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سرآغاز
همدلی و کمک هم استانی ها و سایر هموطنان در سيل استان خوزستان بی نظير بود.

» ماباید نام این سيل را سيل همدلی بناميم «.
قرار گرفتن استان خوزستان در موقعيتی استراتژیک و برخورداری از منابع ومزیتهای 
مختلف خدادادی و طبيعی از یک سو و عوامل زمينه ایی و محيطی ساخته دست بشر 
از سوی دیگر سبب شده تا این استان همواره با حوادث مختلف طبيعی و غير طبيعی 

مواجه گردد.
از جمله اتفاقات و رخداد های طبيعی، سيالب اسفندماه و فروردین ماه 98-97 در استان 
بود که علی رغم آسيب ها و اثرات مختلفی که بر بخش های اقتصادی و اجتماعی برجای 
گذاشت ، موجب بروز و ظهور ظرفيتها، فرصت ها و نقاط قوتی از توانمندی های بالقوه در 

سطوح دولتی، خصوصی و مردم نهاد گردید.  
اولویت بندی اقدامات مورد نياز در سه محور مهم 1. کاهش تلفات 2. پایداری سدها 
و3. آسيب کمتر به زیرساختهای توسعه ای، با مدیریت یکپارچه اتخاذ تصميمات مهم در 
سطح استان موجب پيشرفت امور و نهایتا مهار سيالب بوجود آمده بدون خسارت جانی 

بود. 
مستند سازی و گردآوری دستاوردهای تجربی و علمی حاصل از هم افزایی همه نيروهای 
حاضر در صحنه بحران موجب حفظ و نگهداری تجارب مفيد و ارزنده کسب شده در این 
گونه حوادث و اتفاقات گردیده و ظرفيتی ضروری جهت انتقال و استفاده از این گنجينه 

علمی و تجربی می باشد.  
برخود الزم می دانم از تالش های موثر و بی وقفه همه دست اندرکاران، مسئولين، نيروهای 
جهادی و بخصوص همکاری مردم در مهار بحران بوجود آمده قدردانی نموده و در ادامه 
آن نيز از پژوهشگران و محققينی که در پروژه پژوهشی حاضر نسبت به تجميع دانش 
حاصل از این مدیریت بحران اقدام نموده اند که گامی بسيار ارزنده جهت ثبت وقایع و 

ماندگاری همه فعاليت ها و اقدامات انجام شده در استان است، تشکرنمایم. 

غالمرضا شریعتی
استاندار خوزستان



یادداشت
از نظر معرفت شناختی، تقسيم بندی های مختلفی از دانش ارائه شده است که مبنای یکی 
از این دسته بندی ها، معيار قدرت انتقال و مبادله است. براین اساس دانش به دو نوع دانش 
آشکار و صریح و دانش ضمنی تقسيم می شود. آنچه در قالب اسناد رسمی نظير؛ آیين نامه ها ، 
رویه های کاری،گزارشات، پایگاه های اطالعاتی،کتاب ها و مقاالت، اسناد بایگانی شده، نامه ها، 
سياست ها و بيانيه های سازمانی قابل مالحظه است، دانش آشکار ناميده می شود. در واقع 
دانش آشکار ناظر بر داده ها و اطالعاتی است که ملموس و آشکار است، اما دانش ضمنی 
ذهنی، شخصی و موقعيتی است، فردی و اجتماعی است، از این حيث که عميقا ریشه 
دربينش و تجربه فردی دارد و از عقاید، تجارب، فرهنگ و ارزش های فردی سرچشمه  می گيرد. 
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 
ماهيت دانش و سرمایه ی فکری که در ذهن این افراد پنهان است، با خروج این افراد از سازمان - به 

دالیلی نظير بازنشستگی،  انتقال، تعدیل و ... - این دانش نيز از سازمان خارج می شود.
در بحران سيالب فروردین 1398 استان خوزستان، انباشت تجربه و دانش حاصل از اقدامات 
و فعاليت هایی که توسط دستگاه های اجرایی، مردم و مسئولين 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 تجربيات مدیریت بحران سيل اخير« مجموعه ای مدون و 
ارزشمند از مصاحبه های عميق پژوهشگران تحقيق، با مدیران و دست اندر کاران درگير با 
بحران سيالب فروردین ماه 1398 استان 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 کليه ی  فرآیندهای تصميم گيری( جهت پيش بينی، پيش 

گيری و مدیریت بحران های بعدی است.
بهره برداری از این اندوخته های علمی، گامی بلند در راستای کاهش هزینه ها و کوتاه نمودن 
فرآیندهای تصميم گيری در سطح مدیریت کالن استان خواهد بود. همچنين از آنجا که 
استفاده از گزارش های علمی-کاربردی نشئت گرفته از تخصص و تجربه های علمی و عملی 
در آموزش و توانمندسازی نيروی انسانی، اهميت خاصی دارد؛ دفتر برنامه ریزی، نوسازی 
و تحول اداری استان خوزستان از کليه کارکنان دستگاه های اجرایی و افراد خارج از این 
مجموعه ها، دعوت می کند تا با استفاده از امکانات و تسهيالتی که این دفتر در اختيار آن ها قرار 
می دهد؛ به تأليف، تدوین و ترجمه ی کتب و گزارش های مفيد مورد نياز کارکنان این 

دستگاه ها، بپردازند. 
مهدی مکارمی 
مدیر کل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری



مقدمه
آن چه پيش رو دارید، مجموعه گفتگوهای انجام شده با مدیران و مسئوالن درگير با مدیریت 
بحران سيل استان خوزستان در بهار 1398 است. این گفتگوها در چارچوب طرح مطالعاتی 
»مستندسازی تجارب مدیران بحران سيل خوزستان« به انجام رسيده است. به طور دقيق تر، 
بر اساس مبانی نظری مدیریت دانش، طرح یاد شده و گفت وگوهای انجام شده اهداف اصلی زیر 

را پيگيری کرده است:
1-شناسایی دانش ضمنی موجود در حوزه ی مدیریت بحران سيل استان خوزستان در بهار 

1398؛
2- تبدیل دانش ضمنی شناسایی شده به دانش صریح از طریق مستندسازِی روش مند و 

ضابطه مند آن؛
3- در دسترس قرار گذاردن دانش صریح و مستند شده.

شایان توضيح است که به منظور فراهم آوردن مقدمات الزم برای انجام این گفت وگوها، در مرحله 
نخست از مطالعه، با گردآوری اطالعات الزم درباره ی مدیریت بحران سيل اخير خوزستان، افراد 
مدنظر برای انجام مصاحبه شناسایی و عالوه بر آن محورهای مصاحبه نيز تدوین شدند. 
سپس در مرحله ی دوم مطالعه، اقدامات الزم برای انجام مصاحبه ها به عمل آمده و در ادامه 

فرایند پياده سازی و تنظيم و ویرایش مصاحبه ها طی شده است.
با این همه و شوربختانه باید تصریح کرد با وجود بحران های طبيعی متعددی که کشور ما 
با آن مواجه است و گذشت بيش از 15 سال از شکل گيری سازمان مدیریت بحران کشور 
به عنوان نهادی مسئول مدیریت بحران در کشور، منبع و مرجعی در ميان نيست که به 
صورت منسجم و منظم، فعاليت  ها و تجارب صورت گرفته در زمان بحران های به وقوع 
پيوسته در کشور را ثبت و ارائه کند. البته برخی منابع پراکنده و مقطعی در این حوزه در 
زمره ی اسناد بسيار ارزشمند محسوب می شوند، اما وجود منبعی منسجم و یکپارچه یکی 
از حلقه های مفقوده ی نظام مدیریت بحران کشور محسوب می شود. در این چارچوب، برای 
یافتن تصویری از فعاليت ها و تجارب مدیریت بحران سيالب خوزستان، گفتگوهای عميق با 
مدیران و مسئوالن درگير این بحران مدنظر قرار گرفت تا در گام بعدی بتوان این تجارب را 

تدوین و مستندسازی کرد.
بدیهی است به دست آوردن چنين مجموعه ی ارزش مندی، بدون همراهی و صبوری تمام 
افرادی که با گروه تحقيق به گفتگو نشستند، ممکن نبود؛ آنانی که وقت گران بهای خود 
و توشه ی سال ها تالش خود را بی مّنت در اختيار گروه پژوهش قرار دادند تا حاصل این 
همراهی به صورت مجموعه ی حاضر متولد شود. در اینجا الزم است از یکایک آن ها، بار 



دیگر، تشکر و قدردانی شود. اما، با این همه باید با تأکيد بسيار، اعالم کرد که اگر چه گروه 
پژوهش از نظرات این عده بهره مند بوده و وامدار ایشان است، اما آن چه در این مجموعه آمده 
متن منّقح، خالصه شده و ویرایش شده ی گفت و گو با افراد مسئول و درگير با مدیریت بحران 

سيالب خوزستان در زمستان 1397 و فروردین 1398 است.
الزم به توضيح است که در این مرحله از پژوهش، تعداد 64 تن از افراد مرتبط و مسئول 
در مدیریت بحران سيالب اخير خوزستان برای مصاحبه مدنظر قرار داشتند، اما در نهایت 
مصاحبه و گفتگو با 58تن از این افراد ميسر شد. در مجموع، آنچه در این کتاب آمده، متن 

ویراسته شده ی 56 مصاحبه است. نتيجه ی این تالش، بخشی از کتاب حاضر است.
در این جا الزم است از همکاری و مساعدت آن هایی که امکان انجام این پروژه را فرآهم 
آوردند، قدردانی و سپاسگزاری شود. پيش از همه باید از جناب آقای مهدی مکارمی، مدیرکل 
دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری خوزستان، و معاون آموزش و پژوهش 
ایشان، سرکار خانم فریده مرادحسينی قدردانی شود. آقای سيدعليرضا علوی، ریاست محترم 
سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان، عبدالرحمان یزدی پور معاون وقت پژوهش و فناوری 
سازمان و محمدمهدی آقاکوچک معاون فعلی پژوهش و فناوری سازمان، زمينه ساز اجرای 
این پروژه در جهاد دانشگاهی خوزستان بودند که از ایشان کمال تقدیر و تشکر به عمل 
می آید. محمدامين صالحی نژاد معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی خوزستان نيز، هماهنگی با 
تنی چند از افراد را به ثمر رساندند که از این بابت قدردان ایشان هستيم. خبرگزاری ایسنای 
خوزستان نيز، همراه و یار اصلی گروه تحقيق بود. از همه این همکاران سپاسگزاری می شود. 
همچنين وظيفه است که از دوست گرامی و اندیشمند و مشاور طرح پژوهشی، جناب آقای 

دکتر سجاد بهمئی، به طور ویژه سپاسگزاری شود.
مجری طرح
ایمان ممبينی
زمستان 1398
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طرح مسأله 
مدیریت سازمان وابسته به منابعی است که مدیران برای تحقق اهداف سازمان به خدمت 
می گيرند، یعنی بهره وری. از جمله منابع سازمانی می توان به منابع انسانی، مالی و مادی اشاره 
کرد. امروزه ارزشمندترین دارایی و سرمایه ی هر سازمان، نيروی انسانی آن است. محيط 
متغير امروز به سازمان ها اجازه نخواهد داد در مقابل فشارهای ناشی از مهارت ها، توانایی ها 
و تکنولوژی های رقيب به صورت سنتی اداره شوند. در جهان رقابتی امروز، سازمانی شانس 
بقا دارد که بتواند خود را پيوسته با تغييرات محيط پيرامون وفق دهد. تغييرات محيطی 
سازمان ها را وادار ساخته تا پيوسته به منظور سازگاری با محيط به دنبال بهترین راهکارها و 
رویه ها باشند و بدین ترتيب به مزیت رقابتی دست خواهند یافت. یکی از راه های دستيابی 
به مزیت رقابتی پایدار، تأکيد بر یادگيری مستمر کارکنان به منظور نيل به اهداف سازمانی با 
حداکثر اثربخشی است. در دنيای امروز، موفقيت هر سازمان به توانایی مدیریت این دارایی ها 

بستگی دارد. اساساً زندگي سازماني مدرن بر پایه ی مباني زیر استوار است: 
ـ ضرورت پاسخ سریع به ایده ها و مدل هاي جدید اقتصادي و بازرگاني؛

ـ نرخ رشد سریع و مستمر تغييرات فناوري؛
ـ نوآوري سریع در ارائه محصوالت و خدمات با بهره گيري هر چه بيشتر از محتواي دانش؛

ـ بازارهایي که به طور فزاینده رقابتي و جهاني مي شوند؛
ـ چالش انگيزي مسائل مدیریت و رهبري که کامالً پيچيده و مسئله آميزند؛

ـ سرعت تغيير به این معني که سازمان ها در مقابل منسوخ و یا کهنه شدن مبناي دانش شان 
آسيب پذیرند؛

ـ ضرورت یادگيري مادام العمر، دانش آفریني و مشارکت نيروي کار.
با توجه به دسته بندی هایی که از تعریف دانش در کتاب های مختلف ارائه شده است، سه 
معنی اصلی از آن استنباط شده است: 1( دانش به مفهوم آشنایی ناظر بر دانش مستقيم 
نسبت به امور یا افرادی خاص به خاطر تجارب قبلی با آن هاست؛ 2( دانش به معنی کاردانی 
و مهارت، در مواردی است که شخصی می داند چگونه کاری را انجام دهد. دانش به عنوان 
»مهارت یا کاردانی« متضمن توانایی فرد برای انجام انواع فعاليت های خاص، از فعاليت های 
فيزیکی گرفته تا فعاليت های شناختی پيچيده تر است؛  3( دانش به معنی تصدیق و پذیرش، 
این اصطالح در مواردی به کار می رود که انسان به مفاد گزاره ای صّحه می گذارد و آن را 
تصدیق می کند. دانش به مفهوم اطالعات )صحيح( اشاره دارد به احتمال تصدیق اطالعات 

درست. وقتی صحبت از اطالعات می شود، مقصود نوع سوم دانش در این طبقه بندی است.



13

دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری خوزستان

نوع سوم مفهوم دانش یعنی دانش گزاره ای، مورد نظر فيلسوفان غربی است. یکی از دالیل 
اصلی تأکيد فلسفه غرب بر این نوع دانش )دانش گزاره ای( این است که برتری و تفوق 
شناختی انسان بر حيوانات بر پایه ی این نوع دانش بنا نهاده شده است. از این حيث که ذاتاً 
با زبان مرتبط است و کامالً آشکار و رمزگذاری شده است. به رغم این که دانش حيوانات از 

نوع دانش به مفهوم آشنایی یا توانایی است، دانش گزاره ای، ویژگی شاخص انسانی است.
در تعریفی عملياتی تر از دانش، دانش را می توان بر اساس یک ساختار سلسله مراتبی از داده و 
اطالعات تعریف کرد که با در نظر گرفتن دو معيار وابستگی به زمينه و فهم تعریف کرد. این 
پيوستار نشان می دهد که دانش از اطالعات و اطالعات از داده ها ریشه می گيرند و بر مبنای 
آن تعریف می شوند. دانش، نه داده است و نه اطالعات. هر چند که به هر دو مربوط بوده و 
تفاوت آن ها لزوماً از حيث ماهيت نيست و صرفاً از نظر مراتب با هم متفاوتند. درک این سه 

واژه و چگونگی رسيدن از یکی به دیگری در حوزه ی مدیریت دانش بسيار مهم است. 
داده به مجموعه نمادها، کميت های عددی و غيِر عددی و رشته واقعيت های عينی و مجرد 
در مورد رویدادها گفته می شود. به عبارت دیگر، داده ها را می توان مواد خام عناصر مورد نياز 
برای تصميم گيری تعریف کرد. چرا که نمی توانند عمل الزم را تجویز کنند. در عين حال، 
برای بسياری از سازمان ها از قبيل بانک ها، شرکت های بيمه، شرکت های آب و برق و گاز و...
اهميت زیادی دارند. چون مواد اوليه ضروری برای خلق اطالعات محسوب می شوند. نمرات 
یک درس، اسامی شهرها، منوی غذا از جمله داده ها هستند. این واقعيت ها هرگز به خودی 
خود نشان نمی دهند که وضعيت درس یک دانش آموز چگونه است یا غذای موجود در منو 
خوشمزه است یا خير. اما وقتی این داده ها تفسير شوند، معنادار می شوند. بنابراین، داده )یک 
نوع اطالعات( الگوهای ساده اما فاقد معنا هستند، مگر این که ارگانيسم این الگوها را سازمان 
دهی و تفسير کند. از این رو، دانش در ذهن انسان به شکل الگوهای عصبی ذخيره شده 

یا بيان شده وجود دارد که ممکن است از طریق تفکر خودآگاه فعال شده و منعکس شود.
در واقع، اطالعات، همان داده های مربوط و هدف دار هستند. نوعی پيام هستند. داشتن 
ارتباط و هدف، ویژگی اطالعات است. برای هدف خاصی سازمان دهی می شود. با ارزش دادن 
به داده ها می توان آن ها را به اطالعات تبدیل کرد. بنابراین، اگر هدف از گردآوری داده ها را 
بدانيم؛ بخش های کليدی و تعيين کننده  ی آن را بشناسيم؛ داده هایی که به صورت کمی و 
عددی هستند را با استفاده از محاسبات ریاضی و آماری تجزیه و تحليل کنيم؛ داده های 
موجود را غلط گيری کنيم و آن ها را در حجم کمتری خالصه کنيم، آن گاه تبدیل به اطالعات 

می شوند.  
به عبارت خالصه تر، می توان گفت که دانش عبارتست از اطالعات، اما اطالعات همراه با 
تجربه، مهارت و بينش. به طور مثال اگر از شما سوال شود که دانشمند به چه کسی گفته 
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می شود، شما قطعاً به یک کتاب یا یک پایگاه اطالعاتی اشاره نخواهيد کرد، بلکه شما تصویر 
کسی را ارائه خواهيد کرد که در زمينه ای خاص دارای اطالعات زیاد، عميق و قابل اعتماد 
باشد و فردی هوشمند و تحصيل کرده باشد. به واقع، دانش با گذشت زمان از راه تجربيات 
کسب شده از دوره های آموزشی، مطالعه کتاب ها و آموزش غيِر رسمی گسترش می یابد. 
تجربه به کارها و رویدادهای گذشته بر می گردد. دانش سازمانی را چنين تعریف می کند: 
»مجموعه ی سّيالي از تجربيات، ارزش ها، اطالعات موجود و نگرش هاي کارشناسي نظام یافته 
که چارچوبي براي ارزش یابي و بهره گيري از تجربيات و اطالعات جدید به دست مي دهد« 

)دونپورت و الری، 1998(.
دسته بندی های متعددی از انواع دانش ارائه شده است. لذا، در این مبحث به رایج ترین این 
دسته بندی ها اشاره خواهيم کرد. از نظر معرفت شناختي، دانش به چهار نوع خاص تقسيم 
شده است که عبارتند از: دانش چيستي؛ دانش چرایي؛ دانش چگونگي؛ دانش چه کسي. 
دانستن چيستی به دانش مربوط به وقایع اشاره دارد؛ دانستن چرایی معطوف به دانش 
مربوط به قوانين طبيعت می شود؛ دانستن چگونگی به مهارت ها اشاره دارد و دانستن چه 
کسی نيز بر اطالعات مربوط به کسی که چيزی را می داند وکسی که می داند چه چيز انجام 
دهد، داللت دارد. گاهي اوقات چنين استدالل مي شود که تمایز ميان دانش ضمني و دانش 
آشکار دقيقاً مربوط به تفاوت بين دانش نظري و دانش  عملي مي باشد. دانـش نظري دانشي 
است که فرمول بندي شده، به  آســاني قابـل انتـقال و قابـل دسـترسي است. به  بيان دیـگر، 
دانـش نظــري، دانـش فـراینـد شـناخـت اصـول اساسي اسـت، چنين دانشي را مي توان 
با بازنمایي صریح و روشن آن در قالب قوانين، ایده  ها و مفاهيم بنيادي شناخت. در حالی که 
دانش عملی، ساخته و پرداخته ی تجربه ی مستقيم فرد از دنياي پيرامون بوده و به فرد امکان 
مي دهد تا ماهرانه و بدون تأمل دست به کاري بزند. این همان صورت عملي دانش است که 
ما را در عمل، داوري و انجام امور بدون توجه به اصول و قوانين موجود راهنمایي مي کند. با 
توجه به این که دانش نظري حقایقي را براي ما آشکار مي کند، دانش عملي ما را قادر مي سازد 

تا از طریق تجربه، دانش را کسب و با کاربست آن به شيوه هایي نو و خاّلق آن را بياموزیم.
عالوه بر این، تقسيم بندی دیگری از دانش ارائه شده است که مبنای این دسته بندی، معيار 
قدرت انتقال و مبادله است. بر این اساس دانش به دو نوع دانش آشکار و ضمنی تقسيم 
می شود. آن چه در قالب اسناد رسمي نظير؛ آیين نامه ها، رویه هاي کاري، گزارشات، پایگاه هاي 
اطالعاتي، کتاب هاي کتابخانه ها، اسناد بایگاني شده، نامه ها، سياست ها و بيانيه هاي سازماني 
قابل مالحظه است، دانش آشکار ناميده مي شود. به عبارت دیگر، دانش آشکار ناظر بر داده ها 

و اطالعاتی است که ملموس و آشکار است. 
بر خالف دانش آشکار، دانش ضمني ذهني، شخصي و موقعيتي است، غير قابل بيان و از راه 
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تجربه حاصل مي شود. اصطالح دانش ضمني بر اهميت بُعد ذهني و شخصي دانش تأکيد 
دارد و در رابطه با حدسيات، بينش ها، درون یافت ها، احساسات و عواطف مطرح مي شود. در 
حقيقت، دانش ضمني، دانش فردي و اجتماعي است. از این حيث که عميقاًریشه در بينش 
و تجربه فردي دارد و از عقاید، تجارب، فرهنگ و ارزش هاي فردي سرچشمه مي گيرد و 
به ندرت شکل رسمي به خود مي گيرد. اساساً آشکار کردن دانش ضمنی و مدیریت آن از 
چالش های اساسی مدیریت دانش است. برای روشن شدن تمایز بين دانش آشکار و دانش 
ضمنی می توانيم آن را به یک کوه یخی تشبيه کنيم که تنها بخشی از آن قابل رویت است، 
در حالی که بخش اعظم آن در آب نهان و از دیده ها پنهان است. بنابراین، به آن بخش از 
دانش که برای همگان قابل رویت، ملموس و مشهود است، دانش آشکار اطالق می شود و 
آن بخش از دانش که در ضمير و اذهان انسان وجود دارد و برای دیگران قابل رویت نيست 
و همگان از آن مّطلع نيستند، دانش ضمنی است. از این رو، دیدن باورها، افکار، نگرش و 
الگوهای ذهنی یک فرد برای دیگری قابل رویت و ملموس نيست، مگر آن که مکتوب شود 
و به زبان آورده شود. در این صورت نيز شما قادر به دستيابی و کسب همه آن دانش فرد 

نخواهيد بود )پوالنی، 1969(.

ضرورت توجه به دانش پنهان در سازمان ها
همزمان با روند فزاینده ی تحوالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عصر حاضر، ابعاد و ارکان 
سازمان ها نيز متأثر از این تحوالت، دستخوش دگرگونی های گسترده ای شده اند. این تحوالت 
بنيادین در سازمان ها موجب پيدایش اصول، روش ها و مهارت های مدیریتی نوینی شده است 
که یکی از مهم ترین آن ها »مدیریت دانش« است. تاکنون از این مفهوم تعاریف متعددی از 
سوی کارشناسان ارائه شده و هر یک از زاویه ای خاص آن را مدنظر قرار داده اند؛ اما پيش از 
بيان تعریف و مفهوم مدیریت دانش، الزم است که طبقه بندی مفهوم دانش به عنوان عنصر 

بنيادین و محورِی این موضوع، به صورت دقيق تر مورد بررسی قرار گيرد.
دانش عبارت از ایده ها، فهم و درس های آموخته شده در طول زمان است. وید معتقد است 
دانش فهميده می شود و فرد دانش را از طریق تجربه، استدالل، بصيرت، یادگيری، خواندن و 
شنيدن به دست می آورد. هنگامی که افراد، دانش خود را با دیگران تسهيم می کنند، سطح و 
عمق آن گسترش می یابد و زمانی که دانش فرد با دانش دیگران ترکيب شود، دانشی جدید 
پدید می آید )وید، 2002: 2(. برخی دیگر از کارشناسان اشاره به این نکته دارند که دانش از 
ماهيتی فردی برخوردار است چرا که در ارتباط متقابل با ارزش ها و باورهای افراد و ادراک 
آن ها از جهان و دیگران قرار دارد. از دیدگاه آن ها دانش در بافت و زمينه روابط بين فردی 
ظاهر شده و غنی تر و معنادارتر از اطالعات می باشد. از این رو، ساختارمند نمودن آن دشوار 
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بوده و انتقالش به سختی امکان پذیر است.
طبق آخرین تحقيقات مدیریتی انجام شده هر دانش کار1  که شامل پرسنل و مدیران یک 
سازمان می باشند، به طور متوسط هر دو هفته، حداقل یک آموزه ی ارزش مند خلق می کند. 
این آموزه ها اگر به سرعت استخراج و بازیابی نگردد، روز به روز کمرنگ تر گردیده و پس از سه 
سال حتی از یاد خود شخص نيز خواهد رفت. سيستم هـای مدیریت دانش به منظور کشف، 
کسـب، ارزیابی، ثبت، تسهيم و بکارگيری دانـش پسـين دانش کاران در سازمان ها طراحی و 
راه اندازی می شوند و لزوم استخراج دانش پيشين دانش کاران، خود به تنهایی اهميت متدهای 

استخراج دانش را روشن می نماید. 
به طور کلی دانش در دو دسته طبقه بندی می شود: »دانش صریح« و »دانش ضمنی«. دانش 
صریح دانشی است که قابل بيان به طرق مختلف باشد. این دانش در سازمان ها در قالب کتب، 
مدارک، نوشته ها، دستورالعمل ها، چارچوب ها و پایگاه های اطالعاتی وجود دارد و با سهولت 
بيشتری قابل دستيابی است. در مقابل، دانش ضمنی در ذهن افراد سازمان وجود دارد و به 
سهولت قابل بيان نيست. طبق بررسی های صورت گرفته، تقریباً 90 درصد دانش سازمان ها 
به صورت دانش ضمنی اند که به سادگی قابل انتقال و تشریک نيست، از این رو مدیریت دانش 
فراتر از مدیریت اطالعات مطرح شده و ابعاد انسانی و ضمنی دانش سازمانی را مدنظر قرار می دهد 

)قاسمی شاد، 1388(.
بر این اساس مدیریت دانش را می توان در یک تعریف ساده برانگيختن افراد به تسهيم دانش 
خود با دیگران بيان کرد )اشنایتر شوور، 2001(. به اعتقاد دافی مدیریت دانش فرآیندی است که 
به واسطه ی آن، افراد با استفاده از طبقه بندی های چندبُعدی اطالعات، در محيط های متفاوت با 
استفاده کنندگان مختلف به خلق دانش می پردازند؛ بنابراین، برای اثربخشی فرآیند مدیریت دانش 
در یک محيط عملياتی، سازمان باید عنصر انسانی که چنين ارزشی به اطالعات می افزاید را درک 
و از آن قدردانی کند. تعریف بروکس از مدیریت دانش که از سوی مرکز کيفيت و بهره وری امریکا 
نيز مورد قبول قرار گرفته، چنين است: استراتژی ها و فرآیندهایی برای ایجاد، تعيين، تصرف، 
سازمان دهی و اداره ی مهارت های حياتی، اطالعات و دانش، برای آن که به بهترین نحو افراد را در 

تحقق رسالت سازمان توانمند سازند )النگ استاف و هيمس، 2000: 2-3(.
از تعاریف باال چنين بر می آید که مدیریت دانش برحسب ویژگی هایی که دارد می تواند جریانی باشد 
که از مفهوم و ایجاد آن آغاز شده و تا یک وضعيت سودمند برای به اشتراک گذاری و به کارگيری 

دانش ادامه پيدا کند. در یک دسته بندی کلی، مدیریت دانش مشتمل بر مراحل زیر است:
- ایجاد دانش
- دسته بندی

1.knowledge Worker
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- ذخيره سازی
- به اشتراک گذاری )انتقال(

- استفاده مجدد از دانش
- و تحليل و استنتاج

به طورکلی، کارشناسان بر این باورند که چهار عامل عمده در به وجود آمدن مقوله ی مدیریت دانش 
اثرگذار بوده است:

- دانش، مهم ترین سرمایه رقابتی سازمان ها
- افزایش عظيم حجم اطالعات

- تغيير هرم سنی جمعيت و ویژگی های جمعيت شناختی
- تخصصی تر شدن فعاليت ها

بر این اساس کارشناسان معتقدند که امروزه اقتصاد از وضعيت »اقتصاد پساصنعتی« به 
»اقتصاد مبتنی بر دانش« در حال گذار است و دارایی فيزیکی در مقایسه با دارایی فکری از 
اهميت کمتری برخوردار است. در پی این تحوالت، سازمان ها بر اساس ميزان دانش خود با 
یکدیگر به رقابت پرداخته و محصوالت و خدمات آن ها هر روز پيچيده تر و نرخ نوآوری و سهم 
اطالعات در آن ها بيشتر می شود. در این ميان، مدیریت دانش با در اختيار داشتن ابزارهای 
الزم، به عنوان فرصتی مناسب جهت بهبود عملکرد منابع انسانی و همچنين ایجاد مزایای 

رقابتی به شمار می رود.
به طورکلی، تبدیل داده به اطالعات و سپس به دانش، محور اصلی مدیریت دانش است. 
این کار با این فرضيه ی اساسی آغاز می شود که گردآوری داده تحت تأثير ارزش های اصلی 
سازمان قرار داشته و داده ها از طریق فرآیندهای تعامل انسانی و فناوری اطالعات به عنوان 
اطالعات معنا می یابند، سپس از طریق فرآیندهای موجود در زمينه یا محيط، تجمع داده ها، 
معنادادن به اطالعات، ترکيب، تفکر و تأمل به دانشی مرتبط به تصميم گيری در سازمان، 
تبدیل می شوند. امروزه مدیریت دانش به یک ضرورت انکارناپذیر برای ارتقای کيفيت، کارایی، 
حضور در عرصه ی رقابت و بقای سازمان ها تبدیل شده است؛ به گونه ای که بدون توجه به 

مدیریت دانایی، سازمان ها در زمره ی سازمان های منفعل جای می گيرند.
از دیدگاه کارشناسان، مدیریت دانش، منافع قابل توجهی را می تواند به همراه داشته باشد. 

برخی از آن ها عبارتند از:
- افزایش بهره وری و سوددهی
- تقویت همکاری های سازمانی

- بروز و رشد خالقيت
- تشویق و حمایت از نوآوری
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- کمک به برقراری و تسریع جریان انتقال دانش از توليدکننده به دریافت کننده
- تسهيل اشتراک اطالعات ميان کارکنان

- کاهش موازی کاری و دوباره کاری
- افزایش توان سازمان جهت مقابله با پدیده ی تورم اطالعات

- گردآوری و ذخيره دانش کارکنان پيش از ترک احتمالی از سازمان
- بهبود کيفيت ارائه خدمات به مشتریان

- حفظ سازمان در عرصه رقابت از طریق افزایش سطح آگاهی سازمان نسبت به راهکارها، 
محصوالت و عملکرد سازمان های رقيب )دهقان نجم، 1388(.

مدیریت دانش سازمانی
مدیریت دانش سازمانی یکی از مهم ترین عوامل موفقيت شرکت ها در شرایط رقابتی و عصر 
اطالعات است. اهميت این موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمان ها دانش 
موجود خود را اندازه گيری می کنند و به منزله ی سرمایه فکری سازمان و نيز به عنوان شاخصی 
برای درجه بندی شرکت ها در گزارش های خود منعکس می سازند. امروزه از ویژگی های 
سازمان های جدید، انباشت بيش از حد دانش است، بنابراین برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، 
پایش دانش سازمانی و همچنين مدیریت فرآیند دسترسی به دانش درست با تأکيد بر کارایی 
و اثربخشی آن، امری اجتناب ناپذیر است )مر و نيلی، 2002: 279(. در عصر کنونِی دانش، 
سازمان ها دریافته اند که عمر آن ها بدون داشتن یک راهبرد مدیریت و ارزش گذاری دانش 

سازمانی تداوم نخواهد داشت )سيمن، 1999(.
مطالعات انجام شـده در تعدادی از شرکت ها نشان می دهد که اسـتراتژی شـرکت ها در 
مدیریت دانش را می توان در دو دسته ی کلی طبقه بندی کرد: شرکت هایی که محصوالتی 
نسبتاً استاندارد در جهت رفع نيازهای عمومی مردم توليد می کنند، دانش سازمانی )و از 
جمله تجارب( خود را به دقت کدگذاری کرده و آن ها را در پایگاه داده های کامپيوتری 
ذخيره می سازند. از این طریق هر یک از کارکنان سازمان می توانند دانش ذخيره شده در این 
پایگاه ها را به طور مکّرر مورد استفاده قرار دهند. این استراتژی، استراتژی کدگذاری ناميده 
می شود. در مقابل، شرکت هایی که برای مشکالت غيِر تکراری و ویژه ی خود، راه حل هایی 
فوق العاده منحصر به فرد و خاص ارائه می نمودند، دانش سازمانی خویش را اساساً از طریق 
تماس های فرد به فرد تسهيم می کردند. این شرکت ها، کامپيوترها را برای تسهيل ارتباطات 
افراد به کار می گرفتند. در این شرکت ها دانشی که کدگذاری نشده و در واقع کدگذاری آن 
نيز امکان ناپذیر است )دانش ضمنی( از طریق جلسات طوفان ذهنی، گفتگوها و محـاوره های 
رو در رو یا دو نفره انتقال می یابد. این اسـتراتژی، گفتـگو محـور می باشد. در این ميان نکته 
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حائز اهميت آن است که دریابيم برای گردآوری و نظم بخشيدن به هر یک از انواع دانش و 
تجارب سازمانی )مستندسازی( چه روش ها یا استراتژی هایی مؤثرتر است.

از سوی دیگر تأمل در استراتژی گفتگو محور که بر تعامل بين فردی صاحبان دانش و تجارب 
مبتنی است، این حقيقت را آشکار می نماید که تسهيل و تقویت گفتگو در سازمان در قالب 
روش های متداول، باروری و انتقال همزمان و شفاهی دانش سازمانی را ميسر می سازد و 
تقویت این استراتژی در سازمان، جریان سّيالی از ایجاد، انتقال، تقویت و توسعه ی دانش 
سازمانی را در بستر زمان به دنبال دارد. در واقع این شيوه، انتقال و توسعه دانش در سازمان 

را به عنوان بخشی از فرهنگ سازمان نهادینه می سازد )جعفری مقدم، 1383: 172-180(.

مفهوم مستندسازی
گافر مستندسازی را ارتباط اسنادی بين اقدام های مختلف انجام یک فعاليت یا مجموعه ای از 
فعاليت ها تعریف می کند. به زعم وی بارزترین کارکردهای مستندسازی شامل انتقال صحيح 
مقاصد و اهداف به ذینفعان، ثبات و یکنواختی اقدامات پيش برنده می باشد. اندرسون نيز 
مستندسازی را مشتمل بر تدوین و تکوین یک فعاليت یا مجموعه ای از فعاليت ها از مرحله 
احساس نياز تا مرحله انجام آن تعریف می نماید. باید توجه داشت که تحقق کامل مجموعه 

فعاليت های پيش بينی شده برای مستندسازی فرآیندها، در گرو آن است که:
-نخست؛ فعاليت یا فعاليت های مورد نظر در جهت تأمين هدف یا هدف های خاص سازماندهی 

شده باشند؛
-دوم؛ راهکارها و اقدام های ضروری راجع به هر فعاليت، در قالب تصميمات برنامه ریزی شده، 

تعریف شده و مرجعی ذیصالح آن را به تصویب رسانده باشد؛
- و سوم نتایج فعاليت ها و آثار مترتب بر آن )اعم از مثبت و منفی(، بنا بر پيش بينی، معين و 

مشخص شده باشند )جعفری مقدم، 1381(.
در یک جمع بندی کلی می توان گفت مستندسازی یعنی ثبت )مکتوب نمودن،( گردآوری، 
تنظيم و تدوین، دسته بندی و نگاهداری اطالعات؛ مفاهيمی که خود از فعاليتی هدفمند، 
دقيق و منظم حکایت دارند. چنان که مفاهيم باال نشان می دهند، همه ی آن ها بر حفظ و 
نگهداری اطالعات تکيه می کنند. با توجه به مفهوم مستندسازی، اساسی ترین منافع آن از 

دیدگاه مدیریت دانش را می توان در موارد زیر خالصه نمود:
-ثبت تاریخی، تحليلی و نيز علمی تجارب، موفقيت ها، دستاوردها، مراحل رشد و سایر 

رویدادهای تعيين کننده ی سازمان؛
-فراهم آمدن زمينه ثبت، گسترش و آموزش فرهنگ سازمان به نسل های بعدی کارکنان و 

مدیران؛
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- فراهم شدن ابزاری برای توجه به ابعاد مختلف مسائل سازمانی و سازوکاری برای نگرش به 
مسائل سازمان از زوایای مختلف؛

- امکان زمينه ی بازخوانی رویدادهای گذشته و نيز ارزیابی علمی نقاط قوت و ضعف سازمان 
و مدیران آن؛

- ابزاری برای خلق نظریه های بومی مدیریت؛
- فراهم شدن زمينه های تسهيل و تقویت فرآیند یادگيری سازمانی؛

- ابزاری برای الگوبرداری از بهترین تجربيات )جعفری مقدم، 1383: 42-43(.
در مجموع درباره ی ضرورت مستندسازی باید گفت از آن جا که انسان به دليل محدودیت 
ظرفيت ضمير خودآگاه قادر به حفظ و یادآوری تمامی مطالب به طور کامل نمی باشد و با در 
نظر گرفتن این موضوع که انتقال تجربيات، مهم ترین عامل در یادگيری سازمانی محسوب 
می شود، مستندسازی روش ها، فنون و آموخته های سازمانی، راهکاری مطمئن در جهت 

ثبت، حفظ، انباشت و انتقال تجربيات فردی و سازمانی به دیگران به شمار می رود.
ارگان های مختلف  افزود که بدون تردید مدیران دستگاه ها و  این چارچوب می توان  در 
)دولتی، خصوصی و عمومی( در جستجوی یافتن راه ها و شيوه هایی هستند تا بتوانند 
کارایی و اثربخشی فعاليت ها و رویه های خود را افزایش دهند. اگر چه در این راستا مباحث 
بسيار متنوع و متعددی از زوایای گوناگون ارائه شده و یافتن و پيشنهاد کردن شيوه های 
جدیدبرای افزایش کارایی و اثربخشی در دستگاه ها و سازمان ها در سطوح گوناگون )کوچک 
تا بزرگ، اجرایی تا سياست گذاری...،( تکاپویی مدام و هميشگی است؛ اما در سال های اخير 
صاحب نظران با اتکا بر تجارب گذشته، مفاهيم نوینی در این باره مطرح کرده اند که در این 
ميان استفاده از ذخيره ی دانش )تجربيات( شکل گرفته در سازمان ها )فارغ از مالکيت و 
نوع فعاليت آن ها( یکی از مهم ترین و اثرگذارترین مباحث است. بدین گونه که از نظر این 
صاحب نظران یکی از راه های بسيار مؤثر و عملی در افزایش کارایی و اثربخشی فعاليت ها 
ورویه ها، بهره گيری از اسلوبی است که با عنوان مدیریت دانش شناخته می شود. بر این اساس 
مدیران و تصميم گيران می توانند با مدیریت دانش و بهره گيری از تجارب پيشين، از اثرات و 

فواید آن در افزایش کارایی و اثربخشِی دستگاه و سازمان متبوع خویش بهره برند.
اما استفاده از دانش شکل گرفته در سازمان ها تنها زمانی امکان پذیر است که دانش )تجارب( 
شکل گرفته در سازمان در قالب و چارچوبی مشخص شناسایی، استخراج، به اشتراک گذاری 
در حوزه ی  مباحث مطرح  به  استناد  با  و  راستا  این  در  گيرند.  قرار  بهره برداری  مورد  و 
مدیریت دانش، یکی از مهم ترین شيوه های استفاده از دانش شکل  گرفته در دستگاه ها و 
سازمان ها، »مستندسازی« تجربيات و دانش مذکور است؛ بنابراین به نظر می رسد می توان 
با مستندسازی ضابطه منِد دانش )تجارب( شکل گرفته، زمينه ی افزایش کارایی و اثربخشی 
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فعاليت ها و رویه ها را فراهم نمود.
طی دهه های گذشته و در چارچوب مأموریت های ستاد مدیریت بحران، سياست ها، اقدامات و 
برنامه های مختلفی در این ستاد تدوین شده و به اجرا درآمده اند. فارغ از ارزیابی سياست های 
اجرا شده و کاميابی و یا ناکامی مجموعه برنامه ها، می توان گفت که این ستاد طی سال های 
گذشته تجاربی در این باره کسب کرده است که بر اساس مباحث مدیریت دانش، می توان این 
تجارب را در زمره دانش به وجود آمده در نظام مدیریت توسعه کشور قلمداد کرد، اما مشکل 
آن جاست که بخش بسيار قابل توجهی از این دانش )تجارب( به صورت »دانش ضمنی« بوده 
و در نتيجه نمی تواند به طور مشخص آثار مثبت مورد انتظار را در پی داشته باشد؛ بنابراین به 
نظر می رسد با استفاده از موازین و اسلوبی که صاحب نظران اخير مطرح کرده اند، باید دست 
به آشکار کردن و در دسترس قرار دادن این دانش زد تا از این رهگذر موجبات افزایش کارایی 

و اثربخشی سياست ها و رویه ها فراهم شود.
با توجه به مباحث و نکات اشاره شده، می توان )و باید( مقوله ی مدیریت دانش و تالش برای 
مستندسازی تجارب را از گفتگوها و مباحث عادی و روزمره جدا کرد، چرا که ورود به عرصه ی 
دانش، ورود به عرصه ی ضوابط و چارچوب ها بوده و رعایت آن ها با ماهيت و هویت اصلی 
دانش ارتباط بسيار تنگاتنگی دارد. به بيان دیگر اگر بحثی در قالب دانش قرار گيرد دارای 
ضوابط، چارچوب ها و قواعدی می شود که استواری و استحکام گزاره ها، از این ضوابط به دست 
آمده است. اساساً فصل تمایز گزاره ها و مباحث مرتبط با یک حوزه از دانش با گفـتارهای 
روزمره و محاورات عادی، ضابطه مند و قاعده مـند بودن آن هاست. یادآوری می شود که در هر 
یک از حوزه های دانش بشری، قواعد و ضوابطی شکل گرفته که رعایت آن ها، دانشی بودن 
مباحث را تضمين می کند. بدیهی است که این قواعد توسط عالمان و اندیشمندان هر یک از 
حوزه ها بسط یافته و عميق تر می شوند. بر این اساس زمانی که مستندسازی تجارب جزئی 
از دانش بشری قلمداد می شود، به دنبال آن، نخست، مطالب این حوزه دارای ضابطه و 
قاعده می شوند، دوم، قواعد و ضوابط مورد بحث برای آن الزام آور خواهد شد و سوم، اعتبار 
و استحکام گزاره ها و مباحث عرضه شده در حوزه ی مباحث تاریخی بر اساس ميزان رعایت و 

پایبندی به ضوابط و قواعد تاریخ، ارزیابی خواهد شد.

اهمیت انجام مستندسازي فرآیند مدیریت سانحه و بحران
همه ی ما آرزو داریم در جـهانی زندگی کنيم که حوادث طبيعی در آن آسيب رسـان نباشد 
یا حداقـل آسيب های کمی داشته باشد و پيامد این حوادث برای ما فاجعه بار نباشد. در طول 
تاریخ، بشر تالش کرده است که حوادث پيرامون خود را به اشکال مختلف مدیریت کند و 
به این ترتيب بقا و پایداری نسل خود و دستاوردهای خود را حفظ کند. از سوی دیگر همه 
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می دانيم که قدرت کنترل بسياری از حوادث طبيعی را نداریم، آن ها اتفاق می افتند و حتی 
در بسياری از موارد ما نيازمند این اتفاقات برای تداوم زندگی هستيم. داستان گسل ها و قنوات 
در سرزمين ما که دو روی سکه ی زلزله و آب است، می تواند مثال خوبی برای این مسئله 
باشد. بنابراین در بسياری مواقع ما با مفهوم »حادثه« و »اتفاق« سر و کار داریم و از سوی 
دیگر این حادثه می تواند به یک »فاجعه«، »بال« و »بحران« تبدیل شود؛ در حقيقت وقتی 
حادثه با جمعيت انسانی آسيب پذیر گره می خورد تبدیل به »بال« و »فاجعه« می شود. هر 
روزه در سراسر جهان زلزله، آتشفشان و... اتفاق می افتد، بسياری از این حوادث در مناطق 
غيرمسکونی یا در مناطقی که آسيب پذیری کمی دارد به وقوع می پيوندد، بنابراین تبدیل به 
فاجعه نمی شود. از سوی دیگر همه ی حوادث طبيعی نيست، بسياری از آن ها به وسيله ی 
انسان ها ایجاد می شوند و در نتيجه ی عدم مدیریت درست به فجایعی تبدیل می شوند که 
به زندگی مردمان آسيب می رسانند. گرمایش زمين، جنگل زدایی، فعاليت های جنگ طلبانه، 
مصرف روز افزون منابع حياتی مانند آب از جمله عواملی است که امکان بروز بالیای ظاهراً 
طبيعی مثل سيل، لغزش زمين و خشک سالی را بيشتر می کند، بنابراین امکان جلوگيری از 
پيشامدهای طبيعی برای انسان ها وجود ندارد، آنچه در توان ماست، تالش برای مدیریت و 

کاهش خطرات است )جایگاه آموزش در مدیریت بالیا، 1388(.
ثبت سوابق دقيق حوادث و هزینه هاي مربوط به بازیابي و کارهاي بازسازي و حفظ آن ها از 
اهميت بسيار باالیي برخوردار است. براي انجام چنين مستندسازي، باید یک سيستم ثبت 
سوابق کاري و مالي در محل موجود باشد تا به این وسيله موارد قابل مالحظه را بتوان ردیابي 
نمود. انجام مستندسازي صحيح باعث شکل گيري صحيح پروژه، اعتبارسنجي، تأیيد و کمک 
به فرآیند بودجه بندي مي شود. مصداق این مطلب این است که وقتي که زمان طرح ریزي 
و برنامه ریزي فرا مي رسد و عوامل کاري شروع به ارتقاي طرح هاي کاهش خطر موجود 
مي نمایند، توانایي تکميل جزئيات فرآیند طراحي را ندارند، چرا که به بسياري از منابع 
دسترسي ندارند. در این حالت، بررسي و تصویب طرح به درجه مستندسازي صورت گرفته 
بستگي دارد. براي مثال، ممکن است نتوان ارزیابي ریسک را به طور کامل براي یک محدوده 
انجام داد و تنها براي بخش هایي صورت گيرد. در این حالت مستندسازي تصميم هاي گرفته 
شده، به همان اندازه تهيه برنامه تکميل ارزیابي ریسک داراي اهميت است. مستندسازي 
طرح کاهش خطرات ممکن است از قبل و در گام هاي نخستين فرآیند طرح، انجام شده باشد 
و براي تکميل و نهایي نمودن طرح مي توان از مستندات موجود استفاده نمود )موحد زاده، 

)1387
مستندسازي فرآیند مدیریت بحران و سانحه بنا به مجموعه دالیل زیر از اهميت باالیي 
برخوردار است: مستندات کارهاي انجام شده، منبع با ارزشي جهت ارزیابي طرح کاهش 
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خطرات، برنامه ریزي و الگوي مدیریتي پياده شده در حوزه خطر در اختيار ارزیابان، مدیران 
و مميزان قرار مي دهد تا بتوانند بر مبناي آن ارزیابي الزم را از طرح صورت دهند و پيشنهاد 
انجام اقدامات اصالحي را تهيه نمایند و بدین وسيله در سيستم مدیریت بحران یا مدیریت 

شرایط اضطراري، بهبودي مستمر به وجود بياورند.
از آن جایي که حيات یک سيستم وابستگي زیادي به بازنگري اتفاقات و وقایع رخ داده دارد، 
معيارهاي ثبت شده در مستندات حوادث و اقدامات صورت گرفته در قبال آن، ابزار الزم براي 
این منظور را فراهم مي آورد. بر پایه مستندات موجود، مي توان دالیل وقوع سانحه را تحليل 
نمود. به عنوان مثال، در مورد سانحه سيل، با توجه به این که سيل تحت تأثير کنش و واکنش 
پدیده هاي جوي و دخالت انسان در حوضه آبریز به وقوع مي پيوندد، مي توان با استفاده از 
مستندات موجود به دالیل تشدید سانحه پي برد. عالوه بر موارد باال، انجام یک مستند سازي 

به موارد زیر کمک مي نماید:
- بازیابي تمام هزینه هاي قابل توجيه؛

- در اختيار داشتن اطالعات الزم جهت توسعه عملکرد در شرایط اضطراري؛
- در اختيار داشتن اطالعات مورد نياز جهت اعتباربخشي به پروژه هاي مرتبط؛
- فراهم نمودن اطالعات کافي جهت مميزي و انجام هر گونه مرور و بازنگري؛

- فراهم نمودن داده هاي شاخص جهت انجام هر گونه ارزیابي محيط زیستي و تاریخي.
وجه اختالف بين مستندسازي یک سانحه طبيعي با مستندسازي بحران ناشي از سانحه این 
است که در حالت اول با توجه به وسعت کمتر ابعاد سانحه نسبت به بحران، یک یا دو سازمان 
در مستندسازي آن دخيل هستند؛ در حالي که در حالت بروز بحران، سازمان هاي اجرایي و 
مدیریتي بيشتري در مستندسازي دخيل هستند. این اختالف با توجه به تفاوت بين تعاریف 

سانحه و بحران کامالً توجيه پذیر است.
با توجه به این که حجم آمار و اطالعات مورد استفاده در مستندسازي قابل توجه است، در 
صورت عدم بهره گيري از یک رویکرد کارآمد، وقت و هزینه زیادي صرف استخراج آمار و 
اطالعات مورد نياز خواهد شد. از این رو به منظور سازماندهي بهينه آمار و اطالعات دریافتي از 
منابع مختلف و سهولت استفاده از آنها، از یک رویکرد سيستماتيک به نام درخت دانش2 بهره 
گرفته خواهد شد. ساختار درخت دانش بر اساس مراحل چـهارگانه مدیریت سانحه و بحران 
که عبارت است از پيشـگيري، آمادگي، پاسخ و مقابله و بازسازي شکل مي گيرد )بنی زمان 

الری و همکاران، 1395(.
 

2.Knowledge tree
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درخت دانش شرح داده شده در باال، رویه کلي مسـتندسازي سوانح طبيعي را ترسـيم 
مي کند. بر اساس آیتم هاي ارائه شده توسط ساختار درخت دانش، کليات مستندسازي 

مراحل چهارگانه سوانح طبيعي را در بر مي گيرد.

سیالب خوزستان و اهمیت بهره گیری از تجارب آن )تبدیل دانش ضمنی به دانش 
کاربردی(

در 27 سال گذشته در سطح جهان 3.6 ميليون نفر بر اثر حوادث طبيعی جان باخته اند 
و 240 ميليارد دالر خسارت به کشورها وارد شده است. آمار و ارقام نشان می دهد که بر 
اثر تالش های همه جانبه ی جهانی به تدریج از ميزان تلفات حوادث کاسته شده است، 
به طوری که از سال 1980 تا سال2000، تعداد کشته ها به 3 ميليون نفر یعنی کمتر از نصف 
این تعداد در طول 27 سال رسيده است. البته در همين مدت 800 ميليون نفر هم تحت 
تأثير این حوادث قرار گرفته اند و بيش از 23 ميليارد دالر خسارت نيز وارد شده است. از 
سال 2000 تا سال 2006 ميالدی نيز حدود 5584 فقره بحران بزرگ اعم از حوادث طبيعی 
مانند سيل، زلزله، طوفان، سونامی و سایر حوادث مشابه و غيِر طبيعی مانند انواع عمليات های 
تروریستی، جنگ و اشغال گری و آتش سوزی در سطح جهان رخ داده است، حوادثی که هر 
کدام از جهات مختلف دارای تبعات و اثرات متفاوتی بر زندگی اجتماعی مردم دنيا بوده اند 

)هدایتی، 1398(.
قرار گرفتن ایران در یکی از استراتژیک ترین نقاط جهان و برخورداری این کشور از منابع 
و مزیت های مختلف خدادایی از یک سو و واقع شدن آن در حادثه خيزترین نقاط جغرافيایی 
کره ی خاکی از سوی دیگر، سبب شده تا این کشور در طول تاریخ همواره با حوادث مختلف 
طبيعی مانند سيل و زلزله و حوادث غيِر طبيعی مانند لشکرکشی های متعدد از سوی 
کشورهای سلطه گر و متجاوز مواجه باشد. از نظر موقعيت طبيعی قاره ی آسيا از ميان پنج 
قاره ی جهان با تحمل بيش از یک سوم بالیای طبيعی شاهد بروز بيشترین سوانح و حوادث 
بوده است و در ميان کشورهای این قاره نيز، کشور ایران پس از چين، هند و بنگالدش 
بيشترین خسارات را متحمل شده است و در ميان کشورهای جهان نيز ششمين کشور 
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مستعد بروز بالیای طبيعی شناخته شده است و ساالنه حدود 400 ميليارد ریال خسارت را 
در این حوادث متحمل می شود.

امروزه سازمان های پيشرو برای بهبود عملکرد خود در حوزه ی مدیریت بحران و مقابله با 
حوادث احتمالی، در حال گذر از دوران انباشت دانش فردی به سوی دوران نگهداری دانش 
برای منفعت جمعی هستند. این امر به حفظ نظام یافته ی سوابق و تجربيات ارزشمند و انتقال 
صحيح آن به کارکنان در ابعاد وسيع سازمانی منجر شده و مزایای بسياری نظير صرفه جویی 
در زمان، جلوگيری از تکرار روش های ُمخّرب قبلی، ممانعت از هزینه های مجدد سخت افزاری 
و نرم افزاری برای دستيابی به یک تجربه یا واقعه را به همراه خواهد آورد. واحد روابط عمومی 
در سازمان ها، پيشروترین واحد در این امر مهم هستند. مستندسازی یکی از اقداماتی است 
که به نظر ساده و پيش و پا افتاده می نماید، ولی دارای پيچيدگی و ظرافت کاری بوده و از 
اهميت به سزایی برخوردار است که متاسفانه این اقدام مهم کمتر مورد توجه واقع می شود. 
در مستندسازی ما به دنبال این هستيم که واقعاً چه شد و چه کردیم؟ )ثبت و ضبط رویدادها 
و عملکردها و تجارب(. این کار می تواند توسط یک فرد عادی، یا یک گروه عادی، یا گروهی 
محقق انجام گيرد. یافته های مستندسازی در مرحله ی بعد باید مورد ارزیابی قرار گيرند و 
نقاط قوت و ضعف عملکردهای گذشته، آشکار شوند. در مرحله بعدی باید بتوان به نحوی 
منطقی بر پایه این ارزیابی، راه آینده را ترسيم کرد. یکی از ابعاد سياست حافظه، تالش برای 
مستندسازی تجربه های مدیریت بحران است، یعنی مستند ساختن نحوه ی مواجهه ما با 
بحران ها و حوادث اعم از طبيعی و غير طبيعی. ما به همان اندازه که نياز داریم برای کمک به 
گرفتار شدگان در بحران و کسانی که در بحران و حوادث آسيب دیده اند کمک های نقدی و 
غير نقدی جمع آوری کنيم، باید برای شناسایی و تجزیه و تحليل و مستندسازی این کمک ها 
نيز برنامه ریزی کنيم، تا بار دیگر که مصيبت و فاجعه ای رخ داد، امکان برنامه ریزی دقيق تر 
را داشته باشيم. متاسفانه از این نظر ما بسيار فقير هستيم. مسأله ی مهم تر این است که ما 
حتی هنوز به مسأله ی مستندسازی هم نيندیشيده ایم. گاهی فقط در شوراها و اتاق های 
کار و جلسات اداری، به صورت غير سيستماتيک، مدیران و کارشناسان، تجارب خود را بيان 
می کنند، بدون این که راهبرد روشن و مشخصی برای ثبت تجربه ها، تحليل آن ها و استفاده ی 

مناسب از این تجارب به عنوان نوعی دانش فنی و ضروری وجود داشته باشد. 
سيالب رخ داده در اسفند و فروردین98-1397 در استان خوزستان با وجود پيش بينی های 
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. پيش از این که سيل خوزستان را در بر گيرد، تصاویر و کليپ های تکان دهنده ای 
از سيالب شيراز از زوایا و با کيفيت های مختلف دست به دست می شد و بدین ترتيب یک 
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شوک اجتماعی برای مردم خوزستان رخ داد، مردمی که خودشان در همان ساعات ضمن 
آن که بارش های قابل توجهی را تجربه می کردند، مدام از مرکز مانيتورینگ سدها این خبر را 
می شنيدند که آورد سدها و رودخانه ها در باالدست، رکوردهای تاریخی را ثبت کرده و حجم 
عظيمی از آب به سوی خوزستان روانه شده است. بدین ترتيب مردم احتمال خطر را جدی 

گرفتند، اما تصور این که چه چيزی دقيقاً قرار است در این جا رخ دهد را نمی کردند. 
از نظر اهالی روستاهای سيل زده، احتمال وقوع سـيل در این مناطق بسيار باال بوده و در 
حافظه ی تاریخی آن ها، دفعات مختلفی سيل و آب گرفتگی رخ داده و موجب ایجاد زحمت و 
خسارت برای آن ها شده است. سيل پدیده ای بوده که آن ها از نظر تاریخی به آن عادت کرده 
و با آن کنار آمده بودند. نگاهی به آمار و اطالعات مرتبط با فراوانی وقوع سيل در این مناطق 
نيز موید دیدگاه مردم است. از سال 1370 تاکنون به دفعات حوزه های آبریز خوزستان سيل 

را تجربه کرده اند. جدول زیر آماری از این پدیده را نشان می دهد:

داده های جدول مذکور نشان می دهد با وجود آن که در استان خوزستان در دهه ی اخير، 
خشک سالی شدیدی رخ داده است، اما حتی در این سال های خشک نيز سيالب ها متوقف 
نشده اند. به دليل همين فراوانی باالی وقوع سيل است که مردم رودخانه را شمشير دولبه ای 
می دانند که از یک سو رحمت و برکت برای شان به ارمغان می آورد و از سوی دیگر رنج و 

محنت .
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 بالفاصله و پس از جدی شدن خطر سيل، نيروهای امدادی و مردم از گوشه و کنار کشور به 
ميدان آمدند و با مدیریت استانداری خوزستان و با تالش بی وقفه و شبانه روزی تا حدودی 
از ابعاد و دامنه ی خسارات و آسيب های ناشی از سيل کاستند. بدیهی است مستندسازی 
این تالش ها و فعاليت ها از این منظر که استان خوزستان و سایر نقاط کشور، به طور مکّرر 
در معرض بالیا و مخاطرات طبيعی هستند، ضروری است. همان طور 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 هسته هایی که در ذهن مدیران است را به 
دانشی آشکار و قابل استفاده ی دیگران تبدیل کرد. مستندسازی تجربيات، سازوکاری برای 
ایجاد حافظه ی سازمانی است. حافظه ی سازمانی نيز ایجاد یک فرصت برای بهره گيری از 
دانشی است که در گذشته آموخته شده است. مستندسازی بخشی از فرایند مدیریت دانش 
است که پيوسته درصدد کشف، توسعه، ایجاد و بکارگيری دوباره ی دانش است. مستندسازی 
دانش و تجربه ی سيالب خوزستان می تواند راهنما و درس نامه ای باشد برای بحران ها و 
مخاطرات آینده و برای کسانی که در آینده وارد سازمان ها و ادارات می شوند و عنان و اختيار 

امور را در دست می گيرند و به فعاليت های سازمان جامه ی عمل می پوشانند.

پیشینه تجربی پژوهش
 الياسی )1398( در پژوهش خود با عنوان »دگردیسی ساختار و ارزش های خانواده پسا 
بحران با تاکيد بر زلزله کرمانشاه« به بررسی دگردیسی در ساختار خانواده و ارزش های 
اجتماعی و درون گروهی افراد، روابط افراد درون خانواده و برون خانواده، تربيت کودکان، 
جایگاه سالمندان، معلولين، بيماران و افرادی که به تجرد قطعی رسيده اند، پرداخته است 
و ریشه دگردیسی و تغييرات مذکور را در مسایل پسا زلزله از جمله از بين رفتن حوزه ی 
خصوصی خانواده ها و تغيير ناگهانی شرایط زندگی، زندگی در چادر و کانکس، ورود افراد 
غریبه با فرهنگ غيربومی، کمکهای فله ای و غيرتخصصی، کاهش عزت نفس افراد و فقدان 
هر گونه برنامه تاب آوری، توانمندسازی و آگاهی بخـشی به افراد زلزله زده در کمپ های مناطق 

زلزله زده کرمانشـاه می داند.
الياسی )1398( در پژوهش دیگر خود با عنوان »تبعات اجتماعی پسا سيل با تاکيد بر سيل 
شهر آق قال و پلدختر« به تبعات اجتماعی سيل پرداخته و به دنبال پاسخگویی به سواالتی 
است که بعد از هر حادثه طبيعی در جامعه ما در اذهان کنشگران خطور ميکند، مانند این 
سوال که چرا در برخی از نقاط دنيا حوادث طبيعی مانند زلزله و سيل تبدیل به فجایع انسانی 
نمی شوند، اما در ایران این مساله به کرات اتفاق می افتد؟ پژوهش الياسی نشان می دهد که مواردی 
همانند فقدان مطالعات پيشين 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 حين حوادث و بعد از آن، عدم 
نظارت بر امور مرتبط با حوادث از جمله سيل و زلزله سبب شده است که چنين حوادث طبيعی 

به فاجعه انسانی تبدیل شوند.
اونق )1398( در مقاله خود با عنوان »بررسی اهميت نقش نهاد دانشگاه در اقدامات مربوط به 
مدیریت کاهش ریسک بالیا با تأکيد بر سيل استان گلستان در اسفند 1397 و فروردین 1398« 
با طرح این  که بررسی های موجود نشان می دهند که بالیای طبيعی طی سه دهه گذشته، دو 
برابر شده و تلفات اقتصادی آن ها بيش از سه برابر گشته است؛ ایران را یکی از کشورهای بالخيز3  دنيا 
می داند که هر ساله مواجه با گونه های مختلف مثل سيل، زلزله، رانش زمين و غيره می باشد. اونق 
استان گلستان را یکی از استان هایی می داند که طی چند دهه گذشته به طور مکرر با بالهایی مثل سيل، 
آتش سوزی جنگل، خشک سالی و بحران آب و رانش زمين مواجه گشته است. مسأله ای که در این مقاله 
مورد بررسی قرار گرفته، بررسی نقش نهاد دانشگاه و دانشگاه های بومی با توجه به اهميت فنی و 
اجتماعی فرایندهای موجود در مدیریت کاهش ریسک بالیا4  به ویژه در بحث ارزیابی آسيب پذیری 

و تاب آوری اجتماعی در این حوزه است.
ترکارانی )1398( در پژوهش خود با عنوان »فرسایش سرمایه اجتماعی در هنگامه بالیا و 
پيامدهای آن« به طرح این مدعا می پردازد که در هنگام رخداد بالیای طبيعی، انتظار می رود نوعی 
انسجام اجتماعی و فرهنگی در جامعه پيش آید تا بتوان با وضعيت رخ داده، مقابله نمود و مانع از 
هم گسيختگی جامعه شد؛ ولی نگاهی به رفتار و گفتار مردم در این حوادث نشان می دهد که نه 
فقط چنين همبستگی حاکم نيست، بلکه وضعيت تاحدی مخالف آن است و سرمایه اجتماعی 
در شرایط بحران تضعيف شده و افراد و گروه ها برای کسب کمک ها و جذب تسهيالت در 
بين خود به ستيز، 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 رخ دادن بالیایی مانند سيالب اخير 
در لرستان، سرمایه اجتماعی درون گروهی تضعيف شده و پيامدهای این کاهش سرمایه 
اجتماعی چيست؟ جامعه مورد مطالعه این تحقيق، مناطق سيل زده لرستان است و محقق با 
بررسی رفتار و گفته های افراد حادثه دیده در سيالب فروردین 1398 لرستان، به دنبال پاسخ 
به این سوال محوری تحقيق است. روش شناسی این تحقيق، مبتنی بر تحليل محتوای متون 
و مصاحبه ها و اسنادی است که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی در هنگام حادثه گردآوری 
و منتشر شده است. یافته های این تحقيق نشان می دهد که عواملی مانند ضعف اعتماد بين 
دولت و ملّت، عدم سازماندهی منسجم و موثر نيروهای دولتی و مردمی در مرحله امداد و 
3. disaster prone

4.Disaster Risk Reduction Management
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نجات، نداشتن سيستم مناسب در توزیع عادالنه کمک ها، عدم مشارکت جامعه محلّی در 
امداد و بازتوانی مناطق سيل زده، رقابت افراد در جامعه محلّی بر سر کسب کمک ها و منابع 
باعث کاهش سرمایه اجتماعی درون گروهی و تا حدی، برون گروهی می شود )البته سرمایه 
اجتماعی برون گروهی در هنگام بالیا به خاطر تهييج فضای عاطفی به صورت کوتاه مدت 
تقویت می گردد(، بنابراین کاهش سرمایه اجتماعی باعث مشکالتی در رابطه ميان دولت و 
جامعه و حتی در درون خود جامعه شده، منابع وارده را به صورت ناکارآمد و ناعادالنه ای 
توزیع نموده و باعث باالبردن هزینه و طوالنی شدن روند بازسازی شده و ایجاد نارضایتی در 

بين آسيب دیدگان را در پی خواهد داشت.
یارمحمد توسکی و سليمانی )1398( در پژوهش خود با عنوان »توصيف و تحليل مشاهده 
ميدانی از مناطق سيل زده استان لرستان« که حاصل مشاهده ميدانی تيم 12 نفره از اعضای 
انجمن جامعه شناسی استان مرکزی طی روزهای 29 فرودین تا اول اردیبهشت 1398 است؛ 
عالوه بر مستندات تصویری و شنيداری، محتوای مشاهده ها و مصاحبه های خود را در قالب 
پنج مقوله تحليلی بررسی کرده اند: 1( اشاره ای کوتاه به وضعيت فرهنگی- اجتماعی؛ 2( 
دیدگاه های سيل زدگان از وضع موجود منطقه قبل، حين و بعد از رخداد سيل؛ 3( دیدگاه های 
مردم و مشاهده ها در رابطه با عمليات امداد و نجات؛ 4( آثار و تبعات سيل از دید مردم و 
مشاهده ها؛ 5( تحليل جامعه شناختی از یافته های مشاهده ها، رخدادها و پيامدهای ممکن 
ناشی از سيل در ابعاد اجتماعی- اقتصادی منطقه. یافته های مشاهداتی نيز شامل بحران 
بی اعتمادی اجتماعی– سياسی و اقتصادی، شورش ها و اعتراضات اجتماعی حين رخداد 
سيل و بعد از آن، کم کاری شدید و نارسایی رسانه ها قبل، حين و بعد از سيل، سردرگمی و 
ترس، بی مسئوليتی مدیران در اقدامات پيش گيرانه، غلبه روحيات مردساالرانه در مناسبات 
خانوادگی و اجتماعی و افزایش آسيب های اجتماعی به خصوص برای زنان و کودکان، اسکان 
موقت و آسيب های ارتباطات اجتماعی و فردی )خشونت، کم تحملی، سوءظن، اعتياد، طالق، 

خودکشی و...( تقدیرگرایی، فقدان مسيرهای مؤثر برای مطالبه گری و... است.
زندرضوی )1398( در مقاله خود با عنوان »جامعه شناسی مردم مدار و سيالب های 1398-

1397« این ادعا را طرح می کند که از آن جا که پيدایش وگسترش سيالب و پيامدهای آن 
امری ميان رشته ای است و عرصه های گوناگونی در علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم اجتماعی 
و اقتصادی و... را در بر می گيرد؛ بنابراین پاسخ به این سوال که چه بسترهای اجتماعی سبب 
می شوند بسياری از »حوادث طبيعی« در ایران به بحران های اجتماعی و انسانی تبدیل 
شوند، به عنوان امری ميان رشته ای خواهد بود. واحد تحليل در مقاله زندرضوی، حوزه آبریز 
و زیرحوزه های رودخانه های سيالبی است که متناسب با وضعيت هر زیرحوزه، برای انجام 
فعاليت های ميدانی، تيم های چندرشته ای متفاوت تشکيل می شود که در آن ها، عالوه بر 
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متخصصان رشته های علوم مرتبط )محيط زیست، خاک، آب، جنگل، مرتع، دام، کشاورزی و...( 
صاحب نظران آن محدوده، نمایندگان سازمان های غيردولتی و فعالين اجتماعی، نمایندگان 
نشست ها،  این  در  بود.  خواهند  حاضر  نواحی  آن  روستاهای  و  شهر  اسالمی  شوراهای 
جامعه شناس عضو گروه، »تسهيل گر« گفتگوها خواهد بود. یافته های این نشست ها قدم 
به قدم، در آن زیرحوزه معين به شکل مناسب، اطالع رسانی و بازخوردها جمع آوری و 
پرسش های تازه پيگيری می شوند. هدف از برگزاری این نشست ها، ایجاد حساسيت در 
ساکنان حوزه برای پيگيری روند تهيه گزارش، اطالع رسانی یافته ها و تبدیل شدن یافته ها 
به برنامه های عملياتی برای آمادگی، مداخله موثر و کاهش خسارات سيل ها درآینده دور و 

نزدیک است.

اهداف و سواالت پژوهش 
پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد تفسيرگرایانه و با هدف مستندسازی تجارب مدیریت بحران 
سيالب اخير خوزستان با مدنظر قرار دادن عوامل زمينه ای، شرایط شکل دهنده به این 
نظام مدیریت، عمل - تعامل هاي مرتبط با این نظام معنایي و پيامدهاي حاصله در عرصه ی 
اقتصادی، سياسی و اجتماعی به انجام رسيد. بنابراین در همين راستا سواالت اصلی پژوهش 
به شرح زیر است: 1( مدیران حوزه های مختلف استان چه درک و تفسيري از مدیریت 
سيالب دارند و نظام معنایي آن ها در خصوص پدیده ی سيالب حول چه مفاهيمي شکل 
گرفته است؟ 2( شرایط شکل دهنده به این نظام معنایي داراي چه ویژگي هاي است؟ 3( 
مدیران و نيروهای عملياتی در رابطه با پدیده ی سيالب چه عمل- تعامل هایي دارند؟ 4( 

پيامدهاي این شرایط و عمل- تعامل ها در عرصه اجتماعی و سياسی چيست؟ 

چارچوب مفهومي
با توجه به تمایزهای فلسفي– پارادایمي روش های کمی و کيفی پژوهش، در پژوهش های 
کيفي به جاي استفاده از چارچوب نظري از چارچوب مفهومي جهت استخراج سوال یا 
سواالت پژوهش استفاده مي شود. چارچوب مفهومي مجموعه مفاهيم مرتبطی را شامل 
مي شود که بر مفاهيم عمده مورد مطالعه تمرکز دارد و آن ها را در قالب یک نظام منسجم 
و مرتبط معنایي به همدیگر پيوند مي دهد. بنابراین عدم تمایل رویکرد کيفي به بهره گيري 
از نظریه و مفاهيم موجود در قبل تحقيق، ریشه در عنصر پارادایمي تبيين دارد. زماني که 
ساخت و ساز دنياي اجتماعي از سوي کنشگران، آن هم از طریق کنش متقابل بين آن ها و 
بسترهاي اجتماعي رخ مي دهد، محقق با درگيري در بستر و زمينه ی مورد مطالعه به استخراج 
مفاهيم و انتزاع آن ها مي پردازد. بنابراین مفهوم سازي و نظریه سازي در فرایند حادث مي شود 
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)ایمان، 1388: 172(.  به عبارت دیگر استفاده از نظریه در روش شناسي کيفي به منظور 
نظریه آزمایي نيست و نظریه ها نقشي الهام بخش و مکمل گونه در فرآیند پژوهش و تحليل داده ها و 
براي ایجاد حساسيت نظري – مفهومي جهت کمک به باز بودن ذهن محقق نسبت به مسائل و 

مقوله هاي مورد پژوهش دارند.  
در روش شناسي نظریه زمينه ای نيز پژوهش گر کار را با نظریه اي که از قبل در ذهن دارد شروع نمي کند 
)مگر این که هدف بسط یک نظریه موجود باشد( بلکه کار را در عرصه واقعيت آغاز مي کند و 
مي گذارد تا نظریه از درون داده هایي که گرد مي آورد پدیدار شود )اشتراوس و کوربين5 ، 1394: 
34(. بنابراین ساخت مدل پارادایمي یا نظریه ی زمينه اي به صورت تجربي مستلزم رابطه ی دو سویه 
ميان داده ها و نظریه است. داده ها باید به شيوه ی دیالکتيکي گزاره هایي را توليد کنند که استفاده از 
چارچوب هاي نظري قبل از تجربه را مجاز مي سازد، اما مانع تبدیل شدن چارچوب خاص به ظرفي 

مي شود که داده ها باید در آن ریخته شوند.
مطالعه دیدگاه ها و نظریات مرتبط با هر موضوعی می تواند روشن گر، آگاهی بخش و یاری رسان 
محقق در فهم روابط پيچيده در دنيای پيرامون باشد. در مطالعه ی سيالب و به روش نظریه ی 
داده بنياد، چهار رویکرد جغرافيایی، مردم شناسی، فن گرا و ساختارگرا برای تبيين مفاهيم و 

مقوالت ظهور یافته مورد اسـتفاده قرار می گيرند: 
1- دیدگاه جغرافيایی معطوف به نحوه و ميزان سازگاری انسان با محيط زیست است. 
تأکيد ویژه ی این رویکرد بر روی توزیع فضایی موقتی آثار سوانح، آسيب پذیری و گزینش و 
سازگاری مردم با سوانح طبيعی استوار است. در این رویکرد، روش های علوم اجتماعی به طور 

گسترده مورد استفاده قرار می گيرند )نارسين، 2004 به نقل از عينالی، 1389(.
2- رویکرد مردم شناسی بر مطالعه ی نقش سوانح در تکامل اجتماعی اقتصادی جوامع تأکيد 
دارد. مردم شناسان با اتخاذ این رویکرد در پی آن هستند تا دالیل این که جوامع توسعه نيافته 

نتوانستند نيازهای اساسی مردم شان را رفع کنند، کشف کنند.
3-قسمت عمده ی قرن بيستم شاهد تسلّط فن گرایی در مدیریت توسعه بود که ماهيت آن 
بر تکنيک های سنجش و کنترل و دیگر استراتژی های پيچيده ی مدیریت و مهندسی در برابر 

مخاطرات طبيعی استوار بود )اسميت، 2001(.
4-رویکردهای ساختارگرا نيز در مطالعات مخاطرات طبيعی مطرح شده اند. در این رویکرد، 
نقش گسترش نظام سرمایه داری و اقتصاد جهانی که صرفاً نگاه مکانيکی به طبيعت دارند 
مورد توجه قرار می گيرد و بخش زیادی از آسيب پذیری انسان در برابر مخاطرات از این منظر 

فهم می شود.

5. Strauss & Corbin 
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روش شناسي  پژوهش 
روش پژوهش حاضر، نظریه زمينه اي6  به عنوان یکي از روش های اصلی پژوهش کيفي 
است. نظریه زمينه اي، طرح پژوهش کيفي است که محقق بر اساس آن اقدام به توليد یک 
تبيين عام )نظریه( از یک فرایند، کنش یا تعامل مي کند که بر اساس دیدگاه شماري از 

مشارکت کنندگان شکل مي گيرد )اشتراوس و کوربين، 1394(
و  باز   ، ظهوریابنده7  خصيصه هاي  با  رویکردي  عنوان  به  زمينه اي،  نظریه  روش شناسي 
انعطاف پذیر مطرح است. بر اساس این ویژگي ها، تبيين حاصل از نظریه قبل از اینکه صورت 

قطعي و نهایي پيدا کند، حالتي روینده، توليدي یا فرایندي دارد )ایمان، 1388: 95(. 

مشارکت کنندگان
جهت گردآوري اطالعات در پژوهش کيفي محقق با افرادي تماس برقرار مي  کند که در 
زمينه ی موضوع مورد مطالعه یا جنبه هایي از آن داراي اطالعات و شناخت مناسب و نسبتاً 
کافي باشند. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر 57 نفر از مسئولين استان خوزستان شامل 
استاندار، معاونين استاندار، فرمانداران و بخشداران، مدیران کل و روسای برخی ادارات و دیگر 
مدیران سطوح ميانی بوده که یا سازمان و اداره ی متبوع شان در مهار سيالب و تبعات آن 
به شکلی مستقيم درگير بودند و یا این که در آن مقطع زمانی، برای کمک به مهار بحران 
سيالب در مناطق سيل زده حضور داشتند. فهرست این افراد مطابق با جدول شماره 2 است:
جدول شماره 2- فهرست افراد مشارکت کننده در پژوهش مستندسازی تجارب مدیریت بحران 

سيالب خوزستان 1398

6. Grounded Theory 
7. Emerging 
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جمع آوري و تحلیل داده ها
تکنيک اصلي مورد استفاده برای جمع آوري داد ها در پژوهش حاضر مصاحبه عميق 8 بوده 
است. با هر یک از مشارکت کنندگان پژوهش مصاحبه اي در حدود یک ساعت به انجام رسيد. 
ابتدا از طریق مصاحبه با پنج نفر از مشارکت کنندگان، خطوط کلي پرسش ها و مفاهيم 
اوليه شکل گرفتند، سپس در ادامه مجموعه سواالت به صورت باز طراحي شده و گفتگوی 

بی واسطه با مشارکت کنندگان صورت گرفته است.

8. In – Depth Interview 
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ُکدهای اولیه به دست آمده
ُکدهای اوليه مستندسازی تجارب مدیریت بحران سيالب اخير خوزستان )مستخرج از 75 
مصاحبه ی انجام شده با مشارکت کنندگان در پژوهش شامل ریيس سازمان مدیریت بحران 
کشور، استاندار خوزستان، معاونين استاندار، فرمانداران و بخشداران، مدیران کل و روسای 
برخی ادارات و دیگر مدیران سطوح ميانی استان که درگير در بحران سيالب و تبعات آن 
در استان خوزستان بودند، به شرح جدول شماره ی 3 است. ضمناً ردیف مصاحبه ها به 
صورت اتفاقی انجام شده است و اعداد آن متناظر با ردیف جدول شماره 2 )فهرست افراد 

مشارکت کننده در پژوهش( نيست.
جدول 3-ُکدهای اوليه مستندسازی تجارب مدیریت بحران سيل اخير

ردیف مصاحبه ها

مصاحبه شماره 1

مصاحبه شماره 2

ُکدهای اوليه

شدن  مشخص  بحران/  مدیریت  با  مداوم  جلسات  اداره/  درون  کار  تقسيم  سيالب/  از  قبل  انبارها  تجهيز 
استان های ُمعين/ تعيين نيروهای عملياتی بر مبنای پيش بينی وقوع سيالب/ مشخص کردن مدیران بحران 
شهرستان در حوزه برق/ برگزاری تمرین و مانور/ دپو کردن کاالها در انبار قبل از سيالب/ تالش برای کاهش 
و کنترل خسارات سيل/ فراخوان نيروهای اداره و لغو مرخصی ها/ حضور نيروها در ميدان با هدف واکنش 
سریع به سيالب/ حضور دوشادوش مسئولين و نيروها در ميدان/ رضایت مسئولين استانی از نحوه ی فعاليت 
اداره برق/ وصل برق بالفاصله بعد از فروکش کردن سيالب/ اهميت برق در زندگی مردم/ فعاليت مدیران 
دوشادوش کارگران و نيروهای عملياتی/ ایثار نيروهای عملياتی/ تعامل مناسب با سایر نهادها و سازمان ها/ 
تصميم گيری شورایی/ رصد و پایش آنالین شبکه برق/ وصل برق کمپ ها در سریع ترین زمان/ حضور پُر شور  
مردم در صحنه/  شباهت شور و اشتياق امدادرسانی در سيالب با دفاع مقدس/ رفع مشکل کمبود تجهيزات 
با کمک و حمایت سایر استان ها/ مشکل تجاوز به حریم رودخانه ها/ ضرورت پایبندی سایر دستگاه ها، ادارات 
و سازمان ها به وظایف شان/ خسارت دیدن خانه ها و ابنيه در حریم رودخانه/ استفاده از تجربه سيل برای 
تأمين تجهيزات جدید/ ضرورت و اهميت خرید تجهيزات جدید/ ابراز ناراحتی برای بی خانمان ها / ادعای 
غلبه بر سيالب/ ضرورت الیروبی کارون/ توصيه به رسيدگی به وضعيت رودخانه ها/ استفاده از تجارب سایر 

مسئولين در ميدان

به  نيازمندی ها  مکّرر  اعالم  سيالب/  بحران  ابعاد  و  عمق  تدریجی  افزایش  ادارات/  همه  بودن  کار  پای 
از  جلوگيری  برای  مناسب  مدیریت  عملياتی/  نيروهای  شبانه روزی  فعاليت  و  امدادرسانی  مسئولين/ 
و  همکاری  سيالب/  برابر  در  محلّی  مردم  از  متشّکل  انسانی  زنجيره ی  عين دو/  و  گلدشت  آب گرفتگی 
با سنين مختلف/  اعضای خانواده ها  بودن همه  کار  پای  مهار سيالب/  برای  محلّی  مردم  تالش مستمر 
همبستگی و غيرت کم  نظير مردم ایران/ چالش های پس از سيالب برای زندگی/ ادامه حمایت از مردم 
به دست  ارزشمند  تجارب  مردم/  برای جلب رضایت  فاضالب/ تالش  باالزدگی  از سيالب/  سيل زده پس 
آمده از سيالب/ محدودیت وسایل مورد نياز برای تخليه آب و فاضالب/ لزوم بهره گيری از تجارب سایر 

کشورها
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مصاحبه شماره 3

مصاحبه شماره 4

مصاحبه شماره 5

مصاحبه شماره 6

مصاحبه شماره7

مصاحبه شماره8

تشویش اذهان مردم بر اساس شایعات/ سرعت در برپایی اردوگاه ها/ قصور دهياران در انجام وظایف خود در ابتدای 
بحران/ نگرانی مردم بابت اسباب و وسایل خانه/ انجام پيش بينی های الزم در خصوص اسکان اضطراری توسط 
هالل احمر/ دشواری های هماهنگی با سایر سازمان ها/ لزوم نظارت بر فرایند امدادرسانی توسط مدیران در ميدان/ 
لزوم فرهنگ سازی برای افزایش تعامل ميان نيروهای عملياتی و مردم/ لزوم اصالح رویه صداوسيما در تهيه گزارش  
از مناطق درگير بحران/ سيل با کسی شوخی ندارد، با کسی لج هم ندارد/ لزوم انتقال تجربيات به نسل های آینده/ 
ارسال کمک های مردمی از مناطق مختلف کشور/ لزوم افزایش تعامل ميان مردم و مسئولين/ ضرورت آموزش 
همگانی در ارتباط با بحران ها/ افزایش تدریجی تاب آوری مردم در مناطق سيل زده/ بروز برخی تنش ها ميان مردم 

و مسئولين/ افزایش تدریجی تعامل شيوخ و معتمدین و مسئولين

نقش کانال ریزگردها در حرکت سيالب به سمت کارون/ تأثير فعاليت ها و اقدامات بر جلوگيری از ورود سيالب به 
شهرستان کارون/ زیر آب رفتن برخی روستاهای شهرستان کارون/ نقش مهم مردان روستا در حفاظت از روستاها 
در برابر سيالب/ ضرورت استحکام بخشی سيل بندها/ به حداقل رساندن خسارت به علّت آمادگی/ همبستگی 

اجتماعی باال در زمان وقوع سيالب/ احساس خطر زیاد از سوی مسئولين

اعالم هشدارهای پيشين/ ایمن سازی مقرهای پليس/ شناسایی و انسداد مسيرهای خطرناک/ انسداد راه ها به 
علّت حجم سيالب/ رصد پيوسته ی وضعيت جاده ها/ مسدودشدن چند جاده ی اصلی استان/ اصرار برخی از مردم 
به عبور از جاده های در معرض خطر/ ممانعت پليس از عبور مردم از جاده های خطرناک/ پيش بينی مسيرهای 

جایگزین قبل از وقوع سيل/ تجربه سيل به این وسعت برای اولين بار

دوره بازگشت صدساله سيالب خوزستان/ اهميت نوع مدیریت در بحران سيالب/ افزایش 161 درصدی بارش ها/ 
پيش بينی غلط مسئولين در مورد حداکثر دبی/ خلوت بودن شهر اهواز در زمان وقوع سيالب به علّت عيد نوروز/ 
نقش و اهميت باالی جاده ی ساحلی اهواز در ترافيک روزانه شهری/ اقدامات فوری در واکنش به تهدید سيالب 
در اهواز/ دشواری پذیرش ابعاد بحران از سوی مردم/ جدی گرفته نشدن هشدارها توسط مامورین ابالغ هشدار/ 
نصب بنر و اطالعيه هشدار در سطح معابر اهواز/ فعال شدن گشت رودخانه با هدف اعالم هشدار/ اعالم آماده باش 
به مدیران مناطق شهرداری ها/ لغو مرخصی پرسنل/ تعيين محدوده ی خطر در اهواز/ کار شبانه روزی در حين 
سيالب/ پشتيبانی ستاد مدیریت بحران از سوی بسياری از سازمان ها/ مانيتورینگ آنالین دبی رودخانه ها/ انتظار 
بيش از اندازه ی مردم از شهرداری/ ارسال ماشين آالت از استان اصفهان/ آبگرفتگی عين دو در نتيجه بی تدبيری 
در مدیریت/ اختالف نظر مردم و سازمان آب و برق در عمليات/ همکاری وزارت نفت/ همکاری مردم/ بروز برخی 
تنش های مقطعی ميان مردم به دليل فشار عصبی/ ایجاد اختالل در عمليات توسط مردم/ احساس فشار و استرس 
مردم/ نامطمئن بودن کانال های سيل بر/ تغيير مسير آب به دليل احداث سيل بندها/ حضور موثر نيروهای بسيجی 
و جهادی/ تقاّلی شبانه روزی دولت و مردم/ خسارت بی سابقه سيل به تأسيسات و زیرساخت شهری اهواز/ کمبود 
تجهيزات و ماشين آالت/ اختالل در فعاليت ماشين آالت/ ضعف بوروکراسی/ انتشار گسترده ی شایعات/ ضرورت 
مدیریت و سامان دهی فضای مجازی در مدیریت بحران/ کارکردهای مثبت فضای مجازی در هنگام بحران/ 
چالش های تقسيم کار/ عدم به روز رسانی نقشه های زیرساخت شهری/ ضرورت کنترل فنی کانال های اصلی 
انتقال آب/ اصالح فنی مکانيسم های احداث سيل بندها/ ضرورت تدوین برنامه مدیریت بحران توسط شهرداری/ 

برون سپاری خدمات به بخش خصوصی چالش اساسی در زمان وقوع بحران است

برگزاری جلسات مدیریت بحران از چند ماه زودتر از سيل/ ارسال نامه هشدار برای روستاهای حاشيه کرخه چند 
ماه پيش از سيالب/ عدم رعایت اصول مهندسی در تقویت سيل بندها/ حضور همه ی سازمان ها و نهادها در تقویت 
سيل بندها/ احداث سيل بند در مناطق مستعد سيل حميدیه/ غافلگيری مردم/ تخمين نادرست روستایيان از قدرت 
سيالب/ عدم اطالع رسانی دقيق از سوی سازمان آب و برق/ تشکيل تيم های ُمعين روستایی/ دستور آماده سازی 
روستایيان برای جابه جایی/ اطالع رسانی به شيوه های سنتی و نوین برای تخليه منازل/ اطالع تدریجی برای تخليه 
حميدیه/ اطالع رسانی با هدف تخليه/ حجم باالی سيالب/ تصور نداشتن روستایيان از توان تخریب سيالب/ عدم 
وجود خودرو و ماشين آالت برای تخليه و جابه جایی روستایيان/ تأمين ماشين آالت جابه جایی از سوی سپاه و 
ارتش/ نگرانی روستایيان بابت چگونگی جابه جایی احشام و دام  ها/ بی تجربگی نسبت به مدیریت سيالب/ یادآوری 
تجربه سيل/ وابستگی مردم به دارایی ها و لوازم منزل/ بی اطالعی برخی مدیران از مختصات منطقه خود/ نقد ضعف 

توان اطالع رسانی و پيش بينی مدیریت بحران

گستردگی مناطق سيل زده/ اقدامات گروه های عملياتی در چند شهرستان/ طوالنی بودن دوران وقوع سيالب 
خوزستان/ منحصر به فرد بودن تجربه سيالب برای کارکنان آبفا/ مفيد بودن جلسات ستاد بحران/ مبنا قرار دادن 
هشدارها و اعالن خطرها/  تأکيد بر اهميت پيش بينی در ارتباط با سيالب/ وظایف متعدد آبفا در ارتباط با سيالب/
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ادامه
مصاحبه شماره8

مصاحبه شماره9

مصاحبه شماره 10

مصاحبه شماره11

مصاحبه شماره12

مصاحبه شماره13

فعاليت چند تيم تخصصی در مناطق سيل زده/ تعطيل کردن پروژه ها در سایر مناطق با هدف اعزام ماشين آالت 
به مناطق سيل زده/ تاثيرگذار بودن راهکارهای آبفا در مهار سيالب/ بهره گيری از دانش و تجربه بومی/ مثمرثمر 
بودن جلسات هماهنگی استانداری/ ضرورت انتقال تجربيات سيل/ نياز به ماشين آالت تخصصی بيشتر برای مقابله 
با سيالب/ جلسات متعدد مدیریت بحران به عنوان مانع حضور نيروها در ميدان سيالب/ افزایش فواصل جلسات 
بين دستگاهی تا دستگاه ها بتوانند به تعهداتی که داده اند عمل کنند/ ضرورت آموزش ضمن خدمت همه ی پرسنل 

در ارتباط با بحران ها/ ضرورت توجه به توصيه های کارشناسی

اعالم هشدار سيالب به اهواز/ نصف شدن عرض رودخانه کارون طی 10 سال/ رسوب گذاری و رشد بيشه ها 
در مقطع اهواز/ تاب آوری ضعيف رودخانه کارون در مقطع اهواز/ حجم آب بيش از ظرفيت کارون در مقطع 
اهواز در نتيجه سيالب/ ایجاد دایک حفاظتی برای کارون/ درخواست کمک از مردم در ایجاد دایک حفاظتی 
برای کارون/ دفع سيالب با یک آب گرفتگی مقطعی در اهواز/ ناتوانی سيستم فاضالب اهواز در بحران/ اشتباه 
محاسباتی در ارتباط با زهکش شرکت کشت و توسعه نيشکر دهخدا/ نياز به الیروبی رسوبات بستر کارون/ 
ضرورت اقدامات حفاظتی رودخانه کارون/ احتمال باالی تکرار پيامدهای سيالب در صورت انجام ندادن برخی 

اقدامات/ لزوم در مالکيت داشتن ماشين آالت تخصصی توسط شهرداری برای واکنش به بحران

اعالم موفقيت مدیریت بحران خرمشهر/ آب گرفتگی مزارع در خرمشهر/ آب گرفتگی جزیره مينو/ اولویت حفظ 
جان مردم در مقابله با سيالب/ کمک رسانی استان ها و سازمان های ُمعين/ احداث سيل بندهای متعدد در خرمشهر/ 
اقدام پيشگيرانه احداث سيل بند در حفاظت از جزیره مينو/ تالش برای آرامش دادن به مردم/ تالش مداوم نيروهای 
امدادی و مردم در مقابله با سيالب/ صدور دستور تخليه روستاهای محدوده ی غرب کارون/ تقسيم مناطق با هدف 
اجتناب از تداخل وظایف/ بدست آمدن تجربه ارزشمند در نتيجه سيالب/ فعاليت شبانه روزی در مناطق سيل زده/ 
حضور مثبت مردم در روستاها/ ترجيح فعاليت جمعی در راستای مدیریت بحران/ چالش های کمتر در خرمشهر 

نسبت به سایر مناطق سيل زده.

اعالم قبلی و هشدار سيل از سوی مدیریت بحران/ آمادگی وقوع سيل در آبادان و تشکيل جلسات متعدد مدیریت 
بحران در آبادان/ سيل غافلگيرکننده از مناطق پایين دست/ بی سابقه بودن سيالب/ سراسيمگی در برابر سيالب/ 
عدم برخورداری از ماشين آالت مقابله با سيالب/ ورود آب به داخل منازل به خاطر نداشتن ماشين آالت/ جلوگيری 
از وقوع فاجعه در دقایق پایانی/ اقدامات دقيق تر بعد از شوک اوليه/ تعامل ميان سازمان ها و نهادها/ احداث سيل بند/ 
حساسيت احداث سيل بند در برخی مناطق/ لزوم تهيه طرح آمایش سرزمينی/ ضرورت تجهيز آبادان به ادوات و 

ماشين آالت مقابله با بحران

شروع فعاليت بعد از اعالم بحران/ جلسات متعدد مدیریت بحران/ طرح احتمال بی ارزش بودن برخی جلسات 
مدیریت بحران/ ایجاد هماهنگی به واسطه جلسات/ عملکرد مثبت در حوزه ی تأمين نيازهای بهداشتی/ برپایی 
بيمارستان صحرایی در حميدیه/ اهميت استفاده از بالگردها در امدادرسانی/ بهره گيری از ظرفيت سازوکار هدایت 
بحران وزارت بهداشت/ پوشش صد در صدی حضور آمبوالنس ها در مناطق سيل زده/ تعامل با دیگر نهادها/ بی نظمی 
در توزیع غذا/ چالش انتظارات بيش از حد برخی مردم/ هدر رفت امکانات در نتيجه فقدان مدیریت واحد/ همکاری 

بسيار مطلوب سایر استان ها

شکسته شدن سيل بند ُرفيع/ تمرکز بر خسارت های سيل در دشت آزادگان/ هدایت عامدانه سيالب به سمت 
زمين های کشاورزی/ اولویت حفظ جان شهروندان/ نگرانی کشاورزان از پرداخت خسارت/ مخالفت اوليه کشاورزان با 
هدایت سيالب به مزارع/ وعده ی جبران خسارت به کشاورزان معترض/ هدایت سيالب به زمين های زراعی/ هدایت 
سيالب به مثابه ی استراتژی ممانعت از زیر آب رفتن شهر ُرفيع/ شکسته شدن سيل بندها/ تجاوز به حریم رودخانه 
توسط کشاورزان در سال های اخير/ مسدودشدن رودخانه های مهم در مسير سيالب/ دفاع از راهکار انتقال آب به 
زمين های کشاورزی/ انجام ناصحيح انحراف مسير سيالب/ پيامدهای مدیریت نامناسب بحران سيالب در زندگی 
مردم/ شکافتن دایک مرزی و انتقال آب به بخش عراقی هور/ ضرورت الیروبی رودخانه ها/ آسيب دیدن سيل بندها 
در سيالب اخير/ ضرورت استحکام بخشی فوری سيل بندها/ تخليه روستاها در مناطق سيل زده/ خارج کردن زنان و 
کودکان از روستاهای در معرض سيالب/ آبگرفتگی تعدادی از روستاها در هویزه/ مشابهت همبستگی دوران سيالب 
و همبستگی دوران دفاع مقدس/ ضعف عملکرد برخی سازمان ها/ ضرورت بازنگری در برخی شيوه های مدیریتی/ 
نگرانی مردم ُرفيع از عملکرد سازمان آب و برق/ محدودیت اعتبارات دولتی/ انتقاد به نحوه ی انتخاب بخشداران و 

فرماندران در وزارت کشور
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مصاحبه شماره 14

مصاحبه شماره 15

مصاحبه شماره16
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و  موازی کاری  اطالع رسانی/  ضعف  بحرانی/  مواقع  در  استفاده  برای  ماشين آالت  به  دسترسی  عدم 
بحران/  بهتر  مدیریت  و  تصميم گيری  در  اطالعات  به  دسترسی  اهميت  عملياتی/  نيروهای  سردرگمی 
مدیریت سنتی در مواجهه با بحران/ ضعف دانش و تکنولوژی در سيالب اخير/ عدم آمادگی جسمانی 
سایر  امدادرسانی  و  همکاری  سيالب/  بروز  نتيجه  در  اجتماعی  همبستگی  افزایش  امدادی/  نيروهای 
استان ها/ پشتيبانی زنان و خانواده ها/ حضور مدیران در صحنه سيالب/ الیروبی نشدن رودخانه ها/ عدم 
از  پيشگيری  تمهيدات الزم در  نگرفتن  نظر  تعامل مناسب سازمان های مسئول در الیروبی کارون/ در 
بستر  حد  رعایت نشدن  شهر/  حاشيه   در  نيشکر  کشت  صنعت  استقرار  با  مرتبط  چالش های  سيالب/ 
رودخانه ها در استان خوزستان/ لزوم همکاری بخش خصوصی در مواقع بحران/ ضرورت الیروبی ُمستمر 

سيل بَر کانال های 

استفاده از ظرفيت های مردم بومی در مواجهه با سيالب/ مزایای بهره گيری از اجتماع محلّی و نقش مهم 
مردم محلّی در ميدان/ توجه به ظرفيت معتمدین محلّی و گره گشا بودن آنان/ استفاده از تجارب چند دهه ای 
وزارت نفت/ لزوم توجه کافی به مدیریت بحران در بحث تخصيص بودجه/ اهميت هماهنگی ميان سازمان ها 
در مدیریت بحران و بهبود تعامل ميان 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 
سيستم های مقابله با بحران/ ضعف اطالع رسانی در هنگام وقوع بحران/ بسته بودن اکثر کانال های سيل بَر 
به عنوان مانع جدی هدایت سيالب/ ضرورت بکارگيری خالقيت در مهار سيالب/ همبستگی بسيار باالی 
اقشار و قوميت ها/ کمک و پشتيبانی قابل توجه  مردم و مسئولين در حين بحران/ یاری رساندن همه ی 

زنان و خانواده ها

اقدامات عملی بهداشتی/ حضور ميدانی کارشناسان بهداشت در مناطق سيل زده/ کمبود آب آشاميدنی سالم/ 
کمبود خدمات اساسی/ آشفتگی در توزیع اقالم غذایی/ لزوم تقویت اعتماد بين مردم و دولت/ کمبود اقالم 
اساسی/ کمبود ماشين آالت سنگين و نيمه سنگين متناسب با شرایط بحرانی/ عدم نظارت کافی بر گروهای 
امدادی و پزشکی/ فشار مضاعف به نيروهای امدادی به علّت کمبود ماشين آالت/ شباهت سيالب و دفاع 
مقدس از منظر شور و همبستگی/ تفاوت جنگ و سيالب از نظر مدیریت/ ضرورت احداث اردوگاه های دائمی 
اسکان اضطراری/ لزوم توانمندسازی مردم/ تأثير توانمندسازی بر احيأ اعتماد مردم/ لزوم تقویت پُل ارتباطی 
ميان اداره بهداشت و سازمان های دیگر نظير آموزش و پرورش و یا سایر سازمان های مرتبط در مواقع بروز 

بحران/ رعایت الزام های نگهداری اقالم غذایی و دارویی در مواقع بروز بحران

و  دستگاه ها  ميان  در  موازی کاری  و  مداخالت  از  پرهيز  بحران/  بروز  مواقع  در  فکر  اتاق  تشکيل  ضرورت 
سازمان های مختلف/ اهميت تقسيم کار در ميان دستگاه ها و سازمان های مختلف/ حضور دلگرم کننده ی 
برخی مسئولين در ميدان/ حضور تبليغاتی برخی مسئولين/ ارتباط ميان سازمانی در مواقع عادی/ انتصاب 
و  سنگين  ماشين آالت  کمبود  تجربه/   و  تخصص  مبنای  بر  مختلف  سازمان های  و  بخش ها  در  مدیران 
مواقع  در  بخش خصوصی  با  تعامل  سازمانی/ ضعف  ميان  تعامل  با  تجهيزات  کمبود  نيمه سنگين/ جبران 
بحران/ عدم انعکاس خدمات در صدا و سيما/ اطالع رسانی و روابط عمومی ضعيف مدیریت بحران/ تعامل 
ميان سازمانی ضعيف در ميان دستگاه ها و سازمان های درگير در مدیریت بحران/ شروع اقدامات و فعاليت 
بر مبنای احتمال وقوع سيل/ صرفه جویی و استفاده از امکانات و ظرفيت های موجود جهت احداث سيل بند/ 
وقوف به نقش مهم جاده ی ساحلی در ترافيک شهر اهواز/ اقدامات پيشگيرانه شهرداری در احداث سيل بندها/ 
اقدامات دیر هنگام آبفا/ ارائه ی پيشنهاد برای مدیریت بهتر چالش فاضالب با استفاده از روش های سنتی 
بای پس کردن فاضالب و یا اضافه کردن زانوهایی در خروجی آخر فاضالب جهت هدایت فاضالب به رودخانه و 
ایجاد خالء/ مقایسه همبستگی دوران مدیریت بحران سيل با دوران دفاع مقدس/ افزایش همبستگی در بين 
مردم و سازمان ها در نتيجه ی وقوع سيالب/ فعاليت و پشتيبانی زنان و خانواده ها در مدیریت بحران/ فعاليت 

سازمان ها و نهادهای مختلف در مهار سيالب/ اتحاد و همبستگی آحاد جامعه در مهار سيالب

اقدامات پيشگيرانه در حفظ اسناد موجود در مدارس/ اطالع پيشگيرانه به پيمانکاران و بخش خصوصی فعال در 
مدارس در حال ساخت/ نظارت بر ُحسن اجرای اقدامات پيشگيرانه/ افزایش سطح ایمنی مدارس در برابر سيالب/ پای کار 
بودن جدی تمامی مدیران و دست ندرکاران/ بازسازی سریع مدارس آسيب دیده/ بهره گيری از کمک های مردمی 
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ادامه
مصاحبه شماره 18

مصاحبه شماره 19

مصاحبه شماره20

مصاحبه شماره21

مصاحبه شماره22

مصاحبه شماره 23

مصاحبه شماره 24

در بازسازی مدارس/ استفاده از فرصت پيش آمده در زمان سيل برای افزایش حساسيت اجتماعی به چالش های 
آموزش و پرورش/ تالش همدالنه مدیران و کارکنان/ حضور نمایشی برخی مدیران و مسئولين کشوری/ تخليه ی 
دیر هنگام برخی مدارس به علّت تعطيالت نوروزی و مسافرت برخی از مدیران مدارس/ هماهنگی مناسب و 
کارگشا با استانداری و مدیریت بحران استان/ ارتباط مناسب درون سازمانی/ اهميت نحوه ی مدیریت سازمان بر 
رفتار کارکنان/ فعاليت مثبت گروه های جهادی/ تأثير مثبت احداث مدارس بر روحيه اهالی/ نيازهای انباشته شده ی 
استان در حوزه ی نوسازی مدارس/ لزوم پرهيز از سياسی کاری در کار حرفه ای/ لزوم پيگيری مدیران و در خط 
مقدم بودن شان در زمان وقوع بحران/ اعتمادسازی با بخش خصوصی/ اخذ مشاوره از شرکت های مشاوره و 
متخصصان دانشگاهی/ تقویت همبستگی ملّی در بحران اخير/ تنوع اقشار اجتماعی در کمک به مردم مناطق 
آسيب دیده/ رفع چالش های اداری موجود با سایر دستگاه ها/ ضرورت تأمين منابع مالی/ شناسایی و اقدام مناسب 

درباره ی مدارس در معرض خطر

لزوم ارزیابی پيشگيرانه از احتمال بروز بحران در مناطق مختلف شهری/ غافلگيری شهرداری از ورود سيالب به 
محاّلت شهری/ ضعف شهرداری در پایش شرایط محاّلت مختلف/ فقدان هماهنگی بين سازمان های شهری/ 
تبدیل شدن برخی کانال های قدیمی به یک بستر تهدیدآميز/ شکنندگی سيل بندهای خاکی/ جلوگيری از ورود 
آب به منطقه عين دو با احداث سيل بند/ فقدان آموزش مناسب نيروهای عملياتی/ غيِر اصولی بودن فعاليت برخی 
افراد و سازمان ها در مهار سيالب/ ضرورت برگزاری دوره های آموزشی مناسب و کافی در نحوه ی مقابله با بحران 
در شهرداری/ ضرورت آموزش همگانی در برابر وقوع سيالب/ بهره گيری از تجارب سيل اخير/ چالش عدم همکاری 
بخش خصوصی در تأمين تجهيزات مقابله با سيالب/ مشکل فراگير کمبود تجهيزات در شهرداری برای مقابله با 
بحران/ فقدان وجود تجهيزات پمپاژ آب/ سردرگمی و آشفتگی در جریان مدیریت بحران/ تصميمات سليقه ای در 

جریان مدیریت بحران/ عدم وجود امکانات و تجهيزات مدرن کنترل و مدیریت بحران

تخریب طبيعت توسط انسان زمينه ساز وقوع سيل )عوامل انسانی زمينه ساز سيل(/ عدم کلی نگری و اتخاذ دید 
جامع در سدسازی/ لزوم کسب تجربه از پيامدهای سيل اخير/ ساخت و سازهای غير مجاز در بستر و حریم رودخانه ها و 

کانال ها/ لزوم اقدامات قانونی متناسب در برابر متخلّفان ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه ها و کانال ها

حالت بينابين سيالب خوزستان از حيث در کنترل بودن یا در کنترل نبودن/ پُر مخاطره بودن استان خوزستان/ 
دشواری مدیریت بحران در خوزستان/ تناقض مدیریت محلّی و ملّی در سيالب خوزستان/ نگرانی استاندار از تلفات 
سيالب/ دشواری اطمينان بخشی به روستایيان/ بی اعتمادی نهادی به خاطر پرداخت نشدن مطالبات سيالب 

سال 95/ بهره گيری از ظرفيت محلّی

ورود بنياد مسکن به حوزه ی تقویت سيل بندها/ تقویت سيل بندها توسط بنياد مسکن/ اعزام ماشين آالت بنياد 
مسکن به مناطق درگير سيالب/ کمبود ماشين آالت/ درخواست کمک از سایر استان ها/ سرعت عمل در ارزیابی 
خسارات/ وسعت مناطق درگير سيالب/ استقرار استان های ُمعين/ تقسيم مناطق سيل زده ميان استان های ُمعين/ 
اعطای تسهيالت بازسازی و نوسازی/ گرمای باالی هوا عامل اصلی ُکندی عمليات بازسازی/ انعقاد قرارداد با 
دانشگاه جهت انجام مطالعات ایمن سازی ساخت و سازها/ عدم وجود طرح جامع مقابله با سيالب در استان/ زمانبر 
بودن کار بازسازی و مقاوم سازی منازل/ بهره گيری از تجارب پيشين/ ارزشمندبودن تجارب مدیریت سيالب/ فقدان 

مدیریت و فرماندهی واحد در ميدان/ چالش های فرهنگی در ميدان/ لزوم آموزش نيروهای عملياتی

پيش بينی نرمال بودن بارندگی ها در ابتدای سال آبی/ تشخيص شرایط بحرانی در اسفندماه/ باورناپذیری پيش بينی ها از 
سوی برخی دستگاه های استانی/ صدور اخطاریه 5 روز قبل از سيالب

باورناپذیری اخطاریه ها/ راستی آزمایی مدل ها/ بهره گيری از مدل های پيش بينی جهانی/ اهميت مدیریت سدها/ انتقاد به 
نحوه ی مدیریت سدها/ بی اطالعی از وضعيت آبی سال پيش رو/ پيشنهاد اصالح مدیریت تاالب ها/ عدم برخورداری 
از مدل ملّی به عنوان جدی ترین چالش سازمان آب و هواشناسی کشور/ وابستگی به مدل های خارجی/ اهميت 

انسجام و همبستگی ملّی

بی ارتباط بودن سيالب با حوزه ی کاری/ ورود به چالش در نقطه اوج بحران/ وجود چالش های متعدد در نحوه ی انجام 
امور/ سردرگمی در برآورد سيل زدگان/ تأمين نبودن زیرساخت های مدیریت بحران/ عدم همکاری بخشی از مردم به دليل 
نگرانی از وضعيت دارایی های شان/ تأکيد استاندار بر ارائه خدمات به مردم در محل/ هدف گذاری برای خدمات رسانی به 
002 هزار نفر/ اختالف با سایر دستگاه ها در نحوه ی ارائه خدمات/ باالتر بودن حدود انتظارات مردمی از توان دستگاه ها/ 
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ادامه
مصاحبه شماره 24

مصاحبه شماره25

مصاحبه شماره26

مصاحبه شماره27
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مشکالت مرتبط با تأمين اعتبار/ غافلگيرشدن از افزایش افراد اسکان یافته در اردوگاهها/ استفاده از ظرفيت های استانی/ 
نگرانی از مسائل حاشيه ای/ بی برنامه بودن هالل احمر/ فقدان بانک داده در توزیع اقالم/ عدم وجود یک برنامه مدون در 
خدمات رسانی/ بی برنامه گی در مدیریت بحران/ بی نظمی در ارائه و توزیع خدمات/ تالش برای تدوین یک برنامه مدون/ 
تالش برای بهره گيری از ظرفيت های محلّی/ تالش برای تأمين پوشاک سيل زدگان/ توزیع پوشاک قاچاق ضبط شده  
توسط سازمان اموال تمليکی ميان سيل زدگان/ لزوم بهره گيری از یک نرم افزار ارائه خدمات/ اشتباه در ورود و بازدید 
مستقيم استاندار از اردوگاه ها/ توقعات بيش از اندازه ی سيل زدگان/ تنوع انتظارات سيل زدگان/ خال وجود نرم افزارهای 
مناسب خدمات رسانی/ دست خالی بودن نيروهای استان های ُمعين/ رفتارهای غيرحرفه ای امدادگران استان های ُمعين/  
بی نظمی در ارائه خدمات و امدادرسانی/ دشواری امدادرسانی به علّت پراکندگی مناطق سيل زده/ چالشهای امنيتی/ 

بهره گيری از ظرفيت شيوخ و معتمدین/ لزوم پيش بينی چالش های پيش رو در بحران بعدی

صدور آماده باش برای مقابله با سيالب/ بی سابقه بودن وضعيت رودخانه ها/ بی توجهی مردم به هشدارها/ محاصره کامل 
بُستان در جریان سيالب/ به صدا درآمدن زنگ خطر وقوع سيل در شهر توسط ریش سفيدان/ ارائه ی تضمين به مردم 
جهت همکاری در ورود آب به مزارع/ وعده ی کشت تابستانه شلتوک/ حضور مردم در کنار مسئولين مدیریت بحران/ 

استقرار درمان گاه به صورت اتوبوس توسط سپاه تهران در منطقه/ کمبود امکانات در بدو سيالب

افزایش قابل توجه آورد رودخانه ها/ افزایش تدریجی خروجی سدها/ تغيير سياست ها با هدف مدیریت سيالب/ 
چندمنظوره بودن سدهای استان خوزستان/ پایين بودن تاب آوری رودخانه ها در پایين دست/ سيالبی شدن همه 
رودخانه ها به طور همزمان/ مواجهه خوزستان با دو موج سيالب/ همکاری قابل تقدیر مردم در مهار سيالب/ بهره گيری 
از ظرفيت مانيتورینگ سازمان آب و برق/ نگرانی مردم از پایداری سدها/ وجود شایعات فراوان درباره ی پایداری سدها 

در فضای مجازی

انتخاب ماهشهر به عنوان شهرستان ُمعين/ اهميت کانال سيل بَر مسير رودخانه جراحی/ تأکيد بر نکات مثبت و مزایای 
وقوع سيالب/ کمبود ماشين آالت/ هدفمندنبودن تخصيص امکانات/ آشفتگی در ارائه خدمات/ ارایه خدمات متنوع در 

هنگام سيالب/ کمک مالی قابل توجه ماهشهر به سيل زدگان

جبران مدتی که دانش آموزان نتوانسته بودند بعد از تعطيالت نوروز تحصيل را شروع کنند/ تدارک و تأمين وسایل و 
اقالم مورد نياز/ توزیع اقالم و امکانات مورد نياز مدارس/ کمک های قابل توجه سایر استان ها/ فعاليت و اقدامات قابل توجه 
اداره کل نوسازی مدارس/ پراکنش مدارس آسيب دیده در مناطق مختلف استان/ آسيب دیدگی بيشتر مدارس در برخی 

مناطق/ حل تمام مشکالت آموزشی مرتبط با سيالب/ برگزاری کالس های تقویتی برای دانش آموزان مناطق سيل زده

مشکالت زیرساختی اندیمشک/ کمبود ماشين آالت/ مقابله موفق با سيالب/ نياز اندیمشک به پایگاه متمرکز امداد 
هوایی/ فراخوان کمک از مواکب فعال در زمان پياده روی زیارت اربعين/ جابه جایی اضطراری عشایر/ وارد آمدن 

خسارات به مزارع و منازل/ پخش شدن شایعات در فضای مجازی

آماده سازی اراضی جهت کشت مجدد در شهرستان های درگير سيل/ جابه جایی احشام و تأمين خودرو در نقاط 
بحرانی/ تعيين و فراهم کردن امکان جدید دور از اماکن پُر خطر/ تأمين خوراک دام/ مکمل های غذایی و وسایل موقت 
دام داری/ تأمين بهداشت، واکسيناسيون، سمپاشی اماکن نگهداری از دام و مبارزه با بيماری های احتمالی/ جمع آوری 
و دفن الشه حيوانات/ شناسایی مناطق بحرانی/ تعيين نقاط امن به منظور انتقال دام ها/ چگونگی تأمين خوراک دام ها/ 
بسيج مردمی و استفاده از کمک ها و امکانات مردمی/ برقراری سيستم هشدار و اخطاریه های به موقع جوی/ ارتقاء 
سطح آگاهی عمومی/ کمبود وسایل حمل و نقل و تأمين خودرو سنگين/ کمبود اعتبار جهت ترميم زیرساخت ها/ 

مسائل و مشکالت پساسيالب مانند مطالبات خسارت دیدگان/ کمبود اعتبار جهت خرید علوفه

احداث سيل بند کانال شهيد چمران و جلوگيری از پيشروی آب به برخی مناطق اهواز/ انجام سه انفجار و 84 ساعت 
الیروبی کانال سلمان برای تخليه و انتقال آب جمع شده ی رودخانه های دز و کرخه به رودخانه کارون/ قطع برق بيش 
از 002 روستا به دليل جلوگيری از برق گرفتگی/ سقوط پایه ها/ آب رسانی از طریق تهيه و توزیع آب بسته بندی و 
ارسال تانکر سّيار به مناطقی که دچار قطع و یا آلودگی آب شرب شده اند/ پيگيری انجام تمهيدات الزم و نصب پمپ 
و ماشين آالت مکنده ی فاضالب جهت جلوگيری از بازگشت فاضالب/ اعزام پمپ تراک و ماشين آالت جهت تخليه 
و انحراف سيالب و جلوگيری از خاموشی مراکز حساس/ هدایت سيالب به سمت کانون های ریزگرد/ پيگيری احياء 
کانال مالح )فيوزپالک رودخانه کارون از سمت ویس( و احياء کانال محيط زیست/ صدور اخطاریه تخليه مناطق 
در معرض خطر/ تأمين نيازهای غذایی و بهداشتی افراد سيل زده و تأمين هفت دستگاه کانتينر نانوایی سيار جهت 
مناطق سيل زده و اعزام هفت بالگرد و 24 قایق جهت امدادرسانی و انتقال آذوقه و سایر کمک به مناطق سيل زده و 
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نجات بيش از 6000 نفر گرفتار در سيالب/ استفاده از ظرفيت و خدمات مواکب اربعين/ استفاده از ظرفيت و خدمات 
تشکل های مردم نهاد جهت کمک به سيل زدگان/ جابه جایی و باال کشيدن پمپ های ایستگاه های پمپاژ آب خام 
جهت ادامه فعاليت و جلوگيری از قطع آب شرب/ بازدید هوایی و همچنين استفاده از پهپاد جهت اشرافيت بر شرایط 
منطقه/ شکستن دژ حاشيه ی کرخه قبل از سوسنگرد )سيل بند شاکریه( با کمک سپاه پاسداران و ... و جلوگيری 
از آب گرفتگی شهر سوسنگرد/ ارسال پمپ های کف کش، لجن کش و دیزلی برای تخليه سيالب در شهرستان های 
مختلف/ بازکردن دریچه های سيفون کانال اصلی شرکت توسعه نيشکر امام خمينی )ره( و انجام انفجار جهت انحراف 
آب به سمت اراضی نيشکر و جلوگيری از آب گرفتگی شهر گوریه شهرستان شوشتر/ ارسال چند نوبت پيامک و 
اطالع رسانی مکّرر از صدا و سيمای مرکز خوزستان و خبرگزاری های رسمی به صورت مصاحبه، زیرنویس و ... مبنی بر 
رعایت توصيه های ایمنی/ تبيين اقدامات مدیریتی و نظارت بر اجرای آن ها در کنترل سيالب به فرمانداران، شهرداران 
و دستگاه های اجرایی/ فعال نمودن کارگروه های 41 گانه مدیریت بحران و الزام به برگزاری جلسات منظم ماهيانه و 

راه اندازی مرکز مانيتورینگ مدیریت و کنترل حوادث استان و دریافت ارتباط از دستگاه های اجرایی

استفاده از تجربيات دوران دفاع مقدس در مهار سيالب/ روحيات نامناسب فردی و کاری برخی افراد دخيل 
در امر مدیریت بحران/ امکان مهار موفق تر سيالب در صورت رعایت برخی اصول/ اهميت جمع آوری امکانات/ 
اهميت جسارت در تصميم گيری/ اهميت اصل مدیریت واحد و یکپارچه/ اهميت پيگيری های مداوم استاندار/ 
تأکيد استاندار بر استراتژی به حداقل رساندن تلفات/ کم دقتی مردم در محافظت از سيل بند قدیمی/ حضور 
شبانه روزی مدیران در ميدان/ استراتژی هدایت آب به سمت تاالب/ سطح باالی همکاری ميان دستگاه های مختلف

بسيج همه امکانات برای مقابله با سيالب/ کمک های فنی مرتبط با سيالب/ عدم رعایت اصول مهندسی در 
بدو مقابله با سيالب/ بی مالحظگی کشاورزان مقاطعه کار و غيِر بومی نسبت به سيل-بندهای قدیمی/ رفتار 
غيِر حرفه ای بسياری از نيروهای حاضر در ميدان/ استفاده از گل و الی کف رودخانه در احداث سيل بند/ 
نجات چهار هزار هکتار از اراضی کشاورزی با احداث به موقع سيل بندها/ بی اعتمادی نهادی در همکاری و 
تعامل مردم/ برخی تخلفات و پارتی بازی ها در اختصاص خسارت سيالب در سال های قبل/ لزوم بهره گيری 
از دانش بومی و محلّی در مقابله با سيالب/ ارجحيت استفاده از وسایل مکانيزه در پُر کردن گونی ها/ لزوم 
استفاده از مواد پلی اتيلن و پلی پروپيلن برای احداث سيل بند/ لزوم بهره گيری از دانش روز دنيا در مقابله با 
سيالب/ اهميت تجاوز به حد بستر رودخانه ها در بروز سيالب/  لزوم در نظر گرفتن سيل بند در طرح های 
هادی روستایی/ آن هایی که هنوز مزارع شان را کشت نکرده بودند، در تالش بودند تا آب وارد زمين های شان 
شود و بعد بتوانند خسارت بگيرند/ بخشی کاری در مواجهه با سيالب/ ضعف دانش فنی و تعامل سازمانی در 
مواجهه با سيالب/ فقدان وجود نرم افزارها و برنامه های نوین مقابله با تهدیدات اقليمی/ لزوم تهيه لباس های 

ُفرم برای مدیریت و راهبری موثرتر عمليات

شکسته شدن  سيالب/  با  مقابله  برای  راه آهن  کل  اداره  سریع  حضور  بامدژ/  راه آهن  ایستگاه  به  آب  ورود 
ارسال  راه آهن/  ایستگاه  به  مردم  آوردن  پناه  بامدژ/  بخش  در  راه آهن  ایستگاه های  محافظ  بندهای  سيل 
واگن های ُمسّقف به ایستگاه های بامدژ و خاور برای اسکان سيل زدگان/ توزیع اقالم غذایی و وسایل ضروری 
از مناطق/ توقف کامل حرکت قطارها به علّت  از روی ریل در بسياری  در ایستگاه های راه آهن/ عبور آب 

تخریب ریل/ بازگشایی مسير راه آهن اهواز به-عنوان جدی ترین دغدغه مدیران راه آهن کشور

امکان پيش بينی سال آبی باالتر از نرمال/ عدم امکان پيش بينی دقيق ميزان بارش/ عدم پيش بينی ظرفيت 
از ترسالی/ احتياط  اندیشه مسئولين/ غافل گيری مسئولين  انتظار خشک سالی در  مهار سيالب در سدها/ 
مسئولين در آزادسازی آب سدها/ غافل شدن از پایين دست سدها به دليل غلبه نگرش خشک سالی/ بی توجهی 
به سيل بَرها و دایک ها/ ناتوانی رودخانه ها در عبور سيالب به علّت عدم الیروبی/ تغيير شيب و رسوب گذاری 
رودخانه های استان/ تأثير منفی عوامل انسانی در ارتباط با رودخانه ها/ از بين رفتن سيالب بَرهای قدیمی/ 
تغيير کاربری اراضی در استان در دهه-های گذشته/ سيالب با دوره ی بازگشت 50 ساله/ لزوم احداث سد 
جدید بر رودخانه دز/ فاصله مدیریت بحران استان با حالت ایده آل/ نمره قبولی مدیریت بحران استان در 
مدیریت  در  نوآوری  و  ابتکار  استان/ عدم وجود  کارشناسی  از ظرفيت  استفاده مسئولين  موضوع سيالب/ 
سيالب/ لزوم احداث کانال های جدید سيالب بَر برای انتقال آب/ استفاده از ظرفيت کارشناسی استان در 
سال های اخير به عنوان یک نکته مثبت/ مشخص شدن برخی نقاط ضعف پيشين در جریان سيالب اخير/ عدم 

پيش بينی امکان عبور آب از خط راه آهن/ اذعان به اشتباهات مهندسی در سال های گذشته
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با  با هدف مقابله  از وقوع سيالب/ برگزاری جلسه  با سيالب/ هشدار هواشناسی پيش  باور به مقابله موثر 
نيروها/  و  ماشين آالت  آماده باش  اعالن ضرورت  محلّی/  مسئولين  طریق  از  مردم  به  اطالع رسانی  سيالب/ 
اقدامات اجرایی در ارتباط با سيل بَرها/ تالش برای احيا نهرهای سيل بَر قدیمی/ تخریب کانال آب رسانی کانون 
ریزگردها/ زندگی برخی از کشاورزان در بستر کانال بحره/ فراتر از تصور بودن سيالب/ افزایش قابل توجه 
آورد رودخانه ها/ کمک رسانی به روستاهای درگير سيالب/ ورود سيالب از ضلع شمالی به اهواز/ شکسته شدن 
پی در پی سيل بندها/ به هم پيوستن دو جریان آب در پی شکستن کانال ها/ قطع اتوبان اهواز- اندیمشک/ 
استفاده از کانال سلمان به جای مانده از دوران دفاع مقدس/ به روز نبودن اطالعات دریافتی از ماهواره ها/ 
تشکيل یک تيم تخصصی از اساتيد و صاحب نظران/ عدم وجود نقشه توپوگرافی به روز از استان/ دستور تخليه 
برخی محاّلت شهر اهواز/ بازار داغ شایعات در فضای مجازی/ کنترل عبور و پخش مدیریت شده ی سيالب/ 

تشکيل یک تيم تخصصی از اساتيد و صاحب-نظران

تقدیر از عملکرد مدیریت بحران/ انسداد جاده ی ساحلی اهواز/ تقدیر از عملکرد پليس/ حمایت ناجا از پليس 
استان در بحران سيالب

تالش برای حفظ پایداری ارتباطات/ طراحی یک بانک اطالعاتی/ آشفتگی در توزیع اقالم دارویی و غذا/ حضور 
استانداردهای  فناوری اطالعات/ عدم وجود  اهميت  بر  تأکيد  برای دریافت کمک/  فاقد شرایط  افراد  برخی 
کمک رسانی/ عدم وجود آمار و اطالعات در خصوص سيل زدگان و نيازمندی های آن ها/ انجام کار در برخی 
مواقع به روش سنتی/ تا قبل از کاربرد نرم افزار طراحی شده، توزیع اقالم و امکانات بر اساس پيگيری و ارتباطات 
افراد بود، نه بر اساس یک نقشه ی راه مشخص/ به کمک فناوری و نرم افزاری که طراحی کردیم، افرادی که 
صرفاً برای جمع آوری کمک های مردمی در اردوگاه ها ساکن شده بودند، شناسایی شدند، از این تاریخ به بعد 
ریزش جمعيت اردوگاهی  شروع شد/ ضرورت آموزش در برابر بحران و مقابله با آن/ ضرورت وجود پروتکل 

مشخص در برابر انواع بحران ها و پيش از وقوع آن ها

دل مشغولی درباره ی نقش سازمان متبوع در سيالب/ آغاز فعاليت کانون از ابتدای رخداد سيالب/ اجرای طرح 
امداد فرهنگی/ افزایش مناطق تحت پوشش کانون تا 90 درصد سيل زدگان/ توجه به مادران خانواده های 
بی توجهی  فرهنگی/  فعاليت های  اهميت  به  اشاره  مناطق سيل زده/  در  سّيار  تماشاخانه ی  سيل زده/ حضور 
سایر دستگاه های فرهنگی/ فعاليت غير حرفه ای برخی دستگاههای فرهنگی/ ایجاد چالش برای انجام فعاليت 
فرهنگی در مناطق سيل زده به دليل خشم و عصبانيتی که بر مردم در آن ایام حاکم بود، به خصوص پدران.

