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 مقدمه
که همه مردم ایران سرشار از  1398در اّیام عید 

اند، شاهد بروز بحران سیل در برخی از شادی
شهرهای کشورمان بودیم. به موجب این سیل 
خسارات فراوانی به آن شهرها وارد شد و در پی 
آن قلب بسیاری از مردم ایران و مسلمین جهان را 

کیشان میهنان و همکه شاهد غم و مصیب هم
 ، آزرد. بودند

در پی آن، همگان از دولت و مردم توانشان را به 
عرصه آورند و تالش کردند کمی از آالم و 

های آنان بکاهند که حقا و انصافا نیز مصیبت
ای عظیم بودیم. با وجود اینکه در شاهد حماسه

ها و این بین برخی از نهادها و مسئولین کمکاری
ت میدانی هایی را نشان دادند که مشاهداکاستی

داد، اما با توجه به ما به خوبی آن را نشان می
وسعت بحران به خصوص در استان خوزستان 

پوشی کرد هرچند ها چشمتوان از این کاستیمی
ای صورت ربط بررسی منصفانهباید در مراجع ذی

 گیرد. 

هسته سالمت مرکز رشد دانشگاه امام 
خود نیز وظیفه انسانی و دینی السالم علیهصادق
دانست تا به قدر ظرفیت و توان خود به کمک می

ای از مشکالت و آالم ایشان بشتابد تا با ارائه گوشه
ایشان بستر ارائه خدمات بهتر در شرایط فعلی و 

 های محتمل آتی را فراهم کند. بحران

منظور تیمی چهار نفره با انتخاب استان بدین
به سمت خوزستان به عنوان هدف رصد و ارزیابی 

 زده راهی شدند. مناطق سیل
با توجه به ماهیت هسته سالمت، هدف این سفر 
رصد و ارزیابی مسائل بهداشتی و درمانی مناطق 

ها خود را زده قرار گرفت. با این وجود، بررسیسیل
محدود به صرف مسائل بهداشتی و درمانی 

نگر به نکردیم و سعی شد با اتخاذ رویکردی جامع
مروزه با رویکردهایی مثل عوامل سالمت که ا

اجتماعی موثر بر سالمت و یا در طب سنتی از 
شود، به بررسی ابعاد مختلف آن نام برده می

 موشکافانه عرصه بپردازیم. 
ادعای این رصد آن نبوده که تمام مسائل به نحو 
وافی و کافی مورد بررسی و موشکافی قرار گرفته 

پیشینی کامل و است و یا ادعا ندارد که شناختی 
دقیقی از منطقه داشته است؛ اما با اتخاذ رویکردی 

دیده و مدّقانه و انتخاب بسترهای متنوع آسیب
ها و همراه شدن همچنین ثبت نسبتا دقیق داده

های نسبتا مختلفی به چهار پژوهشگر که در حوزه
پردازند و با تکیه به سفر پژوهش و مطالعه می

به  1398قبل از عید رصد و ارزیابی دیگری که 
سعی کردیم حوالی این مناطق انجام شده بود، 

گزارش نسبتا خوبی را فراهم کنیم که قطعا بایستی 
های دیگر تکمیل و اصالح با مطالعات و پژوهش

 شود.
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صورتی که هم به در این سفر مناطقی از سیل انتخاب شدند که از تنوع مسائل برخوردار باشند به 
ها فروکش کرده و مردم مدتی بود که در منازل ساکن شده مشاهده مناطقی پرداختیم  که آب در آن

هایشان در حرکت بودند و یا تازه مستقر شده هایی که مردم به تازگی به سمت خانهبودند، هم محل
آب بودند، روستاهایی که با  ها مملو ازها ادامه داشت و خانهبودند، مناطقی که هنوز بحران در آن

های معمول های مختلف اعم از کمپها بسته شده بود، کمپآب محاصره شده بودند و به کلی راه آن
 هایی که در جنگل برقرار شده بودند.های پراکنده و کمپو کمپ

ری همچنین در این رصد سعی کردیم با همراه کردن افراد محلی و خودداری از اتخاد حالت خبرنگا
ها مسائلشان را به صورت تر شده و مانند یکی فرد عادی در عرصه حاضر شویم تا آنبه مردم نزدیک

 شده،شفاف با ما در میان بگذارند. شاهد بودیم که مردم از حضور نیروهایی که دائم در عرصه حاضر 
ردیم که با ها نیز به چنین موردی برخوروند ناراضی بودند و در یکی از کمپو می گرفتهعکس 
آیند که پر وشلواری اتوکشیده به میان مردمی میای، با کتهایی حرفههایی لوکس با دوربینماشین

 اند. از داغ و درهای حاصل از مصیبت
های اجتماعی موثر بر سالمت )شکل زیر( همانطور که اشاره شد، این گزارش ملَهم از چارچوب مولفه

ها اشاره نشده بود و به عقیده که صراحتا در این چارچوب به آنهایی بوده هرچند برخی از مولفه
 رسید از مباحث دیگر مثل طب سنتی اضافه گشته است.پژوهشگران مهم به نظر می

 (Dahlgren, G., & Whitehead, M. (1991): اصلی ترین تعیین کننده های سالمت )1شکل 

دیده شتافتند در نهایت از جانب خود از تمامی نهادهای مسئول و مردمی که به داد مردم مصیبت
کنیم مسائل و مشکالتی که با وجود همه خدمات بر جان کنیم و در این گزارش سعی میقدردانی می

از شدت و مال مردم وارد آمده به تصویر بکشیم تا نواقص موجود اصالح شود و یا در اتفاقاتب بعدی 
 ها کاسته شود. آن
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 مدیریت و هماهنگی

 
سی خود قرار دادیم به جهت اهمیت  ضوع مورد برر مدیریت و هماهنگی را به عنوان اولین مو

ها از مدیریت ناصحیح ها و دردمندیو اثرگذاری آن در مشاهدات صورت گرفته؛ بسیاری از گله
ای ادعای مدیریت جای رصدمان عدهگرفت. در جایهماهنگی موجود در عرصه شکل میو عدم

ی اصتتتلی مدیریت و هماهنگی معرفی کردند و یا نهادی را و خود را هستتتتهواحد را مطرح 
سئول هماهنگی امری معرف می شتر موارد این ناهماهنگی و به همدکرم ریختگی ند اما در بی

 داد. خورد و مردم را آزار میدر عرصه واقعی به چشم می

سبب اهمیت وافر آن در گنجد، اما نکته دیگر آنکه هماهنگی به طور قطع ذیل مدیریت می به 
 مواقع بحران آن را از مدیریت جدا کرده و در عرض آن قرار دادیم. 
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 پیشینی

ها و تعبیرهای ما را به کلی تواند تحلیلتن سابقه و پیشینیه منطقه بسیار مهم است. و آگاهی از آن میداش
و هماهنگی اثرگذار شود، در مدیریت های بعدی مطرح میشرایط پیشینی که در مولفه از بسیاریمتفاوت کند. 

ایم. اما به طور خاص شرایط ها را ذیل همان مولفه اشاره کردهآن ،ما برای جلوگیری از تکرار و مهم هستند و
 مطرح شده در "فرهنگ و شبکه امنیت اجتماعی" بسیار حائز اهمیت هستند.پیشینی 

 
سیل در استان خوزستان بر خالف سایر شهرهایی که در این ایام درگیر آن بودند، رخدادی نسبتا مستمر  •

یک ماه پیش از  بگرفتگی دارد، یا به طور خاصهای آنجا آآید که جادهمیاست. بسیاری از اوقات پیش 
سیل اخیر،  درگیر سیلی بودند که به اظهار خودشان نیمی از زراعت برخی را از بین برده، هرچند به این 

 توان چند نکته را استنباط کرد:وسعت نبوده است. از این گزاره کلی می

یری مردم باالست؛ اول اینکه آستانه تحریک پذ
شوند، از مردمی که با یک واقعه بارها مواجه می

شود. بر این ها کاسته میترس و واکنش سریع آن
داشتند توان تحلیل برخی که اظهار میاساس می

شده ها داده میکه به مردم اخطار تخلیه خانه
ها به علت عدم اطمینان به اینکه دولت ولی آن

یا آب را بیشتر رها  کند وجبران خسارت نمی
. داد قرار سوال محل را شدندنمی خارج کند،می

 فکرها تحلیل این ارائه با است ممکن هرچند
 کسی که است آن واقعیت اما باشد، گرفته جهت

 خواهد اقدام سریع بکند، حس واقعا را خطر که
پذیری باالیی نه تحریکآستا مردم واقع به. کرد

اند، به ی مقاومی که داشتهو با روحیه داشته
اند. هرچند که منکر نقاط مقابله با سیل پرداخته

ضعف و عملکرد بد دولت نیستیم اما آن دلیل 
آید. مهمترین نقص دولت در اصلی به شمار نمی

این زمینه آن بوده که نتوانسته شدت این بحران 
 های قبلی بیان کند. سیلو تفاوت آن را با 

 

مردم دانش و تجربه خوبی در مواجهه و مقابله با 
سیل دارند و حتی سطح مقاومت روحی و فیزیکی 

ها در برابر سیل بیش از سایر شهرهایی که است آن
ها این بلّیه را تجربه که اولین بار پس از مدت

توانستیم کنند. بنابراین در این نوع حادثه میمی
یریت بهتر های بالقوه مردم برای مداز ظرفیت

سیل استفاده کنیم که متاسفانه کمتر این اتفاق 
 افتاد. 
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 های مربوطسازمان
های زیر را در امر بالیای طبیعی صاحب اثر دانست و قاعدتا بایستی رّدپایی از توان سازمانبه صورت کلی می

 ایشان در عرصه واقعی مالحظه نمود:

: مشاهداتی از نقش هماهنگ کنندگی در عرصه دیده شد؛ اما مشاهدات ما در نحوه مدیریت بحران •
دهند ضعف جدی این نهاد دارد. های جدی، نشانها و ناکارآمدیرسانی و ناهماهنگیخدمت
ها نیز به کرد و حتی در بررسی کمپبازی می هاهای فرمانداری نقش فعالی در یکی از عرصهنماینده

کردیم اما مردم بعضا از مسئولین خردتر مثل دهیار شکایت داشتند. ضمن اینکه در نحوه ایشان برخورد 
شد به صورتی که از رسانی آن نیز کمال ناهماهنگی دیده میتعامل نماینده فرمانداری و خدمت

 هایهایی که سازمانی مثل شبکه بهداشت برخوردار است، خبری نداشت و نفر به نفر به دنبال گروهداده
 گشت. خاص می

: از نظر آب چه آشامیدنی و چه برای شستشو مشکل جدی دیده نشد، هرچند آب از مشکالت آبفاب •
 رود که مردم به شدت از آن ناراضی هستند. اصلی و دیرینه این منطقه به حساب می

و نه از  متاسفانه حضور پررنگی نه از کمیته امداد: و سازمان بهزیستی کمیته امداد امام خمینی )ره( •
در وضع خوبی به سر این دو سازمان  زده تحت حمایتسیل چند خانوادهسازمان بهزیستی دیده نشد. 

