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شهروند| همایش فرصت های حقوقی حفاظت و احیای دریاچه ارومیه توسط دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و با مشارکت دپارتمان حقوق 
دانشکده تیلبرگ هلند بیست وپنجم فروردین سال 1398 برگزار می شود. این همایش که با حمایت دانشگاه تهران برگزار می شود، در 5 محور پنل های 
تخصصی برگزار می کند که عبارتند از: نقد و ارزیابی قوانین و مقررات آب و آثار آن بر حفاظت و احیای دریاچه ارومیه، مشارکت ذینفعان در پایداری و احیای 
دریاچه ارومیه، ارزیابی عملکرد عوامل موثر در بروز وضع موجود دریاچه ارومیه از گذشته تا حال، بهره گیری از تجارب بین المللی در راستای حفاظت و 
احیای دریاچه ارومیه و الزامات زیست محیطی پایداری، حفاظت و احیای دریاچه ارومیه. عالقه مندان به شرکت در این همایش می توانند چکیده مقاله های 
خود را با محوریت یکی از موضوعات باال به همراه نام و نام خانوادگی و سوابق نویسنده، فهرست نشریات مرتبط و نیر راه های ارتباطی با نویسنده از جمله 

پست الکترونیکی و شماره تماس خود را تا تاریخ 22 بهمن امسال  به آدرس LakeUrmia.Conference@gmail.com ارسال کنند. 

همایش »فرصت های 
حقوقی حفاظت و احیای 
دریاچه ارومیه« برگزار 
می شود
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بسیاری از داروهای مورد استفاده 
ضد  داروی  جمله  از  نسخه  بدون 
آنفلوآنزا  سرماخوردگی،  سرفه، 
ناخواسته  گیجی  باعث  زکام  و 
می شوند که ممکن است رانندگی 

را با مشکل روبه رو کند.

شهروند| »ســقوط اتوبوس حامل ســربازان به 
دره«، »ســقوط اتوبوس گردشگران عراقی به دره«، 
»سقوط هواپیمایی ایران 140«، »برخورد دو قطار« 
و... حوادثی اســت که در بیشــتر موارد مقصرانشان 
کاربران وســایل نقلیه یا همان راننده ها یا خلبان ها 
اعالم شــده اســت. آخرین مثال واژگونی اتوبوس 
دانشــگاه واحد علوم و تحقیقات اســت کــه با 10 
نفر تلفــات جانی و درنهایت با چشم پوشــی از نبود 
گاردریل و فرســوده بودن اتوبوس و... خطای انسانی 
یکی از عوامل این اتفاق شــناخته و معرفی شــد تا 
برای چندمین بار این ســوال مطرح شــود که سهم 
خطای انســانی در تکرار این تجربیات تا چه میزان 
است و چرا با تکرار این حوادث و گفتن از سهم باالی 
خطای انســانی، هنوز خطای انســانی سهل ترین و 

دم دستی ترین دلیل برای بروز حوادث است؟ 
خطای انسانی مدیریت تکه مغفول مانده 

پازل حوادث 
»90درصد حوادث ریلی خطای انســانی است«، 
»طبق اســناد ایکائو از هر چهار ســانحه هوایی سه 
ســانحه به خاطر خطای انســانی رخ داده است« و 
»از هــر 100 تصادفی که در جهــان اتفاق می افتد، 
در حدود 90 تا 95 مورد رد پایی از خطای انســانی 
دیــده می شــود«. گفته هایی که متهــم ردیف اول 
تک تک حوادث را خطای انســانی اعــالم می کند؛ 
متهمی کــه در تمامی حــوادث همچــون هوایی، 
ریلــی و... نقش آفرینــی می کند. مهدی  هاشــمی، 
عضو کمیســیون عمران مجلس نهــم در این باره به 
»شهروند« می گوید: »در تمام ســوانح سه عامل را 
دخیــل می دانند؛ خطای انســانی، وســیله نقلیه و 
زیرســاخت ها اما به نظر من خطای انســانی را باید 
از بعد دیگری مورد واکاوی قرار بدهیم.«  هاشــمی 
خطای انســانی را معطوف به کاربر وسیله نقلیه چه 
هوایی، چه ریلی و چه بین  راهی نمی داند:   »خطای 
انسانی می تواند عامل اصلی، مهمترین یا بزرگترین 
دلیل حوادث باشــد؛ اما نه صرفا فردی که با وسیله 
نقلیــه کار می کند. خطای انســانی مدیریت کجای 
این حوادث محاسبه می شــود؟ بخشی که توجهی 
به وســایل ندارد و از کنار زیرساخت ها و اهمیت آنها 
به راحتی عبور می کند. واقعیت امر این است که در 
بررسی این حوادث نقش مدیریت گم می شود؛ چون 
بخش قابل توجهی از این حوادث انسانی است و چه 
در زمینه وســایل نقلیه و چه در حوزه زیرساخت ها، 
مدیریت می تواند ارتقا و بهبود را ایجاد کند. یعنی از 
آموزش و مدیریت کاربران تا بهبود وســیله نقلیه و 

