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مقدمه
در جهانی که بی عدالتی از بارزترین شاخصه های آن به شمار میآید و تشکیل جوامع مبتنی بر نابرابری و قطبی شده ،ظلمی
سیستماتیک را رقم زده و تبعیض را در آن نهادینه ساخته و انسانها را در سراسر زمین در برگرفته ،بدون شک رفع تبعیض و هدایت
جامعه به سوی عدالت ،تعهدی اخالقی و انسانی است .عدالت اجتماعی مفهومی جامع و اصلی همگرا و مشروع در تمام ادیان و
ملتهاست که با تشکیل جوامع مبتنی بر عدالت خواهد توانست جوامع را از ظلم پذیری رهانیده و به سوی عدالت محوری و عدالت
طلبی سوق دهد.
«موسسه بین المللی دیدبان عدالت» یک نهاد غیردولتی و مستقل است که توسط جمعی از دانشگاهیان ،فعاالن اجتماعی،
حقوقدانان و حامیان برقراری عدالت ،با هدف مبارزه با مظاهر و مصادیق ظلم ،تبعیض و بی عدالتی و اصالح آن از طریق حمایت،
هدایت و انسجام بخشی به فعالیت های داوطلبانه و عدالت خواهانه آحاد و تشکلهای مردمی و غیردولتی ،در دی ماه سال 1391
تشکیل شده است.
در افق چشم انداز موسسه بین المللی دیدبان عدالت با تمرکز بر گروه های مرجع ،نهادهای انقالبی ،دانشور ،توانمند و تأثیرگذار
در عدالت محوری با ارتقای بصیرت آحاد مردم در عدالت خواهی با تربیت مدیران و مربیان کارا و اثربخش ،همچنین رصد و پویش
شاخصهای عدالت و مبارزه با بی عدالتی و تبعیض در سطح داخلی و بین المللی ،از طریق آموزش ،پژوهش ،فعالیت های عملیاتی،
تبلیغ ،اطالع رسانی و تولید محصوالت فرهنگی اقدام نموده و یکی از موثرترین سازمانهای فعال در تمام ابعاد این بخش و در سطح
داخلی و بین المللی خواهد بود.
پس از وقوع سیل در فروردین ماه سال جاری ،در راستای این اهداف ،عملیات امدادرسانی به بخشهای آسیب دیده و کمک
به بهبود شرایط بحرانی سیل زدگان استان لرستان ،موسسه بین المللی دیدبان عدالت اقدام به فعالیت ها و عملیات تکمیلی جهادی
در جهت انجام تحقیقات نمود که با انجام ماموریت های میدانی و بازدید از مناطق بحران دیده صورت پذیرفت .طی تحقیقات انجام
شده ،خسارات وارد شده به این مناطق تخمین زده شد که در این میان شهرستان پلدختر با  70درصد خسارات در بخش های مختلف
از  100درصد خسارات کل استان لرستان ،در بخش های عمرانی ،کشاورزی و زیرساختی با باالترین آمار در میان تمام شهرستانهای
سیل زده استان لرستان در صدر قرار گرفت .در این خصوص ،اقدامات مقتضی بر مبنای اولویت بخشی به این شهرستان در دستور
کار قرار گرفت.
با وجود آسیبهای متعدد به زیرساختهای آموزشی و تخریب مدارس و همچنین نزدیک بودن بازگشایی مدارس پس از
تعطیالت نوروز و نیز وقوع بحران ها و زیانهای روحی جدی به خسارت دیدگان باالخص دانش آموزان ،موسسه بین المللی دیدبان
عدالت با محوریت فعالیت های بهسازی آموزشی و کمک به اقشار آسیب دیده در شهرستان پلدختر در روستاهای چم گز و چم مهر،
شروع به هدف گذاری و کار نمود.
این اقدامات با تشکیل ستاد هماهنگی گروه های جهادی به نام پایگاه امدادرسانی آماج در مرکز بحران سیل پلدختر ،همچنین
استقرار ستاد کارشناسی و امدادی از تاریخ پانزدهم اردیبهشت ماه لغایت سوم مهرماه انجام گرفت.
پایگاه آماج در گام بعدی با فراخوان داوطلبان خود ،فاز دوم طرح را کلید زد و اقدامات امدادرسانی عمرانی به مدارس مناطق
سیل زده را به منظور گل زدایی از مدارس و براساس نیازسنجی های صورت پذیرفته آغاز نمود.
طی فاز سوم این طرح که از تاریخ  15خرداد آغاز و تا سوم مهرماه  98به طول انجامید 240 ،نفر از داوطلبان پایگاه آموزشی
اجتماعی آماج طی  6سفر و مجموعا  45روز فعالیت در روستاهای چم گز و چم مهر در شهرستان پلدختر ،مشغول به ارائه خدمات
آموزشی و اجتماعی به دانش آموزان سیل زده شدند .این خدمات در  8کارگروه آموزش ،بهداشت و درمان ،روانشناسی ،ورزش و
سرگرمی ،خالقیت و مهارت آموزی ،زیباسازی ،پشتیبانی و رسانه صورت گرفت.
امید است اقدامات اندک و گامهای کوچک در راستای دستیابی به این هدف ،تاثیرگذار بوده و مورد توجهات حضرت ولی عصر
(عج) واقع گردد.
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امدادرسانی به سیل زدگان

