انسانی شاید یک ساعت زمان ببرد .اگر این تجهیزات توسط مدیریت
بحران کشور یا استان خریداری شود ،میتواند کمک حال باشد .همچنین تجربه دیگر این
بود که اگر خاک برای ساخت سیلبند در دسترس نبود ،از مصالح ژئوسنتتیک (محصوالتی
متشکل از مواد پلی اتیلن و پلی پروپیلن) استفاده کرد و به صورت خیلی سریع جلوی سیل را
گرفت ،در حالی که ما خاک را به صورت دستی برای جلوگیری از پیشروی سیل میریختیم
و هیچ مقاومتی هم نداشت و هر لحظه ممکن بود از بین برود .دوم این که نصف عرض جاده
گرفته میشد و حتی ممکن بود خطر تصادف هم پیش بیاید .در کشورهای پیشرفته به جای
این اقدامات از صفحات پالستیکی استفاده میکنند که هم منابع تلف نمیشود ،هم عرض
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جاده تغییری نمیکند و طبیعتاً خطری رخ نمیدهد .در این میان نیز متوجه شدیم در
طراحی جادههایمان خیلی مشکل وجود دارد که اگر مناطق دچار مشکل شناسایی و اصالح
شوند ،میتواند بسیار کمک حال باشد.
اصلیترین موضوع سیل دخالت بشر بود و اگر به حریم رودخانه تجاوز نمیشد ،این مسایل
پیش نمیآمد .نمونه این موضوع را در دارخوین شاهد بودیم .ضمن اینکه تأسیسات
زیرساختی را هم در حریم رودخانه ایجاد کرده بودند و وقتی آب پیشروی کرد تأسیسات
نیز دچار مشکل آبگرفتگی شدند .برای جاهایی که قوس رودخانه بسیار است ،میتوان از
دیوارههایی برای هدایت جریان آب استفاده کرد که این کار را در سال  85نیز سازمان آب و
برق خوزستان انجام داد .اگر همین کار ادامه پیدا میکرد ،تأسیسات دچار مشکل نمیشدند.
به هر حال با توجه به اینکه سالها بود آب نزدیک این دیوارهها نشده بود ،مردم محلّی آنها
را تخریب کرده بودند .به نظرم عامل اصلی این مسایل ،فرهنگی است و اگر مردم را متوجه
کاربرد یکسری چیزها نکرده باشیم ،دچار مشکل خواهیم شد.
روستاها دارای طرح هادی هستند که در این طرح نیز معابر ،پیادهروها و مسائلی که در بحث
شهرسازی و روستاسازی لحاظ میشود ،وجود دارد .یکسری از روستاها نقطه بحرانی بوده و
دارای سیلبند قدیمی هستند .پیشنهاد ما این است که در طرح هادی این روستاها ،سیلبند
لحاظ شود و خود استانداری و وزارت کشور نیز بودجهای برای این کار اختصاص دهد.
در این سیل مسائلی را متوجه شدیم که اگر خودمان در بحث میدانی نبودیم ،به آن پی
نمیبردیم .به طور مثال یکسری از کشاورزان پیش از اینکه محصولشان را برداشت کنند،
به صورت مرتب به ما کمک میکردند ،ولی آنها پس از اینکه محصوالتشان را برداشت
کردند ،ک ً
ال قضیه سیل را رها کردند و پس از آن نیز احشام وارد مزارع شدند که این نگرانی
ما را دوچندان کرد و ما باید به این فکر میکردیم برای دوره بعد از کشاورزی ،کار را چطور
مدیریت کنیم.
همچنین در مقطعی که کشاورزان برای محصوالت خود نیاز به آب داشتند ،سیلبند را
تخریب میکردند تا آب به مزارعشان برسد که ما باید افرادی را در آنجا قرار میدادیم تا
منفعت فردی باعث نشود کل روستا درگیر سیل شود .ما در این زمینه با استفاده از دهیاران
به آنها اعالم کردیم که آبیاری مزارعشان باید به صورت پمپ صورت بگیرد.
در مقطعی نیز اعالم شد آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات با کمیسیون اتحادیه سازمان ملل
توافقنامهای امضا کرده است تا بتواند از تصاویر ماهوارهای در بحث مدیریت سیل استفاده کند.
البته خودمان توانستیم به سایت مربوطه دسترسی پیدا کنیم ،ولی ای کاش مرکز تحقیقاتی
فضایی ایران علمیتر و بهتر کمک میکرد .به هر حال مسئوالن به یک مرکز در سازمان
ملل وصل شدند که وظیفه آن مدیریت بحران است ،اما با توجه به اینکه تجربه اولمان بود،
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خیلی نتوانستیم با این سازمان ارتباط برقرار کنیم ،در حالیکه این طرح میتوانست به تمام
خوزستان خدمات دهد .به هر حال ما با این سازمان هوایی در ارتباط بودیم و تقریباً سیل را
در منطقه رصد میکردیم.
ما یکسری کارها را هم به صورت دستی انجام میدادیم .یکی از مشکالت بزرگ در مدیریت
سیل استان خوزستان این بود که بخشهای مختلفی که درگیر بودند از نظر اطالعاتی با هم
در هماهنگی و ارتباط نبودند و نمیدانستند باید چه کار کنند .بهطور مثال ما نمیدانستیم
فردا قرار است چند سانت آب کارون باال بیاید تا سد  18کیلومتری که در حیطه اختیاراتمان
بود را تا چه حد و تا کجا باال بیاوریم .شاید یک اپلیکیشن ساده میتوانست این کار را انجام داد
و االن موقع آن است که این اپلیکیشن را طراحی کرد .در همین سیل چند هزار پرس غذا
از بین رفت ،در حالی که با داشتن اپلیکیشن میتوانست مانع از این کار شد .این کارها بسیار
ساده هستند و با یک برنامهریزی کامپیوتری ساده میتوان آنها را انجام داد .ما به سادگی
میتوانستیم متوجه شویم چه کسانی در چه نقاطی غذا طبخ و پخش میکنند و میتوانستیم
کار را مدیریت کنیم و بعد هم در خصوص توزیع آنها تصمیم بگیریم.
حتی به وسیله این اپلیکیشن میتوانستیم متوجه شویم بهطور مثال تا دو روز آینده30 ،
سانت ارتفاع آب باال خواهد آمد تا تمهیدات الزم را بیندیشیم .به هر حال این اپلیکیشن
در دسترس نبود و مجبور بودیم خودمان این مسائل را پایش کنیم و محاسباتمان در حد
مشاهدات محلّی بود .بنابراین ما حداقل هماهنگی الزم را بین دستگاههای اجرایی ندیدیم
و خیلی از اقدامات ناهماهنگ و خودسرانه وجود داشت و همین باعث ایجاد خسارت شد.
در این سیل هر کسی با ذهنیت خودش فکر میکرد که اگر فالن اقدام انجام شود ،جلوی
خسارت را خواهد گرفت ،در حالی که کارها تقریباً حساب و کتاب شده نبود.
همچنین در جریان سیل به مشکالتی بر خوردیم؛ یکی اینکه روستاهای پاییندست یا
باالدست از روی ناآگاهی فکر میکردند اگر بخشی از سیلبند را باز کنند و زمین پُر از آب
شود ،دیگر در معرض خطر نخواهند بود یا آنهایی که هنوز مزارعشان را کشت نکرده بودند،
در تالش بودند تا آب وارد زمینهایشان شود و بعد بتوانند خسارت بگیرند .حتی یکسری
هم بودند که میخواستند آب وارد روستایشان شود و بعد که اهالی روستا را خالی کردند،
دزدی کنند .همینها باعث میشد که افراد روستا شبها بیدار مانده و از روستا محافظت
کنند.
باید در خصوص سیل برای استان خودمان یک دستورالعمل سیل داشته باشیم؛ در بحث
سیل نیروهای زیادی از اطراف برای کمک آمدند ،اما با توجه به اینکه به محیط آشنا نبودند،
مشکالتی برای ابزارشان پیش میآمد که اگر دستورالعمل سیل وجود داشت ،این مشکالت
به وجود نمیآمد .خدا را شکر توانستیم  11روستایی که در حیطه کاری ما بود ،حفظ کنیم
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و اگر با خود مردم نمیتوانستیم ارتباط برقرار کنیم ،اص ً
ال موفق نمیشدیم.
همچنین یکی از اقداماتی که در زمان سیل باید انجام دهیم ،این است که یک فرماندهی میدانی
باید لباس متفاوتی به تن داشته باشد تا همه بدانند چه کسی کار را هدایت میکند و این مستلزم
این است که حتماً قبل از آن با مردم هماهنگ می شد تا آنها اعتماد الزم را پیدا کنند.
به نظر من امکانات و تجهیزات الزم باید توسط مدیریت بحران کشور تهیه و نگهداری شود،
ضمن اینکه باید آموزشهای الزم در خصوص مواجهه با سیل داده شود .اکنون که سیل به
اتمام رسیده است ،نباید کار را رها کرد .باید تصمیمسازهای خوبی وجود داشته باشد .در سیل
اخیر گروهی به عنوان تیم فنی وجود داشتند ،اما نمیتوانستند تمام استان را رصد کنند .به
نظرم در خود مدیریت بحران استان باید فضایی برای کنترل و تصمیمسازی وجود داشته
باشد ،در حالی که ما این موضوع را به صورت ملموس ندیدیم.
همچنین یکی از مشکالت ما این است که در حوزههای مدیریتمان بخشینگری داریم و
حوزههایی چون نفت و نیشکر تنها خودشان را میبینند و به منافع جزیی نگاه کرده و آن را به
منافع کلی ترجیح میدهد و بسیار کم تالش میکنند که عمومنگر باشند .به همین دلیل نیز
اطالعاتی که در اختیار بقیه میگذارند در راستای منافع خودشان بوده که این بسیار بد است.
همچنین یکسری از نهادها با حسن نیت جلو میآمدند ،ولی مانع از انجام کار میشدند .پس
تمام اینها باید تحت کنترل یک سیستم در بحران عمل کنند .در مجموع مدیریت یکپارچه
تاحدی ضعیف بود و عدم هماهنگی بین دستگاهها بسیار مشهود بود؛ ضمن اینکه اطالعات
کافی نداشتیم و این آزاردهنده بود.
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گفت و گو با آقای غالمرضا صدیقراد
سمت :مدیر کل بهزیستی خوزستان
در بحث بالیای طبیعی همانند سیل ،زلزله و این موارد ،دستگاهها باید از قبل برای آن
پیشبینیهای الزم را داشته باشند .ما نیز بر اساس نوع وظیفهای که بر عهده داریم ،اغلب
پیشبینیهایی را به منظور پیشگیری انجام میدهیم .بعد از اینکه حادثه سیل در استان
به وقوع پیوست ،سازمان بهزیستی نیز خیلی سریع اقدام کرد و به محض اینکه اعالم
کردند که ممکن است اتفاقهایی رخ دهد ما در سازمان بهزیستی چند کار را انجام دادیم.
کمیته مدیریت بحران با حضور معاونین اداره کل سازمان بهزیستی تشکیل شد و با روسای
ادارات شهرستانها نیز جلسه تشکیل دادیم ،چالشهایی را که ممکن بود با آن مواجه شویم
پیشبینی کردیم و بر اساس این چالشها و مواردی که سیل ممکن بود به ما آسیب برساند
برنامهریزی کردیم .مث ً
ال چیزی که برای ما مهم بود مراکز نگهداری بودند .یک سری مراکز
شبانهروزی داریم که این مراکز اغلب از افراد آسیبپذیر مثل سالمندان ،کودکان ،زنان یا
کودکان بیسرپرست نگهداری میکنند .همچنین ما مراکز توانبخشی یا مراکز ترک اعتیاد
نیز داریم .بررسی کردیم چنانچه مراکزمان در معرض سیالب هستند ،آنها را جابجا کنیم
و مناطقی را که در صورت ورود سیالب ممکن بود کمتر آسیب ببینند را در سطح استان
شناسایی کردیم .بر این اساس فضاها و محیطها را آماده کردیم .مسائلی مثل بحث تغذیه،
آب آشامیدنی ،موتور برق را پیشبینی کردیم و مکانهایی را که امنتر بودند از مکانهای
قبلی مشخص کردیم تا اگر سیل آمد دچار آسیب و بحران شدیدی نشویم .هر کس را
مسئول کاری کردیم تا چنانچه بحران خیلی شدید بود بدانیم چگونه کودکانی که در مراکز
ما هستند را منتقل کنیم .همچنین مشخص کردیم که اگر اتفاقی افتاد این مراکز به کجا
منتقل شوند .البته خوشبختانه بحران به مرحلهای نرسید که آب وارد مراکز نگهداری ما شود.
تعدادی محدود از مراکزی را هم که در معرض سیل بودند جابهجا کردیم ،اما این یک اقدام
پیشگیرانه بود که در مرحلهی اول برای برخی از مراکز دولتی ،خصوصی و غیر دولتی در
معرض سیل انجام دادیم .کار دیگری که انجام دادیم این بود که بعد از اینکه سیل آمد و
اردوگاههای سیل زدگان تشکیل شدند 96 ،تیم ُمحب به اردوگاهها اعزام کردیم .تیمهای
ُمحب از افرادی تشکیل شدهاند که از قبل آموزش دیدهاند و به صورت مداخالت روانی
اجتماعی وارد میشوند .کار ما معموالً بعد از بحران شروع میشود .تیمهای ُمحب اغلب از
سه تا پنج نفر شامل روانشناس و مددکار تشکیل میشوند .این تیمها وارد اردوگاههای افراد
سیلزده شدند و آنجا مستقر شدند و خدمات روانشناسی و مشاوره ارائه دادند .همچنین
 21تیم اورژانس اجتماعی به منظور ارائهی خدمات حمایتی روانشناختی نیز برای افرادی که
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در معرض سیل یا آسیب بودند اعزام کردیم؛ چرا که ممکن بود در آن روزها شوکهایی به این افراد
وارد شده باشد .این تیمها از طریق مشاوره و مداخلهی روانشناختی سعی میکردند آرامش را در
اردوگاهها و بین سیلزدگان ایجاد کنند .همچنین با همکاری صنف و نهاد مهدکودکهای استان،
سیار در اردوگاهها راهاندازی کردیم .این کار به منظور نشاطافزایی کودکان و کاهش
 30مهد کودک ّ
استرس کودکانی که در معرض سیل بودند در سراسر استان انجام شد .میان خانوادههای تحت
پوشش بهزیستی که در معرض سیل بودند نیز سه ماه مستمری توزیع کردیم تا این افراد در این
شرایط مبلغی در دست داشته باشند تا در صورت نیاز از آن استفاده کنند .البته این خدمات صرفاً
برایخانوادههایتحتپوششبهزیستیماارائهشدند.
ما حدود  286مورد وسایل توانبخشی شامل عصا ،ويلچر و واکر بین خانوادههای تحت پوشش
سازمانتوزیعکردیم.همچنینبینخانوادههاینیازمندتحتپوششبهزیستیموادغذاییتوزیع
کردیم .لوازم منزل نیز به صورت متنوع بین این افراد توزیع شد .لوازم بهداشتی ،البسه نو ،اسباب
بازی و لوازم تحریر نیز بین کودکان توزیع شدند.
یک بانک اطالعاتی نیز از افراد تحت پوشش که در معرض سیل بودند تشکیل شد .در بحث مسکن
نیز ،کسانی که خانههای آنها آسیب دیده و نیاز به تعمیر داشتند شناسایی شدند و به بنیاد مسکن
استان معرفی شدند و در حال حاضر نیز پیگیر شرایط این خانوادهها هستیم.
همچنین  15پایگاه خدمات اجتماعی داشتیم که در مناطق سیلزده مستقر بودند .کلینیکهای
مددکاری نیز به کمک ما آمدند و خوشبختانه در این مدتی که این اردوگاهها برقرار بودند ،خدمات
حمایتی ،روانی و اجتماعی از طریق مراکز مشاوره و کلینیکهای مشاوره در اورژانس اجتماعی و
تیمهای ُمحب و سازمانهای غیر دولتی که با ما همکار بودند به این خانوادهها ارائه شد .با استقرار
سیار ،نشاط در بین کودکان سیلزده افزایش پیدا کرد و آن استرسی که در
مهد کودکهای ّ
روزهای اولیه داشتند به تدریج کاهش پیدا کرد .البته حماسهای که خود مردم آفریدند از همه
باالتر بود .همکاری که مردم برای رفع مشکالتشان با هم داشتند خود یک پدیدهی جالب و در
نوع خود بینظیر بود.
در حوزهی کاری سازمان بهزیستی ،اغلب بعد از وقوع حوادث کار ما شروع میشود .بعد از وقوع
حوادث ،مسائل مختلف ،به خصوص بحرانهای اجتماعی خود را نشان میدهند .الزم است در
آینده روی این موضوع کار پژوهشی شود که این حوادث چقدر روی مباحث اجتماعی شهرها
تأثیر گذاشتند .هنوز زود است که ما در این زمینه حرفی بزنیم ،مگر اینکه یک کار پژوهشی در
این زمینه انجام شود که ما هنوز این کار را انجام ندادهایم .کاری که ما باید انجام میدادیم استقرار
تیمها و پیگیری مباحث روانی و اجتماعی خانوادهها بود که االن نیز در حال دنبال کردن این مساله
هستیم .سامانهای نیز درست شده است که این اطالعات را در آن ثبت میکنیم .ما کارمان را در
این زمینه انجام دادیم ،اما این کارها به استمرار نیاز دارد و تنها به زمان سیل و دو -سه ماه بعد آن
ختم نشود؛ چون از حاال به بعد مباحث اجتماعی نمود پیدا میکنند.
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گفت و گو با آقای محمد تقی زاده
سمت :مدیر کل وقت آموزش و پرورش خوزستان
در بحران سیل خوزستان اولین مسالهای که مطرح بود بحث جبران مدتی بود که دانشآموزان
نتوانسته بودند بعد از تعطیالت نوروز تحصیل را شروع کنند ،به همین دلیل اولین اقدام ما
جبران این مدت زمان از دست رفته بود .در همین راستا نیز برای دانشآموزان مناطق
سیلزده کالسهای تقویتی و جبرانی برگزار شد .ما ده استان را بهعنوان استانهای معین
خوزستان در بحث سیل به استان دعوت کردیم ،مدیران کل آموزش و پرورش این استانها
و وزیر آموزش و پرورش در استان حضور پیدا کردند و برنامهریزیهایی در خصوص راهاندازی
کالسهای تقویتی و جبرانی و همچنین برگزاری کالسهای کنکور در مناطق سیلزده
انجام شد و ما توانستیم پایگاههای کنکور را در مناطق سیلزده راهاندازی کنیم .فکر میکنم
برگزاری این کالسها بسیار موثر بوده است و همانطور که میدانید ما امسال سه نفر رتبه
تک رقمی در کنکور سراسری داشتیم که البته یکی از این دانشآموزان به الهیجان مهاجرت
کرده بود و دو نفر از این دانشآموزان ،پایه دوازدهم را در خوزستان گذرانده بودند.
