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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ اپريل ٠٩
  

  ھای حکومت اسالمی چرا مقامات و رسانه
 !اند زمان با زلزله، سکوت کرده  درباره انفجار مھيب ھم

  

ھای   اين خبر را يکی از رسانه.اند ع اين زلزله، برخی از اھالی مشھد صدای مھيبی شنيدهزمان با وقو شود ھم گفته می

به عالوه . در البالی اخبار زلزله انعکاس داده است» تابناک«ھای حکومت اسالمی ايران به نام  نزديک به جناح

 درصد ١٠٠ تا ٦٠رخی روستاھا  ريشتر که به گفته مسئولين حکومت اسالمی در مرکز زلزله ب١/٦ای با قدرت  زلره

 نفر نيز مصدوم ١٧اند اما بر اثر اين زلزله ويرانگر، فقط يک يا دو نفر جان خود را از دست داده و حدود  تخريب شده

، صدھا کشته و ھزاران مصدوم ...در حالی که در با ھمين قدرت ريشتر زلزله در گذشته آذربايجان شرقی و. اند شده

 حال در مشھد .ھای زيادی را به بار بياورد تواند خرابی  ريشتر می۶ای به بزرگی  زلزلهيعنی . اند برجای گذاشته

و خشم خدايشان » حجاب و بدحجاب زنان بی«کند و ھر اتفاقی را به   حکمرانی میاحمد علم الھدیهللا  آيت» ؟!مقدس«

  ! معرفی خواھد کرددھد اکنون ببينيم در رابطه با اين زلزله، چه کسی را مسئول  حواله می 

ويژه شھروندان مشھدی دامن  عالوه اين نوع خبررسانی، اين شک و ترديد را در نزد افکار عمومی جامعه ايران، به به

چون انفجار انبار اتمی و آزمايشات  زده است که آيا عامل اين زلزله، يک واقعه طبيعی بوده و يا عوامل ديگری ھم

  .ای عامل آن است ھسته
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  زلزله مشھد

  

 کيلومتری زمين، حوالی سفيد ١٠ در عمق ١٣٨٦ فروردين ١٦ دقيقه روز ١٠: ٣٠ در ساعت ريشتری ١/٦زلزله 

  . ھای متعددی داشته است ھای مختلف خارجی واکنش سنگ در استان خراسان رضوی، در خبرگزاری

   .تالل شدھای ثابت و ھمراه مشھد دچار اخ در پی وقوع اين زلزله در مشھد، تلفن

ھای پياپی  شدت احساس شده و وقوع پس لرزه ھای بلند به لرزش در شھر مشھد و خصوصا ساختمان«گزارش تابناک،  به

ھا بروند؛ جمعيتی که در بسياری از نقاط شھر مقدس  موجب شده برخی از مردم احساس نگرانی کرده و به خيابان

  . شود مشھد، حتی پيرامون حرم رضوی ديده می

  

  ».اند زمان با وقوع اين زلزله، برخی از اھالی مشھد صدای مھيبی شنيده شود ھم ه میگفت

ام خسارت جدی  طبق اطالعاتی که تاکنون از ھالل احمر دريافت کرده: نماينده فريمان در مجلس شورای اسالمی گفت

چنين  مان يک نفر کشته شده و ھماز روستاھا فري  ايم و متاسفانه در يکی نداشته» سفيد سنگ«و » فريمان«ای در شھر 

  .ايم يک نفر کشته در روستای بخش رضويه از شھرستان مشھد داشته

ن واليت نام ئيتخريب در روستاھای کالت منار که جزو توابع بخش رضويه شھر مشھد است و منطقه پا: او ادامه داد

  .اند ر روستاھای اين منطقه تخريب شده درصد منازل و بناھا را د١٠٠ تا ٤٠دارند، زياد بوده و چيزی در حدود 

 ريشتر بوده و عمق آن ١/۶ اعالم کرد که زلزله مشھد امريکاشناسی  آسوشيتدپرس در گزارشی به نقل از سازمان زمين

  . کيلومتری زمين بوده است١٣

 ريشتری در شھر ۶/۶ زلزله ٢٠٠٣در سال . ھای زيادی را به بار بياورد تواند خرابی  ريشتر می۶ای به بزرگی  زلزله

 . ھزار نفر شد٢۶تاريخی بم منجر به کشته شدن 

 کيلومتری جنوب شرق مشھد در عمق ٧۶ای در   از زلزلهامريکارويترز نيز در گزارشی از قول سازمان زمين شناسی 

ھا و  بانھا در خيا دھنده عمق خرابی ھای اجتماعی نشان ھای منتشر شده در شبکه عکس:  کيلومتری خبر داد و نوشت١٣

 .اند ھا در ايران از قطع خطوط تلفن در محل حادثه خبر داده خبرگزاری. ھاست ساختمان
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صدای مھيبی . زلزله وحشتناک بود: خبرگزاری فرانسه نيز در مصاحبه با يکی از ساکنان مشھد از قول اين فرد نوشت

 .به گوش رسيد و ھمه چيز لرزيد

 ٣١کم   در شھر تاريخی بم نوشت اين زلزله به کشته شدن دست٢٠٠٣له سال چنين با اشاره به زلز اين خبرگزاری ھم

 .ھزار نفر و خرابی کامل اماکن تاريخی بم در جنوب شرقی کشور انجاميد

 ١٠لرزه در استان خراسان رضوی عمق  کانون زمين: ه ژئوفيزيک اشاره کرد و نوشتمؤسسدويچه وله نيز به گزارش 

 کيلومتری جنوب مشھد بوده ١٠٠سنگ از توابع بخش قلندرآباد شھرستان فريمان واقع در کيلومتری زمين در شھر سفيد

 .است

منابع داخلی ايران از اختالل .  ريشتری در شھر مشھد نيز کامال محسوس بوده است۶زلزله : اين خبرگزاری ادامه داد

يب برخی مناطق مسکونی در مشھد ھم ھا از مشاھده تخر برخی خبرگزاری. اند در شبکه تلفن برخی مناطق خبر داده

 .اند باش درآمده ھای امدادی به حالت آماده تيم. اند خبر داده

***  

، پس ١٣٨٣ خرداد ٢٣ست که جام جم آنالين جمھوری اسالمی در تاريخ  ، عنوان مطلبی!»ش اتمیيا آزماين لرزه يزم«

