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خــــوانندگان
□ شما چه گفتهاید...
سایه شوم گرانی بر سالمت و حق تغذیه /فاطمه
محمدی

درباره مقاله:

آیا توهین به سیاستمداران جزو حقوق شهروندی
است؟ /احسان حسین زاده

مهسا متین پور :در این گفتگوها یک کارگر جوان گفت
که نمی تواند از خرید شب عید صرف نظر کند و امسال
هم همه چیز را ولو کم تر می خرد .نمی دانم چقدر باید
مطمئن باشیم که عید سال دیگر ،او بتواند همین خرید کم
را هم انجام دهد .البته باید امید داشت اما واقع ًا قیمت های
مواد غذایی نه حتی ساالنه یا ماهانه ،بلکه روزانه زیاد می
شود .من حتی از فکر کردم به آینده خودم و بچه هایم در
این کشور هم می ترسم.

شهاب مخبری :از آن جایی که هیچ چیز ایران از اقتصاد
بگیرید تا سیاست و هنر و غیره به هیچ کجای دنیا شباهت
ندارد ،بنابراین تعریف های استاندارد بین المللی را هم
نمی شود برای سیاستمداران آن در نظر گرفت .در ضمن
این حاشیه امنی که هر انتقاد و اعتراضی را “توهین” تلقی
کنند ،از همان فرهنگ “ارباب-رعیتی” نشات گرفته
است که خطاست.
محسن بندرآبادی :این مسئله حتی باید در مورد افراد
سرشناس و قدرتمند هم صدق کند؛ مثل بازیگران و یا
ورزشکاران .همان طور که در این مقاله هم نوشته شده،
این افراد به راحتی می توانند با پول و نفوذ خود از یک
فرد عادی شکایت کنند و رای مورد نظرشان را به کرسی
بنشانند .اگر غیر از این باشد ،مردم عادی در یک جامعه
همیشه باید خودسانسوری کنند و سرشان به زندگی
خودشان گرم باشد که هیچ انتقادی به هیچ یک از این
افراد نداشته باشند.
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محبوبه علی :خانواده ما امسال فقط به دیدن پدربزرگ
و مادربزرگ ها و یکی از عمه هایم رفتند .دلیلش هم این
بود که دیگران هم به دیدن ما نیایند و بازدید پس ندهند.
وگرنه ما همیشه چهار-پنج روز اول عید را به دیدن اقوام
درجه یک و دو و ک ًال همه می رفتیم و بعد دیگران خانه
ما می آمدند .البته خوردنی های عید و آجیل داشتیم ولی
آن قدری نبود که بشود با آن کل عید میهمان داری کرد.
از طرفی پدرم نتوانست مثل هر سال برای همه خانواده
لباس و کفش نو بخرد و به دلیل همین ما هم چندان راضی
نبودیم که زیاد این ور و آن ور برویم.

دیــــــــدهبان

□

برگزیده اخبار

● ●در مسئول قضایی در استان یزد از صدور بیش از
هزار و  ۳۰۰حکم جایگزین حبس در سال گذشته در
این استان خبر داد .
● ●به مناسبت مبعث ،از اعیاد مسلمانان ،آیت اهلل خامنه
ای با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات بیش از هزار
زندانی موافقت کرد.
● ●محمدعلی طاهری ،بنیانگذار عرفان حلقه ،در حالی
که در مرخصی بسر می برد ،با تجمیع محکومیت رسم ًا
از زندان آزاد شد.
● ●گلرخ ابراهیمی ایرایی ،کنشگر مدنی محبوس در
زندان اوین با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد.
● ●شورای حقوق بشر سازمان ملل با رای مثبت به
قطعنامه پیشنهادی کشور سوئد ،ماموریت جاوید
رحمان ،گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را برای
مدت یک سال دیگر تمدید کرد.
● ●بر اساس آخرین رده بندی جهانی آزادی رسانه ها
(منتشر شده توسط گزارشگران بدون مرز) ،ایران از
میان  ۱۸۰کشور ،در رده  ۱۷۰قرار گرفت.
● ●کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه ای ضمن انتقاد
به ناکافی بودن دستمزدهای معلمان آزاد ،اعالم کرد
بیش تر این معلمان حتی میزانی کم تر از حداقل حقوق
مصوب را دریافت میکنند.
● ●خانه تاریخی احمد شاملو واقع در خیابان ویال در
تهران در معرض تخریب قرار داد.
● ●خانه مادری هوشنگ ابتهاج (سایه) ،شاعر ایرانی در
محله استادسرای رشت در پیچ و خم های اداری تخریب
شد.
● ●فیلم رحمان  ۱۴۰۰به دلیل عدم حذف کامل برخی
از صحنه های اعالمی از سوی شورای پروانه نمایش
توقیف شد.
● ●سهیال گلستانی ،خواننده سبک سنتی ،به اتهام
“ارتکاب به فعل حرام در مالءعام” (آواز خواندن) به
دادگاه احضار شد.
● ●مدیرکل ثبت احوال استان خراسان شمالی از ازدواج
هزار و  ۵۴دختر زیر  ۱۴سال در سال گذشته در این
استان خبر داد.
● ●مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان
از ثبت ساالنه هزار و  ۴۰۰ازدواج زیر  ۱۴سال در این
استان خبر داد.
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● ●سقوط  ۲کودک داخل مخزن سرپوشیده فاضالب
مدرسه روستای سنجدک بخش کوهسرخ کاشمر ،منجر
به مرگ آنان شد.
● ●مهدی خانی پور ،زندانی سیاسی محبوس در زندان
شیبان اهواز در اقدامی اعتراضی دست به اعتصاب غذا
زد.
● ●مهدی کوخیان ،فعال مدنی که به تازگی توسط
نیروهای اداره اطالعات شهرستان ملکان بازداشت شده،
اعتصاب غذا کرد.
● ●امیر مهدی طبسی ،زندانی محبوس در زندان اوین در
اقدامی اعتراضی مجدداً دست به اعتصاب غذا زد.
● ●کیفرخواست پرونده جدید امیرساالر داودی ،وکیل
دادگستری که از آبان ماه سال گذشته در بازداشت
موقت به سر می برد ،صادر شد.
● ●اطالعات سپاه از دستگیری یک درویش گنابادی به
اتهام “مشارکت در قتل یک بسیجی” در واقعه گلستان
هفتم خبر داد.
● ●یاسمن آریانی ،فعال مدنی و مادر وی منیره
عربشاهی به طور جداگانه بازداشت و به زندان قرچک
ورامین منتقل شده اند.
● ●محمد نجفی ،وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر،
تنها چهار روز پس از آزادی ،مجدداً بازداشت و به زندان
اراک منتقل شد.
● ●فاطمه بهمنی و محمد کرد ،زوج معلم اهل شهرستان
شازند مجموع ًا به دو سال حبس تعلیقی به مدت سه سال
و پرداخت  ۸میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.
● ●ویدا موحد ،دختر خیابان انقالب ،به اتهام “تشویق
مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب” به یک
سال حبس تعزیری محکوم شود.
● ●کمال جعفری یزدی ،استاد دانشگاه ساکن مشهد به
اتهام تشکیل دسته و گروه به قصد براندازی نظام ،تبلیغ
علیه نظام و توهین به رهبری به  ۱۳سال حبس محکوم
شد.
● ●کیانوش قهرمانی ،زندانی سیاسی محبوس در زندان
کرمانشاه با تایید دادگاه تجدید نظر ،به  ۲۰سال حبس
تعزیری محکوم شد.
● ●جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی از تهدید
و بازخواست تلفنی تعدادی از اعضای خود در خالل
امدادرسانی به مناطق سیل زده خبر داد.
● ●پلیس فتا استان خوزستان از شناسایی  ۲۴نفر از
کاربران فضای مجازی به اتهام “نشر شایعات مربوط به
سیل” خبر داد.
● ●ده ها تن از شهروندان در مناطق مختلف استان
خوزستان که در ارتباط با تشکیل کمیته های مردمی
برای امدادرسانی به سیل زدگان فعالیت می کردند،
بازداشت شدند.
● ●مردی در کرمانشاه از نواحی مختلف اعضای بدن ،به
دالیل نامعلوم مورد اسید پاشی قرار گرفته است.

● ●یکی از زندانیان قزل حصار در سایه غفلت مسئولین
نظارتی زندان و در جریان “مالقات شرعی” با همسرش،
وی را به قتل رساند.
● ●“عنایت فاضلی” ،شهروند اهل منطقه مرزی کلگان
از توابع سراوان بر اثر تیراندازی بی ضابطه نیروهای
انتظامی کشته شد.
● ●“محمد عثمانی سیاهانی مقدم” با شلیک مستقیم
نیروهای انتظامی در شهرستان سراوان به ظن حمل
سوخت ،کشته شد.
● ●“افشین لطفی” ،کاسبکار مرزی ،به ظن حمل کاالی
قاچاق و بدون اخطار قبلی با شلیک نیروهای مرزبانی
کشته شد.
● ●یک کولبر به نام “بهروز چتوزاده” ،در مناطق مرزی
شهرستان خوی در پی شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی
سپاه کشته شد.
● ●کولبری به نام “ بهمن روشنی” در پی شلیک مستقیم
نیروهای مرزبانی سپاه مناطق مرزی خوی کشته شد.
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کــــارتون ماه

● ●با رای دادگاه کیفری استان تهران ،پسر جوانی به
اتهام “تعرض” عالوه بر دو سال تبعید ،به  ۹۹ضربه شالق
نیز محکوم شد.
● ●دو شهروند در تهران به اتهام داشتن “رابطه خارج از
ازدواج” ،جمع ًا عالوه بر  ۴۰سال حبس ،به  ۱۹۸شالق
محکوم شدند.
● ●مجتبی داداشی جوردهی ،دانشجوی رشته علوم
سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری عالوه بر  ۳سال حبس،
به  ۷۴ضربه شالق نیز محکوم شد.
● ●با تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران به سمت
کشاورزان و اهالی روستای جلیزی دشت آزادگان که
نسبت به انفجار سیل بند و هدایت سیالب به سمت
روستا توسط این نیروها اعتراض داشتند ،شماری از
اهالی روستا زخمی و یک نفر کشته شد.
● ●“بهمن میرزایی” زندانی که گفته شده از بیماری
اعصاب و روان رنج می برد و تحت نظر پزشک
متخصص بود ،در اولین روزهای فروردین ماه ،پس از
ضرب و شتم توسط نگهبانان زندان رجایی شهر جان
خود را از دست داد.

کاری از
مهدی صادقی

در حاشیه سیل های اخیر و عملکرد غیرقابل قبول ستاد مدیریت بحران
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زنان
□چالش ها و تنگناهای حفظ حقوق زنان در اجالس سازمان ملل
الهه امانی
کارشناس کمیسیون زنان سازمان ملل
شصت و سومین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل()1
()CSWدر تاریخ  11الی  22مارس در مقر سازمان ملل
در نیویورک برگزار شد .تم اصلی این اجالس “حمایت
اجتماعی ،خدمات عمومی و زیرساخت های پایدار” و
تم مورد بازبینی از شصتمین کمیسیون مقام زن در سال
“ ،2016توانمندی زنان و رابطه آن با توسعه پایدار” بود.
در این نشست که  10هزار نفر از سراسر جهان شرکت کردند
( 2هزار نفر هیات نمایندگی رسمی از  193کشور جهان)280 ،
جلسه توسط کشورهای عضو سازمان ملل و نهادهای وابسته به
این سازمان تدارک دیده شده بود .هم چنین هزار و  30سازمان
غیر دولتی جامعه مدنی 400 ،میزگرد و کارگاه آموزشی برگزار
کردند .کمیسیون مقام زن سازمان ملل که در سال  1946تاسیس
شده ،بزرگ ترین کمیسیون در گردهمایی های سازمان ملل است
که هر ساله در نیویورک برگزار می شود.
بازفید ( )BuzzFeedدر گزارشی به مسئله عدم شرکت زنان از
کشورهای خاورمیانه و آفریقا -به ویژه کشورهایی که در لیست
شش کشوری که ممنوعیت مسافرتی به آمریکا دارند ،از جمله
شهروندان ایران ،سوریه ،یمن ،لیبی ،سومالی و سودان و هم چنین
زیمباوه -به علت محدودیت در دادن ویزا اشاره نمود .سرویس
بین المللی حقوق بشر که نهادی وابسته به سازمان ملل است ،در
این خصوص اعالم کرد که حداقل  41زن به دلیل عدم دریافت
ویزا نتوانسته اند در این نشست شرکت کنند .اکثریت افرادی که
به علت عدم دریافت ویزا شرکت نکردند ،زنانی بودند که از طرف
سازمان های غیر دولتی به این اجالس دعوت شده بودند .این در
حالیست که براساس معاهده ای که  70سال از آن می گذرد،
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آمریکا متعهد است که «حضور افراد و سازمان های مردم نهاد را
از جلسات سازمان ملل محدود نسازد».
مذاکرات پر تنش
بر اساس روال کار در ماه فوریه هر سال“ ،پیش نویس صفر” طبق
تم انتخاب شده و پژوهش های سازمان ملل ،مفاد کنوانسیون ها
و اسناد بین المللی -که در سال های قبل توسط این سازمان
تهیه شده ،-در اختیار نمایندگان رسمی و نهادهای غیردولتی -که
سمت مشاوره با کمیسیون مقام زن را دارند ،-قرار می گیرد.
با توجه به نظراتی که از جانب کشورهای عضو سازمان ملل و
نهادهای غیردولتی دریافت می شود ،پیش نویس دوم تنظیم می
گردد که سپس در اجالس رسمی مورد بحث قرار می گیرد.
مذاکرات رسمی این اجالس در زمینه سند نهایی
( ،)Agreed conclusionتوسط کوکی مولی
گرینگنون( )Koki Muli Grignonمدیریت می شد .تنش
های این اجالس از ایرادهای کوچک روی گرامر و غیره شروع و
به کم رنگ کردن مواضعی که در زمینه حقوق زنان در اسناد قبلی
اتخاذ شده و زبانی که در این اسناد از جمله سند نهایی کنفرانس
پکن در مورد حقوق زنان به کار گرفته شده ،انجامید.
کشورهای عربستان سعودی ،بحرین و ایران مانند سال های
گذشته در مورد حقوق سالمت جنسی و باروری زنان و سقط
جنین مواضعی اتخاذ نمودند که این حقوق را به رسمیت نشناخته
و نقض می کند .در این اجالس و مذاکرات ،آن ها متحدان
جدیدی یافتند که در آن ایاالت متحده آمریکا و تا حدودی روسیه
نیز قرار داشتند .نماینده روسیه در مصاحبه با خبرنگار پس بلو
( )passblueگفت که با عبارت “سالمت جنسی و باروری”
چنان چه در هر پاراگراف تکرار نشود ،مشکلی ندارد.
نیروهای واپسگرا خواستار بازپس گرفتن دستاوردهای مبارزاتی
زنان در سطح جهان -که در قطعنامه ها ،پیمان نامه ها و اسناد بین
المللی انعکاس یافته-و نقض حقوق برابر زنان بودند .در مقابل
این طیف ،مواضع کشورهای کانادا ،اتحادیه اروپا و کشورهای
آمریکای التین در راستای حفظ زبان و آن چه که دستاورد 63
سال فعالیت کمیسیون زنان و نهادهای غیر دولتی است ،بود.

این تنش به قدری شدت داشت که حتی مذاکرات تا ساعات
آغازین صبح ادامه پیدا کرد و به گفته خانم کوکی مولی
گرینگنون ،که مذاکرات را مدیریت می کرد ،بیش از هزار پیام
( )Textبه خاطر حفظ و پافشاری وی روی حقوق و زبان سند
مذکور با محتوای حمله ،اعتراض و حتی تهدید توسط نیروهایی
که خواستار کم رنگ کردن و بازپس گرفتن حقوق زنان بودند،
برایش فرستاده شده است.
واتیکان و ایاالت متحده آمریکا در موردی خواستار حذف عبارت
“سالمت جنسی” از سند نهایی شدند؛ زیرا “فعالیت های جنسی
در میان دختران و سقط جنین را تشویق می کند”؛ البته این
خواسته آن ها مورد توجه قرار نگرفت .هم چنین واژه “توانمندی”
زنان نیز با اعتراض نیروهای واپسگرا و ارتجاعی مواجه شد.
آن ها خواستار این بودند که به جای آن عبارت “شان و مقام”
( )Dignityکه به ویژگی های زنانگی زنان و انگاره های سنتی
از نقش های جنسیتی دارد ،به کار رود .نمایندگان آمریکا هم
چنین تالش می کردند تا واژه “جنسیت” ( )Genderبا عبارت
“زنان و دختران” جایگزین گردد؛ زیرا “جنسیت” واژه ای وسیع
تر از مفهوم “زن ،مرد ،دختر و پسر” و در برگیرنده “تنوع جنسی-
جنسیتی” است .هم چنین آمریکا با زبانی که در سند نهایی در
مورد مهاجرت ،کاربردهای تکنولوژی و تغییرات اقلیمی به کار
برده شده بود ،مشکالت نظری داشت .نمایندگان رسمی کشور
چین نیز که زیاد خود را درگیر نمی کردند ،با مواضع سند نهایی
در مورد “حقوق بشر” مشکل داشتند.
یکی دیگر از واژه هایی که کاربرد آن بحث برانگیز بود ،واژه
“خانواده” و “خانواده ها” بود .زمانی که در اسناد بین المللی به
جای واژه خانواده از “خانواده ها” استفاده می شود ،اشکال و تنوع
خانواده های عصر حاضر را در بر می گیرد؛ چرا که مفهوم خانواده
در دنیای کنونی تنها دربرگیرنده شکل سنتی آن -که پدر ،مادر
و فرزندان است ،-نیست .خانواده ها شامل خانواده های تک
سرپرست و خانواده هایی که توسط پدربزرگ و یا مادربزرگ
سرپرستی می گردند ،می شود .هم چنین خانواده هایی که در بر
گیرنده طیف وسیعی از تنوع جنسیتی هستند ( )LGBTQرا نیز
شامل می شود.
علی رغم تمام چالش های فوق برای تصویب سند نهایی این
اجالس ،نشست شصت و سومین کمیسیون مقام زن گامی به جلو
در زمینه حقوق زنان ،دستیابی به خدمات عمومی ،برخورداری از
تامین اجتماعی و زیرساخت های پایدار که زمینه ساز و کلیدی
در امر برابری جنسی است ،بود.
تم شصت و سومین اجالس کمیسیون مقام زن و واقعیات جهان
تم این اجالس که برای اولین بار در یک نشست بین المللی مورد
مذاکره قرار گرفت به وضعیت دشواری که زنان و دختران در
سراسر جهان با آن مواجه هستند ،پاسخ می دهد .براساس پژوهش
های سازمان ملل و گزارش دبیرکل سازمان در مورد تم سال
:2019
 740-11میلیون زن برای تامین زندگی خود در اقتصاد غیر رسمی
مشارکت دارند .آن ها دسترسی محدودی به حمایت های اجتماعی
زنان شاغل در بخش رسمی اقتصاد داشته ،از مرخصی های
بارداری ،تحصیالت ،بیماری ،حقوق بازنشستگی و سایر مزایای
مشارکت در بازار کار رسمی محروم بوده و خدمات عمومی و
زیرساخت هایی که امنیت و بهره وری آن ها را افزایش دهد ،باید
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در دستور کار قرار گیرد.
 -22بیش از  50درصد از زنان و دختران شهرنشین در کشورهای
در حال توسعه سه قاره آسیا ،آفریقا و آمریکای التین در شرایطی
زندگی می کنند که حداقل یکی از نیازهای اولیه و انسانی این
قشر تامین نمی گردد؛ از جمله دسترسی به آب آشامیدنی سالم،
اماکن بهداشتی در مدارس ،محیط کار و فضاهای عمومی ،مسکن
و محل زندگی مناسب که امنیت و سالمت آن ها را به خطر
نیاندازد.
 -3زنان  2/6برابر مردان مراقبت های بدون حقوق و کار خانگی
بدون دستمزد انجام می دهند و تنها  41درصد از مادران دنیا از
مزایای زایمان برخوردارند.
 -4شکاف جنسیتی برخورداری از حقوق بازنشستگی برای
سالمندان  10/6درصد است .در سال  68/4 ،2016درصد از
مردان باالی سن بازنشستگی حقوق دریافت کرده اند که این آمار
در مورد زنان  57/8درصد است.
 -5در حالی که بر اساس پژوهش های متعدد توسط سازمان ملل
و موسسات آموزشی تخصصی از هر سه زن ،احتماالً یک زن در
طول زندگی خود با خشونت مواجه می شود ،سیستم های شهری
حمل و نقل ،وسایل ارتباط جمعی و خدمات عمومی به ندرت با
توجه به امنیت زنان طرح ریزی می شود.
 -6زیرساخت های مهم از جمله اماکن بهداشتی و توالت در 23
درصد از مدارس جهان وجود ندارد .این امر دختران و نیازهای
بهداشتی آن ها را -به ویژه در دوران قاعدگی یا پریود ،-با
مشکالت عدیده ای مواجه می سازد .هم چنین سبب می گردد که
بسیاری از دختران به علت عدم وجود این زیرساخت ها ،هر ماه
چند روزی به مدرسه نروند.
 -7دسترسی زنان به مراقبت های بهداشتی در دوران بارداری،
مراقبت های جنسی و تنظیم خانواده ،اگرچه در سطح جهان رشد
یافته؛ اما کماکان در بسیاری از موارد این خدمات از کیفیت
مطلوبی برخوردار نیست .برای مثال ،زنان روستایی  20درصد کم
تر از زنان شهری در حین زایمان به دکتر یا ماما دسترسی دارند و
هم چنین زنان فقیر 19 ،درصد کم تر از زنان مرفه امکان دسترسی
به روش های پیشگیری مدرن از بارداری را دارند.
بحث امسال کمیسیون مقام زن ،معطوف به پاسخ گویی به این
چالش های جهانی بود.
تغییر قوانین تبعیض آمیز در  100کشور جهان تا سال 2023
 2/5بیلیون زن و دختر در سراسر جهان به گونه های مختلف از
حمایت های قانونی محروم بوده و حقوقشان با قوانین تبعیض
آمیز نقض می شود .یکی از اقدامات مهم کمیسیون مقام زن در
سال  ،2019استراتژی و هدف دراز مدتی است که برای تسریع
در تغییر قوانین تبعیض آمیز در مورد زنان و دختران در 100
کشور جهان ،تدوین گردید .این اقدام مهم که مورد پشتیبانی نهاد
زنان سازمان ملل ( ،)UN Womenاتحادیه آفریقا (،)AU
اتحادیه بینا پارلمانی ( ،)IPUسازمان بین المللی فرانکوفون
( ،)Francophonieدبیر کل ( )Bero Americanaو
سایر نهادهای سازمان ملل و سازمان های غیردولتی فراملیتی
است ،هدف برابری زنان در قوانین کشورهای گوناگون جهان
را در نظر دارد .نام سند تدوین شده برای این هدف و استراتژی
“برابری قانونی برای زنان و دختران تا سال  ”2030است.
این استراتژی و هدف دراز مدت روی  6زمینه موضوعی تمرکز

دارد.
 - 1رفرم ها و اصالحات قانونی جامع
 - 2توانمندسازی اقتصادی زنان
 - 3باالبردن حداقل سن ازدواج برای دختران
 - 4پایان دادن به تبعیض های جنسی و جنسیتی در امر تابعیت
ملی
 - 5تغییر قوانین تبعیض آمیز در مورد تجاوز جنسی
 - 6تشویق برابری در مناسبات خانوادگی
منطقی که در زمینه کلیدزدن به این استراتژی مطرح گردید ،آن
است که اگرچه کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض -که در سال
 1979تدوین گردید -برنامه عمل کاملی در زمینه حقوق برابر
زنان و تعهدات دولت ها برای تحقق امر برابری در قانون و در
عمل ارائه می دهد ،اما هنوز برابری حقوقی زنان و دختران در
قوانین تحقق نیافته است .الزم به یادآوری است که ایران این
کنوانسیون را امضا نکرده و آمریکا نیز که امضا کرده آن را در
سنا تصویب نکرده است .در واقع ایران و آمریکا در زمره  5پنج
کشوری هستند که این کنوانسیون را امضا و یا پیاده نکرده اند.
ایران در شصت و سومین نشست کمیسیون مقام زن
در این نشست وحیده نگین مشاور وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در امور زنان
و خانواده و فریده اوالد قباد و سکینه
الماسی ،دو تن از نمایندگان مجلس
شورای اسالمی شرکت داشتند (.)2
(Marlene
شیاپا
مارلین
 ،)schiappaوزیر برابری (زن و مرد)
در کابینه پرزیدنت ماکرون در سخنرانی
کوتاه خود با اشاره به تصمیم ماکرون در
زمینه اعطای کرسی در شورای جی هفت
( )G7برای برابری جنسیتی ،یادآور
تصمیم فرانسه در زمینه پشتیبانی از
نسرین ستوده ،وکیل زندانی در ایران شد.
این یادآوری با سخنان تند خانم فریده
اوالدقباد پاسخ داده شد که اظهارداشت
«پیشنهاد می کنم که وی (Marlene
 )schiappaبه جای دخالت در امور
کشورهای دیگر ،بهتر است به نارضایتی
ها در کشور خود بپردازد».
وحیده نگین نیز بر اساس گزارشی که
در مطبوعات ایران انعکاس یافته است،
یادآور شد که «ابزار سیستم حمایت
های اجتماعی در کشور شامل مساعدت
های اجتماعی ،برنامه های بازار کار و
بیمه های اجتماعی هستند .از این رو خدمات و اقداماتی که در
سطح مساعدت های اجتماعی ارائه می شوند با هدف حل فوری
مسائل و مشکالت ،پیش گیری از بروز آسیب های اجتماعی
و توانمندسازی جامعه هدف به منظور خروج از آسیب پذیری
است» .وی هم چنین درباره بیمه های اجتماعی کشاورزان و
روستاییان به پرداخت دو-سوم حق بیمه توسط دولت اشاره کرد
و در نهایت اعالم نمود که «در جمهوری اسالمی ،تمامی زنان و
مردان از پوشش بیمه های سالمت برخوردارند».
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هم چنین با مشارکت پاکستان ،اندونزی ،ترکیه و ایران ،جلسه ای
تحت عنوان “زنان مسلمان ،عامالن تغییر و شکست کلیشه های
منفی” در روز  15ماه مارس برگزار گردید که خانم وحیده نگین
در آن حضور داشت.
از جمله موارد دیگری که نام ایران در این اجالس آورده شده و در
صفحه  13ژورنال سازمان ملل در تاریخ  13مارس نیز انعکاس
یافت ،عضویت ایران و نیجریه در گروه کاری ارتباطات شصت
و سومین کمیسیون مقام زن بود .الزم به یادآوری است که ایران
در سال  2015به عنوان یکی از کشورهای منطقه “آسیا و دریای
پاسفیک” به عضویت این کمیسیون برگزیده شد .کرسی ایران
در سال جاری ( )2019با اتمام دوره چهارساله اش به پایان می
رسد .از آن جا که کلیه کشورهای سازمان ملل از حقوق برابر در
برخورداری از کرسی های مختلف کمیسیون های این سازمان
برخوردارند ،کارنامه قوانین تبعیض آمیز و یا نقض حقوق بشر
این کشورها مانعی در حضورشان در کمیسیون های گوناگون
نیست.
واقعیات تکان دهنده جامعه ایران در زمینه حمایت های اجتماعی،
خدمات عمومی و زیرساخت های پایدار
علی رغم آن چه که نمایندگان جمهوری
اسالمی در کنفرانس های بین المللی
اظهار می دارند ،واقعیات تکان دهنده
جامعه ایران ،به ویژه برای زنان و دختران
قابل پرده پوشی نیست .قوانین تبعیض
آمیز از جمله قوانین خانواده ،حجاب
اجباری و پیامدهای معترض شدن به
آن (از جمله دستگیری ،زنان و اذیت و
آزار کسانی که جرات به اعتراض می
کنند) و حداقل سن ازدواج  -که یکی
از پایین ترین سن های قانونی حتی در
میان کشورهای اکثریت مسلمان است،-
نه تنها بیش از  40سال است که حقوق
انسانی زنان و دختران را نقض نموده،
بلکه بزرگ ترین مانع توانمندی زنان،
مشارکت اقتصادی و بهره مندی جامعه
و اعتالی آن از نیروی بالقوه زنان در امر
توسعه است.
معصومه ابتکار ،معاون رئیس جمهوری
در امور بانوان و خانواده در اسفندماه
 1397در گفتگو با ایرنا اظهار می دارد
که «برای هر استان سند ارتقای وضعیت
زنان تنظیم می شود که با طرح تاب آوری
همسو و هدف آن تقویت توانمندی بانوان
است» .وی ادامه می دهد که «سند ارتقای وضعیت زنان ،مسیر را
با اجرای طرح های تاب آوری از طریق افزایش توانمندی های
جامع محلی و مزیت ها در مقابل آسیب های اجتماعی هموار می
کند و در این راستا توانمندی بانوان از طریق برگزاری کارگاه
های آموزشی تقویت می شود» (.)3
واقعیت تکان دهنده اما این است که تعداد زنان سرپرست خانواده
در خالل  20سال  2016-1996دو برابر شده است 70 .درصد این
زنان بیکار و تنها یک-سوم آنان از مزایا و مساعدت های سازمان

بهزیستی برخوردار هستند .سن تن فروشی نیز -که یکی از آسیب
های جدی اجتماعی محسوب می گردد -به سنین دبستانی (به نقل
از مقام وابسته به شورای عالی انقالب فرهنگی ایران) رسیده است.
هم چنین ساالنه  40هزار دختر زیر  14سال در ایران ازدواج می
کنند (باید در نظر داشت که این آمار رسمی است و سایه روشن
های ازدواج های غیررسمی در آن در نظر گرفته نشده است) و
 15هزار بیوه زیر سن  15سال در ایران وجود دارد .این همه در
حالیست که طرح مقابله با کودک همسری در مجلس رای نیاورد
و مخالفت ها با این طرح چشمگیر بود؛ از ساختن ویدئو کلیپ در
تایید ازدواج سنین پایین ،تا اظهارنظرهایی مبنی بر این که تالش
برای باال بردن سن ازدواج جنگ با خداست ،کوشش های مخالفان
این طرح بود .کبری خزعلی ،رئیس سابق شورای فرهنگی-
اجتماعی زنان و خانواده در نامه ای خطاب به حسن روحانی می
نویسد« :آیا می دانید موضوعاتی چون مبارزه با حجاب اجباری،
احکام و قوانین اسالم مانند اجازه همسر برای خروج از کشور،
تهدید و منع ازدواج دختران نوجوان به نام کودک همسری و حتی
ایجاد اولویت برای ورود زنان به ورزشگاه ،از راهکارهای پیتر
کوهانلو در وال استریت ژورنال در بهار  94برای براندازی اصل
نظام در ایران است؟ »(.)4
قوانین مدنی در ایران که در سال  1313تصویب شده ،سن ازدواج
را  15سال برای دختران و  18سال برای پسران در نظر گرفته
است .در سال  1353نیز این سن برای دختران  18سال و برای
پسران  20سال در نظر گرفته شد .در سال  61اما سن ازدواج
برای دختران به  9سال و برای پسران به  15سال کاهش پیدا
کرد و در سال ( 81پس از  20سال به چالش کشیدن سن ازدواج
 9سال برای دختران) سن ازدواج دختران در قوانین ایران به 13
سال افزایش پیدا کرد.
در زمینه توانمندی زنان و مشارکت اقتصادی نیز ایران در مقایسه
با سایر کشورهای منطقه کاستی های فاحشی دارد .در بازار
کار رسمی تنها  3میلیون زن شاغل هستند که این رقم تفاوت
فاحش  50درصدی بین سطح اشتغال مردان و زنان را (زنان تنها
14درصد مشارکت اقتصادی دارند) نشان می دهد ( .)5این مسئله
در پرتو حضور سنگین زنان در آموزش عالی ،نمونه بارزی است
از این که ایران از نیروی بالقوه زنان تحصیل کرده برای امر توسعه
بهره نمی گیرد .علت این است که نه تنها خواست سیاسی برای
ایجاد شرایط تشویق کننده برای حضور زنان در فضای عمومی
وجود ندارد ،بلکه طرح ها و مصوبات در  40سال گذشته حکایت
از آن دارد که گفتمان غالب در جهت ایجاد موانعی برای حضور و
مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان است.
آن چه در فوق گفته شد ،تنها نمونه ای بسیار اندک از موارد متعدد
و بی شماری است که حاکی از عدم وجود حمایت های اجتماعی،
خدمات و قوانین تبعیض آمیز برای زنان و دختران است .زیر
ساخت های پایدار در طرح های شهرسازی و ایجاد فضاهای
عمومی برای بهره مندی زنان و دختران و پاسخ به نیازها و امنیت
آن ها نیز اساس ًا از اولویت برخوردار نیست .در این خصوص به
عنوان مثال ،الیحه امنیت زنان در برابر خشونت در قوه قضاییه
معوق مانده است ( .)6این الیحه که شامل  5فصل و  92ماده
است ،از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین
شده است .الیحه مذکور که خشونت را جرم دانسته و قید می کند
که هیچ کس حق ندارد در روابط خانوادگی ،اماکن خصوصی،
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عمومی و یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند ،به نظر
سخنگوی قوه قضاییه «مشکالت زیادی دارد که ممکن است حتی
قابل اصالح نباشد»! یکی از این مشکالت به گفته وی “حبس ها
و مجازات های بسیار سنگین برای برخی جرایم علیه زنان” است.
اشرف گرامی زادگان ،مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده
ریاست جمهوری می گوید« :این الیحه هیچ نیازی به اصالح ندارد
و معتقدیم کامل ترین الیحه است؛ چون حدود  6ماه با  18قاضی
برجسته و کارشناسان و صاحبنظران روی آن کار شده است».
جمهوری اسالمی در خالل  40سال گذشته نه تنها گامی در جهت
تغییر قوانین تبعیض آمیز برای زنان و دختران برنداشته ،بلکه بار
گران مصائب اجتماعی و اقتصادی ،امروزه بیش تر از هر زمان
بر دوش زنان و دختران ایران سنگینی می کند .تقاطع طبقات
اقتصادی ،فقر شکننده ،تبعیضات قومی ،مذهبی ،جنسی و جنسیتی
تصویری بسیار تکان دهنده از شرایط و چالش های زنان ایران به
جامعه جهانی ارائه می دهد .همان طور که گفته شد ،این تصویر
به گونه است که نمی توان آن را با سخنان نمایندگان جمهوری
اسالمی در کمیسیون مقام زن پرده پوشی نمود.
با این همه ،زنان و دختران ایران از تالش برای مطالبات به حق
خود و برابری جنسیتی در حوزه عمومی و خصوصی و تغییر قوانین
تبعیض آمیز دست برنخواهند داشت و تا تحقق حقوق انسانی خود
و برخورداری از حمایت های اجتماعی برابر ،فرصت های مساعد
شغلی و جایگاهی که در خور شان زن ایران باشد ،به مبارزه و
پویایی و تحرک خود ادامه خواهند داد.
پانوشت ها:

 - 1برای اطالعات بیش تر ر.ک به :صفحه شصت و سومین کمیسیون مقام زن

سازمان ملل ،وبسایت نهاد زنان سازمان ملل

 - 2گزارش شرکت نمایندگان جمهوری اسالمی ایران در کمیسیون مقام زن،
وبسایت معاونت امور زنان و خانواده ۲۶ ،اسفند ماه ۱۳۹۷

 - 3برای هر استان سند ارتقای وضعیت زنان تنظیم می شود ،ایرنا 4 ،اسفندماه
1397

 - 4نامه سرگشاده عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده به رئیس
جمهور ،خبرگزاری مهر 20 ،تیرماه 1397

 - 5برای اطالعات بیش تر .رک به صفحه وضعیت اقتصادی زنان ،وبسایت
معاونت امور زنان و خانواده

 - 6الیحه امنیت زنان روی میز رئیس دستگاه قضا 24 ،فروردین ماه 1398
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از راست به چپ ،مهدی خاکیان و عباس محمودی ،دو تن از کارکنان کافه داونتیسم