 بردند. نمی
های خدماتی در سطح ترین سازمانرسد یکی از فعال: به نظر میشبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی •

شتند. درمانی است حضور موثری داهای بهداشتی و منطقه بود. در حیطه وظایف خود که شامل بحث
 کردند. ، حضور پزشک را تایید میبررسی شدهایی که اکثر محل

ها قابل تحسین بود اما ها و دادن چادر به آننقش فعال هالل احمر در برقراری کمپ: هالل احمر •
دت رصد هالل احمر در مو یا شخص و یا تجهیزات دیگری از  خدمت دیگری از این نهاد به چشم نیامد

 برخورد نکردیم. 
ترین یکی از عمده: حضور یکی از مسئولین را هنگام بازدید مشاهده کردیم اما وزارت جهاد کشاورزی •

در این عرصه هست، اما اقدام قابل توجهی صورت نگرفته بود. البته شاید برای ارزیابی مسائل مردم 
 خانه زود باشد.اقدامات این وزارت

 شهرداری روستا دیده شد.  نهاد در حد: حضور این شهرداری •
: مهمترین بازیگر این عرصه که در واقع شاید نهاد اصلی پاسخگو بایستی باشد. بسیاری از وزارت نیرو •

عام مردم متوجه آن هستند که مقدار زیادی آب نگه داشته شده است و این سوء مدیریتی را در حالت 
 نویسند. حکومت میخوشبینانه به پای دولت و بدبینانه به پای 

ها از : متاسفانه حضور نیروی انتظامی در محل دیده نشد. هرچند برخی از موقعیتنیروی انتظامی •
بردند اما سایه نیروی انتظامی برسرشان نبود. البته این در حوزه رصد و مشاهدات ماست ناامنی رنج می

 های دیگری این حضور بوده باشد. ممکن است در محل

11 



: بهترین حضور در عرصه میدانی به سپاه و ارتش است که واقعا آبرویی برای حکومت نظامینیروهای  •
 کردند. یافتیم از خدمات این نهادها به خصوص سپاه تقدیر میوپا کردند. هر کجا حضور میدست

 زده، هیچ نشانی از این گروه خدوم دیده نشد. : در مناطق سیلآتش نشانی •
ها بود که نقش مهمی در تامین آب و ها و موکب، حضور خیریه: یکی از بارزترین حضورهاهاخیریه •

 کردند. غذای مردم بازی می
که در ارائه خدمات  ی. به صورتدیآ یمنطقه به حساب م نینهاد از جمله فعال نیا :هیعلم یها حوزه •

 .لبندیو س یگرفته تا راهساز  غذا عیدر توز یاز هماهنگ م؛یکردیمختلف نقش آن را پررنگ مشاهده م
 : موردی دیده نشد. های بین المللیسازمان •
های محاصره شده با آب ها استقراری از ایشان دیده نشد، اما در یکی از کمپدر محل کمپ: اورژانس •

 دادند. از حضور ایشان برای انتقال یکی از بیماران خبر می
 ستضعفان: حضوری به چشم نخورد. بنیاد م •
ابه از های رصد مش: در رصد ما حضوری به چشم نخورد اما گروهستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( •

 دادند. اد اجرایی در صحنه خبر میاحسان ستبرکت حضور بنیاد 
خورد. حتی در مناطقی سازمان دامپزشکی: در مناطق مختلف حضور سازمان دامپزشکی به چشم می •

 کردند.رسانی میمحل استقرار نیز داشته و خدمت

های دولتی ناراضی بودند. تگاهر دساز بیشتاما اگر بخواهیم به صورت کلی اظهار نظر کنیم بایستی بگوییم 
هیچ  ،است( وستهیبه عرصه پ ریسپاه هم د داشتندی)البته اظهار م ر از سپاه که به دادشان رسیدهگفتند غیمی

ها، کمک ها، کشیدن نم سازههای مختلف مثل خالی کردن آب خانهسپاه فعالیت کس به کمکشان نیامده است.
 داد. های میدانی و حتی خدماتی مثل ارسال پزشک را انجام میبه بهسازی و بسیاری از فعالیت

را  شانخواستند که صدایان ناجی خود می دیدند و از ما میرا به عنو افراد مختلف در مواجهه با گروه رصد ما
 ن فاصله زیادی دیده و بر این باور بودند کهبین خودشان و مسئولی مسئولین برسانیم. این بدان معناست کهبه 

های مراکز گاها ماشین ز مسئولین دولتی بد بود کهنگاه مردم به قدری ارسد. ها به مسئولین نمیآن صدای
 زدند. دولتی را سنگ می

داشتند که "خیلی ادارات گم شدند، گرفتار شدند." به این معنا که برخی از نهادهای مسئول محلی بیان می
اند خدمتی هم ارائه کنند. نیازهای اساسی مردم شناسایی اند و در واقع نتوانستهنداشتهرا آمادگی مقابله با سیل 

ل نیازهای برای تامین آن به شدت با مشکل مواجه بودند. در صورتی که جا داشت، از پیش از سیو نشده بود 
های رصد بسیار سریع در منطقه حضور و اقدامات الزم تمهید شود و پس از سیل نیز گروه احتمالی مردم بررسی

ها و ها، علوفهحل نگهداری دامدهی سریع این نواقص اقدام کنند. از نیازهای اساسی مردم مبه گزارشیابند و 
ها مشکل شد. این بدان معنا نبود که در تامین منابع آنبسیاری از نیازهای دیگرشان با نواقص جدی تامین می

 ها به شدت ضعیف بود. وجود داشت، بلکه مدیریت و هماهنگی آن
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 کمپ ها

به کار بستتته بود که قابل تحستتین استتت.  برخی مناطقای را فرمانداری ها، شتتیوهدر بحث مدیریت کمپ

رستتتان های مختلف خدمتها تعیین کرده بود که میان ستتتازمانای را برای هماهنگی مدیریت کمپنماینده

ر تامین و چه در خورد. چه دکرد. اما متاستتفانه نواقص جدی در هماهنگی به چشتتم میهماهنگی ایجاد می

 توزیع منابع مختلف اعم از لباس، وسایل بهداشتی، آب و غذا و... . 

زده به دنبال زنان نقیصه جدی دیگر نقص اطالعاتی بود. شاهد آن بودیم که نماینده فرماندار میان اهالی سیل

شت که اقالمی را به آنباردار می شت به گ شبکه بهدا ست که  ساند؛ این درحالی ا دقت این آمار و آمار ها بر

صورت جدی در ارائه خدمات و امکانات دیده می صه به  شابه آن را در اختیار دارد. این نقی شود و برخی از م

نات فراوان و برخی از آن محروم ئه خدمات مردم امکا به غیر از موارد تخلفی استتتت که در ارا ند. این نکته  ا

صورت گرفته بود. بر سرقت  سفانه در ارائه خدمات کوتاهی میتبعیض، کوتاهی و یا  کردند خی از دهیاران متا

ضور نمیو در محل کمپ سئولین متهم به دزدی یافتند و به تعبیری از دور مدیریت میها ح کردند! برخی از م

شدند و برخی دیگر نیز به تبعیض و اختصاص ناروای منابع اختصاص یافته، که بایستی با و احتکار وسایل می

 این موارد برخورد صورت گیرد. جدیت با 
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 داشتتند:های مختلفی را برای انتخاب محل کمپ و استقرار مد نظر در کل مردم شاخص

 .ی به روستا برای مراقبت از وسایل و سر زدن به منازلشاننزدیک •
 هایشان.محل مناسب برای دام •
 ای و یا مسائل فرهنگی مرتبط.رهیهای فرهنگی مرتبط؛ مثل اختالفات عشبحث •

داد تا برای های باال سه نقش اصلی که در سیل اخیر از آن غفلت شده بود را مد نظر قرار شاید بتوان از بحث
 ها اقدام جدی صورت گیرد:وقایع بعدی برای آن

گذاری های مختلف و همچنین اشتراکاین نقش به منظور هماهنگی بین دستگاه :کنندههماهنگ •
میان بخشی بایستی شکل گیرد. نکته حائز اهمیت آن است که تعیین یک  دانش، اطالعات و امکان  

موثر است اما اگر این نقش از پیش خود را برای بروز حادثه  مسئول هنگام بروز بحران هرچند بسیار
ای نخواهد داشت. زیرا انجام این نقش نیاز به آماده نکرده باشد، در هنگام بروز اثرگذاری جدی

های مختلف اطالعات ازی مخصوصا به منظور اشتراک دانش، اطالعات و امکانات دارد. دستگاهبسترس
کننده هماهنگشوند. ها به منظور اقدام هماهنگ یکپارچه نمیارند اما آنهای مختلفی دخوبی در حوزه

هایی دارند تا بتواند نقش خود را به خوبی ایفا ها چه تواناییابتدا نیاز دارد بداند هر کدام از دستگاه
های باید امور مهمه هر استان با توجه به نیازمندیگذاری مشکلی را حل نخواهد کرد. کند؛ صرف قانون

های الزم با آن جدی آن در هنگام سیل به یک دستگاه یا نهاد سپرده و قبل از سیل از انجام همکاری
 حاصل شود.اطمینان 