زیرساخت ها.«  
عضو کمیســیون عمران مجلس نهم عامل خطای 
انسانی از جنس مدیریتی آن را از عوامل دیگر مهمتر 
دانسته و می گوید: »این نقص اگر از سه عامل دیگر 
پررنگ تر نباشد، کمرنگ تر نیست؛ اما متاسفانه این 
موضوع مورد توجه قرار نمی گیرد و بعضا در بیشــتر 
حوادث مخفــی باقی می ماند. از آنجــا که مدیریت 
اســتانداردی اعمال نمی شــود، طبیعتا وســایل، 
کاربر و زیرســاخت های اســتاندارد هم به چشــم 
نمی خورند.« تشویق و تنبیه همیشه یکی از مباحث 
مهم مدیریتی بوده؛ مبحثی که به مدیران می آموزد 
چطور بــا این دو مورد بهــره وری را بــاال ببرند و از 
کارآمدی کارمندانشان اســتفاده کنند. اگر چه این 
مباحث در زمینه حوادث، خود مدیران را نشانه رفته 
و به اهمیت آن تأکید دارد.  هاشــمی تنبیه و تشویق 
مدیران را هم بی تاثیر ندانسته و می گوید: »اگر در هر 
یک از حوادثی که پیش می آیند به خطای انســانی 
یعنی مدیریتی آن توجه شــود، بی شک نقش مدیر 
نمود بهتری می یابــد. درواقع در چنین شــرایطی 
بهبود یا بدترشدن وضع کامال مشخص می شود و به 
تناســب آن می توان به عملکرد مدیر امتیاز منفی یا 

مثبت داد؛ رویه ای که می تواند راهگشا باشد.« 
دســت اندرکاران کنترل ســوانح در کشــورهاي 
توســعه یافته اعتقاد دارند که تا  ســال 2020 شاهد 
رشد 50درصدی مرگ ومیر و معلولیت های ناشي از 
ســوانح خواهیم بود. عضو کمیسیون عمران مجلس 
نهم در کنار موضوع تلفات جانی حوادث، اشــاره ای 
هم به هزینه های ســربار حوادث به جامعه می کند: 
»واقعیت تلخ حوادث این اســت کــه در کنار تلفات 
جانی و خســارات مالی که تحمیل می شود، هزینه 
ســرباری را نیز به جامعه تحمیل می کند؛ به  عنوان 
نمونــه در حادثه دانشــگاه واحــد علوم و تحقیقات 
نمی شود به هیچ  شکلی محاســبه کرد؛ جامعه با از 
دســت دادن افرادی که در این حادثه جان خود را از 
دست دادند به چه میزان خسارت معنوی را متحمل 
شــده اســت.« بیشــتر از 85 درصد مرگ ومیرها و 
90 درصد از ســال های از دســت رفته عمــر در اثر 
حوادث ترافیکــی در کشــورهاي کم درآمــد یا با 
درآمد متوســط به وقوع می پیوندد و عابرین پیاده، 

دوچرخه سواران و مســافران اتوبوس ها بیشترین بار 
حوادث را به خــود اختصاص می دهند. طراحی های 
ضعیف به همراه نگهداري غیراصولي راه ها، ســوانح 
و مرگ ومیرها و معلولیت های بي شماري را سالیانه 
به وجود مــی آورد. کارشناســان حــوادث جاده ای 
می گویند حتي اشیایي که در کنار جاده قرار دارند، 
باعث سوانح گوناگوني می شود. بزرگراه های موجود 
از هیچ استاندارد مشــخصي براي ایجاد حاشیه در 
کنار اتوبان ها پیروي نمی کنــد؛ به عنوان مثال نوار 
کناري بســیاري از بزرگراه ها گاهــی بدون کاهش 
تدریجي حتي به 5.1 اینچ هم مي رســد که به ویژه 