اجتماعی

□کافه داونتیسم ،ضربدری قرمز بر تمام باورهای غلط

گفتگو از فاطمه محمدی

بیست و یکم مارس روز جهانی سندرم یا نشانگان
داون و دوم آوریل روز جهانی اوتیسم است .اوتیسم
یک اختالل رشدی و سندرم داون یک اختالل ژنتیکی
است .یکی از مشخصه های این دو ،درجات متفاوتی
از معلولیت یا ناتوانی ذهنی است .درجاتی از معلولیت
و ناتوانی های ذهنی ،به معنی درماندگی و ناکارآمدی
محض نیست .با آموزش و درمان های الزم می توان
این معلولیت ها را به حداقل رساند و فرصت معرفی و
بروز توانمندی های مبتالیان به سندرم داون و اوتیسم
را فراهم کرد .بسیاری از آن ها توانایی هایی دارند که
دیده نشده و به منصه ظهور نرسیده است.
این افراد عموم ًا در خانه هستند و وارد جامعه نمی
شوند .مدارس عادی و دانشگاه ها غالب ًا از پذیرش
این افراد ممانعت می کنند .بعض ًا برخی از مردم
با رفتارهای نامناسب سبب رنجش خاطر آن ها و
خانواده هایشان می شوند و گاه واژه هایی نامناسب
مانند ُ
“منگل” در مورد آن ها استفاده می شود .برخی
از این اشخاص از دریافت خدمات و حمایت های الزم
که بر عهده سازمان هایی مانند بهزیستی است ،محروم
اند .از فرصت های شغلی برابر برخوردار نیستند و در
انجام امور و تفویض مسئولیت ها به آن ها اعتماد نمی
شود .این تنها گوشه ای از مشکالت عدیده مبتالیان
به سندرم داون و اوتیسم در جوامعی است که در این
رابطه فرهنگ سازی به طور صحیح و به میزان کافی
صورت نگرفته است.
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در بحر بی توجهی ها و نادیده انگاشتن مبتالیان به
سندرم داون و اوتیسم ،خانم آیلین آگاهی “کافه
داونتیسم” را اردیبهشت  ۱۳۹۷در ونک تهران تاسیس
کرد اما در حال حاضر این کافه در دریاچه خلیج فارس
جنب بام لند تهران به فعالیتش ادامه می دهد .داونتیسم،
برند و نامی ابداعی و تلفیقی است از سندرم داون و
اوتیسم .در کافه داونتیسم  ۵۰نفر از زنان و مردان
مبتال به سندرم داون و اوتیسم در سنین مختلف به طور
مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار هستند و این از
خاص ترین ویژگی های این کافه به شمار می آید.
خط صلح به کارکنان این کافه کمی نزدیک شده و
ویژگی های منحصر به فرد آن ها را جویا شده است.
مهدی خاکیان ۳۱ ،ساله است و اهل یزد است .دوره
راهنمایی را در یک مدرسه استثنایی گذرانده و به
علت نبود دبیرستان استثنایی ،از ادامه تحصیل باز مانده
است .او می گوید اگر می توانست به دانشگاه راه پیدا
کند ،رشته معماری را انتخاب می کرد.
به هنر عالقه خاصی دارد .عاشق موسیقی است و با
گوش کردن به موسیقی در هر صبح انرژی مثبت می
گیرد .می گوید در نقاشی و عکاسی نیز حرفه ای است.
گلیم بافی ،معرق کاری و حصیربافی از دیگر هنرهای
مهدی به شمار می آید.
در سازمان بهزیستی از بابت ابتال به سندرم داون پرونده
و کارت مخصوص دارد اما آن ها به بهانه این که “به
مهدی نمی آید که مبتال به سندرم داون باشد” ،از ارائه
هرگونه خدمات و مستمری به او خودداری می کنند .او
دوره های گفتار درمانی و کار درمانی را در ده سالگی
گذرانده است.
عباس محمودی ۳۰ ،ساله ،از دیگر کارکنان این کافه
است .او نیز به مانند مهدی مبتال به سندرم داون است
و دوره راهنمایی را در یک مدرسه استثنایی گذرانده
است .عباس می گوید که به همراه خانواده اش برای

ثبت نام به یک مدرسه عادی مراجعه کرده اما آن ها
از پذیرش او ممانعت کرده اند و او باالجبار در یک
مدرسه استثنایی مشغول به تحصیل شد .آرزو داشت
در رشته کارگردانی در دانشگاه ادامه تحصیل بدهد .در
حال حاضر در کالس های موسیقی شرکت می کند و
به طور حرفه ای قالی بافی می کند.
ایمان خضرایی مقدم مبتال به سندرم داون است .او
 40سال دارد .به عقیده همکارانش فوق العاده مستعد
است؛ زیبا می رقصد و زیبا صحبت می کند .در بخش
کوتاهی از فیلم سینمایی “دشمن زن” نیز هنرنمایی
کرده است.
خط صلح برای آشنایی بیشتر با کافه داونتیسم و جرقه
های اولیه تاسیس آن به این کافه رفته و گفتگوی ویژه
ای با خانم آگاهی داشته است.
آیلین آگاهی (متولد  ۶مرداد  )۱۳۶۱طراح و موسس
کافه داونتیسم ،فعال اجتماعی ،هنرمند در عرصه
موسیقی و دانش آموخته کنسرواتوار تهران ،دارای
لیسانس موسیقی و آهنگسازی پیشرفته است۱۸ .
سال است که به مبتالیان به سندرم داون و اوتیسم
موسیقی آموزش می دهد و زندگی اش را وقف آن ها
کرده است .او اخیراً با تاسیس یک کافه فرصتی برای
اشتغال و ورود به جامعه برای مبتالیان به سندرم داون
و اوتیسم فراهم نموده است .هر چند مشکالت اقتصادی
تداوم این فعالیت ها را تهدید می کند و به گفته خودش
حل آن ها در گرو حمایت خیرین و اسپانسرها است.
■■خانم آگاهی ،چگونه انگیزه آموزش به مبتالیان به
سندرم داون و اوتیسم در عرصه موسیقی و کارآفرینی
برای آن ها در شما شکل گرفت؟ قطع ًا آموزش به این
گروه از اشخاص و کار کردن با آن ها سختی های
خاص خودش را دارد .کمی از جزئیات مسیری که
انتخاب کردید برایمان بگویید.
 ۱۸سال پیش که برای ساز زدن
به یک مرکز توانبخشی رفتم برای
اولین بار عزیزان سندرم داون و
اوتیسم را دیدم .هیچ وقت فکر نمی
کردم این راه به دغدغه و دنیای من
تبدیل شود و با این عزیزان زندگی
کنم.
من با  ۸۵۰نفر از عزیزان خاص
تاکنون موسیقی کار کرده ام و با
وجود سختی های زیادی که سد
راهمان بود ،آن ها را برای اجرای
بیش از دویست کنسرت فوق حرفه
ای آماده کردم .شب و روز با آن ها کار کردم تا روی
صحنه کم نیاورند و اگر لحظه اجرا حاضر به همکاری
نبودند ،باز سعی می کردم تا آن ها را برای اجرا آماده
کنم .سال ها برای اینکه ثابت کنم “آن ها می توانند”
جنگیدم؛ هر روز بیش تر از قبل.
خدا را شاکرم که بچه هایی را در موسیقی پرورش داده
ام که با وجود داشتن اوتیسم شدید ،موفق شدند در
صدا و سیما بین شش هزار نفر از افراد عادی مسابقه

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دهم ،اردیبهشت 1398
شماره 96

آیلین آگاهی ،مدیر کافه داونتیسم
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بدهند و حتی مقام سوم را کسب کنند.
خدا را شکر شاگردانی را پروش داده ام که می توانند در
شهرها و کشورهای مختلف هنرنمایی کنند تا ضربدر
قرمزی بر تمام باورهای غلط بکشیم.
وقتی در کنسرت ها استقبال خوب مردم و تشویق ها
را دیدم ،وقتی دیدم بچه های من با چه ذوقی از صحنه
پایین می آیند ،تصمیم گرفتم آن ها را وارد جامعه
کنم تا در کنار افراد عادی زندگی کنند ،کار کنند و
دیده بشوند .این بود که تصمیم گرفتم کافه ای برایشان
افتتاح کنم تا مشغول به کار شوند.
تاکنون بعد از گذشت ده ماه از افتتاح کافه داونتیسم
پنجاه نفر از عزیزانم مشغول به کار شده اند و با وجود
این که سختی های راه مان صد برابر شده ،ولی در راهی
که قدم گذاشته ایم حاضر به عقب نشینی نیستیم تا
زمانی که به دنیا ثابت کنیم“ :اگر باور کنم می توانم،
حتی اگر توانم اندک باشد”.
اکنون این آمادگی را داریم که از طریق برگزاری
کنسرت به جهت فرهنگ سازی و تبادل اطالعات به
کشورهای مختلف سفر کنیم .هم چنین معتقدیم که
افزایش شعبات متعدد از کافه داونتیسم در شهرها
و کشورهای مختلف و استخدام افراد بیش تر به
خودباوری این عزیزان کمک بیش تری خواهد کرد.
■■لطف ًا از سختی هایی که در مسیر آموزش موسیقی به
اشخاص خاص با آن مواجه شده اید ،کمی توضیح دهید.
به نظر می رسد اجرای کنسرت حتی برای اشخاص
عادی کار سختی باشد .اما شما موفق به تشکیل گروه
موسیقی متشکل از افراد مبتال به سندرم داون و اوتیسم
و اجرای کنسرت توسط این گروه شده اید.
سال  ۱۳۸۵اولین بار برای اجرای کنسرت با بچه ها
روی سن رفتم .به شخصه در آن لحظه استرس زیادی
داشتم .زمانی که شاگردم بعد از دو
سال تمرین برای یک دقیقه اجرا
روی سن آمد ،آن یک دقیقه را اجرا
نکرد.
تالش زیادی کردم و خیلی سختی
کشیدم تا توانستم شاگردی را که
مبتال به اوتیسم شدید بود ،در مسابقه
و رقابت میان  ۶۰۰۰نفر از افراد
عادی در شبکه دو سیما شرکت
دهم .شاگرد من بدون هیچ کمک و
پارتی بازی بعد از ده مرحله موفق
به کسب مقام سوم شد و جایزه ده
میلیون تومانی گرفت.
در بحث کنسرت ها هم من به شخصه به بیش از ۲۰۰
سالن سر زده و از مسئولین آن ها خواهش کرده ام که
در روز جهانی سندرم داون و روز جهانی اوتیسم اجازه
دهند فقط یک ساعت در صبح یا ظهر یا نیمه شب و
یا هر زمان دیگر بچه های من (سندرم داون و اوتیسم)
در حین همایش ،جشن یا مانند این ها برای خانواده ها
و بچه ها ساز بزنند .اما یا موافقت نمی کردند و یا در
صورت پرداخت مبالغ گزاف حاضر به همکاری می

شدند؛ مبالغی که پرداخت آن ها واقع ًا در توانم نیست.
بچه های سندرم داون و اوتیسم این طور نیستند که اگر
در مدتی طوالنی اجرا نداشته باشند و در محیط کنسرت
و هنرنمایی قرار نگیرند هم چنان اعتماد به نفسشان به
قوت خود باقی بماند .یکی از مشکالت ما در کنسرت
ها این است که سالنی در اختیار نداریم که هر زمان
الزم باشد اعتماد به نفس بچه ها باال برود به سالن بروند
و اجرا کنند .سدهای راهمان خیلی زیاد هستند.
اما با وجود تمام این مشکالت ،تاکنون موفق به اجرای
بالغ بر  ۲۰۰کنسرت شده ایم و بابت هر یک هزینه
کرده و پول داده ام .حتی یک سالن رایگان تاکنون
برای بچه هایم نتوانسته ام بگیرم ۲۰۰ .کنسرت به
زبان ساده است ولی هرکدام مرا به اندازه  ۲۰۰سال
پیر کرد تا انجام شد.
در مسافرت هایی که بچه هایم را برای اجرای کنسرت
می بردم ،پدر و مادرهایشان همراه ما نبودند .هزاران
اتفاق می افتاد ،هزاران بال سرمان می آمد و من باید
مراقب بچه ها می بودم .گاها دو پدر یا یک مادر برای
مراقبت از فرزند خودشان می آمدند و مسئولیت سایر
بچه ها بر عهده من بود و اگر اتفاقی برایشان می افتاد
باید پاسخگو می بودم .اما در تمام این سال ها بار همه
این مسئولیت ها را به دوش کشیدم تا فقط توانمندی
بچه هایمان را نشان بدهم.
گروه موسیقی متشکل از افراد مبتال به سندرم داون و
اوتیسم آمادگی کامل برای اجرای کنسرت در تهران،
شهرستان ها و حتی خارج از کشور را از یک ساعت
تا ده ساعت دارد؛ نه فقط به خاطر شاد شدن بچه ها و
احیای روحیه آن ها که به خاطر فرهنگسازی و باال
بردن روحیه دیگران و توجه به بعد اجتماعی و فرهنگی
این موضوع این اقدامات را انجام می دهیم .هدف ما
مادیات نیست .ما تاکنون به سه شهر و یک کشور
(فرانسه) رفته ایم و در هیچ یک حتی هزارتومان پول
نگرفته ایم .حتی گفتیم اگر بلیط می فروشند عوایدش
به مبتالیان به اوتیسم در همان شهر اختصاص یابد.
عواید حاصل از این گونه فعالیت های هنری تمام ًا به
نفع مبتالیان به سندرم داون و اوتیسم است .شرکت ها،
مجموعه ها ،سازمان ها و اشخاص غیر می توانند برای
برنامه هایشان از این گروه موسیقی دعوت کنند تا در
منحل نشدن بسترهای فراهم شده برای ارائه و نمایش
توانایی های این عزیزان و فراموش نشدن و پایداری
این رسم زیبا سهیم باشند.
■■لطف ًا توضیح مختصری در مورد اجرای کنسرت در
فرانسه بفرمایید.
من تالش بسیاری کردم تا بتوانم سالنی پیدا کنم که
بچه هایم فقط یک ساعت به طور رایگان بتوانند ساز
بزنند اما متاسفانه هیچ سالنی به ما ندادند .در این آشفته
بازارها و ناراحتی ها بودم که چندی پیش یکی از
اعضای کانال تلگرامی کافه داونتیسم از فرانسه تماس
گرفت و در کمال ناباوری پیشنهاد داد که در روز جهانی
اوتیسم در فرانسه اجرا داشته باشیم .رفتن ما به فرانسه
یک اتفاق نو در جهان بود .از طرف شهردار ،دانشگاه
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معتبر موسیقی فرانسه و انجمن اوتیسم بزرگ شهر (در
فرانسه) سه دعوت نامه رسمی برای ما فرستادند و هیچ
محدودیتی در تعداد همراهان ما وجود نداشت .در آن
جا ،رسیدگی آن ها به ما بسیار عالی بود .در این سفر
از ما تقدیر کردند و لوح و مدرک هم دادند.
من به تنهایی هر سال در روز جهانی اوتیسم بچه ها را
به پل طبیعت می برم .در آن جا توجه مردم را جلب
می کنیم ،توضیحاتی در مورد اوتیسم ارائه می دهیم.
ولی امسال خیلی خوشحال شدم که روز جهانی اوتیسم
به فرانسه دعوت شدیم تا در مراسم آن ها در پاریس
و لیون اجرا داشته باشیم .در واقع امسال روز جهانی
اوتیسم را کام ً
ال متفاوت جشن گرفتیم .هم چنین در
فرانسه به کنسرواتوار رفتیم و در آن جا هم بچه ها
اجرا کردند؛ جایی که تمام اساتید موسیقی کنسرواتوار
حضور داشتند .در شهر اطالعیه های زیادی برای ما
پخش کرده بودند.
ما در ایران مستندی تحت عنوان “دست های آبی”
درمورد توانمندی های بچه های سندرم داون و اوتیسم
به کارگردانی و تهیه کنندگی عبداهلل حیدری ساخته
ایم ،اما علی رغم تالش های بی وقفه موفق به اخذ
مجوز برای اکران آن نشدیم .ما چندین ماه صرف
ثبت شب و روز و زندگی بچه ها کرده ایم .در فرانسه
به سادگی به ما اجازه اکران دادند و مردم فرانسه با
دیدن این مستند بسیار متاثر شدند ،گریه کردند و ما
را تشویق کردند .در کل این سفر بسیار پربار بود و هر
چه از این سفر بگویم کم گفته ام .متاسفانه در ایران
توجه و حمایت چندانی به این قبیل کارها نمی شود.
■■آموزش های شما در عرصه موسیقی جنبه موسیقی
درمانی هم دارد؟
ببینید موسیقی درمانی یک مقوله است و آموزش
موسیقی به بچه های خاص یک مقوله دیگر .من ۹۹
درصد از کارهایم در زمینه آموزش موسیقی به افراد
دارای نیازهای ویژه (افراد خاص) است .موسیقی
درمانی هم تا حدی که معلوماتش را دارم انجام می
دهم .ولی زیاد وارد حیطه موسیقی درمانی نشده ام
و برای آن دالیل خاص خودم را دارم .سعی می کنم
در حیطه تخصص و حرفه خودم -یعنی آموزش -این
مسیر را ادامه دهم.

■■خانواده های افراد مبتال به سندرم داون و اوتیسم
مانند دیگر خانواده ها از مشکالت اقتصادی مصون
نیستند .آیا برای اشخاصی که توان پرداخت هزینه
کالس های آموزش موسیقی را ندارند ،آموزش رایگان

در نظر گرفته اید؟
من در روزهای تعطیل در مرکز خیریه شبانه روزی ساز
می زنم و با بچه ها کار می کنم .جدای از آن ،یک روز
در هفته به بچه هایی که بضاعت مالی نداشته باشند،
آموزش می دهم که تعدادشان هم بسیار زیاد است .هم
چنین ،گروه نوازی ها و یا برخی کارهای دیگر را به
طور رایگان برگزار می کنم.
■■آرمان و آرزوی شما در این مسیر چیست؟
بزرگ ترین آرزوی من این است که بتوانم سفیر صلح
باشم .بتوانم بچه ها را به جاهای مختلف ببرم تا بتوانند
توانمندی هایشان را نشان دهند .این آرزوی من است.
نمی دانم که شدنی است یا نه .همیشه دوست داشته
ام بچه های تمام کشورها با هم یکی شوند و نگوییم
بچه های فالن شهر یا کشور بهتر از بچه های یک شهر
یا کشور دیگر هستند .دلم می خواهد روزنه امید را
برای همه باز کنیم؛ ولو این که در این راه سختی های
زیادی وجود داشته باشد .جالب است بدانید بچه ها در
حین آموزش پیانو
تاکنون چند مرتبه با
انداختن درب پیانو،
انگشت های مرا
شکستند .استخوان
های انگشتانم به
سختی جوش خورد
و حتی در حال
حاضر به سختی می
توانم با انگشتانم
کار کنم .اما من
باز هم به کارم ادامه
دادم .در این سال ها
همیشه در کنارشان
بوده ام .دوست دارم سفیر صلح باشم تا به تمام مردم
جهان ثابت کنم که سندرم داون و اوتیسم کم توانی
نیست .به نظر من ،این ها کسانی هستند که سیصد سال
زودتر به دنیا آمده اند چون خیلی چیزها را بیشتر از ما
می دانند و ما قادر به درک آن ها نیستیم؛ نه این که آن
ها توانایی انجام یک سری از کارها را ندارند.
■■اگر موافق باشید کمی هم در مورد کافه داونتیسم
صحبت کنیم .مشکالت موجود بر سر راه شما در تداوم
فعالیت کافه چه مواردی هستند؟ و راهکارهای برون
رفت از این مشکالت چیست؟
در کافه تا زمانی که برای تبلیغات هزینه می کنیم
مشتری می آید و زمان هایی که دیگر توان هزینه بابت
تبلیغات را نداریم ،اوضاع متفاوت است .اگر سرزده
به کافه ما بیایید ،می بینید که اص ً
ال مشتری نداریم؛
شاید بعدازظهر مشتری های انگشت شماری بیایند .در
کل درآمد ماهیانه کافه نسبت به مخارج آن کم تر
است .بنابراین ،حتی جوابگوی هزینه های اولیه نیستیم
و باید از جیب خودمان هزینه کنیم .کافه ای که این
قدر خاص است از نظر من نباید به این شکل مورد بی
توجهی قرار بگیرد .نمی دانم علت این وضعیت و عدم
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حمایت چیست.
این کافه از طرف هیچ سازمان و ارگانی حمایت نمی
شود .شخص ًا به تنهایی این فعالیت را انجام می دهم و
دست تنها هستم .به همین خاطر واقع ًا کم آورده ام.
باالجبار باید هفت روز هفته صبح زود به کافه بروم
و هرشب تا ساعت  ۱۲و  ۱بامداد در کافه بمانم.
حتی روزهای جمعه باید در کافه حضور داشته باشم.
از طرفی گرانی ها و مشکالت اقتصادی اخیر باعث
افزایش قیمت مواد اولیه شده و االن با چندین برابر
قیمت قدیم ،مواد اولیه را تهیه می کنیم .این مشکل
در کنار نبود مشتری ،ادامه راه را بسیار دشوار ساخته
است.
همراهی یک حامی و یک اسپانسر قوی برای ادامه راه
الزم و حیاتی است .چرا که واقع ًا ادامه راه برایم خیلی
سخت شده است .مبتالیان به سندرم داون و اوتیسم و
باریستایی (کافه من) که کار را به بچه ها آموزش می
دهد ،همگی حقوق قانونی و منطقی دارند .نمی توانیم
حقوقی کم تر از
حقوق سایرین به آن
ها پرداخت کنیم؛
این کار سوءاستفاده
از وضعیت آن ها و
اجحاف در حقشان
است .اجاره کافه
بسیار سنگین و بر
عهده بنده است.
کارکنان
چون
کافه افراد خاص
هستند ،ماهانه دو-
سه میلیون تومان
خسارت به دلیل
شکستن ظروف و دستگاه هایی مثل آبمیوه گیری و
غیره متوجه کافه می شود .هر ماه باید اجناس جایگزین
را خریداری کنیم.
باید هر چه دارم برای کافه خرج کنم و دیگر پولی
نمانده که برای کنسرت ها نیز هزینه کنم .مشکالت
آرامش را از ما گرفته است .االن بیش ترین نیازی
که داریم یک اسپانسر و حامی مالی است تا دست کم
کافه را به نقطه ای برسانیم که شناخته شود ،مشتری
های خودش را پیدا کند و دخل و خرجش هم خوانی
داشته باشد.
■■در صورت عدم حمایت مالی یک حامی و اسپانسر
و تداوم وضع به همین منوال ،تا چه زمانی قادر به ادامه
فعالیت کافه هستید؟ آیا ممکن است اقدام به تعدیل
نیرو و یا خاتمه فعالیت کافه کنید؟
واقع ًا نمی دانم تا کجا می توانیم پیش برویم .حتی
فکر کردن راجع به این اقدامات برایم زجرآور است.
امیدوارم هیچ گاه مجبور به انجام این کارها نشوم.
■■واکنش و برخورد مشتریان در مواجهه با مبتالیان
به سندرم داون و اوتیسم به عنوان پرسنل کافه چگونه
است؟

واقع ًا خیلی عالی است .حتی خیلی ها دوست دارند با
بچه ها هم کالم شوند و صحبت کنند .ساعت ها با بچه
ها بازی می کنند و با آن ها عکس می گیرند .تعداد
کسانی که رفتار نامناسبی داشته اند شاید به تعداد
انگشتان یک دست هم نرسد.
■■در بین کارکنان این کافه چند نفر از زنان و چند
نفر از مردان مبتال به سندرم داون و اوتیسم مشغول به
کار هستند؟
چهار نفر دختر هستند و بقیه پسر .کم تر بودن دخترها
به دلیل آن است که خانواده هایی که دختر دارند کم تر
دغدغه اشتغال فرزندانشان را دارند و آن هایی که بچه
های پسر دارند ،دوست دارند پسرانشان حقوق بگیرند
و زودتر مستقل شوند .در واقع دلیل خاصی مبنی بر
انتخاب تعداد کم تر دختران نسبت به پسران وجود
ندارد.
■■شما در کافه تان اقالمی نظیر جاسوییچی ،تابلوی
نقاشی و کتاب هم می فروشید .دلیلش چیست؟
جاسوییچی ها و تابلو نقاشی کارهای دستی بچه های
خاص هستند .ما هنرهای دستی بچه ها را با هر قیمتی
که خودشان تعیین کرده اند می فروشیم و مبالغ را عین ًا
به خودشان می دهیم .به این طریق افرادی به طور غیر
مستقیم در این کافه مشغول به کار هستند.
و اما در مورد کتاب ها .یک سری از کتاب ها را
نویسنده هایشان به ما هدیه داده اند و ما آن ها را به
نفع کافه می فروشیم .و نویسندگان یک سری دیگر
از کتاب ها درصد تعیین کرده اند .به این صورت که
ما آن کتاب ها را می فروشیم و درصدی که به کافه
اختصاص داده اند کسر می کنیم و مابقی را به نویسنده
ها بازمی گردانیم.
■■تاکنون حمایت سازمان های خیریه و مشارکت های
مردمی چقدر شامل حال کافه داونتیسم شده و چقدر در
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تداوم فعالیت کافه به شما کمک کرده است؟
حمایت ها غالب ًا به صورت حمایت های خرد بوده است.
نیاز مبرم ما به حمایت های ماهیانه و مرتب است.
حمایت های خرد به تنهایی نمی تواند در چرخاندن
چرخ این کافه کافی باشد .ما می خواهیم خیرین در
کنار کافه و همراه کافه باشند.
■■ممنون از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.
***
اجرا و تداوم ایده “کافه داونتیسم” هیچ گونه منفعت
اقتصادی برای آیلین آگاهی ندارد و علت مقاومت های
تحسین برانگیز او در برابر فشارهای گوناگون باالخص
مشکالت مالی و اقتصادی خدمت به مبتالیان به سندرم
داون و اوتیسم است .او می خواهد از طریق کارآفرینی
و اشتغال و نیز اجرای کنسرت راه ایجاد ارتباط مستقیم
با جامعه و مردم را برای این افراد خاص هموار سازد
و از این طریق سطح کیفیت زندگی این اشخاص را
افزایش داده و بهره مندی از حقوق مسلم و یک زندگی
عادی را برایشان میسر سازد .اشتغال این افراد تاثیرات
مثبت بسیاری در زندگی و روحیه آنان داشته و در
مقابل ،در صورت تعطیلی این کافه ضربه های شدید
به روحیه کارکنان خاص آن وارد می گردد .اگر به
حقوق و احساسات این افراد توجه الزم مبذول نگردد،
اختالل رشدی و ژنتیکی می تواند به مثابه حایلی میان
این اشخاص و جامعه عمل کند و حق داشتن احساسات
مطلوب و مثبت از داشتن یک زندگی عادی را از آنان
سلب و منزوی کند .به نمایش گذاردن توانمندی ها و
موفقیت های افراد خاص در رسانه ها می تواند تشویق
و جذبه ای باشد برای وارد کردن افراد مشابه به جامعه
که خود را در خانه ها محبوس کرده و توانایی هایشان
دیده نشده است .آن ها هم باید بدانند که می توانند
موفق باشند.

شــــــــــــعر

□ امشب هرچه باران ببارد برای من است
شعری از سابیر هاکا
چه وحشتی ست
در انجماد لحظه هایی که خیره می ماند
انسانی در انسانی دیگر
انگار چشم ها بیاد می آورند یکدیگر را
من خدا را خواب دیدم َمر ُدم
لحظه ای که قلبم زیر آسما ِن بلند تنها بود
اگر دستم را می گرفت
همه چیز تمام بود
اما چنان که آدمی بار دیگر از جایگاه بلند آسمانی اش فرو افتاده باشد
فرو افتادم از خواب
چنان کودکی که انگار می داند
در رفتن دیگر بازگشتی نیست
تنها فریاد زدم؛ نه ...نرو
امشب هرچه باران ببارد برای من است
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تنها پرنده هایی بر سیم های خاردار می نشینند
ُو ساعت ها به زندان خیره می مانند
که خود قفس را تجربه کرده باشند
آن سوی شب
سیم های خاردار ابرها را می خراشد
به یقین پرنده بودند اگر باد با خود ،نمی بردشان
به یقین پرنده بودند
به یقین زنده بودند ابراهیم
امشب هر چه باران ببارد برای من است

زندگی می میرد
آن جا که رنج ها محکم تر از استخوان هایند
تو اما نیستی که ببینی
چقدر رنج کشیده ام مادر
من زندگی ام
کثیف و الغر
از رویایی به رویایی
آه روزهای گرسنه و بیهوده من
دل بیچاره ام!
باید خوشبخت تر از آن باشی که درون سینه من بمانی
اما در چشم بی تفاوت سرنوشت ات
چه غم انگیز است
اجتماع تنگدستان و اوباش ها
امشب هرچه باران ببارد برای من است
زندگی را از شانه هایش به دره انداختند
در کوره راه رنج و امید
و قاطر پیر به سوی خانه می گریزد
تا شرمسار ترمان کند
که چه کوتاه است راه ایمان!
این جا ،جز دندان گلوله ها هیچ چیز نمی تواند
سینه را تا عمق رنج ها بشکافد
سوراخگلولهپیداست!
به او گفتم نمیر
که فرو غلتیدن خرده سنگی از هیبت کوه نمی کاهد
اما گریستن مادر از دریاها ،چرا
امشب هر چه باران ببارد برای من است

پرواز حقیقت به آسمان کردن پرنده است
و رنج حقیقت انسان
پس چرا
تحمل رنج را باید به حساب پایداری اش گذاشت؟
دست نگهدار مرگ!
ببین با ما چه کرده ای
چگونه ما را رمانده ای
کاش می دانستم
کدام دست به نرمی تن ات را از زیر آوارها بیرون خواهد کشید
در یخ پاره تقدیری که در آن
انسان وقف انسان می شود آیا؟
امشب هر چه باران ببارد برای من است

و انسان در برابر ناتوانی بی پایان این ردای بلند
چه تنهاست با رنج هایش
گر نه
این همه اشک به پای این دار
می بایست جوانه ای از آن سر بر می کشید بی شک
بارها و بارها بر این سکو مرده ایم
ُو هر بار از نو
فریاد ما از دهانی به دهانی دیگر پناه می برد
آی مادر نگاه کن
مرده ها سردند ،زنده ها سردتر
امشب هر چه باران ببارد برای من است
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خسته است او
بگذارید فروغلتد به آرامی
بر سپیده دم جنازه های بی تشییع
که سایه هیچ مردی تنها به خانه باز نمی گرد
بگذاریدبمیرد
خونی که نتواند به رگ های خود بازگردد
که آن که می میرد
نه بر خاک می ماند
نه در خاک
امشب هر چه باران ببارد برای من است
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عکس از گتی ایمیج

اجتماعی

□پناه بردن به تیغ جراحی از دست سنت ها و خرافه ها

گفتگو از احسان حسین زاده
این متن ،مصاحبه با یک ترنس ایرانی به نام ش.م است که اطالعات
بسیار مفیدی در مورد ترنس ها ،مشکالت و تجارب شخصی آن ها
از دید یک ترنس که مورد عمل جراحی تغییر جنسیت قرار گرفته،
در اختیار ما می گذارد .خواندن این گزارش به کسانی که اطالعات
کمی در مورد ترنس ها دارند و یا تحت تاثیر تعصبات عرفی و
آموزه های دینی با این افراد دشمنی دارند ،اکیداً توصیه می شود.
ترنس ها با مشکالت زیادی در ایران درگیر هستند .از قوانینی که
به جای حمایت ،به آن ها آسیب می زند ،تا فرهنگی که ایشان را
با برچسب های مختلف و زشت از خود طرد می کند و خانواده
هایی که به جای حمایت های روحی ،بیش تر ملکه عذاب ترنس
ها می شوند .در گفت و گویی که با ش.م داشتم به بخشی از این
مشکالت اشاره شده است .در این مصاحبه سعی شده به زندگی یک
شخص ترنس که مورد عمل جراحی تغییر جنسیت قرار گرفته،
نزدیک تر شویم و با پرسیدن سوال های شخصی خواننده را با
تمام ابعاد زندگی یه ترنس آشنا کنیم؛ چرا که آشنا شدن با زندگی
ترنس ها گام اول در درک آن هاست و الزمه این آشنایی دانستن
از خصوصی ترین ابعاد زندگی آن هاست .تنها با لمس مشکالت
آن هاست که می توانیم از اجتماع حمایت های مختلف روحی و
مادی را برای این گروه از شهروندان مطالبه کنیم .متاسفانه نه تنها
سیستم تعریف شده پزشکی و قانونی در ایران ترنس ها را آزار
می دهد ،که نداشتن تصویر درستی از ترنس ها نزد جامعه ایرانی
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نیز باعث لطمات زیادی به ترنس ها شده است .از این رو تنها راه
تغییر نگرش مردم به این گروه ،فرهنگ سازی در این زمینه است؛
طوری که یک شخص عادی بفهمد زندگی یک ترنس (چه مورد
عمل جراحی قرار گرفته باشد چه عالقه ای به عمل نداشته باشد)،
به دلیل مشکالت زیادی که این اشخاص در جوامعی مثل ایران
دارند ،تا چه حد سخت است و تا چه اندازه این گروه از شهروندان
نیازمند درک شدن از طرف جامعه و همراهی آنان هستند .متاسفانه
تجربه مصاحبه شونده در این زمینه بسیار تلخ است؛ چرا که او پیش
تر خود را لزبین می دانسته و به دلیل فشار زیاد نهادهای رسمی و
قانونی در ایران و هم چنین وجود فشارهای اجتماعی و برچسب
زنی های جامعه ایرانی ،با اکراه تن به عمل جراحی داده است.
لذا این مصاحبه نشان می دهد که آمار باالی عمل جراحی تغییر
جنسیت در ایران -طوری که مقامات رسمی جمهوری اسالمی
از آن به عنوان یک پیروزی و پیشرفت یاد می کنند ،حاکی از
موفقیت نیست؛ بلکه ثابت می کند که فشار حاکمیت و جامعه
برای عمل جراحی تغییر جنسیت باعث نابود شدن کامل زندگی
برخی از افراد جامعه ال.جی.بی.تی در ایران شده است .در خالل
مصاحبه و هم چنین در سطور پایانی از توصیه های مصاحبه شونده
برای ترنس هایی که قصد عمل جراحی دارند و نیز پیشنهادهایی
برای بهبود شرایط ترنس ها در ایران بهره خواهیم برد.
■■خوب از کجا شروع کنیم؟
رابطه جنسی یک مسئله خیلی شخصی هست ،اما در ایران عالوه
بر حکومت ،مردم هم دنبال کشف روابط جنسی تو هستند .خیلی
ها در ایران هستند که اص ًال شاید ترنس نباشند اما در جامعه غیرتی
ایران برچسب “هم جنس باز” به آن ها زده می شود .یا این که
چون می بینند ته چیزی که هستند ،هیچی نیست (یعنی مث ًال دختری
باشی که به دختران عالقه مند است ،اما دختری با تو نماند) ،فکر
می کنند تهش غلط است .این طور بودن ها در فرهنگ و قانون

