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خبرنگار «ایران» از وضعیت سیلزدگان روستاهای پلدختر لرستان گزارش می دهد

واکنش ها به آگهی فروش چادرهای هالل احمر

اینجا روزی یک روستا بود
زهرا کشوری
خبرنگار

عکس :سجادصفری/ایران

رانش زمین هم به ســراغ لرستانیها آمد.
بعد از آن که ســیل بســیاری از روســتاهای
لرســتان را خالی از ســکنه کرد رانش زمین
هم برخی از روســتائیان شمال شرق خرم
آباد را واداشت تا خانه هایشان را ترک کنند.
مشــاهدات میدانی خبرنگار «ایران»نشان
میدهد که امدادرسانیها ،مردم روستاها
و شــهرهای ســیل زده در دســترس را از
گرسنگی و تشــنگی نجات داده و عملیات
امداد را وارد مرحله اسکان آسیب دیدگان
کرده است اما بسیاری از روستاها همچنان
آب ندارند .برق قطع است .کمپها بسیار
ابتدایــی اســت و ارتشــیها میگوینــد باید
ســریعتر آب شــرب و امکانــات بهداشــتی
سیل زدگان فراهم شود.
ëëرانشهمبعدازسیل
ســیل ســرزمین را پاک تراشی میکند،
«رانــش زمیــن» بیــن زندگیهــا شــکاف
میانــدازد .هر طرف را کــه نگاه کنی رانش
جنگلهای زاگرس زخم عمیقی زده است
و بــه کمیــن جادههــا و راههــای مواصالتی
نشسته است .اما رانش کوه وقتی در شمال
و شمال شرقی خرمآباد دهان باز میکند و
فرومیریزدتیترخبرمیشود،چونجامعه
انسانیراتهدیدمیکند.
رانــش کوه بخش وســیعی از دامنه کوه
کمرســیاه در منطقه ازنا ،سگوند و روستای
حیدرآبــاد را در خطر جــدی و یکفاجعه
قــرار داده اســت .خــط گسســت زمیــن از
پاشــنه کــوه میگوید چنــد ده میلیــون تن
خــاک آماده رانش به ســمت روستاســت.
روزهای بارانی پیش رو است .این میتواند
عمــق فاجعه را بیشــتر و ســرعت رانش را
افزایــش میدهد .تخلیه روســتاها از دیروز
شــروع شــده اســت .اهالی رباط نمکی ازنا
هــم دارند خانهها را تخلیــه میکنند .مرد،
دل از خانــهاش نمیکنــد میگوید«:با یک
عمــر کارگری ایــن خانه را ســاخته ام ».زن
جــوان همزمان بــا جمعآوری وســایلاش
میگوید«:کجــا برونــد ».نوجوان روســتایی
هــم نگران تنها دبیرســتان منطقه اســت.
میگویــد اگر تخریب شــود مــا دیگر جایی
بــرای درس خوانــدن نداریم .امــا چارهای
نیست مدرسه در معرض جدی رانش قرار
دارد و جــان دانشآمــوزان در خطراســت.
فرماندار خرم آباد هم دستور تخلیه فوری
 7روســتای گرماوله باال ،طالقان و بخشــی
از زردآبــاد ،ربــاط دولتشــاه ،ربــاط نمکــی،
حیدرآبــاد و دولتآبــاد را به دلیل احتمال
رانش زمین صادر میکند.
رانشهــای آزادراه پــلزال هــم خیــز
برداشتهاند به سمت جاده .مسیری که این
روزهــا محل تردد امدادگران و خبرنگارانی
است که به سمت مردم پلدختر میروند.
راهداری هم مشــغول گذاشتن مانع برای
ریــزش تپههــای مســیر بــه آزاد راه اســت.
کــوه قبــل از تونــل «اثر یــک» ریــزش کرده
و صخــرهای بــزرگ بــه یــک تــا دو متــری
تونل آمده اســت اما هیچ خبری از عوامل
راهدارینیست!
تونــل ماهــور هــم ریــزش آب دارد کــه
میتواند هم خطر بیافریند هم روند امداد
رســانیها را ُکند کند .جــاده قدیم پلدختر
را آب بــرده و همه کســانی کــه میخواهند