 سیل  1398در استان لرستان
 بررسی وضعیت روستاهای تخریب شده شهرستان پلدختر
از روز  5فروردین ماه سال  ،98همزمان با اعالم سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی متراکم در شمال و غرب
کشور بر اثر بارندگی های شدید در شهرهای استان لرستان از جمله خرم آباد ،معموالن ،کوهدشت ،پلدختر ،نورآباد ،ویسیان
و دورود ،سیل ایجاد شد .این سامانه بارشی در دو موج در تاریخ های  5تا  9فروردین و نیز موج دوم از  11تا  13فروردین
ماه موجب ایجاد سیالت و خسارت در شهرستانهای استان لرستان شد .در این استان ،شهرستان پلدختر بیشترین بارش
را با  108میلی لیتر در تاریخ  5فروردین داشت که منجر به طغیان رودخانه گردید .در موج دوم بارش ها نیز ،خساراتی
همچون رانش زمین و به زیر آب رفتن بخش هایی از دورود ،خرم آباد ،معموالن و پلدختر گزارش شد .همچنین گفته
می شود در میان تمام شهرستان های خسارت دیده ،پلدختر با  70درصد خسارت ،بیشترین خرابی ها در بخش عمران،
کشاورزی و زیر ساختی را داشته است .براساس گزارشات 444 ،مدرسه آسیب دیده از سیل در استان لرستان اعالم گردید
که نیازمند کمک و امدادرسانی بودند که در آن میان 112 ،مدرسه آسیب کلی دیده بودند .براین مبنا ،وضعیت روستاهای
شهرستان پلدختر به نام های روستاهای بابازید ،چم مهر و چم گز ،مورد بررسی قرار گرفت که مورد بیشترین آسیب ها در
بخش های مختلف قرار گرفته بودند .اما نکته قابل توجه موقعیت جغرافیایی این سه روستا در شهرستان پلدختر است
که روستای بابازید به جهت قرارگیری در ورودی شهرستان ،مورد توجهات اغلب گروه های داوطلب بوده و این مبنایی
بود که پایگاه امدادرسانی آماج تمرکز را بر روی دو روستای چم گز و چم مهر قرار دهد .بنابراین روستای چم گز با  20درصد
و چم مهر با بیش از  90درصد تخریب ،به عنوان روستاهای هدف ،مورد اولولیت امدادرسانی پایگاه آموزشی  -اجتماعی
آماج قرار گرفتند.
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تا مهر میمانیم...

میراث سیل در پلدختر!
وقتی ِگلها خشک میشوند ...
 20كیلومتر پایین تر از پلدختر محل تالقی رودخانه كشكان و سیمره ،روستایی بنام چم مهر قرار دارد؛ روستایی با  500خانوار؛ اینجا
هم مانند بقیه روستاهای در مسیر سیالب ،پل فلزی روستا  ،اولین قربانی سیل بوده است.
روستای چم مهر از بزرگترین روستاهای استان لرستان در بخش مرکزی شهرستان پلدختر است و در کنار رودخانه کشکان قرار دارد.
و چون تجمیع آب رودخانه های لرستان در این نقطه به اوج خود می رسد و وارد رود سیمره می شود ،به همین جهت بیشترین
حجم تخریب بر اثر سیالب هم در این نقطه بوده ،این روستا نزدیک به  90درصد تخریب و مدفون در گل شده است.
در مسیر تا رسیدن به چم مهر ،روستاهای چم گز و چم گرداب قرار دارند؛ چم گز بیشتر در قسمت های پایین روستا خانه ها خراب
شده اند و مابقی روستا نیز بنا بر گفته ساكنین محلی آب داخل خانه هایشان شده اما بنای خانه ها خراب نشده است.
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تصاویر سیل در پلدختر

