
سيل هاي اخير در كنار تلفات انساني، خسارات 
زيادي به محصوالت كشاورزي و همچنين مراتع 
كشور وارد كرده است. از س�وي ديگر به گفته 
مسئوالن، سيل حجم آب سدها را هم آنقدر زياد 
نكرده است كه بتوان گفت از خشكسالي امسال 
به  راحتي عبور خواهيم ك�رد. با وجود همه اين 
مسائل، محمد درويش كارشناس محيط زيست 
در گفت   و گو با »جوان« از داليل خوب بودن سيل 
براي كشور ما گفته است. معاون سابق سازمان 
محيط زيست همچنين در اين   گفت  و گو، داليل 
ايجاد مش�كالت س�يالب هاي اخير را تشريح 
كرده و به راه حل جلوگيري از آنها پرداخته است. 

از يك طرف اخيراً ش�اهد س�يل در 
كشور بوديم و از طرف ديگر چند دهه 
است كه خشكسالي را در كشور تجربه 
مي كنيم. در اين شرايط راهكاري كه 
بتوانيم هم خسارت سيل  را كم كنيم و 
هم از بحران خشكسالي خارج شويم، 

چيست؟
دليل اينكه سيل ها در كش��ور ما دارند حادثه خيز 
مي ش��وند دو مؤلفه جدي اس��ت؛ يك��ي اينكه ما 
پوش��ش هاي طبيعي خود را در كوهس��تان ها از 
دس��ت رفته مي بينيم و در نتيجه وقت��ي كه باران 
اتفاق مي افتد، هيچ مانع طبيعي براي كنترل سرعت 
روان آب ها وجود ندارد و روان آب به شكل هرزآب با 
سرعت زيادي متناس��ب با شيب منطقه به سمت 

پايين حوزه هاي آبخيز حركت مي كند. 
دومين نكته اين اس��ت كه به حريم رودخانه هايي 
كه طي ميليون ها سال مسير حركت اين هرزآب ها 
و روان آب ها بوده اند، تجاوز  و محدوده آنها بس��يار 
كوچك تر از مكان  طبيعي شان شده است. در نتيجه 
ديگر گنجايش هدايت اين هرزآب ها را كه به مراتب 
بيشتر از قديم است، ندارند، چون با پوشش گياهي 
كمتر، بيش��تر طغيان مي كنند و از مسير طبيعي 
خود بيرون مي زنند و تمام سازه هايي را كه اطراف 

آنهاست، نابود مي كنند. 
ما خس��ارت خود را مضاعف كرده ايم. هم پوشش 
گياهي را در باال دس��ت از بين برده ايم، هم تغيير 
كاربري داده ايم. مس��احت جنگل هايمان به بهانه 
توسعه كشاورزي و مساحت اراضي كشاورزي هم 
به بهانه شهرك هاي مس��كوني، وياليي و صنعتي 
كم شده است. از طرف ديگر به حريم بستر سيالبي 
رودخانه ها تجاوز كرديم و اينها همه دست به دست 

هم داده تا چنين بحراني به وجود بيايد. 
سرزمين ما در عرض 25 تا 40 درجه نيم كره شمالي 
قرار گرفته و در كمربند خشكي هستيم. در چنين 
كمربندي اي تنه��ا ممري كه موج��ب تاب آوري 
س��رزمين، حاصلخيزي خ��اك و همچنين تداوم 
حيات مي شود، همين سيل هاس��ت؛ سيل ها در 
طول تاريخ از كوهستان ها به سمت دشت ها آمده اند 
و مواد غذايي به دشت ها رسانده اند و آرام آرام سرعت 
آنها كم ش��ده و در آنجا ما جلگه هاي حاصلخيزي 
مانند جلگه هاي ميناب، جازموريان و غيره را ايجاد 
كرديم و اينها قطب هاي كشاورزي ما بوده اند، ولي 
االن نعمت سيل را با آزمندي ها و گردنكشي هايمان 
در برابر قوانين طبيعت به نقمت تبديل كرده ايم؛ 
خود سيل مش��كلي ندارد، اگر اجازه بدهيم مسير 

طبيعي خود را ادامه بدهد. 
خوشبختانه ما چون آبرفت هاي درشت دانه بسياري 
داريم، اصالً نيازي به مهار سيالب نداريم؛ دست كم 
400 ميليارد متر مكعب ذخيره آبخوان در كشور 
داريم و به راحتي مي تواند حجم هاي بزرگ تري از 
اين سيالب ها در اين آبرفت هاي درشت دانه در مركز 
ايران ذخيره شود. ما در خوزستان چاه نمي توانيم  
بزنيم، چراكه در آنجا آبخوان نداريم و همه آب ها 
در سطح زمين جاري است، ولي در بخش زيادي 
از استان اصفهان، سمنان، خراسان، يزد، كرمان، 
هرمزگان امكان زيادي براي ذخي��ره آب داريم و 
فقط كافي است اجازه دهيم اتفاقاً سيل جاري شود 
و بيايد در اين تاالب ه��ا و تاالب هاي مركزي ايران 
مانند بختگان، طشك، كمجان، شادگان، پريشان، 
دش��ت ارژن، جازموريان يا گاوخوني جاري شود 
و در آنها آرام آرام جذب ش��ود و براي اين سرزمين 