  .از زلزله افغانستان نوشته بود

آورد، که شايد  ای گاه اين شائبه را در اذھان پديد می ھای ھسته  برای استفاده از انرژیتالش :نويسد ن، میيجام جم آنال

آيا واقعا چنين چيزی . ھای اتمی مختلف باشد ھای اخير در کشور انجام آزمايش يکی از داليل وقوع زلزله

  .پذيراست امکان

ای  ھای ھسته  گروھی عقيده داشتند آزمايش در افغانستان١٩٩٨ می ٣٠ ريشتر در ٥/٦پس از وقوع زلزله ای به شدت 

ھای اتمی در ايجاد زلزله تحقيقات زيادی صورت  برای بررسی اثر آزمايش. ھند و پاکستان عامل اين زلزله بوده است

  .ھای ايجاد شده بر اثر اين دو پديده اشاره شده است ھای لرزش ت در اين گزارش به تفاو. گرفته است

ھای سنگين راديواکتيو و منبع انرژی زمين لرزه، فشار و  نفجارھای اتمی، تجزيه ايزوتوپمنبع توليد انرژی در ا

  .حرارت طبقات درونی زمين است

به شکل گرما آزاد شده و يک گودال کروی شکل ) در مدت يک ميليونيم ثانيه( در يک آزمايش اتمی تمام انرژی، ناگھان

ھا و  تدريج از گودال به سمت سنگ کند، که به  امواج زمين لرزه ايجاد میھا امواجی شبيه به اين فعاليت. کند ايجاد می

ھا طول بکشد تا عاليم  ھا رسانای ضعيفی ھستند، ممکن است مدت شود و چون سنگ ھای سطحی منتقل می صخره

  .حرارتی انفجار اتمی کاھش يابد

اين عمق . شوند اد منفجره در آن دفن می دارد که موئیای بسيار کم است و بستگی به ژرفا ھای ھسته عمق آزمايش

   .کند متناسب با مقدار مواد و شدت مورد انتظار انفجار متغير است و از چند صد متر تجاوز نمی

 شکل االستيکی زمين که در پوسته ذخيره شده است، در مدت بين چند ثانيه تا تغييردر يک زمين لرزه بزرگ انرژی 

  .شود چند ده ثانيه آزاد می

 کيلومتر مربع و عمق ٤٠٠٠حجم تخمينی کانون زمين لرزه افغانستان .  ثانيه طول کشيد٥ی مثال زلزله افغانستان برا

  . کيلومتر بود١٨آن 

عامل انفجار معموال يک منبع . توانند بسرعت مقادير زيادی انرژی آزاد کنند ھم زمين لرزه و ھم انفجارھای اتمی می

  .کند  سان و مساوی منتشر می صورت يک  در تمام جھات بهPاکمی از نوع امواج فشرده و کروی است که امواج متر

***  
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ھای ايران در  ترين زمين لرزه ترين و مخرب زمين لرزه رودبار و منجيل و زمين لرزه بم و آذربايجان شرقی از بزرگ

 ٣١داد در ين رويا. شتر بودياس ري در مق٧/٧ تا ٣/٧ن يه، بزرگی آن بيبرابر ارقام اعالم شده اول. چند دھه اخير است

ل و لوشان دربخش باختری البرز سبب يه رودبار، منجي در ناح١٩٩٠ستم ژوئن سال ي، برابر با ب١٣٦٩خردادماه سال 

ن واقعه حدود يدر ا.  نفر شد٥٠٠٠٠٠ش از يخانمانی ب  نفر و بی٦٠٠٠٠ نفر، مجروح شدن ٣٥٠٠٠ك به يكشتار نزد

ه ناشی از يران شده بودند و خسارات اولي ھزار واحد از آن به کلی و٦٠ب شد که تعداد ير ھزار واحد مسکونی تخ٢٠٠

زش کوه يرودسر بر اثر ر» اشکور« روستا در منطقه ٤ن حادثه يدر ا. ن زده شدي تخمارد لایريلي م٨٠٠ش از يزلزله ب

  . ق در دل خاک دفن شدنديشم عمارلو و شکاف عميارتفاعات کل

  
  زلزله رودبار

و » کولون«ھای  ق وجود داشت که آب کوهيای عم درود درهيانی شھر رودبار، مشرق رودخانه سفين در قسمت ميچن ھم

ده از ين دره که پوشيھای اطراف منتھی به ا در اثر وقوع زلزله کوه. ای مرتفع در آن جاری بود و چشمه» الزباد«

. شروی کرديدرود پيثر رانش به سوی جاده و رودخانه سپلومتر بر ايک کيتون به بار نشسته بود به طول يدرختان ز

ن زلزله يا. ل شديجا و به کوھی از خاک و درخت تبد  ھزار اصله درخت جابه٢٥با تعداد ي تقرئیجا ن جابهيھمراه ا

ن يمطالعه و وارسی عوارض برجا مانده از ا. د ناخالص ملی وارد نمودي در صد تول٢/٥خسارات اقتصادی معادل 

گسل آن . ن واقع شده استير سطح زميلومترزي ك١٩ن لرزه در ژرفای ين زمي نشان داده است كه عمق کانونی ازلزله

لومتر با فاصله آشكار شده ي ك٨٠ك به يمای نردبانی درطولی نزديوسته با سيز به گونه سه تكه ناپين نيدر روی سطح زم

  .بود

 در شھر تاريخی بم در جنوب شرقی کشور و در جنوب ٢٠٠٣مبر  دس٢۶ روز -  بم ١٣٨٢ ]جدی[ دی ماه۵زمين لرزه 

 را مسألهاين زلزله در ساعات آغازين بامداد که اکثر ساکنان بم خواب بودند اتفاق افتاد، که اين . شرقی کرمان رخ داد 

 نفر و ٢۵٠٠٠آمار تلفات رسمی بيش از . می توان به عنوان يکی از عوامل تشديد تلفات جانی در نظر گرفت

 بر اساس -کانون زمين لرزه . خانمان شدند  نفر نيز بی١٠٠٠٠٠بيش از .  نفر اعالم گرديد۵٠٠٠٠جروحان حدود م