وقوع سيالب های با دوره ی بازگشت 10 ساله در شوشتر/ لزوم اندیشيدن تدبيری در ارتباط با سد دز/ لزوم 
قابل  جدید/  بندهای  سيل  احداث  رودخانه/  مسير  فيزیکی  تغييرات  مدرن/  و  بيشتر  سيل بندهای  احداث 
و  مردم  اتحاد  استحکام سيل بندها/  به  باور  در صحنه/  مردم  موثر  نبودن حجم سيالب/ حضور  پيش بينی 

مسئولين در جریان سيالب/ حمایت ها و همياری جوانان

تأکيد بر لزوم آمادگی سازمان ها برای مقابله با بحران/ اقدام سریع بهزیستی/ تشکيل کميته مدیریت بحران 
در بهزیستی/ برنامه ریزی مقابله با بحران در بهزیستی استان/ شناسایی مراکز آسيب پذیر در سطح استان/ 
آمادگی برای انتقال اقشار تحت حمایت سازمان بهزیستی/ اعزام تيم های ُمحب به اردوگاه ها/ توزیع وسایل 

مورد نياز مددجویان

احداث سيل بند بر روی رودخانه کرخه/ آب بردگی اطراف جاده ها/ لزوم استفاده از مصالح مناسب در احداث 
سيل بند/ انتقال سنگ و دیگر مصالح از هفتکل/ همکاری مردم هفتکل در انتقال سنگ/ اتخاذ استراتژی تقویت 
سراسری سيل بندها/ اشاره به چالش اراضی کشاورزی و دژ در برابر استراتژی انتخاب شده/ رفع نگرانی مردم از 

بابت پرداخت خسارت اراضی کشاورزی

متر/ ساخت  ارتفاع 10  با  آذرماه/ ساخت سيل بندهایی  از  ترميم سيل بندها  آغاز  آذرماه/  از  شروع سيالب 
دایک هایی با عرض 50 متر/ شکسته شدن بسياری از سيل بندهای ساخته شده/ تالش برای جلوگيری از تلفات 
انسانی/ اسکان 52 هزار نفر در مدارس و مساجد/ پيشگام بودن مردم در مهار سيالب/ پُخت و توزیع غذای 
گرم در ميان سيل زدگان/ حضور مردم از سراسر کشور/ اختالفات طایفه ای و چالش های قومی/ بروز تنش های 

قومی/ حضور سازمان های مردم نهاد در مناطق سيل زده
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ماندگاری باالی سيالب به علّت یکنواختی زمين/ تالش های قابل توجه برای مدیریت سيالب/ اندک بودن زمان 
مقابله با سيالب/ تعداد قابل توجه روستاهای خسارت دیده/ همکاری موثر مردم در مدیریت سيالب/ افزایش 
بازسازی 10 روزه ی  خسارات در صورت عدم همکاری مردم/ واگذاری ماشين آالت از سوی سایر دستگاه ها/ 

سيل بندها/ تخليه آب از اراضی کشاورزی/ تنظيم اقدامات بر اساس برنامه

اذعان به وجود شایعات/ اعالن هشدار از چند ماه قبل/ برخورد جدی با سازمان های متخلّف/ ترميم سيل بندها 
پيش از وقوع سيل/ باورناپذیری امکان وقوع سيالب برای مردم/ نجات شهر شعيبيه با احداث سيل بند/ باالتر از حد 
عادی بودن توان سيالب/ افزایش تدریجی سيالب/ ورود حجم قابل توجهی از آب به سدها/ محافظت کامل از شهرها 
در برابر سيالب/ خوشحالی از عدم تلفات انسانی در سيالب/ اهميت نقش مردم/ تالش و تقاّلی دولت/ قرار گرفتن 
سيالب اخير در صدر بحران های ایران/ اهميت جایگاه سدهای کرخه و دز/ شکسته شدن سيل بند آلبوعفری/ ایجاد 
یک انشعاب در باالدست شهرستان شوش/ اهميت مدیریت آب های روان بعد از حميدیه/ خشکسالی  سال های قبل/ 
تجاوز کشاورزان به حد بستر رودخانه ها/ استفاده از ظرفيت محلّی برای پيشبرد مدیریت بحران/ تالش برای رساندن 
آب به تاالب/ احيای رودخانه قدیمی برای انتقال آب به سمت تاالب/ رها شدن کانال ها به حال خود در سال های 
اخير/ رسيدن خطر به محاّلت غربی اهواز/ حرکت حجم وسيع آب به سمت اهواز/ احداث خاّلقانه سيل بند/ استفاده 
از آب سيالب برای کانون های ریزگرد/ عملکرد موفق مدیریت بحران در محافظت از اهواز/ الیروبی رودخانه های 
قدیمی/ شکافتن مسيرها برای انتقال آب در نواحی مرزی/ هدایت آب به سمت عراق/ نجات شهرهای مرزی با 
شکافتن دایک های مرزی/ شجاعت و جسارت استاندار و مدیر کل مدیریت بحران/ اعتماد به مردم محلّی/ بی کارکرد 

شدن رودخانه های قدیمی به علّت الیروبی نشدن/ ورود آب به برخی کانال ها بعد از چند دهه

تحویل اقالم کمکی به دهياری ها/ ایجاد چالش هایی در مسير توزیع اقالم کمکی/ دپوی منطقی برخی اقالم 
توسط دهياری ها

ایجاد یک قرارگاه رسانه ای در استانداری/ تالش برای ایجاد انسجام در زیر مجموعه ی مدیریت بحران/ متخصص 
نبودن مجموعه ی مدیریت بحران/ نقد عملکرد صدا و سيما/ پخش اخبار و مطالب غير واقعی از سوی صدا و سيما/ 
تالش برخی رسانه ها برای انعکاس اخبار صحيح و موثق/ حضور و سامان دهی خبرنگاران غير خوزستانی برای 
پوشش اخبار سيالب/ اذعان رسانه های خارجی به توانمندی های جمعيت هالل احمر/ ماندگاری اخبار منتشر شده 
از سوی رسانه-های رسمی در برابر ناماندگاری اخبار رسانه های مجازی/ ضرورت ایجاد یک تشکيالت رسمی  برای 

اطالع رسانی و پاسخگویی در زمان بحران

رخداد سيل خوزستان در دو مرحله/ شدت خشکسالی سال پيش/ اعالم امکان ورود به شرایط بحرانی خشکسالی/ 
خالی بودن سدها در زمان وقوع سيل بهمن ماه/ وجود سوپاپ های اطمينان تخليه آب در اطراف رودخانه ها/ تصور 
ظرفيت سازی در سدها و رودخانه ها با توجه به سيالب بهمن ماه/ عدم پيش بينی حجم سيالب/ پيامدهای روحی و 
روانی سيالب برای مردم/ از دست دادن زمان طالیی اقدام/ آگاهی از در خطر بودن برخی مناطق/ موفقيت استراتژی 
نجات بخش الهایی/ ورود آب به برخی روستاها/ اميدوار شدن به روحيه مسئولين و مردم/ شباهت عملکرد دوره ی 
سيالب و دفاع مقدس/ افزایش اطمينان خاطر مردم با دیدن عملکرد مسئولين/ بيشترین نگرانی درباره ی خطر 
آب گرفتگی اهواز/ تجربه دبی بسيار باال رودخانه کارون در مقطع اهواز/ احتمال باالی آب گرفتگی برخی محاّلت 
اهواز/ ایجاد چالش به وسيله روان آب های شمال اهواز/ اختالف نظر مسئولين درباره ی احتمال ورود آب به اهواز/ 
ورود آب به شهرک صنعتی اهواز/ بی نتيجه ماندن پمپاژ فاضالب در اهواز/ اثر منفی و تضعيف روحيه مردم در نتيجه 
انتشار شایعات/ عبور از شایعات با کمک صدا و سيما/ احساس غرور و افتخار به جوانان محاّلت حاشيه نشين/ اشاره 
به جنبه های مثبت وقوع سيالب مانند کشت فراوان شلتوک در سال جاری و جذب کمک های دولت در جبران خسارات/ 
اقدامات مناسب دولت در جهت جبران خسارت ها/ مقایسه مدیریت بحران سيالب با دوران دفاع مقدس/ استفاده 
اجاره ای دولت از ماشين آالت بخش خصوصی/ لزوم بازنگری درباره ی نگهداری و برخورداری از ماشين آالت سنگين

بارش شدید باران و شکسته شدن رکورد بارش/ طغيان رودخانه ها و در خظر قرار گرفتن عشایر منطقه/ ضعف 
سازمان هواشناسی در پيش بينی/ نجات عشایر محاصره شده در سيل/ تلف شدن تعداد زیادی دام/ حجم باورنکردنی 
سيالب/ تشکيل ستاد مدیریت بحران در ابتدای بحران/ آناليز داده های ارسالی از مدیریت سد در جلسه مدیریت 
بحران شهرستان/ تصميم مدیریت سد به رهاسازی آب به صورت تصاعدی/ احصا توان عبور آب دز پس از رهاسازی 
آزمایشی/  اختالل مسائل فرعی ایجاد شده بين شهرستان ها در بحث مدیریت سيالب/ افزایش تجارب نيروی 

انسانی/ بهره گيری از دانش محلّی در زمينه مدیریت سيالب
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انجام موفقيت آميز عمليات مدیریت بحران/ لزوم بهره گيری از تجربيات/ حضور دلگرم کننده ی معاون اول رئيس 
جمهور/ لزوم تقویت سيستم های راداری هواشناسی/ لزوم افزایش بودجه/ نقش عدم انجام الیروبی رودخانه ها در 
سيالب/ مدیریت بحران به مثابه یک سازمان سياست گذار و نه اجرایی/ همکاری و تعامل ميان سازمان ها/ لزوم 

بازنگری در قوانين ساخت و ساز/ دقت در تهيه و بکارگيری تجهيزات

کسب یک تجربه ارزشمند از مدیریت سيالب/ اعزام واحدهای نظامی برای کمک رسانی/ اقدامات عملی واحـدهای 
نظامی در کمک به سيل زدگان/ حجم باالی آب واردشـده به رودخـانه های استان/ برگزاری نشست های متعدد 
با سایر نهادها/ تالش برای جلوگيری از آسيب رسيدن به مردم/ تعيين مسيرهای مدیریت سيالب/ عمليات 
موفقيت آميز تخليه مردم/ جابه-جایی احشام به مناطق امن/ خدمات رسانی به مردم در گوریه شعيبيه/ مقاومت 
مردم در برابر درخواست تخليه منازل/ ارائه خدمات در بامدژ/ پيوستن سيالب سه رودخانه در باالدست اهواز 
به یکدیگر/ الیروبی کانال سلمان/ تقسيم وظایف توسط استاندار ميان سازمان ها/ تقاّل برای ممانعت از ورود آب 
به اهواز/ بستن جاده ی اصلی اندیمشک- اهواز به دليل مالحظات امنيتی برای مردم/ هدایت آب اطراف جاده ی 
اندیمشک- اهواز/ کنترل آب اطراف کانال سلمان/ وحدت و همدلی مردم/ دستور استاندار مبنی بر ترک روستاها 
و باقی ماندن جوانان در روستا/ تالش همدالنه ی مردم برای حفظ شهرها از خطر سيالب/ تالش برای مهار 
روان آب های اطراف دشت آزادگان/ احداث چهار بيمارستان صحرایی/ تالش برای حفاظت از مناطق حاشيه ای 
شهر اهواز/ نی کوبی کانال بحره/ دشواری تردد در جاده های جنوبی استان به علّت محاصره شدن در آب/ هدایت 
سيالب به سمت خليج فارس/ موثر بودن حوضچه های ایجاد شده با هدف نجات جاده ی آبادان- اهواز/ استفاده از 
کانال الغدیر دوران دفاع مقدس در کنترل سيالب/ خسارت وارد شدن به تأسيسات نفتی در هورالعظيم/ درخواست 
کمک از سفير عراق در ایران/ یاری و مساعدت نيروهای حشدالشعبی عراق در هورالعظيم/ استفاده از همه ی 
ظرفيت های نظامی/ ضرورت ترميم و بازسازی سيل بندها و الیروبی اَنهار/ ضرورت تأمين برخی تکنولوژی های روز 
و تجهيزات/ یاری و مساعدت همه ی مردم حتی با وسایل شخصی شان/ حضور پُر رنگ جوانان/ استفاده از ظرفيت 
علم و فنون مهندسی کشور/ حضور یک هفتگی سردار قاسم سليمانی در ميان مردم سيل زده کمک و مساعدت 
بی نظير/ اعزام ماشين آالت و تجهيزات نيروهای حشدالشعبی با کمک و مساعدت ابومهدی المهندس/ تيراندازی و 

اقدامات ضد امنيتی گروه های سلفی و وهابی در گلدشت هنگام حضور و همکاری نيروهای حشدالشعبی

عبور از یک دوره خشکسالی طوالنی/ افزایش بيش از دو برابری حجم بارش ها/ فشار شدید خشک سالی بر 
منابع آب استان/ کمترشدن آب سدها از مقدار پيش بينی در قانون/ نياز به برنامه ریزی خاص برای مدیریت 
آب/ آسيب دیدن سيل بندها از سيل سنوات قبل/ حفاظت از خانه ها در روستاها و شهرها در سيل پيشين/ مورد 
انتقاد واقع شدن در ارتباط با حجم آب نگهداری شده پشت سدها/ مالحظات مختلف مرتبط با رهاسازی آب 
سدها/ پيش بينی بارش های شدید در بهار 98/ سرکشی و بازدید ميدانی از سدها برای تصميم گيری بهتر/ اخطار 
شدید سيالب در فروردین 98/ اعالم وضعيت فوق العاده در استان/ اعالم آماده باش به مدیران استان/ بهره گيری 
از ظرفيت های مردمی/ نگرانی جدی دولت از وضعيت خوزستان/ پيش بينی آورد قابل توجه سيالب به سمت 
خوزستان/ سفر ریيس جمهور به خوزستان به علّت نگرانی از خطرات سيالب برای استان/  بسيج همگانی 
در استان برای مقابله با سيالب/ استفاده از ظرفيت شرکت ها و صنایع مستقر در استان/ تعيين اولویت ها و 
استراتژی های سه گانه در برابر سيالب؛ تعيين استراتژی به صفر رساندن تلفات جانی؛ در اولویت بودن حفاظت از 
سدها؛ حفاظت از زیرساخت های استان/ تأکيد بر اهميت اطالع رسانی/ عدم تمایل مردم برای جابه جایی/ تأکيد 
به مسئولين برای حفاظت از جان مردم/ مشکالت مرتبط با پایداری سدها/ رکوردشکنی حجم آب واردشده به 
سد کرخه/ ارزیابی ميزان پایداری سد کرخه/ مانيتورینگ ساعتی وضعيت سدهای استان در آستانه سيالب/ لزوم 
در نظر گرفتن مالحظات در ارتباط با سد گتوند به خاطر وجود الیه ها و تپه های نمکی/ تأکيد بر لزوم حفاظت از 
شهرها/ کمک استان های ُمعين/ مدیریت بحران سيالب از اهواز/ پای کار بودن همه ی مدیران/ ارتباط موثر و لحظه 
به لحظه با مدیران/ همکاری همه ی مسئولين و مردم با یکدیگر/ تشکيل یک تيم قوی از اساتيد و کارشناسان/ 
مشورت و تبادل نظر مدیران/ بازبينی و مرور مکّرر تصميمات اخذشده/ تشکيل گروه کارشناسی/ بهره گيری از 
دانش بومی/ درخواست سازمان آب و برق برای تخليه دشت آزادگان/ پخش آب کرخه در زمين های پایين 
دست/ استفاده از ظرفيت روستای شاکریه برای انتقال آب/ هدایت سيالب از اطراف سوسنگرد به کانال سيل بَر/ 
گفتگو و تعامل با مردم با هدف راضی کردن شان به ترک منازل/ شکستن تعمدی برخی سيل بندها برای انتقال 
و عبور آب/ اقدام بر اساس اولویت بندی ها/ احداث یک رودخانه جدید برای انتقال آب/ موفقيت در حفاظت از 
سوسنگرد/ قطعيت زیر آب رفتن سوسنگرد و بُستان در صورت انجام ندادن برخی کارها/ فعاليت در بستر ریسک 
باال/ پيش بينی بهتر مردم محلّی از سازمان آب و برق/ تالش برای بهره گيری از همه ی ظرفيت ها/ سيالب همدلی/ 
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ادامه
مصاحبه شماره 52

مصاحبه شماره 53

مصاحبه شماره 54

مصاحبه شماره 55

مصاحبه شماره 56

تمرکز تصميم گيری ها در داخل استان/ انسداد جاده ساحلی به علّت افزایش دبی آب کارون/ باال آمدن سيالب تا 
نزدیک عرشه ی پل های اهواز/ کنترل موفقيت آميز سيالب کارون/ پيوستن دو رودخانه دز و کرخه در شمال اهواز/ 
اطمينان بخشی کارشناسان درباره ی عدم ورود آب به اهواز/ رسيدن آب تا پشت مناطق مسکونی اهواز/ تالش برای 
انحراف آب در اطراف اهواز/ سفر وزیر کشور به اهواز به علّت نگرانی از وضعيت استان/ بروز برخی سوتفاهم ها در 
ميان مردم درباره ی نحوه ی مدیریت سيالب، بدین معنی که دولت عمداً سيالب را به سمت برخی مناطق منحرف 
می کند/ مدیریت موفق در اسکان سيل زدگان/ اشاره به خدمات ارائه شده به سيل زدگان/ بازسازی بی وقفه ی مناطق 

آسيب دیده/ پرداخت خسارت و تسهيالت به سيل زدگان

اعالم هشدار سيالب از ابتدای فروردین/ اعالم آماده باش در پی تماس وزارتخانه/ تشکيل جلسه مدیریت بحران در 
حوزه ی ارتباطات/ تشکيل یک گروه مجازی برای هماهنگی بيشتر/ تالش برای استفاده از تجربيات سایر استان ها/ 
ارسال پيامک هشدار برای مردم/ تعيين ساز و کار و محتوی ارسال پيامک هشدار/ تعيين کشيک های 42 ساعته/ 
آمادگی کامل برای تعمير و اقدامات مراقبتی/ راه اندازی تجهيزات ماهواره ای/ ایجاد بسترهای ارتباطی جایگزین/ 
تهيه نقشه های ماهواره ای/ ایجاد دایک های حفاظتی برای تجهيزات ارتباطی/ تالش برای حفظ پایداری ارتباطات/ 

پيش بينی تجهيزات برای شرایط اضطراری/ اشاره به ضرورت استفاده از نقشه های ماهواره ای

ضعف دانشگاه های ُمعين در حمایت و پشتيبانی از معاونت بهداشت/ عدم هماهنگی دانشگاه-های ُمعين/ فعاليت 
کمتر از انتظار دانشگاه های ُمعين/ اشاره به دالیل ضعف عملياتی دانشگاه-های علوم پزشکی استان/ تمرکز برنامه ها 
بر خشکسالی در سال های قبل/ بی نظمی و بی برنامگی در خدمات رسانی/ 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/ بی نظمی در مدیریت/ وعده های غير ضروری و تحت فشار مدیران به مردم سيل زده/ 

ضرورت افزایش آمادگی سازمان های مردم نهاد

تصور نداشتن نسبت به حجم بارش ها و سيالب از سوی مدیران استان/ تشکيل جلسه مدیریت بحران اداره کل/ عدم 
وجود درک درست از وضعيت بارش ها و حجم آن/ واگذاری بخشی از مدیریت بحران به اداره راه و شهرسازی/ تأکيد 
وزیر بر همکاری کامل با سایر دستگاه ها/ فراخوان همه همکاران و لغو مرخصی ها/ واگذاری حفاظت از سوسنگرد به 
اداره ی راه و شهرسازی/ تالش برای ممانعت از ورود آب به سوسنگرد/ طراحی فنی سيل بندها/ ساخت یک سيل بند 
پنج کيلومتری در اطراف سوسنگرد/ قطعی بودن ورود آب به سوسنگرد از نظر بسياری از کارشناسان/ موفقيت در 
ممانعت از ورود سيالب به سوسنگرد/ پيش بينی دقيق سازمان آب درباره ی حجم سيالب/ خسارت وسيع سيالب به 
راه های روستایی/ تالش های موثر در ممانعت از ورود سيالب به شادگان/ تقدیر وزارت کشور و استانداری از عملکرد 
اداره کل راه و شهرسازی/ مأموریت مهار سيالب در چند مرحله و منطقه/ پيوستن رودخانه های کرخه و دز در شمال 
اهواز/ تالش برای ممانعت از آب گرفتگی حاشيه ی کارون/ احداث سيل بند 72 کيلومتری در شمال اهواز/ رعایت 
استانداردهای الزم با وجود کمبود وقت و فشار روانی/ اشاره به وظایف اداره راه و شهرسازی پس از سيالب/ وارد 
شدن خسارات جدی به ابنيه و راه های روستایی استان/ مسأله ی ملّی بودن سيالب خوزستان/ مدیریت عالي وزیر 
در ایجاد روحيه ی همدلي و شور ملّي براي یاري به هموطنان خوزستاني/ به زیر ترافيک بازگرداندن جاده های اصلی 
پس از رفع خطرات سيالب/ وارد شدن خسارت1000 ميليارد تومانی به راه ها/ اشاره به سایر هزینه-های و خسارات 
سيالب/ لزوم بازنگری در رقم پرداختی خسارت/ تأکيد بر اهميت حفاظت از جان مردم/ امکان پيشگيری از برخی 
موارد مرتبط با بحران سيالب/ ریشه یابی دالیل تخریب و ابعاد سيالب/ بی توجهی به محيط زیست در دهه های 
اخير/ تأکيد بر اهميت الیروبی رودخانه ها/ اهميت کانال های سيل بَر/ اهميت الیروبی کانال ها/ لزوم پاسخگویی برخی 

سازمان ها در قبال رخداد سيالب/ انتقاد از عملکرد سازمان آب و برق استان و وزارت نيرو

فعال بودن کارگروه اطالع رسانی در دوران خشکسالی/ اطالع رسانی درباره ی سيل در کارگروه اطالع رسانی مدیریت 
بحران/ برگزاری کنفرانس اطالع  رسانی در بحران/ محدودیت زمانی اطالع رسانی در سيالب نخست/ تشکيل گروه های 
مجازی اطالع رسانی با هدف اطالع رسانی سریع و دقيق/ مهيا کردن فضا در استانداری برای خبرنگاران و امکان 
دسترسی به مسئولين/ رضایت از عملکرد در حوزه ی اطالع رسانی/ تأثير تعطيالت بر روند اطالع رسانی/ تالش برای 
بهره گيری از ظرفيت استاندار در مقابله با شایعات/ به رسميت شناختن شبکه های اطالع رسانی مجازی و فعاليت در 
آن ها/ بهره گيری از فضای مجازی برای پاسخگویی به شایعات/ برگزاری تور برای خبرنگاران شبکه های بين المللی/ 
فعاليت های مفيد پس از سيالب/ توليد محتوا و اطالعات بر اساس فعاليت کارگروه ها/ مقابله ُمستمر با شایعات/ مهيا 
کردن فرصت برای ارائه ی خدمات و فعاليت های دستگاه های اجرایی/ باور به وجود ضعف در اطالع رسانی و مرتبط 
دانستن آن با زیرساخت ها/ ضرورت آموزش به روابط عمومی ها/ ناتوانی روابط عمومی ها در توليد محتوای تخصصی/ 

ضرورت تأمين اعتبار برای تقویت روابط عمومی ها
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یافته های پژوهش 
مفاهيم مربوط به مرحله ی ُکدگذاری باز در مرحله ی کدگذاري محوري، در قالب هفده 
مقوله ی عـمده مقوله بندي و در مرحله ی کدگذاری گزینشی به استخراج مقوله ی هسته   
»مدیریت بحران در بستر محدودیت های مالی دولتی، مطالبات حداکثری شهروندان و زندگی 

آنالین« منجر شد که مقوله ی مرکزی این پژوهش به شمار می آید.
جدول 4- مقوله های فرعی، اصلی و هسته استخراج شده پژوهش به تفکيک اجزای مدل پارادایمی 
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در ادامه به هر یک از این مقوله ها و سپس مقوله ی هسته پرداخته و توضيحاتي در خصوص 
رابطه ی این مقوله ها با مقوله ی هسته ارائه گردیده است. 

شرایط عّلی - زمینه ساز 
مجموعه ای از عوامل در قالب شرایط علّی – زمينه ساز بر شکل گيری نظام معنایی مجموعه ی 
مدیران و نيروهای عملياتی مدیریت بحران در رابطه با پدیده ی سيالب اثر دارند و به عبارت 

دیگر، مستندات عملکرد این افراد را شکل داده و جهت دهی می کنند که عبارتند از:

ساختار قبیله ای و عشایری مناطق درگیر سیالب
یکی از مهم ترین شرایط یا عوامل علّی اثرگذار بر تفسير مدیران و نيروهای فعال در ستاد 
مدیریت بحران در رابطه با پدیده ی سيالب، ساختار قبيله ای و عشایری مناطق درگير سيالب 
است. معموالً در مناطق عشایری و قبيله ای استان، نگاه های قوم گرایانه وجود دارد و به 
محض بروز بحران، متأثر از تبليغات رسانه های بيگانه و برخی زمينه های دیگر، فرایند پيشبرد 
امور با اختالل هایی مواجه می شود. کریمی کيا مدیرکل اجتماعی استانداری خوزستان در 
این باره می گوید: »به طور کلی هميشه در حوزه های اجتماعی و فرهنگی نسبت به سایر 
حوزه ها حساسيت بيشتری وجود دارد. مشخصاً سيالب اخير در بخش هایی از استان به 
وقوع پيوست که یک گروه قومی در اکثریت بودند و بالفاصله رسانه های خارجی تالش 
کردند مسير عادی امدادرسانی را با چالش مواجه کنند«. او ادامه می دهد: »برخی ها هم 
با گرایش های قوم مدارانه تالش های ما را تحت الشعاع قرار می دادند. قوم مداری به ویژه در 
جوامع سنتی و دور افتاده که تماس اندکی با سایر فرهنگ ها دارند، شّدت دارد، ولی حتی 
در جوامع صنعتی نوین نيز که ملّت های آن ها از مزایای تحصيالت رسمی، ارتباطات جمعی 
و سفرهای بين المللی برخوردارند، چنين تمایالت قوم مدارانه ای هنوز حاکم است. قوم مداری 
می تواند اثرات نامطلوب بسيار داشته باشد. چنان که می تواند موجب تشویق نژادپرستی و 
باعث دشمنی و تضاد بين گروه ها گردد و نيز ممکن است مردم را نسبت به احساس نياز به 

دگرگونی در فرهنگ خود بی ميل سازد«.
باورهاي طایفه اي، الگوی ذهنی بسيار شایعی است که به موجب آن هر شخص، فرهنگ خودی 
را بر ترین فرهنگ موجود در قبيله دانسته و از دیدگاه ارزش های اجتماعی درونی شده ی خودش، 
به داوری ارزش های جامعه های دیگر می پردازد. به عبارت دیگر، باورهاي طایفه  اي گرایشی است 
نامرئی و غالباً ناموجه که فرد برای صدور احکام ارزشی درباره ی فرهنگ ها وجامعه های دیگر استفاده 
می کند. باورهاي طایفه اي یک الگوی ذهنی عموماً برتری طلبانه است که به موجب آن ما با معيار 
هنجار ها و ارزش هایی که جامعه پذیر شده ایم، به قضاوت دیگران و اعضای غير طایفه ِی خودی 
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می پردازیم و یکی از ویژگی های عضو درون ساز شده با گروه این است که وفاداریش را نسبت به 
الگوی رفتاری که به او آموخته اند به عنوان بهترین بپذیرد و نشان دهد و تمام الگوهای رفتاری دیگر 

در نظر وی به درجات متفاوت بد و نامطلوب تلقی می شوند.
باورهاي طایفه اي یکی از بزرگ ترین موانع عينيت علمی است و منبع اصلی الگوهای رفتاری 
پيش داورانه، باورهای قالبی، رفتار تبعيض آميز وعدم مدارا با بيگانگان و با اعضای گروه های 
غير خودی است. با استناد به مقوله ی فوق می توان چنين تحليل نمود که باورهاي طایفه  اي، 
فاصله ها ی اجتماعی ذهني را حتی ميان اشخاصی که در مجاورت یکدیگر زندگی می کنند، 
زیاد می کند و نسبت به دیگران بی اعتماد بوده و آداب و رسوم و خلقيات اقوام دیگر را، پَست 
می شمارند و ارزش ها و منافع قوم و قبيله ی خود را ميزان سنجش حق و ناحق بودن ارزش ها 

و منافع اقوام دیگر قرار می دهند.
بنا به نظر مشارکت کنندگان در این پژوهش، مهم ترین ویژگی اجتماعی مناطق سيل زده 
استان خوزستان، استقرار عشيره های مختلف است که اغلب در یک یا چند روستا متمرکز 
شده اند. اهميت این موضوع از این روی قابل توجه است که اعمال تکنيک های مدیریت، 
عملياتی کردن نقشه های مدیریت بحران، اجرای برنامه ها و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت 
در چنين بستری، با چالش های متنوعی مواجه می شود. این ویژگی، زمينه ی خدمات رسانی 
سریع در مواقع بحران را با دشواری هایی مواجه می سازد. یکی از دست اندرکاران فعال در 
زمينه ی انتقال و جابه جایی اهالی روستاهای درگير سيالب می گوید: »ما توی این فکر بودیم 
که به سرعت نيروها رو منتقل کنيم، اما شرایط این کار خيلی مهيا نبود، چون برخی از 
افراد، نظر دیگری داشتن. اونا می گفتن توی روستاها بمونيم. چون امکان جابه جایی مهيا 
نيست«. همچنين مشارکت کننده ی دیگر ادعا می کند: »ما باید اول بزرگای روستاها رو راضی 
می کردیم و آن وقت به سراغ بقيه می رفتيم. به همين خاطر زمان های طالیی رو از دست 

دادیم. بافت روستاها طوری بود که نمی شد بدون این مقدمات، اقدام موثری انجام داد«. 

کمک رسانی و همدلی مسئولین و مردم مناطق مختلف استان و کشور
سيالب خوزستان در امتداد زنجيره ای از سيالب ها در مناطق مختلف ایران بود که واکنش های 
همدالنه ی مردم در سراسر کشور را در پی داشت. سيل در شمال و در گميشان، در استان 
فارس و در لرستان، ضمن حساس کردن افکار عمومی، زمينه ساز همکاری و مساعدت 
گسترده ی مردم به شيوه های مختلف شده بود. ممبينی رئيس اداره نوسازی مدارس اهواز 
با اشاره به تالش همگانی مردم و مسئولين در کمک به سيل زدگان می گوید: »پای کار 
بودن مدیران از رده هایی باال تا ميانی و اجرایی باعث می شد همه ی عوامل پيروی کنند و 
در این شرایط بحرانی، حضور داشته باشند«. او با موثر دانستن این موضوع تأکيد می کند: 
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»چنين شيوه ی عملکردی سبب شد در همه مقاطع مدیریتی و اجرایی و ميانی و کارمندان 
با تمام نيرو کار را پيش ببرند«. استاندار خوزستان با ابراز رضایت از همکاری و تعامل همه ی 
دستگاه های مسئول و تالش شبانه روزی آن ها، از همکاری و کوشش مردم همه ی مناطق 
کشور و یاری و مساعدت آن ها تشکر می کند. او معتقد است که بدون حمایت همه جانبه ی 
مردم کشور، امکان مدیریت موفق این سيالب بزرگ وجود نداشت. شریعتی در همين راستا  
با ذکر یکی از صحنه های حضور مردم و کمک موثر آن ها ادامه می دهد: »در مقطع 51 
کيلومتری، آب به سمت اهواز در حرکت بود که الیروبی کانال سلمان،  نقش محوری در 
کنترل سيالب داشت و توانست آب را تخليه کند. گروه های عملياتی، کارشناسی، پایش و 
 اجتماعی در این ميان تشکيل شد و دیتاسنتر همه با من بود. گروه های دانشگاهی در این 
ميان به ما کمک می کردند و همکاری خوبی داشتند و زحمت زیادی کشيدند. همچنين 
در ارتباط با بُستان ما با استفاده از نظرات محلّی مردم توانستيم شهر را از آبگرفتگی رهایی 
دهيم. نقش مردم در این جا خيلی موثر بوده است«. سردار خادم سيدالشهدا فرمانده ی قرارگاه 
کربال نيز با ذکر یک رویداد مرتبط با دشت آزادگان و نقش موثر مردم در این باره می گوید: 
»مورد بعدی که با آن مواجه بودیم، شهرستان دشت  آزادگان و کرخه بود. اگر چه حاشيه ی 
کرخه را آب گرفته بود و همين طور آب باال می آمد و اطراف کرخه را نيز آب به شدت در 
بر گرفته بود، اما شاهد وحدت و همت مردم بودیم. شورای تأمين حميدیه و سوسنگرد را 
فرا خواندیم. استاندار دستور داد مردم تخليه شوند و کسی در شهر نماند، به جز جوانان که 
حصارکشی شهر با گونی را آغاز کنند. الحق که اتفاق عجيبی صورت گرفت و مردم بسيج 
شده بودند تا شهر را حفظ کنند. مثل این بود که شهر مانند کاسه ای بود که دور تا دور آن 
را دو متر آب فرا گرفته بود. مردم ُمصّمم بودند که شهرهای شان را از خطر حفظ کنند و آب 
وارد شهرهای شان نشود«. سردار خادم سيدالشهدا همچنين درباره ی نقش مردم و همکاری 
آن ها در جریان ایجاد سيل بند در اطراف اهواز می گوید: »در شهر اهواز و در منطقه ی عين دو 
و گلدشت نيز توانستيم دستگاه های مهندسی را وارد کنيم و مردم شب تا صبح آتش روشن 
کردند تا دستگاه های مهندسی ما بتوانند سيل بند احداث کنند و اجازه ندهيم آب به سمت 

گلدشت هدایت شود«.
رضایی مدیر کل راه و شهرسازی استان نيز درباره ی اهميت نقش نيروهای مردمی و جهادی در 
کنار دستگاه ها و سازمان های دولتی و خصوصی می گوید: »شهرهاي سوسنگرد، بستان، اهواز، 
حميدیه و شادگان و بخشي از آبادان به شدت تهدید مي شدند که بيشترین تراکم 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 کنار ایثارگري همکاران ما و سایر دستگاه هاي خدمت رسان 
و امدادي نبود، واقعاً ممکن بود وقایع وحشتناکي در خالل این سيل در خوزستان رقم 
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بخورد«. او ادامه می دهد: »یک همدلي عجيبي بين مردم و نيروهاي جهادي پدید آمده بود 
و همگي مشغول احداث خاک ریز بودند«. از نظر مدیرکل راه و شهرسازی بدون این همدلی 
و مساعدت مردم نمی شد با اتکا به تجهيزات کار را با موفقيت به پيش برد. دیگر مدیران 
استان نيز 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 
می گوید: »مردم به شيوه های مختلف سعی داشتند کمک کنند. برخی اقالم غذایی، پتو و 
البسه ارسال کردند و برخی دیگر سعی کردند با حضور فيزیکی 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 می گوید: »چيزی که ما در رودخانه ی کرخه 
مشاهده کردیم این بود که حجم و شدت آب بسيار باال بود که به آب شستگی بسيار زیاد 
کنار رودخانه منجر شده بود. بنابراین ما باید مصالحی را در آن نقطه استفاده می کردیم که 
هم جلوی آب را بگيرد و هم آب شستگی حداقلی داشته باشد. ما در آن مقطع هنوز حضور 
ميدانی نداشتيم و تنها بر اساس گزارشاتی که به دست مان می رسيد به این نتيجه رسيدیم 
که باید از سنگ الشه و آهک استفاده کنيم و با خاک محلّی آن جا ميکس کنيم تا سرعت 
کار برای جلوگيری از نفوذ و آب شستگی باال برود. بر همين اساس چون معادن سنگ ما در 
هفتکل بود، با شهرداری هفتکل هماهنگ کردیم که بر اساس نياز، سنگ را از هفتکل با حجم 
بسيار باالیی در ابتدای کار به منطقه بفرستيم. در ماجرای سيل، فراتر از بحث های فنی، یک 
سری رخدادهای اجتماعی و عاطفی جالب رخ داد؛ از جمله اینکه علی رغم بارندگی زیاد و به 
بار نشستن مزارع دیم، کشاورزان هفتکلی با عبور و مرور ماشين آالت سنگ شکن و حمل و 
نقل آن ها از ميان مزارع خودشان موافقت کردند. وقتی مردم هفتکل با خبر شدند که چنين 
اتفاقی برای هم استانی هایشان ُرخ داده، صرف نظر از قوميت، صرفاً این را بيان می کردند که 
ما مزارع خود را در اختيار ماشين ها می گذاریم تا از مزرعه ها رد شوند و بروند برای بارگيری 

و انتقال اقالم مورد نياز«.
بيشتر مدیرانی که در زمان وقوع سيالب در حال خدمت رسانی بودند، بر این نکته اذعان 
دارند که اگر چه بحران، حيات بسياری از روستاها و شهرها را تهدید می کرد و سایه ی سيل 
و ویرانی های ناشی از آن، بر استان خوزستان سنگينی می کرد، اما همين که مردم مناطق 
دیگر حمایت خود را بر مناطق آسيب دیده گستراندند؛ التيام ارزش مندی بود. تقی زاده مدیر 
کل وقت آموزش و پرورش استان در این باره می گوید: »به نظر من، مردم به آگاهی خيلی 
خوبی در چنين مواقعی رسيده اند و خيلی خوب با هم افزایی که وجود دارد از نظر فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی پای کار آمدند. مردم به شکل خودجوش در جاهایی از دولت، خيلی 
جلوتر بودند و توانستند کمک های خيلی خوبی را در زمينه ی رساندن تجهيزات، امکانات 
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و مواد غذایی به مردم سيل زده داشته باشند. ما خودمان آشپزخانه های زیادی را در سطح 
مناطق راه اندازی کردیم. همچنين توانستيم خيلی خوب با همکاری کانون پرورش فکری در 
اردوگاه ها برنامه های مختلفی را اجرا کنيم و با اجرای برنامه های علمی و آموزشی و برنامه های 
شاد، دانش آموزان را در این اردوگاه ها سرگرم کنيم. ما در این زمينه مشکل خاصی در عدم 

همراهی مردم مشاهده نکردیم«.

نگرانی از چالش های اجتماعی
یکی دیگر از عوامل زمينه ای موثر بر مدیریت بحران در سيالب اخير خوزستان، نگرانی از 
چالش های اجتماعی و فرهنگی بود که در استان و پيش از وقوع سيالب مطرح بوده اند. 
کریمی کيا مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان، دغدغه های مهمی را در این 
خصوص مطرح می کند: »ما نباید اجازه دهيم فرهنگ انتظار از نهادهاي حمایتي ترویج شود. 
در بررسي هاي ميداني مان مشاهده کرده ایم برخي شهروندان با وجود موقعيت اقتصادی نسبتاً 
مطلوب همچنان تالش مي کنند تا تعداد زیادي از اقالم و وسایل ارسالي نهادهاي حمایتي 
را دریافت کنند. بعضاً مواردي بوده که افرادي بيش از چند بار چادر گرفته اند و فروخته اند. 
یکي از دالیل اصلي این اتفاقات به نبود سيستم هوشمند امدادرساني مربوط است. مردم در 
زمان وقوع بحران دچار استرس مي شوند که نکند به آن ها کمکي نشود. نبود یک برنامه ی 
جامع بانک اطالعاتي دقيق سبب شده مردم اینگونه رفتار کنند. اگر از ابتدا خيرین و نهادهاي 
دولتي بانک اطالعاتي دقيقي درست مي کردند که تمام کمک ها در این بانک اطالعاتي با 
کد ملّي سرپرست خانوار ثبت مي شد، این همه هرج و مرج رخ نمي داد. در این صورت همه 
مردم احساس امنيت مي کردند و نيازي به التماس و تمنا و پيدا کردن آشنا نبود. ایجاد 
بانک اطالعات جامع یک ضرورت براي کل کشور است. ما نيازمند شناخت مدیریت ریسک 
هستيم. از نظر ما مدیریت ریسک از مدیریت بحران واجب تر است. در مدیریت بحران پس 
از اتفاق باید اقداماتي براي کنترل و ساماندهي انجام شود، اما مدیریت ریسک باید به طور 
هدفمند پيش بيني هاي الزم را براي اقدامات زمان بحران انجام دهد. مي خواهيم سامانه اي 
جامع راه اندازي کنيم و مشخصات و مهارت هاي فردي تمام کساني که دوست دارند در 
زمان بحران به طور داوطلبانه خدماتي به مردم بدهند در این سامانه ثبت شود. اگر به 
تفکيک استان ها و شهرها این بانک اطالعاتي تهيه شود گام بزرگي رخ مي دهد«. با وجود 
خشک سالی های دهه ی اخير، برخی از مردم استان، مطالبه ی نگهداشتن حداکثری آب در 
پشت سدها برای کشت تابستانه را داشتند، برخی نگران حجم آب رها شده از پشت سدها 
بودند و می گفتند اگر آب زیادی رها شود، روستاها و مزارع شان کامالً از بين می روند. نگرانی ها 
و اختالف دیدگاه ها در این زمينه، در سطح مدیریتی نيز به چشم می خورد. کریمی کيا مدیر 
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کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان در این باره می گوید: »مساله ی دیگری که 
در قضيه ی سيل در استان خوزستان اتفاق افتاد، تناقض ميان مدیریت محلّی و ملّی بود. این 
تناقض در سيالب خوزستان کامالً مشهود بود. وزارت نيرو به خوزستان اعزام شد تا بحث 
رهاسازی آب را مدیریت کند. اولویت اول وزارت نيرو این بود که سدها را حفظ کند تا فاجعه 
بزرگ تری رخ ندهد، اما مدیریت محلّی و در پی آن استاندار خوزستان نگران پایين  دست 
سدها و رودخانه ها بودند که تلفاتی صورت نگيرد، و حجم خسارت های اجتماعی، اقتصادی، 
اتفاق نيافتد. بنابراین یکی از مسائل استان  سياسی و فرهنگی نيز زیاد نشود و یا اصالً 
خوزستان در بحران سيل در حوزه ی سياسی و اجتماعی این بود که یک جایی استاندار 

خوزستان باید این تناقض در مدیریت را حل می کرد. و به یک توافق می رسيد«.
این چالش بر سرعت عمل در مدیریت بحران موثر بود و  گاه تصميمات را به تأخير می انداخت 
تا در نهایت و پس از جلسات متعدد، یک تصميم کارشناسی دقيق که همه ی ابعاد را سنجيده 
باشد، اتخاذ گردد. عالوه بر این و هنگامی که بسياری از روستاها در محاصره ی سيالب بودند 
و دبی آب به تدریج در حال باال آمدن بود و از آن جایی 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 تعيين تکليف زمين ها، مزارع، احشام و دیگر دارایی های شان پيوند زدند. از آن جایی 
که زمان محدود بود و سيالب با افزایش دبی آب رودخانه ها شدیدتر می شد، این چالش 
توسط بسياری از مدیران حاضر در ميدان مورد توجه قرار گرفت. محمدصادق کریمی کيا در 
این باره می گوید: »مشکل دیگری که ما داشتيم و یک شکافی ایجاد کرده بود، این بود که 
وقتی سيل تحت کنترل باشد، بخشی از آن، کشاورز و روستای ما را با یک وضعيتی مواجه 
می کند که به او بگویيد ما زمين هایت را به سيالب می دهيم که خانه ات حفظ شود. این 
امر از لحاظ اجتماعي برای یک روستایی بسيار سخت و سنگين است. در این شرایط باید 
به روستایيان اطمينان دهيم که وقتی سيل می آید ابتدا برای حفظ جان ات،  سپس برای 
خانه ات و بعد در بحث کشاورزی و دام ها، اقدام می کنيم. در پی آن چون ما هنوز خسارت 
سيل سال 1395 را پرداخت نکرده بودیم، کشاورزان به ما و صحبت های مسئولين محلّی 

اعتماد نداشتند«.
می کرد.  متأثر  را  بحران  مدیریت  با  مردم  همکاری  که  بود  دیگری  چالش  بی اعتمادی 
بی اعتمادی نهادی متأثر از بسياری از عوامل پيشين بوده که هزینه ایجاد فضای همدالنه را 
باال می برد. کریمی کيا می گوید: »خود به خود یک فضای بی اعتمادی شکل گرفته بود. به 
همين خاطر از ظرفيت هایی مانند سازمان های مردم نهاد، شيوخ محلّی و افراد بانفوذ استفاده 
کردیم و طی صحبت های فراوان توانستيم با مردم روستا توافق کنيم که جان و خانه ی شما 

برای ما در اولویت است«.
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از نظر مدیر کل اجتماعی استانداری خوزستان، موضوع با اهميت دیگر، در ارتباط با نگرش 
شهروندان و روستایيان نسبت به نحوه ی خدمات رسانی دولت بود. او ادامه می دهد: »مساله ی 
دیگر شکاف بين مردم روستاها و شهرها بود که بعد از وقوع سيالب متوجه آن شدیم. شما 
وقتی روستاها را به سيل می دهيد و شهرها را حفظ می کنيد، بين روستا و شهر یک شکاف 
ایجاد شده است که توانستيم از طریق اقناع عمومی از التهاب آن بکاهيم، زیرا کشاورزان 
اعتراض می کردند که چرا روستاهای ما زیر آب رفتند، اما شما شهر حميدیه را حفظ کردید؟ 
یا این که چرا باید روستاهای اهواز زیر آب بروند، اما شهر اهواز سيالبی نشود؟ این ها همگی 
سواالت به جا و به حّقی بودند. اما ما به لحاظ مدیریتی چاره ا ی جز اتخاذ این تصميمات 

نداشتيم. این ها مواردی بودند که فضای مدیریتی ما را اذیت کرد«.
وی ادامه داد: »یکی از دغدغه های اصلی ما در سيالب استان خوزستان، در حوزه ی سياسی و 
اجتماعی این بود که ما نگران موضوع حاشيه نشينی بودیم و احتمال می دادیم دامنه ی سيل 
آن قدر گسترده شود که موجب تخليه ی روستاها و شهرها شود، و این که آمار حاشيه نشينی 
چند برابر شود. این دغدغه از زمانی که در بحث مدیریتی مطرح شد، موضوع بازگشت این 
عزیزان به خانه های شان در اولویت اول مدیریت استان خوزستان قرار گرفت. این باعث شد 

که ما تقریباً هيچ گونه افزایشي در حوزه ی مهاجرت و حاشيه نشينی نداشته باشيم«.
تقی زاده مدیر کل وقت آموزش و پرورش در این باره می گوید: »البته جاهایی نيز حضور پيدا 
می کردیم و برخی از مردم بداخالقی هایی را نشان می دادند و این مساله هم طبيعی بود و از 

نگرانی مردم نشأت می گرفت«.
بحرینی مقدم معاون وقت توسعه مدیریت و منابع انسانی در این باره چنين می گوید: »چالش 
بعدی که با آن مواجه شدیم این بود که خيلی از روستایی ها و عشایر حاضر نبودند به 
کمپ ها بروند و می خواستند کنار دام های خود باشند. با توجه به حساسيتی که شخص 
استاندار نسبت به این موضوع داشت؛ می گفت شما باید خدمات را به آن جا ببرید. این 
مساله یک چالش جدی بود که با آن مواجه شدیم. بعد از هم فکری و مشاوره ای که داشتيم، 
کارگروهی که تشکيل دادیم و جلساتی که برگزار کردیم به این نتيجه رسيدیم ما برای 200 
هزار نفر برنامه ریزی های خود را انجام دهيم و هدف گذاری کنيم و خود را برای این تعداد 
در زمينه های مختلف تجهيز کنيم. به این ترتيب ما بر این اساس، برنامه ریزی الزم را انجام 
دادیم. مثالً در جنگل های خسرج، چهار- پنج خانواده می رفتند زیر چند درخت و ما باید به 
این افراد آب، غذا، سرویس بهداشتی و حّمام می رساندیم. باید نکات بهداشتی، مساله امنيت 
آن ها و خيلی مسائلی که در مدیریت اردوگاهی باید لحاظ می شد را آن جا لحاظ می کردیم. 
این چالش جدی بود که ما با آن مواجه بودیم. یکی دیگر از چالش های مهمی که با آن مواجه 
شدیم، بحث اقالمی بود که باید به اردوگاه ها و کمپ ها سرویس می دادیم. سازمان هالل 
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احمر اعالم می کرد که استانداردهای من 11 قلم مشخص هستند. این 11 قلم کاال در تعهد 
من هستند و مابقی کاالها را نمی توانم تأمين کنم. همچنين ما خيلی زود متوجه شدیم، این 
موضوعات دارد مدت دار و دامنه دار می شود. ما برای مدیریت اردوگاه ها به اقالم دیگری نياز 
داشتيم. مهم ترین این ها تجهيزات بهداشتی بود. وقتی به اردوگاه سر می زدیم مردم می گفتند 
ما یک تشت ساده برای شستن لباس نداریم، یک بند ساده، یک صابون، پوشک بچه، شير 
خشک و... . در نهایت به فهرست اقالم بلندی رسيدیم که اگر می خواستيم همه ی انتظارات را 
برآورده کنيم کار خيلی سختی می شد؛ چون به سطح خيلی بزرگی ورود کرده بودیم. در ابتدا 
ما با 4.000 الی 5.000 نفر شروع کردیم و بعد به مقطعی رسيدیم که به بيش از 200 هزار 
نفر خدمات دادیم. تهيه ی این اقالم به منابع مالی نياز داشت. ما در تعطيالت بودیم و هنوز 
دولت و شاید دستگاه های اجرایی، درگير سيل لرستان بودند و هنوز خيلی حساسيت موضوع 
در خوزستان برای آن ها مشخص نشده بود. ما انتظار این حجم از ساکنين در اردوگاه ها را 
نداشتيم. در آن زمان نه منبعی بود، نه ساز و کاری برای تأمين منابع. ما با استفاده از بضاعت 
استانی از شرکت ها و منابع مختلفی مانند پتروشيمی ها، منطقه آزاد اروند، فوالد، خيرین، 
مجمع امور صنفی و... کمک گرفتيم و توانستيم حداکثر ظرف مدت چهار الی پنج روز، به 

لحاظ امکانات بهداشتی نيز که دغدغه بسيار مهمی بود، مشکل را حل کنيم«.

مسأله اطالع رسانی و هماهنگی
از آن جایی که تقریباً همه ی مدیران استان در  اعتقاد دارند  مشارکت کنندگان پژوهش 
کنار مدیریت بحران استانداری با هدف مهار بحران سيالب در اهواز و یا در مناطق درگير 
سيالب حضور داشتند، اما اطالع رسانی مناسبی از ابتدا راجع به وضعيت دبی آب، حجم 
خسارات، انتظار از دستگاه های مختلف و ... صورت نگرفت و به همين دليل می توان از ضعف 

اطالع رسانی، به عنوان یک عامل زمينه ای موثر بر مدیریت بحران سيالب سخن گفت.
آرش ُدر شهردار وقت یکی از مناطق اهواز درباره ی تأثيرات اطالع رسانی می گوید: »عدم 
اطالع رسانی صحيح و کافی در اسرع وقت باعث می شد شایعات قوت بگيرند و مدیران 
باالدست نيز، خود به این شایعات گوش فرا دهند و به ما دستور بدهند مثالً در فالن منطقه 
آب در حال باال آمدن است و هنگام مراجعه متوجه می شدیم شایعه است و یا در حد باالیی 
نيست که این خود باعث می شد زمان بسياری را برای رسيدگی به مناطق دیگر از دست 
بدهيم. این اطالع رسانی باید از طریق سازمان آب و برق و سایر مسئولين مربوطه صورت 
می گرفت، اما متأسفانه در بيشتر مواقع ضعيف عمل شد و باعث موازی کاری و یا سردرگمی 

نيروها می شد«.
عالی پور معاون شهردار کالنشهر اهواز در این باره می گوید: »عملکرد گروهای جهادی از جمله 
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بسيج، سپاه، حوزه ی علميه و بقيه ی ارگان ها خوب بود، اما مشکلی که وجود داشت از نظر 
مدیریت سيستماتيک دچار ضعف بودیم«. او ادامه می دهد: »اگر پيش تر اطالع رسانی می شد 
می توانستيم تا حدودی همان نقاط ضعف مانند کمبود خاک ها در کانال ها را جبران کنيم و 
خاک مناسب را به موقع برای سيل بندها تهيه کنيم، ماشين آالت را زودتر تهيه می کردیم و 

در مکان های الزم و مناسب جایگزین می کردیم«.
سواری شهردار یکی از مناطق اهواز نيز در این باره چنين می گوید: »اگر اطالع رسانی بهتر 
انجام می شد، صد در صد، کمک شایانی می شد. دریافت اطالعات از قبل باعث می شد 
برنامه ریزی های دقيق تری صورت پذیرد و سازمان ها بتوانند نقاط ضعف خود را بر طرف کنند 
و در کيفيت کار می کوشيدند. به طور مثال اگر می دانستيم فالن منطقه باالخره به زیر آب 
می رود، کمتر زمان می گذاشتيم و به سراغ منطقه ی پُر خطر دیگری می رفتيم و در کنترل 

زمان دقت الزم به عمل می آمد«.
شریفی ریيس مرکز بهداشت اهواز نيز در این باره می گوید: »در چهار منطقه از خوزستان، 
چهار اردوگاه برای محل اسکان در مواقع بحران با امکاناتی نظير سرویس های بهداشتی و 
سایر امکانات مورد نياز ساخته شود که این مکان ها نيز از محل وقوع این بحران ها نيز به 
دور باشد، چنان چه ما خود مکان هایی ساختيم، اما از آن جایی که وقوع سيل در آن منطقه 

اطالع رسانی نشده بود، خيلی زود زیر آب رفت و این خود خطر بزرگی بود«.
یوسفی شهردار وقت منطقه سه اهواز نيز درباره ی سطوح مختلف ناهماهنگی و ضعف 
اطالع رسانی می گوید: »ضعف اطالع رسانی مشهود بود، مثالً عدم اطالع رسانی مناسب در 
صدا و سيما برای این که مردم بدانند شهرداری چگونه در حال انجام وظایف خود است یا عدم 
هماهنگی و اطالع رسانی ميان سازمان هایی نظير آب و برق و مدیریت بحران و شهرداری که 
به طور مثال دبی آب را در بعضی مواقع درست اعالم نمی کردند و به یک باره آب باال می رفت 
و این ما را دچار مشکل می کرد، یا این که ناهماهنگی که ميان سازمان ها از نظر به کارگيری 
نيروهای یکدیگر وجود داشت و این نيروها باید از سازمان ُمتولّی پيروی می کردند، اما در 
مواقعی منتظر دستور مدیریت سازمان خودشان می شدند که این به علّت خالء قانونی است«.

چالش های مرتبط با مدیریت بحران
برخی از مشارکت کنندگان پژوهش بر این باورند مدیریت بحران توان مقابله ی صحيح و 
منطقی با چالش سيالب را  از نظر نرم افزاری نداشت و از این نظر می توان آن را مورد نقد قرار 
داد. سزاری رئيس فناوری اطالعات استانداری در این باره می گوید: »بدون فناوری اطالعات 
نمی شود کشور را اداره کرد. ما بدون فناوری اطالعات نمی توانيم در مدیریت بحران ها درست 
عمل کنيم. این حوزه در مدیریت بحران مغفول است«. او ادامه می دهد: »وقتی خواستيم 
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اقالم را ثبت کنيم به هالل احمر گفتيم نرم افزاری آماده کرده ایم و پرسيدیم شما هر چه 
کمک آمده است را ثبت می کنيد؟ گفتند بله. اما وقتی اطالعات ثبت شده را دیدیم، که 
به طور مثال نوشته بود 10 کارتن خرما، ما می پرسيدیم که این خرما بر حسب کيلو است؟ 
کارتن شما یک کيلویی است؟ دو کيلویی است؟ یا چهار کيلویی؟ می گفتند ما این طور ثبت 
می کنيم. یا مثالً نوشته بود آب معدنی، اما شل آب معدنی که ثبت شده است یک ليتری 
است؟ دو ليتری است؟ پنج ليتری است؟ یا مثالً نوشته بود چادر ده عدد. ُخب این چادر 
یک نفره است؟ پنج نفره است؟ این نشان می دهد ما در این حوزه حتی استانداردسازی هم 
نکرده ایم. یکی از معضالت ما بعد از مساله ی نوشتن نرم افزار این بود که ما نمی دانستيم 
چطور این اقالمی که به صورت کمک آمده بود را ثبت کنيم. ما حتی برای نحوه ی ثبت نيز 
به نيروها آموزش نداده بودیم که بعد بتوانيم این ها را جمع آوری کنيم و از آن آمار به دست 
بياوریم. همکاران ما در هالل احمر می گفتند در این زمينه استانداردهایی دارند، اما شما وقتی 
ورود می کردید و می خواستيد این اطالعات را ثبت کنيد می دیدید که در عمل چنين چيزی 
نيست. مقصر این نحوه ی ثبت اطالعات که یک کارشناس در حوزه هالل احمر نيست، مقصر 
مدیریت کالن بحران است«. بحرینی مقدم معاون وقت توسعه مدیریت استانداری خوزستان 
در این باره چنين می گوید: »چالش جدی دیگری که با آن مواجه شدیم، وجود ضعف و 
خالء در مدیریت بحران بود. شاید توان دستگاه های امدادی ما با حجم مشکالت هم خوانی 
نداشت. شاید اگر در روستایی زلزله یا سيل می آمد و جمعيت 2 الی 3 هزار نفر را می خواست 
مدیریت کند، به جرأت می توانم بگویم شاید در آن زمان آمادگی آن را نداشت. با این حجم 
از درگيری در استان، اگر هالل احمر می خواست به تنهایی مدیریت کند، قاعدتاً امکان پذیر 
نبود«. بحرینی مقدم ادامه می دهد: »هالل احمر راه حل مشخصی نداشت. مثالً در اردوگاه ها 
می رفتيم و وسایل بهداشتی را می آوردیم، شير خشک را می آوردیم. می گفتيم باید این ها را به 
چه کسانی بدهيم؟ آن ها اطالعات و مبنایی برای اختصاص دادن اقالم نداشتند. اطالعاتی که 
بر اساس آن به طور مثال بگویيم این قوطی شير خشک برای 72 ساعت آینده این نوزاد است، 
و پس از 72 ساعت، ما قوطی شير خشک دوم را به آن نوزاد برسانيم. هيچ اطالعاتی نبود. 
ما در جلسات بعضاً کسانی را مأمور می کردیم که بروند جستجو کنند و پروتکل ها را ببينند. 
در نهایت به این جمع بندی رسيدیم که باید برویم و یک بانک اطالعاتی تشکيل دهيم. در 
آن زمان تازه حجم کمک های مردمی و دستگاه ها شروع شده بود. این که این کمک ها کجا 
متمرکز شوند، چطور توزیع شوند، سرانه ها چطور باشند، چطور این مساله پایش شود، باید 
همه این ها مشخص می شد«. او ادامه می دهد: »دست اندرکاران این موضوع که تربيت یافته 
این کار هستند و باید به این مساله به صورت تخصصی نگاه کنند، چنين چيزی نداشتند. االن 
هم ندارند. مثالً سردار حاج قاسم سليمانی مصاحبه کردند که می خواهيم غذای گرم بدهيم و 
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مواکب را بياوریم، اما این مواکب باید کجا مستقر شوند؟ چطور باید تقسيم کار صورت بگيرد؟ 
در اوایل می رفتيم توی یک اردوگاه و می دیدیم مردم چهار یا پنج نوبت ناهار گرفته بودند 
و دیگر ناهار ششم که می آمد آن را دور می ریختند. این عدم برنامه ریزی موجب پِرت منابع 
می شد. همچنين این دغدغه را داشتيم که نکند غذای فاسد دست مردم برسد و مشکل و 
مسائل امنيتی ایجاد کند. لذا ضرورت ایجاد این بانک اطالعاتی که ما بتوانيم این سامان دهی 
را ایجاد کنيم، خيلی احساس می شد. در روز اول و دوم در یک وعده باالی 170 هزار پرس 
غذا آمار جمع کردیم. در این راستا نرم افزاری طراحی کردیم که بر اساس آن نُرم ها، ورودی 
و توزیع منابع و هم استانداردهایی را که در اردوگاه ها ضرورت داشت مشخص کردیم. برای 
هر سرپرست خانوار که در اردوگاه مستقر می شد، بر اساس کد ملّی، امداد کارت تهيه کردیم. 
کل دیتای این سرپرست خانوار شامل اطالعاتی مانند داشتن نوزاد، افراد سال خورده، افراد 
نيازمند به مراقبت ویژه و یا این که خانم باردار در خانوار وجود دارد و این که غذای گرم خود 
را باید بگيرد، همه وارد نرم افزار ما می شدند. بسته های بهداشتی و غذایی را از آن به بعد بر 
اساس این اطالعات توزیع می کردیم. تقریباً در 10 روز ابتدایی این کار انجام شد«. عالوه 
بر بحرینی مقدم، عتاب اهوازی شهردار وقت یکی از مناطق شهرداری اهواز هم در این باره 
می گوید: »متأسفانه مشکل هميشگی ما در مدیریت و ناهماهنگی ها ميان ارگان های پای 
کار در یک بحران است. چنان چه در سيل اخير بارها شاهد نبود هماهنگی ميان سازمان ها 
و تشکل های مختلف بودیم. به طور مثال در یک روز به دستور مستقيم معاون وزیر مسکن 
و شهرسازی، تجهيزاتی 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 این که هر کسی می خواست کار خود را پيش ببرد، بسيار دیده شد  و 
همين باعث موازی کاری و تداخل کار با سازمان ها و ارگان های دیگر می شد که متأسفانه 
اکثر تصميماتی که از باال صورت می گرفت، سليقه ای و طبق گزارش های نه چندان صحيح 

صورت می گرفت«.
برخی دیگر از مدیران، از موازی کاری و ناهماهنگی در مدیریت وضعيت پيش آمده سخن گفته اند. 
عالی پور معاون شهردار اهواز با تاکيد بر اینکه موارد زیادی از ناهماهنگی در مدیریت را 
مشاهده کرده است تصریح کرد: »در مواردی از نظر مدیریت سيستماتيک دچار ضعف بودیم 
که باعث می شد موازی کاری و یا اضافه کاری رخ دهد. به طور مثال وقتی ماشين آالت به 
خوزستان می رسيد، مشخص نبود فرمانده ی اصلی کيست، و این تجهيزات باید در کجا مورد 

استفاده قرار گيرند«.
برخی دیگر از مدیران می گویند کار در ميدان نه با یک رویکرد مشخص مدیریتی بلکه با اتکا 

به تجارب شخصی افراد پيش رفته است. 
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شریفی ریيس مرکز بهداشت غرب اهواز درباره ی فقدان اعمال نظارت و مدیریت واحد 
می گوید: »عدم نظارت بر گروهای امدادی و پزشکی که از مناطق دیگر و سایر استان ها وارد 
می شدند باعث می شد مواردی از قبيل داروهای تاریخ مصرف گذشته را مشاهده کنيم و یا 
افرادی داروهای اضافی دریافت کنند و چند باره ویزیت شوند؛ چرا که مدیریت واحدی از 
مرکز وجود نداشت و به شخص بنده اطالع رسانی نمی شد«. او ادامه می دهد: »اگر بخواهيم 
دوران دفاع مقدس را با دوره ی سيل اخير مقایسه نمایيم باید گفت که در زمان جنگ، یک 
مدیریت واحد وجود داشت که در دوران سيل، این مدیریت به ندرت به چشم می خورد. در 
جنگ با امکانات محدود برنامه ریزی های بهتر و قوی تری اعمال می شد، اما در دوران سيل با 

وجود امکانات بيشتر، کيفيت ضعيف تری را شاهد بودیم«.
برخی نقدها به مدیریت بحران به فقدان تجهيزات و ماشين آالت و کمبود آن ها بازمی 
گردد. موسوی فرماندار آبادان در این باره می گوید: »به همين منظور ما باید این جا مدیریتی 
که تحت عنوان مدیریت بحران مطرح است، یک سری تجهيزات و ادوات مکانيکی و مهندسی 
را به طور اختصاصی از بعد از پایيز در اختيار خودش داشته باشد تا بتواند در مواقع لزوم 
در کمترین و کوتاه ترین زمان الزم، اقدامات فنی و مهندسی را در جلوگيری از بحران ارائه 
کنيم«. ممبينی رئيس اداره نوسازی مدارس اهواز نيز بازدیدهای پی  در پی مدیران استان 
را ُمختل کننده ی روند امدادرسانی دانسته است و تأکيد می کند: »یکی از ضعف ها در سيل، 
حضور بی رویه مسئولين در ابتدای بحران هاست که این باعث می شود هم وقت بسياری تلف 

شود و هم گزارش گيری های مکرر و بعضاً بی نتيجه صورت گيرد«.
هاشمی فرماندار حميدیه از منظری دیگر به این چالش های مرتبط با مدیریت بحران و امکان 
یک توطئه در زمينه ی اطالع رسانی بحران اشاره می کند: »به طور کلی در جریان سيل 
می شود گفت که بيشتر وقت و انرژی ما صرف کارهای اجرایی شد و ما وقتی برای برنامه ریزی 
و کارهای مدیریتی نداشتيم. ما آمادگی الزم برای مقابله با بحران به این بزرگی را نداشتيم. 
به ما راجع به حجم عظيم سيالب اطالع نداده بودند. به نظر من یک پنهان کاری عامدانه 
و یا غير عامدانه در این جریان وجود داشت. از نظر موسوی فرماندار وقت شهرستان هویزه 
نيز، موازی کاری و ناهماهنگی ها هم زیاد بودند. »مشکل دیگر ما بحث پراکندگی کار بود. در 
آن زمان هر گروهی برای خودش مدیریت بحران تشکيل داده بود و موازی کاری زیاد انجام 

می شد که تمام این ها، روند مدیریت بحران را با فرسایش روبرو می کرد«.

تنگنای دسترسی به ماشین آالت
از جمله عوامل مهم و اثرگذار بر اعمال تصميمات ستاد مدیریت بحران در استان خوزستان 
و در جریان سيالب، کمبود تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز برای مقابله با سيالب بود. 
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مشارکت کنندگان پژوهش نيز بر این موضوع تأکيد داشته و معتقدند در نتيجه ی واگذاری 
بسياری از فعاليت های شهرداری به بخش خصوصی و همچنين امکانات کم و محدود مدیریت 
بحران استانداری در این زمينه، هم از نظر تعداد و هم از نظر نوع ماشين آالت و تجهيزات مورد 
نياز، مشکالت و کمبودهای بسياری احساس شد. اگر چه شاهد همکاری و تعامل بسياری از 
سازمان ها در این زمينه بوده ایم، اما سرعت عمل در خدمات رسانی، مدیریت بحران را متأثر 
ساخت. هاشمی فرماندار حميدیه در این باره می گوید: »از دیگر مشکالت، بحث کمبود 
ماشين آالت بود، زیرا عمده ی این ماشين آالت به سمت ُرفيع و دشت آزادگان سرازیر شده 
بودند که البته بيشتر از ما در معرض خطر بودند. متأسفانه حميدیه در دوران سيل به خوبی 
دیده نشده بود و این برای ما معضل بزرگی ایجاد کرده بود. امکانات ما در حميدیه بسيار 
ضعيف بود. حميدیه شهرستان تازه تأسيسی است، شهرداری ما فقط به یک لودر و کمپرسی 
مجهز بود و حتی به لحاظ نيروی انسانی با مشکل جدی مواجه بود. در تماسی که با استاندار 
داشتم، گفتم که جاده ی حالف، نياز به احداث سيل بند دارد که اگر احداث نشود، آب به 

باالی جاده می آید«.
زمينه می گوید: »کمبود  این  در  اهواز  منطقه ی چهار شهرداری  وقت  ُدر شهردار  آرش 
تجهيزات الزم و کافی در شرایط بحرانی استان، اولين مشکل در حوزه ی شهرداری ها است. 
این که مجبور می شویم از مراکز خصوصی این ماشين آالت را تهيه کنيم که آن ها هم به خاطر 
عدم وجود الزام قانونی، ملزم به همکاری نيستند و هيچ گونه پيگرد قانونی نيز برای آن ها 
وجود ندارد. ضرورت دسترسی به تکنولوژی رونده از جمله دستگاه های خاکریز متحرک که 
به راحتی در کشور نيز قابل توليد و ساخت هستند؛ کامالً احساس می شد«. عالوه بر این با 
توجه به این که معموالً ماشين آالت و تجهيزات کمکی از سایر سازمان ها همراه راننده اعزام 
می شدند، چالش تعامل و همکاری و تبعيت از مدیریت واحد نيز خودنمایی می کرد. سواری 
شهردار وقت منطقه پنج اهواز در این زمينه می گوید: »به طور مثال در سيل اخير ما مجبور 
بودیم از نيروهای ارگان های دیگر مانند شرکت نفت، شرکت آبفا، شرکت ملّی حفاری و 
همين طور شرکت های خصوصی دارای ماشين آالت استفاده کنيم. الزم است نيروهای کمکی 
توسط ارگان های شان توجيه بشوند که مادامی که در اختيار یک سازمان برای امدادرسانی 
قرار می گيرند، باید به طور کامل تحت نظارت و دستورگيری از جانب همان سازمان باشند و 

در این حالت اخذ دستور از سازمان اصلی ساقط می شود«.
عالی پور معاون خدمات شهری شهرداری اهواز نيز در این باره چنين می گوید: »کمبود 
تجهيزات و ماشين آالت که برون سپاری شده اند، از نقاط ضعف ماست. در این باره خيلی اذیت 
شدیم. متأسفانه این موضوع تأثيرات منفی دارد. بحران مدام پيش می آید و در شرایط بحرانی 

شهرداری ها فاقد هر گونه ماشين آالت هستند«.
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عتاب اهوازی شهردار وقت منطقه شش اهواز در این باره می گوید: »در گذشته نگهداری 
تجهيزات و ماشين آالت در اختيار خود شهرداری ها بود، اما از آن جایی که هزینه های نگهداری 
ماشين آالت، حقوق راننده و خدمه ی آن بسيار زیاد بود، برای شهرداری مقرون به صرفه نبود 
و آن را به پيمان کاران واگذار کرد. این واگذاری در شرایط عادی خوب است، اما در شرایط 
بحرانی مانند سيل خوب نيست، چرا که دیگر بر روی پيمان کار تسلّطی نداریم و هر زمان 
بخواهد تجهيزات را در اختيار ما می گذارد و کمتر نظارتی می توان بر کار پيمان کار داشت«. او 
ادامه می دهد: »باید در ستاد بحران در شهرداری ها، این تجهيزات تقویت شود، بر هيچ  کسی 
پوشيده نيست که مشکل اساسی ما در شهرداری ها، چه در شرایط عادی و چه در شرایط 
بحران، کمبود تجهيزات و ماشين آالت است که الزمه ی حل این مشکل، تأمين بودجه از 
جانب دولت است که شاید در حد یک منطقه قابل قبول باشد، اما در سطح کالن واقعاً دچار 
مشکل هستيم«. او در این باره ادامه می دهد: »خوزستان یک جلگه است که مانند استان های 
باالدست، زمين ها دارای شيب نيستند و پس از هر بار سيل، آب در آن باقی می ماند و دیرتر 
از بقيه ی شهرها، از آن خارج می شود، از طرف دیگر اگر آب بماند به صورت باتالق در می آید 
که در این صورت، ماشين آالت الزم را جهت تخليه ی آب در اختيار نداریم و یا پمپ های الزم 
جهت خروج آب از زمين ها، با توجه به این که شرکت نفت هم با این که کمک شایانی کرد، 
خود نيز دچار مشکل است و چند سال است تجهيزات جدیدی خریداری نکرده و نمی تواند 

پاسخگوی هميشگی ما  باشد«.
انصاریان مدیر کل بنياد مسکن انقالب اسالمی خوزستان در این باره می گوید: »بنياد مسکن 
یعنی شهرستان های شوش  دز،  رودخانه ی  مأمور شد سيل بندهای دو طرف  خوزستان 
و شوشتر را تقویت کند که با هماهنگی فرمانداری ها و بخشداری های این شهرستان ها، 
ماشين آالت به مناطق اعزام و سيل بندها تقویت شد. در جریان سيل، همه ی ماشين آالت 
بنياد مسکن خوزستان مانند سایر دستگاه های اجرایی، درگير استحکام و ترميم سيل بندها 
و مقابله با سيل بودند. در نهایت زمانی که با کمبود ماشين آالت مواجه شدیم، از ادارات بنياد 
مسکن استان های بوشهر، فارس، کهگيلویه و بویراحمد و یزد درخواست کمک کردیم و این 

استان ها نيز ماشين آالت خود را برای کمک به خوزستان اعزام کردند«.

فقدان آمایش سرزمین
از دیگر عواملی که در فرایند مدیریت بحران به چشم می آمد و هزینه ی مدیریت بحران را 
افزایش داد، عدم وجود یک نقشه ی آمایش سرزمين دقيق مبتنی بر همه ی داده ها و جزیيات 
مورد نظر مدیریت بحران بود، نقشه ای که دربردارنده ی اطالعات تعداد کانال های سيل بَر، 
عمق و جهت آن ها، وضعيت انسداد یا باز بودن مسير آب از درون آن ها، وضعيت خاکریزهای 



61

دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری خوزستان

دوران دفاع مقدس و کانال های مربوط به آن دوران و... باشد. عتاب اهوازی شهردار منطقه 
شش اهواز در این باره می گوید: »متأسفانه طی یک اتفاق غافلگير کننده که قبل از آن هيچ 
هشداری از جانب سازمان آب و برق به ما داده نشده بود، از طریق مردم محلّی متوجه شدیم 
که آب در حال ورود به منطقه ی عين دو است؛ چرا که وزارت نيرو تصميم گرفته بود دبی 
رودخانه ی دز را پایين آورد و آب را به سمت اراضی شرکت توسعه نيشکر دهخدا هدایت 
کند که سرریز دهخدا باعث شد کانال های چمران و سلمان که سال ها از آب خالی بودند پُر 
و به سمت شهر اهواز سرازیر شوند. از آن جایی که خاکریزها هم طی مدت ها از طریق افرادی 
خاک شان فروخته شده بود و دیگر چيزی به اسم خاکریز وجود نداشت، باعث شد آب وارد 
منطقه ی عين دو شود«. عتاب اهوازی بر این باور است که: »اطالع دقيقی از وضع کانال ها 
وجود نداشت و نه فقط نيروهای عملياتی، بلکه کل مجموعه ی مدیریت بحران و به ویژه 
مسئولين سازمان آب و برق هم غافلگير شدند، زیرا آب از جاهایی سردرآورد و تهدیداتی 
ایجاد کرد که فکرش را هم نمی کردیم. کانال ها خارج از اهواز بودند، در ضمن هيچ هشداری 
در این زمينه از جانب سازمان آب و برق که ُمتولّی کانال ها است، دریافت نکردیم. آب وارد آن ها که 

شد به سمت عين دو و برخی محاّلت دیگر اهواز روانه شد و چوب این کار را خوردیم...«. 
عالی پور معاون شهردار اهواز نيز با نقد بی توجهی به وضعيت کانال های قدیمی می گوید: 
»کانال های چمران و سلمان و غيره باید از قبل چک می شدند و دیواره های آن ها بررسی 
می شد، چرا که به علّت خشک سالی چند ساله، خاک این منطقه بُرده شده بود و سيل بندی 
وجود نداشت«. سواری شهردار وقت منطقه پنج اهواز نيز دیدگاه مشابهی دارد. او می گوید: 
»در زمان جنگ یک سری کانال ها برای مقابله با دشمن زده شد که این کانال ها یا بسته 
شده بودند و یا نياز به الیروبی داشتند که به سمت دریا و یا هور می روند، مثل کانال بحره 
در کوت عبداهلل که به سمت هور و دریا می رود که اگر تمـهيدات الزم انجام می شد و این 
کانال ها از قبل باز می شدند؛ راحت تر می توانستيم سيل را هدایت کنيم تا کمتر خسارت وارد 

شود«.
آرش ُدر شهردار وقت منطقه چهار اهواز نيز در این باره می گوید: »در استان کانال هایی داریم 
که از زمان جنگ ساخته شده اند، اما متأسفانه سال هاست برای احيا و بازسازی آن ها اقدامی 
صورت نگرفته است، مانند کانال چمران که می توانستيم با  دستگاه واتر مستر و الیروبی به موقع، 

راه را باز کنيم تا در صورت نياز آب را به این کانال هدایت کنيم و کمتر دچار بحران شویم«.
عالمی نيسی فرماندار اهواز نيز در این زمينه چنين می گوید: »در بعضی روستاها مثل روستای 
سيد َمَعن الهایی تا روستاهای بامدژ که در مجاورت تاالب بود، این تاالب وقتی پُر می شد، سر 
ریز می کرد و در مجاورت تاالب، آب وارد روستا می شد. ساعت پنج صبح قبل از اذان دیدیم 
که آب وارد روستا مي شد و خارج می شد، چون زهکشی در آن روستا بود که محل خروج 
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زه آب کشاورزی بود که در اثر طغيان رودخانه ی دز، آن جا توسط کشاورزان بسته نشده بود و 
آب رودخانه ی دز را به مزارع می کشيد«.

صالح نساج مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان در این باره می گوید: »در موضوع 
استفاده از نقشه های ماهواره ای که تاکنون خيلی گنگ بود، ذکر این نکته مهم است که 
استفاده از این بستر در ایام سيل خودش را نشان داد که می تواند چقدر هدف مند به ما 
کمک کند. در واقع بعد از سيل همين نقشه ها بود که مشخص کرد کجا حریم رودخانه 
بوده است، کجا بعدها توسعه پيدا کرده، کجا اصالً زمين کشاورزی نبوده است و به اشتباه 
زمين کشاورزی اعالم کرده اند، کجا زمينش هشت هکتار بوده و 800 هکتار تعریف کردند و 
حتی کجا زمينی بوده است که به اشتباه در یک کشور دیگر مشخصات جغرافيایی خودش 

را تعریف کرده است«.
عفری بخشدار وقت بُستان در این باره می گوید: »کانال هایی که از قدیم در بُستان وجود 
داشت و محل عبور آب بودند؛ به علّت خشک سالی های اخير، مردم این کانال ها را برای کشت 
یا برای دام پروری استفاده می کردند. بنابراین در فروردین ماه پنج کانال در هویزه و بستان 
برای کنترل سيالب بازگشایی شدند تا آب با سرعت بيشتری به سمت هور هدایت شود که 

سه کانال از این تعداد در بُستان بودند. این اقدام نيز برای نجات شهرستان تأثيرگذار بود«.

عدم الیروبی رودخانه ها و کانال ها
سيالب اخير عالوه بر مردم، رودخانه های خوزستان را نيز غافل گير کرده بود. توان رودخانه های 
کرخه و کارون به مرور تحليل رفته و قدرت انتقال سيالب در آن ها کاهش چشم گيری 

داشته است. 
دکتر مهدی قمشی مشاور استاندار در این زمينه با مقصر دانستن عوامل انسانی و نقش منفی 
مدیریت رودخانه های مهم استان طی دهه های گذشته می گوید: »رودخانه ی کرخه که در 
گذشته آبی با دبی 1000 متر مکعب در ثانيه را به صورت ایمن از خود عبور می داد و این آب 
به اطراف رودخانه لطمه ای وارد نمی کرد، حاال این رودخانه در سيالب گذشته نتوانست 500 
متر مکعب در ثانيه را نيز به صورت ایمن از خود عبور دهد. بنابراین با دبی نصف سابقه ی 
تاریخی آن نيز آب از بستر رودخانه خارج شد و زمين های اطراف را فرا گرفت. رودخانه ی 
کارون نيز سابقه ی عبور 5000 متر مکعب در ثانيه را داشته است، اما در سيل اخير دبی 
3000 را نيز نتوانست به خوبی از خود عبور دهد و از بستر خود خارج شد و تا حدی 
زمين های اطراف را گرفت. این تغييرات نشان می دهد در پایين دست سدها، رودخانه ها دچار 
مشکل شده اند و نتوانستند گذر سيالب ایمنی را از خود نشان دهند. بخشی از این مشکل به 
الیروبی بستر رودخانه ها بر می گردد. رودخانه ای که مدت های زیادی آب سيالبی از آن عبور 
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نکند، با رسوب گذاری، محدود کردن بستر خود و یا تغيير شيب هيدروليکی اش خود را با 
شرایطی که 10 تا 15 سال گذشته داشته است، تطبيق می دهد. به همين دليل واقعه ای مثل 
سيل گذشته برای بستر رودخانه غافل گير کننده بود«. سبزه زاری مدیر کل سازمان آب و 
هواشناسی استان در این باره می گوید: »برای کاهش خسارات یکی از بحث ها مدیریت سّدها 
است. به نظر من، با تنظيم سدها می شد خروجی آب به گونه ای باشد که خسارت کمتری 
داشته باشيم. هم چنين سال ها است که مسيل های رودخانه ها الیروبی نشده اند و دستکاری 
انسان در طبيعت، بسياری از مسيل ها را به هم زده است. این موارد همگی از عوامل سيل 
بودند. گل و الی پس از سيل، همه ی مسيل ها را پُر کرده است که رسيدگی به این موارد 
همت زیادی می طلبد«. حيدری فرماندار دزفول نيز از وضعيت رودخانه دز و اتفاقات متعددی 
که در ارتباط با آن طی دهه های اخير رخ داده سخن می گوید:» بر اساس اطالعات قبلی به 
این موضوع رسيدیم که رودخانه دز 6 هزار متر مکعب گنجایش دارد؛ در حالی که در شرایط 
فعلی باالی 2 هزار متر مکعب بحران توليد می کرد. دليل این کار این بود که در طول ساليان  
طوالنی افراد سودجو به بستر رودخانه و حریم دست اندازی کرده بودند و حریم ها تبدیل به 
مزارع رودخانه شده اند و روز به روز کوچک و کوچک تر شده است. در عين حال افراد سودجو 
شن و ماسه را از بستر رودخانه برداشت می کردند، در نتيجه مسير رودخانه ها عوض شده 
است. همچنين در ساليان خشک سالی موانع انسانی در مسير رودخانه ها ایجاد شده بود که 
ما از این تغييرها مطلع نبودیم و در یک برهه از زمان به بن بست رسيدیم و متوجه شدیم 

هيچ اطالعاتی از رودخانه دز در یک نقطه خاص نداریم«.
دکتر قمشی همچنين می گوید: »وقتی می بينيم باالدست رودخانه ی کارون یا کرخه، سدهای 
بزرگی مثل سد کرخه، گتوند، کارون سه، کارون چهار و شهيد عباسپور را داریم، این مساله 
تا حدی اطمينان کاذب به ما می دهد و فکر می کنيم که جای نگرانی نيست و اگر سيلی هم 
بياید، این سدها آن را کنترل می کنند. این موضوع باعث می شود دیگر به فکر پایين دست 
نباشيم که آبراهه و سيالب بَرها را برای گذر سيالب آماده نگه داریم و از دایک ها محافظت 
کنيم. شاید هم به خاطر غفلت و یا کاهش بودجه سال ها است که این کارها را نکرده ایم. 
سيالب بَرهای این رودخانه ها را از بين برده ایم. این مساله دست طبيعت نبود، کار خود ما 
بوده است. ما سيالب بَرهای این رودخانه ها را از بين برده ایم. این مساله دست طبيعت نبود، 
کار خود ما بوده است. به طور مثال سيالب بَر مالح و بحره. ما سيالب بَرهایی داشته ایم که آب 
را از رودخانه خارج می کردند و به سمت تاالب شادگان یا هورالعظيم می بردند. این ها از 10 
تا 15سال گذشته از بين رفته اند. خودمان هم سيالب بَرها را از بين برده ایم. چون کسی از 
آن ها مراقبت نکرده است. برخی از این مسيرها یا زمين کشاورزی شده اند، یا مردم در آن ها 
خانه و زندگی ایجاد کرده اند و توسعه ی شهری در آن ها رخ داده است. همه ی این مسائل 
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باعث شده تا رودخانه قابليت های خود را از دست بدهد، اما در سيل اخير دوباره سيالب بَرها 
به روز شدند. در آینده نيز باید آن ها را احيا کنند و مجدداً این توانایی را به رودخانه بدهند 
که بتواند دبی بيشتری را به صورت ایمن از خود عبور دهد. دبی ایمن کارون از بند قير تا 
اهواز حدود 2800 متر مکعب در ثانيه است. با این مقدار دبی، طبق آن شرایطی که کارون 
در حال حاضر دارد، دیگر از بستر خود خارج نمی شود، اما دبی ما در اهواز به 3200رسيد. 
بنابراین اگر در نقاطی دایک حفاظتی نمی زدند، آب وارد شهر می شد. از اهواز به سمت پایين 
دست، قابليت رودخانه خيلی کمتر است. از دبی 2800 به 1800 تا 2000 می رسد، به همين 
دليل ما دیدیم منطقه ی جنگيه، جاده اهواز به خرمشهر و اطراف آن را آب گرفت، چون دبی 
عبوری رودخانه از آن جا به حدود 2500 رسيد. در هر صورت این رودخانه توانست تا دبی 

3200 را از خود عبور دهد و لطمه ی چندانی به شهر وارد نشد«.
زارع زاده معاون مدیر کل دفتر فنی استانداری در این باره می گوید: »در این شرایط تنها راه 
پيش روی ما برای هدایت این سيالب 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 
سال ها دچار رسوبات زیادی شده بود و نياز به الیروبی گسترده ای داشت. به همين منظور 
همه امکانات استان برای دیواره سازی و مرتفع سازی کانال سلمان در محدوده ی پدافند هوایی 
استان خوزستان تا روستای عين دو بسيج شد. از 16 فروردین در دفتر فنی استانداری به 
این نتيجه رسيدیم که برای ادامه ی کار، با توجه به وسعت سيالب و هجوم های همه جانبه ی 
آن، نياز به یک کار آکادميک و علمی و نيز اطالعات به روز داریم. متأسفانه ماهواره هایی که ما 

عموماً به آن ها دسترسی داریم، اطالعات به روز ندارند«.

شرایط مداخله گر 
مجموعه ای از عوامل نيز به عنوان شرایط مداخله گر، اثر شرایط علّی- زمينه ساز بر نحوه ی 

اعمال مدیریت بحران در رابطه با پدیده ی سيالب را تحت تأثير قرار داده اند که عبارتند از:

بازنمایی سوگیرانه در شبکه های اجتماعی
شبکه ها و رسانه های اجتماعی، شمشيرهای دو لبه  ای هستند که بحران سيالب خوزستان نيز 
کارکردی دوگانه داشتند. از یک سو بستر ایجاد تنش و هراس و عرصه ای برای بزرگ نمایی 
بحران بودند و از سوی دیگر بستری برای انتشار واقعيت ها، خدمات رسانی دستگاه ها و 

سازمان های دولتی و ...
عالی پور معاون شهردار با نقد نحوه ی انعکاس اخبار سيالب در فضای مجازی از ضرورت ورود 
با هدف مدیریت این فضا سخن می گوید و ادامه می دهد: یک خالء قانونی درباره ی چگونگی 
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کنترل فضاهای مجازی در هنگام وقوع بحران ها وجود دارد. او ادامه می دهد: »نکته ی دیگر 
شایعه سازی هایی بود که در این بحران بسيار مشاهده می شد و اخباری که در فضای مجازی 

پخش می شد که کنترل آن، مستلزم تصویب قوانين ویژه است«.
رضوانی مدیر کل روابط عمومی استانداری اما نگاه متفاوتی به کارکرد فضای مجازی در 
هنگامه ی مدیریت بحران سيالب اخير استان دارد. او می گوید: »برای کاهش آالم مردم سعی 
کردیم تا جوانبی را نيز برای آرامش بخشی به مردم در نظر بگيریم، زیرا به هر حال شایعات 
زیادی در آن زمان پخش می شد، مانند مشکل داشتن سد ها و عدم توانایی رودخانه ها برای 
عبور این حجم از سيالب. به همين خاطر سعی می کردیم تا در همه ی بخش های خبری، 
استاندار نسبت به این مسایل شفاف سازی کند. نکته ی مهمی که وجود داشت این بود که 
ما برای اولين بار در کشور از ظرفيت اطالع رسانی فعاالن فضای مجازی در شبکه  اینستاگرام 
استفاده کردیم. به همين منظور دو جلسه ی خيلی خوب و پُر بار با ادمين  صفحات پُر بازدید 
خوزستانی برگزار شد. از آن ها دعوت کردیم تا مخاطبان شان را به صورت زنده با استاندار 
محترم رو در رو کنند تا ابهامات مردم به صورت مستقيم در خصوص سيل برطرف شود. این 
جلسات بيش از سه ساعت ادامه داشتند. در این ميان خيلي ها گله داشتند که چرا به فضاي 
مجازي رسميت مي دهيد؟ جواب ما این بود که این فضا و بستر فراهم شده، رایگان است، و 
وقتي این فضا وجود دارد که بين مردم برویم و با آن ها ارتباط بگيریم، چرا استفاده نکنيم؟ 
مشکلي دیگری که وجود داشت این بود که مي گفتند چرا در یک صفحه آشپزي با یک 
ميليون بازدید کننده حضور پيدا کردید؟ پاسخ ما این بود که خانم هاي خانه دار مي توانند از 
این اطالعات بهره مند شوند و این اطالعات را به خانواده ی خود منتقل کنند تا نظم خانواده ها 
حفظ شود. ما از این که در پيج های اختصاصی بانوان حضور پيدا کرده بودیم و اطالع رساني 
مي کردیم، راضي بودیم. مردم به صورت مستقيم با استاندار ارتباط گرفته بودند و این ارتباط 
بدون هيچ واسطه اي صورت گرفته بود. ما با استفاده از فضاي مجازي، جواب فضاي مجازي را 
می دادیم و شایعات به وجود آمده را برطرف می کردیم. در طول بحران سيل، تور شبکه های 
بزرگ بين المللی تلویزیون های خارجی را داشتيم که از کشورهایی مانند ژاپن، فرانسه، آمریکا، 
انگلستان، اسپانيا، ونزوئال و یک سری از کشورهای عربی حضور پيدا کرده بودند. در همين 
راستا ما تور رسانه های داخلی را هم برگزار کردیم و مدیران مسئول رسانه ها با دکتر شریعتی 
استاندار دیدار کردند که در آن دیدارها نگاه ملّی نسبت به استان تقویت  شد. این جلسات 

فرصت خوبي برای باز کردن باب گفت و گو درباره ی سيل و تبعات آن بود«.
سرهنگ رضا دولتشاهی فرمانده پليس راه استان خوزستان نيز در این باره چنين می گوید: 
»تمام اطالع رسانی ها از طریق صدا و سيما و همچنين دوستان مان در معاونت اجتماعی و از 

طریق فضای مجازی و سایت های خبری انجام می شد«.



66

مستندسازی تجربیات مدیریت بحران سیل  در استان خوزستان/ 1398    

نقش عامل انسانی در خدمات رسانی
درباره ی نحوه و کيفيت خدمات رسانی، دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است. آرش ُدر 
شهردار وقت منطقه چهار اهواز در این باره می گوید: »یک نکته الزم به ذکر است: از آن جایی 
که نيروهای اداری کمتر ورزیده هستند و مدام در پشت صندلی های خود مشغول به کار 

هستند، در روزهای نخست خيلی سریع از نظر توانایی دچار مشکل شدند«. 
سزاری رئيس مرکز فناوری اطالعات استانداری با اشاره به اهميت آموزش نيروی انسانی و 
چالش های پيش آمده از این نظر در ميدان می گوید: »در توزیع غذا، مقدار زیادی غذا حرام 
شد، چون ما در ابتدای امر روش مناسب توزیع نداشتيم. نه این که آمار نداشتيم، اما این غذاها 
باید جایی تجميع شود و بعد در دسترس همه قرار گيرد. به طور مثال ستاد عتبات آمد و غذا 
طبخ می کرد، ستاد عتبات باید بداند غذا را به چه کسی می خواهد بدهد؟ اگر سازمان های 
غير دولتی می خواهند 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 می آمدند و غذاها را اول شهر 

توزیع می کردند و به اردوگاهی که 15کيلومتر دورتر بود، غذایی نمی رسيد«.
حيدری فرماندار دزفول نيز بر این باور است که ارزشمندترین تجربه ی سيالب در ارتباط با 
نيروی انسانی است. از نظر او کيفيت نيروی انسانی عاملی تعيين کننده در مدیریت بحران 
است. او می گوید: »در این مقطع زمانی چند تجربه ی مهم به دست آوردیم. یکی این که 
عوامل اجرایی و مدیریت نيروی انسانی از اهميت زیادی برخوردار است. نکته دیگر این بود که 
کسی تجربه ای نداشت و هر کسی نظر غير تخصصی می داد و در بين این همه تصميمات متناقض 

و آنی و پُر هزینه، باید تصميم گيری می شد«.

کمبودها و آشفتگی های توزیع خدمات
سزاری ریيس مرکز فناوری اطالعات استانداری در این باره می گوید: »وقتی وارد بحث 
نوشتن نرم افزار مدیریت اردوگاهی شدیم، متوجه شدیم اصال آمار سيل زدگان وجود ندارد. 
خيلی از افراد اطراف شهر هم رفته اند و قاطی سيل زدگان شده اند«. او ادامه می دهد: »در 
جریان سيل، دکتر بحرینی مقدم من را صدا زد و گفت کمک های زیادی وارد استان می شود 
و ما نمی فهميم که این کمک ها چه می شود و به چه کسانی داده می شود. در ابتدا ما قصد 
داشتيم همه کمک هایی که چه از سازمان های دولتی و چه از سازمان های غير دولتی و... 
می آمد را دسته بندی کنيم تا بفهميم این کمک ها کجا می رود. برای حل این مشکل به 
سرعت یک بانک اطالعاتی طراحی کردیم. موضوع یا مسأله ی بعدی، بحث توزیع کمک ها 

بود. کمک ها همين طوری به افراد داده می شد«.
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استراتژی ها ی عمل یا تعامل
مهم ترین استراتژی ها ی عمل یا تعامل مشارکت کنندگان در رابطه با پدیده ی سيالب 
قابل تقسيم بندی به هفت دسته عمل - تعامل است که عناصر تشکيل دهنده ی نظام 
معنایی آن ها در رابطه با این پدیده و به عبارتی مدیریت بحران سيالب اخير استان 

خوزستان محسوب می گردد.  

اعمال مدیریت بحران در محدوده ای وسیع
سيالب اخير در استان خوزستان در محدوده ای وسيع اتفاق افتاد و بخش ها و یا تمامی 
شهرستان های شوش، شوشتر، دشت آزادگان، اهواز، شادگان، آبادان و خرمشهر را متأثر 
ساخت. بدیهی است مقابله با این سيالب و در این محدوده ی وسيع، دشواری های فراوانی را 
به همراه داشته باشد. چنگلوایی مدیر کل جهادکشاورزی خوزستان با بيان وسعت منطقه ی 
درگير سيالب، تأکيد می کند که حجم خسارت در چند شهرستان استان قابل توجه بوده 
است. او ادامه می دهد: »در بخش مرتع در سطح 1000 هکتار به ميزان 14500 ميليون 
ریال و به پروژه های آبخيزداری به ميزان 758000 ميليون ریال خسارت وارد گردیده است«. 
قنواتی معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان نيز با تأکيد بر وسعت مناطق درگير 
سيالب و تأثير آن بر مدیریت بحران می گوید: »سيل خوزستان سه ویژگی بارز نسبت به 
دیگر سيل ها و حوادث استان های دیگر داشت و اولين ویژگی این بود که گستردگی مناطق 
سيل بسيار زیاد بود. در مواقعی سيل در منطقه ای اتفاق می افتاد که آن منطقه محدود است 
و ما تمامی امکانات را به آن منطقه گسيل می کنيم، حال این که سيل خوزستان گستردگی 
استانی داشت و این محدودیت منطقه را نداشت و حدود 17یا 18 شهر را درگير خود کرد 
که باید همزمان این شهرها ساپورت می شدند و شرایط مختلفی داشتند«.  وسعت مناطق 
درگير سيالب و پراکندگی جغرافيایی 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 
بنياد مسکن استان در این باره می گوید: » به دليل این که پهنه ی خوزستان وسيع تر از سایر 
استان ها است، بيش از 200روستا با پراکندگی زیاد دچار آب گرفتگی شدند که به دستور 
رئيس بنياد مسکن کشور، پنج استان به عنوان ُمعين خوزستان مشخص و در شهرستان های 
محل مأموریت مستقر و کار خود را آغاز کردند. بنياد مسکن استان تهران در دشت آزادگان 
و هویزه، بنياد مسکن کرمان در حميدیه، بنياد مسکن هرمزگان در شهرستان های کارون 
و شادگان، بنياد مسکن البرز در شهرستان باوی و بنياد مسکن فارس در شوشتر کار خود 
را آغاز کردند. همچنين کار در اهواز، شوش، دزفول و بخش هایی از آبادان و خرمشهر که 
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در غرب رودخانه کارون واقع هستند و آسيب دیده بودند، بر عهده بنياد مسکن خوزستان 
گذاشته شد«.

 با وجود آماده باش بسياری از سازمان ها و ادارات استان از یک ماه پيش از وقوع سيالب 
فروردین باز هم دشواری های زیادی در مسير خدمات رسانی به مردم وجود داشت. پورعابد 
معاون شرکت توزیع نيروی برق استان در این باره می گوید: »از اسفندماه 97 اعالم آماده باش 
داده بودیم و از دوم فروردین ماه 98 تمام مرخصی ها لغو شده بودند، نيروهایی داشتيم که در 
استان دیگری بودند، اما همان شب خود را به خوزستان رسانده بودند. او با اشاره به وسعت 
مناطق درگير سيالب ادامه می دهد: »اجناسی را که باید خریداری می کردیم در انبارها 
گذاشتيم. با برخی شهرستان ها مانند شوش، دزفول، شوشتر و دشت آزادگان جلساتی به 
طور جداگانه و خاص داشتيم. شهرهایی که در مجاورت سيالب قرار می گرفتند، در سناریوها 

مشخص بودند«.

فراخوان کمک استانی- مّلی )جذب کمک ها به مثابه ی تکلیف(
در توضيح این مقوله باید بر این نکته تاکيد کرد که حجم و اندازه ی سيالب چنان وسيع و 
فراگير بود که بضاعت استان از هر نظر، آمادگی پاسخگویی مناسب و سریع به آن را نداشته 
است. مهار سيالبی با چنين وسعت، بيش از هر چيز به یاری و مساعدت استان های همجوار 
و همچنين شرکت ها و موسسات دارای تجهيزات و ماشين آالت و... نيازمند بود. رضوانی 
مدیر کل روابط عمومی استانداری خوزستان با تأکيد بر اهميت اطالع رسانی در این زمينه 
تأکيد کرد که یکی از ابعاد اطالع رسانی، انتشار واقعيت ها با هدف بهينه کردن کمک ها و 
مساعدت های مردم بود تا به شکلی صحيح، سایر هموطنان بتوانند به یاری مردم استان 

بشتابند. 
شریعتی استاندار خوزستان با بی نظير توصيف کردن همدلی و کمک هم استانی ها و هموطنان 
در سيل اخير، از یاری همه ی مسئولين استانی و ملّی در سطوح مختلف می گوید: »ما باید 
نام این سيل را، سيل همدلی بناميم، واقعاً همه در کنار یکدیگر بودند که مطالعاتی در این 
زمينه در حال انجام است. گروه های داوطلب، و سازمان های غير دولتی،  طاّلب، گروه های 
جهادی، مردم، دولت، دستگاه های اجرایی، نيروهای مسلّح، همه و همه در خوزستان با 
یکدیگر همدل بودند و همه – با وجود اینکه هر نظری که داشتند را مطرح می کردند - به 
مدیریت و فرماندهی استانداری، احترام قائل بودند. در ابتدا سردار سالمی چند هفته ای این جا 
اقامت داشتند، دریادار سياری نيز این جا اقامت داشتند که با یکدیگر نظرات کارشناسانه ی 
خود را مبادله می کردیم، اما مدیریت واحدی حاکم بود. رئيس جمهور، وزیر نيرو را مسئول 
امور خوزستان کرده بود، اما ایشان دخالتی در کارها نداشتند و همه ی تصميم گيری ها در 
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استان صورت می گرفت. حتی امور سدها را نيز ما مدیریت می کردیم و کار به صورت جمعی 
پيش می رفت«.

هاشمی فرماندار حميدیه نيز در همين باره می گوید: »ما حتی در زمينه ی اطالع رسانی برای 
تخليه ی منازل نيز ُمّتکی بر کمک همه ی مردم و معتمدین بودیم و کمک و یاری مردم را 

صرفاً نمی توان محدود به اقالم و وسایل دانست«.

حضور مستمر و شبانه روزی در مناطق سیل زده
از دیگر استراتژی های مسئولين حضور مستمر و شبانه روزی در مناطق سيل زده است. عفری 
بخشدار بُستان در این باره می گوید: »اطالع رسانی به مردم جهت تخليه شهر و روستاها اقدام 
دیگري بود که از طریق مساجد، ارسال پيامک و نصب بنر انجام شد، اما مردم از تخليه شهر 
و روستا استقبال نکردند، اما زمانی که مشاهده  کردند مسئولين شبانه روز پای کار هستند 
خودشان هم در کنار ما ماندند تا شهر حفظ شود. حضور مردم پا به پای مسئوالن به گونه ای 
بود که خودشان از سيل بندها محافظت می کردند«. سيالوی فرماندار وقت دشت آزادگان 
با اشاره به وسعت مناطق درگير سيالب و شدت آن، دو عامل حضور شبانه روزی مردم و 
مسئولين در صحنه و همدلی و همبستگی ميان آنان را در غلبه بر بحران موثر می داند. او 
می گوید: »ما مدت زمان کافی برای مقابله با این سيل را نداشتيم، به همين خاطر مناطق 
زیادی از جمله 54.000 هکتار از اراضی کشاورزی، 10روستا به طور کامل و 27 روستا تا 
ميانه به زیر آب رفتند. خوشبختانه با کمک مردم و ارگان های دولتی و غير دولتی، نظامی، 
انتظامی و امنيتی، در هدایت و کمک به سيل زدگان، تالش های زیادی صورت گرفت تا با 
همياری همه از ادامه و خسارات بيشتر سيل جلوگيری شود. اگر همکاری مردم از جمله در 
اختيار قرار دادن اراضی خود برای عبور و مرور ماشين آالت و تجهيزات مهندسی و تغيير 
مسير سيل نبود، بسياری از روستاهای هویزه و دشت آزادگان به زیر آب می رفت؛ به گونه ای 

که شاید حدوداً 80 روستا را آب فرا می گرفت«.
پنبه دانه پور فرمانـدار شوشتر نيز با اشـاره به حضور شـبانه روزی مجموعه ی مسئولين در 
مناطـق سيل زده می گوید: »در سيل 98 با وجود این که هيچ کس حجم عظيم سيل را 
پيش بينی نمی کرد، یک کار ارزشی صورت گرفت و آن اتحاد و پيوندی بود که بين مردم و 
مسئوالن به وجود آمده بود که در این ميان می توان به حضور عظيم مردم و پای کار آمدن 
آنان اشاره کرد. به همين ترتيب با به کارگيری تمام توان خود توانستيم از سيالب حتمی و 

خسارات خيلی زیادی که در پی آن به وجود می آمد، جلوگيری کنيم«.
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برپایی فوری کمپ ها و اردوگاه های اسکان
از دیگر استراتژی های مسـئولين، برپایی فوری کمپ ها و اردوگاه های اسکان در مناطق 
سيل زده است. عفری بخشدار وقت بُستان در این باره می گوید:» از اوایل فروردین  ماه چهار 
اردوگاه اسکان اضطراری تعيين و تجهيز شدند تا اگر بُستان زیر آب رفت، مردم در این 
اردوگاه ها اسکان یابند. شکسته شدن سيل بند روستای قدرت آباد در فروردین ماه جاده ی 
مواصالتی سوسنگرد و بستان را قطع کرد که در 15 روز این سيل بند بسته شد. همچنين 
اوایل فروردین  ماه درمان گاهی )به صورت اتوبوس( توسط سپاه تهران در منطقه مستقر شد و 
روزانه صدها نفر از خدمات این درمانگاه سّيار بهره مند شدند«. حاجی-زاده مدیر کل مدیریت 
بحران استان با اعالم این که احداث کمپ ها با سرعت انجام شده، تأکيد کرد: »حدود 157 
هزار نفر را از 98/1/4 در 91 اردوگاه اسکان اضطراری )شامل کمپ ها، حسينيه ها و مصلّی ها، 
مدارس، پادگان ها، اردوگاه های راهيان نور، چادر و دانشگاه فرهنگيان و ...( اسکان دادیم«. در 
شوشتر نيز برپایی سریع کمپ ها در دستور کار بود. پنبه دانه پور فرماندار شوشتر در این باره 
می گوید: »وقتی که دیگر اوضاع وخامت پيدا کرد و ما پی بردیم سيل بندهای مان مغروق و 
شسته خواهد شد، شروع کردیم به ایجاد کمپ های مردمی در چهار نقطه از ُشعيبيه که هالل 
احمر و دیگر دستگاه های مرتبط و ارتش و سپاه این کمپ ها را تجهيز کردند که بالفاصله 
بعد از تهيه و تجهيز اقالم مورد نياز کمپ ها، شروع به تخليه ی روستاها کردیم. امری که در 
سه الی چهار روز انجام شد. ما از ميان 34 روستا، 30 روستا را به طور کامل تخليه کردیم که 

بخش اعظم آن ها در کمپ ها مستقر شدند«.
صدیقی مدیر کل امور شهری استانداری در این باره می گوید: »وظيفه ی دیگر ما در این ميان 
ارائه خدمات شهری در کمپ ها و اردوگاه هایی بود که سيل زدگان را در آن ها اسکان داده 
بودند. بنابراین وظيفه در امور شهری هم مقابله بود و هم ارائه ی خدمات در حوزه ی اسکان. 
در حوزه ی اسکان، پيشنهادی که ارائه شد این بود که بيایيم و از ظرفيت اردوگاه های راهيان 
نور استفاده کنيم. در آن مقطع دیگر تردد کاروان های راهيان نور در استان از هشت فروردین 
 ماه قطع شده بود. با همکاری اردوگاه های راهيان نور شمارش خود را انجام دادیم، تعداد 
تخت ها و اقامت گاه هایی را که قابل سکونت بودند، مشخص کردیم و اولين اردوگاه هایی که 
پذیرای عزیزان سيل زده بودند، اردوگاه های مجاور شهر حميدیه انتخاب شدند؛ اردوگاه های 
ثامن  االئمه و جواد االئمه. اتفاق خوب دیگری که افتاد این بود که مأموریت طبخ غذا بر خالف 
پروتکل های هالل احمر که در 48 ساعت اول غذای سرد، کمپوت و کنسروجات ميان مردم 
توزیع می شود، این استثنأ در خوزستان وجود داشت که ما به سبک اربعين، مواکب مان 
در شهرهای مختلف غذای گرم به سيل زدگان می رساندند. اتفاق خوب دیگر این بود که 
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محافظت از سيل بندها توسط خود مردم صورت می گرفت که می توان سمبل این اتفاق را در 
شهر حميدیه دانست. مردم با تن و بدن خود مقابل سيل  ایستادند«.

اتخاذ استراتژی به حداقل رساندن تلفات جانی
از همان ابتدای اعالم هشدارهای مبنی بر احتمال باالی وقوع سيالب، این استراتژی از سوی 
مسئولين بيان شد. شریعتی استاندار خوزستان در همين راستا از اهميت این موضوع و تعيين 
آن به عنوان مهم ترین اولویت سخن می گوید: »در این ميان، سه اولویت کاری برای اقدامات 
خود قرار داده بودیم؛ مورد اول این که حتی المقدور کمترین تلفات را داشته باشيم دوم 
این که، پایداری سدها حفظ شود و مورد سوم نيز، زیرساخت های توسعه ای کمترین آسيب 
را داشته باشند. او ادامه می دهد: »این ها را در اولویت کاری خود قرار داده بودیم و اقداماتی 
که صورت می گرفت، باید کمترین تلفات را در پی داشته باشد. این که تلفات نداشته باشيم، 
مستلزم این بود که اطالع رسانی مناسبی داشته باشيم و سریع به همه اطالع رساني کنيم و 
مردم را خبردار کنيم و هشدارهای الزم را بدهيم. ما چنان به مسئوالن استان تأکيد کرده 
بودیم که حتی یک نفر تلفات هم نباید داشته باشيم و الحمداهلل تلفاتی نيز نداشـتيم«. مـدیر 
کل راه و شـهرسازی خوزسـتان نيز می گوید: »همه دیدند بدون توجه به بحث اعتبارات، 
ماشين آالت ما که همگي نياز به اورهال دارند و لوازمي که خریداري کردیم، چگونه تأمين 
شدند. در واقع اولویت ما، حفاظت از جان و مال مردم بود«. فرمانده قرارگاه کربال نيز با اشاره 
به اهميت پرهيز از وارد آمدن تلفات می گوید: »به همين دليل خواب را به خودمان حرام 
کردیم و این امر باعث شد که موفقيت های خوبی کسب کنيم«. به نظر می رسد این استراتژی 
با کمال دقت در همه شهرهای استان مورد توجه مدیران بوده، به گونه ای که موّدت فرماندار 
خرمشهر نيز می گوید:» همه ی هدف ما این بود که در این قسمت هم جان مردم و هم 

خانه های مردم در امان باشد«.

اّتکا بر بازسازی فوری سیل بندهای محّلی
سيل بندهای محلّی که نشان دهنده ی تجربه و دانش بومی هزاران ساله ی مردم محلّی در 
سازگاری با طبيعت و خشم آن هستند، در زمان بحران سيالب از سوی نيروهای مدیریت 
بحران نه تنها انکار نشدند، بلکه بخش مهمی از عمليات مهار سيالب و محافظت از جان و مال 
مردم در نتيجه ی تکيه بر ترميم و تقویت این سيل بندها ميسر شد. موّدت فرماندار خرمشهر 
می گوید: »با هماهنگی هایی که مدیریت بحران در استان و شهرستان انجام داد، نفت و گاز 
اروندان، شرکت توسعه نيشکر ميرزا کوچک خان، سازمان بنادر و راهداری، جهاد کشاورزی، 
آب و برق و همه ی دستگاه های مدیریت بحران، هر کدام هر امکانات و وسيله ای داشتند،  
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برای کمک دهی و ایجاد سيل بند و تقویت سيل بندهایی که آب امکان نفوذ داشت، تجهيز 
شد. حتی در شهر در کنار رودخانه در جاهایی که احساس خطر می شد، این امر صورت 
گرفت«. موسوی فرماندار آبادان در این باره می گوید: »به همين 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 بهمنشير و حتی اروندرود خالی بود را، ما به طور کامل سيل بند زدیم. بعد از 
آن ما آمدیم تمام جاهایی را که ممکن بود از آب رودخانه پُر شود را نيز سيل بند زدیم. در 
این حوضه، ما آن قدر سيل بند زده بودیم، چه اطراف جاده ها، چه در بدنه ی بهمنشير و چه 
باالدست روستاها و خود شهرستان آبادان، که می توان گفت ما دو برابر کل خوزستان در 
حوضه ی آبادان سيل بند زدیم. در حالی که این سيل بندها را می زدیم، با تعداد زیادی وسایل 
مکانيکی آمدیم و چيزی در حدود 48 کالورت در شرق جاده آبادان – ماهشهر و 48کالورت 
در غرب جاده آبادان – ماهشهر را با وسایل مختلف مکانيکی باز کردیم، کالورت هایی که 
پيش از این بسته بودند. موضوعی که بود این که باز کردن کالورت ها به سادگی انجام نمی شد؛ 
زیرا در زیر این کالورت ها انبار کيت های مخابراتی و کابل های برق دفن شده بودند که اگر 
این کار با بی دقتی انجام می شد، به قطع ارتباط شهرها و روستاها با دیگر مراکز منجر می شد.
خدادادی مدیر کل هالل احمر استان می گوید: »یکی دیگر از موضوعات در بحث نيروی 
انسانی، آموزش های همگانی به مردم است که من تجربه کرده ام، مردم ما در برخی مناطق 
آموزش دیده بودند، به طور مثال در سيل بند شعيبيه مردم آموزش دیده بودند و پای کار 
بودند. ترویج و توسعه ی ساختارهای مردمی مربوطه به طور مثال خانه های هالل از اقداماتی 
هستند که باید انجام شود. ما هر جا خانه های هالل داشتيم، هم توزیع اقالم ما مشکل نداشت 
و هم مردم پای کار بودند و خود مردم می آمدند و سيل بندها را ترميم می کردند. مردم باید 
پای کار باشند، اما تا زمانی که این مسئله جا بيفتد زمان می برد و ما باید به مردم آموزش های 
الزم را بدهيم و سازماندهی الزم را انجام دهيم. نيروی مردمی کارآمد حتی مهم تر از تجهيزات 
است. نيروی مردمی می تواند تجهيزات را جبران کند. اولویت اول ما آموزش و سازماندهی 
نيروی انسانی است که باید انجام شود و اولویت دوم، توسعه ی زیرساخت ها و تجهيزات است.
احداث سيل یندها در بسياری از مناطق توانسته یک شهر را از آبگرفتگی حفظ کند. مدیر 
کل راه و شهرسازی استان در این باره می گوید: »در گام نخست در ستاد مدیریت بحران، 
مشخصات فني احداث سيل بند طراحي شد. سپس با تجهيز امکانات و نيروها موفق شدیم 
ظرف دو هفته سيل بندي را با مشخصات فني و مستحکم به طول پنج کيلومتر براي مهار 
سيالب در شهر سوسنگرد احداث کنيم که توانست به خوبي در برابر آن حجم عظيم آب که 
در مقاطعي بالغ بر 3500 متر مکعب بر ثانيه بود، مقاومت کند و مانع از نفوذ آب به سطح 

شهر و منازل مردم شود«.
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اتخاذ استراتژی انتقال مازاد سیالب به زمین های کشاورزی و تاالب ها
حجم آب در مواردی چنان افزایش می یافت که به منظور جلوگيری از تلفات انسانی، ویرانی 
خانه ها و از ميان رفتن زیرساخت های شهری، راهی جز پخش آن در زمين ها و دشت های 
همجوار رودخانه ها که بسياری از آن ها مزارع کشاورزی بودند، وجود نداشت. شریعتی استاندار 
خوزستان روایت خود را از این موضوع چنين بيان می کند: »سازمان آب و برق خوزستان به 
من نامه نوشته بود که سوسنگرد، بُستان، حميدیه و ُرفيع باید کامل تخليه شوند. می دانستيم 
که در مقطع سوسنگرد، دبی رودخانه سر جمع 400 یا 500 متر مکعب نمی شود؛ در حالی 
که خروجی آب در آن زمان 2400 متر مکعب بود. البته ما جنگل های اطراف کرخه را 
داشتيم و می دانستيم که روزها آب در این وضعيت پخش می شود و از این موقعيت راضی 
بودیم. کرخه را باز کردیم که حتی آهوهایی که در منطقه بودند به نقاط دیگر رفتند یا 
تلف شدند. کرخه کامالً باز و در منطقه پخش شد. مساحت منطقه ی کرخه 130 در 180 
کيلومتر مربع بود که این امر به ما کمک کرده بود تا بتوانيم این شرایط را مدیریت کنيم. 
مورد دیگر این که روستایی به نام شاکریه در منطقه بود، که مسيری داشت که می توانستيم 
از آن به منظور هدایت آب استفاده کنيم و مسير جدیدی ایجاد شود. البته باید روستاهای 
اطراف خالی می شدند و آب به آن سمت هدایت می شد. با احداث مسير جدید می توانستيم 1500 
تا 2000 متر مکعب آب را مدیریت کنيم. مقداری از آب در زمين ها پخش می شد و مابقی که به 
سوسنگرد می رسيد را، به سمت دیگری هدایت می کردیم که شهر درگير نشود. مثالً می گفتيم 
قبل از حميدیه تا مقطع رودخانه 1700 متر معکب آب را کنترل کنيم و سعی می کردیم این 
مقدار را پخش کنيم تا بتوان حميدیه را از سر گذراند. در مقطع سوسنگرد این مسير نمی توانست 
ظرفيت 400 متر معکب آب را هدایت کند که ما باید 1000 متر مکعب آب را هدایت مي کردیم. 
باید هم مقداری را پخش می کردیم و هم مقداری را از طریق فيوزپالکي به نام کانال سيالب بَر 
شاکریه هدایت می کردیم. در این ميان مردم ساکن آن منطقه مقاومت می کردند که خانه ها و 
زمين های شان زیر آب می رود. باالخره مجبور شدیم دست به کارهایی بزنيم که مردم را راضی 

کنيم و با ما همکاری داشته باشند.
عفری بخشدار وقت بُستان در این باره می گوید: »از پل قدیم بستان تا پل جدید 14 کانال وجود 
دارد که در زمان کشت مسدود شده بودند. پيشنهاد شد اگر این 14 کانال که تقریباً ظرفيتی 
به اندازه ی یک رودخانه دارند بازگشایی شوند، در کنترل سيالب بسيار تأثيرگذار است. عمليات 
بازگشایی 14 کانال شبانه انجام شد و آب به سمت زمين های کشاورزی و تپه های اهلل اکبر و در 
نهایت هورالعظيم هدایت شد. زمانی که قصد داشتيم آب را به سمت مزارع هدایت کنيم، مردم 
مخالفت کردند، اما با توجه به وعده های داده شده جهت پرداخت خسارات، نسبت به این اقدام 
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اعالم رضایت کردند و گندم های 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 تصميم باعث دلگرمی کشاورزان شد. خوشبختانه آب هم به موقع از زمين های 
کشاورزی تخليه و زمين ها برای کشت شلتوک آماده شد«. او ادامه می دهد: »یکی دیگر از 
راهکارهای بسيار مهم این بود که چند نقطه از روستای ابوفروش که در باالدست بستان واقع 
شده، بازگشایی شود که با بازگشایی این نقاط، آب به سمت دشت ها منحرف شد و شهر 
نجات یافت. این تدابير اواخر اسفند ماه اتخاذ و در طول یک هفته انجام شد؛ در حالی که در 
این بازه ی زمانی سوسنگرد و برخی شهرهای دیگر دچار مشکل شده بودند، اما بُستان نجات 
پيدا کرد. همچنين در اوایل فروردین  ماه تدبير دیگری برای نجات بستان و هویزه اتخاذ شد. 
در این راستا هفت نقطه از دایک مرزی هورالعظيم شکافته شد تا آب به سمت عراقی تاالب 
هدایت شود. این راهکار باعث شد شهرستان دشت آزادگان و هویزه از سيل نجات پيدا کنند.

سعی در یادگیری و بهره گیری از دانش محّلی- بومی
مردم ساکن در حاشيه ی رودخانه های استان برای در امان ماندن از تبعات و پيامدهای 
سيالب های ُمکّرر، بر تجارب پيشينيان تکيه کرده اند. این تجارب مورد توجه مسئولين نيز 
قرار گرفته است. سواری شهردار وقت منطقه پنج اهواز در این زمينه می گوید: »یکی از 
تجربيات قابل توجه ای که توانستيم در سيل اخير و در رابطه با مدیریت اجرایی به دست 
آوریم، استفاده ی بهينه از نيروی مردمی با استفاده از شناخت فرهنگ بومی بود که خود تحت 
فشار ناشی از سيل بودند، بدین گونه که هر کسی را به اندازه ی توانایی ها و مهارت هایی که 
داشت به کار می گرفتيم. او ادامه می دهد: »قابل ذکر است وقتی بتوانيم با فرهنگ حاکم بر 
یک منطقه آشنایی پيدا کنيم و ارتباط مناسب را با افراد بگيریم، می توانيم خيلی از فشارهای 
حاکم بر مردم را کم کنيم تا کار پيش رود. چنان چه در این سيل با استفاده از صحبت کردن 
با افراد سرشناس در این مناطق توانستيم راهی برای نفوذ در مردم باز کنيم و آن ها را توجيه 

کنيم که هدف نجات اولویت ها است«.

الزام مدیران به پایش ُمستمر شرایط
خدادادی مدیر کل هالل احمر استان می گوید: »در سال 98 یکی از کارهایی که انجام شد 
این بود که شيوخ منطقه از باال، وضعيت و وسعت حادثه را دیدند. تا روزهای قبل از این اتفاق 
حتی به استاندار تعدی می کردند، شيشه شکستند، اما بعد وضعيت آرام شد. خود استاندار نيز 
متوجه شد که این مسأله از کجا نشأت گرفته است. در آن زمان یک دختر و یک پسر کوچک 
را نيز همراه خودمان برای بازدید بردیم. آن یزله ی معروف بعد از این حرکت انجام شد که 
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آقای حاجی زاده را بلند کردند و وقتی استاندار می آمد به او کاری نداشتند، همه ی این ها 
بعد از این اعتمادسازی و از بين بردن فاصله ای بود که بين مردم و مسولين ایجاد شده بود.  
انصاریان در این باره می گوید: »برای این که اگر مجدداً سيل رخ دهد واحدهای مسکونی 
آسيب کمتری ببينند، با دانشگاه شهيد چمران قراردادی جهت ایمن سازی سگونت گاه های 
روستایی منعقد شده است. اکنون این مطالعات برای واحدهای مسکونی روستایی واقع 
در روستاهایی که دچار آب گرفتگی شده یا در معرض سيل 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 هستيم. این طرح پيشنهاداتی از جمله الیروبی 
و نوسازی کانال های سيل بَر سنتی موجود و تقویت سيل بند حاشيه ی رودخانه ها داشته که 
این پيشنهادات را به مسئولين استان منتقل کرده ایم. اکنون جلسات کارشناسی و نتایج آن 
در قرارگاه بازسازی مصوب می شود که اخيراً کدهای ارتفاعی حدود 148 روستا مصوب و به 

دستگاه ها ابالغ شده است«.

برگزاری جلسات ُمستمر و متعدد کارشناسی و اجرایی
یکی از استراتژی های مدیریت بحران سيالب، برگزاری جلسات هم اندیشی و هم فکری بوده 
است. بسياری 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 ایده های مهم در این جلسات سخن 
می گویند. دکتر شریعتی استاندار در این زمينه می گوید:» گروه های اجرایی و کارشناسی، 
برنامه ریزی، طرح، نيروهای امنيتی، 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 کنيم و از ورود به شهرها جلوگيری 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، تيم ماهواره ای تشکيل 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 تيم پهپادی نيز از سپاه آمده بود که در 
تصميم گيری ها تأثيرگذار بود و به ما گزارش می داد. یک تيم 11 نفره تشکيل دادیم که 
متشکل از اسانيد دانشگاه ها، کارشناسان سازمان آب و برق و شرکت های تخصصی امور آب 
بودند. در این ارتباط جلسات مکّرری برگزار می شد. ورودی و خروجی سدها را به ما اطالع 
می دادند. سدها برای یک هفته پيش بينی می شدند.نتيجه ی جلسات نيز در شورای تأمين 
استان منعکس و مورد بحث واقع می شد تا تصميم نهایی اتخاذ شود.فردای همان روز، مجدد 
جلساتی برگزار می شد که اگر ورودی آب تغييری داشته است، آیا لزومی دارد خروجی ها 
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تغييری داشته باشند؟مجددا جلسه برگزار ميشد و تصميم گيری می شد که در جلسات 
شورای تأمين و یا مدیریت بحران ارائه می شدند و مورد بررسی مجدد واقع می شد. از این 

منظر به اصطالح تيم تلفيقی خوبی تشکيل شده بود«.
ميرخشتی مدیر فوریت های پژشکی در این باره می گوید: »به یاد دارم با شروع سيل و در 
طي بحران، ما به طور مکّرر جلسه داشتيم که حتی رکورد ما به سه جلسه در روز در مدیریت 
بحران استانداری هم رسيد که بعضی  موارد جلسات تا ساعت سه بامداد ادامه داشتند، هر 

چند که ممکن بود بعضی از این جلسات ضرورتی نداشته باشد«.
در نقطه مقابل کریمی کيا مدیر کل امور اجتماعی استانداری با مفيد ارزیابی کردن جلسات 
می گوید: »ما همين مساله را به جناب دکتر شریعتی انتقال دادیم و ایشان تصميم بسيار 
عاقالنه ای گرفت. ایشان همه ی استان را بعد از آن جلسه بسيج کرد که باید سریع آب را از 

زمين ها خالی کنيد و زمين ها را برای کشت تابستانه آماده کنيد«.
زارع زاده معاون مدیر کل دفتر فنی استانداری می گوید: »در تاریخ سوم فروردین به ریاست 
استاندار و با حضور مدیران ستادی و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان، جلسه ی ویژه 
و فوق العاده ای مبنی بر آماده باش همه ی امکانات و دستگاه ها برای مقابله با سيالب احتمالی 
تشکيل شد. ما از چهارم فروردین عالیم افزایش دبی آب در استان خوزستان را به چشم 
دیدیم که به صورت یک حرکت متناوب افزایشی ادامه پيدا کرد. ما به عنوان بازوی فنی و 
عمرانی استان خوزستان، ابتدا کارگروه هایی را در حوزه ی عمرانی با حضور سه مدیر کل دفتر 
شهری، دفتر امور روستایی و شوراها و مدیر کل دفتر فنی و عمرانی استان خوزستان تشکيل 
دادیم. همچنين نشست های کارشناسی و تخصصی را نيز در پی این جلسات در راستای 
تصميمات شورای هماهنگی استان خوزستان، تشکيل دادیم. اطالع رسانی  در روستاها توسط 
فرمانداران، بخشداری ها و از طریق خود امور روستایی ابالغ شد. همچنين شهرداری ها را از 
طریق اداره کل امور شهری اطالع رسانی کردیم تا امکانات، ماشين آالت و نيروهای شان را 
به حالت آماده باش دربياورند. خود ما نيز در ستاد استان با یک تقسيم کار در سه حوزه ی 
فنی، شهری و روستایی و تقسيم کار بين نيروهای خودمان توانستيم در راستای تجهيزات و 

پشتيبانی سيل و نيز در راستای مسایل فنی، اقدامات خود را شروع کنيم«.
عالمی نيسی فرماندار اهواز می گوید: »سيل اخير دو مرحله داشت، بهمن  ماه سال 1397 و 
فروردین   ماه 1398. در بهمن   ماه سيلی که آمد خوش بختانه پشت سدها خالی خالی بود و 
چيزی به عنوان ذخيره ی آب نداشتيم. جلساتی که تابستان برگزار می شد با موضوع رهاسازی 
آب برای نخيالت خرمشهر و آبادان، به زورِ استاندار آبی در رودخانه کارون رها می شد. ما هم 
به طور شبانه روزی از این آب حفاظت می کردیم تا به آبادان و خرمشهر برسد. دبی کارون آن 
زمان 100 تا 120 متر مکعب بر ثانيه بود که بيشتر آن نيز زه آب و فاضالب بود. کارون آبی 



77

دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری خوزستان

نداشت. پشت سدها به مرحله ی نگران کننده ای رسيده بود«.
عالی پور درباره ی موثر بودن جلسات می گوید: »نخستين اعالم آماده باش در اهواز، متعاقب 
جلسه ای بود که در ستاد مدیریت بحران استانداری تشکيل شد. در سوم فروردین ماه در 
جلسه فرمانداری اعالم شد که به زودی پس از بارش هایی که ظرف یک تا دو روز آینده 
خواهيم داشت، خطر سيالب باید جدی گرفته شود که در پاسخ به سؤال ما که دبی رودخانه 
کارون به چه ميزان خواهد رسيد، اعالم شد دبی رودخانه کارون به حدود 2000 متر مکعب 
بر ثانيه خواهد رسيد، اما زمانی که به صورت خصوصی پرسيدیم که دبی به چه ميزان خواهد 
رسيد گفته شد که حداکثر به 1800 متر مکعب خواهد رسيد که در نهایت به 3400 متر 
مکعب بر ثانيه هم رسيد. یعنی پيش بينی های اوليه حاکی از این بود که دبی رودخانه بر 
اثر سيالب به حدود 2000 متر مکعب بر ثانيه برسد«. او ادامه می دهد: »اوایل که خطر 
هنوز احساس نشده بود، پذیرش آن به مردم بسيار سخت بود. هم مردم نمی پذیرفتند و 
هم مأمورین ابالغ خطر، موضوع را جدی نمی گرفتند. بنابراین جلسات زیادی تشکيل شد و 
بنرهای هشدارآميز و نوار خطر در بسياری از نقاط نصب شد. همچنين گشت های قایق های 
موتوری توسط سازمان آتش نشانی در سطح رودخانه کارون فعال شدند تا مردم را از سواحل 
دور کنيم و از قایق سواری هایی که از قبل برای نوروز تدارک دیده شده بود جلوگيری شود. 
در مرحله ی آمادگی، جلسات مکرری در شهرداری اهواز تشکيل شد و اقدامات فنی مورد 
نياز و تفویض اختيار به مدیران مناطق جهت در اختيار گرفتن ماشين آالت و امکانات و لغو 
مرخصی ها و آماده باش را شامل شد. در مجموع در شهرداری اهواز تحت عنوان ستاد مدیریت 
بحران )در پی ابالغ افزایش دبی رودخانه ها و اعالم هشدار( هشت جلسه از بازه ی زمانی سوم 
فروردین ماه تا 22 فروردین ماه تشکيل شد. پس ازبرگشت از جلسه فرمانداری اهواز و اعالم 
شرایط فوق العاده و افزایش دبی رودخانه تا مرز 2000 متر مکعب بر ثانيه، نخستين جلسه 
مدیریت بحران شهرداری با حضور شهردار اهواز، معاون خدمات شهری و مدیران مناطق با 
رویکرد پيشگيری 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 می رود.