تمهیدات و امکانات بسیار خوبی هم از طرف وزارتخانه در نظر گرفته شد .کمکهای خوبی
نیز برای معلّمین مناطق سیلزده در نظر گرفته شد .ما این معلّمین را دعوت کردیم و
کمکهایی را که از وزارتخانه و استانهای ُمعین دریافت کرده بودیم در اختیار آنها قرار
دادیم .با توجه به اینکه در چنین زمانهایی چنین کمکهایی صورت میگیرد ،این مساله
امیدواری خوبی بین معلّمین به وجود آورد.
تجهیزاتی مانند میز ،صندلی ،یخچال و دستگاه کپی و امکانات و تجهیزاتی برای مدارس
الزم است را نیز تهیه شده و به مدارس ارسال کردیم .همچنین اقدام موثری که انجام شد
دعوت خیرین برای جمعآوری کمک بود .در این مراسم که در تهران برگزار شد ،توانستیم
حدود  90میلیارد تومان پول نقد از خیرین برای بازسازی مدارس سیلزده جمع آوری کنیم.
فرهنگیان به خصوص فرهنگیان سایر استانها خیلی خوب به ما کمک کردند .کامیونهای
زیادی از تجهیزات پوشاک و امکانات مختلف برای ما ارسال شد که ما این امکانات را یا برای
توزیع در اختیار هالل احمر قرار میدادیم و یا خودمان مستیقماً آنها را در اختیار خانوادهها
قرار میدادیم.
به این ترتیب با این شرایط کار تعمیر و بازسازی مدارس شروع شد .همچنین از سوی آموزش
و پرورش سایر استانها نیز ،حدود سه میلیارد تومان پول نقد به حساب آموزش و پرورش
استان واریز شد و به این ترتیب توانستیم پولی بیش از چیزی که نیاز داشتیم برای تعمیر و
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بازسازی جمعآوری کنیم .همچنین استانها تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای مدارس را نیز
در اختیار ما گذاشتند.
در مجموع  113مدرسه ما آسیب دیده بودند ،اما همه این مدارس به تخریب و بازسازی
نیاز نداشتند .از این مدارس ،حدود  33مدرسه نیاز به تخریب و بازسازی داشتند که این کار
توسط ادارهکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس شروع شد.
در چنین مواقعی یک مدیریت استانی وجود دارد که باید خروجی جلساتی که میان استاندار،
مدیریت بحران و همه مدیران برگزار میشود ،هماهنگی داشته باشند تا تأثیر خود را در
کاهش آسیبهای احتمالی بگذارد .بهویژه در آن زمان ،در بحث تعطیلی و یا بازگشایی
مدارس ناهماهنگیهایی وجود داشت .با توجه به اینکه بخشهایی از شهر اهواز چندان
درگیر مساله سیل نشده بود؛ مشکلی برای بازگشایی مدارس برخی مناطق نداشتیم ،و البته
به نظر من چندان ضرورتی نداشت که تمام مدارس شهر اهواز را نیز تعطیل کنیم.
در همان اولین روزها که این مشکل به وجود آمد ما مدارس را تخلیه کردیم و برخی را تجهیز
کردیم و در اختیار مردم گذاشتیم .در مجموع در حدود  50مدرسه در استان ،سیلزدگان
اسکان داده شده بودند .تعداد بسیار اندکی از مدارس ما درگیر اسکان سیل زدگان بودند یا
فاضالب آنها دچار مشکل شده بود ،اما خیلی از مدارس هم میتوانستند روال عادی خود را
طی کنند و دانشآموزان به مدرسه باز گردند.
متاسفانه در آن زمان علیرغم اینکه مدارس ما آمادگی پذیرش سیلزدگان را داشت و در
مدرسه کولر وجود داشت ،اما میدیدیم که هالل احمر در حیاط مدارس چادر بر پا میکرد،
در صورتی که اص ً
ال نیازی به چادر نبود .نمیدانم چرا گاهی چنین تصمیمهایی گرفته میشد،
به نظر من در چنین مواقعی به یک برنامه جامعتری نیاز داریم .البته مسئولین زحمات زیادی
کشیدند ،سیل خوزستان تجربهای شد تا اگر چنین اتفاقاتی دوباره رخ دهد با برنامهریزی و
هماهنگی بیشتری تصمیمگیری کنیم.
در شوش یکی دو مدرسه ما آسیب دیده بودند .در شاوور ،بخش شعیبیه شوشتر ،بهویژه
سوسنگرد و حمیدیه مدارس آسیبدیده داشتیم .مدارس ما در سوسنگرد بیشترین آسیب
را دیده بودند .من و چند نفر از کمیسیون آموزش مجلس در سوسنگرد حضور پیدا کردیم
و ما با قایق به مدارس آن حوزه که دچار آبگرفتگی شده بودند رفتیم و بازدید میدانی خوبی
داشتیم.
با توجه به اینکه وزیر آموزش و پرورش ،تصمیمگیری در خصوص اعالم به پایان رسیدن یا
نرسیدن سال تحصیلی را بر عهده مدیران کل آموزش و پرورش استانهای سیلزده گذاشته
بود ،ما تصمیم گرفتیم که پایان سال تحصیلی ،تفاوتی با سال گذشته نداشته باشد .چون با
کالس جبرانی مشکل دانشآموزان حل شد .با توجه به جغرافیای خوزستان و شرایط اقلیمی
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آن ،با تالشی که معلّمین و دانشآموزان دارند ،معموالً سال تحصیلی در استان ما در اسفندماه
تمام شده است و در روزهای اول سال بعد ،یعنی فروردین و اردیبهشت ،معموالً دروس مرور
میشوند .میتوان گفت در مقطع متوسطه اول و دوم ،دروس در این زمان مرور میشوند ،اما
در مقطع ابتدایی تا اسفند درسها تمام شده است .به نظر من بهترین کاری که در این زمان
انجام شد ،برگزاری کالسهای تقویتی و پایگاههای کنکور برای دانشآموزان مناطق سیلزده
بود .یکی از مشکالتی که ما داشتیم این بود که برخی خانوادهها به ما فشار میآوردند که
مدارس باید باز شوند ،برخی خانوادهها هم فشار میآوردند که مدارس باید همچنان تعطیل
بمانند .ما این مشکل را بین همکاران خودمان هم داشتیم .در صورتی که در چنین مواقعی
باید نظر کارشناسی را پذیرفت نه اینکه بنا بر برداشت و ارزیابی که خودمان از شرایط داریم
بیایم فشار بیاوریم و نظر خودمان را اعمال کنیم .در چنین مواقعی هم مردم و هم سایر ادارات
و ارگانها و جامعه فرهنگی باید با مجموعه اداره کل همراهی کنند تا دانشآموزان کمترین
آسیب را از نظر عقبماندگی تحصیلی ببیند.
به نظر من مردم به آگاهی خیلی خوبی در چنین مواقعی رسیدهاند و خیلی خوب با همافزایی
که وجود دارد از نظر فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی پای کار آمدند .مردم به شکل خودجوش
در جاهایی از دولت ،خیلی جلوتر بودند و توانستند کمکهای خیلی خوبی را در زمینه رساندن
تجهیزات ،امکانات و مواد غذایی به مردم سیلزده داشته باشند .ما خودمان آشپزخانههای
زیادی را در سطح مناطق راهاندازی کردیم .همچنین توانستیم خیلی خوب با همکاری کانون
پرورش فکری در اردوگاهها برنامههای مختلفی را اجرا کنیم و با اجرای برنامههای علمی و
آموزشی و برنامههای شاد ،دانشآموزان را در این اردوگاهها سرگردم کنیم .ما در این زمینه
مشکل خاصی در عدم همراهی مردم مشاهده نکردیم .البته جاهایی نیز حضور پیدا میکردیم
و برخی از مردم بداخالقیهایی را نشان میدادند و این مساله هم طبیعی بود و از نگرانی
مردم نشأت میگرفت.
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گفت و گو با آقای بابک ممبینی
سمت :رییس اداره نوسازی و تجهیز مدارس شهرستان اهواز
اداره نوسازی و تجهیز مدارس اقدامات مهم و تأثیرگذاری را در دورهی بحران سیل اخیر انجام
داد که شامل اطالع به مدارس جهت خالی کردن مدرسه از نظر سیستمهای کامپیوتری و
اسناد و مدارک ،اطالع به پیمانکارانی که در حال ساخت بودند تا بتوانند تجهیزات و لوازم کار
خود را جمعآوری و به مکان امن انتقال دهند ،بازرسی در حین سیل و گزارشگیری جهت
اقدامات پس از سیل از جمله اقدامات و فعالیتهایی بود که ما انجام دادیم .همچنین در
تعدادی از مدارس ساخته شده در روستاها ،سطح ایمنی را تا  30سانتیمتر افزایش دادیم که
باعث شد این مدارس دچار آبگرفتگی نشوند .در دورهی بحران سیل ،پای کار بودن مدیران
از ردههایی باال تا میانی و اجرایی باعثشد همهی عوامل پیروی کنند و در شرایط بحرانی
حضور داشته باشند و با تمام نیرو کار را پیش ببرند .درست است سیل با خود خرابیهایی
خیرین را نیز به همراه داشتیم و اعتبارات خوبی که به این سازمان تعلّق
به بار آورد ،اما سیل ّ
گرفت و باعث شد عالوه بر مدارسی که تخریب شده بودند؛ مدارسی که مث ً
ال تنها اطراف آنها
را آب گرفته بود و خسارتی متحمل نشده بودند نیز بازسازی شوند و بتوانیم از بودجه فرآهم
شده نهایت استفاده را ببریم .ساختن مدارس در مناطق سیلزده از نظر روانی تأثیر مثبتی
بر اهالی داشت؛ اینکه امیدوار بودند باالخره ساخت و سازها در حال انجام است .نکاتی که
برای خود من بهعنوان یک درس و تجربه ثبت شد یکی این بود که باید همیشه مطالبات را
بیشتر از حد میزان درخواست بدهیم؛ چرا که در بازسازی و تأمین تجهیزات مدارس ،همیشه
کمبود وجود دارد .همچنین باید در این گونه بحرانها و حتی غیر از بحران ،مرزبندیها و
جناحبندیهای سیاسی را کمتر کنیم و بیشتر درصدد اجرای کار باشیم و نه دستهبندی
و منافع شخصی .مدیران باید پیگیر باشند و خود پا در این حیطه بگذارند تا باال دستیها
ببینند و زیر دستی ها بیاموزند .باید با پیمانکاران سازمان از نظر مالی به بهترین نحو برخورد
کنیم و اعتمادسازی انجام دهیم؛ تا در مواقع بحرانی و وجود مشکالت اقتصادی و معوقات
مالی ،پای کار بمانند و تا آخر با ما همکاری کنند .ارتباط گرفتن با سازمانها و دستگاههای
دیگر میتواند در بحرانها کارساز باشد ،مث ً
ال ما با استانداری از قبل ارتباطات خوبی داشتیم،
بنابراین برای تأمین بودجه و تصویب آن کمتر دچار مشکل میشویم .ارتباطات با کارمندان
و کارکنان خود سازمان خیلی تأثیرگذار است .مدیر که پای کار بماند ،کارمند و کارکنان
نیز تبعیت میکنند .گروههای جهادی که ما اص ً
ال فکرش را نمیکردیم بتوانند اینقدر خوب
پای کار بایستند نیز تجربهی کاری خوبی به حساب میآمد .برپایی جشنوارهها و همایشها
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خیرین باعث شد
با حضور مسئولین اجرایی رده باال و اشخاص شناختهشده و همچنین ّ
مشکالت این حوزه بیشتر دیده شوند .سیل اخیر ثابت کرد وقتی بحث همبستگی ملّی پیش
آید ،مردم ایران همگی و از هر قومیتی باشند به یاری هم میشتابند و بر خالف تبلیغاتی
که صورت میگیرد و سعی در جدایی اقوام دارند؛ همهی اقوام در این بحران کنار یکدیگر
بودند و قوم بختیاری در سیل به کمک قوم عرب آمد و بالعکس مردم عرب نیز به یاری
زلزلهزدگان مسجدسلیمان شتافتند .به نظر من مصداق دیگر این مقایسه ،پای کار بودن همه
قشرها در این بحران بود ،چه مردم عادی و چه گروههای جهادی اعم از بسیج و طالب و چه
خیرین.
سازمانهای مختلف و ّ
البته در مدیریت بحران سیل اخیر با ضعفها و کاستیهایی هم مواجه بودیم .یکی از این
ن است که باعث میشود زمان زیادی را از
ضعفها ،حضور بیرویه مسئولین در ابتدای بحرا 
ما تلف کند و هم گزارشگیریهای بینتیجه ُرخ دهد؛ البته در این زمینه نیز از یک شرکت
مشاوره جهت تهیه گزارشها کمک گرفتیم .در گذشـته نیاز خاصی در این زمینه احسـاس
نمیشد ،چون بحران شدیدی نداشتیم؛ اما از این پس چون احساس میکنیم این گزارشات
ممکن است هزینهی زمانی داشته باشد کمک خواهیم گرفت ،هر چند شامل هزینههای
مادی نیز است .در هنگام تخلیه مدارس از آنجایی که مدیران مدارس در تعطیالت به سر
میبردند درصدی از مدارس تجهیزات را تخلیه نکردند و این یکی از ضعفها در آموزش
و پرورش بود .یکی از خالءهای قانونی که همیشه وجود دارد ،اما در دورهی سیل بیشتر
خودش را نشان داد خالء قانونی کلی بین شهرداری و آموزش و پرورش است .بدینگونه
که شهرداری برای ساخت و ساز هزینهی پروانه ساخت را دریافت میکرد ،اما با رایزنیهایی
قرار شد این هزینه از آنجایی که از جیب دولت به جیب دیگرش بود و خود شهرداری هم
هزینهی پنج درصد بابت هر ساخت و ساز را به آموزش و پرورش طبق توافقهای قبلی
پرداخت نکرده بود؛ اخذ نشود؛ اما شهرداری اعالم کرد که پروانه ساخت را بگیرید و نقشهها را
برای ما مشخص کنید ،اما مشکل دیگر این است که خیلی از این زمینها مالکشان مشخص
نیست که این مشکل در حال بررسی است.
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گفت و گو با آقای وحيد كياني
سمت :مدير کل كانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان خوزستان
پس از دریافت اخبار و اطالعاتی دربارهی سیل خوزستان در آغازین روزهای سال ،1398
خیلی دغدغه داشتم که اگر سیل بیاید و مردم درگیر سیل بشوند ،نقش نهادهای فرهنگی
استان خوزستان چگونه نقشی میتواند باشد؟ آیا کسی این نقشها را سازماندهی میکند و
یا میداندار آن میشود؟ بعد از گذشت چهار روز که هیچ خبری از نهادهای فرهنگی در این
زمینه نشد ،روز ششم فروردین که قضیه جدیشده بود ،دیدیم که هیچ نهادی در موضوع
سیل به حوزهی فرهنگی کودک و نوجوان ورود نکرده است .در عین حال هیچ کس هم تا آن
مقطع از ما درخواستی برای ورود به این حوزه را نداشت .همچنان که همکارانم در مرخصی
بودند و در محل کار حضور نداشتند؛ با هماهنگیهایی که کردیم موضوع چگونگی همراهی
با سیلزدگان را سامان دادیم و انتظار داشتیم که نهادهای استانی ،دستگاههای ارشد استان
و نهادهای کالن فرهنگی استان وارد ماجرای سیل شوند که عم ً
ال خبری از آنها نبود .لذا
بر اساس مسئولیت اجتماعی که هم بهعنوان یک شخص حقیقی در خودم میدیدم ،و هم
بهعنوان نهاد حقوقی کانون پرورش فکری که امکانات و ظرفیتهایی را نیز در اختیار خود
دارد ،وارد میدان شدیم و همزمان با اسکان اولین گروه از سیلزدگان در منطقهی الهایی و
دیگر نقاط ،فعالیتهایمان را آغاز کردیم.
رفته رفته با گذشت زمان ،شکل فعالیت ما کاملترشد و نوع خدماتی که میدادیم ،بهتر و
قابل قبولتر میشد .در قالب طرح امداد فرهنگی ،با هماهنگیهای الزم که با مسئول اردوگاه
انجام میدادیم با موسیقی شاد کودکانه و با خودروهایی که در اختیار داشتیم ،وارد اردوگاهها
میشدیم و بسیاری از کودکان و نوجوانان به دور ما جمع میشدند .این اتفاق خیلی خوبی
بود که تعلّق ما را برای کار بیشتر و تالش بیشتر جهت میداد .ما با سرکشی به مراکزی مانند
مرکز اردوگاهی الهایی سعی کردیم تا با موسیقی کودک و نوجوان ،وارد مجموعهی اردوگاهی
شویم و با برگزاری کارگاه قصه ،نقاشی ،اهدای کتاب ،عروسکگردانی ،تئاتر عروسکی ،اهدای
بستههای فرهنگی و خوراکی -حدود سه ساعت -مردم ،کودکان و نوجوانان را همراه خود
کنیم تا قدری از آالم آنان کاسته شود .ما در این ایام حدود  90درصد اردوگاهها و مراکز
اسکان سیلزدگان را تحت پوشش قرار دادیم .هر روز بر تعداد عالقمندان به همکاری هم از
طرف عوامل کانون و هم از طرف سازمانهای مردمنهاد اضافه میشد و این عالقه تا جایی
پیش رفت که ما در کمپهایی که با دو یا سه خودرو میرفتیم ،به شش خودرو افزایش یافت.
برای ما عالوه بر کودکان و نوجوانان ،مادران این کودکان و نوجوانان نیز مهم بود .در کمپها
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چون که اغلب برنامهها را خود من نیز حضور داشتم ،میدیدم که مادران سرگردان بسیاری
در کمپها حضور دارند .لذا در حد ُوسع کانون به مادران نیز کتاب ،نوشتافزار و اقالم هدیه
میدادیم تا بتوانند سرگرم شوند و از دلهره نجات پیدا کنند .این ماجرا تا جایی ادامه پیدا
کرد که دیدیم دیگر کار دارد فرسایشی و تکراری میشود؛ لذا تصمیم گرفتیم یک کارگاه
آموزشی یک روزه برای کارکنان کانون و داوطلبانی که ما را همراهی میکردند برگزاری کنیم.
این کارگاه ،کارگاه چگونگی برخورد با کودکان و نوجوانان در زمان و موقعیت بحران بود.
