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گفت وگو

اين ديدگاه بعد از زلزله بم به كرات مطرح مي ش��د. اما پاسخ 
افرادي كه چنين ديدگاهي را مطرح مي كنند اين اس��ت كه 
پ��س تكليف كودكاني ك��ه در اين ح��وادث از بين مي روند 
چيست؟ يا اگر فردي عملي مرتكب شده كه چنين عقوبتي 
نصيبش ش��ود، پس بقيه افراد نقش و گناه شان چيست؟ از 
سوي ديگر در رسانه ملي تحليل هاي روانشناسي را در مورد 
هر موضوعي لحاظ مي كنند و هميشه اين روانشناسان هستند 
كه مسائل مختلف را از فقر و بيكاري گرفته تا حوادث رانندگي 
و بالياي طبيعي و موارد ديگر را تحليل و عوامل اتفاقات را به 
سطوح فردي تقليل مي دهند. در ميان تمام اين ديدگاه هاي 
مطرح و موجود، بينش جامعه شناختي در مقياس اجتماعي، 

بسيار ضعيف است. 
اطالع رساني چند رسانه اي باعث شده تا تحليل هاي بسياري 
در زمينه اخبار و تصاوير منتشر ش��ده مطرح ش��ود، يكي از 
مهم ترين هاي آنها در زلزله كرمانش��اه، آس��يب هاي جدي 
وارد شده به انبوه سازي مسكن مهر است كه در تصاوير ديده 
مي شود، و درست در سوي ديگر خيابان منازلي كه شهروندان 

ساخته اند كمتر آسيب ديده است. 
اگر ما اين تصاوير را بخش��ي از واقعيتي بدانيم كه در مناطق 
زلزله زده اتفاق افتاده است، سواالت مهمي از سوي شهروندان 
مطرح مي ش��ود كه دستگاه هاي اطالع رس��اني و مسووالن 
مرتبط بايد بتوانند به اين سواالت پاسخ هاي سريع و قانع كننده 
بدهند. اينكه چرا در منطقه اي كه روي گسل اصلي زلزله است، 

خانه ها اينچنين ساخته مي شوند؟ 
اين سواالت نياز به پاس��خ ها و پيگيري فوري به لحاظ فني 
و قضايي دارد، زيرا كه ش��هروندان در ساير مناطقي كه اين 
خانه ها را دريافت كرده اند، آرامش خود را از دست مي دهند. 
همان طور كه براي امداد رس��اني نيروها بس��يج مي شوند، 
بالفاصله بايد يك بسيج هم ش��كل بگيرد براي پاسخ گويي 
به سواالتي كه در مورد ساخت و سازها و بسترهاي نامناسب 
امداد و نجات، رس��يدگي به مصدومان، اسكان اضطراري و... 
مطرح مي ش��وند. تمام اين سواالت بايد روي ميز نگه داشته 
شوند و به آنها پاسخ داده شود تا آنچه به عنوان شايعه معرفي 

مي شود كاهش پيدا كند. 

نكته بعدي كه پ��س ازوقوع حوادث طبيعي مانند زلزله )كه 
ساختارهاي موجود در جامعه ما، آن را به بال و فاجعه تبديل 
مي كند( پديد مي آيد، احس��اس همدلي عمومي اس��ت. در 
چنين مواقعي همه مردم اين سوال را دارند كه اگر در مناطق 
آسيب ديده بودند چه توقعي از ديگران داشتند. سازمان هاي 
مردم نهاد به ش��كلي وسيع در جريان زلزله بم و بعد از آن در 
بروج��رد و آذربايجان، در اين زمينه تجربه دارند. رس��انه ها 
مي توانند از اين نهادها دعوت كنند تا در مورد تجارب ش��ان 
صحبت كنند و بگويند در چنين مواقعي به خصوص پس از 
ساعات طاليي نجات، چگونه با كمك بازماندگان، داوطلبان 
و كمك هاي جمع آوري شده نشاط زندگي را به آنان، به ويژه 

كودكان بازگرداند. 
 بعد از زلزله بم اين پيش��نهاد مطرح شد كه بهتر است پيش 
از وقوع زلزله، در هر محله كانكس��ي قرار داده شود كه داخل 
آن ملزوماتي قرار گيرد ك��ه در مواقع بروز بحران هايي مثل 
زلزله مورد اس��تفاده قرار گيرد. و در هر زمان افراد داوطلبي 
از هر محله آموزش هاي الزم را ب��راي مواقع بحراني ببينند 

ت��ا بتوانند به بازمان��دگان از زلزله امداد رس��اني كنند. آنان 
همچنين مي توانند كمك هاي مردم��ي را مديريت كنند و 
در عين حال قبل از اينكه نيروهاي امدادي به منطقه برسند، 
كمك رساني هاي اوليه را انجام دهند. در سه مرحله مديريت 
بحران در محله ها اهميت دارد، اول امكاناتي كه بشود آوارها را 
تا حدودي جابه جا كرد و دوم جمع كردن كودكان در محله كه 
به شكل هاي گوناگون در خطر هستند و نياز به حمايت دارند 
و سوم برپايي سرپناه براي بقيه آسيب ديدگان در محل هايي 
كه از قبل تعيين شده است. »هر خانواده يك امدادگر« بايد 
به همراه خود ملزومات مورد نياز براي امداد رساني را در اختيار 
داش��ته باش��د. اما موضوع مديريت بحران متكي بر ظرفيت 
اجتماعات محلي كه از زلزله بم مطرح ش��د. در اين س��ال ها 

مدام تكرار و مدام فراموش شده است. 
به بيان ساده تر در صورت استفاده از ظرفيت اجتماع محلي 
براي مديريت بحران، اگر هر كس��ي آس��وده خاطر باشد كه 
همس��ايه اي دارد كه مي تواند به خان��واده او كمك كند، در 
وضعيت هاي بحراني به وجود آمده نيازي نمي بيند كه به نقاط 

ادامه از صفحه اول

بحران  و اجتماعات محلي

در گ�زارش مقدمات�ي ك�ه پژوهش�گاه بين المللي 
زلزله شناس�ي منتش�ر كرده، آمده اس�ت: »ساعت 
21 و 48 دقيق�ه، زمين لرزه اي با ب�زرگاي 7/3، در 12 
كيلومتري شهرستان تازه آباد استان كرمانشاه، مرز 
ايران و عراق به وقوع پيوس�ت. كانون اين زمين لرزه، 
16 كيلومتري گس�ل مرتفع زاگرس )با درازاي 1375 
كيلومتر(، 25 كيلومتري گس�ل پيشاني كوهستان 
زاگ�رس )ب�ا درازاي 1350 كيلومت�ر( و در فاصله 30 
كيلومتري شهرستان هاي قصرشيرين و سرپل ذهاب 
بوده در حالي كه مدت زمين لرزه، 30 ثانيه طول كشيده 
و در اغلب استان هاي كشور به خصوص مناطق غربي و 
مركزي و حتي در ساختمان هاي بلند شهر تهران حس 
شده است. در حالي كه شهرستان هاي سرپل ذهاب، 
قصرش�يرين، جوانرود، ثالث باباجان�ي و گيالنغرب، 
درگير اين زمينلرزه ش�ده و بيش�ترين خس�ارت را 
ديده اند، پيشينه لرزه خيزي منطقه نشان مي دهد كه 
در بازه 117 سال اخير حدود 336 زمين لرزه در اطراف 
كانون زمين لرزه ثبت شده كه فقط 20 مورد آن داراي 
بزرگاي بيش�تر و مس�اوي 5 بوده و اين نشان دهنده 

