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ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ واﻋﻆﻣﻬﺪوي
ســیل فروردیــن امســال در
مازنــدران ،گلســتان ،لرســتان،
خوزســتان و ســایر مناطــق،
درسهــاي ارزشــمندي بــرای
مدیریــت بحــران در کشــور
در بــر خواهــد داشــت .بســیار مهم اســت که
دســتاندرکاران مدیریت و ارائــه خدمات در کنار
انجام وظایف و خدماترساني به سیلزدگان عزیز،
به تدوین این تجربه بزرگ بپردازند و ســازوکارهاي
بهرهگیري و پندآموزي از این واقعه را در ســاختار
مدیریت بحران کشــور نهادینه کنند .اینجانب ،به
ســهم خود بر ایــن مهم همت گماشــته و تالش
ميکنم برخــي درسهاي آموختــه را در قالب و
فرمت بینالمللي  lesson’s learnedمدون و برای
بهرهگیري خوانندگان ارجمند و ملت شریف ایران،
ارائه کنم.
درس اول :چرا به هشدارهاي پیشگیري از سیل
توجه نشد.
در ایــن روزها ،ســؤالي در ذهنهــا ،محافل و
جلسات و نیز رســانهها و شــبکههاي اجتماعي،
تکرار ميشــود و آن اینکه با وجود آگاهيداشــتن
از ســیل لرستان و خوزســتان از چند روز قبل ،چرا
خانوادهها وســایل خود را به جایي مناسب منتقل
نکردند تا خسارتها کمتر شود؟
هنگامي که این ســؤال از مردم درگیر با ســیل
پرســیده ميشــد که :چرا بهموقع خــود را آماده
نکردید؟ چرا وســایل را به اتاقي محفوظ نبردید؟
مگــر به شــما نگفتند ســیل دارد ميآیــد؟ ما در
تهران و سایر شهرها ،همه ميدانستیم! و ...پاسخ
مردم ،جالب و تأملبرانگیز بود؛ ميگفتند» :بهطور
قطعي به ما نمیگفتند! روي اینکه سیل بزرگي در
راه اســت تأکید نميشد .ميپنداشتیم آبگرفتگي
مختصري رخ ميدهــد .پیامک ميدادند که فقط
توصیه بــه تخلیه بود ،اما به کجــا؟ معلوم نبود.
احشــام را چه کنیم؟ معلوم نبود ،فکر نميکردیم
ســیل اینقــدر جــدي و شــدید باشــد« .تحلیل
سببشناســانه نحــوه برخورد و تعامــل مردم با
اخطارهاي پیشگیرانه هواشناسي ،فرمانداريها و
بخشــداريها ،نیروي انتظامي و نیز صداوسیما با
هشدارهاي سیل ،ميتواند درسهاي مهمي براي
روشــنفکران و دلســوزان اجتماعي داشته باشد.
تجربه و مشــاهدات نگارنده در این زمینه حاکي از
این است که اخطارها عمدتا متوجه منازل حاشیه
رودخانــه بــوده ،کامال هم قاطع بــوده ،اما جدي
گرفته نميشده است.
ادامه در صفحه ۴

ﺳﺎﻻر ﺳﯿﻒاﻟﺪﯾﻨﯽ
 ۲۴آوریل ســالروز نمادین نخســتین کشــتار
ســازمانیافته قرن بیســتم اســت کــه منجر به
پاکســازي نژادي نزدیــک به  ۱٫۵میلیــون نفر در
ارمنســتان غربي یا شرق آناتولي شــد .این پروژه
در ســالهاي آخر امپراتــوري عثماني پیامدهاي
سیاســي ،اجتماعي و حتي ژئوپلیتیکي داشت که
در تعیین مرزهاي جدید بيتأثیر نبود.
ابعاد حقوقــي این واقعه کــه پیشزمینهاي
تجربــي بــراي هولوکاســت ،کشــتار کردهــا و
شــیعیان در عراق و سایر پاکســازيها بود؛ تا به
امروز گریبانگیر عامالن آن اســت .این نسلکشي
بيرحمانــه عالوه بــر اینکه دموگرافــي طبیعي
خاورمیانه را تغییر داد ،جسارت کافي به مستبدان
آینده در منطقه مانند صدام براي کشــتار کردها و
شیعیان داد.
وجدان جمعي ترکیه ،مدتها است که درباره
این تراژدي تاریخي حســاس شــده و زمزمههاي
جــدي مبني بــر عذرخواهي از ارامنــه در قالب
کمپینهاي مختلف آغاز شــده اســت» .حســن
جمال« نوه پســري جمال پاشــا از ســران دولت
عثماني یکي از ســه عامل اصلي این نسلکشي،
نمادي از وجدان آزرده ترکها در برابر این جنایت
اســت .او با نوشــتن کتابي با عنوان »نسلکشــي
ارامنه« ســعي کــرده اســت بخشــي از آمال و
رنجهاي تاریخي را التیام دهد.