یعنی وقتی که یک بحران حادث میشود ،به چه صورت بهتر میتوان کودکان و نوجوانان
را آرامش بخشید و قدری از دغدغههای آنان را کاست؟ دو تن از اساتید برجستهی این
حوزه ،آقای سهرابی و سرکار خانم نجفی این کارگاه را که کارگاه بسیار با کیفیت و خوبی
بود برای ما برگزار کردند .در این کارگاه یاد گرفتیم چگونه باید در بحران به کودک کمک
کرد و با دست پُرتری از آن پس سراغ سیلزدگان رفتیم .در این زمینه ما هر روز دو یا سه
اردوگاه را پوشش میدادیم .دوباره مسیر را ادامه دادیم و دیدیم که در اردوگاهها به دلیل
کثرت کودکان و نوجوانان ،خود ما به تنهایی نمیتوانیم همه-ی این کودکان را تحت پوشش
برنامههای فرهنگی قرار دهیم .لذا از دوستان و همکارانمان در مرکز کانون پرورش فکری
سیار کانون پرورش فکری به
دعوت کردیم تا به استان بیایند که در پی آن تماشاخانهی ّ
سیار در واقع یک تریلی است که نمونهی دیگری
استان خوزستان سفر کرد .این تماشاخانه ّ
در ایران ندارد .با استفاده از ظرفیتهای هنری و بومی که در استان خوزستان داشتیم ،و
استفاده از ماشینآالتی که تهران برای ما ارسال کرده بود ،توانستیم مراکز و اردوگاههای
پُرجمعیتتری را بهطور وسیعتر و بهتر پوشش دهیم .این برنامه به مدت هفت روز ادامه یافت
که در پی آن  50نفر هنرمند از سراسر کشور به جمع ما اضافه شدند و با اجرای برنامههای
فرح توانستیم قدری از دغدغههای سیلزدگان را کاهش دهیم .اما این همه آن
شاد و ُم ّ
چیزی نبود که ما انجام دادیم .اتفاقات خیلی جالب و در عین حال حزنانگیزی نیز در این
ماجرا برای ما میافتاد .وقتی که یک بحران حادث میشود ،ما از طریق برنامههای فرهنگی و
هنری میتوانیم بهتر و سریعتر و با اثرگذاری بیشتر ،جماعت سیلزده و بحرانزده را به لحاظ
روحی آرامش و سامان دهیم ،و هم میتوان با بیتوجهی حجم افسردگی سیلزدگان را بیش
از پیش کنیم .همهی اقداماتی که انجام دادیم ،به همت دوستانی بود که بیچشمداشت و
داوطلبانه ما را همراهی کردند .در گرما ،ما به جاهایی رفتیم که آب سراسر محیط را فرا گرفته
بود و مجبور بودیم با قایق و بلم خودمان را به منطقهی مورد نظر برسانیم .ما هر جایی که
حس میکردیم کودکی وجود دارد که میتواند از امداد فرهنگی برخوردار شود را ،با همکاری
عوامل کانون پرورش فکری تحت پوشش خود قرار دادیم.
من دوست داشتم که در ابتدای امر بسیاری از نهادهای فرهنگی بیایند و دور هم جمع شوند
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و زیر چتر فرهنگ ،یکصدا تصمیم بگیرند که چه دستگاههایی چه کارهایی را به عهده
بگیرد؛ اما متأسفانه این ضعف وجود داشت و این یک ایراد بسیار جدی است .در جریان
سیل ،میدیدم که علیرغم عالقهمندی بعضی از دستگاههای فرهنگی ،روش و شیوهی کار
را بلد نبودند .برای مثال کتاب را در حجم بسیار زیادی میآوردند و بدون هیچ برنامهای میان
مردم توزیع میکردند که بهتر بود این کتاب را در اختیار کانون پرورش فکری قرار دهند و
ما بر اساس نیازسنجی و بهطور کارشناسانه این کتاب را بین مخاطبان مختلف پخش کنیم.
زیرا تخصصیترین ُمتولّی حوزهی کودک و نوجوان ،کانون پرورش فکری است .انتظار ما این
است که در این ماجرا دستگاهها با ما هماهنگتر بشوند .متأسفانه برخی تالشهایشان خیلی
بیجهت و از هم گسیخته بود .ما ابتدا برای کودکان قصه میگفتیم .نمایش عروسکی اجرا
میکردیم ،کارگاه نقاشی برگزار میکردیم و در پایان ماجرا به آنها کتاب هدیه میدادیم .اما
من میدیدم که دستگاههایی بهطور فراوان کتاب در اختیارشان بود و بدون هماهنگی و به
صورت نامتناسب ،کتاب توزیع میکردند.
در استان خوزستان که استان حادثهخیزی نیز هست ،پیشنهاد من این است که بیاییم و یک
عنوان مث ً
ال اداره بحران فرهنگی تشکیل دهیم تا در
مرکز همانند اداره کل مدیریت بحران با
ِ
مواقع بحرانی ،آنجا دور همدیگر جمع بشویم و برای تقسیم کار ،تصمیمگیری کنیم .این
گسست عمیق را در ماجرای سیل خوزستان به طور جدی مالحظه کردیم .در موضوع سیل،
اداره کل امور اجتماعی استانداری همکاری خیلی تنگاتنگی با کانون پرورش فکری داشت.
همچنین سازمان هالل احمر به دلیل اینکه آمار روزانه اردوگاهها ،تعداد افراد و تعداد کودکان
و نوجوانان را در اختیار ما قرار میداد ،همکاری بسیار زیادی با ما داشت .دستگاههای دیگر نیز
به نسبتهای مختلف با ما همکاری کردند .اما دستگاهی که از نظر بنده بعد از کانون پرورش
فکری در ماجرای سیل موفق عمل کرد ،اداره کل کتابخانههای عمومی استان خوزستان بود.
ما فعالیتهایمان در مناطق سیلزده را همچنان ادامه میدهیم و هنوز ،آن روستاها را تحت
پوشش خود داریم .در عین حال ما طرح امداد فرهنگی را فقط به مناطق سیلزده و بحرانی
محدود نکردیم .امداد فرهنگی طرحی است که به روستای دیر و دور سر میزند تا کودکان و
نوجوانانی که در معرض فرصتهای برابر فرهنگی قرار نگرفتهاند را پوشش دهد.
عمده چالشهایی که ما در ماجرای سیل داشتیم ،عدم استقبال تعداد زیادی از خانوادهها
ی ما
مادران کودکان و نوجوانان سیلزده .در این زمینه ،کودکان برا 
بود .یعنی پدران و
ِ
اهمیت داشتند .کودکان نیز استقبال بسیار خوبی میکردند .وقتی ما با رنگ و موسیقی
در مناطق سیلزده حضور پیدا میکردیم ،کودکان همه به دور ما جمع میشدند .با وجود
اینکه هماهنگیهایی هم از مرکز استان صورت میگرفت؛ اما به دلیل خشم و عصبانیتی
که بر مردم در آن ایام حاکم بود -به خصوص پدران -چالشهایی را برای ما ایجاد میکردند.
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اگر خدای ناکرده دوباره به ماجرای سیل برگردیم ،و اگر حادثهای استان خوزستان را تهدید
کند و ما بخواهیم ورود کنیم ،حتماً با این پیشفرض وارد میشویم که برای پدران رنجور،
غمدیده ،تلخ و عصبی از قبل فکری به حالشان شده باشد .در اردوگاه شعیبیه همراه با
موسیقی و رنگ وارد شدیم و حدود  150کودک و نوجوان خیلی سریع به دور ما جمع
شدند و ما میخواستیم برای آنها برنامه اجرا کنیم .اما چند تن از پدران آمدند و با برخوردی
بسیار تند اجازهی فعالیت به ما ندادند .حتی با نیروهای نظامی و انتظامی وارد بحث شدند
که کسی حق ندارد اینجا از این برنامهها اجرا کند .میگفتند ما عزادار هستیم و خانهها و
زمینهایمان از دستمان رفته است .میگفتند اینجا شادی یک رفتار پسندیده نیست ،و
ما هر چقدر توضیح میدادیم که هدف ما صرفاً اهدا شادی و آرامش به کودکانتان است،
زیر بار نمیرفتند.
چالش دیگر ما حجم وسیع آسیبدیدگان در مقابل تعداد کم نیروهای متخصص بود .ما
حتی فرصت نداشتیم برای این موضوع بهطور خاص نیروی متخصص تربیت کنیم .کمبود
بستههای فرهنگی به ویژه اسباببازی که ابزار جذب کودکان است ،یکی دیگر از چالشهای
موجود در بحران سیل بود.
من اگر به دوران قبل از وقوع سیل برگردم ،تربیت نیروی متخصص را در دستور کار قرار
میدهم .ظرفیت خودروی کانون را خیلی قویتر میکنم .در عین حال در تنوع برنامهها نیز
بازنگری میکنم .یکی دیگر از نکاتی که توجه ویژهای به آن خواهم داشت ،استفاده از نیروهای
ویژه و متخصص روانشناسی کودک و نوجوان است و تعداد قابل توجهی از افراد روانشناس
را در کانون پرورش فکری مورد استفاده قرار خواهیم داد.
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گفت و گو با آقای كيخسرو چنگلوايي
سمت :رییس سازمان جهاد كشاورزي خوزستان
سیل پدیدهای ناشی از اختالل در اکوسیستمهای طبیعی یا حوضههای آبخیز و نابودی
جنگلها و مراتع به دست انسان است .امروزه به دلیل زیادهخواهی ،مداخلهی ناآگاهانه،
خرب انسان در طبیعت و محیط زیست ،ابعاد این بالیا گستردهتر شده و به رغم
بیرویه و ُم ّ
دسترسی به فنآوری پیشرفته و دانش بیشتر ،عم ً
ال رویارویی با آن بسیار مشکل شده است.
انسان همواره سیمای طبیعت و بهویژه زمین را با ایجاد سکونتگاهها ،توسعهی حمل و نقل،
تغییر کاربری اراضی و نابودی جنگلها و مراتع ،فعالیتهای کشاورزی و صنعتی ،بهرهبرداری
از معادن ،ایجاد سدها و تغییر مسیر رودخانه ،دگرگون کرده است .انتخاب راهکارهای مؤثر
و اتخاذ تدابیر مناسب ،به دور از آشفتگی و شتابزدگی قبل از وقوع حادثه ،میتواند از
تکرار سناریوی سیل و یا کاهش خسارات آن جلوگیری کند .ما در مدیریت سیل اخير
با چالشهای متعددی مواجه شدیم که برخی از این چالشها را میتوان به این صورت
دستهبندي نمود :بخش قابل توجهی از مزارع به علّت غرقابیشدن و بروز مشکل در مدیریت
برداشت باقیماندهی مزارع و همچنین عدم بکارگیری کمباین مناسب با شرایط نابود شدند.
افزایش هزینههای برداشت و کاهش محصول نیز یکی از مشکالت کشاورزان بود .همچنین
استفاده از کمباینهای برداشت برنج بهعنوان یکی از راهکارهای رویارویی با شرایط در نظر
گرفته شد که به نوبهی خود ،افزایش هزینههای تولید و کاهش سرعت برداشت را در پی
داشته است .چالش اساسی دیگر ،دشواری آمادهسازی اراضی تخلیه شده از سیل جهت کشت
زمانبَر بودن کار آمادهسازی و مزید بر آن افزایش قابل توجه هزینههای
مجدد ،با توجه به 
آمادهسازی اراضی بود .ما در این زمینه نیز با تهیه و ارسال دستورالعمل آمادهسازی اراضی
جهت کشت مجدد به شهرستانهای درگیر سیل ،به یاری روستاییان و کشاورزان آمدیم.
مشکل جابهجایی احشام و تأمین خودرو در نقاط بحرانی ،تعیین و فراهم کردن مکان جدید
دور از مناطق پُر خطر ،تأمین خوراک دام ،مکملهای غذایی و وسایل موقت دامداری ،تأمين
بهداشت ،واکسیناسیون ،سمپاشی اماکن نگهداری از دام و مبارزه با بیماریهای احتمالی،
جمعآوری و دفن الشهی حیوانات تلف شده از دیگر چالشهای اساسی ما در مدیریت بحران
سیل اخیر بود.
برخی از مواردی که به نظر من در خصوص پیشگیری و مدیریت و حتی کاهش خسارات
سیالب های آتی موثر به نظر میرسد ،شامل گنجانیدن پروژهها و اعتبارات ُمختص به سیل
در قالب برنامههای کوتاه مدت ،میانمدت و بلندمدت است .همچنین انجام مطالعات سیل
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و مشخص نمودن نقاط آسیبپذیر و انجام اقدامات ترمیمی و یا احداث موانع مورد نیاز،
تعیین مناطق شناخته شدهی بحرانی ،تعیین نقاط امن به منظور انتقال دام ،چگونگی تأمین
خوراک دام ،بسیج مردمی و استفاده از کمکها و امکانات مردمی ،برقراری سیستم هشدار
و اخطاریههای به موقع جوی ،ارتقاء سطح آگاهی عمومی و جلوگیری از ساخت و سازهای
خارج از قاعده ،بیضابطه و بیمجوز در حریم رودخانه ،از دیگر مواردی هستند که باید در
خصوص آنها دقت و اهتمام کافی و شایسته را داشته باشیم .همچنین کمبود وسایل حمل
و نقل و تأمین خودرو سنگین ،کمبود اعتبار جهت خرید علوفه ،کمبود اعتبار جهت ترمیم
زیرساختها و مسائل و مشکالت پساسیالب مانند مطالبات خسارتدیدگان سایر مواردی
هستند که باید در نظر داشته باشیم.
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گفت و گو با آقای علی بنی عگبه
سمت :رییس وقت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اهواز
با توجه به دستکاریهایی که توسط انسان در طبیعت صورت گرفته نظیر سدسازیهای
بیرویه ،کاهش دبی رودخانهها ،از بین رفتن پوشش گیاهی ،ساخت و سازهای بیرویه و...
همهی اینها هشدارهایی است که برای وقوع چنین سیلهایی داده شده بود .سدسازی
به شرطی که با مطالعهی جامع و دقیق در همه نقاط از باالدست گرفته تا خروجی آب از
کشور انجام بگیرد ،خوب هم است ،اما متأسفانه در سالهای اخیر مطالعه صرفاً برای ساخت
سدها معموالً موردی و در همان حوزهای که قرار است سد ساخته شود صورت گرفته است
و به مناطق دیگر توجه نشده است .باید از استانها و حوزههای آبریز باالتر تا مکانی که قرار
است سد ساخته شود ،همهی جوانب در نظر گرفته شود و چگونگی خروجی آب ،و در کل
مشکالت حوزهها باید بررسی و دیده شود ،سپس تصمیمگیریهای الزم صورت پذیرد.
مطالعات صورت گرفته دربارهی سدها ،در یک پکیج کامل مطالعاتی نظیر چگونگی ساخت
و سازها ،آبخیزداریها ،دبی رودخانهها و غیره و به صورت جامع صورت نگرفته است .از این
پس برای جلوگیری از حوادثی نظیر سیل اخیر باید همهی این موارد در نظر گرفته شود،
چرا که در غیر این صورت با دبی آب کمتر در سالهای آینده بعید نیست باز هم اینگونه
حوادث اتفاق بیافتد .همانطور که میدانیم حفظ حریم رودخانهها و مجوز ساخت و ساز در
این حریم در اختیار سازمان آب و برق است ،اما هر گونه ساخت و سازی که قرار است در
حریم رودخانه احداث شود ،باید از اداره حفاظت محیط زیست ،مجوزهای الزم را دریافت
کند .اما متأسفانه هیچکدام از این ساخت و سازها با صدور مجوز اداره حفاظت محیط زیست
صورت نگرفته است.
کارگروهی در استانداری تشکیل شده که هر دو یا سه ماه یکبار به دبیری اداره حفاظت
محیط زیست به بررسی امور و مشکالت رودخانهها میپردازد و مصوباتی دارد که این مصوبات
برای افراد و ارگانهایی که در حریم رودخانهها ،پروژههایی را اجرایی میکنند نوعی هشدار
است .به طور مثال در مورد نخالههای ساختمانی چندین شکایت بر علیه شهرداری صورت
پذیرفته که بر طبق مصوبه نباید این نخالهها به طور غیر مجاز در حریم یا بستر رودخانه
ریخته شوند.
الیروبی رودخانهها بر میگردد به همان مطالعهی جامعی که باید از سالها پیش صورت
می پذیرفت؛ چرا که این گل و الی از باالدست سرازیر شده که دالیل خود را دارد ،مانند
دخالت انسان در تغییرات کاربری منابع طبیعی ،وارد شدن انسان به مناطق بکر ،از بین
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بردن پوششهای گیاهی ،تخریب مراتع و جنگلها ،بر هم زدن تعادل میان دام و مراتع و
در کل شستهشدن حوزهها بر اثر تغییرات زیست محیطی که صورت گرفته است .در حال
حاضر الیروبی در کوتاه مدت به صورت موقت پاسخگوی حل برخی از مشکالت است ،اما
در بلند مدت سازمان آب نیازمند مقدار زیادی بودجه ،امکانات و تجهیزات است تا بتواند
به صورت اصولی این امر مهم را انجام دهد .رودخانهها برای حفظ محیط زیست ،کاهش
آالیندهها و حمل مواد درون خود که باعث رسوبگذاری نشود ،نیازمند یک ح ّقابه زیست
محیطی هستند و یک دبی (خروجی آب) مشخص برایشان تعریف شده است .حال عالوه
بر این ،ح ّقابههای دیگری نظیر ح ّقابه کشاورزی ،صنعت و آب شرب نیز وجود دارد که دبی
برای این ح ّقابهها هم تعریف شده است .اما در ابتدا دبی محیط زیستی باید مشخص شود
تا رودخانه در ابتدا بتواند وظیفهی خود را انجام دهد و سپس با در نظر گرفتن ح ّقابههای
دیگر ،دبی را تنظیم و مشخص کنند .ساختن پلها به صورت بیرویه باعث میشود به خاطر
وجود ستونها ،مواد و رسوبات در زیر پلها جمع شود و سرعت آب را کاهش دهد و مانع
حرکت آب به صورت استاندارد و در حجم دبی پیشبینی شده خواهد شد .ساخت بیرویهی
جادهها ،راهآهن و کانالهای آب که هر کدام به نوبهی خود مانع حرکت طبیعی آب در مسیر
خود میشود نیز یکی از این عوامل است .متأسفانه هر ارگان یا دستگاهی به فراخور وظایف و
جایگاه خود کاری انجام میدهد ،یکی خاکریز احداث میکند ،دیگری ساخت و ساز بیرویه
و غیر قانونی انجام میدهد و همهی اینها باعث میشود که مسیل طبیعی رودخانهها دچار
مشکل شود و خساراتی به بار بیاورد.