 در محدوده شھر - اطالعات کسب شده از لرزه اصلی و پس لرزه ھا توسط لرزه نگارھا و شتاب نگارھای مستقر در بم 

کند در اين زلزله فعال  سل بم که از کنار شھر بم عبور میھای انجام شده بخشی از گ بر اساس بررسی. بم واقع بوده است

  .شده است

 مناطقی از استان آذرباين شرقی را لرزانده بود ١٣٩١ مرداد ٢١، روز شنبه ٢/٦کمابيش شديد با ريشتر دو مين لرزه 

ر مجروح شده  نف۵٠٠٠ نفر کشته و بيش از ٣٠٦ھای اھر، ورزقان و ھريس،  لرزه در شھرستان بر اثر اين زمينکه 
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 ھزار ۴٠ ھزار نفر، ھريس ۴٢ ھزار نفر، ورزقان ۶٧ ھزار نفر دچار حادثه شدند که در اھر ١۵۵در مجموع  .بودند

   .گرفت نفر و تبريز شش ھزار نفر را در بر می

  واحد٣٢٩ ھزار و ۵ واحد مسکونی دچار آسيب شده که از اين تعداد ۶١٨ ھزار و ١٨ھا  لرزه در محدوده اين زمين

   .طور کامل از بين رفتند  روستا به۶۵ روستا دچار تخريب شده و ۴١٠در مجموع . طور کامل تخريب شدند به

زده که در  دار آذربايجان شرقی، سه روز پس از حادثه در جلسه کارگروه مربوط به مناطق زلزله استان رضا بيگی، 

زده واحدھای مسکونی  واقع در سه شھرستان زلزله روستای ۵٨٠از : تشکيل شده بود گفت استانداری آذرباين شرقی

کند ولی به  برابری می  بم درست است که زلزله آذربايجان از لحاظ شدت با. اند خسارت ديده تا ۶٠ روستا بين ٣٠٠

ھای وارده به  تری داشت ولی شدت تخريب و آسيب ان تلفات جانی کمئيای و فصل کاری روستا ط منطقهيدليل شرا

   .اتر از زمين لرزه بم استات فرتأسيس

*** 

هللا  آيت قی، امام جمعه تھران،ياالسالم كاظم صد حجتھا به ويژه  تاکنون ھر اتفاقی در ايران روی داده است امام جمعه

ھای  دھند اکنون بايد از اين آيت هللا حجاب نسبت می  امام جمعه مشھد، اين اتفاقات را به زنان بی،احمد علم الھدی

  ...هللا علم الھدی و ای، آيت امام رضا، امام خامنه: می پرسی که آيا عامل زلزله مشھد کيستحکومت اسال

وقتی : آور به زنان معروفند، علم الھدی، در سخنان نماز جمعه خود گفته است ھای چندش حرمتی و اھانت ھا در بی آن

را در نگاه مردان ھرزه گذاشت فساد يک زن و دختر جوانی با کشف حجاب و صورت آرايش کرده، سر و گردن خود 

خواھد شھوت خود راعملی کند راھی جز آلوده شدن به فساد اقتصادی و  کند و انسانی که می اخالقی توسعه پيدا می

  .اخالقی ندارد

شود که ھر  بندوبار می قدر بی شود که غريزه جنسی و ارضای آن آن جا فاسد می اخالق از آن: امام جمعه مشھد، افزود

  .حجابی است ھگذری در خيابان در مقام ارضای شھوت قرار بگيرد، آن وقت جامعه مھد فساد شده و کليدواژه آن بیر

دليل  شده، اعالم کرد که زمين لرزه، به» علمی دقيق و حساب «مسألهامام جمعه تھران با طرح يک  نيز چند سال پيش

  .ل ھيچ دانشمندی نتوانسته است آن را کشف کندحا حرفی منطقی که تا به. دھد ھا روی می حجابی خانم بی

حجاب و بدحجاب  ن ھفته تھران ضمن تذكر به برخی بانوان بیيب نماز جمعه ايخط: خبرگزاری فارس، نوشت

ھای بانوان موجب  حجابی ت كنند چرا كه بیيتر مسائل مربوط به حجاب را رعا شيد بيبانوان ما با: خاطرنشان كرد

  .شود ت غضب خداوند حاصل میيود و در نھاش لرزش دل جوانان می

كه جامعه  نيان ايب نماز جمعه تھران، به برخی از معضالت اخالقی جامعه اشاره و با بيقی خطياالسالم كاظم صد حجت

توان  ره كه میيگناھان صغ. اد شده استيمتاسفانه گناه در جامعه ز: ك انقالب و حركت فرھنگی است، گفتيازمند ين

ت اصول اخالقی، نام يتوجھی برخی مردان نسبت به رعا توجھی برخی بانوان به مسائل حجاب و بی ل از بیطور مثا به

  . ن رفتن روح معنوی در جامعه شده استيبرد موجب از ب

 كه بر ئیھا زلزله: ادآور شديشوند،  ل میيره تبديره در صورت استمرار به گناھان كبين كه گناھان صغيان ايقی با بيصد

د برای مقابله با يما با: او افزود. مين پناه ببريم و به دياد خدا باشين ندارد كه ما به يشود راھی جز ا گناه حاصل میاثر 

ن بالھا يف ايچ كس جز خداوند حريد ھيايعی در شھر تھران بيم چرا كه حتی اگر زلزله طبين زندگی كنيبالھا در پناه د

   .نخواھد بود

***  
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زده، عالوه بر  مردم مناطق زلزله. له آذربايجان شرقی شاھد وقايع دردناکی پس از زلزله بوديمدر حالی که ما در زلز

شان، در معرض انواع بيماری مسری و حتی حمالت حيوانات  کاھشان در سوگ از دست دادن عزيزان درد و غم جان

رای مردم به ھمراه داشت باعث تلف زلزله در مناطق کوھستانی عالوه بر خسارات مالی که ب. درنده نيز قرار گرفتند

ھا  چنان زير آوار مانده يا بقايای آن ھا ظرف روزھای پس از زلزله، ھم  بقايا و الشه دام. شدن ھزاران راس دام نيز شد

در مسير رفت و آمد بوی نامطبوعی را در فضای روستاھا ايجاد کرده و سبب ھجوم حيوانات درنده از قبيل گرگ، 

