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زلزله و آموزش جغرافي
زلزل��ه.  مي گوين��د درس ه��اي 
از آخري��ن روز به��ار 1۳۶۹ ك��ه 
»رودب��ار« و »منجي��ل« لرزي��د 
ما در ح��ال آموخت��ن درس هاي 
زلزله ايم. وقت��ي در پنجمين روز 
زمس��تان 1۳۸2 »ب��م« لرزي��د 
فهميديم نه س��ازماندهي بحران 
مي داني��م و نه هنوز درس هاي زلزل��ه رودبار و منجيل را 
خوب آموخته ايم. »ورزقان« هم درس ديگري بود. وقتي 
در بيس��ت و هفتمين روز بهار س��ال 1۳۹2 »ُگشت« در 
سيستان و بلوچستان لرزيد حتي نمي دانستيم اين نقطه 
از كشور كجاي نقشه قرار مي گيرد چه برسد به اينكه اين 
نقطه از كشور يك »شهر« است. »ُگشت« چنان با بزرگاي 
۸/۷ در مقياس ريشتر لرزيد تا نام خود را به عنوان يكي از 
بيش از 1هزار و 2۰۰ شهر كشور برجسته كند و فرياد كند 
كه شهرهاي بسيار در ايران هستند كه نمي شناسيم شان. 
حت��ي نمي دانيم چه مختص��ات و امكانات��ي دارند. فقط 
مي دانستيم »ُگشت« در نزديكي سراوان درمرز پاكستان 
و در استان سيستان و بلوچستان واقع شده است. شانس 
مردمان اين نقطه از جنوبش��رقي ايران اين بود كه چنين 
زلزله اي در عمق ۹۵ كيلومت��ري زيرزمين رخ داده بود و 

تخريب ها خيلي به روي زمين آسيبي وارد نكرد. 
»ُگش��ت« اما فقط نام يك شهر را با خود يدك مي كشيد. 
حاال زلزله ب��ه ما ايراني ه��ا درس ديگ��ري از جغرافياي 

كشورمان را ارايه كرده است. 
پيشتر كسي نام »اْزگله« را نشنيده بود. حتي نمي دانست 
اين ش��هر هم يكي از نقاطي بود كه در جنگ تحميلي به 
دفاع از كش��ور پرداخته بوده است. »اْزگله« شهري است 
در اس��تان كرمانش��اه ايران. اين ش��هر در بخش ازگله از 
توابع شهرس��تان ثالث باباجاني ق��رار دارد. جمعيت اين 
شهر بنا بر سرش��ماري سال 1۳۹۵ مركز آمار ايران، برابر 
يك هزار و ۵۰2 نفر است. شهري كه قبال در محدوده پاوه 
تقسيم بندي ش��ده بود 2۰۰ كيلومتر تا كرمانشاه فاصله 
دارد. بزرگاي ۷/2 در مقياس ريش��تر زلزله شامگاه پنجاه 
و دومين روز پاييز امس��ال نشان داد كه ما هم جغرافياي 
كش��ورمان را نش��ناخته ايم و هم از زلزله به اندازه كافي 

درس نگرفته ايم. 
حال فهميده ايم شهر »سرپل ذهاب« در استان كرمانشاه 
بيمارستاني داش��ته كه حتي نتوانس��ته در برابر زلزله از 
بيماران بس��تري در خ��ود محافظت كند. پ��س هنوز ما 
تجديدي هاي درس زلزله هستيم. تفاوتي نمي كند كه از 
زلزله رودبار و منجيل تا به حال 2۶ سال سپري شده باشد 
يا اگر كودكي در بم به دنيا آمده حاال 14 ساله شده باشد. 

ما همچنان ردي هاي درس زلزله ايم. 