مرهــم روی زخــم ســیل زدگان بگذارند از
این مســیر خــود را به پلدختر میرســانند.
آفرود ســوارها هم از این مســیر به ســمت
زلزله زدهها میروند .آنها تجربه حضور در
ســونامیهای جهانی را دارند .مســیرهای
صعب العبــور را بــا تجهیــزات میروند تا
وسایل را به سیلزدهها برسانند.
ëëرنجبیپایاندرابهتلرستان
رفتــار ســیلزدهها در پاییــن دســت
جاده خرم آباد به پلدختر و بســتر کشکان
بــه معمایــی میماند کــه از فکر کــردن به
آن لــذت میبــری امــا از پــس حلــش بــر
نمیآیــی .مثل همان طبیعت زیبایشــان
کــه بهت را بــه پهنای صــورت امدادگرانی
نشــانده کــه از شــهرهای دیگــر آمــده اند.
روســتاهای زیادی چنان محو شــده اند که
ساکنانش مجبور میشــوند با عکسهای
مانــده در موبایــل شــان ثابت کننــد اینجا
تــا چنــد روز پیــش روســتایی بــود لبریــز از
زندگی .بیشــتر موبایل ها خاموش اســت.
برق ندارنــد بنابراین موبایل ها هم شــارژ
ندارنــد .روســتاهای ایــن محــدوده چنــد
رستوران داشت که بســیاری از گردشگران
را به سمت خود میکشاند .طبیعت آنقدر
زیبــا اســت و ســیل در برخــی نقــاط آنقدر
کارش را تمیــز انجــام داده که هیچ ردی از
خرابی به جا نگذاشته .حق دارند برخی از
عکاســان خبری بگویند ما بــا کدام تصویر
بگوییم اینجا سیل آمده است و کار را تمام
کرده! کوهها سبز ،چشمه ها لبریز .کشکان
آرام و ســر به زیر .ســه گاو لم دادهاند روی
سبزی .گوسالهای زیر درختی سبز بر بلندی
چشــمهای روان بــه شــیطنت مشــغول.
پشت این تصویر کارت پستالی خانوادهای
چادری کشیدهاند روی سر همه نداشتهها و
از دست داده هایشان از جنس گونی .چادر
هــال احمر هنوز به اینجا نرســید ه اســت.
چــادری که نه از پس ســرما برمی آید نه از
پس بــاران اما چاره چیســت؟! پدر و پســر
آمدهاند اینجا به گلهداری و دامداری .سیل
کــه آمد همــه چیز را برد .چهل گوســفند و
یــک گوســاله را هم کشــت .مــادر خانواده
قلبــش را آنژیو کرده اســت .قرص هایش
هم در سیل محو شدند .دفترچه بیمهاش
هــم پاک شــد .طالهایــش را هم ســیل به
بــاد داد .میگویــد دوباره قلــب درد گرفته
اما قرص ندارد .اســم قرص هایش را هم
نمیدانــد .بچه معلولش را هم فرســتاده
خانه یکی از اقوام .جایی برای پرســتاری از
او ندارد.
اســتاندار لرســتان به دنبال اعتراضها
به نحــوه توزیــع کمکهــا و امدادهــا گفته
اســت«:هرگونه کمــک بــه ســیلزدگان
بــر اســاس شناســنامه صــادره انجــام
میگیرد ».اما برخی ســیل زدگان از جمله
اهالــی روســتای چم حســین بــه «ایــران»
میگویند«شناســنامه هایشــان را هــم
ســیل بــرده اســت ».چم حســین از جمله
روســتاهایی بود که سیل آن را یک تکه کند
و برد .از آن روســتا با خانههای شــیک تنها
چهار پلــه ماند .یــک تیر برق کــه نقش بر
زمین مانده است و دو تایر یک وانت!
ëëعشــایریکهدربستررودخانهیکجانشین
شدند
لرســتان بیشــترین جمعیت عشایری
را دارد .عشــایری کــه ییالق و قشالقشــان
را لزومــاً در زیــر چــادر نمیگذراننــد .بلکه