ایران است که غلط است؛ وقتی من به اروپا آمدم و ترنس ها را
دیدم ،متوجه شدم که چه زندگی راحتی دارند .ترنس ها در اروپا
همان طور که هستند ،زندگی می کنند .مث ًال من می دانم ترنس
هایی که در ایران هستند ،به سینه هایشان ِگن می بندند که آن ها
را مخفی کنند .اما در اروپا دیده ام که این افراد چطور در مهمانی
ها حتی لخت بودند و می رقصدیدند؛ یعنی برایشان مهم نبود که
دیگران چگونه در مورد بدنشان فکر می کنند و جامعه هم انگشت
نمایشان نمی کرد .ما در ایران خشک مذهب هستیم و خیلی با این
مسئله بدون انعطاف برخورد می کنیم .من از وقتی به اروپا آمدم،
خیلی نظرم نسبت به ترنس ها عوض شد؛ تا حدی که اگر قبل از
عملم به این جا آمده بودم و این فضای راحت زندگی ترنس ها را
می دیدم ،به هیچ وجه عمل نمی کردم.
■■یعنی اگر تو یک جامعه باز زندگی می کردی ،عمل نمی کردی؟
نه ،اص ًال عمل نمی کردم .به خاطر این که بعد از عمل اص ًال یک چیز
دیگر شدم و ک ًال زندگی ام عوض شد.
■■چرا؟ چون هویت جنسی رسمی ات در جامعه ک ًال از زن به مرد
تغییر پیدا کرد؟
ببینید ،تا قبل از این که عمل کنم ،توی کاراکتر خودم بودم .یک
زن بودم و ارتباطات اجتماعی ام عادی بود .ولی وقتی عمل کردم،
ک ًال قیافه ام عین یک بچه شد .در واقع قیافه یک پسر  ۳۰ساله
به هیچ وجه نمی تواند مثل یک بچه باشد ،اما وقتی آن زنانگی
صورت را روی هویت مردانه می آوری ،داستان چیز دیگری می
شود .یک بار بعد از عملم یک راننده آژانس به من گفت که من
هم یه پسر هم سن تو دارم .پرسیدم پسرت چند ساله است که
گفت  ۱۰ساله! داشتم از تعجب دیوانه می شدم .یا مث ًال یک بار
که مشغول رانندگی بودم و می خواستم جای پارک پیدا کنم،
یک سرهنگ من را دید و گفت تو چند ساله هستی که نشستی
پشت فرمان؟ و کلی سر این مسئله که ثابت کنم چند ساله هستم،
درگیری داشتم.
■■االن گواهینامه زمان دختر بودنت را داری یا گواهینامه با هویت
جنسی پسرانه داری؟
گواهینامه ام همان گواهینامه دخترانه است و هر وقت برایم
مشکلی پیش بیاید ،یک برگه دارم که نشان و توضیح می دهم؛
چون من کارهای جراحی ام در ایران را به صورت قانونی انجام
دادم .جالب است بدانید تا وقتی که آن عمل آخر را انجام ندهید و
آلت تناسلی مردانه کاشته نشود ،هیچ کدام از مدارک شناسایی از
دخترانه به پسرانه تغییر پیدا نمی کند .تصور کن که من به خاطر
قوانین احمقانه جمهوری اسالمی بروم این همه عمل جراحی انجام
دهم تا در نهایت اجازه دهند کارت های هویتی و بقیه مدارکم از
دخترانه به پسرانه تغییر پیدا کند؛ آخر این چه منطقی است!؟
البته من بعد از عملم یک تعصب خاصی روی مرد بودنم داشتم .مث ًال
اگر یک شخصی من را با اسم دخترانه قبلی ام صدا می کرد ،واقع ًا
عصبانی می شدم .ولی وقتی به اروپا آمدم و زندگی آزاد ترنس
ها را در این جا دیدم ،به خودم گفتم من با خودم چه کار کردم!؟
■■چند سال است که عمل کردی؟
نزدیک به  ۳سال است که عمل کردم .بعد از عمل خیلی مهم بود
که به موقع قرص های هورمون تراپی ام را مصرف کنم و آمپول
هایم را تزریق کنم؛ اما نشد .متاسفانه در ایران دکترها فقط به فکر
پول گرفتن هستند .این عمل اص ًال مشمول بیمه نمی شود و باید
پول زیادی خرج کنیم .بعدها دکترها به من گفتند که نباید این قدر
زود جراحی می شدم؛ باید اول هورمون تراپی می شدم .گفتند چون
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مهم ترین عضو جنسی بدن یک زن رحم و تخمدانش هست ،وقتی
می خواهید آن را خارج کنید ،باید قبلش آماده سازی انجام شود.
■■آماده سازی یعنی چی؟
یعنی باید مدتی قبل از عمل ویتامین بخورند ،رژیم غذایی خاصی
را رعایت کنند و یک سری داروهای هورمونی مصرف کنند .من
این ها را نمی دانستم و ندانسته حتی سه ماه از این روند را بعد
از عمل هم از دست دادم .من یک مدتی هورمون تزریق نمی
کردم و چون رحم و تخمدان هم نداشتم ،به جایی رسیده بودم که
واقع ًا داشتم می مردم .به شدت عرق می ریختم ،سردم می شد و
می لرزیدم .یک بار از سر همین وخامت حالم ساعت  ۶صبح به
اورژانس مراجعه کردم .همان روز اتفاقی دکتر خوبی پیدا کردم که
با تعجب گفت با خودت چه کردی!؟ البته هزینه ویزیت آن دکتر
به شدت گران بود .هر دفعه که ویزیتم می کرد ،نزدیک به ۷۰۰
هزار تومان می شد؛ آن هم با دفترچه بیمه .حدود یک میلیون و نیم
هم (با دفترچه بیمه) هزینه داروهایم می شد.
من آن موقع (بعد از عمل) بیکار بودم و پرداخت این هزینه ها
خیلی برایم سخت بود .ولی خوب یک دوست دختری داشتم که
حمایتم می کرد.
■■از این دوست دخترت بیش تر برایمان می گویی؟
ً
او پارتنرم بود .ما قرار بود با هم ازدواج کنیم .اصال من جراحی
کردم که با این دوست دخترم ازدواج کنم .اما بعد از این که
جراحی کردم ،به خاطر مسائل هورمونی خیلی حالم بد بود .البته
هنوز هم حالم بد است اما آن موقع اص ًال انگار همه چی عوض شده
بود و همین شد که جدا شدیم ...و این یکی از سخت ترین اتفاقات
زندگی ام بود .من از دختری که عاشقانه هم را دوست داشتیم ،جدا
شدم؛ تنها به این دلیل که واقع ًا نمی توانستم شرایط جدید بعد از
عمل ام را هضم کنم .با این حال او فکر می کرد بعد از عمل من
سراغ عشق و حال و دختربازی رفتم؛ درحالی که اص ًال این طور
نبود؛ تمام فکر و ذکرم این شده بود که من چی و کی هستم و می
خواهم چه کنم!؟
من دوستی دارم که بعد از من جراحی کرد .به خاطر موقعیت شغلی
و ورزشی که داشت ،اص ًال دوست نداشت عمل کند که موقعیت
های شغلیش را از دست بدهد .ولی بعد از این که من عمل کردم،
او هم تصمیم گرفت عمل کند .شرایط دوستم با من خیلی فرق
دارد و هر بار که عکس هایش را در اینستاگرامش می بینم ،متوجه
خوشحالی اش می شوم .علتش هم این است که پارتنرش را از
دست نداد ،خانواده اش طردش نکردند ،هم چنان کارش را دارد
و در واقع رفته و مربی یک باشگاه مردانه شده است .یک بار که
با مادرش صحبت می کردم خیلی خوشحال بود و می گفت بعد
از چهل سال خدا به من یک پسر داده .این ها مسائل خیلی مهمی
است.
■■بعد از  ۳سال هنوز نتوانستی با هویت جدیدت کنار بیای؟
نه؛ به خاطر این که شدیداً احساسات و رفتارم دخترانه است ولی
میلی جنسی ام پسرانه است و به دخترها گرایش دارم .البته از وقتی
که عمل کردم دیگر به دخترها هم گرایش ندارم! االن دیگر نه به
دختر گرایش دارم نه به پسر! اص ًال دیگر گرایش جنسی ندارم!
■■علتش چیست؟ فکر می کنی به خاطر داروهای هورمونی باشد
که مصرف می کنی؟
من احساس می کنم بعد از جراحی دچار شوک شدم .چون جراحی
خیلی سختی داشتم .من در زمان خیلی کوتاهی و بدون در نظر
گرفتن مسائل هورمونی ،رحم و تخمدان و سینه هایم را تخلیه

کردم .بدن من بعد از عمل جوری ورم کرده بود که اص ًال یک آدم
دیگر شده بودم .این قدر پف و ورم داشتم که هیچ کدام از لباس
هایم اندازه ام نمی شد .علتش را که از دکترم می پرسیدم ،می گفت
که توی بدنت حباب های میکروبی به وجود آمده .به اروپا هم که
آمدم وضع خیلی بهتر نبود .باید تستسترون می زدم و به همین
خاطر به پزشک مراجعه کردم .بار اولی که مراجعه کردم و گفتم که
من ترنس هستم و این مشکالت را دارم ،دکتر اص ًال نمی دانست که
ترنس یعنی چه! اص ًال نمی دانستم چطور باید برایش توضیح بدهم
و وقتی توضیح هم دادم نمی فهمید که چطور قب ًال دختر بودم و االن
پسر هستم و ریش دارم!
■■یعنی حتی توی اروپا هم چنین ضعف فرهنگی و ضعف شناختی
نسبت به ترنس ها وجود دارد؟
متاسفانه بله .من نزدیک به  ۶ماه در کمپ پناهندگان بودم که طی
آن مدت به خاطر همین ضعف شناخت به من تستسترون ندادند؛
در حالی که باید هر  ۱۵روز یک بار تستسترون تزریق می کردم.
چون هورمون هایم را نمی توانستم بزنم ،ک ًال قاطی کرده بودم و
در آن روزها به حدی حالم بد بود که حتی یک بار در بیمارستان
روانی بستری ام کردند .واقع ًا وقتی یاد آن دوران می افتم ،گریه
ام می گیرد .تازه عمل کرده بودم ،اما تک و تنها بودم .من همیشه
همه دوست هایم دختر بودند اما دخترهای آن جا فکر می کردند
من یک پسر بچه به دردنخور هستم .اص ًال هیچ دختری به من نگاه
هم نمی کرد .پسرها هم دائم می آمدند و می گفتند که “چطوری
داداش”! من از چنین لحنی خوشم نمی آمد؛ یک عمر دختر بودم
و این طور رفتارها اص ًال برایم جالب نبود .واقع ًا شرایط بدی بود و
تا آخرین لحظه هم این ها نفهمیدند که من ترنس هستم ،یعنی چه!
■■اولین بار که فهمیدی ترنس هستی کی بود؟ در واقع منظورم
کشف درونی این موضوع هست.
من از بچگی همیشه مداد چشم آرایشی مادرم را برمی داشتم و
برای خودم ریش و سیبیل می کشیدم .از  ۴سالگی دوست داشتم
دنبال دخترها بروم .مث ًال در دوران راهنمایی در سرویس مدرسه
که بودیم ،ناگهان راننده ترمز کرد و من رفتم توی سینه های یک
دختر! از این اتفاق ناگهانی خوشم آمد و همین باعث شروع ارتباط
های بعدی شد .من فکر می کردم این تمایل ها طبیعی است اما
یک بار یکی از دوست هایم که عالقه من به دخترها را دید پرسید
که “تو همجنس باز هستی؟” همان موقع بود که فهمیدم با بقیه فرق
دارم و بقیه دخترها این طور نیستند .راستش این مسئله “همجنس
باز” خیلی روانم را اذیت می کرد .دائم از خودم سوال می کردم
یعنی چه که من همجنس بازم!؟ پس آن ها چه هستند!؟ اگر یادتان
باشد آن زمان ها اص ًال ما با مفاهیمی مثل لزبین و گی و این ها آشنا
نبودیم .آن زمان اص ًال این کلمات باب نشده بود و فقط از عبارت
“همجنس باز” استفاده می شد .بعدها که بزرگ تر شدم ،فهمیدم
که لزبین هستم.
■■هیچ میلی به پسرها نداشتی؟
نه اص ًال ،احساساتم پسرانه بود ولی تیپم دخترانه .مث ًال کفش پاشنه
بلند می پوشیدم .البته کوچک تر که بودم تیپم هم پسرانه بود .یک
زمانی با دختری آشنا شدم که مرتب به من می گفت خودت باش؛
تا آخر شدم همین که هستم! مث ًال می گفت برای چه ُرژ لب قرمز
می زنی؟ بهت می آید ولی برای تو نیست.
راستش اگر بخواهم منطقی فکر کنم ،من شاید اص ًال ترنس نبودم
و یک لزبین بودم .مث ًال من نه مثل پسرها یاغی ام ،نه جدی و
سخت؛ برعکس خیلی لطیف هستم .ترنس هایی را می شناسم که
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خیلی با پسرها عیاق هستند .با آن ها پارک می روند یا فوتبال
بازی می کنند .اما من این مدلی نبودم .لزبین ها هم یک دسته
نیستند و این گرایش چند شاخه است .لزبین سافت داریم ،لزبین
بوچ داریم و غیره .مث ًال یک لزبین داریم که حالتش پسرانه است،
تیپش هم پسرانه است اما به دخترها گرایش جنسی دارد .یا یک
دسته لزبین هستند که تیپشان پسرانه است ولی دوست ندارند با
کسی سکس کنند .یک مدل دیگر هم هست که دوتا دختر کامل
که لزبین هستند ،از هم لذت می برند .سریال دلوورد را اگر ببینید،
دقیقا یکی هست به اسم شین که من از او خیلی خوشم می آید و
کاراکتری که مدنظر من هست دقیق ًا این شخص است .تیپ و
استایل پسرانه دارد ،اما دختر است و به دخترها گرایش دارد .در
ایران این دسته از لزبین ها مجبور به انجام عمل هستند.
■■آیا قبل از عمل بهتر نبود که یک روانشناس به شما مشاوره می
داد؟ فکر می کنم اگر مشاوره درست دریافت می کردید ،احتماالً
عمل نمی کردید.
روانشناس با من صحبت کرد ۷۲ .ساعت انستیتو رفتم.
■■از طرف دولت رفتن به این انستیتو جهت مشاوره الزامی بود؟
بله ،باید می رفتم و رفتم .اما از دید من تجربه خیلی مهم تر است .به
نظر من هر کسی که در ایران فکر می کند ترنس است ،بهتر است
قبل از عمل از ایران خارج شود و سبک های زندگی ترنس ها را
در این جا ببیند تا تشخیص دهد از کدام دسته است و چی هست.
بعد اگر خواست تن به جراحی بدهد .من عمل کردم اما اگر بخواهم
منطقی نگاه کنم من هرگز مرد کامل نمی شوم .پس اگر من زندگی
خودم را بپذیرم خیلی بهتر از این است که بروم زیر تیغ جراحی.
■■در حال حاضر اگر الزم باشد فرمی را پر کنی که از شما جنسیت
بخواهد ،چه گزینه ای را انتخاب می کنید؟
اگر گزینه ها فقط زن یا مرد باشد ،اص ًال جواب نمی دهم .من نه مرد
هستم و نه زن .در انتها هم مثل تو مرد نمی شوم! یا آن پسر که می
خواهد دختر بشود در انتها شبیه یک زن کامل نمی شود! نمی شود!
یعنی شما هر کاری بکنی هم نمی شود!
■■به این دلیل که یک زمانی دختر بودید و تجربیات زنانه دارید؟
نه ،اتفاق ًا این می تواند یکی از ُحسن های قضیه باشد ،برای خوش
دل و مهربان بودن؛ چون زن ها مهربان هستند .مسئله این است
که من هیچ وقت نمی توانم یک چیزی شبیه آلت تناسلی که شما
دارید ،داشته باشم .من حتی اگر باز هم جراحی کنم و برایم بیضه
مصنوعی هم بگذارند ،آخرش چه می شود؟ این بیضه مصنوعی به
چه درد من خواهد خورد!؟ نه با این شی مصنوعی می توانم بچه دار
شوم ،نه هیچ فایده دیگری برایم دارد .به چه دلیل من باید این کار
را کنم؟ یا مث ًال عمل آلت تناسلی.
■■قبل از عمل آیا با پسری هم رابطه جنسی برقرار کرده بودید؟
بله ،با پسر رابطه جنسی داشتم اما هیچ حسی نداشتم .در واقع
خیلی بدم می آمد؛ آن قدری که اگر یک بار دیگر او را می دیدم با
مشت می زدم تو صورتش! اما وقتی با دخترها رابطه جنسی داشتم
خیلی خوب بود .من قب ًال حسم فرق داشت .قبل از عمل خیلی رابطه
جنسی را دوست داشتم ،دوست دخترهایم به این دلیل که پارتنر
سکسی خوبی بودم ،با من اُخت می شدند .اما درست از زمانی که
عمل کردم دیگر نمی توانم رابطه جنسی داشته باشم .چون همه چیز
تغییر کرده است .آن موقع دختر بودم و آن طور سکس می کردم،
االن دیگر دختر نیستم .اص ًال انگار کل بدنم پیغام خطا می دهد...
■■آن زمان وقتی با دخترها رابطه جنسی داشتید ،کامل ارضاء می
شدید؟

نه ،من فقط با دو دختر توانستم رابطه راضی کننده جنسی داشته
باشم ،که آن دو نفر هم لزبین بودند .می دانی وقتی طرف لزبین
نبود و توقع داشت من آلت جنسی مردانه داشته باشم و آن طور
ارضایش کنم ،اص ًال دوست نداشتم لباس هایم را دربیاورم که
بفهمد من ناقصم .االن هم که اوضاع بدتر است ،حس فوران دارم
اما آلت مردانه هم ندارم .این حس واقع ًا روح و روانم را به هم
ریخته است .االن دیگر نسبت به رابطه جنسی حالت فوبیا دارم.
نه تنها نسبت به سکس که نسبت به آدم ها هم دیگر حس خوبی
ندارم .نمی خواهم نزدیکشان شوم .خیلی آدم پرانرژی بودم اما
متاسفانه خیلی افسرده و مریض شدم.
■■یعنی همه دوست دخترهایت لزبین نبودند؟
نه لزوم ًا ،بعضی هایشان استریت بودند .با پسرها بودند اما خوب از
من هم خوششان می آمد .مث ًال می گفتند چه بامزه است که تو دختر
هستی اما رفتارت کام ًال پسرانه است.
از طرفی شغل من آرایشگری بود .در کار تتوی خانم ها بودم .فکر
کن من طوری با مشتری هایم ارتباط می گرفتم که سریع با من
صمیمی می شدند .اما بعد از این که عمل کردم همه چیز خراب شد.
در واقع بعد از عمل اساس ًا من مشکل برقراری ارتباط با آدم های
اطرافم را پیدا کردم .مث ًال رفته بودم پیش برادرم که او هم آرایشگر
مردانه بود .عذاب می کشیدم ،به هیچ وجه نمی دانستم چطور با
مردها معاشرت کنم و ارتباط بگیرم .قبل از عمل که در آرایشگاه
زنانه کار می کردم ،همین که مث ًال به دختری می گفتم “چقدر
موهایت خوش رنگ است” ،سر صحبت باز می شد و می توانستیم
سه ساعت با هم صحبت کنیم .اما وقتی به پسری می گفتم “چقدر
جنس موهایت با حال است” ،می گفت آره و تمام!
■■با همه این تجربه ها فکر می کنید مرد بودن خوب است یا زن
بودن؟
حاال که مرد شدم می بینم که چقدر زن بودن بهتر است.
■■آیا در ایران به شما اجازه می دهند که اجتماعات داشته باشید و
تجربه هایتان را با هم به اشتراک بگذارید؟
اگر ترنس باشید ،بله .چنین اجتماعاتی داریم ولی من هرگز شرکت
نکردم .شرکت نکردم چون از دید من ،ما حقیقی نیستیم! ما به
خاطر این که از شرایط نابه هنجار و از زیر بار انگشت اتهام جامعه
در بیاییم ،عمل می کنیم.
■■منظورتان از “زیربار” چیست؟ زیر بار چه چیزی؟
برای مثال قبل از این که عمل کنم ،همه می گفتند “این کیه؟ این
چیه؟” حتی چندتا از خانواده های دوست های دخترم به من بی
احترامی کردند .می گفتند دوست نداریم تو با دختر ما حرف بزنی.
■■از چه چیزی در شما بدشان می آمد؟
آن ها می گفتند تو “همجنس باز” هستی و به کل نمی دانستند
چیزی به نام ترنس چیست .مدرسه هم به همین شکل بود .برای
مثال یک دختری عاشق من می شد و بعد من را از مدرسه اخراج
می کردند .یکی دیگر روی دستش با تیغ می زد اس.اچ (همان اسم
من) ،باز من را اخراج می کردند .آن قدر اخراجم کردند که دیگر
هیچ مدرسه ای حق ثبت نام من را نداشت؛ با این که خیلی بچه
باهوش و خوبی بودم.
یک نکته دیگر هم باید بگویم .من وقتی به اروپا آمدم ،چیزهایی
دیدم که واقع ًا ترسیدم .نمی خواهم توهین کنم ،اما آن ترنس هایی
که عمل کرده بودند ،تقریبا همه دیوانه شده بودند .یعنی حین
ارتباط با آن ها ،متوجه می شدی که اص ًال رفتار طبیعی ندارند .البته
خوب شد که من این ها را دیدم .چون به این نتیجه رسیدم که نباید
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عمل کنم وگرنه مثل این ها دیوانه می شوم .االن دارم زندگی ام
را می کنم ،قید سکس و پارتنر را می زنم اما الاقل سالمت روان
خودم را حفظ می کنم.
■■یعنی به نظر شما ترنسی که عمل کند کار اشتباهی انجام داده
است؟
نه لزوم ًا .خیلی ها هستند که واقع ًا ترنس هستند .آن ها باید عمل
کنند.
■■شرایط ایران در رابطه با نحوه رویارویی با ترنس ها چقدر با
شرایط ایده آلی که توقع آن را دارید ،فاصله دارد؟
فاصله خیلی زیادی دارد .در وهله اول مهم است که خانواده کاری
به این قضیه نداشته باشد .پدرو مادر کاری به طرف نداشته باشند
که آیا تو دختری یا پسر! پدر و مادرها باید به این فکر کنند
که در کدام حالت تو خوشحال تر هستی .خانواده خود من ،بیش
ترین لطمات را به من زدند .مادرم هم که توی سن  ۳۰سالگی ام
پذیرفت که من باید عمل کنم ،االن می گوید که “کاش عمل نکرده
بودی! من دخترم را می خواهم!” هر بار که این حرف را می زند
انگار دنیا روی سرم خراب می شود .من توقع دارم که مادرم در
این راه حمایتم کند نه این که هر روز توی دلم را خالی کند .توقع
دارم که به جلو ُهلم بدهد ،نه این که از راهی که میانه آن هستم،
پشیمانم کند .همین چیزها باعث می شد که از خانه و خانواده
فرار کنم .من حتی قبل از عمل آن قدر که دچار تردید ،مسایل
فکری و بحران شده بودم و حمایت خانواده را هم نداشتم ،اقدام به
خودکشی کردم.
در مورد خانواده ،این را هم بگویم که خانواده من نه تنها حمایتم
نکردند که همیشه من را به چشم یک آدم مبتذل و منحرف می
دیدند .در زندگی شغلی ام هرگز تشویقم نکردند ،هیچ وقت روی
من سرمایه گذاری نکردند و برعکس تمام سرمایه گذاری ها روی
برادرم می شد .با این حال ،من پیشرفت می کردم و خیلی در شغلم
موفق بودم.
■■تصور می شود که در حال حاضر شرایط روحی تان بدتر شده
است؟
بله بدتر شده است ،چون دیگر دختر هم نیستم؛ االن شدم دوجنسه.
هرکسی من را می بیند ،فکر می کند چون ریش دارم پسر هستم.
اما خوب من پسر نیستم و این اوضاع را بدتر می کند .اص ًال من
مانده ام کی و چی هستم و چه کار می خواهم بکنم .اگر واقع ًا
یک پسر خالص باشم ،باید بروم هر روز با این بچه ها فوتبال
بازی کنم اما این کار را دوست ندارم .در عوض کافی است یک
جمع دخترانه ببینم .همان جا می نشینم و تکان نمی خورم .نه به
خاطر مسایل جنسی ،صرف ًا به خاطر این که دوست دارم با خانم ها
معاشرت کنم .خوب من قب ًال زن بودم و خودم هنوز احساس نمی
کنم که پسر هستم.
اگر خود شما صبح بیاید و به من بگویید بیا برویم بیرون ،همان
لحظه دست هایم شروع به لرزیدن می کنند .در واقع من کل روز
استرس دارم و فقط شب ها کمی آرام تر می شوم .حتی گوشی
موبایلم که زنگ می خورد ،بدنم شروع به لرزیدن می کند .اص ًال
نمی دانم دلیل این همه استرس و تنش چیست .طوری شده که
اص ًال نمی توانم بیرون بروم .صبح که از خانه بیرون زده بودم ،یکی
از همسایه ها من را دید و سالم کرد .جواب سالمش را با صدای
نازک دادم؛ مثل دخترها .بعد از خودم متنفر شدم .با خودم فکر
کردم اگر مرد هستم ،پس این چه صدای نازک و بچه گانه ای
است که من دارم!؟ این درگیری های درونی هر روز وجود دارد...

■■کیفیت عملکرد آلت کاشته شده ،چگونه است؟ آیا برای همه آن
هایی که عمل کرده اند ،نتیجه بد داده است؟
از نظر من شانسی است .شاید خوب شد ،شاید هم بد! من که
جراتش را ندارم .شما در گوگل سرچ کن ،جراحی اف.تو.ام
( )Female to Maleخواهی دید که این نوع جراحی چقدر
وحشتناک و سخت است .اول رحم و تخمدان را درمی آورند ،بعد
سینه ها را تخلیه می کنند ،سپس باید یک جراحی زیبایی انجام
شود که شبیه مرد شوی .آخر سر باید عمل کاشت آلت و بیضه
انجام شود که عمل بسیار سختی است و کل بدن را درگیر می
کند .در نهایت هم آن آلت ،یک آلت نرمال نمی شود .پوستی چند
رنگ خواهد داشت ،چون پوست را از روی ساق دست ها کنده اند
و آن جا گذاشته اند .به ما در ایران ظلم شد ،بهتر بود همان طور
که هستیم -یعنی لزبین ،-قبولمان می کردند تا مجبور نباشیم این
بالها سرمان بیاید .و بدتر از ما بیچاره گی ها هستند .آن ها را خیلی
اذیت می کنند .خیلی ها که من را می دیدند ،می گفتند “چه با مزه،
این دختر عین پسرهاست”.
■■می خواهید بگویید پسر بودن یک نوع امتیاز است؟
دقیق ًا! چون رفتارها با افراد گی خیلی بد است .به آن ها می گویند:
“تو چرا این قدر رفتار دخترانه داری!؟” منظورم این است که
تحقیرشان می کنند.
■■شما می گویید که قصد ندارید عمل جراحی دیگری انجام دهید.
اما تا این جا که آمده ای ،چرا که نه؟ آیا امکان بازگشت از این راه
هست؟ یعنی این که دوباره دختر باشید؟ همان طور که فکر می
کنید برایتان بهتر بود؟
ببینید ،تا وقتی زیر بار این عمل وحشتناک نرفته باشید این هویت
نصف و نیمه با آدم هست .شما همیشه یک راه را به خاطر نتیجه
نهایی اش می روی ،اما من االن می ترسم تا آخر این راه را بروم.
من همیشه وقتی دختر بودم خودم را پسر تصور می کردم و دوست
داشتم ریش داشته باشم و سینه ام صاف باشد .االن این ها را دارم،
اما هیچ وقت دوست نداشتم آلت تناسلی مردانه داشته باشم .هیچ
وقت خودم را با یک آلت مردانه تصور نکردم .حاال هم نمی توانم
به بیش تر از این فکر کنم .نه در توان خودم می بینم ،نه زندگی
را آن قدر مهم و جدی می بینم که به خاطرش زیر بار چنین عمل
سنگین و وحشتناکی بروم .این جراحی خیلی سخت است .سینه ام
را جراحی کردم و کلی هزینه کردم ،اما هنوز هم شبیه یک سینه
مردانه نیست و باید باز هم عمل کنم .دکتر قول داد که صاف می
شود ،اما نشد .تصور کنید من هم تنم مو دارد ،هم سینه هایم دارد
بزرگ می شود...
■■راهی را تا اینجا آمده ای ،می توانید بازگردید؟
دیگر دوست ندارم برگردم.
■■در حال حاضر مرد بودن خودت را دوست داری یا زن بودن را؟
همین که االن هستم خوب است!
■■یعنی مرد بودن را دوست دارید؟
نه ،من که مرد نیستم! ببینید ،نه می توانم عمل کنم نه می توانم
برگردم و زن باشم! بدترین حالت است .غروری دارم که آن غرور
زن بودن را دوست ندارد اما رفتارم زن بودن است! می دانید من
یکی از همان طبقه بندی های لزبین ها هستم که پسر است اما از
نوع دختر! خوب این خیلی بد است .می شود دوجنسی بودن ،یک
حالت دوقطبی ،چیزی نامعلوم .فکر می کنم گیر کردم .نیاز به
مشاوره خیلی پیشرفته دارم .پیش هر مشاوری رفتم ،می خواهد
به من بقبوالند که همین طور خوب هستم .می خواهند راضی ام
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کنند اما راهکار نمی دهند .در این موضوع باید خودم با خودم به
نتیجه برسم.
■■به نظرتان اگر تا آخر این راه بروید و عمل کاشت بیضه و آلت
را انجام بدید ،مشکل حل نمی شود؟
در طول زندگی ام به خاطر مشکلم خیلی سختی کشیدم .آن قدر
سختی کشیدم که دیگر واقع ًا اعصاب تحمل یک شوک دیگر ،یک
عمل دیگر را ندارم .زندگی به من روی خوشی نشان نداد که به
خاطرش خودم را تکه پاره کنم!
■■فکر می کنید که اگر در ایران آزادی جنسیتی وجود داشت ،چند
درصد مشکالت افرادی مثل تو حل می شد؟
صددرصد مشکالتشان حل بود اگر جامعه ای داشتیم که ما در آن
انگشت نما نبودیم و مکرراً از ما نمی پرسیدند “تو دختری؟ تو
پسری؟ تو چی هستی؟” ،ما دیگر مشکلی نداشتیم .خیلی سخت
است که هر روز خودت را برای آدم ها تعریف کنی و توضیح
بدهی.
■■نقش مشکالت قانونی -مانند همان صد ضربه شالق -چگونه
است؟
صد ضربه شالق قسمت خوب ماجراست! خیلی از ترنس ها و
گی ها و لزبین ها توسط خود پلیس مورد تجاوز قرار می گیرند
و سکوت می کنند .به کرات این اتفاق افتاده است ،من می دانم.
■■مردها بر اساس غریزه جذب جنس مخالف می شوند .در واقع
غریزه به آن ها خط می دهد که چطور جلو بروند ،سر صحبت را
باز کند و با آن دختر دوست شوند .این مسئله در تو چگونه است؟
منظورم این است که می توانی االن با دختری که ازش خوشت می
آید ،دوست بشوی؟
االن واقع ًا برایم سخت شده است .خواستم البته ،اما نشد .چون می
ترسم با دختری رابطه ام را جدی تر کنم .می ترسم که اگر رابطه
جدی شد و طرف به تختخواب من آمد ،با او چه کار کنم .یک شب
در یک بار از دختری خوشم آمد ،بعد از رقص و بوسه داستان ختم
شد به منزل من و رختخواب من .اما در تختخواب نمی دانستم چه
کار کنم؛ من که آلت جنسی نداشتم و نمی توانستم...
■■از شرایطتت خبر داشت؟
بله می دانست من ترنس هستم و می خواست با من باشد؛ اما نشد.
در واقع دیگر امکان داشتن رابطه جنسی مثل زمانی که لزبین بودم
هم نداشتم .چون خیلی دردناک است .همین شد که میل جنسی ام
به کل از بین رفت .کلیتوریس بعد از مصرف هورمون ،برجسته
می شود .همین برجستگی باعث می شود که رابطه جنسی خیلی
دردناک شود.
■■توصیه ای برای کسانی که شبیه شما هستند و یا در شرایط شما
هستند ،دارید؟
توصیه ام این است که قبل از هر چیز بفهمند که هستند و چه می
خواهند .تحت تاثیر جامعه و افراد جامعه و خانواده تصمیم نگیرند.
به این فکر نکنند که اگر مرد باشند درست است .نظر شخصی من
این است که ما در نهایت هم مرد کامل نمی شویم و این عمل ها
فقط بازی با روح و روان افردی مثل ماست .اما اگر جامعه ما
بپذیرد که یکی لزبین است ،یکی گی و یکی تزنس ،خیلی ها نه
تنشان را و نه اعصابشان را زیر بار این جراحی ها نمی برند.
خانواده ال.جی.بی.تی بسیار گسترده است و شما باید بفهمید از
کدام دسته اید .هر کدام از این چهار دسته هم زیرمجموعه های
خودش را دارد .وقتی از مشاورم شنیدم که خیلی ها بعد از عمل
خودکشی می کنند ،تعجب کردم .می گفتم برای چه خودکشی می

کنند؟ مگر به آرزویشان نرسیده اند!؟ مگر نمی خواستند پسر و یا
دختر باشند .اما االن علتش را می فهمم .چون من در حال حاضر
پسر نیستم ،دختر هم نیستم .من آدمی نیستم که تا آخرش بروم و
پسر بشوم ،آدمی هم نیستم که دختر باشم؛ همه چیز بدتر شد .این
ها نکته های خیلی مهمی هستند .اگر کسی واقع ًا قصد عمل کردن
دارد هم ،حداقل یک دوره قبل از عمل باید هورمون درمانی کند
که بهتر بفهمد چه می خواهد .مث ًال باید بفهمد که از این کاراکتر
پسری که در آن قرار گرفته است ،راضی هست یا نه .در اروپا هم
همین کار را می کنند .هورمون که می زنید ریش درمی آورید و
ظاهرتان مثل پسرها می شود .خوبی اش این است که قبل از عمل
این ها را تجربه می کنید و ریسک عدم بازگشت ندارد.
■■به نظر شما قوانین چه تغییری باید بکند تا اوضاع ترنس ها
بهتر شود؟
به نظرم مجازات کردن ترنس ها و گی ها و لزبین ها باید لغو
شود و حکومت در مسایل شخصی و روابط جنسی مردم به هیچ
وجه دخالت نکند تا مردم بتوانند خودشان باشند .واقع ًا نمی فهمم
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که چرا باید حکومت در روابط جنسی مردم تفتیش کند .سکس
عین غذا خوردن موضوع پیش پا افتاده ای است و نباید زیاد در
آن دخالت کرد.
ً
یک مسئله دیگر هم بحث فرهنگ سازی است .مثال فردی را که با
یک بیماری نادر پروانه ای به دنیا می آید در نظر بگیرید .آن فرد
دست خودش نیست و خودش نخواسته که این بیماری را بگیرد.
قضیه ترنس ها و لزبین ها و گی ها هم همین است .ما هم خودمان
نخواستیم از نظر جنسی متفاوت باشیم .به نظرم این فرهنگ سازی
خیلی مهم است .ما چون با اکثریت جامعه فرق داریم ،درگیری
های زیادی با خودمان پیدا می کنیم و واقع ًا روا نیست بقیه هم
با ما درگیر شوند و اذیتشان کنند ...مدیر دوران راهنمایی مدرسه
مان به من می گفت “تو یک انگلی!” دوست دارم از او بپرسم که
آخر من چه بدی در حق تو کرده بودم!؟ چون لزبین بودم ،دلیل می
شود که انگل باشم؟
■■متشکرم از اینکه اجازه دادی بی پرده با شما صحبت کنم .قطعاً
این مصاحبه می تواند بسیاری از پیش داوری های غلط را در مورد
لزبین ها و ترنس ها تصحیح کند و امیدوارم روزی برسد که جامعه
ال.جی.بی.تی .به راحتی بتوانند تحت حمایت جامعه و قانون ،یک
زندگی عادی را در ایران داشته باشند.
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■■بررسی عملکرد مسئوالن و مدیریت بحران های طبیعی در ایران

فرزاد صیفی کاران
نویسنده و روزنامه نگار
بهار ،فصلی که برای ایرانیان منشاء و نماد سرزندگی ،آغاز
دوباره و سال نو است ،امسال با آغاز نوروز  98رنگ و بوی
همیشگی اش را از دست داد .از همان اولین روزهای سال جدید
باران های پی در پی از شمال تا جنوب و و در روزهای بعد از
غرب تا شرق ایران را استان به استان و شهر به شهر درنوردید و
خسارت های بی شماری به جای گذاشت .شهرها و روستاهای
بسیاری دچار آسیب و خسارات جدی شدند .به نقل از تیتر
خبرگزاری های داخلی ،تعدادی از روستاها کام ًال “محو” شدند
و تاکنون بیش از  76نفر جانشان را از دست دادند .سیالب
خانه های بسیاری را در مقابل دیدگان صاحبانش با خود برد
و در کنار مشکالت عدیده ای که این روزها مردم با آن دست
به گریبان هستند ،آوارگی و بی خانمانی هم بر سر هزاران نفر
آوار شد.
روش های مقابله با حوادث طبیعی در ایران همیشه با مشکالت،
موانع و انتقادهای گوناگون و شدیدی نسبت به عملکرد ضعیف
دولت و سایر سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی همراه
بوده است .این عملکرد ضعیف ،سواالتی را پیش روی ما می
گذارد که آیا پیشگری از حوادث طبیعی امکان پذیر است؟
عملکرد ،مسئولیت پذیری و تعهد مقامات مسئول و دولت باید
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به چه صورت باشد؟ مدیریت بحران حوادث طبیعی چیست و
چه کارکردی می تواند داشته باشد؟
قطع ًا وقوع بالیای طبیعی هم چون زلزله ،سیل ،رانش زمین و
غیره اجتناب ناپذیر اند .اما با وجود پیشرفت و توسعه دانش
بشری در قرن بیست و یکم ،راه های مختلفی برای پیشگیری و
یا کاهش خسارت های احتمالی ،مدیریت بحران ،امدادرسانی به
مناطق آسیب دیده و مردم وجود دارد و رعایت استانداردهای
الزم در هر کدام از این زمینه ها ،می تواند به بهبود و کنترل
شرایط کمک شایانی کند.
در ادامه سعی می کنیم سیل سراسری اخیر در ایران را از دو
منظر مورد بررسی قرار دهیم؛ یک :عملکرد و نقش مسئوالن،
دو :مدیریت بحران حوادث طبیعی در ایران.
سیل سراسری و بررسی عملکرد مسئوالن
قبل از هر چیز باید وظایف و تعهدات هر مدیر و مقام مسئولی
تعریف شود و به نسبت آن ،عملکرد آن ها را سنجید و قطع ًا
وظایف و تعهدات آن ها با عملکردشان می باید در راستای
خدمت به مردم و توسعه شاخص های زندگی اجتماعی قرار
گیرد .اما هنگام وقوع سیل اخیر در ایران ،ما شاهد عملکرد و
برخوردهای غیرمسئوالنه ،همراه با بی اهمیتی و ناآگاهی از سوی
مسئوالن دولتی در مواجهه با معضل سیل و سیل زدگان بودیم.
هنگام نوشتن این مطلب ،هم زمان اخبار مربوط به آتش سوزی
کلیسای معروف و تاریخی “نُتردام” در قلب پاریس را دنبال می
کردم .امانوئل مکرون ،رئیس جمهور فرانسه ،یک گفت وگوی
زنده تلویزیونی را نیمه کاره رها کرد و سریع ًا برای بررسی
اوضاع خود را به محل آتش سوزی کلیسای نتردام رسانید .او