بسیاري از روشــنفکران ،نمایندگان مجلس و
روزنامهنگاران ابراز تأســف و شرمندگي کردهاند.
رجب طیب اردوغان در  ۲۳آوریل  ۲۰۱۴با انتشــار
بیانیــهاي هرچند از عنوان نسلکشــي اســتفاده
نکرد؛ اما از ایــن واقعه رســما عذرخواهي کرد.
بههرحال وجدان ملي ترکها از این جنایت دولتي
آزرده شــده و انتظار ميرود ترکیه در ســالهاي

بعدي گامهاي مثبتتري دراینباره بردارد .ترکیه
داراي یکي از پیشروترین جوامع مدني در منطقه
است و همین خصلت باعث شده دینامیسمهاي
داخلي آن ماننــد چراغي در تاریکــي عمل کند.
همین ویژگي است که ترکیه را با کشورهایي مانند
عراق متفــاوت کرده و یک ســروگردن فراتر قرار
داده است؛ اما آنچه ژنوساید را براي مردم منطقه
خاورمیانه مهم ميکند ،دو نکته اساسي است:
نخســت اینکه جنایت ژنوساید اولین گام براي
کشتار و پاکســازي نژادي از سوي عدهاي افراطي
در حکومــت اتحاد و ترقــي )دهــه پایاني عمر
عثماني( بود که خاورمیانه را براي خشونتهاي
مذهبــي و قومي بعدي آماده کرد؛ بنابراین تقبیح
مســتمر و بدنامــي »ایدئولوژي و عامــالن« این
جنایت ،فارغ از وابستگي مليشان جوامع را براي
مدارا و همزیستي بیشــتر آماده و تضمین ميکند
تا شــاید خاورمیانــه ،در برابر ذهنیــت و گفتمان
افراطگري تا اندازهاي بیمه شود.
نکتــه دوم آســیبي اســت که کشــور و مردم
ایران از این واقعه متحمل شــدند .در تاریخ آمده
است که دیگر اتباع مسیحي عثماني )موسوم به
جیلوها( پس از مشــاهده کشتار ارامنه ،دست به
شــورش زده و از حکاري به ســمت شمالغرب
ایران حمله کرده و در نتیجه ســتمهایی به مردم
آذربایجان وارد کردند .دولت عثماني بدون آنکه
مسئولیت رفتار اتباع خود را بپذیرد ،چشم خود را
بر رفتار آنها بست.
همین نکته نشان ميدهد که امنیت کشورمان
تا چه حد متأثر از حاشــیه بیروني مرزهاســت و
ســرریز اتفاقاتي از این دســت چگونــه ميتواند
امنیت ما را تحت تأثیر خود قرار دهد.
البتــه ایــران در آن دوران روزگار بيدولتي را
در ســالهاي پایاني قاجاریه ســپري ميکرد؛ اما
امروز کشــور ما قدرتمند اســت و قادریم با چشم
باز رخدادهاي اجتماعي و سیاســي جدار بیروني
مرزهاي خود را دنبال کرده و تمهیدات پیشگیرانه
براي جلوگیري از رخدادهاي مشابه اتخاذ کنیم.

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻧﺮژى
اقــدام دولــت آمریکا در قــراردادن نام ســپاه
پاســداران در لیست ســیاه تروریســم ،نشاندهنده
آغــاز تغییرات اجبــاری در سیاســتهای تحریمی
آمریــکا علیه ایــران ،عبور از تمرکز بــر تحریمهای
نفتــی و تقویت احتمال تمدیــد معافیتهای نفتی
ایــران در ماه آینده اســت .دولــت ترامپ به دالیل
سیاسی و داخلی ،شــرایط سختی را در تحریمهای
نفتــی ایــران و همچنیــن ونزوئال در پیــش دارد.
افزایش قیمت نفت در پی تحــوالت ژئوپلیتیکی و
بهدنبــال آن افزایش قیمت ســوخت در آمریکا ،بر
موقعیت سیاســی ترامپ در داخل این کشــور تأثیر
منفی خواهد گذاشت و شــانس او را برای انتخاب
مجــدد کاهش میدهــد .برخــالف پیشبینیهای
اولیه ،قدرت مانور ترامپ و تیم او در دولت آمریکا در
موضوع تحریم نفتی ایران چندان باال نیست و دولت
آمریکا ناچار است سیاست محتاطانهای در این زمینه
پیش بگیــرد .روند کنونی قیمت نفــت در بازارهای
جهانی نیز گویای این واقعیت است .آنچه تیم ترامپ
میتواند درک کند ،این است که تحوالت ژئوپلیتیکی
از نوع آنچه در ونزوئــال روی داد و آنچه در لیبی در
حال وقوع اســت ،پیشبینی میشد .نقش تحوالت
ژئوپلیتیکی برخالف روند کاهشــی گذشــته ،از زمان
رویکارآمــدن ترامپ در ایاالت متحده رو به افزایش
گذاشته است .در شرایط حاضر با توجه به رکود نسبی
اقتصاد جهانــی و کاهش آهنــگ افزایش تقاضای
نفــت در بازارهــای جهانی ،بهطــور طبیعی قیمت
جهانــی نفت بایــد روند کاهشــی را تجربه میکرد.