چادرهای امدادی قابل فروش نیست

سیلزدگان بیصدا

نورآبــاد و دلفان همچنــان در مضیقه خبری و امدادی هســتند.
بخشدار کاکاوند هم برای رساندن کمکها دست به دامان آفرود
بــــرش
ســواران میشــوند .روستاهای بخش کاکاوند شهرســتان نورآباد
دلفان به علت ریزش جاده و پل تا حاال کمکی دریافت نکرده بودند .واقعاً نیاز به
کمک و بیشتر از همه نیاز به چادر داشتند .هیچ خبری از چادرهای هالل احمر هم
در این مناطق نیســت.حضور آفرود ســواران در این محدوده و کمکهای مردمی
قابل توجه است اما اصالً کافی نیست.
ییــاق در یک روســتا خانه دارند و قشــاق
در روســتای دیگر .دقیق ترش را خودشــان
میگوینــد ؛ تا چند دهه پیش چادر عشــایر
معنا داشــت .چادرها بــرای آنها یک خانه
موقت بود که در نزدیکی آب میســاختند
اما وقتی ســاختمان جــای چــادر را گرفت
آنهــا یکجانشــین شــدند .عشــایر کــوچرو
نامشان عوض شــد به روستا نشین .مکان
روســتاها را نمیشــد مثل چادر با هر باران
و خشکســالی تنظیم کرد .در چادر نشینی،
رودخانهها که طغیــان میکردند ،چادرها
باالتر زده میشد .میزان آب که کم میشد
به بستر رودخانه نزدیک میشدند .خانهها
را هم در فصل خشک وسط بستر رودخانه
ســاختند .هرچنــد خودشــان باورشــان
نمیشود.
ëëگریزاناززلزلهاسیردرسیل
از جــوان  30ســاله روســتا تــا  70ســاله
شــهرهای ســیلزده میگویند به عمرشان
چنیــن ســیلی به چشــم ندیدهاند .بیشــتر
از ســی ســال دارد .زلزلــه بــه کرمانشــاه که
رســید جان زن و بچه را از اســام آباد غرب
برداشــت آورد روستای پدری« قالب اولیا»
در کنار کشــکان .پدرش میان حرف هایش
میآیــد ،ســیل اینجــا دامانــش را گرفــت.
خــودش میگوید کــه راننده ارتش اســت.
بچــهام چنــان از زلزلــه کرمانشــاه ترس به
جان گرفته که حاضر نشــد مدرســه برود و
اخراجش کردند .ســیل دیوار خانه را از یک
ســو کنده است و بخشــی از خانه را از سوی
دیگــر .مــادر بــزرگ خانــواده میگوید:فکر
میکردیــم ســیل از جلوی خانه بیایــد .اما
ســیل از پشــت ســر هم آمــد ،هجــوم از دو
ســو .گل و الی چنــان وســایل را گرفتــه کــه
بیــرون کشیدنشــان زحمتــی اســت عبث!

ســیل در ســالن پذیرایی را کنده برده ،حاال
هــی میآیــد و مــیرود .گل و الی  ،کــف
ســاختمان را پوشــانده اما زن اعتقــاد دارد
که کــف باقــی مانده خانــه ترک برداشــته
است .میگوید«:ماندنشان اشتباه است».
مرد میگویــد« :کجا برویم ».تــا دو روز آب
آشامیدنینداشتند.
باران هم سر ایســتادن ندارد اما برخی
از روســتاهای سیلزده هنوز هیچ سرپناهی
ندارند .آب شهر معموالن همچنان قطع
است 40 .روستای این شهر هم آب ندارند.
ëëقهرطبیعتدرچممهر
آغلهــای گوســفندان روســتای «چــم
مهــر» همچنان پر از آب اســت بدون هیچ
گله ای.دو ســوی جــادهای که بــه چم مهر
پاییــن مــیرود چنــان شــکاف برداشــته و
خاکش شسته شــده که زمین لغزشها به
درههایــی خوفناک تبدیل شــدهاند .ســیل
چــون لشــگریان مغــول بیهیــچ رحــم و
مروتــی بــه چــم مهــر دســتبرد زده و بعد
از پیــروزی هــر آنچه توانســته بــه غنیمت
بــرده .پل را در هم شکســته تا به هیچ کجا
نرســند .اهالــی انگشــت بــه دهــان مانــده
برای این شکســت! مدام میگویند این پل
شکســتنی نبــود .غواصهــای ارتــش با دو
قایق از ســاعت  7صبح تا  8شــب مردم را
به روستای مخربه میبرند و بر میگردانند.
همه از تیپ  65نوهــد نزاجا آمدهاند برای
کمک .روز اول که ارتشی ها با قایق آمدند،
روســتائیان از ترس هجوم آوردند .هر کس
میخواســت جــان خــودش و کســانش را
بــردارد بــه جایــی بگریــزد .ارتشــی جوانی
میگوید«:عصبانی بودند .عصبانیت شان
قابــل درک بــود .هر چــه گفتند شــنیدیم.
ایــن رفتــار در بحرانهــا طبیعــی اســت».