بركت بياورد. 
اين تصور كه اين س��يالب دارد هدر م��ي رود و ما 
نتوانستيم اس��تفاده كنيم هم تفكر كاماًل غلطي 
اس��ت. تنها جايي كه ما در س��يل اخير مرداد ماه 
واقع��اً آب را هدر دادي��م، در يزد بود ك��ه به دليل 
معماري ابلهانه اي كه در س��اختار جديد شهر يزد 
اعمال شده تمام آب در خود شهر ماند و نتوانست 
وارد آبخوان هاي خارج شهر شود. در حالي كه قباًل 
يزد شهر قنوت، قنات و قناعت بود و از طريق همين 
قنات ها سيالب ها مي توانس��ت به سفره  آب  هاي 
زيرزمين��ي هدايت پيدا كند و هيچ مش��كلي هم 
پيش نمي آمد، ولي در معماري شهري وقتي ما اين 
مسائل را انكار مي كنيم و همينطور مي رويم پل و 
اتوبان و تقاطع غيرهمس��طح مي سازيم، مي شود 
همين فاجعه شرم آوري كه در يزد پيش آمد كه اين 
آب ها همينطور ماند تا تبخير شود و كسي نتواند 
از آن استفاده كند، اما مثاًل در سيل تهران همه به 
سمت حوض سلطان و درياچه كوير نمك قم رفت. 
سيل هايي كه در استان اصفهان آمد همه به سمت 
گاوخوني رفت يا س��يل هاي استان فارس همه به 
سمت بختگان، طشك و كمجان رفت و همه اينها به 

تاب آوري سرزمين كمك كردند. 
با اي�ن تعريفي كه ارائ�ه داديد، اصاًل 

كار  آبخي�زداري 
درستي است؟ 

من خودم ورودي سال 
1366 دانشگاه تهران 
در رش��ته آبخيزداري 
هس��تم. آبخيزداري 
به شكلي كشور داري 
است و هيچ كسي نمي تواند اين علم را انكار كند، اما 
متأسفانه ما سهم درست آبخيزداري را كه عبارت 
از كاهش س��رعت هرزآب ها براي مجال دادن به 
نفوذ آب اس��ت تا ذخيره شود و فرس��ايش را كم 
كند، از دس��ت داده ايم و رفته ايم به سراغ چيزي 
كه من به آن »آبخيزداري س��ازه محور« مي گويم 
و در واقع همان سدسازي به شكل كوچك است. 
مخازن نسبتاً متوسط در شيب هاي مختلف ايجاد 
كرده ايم، آب آنجا جمع مي ش��ود كه موتور پمپ 
مي زنند و آب را از آنجا برداشت مي كنند كه كاماًل 
غيرقانوني است و همچنين وقتي كه سيل شديد 
باشد، اين آب بندها مي شكند و خودش خسارت 
بيشتري ايجاد مي كند، در صورتي كه آبخيزداري 
واقعي به معناي مجموعه تمهيدات كاهش سرعت 

هرزآب است. 
اين تمهيدات چيست؟

مهم ترين تمهيدات اين است كه ما بتوانيم در محيط 
پرشيب كوهستاني پوشش هاي گياهي ايجاد كنيم 
و اين پوشش هاي گياهي س��ازگار با منطقه باشد 
تا بدون آبياري مستقر ش��ود و خاك را حفظ كند. 
براي استقرار اين پوشش هاي گياهي بايد حداكثر 
از موانعي به نام گابيون كه همان س��نگچين هاي 
توري ش��كل كه آب از آنها رد مي ش��ود، استفاده 
كنيم، نه اينكه مخازن سيماني و كوچك بسازيم، 
چيزي كه االن در آبخيزداري مد ش��ده و خودش 

مشكل ساز است. 
آبخيزداري اگر به درس��تي و علمي انجام ش��ود 
مي تواند به كاهش خسارت و افزايش ذخيره آب در 

كوهستان ها كمك كند. 
اصالً درختكاري در شرايط خشكسالي 

كشور ما قابل انجام است؟ 
ما نبايد درخت بكاريم، بلكه بايد ببينيم طبيعت 
چه مي گويد، همان را اجرا كنيم. چيزي حدود 20 
ميليون هكتار از وسعت كشور ما استعداد رويش 
درخت دارد؛ يعني مي توانيد بدون آبياري درخت 
را مستقر كنيد و يك شرايط جنگلي در هيركاني، 
ارس��باران، زاگرس، توران و سواحل خليج فارس 
ايجاد كنيد، اما در بقيه مناطق كشور كاشت درخت 
يعني آبياري، يعني تيمار كردن و كودپاشي و اين 
اصاًل غيراقتصادي است. در بقيه مناطق كشور ما 
بايد پوش��ش هاي درختچه اي، بوته اي و علفي را 
مستقر كنيم كه متناسب با توان اكولوژيكي منطقه 
اس��ت و خاك را حفظ مي كند، آب توليد مي كند 
و هم بدون آبياري به حيات خ��ود ادامه مي دهد. 
بنابراين در دامنه هاي اطراف البرز در اطراف تهران 
يا در اطراف اصفهان ك��ه هيچ موقع جنگل نبوده، 
درختكاري اشتباه اس��ت و ما بايد برويم به سراغ 
انتخاب گونه هاي درختچه اي يا بوته اي مثل گون، 
كاله ميرحسن، زرشك و آنها را مستقر كنيم تا هم 
بتوانند خاك را حفظ كنن��د و هم بدون آبياري به 