يادداشت

حسن قدمي، رييس سابق سازمان مديريت 
بحران كشور: 

اگر در تهران زلزله 5 ريشتري 
بيايد 80 درصد ساختمان هاي 

نوساز فرومي ريزند

اعتمادآنالين| حس��ن قدمي، رييس س��ابق س��ازمان 
مديريت بحران كشور درباره زلزله ديشب شهرهاي مرزي 
ايران عراق كه بزرگي اش ۷/2 ريشتر بود مي گويد: »باز هم 
يك بحران ديگر پيش آمد و ما تا اين لحظه همان كارهايي 
را كرده ايم كه هميشه مي كنيم. باز هم مشكالتي كه آماده 
نبودن براي مان ايجاد كرده مي بينيم اما براي اتفاقات آينده 

هيچ آمادگي ايجاد نمي كنيم.«
او ادامه مي دهد: »متاسفانه هر كاري كه در زمينه مديريت 
بحران در كشور ما انجام مي شود قائم به يك شخص است. 
هركس مي آيد يك سري كار انجام مي دهد و مي رود بدون 
اينكه ما سياس��ت هاي كالن و برنامه ريزي هاي بلندمدت 

داشته باشيم.«
قدمي مي گويد: »ديش��ب زلزله اتفاق افتاده و مسووالن تا 
۵ روز مي گويند مشغول امدادرساني هستيم درحالي كه 
امداد مربوط به چند س��اعت اوليه است، بقيه اش مي شود 
آواربرداري و بيرون كشيدن جنازه ها. امدادرساني آمادگي 
و مديري��ت يكپارچ��ه مي خواهد. ما چندين س��ال فرياد 
زدي��م مديريت بحران را يكپارچه كني��د. همين  االن هم 
مسووالن همين فرياد را مي زنند اما گوش شنوايي نيست. 
وقتي بحران اتفاق مي افتد تازه دورهم جمع مي ش��ويم و 
مي گوييم حاال چه كار كنيم درحال��ي كه همه بايد آماده 
باشند و به صورت خودكار با فرماندهي يكپارچه به محض 

وقوع بحران وظايف شان را انجام بدهند.«
قدمي بحران را براي تمام نقاط حساس ايران قريب الوقوع 
مي داند و مي گويد: »بايد مس��اله مديريت بحران را جدي 
بگيري��م. باي��د اين موض��وع تبديل به يكي از نخس��تين 
دغدغه ه��اي مس��ووالن رده ب��اال بش��ود و ت��ا وقتي اين 
اتفاق نيفت��د نمي توان به نج��ات مردم امي��دوار بود. اگر 
مديريت بحران جدي گرفته ش��ود ما شاهد سست بودن 
ساختمان هاي نوس��از خواهيم بود. من قول مي دهم اگر 
در تهران زلزله ۵ ريشتري بيايد ۸۰ درصد ساختمان هاي 
نوساز فرومي ريزند در حالي كه در پايان كارشان آمده كه 

مي توانند تا ۸ ريشتر را تحمل كنند.«
او اصلي تري��ن كارها را مربوط به  پي��ش از حادثه مي داند 
و مي گويد: »امدادرساني در ش��رايطي مانند زلزله خيلي 
س��خت و تا حد زيادي غير ممكن است. كشورهايي كه در 
زمينه مقاومت در برابر زلزله پيشرفته محسوب مي شوند 
مانند ژاپن و امريكا، بيشتر از اينكه به فكر تجهيز سوله هاي 
مديريت بحران باشند به فكر مقاوم كردن سازه ها و آموزش 
دادن به مردم هستند چون وقتي بحران شروع شد نيروهاي 

امدادي كمك زيادي نمي توانند بكنند.«

خبر

سينا قنبرپور 

»تا به حال اين همه اُ منفي يك ج��ا نديده بودم.« يكي از 
مراجعان به سازمان انتقال خون شعبه وصال اين را مي گويد 
و مي گذرد، يكي از صدها نفري كه شماره نوبت شان را روي 
برگه هاي نازك كاغذي در دست دارند و منتظرند. ساعت 
2 بعدازظهر روز دوش��نبه، ش��ماره نوبت دهي از عدد يك 
هزار و ۳۰۰ گذشته است و تا شماره ۵۶۰ توانسته اند نوبت 
انتظارش��ان را از حياط انتقال خون به داخل س��اختمان 
ببرند. صبح روز گذشته سخنگوي سازمان انتقال خون از 
دارندگان گروه هاي خوني منفي به ويژه »اُ منفي« دعوت 
كرد تا براي كمك به مردم زلزله زده جهت اهداي خون به 
مراكز انتقال خون سراسر كشور مراجعه كنند و ساعتي پس 
از آن تجمع انواع گروه ه��اي خوني به خصوص گروه هاي 
خوني منفي براي اهدا آغاز شد. هم زمان با اعزام نيروهاي 
امداد و نجات به مرزهاي غربي كش��ور، بخشي از ساكنان 
تهران راهي مركز پايتخت شدند تا خون شان را به منطقه 