پیامدها  
شرایط شکل دهنده به نظام معنایی مدیران و مردم )ذینفعان بحران سيالب( در رابطه با 
پدیده ی سيالب و استراتژی یا عمل – تعاملی که آن ها در این شرایط پيش گرفته اند که در 
قالب نظام معنایی آن ها قابل تعریف و تفسير است، منجر به مجموعه ای از پيامدها به شرح 

زیر شده است: 
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به حداقل رساندن حجم و میزان خسارات به بافت مسکونی و زیر ساخت های شهری
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 پيامدهای مهم شرایط 
موجود به حداقل رساندن حجم و ميزان خسارات به بافت مسکونی و زیرساخت های شهری 
در رابطه با پدیده ی سيالب بوده است. سيالب با حجم دبی باالتر از متوسط تجربه ی دهه های 
اخير استان، با حداقل خسارات عمرانی و زیرساختی از شهرهای مهم استان گذشت و با 
طی چند صد کيلومتر به خليج فارس و یا هورالعظيم روانه شد. شریعتی استاندار خوزستان 
حفاظت از زیرساخت ها را یکی از سه اولویت اصلی مدیریت بحران می دانست و می گوید: 
»استراتژی ما بر این بود که کمترین آسيب متوجه زیرساخت ها شود، و گفتيم هيچ شهری 
نباید دچار آبگرفتگی شود؛ چرا که زیرساخت های توسعه ای بيشتر در سطح شهرها بودند و 
روستاها زیرساخت زیادی نداشتند«. صالح نساج مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان 
نيز از اقدامات حفاظتی از زیرساخت های ارتباطی استان می گوید: »با توجه به بازدیدهای 
مکّرر و حتي روزانه ی ما به شهرستان های مختلف در مورد تجهيزات فنی که در آن محدوده ها 
مستقر بودند و ميزان آسيب سيل به این زیرساخت ها، تصميم گرفتيم که برای سایت های 

تلفن همراه خود با گونی دور تا دور آن خاکریز درست کنيم«.
کتانباف شهردار وقت اهواز در این باره می گوید: »از اقدامات انجام شده در این دوره برای 
این که آب به محدوده ی درون شهر نفوذ نکند، این بود که ما باید رودخانه را در حریم و 
محدوده ی شهر دایک حفاظتی برایش ایجاد کنيم که خوشبختانه این کار توسط شهرداری 
اهواز انجام شد و سپس بعد از این که حجم بارندگی ها و رهاسازی آب پشت سدها افزایش 
یافت، از مردم و گروه های جهادی طلب کمک کردیم و بقيه دستگاه ها نيز مانند شرکت 
نفت، شرکت ملّی حفاری، راه و شهرسازی، سپاه و ارتش در این زمينه حضور فعالی داشتند. 
خوشبختانه این اتفاق به خوبی مدیریت شد. همان طور که می دانيد اهواز تاکنون هشت پل 
در حال بهره برداری روی رودخانه دارد که چهار مورد آن ها قبل از انقالب و چهار مورد دیگر 
بعد از انقالب ساخته شده اند که چهار تا پلی که قبل از انقالب ساخته شده بودند به دليل 
این که کدهای ارتفاعی آن پایين تر از حد نياز است، آن جایی که در بستر رودخانه، بلوارهای 
ساحلی ساخته شده اند، مجبور بودند برای این که بتوانند از زیر پل عبور کنند، بروند و به خط 
القعر برسند و زیر تراز آب خيابان ها را احداث کنند. پيش بينی می شد در آن محل ها حتماً 
دچار مشکل خواهيم شد و در آن مناطق نيز کارهای ویژه ای صورت گرفت که در نهایت با 
یک آب گرفتگی مقطعی با حداکثر عرض جاده ساحلی و طول حد اکثر 40 متر مواجه شدیم.
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تهدید و یا قطع مسیرهای ارتباطی جاده ای
یکی از پيامدهای مهم سيالب قطع شدن راه های مواصالتی ميان شهری و یا درون شهری در 
استان بوده است. جاده ی اهواز به اندیمشک در حوالی شوش و جاده  ی اهواز به حميدیه و 

بُستان و همچنين محور ارتباطی اهواز به آبادان نمونه هایی از این مسيرها هستند. 
سرهنگ رضا دولتشاهی فرمانده پليس راه خوزستان در این باره می گوید: »برای اولين بار 
بود که سيل در این وسعت را می دیدیم. یکی از مسایلی که برای ما تجربه شد این بود که در 
لحظه بتوانيم تصميم گيری کنيم. در هر صورت این سيل تجربه شد که از اکنون جاده های 
جایگزین را مشخص کنيم و ظرفيت آن ها را نيز بسنجيم. شاید در سيل اخير توانستيم کار 
را مدیریت کنيم، ولی اگر سيل بيشتر از این طول می کشيد، مشکل پيدا می کردیم. پلی 
به اسم بندقير بين مالثانی و شوشتر وجود دارد که واقعاً برای ما نگران کننده بود، زیرا این 
امکان وجود داشت به دليل حجم سنگين تردد با مشکل مواجه شود. تأکيد می کنم باید از 
همين االن فکری به حال چنين مسيرهایی شود و باید مسيرهای حادثه خيز را شناسایی و 
به دستگاه های ُمتولّی اعالم کنيم تا آمادگی وجود داشته باشد. گفته شده است شاید سال 
آینده نيز چنين مشکلی باشد، پس باید از همين االن برنامه ریزی و مسيرهای جایگزین را 
مشخص کنيم«. او ادامه می دهد: »ما خيلی اصرار داشتيم جاده ها بریده نشوند، ولی برخی 
دوستان مسئول اصرار بر این کار داشتند تا آب را عبور دهند، در حالی که ما می دانستيم این 
کار نتيجه ندارد، ولی انجام شد. مانند شادگان، سوسنگرد به سمت چذابه؛ که فکر می کنم این 
کار بيشتر تأثير روانی داشت. اما باید تالش کنيم تا جایی که می توانيم به جاده ها دست نزنيم. 
تمام نبض اقتصاد یک کشور جاده های آن هستند و اگر کوچکترین دخل و تصرفی در آن ها 
داشته باشيم، زندگی مردم با مشکل مواجه می شود. باید اجازه دهيم کارشناسان کار خود را 
انجام دهند. برخی مسووالن که وظيفه ای در این زمينه نداشتند و البته قصد شان کمک بود، 
انتظاراتی داشتند که امکان انجام آن نبود. همين باعث می شد که هم آن ها و هم ما اذیت 
شویم. خدا را شکر بهتر از این نمی شد که کار مدیریت شود و همين که زیرساخت های اصلی 
دچار مشکل نشدند، کار خيلی بزرگی بود«. دولتشاهی همچنين  می گوید: »بعد از اقداماتی 
که در زمينه ی سامان دهی مقرهای پليس راه داشتيم، بحث جاده ها پيش آمد که اولين اقدام 
شناسایی و انسداد مسيرهایی بود که امکان داشت با بروز سيل دچار مشکل شوند. چندین 
جلسه در استانداری داشتيم که به ما هشدار بارندگی شدید و امکان وقوع سيل را داده بودند، 
ولی واقعاً آمادگی این وسعت از سيل را نداشتيم. چند مسير را داریم که در بارندگی های معمول 
نيز مسدود می شوند. مانند مسير آب شالل سمت اندیکا به شهرکرد که این مسير را مسدود اعالم 
کردیم. همچنين مسير ایذه به دهدز را که ترانزیتی است اعالم آمادگی کرده بودیم که در صورت 
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نياز مسدود اعالم کنيم. این مسير در بارندگی شدید با ریزش کوه دچار انسداد می شود، هر چند 
این مسير را در نهایت مسدود نکردیم، ولی ریزش کوه داشتيم که عوامل پليس  راه و راهداری در 
این مسير مستقر شدند و هر ریزش کوه را بر طرف می کردند تا مسير بسته نشود. به نظر من خوبی 
که سيل خوزستان نسبت به لرستان داشت، این بود که سيل آرام آرام وارد استان شد و مانند 
سيل لرستان نبود که یک شبه بياید و نتوان کاری انجام داد. در واقع سيل از اندیمشک و سد دز 
و کرخه شروع شد که ما هم این آمادگی را داشتيم که اگر در مسيرهای اصلی مشکلی پيش بياید 
انسداد اعالم کنيم. با آغاز بارندگی نيز ابتدا آب وارد جاده های روستایی شد که مسيرها را مسدود 
اعالم کردیم. البته در جاده های روستایی خيلی مشکل نداشتيم تا وقتی که سيل به جاده اصلی 
اهواز اندیمشک رسيد و آن زمان اصلی ترین مشکل ما در این مسير بود. برای انسداد جاده از عوامل 
پليس راه، یگان ویژه و نيروهای کمکی استفاده کردیم. در ابتدا یک الین را مسدود کردیم و بعد 
نيز به دليل آبگرفتگی شدید مجبور به انسداد مسير شدیم. ابتدا به ماشين های سنيگن اجازه تردد 
را دادیم ولی کم کم آب به سطحی رسيد که این ماشين ها هم امکان تردد نداشتند. ما لحظه به 
لحظه کار را کنترل می کردیم. مسير برای حدود 15 روز بسته شد و کم کم نيز جاده اصلی از سمت 
سيدعباس تا اهواز دچار آبگرفتگی و مسدود شد. این آبگرفتگی به سمت کمربندی سوسنگرد یعنی 
عين دو نيز کشيده شد که بخشی از مسير به دليل فرورفتگی که وجود داشت بسته شد. آبگرفتگی 
کم کم به به جاده آبادان کشيده شد. در نهایت مجبور شدیم تنها یک الین را به دليل آبگرفتگی 
خيلی شدید مسدود کنيم و یک الین را هم علی رغم آبگرفتگی تالش کردیم که مدیریت کنيم 
تا خودروهای محلّی و امدادی عبور داشته باشند. جاده سوسنگرد به چذابه را نيز به دليل 
آبگرفتگی و این که کالً جاده را آب برد، مجبور به انسداد شدیم که عمالً مرز چذابه مسدود 
شد. همچنين علی رغم این که تالش کردیم تردد محور آبادان را به محور خرمشهر منتقل 
کنيم، ولی متأسفانه این جاده چند روز با آبگرفتگی مواجه شد که با سرعت عمل دوستان در 
راهداری، بازسازی و تردد مجدداً انجام شد. جاده ی سه راه دارخوین به شادگان را هم داشتيم 
که به دليل سيل 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 همين باعث شد که مسير کالً بسته 

شود. جاده ی جایگزین نيز خور دورق به شادگان اعالم شد«. 
رضایی مدیر کل راه و شهرسازی استان با اشاره به این که تقریباً تمام جاده های اصلی غرب 
و جنوب استان در معرض سيالب قرار گرفتند، جزیياتی از وضعيت این مسيرها را بدین 
شکل بيان می کند: »در خالل سيل و در همان روزهاي اوليه ی سيالب، به واسطه ی حجم 
باالي سيالب، جاده ی ترانزیت اهوازـ شوشـ  اندیمشک را از دست دادیم، به ویژه آن که در 
باالدست، رودخانه کرخه و دز به هم رسيدند و حتی خود محور مشابه رودخانه عمل مي کرد 
و آب را به سمت اهواز منتقل مي کرد که خوشبختانه با تالش همکاران ایثارگر ما در حوزه ی 
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راهداري پس از چند روز سيل بندهاي شکسته شده مرمت شدند و جاده مجدداً به زیر 
ترافيک رفت. اما جاده ی آبادان مدت بيشتري زیر آب بود، چون بخش عمده اي از سيالب 
که وارد دشت ها شده بود و از کارون به سمت شادگان در حال حرکت بود، با شدت باال از 
روي جاده رد مي شد؛ جاده شادگان به دارخوین هم که از ميان تاالب رد مي شود کالً بسته 
بود، به ویژه آن که ارتفاع آب بيشتر از 30 سانتيمتر بود که پس از فرو نشست آب با تالش 
شبانه روزي همکاران ما در اداره کل حمل و نقل و راهداري، به سرعت به زیر ترافيک رفت«.

افزایش تعامل مسئولین و معتمدین محّلی و بهره گیری از ظرفیت دانش بومی
امروزه توجه به دانش بومی در زمينه ی آب و خاک، به دليل کارکردهای مطلوب آن و به ویژه 
اطمينان از سازگاری باال و حفظ توازن بوم شناختی و همچنين همراهی و مشارکت مردمی، 
از اهميت به سزایی برخوردار است. یکی از پيامدهای مهم سيالب اخير استان خوزستان، 
شکل گيری فضایی است که در آن تعامل ميان مردم و مسئولين، به اوج می رسد. در جریان 
مهار و مدیریت سيالب، مسئولين دانش بومی مردم محلّی را مورد توجه قرار دادند و از 
نزدیک شاهد تقاّلی مردم با اتکا به این دانش برای نجات روستاهای شان بوده اند. کریمی کيا 
مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان در این باره می گوید: »دانش بومی مردم 
در زمينه ی سيل بندها، نتيجه ی همزیستی هزاران ساله ی این مردم در کنار رودخانه بوده 
و بسيار ارزشمند است«. او ادامه می دهد: »در این مناطق از استان خوزستان مردم تجارب 
کهن و ارزشمند خود را مورد استفاده قرار داده اند و مدیریت و بهره برداری سنتی از سيالب ها ، 
جداسازی آب شور و شيرین، حفظ خاک، بهره برداری از اراضی شيبدار و زراعت سيالبی 
مجموعه اقداماتی است که توسط مردم انجام می  شد«. خنفری فرماندار کارون هم با طرح 
ابعادی از همکاری و تعامل مردم و معتمدین می گوید: »هماهنگی و همبستگی که در طول 
دوره ی مدیریت بحران اتفاق افتاد، مشابه و حتی بيشتر از همان همبستگی و اتحادی بود 
که دستگاه ها و ارگان های مختلف در زمان دفاع مقدس و هنگام عمليات ها از خود نشان 
می دادند. بزرگان و معتمدین خيلی کمک موثر کردند. در جریان سيل، زن و مرد، کودک 
و جوان، همه درگير جنگ با آب بودند، اما در مناطق جنگی عده ای برای کمک می آمدند، 
اما در سيل 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. مثالً در روستای ابومشلش تا دو متر آب وارد 
منازل شده بود. همچنين همبستگی و هم افزایی بين دستگاه ها بسيار خوب بود و قابل 

وصف نيست. 
خنفری ادامه می دهد: »با دیدن این صحنه ها، احساسات انسان برانگيخته می شود. بامداد 
17 فروردین ماه زمانی که مکسر ابوقصب شکسته شد، آب در حال ورود به روستا بود که 
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به اهالی روستا گفتيم منازل خود را تخليه کنند. یکی از زنانی روستای ابومشلش فرزندش 
را در کمد پنهان و با شال بست و به من گفت مواظب فرزندش باشم تا بچه های دیگرش را 
بياورد، چون نمی دانست کجا هستند. من هم باید به دیگر اهالی این روستا می گفتم تا منازل 
را تخليه کنند، اما مجبور شدم منتظر بمانم تا دیگر افراد خانواده بيایند و این کودک را ببرند. 
در جریان سيل صحنه هایی دیدم که هيچ دوربينی آن ها ندید و ثبت نکرد. انگار روز قيامت 

بود، یکی از زنان جيغ می زد و دیگری فرار می کرد و من تنها گریه می کردم«.
حسينی نصر معاون منطقه آزاد اروند نيز در این باره می گوید: »ما برای این که هم اطمينان 
مردم را جلب کنيم و هم کار سریع تر انجام شود، باید از تجربيات مردم بومی استفاده کنيم. 
خود مردم از قبل یک سری تجربه ها داشتند. به طور مثال وقتی سيل می آید، معموالً در 
قوس های رودخانه ها، فرسایش بيشتر می شود و برای این که از این فرسایش بکاهند، از یک 
سری وسایل مانند شاخ و برگ گياهان استفاده می کردند که ما هم از همين روش ها استفاده 

می کردیم تا همکاری مردم، کمی بيشتر شود. 
حسينی نصر در ادامه بر اشراف روستایيان بر جزئيات توپولوژیک و ویژگی های جزیی محل 
زندگی شان اشاره می کند و کسب موفقيت در احداث سيل بندها را بدون بهره گيری از این 
ظرفيت ناممکن می داند. او می گوید: »یکی از تجربيات دیگری که به دست آوردیم، این 
بود که خيلی از موارد در روستاها وجود دارد که خود ساکنين روستاها می دانند، ولی افراد 
خارج از آن روستا اطالعی از آن ندارند و اگر از این اطالعات بهره نمی بردیم، نقطه ضعفی 
برای سيل بند بود و ممکن بود یک سيل بند از بين برود. با توجه به این که سيل را پشت سر 
گذاشتيم، اعتقاد دارم از همين االن باید بدنه ی سيل بندها را با گونه های گياهی تقویت کرد«.

بحث و جمع بندی
مدیریت بحران فرایند برنامه ریزی، عملکرد و اقدامات اجرایی است که توسط دستگاه های 
دولتی، غيِر دولتی و عمومی پيرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات و مدیریت عملياتی 
مقابله و بازسـازی و بازتوانی مناطق آسيب دیده صورت می پذیرد. در این فرایند با مشاهده ی 
به صورت  می شود  تالش  دسترس  در  اطالعاتی  منابع  و  آن ها  تحليل  و  پيش نشان گرها 
یک پارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهای موجود از بحران ها پيشگيری نموده و یا 
در صورت بروز آن ها با آمادگی الزم در جهت کاهش خسارات جانی و مالی به مقابله ی سریع 
پرداخته تا شرایط به وضعيت عادی بازگردد )قانون تشکيل سازمان مدیریت بحران کشور-1387(. 
مقوله ی هسته ی این پژوهش که در نتيجه ی تحليل داده ها ظهور یافت »مدیریت بحران در بستر 
محدودیت های مالی دولتی، مطالبات حداکثری شهروندان و زندگی آنالین« است. در سال های 
اخير مدیریت بحران مشغول تدوین فعاليت ها و برنامه های برای مبارزه با خشک سالی و کاهش 
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اثرات آن بود که شاهد  یک چرخش ناگهانی غافل گير کننده در وضعيت آب و هوایی استان 
بودیم، به گونه ای که حجم بارش ها در سال آبی 1397از متوسط بلند مدت و همچنين سال آبی قبل 
فراتر رفته بود؛ به گونه ای که خبرها حاکی از رکوردشکنی بارش ها در شهرهای مختلف کشور بود. 
وقوع سيل در شيراز و بالفاصله انتشار خبر ورود سامانه ی بارشی جدید به غرب و جنوب، اگر چه 
هنوز مردم استان خوزستان را نسبت به احتمال درگير شدن محل زندگی شان با سيل، چندان 
حساس نکرده بود، اما مصاحبه ی مسئولين مبنی بر احتمال بارش بيش از 300 ميل متر و سرریز 
شدن سدها و رودخانه ها، حساسيت ها را افزایش داد. پيش از آن نيز به علّت افزایش متوسط 
بارش در استان و رشد قابل توجه بارندگی ها در سال بارشی 1397، زمزمه هایی درباره ی احتمال 
سيل شنيده می شد. در یک نگاه کلی، در سيل 1397 و 1398 حدود 213 هزار هکتار از اراضی 
استان زیر آب رفت. همچنين دو هزار کيلومتر از راه های استان شامل 42 درصد راه  اصلی و 58 
درصد راه فرعی و روستایی دچار آسيب شدند؛ عالوه بر این 1100 دستگاه ابنيه ی فنی، 500 
متر مربع ساختمان راهداری و 36 دستگاه ماشين آالت نيز با آسيب مواجه شدند9 . سيالب که با 
طغيان رودخانه هاي کرخه، دز و کارون از روزهاي آغازین فروردین شروع شد، حدود 400 هزار 
نفر را در مناطق روستایي و شهري 12 شهرستان خوزستان درگير کرد. حدود 300 روستاي 
خوزستان درگير سيالب اخير بودند که از این تعداد، سيالب وارد 145 روستا شد و در مجموع 
ساکنان 60 هزار واحد مسکوني روستایي خوزستان به نوعي با سيالب درگير بودند10 . مردم 
روستاهای شهرستان های مختلف درگير سيالب اخير در استان خوزستان با توجه با ماهيت 
و نوع سيل رخ داده، پيش از وقوع سيل، نسبت به خطر آن آگاهی نسبی پيدا کرده بودند 
و با اعتنا به تجارب پيشين، آن را جدی قلمداد می کردند. برخی از آن ها از طریق رسانه 
ملّی، دوستان و بستگان و برخی دیگر از طریق شبکه های اجتماعی از وقوع سيل ویران گر 
در شيراز، پلدختر و برخی مناطق دیگر مطلع شدند. اما تصور این که چه چيزی دقيقاً قرار 
است در این جا رخ دهد را، نمی کردند. مردم از تالش های ُمستمر در مهار سيالب و پيامدهای 
ناشی از آن جهت به حداقل رساندن خسارت ها و آسيب ها سخن گفته اند. مدیران استان 
نيز از تشکيل کارگروه های متعدد در جهت مدیریت بحران و با هدایت استانداری خوزستان 
سخن گفته اند و برگزاری جلسات ُمستمر را گامی بلند در راستای اتخاذ تصميمات علمی 
مبتنی بر خرد جمعی در جهت کاهش آالم مردم دانسته اند. در بسياری از روستاهای درگير 
سيالب در استان خوزستان، تفسير مردم این است که دریافت غذای گرم و روزانه می بایست 
روزهای بيشتری و تا عادی شدن شرایط تداوم می یافت و از توجه مسئولين در این زمينه ابراز 
رضایت کرده اند. در روستاهای درگير سيالب، قطعه قطعه بودن اراضی زراعی بسياری 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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زمين ها را از حالت سوددهی خارج کرده و نتوانسته در تأمين معيشت خانوارها و کاهش فقر 
موثر واقع شود. به همين جهت ُمهّياشدن زمينه ی کشت تابستانه با درایت مدیریت استان 
را بسيار ارزشمند دانسته اند.در سال آبی گذشته و با توجه به افزایش چشمگير بارش ها از 
همان ابتدا، خطر سيالب از سوی مردم همواره احساس می شد، اما درباره ی شدت و پهنه ی 
درگير در آن، مردم هرگز چنين تصوری نمی کردند. در ميان مردم این اراده و تمایل وجود 
دارد که با توجه به اثبات سيل خيز بودن محل اسکان شان، اگر دولت به آن ها التفات ویژه داشته 
باشد، یک جابه جایی محدود به مناطق مرتفع تر اطراف صورت گيرد و روستا را در جای دیگری 
بر پا کنند، اما در عين حال آنان}مدعی بودند{ دولت را از نظر اراده در این شرایط نمی بييند که 
بتواند چنين کاری را به پيش ببرد. بنابراین بهترین استراتژی تقویت مجدد سيل بندها و بيمه ی 
محصوالت و دام هاست. در بيشتر روستاهای درگير سيالب و یا در معرض آن در استان خوزستان، 
مردم واکنش های جمعی به این خطر نشان دادند و شاهد یک استراتژی جمعی فوری در مواجهه 
با خطر بوده ایم. پناه بردن به مناطق امن و فرار از صحنه ی وقوع سيالب، اگر چه در بسياری از 
روستاهای استان، هزینه ی مدیریت سيالب را افزایش داد، اما یکی از دالیل این امر را می توان 
این دانست که پيش بينی ها و تدارکات الزم برای جابه جایی احشام و دام ها در روستاها نشده بود 
و مسئوالن مربوطه به ارزش و اهميت نقش دام در زندگی شکننده ی روستایی واقف نبوده و یا 
این که نتوانسته با برقراری تعامل صحيح با مردم، زمينه ی جلب رضایت و آرامش خاطر آن ها را برای 
جابه جایی مهيا کند. ناآگاهی مردم سبب شد بسياری از آن ها تا آخرین لحظات، دلخوش به احتمال 
موفقيت سيل بندهای محلّی در ممانعت از ورود آب به روستا باشند و حداقل همکاری را در وقت 
طالیی مدیریت بحران با مسئولين داشتند و از سوی دیگر، احتمال بروز خطر را برای خود، خانواده 
و احتمال آسيب به وسایل اساسی  زندگی شان را افزایش دادند. مردم اصرار داشتند که از تجارب 
خود در مدیریت سيالب استفاده کنند و دولت این مالحظه را داشت که این بار سطح هشدار فراتر 

از دفعات پيشين است و قصد داشت ایمنی بيشتری را برای مردم مهيا کند.
در حوزه ی مدیریت دانش و در جهت تبدیل تجربيات و یافته ها به درس آموخته ها، در حوزه ی 
مستندسازی، مهم ترین دستاوردها ذکر می گردد با این هدف که با مشارکت کارشناسان و 
صاحب نظران مجموعه ی مدیریت بحران استان، برنامه ای مدون برای مدیریت بحران های 

احتمالی مشابه در آینده ایجاد شود. این درس آموخته ها به شرح زیر می باشند:
1- اگر چه حجم خسارت وارده به بخش روستایی استان به ویژه اراضی کشاورزی مناطق 
حاشيه ی رودخانه ها قابل توجه بوده، اما یکی از درس آموخته های ارزشمند سيالب اخير این 
بوده که با فراهم آوردن زمينه ی کشت تابستانه بدون صرف منابع مالی هنگفت به ميزان قابل 
توجهی رضایت کشاورزان خسارت دیده، افزایش یافت. این نکته از این نظر اهميت دارد که 
بسياری از مدیران استان، کسب واحدهای بيشتر رضایت مردم را در زمينه های مختلف، با َصرف 
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منابع مالی قابل توجه امکان پذیر می دانستند که با ابتکار استاندار و مجموعه ی تحت مدیریت 
ایشان، در این زمينه، یک دستاورد ارزشمند احصا شد.

2- نتایج نشان داد دانش بومی ارزشمندی در حوزه ی سيالب وجود دارد که تدوین آن ها 
می تواند مدیریت مشارکتی، استفاده از توان و کمک مردم و مدیریت پيش از بحران و نحوه ی 
برخورد و اطالع رسانی موضوع را به خوبی ایجاد کند. به عبارت دیگر، دانش بومی حاصل از 
تجارب زیست هزاران ساله ی مردم محلّی در کنار رودخانه ها و سایر مناطق مستعد سيالب، 
به عنوان ميراثی ارزش مند و گنجينه ای غنی شناسایی شده که می توان با تکميل و تقویت 
آن، حجم خسارات در سيالب های احتمالی را تا حدود زیادی کاست و همچنين سرعت و 
کيفيت مقابله با سيالب را ارتقا داد، زیرا تجربه نشان داده است که مردم محلّی از نظر زمانی 
هم زودتر از سيالب ُمطلع می شوند و هم ذینفعان اصلی مرتبط با پيامدهای آن هستند. در 
سيالب اخير مدیریت بحران استان بارها به دانش بومی و محلّی مردم در اتخاذ تصميمات 

مهم اتّکا کرد و با موفقيت به نتيجه ی مطلوب رسيد.
3- از نظر مدیران استان با توجه به درس آموخته های سيالب، رویکرد علمی در حادثه های 
مشابه باید این گونه باشد که آن حادثه باید به شکل علمی مورد بررسی قرار بگيرد و تجارب 
آن به شکل مدون تنظيم بشود تا رویکردها اصالح شود و به دنبال آن عملکردها تغيير یابد و 
در پی آن خسارات ناشی از حوادث کاهش یابد. ارائه و تدوین متدولوژی علمی مناسب برای 

حادثه ها، باید نتيجه ی نهایی مطالعات آتی باشد.
4- مدیریت بحران استان می تواند درس آموخته های حاصل از مستندسازی تجارب مدیران 
استان را در قالب کارگاه های تخصصی در اختيار مدیران و کارشناسان سازمان ها و ادارات 
ایجاد  این دانش، زمينه ی چابک سازی سازمانی و  با اشتراک گذاری  ذی نفع قرار دهد و 

زمينه های تحول اداری مرتبط با مدیریت چالش ها و بحران ها فراهم گردد.
5- درس آموخته ی دیگر این است که مدیریت سيالب یک پدیده ی ميان بخشی است و 
از جنبه های مختلف فنی، اقتصادی، اجتماعی، سياسی، امنيتی و مهم تر از همه فرهنگی و 
تاریخی برخوردار است. وقتی سيل رخ داد، همه متوجه شدند که هيچ دستگاهی به تنهایی 
نمی تواند 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 برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد که نقش و سهم همه ی 

دستگاه ها دیده شود.
6- بُعد ارزش مند دیگر دانش به دست آمده درباره ی نحوه ی پرداخت و ميزان کمک های نقدی 
دولت بود که با توجه به ساختار منظم و یکسان آن و تهيه ی دستورالعمل ها و پروتکل های 
آن توانست رضایت نسبی خسارت دیدگان را فراهم آورد. اصرار مجموعه ی مدیریت بحران 
در جلسات مرتبط به سایر مدیران استان مبنی بر سرعت عمل در این فرایند نيز توانست 
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رضایت مردم را بيشتر کند.
7- یکی دیگر از نکات احصاء شده، حضور مستمر و ميدانی مجموعه ی نيروهای مدیریت 
بحران استان بود که تا حدود قابل توجهی توانست زمينه ی طرح مطالبات و تبادل دیدگاه 
ميان مسئولين و مردم را مهيا کند و از آن جایی که مدیریت بحران استانداری این نکات و 
موارد مهم مورد نظر مردم را در جلسات استانی مدیریت بحران طرح کردند، شاهد یادگيری 
سازمانی، اعتمادسازی بين دستگاه های مختلف، گروه های محلّی و آماده شدن برای رخدادهای 

بعدی در این زمينه بوده ایم.
8- بسياری از مدیران استان خواستار ایجاد زیرساخت های مناسب مهار سيالب های آتی و 
تکميل روند سدسازی ها در باالدست شده اند و باورشان این است که سيالب یک پدیده ی 
طبيعی است و باید به این پدیده به عنوان یک فرصت طالیی نگاه کرد. به عبارتی کاستی هایی 

در بخش های مختلف از جمله شهرسازی وجود دارد که نباید نگاه سازه ای به آن داشت.
9- شفاف سازی و تعدد و تداخل  قوانين از دیگر یافته های این پژوهش است. تداخل وظایف 
در ميدان، انرژی بسياری از دستگاه ها را دچار اتالف کرد که می توان با برگزاری مانورهای 

آزمایشی در این زمينه، توان عملياتی سازمان ها را ارتقا داد.  
10- با وجود تالش های فراوان مدیریت بحران استانداری خوزستان در زمينه ی کنترل و 
کاهش حجم خسارات جانی و مالی سيالب، به علّت عدم ارائه ی آموزش به روستایيان ساکن 
در مناطق حاشيه ای رودخانه ها و ساکنين سایر مناطق روستایی و شهری در معرض خطر 
سيالب با چالش های ميدانی زیادی مواجه شده است. ضعف دانش عمومی مرتبط با سيالب 
را می توان با تعامل با سایر دستگاه ها و ادارات تا حدود زیادی بر طرف کرد و در جهت حرکت 
به سوی تبدیل سيالب به فرصت حرکت کرد. در همين راستا، طراحی دوره های ضمن 
خدمت برای کارکنان ادارات، بهره گيری از ظرفيت ترویجی مراکز خدمات کشاورزی مستقر 
در دهستان ها، استفاده از ظرفيت های مساجد و پایگاه های بسيج می تواند به تقویت دانش 

بومی مردم و پيوند آن با دستاوردهای نوین علمی بيانجامد.
11- مستندسازی تجارب دوران بحران، یکی از عناصر ضمنی چرخه ی مدیریت سانحه و 
بحران است که کليه ی کارها و فرآیندهای مهندسی و مدیریتی را پوشش می دهد. مستنداتی 
که به صورت حرفه ای و چارچوب گرا تهيه شده باشند، برای تحليل عوامل تشدید سانحه تحت 
تأثير نارسایی های مدیریتی، فردی و سياست گذاری ها مورد استفاده قرار می گيرند؛ بنابراین 
خروجی های یک مستندسازی مطلوب، ابزار مناسبی جهت انتقال آموزه های گذشته به عوامل 
سازمانی دخيل در مدیریت سانحه به منظور پرهيز از بروز و تکرار نارسایی های گذشته است. 
در همين راستا مجموعه ی دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری خوزستان 

زمينه های احصاء تجارب مدیران استان و مستندسازی آن را برای پژوهشگران مهيا کرد.
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سخن آخر: نکات مرتبط با دانش ضمنی احصاء شده
با توجه به مباحث مطرح  شده و تبادل تجربيات انجام شده توسط دستگاه های مختلف، سایر 

نکات مرتبط با دانش ضمنی احصاء شده در این پژوهش به شرح زیر ارائه می شود:
1. در استان خوزستان با توجه به وجود رودخانه های دائمی و پُر آب و همچنين ساخت و 
سازهای فراوان در حریم این رودخانه ها، و با در نظر گرفتن شهرنشينی، رشد اقتصادی، رشد 
جمعيت، مهاجرت و تغييرات اقليمی، ریسک سيالب افزایش یافته است و تأثيرات سيالب از 

دامنه ی محلّی به سطح بيشتر و مناطق دورتر از بستر رودها افزایش یافته است.
2. افزایش ميزان عدم قطعيت درباره ی شرایط آب و هوایی، بر تصميم گيری در مورد مدیریت 
ریسک سيل تأثير زیادی گذاشته است، لذا تمام اقدامات باید برای مقابله با سيالب های با 

احتمال وقوع کم و شدت باال در نظر گرفته شود.
3. ریسک سيالب را نمی توان به صفر رساند، اما یک واکنش هماهنگ در سطح دستگاه های 

ذی مدخل می تواند به طور چشم گيری تأثيرات مخرب سيالب را کاهش دهد.
4. آماده سازی مردم و مقامات محلّی و کشوری، برای کاهش اثرات مخرب سيالب بسيار 
ضروری است؛ موضوع آماده سازی شامل مواردی چون »آگاهی بخشی به مردم درباره ی 
سيالب«، »توسعه ی سامانه های پيش هشدار سيالب محلّی«، »توليد مدل های پيش بينی 
کوتاه مدت هواشناسی با دقت و تفکيک مکانی مناسب«، »تعيين تکليف وضعيت حریم و 
بستر رودخانه های کشور با اولویت مناطق سيل خيز«، »تهيه نقشه ی پهنه های با ریسک باالی 
سيالب و اطلس های آسيب پذیری«، »تهيه فهرست مناطق امن در زمان سيالب«، »توسعه  و 
افزایش فراگيری بيمه ها ی مرتبط با وقوع حوادث و بحران های طبيعی نظير سيالب و زلزله« 

و » ارتقاء مدیریت بحران در زمان وقوع سيالب« است.
5. با توجه به ضرورت ارتقاء مشارکت و مسئوليت های مردم در مدیریت سيالب، انتظار 
انسانی به صورت گسترده تری در اقدامات مربوط به مدیریت سيالب مورد  می رود علوم 
استفاده قرار گيرد. ضمناً انجام سرمایه گذاری های الزم مانند حمایت از انجام پژوهش های 
کاربردی، توسعه ی نرم افزار و سخت افزارهای تخصصی و تربيت نيروهای کارشناسی برای 

بهبود مدیریت ریسک سيالب، ضروری است.
6. هزینه های مدیریت موفق سيالب در اغلب موارد، بسيار کمتر از هزینه ی جبران خسارات 
اقتصادی، اجتماعی و زیست محيطی به جای مانده از آن است. این موضوع باید در تدوین بودجه 

برای مدیریت سيالب توسط دولت مردان، مورد توجه جدی قرار گيرد.
7. علی رغم منحصربه فرد بودن ویژگی های سيالب در هر منطقه، اشتراک گذاری تجربيات موفق و 
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ناموفق مدیریت سيالب در مناطق مختلف کشور، یکی از راهبردهای اصلی ارتقاء مدیریت سيالب 
در کشور است.

8 . مطابق قوانين باالدستی کشور، ضروری است همه ی دستگاه های مرتبط با موضوع سـيالب، 
نسبت به ارائه ی پيشنهادات خود برای وظایف بخشی و مرتبط با سيالب به سازمان مدیریت بحران 
کشور اقدام نمایند و سازمان مذکور نسبت به ارزیابی و تأیيد هر مورد و تلفيق آن با مشارکت ایشان 
اقدام و آن را ابالغ نماید. نظارت درست بر انجام وظایف هر یک از دستگاه ها، باید به طور جامع 

پيگيری شود.
9. برخی از جریان های سياسی داخل و خارج از کشور، با بزرگ نمایی و اغراق، وقوع سيالب را فرصتی 
برای نشر دیدگاه های واگرایانه و قومی خود دیده اند و از این فضا سوء استفاده کرده اند. بخش زیادی 
از این خبر پراکنی ها در فضای مجازی صورت گرفته است. اطالع رسانی و آگاهی بخشی مناسب 
توسط رسانه های رسمی و البته روشنفکران، روزنامه نگاران، فعالين اجتماعی و سياسی وطن دوست 
و مستقل در شبکه های اجتماعی مجازی و غير مجازی، می تواند این اقدامات واگرایانه را بی اثر یا 

الاقل کم اثر نماید.
10. هم چنان و با وجود چندین ماه از وقوع سيالب، نارضایتی کشاورزان استان به دليل از بين رفتن 
محصوالت کشاورزی شان، باال است؛ هر چند مهيا شدن فرصت کشت تابستانه، به عنوان یک ابتکار 

از سوی آنان مورد تقدیر قرار گرفته است.
11. طوالنی شدن زمان ماندگاری سيالب و ِگل و الی در مناطق مسکونی و نابودی وسایل زندگی و 
اماکن، سبب نارضایتی برخی از مردم شده و برخی از آنان را به این قضاورت رسانده که دولت چابک 
و موثر عمل نکرده است. هر چند در همين زمينه از اقدام برای تخليه ی زودتر زمين های کشاورزی 

جهت آماده سازی کشت تابستانه، ابراز خوشحالی نموده اند.

نقد و بررسی عملکرد مدیریت بحران سیالب استان خوزستان با توجه به اسناد و 
قوانین باالدستی

در ایران قوانين مصوب درباره ی مدیریت بحران، قدمتی نزدیک به یک قرن دارد. اولين قانون 
در سال 1301 خورشيدی به تصویب رسيد که در خصوص قانون تشکيل جمعيت شير و 
خورشيد ایران بود و همچنين در سال های دیگر، نظير سال 1337، قانون تشکيل سازمان 
دفاع غيِر نظامی کشور، سال 1380 تصویب طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران، سال 
1382 قانون طرح جامع امداد و نجات کشور، سال 1383 قانون برنامه ی چهارم توسعه، سال 
1387 قانون تشکيل سازمان مدیریت بحران کشور، سال 1388 تصویب آیين نامه ی اجرایی 
قانون تشکيل سازمان مدیریت بحران کشور و در نهایت، سال 11389 تصویب برنامه ی پنج  

ساله ی توسعه ُمشتمل بر مواد 44، 150 و 151.
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در ميان این قوانين تصویب شده در طول یک قرن اخير، مهم تریِن آن ها قانون تشکيل 
سازمان مدیریت بحران بود که در 1387 به تصویب رسيده است و یک سال بعد، در 1388، 
آیين نامه ی اجرایی آن نيز به تصویب رسيد. این قانون مشتمل بر 15 ماّده و 10 تبصره است و 
هدف اصلی تشکيل سازمان مدیریت بحران کشور بر طبق ماّده ی 6 قانون تشکيل آن عبارت 
است از: ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سياست گذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام 
در زمينه های اجرایی و پژوهشی، اطالع رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت 
بحران و سامان دهی و بازسازی مناطق آسيب دیده و استفاده از همه ی امکانات و لوازم 
مورد نياز وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و عمومی، بانک ها و بيمه های دولتی، 
نيروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات عمومی غيِر دولتی، شوراهای اسالمی، شهرداری ها، 
تشکل های مردمی، مؤسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، دستگاه های 
تحت امر مقام معظم رهبری و نيروهای مسلح در صورت تفویض اختيار معظم له، جهت 
بهره مندی بهينه از توانمندی های ملّی، منطقه ای و محلّی در مواجهه با حوادث طبيعی و 

سوانح پيش بينی نشده )قانون تشکيل سازمان مدیریت بحران، ماّده ی 6(.
قانون تشکيل مدیریت بحران شامل چهار فصل است: فصل اول مرتبط با تعاریف، فصل دوم 
در خصوص شورای عالی مدیریت بحران، فصل سوم درباره ی سازمان مدیریت بحران کشور 
و فصل چهارم راجع به سایر مقّررات است. تلخيص و مهم ترین مواّد فصول چهارگانه مذکور 

به شرح زیر است:
فصل اول قانون تشکيل مدیریت بحران: این فصل شامل ماّده ی 1 و 2 است. ماّده ی 1 در 

خصوص تعاریف اصالحات مندرج در این قانون نظير »بحران« و »مدیریت جامع بحران« است.
فصل دوم قانون تشکيل مدیریت بحران: این فصل شامل ماّده ی 3، 4 و 5 است. ماّده ی 3 
درباره ی هماهنگی فعاليت های دستگاه های وابسته به قوای سه گانه و تحت نظر مقام معظم 
رهبری و نيز تصویب مقّررات و ضوابط حاکم بر مدیریت بحران است. ماّده ی 4 در خصوص 
وظایف شورای عالی نظير تدوین سياست ها و برنامه های ملّی، تنظيم بودجه تفصيلی نظام 
مدیریت جامع بحران، اقدام قانونی الزم جهت تصویب وظایف دقيق و نقش وزارتخانه ها و 
سازمان های دولتی و غيِر دولتی، اتخاذ تدابير راهبردی در فعاليت های پژوهشی و اجرایی، 
اقدام قانونی الزم جهت تصویب سامانه ی مدیریت بحران کشور، اقدام قانونی الزم جهت 
تصویب سياست های آموزشی و تبليغی و اطالع رسانی، اقدام قانونی الزم جهت تصویب 
ضوابط و دستورالعمل های الزم درباره ی اقدامات احتياطی در موقع بحران، اقدام قانون الزم 
جهت تصویب ساختارها و تشکيالت تفصيلی سازمان ها در استان ها و شهرستان ها، اقدام 
قانونی الزم جهت تصویب ضوابط و مقّررات مرتبط با این قانون است. در نهایت، ماّده ی 5 
در خصوص اعضای شورای عالی است که شامل رئيس  جمهور و تمام اعضای کابينه به  جز 



90

مستندسازی تجربیات مدیریت بحران سیل  در استان خوزستان/ 1398    

وزرای خارجه و دادگستری، شهردار تهران، رئيس ستاد کل، فرمانده نيروی انتظامی، فرمانده 
کل سپاه و ارتش، فرمانده بسيج، یکی از نواب رئيس مجلس، معاون اول قوه ی قضایيه، رئيس 
سازمان مدیریت، رئيس صدا و سيما، رئيس جمعيت هالل احمر، رئيس بنياد مسکن، ریاست 

سازمان هواشناسی، سرپرست کميته ی امداد و رئيس سازمان است.
فصل سوم قانون تشکيل مدیریت بحران: این فصل شامل ماّده ی 6، 7، 8 و 9 است. ماّده ی 
6 در خصوص هدف تشکيل سازمان مدیریت بحران کشور، یعنی به  منظور ایجاد مدیریت 
یکپارچه در امر سياست گذاری و برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی و انسجام در زمينه های 
اجرای، پژوهشی و اطالع رسانی در تمام مراحل مختلف مدیریت بحران است. ماّده ی 7 
درباره ی وابستگی و نحوه ی انتخاب رئيس سازمان است که وابسته به وزارت کشور و به 

پيشنهاد وزیر کشور و تأیيد شورای علی نصب می شود.
فصل چهارم قانون تشکيل مدیریت بحران: این فصل در خصوص کلّيه ی دستگاه هایی است 
که موضوع ماّده ی 160 قانون برنامه ی چهارم توسعه است. آنان موظف اند که گزارش عملکرد 

خود را از طریق مراجع دولتی به سازمان ارائه دهند.
اگر مدیریت بحران را »برنامه ریزی برای کنترل بحران« تعریف کنيم، باید چهار مرحله را به 
 منظورِ برنامه ریزی برای کنترل بحران به انجام رساند. نخست باید پدیده های ناگوار پيش بينی 
شوند؛ سپس باید برنامه های اقتضایی تنظيم شوند، پس از آن باید تيم های مدیریت بحران 
تشکيل شوند و آموزش ببينند و سازمان دهی شوند؛ و سرانجام باید برای تکميل برنامه ها، 
آن ها را به صورت آزمایشی و با تمرین عملی به اجرا درآورد. بر مبنای اسناد و قوانين موجود 

اهداف مدیریت بحران را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:
ـ رفع شرایط بحران و اضطرار؛

ـ بازگرداندن سریع جامعه به حالت عادی؛
ـ کاهش آسيب های ناشی از بحران چه جانی و چه مالی؛

ـ کاهش اثرهای بحران در جامعه و مقابله با آن با کمترین  هزینه ها؛
ـ ایجاد آمادگی در جامعه برای مقابله با بحران؛

ـ بازسازی مناطق بحرانی از لحاظ فيزیکی 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 شماره ی 8 ماده ی هشتم قانون مدیریت بحران آمده است: »هماهنگی و نظارت 
در زمينه ی ایجاد و گسترش سيستم های مؤثر پيشگيری، مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای 
ساختمان ها، زیرساخت ها و ابنيه و شریان های حياتی و مهم و بازسازی و بهسازی بافت های 
فرسوده، روش های اتکایی و جبرانی خسارت نظير انواع بيمه ها، حمایت های مالی و سازوکار های 
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تشویقی، تسهيالت ویژه و صندوق های حمایتی با همکاری دستگاه های ذی ربط«.
در ماده ی 2 قانون مدیریت بحران به چهار مرحله ی اساسی برای جلوگيری و کاهش ميزان 
خسارات ناشی از حوادث و بالیای طبيعی و بحران ها اشاره و تأکيد شده، برای جلوگيری 
از خسارات و پيشبرد امور مربوط به مدیریت بحران، توجه به این چهار مرحله و انجام آن 

ضروری است.
در بند الف به موضوع پيشگيری اشاره شده و در شرح آن آمده است: »مجموعه اقداماتی 
است که با هدف جلوگيری از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیان بار آن، سطح خطرپذیری 
جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدامات الزم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش 
می دهد«. بند ب مربوط به آمادگی برای مقابله و جلوگيری از بحران است و توضيح می دهد 
که »مجموعه اقداماتی  است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران 
افزایش می دهد که شامل جمع آوری اطالعات، برنامه ریزی، سازمان دهی، ایجاد ساختارهای 

مدیریتی، آموزش، تأمين منابع و امکانات، تمرین و مانور است«.
بند ج ماده ی 2 قانون و وظایف مدیریت بحران به مقابله اشاره دارد و در آن تأکيد شده است 
که »انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات 
جان و مال انسان ها، تأمين رفاه نسبی برای آن ها و جلوگيری از گسترش خسارات انجام می شود. 
عمليات مقابله شامل اطالع رسانی، هشدار، جست و جو، نجات و امداد، بهداشت، درمان، تأمين 
امنيت، ترابری، ارتباطات، فوریت های پزشکی، تدفين، دفع پسماندها، مهار آتش، کنترل مواد 

خطرناک، سوخت رسانی، برقراری شریان های حياتی و سایر خدمات اضطراری ذی ربط است«.
و در نهایت بند د که بر لزوم اقدامات پس از وقوع بحران تاکيد دارد به بازسازی و بازتوانی 
اشاره می کند و یادآور می شود که »بازسازی شامل کليه ی اقدامات الزم و ضروری پس از 
وقوع بحران است که برای بازگرداندن وضعيت عادی به مناطق آسيب دیده با در نظر گرفتن 
ویژگی های توسعه ی پایدار، ضوابط ایمنی، مشارکت های مردمی و مسائل فرهنگی، تاریخی، 
اجتماعی منطقه ی آسيب دیده انجام می گيرد. بازتوانی نيز شامل مجموعه اقداماتی است که 
جهت بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و اجتماعی آسيب دیدگان به حالت طبيعی 

به انجام می رسد.
در ارتباط با سيالب اخير خوزستان و در ارزیابی اقدامات انجام شـده ی مرتبط با سـطوح 
مختلف به نظر می رسد مجموعه ی مدیریت بحران استان خوزستان، همت و تالش خود را 
از ماه ها پيش در جهت مدیریت بحران آغاز کرده بود و نمی توان از غفلت یا کم کاری در این 
زمينه سخن گفت، اما می توان از بزرگ تر بودن اندازه ی بحران از توان  استان از نظر دانش و 
تجهيزات سخن گفت، زیرا در مورد هر دو، همکاری و تعامل سایر افراد و نهادها و سازمان ها 

ضروری بوده است.
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تحليل اسناد و قوانين مرتبط با مدیریت بحران نشان می دهد که رویکرد جامع در این زمينه 
عبارت است از: 1( مرحله ی پيشگيری؛ 2( مرحله ی آمادگی؛ 3( مرحله ی مقابله؛ 4( مرحله ی 

بازسازی. 
در مرحله ی پيشگيری و پيرو تصميمات ستاد مدیریت بحران استان، جلسات متعددی 
برگزار شد و با اطالع رسانی هشدار سيالب به مسئولين مرتبط، سعی بر افزایش سطح 
آمادگی بود. از سوی دیگر تالش بر انجام مجموعه اقداماتی بود که پيش از وقوع بحران با 
هدف جلوگيری از وقوع مخاطرات یا کاهش آثار زیان بار آن انجام می شد. از جمله ستادهای 
شهرستانی مدیریت بحران جلسات متعددی را برگزار کردند و همچنين دستور بازسازی و 

استحکام بخشی سيل بندها صادر شد.
در گام بعدی و در سطح آمادگی، نقشه های پيش بينی 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 جمع آوری اطالعات، آموزش، پژوهش، برنامه ریزی ایجاد 
ساختارهای مدیریتی، تأمين منابع، تمرین و مانور است. پس از وقوع سيالب، مقابله ی جدی 
با آن در حوزه های مختلف شامل امداد، نجات، بهداشت، درمان، تأمين امنيت، ترابری، 
ارتباطات، تدفين، دفع مواد زائد جامعه، دفع فاضالب، مهار آتش، کنترل مواد خطرناک 
سوخت رسانی و هشدار انجام شده است  . مرحله ی نهایی، بازسازی است که شامل بازگرداندن 
شرایط یک منطقه ی آسيب دیده پس از بحران به شرایط عادی با در نظر گرفتن ویژگی های 

توسعه ی پایدار و کليه ی ضوابط ایمنی است.
چالش ها و مشکالت مطرح شده توسط افراد مشارکت کننده در پژوهش مستندسازی تجارب 
مدیریت بحران سيالب اخير خوزستان و راهکارهای ارائه شده )دانش ضمنی(، در جداول 

شماره ی 5 تا 12 ارائه شده است.
در جدول شماره ی 5 به چالش »کمبود ماشين آالت« و راهکارهای ارائه شده )دانش ضمنی( 

در این زمينه پرداخته شده است:
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در جدول شماره ی 6 به چالش »کمبودها و آشفتگی های خدمات رسانی« و راهکارهای 
ارائه شده )دانش ضمنی( در این زمينه پرداخته شده است:

در جدول شماره ی 7 به چالش »دشواری جلب حمایت محلّی در مواقع بحرانی« و راهکارهای 
ارائه شده )دانش ضمنی( در این زمينه پرداخته شده است:

جدول شماره 7- دشواری جلب حمایت محلّی در مواقع بحرانی و راهکارهای ارائه شده )دانش 
ضمنی(

در جدول شماره ی 8 به چالش »نگرانی های اجتماعی« و راهکارهای ارائه شده )دانش ضمنی( 
در این زمينه پرداخته شده است

جدول شماره 8- نگرانی از چالش های اجتماعی و راهکارهای ارائه شده )دانش ضمنی(
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در جدول شماره ی 9 به چالش »فقدان آمایش سرزمين« و راهکارهای ارائه شده )دانش 
ضمنی( در این زمينه پرداخته شده است.

جدول شماره 9- فقدان آمایش سرزمين و راهکارهای ارائه شده )دانش ضمنی(

در جدول شماره ی 10 به چالش »ناتوانی رودخانه ها در انتقال آب« و راهکارهای ارائه شده 
)دانش ضمنی( در این زمينه پرداخته شده است

جدول شماره 10- ناتوانی رودخانه ها در انتقال آب و راهکارهای ارائه شده )دانش ضمنی(
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در جدول شماره ی 11 به چالش »تهدید و قطع راه های ارتباطی« و راهکارهای ارائه شده 
)دانش ضمنی( در این زمينه پرداخته شده است

جدول شماره 11- تهدید و قطع راه های ارتباطی و راهکارهای ارائه شده )دانش ضمنی(

در جدول شماره ی 12 به چالش »ضعف دانش نيروی انسانی« و راهکارهای ارائه شده )دانش 
ضمنی( در این زمينه پرداخته شده است

جدول شماره 12- ضعف دانش نيروی انسانی و راهکارهای ارائه شده )دانش ضمنی(
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گفت و گو با آقای دکتر غالمرضا شریعتی
سمت: استاندار خوزستان

در ابتدا باید بگویم که از نيمه دوم سال 97 درگير بارندگی ها در استان خوزستان بودیم. 
بارش ها، بارش های قابل مالحظه ای بود و نسبت به ميانگين طوالنی مدت رشد 227 درصدی 
داشت که این رقم باالیی بود. با توجه به این که دوره ی خشکسالی شدیدی را طی کرده 
بودیم، حدود 15 سال شرایط عادی در این زمينه نداشتيم. به حدی شرایط مان سخت شده 
بود که همه ی مخازن سدها و حجم قابل برداشت آن ها به یک ميليارد متر مکعب رسيده بود. 
از لحاظ قانونی موظف بودیم معادل یک و نيم سال آب شرب را پشت سدها نگه داریم که 
معادل یک ميليارد و 700 متر مکعب آب بود. اما از سویی آنقدر در فشار بودیم که ذخيره ی 
آب به یک ميليارد رسيده بود و باید برنامه ریزی خاصی در این زمينه صورت مي گرفت. در 
سيل آذر و دی ماه سال 97 شاهد بودیم که در شهر ُرفيع سيل بندها دچار مشکل شده بودند 
و آب در زمين های کشاورزی جاری شد، ولی ما از این امر جلوگيری کردیم که منازل در 
این ميان درگير شوند و آب وارد خيابان ها شود. به همين دليل اقدام به ایجاد حفاظ کردیم 
تا بعد از چند روز سيل بندها کنترل شوند، اما در مناطق دیگر سيل بندها دچار مشکل شدند 
و حجم خروجی آب باال آمده بود که آن امر نيز کنترل شد و تا حدودی شرایط قابل اداره 
کردن بود. این که برخی افراد انتقاد می کردند که شما چرا از قبل، اقدام به تخليه آب پشت 
سدها نکردید، باید گفت ما تخليه ی آب داشتيم، ولی این تخليه باید به حدی می بود که بستر 
رودخانه ظرفيت آن را داشته باشد، نه این که از قبل و جلو جلو سيل ایجاد کنيم. البته ما این 
امر را نيز انجام دادیم و حجم خروجی که باال آمد، شهر ُرفيع را در معرض خطر قرار داد، که 
الحمداهلل این مساله نيز بر طرف شد. در جاهای دیگري که سيل بندها دچار مشکل می شدند، 
مخازن همچنان ظرفيت داشتند، ولی ما برای پيشگيری از شرایط آینده در حدی که بستر 
رودخانه ها ظرفيت داشته باشند، آب را تخليه می کردیم، زیرا حدود پنجاه درصد ظرفيت آورد 
آب استان خوزستان در فصل بهار بود، زمانی که برف ها آب می شد و بارش هایی را داشتيم. 
بر اساس این امر، پيش بينی ها و اقداماتی انجام  دادیم. ما در حد و بستر رودخانه، آب را رها 
می کردیم و جانب احتياط را داشتيم. از سوی دیگر گروهی از افراد بودند که می گفتند چرا 
پيش از این اقدام به رهاسازی آب نکرده ایم. می خواهم بگویم که آب را رها کردیم و کار را 
پيش بردیم. از این بابت بود که در زمستان سال 97 با مسائلی مواجه بودیم، تا این که فصل 
بهار رسيد. در فصل بهار با پيش بينی بارش هایي مواجه بودیم که حدود300 ميلی متر بود و 
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حوضه های آبریز ما را درگير می کرد. کرخه، دز، کارون، مارون همگی درگير بودند و بيشترین 
شدت، در کارون و کرخه بود. اواخر سال 97 بازدیدی از کرخه داشتيم و حجم ذخيره ی آب 

را ارزیابی کردیم و این که چه تمهيداتی باید صورت گيرد را مّد نظر قرار دادیم.
اوایل فروردین سال 98 بود که با اخطار شدید سيالب مواجه شدیم و خودمان را برای این 
مساله آماده کردیم. طرح اعالم وضعيت فوق العاده در خوزستان صورت گرفت و خيلی ها 
گفتند که این موضوع مساله ی خاصی نيست و نگرانی چندانی وجود ندارد و این که شریعتی 
)استاندار خوزستان( چرا این شرایط را پيش آورده است؟! شریعتی چرا خروج مدیران را 
ممنوع اعالم کرده است؟! اما من معتقد بودم که فرمانداران و مدیران همه باید سر کار خود 
حاضر باشند و از هر دفتری یک نفر در محل کارش حضور پيدا می کرد. پس از آن بسيج 
مردمی صورت گرفت. با توجه به حجم بارش هایی که پيش بينی شده بود، همه اعضای دولت 
نگران وضعيت استان خوزستان بودند. پيش بينی می کردند که سرریز آب استان های باالتر 
به سمت خوزستان خواهد بود، و آورد آب بسيار قابل مالحظه است که به سمت استان 
خوزستان هدایت می شود و این شرایط مقداری سخت خواهد بود. هيات دولت نگرانی 
بابت استان داشت و فکر می کردند تعداد زیادی از شهرهای استان خوزستان را آب خواهد 
گرفت و دچار مشکالت جدی خواهند شد. به همين علّت و قبل از این اوضاع و بارش ها 
و پيش بينی هایی که صورت گرفته بود، رئيس جمهور به خوزستان آمد، که هم در جریان 
امور قرار گرفت و هم این که ما توضيح دادیم که چه اقداماتی صورت گرفته و چه تمهيداتی 
اندیشيده شده است. همه استان خوزستان بسيج شده بود و اقدام به ساخت سيل بند کردیم. 
اقدامات مستمری نيز در حال انجام بود. البته در طول یک سال گذشته اقداماتی که انجام 
می دادیم ادامه داشت، اما در آن مقطع زمانی، همه ی استان بسيج شده بود، از جمله قرارگاه 
خاتم-األنبيا، شرکت ملّی مناطق نفت خيز جنوب، شرکت ملّی حفاری، توسعه نفت، اداره کل 
راه و شهرسازی، مجتمع صنایع فوالد، همه و همه بسيج شده بودند و الحمداهلل توانستيم 

تمهيداتی در این زمينه داشته باشيم.
در این ميان سه اولویت کاری برای اقدامات خود قرار داده بودیم؛ مورد اول این که حتی المقدور 
کمترین تلفات را داشته باشيم. دوم این که، پایداری سدها حفظ شود و مورد سوم نيز، 
زیرساخت های توسعه ای کمترین آسيب را داشته باشند. این ها را در اولویت کاری خود قرار 
داده بودیم و اقداماتی که صورت می گرفت، باید کمترین تلفات را در پی داشته باشد، سدها 
پایدار بمانند و روستاها نيز کمترین آسيب را ببينند. این که تلفات نداشته باشيم، مستلزم این 
بود که اطالع رسانی مناسبی داشته باشيم و سریع به همه اطالع رساني کنيم و مردم را خبردار 
کنيم و هشدارهای الزم را بدهيم. من خودم شاهد بودم بعد از سيل در روستایی در حميدیه، 
مردم منطقه به من گفتند که ما چند گوسفندمان از بين رفته است و دچار خسارت شده ایم. 
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در پاسخ گفتم مگر ما به شما نگفتيم که سيل می آید، پس چرا گوسفندان تان را به مکان 
دیگري انتقال ندادید؟ در جواب گفتند که بله، شما گفتيد، فرماندار هم آمد و به ما گفت، 
فرماندهی سپاه هم آمد و اطالع رسانی کرد، ولی ما از آن جایی که چنين چيزی ندیده بودیم، 
گفتيم شاید مقداری آب بياید و برود. معتقد بودیم اصالً این ها-دولتی ها- چرا این قدر مساله را 
سخت گرفته اند؟ ماشين آمد که ما را از این جا منتقل کند، اما ما سوار نشدیم. خدا را شکر که 
ماشين ها منتظر ماندند و نرفتند، تا این که ساعت سه شب که آب باال آمد و فوری سوار شدیم 
و وسایل و گوسفندها را جابه جا کردیم، و گرنه اگر ماشين های شما منتظر نمی ایستادند، ما با 
مشکل مواجه می شدیم. در واقع باید گفت ما چنان به مسئوالن استان تأکيد کرده بودیم که 

حتی یک نفر تلفات هم نباید داشته باشيم و الحمداهلل تلفاتی نيز نداشتيم.
در رابطه با پایداری سدها باید گفت با چندین مشکل مواجه بودیم. سه حوضه ی آبریز اصلی  
کرخه، دز و کارون بودند. در کرخه با سدی مواجه بودیم که تاکنون چنين ميزان حجمی از 
آب را تحمل نکرده بود. گر چه ظرفيت این سد تا شش ميليارد متر مکعب آب بود، اما تاکنون 
رقم 4.4 ميليارد متر مکعب را بيشتر تحمل نکرده بود. وقتی چنين مواردی رخ می دهد، در 
ابتدا 100 ميليون متر مکعب آب باال می آید، یک هفته تحمل و طبيعت سد ارزیابی می شود 
که چه رفتاری از خود نشان می دهد، و در مرحله ی بعدی، 100 ميليون دیگر افزایش می یابد. 
ُحسن بزرگی که در کار داشتيم این بود که از چند ماه قبل، یک مشاور در منطقه بود که 
طبيعت سد بررسي می شد و نتيجه ی کار را به ما اعالم می کرد. این که سد در چه وضعيتی 

است و در چه شرایط پایداری است را به ما اطالع می دادند.
در حوضه ی آبریز سد دز، سدی داشتيم که برای 50 سال عمر مفيد ساخته شده بود، اما 57 
سال از عمر آن می گذشت که آن نيز شرایط عادی نداشت. با این حجم آورده در حوضه ی 
کارون، آخرین سدی که به سمت خوزستان می آمد، سد گتوند بود و به دليل الیه های نمکی 
که داشت، آن طور که باید و شاید قدرت مانور نداشتيم و باید مالحظاتی رعایت می شد. 
پایداری سدها رعایت می شد و تصميمات سختی اتخاذ می شد، برای این که سدها در سه 
حوضه ی آبریز شرایط عادی و نرمالی نداشتند. مورد سوم این که استراتژی ما برای این که 
کمترین آسيب متوجه زیرساخت ها شود، این بود که هيچ شهری نباید دچار آبگرفتگی شود؛ 
چرا که زیرساخت های توسعه ای بيشتر در سطح شهرها بودند و روستاها زیرساخت زیادی 
نداشتند. پس به هر نحو ممکن باید از بروز خسارت جلوگيری می کردیم که شهری زیر آب 
نرود. این سه استراتژی را در نظر گرفته بودیم و سایر اقداماتی که صورت می گرفت، همه 
در راستای این سه اصل بود. همه دستگاه های اجرایی با ما همکاری داشتند. در اواخر سيل 
نيز استان های ُمعين آمدند و کمک کردند و توانستيم این اهداف را در حد توان و بضاعت 

عملی کنيم.
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با توجه به این که شهرستان اهواز مرکز فرماندهی بود، بسياري از مناطق سيل زده و دچار بحران، در 
همين جا مدیریت مي شدند. مثالً اگر فالن شهر دچار آبگرفتگی شود و یا در حوضه ای، یک روستا 
درگير آبگرفتگی شود، ما اهم فی  االهم می کردیم که باید کدام شهر بر اساس اولویت حفظ شود و 

این که کدام روستا تخليه شود؟ از این بابت اولویت بندی امور صورت می گرفت.
امکانات بسياری بسيج شدند و مدیران ما هميشه پای کار بودند، و هر چند روز یکبار به 
منزل می رفتند و مرتباً با من در ارتباط بودند. گروه های اجرایی و کارشناسی، برنامه ریزی، 
طرح، نيروهای امنيتی، 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 
کنيم و از ورود به شهرها جلوگيری کرد را، بررسی می کردیم؛ چه با هلی کوپتر و چه با موارد 
دسترسي دیگر. مثالً گروه های دانشگاهی،  سپاه و آب و برق امور را بررسی می کردند، تيم 
ماهواره ای تشکيل 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 باید چکار کنيم، همه و 
همه بررسي مي شد. یک تيم پهپادی نيز از سپاه نيز آمده بود که در تصميم گيری ها تأثيرگذار 
بود و به ما گزارش می داد. یک تيم 11 نفره تشکيل دادیم که متشکل از اساتيد دانشگاه ها، 
کارشناسان سازمان آب و برق و شرکت های تخصصی امور آب بودند. در این ارتباط جلسات 
ُمکّرری برگزار می شد. ورودی و خروجی سدها را به ما اطالع می دادند. سدها برای یک 
هفته پيش بينی می شدند. نتيجه ی جلسات نيز در شورای تأمين استان منعکس می شد و 
مورد بحث واقع می شد تا تصميم نهایی اخذ شود. فردای همان روز، مجدد جلساتي برگزار 
می شد که اگر ورودی آب تغييری داشته است، آیا لزومی دارد خروجی ها تغييری داشته 
باشند؟ مجددا جلسه برگزار می شد و تصميم گيری می شد که در جلسات شورای تأمين و 
یا مدیریت بحران ارائه می شدند و مورد بررسی مجدد واقع می شد. از این منظر به اصطالح 
تيم تلفيقی خوبی تشکيل شده بود. گاهی اوقات تيمي از مدیران کل به مناطق بومی اعزام 
می شدند که از افراد بومی منطقه و قدیمی سؤال می کردیم و نظرسنجی صورت می گرفت 
که مثالً این منطقه با این شرایط در هفتاد سال گذشته به چه صورت بوده است که در این 
ميان دستاوردهای زیادی نيز داشتيم. به طور مثال رودخانه ی کرخه 13 شاخه داشت که 
به تاالب منتهی می شدند، خيلی از این شاخه ها به علّت خشکسالی خشک شده بودند و به 
نيزار تبدیل شده بودند. مورد دیگر این بود که سازمان آب و برق خوزستان به من نامه نوشته 
بود که سوسنگرد، بستان، حميدیه و ُرفيع باید کامل تخليه شوند. می دانستيم که در مقطع 
سوسنگرد، دبی رودخانه سر جمع 400 یا 500 متر مکعب نمی شود؛ در حالی که خروجی آب 
در آن زمان 2400 متر مکعب بود. البته ما جنگل های اطراف کرخه را داشتيم و می دانستيم 
که روزها آب در این وضعيت پخش می شود و از این موقعيت 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 کامالً باز و در 
منطقه پخش شد. مساحت منطقه ی کرخه 130 در 180 کيلومتر مربع بود که این امر به 
ما کمک کرده بود تا بتوانيم این شرایط را مدیریت کنيم. مورد دیگر این که روستایی به نام 
شاکریه در منطقه بود، که مسيری داشت که می توانستيم از آن به منظور هدایت آب استفاده 
کنيم و مسير جدیدی ایجاد شود. البته باید روستاهای اطراف خالی می شدند و آب به آن 
سمت هدایت می شد. با احداث مسير جدید می توانستيم 1500 تا 2000 مترمکعب آب را 
مدیریت کنيم. مقداری از آب در زمين ها پخش می شد و مابقی که به سوسنگرد می رسيد 
را، به سمت دیگری هدایت می کردیم که شهر درگير نشود. مثالً می گفتيم قبل از حميدیه 
تا مقطع رودخانه 1700 متر معکب آب را کنترل کنيم و سعی می کردیم این مقدار را پخش 
کنيم تا بتوان حميدیه را از سر گذراند. در مقطع سوسنگرد این مسير نمی توانست ظرفيت 
400 متر معکب آب را هدایت کند که ما باید 1000 متر مکعب آب را هدایت مي کردیم. باید 
هم مقداری را پخش می کردیم و هم مقداری را از طریق فيوزپالکي به نام کانال سيالب بَر 
شاکریه هدایت می کردیم. در این ميان مردم ساکن آن منطقه مقاومت می کردند که خانه ها و 
زمين های شان زیر آب می رود. باالخره مجبور شدیم دست به کارهایی بزنيم که مردم را راضی 
کنيم و با ما همکاری داشته باشند. در ابتدا اقدام به شکستن سيل بندها کردیم، که درگيری 
و دعوایی صورت گرفت. راه حل دیگری در این ارتباط نداشتيم. باید برای منافع مهم تر، از 
منافع کوچک تر چشم پوشی می کردیم. فيوزپالک را شکستيم و رودخانه جدیدی را در آن 
مسير احداث کردیم که حداقل 400 متر مکعب بر ثانيه آب را به سمت تاالب هدایت می کرد. 
همه ی موانع پيِش رو شکسته شده بود که آب بتواند پخش شود و سوسنگرد به زیر آب نرود 
و الحمداهلل موفق شدیم. در این ميان کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان دائم می گفتند 
با وجودی که موانع را از بين برده اید، باز هم سوسنگرد به زیر آب می رود، به این صورت 
که اگر آن سيل بندها شکسته نمی شد، سوسنگرد 5 .1 متر به زیر آب می رود، ولی االن نيم 
متر به زیر آب می رود. بستان نيز به همين صورت به زیر آب می رفت. سيل بندهای بسياری 
ساخته بودیم و یک کار خطرناکی نيز انجام دادیم، به این صورت که وقتی سيل بند تا دو متر 
ساخته شود، آب نيز باالتر می رود. چنان چه سيل بند شکسته شود، آب با شدت بسياری شهر 
را تحت الشعاع خودش قرار می دهد، اما ما ریسک کردیم و این کار را انجام دادیم، چون راه 
دیگری نداشتيم و نباید شهر دچار مشکل می شد. مسئوالن در شهرستان سوسنگرد زحمت 
بسياری کشيدند. پس از آن کارشناسان معتقد بودند بُستان 100درصد به زیر آب می رود. به 
ما نامه نگاری شد که این امر حتمی است. به آقای حسينی مدیر کل روستایی استانداری نامه 
دادم که به منطقه برویم، با مردم بومی صحبت کنيم که این امر صورت گرفت و مردم معتقد 
بودند اگر در منطقه شکستگی ایجاد شود، مشکلی برای بستان پيش نمی آید، ولی مسئوالن 
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سازمان آب و برق معتقد بودند که شهر باید تخليه شود. در این ميان باید تصميم گيری 
سختی انجام می شد. پس از آن گفتيم افراد پير، 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 حالی که سازمان آب وبرق به ما گفته بود شهر به زیر آب می رود، ولی ما 
با استفاده از نظرات محلّی مردم توانستيم شهر را از آبگرفتگی رهایی دهيم. سعی کردیم از 

همه داشته ها و تجربيات مان در حد بضاعت استفاده کنيم.
ما باید نام این سيل را، سيل همدلی بناميم، واقعاً همه در کنار یکدیگر بودند که مطالعاتی در 
این زمينه در حال انجام است. گروه های داوطلب، و سازمان های غيردولتی،  طاّلب، گروه های 
جهادی، مردم، دولت، دستگاه های اجرایی، نيروهای مسلّح، همه و همه در خوزستان با 
یکدیگر همدل بودند و همه – با وجود اینکه هر نظری که داشتند را مطرح می کردند - به 
مدیریت و فرماندهی استانداری، احترام قائل بودند. در ابتدا سردار سالمی چند هفته ای این جا 
اقامت داشتند، دریادار سياری نيز این جا اقامت داشتند که با یکدیگر نظرات کارشناسانه خود 
را مبادله می کردیم، اما مدیریت واحدی حاکم بود. رئيس جمهور، وزیر نيرو را مسئول امور 
خوزستان کرده بود، اما ایشان دخالتی در کارها نداشتند و همه ی تصميم گيری ها در استان 
صورت می گرفت. حتی امور سدها را نيز ما مدیریت می کردیم و کار به صورت جمعی پيش 

می رفت.
در رابطه با اهواز باید گفت که ما با دو یا سه مساله درگير بودیم، که یکی خود شهرستان اهواز 
بود. دبی رودخانه کارون تا 3000 متر مکعب بر ثانيه رسيده بود و ما جاده ی ساحلی اهواز 
را بستيم. چيزی نمانده بود که سيل، عرشه ی پُل های اهواز را نيز درگير کند. در پایين دست 
کارون مشکالتی برای ما ایجاد شده بود، اما ما توانستيم 600 متر مکعب آب بر ثانيه را به 
سمت نهر بحره هدایت کنيم تا بتوانيم پایين دست را در دارخوین، شادگان و خرمشهر کنترل 
کنيم، چون در آن مقطع، بستر رودخانه نمی توانست 1200 متر مکعب بر ثانيه را تحمل و 
منتقل کند که الحمداهلل مسير کنترل شد. یک مقطع دیگر که ما با آن مواجه بودیم این 
بود که رودخانه های دز و کرخه آن قدر پخش شده بودند که به یکدیگر تالقی یافته بودند 
و به سمت اهواز هدایت می شدند. ابتدا برخی کارشناسان نظر داشتند که سيالب به سمت 
اهواز نمی آید، چون سطح اهواز باالتر است. برخی کارشناسان که این را می گفتند، به ما این 
اطمينان را داده بودند که آب وارد اهواز نمی شود. به همين دليل ما به سمت دیگر کارهایی 
که داشتيم رفتيم و مشغول آن ها شدیم. این گونه شد که ما چند روز زمان را از دست دادیم، 
تا این که یک مرتبه با این مساله مواجه شدیم که اعالم شد فقط 48 ساعت زمان داریم. ما 
به وضعيتي رسيده بودیم که مشاهده کردیم آب همين حوالی پليس راه اهواز است و هر آن 
ممکن است وارد شهر اهواز شود. نهر سلمان سال ها بدون استفاده مانده بود، به همين علّت 
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گفتيم که باید طراحی جدیدی صورت گيرد که برای نهر سلمان در سمت شهر سيل بندي با 
ارتفاع دو تا سه متر احداث کنيم که آب وقتی وارد نهر می شود در صورت سرریز به سيل بند 
برخورد کند و مجدد به کانال هدایت شود و آب به سمت کيانپارس، کيان شهر در اهواز 
نياید. باید در 48 ساعت حدود 24 کيلومتر سيل بند را به ارتفاع دو متر احداث می کردیم. 
این کار واقعاً سخت و عمالً غير قابل امکان بود. نقطه به نقطه ی مسير را تحویل ادارات دادیم 
که اقدام به ساخت سيل بند کنند. سازمان آب و برق، شرکت ملّی حفاری، شرکت ملّی 
مناطق نفت خيز جنوب، قرارگاه خاتم ، فرماندهي سپاه و شرکت توسعه نيشکر مسئول ساخت 
سيل بند شدند. از سوی دیگر به شهرستان ها گفتيم دیگر گونی خالی برای ما ارسال نکنند، 
 بلکه گونی ها را پُر و ارسال کنند. در این ميان چندین شهرستان صدها تریلی حاوی گونی پُر 
شده برای ما ارسال کردند و ما استفاده می کردیم. از این طریق توانستيم در مقطع اهواز کار 
مهمی انجام دهيم. البته نگرانی بابت وضعيت اهواز باعث شد که وزیر کشور دو بار به اهواز 
بياید. یک جاهایي هم ما با مسائل مردمی مواجه می شدیم. مثالً در منطقه ی عين دو مردم 
معتقد بودند برای این که آب به سمت کيانپارس نرود، به سمت آن ها هدایت شده است که 
ما به آن ها گفتيم در همه جا اقدام به احداث سيل بند می کنيم. در ابتدا مقاومت  می کردند، 
ولی بعد که متوجه کار شدند، از نيروهایی که در آن جا مشغول به کار بودند، تشکر کردند. از 
سویي دیگر آب باید از سمت کارون و کانال شهيد چمران به سمت تاالب هورالعظيم هدایت 
مي شد، اما این کانال حدود بيست سال الیروبی نشده بود و تنها راه هدایت آب این بود که 
مسير جدیدی برای آن ایجاد کنيم. به این صورت که ِگل هایی که در کانال بود، برداشته شود 
و روی حاشيه ی سيل بند قرار داده و تبدیل به سيل بند شوند، چون اگر می خواستيم از جای 
دیگری خاک را منتقل کنيم،  زمان زیادی الزم بود. تعداد زیادی بيل مکانيکی تهيه شد و 
در دو مقطع کانال قرار داده شد که خاک برداری از کانال آغاز شد. حدود 45کيلومتر کانال 
الیروبي شد و آب به سمت کانال هدایت می شد. از این طریق آن مسير تا تاالب هورالعظيم 
باز شد و اهواز را از این مشکل نجات دادیم. همچنين اقدام به الیروبی کانال کوثر نمودیم. 
در مقطع 15 کيلومتری، آب به سمت اهواز در حرکت بود که الیروبی کانال سلمان،  نقش 
محوری در کنترل سيالب داشت و توانست آب را تخليه کند. گروه های عملياتی، کارشناسی، 
پایش و  اجتماعی در این ميان تشکيل شد و دیتاسنتر همه با من بود. گروه های دانشگاهی در 

این ميان به ما کمک می کردند و همکاری خوبی داشتند و زحمت زیادی کشيدند.
همچنين در خصوص اسکان سيل زدگان در اردوگاه ها، به صورت همزمان و با محوریت 
معاونت پشتيبانی و اداری- مالی استانداري، آقای بحرینی تيمی تشکيل داده شد و مسئوليت 
کار را به ایشان سپردیم. این تيم این قدر خوب کار کرد که من خيلی کمتر به مسائل مرتبط 
با آن ها می پرداختم و جاهایی که الزم بود به سراغ من می آمدند. در این ميان سالن های 
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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 آن ها می دادیم و گفتيم یکی از مواردی که با آن 
مواجه می شوند، بحث های روحی، روانی و اجتماعی است که در این زمينه هم ورود کردیم. 
حتی کانون پرورش فکری کودکان نيز وارد منطقه شد و اقدام به راه اندازی مهدکودک کردیم. 
دستگاه های فرهنگی ورود کردند و اقدامات الزم را انجام دادند. تجهيزات بهداشتی و پزشکی 
را مستقر کردیم، کارت پزشکی برای آن ها تشکيل دادیم، بسته کامل غذایی توزیع می شد، 
همچنين بسته های لباس، و موارد بهداشتی نيز در نظر گرفته می شد. در این ميان عده ای 
از افراد در اردوگاه ها حضور پيدا نمی کردند و در جنگل های خسرج ساکن می شدند که ما 
البته با تأخير، به سراغ آن ها رفتيم و خدمات رسانی کردیم و همه امکانات را در اختيارشان 
قرار دادیم؛ سرویس بهداشتي و حمام سّيار برای آن ها احداث شد. در حد امکان برای آن ها 
خدمات رسانی شد و آب لوله کشی نيز به آن جا دادیم. نکته ی دیگر این بود که هيچ بيماری 

روده ای در مناطق سيل زده خوزستان اپيدمی نشد. 
در رابطه با بازسازی پس از سيل هم باید گفت که تاکنون هيچ اعتراضی در این زمينه 
نداشته ایم، چون معادل 50 درصد خسارت کشاورزی سيل پرداخت شده و از23 هزار نفر، 
حدود 18.700 نفر خسارت دریافت کردند. بسياری از منازل تعمير شده است و یا در حال 
ساخت هستند، وام قر ض الحسنه و معيشتی به آن ها پرداخت شده است. مدارس نيز نوسازی 
شده و مردم راضی هستند. همچنين کشت تابستانه ی مناسبی نيز در استان صورت گرفته 
و حدود 205هزار هکتار برنج کشت شد. در کل باید گفت همه ی 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 بسيار الزم است، زیرا در هر حادثه ای 
اگر به آن توجه شود و مورد عمل قرار گيرد، شاید در بحران های بعدی زیاد با مشکل مواجه 
نشویم و تلفات جانی و مالی کاهش پيدا می کند که این گونه نيز هست. با توجه به حوادثی 
که در کشور از قبل و تاکنون داشته ایم، این سؤال مطرح می شود که آیا به جایگاه مطلوب 
رسيده ایم و یا خير؟ در پاسخ این سؤال باید گفت خير. حادثه ی زلزله رودبار منجر به ثبت 
آیين نامه ی 2800 شد. هر حادثه ی دیگر زلزله نيز، یک ویرایشی به این آئين نامه داشته است، 
یا زلزله بم که منجر به تشکيل سازمان بحران کشور شد. در ساليان اخير به مسأله مدیریت 
بحران بسيار توجه شده و در قالب بخش های آکادميک شاهد هستيم دروس بحران ارائه 
می شود و دانشگاه های مختلف از این امر استقبال کرده و در بحث مدیریت بحران پذیرش 
دانشجو داشته اند که در قالب رشته ی مجزایی ارائه می شود. اما باید پذیرفت که تغيير اقليم، 
واقعيتی است که با آن روبرو هستيم. با گرم شدن هوا و پيامدهای آن که متعدد بوده، تنوع 
بارش، زمان بارش و نوع بارش به همراه بروز خشکسالی را شاهد بوده ایم که کاهش سطح 
گياهي را در کشور به همراه داشته است. در برخی استان ها نيز نشست زمين و بروز فروچاله ها 
را داشتيم که مشکالتی پيش آورده است. به عنوان مثال در استان همدان در این باره تأمين 
اعتبار داشتيم که مساله ی فروچاله ها جبران شود، گر چه در تهران فرونشست زمين کم شده 
است، ولی باید گفت این مسأله جبران نمی شود. البته دستکاری طبيعت بی تأثير نبوده است. 
با تحقيقاتی که داشتيم متوجه شدیم دستکاری زمين باعث بروز مشکالتي در این زمينه 

شده است.
در این ميان، مساله ی بحران باید هميشه مورد توجه قرار گيرد، چون کشور ما کشور پُر 
حادثه ای است. البته در این ميان باید درباره ی عناوین بحران ها تجدیدنظر صورت گيرد، 
ولی هنوز به نتيجه ی یکسان و واحدی نرسيده اند. 46عنوان بحران در جهان مطرح است که 
حدود36 عنوان بحران یا به وقوع پيوسته و یا احتمال وقوع هست. ما باید بتوانيم با سازوکار 
خودش، هر یک از این بحران ها را مدیریت کنيم. اساس کار نيز پيشگيری است و باید آن 

را قبول کنيم.
سيالب فروردین، حادثه ی بزرگ و گسترده ای بود که از شمال تا جنوب کشو را درگير کرد 
و پيش بينی ما در این حد و اندازه نبود. یک حادثه ی کم نظير و حتی می توان گفت بی نظير 
بود که با این گستردگی، خيلی خوب مدیریت شد. البته نمی توان گفت کاستی  و مشکلي در 
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این زمينه نبود. باید پذیرفت که در کار مدیریت، مردم اساس هستند، بعد دستگاه های ُمتولّی 
و جناحی. همه در این حادثه پای کار آمدند. آمار تلفات ما 76نفر در مجموع کل کشور بود. 
اگر21 جان باخته ی شيراز و شش نفر در گميشان را حذف کنيم، بقيه ی افراد مستقيم با 
سيالب جان خودشان را از دست نداده اند. به عنوان مثال در گلستان دو جان باخته داشتيم که 
به دليل تخریب ساختمان پس از بارش، جان خودشان را از دست داده بودند، یا بسياری از 
آن ها در اثر صاعقه و ریزش کوه، جان خود را از دست داده بودند. اگر اقدامات به موقع انجام 
نمی شد، از جمله اطالع رسانی تا مدیریت، شاهد بودیم که آمار جان باختگان از این هم بيشتر 
می شد. در بعضی نقاط، حدود 30 دقيقه قبل از وقوع سيالب، ما مجبور شدیم که نيروی 
انتظامی شروع به رگبار کند و این گونه اطالع رسانی داشته باشيم که مردم مجبور به ترک 
منازل و محل کنند. نمی توان گفت هيچ نقصان، کمبود و ضعفی نبوده است، ولی می خواهم 
بگویم که خوب عمل شده است. در مجامع بين المللی و مالقاتي که با افراد داشتم، برای شان 
جای تعجب بود و این اقدام یک رکورد جهاني است که در بحث مدیریت چگونه عمل کردیم. 

همه وارد عمل شدیم و اقدامات مختلفی صورت گرفت.
متأسفانه کشور ما خيلی به مدیریت بحران باور ندارد. معموالً  وقتی یک حادثه اتفاق می افتد، 
همه بسيج عمومی خواهند داشت و بعد از آن همه چيز فروکش خواهد کرد تا حادثه ی 
بعدی. قانون مرتبط از فروردین94 در مجلس باقی مانده است، علی رغم اینکه باید در اولویت 
اول مجلس باشد. اميدواریم 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، این مساله 

پيچيدگي دارد و کار را سخت کرده است.
در شهرستان پل دختر گفته شد که به ما اطالع رسانی نشده بود، ولی همسایه  ی آن خانواده 
اقدام به تخليه کرده بود. ولی شخص دیگری در همان محل مدعی است به او اطالع رسانی 
نشده، و اینها نکات جالبي است. اطالع رساني در این ارتباط در مقاطع زماني متفاوت و اشکال 
مختلف حتي با تير هوایی صورت مي گرفت. مي توان زمان اطالع رسانی در صدا و سيما را 

بررسي کرد و متوجه شد که صحت امر به چه شکل بوده است.
ما نمی گوئيم که قصوري در دستگاهی بوده است، ولی معتقدیم که برای مدیریت بحران، به 
تجهيزات و امکاناتی نياز داریم که تاکنون فراهم نشده اند. هم بحث تحریم و هم بحث امکانات 
مالی مطرح است. شاید تا کنون ده ها بار نامه نگاری شده که کمک هایی به سازمان هواشناسی 
کشور شود تا بتواند تجهيزات خود را ارتقا دهد. ماهواره ای که این سازمان استفاده می کند، 
قدیمی است و نویز دارد. یکی از مباحث مدنظر است که باید دستگاه های ما دقيق باشند. 

5/ 1398 در مجلس شــورای  11.قانــون مــورد اشــاره بعــد از انجام ایــن مصاحبه در تاریخ 7/
6/ 1398ابالغ گردیده اســت.  /4 اســالمی مصوب و در تاریخ 
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قبل از انقالب فقط یک سد دز داشتيم، در حالی که االن نُه سد دیگر ساخته شده است. ما 
معتقدیم که اگر سدها در باالدست ساخته می شد، می توانستيم ذخيره ی آب بيشتری داشته 

باشيم. بعضی از نمایندگان ما و صاحب نظران روی این مسأله نظر دارند.
باید پذیرفت که نگاه به بحران، نگاه فرابخشی است، در حالي که سازمان بحران، یک سازمان 
صد نفره است که وظایف آن در قالب هماهنگ کننده، حمایت کننده و نظارت کننده است. 
ما عمل کننده نيستيم. سياستی که در این راستا در حال اجراست صحيح بوده و اقتباسي 
از کشورهاي مختلف هست. دستورالعمل هایی داریم که در موقع بحران، همه دستگاه های 

امنيتی، نظامی، اجرایی، حتی مردم و بخش خصوصي پای کار بيایند. 
در قانون جدید دیده شده که باید همه ی مدیران حضور داشته باشند و تجهيزاتی که دارند 
را پای کار بياورند. اگر فرمانده ی ميدان دستوری داد و دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی 
به آن عمل نکرده و تخلف کردند، قانونی داریم که می توان شکایت کرد و آن ها را به دادگاه 
معرفی کرد. ما وظيفه داریم که قانون جدید را ابالغ کنيم و همه موظف به اجرا و همکاری 
هستند. با همه تالش هایی که صورت گرفته، از همه ظرفيت هایی کشوری استفاده کردیم. 
در زمان بحران مدیران موظف هستند تجهيزات را در اختيار قرار دهند و به فکر جان مردم 
باشند. بعد از سيل نيز جلسات متعددی با دانشگاه ها و معاونت های پژوهشی برگزار شد که 
موارد مورد نياز مرتبط با بحران در کشور تأمين شوند. مثالً در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

قزوین، پيشنهاداتی ارائه شد تا یکی از نيازها در این ارتباط تأمين شود.
این مواردي که مّد نظر هست، متوجه شهرداري،  وزارت نيرو و بسياري از دستگاه هاي اجرایي 
است که باید مورد بررسي قرار گيرد. در این ميان نيز با توجه به وضعيت خوزستان نمی توان 
یک نسخه ی واحد پيچيد؛  چنان که ساخت و سازها در خوزستان متفاوت است، مثالً نحوه ی 
اسکان مردم در شادگان متفاوت است و مردم در ميان تاالب زندگی می کنند و با قایق هاي 
کوچک تردد مي کردند. همين امر ما را ملزم مي  کند که نکات ایمني را براي مردم همه ی 

شهرها با هر شرایطي مّد نظر داشته باشيم.
در بحث مدیریت بحران، اگر خالهای قانونی وجود دارد، باید اصالح شوند و ما پيگير این 
امور هستيم. محدوده ی شهرها با شهردار است، و خارج از شهر با وزارت نيرو. اما بحث اصلی 
این است که مشکالت انباشته شده و مربوط به سال های گذشته است. ساخت و سازها از 
سال های دور ایجاد شده و تبعات سياسي و اجتماعی ایجاد کرده است. اصالً ُميسر هست که 

بيایيم این سازه ها را خراب کنيم و از بين ببریم؟
باید نگاه مان به بحران جدی باشد و بخشی نگری نداشته باشيم. اگر همه و همه در یک 
مسير گام بر مي داشتيم، مي توانستيم بهتر و زیباتر عمل کنيم. باید وقتي نياز اعالم مي شود، 
بر اساس نيازي که هست،  فرماندهی واحدتر و منسجم تري درباره ی امکانات داشته باشيم. 
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استفاده از دانش و اطالعات گذشته و ميدانی باید مدنظر قرار می گرفت. باید سازمان آب مکرر 
مسأله ی الیروبی کانال ها را مدنظر قرار دهد. هميشه باید آماده باشيم و فریب خشکسالی را 
نخوریم. به هر حال شرایط به گونه ای هست که باید در وضعيت آماده باش باشيم، زیرا حادثه 

خبر نمي کند.



115

دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری خوزستان

گفت و گو با آقای کیامرث حاجي زاده
سمت: مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان

به نظر می رسد الزم است تا در ابتدا اشاره ای به وضعيت خاص و متفاوت بارش در استان 
خوزستان در سال آبی گذشته داشته باشيم. ميانگين بارش از ابتدای سال آبی، 522 ميلی متر 
بوده که نسبت به سال قبل 212 درصد و نسبت به بلندمدت حدود 70 درصد رشد داشته 
است. ميزان آورد سدهای استان در سال آبی جاری معادل 43ميليارد متر مکعب بوده که 
نسبت به سال قبل از آن حدود 367درصد و نسبت به دوره ی بلندمدت 80 درصد افزایش 
داشته است. مجموع ظرفيت سدها نيز حدود 22 ميليارد متر مکعب )مفيد 13.4ميليارد متر 
مکعب( می باشد. فقط در فروردین  ماه 14 ميليارد متر مکعب سيالب از حوضه های باالدست 
به خصوص استان های درگير سيالب لرستان، ایالم، چهارمحال و بختياری و کهگيلویه و 
بویراحمد به سدهای استان وارد شد. وقوع این حجم از سيالب با دوره ی برگشت 1000 
ساله در حوضه ی کرخه و 200 ساله در حوضه های دز و کارون بوده است. در سيالب اخير 
پيک دبی ورودی سد دز 5387 متر مکعب بر ثانيه، سد کرخه 8473 متر مکعب بر ثانيه، 

سد کارون 3100، 4 متر مکعب بر ثانيه و سد مارون 2630 متر مکعب بر ثانيه بوده است.
ما در ستاد مدیریت بحران استان برای این که بتوانيم با این حجم از سيالب وارد شده به 
استان مقابله کنيم، اقدامات سخت و بزرگی انجام دادیم. وزیر کشور به پيشنهاد استاندار 
خوزستان وضعيت فوق العاده در استان اعالم کرد. حدود 2000 دستگاه ماشين آالت در 
سيالب فروردین 98 و زمستان 97 با کمک و همکاری سپاه و ارتش و دستگاه های اجرایی 
و همچنين تقسيم کار در حوضه های دز و کرخه بين شرکت های بزرگ منطقه ای به عنوان 
پشتيبان شهرستان ها را تأمين کردیم. به خاطر وقوع بيش از 10 سال خشکسالی متمادی 
و کمبود آب در رودخانه ها و شکستن سيل بندها توسط برخی کشاورزان و محدود نمودن 
خروجی انتهایی رودخانه ها به سمت تاالب ها و دریا جهت استفاده حداکثری از آب و همچنين 
رسوب گذاری و تجاوز به بستر و حریم رودخانه ها به خصوص در محدوده ی شهرها، کار بسيار 
سخت شده بود. بازگشایی انشعابات خروجی های کرخه به سمت تاالب هورالعظيم به منظور 
تسریع در خروج سيالب، احياء کانال بحره در پایين  دست اهواز به منظور انتقال بخشی از 
سيالب به تاالب شادگان و کاهش سيالب ورودی به دارخوین و خرمشهر )انتقال بيش از 
600 متر مکعب بر ثانيه(، شناسایی بيش از 500 نقطه بحرانی و ترميم و استحکام بخشی 
سيل بندها با کمک بخش های دولتی و خصوصی از جمله-ی این اقدامات بود. برخی از این 
سيل بندها از سيالب سال 1395 شکسته شده بودند. همچنين حدود 157 هزار نفر را از 
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چهارم فروردین 98 در 91 اردوگاه اسکان اضطراری )شامل کمپ ها، حسينيه ها و مصلی ها، 
مدارس، پادگان ها، اردوگاه های راهيان نور، چادر و دانشگاه فرهنگيان و ...( اسکان دادیم. 
طرح احداث دایک بر روی کانال سلمان و زه کش دهخدا جهت جلوگيری از ورود سيالب 
شمال اهواز توسط مشاور انجام شد و با تقسيم کاری که صورت گرفت، ظرف 48 ساعت، 21 
کيلومتر دایک اجرا شد. پيگيری اجرای الیروبی و افزایش ارتفاع کانال سلمان به طول 43 
کيلومتر جهت جلوگيری از ورود آب به مناطق حاشيه اهواز، پيگيری مهار سرریز رودخانه 
کرخه به کانال شهيد چمران در ورودی شهرستان حميدیه )انسداد دهنه آبگير کانال چمران( 
با احداث سيل بند کانال شهيد چمران و جلوگيری از پيشروی آب به برخی مناطق اهواز، 
انجام سه انفجار و 48 ساعت الیروبی کانال سلمان برای تخليه و انتقال آب جمع شده ی 
رودخانه های دز و کرخه به رودخانه کارون، قطع برق بيش از200 روستا به دليل جلوگيری از 
برق گرفتگی، سقوط پایه ها و ...، آبرسانی از طریق تهيه و توزیع آب بسته بندی و ارسال تانکر 
سّيار به مناطقی که دچار قطع و یا آلودگی آب شرب شده اند، پيگيری انجام تمهيدات الزم 
و نصب پمپ و ماشين آالت مکنده فاضالب جهت جلوگيری از بازگشت فاضالب، اعزام پمپ 
تراک و ماشين آالت جهت تخليه و انحراف سيالب و جلوگيری از خاموشی مراکز حساس 
مانند پست های برق، هماهنگی با شرکت پخش و پاالیش فرآورده های نفتی جهت تأمين 
سوخت دولتی برای ماشين آالت به کار گرفته شده در سيالب، جابه جایی ساکنين 274 
روستای به صورت کلی یا جزئی در معرض خطر در حاشيه ی رودخانه های دز و کارون و 
کرخه، از دیگر اقدامات ما در مقابله با سيالب بود. همچنين پيگير جابه جایی عشایر در معرض 
خطر بودیم. جاده ها و مسيرهای خطرآفرین و نقاط حادثه خيز را مسدود کردیم. قسمت هایی 
از جاده ساحلی را مسدود کردیم و مراکز تفریحی و رستوران های ساحلی را تعطيل کردیم 
و مانع تردد شناورهای تفریحی شدیم. جابه جایی و اسکان مسافرین نوروزی و راهيان نور 
در مکان های امن را انجام دادیم. همچنين هدایت سيالب به سمت کانون های ریزگرد، 
پيگيری احياء کانال مالح )فيوز پالک رودخانه کارون از سمت ویس( و احياء کانال محيط 
زیست، صدور اخطاریه تخليه مناطق در معرض خطر، تأمين نيازهای غذایی و بهداشتی 
افراد سيل زده و تأمين هفت دستگاه کانتينر نانوایی سيار جهت مناطق سيل زده و اعزام 
هفت بالگرد و 42 قایق جهت امدادرسانی و انتقال آذوقه و سایر کمک به مناطق سيل زده 
و نجات بيش از 6000 نفر گرفتار در سيالب، استفاده از ظرفيت و خدمات مواکب اربعين و 
همچنين تشکل های مردم نهاد جهت کمک به سيل زدگان، جابه جایی و باالکشيدن پمپ های 
ایستگاه های پمپاژ آب خام جهت ادامه فعاليت و جلوگيری از قطع آب شرب، بازدید هوایی و 
همچنين استفاده از پهپاد جهت اشرافيت بر شرایط منطقه، شکستن دژ حاشيه ی کرخه قبل 
از سوسنگرد )سيل بند شاکریه( با کمک سپاه پاسداران و ... و جلوگيری از آب گرفتگی شهر 
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سوسنگرد، ارسال پمپ های کف کش، لجن کش و دیزلی برای تخيه سيالب در شهرستان های 
مختلف، بازکردن دریچه های سيفون کانال اصلی نيشکر امام خمينی )ره( و انجام انفجار 
جهت انحراف آب به سمت اراضی نيشکر و جلوگيری از آب گرفتگی شهر گوریه شهرستان 
شوشتر، ارسال چند نوبت پيامک و اطالع رسانی مکّرر از صدا و سيمای مرکز خوزستان و 
خبرگزاری های رسمی به صورت مصاحبه، زیرنویس و ... مبنی بر رعایت توصيه های ایمنی، 
تبيين اقدامات مدیریتی و نظارت بر اجرای آن ها در کنترل سيالب به فرمانداران، شهرداران 
و دستگاه های اجرایی، فعال نمودن کارگروه های 14 گانه مدیریت بحران و الزام به برگزاری 
جلسات منظم ماهيانه و راه اندازی مرکز مانيتورینگ مدیریت و کنترل حوادث استان و 
دریافت ارتباط از دستگاه های اجرایی از جمله اقداماتی بودند که ما در مدیریت بحران سيل 

اخير انجام دادیم.
همچنين پيشنهاداتی که برای کاهش خسارت سيالب های آتی به دولت ارائه دادیم و برخی 
از همين پيشنهادات اجرایی شده، به این قرار است: تسریع در تکميل سد مخزنی بختياری، 
حمایت مالی دولت در توسعه بيمه حوادث، تأمين اعتبار توسعه طرح های آبخيزداری، توسعه 
و تجهيز ایستگاه های هواشناسی و هيدرومتری، احداث سایت های اسکان موقت و احداث 
پایگاه های چندمنظوره، مقاوم سازی ساختمان های عمومی )بيمارستان ها، مدارس و...( و 
بافت های فرسوده و شریان های حياتی، تأمين اعتبار جهت ترميم سيل بندها و کانال های 
هدایت سيالب، بخشودگی حقآبه محصوالت کشاورزی در اراضی سيل زده، تجهيز ستاد 
مدیریت بحران استان و شهرستان ها به بالگرد، قایق موتوری، دیزل ژانراتور و...، جلوگيری از 
تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها، کنترل و رعایت ضوابط مکان یابی صحيح و مقاوم سازی 
ساختمان های شهری و روستایی و رعایت مسائل مربوط به حریم و بستر رودخانه ها و 
مسيل ها، توپوگرافی منطقه، مطالعات هيدرولوژی و... در تهيه طرح های جامـع و هـادی از 

جمله ی این پيشنهادات برای کاهـش خسارت سيالب های آتی است.
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گفت و گو با آقای سیدعلی بحرینی مقدم
سمت: معاون وقت توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان

در دقيقه90 وقتی اتفاقات رخ داد، بحران ایجاد شد و آسيب ها به طور جدی اتفاق افتاد، 
حوزه ی ما در معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری درگير موضوع شد. ما از بهمن  ماه 
چندان درگير سيل نبودیم، چرا که در شرح وظایف ما نبود. تقریباً چهارم یا پنجم فروردین 
 ماه بود که عمالً در شمال استان در شوشتر و گتوند آن اتفاقات افتاد و در شورای تأمين 
استان مصوب شد با توجه به حجم زیاد آسيب های انسانی و زیرساختی ناشی از سيل، با این 
اولویت که اسکان سيل زدگان را سریع تر ساماندهی کنيم، به معاونت توسعه مأموریت دادند 

و ما کار را شروع کردیم.
در مأموریتی که به ما واگذار شد، ما چند چالش اصلی داشتيم. یک چالش جدی که با آن 
مواجه بودیم، این بود که ما عمق فاجعه و مشکالت رخ داده را نداشتيم، یعنی نمی دانستيم 
اگر پشتيبانی در بحث اسکان، بهداشت، درمان، غذا و... بخواهد صورت گيرد، جمعيت هدف 
ما چقدر است؟ به طور مثال باید خود را برای 10 هزار، 100هزار یا300 هزار نفر تجهيز کنيم؟ 
این مهم ترین چالشی بود که در بحث مدیریت بحران با آن مواجه بودیم. خيلی از امکانات در 
استان قابل تأمين نبود. مثالً یکی از تجهيزاتی که خيلی مورد نياز ما بود، حمام و سرویس 
بهداشتی سّيار بود، اما برای چه جمعيتی؟ ما حتی استانداردهای آن را نيز نمی دانستيم. مثاًل 
نمی دانستيم هر 10 نفر یک سرویس بهداشتی می خواهد و هر 50 نفر یک حّمام. این ها 
چالش هایی بودند که ما در ابتدا با آن مواجه شدیم و نمی دانستيم در ادامه چه شهرها و چه 

بخش هایی درگير موضوع می شوند.
چالش بعدی که با آن مواجه شدیم این بود که خيلی از روستایی ها و عشایر حاضر نبودند 
به کمپ ها بروند و می خواستند کنار دام های خود باشند. با توجه به حساسيتی که شخص 
استاندار نسبت به این موضوع داشت؛ می گفت شما باید خدمات را به آن جا ببرید. این 
مساله یک چالش جدی بود که با آن مواجه شدیم. بعد از همفکری و مشاوره ای که داشتيم، 
کارگروهی که تشکيل دادیم و جلساتی که برگزار کردیم به این نتيجه رسيدیم ما برای 200 
هزار نفر برنامه ریزی های خود را انجام دهيم و هدف گذاری کنيم و خود را برای این تعداد 
در زمينه های مختلف تجهيز کنيم. به این ترتيب ما بر این اساس، برنامه ریزی الزم را انجام 
دادیم. مثالً در جنگل های خسرج، چهار- پنج خانواده می رفتند زیر چند درخت و ما باید به 
این افراد آب، غذا، سرویس بهداشتی و حّمام می رساندیم. باید نکات بهداشتی، مساله امنيت 
آن ها و خيلی مسائلی که در مدیریت اردوگاهی باید لحاظ می شد را آن جا لحاظ می کردیم. 
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این چالش جدی بود که ما با آن مواجه بودیم.
یکی دیگر از چالش های مهمی که با آن مواجه شدیم، بحث اقالمی بود که باید به اردوگاه ها 
و کمپ ها سرویس می دادیم. سازمان هالل احمر اعالم می کرد که استانداردهای من 11 قلم 
مشخص هستند. این 11 قلم کاال در تعهد من هستند و مابقی کاالها را نمی توانم تامين کنم.
همچنين ما خيلی زود متوجه شدیم، این موضوعات دارد مدت دار و دامنه دار می شود. ما 
برای مدیریت اردوگاه ها به اقالم دیگری نياز داشتيم. مهم ترین این ها تجهيزات بهداشتی بود. 
وقتی به اردوگاه سر می زدیم مردم می گفتند ما یک تشت ساده برای شستن لباس نداریم، 
یک بند ساده، یک صابون، پوشک بچه، شير خشک و... . در نهایت به فهرست اقالم بلندی 
رسيدیم که اگر می خواستيم همه ی انتظارات را برآورده کنيم کار خيلی سختی می شد؛ چون 
به سطح خيلی بزرگی ورود کرده بودیم. در ابتدا ما با 4.000 الی 5.000 نفر شروع کردیم و 
بعد به مقطعی رسيدیم که به بيش از 200 هزار نفر خدمات دادیم. تهيه ی این اقالم به منابع 
مالی نياز داشت. ما در تعطيالت بودیم و هنوز دولت و شاید دستگاه های اجرایی، درگير سيل 
لرستان بودند و هنوز خيلی حساسيت موضوع در خوزستان برای آن ها مشخص نشده بود. 
ما انتظار این حجم از ساکنين در اردوگاه ها را نداشتيم. در آن زمان نه منبعی بود، نه ساز و 
کاری برای تأمين منابع. ما با استفاده از بضاعت استانی از شرکت ها و منابع مختلف مختلفی 
مانند پتروشيمی ها، منطقه آزاد اروند، فوالد، خيرین، مجمع امور صنفی و... کمک گرفتيم 
و توانستيم حداکثر ظرف مدت چهار الی پنج روز به لحاظ امکانات بهداشتی نيز که دغدغه 

بسيار مهمی بود، مشکل را حل کنيم. 
من شخصاً در حوزه ی بهداشتی و درمانی خيلی 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 دست اندرکاران و دولت را زیر سوال ببرد. روی این حوزه خيلی 
تمرکز کردیم. امکانات مختلفی مانند یخ بهداشتی، سم پاشی، مالچ پاشی و... را به اردوگاه های 

رسمی و غير رسمی مان بردیم و توانستيم این مساله را نيز سامان دهی کنيم.
چالش جدی دیگری که با آن مواجه شدیم، وجود ضعف و خالء در مدیریت بحران بود. 
شاید توان دستگاه های امدادی ما با حجم مشکالت هم خوانی نداشت. شاید اگر در روستایی 
زلزله یا سيل می آمد و جمعيت دو الی سه هزار نفر را می خواست مدیریت کند، به جرأت 
می توانم بگویم شاید در آن زمان آمادگی آن را نداشت. با این حجم از درگيری در استان، اگر 
هالل احمر می خواست به تنهایی مدیریت کند، قاعدتاً امکان پذیر نبود. هالل احمر راه حل 
مشخصی نداشت. مثالً در اردوگاه ها می رفتيم و وسایل بهداشتی را می آوردیم، شير خشک را 
می آوردیم. می گفتيم باید این ها را به چه کسانی بدهيم؟ آن ها دیتا و مبنایی برای اختصاص 
دادن اقالم نداشتند. دیتایی که بر اساس آن به طور مثال بگویيم این قوطی شير خشک برای 
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72 ساعت آینده این نوزاد است، و پس از 72 ساعت، ما قوطی شير خشک دوم را به آن نوزاد 
برسانيم. هيچ دیتایی نبود. ما در جلسات بعضاً کسانی را مأمور می کردیم که بروند سرچ کنند 
و پروتکل ها را ببينند. در نهایت به این جمع بندی رسيدیم که باید برویم و یک دیتابيس 
تشکيل دهيم. در آن زمان تازه حجم کمک های مردمی و دستگاه ها شروع شده بود. این که 
این کمک ها کجا متمرکز شوند، چطور توزیع شوند، سرانه ها چطور باشند، چطور این مساله 

پایش شود، باید همه این ها مشخص می شد.
دست اندرکاران این موضوع که تربيت یافته این کار هستند و باید به این مساله به صورت 
تخصصی نگاه کنند، چنين چيزی نداشتند. االن هم ندارند. مثالً سردار سليمانی مصاحبه 
کردند که می خواهيم غذای گرم بدهيم و مواکب را بياوریم، اما این مواکب باید کجا مستقر 
شوند؟ چطور باید تقسيم کار صورت بگيرد؟ در اوایل می رفتيم توی یک اردوگاه و می دیدیم 
مردم چهار یا پنج نوبت ناهار گرفته بودند و دیگر ناهار ششم که می آمد آن را دور می ریختند. 
این عدم برنامه ریزی موجب پِرت منابع می شد. همچنين این دغدغه را داشتيم که نکند 
غذای فاسد دست مردم برسد و مشکل و مسائل امنيتی ایجاد کند. لذا ضرورت ایجاد این 
دیتابيس که ما بتوانيم این سامان دهی را ایجاد کنيم، خيلی احساس می شد. در روز اول و 
دوم در یک وعده باالی 170 هزار پرس غذا آمار جمع کردیم. در این راستا نرم افزاری طراحی 
کردیم که بر اساس آن نُرم ها، ورودی و توزیع منابع و هم استانداردهایی را که در اردوگاه ها 
ضرورت داشت مشخص کردیم. برای هر سرپرست خانوار که در اردوگاه مستقر می شد، بر 
اساس کد ملّی امداد کارت تهيه کردیم. کل دیتای این سرپرست خانوار شامل اطالعاتی مانند 
داشتن نوزاد، افراد سال خورده، افراد نيازمند به مراقبت ویژه و یا این که خانم باردار در خانوار 
وجود دارد و این که غذای گرم خود را باید بگيرد، همه وارد نرم افزار ما می شدند. بسته های 
بهداشتی و غذایی را از آن به بعد بر اساس این دیتا توزیع می کردیم. تقریباً در 10 روز ابتدایی 

این کار انجام شد.
بر این اساس ما پيشنهاد دادیم و پيش نویس آن را تهيه کردیم و استاندار به دستگاه های 
اجرایی ابالغ کرد که کمک ها به صورت متمرکز به هالل احمر تحویل شود. می خواستيم 
کمک ها یک جا متمرکز باشند که به آن اشراف داشته باشيم. در ابتدای کار، در پشتيبانی، 
ما یک هرج و مرج وحشتناک داشتيم که ساماندهی آن خيلی به ما آسيب زد. خيلی از ما 
انرژی گرفت. در ابتدای کار خيلی پِرت منابع داشتيم. این نرم افزار این قابليت را داشت که 
در آن خسارت ها ارزیابی شوند. از بخشدار و دهيار جزیی ترین اطالعات را می گرفتيم و در 
نرم افزار وارد می کردیم. قبل از این ما ناچار بودیم به صورت روزانه و تلفنی اطالعات را بگيریم. 
همچنين یک شبکه درست کرده بودیم تا از دهيار و بخشدار اطالعات را بگيریم. این کار 

خيلی به ما کمک کرد.
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تقریباً در روزهای پنجم و ششم سيل دیگر به طور ناگهانی یک سير نزولی در پخت غذا پيدا 
کردیم. از 170 هزار پخت آن را به حدود 70الی 80 هزار پُرس رساندیم. هر کدام از این ها 
داستان خودش را دارد. در مقطعی هم بحث پوشاک برای ما خيلی جدی شد. کسی بود که 
در اردوگاه عنوان می کرد من هيچ لباسی با خودم نياورده ام. حاال برای تهيه پوشاک باید در 
نظر می گرفتيم که پوشاک تهيه شده پوشاک بچه گانه، زنانه، لباس زیر و... باشد. این تنوع 
اقالم و کاالها، هم شيرین و هم خيلی سخت بود. از تانکر آب تا موتور برق تا دله قهوه تا تنور 

و... همه این ها را از ما انتظار داشتند تأمين کنيم.
استاندار نيز مدام به ما تذکر می دادند که مردم نباید هيچ دغدغه ای داشته باشند. برای تأمين 
لباس باید چقدر لباس تأمين می کردیم؟ 100 تا، 200 عدد؟ 500 عدد؟ 10 هزار عدد، 20 
هزار لباس را باید از کجا تامين می کردیم؟ به ما خبر رسيده بود، آقای حسام، مدیر کل 
اموال تمليکی مقداری پوشاک قاچاق گرفته اند. آقای حسام ابتدا طفره رفت، گفت نه چنين 
چيزی نداریم، بعد گفت حکمش صادر نشده. ما به انبار آن ها رفتيم، کاميون بردیم و دیدیم 
حجم زیادی از انواع پوشاک قاچاق سال هاست آن جا انبار شده است. ما هم این پوشاک را 
بار زدیم. اولين چيزی که توجه ما را جلب کرد این بود که این پوشاک را چطور از داوطلبين 

محافظت کنيم.
این موضوعات موجب شد ما به این نرم افزار خيلی بها دهيم. یک بحث هم مطرح بود که 
نرم افزار ما طراحی شده بود، اما چطور این را در کمپ ها ببریم. چطور شناسایی ها را انجام 
دهيم؟ ما در انتخابات بارکد خوان داریم و کم کم به سمت استفاده از این روش رفتيم و 
مدل های خاصی را تهيه کردیم. در آن زمان برای این کار ما به 30 عدد لپ تاپ نياز داشتيم. 
باید در آن شرایط لپ تاپ ها تهيه می شدند و نيروها آموزش های الزم را می دیدند. این کار 
خيلی کار سنگينی بود. گاهی در ساعت دو- سه صبح مجبور بودیم برویم در خانه ریيس 
مجمع امور صنفی را بزنيم، در مغازه ای را باز کنيم و تجهيزاتی را بگيریم تا خدمات ما به روز 
باشد. در مباحث فرهنگی نيز در بازدیدی که از اردوگاه جواداالئمه در حميدیه داشتيم، 
دیدیم که شاید حدود 200 تا بچه بودند که خانمی ایستاده بود و این ها را سرگرم می کرد. 
هيچ امکاناتی برای آن ها وجود نداشت. به همين دليل کانون پرورش فکری را وارد کار کردیم 
و گفتيم اسباب بازی به اردوگاه ها برده شود. برنامه های فرهنگی، تلویزیون و اتاق بازی برای 

کودکان تدارک دیدیم.
ما یک اشتباه بزرگ کردیم، آن هم این بود که پای استاندار را به اردوگاه ها باز کردیم. در 
ابتدای کار و در اوج درگيری ها، ما استاندار را به اردوگاه ها بردیم. ایشان هم به کسی نه 
نمی گفت. فردی می خواست عمل زانو رایگان انجام دهد، فرد دیگری می خواست ازدواج کند، 
فرد دیگری می خواست جشن عروسی بگيرد، فردی هم می خواست برای نوزادش سيسمونی 
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بگيرد، ما باید همه این ها را تأمين می کردیم. چنان تنوع انتظارات باال رفته بود که ما 15 تا 
20 جشن عروسی در اردوگاه های اهواز داشتيم. چندین نوزاد متولد شد. مثالً کسی می آمد 
جلو استاندار می گفت من لپ تاپ می خواهم. استاندار هم می گفت باید تهيه شود. این کارهای 

فوق برنامه هم باعث شد مسائل و مشکالت زیادی متوجه ما شود.
مهم ترین چالشی که ما با آن مواجه بودیم، عدم آمادگی و فقدان یک دستگاهی بود که واقعاً 
ِهد و رهبر این موضوع باشد. دستگاهی که نرم افزار و تجهيزات و امکانات خاص خود را داشته 
باشد و استانداردهای الزم را بداند و بداند 10 دقيقه یا 20 دقيقه بعد برنامه اش چيست و 

برای آن ها منابعی داشته باشد. 
در 10 روز اول در تمام استان با این همه پادگان ها و آمادگاه هایی که داریم، تنها توانستيم 
حدود 30 توالت سّيار پيدا کنيم که همه ی آن ها هم درب و داغان بودند. این ها را از کل 
استان جمع کردیم. اما باید کجا ببریم نصب کنيم؟ چه کسی باید آن ها را ببرد و نصب کند؟ 
ساعت دو شب زنگ می زدند و می گفتند سرویس بهداشتی که بردیم تا در فالن اردوگاه 
نصب کنيم، اردوگاه لوله ندارد، آب ندارد و... . این تقسيم کار باید صورت بگيرد و سازوکار 

باید مشخص باشد.
استانی مثل خوزستان، منابع خوب و دستگاه های توانمندی دارد. اگر این اتفاق در استانی 
مانند ایالم می افتاد که پتروشيمی، فوالد و دسـتگاه های توانمندی ندارد، این اسـتان با 
چالـش های جدی تری مواجه می شد. من معتقدم باید سناریوها تعریف شوند. هر دستگاهی 
باید به صورت روتين ساالنه، مانورهایی داشته باشد. هر اداره و دستگاهی باید وظيفه ی خود را 
بداند. باید آمادگی الزم را داشته باشد. باید به صورت اتوماتيک خط اول، دوم و سوم مشخص 
باشد. به طور مثال باید مشخص باشد تأمين سرویس بهداشتی سّيار را سپاه بر عهده دارد، 
اگر نتوانست ارتش بياید 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 روتين سالی 
دو- سه بار مانور داشته باشيم و باید در این مانور ما آمادگی حداکثری را برای مبارزه با این 
بحران ها داشته باشيم. من فکر می کنم که خيلی زود بعد از برچيده شدن اردوگاه ها، همه 
موضوع را فراموش کردند و تا بحران بعدی کسی متوجه اهميت موضوع نخواهد بود. اداره  کل 
مدیریت بحران باید کوردیناتور یا هماهنگ کننده ی اصلی باشد. ما در کل کشور چنين ضعفی 
داریم. مثالً انتظار من از هالل احمر خيلی بيشتر بود. آن ها بایستی خيلی جامع تر عمل کنند. 
علّت آن را نمی دانم. شاید درگيری همزمان در سه جبهه برای هالل احمر سخت بود، اما 
در کشوری که تا این حد مستعد بحران ها است و تجربه جنگ را نيز دارد باید بر اساس این 

تجارب برنامه ریزی الزم صورت گيرد و تخصيص و تجهيز منابع نيز بر این مبنا باشد.
نرم افزاری که ما در این بحران طراحی کردیم، به رئيس جمهور نيز ارائه شد. همچنين طی 
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نامه ای به ریيس سازمان مدیریت بحران کشور پيشنهاد دادیم که این نرم افزار می تواند 
دیتابيس خوبی برای شما باشد، و ما حاضر هستيم این را به شما بدهيم که از آن استفاده 
کنيد. ایشان نيز پيشنهاد استفاده از این نرم افزار را به مدیر کل امداد و نجات هالل احمر داده 
است. ما یاد گرفتيم که در بحران تا حدی شو بازي داشته باشيم. کسی که بخواد آکادميک 

کار کند خيلی به چشم نمی آید و موفق نمی شود.
وقتی هدف گذاری کردیم و صورت مساله را نوشتيم، گفتيم چه مکان هایی؟ و جایگاه ها 
و قابليت های این مناطق را از نظر وجود زیرساخت بررسی کردیم. به طور مثال مدارس، 
حسينيه ها، پادگان های راهيان نور را سریع شناسنامه دار کردیم و مثالً شماره تلفن مدیر 
مدرسه و جانشين آن همه در این نرم افزار موجود است. گنجایش، تعداد سرویس بهداشتی 
و... فالن مدرسه در فالن نقطه را مشخص کردیم. حتی در پادگان های راهيان نور نيز این 

اطالعات را آماده کردیم.
در واتس اپ نيز گروه هایی تشکيل دادیم که مرتباً در این گروه ها اطالعات می آمد. ما سریع 
یک شبکه درست کردیم و فيدبک می گرفتيم و مسئوالن مکلّف بودند که به صورت روزانه به 
ما گزارش دهند. نماینده ی دستگاه ها، آب، برق، نيروی انتظامی باید پاسخگو می بودند. مثاًل 
اگر قرار بود جمعيتی در فالن منطقه حسينيه مستقر شود، قبل از آن باید نيروی انتظامی 
می رفت و آن جا مستقر می شد. از این شبکه کامالً به صورت آنالین گزارش ها می گرفتيم و 

مدیریت می کردیم.
در حوزه ی بهداشت و درمان، ما چنان در آمار و ارقام ریز شده بودیم که آمار بيماران در 
سطح استان و کسانی که نياز به مراقبت داشتند را می دانستيم. می دانستيم که به آن ها دارو 
می رسد یا نه؟ ویزیت می شوند یا نه؟ می دانستيم که چه بيماری هایی شایع شده است. همه 
این ها را به روز مدیریت و کنترل می کردیم. ما از بس در این شبکه اطالعات جمع آوری کردیم 
که ناخودآگاه دستگاه ها درگير موضوع شدند. وقتی به رئيس دانشگاه و یا اردوگاهی می گفتيد 
آمار شپش در اردوگاه های خودت را به ما بده، اگر قبالً این فرد به این مساله دقت نمی کرد، ما 
آن قدر در پيگيری آمار ُمصر بودیم، می گفتند نکند از ما آماری بخواهند بعد در بازدیدها جور 
دیگری باشد و دوگانگی ایجاد شود. پس این افراد هم سراغ آمار می رفتند. حداقل ُحسنی که 
این آمار و اطالعات دارد این است که مسئولين را نسبت به وقایعی و جزیياتی که در بحران ها 

اتفاق می افتد حساس می کند.
به قدری دستگاه ها مورد خطاب قرار گرفتند و آن قدر وارد جزئيات شده بودیم و اطالعات 
را به روز می خواستيم که دستگاه ها ناخودآگاه حساس شده بودند و پيگيری می کردند. 
عمل های دندانپزشکی سطح سه و چهار را انجام می دادند؛ در حالی که معموالً در این شرایط 
عمل های سطح یک انجام می شود. جزئيات خدمات درمانی ارئه شده به مادران، کودکان، 
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سال مندان، بيماران مبتال به دیابت و.... مشخص شده بودند. اگر ما برای این موضوع یک 
نرم افزار ملّی داشته باشيم بر این اساس می شود اطالعات و دیتاهای مناطق مستعد بالیای 

طبيعی مشخص شود و نيازهای آن ها لينک شود.
وزیر کشور ابالغ کرد استان های ُمعين خوزستان فالن استان ها هستند. این پيشنهاد خود 
ما بود. استان های ُمعين آمده بودند و می گفتند که ما حاال باید چه کاری انجام دهيم. کسی 
نمی دانست. می گفتند چه می خواهيد؟ به چه تجهيزاتی نياز دارید؟ پروتکل مشخصی وجود 
نداشت. دشت آزادگان را به استان تهران داده بودیم. نيروهای استان تهران دست خالی آمده 
بودند. می گفتند آقا ما کجا بخوابيم؟ کجا غذا بخوریم؟ 50 نفر هم آمده بودند، همه هم لباس 
صحرایی پوشيده بودند و عکس می گرفتند. اداره راه و شهرسازی استان، تعدادی ماشين 
سنگين ملکی داشت و تعدادی را هم کرایه کرده بود. مدیر کل راه و شهرسازی به ما زنگ 
زد و گفت این ها ما را بدبخت کردند. به ماشين هایی که ما کرایه کردیم، دارند کرایه بيشتری 
می دهند تا کار خود را جلو ببرند. ما گفتيم این طور که نمی شود و شما وقتی می آیيد باید 
تجهيزات با خودتان بياورید. ما می گویيم همه این ها باید تعریف شده باشد. باید پروتکل 
داشته باشد که اگر استانی، استان ُمعين شد، باید به کجا وصل شود؟ باید چه ساز و کاری 

داشته باشد؟ کجا باید برود مستقر شود؟ 
همان اقالمی که هالل احمر می گفت در تعهدات ما نيست، بی معنی است. وقتی مشخص 
می شود مسئول اردوگاهی هالل احمر است، معنی ندارد هالل احمر بگوید من صابون 
نمی دهم، من نوار بهداشتی نمی دهم. مگر می شود؟ صفر تا 100 کار با شماست. یا مثاًل 
این عدم هماهنگی ها. هالل احمر استان البرز یک هواپيما کاال فرستاده بود، بعد هالل احمر 
استان آمده بود این ها را بدون هماهنگی ضبط کرده بود و می گفت من باید این ها را توزیع 

کنم.
ما برای سازمان های غير دولتی ساز و کاری تعریف کرده بودیم که کمک خّيرین را بگيرند. 
چون ذهنيت هایی بود که ما پول یا کمک به هالل احمر نمی دهيم. همچنين مجمع صنفی 
را درگير کردیم و زیر نظر دادستانی گفتيم شماره حسابی معرفی کند که بازاری ها اگر 
می خواهند کمک کنند این شماره حساب به آن ها معرفی شود. این ها موضوعاتی بودند که 
در حين مواجهه با بحران به آن ها رسيدیم. این ها باید از قبل طراحی و پيش بينی می شد و 

به آن ها فکر می شد.
ما از ابتدا در مصاحبه ها، پيگيری ها و مکاتبات تأکيد داشتيم کمک ها به سازمان هالل احمر 
داده شود تا کمک ها یک جا متمرکز شوند. االن هم همين اعتقاد را داریم. همه نيازها، دیتاها 
و کمک ها باید یک جا متمرکز شود تا بر اساس این ها بتوانيم منابع را توزیع کنيم. ما غير از 
این راهی نداشتيم. این که دستگاهی خودش برود کمک جمع کند و آن را انبار کند موجب 
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می شود پِرت منابع خيلی زیاد شود. ما با این ها برخورد می کردیم، نامه می زدیم و تهدید 
می کردیم که کمک ها را تحویل هالل احمر دهند. ليست اموال، موجودی و توزیع را روزانه 
می گرفتيم. بررسی می کردیم که جمعيت چقدر است، برای آن 200 هزار نفر، بر اساس 
استانداردهای موجود چادر، غذا و... را پيش بينی کردیم. بسته های 24 ساعته به مردم داده 
می شد. ما پتو، کنسروجات، و... را بر اساس استانداردها در نظر می گرفتيم. بعد موجودی انبار 
را می گرفتيم. مثالً اگر به ما می گفتند برنج دارد تمام می شود به سرعت منابع و نقدینگی 