لرزه خيزي كم منطقه است.«
آنهايي كه از ش�امگاه تا بام�داد 22 آب�ان 1396، در 
راهروهاي بيمارستان ها و در جوار آوار خانه ها منتظر 
يك خبر اميدبخش بودند، اصال نمي دانستند چنين 
پژوهش�گاهي هم وجود دارد. آنها، ت�ا عصر و غروب 
يكشنبه 21 آبان 1396، فقط مي دانستند سقفي باالي 
سر دارند و شغل كوچكي و درآمد ناچيزي كه حداقل 
در فهرست 400 هزار نفر بيكار استان قرار نمي گيرند. 
زلزله 7 ريشتري اما تمام معادالت را بر هم زد. استاني 

كه نرخ بيكاري اش، 6 درصد هم از ميانگين كش�وري 
باالتر ب�ود حاال گرفتار آوار زمين لرزه ش�ده. اخباري 
كه از صبح روز گذشته به صورت تصويري يا زيرنويس 
از شبكه هاي رسانه ملي پخش مي شد، تاكيدي بود يا 
شايد هم هشداري كه وضعيت اين استان كه بيكارانش 
را براي پايتخت، سوغات مي فرستد چون ديگر زميني 
نمانده و شغلي نمانده و دامي نمانده و انگيزه اي براي 
ف�رداي بهتر نمانده ك�ه جوان بي�كار را پاگير كند، با 
اي�ن حجم آوار، ب�ا اين حجم داغ و س�وگ، بدتر از بد 

خواهد شد. 
شايد فقط دل زمين براي مردم اين استان سوخت كه 
پيش هشدار داد. »43 دقيقه پيش از وقوع زمينلرزه 
7/3 ريشتري، يك پيش لرزه با بزرگاي 4/5 اتفاق افتاد 
كه جان خيلي ها را همين پيش لرزه نجات داد.« مهدي 
زارع، استاد پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي، در 
گفت وگ�و با »اعتماد«، روزهاي پي�ش و پس از زلزله، 
فراموشي هاي پيش و پس از زلزله 21 آبان سرپل ذهاب 

را بازخواني كرده است. 

 گفته مي ش�ود كه آخرين زلزله با شدت باالي 6 در 
كرمانش�اه 300 س�ال قبل اتفاق افتاده. شما علت 
خواب زمين در طول 300 س�ال گذش�ته را چطور 

تحليل مي كنيد؟ 
 ش��ديدترين زلزله در منطقه س��رپل ذهاب مربوط به سال 
958 ميالدي است. منطقه زاگرس، منطقه لرزه خيزي است 
و اگر طي هزار س��ال اخير، زلزله مهمي در اين منطقه اتفاق 
افتاده، حتما اطالعات تاريخي آن ثبت ش��ده است. مي توان 
فرض كرد كه در اي��ن مدت، زلزله با بزرگاي 7 اتفاق نيفتاده 
اما وقوع زلزله با اين ش��دت هم در اين منطقه طبيعي است 
چون در اين منطقه گسل هاي پي سنگي مهمي وجود دارد 

و بنا بر نتايج مطالعاتي كه سال 1370 در اين منطقه داشتم، 
عالوه بر شناسايي گس��ل عمقي و پي سنگي مهمي در اين 
منطقه كه نام آن را هم ذهاب گذاشتم، ساختارهاي منطقه و 
لرزه خيزي منطقه را هم مشخص و بررسي كردم. گسل هاي 
پي سنگي، درون پوسته زمين كار مي كنند منتهي در سطح 
زمين، تظاهرات بطئ��ي متفاوت از چين خوردگي س��طح 
گسل هاي مختلف و عوارض س��طحي مختلف از خودشان 
به جا مي گذارند در حالي كه در زير پوس��ته مشغول فعاليت 
هستند و ش��واهد ژئو فيزيكي و اطالعات زمين شناسي هم 

وجود آنها را تاييد مي كند. 
 وجود اين نوع گسل مي تواند براي تراكم منطقه يك 

عامل خطر باشد؟ 
 اين گسل هميشه بوده و كل لبه چين خوردگي هاي زاگرس 
چنين شرايطي دارد از جمله در دزفول و كم و بيش در بوشهر 
و با وضعيت بسيار شديد، در بندرعباس. اما خوشبختانه اين 
منطقه كم جمعيت است. البته ما در اين منطقه، انتظار نداريم 
كه زلزله با بزرگاي 7، هر 30 س��ال يك بار اتفاق بيفتد. البته 
منطقه لرزه خيز است اما زلزله با بزرگاي 7 دير به دير در اين 
منطقه رخ مي دهد. در مورد زلزله 21 آبان س��رپل ذهاب هم 
پيش فرض اوليه اين است كه بازگشت همان زلزله يك هزار 

و 200 سال قبل باشد. 
 با وجود اينكه كانون زلزله در مرز ايران و عراق بوده 
اما مناطق آس�يب ديده، اغلب در خاك ايران واقع 

شده. علت اين اتفاق را چطور تحليل مي كنيد؟ 
فعال به اين اطالعات چندان اعتماد نداريم چون كانون زلزله، 
روي نوار مرزي بوده اما برخي مراكز زلزله شناس��ي، كانون را 
متمايل به مرز ايران و برخي، متمايل به مرز عراق شناسايي 
كرده اند در حالي كه كانون، دقيقا روي نوار مرزي قرار دارد اما 
توجه كنيم كه در حاشيه نوار مرزي ايران، جمعيت بيشتر و 
روستاها و شهرهاي بيشتري قرار دارد و گزارش دهي از اين 

مناطق هم بيشتر است در حالي كه علت تلفات و آسيب هاي 
كمتر در عراق، ممكن است به دليل جمعيت كمتر و گزارش 
دهي كمتر باشد؛ ضمن آنكه بايد بطور كلي بپذيريم كه منطقه 
ما، لرزه خيز است و البته، همين منطقه لرزه خيز، پرجمعيت 
هم هست و ما با تراكم بيشتري از شهرها و روستاها در نوارهاي 

مرزي مواجهيم. 
 شما هميش�ه ارتباط س�اعت وقوع زلزله و ميزان 
تلفات را م�ورد توجه قرار داده ايد. برخالف انتظار، 
در زلزله سرپل ذهاب، آمار كشته شدگان در مقايسه 
با تعداد مجروحان، قابل توجه و باالست. وقوع زلزله 
در ساعت 9 و 48 دقيقه شب تا چه حد در باال بودن 

