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فصلنامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

راه آهن آمادگى الزم براى 
مواجهه با سوانح را ندارد 

حوزه ی  در  طبیعی  حوادث  بروز  هنگام 
ریلی، چقدر آمادگی برای مواجه شدن با 
این شرایط در کشور وجود دارد؟ آیا این 
آمادگی در سال های اخیر افزایش داشته 

است؟

محمود حشمتی
رئیس اسبق کمیسیون عالی سوانح 

رعایــت نظــم و انضبــاط پادگانــی در اجــرای دســتورالعمل های پیشــگیری از ســوانح از ســوی کارشناســان، عامــل اصلــی امنیــت مســافران در 
ســفرهای ریلــی عنــوان  شــده اســت. بــه گفتــه ی فعــاالن ایــن حــوزه، ایــن نظــم و انضبــاط از ســوی مدیــران ناآزمــوده و بی تجربــه مــورد 
غفلــت قرارگرفتــه اســت. محمــود حشــمتی، رئیــس اســبق کمیســیون عالــی ســوانح و هیــأت تدویــن مقــررات عمومی حرکــت راه آهــن، یکی 
از پیشکســوتان ریلــی کشــور اســت کــه ســوابق طوالنــی در حوزه هــای مرتبــط بــا ســوانح و مدیریــت بحــران در شــرکت راه آهــن دارد. در 

ادامــه گفتگــو بــا ایــن پیشکســوت ریلــی را می خوانیــد.

و  طبیعی  حوادث  از  پیشگیری  و  پیش بینی  مورد  در 
شدن  جاری  و  طوفان  و  برف  بارش  مثل  رویدادهایی 
سیالب که ممکن است در فصولی مثل پائیز و زمستان 
و حتی گاهی مواقع در بهار و تابستان به وجود بیاید، 
راه آهن دستورالعمل فنی کاملی دارد. این دستورالعمل 
باید به وسیله ی عوامل اجرایی که عهده دار ایمنی خطوط 
و سفرهای ریلی هستند، اجرا شود. بررسی و بازدید منظم 

خطوط و اتصاالت ریلی در نقاط سیل خیز، آماده سازی 
قطارهای برف روب در مسیرهایی که با احتمال ریزش 
یعنی  ریزی  زوال  مواجهند،  بهمن  یا  برف  سنگین 
درخطر  که  آهن  خطوط  از  بخش هایی  ایمن سازی 
ریزش سنگ قرار دارند )با تثبیت یا رهاسازی سنگ ها(، 
بررسی سوزن ها از نظر سیستم جلوگیری از یخ زدگی و 
بسیاری موارد دیگر از جمله آیتم هایی است که در این 
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به نظر شما چرا نیروی انسانی راه آهن در 
حوزه ی سوانح طبیعی از انضباطی که به 

آن معتقدید دور شده  است؟

مثل  و قدیمی  برای مشکالت مزمن  آیا 
یخ زدگی سوخت لکوموتیوها و مدار ترمز 
است؟  شده  پیدا  راه  حلی  زمستان  در 
را  مشکالت  این  باید  سازوکاری  چه  با 

برطرف کرد؟

طبیعی  حوادث  از  کشور  ریلی  شبکه ی 
چه  گذشته  سالیان  در  بزرگ  سوانح  و 
آیا  است؟  داشته  آموخته هایی  درس 
انجام   پیشین  تجربیات  از  مستندسازی 

شده است؟ و  پیش بینی  حوزه ی  در  که  انسانی  نیروی 
پیامدهای منفی سوانح  و  از خسارت  جلوگیری 
این  نمی شوند.  ساخته  یک شبه  می کنند،  کار 
گزینش  درست  سیستم  یک  تحت  باید  نیروها 
نظارت  تحت  سال ها  و  ببینند  آموزش  و  شوند 
نیروهای ماهر و پیشکسوت کار کنند و شرایط 
کنند  تجربه  میدانی  به صورت  را  جوی  مختلف 
به  و  باشند  داشته  را  خطر  تشخیص  قدرت  تا 