تزریق می کردیم. 
شما در ميدان جنگ، هم باید فکر کنيد، هم نظارت، هم طراحی، هم برنامه ریزی و هم 
سازمان دهی. یکی از چالش های جدی ما نجات افراد بود که انرژی زیادی از ما گرفت. بيل، 
کيسه، فرغون، ماشين آالت باید تأمين می شد. در اواخر نيز هوا گرم شد و باید برای پشتيبانی 
آب خنک و بعضاً آبميوه توزیع می شد. در مناطقی مانند عين دو که شبانه روز فعال بودند باید 

نهار، شام، صبحانه و ميوه می دادیم. این ها خيلی سخت بود. 
نظر من این است که احساس مسئوليتی که خوزستانی ها در قبال همشهری های خود دارند 
و تعصبی که نسبت به یکدیگر دارند خيلی پُر رنگ تر و شدیدتر است. نمی خواهم اسم استان 
دیگری را برای مقایسه بياورم. شاید ریشه این موضوع در جنگ باشد که همه ی مردم در 
آن زمان این قدر سختی کشيده اند که این سختی ها را درک و لمس می کنند و می دانند 

آسيب دیدن و آوارگی چه طعمی دارد. 
یکی دیگر از مسائل و مشکالت ما بحث امنيت بود. فرد روستایی که دار و ندارش دام های اش است، 
نمی توانست آن را رها کند و به اردوگاه برود. ما در انتهای کار به این نتيجه رسيده بودیم که خوراک 
دام را در منطقه پادگان شهيد فرجواني توزیع کنيم تا هر کس می خواهد دام اش را آن جا بياورد و 
کنار دام اش خودش هم اسکان پيدا کند. خيلی ها می گفتند ما در روستای مان که در محاصره ی 
سيل است، امنيت نداریم و ناچار هستيم کنار روستا بمانيم. شب یکی می رفت توی روستا یا روی 

پشت بام خانه می خوابيد. باید به امنيت آن ها از قبل فکر می شد.
ما شيوخ و معتمدین را نيز درگير کردیم. یادم هست که در سمت سوسنگرد که می خواستند آب 
را سمت زمين های کشاورزی هدایت کنند، مردم اجازه نمی دادند. مسئوالن حتی حاضر شدند پول 
زمين های کشاورزی این افراد را جلوجلو بدهند. مردم خاطره ی خوبی از پرداخت خسارات نداشتند. 
سوء ذهنيتی که نسبت به عملکرد دولت داشتند اجازه نمی داد بتوانيم آن ها را قانع کنيم. همه این 

مسائل باید آسيب شناسی شود و کنار این موضوعات برایش فکری شود.
باید در شرایط غير بحرانی، برنامه ریزی و سازمان دهی الزم را انجام دهيم. االن مکاتباتی با 
سپاه داشته ایم که سرویس های بهداشتی، کانکس ها و امکاناتی که خریداری کرده ایم را در 
سه- چهار نقطه بحران خيز مستقر کنيد تا خدای نکرده اگر اتفاقی افتاد آمادگی الزم را داشته 
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باشيم. از االن باید به این مسائل فکر شود و برنامه ریزی الزم برای آن انجام شود. 
فداکاری و هماهنگی بين دستگاه ها از نکات خوب در سيل اخير بود. سپاه، ارتش، نيروهای امنيتی، 
انتظامی، خيلی از دستگاه های ما شبانه روز کار می کردند. دو- سه تا از بچه هایی که بودند، هيچ 
رابطه استخدامی با این جا نداشتند. بچه هایی که کار آزاد دارند، ما به زور آن ها را می فرستادیم که 
سری به خانه خودتان بزنيد. این افراد حتی شب ها هم کشيک می ایستادند. کاری که دستمزد مالی 
در آن نبود. با عشق و عالقه به آن ها مأموریت می دادیم تا با ماشين شخصی به اردوگاه ها سرکشی 
کنند و گزارش تهيه کنند. آن ها هم می رفتند و تا شب گزارش را تهيه می کردند. این همدلی و 
فداکاری بين مسئولين موج می زد و شبانه روز با بی خوابی، گرسنگی و با زبان روزه به کار خود 

ادامه می دادند.
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گفت و گو با آقای محسن سزاری
سمت: مدیر فناوری اطالعات و شبکه دولت استانداری خوزستان

کار ما بيشتر به این مربوط می شد که زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات فراهم باشد. 
همين که هيچ وقت کسی گله ای نکرد که ارتباطات ما قطع است، نشان می دهد زحماتی 
پشت این اتفاق وجود داشته است. ما در اخبار ندیدیم بگویند موبایل ها آنتن نمی دهند. در 
جریان سيل، دکتر بحرینی من را صدا زد و گفت کمک های زیادی وارد استان می شود و ما 
نمی فهميم که این کمک ها چه می شود و به چه کسانی داده می شود. در ابتدا ما قصد داشتيم 
همه کمک هایی که چه از سازمان های دولتی و چه از سازمان های غير دولتی و... می آمد را 
دسته بندی کنيم تا بفهميم این کمک ها کجا می رود. برای حل این مشکل به سرعت یک 
بانک اطالعاتی طراحی کردیم. موضوع یا مسأله بعدی، بحث توزیع کمک ها بود. کمک ها 
همين طوری به افراد داده می شد. برای این مشکل هم قرار شد به سرعت یک تيم نرم افزاری 
روی این بانک اطالعاتی کار کند و اقالم یک جا جمع  شود. هماهنگ کنيم تا بدانيم  به هر 

شهری چقدر کمک فرستاده می شود و این آمار جایی ثبت شود.
مسأله بعدی، بحث توزیع غذا بود. غذا نامتوزان توزیع می شد، به بعضی اردوگاه ها چند نوبت 
غذا می رسيد، به بعضی اردوگاه ها، غذا نمی رسيد. قصد داشتيم یک نرم افزار برای توزیع غذا 
بنویسيم که گفتند بيایيد ببينيد در اردوگاه ها چه خبر است. یک سری از افرادی که معلوم 
نيست سيل زده هستند یا نه، در اردوگاه هستند. هر کس هر قلم کاالیی می گيرد، یکی که 
معلوم نيست بچه دارد یا نه، دو سه قوطی شير می گيرد، چادرها را بدون برنامه توزیع 

می کنند و...
وقتی وارد بحث نوشتن نرم افزار مدیریت اردوگاهی شدیم، متوجه شدیم اصال آمار سيل زدگان 
وجود ندارد. خيلی از افراد اطراف شهر هم رفته اند و قاطی سيل زدگان شده اند. آقای جهانگرد 
جمله معروفی دارد و می گوید من بيست سال قبل گفتم کشور را با فناوری اطالعات می شود 
اداره کرد، حاال می گویم بدون فناوری اطالعات نمی شود کشور را اداره کرد. ما بدون فناوری 
اطالعات نمی توانيم در مدیریت بحران ها درست عمل کنيم. این حوزه در مدیریت بحران 

مغفول است. 
وقتی خواستيم اقالم را ثبت کنيم به هالل احمر گفتيم نرم افزاری آماده کرده ایم و پرسيدیم 
شما هر چه کمک آمده است را ثبت می کنيد؟ گفتند بله. اما وقتی اطالعات ثبت شده را 
دیدیم، که به طور مثال نوشته بود 10 کارتن خرما، ما می پرسيدیم که این خرما بر حسب 
کيلو است؟ کارتن شما یک کيلویی است؟ دو کيلویی است؟ یا چهار کيلویی؟ می گفتند ما 
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اینطور ثبت می کنيم. یا مثالً نوشته بود آب معدنی، اما ِشل آب معدنی که ثبت شده است 
یک ليتری است؟ دو ليتری است؟ پنج ليتری است؟ یا مثالً نوشته بود چادر ده عدد. ُخب این 
چادر یک نفره است؟ پنج نفره است؟ این نشان می دهد ما در این حوزه حتی استانداردسازی 
هم نکرده ایم. یکی از معضالت ما بعد از مساله نوشتن نرم افزار این بود که ما نمی دانستيم 
چطور این اقالمی که به صورت کمک آمده بود را ثبت کنيم. ما حتی برای نحوه ی ثبت نيز 
به نيروها آموزش نداده بودیم که بعد بتوانيم این ها را جمع آوری کنيم و از آن آمار به دست 

بياوریم.
همکاران ما در هالل احمر می گفتند در این زمينه استانداردهایی دارند، اما شما وقتی ورود 
می کردید و می خواستيد این اطالعات را ثبت کنيد می دیدید که در عمل چنين چيزی 
نيست. مقصر این نحوه ی ثبت اطالعات که یک کارشناس در حوزه هالل احمر نيست. مقصر 
مدیریت کالن بحران است که این استانداردها را مشخص نکرده است. زمانی که یک بحران 
پيش می آید باید همه نيروها در محل، لپ تاپ های شان را باز کنند و همين طور که فرد 
سيل زده ای می آید، سریع اطالعات آن را ثبت کنند، سریع چادر را در اختيار این افراد قرار 
دهند، نيروها باید بدانند در هر چادر چند نفر جا داده اند، آمار و اطالعات الزم را داشته باشند.
در توزیع غذا، مقدار زیادی غذا حرام شد، چون ما روش مناسب توزیع نداشتيم. نه این که آمار 
نداشتيم، اما این غذاها باید جایی تجميع شود و بعد در دسترس همه قرار گيرد. به طور مثال 
ستاد عتبات آمد و غذا طبخ می کرد، ستاد عتبات باید بداند غذا را به چه کسی می خواهد 
بدهد؟ اگر سازمان های غير دولتی می خواهند 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 می آمدند و 
غذاها را اول شهر توزیع می کردند و به اردوگاهی که 15 کيلومتر دورتر بود، غذایی نمی رسيد. 
ما در حوزه فناوری اطالعات واقعاً چيزی برای مدیریت بحران توليد نکرده ایم. اردوگاهی که 
زده ایم را می خواهيم به صورت سنتی اداره کنيم؟ مثالً بسته ای را که برای فرد سيل زده آماده 
می کنيد، بسته فردی که بچه دارد، یا خانمی که وسيله بهداشتی نياز دارد با کسی که زن یا 
دختر ندارد، متفاوت است. باید برای توزیع بسته ها بررسی کرد که روزی چند بار، هفته ای 

چند بار اقالم بسته ها بين مردم توزیع شود. نمی شود که شما سنتی این کار را انجام دهيد.
ما برای سيل زدگان کارت صادر کردیم. بارکدخوان زدیم، کد ملّی از روی بارکد مشخص 
می شد و از روی سيستم مشخص بود که چند نفر تحت تکفل این فرد هستند و چند بار نيز 
بسته دریافت کرده است. ما همه این برنامه ها را در دو الی سه هفته در وسط بحران نوشتيم، 
در حالی که قاعدتاً این نرم افزار باید پيش از این وجود می داشت. باید پيش از بحران، نيروهای 
انسانی دوره های آموزشی الزم را گذرانده باشند. نيروهای هالل احمر باید آماده باشند. این 
نرم افزار باید یک نرم افزار استاندارد ملّی باشد و در زمان بحران همه باید بدانند می خواهند 



129

دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری خوزستان

چه کاری انجام دهند.
در زمان بحران، فرد سيل زده، خسته و عصبی است، زخمی است و خانه و زندگی خود را از 
دست داده است. باید اطالعات او ثبت شود تا بالفاصله جزئيات مشخص شود. در این حوزه 
ما تجهيزات و منابع زیاد داریم، اما هنوز می خواهيم به روش سنتی کار را انجام دهيم. مشکل 
بعدی ما این است که حتی اگر این سيستم را مکانيزه کنيم، آیا آدم ها را برای استفاده از 
سيستم مکانيزه آماده کرده ایم؟ ما االن یک سالن بحران داریم، تصویر هوایی و تصویر پهباد 
را داریم، اما چند نفر فرد متخصص داریم که از اتاق بحران تصميم گيری کنند نه از وسط 
ميدان؟ من فکر می کنم علی رغم این که ما در حوزه فناوری اطالعات تجهيزات داریم، اما 

نيروی انسانی که الزمه ی استفاده از این ها است را تربيت نکرده ایم.
سازمان مدیریت بحران کشور از نرم افزاری که ساختيم بسيار استقبال کرده است. این نرم افزار 
یک بخش دارد که مربوط به کمک ها است، یک قسمت آن نيز مربوط به توزیع کمک ها، 
توزیع غذا و مدیریت اردوگاهی است. همه این مسائل در آن لحاظ شده است اما نياز است 

که استانداردسازی شده و ملّی شود.
ما وسط بحران نمی توانيم به کارشناس آموزش دهيم. نرم افزار باید آماده باشد، کارشناس باید 
آموزش دیده باشد و بداند که می خواهد چه کاری انجام دهد. ما کشوری هستيم که در زمينه 
بحران های طبيعی درگيری های زیادی داریم. باید این استانداردها آماده شود، یک بار بحران 
در کرمانشاه است، هنوز کرمانشاه تمام نشده است، گلستان، لرستان بعد خوزستان مشکل 
پيدا می کنند، اما می بينيم که رفتارها و عملکرد ما با دهه ی 1360 و 1370 هيچ فرقی نکرده 

است. ما ابزار داریم، اما آدم هایی که برای استفاده از این ابزارها آماده کرده باشيم، کم است.
ما اتاق بحران داریم که تصاویر هوایی، دبی رودخانه و... همه در آن اتاق دیده می شود، 
اما نرم افزاری که همه ی این اطالعات را آناليز کند و این اطالعات را برای شما به یک گزارش 
تبدیل کند که شما بر اساس این گزارش تصميم بگيرید وجود ندارد. در حوزه فناوری اطالعات 
ما کار زیاد داریم، به خصوص در زمينه مدیریت بحران، چه در تصميم سازی و مدیریت ها ما 

کار زیادی برای انجام داریم. 
وقتی غذا توزیع مي  شد یکی می گفت چرا شخص دیگری کباب گرفته و... . به راحتی می شد 
از این بحث ها جلوگيری کرد. کافی بود شما به روسای مواکب، هالل احمر، سازمان های 
دولتی و غير دولتی و سایر ارگان ها که غذا توزیع می کردند پيام می دادید و می گفتيد امروز 

همه خورشت قيمه درست کنند.
نمی گویم مشکالت همينطوری باقی ماند. در روزهای آخر این مشکالت حل شد و تجارب خوبی 
هم از این بحران به دست آمد، اما باید این تجارب برای دوره های بعد، مستندسازی شود. افرادی که 
در مدیریت بحران هستند باید ابزار مناسبی برای مدیریت بحران داشته باشند تا وقتی سيل می آید 
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هر کس وظيفه خود را بداند. خيلی از افرادی که سيل زده نبودند در زمان سيل همراه سيل زدگان 
به اردوگاه آمدند و خدمات دریافت کردند، سيل زدگان نيز بر اساس وجدان خود پتو و... دریافت 

کردند. باید در ابتدا اطالعات ثبت می شد تا از هدر رفتن منابع جلوگيری شود.
تقریباً بعد از تعطيالت عيد بود که نرم افزار ما برای کمک رسانی آماده شد. اما مشکل این 
بود که عدم وجود یک استراتژی مشخص برای ما یک آشفتگی اوليه ایجاد کرد. در ابتدا ما 
یک بانک طراحی کردیم که تنها کمک ها را ثبت کنيم، بعد وسط این کار من به هالل احمر 
می گفتم قبض های انبار را به من بدهد تا آن ها را ثبت کنم، نوشتن نرم افزار خيلی سخت 
نبود، اما استانداردسازی برای ما سخت بود. مثالً نوشته می شد فالن تعداد چادر، اما خوب چه 
نوعی، چند نفره و... مثالً می دیدیم فالن تعداد چادر به یک روستا برده شده، بعد می دیدیم 
سازمان های غير دولتی هم همان جا چادر برده اند، یا می دیدم به یک روستا تعداد زیادی 
چادر داده شده، اما به روستایی که مثالً دهيارش خيلی پيگيری نکرده، زیاد چادر نرسيده 

است. یعنی می دیدیم که توزیع بر اساس پيگيری است نه بر اساس یک نقشه راه مشخص.
اگر کسی زرنگ بود روزی دو بار کمک دریافت می کرد. بعد یکی داد و بيداد می کرد که 
من هنوز چادر نگرفته ام. از بخشدار سوال می کردیم می گفت دیروز کلی چادر توزیع کردیم، 
پيگيری می کردیم می دیدیم، بيش از جمعيت روستا چادر توزیع شده، اما چند نفر چادر 
اضافه برده اند و برخی هنوز چادر نگرفته اند. به نظر من نه بخشدار، نه دهيار و نه فرماندار 
مقصر نيستند. وقتی ما چارچوب خاصی نداریم و هر کس در محدوده اختيار خود دارد کار 
می کند و متمرکز نيستند، این مشکالت پيش می آید. ما باید یک چارچوب ملّی  داشته باشيم 
و آن را در استان اجرا  کنيم. نمی توانيم در وسط بحران بگویيم چرا فرماندار این کار را می کند. 
در خوزستان ما در سه وضعيت یک بحران به طور همزمان درگير بودیم. در لرستان یک بار 
سيل آمد و دو الی سه شهر استان چند روز درگير بودند و بعد تمام شد. در خوزستان در 
جایی مثل شعيبيه و شوشتر، بحران سيل تمام شده بود، در جایی مثل حميدیه و شادگان 

درگير سيل بودیم، در آبادان و چند جای دیگر در حال آمادگی برای رسيدن سيل بودیم. 
مشکل دیگری که ما در استان با آن درگير بودیم، اعداد و ارقام بود. می دانيد جمعيت 
معموالن که این همه در اخبار نشان داده شد چقدر است؟ کل جمعيت معموالن 8000 
نفر است. کل جمعيت شهری پلدختر حدود 53 هزار نفر است. اما دشت آزادگان ما 110 
هزار نفر جمعيت دارد. جمعيت کارون 105هزار نفر است. کل جمعيت ُگميشان 18 هزار 
نفر بود. بعد ما می دیدیم که شوش، شوشتر، هویزه، شادگان، دشت آزادگان، حميدیه درگير 
سيل بودند. اهواز با 5 .1ميليون نفر جمعيت داشت محاصره می شد. شاید در معموالن شما 
بتوانيد 8000 نفر را در سه اردوگاه مدیریت کنيد، اما در خوزستان دیگر نمی توان به روش 
سنتی با این اعداد و ارقام کار کرد. بدون فناوری اطالعات و ابزارهای مدیریتی نمی شود این جا 
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کار کرد. 50 هزار چادر را به یک انباردار بدهيد، بگویيد جلوی یک انبار این ها را توزیع کند، 
ببينيد می تواند به این راحتی این حجم را توزیع کند؟ دیگر به روش سنتی نمی توان این 
کارها را انجام داد. این کارها باید مستندسازی شود تا مشخص شود ما برای یک بحران بزرگ 

با حجمی مانند خوزستان می خواهيم چه کاری انجام دهيم؟
خيلی از مردم به ما اعتماد نداشتند. به سازمان های غير دولتی می گفتيم بيایيد با ما کار 
کنيد، آن ها می گفتند ما مستقل کار می کنيم، خوب ما چيزی از آن ها نمی خواستيم، ما 
می خواستيم به آن ها اطالعات دهيم، مثالً بگویيم که به فالن نقاط ما غذا داده ایم، شما دیگر 

در آن مناطق غذا توزیع نکنيد. 
شما اگر می خواهيد کمک کنيد، کمک نيز نياز به یک دانش و اطالعات بهينه دارد تا بدانيد 
این کمک ها را چطور باید توزیع کنيد. حداقل کاری که می توانستيم انجام دهيم، باید یک 
سایت می داشتيم که همه روستاهای سيل زده وارد آن شده باشند. مثالً ستاد عتبات بگوید 
من این تعداد غذا در این روستاها توزیع کرده ام تا اشخاص و سازمان هایی که می خواستند 
کمک کنند بدانند کجاها بروند. چادرهایی که می آمد را کجاها باید توزیع می کردیم؟ چادرها 
مدام برای توزیع می آمد، اما باز اول روستاها توزیع می شد، و باز هم تعدادی روستا جا 
می ماندند. به نظر من یکی از مقصرین در این حوزه، حوزه فناوری اطالعات است. ما باید از 
قبل این مسائل را حل کرده باشيم. باید می دانستيم چه اطالعاتی را در اختيار مردم قرار 
دهيم، وقتی بحرانی پيش می آید اولين ثبت اطالعات باید چه چيزهایی باشند، بالفاصله باید 

اردوگاه های ما کد ملّی افراد را ثبت می کردند.
طراحی وب سایت سخت نبود، چون ما بانک اطالعاتی را داشتيم. اردوگاه های ما به 90 تا 
رسيده بود و ما آدرس و جمعيت این اردوگاه ها را داشتيم. رفتيم لپ تاپ هایی گذاشتيم آن 
جا بالفاصله کد ملّی افراد را در اردوگاه ها ثبت کردیم. آن جا بود که متوجه شدیم تعدادی 
از افراد کد ملّی خود را نمی دهند و می گفتند نمی دانم. بعيد بود که فکر کنيم 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 ملّی ام را حفظ نيستم برای شما عجيب باشد. 
خيلی از این افراد نيز واقعا کارت ملّی همراه نداشتند، اما احساس می کردیم برخی از این افراد 

نيز به عمد کد ملّی خود را نمی دهند. 
وقتی که می خواهيم پوشک بچه را توزیع کنيم، خوب یک بچه که در طول یک روز یک 
بسته کامل را مصرف نمی کند. چيزی که ما به دنبال آن هستيم، عدالت در توزیع است. یعنی 
سيل زده ها احساس نکنند در توزیع اقالم ميان این اردوگاه و اردوگاه دیگر فرقی وجود دارد. 
مردم ما مردم خّير و احساساتی هستند. در روزهای اول حجم زیادی از کمک آمد، اما در 
روزهای دیگر کمک ها کم شد. آن همه منابعی که در روزهای اول بر اثر احساسات می آید، 
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چون مدیریت توزیع وجود ندارد، هدر می رود. سه هفته بعد می بينيم که برنج نداریم. 
وب سایت آماده بود، چون بانک را داشتيم. تنها باید در وب سایت یک گزارش از بانک را قرار 
دهيم. برای این کار بحث های امنيتی وجود داشت و این حوزه نيز حساسيت های خود را 
داشت. باید هماهنگی هایی را انجام می دادیم که ما به این کار نرسيدیم. مثالً به جای این که 
در بلندگو اعالم کنيم که منطقه باید تخليه شود، ما سامانه داریم و می شد که به طور مثال 
همه گوشی ها در منطقه سيدخلف زنگ بخورد یا برای همه این گوشی ها پيامک برای تخليه 
ارسال شود. ما باید همه ی این کارها را می کردیم، اما آیا در استانداردهای مدیریت بحران 
مشخص است که این کار وظيفه چه شخصی است؟ باید در مدیریت بحران و استفاده از 

فناوری اطالعات آموزش صورت گيرد، شکل آموزش ها باید تغيير کند. 
زمانی که استفاده از نرم افزار را شروع کردیم با تخليه اردوگاه ها مصادف شد. ميزان رضایت 
در اردوگاه های اهواز خيلی خوب بود. مدیریت استان نيز از این نرم افزار رضایت داشتند. این 
نرم افزار در حضور ریيس جمهور نيز دمو شد. اگر ما این نرم افزار را به صورت آماده می داشتيم، 
قطعاً بازخورد بهتری داشتيم. زمانی که نرم افزار راه افتاد و ما اردوگاه ها را ثبت کردیم، در 
شهرستان ها نيز ثبت اطالعات اردوگاهی را شروع کردیم. در آن زمان بود که ریزش اردوگاهی 
ما شروع شد. می توان گفت ما اطالعات افراد حاضر در اردوگاه را جمع کردیم، اما بهره برداری 

از این اطالعات در خارج از اهواز خيلی کم بود.
وقتی نرم افزار آماده شد، چون خيلی پيچيدگی نداشت و در سازمان های غير دولتی و 
نيروهایی که در هالل احمر برای کمک آمده بودند، افراد تحصيل کرده زیاد داشتيم، خيلی 
راحت یک نرم افزار توزیع به آن ها دادیم و شروع کردند به کار کردن با نرم افزار. خيلی از افراد 
وقتی کد ملّی می خواستيم می رفتند و دیگر نمی آمدند. این نشان می داد که اصالً سيل زده 
نبودند. این ها همه خيلی خوب بود، اما دیر بود. این نرم افزار، مشابه کشوری نداشت. هيچ 
چيزی برای ثبت کمک ها، ثبت غذا، توزیع کمک ها و مدیریت اردوگاهی وجود نداشت. وزارت 

کشور نيز قبول کرده است در کشور به عنوان یک نرم افزار پایه کشوری از آن استفاده کند.
چيزی که بعدها وزارت کشور آماده کرد، سامانه جامع سجاد بود. در این سامانه خسارات 
وارده در سيل را در حوزه کشاورزی، صنعت، ميراث و... همه حوزه هایی که درگير مشکل 
بودیم، وارد می کنيم. این نرم افزار ملّی است و استان هایی که د گير سيل بودند االن دارند این 
کار را انجام می دهند. این سامانه نيز مشکلی را دارد که ما داشتيم. این نرم افزاری است که 
خيلی فوری برای ورود افراد خسارت دیده نوشته شده است. خوزستان باالی 02 هزار پرونده 
در حوزه کشاورزی دارد که باید این اطالعات در سامانه ثبت شود. باید مشخص شود صاحب 

زمين ها چه کسی است، کد MTU نياز دارد. 
مرکز پژوهش های فضایی نيز بر اساس تفاهم نامه ای که با وزارت کشور منعقد کرده، زمين هایی 
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که به عنوان زمين های خسارت دیده معرفی می شود، بر اساس نقشه های ماهواره ای که قبل و 
بعد از سيل گرفته شده، بررسی می شوند تا مشخص شود این زمين ها جزو زمين هایی هستند 
که در سيل دچار مشکل شده اند یا نه. این مساله ثبت اطالعات را دچار کندی کرده است. 
خوزستان نيز بيشترین تطبيق را نسبت به استان های دیگر داشته است. سامانه ها متمرکز 
است. وقتی شما می خواهيد ارتباطی از تهران تا اهواز بگيرید، بعد از اهواز در یک بستر 
ارتباطی غير از اینترنت این ارتباط را در شهرستان ها توزیع کنيد، خب مشخص می شود که 
مثالً یک ارتباط با سرعت یک مگ تا دشت آزادگان و حميدیه دارید، بعد آن جا می خواهيد 
چند هزار پرونده را ثبت کنيد. این کار کمی کند انجام می شود. در حال حاضر ما یک سایت 

در استانداری ساخته ایم و ثبت اطالعات در استانداری انجام می شود. محدودیت کاربر هم نداریم.
وقتی شما می خواهيد این اطالعات پرونده را ثبت کنيد، باید این اطالعات توسط پژوهش های 
فضایی بررسی شود، بعد هم شش یا هفت امضای دیگر نياز دارد همه این ها زمان می خواهد. 
به هر حال پرداخت مالی است و پرداخت مالی هم به زمان نياز دارد. اگر شما با عجله 
پرداخت کنيد، فردا نهادهای نظارتی اگر بپرسند چرا این طور پرداخت شده، چه جوابی دارید؟ 
پرداخت ها باید بر اساس اصول انجام شود. در عين حال می دانيم مردم سيل زده هستند و هوا 
گرم است. این ها پول بيت المال است و باید عادالنه بين کسانی که حق شان است توزیع شود. 
در مجموع به نظر من سامانه سجاد خوب است، چون به عنوان یک بانک در زمينه خسارات 
وارد شده، عمل می کند. این نرم افزار با این کيفيت در زمان کوتاه نوشته شده است و باید 
25هزار پرونده در این سامانه ثبت شود. این اطالعات هم یک اطالعات کوچک نيستند. 

برخی زمين ها مشکالت خودشان را دارند. 
خيلی از خالقيت هایی که در زمان مدیریت بحران اتفاق افتاد، خيلی خوب بود؛ اما این 
خالقيت ها باید برای قبل از بحران باشد. البته علی رغم مشکالت موجود در سيل، در سيل 
خوزستان حداقل می توانيم بگویيم کسی گرسنه نماند، شما یک نفر را پيدا نمی کنيد که 
بگوید من یک روز چيزی نخوردم. ما منابع مان خوب توزیع نشد. می شد بهتر باشد. بحث هایی 
که ما می کنيم روی کيفيت کار و جلوگيری از هدر رفتن منابع است. ما مردم و دولت پای 
کاری داریم. وقتی مردم دچار مشکل می شوند از شخص رهبری تا مدیران همه پای کار 
می آیند، اما بهتر است از این همه ظرفيت و اعتماد عمومی و دست و دلباز بودن مردم 

بيشترین استفاده را ببریم.
ما ظرفيتی در کشور داریم که شاید دیگران آن را در خارج از کشور نداشته باشند. ما یک 
رهبری جامعه داریم. وقتی رهبری موضعی می گيرد جامعه پشت آن می ایستد. یعنی ما 
محوری داریم که در هر جامعه ای به این راحتی وجود ندارد. موضوع دوم هم دلبستگی 
مردم به یکدیگر است. این دو عامل موجب می شود وقتی بحران پيش می آید مردم پای کار 
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می آیند. این که در این شرایط اقتصادی و گرانی مردم این کارها را کنند و این طور با یکدیگر 
همکاری می کنند، این واقعاً من را یاد زمان جنگ می انداخت.

ما االن که بحران نداریم، باید برای زمان بحران تصميم بگيریم. ما باید آموزش ببينيم، اما ما 
معموالً می ایستيم تا بحران به سراغ مان بياید و بعد تصميم می گيریم. استاندار چندین بار 
است که در جلسات بحران تکرار می کند که سيل بندها مهم هستند. کانال هایی که دچار 
آسيب دیده اند در سيل بعدی باعث می شوند به مشکل بَر بخوریم. اما کسی به این مساله 
توجه نمی کند. خيلی از خساراتی که برای ما اتفاق می افتد به نگرش و رفتار ما بر می گردد. 
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گفت و گو با آقای محمدصادق کریمی کیا
سمت: مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان

سيالب در استان خوزستان نه از کنترل خارج بود، و نه تحت کنترل بود. یعنی یک حالت 
بينابينی از حالت کنترل و عدم کنترل را در خود داشت. اما در لرستان سيالب کامالً در حالت 
عدم کنترل قرار داشت. بنابراین از هيچ سازه و مدیریتی نمی شد برای مقابله با سيل استفاده 
کرد. غير از مباحث فنی سيالب، استان خوزستان به طور کلی یک استان مخاطره آميز در 
حوزه ی زیستی است. مسائلی مانند ریزگرد، زلزله، سيل، گرمای طاقت فرسا و مسائلی از این 
دست، همه باعث می شود استان خوزستان به لحاظ مخاطرات زیستی در یک آستانه ای 
قرار گيرد که می دانيم این اتفاق ها دوباره رخ خواهند داد. به همين خاطر این اتفاق مدیریت 
بحران را سخت، پيچيده و چند الیه می کند. شما اگر بخواهيد استان خوزستان را با یک 
استانی مانند سمنان و قزوین مقایسه کنيد، این مقایسه از پایه اشتباه است. مساله ی دیگری 
که در قضيه سيل در استان خوزستان اتفاق افتاد، تناقض ميان مدیریت محلّی و ملّی بود. 
این تناقض در سيالب خوزستان کامالً مشهود بود. وزارت نيرو به خوزستان اعزام شد تا بحث 
رهاسازی آب را مدیریت کند. اولویت اول وزارت نيرو این بود که سدها را حفظ کند تا فاجعه 
بزرگ تری رخ ندهد، اما مدیریت محلّی و در پی آن استاندار خوزستان نگران پایين  دست 
سدها و رودخانه ها بودند که تلفاتی صورت نگيرد، و حجم خسارت های اجتماعی، اقتصادی، 
اتفاق نيافتد. بنابراین یکی از مسائل استان  سياسی و فرهنگی نيز زیاد نشود و یا اصالً 
خوزستان در بحران سيل در حوزه ی سياسی و اجتماعی این بود که یک جایی استاندار 
خوزستان باید این تناقض در مدیریت را حل می کرد و به یک توافق می رسيد. مشکل دیگری 
که ما داشتيم و یک شکافی ایجاد کرده بود، این بود که وقتی سيل تحت کنترل باشد بخشی 
از آن، کشاورز و روستای ما را با یک وضعيتی مواجه می کند که به او بگویيد ما زمين هایت 
را به سيالب می دهيم که خانه ات را حفظ کند. این امر از لحاظ اجتماعي برای یک روستایی 
بسيار سخت و سنگين است. در این شرایط باید به روستایيان اطمينان دهيم که وقتی سيل 
می آید ابتدا برای حفظ جانت،  سپس برای خانه ات و بعد در بحث کشاورزی و دامداری اقدام 
می کنيم. در پی آن چون ما هنوز خسارت سيل سال 95 را نداده بودیم، کشاورزان به ما 
و صحبت های مسئولين محلّی اعتماد نداشتند. خود به خود یک فضای بی اعتمادی شکل 
گرفته بود. به همين خاطر از ظرفيت هایی مانند سازمان های مردم نهاد، شيوخ محلّی و افراد 
بانفوذ استفاده کردیم و طی صحبت های فراوان توانستيم با مردم روستا توافق کنيم که جان 
و خانه ی شما برای ما در اولویت است. مساله ی دیگر شکاف بين مردم روستاها و شهرها بود 
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که بعد از وقوع سيالب متوجه آن شدیم. شما وقتی روستاها را به سيل می دهيد و شهرها 
را حفظ می کنيد، بين روستا و شهر یک شکاف ایجاد شده است که توانستيم از طریق اقناع 
عمومی از التهاب آن بکاهيم. زیرا کشاورزان اعتراض می کردند که چرا روستاهای ما زیر آب 
رفتند، اما شما شهر حميدیه را حفظ کردید؟ یا این که چرا باید روستاهای اهواز زیر آب بروند، 
اما شهر اهواز سيالبی نشود؟ این ها همگی سواالت به جا و به حّقی بودند. اما ما به لحاظ 
مدیریتی چاره ا ی جز اتخاذ این تصميمات نداشتيم. این ها مواردی بودند که فضای مدیریتی 

ما را اذیت کرد.
به طور کلی هميشه در حوزه های اجتماعی و فرهنگی نسبت به سایر حوزه ها حساسيت 
بيشتری وجود دارد. مشخصاً سيالب اخير در بخش هایی از استان به وقوع پيوست که 
یک گروه قومی در اکثریت بودند و بالفاصله رسانه های خارجی تالش کردند مسير عادی 
امدادرسانی را با چالش مواجه کنند. برخی ها هم با گرایش های قوم مدارانه تالش های ما را 
تحت الشعاع قرار می دادند. قوم مداری به ویژه در جوامع سنتی و دور افتاده که تماس اندکی 
با سایر فرهنگ ها دارند، شّدت دارد، ولی حتی در جوامع صنعتی نوین نيز که ملّت های 
آن ها از مزایای تحصيالت رسمی، ارتباطات جمعی و سفرهای بين المللی برخوردارند، چنين 
تمایالت قوم مدارانه ای هنوز حاکم است. قـوم مداری می تواند اثرات نامطلوب بسيار داشته 
باشد. چنان که می تواند موجب تشویق نژادپرستی و باعث دشمنی و تضاد بين گروه ها گردد 
و نيز ممکن است مردم را نسبت به احساس نياز به دگرگونی در فرهنگ خود بی ميل سازد.

یکی از دغدغه های اصلی ما در سيالب استان خوزستان در حوزه ی سياسی و اجتماعی 
این بود که ما نگران موضوع حاشيه نشينی بودیم و احتمال می دادیم دامنه ی سيل آنقدر 
گسترده شود که موجب تخليه روستاها و شهرها شود، و این که آمار حاشيه نشينی چند برابر 
شود. این دغدغه از زمانی که در بحث مدیریتی مطرح شد، موضوع بازگشت این عزیزان به 
خانه های شان در اولویت اول مدیریت استان خوزستان قرار گرفت. این باعث شد که ما تقریباً 
هيچ گونه افزایشي در حوزه ی مهاجرت و حاشيه نشينی نداشته باشيم. یکی دیگر از مواردی 
که خيلی برای ما مهم بود و به حوزه ی ما بر می گردد، موضوع بهداشت محيط است. به هر 
حال سيل اتفاق افتاده بود و از لرستان تا سوسنگرد را در بر گرفته بود. با توجه به این که 
فصل گرما در پيش بود، باعث شد مسائل بهداشتی در ردیف اول دغدغه های ما قرار گيرد. 
تصميمی که از اول گرفتيم این بود که در جلسات ستاد بازسازی از آن جا که یک ظرفيت 
اجتماعی جهادی در استان خوزستان وجود داشت، با نظر مثبت استاندار، نيروهای جهادی را 
که نزدیک به 1000 نفر بودند و در 300 گروه تقسيم شده بودند، صرفاً برای بحث بهداشت 
به کار گرفتيم و به کمک دهياران و بخشداران، مراکز بهداشتی را در این مناطق بر پا کردیم. 
همين امر باعث شد بحث آهک پاشی و سم پاشی به خوبی در این مناطق اتفاق بيافتد. به 
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همين ترتيب این اولين باری بود که ما سيالبی را بدون هيچ گونه تبعات بهداشتی در سطح 
استان خوزستان پشت سر گذاشتيم. از جمله اقداماتی که در حوز ه ی بهداشت در زمان سيل 
انجام دادیم، این بود که آب بسته بندی شده توزیع می کردیم. همچنين به بحث الیروبی 
 پرداختيم. اطالعات عمومی را به صورت روزانه مخابره می کردیم که کارشناسان بهداشت به 
مردم می رساندند. همچنين آموزش ها و بازرسی هایی نيز انجام می شد. تجربه ی دیگری که ما 
در بحران سيل داشتيم و برای اولين بار در کشور انجام شده بود، این بود که ما برای این که 
از تک تک روستاها مطلع شویم و بدانيم هر روستایی که درگير شده است چه وضعيتی دارد 
و چه اقدامات اجرایی باید برای آن انجام شود، از تسهيل گران اجتماعی روستایی استفاده 
کردیم. این امر در 10 شهرستانی که درگير سيل بودند صورت گرفت. با توجه به این که با یک 
موضوع متحدالشکل مواجه نيستيم، تسهيل گران اجتماعی و روستایی طرحي تدوین کردند 
و اعزام شدند. همچنين در کنار آ ن ها رابط روستایی قرار دادیم که اطالعات کامل روستاها 
و ارزیابی های اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی را استخراج کند. به همين ترتيب ما شناسنامه 
هر روستا را به طور کامل در اختيار داشتيم و اطالعاتی مانند این که در یک روستا چند نفر 
به کمپ منتقل شدند، این روستا چند موتور آب داشته که برای کشاورزی استفاده می شده، 
چند هکتار زمين داشته ، چه مقدار آن زیر آب رفته، چند هکتار آن پرداخت خسارت انجام 
شده و یا نشده، چند نفر بازمانده از تحصيل داریم را ثبت کردیم. تسهيل گران ما همه ی 
این مسائل را استخراج می کردند که همه آن ها به صورت مکتوب موجود است. من به این 
مساله اعتراف می کنم که جزو مدیرانی بودم که کمترین بازدید ميدانی را در مناطق سيل زده 
داشته است، زیرا من بازو و چشم های بيناتر از خودم داشتم. برای مثال وقتی که تسهيل گران 
روستایی اطالعات کامل از یک روستا را در اختيار من قرار می دهند، دیگر نيازی به مراجعه ی 
حضوری من نبود. یک ماه بعد از جمع آوری این اطالعات در استان خوزستان یک تصميم 
جدی گرفته شد. در خرداد ماه با توجه به همين ارزیابی هایی که انجام دادیم و نظرسنجی 
که از مردم و کشاورزان انجام دادیم، متوجه شدیم که کشاورزان دغدغه ی اول شان پرداخت 
خسارت و یا دادن کاال برای خانه شان نيست، بلکه دغدغه ی اول مردم، آماده  کردن زمين های 
کشاورزی شان برای کشت تابستانه است. حتی به ما می گفتند اگر شما خسارت گندم به ما 
ندادید، ندادید، اما اجازه دهيد که ما تابستان کشت داشته باشيم. این به این معنی است که 
کشاورز مولد و توليدکننده است و دوست دارد که روی پای خودش بماند. ما همين مساله 
را به جناب دکتر شریعتی انتقال دادیم و ایشان تصميم بسيار عاقالنه ای گرفت. ایشان همه 
استان را بعد از آن جلسه بسيج کرد که باید سریع آب را از زمين ها خالی کنيد و زمين ها 
را برای کشت تابستانه آماده کنيد. همين امر در کنار الگوی کشت و برداشت، یک شور و 
شعف خاصی را ميان روستایيان ایجاد کرد. به عقيده ی بنده بزرگ ترین اتفاقی که در استان 
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خوزستان به لحاظ مدیریت ارشد رخ داد، تبدیل یک تهدید به یک فرصت بود.
یکی از تحليل هایی که در بحران سيل داشتيم این بود که خانم خانه بيشتر از مرد آسيب 
دیده است. زیرا خانم خانه در خانه است و آشپزخانه اش زیر آب رفته است و مرد دارد بيرون 
کار می کند و به کار و شغل خود مشغول است. لذا بيشترین آسيب روانی که ایجاد می شود، 
همين بحث از دست رفتن خانه است که تأثير آن تا حد خيلی زیادی روی خانم خانه است. 
چه بسا این آسيب برای کودکان نيز تا حد زیادی تأثير گذار است. وقتی که این اتفاق افتاد، ما 
گروه های بازتوانی اجتماعی را که پيش از این در کشور به این شکل و شيوه انجام نمی شد، 
در مناطق آسيب دیده مستقر کردیم. هنوز هم این گروه ها در قالب چهار تيم مشغول فعاليت 
هستند. این اولين باری بود که با ظرفيت بسيار زیاد گروه های مردم نهاد آشنا شدیم. نزدیک 
به 100 تشکل اجتماعی داشتيم که پای کار بودند. در گزارشی که به تهران دادیم، برای آن ها 
بسيار جالب بود که شما چگونه توانستيد این تعداد از آدم را در کنار دولت و دستگاه های 
اجرایی برای کمک رسانی به کار گيرید. این امر باعث شد تا اکنون پروتکل اجرایی ورود و 

مداخله یی سازمان های مردم نهاد را برای کشور تدوین کنيم.
اتفاق دیگری که در حوزه ی مدیریتی افتاد این بود که اکنون خيلی هوشيارتر از قبل می توانيم 
با بحران ها مواجه شویم. برای مثال اکنون دستگاه ها و اردگان ها، اخطاریه های هواشناسی را 
جدی تر پيگيری می کنند. از جمله کم و کسری هایی که می توان در بحران سيل به آن اشاره 
کرد، این است که در کل کشور مدیر بعد از بحران داریم، و نه مدیر بحران. یعنی ما به جای 
پيش بينی، آینده پژوهی، و اقدامات تمهيدی آینده نگرانه، صرفاً عطف به ماسبق می کنيم و 
منتظریم اتفاقی بيفتد و بعد به فکر درست کردن آن بيفتيم. در کشورهای توسعه یافته برای 
هر مخاطره ای، یک نظام برنامه ریزی دقيق دارند و آن را به انجام می رسانند. اما اگر شما 
مدیر بعد از بحران باشيد، سيل اتفاق می افتد و سيل بند ندارید. زلزله اتفاق می افتد و شما 
مقاوم سازی نکرده اید. 67 درصد مخاطرات بحران در کشور، سيل و زلزله است. آْیا سازمان 
آب و برق خوزستان برای مقابله با سيل تمهيدات و برنامه ریزی خاصی نداشت؟ آیا ما برای 
زلزله تمهيدات داریم؟ به همين خاطر من این مساله را یک نقص مدیریتی می دانم. این 
سبب می شود که ما همچنان در یک کشور جهان سوم به سر ببریم و در خيلی از مسائل 
با بدیهيات دست و پنجه نرم کنيم. بنده معتقدم در نظام سياست گذاری مدیریت بحران 
در کشور، نقص بزرگی نهفته است و آن عدم آینده نگری و پيش بينی مخاطرات کشور و 
استان هاست. استان خوزستان استراتژیک ترین استان کشور است. کشور و مرکز باید به طور 
قطع، حوزه ی مخاطره استان خوزستان را کامل شناسایی کند و با یک سياست گذاری علمی 
و درست، منطقی و اجرایی با بحران هایش مواجه شود. به گونه ای که هر اتفاقی بيفتد، ورژن 
و نسخه خاص و مداخله ای آن را در اختيار داشته باشد تا به خوبی با بحران مقابله کند. 
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نکته ی دیگری که در این بين وجود داشت، این بود که ما ميان بزرگ ترین خشکسالی استان 
و بزرگ ترین سيل استان، فقط هفت ماه فاصله داشتيم. هر دوی آن ها در اجرا نقيض هم 
هستند. در خشکسالی، شما سيل بند را می شکنيد تا آب روانه شود و شما کشاورزی کنيد، 
اما در سيل می دوید تا سيل بندها را یکی پس از دیگری ببندید، و این یکی از بزرگ ترین 
مشکالت حوزه ی مدیریتی سيالب در استان خوزستان بود. من فکر می کنم که یک رژیم 
درست و منطقی باید برای رودخانه ها 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 تجربه ی مدیریت سيالب برای خود من بسيار پُر اهميت و پُر رنگ 
خودش را نشان داد این بود که ما نباید اجازه دهيم فرهنگ انتظار از نهادهاي حمایتي ترویج 
شود. در بررسي هاي ميداني مان مشاهده کرده ایم برخي شهروندان با وجود موقعيت اقتصادی 
نسبتاً مطلوب هم چنان تالش مي کنند تا تعداد زیادي از اقالم و وسایل ارسالي نهادهاي 
حمایتي را دریافت کنند. بعضاً مواردي بوده که افرادي بيش از چند بار چادر گرفته اند و 
فروخته اند. یکي از دالیل اصلي این اتفاقات به نبود سيستم هوشمند امدادرساني مربوط است. 
مردم در زمان وقوع بحران دچار استرس مي شوند که نکند به آن ها کمکي نشود. نبود یک 
برنامه جامع بانک اطالعاتي دقيق سبب شده مردم این گونه رفتار کنند. اگر از ابتدا خيرین 
و نهادهاي دولتي بانک اطالعاتي دقيقي درست مي کردند که تمام کمک ها در این بانک 
اطالعاتي با کد ملّي سرپرست خانوار ثبت مي شد، این همه هرج و مرج رخ نمي داد. در این 
صورت همه مردم احساس امنيت مي کردند و نيازي به التماس و تمنا و پيدا کردن آشنا نبود. 
ایجاد بانک اطالعات جامع یک ضرورت براي کل کشور است. ما نيازمند شناخت مدیریت 
ریسک هستيم. از نظر ما مدیریت ریسک از مدیریت بحران واجب تر است. در مدیریت بحران 
پس از اتفاق باید اقداماتي براي کنترل و ساماندهي انجام شود اما مدیریت ریسک باید به طور 
هدفمند پيش بيني هاي الزم را براي اقدامات زمان بحران انجام دهد. مي خواهيم سامانه اي 
جامع راه اندازي کنيم و مشخصات و مهارت هاي فردي تمام کساني که دوست دارند در زمان 
بحران به طور داوطلبانه خدماتي به مردم بدهند در این سامانه ثبت شود. اگر به تفکيک 

استان ها و شهرها این بانک اطالعاتي تهيه شود گام بزرگي رخ مي دهد.
دستاورد دیگری که در طول دوره ی مدیریت بحران برای بنده پيش آمد و آن را بسيار با 
ارزش می دانم این نکته است که دانش بومی مردم در زمينه ی سيل بندها، نتيجه ی همزیستی 
هزاران ساله ی این مردم در کنار رودخانه بوده و بسيار ارزشمند است. در این مناطق از استان 
خوزستان مردم تجارب کهن و ارزشمند خود را مورد استفاده قرار داده اند و مدیریت و 
بهره برداری سنتی از سيالب ها ، جداسازی آب شور و شيرین، حفظ خاک، بهره برداری از 
اراضی شيبدار و زراعت سيالبی مجموعه اقداماتی است که توسط مردم انجام می  شد. ما ملزم 
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به استفاده و ثبت و مستندسازی این نوع دانش های محلّی و مردمی هستيم.
در این سيالب ثابت کردیم که اگر حوزه های اجتماعی و عمرانی در کنار یکدیگر قرار بگيرند 
می توانيم خيلی از مشکالت را رفع و رجوع کنيم. به نظر من با مردم و در کنار آن ها می شود 
خيلی از کارها را پيش برد. ما در امور اجتماعی استانداری، یک جشنواره ی عکس داریم که 
در قالب یک مسابقه ی ملّی به نام سيالب همدلی یا وحدت برگزار مي شود که همه تصاویر 
مرتبط با شرایط سيل جمع آوری می شوند و به بهترین های آن ها جایزه اي داده می شود. این 
جشنواره، ثبت و ضبط ميراث معنوی سيل خوزستان در حوزه کمک به هم نوع و هم استانی 
است. نکته ی پُر اهميت دیگری که وجود دارد این است که ما نگذاشتيم شکاف های قومی، 

اجتماعی، اقتصادی و مسایلی از این دست، بحران سيل را تحت تاثير 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 1397 وقتی که سطح آب باال رفت، شاهد این بودیم که پارگی های متفاوتی در 
رودخانه ی کرخه در مقطع شهرستان هویزه و شهر ُرفيع ایجاد شده است. به همين منظور 
کار ما از همين نقطه شروع شد. برای ترميم، آن چيزی که در عرف می شناسيم این است که 
از خاک بومی استفاده کنيم و سيل بند رودخانه را برای جلوگيری از نفوذ آب ترميم کنيم. 
چيزی که ما در رودخانه ی کرخه مشاهده کردیم این بود که حجم و شدت آب بسيار باال 
بود که به آب شستگی بسيار زیاد کنار رودخانه منجر شده بود. بنابراین ما باید مصالحی را 
در آن نقطه استفاده می کردیم که هم جلوی آب را بگيرد و هم آب شستگی حداقلی داشته 
باشد. ما در آن مقطع هنوز حضور ميدانی نداشتيم و تنها بر اساس گزارشاتی که به دست مان 
می رسيد به این نتيجه رسيدیم که باید از سنگ الشه و آهک استفاده کنيم و با خاک محلّی 
آن جا ميکس کنيم تا سرعت کار برای جلوگيری از نفوذ و آب شستگی باال برود. بر همين 
اساس چون معادن سنگ ما در هفتکل بود، با شهرداری هفتکل هماهنگ کردیم که بر اساس 
نياز، سنگ را از هفتکل با حجم بسيار باالیی در ابتدای کار به منطقه بفرستيم. در ماجرای 
سيل، فراتر از بحث های فنی، یک سری رخدادهای اجتماعی و عاطفی جالب رخ داد؛ از جمله 
این که علی رغم بارندگی زیاد و به بار نشستن مزارع دیم، کشاورزان هفتکلی با عبور و مرور 
ماشين آالت سنگ شکن و حمل و نقل آن ها از ميان مزارع خودشان موافقت کردند. وقتی 
مردم هفتکل با خبر شدند که چنين اتفاقی برای هم استانی های خود رخ داده، صرف نظر از 
قوميت، صرفاً این را بيان می کردند که ما مزارع خود را در اختيار ماشين ها می گذاریم تا از 

مزرعه ها رد شوند و بروند برای بارگيری و انتقال اقالم مورد نياز.
با توجه به اطالعاتی که از سازمان آب و برق و شورای مقابله با سيل و مدیریت بحران استان 
دریافت کردیم، به این نتيجه رسيدیم که رودخانه ها و ظرفيت سدها ی استان در حال پُر شدن 
است و باید در مقاطع شهرها، روستاها و جاده ها یک مقابله و تقویت سراسری سيل بندها برای 
مقابله با سيل صورت بگيرد. بنده پنج فروردین 1398با حکم استاندار به عنوان فرماندار ُمعين 
شهرستان هویزه تعيين 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 پيشنهادی سازمان آب و برق این 
بود که بخشی از رودخانه کرخه در مقطع انتهای شهر ُرفيع باید باز شود. قبل از اینکه آب 
باالدست به این جا برسد، ما باید سطح آب رودخانه را پایين بياوریم که بتوانيم پذیرای آب 
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مازاد رودخانه باشيم که روستاها و شهر ُرفيع را آب نگيرد. در پی آن بر اساس همان طرح 
مطالعاتی سازمان آب و برق، مأموریت پيدا کردیم که اولين فيوز پالک را در رودخانه کرخه 
ایجاد کنيم. شما وقتی بخواهيد حاشيه ی رودخانه ای را باز کنيد و حجم آبی را به اراضی 
اطراف منحرف کنيد، باید ببينيد که این آب از کجا می آید و از کجا خارج می شود. ما به غير 
از اجرای کار در آن جا دو مانع داشتيم: یکی اراضی کشت شده ی مردم و دوم دژ موجود در 
آن منطقه که به دژ شهيد باکری معروف است که از ميان هورالعظيم می گذرد. سپس اولين 
موضوعی که اهميت زیادی پيدا می کرد، بحث اعتمادسازی بين مردم بود. ما باید با مردم 
صحبت می کردیم، طرح را برای شان شرح می دادیم تا بتوانيم طرح را اجرا کنيم که این کار 
خوشبختانه با حداقل مقاومت مردم پس از یک روز و نيم اجرا شد. آن روز مصادف بود با 
حضور آقای روحانی ریيس جمهور در اهواز. یکی از ابهاماتی که برای ما وجود داشت بحث 
پرداخت خسارت اراضی کشاورزی زیر آب رفته مردم بود که خوشبختانه آقای رئيس 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 ميان مردم 
اطالع رسانی شد و به عنوان پشتوانه ای برای ادامه-ی کار و اعتمادسازی بين دولت و مردم 
قرار گرفت. در این راستا بعد از اعتمادسازی و موافقت مردم برای زیر آب رفتن اراضی ، همه ی 
زمين های کشاورزی را با SPG نقشه برداری کردیم که همه ی این ها نيز صورت جلسه و 
ثبت شد. در این ميان ما اگر جاده ی شهيد باکری را قطع می کردیم، ارتباط مرزبانی با شهر 
قطع می شد و مسير تردد روزانه شان از بين می رفت که خوشبختانه در این زمينه نيز با 
همکاری باالی مرزبانی مواجه شدیم. بنابراین اولين جایی که باید در رودخانه ی کرخه باز 
می شد را باز کردیم و آب را به سمت اراضی فرستادیم تا سطح آب پایين بياید. تمام این 
اتفاقات تا این جا شيرین بود، اما تلخی از جایی شروع شده که بخشی از مختصات توپوگرافی 
زمين در پيش بينی پيشنهاده دهنده ی طرح موجود نبود و بخشی از آب دور زد و به سمت 
شهر آمد. دقيقاً بعد از فاصله یک روز و نيم از این اتفاق، ما مشاهده کردیم که آب دارد دور 
می زند و به سمت شهر می آید. بنابراین مجبور شدیم حجم عمليات خود را چند برابر کنيم. 
بالفاصله این مساله به اطالع استاندار رسانده شد و ایشان با بسيج همه ی امکانات،  آن ها را 
به سمت منطقه گسيل کردند. ما از همان شب مجدداً شروع به ایمن سازی دور تا دور شهر 
ُرفيع کردیم. در ادامه ی این کار با استفاده از تکنيک های مردم محلّی از طریق بلم ها توانستيم 
مختصات توپوگرافی ناموجود را بر روی نقشه ترسيم کنيم. این کار تا ساعت 6 صبح روز بعد 
به طول انجاميد که ما متوجه شدیم بخشی از سيل بندی که در اطراف شهر ایجاد کرده ایم، 
پاره شده است و آب دارد به سمت شهر سرازیر می شود. باز همان صحنه ها تکرار شد و مردم 
خوب ُرفيع، همه و همه زن و مردم بيل به دست برای انسداد این پارگی بسيج شدند. با وجود 
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این که مقطع پاره شده حدود 20 متر بود، در کمتر از 15 دقيقه ترميم شد.
بعد از ماجرای ُرفيع که به طور کامل ایمن شد، با توجه به وظيفه ی ستادی خود به عقب 
برگشتيم و در شهر اهواز مستقر شدیم. موضوع بعدی ما تشکيل یک ستاد پشتيبانی در اداره 
کل امور شهری برای مقابله با سيل بود که در این زمينه، پهنه ی مقابله و حوزه ی وظيفه 
ما، کل استان خوزستان شد. روزی که این اتفاق افتاد 11 فروردین 1398 بود. علی رغم 
تعطيالت، همه ی همکاران در محل کار خود حاضر بودند و کاری که ما انجام دادیم این بود 
که بر اساس یک نقشه ی راه،  طرح کل استان را بر روی یک نقشه بزرگ ترسيم کردیم که 
آن را بر اساس تقسيم بندی رودخانه ها ایجاد کرده بودیم. با گروه بندی همکاران و تهيه یک 
چک ليست، هر نيم ساعت با شهرداران شهرهایی که در مسير رودخانه قرار داشتند تماس 
می گرفتيم و آخرین وضعيت و اقدمات آن ها را رصد و ثبت می کردیم و نيازمندی های 
آن ها را تأمين و پوشش می دادیم. این بار تأمين این شهرها فقط سنگ نبود. انواع و اقسام 
ماشين آالت، نيروی انسانی و گونی پُر شده ی خاک بود که به اقصی نقاط استان می فرستادیم. 
برای مثال 250 عدد ماشين آالت کشاورزی را تنها با یک تلفن از جنوبی ترین نقطه استان به 

شمالی ترین نقطه ی استان ارسال می کردیم.
مأموریت ما بعد از ُرفيع، دشت آزادگان بود. در دشت آزادگان مسئوليت کار با سازمان راه و 
شهرسازی، شهرداری و بخشی نيز در دست سازمان آب و برق بود. سپس آمدیم جلوتر که 
به حميدیه، کوت سيد نعيم، باوی و دیگر مناطق رسيدیم و همان وظایف را نيز برای آن ها 
انجام دادیم. بعد به سمت رودخانه ی کارون، چه در حوزه های شهری و چه در حوزه های 
روستایی حرکت کردیم. سيستم کار ما به این شکل بود که دبی رودخانه ها را بر اساس آماری 
که ساعت به ساعت از سازمان آب و برق از خروجی ها می آمد، رصد می کردیم، و به نمودار 
تبدیل می کردیم. ساختار رودخانه ها و دبی ها را چک می کردیم، حتی به صورت دستی و با 
نشان گذاری های محلّی،  ارتفاع آب را چک می کردیم که در پی آن کارهای مقابله ای را قبل 
از رسيدن آب به مناطق مورد نظر انجام می دادیم. این فرآیند تا 20 فروردین ماه ادامه پيدا 
کرد. وظيفه ی دیگر ما در این ميان ارائه خدمات شهری در کمپ ها و اردوگاه هایی بود که 
سيل زدگان را در آن ها اسکان داده بودند. بنابراین وظيفه در امور شهری هم مقابله بود و هم 
ارائه ی خدمات در حوزه ی اسکان. در حوزه ی اسکان، پيشنهادی که ارائه شد این بود که 
بيایيم و از ظرفيت اردوگاه های راهيان نور استفاده کنيم. در آن مقطع دیگر تردد کاروان های 
راهيان نور در استان از هشت فروردین  ماه قطع شده بود. با همکاری اردوگاه های راهيان 
نور شمارش خود را انجام دادیم، تعداد تخت ها و اقامت گاه هایی را که قابل سکونت بودند، 
مشخص کردیم و اولين اردوگاه هایی که پذیرای عزیزان سيل زده بودند، اردوگاه های مجاور 
شهر حميدیه انتخاب شدند؛ اردوگاه های ثامن  االئمه و جواد االئمه. اتفاق خوب دیگری که 
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افتاد این بود که مأموریت طبخ غذا بر خالف پروتکل های هالل احمر که در 48 ساعت اول 
غذای سرد، کمپوت و کنسروجات ميان مردم توزیع می شود، این استثنأ در خوزستان وجود 
داشت که ما به سبک اربعين، مواکب مان در شهرهای مختلف غذای گرم به سيل زدگان 
می رساندند. اتفاق خوب دیگر این بود که محافظت از سيل بندها توسط خود مردم صورت 
می گرفت که می توان سمبل این اتفاق را شهر حميدیه دانست. مردم با تن و بدن خود مقابل 
سيل  ایستادند. کار دیگری که ما با ابتکار مهندس زارع زاده مدیر کل دفتر فنی انجام دادیم 
این بود که یک تيم کاری متشکل از سازمان نقشه برداری، هوافضای سپاه و دانشگاه علوم و 
فنون دریایی خرمشهر برای پایش دیتاهای ماهواره ای در رابطه با پراکندگی آب رودخانه های 
استان خوزستان و همچنين پایش آب های تحت االرضی موجود در استان خوزستان تشکيل 
دادیم. همچنين کار دیگری که  کردیم این بود که چندین گروه واتس اَپی را تشکيل داده 
بودیم و مسئوالن مناطق و شهرهای مختلف در این گروه بودند و هر کس، هر موردی را که 
می دید در آن گروه اطالع می داد و نزدیک ترین فرد در کوتاه ترین زمان ممکن برای حل آن 

مشکل اقدام می کرد.
در روزهای پایانی مقابله با سيل، استانداری اطالعيه ای منتشر کرد مبنی بر این که دو 
رودخانه ی دز و کارون به هم پيوسته اند و منطقه کيان شهر و عين دو اهواز باید تخليه شوند. 
ما این موضوع را از طریق همان شيوه پایش، 48 ساعت قبل رصد کرده بودیم. دليل این 
اتفاق این بود که رودخانه کارون مسيرش را از بند قير به سمت مالثانی بر عکس می کند و 
می رود باالتر از مالثانی و به شهر اهواز وارد می شود. بنابراین ما اکنون رسيدیم به منطقه ای به 
نام اهواز با جمعيت حدود یک ميليون و 300 هزار نفر به عنوان مرکز استان و مرکز فرماندهی 
که باید با آن مقابله سراسری صورت می گرفت. ما هم از سمت حميدیه در خطر بودیم که 
اگر جاده ی حميدیه قطع می شد، دیگر نمی توانستيم تا سوسنگرد سرویس بدهيم، هم از 
سمت شهرستان باوی درگير بودیم و هم از سمت جاده ی اهواز – آبادان. تنها مسيرهای 
ایمن ما، جاده ی اهواز به سمت رامهرمز و اتوبان اهواز به سربندر بود. نهایتاً با همکاری تيم های 
تخصصی وزارت دفاع، سپاه، سازمان آب و برق و استانداری، شهر اهواز در مدت 72 ساعت 

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 این که سيالب اتفاق بيافتد، در کارگروه اطالع رسانی 
مدیریت بحران، اطالع رسانی را انجام دادیم. همان طور که کارگروه در بحث خشک سالي فعال 
بود، در بحث ترسالي نيز مواردي را اطالع رسانی کردیم. شوراي هماهنگي روابط عمومي ها 
تشکيل شد و امسال با توجه به شرایط پُر بارشی که در پيش رو داریم، نام کنفرانس ساليانه ی  
ادارات روابط عمومی  استان را به اطالع رساني در بحران تغيير دادیم، که با حضور اساتيد 
مرتبط این آموزش ها ارائه شد. آموزش هاي الزم درباره ی مدیریت بحران سيل، جلوگيري از 
شایعات سيل و... ارائه شد. یک کارگاه آموزشی نيز براي شرکت کنندگان برگزار شد. در سيل 
اول، به دليل محدودیت زمانی که وجود داشت، تنها کاری که کردیم این بود که بچه های 
خبرنگار را ببریم تا به نقاط سيل زده مانند رفيع و آلبوعفری دسترسی پيدا کنند. به وسيله ی 
قایق و ماشين بسياری از خبرنگاران را اعزام کردیم تا با حضور ميدانی خود، اطالع رسانی های 
الزم را برای مردم در سطح ملّی و استانی انجام دهند. همين پوشش رسانه ای خوب سبب 
شد تا فعاليت های مردم و مسئولين به خوبی بازتاب داده شود. بسياري از مسوالن کشوري 
در خوزستان حضور پيدا مي کردند و پوشش خبري مناسب باعث شد کارهاي دولت و 
اقدامات مردمي منعکس شود. در سيل فروردین  ماه، چندین مشکل وجود داشت: یکی 
این که با تعطيالت مواجه بودیم و بسياری از رسانه های نوشتاری ما تعطيل بودند. به همين 
خاطر ما در ابتدا یک کميته به نام کميته ی اطالع رسانی سيل راه اندازی کردیم و یک گروه 
واتساپی هم تشکيل دادیم و اعضا و خبرنگاران و روابط عمومی ها را در آن عضو کردیم. در 
ادامه امکاناتی را در مدیریت بحران و استانداری برای خبرنگاران مهيا کردیم تا بتوانند حتی 
تا پاسی از شب و یا صبح در این محل ها مستقر باشند و به کار خود ادامه دهند و دسترسي 
کامل به دهياران، بخشداران، فرمانداران و سایر مدیران داشته باشند. امکان حضورشان در 
جلسات مدیریت بحران هم فراهم شد. هدف از این کار این بود که ميزان گستردگی این 
بحران تلخ، انعکاس ملّی داشته باشد و خدا را شکر این انعکاس آن قدر خوب انجام شد که 
توجهات زیادی به سمت خوزستان جلب شد. همه ی سران قوا و وزرای مربوطه در چندین 
نوبت به خوزستان سفر کردند و پيگيری های خودشان را در خصوص بازسازی مدارس، راه ها، 
کشاورزی، زیرساخت ها، آب و فاضالب روستایی و شهری انجام دادند. نکته ی مهمی که در 
سيل اخير وجود داشت این بود که ما یک ناهماهنگی در بحث اطالع رسانی داشتيم و منشا 
آن ناهماهنگی نيز این بود که ما آمادگی قبلی را نسبت به وقوع سيل نداشتيم و یکی از 
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علل آن، وجود تعطيالت بود. دسترسی فيزیکی به خيلی از افراد و همکاران نداشتيم. وقتي 
استاندار حالت فوق العاده در استان خوزستان اعالم کرد، انسـجام بيشتر شد. همه برگشتند و 

در حوزه ی کاري خود حاضر شدند. 
برای کاهش آالم مردم سعی کردیم تا جوانبی را نيز برای آرامش بخشی به مردم در نظر 
بگيریم، زیرا به هر حال شایعات زیادی در آن زمان پخش می شد، مانند مشکل داشتن سد ها 
و عدم توانایی رودخانه ها برای عبور این حجم از سيالب. به همين خاطر سعی می کردیم تا 
در همه ی بخش های خبری، استاندار نسبت به این مسایل شفاف سازی کند. نکته ی مهمی 
که وجود داشت این بود که ما برای اولين بار در کشور از ظرفيت اطالع رسانی فعاالن فضای 
مجازی در شبکه ی اینستاگرام استفاده کردیم. به همين منظور دو جلسه ی خيلی خوب و پُر 
بار با ادمين  پيج های پُر بازدید خوزستانی برگزار شد. از آن ها دعوت کردیم تا مخاطبان شان 
را به صورت زنده با استاندار محترم رو در رو کنند تا ابهامات مردم به صورت مستقيم در 
خصوص سيل بر طرف شود. این جلسات بيش از سه ساعت ادامه داشتند. در این ميان 
خيلي ها گله داشتند که چرا به فضاي مجازي رسميت مي دهيد؟ جواب ما این بود که این 
فضا و بستر فراهم شده رایگان است، و وقتي این فضا وجود دارد که بين مردم برویم و با آن ها 
ارتباط بگيریم، چرا استفاده نکنيم؟ مشکلي دیگری که وجود داشت این بود که مي گفتند 
چرا در یک پيج آشپزي با یک ميليون فالور حضور پيدا کردید؟ پاسخ ما این بود که خانم هاي 
خانه دار مي توانند از این اطالعات بهره مند شوند و این اطالعات را به خانواده ی خود منتقل 
کنند تا نظم خانواده ها حفظ شود. ما از این که در پيج های اختصاصی بانوان حضور پيدا کرده 
بودیم و اطالع رساني مي کردیم، راضي بودیم. مردم به صورت مستقيم با استاندار ارتباط 
گرفته بودند و این ارتباط بدون هيچ واسطه اي صورت گرفته بود. ما با استفاده از فضاي 

مجازي، جواب فضاي مجازي را می دادیم و شایعات به وجود آمده را برطرف می کردیم.
در طول بحران سيل، تور شبکه های بزرگ بين المللی تلویزیون های خارجی را داشتيم که 
از کشورهایی مانند ژاپن، فرانسه، آمریکا، انگلستان، اسپانيا، ونزوئال و یک سری از کشورهای 
عربی حضور پيدا کرده بودند. در همين راستا ما تور رسانه های داخلی را هم برگزار کردیم 
و مدیران مسئول رسانه ها با دکتر شریعتی استاندار دیدار کردند که در آن دیدارها نگاه ملّی 
نسبت به استان تقویت  شد. این جلسات فرصت خوبي برای باز کردن باب گفت و گو درباره ی 

سيل و تبعات آن بود.  
با پایان سيل، موضوع بازسازی را هدف قرار دادیم که در پی آن بحث اميدبخشی به مردم 
و کشت تابستانه مطرح شد. تبليغ کردیم که کشت تابستانه در استان خوزستان بدون هيچ 
محدودیت و مشکلی انجام شود. همچنين توسط ادارات روابط عمومی  دستگاه ها و ادارات 
مختلف از جمله جهاد کشاورزي، شيالت، منابع طبيعي، وزارت نيرو، آموزش و پرورش، 



147

دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری خوزستان

دانشگاه ها و... کمپين هایی را تشکيل دادیم تا به صورت تخصصی و هدف مند، کار توليد 
محتوا و اطالعات را انجام دهند. قرارگاه نوسازي و بازسازي سيل تشکيل شد که کميته ی 
اطالع رساني آن را به ما دادند. سعي کردیم تا با استفاده از بستر های موجود در فضای مجازی 
مانند تهيه ی تيزر و اینفوگرافيک، اقدامات در حال انجام را اطالع رساني کنيم تا جلوي 
شایعات را بگيریم. این کار نيز در راستاي جلوگيري از آسيب به اجتماع عمومي و شایعات 
بود. امسال بعد از چند سال که جشنواره ی سالم برگزار نشده بود؛ برگزار شد و در جشنواره ی 
انتخاب روابط عمومی های برتر استان خوزستان، یک بخش جانبی را برای سيل اختصاص 
دادیم و اعالم کردیم که هر اقدامي که در راستاي سيل انجام شده، اطالع رسانی شود. در 
نمایشگاه هفته ی دولت امسال هم، نگاه ما این بود که دستگاه های اجرایی بيایند و بيشتر 

خدماتی را که در سيل ارایه کرده بودند به نمایش بگذارند.
بنده قبول دارم که در حوزه ی اطالع رسانی کاستی های وجود دارد که این امر به زیرساخت های 
ما بر می گردد، و نه به توان عزیزان ما در رسانه ها و روابط عمومی ها. به هر حال این امر به 
ابزار و امکانات ویژه ای نياز دارد. باید نيرو های انسانی متخصص تربيت شوند، زیرا یکی از 
ضعف های مهم ما در حوزه ی اطالع رسانی این است که نيروی متخصص مربوط به یک 
حوزه ی خاص بسيار اندک است. به همين خاطر نياز است تا به آموزش نيروهای روابط 
عمومی پرداخته شود. نکته ی بعدی این است که ما نيروي انسانی محدودی را در روابط 
عمومی های دستگاه های اجرایی در اختيار داریم و افرادی هم که هستند، فقط فرصت تهيه ی 
اخبار دستگاه ها را دارند و فرصتی برای توليد محتوا در اختيار آن ها نيست. در زمينه ی باال 
بردن کيفيت محتواهای توليد شده برای تهيه امکانات و ابزار مناسب مانند کليپ، استاپ 
موشن، موشنگرافی، عکس و دیگر ابزار توليد محتوا، به بحث برون سپاری این کار ها نگاه 
ویژه ای باید صورت گيرد و هزینه های مربوط به آن تأمين شود. مورد دیگر این که در استان 
خوزستان پروژه هاي ميلياردي در حال انجام است که اطالع رساني مناسبي در مورد آن ها 
صورت نمي گيرد و باید در این زمينه اقدام مناسب صورت گيرد. در عصر حاضر، مبحث توليد 
محتوا، شامل اختصاص هزینه براي توليد ایده و محتوا است. این که خروجي به چه صورت 
باشد و چه اقداماتي محقق شود، بخش قابل توجهي از هزینه ها را به خود اختصاص داده 
است. این در حالي است که روابط عمومی های ما به علّت نبود ظرفيت مالی از این قافله عقب 

هستند. باید حمایت هاي الزم براي تقویت روابط عمومي ها انجام شود.
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گفت و گو با آقای هدایت اهلل زارع زاده
سمت: معاون مدیر کل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری 

خوزستان

بهمن 1397 شروع مصائب سيل بود که با تدابير و اقداماتی که توسط مدیریت بحران استان 
خوزستان، مجموعه نيروهای اجرایی و دستگاه ها و نهادهای مختلف، همچنين سپاه و ارتش 
انجام شد و امکانات، تجهيزات، ماشين آالت و نيروهای خود را بسيج کردند و به منطقه 
آوردند، توانستيم به خوبی مقابل این سيل عظيم رویاروی کنيم و در پی آن زمستان 1397 

را به سالمت پشت سر گذاشتيم.
در همان زمان پيش بينی های سازمان هواشناسی این هشدار را می داد که بارش های زمستانی 
در انتهای زمستان و بارش های باالدست رودخانه های کارون، کرخه و دز حتی در فصل بهار 
می تواند مشکل ساز شود. ما چنين اتفاقی که در فروردین سال 1395 داشتيم، بيشتر حوزه ی 
دز و تا حدودی کارون را درگير کرد که در پی آن سيالب و آب گرفتگی هایی را در شعيببيه 
و مناطق مرکزی اهواز و بعضی از روستاها و شهرستان های استان داشتيم. سيل ابتدای سال 
1398 نيز از همان نقاط سال 1395 شروع شد، زیرا نقاط بحران خيزتری بودند. در تاریخ 
سوم فروردین به ریاست استاندار و با حضور مدیران ستادی و مدیران کل دستگاه های اجرایی 
استان، جلسه ویژه و فوق العاده ای مبنی بر آماده باش همه ی امکانات و دستگاه ها برای مقابله با 
سيالب احتمالی تشکيل شد. ما از چهارم فروردین عالیم افزایش دبی آب در استان خوزستان 
را به چشم دیدیم که به صورت یک حرکت متناوب افزایشی ادامه پيدا کرد. ما به عنوان بازوی 
فنی و عمرانی استان خوزستان ابتدا کارگروه هایی را در حوزه ی 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 تشکيل دادیم. همچنين نشست های کارشناسی و تخصصی را نيز 
در پی این جلسات در راستای تصميمات شورای هماهنگی استان خوزستان، تشکيل دادیم. 
اطالع رسانی  در روستاها توسط فرمانداران، بخشداری ها و از طریق خود امور روستایی ابالغ 
شد. همچنين شهرداری ها را از طریق اداره کل امور شهری اطالع رسانی کردیم تا امکانات، 
ماشين آالت و نيروهای شان را به حالت آماده باش دربياورند. خود ما نيز در ستاد استان با 
یک تقسيم کار در سه حوزه ی فنی، شهری و روستایی و تقسيم کار بين نيروهای خودمان 
توانستيم در راستای تجهيزات و پشتيبانی سيل و نيز در راستای مسایل فنی، اقدامات خود 

را شروع کنيم.
به طور مشخص دفتر فنی از چهارم فروردین و بنده به عنوان سرپرست اداره کل دفتر فنی 
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با تيمی که تحت عنوان تيم تخصصی پایش رودخانه کارون در سازمان آب و برق متشکل 
از کارشناسان حفاظت رودخانه، کارشناسان منابع آب، کارشناسان فنی سد و با بازدیدهای 
ميدانی و تشکيل جلسات کارشناسی در شهرستان های هم جوار رودخانه کارون در اهواز و 

شهرستان کارون حضور به هم رساندیم و تصميمات و تمهيداتی را برنامه ریزی کردیم.
از همان روز چهارم فروردین اقدامات اجرایی در راستای آزادسازی و بهسازی یک سری از 
کانال های سيالب بَر در رودخانه کارون را کليد زدیم که این آزادسازی و بهسازی شامل فيوز 
پالک ها و کانال های سيالب بری که به صورت طبيعی و بعدها به صورت دست ساخت به 
رودخانه کارون اضافه شدند، می شود. در رودخانه کارون حداقل سه کانال سيالب بَر فعال داریم 
که در زمينه ی انتقال و انحراف آب عمل می کنند. 4 فروردین با وجود دست اندازهای زیادی 
که وجود داشت توانستيم نهر بحره قدیم، بحره جدید و نهر مالح را به کمک دوستان مان در 

جهاد نصر شروع به احيا کنيم.
در روزهای ابتدایی استفاده از کانال آب رسانی اراضی کانون ریزگردها تا حدودی به ما کمک 
کرد که بعد در ادامه افزایش ميزان سيل، دچار تخریب هایی نيز شد. از چهارم فروردین همه 
امکانات، دستگاه ها و ماشين آالت تخصصی را در مناطق مورد نظر مستقر کردیم که در این 
زمينه با یک سری مسایل و مشکالت نيز روبرو بودیم. از جمله کشاورزان و روستایيانی که 
در بستر کانال های آب زندگی خود را می گذراندند که این خودش تعرضی بود به بستر کانال 
بحره که از سنوات گذشته به همه آن ها هشدارهای الزم داده شده بود، اما به هر صورت این 
هشدارها منجر به صدور رأی تخریب بناهایی که می توانست مشکل ساز باشد نشده بود. این 
دو کانال در یک بازه ی تقریباً دو هفته ای در دو ـ سه روز اول کار خودشان را انجام دهند و 
وقتی که دبی آب به حدی رسيد که می بایست به سمت کانال ها منحرف شود، خوشبختانه 
این آب ها در مجرای کانال قرار گرفتند و این کانال تا جایی که مسيرش به سمت تاالب 
شادگان می رود در اراضی غربی مجتمع پرورش ماهی آزادگان، الیروبی و اقدامات الزم را 
انجام دادیم، به  طوری که کانال بحره جدید و قدیم چيزی در حدود 700 الی 800 متر 

مکعب آب بر ثانيه را از خودشان عبور دادند. 
سيالبی که امسال رخ داد، برای استان و کشور، فراتر از تصور بود. اتفاقی که افتاد این بود که 
آورد رودخانه کارون و کرخه بسيار بيش از انتظار بود که دوره های بازگشت صد ساله برای 
آن انتظار می رود. اقدامات مان به طور مستمر ادامه داشت و تا حدود بيش از 20 روز تا یک 
ماه به طول انجاميد. کانال های سيالب بَر تا امروز دارند به کار خود ادامه می دهند. در کنار این 
موضوع ما به کمک روستاهایی مانند کوت سيدصالح، جنگيه، فارسيات، عميره، همچنين به 
کمک بخشداران و فرمانداران و نيز وزارت دفاع که کمک بسيار زیادی را در این حوزه به ما 

کرد، شروع به اقدام جدید خود برای مقابله با سيل در بخش های دیگر اهواز کردیم.
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کاری که در دفتر فنی به صورت کامالً مطالعه شده انجام می دادیم، برداشتن بار و سنگينی 
حجم سيالب از روستاهای پایين دست بود. بعد از این موضوع هجمه ی سيالب دشتی از 
شمال اهواز وارد شد که به یک تهدید جدی برای خود شهر اهواز تبدیل شد. ما تا آن روز 
که درگير مشکالت سيل در جنوب اهواز بودیم، تالش مان برای این بود که روستاهای بخش 
اسماعيليه اهواز و سویسه شهرستان کارون را نجات دهيم و زمانی که رودخانه دز طغيان کرد 
و سيل بندهای روستاهای دز در باال دست اهواز در روستایی مانند بامدژ می شکند، سيالب 
دشتی را به سمت روستاهای دهستان المی روانه می کند و از سمت دیگر شکستگی هایی 
که برای نجات روستا ایجاد شد یک حجم عظيمی از آب را در پهنه 12000 هکتار با عمق 
ميانگين دو متر وارد کشت و صنعت نيشکر دهخدا می کند. اگر این حجم آب به اهواز نفوذ 
پيدا می کرد، با مدل سازی هایی که روی نرم افزار های پخش سيالب داشتيم، بخش عمده 
غرب اهواز را آب با ارتفاع یک متر به صورت جدی فرا می گرفت که این حجم از آب در 
غرب اهواز می توانست کالن شهر اهواز را فلج کند. از سمت دیگر سيل بند های رودخانه کرخه 
حول و حوش روستای قلعه سحر و باالتر از شهر الهایی شکسته می شود و کانال کوثر که 
یکی از کانال های اصلی آبرسانی کشاورزی است و به موازات جاده اهواز ـ اندیمشک واقع 
شده شکسته می شود که در پی آن این دو مجرا به هم می پيوندند و شيب منطقه نيز به 
آن ها کمک می کند که در پی آن سيالب عظيمی به سمت شهر اهواز شکل می گيرد و روانه 
می شود و شریان اصلی جنوب به شمال کشور که اتوبان اهواز ـ اندیمشک است را قطع 
می کند. در واقع اهواز از سمت شمال با حجم عظيمی از سيالب مواجه شد که همه مقامات 
کشوری و لشکری استان در یکی- دو روزی که شهر اهواز در خطر جدی سيل قرار داشت، 

مستقر شده بودند و به طور مستمر بازدید ميدانی و پيگيری های الزم را انجام می دادند.
در این شرایط تنها راه پيش روی ما برای هدایت این سيالب 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 سال ها دچار رسوبات زیادی شده بود و نياز به الیروبی گسترده ای داشت. به 
همين منظور همه امکانات استان برای دیواره سازی و مرتفع سازی کانال سلمان در محدوده 
پدافند هوایی استان خوزستان تا منطقه ی عين دو بسيج شد. از 16 فروردین در دفتر فنی 
استانداری به این نتيجه رسيدیم که برای ادامه کار، با توجه به وسعت سيالب و هجوم های 
همه جانبه آن، نياز به یک کار آکادميک و علمی و نيز اطالعات به روز داریم. متأسفانه 
ماهواره هایی که ما عموماً به آن ها دسترسی داریم، اطالعات به روز ندارند. لذا در ادامه یک 
تيم کارشناسی متشکل از 12 نفر در دفتر فنی تشکيل دادیم و دوستانی را از دانشگاه علوم 
فنون دریایی خرمشهر که در حوزه آب و هيدرولوژی تخصص داشتند، همچنين اساتيدی 
را از دانشگاه شهيد چمران اهواز، سازمان آب و برق، سازمان هوا و فضای سپاه و ارتش و نيز 
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سازمان نقشه برداری کشور، برای مقابله تخصصی و کارشناسی با سيل دعوت کردیم. وظيفه 
این تيم تخصصی، رصد از باال به پایين سطح استان خوزستان بود تا با یک دید وسيع تر 
بتوانيم نقاط مورد نظر برای مقابله با سيل را شناسایی کنيم. در این زمينه به وسيله مطالعه 
مدل های ریاضی و با بکارگيری علم آمار و احتماالت، فيزیک و هيدرولوژی به دنبال این بودیم 
که با کمترین خطای ممکن بهترین تصميم ها را در عمليات مقابله و رویارویی با سيل بگيریم 
که خوشبختانه با دسترسی های به روزی که عزیزان ما در سازمان نقشه برداری کشور داشتند 
و همچنين امکاناتی که سازمان هوا فضای سپاه در اختيار ما قرار داد، تا حد خيلی زیادی 

توانست کار ما را جلو بيندازد.
در این زمينه دو کار تخصصی انجام شد؛ یک این که فهميدیم از ابتدای سيل تا آن بازه ی 
زمانی مشخص چه حجمی از سيل وارد خوزستان شده است، مسير حرکتش به چه سمت و 
سوهایی بوده است و همچنين  چه نقاط و محدوده هایی را بيشتر تهدید می کند. متأسفانه با توجه 
به این که نقشه توپوگرافی به روزی از خوزستان وجود ندارد و از طرفی بخاطر تحریم ها دسترسی 
به ماهواره های به روز جهانی ممکن نيست، کار ما در زمينه ی شناسایی نقاط تهدیدآميز تا اندازه 

زیادی سخت شده بود.
در ادامه در بازدیدهای ميدانی که صورت گرفت و با توجه به تهدید قریب الوقوعی که برای مناطقی 
از غرب شهر اهواز شامل کوی سياحی، عين دو، مالشيه و گلدشت وجود داشت؛ استاندار دستور 
تخليه این مناطق را صادر کردند. این موضوع تا جایی رسيد که مناطق دیگر مانند کيان شهر و 
مهرشهر اهواز نيز با خطر جدی تهدید سيل مواجه شدند؛ اما در بعد از ظهر همان روز با اندکی 
تحمل بيشتر، دستور تخليه کيان شهر و مهرشهر اصالح شد تا از بروز هر گونه مشکالتی که در ادامه 
این تخليه ها صورت می گرفت جلوگيری شود و آرامش روانی به خانه های مردم بازگردد. متأسفانه 
در این زمينه بازار شایعات در فضای مجازی تا حد زیادی باال گرفت. در ادامه همچنين موضوع 
سيالب دشتی که در شرکت کشت و صنعت نيشکر دهخدا تل انبار شده بود و هر آن امکان داشت 
با شکافتن یکی از دیواره هایش به سمت روستاهای پایين و بخش بزرگی از غرب اهواز سرازیر شود 
را با جناب استاندار در ميان گذاشتيم و گفتيم اگر هر یک از این دیواره ها شکافته شود، با توجه به 
انرژی ذخيره شده این آب، همه انرژی آن به صورت ناگهانی تخليه می شود و یک سيل ویران گر 
غير قابل تصور را به سمت اهواز روانه می کند و حجم آبی به ميزان 250 ميليون متر مکعب را 
روی اهواز سرازیر می کرد. لذا با مشورت هایی که صورت گرفت، دریافتيم تنها راهش این است که 
نقاطی از دیواره کشت و صنعت دهخدا را بشکافيم و آب را همانند سد به صورت کامالً کنترل شده 
رهاسازی کنيم. این کار دو مزیت داشت؛ یکی این که اهواز را از یک تهدید جدی که یک سيالب 
واقعی و عظيم مانند سيل شيراز و معموالن لرستان بود نجات می داد و دوم رهاسازی کنترل شده 

سيالب و انحراف آن به سمت کانال هایی که به تاالب ها و رودخانه کارون منتهی می شد.
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گفت و گو با آقای جمال عالمي نیسي
سمت: فرماندار شهرستان اهواز

سيل اخير دو مرحله داشت: بهمن  ماه سال 1397 و فروردین   ماه 1398بود. در بهمن   ماه 
سيلی که آمد خوشبختانه پشت سدها خالی بود و چيزی به عنوان ذخيره ی آب نداشتيم. 
جلساتی که تابستان برگزار می شد با موضوع رهاسازی آب برای نخيالت خرمشهر و آبادان، 
به زورِ استاندار آبی در رودخانه کارون رها می شد. ما هم به طور شبانه روزی از این آب حفاظت 
می کردیم تا به آبادان و خرمشهر برسد. دبی کارون آن زمان 100 تا 120 متر مکعب بر 
ثانيه بود که بيشتر آن نيز زه آب و فاضالب بود. کارون آبی نداشت. پشت سدها به مرحله ی 
نگران کننده ای رسيده بود. سازمان آب و برق اعالم کرده بود که اگر باران نياید، شاید در مهر 
ماه دیگر آب ُشرب هم نداشته باشيم. بعد از بارندگی های بهمن  ماه، پشت سدها که خالی 
بود، آب مهار شده بود. زمين ها قدرت جذب آب داشت و ظرفيت ذخيره نيز خوب بود. اما 
سيل  بهمن  ماه، روستاها را دچار خطر کرد. در روستاهایی مثل بامدژ خيلی درگير بودیم. 
مشکلی که اهواز داشت، وسعت درگيری ما را زیاد کرده بود. این که با سه رودخانه در آن 
واحد مواجه بودیم؛ دز، کرخه و کارون. هر سه رودخانه را در این شهرستان داشتيم و این 
وضعيت استثنایی بود. عالوه بر وسعت شهرستان اهواز که از 40 کيلومتری اندیمشک و باالتر 
از الهایی درگير بودیم تا 50 کيلومتری اهواز به خرمشهر. در این نقاط در منطقه مرکزی 
که در بامدژ هميشه طغيان باالیی در دز صورت می گرفت، به-عنوان سوپاپ ما محسوب 
می شد تا منطقه  شعيبيه شوشتر و آهودشت شوش. این سه منطقه در مجاورت اهواز بودند 
که سوپاپ اطمينان بودند و حتی اگر دز طغيان کند و سيل سنگينی بياید، ورودی باالی دو 
هزار متر مکعب بر ثانيه را در دبی آب داشته باشيم، آن جا خود به خود باز می شد و طبيعت و 
اکوسيستم به این سبک است که محل خروج آب می شود. بافت منطقه هميشه در اثر طغيان 
بيش از حد دز این گونه است که باز می شود و اگر این امر صورت نگيرد، ميزان خروجی 
آبی که از دز می آمد و ميزان خروجی کارون در بند قير تالقی پيدا می کنند و به سمت اهواز 
حرکت می کنند. اگر آن جا باز نشود و این امر صورت نگيرد، قطعاً اهواز به زیر آب خواهد 
رفت که ما در آن منطقه سوپاپ اطمينان داشتيم. آن جا در بهمن  ماه برای احداث سيل بند 
درگير بودیم و به صورت شبانه روزی کار صورت می گرفت. شاید هم در بعضی روستاها مثل 
روستای سيد َمَعن الهایی تا روستاهای بامدژ که در مجاورت تاالب بود، این تاالب وقتی پُر 
می شد سر ریز می کرد و در مجاورت تاالب، آب وارد روستا می شد. ساعت پنج صبح قبل 
از اذان دیدیم که آب وارد روستا مي شد و خارج می شد. چون زه کشی در آن روستا بود که 
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محل خروج زه آب کشاورزی بود که در اثر طغيان رودخانه دز، آن جا توسط کشاورزان بسته 
نشده بود و آب رودخانه ی دز را به مزارع می کشيد. وقتی خبردار شدم آن جا رفتم و یک 
شبانه روز آن جا را بستيم و نظارت داشتيم و روستاهای دیگر را بازرسی کردیم تا مشکلی در 
آن منطقه صورت نگيرد. این اتفاقات همه در بهمن  ماه بود. با فروکش کردن آب و پایين 
رفتن آن، نگرانی ها کم شد، ولی این که تا بهمن  ماه این اتفاقات افتاد، ميزان بارندگی نشان 
می داد که سال پُر بارانی داریم و انتظار ما بر این بود که ظرفيت سازی می شد برای باران هایی 
که بعد از بهمن  ماه صورت می گرفت و برنامه ریزی می شد تا ظرفيت سازی پشت سدها نيز 
محقق شود که اگر ادامه ی بارش ها و احياناً بارش های بيشتری صورت می گرفت، آن ظرفيت 
بتواند آسيب را کنترل کنند؛ اگر نه با توجه به حجم باالی آب که پشت سدها بود، هر ميزان 
باران که ببارد مجبور بودند پشت سدها را رهاسازی کنند. اگر ورودي سد دز، هشت هزار 
متر مکعب بر ثانيه باشد، باید آن را خالي مي کردند. کرخه و کارون نيز بسيار وضعيت نگران  
کننده ای داشتند. اگر آب مهار شود و با برنامه ریزی صورت گيرد، ميزان تخریب کمتری 
دارد و ضربه ی  سنگينی نخواهد داشت. اگر پيش بينی کرده بودند که باران زیادی بياید چه 
ضربه ای می زد؟ سطح کشاورزی باغات، زیرساخت ها و همه را درگير می کرد. ضربه ی روحی 
نيز به مردم وارد می شد. مردم اگر خانه خود را از دست بدهند و آب وارد خـانه های شان 
شود، درگيری و مشغله ی زیادی برای نظام و مسـئوالن ایجاد می کرد. در آن مدت طالیی 
می شد اقداماتی در این زمينه انجام داد که ميزان خروجی سدها بررسی شد. دبی رودخانه ها 
یک مقدار از تابستان بيشتر شده بود و اقداماتی نشد تا این که در فروردین  ماه بارندگی های 
سنگينی صورت گرفت و ورودی آب تا نه هزار متر مکعب بر ثانيه نيز رسيد و مجبور بودند 
سدها به حالت تهدیدآميز نرسد و خروجی آب دو و سه هزار متر مکعب را از سدها داشته 
باشند. این اتفاقات افتاد و ما اميد داشتيم که خطر را رد کنيم. در نتيجه در مناطقی که تحت 
خطر بود، مانند بامدژ، اسماعيليه و در بخش مرکزي که یک سمت دز و یک سمت کرخه 
بود، در خطر بودند. در منطقه مرکزی اهواز با سه رودخانه مواجه بودیم. علی رغم این که 
مشاهده می کردیم احتمال اتفاق سيل به صورت گسترده هست و ممکن است روستاها را آب 
بگيرد، اما واقعيت ماجرا این بود که تسليم نشده بودیم. به صورت شبانه روز، همه ی امکانات و 
توان مان در تقویت سيل بندها بود. عالوه بر سيل بندها ما در هر روستا نيز سيل بند زده بودیم. 
امکانات و ماشين آالت و بيل به روستایيان داده بودیم که دور روستا را نيز سيل بند تقویتي 
بزنند تا اگر رودخانه طغيان کند و مزارع کشاورزی از بين برود، الاقل منازل مسکونی در امان 
بمانند. به همين دليل بود که مردم تا دقيقه ی نود در روستاها ساکن بودند، به خصوص مردم 
بامدژ که می دانستند این ميزان حجم آب و سابقه ای که داشتند می دانستند که به زیر آب 
می رود، ولی تسليم نشدند. در منطقه الهایی چهار سيل بند در منطقه احداث شد که اگر هر 
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سيل بند دچار مشکل شود و بشکند ما راحت بتوانيم از شهر دفاع کنيم. با همين 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 سيل بند آب را مهار کنند و همه روستاها را سيل بند زده بودیم. وقتی دبی رودخانه دز 
باالی 2000 رفت و خروجی آب باالی 3000 متر مکعب بر ثانيه رسيد، تمام سيل بندها از 
بين رفتند و رودخانه باز شد. در منطقه ی بامدژ بين دو تا سه متر آب وارد روستا شده بود. 
خدا را شکر که این اتفاقات باعث شد که خودمان را تجربه کنيم. ببينيم تا چه اندازه هنوز آن 
روحيه ی جهادی بين مسئوالن هست و احتماالً بعد از چهل سال آن روحيه چه تغييری کرده 
است؟ خدا را شکر حس کردیم روحيه هست و موضوع را بين مردم اميدبخش می دانستيم. 
بحث اعتمادسازی بين مردم نيز ایجاد شده بود. مسئوالن نظام تقویت شدند. حضور مردم 
پاسخی به این اعتمادسازی بود. نتيجه گيری خوب و مثبت بود. به نظر من حضور گسترده ی 
مردم، مانند روحيه ی زمان جنگ بود و عکس العمل متقابلی داشتند. مردم وقتی می دیدند 
مسئوالن شبانه روز کنارشان هستند و با آن ها و نگران زندگی شان هستند، اطمينان  خاطر 
پيدا می کردند. گاهی اوقات مردم دچار خستگی می شدند، ولی ما شبانه روز کنارشان بودیم 
و نگرانی وضعيت مردم باعث می شد که ما به خانه برنگردیم و پی گير امور باشيم. به همين 
دليل 35 شبانه روز کار طاقت فرسا و بی خوابی شدید و بعضی اتفاقات باعث می شد که خواب 

نداشته باشيم. روحيه بسيار باالیی داشتيم چون می دیدیم مردم کنار ما هستند. 
جریان سيل اهواز، بحث مجزایی دارد. بعد از این که منطقه ی بامدژ به زیر آب رفت و به 
سمت الهایی عقب نشينی کردیم، مشغول تثبيت و محافظت از الهایی شدیم، به سمت اهواز 
آمدیم. دبی رودخانه معموالً اگر طغيانی صورت گيرد، زمان می برد و همين یک هفته تا ده 
روز زمان می برد و اهواز را درگير خطر می کرد. طغيان رودخانه به یک باره صورت نمی گرفت، 
یک سانت یک سانت، شروع به باال آمدن می کرد و باعث می شود که فرصت و زمان بهتری 
داشته باشيم تا بتوانيم اقدامات مدنظر را انجام دهيم. در اهواز نسبت به سایر نقاط درگير، 
کار سنگينی الزم بود. شاید بيشترین استرس و دل نگرانی ما این بود که اهواز را آب نگيرد. 
دوستان کارشناس ما در سازمان آب و برق حسب فرمایش شهردار وقت گفته بودند که اگر 
دبی رودخانه از 2500 متر بيشتر شود، اهواز دچار مشکل می شود که در اهواز دبی 3400 
هم تجربه شد. اما در کنار این ها، نقاط پُر خطر و پُر حادثه، سيل بندها تا پنج متر ارتفاع تقویت 
شدند، یعنی کار بسيار و سنگين شبانه روزی در تقویت سيل بندها انجام شد. نقاطی بودند 
که ما احساس خطر می کردیم و من معاونين خودم را مأموریت دادم شبانه روزی در آن جا 
مستقر شوند. آقای اهوازی در جبهه سيد خلف مستقر شد، چون منطقه بسيار پُر خطری بود 
و پيچ رودخانه هر چه سيل بند زده بودیم را بعد از دو روز می شست، نصفش را می خورد و 
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آن را تضعيف می کرد. اگر شما االن به سمت روستای دغاغله بروید و یا کمربندی کيانپارس 
به پُل چهارشير به سمت اندیمشک که زیرگذر کيان آباد است، سمت راست سيل بندی را 
می بينيد که بسيار عریض و مرتفع بود. واقعاً خيلی از توان ما را در آن جا گرفت، یا منطقه 
زرگان و کورش و زیتون تا روبروی نيروگاه رامين، شهرک اندیشه و پاستوریزه که من از آن ها 
قطع اميد کرده بودم. یک شبی دیگر فاتحه آن ها را خواندم و مطمئن شدم که آن شب به 
زیر آب می روند. اگر چه جایی که احتمال داشت رودخانه باز می شد، تقریباً جای بازی بود و 
بين زرگان و نيروگاه بود. انگار بستر آن جا یک رودخانه ای بود. سيل بند تماماً از بين رفته بود. 
سيل بند جدیدي زده بودند که از آن نيز هيچی باقی نمانده بود. به جای آن یک دیوار بلوکی 
بود و آب از بين دیوار بيرون می زد که گونی گذاشته بودند که آب از بين گونی ها نيز وارد 
می شد. از شهروندان خواستيم تمام ماشين آالت خود را به کار گيرند که تا صبح، منطقه را 
نگه داریم. حتی ورود ماشين آالت سنگين کار سختی بود و آن نيز به دليل نشتی و نفوذ آب 
بود که حتی دسترسی نداشتيم. آن شب نگران بودم و می گفتم که شهر به زیر آب می رود. 
با تمام این ها، وقتی آن جا را رها کردم و به سمت خانه رفتم در تماس بودم. صبح که بيدار 
شدم و دیدم اتفاقی نيفتاده است خدا را شکر کردم و گفتم تا شب وقت داریم که بتوانيم 
آن جا را تقویت کنيم. استانداری اصفهان به عنوان ُمعين آمده بود و ماشين آالتی همراه داشت 
که سریع شروع کردیم به تقویت سيل بندها و با کمک خداوند توانستيم آن جا را نگه داریم. 
مناطقی دیگر نيز در مسير ام الطمير تهدیدآميز بود. خود شهر به همين شکل و سياق بود، 
ولی خب همه ماشين آالت را شبانه روز به کار گرفتيم تا این که شهر اهواز از سيل نجات یافت. 
چيزی که بيشتر شهر اهواز را اذیت می کرد، روان آب هایی بود که از منطقه ی بامدژ و الهایی 
به سمت اهواز می آمدند. قبل از این که آب وارد شهر اهواز شود، اعالم نگرانی کرده بودم که 
احتماالً آب ها وارد اهواز می شود و این شهر را اذیت می کند. متأسفانه مسئوالن سازمان آب 
و برق اعالم می کردند که این آب ها برای اهواز خطری ندارد. با رسيدن آب به دروازه ی اهواز 
در پليس راه جاده ی اهواز به اندیمشک، برای ما ُمسّجل شد که این  آب ها، راهی به غير از 
ورود به اهواز ندارند. تقسيم کار خوبی شد. دیواره ی جنوبی و غربی کانال سلمان بين نهادها 
و ارگان ها تقسيم شد. دیواره ی غربی کامالً تقویت و مرتفع شد. من خودم عقيده داشتم که 
باید قبل از ورود آب به اهواز، در 15کيلومتری شهر دژی بزنيم و جلوی ورودی آب را بگيریم. 
آقایان می گفتند آب وارد اهواز نمی شود و به سمت کارون بر می گردد. نظر من این بود که 
ارتفاع آب رودخانه خيلی باالتر است و ما باید کاری کنيم که آب ارتفاع بگيرد. وقتی بخواهد 
ارتفاع بگيرد باید مانعی برای آن ایجاد کنيم تا با برخورد به آن، خودبه خود 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 دیواره ی آن، آب به سمت کارون هدایت شد. بخشی از آن 
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به سمت کانال شهيد چمران و منطقه هور هدایت شد. اما ورود آب به سمت هورالعظيم، 
با توجه به این که حجم باالیی از آب رودخانه ها به آن سمت رفته بود، کم کم ارتفاع گرفت. 
گاهی اوقات آب حالت برگشت پيدا می کرد. از کانال سلمان که می رفت، از سمت زه کش 
بر می گشت و از زیر کانال سلمان به سمت عين دو و سياحی و مالشيه می رفت و آن جا را 
مورد تهدید قرار می داد. بعضی شب ها همه ی همُّ و غم ما آن شده بود که آن-جا، زه کش و 
رودخانه های محلّی را ببندیم. با کمک مردم و ماشين آالت توانستيم آن جا را کنترل کنيم. در 
شهر اهواز برگشت فاضالب به خيابان ها و محاّلت خيلی نگرانی ایجاد کرده بود و همه امکانات 
استان را وارد این موضوع کرده بودیم. خریدهای سنگينی انجام شد. با ارتفاع پيدا کردن آب 
و برگشت آن، مجبور شدند که از سيستم پمپاژ استفاده کنند. ماندن فاضالب در شبکه ی 
فرسوده و بدون روپوش که تحليل رفته بود، باعث ایجاد شکستگی شبکه و باال آمدن آب های 
سطحی می شد که همين امر باعث می شد زیر بستر خالی شود و گرفتگی آب در چندین 
نقطه ی شهر را شاهد باشيم. جاهایی داشتيم که نشت فاضالب داشتند. در این ميان کار یک 
جبهه جدیدی را ایجاد کرد که ما با کمک از سایر نقاط کشور و اعزام پمپ به سمت اهواز، 

توانستيم مقداری از آن ضربه ای که بخواهد وارد کند را بگيریم. 
آن چيزی که باید در این جا از آن یاد کنيم بحث شایعات فضاي مجازي بود که در تضعيف 
روحيه ی مردم تأثير داشت. این که اهواز زیر آب می رود و موارد مشابه آن. کنترل این شایعات 
و مبارزه با این وضعيت، کار سختی بود؛ ولی خوشبختانه حضور به موقع شبکه های خبری 
و صدا و سيما به همراه مصاحبه های مکّرر، باعث شد اطالعات درستی به مردم ارائه دهيم. 
جو روانی سنگينی ایجاد شده بود که باعث شده بود حتی افراد خانواده خودمان نيز نگران 
باشند و به ما می گفتند که واقعيت را به ما بگویيد. این دلهره و موج منفی فضای مجازی، 
توسط برخی ایادی و وابستگان دشمنان ایجاد شده بود که روحيه مردم را تضعيف کنند. 
خود به خود جبهه ای برای آن باز کرده بودیم و مجبور شدیم روزانه مصاحبه کنيم. پوشش 
خبری خوبی صورت گرفت. بازتاب آن به این شکل بود که مصاحبه ها برای مردم آرامش 
ایجاد کرده بود و مطمئن شدند که خطر سيل اهواز را تهدید نمی کرد که واقعاً تهدید می کرد. 
ما اگر واقعيت مطلب را می گفتيم یا کوتاه می آمدیم و یا کم عمل می کردیم یا خوب عمل 

نمی کردیم، اهواز را آب می برد.
سيل تصویر خشنی از خود به نمایش گذاشت، ولی تصاویر زیبایی هم ایجاد کرد. شب هایی 
که می دیدم بچه های مالشيه، عين  دو، کوی سياحی، با موتورسيکلت گونی جابه جا می کردند، 
عده ای دیگر که در شکستگی آب نشستند تا جلوی آب را بگيرند. جوانان به من می گفتند 
که پایه برق می خواهيم که با کمک آن بتوانيم گونی ها را ثابت نگه داریم. ساعت دو شب 
به اداره ی برق زنگ زدیم که ما پایه ی برق می خواهيم. پایه های برق سنگين بود و باید با 
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جرثقيل آن ها را جابه جا می کردیم. حاال در آن شرایط و آن موقع شب، جرثقيل از کجا گير 
بياوریم؟ اما وقتی دیدیم جوانان زیر پایه ی برق می آیند و آن را می گيرند و روی کتف شان 
قرار می دهند، حس خاصی به ما دست می داد. حضور جوانان و مردم در کنار ما، روحيه بخش 
بود و واقعاً حس متقابلی ایجاد شده بود. این که فرماندار کنارشان ایستاده و تا صبح در 
کنارشان باشد، حس خوبی داشت. از یک نکته در این باره نباید غافل شد و آن این که بحث 
سيل، علی رغم خسارت هایی که وارد کرد، نعمت بزرگی برای خوزستان بود. شما هيچ وقت 
در تابستان مشاهده نکرده اید که این همه حجم آب در خوزستان باشد. مردم ما برنج کاری 
کردند و همين امر درآمد خوبی برای مردم ایجاد کرد. اگر پارسال اجاره ی هر هکتار زمين، 
یک ميليون تومان بود، امسال اجاره ی هر هکتار 4.5 ميليون تومان شده است. برنج کاری 
نعمت است و درآمد خوبی برای مردم خواهد داشت. دوم این که کمتر دیدم که دولت این 
همه برای جبران سيل اقدام کند. هکتاری پنج ميليون تومان تسهيالت با چهار درصد به 
آن ها می دهد و این در حد بسيار عالی است. دولت در بخش مسکن نيز خوب وارد شده 
است. اگر پایان سيل را دهه ی اول اردیبهشت بدانيم، با این حجم سيل و وسعت سيل، این که 
بعد از دو ماه، شبکه ی ارتباطی و آب و برق را تأمين کنيم و بستری ایجاد شود که مردم به 
خانه هایشان برگردند و آن جا زندگی کنند، کار بسيار بزرگي صورت گرفته است. همچنين 
شاهد هستيم اقداماتی صورت گرفته تا این که فضایی آماده شود که مردم در روستاها ساکن 
شوند. روستاهایی بودند که تا دو متر در آب بودند که بعد از فروکش کردن آب، آماده کردن 
محل و بستر برای سکونت خانواده ها، کار سنگينی بود. عالوه بر آن، این که این حجم آب که 
در مزارع و زمين های کشاورزی بود را تخليه کنيم و برای کشت  آماده کنيم، نشان دهنده ی 
اراده دولت و خدمات رسانی است. این امر نباید نادیده گرفته شود. ظلم است که اگر نهادی 
بخواهد این خدمت بزرگ دولت را زیر سؤال ببرد. نمی گویم همه چيز عالی است و مشکلی 
نيست؛ خير، کار وسيعی است، اما اینکه در کنار مشکل بزرگ، کاری بزرگ صورت گرفته 

است، باید دیده شود و مورد مقایسه قرار گيرد.
خدا را شکر بعد از گذر 3400 متر مکعب آب بر ثانيه، اهواز توانست با احساس سربلندی 
این خطر را پشت سر بگذارد. آن چيزی که واقعاً بر عهده ی ما بوده، این هست که تمام 
تالش مان را بکنيم و اگر خطری پيش بياید، ضرر کمتری داشته باشد. به نظر خودم کاری 
که در ایام سيل در بحث مدیریت شد، واقعاً جهادی بود. در آن ایام و شب ها بحث سيل 
را می توان با زمان جنگ مقایسه کرد. دقيقاً چيزی که برای ما تداعی شد کارهایی بود که 
در زمان جنگ صورت می گرفت. به نظر من لطف و عنایت خداوند شامل حال ما  شد. من 
دعا می کردم که خدایا کاری کن که از پا نيفتم. عنایت پروردگار، روحيه ی مضاعفی به من 
می داد که ما کارمان را انجام دهيم. به خصوص حضور مردم بين  ما به ما انرژی می داد. آن 
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چيزی که اتفاق افتاد و هميشه در کشور رخ می دهد، این که وقتی خطری در یک نقطه ای 
در کشور رخ دهد، همه تشکيالت نظام با هم جمع می شوند. خدا را شکر با هم مثل یک 
پنجه ی آهنين می شوند و دیگر آن اختالف ها و کج سليقگی ها را دور می اندازند و یک دست 
واحد می شوند که برای مقابله با آن خطر صورت می گيرد. در این چهل سال اگر خطری نظام 
را تهدید کند همه و همه، ادارات، شرکت ها، نهادها، از هر جناحی که باشند، با هم در کنار 
مردم قرار می گيرند. نکته دیگر این که روحيه ی حماسی و حمّيت مردم عزیز کشورمان در 
رابطه با مناطق سيل زده بود، این که هر چه داشتند را ارسال کردند. حرکت مقدس و جهادی 
داشتند که نشان می داد هنوز این روحيه در کشور باقی مانده است. همه مردم درد را حس 
کردند و با تمام قوا حضور پيدا کردند. این ها نشان دهنده ی این امر است که ملّت بزرگ ایران، 

مردم شریفی هستند که در مقابله با دشمن و حوادث کنار هم هستند. 
سياست دولت در چند دوره ی اخير به این منوال بوده که بخش خصوصی تقویت شود و دولت 
خودش در بحث مهندسي، ماشين آالت، وضعيت را به این سمت هدایت کند که بخش دولتی 
جمع شود و بخش خصوصی فعال تر شود. این کار صورت گرفت، برون سپاری انجام شد و 
هر آن چه ماشين آالت سنگين داشتيم؛ واگذار شدند. در نتيجه ابزاری در دستگاه های اجرایی 
نبود. در گذشته استانداری، بانک ماشين آالت داشت. ده ها وسيله سنگين داشتيم که همگی 
به بخش خصوصی واگذار شدند. در مورد سيل دولت مجبور به استفاده از امکانات بخش 
خصوصی شد که به صورت اجاره ای انجام شد. در اسماعيليه100کيلومتر سيل بند احداث 
کردیم که کمتر از ده درصد آن توسط بخش دولتی بود. در منطقه بامدژ و الهایی و تصفيه 
شکر، اکثر ماشين آالت متعلّق به بخش استيجاری بود. بيشتر ماشين آالت را شهرداری ها 
اجاره کرده بودند. در واقع دولت نمی تواند این حجم ماشين آالت و سرمایه را نگه دارد که 
مبادا اتفاقی بيفتد تا در منطقه ای از آن استفاده کند. اگر دولت بخواهد ماشين آالت را در 
دست خودش نگه دارد، مقرون به صرفه نيست و هم این که باید از ظرفيت بخش خصوصی 

استفاده کنيم و بخش خصوصی تجهيز شود. 
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گفت و گو با آقای سیدزین العابدین موسوي
سمت: فرماندار ویژه شهرستان آبادان

با توجه به این که موضوع نزوالت جوی در سال آبی جاری از طریق مدیریت بحران به ما اعالم 
شده بود، قاعدتاً ما داشتيم خود را برای مقابله با سيلی که نهایتاً به شهرستان آبادان خواهد 
رسيد، آماده می کردیم. جلسات متعددی تشکيل و تالش های زیادی شد تا امکانات زیادی 
بکارگيری شود. همچنين به این نتيجه برسيم که چگونه باید با سيلی که از باال دست به ما 
می رسد، مقابله کنيم. به همين منظور جلسات و صحبت هایی داشتيم و مسئوالن ذی ربط 
را جمع کرده بودیم و نهایتاً در حال تصميم گيری برای مقابله با سيل بودیم. این جلسات در 

اسفند ماه تشکيل شده بودند.
واقعيت امر این است سيل خوزستان تجربيات بسيار خوب و گران قيمتی را برای ما به ارمغان 
آورد، یکی از تجربيات ما این است که شاید در تاریخ آبادان این اتفاق سابقه ای نداشت. در 
حالی که ما خودمان را طبق گزارش هایی که داده می شد برای سيالب هایی که از باال دست 
به طرف آبادان می آمد، آماده می کردیم، ناگهان با حجم وسيع سيالب پایين دست مواجه 

شدیم، سيالبی که از رودخانه اروند ُگسيل شده بود.
ما در آبادان دو رودخانه مهم داریم، یکی رودخانه اروند و دیگری بهمنشير. رودخانه ی 
خروشانی مانند اروند که بخش عمده ای از آب های داخلی و خارجی را پذیراست، وضعيت 
کّميت و دبی آب رودخانه را با دیگر رودخانه ها و آب راه ها متفاوت می کند. بنابراین قبل از 
این که ما به آن چه سيل باال دست خوانده می شود بپردازیم، متوجه شدیم که از اروندرود 
برای اولين بار حجم عظيمی از آب از طریق مّد بسيار باال رفت، که درست دو ساعت قبل از 
این که این اتفاق بيافتد به ما اطالع دادند اروندرود، متفاوت از روزهای دیگر خواهد بود. علّت 
این که می گویم سيل خوزستان را می توان یک تجربه ی بی نظير دانست، این است که برای 
مثال در مستندات و مدارکی که داریم چنين پدیده ای در اروندرود هيچ گاه سابقه نداشته 
است و چون سابقه ای نداشته، قاعدتاً هيچ عمليات و تجربيات پيش گيرانه ای هم برای آن 
در نظر گرفته نشده بود. در آن دو ساعتی که وجود این وضعيت به ما اعالم شد، بنده تنها 
کاری که کردم و تنها راهی که برای من باقی مانده بود، این بود که به این نتيجه برسم تمام 
نهر های ما به اروندرود مرتبط هستند و این نهرها از روستا گرفته تا شهر ممکن است وضعيت 
عجيبی را ایجاد کنند. بنابراین خيلی سریع از آن جا که حتی فرصتی برای استمدادطلبی و 
انتشار فراخوان نداشتيم، با تعدادی از همراهان خود شروع به انجام اقدامات اوليه برای مقابله 
با سيل کردیم. وقتی به منطقه رسيدیم، همزمان با ما سيل هم رسيده بود و نهرها را مملو از 
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آب کرده بود. مقدار آبی که هيچ کدام از نهرهای ما ظرفيت آن را نداشتند. به همين ترتيب 
دیدیم که آب داشت از کناره های رود، به طرف خانه ها و روستاهایی که در دو طرف رود بنا 

شده بودند، سرایت می کرد. 
در این ميان ما هيچ ابزار مکانيکی و مهندسی در اختيار نداشتيم، حتی وسایل ابتدایی مانند 
بيل و بيلچه نيز نداشتيم. در آن منطقه خاکریزی وجود داشت که اگر می توانستيم در همان 
ساعت های اوليه آن را برداریم، آب وارد خانه های مردم نمی شد. اما متأسفانه حتی بيل 
مکانيکی به اندازه ی کافی نداشتيم. به همين ترتيب بود که امام جمعه های محترم، نيروهای 
مردمی که به ما ملحق شده بودند، با همان تعداد امکانات ضعيفی که در اختيار داشتيم، 
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 رسيد و تقریباً اواخر صبح بود که ما دیدیم بيل های 
مکانيکی به محل رسيدند و توانستيم به وسيله ی همين بيل های مکانيکی، نهرهایی که این 

وضعيت را پيدا کرده بودند، از آن فاجعه ای که قرار است اتفاق بيافتد، نجات دهيم.
به دنبال این اتفاق ما با تحقيقاتی که انجام دادیم، دریافتيم این یک پدیده است به نام مّد 
اکبر )بيشينه(، که برای اولين بار بود که مّد اکبر در حوزه ی اروند کنار در شهرستان آبادان 
اتفاق می افتاد. همين امر باعث شده تا با توجه به مّد اکبر در آینده برای آن برنامه ریزی کنيم. 
مهار این مّد چيزی در حدود 10 تا 12 ساعت طول کشيد تا ما آن را از خانه ها بيرون کنيم. 
اما بعد از این 12 ساعت توانستيم کناره ی آن ها را به وسيله امکانات، ابزارآالت و تجهيزات 
مکانيکی دیواره سازی کنيم و سيل بند بزنيم. از طرفی بندهایی که نهرهای ما را به شمال و 
جنوب تقسيم می کرد، را از بين برده بودیم. در همين فرصت به دليل این که اعالم می شد 
ممکن است باز هم این پدیده تکرار شود، در فرصتی که جزر شده بود، دهانه ی خيلی از آن ها 
را بستيم. گر چه بستن دهانه ی نهرها مانع می شد که قایق ها و لنج های صيادی ما به دریا 
برگردند، اما از آن ها خواهش کردیم بپذیرند وضعيت خطرناک است و به دليل این خطر، 
مردم نيز خيلی همکاری کردند. واقعيت این است که هم در بحث مقابله با سيل و هم در 
بحث مّد اکبر، مردم بسيار با ما همکاری کردند که نهایتاً خيال مان از بابت اروند کنار راحت 
شد. حال که این صحبت را می کنم، به روزهای چهارم و پنجم فروردین رسيده بودیم. یعنی 
ما در چهارم و پنجم فروردین در حالی که در باال دست با سيل دست و پنجه نرم می کردند، 

در جنوب ما با سيلی دیگر روبرو بودیم.
با توجه به این که خود من نيز از دهه ی 60 در این منطقه حضور داشتم، به خوبی منطقه را 
می شناختم و به یادم آمد که در دوران جنگ، پُل هایی در این مناطق ساخته بودیم. وقتی 
درباره ی پُل ها سوال کردم گفتند همه آن  ها خراب شده اند. وقتی خودمان به صورت حضوری 
سر زدیم، دریافتيم که بله تمام این پُل ها خراب شده اند. به همين منظور برای این که خود 
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بنده به صورت مستقيم، بر عمليات های 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 می شد نيز در این چادر پيگيری 
می شد. به دنبال این تجربه در مدت 230 ساعت، چهار پُل موقت احداث کردیم که هر پُل 
به عرض شش تا هشت متر متفاوت بود. برای مثال یکی از پُل ها را از طریق لوله هایی که 
از دوران جنگ از پُل بعثت به جا مانده بود، ساختيم. همچنين متوجه شدم نمی شود تمام 
وقت مان را در حوضه ی اروندرود صرف کنيم که در این ميان متوجه شدیم چيزی در حدود 
11 ميليارد 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 توضيحی که باید به آن اشاره کرد، این که وقتی ما می گویيم تاالب شادگان، بسياری 
می پندارند 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 پایين دست شادگان واقع شده 
است. یعنی از شادگان رد می شود و اگر قرار باشد در دوران سيل، خانه ای خراب شود، این آب 
به آبادان می رسد. به همين 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 بهمنشير و حتی اروندرود 
خالی بود را، به طور کامل سيل بند زدیم. بعد از آن ما آمدیم تمام جاهایی را که ممکن بود 
از آب رودخانه پُر شود را نيز، سيل بند زدیم. در این حوضه، ما آنقدر سيل بند زده بودیم، چه 
اطراف جاده ها، چه در بدنه ی بهمنشير و چه باال دست روستاها و خود شهرستان آبادان، به 
طوری که می توان گفت ما دو برابر کل خوزستان در حوضه ی آبادان سيل بند زدیم. در حالی 
که این سيل بندها را می زدیم، با تعداد زیادی وسایل مکانيکی آمدیم و چيزی در حدود 48 
کالورت )سازه ای که به منظور انتقال آب از یک سوی خاکریز یا جاده به سوی دیگر ساخته 
می شود( در شرق جاده آبادان – ماهشهر و 48 کالورت در غرب جاده آبادان – ماهشهر را با 
وسایل مختلف مکانيکی باز کردیم. کالورت هایی که پيش از این بسته بودند. موضوعی که بود 
این که باز کردن کالورت ها به سادگی انجام نمی شد؛ زیرا در زیر این کالورت ها انبار کيت های 
مخابراتی و کابل های برق دفن شده بودند که اگر این کار با بی دقتی انجام می شد، به قطع 
ارتباط شهرها و روستاها با دیگر مراکز می انجاميد. مورد دومی که قابل ذکر است، این است 
که دبی آب تاالب شادگان به حدی رسيد که جاده آبادان – ماهشهر داشت به طور کامل زیر 
آب می رفت که متوجه شدیم در زیردست تاالب، قسمتی از تاالب که توسط جاده ای به نام 
جاده ی وحدت قطع می شود، و چيزی در حدود 70 تا 80 ميليون متر مکعب آب را می تواند 
به خود جذب کند، به عنوان مقصد می تواند در نظر گرفته شود که با این کار، جاده ی 

آبادان – ماهشهر از تهدید نجات پيدا کرد.
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روزهای آخر هجوم سيل بود که مسئولين خيال شان از شادگان راحت شده بود، و همه به 
این فکر افتاده بودند که با این آب ها باید چکار کرد. متوجه شدیم آب تاالب باز هم باال رفته 
است. اگر فکری برای آن نکنيم، ممکن است وارد بهمنشير و آبادان بشود که در همان ابتدا 
به وسيله نيروهای بسيجی، همان سيل بندهایی را که از قبل زده بودیم، به وسيله پالستيک 
استحکام بخشيدیم و به وسيله بيل مکانيکی و لودر ارتفاع این سيل بندها را باالتر بردیم. در 
این شرایط که ما با کمبود شدید خاک مواجه شده بودیم، توانستيم از خاکریزهایی که یادگار 
دوران جنگ بودند، به خوبی بهره ببریم و مقدار زیادی خاک را تهيه و تامين کنيم. اکنون 
ميراثی که از این سيل برای ما باقی مانده، آب ذخيره شده ای است که ما خروجی آن را 
بسته ایم و ورودی آن را باز گذاشتيم. دوم این که، تصميم گرفتيم در این آب که چيزی در 
حدود 70ميليون متر مکعب است، طی هماهنگی هایی که با شيالت انجام شده است، تعداد 
زیادی بچه ماهی بيندازیم که بتوانيم در این مناطق به صورت طبيعی پرورش ماهی داشته 
باشيم. سوم این که، با یاری خدا بعد از این اتفاق مشکل کم آبی و شوری آب این منطقه تا 
حدودی رفع شده و نخل های ما که در سال گذشته با آب شور نتوانستند به بار بنشينند، 
امسال باید منتظر این باشيم که با آب شيرینی که این نخل ها دریافت کردند، محصول خوبی 

در انتظارمان باشد.
یکی از تجربيات مهم دیگری که در این سيالب به دست آوردیم، این بود که ما باید برای 
اروندرود در آینده یک شناسنامه داشته باشيم و به همين دليل است که بنده جلساتی را نيز 
بعد از وقوع سيل تشکيل دادم که ما باید در رابطه با دهانه ی نهرها در اروندرود فکری بکنيم. 
آبادان تنها شهری در خوزستان بود که از گزند سيل به طور 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 خليج فارس سجده کند. شهر آبادان مثل 
یک جزیره است بين دو رودخانه ی مهم. به همين منظور ما باید یک سری تجهيزات و ادوات 
مکانيکی و مهندسی را به طور اختصاصی بعد از پایيز در اختيار داشته باشيم تا بتوانيم در 
مواقع لزوم در کمترین و کوتاه ترین زمان الزم، اقدامات فنی و مهندسی را در جلوگيری از 

بحران ارائه کنيم.
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گفت و گو با آقای محمد حیدری
سمت: فرماندارویژه وقت شهرستان دزفول

شهرستان دزفول از 15 آذر 1397 درگير سيالب شد. در این تاریخ در 52 دقيقه بيش از 
64 ميليمتر بارندگی داشتيم. این عدد رکورد 57 سال قبل شهرستان دزفول را شکست. با 
توجه به این که خشکسالی های سنوات گذشته، باعث ایجاد مشکالتی در دزفول شده بود، 
این حجم از بارندگی ها موجب طغيان رودخانه های فصلی و همين طور معابر عمومی شد. در 
نتيجه بسياری از عشایری که در کنار رودخانه ها ُسکنا گزیده بودند؛ دچار غافل گيری شدند. 
همچنين زمينه ساز عدم آمادگی شهرستان برای مقابله با سيالب شده بود. اساساً سازمان 
هواشناسی پيش بينی نکرده بود که در کمتر از یک ساعت، این حجم از بارندگی اتفاق 
بيافتد. در واقع حدود ساعت پنج یا شش بعد از ظهر اتفاق افتاد و تا ساعت 10 شب، سيالب 
عشایر را در محاصره قرار داد. یک پُل به نام سياه منصور وجود دارد که تعدادی از عشایر در 
آن قسمت محاصره شدند و شرایط بسيار سختی را تجربه کردیم و از ماشين های سنگين 
ارتش و قایق استفاده کردیم. در نتيجه توانستيم مردم محاصره شده در سيل را نجات دهيم 
و کسی در سيل تلف نشد، اما تعداد زیادی از دام ها تلف شدند. در آن زمان کسی احتمال 
نمی داد که در دوره ی خشکسالی، شاهد وقوع سيالب باشيم. این یک زنگ خطر بود و من 
یک ماه بود که فرماندار شهرستان شده بودم. لذا بالفاصله جلسه شورای هماهنگی مدیریت 
بحران تشکيل شد و تمهيدات، تدابير و دستورات خاص را اتخاذ کردیم. بعد از آن اتفاق، 
خسارت ها را برآورد کردیم. در آن مقطع زمانی 60 ميليارد تومان خسارت دیدیم. بسياری 
از اراضی کشاورزی در همان روز کامالً نابود شد. به تدریج بارندگی ها شروع شد و جلسات 
هماهنگی مدیریت بحران تشکيل می شد و دستگاه ها حساس تر شدند تا این که در اسفندماه 
بارندگی افزایش یافت. در نتيجه با مدیریت سد دز هماهنگی بيشتری انجام شد. در یکی از 
روزهایی که مدیر سد دز ساعت سه و نيم بامداد با من تماس گرفت و گفت آن قدر در باال 
دست بارندگی داشتيم که خود ما هم نمی دانستيم این حجم آب جمع شده پشت سد از 
کجا آمده و راهی به جز رهاسازی آب وجود ندارد. اگر می خواستند آب را رها کنند باید در 
حجم بيش از دو هزار متر مکعب بر ثانيه رهاسازی انجام می شد. مقطع بهمن  ماه برای ما یک 
بحران و فاجعه ی وحشتناک بود. همان شبی که مدیر سد دز تماس گرفت تا ساعت چهار 
صبح جلسه هماهنگی مدیریت بحران را تشکيل دادیم و تا ساعت هشت صبح برنامه ریزی 
کردیم که در این جلسه چند پارامتر را بدست آوردیم از جمله اینکه هر ميليمتر بارندگی، 
چه ميزان آب توليد می کند؟ مسيرها و آبرفت های فرعی چقدر روان آب توليد می کنند؟ باال 
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دست رودخانه دز به غير از بارندگی، چه حجم آبی را وارد می کند؟ این ها سواالت کليدی 
بودند که متخصصين در روزهای اول نمی توانستند به آن ها پاسخ دهند و پاسخ به این سواالت 
به سادگی امکان پذیر نبود. در همان جلسه فوق العاده یک تصميم بسيار مهم گرفته شد که 
با توجه به این که نمی دانيم مقاومت سيل بندها چقدر است، آب را به صورت تصاعدی رها 
کنيم. بدین صورت که یک کف را در نظر می گيریم و آب را در آن رهاسازی کنيم که در 
این صورت هم، آب پشت سد خالی می شود و هم سيل بندها آسيب نبينند و هم از خسارت ها 
جلوگيری می کنيم. این تصميم، اولين تجربه مدیریت شده بود که انجام شد. البته استاندار 
باید موافقت می کرد و با توجه به بينشی که استاندار داشتند و تجربه موفق، این کار انجام شد. 
از این تجربه چند موضوع به دست آمد که بر اساس آن حریم و مسيل و گنجایش رودخانه 
دز مشخص شد. بر اساس اطالعات قبلی به این موضوع رسيدیم که رودخانه دز شش هزار 
متر مکعب گنجایش دارد؛ در حالی که در شرایط فعلی باالی دو هزار متر مکعب بحران توليد 
می کرد. دليل این کار این بود که در طول ساليان  طوالنی، افراد سودجو به بستر رودخانه 
و حریم دست اندازی کرده بودند و حریم ها تبدیل به مزارع شده اند و روز به روز کوچک و 
کوچک تر شده است. در عين حال افراد سودجو شن و ماسه را از بستر رودخانه برداشت 
می کردند، در نتيجه مسير رودخانه ها عوض شده است. همچنين در ساليان خشکسالی، 
موانع انسانی در مسير رودخانه ها ایجاد شده بود که ما از این تغييرها، ُمطلع نبودیم و در 
یک برهه از زمان به بن بست رسيدیم و متوجه شدیم هيچ اطالعاتی از رودخانه ی دز در یک 
نقطه ی خاص نداریم. به عنوان مثال از کيلومتر چهار سيل بندهای پل حميد، هيچ اطالعاتی 
در دست نداشتيم و امکان بررسی منطقه وجود نداشت.  در نتيجه از استاندار درخواست هلی 
کوپتر کردیم که از لرستان گرفتيم. شروع به بررسی و فيلمبرداری از سد کردیم. از نقطه 
شروع سد تا تاالب بامدژ پایش انجام دادیم. ما وارد یک مسير مجهول شده بودیم. در ابتدا از 
مسير غرب، بررسی را انجام دادیم و پس از آن، از مسير شرق، که پس از بررسی با دایک در 
رودخانه مواجه شدیم که یک دیوار است که با کلی مواد منفجره نيز از بين نمی رود. حدود 
900 هکتار از اراضی تصرفی بودند که با شکافتن دایک، 900 هکتار اراضی زیر آب می رفتند 
و باید جوابگوی کشاورزان متصرف و مدعی می شدیم. در اسفند ماه، دزفول وارد مشکالت و 
درگيری درباره ی محدوده دزفول و اندیمشک شد که از مسئله مدیریت آب فاصله گرفتيم 