تلفات تاثير داشته؟ 
 ساعت وقوع، ساعت بينابين بوده، ساعتي كه مردم در خيابان 
نبودن��د و در خانه بودند اما ضمنا، اغلب مردم بيدار بودند كه 
بيدار بودن شهروندان، جنبه مثبت و موثر در كاهش تلفات 
جاني بوده اما از سوي ديگر، در ساعت وقوع، مردم زير سقف 
خانه ها و در فضاهاي بس��ته بودند و بنابراين، آسيب پذيري 
افزايش يافته است و اين، جنبه منفي ساعت وقوع زلزله است 
چرا كه اگر زلزله، در ساعت 4 بعدازظهر اتفاق مي افتاد، ساعتي 
كه مردم اغلب در خيابان ها بودند، تلفات كمتر مي شد و حتي 
اگر ساعت وقوع زلزله، 2 بعدازظهر و زمان فعاليت مدارس بود، 
تلفات جاني به مراتب افزايش مي يافت اما اگر ساعت وقوع، 
2 نيمه شب و زمان خواب مردم بود هم، ما با تلفات خيلي باال 

مواجه مي شديم. 
 اخيرا هش�داري را مطرح كرديد ك�ه مصداق بارز 
آن در زلزله كرمانش�اه مشهود بود؛ آسيب پذيري 
مناطقي موسوم به بافت فرس�وده جديد. از صبح 
روز گذشته در خبرهاي رس�انه ملي اعالم مي شد 
كه بيمارس�تان هاي قصرشيرين، س�رپل ذهاب و 
اس�الم آباد دچار آس�يب هاي قابل توجه ش�ده و 

همچنين خانه هاي مس�كن مهر هم از خس�ارات 
زلزله در امان نبوده است. آيا هشدار جديدي درباره 

فرسودگي بناهاي نوساز داريد؟ 
 هش��دار خاصي ندارم چ��را كه هر فردي، حت��ي يك بار هم 
از مناطق غرب كش��ور بازدي��د كرده باش��د مي تواند به اين 
پيش بين��ي برس��د. در بازديدي كه به اتفاق ش��ما از منطقه 
بويين زهرا داشتيم، خانه هاي مسكن مهر را ديديم كه همه 
جا سبز ش��ده اند. در مورد خانه هاي مسكن مهر كه در غرب 
كشور ساخته شده هم، اين انتظار را داريم كه با وقوع زلزله 6 يا 
7 ريشتر، شنونده اخباري مشابه خبرهاي يكشنبه شب و بعد 
از اعالم وقوع زلزله در سرپل ذهاب باشيم. ساخت و سازهاي 
ضعيف، متاس��فانه مثل مين گذاري در تمام كشور است اما 
اينكه وضعيت كدام يك، بدتر و كدام يك بهتر است، هنوز قابل 
پيش بيني نيست و اما در مجموع، ساخت و سازهاي اواخر دهه 
80 و اوايل دهه 90 خوشنام نيستند چنان كه در زلزله سال 91 
ورزقان و زلزله س��ال 93 مورموري ايالم هم جواب بدي داد و 
حتي اخبار آزمون 21 آبان 1396 سرپل ذهاب هم، خبرهاي 
خوبي نيست. حتي در هر اتفاق مشابه، باز هم انتظار داريم يكي 
از جبهه هاي اصلي آسيب ديدگي، مربوط به ساخت و سازهاي 
جديدي باشد كه با ارزان ترين قيمت ساخته شده و با اسم هاي 

مختلف همچون مسكن مهر به مردم فروخته شد. 
 بنا بر اخبار رس�مي، با وجود آنكه تمام استان هاي 
مرزي از زلزله 21 آبان سرپل ذهاب متاثر شده اند و 
كانون زلزله هم در مرز استان كرمانشاه قرار داشته، 
اما شهرهاي بزرگ در استان هاي همجوار همچون 
ايالم و همدان و حتي شهر كرمانشاه، خسارات مالي 

و جاني نداشتند. 
 چنين انتظاري هم نداش��تيم چون زلزله هاي زاگرس، اگر 
بزرگاي زيادي داش��ته باشند معموال در شعاع دورتر از 150 
كيلومتر خسارت بزرگي ايجاد نمي كنند. ايالم و كرمانشاه و 
همدان هم حدود 150 كيلومتر از كانون زلزله فاصله داشتند 
اما فرام��وش نكنيم كه اين زلزله در تهران هم حس ش��ده 
هرچند، به اين معنا نيست كه با وقوع اين زلزله، گسل هاي 

تهران يا همدان يا تبريز فعال شده باشند. 
 بيشترين تلفات، طبق معمول تمام زمين لرزه ها 

در ايران، در بافت فرسوده و غيرمقاوم اتفاق 
افتاده است. با توجه به زلزله خيزي تمام 

كشور، چه هشداري درباره ناديده گرفتن اهميت 
مقاوم سازي بناها و تاثير آن در افزايش تلفات ناشي 

از زلزله داريد؟ 
 با گذش��ت 20 س��ال و 6 ماه از زلزله اردك��ول قائن كه زلزله 
كم عمق با بزرگاي بيش از 7 بود و با گذش��ت 4 س��ال و 6 ماه 
از زلزله س��راوان كه آن هم در منطقه كم جمعيت رخ داد، با 
زلزله اي مواجه شديم كه مشابه اكثر زلزله هاي ايران نيست و 
فكر مي كنم، اين فرصت دوباره اي است براي ما كه يك بار ديگر 
فكر كنيم، اگر كانون زلزله سر پل ذهاب، در خود سرپل ذهاب 
بود، چه بسا با فاجعه اي مشابه زلزله بم مواجه شده بوديم، با 
تلفات باالي چند هزار نفري و چند ده هزار نفري. كانون اين 
زلزله وس��ط كوه و يك منطقه تقريبا خالي از س��كنه بود كه 
مي توان گفت از اين بابت، ش��انس آورديم ام��ا اين زلزله، بار 
ديگر به ما هشدار مي دهد كه سرزمين ما لرزه خيز است و بايد 
به هوش باش��يم كه اگر اين اتفاق براي شهرهاي بزرگ مان 
همچون تهران و تبريز و مشهد اتفاق بيفتد با چه فاجعه انساني 
مواجه خواهيم شد. تمام زلزله ها، مي تواند مثل زلزله 21 آبان 
 س��رپل ذهاب نباشد و مي تواند مثل بم باش��د و در يك شهر

100 هزار نفري و حتي بدتر، در شهري با بيش از يك ميليون 
نف��ر جمعيت. زلزله س��رپل ذهاب، چراغي بود كه روش��ن و 

شد  و فرص��ت ديگ��ري به م��ا داد خاموش 
ك��ه در برنامه هاي مان 
تجديدنظر كرده و به 
مناطق پر جمعيت 

شهري فكر كنيم. 