ما انسانها فکر میکنیم سیل دشمن انسان یا محیط زیست است؛ چرا که سیل ساخت و
سازها را از بین برده است ،اما نمیخواهیم بپذیریم که این ما انسانها هستیم که ساخت و
سازها را در مسیر سیل قرار دادهایم و در ادامه ،اشتباه خود را با ساختن سدهای غیر الزم،
جادهها ،پلها و نابودی پوششهای گیاهی و غیره ،پُر رنگتر میکنیم و جلوی مسیر طبیعی
آب میایستیم .در نتیجه دبی آب کاهش ،رسوب گذاری و گل و الی افزایش پیدا میکند و
اینجاست که به فکر الیروبی میافتیم .ما نیازمند مطالعات جامع و دقیق هستیم و نه نقطهای
و مقطعی .سیل فرصتی برای پُر شدن تاالب هورالعظیم و شادگان شد که همین امر باعث
شد در سیل اخیر ،دبی رودخانه در پایین دست با ورود آب به تاالبها کاهش پیدا کند و نه
اینکه این نوآوری بوده است؛ چرا که این یک امر طبیعی است .این کار اگر به صورت منظم
و اصولی از قبل صورت میپذیرفت ،از آنجایی که مانع ورود آب به تاالبها به هر دلیلی
بودهایم ،این قضیه مثل یک ایده خود را نشان داد و تا حدودی توانست دبی آب را کنترل
کند و تا حدی از افزایش خسارت جلوگیری کند.
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گفت و گو با آقای مهرداد شریفی
سمت :رییس مرکز بهداشت غرب اهواز
برخی تجاربی که در سیل اخیر و در حوزهی بهداشت کسب کردیم ،و قابلیت و ارزش به اشتراک
گذاشتن با سایر همکاران در استانها و مناطق دیگر را داد به این قرار است :واکسیناسیون کودکان
مناطق درگیر سیل در برابر بیماریهایی مانند سرخک و آبله و غیره ،گندزدایی و سمپاشی
برای مقابله با حشرات و بیماریهایی نظیر وبا ،تهیه و توزیع داروهایی که کمتر به آنها
توجه میشود مانند پماد ضد گزش حشرات و ژلهای ضد عفونیکننده ،نیازسنجی دارویی،
حضور مدیر همراه با پرسنل در نقاط بحرانی و درگیر بهنحوی که مدیر همیشه چند قدم
جلوتر پیش برود تا پرسنل انگیزهی الزم را به دست آورند ،تقویت ارتباطات بینبخشی
در حوزهی بهداشت با سازمانهای آب و برق ،آبفا ،سازمان کشاورزی ،آموزش و پرورش
و ،...اعزام کارشناسان معاونت بهداشت به مناطق سیلزده و درگیر در بحران برای کنترل
وضعیت کیفیت آب و بیماریها؛ چرا که بهداشـت و سـالمت آب ،خط قرمز در بحران
است .همچنین ارائه آموزشهای الزم مانند شستشوی دستها و استحمام به موقع در
محل اسکان سیلزدگان توسط کارشناسان معاونت بهداشت ،نمونهبرداریهای مورد نیاز از
بیمارانی که دچار اسهال و استفراغ شدهاند و شناسایی بیماریهایی نظیر شبه وبا و درمان آن
و ضرورت ارائهی آموزش های الزم به دهیاران ،از دیگر تجارت کسب شدهی با ارزش و قابل
انتقال به سایر همکاران است .کمبود آب آشامیدنی ،یکی از موارد و ضعفهایی بود که در
مدیریت بحران سیل مشاهده شد؛ چنانچه در بعضی مکانها مشاهده میشد که آب توسـط
تانکرهایی با هویت نامشـخص توزیع میشود که این موضـوع میتواند از نظر آلـودگی آب،
بحرانآفرین باشد .کمـبود تانکرهای آبرسانی یکی از مشـکالت اصلی شرکت آبفا است.
ی که این زیر ساخت ها باید از
کمبود سـرویسهای بهداشتی نظیر توالت ،حمام و روشوی 
قبل آماده میشد ،توزیع نادرست مواد غذایی توسط افرادی که وضعیت سالمت و بهداشت و
یا حتی محل طبخ غذاهایشان مشخص نبود ،از ضعفهایی بود که در مدیریت بحران سیل
مشاهده شد .مواد غذایی همان اندازه که مفید هستند ،میتوانند ُمضر هم باشند؛ چنانچه
در اکثر مواقع ،برخی مواد غذایی مانند برنج و غذاهای قندی بیش از حد توزیع میشـد و در
مقابل یکسری مواد دیگر مانند سبزیجات و لبنیات خیلی کـمتر توزیع میشد .همچنین
در رابطه با مواد غذایی و حتی داروها ،باید نیازسنجی صورت گیرد ،یعنی اینکه گروههای
هدف مانند بیماران دیابتی ،بیماران فشار خونی و یا بیماریهای خاص دیگر ،مشخص شوند
تا مواد غذایی و داروی مورد نیازشان با توجه به شرایطشان تأمین شود .همچنین کمبود
وسایل سرمایشی الزم جهت خنکسازی آب آشامیدنی ،لبنیات و یا مواد غذایی که امکان
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فاسدشدنشان است ،یکی دیگر از ضعفهایی بود که در مدیریت بحران سیل مشاهده شد.
همچنین عدم رعایت فاصله در چادرهای محل اسکان افراد ،ممکن است باعث بروز حوادثی
نظیر آتشسوزیها و سرایت آن شود .عدم نظارت بر گروهای امدادی و پزشکی که از مناطق
و استانهای دیگر وارد میشدند ،باعث میشد که مواردی از قبیل توزیع داروهای تاریخ
مصرف گذشته را مشاهده کنیم و یا افرادی داروهای اضافی دریافت کنند و چند باره ویزیت
شوند؛ چرا که مدیریت واحدی از مرکز وجود نداشت .ضمناً به علّت اینکه افراد به صورت
گروهی در اردوگاهها ساکن بودند و فاصلهی کمی بین آنها بود ،موارد زیادی از بیماری
شپش مشاهده شد که یکی از علل آن هم ،کمبود حمام بود.
خالء قانونی که در سیل اخیر در زمینهی مدیریت بحران احساس شد ،فقدان یک مدیریت
مشخص در زمینهی توزیع داروها و اقالم بهداشتی بود .نباید هر سازمانی خودخواسته اقدام به
کاری که تخصص کافی را در آن ندارد ،بکند و در صورت مشاهده ،با تصویب قوانین مربوطه،
برای آن مجازات در نظر گرفته شود و این اجرایی نمیشود ،مگر با تعریف یک پروتکل که
حوزهی سالمت ُمتولّی اصلی آن باشد.
به نظر من برای مدیریت بهتر بحرانهایی که ممکن است در استان اتفاق بیافتد ،باید در چهار
منطقه خوزستان ،چهار اردوگاه برای اسکان در مواقع بحران با امکاناتی نظیر سرویسهای
بهداشتی و سایر امکانات مورد نیاز ساخته شود که این مکانها الزم است از محل وقوع
بحرانها تا اندازهای به دور باشد ،چنانچه برخی مکانهایی که خود ما در نظر گرفته بودیم،
دچار سیلگرفتگی شدند.
در حوزهی سـالمت باید سفیرانی مشخص کنیم که بتوانند پُل ارتباطی میان مراکز بهداشت
و سازمانهای دیگر نظیر آموزش و پرورش و یا ادارات مرتبط در مدیریت بحران باشند.
همچنین اسکان در مدارس و یا سالنهای ورزشی ،چندان مناسب نیست؛ چرا که فضای
آنها بسته است و تهویه مناسب وجود ندارد .همچنین در مدارس چون بیشتر در مراکز
شهری هستند ،افراد بسیاری میتوانند به آنها ورود و خروج داشته باشند و تردد در آنها
زیاد است؛ بنابراین امکان ایجاد خرابکاریهایی نظیر آتش سوزی و یا ایجاد مسمومیت غذایی
وجود دارد .به نظر من با در نظر گرفتن این موضوع ،پادگانها مکان مناسبتری برای اسکان
افراد درگیر بحران است.
باید تدابیری اندیشید تا مواد غذایی و یا دارویی مستقیم به دست مصرفکننده نرسد و قبل از
آن تحویل هالل احمر شود تا زمان تولید ،شرایط نگهداری و تاریخ انقضاء آن مشخص گردد.
خیرین کمکهای ارسالی را به بازاریان میسپارند و متأسفانه
گاهی مشاهده میشد که برخی ّ
تعدادی هر چند محدودی از این افراد ،این اقالم را با مواد تاریخ مصرف گذشته تعویض و یا
مخلوط میکردند .موضوع دیگری که الزم است بر آن تأکید شود این است که شرکت آبفا به
اندازهی کافی کلر و مواد گندزدایی و شیمیایی به صورت ذخیرهشده داشته باشد.
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گفت و گو با آقای کوتی
سمت :کارشناس مسئول معاونت بهداشت و درمان استان خوزستان
متأسفانه در بحران سیل اخیر ،دانشگاههای ُمعین مانند کرمان ،اصفهان ،ایران و شهید
بهشتی آنطور که باید با تجهیزات کامل وارد نشدند .میتوان گفت تقریباً بیبرنامه و بدون
تناسب با نیازهای ما عمل کردند .به طور مثال دانشگاه ایران تنها در هویزه توانست تا اندازهای
خوب عمل کند و بقیهی مناطق را کمتر توانستند دپو کنند .انتظار بر این بود که حتی غذا
و محل اسکان را نیز خودشان تأمین کنند و این روال کار است .به دالیلی نظیر سیلهای
قبلتر در ُرفیع و دشت آزادگان ،مراسم ساالنهی اربعین و بحرانهای سلسلهوار اتفاق افتاده،
معاونت بهداشت دانشگاه اهواز نتوانست خود را از هر نظر به خصوص تجهیزات قوی کند و به
قولی کمر راست نکرد و این خود ضعف بزرگی در مدیریت بحران سیل بود .تمرکز ما در چند
سال اخیر مبنی بر خشکسالی بود و این باعث شد ذخایر ما نیز متفاوت باشد .مث ً
ال ذخیرهی
کلر باال بود که اگر با کمآبی مواجه شدیم ،گندزدایی برای جلوگیری از شیوع بیماریهایی
نظیر بیماری رودهای انجام شود .هالل احمر نتوانست آمار مشخصی از افراد سیلزده ارائه
دهد ،اینگونه غذاهای بسیاری به سمت سیلزدگان گسیل میشد ،اما به خاطر اینکه اکثر
غذاها پروتینی بودند به علّت گرما و اضافه آمدن فاسد میشدند .طبق استاندارد جهانی در سه
روز اول باید از کنسرو و به اندازه استفاده شود ،اما پخت غذا به مقدار انبوه صورت میگرفت.
برپایی چادرها در اردوگاهها تنها تا یک هفته بهعنوان اسکان موقت ،صورت میگیرد .اما برای
بعد از یک هفته ،باید به محل دیگری انتقال داده شوند ،چرا که به علّت اینکه این مکانها
بسته است و تهویه درستی ندارند ،باعث شیوع بیماریهایی نظیر بیماری پوستی و تنفسی
میشود و در مواردی ممکن است به علّت رعایت نکردن فاصله ،چادرها دچار حریق بشوند.
هیچ بحرانی نسخهی مشابه ندارد و مالک کار برای ورود به بحران ،داشتن برنامه است؛
یعنی تمام مخاطرات منطقه باید از قبل پیشبینی شده باشد که میتوان این اطالعات را از
افراد کهنسال و حتی از مردم عادی به صورت پرسش و پاسخ و مراجعه به اسناد گذشته نیز
جمعآوری شود .برنامهها باید از الک کاغذی بیرون بیاید و عملیاتی شوند؛ چنانچه در خیلی
از سازمانها موارد بسیاری است که برنامهریزی شده است ،اما عملیاتی هرگز ،که این خود
نیز یک بحران به حساب میآید .همچنین این برنامهها در استانهای مختلف باید به گونهی
متفاوتی باشد .یکی از مشکالت دیگر معاونت بهداشت ،کمبود نیروی انسانی است .برای
نیروهای قراردادی ،حق مأموریت در نظر گرفته نمیشود و از یکسری مزایا برخوردار نیستند
و این باعث میشد که انگیزه الزم را برای انجام عملیات و کار نداشته باشند .باید در تقسیم
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و توزیع اعتبارات و منابع مالی در معاونت بهداشت در سطح کشور بازنگری شود .از آنجایی
که استان خوزستان درگیر بحرانهای بیشماری است و هر سـاله بیش از دو میلیون زائر از
سـمت مرزهای این استان به سـمت عـراق روانه میشوند ،همهی این موارد نیاز به منابع
انسانی و مالی دارد و باید بیش از استانهای دیگر از اعتبارات مالی برخوردار شود .خوزستان
به علّت همین تراکم باالی رفت و آمدها ،مستعد ورود بیماریهای بسیاری است.
یکی از نکاتی که بنده در مدیریت بحران اخیر مشاهده کردم این بود که گسیل بیشمار
مدیران به این مناطق ،خود باعث ایجاد برخی مشـکالت و همچنین تنشهای روانـی میشد
و جامـعه را ملتهبتر میکرد .مردم در مقابل مسئولین ،گارد و موضع سختتری میگیرند
و ممکن است مسئول تحت این شرایط ،وعدههای بیسرانجامی به مردم بدهد .در کل رفت
و آمد مدیران به منطقهی درگیر بحران ممکن است با مشکالتی مواجه شود .یکی دیگر از
مشکالت ،سازمانهای مردمنهاد هستند که باید آمادگی و آموزش بیشتری را در راستای کار
خود ببیند و نیازسنجی را فرا بگیرند .به طور مثال شیر خشک یک مادهی دارویی است و باید
طبق نسخه پزشک ارایه شود و ارسال بدون برنامهی آن بیفایده است ،به همین دلیل باید با
برنامه و آموزش پیش بروند .باید تمهیداتی برای تهیهی شناسنامه پزشکی افراد در نظر گرفته
شود تا به محض ایجاد بحران ،پیشینهی بیماری افراد ارسال شود و کمتر دچار سردرگمی
و اقدامات غلط شویم .در بحران سیل نباید آب راکد بماند و اولین اقدام باید روان ساختن
آن باشد تا از شیوع و وقوع بیماریها و ازدیاد حشرات و یا غرق شدن افراد جلوگیری شود.
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گفت و گو با آقای منصور كتانباف
سمت :شهردار وقت کالنشهر اهواز
دوم فروردین بود که احتمال سیل و آبگرفتگی شهر اهواز بر اساس اطالعاتی که از سازمان
هواشناسی و سازمان آب و برق دربارهی بارندگیها ،ذخیرهی سدها و آورد رودخانهها بهدست
میآمد ،به ما اعالم شد .بین دوم و پنجم فروردین بود که سیل حالت هجومی خودش را
در محدودهی استان خوزستان و شهر اهواز نشان داد .قبل از آن باید به این نکته اشاره کنم
که عرض رودخانه کارون در مقطع اهواز در سنوات گذشته بیش از  1000متر بود که به
علّت احداث سدهای باال دست و خشکسالیهای پی در پی در بیش از  10سال گذشته،
رودخانه در محدودهی شهر دستخوش تغییرات زیادی شد ،از جمله اینکه در مقطع شهر
اهواز ،عرض کارون به حداکثر 450متر رسید و با توجه به رسوبگذاری و رشد بیشهزارها
در سطح کم عمق ،رودخانه با شرایط خاصی مواجه شده بود .همان ایام من اعالم کردم که
شهر اهواز تابآوری بیش از  2500متر مکعب آب بر ثانیه را نخواهد داشت و مقدار بیش از
این ،ما را با مشکالت جدی مواجه خواهد کرد .بر اساس آمارهای اعالمشده توسط سازمان
آب و برق ،آورد رودخانه کارون تا بیش از  3500متر مکعب آب بر ثانیه نیز رسید ،هر چند
که در سیلهای سالهای  1347و  1358اهواز ،دبی بیش از  4000متر مکعب بر ثانیه نیز
تجربه شده بود.
از اقدامات انجام شده در این دوره برای اینکه آب به محدودهی درون شهر نفوذ نکند این
بود که ما در حریم و محدودهی شهر اهواز ،دایک حفاظتی برای رودخانه ایجاد کردیم که
خوشبختانه این کار توسط شهرداری اهواز انجام شد و بعد از اینکه حجم بارندگیها و
رهاسازی آب پشت سدها افزایش یافت ،از مردم و گروههای جهادی طلب کمک کردیم و
بقیه دستگاهها نیز مانند شرکت نفت ،شرکت ملّی حفاری ،راه و شهرسازی ،سپاه و ارتش
در این زمینه حضور فعالی داشتند .خوشبختانه این اتفاق به خوبی مدیریت شد .همانطور
که میدانید اهواز تاکنون هشت پُل در حال بهرهبرداری روی رودخانه دارد که چهار مورد
آنها قبل از انقالب و چهار مورد دیگر بعد از انقالب ساخته شدهاند .چهار مورد پُلی که قبل
از انقالب ساخته شده بودند ،به دلیل اینکه کدهای ارتفاعی آنها پایینتر از حد نیاز است-
آنجایی که در بستر رودخانه بلوارهای ساحلی ساخته شدهاند -مجبور بودند برای اینکه
بتوانند از زیر پل عبور کنند ،بروند و به خط القعر برسند و زیر تراز آب بلوارها را احداث کنند.
پیشبینی میشد در آن محلها حتماً دچار مشکل خواهیم شد و در آن مناطق نیز کارهای
ویژهای صورت گرفت که در نهایت با یک آب-گرفتگی مقطعی با حداکثر عرض جاده ساحلی
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و طول حداکثر  40متر مواجه شدیم .یکی دیگر از دالیل آبگرفتگی جادهی ساحلی این بود
که  100درصد خروجی فاضالب شرق و غرب اهواز به رودخانه کارون منتهی میشود .حدود
 62کیلومتر دایک حفاظتی با ارتفاعهای مختلف از جمله حداقل دو متر و حداکثر شش متر
را ایجاد کردیم و حجم قابل توجهی خاک جابهجا شد که توانستیم شهر اهواز را در محدوده
و حریم رودخانه از خطر آبگرفتگی حفظ کنیم و آورد آب به سمت شهر گسیل نشود .اما در
هر صورت متأسفانه به این دلیل که سیستم فاضالب قدرت دفع کافی را نداشت ،آبماندگی
و عدم دفع فاضالب در ّ
محلت مکرر مشاهده میشد .به همین منظور نیز ما هر تعداد که
تانکر آبیاری فصل گرم داشتیم را در اختیار شرکت آبفا قرار دادیم و آنها نیز پمپهای
مکندههای خود را آوردند .با این حال وقتی که دیدیم باز هم جوابگو نیست از سایر استانهای
کشور تقاضای کمک کردیم که نزديك به  60پمپ را سازمان آتشنشانی کشور با اکیپهای
همراه در شهر اهواز مستقر کردند .در ادامه شرکت نفت و شرکت ملّی حفاری نیز با استقرار
تیمهای تخصصی و دستگاههای ویژه و قدرتمند به کمک ما آمدند.