ها ها، جایابی آنمسئله دیگر در مورد مدیریت کمپ
رسد خود مردم بومی با راهنمایی باشد. به نظر میمی

مسئولین آگاه به خطرات سیلی بهترین گزینه برای 
باشند زیرا همانطور که گفته ها میانتخاب محل کمپ

ها سابقه مقابله با سیل را داشته و بسیار خوب آنشد 
ها خود را و همچنین محل را نیازها و مطلوبیت

شد که محلی از طرف شناسند. موارد زیادی دیده میمی
فرمانداری یا هالل احمر به عنوان محل کمپ تعیین 

ها دیگری استقرار یافته شده بود اما مردم در محل
ده در حوالی محل اصلی و بودند و یا به صورت پراکن

فرمانداری هم با استناد به قانون، خدمات مناسبی را با 
تاکید بر اینکه قانون اجازه ارائه خدمت خارج از کمپ 

 کردند.دهد، به افراد دیگر ارائه نمیرا نمی
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امکانات مادی و فیزیکی وجود دارد اما کسی ها شاهد آن بودیم که در بسیاری از عرصه :کنندهتسهیل •
ها را در نسبت همدیگر به خدمت بگیرد و به عبارت بین بازیگران مختلف بازیگری نیست که آن

آید و کننده بوده که نقشی نسبتا کالن به حساب مینقشی کند. این نقش غیر از نقش هماهنگبین
د بود اما روی زمین هنگام به کار گیری این امکانات بیشتر در زمینه تامین و توزیع منابع فعال خواه

امکانات را به هم گره زده و به ثمر خود برساند.  ای فرابخشی هستیم که اینکنندهمختلف نیازمند تسهیل
ها برای استقرار داشتند که همه امکانات در کمپهای مختلف رصد اظهار میبه عنوان مثال گروه

از این دست  ق کند؛ما کسی نبود این افراد مختلف را بر این امر تشویهای بهداشتی بود اسرویس
ای اداری روحیهکننده بایستی ها بسیار دیده شده است. نکته حائز اهمیت آن است که تسهیلمثال

ای جهادی به فکر حل مسئله و رسیدن خدمت باشد نه صرفا حل وظیفه و تکلیف نداشته بلکه با روحیه
 باشند. دیده و متخصص بهترین افراد برای این کار میاین افراد جهادی تعلیماش. بنابراداری

هایی به صوت مستمر از ابتدای بحران در منطقه حاضر باشند تا باید افراد و گروه :ناظر و رصدکننده •
وانی با بتوانند انواع نواقص را رصد کرده و پیگیری کنند. مردم در زمان بحران از نظر مالی، جسمی و ر

آویزی محکم ایجاد ها دستها کاسته شده است. بایستی برای آنو از توان آن مشکالت جدی مواجه
توان ناپذیری به همراه داشته باشد. ضمن اینکه این گروه میتوان خطرات جبرانکرد وگرنه می

ها ی را به دستگاههای مستمر کننده بوده و گزارشکننده و تسهیلای فعال در نسبت هماهنگکنندهکمک
 و نهادهای مسئول ارائه نماید. 

 

 های سیاستیداللت
 ریزی برای استقرار سه نقش زیر در حوادث و بالیا:برنامه •

 تسهیل کننده ✓
 کنندههماهنگ ✓
 ناظر و رصدکننده ✓

ها نه اینکه صرفا برای ارائه گزارش و عکس ه مسئولین بین مردم برای حل مسائل آنحضور همدالن •
 ها حاضر شوند.گرفتن میان آن

ها و ها قرار گرفتن و استفاده از ظرفیتدر هنگام خدمت در کنار آن حسن ظن داشتن به مردم، •
 ها.های پیشینی آنویژگی

 .استفاده از دانش و اطالعات بومی افراد محلی •
های مردم مورد از مصیبهای پژوهشی دانشگاهی و افرادی که به عکاسی بیحضور تیمجلوگیری از  •

 پردازند. می
 زدن و بازدید مسئولین باالدستی نظام به مردم به موجب دلجویی.سر •
 هایشان. های خدمت رسان با توجه به مسئولیتمشترک بین دستگاهایجاد بانک اطالعاتی  •
برخوردهای قانونی و قضائی به موقع و سریع چه در موارد سوء عملکرد و چه مواردی که فسادی رخ  •

بینند همان کنند، آنچه از حکومت میها را مشاهده نمیمشیها و خطسیاستدهد. زیرا مردم می
 کند.دهیاری است که در سطح محل خوب یا بد عمل می
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 زااسترس و شرایط استرس

شتند اکثر موارد شناسایی ها دیده نشد و مسئولین شبکه بهداشت نیز اعالم میشرایط اضطراب شدید در آن  دا
سروکاری اند. اما به هر حال این بدان معنا نیست که آنشده، پس از مدتی بهبود یافته ضطراب  سترس و ا ها با ا

ها را در برابر بحران مقاوم کرده استتتت. در آن بالهاها در مقابله با های فرهنگی و تجارب آنندارند، هرچند ویژگی
 توان به موارد زیر اشاره کرد:زا میمورد استرس و شرایط استرس

 ها، وسایل و مزارعشان. وجود استرس و ناراحتی ناشی از خرابی خانه •

 ناراحتی از عدم مداخله و کمک از جانب دولت.  •

 های فراوان.بستگان و حتی دامعدم مشاهده افسردگی ناشی از فوت  •

ها با توجه به بسته بودن مدارس و در بیکاری و فشار روانی ناشی از آن و همچنین سرگشتگی فرزندان آن •
هایی در مورد ارائه ها و بستتترهای مناستتب برای بازی و آموزش. هرچند گزارشدستتترس نبودن محیط

عرصه موردی یافت نشد. البته با توجه به گستردگی خدمات آموزشی و بازی درمانی دریافت کردیم اما در 
 ریزی و اقدام گسترده وجود دارد. عرصه نیاز به برنامه

 حس بی عدالتی در توزیع خدمات و ناراحتی ناشی از آن.  •

 

 های سیاستیداللت
 

 رسد به منظور کاهش استرس و اضطراب اقدامات زیر حائز اهمیت است:به نظر می
 های استقرار. فراد محلی و بومی چه در توزیع خدمات و چه در اداره کمپ و محلبه مشارکت گرفتن ا •
های ها و محلها به زندگی عادی و روزمره؛ ارائه خدمات در کمپتر بازگرداندن آنتالش برای هرچه سریع •

کند. در ترغیب نمیها را از اقدام و کار برای محیط زندگی و یا تهیه مواد غذایی ای بود که آناستقرار به گونه
ها ی آنتواند به تقویت بنیهها میگر از میان آنها و حتی انتخاب تسهیلصورتی که به مشارکت گرفتن آن

ها را توان آنها، میکمک کند. ضمن اینکه با اتخاذ تدابیری مثل ارائه مواد خام نه غذای پخته شده به آن
ز بایستی به این سمت برود که در مواردی که خطر جدی روستا سریعتر به زندگی روزمره وارد کرد. خدمات نی

ها ها را برای اسکان آماده سازی کنند. دستگاهخانه مکند، راه روستا باز شده و با کمک خود مردرا تهدید نمی
 ند. کننده حرکت کنمشارکت-کنندهکننده به سمت ارائهدریافت-کنندهکننده خدمت بایستی از رویکرد ارائهارائه
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 شرایط زندگی
 

شان مشکالت زیادی دارد. های زندگیهای استقرار و چه در محیطها و محلشرایط زندگی چه در کمپ
ها گندیده و بوی نامطبوع شدیدی را در محیط شان با توجه به آبگرفتگی آنهای کشاورزیمحصوالت زمین

بیش از  را هاآنهمراه شده و  هاهاین بو با کثرت پشکند. مخصوصا بعد از غروب آفتاب در محیط پراکنده می
ها در محیط رها ی آناند و الشههایی که در اثر سیل مردهو دام با حیوانات ین گندیدگی گاهیآزارند. اپیش می

های فراوانی باشد. این را بایستی به گرمی هوا عامل بیماری دتوانمی هاکه خود این الشه تشدید شده شده
توان مشکالت رسد و همراه نشدن این هوا با وسایل سرمازا میدیک به اوج خود میاضافه کرد که در آینده نز

هایی که وسایل سرمازا توزیع نشده و در برخی موارد مخصوصا محل هازیرا در کمپها را دوچندان کند. آن
  ها خراب را خراب کرد است.سیل وسایل آن اند،گیر شدهغافل

اند. حتی در ها رها هستهها و فاضالبها را بایستی به این نکته اضافه کنیم که در محیط آشغالهمه این
مناسبی به  های بهداشتی، سرپوشها بعضا برای حمام فاضالبی تعبیه نشده و یا برای فاضالب سرویسکمپ

 کار گرفته نشده است. 

عقرب به محیط زندگی مردم هجوم بیاورند و حتی گستردگی سیل باعث شده حیوانات وحشی مثل مار و 
ها را هم مشکل کنند. حتی در یکی از روستاها خبر مارگزیدگی گزارش شده که فورا به شهر ها در کمپاسکان آن

 برای درمان منتقل شده است.  
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های باالدست ها و کثیفیفاضالبکند، با خود تمام آب سیل با توجه به اینکه با شیب به سمت سرپایی حرکت می
که مردم یا در آن مستقر  هایی رفته و مانده استکند و این آب به داخل خانهرا به پایین دست منتقل می

هایی که با خود دارد، اند و یا اینکه در آینده نزدیک مستقر خواهند شد. این آب کثیف عالوه بر میکروبشده
مردارها بر آلودگی آن افزوده شده ه است و بعضا با چیزهای دیگری مثل مدت زیادی هم به صورت راکد ماند

ها و روستاها صورت نگرفته پاشی و ضدعفونی کردن خانهاست. و این درحالی است که اقدام جدی برای سم
رسد با نواقص جدی مواجه است. ضمن اینکه ولی به نظر می چند در مواردی این کار انجام شدهاست. هر

توانند حتی آیند و میهای نامناسبی به حساب میاند، برای تنفس محلها با آب نم خوردهیی که مدتهاخانه
بیرون کشیده شود ها نیز های تنفسی ایجاد بکنند. به همین منظور بایستی نم این خانهپس از گندزدایی بیماری

 که در مواردی این کار توسط سپاه در حال انجام است. 