رييس ستاد بحران تهران:

 زلزله كرمانشاه ربطي 
به تهران ندارد

دكتر احمد صادقي، رييس س��تاد بحران تهران با اشاره به 
احتمال وقوع زلزله در تهران گفت: در اينكه تهران ش��هر 
زلزله خيزي است شكي نيست ولي اينكه بخواهيم بگوييم 
زلزله كرمانشاه باعث بروز زلزله در تهران شود اصال درست 
نيست، چرا كه اصوال زلزله كرمانشاه به خاطر فعال شدن 
گس��ل هاي زاگرس است و ربطي به گس��ل هاي البرز كه 

تهران در آن قراردارد، ندارد. 
وي همچني��ن در خص��وص ميزان آمادگ��ي تهران براي 
روياروي��ي ب��ا زلزله احتمال��ي در آن گف��ت: مقوله زلزله 
تهران كامال با ساير شهرها متفاوت است. چرا كه براساس 
برآورده��اي انجام ش��ده ميزان آمادگي »م��ردم« تهران 
براي مواجهه با زلزله كمتر از 10 درصد است. ضمن آنكه 
وضعيت دستگاه ها و نهادهاي مرتبط نيز چندان چنگي به 
دل نمي زند و نمي توان گفت وضعيت خوبي دارند. بنابراين 
اگر در تهران زلزله اي رخ دهد، حتي اگر تمام امكانات كشور 
نيز بسيج شوند و در صورتي كه »فرض« كنيم، هماهنگي 
كاملي بين دستگاه ها برقرار باشد، باز هم فاجعه اي تاريخي 

رخ خواهد داد!
صادقي همچنين در خصوص علت بازديد شهردار تهران از 
ستاد بحران نيز گفت: شنيده مي شود كه گفته  شده شهردار 
تهران به خاطر احتمال وقوع زلزله در تهران به اينجا آمده 
بود. در حالي كه اصال اينچنين نيست، بلكه شهردار تهران 
عضو س��تاد بحران كشور هس��تند و براي همين به ستاد 
بحران ته��ران آمدند تا هماهنگي هاي الزم براي ارس��ال 
تجهيزات و امكانات براي مناطق زلزله زده را انجام دهند. 

به گفته وي از صبح ديروز، حجم بسيار زيادي كمك هاي 
مختلف شامل آب معدني، پتو، چادر، ماشين هاي سنگين و 
نيمه سنگين و... به همراه نيروي انساني، از سوي شهرداري 

تهران براي مناطق زلزله زده اعزام شده است. 
رييس س��تاد بحران تهران ك��ه خود به عن��وان نماينده 
شهردار تهران از نخستين ساعت هاي بروز حادثه در ستاد 
بحران كشور حاضر بوده است در خصوص كيفيت عملكرد 
اين س��تاد گفت: در مجموعه عملكرد خوبي را داش��تيم. 
به خصوص هماهنگي خوبي بين دس��تگاه هاي مرتبط و 
نيروي انتظامي برقرار بود كه كمك شاياني به امداد رساني 
به موقع به حادثه ديدگان ك��رد. اما درعين حال هنوز هم 
در بخش هايي ضعيف هس��تيم. مثل كمب��ود امكانات و 
تجهيزات. به عنوان نمون��ه، اگر بالگردهاي ما امكان پرواز 
در شب را ندارند. يا اينكه سيستم ارتباطات پايداري براي 
جمع آوري اطالعات و آمار خس��ارت ها نداريم. چه بسا اگر 
اين امكانات فراهم بود، بهتر مي ش��د ب��ا چنين حوادثي 

روبه رو شد و جان شهروندان بيشتري را نجات داد. 

لرزه بر جان دنياي صفر و يك

س��اعت 10 شب يكش��نبه. پيام هاي »االن همدان زلزله 
اوم��د«، »تبريز ه��م لرزيد«، »كرمانش��اه لرزش عجيب 
ب��ود«، »تهران ه��م زلزله اومد« يكي پ��س از ديگري در 
توييتر منتشر شد. هنوز پيام ها با نام فاجعه گره نخورده. 
هن��وز فقط حرف از زلزله اس��ت. مركز زلزل��ه حلبچه در 
س��ليمانيه عراق است. دقايقي بعد ش��بكه خبر دست به 
كار مي شود. در ش��بكه هاي اجتماعي غوغاي ديگري به 
پاس��ت. از همدان ويدئوهايي منتش��ر مي شود كه نشان 
مي دهد زمين عصباني تر از آن است كه تصور مي كرديم. 
س��اعت 12 ش��ب واژه »زلزله« ب��ه زبان عرب��ي و تركي 
ترند جهاني توييتر ش��د. ويدئوهايي از ش��هرهاي تاريك 
زلزله زده منتشر مي شود و اهالي كرمانشاه و سرپل ذهاب 
و قصر ش��يرين اخبار ويراني هاي زلزله را در قاب عكس و 
قالب جمله مي رسانند به گوش هموطنان؛ مسووالن روي 
خط تلويزي��ون و راديو، دورتر از محل حادثه اند و گزارش 
مي دهند و از پرواز هلي كوپترها به محض روشن شدن هوا 
خبر مي دهند و تاكيد مي كنند كه در شب امكان پرواز بر 
فراز منطقه را ندارند. دنياي مجازي لرزيده، روزهاي تلخ 
بم و ورزقان و رودبار دوباره پيش چشم و توي ذهن آدم ها 
رژه مي روند، مهس��ا در توييتر مي نويسد: »زلزله سال 69 
رودبار و منجيل، رشت بودم. سنم خيلي كم بود اما هربار 
اسم زلزله مياد، صحنه به صحنه اش يادم  مياد.  چادري كه 
چند شب در آن زندگي كرديم، املتي كه بابا با پيكنيكي 
درس��ت كرد و صحنه آخر: راه ها باز شد و به تهران رفتيم. 
از رودبار و منجي��ل مطلقا هيچ باقي نمان��ده بود، مطلقا 
هيچ!  حاال وقتي فكر مي كن��م، تعداد زيادي باالي آوارها 
ايس��تاده اند و خانواده ش��ان زير آوار، دلم ميريزه و رعشه 
مي گيرم. مصيبت زير آوار نيست، بيرون آوار است.« اميد 
هم ب��م را اينطور مرور مي كند: »موقع زلزله بم خاطره اي 
از يك راننده تريلي تعريف مي كردند كه يك ساعت قبل  
وقوع  زلزله خواب آلوده ماشينش را بغل جاده نگه مي دارد. 
بعد زلزله بي خبر از همه جا بيدار مي ش��ود و به سمت بم 
رانندگي مي كند. وارد شهر ويران شده مي شود!  تصويري 
آخرالزماني ت��ر از اين؟« پوريا ه��م در توييترش درمورد 
تجربه اش در ورزقان مي نويس��د: »زلزل��ه آذربايجان 10 
روز بودم و گزارشش را آن موقع در روزنامه اعتماد نوشتم. 
 خالصه گزارش اين بود: از دست هيچ كس كاري ساخته 
نيست چون از قبل فكري به حال چيزي نشده.« حاال معلم 
حادث��ه دوباره به دليل درس نگرفت��ن از بحران ها، تنبيه 
سختي براي مان زير سر گذاش��ته. حاال قرار است همان 
تجربه هاي ب��م و ورزقان و رودبار را دوب��اره تجربه كنيم. 
بحران شايد خود ما باشيم كه بحران ها را به ماه نرسيده به 
صندوق خاك گرفته روزمرگي مي سپاريم تا بحران بعد. 
نيمه هاي ش��ب توصيه نامه ها در تلگ��رام و توييتر رديف 
مي شوند: »به هر كس��ي براي جمع آوري و ارسال كمك 
اعتماد نكنيد« ، »لب��اس گرم، پتو، كف��ش بچگانه اينها 
مواردي است كه بيشترين نياز به آنها وجود دارد« بهمن 
توصي��ه اش را اينطور تويي��ت مي كند: »ب��ه نظر من در 
مواقع بحران بايد به س��ازمان هاي مسوول )در اين مورد 
مشخص هالل احمر( اعتماد كرد. در هر صورت اونا براي 
اين كار آموزش ديدن و هر ضعفي هم داشته باشن از من 
و امثال من بهتر مي فهمن.  در وهله بعد هم س��ازمان هاي 
مردمي كه تجربه س��ازماندهي و امدادرساني دارن، مثل 