حيات خود ادامه دهند. 
اين موارد سابقه اجرا در ديگر كشورها 

هم دارد؟
نه تنها در ديگر كش��ورها بلكه در كش��ور خود ما 
هم انجام داده ايم. در حوزه آبخيز باالدس��ت س��د 
كرج منطقه شهرس��تانك پروژه مهندسي من در 
سال 1370 همين كار بود و اصاًل دليل اينكه سد 
كرج كمتر دچار خسارت مي شود، اين است كه در 
باالدس��ت با همين روش هاي آبخيزداري صحيح 

تجهيز شده است. آنجا توانس��ته ايم پوشش هاي 
طبيعي را مستقر كنيم و گونه هاي بومي منطقه و 
خسارت ناشي از سيل و فرسايش خاك را كاهش 

دهيم. 
اين روش ها چقدر مي تواند پاسخگوي 
چنين طوفان هاي موس�مي باشد كه 
شاهد آن بوديم،؟ طبيعتاً همه اميدوار 
هستند سد در روز مبادا بتواند جلوي 

چنين طوفان هايي را بگيرد. 
هرگز منطقي نيست ما يك مخزني را بسازيم كه 
هر 100 يا 200 سال يك سيالب عظيمي مخزن 
آن را پر كند. البته اصاًل كاركرد سدسازي هم مهار 
س��يالب نيس��ت، بلكه يكي از مؤلفه هاي جانبي 
سدس��ازي اين اس��ت كه حاال مقداري سيالب را 
هم مي تواند مهار كند. نگاه كنيد در سيلي كه در 
سال 98 اتفاق افتاد، با وجود اينكه بيشترين تعداد 
سدهاي كشور را با 13/5 ميليارد متر مكعب حجم 
مخزن در استان خوزستان داريم، ولي آيا اين سدها 
توانست جلوي سيل خوزستان را بگيرد؟ خير! كل 

خوزستان رفت زيرآب. 
اگ�ر در خوزس�تان درختچ�ه كاري 
و درخت�كاري متناس�ب داش�تيم، 

مي توانست جلوي سيل را بگيرد؟
مگر ما چغازنبيل يا س��ازه هاي آبي شوش��تر را در 
خوزستان نداريم؟ چغازنبيل حداقل 4هزار سال 
قدمت دارد، بعد سدسازها مي گويند، اگر اين سدها 
نبود خوزستان زيرآب مي رفت. خب اگر قرار بود 
زيرآب برود كه اين همه سازه تاريخي چطور بعد 
از چند هزار سال زير آب نرفته است؟ چون پدران 
و مادران ما در اين سرزمين اتفاقاً قوانين طبيعت 
را مي دانس��تند و براس��اس اين قوانين چيدمان 
كشور را طراحي كرده بودند و مي دانستند كجا چه 
ابنيه اي بسازند كه هرگز خسارت از سيل نبيند و 

پوشش هاي طبيعي منطقه هم محفوظ بماند. 
در حالتي كه سيل موجب فرسايش 
خ�اك و از بي�ن رفت�ن محص�والت 
كشاورزي مي ش�ود، با آزاد گذاشتن 
سيل عماًل فرس�ايش خاك و از بين 
رفتن محصوالت كشاورزي را افزايش 
نمي دهيد؟ همانطور كه در سيل اخير 

مشاهده شد. 
س��يل خيلي خوب اس��ت، ولي گفتم كه ما بايد 
پوشش هاي گياهي متناسب با شرايط اكولوژيك 
در كوهستان ها را مستقر كنيم تا ضريب هرزآب 
را كاهش ده��د و اجازه ندهد ك��ه بارندگي قدرت 
تخريبي پيدا كند. اين ش��دت بارندگي هاي زياد 
حجم زي��ادي آب تولي��د مي كند، ول��ي اين آب 
نمي تواند با خود خاك حمل كند و اين حجم زياد 
آب با يك درصد قابل قبولي از امالح در دش��ت ها 
آرام آرام رسوب مي كند و حاصلخيزي خاك را زياد 
مي كند، تعادل بخشي سفره هاي زيرزميني را انجام 
مي دهد و تاالب هاي ما را لبريز و چشمه هاي توليد 

گرد و خاك ما را مهار مي كند. 
در ش�رايطي كه االن تركيه سدهاي 
بس�ياري روي دجله و فرات ساخته 
و احتماالً موج�ب افزايش ريزگردها 
از طرف عراق و س�وريه به س�مت ما 
خواهد ش�د، آيا نياز نمي دانيد كه ما 
هم به دنبال سدس�ازي براي ذخيره 