بر مواردی از باال مثل پراکندی آشغال در محیط، رها شدن فاضالب در آن و یا حضور پشه و ها عالوه کمپ
 کردند:پنجه نرم میوحیوانات وحشی با مشکالت دیگری هم دست

ها ها توزیع شده بود اما آنسرمای زیاد هوا در شب و گرمی آن در روز. هرچند پتو و چادر در میان آن •
توان در این چادرها مستقر بود و نیاز به ترسیدند و اینکه پس از مدتی دیگر نمیبیشتر از گرما می

 رمضان مبارک ماه در سرمایشی وسایل به دوچندان نیاز و مناطق این مذهبی بافت.کانکس وجود دارد. 
 .است کرده مضاعف را مناطق این مردم اضطراب و استرس بخشی
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ها یکی از عواملی ها به محل کمپنزدیکی زیاد محل نگهداری از دام •
 های مختلف باشد. تواند بستر بروز بیماریاست که می

ها یا به های اختصاص یافته به کمپدر مواردی حمام و دستشوئی •
اندازه نبودند )در موردی اصال حمام قابل استفاده نداشتند( و یا شرایط 

شرایط مساعد مثل اینکه تمیز نبودند، آب گرم  مساعدی نداشتند. عدم
 ها نبود و... .نداشتند، وسایل بهداشتی در آن

در موردی چادر به اندازه کافی توزیع نشده نبود به این معنا که چادر  •
به نسبت هر خانواده یک چادر توزیع شده بود در حالی که تعداد 

در مجبور شده ها متفاوت بوده و برخی به علت نداشتن چاخانواده
 بودند از محل کمپ بروند.

ای نیز ها معموال مشکل آب بهداشتی وجود نداشت، و اشارهدر کمپ •
 به مشکل برق نشد.

دامهایشان نیاز به علوفه داشتند. با توجه به اینکه امکان چرا بردن  •
ها وجود نداشت و مشکالت دیگر مانند بسته بودن راه، بسته بودن دام

ین رفتن علوفه و همچنین مشکالت مالی نیاز به این کاال راه روستا، از ب
 زیاد بود که متاسفانه خوب هم تامین نشده بود. 

اند، هایی که برای اسکان انتخاب شدهرسد برخی محلبه نظر می •
ها به همراه مسائل و های مناسبی نیستند و بایستی این محلمحل

ی بتوان از این تجربه های بعدمشکالت هر کدام ثبت شده تا در بحران
 استفاده کرد. 

 

 های سیاستیداللت

هایی که قرار است بیش تمهید وسایل سرمازا و کانکس برای خانواده •
 ها باقی بمانند.از این در کمپ

وآمد ها رفتها، محیط روستا و محلضد عفونی کردن و گندزدایی خانه •
 افراد برای جلوگیری از معضالت بعدی.

تر وسایل و امکاناتی که بسیار به آن توزیع هرچه سریعآماده کردن و  •
هایی برای پشه گزیدگی، نیازمند هستند مثل وسایل بهداشتی، کر م

 پوشک و شیرخشک.

 های روستایی.ها و محیطتخلیه سریع آب خانه •

های اسکان به همراه مسائل و مشکالت هر کدام ثبت شده تا در محل •
 تجربه استفاده کرد. های بعدی بتوان از این بحران
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 درآمد و توزیع درآمد
 پیشینی
 های کشاورزیشان متکی است. معیشت مردم بیشتر به احشام و زمین •

و پس از به بار نشستن  ،معیشتشان هم به این صورت است که به صورت نسیه جنس می خرند •
  پردازند. هایشان میمحصوالتشان به پرداخت بدهی

 پرورش ماهی هم هستند.   ا بخشی از مردم مشغول مرغداری والبته نه به صورت گسترده ام •

 پسینی
 ، بیشترکند اما پس از سیلهای آتی حاصلخیزتر میهای کشاورزی را برای سالشود سیل زمینهرچند گفته می

اند هرچند بایستی برای حفظ ها از خطر گریختههای آن. البته اکثر دامکشاورزیشان از بین رفت محصوالت
  های باقی مانده اقدامات جدی بهداشتی و درمانی صورت گیرد. دام

شان معیشتاند، بدهکار بوده ها و اینکه ایشان از قبلای از منبع درآمدی آنبا توجه به از بین رفتن بخش عمده
خسارات جدی  در برخی موارد هایشانلوازم خانه و خود خانه کهبا مشکالت جدی مواجه شده است. عالوه بر آن

 وآمد، هزینه علوفه و... افزایش یافته است. ها با مواردی مثل هزینه رفتاند، مخارج آنیدهد
به کلی زیر آب رفته و یا خساراتی دیده بودند و این غیر  های پروش ماهیها، حوضچهدر مواردی هم مرغداری

  از صدماتی است که به امکانات عمومی وارد آمده است. 
ها تعبیه نشده بود. به عنوان مثال این در حالی است که تمهید مناسبی به منظور امدادرسانی متناسب با نیاز آن

دانست بایستی در کجا ام سیل با مشکل مواجه بودند و نمیها خود در هنگها برای مراقبت از دامبسیاری از آن
شان ای باقی ماندهها را تهیه کنند و این در حالی است که تنها سرمایهاز احشام خود مراقبت کنند و یا علوفه آن

 همین احشام هستند. 
 

 های سیاستیداللت
این امر هم  تر باشد.ها و یا تامین پول خرید احشام مناسببه آن ید به جای کمک نقدی، اهداء دامشا •

شود و هم اینکه ها فراهم میای برای آنهم اینکه سرمایه ها را بهتر تامین کند،معیشت آن تواندمی
 تر خواهد بود. برای کشور در کل مناسب
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ورش  آموزش و پر
 

ها های زندگی وجود دارد برای آنو مشکالتی که برای محل اندآسیب دیدهبسیاری از مدارس به سبب بروز سیل 
زده دهد چه برای مناطق سیلها، آموزش را تحت تاثیر قرار مینیز صادق است. ضمن اینکه به صورت کلی بحران

  ود.شها برای اسکان استفاده میو چه مناطق نزدیک که از مدارس آن
هایی ته برنامهبالده نشده و به حال خود رها هستند. ها دیها برای آنمناسب و منظمی هم در کمپ یهابرنامه

ماندگی آموزشی فکر جدی شود. و بایستی برای جلوگیری از عقب ها حداقلی هستندگزارش شده است اما این
ای سودجو با قرار دادن را دیدیم که به علت بسته بودن راه و اینکه عده آموزانیدانشها در محل یکی از کمپ

 کردند، از رفتن به مدرسه باز مانده بودند. دیده را تلکه میها مردم سیلقایق
  های سیاستیداللت
 دایر کردن مدارس موقت  •
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 آب و غذا
 

 شینیپی
های کش زمینها، زهاست. فاضالب بسیاری از کارخانه آب لوله کشیشانیکی از مشکالت اصلی خوزستان 

های محیطی آب آنجا را به شدت آلوده کرده است به نحوی که مردم در برخی از کنندهو سایر آلودهکشاورزی 
چندان نزدیک تهیه کنند و آب مصرفی خود را از فاصله نهکشی تنها برای شستشو استفاده میلولهنقاط از آب 

 . کنندمی

یا به سبب فرسودگی هایی که خانهتصفیه ؛خانه را هم افزودبه این مشکالت آب بایستی نواقص مرتبط با تصفیه
توانند ها نمیخانهاند. این تصفیهها کارایی الزم را ندارند و یا آنکه خوب تجهیز نشدهو کهنگی تجهیزات و دستگاه

روستاهای آهودشت شهرستان شوش از  برخی از به طور مشخصآب مناسبی را برای شرب مردم آماده کنند. 
 بردند. این مسئله رنج می
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 پسینی
یی که در معرض سیل هاخانهسیل بر مشکالت قبلی در زمینه آب بایستی این را هم افزود که تصفیهپس از 

 یا ، قطع شده است. اینانداند و حتی آب مناطقی که درگیر سیل نشدهاند با مشکالت جدی مواجه شدهبوده
هاست به صورتی که در مکان ناایمنی ساخته شده است و یا استحکام خانهدهند جایابی ناصحیح تصفیهنشان

 ها و تجهیزات به کار گرفته شده. سازهو پایداری پایین 
بعضا آب  آلودگی آب،به سبب آلودگی ناشی از سیل و گل پس از قطعی آب نیز در مناطقی که آب وصل شده

ر تانکبندی بوده و یا به صورت بستهها یا البته آب مصرفی در کمپهای زیاد است. به میکروب آلود و آلودهگل
البته این آب نیز با انجام تست و کلرینه کردن در صورت نیاز قابل شرب بوده  شد.که برای شستشو استفاده می

است.

رسد عمده این مشکالت ناشی از توزیع ناصحیح و نامناسب میدر مورد غذا مشکالت فراوانی دیده شد که به نظر 
هنگام  شود، اما دردهنده آن بود که غذا به اندازه کافی در منطقه پخت میغذاهاست. اطالعات اهالی نشان
هرچند شاید از ابتدا راهبرد مناسبی در نسبت تهیه و توزیع غذا اتخاذ نشده توزیع نواقص جدی وجود داشت. 

 باشد.
بینی  اند، ابتداءا بروز ناهماهنگی قابل پیشتوجه به اینکه بیشتر مراکز طبخ و توزیع غذا خیریه و غیردولتیبا

ها حداکثر روزی یک وعده و به کمپ خوب نبوده رسد هماهنگیبه نظر میگرفته، با وجود اقدامات صورتاست. 
 داشتند همان یک وعده هم به قدر کفایت نیست. د و بعضا اظهار میرسیغذا در روز می
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هایی را در پخت انجام داد و بررسی بهداشت و درمان رسد اقداماتی را شبکهبه نظر می و آب غذا در نظارت بر
حتی از مواردی یاد شد که آب یا مواد غذایی شده داشت است. یغذا و یا نظارت بر غذاهایی که از بیرون عرضه م

ها به صورت رایگان آزمایش کنندهطبخاند. همچنین اظهار شد برای های الزم معدوم شدهپس از انجام آزمایش
های شهرستان شوش است و نه کل شده و کارت بهداشت برایشان صادر گردیده است )البته این از گزارشآنجام
 زده(.ه سیلمنطق

گزارشی هم در سطح محل از مسمومیت غذایی دریافت نکردیم، هرچند با توجه به گستردگی حادثه و خدمت 
ت به سمت رسد. اما پیشنهاد خود مسئولین شبکه هم حرکجانه مشکل به نظر میو همه ارائه شده، نظارت دقیق

 ارائه مواد غذایی خام و پخت توسط خود مردم بود. 
 