و وارد بحران دیگر شدیم.
تنها نگرانی ما این بود که مقدار آب رهاسازی شده از سد چقدر باشد. تا 1500 متر مکعب بر 
ثانيه 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، وضعيت شوش و شوشتر را 
نيز در نظر می گرفتيم. در این زمان وارد مسئله مدیریت آب شدیم. خروجی آب تا 2000 
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متر مکعب بر ثانيه نيز رسيد و خروجی باالتر از آن باعث شکستگی سيل بندها شد. با توجه 
به این که هنوز اهواز درگير سيل نشده بود، فرصت برای ترميم سيل بندها و استفاده از 
ماشين آالت اهواز ُميسر شد و روزانه بيش از 100 ماشين کار می کردند. قدرت آب بسيار باال 
بود و ناچار بودیم مدام مشغول کار باشيم و تا 12 فروردین هر روز کار می کردیم. سه نوبت 
سيل بند زدیم و سيل بندهایی که 15 سال پيش ساخته شده بود را کالً آب برد. خروجی 
آب تا 3000 متر مکعب بر ثانيه رسيد و در 3000 هزار متر مکعب، باعث بُریده شدن کامل 
سيل بندها شد و در نتيجه نتوانستيم ادامه دهيم. یک روز تمام شهرستان را بسيج کردیم و 
سيل بند را دوباره ترميم کردیم. روز بعد مزارع کشاورزی زیر آب رفتند. در بخش مرکزی و 
پایين دست دزفول سه نقطه درگير آب شدند. مشکل دیگر حفاظت از سيل بند بود. برخی 
سيل بندها را تخریب می کردند و در نتيجه نياز بود از مأمورین انتظامی و امنيتی استفاده 

کنيم.
در این مقطع زمانی چند تجربه ی مهم به دست آوردیم. یکی این که عوامل اجرایی و مدیریت 
نيروی انسانی، از اهميت زیادی برخوردار است. نکته دیگر این بود که کسی تجربه ای نداشت 
و هر کسی نظر غير تخصصی می داد و در بين این همه تصميمات متناقض و آنی و پُر هزینه، 
باید تصميم گيری می شد. یکی دیگر از تجربه های خوب، وارد کردن مردم محلّی در موضوع 
سيل بود. از جمله حضور یک مرد ُمسن که از تجربيات خوبی برخوردار بود. از جمله پيشنهاد 
این مرد ُمسن این بود که از درختان به-عنوان سيل بند استفاده کنيم؛ به این صورت که 
درختان را جایگزین دیوارهای بتنی کنيم. همين کار را کردیم و نتيجه ی خوبی داد. یکی 
دیگر از تجربيات این بود که ما توانستيم به مقدار حجم آب توليد شده توسط باران برسيم. 
به عنوان مثال، وقتی که گفته می شود 2000 هزار متر مکعب بر ثانيه آب رهاسازی می شود، 
برای ما روشن شد که چه مقدار آب خارج می شود. تجربه موفق دیگر اینکه بعد از 13 
فروردین برای اولين بار از پهپاد استفاده کردیم که به بررسی و تجزیه و تحليل نقشه ها کمک 
کرد. پس از آن کارگروهی متشکل از تعدادی از اساتيد دانشگاه آزاد اسالمی که تخصص آب 
داشتند، تشکيل شد که به عنوان مشاور از آن ها استفاده کردیم. تجربه خوب دیگر، استفاده 
از ارتش و مهندسی استحکامات بود. پنج نفر از متخصصين در ارتش به عنوان مشاور در کنار 
خود داشتيم. در نتيجه دیگر افراد غير متخصص نظر نمی دادند و کارها به صورت تخصصی 
صورت می پذیرفت. در روزهای آخر به این تصميم رسيدیم که باید سيل بندها را بشکنيم، 
چون آب وارد حدود 1500 هکتار از زمين های کشاورزی شده بود و به سمت روستاها در 
جریان بود. در نتيجه پنج روستا در خطر قرار داشتند پس از شکستن سيل بند، آب وارد شده 
در مزارع کشاورزی تخليه شد و روستاها را از محاصره نجات دادیم. تجربه ی مهم دیگری که 
در زمان سيل به دست آمد، هماهنگی بين دستگاه ها و سازمان ها بود. دو عامل اصلی در این 
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بحث وجود دارد که اولی حضور فرماندار در ميدان بود و دیگری کسب تجارب و یادگيري بود 
که قدرت هماهنگی ميان سازمان ها را افزایش داد. لذا قدرت هماهنگی در پرتو یک هم افزایی 
و یک انگيزه و هدف واحد اتفاق افتاد. همه ی ما متحد شده بودیم که تحت هر شرایطی، 
نباید سيل بند شکسته شود. 12 فروردین سيل بند ما شکسته شد که البته بدون حکمت نبود. 
یکی از رموز موفقيت ما نيز در همين هماهنگی بين نيروی انسانی و سازمان ها بود. رئيس و 
مدیری در کار نبود و همه پای کار آمده بودند. در محل احداث سيل بندها، فرمانده ی ميدان 
مشخص شده بود. با وجود این که اولين تجربه بود، اما با موفقيت انجام شد. البته در کنار آن 
ناکامی هایی نيز وجود داشت. در برابر حجم آب که تا 3500 متر مکعب در ثانيه بود، هيچ 
تلفات انسانی نداشتيم و در طول این مدت، 14 هزار گاوميش و 15 هزار گوسفند را جابه 
جا کردیم. برای تأمين علوفه ی این دام ها، با کشت و صنعت کارون، شهيد بهشتی و شهيد 
رجایی هماهنگی کردیم و حدود 500 هکتار زمين نيشکر را در اختيار ما گذاشتند. همچنين 
به صورت لحظه ای با رسانه ها دراتباط بودیم. همچنين تجربه دیگر، حفظ انگيزه و روحيه ی 

نيروی انسانی بود.
پيشگيری بر مبنای پيش بينی، بسيار کارساز است. بين پيش بينی و پيشگيری رابطه وجود 
دارد. آن-چه که مربوط به عوامل طبيعی است، بخشی از آن بر مبنای اصول علمی و بخشی 
از آن بر مبنای قواعد عرفی قابل پيش بينی است. پس نياز است مطالعه و تحقيق بيشتری 
داشته باشيم. باید بر مبنای تجربه و سابقه به یک مدل پيش بينی کننده برسيم. نکته ی 
دوم این است که اگر مسئله صيانت از رودخانه ها در کشور جدی گرفته شود، از اتفاقات 
این چنينی جلوگيری می شود. رودخانه و بستر آن رها شده است. یعنی کسی بر آن نظارت 
نمی کند. سازمان آب و برق باید گشت حفاظت از رودخانه داشته باشد و اجازه ندهد حریم 
رودخانه ها به تاراج برود. چون بستر رودخانه مالک ندارد. صيانت از رودخانه بسيار مهم است. 
امسال نيز ترسالی وجود دارد و اگر بخواهيم مانند سال گذشته عمل کنيم، بی نتيجه خواهد بود. هم 
اکنون آمادگی مقابله با سيل وجود ندارد و سيل بندها ترميم نشده اند. توصيه می شود سازمان آب و 

برق هر چه زودتر سيل بندها را ترميم کند.
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گفت و گو با آقای کوروش موّدت
سمت: فرماندارویژه وقت شهرستان خرمشهر

در ارتباط با بحران سيل پایان سال 1397 و ابتدای سال 1398 در خرمشهر، باید عرض کنم 
با هماهنگی ستاد بحران و شخص استاندار، مدیر کل مدیریت بحران و همه عوامل اجرایی 
مدیریت بحران شهرستان و استان توانستيم در مهار سيالبی که به سمت خرمشهر می آمد، 
موفق باشيم. به جرأت بگویم درون خانه  ی هيچ خرمشهری، به اندازه ی یک ليوان آب هم 
نرفت. البته برخی از مزارع و زمين های زراعی دچار آب گرفتگی شدند و جزیره ی مينو بر 
اثر مد، آب گرفتی هایی داشت، ولی به حول و قوه ی الهی، تلفات جانی نداشتيم و این سيل 
را مهار کردیم. این امر به دليل هماهنگی در سيل ُرفيع و همزمان با آن هماهنگی کامل با 
بخشدار مرکزی و دهياران بود و کار احداث، مرمت و ایمن سازی سيل بند در حوزه ی غرب 
کارون که مهم ترین و بحرانی ترین نقطه خرمشهر بود، انجام شد. این کار قبل از ایام عيد به 
پایان رسيد و در روز سوم و چهارم عيد که اعالم شد جلسه بحران تشکيل شود، همان  روز 
ما جلسه را برگزار کردیم و آمادگی های خود را برای این بحران مرور می کردیم. بحرانی ترین 
نقطه ی ما 13 روستای غرب کارون است مانند روستاهای مکسر و ام نوشه که نقطه ی آشيل 
خرمشهر است و سنوات گذشته هم تجربه این امر وجود داشته که به علّت شکستن سيل بند 
مکسر آب به خرمشهر رسيد. همه هدف ما این بود که در این قسمت، هم جان مردم و هم 
خانه های مردم، در امان باشد و در اولویت بعدی مزارع مورد اهميت قرار  گرفت. لذا ایستادیم 
و مقاومت کردیم و به موقع دستگاه های ُمعين به ما کمک کردند. هماهنگی هایی که مدیریت 
بحران در استان و شهرستان انجام داد، مؤثر بود. نفت و گاز اروندان، شرکت توسعه نيشکر 
ميرزا کوچک خان، سازمان بنادر و راهداری، جهاد کشاورزی، آب و برق و همه ی دستگاه های 
مدیریت بحران هر کدام هر امکانات و وسيله ای داشتند، برای کمک دهی و ایجاد سيل بند و 
تقویت سيل بندهایی که آب امکان نفوذ داشت، تجهيز شد. حتی در شهر در کنار رودخانه در 
جاهایی که احساس خطر می شد، این امر صورت گرفت. اگر ما در جزیره ی مينو این آمادگی 
را نداشتيم و از قبل سيل بندها را احداث نکرده بودیم و با گونی بعضی از نقاط را افزایش ارتفاع 
نداده  بودیم، قطعاً جزیره ی مينو را کامالً آب مي گرفت. چون بين دو اروند صغير و کبير است، 
ولی خوشبختانه پيش بينی این ها را انجام دادیم و خسارت چندانی وارد نشد. یکی دیگر از 
موارد ما از قسمت غرب کارون و جاده ی امام صادق و از آن جا تا طویجات، رحمانيه فيصلی 
و مسير مرز شلمچه، همه این مناطق را باید به اضافه ی مناطق شهری پوشش می دادیم. 
در خيلی از مناطق آب ممکن بود خطر ایجاد کند که اجازه ندادیم و آب به شهر وارد نشد. 
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سعی می کردیم به مردم آرامش دهيم و در صدا و سيما گزارش های لحظه به لحظه ارسال 
می کردیم و مردم را دعوت به آرامش می کردیم و استرس را به مردم منتقل نمی کردیم. ولی 
بعضی از مواقع بود که 24 ساعته مسئولين و نيروهای ما مشغول به کار بودند تا جان مردم 

و مال مردم به خطر نيافتد. 
سازمان آب و برق، مدیریت بحران و استاندار محترم به ما اعالم کردند 13روستای غرب 
کارون باید تخليه شود و این جا تجربه ی مدیریتی خودم را برای تان بگویم. در غرب کارون 
جلسه ای تشکيل دادیم و افرادی از شورای تأمين ستاد مدیریت در جلسه حضور داشتند. 
بخشدار محترم مرکزی هم بود و با آن ها این قضيه را مطرح کردیم. این در زمانی بود که 
سيل بندها را به خوبی تقویت کرده بودیم و تقسيم کار انجام شده بود و همه چيز حوزه بندی 
شده بود و این تقسيم بندی باعث شده بود هر کس وظایف خود را بداند و تداخل وظایف 
پيش نياید. اگر جایی بحرانی نبود، تجهيزات آن را به جایی که نياز داشت منتقل می  کردند. 
همان طور که در قسمت مکسر شکست و این شکافت حدود 13 متر بود و ما حدود نُه نمونه 
مصالح مانند لوله، نيوجرسی و سنگرهایی که پنج متر یا چهار متر ارتفاع داشت می ریختيم 
و به عمق آب وارد می شد. این شکستگی شکاف بزرگی بود و خوشبختانه با اتحاد همگی 

برطرف شد. 
امام جمعه و نماینده ی مجلس حضور داشتند، نيروهای جهادی بودند، دستگاه های اجرایی 
حضور داشتند، و اآلن تقریباً نيروهای ما تخصص الزم را برای سيل بند پيدا کردند. این 
ماجرای سيل بند را در برخی شهرها و روستاها می دیدیم که توانایی بستن آن را نداشتند و 
مرتب عرض آن بيشتر می شد. ما با پالستيک و گونی آب را مهار کردیم که در طرف سيل بند، 
خوردگی ایجاد نشود و این کار را اگر انجام نمی دادیم، قطعاً عرض سيل بند باید افزایش پيدا 
می کرد. خوشبختانه یک ربع به هشت شب بعد از گذشت 12.5 و تا 13 ساعت توانستيم با 
استفاده از سنگ و ریختن خاک، این سيل بند را ببندیم. 13روستا را گفتند که تخليه کنيد 
و ما به آن ها اطالع دادیم و همزمان در حال تعميرات سيل بندها بودیم. تمام دهيارهای آن 
روستاها به اتفاق رأی شان بر این بود که آن جا را تخليه نکنند. من نظر آن ها را خواستم و 
نظر بنده هم بر همين اساس بود که آن جا تخليه نشود. عده ای به من گفتند به علّت این که 
ابالغ کتبی شده است، الزم االجراست و باید روستاها تخليه شود؛ ولی ما روستاها را تخليه 
نکردیم. تخليه نکردن ما هم درست بود و نتيجه اش این بود که اگر تخليه می کردیم، اهالی 
روستاها را تخليه می کردند و سيل بندها می شکست. اگر سيل بند روستا می شکست، بعد از 
آن مکسر می شکست و بعد، ام نوشه می شکست و بعد حدود 15روز، ممکن بود خرمشهر را 
آب ببرد. این حجم آب زیادی که از اهواز رد می شد و به سمت خرمشهر می آمد، از خرمشهر 
عبور کرد و به دریا ریخت. اگر ما روز به روز پای سيل بندها نبودیم و آن ها را باال نمی آوردیم، 
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قطعاً آب ما را می برد. خوشبختانه روستاها را تخليه نکردیم و این تجربه موفقی بود و پای 
این حرف ایستادیم و در غرب کارون برای ما مشکلی پيش نيامد. آبی که از سمت مليحان، از 
سمت اسماعيليه به سمت ما آمد، حدود 600 ميليون متر مکعب بود و آن آب اگر به سمت 
خرمشهر می آمد با توجه به گزارش هایی که از تصاویر هلی کوپتری تهيه شده بود، بسيار 

خطرناک بود که اگر می رسيد خرمشهر را ظرف دو ساعت آب می گرفت.
استاندار محترم ستاد بحران را با حضور نيروهای سپاه و ارتش و باقی دستگاه ها تشکيل دادند 
و یکی- دو پرواز با هلی کوپتر داشتيم و مناطقی که باید آب را هدایت و کم می کردند، تعيين 
شد. انفجارات را انجام می دادند و آب هدایت شد و طی چندین روز این آب مهار شد. این 
حجم آب، به اندازه ی حجم آب پشت سد زاینده رود بود. ما ام نوشه تا مکسر و سيل بندها 
را رها نکردیم، چون ممکن بود باز هم خطرساز شود و تيم کنترل در آن جا مستقر بود. 
سرریزی هم از هورالعظيم داشتيم که حدود دو ميليارد و 500 هزار متر مکعب آب بود که 
به سمت پشت دژهای ساجدی و دژ جمهوری و طالئيه و مسير کوشک وارد می شد و این 
بسيار 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 
بيابان ها رهاسازی شد. این فعاليت با فيلم و تصویر گزارش لحظه به لحظه، به صورت کامل، 
انجام شد. مقدار آبی که از طالئيه به سمت دژ جمهوری و دژ ساجدی سرازیر شد، بيش از 
دو ميليارد متر مکعب بوده که تا دو ماه بعد از آن، به سمت نهر َخّين، ادب و حدود، هدایت 
 شد. حضور به موقع و پای کار بودن یکی از مهم ترین عوامل در این تصميم گيری است. 
بارها ما تا قلب کارون می رفتيم و بر می گشتيم و به ما خبر می دادند، فالن سيل بند شکسته 
شده و باز هم به آن جا سرکشی می کردیم. نيروهای ما مستقر بودند. گشت شبانه داشتيم. 
نيروهای سپاه، نيروی انتظامی و دهيار روستا، هميشه حاضر بودند. این گشت ها به این خاطر 
بود که عده ای هم قصد خرابکاری داشتند و شبانه می خواستند که این سدها را باز کنند. 
کما این که یکی دو مورد پيش آمد. اگر ما به موقع حضور نداشتيم، شب ها چندین بار قطعاً 
مشکالتی پيش می آمد. بنده سعی می کردم همراه با معاونينم حضور 24 ساعته ای داشته 
باشيم. مثالً به سمت ام نوشه می رفتيم 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. می دیدم که می خواهند کار را تعطيل کنند، اما هنوز سيل بند مشکل داشت. ما 
آن ها را راضی می کردیم و پاداش جزیی برای آن ها در نظر می گرفتيم که با وجود خستگی،  
تا ساعت 10یا 11 شب، کار را ادامه می دادند. نگه داشتن این افراد به این علّت بود که اگر 
سيل بند می شکست، بستن آن بسيار سخت بود. اگر در شرایط عادی بود این افراد به هيچ 

عنوان نمی آمدند. حتی راننده ها و پيمانکاران هم این خطر را احساس می کردند.
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یک مطلب قابل تأمل اینکه هماهنگی مناسبی که بين دستگاه ها بود، باعث شد ما امکانات 
الزم را در دسترس داشته باشيم. در بعضی از شهرستان ها ممکن است فرماندار با برخی از 
دستگاه ها تعامل خوبی نداشته باشد یا ضعيف باشد، ولی ما از این ظرفيت استفاده کردیم و 
تمام دستگاه ها را پای کار آوردیم و از آن ها استفاده کردیم. تقسيم مسئوليت انجام دادیم و 
آن ها هم غير از این که احترام ما را داشتند؛ این را یک ضرورت می دیدند. گاهی هم دستگاه ها 

به تنهایی توانایی انجام کار را نداشتند که نيروهای جهادی به کمک ما آمدند.
در موارد مختلفی از نيروهای جهادی استفاده کردیم. در خيلی از مناطق، با کمبود خاک 
مواجه بودیم. نزدیک ترین معدن سنگ ، در آغاجری و هفتکل بود. در غرب کارون حدود 17 تا 
20 کيلومتر سيل بند ساختيم. سيل بندهایی که برخی عرض شان به قدری بود که دو ماشين 
روی آن تردد می کردند. در پایين دست تاالب ناصری، 12 کيلومتر سيل بند داریم. نيروهای 
سپاه در سه  راه حسينيه، 18 کيلومتر سيل بند زدند و با کمک نيروهای جهادی، سيل بندها 
را با پالستيک پوشاندیم. هر چهار طاقه پالستيک حدود 4.5 ميليون تومان هزینه  داشت. ما 
غذای این افراد را تأمين می کردیم، اما گاهی برخی خانواده ها برای این افراد غذا می آوردند و 
پشتيبانی انجام می شد. خانم هایی بودند که در خانه غذا می پختند و برای این افراد می آوردند 
و این باعث دلگرمی می شد. از پایگاه ها، مساجد و روحانيون، پشتيبانی می رسيد. نماینده ی و 
امام جمعه ی محترم هم، پای کار بودند. اگر این اتحاد نبود، قطعاً خرمشهر را آب می گرفت.

ما به آن نتيجه ای که می خواستيم رسيدیم و زیانی به مردم نرسيد. کل خسارت ما 34 
ميليارد تومان بود که در ارتباط با مزارع شيالت و اراضی کشاورزی بود و قسمت جزئی در 
تأسيسات برق و آب داشتيم. مثالً حدود 1.5 ميليارد تومان خسارت در تأسيسات برقی. 
خوشبختانه خسارت جانی وجود نداشت و خسارت های مسکن هم یک مورد بر اثر افتادن 
ترانس برق از وزش باد بود. البته در روستاها مقداری مرمت و تعمير نياز است که در حال 
پرداخت آن هستيم. شبانه روز پای کار بودیم و می گفتيم اجازه نمي دهيم آب وارد خانه های 
مردم شود. خوشبختانه رضایتمندی از جانب مردم حاصل شد. تماس هایی داشتيم که از 
ما تشکر می کردند. همين اآلن آبی که از سمت طالئيه در حال وارد شدن است، به سمت 
شلمچه هدایت می شود و توسط کالورت و لوله گذاری آب به سمت اروند هدایت می شود و 
وارد عراق و خليج فارس می شود. می خواهم بگویم این مسائل در خرمشهر مدیریت شد و بنده 
به عنوان 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 نيروها برسد و نيرویی که 
به عنوان جهادی پای کار بود، احساس کمبود نکند. نهایت بهره برداری از دستگاه ها و امکاناتی 
که در اختيارمان بود، انجام شد و اکنون سيل بندهایی که ساخته شده، مایه ی تعجب دیگران 
است. این سيل بندها برای سال های آینده نياز به تقویت دارد و ممکن است ما ترسالی در 
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پيش داشته باشيم.
به عنوان پيشنهاد عرض می کنم که باید از خرد جمعی استفاده کنيم و خودرأیی نداشته 
باشيم. از نظرات تيم مدیریت بحران بهره مند شویم، جمع بندی درستی داشته باشيم. اعتقادم 
این است اگر آن 13روستا که به بنده برای تخليه شان ابالغ شد را تخليه می کردند، تصميم 
اشتباهی بود، کما این که با خود استاندار صحبتی داشتم و مسئولين سازمان آب از سيل بندها 
بازدید کردند و استحکام آن ها را تأیيد کردند. نظر بنده را درست دانستند و می دانستند 
سيل بندهایی را که ما احداث کردیم، مقاومت کافی دارد و روز به روز ما با افزایش ارتفاع آب، 
سيل بندها را باال می آوردیم. تصميم به موقع گرفتن و استفاده از خرد جمعی و رایزنی کردن 
برای رسيدن به هدفی که مدنظر ماست و استفاده از نيروهای مردمی و دست کم نگرفتن 
آن ها در تعامل و وحدت رویه، بسيار تأثيرگذار است. این که ما بتوانيم تمام سالیق را پای 
کار بياوریم. خيلی مهم است که افراد با دیدگاه های سياسی مختلف روی سيل بند مستقر 
بودند. من خودم 24 ساعته در آن جا بودم و حضور فرمانده در آن جا برای مردم دلگرمی 
ایجاد می کرد. گاهی می دیدم همه خسته اند و می گفتم کسی برود برای همه بستنی بخرد 
یا از شهر که به آن منطقه می رفتم می دیدیم مثالً یکی از راننده ها که سيگاری است، سيگار 
ندارد و می گفتم که برای او سيگار تهيه کنند و این که این نيازها مورد توجه قرار گيرد، باعث 
می شد انرژی بيشتری برای کار کردن وجود داشته باشد. من به ریز این قضایا ورود می کردم 
و به بيابان می رفتم و با راننده ی لودر چایی می خوردم، غذا می خوردم و بعد از کمک خداوند 
و همکاری مدیران و دستگاه های مختلف و مردم، توانستيم از این بحران عبور کنيم. این 

همدلی در شهرستان ها بسيار تأثير 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 نقيضی درباره ی سيل وجود داشت. برخی می گویند ما از اول می دانستيم 
سيل می آید و سازمان هواشناسی این مساله را اعالم کرده بود. من به این حرف ها کاری 
ندارم و خيلی وارد این بحث ها نمی شوم. ما به عنوان مدیریت بحران از آذر ماه هر سال 
هشدارها را می دادیم. همان طوری که در سال آبی 1397-1398 دو ماه پيش از وقوع سيل، 
هشدار را صادر کردیم و به همه ادارات این مساله را اعالم کردیم. امسال هم حتماً با ادار ات 
و سازمان هایی که به وظایف خود عمل نکند، برخورد جدی خواهيم کرد. سال گذشته ما 
حتی در آذر ماه، سيل بند شعيبيه را تعمير کردیم. با این که در آن زمان خشکسالی بود و 
حتی خيلی از مردم به ما می خندیدند و می گفتند در این خشکسالی که آبی نيست، سيل بند 
را برای چه درست می کنيد؟ با وجود سرازیر شدن آن همه حجم آب، دیدید که سيل بند 
شعيبيه نشکست. در فروردین  ماه آن قدر آب باال آمد که از باالی سيل بند، سر ریز کرد، اما 
سر ریز آب جوری بود که خسارات زیادی وارد نکرد. اگر این سيل بند مثل سال های گذشته 
باقی مانده بود، اولين شهری که در حوضه ی دز و کرخه زیر آب می رفت، شعيبيه بود. سيلی 
که اتفاق افتاد، یک اَبَر سيالب بود. من به یاد ندارم چنين سيالبی آمده باشد. سيالب معموالً 
یک هفته ای یا دو هفته ای از بين می رود، اما ما حدود سه هفته درگير این سيالب بودیم. به 
جای این که هر روز آب کمتر شود، بيشتر می شد. با این که ما سد داشتيم و سدهای ما بيشتر 
از دو ميليارد متر مکعب آب را ذخيره می کردند، ولی در یک بازه ی زمانی کوچک، حدود 14 
ميليارد متر مکعب آورد آب داشتيم. دفع این آب و این که هيچ شهری زیر آب نرفت، واقعاً 
یک هنر بود. خوشبختانه ما اجازه ندادیم هيچ شهری از استان زیر آب برود. ممکن است 
گفتن این جمله خيلی ساده باشد، اما شهری مثل سوسنگرد، جمعيتی باالی 70 هزار نفر 
دارد، وقتی این شهر زیر آب برود، آن هم آبی که ميزان خاک موجود در آن خيلی باال است 
با این وضعيت شهر نابود می شود. اگر ارتفاع سيل یک متر باشد، حداقل 30 سانتی متر گل با 
خود می آورد. اگر ارتفاع سيالب دو متر باشد، حداقل 60 تا 90 سانتی متر با خود گل می آورد. 
پاک کردن این گل، خيلی سخت است. با این وضعيت شهر نابود می شود. خانه ها در شهر 
مثل روستا نيستند که از هم فاصله داشته باشند. خوشبختانه هيچ شهری از ما زیر آب نرفت 
و ما توانستيم همه ی شهرها را نجات دهيم. درست است که روستاهای زیادی زیر آب رفتند، 

اما اولویت ما نجات انسان ها بود، و در این سيل ما تلفات انسانی نداشتيم.
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دولت با تمام قوا وارد کار شد. البته ما هم هيچ وقت نمی توانيم نقش مردم را کمرنگ کنيم. 
ما در مدیریت بحران، این سيل را به عنوان یک جنگ دوم تلقی کردیم. هيچ فاجعه ای تاکنون 
ایران را این چنين درگير نکرده بود. 16 استان ما درگير سيل بودند، اما بحث سيل خوزستان 
جداگانه است. در لرستان آب آمد، تخریب کرد و گذشت، اما خوزستان دشت است و آب 
می ماند. نمی توان ميزان تخریب سيل در لرستان را دست کم گرفت، سيل لرستان هم 
تخریب خود را داشت، اما وقتی در خوزستان سيل بياید، آب آن قدر می ماند که دیگر تخریب 
زیرساختی ایجاد خواهد کرد. االن جاده ها، فاضالب شهری و روستایی و... و هر چه در این 
مدت درست کرده بودیم، از بين رفته است. وقتی آب وارد روستاهای کارون یا روستاهای 
بامدژ می شود و از این روستاها می گذرد و یک یا دو هفته آن جا می ماند، شما دیگر هيچ 
زیرساخت جاده ای ندارید. ما با حدود 800 کيلومتر تخریب زیرساخت جاده ای مواجه شدیم. 
ابتکارات خيلی خوبی در زمان سيل به خرج داده شد. ما در سيل چهار مرحله ی مدیریت آب 
داریم؛ مرحله ی اول، مدیریت آب هایی است که قبل از سد قرار دارند. آب های ورودی قبل از 
سد، آب های وحشی هستند و سيالب های وحشت ناکی دارند. به طور مثال ورودی آب کرخه 
در ساعاتی به هشت هزار متر مکعب رسيد. نمی شود این مقدار آب را به طرف مردم بفرستيد. 
اگر چنين می شد در حوضه ی کرخه دیگر شهری نمی ماند. در ورودی سد دز و سدهای دیگر 
نيز، ارقام باالیی داشتيم. مدیریت شرایط متفاوت است. در این شرایط معموالً نقش انسان ها 
کم است. چيزی دست ما نيست. این هنر سدسازی است که چطور می تواند جلو این فشارها 
را بگيرد. مرحله دوم، مدیریت آب های پشت سد است. شما باید بتوانيد آب های پشت سد 
را طوری مدیریت کنيد که به تدریج خارج شوند تا برای آب های ورودی دیگر نيز جا داشته 
باشيم و هم جوری این آب را رهاسازی  کنيد که آب های بعد از سد، تخریب زیادی نداشته 
باشد. من به مدیریتی که در این زمينه شد، نمره ی خوبی می دهم. روزهای 28، 29و 30 
فروردین، در حوضه ی کرخه، روزهای بسيار حساسی بود. مرحله ی بعد، مدیریت آب های بعد 
از سد و دشت ها است. این جا نقش انسان اهميت زیادی دارد. کار مدیریت بحران از اینجا 
شروع می شود. از زمانی که آب از سد خارج شده و وارد رودخانه ها و جلگه های ما می شود. 
مرحله ی چهارم، مرحله ی تجميع این آب در تاالب ها، دریاها و رودخانه های پایين دست 
است. این جا است که نقش مدیریت و ایده ها مشخص می شود. در خوزستان ما چند رودخانه 
داریم، اما در سيالب، دو رودخانه ی کارون و کرخه نقش اساسی را بازی می کنند. شما 14 
ميليارد متر مکعب آب را باید از این دو رودخانه به طرف پایين هدایت کنيد. یکی از این 
رودخانه ها به دریا می ریزد و یکی به تاالب. ما در پایين دست رودخانه ی کرخه، 17 انشعاب 
داریم. در بدو سيالب، وقتی دبی رودخانه 550 متر مکعب بود، سيل بند آلبوعفری شکست. 
در همين دبی، سيل بند ُرفيع نيز شکست، اما بعد از آن دیدید که با دبی 1200 هم، هيچ 
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سيل بندی شکسته نشد. هر چند برخی از سيل بندها مثل آبشار شدند، و چون خاکی بودند، 
و آب هم زیاد مانده بود از زیر، آب می دادند. در حوضه ی کرخه، اولين کاری که انجام شد 
این بود که در باال دست شوش، یک راه  آب باز کردیم. اصل و عمده ی کار ما، بعد از حميدیه 
بود. چون انشعابات آن جا هستند و آب باید به تاالب هورالعظيم برسد. ما توانستيم همه ی 
این 17 انشعاب را باز کنيم. ما پيش از این 12 سال خشکسالی داشتيم و بعد از جنگ 
تحميلی هم، بسياری از این رودخانه ها یا به تصرف کشاورزان در آمده بود یا به دليل بی آبی 
از بين رفته بودند. زمانی که جاده شهيد باکری را هم احداث کردند؛ خيلی از این ها را کور 
کردند. یکی از کارهایی که انجام شده بود این بود که ما درون تاالب  های مان، دایک مرزی 
زدیم. یعنی تمام این رودخانه ها را کور کردیم تا به طرف عراق نروند. دایک مرزی بر اساس 
مسائل امنيتی احداث شده است. جاده شهيد باکری نيز در زمان جنگ با توجه به نياز آن 
زمان احداث شده بود. در این جاده حتی در برخی جاها برای رودخانه ها، حتی زیرگذری 
هم در نظر گرفته نشده بود. با این وجود، ما همه ی این 17 رودخانه را پيدا کردیم و دقيقاً از 
منطقه شّط علی تا چذابه، این رودخانه ها را باز کردیم، اما باز هم کم آوردیم؛ چون دبی که 
وارد رودخانه کرخه می شد، دبی 2400 بود. این رودخانه در بيشترین حالت هم نمی توانست 
دبی 2400 را عبور دهد. کرخه نهایتاً بتواند آبی با دبی 1000 را از خود عبور دهد. بنابراین 
با مشکالتی به خصوص در پایين دست در بخش حميدیه و سوسنگرد مواجه شدیم. در این 
زمان ما سيل بند شاکریه را در باال دست سوسنگرد باز کردیم. با این کار توانستيم آبی با دبی 
800  متر مکعب را از آن جا عبور دهيم. این آب خارج می شد و به طرف دشت ها می رفت. 
باید این آب به سمت تاالب هدایت می شد. در تمام این مسير 40 کيلومتری با استفاده از 
افرادی که اطالعات کافی داشتند و بافت منطقه را می شناختند، هر چه مانع بود از ميان 
برداشتيم و تمام این کانال ها را باز کردیم. با این کارها، مسير جدیدی باز شد. ما می خواستيم 
همه این آب را به منطقه ی سه ناف که منطقه ای ميان بستان و تاالب بود برسانيم. سه ناف، 
زه کش معروفی نيز دارد که قبالً در زمان شاه، یک رودخانه به نام نهر حکومه در آن درست 
کرده بودند که در زمان سيالب برای پخش آن استفاده می شد و از منطقه شاکریه تا آن جا 
می رفت. البته این رودخانه نابود شده بود و وجود خارجی نداشت، مگر در برخی از نقاط که 
ما توانستيم همين را هم تا حدی احيا کنيم. وقتی این آب به پشت بستان رسيد، سه چهار 
مانع داشت: جاده شهيد باکری، جاده قدیم و جدید چذابه همه از موانع این آب بودند. ما 
همه ی این ها را شکافتيم و آب را به سمت تاالب هدایت کردیم، یعنی 800 متر از حجم آب 

را کم کردیم و 1500 متر مکعب دیگر باقی ماند.
کانال سلمان کانالی است که در زمان جنگ احداث شده بود. کانال شهيد چمران نيز کانال 
بتنی است که قرار بود در زمان نياز، آب را از کرخه به کارون بياورد 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 
بياورد و آب شرب اهواز را تأمين کند. این به کانالی به نام کانال سلمان می خورد. این کانال 
آب را به سمت تاالب هویزه در منطقه شّط علی، حوضچه ی شماره ی پنج می ریخت که در 
خشکسالی های اخير، دیگر خيلی از آن استفاده نمی شد. این کانال را دو قسمت کرده اند: یک 
قسمت آن دهخدا نام دارد. زه کش دهخدا آب های شور دیگر را می آورد، قسمت دیگر آن نيز 
به آن  نيز  از مدتی فاضالب عين دو  بعد  برای کشاورزی می آورد که  را  آب های شيرین 
می ریخت. به این ترتيب آب از این قسمت با دبی خيلی کم و در حد سه چهار متر می آمد و 
به طرف تاالب خارج می شد. خيلی از جاها در این مسير پل زده بودند یا روستایی ها آن را 
برای عبور و مرور احشام شان بسته بودند و این کانال چندان مدیریت نشده بود. این کانال دو 
راه ارتباطی به رودخانه کرخه نور نيز داشت. ما فکر کردیم که این کانال می تواند دو کار برای 
ما انجام دهد: می تواند آب ورودی به کرخه را تا حدی تخفيف دهد و می شود تا 200 
-300متر مکعب از آب را وارد این کانال کنيم. رودخانه کرخه نور و کارون برای اولين بار در 
منطقه الهایی به هم می رسند. وقتی سيل بند شکست، تمام این آب به طرف اهواز آمد. در 
این زمان اولين کاری که کردیم این بود که گفتيم شما پنج تا شش روز این آب را برای ما 
پشت اهواز نگه دارید تا ما بتوانيم برای آن مسير پيدا کنيم. این آب به شهر اهواز رسيد. بعد 
دهخدا هم زیر آب رفت و تمام آب خروجی دهخدا نيز در کانال سلمان ریخت. عين دو، کيان 
آباد، کيانپارس، یعنی غرب اهواز، کامالً در خطر بود. حجم آب وسيعی داشت می آمد. ما در 
عرض پنج روز، حدود 70کيلومتر سيل بند زدیم. این کار، یک کار ابداعی بود. بعد از آن دور 
تا دور کانال سلمان را که می توان گفت از این سيستم پخش سيالب حذف شده بود و 
به عنوان یک آبراه بود را، به فاصله ی 35کيلومتر الیروبی کردیم. 45 بيل مکانيکی شبانه روز 
کار کردند، تمام این آب را که پشت اهواز بود، از همين راه خارج کردیم. ما از این آب دو 
استفاده نيز کردیم. یکی این که این آب هدر نرفت و به سمت حوضچه ی شماره چهار و پنج 
هورالعظيم هدایت شد و هم این که قسمتی از کانون های ریزگرد ما در پشت هویزه را پوشش 
داد. ما توانستيم این آب را به گونه ای از کانال سلمان عبور دهيم که هيچ روستایی در این 
منطقه زیر آب نرفت و به اراضی کشاورزی هم آسيبی وارد نشد. وقتی تاالب پُر شد، از آن 
طرف هم کرخه داشت سوسنگرد را تهدید می کرد. با این که سيل بند شاکریه را باز کردیم، 
هنوز 1500 متر مکعب آب در رودخانه داشتيم و این آب با سرعت زیاد داشت می آمد. 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 رسيد و دیگر واقعاً 
داشت به اهواز می رسيد. من سوسنگرد بودم که آقای حاجی زاده به من گفت سـریع خودت 
را به عين دو برسان و آن جا باش تا من بتوانم آب را پنج روز پشت سيل بندها نگه دارم تا 



176

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

بتوانيم این آب را خارج کنيم. من تعجب می کردم، چون نمی شد آب را پنج روز نگه داشت، 
آن هم آبی که مدام داشت به آن اضافه می شد. آقای حاجی زاده آمد و راه آبی را که از کانال 
چمران به کارون وصل می شد را با سرعت، در حد سه الی چهار کيلومتر، الیروبی کرد و آب 
را به کارون برگرداند. این کار باعث شد آب تا حدی فروکش کند. اگر یادتان باشد آب در 
دومين روز سيالب تا حدی فروکش کرد و با این کار تا حدی خيال مان از اهواز راحت شد. 
همه دوستان می گفتند ممکن است آب از کارون به طرف اهواز بياید، اما خوشبختانه این 
اتفاق نيفتاد. البته بعداً ما توانستيم کانال سلمان را اصالح کنيم. در عرض پنج- شش روز 
بتوانيم آن سيل بند را بزنيم و الیروبی کنيم و آب را خارج کنيم. بعد از آن ما به سمت تاالب 
رفتيم و آبی با دبی 1500 متر مکعب داشتيم که در حال آمدن بود. ما جاده شهيد باکری را 
هم داشتيم. با باز کردن این جاده، تمام آب هایی که پشت این جاده جمع  شده بود، آزاد شد. 
این آب کجا باید می رفت؟ باید سمت اراضی کشاورزی می رفت. نمی شد این آب را همين 
طور پخش کرد. ما آمدیم رودخانه های قبلی را الیروبی کردیم. بعد به جاده ای 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 می کرد، یکی خود رودخانه هوفل و دیگری نيز از آبی بود که 
از شاکریه باز کرده بودیم. اگر این آب به دژ استاندری می رسيد دوباره بر می گشت و بستان 
زیر آب می رفت. سریع آمدیم دژ استانداری را شکافتيم و آب را پشت دژ مرزی بردیم. 
رودخانه هوفل چهار انشعاب بزرگ دارد. این چهار انشعاب در گذشته رودخانه های بزرگی 
بودند که به عراق می رفتند. در این سمت دژ، عميق ترین جای هورالعظيم در عراق در منطقه 
سالفه قرار دارد. این منطقه نيز منطقه ای است که آب آن سياه است و حدود 12تا 13 متر 
عمق دارد. این عميق ترین جای هورالعظيم در دو طرف ایران و عراق است. این چهار انشعاب 
به سمت این منطقه می رفتند. در کنار ُرفيع نيز رودخانه نيسان، هفت انشعاب پيدا می کرد 
)الراي، ابوالبو، سابله، ابوالشبابيط، االبيض، گبان و نهر عمه(. این ها آب راه های بزرگی هستند 
که رودخانه نيسان را در تاالب به سمت عراق منحرف می کردند. یک رودخانه بزرگ نيز در 
این منطقه بود که به آن فحل می گفتند. ما آمدیم چهار تا از این ها را باز کردیم. وقتی این 
کار را کردیم در عرض یک شب، آب یک متر کاهش پيدا کرد و به این ترتيب با باز کردن دژ 
مرزی، آب به سمت عراق هدایت شد. در مجموع ما 11 شکاف در داخل تاالب مرزی از 
حوضچه ی شماره یک و دو به طرف عراق باز کردیم. وقتی این کار را کردیم دیگر خطری 
متوجه بستان، ُرفيع، هویزه و سوسنگرد نمی شد. وقتی این کارها را انجام دادیم، به دکتر 
شریعتی پيام دادم و گفتم با کارهایی که داریم انجام می دهيم، من تضمين می کنم که 
شهرهای حوضه ی کرخه زیر آب نمی روند. بعد از مدتی دکتر شریعتی به من گفت می خواستم 
این طور جواب بدهم که اگر این شهرها زیر آب رفتند، من سر تو را زیر آب می کنم. اگر جرات 
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و شهامت دکتر شریعتی و حاجی زاده نبود، ما نمی توانستيم این ها را باز کنيم. نه دکتر 
حاجی زاده اهل آن منطقه است، نه دکتر شریعتی. هر دوی آن ها هم در زمان جنگ نبوده اند 
که بدانند آن جا چه خبر است. به حرف کسانی که در جنگ بودند و اهل منطقه هستند، 
اعتماد کردند و بعد از مشورت با شرکت های معتبر منطقه، یک تصميم مهم گرفتند و آن را 
اجرا کردند. این به نظر من اوج مدیریت سيالب بود، و اگر ما این کارها را نمی کردیم، سه شهر 
که هيچ، از کل منطقه دشت آزادگان نامی بيشتر نمانده بود. آب سرعت خيلی زیادی داشت. 
2400 متر مکعب در ثانيه شوخی نيست. کرخه دو انشعاب اصلی دارد: یکی رودخانه هوفل 
و دیگری نيسان. هوفل از سوسنگرد می گذرد و به بستان می رسد، نيسان هم به ُرفيع می رسد. 
یک انشعاب دیگر نيز داریم به نام کرخه نور. کرخه نور در گذشته رودخانه بوده که بعداً با 
تصميمات سازمان آب و برق، به کانال وصيله تبدیل شد که از باال دست سد انحرافی می آمد 
و هویزه را آب می داد. در زمان شاه، کرخه نور یکی از انشعابات مهم کرخه بود، اما االن یک 
کانال است که بيش از 40 متر مکعب آب در آن جا نمی گيرد. رودخانه هویزه به این عظمت 
خالی از آب است. حتی در زمان سيالب هم، خالی از آب بود. نتوانستند بهره برداری الزم را 
از آن انجام دهند، چون گنجایش نداشت. این کانال یک کانال بتنی است که از حميدیه رد 
می شود و به سمت هویزه می رود. ما دیدیم کرخه نور ظرفيت خوبی است. فشار هم در نيسان 
زیاد است. راه آبی به نام معرض در این منطقه بود که در گذشته یک رودخانه بوده و اگر 
سيالبی می شد، آب از این جا در حد دو تا سه متر رد می شد و اراضی را آب می داد. ما این 
رودخانه را باز کردیم و در انتهای هویزه، نيسان را به کرخه نور وصل کردیم و قسمت عمده ی 
آب را از این جا به طرف کرخه نور خارج کردیم. کرخه نور سه انشعاب داشت: یکی به سمت 
مشمشيه می رفت یکی به سمت یزدنو و جراحيه و دیگری به طرف سنگر که به آن بيت 
مهاوی و بيت ُمطلب و شّط علی می گفتند. وقتی آب را وارد این کانال کردیم، دیدیم همه ی 
این مسيرها را بسته اند. حجم آب وسيعی داشت می آمد و همه روستاها با این حجم زیر آب 
می رفت. البته ما قبل از این، جاده شهيد باکری را برای این آب باز کرده بودیم. اما حتی خود 
من که مسئوليت این کار را بر عهده داشتم نمی دانستم این انشعابات بسته هستند. کشاورزان 
آمده بودند این مسيرها را بسته بودند. 12 تا 13 سال خشکسالی بود. به جرات می توانم بگویم 
از زمان جنگ در کانال بيت مهاوی آبی نيامده بود و رودخانه اصالً دیگر محو شده بود. به 
سرعت بيل مکانيکی فرستادیم و همه رودخانه های اصلی و رودخانه های فصلی که قباًل 
می شناختم را باز کردیم. با این کار دیگر آب با سرعت رد می شد. به این ترتيب همه ی هفت- 
هشت روستای آن جا که روستاهای پُر سکنه ای هم هستند و نزدیک چهار هزار هکتار اراضی 
کشاورزی نيز داشتند را نجات دادیم و آب را هم توانستيم به حوضچه ی شماره چهار که هنوز 
گنجایش داشت، وارد کنيم. االن همه مسيرها باز هستند. رودخانه مهم مشمشيه، رودخانه ای 
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است که در زمان سيالب آب زیادی را به طرف تاالب منتقل می کرد و حاال باز شده است. 
همين چند روز پيش، 12 کيلومتر الیروبی از رودخانه تاالب و جراحيه را تا یزدنو رساندیم. 
اقدامات ما هنوز ادامه دارد و تنها شکل آن تغيير کرده است. کانال سلمان تا 200متر مکعب 
آب گنجایش دارد. هم می تواند آب را مستقيم به طرف ُجِفير ببرد و هم آن را به کرخه نور 
وصل کرده است. ما کانالی به نام کانال ازرق )نهر فاضل( را باز کردیم. وقتی بحران بی آبی 
هویزه به خاطر کشت شلتوک پيش آمد، توانستيم این آب را از کانال چمران به طرف کانال 
سلمان هدایت کنيم و آن را از طرف کانال سلمان به طرف کرخه نور بياوریم. االن هویزه آب 
دارد و کشاورزی انجام می دهد. این در 30 سال گذشته سابقه نداشته است. بعد از جنگ 
سابقه نداشته که هویزه کشت شلتوک داشته باشد، اما االن دارند این کار را انجام می دهند. 
ما کانال نيسان را با کرخه نور ارتباط دادیم. از ازرق هم، آن را طرف کرخه نور آوردیم. در 
سيالب از یک جا ممکن است هویزه تهدید شود، و آن هم از سمت کانال ازرق  است. اگر 
 DMC و  DME دوباره سيالب بياید، ممکن است هویزه تهدید شود. ما دو زه کش به نام
داریم که به کرخه نور وصل هستند و آب زه کش های روستایی و کشاورزی را به سمت پایين 
دست شّط علی می برند. ما روی این زه کش ها کار کردیم که اگر احياناً آبی در داخل کرخه 
نور بياید و شهر هویزه تهدید شود از این زه-کش ها بتوان برای پخش سيالب استفاده کرد. 

بيشتر کارهای آن نيز انجام شده است.
به جرات می توانم بگویم که در سيستم مدیریت بحران، هيچ کس به اندازه ی من با حوضه  ی 
کرخه آشنایی ندارد. آشنایی به منطقه یک مزیت است. من از ابتدای رودخانه ی کرخه در 
استان تا آخرین نقطه ی کرخه با آن آشنایی دارم. دليل این آشنایی هم یکی این  است که 
من در زمان جنگ در این منطقه حضور داشتم و می دانستم چطور باید حتی به داخل خاک 
عراق برویم و برگردیم و آبراه ها را می شناختم، و دیگر این  که من اهل همين منطقه هستم. 
من متولد ُرفيع و بزرگ شده ی شهر هویزه هستم. عالوه بر این، استاندار مشاوری در رابطه 
با رودخانه ی کرخه داشت که اهل همين منطقه بود و مطالعات خوبی در این زمينه داشته 
است. وقتی ما نظرات و راهکارهای خود را مطرح می کردیم، استاندار نظرات ایشان را هم 
می پرسيد. گاهی مباحثه می شد و در نهایت به نتيجه واحدی می رسيدیم. برای مثال، دو- 
سه کيلومتر بعد از شهر ُرفيع، قبالً وقتی به طرف تاالب می رفتيم سه روستا بود: روستاهای 
حسچه، لوليه و برص. مدرسه برص هنوز هم هست. روستای ُرفيع زمانی که هویزه پنج هزار 
نفر جمعيت داشت، 12 هزار نفر جمعيت داشت. به خاطر این که آن جا هم کشاورزی وجود 
داشت و مردم در این مناطق درآمد داشتند. در هویزه درآمد نبود. در روستای لوليه، رودخانه 
دیگر بستر و حریم نداشت و به آن ابوگرید می گفتند. این نقطه، جای خطرناک رودخانه است. 
سازمان آب و برق می خواست این جا را بشکافد، ولی من تأکيد داشتم که باید بعد از شهيد 
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باکری باز شود. حتی من کاری کردم که از جاده ی شهيد باکری تا ُرفيع تا خود مشمشيه را 
باز نکردند، چون می خواستم اگر بتوانيم نيسان را از پایين دست باکری باز کنيم و عمده ی 
آب را از این سمت به طرف جنوب خارج کنيم. دیگر آب ُرفيع را تهدید نکند و برود به سمت 
مشمشيه باز شود و به طرف تاالب برود. این موجب اختالفی بين ما و سازمان آب و برق شد. 
آن ها آمدند و همان نقطه را شکافتند، این کار انجام شد و ُرفيع زیر آب رفت. این نقطه اشتباه 
بود، من هشدار داده بودم که این جا را باز نکنيد، اما متأسفانه زورم نرسيد. بعد رفتيم کانال 
شهيد باکری را از سه جا شکافتيم. دکتر شریعتی گفت ُرفيع دارد زیر آب می رود، من گفتم 
این کاری است که شده است، این آب نيز می ماند، چون سطح این مسير 5.1 متر از سطح 
تاالب پایين تر است. ما باید دور تا دور ُرفيع دایک بزنيم و در عرض سه روز با کار شبانه روزی 
توانستيم دایک را بزنيم و ُرفيع را نجات دهيم. ما از سه جا هم دژ شهيد باکری را شکافتيم، از 
یک جا هم آب را وارد رودخانه فصلی ابوطبن کردیم و آب را به طرف تاالب فرستادیم. بعد از 
دژ شهيد باکری ما ایستگاه محيط زیستی داریم. نظر من این بود که باز کردن از همان نقطه 
انجام شود. استاندار هم گفت از همان نقطه کار را انجام دهيد. گفتم دیگر نمی شود. در زمانی 
که دژ شهيد باکری باز نشده بود، این کار جواب می داد اما حاال اگر این کار را بکنيم، این آب 
دوباره به سمت ُرفيع بر می گردد. تا همين امروز هنوز حدود 500 هکتار از ارضی زیر آب 
است و هيچ کاری نمی شود کرد. این 500 هکتار، 5.1 متر عمق اش از سطح بستر رودخانه 
پایين تر است. خودم هم نمی دانم چطور باید آب را از آن خارج کنيم. لوليه یک منطقه فصلی 
است. در گذشته وقتی سيل می آمد سه روستای لوليه، حسچه و برص، زیر آب می رفتند، 
ولی آن قدر زیر آب نمی رفتند که تا االن آب باقی بماند. اتفاقاً این ها تاب آوری خوبی در برابر 
سيالب داشتند. در گذشته وقتی سيل می آمد اکثر اراضی کشاورزی را با سيل بندهای نيم 
متری محصور می کردند و شلتوک می کاشتند. در گذشته شلتوک نوروزی بود. مثل االن 
نبود و فروردین شلتوک را می کاشتند و مرداد ماه برداشت می کردند و هيچ گونه پمپی هم 
استفاده نمی کردند. همين آب سيالب را مسدود می کردند و از این آب، برای کشت شلتوک 
استفاده می کردند. قبالً سيالب برای مردم به خصوص مردم پایين دست، خوشحال کننده 
بود. در گذشته معموالً از اسفند ماه سيالب ها می آمد، و مردم خوشحال بودند و از اسفند 
تا مرداد آب داشتند و بدون نياز به هيچ پمپی شلتوک می کاشتند. من این را در تایلند هم 
دیده ام که با استفاده از جزر و مّد کشت می کردند، اما در این جا متأسفانه به علّت بی آبی دیگر 

این اتفاق نمی افتاد.
در مجموع 250 هزار هکتار از اراضی ما زیر آب رفت. تنها در منطقه دشت آزادگان 55 هزار 
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 می روند از شط علی یا ُجِفير فيلم می گيرند و 
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می گویند تاالب پُر آب نشده است، اما این طور نيست. ُجِفير چه زمانی جزو تاالب بوده است؟ 
ُجِفير، ُجِفير است و تاالب هم تاالب. شّط علی هم قبالً یک روستا بوده و اصالً داخل هور 
نبوده است. بله پایين دست آن هور است، اما خودش که در هور نبوده است. مثالً بعد از شّط 
علی، روستای َمصفا را داشتيم. جنوب َمصفا در تاالب است. برخی افراد می روند از منطقه 
ُشَویِب فيلم می گيرند و می گویند این هور است. االن هور تا روستای ُشَویِب رسيده است، در 
صورتی که در گذشته، هور حدود هفت- هشت کيلومتر تا ُشَویِب فاصله داشت. دیمه یک 
بيایان برهوت است. اراضی کوشک بصری آن جاست. طایفه ی بنی سکينی آن جا پرورش شتر 
داشتند. تاالب تا منطقه دیمه نمی رسيد. اما االن می روند و می گویند آن جا تاالب بوده است. 
آن جا اصالً تاالبی نبوده است. االن حدود 97 درصد تاالب به طور قطع زیر آب است. حاال کم 
و زیادش بماند. این که ما انتظار داشته باشيم این تاالب، همان تاالب سی- چهل سال پيش 
باشد، حرف گزافی است. 12 سال خشکسالی بوده و خاک و ریزگردها در آن نشسته است و 
طبيعتاً عمق آن مثل سابق نخواهد بود. این یک مساله ی طبيعی است. دایک مرزی هم که 
احداث شده، مانع این می  شود که آب به طرف عراق برود. به عنوان یک کارشناس می گویم 
که احداث هر گونه جاده در داخل تاالب، جنایت است و نباید این کار را انجام داد. تاالب 
هویزه یک آبگير بزرگ است که همه ی رودخانه های عراق و در ایران حداقل رودخانه کرخه، 
به طرف آن هدایت می شود و این آب بين ما و عراق در حال َدَوران است. حاال بر اساس 
تمهيدات امنيتی جاده احداث کردند، بحث جداگانه ای است، اما تاالب یک اکوسيستم منظم 
است که موجودات بسيار زیادی در آن زندگی می کنند. حاال دست بشر وارد شده، شرکت 
نفت آن را به چند قسمت تقسيم کرده، جاده شهيد باکری و چند جاده دیگر نيز آن را قطعه 
قطعه کرد ه اند. حوضچه ی شماره یک و دو، عمق بيشتری دارد، بعد از آن سه و چهار هستند. 
حوضچه ی شماره پنج نيز فصلی است و گاهی آب داشته و گاهی نه. به طرف عراق که بروید، 
حوضچه ی شماره یک و دو و سه عراق، هميشه پُر از آب بوده است. اگر از سمت عراق نيز 
هور پُر از آب می شد، آب هور وارد شّط علی می شد. در حوضچه شماره پنج، ما رودخانه ای 
نداشتيم که به این حوضه بریزد، بلکه آب از عراق به این سمت می آمد. ما از شمال به عراق 
آب می دادیم، این آب با آب عراق جمع می شد و از جنوب تاالب، وارد بخش ایرانی تاالب 
می شد. آب تاالب در حال چرخش بود. یعنی جوری می چرخيد که خودش خودش را تأمين 
می کرد. اما دست بشر، همه ی این ها را به هم ریخت و حاال هم انتظار داریم همان تاالبی شود 
که قبالً بود، اما این طور نخواهد شد. کارهای کوچک دیگری نيز در حوضه ی کرخه انجام 
شد. به طور مثال در زمان سيالب من به بُستان رفته بودم و داشتم آب را چک می کردم که 
یک دفعه دیدم اعضای شورای شهر و مردم جمع شد ه اند، و می گویند امشب آب ما را می برد. 
گفتم چرا این طور می گویيد؟ بعد از صحبت ها دیدم باید دو سه نقطه ی دیگر را حتماً باز 
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کنيم. وقتی ما داشتيم این صحبت ها را می کردیم، آب حدود نيم متر دیگر پيش روی کرد. به 
سرعت با دکتر حاجی زاده تماس گرفتم و مشکل را گفتم. من گفتم که باید جاده قدیم بُستان 
را بشکافيم، روستایی به نام ابورفش هست که باید این منطقه هم شکافته شود، تا آب را از 
طرف جاده ی چذابه به طرف یادمان خارج کنيم. گفت سریع این کار را انجام دهيد و به این 
ترتيب با دو - سه انفجار بُستان نجات پيدا کرد. حتی دکتر شریعتی اصرار داشت که جاده ی 
جدید چذابه نيز شکافته شود که آب به طرف بُستان نياید، اما گفتم االن که دارم صحبت 
می کنم دیگر نيازی به شکافتن این جاده نيست، چون آب را از باال دست آزاد کرده ایم و دارد 
می آید و بُستان دیگر مشکلی ندارد. دکتر شریعتی ساعت دو صبح به منطقه رسيد و از آن 
بازدید کرد و بعد به شعيبيه رفت. کليپی پخش شده بود مبنی بر اینکه بُستان زیر آب رفته، 
من هم عکس هایی را که از منطقه گرفته بودم فرستادم و گفتم چنين نيست و قول می دهم 

دیگر بُستان را آب نمی برد.
در رابطه با رودخانه ی کارون، ما دو سه مشکل عمده داشتيم. یکی این که الیروبی صورت 
نگرفته بود و دیگر این که عرض رودخانه خيلی کوچک شده بود. در سال گذشته، آب 
خروجی کارون بين 100تا 90 متر مکعب بود. در واقع یک جوی آب بود که بيشتر آن هم 
فاضالب بود. تمام سيل بندهای ما در حوضه ی کارون، دچار مشکل و اختالل هستند، یا 
توسط کشاورزان خراب شده اند یا مسائل دیگر. در حوضه ی شهرستان کارون، ویس و شيبان 
ما واقعاً مشکل داشتيم. کارون از دبی 3800 نيز عبور کرده بود و دیگر داشت خطرناک 
می شد. هم آب دز و هم آب سد گتوند در آن ریخته می شد و ما باید این آب را از مقطع 
اهواز، خارج می کردیم. متأسفانه سيل بند بامدژ و الهایی باز شدند. عمده ی آب داشت به طرف 
اهواز می آمد. ترس ما بيشتر در رابطه با شيبان و ویس بود. اگر ویس دچار مشکل می شد، 
دیگر جاده ی ماهشهر هم برای ما نمی ماند و غيزانيه و... را هم آب می برد. شيبان 60 هزار نفر 
جمعيت دارد، اگر این منطقه دچار مشکل می شد، این جمعيت را باید کجا می بردیم؟ گاهی 
کانالی که احداث می شود، کاربردهای چند گانه ای دارد و می شود از آن استفاده های دیگری 
نيز کرد. مثالً کانال شهيد پورشریفی که برای ریزگردها بود را، ما پُر از آب کردیم. کانال های 
سيالب بَری در کارون بودند که ما همه این ها را باز کردیم. نهر بحره، ماله و... همه باز شدند. 
شهرستان کارون شهرستانی است که دو طرف آن بين رودخانه کارون و بحره محصور است 
و جزیره مانند است. یعنی اگر از طرف کارون غرق نمی شد، از طرف بحره غرق می شد. واقعاً 
هنر کردیم که توانستيم شهرستان کارون را نجات دهيم. ساعت دو بامداد فرماندار کارون به 
دکتر حاجی زاده زنگ زد و گفت به داد ما برسيد، تمام شهر و روستاهای شهرستان در خطر 
است. اگر آب چند سانتی متر دیگر جلو می آمد، وارد روستا می شد. ما ساعت سه و نيم بامداد، 
شورای مدیریت بحران استان را در شهرستان کارون تشکيل دادیم و دکتر حاجی زاده به من 
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مأموریت داد که سه- چهار روز آن جا بمانم. اولين کاری که کردیم این بود که گفتيم حجم 
آب باید شکسته شود. باید کاری کنيم که تا هر اندازه که می توانيم از سرعت و حجم آب کم 
شود. آن جا بود که دکتر شریعتی دستور داد کانال بحره باز شود. این کانال600 متر مکعب 
از آب را انتقال داد. در مقاطعی 800 متر مکعب هم آب گرفت. مشکلی که برای ما وجود 
داشت این بود که خود کانال بحره که کانال سيالب بَر معروفی هم هست و آب را به طرف 
تاالب شادگان هدایت می کرد، مدت زیادی از طرف پرورش دهندگان ماهی آزادگان استفاده 
می شد، و هيچ گونه الیروبی نشده بود و نمی توانست آب را عبور دهد. به همين دليل مجبور 
شدیم سریعاً دستگاه ها را وارد کار کنيم و کانال را الیروبی کنيم. اداره ی شيالت هم کمک 
کرد و مقداری از آن را الیروبی کردند. ما آب را به طرف بهمن شير و اروندرود هدایت کردیم. 
بخشی هم به نام اسماعيليه هست که برای ما هميشه حالت یک سوپاپ اطمينان بود. من با 
بخشدار صحبت کردم و گفتم خيلی روی مليحان تکيه نکن. با این حجم آب، هر کاری کنيم، 
مليحان را آب می برد. بيا تالش کنيم روستا را آب نبرد. مليحان همين جاده ی امام صادق 
است. متأسفانه سيل بند مليحان باز شد و کارون تا حدی فروکش کرد. وقتی مليحان باز شد، 
مشکلی که داشتيم این بود که گفتيم اگر این آب با کانال ایثارگران یکی می شد، خرمشهر 
را آب می گرفت. از این طرف خرمشهر از طرف تاالب هویزه هم درگير می شد، چون آب تا 
خود شلمچه می رسيد. بعد از خوابيدن فشار روی اهواز و حوضه کرخه، فشار روی شادگان و 
خرمشهر بود و همه این آب ها داشت به سمت  آن ها هدایت می شد. ما مجبور شدیم چند کار 
را انجام دهيم. در آن زمان نهر َخّين را که هيچ استفاده ای از آن نمی شد باز کردیم تا آب را 
به طرف اروندرود ببرد. همچنين نهر سَویِب را باز کردیم، با عراق هماهنگ شده بود تا از این 
طریق آب به طرف شّط العرب برود. این گونه توانستيم خرمشهر را نجات دهيم. نجات شادگان 

هم به این شکل بود که راه را به طرف تاالب باز کردیم.
مشکل دیگری که برای ما پيش آمد، مّد اکبر بود. واقعاً خدا کمک کرد که خرمشهر و شادگان 
در آن حادثه زیر آب نرفتند. آب دریا باال آمده بود، از این طرف هم کارون با دبی3200 متر 
مکعب پُر از آب بود. همه ی این انشعابات به طرف دریا یا تاالب می روند. وقتی آب  این ها باال 
بياید، آب هور را به طرف رود پس می زند و همين اتفاق هم افتاد. ما سریع جاده ی آبادان 
و اهواز را شکافتيم تا شادگان زیر آب نرود، چون هنوز دو سه روز برای خرمشهر فرصت 
داشتيم. حاال در این شرایط به جای این که آب از طرف رود به تاالب برود، از تاالب به این 
طرف می آمد. از طرف تاالب هویزه هم که پُر شده بود، آب داشت به این سمت می آمد، 
چون دیگر عراق را هم داشت آب می برد. در عراق مناطقی به نام ميمونه و احچرده داشتيم 
که اگر این ها پُر از آب شوند به این معنی است که خرمشهر و هویزه زیر آب می رود و هر دو 
این مناطق، زیر آب رفتند. ميمونه یک شاخص و حّد نهایت تاالب است و اگر زیر آب برود 
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به این معنی است که هور دیگر پُر شده است. برای این که ميمونه زیر آب برود، هویزه باید 
زیر آب برود. در این زمان، آب داشت وارد منطقه ی کوت هویزه می شد که ما مجبور شدیم 
دور هویزه هم سيل بند بزنيم. منطقه احچرده، منطقه ی تالقی همه ی تاالب است که این هم 
زیر آب رفت. از عراق به ما خبر دادند که آب به ميمونه رسيده و وضعيت خرمشهر، خطرناک 
است. دکتر حاجی زاده به من دستور دادند که به هویزه بروم تا آن جا زیر آب نرود، چون آب 
وارد منطقه ای از کوت شده بود. اما به هر حال ما توانستيم از این شرایط خارج شویم. بعد از 
سيالب قرار بود 75 هزار هکتار از اراضی به کشت شلتوک اختصاص داده شود، اما االن سه 

برابر این مقدار در استان شلتوک کاشته شده است. 
سيل در خوزستان همراه با اميد و ترس است. سيل به من هم اميد می دهد، هم ترس. ترسم 
از این است که ما اگر همه سيل بندها را ترميم کنيم، تازه به نقطه صفر پارسال برگشته ایم. در 
رابطه با پخش سيالب نيز، رودخانه های قدیم و جدید باید الیروبی شوند. ما این پيشنهادات 
را داده ایم. سازمان های مربوطه باید در این زمينه اقدام کنند، اما پول نيست. دولت باید به 
فکر این مساله باشد. من به عنوان یک شهروند مطلع، نگران این هستم که دوباره در استان 
سيل داشته باشيم. اميد من هم این است که دوباره تاالب های ما پُر از آب  شود و ما دوباره به 
همان خوزستان پُر از آب بازگردیم. درباره ی الیروبی، من خيلی با این مساله موافق نيستم. 
شما چه چيزی را می خواهيد الیروبی کنيد؟ اگر می خواهيد رودخانه را الیروبی کنيد، حتی 
اگر کارون را کامالً تميز کنيد، حجم آب و گل هایی که در سيالب می آید، دوباره آن را پُر 
خواهد کرد. ما باید جلوی سيل، پوشش سبز ایجاد کنيم. ما باید جنگل بکاریم. آن زمان 
است که می شود رودخانه را الیروبی کرد. خوزستان قبالً جلگه ای سرسبز بوده است، اما االن 
پوشش گياهی کافی وجود ندارد و ما با فرسایش خاک مواجه ایم. همه سيل بَرها و کانال های 
سيل بَر رودخانه کارون باید احيا شود. وقتی جلو آب گرفته نشود، مقدار کمی از آن ته نشين 
می شود. وقتی خروجی کارون بسته باشد و شما مجرای کارون را تنگ کرده باشيد و به حریم 
رودخانه تجاوز شده باشد، هر چقدر هم الیروبی کنيد، کاری انجام نمی شود. در سيل شما 
آب گل آلود دارید، و معلوم است شما در باالدست فرسایش خاک دارید. خيلی جاها رودخانه 
در مسير اصلی خود نيست. رودخانه  ها باید به مسير اصلی خود برگردند. اگر شما الیروبی 
کنيد، اما رودخانه را به مسير اصلی برنگردانيد، فایده ای ندارد. فکر می کنم روستای خشان در 
شوش در سيل بعدی دیگر وجود خارجی نداشته باشد. کل روستا و اراضی آن زیر رودخانه 
می رود. روستای سعيدیه در مالثانی نيز همين طور است. در حوضه ی کرخه و کارون حدود 
200 بازه ی این چنينی داریم که رودخانه از مسير اصلی خود منحرف شده و به جای دیگری 
رفته است. رودخانه ها باید به مسير اصلی خود بازگردند. این که این مساله به چه ميزان هزینه 
نياز دارد، باید مطالعات آن انجام شود. من مسئوالن را بردم شوش و روستای خشان را به 
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آن ها نشان دادم. در این منطقه به 600 متر الیروبی نياز داریم. وظيفه مدیریت بحران، اعالم 
هشدار است. ما هشدارها را داده ایم و نامه نگاری ها را کردیم. االن به همه شهرستان های استان 
هم سرکشی می  کنيم، در جلسات شورای مدیریت بحران این شهرستان ها شرکت می کنيم و 
به آن ها گوشزد می کنيم که باید چه کارهایی انجام شود. باید از کارهایی که در سيل استان 
صورت گرفت، یک کتابچه تهيه شده و تدریس شود. وظيفه مدیریت بحران هشدار است، اما 
ما در جریان سيل مجبور شدیم وارد کار اجرا هم بشویم. تقسيم مسئوليت ها و امکانات و... به 
خوبی انجام شد. مسئوالن در حوزه های مختلف، کار خود را انجام می دادند و همه یک تيم 
واحد را تشکيل می دادند و به طور هماهنگ عمل می کردند. در برخی مناطق، وقتی جایی 
شکافته می شد، ضرر آن در شهرستان دیگری دیده می شد. ما باید این دو شهرستان را با هم 

هماهنگ می کردیم و ایجاد این هماهنگی ها واقعاً یک هنر بود.
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گفت و گو با آقای محسن بیرانوند
سمت: فرماندار شهرستان بندر ماهشهر

شهرستان ماهشهر در سيل اخير، بيشتر نقش پشتيبانی داشت و به عنوان شهرستان ُمعين 
برای همه شهرستان های درگير سيل تعيين شده بود که همين امر سبب شد ما در زمينه ی 
پشتيبانی، تجربه ی بسيار خوبی را کسب کنيم. خوب است که ما قبل از وقوع هر بحرانی بيایم 
و مناطقی که ممکن است دچار بعضی بحران ها از جمله سيل شوند را تقسيم بندی کنيم، 
زیرا این یک امر قابل پيش بينی است، لذا نياز است تا در این زمينه از قبل برنامه ریزی صورت 
گيرد و وظایف و عملکردها در حوزه ی پشتيبانی به شکلی نهادمند و ساختاری انجام شود تا 
در زمان وقوع بحرانی مانند سيل ما نيایيم و دنبال شهرستان های ُمعين و پشتيبان به صورت 
خاص بگردیم، بلکه باید به صورت سيستمی این امر مشخص شده باشد و هر دستگاهی از 

قبل تکليف خودش را در زمان وقوع بحران بداند.
همچنين عالوه بر تعيين حوزه ها و شهرستان های پشتيبان، باید یک دستورالعمل نحوه ی 
خدمات رسانی با توجه به ظرفيت های فعلی استان نيز برای آن دستگاه پشتيبانی ارایه شود، 
مثالً در شهرستان ماهشهر در زمان وقوع سيل، پتروشيمی های ما باید چه نقشی را و برای 
چه جاهایی ایفا کنند و به چه شيوه ای؟ به عقيده ی بنده، جای خالی تدوین چنين برنامه ای 

به شدت احساس می شود.
شهرستان ماهشهر نيز مانند دیگر شهرستان ها امکان داشت که درگير سيل شود. حوزه ی 
ماهشهر نيز از حوزه ی جراحی که از سد مارون سرچشمه می گيرد و چندین شهرستان را در 
بر می گيرد، اگر کانال سيالب بَر مسير رودخانه جراحی وجود نداشت، قطعاً سيل به شهر و 
روستاهای ما نيز آسيب می رساند. این کانال که با نام حدامه آن را می شناسند، کانال بسيار 
بزرگ و عریضی است که بخش خيلی زیادی از این سيالب را از دل خود به سمت دریا عبور 
داد. با این وجود در شرایط فعلی همين کانال های سيالب بَر باید الیروبی شوند تا بتوانند در 

سيل های آینده با ظرفيت بيشتری آب را از درون خود عبور دهند.
اضافه بر این، این سيالب یک سری ظرفيت ها را برای ما به وجود آورد، از جمله این که 
تاالب هایی که بيش از 20 الی 30 سال خشک مانده بودند را سيراب و پُر از آب کرد. لذا نياز 
است تا پيش بينی های الزم برای هدایت و ذخيره سازی این منابع آب صورت گيرد تا از هدر 
رفت آن جلوگيری شود. بنابراین با یک برنامه ریزی دقيق می توان در زمان وقوع سيل، تمام 
سيالب ها را از طریق کانال ها به سمت تاالب ها روانه کرد تا از رفتن این آب به دریا جلوگيری 

شود و فقط به یک دفع خطر آنی بسنده نکنيم. 
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از نظر بنده جای یک مدیریت تخصيص منابع در این بحران اخير احساس می شد. همچنين 
دسترسی به منابع نيز گاهی برای ما سخت بود، برای مثال ساعت یک بامداد به ما اعالم 
 کردند که 10الی 15 وسيله و ماشين آالت سنگين نياز داریم و باید آن ها را تهيه کنيد که در 

شهرستان نيز موجود نبود.
ضعف بزرگی که در بحران سيل احساس می کردیم، هدفمندنبودن تخصيص امکانات و ارزاق 
بود. برای مثال ما اکيپی را به شـهری ارسال می کردیم برای پخت و تهيه غـذای گرم که روز 
بعد به ما اعـالم می کردند در این منطقه، غذا حتی به اندازه ی مازاد پخت می شود و اکيپ 

برگردانده می شد، لذا یک آشفتگی ملموس در ارایه ی خدمات وجود داشت.
خدماتی که ما در دوران سيل ارایه دادیم، متنوع و در حوزه ی وسيعی بود، به ویژه در زمان 
وقوع سيل در ترميم و ساخت سيل بندها ماهشهر نقش بسيار کليدی را بازی کرد. ما در 
تأمين کيسه های خاک، هم آن هایی که خودمان پُر کردیم و چه کيسه های خاکی که به 
صورت آماده در منطقه پتروشيمی وجود داشت، به خوبی تمام شهرستان هایی که این 
امکانات مورد نيازشان بود را تأمين کردیم. همچنين در بحث تأمين ماشين آالت، شهرستان 
ماهشهر هم در ارایه و هم جاهایی که گرفتند و ما هزینه ی آن را پرداخت کردیم، به خوبی 
توانست عمل کند. به لحاظ ریالی شهرستان ماهشهر چيزی حدود 10 ميليارد تومان در 

زمينه ی سيل کمک کرده است.
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گفت و گو با خانم معصومه خنفری
سمت: فرماندار شهرستان کارون

شهرستان کارون در پایين دست رودخانه کارون از ابتدا )خيابان جنت بين آخرآسفالت و 
مشعلی تا انتها که روستای چميان و هم مرز شادگان است( در امتداد رودخانه ی کارون، 
واقع شده است. شهرستان کارون حدود 90 کيلومتر مرز با رودخانه کارون دارد. شهرستان 
کارون در ساحل شرقی رودخانه کارون واقع شده است و به دو قسمت غربی و شرقی تقسيم 
شده که بخش غربی روی ساحل شرقی رودخانه کارون و بخش شرقی شهرستان کارون نيز 
که روی ساحل کارون قرار ندارد به وسيله کانال بَحره، کانال ریزگردها و مکسر ابوقصب که 
سه کانال سيالب بَر هستند مورد تهدید واقع شد. این شهرستان از چهار طرف در محاصره ی 
آب قرار گرفت. کانال بَحره از روستای کوت سيد صالح از رودخانه کارون منشعب می شود 
و از زیر جاده  آبادان می گذرد و تا تاالب شادگان امتداد دارد که تمام روستاهای کنار کانال 
بَحره درگير سيالب شدند. کانال ریزگردها نيز از روستای جنگيه منشعب می شود و برای 
مقابله با بحران ریزگردها احداث شده بود تا به زمين های جنوب شرق اهواز و کارون برسد 
و کانون های ریزگرد را آبياری کنند. این کانال به سمت تاالب منصوره می رود. روستاهای 

اطراف این کانال نيز درگير سيالب شدند.
از طرفی دیگر مکسر ابوقصب که کانال بسيار بزرگ و بزر گ تر از کانال بحره است، روستاهای 
زیادی و شرکت های توسعه نيشکر و مسکن مهر شيرین شهر را درگير سيالب کرد. این کانال 

نيز از زیر جاده ی آبادان عبور می کند و به سمت تاالب شادگان امتداد دارد.
جلسات متعددی در ستاد بحران استانداری تشکيل شده بود و از دی ماه به ما اعالم شد که 
بارش های زیادی در پيش است و ماشين آالت تجهيز و کار احداث سيل بندها آغاز شده بود. با 
توجه به اینکه از چهار طرف درگير بودیم، اگر از همان اول کار نمی کردیم، شهرستان کارون 
کامل زیر آب می رفت. ما آمادگی کامل داشتيم، اما محدوده ی شهرستان کارون با آب ها زیاد 
است. از اواخر اسفند ماه به تدریج سطح آب افزایش یافت و فروردین ماه به صورت جدی 
درگير سيالب شدیم. در مجموع 60 روستا در شهرستان کارون داریم که روشتای ابومشيلش 

به دليل شکسته شدن سيل بند مکسر ابوقصب کامل زیر آب رفت. 
سيالب قابل پيشگيری و پيش بينی نبود. دهنه ی کانال مکسر ابوقصب در سال 1379 توسط 
استانداری وقت بسته شده و در آن ساخت و ساز شده است؛ شرکت های نيشکر و مسکن مهر 
شيرین شهر در این کانال واقع شده اند و زمانی که سيل بند آن شکسته شد، تمام این مناطق 
زیر آب رفت. روستای بوسينا که ساخت و ساز غير مجاز و تعداد کمی خانوار دارد، زیر آب 



188

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

رفت. مسکن مهر شيرین شهر زیر آب رفت و کامل تخليه شد. تنها روستای ابومشيلش کامل 
زیر آب رفت که کامل تخليه شد. همچنين بخشی از کوت امير، ساخت و سازهای کوت سيد 

صالح که در کانال های بَحره واقع هستند، زیر آب رفتند.
صدها کيلومتر سيل بند احداث شد. سطح آب 45 روز باال ماند. آب را دو تا سه متر باالتر 
از سطح روسـتا با سـيل بند خاکی نگه داشتيم و هر چه سـيل بند شکسته می شد، سریع 
ترميم می کردیم. دو تا سه سيل بند به موازات هم احداث کردیم تا اگر یکی از سيل بندها 
شکسته شد، سيل بند بعدی از ورود آب جلوگيری کند. عالوه بر احداث سيل بند در اطراف 
رودخانه، اطراف روستاها و در برخی روستاها اطراف منازل هم سيل بند احداث کردیم. برای 
همه روستاهای کارون به استثنای قلعه چنعان و کوی امام حسين، دستور تخليه صادر شد؛ 
زیرا در معرض تهدید جدی قرار گرفته بودند که برخی از مردم منازل خود را تخليه کردند، 
اما برخی از مردان و خانواده ها مقاومت کردند و ماندند و البته همين افراد بودند که توانستند 

روستاها را حفظ کنند. 
به دليل این که زمان ماندگاری آب زیاد بود، تا حدی آب اطراف روستا زیاد بود که سطح 
سفره های زیر زمينی باال آمد و مشاهده می کردیم از دل روستا و منازل آب باال می آمد. با 
توجه به محاصره بودن شهرستان کارون با آب ها، با وجودی که آب وارد شهر کوت عبداهلل 

نشد، اما بسياری از منازل خسارت دیدند.
بيشترین مشکل ما کمبود ماشين آالت بود. همچنين به دليل این که آب تمام منطقه را فرا 
گرفته بود، راه های دسترسی کامل بسته شده بود و امدادرسانی با بالگرد یا قایق انجام می شد. 
همچنين از آن جایی که مردم در روستاها ماندند و روستاها را تخليه نکردند، مجبور بودیم به 

همه ی روستاهای شهرستان با قایق و بالگرد امدادرسانی می شد.
یکی از تجربياتی که در این سيل به دست آوردیم این بود که باید سيل بندها را مستحکم 
کنيم، زیرا اگر قرار است مجدداً باران ببارد و درگير سيل شویم، سيل بندها خاکی هستند و ما 
دچار مشکل می شویم. سيل بند باید محکم باشد، اما ما سریع و با خاک نرم سيل بند احداث 
می کردیم و خاک موجود در منطقه برای احداث سيل بند مناسب نبود. یکی از خالقيت ها در 
زمان سيالب، استفاده از ظرفيت های نيروهاي جهادی و مردمی بود. به دليل این که در برخی 
نقاط، ساخت و ساز در حریم کانال ها یا در جوار آن ها انجام شده بود، آگاهی رسانی درباره ی 

وقوع سيل هم، تأثير چندانی ندارد. 
افتاد، مشابه و حتی  اتفاق  هماهنگی و همبستگی که در طول دوره ی مدیریت بحران 
بيشتر از همان همبستگی و اتحادی بود که دستگاه ها و ارگان های مختلف در زمان دفاع 
مقدس و هنگام عمليات ها از خود نشان می دادند. در زمان سيل، زن و مرد، کودک و جوان 
همه درگير جنگ با آب بودند. در زمان سيل مردم خانه به خانه و همه به یکدیگر کمک 
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می کردند و خطر جانی هم وجود داشت و هر لحظه ممکن بود آب وارد منـازل شود. مثاًل 
در روستای ابومشيلش تا دو متر آب وارد منازل شده بود. همـچنين همبـستگی و هم افزایی 
بين دستگاه ها بسيار خوب بود و قابل وصف نيست. با دیدن این صحنه ها، احساسات انسان 
برانگيخته می شود. بامداد 17فروردین ماه زمانی که مکسر ابوقصب شکسته شد، آب در حال 
ورود به روستا بود که به اهالی روستا گفتيم منازل خود را تخليه کنند. یکی از زنانی روستای 
ابومشيلش فرزندش را در کمد پنهان و با شال بست و به من گفت مواظب فرزندش باشم 
تا بچه های دیگرش را بياورد، چون نمی دانست کجا هستند. من هم باید به دیگر اهالی این 
روستا می گفتم تا منازل را تخليه کنند، اما مجبور شدم منتظر بمانم تا دیگر افراد خانواده 
بيایند و این کودک را ببرند. در جریان سيل صحنه هایی دیدم که هيچ دوربينی آن ها را ثبت 

نکرده است. 
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گفت و گو با آقای سعید حاجیان
سمت: فرماندار شهرستان شادگان

ماجرای سيل، دوران پُر فراز و نشيبی داشت. ادارات دولتی نيز اولين تجربه شان در بحرانی 
به این عظمت بود که اکثر آن ها نيز از نيروهای جوان بودند؛ لذا بنده هم به عنوان این که سن 
باالتری داشتم و هم به عنوان یک شهرستانی که تجربيات به این شکل را در زمان جنگ از 
سر گذرانده ام، اقدامات اوليه را کليد زدم. در این ميان بعضی از نافرمانی  ها، تنبلی ها و عدم 
احاطه به پيش بينی عواقب وقوع سيل هم وجود داشت که تا حدودی طبيعی بود و باعث 
آزار و اذیت ما نيز شده بود. اما تجربه ای که به طور کلی از این سيل به دست آوردیم این بود 
که اگر مدیریت واحدی و قبل از آن امکاناتی در هر یک از شهرستان ها که به نوعی بحرانی 
بودند وجود داشت؛ هيچ گاه وسعت تخریب ناشی از سيل تا این اندازه بزرگ نمی شد. اولين 
قدم در مدیریت بحران سيل، جمع آوری امکانات است و دومين مسأله این است که فردی را 
باید روی کار گذاشت که جسارت تصميم گيری را داشته باشد. سوم این که پای کار قرار گيرد 
و در آخر کسی باشد که فرماندهی را قبول کند. با این بسته ی مدیریتی ما در دوره ی سيل 
با بسياری از مشکالت روبرو نمی شدیم. فرمانده ی بحران باید از قبل تجربه ی مواجه با بحران 
را تا حدودی کسب کرده باشد. ما اگر بدانيم وقتی پدیده ای می آید و در یک زمان مشخص 
خارج می شود و در آن زمينه بر ابزارهای موجود خود احاطه داشته باشيم، به راحتی می شود 

یک بحران را پشت سر گذاشت و مدیریت کرد.
در این ارتباط شهرستان های استان به دو بخش تقسيم شدند. یکی شـهرستان های برخوردار 
و دیگری شهرستان های کم برخوردار. شادگان جزء شهرستان های کم برخوردار بود. لذا 
مطمئن باشيد تاکنون اگر در زمينه ی سيل تجربه کسب کرده باشيم، اگر روزی در این 
شهرستان زلزله بياید، تلفات زیادی خواهيم داشت؛ چرا که در این زمينه هيچ گونه امکاناتی 
در اختيار ما نيست و این جا است که تعریف کم برخوردار بودن معنا پيدا می کند، یا برای مثال 

اگر پدیده ای مانند آتش سوزی حادث شود ما در مقابل آن هيچ گونه دفاعی ندارم.
در این زمينه من به دیگر فرمانداران در شهرستان های دیگر توصيه می کنم که نيازهای 
خودشان را اعالم کنند تا قبل از هر گونه رخدادی، هشدار کمبود امکانات شان را داده باشند. 
با این حال یکی از علل مهم موفقيت ما در مدیریت بحران سيل خوزستان در سال 1398، 
پيگيری های لحظه ای جناب استاندار و نيز بسيج مردمی و امکانات بود. آقای استاندار به 
تک تک ما گفته بود که تمام توان تان را به کار بگيرید تا ما حتی یک نفر تلفات هم نداشته 

باشيم که خوشبختانه حتی از دماغ کسی هم خون بيرون نيامد.
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ما شهرستان شادگان را به سه بخش تقسيم 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 تجربه ی 
جنگ، هر کدام از خاکریزها یک محور به حساب می آید که ممکن است یک خاکریز 10 
کيلومتری را به دست یک فرمانده ی محور بدهند. ما نيز شهرستان شادگان را به سه محور 

تقسيم کردیم که هر محور نيز برای خودش یک فرمانده داشت. 
در جریان سيل ما به طور کلی از یک نقطه ضربه خوردیم و آن ضعف امکانات نبود، بلکه 
بی توجهی مردم در حفظ آن چه که می توانست از آن ها دفاع کند بود. ما یک سيل بند در 
شادگان داریم که قریب به 40 سال از عمر آن می گذرد. متأسفانه در نقطه ای به نام دریسيه 
مردم به علّت کم آبی، بی آبی و رسيدن به سطح رودخانه، آمده بودند و این سيل بند را برداشته 
بودند. لذا وقتی آب از سطح معمول خود باالتر آمد و رسيد به جایی که دیگر نام آن را سيل 
می گذاشتند، ما شروع به ترميم این سيل بند کردیم. در این زمينه مسئوالن از جمله سازمان 
آب و برق به عنوان ُمتولّی رودخانه، به درستی به وظایف شان عمل نکردند. سازمان آب و برق 
وظيفه داشت رودخانه را الیروبی کند که نکرد. موظف به ترميم بعضی از نقاط سيل بند ها 
و رودخانه بود که این کار را نکرد و یا حداقل می توانست نسبت به وقوع خطر در این نقاط 

هشدار دهد که باز این کار را نکرد.
متأسفانه علی  رغم این که در زمان وقوع سيل و هر گونه بالیای طبيعی دیگر که باید در مقابل 
آن حالت تهاجمی پيدا کرد، ما در سيل 98به علّت عدم وجود هشدارهای الزم در خصوص 
حجم ورودی آب که باید در یک دوره ی شش ماهه قبل از وقوع سيل صورت می گرفت، ما 
در مقابل سيل حالت تدافعی به خود گرفته بودیم، به این گونه که هر نقطه ای که آب رخنه می کرد 

نسبت به ترميم و انسداد آن بر می آمدیم و هيچ برنامه ی از پيش تعيين شده ای وجود نداشت.
در زمينه ی پراکندگی امکانات، با توجه به حجم آب و ميزان خطری که منطقه ی مورد نظر 
را تهدید می کرد، امکاناتی که به شهرستان می آمد را تقسيم بندی می کردیم. شيوه ی دیگر ما 
برای مقابله با سيل، حضور و فعاليت شبانه روزی بود که شاید در این 45روز، من دو بار هم 
به منزل نرفتم. برای مثال آبی که از دریسيه به طرف محور آبادان - اهواز وارد می شد را در 
جایی حایل بين روستاهای دریسيه و سلمان فارسی دپو کردیم و دایک های زه کش نيشکر را 
شکستيم تا آب به سمت تاالب برود و به این شيوه توانستيم از ورود آب به روستاها جلوگيری 

کنيم. در غيِر این صورت، 20 تا از روستاهای ما به طور کامل زیر آب می رفت.
در زمينه ی همکاری سایر دستگاه ها و در اختيار گذاشتنن امکانات، باید گفت خوشبختانه 
بسياری از دستگاه ها از جمله همکارانم در دیگر شهرستان هایی که درگير سيل نبودند، در 
سطح خيلی باالیی با ما همکاری کردند و جایی نبود که ما درخواستی داشته باشيم و از ما 

دریغ کنند. 
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گفت و گو با آقای پیمان جهانگیري
سمت: فرماندار شهرستان اندیمشک

بر اساس اعالم ستاد بحران استان خوزستان مبنی بر این که بارش های سنگينی را خواهيم 
داشت، اندکی نسبت به وقوع شرایط پيش رو اطمينان حاصل کرده بودیم؛ اما متأسفانه 
اندیمشک به عنوان یک شهرستان کوچک هميشه دچار مشکالت زیر ساختی و امکاناتی بوده 
است. به طور مکّرر ما در همه بحران ها هميشه با مشکالتی از جمله کمبود بيل مکانيکی، 
لودر، بولدوزر و کاميون مواجه بوده ایم. به همين خاطر از ظرفيت ادارات شهرستان در این 
زمينه استفاده می کردیم، اما باز هم کفایت مقابله با سيالب را نمی کرد. لذا از پيمانکاران 
موجود در منطقه استفاده می کردیم که این باعث می شد کار خود پيمانکاران نيز با اختالل 
روبرو شود. ما توانستيم با کارهایی که از قبل انجام داده بودیم و مانوری که پيش از سيل 
برنامه ریزی و اجرا کرده بودیم، به خوبی با سيل مقابله کنيم. خوشبختانه در اندیمشک قبل از 
این که حادثه ی سيل به وقوع بپيوندد، با توجه به هشدارهایی که اعالم شده بود، همه ادوات 
و دستگاه های خودمان را آوردیم و مشخص کردیم که باید در چه نقاطی مستقر شوند. یکی 
از مهم ترین کمبودها که جای آن به شدت در شهرستان ها احساس می شود، نبود یک پایگاه 
متمرکز امداد هوایی است که می تواند در بحث آتش سوزی، سيل، زلزله و دیگر حوادث مهم، 

سریعاً به کمک مردم بياید و به نقطه مورد نظر اعزام شود.
باید بگویم با توجه به این که ما دو سد دز و سد کرخه را در اندیمشک داریم و این شهرستان 
در باال دست آن ها قرار دارد، اما در هيچ کدام از مسيل های مان با مشکل خاصی مواجه نشدیم. 
اما با توجه به وجود دو روستا در مسير باال رود تصميم به تخليه این دو روستا گرفتيم. همين 
کارهای اوليه سبب شد تا بتوانيم از بسياری خسارت های مالی و جانی جلوگيری کنيم. بعد 
از تخيله روستاها و اسکان آن ها در مدارس، باید امکانات رفاهی را نيز برای آن ها فراهم 
می کردیم که در این زمينه جمعيت هالل احمر نيز به خوبی عمل کرد. من عقيده دارم در 

زمان سيل باید یک نيازسنجی صورت گيرد که چه مایحتاجی را نياز داریم.
در ادامه ی سيل متوجه شدیم شهرستان هم جوار ما شوش محاصره سيل شده است، لذا بر 
حسب وظيفه و بدون این که ابالغ خاصی به ما انجام شود، خودمان از شهرستان شوش بازدید 
کردیم و یک اردوگاه کامل هالل احمر را نيز در آن منطقه مسقر کردیم. همچنين موکب های 
خودمان را نيز فراخوانی کردیم تا در مناطق مختلفی مستقر شوند و همانند روزهای اربعين 
به تمام مردم خدمت رسانی بکنند که متأسفانه یکی از خادمين همين موکب ها 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 آماده باش به سر می بردیم، یک کانالی داشتيم به نام 
کانال علی کمال که این کانال در هر بارندگی به سرعت پُر می شد، اما ما در سيل اخير، قبل 
از شروع بارندگی ها آمدیم و آن را به صورت گسترده الیروبی کردیم که خوشبختانه با وجود 

بارندگی های زیادی هم که صورت گرفت، ما دیگر در این کانال با مشکلی مواجه نشدیم.
نگرانی دیگری که وجود داشت، سکونت عشایر در مجاورت با رودخانه ها بود که خوشبختانه 
توانستيم به صورت شبانه نسبت به جابه جایی آن ها اقدام کنيم. اما به هر حال ما هم در 

زمينه ی باغات و درختان و هم در زمينه ی 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 علی رغم اطالع رسانی های دقيق و کارشناسانه، مردم گاهی به پيام ها 

و اطالعات انحرافی که در فضای مجازی پخش می شد استناد می کردند.
یکی از نوآوری ها و نبوغ هایی که در جریان سيل تجربه کردیم، همکاری و همياری مردم و 
دولتمردان بود، به گونه ای که همه پای کار آمدند و به نحو خيلی خوبی از پيشروی سيل و 

بروز خسارات بيشتر جلوگيری شد.
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گفت و گو با آقای شاهین هاشمي
سمت: فرماندار شهرستان حمیدیه

موضوع بحران سيل پيش آمده را مي توان در سه مرحله تقسيم بندی کرد. مرحله ی قبل از 
بحران، مرحله ی درون بحران و مرحله ی بعد از بحران. اساس سيل از دی ماه 1397 یا اگر 
کمی به عقب تر برگردیم، از آذر ماه شروع شد که از همان موقع، جلسات متعدد مدیریت 
بحران را تشکيل دادیم. بهمن  ماه بود که سازمان آب و برق یک نامه برای شهرستان ها 
ارسال کرد با این مضمون که روستاهای کنار رودخانه کرخه یا سيل بند ندارند و یا سيل بندها 
استحکام کافی را ندارند و باید با کمک تجهيزات و ماشين آالت کافی این وضعيت تغيير 
کند. در شهرستان حميدیه هشت روستا در مجاورت رودخانه قرار داشتند، مانند روستاهای 
شيخ طعمه، خسرج خلف، شاطی، قاسم زامل، شموس، خسرج عوده و ... که از همان اوایل 
اسفند ماه، مراحل احداث و تقویت سيل بندها شروع شد. البته ناگفته نماند که تقویت و 
استحکام بخشی سيل بندها کيفيت و استاندارد فنی الزم را نداشت، به گونه ای که به جای 
استفاده از خاک رس تحکيم یافته، ما فقط خاک می ریختيم تا َسّدی باشد جلوی جریان آب. 
سيل بندی که ما در حميدیه داشتيم، یک سيل بند قدیمی بود به طول 40 کيلومتر که در 
زمان مواجه با سيل، بخش های مهمی از آن تقویت و بخش هایی نيز احداث و به آن اضافه 
شد. سيل بندها به علّت خشکسالی، یا تخریب شده بودند و یا از بين رفته بودند. به همين 
منظور ما در نقاط حادثه خيز شهر از باالی کوی کارگران تا حميدیه سفلی، به طول شش 
کيلومتر سيل بند احداث کردیم. در روستاها این مقدار به هشت کيلومتر هم می رسيد. در 
روستاها ساخت سيل بند به طور مداوم ادامه پيدا کرد. در نامه ای که سازمان آب و برق به ما 
ارسال کرد، شهر حميدیه در زمره ی نقاط در معرض تهدید در نظر نگرفته شده بود، اما ما با 
توجه به استنباط شخصی خودمان و واقعيت هایی که مشاهده می کردیم، دریافتيم احتمال 
آب گرفتگی شهر حميدیه نيز وجود دارد. به همين خاطر به شهردار گفتيم عمليات احداث 

سيل بند را شروع کنيد که از همان اسفند ماه استارت کار زده شد.
در این ميان نکته ای که وجود دارد این است که تا این زمان، مردم هنوز باورشان نشده بود 
که واقعاً قرار است چنين سيلی بياید. از این منظر خود روستایيان اوایل کار، اعتقاد زیادی 
به قدرت سيلی که در راه بود نداشتند. مشکل دیگری که ما داشتيم این بود که اطالعات 
دقيقی برای ما ارسال نمی شد. حاال یا علّت آن این بود که خود سازمان آب و برق از وضع 
موجود سدها و بارش های آتی اطالع نداشتند که به نظر من این قابل پذیرش نيست یا به 
دليل برخی حساسيت ها، این نياز را نمی دیدند که به طور دقيق اطالع رسانی کنند. این مراحل 
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انجام شد تا کم کم از اواخر اسفند ماه که خطر سيل جدی شد و سازمان آب و برق ليست 
یک سری روستا را برای ما ارسال کرد که به این روستاها بگویيد آماده ی تخليه باشند. ما در 
آن موقع در شهرستان ستاد مدیریت بحران تشکيل داده بودیم و فعاليت داشتيم و برخی از 
مسئولين ادارات را به عنوان ُمعين روستاها مشخص کرده بودیم. برای مثال یکی از مدیران 
آموزش و پرورش حميدیه را به عنوان ُمعين روستای شيخ طعمه انتخاب کردیم. این افراد 
موظف شده بودند که هم روستایيان را براي بحث جابه جایي آماده کنند و هم برای بحث های 
هماهنگی و ارتباط و هم بحث احداث سيل بندها. دليل این کار این بود که تصور می کردم اگر 
در دوران سيل اتفاقی حادث شود، اعضای شورای روستاها و دهيارها درگير مسایل شخصی 
خودشان خواهند شد و باالخره باید یکی باشد که مسایل را در بحث کالن پيگيری کند. این 
تقسيم بندی انجام شد و مراحل کار شروع شد. زمانی که بحران جدی تر شد و روستاهایی 
که باید تخليه می شدند مشخص شد، ما هم از طریق شوراها و دهيارها و هم از طریق فضای 
مجازی و هم از طریق حضور فيزیکی، مردم را نسبت به تخليه خانه های شان مطلع می کردیم.
در مرکز استان جلساتی تشکيل شد و چندین مرکز به عنوان مرکز اسکان موقت سيل زدگان 
مشخص شد. برای مثال در شهرستان حميدیه اردوگاه های ثامن االئمه و جواد االئمه. اردوگاه 
شهيد فرجوانی هم به عنوان محل نگهداری احشام و اردوگاه شهيد غالمی هم به عنوان محل 
اسکان موقت روستایيان مشخص شدند. روزی که بحران بسيار جدی شده بود، به ما اطالع 
دادند که به استانداری مراجعه کنيد و جلسه ای با حضور استاندار تشکيل شد که به ما اعالم 
کردند شما باید حکم تخليه ی شهر حميدیه را اعالم کنيد، زیرا احتمال آب گرفتگی بسيار 
زیاد است. در همان شب از طریق بلندگو و خانه به خانه، با کمک امام جمعه، سادات و هر 
کسی که می توانست، دستور تخليه را به مردم اطالع می دادیم. البته ما پيش از این، برای 
این-که فشاری به مردم وارد نشود، کم کم به مردم گفته بودیم که برای تخليه آمادگی الزم 
را داشته باشند. در طول سيل مراحل اطالع رسانی اوليه را انجام داده بودیم. برای مثال اعالم 
کرده بودیم که این هفت روستا آماده ی جابه جایی باشند. بعد گفتيم این هفت روستا جابه جا 
شوند و در مرحله ی پيک بحران، گفتيم که کل روستاها جابه جا شوند. در شهر هم دقيقاً به 
همين ترتيب ما ابتدا هشدار آماده باش تخليه دادیم و اعالم کردیم که مناطق در مجاورت 
رودخانه در اولویت آماده باش برای تخليه هستند و بعد همين طور که بحران شدیدتر می شد، 

اطالع رسانی ها گسترده تر و جدی تر می شدند.
ما در دوره ی بحران سيل، هر روستا را چهار الی پنج بار به صورت حضوری به همراه یک تيم 
سر می زدیم و مدام هشدار تخليه را به گوشش شان می رسانيدم. علّت اصلی این کار این بود 
که حجم آب سرازیرشده، غيِر قابل تصور بود و ما نمی توانستيم ریسک کنيم و بگویم که مردم 
در خانه های شان بمانند. شبی که سـيل وارد روستاهای حميدیه شد، به روستای خسرج 
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خلف رفتيم. وقتی به خانه های مردم سر می زدیم در کمال ناباوری دیدیم که مردم خيلی 
عادی دارند به زندگی خود ادامه می دهند و علی رغم هشدارهای زیادی که به آن ها داده شده 
بود، هنوز خانه های خود را تخليه نکرده بودند و حتی آمادگی اوليه هم برای تخليه نداشتند. 
حتی متأسفانه بسياری از آن ها تصوری از خطر پيش رو نداشتند. به همين دليل مردم روستا 
را در مسجد جمع کردیم و به آن ها گفتيم وقتی مسئوالن و مقام های رسمی دولتی و نظامی 
می آیند و به شما می گویند اوضاع بحرانی است، مطمئن باشيد این حجم از سيل شوخی بردار 
نيست. در ادامه به ما گفتند وسـيله ای برای تخليه نداریم. ما هم ماشـين آالت سپاه و ارتش 
که آماده خـدمت رسانی بودند را برای شان فراهم کردیم تا این که در ساعت حدود پنج صبح 
شروع به تخليه کردند. ما در ادامه روستا به روستا رفتيم تا زمانی که در ساعت 10 صبح 
آب روستاها را فرا گرفت. برای مردم هنوز پذیرش این که یک سيل سهمگين در راه است، 
سخت بود. مشکل به هيچ وجه در اطالع رسانی نبود، زیرا شما حتی یک نفر را پيدا نخواهيد 
کرد که بگوید کسی به ما نگفته بود سيل می آید. حتی خود من به عنوان فرماندار، هر روستا 
را پنج بار به صورت حضوري رفته بودم و تا جایی که در توان مان بود، به مردم در خصوص 
سيل اطالع رسانی کرده بودیم. مشکل این بود که روستایيان به خاطر دام هایی که داشتند 
نمی توانستند به راحتی در اردوگاه های اسکان موّقت مستقر شوند. خيلی از آن ها به ما 
می گفتند که  سابق بر این، شيوه ی مقابله آن ها با سيل این گونه بود که هنگام وقوع سيل، 
خودشان را به همراه دام ها به جنگل ها و تپه های اطراف می رساندند و تا زمان فروکش کردن 
آب در آن جا می ماندند. اهالی روستا می گفتند ما حاضر نيستيم به اردوگاه ها برویم، در حالی 
که این اردوگاه ها تميز و امن بودند و ما تدارک خورد و خوراک آن ها را نيز به طور کامل دیده 
بودیم. برای مردم سخت بود که خانه های خود و امکانات شان را رها کرده و در اردوگاه زندگی 
کنند، اما تجربه ی سيل ثابت کرد که می شود گاهی در شرایط سخت به این گونه مسایل تن 
داد. به خيلی از آن ها می گفتيم زن و بچه های خود را به اردوگاه ببربيد و خودتان بمانيد و از 
دام ها نگهداری کنيد. اصالً فکر کنيد برای کار به کویت یا عسلویه رفته اید و نمی توانيد زن و 

بچه ها را همراه خودتان ببرید.
نکته ی جالبی که وجود داشت این بود که سازمان آب و برق، اولویت حميدیه را به عنوان 
شهری که قابليت آب گرفتگی دارد، ندیده بود. این ماجرا در نهایت به این منجر شد که گفتند 
شهر حميدیه نيز باید ظرف سه روز تخليه شود. پذیرش این موضوع هم برای مردم خود شهر 
و هم برای ما که باید 20 هزار نفر را تخليه می کردیم، بسيار سخت بود. در دوران سيل 13 
روستای ما دچار بحران شدند که از این 13 روستا، شش روستا دچار آبگرفتگی شدند. اما 
روستاهایی مانند آلبوعيد نبی جوان های شان ماندند و تمام روستا را سيل بند زدند و در مقابل 

ورود آب مقاومت کردند تا این که روستا را از آب گرفتگی نجات دادند.
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ما ادارات، بانک ها و بسياری از مراکز دولتی را تعطيل کردیم. حتی برای این که مردم باورشان 
بشود خطر جدی سيل وجود دارد، وسایل خودمان را هم جمع کرده بودیم تا به یک باور 
عميق 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 داشتيم تا سال مندان، کودکان و زنان را از 

شهر و روستا تخليه کنيم و جوانان درون شهر بمانند.
در طول سيل در شهرستان حميدیه، یک مشکلی که داشتيم این بود که روستاهای ما دچار 
آبگرفتگی و سيل شده بودند و هم زمان باید به بحث تخليه مردم نيز می پرداختيم. از دیگر 
مشکالت بحث کمبود ماشين آالت بود، زیرا عمده ی این ماشين آالت به سمت ُرفيع و دشت 
آزادگان سرازیر شده بودند که البته بيشتر از ما در معرض خطر بودند. متأسفانه حميدیه در 
دوران سيل به خوبی دیده نشده بود و این برای ما معضل بزرگی ایجاد کرده بود. امکانات 
ما در حميدیه بسيار ضعيف بود. حميدیه شهرستان تازه تأسيسی بود، شهرداری ما فقط به 
یک لودر و کمپرسی مجهز بود و حتی به لحاظ نيروی انسانی با مشکل جدی مواجه بود. در 
تماسی که با استاندار داشتم، گفتم که جاده ی حالف، نياز به احداث سيل بند دارد که اگر 
احداث نشود، آب به باالی جاده می آید و حميدیه را از همان مسير طی می کند، وارد کانال ها 
می شود و حتی اهواز را هم تهدید می کند که استاندار آمد و دید و دستور داد ماشين آالت 
آمدند و سيل بند را احداث کردند. با این وجود تمام این کارها، وظيفه ی سازمان آب و برق 

بود که بياید و اعالم کند این نقاط در شهر شما نقاط آسيب پذیری هستند.
به ما گفته بودند که سيل دهه ی 1370 از روستای شيخ طعمه آمده و وارد روستاها شده، 
به همين خاطر ما انرژی زیادی را برای ساخت و تجهيز سيل بند در این ناحيه صرف کردیم، 
و توانستيم سيل را در این ناحيه به خوبی مهار کردیم تا از زیر آب رفتن بسياری از روستاها 
جلوگيری کنيم. اما مشکلی که در پی آن به وجود آمد این بود که زه کشی در زمين های 
کشاورزی وجود داشت که ما از حضور آن بی خبر بودیم که در روزهای پایانی سيل به افراد 
گفتيم که بروند و مشکل آن را حل کنند، اما گویا کشاورزان آن منطقه با بستن این زه کش 
مشکل داشتند؛ زیرا زمين های کشاورزی شان به زیر آب می رفت. ما هم که آن-قدر درگير 
بحران سيل بودیم و توان مان را برای نجات شهر و روستا گذاشته بودیم، نمی توانسيتم روي 
همه ی مسایل تمرکز کنيم، به همين خاطر گفتيم این زه کش را باز کنند که متأسفانه در پی 
آن چندین روستا را که تا پيش از آن، از سيل نجات داده بودیم، به زیر آب رفتند. اگر خود 
اهالی روستا و یا سازمان آب و برق به طور کارشناسی به ما این اطالعات را می دادند، هرگز 
این اتفاق رخ نمی داد. شدت و دبی آب خروجی از این زه کش 5.1 متری به حدی زیاد بود 
که به عرض یک رودخانه ی 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 سيل شده بودند، جاده ها بسته شده بودند، شهر درست 
مانند فيلم های جنگی با شرایط ویژه ای مواجه شده بود، گذر بی وقفه ی ماشين آالت، صدای 
بلندگوهایی که مدام برای تخليه هشدار می دادند، مردمی که شب را روی سيل بندها صبح 
می کردند، همه و همه شرایط خيلی خاصي را که تا پيش از آن هيچ کدام را تجربه نکرده 
بودیم، برای مان رقم زد؛ به گونه ای که در طول روز بيشتر از دو ساعت خواب نداشتيم. شاید 
جالب باشد بدانيد خاک و گونی که تا دیروز بی ارزش ترین چيز در زندگی ما حساب می شد، 
در دوران سيل حکم طال را داشتند. ما نياز داشتيم از حدود یک ماه قبل مطلع شویم و 
بگویند آقای فرماندار، شهر و روستاهای شما به طور قطع زیر آب خواهد رفت تا ما تمام 
امکانات، نيروها و حتی مردم را برای مقابله ی تمام و کمال با سيل آماده می کردیم. این نکته 

بسيار قابل توجهی است که نياز است به اندازه ی کافی درباره ی آن بحث شود.
از لحاظ آماری و مدل هایی که در سازمان آب و برق وجود داشت، حميدیه شهرستانی بود که 
زیر آب می رفت. برای همين ما به عنوان حافظ جان مردم، یکی از دالیلی که دستور تخليه ی 
شهر و روستاها را صادر کردیم این بود که نمی توانستيم ریسک کنيم و به مردم بگویيم در 
خانه های شان بمانند، زیرا تضمين چنين امری محال بود. مثالً بگویيم بمانيد و با روحيه ی 
جهادی و بسيجی وار و با صحبت های انگيزشی هر جور شده به هر قيمتی سيل بندها را 
تقویت کنيد و در مقابل سيل مقاومت کنيد. من به عنوان مسئول تأمين امنيت این شهر، جان 
یک انسان با هيچ چيز دیگری برایم قابل مقایسه نبود، زیرا جبران خانه و وسایل آن سهل 
است، اما جبران جان یک انسان غير ممکن است. در شب اول سيل در یکی از اردوگاه های 
ما، 8000 نفر، در اردوگاه دوم 5000 نفر و اردوگاه سوم 3000 نفر را اسکان دادیم. بعد از 
آن بحث برپایی چادر و مواد غذایی بود. سپس به درمان رسيدیم که این مسایل یکی پس از 

دیگری با وجود کاستی ها انجام می شد. 
به طور کلی در جریان سيل می شود گفت که بيشتر وقت و انرژی ما صرف کارهای اجرایی شد و 
ما وقتی برای برنامه ریزی و کارهای مدیریتی نداشتيم. ما آمادگی الزم برای مقابله با بحران به این 
بزرگی را نداشتيم. به ما راجع به حجم عظيم سيالب اطالع نداده بودند. به نظر من یک پنهان کاری 
عامدانه و یا غير عامدانه در این جریان وجود داشت. بيشترین جلسات برای احداث سيل بند و مقابله 
با سيل صورت گرفت، اما یک جلسه با این مضمون که اگر سيل آمد چگونه باید به صورت علمی 
و فنی با آن روبرو شویم، تشکيل نشد. جالب این جا است که در ابتدا سيل آمد و بعد چادرها وارد 
استان شدند. اول سيل آمد، بعد غذا به اردوگاه ها رسيد. بنابراین زمانی که فعاليت های ما به جدیت 
رسيدند، دیگر سيل وارد شهر و روستا شده بود. مشکل دیگر ما بحث پراکندگی کار بود. در آن 
زمان هر گروهی برای خودش مدیریت بحران تشکيل داده بود و موازی کاری زیاد انجام می شد که 

تمام این ها، روند مدیریت بحران را با فرسایش روبرو می کرد.
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گفت و گو با آقای حمید سیالوي
سمت: فرماندار شهرستان دشت آزادگان

سيل در دشت آزادگان در سه مقطع زمانی مختلف رخ داد: دی ماه و بهمن ماه1397 و فروردین 
1398. دشت آزادگان آخرین نقطه ی خروجی رودخانه کرخه است، که بعد از گذر از سرچشمه اش 
در استان های کرمانشاه و ایالم، وارد استان خوزستان شامل شهرهای اندیمشک، شوش، شاوور، 
عبدالخان، الهایی، حميدیه و بعد هم دشت آزادگان می شود. در دشت آزادگان، این رودخانه 
به چهار قسمت تقسيم می شود. لذا با توجه به افزایش دبی رودخانه، به ویژه در فروردین 98 
و جاری شدن سيل در مناطق باالدست، این مساله دشت آزادگان را هم درگير خود کرد. با 
توجه به شيب کم و ُمسطح بودن اراضی دشت آزادگان، هم با حرکت ُکند و آهسته ی آب 
و هم بحث ایستایی آن در منطقه مواجه شدیم. در این شهرستان تالش های زیادی برای 
مدیریت بحران سيل شامل پيش بينی، پيشگيری، مقابله و در مرحله ی چهارم بازسازی اتفاق 
افتاد. ما مدت زمان کافی برای مقابله با این سيل را نداشتيم. به همين خاطر مناطق زیادی 
از جمله 54.000هکتار از اراضی کشاورزی، 10 روستا به طور کامل و 27 روستا تا ميانه به 
زیر آب رفتند. خوشبختانه با کمک مردم و ارگان های دولتی و غير دولتی، نظامی، انتظامی 
و امنيتی، در هدایت و کمک به سيل زدگان تالش های زیادی صورت گرفت تا با همياری 
همه از ادامه و خسارات بيشتر سيل جلوگيری شود. اگر همکاری مردم از جمله در اختيار 
قرار دادن اراضی خود برای عبور و مرور ماشين آالت و تجهيزات مهندسی و تغيير مسير 
سيل نبود، بسياری از روستاهای هویزه و دشت آزادگان به زیر آب می رفت؛ به گونه ای که 
شاید حدوداً 80 روستا را آب فرا می گرفت. در دشت آزادگان 220 کيلومتر سيل بند وجود 
دارد که در این ميان حدود 18 کيلومتر آن در نقاط مختلف دچار شکستگی های متعدد 
شده بود. بر همين اساس ما به کمک استانداری و مدیریت بحران استان، طی جلساتی که 
تشکيل دادیم و بازدیدهای ميدانی که صورت گرفت، به صورت ویژه 13 اداره کل، سازمان 
و شرکت را موظف کردیم تا دستگاه های الزم را جهت بستن این سيل بندها بکار گيرند که 
خوشبختانه 270 دستگاه ماشين آالت سنگين و سبک را در اختيار ما قرار دادند. ما هم بر 
اساس برنامه، طی 10 روز، 98 درصد سيل بندها را به طور کامل ترميم و بازسازی کردیم. 
بعد از ترميم سيل بندها 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 کنيم. 
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گفت و گو با آقای قاسم موسوي
سمت: فرماندار وقت شهرستان هویزه

از اوایل دی ماه سال 1397 به عنوان سرپرست فرمانداری مشغول شدم که تقریباً در همين 
بازه ی زمانی درگير نخستين سيالب در شهر ُرفيع شدیم. در سيل نخست، با شکسته شدن 
سيل بند ورودی ُرفيع مواجه شدیم که با تالش توانستيم سيل بند را ترميم کردیم. سيل 
نخست، تنها شهر ُرفيع را درگير کرده بود، اما با توجه به اقدامات انجام شده، بيشترین 
محوریت سيل اخير خوزستان در دشت آزادگان بود که روستای شاکریه و برخی روستاهای 
مسير را درگير کرد. پس از وقوع سيل نخست، پيش بينی شده بود که سيل خطرناک تری در 
راه است؛ بنابراین نياز بود تا در این راستا چند نقطه برای هدایت سيالب به سمت زمين های 
زراعی در نظر گرفته شود، زیرا اولویت حفظ شهر بود. با توجه به این که در فروردین ماه قرار 
داشتيم و فصل برداشت گندم ها نزدیک بود، و کشاورزان بابت پرداخت خسارات نگران بودند، 
برخی از آن ها با هدایت سيالب به سمت مزارع مخالفت کردند که با اعالم دولت مبنی بر 
پرداخت خسارت و ورود استاندار، رضایت کشاورزان را به دست آوردیم و سيالب از سه نقطه از 
مسير رودخانه ی کرخه نور و بخش نيسان به سمت زمين های کشاورزی هدایت شد. اگر این 
کار انجام نمی شد، قبل از این که روستای شاکریه زیر آب برود، شهر ُرفيع زیر آب می رفت. در 
هویزه با توجه به اقدامات انجام شده و استحـکام بخـشی سيل بندها، مشکل زیادی نداشتيم؛ 
هر چند با شکسته شدن سيل بند در مسير مچریه و ُرفيع مواجه شدیم که اخذ تصميمات به 
جا باعث شد مشکلی پيش نياید. پيش از این و در زمانی که بخشدار بُستان بودم، مکاتبات 
زیادی با سازمان آب و برق خوزستان انجام دادیم و به آن ها اعالم  کردیم که انتهای رودخانه 
کرخه و نيسان به دليل وجود نيزارها و تجاوز به حریم رودخانه،  کوچک و حتی بسته شده 
است. به دليل سال ها خشکسالی، برخی کشاورزان به حریم رودخانه ها تجاوز کرده بودند 
و مسير عبور آب به سمت هورالعظيم بسته شده بود. این عامل شاید مهم ترین دليل این 
اتفاقات بود. پيش بينی شده بود که ارتفاع آبی که وارد رودخانه ها خواهد شد، یک متر بيشتر 
از سطح رودخانه ها باشد که بهترین راهکار، هدایت سيالب به سمت مزارع کشاورزی بود. 
علی رغم این که پيش بينی شده بود که سال پُر بارشی خواهيم داشت، اما تا اوایل آذر ماه 
هيچ آبی وارد کانال ها نشده بود؛ در حالی که بهتر بود با شروع سال آبی 1398-1397 جهت 
هدایت و رهاسازی آب پشت سدها به سمت رودخانه ها و کانال ها اقدام می شد. متأسفانه نگاه 
اقتصادی سازمان آب و برق خوزستان باعث شد که تا اوایل آذر ماه، آبی وارد کانال ها نشود و 

این موضوع یکی از عوامل سيل بود.
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دو دایک در هویزه داریم که یکی دایک مرزی هورالعظيم و قبل از آن دژ شهيد باکری است. 
نظر کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان بر این بود که یک نقطه از منطقه از شهر ُرفيع 
باید شکافته شود تا آب به سمت هور هدایت شود؛ اما به جای این که آب به سمت هور برود، 
به سمت ُرفيع آمد. در نهایت هم 20 نقطه از دژ شهيد باکری شکافته شد و آب به سمت 
پنج مخزن هورالعظيم هدایت شد. این کار ارتفاع آب رودخانه ُرفيع را تا سه متر کاهش داد 
و خطر رفع شد. در خصوص هدایت آب به بخش عراقی هور باید گفت آن چه در هویزه اتفاق 
افتاد این بود که در برخی جاها، ناخودآگاه و به دليل فشار آب به دایک مرزی، سيالب به 
بخش عراقی هدایت شد، اما طبق آن چه اطالع دارم در بُستان ظاهراً نقطه ای شکافته شده و 

آب به سمت عراق هدایت شد.
برای سال های آینده باید تعریف شود که ُمتولّی امور رودخانه ها چه ارگان یا سازمانی است؟ 
اگر ُمتولّی آن سازمان آب و برق است، باید برای سـال های آینده با توجه به نياز کشاورزی 
استان و پيش بينی ميزان بارش ها عمل کند. اگر قرار است سال پُر بارشی داشته باشيم، 
آب پشت سدها به تدریج رهاسازی شود. سيل بندها پيش از این با دبی 1000 متر مکعب 
مقاومت می کردند، اما اکنون سيل بند ُرفيع با دبی 400 متر مکعب بر ثانيه شکسته شد. 
بنابراین باید انتهای رودخانه ها باز شود و برنامه ریزی بلندمدتی جهت باز کردن کامل انتهای 
رودخانه ها انجام شود تا ظرفيت بيشتری برای آب داشته باشند. همچنين ارتفاع سيل بندها 
کاهش یافته که باید ُمتولّی کار جهت افزایش ارتفاع سيل بند و استحکام بخشی آن ها در 

سال های آینده مشخص و اعتبارات الزم در نظر گرفته شود.
در سيالب اخير جهت پيشگيری از خطرات احتمالی، دستور تخليه ی 19 روستا در هویزه 
صادر شد. البته ما به تدریج از لحاظ روانی مردم را آماده کردیم و با توجه به این که اطالعاتی 
از رسيدن آب به سوسنگرد داشتيم، تالش کردیم برخی روستاها را تخليه کنيم و در برخی 
روستاها، تنها زنان و کودکان از منازل خارج شدند و مردان در کنار ما ماندند. در سيالب 
اخير هيچ روستایی در هویزه زیر آب نرفت و تنها دو روستای کوچک شش تا هفت خانواری، 

دچار آب گرفتگی شدند. 
یکی از مهم ترین مشکالت ما در مدیریت بحران سيل، فقدان اعتبار مالی برای دهيار ی ها بود. 
هيچ اعتباری در دوره ی سيل برای آن ها در نظر گرفته نشده بود. متأسفانه مدیرانی که در 
این سيالب تجربه کسب کردند و موفق عمل کردند، جابه جا شدند؛ در صورتی که برخی از 
این افراد از کارکنان رسمی وزارت کشور بودند. زمانی که یک معلّم دوره ی ابتدایی به عنوان 
بخشدار یا فرماندار به کار گرفته شود، که به قوانين و مقّررات وزارت کشور آشنا نيست، 
مشکل پيش خواهد آمد. باید افراد توان مند و با تجربه، بيشتر تقویت شوند تا در بحران های 

دیگر موفق تر عمل کنند.
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گفت و گو با آقای عدنان غزی
سمت: فرماندار شهرستان شوش

شهرستان شوش یک شهرستان کامالً خاص و منحصر به فرد است که سه رودخانه در آن 
جاری هستند. رودخانه کرخه در ضلع غربی، رودخانه دز در ضلع  شرقی و در وسط آن 
رودخانه شاوور است که در این ميان، 156 کيلومتر در حوزه ی کرخه و 86 کيلومتر در 
حوزه ی دز، در معرض سيل هستند. رودخانه شاوور محل تالقی این دو رودخانه است. در 
نتيجه ما با چنين وضعيتی روبرو بودیم و بسياری از زمين های کشاورزی به زیر آب رفته 
بودند. سيل در شهرستان شوش تقریباً از 26 آذر ماه 1397 شروع شد و ما از همان تاریخ، 
طبق هشدارهایی که داده شد، به ترميم سيل بندها پرداختيم. در ادامه سيل بندهایی را تا 
ارتفاع 10 متر بنا کردیم که بعد از 10 متر دیگر سيل بند پاسخگوی نياز ما نيست و باید 
دایک هایی با عرض50 متر ساخته شود. بسياری از سيل بند های ما به خاطر بارش باران و 
بعد از آن با آمدن سيل بزرگ، شکسته شدند، اما با این حال ما پيش بينی های خودمان را 
انجام داده بودیم و مهم ترین مسئله برای ما، جلوگيری از تلفات انسانی بود. در ادامه ی سيل 
شروع کردیم به تعيين کد های ارتفاعی که در شهرستان شوش وجود داشت. لذا مکان هایی 
را که سيل به آن جا نرفته بود و حدوداً چهار متر به باال ارتفاع داشتند را در دستور کار خود 
قرار دادیم و چيزی در حدود 25 هزار نفر را در مدارس شوش و الوان، مساجد و حسينيه ها 
برای مدت بيش از 5 .1 ماه اسکان دادیم که در این زمينه کار سختی انجام شد، زیرا افزون 
بر اسکان ما باید به مایحتاج خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و وضيت روان شناختی آن ها 
نيز رسيدگی می کردیم. در این سيل با وجود پای کار آمدن همه ی مسئولين و نهادها، خود 
مردم پيشگام تر از مسئولين در صف اول مبارزه با سيل می جنگيدند که خوشبختانه کار انجام 
شد و ما فقط در فاصله 72 ساعت غذای سرد پخش کردیم و سپس بعد از آن با حضور صليب 
سرخ جهانی و هالل احمر، شروع به پخت و توزیع غذای گرم در ميان مردم سيل زده کردیم 

و مردم نيز با حضور از سراسر ایران، صحنه های زیبایی را خلق کردند.
یکی از مشکالتی که ما در اسکان و جابه جایی سيل زدگان با آن مواجه بودیم، بحث اختالفات 
طایفه ای بود که یا از قبل ميان روستایيان وجود داشت و یا اختالفاتی که ممکن بود در همان 
زمان اسکان پيش بياید. در این زمينه، ما سازمان های غير دولتی را فعال کردیم تا با حضور 
در این اردوگاه ها، با انجام فعاليت های روان شناختی و فرهنگی، از بروز چنين اختالفاتی 

پيشگيری شود. 
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گفت و گو با آقای حسین پنبه دانه پور
سمت: فرماندار شهرستان شوشتر

بخشی که در شوشتر به صورت مستقيم با سيالب مواجه می شود، و دوره ی بازگشت آن 
متأسفانه در طی این چهل سال انقالب، به کمتر از 10 سال می رسد، به طوری که آخرین 
سيالب در بخش شعيبيه شوشتر در بهار 1395 و مجدداً در فروردین 98 تکرار  شده، نشان 
می دهد که این دوره ی بازگشت سه الی چهار ساله، خطرناک است و یک آالرمی را برای 
مدیریت جامعه شهری و استانی بازگو می کند. با این وجود در بخش شعيبيه شهرستان 
شوشتر در کنار دز و یا ساحل شرقی دز، دقيقاً 34 روستا با جمعيت حدود 17 هزار نفر را دبی 
رودخانه با مشکل مواجه می کند. با توجه به سکونتگاه های اجتماعی و نقاط عطف جمعيتی 
که در گذشته در کنار رودخانه ها شکل می گرفت، روستاهای بخش شعيبيه که روستاهای 
عرب نشين هستند، 95 درصد از دارایی  این افراد را اراضی کشاورزی و دام های آن ها تشکيل 
می دهد، و معيشت شان کامالً وابسته به همين  هاست. در عين حال رودخانه دز یک رودخانه 
کامالً متالطم است و در باال دست آن فقط یک سد وجود دارد و در شمال استان خوزستان، 
حوضه آبخيز بزرگی محسوب می شود. قطعاً این نقطه، یک نقطه خطرآفرین محسوب می شود 
و باید برای آن تدبيری اندیشيده شود. به همين ترتيب حتی اگر این سيل یک دوره ی پنجاه 
ساله داشته باشد، جان  مردم آنقدر ارزش دارد که باید سيل بندها و استحکامات حفاظتی در 

این نقاط برای حفظ جان یکایک مردم ساخته شود.
در سال های متمادی متأسفانه لبه های رودخانه توسط شریان های متالطم آبی مسير خود 
را تغيير داده است. لذا ما وظيفه داریم با این پدیده به هر شکل ممکن مقابله کنيم تا مانع از 
سرازیر شدن آب به خانه های مردم شویم. با این وجود شهرستان شوشتر، تمام نيرو و توان 
خودش را تقریباً یک سال قبل از موضوع سيل 98و بعد از سيل 95 به کار گرفت و شروع 
به سيل بندسازی کرد. سيل بندی که پيش از این اصالً وجود نداشت. این امر به کمک تمام 
دستگاه ها، نيروهای سپاهی، ارتشی، ستاد بحران استان خوزستان و دیگر عزیزان مان انجام 
شد. به همين ترتيب شعيبيه ای که سيل بند نداشت، صاحب سيل بند شد. در سيل 98 با 
وجود این که هيچ کس حجم عظيم سيل را پيش بينی نمی کرد، یک کار ارزشی صورت 
گرفت و آن اتحاد و پيوندی بود که بين مردم و مسئوالن به وجود آمده بود که در این 
ميان می توان به حضور عظيم مردم و پای کار آمدن آنان اشاره کرد. به همين ترتيب با به 
کارگيری تمام توان خود توانستيم از سيالب حتمی و خسارات خيلی زیادی که در پی آن به 
وجود می آمد، جلوگيری کنيم. ما توانستيم با این شرایط دی ماه 97 را نيز پشت سر گذاریم و 
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سيالبی روانه نشد و شرایط کامالً تحت کنترل بود و همان سيل بندها را با وجود این که چراغ 
قرمز استان برای پيشگيری از سيل هنوز روشن بود، برای فروردین  ماه تقویت و بازسازی 
سيل بندها را به طور دائم ادامه می دادیم تا هم مقاومت و هم ارتفاع آن ها را افزایش دهيم. به 
همين خاطر با وجود افزایش سهمگين ورودی آب در باال دست سد و بعد رهاسازی آب از 
سد و سرازیر شدن سيل به سمت ما، سيل بندهای شعيبيه مقاومت کردند و ما با هيچ سيالبی 

در درون شهر مواجه نشدیم.
با وجود این که رهاسازی آب پشت سدها حدود 10روز ادامه داشت و سيل بندهای ما غرق 
در آب شده بودند، اما دریافتيم که در این زمينه با مشکل خاصی مواجه نخواهيم شد. 
سيل بندهای ما با جسارت و با ایثار و فداکاری خود مردم ساخته شده بودند. به همين خاطر 
می توان گفت یکی از زیبایی های این سيل، همين سيل مهربانی مردم در کنار یکدیگر و در 
کنار مسئولين بود. در ادامه وقتی که دیگر اوضاع وخامت پيدا کرد و ما پی بردیم سيل بندها 
مغروق و شسته خواهد شد، شروع کردیم به ایجاد کمپ های مردمی در چهار نقطه از 
شعيبيه که هالل احمر و دیگر دستگاه های مرتبط، همچنين عزیزان مان در ارتش و سپاه 
این کمپ ها را تجهيز کردند که بالفاصله بعد از تهيه و تجهيز اقالم مورد نياز کمپ ها، شروع 
به تخليه روستاها کردیم. امری که در سه الی چهار روز انجام شد. ما از ميان 34 روستا، 
30 روستا را به طور کامل تخليه کردیم که بخش اعظم آن ها در کمپ ها مستقر شدند و 
بخشی نيز در روستاهای باال دستی که با سيل مواجه نبودند و در خانه های اقوام شان مستقر 
شدند. همچنين تعدادی از جوانان و مردان روستایی روی پشت بام ها هم به عنوان نگهبان و 
هم به عنوان ارائه خدمات به خانواده هایشان مستقر شده بودند که ما در این زمينه خدمات 
غذارسانی را به تمام مردم و نيروهای امدادی ارائه می دادیم. یکی دیگر از زیبایی های سيل 
این بود که مردم از سراسر کشور آمده بودند و آشپزخانه و موکب ایجاد کرده بودند. به همين 

ترتيب ما در زمينه غذارسانی و بخشی از خدمات با مشکل خاصی مواجه نبودیم.
مردم در ابتدای سيل با وجود این که از خطر سيل باخبر شده بودند، از خانه های خودشان 
خارج نمی شدند. زیرا تمام دارایی و اموال شان در روستا بود و نکته مهم در این زمينه این بود 
که ما قبل از تخليه مردم، شروع کردیم به اقناع ذهنی آن ها در خصوص امنيت اموال شان. زیرا 
اراضی کشاورزی شان به زیر آب می رفت و چاره ای در این زمينه نبود. اما این مردم سرمایه ی 
دیگری هم داشتند و آن احشام و دام هایشان بود. به همين خاطر ما قبل از این که کمپ های 
انسانی را ایجاد کنيم، آمدیم و کمپ های حيوانی را برای نگهداری احشام ایجاد کردیم. در سه 
نقطه از شعيبيه به کمک شرکت کشت و صنعت امام خمينی )ره( و شرکت کشت و صنعت 
کارون، سه کمپ حيوانی ایجاد کردیم و مردم را راضی کردیم دام های خود را به این کمپ ها 
منتقل کنند و خيال شان را راحت کردیم که هيچ گونه آسيبی به دام هایشان وارد نمی شود. 
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خوشبختانه در پایان سيل، نه خسارت جانی برای مردم اتفاق افتاد و نه خسارت جانی 
برای دام ها و این افتخار بزرگی بود که خود مردم در وقوع آن همکاری کردند. ما در کمپ 
نگهداری احشام، خدماتی همچون تيمار، واکسيناسيون 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 به عنوان امتياز عرض کنم این است که مردم مناطق سيل زده، مدیریت بحران 
استان، فرماندهان نيروی انتظامی، سپاه، ارتش، تکاوران و مسئولين را در زمان وقوع سيل در 
کنار خودشان دیدند و بر عکس سيل 95، دیگر کسی نسبت به عدم حضور مسئولين شاکی 
نبود. مردم متوجه تالش های ملموس با نتایج ملموس می شدند. لذا دیگر کسی شاکی نبود 

و نمی گفتند که چرا نيستی و یا چرا نبودید.
در زمينه ارائه پيشنهاد باید بگویم که در باال دست سد دز، نياز به احداث سدی است که 
آن را با نام سد بختياری می شناسند که ظاهراً بخشی از مطالعات آن نيز انجام شده است و 
به طور قطع یکی از ضرورت های مقابله با سيل در حوزه ی خوزستان، ساختن این سد در باال 
دست رودخانه ی دز است تا با ایجاد یک مخزن، از ورود حجم باالی آب و سرازیر شدن آن 

به سمت خوزستان جلوگيری شود.
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گفت و گو با آقای حبیب عفری مفرد
سمت: بخشدار وقت بُستان

بُستان بخش مرزی از توابع دشت آزادگان است که با بخش ميسان عراق هم جوار است. 
همچنين هورالعظيم در بستان و به صورت مشترک بين ایران و عراق قرار دارد. دو شاخه از 
رودخانه کرخه از این بخش گذر می کنند و آب هر دو شاخه در نهایت در هورالعظيم تخليه 
می شود. از دی  ماه 1397 با شکسته شدن سيل بند روستای مچریه سيل در بستان را تجربه 
کردیم. این سيل بند همان شب در پنج ساعت ترميم شد؛ اما هم چنان تا اواخر اردیبهشت 
ماه درگير سيل بودیم و به طور مستمر استحکام بخشی سيل بندها انجام می شد. با توجه به 
هشدارهای سازمان  هواشناسی و کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان از دی  ماه 1397 
تا پایان اردیبهشت به صورت کامل در آماده باش قرار داشتيم. با توجه به وضعيت دبی آب و 
حجم سيل، شرایط بسيار سخت بود و در چندین سال گذشته با چنين شرایطی مواجه نشده 
بودیم. مردم هشدارها را جدی نمی گرفتند و به نظرشان این سيل نيز مانند سيل های گذشته 
طبيعی بود که در مدت چند روز به پایان می رسد، در حالی که شرایط این چنين نبود و ما 
شاهد بارش های سيل آسا در باالدست و بارش های زیادی در خوزستان بودیم و این موضوع 
باعث شد سطح رودخانه کرخه بسيار باال برود. با توجه به این که بستان در منتهی اليه رودخانه 
کرخه واقع شده، آب در اطراف این بخش انبار شد؛ به گونه ای که بُستان به صورت جزیره 
درآمده بود. بنابراین برای پيشگيری از خطرات احتمالی از اواخر اسفند ماه حکم تخليه کامل 

شهرستان بُستان و روستاهای آن صادر شد.
ریش سفيدانی که سيل های گذشته را تجربه کرده بودند عنوان کردند بُستان در روزهای 
نخست زیر آب می رود. برای حفظ شهر مشورت های خوبی با ریش سفيدان، کارشناسان 
مدیریت بحران و سازمان آب و برق خوزستان شد که در نهایت چند پيشنهاد و راهکار 
ارائه شد. از پل قدیم بُستان تا پل جدید 14 کانال وجود دارد که در زمان کشت مسدود 
شده بودند. پيشنهاد شد اگر این 14کانال که تقریباً ظرفيتی به اندازه ی یک رودخانه دارند 
بازگشایی شوند، در کنترل سيالب بسيار تأثيرگذار است. عمليات بازگشایی 14 کانال شبانه 
انجام شد و آب به سمت زمين های کشاورزی و تپه های اهلل اکبر و در نهایت هورالعظيم 
هدایت شد. زمانی که قصد داشتيم آب را به سمت مزارع هدایت کنيم، مردم مخالفت کردند، 
اما با توجه به وعده های داده شده جهت پرداخت خسارات، نسبت به این اقدام اعالم رضایت 
کردند و گندم های 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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تصميم باعث دلگرمی کشاورزان شد. خوشبختانه آب هم به موقع از زمين های کشاورزی 
تخليه و زمين ها برای کشت شلتوک آماده شد. 