در دوران سیل اگر که هر دستگاهی به موقع و به درستی وظیفهی خودش را انجام میداد،
آثار و تبعات سیل خیلی کمتر میشد .برای مثال اگر رسوبات و بیشهزارهای رودخانه کارون
تا این حد رشد نکرده بود ،فضای سبز پارکهای ساحلی به این اندازه غرق آب نمیشد .با
این حال در طراحی بستر فضای سبز پارکهای ساحلی این پیشبینی شده بود که اگر آورد
رودخانه از حد  2500متر مکعب بر ثانیه بیشتر شود ،بدون شک رودخانه بخشی از این فضای
سبز را غرق آب خواهد کرد که در دوران سیل مشاهده کردیم بخش قابل توجهی از این
فضای سبز دچار آبگرفتگی شد ،چرا که 100درصد بلوارهای ساحلی و فضای سبز ساحل،
در حریم و بستر رودخانه ساخته شده است.
در بخش رودخانه کرخه و در کانال شهید چمران مجبور شدند برای تغییر مسیر آب،
انفجاری را انجام دهند که در پی آن آب به سمت زهکش شرکت توسعه نیشکر دهخدا سرازیر
شد؛ زهکشی که به علّت متروکه بودن ،مردم خاک جدارهی آن را برداشته بودند که اگر این
خاک برداشته نشده بود ،بسیاری از این مشکالت ایجاد نمیشد.
با برداشت رسوبات درون رودخانه به صورت مستمر که در حاضر این کار باید با یک
سرمایهگذاری بزرگ در یک مرحله انجام شود ،همینطور با ساخت دیوار در چهار مقطع
پُلهایی که قبل از انقالب ساخته شدهاند ،میتوان از تکرار چنین مشکالتی در سالهای
آینده و در صورت بارشهای شدید مشابه جلوگیری کرد .اگر اکنون این چهار دیوار را احداث
نکنند ،میتوان گفت که اگر سال آینده بارشها به همین شکل شدت پیدا کند ،باز با همین
مشکل مواجه خواهیم شد.
چیزی که الزم و ضروری است ،یکی این است که اول بپذیریم بلوارها و پارکهای ساحلی در
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حریم و بستر رودخانه کارون ساخته شدهاند و در آینده دوباره این اتفاقها پیش خواهد آمد.
اما میتوان خسارات و آسیبهای آن را با برداشت رسوبات و بیشهزارهای درون رودخانه و نیز
احداث دیوارهای حفاظتی به حداقل رساند .همچنین در زمان وقوع چنین بحرانهایی ،جای
خالی یک اطالعرسانی دقیق و علمی به شدت احساس میشود.
همچنین با وجود سیستم خرید خدمتی ماشینآالت شهرداری که در کشور امری مرسوم
است ،شهرداریها باید برای واکنش سریع در چنین وقایعی ،تعداد قابل توجهی ماشینآالت
تخصصی را به صورت مالکیتی در اختیار خود داشته باشد.
در بحث هماهنگی بین دستگاهها در یکی از جلسات یکی از دوستان اشارهای به این موضوع
داشت و گفت ای کاش مانند دفاع مقدس عمل میکردیم که بنده گفتم هیچ واقعهای را
نمیتوان با واقعه ی دیگری مقایسه کرد .یک روزی یک عدهاي نزد حضرت امام آمدند و
گفتند ما در فالن عملیات مانند کربالی محرم سال  61قمری بودیم که امام فرمودند واقعهی
محرم با هیچ رویداد دیگری قابل مقایسه نیست .دفاع مقدس نیز یک الگو و شرایط خاص بود
و نمیتوان نشانههای آن را به سیل ارتباط داد .اما به هر حال میتوان از بعضی ویژگیهای آن
از جمله همدلی و همراهی الگوبرداری کرد.
بنده اگر یک ماه پیش از وقوع سیل از آن مطلع میشدم میتوانستم با دست خیلی بازتری با
این پدیده رویارویی کنم .برای مثال میشد همان چهار نقطهی پُلها که عرض کردم را دیوار
حفاظتی مستحکمی احداث کنیم که در نهایت به کاهش قابل توجه خسارات منجر میشد.
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گفت و گو با آقای علیرضا عالیپور
سمت :معاون خدمات شهری شهرداری کالنشهر اهواز
فروردین سال  1398سیالبی در خوزستان رخ داد که دورهی بازگشت این سیالب در
رودخانه کارون ،بر اساس مصاحبه مدیر عامل سازمان آب و برق حدودا ً  100ساله بوده
است .سیلی كه در این مدت در کل کشور رخ داد ،در مجموع  17استان را درگیر کرد ،اما
وجود چندین سد در شمال و شمال غرب استان و مدیریت خوب این بحران باعث شد تا
مخاطرات سیالب در استان ما به حداقل ممکن برسد .ساختار مدیریت بحران در شهرداری
اهواز بنا بر دستورالعمل ابالغی از سوی سازمان شهرداری و دهیاریهای کشور به این
گونه است که شهردار کالنشهر بهعنوان مدیر بحران و معاون خدمات شهری به عنوان
جانشین مدیریت بحران انجام وظیفه میکند .اصول چهارگانهی مدیریت بحران پیشبینی
و پیشگیری ،آمادگی ،مقابله ،بازسازی و بازتوانی است که شهرداری اهواز در مرحلهی مقابله،
سیالب کارون ،سیالب کرخه و سیالب دشت را پشتسر گذاشت .برای هر کدام از این
مراحل ،اقدامات متفاوت و متنوعی در مدیریت بحران انجام شد .نخستین اعالم آمادهباش
در اهواز ،متعاقب جلسهای بود که در ستاد مدیریت بحران استانداری تشکیل شد .در سوم
فروردین ماه در جلسه فرمانداری اعالم شد که به زودی پس از بارشهایی که ظرف یک تا دو
روز آینده خواهیم داشت ،خطر سیالب باید جدی گرفته شود که در پاسخ به سؤال ما که دبی
رودخانه کارون به چه میزان خواهد رسید ،اعالم شد دبی رودخانه کارون به حدود  2000متر
مکعب بر ثانیه خواهد رسید .زمانی که به صورت خصوصی پرسیدیم که دبی به چه میزان
خواهد رسید گفته شد که حداکثر به  1800متر مکعب خواهد رسید که در نهایت به 3400
متر مکعب بر ثانیه هم رسید .یعنی پیشبینیهای اولیه حاکی از این بود که دبی رودخانه
بر اثر سیالب به حدود  2000متر مکعب بر ثانیه برسد .اعالم مرحله به مرحلهی سیالب نیز
موجه است ،زیرا برخی اوقات ،محاسبات سریع تغییر میکند و شرایط بحرانی است ،یعنی
شرایط کنترل نشده است .در همان جلسه شهرداری و مدیر عامل آبفا اعالم کردند با توجه
به اینکه چهار پُل قدیمی اهواز (پُل سیاه ،پُل سفید ،پُل سوم و پُل چهارم) قبل از انقالب
اسالمی احداث ش دهاند ،اما جادههای ساحلی ظرف  10سال اخیر احداث شدهاند ،زیرگذر
این چهار پُل در آب غرق میشوند ،زیرا عرشهی پُلها تراز نسبتاً پایینتری دارند و ما برای
اینکه بتوانیم با ارتفاع ایمنی از زیر این پُلها عبور کنیم جادهها را به صورت کاسهای شکل
و مقعر عبور دادهایم .بنابراین اعالم کردیم بر اساس تجربهای که داشتیم اگر دبی رودخانه به
مرز  1800تا 2000متر مکعب برسد آب به درون جادههای ساحلی نفوذ میکند.
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بیدرنگ در مرحلهی پیشبینی و پیشگیری ،در همهی جادههای ساحلی شهر با نصب بنر
هشدارهای مهمی به شهروندان داده شد .با توجه به اینکه در عید نوروز بودیم مزیت و یک
آسیب متوجه ما بود .نخست اینکه عید نوروز باعث شد شهر اهواز از نظر ترافیک آرام و
سبک باشد ،زیرا مردم ما عمدتاً در تعطیالت نوروز به بیرون از شهر و استان سفر میکنند،
اما جادههای ساحلی بر عکس در نوروز پُر ترافیک هستند .بنابراین اینکه مردم را متقاعد
کنیم پس از حدود  21سال خشکسالی -مخصوصاً در عید نوروز -از سواحل دور شوند ،کار
سختی بود .بنابراین تدبیر مدیریت کالن استان در ستاد مدیریت بحران که جادههای ساحلی
مسدود شوند ،بسیار به جا بود .حتی پل طبیعت بسته شد و چراغ بسیاری از پارکهای
ساحلی توسط اداره برق خاموش شد .اوایل که خطر هنوز کام ً
ال احساس نشده بود ،پذيرش
آن هم برای مردم بسیار سخت بود .هم مردم نمیپذیرفتند و هم مأمورین ابالغ خطر ،موضوع
را جدی نمیگرفتند .بنابراین جلسات زیادی تشکیل شد و بنرهای هشدارآمیز و نوار خطر در
بسیاری از نقاط نصب شد .همچنین گشتهای قایقهای موتوری توسط سازمان آتشنشانی
در سطح رودخانه کارون فعال شدند تا مردم را از سواحل دور کنیم و از قایقسواریهایی که
از قبل برای نوروز تدارک دیده شده بود ،جلوگیری شود.
در مرحله آمادگی ،جلسات مکرری در شهرداری اهواز تشکیل شد و اقدامات فنی مورد
نیاز و تفویض اختیار به مدیران مناطق جهت در اختیار گرفتن ماشینآالت و امکانات و لغو
مرخصیها و آمادهباش را شامل شد .در مجموع در شهرداری اهواز تحت عنوان ستاد مدیریت
بحران (در پی ابالغ افزایش دبی رودخانهها و اعالم هشدار) هشت جلسه از بازهی زمانی سوم
فروردینماه تا  22فروردینماه تشکیل شد .پس از برگشت از جلسه فرمانداری اهواز و اعالم
شرایط فوقالعاده و افزایش دبی رودخانه تا مرز  2000متر مکعب بر ثانیه ،نخستین جلسه
مدیریت بحران شهرداری با حضور شهردار اهواز ،معاون خدمات شهری و مدیران مناطق با
رویکرد پیشگیری برگزار شد و بالفاصله اعالم شد که در صورت افزایش دبی رودخانه ،ساحل
کارون به زیر آب میرود.
مقرر شد مرخصیها لغو و آمادهباش برقرار شود .همچنین تعطیلی پارک جزیره
در گام نخست ّ
و قطع برق بوستانهای ساحلی ،قطع برق تاسیسات برقی درون ساحلیهای شهردار اهواز،
احداث موانع نیوجرسی در سواحل رودخانه و مسدود کردن شریانهای منتهی به رودخانه،
اطالعرسانی به عموم مردم از طریق رسانه ملی و فضای مجازی حفاظت از تاسیسات شهری
و دایر کردن گشتهای قایق موتوری در رودخانه کارون در گام نخست انجام شد .پارک
جزیره کامل زیر آب رفت.
در مرحلهی دوم اعالمهای ستاد مدیریت بحران اعالم شد که ممکن است دبی رودخانه
کارون تا مرز  2500متر مکعب بر ثانیه برسد .پیش از این در مرحلهی رسیدن دبی رودخانه
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به  2000متر مکعب بر ثانیه بر اساس تجربه باران آذر ماه حدس میزدیم مناطق ُچنیبه
و سیدخلف دچار مشکل شوند که در این مناطق کار عمرانی سنگین انجام شد و عمدهی
ماشینآالت به این دو منطقه گسیل شدند .برخی از منازل کوی سیدخلف تخلیه شد ،اما
در اهواز در مجموع هیچ جا دچار مشکل نشد .برخی سیلبندهای این مناطق از قبل ریزش
کرده و سست شده بود که در همان زمان بارندگی بخشی از جاده ساحلی دچار ترک و
نشست شده بود ،بنابراین تاکید کردیم از پارک شقایق (گلستان) تا ُچنیبه کار جدی انجام
شود .علیرغم اینکه اعالم کردیم با رسیدن دبی رودخانه به  2000متر مکعب بر ثانیه چهار
پُل قدیمی اهواز به زیر آب میروند ،اما اقدامات زیادی کردیم تا حتی در برابر  2000متر
مکعب بر ثانیه حفظ شوند .در این راستا در همان مرحلهی نخست ،منطقه یک و منطقه سه
در شرق و منطقه دو در غرب نسبت به افزایش تراز سیلبندها اقدام کردند که منطقهی دو
در غرب کار سنگینی انجام شد و بقیه مناطق هم پشتیبان این مناطق بودند.
جلسات به صورت مستمر برگزار میشد تا اینکه در مرحله دوم مدیریت بحران استانداری
اعالم کرد دبی رودخانه کارون تا مرز  2500متر مکعب ممکن است برسد .بنابراین از همهی
مناطق درگیر خواستیم تا سیلبندها را نسبت به تراز فعلی باالتر ببرند .جلسات مختلفی
با فرماندار اهواز ،مدیر عامل آبفا و اعضای شورا در شهرداری اهواز برگزار شد و در یکی از
مقرر شد تا رئیس دادگستری خوزستان ،ریاست ستادی تحت عنوان «ستاد مقابله
جلسات ّ
با سیالب» را بر عهده بگیرد و احکام جلب و بازداشت برخی مدیران را پیشاپیش به صورت
سفید صادر کرد و در اختیار فرماندار قرار داد تا هر مدیری که در خصوص اعزام ماشینآالت و
یا امکانات و آنچه ستاد مدیریت بحران مورد نیاز تشخیص دهد ،کوتاهی کرد بازداشت شود.
در همان جلسه عالوه بر صدور این حکم ،اعالم شد که برخی ادارت که ماشینآالت سنگین
دارند ،پشتیبان مناطق هشتگانهای که درگیر سواحل رودخانه هستند ،باشند .سازمان آب
و برق ،مناطق نفتخیز جنوب ،شرکت ملّی حفاری ،گروه ملّی فوالد ،شرکت توسعه نیشکر
و صنایع جانبی و شرکت جهاد نصر از جمله ادارات و شرکتهایی بودند که پشتیبانی برخی
مناطق را بر عهده گرفتند .پس از این موضوع حدود  4500نیوجرسی برای مسدود کردن
مسیرها مورد استفاده قرار گرفت.
در همان آغاز بحران ،امکان دسترسی آنالین در ستاد مدیریت بحران استان به مانیتورینگ
سدها و ایستگاهها بود و ساعت به ساعت دبیها را مشاهده میکردیم و بر اساس تغییرات
ّ
دبی میتوانستیم فرضیههایی داشته باشیم .مث ً
ال اینکه با هر  100متر افزایش دبی رودخانه،
تراز رودخانه چه میزان افزایش می یابد و در نهایت در کدام نقاط و تا چه حد باید ارتفاع
سیلبندها افزایش یابد .با این اطالعرسانی گام به گام تقریباً متوجه شدیم کجا باید بیشترین
امکانات گسیل شوند .اگر چه معیار علمی در این زمینه وجود نداشت و حرکت آب منحنی
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است و همچنین دیوارههای جدارههای رودخانه معادلهی چند مجهولی هستند و اساساً این
اقدامات با سیستمهای کامپیوتر محاسبه میشوند ،اما این کار بسیار مفید بود و ما تقریباً
متوجه میشدیم که باید چه میزان عملیات خاکریزی انجام شود.
روند اطالعرسانی ستاد مدیریت بحران خوزستان بر اساس گفتههای رسمی و غی ِر رسمی در
چهار مرحله انجام شد .در سوم فروردینماه اعالم شد دبی رودخانه به  2000متر مکعب بر
ثانیه ،شش فروردین  2500متر مکعب بر ثانیه ،نهم فروردینماه 3000متر مکعب بر ثانیه
و در  72فروردینماه  3500تا  4000متر مکعب بر ثانیه شهر را مقاومسازی کردیم .در 72
فروردینماه که سیالب فروکش کرد اعالم کردند تا  4000متر مکعب بر ثانیه شهر را مقاوم
کنیم و حدس میزدند شاید اتفاق عجیبی رخ دهد و ناگهان تودهی سیالبی وارد کشور شود.
پس از فروکش آب این بار با این موضوع مواجه شدیم که باید فوری خاکها جمعآوری شود.
با توجه به تأثیر فضای مجازی ،مردم بسیاری سریع مطالبات خود را بیان میکنند و انتظار
دارند شهرداری که از حیث امکانات و ماشینآالت در فقر محض است همهی کارها را آنی
انجام دهد.