زلزله زده ارسال كنند. 
راننده گفت: »ش��ما چهارمين نفري هس��تي كه دارم به 
س��ازمان انتقال خون مي برم. « از روي همين يك جمله 
مي شود ابعاد آدم هاي ايستاده در صف را مجسم كرد. اين 
هجوم جمعيت به سوي ساختمان وصال تبديل شده است 
به يكي از صحنه هاي آشناي پايتخت در زمان بحران هاي 
بزرگ كشور. جمعيت داخل محوطه سازمان روي رديف 
صندلي ها، پله ها و كناره باغچه نشس��ته اند، همه كاغذ به 
دست و همه گاهي از جا بلند مي شوند و به سمت در ورودي 
ساختمان مي روند تا ببينند براي اهداي خون چقدر ديگر 
باي��د انتظار بكش��ند. برخي از اين آدم ها ب��راي بار چندم 
است كه آمده اند، در صف نشسته اند و انتظار مي كشند تا 
خون بدهند، كس��اني كه از دهه ۶۰ تا همين حاال خاطره 
زلزله هاي بزرگ با خاطره شان از اهداي خون گره خورده 
است. كاظم، 4۸ س��اله از زلزله رودبار تا همين حاال مدام 
در اين صف هاي اهداي خون حضور داشته: » من سالي دو 
س��ه بار به خاطر سالمتي ام خون اهدا مي كنم اما در زمان 
بحران هم براي كمك خون مي ده��م. زمان زلزله رودبار 
س��رباز بودم، همان موقع كه خبرش رس��يد رفتم و خون 
دادم، بعد در زلزله بم براي اهدا رفتم. در روزهاي ديگر سال 
حس مي كن��م وقتي خونم عوض مي ش��ود انرژي تازه اي 
مي گي��رم اما وقتي بحراني مانند اي��ن زلزله پيش مي آيد 
خون مي دهم چون گروه خوني ام اُ منفي اس��ت و مي دانم 
كه به اين گروه خوني بيش��تر نياز هست.« از زمان جواني 
و س��ربازي تا همين حاال زلزله كرمانشاه سومين زلزله اي 
است كه او را براي كمك به سازمان انتقال خون كشانده. 

اهداي خون براي كاهش غم
داخل س��اختمان مركز انتقال خون وصال جاي كس��اني 
اس��ت كه از مرحله اول صف انتظار عب��ور كرده اند و حاال 
در دومين مرحله منتظر نشسته اند تا براي مصاحبه اوليه 

و دريافت مشخصات ش��ان براي رس��يدن به مرحله آخر 
صداي شان بزنند. از اين مرحله كه بگذرند مي توانند پشت 
در سالن خون گيري بنشينند تا برسند به مرحله آخر و بعد 
با آستين هاي باالزده و پنبه هاي چسبيده روي جاي سوزن 
از روي تخت ها بلند شوند، اين جاي سوزن پاداش ساعت ها 

انتظار در صف است. 
كاركنان س��ازمان انتقال خون، براي چندمين بار اس��ت 
كه اين صف ه��اي دور و دراز را مي بينند. حميد طاهري، 
2۰ سال اس��ت كه در اين سازمان كار مي كند، سوپروايزر 
بخش است و تا به حال سه بار از هجوم جمعيت براي اهداي 
خون شگفت زده شده: زلزله بم، ريزش ساختمان پالسكو 
و زلزله كرمانشاه: »در زمان بحران احساسات مردم خيلي 
باالست، يكي از وظايف مان اين است كه نگذاريم اين ميزان 
احساسات در كار خللي ايجاد كند يا باعث درگيري شود. 
مردم و اهداكنندگان خون ولي نعمت ما هستند. بايد هم 