ه اين مناطق شده بود که يک خطر جدی برای مردم به خصوص کودکان و سالمندان ھنگام تاريکی ھوا کفتار و شغال ب

ن بودن امنيت احساس نگرانی ئيکنند به شدت از پا  ساکنينی که در زير چادرھای امدادی زندگی می. شد  محسوب می

 پوليسزده، نه تنھا از نيروھای امنيتی يا  داشتند چون چادرھا حفاظ محکمی برای آنان نيست و در بسياری مناطق زلزله

ھا را بازداشت و  شدند و گاھی آن رسانی می ھای مردمی کمک ين امنيتی مانع گروهمأمورنيز خبری نبود، بلکه 

  .ھای جمع آوری شده را ضبط کردند کمک

چنان ادامه داشت،  ھمھا نيز  کرد و پس لرزه اين ھمه مشکالت و خطراتی که مردم مناطق زلزله زده را تھديد می

 سران و مقامات حکومت اسالمی به ئیاعتنا شک بی بی. داد  نشان میئیاعتنا چنان به اين منطقه بی حکومت اسالمی، ھم

رسانی به مناطق  کمک. شد جواب گذاشته می زدگان از سوی مردم ايران، به ويژه مردم آذربايجان، نبايد بی زلزله

ھای  سانسور رسانه. که حتی صدای نمايندگان مرتجع مجلس اسالمی را نيز در آورده بودچنان ضعيف بود  زده، آن زلزله

 .ترين بخش جامعه را نيز حساس کرده بود آميز اين زلزله، حتی عوام دولتی در انعکاس ابعاد فاجعه

 ساعت از ۴٨ود ھا با گذشت حد ترين رسانه راديو و تلويزيون و ديگر رسانه ھای حکومت اسالمی، به عنوان فراگير

ھای   ھا و شبکه  وقوع اين فاجعه، از پوشش ھمه جانبه اخبار و وضعيت قربانيان آن خودداری کردند و تنھا سايت

، با حکومتی باندھای ميان در ھا نزاع و ھا رقابت ميان اين در .اجتماعی و مستقل در اين مورد خبررسانی کردند

  .تر شد زدگان آذربايجان، داغ زلزله

زدگان، ھمبستگی بسيار وسيع و   و گستاخی سران و مقامات حکومت اسالمی نسبت به زلزلهئیاعتنا در مقابل اين بیاما 

  .گسترده مردمی با زلزله زدگان در سراسر جامعه ايران راه افتاده است که قابل تقدير و تحسين برانگيز است

ھای مختلف خصوصی کمک   از کارخانه«: ی گفته استيکی از شھروندان که از شھر خود به منطقه آمده، به خبرنگار

ھای تھيه شده مردمی مشتمل بر  يکی ديگر نيز از تھيه بسته. ھای مورد نياز ھستيم  ايم و در تدارک تھيه کمک نقدی گرفته

ن ديگری ھم آ. اند  ھا را به آذربايجان ارسال کرده  آنئیھا  دھد که به ھمراه پيام خبر می… کنسرو، آب معدنی، پوشاک و

  .کنيم  ديدگان ھزينه می  ميليون کمک نقدی جمع کنيم و به زودی آن را برای آسيب١۶موفق شديم : گويد  می

گويند نياز به   ھا می   کند که درصدد تھيه دارو برای عزيزان مان در آذربايجان بوديم که داروخانه شھروندی اشاره می

  .کنيم   میرو به شکل ديگری کمک مجوز دارد و از اين

 افکار سوی از زدگان زلزله به رسانی کمک در تعلل دليل به تھران حکومت نوشت، گزارشی در رويتر خبرگزاری

  .است گرفته قرار اعتراض مورد عمومی

ديده شتافتند  يک پزشک در شھر تبريز گفت، بعد از زلزله، اين مردم عادی بودند که با خودروھای خود به مناطق آسيب

  .ان مقابله با بحرانمأمورزدگان آمدند نه  مک به زلزلهو برای ک

چنين مسئول يک داروخانه در تبريز گفت، دولت تنھا در اعزام نيروھای امنيتی برای اطمينان از برقراری نظم به  ھم

  .خوبی عمل کرده است
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ن از پايان خارج کردن اگرچه مسئوالن استا... «، نوشت؛ ١٣٩١ مرداد ماه ٢۴خبرگزاری ميراث فرھنگی، سه شنبه، 

گويند، در برخی روستاھای اطراف ورزقان و اھر ھنوز   کنند، اما بسياری از مردم می ھا از زير آوار صحبت می  جنازه

  .اند  ھا زير آوار مانده برخی جنازه

 بين مردم و ئیھا  ، باعث شده است تا درگيریئیرسانی به روستاھای زلزه زده ادامه دارد؛ اما کمبود مواد غذا کمک

  ».حوصلگی جای آرامش را گرفته و ھمين به بحران دامن زده است بی. نيروھای امدادی رخ دھد

ھا   ھا و بچه  زن. حال شھر خوب نيست. رسم به ورزقان می«: نويسد خبرگزاری اين روزنامه در ادامه گزارش خود می

. روند  به شھرداری و از شھرداری به فرمانداری میکشند و مردھا در پی کمک از فرمانداری   در چادرھا انتظار می

  .تالشی که نتيجه آن شايد چند بطری آب معدنی يا چند ظرف غذا باشد

گاه عادت   ھای گاه و بی  جا به لرزه اگرچه مردم اين. آفتاب وسط آسمان است و کنار ديوارھا راه فراری از گرمای آفتاب

 ساعت  ھای زمين که تقريبا ھر نيم   است و با لرزه ھا عادی نشده  خبرنگارھا اين لرزهھا و   اند، اما برای امدادرسان  کرده

  .برند دھد، از سايه فرار و به آفتاب پناه می  رخ می

… به اين که. انديشم خانمان می ھا و مردم بی ای است که کنار ديوار مشغول نوشتن اين گزارش ھستم و به آوار چند دقيقه

  »…زمين باز لرزيد

ھنگامی که زلزله مناطقی از آذربايجان را ويران کرد و ھزاران نفر در زير آوار ماندند سه ساعت بعد مسئول حوادث 