انجمن احيا.«
 يك ش��ب زنده داري ملته��ب. چند دقيقه ي��ك بار خبر 
لرزيدني دوب��اره؛ خاورميانه لرزيده. كوي��ت. اردن. قطر. 
امارات. لبنان. زنجان. همدان. اراك. تهران. ري. كاربران 
از همه جاي ايران و كشورهاي همسايه در مورد قهر زمين 
مي نويسند. زلزله كليد واژه مشتركي است ميان كاربراني 
كه خاور ميانه را مي شناس��ند. نيما از بد حالي خاور ميانه 
مي نويس��د كه هنوز زير بار س��نگين جنگ كمر راس��ت 
نك��رده: »نزديكان ميگ��ن نه تنها س��رپل ذهاب با خاك 
يكسان شده بلكه حلبچه هم توي خاك عراق كامال نابود 
شده؛ مردماني كه چهل سال پيش با بمب هاي شيميايي 
زخم خ��وردن و امروز هم ب��ا زلزله« صالح ه��م از حال و 

روز غرب اي��ران در روزهاي دور و نزدي��ك جنگ و زلزله 
مي نويسد: »غرب كشور هنوز كمر راست نكرده است از آن 
جنِگ غريب. هنوز چشم هاي شيميايي زده و دست هاي 
بي انگشت، هنوز پاهاي به مين و تير افتاده، هنوز هستندو 

هنوز، آدم ها مجبورند به زيستن ميان جنگ و زلزله.«
شب تلخ صبح نمي شود. دلهره و اضطراب. آمارها مي رسد. 
6 كشته. اما قرار بر اين نيس��ت كه آمار تك رقمي بماند. 
فاجعه وس��عتي بيش از اين دارد. مسوول اورژانس كشور 
چند ساعت بعد، از عددي س��ه رقمي براي آمار كشته ها 
اس��تفاده مي كند. بالغ بر 100 نفر، ظهر نش��ده اين آمار 
مي شود 300 كش��ته و عصر هم آخرين خبرها مي گويند 
زلزله كرمانشاه چشمان 400 نفر را براي هميشه بست. 

ش��هر نمي خوابد ك��ه بخواهد بيدار ش��ود. روز ش��ده و 
چشم انداز ش��هرهاي غربي زير نور خورش��يد، ويرانه اي 
باقي مانده از ش��ب پيش را به رخ مي كش��د. سر پل ذهاب 
بيش از ديگر ش��هرها آس��يب ديده. بيمارس��تان ش��هر 
كامال ويران ش��ده. بيماران و تيم پزشكي حاال خود جزو 
قربانيانند. عكس تل آوار بيمارستاني كه عمر چنداني هم 
نداش��ته، دست به دست مي شود. ش��هر پر از خبر حادثه 
است. خبرنگاران رس��يده اند و خبرها را رسمي تر مخابره 
مي كنند. ام��ا خبرنگاران خارجي اج��ازه ورود به منطقه 
زلزله زده را پيدا نمي كنند. توم��اس اردبرينك، خبرنگار 
نيويورك تايمز در توييترش نوشت: »خبرنگاران خارجي 
اجازه س��فر به مناطق زلزله زده ايران را پيدا نكردند. به ما 
گفتند صبر كنيد تا وزارت كش��ور برنامه اي براي بازديد 

شما از مناطق زلزله زده در نظر بگيرد.«
يك تصوير تلخ و گزنده مي ش��ود عك��س روز. خانه اي 6 
طبقه، ويران. پرده هاي حرير با زمختي بنا تضادي ماندني 
ساخته اند. زير نويس عكس مي گويد ساختمان ها در پروژه 
مسكن مهر ساخته ش��ده اند. خشم دو چندان مي نشيند 
كنار بي تدبيري هاي گذشته. مسكن مهر؛ پروژه اي كه با 
شكست شروع ش��د و حاال تبديل به نمادي شده از زلزله 
يكش��نبه ش��ب غرب كش��ور. ريحانه در همين رابطه در 
توييترش نوشت: »چه مس��كن مهر، چه آن بيمارستاني 
كه همه در زير آوارش مدفون شدند و از سال 72 باز سازي 
نش��ده، چه خانه ه��اي كاهگلي كه خراب ش��دند و چه و 
چه و چه حاصل كار يك دولت نيس��ت، حاصل س��ال ها 
بي تدبيري و ضعف در مديريت كالن كش��ور اس��ت. چه 
اين دولت، چ��ه اون دولت، چه اون يك��ي دولت و بعد از 
اين هم همينه« مسعود هم يكي از صدها كاربري بود كه 
در مورد مس��كن مهر و وضعيت بناهايي كه در اين پروژه 
قد كشيدند، نوشت: »مس��كن مهر را هر دولتي ساخته و 
تحويل داده مهم نيست. اينجا كسي را محاكمه نخواهند 
كرد اكنون صحبت و نگراني از امنيت ميليون ها س��اكن 
اين س��اختمان ها در سراسر كشور است.  اي كه از دستت 
مي رس��د كاري بكن.  بعد از پالس��كو بحران ايمن نبودن 
ساختمان ها مطرح شد. چند س��اختمان بعد اون فاجعه 
ايمن سازي شد؟! تقريبا هيچ! مسكن مهر را دريابيد تا وقت 

هست.« امير هم در قالب يك تيتر به اين موضوع پرداخت 
و نوشت: » مس��كن مهر، از پس لرزه هاي احمدي نژاد فرو 
ريخت.« و هشتگ »مسكن بي مهر« در همين جمالت در 
توييتر و به همراه تصاوير هوايي از پروژه زلزله زده مسكن 

مهر كرمانشاه شكل مي گيرد. 
اينس��تاگرام پر از اش��ك و غم و س��ياهي، عكسي دست 
به دس��ت مي ش��ود، كاربران عكس��ي تكان دهن��ده را با 
كپشن هاي مختلف منتشر مي كنند؛ تصويري از ديواري 
كه فروريخته و از پس پرده اي سفيد چند بادكنك رنگي 
كه نشان از جش��ن تولدي كودكانه در طبقه چهارم خانه 
دارد از پس آوار س��رك كش��يده اند و خ��ود را به رخ لنز 
دوربين كش��يده اند، كيميا در كن��ار تصوير پنجره اي كه 
خبر از يك جش��ن تولد نيمه كاره مي دهد در اينستاگرام 
نوش��ت: »و من از خودم مي پرسم چقدر غم براي يه شهر 

بسه؟ چقدر عذاب؟«
آدم هايي كه بر ويرانه اي حيرانند يا در تالش براي نجات. 
تصويري غال��ب از زلزله. خ��اك و آهن و ك��وه آوار. خبر 
مي رس��د از زايران اربعين و مرزداراني كه در ايالم ميزبان 
زايران بوده اند. حاال پيش��نهاداتي مطرح اس��ت از انتقال 
موكب ها و ايس��تگاه هاي صلواتي كه در مسير پياده روي 
اربعين فعال بودند، به مناطق زلزله زده. مرتضي در تلگرام 
اين پيش��نهاد را مطرح مي كند و در كنار خبري در مورد 
جمع آوري موكب هاي اربعين مي نويسد: »چرا موكبها رو 
جمع مي كنن؟ وسايل رفاهي و چادرهاي زايران رو بدن به 