لبهای ارتشیها خشک شده است .قوت
غالب شاندراینچندروزآبوبیسکوئیت
بوده اســت .مــردم صف ایســتادهاند برای
ســوار شــدن بــه قایــق و تــردد به آن ســوی
کشــکان .پوشــیدن جلیقــه نجــات الزامی
است.
فرمانده میگویــد« :االن امدادرســانی
مرحلــه غذا و جیره را پشــت ســر گذاشــته
اســت ،نگران وضعیــت بهداشــتی مردم
بویــژه زنها و بچهها هســتیم ».ســه کمپ
بــرای  1500روســتایی بــر بلنــدی چم مهر
زدهاند .کمــپ به گفته فرمانده ،ســرویس
بهداشــتی میخواهد .ســاخت آشپزخانه
الزامــی اســت .ارتــش بــا کمــک هیــأت
کوهنوردی لرســتان میخواهند آب شرب
منطقــه را بــا لولهکشــی جدیــد بــه مــردم
روســتا برسانند .غواص همه کاری میکند.
از بــردن کاال تــا رد کردن مــردم از رودخانه.
فرمانــده نمیخواهد نامی از او برده شــود.
میگوید«:چــم مهــر یکــی از بحرانیترین
مناطــق ســیل زده اســت ».زلزلــه زدههای
ثالثباباجانیباچهارکانتینرآمدهاندبرای
کمک  .ارتشیها تا هفت فروردین گمیشان
و آق قــا بودنــد 90 .درصد روســتا تخریب
شــد ه اســت .بخشــی از خانــهها ،مســجد،
مدرسه و ...را سیل برده است و خاطراتش
را به آب داده!
عالیه لباس را از زیر گل بیرون کشــانده
تا با آب گل آلود کشــکان بشــوید و تن خود
و بچــه هایش کند .لباس را چنگ میزند و
آرام میگوید« :برای مدرسه بچه هام دارم
دیوانه میشــوم .یک ماه دیگر مانده بود تا
دخترم کالس شش را تمام کند ».لباسها
را چنگ میزند و میگوید« :شــوق رفتنش
به دبیرســتان را داشــتم ».دو کیف مدرسه
دخترهایــش را از زیــر لباسهــای خیــس
بیــرون میکشــد و آرام میگویــد« :کتاب و
دفترش خیس و گلی بــود ،دور ریختم ».از
تمام روســتا هفت یا هشــت خانه از دست
سیل در امان ماندهاند.
 13غــواص ارتشــی میگویند هــر کاری
از دستشــان بربیاید ،انجام میدهند.جابه
جایــی ســیل زدههــا ،توزیــع آذوقــه .خــود
روستاییانمیگویندتوزیعنانبایدمدیریت
شود .زنی از چم مهر هم میگوید«:چادرها
پر از کنســرو شده است اما مشکل اصلی ما

اســکان است ».دور و برش را نگاه میکند و
میگوید« :روســتا باید جایی باشد که از آب
دور باشــد ».مکث میکند .میداند که باید
از کشکان بترســد .چیزی نمیگوید .مجید
هنوز در بهت روســتایی اســت کــه در چند
ساعت ویرانه شد .میخندد و میگوید«:به
غریبههــا بگوییــد ایــن رودخانــه نیســت،
روستاســت باور نمیکنند .عرض رودخانه
چند برابر شده است ».پیرها مبهوت ترند.
بــه عمرشــان چنیــن چهــرهای از رودخانه
ندیدهاند.چندمردباگویشلریمیگویند:
«پل ســازی به درد ما نمیخورد .نمیشود
هی پل بسازند هی آب ببرد!»
علــی هــم میگویــد« :خانههــای مــا
روی بلنــدی بــود ،فکر نمیکردیــم آب به
مــا برســد» .خانه ویرانه شــان همیــن اآلن
هــم روی بلنــدی اســت امــا نــه آنقــدر که
دســت کشــکان نرســد .چیزی هم از خانه
نمانده .میگوید«:دوسال پیش ساختیم».
خانههای اینجا بزرگ و شهری ساز بودند.
خودشــان میگویند«:خانههــای شــیکی
بودنــد ».خانههــای بــزرگ بــا آشــپزخانه
اوپن .خودشــان میگویند« :بــا  50میلیون
نمیشودهمچینخانهایساخت».
زنها مشکل سرویس بهداشتی دارند.
مریــم میگویــد« :فقــط آب میخــورم که
مجبــور نشــوم دستشــویی بــروم» .مردها
مشکلی با حمام کردن در رودخانه ندارند.
چم مهریها خبر داشتند که سیل میآید.
تعجبشــان از همیــن اســت .خودشــان را
آمــاده کرده بودنــد .یکــی از زنها میگوید
توی خانهها تخت گذاشتیم و وسایل را روی
تخت چیدیم ».تختها اما از پس کشکان
برنیامدند.
جــواد میردریکونــد کارمنــد میــراث
فرهنگــی لرســتان اســت .خانــهاش در
چــم مهــر محــل اســتراحت خانــوادهاش
در تعطیــات آخــر هفتــه بــوده اســت .او
میگوید« :می خواهم روســتا را به روستای
گردشــگری تبدیل کنم .همین طــور ویران
بمانــد تا گردشــگران بدانند ســیل با خانه
چه میکند ».تا این ســؤال پیش بیاد که آیا
ســیلهای اخیر درس عبرتی برای احترام
بــه قوانین طبیعت میشــود یــا همچنان
ســتیز ما و طبیعــت ادامــه دارد .جنگی که
بازندهاش بشر است نه طبیعت.