ی در شھرھا نداشته و از روستاھا نيز خبری نشده است؛ نيروی امداد تأثيرغيرمترقبه آذربايجان اعالم کرد که زلزله 

  .حدود ھفت ساعت پس از وقوع زلزله به آن مناطق رسيدند

ھيچ حرفی » دانشگاھيان«رانی خود در جمع  ای، رھبر حکومت اسالمی، در سخن هللا خامنه حتی روز وقوع فاجعه، آيت

 ساعت پس ۴٨ او، بعد از فرستادن پيام تبريک به مدال آوران المپيک، حدود .زدگان آذربايجان به زبان نياورد از زلزله

  .زدگان پيام فرستاد از گذشت فاجعه زلزله، برای زلزله

اعتنا به فاجعه رخ داده، به جای سفر به  س جمھور وقت حکومت اسالمی، بیئينژاد ر از سوی ديگر، محمود احمدی

  .شدزده، عازم عربستان سعودی  مناطق زلزله

س جمھوری سيرالئون به مناسبت درگذشت مادرش پيام فرستاد که اين پيام، در سايت رياست ئينژاد، به ر احمدی

تان را که معلمی سختکوش و  در گذشت مادام آليس روزالين کروما، مادر گرامی «: جمھوری منتشر شده، آمده است

ضمن ابراز ھمدردی با جنابعالی و ملت سيرالئون، از . ويمگ دلسوز بود، به جنابعالی، دولت و ملت سيرالئون تسليت می

 بازماندگان و سربلندی و شادکامی دولت و ملت ئیخداوند متعال غفران و رحمت الھی برای آن مرحومه، صبر و شکيبا

  ».سيرالئون را مسالت دارم

وری سيرالئون، ارزش قائل نشد و س جمھئيزده آذربايجان، حتی در حد پيامش ر نژاد، برای مردم منطق زلزه اما احمدی

تنھا دولت در روز دوم زلزله پيامی نه با امضای دولت يا ھيات وزيران، بلکه با امضای اعضای دولت منتشر شد که 

  .دھد زدگان را نشان می  دولت به زلزلهئیاعتنا اين نوع پيام دادن عمق بی

ھای غيرانسانی آن را به  آذربايجان، بار ديگر سياستبار   سران و مسئوالن حکومتی به زلزله مرگئیاعتنا اين بی

ھا در مرزھا سرگردان  بنا به گزارشات، حتی نيروھای امدادی که از ترکيه وارد ايران شده بودند ساعت. نمايش گذاش

  .ھا راه ندادند خبرنگارانی که از جمھوری آذربايجان راھی مناطق زلزله زده شده بودند در مرز به آن. ماندند

ما حکومت اسالمی، ھمه نيروھای امنيتی را در مناطق زلزله زده به حالت آماده باش درآوردند تا در صورت بروز ا

رو، اگر تصاوير را نگاه کنيد ھيچ ارتشی، بسيجی، سپاه و غيره  از اين. ھا را شديدا سرکوب کنند اعتراضات مردمی آن
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شود و تنھا مردم عادی ھستند که در ميان  اند ديده نمی ماندهھا برای کمک به کسانی که زير آوار  در ميان ويرانی

  .گردند ھا به دنبال عزيزان خود می ويرانی

زده استان آذربايجان شرقی منتشر شده بود که سپاه پاسداران با  ھا، گزارشاتی از مناطق زلزله  سايت   وب در برخی از

برداری و   ارسالی را در دست خود گرفته و از فيلمھای  اين مناطق، انبار و توزيع کمک» امنيتی کردن جو«

  .کند برداری توسط خبرنگاران در اين مناطق جلوگيری می  عکس

 و ئیاعتنا ھا، ھم صدا بی ساختند امام جمعه سوختند و می زده در سوگ عزيزان خود می در حالی که مردم مناطق زلزله

 کردند و از سوی ديگر، ھم چون ھميشه يک مشت مزخرفات زدگان را توجيه پذيری حکومت به زلزله عدم مسئوليت

  .مذھبی به خورد جامعه می دھند

 مرداد ماه ٢۴شنبه،  خبرگزاری آفتاب سه» .زلزله اخير يک امتحان الھی بود«: برای نمونه، امام جمعه اھر گفت

ام جمعه شھرستان اھر، در زاده ام ، در اين باره نوشت؛ حجت االسالم والمسلمين حاجی٢٠١٢ ١۴ برابر با ،١٣٩١

: ھای شمال غرب کشور، گفت ريشتری در شھرستان ٢/۶مصاحبه تلفنی با شبکه قرآن ضمن اشاره به وقوع زلزله 

خوشبختانه زلزله در ساعاتی . ھای استان آذربايجان شرقی امتحان الھی بود  ريشتری در شھرستان۶وقوع زلزله باالی «

  ». بودند و ھمين امر باعث کاھش تلفات شده استاتفاق افتاد که مردم سر کار خود

يک روز پيش از زلزله اخير آذربايجان، امام جمعه تھران طی سخنانی در زمينه نزديک بودن زمان ظھور امام 

کاظم صديقی، با . داشت» آخرالزمان«ھای جنجالی از مفھوم  ای معنادار به يکی از برداشت دوازدھم شيعيان، اشاره

بوی «: دانست و گفت» مقدمه حضور امام عصر«ايش مشکالت بشر در سرتاسر جھان، اين وضعيت را  بر افزتأکيد

  ».رسد  پيراھن يوسف به مشام می

  
  زلزله آذربايجان

  

پررودگار متعال به صبرکنندگان پاداش «: زدگان گفت هللا مجتھد شبستری امام جمعه تبريز، برای آرام کردن زلزله آيت

کند و به صبر کردن در مقابل   جمعی دعوت می اھد کرد و قرآن مجيد مومنين را به صبر فردی و دستهنھايت عطا خو بی

  ».کند  خسارات مالی و جانی توصيه می

فرمايند پرھيزگاران در ھنگام نزول بال و  در توصيفی مستقيم می) ع( حضرت علی«: مجتھد شبستری، در ادامه گفت

در ) ع( چنين امام صادق ال راحتی و خوشی در مقابل خدا شاکر و سپاس گذارند و ھمکنند و در ح  ھا صبر می گرفتاری

