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 سیل گفتگو درباره هاینشست سلسله

 مدیریت مردمی بحران در جستجوی
 ۱۳۹۸ تیرماه

  بازآفرینی شهری ایرانشرکت 

 خانه گفتمان شهر تهران 

 

 قدمه:م

سیل و زلزله و رانش  بحرانی طبیعی از سر نگذرانده است و کمتر نقطه ای از کشور است که باایران هیچ سالی را بدون 

. را دربرگرفت و شهرهای متوسط و کوچک زیادی دست کم شش استان ،۱۳۹۸فروردین  سیلروبرو نشده باشد.  زمین

روز پایداری  ۴۰ ؛ در یک شهر به فاصله یک روز تخریب کرد اما درشهری دیگرالگوی متنوعی داشت سیل این بار

علت، ویژگی و تبعات خاص و  جا که جاری شد در هر ۹۸فروردین  سیالب ها را پوساند.کرد و آرام آرام پی خانه

آیا میتوان از الگوی  مشابهت داشت.همه جا  تا حد زیادی در با سیالب جامعه مواجهه اما متنوع خود را داشت.

 سخن گفت؟ سیلژه بحرانهای طبیعی بوی ایرانی مواجهه با

ناامیدی و ناهماهنگی،آشفتگی و درنهایت  ناکارآمدی، رفتند؛ انگشت های اتهام به سمت یکدیگر نشانه آمدکه سیل 

 ها و اشتباهاتفراموشی و تکرار دوباره همه نقص البته و های طبیعی استچرخه مواجهه جامعه ایرانی با بحران ،یأس

قدرت  افزایش در ایجاد، ادامه و یا در در این میان پرسش این است که سهم هریک از ما .های دوبارهسرخوردگی و

 هاپایان بحران سازی تا شروع واجتماعی از زمینه مختلف امالنعکه  بپذیریم اگرشاید  ؟چیست هاتخریب بحران

 آورند،های طبیعی برای ما به بار میکه بحران اجتماعی -راهی به سمت بیرون شدن از چرخه تخریب روانی اند،سهیم

، شهرسازی ریزان و متخصصانهکنند، برنامدولت، نهادهای حوزه عمومی، مردمی که بحران را زیست میگشوده شود. 

و بطور مشخص  اد و تقویت چرخه بحرانجها و... هریک چه سهمی در ایهای محلی، نیروهای داوطلب، رسانهمدیریت

شود با بررسی نقادانه سهم . آیا مییک میدان تجربه اجتماعی است دیگری هر بحرانسیل مانند دارند.  بحران سیل

اجتماعی  -اهی و در نهایت حل مسئله سیل به عنوان یک بحران طبیعیعوامل مختلف در سیل، گامی به سمت خودآگ

 برداریم؟
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شرکت  گفتگوی جمعی است؛ گفتگویی که خودآگاهی جمعی را هدف داشته باشد. ،رسیدن به پاسخ سؤاالت باال راه

گفتگویی  ،در خانه گفتمان شهر تهران هایی با رویکرد انتقادیسلسله نشست قالب در در نظر دارد ،بازآفرینی شهری

مدیریت مردمی  امکان گفتگوها بنا دارد. این است یربه مدیریت بحران از نوع دیگ را آغاز کند که  هدفش اندیشیدن

ربوط به سیل، سهم دولت، و گفتگوهای م هابه بحث بگذارد. در هفت روز نشست به عنوان راه حل جایگزین را بحران

مورد بررسی قرار خواهد گرفت و  های محلینهادهای حوزه عمومی، برنامه ریزان، مردم در معرض بحران، مدیریت

شت که بحرانهایی مانند سیل فروردین میتوان انتظار دابا سامانی دیگری از جنس مشارکت اجتماعی،  آیا خواهیم پرسید

 یا اثراتش کمتر شود؟ اتفاق نیفتد ۱۳۹۸

 شکل برگزاری:

 چهاردر هر نشست دو تا  گفتگو خواهیم کرد. ساعته ۳های به صورت پنل هفت محور در زمینه هفت نشست در 

 مدیر پنل سپس  .صورت خواهد گرفت ، پرسش و پاسخ بین حضار و ارائه دهندگان بحثهاسخنران به ارائه نظر پرداخته

 ها و سؤاالت بیشتر را مطرح خواهد کرد. تحلیل و پرداخته هابه جمع بندی بحث

 محورهای نشست ها:

 خانه گفتمان درباره سیل عبارت خواهند بود از: نشست هفتمحور هریک از

 بعد از ظهر ۸تا  ۵ساعت  ۱۳۹۸تیرماه  ۹یکشنبه نشست اول؛ 

، مهندس پژمانهای افتتاحیه )، پس از سخنرانیاول در نشست جامعه شناسی بحران: طرح بحث افتتاحیه و

 درباره بحثپس از ،(معاون شرکت مهندس علوی ،شهری وزارت راه و شهرسازیمدیر عامل شرکت بازآفرینی 

و بحران  /پنل با بحث جامعه شناسی فاجعه شده و سیل ارائه درگیر در طقاگزارش نتایج بازدید از من ،نشستها درویکر

و جمع بندی  پرداخت دننقد و بحث خواهحضار  به درمورد ترومای اجتماعی ادامه خواهد یافت و در پایان سخنرانی 

 .صورت خواهد گرفت

 بعد از ظهر ۸تا  ۵ساعت ۱۳۹۸تیرماه  ۱۰و شنبه دنشست دوم؛ 

در نشست دوم از مجموعه  های خاص آسیب دیده:تجربه زیسته بحران، مردم درگیر در بحران، گروه