محمد در ویش ،فعال محیط زیست در گفت و گو با «ایران» عنوان کرد:

طبیعت را دستکاری کردهایم ،ابرها را نه!
حمیده امینی فرد

خبرنگار

مــوج جدیــد ســیالبهای اخیــر حــاال بــا
شــدتی کمتر به خوزســتان رســیده است.
وضعیــت اگرچــه در برخــی اســتانها به
حالت پایدار رسیده و تالشها برای عادی
شــدن شــرایط ادامه دارد ،امــا زنگ خطر
هشــدارها باعث تخلیه برخی شــهرهای
اســتان خوزســتان شــده اســت .تلفــات و
خســارتها اگرچه کام مردم را تلخ کرده،
اما افزایش حجم آب سدها و رودخانهها،
یک سال پر آب را نوید میدهد .برخیها
البتــه همچنــان درگیــر شــایعات و اخبار
رسمی و غیر رسمی و حدس و گمانهایی
هســتند که در این مدت ،بازار رســانههای
مجازی را داغ کرده بود .جدیترین سؤال
ایــن روزهــا ،اما به مــوج خبرســازیهایی
برمیگــردد کــه قــرار اســت ســیالبهای
اخیــر را فراتــر از نیــروی طبیعــت کــه بــه
دستکاریهای بشری ربط دهد .خیلیها
ناآگاهانه از جریانهایی پرده بر میدارند
کــه این اتفاقــات را ســازماندهی کردهاند،
درحالیکــه بارشهــای اخیــر بهطــور کــم
ســابقه نه فقــط کشــور ما کــه بخشهای

زیــادی از خاورمیانــه را تحــت تأثیــر قرار
داده و یک جریان کامالً طبیعی محسوب
میشــود .محمد درویــش ،فعال محیط
زیســت در ایــن زمینه به ســؤاالتی پاســخ
میدهــد کــه ذهــن بســیاری را بــه خــود
مشغول کرده است.
آیاسیلاخیرناشیازدستکاریابرهاست؟
خیر مطلقــاً چنیــن چیزی نبــود .این
جریــان در منطقــهای بــزرگ رخ داد و در
اســرائیل ،عراق و افغانســتان هم تلفات
زیــادی داد .حتــی امریکا هــم االن درگیر
ســیل وحشــتناکی اســت کــه تاکنــون 2/9
میلیارد دالر به حوزههای درگیر خســارت
وارد کــرده اســت .درجریــان این ســیل در
ایــران  88میلیارد مترمکعــب آب در 15
روز در زمین جاری شد ،اما تلفات کمتر از
 70نفر بود .این ســیل دراسرائیل  19نفر و
در افغانستان حدود  80نفر کشته داد و در
عراق فقط بیش از  100نفر ناپدید شدند.
این جریان از فلســطین تا شبه قاره هند را
تحت تأثیر قرار داده است.
آیااینحجمازسیلطبیعیاست؟
ما میتوانستیم شدت تخریبی سیل را
کاهش دهیم ،اما این سیل در هر صورت
اتفاق میافتاد .بهخاطر بارندگی شدید در

 24ســاعت ،در فرودگاه گرگان  156میلی
متر بارندگی ثبت شد ،جالب اینکه  4شهر
ایــران یعنی خرم آبــاد ،یاســوج ،همدان
و گــرگان برای نخســتین بــار در هفته اول
فروردین ،بهعنوان پربارشترین شــهرها
در بین  10شــهر پربارش دنیا قرار گرفتند.
درحالیکــه در گذشــته بنــدرت یک شــهر
خاورمیانه در این لیســت قــرار میگرفت
و معمــوالً رکــورد در دســت برزیلیهــا و
آرژانتینیهــا بــود و ایــن در نــوع خود یک
رخداد بیسابقه است.
چــرا در ســالهای گذشــته چنیــن اتفاقی
نیفتاد؟
ســال گذشــته در ایالم طی  2ســاعت،
 160میلــی متــر بــاران آمد ،امــا از آنجا که
گســتردگی باران زیاد نبود ،فقــط در ایالم
خسارت به بار آورد .اما االن قلمرو بزرگی
از شــرق گلســتان تا خوزســتان درگیر این
رخداد شده است .این اتفاق ناشی از یک
جریان قطبی اســت که معمــوالً به ایران
نمیرسد که حاال رسیده است .با این همه
اگر تاریخ دبیهای سیالبی رودخانه کارون
را نگاه کنید ،میبینید که در طول نیم قرن
اخیــر ،رکورد  6هــزار و  500متر مکعب بر
ثانیه هم ثبت شــده ،درحالیکه االن فقط