فوراً پیامی خطاب به مردم فرانسه فرستاد و گفت« :مثل همه
هم وطنانم از دیدن این که بخشی از ما می سوزد ،غمگینم» .هم
چنین وعده داد کمک های بین المللی را برای بازسازی دوباره
کلیسای نتردام به کار خواهد گرفت .اکنون سوالی که پیش
روی ما قرار می گیرد ،این است که ضرورت و اهمیت حضور
مقامات و مسئولین در محل حادثه و میان مردم چیست؟ اساس ًا
چرا چنین انتظاراتی متوجه آنان است؟ چگونه می توان عملکرد
رئیس جمهور فرانسه در مقابل آتش سوزی یک بنای تاریخی
را با عملکرد رئیس جمهور ایران که بعد از  6روز در جمع سیل
زدگان استان گلستان -که عالوه بر آسیب های فراوان به بناها
و اماکن تاریخی ،خانه و کاشانه و عزیزانشان را از دست داده
بودند ،-مقایسه کرد و در کفه ترازوی خدمت گزاری سنجید؟
اولین انتظاری که از مقامات مسئول و ذی ربط مانند رئیس
جمهور ،استاندار ،شهردار ،فرماندار و غیره می رود ،این است
که سریع ًا در محل حادثه و جمع مردم حادثه دیده حضور پیدا
کنند ،به یاری آن ها بشتابند و برای بررسی اوضاع و یافتن راه
حلی فوری جهت سامان دادن به شرایط ،اقدامات الزم را اتخاد
کنند .این موضوع عالوه بر وظیفه الزامی و تعریف شده ای که
بر دوش مسئوالن است ،از لحاظ روحی-فکری در میان مردم
آسیب دیده دلگرمی و امیدواری ایجاد می کند؛ به آن ها نشان
می دهد که تنها و بدون حامی نیستند و دولت به وظایفش در
مقابل آن ها عمل می کند.
اما متاسفانه اولین وظیفه و اقدام مسئوالن حکومتی در ایران
هنگام وقوع سیل اخیر ،حضور همراه با تاخیر چندین روزه آن
ها در مناطق سیل زده بود .بارزترین مثال آن سفر مناف هاشمی،
استاندار گلستان به خارج از کشور و در دسترس نبودن وی
هنگام وقوع سیل و تاخیر شش روزه حسن روحانی ،رئیس
جمهور ایران در جمع سیل زدگان استان گلستان بود .واکنش

مقامات دولتی نسبت به مناطق سیل زده که می تواند به عنوان
بی تفاوتی آن ها تعبیر شود ،با انتقادهای بسیار شدیدی در میان
مردم مواجهه شد .اما موضوعی که انتقادها از مسئوالن را به اوج
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خود رساند ،زمانی بود که استاندار گلستان در سفر خارج از
کشور به سر می برد .وی تلفن همراه اش را خاموش کرده بود
و کسی نمی توانست با او ارتباط برقرار کند .رحمانی فضلی،
وزیر کشور ،در توجیه عدم نبود مناف هاشمی اظهار داشت که
وی یک ماه قبل از سیل درخواست مرخصی کرده است؛ در حالی
که آخرین خبری که از آقای هاشمی منتشر شده بود ،مربوط به
تاریخ  28اسفند  97و بازدید از سد گلستان بود .این موضوع
نشان می داد که استاندار گلستان عم ًال بعد از وقوع سیل به
سفر خارج از کشور رفته است .در نهایت ،عملکرد غیرمسئوالنه
استاندار گلستان در قبال سیل ،به برکناری وی منجر شد.
باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که مدیران و مقامات
دولتی هم مانند سایرین از زندگی عادی و خانواده برخوردارند
و حق سفر و تفریحات برای آن ها امری بی چون و چراست.
اما آن ها به واسطه موقعیت و وظیفه ای که به عهده دارند،
باید در مواقع حساس سریع ًا در دسترس باشند و خود را برای
مدیریت شرایط حاضر نمایند .در همین زمینه مثال های متعددی
از واکنش مقامات دولتی کشورهای مختلف از جمله همسایگان
ایران هنگام بروز مشکالت و حوادث وجود دارد که می توان با
مقایسه آن ها ،دید بهتر و دقیق تری از عملکرد مسئوالن ایران
داشته باشیم و مثال امانوئل مکرون که در باال به آن اشاره شد،
نمونه خوبی است.
اما اهمال کاری های متعدد و در حقیقت فقدان مدیریت صحیح
به همین جا ختم نشد .بلکه مسئوالن در موارد متعددی جایگاه
خود به عنوان یک مقام پاسخگو که وظیفه رسیدگی به اوضاع
را به عهده دارد ،با مردم جا به جا کردند .نتیجه این که مردم
از اقدامات و تالش مسئوالن ناامید و سرخورده شدند و خود،
مسئولیت رسیدگی به مناطق سیل زده و امدادرسانی را به عهده
گرفتند .اولین واکنش ها برای کمک به مناطق سیل زده از

جانب مردم سایر استان های دیگر صورت گرفت که سریع ًا
به یاری و حمایت از مردم مناطق سیل زده شتافتند .ساخت
سیل بند ،امدادرسانی ،تهیه اقالم مورد نیاز ،ارسال کمک های

مختلف ،همگی ابتدا از طریق کمک های مردمی صورت گرفت.
دستپاچگی و ناکارآمدی دولت و نهادهای مربوطه در سر و
سامان دادن و مدیریت اوضاع به حدی زیاد بود که آن ها سعی
کردند فشار افکار عمومی و انتقادها را متوجه یکدیگر کنند.
سپاه پاسداران سعی داشت از این موقعیت برای محکوم کردن
دولت و انتقاد از آن در بخش های مختلف استفاده کند و در
طرف مقابل نیز ،دولت نوک پیکان انتقاداتش را به سوی سپاه
گرفت .این وسط مردم نیز قربانی دعواهای جناح های حاکم
شدند و در انتظار کمک رسانی به سر می بردند.
از همه این موارد که بگذریم ،برخوردهای مسئولین با مردم
سیل زده که از عملکرد آن ها خشمگین بودند ،جنبه دیگری
از برخوردهای غیرمسئوالنه را به نمایش گذاشت .قطع ًا در
هر شرایطی آستانه تحمل مسئوالن و مقامات به دلیل وظیفه
و تعهداتی که جایگاه اجتماعی و کاری برای آن ها تعریف می
کند ،در مقابل مردم بایستی بسیار باال باشد و نشانه هایی از
رفتار حرفه ای ،مسئولیت پذیری و پاسخگویی ،ابراز همدردی
و غیره در آن هویدا باشد .اما این برخوردها در مقابل مردمی که
دچار حادثه شده اند ،باید به مراتب مسئوالنه تر و با سعه صدر
بیش تری باشد .با این حال ،گویا مسئوالن در ایران خود را فراتر
از مردم می پندارند و مردم را خادم دولت می دانند و نه دولت
را خادم مردم.
علی الریجانی ،رئیس مجلس ایران،
در پاسخ به زنی از سیل زدگان استان
گلستان هنگامی که به او می گوید:
«ما هیچی نداریم ،باید چه کار کنیم؟»
همان طور که بی اعتنا سرش را پایین
انداخته و راه می رود ،می گوید« :خدا
رو شکر سالمی» .در مورد دیگری،
غالمرضا شریعتی ،استاندار خوزستان،
در جواب یکی از سیل زده های
معترض که از اوضاع موجود شکایت
می کند ،می گوید« :حرف های بی
ربط نزن ،برو آدم مخالف نظام بی
تربیت» .سوال این جاست که این برخوردها نشأت گرفته از
چیست؟ آیا شایستگی قرار گرفتن در این مقام را دارند؟ یا این
که صرف ًا توسط رانت های خاصی به آن سمت گماشته شده اند؟
مقامات مسئول در ایران همانند استاندار ،شهردار ،فرماندار،
رئیس مجلس و غیره تا چه اندازه تحصیالت ،دانش ،تجربه و
توان مدیریت الزم را برای جایگاهی که بر مسند آن قرار گرفته
اند ،دارند؟ چرا مسئوالن در ایران کوچک ترین روی خوشی به
انتقاد نشان نمی دهند؟ چرا اساس اغلب اعتراض ها در هر زمینه
ای به عواملی چون مخالفت با نظام و ضد انقالب ربط داده می
شود؟ آیا مسئوالن بر حق مردم برای اعتراض واقف نیستند؟
آیا اساس ًا مسئوالن خود را برای پاسخگویی ملزم می دانند؟ این
سواالت و بسیاری سوالت دیگر نسبت به عملکرد مسئوالن و
مقامات دولتی ما را در مقابل الویت ها و دغدغه های آنان می
گذارد و به سوی این نتیجه سوق می دهد که ظاهراً پاسخگویی
به مردم و رسیدگی به نیازهای آنان ،جزو اولویت های اولیه
مسئوالن و دولت نیست.
در البه الی حوادث اخیر ،یکی دیگر از مسائلی که بیش از
گذشته به چشم می خورد ،بی اعتمادی مردم نسبت به دولت،
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مسئولین و وعده های آنان است .تا جایی که مردم نسبت به
هشدارهای مقامات محلی برای تخلیه شهرها و روستاهایشان
بی اعتنا بودند ،زیرا آن ها نمی دانستند خانه و کاشانه و شهرها
و روستاهایشان را با چه امیدی باید رها کنند ،به کجا بروند و
سرنوشتشان چه خواه شد .این بی اعتمادی عالوه بر مواردی که
باالتر از نظر گذشت ،جنبه ای دیگر نیز دارد .دولت بارها وعده
هایش را زیر پا گذاشته و مردم هنوز وعده های تحقق نیافته
دولت در مورد زلزله کرمانشاه را به یاد دارند .در سیل اخیر
معموالن و پل دختر دولت وعده داد که خسارت سیل سال 95
را به کشاورزان پرداخت کند .مردمی که هنوز خسارت سیل 2
سال پیش را دریافت نکرده اند و اکنون سیل دیگری گریبانشان
را گرفته است ،چگونه می توانند به وعده های دولت خوش بین
باشند؟ هنگامی که شتاب و کیفیت کمک رسانی و بازسازی
مناطق جنگ زده در کشورهای دیگر هم چون سوریه و لبنان
و اختصاص بودجه های کالن به آن ها را می بینند ،آیا نباید
انتظار رسیدگی و اخذ همان کمک رسانی ها را با همان کیفیت
داشته باشد؟
به همه این موارد باید نمایش ها و ظاهرسازی های مسئولین را
هم اضافه کرد .مشاهده مدیران ،استانداران ،فرمانده هان سپاهی
و بسیاری دیگر از مسئولین که با برنامه ریزی قبلی چندین
عکاس و فیلمبردار را همراه با خود به مناطق آسیب دیده می
برند و سعی در نشان دادن چهره ای
مردمی و یاری دهنده از خود دارند،
به خشم و آزردگی مردم ،بیش تر
دامن زد .مسئوالن با حادثه ای چون
سیل و مردم سیل زده به گونه ای
برخورد کردند که گویی برای آن
ها حکم سرگرمی را دارد .از چهره
های خندانی که در عکس ها و فیلم
ها منتشر شده تا اظهار نظرهای غیر
کارشناسی در مورد مقابله با سیل و
صحنه سازی برای به نمایش گذاشتن
یاری رساندن به مردم ،همگی مبین
این موضوع بودند.
مدیریت جهادی و ایدئولوژیک نیز یکی دیگر از موردهای
انتقادآمیز نسبت به عملکرد مسئولین بوده و هست .از روضه
خوانی در داخل آب گرفته تا سیل را نعمت الهی نامیدن ،همگی
نشان از فقدان صحیح مدیریت و آگاهی نسبت به بالیای طبیعی
است .هنگامی که به همه مسائل از نقطه نظر ایدئولوژی حاکم
نگریسته شود ،قطع ًا نتیجه ای بهتر از شرایطی که اکنون شاهد
آن هستیم در بر نخواهد داشت .مدیریت و عملکردی که سعی
می کند راه حل هر مشکل و معضل را از دل همین ایدئولوژی
بیرون بکشد ،در حالی که هر زمینه ای به علم ،دانش و تخصص
خاص خودش نیازمند است ،نتیجه عکس خواهد داشت.
مورد به مورد نکاتی که درباره عملکرد مسئوالن اشاره شد ،به
تنهایی نیازمند یک بررسی موشکافانه دقیق و چندین مقاله است
که در حوصله این نوشتار نمی گنجد .اما اشاره تیتروار به آن ها
نشان می دهد که عملکرد مسئوالن نه تنها رضایت مردم را جلب
نکرده ،بلکه عم ًال به بهبود شرایط و مدیریت صحیح بحران -که
در ادامه به آن خواهیم پرداخت ،-منجر نشده است.
مدیریت بحران

ایران با میانگین  3/4حادثه طبیعی در سال ،جزو  10کشور
حادثه خیز جهان و رتبه سوم را داراست .مهم ترین بالیای طبیعی
در ایران سیل ،زلزله و خشکسالی است .علی اردالن ،مدیر کل
مبارزه و کنترل عوارض بالیای طبیعی وزارت بهداشت ،سال 96
در نشست خبری وزارت بهداشت اعالم کرد که ساالنه 2900
نفر در ایران در اثر حوادث طبیعی جانشان را از دست می دهند
و حوادث غیرمترقبه هر سال زندگی بیش از یک میلیون و 500
هزار نفر را در کشور تحت تاثیر قرار می دهد .ایران هم چنین به
صورت میانگین ساالنه  1100میلیارد ریال را صرف بازسازی و
جبران خسارت های ناشی از حوادث طبیعی می کند.
با توجه به آمار باالی حوادث طبیعی در ایران ،اهمیت مدیریت
بحران -که همان محافظت از جامعه در برابر بحران هاست-
 ،بیش از پیش ضرورتش مشخص می شود .مدیریت بحران
طبیعی عموم ًا به سه دسته کلی قبل ،حین و بعد از وقوع حادثه،
به همراه مجموعه ای از چاره جویی ها ،فعالیت ها و دستورالعمل
ها گفته می شود.
پیشرفت ها و دستاوردهای بشری برای مقابله با بالیای طبیعی
و تشکیل مدیریتی توانمند و اعمال روش های صحیح و مناسب
جهت کنترل وضعیت بحرانی ،تا حدود زیادی می تواند میزان
خسارات را کاهش و یا کنترل کند.
اما عملکرد ستاد بحران ایران ،این روزها همانند عملکرد مسئوالن
به شدت مورد انتقاد است؛ با این حال تمامی دستگاه های دولتی
و مقامات مسئول معتقدند وظیفه شان را به درستی انجام داده
اند .مدیریت بحران طبیعی در ایران ،با توجه به فرآیندی که در
سال های گذشته شاهدش بودیم ،چندان موفق عمل نکرده است.
از اطالع رسانی به موقع و آموزش های الزم به شهروندان گرفته
تا ایجاد زیرساخت های مناسب شهری ،تجهیزات امدادرسانی و
آمادگی برای مدیریت بحران حوادث طبیعی ،همگی موید این
مسئله هستند.
مهم ترین بخش مدیریت بحران طبیعی ،پیش از وقوع حوادث
است .اگر بخواهیم صرف ًا بر موضوع سیل اخیر متمرکز شویم،
می توان به راهکارهای زیر برای پیش بینی و مدیریت بحران
سیل اشاره کرد که متاسفانه اکثر آن ها در ایران رعایت نشده
است:
 اطالع رسانی به موقع و آموزش های الزم جهت مقابله باسیل به شهروندان .اطالع رسانی و آموزش به شهروندان می
تواند نقش بسیار مهمی در آرام کردن اوضاع هنگام بحران های
طبیعی داشته باشد.
 در حوزه برون شهری ،با نصب سنسورهای دقیق که اطالعاترا به صورت بی سیم و بی وقفه به مرکز مخابره می کنند ،می
توان از باال آمدن سطح آب رودها ،سدها و نواحی مستعد سیل
در اثر باران یا برف مطلع شد و بدون تاخیر ،به اجرای تدبیرات
پیش گیرانه و مقابله گرانه با این بحران طبیعی پرداخت.
 جلوگیری از ساخت بی رویه و غیر اصولی سدها. نبستن مسیر های عبور سیالب (مثال دروازه شیراز). از بین نبردن و تخریب پوشش گیاهی. ساخت و ساز نکردن در کنار رودخانه و مسیر عبور سیالب. مقاوم سازی سازه ها. الیه روبی رودخانه و پاک سازی دهانه پل ها. اختصاص بودجه کافی برای ستاد بحران (یکی از مشکالتستاد بحران ،نداشتن اعتبار مورد نیاز و بودجه الزم است).
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 تجهیز امکانات نیروهای امدادرسانی مانند هالل احمر( .یکیاز مهم ترین عواملی که در سیل اخیر مشاهده شد ،نبود امکانات
کافی امدادگران از جمله قایق و بالگرد تا دیگر تجهیزات بود).
تمامی این موارد ،نکاتی هستند که اهتمام ورزیدن به آن ها
برای مدیریت بحرانی طبیعی مانند سیل ،ضروری است و می
تواند به کاهش خسارات جانی و مالی کمک کند .قطع ًا می
توان یکی دیگر از دلیل فقدان مدیریت بحران طبیعی در ایران
را ،دخالت نیروهای امنیتی و نظامی هم چون سپاه پاسداران در
این حوزه ها دانست .نهادهایی که عالوه بر نگاه امنیتی به مسائل،
برای مقاصد اقتصادی خود به زمین خواری ،کوه خواری ،جنگل
زدایی و ساخت و سازهای بی رویه و غیراصولی مشغول هستند.
دخالت نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران در مدیریت بحران و
امدادرسانی ،فعالیت این سازمان ها را دچار اختالل می کند.
همان طور که در وقایع اخیر دیدیم ،دخالت نیروهای سپاه در
مناطق حادثه دیده موجب تشدید تنش میان مردم بود .آن ها
به جای استفاده از روش های اصولی و کارشناسان متخصص
برای رفع بحران و ساخت سیل بند ،به شیوه های غیراصولی
خود ،که عمدت ًا تامین کننده منافع خود آن بود ،رجوع کردند.
دخالت نیروهای امنیتی در مدیریت بحران حتی مانع از کمک
های مردمی شد و در موارد متعددی افرادی را که به کمک مردم
سیل زده رفته بودند ،بازداشت کردند.
به عالوه این موارد باید به اهمیت ندادن به هشدار کارشناسان
و متخصصان حوزه محیط زیست هم اشاره کرد .مختصصان
و فعاالن محیط زیست در ایران با مشکالت بسیاری روبه رو
هستند و هیچ گاه هشدارهای آنان جدی گرفته نمی شود .کما
این که در مواردی هشدارها و دغدغه های آنان به تبلیغ علیه
نظام تلقی شده و منجر به دستگیری و بازداشت آن ها شده است.
از آن جایی که از قبل برای مدیریت بحران های طبیعی در ایران
برنامه و تمهدیات مشخصی اندیشیده نشده ،یا اگر هم اندیشیده
شده ناکافی بوده ،در نتیجه در دو مرحله بعدی ،یعنی هنگام
وقوع سیل و بعد از آن نیز فقدان مدیریت بحران و از کنترل
خارج شدن اوضاع را مشاهده می کنیم .همه این مشکالت و
اهمال کاری ها در حین وقوع حوادث طبیعی و بعد از آن نیز به
شکل خسارت های جبران ناپذیر تکرار می شود و اوضاع نه تنها
رو به بهبود و جبران خسارت ها پیش نمی رود ،بلکه به شدت
آن ها و افزایش نارضایتی های مردم می انجامد.
بعد از سیل در گلستان ،مسئوالن سعی کردند به مردم مناطقی
که در خطر وقوع سیل قرار دارند هشدار دهند تا از شهرها و
روستاهای خود خارج شوند .ماشین های نیروی انتظامی در
داخل شهرها حرکت می کردند و با بلندگو از مردم می خواستند
خانه هایشان را ترک کنند و در مواردی نیز آن ها را به زور از
منازل خود بیرون کردند ،اما در عوض هیچ تدبیری برای اسکان
مردم و ایجاد سرپناهی برای آن ها اندیشیده نشده بود.
موارد قابل بررسی بسیار زیاد هستند ،اما در پایان با اشاره به
وقایقی مانند زلزله کرمانشاه و سیل سال  95در استان هایی
چون خوزستان و سیستان و بلوچستان که فاصله زمانی آن
ها چندان دور نیست ،به وضوح ناکارآمدی و ضعف مدیریت
بحران طبیعی در ایران مشخص می شود و مردمی را می بینیم که
هم چنان در میان ویرانه ها ،در انتظار تحقق وعده های مسئوالن
و رسیدگی به وضعیتشان به سر می برند.
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حقوقی
■■تعهدات دولت ها در حمایت از قربانیان وقایع طبیعی
عکس از ایلنا

محمدمقیمی
وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر

وقوع حوادث طبیعی که گاهی به فجایعی بزرگ تبدیل می
گردد ،امری اجتناب ناپذیر است .چنان که سیالب های پسین
در استان های گوناگون کشورمان متاسفانه به فاجعه منتهی و به
ورود خسارات بسیار ِ
زیاد جانی و مالی به هم وطنانمان منجر
شده است .اما نکته ای که از اهمیت باالیی برخوردار است،
مدیریت بحران و چگونگی برخورد با این بالیای طبیعی است.
بنابراین ،به دلیل اهمیت فجایع طبیعی ،و از سویی دیگر ،تاثیر
این حوادث در همه جهان (به دلیل ارتباط و وابستگی رو به
افزون جوامع بشری در جهان) ،حقوق بین الملل نیز تعهداتی
را بر عهده دولت های درگیر فاجعه و دیگر دولت ها (دولت
های کمک کننده به دولت درگیر فاجعه) در راستای حمایت از
اشخاص پیش بینی کرده است.
هشدار جهانی در مورد تغییرات آب و هوا و پیامدهای ویرانگر
آن
با توجه به اهمیت موضوع و ابعاد بین المللی آن ،آنتونیو گوترس
دبیر کل سازمان ملل متحد در نشستی عالی رتبه مربوط به
“تغییرات آب و هوا و توسعه پایدار برای همه” ،ضمن رونمایی
از گزارش جدید سازمان جهانی هواشناسی در مورد آخرین
وضعیت تغییرات آب و هوا در سطح جهان و پیامدهای ویرانگر
آن ،تاکید کرد که روند فزاینده بالیای طبیعی در نقاط مختلف
جهان ،این هشدار را برای همه کشورها در بر دارد که اگر به
راه حل های جهانی برای مواجهه با تغییرات اقلیمی نیندیشند و
ِ
مشترک موثر به کار گرفته نشود ،جامعه جهانی در
راهکارهای
آینده خسارات زیادتری را متحمل خواهد شد.
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در همین راستا ،کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۲۰۱۶
طرحی را با عنوان “طرح پیش نویس حمایت از اشخاص در
زمان وقوع فجایع” تصویب کرد .این طرح در  ۱۸ماده به مسایل
گوناگون مربوط به حمایت از اشخاص در زمان وقوع فجایع
پرداخته است .از جمله این که ماده  ۳طرح پیش گفته در تعریف
واژه ها و اصطالحات مربوط به این طرح ،واژه “فاجعه” را واقعه
ای هولناک یا مجموعه ای از حوادث که به طور گسترده به
از دست دادن حیات انسان ها منجر می شود و یا وقایعی که
به رنج ،آسیب عمده انسانی ،ناپدید شدن گسترده یا خسارات
مادی یا زیست محیطی در مقیاس گسترده منتهی می شوند -که
به طور جدی تداوم کارکرد جامعه را دچار خلل می سازد،-
معنا کرده است .برابر ماده  ۹طرح یاد شده ،هر دولتی باید از
طریق اتخاذ اقدام های مقتضی از جمله وضع قانون و مقررات،
جهت جلوگیری ،کاهش و آماده سازی برای رویارویی با فجایع
طبیعی ،خطرهای ناشی از آن ها را کاهش دهد .این ماده در
بند دوم خود مقرر می دارد« :اقداماتی که مستلزم کاهش خطر
فاجعه است ،ارزیابی خطر ،گردآوری و انتشار اطالعات مربوط
به زیان های به بار آمده در گذشته و ایجاد و راه اندازی سامانه
های هشدار را شامل می شود».
امید است که نسل جدیدی از مسئوالن کشورمان در ارتقاء
سطح کیفی مدیریت فجایعی که جان و مال انسان ها را تهدید
می کند ،در سطوح گوناگون قانونگذاری و اجرایی ،بیش از
پیش همت گمارده و از آموزه ها و تجربه های اندوخته شده در
کشورمان و دیگر کشورها در راستای بهبود اوضاع ،پیش بینی و
جلوگیری از رخداد فجایع مشابه در آینده دور یا نزدیک استفاده
کنند .مردم نیز مروج و مطالبه گر اصول اولیه در خصوص
رویارویی با بحران ها و فجایع طبیعی باشند .به گونه ای که
شاهد تحولی اساسی و بزرگ در مدیریت بحران در کشورمان
باشیم و به جای آزمون و خطا در رویارویی با حوادث و بالیای
طبیعی ،از روش های برآمده از تجربه و دانش بهره مند گردیم.
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گفتگو

■■عبدالرحمن دیه جی:

زندگی در ترکمن صحرا فلج شده است

گفتگو از سیمین روزگرد

عبدالرحمن دیه جی ،متولد  1345در بندر ترکمن ،فارغ
التحصیل رشته هنرهای نمایشی از دانشکده هنرهای زیبای
دانشگاه تهران و دارای مدرک دکترای تاریخ هنر از دانشگاه
استانبول است .دکتر دیه جی هم چنین نویسنده ده ها کتاب و
مقاله با موضوعات ادبی ،هنری ،سیاسی و اجتماعی است.
در پرونده ویژه این شماره از خط صلح و با توجه به وقوع سیل
ویرانگر در استان گلستان و منطقه ترکمن صحرا ،به سراغ
عبدالرحمن دیه جی که سابقه روزنامه نگاری و سردبیری هفته
نامه صحرا را نیز در کارنامه خود دارد ،رفتیم .گفتگوی خط
صلح با وی حول محور علل وقوع سیل در این منطقه ،نحوه
مدیریت بحران توسط مسئوالن ،خسارت های وارده به جان و
مال مردم و هم چنین وضعیت کنونی معیشت آنان است.
■■از نظر شما علل وقوع سیل با این ابعاد در استان گلستان
چه بود؟ و آیا این امر با توجه به میزان بارش ها در این منطقه
طبیعی به نظر می رسد؟
سیل گلستان دالیل بسیاری داشت؛ هم دالیل طبیعی و هم
دخالت های انسانی در ساختار طبیعت که موجب چنان سیل
سهمگینی شدند .البته که بارش باران بیش از سال های پیش بود.
هفتاد درصد بارانی که در طی یک سال باید می بارید ،در طول

“زیر آب رفتن زمین ها
یعنی زیر آب رفتن کل
اقتصاد منطقه .این فقط
صاحبان زمین ها نیستند
که دست خالی می مانند؛
آن کارگر روزمزدی هم
که با کار در زمین ها نان
شب خود را به دست می
آورد ،بیکار می شود .آن
کامیونداری که محصوالت
را باربری می کند ،بیکار
می ماند”.
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یکی-دو روز بارید .اما این دلیل اصلی سیل نبود .هواشناسی
استان گلستان از  ۱۰روز قبل برای باران پیش رو هشدار داده
بود .باید اقدامات پیشگیرانه انجام می شد .اما کاری انجام
ندادند .جناب استاندار که باید کمیته بحران سیل را تشکیل می
داد ،رفت پی تعطیالت نوروزی و مردم را با سیل تنها گذاشت.
در حال حاضر سه تا سد بزرگ در ترکمن صحرا وجود دارد:
سد گلستان ،سد بوستان ،سد وشمگیر .قبل از انقالب فقط سد
وشمگیر در منطقه ترکمن صحرا بود که آبش برای زمین هایی
که غالت کشت می شد ،مورد استفاده قرار می گرفت .بعد از
انقالب دو سد دیگر ایجاد شد ،که این دو سد اقلیم منطقه را
عوض کرد و رودخانه ها را خشکاند .با خشکیدن رودخانه ها
تغییر روش کشت پیش آمد ،که در نتیجه آن حدود  ۱۶کارخانه
در گنبد -که کارگران به شکل فصلی  ۶ماهه و گاه  ۱۰ماهه
در آن ها کار می کردند (چون کارخانه روغن کشی) -تعطیل
شدند .دستگاه های این کارخانه ها که قبل از انقالب تهیه شده
بود هم به فروش رفت .حتی زمین های کشاورزی از دست
صاحبان اصلی آن ها غصب شد و غاصبان با آب سدهای خود،
زمین های غصبی را آبیاری کردند.
به هر حال مسئولین استانی ،آب این سه سدی را که ذکر کردم،
قبل از آن باران های شدید به صورت کنترل شده و تدریجی
آزاد می کردند تا شب واقعه به صورت ناگهانی لبریز نشوند .اما
این کار را نکردند .چرا انجام ندادند؟ همه چیز به خاطر و منفعت
و سودی است که در این میان نهفته است .توجه بفرمایید که
اوالً آب این سدها ،آب هایی هستند که بایستی در مواقع عادی
در رودخانه های اترک و گرگان جاری می شدند .با ایجاد این
سدها آن رودخانه های پر تالطم را که زیبایی طبیعت ترکمن

صحرا و منبع آبیاری زمین های ترکمن ها بود خشک کردند.
کاری کردند که این رودخانه های پر تالطم که شاید میلیون
ها سال در آن منطقه عمر داشته اند ،به گذرگاه های خشک
با الیه های رسوبی و باتالقی تبدیل شدند .علف های هرز و
درختچه هایی در آن ها روییدند و حشرات بر فرازشان به پرواز
درآمدند .حتی الیروبی هم نشدند که حداقل باران های بهاری
در آن ها به راحتی به حرکت آیند و با شور و شوق به دیدار
دریای خزر بروند .بله مردم را بی آب و بی رودخانه گذاشتند.
برای بچه هایی که لب رودخانه بازی می کردند و توی آبش شنا
می کردند ،باریکه ای خشک و خسته و دلگیر به جا گذاشتند.
علت هم این بود که سدهایی بسازند و با آب آن ها برکه های
مصنوعی پرورش ماهی درست کنند و از آن سود ببرند .با آب
سد زمین های افراد خاص نزدیک به حکومت را آبیاری کنند.
آب سد را به کشاورزان محروم منطقه بفروشند و سودی کسب
کنند .یعنی رودخانه مردم را خشکاندند و آب ها را در سدها
زندانی کردند و بعد همان آب را به مردم فروختند.
این بار هم قصد فروش آب را داشتند .برای همین هم آب سدها
را تخلیه نکردند ،تا مبادا به ضرر مادیشان تمام شود .حتی دریچه
خراب سد وشمگیر را هم درست نکرده بودند .مدیریت صفر بود.
نتیجه اش شد سیل؛ زیر آب رفتن زمین های زراعی مردم ،زیر
آب رفتن خانه های مردم و به هالکت رسیدن انسان ها.
به هر جانب عوامل سیل که می نگری ،دست مداخله گر انسان
را در پشت آن می بینی .همین دست انسان ،در واقع دست
مسئولین و آن شرکت های منتسب به نماینده ولی فقیه در استان
گلستان درخت هایی را که مانع سیل می شدند و از حرکت آب
ها می کاستند بریدند و فروختند و پولش را به جیب هایشان
زدند تا جایی که دیگر زمین های لخت توانی برای مقابله با سیل
ها نداشتند .همین شد که چنان سیل سهمگینی شکل گرفت .جا
دارد اضافه کنم که بر پایه گزارش بانک جهانی ،میانگین ساالنه
نابودی “جنگلهای خزری” در ایران ۴۵ ،هزار هکتار ،معادل
چهار و سه دهم درصد از کل مساحت جنگل های این ناحیه
و سه درصد از مساحت کل جنگلهای این کشور بوده است.
■■جناب دیه جی با توجه به گزارش های آماری ،بسیاری از
مردم استان گلستان جزو قشر محروم محسوب می شوند .لطف ًا
از جزییات این محرومیت ها بگویید و این که حوادثی از قبیل
سیل چه تاثیری بر معیشت این مردم محروم خواهد داشت؟
براساس گزارشی که توسط مجلس شورای اسالمی در سال ۹۵
ارائه شده ،حدود  ۳۰درصد جمعیت استان گلستان زیر خط فقر
هستند .متاسفانه درصد فقر در مناطق ترکمن نشین ،به نسبت
بیش تر از سایر بخش های استان است .ترکمن ها بیش تر
در بخشهای نیمه خشک استان گلستان زندگی می کنند .منبع
درآمد این مردم زراعت و دامداری است .زمین ها که ک ًال رفتند
زیر آب؛ حدود  400هزار هکتار زمین مزروعی بی حاصل ماند.
این یعنی بر باد رفتن یک سال دسترنج کشاورزان ،یک سال
بی دستمزد ماندن آن ها ،یک سال بی درآمد زیستن .مردم در
ترکمن صحرا در انتظار زمین هایشان می نشینند تا پس از فصل
درو ،عروسی هایی برای فرزندانشان بگیرند .در واقع پس از
فصل درو زندگی حرکت و جان تازه ای می گیرد .اما امسال
تمام رویاها بر باد رفت.
زیر آب رفتن زمین ها یعنی زیر آب رفتن کل اقتصاد منطقه.