فرمايند افراد با ايمان در مقابل ناماليمات باوقارند و ھنگام نزول بال اھل صبر و   ھای فرد با ايمان را می شمارش نشانه

  ».استقامت ھستند
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رآنی و فرمايشات پيشوايان دينی مردم مسلمان و تربيت شده در ھای ق با توجه به توصيه«:  کردتأکيدامام جمعه تبريز، 

مکتب رمضان و مکتب عاشورا در مقابل پيش آمدھای ناگوار بايد اھل صبر و استقامت باشند و از عھده امتحان الھی 

ديدگان  يبتاين حادثه ھا غيرمترقبه و ناگوار يک نوع امتحان الھی برای مص«: او، ادامه داد» .سرفراز بيرون بيايند

است که چگونگی صبر در برابر مقدرات الھی را بياموزند و ھم وسيله امتحان مردم است که چگونه به ياری 

  ».ديدگان و نيازمندان بشتابند مصيبت

 ئیاعتنا خواست که در مقابل اين بی ھايش از مردم می  کردناسو، با صغرا و کبر به اين ترتيب، مجتھد شبستری از يک

محمد وعلی و «، » زمانماما«و » خدا«ست که مگر  شان ساکت بمانند و از سوی ديگر، پرسيدنی حکومتو گستاخی 

  !ھا نياز دارند؟ کشی و ريختن خون انسان به اين ھمه آدم» امتحان«شما ساديسم دارد که برای » ...حسين و

بند و باری  رواج بی«: ھدويت گفته بودم» !محقق و پژوھشگر«پور،  قبل از اين زلزله، حجت االسالم و المسلمين مھدی

  ».گردد در يک جامعه باعث بروز زلزله می

سی و ي، انگلئیايتالي، ائیكايھای آمر سف، گروهيونير از يبه غ: در گزارشات مربوط به زلزله بم، از جمله آمده بود

اند كه  ن شھرستان ارسال داشتهيبه ازدگان بم،  از به زلزلهيروھای امداد خود برای ني را توسط نئیز چادرھايفرانسوی ن

  .ازمندان قرار نگرفته استيار نيك از آنان در اختي چيمتاسفانه تا كنون ھ

  
  زلزله بم

ر يرانی با جنس نامرغوب و كامال غيزدگان تنھا در چادرھای ا ن بود كه زلزلهينی از سطح شھر حاكی از ايمشاھدات ع

ك مورد چادر خارجی كه در آن ياند و حتی  افتهين ھستند اسكان يالمی ھم مزبھداشتی كه به آرم ھالل احمر حکومت اس

  .ده استيافته باشند، مشاھده نگرديزده اسكان  مردم زلزله

ھای  متين چادرھا در بازارھای آزاد شھرھای اطراف و حتی در بازار آزاد تھران با قيشد كه ا ده میيگر، شنياز سوی د

  .دندرسي ونی به فروش میيليچند م

سادگی   ديگری از کارنامه سرتاپا سياه و غيرانسانی حکومت اسالمی را به در حقيقت در برخورد با فاجعه زلزله، گوشه

  .شود در مقابل افکار عمومی قرار داده می

***  

د سوزی خو تحقيقات انجام شده از سوی کارشناسان خبره گروه ھای امداد و نجات جمعيت ھالل احمر نشان می دھد آتش

ھای زمين در نواحی  ھای آھکی، نشست ، ريزش حوضه)ئیزمين گرما(ھا، صاعقه، خطرات ژئوترمال به خودی جنگل
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ھای  فشان و خود سوزی ميدان ، آتشئیزا ، باتالقئیھای زير دريا ، لغزشئیھای زير دريا استخراج مواد معدنی، ريزش

  . قرار دارندذغالی در مراحل بعدی وقوع حوادث و باليای شايع در ايران

ھای  اند اما در سال ترين بالی طبيعی است که تقريبا ھمه ايرانيان لرزش آن را زير پای خود حس کرده اگرچه زلزله مھم

ھای ناشی ازآن  نصيب نبوده است و خسارت سوزی نيز بی گذشته کشور ايران از باليای طبيعی ديگری مانند سيل و آنش

  .ری برای کشور شده استھای جانی و مالی بسيا موجب زيان

چنين مديريت  ھا، آموزش پرسنل و تجھيزات مدرن و کافی و ھم سازی ساختمان اند که بحث مقاوم کارشناسان براين عقيده

  .طلبد از مواردی است که بايد بيش از گذشته به آن پرداخته شود ھای بين بخشی را می مسئوالنه و ھماھنگ که ھمکاری

افتد که   اتفاق میئیھا دھد، در امدادرسانی صحنه سوزی رخ می ای مانند زلزله و يا آتش حادثهبرای مثال، ھنگامی که 

سوزی پالسکو در تھران، زلزله بم و زلزله آذرباياجان شرقی، عدم آمادگی  ما در واقعه آتش. شود باعث ضرر جانی می

 ئیرسنل، و حتی فروش چادرھای اھداھا، کمبود تجھيزات الزم و ضروری، عدم آموزش پ توجھی آن مسئولين، بی

ھا و امدادرسانان در زمينه  پس ضروری است که مسئولين، رسانه. زلزله زدگان در بازار بوديم المللی به نھادھای بين

  .ديدگان در باليای طبيعی آموزش ببينند و به موقع وارد علم شوند چگونگی نجات آسيب

ھای جامعه را  چرا که شرايط بحران، زير ساخت. ط عادی متفاوت استمديريت در شرايط بحران با مديريت در شراي

چه در چند سال اخير  ھاست چنان ترين آن ايران از کشورھای پرحادثه دنيا است که زلزله مھم. کند دچار اختالل جديد می

 دالر ميليون ٢٣يش از  حوادث ناشی از باليای طبيعی در ايران قرار گرفتند که اين حوادث بتأثيرسه ميليون نفر تحت 

  .خسارت درپی داشته است

اختصاص «: حسين درخشان، از نيروھای واکنش سريع امدادی ھالل احمر، به خبرنگار اجتماعی ايرنا، گفته است

ھای طبيعی يک نياز واقعی در کشور است ضمن آن که بايد دانش  ای خاص برای کاھش عوارض ناشی از بحران بودجه