پذيراي اين احساسات باشيم و هم روند درست كار را پيش 
ببريم.« احساسات همان عاملي است كه ناگهان ساختمان 
وصال را تبديل مي كند به قلب پايتخت، انگار شهرونداني 
كه خبرهاي فاجعه را مي ش��نوند ناخودآگاه به اين سمت 
مي آين��د تا با اهداي خون كمي از بار غ��م را از روي دوش 
خودشان بردارند. يكي از نمونه هاي روشن اين اتفاق پس 
از ريزش ساختمان پالسكو رخ داد. جايي كه ابعاد فاجعه به 
صورت تقريبي مشخص بود و به گفته طاهري آنقدري هم 
احتياج به اهداي خون در ميان نبود: »ما تمام طول س��ال 
احتياج به خون داريم اما چون مردم در جريان ريز مسائل 
بهداشت و درمان نيستند بيشتر در هنگام اتفاقات بزرگ 

براي اهداي خون مي آيند. مثال در مورد ساختمان پالسكو 
ما به آن صورت احتياجي به خون نداشتيم، جمعيتي كه 
داخل س��اختمان مانده بود يا مي��زان مجروحان حدودا 
مش��خص بود اما مردم براي اهدا مي آمدند. يك بخشي از 
اين موج به دليل شبكه هاي اجتماعي است كه سبب موج 
مي ش��ود. مثال در مورد همين زلزله كرمانشاه هنوز ابعاد 
فاجعه كامل مشخص نشده، قرار است مجروحان بيشتري 
برسند، اما اين موج سبب مي شود كه امروز ما شاهد هجوم 
جمعيت باشيم و فردا ديگر اين همه آدم نمي آيد. جريان 
اهداي خ��ون بايد يك جريان مس��تمر باش��د، چون اين 
خون ها را تا يك زمان مشخصي مي توانيم نگه داريم. اما به 
هر حال بايد اين احساسات را در نظر بگيريم چون در چنين 
مواقعي آدم ها فك��ر مي كنند كمترين كاري كه مي توانند 
بكنند اين اس��ت كه خون اهدا كنند.« او مي گويد كه بايد 
اطالعات دقيقي در اختيار مردم قرار بگيرد تا با همه راه هاي 
كمك رساني و نحوه اين كمك ها آشنا شوند اما چون اين 
اهداكنندگان سرمايه سازمان انتقال خون هستند، با آنها 
به گونه اي برخورد نمي كنند كه دلسرد شوند، حضور اين 
اهداكنندگان در مواقعي مانند زلزله كرمانش��اه )با وجود 
منابع كافي خوني( الزامي اس��ت: »به هر حال در مواقعي 
مانند اين زلزله ما بدترين ش��رايط را در نظر مي گيريم تا 
مطمئن ش��ويم كه خون كم نمي آوري��م. همين فراخوان 
ام��روز گروه خوني »اُ منفي« براي همين اس��ت، احتمال 
افزايش مجروحان در نظر گرفته شده و براي بحراني ترين 
حالت آماده مي شويم.« در ميان اين هجوم جمعيت يكي 
از اصول كار اين است كه مانند هميشه از سالمت خون هاي 
اهدايي اطمينان پيدا كنند: »از اصول كار ما اين است خون 
كافي و سالم بگيريم. هيچ مرحله اي از كار حذف نمي شود، 
در پش��ت صحنه انتقال خون هميشه همان كنترل هايي 
كه بايد، انجام مي شوند تا مطمئن شويم كه خون سالم را 

انتقال مي دهيم.«
براي طاهري هنوز واضح تري��ن خاطره از هجوم جمعيت 
براي اهداي خون مربوط مي ش��ود به زلزله بم: »زلزله بم 
بحران بسيار شديدي بود، بسيج بسيار گسترده اي انجام 
ش��د و اين هجوم جمعيت براي اه��داي خون روزها طول 
كش��يد. اما هر حادثه اي ابعاد خودش را دارد. من ديشب 
تا صبح شيفت بودم اما به خاطر زلزله كرمانشاه همچنان 
در محل كار ماندم تا كمكي باش��م. وقتي مردم با اين همه 
احساس��ات مي آيند ما ه��م كه كارمان همين اس��ت اگر 
در س��ازمان انتقال خون حضور داش��ته باشيم خيال مان 