در مرحلهی مقابله با سیالب کارون و کرخه ،احداث  60کیلومتر سیلبند برای محافظت از
شهر اهواز ،حفظ منطقهی کیانشهر از آبگرفتگی که میتوانست کیانپارس و کشتارگاه و
میدان ترهبار را تحت تاثیر قرار دهد ،ارسال ماشینآالت از استان اصفهان از جمله اقدامات
عمده بود .در مرحلهی نخست که سیالب ناشی از رودخانهی کارون را داشتیم ،اطالعرسانی
و امکانات ،متناسب با فرمول تأمین و کار انجام میشد؛ اما ناگهان متوجه شدیم آب از سمت
سد کرخه مواجه
کانال سلمان در حال خطرناک شدن است .متوجه شدیم با افزایش خروجی ّ
سد حمیدیه
سد حمیدیه و از طرف ّ
سد کرخه ،آب به سمت پشت ّ
هستیم .با افزایش خروجی ّ
از طریق کانال بتونی چمران به کانال سلمان متصل میشود و در نزدیکی جاده اهواز ،عیندو
سد
و حمیدیه ،سه کانال به هم متصل میشوند .یکی از آنها کانال بتونی چمران است که از ّ
سد آبی حمیدیه آب را دریافت میکند .دیگری کانال سلمان است و تقریباً شیب
کرخه و ّ
ندارد .کانال سوم نیز زهکش شرکت کشت و صنعت دهخدا بود كه هر سه کانال در نزدیکی
جادهی عیندو در یک نقطه تالقی میکنند .این سه کانال از زیر جادهی عیندو توسط یک
سیفون عبور میکنند و تا غرب مالشیه امتداد دارند .برداشت غیر مجاز خاک جدارهی کانال
سلمان ،آب سد کرخه و همافزایی آن با آب ناشی از رودخانه کارون در کانال سلمان باعث شد
آب وارد منازل شود و حدود  10درصد از منطقه عیندو را آب فرا گرفت .مدیریت مطمئن و
دقیقی از سوی ُمتولّی کانال چمران و کانال سلمان نداشتیم .در اینجا نیازمند اطالعات فنی
و مهندسی بودیم که آیا باید سیفون بسته شود یا خیر؟ افرادی که در گذشته در سازمان آب
و برق کار کرده بودند ،اطالعات متفاوتی در این خصوص داشتند که ما به اطالعات محلّی
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اکتفا کردیم .هر سهی این کانالها ،به وسیلهی یک سیفون از زیر جادهی حمیدیه عبور
میکنند .بخشی از دیوارهی کانال سلمان تخریب شده بود که باعث شد آب وارد خانههای
عیندو شود که مردم به ما اعالم کردند در یکی از نقاط سیفونی وجود دارد که اگر بسته شود،
آب دیگر وارد منطقه نمیشود اما سازمان آب و برق نظر دیگری داشت .به هر حال اطالعات
فنی و متقنی نداشتیم و در شرایط بحران بودیم و بخشی از مدیریت بحران هم ،آرامسازی
روانی است .در عین حال باید از تصمیمات توأم با دستپاچگی جلوگیری شود .اگر نظر مردم
این است که با بستن این نقطه ،قطعاً آب دیگر وارد نمیشود ،باید جهت آرامسازی روانی این
کار را انجام دهیم تا به مسئولین اعتماد کنند و قبول کنند که دولت در حال اقدام است و
نگران نباشند .در این شرایط سازمان آب و برق میتوانست نقش بهتری ایفا کند .در این ماجرا
حتی اتهام قومی زده شد که اگر این نقطه را نمیبندیم به دلیل این است که میخواهیم آب
وارد مناطق فارسنشین نشود و وارد مناطق عربنشین شود .در حالی که اکیدا ً چنین حالتی
نبود و سازمان آب و برق اعالمکرده بود که اگر این نقطه را ببندیم ،چون کانال سلمان و
چمران به یکدیگر متصل هستند و چمران نیز در حال آوردن آب است ،اگر تراز آب چمران
باال بیاید ،آب از جای دیگری در کانال سلمان تخلیه میشود .اما ما جهت تسکین روحی و
روانی مردم ،نقطه مورد نظر را بستیم.
عملیات احداث خاکریز اوایل توسط مردم و شهرداری انجام میشد .سپس وقتی دیدیم که
سیالب در حال افزایش است و متوجه شدیم کار از عهدهی مردم و شهرداری ساخته نیست،
بر اساس مقیم ستاد مدیریت بحران و درخواست شهرداری ،شرکت نفت – بنا به دستور وزیر
نفت که اعالم کرد حفظ شهرها مهمتر است  -ماشینآالت زیادی مستقر کرد .با وجود اینکه
برخی از چاهها دچار سیالب شده بودند ،شرکت نفت حفاظت از چاهها را متوقف کرد .همان
ماشینآالتی که شرکت مناطق نفتخیز جنوب برای حفاظت از چاهها نگه داشته بود ،وارد
عیندو شدند .مقابله با سیالب ناشی از رودخانهی کرخه مشکالت زیادی برای ما ایجاد کرد،
چرا که از قبل اطالعات فنی و پیشبینی در این زمینه نداشتیم و امکانات متناسب با حجم
بحران نبود .مردم بسیار دستپاچه و در صحنه بودند ،اما اطالعات و راهكارهای زیادی داشتند.
در اینجا فشار سنگینی نسبت به سیالب کارون به ما وارد شد .سیالب دشت باعث شد که
آب به سمت مناطق گلبهار تا مالشیه برود و مالشیه را تحت تأثیر قرار دهد .در این شرایط
اختالفاتی بین مردم مالشیه و عیندو ایجاد شد که اهالی مالشیه تجمع کردند و با مردم
عیندو درگیر شدند ،زیرا فکر میکردند آب به سمت منطقهی مالشیه رهاسازی شده است.
همهی این اختالفات و مسائل به صورت اتفاقات لحظهای بود .در این شرایط منطقهی شش
شهرداری اهواز که اکیدا ً درگیر سیالب نبود و بهعنوان پشتیبان دیگر مناطق ماشینآالت
ارسال کرده بود ،ناگهان به کانون بحران اصلی در اهواز تبدیل شد که برخی از نقاط در این
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منطقه نیز آسیب دید .در زمان بحران وقتی که ماشینآالت وارد عملیات در یک منطقه
میشدند ،دیگر نمیتوانستیم ماشین را از دست مردم خارج کنیم و باید ماشینآالت جدید
تأمین میکردیم .مردم تا حدی دچار استرس و نگرانی بودند که اجازه نمیدادند ماشینآالتی
که به نقطهای اعزام کردیم به منطقهی دیگری ببریم .گزارشات حاکی از این بود که آب سه
رودخانهی کرخه ،دز و کارون در باالدست اهواز در دشتها در حال متصل شدن به هم است
و دشتها که نقش فیوزپالک را بازی میکنند در حال پر شدن بودند .همچنین متوجه شدیم
که آب با دبی سنگینی از شمال غرب در حال وارد شدن به اهواز است که شهردار وقت اهواز
وزیر کشور را از شرایط آگاه میکند و وزیر ظرف یک تا دو ساعت وارد اهواز شد و جلسهی
ستاد مدیریت بحران تشکیل شد و وزیر اعالم کرد که شخصاً رئیس ستاد مدیریت بحران
اهواز خواهد بود .وزیر کشور بالفاصله به همراه برخی مسئوالن از دشتها بازدید كردند و
اعالم شد زمانی که آب وارد اهواز میشود ،تنها راهی که میتواند آب را به سمت کارون
انتقال دهد ،هدایت سیالب دشت از طریق کانال سلمان به سمت کارون بود .در این شرایط
رودخانهی کارون دبی نسبتاً آرامی داشت و خاکریزهایی که اطراف آن احداث شده بود،
این ظرفیت را ایجاد کرده بود که دبی رودخانه به  3500متر مکعب بر ثانیه هم برسد .از
طرفی کانال سلمان غیر ایمن بود و جدارههای آن هم پایین بودند .طبق دستور ،سپاه با تمام
امکانات وارد عمل شد و مقرهایی از سپاه در استان اصفهان و خوزستان ،امکانات مهندسی
خود را وارد اهواز کردند .حفاظت و تقویت 26کیلومتر از کانال سلمان بین سپاه پاسداران،
راه و شهرسازی و شهرداری اهواز تقسیم شد که اقدامات ارزشمندی در این راستا انجام شد.
اقدامات سپاه باعث شد اهواز از سمت کیانشهر که در معرض سیلگرفتگی بود ،ایمن شود.
حتی میدان بارفروشان اهواز که تنها مرکز تأمین کننده قوت روزانهی مردم بود ،احتمال سیل
گرفتگی وجود داشت که معیشت مردم را با مشکل مواجه میکرد .شهرداری مدیریت حفظ
میدان میوه و ترهبار مرکزی اهواز از خطر سیالب را بر عهده گرفت .احداث خاکریز در اطراف
جادههای دسترسی میدان بارفروشان ،ادامه يافت .البته تداخل ماشـینآالت سپاه در جادهی
دسترسی به میدان بارفروشان باعث شد که برای چند روز میدان بارفروشان به نقطه دیگری
از شهر انتقال یابد .در سیالب دشت ،فرمول و پیشبینی خاصی نداشتیم و شرایط عجیبی
اتفاق افتاد .با وجودی که شیب عمومی اهواز از شمال به سمت جنوب است ،یعنی جنوب
عمق کمتری دارد ،اما در سیل اخیر ،سیالب از جنوب اهواز به شمال آمد و بر عکس شد ،زیرا
ما در اطراف اهواز سیلبند احداث کرده بودیم و سیالب ما را دور زد و از جنوب روی دست
ما برگشت و اسماعیلیه ،روستاهای سادات و کشتارگاه صنعتی را تحت تأثیر قرار داد .در این
شرایط نیز شهرداری اقدامات گستردهای انجام داد و گوشت مورد نیاز مردم با مشکل مواجه
نشد و آسیبی به شهر وارد نشد.
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یکی از نکات مهم در این شرایط ،حضور اقشار مختلف مردم برای انجام کمک بود .یکی از
بخشهای مدیریت بحران موضوع تشکیل گروههای داوطلب مردم و مدیریت آنها است .با
توجه به این-که ما بستر یا الگوی آمادهای تحت عنوان گروههای جهادی داریم ،این گروهها
از دل مساجد و بسیج بالفاصله شکل گرفتند .در روزهای نخست خود من شکل گرفتن این
گروههای جهادی را جدی نگرفتم و حس میکردم قصد این گروهها تنها تبلیغات است .فکر
میکردم این گروهها بیل و گونی از ما میخواهند ،و تنها نقش مزاحم را بازی خواهند کرد
نآالت تهیه کنیم ،باید فکر کنم که این افراد برای اینکه خود را در
و به جای اینکه ماشی 
معرض نمایش قرار دهند ،باید چه امکاناتی برای آنها فراهم کنیم و بسیار روی اعصاب ما
خواهند بود .اما بعد از خدا طلب استغفار کردم که چنین فکری کردم ،زیرا زمانی که بحران
شدید شد مخصوصاً در مرحل ه سیالب کارون ،سیالب کرخه و سیالب دشت -اگر گروههای
جهادی و مردمی نبودند حجم حوادث و آسیب به طرز قابل زیادی افزایش پیدا میکرد و
حجم عظیمی از مقابله با سیالب ناموفق میشد و برخی ّ
محلت دچار آبگرفتگی سنگین
میشدند .در برخی دشتها امکان حرکت ماشینآالت نبود ،تا اینکه گروههای جهادی
و مردمی زنجیرهی ارتباطی ایجاد کردند و بالفاصله گونیهای خاک را انتقال میدادند و
زمانی که بعضاً عوامل شهرداری ناچار به استراحت بودند ،شبانهروز کار میکردند .احداث
سیلبند با کیسههای خاک در نقاطی که امکان و فرصت حضور ماشینآالت وجود نداشت،
توسط گروههای جهادی و مردمی انجام شد .در طول مدیریت بحران ،دستاورد بدیع در
کاهش خسارت سیل ،بهکارگیری گروههای جهادی بود و توصیه میکنم مسئولین دچار
تفکر اولیهی من نشوند .همچنین اغذیهای که مردم تهیه میکردند بسیار تأثیرگذار بود.
برخی از افراد که از شهرهای دیگر به کمک ما آمده بودند ،مردم ّ
محلت مختلف نیز پذیرای
آنها بودند و جلوهای از ایران دوستی و مهر به هموطنان به نمایش گذاشته شد.
در برخی مواقع اعالم میشد که سیلبندهای شهرداری در برخی نقاط ایمن نیست .زمانی
هم که سیل تمام بیابانهای اطراف را فرا گرفته بود ،امکان تهیه خاک را نداشتیم .در
برخی نقاط باید خالقیت آنی به کار گرفته میشد .خالقیت ما این بود که در جاهایی که
میخواستیم سیلبند احداث کنیم و جنس خاک مقاوم نبود ،سیلبند را عریضتر احداث
کردیم و تا حد زیادی آب را در بخشهایی که پیشروی رودخانه به بخش خشکی وجود
داشت وارد کردیم و عمق رودخانه در این قسمتها را کم کردیم تا فشار جانبی سیالب به
جدار سیلبند به حداقل برسد و آبشویی رخ ندهد .در برخی نقاط که سیلبندها ایمن
نبودند حتی از پالستیک استفاده کردیم تا جدارهی پالستیکی باعث شود سیلبندی که
عدهای میگفتند خاک آن سست است ،دچار آبشویی نشود و وزن بزرگتر سیلبند نیز
نقش سازهای را ایفاء کند .در جاهایی که خاکریزی با خاک خوب و مقاوم احداث شده بود،
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تراز خاکریز با دوربین نقشهبرداری از شب تعیین میشد تا بدانیم چه اندازه ارتفاع خاکریز
را باال ببریم .منطقه ُچنیبه یکی از نقاط عجیب بود که سیلبندهای شهرداری نقش خوبی در
آنجا ایفا کردند و در واقع شهر را محافظت کردند .در مجموع برای اقدامات انجامشده بالغ
بر 300ماشینآالت از شهرهای دیگر و  96دستگاه توسط ماشینآالت شهرداری به کارگیری
شد .پس از سیالب بیش از پنج کیلومتر از طول جادهی ساحلی دچار آبشویی و نشست
شد .همچنین طبق اعالم شهردار وقت اهواز 90 ،درصد پارکهای ساحلی با حدود 279
هکتار فضای سبز و برخی تأسیسات شهری و حدود  28کیلومتر آسفالت گذرگاههای ساحلی
و زیرگذر پُلها تخریب شد.
یکی از مشکالت مهم ما در مدیریت بحران ،نداشتن ماشینآالت بود .دستگاههای اجرایی در
ظرف چند سال اخیر ماشینآالت را از طریق بخش خصوصی تأمین میکنند و تنها شرکت
نفت و تا حدودی شرکت ملّی حفاری ماشینآالت ملکی دارند .بنابراین اینکه در بحران
فردی را قانع کنیم در این نقطه کار کند ،سخت بود .برخی نیمهیشب پا به فرار میگذاشتند
و ما میماندیم و این سئوال که در این وقت شب از کجا ماشین تهیه کنیم؟ همچنین برخی
ماشینآالت در مناطق بود و مردم اجازه نمیدادند که از منطقه خارج شود.
در بسیاری از اوقات ،سلسله مراتب جوابگو نبود .البته گاهی اوقات دوستی (ارتباط با برخی
مسئوالن) مشکل را حل میکرد .این یکی از مشکالت بود که مدیریت به صورت سیستمایتک
انجام نمیشد و داشتن ارتباط شخصی تأثیرگذار و مهم بود .از این طریق مث ً
ال اهالی مالشیه
که یک مدیر در سیستم شهرداری داشتند ،ماشینآالت و تجهیزات را به سمت منطقه
مالشیه میبردند و منطقه را ایمن می کردند ،در حالیکه مناطق دیگر که با مشکل مواجه
بودند ،چنین ارتباطاتی نداشتند .چه لزومی برای داشتن ارتباط است تا امکانات را در اختیار
ما قرار دهند؟ باید بانک ماشینآالت داشته باشیم و مدیریت بحران آن را بر عهده بگیرد.
یکی از کارکنان درجه دو یا سه سازمان آتشنشانی که مسئول غواصان سازمان آتشنشانی
بود ،یک فایل صوتی در فضای مجازی منتشر کرد که سیالب قطعی است و منازل زیتون
کارمندی و کوروش قطعاً دچار آبگرفتگی خواهد شد .انتشار این فایل صوت باعث شد که
بسیاری از مردم بگویند اینکه ما اعالم میکنیم خطری وجود ندارد ،صحیح نیست .این
واقعه نشان داد که کشور برای فضای مجازی باید برنامه داشته باشد .برخی از مردم به جای
خبرگزاریها یا رسانههای رسمی ،اخبار را از شبکههای اجتماعی دریافت میکنند و بعضاً
مردم به فضای مجازی بیشتر از رسانههای رسمی اعتماد میکنند .باید در این زمینه برنامه
داشته باشیم و متناسب با این فضا اخبار دقیق و درست منتشر شود.
انتشار اخباری که دال بر کمکهای مردمی است ،هم خوب و هم بد است .از این نظر که
مردم را به نوعدوستی ترغیب میکند خوب است اما واقعیت این نیست؛ واقعیت کمک مردم
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به نقاط نیازمند به اندازهای که در تلویزیون و رسانه رسمی تبلیغ میشود نیست .یعنی
همیشه به مراتب نیاز نقاط درگیر سیل از آن چیزی که تلویزیون اعالم میکند بیشتر و
کمک مردم به مراتب کمتر است .اینکه تلویزیون برخی اوقات اعالم میکند شاهد کمکهای
زیادی بودیم باعث میشود همه فکر کنند دیگر نیازهای مردم تکمیل شده است.
یکی از مشکالت ما در شهر این بود که برخی دستگاهها مانند شهرداری ،شرکت آب و
فاضالب ،سازمان آب و برق خوزستان و دیگر دستگاهها نقشهی «ازبیلت» یا «چون ساخت»
نداشتند .نقشه ازبیلت به نقشههایی گفته میشود که از وضعیت موجود و اجرا شدهی سازه
برداشت میشود .نقشه ازبیلت یعنی پس از اینکه پروژهای اجرا میشود نقشه کار تمام شده
تهیه و در آرشیوهای قابل دسترسی نگهداری شود .مث ً
ال اگر فرض گرفتیم خط فاضالب با
عمق یک و نیم متر از زمین عبور کند ،اما در مسیر اجرای پروژه به لوله خط نفت رسیدیم و یک
و نیم متر به شش متر پایینتر رسید ،باید نقشه ازبیلت تهیه شود تا اطالعات را در دست داشته
باشیم .در اجرای پروژه همیشه اتفاقاتی میافتد که خطوط تأسیساتی با حالت اولیه نقشه تطبیق
ندارند که باید مجددا ً نقشه تهیه شود و بدانیم این خط چگونه اجرا شده است .در شهر شاهد این
بودیم که اطالعی از خطوط لوله نداشتیم .گاهی اوقات برای اینکه یک خط فاضالب را پیدا کنیم
مجبور بودیم شکاف بسیار عظیمی در آسفالت ایجاد کنیم تا متوجه شویم مث ً
ال منهول کجاست؟
در شهرداری اهواز تصور میکردیم زیر پُل سلمان فارسی و پُل سوم ،اگر خاکریز جلوی رودخانه
احداث کنیم ،آب رودخانه وارد جاده نمیشود ،غافل از اینکه لولههایی در سالهای گذشته برای
تخلیه آبهای سطحی زیر جاده کارگذاری شده بود و از زیر سیلبندها ،آب رودخانه را به جادههای
ساحلی بر میگرداند و قابل مهار هم نبود .تقریباً همه سازمانها در نقشههای ازبیلت نقص دارند.
مث ً
ال در سیالب شاهد این بودیم که یک مسیل که قطعاً با صرف هزینهی چند میلیاردی ایجاد
شده ،در طول دورهی سیالب خشک بود .پس این مسیل چه زمانی میخواهد آب را به سمت
تاالبها هدایت کند؟ چرا سازمان آب و برق خوزستان که این پروژه را برای سیالب اجرا کرده از
آن استفاده نکرد؟ همچنین برخی مواقع آمار و اطالعات فنی باید به کار گرفته شود که این آمار و
اطالعاترانداشتیم.