 

 های سیاستیداللت
 

رسان هادی و کمکنیروهای جو پخت توسط خود ایشان: اینکه نیروی فراوانی از دادن مواد خام به مردم  •
حداقل پس از استقرار نسبتا  و اتالف منابع باشد. رسد از بین رفتنبه نظر می ،صرف پخت غذا شود

ها آن پز غذا هموها و کمک در پختایی به خود آنبا ارائه مواد غذ شدمی ،هادر کمپ خوب خانوارها
رهانند هم اینکه خود ایشان در امر امدادرسانی فعال شوند. نه اینکه هر روز کاری و افسردگی برا از بی

توانست امر امدادرسانی را این کار میمنتظر آمدن غذا باشند و در صورت عدم ارائه ناراضی گردند. 
ها از غذا اینکه در ایمنی و کیفیت غذا بهبود حاصل شود، هم آنکه میزان رضایت آن و تر کندراحت

 کند. ها را سریعتر به زنده روزمره نزدیک میافزایش یابد و در آخر آنکه آن
 هاسازی آنها و یا ایمنخانهانتقال تصفیه •
 کها و یا انتقال آب از مناطق نزدیخانهتجهیز و ارتقاء تصفیه •
ها به های انتقال آب مالحظه شد که در برخی موارد آب از آن: در مسیر لولهاصالح سیستم انتقال آب •

 کرد که بایستی به اصالح سیستم انتقال آب پرداخت. قدر قابل توجهی نشت می
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 مسکن

 
 پیشینی

منطقه انجام شود زیرا روستاهای زیادی سازی بایستی مطالعات بسیار دقیقی در در بحث خانه
اند به طوری که فقط در شهرستان شوش در مناطق مختلف خوزستان در حاشیه رود ساخته شده

روستا درگیر سیل شدند. بنابراین یک  38روستا اعالم خطر شده بود که از این میان  70به 
یا انجام اقدامات  جایی ومعضل اصلی محل روستاها و انجام تمهیدات الزم جهت جابه

 سازی است.ایمن

ها فاصله زیادی از زمین ندارند و سازی آنجاست. اغلب خانهنکته دیگر در نحوه و سبک خانه
های شمال کشور که بعضا بیش از یک متر از زمین فاصله دارند در اینجا هایی مثل خانهنمونه

شود و در شامشان دیده نمیشود. ضمنا در بسیاری موارد طویله جدایی برای احدیده نمی
 اند. ها تعبیه کردههمان حیاط خانه محلی را برای نگهداری آن

ها قرار داده هایی را بنیاد مسکن در اختیار آنها وامدر تامین اعتبار برای ساخت منازل و خانه
جام ها انهای خوبی در زمینه ایمنی سازهرسد نظارتبود که متاسفانه با وجود آن به نظر می

 اند. های دیگر نداشتهها تفاوت چندانی با سازهدیدگی این سازهنشده است زیرا آسیب
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 پسینی    

 

 

 

 

 

 

 

ها به مدت یک هفته در بعضی از روستاها، خانه
متر  2تا حتی یک ماه از نیم متر تا بعضا حتی 

اند. به طور قطع ایمنی و استحکام داخل آب بوده
شدت کاهش یافته است و بایستی به ها به آن

هایی پرداخت که سنجی و اصالح سازهاستحکام
 اند.درگیر چنین مسائلی بوده

داد که بسیاری از مشاهدات میدانی نشان می
اند، بانشست ها پس از سیل نشست کردهخانه

ها ترک های خانهها و کاشیها موزاییککف خانه
ا خالی شده ها بعضبرداشته، شکسته و کف خانه

بودند. در برخی موارد ریزش سازه مشاهده شد که 
ها این امر با توجه به کاهش شدید استحکام سازه

امکان تکرار دارد با این تفاوت که در حال حاضر 
 کنند. ها زندگی میافراد در این سازه

داد که بسیاری از مشاهدات میدانی نشان می
انشست اند، بها پس از سیل نشست کردهخانه

ها ترک های خانهها و کاشیها موزاییککف خانه
ها بعضا خالی شده برداشته، شکسته و کف خانه

بودند. در برخی موارد ریزش سازه مشاهده شد که 
ها این امر با توجه به کاهش شدید استحکام سازه

امکان تکرار دارد با این تفاوت که در حال حاضر 
 کنند.ها زندگی میافراد در این سازه

در مناطق مختلف برای حفاظت از روستایشان به 
بند اقدام کردند. متاسفانه این ساخت سیل

ها با هماهنگی و مدیریت دقیق نهادهای ساخت
 مسئول صورت 

 

نگرفت و در برخی موارد مسئول صورت 
آمیز نبود. این در حالی است که اگر موفقیت

شتافتند کارشناسان به کمک و راهنمایی مردم می
ها در ساخت هرچه بهتر توانستند به آنمی
های عظیمی را بند کمک کنند. مردم حماسهسیل

بند رقم زدند و شاید در موارد در ساخت سیل
ایی به طول چند همتعدد موفق هم بودند. سازه

متر  2کیلومتر، به عرض چند متر و ارتفاع بیش از 
ساخته شده است. اما در مواردی آب با دور زدن 

بند یا نفوذ از فاضالب به داخل شهر و یا سیل
بند به داخل روستاها نفوذ شکسته شدن سیل

کرده و آسیب رسانده است. بیشترین کمک به 
با تامین  بندها از طریق سپاهساخت این سیل

تجهیزات و امکانات صورت گرفته است. به نظر 
بندها رسد در حال حاضر بایستی این سیلمی

بررسی شوند که آیا در محل مناسبی ساخته 
شدند؟ آیا محل بهتری نبوده و آیا به نحو بهتری 

ها آتی از شد ساخت؟  تا بتوان برای سیلنمی
 تجربه این سیل بهره برد. 

مینه سیستم فاضالب آنجاست. مسئله دیگر در ز
ها به شدت غیراستاندارد های فاضالب خانهچاه

 2تا  1هایی به عمق است به طوری که گاها چاه
شود و به علت عمق کم متر برای فاضالب کنده می
ها نفوذ ها به داخل خانهبا آمدن سیل این چاه

 کرده و به شدت محیط را آلوده کرده بود. 
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 های سیاستیداللت

 اقدمات فوری

 هاسنجی سازهاستحکام •

تامین مالی به منظور بازسازی و متسحکم  •
 هاکردن سازه

سازی متناسب با الزام رعایت استانداردهای خانه
 بوم منطقه به صورتی که

ها به خوبی جایابی و های فاضالبچاه •
 ساخته شوند.

انسان فاصله داشته محل نگهداری دام از  •
 و جدا باشد.

ها از سطح زمین فاصله داشته و سازه •
اقدامات الزم جهت حفظ در برابر سیل و 

 بالیای دیگر را داشته باشند.

برای حفظ تجهیزات سرمازا که مهمترین   •
آید جایابی ها به حساب میدارایی آن

کشی ها و کانالخانهمناسبی در سقف
 انجام شود. 

 

 عایت استاندارها الزام ر

 هااز طریق شهرداری •

شروط اعطای وام بازسازی و ساخت  •
 هاخانه

 اقدامات بلندمدت

 افزایش ایمنی شهر و روستا در برابر سیل  •

تمهید الزم برای انتقال روستاهایی که به  •
شدت در معرض خطر سیل هستند و با 

ساز امکان کاهش خطر در اقدامات ایمنی
 ها وجود ندارد. آن
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وای اجتماعی و اقلیت  هافقر، انز
 

 

میان اهالی  بعضا آید. تصوری کهمیهای استان خوزستان به حساب ترین بحثها یکی از مهماقلیتبحث 
دهنده این معضل اجتماعی است. خورد، نشانعدم تعلق کافی نسبت به حکومت مرکزی به چشم میمنطقه در 

ای بعضی از مسئولین منطقهها، توسعه کم منطقه، ناکارآمدی عرب بودن جمعیت زیادی از منطقه و مرزنشینی آن
ی چندانی جز آلودگی رخوردار است و مردم منطقه از این نعمت الهی بهرهنفت ب با وجود آنکه منطقه از نعمت

های دشمن ها و خدعهکارشکنی ه دست هم داده تاها دست بکنند. همه اینو خسارات محیط زیستی حس نمی
 دار بکنند.سعودی و آمریکا در منطقه گاهی به بار بنشیند و ذهن مردم را منحرف و جهت

ها خارج شویم دولت اگر از خانههای مختلفی مثل اینکه تحلیل سیلای است که در هنگام هبا وجود چنین زمین
برای لطمه وارد نشدن به سکوهای و یا اینکه دولت  رودها بیشتر به زیر سیل میکنم و خانهآب را بیشتر رها می

البته این بدان معنا دهد. اب میگیر شده و جو، سریع همهدهدنفتی اجازه ورود آب به منطقه هورالعظیم را نمی
ها در منطقه وجود گیر شدن آندهد بستر همهبلکه نشان می صحیح و یا غلط هستندها نیست که این تحلیل

سکوهای نفتی متعلق به همه مردم است و اگر مردم منطقه احساس تعلق مّلی و دینی نسبت دارد. ضمن اینکه 
 دانستندفت را لطمه به خودشان میمند شده بودند که لطمه به نآنقدر از نفت بهرهبه کل کشور داشتند و یا آنکه 

 شود.گرفت و در نطفه خفه میجانی نمی ،هااین تحلیل
 و هاای از اهالی نیز یکی از نکات مهم در بحرانخورد، فقر عدهنگاه کلی که در منطقه به چشم میبه غیر از این 