 2هــزار متــر مکعب بــر ثانیه بوده اســت.
یعنی ما در گذشــته چند برابــر این رقم را
هم تجربه کردهایم.
خبمیزانخسارتهمهمینقدربود؟
خیر ،ما با ساخت سدها ،رفتار طبیعی
رودخانهها را تغییر دادهایم و مردم پایین
دست ســدها ،به خاطر احســاس امنیت
کاذبی کــه به همین خاطر پیــدا کردهاند،
آمادگــی روبــهرو شــدن با ســیل را ندارند.
متأسفانه در رودخانه کارون به بستر نفوذ
شــده و بــه علت عــدم الیروبــی ،آمادگی
عبــور چنیــن هجمــی از ســیالب وجــود
نداشت.
سیســتمهای هشــدار دهنــده تاچــه حــد
تأثیرگذارهستند؟
سیســتمهای پایــش ســیل در هیــچ
اســتان غربــی جــز ســازمان آب و بــرق
خوزســتان وجود نــدارد و به همین علت
هــم مــا در خوزســتان تلفــات نداشــتیم.
پس میبینید که مؤثر است .جالب اینکه
بیشــترین تلفــات در نقطــهای رخ داد که
کمتریــن حجــم بارندگــی را داشــت .من
ســیل دروازه قرآن شیراز را احمقانهترین
ســیل جهــان میدانــم ،ســیلی که بــر اثر
تبدیل بستر یک رودخانه به خیابان اتفاق

افتاد! میبینید که نباید قوانین طبیعت را
دستکاریکرد.
در چنین شــرایطی نباید مسئوالن زیست
محیطیهمحضورپررنگداشتند؟
مردم انتظار دارند در چنین شرایطی
در کنــار وزیــران و معاونــان و فرماندهان
نیروهــای نظامــی و زمانیکــه حتــی
بیربطتریــن افــراد هــم در دل حادثــه
حضــور دارنــد ،از متولیــان طبیعــت هم
تحلیل و اظهار نظر بشــنوند .این سکوت
مطلق مسئوالن محیط زیست و سازمان
جنگلهــا ،ســؤال برانگیــز اســت .رئیــس
ســازمان محیــط زیســت کــه معمــوالً در
همه مناسبات ،اظهار نظر میکنند ،حاال
ســکوت اختیــار کردهانــد .البتــه چنــد روز
پیــش ایشــان بــه دریاچــه ارومیه ســفری
داشــتند و معتقــد بودنــد کــه وضعیــت
امروز دریاچه ناشــی از اقداماتی اســت که
در طول این ســالها رخ داده اســت! البته
مــن معتقــدم ،در عرصههایــی که ســیل
رخ داده نقــش کلیدی بر عهده ســازمان
جنگلها و مراتع است .حدود  90میلیون
هکتار از وسعت کشور تحت مدیریت این
سازمان است .سازمان محیط زیست هم
بر مبنــای اصل پنجاهم قانون اساســی و

همچنین به خاطر ابزارهای قانونی که در
اختیــار دارد ،میتوانــد در ایــن حوزه مؤثر
باشد .اما متأسفانه هیچ خبری از سازمان
جنگلها هم نیســت .تنها علی سالجقه،
رئیس اتحادیه انجمنهای علمی منابع
طبیعــی و محیــط زیســت در ایــن زمینه
بیانیه داد و از هجمه سدسازها در ماجرای
سیل اخیر بشدت انتقاد کرد .در این بیانیه
عملیات آبخیزداری نوین برای مهار هرز
آبها مورد تأکید قرار گرفت .یکی از موارد
مــورد توجه بحــث دامها و چــرای مفرط
بود که متأســفانه امکان زادآوری طبیعی
را از درختــان گرفتــه و اجــازه نمیدهــد
در شــمال و زاگــرس ،نهالهــای جــوان پا
بگیرند و براین اساس جنگلها به سمت
پیر شــدن میل کردهاند .االن از  1/7هکتار
جنــگل در شــمال 800 ،هکتــار مخروبــه
اســت یعنــی تنــوع گونــهای در جنگلها
بویــژه شمشادســتانها بشــدت کاهــش
یافته اســت .یکــی از مؤلفههــای افزایش
خســارات ،کاهــش شــدید رویشــگاههای
جنگلی ما بــود .مقام معظم رهبری هم
برهمین مبنا تأکید داشــتند که حتی یک
درخــت هــم نبایــد بــرای ســاخت حوزه
علمیهقطعشود.