بيشتر آب برويم؟ 
تركيه چرا دارد سد مي سازد؟ به دليل اينكه آب دارد 
از كشورش خارج مي شود و مي خواهد جلوي آن را 
بگيرد و آب را بفروشد، چون با اين آب دارد به قدرت 
خودش اضافه مي كند. براي آن مهم اين نيست كه 
در سه كشور س��وريه، عراق و ايران چه اتفاقي مي 
افتد، او در چانه زني هاي سياس��ي مي گويد فالن 

حال را به من بدهيد تا آب را باز كنم. ولي ما در كشور 
خودمان مثاًل در باالدس��ت خوزستان طرح هاي 
انتقال آب اجرا مي كنيم، سدهاي متعدد مي زنيم 
كه خوزستان را خشك كنيم يا سد چم شير را در 
استان كهگيلويه و بويراحمد مي زنيم كه شادگان را 
خشك كنيم. در باالدست استان فارس سد مالصدرا 
و سيوند را مي زنيم و بعد بختگان را خشك مي كنيم 
يا در باالدست زاينده رود سد مي زنيم و گاوخوني را 
خشك مي كنيم. بعد چشمه هاي گرد و خاك آن 
روي سرخود ما مي ريزد. اين در خوشبينانه ترين 
حالت يعني آخر نابخردي، البته چيزهاي ديگر هم 

مي توان درباره آن گفت. 
دقيقاً برعكس همين تحليل شما هم 
گفته مي شود و مي گويند در شرايطي 
كه بقيه كش�ورهاي دني�ا دارند، آب 
را روي ما م�ي بندند ما حت�ي نبايد 
بگذاريم ي�ك قطره از اي�ن آب هدر 

رود. 
اين آب اص��اًل هدر نم��ي رود. ما اتفاق��اً به كمك 
تاالب هاي خودمان كه همه آنها نيز در كنوانسيون 
رامسر ثبت جهاني ش��ده اند، تاب آوري سرزميني 
خود را افزايش مي دهيم، چشمه هاي توليد گرد و 
خاك را مهار، تفاوت دماي شب و روز را كم، كشور 
را براي مردم توريست پذير و سونامي ريزگردهاي 
كمتر از 2/5 ميك��رون را مهار مي كنيم و اين همه 
هزينه هايي كه االن داري��م مي دهيم، ديگر نمي 

دهيم. 
چرا در خوزس��تاني كه قطب كش��اورزي كش��ور 
اس��ت، باالترين ميزان مهاجرت اتف��اق مي افتد؟ 
چرا 10 هزار معلم خوزس��تان را ت��رك كرده اند و 
10 هزار معلم ديگر درخواست مهاجرت داده اند؟ 
چرا در خوزستاني كه مي شود پول پارو كرد، كسي 
ديگر حاضر نيس��ت زندگي كند؟ اين سرنوش��ت 
سيس��تم اداره سرزميني اس��ت كه قوانين حاكم 
بر محيط زيس��ت كشور خود را به س��خره بگيرد. 
خوزس��تان مانند حوزه آبخيز درياچه اروميه يك 
آزمايش��گاه بزرگ و يك درس عبرت است. حوزه 
آبخيز درياچه اروميه بيش از دو برابر ميانگين كشور 
بارندگي دارد. ما آنجا را خشك كرده ايم. اين مانند 
خانواده اي است كه متوسط درآمد ماهانه اش 30 
ميليون تومان است، يعني بيش از دو برابر متوسط 
يك خانوار در ايران اما رفته ماشين لوكس و ويالي 
شمال خريده، كلي معامالت انجام داده و وام هاي 
زيادي هم با سود 36 درصد گرفته است، خب اين 
خانواده اكنون حق ندارد بگويد چون من ورشكست 

شدم، باز هم به من وام بدهيد. 
وقتي ب�ه اف�رادي كه در باالدس�ت 
رودخانه اروميه هس�تند ي�ا افرادي 
كه در پايين دست سد كرخه در حال 
كاشت برنج هستند بگوييد قرار است 
س�د را باز كنيم و ديگ�ر آبي ذخيره 
نمي كنيم، بلكه خود شما بايد اين آب 
را مديريت كنيد، اتفاقي كه مي  افتد 
اين است كه در ميان تابستان از شما 
انتظار دارند آب كافي براي كشت هاي 
پرآب براي آنها برس�انيد؛ پاسخ اين 