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دهم ،اردیبهشت 1398
شماره 96

“در موقع ایجاد خط راه
آهن هم کسی فکری
برای این روزها نکرده
است .باز هم می بینیم که
مشکل ،مشکل مدیریتی
است .مدیران در آینده
نگری و پیش بینی حوادث
طبیعی بسیار ضعیف و
غیرتخصصی عمل می
کنند .علتش هم این است
که در تعیین مدیران
همیشه روابط سیاسی
و جناحی بر تخصص و
مهارت ها غلبه پیدا می
کند و در نتیجه ضررش را
هم مردم می بینند”.
“ این آب ها همچنان مانده
اند و زمان بسیاری الزم
است تا خشک شوند.
همین آب ها رفته رفته
بنیان خانه ها را تخریب
می کنند و به همین
خاطر مردم در نگرانی و
اضطراب شدید به سر می
برند .کاری هم از دستشان
ساخته نیست؛ جز این که
به خورشید التماس کنند
که هر چه بیش تر بتابد
تا آب ها سریعتر خشک
شوند”.
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این فقط صاحبان زمین ها نیستند که دست خالی می مانند؛ آن
کارگر روزمزدی هم که با کار در زمین ها نان شب خود را به
دست می آورد ،بیکار می شود .آن کامیونداری که محصوالت را
باربری می کند ،بیکار می ماند .یعنی زندگی خیلی ها را تحث
تاثیر خود قرار می دهد.
عالوه بر آن خیلی از مردم روستاها با دام هایشان امرار معاش
می کنند .منظور این نیست که همه صاحبان گله های بی شماری
باشند؛ خیر ،بیش تر خانواده های روستاهایی دو-سه تا گاو
شیرده برای خود نگه می دارند و زندگی ساده شان با فروش شیر
آن ها می گذرد .اما این سیل گاو و گوسفندهایشان را با خود
برد و بسیاری از مردم ،کوچک ترین منبع درآمد محلی خود را
هم از دست دادند.
متاسفانه سیل تمامی زیر ساخت های کشاورزی و اقتصادی
منطقه را از بین برد .تا به این جا بالغ بر هزار میلیارد تومان
ضرر برآورد می شود.
■■در هنگامه سیل ،یکی از راه حل های تخلیه سیالب را ،انفجار
قسمت هایی از خط آهن گلستان عنوان کردند .به نظر شما این
مسئله نشانگر وجود چه کاستی هایی در زیر ساخت هاست؟
اتفاق ًا این مورد ،به موضوع بحث و مشاجره رسانه ای بین شخص
رئیس جمهور محترم ،جناب روحانی و شخص فرمانده محترم
سپاه پاسداران ،جناب محمد جعفری تبدیل شده بود .آقای
جعفری در سفری که تقریب ًا همزمان با رئیس جمهور به میان
سیل زدگان ترکمن صحرا داشت ،در حالی که سوار بر قایقی بود
گفت که باید خط راه آهن را منفجر کرد تا آب ها عبور کنند
و بروند .اما آقای رئیس جمهور به ایشان انتقاد داشت که این
تصمیم ها را از روی قایق نمی شود گرفت و در جلسه دولتمردان
باید مطرح شود .باالخره هم با تشدید اعتراضات مردم آق قال و
البته با تاخیر بسیار ،مسئولین خط راه آهن را منفجر کردند و
دیدیم آن که از روی قایق نظر می داد ،نظرش عملی تر شد .بله
راه سیل باز شد؛ اما رفت به سوی روستاهای و شهرهای دیگر.
این قضیه نشان می دهد که حتی در موقع ایجاد خط راه آهن هم
کسی فکری برای این روزها نکرده است .باز هم می بینیم که
مشکل ،مشکل مدیریتی است .مدیران در آینده نگری و پیش
بینی حوادث طبیعی بسیار ضعیف و غیرتخصصی عمل می کنند.
علتش هم این است که در تعیین مدیران همیشه روابط سیاسی
و جناحی بر تخصص و مهارت ها غلبه پیدا می کند و در نتیجه
ضررش را هم مردم می بینند.
■■عملکرد دستگاه های دولتی و عمومی مربوطه ،چه قبل از
وقوع سیل و چه بعد از آن ،در مدیریت بحران را چگونه ارزیابی
می کنید؟
قبل از سیل که ارگان های دولتی در خواب زمستانی بودند.
حتی هشدارهای سیل را هم جدی نگرفتند .عم ًال هیچ مدیریتی
نبود .مردم به صورت خودجوش نقاط خروجی آب را شناسایی
کردند تا مانع ورود آب به شهرها شوند.
مقاومت مردم کوموش دپه (گمیشان) در این مورد مثال زدنی
است .صحنه هایی که مردم با کیسه های شن بر دوش ،سعی
بر ایجاد مانعی در دور شهر می کنند ،یادآور روزهای جنگ
جهانی اول و دوم و اتحاد مردم برای دفاع از شهرشان در برابر
دشمنان است.
کوموش دپه در اصل یکی از دو شهر شرقی ترکمن صحرا و

نزدیک به دریای خزر است .با توجه به دور بودن از مبدأ سیل
این شهر ،چند روزی فرصت بود که تدابیر پیشگیرانه برایش در
نظر گرفته شود .اگر از سوی مسئولین کوتاهی نمی شد ،اگر
به اندازه کافی بیل مکانیکی در اختیار مردم قرار می گرفت و
چند تا کانال کنار بیرون شهر حفر می شد ،امکان هدایت آب به
سوی تاالب کوموش دپه که خشک شده بود ،وجود داشت .اما
متاسفانه در آن روزهای حساس اقدام موثری صورت نگرفت
و کسیه های شنی هم که مردم دور شهر چیده بودند ،نتوانست
جلوی سیل مانع مقاومی ایجاد کند.
البته که شهرداری ها امکانات بسیار محدود خود چون بیل های
مکانیکی را در اختیار مردم می گذاشتند؛ اما چند تا دستگاه مگر
در برابر هجوم سیلی که یک باره شهری را در می نوردد چه می
تواند بکند؟ البته که ارتش و سپاه پس از چند روز که شهرهای
کوموش دپه (گمیشان) و آق قال به دست سپاه سیل افتاد ،در
شهرها مستقر شدند؛ اما این سیل دیگر چنان جا خوش کرده بود
که بیرون راندن آن کار سپاه و ارتش نبود .خانه ها در میان سیل
مانده بودند .در شهری چون کوموش دپه (گمیشان) که فاصله
نزدیکی با دریای خزر دارد ،چنان شیبی که آب را تا دریا پیش
ببرد ،وجود ندارد .این آب ها همچنان مانده اند و زمان بسیاری
الزم است تا خشک شوند .همین آب ها رفته رفته بنیان خانه ها
را تخریب می کنند و به همین خاطر مردم در نگرانی و اضطراب
شدید به سر می برند .کاری هم از دستشان ساخته نیست؛ جز
این که به خورشید التماس کنند که هر چه بیش تر بتابد تا آب
ها سریعتر خشک شوند.
■■در حال حاضر و با گذشت حدود یک ماه ،کمک رسانی ها از
ِ
رسانی
نظر کمی و کیفی به چه شکل صورت گرفته و آیا کمک
به میزان موجود ،کافی است؟
بعد از سیل اولین کسانی که به یاری ترکمن ها شتافتند ،برادران
آذربایجانی و سپس سایر اقوام ایرانی بودند .در روزهای اول
مضیقه شدید دارویی و غذایی وجود داشت ،اما بعد با کمک
های مردمی و همبستگی و همکاری خود مردم ترکمن صحرا و
در مرحله بعدتر کمک های غذایی و دارویی از سوی دولت ،به
تدریج از مشکالت غذایی و دارویی کاسته شد .از هالل احمر
کشورهایی چون ترکیه هم کمک هایی به ترکمن صحرا ارسال
شد .البته این کمک ها تا استان گلستان رسید اما متاسفانه بعدش
معلوم نیست چه شد که کمک ها به دست ترکمن ها نرسید .در
توزیع کمک ها ناهماهنگی عجیبی وجود دارد و خیلی از کمک
هایی که برای سیل زدگان ارسال می شود ،به دست آن ها نمی
رسد .مردم شاکی هستند؛ چرا که بسیاری از کمک ها شب ها در
انبارهای تحت نظارت مسئولین خالی می شوند ،صبح روز بعد
ناپدید می شوند و معلوم نمی شود کجا می روند.
■■از نظر شما نیازهای اصلی مردم سیل زده گلستان در کوتاه
مدت و بلند مدت چه مواردی هستند؟
سیل با خود مارها و حشرات و جسدهای حیوانات را هم به
درون شهرها آورده است .در بعضی محالت بوی تعفن می
پیچد .با فرو کشیدن آب باید سریع ًا نسبت به تمیز کردن گل و
الی ها و لجن های پس مانده سیل اقدام کرد .مردم از بیماری
های واگیردار شدیداً هراس دارند .برای کنترل بیماری های
واگیردار در منطقه ،باید سمپاشی گسترده انجام شود و به منظور
ضدعفونی باید بین مردم به شکل گسترده آهک توزیع شود .هم
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“الزم است که به خانواده
های بی بضاعت و کم
بضاعت ،کمک های مالی
شود .به کسانی که زمین
ها و دام هایشان را از
دست داده اند ،کمک
بالعوض شود .به آن هایی
که خانه هایشان خسارت
دیده ،وام های بی بهره
دراز مدت داده شود”.
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چنین اقدامات پزشکی جهت جلوگیری از اپیدیمی و بیماری
های واگیردار مثل وبا و بیماری پوستی الزم است.
باید برای بچه هایی که از درس هایشان عقب مانده اند ،تسهیالت
و امتیازاتی در نظر گرفته شود .برای دانش آموزانی که در آینده
ای نزدیک امتحان کنکور دارند و دانش آموزانی که امتحان
پایان ترم آن ها تاثیر مستقیم بر کنکورشان دارد ،سهمیه ویژه
کنکوری تخصیص یابد.
از طرف دیگر الزم است که به خانواده های بی بضاعت و کم
بضاعت ،کمک های مالی شود .به کسانی که زمین ها و دام
هایشان را از دست داده اند ،کمک بالعوض شود .به آن هایی
که خانه هایشان خسارت دیده ،وام های بی بهره دراز مدت
داده شود.
در یک کالم ،زندگی در آن جا فلج شده است و مردم حداقل تا
یک سال از هر نظر محتاج حمایت شدید هستند.
■■وضعیت کدام نواحی ،شهرها و یا روستاها هنوز بحرانی ست؟
طوری که نهادهای کمک رسانی باید آن ها را در اولویت کار
خود قرار دهند.
دو شهر آق قال و کوموش دپه (گمیشان) بیش از همه خسارت
دیده اند .همان طور که قب ًال عرض شد ،آق قال با وجود خط راه
آهن و نزدیکی آن به سد وشمگیر در احاطه کامل آب قرار
گرفت .کوموش دپه (گمیشان) نیز به خاطر عدم هموار بودن ،به
نشیمنگاه سیالبی تبدیل شد که از سوی شرق به آن شهر یورش
آوردند و در آن جا اردو زدند .به این دو شهر خیلی باید رسیدگی
شود .محل کل آباد و عیدگاه آق قال از محالتی است که بیش
ترین ضربه ها را از سیل دیده اند.
■■در پایان اگر نکته ای مد نظرتان است ،بفرمایید.
باید از این تجربیات تلخ درس گرفت .مردم این فالکت را
به این زودی فراموش نخواهند کرد و عامالن آن را به راحتی
نخواهند بخشید .باران های جدیدی در راه است و مردم تحمل
سیل دیگری را ندارند.
■■با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
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محیط زیست
■■آسیب پذیری مقابل بالیای طبیعی،
نتیجه نگاه امنیتی به مقوله محیط زیست
محمدمحبی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل
آسیب پذیری شدید شهرهای ایران در مقابل سیل های اخیر ،بار دیگر
بحران های زیست محیطی ایران را پدیدار ساخت .شهرهای مختلف
در استان های شمالی و جنوبی و غربی ،با یکی دو ساعت بارش سیل
آسا ،در معرض خطرهای جدی قرار گرفتند .البته سیل ،برخالف بالیایی
چون زلزله ،قابل پیش بینی است .به طور مثال ،سیل سهمگین آق قال ،دو
سال پیش در یک مقاله علمی با عنوان “شبیه سازی دوبعدی جریان های
سیالبی شهری با مدل ( CCHE2Dمطالعه موردی :شهر آق قال)” که در
ژورنال علمی-پژوهشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی چاپ شد ،پیش
بینی شده بود .در این مقاله ،پژوهشگران ،وقوع یک سیالب سهمگین در
شهر آق قال را قریب الوقوع دانسته ،و پیشنهاد تخلیه شهر را داده بودند.
دست اندازی به محیط زیست توسط دولت ها و نهادهای دولتی و
غیردولتی در ایران ،سابقه ای طوالنی دارد؛ اما از انقالب  1357به بعد به
شکل افراطی ،افزایش یافته است .این دست اندازی با از بین بردن پوشش
گیاهی ،و تجاوز به حریم رودخانه ها و ساخت و ساز بی رویه در آن ها،
تجلی یافته و شهرهای ایران را در مقابل سیالب بی دفاع کرده است .سیل
دروازه قرآن شیراز ،یکی از نتایج ملموس این قبیل دست اندازی ها بود.
چند سال پیش مسیل کناری این دروازه که برای هدایت سیالب ساخته
شده بود ،توسط شهرداری شیراز با نخاله و خاک پر شده و تبدیل به بلوار
شده بود .لذا به همین خاطر ،با وقوع فقط نیم ساعت باران سیل آسا و
جاری شدن سیل در آن نقطه ،فاجعه پدید آمد و همه غافل گیر شدند.
مسئله دیگر ،عدم رسیدگی مرتب به رودخانه ها و مسیل ها ،و زه کشی
نکردن به موقع بستر رودخانه ها است که با افزایش ِدبی آب رودخانه ها،
بستر رودخانه پر شده و آب در اطراف آن جاری می گشت و به سمت

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دهم ،اردیبهشت ۱۳۹8
شماره 96

31

شهرها و روستاها پیشروی می کرد و حجم عظیمی از گل و الی هم به
همراه آب وارد شهرها می شد .این مشکل تا جایی حاد شده است که آب
برای چندین روز در شهر هایی چون آق قال ،معموالن ،پل دختر ،اهواز
و غیره جاری شد و تخلیه آب چندین روز طول کشید .بعد از تخلیه آب
هم ،تخلیه گل و الی باقی مانده انرژی زیادی از مردم و امدادگران گرفت.
در یک دهه اخیر ،یک رویه عجیبی در نهادهای امنیتی و قضایی و نظامی
و انتظامی ،در رابطه با مقوله محیط زیست ،شکل گرفت و آن نگاه امنیتی
به این مقوله است .اصوالً در جمهوری اسالمی ،محدوده امنیتی کردن
مسایل مختلف روزبه روز وسیع تر می شود .مسئله محیط زیست را چنان
امنیتی کرده اند که حتی در دانشکده های حقوق ،پروپوزال های دارای
موضوعات مربوط به “حقوق محیط زیست”“ ،حقوق بین الملل محیط
زیست”“ ،مسئولیت مدنی زیست محیطی” و غیره را اکثراً رد می کنند.
نگارنده ،شخص ًا این موضوع را از چند عضو هیات علمی دانشکده های
حقوق دانشگاه ها شنیده است .مدیران گروه های آموزشی ،به اساتید و
مدرسین توصیه می کنند که موقع پیشنهاد موضوع تحقیق به دانشجویان،
موضوعات مربوط به مسایل حقوقی محیط زیست را توصیه نکنند.
به نظر می رسد ،حجم خرابکاری ها و دست اندازی های مفرط در محیط
زیست ایران به دست نهادها و ارگان های دولتی ،در سال های گذشته،
آن قدر وسیع و گسترده است که برای پنهان کردن آن ها و جلوگیری از
شفاف سازی و اطالع رسانی ،جمهوری اسالمی ،چاره ای جز امنیتی کردن
آن ندیده است .طوری که کسی جرات نکند به سمت فعالیت ،پژوهش
و آگاهی بخشی در زمینه محیط زیست برود .در حال حاضر چند مورد
از پرونده های قضایی فعاالن زیست محیطی در بدترین شرایط ممکن
قرار دارد و اتهامات سنگینی از جمله جاسوسی به آن ها وارد شده است.
یک سال پیش هم کاووس سیدامامی ،از فعاالن محیط زیست ،به طرز
مشکوکی در زندان از دنیا رفت و پیگیری خانواده او درباره علت اصلی
این مرگ به جایی نرسید؛ قوه قضاییه اصرار دارد که وی خودکشی کرده
است.
بی تردید اگر سران و نهادهای مختلف جمهوری اسالمی ،در سال های
اخیر ،مسئله محیط زیست را امنیتی نمی کردند و کارشناسان و فعاالن
و عالقه مندان این حوزه ،آزادی تحقیق و بیان داشتند و نتایج تحقیقات
علمی آن ها مدنظر دولت قرار می گرفت ،آسیب ها و خسارات و تلفات
سیل های اخیر کاهش می یافت.
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گفتگو

■■دکتر برهان ریاضی:

تخریب طبیعت خسارت آفرین شد

گفتگو از علی کالئی

سیل خانمان برانداز اخیر در بخش های زیادی از کشور قربانی گرفت.
چه از زمین و چه از هموطنان .چه از جان و چه از مال ایشان .سیلی که
مطابق معمول ،ستادهای بحران از مواجه با آن شوکه شدند و تا به خود
بجنبند و بحرانش را مدیریت کنند ،ظاهرا سیل آن ها را مدیریت کرد.
اما چه شد که این سیل با چنین ابعادی راه افتاد و چندین استان کشور را
درنوردید؟ دالیل علمی و نظری آن چه بود؟ چه بر سر خاک و پوشش
گیاهی در ایران آمده است که بستر چنین سیلی را فراهم می کند؟ در
این خصوص پرسش ها زیاد است و اما در فضایی که پرگویی در این
خصوص سکه روز است ،یافتن پاسخ های علمی و مبتنی بر دانش کار
سهلی نیست .تالش ما اما نتیجه داد و خط صلح امکان این را یافت که
با دکتر برهان ریاضی ،دکترای تخصصی مدیریت محیط زیست ،استاد
دانشگاه ،پژوهشگر و کارشناس محیط زیست ،در خصوص سیل و
وضعیت محیط زیست کشور گفتگو داشته باشد.
دکتر ریاضی اما تنها بارش را دلیل این سیل نمی داند و می گوید که
«بارش بیش از حد مزید بر علت شده است» .او دلیل اصلی را تخریب
پوشش گیاهی بر می شمرد .هم چنین با این استاد دانشگاه این پرسش
مطرح کردیم که چرا ما فقط با آب مواجه نیستیم؟ چرا این همه ِگل؟
و او از نابودی خاک در ایران برایمان گفت .این که مث ًال تمام آن چه به
عنوان مرتع درجه یک در ایران وجود داشته ،دیگر وجود ندارد و امروز
دیگر از آن در ایران نشانی نیست.
این استاد بازنشسته سازمان محیط زیست هم چنین در خصوص

«اگر این همه تخریب پوشش
گیاهی صورت نگرفته بود
و جنگل ها نه تنها به نام که
واقع ًا جنگل بودند ،چنین
خسارتی به بار نمی آمد.
یعنی در هر صورت سیل
می داشتیم ،اما مختصر بود و
تخریبی در این سطح باال نمی
داشت» .
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مدیریت وضعیت موجود به خط صلح گفت که «الاقل باید  20سال
مدیریت درست در طبیعت انجام شود و از تخریب دست برداریم،
تا اگر  20سال بعد چنین بارشی داشتیم ،آن وقت در امان باشیم .ما
سال های سال مرتب ًا تخریب انجام داده ایم؛ طبیعت هم این گونه انتقام
خواهد گرفت».
از نظر دکتر ریاضی ،که سابقه مدیرعاملی ،ریاست هیات مدیره و
ریاست هیات موسس چندین نهاد محیط زیستی را در کارنامه خود
دارد« :ما در منطقه خشک و نیمه خشک زندگی می کنیم ،در چنین
مناطقی بی نظمی در بارش یک قاعده است ،یعنی ممکن است در دوره
ای چند ساله ( 3الی  4سال) خشکسالی باشد و یک دفعه در دوره ای
مث ًال  2ساله بارش های شدید و پی در پی داشته باشیم .این ها ویژگی
های سرزمین ماست و بر آن واقف هستیم؛ منتهی مدیریت مبتنی بر این
واقعیت در کشورمان وجود ندارد».
مشروح گفتگو با دکتر برهان ریاضی در ذیل از نظر شما می گذرد:
■ ■به نظر شما علت کلی سیل اخیر در ایران چه بوده است؟
عامل اصلی بارش غیر معمول و بیش از حد بوده است .منتها اگر
تمهیدات الزم انجام شده بود ،مخصوص ًا اگر این همه تخریب پوشش
گیاهی صورت نگرفته بود و جنگل ها نه تنها به نام که واقع ًا جنگل
بودند ،چنین خسارتی به بار نمی آمد .یعنی در هر صورت سیل می
داشتیم ،اما مختصر بود و تخریبی در این سطح باال نمی داشت.
در حقیقت بارش بیش از حد مزید بر علت شده است .به طوری که
وقتی ما پوشش گیاهی کف زمین را با چرای دام ،دیم کاری غالت و
تخریب هایی از این قبیل در منطقه زاگرس کام ًال از بین بردیم ،باعث
شدیم که سیل راه بیفتد .در ضمن چه داخل و چه بستر رودخانه ها هم
الیروبی نشده است .رودخانه های اصلی از هر طرف  150متر حریم
دارند .یعنی طبق قانون تا  150متر از بستر فعال هر رودخانه ،به عنوان
خانه و حریم رود محسوب می شود و به هیچ وجه نباید چیزی در این
حریم ساخته شود .در حالی که همه این حریم ها بسته و ساخته شده اند.

خوب ،وقتی که جنگل را تخریب کردیم ،پوشش گیاهی کف زمین
را از بین بردیم ،خاک را عریان و لخت کردیم و دیم کاری دلتاهای
کم بازده -که در راستای شیب شخم زده می شوند -هم انجام شده،
معلوم است که با چنین بارش ها و رگبارهایی ِگل به راه می افتد .در
صورتی که به جای ِگل اگر فقط آب بود ،این همه خسارت نداشت.
وزن مخصوص سیال هر قدر باشد ،به همان نسبت هم تخریب دارد.
اگر وزن مخصوص آب یک هست ،وزن مخصوص این سیال ِگل حتی
شاید  10یا بیش تر باشد .به همین دلیل در این سیل مالحظه می کنید
که آبی که فقط عمق  30سانتی متری دارد ،چنین تخریبی به بار می
آورد .در حالی که در آب خالص در رودخانه ای که حتی با سرعت زیاد
روان است به راحتی می توانید حرکت کنید و به آن طرف رودخانه
بروید .اما این سیل در حقیقت ِگل است .یعنی تخریب زمین ،فرسایش
خاک و از بین بردن خاک.
ِ
■ ■آقای دکتر در روانه شدن این گل ،چقدر وضعیت جغرافیایی منطقه
مثل وجود تپه ماهورها (مث ًال در استان لرستان) موثر بوده است و چه
میزان فعالیت های تخریبی به دست انسان مانند از بین بردن پوشش
گیاهی و غیره؟
بارش متوسط ساالنه در تمام این مناطق -یعنی غرب ایران -باالی
 400میلیمتر است؛ از آذربایجان بگیرید تا کردستان ،لرستان و
کهگیلویه بویراحمد .چنین بارشی باعث می شود که آن جا که جنگل
نیست هم ،مرتع درجه یک (جایی که خاک دارای پوشش  100درصد
گیاهی است) وجود داشته باشد .در سال های اخیر تخریب جدی تر
بوده است .تمام زمین ها آن جا که سنگی نبوده ،حتی همان جاها که به
قول شما تپه بوده است ،شخم زده اند و دیم کاری غالت کرده اند .می
شود گفت این دیم کاری از دیدگاه ملی و کشوری -و نه از دیدگاه
شخصی که طبیعت را بی صاحب تلقی می کند ،-هیچ گونه ارزش
افزوده ای نداشته و اص ًال توجیه اقتصادی ندارد .برای این که گندم یا
جو کاشته می شود و ممکن است از هر هکتار حتی یک تن هم برداشت
نکنیم .اما همین باعث شده است که در دهه های گذشته خاک را عریان
کنیم و بارش ها به راحتی خاک را بشویند .اکنون در کشور دیگر
مرتع درجه یک نداریم .تمام بخش شمالی ایران ،از خراسان شمالی
تا گلستان و مازندران و هم چنین مناطق غربی ،آذربایجان ها ،روزی
همه مرتع درجه یک بوده است .اگر  200یا  300سال پیش کسی به
این مناطق می رفت ،اص ًال خاک نمی دید .متاسفانه خسارت ها فقط به
این موارد هم محدود نمی شود .امروزه به خاک ،بستر حیات می گویند.
وقتی خاک را شستید و از بین بردید ،در واقع ثروت طبیعی کشور
از بین رفته است .این ِگل که می آید و خانه ها را خراب می کند،
وقتی سر جای خودش باشد ،ارزش بسیار باالیی دارد .اما االن فقط یک
خاک بی رمق داریم .در چنین اقلیمی برای تولید هر سانتیمتر مکعب
خاک مرغوب ،تقریب ًا  300سال زمان الزم است؛ خاکی که زنده است،
خاکی در آن میکروارگانیسم ها وجود دارد .این خاک راه می افتد و به
صورت ِگل در می آید و ِگل قدرت تخریب کننده دارد .مطابق قانون
ارشمیدس هر جسمی در یک سیال قرار بگیرد ،به اندازه وزن سیال هم
حجم اش آن جسم سبک تر می شود .بنابراین زمانی که من در ِگل
روان ایستاده باشم 10 ،الی  20برابر ،آب قدرت دارد که مرا حرکت
دهد .توجه کنید که این ِگل روان ماشین ها را با خود می برد .اگر صرف ًا
آب بود ،نمی توانست آن قدر تخریب داشته باشد .اگر پوشش گیاهی
بود باعث می شد که آب در زمین نفوذ کند.
■ ■تا چه حد می توان با اجتناب از این تغییرات در اکوسیستم ،مانند
همین تخریب پوشش گیاهی یا اقدامات پیشگیرانه ،از تبعات این گونه
حوادث طبیعی کاست؟
این کاری نیست که امروز و فردا بشود انجام داد .به این زودی ها نمی
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«امروزه به خاک ،بستر
حیات می گویند .وقتی خاک
را شستید و از بین بردید ،در
واقع ثروت طبیعی کشور از
بین رفته است .این ِگل که
می آید و خانه ها را خراب
می کند ،وقتی سر جای
خودش باشد ،ارزش بسیار
باالیی دارد .اما االن فقط یک
خاک بی رمق داریم».

«در وقوع این فاجعه ،از
سازمان جنگل ها و مراتع
کشور و سازمان حفاظت
از محیط زیست تا وزارت
نیرو و همه این هایی که به
ظاهر در وضعیت االن نقشی
ندارند ،مقصر هستند؛ چون
سال های سال مدیریت
درستی بر طبیعت نداشتند و
القید بودند».
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شود از این حوادث جلوگیری کنیم و یا عالج فوری داشته باشیم .الاقل
باید  20سال مدیریت درست در طبیعت انجام شود و از تخریب دست
برداریم ،تا اگر  20سال بعد چنین بارشی داشتیم ،آن وقت در امان
باشیم .ما سال های سال مرتب ًا تخریب انجام داده ایم؛ طبیعت هم این
گونه انتقام خواهد گرفت.
■ ■مدیریت راهبردی باید در دست چه نهاد و یا سازمانی باشد؟
زمانی که سیل و زلزله روی می دهد ،پای آسیب رسیدن و بدبخت شدن
مردم در میان است؛ در نتیجه این مسئله مدیریت بحران می خواهد .اما
در مورد این فاجعه ،به نظر من مسئله طبیعی نیست و مقدار زیادی
از آن به دلیل تخریب هایی است که به دست انسان در سال های
متمادی انجام شده است .در یک بحث اصولی اگر بخواهیم به چنین
فاجعه ای با دیدی علمی نگاه کنیم ،با موضوعی چند انضباطی (Multi
 )Disciplineطرف هستیم .به نظر من در وقوع این فاجعه ،از
سازمان جنگل ها و مراتع کشور و سازمان حفاظت از محیط زیست تا
وزارت نیرو و همه این هایی که به ظاهر در وضعیت االن نقشی ندارند،
مقصر هستند؛ چون سال های سال مدیریت درستی بر طبیعت نداشتند
و القید بودند.
■ ■باید چه اصالحاتی در نظم ساخت و ساز ،مدیریت بحران و یا
پروتکل های کمک رسانی انجام شود که شکنندگی موجود در کشور
در مقابل این حوادث کم تر شود؟
از دیدگاه بنده آن چه پنهان است و متاسفانه به آن خیلی کم پرداخته
می شود ،مسئله تخریب طبیعت است .اگر بخواهیم چنین حوادثی پیش
نیاید ،باید عوامل آن را متوقف کنیم .ما در حال از دست دادن جنگل
ها ،مراتع و همه چیز هستیم و خاک عریان و بی پوشش شده است.
حریم رودخانه ها رعایت نشده است .مث ًال از  150متری رودخانه های
اصلی مثل کرخه ،زاب ،کارون و غیره نباید هیچ گونه سازه ای باشد؛
اما ساخت و ساز انجام شده .بنابراین ما هیچ چیز را رعایت نکردیم
و در واقع خانه رود را تخریب کردیم .در رابطه با چنین فاجعه ای،
به واقع باید بررسی کنیم که تا چه حد طبیعی است .معتقد هستم
که مقدار بسیار زیادی از این فاجعه “انسانی” و “انسان پدید” است
( )Anthropogenicنه طبیعی (.)Natural
■ ■یعنی شما می فرمایید بخش زیادی از این فاجعه به وجود آمده در
کشور ،غیرطبیعی است و ناشی از تخلفاتی است که از پروتکل های
موجود در کشور انجام شده؟
دقیق ًا .ما به هیچ وجه مطابق ضوابط و مقرراتی که داریم ،عمل نکردیم.
چرای بی رویه دام یک عامل است .وقتی که  4یا  5برابر ظرفیت قابل
تحمل محیط بز و گوسفند چرانده می شود ،وقتی که فرض کنید باید
حداکثر  100روز چرای دام انجام شود ،اما چرا در همه روزهای سال
انجام می شود ،وقتی به دلیل عوامل تخریب طبیعت جنگل ها دچار
خشکی و آفت شده اند ،در واقع ما داریم همه پوشش گیاهی را از بین
می بریم و عم ًال سطح زمین یعنی خاک بی دفاع شده است .چنین بارشی
خاک و ِگل به راه می اندازد و این فجایع ایجاد می شود .با ساخت و
ساز در اطراف رودخانه چنین سرانجام هایی بدیهی است.
■ ■در سال  96زلزله کرمانشاه را داشتیم ،االن در سطح کشور سیل
داریم .به هر حال یک سری پروتکل های مدیریت بحران وجود دارد؛
چقدر پیاده سازی دقیق این پروتکل ها می توانست خسارات این
رویدادها را کاهش دهد؟
ما برای هر موردی مانند سیل و زلزله باید برنامه مقابله با مواقع
اضطراری -که خارجی ها به آن ( )Contingency Planمی
گویند ،-داشته باشیم .ما اساس ًا چنین برنامه ای نداریم .در واقع درست
است که این حوادث تمام ًا طبیعی نیست و میزانی از دخالت های انسان
در طبیعت در آن موثر است ،اما به هرحال بحث های مقابله با بحران

به جای خود هست.
نکته مهمی که در مورد سیل اخیر به آن کم تر توجه می شود ،این است
که چه میزان از علل ایجاد آن انسانی است .چه میزان به خاطر تخریب
طبیعت بوده است .ما در منطقه خشک و نیمه خشک زندگی می کنیم،
در چنین مناطقی بی نظمی در بارش یک قاعده است ،یعنی ممکن است
در دوره ای چند ساله ( 3الی  4سال) خشکسالی باشد و یک دفعه در
دوره ای مث ًال  2ساله بارش های شدید و پی در پی داشته باشیم .این
ها ویژگی های سرزمین ماست و بر آن واقف هستیم؛ منتهی مدیریت
مبتنی بر این واقعیت در کشورمان وجود ندارد.
مث ًال در مورد آن چه در شیراز اتفاق افتاد ،مسئله این بود که در داخل
رودخانه پارکینگ ساخته بودند .این مسئله بسیار مسخره و یک اشتباه
بدیهی است .هم چنین در بقیه جاها تخریب طبیعت و از بین بردن
پوشش گیاهی که در واقع حافظ بارش ها و تندبارش ها هست و
باعث نفوذ آب در زمین و تغذیه آب های زیرزمینی می شود ،از بین
برده ایم .ما قبل ترها هم چنین بارش ها و یا ترسالی هایی را داشته ایم،
این سرشت سرزمین ماست ،اما حوادثی در این ابعاد ایجاد نشده است.
همین به ما می گوید که دخالت های تخریب گرانه دلیل به وجود آمدن
سیل در این ابعاد بوده است.
■ ■نقش آگاهی های عمومی در رابطه با مسائل زیست محیطی چقدر
است؟ اگر مردم در این حوزه ها بیش تر بدانند شاهد چه تفاوت هایی
خواهیم بود؟
واضح است آگاه کردن مردم در همه زمینه های محیطی و طبیعی بسیار
اهمیت دارد ،اما در هر صورت حاکمیت بر عهده بخش دولتی است.
وقتی که چرای دام و دیم کاری غالت و امثالهم را کنترل نمی کنند ،در
این شرایط یک روستایی یا عشایری وقتی می بیند که اگر او تخریب
نکند دیگری می آید و تخریب می کند ،دیگر اهمیتی نمی دهد .وقتی
به اصطالح قانون می گذارند که هر کس زمینی را شخم بزند ،می تواند
برای آن زمین سند بگیرد ،یعنی به تخریب گر جایزه می دهند .در چنین
شرایطی چه انتظاری می توان از مردم داشت؟ در حقیقت آگاهی رسانی
به عموم مستلزم این است که مسئولین آگاه باشند و اقدامات تخریبی
انجام ندهند؛ که انجام می دهند .ما ضوابط و مقرراتی داریم که حتی می
گوید برو در جنگل هم شخم بزن و گندم بکار و زمین را عریان کن!
این ها به وضوح از بین برنده تنوع زیستی و پوشش گیاهی است و از
نظر زیست محیطی خسارت های زیادی به بار می آورد.
■ ■سوالی که این روزها زیاد مطرح می شود ،بحث
خشکسالی و ترسالی است .آیا می توان گفت که
وارد ترسالی شده ایم؟
ویژگی سرزمین خشک ،بی نظمی در بارش است.
هرچه سرزمینی خشک تر باشد ،این بی نظمی
بیش تر است و بالعکس .برای مثال در جنگل های
گرمسیری برزیل بارش به قدری نظم دارد که حتی
اختالف بارش سال های متفاوت به یک یا دو درصد
هم نمی رسد .در آن جا حتی اقلیم روزانه داریم.
یعنی طبق الگو مشخص است که چه ساعاتی باران
می آید و چه ساعاتی نمی آید .اما همین طور که
به طرف مناطق خشک می رویم ،از نظم در بارش
کاسته شده و شاهد بی نظمی هستیم .بنابراین به
هیچ وجه از نظر علمی نمی شود پیش بینی کرد که
االن ما چند سال دیگر هم ترسالی خواهیم داشت
و یا یکدفعه از سال بعد خشکسالی شدید خواهیم
داشت .اص ًال ویژگی منطقه خشک بی نظمی در
بارش است و موضوع ترسالی یا خشکسالی قابل پیشبینی نیست .از
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«در حقیقت آگاهی رسانی
به عموم مستلزم این است
که مسئولین آگاه باشند
و اقدامات تخریبی انجام
ندهند؛ که انجام می دهند .ما
ضوابط و مقرراتی داریم که
حتی می گوید برو در جنگل
هم شخم بزن و گندم بکار و
زمین را عریان کن! این ها
به وضوح از بین برنده تنوع
زیستی و پوشش گیاهی است
و از نظر زیست محیطی
خسارت های زیادی به بار
می آورد» .
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گذشته های دور هم این گونه بوده است .در این خصوص اشاره هایی
در داستان ها و قصه های قدیمی مانند قصص قرآن وجود دارد؛ آن
جا که حضرت یوسف می گوید هفت سال خشکسالی هست و هفت
سال ترسالی .در واقع اقلیم خاورمیانه این طور است .ضمن ًا می خواهم
بگویم این ویژگی ذاتی مناطق خشک است و اص ًال ارتباطی با آن چه
امروزه به آن گرمایش زمین ( )Global Warmingو تغییر اقلیم
( )Climate Changeمی گویند ،ندارد .این بحث ها یک حقیقت
است؛ اما حقیقتی که خسارت آن را در آینده خواهیم داد و هنوز آن
چنان اثراتشان را نشان نداده اند .و قبل از وجود این پدیده ها بی نظمی
در بارش مناطق خشک ،به عنوان یک حقیقت از هزاران سال پیش تا
کنون بوده است .شعر سعدی بیانگر این موضوع است:
چنان قحط شد سالي اندر دمشق
که ياران فراموش کردند عشق
چنان آسمان بر زمين شد بخيل
که لب تر نکردند زرع و نخيل
بخوشيد سرچشمه هاي قديم
نماند آب ،جز آب چشم يتيم
نبودي به جز آه بيوه زني
اگر برشدي دودي از روزني
یا در تاریخ هست که در اصفهان ،یزد و یا کرمان چقدر انسان ها به
دلیل خشکسالی می مردند و یک دفعه بعد از آن چند سال ترسالی بوده
است .مشکل ما این است که از این الگوها تبعیت نمی کنیم .مدیریت
باید مبتنی بر منطقه خشک باشد .مدیریت کنونی ما که در کشور اجرا
می شود ،از هر نظر همان طور در یزد و کرمان و اصفهان عمل می کند
که در گیالن و مازندران .باید علمی رفتار کنیم و بر مبنای این که
سرزمینمان خشک است و پیش بینی ناپذیر ،تمهیدات الزم را اندیشیده
باشیم .و باز هم تاکید می کنم از تخریب طبیعت دست برداریم.
■ ■با توجه به اشاره شما این میزان بارش طبیعی است و ربط زیادی به
پدیده های تغییر اقلیم و گرمایش زمین ندارد؟
اگر هم داشته باشد کم ،یعنی به  10درصد هم نمی رسد و بیش تر از
 90درصد به سرشت این منطقه بر می گردد.
■ ■آیا مواجهه رسانه های عمومی ،خصوص ًا صدا و سیما با سیل اخیر
و یا پدیده های مشابه را تایید می کنید؟ در واقع به چه صورت باید
با این مسئله (آگاه سازی مردم ،نشر اخبار و  )...روبه رو می شدند؟
به هر حال خیلی بهتر از این ها می شد عمل کرد.
تاکید و حرف من این است که می شد این بحران
ایجاد نشود و یا اگر اتفاق می افتاد می شد چنین
ابعادی نداشته باشد.
بنده هم موافقم که باید آگاهی رسانی های بیش تری
می شد؛ خصوص ًا در روزهای اول به اندازه کافی این
کار انجام نشد .البته االن دارند مقداری هم زیاده
روی می کنند؛ مث ًال به تمامی استان های جنوبی
هشدار شدید داده اند .در حالی که ممکن است در
برخی از استان ها وضعیت به این صورت نباشد .در
واقع به جای واقع گرایی ،ترس در این مسئله دخیل
است .به هرحال ما باید بتوانیم با دیدگاهی علمی به
سرزمین نگاه کنیم ،اما متاسفانه اصل قضیه برایمان
شده است سودجویی ،بهره کشی و بی مباالتی با
طبیعت و برای قوانین اکولوژیک و طبیعی کم ترین
اهمیت و احترام را قائل هستیم.
■ ■با سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح گذاشتید.
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■■سیلی که همه چیز را برد ،جز آن یک دست لباس
امیرچمنی
کارشناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی
نامش سیل است .سیل ویرانگری که قدرت ویرانگری اش را
مدیون حماقت انسان است .افکار عمومی تحت تاثیر رسانه های
جریان اصلی ،آن را بالی طبیعی می خوانند و مسئولین -از رئیس
جمهور تا ائمه جمعه و وزرا ،-آن را نعمتی الهی می دانند؛ که
آمده است تا ذخایر آب را غنا بخشیده و مشکل کم آبی را حل
کرده و کشاورزی را رونق بخشد .اما پر واضح است که نعمت
خواندن این مصیبت ،سرپوش گذاشتن بر عدم مدیریت بحران و
ناتوانی از پاسخگو بودن به افکار عمومی و مردمی است که همه
زندگی شان را جز لباسی که موقع فرار از سیالب بر تن داشتند ،از
دست داده اند و جز خاطرات و تصاویر ذهنی از خانه و زندگی و
گذشته شان ،چیزی برایشان نمانده است .پس طبیعی است که این
ویرانگری های فاجعه بار را که ناکارآمدی مسئولین و نهادهای ذی
ربط ،عامل آن بوده ،طبیعی و خارج از کنترل و مدیریت بدانند
و مسئولیت کار را از گردن خود وا نهاده و مردم را به آسمان ها
ارجاع دهند.
سیلی که یک ماه است از گلستان تا لرستان و خوزستان و خراسان
و شیراز ،جان ده ها نفر را گرفته ،ده ها نفر را ناپدید ،هزاران خانه
را ویران و زندگی هزاران نفر را نابود و آن ها را آواره ی چادرها
و قطارها و اماکن اسکان موقت کرده است ،فقط بخش کوچکی از
آن به دلیل میزان بیش تر بارش های اخیر بوده است .آن چه موجب
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خسارات گردیده ،عدم پیش بینی و آمادگی برای مهار و مدیریت
سیل بوده است .از نگهداری نامناسب سدها ،تا الیروبی نکردن
روخانه ها و مسیل ها و تخریب محیط زیست ،جنگل زدایی،
ساخت و ساز بی رویه ،تغییر مسیر رودخانه ها ،وضعیت اسفناک
پل ها ،بی توجهی به ضوابط و مقررات رسمی برای پیشگیری از
سیل و دیگر بحران های طبیعی که به سبب سال ها سوءمدیریت
انسانی به یک فاجعه جبران ناپذیر بدل گشته است .نهایت ًا بی
توجهی به تعادل زیستی و هر آن چه انسان می تواند برای تشدید
عواقب چنین بحران هایی انجام دهد ،به قوت خود باقی است.
از سوی دیگر فعالین محیط زیست که به تخریب محیط زیست
و برهم زدن نظم طبیعت معترض بودند و با توجه به تخصص
شان چنین فجایعی را پیش بینی می کردند ،بازداشت شده و با
برخوردهای امنیتی مواجه شدند .چه این که اگر به گفته هایشان
توجه می شد ،شاید جلوی خیلی از خسارات گرفته می شد.
دیوید هاروی چنین می گوید که «هیچ چیز طبیعی در بالیای
طبیعی وجود ندارد .حوادث طبیعی رویدادهایی اجتماعی و
طبقاتی هستند .این حقیقت وقتی آشکارتر می شود که اثرات
یک طوفان یا زلزله را بر طبقات مختلف ،زیر ذره بین ببریم .در
طوفان کاترینا این فقرا و به حاشیه رانده شدگا ِن نیواورلئان بودند
(عمدت ًا آفریقایی-آمریکایی ها) که مردند یا مفلس رها شدند.
چنین اجتماعات به حاشیه رانده شده ای معموالً در نواحی آسیب
پذیرتر با قیمت امالک پایین تر ،اطالعات کم تر ،زیرساخت های
غیرقابل اطمینان و حمایت های اجتماعی ضعیف تر (مانند بیمه)
زندگی می کنند .عملیات نجات و خدمات اضطراری و حمایت
های مالی ،معموالً آخر از همه به این افراد تعلق می گیرد (اگر