فاز اول:
تشکیل ستاد امدادرسانی
بررس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی و تصویب فعالیتهای زیرساختی
توسط کارشناسان و مسئوالن ستاد
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 فرآیند عملکرد ستاد از تصمیم گیری تا اجرا
بالفاصله پس از رخداد بحران و سیل در استانهای کشور ،ستاد امدادرسانی تشکیل گردید و اقدامات در این راستا صورت
گرفت .جلسات اضطراری در محل موسسه برگزار شد و تیم امدادرسانی و ارزیابی به مناطق بحران دیده به منظور شناسایی
و برآورد اولیه از میزان و حجم خسارات ناشی از سیل اعزام گردید .همچنین تیم اعزامی با تشکیل جلسه با ستادهای
مستقر در مناطق سیل زده توانست عالوه بر دسترسی به آمار دقیق ،هماهنگیها و اقدامات الزم را صورت دهد .توجه به
خسارات وارد شده به مدارس و مراکز آموزشی و نزدیکی بازگشایی مدارس ضرورت پرداختن به این موضوع را صدچندان
نمود که در این خصوص ،عملیات پاکسازی و آماده سازی مدارس آسیب دیده در گام نخست و انجام اقدامات آموزشی
و اجتماعی در گام دوم برنامهریزی و آغاز شد .در این راستا ،جلسات هماهنگی با مسئوالن ذی ربط جهت تسریع در امور،
شامل برگزاری  6جلسه با:

Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë

Ëجناب آقای دکتر احمدزاده ،نماینده ویژه وزیر آموزش و پرورش در بحران سیل
Ëجناب آقای دادمان ،قائم مقام سازمان تبلیغات اسالمی

Ëجناب آقای عطاران ،دبیر هماهنگی خدمت رسانی آموزشی به سیل زدگان در استان لرستان
Ëجناب آقای دهنوی ،دستیار ویژه رئیس سازمان تبلیغات اسالمی
Ëجناب آقای دکتر بذرپاش ،رئیس هیئت مدیره بنیاد برکت

Ëو جناب آقای مهندس فرجی ،مسئول سازمان نهضت اجتماعی جوانان برگزار شد.

 10تا مهر میمانیم...

شرح اقدامات ستادی صورت گرفته طی ساختارهای فرآیند محور
 تشکیل و سازماندهی ستاد امدادرسانی

پایگاه امدادرسانی آموزشی
و اجتماعی آماج

دفتـر مرک ـ ــزی

هسته ستاد

 تعریف ساختارتصمیم گیرنده و اجرایی

گروه داوطلبان فنی
و پشتیبانی
گروه داوطلبان متخصص
دفــــتر مرکــــزی

هسته ستاد
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 پروسه تصمیمگیری تا اجرا
اخذ تصمیم و ابالغ به دفتر

برنامهریزی و اجرا در دفتر مرکزی
با ایجاد ستاد هماهنگی
هدایت و راهبری شش سفر داوطلبانه
و اردوی جهادی با جمعیت  240نفر به
روستاهای سیل زده استان لرستان

اتاق فکر ستاد

برگزاری  400ساعت جلسه کارشناسی و
برنامهریزی و هدف گذاری سفرهای داوطلبانه

فراخوان و جذب نیروهای متخصص مورد
نیاز از میان داوطلبان

ساماندهی و هدایت کمکهای مردمی در
بخشهای مرتبط در جهت امدادرسانی به
مدارس و دانشآموزان

 اقدامات ستادی صورت گرفته در جهت نیازسنجی روستاهای هدف
تشکیل جلسه اضطراری در محل موسسه و اعزام فوری تیم ارزیابی به مناطق سیل زده
شناسایی و برآورد اولیه میزان و حجم خسارات ناشی از سیل
تشکیل جلسه با ستادهای مستقر در مناطق سیل زده جهت هماهنگی و برنامه ریزی دقیق
بررسی آمارها و گزارشات اعالم شده از خسارات وارد شده به مرا کز آموزشی و مدارس
اعزام نیرو مبنی بر پا کسازی ،ترمیم و آماده سازی مدارس آسیب دیده
اعزام نیروی کارشناس مبنی بر آموزش و ترسیم نارسایی های آموزشی ناشی از سیل در دانش آموزان
برگزاری جلسات هماهنگی با مسئوالن ذی ربط به منظور تسریع در امور
برگزاری جلسه با سازمانها و موسسات خیریه فعال در حوزه آموزش و احیا و به سازی مدارس
حضور در پویش های مرتبط با مدارس سیل دیده از جمله همایش خیرین مدرسه ساز با موضوع
بررسی و جمع آوری کمک های مردمی جهت بازسازی مدارس آسیب دیده

 12تا مهر میمانیم...

