
زنگن��ه چ��اره اي ج��ز فكر 
كردن به آرمان هايش ندارد. 
آرمان هايي كه او را پيش و 
پس از انقالب به جلس��ات 
مباحثه با گروه هاي مختلف 
مي كش��اند ت��ا از »منطق 
انقالب اسالمي مردم ايران« 
عليه استبداد و استعمار دفاع كند. همان هدف هاي 
متعالي كه او را در دفاع مقدس »جهادگر« كرد تا 

سنگرسازان بي سنگر را هدايت كند. زنگنه چاره اي 
ندارد كه روزه��اي تالطم بع��د از جنگ را پيش 
چشمش بگذارد و خود را تماشا كند كه چطور به 
جنگ »خاموشي هاي نوبتي« شهرها رفت و چگونه 
نهضت سدسازي در دولت سازندگي را پيش برد. 

زنگنه مدام بايد »وطن پرستي اش« 
را در آيينه تماشا كند كه چگونه هر 

ناسزايي را به جان خريد و قراردادهاي بيع متقابل 
نوع اول را در دهه هفتاد به ثمر رساند...

وطن پرستي در آخرين دوره
سرمقاله
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هنوز آوارب��رداري و نج��ات و امداد تمام 
نشده بود كه آقاي وزير مسكن در نامه اي 
به مركز تحقيقات راه و مسكن و شهرسازي 
ماموري��ت وي��ژه داد ت��ا ضم��ن ارزيابي 
ابعاد زلزله، آس��يب به س��اختمان هاي 
جديداالحداث، به ويژه س��اختمان هاي 
مس��كن مهر و ميزان خس��ارت وارده را 
بررس��ي كنند. اين اقدام به ويژه در اين شرايط كمكي به بهبود 
امور نمي كند و بيش از آنكه اقدام مسووالنه تلقي شود از آن رنگ 
و بوي سياسي به مشام خواهد رسيد چرا كه معلوم است هدف 
اصلي فقط مسكن مهر است و س��اير موارد از باب خالي نبودن 
عريضه ذكر شده اس��ت. به عالوه وزارت راه و شهرسازي نيازي 
ندارد كه براي رس��يدگي به كيفيت س��اخت اين ساختمان ها 
منتظر بماند تا زلزله اي رخ دهد؟ مسووليت آنان در درجه اول 
پيشگيري است و اين نظارت بايد پيش از اين انجام مي شد، طبعا 
بايد در مورد بيمارستان تازه تاسيس نيز رعايت مي شد. ضمن 
اينكه چنين عجله اي ضرورت نداشت و بايد اجازه داده شود در 

شرايط متفاوت تري اين رسيدگي ها آغاز شود. 
آنچ��ه هدف اصلي اين حكم اس��ت، طبعا وضعي��ت و كيفيت 
ساختمان هاي مسكن مهر اس��ت، ترديدي نيست كه كيفيت 
اين ساختمان ها در اكثر موارد مساله دار است. شايد پيشاپيش 
بتوان گفت كه حكم محكوميت عليه اين طرح صادر شده است 
و اين امر غيرمنتظره نخواهد بود. پيش از اين و در سال 92 گروه 
مطالعاتي شارستان اين كار را انجام داده و نتايج را در يك كتاب 
500 صفحه اي منتشر كرده است. ولي آنچه مي تواند هرگونه 
ارزياب��ي را در اين باره تحت تاثير قرار دهد، همين انگي اس��ت 
كه از ابتدا به اين حكم وارد ش��ده اس��ت؛ انگي كه چندان هم 

بيراه نيست. 
مسكن مهر طرح بسيار بزرگي بود كه ايرادات اساسي هم داشته 
است. از فساد گسترده اي در واگذاري براي ساخت مجتمع هاي 
مسكوني به پيمانكاران گرفته، تا جايابي و فقدان زيرساخت ها 
و خدمات شهري و نيز افزايش نقدينگي و تورم شديد اقتصادي 
بر اثر اجراي اين طرح است. ولي همه پروژه هاي مسكن مهر را 