یکی دیگر از راهکارهای بسيار مهم این بود که چند نقطه از روستای ابوفروش که در باالدست 
بُستان واقع شده بازگشایی شود که با بازگشایی این نقاط، آب به سمت دشت ها منحرف 
شد و شهر نجات یافت. این تدابير اواخر اسفند ماه اتخاذ و در طول یک هفته انجام شد؛ در 
حالی که در این بازه ی زمانی سوسنگرد و برخی شهرهای دیگر دچار مشکل شده بودند، اما 

بُستان نجات پيدا کرد. 
همچنين در اوایل فروردین  ماه تدبير دیگری برای نجات بُستان و هویزه اتخاذ شد. در این 
راستا هفت نقطه از دایک مرزی هورالعظيم شکافته شد تا آب به سمت عراقی تاالب هدایت 

شود. این راهکار باعث شد شهرستان دشت آزادگان و هویزه از سيل نجات پيدا کنند.
کانال هایی که از قدیم در بُستان وجود داشت و محل عبور آب بودند؛ به علّت خشکسالی های 
اخير، مردم این کانال ها را برای کشت یا برای دام پروری استفاده می کردند. بنابراین در 
فروردین ماه پنج کانال در هویزه و بُستان برای کنترل سيالب بازگشایی شدند تا آب با سرعت 
بيشتری به سمت هور هدایت شود که سه کانال از این تعداد در بُستان بودند. این اقدام نيز 

برای نجات شهرستان تأثيرگذار بود.
اطالع رسانی به مردم جهت تخليه شهر و روستاها اقدام دیگري بود که از طریق مساجد، 
ارسال پيامک و نصب بنر انجام شد، اما مردم از تخليه شهر و روستا استقبال نکردند، اما 
زمانی که مشاهده  کردند مسئولين شبانه روز پای کار هستند خودشان هم در کنار ما ماندند 
تا شهر حفظ شود. حضور مردم پا به پای مسئوالن به گونه ای بود که خودشان از سيل بندها 

محافظت می کردند.
از اوایل فروردین  ماه، چهار اردوگاه اسکان اضطراری تعيين و تجهيز شدند تا اگر بُستان زیر 
آب رفت، مردم در این اردوگاه ها اسکان یابند. شکسته شدن سيل بند روستای قدرت آباد در 
فروردین ماه، جاده ی مواصالتی سوسنگرد و بستان را قطع کرد که در 15 روز این سيل بند 
بسته شد. همچنين اوایل فروردین  ماه درمان گاهی )به صورت اتوبوس( توسط سپاه تهران در 

منطقه مستقر شد و روزانه صدها نفر از خدمات این درمانگاه سّيار بهره مند شدند.
در اوایل سيل با کمبود امکانات مواجه شدیم که با کمک شهرستان های ُمعين به تدریج 
امکانات خوبی به ویژه از سوی سپاه گسيل شد. تدبير بازگشایی 14 کانال دستاورد بسيار 
بزرگی بود. این تدبير نتيجه ی مشورت با ریش سفيدان بود. ما تنها حرف مردم را جدی 

گرفتيم. 
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گفت و گو با آقای سردار احمد خادم  سیدالشهدا
سمت: فرمانده قرارگاه کربال

سيالبی که در استان خوزستان به وقوع پيوست، 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 توانستيم تجربه ی گران قدری را در پهنه ی خوزستان کسب 
کنيم. از همان ابتدا که ُرفيع دچار مشکل شد، توانستيم امکانات مان را بسيج کنيم و تيپ 64 
الحدید و تيپ حضرت حجت را به ُرفيع اعزام کردیم. در سال 1397 توانستيم با همکاری 
همه ی دستگاه ها سيل رفيع را به خوبی مدیریت کنيم و بعد از آن به سمت آلبوعفری 
آمدیم که در آن جا تيپ 64 الحدید و تيپ حضرت حجت با قایق و دستگاه های تانک بر 
همه ی مردم را تخليه کردند و همه با دستگاه های مهندسی کمک کردند تا سيالب کنترل 
شود. در سيل 1398 ، حجم آب وارد شده به استان را به صورت دقيق نمی دانستيم. تا 
همين االن54 ميليارد متر مکعب آب وارد استان خوزستان شده که حدود 20 ميليارد متر 
مکعب آن در سدها باقي مانده است و مابقي در رودخانه هاي کارون، دز و کرخه به سمت 
دریا و هورالعظيم خارج شده است. این در حالی است که کل آب های کشور 50 ميليارد 
متر مکعب است که نشان  می دهند حجم آب وارده به خوزستان حجم باالیی بوده است. با 
مشاهده ی پهنه ی خوزستان به وسيله ی هواپيما، پهپاد و بالگرد دریافتيم که سطح آب این 
سه رودخانه )کارون، دز و کرخه( خيلی عجيب پهنه ی خوزستان را فرا گرفته است. بنابراین 
در نشستي که با شورای تخصصی از جمله شورای بحران، سازمان آب و برق، ستاد بحران، 
نيروهای مسلح )سپاه، ارتش، نيروی انتظامی و بسيج( و نيروهای مردمی  داشتيم، مقّرر 
شد که کار از باالدست شروع شود و آب هایی که از باالدست خوزستان ورود کرده بودند را 
برنامه ریزی می کردیم که آب ها کنترل شود و خسارت کمتری به روستاها و کشاورزی وارد 
شود. مردم را از آن مناطق تخليه کنيم تا آسيبی به کسی وارد نشود. از طرفی بتوانيم آب 
را در کانال های سيالب بر کنترل کنيم و این که به کالورت زیر جاده هدایت کنيم و یا این که 
در حوضچه های رودخانه ها و کانال ها هدایت کنيم. مهم این بود که آب را مدیریت کنيم و 
به سمت جنوب اهواز و بحره هدایت کنيم. همچنين در منطقه سوسنگرد و شاکریه نيز آب 
به سمت هورالعظيم هدایت شود. در جنوب اهواز و شادگان نيز آب ها به سمت دریا هدایت 
شوند. در کل به دنبال این بودیم که آب ها در اصل به شهرها و روستاها تلفات و خسارتی 
وارد نکند. در ابتدا، یگان 64 الحدید و تيپ حضرت حجت و بهداری جنوب و تيپ 15 امام 
حسن )ع( وارد شعيبيه شوشتر و گتوند شدند و آن جا توانستيم مردم را از گوریه تخليه کنيم. 
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همچنين احشام را به کشت و صنعت کارون منتقل کنيم. روستاها تخليه شد تا آسيبی به 
کسی وارد نشود. در همين راستا با مشاهده ی ورود آب به گوریه، استاندار دستور داد که 
در سيل بند شرکت توسعه نيشکر انفجار ایجاد کنيم. همان شب انفجار انجام شد و همين 
باعث شد که آب به سمت گوریه نرود و مشکلی برای مردم ایجاد نشود. این در حالی است 
که 8 هزار نفر در گوریه ساکن بودند. آب به سمت حوضچه های توسعه نيشکر هدایت شد 
و خسارتی در گوریه نداشتيم. گر چه روستاهای شوشتر زیر آب رفته بودند، ولی توانستيم 
به مردم خدمات رسانی داشته باشيم. بعد از شعيبيه مشاهده کردیم که مشکل وارد روستای 
بامدژ شده است. بعد از آن با کمک نفربرهایی که در اختيار داشتيم، مردم را تخليه کردیم 
که ابتدا مردم سرسختانه مقابله کردند، زیرا آن ها دوست نداشتند که زمين و خانه های شان 
را ترک کنند؛ ولی وقتی دیدند که آب وارد روستا شده و سطح آب باال می آید، مردم تخليه 
شدند و احشام نيز جابه جا شدند. تيپ حضرت حجت و گروه 64 الحدید نيز به همراه 
بهداری جنوب وارد منطقه بامدژ شدند و توانستيم خدمات خوبی به مردم ارائه کنيم. حتی 
دستگاه های مهندسی در منطقه باقی ماندند. یک بيل مکانيکی تا آخر عمليات و پایين 
آمدن آب در آن منطقه مستقر شده بود. آب به همين منوال از پهنه ی کارون و دز و کرخه 
پایين می آمد و سيل قریب به 3500 متر مکعب آب را وارد کارون کرد. حدود دو هزار متر 
مکعب نيز وارد کرخه شد. 1800متر مکعب نيز در دز رها می شد. این سه رودخانه به هم 
رسيدند و آبی که به سمت اهواز  می آمد. در همين حين دستگاه های مهندسی را وارد کانال 
سلمان کردیم و شروع به الیروبی کانال نمودیم. در شوراي بحران و شوراي تخصصي که 
با حضور استاندار خوزستان تشکيل شده بود، 18 کيلومتر بين ادارات و دستگاه ها تقسيم 
شد. هشت کيلومتر هم به عهده ی سپاه بود که توانستيم این18 کيلومتر را سریع خاک ریز 
بزنيم. حدود 10هزار نفر بسيجي حضور داشتند. به همه ی واحدهای نظامی اعالم آماده باش 
دادیم. دستگاه هایی را آوردیم که شروع به پُر کردن گونی کنند و شب تا صبح این کار ادامه 
یافت. خاک نيز به سمت کانال سلمان هدایت می شد. تعدادی کمپرسی، نيرو، بيل مکانيکی 
را بسيج کردیم. می دانستيم که آب تا دو روز دیگر به سمت کانال سلمان می رسد. به همين 
دليل کار را سریع انجام دادیم و انفجار مهيبی در کانال سلمان صورت گرفت که اگر آب ها 
به سمت کانال سلمان می آمد احتمال این که به سمت کارون هدایت شود، نبود. بر اساس 
پيش بينی که داشتيم یک طرف جاده ی اهواز را بستيم. در طرف دیگر جاده حالت آماده باش 
اعالم کردیم که اگر آب به سمت کانال سلمان باال بياید از ورود به اهواز به وسيله نيوجرسی 
جلوگيری کنند. با این حال دیدیم که آب وارد اهواز می شود و توانستيم باند دوم را نيز با 
نيوجرسی ببندیم. کار به سختی پيش می رفت. می خواستيم نيوجرسی هفت تنی را وارد 
کانال کنيم، اما سرعت آب آن را می برد. نيوجرسی ها را سنگين کردیم و شروع به پُر کردن 
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گونی می کردیم تا این که جاده ی اصلی را ببندیم. تردد مردم نيز از جاده ی فرعی صورت 
می گرفت تا این که سطح آب باال آمد و جاده اهواز به اندیمشک به زیر آب رفت، اما باز هم 
آب هدایت شد. در ادامه ميدان ميوه تره بار اهواز را نيز آب گرفت که حدود 5 .1 متر آب 
وارد ميدان شد. دور استادیوم ورزشی غدیر را نيز آب فرا گرفته بود، ولی با تالشی که صورت 
گرفت آب به کانال سلمان هدایت شد. بعد از آن نيز به سمت کارون هدایت شد. خدا را شکر 
ورودی شهر اهواز از زردشت، کيان شهر و ... از مشکل و خطر ورود آب نجات دادیم و آب به 
سمت کارون هدایت شد. مورد بعدی که با آن مواجه بودیم، شهرستان دشت آزادگان و کرخه 
بود. اگر چه حاشيه کرخه را آب گرفته بود و همين طور آب باال می آمد و اطراف کرخه را نيز 
آب به شدت در بر گرفته بود، اما شاهد وحدت و همت مردم بودیم. شورای تأمين حميدیه و 
سوسنگرد را فرا خواندیم. استاندار دستور داد مردم تخليه شوند و کسی در شهر نماند به جز 
جوانان که حصارکشی شهر با گونی را آغاز کنند. الحق که اتفاق عجيبی صورت گرفت و مردم 
بسيج شده بودند تا شهر را حفظ کنند. مثل این بود که شهر مانند کاسه ای بود که دور تا دور 
آن را دو متر آب فرا گرفته بود. مردم مصمم بودند که شهرهای شان را از خطر حفظ کنند و 
آب وارد شهرهای شان نشود. از این طرف کارشناسان ما به همراه سازمان آب و برق و دیگر 
عزیزان تصميم شان بر این بود که اگر سيل بند شاکریه را باز کنيم، حدود 800 متر آب به آن 
سمت می رود و دیگر خطری سوسنگرد و حميدیه و جاده ی اهواز را تهدید نمی کند که آن جا 
نيز سریعاً انفجار انجام دادیم. 800 متر آب به سمت تپه های اهلل اکبر و جاده ی چذابه هدایت 
شد. بعد از آن نيز به سمت هورالعظيم رفت. در حاشيه ی مرز چندین انفجار زدیم که آب به 
سمت هورالعظيم هدایت شود و مشکلی برای دشت آزادگان ایجاد نشود. هویزه هم به دليل 
ارتفاعی که داشت دچار مشکل نشد. سعی کردیم که اردوگاه ها به سمت تپه های اهلل اکبر و 
داخل شهر سوسنگرد ایجاد شوند. هالل احمر، بسيج، مجموعه استان، خدمات بسيار خوبی 
به این اردوگاه ها ارائه کردند. حدود چهار بيمارستان صحرایي در هویزه، حميدیه و سوسنگرد 

احداث شدند و ارائه خدمات داشتند. 
در شهر اهواز و در منطقه ی عين دو و گلدشت نيز توانستيم دستگاه های مهندسی را وارد 
کنيم و مردم شب تا صبح آتش روشن کردند تا دستگاه های مهندسی ما بتوانند سيل بند 
احداث کنند و اجازه ندهيم آب به سمت گلدشت هدایت شود. البته یک مقدار جزئی آب 
ابتدا ورود کرد، ولی با سيل بندهایی که زدیم توانستيم آن را کنترل کنيم. مورد بعدی این 
بود  که جاده ی اهوازـ  آبادان برای ما اشکال ایجاد کرد. به این صورت که کانال بحره را  نی 
گرفته بود و مشکل ایجاد کرده بود. آب خارج نمی شد. دستگاه نی کوب آوردیم و در کانال 
بحره اقدام به کوبيدن نی ها می کردیم و بسيار موثر بود. این امر تا شادگان ادامه یافت و آب 
به سرعت به سمت شادگان هدایت شد. نيروها را به سمت شادگان هدایت کردیم و آن جا 
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تخليه مردم و احشام صورت گرفت. در مرحله ی بعد اقدامات مهندسی صورت گرفت به این 
صورت که خاکریز می زدیم و این امر در شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان به خوبی انجام 
شد. این در حالی بود که آب جاده ی خرمشهر به سمت آبادان را فرا گرفته بود و تردد به 
سختی صورت می گرفت. آب به سمت هور شادگان هدایت شد. بعد از آن مجبور شدیم در 
سمت جاده ی ماهشهر برویم و کالورت های آن را باز کنيم که آب به سمت دریا هدایت شد. 
وقتی با بالگرد منطقه را مشاهده کردیم دیدیم که چندین مانع در دریا هست که باید آن ها 
را باز کنيم تا آب با سرعت به سمت دریا برود. بيل مکانيکی بردیم و موانع را از بين بردیم 
تا این که آب به سرعت به سمت دریا هدایت و تخليه شد. از جاده ی ماهشهر کالورت ها به 
خوبی باز شدند، ولی باز دیدیم که جاده آبادان را آب گرفته و آب وارد جاده می شد. نشستی 
برگزار شد که مقّرر شد چهار مورد حوضچه در جاده ی آبادان به اهواز ایجاد کنيم و آب از 
کالورت ها وارد حوضچه شد تا این که آب کمی پایين آمد. اما باز این واهمه را داشتيم که آب 
وارد شهر و ميدان ورودی ثامن االئمه ی آبادان بشود. با توجه به اینک شيب آب در جاده ی 
ماهشهر به آبادان به سمت آبادان بود، دو مانع احداث کردیم و نيوجرسی را داخل شهرها 
بردیم و گفتيم اگر آب از این خاکریزها عبور کند از جاده ی آبادان- ماهشهر عبور خواهد کرد 
و به سمت دریا می رود که این کار نيز صورت گرفت و آب از سمت جاده ماهشهر عبور کرد 
و به سمت دریا هدایت شد. الحمداهلل توانستيم آن جا را نيز مدیریت کنيم. بعد خبر رسيد 
که آب در جاده ی خرمشهر ایجاد مشکل کرده، به آن جا رفتيم و خاکریز زدیم. تا این که آب 
وارد کانال الغدیر شد که این کانال در زمان جنگ احداث شده بود. حدود 500 متر عرض در 
100 کيلومتر بود و آب هایی که از سمت اهواز، عين دو، گلدشت و کارون پایين می آمدند همه 
به سمت این کانال می آمدند و از سمت جاده به خرمشهر می رفتند، تا این که آب به سمت 
نفت رسيد. با شرکت نفت همکاری کردیم و توانستيم آب را مهار کنيم. حدود 13کيلومتر با 
همه ی تجهيزات مهندسی که داشتيم توانستيم خاکریز بزنيم و با بسيجيان خرمشهر و آبادان 
گونی پُر کردیم و جلوی آب را گرفتيم تا وارد تاالب ناصری نشود. چون اگر وارد تاالب ناصری 
می شد به سرعت خرمشهر را آب فرا می گرفت، بنابراین 13 کيلومتر خاکریز را در عرض 
48ساعت احداث کردیم و آب را مهار کردیم. از طرفی مشاهده کردیم که آب هورالعظيم در 
حال باال آمدن است و به تأسيسات نفتی آسيب وارد می کند. تماسی با سفير ایران در عراق 
گرفتيم که ارتباط خوبی با نيروهای حشدالشعبی داشت. درخواست مان این است که کانال 
سویپ عراق را باز کنند تا مقداری از آب های هور به سمت عراق برود. الحمداهلل موافقت 
شد و کانال سویپ عراق باز شد. با هلی کوپتر بازدید کردیم و دیدیم که کانال باز شده و آب 

هورالعظيم به سمت عراق در حال حرکت است و آب فروکش می کرد. 
آن چه که در سيالب 97- 98 نتيجه گرفتيم و دستاوردهای خوبی برای مان داشت این 
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بود که بتوانيم از کانال های سيل  بَر و یا فيوزپالک آب را هدایت کنيم و بخشی از آب وارد 
حوضچه ها شود. در برخی حوضچه های توسعه نيشکر نيز آب ذخيره کردیم. ما به نوعی 
جنگ آب داشتيم. همان گونه که در هشت سال دفاع مقدس نيز جنگ آب داشتيم و کانال 
سلمان را ایجاد کردیم، در سيالب اخير نيز واقعاً برای ما جنگ بود و ما شاهد همکاری همه ی 
دستگاه ها بودیم. الحق هر امکانی داشتيم که از جمله 400 قایق، 10 بالگرد، 10 سپاه استانی، 
1000 دستگاه مهندسی و ماشين آالت، 40 دستگاه تانک بر و یا همان کمرشکن را آوردیم و 
وارد کار کردیم. این مسئله برایمان استراتژی بود، چون در حال انتقال دستگاه های مهندسی 
بودیم که بتوانيم بيل مکانيکی و ... را سریع از اهواز به مناطق درگير سيل ببریم و به صورت 
شبانه روزی در پهنه ی استان جابه جا  کنيم. الحمداهلل همه ی این ها نتيجه داد و هيچ تلفاتی 
نداشتيم. درس خوبي کسب کردیم از این که با همکاری، همدلی،  انسجام و وحدت در بحران 
بتوانيم کمک حال هم باشيم و تجربيات گران قدری کسب کنيم که در موارد مشابه می توان 
از این تجربيات استفاده کرد. گر چه برای کنترل سيالب بودجه زیادی نياز داریم تا بتوانيم 
سيل بندها را تقویت کنيم، رودخانه ها را الیروبی کنيم، برخی از این کالورت ها را اصالح و 
درست کنيم. همچنين یک سری تجهيزات الزم داریم که در اختيار نيروهای نظامی باشد. 
هالل احمر و شورای بحران نيز به این تجهيزات نياز دارند که بتوانند با سرعت عمل ورود کنند 

و در ترسالی که احتماالً پيش رو داریم بتوانيم سيالب ها را کنترل کنيم. 
در بحث امنيت نيروی انتظامی از همه ی کشور در شهرها و روستاهای درگير سيل نيرو وارد 
کرده بود و امنيت را برای خانه هایی که تخليه شده بودند، فراهم کرد. برای جاده ها و روستاها 
نيز همين طور بود. حضور نيروهای انتظامی در همه ی روستاها و شهرها تأثيرگذار بود. آب 
و غذای مردم، بهداشت، درمان، با همکاری بی نظير تأمين شده بود. در مواقعي که خسته 
می شدیم مردم و جوانان را می دیدیم و روحيه می گرفتيم و کار را ادامه می دادیم، چون زمان 
برای ما خيلی مهم بود. اگر منطقه  و یا محلّی را نمی بستيم و یا باز نمی کردیم، تلفات وارد 
می شد. به همين دليل خواب را به خودمان حرام کردیم و این امر باعث شد که موفقيت های 
خوبی کسب کنيم و از امنيت خوب و پایداری برخوردار باشيم. مردم در چادر و اردوگاه 
زندگی می کردند و به دنبال امنيت بودند که الحمداهلل امنيت برقرار شد و مردم با سالمتی و 

تندرستی از این مشکل عبور کردند.
در هشت سال دفاع مقدس شاهد حضور آحاد مردم بودم. در سيل 97- 98 نيز اتفاق عجيبی 
افتاد. مردم از همه کشور به کمک ما آمدند، چه اداراتی که از طرف وزارت کشور مأمور شده 
بودند، چه ده سپاهی که از استان ها آمده بودند، چه مردمی که با ماشين خودشان آمده بودند 
و می گفتند که برای کمک آمده اند. مردم برای خودشان تکليف قائل شده بودند. روحانی، 
مرد، زن، پير، جوان، همه آمده بودند. مردم مانند زمان جنگ با سيل برخورد می کردند. اگر 
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این مردم به کمک ما نمی آمدند به راحتی نمی توانستيم این سيلی که قریب به 40 ميليارد 
متر مکعب آب را وارد خوزستان کرده بود، کنترل کنيم. 

در مورد تجربه سيالب همچنين می توان به حضور و نقش جوانان خوش فکرمان اشاره کرد. 
مهندسانی که شبانه روز با دستگاه هایی که داشتند شيب و سرعت آب، شيب زمين و ... را 
می سنجيدند. با امکانات و تجهيزاتی که داشتند اقداماتی صورت گرفت. به صورت شبانه 
جلساتی تشکيل می شد و تصميماتی گرفته می شد که چگونه ورودی آب را کنترل کنيم، و 
واحدهای اجرایی پای کار می رفتند. همان طور که در جنگ فرمانده در خط اول جنگ بود، در 
سيل نيز همين صحنه را دیدیم. البته در این راستا حشدالشعبی، صددستگاه آمبوالنس به ما 
داده بود. سردار قاسم سليمانی یک هفته این جا حضور داشت. حدود 100دستگاه مهندسی 
برای ما آورد. همچنين امکانات بسيار خوبی از عراق برای ما آورد. البته ضد انقالب و گروه 
سلفی و وهابی در گلدشت که داشتيم با دستگاه های حشدالشعبی کار می کردیم، اقدام به 
تيراندازی کردند. ابومهدی که فرمانده حشدالشعبی بود پيش سردار سليمانی آمد و گفت 
شما؛ ایران به کمک ما آمدید و ما وظيفه داریم که به کمک شما بيایيم، و این اتفاق خوب و 

ميمونی برای وحدت ملّت ایران و عراق بود. 
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گفت و گو با سرهنگ منصور جمشیدی
سمت: فرمانده پلیس راهنمایي و رانندگي خوزستان

مدیریت بحران سيل در خوزستان بسيار خوب بود. در خوزستان سيلی به این عظمت آمد 
که در خيلی از استان ها کشته داشت. وقتی این سيل آمد و رودخانه ها و سدهای ما پُر از 
آب شد، بهترین کاری که کردیم این بود که اجازه ندادیم شرایط مثل شيراز شود که در 
ورودی شهر سيل بياید. ما برای جلوگيری از این مساله، محدودیت های ترافيکی ایجاد کردیم 
و خيلی از جاده های ساحلی را در شهرهای اهواز، کارون، دزفول، خرمشهر و ماهشهر بستيم. 
در نقاطی که آسيب زا بودند محدودیت تردد ایجاد کردیم. ما نگران این بودیم که به طور 
ناگهانی آب بياید و 50 یا 60 خودرو را همراه با سرنشين های آن ها با خود ببرد. به همين 
دليل ساحلی غربی و شرقی را کامل بستيم. آب جاده های ساحلی را گرفته بود. اگر ما این 
جاده ها را نمی بستيم و اتفاقی می افتاد، دیگر نمی توانستيم وضعيت را جمع کنيم. کافی بود 
که دو خودرو داخل آب تصادف کنند و این می توانست به یک تصادف زنجيره ای در داخل 

آب تبدیل شود.
سيل در حوزه پليس و راهنمایی رانندگی به نحو احسن مدیریت شد. مسئوالن کشوری نيز 
از پيش بينی های ما ابراز رضایت کردند. ما در ورودی شهر اهواز، در ميدان کوی پليس که 
آب وارد آن شده بود، پيش از این که خودروها در آب وارد شده و آن جا گير کنند، محدودیت 
ایجاد کردیم. در ورودی بازار تره بار نيز ما مسيرها را بستيم و دقيقا بعد از چهار  یا پنج ساعت 

آب آمد و همه آن مسيرها را گرفت.
همه همراه بودند. اولين کاری که کردیم، من خودم با رئيس ناجا تماس گرفتم و آن ها 
خودروهای شاسی بلند برای کمک آوردند. بيش از یک ماه و نيم در شهرهایی که در زمينه 
سيالب مشکل داشتيم، محدودیت ترافيکی ایجاد کردیم و از ورود مردم به آب جلوگيری 
کردیم. خوزستان محل تجميع سيالب ها در کل کشور است و ما این مساله را مدیریت 

کردیم.
در حوزه پليس و راهنمایی و رانندگی، مدیریت بحران استان و استانداری، همراهی و همدلی 
در ميان مسئوالن وجود داشت و آن ها 100 درصد همراه ما بودند. نيروهای ارتش و سپاه و 
بسيج نيز آمدند و همکاری کردند. ما کم و کاستی از نظر خودرو و تجهيزات نداشتيم. باید 
زیرساخت ها را طوری طراحی کنيم و به گونه ای پيش بينی کنيم که اگر دوباره امثال این 

سيل را در استان داشته باشيم بتوانيم بر این مشکالت فائق بيایيم.
این اولين تجربه ما در بحران نبود. ما پليس هستيم و هميشه در بحران های اجتماعی بوده ایم. 
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ما حوادث زیادی را مدیریت کرده ایم، اما در زمينه سيل این اتفاق تجربه خوبی بود. 
اقداماتی که در خوزستان انجام شد، چه در حوزه فرماندهی انتظامی استان و چه در حوزه 
راهنمایی و رانندگی، بسيار ارزنده بود. اگر کل کشور به این شکل اقدام کند، ما هيچ مشکلی 
نخواهيم داشت. زحمات زیادی کشيده شد. در آن زمان، شب تا صبح مسئولين استان و 
همکاران ما همه پای کار بودند. همه این ها مثل یک خاطره در ذهن ما جای گرفت. همين 

که یک نفر در استان بر اثر سيل جان خود را از دست نداد، خدا را شاکر هستيم.
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گفت و گو با سرهنگ رضا دولتشاهی
سمت: رییس پلیس راه خوزستان

از اواخر سال 1397 هشدارهایی از طریق مدیریت بحران و ناجا می آمد و به ما اعالم شده 
بود که بارندگی شدیدي در پيش است که هر چه به سال جدید نزدیک می شدیم، هشدارها 
بيشتر می شد و به محض این که هشدارها به ما اعالم می شد، به نيروهای مان اعالم کردیم که 
آمادگی الزم را داشته باشند. بر اساس معمول هر ساله نيز از 25اسفند ماه تا 15 فروردین 
سال بعد، در حالت آماده باش قرار داریم و همه ی پرسنل سازمان دهی شده بودند. زمانی 
که با سيل مواجه شدیم، اولين اقدام ما بحث سامان دهی مقرهای پليس راه بود؛ یعنی باید 
در وهله ی اول این مقرها را ایمن سازی می کردیم تا خودمان با مشکل سيل مواجه نشویم 
و بتوانيم در بحث جاده ای به مردم خدمات رسانی کنيم. در این زمينه پاسگاه های اهواز، 
اندیمشک و سوسنگرد را که ممکن بود درگير سيل شوند سامان دهی کردیم. پس از بروز 
سيل پاسگاه های آبادان و خرمشهر درگير سيل شدند که برای ایمن سازی این پاسگاه ها با 
استفاده از امکانات محلّی و کمک های مدیریت بحران و راهداری، اقدامات الزم را انجام دادیم.

بعد از اقداماتی که در زمينه ی سامان دهی مقرهای پليس راه داشتيم، بحث جاده ها پيش آمد 
که اولين اقدام شناسایی و انسداد مسيرهایی بود که امکان داشت با بروز سيل دچار مشکل 
شوند. چندین جلسه در استانداری داشتيم که به ما هشدار بارندگی شدید و امکان وقوع 
سيل را داده بودند، ولی واقعاً آمادگی این وسعت از سيل را نداشتيم. چند مسير را داریم که 
در بارندگی های معمول نيز مسدود می شوند. مانند مسير آب شالل اندیکا به شهرکرد که 
این مسير را مسدود اعالم کردیم. همچنين مسير ایذه به دهدز را که ترانزیتی است اعالم 
آمادگی کرده بودیم که در صورت نياز مسدود اعالم کنيم. این مسير در بارندگی شدید با 
ریزش کوه دچار انسداد می شود. هر چند این مسير را در نهایت مسدود نکردیم، ولی ریزش 
کوه داشتيم که عوامل پليس  راه و راهداری در این مسير مستقر شدند و هر ریزش کوه را بر 
طرف می کردند تا مسير بسته نشود. به نظر من خوبی که سيل خوزستان نسبت به لرستان 
داشت، این بود که سيل آرام آرام وارد استان شد و مانند سيل لرستان نبود که یک شبه بياید 

و نتوان کاری انجام داد. 
در جلسه ای که داشتيم، سازمان آب و برق اعالم کرد دریچه های سد قرار است باز شوند. 
در واقع سيل از اندیمشک و سد دز و کرخه شروع شد که ما هم این آمادگی را داشتيم که 
اگر در مسيرهای اصلی مشکلی پيش بياید، انسداد اعالم کنيم. با آغاز بارندگی نيز ابتدا آب 
وارد جاده های روستایی شد که مسيرها را مسدود اعالم کردیم. زمانی که سيل به جاده ی 
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اصلی اهواز به اندیمشک رسيد، اصلی ترین مشکل ما شروع شد. برای انسداد جاده از عوامل 
پليس  راه، یگان ویژه و نيروهای کمکی استفاده کردیم. در ابتدا یک الین را مسدود کردیم 
و بعد نيز به دليل آب گرفتگی شدید مجبور به انسداد کل مسير شدیم. ابتدا به ماشين های 
سنيگن اجازه تردد را دادیم، ولی کم کم آب به سطحی رسيد که این ماشين ها هم امکان 
تردد نداشتند. ما لحظه به لحظه کار را کنترل می کردیم. مسير برای حدود 15 روز بسته 
شد و کم کم نيز جاده اصلی از سمت سيدعباس تا اهواز دچار آب گرفتگی و انسداد شد. این 
آب گرفتگی به سمت کمربندی سوسنگرد یعنی عين دو نيز کشيده شد که بخشی از مسير 
به دليل فرورفتگی که وجود داشت بسته شد. آب گرفتگی کم کم به جاده آبادان کشيده شد. 
در نهایت مجبور شدیم تنها یک الین را به دليل آب گرفتگی خيلی شدید مسدود کنيم و 
یک الین را هم علی رغم آب گرفتگی تالش کردیم که مدیریت کنيم تا خودروهای محلّی و 

امدادی بتوانند عبور کنند.
جاده سوسنگرد به چذابه را نيز به دليل آب گرفتگی و این که کالً جاده را آب برد، مجبور به 
انسداد شدیم که عمالً مرز چذابه مسدود شد. همچنين علی رغم این که تالش کردیم تردد 
محور آبادان را به محور خرمشهر منتقل کنيم، ولی متأسفانه این جاده چند روز با آب گرفتگی 
مواجه شد که با سرعت عمل دوستان در راهداری، بازسازی و تردد مجدداً انجام شد. جاده ی 
سه راه دارخوین به شادگان را هم داشتيم که به دليل سيل دچار آب گرفتگی شد و بعد جاده 
را کالً بُرش دادند و این کار برای انتقال آب از شمال هور به جنوب هور انجام شد و باعث شد 

که مسير کالً بسته شود. جاده جایگزین نيز خور دورق به شادگان اعالم شد. 
خيلی از مردم محلّی با پرسنل ما درگير می شدند و اصرار به تردد در جاده های مسدودشده 
داشتند، ولی واقعاً نمی توانستيم به آن ها اجازه تردد دهيم. برای این که به مردم اجازه عبور 
ندهيم، در برخی مسيرها مجبور به خاک ریزی شدیم. به هر حال خيلی از مردم زندگی شان 
درگير سيل بود و می خواستند وسایل شان را جابه جا کنند و به همين دليل مجبور به 
تردد بودند که سعی کردیم با آن ها درگير نشویم، زیرا برخی مردم واقعاً مشکل داشتند و 

نمی خواستيم مشکلی بر مشکل آن ها اضافه شود.
آب گرفتگی به نوعی بود که همه زمين های اطراف درگير شده بودند و برخی جاده ها نيز 
بود؛ دچار آب گرفتگی شدند.  باالتر  از زمين های کشاورزی  آن ها  این که سطح  علی رغم 
جاده هایی مانند آبادان و چذابه نيز از سطح اطراف پایين تر بودند و همين باعث شد با 
آب گرفتگی شدید مواجه شوند. پس از جاری شدن سيل نيز خيلی از جاده ها دچار خسارت 

شدند.
از همان ابتدای بروز سيل، تمام مسيرهای جایگزین اعالم شدند. البته برای جاده چذابه، مسير 
جایگزینی نداشتيم. در هر صورت تمام اطالع رسانی ها از طریق صدا و سيما و همچنين 
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معاونت اجتماعی راهور و از طریق فضای مجازی و سایت های خبری انجام می شد.
برای اولين بار بود که سيل در این وسعت را می دیدیم. یکی از مسایلی که برای ما تجربه 
شد این بود که در لحظه بتوانيم تصميم گيری کنيم. در هر صورت این سيل تجربه شد که 
از اکنون جاده های جایگزین را مشخص کنيم و ظرفيت آن ها را نيز بسنجيم. شاید در سيل 
اخير توانستيم کار را مدیریت کنيم، ولی اگر سيل بيشتر از این طول می کشيد، مشکل پيدا 
می کردیم. پلی به اسم بند قير بين مالثانی و شوشتر وجود دارد که واقعاً برای ما نگران کننده 
بود زیرا این امکان وجود داشت به دليل حجم سنگين تردد با مشکل مواجه شود. باید از 
همين االن فکری به حال چنين مسيرهایی شود و باید مسيرهای حادثه خيز را شناسایی و 
به دستگاه های ُمتولّی اعالم کنيم تا آمادگی الزم را داشته باشند. گفته شده است شاید سال 
آینده نيز چنين مشکلی پيش بياید، پس باید از همين االن برنامه ریزی و مسيرهای جایگزین 

را مشخص کنيم.
این حادثه برای ما سرشار از تجربه بود. در این سيل برخی مشاوره ها و تدابير انجام شده، 
مخالف ميل ما بود. ما خيلی اصرار داشتيم جاده ها بریده نشوند، ولی برخی مسئواالن اصرار 
بر این کار داشتند تا آب را عبور دهند، در حالی که ما می دانستيم این کار نتيجه ندارد ولی 
انجام شد. مانند شادگان سوسنگرد به سمت چذابه؛ که فکر می کنم این کار بيشتر تأثير روانی 
داشت. باید تالش کنيم تا جایی که می توانيم به جاده ها دست نزنيم. تمام نبض اقتصاد یک 
کشور جاده های آن هستند و اگر کوچک ترین دخل و تصرفی در آن ها داشته باشيم، زندگی 
مردم با مشکل مواجه می شود. باید اجازه دهيم کارشناسان کار خود را انجام دهند. برخی 
مسووالن که وظيفه ای در این زمينه نداشتند و البته قصد شان کمک بود، انتظاراتی داشتند 
که امکان انجام آن نبود. همين باعث می شد که هم آن ها و هم ما اذیت شویم. همين که 

زیرساخت های اصلی دچار مشکل نشدند، کار خيلی بزرگی بود.
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گفت و گو با آقای داریوش بهارلویی
سمت: مدیر دفتر برنامه ریزی آب معاونت مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان

صحبت درباره ی سيل نيازمند بيان برخی مقدمات است. ما اول باید بدانيم برنامه ریزی منابع 
آب، مخازن سدها و رودخانه ها یک پروسه است، پروسه ای که در طول یک سال آبی جریان 
دارد، سالی که از ابتدای مهر شروع و در شهریور سال بعد به پایان می رسد. شما در این 
سال، یک برنامه ریزی دارید که در آن بحث هایی مانند کنترل سيل، تأمين آب، انرژی برق 
آبی و کيفيت آب گنجانده می شود. نکته ی دوم این است که سيالب در رودخانه های پویا و 
دایناميک، جز خصوصيات ذاتی به حساب می آید، به طوری که شما نمی توانيد رودخانه ای 
مانند کارون، کرخه و یا دز را بدون سيالب تصور کنيد. تجارب سال های گذشته و در کنار آن 
علم به ما نشان می دهد در رودخانه های پویا و دایناميک کشور، هميشه احتمال سيل وجود 
دارد. با وجود این که سيالبی بودن رودخانه های پویا را هميشه باید در مدیریت منابع آب در 
نظر گرفت، اما در ایران قبل از فروردین 1398بيش از 10 سال بود که در یک خشکسالی 
طوالنی  مدت به سر می بردیم؛ به حدی که بعضی از سدهای ما کمترین ميزان آورد را در 
همين دوره ی 10 تا 15 ساله تجربه کردند. این وضعيت به گونه ای بود که ما در بسياری 
از حوزه های آب ریز، مجبور به اعمال جيره بندی آب برای تأمين نيازهای کشاورزی و اعالم 

محدودیت و ممنوعيت کشت در برخی از مناطق شدیم.
به طور معمول وقتی که می خواهند برنامه ریزی سد را انجام دهند، چند چشم انداز را در نظر 
می گيرند. یک، حجم آبی که در ابتدای سال آب در سدها وجود دارد که به آن بانک آب نيز 
می گویند. دوم، تعيين ميزان آورد این بانک آب آبی. سوم، بررسی چشم اندازهای هواشناسی 
و چهارم، تعيين نيازهایی که در پایين دست منابع آب وجود دارند. لذا با در نظر گرفتن همه ی 
این موارد، یک برنامه ریزی را در آن سال آبی انجام می دهيد و این برنامه ریزی، بر اساس یک 
اطالعات و علمی که عدم قطعيت در آن وجود دارد انجام می شود. ما تقریباً تا اواسط آبان 
 ماه 97 با بيالن 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 داشتيم از بانک آب خودمان مصرف 
می کردیم. بر همين اساس سياست مدیریت منابع آب ما، یک سياست انقباضی بود، زیرا آب 
شرب منطقه و محيط زیست در اولویت هستند و نباید به جایی برسيم که این دو مورد در 
نقطه ی عدم تأمين قرار گيرند. در 15آبان بعضی از سدهاي ما با خطر عدم تأمين آب شرب 
مواجه شده بودند. مجموع آبی که در پنج سد بزرگ حوزه ی کارون قرار داشت، چيزی کمتر 

از300  ميليون متر مکعب بود که عدد بسـيار پایينی به حساب می آید. 
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در اواسـط آذر ماه در حوزه های دز و کرخه که دو حوزه ی پُر چالش ما در سيل بودند، به 
این نتيجه رسيدیم که روند ورودی این دو رودخانه، فراتر از انتظارات و پيش بينی ها است، 
در حالی که هنوز حتی پایيز به پایان نرسيده بود. لذا با توجه به تحليل های فنی، نتایج 
مدل سازی ها و پيش بينی های آب و هوایی که داشيتم، در این دو حوزه شروع به افزایش 
خروجی سدها کردیم. معموالً مدل های علمی هم این گونه نيستند که بتوانند وضعيت آتی را 
خيلی دقيق پيش بينی کنند، بنابراین در سال 98 هيچ کسی پيش بينی وقوع چنين پدیده ای 
را در این سيل اخير نمی کرد. این وضعيت در حالی است که طبق سال های قبل، باید چيزی 
حدود 80 روز از آغاز فصل آبی را بی بارانی به سر می بردیم و گاهاً تا اواخر زمستان هيچ گونه 
بارشی را در خوزستان نداشتيم. لذا در این مقطع و با توجه به شرایط موجود ما در سد دز، 
حداکثر توان خروجی و در سد کرخه با توجه به تاب آوری پایين دست، تخليه ی سدها را آغاز 
کردیم و به طور کلی سياست های بهره برداری از مخازن آب را تغيير دادیم، یعنی دید کم آبی و 

ذخيره سازی را به طور کامل کنار گذاشتيم و شروع به سياست تعدیل سيل و ترسالی کردیم.
نکته ی مهمی که در استان خوزستان وجود دارد این است که سدهای این استان صرفاً برای 
یک هدف و فقط برای کنترل سيل طراحی ساخته نشده اند و چند منظوره هستند. انتظار 
این که ما از قبل از زمستان، سدها را خالی کنيم، یک انتظار غير معقول و نابجا است. بنابراین 
افزایش خروجی ما شروع شد و سعی کردیم خروجی های خودمان را افزایش دهيم. باید این 
را هم در نظر بگيریم که ما یک سيل نداشتيم، بلکه بزرگترین سيل ما در فروردین 98 اتفاق 
افتاد و پيش از آن هم، سيالب هایی را در دی و بهمن ماه و تا پایان اسفند مهار کردیم. ما 
باید به این نکته توجه داشته باشيم که ظرفيت تاب آوری رودخانه ها در پایين دست سدها 
یک ظرفيت محدود است. هر سازه ی احداثی از جمله سدها نيز یک ظرفيت محدودی دارد. 
در نتيجه اگر ورودی از همه ی این موارد بيشتر باشد، با وجود عمليات تخليه سد، باز هم سد 
دارد تراز آبی می گيرد  و پر می شود. برای مثال ما در حوزه ی دز می خواسيتم 2000 متر 
مکعب بر ثانيه و یا بيشتر آب رهاسازی کنيم، اما می دانسيتم در پایين دست همه چيز را آب 
می برد. همچنين در کرخه می خواستيم 1000 متر مکعب بر ثانيه رهاسازی آب انجام دهيم، 
اما می دانسيتم که رودخانه در پایين دست، ظرفيت 300متر مکعب بر ثانيه را هم ندارد. به هر 
حال تا آن جا که ُميّسر بود، با برنامه ریزی و مدیریت منابع آب، تا انتهای اسفند هم سيالب ها 
مهار شدند و هم ظرفيت مناسب برای کنترل سيل ها در بهار ایجاد شد. به موازات بحث های 
فنی و برنامه ریزی و کنترل منابع آب، سازمان آب و برق خوزستان نسبت به اطالع رسانی و 
کمک به مواردی مانند تحکيم سيل بند ها و بکارگيری امکانات لجستيکی و ماشينی خود نيز 
اقدام کرد. این پروسه تا 29 اسفند ماه ادامه داشت. یکی از اقداماتی که در کرخه به کمک 
آب منطقه ای ایالم انجام شد این بود که آمدند و آب را از مخزن خود سد به شکل انحرافی 



221

دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری خوزستان

خارج کردند و با یک حجم بيشتری به سمت دشت عباس آب را رهاسازی کردیم. به همين 
ترتيب اولين اخطار وقوع سيل 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 سيل، ميزان رهاسازی را شدت دادیم. در آن 
زمان با وجود عدم پيش بينی دقيق وقوع سيل، منحنی بهره برداری و تراز سدی مانند سد دز 
در جای درستی قرار داشت. تفاوتی که سيالب استان خوزستان با سيالب های استان دیگر 
داشت این بود که همه رودخانه های خوزستان همگی با هم سيالبی شدند و حجم زیادی 
آب را در سطح خوزستان گسيل کردند. ما دو سيل داشتيم؛ یکی پنج فروردین با ورودی 
روزانه 16000 متر مکعب آب که به طور کامل مهار شد، به گونه ای که اگر مهار نمی شد، 
همه رسوباتی که اکنون در شهریور 98 در کارون می بينيم، کل سطح شهری مانند اهواز را تا 
ارتفاع زیادی می پوشاند. اما در ادامه ی این روند، سيالب دوم بود که مناطق شهری و روستایی 
ما را دچار مشکل کرد و به جایی رسيد که دیگر با تهدید جدی سيل مواجه بودیم. در سيل 
98 در یک بازه ی یک ماهه چيزی در حدود 16ميليارد متر مکعب آب به سمت خوزستان 
روانه شده بود که اگر بخواهيم مقایسه کنيم، کل آبی که در سال 97 در مخازن سدها ذخيره 
شده بود، 11 ميليارد متر مکعب آب بود. ما با شرایطی مواجه بودیم که نمونه ی آن کمتر در 
کشور دیده شده بود. ما شهرهای بزرگی را از سيل نجات دادیم که در این زمينه خود مردم 

نيز کمک خيلی زیادی کردند. 
یکی از نقاط قوت سازمان آب و برق خوزستان در این سيل، استفاده از سيستم های سنجش 
آنالین و بر خط و مرکز مانيتورینگ پيشرفته این سازمان بود که به خوبی در تصميم گيری ها 
به ما کمک کردند. اگر چه به طور مستمر و لحظه ای وضعيت سدها رصد می شدند، اما باز 
مردم در زمينه ی پایداری سدها نگرانی داشتند. آن قدر اخبار شایعه در فضای مجازی داغ 

شده بود که خود کارشناسان ما هم گاهی در تصميم های خود مردد می شدند.
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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 پيش بينی های هواشناسی به خصوص در منطقه ی آسيا و خاورميانه ضعيف است، 
یعنی به دقت اروپا، آمریکا، استراليا، انگليس و... نيست. بر اساس پيش بينی های سينوپتيکی 
یعنی پيش بينی هایی که پارامترهای هواشناسی را در نظر می گيرند و بعد پيش بينی می کنند 
که بارندگی رخ می دهد یا نه، حداکثر یک هفته آینده را می توان پيش بينی کرد، در همين 
مدت زمان یک هفته نيز ما هميشه تغييرات داریم، یعنی معموالً یک تغييراتی در این 
پيش بينی رخ می دهد. اما پيش بينی های اقليمی حداکثر وضعيت شش ماه آینده را می توانند 
پيش بينی کنند. خود این پيش بينی ها در بهترین حالت حدود 65 تا 75 درصد احتمال 
وقوع دارند. یعنی این احتمال هم هست که این پيش بينی ها درست نباشند و بر عکس آن 
رخ دهد. مدل های مختلفی از پيش بينی های اقليمی وجود دارد که این مدل ها ممکن است 
خروجی های متفاوتی داشته باشند و پيش بينی های آن ها نيز در حدی نيست که بگویند 
چقدر بارندگی اتفاق می افتد. در این پيش بينی ها معموالً کتگوری های چندگانه ای وجود 
دارد، ولی در این پيش بينی ها معموالً از دسته بندی های سه گانه استفاده می شود. یعنی 
وقتی پيش بينی اقليمی انجام می دهند به طور مثال می گویند ميزان بارندگی ها نرمال و کمی 
باالتر از نرمال است، اما این که چقدر باالتر از نرمال باشد یا چه ميزان بارندگی داریم را به ما 
نمی گویند. پيش بينی های اقليمی بر اساس تشعشعات خورشيدی، مبادالت آب اقيانوس ها 
و مسائل دیگر غير از ایستگاه های هواشناسی انجام می شود. البته برخی از پارامترهای این 
پيش بينی ها در ایستگاه های هواشناسی است. بر این اساس، این نوع پيش بينی ها حتی اگر 
انجام شود هم، احتمال وقوع آن ها حدود 70 درصد است. چيزی که من شنيده ام این بوده 
که سال گذشته سازمان هواشناسی اعالم کرده است که سال آبی آینده بيش از نرمال خواهد 
بود، یعنی ميزان بارندگی ها بيشتر از نرمال است، نرمال هم یعنی در متوسط دراز مدت 
وضعيت این گونه است. هواشناسی با مدل هایی که کار می کرده است، پيش بينی می کرده 
بارندگی بيش از نرمال است و سازمان آب و برق خوزستان با مدل هایی که کار می کرده، 
پيش بينی می کرده است که سال آبی کمتر از نرمال و حتی خشک خواهد بود. بنابراین 
چنين اختالفی بين پيش بينی ها وجود داشته است. ولی باز هم اگر مبنا را بر پيش بينی های 
هواشناسی بگيریم، در همين حد می توانستند پيش بينی کنند که سال آبی تاحدی مرطوب و 
باالتر از نرمال است، اما این که این مقدار چقدر باالتر از نرمال است را پيش بينی ها به ما نمی دادند. با 
این پيش بينی ها نمی شود حدس سيالبی به اندازه ی سيالب فروردین  ماه در استان را مطرح کرد. 
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آمار و اطالعات باید به ما بگوید مسئوالن مربوطه چقدر در آبگيری سّدها احتياط را رعایت 
کرده اند. در هر صورت تعداد زیادی از سدها در آخر اسفند سال 97پر از آب بوده است. بيشتر 
سدهای ما در آن زمان بيش از 80 یا 85 درصد پر از آب بوده اند، بنابراین برای کنترل سيالب 
ظرفيت خوبی نداشتند که بتوانند سيالبی به این شدت را کنترل کنند. بنابراین مجبور شدند 

این آب را از سدها خارج کنند.
یکی از چالش های ما چيره شدن نگرش خشکسالی بر نگرش واقعی ترسالی بوده است. ما فکر 
می کردیم هنوز در خشکسالی هستيم و مسئوالن چنين نگرشی داشتند. با توجه به این که 
سال قبل خشکسالی شدیدی داشتيم و سال های قبل از آن هم با خشکسالی مواجه بودیم، 
هنوز این نگرش بر مسئوالن چيره بود و احتمال این را نمی دادند که ناگهان این ترسالی فوق 
شدید رخ دهد. به همان دليل بود که احتياط می کردند و از همان آغاز فصل، سدها را آبگيری 
کردند تا بتوانند آب خوبی در فصل خشک داشته باشند و همين مساله باعث شد، بعد از عيد 
نتوانند از حجم سدها برای کنترل سيل استفاده کنند. نگرش خشکسالی و احداث سدها، 
ما را از پایين دست سدها غافل کرده است. ما وقتی می بينيم باالدست رودخانه ی کارون یا 
کرخه، سدهای بزرگی مثل سد کرخه، گتوند، کارون سه، کارون چهار و شهيد عباسپور را 
داریم، این مساله تا حدی اطمينان کاذب به ما می دهد و فکر می کنيم که جای نگرانی نيست 
و اگر سيلی هم بياید این سدها آن را کنترل می کنند. این موضوع باعث می شود دیگر به فکر 
پایين دست نباشيم که آبراهه و سيالب بَرها را برای گذر سيالب آماده نگه داریم و از دایک ها 
محافظت کنيم. شاید هم به خاطر غفلت و یا کاهش بودجه سال ها است که این کارها را 
نکرده ایم. برای همين است که می بينيم رودخانه کرخه که در گذشته آبی با دبی 1000متر 
مکعب در ثانيه را به صورت ایمن از خود عبور می داد و این آب به اطراف رودخانه لطمه ای 
وارد نمی کرد، حاال این رودخانه در سيالب گذشته نتوانست 500 متر مکعب در ثانيه را نيز 
به صورت ایمن از خود عبور دهد. بنابراین با دبی نصف سابقه ی تاریخی آن نيز آب از بستر 
رودخانه خارج شد و زمين های اطراف را فرا گرفت. رودخانه ی کارون نيز سابقه ی عبور 5000 
متر مکعب در ثانيه را داشته است، اما در سيل اخير دبی 3000 را نيز نتوانست به خوبی از 
خود عبور دهد و از بستر خود خارج شد و تا حدی زمين های اطراف را گرفت. این تغييرات 
نشان می دهد در پایين دست سدها، رودخانه ها دچار مشکل شده اند و نتوانستند گذر سيالب 
ایمنی را از خود نشان دهند. بخشی از این مشکل به الیروبی بستر رودخانه ها بر می گردد. 
رودخانه ای که مدت های زیادی آب سيالبی از آن عبور نکند، با رسوب گذاری، محدود کردن 
بستر خود و یا تغييير شيب هيدروليکی اش خود را با شرایطی که 10 تا 15 سال گذشته 
داشته است، تطبيق می دهد. به همين دليل واقعه ای مثل سيل گذشته برای بستر رودخانه 
غافلگير کننده بود. ما سيالب بَرهای این رودخانه ها را از بين برده ایم. این مساله دست طبيعت 
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نبود، کار خود ما بوده است. به طور مثال سيالب بَر مالح و بحره. ما سيالب بَرهایی داشته ایم 
که آب را از رودخانه خارج می کردند و به سمت تاالب شادگان یا هورالعظيم می بردند. این ها 
از 10 تا 15سال گذشته از بين رفته اند. خودمان هم سيالب بَرها را از بين برده ایم. چون کسی 
از آن ها مراقبت نکرده است. برخی از این مسيرها یا زمين کشاورزی شده اند، یا مردم در آن ها 
خانه و زندگی ایجاد کرده اند و توسعه ی شهری در آن ها رخ داده است. همه ی این مسائل 
باعث شده تا رودخانه قابليت های خود را از دست بدهد، اما در سيل اخير دوباره سيالب بَرها 
به روز شدند. در آینده نيز باید آن ها را احيا کنند و مجدداً این توانایی را به رودخانه بدهند 
که بتواند دبی بيشتری را به صورت ایمن از خود عبور دهد. دبی ایمن کارون از بند قير تا 
اهواز حدود 2800 متر مکعب در ثانيه است. با این مقدار دبی، طبق آن شرایطی که کارون 
در حال حاضر دارد، دیگر از بستر خود خارج نمی شود، اما دبی ما در اهواز به 3200 رسيد. 
بنابراین اگر در نقاطی دایک حفاظتی نمی زدند، آب وارد شهر می شد. از اهواز به سمت پایين 
دست، قابليت رودخانه خيلی کمتر است. از دبی 2800 به 1800تا 2000 می رسد، به همين 
دليل ما دیدیم منطقه ی جنگيه، جاده اهواز به خرمشهر و اطراف آن را آب گرفت، چون دبی 
عبوری رودخانه از آن جا به حدود 2500 رسيد. در هر صورت این رودخانه توانست تا دبی 

3200 را از خود عبور دهد و لطمه آن چنانی به شهر وارد نشد.
گفته می شود سيالب کرخه، سيالب هزار ساله بود. برخی ها هم می گویند سيالب کرخه دو 
هزار ساله بوده است. اما درباره ی کارون می توانيم بگویيم این سيالب، سيالب 50 ساله بوده 
است. از نظر هيدرولوژیکی وقتی شما آمار و اطالعات بارندگی ها را به طور مثال برای 50 
سال دارید، وقتی این آمار را وارد فرمول محاسبه مخصوصی می کنيد و این آمار وارد دستگاه 
مختصات می شود، متخصصان می بينند در این 50 سال بارندگی که اطالعات آن ثبت شده 
است، یک بارندگی داریم که 50 سال یک بار رخ داده است، یک بارندگی هم داریم که هر 
25 سال یک بار رخ داده است. بنابراین برای این بارندگی های مختلف، دبی رودخانه و... یک 
پراکندگی نشان داده می شود و کارشناسان به یک فرمول می رسند که وقتی از این 50 سالی 
که ما آمار داریم فرمول را ادامه می دهيم، احتمال تکرار بارندگی در 100 سال و 200 سال و 
یا هزار سال را هم می شود بر اساس این فرمول به دست آورد. مثالً می شود گفت که چقدر 
احتمال دارد که دبی 6000متر مکعب در ثانيه در کرخه رخ دهد؟ در این بررسی ها می گویند 
طبق این فرمول احتمال وقوع دبی 6000 یا 4800 متر مکعب در ثانيه که به صورت لحظه ای 
رخ داد، هر هزار سال یک بار است. معنی هر هزار سال یک بار این نيست که باید هزار سال 
دیگر صبر کنيم تا چنين سيلی 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 
98 رخ داده، خود این واقعه وارد فرمول می شود. وقتی این دبی را وارد فرمول های پيش بينی 
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احتمال وقوع قرار می دهيم و به عنوان داده ثبت می کنيم، خود این عدد کمی فرمول را به 
سمت خود شيفت می دهد. از االن اگر دبی 6800 در کرخه رخ دهد، طبق این فرمول ها دیگر 
دبی هزار ساله نيست، بلکه می گویند دبی 200 ساله است. چون این واقعه ی اخير مقداری 
منحنی را تغيير می دهد، با در نظر گرفتن واقعه ای که در امسال رخ داده است از االن به بعد 
احتمال وقوع دبی 6800، هر 200سال یک بار است. اگر خود آن دبی را جزو آمار حساب 

نمی کردیم احتمال آن هزار ساله بود. 
با همه نکاتی که من در ابتدا درباره ی این که سدها نسبتاً پُر بودند گفتم، در هر صورت حتی 
اگر سدها لبریز باشند، در سيل ها اثر تسکين دهنده دارند و نقطه ی اوج منحنی سيل ها را 
پایين می آورند. وقتی می گویيم حدود 80 درصد سدها پُر بودند، این سدها باالخره حدود 20 
درصد جا داشتند. البته این را هم در نظر بگيرید که سدها عالوه بر حجم عادی خود، حجم 
جداگانه ای برای سيالب و شرایط اضطراری دارند، مثل همان کاری که در سد کرخه کردند. 
حجم کل سد کرخه 7 .5 ميليارد متر مکعب است، اما در سيل اخير 2 .6 ميليارد متر مکعب 
آب در آن ذخيره شد، چون این که از آن حجم اضافه استفاده کردند. در هر صورت سدها در 
سيالب نقش کنترلی دارند و در نقطه ی اوج سيل حکم تسکين دهنده را دارند، حتی اگر پُر 
باشند. اگر سد کرخه نبود، این رودخانه حتی منطقه غربی اهواز را هم می گرفت. این حرف 
که می گویند اگر این سد نبود بسيار بهتر بود، حرف عبثی است. در این صورت وضعيت بسيار 
بغرنج می شد و نه کارون، بلکه کرخه به تنهایی حتی اهواز را هم تحت تأثير خود قرار می داد 
و غرب اهواز را می گرفت. سد کرخه تاکنون چندین بار منطقه دشت آزادگان را از خطر 
آب گرفتگی و سيل نجات داده است. این بار هم این سد اثر بسيار مثبتی داشت. نقطه ضعف 
ما در رودخانه دز است. در این رودخانه ما یک سد بيشتر نداریم که این سد، حجم کنترلی 

خوبی را برای سيالب های دز ایجاد نمی کند. 
االن وضعيت تاالب های استان ایده آل است. تاالب هورالعظيم تقریباً 90 درصد پُر از آب 
شيرین است. تاالب شادگان بيش از نرمال پُر شده است. بعد از ساليان سال هم آب وارد 
تاالب بامدژ شده است. تنها باید دعا کنيم این آب زه کشی نشود و از این تاالب خارج نشود. 
تاالب های دیگری که در استان داریم مانند تاالب شيمبار و تاالب های سمت ایذه نيز همه 
پُر شده اند. برای تاالب ها امسال سال ایده آلی بود، در حالی که سال قبل همه تاالب ها به جز 
تاالب شادگان خشک بودند و تاالب هورالعظيم هم فقط مخزن های شماره یک و دو آن 
آب داشتند. به هر صورت االن وضعيت خوب است، اما نه این که با مدیریت خودمان شرایط 
این گونه شده است. دست طبيعت باالخره کار خود را کرد و آب وارد این تاالب ها شد. به هر 
صورت تاالب ها حاال وضع ایده آلی دارند. کاری که ما باید کنيم این است که از این وضعيت 
نگهداری کنيم. باید از االن به بعد آب مورد نياز و حق آبه تاالب ها را بدهيم. به طور مثال تاالب 
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هورالعظيم از کرخه حدود 55 متر مکعب در ثانيه آب می خواهد. حق آبه تاالب ها مشخص 
است. فرصتی پيش آمده که این تاالب ها به صورت طبيعی پُر شده اند و از االن به بعد ما باید 

از این  تاالب ها نگهداری کنيم تا آب آن ها از بين نرود.
اگر بخواهيم مدیریت بحران سيل اخير را با ایده آل ها مقایسه کنيم باید گفت با وضعيت ایده آل 
فاصله زیادی داریم. اما از نظر من مدیریت سيل در خوزستان، نمره ی قبولی می گيرد. دليل 
این مساله نيز این است که خوشبختانه مسئولين استان و دستگاه ها از ظرفيت کارشناسی 
استان استفاده کردند تا در زمان سيل بتوانند به درستی آن را مدیریت کنند و این خيلی 
خوب بود. با این کار توانستند خسارات را به حداقل برسانند. این یک نکته ی مثبت بود و به 
نظرم ما می توانيم برای آن نمره قبولی در نظر بگيریم. اما اگر آن را با شرایط ایده آل مقایسه 
کنيم، باید گفت باالخره ما می توانستيم کارهایی انجام دهيم که خسارات کمتر شود. ما 
غافلگير شدیم و انتظار نداشتيم بعد از چند سال خشکسالی، به طور ناگهانی ترسالی با این 
حجم داشته باشيم و همين موجب شد به زمين های کشاورزی و برخی روستاها خسارت 
وارد شود. در هر صورت با این وسعت سيل و آورد رودخانه ها، کار قابل قبولی انجام شد. اگر 
ما آبراهه ها و سيالب بَرها را الیروبی می کردیم و سدها را از اول فصل آبگيری نمی کردیم و 
بخشی از ظرفيت آن ها را خالی می گذاشتيم، شاید شرایط بهتر می بود. البته باید چند نفر 
متخصص در همه این زمينه ها بحث کنند، باید آمار و اطالعات آن استخراج شود تا مشخص 
شود که ما چقدر قابليت داشتيم و آیا این اقدامات ما می توانست در سيل اثر محسوسی 
بگذارد یا نه؟ نگاه کلی به ما می گوید قابليت هایی در این حوزه ها داشته ایم و می توانستيم از 
آن استفاده کنيم، اما نمی شود حرف صریحی در این زمينه زد. به طور مثال باید با داشتن 
اطالعات دقيق بگویيم که اگر آب سد کرخه را از فالن زمان که مشخص بود بارندگی هایی 
خواهيم داشت، آزاد کرده بودیم، خسارات کاهش پيدا می کرد. اما این حرف نياز به یک 
بررسی دقيق دارد. باید دید با توجه به ظرفيت آبراهه، آیا می توانستيم از یک مقطع زمانی 
خاص از تمام ظرفيت آبراهه ها استفاده کنيم و سيل را کنترل کنيم یا نه و یا اگر آب را هم 

تخليه می کردیم، می شد سيل را کنترل کرد یا خير؟
کارهای ما به صورت روتين و معمولی بودند و کار جدیدی انجام ندادیم. طرح هایی داشتيم 
که از قبل مطرح بودند، مثالً سيالب بَر خسرج در حوضه کرخه از قدیم مطرح بوده است و 
االن با جدیت به دنبال راه اندازی این کانال هستند. این چيز جدیدی نيست. این سيالب بَر، 
آب را به سمت چذابه و هورالعظيم می برد و حميدیه و سوسنگرد را تا حدی از خسارات 
ناشی از سيل ایمن می کند. همچنين برای اولين بار بود که می دیدیم مدیران و مسئوالن از 
نظرات کارشناسان و خبرگان بيشتر استفاده می کنند. هم نيروهای نظامی، هم استانداری 
و هم سازمان آب و برق، از گروه کارشناسی برای کار خود استفاده می کردند و حداقل من 
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اولين بار بود که این مساله را به این وسعت در سطح مدیریت کشور می دیدم. می دیدم که 
مسئوالن حواس شان است و با کارشناسان و اساتيد دانشگاه مشورت می کنند. این یک 
ویژگی خوب و یک تحول در مدیران بود. همين مساله یک نقطه ی قوت بود که تا حدی از 
پراکنده کاری جلوگيری می کرد. باعث می شد مسئوالن توان و انرژی خود را مصروف کاری 
نکنند که چندان نتيجه ای نداشته باشد. چنين کارهای اشتباهی در سيالب همين امسال 
استان گلستان انجام شد و مسيرهایی را برای عبور سيالب باز کردند که برای جابه جایی 
آب، چندان نياز به آن ها نبود. این ویژگی جدیدی در مسئوالن بود، اما از نظر علمی ما کار 

شق القمری نکردیم.
ما در سيالب فهميدیم که برخی از کارهای مهندسی را در گذشته خوب انجام نداده ایم. 
به طور مثال در جاده ها، زیرگذرهای جاده ها یا راه آهن را به خوبی طراحی نکرده ایم و 
طراحی های ما ضعف دارد. راه آهن در منطقه ی بامدژ، در زمان جمهوری اسالمی و در 
نزدیکی راه آهنی که در زمان رضاشاه ساخته شد، احداث شده است. راه آهن جدیدی که ما 
در حد فاصل اندیمشک به سمت اهواز ساخته ایم، 80 سانتی متر پایين تر از راه آهن قدیمی 
ساخته شده است و همين باعث شد کالورت های زیر مسير راه آهن، کوچک تر شوند و به 
همين دليل سيل نتواند از زیر کالورت ها عبور کند، در نتيجه سيل راه آهن را گرفت. در 
حقيقت ما یک سری اشتباهات مهندسی انجام داده ایم. این ها باید برای ما هشدار باشد که 
دیگر این کارها انجام نشود و با طبيعت شوخی نکنيم. وقتی می بينيم در لرستان یک پل 
جدید را آب می برد، اما پل باستانی آن ها باقی می ماند، این مساله به ما نشان می دهد که در 
زمينه ها و طراحی های مهندسی مشکلی وجود دارد. چرا اقدامات مهندسی آن قدر افت پيدا 
کرده که یک سيالب، ما را از یک سازه ی باستانی هم عقب تر می برد. این ها همه هشدار و 
درد است که چرا ما در این سال ها آن قدر به این نکات بی توجهی کرده ایم. برای خط دوم 
راه آهن اندیمشک به اهواز که از بامدژ می گذرد، باید سوال کنند که چه کسی خط دوم را 
پایين تر در نظر گرفته است؟ کدام طراح، کدام پيمانکار این اشتباه را کرده است؟ کدام مدیر 
این اجازه را داده است؟ اگر کسی اشتباهی کرده، باید مشخص شود. کسی که این تغيير 
ارتفاع را ایجاد کرده است، باید بياید از کارش دفاع کند، بگوید که به فالن دليل کارشناسی 
این کار را کرده ام. این یک درد است که چرا جاده هایی ساخته شده که این جاده ها آب گذر 
نداشتند؟ چرا جاده های قدیمی این مشکالت را نداشتند، اما جاده های جدید چنين هستند؟ 
چرا راه آهن یا پل های جدید چنين 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 درباره ی پيش بينی سيل اشاره کنم. سازمان هواشناسی چند نوع 
پيش بينی دارد: پيش بينی فصلی، ميان  مدت، کوتاه  مدت و ترند دارد که معموالً گزینه یک و 
دو، یک نوع پيش بينی محسوب می شود. پيش بينی فصلی حداکثر پيش بينی سه ماه را ارائه 
می دهد. پيش بينی ميان مدت 15 روزه و ترند یا کوتاه مدت تقریباً برای پيش بينی های دو 
تا سه ساعت آینده هستند. بر این اساس به هيچ وجه از پيش بينی فصلی، پيش بينی سيل 
خروجی نخواهد شد و چنين چيزی نه تنها در خوزستان یا ایران، بلکه در کل دنيا امکان پذیر 
نيست. ما بر اساس الگوی پيش بينی فصلی کشورهای پيشرفته ی دنيا عمل می کنيم. در 
نتيجه بر اساس پيش بينی فصلی نمی توانيم متوجه شویم که سه ماه آینده بارش رخ می دهد 
یا خير؟ سازمان هواشناسی از شهریور ماه1397 که پيش بينی فصلی برای فصل پایيز )مهر، 
آبان و آذر ماه( را ارائه داد، بارندگی برای جنوب غرب ایران فراتر از نرمال پيش بينی شده بود 
که درست بود، اما برخی سازمان های دیگر از مرداد و شهریور ماه پيش بينی کرده بودند که 

خشکسالی شدید خواهيم داشت.
پيش بينی های ما به صورت استاندارد و بر اساس الگوی OMW هستند. این که سازمان های 
دیگر نمی توانند از پيش بينی های فصلی سازمان هواشناسی در مدیریت سد استفاده کنند، 
مشکل ما نيست. سازمان هواشناسی برای زمستان پيش بينی خشکسالی نکرده بود و بارندگی 
در زمستان را نرمال پيش بينی کرده بودیم. در حالی که حتی پيش بينی بارندگی کمی کمتر 
از نرمال هم به معنی خشکسالی نيست. برای فصل بهار نيز بارندگی را نرمال پيش بينی 
کرده بودیم. سازمان هواشناسی از خروجی مدل های جهانی، یعنی از مدل های معتبری 
که پيش بينی فصلی را ارائه می دهند استفاده می کند. ایران مدل پيش بينی ندارد. ایران از 
مدل های پيش بينی فصلی کشورهای پيشرفته استفاده می کند. تنها چند کشور در جهان 
مدل هواشناسی دارند که جدیداً سازمان هواشناسی با دانشگاه تهران قراردادی منعقد کرده 
تا فعالً مدل پيش بينی ميان  مدت ایجاد کنند. پس از ایجاد این مدل مانند کشور چين، 
مدل حداقل 10 سال باید تست شود. چينی ها 10 سال پيش مدل جهانی خود را ایجاد 
کرده اند، اما هنوز این مدل را ارائه نمی دهند و پس از 10 سال هنوز روی آن کار می کنند. 
مرکز اقليم شناسی سازمان هواشناسی در مشهد، بر اساس بررسی خروجی مدل های جهانی، 
پيش بينی های فصلی را ارائه می دهد که بارندگی در زمستان و بهار را نرمال پيش بينی کرده 
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بود. عالوه بر این مدل ها، خود بنده به پنج مدل اروپایی دسترسی دارم که سال گذشته 
همه ی آن ها را بررسی کردم و تقریباً همين پيش بينی را نشان می دادند. حتی برخی مدل ها 
بارندگی کمتر از نرمال را نشان می دادند. بنابراین تنها ممکن است خطای مدل ها رخ دهد، 
نه شخص یا ارگان. سازمان هواشناسی پس از دریافت داده ها، آن ها را پردازش می کند تا 
خطا کمتر شود و سپس خروجی ها را ارائه می دهد. در اداره کل هواشناسی خوزستان از 
20 اسفند ماه شرایط بحرانی را مشاهده می کردیم و در جلسات ستاد بحران این موارد را 
عنوان کردیم، اما شاید بسياری از مدیران و دستگاه ها این شرایط را باور نمی کردند. بر اساس 
مدل های ميان مدت مشاهده می کردیم که دو سامانه ی پُر قدرت در فاصله ی زمانی کوتاه و 
با هسته های قوی 400 تا 500 ميلی متری در حال آمدن به سمت خوزستان هستند. ورود 
چنين سامانه هایی خطرناک هستند، زیرا بارش این سامانه ها در زمان کوتاه و فاصله ی زمانی 
بين این دو سامانه نيز کم بود. با دیدن چنين شرایطی در جلسات ستاد بحران هشدارها 
را ارائه دادم، اما طبق قانون سازمان هواشناسی حداکثر سه روز قبل از وقوع می توانستيم 
اطالعيه یا اخطاریه را صادر کنيم. در این ميان برای صدور اخطاریه ها در مدت زمان بيشتر از 
سه روز، باید توانایی تجهيزاتی داشته باشيم. تجهيزات سازمان هواشناسی ایران مانند آمریکا 
یا انگلستان نيست تا بتواند 10 روز یا هفت روز قبل از وقوع پدیده های ُمخّرب اخطاریه صادر 
کند. با این وجود پنج روز قبل از وقوع، اخطاریه را صادر کردیم. البته می توانستيم زودتر، مثاًل 
10 روز قبل از این زمان هم اخطاریه را صادر کنيم، اما ریسک بود و تاکنون چنين اتفاقی 
در سازمان هواشناسی رخ نداده بود. همچنين با توجه به این که در گذشته پيش بينی ها در 
فصل بهار خطا داشتند، کسی اخطاریه ها را باور نمی کرد 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 باشيم- اما جرات نمی کردیم زودتر اخطاریه را ارائه دهيم- هسته های بسيار قوی 
این دو سامانه بود. در جلسه ستاد بحران هم عنوان کردم که اگر مدل ها 50 درصد خطا هم 
داشته باشند، باز هم حجم بارندگی این دو سامانه زیاد است و بارندگی 200 ميلی متر در 
فاصله زمانی کوتاه خطرناک خواهد بود. اگر بخواهم خودم را نقد کنم این را می گویم که شاید 
احتياط بيش از حد من باعث شد پنج روز قبل از وقوع اخطاریه را صادر کنم، در حالی که 
می توانستم 10 روز قبل هم اخطاریه را صادر کنم. البته پنج روز قبل از وقوع هم که اخطاریه 

را صادر کردم، باز هم کسی باور نمی کرد و شاید تفاوت زیادی نداشت.
در کل استان های کشور شاید اولين مدیری باشم که خودم مدل های مختلف پيش بينی فصلی 
که در کشور استفاده نمی شوند را، دریافت می کنم که امسال این مدل ها را راستی آزمایی 
می کنيم تا سال های آینده مورد استفاده قرار گيرند. مثالً پنج کشور اروپایی مدل فصلی 
ارائه می دهند که راستی آزمایی می کنيم ببينيم این مدل ها چقدر صّحت دارند؟ آیا این 
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مدل ها خوب هستند یا خير؟ هم چنين برای این که عملکردمان در پيش بينی سيالب ها بهتر 
شود، اشتراک ساالنه ی یک مدل ميان  مدت 50 روزه با مبلغ 800 دالر را توسط اداره کل 
هواشناسی خوزستان خریداری کرده ایم. البته اگر بخواهيم کل مدل را خریداری کنيم، سه 
ميليون دالر هزینه دارد. این مدل ها، مدل های احتماالتی و خروجی 51 مدل مختلف هستند 
که مخصوصاً برای سامانه های قوی می توانند بسيار کمک کنند، اما مطمئناً خطای آن برای 
سامانه های ضعيف زیاد است. اما برای سامانه ای قوی مانند چنين حالت سيل مانندی مطمئناً 
از یک ماه قبل به خوبی می تواند وضعيت را نشان دهد و ما را هوشيار کند که یک سامانه ی 
قوی یک ماه دیگر به استان وارد می شود. از اکنون این کار عملياتی شده و در حال استفاده 
از این مدل هستيم. همچنين در حال استفاده از مدل دیگری هستيم که سخت افزار آن هنوز 
تهيه نشده است. باید سرور قوی داشته باشيم تا قدرت محاسباتی خوبی داشته باشيم. این 
مدل، یک مدل فصلی جهانی است که در یک مدل منطقه ای وارد می شود و داده ها پس از 
پردازش و خطای مدل ها گرفته می شود و خروجی های بهتری خواهد داد. استاندار قول داد 
سخت افزار مناسب را تهيه کند تا بتوانيم در پيش بينی فصلی از آن استفاده کنيم. با استفاده 
از این مدل هم می توانيم 20 روز قبل از پدیده ها، هشدارها را ارائه دهيم. البته امسال همه ی 
این مدل ها به صورت صحت سنجی استفاده می شوند که باید ببينيم پيش بينی این مدل ها 
برای منطقه ما چقدر صّحت دارد؟ همچنين باید متوجه شویم که اگر خطا دارد، برای سال 

آینده چگونه باید خطاگيری شود؟
برای کاهش خسارات یکی از بحث ها مدیریت سّدها است. به نظر من، با تنظيم سدها می شد 
خروجی آب به گونه ای باشد که خسارت کمتری داشته باشيم. هم چنين سال هاست که 
مسيل های رودخانه ها الیروبی نشده اند و دستکاری انسان در طبيعت، بسياری از مسيل ها 
را به هم زده است. این موارد همگی از عوامل سيل بودند. گل و الی پس از سيل، همه ی 
مسيل ها را پُر کرده است که رسيدگی به این موارد همت زیادی می طلبد. هنوز نمی دانيم 
سال آینده سيالب های بزرگ رخ می دهد یا خير؟ بنابراین باید هميشه برای وقوع چنين 
اتفاقاتی آمادگی داشته باشيم. هميشه ارتفاع سيل بندها را نسبت به آخرین سيل بزرگی 
که اتفاق افتاده در نظر می گيرند، ما امسال با این حجم سيالب، باید ارتفاع سيل بندها را 
در حد آخرین سيل در نظر بگيریم. ممکن است سيل بزرگ تری هم رخ دهد، اما حداقل 
از نظر طبيعی باید ارتفاع سيل بندها مطابق با آخرین سيل افزایش یابد. مشکل اصلی ما 
در خوزستان این است که با توجه به شيب دشت و منطقه، زمانی که آبی وارد خوزستان 
می شود، خروج آن زمان بَر است و باید فکری شود که آب سریع تر از استان تخليه شود. 
همچنين باید خروجی برای تخليه ی آب اصالح شود. یکی از مشکالت ما در زمان سيالب 
در تاالب هورالعظيم بود و خروجی درستی به سمت عراق نداشت؛ در حالی که باید در تاالب 
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هورالعظيم، خروجی های کنترل شده داشته باشيم تا در زمان خشکسالی، آب بيهوده از دست 
نرود و در ترسالی و سيالب، آب سریع هدایت شود که همه ی این موارد باید بررسی شوند.

مشکل اصلی ما، عدم داشتن یک مدل ملّی پيش بينی فصلی و ميان مدت در سازمان 
هواشناسی است. باید مدل قوی برای منطقه ی خودمان داشته باشيم و روی آن کار کرده 
باشيم و خطاهای آن را گرفته باشيم. اینکه داده های مدل ها را از کشور دیگری دریافت و 
تصحيح کنيم، چندان جالب نيست. شاید روزی این داده ها را به روی ما بستند. آن زمان 
کالً از کار می افتيم. این موضوع هزینه و تجهيزات قوی نياز دارد که اکنون هيچ کدام را در 

اختيار نداریم. 
سيل مانند لشکر مکانيزه ی دشمن است و زمانی که حمله می کند خط را می شکند و 
جلوگيری از سيل نيز همانند جلوگيری از حمله و پيش روی دشمن، نيازمند 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 عمده ای که در حوزه های مختلف به خصوص در بحث حوادثی که از گذشته 
رخ داده، داریم این است که ما هيچ وقت مستندسازی نکرده ایم و اگر مستنداتی نيز داشته ایم 
از آن ها برای کسب تجربه و به کارگيری این تجربيات در راستای حل مشکل استفاده 
نکرده ایم. به طور مثال سازمانی با بيش از 90 سال سابقه قطعاً باید یک چارچوب آکادميک 
و اهداف مشخصی داشته باشد و ورود آن به مسائل مختلف مشخص باشد. زمانی که انقالب 
شده بود، شهيد تندگویان به عنوان وزیر نفت منصوب شد. در آن زمان شهيد تندگویان جوان 
و پر انرژی و فارغ التحصيل دانشکده نفت آبادان بود. در آن زمان او گفت می خواهم فالن اداره 
را منحل کنم. کارشناسان وزارت نفت در جواب گفتند شما مدیر مجموعه هستيد، اما اگر 
می خواهيد این کار را بکنيد به ما چند روز فرصت دهيد تا کار کارشناسی انجام دهيم و بعد 
از چند روز با چند طرح پيش او آمدند و توضيح دادند که اداره باید به این شکل منحل شود 
تا پيامد منفی نداشته باشد. شهيد تندگویان در این زمان گفت سازمانی که تا این حد منظم 

است، قطعاً انحالل آن می تواند تجربيات گذشته را از بين ببرد.
ما باید بر اساس برنامه و با استراتژی کار کنيم. باید برنامه محور باشيم. باید هم ویژن 
)چشم انداز( و هم ميسيون )مأموریت( داشته باشيم، هم این که با داشتن برنامه عملياتی 
ساالنه، آمادگی الزم و کافی را برای مقابله با حوادث و سوانح داشته باشيم. در مواقع بحران 
همکاری های فرابخشی خيلی مهم است. همکاری های درون بخشی بين مجموعه های درونی 
سازمان های درگير انجام می شود و همکاری های برون-بخشی، همکاری های سازمان ها با 
یکدیگر است. به طور مثال صدا و سيما، وزارت کشور، نيروی انتظامی و... در این زمان همه 

باید با هم هماهنگ باشند. 
ستاد هدایت عمليات بحران )COE( می تواند خيلی مهم باشد. وقتی نيروهای بيرونی می آیند، 
تمام َهمُّ و غم مجموعه مدیریت بحران می شود مهمان نوازی و هدایت این افراد. نيروی انتظامی نيز 
باید انتظامات را برقرار کند، یعنی همه تا حدی با این مساله درگير می شوند. این به صورت علمی 
باید جا بيفتد که ستاد باید کار انجام دهد و به تبع آن در استان ها نيز باید همه شهرستان ها نيز 

باید این اتفاق بيفتد. 
اگر ما اداره ی تابعی در شهرستان داریم می توانيم نيروی کمکی یا نيروی واکنش سریع برای آن ها 
بفرستيم، ولی برای مدیریت مجموعه، این کار باید در آن جا توسط فرماندار، ریيس مربوطه و... انجام 
شود. رئيس مربوطه باید این توان را داشته باشد، اگر این توان استقالل و اعتماد به نفس را نداشته 
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باشد نمی تواند در بحران با مسائل مواجه شود. توانایی مقابله باید به سطوح پایين کشيده شود. 
در دوره های آموزشی که برای ما می گذاشتند هميشه مبحث تاب آوری من را به خود 
جذب می کرد. االن با شرایطی که خوزستان و شهری مثل اهواز دارد، شما مگر می توانيد 
زیرساخت های آن را تغيير دهيد؟ برای بحث شرایط خيابان ها، فاضالب، و... باید ميلياردها 
تومان هزینه کنيد تا خطرپذیری را کاهش دهيد. خطرپذیری صورت کسر است و تاب آوری 
در مخرج کسر قرار می گيرد. شما باید ميلياردها تومان هزینه کنيد تا بتوانيد کابل های برق، 
جاده ها، خيابان ها، منازل مسکونی و بافت فرسوده را جابجا کنيد. باید در مسجدسليمان 
که االن در آن زلزله آمده است یا شهرهایی که سيل زده بودند هزینه زیادی کنيم تا ميزان 

خطرپذیری ناشی از سيل یا زلزله را کاهش دهيم.
هر چه تاب آوری افزایش پيدا کند، عدد خطرپذیری کاهش پيدا می کند و این کار به هزینه 
کمتری نياز دارد. تاب آوری سه مولفه دارد: مولفه اول جذب است. مولفه دوم بافرینگ 
و مرحله سوم ریسپانس )جواب گویی، پاسخ دهی( است. در این زلزله دقيقاً دیدم که این 
مسئله بر اساس یک اصول مشخص آکادميک و علمی طراحی شده است و مطالعه ای عميق 
پشت این تاب آوری است که از حوزه اقتصاد وارد حوزه مدیریت بحران یا امداد و نجات شده 
است. در بحث ریسپانس نيز همين که من تلفن ها را جواب می دادم و می رفتيم حضور پيدا 
می کردیم، بالفاصله بار روحی روانی حادثه کاهش پيدا می کرد و ميزان رضایت مندی مردم 
افزایش پيدا می کرد. نکته دیگر جذب است. جمعيت هالل احمر به تنهایی توانی ندارد. با 
توجه به وسعت حادثه قطعاً ما نياز به کمک داریم. ما یک دبيت کارت داریم و یک کردیت 
کارت. دبيت کارت همان اعتبار ما است. به طور مثال انبار اما ظرفيت 1000 تا چادر دارد، 
اما ما به 10 هزار چادر یا پتو و غذا نياز داریم. این دبيت یا موجودی ما است. اعتبار ما مردم 
است. ما دیدیم که یک دفعه کمک های مردم سرازیر شدند و مردم پای صحنه آمدند. وقتی 
مردم در کنار مردم می رفتن و کمک می کردند، اعتماد آن ها افزایش پيدا می کرد. آرامش 
پيدا می کردند و می گفتند ما دیگر پشتيبانی اجتماعی داریم، پس نگران آینده خود نباشيم.

نکته دیگر بافرینگ است که این مساله همان حضور ما بود. به طور مثال وقتی یک حادثه 
پيش می آید باید ما به هر طریقی مداخله کنيم. به طور مثال برنامه هایی در نظر بگيریم تا 
به بچه هایی که ترسيده اند و نگران هستند آرامش دهيم. من به عينه دیدم که حتماً باید 
تاب آوری در اولویت های آموزش های امداد نجات قرار بگيرد و ما این کار را کردیم و االن نيز 
باید این کار را ادامه دهيم. یکی از تجربيات من این است که حتماً باید به بحث تاب آوری در 

حوادث و سوانح توجه ویژه شود.
مساله دیگری که باید به آن توجه شود، مدیریت واحد است. یعنی بر فرماندهی واحد تأکيد 
شده است. در حوادث باید یک فرماندهی واحد، سازمان دهی شده و با هماهنگی اجزا وجود 
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داشته باشد. اطالع رسانی نيز باید یک اطالع رسانی واحد و سازمان دهی شده باشد. نکته دیگر 
اطالع رسانی دقيق و به موقع و شفاف به مردم است. چون اگر اطالع رسانی دقيق نباشد، به 
خصوص با فضای مجازی که االن وجود دارد، اخباری مانند بحث شکستگی سد کرخه منتشر 
می شود و این اطالعات اذهان عمومی را مشوش می کرد. ما باید به موقع اطالع رسانی کنيم 

و این تأثير به سزایی دارد. 
یکی دیگر از موضوعات در بحث نيروی انسانی، آموزش های همگانی به مردم است که من 
تجربه کرده ام، مردم ما در برخی مناطق آموزش دیده بودند. به طور مثال در سيل بند شعيبيه 
مردم آموزش دیده بودند و پای کار بودند. ترویج و توسعه ساختارهای مردمی مربوطه به طور 
مثال خانه های هالل از اقداماتی هستند که باید انجام شود. ما هر جا خانه های هالل داشتيم، 
هم توزیع اقالم ما مشکل نداشت و هم مردم پای کار بودند و خود مردم می آمدند و سيل بندها 
را ترميم می کردند. مردم باید پای کار باشند. اما تا زمانی که این مسئله جا بيفتد زمان می برد 
و ما باید به مردم آموزش های الزم را بدهيم و سازماندهی الزم را انجام دهيم. نيروی مردمی 
کارآمد حتی مهم تر از تجهيزات است. نيروی مردمی می تواند تجهيزات را جبران کند. اولویت 
اول ما آموزش و سازمان دهی نيروی انسانی است که باید انجام شود و اولویت دوم توسعه 
زیرساخت ها و تجهيزات است. باید تجهيزات الزم را نيز داشته باشيم تا بتوانيم برنامه ریزی 
مناسب انجام دهيم. حاال دیگر تکنولوژی های زیادی اختراع شده و این تکنولوژی ها می تواند 
زمينه ساز سامان دهی فرآیندها باشد. درست است که سيل و امثال آن تهدید هستند، اما در 
کنار این اتفاقات، فرصت های زیادی نيز ایجاد شد. مهم ترین آن نيز این است که این اتفاقات 
می تواند برای ما یک کالس آموزشی و دانشگاه باشد تا ما از آن درس یاد بگيریم، این درس ها 
را بياموزیم، آن ها را مستند کنيم، کوریکولوم آموزشی )برنامه های آموزشی( برای نسل های 
بعدی تهيه کنيم، نقاط ضعف و قوت خود را مشخص کنيم تا نسل های 30 سال آینده زمانی 

که ما نباشيم، این وسایل را به صورت ضبط شده داشته باشند و از آن استفاده کنند.
در این سيل یکی از نکات مثبت ما، همکاری های فرابخشی بود. وقتی ما این اتفاق را پيش بينی 
کردیم مشخص کردیم ميزان تهاجم سيل چقدر است. در استان ما چون سيل تدریجی بود 
ما آمادگی الزم را داشتيم. جلساتی با آموزش و پرورش، سپاه، اداره ورزش و جوانان و دانشگاه 
پيام نور برگزار کردیم و آن ها تمام امکانات خود را در اختيار ما گذاشتند. به طور مثال ما 
اردوگاه هایی را به ظرفيت 100 هزار نفر ایجاد کردیم. تمام این اتفاق ها حول و حوش زمانی 

که بارندگی لرستان شروع شده بود انجام شد یعنی حدود چهارم فروردین  ماه.
یکی از مسائلی که به ما کمک کرد این بود که ما به سرعت اردوگاه های خود را بر پا کردیم 
و امکانات را درخواست دادیم. در روزهای اول مشکلی که ما داشتيم این بود که با حوزه های 
مردمی ارتباط نداشتيم. در این زمان ناچار شدیم به سراغ دهياران برویم، دهياران نيز در 
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انجام وظيفه خود در جاهایی قصور به خرج دادند. مشکل دیگری که بر عهده ما بود، مسئله ی 
بافت فرهنگی و تعلّق خاطری بود که مردم به خانه و دام خود داشتند و از بابت لوازم خانه 
خود نيز نگرانی داشتند. لوازم خود را در پشت بام گذاشته بودند و نمی توانستند آن ها را ترک 
کنند و در اردوگاه نيز نمی توانستند بيایند. ما باید یک بخش اردوگاهی برای کسانی داشته 
باشيم که توانایی رفتن به آن جا را دارند. یک بخش دیگر باید به کسانی که در خانه های شان 
مانده بودند، خدمات رسانی می کردند. باید به آن ها چادر، مواد غذایی و... می دادیم. تعداد آن ها 
پراکنده بود و بعد تعداد آن ها به 200 هزار تا رسيد. ما پيش بينی های الزم را کرده بودیم. 
پشتيبانی مردم نيز یک دفعه صورت گرفت و مردم پای کار آمدند، اما مشکلی که داشتيم در 
هماهنگی بود. به طور مثال ممکن بود به جایی امکانات و خدمات زیادی بدهيم و جای دیگر 

از دید ما دور بماند. 
در سازمان ها باید دافعه به حداقل و در حد ضرورت و جاذبه در حد حداکثر باشد. به طور مثال 
دافعه باید جایی باشد که کسی می خواهد سوء استفاده کند. باید مردم را جذب کنيم و به 
مردم اعتماد کنيم اما باید نظارت داشته باشيم. ما این کار را کردیم. در بعضی از بخش ها در 
ابتدای کار مقاومت وجود داشت و نيروهای خود ما در برخی جاها هنوز به این باور نرسيده 
بودند که ما نيروی کافی برای مقابله با بحران را در اختيار نداریم و باید از نيروهای مردمی 

استفاده کنيم. باید در این زمينه فرهنگ سازی کنيم.
مساله دیگر، مساله اطالع رسانی است. صدا و سيما به جای این که فرهنگ سازی کند، 
می رفت و مصاحبه می کرد که این جا مردم چيزی نگرفته اند. این وظيفه ما است که به 
مردم کمک کنيم، اما نباید این مساله را انعکاس دهيم. ما چه چيزی را باید انعکاس دهيم؟ 
داوطلب محوری، ایثارگری و تالش مردم در جهت حل مشکل همنوع خود باید منعکس 
شود. کسی که مزرعه اش را سيل برده است، خانه اش را آب گرفته است و مشکالت زیادی 
پيدا کرده است دیگر حتی نمی تواند به کسی وعده سرخرمن دهد. نمی تواند به کسی قول 
بدهد بعد از برداشت محصول هزینه را پرداخت می کند. چنين کسی وقتی تریبون می گيرد، 
اگر اعتراض نکند طبيعی نيست. مثل کسی است که دچار یک بيماری صعب العالجی مانند 
خودادراری شده است و نمی تواند کنترل خود را داشته باشد و هذیان می گوید. انسان نيز 
چنين حاالتی دارد و این حالت، حالت طبيعی نيست. این را باید درمان کنيد، باید برای او 

اميد ایجاد کنيد، نه این که مرتب تکرار کنيم کسی کمکی دریافت نکرده است. 
روز آزمایش جمعيت هالل احمر در زمان بحران است. زمانی که بحران پيش می آید باید 
ببينيم چند َمرده حالجيم و چقدر می توانيم کارآیی داشته باشيم. مانند نيروهای مسلّح که 
در زمان جنگ کارآیی آن ها مشخص می شود. این برای ما یک کالس درس است و باید به 
نسل های بعد آموزش دهيم. صحنه ایی را که یک کودک می گفت من اسباب بازی نمی خواهم 
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ارزش زیادی داشت، یا کسی که چادر نمی گرفت و گفت من نياز ندارم، یا پيرزنی که سه کيلو 
برنج داشت و این برنج را از بجنورد برای این جا فرستاده بود، ارزش زیادی داشت. باید این ها 

را به تصویر می کشيدیم که از این فرصت استفاده کنيم و جامعه داوطلب را تقویت کنيم.
مسأله دیگری که خيلی خوب بود، بحث ناظرهای بين المللی بود. این مساله رسالت جمعيت 
هالل احمر را نشان می داد و نشان می داد که هالل احمر یک جنبه بين المللی دارد و حد و 
مرزی ندارد. کمک های بين المللی به صورت مرکزی به تهران می آمد و تهران این کمک ها را 
بين استان های مختلف توزیع می کرد. ما دیدیم که از چين آمده بودند و سم پاشی می کردند 
و به ما کمک می کردند. از سویيس آمده بودند. مسائل دیگری مانند اختالف نظرها و...  نيز 
وجود داشت. در بيرون از مرزهای ما افرادی دائم می خواستند کشور، دولت و نهادهای 
مختلف آن را تخریب کنند. ما می خواستيم در این زمينه شفاف سازی کنيم و این افراد را باید 
می بردیم تا شرایط را ببينند. این کار خيلی هم تأثير مثبت داشت. مصاحبه انجام مي شد که 

همچين چيزی نيست و حتی فراتر از پروتکل ها دارند اقدام می کنند.
برای این که هماهنگی بين بخشی وجود داشته باشد، بين دهياران قرارگاه هایی را ایجاد کردیم 
که نيروهای خودمان را با یکدیگر هماهنگ کنيم. از طریق ستادهای مرکزی نيز هماهنگی 
انجام می شد. کار بزرگی که استاندار انجام داد و البته قانون هم بود این بود که هيچ نهادی 
به جز هالل احمر کمک های مردمی را دریافت نکند. هر کس می خواهد کمک کند باید به 
هالل احمر کمک کند. بخشنامه کردن این قضيه خيلی کمک کرد و موجب متمرکز شدن 
کار شد و دیگر کسی نمی توانست پراکندگی ایجاد کند. البته مردم برای کمک می رفتند، اما 

این مساله کمک زیادی به ایجاد هماهنگی کرد. 
مهم ترین فاکتوری که مطرح است تعامل با مردم است. باید تعامل مان را با مردم افزایش 
دهيم تا مردم احساس تعلّق کنند. اگر این تعامل ایجاد شود، پذیرش ما خيلی راحت تر 
می شود. در این صورت مردم واکنش نشان می دهند و خودشان پای کار می آیند. از طرفی 
یکی از ضعف هایی که در مجموعه وجود دارد این است که ما باید از خود مردم برای حل 
مشکل آن ها استفاده کنيم. اگر این کار را نکنيم، خدمات گيرنده و خدمات دهنده می شویم. 
مردم باید درگير شوند تا ذهن آن ها مشغول شود و صرفه جویی کنند و پای کار باشند. به 
کارگيری نيروی انسانی یکی از مشکالتی است که ما داریم. یکی از ایراداتی که صليب سرخ 
به ما گرفته بود این بود که ما باید از این بروکراسی های اداری خارج شویم. به جای این که 
مدام گزارش روزانه دهيم باید همه دیجيتالی شوند، باید روزآمد شویم، نوگرایی کنيم و از 

تکنولوژی های مختلف استفاده کنيم.
ما باید اطالع رسانی کنيم و با آموزش، سطح آگاهی آحاد جامعه را در مقابله با بحران افزایش 
دهيم. در بحران دو عامل مطرح است: یکی ميزان آمادگی عموم مردم در مقابله با حادثه 
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است که در کشور ما این ميزان 15 تا 20 درصد است. یعنی حدود 20 درصد مردم اگر 
حادثه ای پيش بياید آمادگی الزم را دارند. ميزان خطرپذیری در کشور ما هشت از 10 است 
که باید به دو برسد. در ژاپن این عدد دو است. برای این کار ما نمی توانيم در فرمول برای 
صورت کسر هزینه کنيم، باید به سراغ تاب آوری که همان مخرج کسر است برویم. برنامه های 
آموزشی مانند طرح دادرس، طرح خادم )خانواده آماده در مخاطرات( را در دستور کار داریم. 
باید طرح های ملّی را توسعه دهيم. کليپ های آموزشی برای مردم آماده کنيم. صدا و سيما 
نيز می تواند برنامه های آموزشی برای مردم داشته باشد و زمينه افزایش آگاهی های عمومی 

در خصوص حوادث و مقابله با آن ها را ایجاد کند.
عادی سازی یا همان بافرینگ که یکی از عناصر تاب آوری است از سال 1395در دستور 
کار قرار گرفته است و نتيجه آن این بود که در بهمن سال گذشته جاهایی که بيشتر بحث 
بافرینگ و تاب آوری ارتقا پيدا کرده بود، مثل روستاهای شعيبيه، خودشان پای کار آمده 
بودند. در بهمن سال گذشته سيل بندهای بسياری از مناطق شکسته بود و سيل بندهای 
خيلی از جاها نيز شکسته نشد و این شکسته نشدن دليل آن کارهایی بود که در طول زمان 
انجام شده بود. این مردم هم آمادگی شان و هم تاب آوری شان باال رفته بود و به این نتيجه 
رسيده بودند که اگر خودشان کمک نکنند و خودشان نخواهند شاید هر دستگاهی که 

بخواهد نتواند این کار را انجام دهد. 
در سال 1397 یکی از کارهایی که انجام شد این بود که شيوخ منطقه از باال وضعيت و وسعت 
حادثه را دیدند. تا روزهای قبل از این اتفاق، مردم اعتراضاتی داشتند، اما بعد وضعيت آرام 
شد.در آن زمان یک دختر و یک پسر کوچک را نيز همراه خودمان برای بازدید بردیم. آن 
یزله معروف بعد از این حرکت انجام شد که آقای حاجی زاده را بلند کردند و وقتی استاندار 
می آمد به او کاری نداشتند. همه این ها بعد از این اعتمادسازی و از بين بردن فاصله ای بود 

که بين مردم و مسئولين ایجاد شده بود. 
نيروهای ما در یکی از مناطقی که برای توزیع اقالم رفته بودند و به طور مثال گفتند که تا 
پالک 10 اقالم توزیع شده است. نيروهای ما اشتباهی در یکی از خانه هایی را که اقالم را 
دریافت کرده بودند زدند و اهالی خانه گفتند که روز گذشته اقالم مان را گرفته ایم. ما اگر 
به این سطح از شعور برسيم و مردم قانع شوند، خيلی خوب است. ما باید اعتمادسازی 
کنيم. االن بی اعتمادی وجود دارد و مردم اعتماد ندارند. باید این اعتماد از دست رفته را با 
شفاف سازی و کنار مردم بودن جبران کنيم. اعتماد عمومی سرمایه ملّی ماست. اگر مردم به 
ما اعتماد نداشته باشند، نمی توانيم کار را پيش ببریم. هر چقدر هم کار بکنيم ممکن است 

بگویند شما دارید دزدی می کنيد. وقتی که مردم به کار گرفته شوند، مشکل حل می شود.
مردم به هالل احمر و لباسش اعتماد داشتند. البته جاهایی نيز شيطنت هایی می شد. به هر 
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حال ما در استان خوزستان یک دست نيستيم، ما به هر حال مرزنشين هستيم و داعشی ها، 
وهابی ها، االحواز و... نيز این جا هستند. خيلی ها هستند که می خواهند از آب گل آلود ماهی 
بگيرند و این کار را در روند امدادرسانی انجام دادند. در مجموع شاید نگاه مردم نسبت به 
خيلی از مجموعه ها نگاهی با اعتماد و اطمينان نبود، ولی به جمعيت هالل احمر نگاه با اعتماد 
باالتری داشتند و ما هم از آن استفاده می کردیم و این مساله در اواخر خيلی بيشتر شد. من 
در اواخر خيلی از تلفن ها را جواب می دادم. حتی پشت خط هم اگر می افتادند جواب می دادم 
و نيرو می فرستادم. یعنی مردم بازخورد مثبت می گرفتند و این موجب شد که تا حدی برای 

کسانی که نمی خواستند این کار را بکنند نيز دردسر ایجاد می شد. 
حاج آقا موسوی فرد که خود در زمان سيل ميان مناطق سيل زده می گشت، می گفت من 
هر جا می رفتم ردپای هالل احمر را می دیدم. مشخصه ما هم لباس قرمزمان بود و کاماًل 
مشخص بود. در جمعيت هالل احمر درها برای هيچ کس که می خواست کمک کند بسته 
نشد. شاید سابق بر این من هاللی می گفتم خودم می توانم و اجازه نمی دادم کسی بياید. اما 
در سيل، روحانی، بسيجی، بچه مسجدی، مردم عادی، راننده، ماشين سنگين دار، بچه های 
هياتی، بچه های خبرنگار و... همه کمک می کردند. بچه های خبرنگار مثل آقای شریعتی غذا 
می بردند. ما در را باز کرده بودیم و هر کس هر کار می توانست انجام می داد. این نبود که ما 
بگویيم دیگر کسی نياید، ما خودمان جمع اش می کنيم. شما همه طيف آدمی را می دیدید. 
درها را باز کردیم. حتی من پيشنهاد دادم هشتک کلنا هالل را بزنيم یعنی همه مردم هالل 

احمری هستند.
ما از بچه چهار ساله که شبانه روز در سالن شهدای کارگر کمک کرد داشتيم تا پيرمرد 90 
ساله. هيچ مانعی نيز این وسط وجود نداشت. این یک نکته مثبت بود که در حوادث حتماً 
باید هم خود آسيب دیده ها و هم خود مردم را به کمک بگيریم. اگر بتوانيد از سمن ها، 
مجموعه های مردم نهاد و خود مردم استفاده کنيد و شرایط را مدیریت کنيد کلی کار شما 
جلو می افتد. در روزهای اول حادثه در مجتمع امدادی، 100 تریلی جنس بود. چطور این ها 
تخليه و بارگيری می شدند؟ ما که نمی توانيم با عده ی محدود خود این کار را بکنيم. ما 
مدیریت کردیم و مردم پای کار آمدند. این پتانسيل فوق العاده بود و ما از آن استفاده کردیم. 
این یکی از فرصت های طالیی بود. در مجتمع امدادی باز بود و آن قدر ازدحام اقالم اهدایی 

و امداد زیاد شد که ما آن ها را جدا کردیم.
در جریان سيل ما یک فيلد امدادی داشتم و یک فيلد کمک های اهدایی. می خواستيم که 
این ها قاطی نشوند، چون زیاد بودند و مدیریت آن ها سخت بود. ما سالن شهدای کارگر را 
کامالً جدا کرده بودیم. این سالن صدها بار پُر و خالی شد. بيش از 500نفر آدم در آن سالن 
آن جا کار می کردند. در حوادث و بحران ها اگر ما نيروی مردمی را ندیده بگيریم باخته ایم. 
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مجموعه افراد بسيار زیادی در این زمينه فعاليت  کردند و کمک کردند تا از این شرایط خارج 
شویم، البته نه به آسانی. 

ما با اعتماد سازی و تعامل بيشتر توانستيم این ارتباط را ایجاد کنيم. این روند یک روزه انجام 
نشده است. پنج سال است که دارد روی این روند کار می شود. بحث محروميت زدایی و اخبار 
و رسانه هایی که پوشش داده می شد، توانمندسازی ها و و ارتباطاتی که با مردم داشته ایم 
موجب شد به مرور این اعتماد ایجاد شود. اعتمادسازی یک دفعه انجام نمی شود. در زلزله 
کرمانشاه نيز همين مساله را داشتيم. زلزله کرمانشاه نقطه عطف یا نقطه آغازی در بحث 
اعتمادسازی بود و مردم خيلی آمدند، البته ما سلبریتی ها را نيز داشتيم، در آن زمان هنوز 
سرمایه اجتماعی مردم آن قدر نبود. سال 1395 این استارت خورد، به نظرم در سال 1397 
ما دیگر شروع کردیم به ميوه آن را چيدن، و در سال 98 نيز ما از ميوه آن استفاده کردیم. 

