
ایران   نویسندگان کانون

 سیل؛ فاجعه تا سقف خانه  
مردم چند استان شمالی همچنان درگیر مشقات سیل هستند و معاون استان دار گلستان، میرمحمد غراوی، در گفتگو با رسانه  ها

.هشدار داد که شهرستان گمیشان با خطر موج دوم سیالب روبه روست

به گزارش خبرگزاری ها مردم شهرهای سیل زده در استان های گنبد و گلستان همچنان درگیر سیل ویران گر چند روز اخیر

تاکنون مرگ یازده نفر، خرابی و زیر آب رفتن صدها خانه،. هستند و از سوی مسئوالن کمک چندانی به آنها نشده است

.آب گرفتگی چندین شهر و هزاران محل مسکونی و بی خانمانی ده ها هزار نفر گزارش شده است

 تا۱۰ روستای این شهرستان را ۱۰دوسوم آق قال و حدود »معاون استاندار گلستان همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر 

گفت رفت و آمد در این مناطق فقط با قایق امکان پذیر است«  سانتی متر آب فرا گرفته۵۰ .

 روستای حاشیه گرگانرود در شهرستان گمیشان و سیمین شهر۲۰در یکی از گزارش های محلی گفته شده است که ساکنین 

.آماده خروج از خانه ها هستند

 روستای این شهرستان۱۰معاون استاندار گلستان، روز جمعه دوم فروردین با اشاره به اینکه بیش از نیمی از شهر آق قال و 

.را آب فراگرفته، هشدار داد که شهرستان گمیشان با خطر موج دوم سیالب روبه روست

*******

از جاری شدن سیل در استان های شمالی کشور چند روز می گذرد اما آسیب هایش همجنان ادامه دارد؛ جان مردم را می گیرد و

آغازین سیل.بیش از ده کشته و خرابی هزاران خانه و بر آب شدن هستی ده ها هزار انسان از نتایج . خانه خرابشان می کند

سبب چیست؟. باز هم بر میزان آن افزوده خواهد شد- است و بی گمان چنان که به تجربه دریافته ایم تا پایان کار – متاسفانه 

،"بی سابقه بودن بارش"، "بارش شدید باران"چرا سیل چنین ویران گر چهره نمود؟ روزنامه ها و دیگر رسانه های حکومتی 

بالیی"را سبب سیل و خسارت های آن اعالم می کنند و چنین می نمایانند که " طغیان رودها"و " سرریز شدن آب سدها"

نازل شده است؛ اما این فقط عکس مار است و به درد فریب دادن ساده لوحان می خورد وگرنه هر انسان اندک عاقلی" طبیعی

و با این درجه از پیشرفت تکنولوژی و قدرت تولید و پیش بینی و پیش گیری، دیگر بروز هیچ 21نیز می داند که در قرن 

، طبیعی نیست بلکه پدیده ای اجتماعی است و دالیل اجتماعی دارد و برای از میان بردن یا بی اثر کردنش باید"بالی طبیعی"

.دست به ریشه های عوامل اجتماعی آن برد

اگر در جامعه ای جان انسان و آسایش و امنیت و آزادی اش اهمیت داشته باشد، اگر مردم از اختیار تعیین سرنوشتشان

چرا در این کشور حادثه پشت. برخوردار باشند آن گاه اتفاق های نادر و غیرقابل پیش بینی هم به مصیبتی بزرگ نمی انجامد

"مقامات"حادثه به فاجعه پشت فاجعه منجر می شود؟ چرا مکررات تکرار می شود؟ اتفاق های تکراری و واکنش های تکراری 

آوار شدن فاجعه بر سر مردم: در این تکرارها اما یک چیز همجنان تازه است. . . و باز و باز و باز " مسئوالن"و  . 