اص ًال تعلق بگیرد)».
در سیل سراسری اخیر نیز ،به غیر از مورد شیراز ،در مابقی
موارد فاجعه دقیق ًا ماهیتی طبقاتی داشته است .ویرانی سیل یا
شامل روستاها بوده که در مسیر رودخانه ها قرار دارند ،یا بخش
هایی از شهر که حاشیه تلقی می شوند .محله کل آباد در آق
قال ،حاشیه جنوبی شهر بود که بیش ترین میزان تخریب و آب
گرفتگی را داشت .حاشیه های معموالن و پلدختر که در حریم
رودخانه ساخته شده بودند نیز بدین منوال بودند و بیش ترین
میزان تخریب ،مرگ و ویرانی را داشته اند.
در بررسی میدانی سیل استان گلستان در شهرهای گمیشان و آق
قال ،آن چه به دست آمد این بود که بروز سیل و آب گرفتگی
در آق قال مسبوق به سابقه است؛ چرا که شهر در گودی و پستی
قرار دارد .ولی چنین مصیبتی هرگز نمونه نداشته است .بنا به
اظهار آنان ،سهمگین ترین سیلی که تاکنون در منطقه آمده و
در خاطره جمعی اهالی مانده است ،به سال  ۱۳۷۱باز می گردد.
به شهادت آنان ،حجم آب در سیل یادشده بسیار بیش تر بوده،
ولیکن سرعت تخیله آب نیز نسبت به سیل اخیر باالتر بوده است.
مردم علل بروز حادثه را عمدت ًا در دو دسته «علل طبیعی و علل
انسانی» بیان داشتند.
علل طبیعی
به نظر آنان تخریب پوشش گیاهی در ناحیه ای که آب از آن به
شهر می ریزد از یک سو ،و عدم روبیدن گیاهان مزاحم و الی از
کرانه ای که آب باید از آن خارج شود ،از سوی دیگر ،موجب
شده که در اثر بارش های زیاد ،آب با سرعت زیاد به آق قال
سرازیر شده و به کندی از آن خارج شود.
علل انسانی
 )۱سرریز شدن آب از «سد وشمگیر» که چند معضل دارد:
الف) سطح آب سد همیشه باالست .توجیه
دولت این است که در روز مبادا و تابستان،
این آب به کار می آید .اما به اظهار ساکنان
ناحیه ،این آب جهت فروش به مالکان زمین
های کشاورزی انبار می شود (هر هکتار به
مدت  ۵ساعت ۲۰۰ ،هزار تومان).
ب) از آن جایی که آب سد چند سالی
است تخلیه نشده و در مراقبت از سد اصول
ابتدایی رعایت نشده ،دریچه سد زیر گل و
الی مسدود شده و در روز حادثه امکان فتح
نداشته است.
با سرریزی آب از سد ،رودخانه یارای حمل
حجم باالی آب را نداشته ،طغیان کرده و آب
را به شهرها و روستاهای اطراف پس زده
است.
 )۲مشکل خط راه آهن:
محمود احمدی نژاد که در دور دوم ریاست
جمهوری اش با شعار «صدای سوت قطار را
در گلستان خواهیم شنید» ،به این منطقه آمد،
گمان نمی برد که خنده های قبیحش روزی
چنین سیل اشکی از چشم ساکنان جاری کند.
خط آهن افتتاح می شود و هفته ای فقط یک
قطار از آن می گذرد .ریل ها از تپه ای خاکی به ارتفاع 5/2
متر می گذرد؛ تپه ای که در سیل اخیر مانند یک سد خاکی عمل
کرد .یک سمت آق قال ،سد وشمگیر ،سمت مخالف ،خط راه
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آهن .آب از یک سمت وارد می شود و از دیگر سو به دیوار بلند
دو و نیم متری می خورد و شهر را غرق می کند .تعلل نیروهای
نظامی و دولتی در تخریب خط راه آهن موجب شد که ساکنان
آق قال به تهدید برآیند که خود ،آن را نیست و نابود خواهند
کرد .سرآخر ،حاکمان از خواب نوشین برخاسته و ساعت  ۸و
نیم شب ،مسیر قطار را در هم کوبیدند و آب به خروج افتاد و
ارتفاعش در برخی نقاط تا یک متر فروکش کرد .با تمام آن چه
رفت ،خوشبینانه است که گمان کنیم تا هفته دیگر آب به تمامی
از آن جانب بیرون شود.
اما آن چه در استان لرستان ،و شهرهای پلدختر و معموالن اتفاق
افتاد چیزی ورای سیل گلستان بود .آن چه در سیل گلستان
اتفاق افتاد ،آب گرفتگی شهرها به دلیل سرریز آب سدها و
ایجاد سیل بود .این سیل قدرت تخریب نداشته اما ارتفاعی دو و
نیم متری از آب را برای ساکنین شهر به ارمغان آورده بود .ولی
سیل لرستان با جاری شدن آب باران از رودخانه ها ،به سمت
معموالن و پلدختر بوده است که به دلیل حجم و ارتفاع باال،
قدرت ویرانگری شدید داشته است .به گواه اهالی در صد سال
اخیر چنین بارندگی و سیالبی جاری نشده بود .میزان بارندگی
ساالنه استان لرستان حدود  200میلی متر است که امسال فقط
طی دو روز حدود  166میلی متر بارندگی داشته است .حاصل
این امر جاری شدن سیالبی قدرتمند و عظیم به ارتفاع  8تا 15
متر و عرض  40تا  100متر بوده است .به طوری که سیالب نه
تنها از پل ها گذشته ،بلکه به صورت باور نکردنی پل ها و جاده
ها را با خود کنده و برده است .وقتی سیل ویرانگر روستاهایی
را که در مسیر سیالب بودند تیغ تراش کرده و بالکل محو کرده
و با خود برده و به شهر رسیده ،خانه های حاشیه نشینان شهر را
که در حریم رودخانه ساخته شده بود ،تخریب کرده است .سپس
بخش دیگری از شهر را مورد هجوم قرار داده
و داخل خانه ها شده است .پس از فروکش
کردن سیالب ،بر خالف سیل گلستان که
شهرهای گمیشان و آق قال دچار آب گرفتگی
شده بود و حدود یک ماه این آب داخل شهر
مانده بود ،شهرهای پلدختر و معموالن دچار
گل گرفتگی شدند .حجم عظیمی از ماسه
بادی و خاک رس در خانه هایی که ویران
نشده بودند باقی مانده و تمام وسایل خانه را
مدفون کرده بودند؛ جوری که در بدو ورود به
شهر انگار در یکی از لوکیشن های فیلم های
آخرالزمانی هالیوودی ،یا یکی از شهرهای
موشک خورده سوریه قرار گرفته ای .خانه
هایی ویران و مدفون ،خیابان هایی مملو از
گل والی ،بوی تعفنی که تمام شهر را پر کرده
و گرد و خاکی که در هوا جاری بود .مردمان
آواره ای که همه زندگی شان را از دست
داده و هنوز در شوک و بهت سیل ،ملول و
سرگردان ویرانه هایشان را به نظاره نشسته
بودند .مردمی که با ورود سیل با لباسی که در
تن داشتند هراسناک جانشان را برداشته و به
ارتفاعات گریخته بودند تا زنده بمانند.
بحث مدیریت بحران را در سه سطح می توان بیان کرد :قبل،
حین و بعد از وقوع سیل.
برانکو مارکتیچ ،درباره تجربه کوبا برای آمادگی در مقابله با

بالیای طبیعی می گوید« :در گیرودار بالی هاروی ،مردم شروع
کرده بودند به منتشر کردن تصاویری از هزاران مورچه آتشین
که با چسبیدن به یکدیگر ،بر روی سطح آب قایقی درست کرده
بودند تا جان ملکه ،الروها و بچه هایشان را نجات دهند .این
تصویر مشهور از همبستگی حشرات در برابر یک فاجعه بیش
از هر چیز در تضاد با واکنش انسان ها در مقابل طوفان هاروی
بود ،هرچند به خوبی باعث شد تا ناتوانی و ضعف انسان در
مقابله با بالیای طبیعی بار دیگر به او یادآوری شود.
با این همه اگر من به شما بگویم که کشوری هم وجود دارد که
 ۱۷طوفان قبلی خود را تنها با  ۳۵نفر تلفات پشت سر گذاشته
است؛ یا که بگویم آن کشور دقیق ًا همان مدل از همبستگی را
به نمایش گذاشت که ما چند خط باالتر در مورد مورچه ها
حسرتش را می خوردیم؛ و این که اگر بدانید آن کشور تولید
ناخالص ملی اش در قیاس با ایاالت متحده ،چیز چندان قابل
توجهی نیست ،چه واکنشی نشان خواهید داد؟ چنین کشوری
وجود دارد :کوبا .وقتی که در سال  ۲۰۱۶طوفان «متیو» ۴۴
نفر را در ایاالت متحده به کام مرگ کشاند ،در کوبا علی رغم
ویرانی های فراوانی که این طوفان با خود در پی داشت ،هیچ
کس کشته نشد .ایض ًا زمانی که بر اثر طوفان «کاترینا» ،بیش از
 ۱۸۰۰نفر در ایاالت متحده جان خود را از دست دادند ،در کوبا
هیچ کس کشته نشد.
مگر کوبا چه کار می کند؟ راز بزرگی در میان نیست .بعد از
چندین طوفان مرگ بار در قرن بیستم ،دولت کوبا برنامه جامع
و کالنی را در مورد افزایش آمادگی در زمان های مواجهه با
بالیای طبیعی ،تخلیه منازل و شهرها ،تسکین ،بهبود و بازسازی
بعد از فاجعه ،عملی کرد .این برنامه شامل حال تمامی شهروندان
کوباست و در تمامی ارگان های ملی و محلی اجرا می شود».
مدیریت بحران قبل از وقوع سیل
علی رغم وجود نهادهای مسئول و مرتبط با بحران سیل ،هم
چون سازمان های هواشناسی ،مدیریت بحران ،محیط زیست،
هالل احمر و وزارت نیرو ،با وقوف به ورود سامانه ی بارشی
به مناطق مذکور هیچ تدبیر و اقدام عملی برای مهار و مدیریت
سیالب اندیشیده نشده بود .آن ها نه تنها آمادگی مقابله با این
پدیده را نداشتند ،بلکه از قبل در مورد آن تامل هم نکرده بودند.
اگر به زعم دولت ،وقوع سیل در گلستان غافلگیر کننده بود،
چرا در مورد سیل لرستان و اهواز که بسیار مخاطره آمیزتر و
مخرب تر بود و با فاصله  10روز بعد از سیل گلستان اتفاق افتاد
و زمان کافی برای مهار مخاطرات داشتند ،تدابیری اعم از باز
کردن سدها و الیروبی روخانه ها و مسیل ها -که از مهمترین
عوامل ویرانگری سیل های اخیر بودند -اندیشیده نشد؟
سطح رودخانه های موجود در مسیر سیالب در طول زمان به
ارتفاع تقریبی دو متر با شن و سنگ پر شده بود .با وجود بودجه
 50میلیارد تومانی ساالنه برای الیروبی کف رودخانه ها ،اقدامی
صورت نگرفته بود .اگر همین سطح دو متر از کف رودخانه ها
الیروبی می شد ،از شدت تخریب سیل کاشته شده و سیالب به
جای طغیان و رود به شهر ،در مسیر اصلی خود به سمت سدها
و دریا جاری می شد.
از سوی دیگر در سیل گلستان ،علت اصلی ورود سیالب به
شهرها ،سرریز آب سد وشمگیر بود که به دلیل عدم رسیدگی به
وضعیت سدها و باز نشدن دریچه ی خروجی سد به خاطر ِگل
گرفتگی اتفاق افتاده بود.
افزون بر این ها ،نهادهای متولی مدیریت بحران که باید آمادگی
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دائم برای مقابله با چنین بحران هایی را داشته باشند ،نه آمادگی
الزم را داشتند نه امکاناتی اعم از بالگرد و ماشین آالت و
تجهیزات در اختیار داشتند .چنان چه علی رغم ادعای مدیریت
مطلوب بحران و طبیعی نشان دادن وضعیت ،تقاضاهای مکرر
دولت از مردم برای کمک رسانی به سیل زدگان ،خود گواهی
بر ناتوانی و عدم آمادگی دولت و نهادهای ذی ربط برای مقابله
با بحران است .چه این که علی رغم جاری شدن قریب الوقوع
سیل در بخش های دیگر اهواز و غرق شدن شهرها و روستاها
و ویرانی خانه ها و کشته شدن انسان ها ،به جای اقدامات
زیربنایی ،فقط به یک هشدار برای تخلیه ی خانه ها بسنده می
کنند.
مدیریت حین بحران
در این مرحله به دلیل گستردگی مناطق سیل زده و حجم باالی
خرابی ها ،طبع ًا نیاز به سطح باالیی از امدادرسانی هم به لحاظ
نیروی آماده امدادی هم فراهم کردن امکانات زیستی اعم از
سرپناه ،لوازم گرمایشی ،خوراک ،پوشاک و وسایل بهداشتی
بوده است .از آن جایی که تامین این سطح از امکانات برای
دولتی که از پیش به این مسئله نیاندیشیده بود ،مقدور نبود،
روزهای اول وقوع سیل ،مردم در بدترین شرایط ممکن به سر
برده اند؛ آواره ،گرسنه ،بی لباس و بی سرپناه.
از این رو دولت جهت کمک به سیل زده ها متوسل به مردم شد؛
اما مشروط به رساندن کمک های نقدی و غیرنقدی به نهادهای
هالل احمر ،بهزیستی و کمیته امداد .با توجه به این که دیوار
اعتماد بین مردم و دولت ویران شده ،مردم رغبتی به ارسال
کمک های خود به واسطه این نهادها را نداشتند و بیش تر راغب
بودند کمک هایشان توسط تیم های امدادی مردمی به مناطق
سیل زده ارسال شود .اما در همان روزهای اول ،با حکم دادستان
کل کشور ،حساب های نیروهای مردمی مسدود و در برخی
موارد کمک های جمع آوری شده به نفع هالل احمر مصادره شد.
همان اتفاقی که در جریان زلزله ورزقان و کرمانشاه در شهرهای
تهران ،تبریز ،کرج ،رشت و کرمانشاه افتاد و برخوردهای
قضایی و امنیتی که با نیروهای مردمی صورت گرفت .علت
این برخوردها نیز ممانعت از بی اعتبار شدن نهادهای دولتی به
دلیل بی اعتمادی مردم به آن ها بود .در نتیجه دم دستی ترین
شکل مواجهه برای حل این مساله ،حذف نیروهای فعال مردمی
در عرصه امدادرسانی از صحنه بود که با حذف آن ها ،تنها و تنها
نهادهای دولتی و حکومتی باقی می مانند و حل بحران به نام آن
ها که البته وظیفه قانونی شان است ،ثبت می شود .علی رغم همه
این برخوردها و فشارها ،اما این نیروهای مردمی بودند که قبل
از دولت ،به هر طریق ممکن به کمک مردم سیل زده شتافتند.
با این اوصاف ،آن چه در سیل گلستان مشهود بود ،در روزهای
اول هیچ نشانی از نیروهای امدادی هالل احمر و بهزیستی و
ارتش در منطقه نبود .به گواه مستندات موجود از قبیل عکس ها
و ویدئوها و اظهارات مردم سیل زده ،حضور مسئوالن دولتی هم
چیزی جز خودنمایی و خالی نگذاشتن عرصه امداد نبوده است.
کمکی هم اگر بود ،کمک های مردم بود .از آن جا که دسترسی
به خانه های مغروق تنها به واسطه قایق ممکن بود ،مردم استان
از دو شهر گنبد و بندر ترکمن ،بلم های خود را به آق قال می
رساندند .خیرین می گفتند پلیس های راهنمایی و رانندگی در
مسیر کمین کرده و ماشین های حامل قایق امداد را به مبلغ ۲۰۰
هزار تومان جریمه می کردند و خالصه در عزای مظلومان ،نانی
کف تغار چرب می کردند .سرعت امدادرسانی در آن جا به چهار

دلیل کم بود :کمبود قایق ،خطر واژگونی قایق ها ،گستردگی
منطقه و عدم امکان ورود قایق به برخی کوچه ها به دلیل عرض
کم .نهایت ًا با فشارهای افکار عمومی و رسانه ها نیروهای عمدت ًا
نظامی -با محوریت سپاه که در مواقع بحرانی ،امنیت و مدیریت
منطقه به آن سپرده می شود ،-وارد منطقه شدند .اما هم چنان
خود مردم سیل زده و نیروهای مردمی بودند که دست باال را
در مدیریت بحران اعم از ایجاد سیل بند و خدمات رسانی به
سیل زدگان داشتند .با توجه به نبود امکانات لجستیک و ماشین
آالت در دست مردم ،هالل احمر ،وزارت راه و مسکن و ارتش
وارد عمل شدند .اما به دلیل بی برنامه گی و نبود مدیریت واحد،
کاری از پیش نبردند.
در لرستان اما وضعیت به گونه ای دیگر رقم خورد .همزمان
با ورود نیروهای مردمی با مناطق سیل زده ،با توجه به ناتوانی
هالل احمر و سازمان مدیریت بحران ،سپاه تعداد عظیمی از
نیروهای بسیج و طالب را همزمان با قرار گرفتن در لیست
تروریستی آمریکا ،به صورت سازماندهی شده در قالب نیروهای
جهادی-مردمی و با پوشش هالل احمر ،با تمامی امکانات و
پشتیبانی ها روانه معموالن و پلدختر کرد .این اقدام سپاه در
کنار امدادرسانی آن هم با توجه به دارا بودن تجهیزات کافی،
نوعی نمایش قدرت بود.
آن چه در این مرحله برای خروج از بحران و سامان دادن به
ویرانه های به جا مانده از سیل نیاز بود ،نیروی انسانی برای
خالی کردن خانه های فرونریخته و ماشین آالت برای زدودن
گل و الی از کوچه و خیابان بود .طبع ًا امکانات الزم برای این
کار ،نه در توان نیروهای مردمی بود نه هالل احمر .از این رو،
هم چنان بعد از حدود یک ماه ،مردم گلستان ،لرستان و اهواز در
آوارگی محض به سر می برند .مضاف بر این ها ،روستاهایی در
مناطق سیل زده وجود دارند که به دلیل تخریب راه های ارتباطی
و محاصره توسط سیالب ،جز با بالگرد امکان امدادرسانی به آن
ها وجود ندارد .طبق گزارشات و مستندات موجود ،تا چند روز
هیچ کمکی به مردم نرسیده بود و جاهایی هم که بالگردهای
هالل احمر یا ارتش رفته بودند ،به دلیل خطر گیر کردن در گل
و الی ناتوان از فرود ،اقالم امدادی را از باال سوی مردم پرتاب
کرده بودند.
مدیریت بعد از بحران
همان ناتوانی که قبل از سیل وجود داشت ،حین و بعد از سیل
نیز هم چنان وجود دارد .ساعاتی قبل از وقوع سیل با استیصال
به مردم هشدار داده اند که خانه هایشان را تخلیه کنند و این
را اقدامی پیشگیرانه برای نجات جان مردم در نظر گرفته اند.
اما نگفته اند که هزاران هزار نفر که هم اکنون خانه خراب و
آواره و عزادار اند ،کجا باید می رفتند و چگونه می رفتند؟
وقتی خودشان در طول سال ها با بودجه های کالن کاری برای
پیشگیری از این اتفاقات نکرده اند ،چگونه انتظار دارند مردم
در عرض چند ساعت خانه هایشان را تخلیه کنند؟ گیریم به
فکر جان مردم بودند ،چرا به فکر اموال و زندگی مردم نبوده
اند؟ خسارتی که در طول چند روز به مناطق سیل زده وارد شده
است ،به گفته خودشان بیش تر از خسارت  8سال جنگ ایران
و عراق بوده است .آیا نمی توانستند با مدیریت درست ،با هزینه
ای ناچیز در برابر این همه خسارت ،جلوی نابودی زندگی مردم
را بگیرند؟ مردمی که به جز لباسی که موقع فرار بر تن داشتند
به معنای واقعی فاجعه ،-همه چیزشان را از دست داده اند.تعدادی در خانه های اقوام پناه گرفته اند ،تعدادی در خیابان ها
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و پشت بام ها چادرنشین شده اند ،تعدادی در قطارهای باری
اهواز اسکان داده شده اند .حال با توجه به موقت بودن اسکان
فعلی مردم و وقوف به این که ساخت هزاران واحد مسکونی و
تجهیز آن ها به لوازم زندگی به این زودی میسر نخواهد شد،
تعدادی از مردم قصد اجاره خانه در قسمتهای آسیب ندیده
شهر را دارند .پیرو همین وضعیت ،مردم در پلدختر و معموالن با
پدیده بازار سیاه اجاره مسکن و رقم های نجومی مواجه شده اند
که هیچ نظارتی از طرف نهادهای مربوطه برای رفع این معضل
صورت نمی گیرد.
با توجه به خسارات شدید و از دست دادن خانه ،لوازم خانه ،زمین
های کشاورزی ،دام و طیور ،شغل و منبع درآمد ،تسهیالتی هم
که برای جبران همه این خسارات در نظر گرفته شده ،بسیار
ناچیز و نامعقول است .بنابراین در این مرحله اقداماتی که باید
از طرف دولت برای سیلزدگان و خروج از وضعیت بحرانی
صورت بگیرد ،باید از قرار زیر باشد؛ که البته تا این لحظه اقدام
در خور توجهی صورت نگرفته و خصوص ًا در اهواز هزاران نفر
هم اکنون در خطر سیل قرار دارند:
 - 1ارائ ه آمار دقیق کشته شدگان سیل و جستجوی مفقودین و
مدفونین در گل و الی و جبران خسارات جانی.
 - 2ساخت مسکن و انتقال مردم ساکن در حریم رودخانه ها و
حاشیه های ویران شده به نقاط ایمن.
 - 3ارائه تسهیالت الزم و کافی برای تامین و تجهیز کاالهای
اساسی زندگی.
 4ایجاد بستر مناسب جهت اشتغال و ارائه خدمات تامیناجتماعی و حقوق ماهانه برای افرادی که شغل و منبع درآمد
خود را از دست داده اند.
 - 5ارائه خدمات بهداشت عمومی با توجه به شیوع بیماری های
ناشی از سیل و آلودگی منطقه.
 - 6ایجاد امکانات برای جلوگیری از مهاجرت موقت یا دائم
سیل زدگان.
 - 7رسیدگی به امور زنان و کودکان و ایجاد و ارائه خدمات
اجتماعی ،پزشکی و روانپزشکی برای خروج از وضعیت بحرانی
.
پانوشت:
 - 1مارکتیچ ،برانکو ،سوسیالیسم و کاپیتالیسم در برابر طوفان؛ تجربه کوبا
و آمریکا ،؛ ترجمه علی آتشی ،رادیو زمانه
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محیط زیست
■■سیالب ها ،بالی جان گلستان

دانیالبابایانی
فعال حقوق بشر
 29اسفندماه با بارش های شدید چند روزه و تخلیه آب های
سرریز شده سدهای گلستان و بوستان و باال آمدن سطح آب
رودخانه گرگان و طغیان رودخانه به حریم شهری ،ابتدا سیل
تقریب ًا نیمی از شهرستان گنبد کاووس را فرا گرفت .دو روز
پس از وقوع این حادثه ،سیالب های سطح شهر به شهرستان
آق قال رسیدند که به خاطر ناهموار بودن سطح این شهرستان و
عدم مدیریت به موقع ،سیالب ها در برخی مناطق این شهرستان
ماندگار شد؛ به طوری که رفت و آمد تنها با قایق امکان پذیر
بود .دست کم چهار روز پس از وقوع حادثه سیل در ترکمن
صحرا و رسیدن سطح سیالب آق قال به عمق سه متر ،رسانه ها
و مقامات دولتی -که در تعطیالت نوروزی به سر می بردند،-
متوجه عمق فاجعه شدند.
به دلیل ساختار غیرمهندسی برخی از بافت شهری و پروژه های
اقتصادی سپاه پاسداران ،سیالب ها در سطح شهر ماندگار شد.
ماندگار شدن سیالب ها ،موجب آلودگی می شد و مسئوالن هم
چنان به دنبال راه چاره برای انتقال سیالب از سطح شهر بودند.
در نهایت قسمتی از آب ها که در مسیر راه آهن در حال ساخت
مسدود شده بود ،توسط ارگان سپاه پاسداران منفجر و آب ها
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راهی سمت گمیشان و روستای خواجه نفس شدند؛ راهکاری
غیر اصولی و نابخردانه که تنها سیالب را به شهر دیگری منتقل
می کرد.
مردم شهرستان گمیشان با ساخت سیل بندها از ورود سیالب به
سطح شهر برای روزها مقاومت کردند؛ سیالب هایی که گمیشان
را به جزیره تبدیل کرده بودند .دو روز پس از محاصره کامل این
شهرستان توسط سیالب ها ،نیروهای ارتش برای نجات جان
شهروندان وارد شهر شدند ولی طی امداد رسانی ها ،متاسفانه
شبانه هنگامی که شهروندان به محل های امن منتقل می شدند با
واژگونی قایق حامل ،دستکم  6تن جان خود را از دست دادند.
سیل خسارات زیادی به منطقه وارد کرده است و مردم که از
نحوه امدادرسانی و کمک های دولتی ناراضی هستند ،امید خود
را نسبت به بازسازی منازل و جبران خسارات آن از دست داده
اند .بنا به اظهارات غراوی ،نماینده مجلس شورای اسالمی ،در
مینودشت ،کالله ،گالیکش و مراوه تپه ،در سیل اخیر گلستان
خسارت سه هزار میلیارد تومانی وارد و بیش از هفده هزار منزل
مسکونی تخریب شده است)1( .
رئیس جهادکشاورزی استان گلستان نیز در گفتگو با ایسنا
اظهار کرده که سیل اخیر به بیش از  ۱۰۰هزار هکتار از اراضی
شهرستان های کالله ،گنبدکاووس ،مینودشت ،آق قال ،گمیشان،
بندرترکمن ،کردکوی ،گرگان و بندرگز صد درصد خسارت
وارد کرده و  540هزار هکتار از اراضی استان که زیر کشت
پاییزه گندم ،جو ،سیب زمینی و چغندرقند قرار داشتند ،تحت
تاثیر طغیان رودخانه های قره سو و گرگانرود قرار گرفته اند.
رضا مرادی ،کشاورز اهل گنبد کاووس ،در گفتگو با خط صلح

در این باره می گوید« :ما در بخش هفت ترکمن صحرا جو و
گندم کاشتیم و محصوالت خود را بیمه کردیم؛ بیمه طوفان،
سیل و خشکسالی هکتاری  25000تومان از ما نقدی گرفت و
با آمدن خشکسالی های پی در پی در نوار مرزی طی سال های
 95تا  96این بیمه شدگان هنوز هیچ خسارتی دریافت نکردند
و در جواب گفته شد که خسارت ها به گندم تعلق نمی گیرد.
این در صورتی است که خشکسالی هم در منطقه صددرصد بود
و کارشناسان نیز تایید کرده بودند .حال چه طور انتظار داریم که
پس از این سیل دولت و یا بیمه ها خسارات ما را جبران کنند؟»
کارشناسان و فعاالن محیط زیست معتقدند که این سیل نه تنها
بالی طبیعی نبوده ،بلکه عوامل انسانی در آن دخیل بوده و سد
سازی های بی رویه و کارشناسی نشده را یکی از عوامل اصلی
این سیل عنوان کرده اند .بنا به اظهارات آنان ،سیالب هایی که
به جان گلستان افتاده نتیجه جنگل تراشی است که از دهه 80
شروع شده است)3،2(.
بهره برداری نامناسب از اراضی ،برداشت بی رویه مصالح
رودخانه ای ،تخریب جنگل و پوششگیاهی مراتع و تبدیل و
تغییر کاربری کشاورزی ،ساخت جاده ،پل ها ،مناطق مسکونی
در شرایط نامناسب ،تجاوز به حریم و بستر رودخانه ،مکان یابی
نامناسب برای ساخت آبگیرها و سدها ،نبود سیستم هشدار
دهنده سیل و پایین بودن سطح آگاهی های عمومی از جمله
عوامل انسانی است که موجب بروز این سیالب ها شده است.
بر اساس آماری که سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور
ارائه داده ،از سال  1330تا  1390جمع ًا تعداد  5707مورد سیل
و از سال های  1390تاکنون جمع ًا تعداد  1289مورد سیل در
کشور ثبت شده است .بررسی تعداد دفعات وقوع سیل از سال
 1390تاکنون نشان می دهد ،بیش ترین میزان وقوع سیل در
استان گلستان طی این مدت رخ داده است .این در حالی است
که گلستان ،اولین استان سیل خیز کشور است که  20درصد
سطح این استان پوشیده از جنگل است و مطالعات انجام شده
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در جهان نشان می دهد ،جنگل ها سدهایی طبیعی برای ذخیره
آب هستند اما با جنگلخواری ها و سدسازی های مهندسی نشده
پوشش های گیاهی ارزشمند کارکردهای خودشان را در استان
گلستان در برابر سیل از دست دادند.
شهروندان سیل زده می پرسند چرا با وجود هشدار هواشناسی
کشور از روزها قبل از وقوع این حوادث مسئولین نسبت به
تخلیه آب سدها اقدام نکرده و برای چنین اتفاقی آمادگی الزم
را نداشتند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که آب سدها
برای کشاورزان و مراکز پرورش ماهی که زیر نظر مسقیم سپاه
پاسداران است در ماه هایی که میزان بارش ها کم است اجاره
داده می شود و مسئولین به جای آن که چاره ای بیاندیشند تا از
ورود سیالب ها و خسارات آن جلوگیری کنند ،به فکر منافع
خود برای فروش آب های ذخیره شده در سدها بوده اند.
حاال پس از گذشت حدود یک ماه از ورود سیالب ها به شهرهای
ترکمن نشین استان گلستان ،با وجود ادعای تخلیه سیالب ها از
سطح شهرها و راهی شدن جریان آب به سمت دریا ،هنوز نیز در
برخی از نقاط آق قال و گمیشان آب ها تخلیه نشده و به صورت
راکد در سطح شهر باقی مانده که موجب بروز بیماری های
پوستی شده است؛ مسئلهای که موجب واکنش شهروندان ترکمن
و اعتراض های آنان علیه مسئوالن استانی و کشوری شده که
تاکنون با وجود تجمعات آنان مقابل فرمانداری شهرستان ها به
نتیجه ای نرسیده اند.
پانوشت ها:

 -1خسارت  ۳هزار میلیارد تومانی سیل در گلستان ،روزنامه سازندگی۱۹ ،

فروردین ماه ۱۳۹۸

 -2تاثیر بی توجهی به مالحظات زیست محیطی در تکرار سیل گلستان،

ایرانا 23 ،فروردین ماه 1398

 -3آن جا که باران سیل می شود ،باید به فکر چاره بود ،دویچه وله17 ،

فروردین ماه 1386
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گفتگو

■■ناصر کرمی:

خود انسان و نه طبیعت بالآفرین است
گفتگو از سیامک مالمحمدی
دکتر ناصر کرمی ،دانشیار دانشگاه علم و صنعت نروژ ()NTNU
یا همان دانشگاه نروژ است .حوزه تحقیقاتی ایشان توسعه پایدار و
تغییرات اقلیمی ،جغرافیای فیزیکی ،تغییرات آب و هوایی ،برنامه ریزی
منطقه ای ،مدیریت منابع طبیعی و مدیریت محیط زیست است .وی
اقلیم شناس و از سرشناس ترین پژوهشگران ،نویسندگان و روزنامه
نگاران حوزه محیط زیست است و طی سال های اخیر با کوشش های
خود در زمینه انتشار اخبار و مقاالت و هم چنین راه اندازی خبرگزاری
مستقل پیرامون محیط زیست ،در شرایطی که وضعیت زیست محیطی
ایران وخیم گزارش می شود ،توانسته توجه بسیاری را به مسایل این
حوزه جلب کند .کتاب “راه یاب ایران” که پر فروش ترین کتاب در
توصیف جغرافیای ایران به شمار می رود ،از کارهای ایشان است.
با توجه به وقوع سیل در ابعاد تخریب باال و وسعت جغرافیایی گسترده
در ایران ،ماهنامه خط صلح طی گفتگویی علل و ریشه های این
سیالب ها و هم چنین نحوه مدیریت بحران به وجود آمده را از دکتر
کرمی جویا شده است:
■ ■خسارات وارد شده به جنگل ها ،مراتع و پوشش گیاهی در چند دهه
گذشته چه نقشی در بروز سیل و سیالب ها اخیر داشته است؟
قطع ًا تاثیر دارد ،به این صورت که تخریب پوشش گیاهی باعث می
شود که قدرت مهار بارش و سیل کاهش پیدا کند و سیل شدت گیرد.
باید توجه کرد وقتی ما می گوییم تخریب سیل ،یعنی چه؟ وقوع سیل
یک مسئله است و تخریب توسط سیل مسئله ای دیگر .تخریب یک