 راه اندازی پویش «میم مثل مدرسه»
در راستای اقدامات مرتبط با به سازی و امدادرسانی به مدارس ،با نظر به اینکه روستاهای هدف ،از محروم ترین روستاهای
استان لرستان و کشور هستند ،موسسه بینالمللی دیدبان عدالت با سازمانها و موسسات خیریه فعال در حوزه آموزش و
مدارس من جمله سازمان تبلیغات اسالمی ،نهضت اجتماعی جوانان ،اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزی ،سازمان
بسیج سازندگی ،خیریه هنر ،مجمع خیرین مدرسه ساز ،خیریه حامی ،سازمان نهضت سوادآموزی و ...جلسات هماهنگی
برگزار کرد تا عالوه بر اقدامات امدادرسانی در سیل ،فعالیتهای محرومیت زدایی در بخشهای امدادرسانی آموزشی -
اجتماعی نیز صورت گیرد .همچنین با شرکت در پویشهای مرتبط با مدارس تخریب شده در سیل ،اعم از شرکت در
همایش «خیرین مدرسه ساز» با تالش در بررسی وضعیت و با راه اندازی پویش «میم مثل مدرسه» سعی در جذب و هدایت
کمکهای مردمی در جهت بازسازی مدارس آسیب دیده در سیل نمود.
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تشکیل ستاد امدادرسانی به سیل زدگان
پایگاه امدادرسانی آموزشی – اجتماعی آماج شروع به کار کرد...
بالفاصله پس از وقوع سیل فروردین  98در استانهای کشور ،ستاد امدادرسانی به سیل زدگان در موسسه بین المللی
دیدبان عدالت تشکیل شد و پایگاه امدادرسانی آموزشی اجتماعی آماج شروع به کار کرد.
این پایگاه طی طول خدمات رسانی در سه فاز ،که آغاز آن  16فروردین ماه و پایان آن  3مهرماه  1398بود ،مجموعا 51
جلسه درون ستادی و ویژه داوطلبان تشکیل داد که در حدود  400ساعت زمان صرف برگزاری این جلسات شد.

 14تا مهر میمانیم...

تصاویری از جلسات ستاد آماج

فاز دوم:
گلزدایی و پا کسازی مدارس
فعالیتهای عملیاتی در گلزدایی و به سازی
وضعیت سیل زدگان

 16تا مهر میمانیم...

 عملیات گل زدایی و به سازی عمرانی
پس از وقوع سیل فروردین  98و بالفاصله بعد از برگزاری جلسات اضطراری در محل موسسه ،فاز دوم پروژه کلید خورد و
امدادرسانی اعم از گل زدایی و به سازی عمرانی مدارس مناطق سیل زده و ارائه دیگر خدمات آغاز شد .در این مرحله که
از تاریخ  16فروردین شروع شد و تا  15اردیبهشت ادامه یافت ،گل و الی موجود در چهار مدرسه شهید کاظمی ،شهیده
کاییدی ،زینبیه و شاهد واقع در شهرستان پلدختر به مساحت تقریبی  5000متر مربع و به حجم بیش از  500کامیون تخلیه و
تجهیزات سالم و قابل استفاده پاکسازی ،ترمیم و به مدارس بازگردانده شد .طی انجام عملیات فوق 110 ،نفر از داوطلبان،
شامل گروه  10نفره از داوطلبان موسسه ،گروهی متشکل از  60نفر از اعضای اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزی،
گروه جهادی شهید حججی اصفهان با حضور  20نفر و گروه جهادی معراج تهران با  20نفر به منطقه اعزام گردید و فعالیت
های گل زدایی آغاز شد .الزم به ذکر است ،مدارس هدف از طریق بهره گیری از امکاناتی همچون لودر ،بابکت ،پمپ شن
کش و لجن کش گل زدایی و تجهیزات سالم و قابل استفاده نیز با بهره گیری از تجهیزاتی همچون پمپ باد و کارواش
پاکسازی و به مدارس تحویل گردید.

بالفاصله پس از برگزاری جلسات ستادی،
عملیات گلزدایی آغاز گردید ،در این مرحله که از
تاریخ  16فروردین شروع شد و تا  15اردیبهشت
ادامه یافت ،گل و الی موجود در چهار مدرسه
شهید کاظمی ،شهیده کاییدی ،زینبیه و شاهد
واقع در شهرستان پلدختر به مساحت تقریبی
 5000متر مربع و به حجم بیش از  500کامیون
تخلیه و تجهیزات سالم و قابل استفاده
پاکسازی ،ترمیم و به مدارس بازگردانده شد.
طی انجام عملیات فوق 110 ،نفر از داوطلبان،
شامل گروه  10نفره از داوطلبان موسسه ،گروهی
متشکل از  60نفر از اعضای اتحادیه انجمن
های اسالمی دانش آموزی ،گروه جهادی شهید
حججی اصفهان با حضور  20نفر و گروه جهادی
معراج تهران با  20نفر به منطقه اعزام گردید و
فعالیتهای گل زدایی انجام شد.
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تصاویر گل زدایی از مدارس و پا کسازی تجهیزات

فاز سوم:
امدادرسانی آموزشی و اجتماعی
ارائه خدمات آموزشی و اجتماعی
به سیل زدگان و محرومیت زدایی