راحت تر است.«

مهرباني را در طول سال تقسيم كنيد
ش��هال نجفي، كارشناس پرستاري 1۸ س��ال است كه در 
س��ازمان انتقال خون كار مي كند: »نخستين بحراني كه 
به خاط��ر دارم زلزله بم بود. هجوم م��ردم خيلي زياد بود، 
تقريبا تا يك هفته يا ده روز به همين شدت درگير بوديم. 
از لحظ��ه اول زلزله كه آماده باش دادند تا 24 س��اعت اول 
كامل سرپا بوديم، آن موقع من جزو تيم خون گيري بودم. 
مردم نمي دانستند بايد چه كار كنند، فقط مي آمدند سمت 
پايگاه هاي اهداي خون. همان موقع هم خيلي اعالم شد كه 
فرآيند اهداي خون را به روزهاي ديگر موكول كنيد چون 
ظرفيت سازمان براي اين همه مراجعه كافي نيست اما باز 
هم اثري نداشت، مردم مدام مي آمدند چون فكر مي كردند 
اين كمترين كاري اس��ت كه مي توانن��د انجام دهند. فكر 
مي كردند اگر نمي توانند بروند به س��مت محل زلزله پس 
بايد يك جوري اين را جبران كنند. ش��ايد من هم اگر در 

سازمان انتقال خون كار نمي كردم همين واكنش را داشتم 
چون واقعا هدف همه كمك اس��ت.« اين هجوم مهرباني 
البته كار آنها را سخت تر از هر زمان ديگري مي كند: »ما در 
شروع فصل سرما هستيم، زماني كه اهداي خون نسبت به 
ساير روزهاي سال كمتر مي شود. ما نياز به اهداكنندگان 
مس��تمر داريم، كس��اني كه فقط به خاطر زلزله اين كار را 
نكنند. نگهداري خون زمان خ��اص و محدود دارد و براي 
همين بايد مراجعه مداوم داشته باشيم. امروز هم اولويت 

براي گروه هاي خوني منفي است.«
اما اين رون��د اهداي خون روي ديگري ه��م دارد. براي او 
كه نزديك به دو دهه اس��ت در اين سازمان مشغول به كار 

اس��ت صف هاي اهدا هميش��ه هم مترادف فاجعه نيست: 
»يكس��ري كمپين هايي هس��تند ك��ه م��ردم راه اندازي 
مي كنند، خودش��ان قرار مي گذارند و بعضي روزها يكهو 
حدود هزار نفر مراجعه مي كنند كه با هم براي اهداي خون 
قرار گذاش��ته اند. يعني هميشه هم اين نيست كه فقط به 