مردم زلزله زده، هم چادر دارن و هم غذا و آب.« 
عالوه بر كاربران توييتر مس��ووالن و مقامات كشورهاي 
مختلف هم در همين ش��بكه پيام هاي همدردي با مردم 
ايران را منتش��ر كردند. نخس��ت وزير هند در توييترش 
نوشت: »همدردي خود را با بازماندگان اين تراژدي بزرگ 
در اي��ران و عراق اعالم مي كنم و دع��ا مي كنم مصدومان 
اين حادثه هرچه زودتر سالمتي خود را به دست آورند.« 
 نخست وزير كانادا هم در حس��اب شخصي اش در توييتر 
ب��ا تراژيك خوان��دن اين اتفاق، نوش��ت: »ام��روز اخبار 
غم انگيزي از ايران و عراق رس��يد. مردم كان��ادا عميقا با 
خانواده هاي زلزله زده همدردي مي كنند.« نخست وزير 
تركيه هم نوش��ت: »تركي��ه خود را در م��ورد حمايت از 
قربانيان زمين لرزه يكش��نبه ش��ب در مرز ايران و عراق 

متعهد مي داند.«
يكشنبه شب فقط زمين زير پاي خاور ميانه اي ها نلرزيد؛ 
دل بسياري از مردمي كه عزيزي در اين منطقه داشتند و 
كيلومترها دورتر بودند هم لرزيد و لرزه اش صفرو يك هاي 
مجازي را مرتعش كرد. حاال خبرهاي تلخ رديف شده اند. 
آمارها روندي فزاينده دارند و التهاب از زير آوار بيرون آمده 
و در ش��هر قدم مي زند. كاش اين بار فراموش نكنيم آنچه 
را كه گذشت. بدتر از همه اين توييت مرجان كه خبرنگار 
است، بود: »دردناك اينكه تعداد زيادي از كشته هاي زلزله 
سرپل ذهاب بيماران بستري شده در بيمارستان اين شهر 

بودند كه ويران شده.«

فرزانه قبادي

مسكن مهر سرپل ذهاب - صبا طاهريان / اعتماد

دكتر بهنام س��عيدي، سخنگوي س��تاد مديريت بحران 
كش��ور در گفت وگو با »اعتماد« با اش��اره به اينكه بيش از 
14 كارگروه براي كمك به آسيب ديدگان زلزله استان هاي 
غربي كشور تشكيل ش��ده اس��ت، گفت: از همان دقايق 
ابتدايي وقوع زلزله اكيپ هاي امداد و نجات از مناطق مجاور 
با ش��هرهاي درگير با اين حادثه به محل هاي حادثه اعزام 

شدند و عمليات امداد رساني را آغاز كردند. 
وي ب��ا ذكر اينكه آمار دقيق��ي در خصوص حجم نيروها و 
امكاناتي كه به شهرهاي زلزله زده اعزام شده وجود ندارد، 
گفت: از آنجايي كه از نقاط مختلف نيروها و امكانات اعزام 
مي شوند و هنوزهيچ كدام آمار دقيقي به ما اعالم نكرده اند، 
نمي توانيم در مورد آمار دقيق و حجم اطالع رساني صحبت 

كنيم. 
به گفته وي جوانرود، كرمانش��اه، ف��الت باباجان، كردزا، 
قصرشيرين و س��رپل ذهاب از جمله مناطقي هستند كه 

بيشترين خسارت را در اين زلزله داشته اند. 
س��عيدي همچنين درخص��وص پخش اخب��اري مبني 
براحتمال وقوع زلزل��ه اي قريب الوقوع در تهران نيز گفت: 
اينها همه شايعه است و هيچ دليل و سندي براي آن وجود 

ندارد. در حقيقت هيچ نش��انه اي از ب��روز زلزله در تهران 
مشاهده نشده است و لزومي ندارد كه شهروندان تهراني از 

اين مساله ترسي داشته باشند. 
سخنگوي ستاد مديريت بحران كشور در مورد هماهنگي 
دستگاه هاي دست اندركار براي كمك به زلزله زدگان نيز 
گفت: هم اكنون )عصر دوشنبه( تمامي مسووالن از جمله 
وزير كش��ور، وزير بهداشت، رييس س��تاد بحران كشور، 
رييس س��ازمان هالل احم��ر و... در مح��ل حادثه حاضر 

هستند و از نزديك وضعيت را رصد مي كنند. 

فرام��رز اكب��ري، فرمان��دار قصرش��يرين، در گفت وگو با 
»اعتم��اد« در خصوص آخرين وضعيت اين ش��هرتا عصر 
دي��روز گفت: االن وضعيت ش��هر تقريبا آرام اس��ت. ولي 
بيشترين حجم خس��ارت در خود شهر قصرشيرين است. 
كما اينكه از 5 نفر فوت ش��ده اين حادثه در شهر ما نيز، 4 
نفر از مردم شهر و يك نفر از ميان نظاميان منطقه بوده اند. 
40 نفر مصدوم ما نيز اكثرا از ميان اهالي خود قصرشيرين 
هس��تند. وي در مورد ميزان خسارت ناش��ي از اين زلزله 
گفت: تقريبا 80 درصد از ساختمان هاي قصرشيرين بين 
10 تا 50 درصد خسارت ديده اند و ديوار اكثر ساختمان ها 

ترك برداشته است. 
اكبري يكي از بزرگ ترين مشكالت زلزله زدگان اين شهر 
را كمبود چادرهاي اس��كان عنوان كرد و گفت: متاسفانه 
با وجود پيگيري هاي ما هنوز چادر براي ما ارس��ال نشده 
است و به همين دليل نمي دانيم مردمي كه خانه هاي شان 
را ازدس��ت داده اند و محلي براي سكونت ندارند، امشب را 

چگونه سپري خواهند كرد. 
فرماندارقصرشيرين در ادامه با ذكر اينكه 3-2 نقطه براي 

اسكان حادثه ديدگان در نظر گرفته شده، گفت: با رسيدن 
چادرها، كمپ هاي مان در اين نقاط داير خواهند شد. 

وي همچنين با ذكر اينكه هنوز نتوانس��ته ايم مشكل آب 
شهروندان را حل كنيم، گفت: خوشبختانه گاز و برق شهر 
و منطقه وصل است. تنها مشكل ما مشكل آب است كه به 
خاطر زلزله منابع آب زير زميني ما آلوده و گل آلود شده و 
قابل اس��تفاده به عنوان آب شرب نيست. براي همين نياز 

مبرمي به بطري هاي آب و بسته بندي شده داريم. 