افراد را چه مي دهيد؟
عين اين كار االن در اس��تان اصفه��ان هم انجام 
شده است. مس��ير چش��مه لنگان و خلجستان به 
عنوان دو تا از سرش��اخه ه��اي كارون را منحرف 
كرده  و آورده اند به سمت زاينده رود كه مثاًل وضع 
زاينده رود را بهتر كنند، ولي در محدوده فريدون 
ش��هر و فريدن اين آب از س��وي خود كشاورزها 
استفاده مي شود و اراضي ش��يب دار و مراتع را زير 
كش��ت برده اند و نمي گذارند يك قطره از اين آب 
به پايين  دست برسد. چرا اين اتفاق مي افتد؟ اصل 
ماجرا اينجاست؛ در نظر بگيريد زمستان است و هوا 
س��رد، يك خانواده اي براي گرم كردن خود چند 
راه حل دارد، يا مي تواند نفت بسوزاند يا از پنل هاي 
خورشيدي و سيستم هاي گرمايشي استفاده كند 
يا مي  تواند مبلمان خود را به داخل شومينه بيندازد 
يا تراول هاي 100 هزار توماني خود را آتش بزند. 
همه اين  كاره��ا منجر به گرم ش��دن آنها خواهد 
شد، ولي خردمندانه اين است كه شما از سوختي 
استفاده كنيد كه ارزان ترين قيمت را داشته باشد 
و پايدارترين حرارت را توليد كند. ما در كشورمان 
براي توليد گرما سراغ سوزاندان اسكناس هاي 100 

هزار توماني رفته ايم. 
در كشوري كه در قلمرو خشك جهان قرار گرفته 
و متوسط تبخير آن باالي 3 هزار ميليمتر است و 
بارندگي آن هم يك س��وم ميانگين جهاني است، 
همه راه هاي توسعه ما ختم شده به اينكه از طريق 
استقرار توس��عه صنايع آب بر و انرژي بر و از طريق 
كش��اورزي پول توليد كنيم. چرا ما با س��وزاندن 
اسكناس هاي خود مي خواهيم خود را گرم كنيم؟ 
بعد وقتي كه مي بينيم آب كم اس��ت مي گوييم 
برويم آب ژرف توليد كنيم، انتقال آب انجام دهيم، 
آب هاي خليج فارس را شيرين كنيم. آخر چرا ما 
بايد تن به چنين نابخردي اي بدهيم كه بعد درگير 
چنين مش��كالتي ش��ويم، آن هم در كشوري كه 
باالترين پتانسيل انرژي خورش��يدي را در جهان 
دارد. كشوري كه جزو 10 كش��ور برتر دنيا از نظر 
جاذبه هاي تاريخي و فرهنگي است و جزو پنج كشور 
دنيا از نظر جاذبه هاي طبيعي است. ما بايد به سراغ 
بالفعل كردن مزيت هاي بالقوه كشورمان برويم و از 
محل ارائه جذابيت ها و زيبايي هاي اين طبيعت پول 

توليد كنيم، نه از محل فروش و حراج آنها. 

884984403سرويس اجتماعي
سيل در سرزمين ما  یعنی تاب آوري سرزمين و تداوم حيات!

كارشناس محيط زيست در گفت  و گو با »جوان«:

محمد درويش: نعمت سيل را با آزمندي ها و گردنكشي هايمان به نقمت تبديل كرده ايم

حسین سروقامت

قديمي ترها! دس�ت  مريزاد  كه به ما ياد داديد خانواده را بر هر 
چيزي مقدم بداريم، فعال باش�يم و منفعل نباشيم، چيزي ولو 

كوچك توليد كنيم و. . . 
اما فقط همين؟ امروزه اين قبيل آموزش ها نياز نس�ل جوان را 

برآورده مي كند؟
چرا از آموزش هاي بنيادين سخن نگوييم؟

ما مهارت »همدلي« را بلديم؟!
مي دانيم »هم نگرشي«، »همفكري«، »همدلي«، »همزباني« و 

»همكاري« پنج مؤلفه اساسي براي ارتباط مؤثرند؟
بلديم ب�راي ايجاد همدلي خ�ود را جاي ديگران گذاش�ته، از 

دريچه چشم آنان به هستي نگاه كنيم؟
مي دانيم »مقبوليت« و »محبوبيت« دو ش�رط اساس�ي براي 

ارتباط همدالنه اند؟
به نقش معجزه آساي »محبت« در همدلي با ديگران واقفيم؟

مي دانيم همزباني مقدمه همدلي است و تنها با همدلي مي توان 
به قله رفيع عشق ره يافت؟ 

ناز شست قديمي ترها! اما هنوز مسائل مهمي وجود دارند كه 
آموزش آنها به نسل جوان واقعاً ضروري است. 
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  ش�هروند – قزوي�ن: چند روز پيش در اخبار صدا و  سيما 
خبري را پخش كردند كه خبرنگار به صورت مفصل به بررسي 
گراني لوازم  خانگي پرداخته بود. توليدكنندگان لوازم خانگي 
داخل��ي براي ف��روش توليدات خ��ود، به روش ه��اي مختلف 
افزايش قيمتي چند برابري را اعم��ال كرده اند و محصوالت را 
در اختيار دالالن مورد نظر قرار مي  دهند و در اين چرخه قيمت 
محصوالت چند برابر شده و در اختيار مردم قرار مي گيرد. بعد 
از حمايت هاي رهبر انقالب از ش��ركت هاي توليد كننده لوازم 
خانگي داخلي، آنها اين حمايت را قدر ندانستند و با سوءاستفاده 
از حمايت رهبري ب��ه جاي جلب رضايت مش��تريان داخلي و 
تأمين بازار، راه خودروسازان داخلي را در انحصار پيش گرفته اند. 
تقاضا مي كنم مسئوالن دولت جديد كه شعار عدالت خواهي سر 

مي  دهند به اين مشكل رسيدگي و مشكالت را حل كنند. 
   شهروند – لرستان: جلوي نابودي جنگل هاي زيباي بلوط 
شهرستان كوهدشت لرستان را بگيريد. هيچ مسئولي پيگير نيست، 
همه درختان در حال نابود ش��دن هستند. متأسفانه مردم هم به 
حفظ و نگهداري درختان اين جنگل توجهي نمي كنند و مسئوالن 
هم هيچ اقدامي براي جلوگي��ري از نابودي درختان جنگل بلوط 
در اين شهرستان انجام نمي دهند. از مسئوالن كشوري در حوزه 

جنگل داري تقاضا مي كنم كه اين مشكل را بررسي كنند. 