نیروهای قابل  اتکا تبدیل شوند.
و  نیست  بخش  این  نیروهای  مختص  این  البته 
به  باید  راه آهن  در  انسانی شاغل  نیروهای  تمام 
همین صورت پرورش پیدا کنند. متأسفانه به دلیل 
اشکاالت ساختاری که در مدیریت راه آهن وجود 
دارد و همچنین به دلیل خصوصی سازی های غیر 
اصولی و بدون مطالعه که در این مجموعه انجام 
آبدیده  و  انسانی  نیروی  آموزش  موضوع   شده، 
طبیعی  بالیای  سخت  شرایط  در  آن ها  کردن 
تحت نظارت افراد صاحب  تجربه، مورد بی توجهی 

قرارگرفته است.
دستورالعمل های  و  آیین نامه ها  اجرای  مبحث 
پیش بینی و پیشگیری از سوانح و تغییرات جوی 
نیز به پیمانکارانی واگذارشده که در این فرآیند 
ثبات و انضباطی که الزمه ی کار است را مد نظر 
قرار نمی دهند و به همین دلیل سیستم مذکور 

سیستم سوخت لکوموتیو اگر به آب و لجن آلوده 
باشد و تصفیه نشده باشد، در هوای سرد یخ زدگی 
سوخت اتفاق می افتد. در سانحه ی یخ زدگی قطار 
مشهد که اخیراً اتفاق افتاد، شنیده  شده است که 
سوخت موجود در باک قطار با مقدار قابل توجهی 
لجن و آب آمیخته بوده و به همین دلیل دچار 
یخ زدگی شده بود. در لکوموتیوهای جدیدی که 
راه آهن خریداری کرده، این مشکل تا حد زیادی 
حل شده است. چون سیستم سوخت رسانی دارای 
تصفیه است و اگر آب و لجن و ناخالصی دیگری 

در سوخت باشد، آن را از گازوئیل جدا می کند.
این  سوخت  یخ زدگی  مشکل  عمده ی  بنابراین؛ 
وارد  باید تصفیه  شده و سالم  است که سوخت 
در  که  دیگری  موضوع  شود.  احتراق  سیستم 
مورد یخ زدگی سوخت وجود دارد این است که 
در  و  بود  آمریکایی  راه آهن  قدیمی  دیزل های 
مدار  در  اضافی  سوخت  آمریکایی،  دیزل های 
فرآیند چرخش،  این  برمی گشت و طی  باک  به 
سوخت در باک گرم می ماند و مشکل یخ زدگی 
و  زیمنس  از  که  دیزل هایی  در  اما  نداشتیم. 
از  بخشی  شد،  خریداری  فرانسوی  شرکت های 
سیستم که وظیفه ی گرم نگه داشتن سوخت را 

موضوع مستندسازی سوانح و استخراج تجربیات و 
آموخته ها یکی از مباحث مهمی است که متأسفانه 
به همان دالیلی که عرض کردم، یعنی ضعف های 
مدیریتی و نبود رویکرد صحیح به اهمیت استفاده 
از سوانح طبیعی  برای عبور  تجربیات گذشته  از 
است.  قرارگرفته  غفلت  مورد  آتی،  بحران های  و 
راه آهن  در  ماهنامه  به صورت  مجله ای  درگذشته 
در  سوانح  اطالع رسانی  که ضمن  می شد  منتشر 
سراسر شبکه ی ریلی کشور، این که چه برخوردی 
دستورالعمل های  آیا  و  انجام  شده  سوانح  این  با 
پیشگیری به درستی اجرا شده یا نه را مورد بررسی 

قرار می داد.
 عالوه بر این؛ اگر کوتاهی انجام  شده بود، مقصران 
هم مورد بازخواست قرار می گرفتند و در این مجله 
منتشر می شد و ضمناً راهکارهای جلوگیری از تکرار 
سوانح هم بیان می شد. چنین مجله ای می تواند یکی 
باشد.  مطلوب مستندسازی سوانح  راهکارهای  از 
اما این مجله سال هاست منتشر نمی شود. کوتاه 
 سخن این که مبحث مستندسازی و به روزرسانی 
دستورالعمل های پیش بینی و پیشگیری از سوانح و 
درس گرفتن از سوانحی که در شبکه ی ریلی روی 
می دهد، آن چنان  که باید و شاید مورد توجه مدیران 

راه آهن نیست.