گروه اجتماعي | در زلزله يكش�نبه شب، بيشترين 
خسارت به كرمانشاه، س�رپل ذهاب و قصر شيرين 
وارد شد و در ميان تمام آس�يب هاي جاني و مالي و 
تخريب هايي كه بر اثر زلزله اتفاق افتاد، آثار و بناهاي 
تاريخي اين شهرها هم دچار آسيب شدند. مديران 
كل ميراث فرهنگي استان ها به طور جداگانه گزارش 

اين آسيب ها را به شرح زير اعالم كرده اند: 

 5 اثر تاريخي كرمانش��اه شامل كاروانسراي شاه عباسي، 
عمارت خسرو و چهارقاپي در شهرستان قصر شيرين، قلعه 
يزدگرد در شهرستان داالهو و زيج منيژه در سرپل ذهاب، 

دچار آسيب شدند. 
 دو مجموعه تاريخي بيستون و طاق بستان كرمانشاه به 
طور كامل آسيب شناسي شده اند و هيچ مشكلي بر اثر زلزله 

براي آنها به وجود نيامده است. 
 موزه هاي اس��تان كرمانشاه در امنيت و به دور از هرگونه 
آسيب احتمالي هس��تند. ميزان آسيب آثار در اين استان 

حداكثر 20 درصد و قابل احيا و مرمت است. 
 9 بناي تاريخي ايالم از جمله گچ بري هاي شهر تاريخي 
سيمره در ايالم آسيب جدي ديدند. گچ بري هاي ديواري 
شهر تاريخي سيمره دچار ترك خوردگي و آسيب شدند. 
همچنين قلعه والي كهره در شهرستان كرداول، قلعه والي 
در شهر ايالم و موزه باستان شناسي و كاخ فالحتي در شهر 

ايالم دچار آسيب شدند. 
 بيش��ترين درصد آس��يب ديدگي در بناه��اي تاريخي، 

ترك خوردگي روي ديوارهاي اصلي است. 
 ديوارهاي موزه باستان شناسي دره شهر در ايالم نيز بر اثر 
شدت زلزله ترك خورده اما ويترين ها و آثار تاريخي داخل 

موزه از آسيب هاي احتمالي در امان مانده است. 
 تيم هاي يگان حفاظت و كارشناس��ان ميراث فرهنگي 
ادارات  كل ميراث فرهنگي اس��تان هاي كرمانشاه و ايالم 
براي بررسي دقيق ميزان تخريب و آسيب آثار تاريخي به 

مناطق مختلف اعزام شده اند. 
 بخش زيادي از كاروانس��راي عباسي قصر شيرين كه در 
فهرست آثار ملي ثبت شده است، بر اثر زلزله تخريب شد. 

سخنگوي ستاد مديريت بحران كشور:

فرماندار قصر شيرين:

آمار دقيقي از حجم خسارت ها نداريم

آب خوردني ما آلوده شده است 

آسيب هاي زلزله به آثار تاريخي 

پس لرزه اقتصادي

نمره ردي مسكن مهر در نخستين آزمون

پروژه 10ساله مسكن مهر، تابوت هايي براي ساكنانش شد

واحدهاي مس��كوني مهر با ساكنان شان بي مهري كردند 
و به ش��كل گس��ترده اي در زلزله كرمانشاه، سرپل ذهاب، 
قصرشيرين و ايالم و... تخريب شدند، اين در حالي است كه 
قديمي ترين مسكن مهر در ايران هنوز 10 ساله نشده است. 
مس��كن مهر در نخس��تين امتحان نم��ره ردي خود را در 
كارنامه اش ثبت كرد. تصاويري كه از صبح ديروز از مسكن 
مهر شهرستان سرپل ذهاب منتشر شده، تصاوير دلخراشي 
است. مسكن مهر كه س��اكنانش تمام پس اندازشان را به 
اميدخانه دار ش��دن و تحمل س��ختي ها صرف اين پروژه 
كردند، حاال نگراني ها را درباره سرنوشت ساير واحدهاي 

مسكوني اين پروژه در سراسر كشور افزايش داده است. 
 تخريب واحدهاي مس��كوني مهر در حال��ي اتفاق افتاده 
اس��ت كه قائم مقام وزير راه و شهرسازي در طرح مسكن 
مهر اسفند ماه سال گذشته تاكيد كرده بود كه 120 هزار 
ميليارد تومان براي طرح مس��كن مهر در كش��ور هزينه 

شده است. 
 اگر ت��ا ديروز منتقدان مس��كن مهر از تبع��ات اقتصادي 
اجراي اين طرح س��خن مي گفتند و مشكالت اجتماعي 
آتي را مورد استناد قرار مي دادند، امروز امنيت اندك اين 
واحدهاي مسكوني و اس��تاندارد نبودن شان تبعات جاني 

براي ساكنان را به رخ مي كشد. 

 چند نفر در س�ر پل ذهاب س�اكن مس�كن مهر 
بودند؟

 عكس هاي منتشر شده از تخريب گسترده مسكن مهر در 
منطقه زلزله زده س��رپل ذهاب نشان از عمق فاجعه دارد. 
اين پروژه مس��كوني آنطور كه پيش از اين فاجعه، از سوي 
فرماندار س��رپل ذهاب نقل شده، حكايت از آن دارد كه در 
سال 1391 آماري در خصوص تعداد متقاضيان ارايه داده 
 بود كه پي��رو آن، تعداد نفرات ثبت نامي ب��راي اين پروژه 
7 ه��زار و 325 نف��ر اعالم ش��د. بنا ب��ه گفت��ه فرماندار 
سرپل ذهاب »واجدين شرايط 2 هزار و 600 نفر بودند كه 

تعداد 597 نفر از آنها انصراف دادند.«
به گفته وي كل واحدهاي در حال ساخت هزار و 77 مورد 
بوده است. او تاكيد كرده بود كه مجموع سهم آورده براي 
اين واحدها 3 ميليارد و 400 ميليون تومان بوده اس��ت و 
ميزان نيروي مشغول به كار در اتحاديه 420 نفر بوده است. 
از سوي ديگر جليل كرم، مديركل تعاون استان كرمانشاه 
نيز در سال 1389 اعالم كرده بود كه بالغ بر 8 هكتار زمين 

براي تعاوني هاي مسكن مهر اختصاص داده شده است. 

متهم رديف اول تورم
 هن��وز س��ال 1393 به پايان نرس��يده بود ك��ه وزير امور 
اقتص��ادي و دارايي دولت يازدهم تاكيد كرد كه مس��كن 
مهر يكي از متهم��ان رديف اول افزايش لجام گس��يخته 
تورم در س��اليان پيشين بوده اس��ت. تزريق پول پرقدرت 
بان��ك مركزي براي تامين منابع م��ورد نياز يكي از داليل 

اين اتفاق است. 
 انتشار اسكناس هاي بي پشتوانه و پول پاشي براي احداث 
مسكن در كوه و كوه پايه و دش��ت و بيابان، در دستور كار 
قرار گرفت و دولت نهم و دهم مفتخر به اين اقدامات، هر روز 

برنامه اي تبليغي را در اين حوزه تدارك مي ديد. 
سال 1386 بود كه طرح مسكن مهر در دستور كار دولت 
قرار گرفت. احمدي نژاد كه دولتش را به كارهاي جهادي 
ش��هرت داده بود و مهرورزي را به عن��وان صفت دولتش 
برگزيده بود، در ش��وراي عالي مسكن قصد مي كند تمام 
بي خانه ها را اعم از نيازمندان و مستاجران، خانه دار كند. 