سالم بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 ۰۹۱۹۰۹۶۸۵3۰ ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: ۸۸۴۹۸۴۴۸ پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

 فرمانده مرزبانی فراجا اعالم كرد كه برای تسهيل تردد و امنيت زائران 
در مرزها، ديپلماسی و هماهنگی های مرزی جمهوری اسالمی ايران و 
عراق در باالترين سطح ممكن انجام شده است. در همين رابطه رئيس 
ستاد مركزی اربعين حس��ينی گفت: تالش می كنيم اينترنت زائران 

ايرانی اربعين در عراق رايگان باشد.
 »كارگروه اجرايی رتبه بندی معلمان« با صدور اطالعيه شماره يك 
خود، اعالم كرد: مي��ز كار رتبه بندی معلمان )ناظر س��تادی( به طور 

رسمی آغاز به كار كرد.
 مراكز مداخله در بحران در راس��تای كنت��رل و كاهش بحران های 
فردی، خانوادگی و اجتماعی خدماتی متناسب با نياز افراد را به صورت 
رايگان، ش��بانه روزی و همچنين به صورت سرپايی و نگهداری موقت 
به جامعه هدف خود ارائه می كند. زنان و دختران در معرض آس��يب و 
آسيب ديده اجتماعی می توانند به مدت 20 و حداكثر 33 روز از خدمات 

نگهداری موقت اين مراكز استفاده كنند.

سجاد آذري
  گزارش  یک

گزارش اوليه كميسيون عمران مجلس 
از فاجعه متروپل منتشر شد

کشف دهها تخلف ریز و درشت
 در 6 دستگاه خاطی متروپل

گزارش كميس�يون عم�ران در خص�وص فاجعه متروپل نش�ان 
می دهد طراحی پروژه از س�وی ش�ركتی صورت گرفته كه پروانه 
اشتغال مدير عامل آن بيش از ۱۰ سال تمديد نشده است! تخلفات 
شهرداری، اداره كل شهرس�ازی، نظام مهندسی استان و كشور، 
سازمان مناطق آزاد و وزارت راه در دولت سابق به اضافه تخلفات 
برخی اش�خاص حقوقی در اين گ�زارش محرز اعالم شده اس�ت.

ساختمان ناايمن تنها ساختمانی نيست كه به سازه دقت نشده است، بلكه 
ساختمان تغيير كاربری داده هم از نظر مديريت بحران ناايمن محسوب 
می شود. اخيراً رئيس س��ازمان مديريت بحران كشور در همين زمينه و با 
اشاره به متروپل افشا كرد كه در متروپل بسياری از آهن ها به درستی جوش 
نخورده بودند و بايد 370 ستون زده می شد، ولی فقط 270 ستون بود! برای 
همين سيمان و تجهيزات ساختمان پودر شدند. بنابراين مهندسان طراح و 
ناظر مسئوليت دارند و اگر ساختمانی بر اساس كم كاری ها فرو بريزد و مردم 

آسيب ببينند، قوه قضائيه به شدت برخورد می كند.
 قانون گريزی های دوم خرداد

نمايندگان مجلس در گزارش اوليه داليل حادثه ريزش ساختمان متروپل 
كه ظهر دوم خرداد امسال اتفاق افتاد، به تشريح جزئياتی از داليل ريزش 

ساختمان و مقصران حقوقی حادثه پرداختند.
براساس گزارش اوليه كميسيون عمران مجلس از حادثه متروپل آبادان، 
دهها تخلف ريز و درشت از سوی دستگاه های ذی ربط كشف شده و مناطق 

آزاد و وزارت راه دولت روحانی به صف متخلفان اضافه شده اند.
بررسی ها نشان می دهد در قضيه متروپل از مالك  و مجری ساختمان گرفته 
تا پيمانكار، شهرداری، مهندس��ان ناظر و سازمان نظام مهندسی استان و 
كشور، سازمان مناطق آزاد و منطقه آزاد اروند، اداره كل راه و شهرسازی و 
وزارت راه و شهرسازی تخلفاتی را مرتكب شده اند. اين تخلفات هم از نوع 

استنكاف از قانون، نقض قانون و اجرای ناقص قانون بوده است.
 مهم ترين علل تخريب ساختمان