این مهــم حتی بهطور مشــخص در پیشبینیهای
مؤسسات معتبر مالی بینالمللی در سال گذشته نیز
آشــکار بود؛ اما دستکم در نیمه نخست سال ۲۰۱۹
قیمت نفت در حدود  ۱۰دالر بیش از پیشبینیهای
گذشــته در حال معامله است و درحالحاضر باالی

 ۷۰دالر در هر بشــکه فروخته میشــود .بروز چنین
شــرایطی برای بازار نفت عمدتا تحت تأثیر تحوالت
ژئوپلیتیکــی فعــال و پیشبینینشــدنی اســت که
بهصورت مستقیم و غیرمســتقیم بازار نفت را متأثر
کرده اســت .عالوه بر موضوع تحریم ایران بهعنوان
یک تحــول ژئوپلیتیکــی فعال ،تحــوالت ونزوئال و
تحریمهــای نفتی آمریکا علیه این کشــور ،تحوالت
سیاســی در الجزایر بهعنوان یکی از کشورهای عضو
اوپک ،تحوالت سیاسی لیبی بهعنوان کشوری که قرار
بود بخشی از فشار سیاســی و اقتصادی تحریمهای
نفتی ایــران را جبران کند ،در این زمینه درخور توجه
است .به ایستادگی سیاســی عربستان به پای توافق
دســامبر گذشــته اوپک مبنی بر کاهش تولید برای
افزایش نســبی قیمت نفت کــه بیتأثیر از دلخوری
ناشــی از مواضع دولت و کنگــره آمریکا در ماجرای
خاشقجی نیســت هم در این زمینه باید توجه شود.
شــخص ترامپ و سیاستها و اقدامات او در عرصه
سیاســی و اقتصــادی داخلــی و بهویــژه تحرکات
مســتقیمش در بازار نفت نیــز از جمله متغیرهای
ژئوپلیتیکی است که خود زمینه فعالشدن و تقویت
تأثیر تحوالت ژئوپلیتیکی را در بازار نفت فراهم کرده
اســت .در واقع ترامپ آتشی را دوباره روشن کرد که
خودش هم از گرمای آن در امان نیســت .آتشی که
شــعله آن در بازار نفت چند سالی بود رو به کاهش
گذاشــته بود؛ بنابرایــن مهمترین عامــل التهابات و
نوســانات بازار نفت در دو ســال اخیر ،سیاستها و
رفتارهــای غیرمتعارف ترامپ اســت .اگرچه برخی
اظهارنظرها ،این التهابات را ســاختگی و به عبارتی
مدیریتشــده از ســوی دولت آمریکا بــرای اهداف
سیاســی و اقتصادی میانمدت این کشور بهویژه در
حــوزه کالن نفتی ارزیابی میکننــد؛ اما واقعیت این
است که این بازی قماری است که احتمال برندهشدن
ترامپ در آن حتمی به نظر نمیرسد ،چراکه ترامپ
برای رســیدن بــه اهداف خود بــا ابزار نفــت ،باید
هزینههای سیاسی زیادی پرداخت کند .این هزینهها
باعث شــده دولت ترامپ سیاســت محتاطانهتری
نسبت به گذشته در بازار نفت در پیش بگیرد.
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بالی بالیای طبیعی
ﮐﺎﻣﺮان اﻣﺎﻣﯽ

*

درحاليکــه هنــوز مناطــق
وســیعي از کشــورمان درگیــر
معضالت ناشــي از ســیالبهاي
اخیر اســت ،باید با حوصله ،دقت
و جامعنگري که الزمه درك چنین
پدیدههاي نادر و ویرانگري است ،به صورت مرحلهاي
درسهاي مهم این ســیالبها را مطالعه و ارائه کرد.