ســیل شــیرینی نوروز  98را به کام خیلیها تلخ کرد .در همان
روزهایی که ســیل خانه و کاشــانه خیلی را تخریــب و برخیها
اخبــار
را داغــدار عزیزانشــان کرد این مــردم بودند که در شــبکههای
اجتماعــی بــا اهالــی مناطــق ســیلزده اعــام همبســتگی کردنــد برخیهایشــان
خودجوش عازم مناطق سیل زده شدند و درقالب نیروهای امدادی به مردم کمک
کردند .آنها لحظه به لحظه در شــبکههای اجتماعی از نیازهای مردم نوشــتند .در
این میان همان روزهایی که سیل در شیراز آمد اهالی شیراز بودند که در یکی از وب
ســایتهای آگهی نوشتند درهای خانههایشــان روی مردم سیلزده باز است .دهها
آگهی در این وب ســایت منتشــر شد تا شیرازیها میهماننوازیشان را مثل همیشه
ثابت کنند .این شــاید یکی از مهمترین کارکردهای شبکه اجتماعی بود که موجب
تقویت همبســتگی اجتماعی شــد بــا این حال همین وب ســایت چنــد روز بعدتر
آگهیای را منتشــر کرد که نشــان از فروش چادرهای امدادی جمعیت هالل احمر
داشت .درست در روزهایی که مردم درگیر ویرانی خانههایشان بودند و نیاز بسیاری
به چادر داشــتند این وب ســایت  40آگهی برای فروش چادرها منتشــر کرد که رقم
این چادرها نزدیک به یک میلیون تومان بود .اقدامی که واکنش منفی بســیاری از
کاربران شبکههای اجتماعی را بهدنبال داشت تا جایی که در فضای مجازی نوشتند
درج ایــن آگهیها بیاخالقی تمام اســت .حتی این مســأله موجب شــد تا این وب
ســایت در مقابل فروشهــای غیرقانونی چادرها واکنش نشــان دهــد و اعالم کند:
ل احمر در ســایت  ۴۰عدد آگهی
«دقایقی پس از انتشــار خبر فروش چادرهای هال 
با این عنوان ،برای جلوگیری از سوءاســتفاده از اموال دولتی و همچنین کاهش آالم
سیلزدگان غرب کشور از سایت حذف شد و دیگر هیچ آگهی ای با این محتوا اجازه
انتشار نخواهد یافت» .از سوی دیگر پایگاه اطالعرسانی جمعیت هالل احمر هم
در ایــن باره توضیحاتی ارائه کرد« :جمعیت هالل احمر در بحرانها و حوادث این
اقالم را بر اساس تعداد خانوارهای آسیب دیده بهصورت رایگان توزیع میکند و این
چادرها نیز همانند سایر اقالم امدادی و زیستی هالل احمر غیرقابل فروش است.
البته در برخی نقاط و شــرایط خاص (مثل حوادث بزرگ نظیر زلزله کرمانشاه ،بم
و…) بنــا به دالیل متعــدد ،عدم امنیت و هرج و مرج در منطقه و درخواســتهای
فراوان ممکن اســت اینگونه اقالم بعضاً بیشــتر از نیاز توزیع شــود .در هر حال و به
هر دلیلی ممکن است هموطنان دریافتکننده این اقالم نسبت به فروش سهمیه
خود اقدام کنند .این اتفاق اگر چه از نظر ما مطلوب نیست ،اما روش مشخصی برای
نظارت و کنترل آن نیز وجود ندارد .جمعیت هالل احمر امیدوار اســت هموطنان
دریافتکننــده اقالم طبق شــرایط و دســتورالعملها و رعایــت مالحظات اخالقی
اجتماعی از آنها برای خود و خانوادهشــان استفاده کنند یا در صورت عدم نیاز آنها
را به رایگان در اختیار ســایر خانوادههای نیازمند قرار دهند .همچنین از هموطنان
ساکن مناطق بحران زده درخواست میشود در صورت عدم نیاز به این امکانات از
دریافت آنها خودداری کنند تا به دست سایر نیازمندان برسد».

مبتالیان به «ام اس» گول تبلیغات را نخورند

انجمــن علمــی ام اس ایــران بــا انتشــار اطالعیــهای درمــورد اینکــه عــده زیادی
از بیمــارانام اس در خصــوص مطالــب یــک برنامــه تلویزیونــی که از شــبکههای
ماهوارهای پخش شده در مورد تولید کپسول داروی سلول بنیادی از انجمن ام اس
ایــران ســؤاالتی را مطرح کردنــد ،توضیحاتی ارائــه داد .به گزارش «ایــران» به گفته
کمیته علمی انجمنام اس ایران ،نقش سلول بنیادی در درمان بیماریام اس در
مراکز تحقیقاتی معتبر در دنیا در حال انجام بوده ولی نتایج آن هنوز اعالم نشده،
گرچه نتایج اولیه ،امیدهایی را در خصوص این روش درمانی به همراه داشته است،
الزم به ذکر اســت که این روش درمانی فقط باید در مراکز بســیار مجهز به امکانات
خاص و توسط افراد مجرب در خصوص این روش درمانی انجام گیرد و مراکزی که
فاقد امکانات الزم هستند به هیچ وجه مجاز به انجام این مطالعات نمیباشند .در
ضمن این روش درمانی از طریق تزریق نوع خاصی از سلول بنیادی و تحت شرایط
خاص انجام میگیرد و تجویز داروهای خوراکی هیچ اثری در تغییر سیستم ایمنی
بیمار نداشته و در دستگاه گوارش ،دارو تغییر ماهیت داده و به هیچ وجه اثر درمانی
ندارد .این انجمن به بیماران مبتال بهام اس توصیه میکند که به هیچ وجه اقدامات
درمانی توصیه شده توسط پزشکان ،خود را ترک نکنند و گول تبلیغات غیر علمی و
سودجویانه را نخورند .به خاطر داشته باشید ،روشهای درمانی مؤثر نیازی به ارائه
از طریق شــبکههای ماهوارهای معلوم الحال نداشــته و به راحتی در مراکز درمانی
مجاز در اختیار بیماران قرار میگیرد.