خاطر باليا و بحران باشد. «

قبال تعداد كشته ها فقط يك عدد بود
هرچ��ه از نيم��ه روز بيش��تر مي گذرد تعداد كس��اني كه 
خودشان را به ساختمان وصال مي رسانند هم اوج مي گيرد. 
زن ۵۰ ساله اي از در نيمه باز س��اختمان خارج مي شود و 
مي گويد كه به دليل آندوسكوپي اي كه به تازگي انجام داده 
ازش خون نگرفته اند. يكسري با آگاهي از زمان درازي كه 
بايد در صف بنشينند شروع كرده اند به معاشرت، خبرهاي 
زلزله را براي هم مي خوانند، در مورد ساعت و مركز لرزش 
اطالعات شان را ردوبدل مي كنند و دوستي هاي موقت شان 
تا زمان نوبت اهداي خون گرم اين صحبت ها مي گذرد. يك 
سوي ديگر آنهايي كه سن وسال كمتري دارند و تا به حال 
گذرشان به س��ازمان انتقال خون نيفتاده بوده را مي توان 
به راحتي تشخيص داد، با س��وال هاي مكرر به سراغ بقيه 
مراجعان مي روند و مي خواهند بدانند كه چطور مي توانند 
خون بدهند. س��ه نفرشان دختران دانش��جوي سال اول 
باستان شناسي دانش��گاه تهران هس��تند. در فاصله بين 
دو كالس خودش��ان را رس��انده اند به خيابان وصال كمي 
سردرگم كه بايد كارت شناس��ايي هم داشته باشند يا نه. 
زهرا شماره ۹۷2 را در دست گرفته و نمي داند چقدر بايد 
منتظر باش��د. اهل مشهد اس��ت، فروردين همين امسال 
خودش وحش��ت زمين لرزه را تجربه كرده: »زلزله اصلي 
1۰ صبح آمد، س��اعت 1 ش��ب يك لرزش ش��ديد شد. تا 
صبح مدام پس لرزه بود. توي مش��هد جو، جوري شده بود 
كه همه از هم حالليت مي طلبيدند، فكر مي كردند ش��ب 
همه چيز خراب مي شود.« زلزله بم براي اين دختران 1۸ 
ساله قصه اي است كه از بقيه شنيده اند. خيلي كوچك تر از 
آن بوده اند كه خاطره اي از يكي از بزرگ ترين بحران هاي 
كشور داشته باش��ند. حاال مي گويند كه به سبب وسعت 
زلزله و تعداد زياد ش��هرهايي كه درگير شده اند دل شان 
خواسته كه كمك كنند. دختراني كه از همين ماه پيش پا 
به دانشگاه گذاش��ته اند، مي گويند كه اين زلزله براي شان 
دغدغه اي جدي اس��ت چ��ون حاال دارند در دانش��گاهي 
درس مي خوانند كه از همه ايران در آن دانش��جو هست. 
دوس��ت زهرا مي گويد: »قبال مي گفتند اين تعداد آدم در 
زلزله كش��ته ش��ده اند، مثال در زلزله آذربايجان. آن موقع 
اين كشته ها براي من فقط يك عدد بودند. اما از وقتي كه 
آمده ام به دانشگاه خيلي فرق كرده. حاال آدم هاي بيشتري 
را مي شناسيم كه از شهرهاي مختلف ايران آمده اند. يكي 
از هم كالسي هاي مان اهل كرمانش��اه است، دخترخاله  و 
شوهر دخترخاله اش زير آوار فوت كرده اند االن ديگر زلزله 

و دردش براي مان ملموس تر است.«
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زن 50 س�اله اي از در نيمه باز ساختمان خارج مي شود و 
مي گويد كه به دليل آندوس�كوپي اي كه به تازگي انجام 
داده ازش خون نگرفته اند. آنهايي كه سن وسال كمتري 
دارند و تا به حال گذرشان به سازمان انتقال خون نيفتاده 
بوده را مي توان به راحتي تش�خيص داد، س�ه نفرشان 
دختران دانشجوي س�ال اول باستان شناسي دانشگاه 
تهران هس�تند. در فاصل�ه بين دو كالس خودش�ان را 
رسانده اند به خيابان وصال.  زلزله بم براي اين دختران 18 
ساله قصه اي است كه از بقيه شنيده اند. خيلي كوچك تر از 
آن بوده اند كه خاطره اي از يكي از بزرگ ترين بحران هاي 
كشور داشته باشند. حاال مي گويند كه به سبب وسعت 
زلزله و تعداد زياد شهرهايي كه درگير شده اند دل شان 

خواسته كه كمك كنند. 

ساعت 2 بعدازظهر، شماره نوبت دهي از عدد يك هزار 
و 300 گذش�ته است و تا شماره 560 توانسته اند نوبت 
انتظارشان را از حياط انتقال خون به داخل ساختمان 
ببرند.  اين هجوم جمعيت به س�وي ساختمان وصال 
تبديل ش�ده اس�ت به يك�ي از صحنه هاي آش�ناي 
پايتخ�ت در زمان بحران هاي بزرگ كش�ور. جمعيت 
داخل محوطه س�ازمان روي رديف صندلي ها، پله ها 
و كن�اره باغچ�ه نشس�ته اند، همه كاغذ به دس�ت و 
همه گاهي از جا بلند مي ش�وند و به سمت در ورودي 
س�اختمان مي روند تا ببينند براي اهداي خون چقدر 
ديگر بايد انتظار بكشند. برخي از اين آدم ها براي بار 
چندم اس�ت كه آمده اند، در صف نشسته اند و انتظار 

مي كشند تا خون بدهند.

سازمان انتقال خون خاطره مشترك فاجعه ها؛ از رودبار تا كرمانشاه

تجمع ُا منفي ها در خيابان وصال 
زهرا چوپانكاره
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