وی بر » .منظور پوشش سريع و فوری به حوادث يادشده در مراکز دانشگاھی تدريس شود انح بهمديريت بحران و سو

حوادث طبيعی چند سال اخير در کشور نشان «:  کرد و گفتتأکيد شرايط بحرانی کنترولبينی ابزارھای الزم برای  پيش

  ».داد که عواقب اين حوادث بحران زا در کل کشور نمود پيدا می کند

ھای امدادی در جوامع پيشرفته و  ساير سازمان«: ناس سازمان امداد و نجات جمعيت ھالل احمر اظھار داشتاين کارش

 با شرايط اضطراری عمومی و پيچيده ئیھای الزم رويارو ھا را برای داشتن آمادگی توسعه يافته فراگيرترين نوع تمرين

کنند که جا دارد اين رويه در کشور ما نيز  دم برگزار میھای ھمگانی و مستند سازی برای عموم مر را ھمراه با آموزش

  ».انجام برسد به

ھا از بعد کمی، به صدا در آمدن زنگ زلزله در تمامی مدارس  ھم اکنون فراگيرترين اين تمرين«: درخشان افزود

  . کشور، در زمان واحد است

ھای  ريزی ھا، مشخص کردن نقاط ضعف برنامه ن آکنترولتر برای مقابله با باليای طبيعی و  وی، ايجاد آمادگی بيش

ھای  ھا، اطمينان يافتن از قابليت ھا و مسئوليت  نقشتعيينھای مسئول،  ارايه شده، بھبود بخشيدن ھماھنگی بين سازمان

 ئیھای مديريت بحران در شرايط واقعی را از ديگر اھداف دولت در برپا ھا و نظام  طرح، آزمايش طرحئیاجرا

برای مثال، ھنوز ابعاد و اصول سامانه «: وی ادامه داد. سازی وقوع حوادث غيرمترقبه دانست شبيهمانورھای 

طور شفاف و دقيق مشخص نشده است و در  ھای مربوط به ھا و ارگان فرماندھی حادثه در ايران برای تمامی سازمان

  ».انی را ندارندبسياری از موارد ھنوز مردم آگاھی الزم برای مقابله با اين حوادث ناگھ
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 در جھت تقويت حوزه مديريتی برای ئیرو کارشناسان در اين امر، ھمواره انتقاد دارند که چرا مسئوالن اجرا از اين

  گيرند؟ کنند؟ بحث مديريت بحران را جدی نمی پيشگيری و مقابله با حوادث طبيعی تالش نمی

 درصد زمين ٢٠فشان فعال و  بيش از يکصد آتش. ستھای گوناگون بوده ا  طوفانتأثير، ھمواره تحت جاپانکشور 

خاطر وجود فرھنگ واقعی پيشگيری از اين خطرات،  حال به با اين. دھند  کشور رخ می  ريشتر در اين۶لرزھای باالی 

  .تر از ديگر نقاط جھان است تعداد قربانيان بسيار کم

 در سراسر کنترولما بيش از چھار ھزار پست «: گويد  میجاپانيوشياسو ھيوتانی، معاون مدير کل مديريت بحران 

ھای رخ داده و ارسال  گيری ميزان زلزله از اين نظر ما قادر به اندازه. ايم  ايجاد کردهجاپانالجزاير پراکنده  مجمع

السير در حال  ، ما بيش از يکصد قطار سريع٢٠١١مثال، در زمان زلزله سال . اطالعات آن به سراسر کشور ھستيم

 ».در نتيجه ھيچ حادثه يا تلفاتی رخ نداد. سرعت متوقف کرديم ھا را به  داشتيم که آنحرکت

. دانند ترين مخزن در جھان برای مھار سيل می ، ساخت مخزنی برای مھار سيل است که آن را بزرگجاپانابتکار ديگر 

ھای آن   کيلومتر که تونل۶ول ای زيرزمينی به ط يک مخزن غول پيکر برای ذخيره آب، پنج سوله مھار آب و شبکه

 متر مکعب آب را ٢٠٠اين سيستم جمع آوری و تخليه سيل برای چھار رودخانه ساخته شده و تا .  متر قطر دارد١٠/۶

اندازی اين مخزن در   نصب و راهتأثير. کند در ھر ثانيه در داخل رودخانه اصلی منطقه در نزديکی توکيو تخليه می

 ». درصد دارد، قابل توجه است۵٠نی معادل ای که نرخ شھرنشي منطقه

ايم و  تر شاھد مناطق آب گرفته که ما چھار برابر کم نتيجه اين«: گويد س اين مخزن بزرگ زيرزمينی میئياوسو ايشی، ر

 ».اند تر شده ديده از سيل سه برابر کم ھای آسيب خانه

خاطر مقاوم بودن در برابر زلزله  حال اين سازه به ا اين است بجاپان متر ارتفاع نماد پايتخت ۶٣۴خراش توکيو با  آسمان

ھای خارجی  ساختار آن شامل يک ستون اصلی از بتون است که به سازه. فرد تبديل شده است به دستاوردی منحصر به

  .کند فوالدی متصل شده و ماننده يک سيستم کمک فنر کار می

ھای مخالف ھم نوسان  ستون مرکزی و ساختار فوالدی در جھت «:گويد خراش می ھاروکی ناگاتسوما، درباره اين آسمان

شود را دفع کنند و به اين شکل برج در برابر  ھا وارد می  درصد فشار و انرژی که به آن۵٠توانند تا  ھا می آن. کنند می

 ».کند زلزله مقاومت می

، جاپانبرنامه ديگر . رود ی نيز به کار میھا بسيار است و اين برج برای انتشار اطالعات در زمان بااليای طبيع چالش

  .گيری از خطرات سوانح طبيعی است ھايش برای پيش گسترش پروژه

 نظير ئیرود، ھمه ساله باليا شمار می  کشور بالخيز جھان به١٠ايران به داليل ژئولوژيک، توپوگرافی و انسانی جزء 

زمين لرزه جزء . نمايد نی را بر کشور تحميل میخسارات جانی و مالی فراوا... لرزه، خشکسالی و سيل، زمين

  . نمايد ترين باليای طبيعی است که ھمراه اکثر شھرھا و روستاھای ايران را تھديد نموده و می مھيب