رئیس سازمان محیط زیست در دوره
سیالب های نوروزی کجا بود؟
گفت و گو

یاسمن صادق شیرازی
خبرنگار

دو هفته از سیل ویرانگر گذشت؛ روزهایی که سیالب به جان روستاها و شهرهای
گلســتان ،لرستان ،خوزســتان ،شــیراز و مازندران افتاد و ایرانیها را به سوگ نشاند.
هرچند در این مدت ،نهادها و ســازمانهای زیادی به کمک ســیل زدگان آمدند تا
از عمق فاجعه بکاهند اما خیلیها معتقد بودند ســازمان حفاظت محیط زیست
بــه عنــوان یکی از متولیان مرتبط آنطور که بایــد در این ماجرا مداخله نکرده و تنها
واکنشش به سیل ،صحبتهای عیســی کالنتری درباره افزایش تراز دریاچه ارومیه
اســت .او چنــد روز پیــش بود که در ســفر بــه آذربایجان شــرقی و غربی اعــام کرد:
«افزایــش بارشهــای بهاری اخیر باعث افزایش تراز دریاچه ارومیه شــده اســت».
صحبتهایــی که بــا واکنش برخی از فعاالن محیط زیســت و افکار عمومی مواجه
شد .با «امیرعبدالرضا ســپنجی» مدیرکل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط
زیست درباره نقش سازمان محیط زیست در امدادرسانی به سیل زدگان و ماجرای
توگویی کردهایم که میخوانید:
گم شدن گوزنهای زرد در خوزستان گف 
به نظر میرســد محیط زیست نسبت به سیلهای اخیر ســکوت کرده و واکنش قابل
توجهیبهاینحوادثنشانندادهاست.آیااینموضوعراتأییدمیکنید؟
در حــال حاضر قایقها و محیط بانهای خود را در اختیار نیروهای امدادی قرار
دادیم و هر آنچه که میتوانســتیم به مناطق گلســتان ،لرســتان و خوزســتان کمک
کردیم اما بهطور کلی نباید محیط زیست را در این زمینه مقصر دانست .چراکه این
ســازمان تنها نقش سیاســتگذاری و حاکمیتی دارد .همچنین سیل اخیرضرورت
توجه به هشدارهای سازمان محیط زیست را به همه اثبات کرد .پیش از این اتفاق،
شاهد واکنش برخی از مسئوالن و دستگاهها به هشدارهایی که محیط زیست درباره
ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز ،نابودی جنگلها و ســاخت ســدها مــیداد بودیم.
بنابراین ،سیل اخیر ثابت کرد که نابودی پوشش گیاهی و بیتوجهی به اصول محیط
زیستی تا چه اندازه میتواند فاجعه بار و خطرناک باشد.
چندنفرازمحیطبانهادرگیرامدادرسانیبهمناطقسیلزدههستند؟
تقریبــاً تمام محیط بانهای ما در اســتانهای همجوار مناطق ســیل زده درگیر
کمکرســانی هســتند اما آماری در این زمینه نداریم .یکی دیگر از مشــکالتی که در
حــال حاضر با آن مواجه هســتیم ،زیر آب رفتن پاســگاههای محیــط بانی بویژه در
استان خوزستان است .پیش از این هم در سیلهای سالهای گذشته شاهد تخریب
ایــن پاســگاهها بودیم .برای همین تصمیم گرفتیم این پاســگاهها را پــس از عادی
شدن اوضاع به مناطق مرتفعتر انتقال دهیم.
درحالحاضرآقایکالنتریبرنامهایبرایسفربهاستانهایسیلزدهندارند؟
هنوز کالنتری برنامهای برای سفر به این استانها ندارند اما همین چند روز پیش
ســفری به آذربایجان شرقی وغربی داشتند که در این ســفر بازدیدی هم از دریاچه
ارومیه کردند .خوشــبختانه وضعیت فعلی دریاچه مســاعد است  .البته این اتفاق
تنها به خاطر بارشهای اخیر نیســت و نبایــد از الیروبی و هدایت بارندگیها به آن
غافل شــد .چراکه این آب میتوانســت وارد مناطق مسکونی و زمینهای کشاورزی
شود اما با هماهنگیهای محیط زیست وارد دریاچه شد تا شاهد محقق شدن قول
رئیس جمهوری درباره شروع روند احیای دریاچه ارومیه باشیم.