دستورالعمل مدنظر قرارگرفته است.
بحث اصلی این است که آیا این دستورالعمل به خوبی 
باید گفت؛ راه آهن برای  یا نه؟ در پاسخ  اجرا می شود 
مواجهه با عوامل جوی و حوادث ناشی از تغییرات آب وهوا 
نیازمند سازوکاری شبیه آن چیزی است که در پادگان ها 
و سیستم های نظامی اجرا می شود. شاید تصور کنید این 
حرف مقداری اغراق آمیز است که بخواهیم برای مقابله با 
برف و یخبندان یا سیل، از نیروی انسانی ارتش با نظم 
و انضباط شدید الگوبرداری کنیم. اما این عین واقعیت 
است که موضوع سوانح با جان مسافران سروکار دارد 
و اگر چنین نظم و انضباطی از سوی نیروی انسانی و 
عوامل مسؤول پیش بینی و پیشگیری سوانح طبیعی در 
کار نباشد، حتی با بهترین دستورالعمل ها و مدرن ترین 
تجهیزات هم نمی توان به مقابله با این شرایط رفت و 
ایمنی و آرامش مسافران را در سفرهای ریلی تضمین 

کرد.
اجرایی  عوامل  در  اکنون  انضباطی  من چنین  باور  به 
راه آهن که مسؤول مقابله با شرایط فوق العاده ی جوی 
و بالیای طبیعی هستند، وجود ندارد و به همین دلیل 
آمادگی حمل ونقل ریلی برای پدیده هایی مثل برف و 

یخبندان و سیل سال به سال کمتر شده است.

ناکارآمد شده است. در یک نگاه کلی تر، مدیریت 
سیستم  شدن  ناکارآمد  در  نیز  راه آهن  کالن 
سهم  طبیعی  سوانح  از  پیشگیری  و  پیش بینی 

عمده ای دارد.
همان گونه که عرض کردم این سیستم در صورتی 
درست و منضبط عمل خواهد کرد که مدیران 
ارشد شرکت راه آهن و مدیرعامل این شرکت از 
دل این مجموعه برآمده باشند و سال ها تجربه ی 
و  مدیریت  توانمندی  و  باشند  اندوخته  میدانی 
ایجاد نظم پادگانی در فرآیند اجرا و نظارت عبور 

از بحران را داشته باشند.
متأسفانه در عمل چنین چیزی نیست و مدیران 
منصوب  سیاسی  فرآیند  یک  در  راه آهن  ارشد 
می شوند و برای این کار خطیر تجربه ی الزم را 
ندارند. از نظر من که سال ها در حوزه ی سوانح 
در  فقط  داده ام،  انجام  مدیریتی  و  میدانی  کار 
دوره ی مدیریت مرحوم دادمان بر شرکت راه آهن 
و  سوانح  از  پیشگیری  مبحث  به  حدودی  تا 
مدیریت بحران، رویکرد صحیحی وجود داشت و 
سایر مدیران راه آهن در این زمینه نگاه و عملکرد 

مطلوب نداشته اند.

به عهده داشت، به خواست سفارش دهنده- یعنی 
خود ما- حذف شد.

یا  این دیزل ها  ما هنگام خرید  واقع مدیران  در 
تمام  قیمت  کاهش  برای  احتماالً  خرید  از  بعد 
که  دیگر  خاص  دالیل  یا  و  صرفه جویی  و   شده 
از سیستم  نیست، یک بخش ضروری  مشخص 
موضوع  همین  و  کردند  حذف  را  سوخت رسان 
موجب می شود در زمستان گازوئیل در سیستم 
سوخت رسانی لکوموتیو به صورت ژله ای در بیاید 
و دیزل به مشکل برخورد کند. بد نیست بدانید 
در سیبری روسیه که زمستان های بسیار سختی 
مخلوط  با  را  ژله ای شدن سوخت  مشکل  دارد، 
کردن نفت با گازوئیل حل می کنند و این تجربه 
متأسفانه  اما  کردم.  منتقل  دوستان  به  بنده  را 
و  تجربه  افراد صاحب   وقتی  نشد. طبعاً  توجهی 
و  گذاشته شوند  کنار  کوران حوادث  در  آبدیده 
جایگاه های مدیریتی به افرادی سپرده شود که 
توان تشخیص خطر و برطرف کردن آن را نداشته 
باشند، این موضوعات به صورت مزمن درمی آید و 

حل نمی شود.