پذیری قرار دارند و با توجه به ها، فقرا بیش از دیگران در معرض آسیبر بحرانباشد. دبه طور خاص سیل می
مختلف در نسبت این قشر مثل کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی انتظار  یهامسئولیت ارگان

قات با چند ال. مشاهدات میدانی ما حاکی از آن بود که متاسفانه با مرفتملکرد بهتری از ایشان توقع میع
 برخی سوء عملکردای نیز از . برخی از مسئولین منطقههای الزم به ایشان انجام نشده بودخانواده، رسیدگی
 تواند یکی از عوامل اصلی آن باشد. گفتند که میگر سخن میهای حمایتمسئولین سازمان

رسانی و همچنین علقه عمیق تالبته بایستی نقاط مثبت را هم دید، حضور سپاه و نیروهای نظامی در خدم
توان به راحتی و کمی تمرکز دینی مردم به اسالم و تشیع، بسترهای بسیار مناسبی برای این تعلق هستند که می
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های مردم منطقه نارضایتی نارضایتیها را نسبت به حکومت امیدوار و خوشبین کرد. آن و خدمت خالصانه
 ها مدنی. عملکردی است نه رضایتی دینی، سیاسی و سایر نارضایتی

 
 
 
 
 
 
 

 ی سیاستیهاداللت
 

  مسئولین ارشد کشوری و لشگری به مناطق مختلف خوزستان.سفر  •
بومیان از منافع استخراج و پاالیش نفت. آموزش و به استخدام گرفتن بومیان در صنعت  یمندبهره •

تواند احساس تعلق بیشتری در ایشان ایجاد کند و همچنین است تخصیص بخشی از درآمد نفت می
 نفتی به توسعه منطقه. 

 های حمایتی در هنگام سیل و بالیا.ورود بهتر و سریعتر سازمان •
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 فرهنگ و شبکه امنیت اجتماعی

 
 پیشینی

نشین از فرهنگ رفتاری آرام و با سکونی مردم آنجا، به طور خاص مناطق عرب •
ها برخوردارند و اهل عجله و کثرت فعالیت نیستند. از اینرو این رفتار آرام هم مواجهه آن

را با مصیبت باال برده است، هم اینکه امدادرسانان را در بعضی مواقع با مشکل مواجه 
 کرده است. 

همان پذیری اهالی آنجا به نحوی نهادیه است که حتی در مصیبت و فرهنگ و خوی م •
کند. بنابراین ها از نظر معیشتی در مضیقه هستند نیز به خوبی بروز میبال و جایی که آن

ها را به حساب دورویی و یا وضع خوب نباید در رصد و بررسی مشکالت این رفتار آن
ها این خصیصه در خون و گوشت آنها گذاشت بلکه از نظر فرهنگ و بومشان آن

 جریان دارد. 

ای هرچند از شدت آن کاسته شده است، اما همچنان به عنوان ای و قبیلهزندگی عشیره •
ها جریان دارید. این ویژگی که تعاون و همبستگی و ویژگی در زندگی آن یک خصیصه

تواند یکی از نقاط قوت برد، در مقابله با بالیا و اتفاقات میمیان یک عشیره را باال می
رسانی ایجاد کند. به طور هایی هم در خدمتجدی باشد. هرچند ممکن است چالش

 مثال اگر دو عشیره با همدیگر خوب نباشند، در یک کمپ جمع نخواهند شد. 
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رسد توجه به پاکیزگی، مخصوصا پاکیزگی محیط های فرهنگی به نظر میها و مزیتبا وجود همه ویژگی •
جاست. البته این ویژگی در بسیاری از شهرها ممکن است از پیش وجود  کمتر محل توجه اهالی آن

ال توجه سازی از جانب دولت و نهادهای مسئول دارد. به هر حداشته باشد ولی نیاز به کار فرهنگ
گیرد به صورتی که مشاهدات فراوانی کمتری به مسائل مرتبط با نظافت و تمیزی محیط صورت می

 کند. این امر را تایید می
شان مخصوصا در برخی روستاها تعصب وجود دارد؛ به طوری که حتی زمین نسبت به محل زندگی •

گذارند ا بفروشد از او خریده و نمیهایشان را به غیر نمی فروشند. اگر یک همسایه بخواهد زمینش ر
توان یک مزیت جدی توسعه منطقه و حتی مزیت جدی در مقابله با به غریبه بفروشد. این امر می

تواند میل به کوچ و مهاجرت از این مناطق را به شدت حوادث و بالیا به حساب آید. این علقه می
 کاهش دهد. 

ها برای تمییز کردن ون کم در بین خودشان وجود دارد. آنتوقع باالی مردم از دولت و دیگران و تعا •
پردازند. البته در موارد محل زندگی، فراهم کردن امکانات و سایر امور به تعاون و همکاری میان هم نمی

 . به نمایش گذاشتندبند دور هم جمع شده و نمونه قابل قبولی از تعاون را خاص مثل زدن سیل
د به تشیع هستند. اکثرا در اربعین، مردم زائران اباعبداهلل الحسین )علیه مردم منطقه مذهبی و مقی •

هاست ی ایثار و شرافت در میان آندهند وجود روحیهکنند. این نشانالسالم( را اطعام و پذیرایی می
 کنند.که مشاهدات میدانی نیز آن را تایید می

 پسینی
 رسد:در این زمینه چند نکته به نظر می

ها: با توجه به اینکه در منطقه، بالیای طبیعی مثل سیل امکان بروز جدی دارد بیمه زمین، دام، و خانه •
گیر نیست هایشان را دارند. اما متاسفانه این تدبیر همهمردم میل به بیمه کردن محصوالت، دام و خانه

 های مناسب برای مشارکت مردم تعبیه نشده است. و یا آنکه انگیزش
هایی هم به ها بود که توانستند موفقیتاز تعاون و همبستگی میان آن بندها یک نمونهیلزدن س •

توان نقطه اتکای مثبتی برای تقویت روحیه تعاون و دست آورد. تکیه و تاکید بر این دستاورد می
شان باشد. هرچند متاسفانه با وجود بسترهای نارضیاتی، همبستگی در راستای سازندگی منطقه

تدبیری دولت و برخی از اهالی رسانه به یک جریان در مقابل نظام تبدیل شد. البته با هوشیاری بی
ها مقام معظم رهبری و در ادامه سردار سلیمانی اوضاع ای و برخی مسئولین در راس آنفعالین منطقه

 بهتر شد. 
مد. در حالی که فراهم آشان به چشم میعدم تعاون و همکاری مردم در راستای بهبود شرایط زندگی •

آوردن برخی خدمات و یا انجام کارهایی مثل تمییز کردن محیط زندگی نیازمند قوه قاهره و یا هماهنگی 
 خورد. باالدستی نیست اما متاسفانه این روحیه در میان مردم به چشم نمی

مهم است که البته  ای و فرهنگی بسیارها مسائل عشیرهها و توزیع مردم در میان آندر استقرار کمپ •
دهنده تدبیر صحیح این امر هست. ها نشاندر مواردی رعایت شده بود و عدم بروز اختالفات و درگیری

دهنده لحاظ تواند نشانای در کنار کمپ اصلی بودیم که میهرچند در مواردی شاهد استقرار حاشیه
 نشدن برخی مالحظات فرهنگی در این زمینه باشد. 
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ها زدگان از بومیان منطقه و استانای که در خدمت به سیلکلی بایستی گفت حماسه البته به طور •
همبستگی و حمایت اجتماعی  اکملهمجوار گرفته تا دورترین نقاط کشور صورت گرفت، نمونه اتم و 

 تواند ثمرات پربرکت خود را در سالیان آتی نشان دهد. است که می

 

 

 

 

 

 سیاستیهای داللت
 رسانی احترام به فرهنگ مردم در خدمت •
 های فرهنگی برای توسعه و بازسازی منطقهاستفاده از ظرفیت •
خودداری از ارائه خدمت بدون مشارکت بومی: بایستی از ارائه خدمت بدون مشارکت بومیان خودداری  •

ها استفاده کرد و آن کنندگان خدمت در ارائه خدمترسانی بایستی از دریافتکرد و در هر طرح خدمت
 شود.را در ارائه خدمت شریک کرد. در غیر این صورت بر این روحیه عدم تعاون دامن زده می

 های مردم.گری و حمایت دولت در بیمه شدن محصول، دام و خانهتسهیل •
ها در راستای موفقیت و حصول نتیجه مثل زدن های همکاری جمعی آنسازی جلوهتاکید و بزرگ •

 دها.بنسیل
زده به خصوص خوزستان. بایستی تاکید و بزرگنمایی رسانه ملی بر همبستگی مّلی و دینی در نقاط سیل •

های مخلتف به طور خاص رسانه مّلی حضور قشرهای مختلف را در استان خوزستان به تصویر رسانه
ها در منطقه و خدمتی که حاصل محبت میان مومنین شکل حضور آن ؛بکشد و حتی حشدالشعبی

 گرفته است. 
 .زده سیل مناطق جوار هم شهرهای و ها استانی هم بیشتر هرچه سازی همراه و تاکید رسانی، اطالع •

 

زستان برای کمک به هم استانی ها به خوبی استفاده نشده است. متأسفانه از ظرفیت خود استان خو •
مردم مرکز و کسانی که در گیر سیل نشده اند یا از حال هم استانی های درگیر بی خبرند یا بی تفاوت. 