االن ما یک ليست از افرادی داریم که کمک کرده اند. ریز به ریز کمک ها در این ليست نوشته 
شده است. حتی اگر یک قلم بوده باشد. این ليست آماده است. هنوز نيز افرادی هستند که ما 
با آن ها ارتباط داریم و می گویند که اگر کاری دارید ما هستيم. یک برنامه تشکيل دادیم که 
همه آن ها را دعوت می کنيم تا در این مراسم حضور پيدا کنند. هنوز نيز دارد کمک اهدایی 

می آید. هنوز تمام نشده است. 
در زمان سيل، خيلی از جاها این کانکس هایی که آمد مجموعه جمعيت داشت همکاری 
می کرد و ما کانکس ها را می گرفتيم و می دادیم به سپاه تا سپاه ببرد آن ها را نصب کند. خيلی 
از کانکس هایی که آمد را هالل گرفت، اما در اختيار سایر دستگاه ها قرار داد. کمک ها را ما 
گرفتيم و به مجموعه های دیگر دادیم. این بازتاب همان اعتمادسازی بود. حتی برخی افراد به 
مردم می گفتند کمک های خود را فقط به هالل احمر بدهيد و به جای دیگر ندهيد. ما نگفتيم 

که این را بگویند، خودشان به عنوان شهروند سازمان برای ما عمل می کنند.
خود من یک روز در ميان با تيمم شرایط را ارزیابی می کردم. این طور نبود که ما اطالعات مان را 
از کسی بگيریم. نيروهای ما می رفتند و مستقيماً فيلم تهيه می کردند. بازدیدهای هوایی و زمينی 
داشتم. یعنی اطالعات ما بر اساس اطالعات عمومی و دقيق و به لحظه بود. این طور نبود که کسی 
چيزی با تلفن یا هر چيزی به ما بگوید. ما یک ارزیابی اوليه داشتيم که در این زمان انجام می شد، 
ارزیابی ثانویه نيز مرتب انجام می شد. یکی از کارهایی که جمعيت انجام می داد، ارزیابی ثانویه یا 
لکه گيری است. لکه نفتی معروف را من در یکی از بازدیدهای هوایی پيدا کردم. بچه های جمعيت، 
دور تا دور آن را مسدود کردند. اگر این لکه توی آب می آمد داستان دیگری می شد که به آن 
حوادث زنجيره ای می گویند. خيلی از اطالعاتی که به استاندار می رسيد از طریق همين ارزیابی ها 
بود. چون ارزیابی های ما با عکس و فيلم بود. داستان جنگل های خسرج نيز با استفاده از عکس های 

هوایی مختلف مرتفع شد. 
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گفت و گو با آقای مجتبی طحان
سمت: مدیر روابط عمومي جمعیت هالل احمر خوزستان

یکی از نکاتی که در سيل اخير شاهد بودیم این بود که برای اولين بار - حتی اگر به صورت 
ظاهری هم بوده باشد- یک قرارگاه رسانه ای در استانداری خوزستان با مشارکت دستگاه هایی 
که به صورت مستقيم یا غير مستقيم درگير سيل بودند از آغاز امدادرسانی تشکيل شد. 
همين که به این نتيجه رسيدیم که یک آغازی بر پایان از هم گسيختگی رسانه ها داشته 
باشيم، اتفاق مبارکی است. لزوم تشکيل این قرارگاه بسيار احساس می شد، زیرا تا کنون 
هيچ گاه نتوانسته بودیم که انسجام بين دستگاه های زیر مجموعه ی مدیریت بحران در زمان 
حوادث را ایجاد کنيم؛ هر چند افرادی که ُمتولّی قرارگاه رسانه ای بودند با مدیریت بحران 
آشنا نبودند و هنوز هم بحران را نمی شناسند و شاید از دور فقط هاله ای از بحران را مشاهده 
کرده باشند. در حالی که اگر شخصی می خواهد اطالع رسانی برای حوادث انجام دهد، باید 
آشنایی الزم را با مدیریت بحران داشته باشند. متأسفانه در برخی مواقع احساس کردیم که 
رسانه ملّی، رو به  روی ما و نه در کنار ما ایستاده است و خودش را از بدنه ی مجموعه ی 
مدیریت بحران نمی داند. صدا و سيما به عنوان یکی از ُمتولّيان اصلی اطالع رسانی و آموزش 
در حوزه ی مدیریت بحران است. باید بيش تر از آن چه نگرش انتقادی داشته باشند، کار 
اطالع رسانی انجام دهند. اطالع رسانی باعث آرامش مردم می شود. گاهی مشاهده می شد 
صحبت هایی از یک نفر به عنوان منبع استفاده می شد که تشویش ایجاد می-کرد و ما باید 
به جای امدادرسانی، جواب گوی این شایعه ها باشيم. نقد دوم در خصوص عملکرد رسانه ها 
به منبع خبری بر می گردد. هنگامی که مطلبی منتشر می شود، منبع بسيار حائز اهميت 
است، در حالی که برخی رسانه ها در زمان سيل به هر کسی که در مناطق سيل زده مشاهده 
می کردند، به عنوان منبع نگاه می کردند؛ بدون این که از دستگاه های اجرایی بپرسند که چه 

اتفاقاتی ُرخ داده است.
حدود 72 تا 73 خبر تنها در خبرگزاری ایسنا منتشر شد و در دیگر خبرگزاری ها هم 
همين طور بود. یعنی بيش از 600 خبر در حوزه سيل توليد کردیم که تقریباً کم  نظير است. 
در خبرهای منتشر شده از سوی جمعيت هالل احمر در خبرگزاری ها، نيازهای سيل زدگان 
مکّرر مطرح می شد. یکی از نکات قابل تأمل و توجه در سيل اخير، حضور پُر شمار رسانه های 
غير خوزستانی بود. در مجموع بيش از 200 خبرنگار داخلی و خارجی غير از خوزستانی ها 
به ویژه رسانه های خارجی یا افراد ایرانی که برای رسانه-های خارجی کار می کردند، 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 سامان دهی این افراد در مناطق آسيب دیده را هم انجام داد 
که یکی از تجربه های جدید بود. برخی از رسانه ها به ویژه رسانه های خارجی را به مناطق 
سيل زده اعزام کردیم. یکی از دالیل این کار این بود که نمی خواستيم خبرهای غير واقعی 
منعکس شود. زمانی که رسانه های خارجی را به منطقه می بردیم، نگاه آن ها نسبت به سيل 
خوزستان تغيير می کرد. برداشت من این بود که آن ها در ابتدا جمعيت هالل احمر را در 
عمليات و امدادرسانی ناتوان می دیدند، اما زمانی که سطح سيل و امدادرسانی و دستگاه های 
دیگر را مشاهده می کردند متوجه می شدند که ماجرا چيز دیگری است. عملکرد جمعيت 
هالل احمر خوزستان در مجموع بازخورد منفی نداشت، یعنی هيچ رسانه ای ما را تخریب 
نکرد و اگر رسانه ای انتقاد کرد انتقاد را در کنار اقدامات انجام شده مطرح کرد و قطعاً هنگامی 
که حادثه ای وسيع باشد، هر دستگاهی نقاط ضعفی دارد، اما این نقاط ضعف باید در کنار 
نقاط قوت مطرح شود. در این حادثه تقریباً همه ی رسانه ها در مسيری بودند که می خواستند 
کمک کنند که این موضوع یک نقطه عطف در مدیریت بحران بود. به دليل این که در کشور 
ما سازوکاری برای کنترل فضای مجازی وجود ندارد و ما هنوز نتوانستيم مدیریتی در این 
زمينه داشته باشيم، با این وجود همه دستگاه های اجرایی با استفاده از ابزارهای مختلف سعی 
کردند تا با استفاده از تکنيک های رسانه ای، فضای مجازی را در قبضه ی خود در آوردند. در 
مجموع فضای مجازی با همان سرعت انتشار مطالب و تأثيرگذاری سریع، به همان سرعت 
تأثير خود را از دست می دهد و فراموش می شود، ولی اخبار رسانه های رسمی ماندگارتر 
هستند. تجربه ای که شخصاً در این بحران کسب کردم، ضرورت ایجاد یک تشکيالت رسمی 
واحد برای اطالع رسانی و پاسخگویی در زمان بحران بود که بيش از هميشه این فقدان 

احساس شد. 
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گفت و گو با آقای شهریار میرخشتي
سمت: سرپرست وقت مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خوزستان

به طور کلی یک سری دستگاه ها مانند فوریت های پزشکي و هالل احمر هستند که فعاليت شان 
بالفاصله بعد از شروع بحران کليد می خورد. به یاد دارم با شروع سيل و در طي بحران، ما 
به طور مکّرر جلسه داشتيم که حتی رکورد ما به سه جلسه در روز در مدیریت بحران 
استانداری هم رسيد که بعضی  موارد، جلسات تا ساعت سه بامداد به طول می انجاميد. هر 
چند ممکن بود تعدادی از این جلسات پوپوليستی و نمایشی هم باشند، اما هماهنگی های 
خيلی خوبی در سطح استان انجام می گرفت. ما در بحث بهداشت و درمان که بخش های 
مختلفی از جمله معاونت بهداشتی، معاونت درمان و معاونت غذا و دارو را شامل می شود، 
فعاليت ها  نادیده گرفته می شود،  فعاليت ها  بين  در  معموالً  بخشی که  داشتيم.  فعاليت 
و اقدامات بهداشتی انجام  شده است، زیرا فعاليت های درمانی معموالً قابل لمس و رویت 
است، اما فعاليت های بهداشتی به خوبی دیده نمی شوند. برای مثال از جمله فعاليت هاي 
انجام شده می توان به کنترل بهداشت آب آشاميدنی، کنترل مواد غذایی و بحث بهداشت 
محيط اشاره کرد که همه ی دست اندرکاران این حوزه ها به صورت 24 ساعته مشغول به کار 
بودند. در بحث درمان نيز ما دو بخش داریم: یکی بخش پيش بيمارستانی و دیگری بخش 
بيمارستانی. فعاليت بيمارستانی این گونه است که پزشک به طور مستقيم بيمار را ویزیت 
می کند که در این زمينه ما یک بيمارستان صحرایی مجهز را از کردستان به منطقه آوردیم 
و در نزدیکی های حميدیه بر پا کردیم و تحویل معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز 
شد. در بخش پيش بيمارستانی نيز که در حوزه ی فوریت های پزشکی است، به بحث انتقال 
بيماران، اعزام آمبوالنس و استفاده از بالگردها مربوط می شود و در حوزه ی کاری ما قرار دارد. 
در بخش استفاده از بالگردها ما یک فروند بالگرد خرید خدمتی از نيروی هوایی داشتيم که 
در اختيارمان بود. در ادامه دو بالگرد دیگر از تهران برای ما فرستاندند که واقعاً به کمک ما 
آمدند و توانستيم عمليات زیادی را چه در بحث انتقال سيل زدگان و چه در بحث غذا رسانی 

و توزیع دارو به کمک این دو بالگرد انجام دهيم.
در سيستم بهداشت و درمان نقطه ی قوتی که وجود دارد، سازوکارCOE  است، یعنی مرکز 
هدایت عمليات بحران. ابتدا یک COE مرکزی داریم که در ساختمان وزارت بهداشت است، 
سپس در هر استانی یک مرکز COE وجود دارد. برای مثال ما در استان خوزستان، دانشگاه 
علوم پزشکی اهواز را داریم که مجهز به این سازوکار است. همچنين دانشگاه های اقماری ما 
که شامل علوم پزشکی های دزفول، شوشتر و بهبهان می شوند، از این سازوکار بهره می برند. 
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برای استفاده از این فرایند، سطح بحران تقسيم بندی می شود. اگر در سطوح پایين تری باشد، 
آمبوالنس همان منطقه ارسال می شود، اگر در سطح شهرستان باشد، خودشان آمبوالنس ها 
را مدیریت می کنند. اگر آمبوالنس کم باشد از شهرستان مجاور تقاضا می کنند، اگر باز هم 
کم بود از COE مرکز تقاضا می کنند که از استان های مجاور برای شان ارسال کنند. در 
بحران سيل اخير نيز ازCOE  کشور برای ما چندین دستگاه آمبوالنس، اتوبوس آمبوالنس 
و تعداد زیادی نيروی فوریت های پزشکی، پزشک متخصص، پرستار و روان شناس به همراه 
ادوات و تجهيزات تخصصی خودشان ارسال کردند که در این زمينه ما نه تنها کمبود نداشتيم 
که با مازاد نيرو نيز مواجه بودیم. برای مثال به قوت می توانم بگویم که هيچ جایی نبود که ما 
کمبود آمبوالنس داشته باشيم. برای مثال ما یک کاری که در جلسات انجام داده بودیم این 
بود که به سپاه و ارتش شمارهCOE  مرکز را داده بودیم و گفته بودیم در هر زمانی، در هر 
جایی که مشکل بهداشت و درمان داشتيد با این شماره تماس بگيرید تا سریعاً برای همکاری 
با شما اقدام شود. ما کارشناسانی را در COE می گذاریم که از نظر شخصيتی و ویژگی های 
خبرگی، به گونه اي باشند که بهترین تصميم گيرنده در زمان  بحران باشند و اگر خطایی از 
آن ها صورت گيرد، بالفاصله آن ها را جابه جا می کنيم، زیرا شرایط بحرانی است و شوخی بردار 

نيست. لذا معموالً با تجربه ترین افراد را در قسمت COE قرار می دهيم. 
از جمله اشکاالتی که در زمان وقوع سيل می توان 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 نياز به تأسيس بيمارستان صحرایی و سرازیر 
کردن امکانات، خيلی از امکاناتی که نيازی به آن ها نيست را در یک جا متمرکز می کنند. 
چون که می خواهيم بگویيم ما این کارها را انجام داده ایم و فقط آمار عملکرد خود را باال 
ببریم. از دیدگاه بنده وقتی استاندار می گوید ما در بعضی جاها بيش از اندازه کار کردیم راست 
می گوید. برای مثال در بحث غذارسانی من بارها و بارها وقتی از اردوگاه ها دیدن می کردم 
می دیدم که ظرف های غذای دست نخورده روی زمين ریخته و انباشته شده است. چرا باید 
یک روستا غذا نداشته باشد، اما در جایی دیگر تپه ای از نان و غذاهای دست نخورده روی 
زمين انباشته شود؟ مسأله ی دیگری که وجود داشت این بود که خيلی از افرادی که در 
اردوگاه ها اسکان داده شده بودند، روستاهای شان را آب نگرفته بود و اصالً سيل زده نبودند، 
اما به خاطر دریافت غذا، دارو و پزشک رایگان خودشان را جای سيل زده ها جا زده بودند و 
از امکانات استفاده می کردند که عده ای از آن ها حتی بعد از پایان سيل محل اسکان خود را 
ترک نمی کردند. متأسفانه خيلی از امکانات ما به خاطر عدم وجود یک مدیریت واحد به هدر 
می رود. با این حال ما به خاطر تجربه ای که در این چند سال کسب کرده بودیم، تا حدودی 
در حوزه ی خودمان این مسائل را کنترل می کردیم. برای مثال به من می گفتند آمبوالنس 
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در اختيار ما قرار دهيد تا به صورت ِده گردشی برویم و به روستاها سر بزنيم که اگر موردی 
بود ویزیت کنيم، اما من به آن ها می گفتم بروید بازدید کنيد، و اگر موردی پيش آمد به ما 
اطالع دهيد تا ما بالفاصله آمبوالنس برای شما اعزام  کنيم. به همين ترتيب ما آمبوالنس ها 
را به صورت سبدی مدیریت می کردیم. البته خود من هم شاید اگر پنج سال پيش که هنوز 
الفبای فوریت های پزشکی را یاد نگرفته بودم، به من می گفتند برای تمام روستاها آمبوالنس 
اعزام می کردم، اما در شرایط بحرانی اصالً این گونه نيست. برای مثال اگر در نقطه ای پنج 
مصدوم وجود داشته باشد و من اتوبوس آمبوالنس اعزام کنم، در آن شرایط می توانند من 
را بازخواست کنند که به چه دليل 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 دریافتيم این اقدام با دستور اشتباه فرماندار 
ُمعين شهرستان صورت گرفته است. بنابراین با هماهنگی الزم آمبوالنس ها را از آن ها پس 
گرفتيم. در زمينه ی استان های ُمعين نيز باید بگویم که همکاری تک تک این استان ها با ما 
در سطح ویژه ای صورت گرفت، به گونه ای که در این راستا هيچ گونه کمبودی نداشتيم. حتی 
چند نفر از مدیران فوریت های پزشکی استان های ُمعين، خودشان شخصاً از مناطق سرکشی 
می کردند، یا در زمينه ی ارسال تجهيزات و نيروهای پزشکی همراه با آمبوالنس ها و نيروهای 
امدادی تيم پشتيبان هم ارسال کرده بودند. حتی خود ریيس اداره اورژانس هوایی کشور با 

یک اکيپ کامل به عنوان یکی از خدمه درمانی هليکوپترها به خوزستان آمدند.
نقطه ی قوتی که در ميان خوزستانی ها وجود دارد این است که همه ی آن ها خودشان در 
بحران به دنيا آمده و در بحران بزرگ شده اند. به همين خاطر در مواقع بحرانی خيلی راحت 
و با تسلّط روحی و فنی زیادی فعاليت های امدادی را پيش می برند، زیرا تک تک آن ها با انواع 
مخاطرات طبيعی از جمله خشکسالی، ریزگردها، سيل، آلودگی زیست محيطی و بسياری 
دیگر از مخاطرات دست و پنجه نرم کرده اند. به قول یکی از دوستان، خوزستانی ها هر کدام 

خودشان یک مدیر بحران هستند.
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گفت و گو با آقای رضا رضایي
سمت: مدیر کل راه و شهرسازي خوزستان

قبل از آغاز سال و در حالي که بسياري از دستگاه ها در استان در تدارک برنامه مسافرت هاي 
نوروزي و پذیرایي از کاروان هاي راهيان نور بودند، ما مواجه با هشدار هواشناسي در خصوص 
بارش هاي سنگين در فروردین ماه شدیم، اما با توجه به رویکردهاي استاندارد اطالعيه هاي 
هواشناسي تا یک هفته قبل از سيالب، بسياري از مدیران استان، تصوري از حجم سيالب 
و این که بتواند موجب بروز بحران در استان و در سطح ملّي شود را نداشتند. روز دوم 
فروردین ماه بود که استاندار دستور دادند مدیران باید حضور ميداني داشته باشند. متعاقب 
این قضيه به مرکز استان بازگشتيم و جلسه ستاد بحران را در اداره و به موازات جلسات اداره 
کل مدیریت بحران استان تشکيل دادیم. برنامه ریزي ها به سرعت انجام شد و در مرحله اول 
روان آب هاي ناشي از بارش در سطح استان با موفقيت مهار و هدایت شدند. اما مشکل از 
زماني آغاز شد که سيالب استان هاي باالدست به سدهاي کرخه، کارون و دز رسيد. با توجه با 
این که به نظر مي رسد درک صحيحي نسبت به حجم بارش ها و ظرفيت سدها وجود نداشت، 
تخليه آب سدها علي رغم تجربه استان گلستان به اندازه کافي انجام نشده بود و بنابراین حجم 
عظيمي از سرریز آب سدها براي حفظ پایداري و ایمني آن ها به سمت دشت خوزستان 

رهاسازي شد.
با توجه به برنامه ریزي هاي ستاد مدیریت بحران استان و جلسات متعددي که برگزار شد، 
مقابله با بحران در بخشي از استان بر عهده ی اداره کل راه و شهرسازي واگذار شد. دکتر 
اسالمي وزیر راه و شهرسازي نيز طي تماس هاي پيگيرانه و بازدیدهایي که از وضعيت استان 
داشتند تأکيد داشتند حتماً همکاري کامل و همه جانبه اي داشته باشيم. در این شرایط 
علي رغم این که پروژه هاي ما بر اساس دستورالعمل سراسري از 52 اسفندماه تعطيل مي شوند 
و پيمانکاران دیگر حضور ندارند، موفق شدیم تا با فراخوان ایشان و لغو مرخصي همه همکاران 
عملياتي، امکانات سازمان شامل نيروي انساني و ماشين آالت سنگين، نيمه سنگين و سبک 

خودمان را بسيج کنيم.
به عنوان یکي از مهم ترین ماموریت ها، حفاظت از امنيت شهر سوسنگرد بود که رودخانه 
کرخه از ميان آن عبور مي کند، به ما واگذار شد. در واقع با توجه به حجم آبي که از سد 
کرخه رهاسازي شده بود، این شهر به شدت در معرض خطر بود و امکان داشت طغيان رود 
آسيب هاي جدي به شهر و زندگي ساکنان آن وارد کند، به ویژه آن که دیده بودیم که سيالب 
پس از آن که وارد شهرهاي استان گلستان شد، موجب چه آسيب هایي شده بود. به همين 
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علّت همه تالش ما بر این بود که آب وارد این شهر با حدود 80 هزار نفر جمعيت نشود.
در گام نخست در ستاد مدیریت بحران، مشخصات فني احداث سيل بند طراحي شد. سپس 
با تجهيز امکانات و نيروها موفق شدیم ظرف دو هفته سيل بندي را با مشخصات فني و 
مستحکم به طول پنج کيلومتر براي مهار سيالب در شهر سوسنگرد احداث کنيم که توانست 
به خوبي در برابر آن حجم عظيم آب که در مقاطعي بالغ بر 3500 متر مکعب بر ثانيه بود، 
مقاومت کند و مانع از نفوذ آب به سطح شهر و منازل مردم شود. اقدامات ما در سوسنگرد 
به نحوي انجام شد که همه ی احتماالت را بر هم زد، چون کارشناسان آب منطقه اي 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 باید تخليه شود. به ما هم اعالم کردند 
ماشين آالت خودمان را از شهر بيرون ببریم، چون حضور ما مي تواند موجب تشویق مردم به 
عدم تخليه ی شهر شود. اما متعاقب این موضوع جلسه اي را با همکاران در سوسنگرد تشکيل 
دادیم و قرار شد تا در شهر بمانيم و تالش کنيم تا مانع ورود سيالب به شهر شویم و آن روز 

ماندیم و موفق هم شدیم.
دقيقاً همان طور که سازمان آب و برق به ما اعالم کرد، حجم آب تخليه شده از سدها نزدیک 
به 3500 متر مکعب بر ثانيه بود. حجم عظيمي که تحت تأثير آن، دیگر اثري از بستر و 
حریم رودخانه نبود، بلکه این دشت ها بودند که آب در آن ها جاري بود. در واقع اگر شما به 
نقشه ی رودخانه ها توجه کنيد، غالباً شکلي مارپيچي دارند، اما در نقشه هاي هوایي آن روزها 
دیگر مارپيچي وجود نداشت، بلکه یک حجم عظيم آب بود که مستقيماً به سمت دشت هاي 
پایين دست سرازیر بود. در آن روز هم به لطف خدا و همت و تالش فوق تصور همکاران مان، 
آن حجم آب خوشبختانه از سيل بندهاي ما عبور نکرد و هيچ آبي وارد شهر نشد و این 
موضوع تعجب و تحسين همگان را به دنبال داشت، به ویژه آن که پيش بيني کرده بودند قطعاً 
سوسنگرد به زیر آب خواهد رفت و باید تخليه شود، اما این شهر مستحکم و ایمن باقي ماند.
در دزفول، شعيبيه و شوشتر با مشکالت بسيار جدي مواجه بودیم. در این مناطق کارهاي 
خوبي انجام دادیم، اما روستاهاي شعيبيه و شوشتر و راه هاي روستایي آن مناطق، متأثر 
از سيالب با خسارت هاي وسيعي مواجه شد. در شادگان هم اگر تالش همکاران ما نبود 
این شهر دچار آبگرفتگي مي شد، به ویژه آنکه حجم ورودي آب به تاالب شادگان زیاد بود. 
همان طور که مي دانيد دور تا دور شهر را آب گرفته و شادگان مانند جزیره اي در دل این 
تاالب قرار دارد و در معرض تهدید جدي بود. طي 10روز بخش اعظمي از شهر را با احداث 
خاکریزها و دایک ها و سيل بندها ایمن کردیم و مانع ورود آب شدیم. البته، چون آب مسيري 
شمالي ـ جنوبي داشت و از هر بخش و منطقه اي مي توانست وارد مناطق شهري شود، به 
همين خاطر ما همراه با سيل به تدریج به سمت ایمن سازي شهرها و مناطق جنوبي استان 
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حرکت مي کردیم. در همين مسير هم شهرهاي سوسنگرد، بستان، اهواز، حميدیه و شادگان 
و بخشي از آبادان به شدت تهدید مي شدند که بيشترین تراکم 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 کنار ایثارگري همکاران ما و سایر دستگاه هاي خدمت رسان و امدادي نبود، 
واقعاً ممکن بود وقایع وحشتناکي در خالل این سيل در خوزستان رقم بخورد، ليکن زحمات 
همکاران ما چنان نتيجه بخش بود که تقدیر وزیر کشور در حضور ریاست محترم جمهوري 
از مجموعه وزارت راه و شهرسازي و اداره کل راه و شهرسازي و تقدیر شخص استاندار از 
همکاران ما و نظر مثبت مقام عالي وزارت گویاي زحمات شبانه روزي براي حفاظت از جان 

و مال شهروندان بود.
ما در دو مرحله و در چند منطقه، مأموریت مهار سيالب را به عهده داشتيم. مرحله ی اول، 
هفتم فروردین ماه و مرحله دوم سيزدهم فروردین بود که به دليل تکميل ظرفيت و حفظ 
ایمني سدها، مجموعه سدهاي کارون، دز و به ویژه کرخه در حال تخليه بودند. در شرایطي 
که سوسنگرد و حاشيه آن را با ساخت سيل بند محافظت مي کردیم، یک اتفاق نادر در جریان 
این سيالب رخ داد و آن این بود که دو رودخانه کرخه و دز علي رغم این که با یکدیگر فاصله 
بسياري داشتند به واسطه شدت طغيان و حجم آب به یکدیگر پيوستند و این آب ضمن 
انسداد محور اهوازـ  اندیمشک از این مسير هم به عنوان کانال آب استفاده کرده و به سمت 
اهواز جاري شد. در این زمان نه تنها مناطقي از حاشيه شهر بلکه با توجه به الیروبي نشدن 
بستر رودخانه کارون و تصرفاتي که در آن انجام گرفته، احتمال مي رفت با سرریز شدن 
سيالب، برخي از مناطق حاشيه ی کارون دچار آبگرفتگي شوند. در این زمان بود که ما هم 
تالش کردیم تا در کنار دیگر نيروهاي امدادرسان و خدماتي سهمي را در مهار سيالب بر 
عهده بگيریم. عملکرد خوب نيروهاي زیر مجموعه ی وزارت راه و شهرسازي و دیدگاه هاي 
علمي و کاربردي همکاران ما در موضوع مهار سيالب چنان بود که وزیر کشور مسئوليت 
احداث سيل بند 27 کيلومتري شمال اهواز را به همکاران راه و شهرسازي خوزستان سپردند 
که همين موضوع اذعان بر مجاهدت و توانایي همکاران ما در سطوح مختلف است که 
خوشبختانه با توجه به تعامل و مشارکت عمومي ایجاد شده در این آزمون هم سر بلند بيرون 
آمدیم و اهواز مواجه با آسيب جدي نشد. البته در حاشيه شهر بخشي دچار آبگرفتگي شد 
که با توجه به آن حجم عظيم آب امر طبيعي بود، اما موفق شدیم کليت شهر را با همدلي 

همه ی نيروها و با هدایت و مدیریت استاندار خوزستان نجات دهيم.
زماني که در نقاط مختلف درگير مهار سيالب بودیم، مجموعه وزارت راه و شهرسازي در 
استان خوزستان قریب 1050 دستگاه ماشين آالت سنگين، نيمه سنگين و سبک را درگير 
عمليات کرده بود که حدود 500 دستگاه ماشين آالت اداره کل راه و شهرسازي بود. ادارات 
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کل دیگر هم، همه ی ظرفيت موجود و کمک هاي ارسالي از استان هاي دیگر و امکانات 
پيمانکاران بخش خصوصي را به کار گرفته بودند که حتي ماشين آالت آن ها در جریان 

سيالب دچار آسيب هاي جدي شدند و دو تا از بيل هاي مکانيکي را آب برد.
در برخي مناطق ناچار بودیم به صورت ژئوتکنيکال کار کنيم. در واقع شدت و حجم سيالب 
به اندازه اي بود که نگران بودیم سيل بندها اگر به صورت ژئوتکنيکال کار نشده باشند، برابر 
سيل تاب نياورند و کل سازه دچار آسيب شود. از این رو علي رغم محدودیت زماني و مالي 
تالش کردیم استانداردهاي الزم را مراعات کنيم. در واقع در آن شرایط بدون توجه به 
محدودیت هاي اعتباري باید فکر مي کردیم، تصميم مي گرفتيم و براي نجات شهرها بي درنگ 

و به صورت جهادي عمل مي کردیم.
با توجه به ماموریت هاي ذاتي وزارت راه و شهرسازي، بخش عمده اي از کارهاي ما مربوط 
به بعد از سيل است. ما بعد از سيالب هم درگير آسيب هاي آن هستيم و پس از سيل، 
83 دستگاه ماشين آالت درگير روند بازسازي مناطق بوده اند. به ویژه آن که سيل به برخي 
پروژه هاي ما آسيب وارد کرده و راه هاي ما به خصوص در حوزه ی روستایي دچار آسيب هاي 
جدي شدند و در برخي مناطق، راه ها برش خورده اند که باید بازسازي شوند. در روستاها 
برخي منازل آسيب دیده اند و یا امکان دارد با نشست آب، دچار صدمات جدي شوند که 
همکاران ما در بنياد مسکن ُمتولّي بازسازي و مرمت آن ها شده اند. همکاران ما در راه آهن تا 
اردیبهشت ماه درگير بازسازي خط راه آهن در نقاط آسيب دیده بودند. از طرف دیگر با توجه 
به اعتماد و ظرفيتي که نسبت به قابليت هاي وزارت راه و شهرسازي و همکاران ما در ادارات 
کل استاني دیده شده، مدیریت ارشد استان نيز توجه خاصي به توانمندي هاي کارشناسان و 
نيروهاي اداره کل دارند. وظيفه بستن سيل بندهایي که توسط نيروهاي نظامي براي هدایت 
آب به دشت ها باز شده بودند و چه آن هایي که توسط سيالب به ویژه در دشت آزادگان 
تخریب شدند، علي رغم این که وظيفه ی وزارت نيرو و آب منطقه اي بود، به ما سپرده شد. 
بعد از سيل درگير احداث سيل بندها هستيم، به ویژه از آن جا که حجم آب بسياري در دشت 

آزادگان وارد زمين هاي زراعي مردم شد.
زماني که ابعاد سيل و حجم آب مشخص شد، سيالب خوزستان از یک بحران استاني تبدیل 
به یک مسئله ملّي شد که نيازمند مشارکت ملّي و همدلي سراسري بود، به همين منظور 
براي کمک رساني، استان های ُمعين تعيين شد. همکاران ما از استان هاي اصفهان، سمنان، 
تهران و فارس گسيل شدند و شرکت ساخت هم، ماشين آالت در اختيارشان را از استان هاي 
دیگر به خوزستان اعزام کرد. همه ی این ها نشان گر مدیریت عالي وزیر در ایجاد روحيه 

همدلي و شور ملّي براي یاري به هموطنان خوزستاني بود.
درباره ی  وضعيت محورهاي مواصالتي هم باید عرض کنم که در خالل سيل و در همان 
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روزهاي اوليه سيالب، به واسطه ی حجم باالي سيالب، جاده ی ترانزیت اهوازـ شوش ـ 
اندیمشک را از دست دادیم، بویژه آن که در باالدست، رودخانه کرخه و دز به هم رسيدند 
و حتی خود محور مشابه رودخانه عمل مي کرد و آب را به سمت اهواز منتقل مي کرد که 
خوشبختانه با تالش همکاران ایثارگر ما در حوزه ی راهداري پس از چند روز سيل بندهاي 
شکسته شده مرمت شدند و جاده مجدداً به زیر ترافيک رفت. اما جاده ی آبادان مدت بيشتري 
زیر آب بود، چون بخش عمده اي از سيالب که وارد دشت ها شده بود و از کارون به سمت 
شادگان در حال حرکت بود، با شدت باال از روي جاده رد مي شد؛ جاده شادگان به دارخوین 
هم که از ميان تاالب رد مي شود کالً بسته بود، به ویژه آن که ارتفاع آب بيشتر از 30 سانتيمتر 
بود که پس از فرو نشست آب با تالش شبانه روزي همکاران ما در اداره کل حمل و نقل و 

راهداري، به سرعت به زیر ترافيک رفت.
فيلم ، تصاویر و مستندهاي بر جاي مانده از روزها و شب هاي سيالب اخير و تالش بدون 
چشمداشت نيروها و مشارکت مردم و نيروهاي جهادي به نوعي تداعي گر دوران دفاع مقدس 
بود. به اذعان خيلي از قدیمي ها که فضاي جبهه و جنگ را تجربه کرده بودند، واقعاً جو خاصي 
بود. یعني به آن خاطرات که بر مي گردم مي بينم که هم سخت بود و هم شيرین بود. همه 
بدون توجه به موقعيت هاي اداري از استاندار گرفته تا نيروهاي ساده با لباس هاي خاکي و 
گلي و چشم هاي پف کرده در کنار یکدیگر فعاليت مي کردند. همگي یک هدف داشتند و آن 
هم حفاظت از جان و مال شهروندان و نشان دادن اراده-ی ملّي براي نمایش پایداري و توان 
مقاومت برابر سختي بود. باور کنيد بسياري براي چند روز خواب منظمي نداشتند و واقعاً 
همگي درگير و بي خواب بودند. شب هایي که با چراغ قوه در سوسنگرد روي دایک تا صبح 
قدم مي زدیم که نکند از جایي نشتي پيدا کند و همه ی زحمات به باد برود، فراموش نشدنی 
است. یک همدلي عجيبي بين مردم و نيروهاي جهادي پدید آمده بود و همگي مشغول 

احداث خاک ریز بودند.
درباره ی برآورد خسارات وارد شده هم باید عرض کنم که در حوزه ی ما، یعني در جاده هایي 
که در حال استفاده بوده اند و از طرف همکاران ما در راهداري اعالم شده، حدود1000 
ميليارد تومان ارزیابي خسارت بوده که بخشي از آن توسط کارشناسان وزارت خانه تأیيد 
شده است. اما پروژه هاي راه سازي که ما در دست اقدام داشتيم، در کنار هزینه هایي که راه و 
شهرسازي در این مدت متحمل شده است، به ویژه آن که ماشين آالت ما از سيل زمستان 97 
درگير و پاي کار بوده اند و از فروردین تا به حال هم، همان طور که اشاره کردم درگير مرمت 
و بازسازي سيل بندها بوده ایم که هزینه هاي زیادي براي ما در پی داشته است. خيلي از این 
اقدامات هم اصالً در ردیف هاي اعتباري یا شرح وظایف ما نبوده است. براي تأمين اعتبارات 
بازسازي خسارات سيل هم، اعتباراتی در نظر گرفته شده که شامل 100 ميليارد تومان براي 
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راهداري و 21 ميليارد براي راه و شهرسازي است که معتقدیم با توجه به ابعاد سيالب و 
خسارت ها مبلغ کمي است و فاصله ی زیادي با برآوردهای انجام شده فقط در حوزه ی راه و 
شهرسازي که 230ميليارد تومان بوده است، وجود دارد. این مبلغ تنها معادل هزینه هاي 
مقابله با سيالب است، نه تأمين اعتبار براي بازسازي خسارت ها و مسلماً باید با پيگيري هاي 

آتي، اعتبارات بيشتري براي وزارت راه و شهرسازي در نظر گرفته شود.
به هر حال زحمات همکاران ما توسط آقاي استاندار از نزدیک مشاهده شده و همه مي دانند 
که اگر زحمات وزارت راه و شهرسازي و ادارات تابعه ی آن نبود، قطعاً سوسنگرد، شادگان 
و اهواز دچار آبگرفتگي هاي جدي مي شدند. همه دیدند بدون توجه به بحث اعتبارات، 
ماشين آالت ما که همگي نياز به اورهال دارند و لوازمي که خریداري کردیم، چگونه تأمين 

شدند. در واقع اولویت ما حفاظت از جان و مال مردم بود.
وقتي که از یک واقعه عبور مي کنيم این مجال پيش مي آید که به علّت و چرایي آن رخداد 
توجه کنيم، یعني اگر این سيل و آن چه که با آن مواجه شدیم را یک آسيب بدانيم، آن را در 
سه مقطع قبل، حين و بعد از واقعه مي توان به تحليل نشست. اگر فارغ از این که این سيل در 
نوع خود بي نظير و یک دوره ی بازگشت صد ساله دارد و حجم بارش به قدري بود که برخي 
از اتفاقات اجتناب ناپذیر بود بگذریم، باید اعتراف کنيم بخشي دیگر از این اتفاقات حداقل با 
این شدت که تبدیل به یک بحران شود، نباید رخ مي داد. مثالً ما سدهایي داریم که سال ها 
است الیروبي نشده اند و همين باعث کاهش ظرفيت سدها شده است. از سوي دیگر بيش 
از یک دهه است که درگير خشکسالي هستيم و همين موضوع به برخي، مجوز مداخله در 
محيط زیست را داده است؛ در حالي که اگر احترام بيشتري براي محيط زیست قایل بودیم، 
برخي از این اتفاقات رخ نمي داد. ما با مداخله ی بي جا در طبيعت به حریم و حتي بستر 
رودخانه ها تجاوز کرده ایم و در دهانه هاي رودخانه هم، سازه هاي تفریحي ساخته ایم و به نوعي 
وارد خانه ی رود شده ایم. در همين سوسنگرد و اهواز در بستر رودخانه پارک و ساختمان 
احداث کرده ایم و کشاورزي کرده ایم و دهانه ی رودخانه ها را تنگ کرده ایم. از سوي دیگر 
باید رودخانه ها را الیروبي مي کردیم، اما وزارتخانه هایي که این امر جزء وظایف ذاتي آن ها 
است، قطعاً خوب عمل نکرده اند. رودخانه هاي استان دهه ها هست که الیروبي نشده اند، پس 
طبيعي است که عمق و عرض آن ها مدام محدود شده است. پس نمي توان توقع داشت که 
رودخانه ها بتوانند آن حجم از آب را انتقال دهند، به ویژه در نقاط تالقي با فضاهاي شهري؛ لذا 
اگر به حریم رودخانه ها احترام مي گذاشتيم، شاهد بسياري از اتفاقات نبودیم. رودخانه اي که 
در سوسنگرد باید بيش از 700 متر مکعب بر ثانيه آب را انتقال مي داد، االن نمي تواند بيش 
از 200 متر مکعب را عبور دهد. ما در اسـتان خوزستان، کانال هایی داریم که کانال هاي آب بَر 
هستند و براي مواقعي که رودخانه ها سيالبي مي شوند، احداث شده اند. این کانال ها سال ها 
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بود که استفاده نشده بودند و حتي بازرسي هم نشده بودند. براي همين زماني که سيالب را 
به این کانال ها هدایت کردند، آب تا یک مسيري می رفت، و بعد باال می زد، مثل کانال بحره ی 
اهواز که چون الیروبي نشده بود، آب بيرون زد که بخشي از کوت عبداهلل را آب فرا گرفت. 
متأسفانه برخی سازمان ها اصالً آمادگي نداشتند که اگر سيالبي با این حجم رخ دهد، چه کار 
مي خواهند بکنند. باور کنيد اگر همين کانال هاي آب بَر درست عمل کرده بودند، بسياري از 
اتفاقات رخ نمي داد. مثالً کانال مالح اصالً استفاده نشد و مجموع شرایط نشان گر این بود که 
هيچ نوعي آمادگي قبلی وجود نداشته و قاعدتاً براي این حادثه ی ملّي، برخی سازمان ها و 
دستگاه ها باید پاسخگو باشند. آن چنان که بي توجه به پيش بيني ها در زمان مناسب اقدام به 
تخليه ی سدها نکردند، در حالي که واضح است با توجه به احتمال ورودي سيالب به مخازن، 
سدها باید تخليه مي شدند، چون بحث پایداري سدها با توجه به حجم سيالب و بارش ها 
مطرح بود. حتي این احتمال که اگر یک بارش دیگر رخ مي داد، چه بسا که بخش عمده اي 
از استان در سيالب غرق مي شد. فقط در حوضه ی کرخه گفته شد که بالغ بر هفت ميليارد 
متر مکعب آب وجود داشت و اگر بارش باالتر از آن چه رخ داد، اتفاق مي افتاد، یک فاجعه ی 

ملّي در خوزستان رقم مي خورد و بدون شک اهواز هم در آب غرق مي شد.
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گفت و گو با آقای مسعود انصاریان
سمت: مدیر کل وقت بنیاد مسکن انقالب اسالمی خوزستان

نخستين مرحله ی ورود بنياد مسکن در خصوص سيالب، قبل از وقوع آن بود. در سال 1397 
با تشکيل ستاد بحران اعالم شد بارندگی هایی خواهيم داشت که در این راستا جهت تقویت 
سيل بندها، شهرستان های استان بين دستگاه های اجرایی تقسيم بندی شدند. بنياد مسکن 
خوزستان مأمور شد سيل بندهای دو طرف رودخانه دز یعنی شهرستان های شوش و شوشتر 
را تقویت کند که با هماهنگی فرمانداری ها و بخشداری های این شهرستان ها، ماشين آالت به 
مناطق اعزام و سيل بندها تقویت شدند. در جریان سيل، همه ی ماشين آالت بنياد مسکن 
خوزستان مانند سایر دستگاه های اجرایی، درگير استحکام و ترميم سيل بندها و مقابله با 
سيل بودند. در نهایت زمانی که با کمبود ماشين آالت مواجه شدیم، از ادارات بنياد مسکن 
استان های بوشهر، فارس، کهگيلویه و بویراحمد و یزد درخواست کمک کردیم و این استان ها 

ماشين آالت خود را برای کمک به خوزستان اعزام کردند.
با پایان سيل باید کار بازسازی آغاز می شد که در وهله ی نخست همه روستاهای آب گرفته 
مشخص شدند و تيم های ارزیاب تشکيل و به روستاهایی که آب از آن ها خارج شده، گسيل 
شدند و نسبت به ارزیابی واحدهای مسکونی اقدام شد. ارزیابی ما به گونه ای است که متوجه 
شویم یک واحد مسکونی از نظر فنی تا چه حد دچار آسيب شده است؟ این واحدها به دو 
گروه تقسيم می شوند: یک گروه واحدهای تعميری بوده که سازه ی آن ها آسيب ندیده و با 
تعمير مجدد قابل سکونت هستند. یک-سری واحدها نيز سازه ی آن ها آسيب دیده و آسيب 

به نحوی است که قابل سکونت نيستند و باید مجدداً بازسازی شوند.
به دليل این که پهنه خوزستان وسيع تر از سایر استان ها است، بيش از 200 روستا با پراکندگی 
زیاد دچار آب گرفتگی شدند که به دستور رئيس بنياد مسکن کشور، پنج استان به عنوان 
ُمعين خوزستان مشخص و در شهرستان های محل مأموریت مستقر و کار خود را آغاز کردند. 
بنياد مسکن استان تهران در دشت آزادگان و هویزه، بنياد مسکن کرمان در حميدیه، بنياد 
مسکن هرمزگان در شهرستان های کارون و شادگان، بنياد مسکن البرز در شهرستان باوی و 
بنياد مسکن فارس در شوشتر کار خود را آغاز کردند. همچنين کار در اهواز، شوش، دزفول و 
بخش هایی از آبادان و خرمشهر که در غرب رودخانه کارون واقع هستند و آسيب دیده بودند، 

بر عهده بنياد مسکن خوزستان گذاشته شد.
در کنار وام و تسهيالت بالعوض، برای واحدهای آسيب دیده از سوی بنياد مستضعفان و 
جانبازان سيمان و ميلگرد به صورت رایگان در اختيار این افراد قرار داده می شود. همچنين هر 
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چند واحد مسکونی تحت نظارت یک ناظر فنی قرار دارد و روند بازسازی در حال انجام است.
در خصوص ميزان تسهيالت به سيل زدگان آسيب دیده، برای واحدهای تعميری شهری و 
روستایی در حال پرداخت 15 ميليون تومان تسهيالت قرض الحسنه با کارمزد چهار درصد 
و پنج ميليون تومان بالعوض و در اختيار قرار دادن یک تن سيمان هستيم. همچنين برای 
واحدهای احداثی روستایی در حال پرداخت 40 ميليون تومان تسهيالت با کارمزد چهار 
درصد، 10 ميليون تومان بالعوض و در اختيار قرار دادن هشت تن سيمان رایگان هستيم. 
برای واحدهای احداثی شهری 50 ميليون تومان تسهيالت قرض الحسنه با کارمزد چهار 
درصد، 12 ميليون تومان بالعوض و هشت تن سيمان در نظر گرفته شده که این تسهيالت 

و سيمان در حال توزیع بين این افراد است. 
در مرحله نخست دولت 500 .2ميليارد تومان برای مناطق سيل زده تعيين 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 بانک های عامل، مرحله دوم تسهيالت را به بانک های خوزستانی 
اعالم نکرده بودند که مقّرر شده در هفته جاری این تسهيالت اعالم شود و با اعالم تسهيالت، 

تسهيالت مابقی پرونده ها پرداخت شود.
معضلی که باعث ُکند شدن روند کار شده، گرمای باالی هوا است. گرمای خوزستان باعث 
شده نتوانيم ساعات مفيد روز را کار کنيم، زیرا از لحاظ فنی بتن ریزی در دمای باالی 32درجه 
امکان پذیر و قابل قبول نيست و اکنون عمده ی این کار را شب انجام می دهيم. برنامه ریزی 
شده است تا واحدهای تعميری تا پایان شهریور ماه و واحدهای احداثی تا پایان سال جاری 

به پایان برسند. اگر هوا خنک تر شود، همه واحدهای احداثی به سرانجام می رسند.
برای این که اگر مجدداً سيل رخ دهد واحدهای مسکونی آسيب کمتری ببينند، با دانشگاه 
شهيد چمران قراردادی جهت ایمن سازی سگونت گاه های روستایی منعقد شده است. اکنون 
این مطالعات برای واحدهای مسکونی روستایی واقع در روستاهایی که دچار آب گرفتگی شده 
یا در معرض سيل 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 
هستيم. این طرح پيشنهاداتی از جمله الیروبی و نوسازی کانال های سيل بر سنتی موجود و 
تقویت سيل بند حاشيه ی رودخانه ها داشته که این پيشنهادات را به مسئولين استان منتقل 
کرده ایم. اکنون جلسات کارشناسی و نتایج آن در قرارگاه بازسازی مصوب می شود که اخيراً 

کدهای ارتفاعی حدود 148 روستا مصوب و به دستگاه ها ابالغ شده است.
عموماً برای مقابله با سيل در خوزستان طرح جامع وجود ندارد. با توجه به این که بيشترین 
رودخانه های پُر آب کشور در خوزستان جاری است و در پيشينه ی تاریخی این استان 
مشخص شده در هر چند سال یک بار سيل در خوزستان رخ می دهد، به یک طرح جامع 
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مقابله با سيل و ایمن سازی شهرها و روستاها نيازمندیم. در بخش روستایی آن چه در حيطه ی 
وظایف بنياد مسکن است، به طرح مقابله با سيل و ایمن سازی شهرها و روستاها نياز داریم و 

باید این طرح تهيه و در یک برنامه ی چهار تا پنج ساله اجرا شود.
نيروهای ما آموزش دیده هستند و ستادهای ُمعين ما، تجربه حوادث طبيعی را دارند. تنها 
مساله ای که موجب شده در برخی مواقع در کار تأخير داشته باشيم؛ گرمای هوا است که 
امکان انجام برخی از کارها را از ما گرفته و پای کار نبودن همه مردم موجب تأخير در کار 
ما شده است. بسياری از مردم پای کار هستند و سریعاً جهت تشکيل 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 اکيپ های کاری 
مشکل چندانی نداریم. از استان های دیگر برای ما نيرو فرستاده شد، اما این افراد در این گرما 
نمی توانند کار کنند. بنابراین باید صبر کنيم تا شدت گرما کاهش و کار سرعت یابد. تنها 

ممکن است در زمان درو وقفه ای در کار ایجاد شود.
این سيل تجارب زیادی برای ما داشت. در اجرای پروژه های عمرانی، مساله ی سيل مانند 
کانال های سيل بَر و نهرها باید دقيقاً پيش بينی شود. اکنون مشاهده می شود در برخی مناطق، 
پروژه ی عمرانی اجرا شده، منجر به بسته شدن کانال سيل بَر طبيعی که هنگام سيالب آب را 
تخليه می کرد؛ شده و مشکالتی را ایجاد کرده است. در سيل اخير مشاهده کردیم در بحث 
مقابله با سيل، مردم استحکام بخشی سيل بندها را انجام دادند و دستگاه ها ماشين آالت را 
تأمين کردند؛ اما این استحکام بخشی سيل بندها کار تخصصی است و به برنامه، ماشين آالت 

و اعتبار نياز دارد. 
یکی از مشکالت زمان سيل این بود که به طور مثال در یک منطقه تعداد زیادی ماشين آالت 
وجود داشت، اما مباشری که بتواند این ماشين آالت را مدیریت کند و دستور کار دهد و 
فرماندهی واحد باشد، وجود نداشت. در بسياری از مناطق زمانی که حادثه ای رخ می دهد 
یکی از نخستين کارها ُقرق منطقه است تا دستگاه ها بتوانند به راحتی کار کنند. زمانی که ما 
گرفتار ترميم سيل بند بودیم، مردم روی سيل بند ها عکس ِسلفی و فيلم می گرفتند که وجود 
این افراد مانع از مانور ماشين آالت بود. همچنين بيشتر رانندگان دستگاه های دیگر به دليل 
این که آموزش ندیده بودند، با نحوه ی حرکت بر روی سيل بندها آشنا نبودند. برای این کار 

عالوه بر ماشين آالت باید پرسنلی که بتوانند این آموزش را ارائه دهند داشته باشيم.
در بسياری از مناطق مشاهده شد از هر خاک یا نخاله ای به عنوان سيل بند استفاده شده است؛ 
در حالی که سيل بند سازه ی فنی است. با هر نوع مصالح، سازه یا نخاله ی ساختمانی نمی شود 
سيل بندی احداث کرد که جلوی ورود آب را بگيرد. احداث سيل بند به مصالح استاندارد نياز 
دارد و باید بر اساس طرحی که از قبل تهيه شده، جهت احداث سيل بند اقدام کرد. اکنون در 
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همه جای خوزستان هيچ کس طرح فنی یک سيل بند را ندارد.
نيروها باید توان مقابله با سيل را داشته باشند. در جریان سيل اخير در بسياری از مناطق، 
نقطه  در چند  مثال  به طور  بر می گردد؛  پروژه ها  از  برخی  ناقص  اجرای  به  آبگرفتگی ها 
خوزستان کانال های عظيم زه کش اراضی کشاورزی وجود داشت، اما سازه ی کانال که به 
رودخانه می ریزد اجرا نشده بود و آب عمالً از این نواحی بر مي گشت و وارد روستاها و مزارع 
می شد. در حالی که اگر این سازه ها اجرا شده بود و این مناطق ایمن می شدند، این روستاها 
یا اراضی دچار آب گرفتگی نمی شدند. همچنين در دوره ی حدود 10 ساله ی خشکسالی، در 
برخی نقاط روستایيان جهت دسترسی به آب، سيل بندها را شکافته بودند. به طور مثال در 
ُرفيع دژی با عظمت را شکافته و لوله گذاری کرده بودند تا آب را از رودخانه به اراضی انتقال 
دهند که از همين نقطه آب ورود کرد. همين مساله در آلبوعفری شمالی هم رخ داد. تقریباً 
30 تا 40 متر از دژ را تسطيح و کشاورزی کرده بودند. در محدوده ی دز در شمال اهواز برخی 
از نقاط را شکافته شده بودند تا موتور پمپ ها را نصب کنند. بنابراین با توجه به این مسائل 
سيل بندی باید طراحی و اجرا شود که دسترسی انسان و دام به آب در آن تعریف و پيش بينی 

شود تا در آینده سيل بند از بين نرود. 
سيل بندی که احداث می شود باید 30 الی 40 سال جواب گو باشد. سيل بندها ساالنه به پایش 
و ترميم نياز دارند، اما چه دستگاهی ُمتولّی احداث، ترميم یا پایش این سيل بندها است؟ 
اکنون بين وزارت کشور و وزارت نيرو در این زمينه بحث است و هر کدام به استناد یک قانون 
عنوان می کنند که این کار، وظيفه ی وزارت خانه دیگری است. باید سریعاً دستگاه ُمتولّی کار 
مشخص شود. اکنون مانند قبل از سيل، دستگاه های اجرایی را موظف کرده اند تا ماشين آالت 
را به مناطق اعزام و کار بازسازی را به عهده بگيرند. دستگاه های اجرایی حتی اگر ماشين آالت 
را تأمين و به مناطق اعزام کنند، اما مشخصات فنی سيل بندی که قرار است احداث شود 
چيست؟ هيچ کس مشخصات فنی این سيل بند را ندارد. با وجود سيل اخير هنوز مشخصات 
فنی سيل بندها تعریف نشده است. اکنون شرکت مشاور طرف قرارداد بنياد مسکن خوزستان 

در حال تعریف این مشخصات است.
خوزستان کانون وقوع برخی حوادث طبيعی مانند سيل و زلزله است. اگر زلزله مسجدسليمان 
با قدرت بيشتری رخ می داد و تخریب بر جای می گذاشت و مردم مجبور می شدند شهر را 
تخيله کنند کجا اسکان موقت می شدند و یا چه خدماتی به آن ها داده می شد؟ اگر این زلزله 
حاشيه ی جنوبی زاگرس در خوزستان را هدف قرار داده بود، یعنی پهنه این زلزله تا حدی 
وسيع شده بود که این مناطق را تحت تأثير قرار می داد که احتمال چنين زلزله هایی وجود 
دارد، تعداد زیادی روستا و شهر نابود می شدند یا آسيب می دیدند. سال گذشته خوزستان 
بيش از 1000 بار لرزید که گوریه در ُشعبيه شوشتر یکی از مراکز این لرزه ها بود. اگر زلزله ای 
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با قدرت 5 .6 یا هفت ریشتر رخ دهد، چه کاری می خواهيم انجام دهيم؟ در این شرایط 
با جمعيت زیادی مواجه می شدیم. این جمعيت کجا باید اسکان می یافتند و چه خدماتی 
دریافت می کردند؟ بيمارستان های خوزستان چه ميزان آمادگی برای خدمت رسانی به مردم 
دارند؟ آیا بيمارستان های ما توان پذیرش 20 هزار مصدوم را دارند؟ دارو به ميزان کافی وجود 
دارد؟ اگر قرار است در این شرایط بيمارستان صحرایی راه اندازی شود باید از اکنون نقطه ی 
مورد نظر مشخص شود، زیرا راه اندازی بيمارستان صحرایی به زیرساخت نياز دارد. اگر در 
زلزله راه های ارتباطی قطع شود، نحوه ی امدادرسانی چگونه خواهد بود؟ همه این سوال ها و 
صدها سوال دیگر مطرح است که طرح جامع مقابله با بحران )سيل، زلزله( را نيازمندیم و باید 
این طرح تهيه شود و برای آن اعتباری اختصاص یابد تا در یک تا دو برنامه پنج ساله موارد 
مورد نظر پيش بينی و احداث شود. بنابراین از هم اکنون باید این موارد پيش بينی شود. از 
هم اکنون باید زمين ها یا سایت ها آماده سازی شوند و حداقل امکانات در این اماکن قرار داده 
شود تا اگر روزی چنين اتفاقی رخ داد، مردم در جای امن قرار گيرند و خدمات را دریافت 

کنند. زلزله مسجدسليمان یک هشدار بود.
در سيل اخير بيش از 90 اردوگاه در سراسر خوزستان بر پا شد که کنترل، نظم و سامان دهی 
این تعداد اردوگاه ها بسيار مشکل است؛ به این دليل که طرح جامع مقابله با سيل یا زلزله 

وجود ندارد و از قبل مکانی در این زمينه پيش بينی نشده است.
در حال حاضر همين مشکالت در اهواز وجود دارد. اگر سيلی که رخ داد بخش هایی از اهواز را 
فرا می گرفت و مردم مجبور می شدند خانه و کاشانه ی خود را ترک کنند قرار بود کجا اسکان 
داده شوند؟ برقراری امنيت چگونه خواهد بود؟ همه ی این سواالت، ضرورت تهيه ی این طرح 
را مشخص می کند. بنابراین برای چنين حوادثی از هم اکنون باید به فکر باشيم. البته در این 

شرایط به نيروهای آموزش دیده نيازمندیم.
مشاهده می شود در اهواز مجتمع هایی با 20 طبقه احداث شده است؛ اما آیا سازمان آتش نشانی 
اهواز پله یا تجهيزاتی برای دسترسی به طبقه بيستم این مجتمع ها دارد؟ شهرداری اهواز 
که مجوز این ساخت و سازها را صادر می کند باید سازمان آتش نشانی را هم تجهيز کند. 
همچنين با توجه به شبکه معابر اطراف این ساختمان و جمعيت و تراکم باال، آیا نيروهای 
خدمات رسان به راحتی می توانند به این ساختمان دسترسی پيدا کنند یا این که ماشين های 

امدادی در ترافيک قفل می شوند؟
باید در طرح ها و پروژه ها، پدافند غير عامل به عنوان یک اصل مدنظر قرار گيرد. عموماً این 
موضوع به طور دقيق در نظر گرفته نمی شود. در شهرها یک برنامه جامع مقابله با بحران مورد 
نياز است. همچنين تأمين تجهيزات و آموزش نيروهای انسانی برای کار در این شرایط بسيار 

مورد نياز است. 
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در خصوص جابه جایی برخی روستاها باید گفت سياست کلی وزارت کشور و دولت، عدم 
جابه-جایی روستاها است؛ زیرا جابه جایی روستاها به راحتی ممکن نيست. سياست دولت، 
ایمن سازی روستاها است. هر کدام از مردم ما در حاشيه رودخانه ها، پهنه ی اراضی کشاورزی 
خود را دارند که از لحاظ اجتماعی هر کدام از این افراد به یک قوم، طایفه و تيره وابسته است 
و فردی وارد محدوده ی فرد دیگری نمی شود. همچنين زمين کشاورزی محل رزق این مردم 
است و اگر بخواهيم این روستاها را جابه جا کنيم باید زمين های کشاورزی به روستا و مسکن 
تبدیل شوند. اگر یک روستا جابه جا شود نه تنها منازل مسکونی، بلکه مساجد، خانه های 
بهداشت و مدارس باید احداث شوند و زیرساخت های روستاها مانند خطوط انتقال آب و برق 
فراهم شود. احتماالً برای جابه جایی یک روستا ده ها ميليارد و برای جا به جایی چند روستا 
چند هزار ميليارد باید هزینه شود. آیا در این وضعيت بحرانی کشور و با توجه این محاصره 
اقتصادی، چنين پولی وجود دارد؟ این در حالي است که جابه جایی روستاها به سازمان توليد 
روستایی آسيب وارد می کند. به طور نمونه زمانی که کشت و صنعت  نيشکر شکل گرفت، 
روستاهایی از برخی نقاط جابه جا شدند و به اراضی نيشکر تبدیل شدند. اما پس از آن مردم 
این روستاها کشاورزی نمی کنند و به کارهای خدماتی روی آوردند. در این شرایط نيازمند 
افزایش توليد اقتصادی هستيم. در جابه جایی روستا، خواه نا خواه یک سری از افراد و زمين ها، 
از چرخه ی توليد خارج می شوند؛ در حالی که منبع توليد مواد غذایی روستا است و نباید از 

چرخه توليد خارج شود.
سيل هميشه رخ می دهد و نمی توانيم تلفات یا خسارات را به صفر برسانيم، اما باید با 
ایمن سازی، تلفات و خسارات را به حداقل ممکن رساند. بنابراین با جابه جایی روستاها تنها 
صورت مساله پاک می شود. حتی پيشرفته ترین کشورهای دنيا در مقابله با حوادث طبيعی 
نمی توانند ادعا کنند کامالً ایمن هستند و تلفات یا آسيب نمی بينند. هميشه هدف به حداقل 
رساندن تلفات و آسيب هاست و ما باید به این سمت حرکت کنيم. در حال حاضر اگر دبی 
رودخانه کارون به بيش از چهار یا پنج هزار متر مکعب بر ثانيه برسد، بسياری از مناطق اهواز 
مانند کيانپارس زیر آب می روند، اما آیا همه این مناطق باید جابه جا شوند؟ قطعاً این کار 
معقول نيست، اما می شود حاشيه ی رودخانه ایمن شود تا تلفات و خسارات به حداقل برسد.

اما در نهایت مطالعات مشخص خواهد کرد که آیا روستایی نياز به جابه جایی دارید یا 
خير؟ جا به جایی روستاها نيازمند مصوبه قرارگاه بازسازی است، زیرا باید اعتبار الزم برای 

دستگاه های مختلف در نظر گرفته شود و تمهيدات اندیشيده شود.
عالوه بر این تأمين امکانات مورد نياز و فراهم کردن زیرساخت های الزم برای جابه جایی یک 
روستا، باید به این موضوع توجه شود که برخی از روستایيان دام سنگين و گاوميش دارند. 
گاوميش ها نمی توانند زیاد از آب دور باشند و باید روزانه دو تا سه بار در آب غوطه ور شوند تا 
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زنده بمانند. گاوميش داری برای روستاهای خوزستان ارزش اقتصادی باالیی دارد. گاوميش 
اگر از آب دور شود تلف می شود. چند سال پيش شهرک دامداران در جاده اهواز - دارخوین 
احداث شد تا گاوميش داران در این منطقه قرار بگيرند؛ اما هيچ کس حاضر به حضور در 
این منطقه نشد، زیرا این منطقه سه تا چهار کيلومتر با آب فاصله دارد و این حيوان سنگين 

نمی تواند فاصله زیادی را طی کند و باید کنار آب باشد.
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گفت و گو با آقای عبدالکریم درویش زاده
سمت: مدیر کل راه آهن جنوب

بارش های سنگينی که هواشناسي پيش بينی کرده بود در اسفند ماه سال گذشته و اوایل 
فروردین ماه در خوزستان و استان هاي باالدست بود و تا جایي ادامه یافت که منجر به تکميل 
ظرفيت مخازن سدها گردید و نهایتاً ادامه این بارشهای سنگين 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 ثانيه به سمت جلگه خوزستان شد. ادامه این بارش ها و متعاقباً افزایش خروجی 
سدها، به ویژه سدهای دز و کرخه، باعث طغيان رودخانه دز در 60 کيلومتری شمال اهواز و 
حوالی ایستگاه بامدژ شد. با توجه به سوابق، سيل بندهایي در این مسير ایجاد شده بود که 
متاسفانه با توجه به حجم باالی سيالب امسال، این سيل بند صبح یازدهم فروردین بعد از 
چندین روز مقاومت مقابل امواج سهمگين سيالب شکسته و باعث جاری شدن آب به سمت 
روستا و ایستگاه بامدژ شد. شرایط نامساعد آن روزهای استان و درگيري سایر مسئولين 
اجرایی در جای جای استان خوزستان با مشکل سيالب و همچنين  استفاده از تنها راه قابل 
دسترسی به محل یعنی مسير 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 غافلگير شدن مردم در ساعات اوليه 

صبح، شاهد وضعيت بسيار اسفناک و نابسامانی در منطقه بودیم.      
با تداوم بارش ها و همچنين سرازیر شدن روان آبهای استان های باالدست در رودخانه های 
استان خوزستان، به طور طبيعی حجم آب پشت سدها افزایش یافت که همين امر باعث شد 
برای حفظ پایداری این سدها برابر سيالب، شاهد حجم بيشتری از رهاسازی آب به وسيله 
بازنمودن دریچه ها باشيم. به همين علّت ارتفاع آب در پایين دست این سدها لحظه به لحظه 
افزایش یافت تا جایی که سيل بندهایی که برای این حجم و ارتفاع از سيالب پيش بينی نشده 
بودند، مقاومت خود را از دست دادند و با شکسته شدن شان و پيشروی آب به سمت ایستگاه 
و روستای بامدژ، در همان تاریخ یازدهم فروردین، ما شاهد تردد روستایيان و اهالی ایستگاه 
با قایق های ماهی گيری در محل هایی بودیم که تا روز قبل جاده و زمين های کشاورزی آن 

منطقه بودند.
اولين اقدام ما پس از ورود سيالب به منازل اهالی بامدژ و پناه آوردن مردم به ایستگاه و 
همچنين محاصره اهالی روستای خاور توسط سيالب، تأمين محل اسکان موقت اهالی بود، 
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مردمی که به دليل دامدار بودن و وجود دام ها و زیر آب رفتن خانه و کاشانه خود، حاضر به 
ترک محل و اسکان در هيچ جای دیگری غير از ایستگاه نبودند، که این موضوع با ارسال 

تعداد 50 دستگاه واگن مسقف به دو ایستگاه بامدژ و خاور انجام شد.
در مرحله بعد با رعایت اولویت شروع به تامين مایحتاج اهالی اعم از خوراک و غذای گرم، 
آب آشاميدنی سالم، درمان های سرپایی و اعزام مصدومين و اهالی به شهرستان اهواز توسط 
وسایط نقليه ریلی نمودیم. در چند روز اول تنها ارگانی که نقش امدادرسانی و پشتيبانی در 
محل را ایفا می نمود اداره کل راه آهن جنوب بود، که این کمک ها در مراحل بعد با اعزام 
مخازن آب، تجهيز محل به حمام و سرویس های بهداشتی و در اختيار قراردادن ساختمان ها 
و مساجد ایستگاه که به دليل ارتفاع از گزند سيالب در امان مانده بودند به مردم سيل زده و 

برق رسانی به وسيله انتقال ژنراتور به محل، شکل کامل تری به خود گرفت.
با وجود همه تمهيدات صورت گرفته از جمله الیروبی آبروهاي طول مسير و همچنين تشکيل 
ستاد بحران در اداره کل و سرکشی های لحظه به لحظه توسط کارشناسان و حضور ميدانی 
مدیران راه آهن در ایستگاه بامدژ، متأسفانه به دليل پُر شدن و همچنين باال رفتن لحظه به 
لحظه ارتفاع سيالب، در تاریخ 15 فروردین 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 10 کيلومتر در دو کيلومتر 
و ارتفاعی بالغ بر 5 .2 تا سه متر انباشته شده بود و نفوذ تدریجی آن به الیه های مختلف 
زیرسازی خط، آهسته آهسته باعث آب شستگی در بستر زیرسازی و روسازی خط گردید 
و همين امر باعث شد وقتی که در تاریخ 15 فروردین سيالب از روی حدود سه کيلومتر از 
خط ما در حّد فاصل ایستگاه های بامدژ و آهودشت که مقاومت خود را نيز در این چند روز به 
دليل نفوذ و اشباع آب از دست داده بود، عبور کند، شاهد آب شستگی در حدود 500 متر از 
طول مسير در این محل باشيم و عمالً در همان تاریخ دیگر امکان تردد هر گونه وسيله نقليه 

ریلی از بامدژ به آهودشت را از ما سلب نمود.
در این شرایطی که دبی آب در آن 500 متری که اشاره شد رقمی بيش از 500 متر مکعب 
بر ثانيه بود و حاشيه خط کامالً زیر آب فرو رفته بود، عمالً راهی برای انجام هيچ گونه اقدامی 
وجود نداشت. مهم ترین دغدغه ای که در این شرایط ذهن ما، مدیران و کارشناسان اداره 
کل راه آهن جنوب را درگير خود کرده بود، طراحی و ارائه راهکاری برای ترميم خرابی های 
به وجود آمده و بازگشایی هر چه سریعتر خط بود که البته به موازات آن عمليات بارگيری 
مصالح و ماشين آالت راهسازی مورد نياز جهت ترميم خرابی ها و انتقال آنها به ایستگاه های 
طرفين و همچنين محافظت از مناطق سالم، ولی در معرض خطر توسط اکيپ های 24 
ساعته نيز در حال انجام بود تا به محض فروکش نمودن جریان آب بتوانيم عمليات بازسازی 

را آغاز نمایيم.



261

دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری خوزستان

اولين اقدام ما پس از فروکش کردن آب، قطع جریان عبور سيالب که اکنون شدت جریانش 
از 500 به 200 متر مکعب در ثانيه کاهش یافته بود( از مسير ریلی بود که این امر به دليل 
زیر آب بودن هر دو طرف خط راه آهن بسيار سخت به نظر می رسيد. باید توجه داشت 
که به دليل اشباع خطی که از تاریخ 11 تا 22 فروردین کامالً در زیر آب فرو رفته بود، 
امکان تردد هيچ وسيله ای جز روی ریل وجود نداشت و حتی بيل مکانيکي چرخ زنجيري 
که مخصوص عمليات در این گونه زمين ها است، بالفاصله پس از تخليه و قرار گرفتن روی 
شانه هاي خاکریز، به طور کامل در گل فرو رفت. در این شرایط و برای قطع جریان سيالب 
از زیر خط، ما ابتدا مجبور به ساخت بستري براي عبور و حرکت بيل مکانيکي شدیم که این 
مهم به سختی هر چه تمام تر و با کار گذاشتن تراورس های شکسته، قطعات بتنی مستعمل 
و در نهایت پهن نمودن دیوارهای بتنی پيش ساخته در طول مسير حرکت بيل مکانيکی، 
با سختی و دقت و آهستگی هر چه تمام تر، سانت به سانت و متر به متر توسط کارکنان پر 

تالش اداره کل راه آهن جنوب انجام گردید.  
مهم ترین کاری که باید در محل تخریب شده و گودال سه متری به وجود آمده انجام می دادیم، 
ایجاد دیوار حائل در دو سمت چپ و راست خط با آب های راکد حاصل از سيالب بود. پس 
از ایجاد دیوارهای حائل به وسيله کار گذاشتن دیوارهای بتنی پيش ساخته و باکس های بتنی 
تا ارتفاع تراز آب، با پر نمودن بين آن ها با سنگ و مخلوط های پُر کننده تا ارتفاع زیر خط 
رسيدیم و سپس اقدام به تثبيت آن ها نمودیم. ولی کماکان تنها و تنها مسير انتقال مصالح و 
ماشين آالت ما از روی خط بود که این موضوع و لزوم باز شدن هر چه سریع تر مسير باعث 
شد که عمليات را با دعوت از همکاران اداره کل راه آهن زاگرس از اندیمشک و در دو جبهه 
پيگيری نمایيم که انصافاً وجود این همکاران و ماشين آالت، علی الخصوص چرثقيل ریلی که 
کاربرد فراوانی در این مدت برای ما داشت در رفع مشکل و بازگشایی بالک بامدژ – آهودشت 

در تاریخ 28 فروردین بسيار کارگشا و تأثيرگذار بود.
حدود35 کيلومتر پایين تر و در محدوده ی ایستگاه نظاميه که در مجاورت با کشت و صنعت 
دهخدا قرار دارد نيز، حوضچه آبی به ابعاد 10 کيلومتر در 10 کيلومتر و به ارتفاع تقریباً دو 
متر، به ظرفيت 200 ميليون متر مکعب تشکيل شده بود که خاکریز بالک )نظاميه – خاور( 
یک ضلع این حوضچه و خاکریز بالک )نظاميه – مياندشت( نيز ضلع دیگر آن را تشکيل 
می دادند. از سمت شمال هم کماکان شاهد جریان آب به سمت این حوضچه بودیم. از سمت 
شرق نيز، دایک هاي شرکت کشت و صنعت نيشکر دهخدا فضا را مسدود کرده بود و موجب 
شکل گيري این حوضچه شده بود. در نهایت با پيوستن سيالب حاصل از رودخانه های کرخه 
و دز، حجم غير قابل تصوری از آب به وجود آمد. پل هاي داراي 10 دهانه با بيش از سه 
متر عرض را تصور کنيد که آب با ظرفيت و شدت باال از آن ها عبور مي کرد و یکي از این 
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حوضچه ها همين بود که در نهایت در محدوده اي به طول بيش از سه کيلومتر آب از روي 
خطوط ما عبور و باعث آب شستگی و خسارتی به طول 30 متر و ارتفاع5 .2 متر گردید و خط 
راه آهن را در 15 کيلومتري شمال اهواز تخریب و در 25 فروردین ارتباط حد فاصل ایستگاه 

نظاميه تا خاور را قطع نمود.
شدت جریان در حوزه ایستگاه نظاميه به حدي بود که امکان هر گونه عملياتي را در آن 
مقطع از ما سلب کرده بود. بنابراین ترجيح دادیم تا در ابتدا عمليات مرمت در شمال خط را 
تمام کنيم و سپس روي این موضوع تمرکز کنيم. در این ایستگاه بعد از آب شستگي و جریان 
یافتن آب پس از چند روز، آب تا حدي فرو نشست که خود ایستگاه دیگر زیر آب نبود. در 
این شرایط یا باید تحمل مي کردیم که این 200 ميليون متر مکعب آب از محل آب شستگي 
تخليه شود که طبق محاسبات ما اگر هيچ آبي دیگر وارد نمي شد حدود 33 روز زمان نياز 
داشتيم که تخليه شود که این مدت انتظار براي تخليه آب و بسته بودن خط سراسري براي 
مجموعه راه آهن ایران مقدور نبود، یا باید آن را تخليه و یا جریانش را منحرف می-کردیم 
که باز با توجه به حجم و شدت آب، انجام هيچ کدام از این دو گزینه مقدور نبود و در نهایت 
به این نتيجه رسيدیم که سازه ای برای ترميم خط در شرایط موجود ایجاد نمایيم. به این 
منظور راهکارهای مختلفی اندیشيده و اجرا شد. در نهایت با توجه به شناختی که از منطقه 
و امکانات داشتيم، به این نتيجه رسيدیم که از یک شاسی اضطراری به طول 15 متر که در 
راه آهن زاگرس و به منظور استفاده در همين مواقع موجود داشتيم بهره بگيریم. البته طول 
دهانه دچار آب شستگی شده 30 متر بود و ما باید این شاسی را به روی فونداسيونی قرار 
می دادیم تا قطار بتواند از روی آن عبور کند. محاسبات فنی سختی انجام شد تا در نهایت دو 
باکس بتونی 6 .2 متری را به شکل لوزی در مقابل جریان آب قرار دادیم و داخل آن ها را با 
الشه سنگ های بزرگ پُر و آن ها را تثبيت نمودیم و روی آن ها ورق های فلزی ضخيم نصب و 
برای تراز کردن از ریل های فرسوده به شکل عرضی استفاده کردیم. در نهایت با نصب شاسی 
اضطراری روی آن ها و کار گذاشتن خط به روی شاسی، کار را با موفقيت به اتمام رساندیم.

الزم به ذکر است با توجه به عبور خطوط انتقال برق فشار قوی 230 کيلو ولتی نيروگاه رامين 
از روی محل آب شستگی، هماهنگی هایی با مسئولين مربوطه جهت قطع جریان برق صورت 
گرفت که با همکاری این عزیزان و قطع برق تا پاسی از شب توانستيم از ظرفيت های باالی 

چرثقيل ریلی جهت نصب شاسی اضطراری استفاده کنيم.
با اتمام عمليات شاسی گذاری و نصب خط، برای اطمينان و رعایت ایمنی، مرحله به مرحله 
استحکام و پایداری سازه را با عبور وسایط نقليه نسبتاً سبک تر آغاز نمودیم. تست مسير 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. عمليات را با عبور واگن باری مسقف با لکوموتيو سبک و 
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در پایان لوکوموتيو سنگين و واگن های باردارش را برای چند مرحله عبور دادیم و هم زمان 
نشست شاسی را با تکنيک های نقشه برداری کنترل می کردیم که خوشبختانه سازه کامالً در 
محل خود تثبيت شده و نشست قابل مالحظه ای در آن مشاهده نگردید. در واقع طی عبور 
10 قطار آزمایشی، مدام این بخش را پایش و از وضعيت فنی آن اطمينان حاصل نمودیم. در 
نهایت از تاریخ دوم اردیبهشت خط تثبيت و انواع قطارها مجوز عبور از محل را پيدا کردند 
و تا این لحظه هيچ گونه نشستی در این نقطه اتفاق نيفتاده و ما این مهم را مدیون زحمات 

شبانه روزی و پشتکار مثال زدنی کارگران و کارشناسان متخصص راه آهن هستيم. 
تقریباً حدود 115 کيلومتر از خط ما در مجاورت آب قرار داشت که باعث شد به واسطه اشباع 
شدن از آب، دچار آسيب شود که با توجه به عبور قطارهای سنگين نشست خواهد کرد که 
باید کارهای ترميمی نيز انجام شود. در ایستگاه نظاميه و بامدژ هم یک سری ساختمان ها و 
ابنيه فنی ما دچار آبگرفتگی شد و موتورخانه های ما به زیر آب رفت و آسيب دیدند. مجموع 
خسارتی که به زیرسازی های ما و ابنيه فنی ما وارد شده حدود 137 ميليارد تومان بوده است 

که شامل برآورد خسارات آتی هم می شود.
در مجموع از 15فروردین تا دوم اردیبهشت خط بسته شده بود، اما ما از واگن های 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 می شد و قطارهای حومه ای هم کار خودشان را 
انجام می دادند. در بندر امام هم نزدیک به 1000 واگن بارگيری 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 1397 در خصوص سيل دریافت می کردیم. اداره کل 
مدیریت بحران استان به صورت مداوم موارد را بيان می کردند و ما بر اساس آن ها جلو 
می رفتيم. سازمان هواشناسی نيز روزانه اطالعات الزم را به ما ارائه می داد. ما در شرکت 
توزیع نيروی برق قبل از وقوع سيل، مناطق خود را به شش منطقه در استان تقسيم کردیم. 
انبارک هایی را مشخص کردیم و اقالم و کاالهایی را که می دانستيم مورد نياز خواهد بود در 
شهرستان ها دپو کردیم. شهرهای ُمعين را مشخص کردیم تا در صورتی که شهری را سيل 
گرفت، کدام شهر ُمعين آن شود. کار دیگری که انجام دادیم این بود که نزدیک به 120 
نيروی سيم بان را سازمان دهی و مشخص کردیم که در صورت وقوع سيل کدام نيروها باید 
در کجا حضور پيدا کنند. همچنين برای هر شهری یک مسئول بحران مشخص کردیم و 
تمام تجهيزات معيوب را اصالح کردیم و همه ی نيروها را به حالت آماده باش درآوردیم. 
هر چه جلوتر می آمدیم کارهای مهم تری انجام می شد. من در سال 1395در جریان سيل 
شعيبيه مدیر اداره ی آنجا بودم و می دانستم اوضاع آنجا به چه صورت است و کجاها را آب 
می گيرد. جلساتی را با معاونت ها، مدیر عامل و مدیر شهرستان ها در این خصوص داشتيم. 
آن ها را توجيه کردیم و به آن ها راهکار دادیم و برای آن ها سناریو تعریف کردیم. مثالً این که 
اگر برق فالن روستا قطع شود، باید چه کارهایی انجام دهند. این سناریوها تمرین شده بود. 
زمانی که خوزستان و لرستان هنوز درگير سيل نشده بودند؛ تمرینی را در این خصوص در 
سد کرخه همراه با مدیریت بحران استان داشتيم. با برخی شهرستان ها مانند شوش، دزفول، 
شوشتر و دشت آزادگان جلساتی به طور جداگانه داشتيم. شهرهایی که در مجاورت سيالب 

قرار می گرفتند در سناریوها مشخص بودند.
وقوع سيل به طور یک مرتبه و آنی نبود که همه را غافلگير کند. گزارشات را هميشه مدیریت 
بحران به ما می داد و ما در جلسات حضور داشتيم. دیسپاچينگ سازمان آب و برق، سناریوی 
خوبی طراحی کرده بود. آن ها مشخص کرده بودند که دبی آب باعث خواهد شد کدام 
روستاها را آب بگيرد. اگر جایی آبگرفتگی به وجود می آمد تالش می کردیم تا ميزان خسارت 
کاهش پيدا کند. از اسفند ماه اعالم آماده باش داده بودیم و از دوم فروردین تمام مرخصی ها 
لغو شده بود. برخی نيروهای شرکت که در استان های دیگر در مرخصی بودند، همان شب 
خود را به خوزستان رساندند. نيروهای واکنش سریع ما که همان سيم بان ها هستند همگی 
در حالت آماده باش بودند و با یکدیگر در تماس بودیم. برنامه ریزی و کشيک مأموران شرکت 
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به صورت 24 ساعته از زمان شروع بحران تا زمانی که وضعيت سفيد اعالم شد ادامه داشت. 
وقتی برخی روستاها را آب می گرفت، تالش می کردیم از طریق فرمانداری و شوراها اعالم کنيم 
تا اگر در منطقه ای الزم بود برق آن جا را قطع کنيم. همدلی که ایجاد شده بود، مثال زدنی 
است. همه پای کار آمدند. دیگر کسی را به عنوان مهندس و دکتر و کارگر نمی دیدیم. یعنی 
شما تشخيص نمی دادید کدام فرد مدیر، کارمند یا کارگر است. همانند دوران جنگ همه 
بسيجی وار وارد ميدان شدند. جاهایی که شاید وظيفه ی ما نبود ورود پيدا کردیم. جاهایی که 
می دانستيم برای استان و امنيت آن مشکل به وجود می آید، ورود پيدا کردیم. ما اجازه ندادیم 
برق در جایی با مشکل مواجه شود. وقتی برق روستاهایی را که با آبگرفتگی مواجه می شدند 
قطع می کردیم، اگر مقداری آب پایين می آمد برق را وصل می کردیم و اجازه نمی دادیم 
مشکلی به وجود بياید. همچنين پایه هایی را که سقوط کرده بودند بر اساس سناریوهایی که 
از قبل طراحی کرده بودیم، برقرار می کردیم. برق هم امنيت را به وجود می آورد و هم باعث 

می شد مردم از این نظر مشکلی نداشته باشند.
هر زمان که چيزی از ارتش و سپاه خواستيم به ما دادند. به عنوان مثال به محض این که از 
سپاه درخواست قایق کردیم، خيلی سریع به ما اعالم کردند که در فالن نقطه قایق وجود 
دارد. وقتی با ارتش صحبت کردیم که به نفربر نياز داریم سریع کمک کردند. در این زمينه ها 

همکاری دستگاه ها با ما واقعاً عالی بود.
در هر سازمانی اولين اصل فرماندهی است که باید تمام آمار و اطالعات به آن فرماندهی برسد 
تا این فرماندهی تصميم بگيرد که چه کارهایی باید انجام شود. ما کميته ای داشتيم که وقتی 
اطالعات به آنجا می رسيد تصميم می گرفتند که ما باید چه کاری انجام دهيم و این یکی از 

ُحسن هایی بود که در شرکت توزیع نيروی برق وجود داشت. 
وقتی در باالدست آب کمتر شده بود، باید به شهرهای پایين دست مانند شادگان، خرمشهر و 
آبادان نيز می رفتيم و این مناطق را نيز مدیریت می کردیم که این کار به خوبی صورت گرفت. 
اطالعاتی که از دیسپاچينگ سازمان آب و برق به ما می رسيد، خيلی خوب بود. دیسپاچينگ 
خود ما نيز جاهایی را که دچار مشکل می شد به ما اطالع می داد، و ما سریعاً برای حل 
مشکل نيرو اعزام می کردیم و اجازه نمی دادیم مردم بدون برق بمانند. کار دیگری که خيلی 
عالی انجام شد، دیزل ژنراتورهایی بود که برای روستاهایی که بدون برق شده بودند و امکان 
برق رسانی به آن ها وجود نداشت و الزم بود 10 یا 15 کيلومتر خط احداث شود به کار گرفته 
شد. در این مناطق از دیزل ژنراتور استفاده کردیم. این یکی از موارد مهم بود. برق رسانی به 
کمپ ها و چادرهایی که مردم در آن ها اسکان پيدا کرده بودند نيز سریعاً به انجام رسيد، و هر 
جا نياز بود نيروهای مان ورود پيدا کردند. 85 کمپ را در طول این مدت برق رسانی کردیم. 
در جریان وقوع سيل، یکی دیگر از موارد مهم کارشناسان شرکت بودند که ميزان خسارات 
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وارده شده را تعيين و کارشناسی می کردند. استانداری هم آمار خسارات وارده را دارد و این 
آمار در سامانه سجاد وارد شده است.

ما تجربه سيل سال 1395 و همچنين پدیده ی ریزگردها را هم داشتيم؛ اما این سيل حيطه 
و وسعت درگيری بيشتری داشت. موضوع خوشایندی که در زمان وقوع سيل مشاهده 
شد، احساساتی بود که مردم نسبت به یکدیگر ابراز می کردند. وقتی شما وارد می شدید و 
می دیدید که مردم با این وضعيت کار می کنند، نمی توانستيد بی تفاوت بمانيد و خود شما 
هم باید حتماً دست به کار می شدید و کمک می کردید. ما فيلم هایی را داریم که وقتی نگاه 
کنيد می بينيد نيروهای شرکت مثل زمان جنگ، هر کدام کاری در دست داشتند و واقعاً از 
ته دل کار می کردند و این گونه نبود که کسی فکر کند کارمند اداره برق است. وقتی تصاویر 
را در فضای مجازی یا در دیگر رسانه ها می دیدید، وقتی خود ما در محل مردم را می دیدیم، 
به عنوان یک ایرانی دیگر وظيفه ات این بود که جلو بروی. افرادی بودند که اهل خوزستان 
نبودند و از استان های دیگر آمده بودند. لرستان خودش با سيل درگير شده بود، اما برخی از 

آن ها این جا همراه ما بودند. 
تمام بحران ها، یک سری نوآوری ها را به دنبال دارند. شاید ما تاکنون در بحث بحران به دنبال 
تجهيزات جدید نمی رفتيم، اما این مساله موجب شد دنبال یک سری وسایل و علم و دانش 
جدید در بحران برویم. ما االن دنبال تجهيزاتی هستيم که با دست به راحتی جابه جا شوند. 
به عنوان مثال در پایه ها ی 12 متری یا نُه متری باید ببينيم از چه موادی استفاده  شود که 
این پایه ها سبک تر ساخته  شوند. در زمان سيالب که ادوات سنگين نمی توانند آن ها جابه جا 
کنند، باید ببينيم این ها را می توانيم با سه یا چهار نفر و با قایق جابه جا کنيم؟ در بحث 
ریزگردها، بعد از خاموشی هایی که رخ داد حاال داریم از مقره های سيليکونی، سيم روپوش دار 
و شست و شوی شبکه ها استفاده می کنيم. حاال داریم از خط گرم استفاده می کنيم، اما در 
گذشته چنين نبود. در گذشته جایی را با دمای 50 درجه خاموش می کردند تا تعميراتی 
انجام شود، اما االن به این شکل نيست. االن ما نيروهای خط گرم را داریم و دیگر آن 
خاموشی ها داده نمی شود و نارضایتی نيز بين مردم به وجود نمی آید. االن به دنبال پایه هایی 
از جنس کامپوزیت هستيم که در مناطق شوره زار، مناطق با رطوبت باال، مناطق باتالقی و 
یا کوهستانی جواب می دهند. این یک مزیت است. در کراس آرم ها )نوعی کنسول به شکل 
بازوی متقاطع با پایه که در شبکه های توزیع برق به طور انبوه استفاده می شود.( وقتی ما 
می خواهيم سيم ها را باال بکشيم، خيلی سنگين و در حدود26 کيلو هستند، اما در پایه هایی 
که با کاپوزیت ساخته می شوند این وزن حدود 5 کيلو است و این پایه ها خاموشی را نيز 

کاهش می دهند.
ما از تمام مدیران و پرسنل مان که درگير سيل بوده اند خواسته ایم که تجربيات خود را به 
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حوزه ی ستادی ارسال کنند. حتی سميناری را نيز شرکت توانير در بحث تجربيات کسب 
شده برگزار کرده است. در بحث سيل یکی از مشکالت عمده ای که وجود داشت تجاوز به 
حریم رودخانه ها بود. باید این وضعيت به خوبی توسط شهرداری ها، دهداری ها و سازمان آب 
و برق مدیریت می شد و سازمان های مرتبط با این موضوع باید به آن به درستی ورود پيدا 
کنند. حتی اگر ساخت و سازی نيز از قبل صورت گرفته، باید آن را مدیریت کنند تا این 
همه خسارت وارد نشود. ببينيد چقدر به حریم رودخانه کارون تجاوز شده است. ساخت و 
سازهایی در حریم رودخانه انجام می شود و شـهرداری ها و دهـداری ها به آن ها پروانه ساخت 
می دهند. نباید سازمان آب و برق و شهرداری ها مجوز بدهند که در حریم رودخانه ها ساخت 
و ساز صورت گيرد. وقتی مجوز داده شود شرکت توزیع مجبور می شود به آن ها برق دهد. اما 
اگر پروانه نداشته باشد، ما به آن ها برق نمی دهيم. 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 بهره برداری شرکت آب و فاضالب خوزستان

سيل خوزستان سه ویژگی بارز نسبت به دیگر سيل ها و حوادث استان های دیگر داشت. ویژگی 
اول این بود که گستردگی مناطق درگير سيل بسيار زیاد بود. در مواقعی سيل در منطقه ای 
اتفاق می افتاد که آن منطقه محدود است و ما تمامی امکانات را به آن منطقه گسيل می کنيم، 
حال این که سيل خوزستان گستردگی استانی داشت و محدودیت منطقه ای نداشت. 17 یا 
18 شهر استان را درگير خود کرد که باید هم زمان این شهرها ساپورت می شدند و هر کدام 
از این شهرها شرایط مختلفی داشتند. ویژگی دوم سيل رخ داده که آن را از دیگر استان ها 
متفاوت می کرد، مدت زمان آن بود. برای مثال در لرستان سيل یک روز طول کشيد و بعد از 
آن شروع به برآورد خسارات و بازسازی کردند؛ حال آن که سيل خوزستان پنج هفته به طول 
انجاميد و هم زمان که سيل در حال وقوع بود، ما در حال بازسازی و ارائه ی خدمات بودیم. 
ویژگی سومی که سازمان آبفا را در درگيری با بحران سيل از دیگر سازمان ها متفاوت می کرد، 
این بود که ارائه خدمات و بازسازی باید در زمان خود سيل به طور مستمر انجام می شد. امکان 
تعطيلی برای سازمان آبفا وجود نداشت. شهرهای ما در عين حال که سيل زده بودند، خالی 
از سکنه نشدند. یعنی این که تأسيسات ما درگير سيل بودند، ولی مردم هم نياز به خدمات 
آب و فاضالب داشتند و تأسيسات ما هم گاهاً در ارتباط با سيل تهدید می شد و تجربه بسيار 
عجيبی برای ما بود که هم باید از تأسيسات  شرکت محافظت می کردیم و هر جایی که خراب 
می شد به سرعت بازسازی می شد و در آن واحد خدمات رسانی به مردم هم قطع نمی شد. این 
تجربه برای ما بسيار متفاوت بود و من این تجربيات را برای مدیران آبفای کشور بيان کردم 

و برای آن ها هم قابل توجه بود. 
در بحث سيل و یا سایر بحران ها، اولين چيزی که اهميت دارد قدرت پيش بينی است. 
مخصوصاً برای ما که خدمات آبفا به هيچ وجه نباید قطع شود، پيش بينی کردن اوضاع و 
پيشامدها بسيار حائز اهميت است. یعنی این که شما بتوانيد تمام تأسيسات خود را در ارتباط 
با سيل آناليز کنيد و پيش بينی کنيد که در معرض سيل قرار دارد یا خير و اگر قرار دارد با چه 
حجمی و چه مقطع زمانی و به چه شکلی است. به هر حال سيل ممکن است اجتناب ناپذیر 
باشد، اما شما باید تأسيسات خود را در برابر آن ایمن کنيد. بنابراین مهم ترین مسئله برای 
ما، پيش بينی بود و بعد از آن پيشگيری و ایمن سازی. در بحث پيشگيری، جلسات ستاد 
مدیریت بحران استان و اطالعاتی که سازمان هواشناسی و سازمان آب و برق در اختيار ما قرار 
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می دادند، به ما کمک می کرد. در مناطقی که به ما اخطار قبلی داده شد، ما آمادگی های خود 
را انجام دادیم. برای مثال اعالم کردند که در ُرفيع آب در حال باال آمدن است و ما به آن جا 
و چند شهر دیگر دشت  آزادگان سرکشی کردیم و سریعاً اقدام به احداث سيل بند کردیم و 
دور تأسيسات خود خاک ریز و سيل بند احداث کردیم و توانستيم یک سری  کارها و اقدامات 
را انجام دهيم تا از خسارت بيشتر جلوگيری شود. در واقع یکی از مسائل ما ایمن سازی بود 
و چيزی که مهم بود پيش بينی قبل از سيل بود که توسط سازمان های مرتبط که می بایست 
اطالعات الزم را در اختيار ما قرار بدهند، انجام می شد. باید اطالعات دقيق می رسيد که ما با 

آناليز آن ها بتوانيم برنامه ریزی دقيق داشته و کار را انجام بدهيم. 
در جاهایی که اطالع رسانی شد ایمن سازی و ایجاد دایک به خوبی انجام شد، و خيلی هم 
تأثير داشت. مثالً در شوش که چاه شرکت در حاشيه رودخانه کرخه و دز بود را ایمن سازی 
کردیم. بحث دیگر در ایمن سازی تأسيساتی بود که ما پيش بينی می کردیم ممکن است 
آسيب ببينند و با توجه به اطالعاتی که داشتيم آن ها را جابه جا کردیم. برای مثال در 
تأسيساتی که چهار پمپ داشتيم و فقط دو پمپ آن هميشه در حال کار بود، دو پمپ دیگر 
را باز کرده و به باال منتقل کردیم تا اگر تأسيسات را آب گرفت، به محض فروکش کردن آب، 
دو پمپ رزرو را به جای آن دو پمپ آسيب دیده استفاده کنيم. این مورد برای مثال در گوریه 
جواب داد و تأسيسات ما را که کامل آب گرفت توانستيم بعد از حدود 20 ساعت دوباره آن ها 
را وارد مدار کنيم. در حين سيالب نيز تجهيز تأسيسات شرکت به دیزل ژنراتور انجام شد، و 
جاهایی که پمپ نياز داشتند هم تأمين شد. مناطقی هم که نياز به الیروبی  بود، هم قبل از 

سيل و هم حين سيل این کار انجام شد.
مشکالت شرکت در شهرهای مختلف استان با هم تفاوت داشت. روی این اطالعات به صورت 
تيمی کار می شد و این کار از عهده ی یک نفر بر نمی آمد. بنابراین ما تيم هایی را در این 
زمينه ها تشکيل دادیم. برای مثال تيم تعميرات که کار تعميرات تأسيسات را انجام می داد. 
اکيپ برق داشتيم که کار آن ها فقط دیزل ژنراتورها و ترانس ها بود. اکيپ حوادث و اتفاقات 
شبکه و تأسيسات بود. اکيپ کمک رسانی بود که تانکر یا مثالً کاميون های جنتکس واترجت 
و لجن کش داشتند. واحد توليد آب بسته بندی داشتيم که هر جایی نياز بود می فرستادیم. 
اکيپ امور کيفی داشتيم که کنترل کيفيت را بر عهده داشتند. بنابراین یکی از مسائل بعد 
از پيشگيری، پيش بينی و آماده سازی و ایمن سازی، بحث مدیریت تيم های مختلفی بود که 
تشکيل می شد که باید مسئوليت برای شان تعيين کنيم و برای آن ها برنامه ریزی انجام داد 
که هر کس چه کاری بر عهده بگيرد. یکی دیگر از کارها استفاده از امکانات بخش خصوصی 
و پيمانکاران بود. با کمک معاونت مهندسی توسعه در بعضی از شهرها، پروژه های اجرایی 
معمول را تعطيل کردیم که بعضی هم به اجبار تعطيل شده بودند. گفتيم ماشين آالتی مانند 
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بيل مکانيکی، جرثقيل، تانکر آب، لودر و حتی کمپرسی هایی که در اختيار پروژه ها بود از 
محل پروژه به محلّی که استانداری اعالم نياز می کرد، منتقل شود که ضمانت اجرایی این ها، 
حضور مستمر کارکنان و نفرات شرکت بود. برای مثال خود بنده شبانه روز در ُرفيع و کنار 
اکيپ ها بودم که در شهر در طول سال ما با این اکيپ ها سروکار زیادی نداریم و این حضور 
یک نفر به نمایندگی از شرکت آب و فاضالب در این مسأله ضروری بود. ما حتی راهکارهای 
پيشنهادی خود را به مدیریت بحران استان اعالم می کردیم که در یک مورد هم راهکارهای ما 
تأثيرگذار بود. برای مثال در سيل بند ُرفيع، فشار آب به قدری زیاد بود که تمام حجم مصالح 
ریخته شده برای سيل بند را با خود می شست و مصالح هم از خاک و سنگ تشکيل می شد. ما 
در شرکت لوله های قدیمی و فرسوده ای داشتيم که در آن زمان استفاده ای از آن ها در شبکه 
شهری نمی شد یا لوله های بتنی از پروژه های ده تا پانزده سال پيش شبکه فاضالب به جا 
مانده بود و یک سری لوله های دیگری بود که هنوز قابل استفاده بودند، اما در شرایط بحران 
اولویت با استفاده از این امکانات در مهار سيل بود. ما پيشنهاد دادیم که لوله ها با استفاده از 
جرثقيل وارد جریان آب شوند و روی آن ها به شکل پلی احداث شود که ماشين آالت بتوانند 
از دو طرف تردد داشته باشند و بعد از این که این پل احداث شد، لوله ها را می توان با مصالح 
سنگين مهار کرد و این راهکار جواب داد. مورد بعدی استفاده حداکثری از امکانات منطقه 
و آگاهی داشتن نسبت به آن هاست. مثالً در ُرفيع کمپرسی ها مسافت های زیادی را برای 
آوردن مصالح رفت و آمد می کردند. بنده با توجه به ساختمان های در حال بازسازی و تخریب 
شده که از زمان جنگ باقی مانده بود پيشنهاد دادم که از مصالح و امکانات موجود در این 
خانه ها برای ساخت سيل بندها و تأمين خاک و سنگ استفاده شود و این امر سرعت انتقال 
مصالح را بسيار افزایش داد. این ها نکاتی بود که برای من به عنوان تجربه اول محسوب می شد. 
واقع شد، هماهنگی مستمر  بحران سيل مفيد  از مسائل دیگری که در مدیریت  یکی 
استانداری با دستگاه های اجرایی و دستگاه های حاکميتی بود که این امر خيلی در امر 
بحران کمک کرد. مسئله دوم، اهميت پيش بينی است که مدیران باید به آن توجه کنند. 
مدیران باید چک ليست های از پيش تعيين شده ای برای بحران های مختلف داشته باشند که 
با توجه به بحران، چه برنامه ریزی و عملياتی را باید انجام دهند و هر کدام از این موارد باید 
دستورالعمل های مناسب خود را داشته باشد. چيزی که مشاهده کردیم این است که چنين 
دستورالعمل هایی تاکنون وجود نداشت و اگر هم وجود داشت، در دسترس ما نبود، یا این که 
کسی از آن ها اطالعی نداشت. اصالً این ها را باید کجا پيدا کرد؟ بسياری از تصميم گيری ها 
فی البداهه و بنا به شرایط انجام می شد؛ در صورتی که می شد با توجه به دستورالعمل یا 
چک ليست برنامه ریزی شده ای مسائل را پيش برد و هر دستگاه  اجرایی وظایف خود را مثاًل 
در بحران سيل یا زلزله بداند. باید یک نقشه ی راه و دستورالعمل شرایط اضطراری وجود 
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داشته باشد و موارد هم بسيار زیاد است. ممکن است سيل،  زلزله یا اتفاقات دیگر باشد. حتما 
کتاب ها و نوشته هایی وجود دارد، اما این که این دستورالعمل ها برای مدیران مکتوب شود و 

به صورت خالصه در اختيارشان قرار بگيرد  می تواند خيلی مفيد باشد.
موفقيت با تعریف ما، یعنی این که تأسيسات ایمن بماند و خدمات قطع نشود، به دست آمد 
و از دید خودمان در مدیریت بحران سيل موفق بودیم. استاندار هم به این موضوع اذعان کرد. ولی 
قطعاً اگر ما ماشين آالت و تجهيزات بيشتری در اختيار داشتيم-مثالً قایق موتوری- می توانستيم 
مفيدتر باشيم. برای مثال ما در گوریه برای بازدید از تأسيسات که حدود 8 .1متر زیر آب بود و باید 
از داخل شهر سوار قایق می شدیم و می رفتيم، نياز به قایق داشتيم که خودمان در اختيار نداشتيم. 
البته آن جا که بودیم قایق هایی دیدیم که نيروی دریایی آن جا آورده بود و ما هم بعد از این که 
فهميدیم قایق ها متعلّق به کجا و چه سازمانی است، سریعاً با هماهنگی فرماندار که در محل حضور 
داشت، قایق را برای ساعتی در اختيار گرفتيم. حاال اگر ما خودمان این قایق را در اختيار داشتيم 
یا این مسئله به صورت دستورالعمل برنامه ریزی می شد، قطعاً کارها سریع تر انجام می شد. اگر 
تجهيزات مفيدتری را می توانستيم از قبل خریداری بکنيم، تأثيرگذاری بيشتری داشتيم. می دانيد 
که در کشور ما وقتی بحرانی پيش می آید آن موقع است که امکانات را در اختيار ما قرار می دهند. 

اگر این امکانات طبق پيش بينی ها انجام شود ُمثمر ثمرتر خواهد بود.
اگر در زمان زودتری متوجه بحران می شدیم و پيش بينی سازمان هواشناسی با اطالعات کامل تر و 
دقيق تری در اختيار ما قرار می گرفت، می توانستيم اقدامات تأثيرگذار بيشتری داشته باشيم. خيلی 
از تأسيسات شرکت آبفا قابل انتقال و جابه جایی نيست و اگر در زمان مناسب تری متوجه بحران 
می شدیم، قطعاً بحث احداث سيل بند، داکت بندی و ایمن سازی را با تأکيد و قدرت بيشتری انجام 

می دادیم. الیروبی شبکه فاضالب را زودتر انجام می دادیم. 
به علّت این که ما در سال های اخير درگير خشکسالی بودیم، در جلسات مستمر و مکّرری با 
مدیریت خود استانداری شرکت می کردیم که باعث ایجاد انسجام و هماهنگی بين سازمان ها شده 
بود. این جلسات تأثير خود را به وضوح نشان داد که در سال های قبل از آن به این پُر رنگی دیده 
نمی شد. تعداد جلسات از نظر بنده به قدری زیاد بود که گاهی مانع از فعاليت های سازمان ها می شد 
و مانع از کارهای ميدانی می شد. بهتر است فواصل جلسات بين دستگاهی بيشتر باشد تا دستگاه ها 

بتوانند به تعهداتی که داده اند عمل کنند.
در بحث مدیریت بحران، پيشنهادی که به ذهن بنده می رسد این است که باید به توانایی های 
فکری و آمادگی ذهنی مدیران مان اتّکای بيشتری داشته باشيم. همچنين باید به تصميمات و 
آمادگی پرسنل، اتّکای بيشتری کرد تا اگر روزی مدیر در محل کار خود حاضر نبود، سيستم در 
بخش مدیریت و اجرا به شکلی پيش برود که قائم به شخص نباشد. این که حتماً باید فالن شخص 
باشد و فالن شخص زنگ بزند، بسيار اشتباه است. دستگاه ها باید به بلوغ سازمانی برسند. مدیران 
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هم باید قدرت تصميم گيری، شهامت و جسارت کافی داشته باشند که کار را پيش ببرند و تعهدی 
بر ذِّمه ی دولت ایجاد کنند که می شود بدهی نسبت به دستگاه اجرایی و پيمانکار؟ مثالً در چند 
سالی که خشکسالی پيش آمد و چاه ها دچار مشکل   شدند، ما با اعتبار شخصی یا سازمانی کارها را 
راه می انداختيم و منتظر روند اداری آن ها نمی شدیم، چرا که روند اداری زمان بَر است و کار از کار 
می گذرد. سازمان های نظارتی و بازرسی نيز باید به کمک این مدیران بيایند و شرایط زمان بحران 

را درک کنند. 
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گفت و گو با آقای علی صالح  نساج
سمت: مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات خوزستان

روز دوم فروردین بود که با اولين تماس از دفتر وزیر اعالم کردند سيل قرار است وارد 
خوزستان شود. قبل از این که 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 تنظيم مقررات، مدیر کل زیرساخت، 
پست، پست بانک و حتی مخابرات تماس گرفتم و در این زمينه اعالم آماده باش کردم 
تا هماهنگی ها، تدابير و آمادگی های الزم را برای رویارویی با این اتفاق داشته باشند. روز 
بعد ما اولين جلسه ی بحران را در حوزه ی ارتباطات و فناوری اطالعات تشکيل دادیم. بر 
اساس کارهایی که هر کدام از مجموعه ها باید در خصوص آمادگی موارد مربوطه انجام 
می دادند این جلسه تشکيل شد که در همين جلسه ما یک گروه مجازی تشکيل دادیم به 
نام پایداری ارتباطات خوزستان. همه ی مدیران استانی و کارشناسان فنی چه در استان و 
چه مدیران ستادی به جهت این که روند سيل مهم بود، عضو این گروه شدند. می خواستيم 
با توجه به اتفاقاتی که در استان لرستان و گلستان رخ داده بود، خسارت های ناشی از سيل 
را در خوزستان با بهره گيری از تجربيات سيل در استان های دیگر به حداقل برسانيم. بعد از 
سيل در استان های دیگر، هم چنان در آماده باش به سر می بردیم و این آمادگی به نحوی بود 
که ما یا هر روز جلسه داشتيم و یا یک روز در ميان جلسات را برگزار می کردیم تا ارتباط 
خود را با مدیران استانی و ستادی به طور مداوم حفظ کنيم. در پی بارندگی های شدید و 
به راه افتادن سيل، به مجموعه ی مدیریت بحران استانداری و خود استاندار اعالم آمادگی 
کردیم که می توانيم با ارسال پيامک  هشدار به شهروندان استان، آگاهی و حساسيت آن ها 
را باالتر ببریم. این پيامک باید به گونه ای می بود که حقوق شهروندان را زیر پا نمی گذاشت 
و برای آن ها مزاحمت ایجاد نمی کرد. در همين راستا ارسال پيامک ها تنها با تأیيد مدیریت 
بحران استانداری انجام می شد؛ یعنی اگر پيامکی از سایر مدیران استانداری یا مجموعه ی 
کارشناسی زیرمجموعه ی مدیریت بحران برای ما ارسال می شد، تا تأیيدیه آقای حاجی زاده را 
نمی گرفتيم، هيچ پيامکی برای ستاد وزارت کشور ارسال نمي شد. خود ستاد وزارت هم یک 
کارگروه برای ارسال پيامک ها داشت و پيامک ها را قبل از ارسال مورد بررسی قرار می داد. 
برای مثال در یک زمان مشخصی شهرستان شوش دچار بحران آب گرفتگی شد و یا در یک 
بازه ی زمانی بخش شعيبيه دچار بحران شد. ما به فراخور روند پيش روی سيل، پيامک های 
هشدار را دریافت می کردیم و به اپراتورها اعالم می کردیم که در همان منطقه، این پيامک ها 
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ارسال شود تا برای مردم دیگر شهرهای استان، نگرانی و مزاحمت ایجاد نشود. این روند بسيار 
عالی انجام شد و حتی مورد تقدیر وزارت کشور هم قرار گرفت.

بعد از پيشرفت روند سيل، کشيک های 24 ساعته ی عملياتی را اجرا کردیم. به یاد دارم یک 
بار تا حدود ساعت سه و نيم صبح بيدار بودم. ما باید به خاطر شرایط بحرانی استان خوزستان 
در آن بازه ی زمانی، مدام گوش به زنگ می بودیم تا اگر جایی با مشکل مواجه می شد خيلی 
سریع بستر جایگزین را که از قبل فراهم کرده بودیم، راه اندازی کنيم. برای این بسترها و این 
اعالم آمادگی ها نياز بود که افراد به صورت 24 ساعته و شيفتی در محل کار خودشان حضور 

داشته باشند.
در همين راستا ما همچنين تجهيزات ارتباط ماهواره ای )100v( را هم در اداره ی خودمان 
و هم برای سازمان هالل احمر و همچنين گروه هایی که خدمت رسانی می کردند راه اندازی 
کردیم و در اختيارشان گذاشتيم که این کار با هماهنگی سازمان فضایی ایران شکل گرفت. 
با وجود هزینه های زیاد این سرویس ارتباط ماهواره ای، به خاطر حساسيتی 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 این که مثل ایالم و پلدختر نشوید که کل ارتباطات شهرشان 
را از دست دادند، چه تدبيری اندیشيده اید؟ پاسخ دادم ما در محدوده ی ارتباطی مان، بستر 
اول فيبر نوری است، بستر دوم خودمان رادیو ایجاد کردیم و بستر سوم را 100v ایجاد کردیم 
که اگر همه ی این ارتباط ها قطع شد بتوانيم با100v  در شهرستانی مانند بستان و سوسنگرد 

که ارتباطش را از دست داده، تبادل اطالعالت داشته باشيم.
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. همچنين هماهنگی هایی را 
با پژوهشگاه فضایی ایران به جهت در اختيار گذاشتن نقشه های ماهواره ای که پهنه ی سيل 
را برای برنامه ریزی روند پيشروی سيل رصد می کردند، انجام دادیم که روزانه یک یا دو بار 
این اتفاق می افتاد. این اطالعات در اختيار استانداری و مجموعه آب و برق استان و مجموعه 

مدیریت بحران قرار می گرفت و بر اساس  آن، خروجی سدها را کم یا زیاد می کردند.
با توجه به بازدیدهای مکّرر و حتي روزانه ی ما به شهرستان های مختلف در مورد تجهيزات 
فنی که در آن محدوده ها مستقر بودند و ميزان آسيب سيل به این زیرساخت ها تصميم 
گرفتيم که برای سایت های تلفن همراه خود با گونی دور تا دور آن خاک ریز درست کنيم. 
دور بعضی از سایت ها را تا ارتفاع یک متر ایزوگام کردیم. تجهيزات بعضی سایت ها مانند اهواز 
و آبادان را که در معرض آب گرفتگی بودند، از درون کانکس خارج کردیم و در ارتفاع دو متری 
قرار دادیم. حفظ و سالم نگه  داشتن تجهيزات فنی ارتباطات یکی از مهم ترین اهداف ما در 
بحران سيل بود، چرا که فعاليت همه نيروهای خدمت رسان از جمله جمعيت هالل احمر، راه 
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و ترابری، راهداری، حمل و نقل جاده ای، مدیریت بحران، اورژانس و حتی کمک های مردمی 
بر بستر همين ارتباطات پایدار بنا شده بود و مردم بابت حفظ این ارتباط پایدار، نگرانی خاصی 
نداشتند. ما حتی در مناطقی که احتمال قطعی برق می دادیم برای حفظ این ارتباط، دیزل 
ژنراتور مستقر کردیم. همچنين در نقاطی که باید حفاری صورت می گرفت و به قطع کردن 
فيبرهای نوری نياز بود، کارشناسان ما حضور داشتند تا بالفاصله بعد از قطع ارتباط فيبر 
نوری، این ارتباط را سریعاً وصل کنند. به همين خاطر در جریان سيل، مردم قطعی ارتباط 
محسوسی را احساس نکردند. همچنين با شرکت مناطق نفت خيز جنوب برای سوخت رسانی 
به دیزل ژنراتور ها هماهنگ کرده بودیم تا سوخت مورد نياز این دستگاه ها را تأمين و ارسال 
کنند. ما همچنين با استان های ُمعين خود هماهنگ کرده بودیم تا به محض نياز به امکانات 
و تيم های عملياتی آن ها، سریعاً به استان خوزستان ارسال شوند. حتی باتری های سایت های 
سّيار را دو برابر کرده بودیم و با وجود اعالم آمادگی مکّرر استان های ُمعين به جهت هماهنگی 
ميان مدیران و دست اندرکاران از این بابت هيچ نگرانی وجود نداشت. در روستای بامدژ یک 
دستگاه دیزل برده بودیم که با قایق سوختش را تأمين می کردیم تا سایت ما روشن بماند. با 
وجود این که همه ی منطقه بامدژ زیر آب رفته بود، سایت ارتباطی ما هم چنان به فعاليتش 
ادامه می داد که حتی هالل احمر و اورژانس آمده بودند و کنار این سایت مستقر شده بودند 

تا از برقی که ما توسط دیزل توليد می کردیم، استفاده کنند.
در موضوع استفاده از نقشه های ماهواره ای که تاکنون خيلی گنگ بود، ذکر این نکته مهم 
است که استفاده از این بستر در ایام سيل خودش را نشان داد که می تواند چقدر هدف مند 
به ما کمک کند. در واقع بعد از سيل همين نقشه ها بود که مشخص کرد کجا حریم رودخانه 
بوده است، کجا بعدها توسعه پيدا کرده، کجا اصالً زمين کشاورزی نبوده است و به اشتباه 
زمين کشاورزی اعالم کرده اند، کجا زمينش هشت هکتار بوده و 800 هکتار تعریف کردند و 
حتی کجا زمينی بوده است که به اشتباه در یک کشور دیگر مشخصات جغرافيایی خودش 
را تعریف کرده است. همه ی این ها مواردی بوده اند که ما سعی کردیم در مجموعه وزارت 
ارتباطات برای همه حوزه ها کمک بگيریم. همچنين بعد از سيل بخش هایی که آسيب دیده 
بودند را از محل خود اپراتورها، تأمين اعتبار و ترميم کردیم و فيبر نوری که حدود دو ميليارد 
تومان به آن خسارت وارد شد و از طریق وزارت تأمين شد که 800 ميليون تومان آن را 
به نوسازی اختصاص دادیم. سریعاً موارد بحرانی را انجام دادیم و بقيه آن را اکنون پيمانکار 
مشغول به کار است. ما هيچ بودجه ای را چه در مدت سيل و چه بعد از سيل 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 سيل به ما اعالم شد، امکانات مان را بسيج کردیم و کمک کردیم تا مشکالت 
بر طرف شود. در غرب کارون، 11 روستا به ما ُمحّول شده بود که سيل بندهای خاکی آن ها 
را تقویت کردیم و نگذاشتيم آب وارد مناطق مسکونی و کشاورزی شود. همچنين خدمات ما 

در اروندکنار، جزیره ی مينو و شلمچه از نوع کمک های فنی، امکاناتی و تجهيزاتی بود.
در ابتدای بحث سيل، چنين به نظرمان ميرسيد که شایدکارها اصولی انجام نمی شد و 
در جاهایی که قرار بود برای جلوگيری از طغيان رودخانه به صورت عملياتی کار شود، 
اصول ابتدایی مهندسی رعایت نمی شد. به جای این که یک سد نسبتاً مستحکم برای یک 
دوره یک ماهه ایجاد شود، خاکریزی دستی انجام می دادند که بعد هم آب، این خاکریزها را 

می شست و بدون فایده خيلی از منابع خاکی هدر می رفتند.
با توجه به این که یک دوره خشکسالی زیادی داشتيم، خيلی از مسائل مغفول مانده بود و 
خيلی از سيل بندهایی که در روستاها بودند، به دليل این که زمين کشاورزی پشت سيل بند 
وجود داشت و اجاره داده شده بودند و صاحبان آن ها نيز دغدغه اقليمی آن جا را نداشتند و 
برای این که به آب دسترسی پيدا کنند، سيل بندها را خراب کرده بودند. ما وقتی وارد مرحله 
کار شدیم، تجربه ای که به دست آوردیم این بود که مشخص شد بيشتر افرادی که درگير 
سيل هستند، با دستور عمل های سيل آشنا نيستند و نياز است یک دستگاهی در استان، 

عده ای را تربيت کند تا حداقل بتواند دستورالعمل های 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 این که از خاکریزی استفاده کنيم که بی حاصل باشد، چند بيل مکانيکی 
بوم  بلند را به کار گرفتيم و از گل و الی بستر رودخانه برداشت می کردیم و برای سدسازی 
استفاده می کردیم. این کار چند مزیت داشت؛ یکی این که منابع خاکی ما که در مزارع بودند 
از بين نمی رفتند، دوم این که سرعت عمل را باال می بردیم و سوم نيز سدی ایجاد می شد که 
خيلی مقاوم تر از خاک بود و کار ما در طول روز سریع تر انجام می شد. همچنين این سد پس 
از این که خشک می شد، کامالً مانند یک سد بتنی عمل می کرد، زیرا آن خار و خاشاکی که 
درون خاک ها بود، آن سد را سفت و مقاوم می کرد. ما بر این اساس، حداقل چهار هزار هکتار 
مزارع کشاورزی را در آن یازده روستا نجات دادیم. همچنين در اروند صغير، عمليات تحکيم 
و تقویت دایک را انجام دادیم و این کار عالوه بر کارون در اروند کنار و شلمچه نيز انجام شد.

یکی از مهارت هایی که افراد درگير سيل یاد می گيرند، این است که باید به مردم موارد را به 
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صورت درست توضيح دهند. ما برای این که بتوانيم سد را کمی خشک نگه داریم تا دوره ی 
بيشتری در مجاورت آب قرار گيرد، باید زهکشی در کنار آن احداث می کردیم که خيلی از 
کشاورزان این موضوع را نمی پذیرفتند یا این که این کار را به سخره می گرفتند که باید به 
آن ها توضيح می دادیم که این زهکش تا چه اندازه می تواند کمک حال باشد که خوشبختانه 

پس از چند روز با مردم در این زمينه به زبان مشترک رسيدیم و این زهکش احداث شد.
یکی از مشکالتی که ما داشتيم این بود که صاحبان مزارع و روستاها به دليل سابقه بدی که 
از قبل وجود داشت و آن هم عدم اعتماد به نهادها بود، حاضر به تخليه نمی شدند. به طور مثال 
مردم می گفتند دو سال پيش که سيل آمد، یک نفر از مردم عادی هم نتوانست خسارت سيل 
را دریافت کند، اما عده ای با رانت توانستند خسارت را دریافت کنند. همين ها باعث شده بود 

که اگر به مکانی دستور تخليه داده می شد، مردم کمی مقاومت کنند.
به هر حال ما برای این که هم اطمينان مردم را جلب کنيم و هم کار سریع تر انجام شود، 
باید از تجربيات مردم بومی استفاده کنيم. خود مردم از قبل یک سری تجربه ها داشتند. 
به طور مثال وقتی سيل می آید، معموالً در قوس های رودخانه ها فرسایش بيشتر می شود و 
برای این که از این فرسایش بکاهند، از یک سری وسایل مانند شاخ و برگ گياهان استفاده 
می کردند که ما هم از همين روش ها استفاده می کردیم تا همکاری مردم، کمی بيشتر شود.
یکی از تجربيات دیگری که به دست آوردیم، این بود که خيلی از موارد در روستاها وجود 
دارد که خود ساکنين روستاها می دانند، ولی افراد خارج از آن روستا اطالعی از آن ندارند و 
اگر از این اطالعات بهره نمی بردیم، نقطه ضعفی برای سيل بند بود و ممکن بود یک سيل بند 
از بين برود. با توجه به این که سيل را پشت سر گذاشتيم، اعتقاد دارم از همين االن باید بدنه 

سيل بندها را با گونه های گياهی تقویت کرد.
ما در جریان سيل، تعداد زیادی از نيروهای محلّی و جهادی را برای پُر کردن گونی ها از 
خاک به کار گرفتيم. مگر این همه آدم چقدر می توانند گونی پر کنند؟ در حالی که با وسایل 
مکانيزه می توان زیر یک دقيقه، 16 یا 17 گونی را پُر از خاک کرد. پُر کردن این تعداد گونی 
با استفاده از نيروهای انسانی شاید یک ساعت زمان ببرد. اگر این تجهيزات توسط مدیریت 
بحران کشور یا استان خریداری شود، می تواند کمک حال باشد. همچنين تجربه دیگر این 
بود که اگر خاک برای ساخت سيل بند در دسترس نبود، از مصالح ژئوسنتتيک )محصوالتی 
متشکل از مواد پلی اتيلن و پلی پروپيلن( استفاده کرد و به صورت خيلی سریع جلوی سيل را 
گرفت، در حالی که ما خاک را به صورت دستی برای جلوگيری از پيش روی سيل می ریختيم 
و هيچ مقاومتی هم نداشت و هر لحظه ممکن بود از بين برود. دوم این که نصف عرض جاده 
گرفته می شد و حتی ممکن بود خطر تصادف هم پيش بياید. در کشورهای پيشرفته به جای 
این اقدامات از صفحات پالستيکی استفاده می کنند که هم منابع تلف نمی شود، هم عرض 
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جاده تغييری نمی کند و طبيعتاً خطری رخ نمی دهد. در این ميان نيز متوجه شدیم در 
طراحی جاده هایمان خيلی مشکل وجود دارد که اگر مناطق دچار مشکل شناسایی و اصالح 

شوند، می تواند بسيار کمک حال باشد.
اصلی ترین موضوع سيل دخالت بشر بود و اگر به حریم رودخانه تجاوز نمی شد، این مسایل 
تأسيسات  این که  بودیم. ضمن  دارخوین شاهد  در  را  این موضوع  نمونه  نمی آمد.  پيش 
زیرساختی را هم در حریم رودخانه ایجاد کرده بودند و وقتی آب پيش روی کرد تأسيسات 
نيز دچار مشکل آب گرفتگی شدند. برای جاهایی که قوس رودخانه بسيار است، می توان از 
دیواره هایی برای هدایت جریان آب استفاده کرد که این کار را در سال 85 نيز سازمان آب و 
برق خوزستان انجام داد. اگر همين کار ادامه پيدا می کرد، تأسيسات دچار مشکل نمی شدند. 
به هر حال با توجه به این که سال ها بود آب نزدیک این دیواره ها نشده بود، مردم محلّی آن ها 
را تخریب کرده بودند. به نظرم عامل اصلی این مسایل، فرهنگی است و اگر مردم را متوجه 

کاربرد یکسری چيزها نکرده باشيم، دچار مشکل خواهيم شد.
روستاها دارای طرح هادی هستند که در این طرح نيز معابر، پياده روها و مسائلی که در بحث 
شهرسازی و روستاسازی لحاظ می شود، وجود دارد. یک سری از روستاها نقطه بحرانی بوده و 
دارای سيل بند قدیمی هستند. پيشنهاد ما این است که در طرح هادی این روستاها، سيل بند 

لحاظ شود و خود استانداری و وزارت کشور نيز بودجه ای برای این کار اختصاص دهد.
در این سيل مسائلی را متوجه شدیم که اگر خودمان در بحث ميدانی نبودیم، به آن پی 
نمی بردیم. به طور مثال یک سری از کشاورزان پيش از این که محصول شان را برداشت کنند، 
به صورت مرتب به ما کمک می کردند، ولی آن ها پس از این که محصوالت شان را برداشت 
کردند، کالً قضيه سيل را رها کردند و پس از آن نيز احشام وارد مزارع شدند که این نگرانی 
ما را دوچندان کرد و ما باید به این فکر می کردیم برای دوره بعد از کشاورزی، کار را چطور 

مدیریت کنيم.
همچنين در مقطعی که کشاورزان برای محصوالت خود نياز به آب داشتند، سيل بند را 
تخریب می  کردند تا آب به مزارع شان برسد که ما باید افرادی را در آن جا قرار می دادیم تا 
منفعت فردی باعث نشود کل روستا درگير سيل شود. ما در این زمينه با استفاده از دهياران 

به آن ها اعالم کردیم که آبياری مزارع شان باید به صورت پمپ صورت بگيرد.
در مقطعی نيز اعالم شد آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات با کميسيون اتحادیه سازمان ملل 
توافقنامه ای امضا کرده است تا بتواند از تصاویر ماهواره ای در بحث مدیریت سيل استفاده کند. 
البته خودمان توانستيم  به سایت مربوطه دسترسی پيدا کنيم، ولی ای کاش مرکز تحقيقاتی 
فضایی ایران علمی تر و بهتر کمک می کرد. به هر حال مسئوالن به یک مرکز در سازمان 
ملل وصل شدند که وظيفه آن مدیریت بحران است، اما با توجه به این که تجربه اول مان بود، 
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خيلی نتوانستيم با این سازمان ارتباط برقرار کنيم، در حالی که این طرح می توانست به تمام 
خوزستان خدمات دهد. به هر حال ما با این سازمان هوایی در ارتباط بودیم و تقریباً سيل را 

در منطقه رصد می کردیم.
ما یک سری کارها را هم به صورت دستی انجام می دادیم. یکی از مشکالت بزرگ در مدیریت 
سيل استان خوزستان این بود که بخش های مختلفی که درگير بودند از نظر اطالعاتی با هم 
در هماهنگی و ارتباط نبودند و نمی دانستند باید چه کار کنند. به طور مثال ما نمی دانستيم 
فردا قرار است چند سانت آب کارون باال بياید تا سد 18 کيلومتری که در حيطه اختيارات مان 
بود را تا چه حد و تا کجا باال بياوریم. شاید یک اپليکيشن ساده می توانست این کار را انجام داد 
و االن موقع آن است که این اپليکيشن را طراحی کرد. در همين سيل چند هزار پرس غذا 
از بين رفت، در حالی که با داشتن اپليکيشن می توانست مانع از این کار شد. این کارها بسيار 
ساده هستند و با یک برنامه ریزی کامپيوتری ساده می توان آن ها را انجام داد. ما به سادگی 
می توانستيم متوجه شویم چه کسانی در چه نقاطی غذا طبخ و پخش می کنند و می توانستيم 

کار را مدیریت کنيم و بعد هم در خصوص توزیع آن ها تصميم بگيریم.
حتی به وسيله این اپليکيشن می توانستيم متوجه شویم به طور مثال تا دو روز آینده، 30 
سانت ارتفاع آب باال خواهد آمد تا تمهيدات الزم را بيندیشيم. به هر حال این اپليکيشن 
در دسترس نبود و مجبور بودیم خودمان این مسائل را پایش کنيم و محاسبات مان در حد 
مشاهدات محلّی بود. بنابراین ما حداقل هماهنگی الزم را بين دستگاه های اجرایی ندیدیم 
و خيلی از اقدامات ناهماهنگ و خودسرانه وجود داشت و همين باعث ایجاد خسارت شد. 
در این سيل هر کسی با ذهنيت خودش فکر می کرد که اگر فالن اقدام انجام شود، جلوی 

خسارت را خواهد گرفت، در حالی که کارها تقریباً حساب و کتاب شده نبود.
همچنين در جریان سيل به مشکالتی بر خوردیم؛ یکی این که روستاهای پایين دست یا 
باالدست از روی ناآگاهی فکر می کردند اگر بخشی از سيل بند را باز کنند و زمين پُر از آب 
شود، دیگر در معرض خطر نخواهند بود یا آن هایی که هنوز مزارع شان را کشت نکرده بودند، 
در تالش بودند تا آب وارد زمين های شان شود و بعد بتوانند خسارت بگيرند. حتی یک سری 
هم بودند که می خواستند آب وارد روستای شان شود و بعد که اهالی روستا را خالی کردند، 
دزدی کنند. همين ها باعث می شد که افراد روستا شب ها بيدار مانده و از روستا محافظت 

کنند.
باید در خصوص سيل برای استان خودمان یک دستورالعمل سيل داشته باشيم؛ در بحث 
سيل نيروهای زیادی از اطراف برای کمک آمدند، اما با توجه به این که به محيط آشنا نبودند، 
مشکالتی برای ابزارشان پيش می آمد که اگر دستورالعمل سيل وجود داشت، این مشکالت 
به وجود نمی آمد. خدا را شکر توانستيم 11 روستایی که در حيطه کاری ما بود، حفظ کنيم 



280

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

و اگر با خود مردم نمی توانستيم ارتباط برقرار کنيم، اصالً موفق نمی شدیم.
همچنين یکی از اقداماتی که در زمان سيل باید انجام دهيم، این است که یک فرمانده ی ميدانی 
باید لباس متفاوتی به تن داشته باشد تا همه بدانند چه کسی کار را هدایت می کند و این مستلزم 

این است که حتماً قبل از آن با مردم هماهنگ می شد تا آن ها اعتماد الزم را پيدا کنند.
به نظر من امکانات و تجهيزات الزم باید توسط مدیریت بحران کشور تهيه و نگهداری شود، 
ضمن این که باید آموزش های الزم در خصوص مواجهه با سيل داده شود. اکنون که سيل به 
اتمام رسيده است، نباید کار را رها کرد. باید تصميم سازهای خوبی وجود داشته باشد. در سيل 
اخير گروهی به عنوان تيم فنی وجود داشتند، اما نمی توانستند تمام استان را رصد کنند. به 
نظرم در خود مدیریت بحران استان باید فضایی برای کنترل و تصميم سازی وجود داشته 

باشد، در حالی که ما این موضوع را به صورت ملموس ندیدیم.
همچنين یکی از مشکالت ما این است که در حوزه های مدیریت مان بخشی نگری داریم و 
حوزه هایی چون نفت و نيشکر تنها خودشان را می بينند و به منافع جزیی نگاه کرده و آن را به 
منافع کلی ترجيح می دهد و بسيار کم تالش می کنند که عموم نگر باشند. به همين دليل نيز 
اطالعاتی که در اختيار بقيه می گذارند در راستای منافع خودشان بوده که این بسيار بد است. 
همچنين یک سری از نهادها با حسن نيت جلو می آمدند، ولی مانع از انجام کار می شدند. پس 
تمام این ها باید تحت کنترل یک سيستم در بحران عمل کنند. در مجموع مدیریت یکپارچه 
تاحدی ضعيف بود و عدم هماهنگی بين دستگاه ها بسيار مشهود بود؛ ضمن این که اطالعات 

کافی نداشتيم و این آزاردهنده بود.
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سمت: مدیر کل بهزیستی خوزستان

در بحث بالیای طبيعی همانند سيل، زلزله و این موارد، دستگاه ها باید از قبل برای آن 
پيش بينی های الزم را داشته باشند. ما نيز بر اساس نوع وظيفه ای که بر عهده داریم، اغلب 
پيش بينی هایی را به منظور پيشگيری انجام می دهيم. بعد از این که حادثه سيل در استان 
به وقوع پيوست، سازمان بهزیستی نيز خيلی سریع اقدام کرد و به محض این که اعالم 
کردند که ممکن است اتفاق هایی رخ دهد ما در سازمان بهزیستی چند کار را انجام دادیم. 
کميته مدیریت بحران با حضور معاونين اداره کل سازمان بهزیستی تشکيل شد و با روسای 
ادارات شهرستان ها نيز جلسه تشکيل دادیم، چالش هایی را که ممکن بود با آن مواجه شویم 
پيش بينی کردیم و بر اساس این چالش ها و مواردی که سيل ممکن بود به ما آسيب برساند 
برنامه ریزی کردیم. مثالً چيزی که برای ما مهم بود مراکز نگهداری بودند. یک سری مراکز 
شبانه روزی داریم که این مراکز اغلب از افراد آسيب پذیر مثل سال مندان، کودکان، زنان یا 
کودکان بی سرپرست نگهداری می کنند. همچنين ما مراکز توانبخشی یا مراکز ترک اعتياد 
نيز داریم. بررسی کردیم چنان چه مراکزمان در معرض سيالب هستند، آن ها را جابجا کنيم 
و مناطقی را که در صورت ورود سيالب ممکن بود کمتر آسيب ببينند را در سطح استان 
شناسایی کردیم. بر این اساس فضاها و محيط ها را آماده کردیم. مسائلی مثل بحث تغذیه، 
آب آشاميدنی، موتور برق را پيش بينی کردیم و مکان هایی را که امن تر بودند از مکان های 
قبلی مشخص کردیم تا اگر سيل آمد دچار آسيب و بحران شدیدی نشویم. هر کس را 
مسئول کاری کردیم تا چنان چه بحران خيلی شدید بود بدانيم چگونه کودکانی که در مراکز 
ما هستند را منتقل کنيم. همچنين مشخص کردیم که اگر اتفاقی افتاد این مراکز به کجا 
منتقل شوند. البته خوشبختانه بحران به مرحله ای نرسيد که آب وارد مراکز نگهداری ما شود. 
تعدادی محدود از مراکزی را هم که در معرض سيل بودند جابه جا کردیم، اما این یک اقدام 
پيش گيرانه بود که در مرحله ی اول برای برخی از مراکز دولتی، خصوصی و غير دولتی در 
معرض سيل انجام دادیم. کار دیگری که انجام دادیم این بود که بعد از این که سيل آمد و 
اردوگاه های سيل زدگان تشکيل شدند، 96 تيم ُمحب به اردوگاه ها اعزام کردیم. تيم های 
ُمحب از افرادی تشکيل شده اند که از قبل آموزش دیده اند و به صورت مداخالت روانی 
اجتماعی وارد می شوند. کار ما معموالً بعد از بحران شروع می شود. تيم های ُمحب اغلب از 
سه تا پنج نفر شامل روان شناس و مددکار تشکيل می شوند. این تيم ها وارد اردوگاه های افراد 
سيل زده شدند و آن جا مستقر شدند و خدمات روان شناسی و مشاوره ارائه دادند. همچنين 
21 تيم اورژانس اجتماعی به منظور ارائه ی خدمات حمایتی روان شناختی نيز برای افرادی که 
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در معرض سيل یا آسيب بودند اعزام کردیم؛ چرا که ممکن بود در آن روزها شوک هایی به این افراد 
وارد شده باشد. این تيم ها از طریق مشاوره و مداخله ی روان شناختی سعی می کردند آرامش را در 
اردوگاه ها و بين سيل زدگان ایجاد کنند. همچنين با همکاری صنف و نهاد مهدکودک های استان، 
30 مهد کودک سّيار در اردوگاه ها راه اندازی کردیم. این کار به منظور نشاط افزایی کودکان و کاهش 
استرس کودکانی که در معرض سيل بودند در سراسر استان انجام شد. ميان خانواده های تحت 
پوشش بهزیستی که در معرض سيل بودند نيز سه ماه مستمری توزیع کردیم تا این افراد در این 
شرایط مبلغی در دست داشته باشند تا در صورت نياز از آن استفاده کنند. البته این خدمات صرفاً 

برای خانواده های تحت پوششبهزیستی ما ارائه شدند. 
ما حدود 286 مورد وسایل توانبخشی شامل عصا، ویلچر و واکر بين خانواده های تحت پوشش 
سازمان توزیع کردیم. همچنين بين خانواده های نيازمند تحت پوشش بهزیستی مواد غذایی توزیع 
کردیم. لوازم منزل نيز به صورت متنوع بين این افراد توزیع شد. لوازم بهداشتی، البسه نو، اسباب 

بازی و لوازم تحریر نيز بين کودکان توزیع شدند.
یک بانک اطالعاتی نيز از افراد تحت پوشش که در معرض سيل بودند تشکيل شد. در بحث مسکن 
نيز، کسانی که خانه های آن ها آسيب دیده و نياز به تعمير داشتند شناسایی شدند و به بنياد مسکن 

استان معرفی شدند و در حال حاضر نيز پيگير شرایط این خانواده ها هستيم.
همچنين 15 پایگاه خدمات اجتماعی داشتيم که در مناطق سيل زده مستقر بودند. کلينيک های 
مددکاری نيز به کمک ما آمدند و خوشبختانه در این مدتی که این اردوگاه ها برقرار بودند، خدمات 
حمایتی، روانی و اجتماعی از طریق مراکز مشاوره و کلينيک های مشاوره در اورژانس اجتماعی و 
تيم های ُمحب و سازمان های غير دولتی که با ما همکار بودند به این خانواده ها ارائه شد. با استقرار 
مهد کودک های سّيار، نشاط در بين کودکان سيل زده افزایش پيدا کرد و آن استرسی که در 
روزهای اوليه داشتند به تدریج کاهش پيدا کرد. البته حماسه ای که خود مردم آفریدند از همه 
باالتر بود. همکاری که مردم برای رفع مشکالت شان با هم داشتند خود یک پدیده ی جالب و در 

نوع خود بی نظير بود. 
در حوزه ی کاری سازمان بهزیستی، اغلب بعد از وقوع حوادث کار ما شروع می شود. بعد از وقوع 
حوادث، مسائل مختلف، به خصوص بحران های اجتماعی خود را نشان می دهند. الزم است در 
آینده روی این موضوع کار پژوهشی شود که این حوادث چقدر روی مباحث اجتماعی شهرها 
تأثير گذاشتند. هنوز زود است که ما در این زمينه حرفی بزنيم، مگر این که یک کار پژوهشی در 
این زمينه انجام شود که ما هنوز این کار را انجام نداده ایم. کاری که ما باید انجام می دادیم استقرار 
تيم ها و پيگيری مباحث روانی و اجتماعی خانواده ها بود که االن نيز در حال دنبال کردن این مساله 
هستيم. سامانه ای نيز درست شده است که این اطالعات را در آن ثبت می کنيم. ما کارمان را در 
این زمينه انجام دادیم، اما این کارها به استمرار نياز دارد و تنها به زمان سيل و دو- سه ماه بعد آن 

ختم نشود؛ چون از حاال به بعد مباحث اجتماعی نمود پيدا می کنند.
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در بحران سيل خوزستان اولين مساله ای که مطرح بود بحث جبران مدتی بود که دانش آموزان 
نتوانسته بودند بعد از تعطيالت نوروز تحصيل را شروع کنند، به همين دليل اولين اقدام ما 
جبران این مدت زمان از دست رفته بود. در همين راستا نيز برای دانش آموزان مناطق 
سيل زده کالس های تقویتی و جبرانی برگزار شد. ما ده استان را به عنوان استان های معين 
خوزستان در بحث سيل به استان دعوت کردیم، مدیران کل آموزش و پرورش این استان ها 
و وزیر آموزش و پرورش در استان حضور پيدا کردند و برنامه ریزی هایی در خصوص راه اندازی 
کالس های تقویتی و جبرانی و همچنين برگزاری کالس های کنکور در مناطق سيل زده 
انجام شد و ما توانستيم پایگاه های کنکور را در مناطق سيل زده راه اندازی کنيم. فکر می کنم 
برگزاری این کالس ها بسيار موثر بوده است و همان طور که می دانيد ما امسال سه نفر رتبه 
تک رقمی در کنکور سراسری داشتيم که البته یکی از این دانش آموزان به الهيجان مهاجرت 

کرده بود و دو نفر از این دانش آموزان، پایه دوازدهم را در خوزستان گذرانده بودند. 
تمهيدات و امکانات بسيار خوبی هم از طرف وزارت خانه در نظر گرفته شد. کمک های خوبی 
نيز برای معلّمين مناطق سيل زده در نظر گرفته شد. ما این معلّمين را دعوت کردیم و 
کمک هایی را که از وزارت خانه و استان های ُمعين دریافت کرده بودیم در اختيار آن ها قرار 
دادیم. با توجه به این که در چنين زمان هایی چنين کمک هایی صورت می گيرد، این مساله 

اميدواری خوبی بين معلّمين به وجود آورد.
تجهيزاتی مانند ميز، صندلی، یخچال و دستگاه کپی و امکانات و تجهيزاتی برای مدارس 
الزم است را نيز تهيه شده و به مدارس ارسال کردیم. همچنين اقدام موثری که انجام شد 
دعوت خيرین برای جمع آوری کمک بود. در این مراسم که در تهران برگزار شد، توانستيم 
حدود 90 ميليارد تومان پول نقد از خيرین برای بازسازی مدارس سيل زده جمع آوری کنيم. 
فرهنگيان به خصوص فرهنگيان سایر استان ها خيلی خوب به ما کمک کردند. کاميون های 
زیادی از تجهيزات پوشاک و امکانات مختلف برای ما ارسال شد که ما این امکانات را یا برای 
توزیع در اختيار هالل احمر قرار می دادیم و یا خودمان مستيقماً آن ها را در اختيار خانواده ها 

قرار می دادیم.
به این ترتيب با این شرایط کار تعمير و بازسازی مدارس شروع شد. همچنين از سوی آموزش 
و پرورش سایر استان ها نيز، حدود سه ميليارد تومان پول نقد به حساب آموزش و پرورش 
استان واریز شد و به این ترتيب توانستيم پولی بيش از چيزی که نياز داشتيم برای تعمير و 
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بازسازی جمع آوری کنيم. همچنين استان ها تجهيزات و وسایل مورد نياز برای مدارس را نيز 
در اختيار ما گذاشتند.