«تخریب یک مسئله انسانی
است .یعنی آن چیز که انسان
ساخته است ،تخریب می
شود؛ وگرنه ما در طبیعت
چیزی به نام تخریب نداریم.
بزرگ ترین سیل ها هم اگر
در یک مسیر و چشم انداز
کامالً طبیعی به مسیر خود
ادامه دهند ،هر آن چه رخ
دهد کامالً یک فرآیند طبیعی
است .تخریب به انسان
مربوط می شود و این نکته
که انسان با دستکاری در
چشم انداز می تواند شدت
سیل و اثر تخریبی آن را
بیش تر کند ،یک امر مسلم
است».
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مسئله انسانی است .یعنی آن چیز که انسان ساخته است ،تخریب می
شود؛ وگرنه ما در طبیعت چیزی به نام تخریب نداریم .بزرگ ترین
سیل ها هم اگر در یک مسیر و چشم انداز کام ًال طبیعی به مسیر خود
ادامه دهند ،هر آن چه رخ دهد کام ًال یک فرآیند طبیعی است .تخریب
به انسان مربوط می شود و این نکته که انسان با دستکاری در چشم
انداز می تواند شدت سیل و اثر تخریبی آن را بیش تر کند ،یک امر
مسلم است .البته این موضوع شاخص های خاص خود را دارد .در
بارش هایی که به اصطالح دوره برگشت کم تر از  10سال دارند ،اثر
پوشش گیاهی حداکثر است .یعنی پوشش گیاهی نقش زیادی در مهار
شدت سیل خواهد داشت .اما هرچه دوره برگشت بارش طوالنی تر باشد
برای مثال بارشی که هر  50سال یک بار رخ می دهد ،-به هماننسبت اثر پوشش گیاهی کم تر می شود .بارش هایی که در گلستان،
لرستان و خوزستان صورت گرفت ،همه دوره برگشت بیش از  50سال
داشتند .بنابراین نمی شود گفت اگر پوشش گیاهی تخریب نشده بود،
این سیل ها رخ نمی داد؛ رخ می داد شاید با اثر تخریبی کم تر.
■ ■آیا جاده ها و سایر تاسیسات ،متناسب با استانداردهای مهندسی
و فنی شرایط منطقه ای سیل خیز در ایران وجود دارد؟ چه شهرها و
مناطقی از این جهت ایمن تر هستند؟
وارد کردن مولفه سیل یا رخدادهای اقلیمی -که در رسانه های ایران به
صورت معمول بالیای طبیعی نامیده می شود -در امر ساخت و ساز در
ایران ،مسئله ای چندان جدی قلمداد نمی شود .حتی حداقلی از رعایت
مولفه های اقلیمی در مکان یابی شهرهای جدید هم دیده نمی شود.
برای مثال از شهر جدید مهاجران چون در مسیر باد غالبی قرار داشت
که بوی زننده پتروشیمی را به شهر می آورد ،استقبال چندانی نشد .در
واقع این بوی زننده به حدی بود که سکونت در شهر را سخت می کرد.
یعنی حتی فقط همین یک مولفه که باد از کدام سمت وارد شهر می
شود را در نظر نگرفته بودند .البته مهم ترین مشکل عدم رعایت بستر

رودخانه است که به شدت در ساخت سکونت گاه و جاده ها دیده می
شود .مشکل بعدی به کار بردن مصالح نامناسب ،خصوص ًا در مناطق
روستایی است .یعنی مصالحی که مناسب شرایط اقلیمی ایران ،تفاوت
دمای شب و روز و تفاوت دمای فصل ها باشد ،استفاده نمی شود .خانه
ها به نحوی در مقابل زلزله و به نحوی در مقابل سیل و دیگر رخدادها
آسیب پذیر هستند .می توان گفت علت عمده این که سیل و یا زلزله به
یک فاجعه ملی تبدیل می شود همین ساخت و سازهای نامناسب است.
■ ■سوال دیگری که مطرح می شود این است که آیا قوانین و مقررات
مربوط به ساخت و ساز اعم از مسکونی ،صنعتی و کشاورزی ،در
نواحی سیل خیز به درستی رعایت شده است؟
خیر ،قطع ًا رعایت نشده بود .مهم ترین نکته ،عدم رعایت حریم رودخانه
بود .یعنی عمده مناطقی که به خصوص در لرستان و اکنون در خوزستان
تخریب شدند ،مناطقی هستند که در آن ها حریم رودخانه را رعایت
نکرده بودند.
■ ■در آمادگی برای چنین شرایطی ،مدیریت سدها و سایر سازههای
موثر در مدیریت سیل به صورت اصولی انجام می شود؟
باید به مشکلی که سال قبل وجود داشت ،نگاهی بیاندازیم .ما در سال
گذشته خشکسالی شدید داشتیم؛ یعنی بارشی در حد نصف نرمال
ساالنه ،که خود ادامه خشکسالی های سال های قبل تر بود .از طرفی،
این که چنین بارش های سیل آسایی در آینده خواهیم داشت حتی برای
میان مدت هم درست پیش بینی نشده بود .اگرچه قراین نشان می دهد،
ِ
مسئولین سد کرخه مطلع بودند و متناسب
از یک ماه پیش از بارش ها
با آن اقداماتی مانند رهایی تدریجی آب را شروع کرده بودند .اما به
هرحال در اغلب جاهای دیگر اطالع شفافی از وضعیت آینده وجود
نداشت .می خواستند بعد از سال ها خشکسالی ،آب را برای تابستان
نگه دارند و این بارش باعث شد که سدها نقشی را که باید در مهار سیل
می داشتند از دست بدهند؛ چون بارش اصلی زمانی اتفاق افتاد که سدها
پر از آب بودند و به اجبار مازاد آب به پایین سدها رها شد.
■ ■در خصوص چنین حوادثی هواشناسی چه وظیفه ای بر عهده دارد؟
به نظر شما آیا هشدارهای معتبر و کافی با پوشش مناسب در روزهای
گذشته ارائه شد؟ به کل سیستم های هشدار سیل به خوبی عمل کرده
بودند؟
نقش هواشناسی مهم است ،البته باید هواشناسی را از اقلیم شناسی جدا
کرد .هواشناسی پیش بینی های کوتاه مدت و اقلیم شناسی پیشبینی
های بلند مدت را در دستور کار دارد .فکر می کنم بخش اقلیم شناسی
سازمان هواشناسی خیلی خوب به وظیفه اش عمل نکرده است .اسنادی
وجود دارد و البته منتشر هم شده است که این بخش دو ماه قبل احتمال
بارش های شدید را منتفی دانسته بود .اما هواشناسی به معنای پیش
بینی کوتاه مدت خوب عمل کرد؛ طوری که یک هفته قبل از سیل،
هشدارهای الزم را می دادند .اصل قضیه که پیش بینی بلند مدت است
یعنی مردم از حاال بدانند چند ماه دیگر و یا سال دیگر چه اتفاقاتیممکن است پیش رو باشد ،-به کل در ایران ضعیف است.
■ ■چه میزان از خسارت های وارده قابل پیشگیری بوده و چه میزان
از آن ها به دلیل حجم سیالب و قدرت تخریب طبیعی آن غیرقابل
پیشگیری بوده و باید آن را به عنوان بخشی از ضعف انسان در برابر
طبیعت قلمداد کرد؟
هر خانه ای که در بستر رودخانه ساخته شده بود و اکنون تخریب شده
است ،ناشی از ضعف انسان است .من فکر می کنم عمده خسارتی که
وارد شده است می شود به عنوان اثر انسان در نظر گرفت .دو مورد را
باید از هم تفکیک کنیم؛ یکی نقش انسان در وقوع سیل و دومی نقش
وی در میزان تخریب به وجود آمده .از نظر من نقش انسان در وقوع
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«این که سیل در این ابعاد
اثر تخریبی داشت به کاربری
غلط اراضی در ایران ،ساخت
و ساز و هم چنین جاده
سازی در حریم رودخانه بر
می گردد .عمده آن چه که
تخریب شد حاصل نابسامانی
ساخت و ساز در کشور
است».

«شاهد صدور بیانیه هایی
کلی از تهران خطاب به
مناطق سیل زده بودیم که
به علت کلی بودن و وسعت
کالن حوزه جغرافیایی که
در بر می گرفت برای مردم
محلی قابل استفاده نبود .ما
به رسانه هایی در مقیاس
محلی و با اطالعات محلی
نیاز داشتیم .این که مثالً اعالم
کنند :ای اهالی فالن روستا،
شما باید این کار را بکنید
و یا ای کسانی که در فالن
جاده هستید االن این کار را
بکنید».
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سیل بسیار کم است .چون آن طور که می گویند این بارش ها با دوره
برگشت حتی  200ساله بود؛ بارشی که به هرحال سیل ایجاد می کرد.
اما این که سیل در این ابعاد اثر تخریبی داشت به کاربری غلط اراضی
در ایران ،ساخت و ساز و هم چنین جاده سازی در حریم رودخانه بر
می گردد .عمده آن چه که تخریب شد حاصل نابسامانی ساخت و ساز
در کشور است.
■ ■نقش آگاهی های عمومی درباره سیل و به کل حوادث مشابه
مخرب چه تاثیری در کاهش خسارات وارده دارد؟
ک ًال در برابر رویدادهای اقلیمی اطالع رسانی و آگاهی های عمومی
نقش بسیار مهمی دارند .از یک نظر ،مردم باید بدانند سرزمینی که در
آن زندگی می کنند شرایط اقلیمی خاص خود را دارد و متناسب با آن
سکونت و معیشت کنند .این آگاهی در انتخاب نوع کشاورزی ،جاده
ها و خانه هایی که می سازند ،ایفای نقش می کند و حتی این که باید
شرایط آمادگی در برابر رویدادها را داشته باشند .سیل فقط یکی از این
رویدادهاست؛ زلزله و یا خشکسالی هم داریم که مکرراً در کشورمان
رخ می دهند .مردم برای رویارویی با این ها نیز باید آمادگی های الزم
را داشته باشند .آمادگی که مدنظرم است ،قسمت عمده اش در ساخت
و ساز و مسایل مشابه است .این یک دانش است که متاسفانه در ایران
ضعیف است .اگر هم مقررات و آیین نامه هایی وجود دارند ،اجرایی
نمی شود .در مقررات داریم که نباید در بستر رودخانه ،سکونت گاه
ساخت؛ اما اجرا نمی شود .برای مثال در لرستان خانه هایی که در بستر
رودخانه ساخته شده بودند ،همه سند و امتیاز آب و برق و انشعابات
خیابانی و غیره داشتند .طبیعی است که مردم به سازمان هایی که این
مجوز ها را صادر می کنند ،اعتماد می کنند .این که سند و امتیاز آب و
برق داده می شود و خیابان کشی می کنند ،خوب مردم تصور می کنند
که البد شهرداری ،اداره آب و برق و غیره فکر همه چیز را کرده اند.
این ها نشان می دهد دانش و آمادگی مذکور ضعیف است یا به عمد
به کار گرفته نمی شود.
از نظر دیگر ،مسئله هشدارهایی است که زمان وقوع رویداد یا قبل از
آن به مردم داده می شود .اوالً مشخص نیست که به چه دالیلی مردم به
این هشدارها اعتماد نمی کردند .ثانی ًا اطالع رسانی سازمان های رسمی
خوب و کافی نبود .فضا در اختیار اخبار جعلی ( )Fake newsقرار
گرفته بود و می دیدم که واقع ًا مردم سردرگم و آشفته بودند .نمی
دانستند چه کار کنند و به کدام نهاد یا شخصی اعتماد کنند.
■ ■رسانههای عمومی و در صدر آن ها صدا و سیما به چه نحو باید با
این مسایل مواجه شوند؟
در چنین مواردی با توجه به خصلت توتالیتر و اگوسانترال صدا و سیما،
بزرگ ترین ضعف و اشتباه این رسانه آشکار می شود .ما شاهد صدور
بیانیه هایی کلی از تهران خطاب به مناطق سیل زده بودیم که به علت
کلی بودن و وسعت کالن حوزه جغرافیایی که در بر می گرفت برای
مردم محلی قابل استفاده نبود .ما به رسانه هایی در مقیاس محلی و با
اطالعات محلی نیاز داشتیم .این که مث ًال اعالم کنند“ :ای اهالی فالن
روستا ،شما باید این کار را بکنید و یا ای کسانی که در فالن جاده
هستید االن این کار را بکنید” .به این شیوه و در این مقیاس اطالع
رسانی چندان قابل توجهی از نهادهای رسمی ندیدم .در عوض کانال
های تلگرامی که در مقیاس محلی فعالیت می کردند در این مورد به
صورت جدی اصطالح ًا معرکه گردان شدند و فضا را در اختیار گرفته
بودند .این وضعیت نشان داد که چه شکاف و ضعف بزرگی در اطالع
رسانی صدا و سیما وجود دارد.
■ ■با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.
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حقوقی
■■جنبه هاي حقوقي يك سيل
حسين احمدي نياز
وكيل پايه يك دادگستري
هر رخداد طبيعي را مي توان از منظر حقوقي مورد تحليل
قرار داد .سيل اخير ايران به لحاظ گستردگي ،ميزان
تخريب باال ،نقش وسيع ويرانگري آن در كل مناطق
غرب ،جنوب غرب ،شمال ،شمال غرب ،شمال شرقي
و غیره و بسياري از پارامترهاي ديگر باعث گرديد تا
تحليلگران ،كارشناسان و صاحب نظران اين سيل را از
جنبه هاي مختلف مورد واكاوي و كنكاش قرار دهند.
تاكنون كم تر موضوع سيل از منظر حقوقي مورد نقد و
بررسي قرار گرفته و اين خالء در اين راستا وجود دارد
و چه بهتر كه مجله خط صلح پيشگام اين امر شده است.
موضوعاتي چون قصور و كوتاهي در پيشگيري از سيل،
عدم توجه به ضوابط و مقررات شهرسازي ،نقض حريم
رودخانه ها ،تخريب محيط زيست و جنگل ها ،بيمه،
چگونگي جبران خسارات وارده ،نقش دولت و نهادهاي
عمومي در جبران خسارات و بسياري پرسش ديگر را مي
توان مورد بحث و بررسي قرار داد.
سيل يك واقعه طبيعي است و آب ،پدیده ای زنده است
كه باید حفاظت شود .سیل به معنی طغیان کردن آب ،زیر
آب رفتن گستره ای از زمین و طوفانی شدن است.
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و از ديگر سو ،به لحاظ موقعيت جغرافيايي ايران و اقليم
هاي آب و هوايي آن ،همواره رودهاي خروشان این
کشور طغيان كرده و موجبات پديداري سيل فراهم شده
است .يكي از راهكارهاي پيشگيري از سيل ،ايجاد سد
و سدسازي بر روي رودخانه هاي مسبب سيل و اتخاذ
راهكارهاي علمي مناسب براي جلوگيري و پيشگيري از
آن بوده است .به بيان ديگر بايد سيل را مديريت كرد.
اما شوربختانه سيل هاي اخير ايران نشان داد كه قصور و
كوتاهي هاي فراواني در پيشگيري از اين سيل در ایران
وجود داشته است .از يك سو نهادهاي مختلفي در ايران از
منظر حقوقي وفق قانون مسئوليت مستقيم در هدايت ،مهار
و كنترل سيل و سيالب را در ايران بر عهده دارند:
 -١سازمان مديريت بحران به عنوان يكي از معاونت هاي
وزارت كشور
 -٢سازمان پدافند غير عامل
 -٣شهرداري ها
 -٤سازمان راهداري كشور در بحث تقويت ابنيه راه هاي
كشور
 -٥سازمان هالل احمر در آمادگي
 -٦استانداري ها و فرمانداري هاي تحت مديريت خود.
سازمان هاي ديگري هم چون وزارت جهادكشاورزي
(سازمان جنگل ها و آبخيزداري كشور) ،وزارت نيرو
(مسئوليت سدها ،حريم رودخانه ها و بستر رود و غیره
متوجه اين نهاد است) ،وزارت بهداشت ،وزارت كشور،

سازمان محيط زيست كشور و غیره نيز به طور مستقيم و
غير مستقيم سهيم در انجام تكاليف و وظايف خود هستند.
سيل از بستر رودخانه عبور مي كند و طغيان رود به علت
افزايش دبي آب ،حجم وسيع آب ،از علل پديداري سيل
است .اگر بخواهيم چيستي رود را بيان كنيم ويكي پديا
چنين تعريفي از رود ارايه مي كند« :رود که در زبان
پارسی میانه هم رود گفته می شد ،آبی است روان که از
به هم پیوستن آب چند چشمه در دره های کوهستانی به
وجود آمده و جریان می یابد تا به دشت ها ،دریاچه ها
یا دریاها و اقیانوس ها بریزد ...رودخانه به بستر و مسیر
حرکت «رود» گفته می شود که معموالً عبارت «رودخانه»
با «رود» اشتباه می شود و جای آن استفاده می شود.
رودخانه ها معموالً در اولین مرحله در پای کوه ها ،تشکیل
مخروط افکنه ها را داده و پس از طی مسیری با انباشت
مواد آبرفتی خود به توسعه دشت ها کمک می کنند».
هم چنین ،دبي آب به میزان یا حجم آبی که در واحد زمان
از مقطع عرضی یک رودخانه عبور می کند ،اطالق می
شود .دبی آب معموالً با مترمکعب در ثانیه اندازه گیری می
شود و مقدار دبی در واقع برابر است با حاصلضرب سرعت
جریان آب در سطح مقطع رودخانه .دبی یک رودخانه در
طول سال تغییر می کند .معموالً در فصل بهار ،به علت
ذوب یخ و زیاد شدن بارندگی و جاری شدن سیالب ،دبی
افزایش می یابد و در ایام گرم سال به حداقل می رسد.
رودهاي ايران به دو دسته «رودهاي فصلي» و «رودهاي
دائمي» تقسیم می شوند .رود فصلی یا مسیل به روان آب
ها یا جریان های سطحی آب گفته می شود که تنها در
مواقع بارندگی و جاری شدن سیالب ،آب در آن ها جریان
می یابد .رود دائمی نیز رودخانه ای است که در همه سال
در آن آب جریان دارد.این رودها در سال های کم آبی یا
خشکسالی شاید به رودخانه ای فصلی تبدیل شوند.
اكنون با عنايت به اين كه دستگاه هاي متولي اعم از دولتي
و عمومي شناخت كافي از اقليم آب و هوايي كشور دارند
و از ديگر سو با رودخانه هاي كشور آشنايي الزم را بايد
داشته باشند و به لحاظ اين كه بارش باران تابع پيش
بيني هاي علمي سازمان هواشناسي است و از منظر علمي
قابليت پيش بيني بارش باران در فصول آتي وجود دارد،
اين سوال مطرح است كه چرا امكانات ،تمهيدات و برنامه
ريزي الزم براي پيشگيري از ورود خسارات جاني و مالي
به شهروندان اتخاذ نشده است؟ مگر وظيفه ي ذاتي دولت
حفاظت از جان و مال مردم نيست؟ آيا اين قصور دولت
(دولت به مفهوم عام كلمه) ناقض اصل بيست و دوم قانون
اساسي نيست؟
اصل بيست و دوم قانون اساسي بيان مي دارد« :حیثیت،
جان ،مال ،حقوق ،مسکن و شغل اشخاص از تعرض
مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند» .در
اين سيل جان و مال مردم مورد تعرض سيل قرار گرفت.
سيلي كه امكان كنترل و هدايت داشته است .با كالبد
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شكافي حوادث سيل اخير ،مالحظه مي گردد كه بسياري
از نهادهاي دولتي و عمومي به تكاليف خود عمل نكرده اند.
شهرداري ها داراي طرح جامع شهري هستند كه به موجب
آن حريم قانوني رودخانه و بستر آن تعريف و وزارت نيرو
ملزم و مكلف به حراست از حريم آن است.
حریم رودخانه ،بستر رودخانه است و به مسیر آب رودخانه
در طول  25سال گفته می شود که از یک تا  20متر ،حریم
کمی رودخانه است و تا  150متر هم حریم کیفی رودخانه
می گویند .بر اساس ماده « ٢آیین نامه مربوط به بستر و
حریم رودخانه ها ،انهار ،مسیل ها ،مرداب ها ،برکه های
طبیعی و شبکه های آبرسانی ،آبیاری و زهکشی»« ،شرکت
های آب منطقه ای مکلف هستند با توجه به امکانات ،حد
بستر و حریم رودخانه ها ،انهار ،مسیل ها ،مرداب ها و
برکه های طبیعی موجود در حوزه فعالیت خود را با برنامه
ریزی مشخصی و با اعزام کارشناس یا کارشناسان ذی
صالح طبق مقررات این آیین نامه تعیین نمایند» .تبصره
ای طی بند  2اصالحیه شماره 58977ت29101ه مورخ
 1382/12/18هیات وزیران نیز به این آیین نامه
اضافه شد« :تبصره -کلیه مراجع تعیین کننده کاربری و
صادر کننده پروانه استقرار فعالیت ،مکلفند قبل از تعیین
کاربری و یا صدور هرگونه مجوزی در حریم موضوع بند
خ ،ماده  1این آیین نامه ،نسبت به کسب نظریه شرکت
آب منطقه ای مربوطه در رابطه با کمال انتفاع و عدم
ضرر برای موضوع موردنظر اقدام نمایند .چنان چه افراد
یا شهرداری ها یا ادارات ثبت اسناد و امالک به صورت
موردی تقاضای تعیین حد بستر و حریم رودخانه ،انهار یا
مسیل یا مرداب و یا برکه طبیعی را که در مجاورت ملکی
واقع است ،بنمایند ،شرکت آب منطقه ای مکلف است با
اخذ هزینه کارشناسی که تعرفه آن از طرف وزارت نیرو
تعیین خواهد شد ،نسبت به تعیین حد بستر و حریم هر یک
از موارد یاد شده به ترتیب مقرر در این آیین نامه اقدام
نماید؛ مشروط بر این که تصرفات قانونی اشخاص نسبت
به امالک مورد نظر احراز و توسط مراجع ذی صالح تایید
شده باشد».
با این حال ،در سيل های اخیر شاهد بوديم كه در پلدختر،
خرم آباد ،معموالن ،دزفول ،اهواز و غیره خانه هاي زيادي
در حريم رودخانه احداث شده بود كه بر اثر اين سيل
تخريب شدند .اكنون اين پرسش مطرح است كه چه كسي
براي اين منازل پروانه ساخت صادر كرده است؟ يا در
جريان سيل شيراز به علت تخريب مسيل اصلي عبور سيل
در گذشته ،پروژه عمراني جاده سازي توسط شهرداري
و با پيمانكاري يك نهاد نظامي صورت گرفته بود كه
موجب وقوع حادثه تلخي شد (البته در حال حاضر نیز
در دادگستري و دادسراي شيراز پرونده اي در اين زمينه
مفتوح است) .يا در جريان سيل گلستان ،مالحظه گرديد
كه تخريب جنگل و طبيعت ،انجام پروژه هاي عمراني
بدون توجه به طبيعت از عوامل اصلي وقوع اين سيل بوده

است.
در همين راستا اصل پنجاهم قانون اساسي بیان می دارد:
ت که نسل
«در جمهوری اسالمی ،حفاظت محیط زیس 
امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به
ی داشته باشند ،وظیفه عمومی تلقی می شود .از این
رشد 
رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط
ل جبران آ ن مالزمه پیدا کند،
زیست یا تخریب غیر قاب 
ممنوع است» .اين اصل ممنوعيت كامل تخريب محيط
زيست را بيان كرده؛ اما شوربختانه همواره شاهد تجاوز
به طبيعت ،جنگل و محيط زيست در ايران هستيم .در
واقع قوانين كيفري ايران اين را جرم انگاري كرده اند ،اما
مكانيسم الزم اجرايي و نظارتي بر آن وجود ندارد.
به عالوه ،تمامي شهرداري ها ملزم هستند تمامي منازل
شهر را در قبال حوادثی نظیر سيل و زلزله بيمه كنند تا در
صورت بروز حادثه ،نگراني جبران خسارات وجود نداشته
باشد.
واقعيت مسئله اين است كه از منظر حقوقي در سيل اخير
در وهله اول دولت داراي مسئوليت جبران خسارات وارده
است .دولت طبق كليات فصل سوم قانون اساسي از اصل
نوزدهم لغايت چهل و دوم ،در قبال ملت داراي مسئوليت
مطلق است .از ديگر سو اداره امور شهر و روستا بايد به
نيكي صورت گيرد .علم مديريت بحران ايجاب مي كند
که دولت از مناسب ترين مكانيسم ها در پيشگيري از
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حوادث بهره ببرد؛ در غير اين صورت وفق قانون مسوليت
مدني داراي مسئوليت خواهد بود .دولت منتخب ملت
است ماليات دريافت مي كند و از منابع ملي بهره برداري
مي كند تا بهزيستن را براي شهروندانش فراهم نمايد .اما
متاسفانه بنا داليل عديده اعم از فساد اداري ،رانت خواري
و فقدان شايسته ساالري و غیره موجب شده است تا دولت
هايي ناكارآمد اداره امور جامعه را بر عهده گيرند كه توان
الزم مديريت بحران و حل و فصل آن يا اداره امور احسن
جامعه را نداشته باشند .در ساليان اخير گستردگي عظيم
تخريب محيط زيست ،جنگل ها ،بستر رودها ،ساخت و
سازهاي غيرقانوني ،تجاوز به طبيعت و غیره موجب ايجاد
سيل هاي اخير گرديد و خسارات گسترده اي وارد شد .بيش
از  ۷۶نفر در اين سيل جان باختند كه مسئوليت آن بايد
تعريف و مسبب و مقصر بايد شناسايي و جبران خسارات
مادي و معنوي شود .قوه قضاييه تاكنون در راستاي اصول
 ١٥٦به بعد قانون اساسي ،نتوانسته به تكاليف خود و
لحاظ نمودن استقالل قضايي و بر اساس دادرسي منصفانه
و عادالنه به موضوع ورود پيدا كند و عدالت را اجرا نمايد.
سيل پديده اي طبيعي است كه بايد براي آن پرونده اي
گشود و ابعاد خطاهاي نهادهاي عمومي ،دولتي و شخصي
را باز كرد و براي هر يك مسئوليتي را تعريف و بر مبناي
كارشناسي آن قضاوت كرد.

اجتماعی
■■بحرا ِن مدیریت بحران
جواد لعل محمدی
فعال مدنی
گمان نمی کنم که ماجراجویی آسمان چیزی از بوالفضولی
مسئولین بحران زده نظام جمهوری اسالمی بکاهد و خانه دل
ایرانیان را روشن کند .صد و یک هزار کشته ( )1ناشی از زلزله
االرض در چهل سال گذشته ،نشان می دهد که مردم در البالی
دل مشغولی ها و گرفتاری های حاکمان گم شده اند .شگفتی هر
باره دولتسرای نظام در رویارویی با حوادث و بسط تجربه های
گذشته و بی مهری طبیعت ،گواه آسان گیری مدام و رهایی از
تکلیف است.
اجازه بفرمایید معیاری متقن و متین بر این خطای بزرگ عرض
کنم .همین سال گذشته و یا کمی آن طرف تر ،در بحبوحه
ریزگردهای خوزستان بود که معاون پیشگیری سازمان مدیریت
بحران کشور در خطبه ای فرمود« :ایران رتبه چهارم کشورهای
پرخطر را دارد و بیش از  ۸۰درصد کشور را زلزله و سیل
و خشکسالی تهدید می کند»( .)2ایض ًا کمی قبل ترک نیز
نماینده دزفول گفته بود« :سازمان بحرانی که بودجه و امکانات
در اختیارش نیست ،بهتر است منحل شود» ( .)3در همین ایام
رئیس انجمن علمی مدیریت بحران با انتقاد از سایه شوم سیاست
زدگی حاکم بر مدیریت بحران و حوادث کشور نیز اشاره کرده
بود که «متاسفانه برخورد با حوادث هم چنان بر اساس رویه های
کهنه صورت می گیرد و مطالعات و ترسیم نقشه مخاطرات در
کشور ما جایگاهی ندارد» (.)4
من گرچه در ارشادات معاون سازمان مدیریت بحران تردیدی
ندارم ،لیکن کسی نیست که بپرسد “بر سر کرسی ترا چندین
افادات چیست پس” .نشستن بر این کرسی بالخیز و از سر
تحقیق و تعمق چنین سخن گفتن روا نیست و عاقبت سوء دارد.
اگر از بی ثباتی ساختاری رنج می برید و دانش سیاستی حاکم
بر این سازمان کفایت نمی کند ،از چه رو بر این مسند نشسته
اید و سیاه بختی مردم را رقم می زنید؟ چهل سال است که سیل
و زلزله و آتش مردم را بمباران می کند و بی خیالی شما هم
بمباران می کند .هرچه در این ایام ،اوراق حوادث طبیعی و غیر
طبیعی و سیل و زلزله و رانش زمین و آتش سوزی و سقوط
هواپیما و ریزش ساختمان و حوادث جاده ای و ریلی را تورق
کنیم ،اعظم بحران ها مربوط به بحران مدیریت بوده است .گویا
این بیماری صعب االعالج را دارویی نیست و تنها کمپین ها و
انجمن ها و خیریه ها باید ُم َسکن دردهای هم وطنان خود باشند.
پس کجایند آن سازمان های منفعلی که اخبار کذائی شان بر
صدر رسانه های داخلی است و مطالبه گران و پرسشگران و
نقادان را شایعه پراکن می خوانند و سیخ و صالبه به دست شحنه
و قاضی می سپارند؟ تا کی باید وظایف سازمان های رسمی
را مردم و انجمن ها و کمپین ها بر عهده بگیرند؟ دوست عزیز
و دلسوزی برایم نوشت که در “ماموریت ویژه ای که رئیس
جمهور در برخورد با شایعات در فضای مجازی” ( )5داده است،

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دهم ،اردیبهشت ۱۳۹8
شماره 96

46

از جمیع بازداشت شدگانی که به اصطالح با شبکه های مغرض
همکاری هایی داشتند ،تعدادی دلسوز و صدیق که سینه ای
سوخته و دلی دریایی دارند نیز قربانی تر و خشک شده اند ،اما
یک بار اتفاق نیفتاد که قاضی القضات شهر ما بر این همه ویرانی
و بی برنامگی سوالی بنویسد و مدعی العموم بپرسد که چرا این
همه پل در مسیل و محل سیل ساخته اید و سپس به خاطر سیل
آن ها را تخریب کرده اید؟ چرا راه آهن می سازید و با افتخار
آن را به خاطر سیل منفجر می کنید؟ چرا سدهای ساخته شده
شهرها و روستاها را زیر آب می برند؟ ( )6چرا  ۳۰سال چرخه
باطل و تکرار راه حل های ناکام سازمان مدیریت بحران را
نادیده گرفته اید و اکنون “بر اجرا نشدن قانون تشکیل سازمان
مدیریت بحران کشور” تاکید می کنید؟ ()7
ناصواب نیست اگر بگوییم خشکسالی گذشت و خشک سری
هم چنان از مردم روغن می گیرد .نه جان مردم مهم است و
نه مال و سرمایه آنان؛ حتی زنده گی از آنان دریغ می شود.
 ۳۵هزار میلیارد تومان خسارت سیل و هزاران میلیارد تومان
خسارت های زلزله و حکایات قبل تر .هیچ نشانی از توسعه
نیست .کانکس های ورزقان هم چنان برپاست و حلبی آباد سر
پل ذهاب برهان و واسطه حوادث محتمل در آینده؛ مفتیان بر
منابر از نعمت الهی می گویند و نسیان اهلل من الفرق الی االقدام
در مسئولین سبقت می گیرد؛ شور و نشاط زندگی از مردم رخت
بسته و گویی خاک گورستان پاشیده اند .چه بهار بی نشاطی بود
این بهار! ما که نه عید دیدیم و نه شادی .لباس ها ،همان لباس
های معمول سال گذشته و هیاهوی صف گوشت های برزیلی
انگشت نمای مردم .تحفه کوچک و بزرگ شده است کمک به
سیل زدگان و قلک هایی که از گلستان تا خوزستان رفت...
باور بفرمایید به زوال عقل گرفتار نشده ام .سیاهی را هم رنگ
عشق نمی دانم .ذالفنون بحران هم نیستم که بر آن بیش از این
حاشیه بنویسم .لیکن آن چه در این روزها دیدم لوح محفوظ را
هم سیاه می کند .چالش های اساسی گریبان مردم را گرفته
است و عدم توانایی دولت در ارائه خدمات اولیه و بدیهی به
جامعه روز به روز بی ثباتی را افزون می کند و آن چه را عرض
کردم از دلسوزی تام است و تمام.
راستی! بگذارید در انتهای کالم خدمات ارزنده مردان ارتش
را در فاجعه سیل ستایش کنم و به احترام خدمات بی منت و
صادقانه آنان کاله از سر بردارم.
پانوشت ها:
 - 1الیاسی ،فاضل ،مملکت بالخیز ...و سیل بدون باران ،کانال تلگرامی
علوم اجتماعی
 - 2ایران چندمین کشورهای حادثه خیز دنیاست؟ ،ایسکانیوز 28 ،مردادماه
1396
 - 3نماينده مردم دزفول :سازمان مدیریت بحران منحل شود ،روزنامه قانون،
 2اسفندماه 1395
 - 4کاهش تعهدات کاری و عدم وجود متولی توانمند در مدیریت بحران،
فارس 1 ،اسفندماه 1395
 - 5ماموریت ویژه رئیسجمهور به شورای عالی فضای مجازی؛ برخورد با
منتشر کنندگان اخبار جعلی در فضای مجازی ،ابریشم پرس 27 ،فروردین
ماه 1398
 - 6الیاسی ،فاضل ،مملکت بالخیز ...و سیل بدون باران ،کانال تلگرامی
علوم اجتماعی
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عکس از ایلنا

اجتماعی
■■سیل؛ باید و نبایدها
معینخزائلی
روزنامه نگار

وقوع سیالب اخیر در ایران مجدداً ضرورت آمادگی در برابر
وقوع بالیای طبیعی را یادآور شده است .سیالبی که بر اساس
گزارش ها تاکنون ( ۲۵فروردین ماه) منجر به از دست رفتن
جان  ۷۶نفر شده و خسارتی  ۳۵هزار میلیارد تومانی از خود بر
جا گذارده است .این خسارت ها در برخی از مناطق به حدی
است که بنا بر گزارش ها سبب تخریب کامل راه ها و یا روستا
ها شده و زندگی چندین میلیون نفر را به شکل مستقیم و غیر
مستقیم تحت تاثیر قرار داده است.
با این وجود اما به تجربه ثابت شده است که داشتن اطالعات
و آگاهی کافی در مورد اقدامات ضروری در مواجهه با بالیای
طبیعی نقشی به سزا در کاستن خسارت های ناشی از آن دارد.
اقداماتی که هدف اصلی در آن ها در وهله اول حفظ جان انسان
و در وهله دوم کاهش خسارت های مادی است.
در همین زمینه اولین قدم برای آماده سازی ،یادگیری نکاتی
است که توجه و رعایت آن ها در هنگام وقوع سیل ،می توانند
کمک شایانی به افراد در معرض خطر کنند .نکاتی که لزوم
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یادگیری و آموزش آن ها به دیگران ،صرف نظر از احتمال یا
عدم احتمال وقوع بالیای طبیعی بر همگان واجب است.
قبل از وقوع سیل
نقاط پر خطر اطراف محل زندگی خود را شناسایی کرده و همواره
نسبت به تغییرات آب و هوایی و محیطی اطراف خود حساس
باشید .آگاهی از مقررات ساخت و ساز در حریم رودخانه ها و یا
در میان مسیل ها و رعایت آن ها در این زمینه ،خود خسارات
وقوع سیالب را در هنگام وقوه به شدت کاهش خواهند داد.
آگاه باشید که همواره بیمه حوادث و بالیای طبیعی خود را به
روز نگه داشته و در صورت اتمام به سرعت و فوراً آن را تجدید
نمایید.
برای آموختن در مورد اقدامات الزم و ضروری در هنگام وقوع
سیل منتظر وقوع آن نباشید .از پیش ،خود را آماده و مهیا سازید.
اگر شهر یا محلی که در آن زندگی می کنید سابقه وقوع سیل
دارد ،همواره راه های فرار و چگونگی فرار از سیالب را مرور
کرده و برنامه ای برای آن داشته باشید .مشخص ًا بدانید که در
هنگام فرار و ترک خانه چه باید بکنید و چه وسایلی را همراه
داشته باشید.
از آن جا که تنها چند ساعت بارش شدید باران برای بروز یک
سیالب مخرب در مسیل ها و حریم رودخانه ها کافی است ،از
این رو اگر به هر دلیلی در محل هایی زندگی می کنید که در
صورت بروز سیالب به زیر آب می روند ،همواره اطالعات خود
را در مورد زمان بارش های فصلی و میزان احتمال وقوع سیالب
به روز نگه داشته و هیچ گاه احتمال آن را دست کم نگیرید.
اگر خطر وقوع سیالب قطعی است ،سعی کنید با حفظ