"ضعف مدیریت"برای نشان دادن مسبب این فاجعه ها انگشت اتهام به سوی طبعت گرفتن زیادی کهنه است و حتی با وصله ی 

با. نکته اینجاست که بیشتر این حادثه ها قابل پیش بینی و مهم تر این که قابل پیش گیری است. هم نمی توان آن را نوسازی کرد

فراهم کردن زیرساخت های مناسب و تمهیدات الزم که وظیفه ی حکومت ها و دولت هایشان است، می توان جلوی بروزشان را

این، با سطح پیشرفت علم و تکنولوژی کنونی کامال. گرفت، یا خسارت هایشان را به حداقل رساند و به سرعت جبران کرد

پس کدام منفعت جلوی این کار را می گیرد؟ سود چه کسانی در نادیده گرفتن حقوق مردم و آسیب رساندن به آنها. ممکن است

تامین می شود؟ وقتی بارش باران به سیالب و سیالب به فاجعه منجر می شود صحیح تر این است که به جای اندازه گرفتن

میزان باران میزان ثروت هایی را اندازه بگیریم که از زیرپا گذاردن حقوق شهروندی و انسانی مردم نصیب عده ای قلیل

https://www.facebook.com/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-kanoon-nevisandegane-iran-857199194364867/?__xts__%5B0%5D=68.ARBdziqTVEKXCYLWCAPVp-yaGMhPteiOHeuidN5WTfys7RXDc6VYCC4MionuqvS9Lv72fY01eyYFxPAxV49cC1RUFiTn3BOHZ177Nd3VMXPxmctwehL5qDGDdEnwIZrkfEDyMTW3gcZ3AKWR9v2DReKQKemJJfjk2XMJTNG7rQDxi2JHVTQ5xL5q_XWDJeHo-YE40XrhW11A0ZeG7Pw5OwjhkCikh_aOx2Abz73SHvC4ehnvZmjFQ6CtFDvmhw2D9H_812oVx33UiemNHrQueOQ8Bxc-ECD3GCVJydlV28GEQojnMeN8hxBQxLhKI2vgq63qmU73XD4VLZnYhtfOxeBYf0jJIbuUk14QB2j1A39L1Pff2s1tFR8&__xts__%5B1%5D=68.ARAxeBMC0aD-vDQ0JQSFa9vrnjKdkdoRIzlKG7rqGFr38bwJN7VQwPGwS89On1u4s_INGGnHfUvWvNwmoSonOBctLvfn3Y11b4URMVDed9xoBPAuHGEBJNdVUVsSldV98KU3igdkZBgkRXufngyT5Q8Kh1MORhtYfvtmn_JXIEnlZcFdAGDjpVSobzKLNVICr7hyRWvBFM8Bivsu0JEs0-fByU23jbxjbHJADH9LBYF8_sFxI3kGkLTKPfZANbcxzQSYh3TNeKx-T4fthHM_YnUJ2KC8CYEuhU3QzXNBlhj8WEV7Uygkwh55XUbiRiBE63SsvqR0vCu6dVtpBU-DI95P2g&__tn__=kC-R&eid=ARBqNRxsFwR86IBK0DrH2uy9AgbCL-DL-LhBwi_cGvABVcbrf8mq4gKFqm4SC_SHYlIhakO_zoKJCUxK&hc_ref=ARTRMMAaruXuV4McFRxzTp8NEZddQd2M2PXh9Mghg2GJH7WKGKDtlYapnUNdlDdZv7c&fref=nf


.می شود

!باز هم یاری مردم

.مستقل از دالیل اتفاق و ریشه های آن اکنون با خود اتفاق روبرو هستیم؛ با هستی بر آب شده ی بخشی از مردم این سرزمین

از پشت تریبون ها و در مصاحبه ها از" مسئوالن"و " مقامات. "فوری ترین و الزم ترین اقدام کمک رساندن به آنهاست

به(. نتیجه؟! و در کدام حادثه دم نزده اند؟)دم می زنند " حمایت از مردم سیلزده"و " حل سریع مشکالت"و " کمک فوری"

همان طور که. تجربه اما می دانیم باز هم خود مردم هستند که ناچار باید به داد مردم سیل زده برسند و دست یاری به آنها بدهند

:این کار هم زمان به دو سطح مختلف اشاره دارد. برخاستند. . . به کمک مردم زلزله زده ی بم و آذربایجان و کرمانشاه و 

 .سطح باالی انسانیت مردم، و سطح پایین حقوق انسانی و مدنی آنها
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