اولين ايراد اين پروژه پروانه ساختمانی آن بوده است. مساحت زمين پروژه در 
پروانه ساختمانی پس از اصالح پروانه قيد شده است، ولی نوع پروانه مشخص 
نيست و صرفاً پروانه ساختمان قيد شده است. تعداد كل پاركينگ مورد نياز 
هم صفر واحد قيد شده است! و در اين پروانه مشخص نيست كل طبقات 

ساختمان چند طبقه بوده است!
حال آنكه ساختمان متروپل در 13 طبقه ش��امل بام، 10 طبقه تجاری - 
اداری - پاركينگ به عالوه همكف و زيرزمين و با سطح اشغال صد درصد 

ساخته شد.
نمايندگان مجلس مهم ترين علل تخريب س��اختمان را ضعف س��ازه ای 
در پروژه ای با دهانه های وس��يع به طول 16 متر، بار ثقلی بس��يار زياد كه 
با حذف يك تير و يا ستون امكان اس��تواری كامل را ندارد، نامناسب بودن 
اتصاالت تيرها و ستون ها، ضعيف بودن ستون ها، فقدان شكل پذيری الزم 
در اتصاالت، ضعف جوش��كاری، ضعف بتن به نحوی كه ميلگردها بدون 
هيچ گونه پيوستگی و چسبندگی از بتن خارج شده و بتن در موارد متعدد 

خرد شده  است، دانستند.
در گزارش نمايندگان تأكيد شده كه رعايت نكردن ضوابط شهرسازی، اجرا 
نكردن الزامات قانونی در تقبل و انجام وظايف و خدمات مهندس��ی، اجرا 
نكردن صحيح وظايف و تكاليف قانونی، تعارض منافع شهرداری در مقابل 

كارفرمای پروژه از ديگر داليل مهم تخريب متروپل بوده است.
طراحی ساختمان متروپل هم در حد طراحی برای يك ساختمان 12 طبقه 
نبوده است. حضور نداشتن ناظرين واجد صالحيت در بخش عمده دوران 
اجرای ساختمان ابهام عميقی در كيفيت و مشخصات اين ساختمان ايجاد 

كرده است.
 تأييد نقشه های غيرمجاز!

گزارش های رسيده به مجلس حاكی از اين است كه پس از انصراف ناظرين 
و طراحان اوليه تعيين شده توسط سازمان نظام مهندسی، اين نهاد در زمان 
معرفی ناظر جديد، نقش��ه های س��اختمان را كه غيرمجاز بودن آنها قباًل 

مشخص شده بود، تأييد كرده است.
در گزارش نمايندگان مجلس به نكته جالبی هم اشاره شده است. طراحی 
اوليه پروژه توسط ش��ركتی به نام »مهندسين مش��اور نقشياد« صورت 
گرفته است. پروانه اشتغال شخص حقيقی مدير عامل اين شركت بيش از 
10 سال تمديد نشده است! از اين رو شركت مذكور برای فعاليت در ساخت و 

ساز شهری و روستايی فاقد صالحيت محسوب می شده است.
كميس��يون عمران مجلس در بخش ديگری از گ��زارش خود به تخلفات 
متعدد مهندسان ناظر و سازمان نظام مهندسی در اين پروژه اشاره كرده و 
آورده است: مهندسان ناظر بعد از گذشت دو ماه از امضای نقشه ها و با توجه 
به انجام نشدن اصالحات و اعالم مخالفت مالك ساختمان با پرداخت مبلغ 
مورد توافق، انصراف خود را از ادامه پذيرش مسئوليت در پالك فوق الذكر 
اعالم داش��ته اند. اين روند با هيچ يك از ترتيبات قانونی موجود سازگاری 

ندارد.
در پروانه ساختمانی نام مجری دارای صالحيت نيز ذكر نشده و معلوم نيست 

هر قسمت از عمليات ساختمانی توسط چه اشخاصی اجرا شده است!
طبق اعالم نظر كميسيون عمران مجلس، شهرداری بايد عمليات ساختمانی 
را متوقف و دستور تخليه ساختمان و محوطه آن را برای تأمين ايمنی الزم 

صادر می كرد و آن را به اجرا می گذاشت. اتفاقی كه هرگز رخ نداد.
تخلفات شهرداری، اداره كل شهرس��ازی، نظام مهندسی استان و كشور، 
سازمان مناطق آزاد و وزارت راه در دولت س��ابق به اضافه تخلفات برخی 

اشخاص حقوقی در اين گزارش محرز اعالم شده است.