خوزستان مستعد تغییرات اقلیمی و وقوع حوادث طبیعی است .تغییر اقلیم همچنان در
جامعه به باور عمومی تبدیل نشده است و مردم فکر میکنند اگر اهواز دچار سیالب شد،
مث ً
ال ناشی از کمکاری وزارت نیرو است ،در حالی که باید تغییر اقلیم را باور کنیم .اگر اقدامات
سازمان آب و برق و وزارت نیرو در احداث سدهای باالدست کارون ،دز و کرخه نبود ،تبعات
و خسارات ناشی از سیالب فوقالعاده زیاد بود .ما هم باید برای ایمنسازی شهرها در برابر این
خطرات ،اقدامات جدیدی مثل افزایش تراز سیلبندها ،مقاومسازی اهواز در مقابله با سیالب
ناشی از افزایش دبی کارون و مدیریت کانال سلمان را انجام دهیم .یکی از مشکالت ما،
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موضوع قانون و شرح وظیفه و مأموریت است که به صراحت موضوع مقابله با سیالب وظیفه
چه دستگاهی است؟ در قانون شهرداریها بر اساس بند  14ماده  55اتخاذ تدابیر الزم برای
جلوگیری از خطر سیالب در شهرها به عهدهی شهرداریها است ،اما در تبصرهی آن گفته
شده که اگر از ملک کسی ،خطری مردم را تهدید کند وظیفهی مالک ملک است که در این
زمینه اقدام کند و اگر شهرداری باید اقدام کند با احتساب  15درصد باالتر ،هزینهها را از
مالک دریافت کند .ما شاهد این هستیم بر اساس قانون توزیع عادالنهی آب ،بستر رودخانه
ملک شهرداری و عمومی نیست .ملک حاکمیت است که وزارت نیرو بر عهده دارد .اگر حفظ
رودخانه به عهدهی سازمان آب و برق خوزستان است ،مدیریت سیالب نیز طبق این قانون
بر عهدهی این سازمان است ،اما بر اساس قانون نانوشته ،مدیریت سیالب را متوجه شهرداری
میکنند .در حالی که ما در ملک سازمان آب و برق یا وزارت نیرو ،وظیفهای نداریم و رودخانه،
کانالهای سلمان و چمران را این سازمان باید محافظت کند .در قانون دیگری با عنوان قانون
پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل مصوب سال  1348نیز ،اساساً وظیفه ایجاد مسیلها و
مواردی از این قبیل ،به عهدهی وزارت کشور است و شهرداریها تنها وظیفه تملّک را دارند.
لبَر (مسیل) احداث کند و آنجا ملک کسی
یعنی اگر وزارت کشور بخواهد در جایی سی 
باشد ،شهرداری باید تملک کند .بنابراین یکی دیگر از مسائل ما مشکالت قانون است.
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گفت و گو با آقای آرش ُدر
سمت :شهردار وقت منطقه  4شهرداری کالنشهر اهواز
اولین مشکل شهرداری ،کمبود تجهیزات و ماشینآالت الزم و کافی در شرایط بحران است.
بنابراین چارهای جز تهیهی این ماشینآالت از شرکتها و مراکز خصوصی نداریم که آنها هم
به خاطر عدم وجود قانون ،ملزم به همکاری نیستند و هیچگونه پیگرد قانونی نیز برای آنها
وجود ندارد .عدم دسترسی به تکنولوژیهای روز و از جمله دستگاههای خاکریزی متحرک
که به راحتی در داخل کشور نیز قابل تولید و ساخت هستند؛ از دیگر مشکالت شهرداریها
است .عدم اطالعرسانی صحیح و بهموقع باعث میشود تا شایعات قوت بگیرند و مدیران
باالدست خودشان نیز به این شایعات گوش فرا دهند و به ما دستور بدهند مث ً
ال در فالن
منطقه آب در حال باال آمدن است .در این بحران نیز مواردی از این شکل را شاهد بودیم ولی
هنگام مراجعه متوجه میشدیم شایعه است و یا در حد باال و جدی نیست که این خود باعث
میشد زمان بسیاری را برای رسیدگی به دیگر مناطق از دست بدهیم .این اطالعرسانی باید
از طریق سازمان آب و برق و مدیریت بحران استان صورت میگرفت ،اما متأسفانه درمواردی
ضعیف عمل شد و باعث موازیکاری و یا سردرگمی نیروها شد که بخشی از آن بدلیل عدم
وجود تکنولوژی بهروز است.
اگر در یک محدودهی زمانی زودتر مث ً
ال یک ماه قبل از وقوع سیالب از این اتفاق مطلع
میشدیم ،قطعاً عملکرد بهتری داشتیم .این موضوع باعث میشد تا استرس نیروها کمتر شود
و خسارات وارد شده کاهش پیداکند ،و تاحدودی میتوانستیم از میزان آسیب وارده شده به
فضای سبز نیز جلوگیری کنیم .باعث میشد بتوانیم تجهیزات الزم را پیشاپیش تهیه کنیم و
کمتر با پیمانکاران و شرکتهای خصوصی دچار تنش و مشکل شویم .همچنین بررسیهای
علمی از نظر عمرانی و نقشهبرداری و غیره ،اصولیتر پیش می رفت.
اقدامات صورت گرفته در محـدودهی منطقه چهار شهرداری اهواز معموالً به صورت روتین
پیش میرفت و در منطقهی ما ،ایدهی خاصی اتفاق نیفتاد؛ چرا که معموالً کارها به صورت
سنتی پیش میرفتند .اگر به سمت استفاده از تکنولوژیهای روز پیش برویم ،خود به خود،
ایدههای نویی به کار خواهد گرفته شد ،درست مانند تکنولوژی جدید رونده که شامل
دستگاههای خاکریز متحرک است .اما یک نکتهی قابل تأمل هم وجود دارد :از آنجایی که
نیروهای اداری کمتر ورزیده هستند و ُمدام در پشت صندلیهای خود مشغول به کار هستند،
در روزهای نخست خیلی سریع از نظر فیزیکی و توان دچار مشکل شدند ،اما جالب است بدانید بعد
از گذشتن چند روز خیلی زود به ورزیدگی رسیدند و این خود بابی شد که از این پس در شهرداری
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منطقه ،روزهای یکشنبه و سهشنبه را در ساعتی مشخص به ورزش اختصاص بدهیم.
اولین مشکل ما در بحران سیل ،الیروبی نکردن کارون است که نزدیک به  20سال است به
طور جدی صورت نگرفته است .البته این مشکل به چند سازمان مربوط است و هم از فقدان
قوانین شفاف و حتی اجرایی نشدن برخی قوانین دیگر رنج میبرد .ح ّقابهی رودها و تاالبها
آنطور که باید در نظر گرفته نشده است و از آن برای ح ّقابههای دیگر نظیر کشاورزی،
صنعت و غیره استفاده شده است که این یعنی کمشدن دبی آب و افزایش رسوبگذاری در
رودخانهها و عدم جریان سریع آب .سالمتی پُلها نیز باید بررسی شود و الیروبی در زیر پُلها
حتماً صورت پذیرد ،چرا که پایههای پُلها خود عامل تجمع گل و الی هستند و جریان آب
را کند میکنند .همچنین وقتی برای مدت طوالنی سطح آب کاهش پیدا کند دایکهای
اطراف رودخانهها خشک میشوند و به محض ورود آب ،اصطالحاً سکته میکنند و شکسته
میشوند .فقدان قانون الزام بخش خصوصی برای انجام کار در مواقع بحرانی نیز ،از عمدهترین
خالءهای قانونی موجود در زمینهی مدیریت بحران است .موارد خاکدزدی نیز بسیار دیده
میشد که هیچ پیگیری قانونی جدی تاکنون در این زمینه صورت نگرفته است.
مردمی که مدتها بود کمی از هم دور شده بودند ،دوباره به یکدیگر نزدیک شدند،
دلسردیهای اقتصادی کمرنگتر شد ،استانها و شهرستانهای دیگر نیز پای کار آمدند،
زنان همانند دوران جنگ در پشت خاکریزها با پختن غذا و آماده کردن گونیها مشغول
خدمترسانی شدند ،و وجود خود مدیران در محل عملیات نیز ،باعث ایجاد دلگرمی در بین
پرسنل و مدیران میشد.
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گفت و گو با آقای رمضان سواری
سمت :شهردار منطقه  5شهرداری کالنشهر اهواز
یکی از تجربیات قابل توجهای که توانستیم در سیل اخیر و در رابطه با مدیریت اجرایی
به دست آوریم ،استفادهی بهینه از نیروی مردمی با استفاده از شناخت فرهنگ بومی بود
که خود تحت فشار ناشی از سیل بودند .بدینگونه که هر کسی را به اندازهی تواناییها و
مهارتهایی که داشت ،به کار میگرفتیم .بدین ترتیب عالوه بر اینکه از فشار کاری که بر
نیروهای سازمانی وارد میشد ،کم میکردیم ،همزمان میتوانستیم مانع سنگاندازی افرادی
شویم که به هر دلیلی مانع پیشروی کار میشدند .این افراد پس از آن نه تنها مانعی برای ما
نبودند ،بلکه بهعنوان هدایتکنندهی مث ً
ال در حیطهی تجهیزات و ماشـیناالت انتخاب میشدند.
وقتی بتوانیم با فرهنگ حاکم بر یک منطقه آشنایی پیدا کنیم و ارتباط مناسب را با افراد بگیریم،
میتوانیم خیلی از فشارهای حاکم بر مردم را کم کنیم تا کار پیش برود .چنانچه در این سیل
با استفاده از صحبت کردن با افراد سرشناس در این مناطق توانستیم راهی برای نفوذ در مردم
باز کنیم و آن-ها را توجیه کنیم که هدف نجات اولویتها است .همچنین توانستیم از تجربیات
شرکت نفت نیز در زمینهی خشک کردن زمینها استفاده کنیم و از تجهیزاتشان ،برای کنترل و
خشکاندن و یا هدایت آب بهره ببریم.
یکی از مهمترین مسائلی که کمتر به آن توجه میشود ،بحث بودجهریزی برای مدیریت بحران
است که باید توسط مدیران به طور جدی پیگیری شود .یعنی اینکه از همان ابتدا برای بحرانها
بودجه الزم در نظر گرفته شود ،و نه بعد از وقوع بحران .به طور مثال برای زلزله باید از قبل دستور
مستحکم سازی ساختمانها داده شده و بودجه الزم در نظر گرفته شود تا در زمان وقوع زلزله،
خساراتکمتریاتفاقبیافتدوکنترلقویتریدرزمینهیمدیریتبحرانداشتهباشیم.همچنین
باید سعی شود در فرایند انجام کار در زمان بحران ،در بین سازمانها و ارگانهای مختلف یک
هماهنگی جدی و قوی وجود داشته باشد .به طور مثال در سیل اخیر ما مجبور بودیم از نیروهای
ارگانهای دیگری مانند شرکت نفت ،شرکت آبفا ،شرکت ملّی حفاری و شرکتهای پیمانکاری
دارای ماشینآالت استفاده کنیم .در این زمینه الزم است تا نیروهای کمکی توسط ارگانهایشان
توجیه شوند که مادامی که در اختیار سازمان دیگری برای امدادرسـانی قرار میگیرند ،باید به طور
کامل تحت نظارت و دستورگیری از جانب همان سازمان باشند و دستورگیری از سازمان اصلی
ساقطمیشود.
به نظر من بزرگترین و عمدهترین نقاط ضعف شهرداری ،کمبود تجهیزات و ماشنآالت الزم است
کهنیازاینگونهبحرانهاراتأمیننمیکند.ماشینآالتوتجهیزاتدرشهرداریبهعلّتهزینههای
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باال در نگهداری و بیمه و راننده و غیره ،به شرکتهای پیمانکاری سپرده شده است که در این زمینه
معضلی که وجود داشت این بود که پیمانـکار قبل از دریافت دستمزد ،راضی به همکاری نمیشد
و یا اگر همکاری میکرد ،در مواقعی که ریسک غرق شدن یا خراب شدن دستگاه وجود داشت در
انجام کار کوتاهی میکرد .وقتی با این وعده که هزینهها پرداخت میشود از شرکت های خصوصی
کمک گرفتیم ،و این شرکتها به ما کمک کردند؛ با این وجود تا به امروز کمتر توانستیم دستمزد
این شرکتها را پرداخت کنیم ،چرا که دولت که از قبل قول همکاری در پرداختها را داده بود ،در
حال حاضر میخواهد خود ما این مشکل را حل کنیم که با توجه به وضعیت بحرانی شهرداریها
در تأمین هزینهها ،نتوانستهایم و این خود ضعف و دلیلی میشود که در حوادث و بحرانهای
بعدی ،شرکتهای خصوصی پای کار نیایند .به نظر من دومین ضعف به نبود اطالعات کافی
اقلیمی و فقدان تکنولوژیهای بهروز از جمله کمبود سیستمهای قوی  SIGو یا شیبشناسیها
بر میگردد .اگر میدانستیم فالن منطقه باالخره زیر آب میرود ،کمتر زمان میگذاشتیم و به سراغ
منطقهی در خطر دیگری میرفتیم و در کنترل زمان ،دقت الزم به عمل میآمد.
در زمان جنگ یکسری کانالها برای مقابله با دشمن زده شد که این کانالها بسته شده بودند و
یا نیاز به الیروبی داشتند که به سمت دریا و یا هور میروند .اگر تمهیدات الزم انجام میشد و این
کانالها به موقع باز میشدند ،راحتتر میتوانستیم سیل را هدایت کنیم و خسارت کمتری وارد
میشد.

316

دفتر برنامه ریزی ،نوسازی و تحول اداری استانداری خوزستان

گفت و گو با آقای محمود عتاب اهوازی
سمت :شهردار وقت منطقه  6شهرداری کالنشهر اهواز
از آنجایی که منطقه شش شهرداری اهواز در ساحل رودخانه قرار ندارد ،در ابتدا خطر
کمتری در این منطقه احساس میشد .بنابراین تصمیم گرفته شد تا در مناطقی مانند
منطقهی چهار که در جوار رودخانه قرار گرفته و مشغول خاکریزی و تقویت تابآوری
ساحل کارون با احداث سیلبندها بودند ،تجهیزات و نیروی انسانی را مهیا کند و نقش ُمعین
این منطقه را ایفا کند .متأسفانه پس از آن ،طی یک اتفاق غافلگیرکننده که قبل از آن هیچ
هشداری از جانب سازمان آب و برق به ما داده نشده بود ،از طریق مردم محلّی متوجه شدیم
که آب در حال ورود به منطقهی عیندو است؛ چرا که مدیریت بحران تصمیم گرفته بود تا
دبی رودخانهی دز را پایین بیاورد و آب را به سمت شرکت توسعه نیشکر دهخدا هدایت کند
که سرریز شرکت دهخدا باعث شد کانالهای چمران و سلمان که سالها از آب خالی بودند،
پُر و به سمت شهر اهواز سرازیر شوند .از آنجایی که خاکریزها هم ،طی چند سال اخیر از
طریق برخی افراد سودجو خاکشان فروخته شده بود و دیگر چیزی به اسم خاکریز وجود
نداشت ،آب وارد منطقهی عین دو شد .بنابراین ما هم شروع به کار کردیم و با زدن سیلبند
و استحکام خاکریزها توانستیم آب را مهار و از ورود آن به درون اهواز جلوگیری کنیم.
کانالهای چمران و سلمان ،در خارج از محدودهی شهری اهواز قرار دارند .در ضمن هیچ
هشداری در این زمینه از جانب سازمان آب و برق که ُمتولّی کانالها است ،دریافت نکردیم.
به دلیل نداشتن امکانات الزم ،حدود دو ساعت طول کشید تا توانستم ماشینآالت را مهیا
کنیم و طبق تجارب و پیشبینیهای خود ،مسیر آب را تشخیص دهیم و شروع به احداث
سیلبند کنیم .در منطقهی عیندو ،آسیب شدیدی به خانهها وارد نشد ،تنها یک باب خانه
که محل نگهداری دام بود را ،بنا بر نیاز تخریب کردیم؛ چرا که در مسیر احداث سیلبند قرار
گرفته بود و پس از آن ،خسارت کامل به مالک پرداخت شد .در سیل اخیر ،هر کس بنا بر
شرح وظایف و تخصص خود ،مسئولیتی  -حال چه عمرانی چه خدماتی و غیره -را بر عهده
گرفت؛ هر چند کارها خیلی به صورت اصولی و با سرعت پیش نرفت .نه تنها شهرداری ،بلکه
همهی ارگانها و سازمانها نیازمند آموزش هستند که امیدواریم سیل اخیر توانسته باشد
راهی باز کرده باشد تا مدیریت بحران شهرداریها ،ستاد آموزش تشکیل دهند و اقدام به این
امر مهم کنند.
در گذشته نگهداری تجهیزات و ماشینآالت در اختیار خود شهرداریها بود ،اما از آنجایی
که هزینههای نگهداری ،بیمه راننده و ماشینآالت ،راننده و خدمهی آن بسیار زیاد بود ،برای
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شهرداری مقرون به صرفه نبود و آن را به پیمانکار واگذار کرد .این واگذاری در شرایط عادی
خوب است ،اما در شرایط بحرانی مانند سیل خوب نبود؛ چرا که دیگر بر پیمانکار تسلّطی
نداریم و هر زمان بخواهد تجهیزات را در اختیار ما میگذارد و کمتر نظارتی میتوان بر کار
پیمانکار داشت .بر هیچکس پوشیده نیست که مشکل اساسی ما در شهرداریها  -چه در
شرایط عادی و چه بحران -کمبود تجهیزات و ماشینآالت الزم است که الزمهی حل این
مشکل ،تأمین بودجه از جانب دولت است .خوزستان یک جلگه است و مانند استان های
باالدست ،دارای شیب نیست .پس از هر بار سیل ،آب در آن باقی میماند و دیرتر از آن خارج می
شود .از طرف دیگر اگر آب بماند ،به صورت باتالق در میآید که در این صورت ،ماشینآالت الزم
را جهت تخلیه آب در اختیار نداریم و یا پمپهای الزم جهت خروج آب از زمینها ،در دسترس
نیست .حتی شرکت نفت هم با اینکه کمکهای شایانی کرد ،خودش دچار مشکل است و چند
سال است که تجهیزات جدیدی خریداری نکرده و البته همیشه نمیتواند به دیگر سازمانها
پاسخگ وباشد.