ايران، از لحاظ خسارات و تلفات ناشی از باليا نيز در وضعيت نابسامانی قرار دارد و در سال گذشته جزء در رده 

کند برای کاھش تلفات و خسارات ناشی از  تجربه کشورھای پيشرفته ثابت می. ان قرار گرفته استباالی ليست اول جھ

  .پذيری و تقويت مديريت بحران است باليا بھترين راه کاھش آسيب

 نوع ٣٣ تا ٣١ سانحه شناخته شده در جھان، ٤١از مجموع .  کشور دنيا قرار دارد٥از نظر تنوع حادثه نيز در زمره 

سوزی و  ھا زلزله و سيل در گروه حوادث طبيعی و آتش ترين آن ترين و شايع يران سابقه وقوع دارند که بيشآن در ا

  .ساز است تصادفات در گروه حوادث انسان
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ھای صليب سرخ منتشر شده است نيز نشان  المللی جمعيت گزارش اثرات سوانح در جھان که توسط فدراسيون بين

 . خيزی در آسيا پس از چين، ھندوستان و بنگالدش در رتبه چھارم قرار دارد حهدھد که ايران از نظر سان می

از سوی ديگر، جمعيت ايران در طول صد سال گذشته ھمواره حدود يک درصد جمعيت دنيا بوده است اما متاسفانه 

  .ت درصد تلفات جانی از کل دنيا بوده اس٦تلفات جانی ناشی از زلزله و حوادث طبيعی در آن حدود 

***  

ھا اشاره کرديم، احتماال در واقعه زلزله مشھد، يک نوع  گزارشات مختلف که در باال بدان ھا و  با توجه به بررسی

 ريشتر تلفات ٦اند چه نوع انفجاری بوده است؟ چرا با  انفجار مھيبی که مردم مشھد شنيده. کاری در جريان است مخفی

 ريشتر در زلزله رودبار و بم و آذربايجان شرقی، متاسفانه تلقات جانی و قدر کم است در حالی که در ھمين جانی اين

  مالی وحشتناک بوده است؟ اين نوع خبررسانی حکومت اسالمی، ناشی از منافعی و سياستی است؟

اين ھم  اند و آن از سوی ديگر، اين نوع فجايع يک واقعيت مھم ديگری را در مقابل چشمان مردم ايران و جھان قرار داده

کشی  ھا و عمکردھای حکومت اسالمی، تنھا به تخريب، فساد اقتصادی، اعدام، تروريسم و آدم واقعيت است که سياست

گردد، بلکه حتی فجايعی چون زلزله نيز در يک گوشه کشور روی دھد و يا ساختمان معروف پالسکوی  محدود نمی

 قطارھا از ريل خارج شوند؛ کارگران به داليل عدم رعايت ھا رخ دھد؛ ای در جاده تھران آتش بگيرد، تصادفات زنجيره

تفاوت  ، بی...ھای اجتماعی منجر گردند؛ و موازين ايمنی کار، ھر روز قربانی گردند؛ فقر و بيکاری منجر به آسيب

ھد شان را شا حتی خدا و قرآن و پيامبر و امام زمان. دھد ترين اھميتی به جان و زندگی شھروندان نمی است و کم

  .وقفه خود را توجيه کنند فريبی و خرافات ھم اين جنايات بی گيرند تا با عوام می

قوانين قرون وسطائی و وحشيانه اسالمی، دست و پا  حکومت اسالمی ايران، سی و ھشت سال است که با اتکا به

کنند و زير   زندانيان تجاوز میھا به کنند؛ در زندان کند؛ اعدام می زند؛ سنگسار می آورد؛ شالق می برد؛ چشم درمی می

ستيز است؛  ستيز و آزادی آويزند؛ اين حکومت زن ھا به دار می کشند؛ زندانيان را مخفی و علنی و در خيابان شکنجه می

ھای  کنند؛ عامل فقر و فالکت اقتصادی، کار کودک و عامل بسياری از آسيب کودکان دختر را تشويق به ازدواج می

خواھانه و  ھای متشکل آزادی حکومت، دشمن درجه يک آزادی بيان، قلم، انديشه و فعاليتاجتماعی است؛ اين 

  ...جويانه است؛ و طلبانه و عدالت برابری

شان از اعدام و دست پا بريدن برقراری امنيت در جامعه و  اند که ھدف سران و مقامات حکومت اسالمی، مدعی

 در حالی که نگاھی به برخی کشورھای غيراسالمی و مرفه و .جلوگيری از گسترش دزدی و قاچاق و غيره است

بنابراين . ھای آنان مشتريان زيادی ندارند پيشرفته و سکوالر، نرخ ارتکاب جرم بسيار بسيار پائين است و دادگاه

 !آفريند و نه امنيت وحشت، وحشت می

ه تنھا اعمال خشونت در اصالح جامعه دھد که ن سادگی نشان می تجربه بربريت سی و ھشت ساله حکومت اسالمی، به

ھای  به عالوه ريشه ھمه بحران. کارساز نيست، بلکه خشونت دولتی به گسترش خشونت در جامعه نيز منجر شده است

ھای حکومت اسالمی و قوانين قرون وسطائی مربوط است نه به  سياسی، اجتماعی، فرھنگی و فقر اقتصادی در سياست

  . حجابی آزادی زن و بی

گيرند؛  جوانانی که شغل ندارند، پول ندارند، امکانات تفريحی ندارند فقط توسط حکومت مورد تحقير و سرکوب قرار می

ترين  شوند؛ در صورت کوچک حجاب و عامل زلزه معرفی می بند و بار، بی توسط حکومتيان اراذل و اوباش، بی

کش چه بايد کرد؟ آيا غير  نين حکومت متجاوز و آدمخالف، حتی حرف زدن دختر و پسر، حکم شالق در پی دارد با چ

از اين است که در ھيچ نمايش مسخره اين حکومت از جمله انتخابات رياست جمھوريش نه تنھا شرکت نکرد، بلکه آن 
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شمارش عليه بشريت، با صدای بلند محکوم کرد و برای بر چيدن بساط کليت آن به پيکار و مبارزه  دليل جنايات بی را به
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  ٢٠١٧ اپريلھشتم - ١٣٩۶ ]حمل[شنبه نوزدھم فروردين

 

 