براي موتورسواران خطرناک است. 
هاشــمی، عضو کمیســیون عمران مجلس نهم با 
طرح ســوالی در کنار عوامل تاثیرگــذار در حوادث 
می گویــد: »واقعیت امر این اســت که مــا در کنار 
ســوءمدیریت هایی که همیشــه از آنها گفته شده، 
ُحســن مدیریت را داریم که بی توجه از کنار آن رد 
شــده ایم. آیا ما مدیری داشــتیم که به دلیل ُحسن 
مدیریت ارتقا یافته باشــد؟ تا انگیزه ای برای بهبود 
بیشتر شرایط شود. زمانی که تشویق، تنبیه و نظارت 
درست و استاندارد اعمال نشود، نمی توان رویه بهبود 
را انتظار داشت.« عضو کمیسیون عمران مجلس نهم 
سوال اساســی بعدی را به تخصص ها نسبت داده و 
می گوید: »سوال اساسی که باید به آن پاسخ داد این 
اســت که تا چه میزان به تخصص ها بها می دهیم؟ 
از آنجا که به مســائل تخصصی و افــراد متخصص 

بی مهری شــده، آســیب آن به جامعه و شهروندان 
وارد شده است. ما ســاالنه بیش از 18هزار نفر تنها 
در حــوادث تلفات جانی داریم؛ این در حالی اســت 
که بعضی افــراد در اثر این حــوادث دچار معلولیت 
می شوند و ســالمت عضوی از بدنشــان را از دست 

می دهند که همــه اینها درنهایت هزینــه گزافی را 
در کنار شــهروندان به جامعه تحمیل می کند. این 

خسارت ها به چه شکل واقعا محاسبه می شود؟« 
پیشگیری از سوانح سرمایه گذاری خوبی است و 
به همین منظور اســت که جوامع پیشرفته در این 

عرصه بــه این مبحث قبل از ســایر مباحث مربوط 
به حــوادث پرداخته اند، به گونه ای که پیشــگیری 
و ایمنــی را اولویت اول قرار داده انــد تا درنهایت از 
میزان تلفات حوادث در حد امکان بکاهند.  هاشمی 
ادامه می دهد: »یکی از نکاتی که در جهان متداول 
است، پیشــگیری اســت که ما در آن ضعف هایی 
داریم. خطای انســانی در حوادث گوناگون آن هم 
از موضــع مدیریتی یکی از عوامل اصلی شــناخته 
می شود. واقعیت امر این است که ما می توانیم برای 
بهبود آمارهای حوادث از تجربه های ســایر جوامع 
که در این عرصه موفق ظاهر شــده اند، اســتفاده 
کنیم. در مقابل این که نسبت به موضوعات بی توجه 
باشیم و در گفتن از مقصر دست به فرافکنی بزنیم، 
با چنین رویه ای طبیعی اســت نتیجــه نخواهیم 
گرفت.« کمیته بررســی سوانح، کمیته ای است که 
بعد از هر حادثه تشــکیل می شود تا در بررسی های 
کارشناســی و تخصصی خود دلیل حادثه مشخص 
شــود؛ کمیته ای که اعضایی از حمل ونقل هوایی، 
ریلــی، بین راهی و دریایی را به خــود می بیند. این 
عضو کمیســیون عمــران مجلس نهم در پاســخ 
به این پرســش که چرا باید اعضایــی از حمل ونقل 
هوایی، ریلی و بین راهی در کمیته بررسی سانحه ها 
حضور داشته باشــند، می گوید:  »اینکه اعضایی از 
حمل ونقــل هوایــی، ریلی و بین راهــی در کمیته 
بررسی ســانحه ها حضور داشته باشند، مسأله بدی 
نیســت و در بعضی مواقع بســیار مفید هم اســت 
اما این کــه نتیجه گیری های این کمیتــه متاثر از 
افراد باشد، بسیار بد اســت، عاملی که نمی توان به 
صراحت گفت در اعــالم نتایج حوادث بی تاثیر بوده 