 اگر ظرفیت استان فعال شود نیاز به اعزام نیرو از سایر استان ها به شدت کاهش می یابد.
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 خدمات سالمتی

 
 پیشینی

صفحه بعد به تصویر کشده شده است. وضع توزیع تخت و پزشک در سطح خوزستان در شکل 
بخش نیست هرچند در زمینه تخت مندی استان از پزشک مطلوب نبوده و رضایتوضعیت بهره

 مندی بیشتری دارند.برخی از شهرهای استان از متوسط کشوری بهره
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 (1395 )پژوهشکده حکمت،: وضعیت توزیع تخت و پزشک در کشور 2شکل 

 پسینی
روستاهای  توان شبکه بهداشت و درمان دانست که تا دلمهمترین نهاد ارائه خدمت سالمتی در سیل را می

داند که البته در امور دیگری کشور محل ارائه خدمت دارد. شبکه مهمترین مسئولیت خود را نظارت بر سالمت می
 نیز مشارکت داشته است. یه و توزیع اقالم بهداشتی و پوشکمثل استقرار سرویس بهداشتی، حمام، ته

محوریت شبکه بهداشت و درمان در توزیع پزشک و کادر درمانی در منطقه، ارائه خدمات مختلفی به طوری که 
بیمار ویزیت   8000نفر روز پزشک از شهرستان مستقر شدند و در این مد  155 در شوشدر طی زمان سیل فقط 

 شدند. 

باشد که با های واگیر مثل وبا، اسهال و... میمهمترین معضله بهداشتی و درمانی بعد از وقوع سیل بروز بیماری
ایم.  البته به طور کلی بایستی به این نکته اشاره کنیم شاهد بروز آن نبودهکنندگان خدمت تا به امروز همت ارائه

های اجتماعی درصد است و مابقی آن در سایر حوزه 20تنها  در سالمتی مردم بهداشتکه سهم بهداشت و درمان 
  گیرد. هوا، تغذیه و سبک زندگی قرار میومثل آب
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 خدمات بهداشت روان
 خرید توپ و لوازم تحریر و ... برای اهداء به کودکان •
 درمان شناس بالینی برای رصد و استقرار روان •
 . های تصویرسازی و...های فکری، کارگاهدرمانی، بازیبرگزاری جشن و رویدادهای جذاب مثل بازی •
 . فرزندپروری و... ی الزم برای کنترل خشونت، یوگا،هاآموزش ارائه •
 ها مثبت شده بود.مداخالت درمانی برای کسانی که غربالگری روانی آن غربالگری و انجام •
 ودکان بوده است.روی کتمرکز بر  •
 ها.های الزم پس از استقرار در خانهانجام پیگیری •
  اند.ی که در زمان سیل در منطقه نبودهروانبیماران اعصاب و پیگیری امور  •

 
 
 
 
 
 

 بهداشت محیط
  کنندگان غذا صادر گردیده است.طبخ کارت سالمتی برای همه •
شده است و در مواردی که آب امکان مصرف  و کلرزنی سنجیکلر آب مصرفی به خوبی خوب رصد، •

 گیری و رصد انجام شده است.در مورد غذا نیز مرتب نمونه نداشته، دور ریخته شده است.
کانال توزیع نیز  بدون هماهنگی آورده نشود وکه غذا از بیرون شده است تالش  هادر محل های کمپ •

 بررسی و نظارت شده است.
زیادی انجام شده است. همچنین مقدار زیادی کیسه زباله توزیع شد و به همراه در پسماند هم نظارت  •

  .سازیآن فرهنگ
  ها و... در سطح زیادی پیگری و از بروز اپیدمی جلوگیری شد.گندزدایی، آهک پاشی فاضالب •
  شد.جلوگیری زدگان ان سیلمیمستعمل  هایاز توزیع لباس •
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 مدیریت خدمات
تداخل ایجاد به وجود نیامد اما مواردی بود هرچند در ابتدای بروز سیل مواردی از  در مدیریت سیل حمدر کل تزا

. حداقل در شهرستان شوش کل نیروهای مستقر در منطقه با هماهنگی شبکه بهداشت صورت گرفته ه استشد
است. تاکید بر این هماهنگی در توزیع و همچنین هماهنگی با مرکز بهداشت بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا رصد 

بدون هماهنگی و توزیع ها در طراحی اقدامات آتی بسیار حائز اهمیت است که و کسب اطالعات آنها بیماری
 خودسرانه این امکان از بین خواهد رفت. 

ریت ارائه خدمات را در یت اطالعاتی قوی که در منطقه دارد به خوبی مدیرسد شبکه بهداشت با ظرفبه نظر می
که هر نهادی که در یک  است ایبرخی مناطق به عهده گرفته است. این توان ناشی از اطالعات دقیق منطقه
باشد. بستر این توان اطالعات از خود حوزه خاص قصد تولیت آن را داشته باشد، نیازمند این توان اطالعاتی می

بر اساس این سامانه اطالعات خیزد و سپس استقرار سامانه سیب بر آن اساس. شبکه بهداشت و درمان برمی
 ه خدمت بر این اساس وجود دارد. ریز روستاییان کشور ثبت شده و امکان ارائ

 
 دارو و تجهیزات

ها جایگیزی و اصالح سریع آنتجهیزات مختلف شبکه بهداشت نیز از این سیل آسیب دیده است که نیازمند 
از تجهیزات داخل آن مثل یخچال  در معرض سیل قرار گرفته است و بعضیها های آنوجود دارد. برخی از سازه

اند. در بحث تامین اقالم دارویی نیز در مشکالتی باشند، خراب شدهو کولر که برای ارائه خدمت ضروری می
 گزارش شده است. 
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دانشگاهی بوده کنندگان صورت گرفته، بایستی گفت اکثرا بینهایی نیز که در ارائه خدمات به ارائهدر زمینه کمک
خانه و دانشگاه ها بیشتر از جانب وزارتها نرسیده و نیازمند ارائه کمکهای مردمی خاصی به آنکاست و کم

 متبوع هستند. 

 
 بهداشت فردی

ی توزیع خوبزدگان به میان سیلوسایل بهداشتی، پوشک و شیر خشک مشاهدات میدانی حاوی آن بود که 
تند اما در محیط آلودگی فراوان آراستگی ظاهر داشو اهالی آنجا نیز هرچند بعضا یا اصال نشده بود.  نشده و
 شد. دیده می

 های سیاستیداللت
دستگاهی و خورد که بیندر این زمینه بیش از آنکه ارائه خدمات با مشکل مواجه باشد، مشکالتی به چشم می

وسایل بهداشتی و... . شبکه  بهداشتی ناسالم، فقدان حمام،های باشد. مشکالتی مثل سرویسارگانی میبین
رسد به خوبی عمل کرده است اما شاید حیطه وظایف آن بهداشت در زمینه انجام ماموریت خود به نظر می

هاست، تی آنیمضیق تعریف شده است. پیگیری عواملی که بسیار بر سالمت اثرگذارند اما خارج از حوزه مامور
ا کرد، امها را بسیار آزرده میمثال گندزدایی مزارع گندیده هرچند محلی دامنه وارد شود. به طور بایستی به این

 ها خارج است.از حیطه وظایف آن
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 حمل و نقل
 

ها دانست. هرچند اقدامات مثبتی ها و جادهتوان بحث راهرسانی در سیل اخیر را مییکی از نقاط تاریک خدمت
شد اما بسیاری از مشکالت ناشی از بسته شدن و تخریب مسئول انجام میاز جانب نهادهایی نظامی و بعضا 

خراب شده از  یهاسازی موقت و دائم راهها، ایجاد عالئم ضروری، کمک به بازراه مسیرها بوده است. مدیریت
گرفت و نهادهای مسئول به چشم نظامی صورت میجمله کارهایی بود که بیشتر توسط نیروهای مردمی و 

وآمد برای اهالی شد و یا حداقل امکانات رفتها با سرعت اصالح میآمدند. این در حالی است که اگر جادهنمی
ه به جان مردم افتاده بودند و به ای سودجو نیز در این معرکعده شد. شد، از آالم و خسارات کاسته میفراهم می
پرداختند و باز نهاد مسئولی در کار نبود. خرابی زده و امدادرسانان! به کسب درآمد میاز مردم سیل دکسب درآم

این های بهداشتی و درمانی مردم را با مشکل مواجه ساخته بود. ها، آموزش، و حتی بحثها مردم را از خانهراه
اند و های ناهمواری داشتهیش به شدت راهرا بایستی به مشکالت راهی قبلی برخی روستاها اضافه کرد که از پ

 ها افزوده شده است. به همین سبب، بر مشکالت ناشی از سیل آن

 های سیاستیداللت
ها بایستی در مهمترین دستورکارهای دولت و نیروهای مردمی قرار بگیرد. این کار اصالح و ترمیم راه •

 ها بکاهد. تواند مردم را نیز در امدادرسانی همراه کند ضمن اینکه از فشار روانی آنمی
 برخورد با افراد سودجو در زمان سیلنظارت و  •
 هاایجاد عالئم و هشدارهای مقتضی در راه •
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 شرایط آتی
ن به ترسالی بایستی به سرعت اقدامات الزم در اصالح های صورت گرفته در ورود ایرابینیبا توجه به پیش

. صورت گیرد های مقتضی برای جلوگیری از بروز خسارات آتی بایستیبینیپیشخسارات وارده و همچنین 
 ، الیروبی سدها بایستی در اولویت قرار بگیرند. هات ضروری مثل الیروبی رودخانهاقداما

 بندیجمع
تر نیازمند ارجاع در جدول زیر به صورت خالصه اطالعات گزارش یکجا جمع شده است؛ هرچند برای اطالع دقیق

 باشد. به اصل گزارش می

ف
دی
ر

 

 راهبردها و راهکارها مهمترین مسائل شرایط پیشینی عنوان

1 
مدیریت و 
 هماهنگی

سیل رخدادی نسبتا 
مستمر است؛ آستانه 

پذیری مردم تحریک
پایین است و مردم 
دانش تجربی خوبی 

 دارند.
 

نواقص جدی در  •
 هماهنگی

 فقدان اطالعات •
ناعدالتی در توزیع  •

 خدمات
 هاجایابی نامناسب کمپ •
احساس جدایی و فاصله  •

 میان مردم و مسئولین
عدم آمادگی برخی  •

برای نهادهای مسئول 
 مقابله با سیل

ریزی و استقرار سه برنامه •
کننده، نقش: تسهیل

 کننده و ارزیابهماهنگ
حضور همدالنه مسئولین  •

 بین مردم
حسن ظن به مردم و  •

 استفاده از دانش بومی
های جلوگیری از تیم •

 پژوهشی
ایجاد بانک اطالعاتی  •

مشترک با استفاهد از 
 های مختلفظرفیت دستگاه

قضائی سریع با برخورد  •
 متخلفان

2 
استرس و 
شرایط 
 زااسترس

های فرهنگی و ویژگی
ها در تجارب آن

 مقابله با سیل

وجود استرس و ناراحتی  •
ها، ناشی از خرابی خانه
 وسایل و مزارعشان.