نمي توان با يك حكم كلي داوري ك��رد. برخي از اين واحدها و 
مجتمع هاي مسكوني كه در داخل مناطق شهري يا در حاشيه 
آنها و از طرف پيمانكاران واقعي و با كيفيت خوب ساخته شده اند 
موجب تغيير فضاي س��كونت مردم و صاحبخانه شدن عده اي 
ش��دند، و عوارض چنداني تاكنون نيز نداش��تند. اگر بخواهيم 
درباره مسكن مهر از زاويه فني اظهارنظر كنيم، به طور طبيعي 

بايد حداقل به اين موارد اشاره شود. 
1- آيين نامه هاي تعيين شده براي ساخت مسكن مهر، مقاومت 
در برابر چند ريشتر زلزله در چه فاصله اي از مركز زلزله را تضمين 
كرده است؟ آيا مقاومت مذكور در مناطق خسارت ديده محقق 

شده است؟
2- در مقايس��ه با ساختمان هاي شخصي ساز و البته مشابه كه 
داراي اسكلت فلزي و بتني هس��تند، خسارات وارده به اين دو 
گروه چگونه است؟ آنچه س��بب حساسيت زيادي شده است، 
انتشار تصويري از دو ساختمان 4 يا 5 طبقه است كه در نزديكي 
يكديگر قرار دارند، ولي اولي كامال س��الم است، در حالي كه در 
دومي كه مسكن مهر است فقط به ظاهر اسكلت آن سالم است. 
هرچند معلوم نيست كه اسكلت هاي مزبور دچار انحراف شده اند 
يا خير؟ در هر حال مقايس��ه با س��اختمان هاي مشابه، تصوير 

بهتري از وضعيت مسكن مهر ارايه مي دهد. 
3- در ص��ورت ضعف و نقص در اين س��اختمان ها بايد به طور 
دقيق مشخص كرد كه ريشه اين مشكالت در كجا بوده است؟ 
در جايابي نقشه ها و محاسبات مهندس��ي، در واگذاري ها، در 

تعيين صالحيت پيمانكاران، در فقدان ناظران و.... 
مس��كن مهر يك واقعيت عيني است كه هزاران ميليارد تومان 
س��رمايه هاي كش��ور صرف آن شده اس��ت. آقاي احمدي نژاد 
كوش��يد كه آن را به عنوان مهم ترين دستاورد دولت خود ثبت 
كند. در اين راه زياده روي و نيز عجله كرد. اگر مي توانس��ت به 
جاي دو ميليون واحد مسكوني حتي 500 هزار واحد مسكوني 

را با كيفيت مناس��ب و قابل قبول تحويل مردم 
مي داد، قطعا سند اين طرح به نام آن دولت ثبت 

مي ش��د، ولي امروز بيش از آنكه بايد ب��ه اين طرح افتخار كند، 
بايد درصدد پاسخگويي و دفاع غيرموجه از عملكرد خود باشد. 

مسكن مهر را سياسي نكنيم
نگاه روز
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الياس حضرتي