در مدیریت بالیاي طبیعــي قانون  ۸۰-۲۰پارتو حاکم
است .این به معناي آن است که  ۹۰درصد درسهاي
مهم کشــور را در تجارب سیالبهاي سالهاي ۱۳۶۶
گالبدره و دربنــد ۱۳۷۰-۱۳۶۹ ،سیســتان۱۳۷۱ ،
غرب و جنوب غربي و  ۱۳۷۶جنوب و غرب کشــور و
ســیالبهاي  ۱۳۹۸ميتوان یافت .جمعبندي جامع
این تجارب نیــاز به مطالعات یك تیم چندرشــتهاي
در یــك دوره چندماهــه دارد .از طرف دیگر توجه به
بالیــاي طبیعي به مرور زمان کاهش ميیابد و در این
چارچوب بــا اطالعات موجود و با تکیه بر  ۳۰ســال
تجربه حرفهاي و تحقیقاتي در زمینه مدیریت سیالب
و ایمني هیدرولوژیکي ســدهاي بزرگ ميتوان موارد
کلیدي زیر را به صورت محتاطانه ارائه کرد:
 .۱بــراي مدیریــت کارا و اثربخــش ســیالب به
دیدگاهی درازمدت نیاز است:
در جریــان ســونامي  ۲۰۰۴اقیانــوس هند حدود
 ۳۰۰هزار نفر کشــته شدند و براساس تجارب جهاني
وجود یك ســامانه هشــدار سونامي مشــابه سامانه
اقیانوس اطلس ميتوانســت جان دههــا هزار نفر یا
چند صد هزار نفر را نجات دهد .در عمل دو سال قبل
از وقوع ســونامي  ،۲۰۰۴پیشنهاد راهاندازي و استقرار
یك سامانه هشدار سونامي در این منطقه مطرح شد؛
ولي ازآنجاکه پس از ســال  ۱۸۸۳سونامي بزرگي در
جنوب آسیا به وقوع نپیوسته بود ،این پیشنهاد اجرائي
نشــد .الزم به یادآوري است که هزینه سامانه هشدار
سونامي پیشنهادي حدود  ۷۰میلیون دالر برآورد شده
بود که هزینههاي بسیار ناچیزي براي نجات جان دهها
هزار نفر بود.
عمدتا بالیاي بســیار فاجعهبار بــا فاصله زماني
طوالنــي در یك منطقه یا کشــور روي ميدهند و در
نتیجه افکار عمومي تــا زمان وقوع یك بالي طبیعي
فاجعهبار و مهیب حساسیت الزم درباره خطرپذیري
و نیاز به کاهش آســیبپذیري را ندارد .در این راســتا
کارشناســان باید ضمن ایجاد حساســیت الزم درباره
خطرپذیري )احتمال +عواقب  +آســیبپذیري( براي
جامعه ،به تبیین راهبردها و راهکارهاي الزم بپردازند
و جامعه هم در مســائل تخصصي و پیچیده اهمیت
الزم را براي دیدگاههاي کارشناسي که حاصل صدها
ســال تجارب جهاني و دهها ســال تجربــه حرفهاي
اســت ،قائل شود .این مســئله درباره سیاستمداران
و روزنامهنــگاران نیز صدق ميکند .ماهیت حرفهاي،
آنان را بر گامهاي چندروزه تا چندماهه متمرکز کرده
است؛ درحاليکه گامهاي زماني در مهندسي آب دهه
و قرن است .در موارد بسیار زیادي در تمام کشورهاي
دنیا ،احداث یك ســازه مانند سد یا سیلبند براي یك
یا چنــد دهه ایمنــي در مقابل ســیالب را به نحوی
چشــمگیر افرایش داده؛ ولي بــدون کنترل و نظارت
سازمانهاي مسئول ،ساختوسازها در سیالبدشت
افزایش یافته و با تخریب آن ســازه یــا نبود ظرفیت
کافي در سیالبهاي بزرگ ،خسارت بسیار شدید ایجاد
شــده اســت .در این حالت اگر آن سازه از اول احداث
نميشد ،خسارات کمتري به وجود ميآمد.
 -۲مشــابه عمده کشورهاي جهان ریسك سیالب
در ایران روند افزایشي داشته است:در دهههاي اخیر
بــا افزایش جمعیــت و افزایش شــدید دارایيها در
سیالبدشــتها ،تعداد سیالبهاي مخرب در جهان
رو به افزایش بوده است .تعداد سیالبهاي مخرب در
یك دوره ۶۰ساله بیش از  ۱۰برابر شده است .از طرف
دیگر با پیشــرفت فنون ارتباطي و پیشــرفت مدیریت
بالیاي طبیعي ،تلفات انســاني این سیالبها به نحو
چشــمگیري کاهش یافته است .درعینحال خسارت
ســیالب از چند میلیارد دالر در ســال در دهه ۱۹۵۰
میالدي به حدود  ۲۱۰میلیارد دالر در ســال در دهه
 ۱۹۹۰و  ۱۶۰میلیارد دالر در ســال در اولین دهه قرن
بیســتویکم رسیده است .براساس مطالعاتي که در
گستره جهاني انجام شده ،ایران نیز جزء کشورهاي با
خطرپذیري باالي سیل دستهبندي شده است.
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