ناراحتی از عدم مداخله و  •
 کمک از جانب دولت.

عدم مشاهده افسردگی  •
ناشی از فوت بستگان و 

 های فراوان.دامحتی 

به مشارکت گرفتن افراد  •
 محلی و بومی

تر رای هرچه سریعتالش ب •
ها به بازگرداندن آن

 زندگی عادی و روزمره
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بیکاری و فشار روانی  •
ناشی از آن و همچنین 
ها با سرگشتگی فرزندان آن
توجه به بسته بودن 
مدارس و در دسترس 

ها و نبودن محیط
بسترهای مناسب برای 

 بازی و آموزش.

حس بی عدالتی در  •
توزیع خدمات و ناراحتی 

 ناشی از آن.

3 
شرایط 
 زندگی

- 

پراکندی آشغال در  •
محیط، رها شدن 

فاضالب در آن، حضور 
پشه و حیوانات 

 وحشی.
سرمای زیاد هوا در شب  •

 و گرمی آن در روز.
در مواردی حمام و  •

های دستشوئی
اختصاص یافته به 

ها یا به اندازه کمپ
 نبودند.

در موردی چادر به اندازه  •
 کافی توزیع نشده نبود

دامهایشان نیاز به علوفه  •
 داشتند.

آلودگی خانه و محل  •
سکونت مردم با آب 

 سیل
کشیده و های نمخانه •

 خیس

تمهید وسایل سرمازا و  •
 کانکس

ضد عفونی کردن و  •
 گندزدایی

آماده کردن و توزیع هرچه  •
تر وسایل و سریع

بسیار به آن امکاناتی که 
نیازمند هستند مثل 
وسایل بهداشتی، 

هایی برای پشه کرم
گزیدگی، پوشک، 

 شیرخشک
ها و تخلیه سریع آب خانه •

 های روستاییمحیط
های اسکان به همراه محل •

مسائل و مشکالت هر 
کدام ثبت شده تا در 

های بعدی بتوان بحران
از این تجربه استفاده 

 کرد.
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4 
درآمد و 
 توزیع آن

معیشت مردم  •
بیشتر به احشام 

های و زمین
کشاورزیشان 
 متکی است.

معیشتشان بر  •
اساس نسیه 

 است.
بخشی از مردم  •

مشغول به 
مرغداری، پرورش 

ماهی هم 
 هستند.

از بین رفتن محصوالت  •
کشاورزی و برخی از 

 هادام
از بین رفتن برخی لوازم  •

 خانگی
 هاآسیب دیدن خانه •
 افزایش مخارج یومیه •
یدن برخی د آسیب •

 هاکارخانه
عدم تمهید برای  •

امدادرسانی متناسب با 
 نیاز

شاید به جای کمک نقدی، 
ها و یا اهداء دام به آن

تامین پول خرید احشام 
 تر باشد.مناسب

5 
آموزش و 
 پرورش

- 

دیدن بسیاری از آسیب •
 مدارس

تعطیلی حداقل  •
 چندهفتگی مدارس

بروز موانعی برای شرکت  •
 در کالس

 کردن مدارس موقتدایر 
 

 وغذاآب 6

 آب نامناسب •
مشکالت  •

ها و خانهتصفیه
 انتقال آب

تخریب برخی  •
 هاخانهتصفیه

 قطعی آب •
 توزیع نامناسب غذا •

دادن مواد خام به مردم و  •
 پخت توسط خود ایشان

ها و یا خانهانتقال تصفیه •
 هاسازی آنایمن

تجهیز و ارتقاء  •
ها و یا خانهتصفیه

مناطق انتقال آب از 
 نزدیک

 اصالح سیستم انتقال آب •

 مسکن 7

سازی در خانه •
 حاشیه رود

نحوه و سبک  •
نامناسب 

 سازیخانه

دیدگی جدی آسیب •
ها و کاهش ایمنی خانه
 آن

بند بدون ساخت سیل •
 کمک کارشناسی

 اقدمات فوری:

 هاسنجی سازهاستحکام •
تامین مالی به منظور  •

متسحکم بازسازی و 
 هاکردن سازه
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سیستم فاضالب  •
 نامناسب

 الزامات:

ها به های فاضالبچاه •
خوبی جایابی و ساخته 

 شوند.
محل نگهداری دام از  •

انسان فاصله داشته و 
 جدا باشد.

ها از سطح زمین سازه •
فاصله داشته و اقدامات 
الزم جهت حفظ در برابر 
سیل و بالیای دیگر را 

 داشته باشند.
برای حفظ تجهیزات  •

ن  سرمازا که مهمتری
ها به حساب دارایی آن

آید جایابی مناسبی می
ها و خانهدر سقف

 کشی انجام شود.کانال
 الزام رعایت استاندارها:

 هااز طریق شهرداری •
شروط اعطای وام بازسازی  •

 هاو ساخت خانه
 اقدامات بلندمدت:

افزایش ایمنی شهر و  •
 روستا در برابر سیل

تمهید الزم برای انتقال  •
روستاهایی که به شدت 
در معرض خطر سیل 
هستند و با اقدامات 

ساز امکان کاهش ایمنی
ها وجود خطر در آن

 ندارد.

فقر،  8
انزوای 

- 
تصوری که بعضا میان  •

اهالی منطقه در عدم 
سفر مسئولین ارشد  •

کشوری و لشگری به 
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اجتماعی و 
 هااقلیت

تعلق کافی نسبت به 
حکومت مرکزی به 

 خوردچشم می
 ای از اهالیفقر عده •
های مردم نارضایتی •

منطقه نارضایتی 
عملکردی است نه 

رضایتی دینی، سیاسی 
ها و سایر نارضایتی

 مدنی.
 

مناطق مختلف 
 خوزستان.

مندی بومیان از منافع بهره •
استخراج و پاالیش 

 نفت.
ورود بهتر و سریعتر  •

های حمایتی در سازمان
 هنگام سیل و بالیا.

 

9 

فرهنگ و 
شبکه 
امنیت 
 اجتماعی

مردم آنجا، به طور  •
خاص مناطق 

نشین از عرب
فرهنگ رفتاری 
آرام و با سکونی 

 برخوردارند.
فرهنگ و خوی  •

 مهمان پذیری
ای و زندگی عشیره •

 ایقبیله
پاکیزگی، مخصوصا  •

پاکیزگی محیط 
کمتر محل توجه 

 جاست. اهالی آن
نسبت به محل  •

شان زندگی
مخصوصا در 

برخی روستاها 
تعصب وجود 

 دارد.
توقع باالی مردم از  •

دولت و دیگران و 

بیمه ناقص زمین، دام، و  •
 هاخانه

بندها یک زدن سیل •
از تعاون و  نمونه

 همبستگی
عدم تعاون و همکاری  •

مردم در راستا بهبود 
شان به شرایط زندگی

 آمدچشم می
ای که در خدمت حماسه •

زدگان از بومیان به سیل
ها منطقه و استان

همجوار گرفته تا 
دورترین نقاط کشور 
صورت گرفت، نمونه 

اتم و کامل همبستگی 
و حمایت اجتماعی 

 است

احترام به فرهنگ مردم در  •
 رسانیخدمت

های استفاده از ظرفیت •
فرهنگی برای توسعه و 

 بازسازی منطقه
خودداری از ارائه خدمت  •

 بدون مشارکت بومی
گری و حمایت تسهیل •

دولت در بیمه شدن 
محصول، دام و 

 های مردم.خانه
سازی تاکید و بزرگ •

های همکاری جلوه
 هاجمعی آن

تاکید و بزرگنمایی رسانه  •
ملی بر همبستگی مّلی و 

 زدهدینی در نقاط سیل
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تعاون کم در بین 
 مردم

مردم منطقه  •
مذهبی و مقید 
 به تشیع هستند.

10 
خدمات 
 سالمت

به گزارش مراجعه 
 شود.

خدمات متنوع ویزیت  •
پزشکی، خدمات 
بهداشت روان، 

بهداشت محیط و 
وجود نواقص در زمینه 

 دارو و تجهیزات

در این زمینه بیش از 
آنکه ارائه خدمات با 
مشکل مواجه باشد، 
مشکالتی به چشم 

خورد که می
دستگاهی و بین
ارگانی است. شبکه بین

بهداشت در زمینه انجام 
ماموریت خود به نظر 

رسد به خوبی عمل می
کرده است اما شاید 

حیطه وظایف آن مضیق 
 تعریف شده است.

 هاخرابی قبلی راه ونقلحمل 11

بسیاری از مشکالت  •
ناشی از بسته شدن و 
تخریب مسیرها بوده 

 است.
ها، ایجاد راه . مدیریت •

عالئم ضروری، کمک به 
بازسازی موقت و دائم 

ها خراب شده از راه
کارهایی بود که جمله 

بیشتر توسط نیروهای 
مردمی و نظامی 

گرفت و صورت می
نهادهای مسئول به 

 آمدند.چشم نمی

ها اصالح و ترمیم راه •
بایستی در مهمترین 

دستورکارهای دولت و 
نیروهای مردمی قرار 

 بگیرد.
د نظارت و برخورد با افرا •

 سودجو در زمان سیل
ایجاد عالئم و هشدارهای  •

 هامقتضی در راه
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ای سودجو نیز در عده •
این معرکه به جان 
 مردم افتاده بودند

12 
شرایط 

 آتی

های صورت گرفته در ورود ایران به ترسالی بایستی به سرعت بینیبا توجه به پیش
های مقتضی برای بینیاقدامات الزم در اصالح خسارات وارده و همچنین پیش

رد. اقدامات ضروری مثل الیروبی جلوگیری از بروز خسارات آتی بایستی صورت گی
 ها، الیروبی سدها بایستی در اولویت قرار بگیرند.رودخانه
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