در مورد بي اعتمادي مردم 
در جريان زلزله كرمانش��اه 
نس��بت به نهادهاي متولي 
امدادرس��اني ب��ه مناط��ق 
زلزل��ه زده نخس��تين نكته 
اين است كه ما يك سازمان 
مردم نهاد به نام هالل احمر 
داريم ك��ه مورد حماي��ت دولت ق��رار گرفته اما 
ساختارش را اصالح نكرده و هيات مديره آن شفاف 
و علني انتخاب نمي شوند و پايدار نيستند و با تغيير 
هر دولت شاهد تغيير مديران اين نهاد هم هستيم. 
افرادي هم كه به عنوان هيات مديره اين سازمان 
انتخاب مي شوند عموما فاقد سرمايه اجتماعي الزم 
هستند كه بتوانند س��ازماني را با اين مشخصات 
مديريت كنند، البته برخي از مديريت هاي درون 
هالل احم��ر در غالب مواقع تخصصي هس��تند و 
نياز به مدي��ران متخصص دارند. ام��ا در مجموع 
ساختار رهبري اين س��ازمان بايد بيروني باشد و 
از نظر ش��هروندان پايداري الزم را داش��ته باشد. 
نخس��تين اصل براي جلب اعتم��اد عمومي اين 
اس��ت كه بايد بالفاصله بعد ازدريافت كمك هاي 
نقدي وغيرنقدي، مرحله به مرحله گزارش شفاف 
ارايه كنند. اما ما امروز مي بينيم كه متولي اصلي 
امر امداد رس��اني از جذب كمك هاي شهروندان 
در يك بحران ناتوان اس��ت. آنچه از سازمان هاي 
اجتماعي براي امدادرس��اني باق��ي مي ماند، دو 
دس��ته اس��ت اول س��ازمان هاي مردم نهادي كه 
سابقه فعاليت و امدادرس��اني در بحران هاي پس 
از حوادث طبيعي مختل��ف را دارند. و بعد اصناف 
و بازاريان ب��ه درجات مختلف در ميان گروه هايي 
ازش��هروندان و به وي��ژه درون صنف خود جايگاه 
الزم و اعتماد عمومي را داشته و دارند. كمك هايي 
را كه اين دسته جمع آوري مي كنند، كم حاشيه تر 
است و كمتر ديده مي ش��ود نكته اي در خصوص 

كمك رس��اني اصناف مطرح ش��ود. علت هم اين 
است كه داراي سرمايه و پايگاه اجتماعي هستند. 
اين گروه برخ��الف هالل احمر مي توانند موفق تر 
باشند. عالوه برآن، سازمان هاي مردم نهادي هم در 
فرآيند امدادرساني و جمع آوري كمك حضور پيدا 
مي كنند. از آن جمله گروه هاي ورزشي مختلف كه 
به واسطه فعاليت حرفه اي ورزشي مي توانند مفيد و 
موثر باشند، در زلزله بم شاهد حضور موثر گروه هاي 
كوهن��وردي بوديم ك��ه به علت ماهيت رش��ته 
ورزشي شان وارد پروسه امدادرساني شدند و تجربه 
موفقي هم داش��تيم. عالوه بر اينها سازمان هاي 
مردم نهادي كه در حوزه كودكان فعاليت مي كنند 
و داراي شبكه هاي سراسري مانند شبكه مهدهاي 
خصوصي كه سرمايه هاي اجتماعي بين خودشان 
را ب��ه كار مي گيرند. نهادهايي ك��ه در حوزه زنان 
فعاليت مي كنند و گروه هاي مشابه ديگر هم عمال 
به موضوع كمك رس��اني ورود كنند. اما در زلزله 
كرمانشاه با اتكا به شبكه هاي اجتماعي فضاي وب، 
چهره هاي تازه اي وارد جريان كمك رساني شدند. 
آن هم افرادي كه خودشان را خواسته و ناخواسته 
به داوري عمومي گذاشتند. فراخوان عمومي دادند 
و براي جمع آوري كمك هاي مردمي اعالم آمادگي 
كردند. يكي از اين افراد كه شايد تصور مي كرد كه 
س��رمايه اش در جامعه 10 ميليون تومان باشد، با 
تعجب خبر جم��ع آوري 100 ميليون تومان را به 
مردم مي دهد و بعد اين مبلغ به چند ميليارد تومان 
مي رسد. اينكه اين افراد گزارش ساعت به ساعت 
اعالم مي كنند و شفاف هستند باعث مي شود اين 
ظرفيت اجتماعي به صورت تصاعدي افزايش پيدا 
كند. كس��اني كه در چنين مواردي به موضوعات 

ورود مي كنند به نوعي خودش��ان 
را محك مي زنند و البته خطر اين 

است، كه اگر از منظر شهروندان محل هزينه اين 
كمك ها را نادرست انتخاب كنند...

ساختار هالل احمر بايد مردمي باشد نه سياسي
جامعه
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