اقامه نماز جماعت ظهر عاشورا 
پس از 2 سال کرونایی

اقامه جماعت نماز ظهر عاش�ورای ۱۴۰۱ پس از دو س�ال س�خت 
كرونايی و تعطيلی مراس�م ها و مناس�ك يك بار ديگر شور و حال 
محرم را در دل عاشقان حس�ينی زنده كرد. دسته جات سينه زن 
و زنجير زنی كه برای اقامه عزای حس�ينی و بزرگداش�ت سالروز 
شهدات قيام عاشورا بعد از دو سال به كوچه و خيابان آمده بودند تا 
شور و شعور حسينی را به تصوير بكشند، با برخاستن نوای اهلل اكبر 
اذان ظهر از ماذنه ها، در صفوفی به هم پيوسته زيباترين جلوه تأسی 
به اهل بيت)ع( يعن�ی برپايی نماز جماعت را به تصوير كش�يدند. 
سيد ابراهيم رئيسی،  رئيس جمهور هم با حضور در حرم حضرت 
عبد العظيم حس�نی ، نماز ظهر عاش�ورا را به جماع�ت اقامه كرد . 
 يكی از مهم ترين نكته ها در عزاداری های امس��ال بازگشت به سنت اقامه 
عزای حسينی و درآميختن شور حسينی با شعور ش��يعی بود. به گونه ای 
كه امسال در كمتر هيئتی شاهد برگزاری مراسم های دون شأن اهل بيت 
و دوستدارانشان و خوانش نوحه ها و ش��عرهايی بوديم كه گرته برداری از 
خوانندگان و آهنگ های غير مذهبی است و يا استفاده از ابزار آالت موسيقی 
در دسته جات عزاداری حسينی بوديم . انگار دو سال دوری از بركت هيئات 
مذهبی و تجمع های پرشور حسينی ، همه را دلتنگ برپايی عزاداری های 
ناب سنتی كرده بود . همان عزاداری هايی كه سرچشمه شعور و معرفت است 
و پويايی آن ستون های پوشالی هر ظلم و غفلتی را می لرزاند . همچنان كه به 

تعبير امام امت، اين محرم و صفر است كه اسالم را زنده نگه داشته است . 
 عطش عاشقی 

عطش عاشقی را كسانی درك می كنند كه دوری از محبوب را تجربه 
كرده اند. دو سال دوری از هيئت و اقامه عزای حسينی به شكلی محدود 
و با ضوابط خاص عاش��قان حضرت عش��ق را به عطشی سخت گرفتار 
كرده بود. انگار در اين دو سال بيشتر حال تشنگان دشت كربال را درك 
می كرديم كه عطش آنان هم نه فقط تشنگی بر آب كه از جنس عشق 
بود و ما نيز با وجود عطش عشق به سرچشمه خوبی ها و اقامه عزا و نفس 
كشيدن در هوای روضه هايش مجبور بوديم دندان روی جگر گذاشته و 
برای رعايت شيوه نامه های بهداشتی، عزای حسينی را به شكل و سياقی 
متفاوت از هميشه برپا داريم. امسال بعد از دو سال دوری ، كارشناسان 
حوزه سالمت با شرط و ش��روطی اجازه دادند مجالس عزای حسينی 
دوباره برقرار شود و هيئات و دسته جات عزاداری اجازه داشتند به خيابان 
بيايند و يك بار ديگر نوای يا حس��ين و يا ابالفضل عاشقان حسينی در 
گوشمان طنين انداز شود. نوايی كه انگار با صدای مالئك در هم می آميزد 
و از عرش تا فرش همه موجودات از جماد و جاندار با آن هم صدا می شوند 
تا هر يك سهم خود را از دلدادگی به حسين بن علی برگيرند و در اين 

عاشقی سير و سلوك عرفانی شان را تجربه كنند. 
 بازگشت به سنت اقامه عزای حسينی

از همه مهم تر اينكه امسال در ميان هيئات و دسته جات عزاداری كمتر 
با بدعت هايی همچون استفاده از آالت موسيقی يا شعرها و نوحه های 
برگرفته از آهنگ های برخی خوانندگان خارج نشين ! مواجه بوديم. انگار 
عطش دو سال دوری از هيئت ، سينه زنی و زنجير زنی ، ارزش و اهميت 
اقامه عزای حسينی را بيش از پيش برای همه روشن كرده بود. انگار همه 
حس می كردند حاال كه دوباره فرصتی برای اقامه عزای حسينی به ما 
داده شده است ، بايد قدردان لحظه های حضور در هيئت و نفس كشيدن 
در جغرافيای عشق حسينی باشيم تا دل هايمان به حرمت اين عاشقی 
اليق درك خدايی ترين لحظه های زندگی شود و به حرمت قافله ساالر 
عاشقان ، سير آفاق و انفس كنيم و به تعبير موال » بايد كه جمله جان 

شوی تا اليق جانان شوی « را به جا بياوريم . 
 اين گواه پيروزی خون بر شمشير است

امسال اما همچون س��ال های قبل از كرونا زيباترين جلوه اقامه عزای 
حس��ينی با اقامه نماز جماعت ظهر عاش��ورا به منصه ظهور رسيد كه 
جاری شدن نوای »اشهد ان محمد رسول اهلل« و » اشهد ان عليا ولی اهلل«  
از ماذنه های شهر و پيچيدن اين نوای آسمانی در گوش تاريخ ، يك بار 
ديگر گواه پيروزی خون حس��ينی بر شمش��ير اموی است . شيعيان و 
عاشقان حسينی به شكرانه نعمت حسينی و علوی بودن يك بار ديگر 
در صفوفی به هم پيوسته نماز ظهر عاش��ورا را اقامه كردند؛ نمازی كه 

بی ترديد نقطه اتصال شور حسينی به شعور علوی است.

علیرضا سزاوار

زهرا چیذری 