 در معرض های خاصبویژه گروه و درگیر در بحران ) و گروههای در معرض افرادتجربه زیسته نشستهای سیل، بیان 

، شناخت و تصور عینی از موقعیت بحران زدگی، همدلی مخاطببرانگیختن خواهد بود. محور اصلی پنل  (آسیب 

  هدف این پنل است.   ،از این موقعیت و تحلیل مواجهه ایرانی با بحرانتوسعه درک منطقی 
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 بعد از ظهر ۸تا  ۵ساعت  ۱۳۹۸تیرماه  ۱۱سه شنبه  نشست سوم؛

 ، گروههای مردمیاعم از خیریه ها نهادهای  حوزه عمومی مشارکت نهادهای حوزه عمومی و بحران سیل: 

و رسانه ها نقش مهمی در مداخله در امر بحران دارند. برخی از آنها تنها  و انجمنهای یاریگری، سازمانهای مردم نهاد

به فراهم کردن اقالم ضروری در مراحل اولیه بحران بسنده میکنند و برخی از آنها مانند رسانه ها تأثیرات درازمدت 

مربوط به واکنش  بحرانبخش مهمی از پرسش مواجهه با  .دارند جامعه متأثر از بحران و جامعه بزرگتر ملی برتری 

 و بازخورد و بازنمایی آن است. بخشهای مختلف جامعه و نهادهای مردمی و نوع مداخله

 بعد از ظهر ۸تا  ۵ساعت  ۱۳۹۸تیرماه  ۱۲ چهارشنبه نشست چهارم؛

انهای طبیعی اغلب محلی رخ میدهند اما اغلب بحر :سیل ، نهادهای محلی و مدیریت بحرانمردمیمشارکت 

 بر حسب ابعادو گستره بحران، افراد و نهادهای سطح ملی درگیر میشوند اما را به همراه دارند.سطح ملی  درگیریهای

به دلیل نزدیکی به جامعه متأثر از بحران، مدیریتها و نهادهای محلی درنهایت بحران در سطح محلی به سامان میرسد. 

 تواناترین سطح جلب مشارکت مردمی و تحقق رویکرد مدیریت مردمی بحران هستند.

 بعد از ظهر ۸تا  ۵ساعت  ۱۳۹۸تیرماه  ۱۵ه نبش نشست پنجم؛

ثر در بحران از عوامل مهم مؤ یکی شهری یبرنامه ریز :و بحران سیل ریزی شهریبرنامهتوسعه، ی طرحها

نقش  ی،یفیت توسعه شهرطراحی جهت وک در طرحهای توسعه شهری با فراموش کردن امر بحرانهای طبیعی است.

موعه نشستهای سیل شهری را ایفا میکنند. در نشست پنجم از مجمینه ساز و تشدید کننده اثر مخرب بحرانهای طبیعی ز

 به نقش برنامه ریزان و طرحهای توسعه شهری در ایجاد یا تشدید و یا در تخفیف بحران خواهیم پرداخت.

 هربعد از ظ ۸تا  ۵ساعت  ۱۳۹۸رماه تی ۱۶یکشنبه نشست ششم؛ 

بحرانهای طبیعی از جمله سیل فقط خانه ها و اموال را تخریب  های حقوقی بحران:مدیریت ریسک و زمینه

هنگام  نظام مالکیت زمین، موضوع حفظ اسناد در حقوقی جامعه دارد.نمیکند. بحرانهای طبیعی اثر مهمی بر نظام 

گیری درباره دارندگان یا فاقدان حقوق جبران خسارت  و... همه بخشی از مسائل حقوقی مخاطرات طبیعی، نظام تصمیم

ر این پنل میپرسیم با چنین اثر گستره ای د پس از بحران است که باعث میشود اثر بحران تا سالها جامعه را درگیر کند.

از  و اقدامات جبرانی پس را کاهش داد و کاری کرد که سیل رخ ندهد سیلآیا از منظر مدیریت ریسک میشود خطر

 ؟سیل چیست
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 ظهربعد از  ۹تا  ۵ساعت  ۱۳۹۸تیرماه  ۱۷وشنبه د نشست هفتم؛

نقش دولت درایجاد زمینه های بحران و در تشدید و کنترل پیامدهای  دولت، مشارکت مردمی و بحران سیل: 

با  اغلب کارآمدی دولت است. قرارگرفته مورد نقدهمیشه به عنوان مهمترین مسئول مدیریت بحران مهم است و آن 

 مورد پرسش قرار میگیرد. ه ودش سنجیده در کنترل بحران قدرت او

اجتماعی آسیب دیدگان و نیز اتکا بر قدرت تاب آوری مردم  -ایده مدیریت مردمی بحران، توجه به بازتوانی روانی 

عتماد است. در شرایطی که ناکارآمدی دولتها ا در بسامان کردن دوباره جامعه درگیر در بحران آسیب دیده از بحران

متعدد بحران  پیچیده و است که راه حل نهایی حل مسائلرا دچار خدشه میکند، این مدیریت مردمی بحران  عمومی

است. در نشست هفتم از مجموعه نشستهای سیل، کارآمدی دولت و نیز امکانپذیری حرکت به سمت مدیریت مردمی 

 بحران مورد بحث و پرسش قرار خواهد گرفت.

به جمع بندی بحثهای گفتگوهای قبلی خواهیم  ست هفتم از سلسله نشستهای گفتگو در مورد بحران سیلنشپایان در 

 پرداخت.

 شناسآذر تشکر. جامعه :  پنلمدیر 

 : خانه گفتمان شهر تهرانمکان

 ۱۳۹۸: برگزاری نمایشگاه عکس دیجیتالی از سیل فروردین فعالیتهای جنبی

 