است.«  
جای خالی مراجع قضائی احساس می شود 

چند روزی از ســالگرد حادثه ســانچی و سقوط 
هواپیمای  ارومیه که یکی پارســال اتفــاق افتاد و 
یکی در  ســال 89، می گذرد؛ حوادثــی که یادش به 
راحتی از خاطر بازماندگانش نخواهد رفت و البته در 
آنها خطای انسانی، مقصر اصلی شناخته شد. آرمان 
خالقی، عضو خانــه صنعت، معدن و تجارت ایران در 
این باره به »شــهروند« می گوید:  »در تمام حوادث 
 درصدی از خطــای انســانی وجــود دارد؛ خطای 
انسانی ای که بیشتر از همه متوجه مجریانی است که 
در بخش های مختلف هر زمینه مشغول به فعالیتند. 
به عنوان مثال مســئول فنی  که وظیفه رسیدگی به 
امور فنی را به  عهده دارد، فردی که هدایت سیستم 
را به  عهــده دارد. در واقــع در هرحادثه ای نمی توان 
تنها یک فرد را به عنوان عامــل حادثه معرفی کرد. 
متاسفانه آمارها نشــان می دهند که ما در تصادفات 
جاده ای آمار باالیی را به خود اختصاص می دهیم که 
بخشی از آن به خطای انســانی در طراحی جاده ها 
مربوط اســت، به این معنا کــه در طراحی جاده ها 
دقــت الزم در طراحــی و اجرای شــیب ها و پیچ ها 
صورت نمی گیرد.« حوادث بخشــی از جامعه بشری 
امروزی اســت، هرچند هریک از جوامع سعی دارند 
با اهمیت دادن به مســأله پیشــگیری از  درصد آنها، 
از شــدت و میزان تلفــات آن بکاهنــد. اهمیت این 
حوادث به اهمیت جان انسان ها برمی گردد؛ اگرچه 
در بعضی جوامع این اهمیــت کمرنگ یا کم اهمیت 
می شــود و به همان نســبت از اهمیت این مســأله 
کاسته می شــود. عضو خانه صنعت، معدن و تجارت 
ایــران در این باره می گوید: »پیشــگیری در جایگاه 
خــود از اهمیت و جایگاه باالیی برخوردار اســت اما 
مســأله بعدی که اهمیت باالیی دارد، این است که 
بعد از حادثه چــه اتفاقی می افتد؟ متاســفانه ما به 
سادگی می گذریم؛ بشــدت هیجان زده می شویم و 
به همان شــدت فروکش می کنیم تا حادثه بعد. در 
واقع آن قدر این حوادث زیاد هســتند که تا زخمی 
بهبود پیدا نکرده، درگیر حادثه دیگری می شــویم و 
قبلی را فراموش می کنیم.« خالقی یکی از ضعف های 
رســیدگی به حوادث بعد از وقوع را نبود بازخواست 
تمام عوامل از پایین ترین تا باالترین بخش می داند: 
»در بیشــتر حوادث متاســفانه چنین رویه ای طی 
نمی شود و  بازخواست قراردادن را انجام نمی دهیم. 
درحالی  که بهتر است دادگاهی تشکیل شود و همه 
افراد دخیل از باالترین مســئول تا پایین ترین کسی 
که کمترین دخالت را در این رویه داشته، حضور پیدا 
کنند و هرکدام به سهم خود مجازات شوند. حوادثی 
از این دســت به نظر من قتل اســت و باید دادگاهی 
تشکیل و عوامل مشخص شود و...« یکی از کارهایی 
که بعد از هر حادثه ای انجام می شود، تشکیل کمیته 
بررسی سانحه اســت که کارشناسانی در آن حضور 
دارند که علل و عوامل را مورد واکاوی قرار می دهند 
اما سوال این اســت که بعد از آن، چرا مراجع قضائی 
همچون ســایر مواردی که پیش می آید، وارد عمل 

نمی شود؟«   

علت حادثه تعداد تلفات مسیر مشخصات  سال حادثه
به دلیل تخطی از سرعت مجاز 26نفر اهواز – بروجن واژگونی اتوبوس دانش آموزان بروجنی مهرماه 91

سرعت باالی راننده 8نفر بزرگراه آزادگان تهران واژگونی اتوبوس شرکت واحد اردیبهشت 93
عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه 23 نفر محور کرج – چالوس سقوط اتوبوس گردشگران عراقی به دره خرداد 94

انحراف از جاده و ناتوانی راننده در کنترل اتوبوس 19نفر کیلومتر 5 محور نی ریز سقوط اتوبوس حامل سربازان به دره تیر 95
خستگی و خواب آلودگی راننده 9 نفر محور بندرعباس – شیراز واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی شهریور 96