در مجموع 113 مدرسه ما آسيب دیده بودند، اما همه این مدارس به تخریب و بازسازی 
نياز نداشتند. از این مدارس، حدود 33 مدرسه نياز به تخریب و بازسازی داشتند که این کار 

توسط اداره  کل نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس شروع شد. 
در چنين مواقعی یک مدیریت استانی وجود دارد که باید خروجی جلساتی که ميان استاندار، 
مدیریت بحران و همه مدیران برگزار می شود، هماهنگی داشته باشند تا تأثير خود را در 
کاهش آسيب های احتمالی بگذارد. به ویژه در آن زمان، در بحث تعطيلی و یا بازگشایی 
مدارس ناهماهنگی هایی وجود داشت. با توجه به این که بخش هایی از شهر اهواز چندان 
درگير مساله سيل نشده بود؛ مشکلی برای بازگشایی مدارس برخی مناطق نداشتيم، و البته 

به نظر من چندان ضرورتی نداشت که تمام مدارس شهر اهواز را نيز تعطيل کنيم.
در همان اولين روزها که این مشکل به وجود آمد ما مدارس را تخليه کردیم و برخی را تجهيز 
کردیم و در اختيار مردم گذاشتيم. در مجموع در حدود 50 مدرسه در استان، سيل زدگان 
اسکان داده شده بودند. تعداد بسيار اندکی از مدارس ما درگير اسکان سيل زدگان بودند یا 
فاضالب آن ها دچار مشکل شده بود، اما خيلی از مدارس هم می توانستند روال عادی خود را 

طی کنند و دانش آموزان به مدرسه باز گردند. 
متاسفانه در آن زمان علی رغم این که مدارس ما آمادگی پذیرش سيل زدگان را داشت و در 
مدرسه کولر وجود داشت، اما می دیدیم که هالل احمر در حياط مدارس چادر بر پا می کرد، 
در صورتی که اصالً نيازی به چادر نبود. نمی دانم چرا گاهی چنين تصميم هایی گرفته می شد، 
به نظر من در چنين مواقعی به یک برنامه جامع تری نياز داریم. البته مسئولين زحمات زیادی 
کشيدند، سيل خوزستان تجربه ای شد تا اگر چنين اتفاقاتی دوباره رخ دهد با برنامه ریزی و 

هماهنگی بيشتری تصميم گيری کنيم.
در شوش یکی دو مدرسه ما آسيب دیده بودند. در شاوور، بخش شعيبيه شوشتر، به ویژه 
سوسنگرد و حميدیه مدارس آسيب دیده داشتيم. مدارس ما در سوسنگرد بيشترین آسيب 
را دیده بودند. من و چند نفر از کميسيون آموزش مجلس در سوسنگرد حضور پيدا کردیم 
و ما با قایق به مدارس آن حوزه که دچار آبگرفتگی شده بودند رفتيم و بازدید ميدانی خوبی 

داشتيم. 
با توجه به این که وزیر آموزش و پرورش، تصميم گيری در خصوص اعالم به پایان رسيدن یا 
نرسيدن سال تحصيلی را بر عهده مدیران کل آموزش و پرورش استان های سيل زده گذاشته 
بود، ما تصميم گرفتيم که پایان سال تحصيلی، تفاوتی با سال گذشته نداشته باشد. چون با 
کالس جبرانی مشکل دانش آموزان حل شد. با توجه به جغرافيای خوزستان و شرایط اقليمی 
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آن، با تالشی که معلّمين و دانش آموزان دارند، معموالً سال تحصيلی در استان ما در اسفندماه 
تمام شده است و در روزهای اول سال بعد، یعنی فروردین و اردیبهشت، معموالً دروس مرور 
می شوند. می توان گفت در مقطع متوسطه اول و دوم، دروس در این زمان مرور می شوند، اما 
در مقطع ابتدایی تا اسفند درس ها تمام شده است. به نظر من بهترین کاری که در این زمان 
انجام شد، برگزاری کالس های تقویتی و پایگاه های کنکور برای دانش آموزان مناطق سيل زده 
بود. یکی از مشکالتی که ما داشتيم این بود که برخی خانواده ها به ما فشار می آوردند که 
مدارس باید باز شوند، برخی خانواده ها هم فشار می آوردند که مدارس باید همچنان تعطيل 
بمانند. ما این مشکل را بين همکاران خودمان هم داشتيم. در صورتی که در چنين مواقعی 
باید نظر کارشناسی را پذیرفت نه این که بنا بر برداشت و ارزیابی که خودمان از شرایط داریم 
بيایم فشار بياوریم و نظر خودمان را اعمال کنيم. در چنين مواقعی هم مردم و هم سایر ادارات 
و ارگان ها و جامعه فرهنگی باید با مجموعه اداره  کل همراهی کنند تا دانش آموزان کمترین 

آسيب را از نظر عقب ماندگی تحصيلی ببيند.
به نظر من مردم به آگاهی خيلی خوبی در چنين مواقعی رسيده اند و خيلی خوب با هم افزایی 
که وجود دارد از نظر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پای کار آمدند. مردم به شکل خودجوش 
در جاهایی از دولت، خيلی جلوتر بودند و توانستند کمک های خيلی خوبی را در زمينه رساندن 
تجهيزات، امکانات و مواد غذایی به مردم سيل زده داشته باشند. ما خودمان آشپزخانه های 
زیادی را در سطح مناطق راه اندازی کردیم. همچنين توانستيم خيلی خوب با همکاری کانون 
پرورش فکری در اردوگاه ها برنامه های مختلفی را اجرا کنيم و با اجرای برنامه های علمی و 
آموزشی و برنامه های شاد، دانش آموزان را در این اردوگاه ها سرگردم کنيم. ما در این زمينه 
مشکل خاصی در عدم همراهی مردم مشاهده نکردیم. البته جاهایی نيز حضور پيدا می کردیم 
و برخی از مردم بداخالقی هایی را نشان می دادند و این مساله هم طبيعی بود و از نگرانی 

مردم نشأت می گرفت.
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گفت و گو با آقای بابک ممبینی
سمت: رییس اداره نوسازی و تجهیز مدارس شهرستان اهواز

اداره نوسازی و تجهيز مدارس اقدامات مهم و تأثيرگذاری را در دوره ی بحران سيل اخير انجام 
داد که شامل اطالع به مدارس جهت خالی کردن مدرسه از نظر سيستم های کامپيوتری و 
اسناد و مدارک، اطالع به پيمانکارانی که در حال ساخت بودند تا بتوانند تجهيزات و لوازم کار 
خود را جمع آوری و به مکان امن انتقال دهند، بازرسی در حين سيل و گزارش گيری جهت 
اقدامات پس از سيل از جمله اقدامات و فعاليت هایی بود که ما انجام دادیم. همچنين در 
تعدادی از مدارس ساخته شده در روستاها، سطح ایمنی را تا 30 سانتيمتر افزایش دادیم که 
باعث شد این مدارس دچار آب گرفتگی نشوند. در دوره ی بحران سيل، پای کار بودن مدیران 
از رده هایی باال تا ميانی و اجرایی باعث  شد همه ی عوامل پيروی کنند و در شرایط بحرانی 
حضور داشته باشند و با تمام نيرو کار را پيش ببرند. درست است سيل با خود خرابی هایی 
به بار آورد، اما سيل خّيرین را نيز به همراه داشتيم و اعتبارات خوبی که به این سازمان تعلّق 
گرفت و باعث شد عالوه بر مدارسی که تخریب شده بودند؛ مدارسی که مثالً تنها اطراف آن ها 
را آب گرفته بود و خسارتی متحمل نشده بودند نيز بازسازی شوند و بتوانيم از بودجه فرآهم 
شده نهایت استفاده را ببریم. ساختن مدارس در مناطق سيل زده از نظر روانی تأثير مثبتی 
بر اهالی داشت؛ این که اميدوار بودند باالخره ساخت و سازها در حال انجام است. نکاتی که 
برای خود من به عنوان یک درس و تجربه ثبت شد یکی این بود که باید هميشه مطالبات را 
بيشتر از حد ميزان درخواست بدهيم؛ چرا که در بازسازی و تأمين تجهيزات مدارس، هميشه 
کمبود وجود دارد. همچنين باید در این گونه بحران ها و حتی غير از بحران، مرزبندی ها و 
جناح بندی های سياسی را کمتر کنيم و بيشتر درصدد اجرای کار باشيم و نه دسته بندی  
و منافع شخصی. مدیران باید پيگير باشند و خود پا در این حيطه بگذارند تا باال دستی ها 
ببينند و زیر دستی ها بياموزند. باید با پيمانکاران سازمان از نظر مالی به بهترین نحو برخورد 
کنيم و اعتمادسازی انجام دهيم؛ تا در مواقع بحرانی و وجود مشکالت اقتصادی و معوقات 
مالی، پای کار بمانند و تا آخر با ما همکاری کنند. ارتباط گرفتن با سازمان ها و دستگاه های 
دیگر می تواند در بحران ها کارساز باشد، مثالً ما با استانداری از قبل ارتباطات خوبی داشتيم، 
بنابراین برای تأمين بودجه و تصویب آن کمتر دچار مشکل می شویم. ارتباطات با کارمندان 
و کارکنان خود سازمان خيلی تأثيرگذار است. مدیر که پای کار بماند، کارمند و کارکنان 
نيز تبعيت می کنند. گروه های جهادی که ما اصالً فکرش را نمی کردیم بتوانند این قدر خوب 
پای کار بایستند نيز تجربه ی کاری خوبی به حساب می آمد. برپایی جشنواره ها و همایش ها 
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با حضور مسئولين اجرایی رده باال و اشخاص شناخته شده و همچنين خّيرین باعث شد 
مشکالت این حوزه بيشتر دیده شوند. سيل اخير ثابت کرد وقتی بحث همبستگی ملّی پيش 
آید، مردم ایران همگی و از هر قوميتی باشند به یاری هم می شتابند و بر خالف تبليغاتی 
که صورت می گيرد و سعی در جدایی اقوام دارند؛ همه ی اقوام در این بحران کنار یکدیگر 
بودند و قوم بختياری در سيل به کمک قوم عرب آمد و بالعکس مردم عرب نيز به یاری 
زلزله زدگان مسجدسليمان شتافتند. به نظر من مصداق دیگر این مقایسه، پای کار بودن همه 
قشرها در این بحران بود، چه مردم عادی و چه گروه های جهادی اعم از بسيج و طالب و چه 

سازمان های مختلف و خّيرین.
البته در مدیریت بحران سيل اخير با ضعف ها و کاستی هایی هم مواجه بودیم. یکی از این 
ضعف ها، حضور بی رویه مسئولين در ابتدای بحران  است که باعث می شود زمان زیادی را از 
ما تلف کند و هم گزارش گيری های بی نتيجه ُرخ دهد؛ البته در این زمينه نيز از یک شرکت 
مشاوره جهت تهيه گزارش ها کمک گرفتيم. در گذشـته نياز خاصی در این زمينه احسـاس 
نمی شد، چون بحران شدیدی نداشتيم؛ اما از این پس چون احساس می کنيم این گزارشات 
ممکن است هزینه ی زمانی داشته باشد کمک خواهيم گرفت، هر چند شامل هزینه های 
مادی نيز است. در هنگام تخليه مدارس از آن جایی که مدیران مدارس در تعطيالت به سر 
می بردند درصدی از مدارس تجهيزات را تخليه نکردند و این یکی از ضعف ها در آموزش 
و پرورش بود. یکی از خالء های قانونی که هميشه وجود دارد، اما در دوره ی سيل بيشتر 
خودش را نشان داد خالء قانونی کلی بين شهرداری و آموزش و پرورش است. بدین  گونه 
که شهرداری برای ساخت و ساز هزینه ی پروانه ساخت را دریافت می کرد، اما با رایزنی هایی 
قرار شد این هزینه از آن جایی که از جيب دولت به جيب دیگرش بود و خود شهرداری هم 
هزینه ی پنج درصد بابت هر ساخت و ساز را به آموزش و پرورش طبق توافق های قبلی 
پرداخت نکرده بود؛ اخذ نشود؛ اما شهرداری اعالم کرد که پروانه ساخت را بگيرید و نقشه ها را 
برای ما مشخص کنيد، اما مشکل دیگر این است که خيلی از این زمين ها مالک شان مشخص 

نيست که این مشکل در حال بررسی است.
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گفت و گو با آقای وحید کیاني
سمت: مدیر کل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان خوزستان

پس از دریافت اخبار و اطالعاتی درباره ی سيل خوزستان در آغازین روزهای سال 1398، 
خيلی دغدغه داشتم که اگر سيل بياید و مردم درگير سيل بشوند، نقش نهادهای فرهنگی 
استان خوزستان چگونه نقشی می تواند باشد؟ آیا کسی این نقش ها را سازمان دهی می کند و 
یا ميدان دار آن می شود؟ بعد از گذشت چهار روز که هيچ خبری از نهادهای فرهنگی در این 
زمينه نشد، روز ششم فروردین که قضيه جدی  شده بود، دیدیم که هيچ نهادی در موضوع 
سيل به حوزه ی فرهنگی کودک و نوجوان ورود نکرده است. در عين حال هيچ کس هم تا آن 
مقطع از ما درخواستی برای ورود به این حوزه را نداشت. هم چنان که همکارانم در مرخصی 
بودند و در محل کار حضور نداشتند؛ با هماهنگی هایی که کردیم موضوع چگونگی همراهی 
با سيل زدگان را سامان دادیم و انتظار داشتيم که نهادهای استانی، دستگاه های ارشد استان 
و نهادهای کالن فرهنگی استان وارد ماجرای سيل شوند که عمالً خبری از آن ها نبود. لذا 
بر اساس مسئوليت اجتماعی که هم به عنوان یک شخص حقيقی در خودم می دیدم، و هم 
به عنوان نهاد حقوقی کانون پرورش فکری که امکانات و ظرفيت هایی را نيز در اختيار خود 
دارد، وارد ميدان شدیم و هم زمان با اسکان اولين گروه از سيل زدگان در منطقه ی الهایی و 

دیگر نقاط، فعاليت های مان را آغاز کردیم.
رفته رفته با گذشت زمان، شکل فعاليت ما کامل تر  شد و نوع خدماتی که می دادیم، بهتر و 
قابل قبول تر می شد. در قالب طرح امداد فرهنگی، با هماهنگی های الزم که با مسئول اردوگاه 
انجام می دادیم با موسيقی شاد کودکانه و با خودروهایی که در اختيار داشتيم، وارد اردوگاه ها 
می شدیم و بسياری از کودکان و نوجوانان به دور ما جمع می شدند. این اتفاق خيلی خوبی 
بود که تعلّق ما را برای کار بيشتر و تالش بيشتر جهت می داد. ما با سرکشی به مراکزی مانند 
مرکز اردوگاهی الهایی سعی کردیم تا با موسيقی کودک و نوجوان، وارد مجموعه ی اردوگاهی 
شویم و با برگزاری کارگاه قصه، نقاشی، اهدای کتاب، عروسک گردانی، تئاتر عروسکی، اهدای 
بسته های فرهنگی و خوراکی- حدود سه ساعت- مردم، کودکان و نوجوانان را همراه خود 
کنيم تا قدری از آالم آنان کاسته شود. ما در این ایام حدود 90 درصد اردوگاه ها و مراکز 
اسکان سيل زدگان را تحت پوشش قرار دادیم. هر روز بر تعداد عالقمندان به همکاری هم از 
طرف عوامل کانون و هم از طرف سازمان های مردم نهاد اضافه می شد و این عالقه تا جایی 
پيش رفت که ما در کمپ هایی که با دو یا سه خودرو می رفتيم، به شش خودرو افزایش یافت.
برای ما عالوه بر کودکان و نوجوانان، مادران این کودکان و نوجوانان نيز مهم بود. در کمپ ها 
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چون که اغلب برنامه ها را خود من نيز حضور داشتم، می دیدم که مادران سرگردان بسياری 
در کمپ ها حضور دارند. لذا در حد ُوسع کانون به مادران نيز کتاب، نوشت افزار و اقالم هدیه 
می دادیم تا بتوانند سرگرم شوند و از دلهره نجات پيدا کنند. این ماجرا تا جایی ادامه پيدا 
کرد که دیدیم دیگر کار دارد فرسایشی و تکراری می شود؛ لذا تصميم گرفتيم یک کارگاه 
آموزشی یک روزه برای کارکنان کانون و داوطلبانی که ما را همراهی می کردند برگزاری کنيم. 
این کارگاه، کارگاه چگونگی برخورد با کودکان و نوجوانان در زمان و موقعيت بحران بود. 
یعنی وقتی که یک بحران حادث می شود، به چه صورت بهتر می توان کودکان و نوجوانان 
را آرامش بخشيد و قدری از دغدغه های آنان را کاست؟ دو تن از اساتيد برجسته ی این 
حوزه، آقای سهرابی و سرکار خانم نجفی این کارگاه را که کارگاه بسيار با کيفيت و خوبی 
بود برای ما برگزار کردند. در این کارگاه یاد گرفتيم چگونه باید در بحران به کودک کمک 
کرد و با دست پُرتری از آن پس سراغ سيل زدگان رفتيم. در این زمينه ما هر روز دو یا سه 
اردوگاه را پوشش می دادیم. دوباره مسير را ادامه دادیم و دیدیم که در اردوگاه ها به دليل 
کثرت کودکان و نوجوانان، خود ما به تنهایی نمی توانيم همه-ی این کودکان را تحت پوشش 
برنامه های فرهنگی قرار دهيم. لذا از دوستان و همکاران مان در مرکز کانون پرورش فکری 
دعوت کردیم تا به استان بيایند که در پی آن تماشاخانه ی سّيار کانون پرورش فکری به 
استان خوزستان سفر کرد. این تماشاخانه سّيار در واقع یک تریلی است که نمونه ی دیگری 
در ایران ندارد. با استفاده از ظرفيت های هنری و بومی که در استان خوزستان داشتيم، و 
استفاده از ماشين آالتی که تهران برای ما ارسال کرده بود، توانستيم مراکز و اردوگاه های 
پُرجمعيت تری را به طور وسيع تر و بهتر پوشش دهيم. این برنامه به مدت هفت روز ادامه یافت 
که در پی آن 50 نفر هنرمند از سراسر کشور به جمع ما اضافه شدند و با اجرای برنامه های 
شاد و ُمفّرح توانستيم قدری از دغدغه های سيل زدگان را کاهش دهيم. اما این همه آن 
چيزی نبود که ما انجام دادیم. اتفاقات خيلی جالب و در عين حال حزن انگيزی نيز در این 
ماجرا برای ما می افتاد. وقتی که یک بحران حادث می شود، ما از طریق برنامه های فرهنگی و 
هنری می توانيم بهتر و سریع تر و با اثرگذاری بيشتر، جماعت سيل زده و بحران زده را به لحاظ 
روحی آرامش و سامان دهيم، و هم می توان با بی توجهی حجم افسردگی سيل زدگان را بيش 
از پيش کنيم. همه ی اقداماتی که انجام دادیم، به همت دوستانی بود که بی چشم داشت و 
داوطلبانه ما را همراهی کردند. در گرما، ما به جاهایی رفتيم که آب سراسر محيط را فرا گرفته 
بود و مجبور بودیم با قایق و بلم خودمان را به منطقه ی مورد نظر برسانيم. ما هر جایی که 
حس می کردیم کودکی وجود دارد که می تواند از امداد فرهنگی برخوردار شود را، با همکاری 

عوامل کانون پرورش فکری تحت پوشش خود قرار دادیم.
من دوست داشتم که در ابتدای امر بسياری از نهادهای فرهنگی بيایند و دور هم جمع شوند 
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و زیر چتر فرهنگ، یک صدا تصميم بگيرند که چه دستگاه هایی چه کارهایی را به عهده 
بگيرد؛ اما متأسفانه این ضعف وجود داشت و این یک ایراد بسيار جدی است. در جریان 
سيل، می دیدم که علی رغم عالقه مندی بعضی از دستگاه های فرهنگی، روش و شيوه ی کار 
را بلد نبودند. برای مثال کتاب را در حجم بسيار زیادی می آوردند و بدون هيچ برنامه ای ميان 
مردم توزیع می کردند که بهتر بود این کتاب را در اختيار کانون پرورش فکری قرار دهند و 
ما بر اساس نيازسنجی و به طور کارشناسانه این کتاب را بين مخاطبان مختلف پخش کنيم. 
زیرا تخصصی ترین ُمتولّی حوزه ی کودک و نوجوان، کانون پرورش فکری است. انتظار ما این 
است که در این ماجرا دستگاه ها با ما هماهنگ تر بشوند. متأسفانه برخی تالش های شان خيلی 
بی جهت و از هم گسيخته بود. ما ابتدا برای کودکان قصه می گفتيم. نمایش عروسکی اجرا 
می کردیم، کارگاه نقاشی برگزار می کردیم و در پایان ماجرا به آن ها کتاب هدیه می دادیم. اما 
من می دیدم که دستگاه هایی به طور فراوان کتاب در اختيارشان بود و بدون هماهنگی و به 

صورت نامتناسب، کتاب توزیع می کردند.
در استان خوزستان که استان حادثه خيزی نيز هست، پيشنهاد من این است که بيایيم و یک 
مرکز همانند اداره کل مدیریت بحران با عنواِن مثالً اداره بحران فرهنگی تشکيل دهيم تا در 
مواقع بحرانی، آن جا دور همدیگر جمع بشویم و برای تقسيم کار، تصميم گيری کنيم. این 
گسست عميق را در ماجرای سيل خوزستان به طور جدی مالحظه کردیم. در موضوع سيل، 
اداره کل امور اجتماعی استانداری همکاری خيلی تنگاتنگی با کانون پرورش فکری داشت. 
همچنين سازمان هالل احمر به دليل این که آمار روزانه اردوگاه ها، تعداد افراد و تعداد کودکان 
و نوجوانان را در اختيار ما قرار می داد، همکاری بسيار زیادی با ما داشت. دستگاه های دیگر نيز 
به نسبت های مختلف با ما همکاری کردند. اما دستگاهی که از نظر بنده بعد از کانون پرورش 
فکری در ماجرای سيل موفق عمل کرد، اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان بود.
ما فعاليت های مان در مناطق سيل زده را همچنان ادامه می دهيم و هنوز، آن روستاها را تحت 
پوشش خود داریم. در عين حال ما طرح امداد فرهنگی را فقط به مناطق سيل زده و بحرانی 
محدود نکردیم. امداد فرهنگی طرحی است که به روستای دیر و دور سر می زند تا کودکان و 

نوجوانانی که در معرض فرصت های برابر فرهنگی قرار نگرفته اند را پوشش دهد. 
عمده چالش هایی که ما در ماجرای سيل داشتيم، عدم استقبال تعداد زیادی از خانواده ها 
بود. یعنی پدران و مادراِن کودکان و نوجوانان سيل زده. در این زمينه، کودکان برای  ما 
اهميت داشتند. کودکان نيز استقبال بسيار خوبی می کردند. وقتی ما با رنگ و موسيقی 
در مناطق سيل زده حضور پيدا می کردیم، کودکان همه به دور ما جمع می شدند. با وجود 
این که هماهنگی هایی هم از مرکز استان صورت می گرفت؛ اما به دليل خشم و عصبانيتی 
که بر مردم در آن ایام حاکم بود- به خصوص پدران- چالش هایی را برای ما ایجاد می کردند. 
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اگر خدای ناکرده دوباره به ماجرای سيل برگردیم، و اگر حادثه ای استان خوزستان را تهدید 
کند و ما بخواهيم ورود کنيم، حتماً با این پيش فرض وارد می شویم که برای پدران رنجور، 
غمدیده، تلخ و عصبی از قبل فکری به حال شان شده باشد. در اردوگاه شعيبيه همراه با 
موسيقی و رنگ وارد شدیم و حدود 150 کودک و نوجوان خيلی سریع به دور ما جمع 
شدند و ما می خواستيم برای آن ها برنامه اجرا کنيم. اما چند تن از پدران آمدند و با برخوردی 
بسيار تند اجازه ی فعاليت به ما ندادند. حتی با نيروهای نظامی و انتظامی وارد بحث شدند 
که کسی حق ندارد این جا از این برنامه ها اجرا کند. می گفتند ما عزادار هستيم و خانه ها و 
زمين های مان از دست مان رفته است. می گفتند این جا شادی یک رفتار پسندیده نيست، و 
ما هر چقدر توضيح می دادیم که هدف ما صرفاً اهدا شادی و آرامش به کودکان تان است، 

زیر بار نمی رفتند.
چالش دیگر ما حجم وسيع آسيب دیدگان در مقابل تعداد کم نيروهای متخصص بود. ما 
حتی فرصت نداشتيم برای این موضوع به طور خاص نيروی متخصص تربيت کنيم. کمبود 
بسته های فرهنگی به ویژه اسباب بازی که ابزار جذب کودکان است، یکی دیگر از چالش های 

موجود در بحران سيل بود.
من اگر به دوران قبل از وقوع سيل برگردم، تربيت نيروی متخصص را در دستور کار قرار 
می دهم. ظرفيت خودروی کانون را خيلی قوی تر می کنم. در عين حال در تنوع برنامه ها نيز 
بازنگری می کنم. یکی دیگر از نکاتی که توجه ویژه ای به آن خواهم داشت، استفاده از نيروهای 
ویژه و متخصص روان شناسی کودک و نوجوان است و تعداد قابل توجهی از افراد روان شناس 

را در کانون پرورش فکری مورد استفاده قرار خواهيم داد.
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گفت و گو با آقای کیخسرو چنگلوایي
سمت: رییس سازمان جهاد کشاورزي خوزستان

سيل پدیده ای ناشی از اختالل در اکوسيستم های طبيعی یا حوضه های آبخيز و نابودی 
جنگل ها و مراتع به دست انسان است. امروزه به دليل زیاده خواهی، مداخله ی ناآگاهانه، 
بی رویه و ُمخّرب انسان در طبيعت و محيط زیست، ابعاد این بالیا گسترده تر شده و به رغم 
دسترسی به فن آوری پيشرفته و دانش بيشتر، عمالً رویارویی با آن بسيار مشکل شده است. 
انسان همواره سيمای طبيعت و به ویژه زمين را با ایجاد سکونت گاه ها، توسعه ی حمل و نقل، 
تغيير کاربری اراضی و نابودی جنگل ها و مراتع، فعاليت های کشاورزی و صنعتی، بهره برداری 
از معادن، ایجاد سدها و تغيير مسير رودخانه، دگرگون کرده است. انتخاب راهکارهای مؤثر 
و اتخاذ تدابير مناسب، به دور از آشفتگی و شتاب زدگی قبل از وقوع حادثه، می تواند از 
تکرار سناریوی سيل و یا کاهش خسارات آن جلوگيری کند. ما در مدیریت سيل اخير 
با چالش های متعددی مواجه شدیم که برخی از این چالش ها را می توان به این صورت 
دسته بندي نمود: بخش قابل توجهی از مزارع به علّت غرقابی شدن و بروز مشکل در مدیریت 
برداشت باقيمانده ی مزارع و همچنين عدم بکارگيری کمباین مناسب با شرایط نابود شدند. 
افزایش هزینه های برداشت و کاهش محصول نيز یکی از مشکالت کشاورزان بود. همچنين 
استفاده از کمباین های برداشت برنج به عنوان یکی از راهکارهای رویارویی با شرایط در نظر 
گرفته شد که به نوبه ی خود، افزایش هزینه های توليد و کاهش سرعت برداشت را در پی 
داشته است. چالش اساسی دیگر، دشواری آماده سازی اراضی تخليه شده از سيل جهت کشت 
مجدد، با توجه به زمان  بَر بودن کار آماده سازی و مزید بر آن افزایش قابل توجه هزینه های 
آماده سازی اراضی بود. ما در این زمينه نيز با تهيه و ارسال دستورالعمل آماده سازی اراضی 
جهت کشت مجدد به شهرستان های درگير سيل، به یاری روستایيان و کشاورزان آمدیم. 
مشکل جابه جایی احشام و تأمين خودرو در نقاط بحرانی، تعيين و فراهم کردن مکان جدید 
دور از مناطق پُر خطر، تأمين خوراک دام، مکمل های غذایی و وسایل موقت دامداری، تأمين 
بهداشت، واکسيناسيون، سمپاشی اماکن نگهداری از دام و مبارزه با بيماری های احتمالی، 
جمع آوری و دفن الشه ی حيوانات تلف شده از دیگر چالش های اساسی ما در مدیریت بحران 

سيل اخير بود.
برخی از مواردی که به نظر من در خصوص پيشگيری و مدیریت و حتی کاهش خسارات 
سيالب های آتی موثر به نظر می رسد، شامل گنجانيدن پروژه  ها و اعتبارات ُمختص به سيل 
در قالب برنامه های کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت است. همچنين انجام مطالعات سيل 
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و مشخص نمودن نقاط آسيب پذیر و انجام اقدامات ترميمی و یا احداث موانع مورد نياز، 
تعيين مناطق شناخته شده ی بحرانی، تعيين نقاط امن به منظور انتقال دام، چگونگی تأمين 
خوراک دام، بسيج مردمی و استفاده از کمک ها و امکانات مردمی، برقراری سيستم هشدار 
و اخطاریه های به موقع جوی، ارتقاء سطح آگاهی عمومی و جلوگيری از ساخت و سازهای 
خارج از قاعده، بی ضابطه و بی مجوز در حریم رودخانه، از دیگر مواردی هستند که باید در 
خصوص آن ها دقت و اهتمام کافی و شایسته را داشته باشيم. همچنين کمبود وسایل حمل 
و نقل و تأمين خودرو سنگين، کمبود اعتبار جهت خرید علوفه، کمبود اعتبار جهت ترميم 
زیرساخت ها و مسائل و مشکالت پساسيالب مانند مطالبات خسارت دیدگان سایر مواردی 

هستند که باید در نظر داشته باشيم.
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گفت و گو با آقای علی بنی عگبه
سمت: رییس وقت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اهواز

با توجه به دستکاری هایی که توسط انسان در طبيعت صورت گرفته نظير سدسازی های 
بی رویه، کاهش دبی رودخانه ها، از بين رفتن پوشش گياهی، ساخت و سازهای بی رویه و... 
همه ی این ها هشدارهایی است که برای وقوع چنين سيل هایی داده شده بود. سدسازی 
به شرطی که با مطالعه ی جامع و دقيق در همه نقاط از باالدست گرفته تا خروجی آب از 
کشور انجام بگيرد، خوب هم است، اما متأسفانه در سال های اخير مطالعه صرفاً برای ساخت 
سدها معموالً موردی و در همان حوزه ای که قرار است سد ساخته شود صورت گرفته است 
و به مناطق دیگر توجه نشده است. باید از استان ها و حوزه های آبریز باالتر تا مکانی که قرار 
است سد ساخته شود، همه ی جوانب در نظر گرفته شود و چگونگی خروجی آب ، و در کل 
مشکالت حوزه ها باید بررسی و دیده شود، سپس تصميم گيری های الزم صورت پذیرد. 
مطالعات صورت گرفته درباره ی سدها، در یک پکيج کامل مطالعاتی نظير چگونگی ساخت 
و سازها، آبخيزداری ها، دبی رودخانه ها و غيره و به صورت جامع صورت نگرفته است. از این 
پس برای جلوگيری از حوادثی نظير سيل اخير باید همه ی این موارد در نظر گرفته شود، 
چرا که در غير این صورت با دبی آب کمتر در سال های آینده بعيد نيست باز هم این گونه 
حوادث اتفاق بيافتد. همان طور که می دانيم حفظ حریم رودخانه ها و مجوز ساخت و ساز در 
این حریم در اختيار سازمان آب و برق است، اما هر گونه ساخت و سازی که قرار است در 
حریم رودخانه احداث شود، باید از اداره حفاظت محيط زیست، مجوزهای الزم را دریافت 
کند. اما متأسفانه هيچ کدام از این ساخت و سازها با صدور مجوز اداره حفاظت محيط زیست 

صورت نگرفته است.
کارگروهی در استانداری تشکيل شده که هر دو یا سه ماه یک بار به دبيری اداره حفاظت 
محيط زیست به بررسی امور و مشکالت رودخانه ها می پردازد و مصوباتی دارد که این مصوبات 
برای افراد و ارگان هایی که در حریم رودخانه ها، پروژه هایی را اجرایی می کنند نوعی هشدار 
است. به طور مثال در مورد نخاله های ساختمانی چندین شکایت بر عليه شهرداری صورت 
پذیرفته که بر طبق مصوبه نباید این نخاله ها به طور غير مجاز در حریم یا بستر رودخانه 

ریخته شوند.
الیروبی رودخانه ها بر می گردد به همان مطالعه ی جامعی که باید از سال ها پيش صورت 
می پذیرفت؛ چرا که این گل و الی از باالدست سرازیر شده که دالیل خود را دارد، مانند 
دخالت انسان در تغييرات کاربری منابع طبيعی، وارد شدن انسان به مناطق بکر، از بين 
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بردن پوشش های گياهی، تخریب مراتع و جنگل ها، بر هم زدن تعادل ميان دام و مراتع و 
در کل شسته شدن حوزه ها بر اثر تغييرات زیست محيطی 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 نيازمند مقدار زیادی بودجه، امکانات و تجهيزات است تا بتواند 
به صورت اصولی این امر مهم را انجام دهد. رودخانه ها برای حفظ محيط زیست، کاهش 
آالینده ها و حمل مواد درون خود که باعث رسوب گذاری نشود، نيازمند یک حّقابه زیست 
محيطی هستند و یک دبی )خروجی آب( مشخص برای شان تعریف شده است. حال عالوه 
بر این، حّقابه های دیگری نظير حّقابه کشاورزی، صنعت و آب شرب نيز وجود دارد که دبی 
برای این حّقابه ها هم تعریف شده است. اما در ابتدا دبی محيط زیستی باید مشخص شود 
تا رودخانه در ابتدا بتواند وظيفه ی خود را انجام دهد و سپس با در نظر گرفتن حّقابه های 
دیگر، دبی را تنظيم و مشخص کنند. ساختن پل ها به صورت بی  رویه باعث می شود به خاطر 
وجود ستون ها، مواد و رسوبات در زیر پل ها جمع شود و سرعت آب را کاهش دهد و مانع 
حرکت آب به صورت استاندارد و در حجم دبی پيش بينی شده خواهد شد. ساخت بی رویه ی 
جاده ها، راه آهن و کانال های آب که هر کدام به نوبه ی خود مانع حرکت طبيعی آب در مسير 
خود می شود نيز یکی از این عوامل است. متأسفانه هر ارگان یا دستگاهی به فراخور وظایف و 
جایگاه خود کاری انجام می دهد، یکی خاکریز احداث می کند، دیگری ساخت و ساز بی رویه 
و غير قانونی انجام می دهد و همه ی این ها باعث می شود که مسيل طبيعی رودخانه ها دچار 

مشکل شود و خساراتی به بار بياورد.
ما انسان ها فکر می کنيم سيل دشمن انسان یا محيط زیست است؛ چرا که سيل ساخت و 
سازها را از بين برده است، اما نمی خواهيم بپذیریم که این ما انسان ها هستيم که ساخت و 
سازها را در مسير سيل قرار داده ایم و در ادامه ، اشتباه خود را با ساختن سدهای غير الزم، 
جاده ها، پل ها و نابودی پوشش های گياهی و غيره، پُر رنگ تر می کنيم و جلوی مسير طبيعی 
آب می ایستيم. در نتيجه دبی آب کاهش، رسوب گذاری و گل و الی افزایش پيدا می کند و 
این جاست که به فکر الیروبی می افتيم. ما نيازمند مطالعات جامع و دقيق هستيم و نه نقطه ای 
و مقطعی. سيل فرصتی برای پُر شدن تاالب هورالعظيم و شادگان شد که همين امر باعث 
شد در سيل اخير، دبی رودخانه در پایين دست با ورود آب به تاالب ها کاهش پيدا کند و نه 
این که این نوآوری بوده است؛ چرا که این یک امر طبيعی است. این کار اگر به صورت منظم 
و اصولی از قبل صورت می پذیرفت، از آن جایی که مانع ورود آب به تاالب ها به هر دليلی 
بوده ایم، این قضيه مثل یک ایده خود را نشان داد و تا حدودی توانست دبی آب را کنترل 

کند و تا حدی از افزایش خسارت جلوگيری کند.
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گفت و گو با آقای مهرداد شریفی
سمت: رییس مرکز بهداشت غرب اهواز

برخی تجاربی که در سيل اخير و در حوزه ی بهداشت کسب کردیم، و قابليت و ارزش به اشتراک 
گذاشتن با سایر همکاران در استان ها و مناطق دیگر را داد به این قرار است: واکسيناسيون کودکان 
مناطق درگير سيل در برابر بيماری هایی مانند سرخک و آبله و غيره، گندزدایی و سم پاشی  
برای مقابله با حشرات و بيماری هایی نظير وبا، تهيه و توزیع داروهایی که کمتر به آن ها 
توجه می شود مانند پماد ضد گزش حشرات و ژل های ضد عفونی کننده، نيازسنجی دارویی، 
حضور مدیر همراه با پرسنل در نقاط بحرانی و درگير به نحوی که مدیر هميشه چند قدم 
جلوتر پيش برود تا پرسنل انگيزه ی الزم را به دست آورند، تقویت ارتباطات بين بخشی 
در حوزه ی بهداشت با سازمان های آب و برق، آبفا، سازمان کشاورزی، آموزش و پرورش 
و...، اعزام کارشناسان معاونت بهداشت به مناطق سيل زده و درگير در بحران برای کنترل 
وضعيت کيفيت آب و بيماری ها؛ چرا که بهداشـت و سـالمت آب، خط قرمز در بحران 
است. همچنين ارائه آموزش های الزم مانند شست شوی دست ها و استحمام به موقع در 
محل اسکان سيل زدگان توسط کارشناسان معاونت بهداشت، نمونه برداری های مورد نياز از 
بيمارانی که دچار اسهال و استفراغ شده اند و شناسایی بيماری هایی نظير شبه وبا و درمان آن 
و ضرورت ارائه ی آموزش های الزم به دهياران، از دیگر تجارت کسب شده ی با ارزش و قابل 
انتقال به سایر همکاران است. کمبود آب آشاميدنی، یکی از موارد و ضعف هایی بود که در 
مدیریت بحران سيل مشاهده شد؛ چنان چه در بعضی مکان ها مشاهده می شد که آب توسـط 
تانکرهایی با هویت نامشـخص توزیع می شود که این موضـوع می تواند از نظر آلـودگی آب، 
بحران آفرین باشد. کمـبود تانکرهای آب رسانی یکی از مشـکالت اصلی شرکت آبفا است. 
کمبود سـرویس های بهداشتی نظير توالت ، حمام و روشویی  که این زیر ساخت ها باید از 
قبل آماده می شد، توزیع نادرست مواد غذایی توسط افرادی که وضعيت سالمت و بهداشت و 
یا حتی محل طبخ غذاهای شان مشخص نبود، از ضعف هایی بود که در مدیریت بحران سيل 
مشاهده شد. مواد غذایی همان اندازه که مفيد هستند، می توانند ُمضر هم باشند؛ چنان چه 
در اکثر مواقع، برخی مواد غذایی مانند برنج و غذاهای قندی بيش از حد توزیع می شـد و در 
مقابل یک سری مواد دیگر مانند سبزیجات و لبنيات خيلی کـمتر توزیع می شد. همچنين 
در رابطه با مواد غذایی و حتی داروها، باید نيازسنجی صورت گيرد، یعنی این که گروه های 
هدف مانند بيماران دیابتی، بيماران فشار خونی و یا بيماری های خاص دیگر، مشخص شوند 
تا مواد غذایی و داروی مورد نيازشان با توجه به شرایط شان تأمين شود. همچنين کمبود 
وسایل سرمایشی الزم جهت خنک سازی آب آشاميدنی، لبنيات و یا مواد غذایی که امکان 
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فاسدشدن شان است، یکی دیگر از ضعف هایی بود که در مدیریت بحران سيل مشاهده شد. 
همچنين عدم رعایت فاصله در چادرهای محل اسکان افراد، ممکن است باعث بروز حوادثی 
نظير آتش سوزی ها و سرایت آن شود. عدم نظارت بر گروهای امدادی و پزشکی که از مناطق 
و استان های دیگر وارد می شدند، باعث می شد که مواردی از قبيل توزیع داروهای تاریخ 
مصرف گذشته را مشاهده کنيم و یا افرادی داروهای اضافی دریافت کنند و چند باره ویزیت 
شوند؛ چرا که مدیریت واحدی از مرکز وجود نداشت. ضمناً به علّت این که افراد به صورت 
گروهی در اردوگاه ها ساکن بودند و فاصله ی کمی بين آن ها بود، موارد زیادی از بيماری 

شپش مشاهده شد که یکی از علل آن هم، کمبود حمام بود.
خالء قانونی که در سيل اخير در زمينه ی مدیریت بحران احساس شد، فقدان یک مدیریت 
مشخص در زمينه ی 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 قوانين مربوطه، 
برای آن مجازات در نظر گرفته شود و این اجرایی نمی شود، مگر با تعریف یک پروتکل که 

حوزه ی سالمت ُمتولّی اصلی آن باشد.
به نظر من برای مدیریت بهتر بحران هایی که ممکن است در استان اتفاق بيافتد، باید در چهار 
منطقه خوزستان، چهار اردوگاه برای اسکان در مواقع بحران با امکاناتی نظير سرویس های 
بهداشتی و سایر امکانات مورد نياز ساخته شود که این مکان ها الزم است از محل وقوع 
بحران ها تا اندازه ای به دور باشد، چنان چه برخی مکان هایی که خود ما در نظر گرفته بودیم، 

دچار سيل گرفتگی شدند.
در حوزه ی سـالمت باید سفيرانی مشخص کنيم که بتوانند پُل ارتباطی ميان مراکز بهداشت 
و سازمان های دیگر نظير آموزش و پرورش و یا ادارات مرتبط در مدیریت بحران باشند. 
همچنين اسکان در مدارس و یا سالن های ورزشی، چندان مناسب نيست؛ چرا که فضای 
آن ها بسته است و تهویه مناسب وجود ندارد. همچنين در مدارس چون بيشتر در مراکز 
شهری هستند، افراد بسياری می توانند به آن ها ورود و خروج داشته باشند و تردد در آن ها 
زیاد است؛ بنابراین امکان ایجاد خرابکاری هایی نظير آتش سوزی و یا ایجاد مسموميت غذایی 
وجود دارد. به نظر من با در نظر گرفتن این موضوع، پادگان ها مکان مناسب تری برای اسکان 

افراد درگير بحران است.
باید تدابيری اندیشيد تا مواد غذایی و یا دارویی مستقيم به دست مصرف کننده نرسد و قبل از 
آن تحویل هالل احمر شود تا زمان توليد، شرایط نگهداری و تاریخ انقضاء آن مشخص گردد. 
گاهی مشاهده می شد که برخی خّيرین کمک های ارسالی را به بازاریان می سپارند و متأسفانه 
تعدادی هر چند محدودی از این افراد، این اقالم را با مواد تاریخ مصرف گذشته تعویض و یا 
مخلوط می کردند. موضوع دیگری که الزم است بر آن تأکيد شود این است که شرکت آبفا به 

اندازه ی کافی کلر و مواد گندزدایی و شيميایی به صورت ذخيره شده داشته باشد.
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گفت و گو با آقای کوتی
سمت: کارشناس مسئول معاونت بهداشت و درمان استان خوزستان

متأسفانه در بحران سيل اخير، دانشگاه های ُمعين مانند کرمان، اصفهان، ایران و شهيد 
بهشتی آن طور که باید با تجهيزات کامل وارد نشدند. می توان گفت تقریباً بی برنامه و بدون 
تناسب با نيازهای ما عمل کردند. به طور مثال دانشگاه ایران تنها در هویزه توانست تا اندازه ای 
خوب عمل کند و بقيه ی مناطق را کمتر توانستند دپو کنند. انتظار بر این بود که حتی غذا 
و محل اسکان را نيز خودشان تأمين کنند و این روال کار است. به دالیلی نظير سيل های 
قبل تر در ُرفيع و دشت آزادگان، مراسم ساالنه ی اربعين و بحران های سلسله وار اتفاق افتاده، 
معاونت بهداشت دانشگاه اهواز نتوانست خود را از هر نظر به خصوص تجهيزات قوی کند و به 
قولی کمر راست نکرد و این خود ضعف بزرگی در مدیریت بحران سيل بود. تمرکز ما در چند 
سال اخير مبنی بر خشکسالی بود و این باعث شد ذخایر ما نيز متفاوت باشد. مثالً ذخيره ی 
کلر باال بود که اگر با کم آبی مواجه شدیم، گندزدایی برای جلوگيری از شيوع بيماری هایی 
نظير بيماری روده ای انجام شود. هالل احمر نتوانست آمار مشخصی از افراد سيل زده ارائه 
دهد، این گونه غذاهای بسياری به سمت سيل زدگان گسيل می شد، اما به خاطر این که اکثر 
غذاها پروتينی بودند به علّت گرما و اضافه آمدن فاسد می شدند. طبق استاندارد جهانی در سه 
روز اول باید از کنسرو و به اندازه استفاده شود، اما پخت غذا به مقدار انبوه صورت می گرفت. 
برپایی چادرها در اردوگاه ها تنها تا یک هفته به عنوان اسکان موقت، صورت می گيرد. اما برای 
بعد از یک هفته، باید به محل دیگری انتقال داده شوند، چرا که به علّت این که این مکان ها 
بسته است و تهویه درستی ندارند، باعث شيوع بيماری هایی نظير بيماری پوستی و تنفسی 
می شود و در مواردی ممکن است  به علّت رعایت نکردن فاصله، چادرها دچار حریق بشوند.

هيچ بحرانی نسخه ی مشابه ندارد و مالک کار برای ورود به بحران، داشتن برنامه است؛ 
یعنی تمام مخاطرات منطقه باید از قبل پيش بينی شده باشد که می توان این اطالعات را از 
افراد کهنسال و حتی از مردم عادی به صورت پرسش و پاسخ و مراجعه به اسناد گذشته نيز 
جمع آوری شود. برنامه ها باید از الک کاغذی بيرون بياید و عملياتی شوند؛ چنان چه در خيلی 
از سازمان ها موارد بسياری است که برنامه ریزی شده است، اما عملياتی هرگز، که این خود 
نيز یک بحران به حساب می آید. همچنين این برنامه ها در استان های مختلف باید به گونه ی 
متفاوتی باشد. یکی از مشکالت دیگر معاونت بهداشت، کمبود نيروی انسانی است. برای 
نيروهای قراردادی، حق مأموریت در نظر گرفته نمی شود و از یک سری مزایا برخوردار نيستند 
و این باعث می شد که انگيزه الزم را برای انجام عمليات و کار نداشته باشند. باید در تقسيم 
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و توزیع اعتبارات و منابع مالی در معاونت بهداشت در سطح کشور بازنگری شود. از آن جایی 
که استان خوزستان درگير بحران های بی شماری است و هر سـاله بيش از دو ميليون زائر از 
سـمت مرزهای این استان به سـمت عـراق روانه می شوند، همه ی این موارد نياز به منابع 
انسانی و مالی دارد و باید بيش از استان های دیگر از اعتبارات مالی برخوردار شود. خوزستان 

به علّت همين تراکم باالی رفت و آمدها، مستعد ورود بيماری های بسياری است.
یکی از نکاتی که بنده در مدیریت بحران اخير مشاهده کردم این بود که گسيل بی شمار 
مدیران به این مناطق، خود باعث ایجاد برخی مشـکالت و همچنين تنش های روانـی می شد 
و جامـعه را ملتهب تر می کرد. مردم در مقابل مسئولين، گارد و موضع سخت تری می گيرند 
و ممکن است مسئول تحت این شرایط، وعده های بی سرانجامی به مردم بدهد. در کل رفت 
و آمد مدیران به منطقه ی درگير بحران ممکن است با مشکالتی مواجه شود. یکی دیگر از 
مشکالت، سازمان های مردم نهاد هستند که باید آمادگی و آموزش بيشتری را در راستای کار 
خود ببيند و نيازسنجی را فرا بگيرند. به طور مثال شير خشک یک ماده ی دارویی است و باید 
طبق نسخه پزشک ارایه شود و ارسال بدون برنامه ی آن بی فایده است، به همين دليل باید با 
برنامه و آموزش پيش بروند. باید تمهيداتی برای تهيه ی شناسنامه پزشکی افراد در نظر گرفته 
شود تا به محض ایجاد بحران، پيشينه ی بيماری افراد ارسال شود و کمتر دچار سردرگمی 
و اقدامات غلط شویم. در بحران سيل نباید آب راکد بماند و اولين اقدام باید روان ساختن 

آن باشد تا از شيوع و وقوع بيماری ها و ازدیاد حشرات و یا غرق شدن افراد جلوگيری شود.
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گفت و گو با آقای منصور کتانباف
سمت: شهردار وقت کالنشهر اهواز

دوم فروردین بود که احتمال سيل و آب گرفتگی شهر اهواز بر اساس اطالعاتی که از سازمان 
هواشناسی و سازمان آب و برق درباره ی بارندگی ها، ذخيره ی سدها و آورد رودخانه ها به دست 
می آمد، به ما اعالم شد. بين دوم و پنجم فروردین بود که سيل حالت هجومی خودش را 
در محدوده ی 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 بيش از 1000 متر بود که به 
علّت احداث سدهای باال دست و خشکسالی های پی در پی در بيش از 10 سال گذشته، 
رودخانه در محدوده ی شهر دست خوش تغييرات زیادی شد، از جمله این که در مقطع شهر 
اهواز، عرض کارون به حداکثر 450متر رسيد و با توجه به رسوب گذاری و رشد بيشه زارها 
در سطح کم عمق، رودخانه با شرایط خاصی مواجه شده بود. همان ایام من اعالم کردم که 
شهر اهواز تاب آوری بيش از 2500 متر مکعب آب بر ثانيه را نخواهد داشت و مقدار بيش از 
این، ما را با مشکالت جدی مواجه خواهد کرد. بر اساس آمارهای اعالم شده توسط سازمان 
آب و برق، آورد رودخانه کارون تا بيش از 3500 متر مکعب آب بر ثانيه نيز رسيد، هر چند 
که در سيل های سال های 1347 و 1358 اهواز، دبی بيش از 4000 متر مکعب بر ثانيه نيز 

تجربه شده بود.
از اقدامات انجام شده در این دوره برای این که آب به محدوده ی درون شهر نفوذ نکند این 
بود که ما در حریم و محدوده ی شهر اهواز، دایک حفاظتی برای رودخانه ایجاد کردیم که 
خوشبختانه این کار توسط شهرداری اهواز انجام شد و بعد از این که حجم بارندگی ها و 
رهاسازی آب پشت سدها افزایش یافت، از مردم و گروه های جهادی طلب کمک کردیم و 
بقيه دستگاه ها نيز مانند شرکت نفت، شرکت ملّی حفاری، راه و شهرسازی، سپاه و ارتش 
در این زمينه حضور فعالی داشتند. خوشبختانه این اتفاق به خوبی مدیریت شد. همان طور 
که می دانيد اهواز تاکنون هشت پُل در حال بهره برداری روی رودخانه دارد که چهار مورد 
آن ها قبل از انقالب و چهار مورد دیگر بعد از انقالب ساخته شده اند. چهار مورد پُلی که قبل 
از انقالب ساخته شده بودند، به دليل این که کدهای ارتفاعی آن ها پایين تر از حد نياز است- 
آن جایی که در بستر رودخانه بلوارهای ساحلی ساخته شده اند- مجبور بودند برای این که 
بتوانند از زیر پل عبور کنند، بروند و به خط القعر برسند و زیر تراز آب بلوارها را احداث کنند. 
پيش بينی می شد در آن محل ها حتماً دچار مشکل خواهيم شد و در آن مناطق نيز کارهای 
ویژه ای صورت گرفت که در نهایت با یک آب-گرفتگی مقطعی با حداکثر عرض جاده ساحلی 
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و طول حداکثر 40 متر مواجه شدیم. یکی دیگر از دالیل آب گرفتگی جاده ی ساحلی این بود 
که 100 درصد خروجی فاضالب شرق و غرب اهواز به رودخانه کارون منتهی می شود. حدود 
62 کيلومتر دایک حفاظتی با ارتفاع های مختلف از جمله حداقل دو متر و حداکثر شش متر 
را ایجاد کردیم و حجم قابل توجهی خاک جابه جا شد که توانستيم شهر اهواز را در محدوده 
و حریم رودخانه از خطر آب گرفتگی حفظ کنيم و آورد آب به سمت شهر گسيل نشود. اما در 
هر صورت متأسفانه به این دليل که سيستم فاضالب قدرت دفع کافی را نداشت، آب ماندگی 
و عدم دفع فاضالب در محاّلت مکرر مشاهده می شد. به همين منظور نيز ما هر تعداد که 
تانکر آبياری فصل گرم داشتيم را در اختيار شرکت آبفا قرار دادیم و آن ها نيز پمپ های 
مکنده  های خود را آوردند. با این حال وقتی که دیدیم باز هم جوابگو نيست از سایر استان های 
کشور تقاضای کمک کردیم که نزدیک به 60 پمپ را سازمان آتش نشانی کشور با اکيپ های 
همراه در شهر اهواز مستقر کردند. در ادامه شرکت نفت و شرکت ملّی حفاری نيز با استقرار 

تيم های تخصصی و دستگاه های ویژه و قدرتمند به کمک ما آمدند.
در دوران سيل اگر که هر دستگاهی به موقع و به درستی وظيفه ی خودش را انجام می داد، 
آثار و تبعات سيل خيلی کمتر می شد. برای مثال اگر رسوبات و بيشه زارهای رودخانه کارون 
تا این حد رشد نکرده بود، فضای سبز پارک های ساحلی به این اندازه غرق آب نمی شد. با 
این حال در طراحی بستر فضای سبز پارک های ساحلی این پيش بينی شده بود که اگر آورد 
رودخانه از حد 2500 متر مکعب بر ثانيه بيشتر شود، بدون شک رودخانه بخشی از این فضای 
سبز را غرق آب خواهد کرد که در دوران سيل مشاهده کردیم بخش قابل توجهی از این 
فضای سبز دچار آب گرفتگی شد، چرا که100 درصد بلوارهای ساحلی و فضای سبز ساحل، 

در حریم و بستر رودخانه ساخته شده است.
در بخش رودخانه کرخه و در کانال شهيد چمران مجبور شدند برای تغيير مسير آب، 
انفجاری را انجام دهند که در پی آن آب به سمت زه کش شرکت توسعه نيشکر دهخدا سرازیر 
شد؛ زه کشی که به علّت متروکه بودن، مردم خاک جداره ی آن را برداشته بودند که اگر این 

خاک برداشته نشده بود، بسياری از این مشکالت ایجاد نمی شد.
با یک  باید  این کار  به صورت مستمر که در حاضر  برداشت رسوبات درون رودخانه  با 
سرمایه گذاری بزرگ در یک مرحله انجام شود، همين طور با ساخت دیوار در چهار مقطع 
پُل هایی که قبل از انقالب ساخته شده اند، می توان از تکرار چنين مشکالتی در سال های 
آینده و در صورت بارش های شدید مشابه جلوگيری کرد. اگر اکنون این چهار دیوار را احداث 
نکنند، می توان گفت که اگر سال آینده بارش ها به همين شکل شدت پيدا کند، باز با همين 

مشکل مواجه خواهيم شد.
چيزی که الزم و ضروری است، یکی این است که اول بپذیریم بلوارها و پارک های ساحلی در 



302

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

حریم و بستر رودخانه کارون ساخته شده اند و در آینده دوباره این اتفاق ها پيش خواهد آمد. 
اما می توان خسارات و آسيب های آن را با برداشت رسوبات و بيشه زارهای درون رودخانه و نيز 
احداث دیوارهای حفاظتی به حداقل رساند. همچنين در زمان وقوع چنين بحران هایی، جای 

خالی یک اطالع رسانی دقيق و علمی به شدت احساس می شود.
همچنين با وجود سيستم خرید خدمتی ماشين آالت شهرداری که در کشور امری مرسوم 
است، شهرداری ها باید برای واکنش سریع در چنين وقایعی، تعداد قابل توجهی ماشين آالت 

تخصصی را به صورت مالکيتی در اختيار خود داشته باشد.
در بحث هماهنگی بين دستگاه ها در یکی از جلسات یکی از دوستان اشاره ای به این موضوع 
داشت و گفت ای کاش مانند دفاع مقدس عمل می کردیم که بنده گفتم هيچ واقعه ای را 
نمی توان با واقعه ی دیگری مقایسه کرد. یک روزی یک عده اي نزد حضرت امام آمدند و 
گفتند ما در فالن عمليات مانند کربالی محرم سال 61 قمری بودیم که امام فرمودند واقعه ی 
محرم با هيچ رویداد دیگری قابل مقایسه نيست. دفاع مقدس نيز یک الگو و شرایط خاص بود 
و نمی توان نشانه های آن را به سيل ارتباط داد. اما به هر حال می توان از بعضی ویژگی های آن 

از جمله همدلی و همراهی الگوبرداری کرد. 
بنده اگر یک ماه پيش از وقوع سيل از آن مطلع می شدم می توانستم با دست خيلی بازتری با 
این پدیده رویارویی کنم. برای مثال می شد همان چهار نقطه ی پُل ها که عرض کردم را دیوار 
حفاظتی مستحکمی احداث کنيم که در نهایت به کاهش قابل توجه خسارات منجر می شد.
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گفت و گو با آقای علیرضا عالی پور
سمت: معاون خدمات شهری شهرداری کالنشهر اهواز

فروردین سال 1398 سيالبی در خوزستان رخ داد که دوره ی بازگشت این سيالب در 
رودخانه کارون، بر اساس مصاحبه مدیر عامل سازمان آب و برق حدوداً 100 ساله بوده 
است. سيلی که در این مدت در کل کشور رخ داد، در مجموع 17 استان را درگير کرد، اما 
وجود چندین سد در شمال و شمال غرب استان و مدیریت خوب این بحران باعث شد تا 
مخاطرات سيالب در استان ما به حداقل ممکن برسد. ساختار مدیریت بحران در شهرداری 
اهواز بنا بر دستورالعمل ابالغی از سوی سازمان شهرداری و دهياری های کشور به این 
گونه است که شهردار کالن شهر به عنوان مدیر بحران و معاون خدمات شهری به عنوان 
جانشين مدیریت بحران انجام وظيفه می کند. اصول چهارگانه ی مدیریت بحران پيش بينی 
و پيشگيری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی است که شهرداری اهواز در مرحله ی مقابله، 
سيالب کارون، سيالب کرخه و سيالب دشت را پشت سر گذاشت. برای هر کدام از این 
مراحل، اقدامات متفاوت و متنوعی در مدیریت بحران انجام شد. نخستين اعالم آماده باش 
در اهواز، متعاقب جلسه ای بود که در ستاد مدیریت بحران استانداری تشکيل شد. در سوم 
فروردین ماه در جلسه فرمانداری اعالم شد که به زودی پس از بارش هایی که ظرف یک تا دو 
روز آینده خواهيم داشت، خطر سيالب باید جدی گرفته شود که در پاسخ به سؤال ما که دبی 
رودخانه کارون به چه ميزان خواهد رسيد، اعالم شد دبی رودخانه کارون به حدود 2000 متر 
مکعب بر ثانيه خواهد رسيد. زمانی که به صورت خصوصی پرسيدیم که دبی به چه ميزان 
خواهد رسيد گفته شد که حداکثر به 1800 متر مکعب خواهد رسيد که در نهایت به 3400 
متر مکعب بر ثانيه هم رسيد. یعنی پيش بينی های اوليه حاکی از این بود که دبی رودخانه 
بر اثر سيالب به حدود 2000 متر مکعب بر ثانيه برسد. اعالم مرحله به مرحله ی سيالب نيز 
موجه است، زیرا برخی اوقات، محاسبات سریع تغيير می کند و شرایط بحرانی است، یعنی 
شرایط کنترل نشده است. در همان جلسه شهرداری و مدیر عامل آبفا اعالم کردند با توجه 
به این که چهار پُل قدیمی اهواز )پُل سياه، پُل سفيد، پُل سوم و پُل چهارم( قبل از انقالب 
اسالمی احداث شد ه اند، اما جاده های ساحلی ظرف 10 سال اخير احداث شده اند، زیرگذر 
این چهار پُل در آب غرق می شوند، زیرا عرشه ی پُل ها تراز نسبتاً پایين تری دارند و ما برای 
این که بتوانيم با ارتفاع ایمنی از زیر این پُل ها عبور کنيم جاده ها را به صورت کاسه ای شکل 
و مقعر عبور داده ایم. بنابراین اعالم کردیم بر اساس تجربه ای که داشتيم اگر دبی رودخانه به 

مرز 1800 تا 2000متر مکعب برسد آب به درون جاده های ساحلی نفوذ می کند.
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بی درنگ در مرحله ی پيش بينی و پيشگيری، در همه ی جاده های ساحلی شهر با نصب بنر 
هشدارهای مهمی به شهروندان داده شد. با توجه به این که در عيد نوروز بودیم مزیت و یک 
آسيب متوجه ما بود. نخست این که عيد نوروز باعث شد شهر اهواز از نظر ترافيک آرام و 
سبک باشد، زیرا مردم ما عمدتاً در تعطيالت نوروز به بيرون از شهر و استان سفر می کنند، 
اما جاده های ساحلی بر عکس در نوروز پُر ترافيک هستند. بنابراین این که مردم را متقاعد 
کنيم پس از حدود 21 سال خشکسالی- مخصوصاً در عيد نوروز- از سواحل دور شوند، کار 
سختی بود. بنابراین تدبير مدیریت کالن استان در ستاد مدیریت بحران که جاده های ساحلی 
مسدود شوند، بسيار به جا بود. حتی پل طبيعت بسته شد و چراغ بسياری از پارک های 
ساحلی توسط اداره برق خاموش شد. اوایل که خطر هنوز کامالً احساس نشده بود، پذیرش 
آن هم برای مردم بسيار سخت بود. هم مردم نمی پذیرفتند و هم مأمورین ابالغ خطر، موضوع 
را جدی نمی گرفتند. بنابراین جلسات زیادی تشکيل شد و بنرهای هشدارآميز و نوار خطر در 
بسياری از نقاط نصب شد. همچنين گشت های قایق های موتوری توسط سازمان آتش نشانی 
در سطح رودخانه کارون فعال شدند تا مردم را از سواحل دور کنيم و از قایق سواری هایی که 

از قبل برای نوروز تدارک دیده شده بود، جلوگيری شود.
در مرحله آمادگی، جلسات مکرری در شهرداری اهواز تشکيل شد و اقدامات فنی مورد 
نياز و تفویض اختيار به مدیران مناطق جهت در اختيار گرفتن ماشين آالت و امکانات و لغو 
مرخصی ها و آماده باش را شامل شد. در مجموع در شهرداری اهواز تحت عنوان ستاد مدیریت 
بحران )در پی ابالغ افزایش دبی رودخانه ها و اعالم هشدار( هشت جلسه از بازه ی زمانی سوم 
فروردین  ماه تا 22 فروردین  ماه تشکيل شد. پس از برگشت از جلسه فرمانداری اهواز و اعالم 
شرایط فوق العاده و افزایش دبی رودخانه تا مرز 2000 متر مکعب بر ثانيه، نخستين جلسه 
مدیریت بحران شهرداری با حضور شهردار اهواز، معاون خدمات شهری و مدیران مناطق با 
رویکرد پيشگيری برگزار شد و بالفاصله اعالم شد که در صورت افزایش دبی رودخانه، ساحل 

کارون به زیر آب می رود.
در گام نخست مقّرر شد مرخصی ها لغو و آماده باش برقرار شود. همچنين تعطيلی پارک جزیره 
و قطع برق بوستان های ساحلی، قطع برق تاسيسات برقی درون ساحلی های شهردار اهواز، 
احداث موانع نيوجرسی در سواحل رودخانه و مسدود کردن شریان های منتهی به رودخانه، 
اطالع رسانی به عموم مردم از طریق رسانه ملی و فضای مجازی حفاظت از تاسيسات شهری 
و دایر کردن گشت های قایق موتوری در رودخانه کارون در گام نخست انجام شد. پارک 

جزیره کامل زیر آب رفت.
در مرحله ی دوم اعالم های ستاد مدیریت بحران اعالم شد که ممکن است دبی رودخانه 
کارون تا مرز 2500 متر مکعب بر ثانيه برسد. پيش از این در مرحله ی رسيدن دبی رودخانه 
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به 2000 متر مکعب بر ثانيه بر اساس تجربه باران آذر ماه حدس می زدیم مناطق ُچنيبه 
و سيدخلف دچار مشکل شوند که در این مناطق کار عمرانی سنگين انجام شد و عمده ی 
ماشين آالت به این دو منطقه گسيل شدند. برخی از منازل کوی سيدخلف تخليه شد، اما 
در اهواز در مجموع هيچ جا دچار مشکل نشد. برخی سيل بندهای 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 تاکيد کردیم از پارک شقایق )گلستان( تا ُچنيبه کار جدی انجام 
شود. علی رغم این که اعالم کردیم با رسيدن دبی رودخانه به 2000 متر مکعب بر ثانيه چهار 
پُل قدیمی اهواز به زیر آب می روند، اما اقدامات زیادی کردیم تا حتی در برابر 2000 متر 
مکعب بر ثانيه حفظ شوند. در این راستا در همان مرحله ی نخست، منطقه یک و منطقه سه 
در شرق و منطقه دو در غرب نسبت به افزایش تراز سيل بندها اقدام کردند که منطقه ی دو 

در غرب کار سنگينی انجام شد و بقيه مناطق هم پشتيبان این مناطق بودند.
جلسات به صورت مستمر برگزار می شد تا این که در مرحله دوم مدیریت بحران استانداری 
اعالم کرد دبی رودخانه کارون تا مرز 2500 متر مکعب ممکن است برسد. بنابراین از همه ی 
مناطق درگير خواستيم تا سيل بندها 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 
جلسات مقّرر شد تا رئيس دادگستری خوزستان، ریاست ستادی تحت عنوان »ستاد مقابله 
با سيالب« را بر عهده بگيرد و احکام جلب و بازداشت برخی مدیران را پيشاپيش به صورت 
سفيد صادر کرد و در اختيار فرماندار قرار داد تا هر مدیری که در خصوص اعزام ماشين آالت و 
یا امکانات و آن چه ستاد مدیریت بحران مورد نياز تشخيص دهد، کوتاهی کرد بازداشت شود. 
در همان جلسه عالوه بر صدور این حکم، اعالم شد که برخی ادارت که ماشين آالت سنگين 
دارند، پشتيبان مناطق هشت گانه ای که درگير سواحل رودخانه هستند، باشند. سازمان آب 
و برق، مناطق نفت خيز جنوب، شرکت ملّی حفاری، گروه ملّی فوالد، شرکت توسعه نيشکر 
و صنایع جانبی و شرکت جهاد نصر از جمله ادارات و شرکت هایی بودند که پشتيبانی برخی 
مناطق را بر عهده گرفتند. پس از این موضوع حدود 4500 نيوجرسی برای مسدود کردن 

مسيرها مورد استفاده قرار گرفت. 
در همان آغاز بحران، امکان دسترسی آنالین در ستاد مدیریت بحران استان به مانيتورینگ 
سّدها و ایستگاه ها بود و ساعت به ساعت دبی ها را مشاهده می کردیم و بر اساس تغييرات 
دبی می توانستيم فرضيه هایی داشته باشيم. مثالً این که با هر 100 متر افزایش دبی رودخانه، 
تراز رودخانه چه ميزان افزایش می یابد و در نهایت در کدام نقاط و تا چه حد باید ارتفاع 
سيل بندها افزایش یابد. با این اطالع رسانی گام به گام تقریباً متوجه شدیم کجا باید بيشترین 
امکانات گسيل شوند. اگر چه معيار علمی در این زمينه وجود نداشت و حرکت آب منحنی 



306

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

است و همچنين دیواره های جداره های رودخانه معادله ی چند مجهولی هستند و اساساً این 
اقدامات با سيستم های کامپيوتر محاسبه می شوند، اما این کار بسيار مفيد بود و ما تقریباً 

متوجه می شدیم که باید چه ميزان عمليات خاک ریزی انجام شود.
روند اطالع رسانی ستاد مدیریت بحران خوزستان بر اساس گفته های رسمی و غيِر رسمی در 
چهار مرحله انجام شد. در سوم فروردین  ماه اعالم شد دبی رودخانه به 2000 متر مکعب بر 
ثانيه، شش فروردین 2500 متر مکعب بر ثانيه، نهم فروردین  ماه3000 متر مکعب بر ثانيه 
و در 72 فروردین  ماه 3500 تا 4000 متر مکعب بر ثانيه شهر را مقاوم سازی کردیم. در 72 
فروردین  ماه که سيالب فروکش کرد اعالم کردند تا 4000 متر مکعب بر ثانيه شهر را مقاوم 
کنيم و حدس می زدند شاید اتفاق عجيبی رخ دهد و ناگهان توده ی سيالبی وارد کشور شود. 
پس از فروکش آب این بار با این موضوع مواجه شدیم که باید فوری خاک ها جمع آوری شود. 
با توجه به تأثير فضای مجازی، مردم بسياری سریع مطالبات خود را بيان می کنند و انتظار 
دارند شهرداری که از حيث امکانات و ماشين آالت در فقر محض است همه ی کارها را آنی 

انجام دهد.
در مرحله ی مقابله با سيالب کارون و کرخه، احداث 60 کيلومتر سيل بند برای محافظت از 
شهر اهواز، حفظ منطقه ی کيان شهر از آب گرفتگی که می توانست کيانپارس و کشتارگاه و 
ميدان تره بار را تحت تاثير قرار دهد، ارسال ماشين آالت از استان اصفهان از جمله اقدامات 
عمده بود. در مرحله ی نخست که سيالب ناشی از رودخانه ی کارون را داشتيم، اطالع رسانی 
و امکانات، متناسب با فرمول تأمين و کار انجام می شد؛ اما ناگهان متوجه شدیم آب از سمت 
کانال سلمان در حال خطرناک شدن است. متوجه شدیم با افزایش خروجی سّد کرخه مواجه 
هستيم. با افزایش خروجی سّد کرخه، آب به سمت پشت سّد حميدیه و از طرف سّد حميدیه 
از طریق کانال بتونی چمران به کانال سلمان متصل می شود و در نزدیکی جاده اهواز، عين دو 
و حميدیه، سه کانال به هم متصل می شوند. یکی از آن ها کانال بتونی چمران است که از سّد 
کرخه و سّد آبی حميدیه آب را دریافت می کند. دیگری کانال سلمان است و تقریباً شيب 
ندارد. کانال سوم نيز زهکش شرکت کشت و صنعت دهخدا بود که هر سه کانال در نزدیکی 
جاده ی عين دو در یک نقطه تالقی می کنند. این سه کانال از زیر جاده ی عين دو توسط یک 
سيفون عبور می کنند و تا غرب مالشيه امتداد دارند. برداشت غير مجاز خاک جداره ی کانال 
سلمان، آب سد کرخه و هم افزایی آن با آب ناشی از رودخانه کارون در کانال سلمان باعث شد 
آب وارد منازل شود و حدود 10 درصد از منطقه عين دو را آب فرا گرفت. مدیریت مطمئن و 
دقيقی از سوی ُمتولّی کانال چمران و کانال سلمان نداشتيم. در این جا نيازمند اطالعات فنی 
و مهندسی بودیم که آیا باید سيفون بسته شود یا خير؟ 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 سه ی این کانال ها، به وسيله ی یک سيفون از زیر جاده ی حميدیه عبور 
می کنند. بخشی از دیواره ی کانال سلمان تخریب شده بود که باعث شد آب وارد خانه های 
عين دو شود که مردم به ما اعالم کردند در یکی از نقاط سيفونی وجود دارد که اگر بسته شود، 
آب دیگر وارد منطقه نمی شود اما سازمان آب و برق نظر دیگری داشت. به هر حال اطالعات 
فنی و متقنی نداشتيم و در شرایط بحران بودیم و بخشی از مدیریت بحران هم، آرام سازی 
روانی است. در عين حال باید از تصميمات توأم با دستپاچگی جلوگيری شود. اگر نظر مردم 
این است که با بستن این نقطه، قطعاً آب دیگر وارد نمی شود، باید جهت آرام سازی روانی این 
کار را انجام دهيم تا به مسئولين اعتماد کنند و قبول کنند که دولت در حال اقدام است و 
نگران نباشند. در این شرایط سازمان آب و برق می توانست نقش بهتری ایفا کند. در این ماجرا 
حتی اتهام قومی زده شد که اگر این نقطه را نمی بندیم به دليل این است که می خواهيم آب 
وارد مناطق فارس نشين نشود و وارد مناطق عرب نشين شود. در حالی که اکيداً چنين حالتی 
نبود و سازمان آب و برق اعالم  کرده بود که اگر این نقطه را ببندیم، چون کانال سلمان و 
چمران به یکدیگر متصل هستند و چمران نيز در حال آوردن آب است، اگر تراز آب چمران 
باال بياید، آب از جای دیگری در کانال سلمان تخليه می شود. اما ما جهت تسکين روحی و 

روانی مردم، نقطه مورد نظر را بستيم.
عمليات احداث خاک ریز اوایل توسط مردم و شهرداری انجام می شد. سپس وقتی دیدیم که 
سيالب در حال افزایش است و متوجه شدیم کار از عهده ی مردم و شهرداری ساخته نيست، 
بر اساس مقيم ستاد مدیریت بحران و درخواست شهرداری، شرکت نفت – بنا به دستور وزیر 
نفت که اعالم کرد حفظ شهرها مهم تر است - ماشين آالت زیادی مستقر کرد. با وجود این که 
برخی از چاه ها دچار سيالب شده بودند، شرکت نفت حفاظت از چاه ها را متوقف کرد. همان 
ماشين آالتی که شرکت مناطق نفت خيز جنوب برای حفاظت از چاه ها نگه داشته بود، وارد 
عين دو شدند. مقابله با سيالب ناشی از رودخانه ی کرخه مشکالت زیادی برای ما ایجاد کرد، 
چرا که از قبل اطالعات فنی و پيش بينی در این زمينه نداشتيم و امکانات متناسب با حجم 
بحران نبود. مردم بسيار دستپاچه و در صحنه بودند، اما اطالعات و راهکارهای زیادی داشتند. 
در این جا فشار سنگينی نسبت به سيالب کارون به ما وارد شد. سيالب دشت باعث شد که 
آب به سمت مناطق گلبهار تا مالشيه برود و مالشيه را تحت تأثير قرار دهد. در این شرایط 
اختالفاتی بين مردم مالشيه و عين دو ایجاد شد که اهالی مالشيه تجمع کردند و با مردم 
عين دو درگير شدند، زیرا فکر می کردند آب به سمت منطقه ی مالشيه رهاسازی شده است. 
همه ی این اختالفات و مسائل به صورت اتفاقات لحظه ای بود. در این شرایط منطقه ی شش 
شهرداری اهواز که اکيداً درگير سيالب نبود و به عنوان پشتيبان دیگر مناطق ماشين آالت 
ارسال کرده بود، ناگهان به کانون بحران اصلی در اهواز تبدیل شد که برخی از نقاط در این 
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منطقه نيز آسيب دید. در زمان بحران وقتی که ماشين آالت وارد عمليات در یک منطقه 
می شدند، دیگر نمی توانستيم ماشين را از دست مردم خارج کنيم و باید ماشين آالت جدید 
تأمين می کردیم. مردم تا حدی دچار استرس و نگرانی بودند که اجازه نمی دادند ماشين آالتی 
که به نقطه ای اعزام کردیم به منطقه ی دیگری ببریم. گزارشات حاکی از این بود که آب سه 
رودخانه ی کرخه، دز و کارون در باالدست اهواز در دشت ها در حال متصل شدن به هم است 
و دشت ها که نقش فيوزپالک را بازی می کنند در حال پر شدن بودند. همچنين متوجه شدیم 
که آب با دبی سنگينی از شمال غرب در حال وارد شدن به اهواز است که شهردار وقت اهواز 
وزیر کشور را از شرایط آگاه می کند و وزیر ظرف یک تا دو ساعت وارد اهواز شد و جلسه ی 
ستاد مدیریت بحران تشکيل شد و وزیر اعالم کرد که شخصاً رئيس ستاد مدیریت بحران 
اهواز خواهد بود. وزیر کشور بالفاصله به همراه برخی مسئوالن از دشت ها بازدید کردند و 
اعالم شد زمانی که آب وارد اهواز می شود، تنها راهی که می تواند آب را به سمت کارون 
انتقال دهد، هدایت سيالب دشت از طریق کانال سلمان به سمت کارون بود. در این شرایط 
رودخانه ی کارون دبی نسبتاً آرامی داشت و خاک ریزهایی که اطراف آن احداث شده بود، 
این ظرفيت را ایجاد کرده بود که دبی رودخانه به 3500 متر مکعب بر ثانيه هم برسد. از 
طرفی کانال سلمان غير ایمن بود و جداره های آن هم پایين 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 26کيلومتر از کانال سلمان بين سپاه پاسداران، 
راه و شهرسازی و شهرداری اهواز تقسيم شد که اقدامات ارزش مندی در این راستا انجام شد. 
اقدامات سپاه باعث شد اهواز از سمت کيان شهر که در معرض سيل گرفتگی بود، ایمن شود. 
حتی ميدان بارفروشان اهواز که تنها مرکز تأمين کننده قوت روزانه ی مردم بود، احتمال سيل 
گرفتگی وجود داشت که معيشت مردم را با مشکل مواجه می کرد. شهرداری مدیریت حفظ 
ميدان ميوه و تره بار مرکزی اهواز از خطر سيالب را بر عهده گرفت. احداث خاک ریز در اطراف 
جاده های دسترسی ميدان بارفروشان، ادامه یافت. البته تداخل ماشـين آالت سپاه در جاده ی 
دسترسی به ميدان بارفروشان باعث شد که برای چند روز ميدان بارفروشان به نقطه دیگری 
از شهر انتقال یابد. در سيالب دشت، فرمول و پيش بينی خاصی نداشتيم و شرایط عجيبی 
اتفاق افتاد. با وجودی که شيب عمومی اهواز از شمال به سمت جنوب است، یعنی جنوب 
عمق کمتری دارد، اما در سيل اخير، سيالب از جنوب اهواز به شمال آمد و بر عکس شد، زیرا 
ما در اطراف اهواز سيل بند احداث کرده بودیم و سيالب ما را دور زد و از جنوب روی دست 
ما برگشت و اسماعيليه، روستاهای سادات و کشتارگاه صنعتی را تحت تأثير قرار داد. در این 
شرایط نيز شهرداری اقدامات گسترده ای انجام داد و گوشت مورد نياز مردم با مشکل مواجه 

نشد و آسيبی 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 
بخش های مدیریت بحران موضوع تشکيل گروه های داوطلب مردم و مدیریت آن ها است. با 
توجه به این-که ما بستر یا الگوی آماده ای تحت عنوان گروه های جهادی داریم، این گروه ها 
از دل مساجد و بسيج بالفاصله شکل گرفتند. در روزهای نخست خود من شکل گرفتن این 
گروه های جهادی را جدی نگرفتم و حس می کردم  قصد این گروه ها تنها تبليغات است. فکر 
می کردم این گروه ها بيل و گونی از ما می خواهند، و تنها نقش مزاحم را بازی خواهند کرد 
و به جای این که ماشين آ الت تهيه کنيم، باید فکر کنم که این افراد برای این که خود را در 
معرض نمایش قرار دهند، باید چه امکاناتی برای آن ها فراهم کنيم و بسيار روی اعصاب ما 
خواهند بود. اما بعد از خدا طلب استغفار کردم که چنين فکری کردم، زیرا زمانی که بحران 
شدید شد مخصوصاً در مرحله  سيالب کارون، سيالب کرخه و سيالب دشت- اگر گروه های 
جهادی و مردمی نبودند حجم حوادث و آسيب به طرز قابل زیادی افزایش پيدا می کرد و 
حجم عظيمی از مقابله با سيالب ناموفق می شد و برخی محاّلت دچار آب گرفتگی سنگين 
می شدند. در برخی دشت ها امکان حرکت ماشين آالت نبود، تا این که گروه های جهادی 
و مردمی زنجيره ی ارتباطی ایجاد کردند و بالفاصله گونی های خاک را انتقال می دادند و 
زمانی که بعضاً عوامل شهرداری ناچار به استراحت بودند، شبانه روز کار می کردند. احداث 
سيل بند با کيسه های خاک در نقاطی که امکان و فرصت حضور ماشين آالت وجود نداشت، 
توسط گروه های جهادی و مردمی انجام شد. در طول مدیریت بحران، دستاورد بدیع در 
کاهش خسارت سيل، به کارگيری گروه های جهادی بود و توصيه می کنم مسئولين دچار 
تفکر اوليه ی من نشوند. همچنين اغذیه ای که مردم تهيه می کردند بسيار تأثيرگذار بود. 
برخی از افراد که از شهرهای دیگر به کمک ما آمده بودند، مردم محاّلت مختلف نيز پذیرای 

آن ها بودند و جلوه ای از ایران دوستی و مهر به هموطنان به نمایش گذاشته شد.
در برخی مواقع اعالم می شد که سيل بندهای شهرداری در برخی نقاط ایمن نيست. زمانی 
هم که سيل تمام بيابان های اطراف را فرا گرفته بود، امکان تهيه خاک را نداشتيم. در 
برخی نقاط باید خالقيت آنی به کار گرفته می شد. خالقيت ما این بود که در جاهایی که 
می خواستيم سيل بند احداث کنيم و جنس خاک مقاوم نبود، سيل بند را عریض تر احداث 
کردیم و تا حد زیادی آب را در بخش هایی که پيشروی رودخانه به بخش خشکی وجود 
داشت وارد کردیم و عمق رودخانه در این قسمت ها را کم کردیم تا فشار جانبی سيالب به 
جدار سيل بند به حداقل برسد و آب شویی رخ ندهد. در برخی نقاط که سيل بندها ایمن 
نبودند حتی از پالستيک استفاده کردیم تا جداره ی پالستيکی باعث شود سيل بندی که 
عده ای می گفتند خاک آن سست است، دچار آب شویی نشود و وزن بزرگتر سيل بند نيز 
نقش سازه ای را ایفاء کند. در جاهایی که خاک ریزی با خاک خوب و مقاوم احداث شده بود، 
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تراز خاک ریز با دوربين نقشه برداری از شب تعيين می شد تا بدانيم چه اندازه ارتفاع خاک ریز 
را باال ببریم. منطقه ُچنيبه یکی از نقاط عجيب بود که سيل بندهای شهرداری نقش خوبی در 
آن جا ایفا کردند و در واقع شهر را محافظت کردند. در مجموع برای اقدامات انجام شده بالغ 
بر 300ماشين آالت از شهرهای دیگر و 96 دستگاه توسط ماشين آالت شهرداری به کارگيری 
شد. پس از سيالب بيش از پنج کيلومتر از طول جاده ی ساحلی دچار آب شویی و نشست 
شد. همچنين طبق اعالم شهردار وقت اهواز، 90 درصد پارک های ساحلی با حدود 279 
هکتار فضای سبز و برخی تأسيسات شهری و حدود 28 کيلومتر آسفالت گذرگاه های ساحلی 

و زیرگذر پُل ها تخریب شد. 
یکی از مشکالت مهم ما در مدیریت بحران، نداشتن ماشين آالت بود. دستگاه های اجرایی در 
ظرف چند سال اخير ماشين آالت را از طریق بخش خصوصی تأمين می کنند و تنها شرکت 
نفت و تا حدودی شرکت ملّی حفاری ماشين آالت ملکی دارند. بنابراین این که در بحران 
فردی را قانع کنيم در این نقطه کار کند، سخت بود. برخی نيمه ی  شب پا به فرار می گذاشتند 
و ما می ماندیم و این سئوال که در این وقت شب از کجا ماشين تهيه کنيم؟ همچنين برخی 

ماشين آالت در مناطق بود و مردم اجازه نمی دادند که از منطقه خارج شود.
در بسياری از اوقات، سلسله مراتب جواب گو نبود. البته گاهی اوقات دوستی )ارتباط با برخی 
مسئوالن( مشکل را حل می کرد. این یکی از مشکالت بود که مدیریت به صورت سيستمایتک 
انجام نمی شد و داشتن ارتباط شخصی تأثيرگذار و مهم بود. از این طریق مثالً اهالی مالشيه 
که یک مدیر در سيستم شهرداری داشتند، ماشين آالت و تجهيزات را به سمت منطقه 
مالشيه می بردند و منطقه را ایمن می کردند، در حالی که مناطق دیگر که با مشکل مواجه 
بودند، چنين ارتباطاتی نداشتند. چه لزومی برای داشتن ارتباط است تا امکانات را در اختيار 

ما قرار دهند؟ باید بانک ماشين آالت داشته باشيم و مدیریت بحران آن را بر عهده بگيرد.
یکی از کارکنان درجه دو یا سه سازمان آتش نشانی که مسئول غواصان سازمان آتش نشانی 
بود، یک فایل صوتی در فضای مجازی منتشر کرد که سيالب قطعی است و منازل زیتون 
کارمندی و کوروش قطعاً دچار آب گرفتگی خواهد شد. انتشار این فایل صوت باعث شد که 
بسياری از مردم بگویند این که ما اعالم می کنيم خطری وجود ندارد، صحيح نيست. این 
واقعه نشان داد که کشور برای فضای مجازی باید برنامه داشته باشد. برخی از مردم به جای 
خبرگزاری ها یا رسانه های رسمی، اخبار را از شبکه های اجتماعی دریافت می کنند و بعضاً 
مردم به فضای مجازی بيشتر از رسانه های رسمی اعتماد می کنند. باید در این زمينه برنامه 

داشته باشيم و متناسب با این فضا اخبار دقيق و درست منتشر شود.
انتشار اخباری که دال بر کمک های مردمی است، هم خوب و هم بد است. از این نظر که 
مردم را به نوع دوستی ترغيب می کند خوب است اما واقعيت این نيست؛ واقعيت کمک مردم 
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به نقاط نيازمند به اندازه ای که در تلویزیون و رسانه رسمی تبليغ می شود نيست. یعنی 
هميشه به مراتب نياز نقاط درگير سيل از آن چيزی که تلویزیون اعالم می کند بيشتر و 
کمک مردم به مراتب کمتر است. این که تلویزیون برخی اوقات اعالم می کند شاهد کمک های 

زیادی بودیم باعث می شود همه فکر کنند دیگر نيازهای مردم تکميل شده است.
یکی از مشکالت ما در شهر این بود که برخی دستگاه ها مانند شهرداری، شرکت آب و 
فاضالب، سازمان آب و برق خوزستان و دیگر دستگاه ها نقشه ی »ازبيلت« یا »چون ساخت« 
نداشتند. نقشه ازبيلت به نقشه هایی گفته می شود که از وضعيت موجود و اجرا شده ی سازه 
برداشت می شود. نقشه ازبيلت یعنی پس از این که پروژه ای اجرا می شود نقشه کار تمام شده 
تهيه و در آرشيوهای قابل دسترسی نگهداری شود. مثالً اگر فرض گرفتيم خط فاضالب با 
عمق یک و نيم متر از زمين عبور کند، اما در مسير اجرای پروژه به لوله خط نفت رسيدیم و یک 
و نيم متر به شش متر پایين تر رسيد، باید نقشه ازبيلت تهيه شود تا اطالعات را در دست داشته 
باشيم. در اجرای پروژه هميشه اتفاقاتی می افتد که خطوط تأسيساتی با حالت اوليه نقشه تطبيق 
ندارند که باید مجدداً نقشه تهيه شود و بدانيم این خط چگونه اجرا شده است. در شهر شاهد این 
بودیم که اطالعی از خطوط لوله نداشتيم. گاهی اوقات برای این که یک خط فاضالب را پيدا کنيم 
مجبور بودیم شکاف بسيار عظيمی در آسفالت ایجاد کنيم تا متوجه شویم مثالً منهول کجاست؟ 
در شهرداری اهواز تصور می کردیم زیر پُل سلمان فارسی و پُل سوم، اگر خاک ریز جلوی رودخانه 
احداث کنيم، آب رودخانه وارد جاده نمی شود، غافل از این که لوله هایی در سال های گذشته برای 
تخليه آب های سطحی زیر جاده کارگذاری شده بود و از زیر سيل بندها، آب رودخانه را به جاده های 
ساحلی بر می گرداند و قابل مهار هم نبود. تقریباً همه سازمان ها در نقشه های ازبيلت نقص دارند. 
مثالً در سيالب شاهد این بودیم که یک مسيل که قطعاً با صرف هزینه ی چند ميلياردی ایجاد 
شده، در طول دوره ی سيالب خشک بود. پس این مسيل چه زمانی می خواهد آب را به سمت 
تاالب ها هدایت کند؟ چرا سازمان آب و برق خوزستان که این پروژه را برای سيالب اجرا کرده از 
آن استفاده نکرد؟ همچنين برخی مواقع آمار و اطالعات فنی باید به کار گرفته شود که این آمار و 

اطالعات را نداشتيم.
خوزستان مستعد تغييرات اقليمی و وقوع حوادث طبيعی است. تغيير اقليم همچنان در 
جامعه به باور عمومی تبدیل نشده است و مردم فکر می کنند اگر اهواز دچار سيالب شد، 
مثالً ناشی از کم کاری وزارت نيرو است، در حالی که باید تغيير اقليم را باور کنيم. اگر اقدامات 
سازمان آب و برق و وزارت نيرو در احداث سدهای باالدست کارون، دز و کرخه نبود، تبعات 
و خسارات ناشی از سيالب فوق العاده زیاد بود. ما هم باید برای ایمن سازی شهرها در برابر این 
خطرات، اقدامات جدیدی مثل افزایش تراز سيل بندها، مقاوم سازی اهواز در مقابله با سيالب 
ناشی از افزایش دبی کارون و مدیریت کانال سلمان را انجام دهيم. یکی از مشکالت ما، 
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موضوع قانون و شرح وظيفه و مأموریت است که به صراحت موضوع مقابله با سيالب وظيفه 
چه دستگاهی است؟ در قانون شهرداری ها بر اساس بند 14 ماده 55 اتخاذ تدابير الزم برای 
جلوگيری از خطر سيالب در شهرها به عهده ی شهرداری ها است، اما در تبصره ی آن گفته 
شده که اگر از ملک کسی، خطری مردم را تهدید کند وظيفه ی مالک ملک است که در این 
زمينه اقدام کند و اگر شهرداری باید اقدام کند با احتساب 15 درصد باالتر، هزینه ها را از 
مالک دریافت کند. ما شاهد این هستيم بر اساس قانون توزیع عادالنه ی آب، بستر رودخانه 
ملک شهرداری و عمومی نيست. ملک حاکميت است که وزارت نيرو بر عهده دارد. اگر حفظ 
رودخانه به عهده ی سازمان آب و برق خوزستان است، مدیریت سيالب نيز طبق این قانون 
بر عهده ی این سازمان است، اما بر اساس قانون نانوشته، مدیریت سيالب را متوجه شهرداری 
می کنند. در حالی که ما در ملک سازمان آب و برق یا وزارت نيرو، وظيفه ای نداریم و رودخانه، 
کانال های سلمان و چمران را این سازمان باید محافظت کند. در قانون دیگری با عنوان قانون 
پيشگيری و مبارزه با خطرات سيل مصوب سال 1348 نيز، اساساً وظيفه ایجاد مسيل ها و 
مواردی از این قبيل، به عهده ی وزارت کشور است و شهرداری ها تنها وظيفه تملّک را دارند. 
یعنی اگر وزارت کشور بخواهد در جایی سيل بَر )مسيل( احداث کند و آن جا ملک کسی 

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 4 شهرداری کالنشهر اهواز

اولين مشکل  شهرداری، کمبود تجهيزات و ماشين آالت الزم و کافی در شرایط بحران است. 
بنابراین چاره ای جز تهيه ی این ماشين آالت از شرکت ها و مراکز خصوصی نداریم که آن ها هم 
به خاطر عدم وجود قانون، ملزم به همکاری نيستند و هيچ گونه پيگرد قانونی نيز برای آن ها 
وجود ندارد. عدم دسترسی به تکنولوژی های روز و از جمله دستگاه های خاک ریزی متحرک 
که به راحتی در داخل کشور نيز قابل توليد و ساخت هستند؛ از دیگر مشکالت شهرداری ها 
است. عدم اطالع رسانی صحيح و به موقع باعث می شود تا شایعات قوت بگيرند و مدیران 
باالدست خودشان نيز به این شایعات گوش فرا دهند و به ما دستور بدهند مثالً در فالن 
منطقه آب در حال باال آمدن است. در این بحران نيز مواردی از این شکل را شاهد بودیم ولی 
هنگام مراجعه متوجه می شدیم شایعه است و یا در حد باال و جدی نيست که این خود باعث 
می شد زمان بسياری را برای رسيدگی به دیگر مناطق از دست بدهيم. این اطالع رسانی باید 
از طریق سازمان آب و برق و مدیریت بحران استان صورت می گرفت، اما متأسفانه درمواردی 
ضعيف عمل شد و باعث موازی کاری و یا سردرگمی نيروها شد که بخشی از آن بدليل عدم 

وجود تکنولوژی به روز است.
اگر در یک محدوده ی زمانی زودتر مثالً یک ماه قبل از وقوع سيالب از این اتفاق مطلع 
می شدیم، قطعاً عملکرد بهتری داشتيم. این موضوع باعث می شد تا استرس نيروها کمتر شود 
و خسارات وارد شده کاهش پيدا  کند، و تاحدودی  می توانستيم از ميزان آسيب وارده شده به 
فضای سبز نيز جلوگيری کنيم. باعث می شد بتوانيم تجهيزات الزم را پيشاپيش تهيه کنيم و 
کمتر با پيمانکاران و شرکت های خصوصی دچار تنش و مشکل شویم. همچنين بررسی های 

علمی از نظر عمرانی و نقشه برداری و غيره، اصولی تر پيش می رفت.
اقدامات صورت گرفته در محـدوده ی منطقه چهار شهرداری اهواز معموالً به صورت روتين 
پيش می رفت و در منطقه ی ما، ایده ی خاصی اتفاق نيفتاد؛ چرا که معموالً کارها به صورت 
سنتی پيش می رفتند. اگر به سمت استفاده از تکنولوژی های روز پيش برویم، خود به خود، 
ایده های نویی به کار خواهد گرفته شد، درست مانند تکنولوژی جدید رونده که شامل 
دستگاه های خاک ریز متحرک است. اما یک نکته ی قابل تأمل هم وجود دارد: از آن جایی که 
نيروهای اداری کمتر ورزیده هستند و ُمدام در پشت صندلی های خود مشغول به کار هستند، 
در روزهای نخست خيلی سریع از نظر فيزیکی و توان دچار مشکل شدند، اما جالب است بدانيد بعد 
از گذشتن چند روز خيلی زود به ورزیدگی رسيدند و این خود بابی شد که از این پس در شهرداری 
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منطقه، روزهای یکشنبه و سه شنبه را در ساعتی مشخص به ورزش اختصاص بدهيم.
اولين مشکل ما در بحران سيل، الیروبی نکردن کارون است که نزدیک به 20 سال است به 
طور جدی صورت نگرفته است. البته این مشکل به چند سازمان مربوط است و هم از فقدان 
قوانين شفاف و حتی اجرایی نشدن برخی قوانين دیگر رنج می برد. حّقابه ی رودها و تاالب ها 
آن طور که باید در نظر گرفته نشده است و از آن برای حّقابه های دیگر نظير کشاورزی، 
صنعت و غيره استفاده شده است که این یعنی کم شدن دبی آب و افزایش رسوب گذاری در 
رودخانه ها و عدم جریان سریع آب. سالمتی پُل ها نيز باید بررسی شود و الیروبی در زیر پُل ها 
حتماً صورت پذیرد، چرا که پایه های پُل ها خود عامل تجمع گل و الی هستند و جریان آب 
را کند می کنند. همچنين وقتی برای مدت طوالنی سطح آب کاهش پيدا کند دایک های 
اطراف رودخانه ها خشک می شوند و به محض ورود آب، اصطالحاً سکته می کنند و شکسته 
می شوند. فقدان قانون الزام بخش خصوصی برای انجام کار در مواقع بحرانی نيز، از عمده ترین 
خالءهای قانونی موجود در زمينه ی مدیریت بحران است. موارد خاک دزدی نيز بسيار دیده 

می شد که هيچ پيگيری قانونی جدی تاکنون در این زمينه صورت نگرفته است.
شدند،  نزدیک  یکدیگر  به  دوباره  بودند،  شده  دور  هم  از  کمی  بود  مدت ها  که  مردمی 
دلسردی های اقتصادی کمرنگ تر شد، استان ها و شهرستان های دیگر نيز پای کار آمدند، 
زنان همانند دوران جنگ در پشت خاک ریزها با پختن غذا و آماده کردن گونی ها مشغول 
خدمت رسانی شدند، و وجود خود مدیران در محل عمليات نيز، باعث ایجاد دلگرمی در بين 

پرسنل و مدیران می شد.
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گفت و گو با آقای رمضان سواری
سمت: شهردار منطقه 5 شهرداری کالنشهر اهواز

یکی از تجربيات قابل توجه ای که توانستيم در سيل اخير و در رابطه با مدیریت اجرایی 
به دست آوریم، استفاده ی بهينه از نيروی مردمی با استفاده از شناخت فرهنگ بومی بود 
که خود تحت فشار ناشی از سيل بودند. بدین گونه که هر کسی را به اندازه  ی توانایی ها و 
مهارت هایی که داشت، به کار می گرفتيم. بدین ترتيب عالوه بر این که از فشار کاری که بر 
نيروهای سازمانی وارد می شد، کم می کردیم، هم زمان می توانستيم مانع سنگ اندازی افرادی 
شویم که به هر دليلی مانع پيش روی کار می شدند. این افراد پس از آن نه تنها مانعی برای ما 
نبودند، بلکه به عنوان هدایت کننده ی مثالً در حيطه ی تجهيزات و ماشـين االت انتخاب می شدند. 
وقتی بتوانيم با فرهنگ حاکم بر یک منطقه آشنایی پيدا کنيم و ارتباط مناسب را با افراد بگيریم، 
می توانيم خيلی از فشارهای حاکم بر مردم را کم کنيم تا کار پيش برود. چنان چه در این سيل 
با استفاده از صحبت کردن با افراد سرشناس در این مناطق توانستيم راهی برای نفوذ در مردم 
باز کنيم و آن-ها را توجيه کنيم که هدف نجات اولویت ها است. همچنين توانستيم از تجربيات 
شرکت نفت نيز در زمينه ی خشک کردن زمين ها استفاده کنيم و از تجهيزات شان، برای کنترل و 

خشکاندن و یا هدایت آب بهره ببریم.
یکی از مهم ترین مسائلی که کمتر به آن توجه می شود، بحث بودجه ریزی برای مدیریت بحران 
است که باید توسط مدیران به طور جدی پيگيری شود. یعنی این که از همان ابتدا برای بحران ها 
بودجه الزم در نظر گرفته شود، و نه بعد از وقوع بحران. به طور مثال برای زلزله باید از قبل دستور 
مستحکم سازی ساختمان ها داده شده و بودجه الزم در نظر گرفته شود تا در زمان وقوع زلزله، 
خسارات کمتری اتفاق بيافتد و کنترل قوی تری در زمينه ی مدیریت بحران داشته باشيم. همچنين 
باید سعی شود در فرایند انجام کار در زمان بحران، در بين سازمان ها و ارگان های مختلف یک 
هماهنگی جدی و قوی وجود داشته باشد. به طور مثال در سيل اخير ما مجبور بودیم از نيروهای 
ارگان های دیگری مانند شرکت نفت، شرکت آبفا، شرکت ملّی حفاری و شرکت های پيمانکاری 
دارای ماشين آالت استفاده کنيم. در این زمينه الزم است تا نيروهای کمکی توسط ارگان های شان 
توجيه شوند که مادامی که در اختيار سازمان دیگری برای امدادرسـانی قرار می گيرند، باید به طور 
کامل تحت نظارت و دستورگيری از جانب همان سازمان باشند و دستورگيری از سازمان اصلی 

ساقط می شود.
به نظر من بزرگ ترین و عمده ترین نقاط ضعف شهرداری، کمبود تجهيزات و ماشن آالت الزم است 
که نياز این گونه بحران ها را تأمين نمی کند. ماشين آالت و تجهيزات در شهرداری به علّت هزینه های 
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باال در نگهداری و بيمه و راننده و غيره، به شرکت های پيمانکاری سپرده شده است که در این زمينه 
معضلی که وجود داشت این بود که پيمانـکار قبل از دریافت دستمزد، راضی به همکاری نمی شد 
و یا اگر همکاری می کرد، در مواقعی که ریسک غرق شدن یا خراب شدن دستگاه وجود داشت در 
انجام کار کوتاهی می کرد. وقتی با این وعده که هزینه ها پرداخت می شود از شرکت های خصوصی 
کمک گرفتيم، و این شرکت ها به ما کمک کردند؛ با این وجود تا به امروز کمتر توانستيم دستمزد 
این شرکت ها را پرداخت کنيم، چرا که دولت که از قبل قول همکاری در پرداخت ها را داده بود، در 
حال حاضر می خواهد خود ما این مشکل را حل کنيم که با توجه به وضعيت بحرانی شهرداری ها 
در تأمين هزینه ها، نتوانسته ایم و این خود ضعف و دليلی می شود که در حوادث و بحران های 
بعدی، شرکت های خصوصی پای کار نيایند. به نظر من دومين ضعف به نبود اطالعات کافی 
اقليمی و فقدان تکنولوژی های به روز از جمله کمبود سيستم های قوی SIG و یا شيب شناسی ها 
بر می گردد. اگر می دانستيم فالن منطقه باالخره زیر آب می رود، کمتر زمان می گذاشتيم و به سراغ 

منطقه ی در خطر دیگری می رفتيم و در کنترل زمان، دقت الزم به عمل می آمد.
در زمان جنگ یک سری کانال ها برای مقابله با دشمن زده شد که این کانال ها بسته شده بودند و 
یا نياز به الیروبی داشتند که به سمت دریا و یا هور می روند. اگر تمهيدات الزم انجام می شد و این 
کانال ها به موقع باز می شدند، راحت تر می توانستيم سيل را هدایت کنيم و خسارت کمتری وارد 

می شد. 
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گفت و گو با آقای محمود عتاب اهوازی
سمت: شهردار وقت منطقه 6 شهرداری کالنشهر اهواز

از آن جایی که منطقه شش شهرداری اهواز در ساحل رودخانه قرار ندارد، در ابتدا خطر 
کمتری در این منطقه احساس می شد. بنابراین تصميم گرفته شد تا در مناطقی مانند 
منطقه ی چهار که در جوار رودخانه قرار گرفته و مشغول خاک ریزی و تقویت تاب آوری 
ساحل کارون با احداث سيل بندها بودند، تجهيزات و نيروی انسانی را مهيا کند و نقش ُمعين 
این منطقه را ایفا کند. متأسفانه پس از آن، طی یک اتفاق غافلگيرکننده که قبل از آن هيچ 
هشداری از جانب سازمان آب و برق به ما داده نشده بود، از طریق مردم محلّی متوجه شدیم 
که آب در حال ورود به منطقه ی عين دو است؛ چرا که مدیریت بحران تصميم گرفته بود تا 
دبی رودخانه ی دز را پایين بياورد و آب را به سمت شرکت توسعه نيشکر دهخدا هدایت کند 
که سرریز شرکت دهخدا باعث شد کانال های چمران و سلمان که سال ها از آب خالی بودند، 
پُر و به سمت شهر اهواز سرازیر شوند. از آن جایی که خاک ریزها هم، طی چند سال اخير از 
طریق برخی افراد سودجو خاک شان فروخته شده بود و دیگر چيزی به اسم خاک ریز وجود 
نداشت، آب وارد منطقه ی عين دو شد. بنابراین ما هم شروع به کار کردیم و با زدن سيل بند 
و استحکام خاک ریزها توانستيم آب را مهار و از ورود آن به درون اهواز جلوگيری کنيم. 
کانال های چمران و سلمان، در خارج از محدوده ی شهری اهواز قرار دارند. در ضمن هيچ 
هشداری در این زمينه از جانب سازمان آب و برق که ُمتولّی کانال ها است، دریافت نکردیم. 
به دليل نداشتن امکانات الزم، حدود دو ساعت طول کشيد تا توانستم ماشين آالت را مهيا 
کنيم و طبق تجارب و پيش بينی های خود، مسير آب را تشخيص دهيم و شروع به احداث 
سيل بند کنيم. در منطقه ی عين دو، آسيب شدیدی به خانه ها وارد نشد، تنها یک باب خانه 
که محل نگهداری دام بود را، بنا بر نياز تخریب کردیم؛ چرا که در مسير احداث سيل بند قرار 
گرفته بود و پس از آن، خسارت کامل به مالک پرداخت شد. در سيل اخير، هر کس بنا بر 
شرح وظایف و تخصص خود، مسئوليتی - حال چه عمرانی چه خدماتی و غيره- را بر عهده 
گرفت؛ هر چند کارها خيلی به صورت اصولی و با سرعت پيش نرفت. نه تنها شهرداری، بلکه 
همه ی ارگان ها و سازمان ها نيازمند آموزش هستند که اميدواریم سيل اخير توانسته باشد 
راهی باز کرده باشد تا مدیریت بحران شهرداری ها، ستاد آموزش تشکيل دهند و اقدام به این 

امر مهم کنند.
در گذشته نگهداری تجهيزات و ماشين آالت در اختيار خود شهرداری ها بود، اما از آن جایی 
که هزینه های نگهداری، بيمه راننده و ماشين آالت، راننده و خدمه ی آن بسيار زیاد بود، برای 
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شهرداری مقرون به صرفه نبود و آن را به پيمانکار واگذار کرد. این واگذاری در شرایط عادی 
خوب است، اما در شرایط بحرانی مانند سيل خوب نبود؛ چرا که دیگر بر پيمانکار تسلّطی 
نداریم و هر زمان بخواهد تجهيزات را در اختيار ما می گذارد و کمتر نظارتی می توان بر کار 
پيمانکار داشت. بر هيچ  کس پوشيده نيست که مشکل اساسی ما در شهرداری ها - چه در 
شرایط عادی و چه بحران- کمبود تجهيزات و ماشين آالت الزم است که الزمه ی حل این 
مشکل، تأمين بودجه از جانب دولت است. خوزستان یک جلگه است و مانند استان های 
باالدست، دارای شيب نيست. پس از هر بار سيل، آب در آن باقی می ماند و دیرتر از آن خارج می 
شود. از طرف دیگر اگر آب بماند، به صورت باتالق در می آید که در این صورت، ماشين آالت الزم 
را جهت تخليه آب در اختيار نداریم و یا پمپ های الزم جهت خروج آب از زمين ها، در دسترس 
نيست. حتی شرکت نفت هم با این که کمک های شایانی کرد، خودش دچار مشکل است و چند 
سال است که تجهيزات جدیدی خریداری نکرده و البته هميشه نمی تواند به دیگر سازمان ها 

پاسخگو  باشد.
متأسفانه مشکل هميشگی ما وجود ناهماهنگی ميان ارگان های درگير در مدیریت بحران است، 
چنان چه در سيل اخير، بارها شاهد نبود هماهنگی ميان سازمان ها و ارگان های مختلف 
بودیم. به طور مثال در یک روز به دستور مستقيم معاون وزیر راه و شهرسازی، تجهيزاتی 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 ناهماهنگی ها و این که هر کسی می خواست کار 
خود را پيش ببرد، بسيار دیده شد و همين باعث موازی کاری و تداخل کار با سازمان ها و ارگان های 
دیگر می شد. متأسفانه اکثر تصميماتی که از باال صورت می گرفت، سليقه ای و طبق گزارش های 
نه چندان صحيح صورت می گرفت. مشکل دیگر وجود کاستی در دسترسی به تجهيزات مدرن 
همانند عکس های ماهواره ای، مشخص کردن شيب اراضی، کمبود بالگردها و پهپادها بود که همه ی 
این موارد در کالن شهرهای دنيا یک موضوع حل شده و بدیهی طبيعی است، اما در کشور ما هنوز 
فقدان این ملزومات احساس می شود. تنها کار ممکن، استفاده از تجربيات و حدس هایی بود که در 
زمينه تشخيص مسير آب صورت می پذیرفت که نه علمی، بلکه به صورت دیمی صورت می گرفت.
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گفت و گو با آقای مجتبی یوسفی
سمت: شهردار وقت منطقه 3 شهرداری کالنشهر اهواز

یکی از تجربياتی که برای اینجانب در مدیریت سيل اخير به وقوع پيوست، ضرورت ایجاد 
یک اتاق فکر قبل از وقوع بحران و ماندگاری و ادامه ی فعاليت 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 
کننده ی مغزهای متفکر در این مجموعه بتواند خيلی از گره ها را باز کند. در مجموعه ی خود 
شرح وظایف داشته باشند و منطقه را به بخش های مختلف تقسيم کنند و برای هر قسمت 
مدیری در نظر گرفته شود. مردم داری و حضور در کنار مردم باعث دلگرمی شان می شود و 
متوجه می شوند مسئولين در هر شرایطی در کنارشان هستند؛ البته مسئولين مربوطه و نه 
غير مرتبط که بخواهند تنها برای شوآف در مناطق حضور داشته باشند. مراوده و ارتباط با 
سازمان های دیگر نه تنها در مواقع نياز، بلکه در شرایط نرمال نيز ادامه داشته باشد. باید پس 
از بحران به فکر بحران بعدی باشيم و امور را رها نکنيم. به نيروهای خود هویت بدهيم و هر 
کدام را بسته به توانایی هایش در مسئوليتی بگذاریم. ما بر طبق اطالعاتی که داشتيم مبنی 
بر این که سيل حتمی است، منتظر ننشستيم و از یک ماه قبل شروع به کار و نقشه برداری از 
منطقه و ساخت سيل بند کردیم؛ به طوری که ما را بازخواست کردند. پس از آن به این نتيجه 
رسيدیم که نياز نيست کل منطقه را سيل بند بزنيم؛ چرا که هم فضای سبز را از ميان می برد 
و هم هزینه های هنگفت از نظر خاک ریزی و غيره داشت؛ بنابراین از نخاله ها استفاده کردیم و 
با همان خاک نامرغوب فشرده خاک ریزی کردیم و نزدیک به دو ميليارد تومان صرفه-جویی 
کردیم. توانستيم تجهيزات الزم را از سازمان های دیگر تهيه کنيم و در زمان وقوع بحران، 
کمتر دچار مشکل خاک ریزی و ماشين آالت بودیم. ما در دوره ی مدیریت بحران سيل، در 
بعضی مواقع حتی بيشتر از زمان جنگ پيش رفتيم؛ چنان چه در جنگ به طور شبانه روزی در 
خطر حمله نبودیم؛ اما سيل به مدت 40 روز هر لحظه ما را تهدید می کرد و فرصت کمترین 
استراحتی وجود نداشت. در این سيل مانند دوران جنگ مردم دوباره به یکدیگر نزدیک شدند 
و بين آن ها همدلی ایجاد شد. زنان مانند دوران جنگ در پشت جبهه ها مشغول امدادرسانی 
بودند. نيروهای جهادی بسيج، سپاه، حوزه علميه و ارتش همگی پای کار بودند. در کل اتحاد 

و هم افزایی ميان مردم و مسئولين به خوبی خود را نشان داد.
البته در این بحران، ضعف ها و چالش های زیادی هم داشتيم. یکی از نقاط ضعف شهرداری ها 
کمبود ماشين آالت و تجهيزات بود که با مراوداتی که با سازمان های دیگر داشتيم توانستيم 
این تجهيزات را از آن ها بگيریم و استفاده کنيم. مشکل دیگر مراکز خصوصی بود که برای 
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کرایه کردن ماشين آالت از آن ها دچار هزینه هایی هنگفتی شدیم. چنان چه به طور مثال باید 
به ميزان ساعتی که می گفتيم کار می کردند، اما آن ها مکّرراً برای رفتن به نقاط دیگر و درآمد 
دیگر کار را رها می کردند و باید نيرو می گذاشتيم و مراقب این راننده ها بودیم که این موضوع 
هم در زمينه ی مالی و هم وقت، برای ما نامطلوب بود. عدم اطالع رسانی مناسب در صدا 
و سيما برای این که مردم بدانند شهرداری چگونه در حال انجام وظایف خود است؛ موضوع 
مهم دیگر بود. همچنين عدم هماهنگی و اطالع رسانی ميان سازمان هایی نظير آب و برق 
و مدیریت بحران و شـهرداری ها که به طور مثال دبی آب را در بعضی مواقـع درست اعالم 
نمی کردند و به یک باره آب بـاال می رفت و ما را دچار مشکل می کرد. موضوع دیگر ناهماهنگی 
بود که ميان سازمان ها از نظر به کارگيری نيروهای یکدیگر وجود داشت و این نيروها باید از 
سازمان ُمتولّی پيروی می کردند، اما در مواقعی منتظر دستور از سازمان خودشان می شد ند 
که این به علّت وجود خالءهای قانونی بود. در مورد سازمان آبفا هم می توانست اتفاقات بهتری 
بيفتد؛ چنان چه زودتر به فکر بودند و یا زودتر اعالم می-شد، برای فاضالب ها فکری می شد. 
به طور مثال با استفاده از روش های سنتی بای پس کردن فاضالب و یا اضافه کردن زانوهایی 
در خروجی آخر فاضالب می توانستيم فاضالب را در جهت رودخانه هدایت و ایجاد خالء کنيم 

تا از مشکالت پيش آمده در سطح شهر جلوگيری شود.
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گفت و گو با آقای علی تراب پور
سمت: رییس وقت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز

در سيل اخير، همه عوامل آتش نشانی پای کار بودند. از امداد و نجات گرفته تا کارهای دیگر 
مانند احتياج مردم به گونی، خاک و قایق برای جابه جایی و سایر مواردی که آن حادثه 
می طلبيد که سازمان و عوامل ما در آن حضور داشته باشند و مؤثر واقع شوند. اوائل بحران 
سيل مسائل زیاد سنگين نبود و با گذشت هر روز، مسائل و بحران  سنگين تر می شد. آب 
باالتر می آمد و خطر آن بيشتر احساس می شد. از جاهای مختلف خبر می رسيد که ما به 
گونی برای پُر کردن خاک نياز داریم. بلوار ساحلی و کناره ی ساحلی کوی سيد خلف، عين  دو، 
گلدشت و مالشيه، ما گونی هایی که از طریق کمک های مردمی یا شهرداری می رسيد را به 
آن مناطق برای کمک می رساندیم. به غير از کسانی که سر شيفت کاری بودند، افراد دیگر از 
پرسنل ما نيز در کمک رسانی شرکت می کردند. برای مثال گروه های 15 یا 20 نفره منسجم 
تشکيل دادیم که خارج از تایم کاری کمک رسانی می کردند و ربطی به شيفت کاری یا 
اسم و جایگاه شغلی  شان نداشت که باعث خلق صحنه های عجيبی شد که با آن ها برخورد 
می کردیم. افرادی که این صحنه ها را در فضای مجازی یا تلویزیون تماشا می کردند، منقلب 
می شدند چه برسد به ما که تمام این صحنه ها را از نزدیک لمس می کردیم. برای مثال در 
موقعيت کانال شهيد چمران، بنده و شهردار اهواز حدود ساعت دو بامداد بود که حاضر شدیم. 
یکی از دریچه های آب در زیر جاده اهواز ـ حميدیه که سه تا کانال بزرگ در ابعاد سه در 
چهار متر دارد، متأسفانه به علّت خشکسالی چندین ساله دو تا از دریچه ها جوشکاری شده 
بودند که ما با استفاده از واحدهای غواصی مان تا  نزدیکی صبح درگير بازکردن این دریچه ها 
بودیم و در نهایت مجبور شدیم از جرثقيل برای کندن دریچه ها استفاده کنيم. جرثقيلی که 
ما استفاده کردیم مربوط به وزارت نيرو بود و آن دریچه سنگين حدود یک تُن را از جا کندیم. 
ولی بيم آن وجود داشت که مناطق پایين دست مانند گلدشت و مالشيه دچار آب گرفتگی 
شود، ولی آن جا هم مدیریت خوبی انجام شد و چندین قایق همراه با عوامل آن جا نظارت 
داشتند. در طول این کانال، دیوار ه های خاکی تخریب می شد و آب به سمت کوی عين  دو، 
سياحی و گلدشت سرازیر می شد که مردم هم بسيار پای کار بودند و جلوی این مورد را 

می گرفتند و ما زنجيره های انسانی را پيوسته در جاهای مختلف این کانال می دیدیم.
بارها این قضيه را می دیدیم که دیواره کانال تخریب می شد و آب با فشار بسيار زیادی 
به سمت منازل مسکونی حرکت می کرد که در آن جا مردم با تشکيل دادن زنجيره های 
انسانی دست به دست هم و کمر به کمر هم باعث می شدند آب پيشروی نکند و با فشار 
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کم تری حرکت کند تا بتوانند سيل بند را ترميم کرده و گونی های خاک را به محل مناسب 
منتقل کنند. حتی از استان های دیگر افرادی داشتيم که برای کمک آمده بودند. از استانی 
مثل لرستان که خود درگير سيل بود آمده بودند و می گفتند آن جا سيل گذشته است و 
اکنون این جا نياز به کمک است و این صحنه ها اشک را در چشمان آدم جاری می کرد. 
فضای مجازی و کليپ هایی که بين مردم پخش می شد نيز احساس مسوليت را نسبت به 

همشهریان بيشتر و پُر رنگ تر می کرد. 
در حادثه سيل، آن همبستگی، همدلی و غيرتی که در نسل های قبلی بود در این نسل جدید 
هم که از دهه هفتاد و هشتاد بودند، به وضوح دیده می شد و آن شعف را در انسان ایجاد 
می کرد. شاید حتی بتوان گفت این روحيه که در مردم نهادینه شده از دوران جنگ هم 
بيشتر نمود  داشت و در رگ و پوست و استخوان ملّت بود. صحنه هایی را که شاید شما در 
فضای مجازی می دیدید مانند خاک پُر کردن گونی توسط کودک چهار یا پنج ساله را، من از 
نزدیک با چشمان خودم دیدم که با همان دستان کوچک شان در کنار برادران و پدران خود، 
گونی ها را پر از خاک می کردند تا بتوانند در این امر سهمی داشته باشند. کمک هایی از همه 
استان ها از پير و جوان داشتيم. از استان خراسان، استان گلستان و استان های شمالی دیگر 
و هر کدام هر وسيله ای را داشتند که احساس می کردند نيازی را در این جا بر طرف می کند 

به همراه آورده بودند.
ماشين های باری که کمک های مردمی استان های دیگر را جمع آوری کرده بودند می دیدیم 
که به اینجا می آمدند و بعد از این که بار را تخليه می کردند، چندین روز برای کمک مستقر 
می شدند. این همبستگی، غيرت و تعصب بسيار قابل تقدیر است که مردم این کشور نسبت 

به هم دارند.
در شرایط سيالب مسائل زیست محيطی هم دستخوش تغيير می شوند، مانند ازدیاد پشه  ها 
که ما در مناطق مختلف شاهد این امر بودیم که در خيلی 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 سيالب همچنان پای کار بودیم و در مناطقی که آب باقی مانده بود با استفاده از 
پمپ های پرتابل آب ها را تخليه می کردیم و آب را به مناطق مناسب یا پشت سيل بند منتقل 
می کردیم. همکاران ما از آتش نشانی تهران و اصفهان به کمک ما آمده بودند و همکاران 

تهرانی واقعاً شبانه روز در کنارمان پای کار بودند و شيفت بندی می کردند. 
در مناطقی مانند شهرک پيام و روستاهای اطرافش که نزدیک به حاشيه رودخانه هستند، 
سطح آب رودخانه باال آمده بود و این قضيه باعث شده بود فاضالب به سمت خانه ها برگردد. 
این درگيری آب رودخانه و فاضالب مشکالتی را برای مسکن های هم جوار آن ایجاد کرد و 
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روستاهای آن منطقه را تهدید می کرد. پمپ های پرتابل که در آن جا مستقر بودند با تمام 
توانی که داشتند باز هم برای کنترل حجم این سيالب ناکافی بودند. این عمليات با پمپ های 
دیزلی، اس دی و پمپ های پرتابل آتش نشانی انجام می شد، اما حجم سيالب به حدی زیاد 
بود که کنترل آن بسيار مشکل بود. اگر یک یا دو ساعت این پمپ ها کارشان مختل می شد، 

آب و فاضالب وارد منازل مسکونی آن منطقه می شدند.
در وظایف خود که امداد و نجات و اطفاء حریق است توانستيم رضایت مند عمل کنيم. در 
حادثه سيالب پيش می آمد که وسایل نقليه در آب گير می کردند و این آتش نشان ها بودند 
که به کمک می رفتند و کار امداد و نجات را انجام می دادند. موردی را هم داشتيم که کسی 
با خانواده اش مسافر بودند و ماشين شان درگير سيالب شد که خودش می گفت وقتی ماشين 

آتش نشانی را دیدم احساس کردم فرشته نجات مان رسيد.
حوزه ی کاری دیگر ما، تيم غواصی ما بود که حدود 30 نفر پرسنل امداد و نجات داشتيم. 
کشف اجساد نيز توسط همين تيم غواصی صورت گرفت. جالب است که عرض کنم متأسفانه 
آمار خودکشی ها در رودخانه در زمان سيالب که آب رودخانه افزایش پيدا کرده بود، به 
صورت عجيبی بيشتر شده بود که دالیل مختلفی مانند مسائل خانوادگی داشت که باید 

مورد بررسی قرار بگيرد.
فکر می کنم بعد از این حادثه همين همت و غيرت مردم است که می ماند. مردم وقتی 
می دیدند کسی به کمک شان می آید استقبال می کردند. ارگان های دیگر نيز مانند شهرداری 
اگر با مردم سيل زده مواجه می شدند که عصبانی بودند، باید آن ها را درک می کردند چرا که 
خانه و زندگی شان را آب گرفته بود. نه این که چون من از پرسنل شهرداری هستم این را 
بگویم، اما واقعاً شهر اهواز را شهرداری و در رأس آن ها شهردار و تجربه ایشان در زمان بحران 
نگه داشت و این مسئله با همت خود مردم هم همراه بود. نمی خواهم کمک های ارگان های 
دیگر را دست کم بگيرم، مانند شرکت نفت که یک پمپ را در منطقه گلستان مستقر کرده 
بودند، ولی با توجه به 58کيلومتر ساحل رودخانه ای که در شهر اهواز وجود دارد، کار اصلی را 
شهرداری انجام داد و شهرداری هر جا را که می دید سطح تراز ساحل رودخانه را با استفاده 
از سيل بند باال آورده بود که این آب ها به داخل شهر سرریز نشود. در کل مدیریت شهری را 
بسيار خوب و جهادی ارزیابی می کنم. چيزی که به عينه  دیده مي شد. ولی از نظر تجهيزات 

ای کاش موارد بيشتری در نظر گرفته می شد.
سيالب اخير تجربه بزرگی برای ما بود که ما از پيش برای یک سری مسائل تصميماتی 
بگيریم که مثالً مجبور نباشيم پمپ هایی را کرایه کنيم. ما پمپ های پرتابلی داشتيم که برای 
این کار و با این حجم آب متناسب نيستند و شهرداری و مناطق هشت گانه آن مجبور شدند 
که پمپ های دیزلی بزرگ را کرایه بگيرند که بسيار گران قيمت هم بودند. این جا نياز بود که 
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مدیریت بحران ها چه استانداری و چه شهرداری این تجهيزات مورد نياز را تأمين کنند. از نظر 
من داشتن همچين پمپ هایی با این حجم کارکرد بسيار الزم است و اگر تعداد باالیی از این 
پمپ ها وجود داشت، راحت تر می شد این سيالب را کنترل کرد. این نياز به شدت احساس 
می شد. چيزی که در اختيار ما بود پمپ های واقعاً محدودی بودند که فکر می کنم مربوط 
به سازمان آبفا می شدند و می طلبيد 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 بچه های شهرداری به آن جا رفتيم و توانستيم تا حدودی رفع 
چاره کنيم. اما آن خيابان با آن حجم آب نياز به پمپ های بزرگ تری داشت و یک سری از 

تجهيزات که متناسب با بحران است باید از قبل تأمين شده باشد.
البته ما این حجم سيالب را در این چند دهه اخير نداشتيم و می طلبيد برای توزیع مناسب 
تجهيزات و وسایل و توزیع مناسب مواد غذایی، مدیریت منسجمی وجود داشته باشد. الزم 
است که مانورهایی که برای بحران طراحی می شوند؛ کاربردی تر باشند و به صورت ادواری و 
مستمر اجرا شوند. این برنامه ریزی ها باید به صورت دقيق تری از پيش تعيين شوند و برنامه ها 
و هماهنگی های بين بخشی منسجم تر باشند. وظایف ارگان ها و دستگاه های مختلف باید 
مشخص و دقيق باشد. مثالً مواد غذایی را کدام ارگان یا پوشاک را کدام ارگان تهيه کند 
یا باقی مسائل و موارد. تعيين وظایف مهم هست. در موقع حادثه شاید ما مسئولين کمی 
سر در ُگم عمل می کنيم. از حـاال به بعد باید آمـادگی بيشـتری داشـته باشـيم و ابزارآالت 
به روزتری تهيه کنيم و منابع مالی آن را تعيين کنيم. الزم است تجهيزاتی خریداری کنيم 

شاید تا سال ها مورد استفاده قرار نگيرند؛ اما وجود آن ها الزم است.