يك��ي از اعضاي ش��وراي عالي مس��كن در س��ال 1386 
مي گويد: »در نخس��تين جلس��ه ش��وراي عالي مسكن، 
مس��كن مهر را ب��راي 50 هزار واحد تعري��ف كردم، آقاي 
احمدي نژاد گفت، 50 هزار واحد؟ و رو به من كرد و گفت: 
چقدر كمبود مس��كن در كش��ور داريم؟ گفتم: بر اساس 

سرشماري 85 حدود 1/5 ميليون واحد كمبود داريم كه 
600 هزار واحد روستايي و 900 هزار واحد شهري است. 
رييس جمهور سابق گفت: چي داري ميگي، مستاجر چقدر 
داريم. گفتم مس��تاجر فرق مي كند آقاي دكتر، مستاجر 
3/8 ميليون خانوار. گفت خب، مس��تاجران چي؟ گفتم: 
 آنها كه خانه دارند، مگر مي خواهيم همه را از خانه اجاره اي 
در بياوريم و مسكن مهر به آنها بدهيم. احمدي نژاد گفت: 
آره، مي ري براي 3/8 ميليون واحد مس��كوني اين طرح را 
توزيع مي كن��ي.« قبل تر اين اما طرح��ي با هدف احداث 
بيست هزار واحد مس��كوني اجرايي شد و بعدتر 50 هزار 
 واحد مس��كوني را در ب��ر گرفت، ناگهان رش��دي بيش از

50 براب��ر را تجربه كرد و به 2 ميلي��ون و 110 هزار واحد 
رسيد.  مقرر بود هزينه تمام شده ساخت هر متر مربع واحد 
مس��كوني در حدود 300 هزار تومان باشد، اما درست در 
پايان دولت دهم بود كه آمار نشان مي داد هزينه ها به 440 
هزار تومان رسيده است، اما همچنان مسكن ها بي كيفيت 
بود و بدق��واره، چون وصله ناجوري كه ب��ر منابع طبيعي 

حاشيه شهرها روييده بودند. 
برخ��ي انبوه س��ازان همان روزه��ا تاكي��د مي كردند كار 
اينچنين پيش برود، مسكن مهر هنوز شمع 10 سالگي را 
فوت نكرده تبديل به بافت فرس��وده مي شود و حاال، هنوز 
شمع 10 سالگي فوت نشده، مسكن هاي مهر بي مهري شان 

را رو كردند و تابوت هايي شدند براي ساكنان شان. 

خبرآنالين

ديگر شهر برود تا به خانواده و آشنايان خود كمك كند، بلكه 
در محله خود به همسايگان و اطرافيان امداد رساني مي كند. 
در كشور ما بايد در مناطقي كه روي گسل قرار دارند، از همين 
امروز، قبل از واقعه، ظرفيت هاي امداد رس��اني محلي آماده 
باشد و مسووليت طراحي و اجراي آن هم نه اداري يا نظامي 
بلكه مردم نهاد باش��د كه بتواند همه شهروندان عالقه مند را 

پوشش دهد. 
از ط��رف ديگر بعد از وقوع حوادثي مث��ل زلزله يك همدلي 
عمومي هم ايجاد مي ش��ود و در مورد زلزله كرمانش��اه هم 
اين نكته وجود داش��ت. اما اين نكته كه از اين همدلي چطور 
مي توان به عنوان يك س��رمايه اجتماعي استفاده كرد نياز 
به برنامه ري��زي دارد. اگر در هر محله اي اعالم ش��ود كه  اي 
كساني كه دچار عواطف انساني ش��ده ايد، كداميك از شما 
آماده ايد تا در محله خود با كمك مسووالن مديريت بحران 
منطقه، محل زندگي تان، فضايي كه مناسب استقرار چادرها 
در مواقع بحراني است را شناسايي كنيد  چه كساني آماده اند 
آموزش ه��اي الزم براي كار ب��ا كودكان در ش��رايط بحران 
راببينند؟ كانكس��ي كه ابزارهاي امداد رساني اوليه مي تواند 
در آن قرار گيرد، در كدام قسمت محله مي تواند قرار بگيرد؟ 

چه كساني آمادگي دارند كار با ابزارها و امكانات را بياموزند و 
به امكانات دريافتي رسيدگي كنند؟

 بايد افراد توانمند در زمينه حمايت كودكان جزو داوطلب هايي 
باشند كه در محله آموزش هاي الزم را مي بينند. ضروري است 
كه در هر محله اي يك تيم اطالع رساني هم وجود داشته باشد 
كه با خارج از محله در ارتباط باشد و نيازهاي محله را به گوش 

مسووالن تيم هاي امداد رساني برساند. 
ظرفيت اعتماد و همدلي و اشتياق عمومي بايد هدايت شود به 
سمت تشكيل گروه هاي داوطلب محله اي كه بتوانند خيلي 
سريع به موضوع امدادرس��اني ورود كنند. به طور مشخص 
در مورد زلزله تهران، به دليل مشكالت معابر ودسترسي ها، 
اميدچندان��ي وجود ندارد كه از خ��ارج از تهران امدادگراني 
بيايند كه بخواهند در زمان مناس��ب كودكان و خانواده ها را 

نجات داده و استقرار موقت را سامان دهند. 
سيس��تم مديريت بحران ما بايد از نگاه امنيتي خارج شود و 
برسد به مفهوم مش��اركت اجتماعي. اين مشاركت تنها در 
برنامه ريزي و اجرا نيس��ت بلكه در ارزيابي هم مطرح است. 
هر محله اي باي��د بتواند تكليف خود را با ح��وادث غير قابل 
پيش بيني روشن كند. اگر اين اتفاق بيفتد يك همبستگي 
پيش از بحران ش��كل مي گيرد كه مي تواند تبديل به نوعي 
س��رمايه اجتماعي پايدار به دليل سرنوشت مشترك شود. 

سرمايه اي كه مي توان به آن اعتماد كرد. 
*جامعه شناس

مهدي زارع، استاد پژوهشگاه  زلزله شناسي، در گفت و گو با »اعتماد« زلزله كرمانشاه را فرصت و هشداري دوباره مي بيند

بازگشت 7 ريشتر پس از 1200 سال

زلزله شد
سقف ريخت 

روي 
عروسكم 

خدا را شكر طوري نشد 
او يك پايش شكست 

من ُمردم 

مادرم به آسمان افتاد 
پدرم 

باالترين شاخه هاي درخت را 
در آغوش كشيد 

و 
شب شد 

شب سختي بود 
عروسكم دنبال من مي گشت 

پدرم دنبال النه شكسته پرستوها 
مادرم دنبال موهايش 

كه زير ديوار سيماني گم شده بود
 

بعد از زلزله 
ما 

بيشتر شده بوديم 
كه هيچكس 

هيچكس را پيدا نمي كرد!
نادر پناه زاده 

تسنيم| يك نوزاد در مناطق زلزله زده كرمانشاه و با كمك 
پزش��كان نيروي زميني ارتش در بيمارس��تان صحرايي 
تيپ 71 ابوذر مس��تقردر منطقه زلزله زده س��رپل ذهاب 

به دنيا آمد. 

زندگي و ديگر هيچ

همياري كاربران شبكه هاي اجتماعي باعث شد پدر مروه ا حمدي دختر كرمانشاهي،او را در بيمارستان پيدا كند

نبض

خبر

بنفشه سام گيس