در وهله اول سکته راننده و بعد خروج ناگهانی از مسیر و 
درنهایت عامل اصلی خطای راننده اعالم شد

10نفر محیط دانشگاه علوم تحقیقات واژگونی اتوبوس دانشجویان دی ماه 97

علت حادثه تلفات محل سقوط مشخصات پرواز سال حادثه 
به علت مه آلود بودن هوا با کابل 
فشارقوی برخورد و سقوط کرده 

است

همه سرنشینان جان خود را از دست 
دادند

در منطقه خین عرب در 
نزدیکی بیمارستان طالقانی 

مشهد سقوط کرد

بالگرد امدادرسانی به حادثه تصادف مینی بوس 
در محدوده »ملک آباد«

سال 91

پس از گذشت بیش از 18ماه نقص 
فنی عامل سقوط اعالم شد

38 نفر کشته و 10 نفر زخمی از تهران به مقصد طبس آنتونوف-۱۴۰، ایران ۱۴۰هواپیمای متعلق به 
شرکت سپاهان ایر 

مرداد93

نمی توان در مورد علت آن اظهارنظر 
کرد

6 نفر به بیمارستان منتقل شدند و دو 
نفر جان باختند

در دریاچه چیتگر  یک فروند بالگرد  متعلق به شرکت پنها آذر 95

خطای خلبان علت عمده سانحه 
پرواز تهران-یاسوج 

همه مسافران و سرنشینان این هواپیما 
جان خود را از دست دادند

از تهران عازم یاسوج و بر فراز 
سمیرم سقوط کرد

 ATR 72-212 یک فروند هواپیمای ۳۷۰۴ 
آسمان

بهمن 96

در بیشتر سوانح هوایی، ریلی و بین  راهی واکاوی ها برای یافتن مقصر حادثه به خطای انسانی ختم 
می شود؛ به واقع خطای انسانی عامل اصلی حوادث در کشور است

مقصر مورد نظر در قید حیات نمی باشد
فرسودگی قطعات هم قصه خود را دارد

عین اهلل اردشــیری، کاپیتان حمل ونقل هوایی|  ما به متخصصان اهمیت نمی دهیم و بعضا ضوابط 
جای خود را به روابط می دهند و همین مســأله آسیب های جدی ای وارد می کند، بی توجهی به زیرساخت ها 
هم به نوبه خود در این حوادث دخیل اند و نمی توان تأثیر آنها را نادیده گرفت، فرسوده بودن هم قصه مختص 
به خودش را دارد. به  نظر می رســد در خطای انسانی باید از سوءمدیریت ها گفت؛ نه تنها شخصی که به عنوان 
کاربر از وسیله نقلیه اســتفاده می کند. یکی از نقاط ضعف این است که ما از مدیران کارآمد تقدیر نمی کنیم 
و در مقابل مدیر ناکارآمد هم به همان نسبت از تنبیه شــدن و توبیخ درامان می ماند. آموزش کاربران یکی از 
مقوله های مهم در هر مبحثی است که گاهی اوقات کوتاهی ها و چشم پوشی هایی را در آن شاهدیم. این مسأله 
درنهایت منجر به اهمیت فرد متخصص می شــود که در تمام دنیا جایگاه خاص خود را دارد و در هر زمینه و 
عرصه فعالیت اجتماعی و اقتصادی و... متخصصان اولویت دارند. در یک حادثه نمی توان یک عامل را به عنوان 
عامل اصلی حادثه عنوان کرد، چون عوامل مختلف به شــکل سلسله مراتب در این مسأله دخیل اند و هریک 
به میزان اهمیت و تاثیرگذاری که دارند، به میزان و شــدت حادثه می افزایند، البته در بعضی حوادث خطای 
انسانی به معنای قصور کاربر وسیله را داشته ایم که همین مسأله هم به کاستی های آموزش کاربر متخصص 
برمی گردد. فرســودگی قطعات هم قصه خود را دارد. وقتی حادثه ای رخ می دهد، همه عوامل از کوچکترین 
فرد تا باالترین مقام مجموعه در آن دخیل هستند و تنها نمی توان به یک عامل اکتفا کرد، چون اگر هریک از 

این عوامل به درستی کار خود را انجام بدهند، بی شک درنهایت نتیجه مطلوب میسر خواهد شد. 
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