متأسفانه مشکل همیشگی ما وجود ناهماهنگی میان ارگانهای درگیر در مدیریت بحران است،
چنانچه در سیل اخیر ،بارها شاهد نبود هماهنگی میان سازمانها و ارگانهای مختلف
بودیم .به طور مثال در یک روز به دستور مستقیم معاون وزیر راه و شهرسازی ،تجهیزاتی برای ما
ارسال شد؛ اما دو ساعت بعد به دستور شخص و یا ارگان دیگری ،ترک مکان کردند و ما بدون
امکانات الزم ماندیم .سردرگمی در کار به خاطر ناهماهنگیها و اینکه هر کسی میخواست کار
خود را پیش ببرد ،بسیار دیده شد و همین باعث موازیکاری و تداخل کار با سازمانها و ارگانهای
دیگر میشد .متأسفانه اکثر تصمیماتی که از باال صورت میگرفت ،سلیقهای و طبق گزارشهای
نه چندان صحیح صورت میگرفت .مشکل دیگر وجود کاستی در دسترسی به تجهیزات مدرن
همانندعکسهایماهوارهای،مشخصکردنشیباراضی،کمبودبالگردهاوپهپادهابودکههمهی
این موارد در کالنشهرهای دنیا یک موضوع حل شده و بدیهی طبیعی است ،اما در کشور ما هنوز
فقدان این ملزومات احساس میشود .تنها کار ممکن ،استفاده از تجربیات و حدسهایی بود که در
زمینه تشخیص مسیر آب صورت میپذیرفت که نه علمی ،بلکه به صورت دیمی صورت میگرفت.
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گفت و گو با آقای مجتبی یوسفی
سمت :شهردار وقت منطقه  3شهرداری کالنشهر اهواز
یکی از تجربیاتی که برای اینجانب در مدیریت سیل اخیر به وقوع پیوست ،ضرورت ایجاد
یک اتاق فکر قبل از وقوع بحران و ماندگاری و ادامهی فعالیت آن تا بعد از پشت سر گذاشتن
بحران است ،تا از این طریق هر کسی نتواند خود را در هر امری دخالت دهد و یک هندل
کنندهی مغزهای متفکر در این مجموعه بتواند خیلی از گرهها را باز کند .در مجموعهی خود
شرح وظایف داشته باشند و منطقه را به بخشهای مختلف تقسیم کنند و برای هر قسمت
مدیری در نظر گرفته شود .مردمداری و حضور در کنار مردم باعث دلگرمیشان میشود و
متوجه میشوند مسئولین در هر شرایطی در کنارشان هستند؛ البته مسئولین مربوطه و نه
غیر مرتبط که بخواهند تنها برای شوآف در مناطق حضور داشته باشند .مراوده و ارتباط با
سازمانهای دیگر نه تنها در مواقع نیاز ،بلکه در شرایط نرمال نیز ادامه داشته باشد .باید پس
از بحران به فکر بحران بعدی باشیم و امور را رها نکنیم .به نیروهای خود هویت بدهیم و هر
کدام را بسته به تواناییهایش در مسئولیتی بگذاریم .ما بر طبق اطالعاتی که داشتیم مبنی
بر اینکه سیل حتمی است ،منتظر ننشستیم و از یک ماه قبل شروع به کار و نقشهبرداری از
منطقه و ساخت سیلبند کردیم؛ به طوری که ما را بازخواست کردند .پس از آن به این نتیجه
رسیدیم که نیاز نیست کل منطقه را سیلبند بزنیم؛ چرا که هم فضای سبز را از میان میبرد
و هم هزینههای هنگفت از نظر خاکریزی و غیره داشت؛ بنابراین از نخالهها استفاده کردیم و
با همان خاک نامرغوب فشرده خاکریزی کردیم و نزدیک به دو میلیارد تومان صرفه-جویی
کردیم .توانستیم تجهیزات الزم را از سازمانهای دیگر تهیه کنیم و در زمان وقوع بحران،
کمتر دچار مشکل خاکریزی و ماشینآالت بودیم .ما در دورهی مدیریت بحران سیل ،در
بعضی مواقع حتی بیشتر از زمان جنگ پیش رفتیم؛ چنانچه در جنگ بهطور شبانهروزی در
خطر حمله نبودیم؛ اما سیل به مدت  40روز هر لحظه ما را تهدید میکرد و فرصت کمترین
استراحتی وجود نداشت .در این سیل مانند دوران جنگ مردم دوباره به یکدیگر نزدیک شدند
و بین آنها همدلی ایجاد شد .زنان مانند دوران جنگ در پشت جبههها مشغول امدادرسانی
بودند .نیروهای جهادی بسیج ،سپاه ،حوزه علمیه و ارتش همگی پای کار بودند .در کل اتحاد
و همافزایی میان مردم و مسئولین به خوبی خود را نشان داد.
البته در این بحران ،ضعفها و چالشهای زیادی هم داشتیم .یکی از نقاط ضعف شهرداریها
کمبود ماشینآالت و تجهیزات بود که با مراوداتی که با سازمانهای دیگر داشتیم توانستیم
این تجهیزات را از آنها بگیریم و استفاده کنیم .مشکل دیگر مراکز خصوصی بود که برای
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کرایه کردن ماشینآالت از آنها دچار هزینههایی هنگفتی شدیم .چنانچه بهطور مثال باید
مکررا ً برای رفتن به نقاط دیگر و درآمد
به میزان ساعتی که میگفتیم کار میکردند ،اما آنها ّ
دیگر کار را رها میکردند و باید نیرو میگذاشتیم و مراقب این رانندهها بودیم که این موضوع
هم در زمینهی مالی و هم وقت ،برای ما نامطلوب بود .عدم اطالع رسانی مناسب در صدا
و سیما برای اینکه مردم بدانند شهرداری چگونه در حال انجام وظایف خود است؛ موضوع
مهم دیگر بود .همچنین عدم هماهنگی و اطالعرسانی میان سازمانهایی نظیر آب و برق
و مدیریت بحران و شـهرداریها که بهطور مثال دبی آب را در بعضی مواقـع درست اعالم
نمیکردند و به یکباره آب بـاال میرفت و ما را دچار مشکل میکرد .موضوع دیگر ناهماهنگی
بود که میان سازمانها از نظر به کارگیری نیروهای یکدیگر وجود داشت و این نیروها باید از
سازمان ُمتولّی پیروی میکردند ،اما در مواقعی منتظر دستور از سازمان خودشان میشدند
که این به علّت وجود خالءهای قانونی بود .در مورد سازمان آبفا هم میتوانست اتفاقات بهتری
بیفتد؛ چنانچه زودتر به فکر بودند و یا زودتر اعالم می-شد ،برای فاضالبها فکری میشد.
بهطور مثال با استفاده از روشهای سنتی بای پس کردن فاضالب و یا اضافه کردن زانوهایی
در خروجی آخر فاضالب میتوانستیم فاضالب را در جهت رودخانه هدایت و ایجاد خالء کنیم
تا از مشکالت پیش آمده در سطح شهر جلوگیری شود.
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گفت و گو با آقای علی ترابپور
سمت :رییس وقت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
در سیل اخیر ،همه عوامل آتشنشانی پای کار بودند .از امداد و نجات گرفته تا کارهای دیگر
مانند احتیاج مردم به گونی ،خاک و قایق برای جابهجایی و سایر مواردی که آن حادثه
میطلبید که سازمان و عوامل ما در آن حضور داشته باشند و مؤثر واقع شوند .اوائل بحران
ن سنگینتر میشد .آب
سيل مسائل زیاد سنگین نبود و با گذشت هر روز ،مسائل و بحرا 
باالتر میآمد و خطر آن بیشتر احساس میشد .از جاهای مختلف خبر میرسید که ما به
گونی برای پُر کردن خاک نیاز داریم .بلوار ساحلی و کنارهی ساحلی کوی سید خلف ،عیندو،
گلدشت و مالشیه ،ما گونیهایی که از طریق کمکهای مردمی یا شهرداری میرسید را به
آن مناطق برای کمک میرساندیم .به غیر از کسانی که سر شیفت کاری بودند ،افراد دیگر از
پرسنل ما نیز در کمکرسانی شرکت میکردند .برای مثال گروههای  15یا  20نفره منسجم
تشکیل دادیم که خارج از تایم کاری کمکرسانی میکردند و ربطی به شیفت کاری یا
اسم و جایگاه شغلیشان نداشت که باعث خلق صحنههای عجیبی شد که با آنها برخورد
میکردیم .افرادی که این صحنهها را در فضای مجازی یا تلویزیون تماشا میکردند ،منقلب
میشدند چه برسد به ما که تمام این صحنهها را از نزدیک لمس میکردیم .برای مثال در
موقعیت کانال شهید چمران ،بنده و شهردار اهواز حدود ساعت دو بامداد بود که حاضر شدیم.
یکی از دریچههای آب در زیر جاده اهواز ـ حمیدیه که سه تا کانال بزرگ در ابعاد سه در
چهار متر دارد ،متأسفانه به علّت خشکسالی چندین ساله دو تا از دریچهها جوشکاری شده
بودند که ما با استفاده از واحدهای غواصیمان تا نزدیکی صبح درگیر بازکردن این دریچهها
بودیم و در نهایت مجبور شدیم از جرثقیل برای کندن دریچهها استفاده کنیم .جرثقیلی که
ما استفاده کردیم مربوط به وزارت نیرو بود و آن دریچه سنگین حدود یک تُن را از جا کندیم.
ولی بیم آن وجود داشت که مناطق پاییندست مانند گلدشت و مالشیه دچار آبگرفتگی
شود ،ولی آنجا هم مدیریت خوبی انجام شد و چندین قایق همراه با عوامل آنجا نظارت
داشتند .در طول این کانال ،دیواره های خاکی تخریب میشد و آب به سمت کوی عیندو،
سیاحی و گلدشت سرازیر میشد که مردم هم بسیار پای کار بودند و جلوی این مورد را
میگرفتند و ما زنجیرههای انسانی را پیوسته در جاهای مختلف این کانال میدیدیم.
بارها این قضیه را میدیدیم که دیواره کانال تخریب میشد و آب با فشار بسیار زیادی
به سمت منازل مسکونی حرکت میکرد که در آنجا مردم با تشکیل دادن زنجیرههای
انسانی دست به دست هم و کمر به کمر هم باعث میشدند آب پیشروی نکند و با فشار
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کمتری حرکت کند تا بتوانند سیلبند را ترمیم کرده و گونیهای خاک را به محل مناسب
منتقل کنند .حتی از استانهای دیگر افرادی داشتیم که برای کمک آمده بودند .از استانی
مثل لرستان که خود درگیر سیل بود آمده بودند و میگفتند آنجا سیل گذشته است و
اکنون اینجا نیاز به کمک است و این صحنهها اشک را در چشمان آدم جاری میکرد.
فضای مجازی و کلیپهایی که بین مردم پخش میشد نیز احساس مسولیت را نسبت به
همشهریان بیشتر و پُر رنگتر میکرد.
در حادثه سیل ،آن همبستگی ،همدلی و غیرتی که در نسلهای قبلی بود در این نسل جدید
هم که از دهه هفتاد و هشتاد بودند ،به وضوح دیده میشد و آن شعف را در انسان ایجاد
میکرد .شاید حتی بتوان گفت این روحیه که در مردم نهادینه شده از دوران جنگ هم
بیشتر نمودداشت و در رگ و پوست و استخوان ملّت بود .صحنههایی را که شاید شما در
فضای مجازی میدیدید مانند خاک پُر کردن گونی توسط کودک چهار یا پنج ساله را ،من از
نزدیک با چشمان خودم دیدم که با همان دستان کوچکشان در کنار برادران و پدران خود،
گونیها را پر از خاک میکردند تا بتوانند در این امر سهمی داشته باشند .کمکهایی از همه
استانها از پیر و جوان داشتیم .از استان خراسان ،استان گلستان و استانهای شمالی دیگر
و هر کدام هر وسیلهای را داشتند که احساس میکردند نیازی را در اینجا بر طرف میکند
به همراه آورده بودند.
ماشینهای باری که کمکهای مردمی استانهای دیگر را جمعآوری کرده بودند میدیدیم
که به اینجا میآمدند و بعد از اینکه بار را تخلیه میکردند ،چندین روز برای کمک مستقر
میشدند .این همبستگی ،غیرت و تعصب بسیار قابل تقدیر است که مردم این کشور نسبت
به هم دارند.
در شرایط سیالب مسائل زیست محیطی هم دستخوش تغییر میشوند ،مانند ازدیاد پشهها
که ما در مناطق مختلف شاهد این امر بودیم که در خیلی از مناطق افرادی که توانایی
جابجایی را داشتند از آن منطقه منتقل شده بودند و برخی هم اسباب و وسایل خود را به بام
خانه منتقل کرده بودند که بتوانند شب را با چادرهای معمولی و مسافرتی به صبح برسانند.
بعد از سیالب همچنان پای کار بودیم و در مناطقی که آب باقی مانده بود با استفاده از
پمپهای پرتابل آبها را تخلیه میکردیم و آب را به مناطق مناسب یا پشت سیلبند منتقل
میکردیم .همکاران ما از آتشنشانی تهران و اصفهان به کمک ما آمده بودند و همکاران
تهرانی واقعاً شبانهروز در کنارمان پای کار بودند و شیفتبندی میکردند.
در مناطقی مانند شهرک پیام و روستاهای اطرافش که نزدیک به حاشیه رودخانه هستند،
سطح آب رودخانه باال آمده بود و این قضیه باعث شده بود فاضالب به سمت خانهها برگردد.
این درگیری آب رودخانه و فاضالب مشکالتی را برای مسکنهای همجوار آن ایجاد کرد و
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روستاهای آن منطقه را تهدید میکرد .پمپهای پرتابل که در آنجا مستقر بودند با تمام
توانی که داشتند باز هم برای کنترل حجم این سیالب ناکافی بودند .این عملیات با پمپهای
دیزلی ،اسدی و پمپهای پرتابل آتشنشانی انجام میشد ،اما حجم سیالب به حدی زیاد
بود که کنترل آن بسیار مشکل بود .اگر یک یا دو ساعت این پمپها کارشان مختل میشد،
آب و فاضالب وارد منازل مسکونی آن منطقه میشدند.
در وظایف خود که امداد و نجات و اطفاء حریق است توانستیم رضایتمند عمل کنیم .در
حادثه سیالب پیش میآمد که وسایل نقلیه در آب گیر میکردند و این آتشنشانها بودند
که به کمک میرفتند و کار امداد و نجات را انجام میدادند .موردی را هم داشتیم که کسی
با خانوادهاش مسافر بودند و ماشینشان درگیر سیالب شد که خودش میگفت وقتی ماشین
آتشنشانی را دیدم احساس کردم فرشته نجاتمان رسید.
حوزهی کاری دیگر ما ،تیم غواصی ما بود که حدود  30نفر پرسنل امداد و نجات داشتیم.
کشف اجساد نیز توسط همین تیم غواصی صورت گرفت .جالب است که عرض کنم متأسفانه
آمار خودکشیها در رودخانه در زمان سیالب که آب رودخانه افزایش پیدا کرده بود ،به
صورت عجیبی بیشتر شده بود که دالیل مختلفی مانند مسائل خانوادگی داشت که باید
مورد بررسی قرار بگیرد.
فکر میکنم بعد از این حادثه همین همت و غیرت مردم است که میماند .مردم وقتی
میدیدند کسی به کمکشان میآید استقبال میکردند .ارگانهای دیگر نیز مانند شهرداری
اگر با مردم سیلزده مواجه میشدند که عصبانی بودند ،باید آنها را درک میکردند چرا که
خانه و زندگیشان را آب گرفته بود .نه اینکه چون من از پرسنل شهرداری هستم این را
بگویم ،اما واقعاً شهر اهواز را شهرداری و در رأس آنها شهردار و تجربه ایشان در زمان بحران
نگه داشت و این مسئله با همت خود مردم هم همراه بود .نمیخواهم کمکهای ارگانهای
دیگر را دست کم بگیرم ،مانند شرکت نفت که یک پمپ را در منطقه گلستان مستقر کرده
بودند ،ولی با توجه به 58کیلومتر ساحل رودخانهای که در شهر اهواز وجود دارد ،کار اصلی را
شهرداری انجام داد و شهرداری هر جا را که میدید سطح تراز ساحل رودخانه را با استفاده
از سیلبند باال آورده بود که این آبها به داخل شهر سرریز نشود .در كل مدیریت شهری را
بسیار خوب و جهادی ارزیابی میکنم .چیزی كه به عینهدیده ميشد .ولی از نظر تجهیزات
ای کاش موارد بیشتری در نظر گرفته میشد.
سیالب اخير تجربه بزرگی برای ما بود که ما از پیش برای یک سری مسائل تصمیماتی
بگیریم که مث ً
ال مجبور نباشیم پمپهایی را کرایه کنیم .ما پمپهای پرتابلی داشتیم که برای
این کار و با این حجم آب متناسب نیستند و شهرداری و مناطق هشتگانه آن مجبور شدند
که پمپهای دیزلی بزرگ را کرایه بگیرند که بسیار گرانقیمت هم بودند .اینجا نیاز بود که
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مدیریت بحرانها چه استانداری و چه شهرداری این تجهیزات مورد نیاز را تأمین کنند .از نظر
من داشتن همچین پمپهایی با این حجم کارکرد بسیار الزم است و اگر تعداد باالیی از این
پمپها وجود داشت ،راحتتر میشد این سیالب را کنترل کرد .این نیاز به شدت احساس
میشد .چیزی که در اختیار ما بود پمپهای واقعاً محدودی بودند که فکر میکنم مربوط
به سازمان آبفا میشدند و میطلبید استان بزرگی مانند خوزستان این ابزار را در خودش
داشته باشد.
برای مثال در منطقه بهزیستی در کمپلو آب و فاضالب باال آمده بود و حتی قطعی برق
هم ایجاد کرده بود که ما و بچههای شهرداری به آنجا رفتیم و توانستیم تا حدودی رفع
چاره کنیم .اما آن خیابان با آن حجم آب نیاز به پمپهای بزرگتری داشت و یک سری از
تجهیزات که متناسب با بحران است باید از قبل تأمین شده باشد.
البته ما این حجم سیالب را در این چند دهه اخیر نداشتیم و میطلبید برای توزیع مناسب
تجهیزات و وسایل و توزیع مناسب مواد غذایی ،مدیریت منسجمی وجود داشته باشد .الزم
است که مانورهایی که برای بحران طراحی میشوند؛ کاربردیتر باشند و به صورت ادواری و
مستمر اجرا شوند .این برنامهریزیها باید به صورت دقیقتری از پیش تعیین شوند و برنامهها
و هماهنگیهای بین بخشی منسجمتر باشند .وظایف ارگانها و دستگاههای مختلف باید
مشخص و دقیق باشد .مث ً
ال مواد غذایی را کدام ارگان یا پوشاک را کدام ارگان تهیه کند
یا باقی مسائل و موارد .تعیین وظایف مهم هست .در موقع حادثه شاید ما مسئولین کمی
سر در ُگم عمل میکنیم .از حـاال به بعد باید آمـادگی بیشـتری داشـته باشـیم و ابزارآالت
بهروزتری تهیه کنیم و منابع مالی آن را تعیین کنیم .الزم است تجهیزاتی خریداری کنیم
شاید تا سالها مورد استفاده قرار نگیرند؛ اما وجود آنها الزم است.
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