خونسردی و آرامش شرایط را برای ترک خانه مهیا کنید .در
اولین قدم اقالم ضروری که از پیش برای چنین شرایطی آماده
کرده اید ،کنترل کرده و در صورت نیاز لوازمی به آن اضافه
کنید .این اقالم ضروری عبارتند از :بطری آب آشامیدنی ،غذای
خشک و دربسته (ترجیح ًا کنسرو) ،لباس گرم ،چراغ قوه به
همراه باطری اضافه ،جعبه کمک های اولیه -شامل چسب زخم
و گاز استریل ،قرص مسکن ،دستمال مرطوب ،ماده ضد عفونی
کننده زخم ،موچین و کرم ضد حساسیت ،-سوت و یا هر وسیله
دیگری که در صورت نیاز بتوانید از آن برای جلب توجه دیگران
استفاده نمایید ،لوازم بهداشتی ضروری -مانند مایع ضد عفونی
کننده دست ،حوله و نوار بهداشتی ،-وسیله ارتباطی مانند تلفن
همراه ،یک رادیو کوچک دستی به همراه باطری اضافه ،دستکم
یک جفت کفش اضافه و در صورت امکان یک یا دو وسیله
برای سرگرم کردن کودکان.
در صورتی که قصد دارید اسناد شناسایی مانند شناسنامه یا
کارت ملی و یا دیگر اسناد مهم خود را همراه ببرید ،سعی کنید
تا حد امکان آن ها را در کیسه و یا کیف ضدآبی که از پیش
تهیه کرده اید قرار دهید تا از آسیب دیدن آن ها بر اثر رطوبت
خودداری کنید.
همواره نیازهای همه اعضای خانواده را در نظر داشته و اقالم
مورد نیاز آن ها ،از جمله داروهای خاص مصرفی را همراه خود
داشته باشید.
اگر حیوان خانگی دارید ،نیازهای آن را نیز مد نظر داشته و
دست کم برای یک یا دو وعده غذای حیوان خانگی خود را نیز
به همراه داشته باشید.
توجه داشته باشید که پیش از ترک خانه حتم ًا در صورت امکان
و داشتن فرصت ،لوازم و وسایل با ارزش و گران بهای خود
را -از قبیل اسناد و مدارک و یا دیگر وسایل ،-از خطر آب
گرفتگی دور کرده و به مکانی منتقل کنید که امکان دسترسی
آب به آن ممکن نباشد.
در هنگامی که وقوع سیالب قطعی است پیش از ترک خانه در
صورت امکان و داشتن فرصت ،آب ،برق و گاز خانه خود را
قطع کنید .اگر فرصت کافی دارید چاه حمام و دستشویی خانه
را برای جلوگیری از نشت فاضالب با یک کیسه مستحکم و پر
شده از سنگ و یا شن بپوشانید.
اگر خانه تان دارای چند طبقه است سعی کنید در صورت امکان
و داشتن زمان کافی وسایل گران قیمت و با ارزش خود را پیش
از ترک خانه به طبقات باالیی انتقال دهید تا از آسیب به آن ها
جلوگیری کنید.
در صورت قطعی بودن وقوع سیالب همواره به گوش باشید.
هیچ گاه هشدارهای صادر شده از سوی مقامات محلی را دستکم
نگیرید .سیالب هرآن ممکن است رخ دهد .آمادگی خود را حفظ
کرده و همواره اطالعات خود را از طریق رسانه های جمعی قابل
اعتماد مانند رادیو و یا تلویزیون به روز نگه دارید.
هشدارهای مربوط به تخلیه خانه را جدی بگیرید و در صورت
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امکان کارهای ضروری را انجام داده و سپس فوراً خانه خود را
ترک کنید .آگاه باشید که اولین هدف در هنگام وقوع سیالب
حفظ جان شما و اعضای خانواده تان است .از این رو در موارد
ضروری فوراً خانه را ترک کرده و به مکان های امنی که از پیش
در نظر گرفته اید ،بروید.
اگر خطر بروز سیالب به قدری جدی و محتمل است که فرصت
ترک خانه را ندارید به سرعت همراه اعضای خانه خود به طبقات
باالیی و یا پشت بام بروید.
در صورتی که ترک خانه ضروری نیست سعی کنید در صورت
امکان با قرار دادن محافظ هایی از قبیل کیسه های شنی ،بلوک
های پالستیکی و یا دیگر وسایلی که احتماالً از سوی مقامات
محلی برای مقابله با سیل مهیا شده ،از خانه خود محافظت کرده
و احتمال نفوذ آب به آن را کاهش دهید.
هنگام وقوع سیل
هرگز و در هیچ شرایطی در مورد سیالبی که بیش از  ۱۵سانتیمتر
عمق داشته و در جریان است تردید نکنید؛ مگر در مواردی که
حفظ جانتان بسته به آن باشد .چرا که تنها همین میزان آب روان
کافی است که شما را شناور کرده و همراه خود ببرد.
گزارش ها نشان می دهند که نزدیک به هشتاد درصد مرگ و
میر ناشی از سیالب ،به دلیل گرفتار شدن افراد در داخل خودرو
اتفاق می افتد .از این رو در صورت امکان سعی کنید از اتومبیل
استفاده نکنید؛ در غیر این صورت از راندن در مسیر آب روان
به شدت پرهیز کنید .چرا که تنها  ۳۰سانتیمتر آب روان کافی
است تا خودرو شما شناور شده و کنترل آن از دست برود .آگاه
باشید که حفظ جانتان از هر اقدام دیگری مهم تر است .پس به
هیچ وجه سعی نکنید خودرو خود را نجات دهید.
اگر به همراه خودرو خود در سیالب گرفتار شدید تا حد امکان
سعی کنید در داخل خودرو بمانید .آبی که اتومبیل شما را شناور
کرده به طور قطع شما را خواهد برد .شیشه های خودرو را
ببندید ،کمربند ایمنی را باز کرده و سعی کنید تعادل خود را در
داخل خودرو حفظ کنید .اگر آب وارد خودرو شما شد با رفتن
روی سقف ماشین ،خود را در شرایط پایدار قرار دهید.
اگر داخل ساختمانی گیر افتاده اید ،به هیچ وجه سعی نکنید از
آن خارج شوید .چرا که شرایط در خارج از ساختمان با توجه به
روان بودن آب و شدت آن بدتر خواهد بود .به بلندترین نقطه
ساختمان بروید و از آن جا تقاضای کمک کنید .از پرسه زدن و
کنجاوی در سیالب خودداری کنید.
در زمانی که مجبور به تردد داخل سیالب هستید ،سعی کنید
وسیله ای را برای حفظ تعادل خود در آب به کار گیرید .این
وسیله می تواند یک چوب بلند و یا مانند آن باشد .اگر نیاز به
تردد در داخل آب دارید حتم ًا میزان عمق آب را با استفاده از
چوبی که در دست دارید امتحان کرده و از عمیق نبودن آن
اطمینان حاصل کنید.
خطر برق گرفتگی را جدی گرفته و از آویزان شدن به تیرهای
برق تا حد امکان خودداری کنید.

از کودکان خود مراقبت کنید و هرگز آن ها را تنها به حال خود
رها نکنید.
از ماجراجویی بپرهیزید و سعی کنید تا حد امکان گروهی تردد
کرده و از تردد فردی خودداری کنید.
بعد از وقوع سیل
برای بازگشت به خانه خود عجله نکرده و حتم ًا پیش از بازگشت
به خانه خود ،از فروکش کردن قطعی سیالب اطمینان حاصل
کنید .به هشدارها توجه کرده و تا حد امکان تا پیش از اعالم
قطعی خبر فروکش کردن سیالب از سوی مقامات به محل وقوع
سیل بازنگردید.
با توجه به احتمال اوج گیری مجدد سیالب هم چنان از رانندگی
خودداری کرده و تا حد امکان پیاده تردد کنید.
آگاه باشید که سیالب ساکن نیز به مانند سیالب روان خطرناک
است .آلودگی آب و احتمال وجود مار و یا دیگر جانوران
خطرناک در آب را دستکم نگرفته و از این رو تا حد امکان از
تردد (پیاده روی و شنا) در داخل آب پرهیز کنید.
آگاه باشید که آب ساکن ناشی از سیالب به شدت آلوده است و
از نوشیدن آن بپرهیزید .این آب حتی ممکن است حاوی مار و
یا دیگر جانوران خطرناک باشد.
در هنگام بازگشت به خانه توجه داشته باشید که به دلیل ورود
سیالب به خانه ممکن است مار و یا دیگر جانوران خطرناک
نیز با آن وارد خانه شده باشند .از این رو هوشیار بوده و بدون
بررسی دقیق وارد خانه نشوید.
خطر برق گرفتگی ناشی از رطوبت را جدی گرفته و در صورت
امکان پیش از ورود به خانه جریان کلی برق را قطع کنید .در
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غیر این صورت از دست زدن به وسایل برقی خودداری کرده و
در صورت امکان از چکمه و دستکش پالستیکی استفاده کنید.
تا حصول اطمینان از بهداشتی بودن جریان آب شهری ،از
خوردن آن خودداری کرده و ترجیح ًا از بطری های آب معدنی
استفاده کنید.
از تردد در روی پل ها و زمین هایی که در اثر سیالب دچار
فرسایش شده اند ،خودداری کنید .چرا که ممکن است با توجه
به فشار ناشی از تردد فروریخته و یا دچار رانش شوند.
پس از ورود به خانه و در هنگام بازسازی نکات بهداشتی را
رعایت کرده و تا حد امکان سعی کنید وسایلی را که در معرض
سیالب بوده اند معدوم سازید .این وسایل در نتیجه تماس با
سیالب به شدت آلوده اند .در غیر این صورت آن ها را خوب
تمیز و ضد عفونی کنید.
از تجمع بی جا و بی مورد در محل هایی که امدادرسانان در آن
ها مشغول امدادرسانی و عملیات هستند ،خودداری کنید .اگر
نمی توانید کمکی کنید ،راه را برای امدادرسانان باز بگذارید.
با یکدیگر مهربان باشید .شوک ناشی از بالیای طبیعی عمدت ًا
منجر به واکنش های تندی در افراد شده و سبب خشم و اندوه
فراوان می شود .در صورت مواجهه با چنین افرادی ،خونسردی
خود را حفظ کرده و به آن ها دلگرمی دهید.
از کمک خواستن خجالت نکشید .امدادرسانان آمده اند تا به شما
کمک کنند .به راحتی نیازهای خود را با آن ها در میان گذاشته
و خواستار کمک شوید.
و در پایان این که در اولین فرصت ممکن با شرکت بیمه خود
تماس بگیرید و کارهای مربوط به آن را انجام دهید.
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عکس از میزان

■■چرا ِگل و سیل نفسمان را برید؟
مرتضیهامونیان
فعال حقوق بشر

تا لحظه قلمی شدن این کلمات و بنا به اعالم رسمی 76 ،کشته
و حدود  20هزار میلیارد تومان خسارت زده است .وزیر راه و
شهرسازی می گوید که یازده هزار ابنیه فنی (از جمله پل ها و
آب روها) و  725پل ،یا تخریب شده و یا به آن ها آسیب کلی
وارد آمده است.
از آن  20هزار میلیارد تومان ،سهم وزارت راه سه هزار و
دویست و پنجاه و سهم وزارت جهاد کشاورزی  13هزار میلیارد
تومان خسارت است )1( .و باید به این اعداد خسارت آب و
برق ایجاد شده ،خسارت به تاسیسات نفتی و واحدهای مسکونی
در شهر و روستا را که یا نابود شده اند و یا نیازمند بازسازی
اند هم اضافه کرد .روستاهایی که از بین رفته و دیگر چیزی بر
جای نمانده است.
شاید در نگاه اول تعداد خسارات جانی رسمی فاجعه سیل نوروز
امسال عدد کوچکی به نظر برسد .آن هم برای ملتی که در نوروز
سال گذشته 21 ،هزار نفر تنها در تصادفات رانندگی تلفات داده
است )2( .اما به نظر می رسد که این عدد کشته شدگان هم
دقیق نباشد .روستاهایی در مناطقی از استان لرستان (دستکم)
از دست رفته که ثبت زمین شهری نبوده است .این نکته را می
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توان از گفتگو با ساکنین حال یا گذشته این استان دریافت.
روستاهایی که تنها در ایام انتخابات با صندوق رای های سیار
مواجه می شدند و در بقیه ایام سال ،انگار برای استانداری و
فرمانداری و بخشداری ها ،وجود خارجی نداشته اند .از این میان
هستند روستاهایی که تمام ًا از میان رفته اند .هستند روستاهایی
که اص ًال از بالیی که بر سرشان در حال نازل شدن بوده ،خبر
نداشتند و به یک باره با حجم عظیم آب روبه رو شدند .آبی هم
که تنها آب نبودِ .گل بود و خصلت این گل این است که با توجه
به چگالی چندبرابرش ،کم تر سازه ای ،باالخص در آن مناطق
خاص در برابر آن یارای مقاومت دارد .به این آمار ،مفقودین را
هم باید اضافه کرد .و هم چنین هزینه های آتی ساکنان دستکم
سه استان گلستان ،لرستان و خوزستان برای ساختن .ایض ًا باید
به شمار آورد هزینه های پزشکی و وضعیت فعلی آن ها را که
هرآن چه بر سرشان می رود ،از عواقب سیلی است که خانه شان
را برانداخته است.
کشوری در اروپاست به نام هلند .از تمامی خاک این کشور،
نصفش تنها چند فوت (هر فوت سی و نیم سانتی متر) از سطح
دریا باالتر است و ارتفاع بقیه کشور از سطح دریا منفی است.
اما سال هاست که در برابر سیل آسیبی ندیده است و با یک سیل
ناشی از بارندگی هرچند زیاد ،بیش از نصف مملکتش درگیر
نشده است .اضافه کنیم که ایران جزو مناطق گرم و خشک دنیا
محسوب می شود و گودترین نقطه فالت ایران هم جایی است
در بیابان لوت که  117متر از سطح دریا باالتر است )3( .اما
یک سیل ،هرچند گسترده و با دربرگیری  20استان کشور،
چنین بالیی بر سر آن می آورد .آیا نباید پرسید که دلیل این

آسیب پذیری چیست؟ و چه بر سر ایران آمده است که چنین در
برابر این مسئله ضعیف است و شکننده؟
قطع ًا نگارنده مدعی نیست که می تواند در یک مقال به تمامی
دالیل مربوط به این مسئله بپردازد .اما شاید در نگاهی کلی بتوان
چند مسئله مشخص را برجسته کرد.
یکی از اصلی ترین مسائل ،بحران مدیریت است .ستاد بحران
و ستاد حوادث غیر مترقبه ای که خود اولین جایی است که
غافلگیر می شود .در طول سال و سال ها بارها کارشناسان و
دانشمندان حوزه محیط زیست و آب و آبخیزداری هشدار می
دهند که بحرانی نزدیک است و مشکلی حادث خواهد شد .اما
نهادهای مدیریتی در ایران تا واقعه را به چشم خود نبینند و
تا احساس خطر نکنند ،دست به عملی نمی زنند .حتی وقتی
که نهادهای ذیربط به مانند هواشناسی هشدار می دهند که مث ًال
بارندگی بسیاری ،بیش از حد تصور و در حجم میزان بارش
یک سال منطقه قرار است اتفاق بیافتد ،استاندار محترم وقت
در این جا استاندار گلستان ،آقای مناف هاشمی ،-می گویدکه «تصور ما این بود که همه کارها جمع شده بود .ما در بهترین
شرایط استانداری را جمع کرده بودیم .با اجازه آقای وزیر یکی
دو روز مرخصی گرفته بودیم»)4( .
یعنی استاندار که در زمان حادثه در استان فرماندهی اصلی
میدان را برعهده دارد ،بر مبنای تصوری که ناشی از فهم خود
و نه دید کارشناسی است ،فرض می کند که کارها انجام شده و
با سپردن مسئولیت به رده های بعدی برای تعطیالت به خارج
از کشور سفر می کند .آقای مناف هاشمی در همین مصاحبه
با اقتصاد  24می گوید که «فکر نمی کردیم بارندگی های ۵
روز قبل ارتفاعات خراسان شمالی به آق قال برسد» )4( .درست
است که ممکن است بارش پیشبینی نشده ای حادث شود و یا
این مسئله در نظر گرفته شود که پیشبینی هواشناسی درصدی
البته بسیار کم -از خطا را هم می تواند داشته باشد؛ اما استداللاستاندار در زمان وقوع فاجعه که بر مبنای فکر کردن تصمیم
گیری کرده ،با هیچ منطق مدیریتی جور در نمی آید.
این بی مدیریتی هم فقط خاص مسئله سیل و رفتار مدیران
کشور نیست .در زلزله هم با همین مشکل مواجه هستیم .در
فاجعه سوختن ساختمان پالسکو هم همین طور .همیشه واقعه
روی می دهد ،مدیران در فاز اول غافلگیر می شوند و بعد عالج
واقعه را نه قبل از وقوع که بعد از وقوع می کنند.
مسئله دیگر امری است که می توان آن را نابودی خاک
و طبیعت در طول سه دهه اخیر نامید .سه دهه سیاست های
نادرست در حوزه آب و آبخیزداری ،سدسازی های متعدد که
مث ًال به مانند سد گتوند در استان خوزستان هزاران نفر نخل را
نابود کرده است ،چراهای بی رویه و بیش از حد استاندارد و در
تمامی سال که به نابودی تمام مراتع درجه اول کشور انجامیده
است و خاک سبز مراتع را به خاکی بی بنیان بدل کرده که با آب
شسته می شود و سیل ِگلش خانمان مردم را نابود می کند .حجم
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گلی که در معموالن و پل دختر شاهد بودیم ،همه خروجی همین
فاجعه و ظلم بر طبیعت است .به تمام این ها باید عدم رعایت
حریم و بستر رودخانه ها را هم اضافه کرد .وقتی در طول سال
ها و به دلیل خشک بودن یا کم آب بودن رودخانه ،حریم و بستر
آن رعایت نشده و با مجوز نهادهای نظارتی یا بی مجوز آن،
انواع و اقسام سازه ها در این مسیر ساخته شده است ،باید هم
انتظار داشت که در زمانی که این حریم و بستر رود باید انجام
وظیفه بکند و آب را از خود بگذراند و به مسیرش هدایت بکند،
همه آن چه ساخته اند طعمه ضربه سیل خروشان آب خواهد
شد .سازه های رود کارون نمونه بارز این مسئله است .پارک
جزیره در رود کارون به زیر آب رفت )5( .دلیل ساختش هم
کم آبی کارون اعالم شده بود و اما مسئوالن بی دانش و آگاهی
و عقالنیت حساب نکرده بودند که اگر روزگاری در طول مدت
کوتاهی با این حجم از بارش مواجه شوند ،بستر و حریم تحدید
شده رود که در آن جزیره هم ساخته شده ،توان تحمل این آب
را نخواهد داشت و هرآن چه در مسیر طبیعی اش ،بر سر راهش،
ساخته شده نابود خواهد کرد.
نمونه دیگر این فاجعه طبیعی پر کردن مسیل کنار دروازه قرآن
شیراز است .اگر آن مسیل طبیعی که ثمره سال ها سیالب در آن
منطقه که خود سیل آباد نام دارد پر نمی شد ،هیچ اتفاقی برای
دروازه قرآن و مسافران نوروزی در حال تفریح در محدوده آن
رخ نمی داد .در واقع سیالب طبیعی تنگه اهلل اکبر شیراز در آن
منطقه مسیر خودش را می رفت )6( .مسیری که هزاران سال
در آن حرکت کرده بود .اما تالش انسان برای نابودی خاک و
مسیرهای طبیعی آب چنین فاجعه ای را رقم زد.
و به تمام این مسائل باید مسئله فرونشست زمین را هم اضافه
کرد .نابودی منابع آب زیر زمینی ،نه تنها فرونشست های مهیبی
را در سطح کشور ایجاد کرده ،که عالوه بر آن موجب می شود
که در هنگام وقوع سیالب هایی این چنین ،چون آب بستری
برای ذخیره سازی در عمق زمین ندارد و مخازن طبیعی آب
زیرزمینی که در طول هزاره ها ایجاد شده ،به سبب بهره برداری
نادرست نابود شده ،آب به جای فرو رفتن در زمین در سیر
طبیعی خود و کاسته شدن از شدت و حدتش ،با شستن خاک و
باال رفتن ذرات معلق در آن هم نیرویش بیش تر می شود و هم
سیلش ویرانگرتر .ذرات معلق که باالتر می رود ،جرم سیال در
حال حرکت هم بیش تر می شود و با توجه به سرعت آن ،ضربه
اش فاجعه بارتر خواهد بود.
نکته دیگر اما در خصوص مردمان و ساکنان دیار ما ،بی اعتمادی
عمومی است .به حاکمیت و هشدارهای نهادهای رسمی .دهه ها
دروغ و ریای حاکمان ،دهه ها اخبار کذب و نادرست ،دهه ها
تالش برای حاکم کردن نظامی اقتدارگرا موجب شده است که
دیگر بدنه اجتماعی به حاکمیت اعتماد نداشته باشد .این عدم
اعتماد در چنین وقایعی نتیجه خود را نشان می دهد .هواشناسی
و استانداری و بخشداری و دهداری فریاد می زد که مردم تخلیه

کنید و بروید ،اما کسی از جایش تکان نمی خورد .هم چنین
سابقه فاجعه بار حاکمیت در کمک و یاری مردم در جبران
خسارات ناشی از حوادث طبیعی هم موجب می شود که مردم
حاضر نباشند که از خانه و زندگی خود بگذرند تا جانشان را
حفظ کنند.
در جهانی که به آن جهان متمدن می گویند ،بیمه ها یا دولت
بسته به نوع نظام حاکم ،-بر خود فرض می دانند که در صورتوقوع فاجعه ای طبیعی به مانند سیل و زلزله ،به آسیب دیدگان
کمک کنند و هرچه زودتر آن هایی را که خانه از دست داده
اند ،صاحب خانه کنند و برای آنان که زندگیشان نابود شده
است ،تا حد امکان دستکم حداقلی سرپا کنند .اما سابقه حاکمیت
جمهوری اسالمی در مواجه با آسیب دیدگان حوادث طبیعی ،از
زلزله بم تا ورزقان و کرمانشاه نشان می دهد که پس از فاجعه و
بعد از گذشت یکی-دو ماهی از اتفاق ،دیگر کسی سراغ حادثه
دیدگان را نخواهد گرفت .نمونه هایش در سال های اخیر کم
نبوده و نیست .با این وضعیت ،روستا نشین و یا شهرنشینی که
همه زندگی اش یک خانه و لوازمش و احتماالً یک خودرو و دام
و زمین است ،حاضر است جانش را هم وسط بگذارد و اما آن چه
که دارد ،رها نکند .چرا که فرضش بر این است که بعد از واقعه،
کسی حال او را نخواهد پرسید و تمام تبلیغات حاکمیت مبنی بر
جبران خسارات در واقع حرف هستند و نه عمل! یک دهه سیل
در ایران ،از سیل  1388قمرود تا  1390سردآبرود گرفته تا
سیل سال  1393در استان های مازندران و گلستان و سمنان و
سیل سال  1394در مناطق گسترده ای از شمال تا غرب کشور،
و هم چنین سیل های  1396 ،1395و  1397در نقاط مختلف
کشور ،هر بار به مردم وعده بازسازی داده شده است .و هر بار
تنها سهم مردمان وعده بود .وعده خالی بی نتیجه! ()7
به این مشکالت اضافه کنید وضعیت بد هواشناسی در ایران را
که وقتی چندین بار وضعیت نادرست را اعالم می کند ،اعتماد
عمومی را از دست می دهد و دیگر کسی به هشدارهایش توجهی
نمی کند؛ فرض بر این است که آن چه آن ها می گویند درست
نیست.
مورد دیگر هم عدم آگاهی بخش هایی از مردم از اصل واقعه
قریب الوقوع است .در نوروز امسال و در نبود روزنامه های
کثیراالنتشار ،وظیفه آگاهی رسانی در همان ابتدای رویداد بر
عهده صداوسیما بود .اما انگار رسانه ای که باید ملی باشد و البته
میلی است ،فرضش بر این است که اگر بگوید چه قرار است
روی بدهد ،اقتدار نظام به خطر افتاده .در واقع فکر می کند که
اگر به مردم بگوید که سیلی در راه است و راه افتاده و چگونه می
توانند خود را ایمن کنند و چه باید بکنند ،پایه های اقتدار نظام
لرزیده و تصویر همیشگی که همه جا نا امنی و بال است ،غیر از
مملکت تحت حکومت ما ،نقض شده است .متاسفانه صداوسیما
در ابتدای ماجرای سیل سال جاری عملکرد خوبی نداشت .و
وقتی مجبور به پوشش همه جانبه شد که دیگر آن چه نباید
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روی داده بود.
در مواجه با فاجعه ای به مانند سیل برای مردم ایران از زمین و
زمان می بارد .مدیران ناالیق ،زمین و طبیعت نابود شده و بی
اعتمادی به حاکمیت و عدم آگاهی عمومی .همه در کنار هم
دست به دست همدیگر می دهند تا سیلی را که قابل مدیریت
بود و می شد تا حد بسیاری از عواقبش کاست ،به فاجعه ملی
بدل کنند که تا سال ها زندگی بخش بزرگی از مردمان دیار ما
را تحت تاثیر خود قرار دهد و نابود کند .در واقع آن چه فاجعه
شد ،بیش از سیل آب ،سیل روزگار بود .ممکن بود سیل نباشد.
زلزله ای باشد که منطقه بزرگی از کشور را بلرزاند .آتش فشانی
باشد که پس از هزاره ها باز فعال شده است یا هر عامل دیگر.
سیل نوروز امسال نشان داد که اگر حاکمان استدالل می کنند
که قدرت های غربی و رقبای همسایه ایران به دنبال کلنگی
کردن وضعیت منطقه و ضربه به منافع ملی ایران هستند ،پیش
از آن ها حاکمان بر کشور با عملکرد فاجعه بارشان وضعیت
کشور را کلنگی کرده اند .خانه ای کلنگی ساخته اند که با
سطلی آب دیوارش فرو می ریزد و با تکانه ای ممکن است
پی اش فرو بپاشد .ایران معروف است که مسیر گسل هاست.
ظاهراً بزرگترین گسل ،و بسیار بزرگ تر از گسل های زمین،
گسل های مدیریتی در زمینه های مختلف و اعتماد عمومی و
صداقت حاکمیت با مردم و فهم لزوم آگاهی دادن به مردم است.
نه سیل ،نه زلزله و نه حتی آتش سوزی ،اگر با عقالنیت مردمان
مواجه شود ،نمی تواند چنین فاجعه برای زندگی انسان ها بسازد.
از اجداد غار نشینمان تا امروز ،هزاره ها با حوادث و بالیای
طبیعی دست به گریبان بوده ایم .اما آن جایی نابود و منقرض
و از هستی ساقط شدیم که نه بالی طبیعی که بالی غیرطبیعی
به نام خودمان بر سر خودمان آوار شده .طبیعت مقصر نیست.
طبیعت مهربان است و بخشنده .راه خودش را می رود .با انطباق
با طبیعت می توان با او زندگی کرد؛ اگر قدرتمداران مدعی
خدایی بر همه چیز بگذارند و بفهمند.
پانوشت ها:
 - 1آسیب سیل در ایران ۷۶ :کشته و  ۲۰هزار میلیارد تومان خسارت،
دویچه وله 28 ،فروردین ماه 1398
 - 2تعداد کشته شدگان در تصادفات نوروزی سال  ،97مشرق نیوز22 ،
فروردین ماه 1397
 - 3گودترین نقطه فالت ایران مشخص شد ،مهر 8 ،دی ماه 1392
 - 4اظهارات استاندار از خارج برگشته گلستان ،اقتصاد 3 ،24فروردین
ماه 1398
 - 5باال آمدن دوباره آب رودخانه کارون ،مانا 19 ،فروردین ماه 1398
 - 6جزئیات مهم خطاهای انسانی که عامل سیل خونین شیراز شد ،ایلنا8 ،
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فروردین 1398
 - 7محجوب ،نیکی ،سیل در ایران؛ یک دهه تخریب ،یک دهه وعده برای
بازسازی ،بی بی سی فارسی 25 ،فروردین ماه 1398

کتابخانه

■■چگونه از سیالب بهره برداری کنیم؟
نام کتاب :مبانی پخش سیالب بر آبخوان

مؤلفان :نادر جاللی ،کورش کمالی ،ابراهیم سیدی ،محمد صادق
جاللالدینی ،علیرضا اسالمی ،اباذر مصطفایی و نجفقلی غیاثی
سال انتشار1393- :دوم
ناشر :پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

شاید بتوان گفت اصلی ترین آموزه ای که سیل اخیر در ایران
داشت ،لزوم مسئله آموزش و شناختن اصطالحات و مسائل مربوط
به آب و آبخیزداری در کشور است .حوزه ای که در طول سالیان
و در فضای سیاست زده رسانه ها و جامعه ایران بدان پرداخته نشده
بود .سیل اخیر ثابت کرد که مسئله آب تا چه میزان در ایران اهمیت
دارد و باید در خصوص آن دانست و اندیشید.
بر واقعه اخیر باید ویژگی اقلیمی ایران را هم اضافه کرد .اقلیمی که
به طور کلی گرم و خشک طبقه بندی می شود ،اما از شمال پر باران
تا جلگه خوزستان و بیابان و کویر و کوهستان های سر به فلک
کشیده اش ،نشان می دهد که با کشوری پر تنوع در حوزه محیط
زیستی مواجه هستیم .این کشور پر تنوع اما عالوه بر خصلت اساسی
گرم و خشک بودنش ،به سبب برداشت های بی رویه از منابع آب
و خاک با بحران منابع آبی و تخریب محیط زیستی روبه رو است.
بهره برداری از سیالب به روش های مختلف در زمین و طبیعت
دارای گذشته ای به تاریخ طوالنی خود کشاورزی است و زراعت
سیالبی در ایران نیز یکی از روش های مورد استفاده است .به مانند
همه مناطق شبیه در خاورمیانه ،آمریکای شمالی و مرکزی و شمال
آفریقا و غیره.
در چنین مناطقی بحث پخش سیالب بر آبخوان برای حفاظت از
منابع آب و خاک امری ضروری و اساسی است و در این خصوص
باید آموخت و به کاربست .کتاب “مبانی پخش سیالب بر آبخوان”
هم در تالش است تا متنی مفصل و آموزشی در این زمینه باشد .هم
برای دانش آموختگان تخصصی این حوزه و هم برای کسانی که می
خواهند در خصوص بحران آب بیش تر بدانند.
این کتاب در پنج فصل تهیه شده است .فصل اول به گذشته و روش
های پخش سیالب توجه می کند .این فصل در ابتدا ترمینولوژی
بحث را مشخص و سیالب را تعریف و از اهمیت آن می گوید.
سپس به مسئله پخش سیالب در ایران و روش های کنترلش می
پردازد و بعد با تعریف “آبخوان” ،از اصول و اهداف پخش سیالب
بر آبخوان ها سخن می گوید.
فصل دوم ،گاهی برای شناخت ویژگی ها و اولویت بندی منطق
مستعد پخش سیالب است .این فصل با شرح و تعریف مخروط
افکنه ها آغاز می کند و به اولویت بندی مناطق مستعد سیالب در
ایران با استفاده از سنجش دور و سیستم های اطالعات جغرافیایی
می پردازد .بعد به بحث هایی چون داده های مکانی مورد نیاز برای
شناسایی مناطق مناسب پخش سیالب ،استخراج اطالعات از تصویر
ماهواره ای به روش تفسیر چشمی ،تولید اطالعات تکمیلی به مانند
نقشه شیب و نقشه های مرتبط با فواصل ،مبانی مکان یابی منطق
مستعد برای پخش سیالب ،مبانی تفسیر تصویر ماهواره ای با هدف
شناخت مخروط افکنه ها و ویژگی پایگاه داده ها و کلیات تلفیق
این داده ها می پردازد .در انتها هم بحثی آموزشی در خصوص
مراحل مختلف انجام یک پروژه تفسیر تصویر به منظور مکان یابی
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مناطق مناسب برای پخش سیالب در نظر گرفته شده است.
فصل سوم به ساختار مطالعه و برنامه ریزی جهت اجرای پروژه
های پخش سیالب پرداخته است .در این فصل پس از سازماندهی
مطالعات به بررسی های اجمالی اولیه در طرح های پخش سیالب
بر آبخوان پرداخته و بعد نوبت به مطالعات مرحله توجیهی کار
می رسد .در ادامه با انجام مطالعات پایه -مث ًال در حوزه های
فیزیوگرافی ،هواشناسی و اقلیم و غیره ،-نحوه نظارت بر این
مطالعات و عملیات اجرایی را بررسی می کند .در انتها نیز با
تشریح یک سیستم پخش سیالب بر آبخوان ،مشکالت و تنگناهای
قابل پیشبینی در مطالعات و اجرای عملیات را مورد بحث قرار
داده و به بررسی اثرات پخش سیالب در اقتصاد ملی ،منطقه ای و
محلی می پردازد.
موضوع اصلی فصل چهارم طراحی سیستم های پخش سیالب و
مستندسازی موارد از طریق نمونه های اجرا شده است .در این
فصل به انواع سیستم های پخش سیالب پرداخته شده و اجزاء و
مشخصات فنی شبکه های پخش سیالب به تفصیل مورد بحث
و بررسی قرار گرفته است .هم چنین با نگاهی به انواع سازه
های کنترل سیالب و تثبیت بستر آبراهه و خصوصیات آن ها،
انواع بندها از قبیل خشکه چین ،قلوه سنگی ،سنگ و سیمانی و
توریسنگی بحث شده است .در ادامه هم با ورود به بحث فاصله بین
بندها ،مسائلی چون ارتفاع بند ،کف بندها ،تثبیت آبراهه ها و اپی
ها و تورکینست (یک نوع سازه آبی که برای مناطق کم شیب به
منظور ذخیره و جمع آوری آب باران و سیالب احداث می گردد)
مورد مداقه و نظر قرار گرفته است.
در فصل انتهایی کتاب هم با توجه به ضرورت وجود یک شبکه
جامع و کامل داده برداری برای جمع آوری اطالعات در طرح ها
و پروژه های مختلف ،پایش تغییرات عوامل مختلف در عرصه
های پخش سیالب بحث شده است .در این فصل پس از مقدمه بر
موضوع ،با طرح بررسی اثرات پخش سیالب بر کیفیت و کمیت
منابع آب زیرزمینی به بررسی اثرات آن بر خصوصیات خاک از
طریق پایش توجه شده است .در ادامه نیز پس از بررسی و پایش
عملکرد سازه های آبگیری و پخش ،پایش عملیات بیولوژیک،
بررسی و پایش اثرات اقتصادی-اجتماعی و پایش هیدرولوژی و
هواشناسی مورد نظر بوده و شرح داده شده است.
این کتاب عالوه بر این پنج فصل مفصل در  238صفحه ،فهرستی
بسیار کارآمد و قابل توجه برای پژوهشگران از جداول و اشکال و
نگاره های مرتبط با مسئله دارد که عالقمندان می توانند با مراجعه
به آن ها ،سرعت کار پژوهشی خود را باال ببرند.
در کشوری که در سیالب اخیر ،بیش از نیمی استان هایش درگیر
شده و خسارات بسیاری بر آن ها وارد آمده ،خواندن و دانستن در
خصوص موارد مرتبط با آن از جمله مسئله مورد بحث ،آبخوان،
نه تنها برای متخصصین و گویندگان و نویسندگان این حوزه که
برای شهروندان عادی نیز ضروری به نظر می رسد .در کشوری که
مسئله آب بدل به بحرانی شده که ظرفیت پیشی گرفتن از بحران
های دیگر را هم دارد ،خواندن در این حوزه می تواند کمکی به
بهتر دانستن و عملکرد بهتر باشد .خبر خوب آن که در کشوری
که آمار کتابخوانی آن غم بار است ،چاپ اول کتاب مورد بحث
ما در سال  1388پس از مدتی نایاب شد و توضیحات مورد بحث
متعلق به چاپ دوم این کتاب است .مولفین اما هم چنان برآنند تا
با تصحیحات دقیق تر و پیشنهادات و نظرات کارشناسی ،در جهت
بهبود هرچه بیش تر کیفی کتاب اقدام کنند.
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