حادثه
حماسهآفرین

بوومەلەرزە،
کەرناڤاڵی یەکگرتن...

درفاجعهزلزلهکرماشاننقشاثرگذارانجمنهایمردمنهاد
و مدنی درامداد وکمکرسانی به آسیب دیدگان ،همگان
را به تحسین و تمجید این نهادها واداشت؛ انجمنهایی
که تجربهی چندانی در مدیریت بحران نداشتند اما به
دلیل خلوص نیت و عشق به همنوعان درکمترین بازهی
زمانی و باوجود فاصله جغرافیایی نسبت بهکانون بحران،
ازبروزفاجعهای انسانی جلوگیری نمودند.

بۆ جارێکی تر هەس��ت و کەرامەتی بەرزی ئینسانی
کرایە کەرناڤاڵێکی گش��تیی بێسنوور و دەست لەنێو
دەست بۆ بەهاناچوون و ساڕێژکردنی ئازارەکان لێک
هەڵپێکرا .دەس��تی ئۆخەی بە سنگدا دێنم و دڵنیام
هێزی جەماوەر شەپۆلێکی لەبن نەهاتووی ئاوەدانییە
و دیسان سەرلەنوێ ژیان بونیات دەنێتەوە.ازارەکانی
گەلەکەی زۆرتر بە جیهان بناسێنێت.
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سرمایهاجتماعیبهمثابه
برساخت کنشهایفرهنگی

این تجربه نش��ان داد تش��کلهای مردمنهاد
متوجه باشند که سرمایه اجتماعی در یک فرایند
زمانمند خلق میش��ود و مدیریت مناسب آن
میتواند فرصتهای فردی و اجتماعی مناسبی
را در مناسبات اجتماعی ایجاد نماید.

خرۆشی گهل بهکا تی کرما شا ن

صفحه2

شارێک لە ویژدان
پیر و گەنج ،مامۆستا و قوتابی ،نووسەر و شاعر،
ژینگەپارێ��ز و دووکاندار ،گەورەک��چ و ئافرەتی
بەتەمەن ،شۆفیر و کاسبکار ،بەگشتی هاوشاریی
ئەم شارە وەها گۆڕەپانی باوەڕەشی خرۆشاندبوو
کە ش��ارێک لە ویژدانی بە ڕوخساری مێژوودا
ئەکێشا.
صفحه 2

هەستیخرۆشاوی گەل

نیاز روانی آسیب دیدهها

بە هۆی بوونی بەستێنی لەباری ڕۆحیی جەماوەر
لە ژێر شوێندانەریی کارەساتی سیاسیی باشوور،
باڵوبوون��ەوەی بەرین��ی ماڵوێرانی ل��ە ناوچە
بوومەلەرزە لێدراوەکان لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا،
جەماوەر بە حەماسە و خرۆشەوە هاتنە مەیدان.
ئەو هەستە خرۆش��اوە لە پەنای باڵوبوونەوەی
بێمتمانەیی بە دامودەس��تگا فەرمییەکان وای
کرد هەر ک��ەس و ڕێکخراوە بیەوێ خۆی بچێ
یارمەتییەکان بگەیەنێتە دەستی لێقەوماوان.

در این نکته شکی نیست که در روزهای اول این
رویداد مهمترین نیازهای مردم خوراک و پوشاک
و خدمات پزش��کی و سرپناه است ،اما آنچه در
روزهای بعد نیاز ضروری مردم آس��یب¬دیده
است و هیچ توجهی به آن نشده و نخواهد شد،
پرداختن به وضعیت روانی مردم آسیبدیده و
ً
مخصوصا زنان ،کودکان و سالمندان است.

الپهڕهی٤

صفحه3

رسانه و فاجعه یا
فاجعه رسانهای

رسانه ملی از همان لحظات وقوع سعی کرد با
پوشش رسانهای کنترلشده حجم خسارات
مالی و جانی را بهطور دقیق اعالم نکند .در این
مرحله میتوان از سیاسی شدن اخبار زلزله
سخن گفت .رسانه ملی بهشدت تالش میکرد
از پخش تصاویر مستقیم و نزدیک (تصاویر
بسته) مناطق زلزلهزده جلوگیری کند( .و) با
سانسور خبری سعی داشت ناکارآمدی سیستم
را در امداد و کمکرسانی پنهان کند.
صفحه٥

■ سخن چیا ■
چرا هنوز تا بدین میزان
از زلزله هراسنا کیم؟
▐ هی��چ گری��زی نیس��ت .نمیتوان
موضوعی زیس��تمحیطیتر از همین
زلزل��ه یافت .نمیتوان ب��ر چیزی جز
آن تمرکز ک��رد .فرقی ن��دارد از کدام
س��ویهی متفاوتی به آن بنگری .زلزله
نه قابلانکار اس��ت و نه کنترل شونده.
امری است طبیعی که بوده و هست و
خواهد بود .از دیدگاه تاریخ کالن زمین،
چه میزان که مخرب بوده است ،صدها
برابر سودمند واقعشده است .حرکات
صفحات زیرین زمین طی هزاران سال
وقایع متفاوتی را رقمزدهاند .همانگونه
که حی��ات به باریدن نیازمند اس��ت،
زمین نیز به لغزیدن و لرزیدن محتاج
است .همهچیز به ما ربط دارد که کجا
ایس��تاده و از چه منظ��ری بدان نگاه
میکنیم .کمی عریانتر مسئله را نگاه
کردن شاید مسائل مخربتر بسیاری
را بر ما عیان سازد.
تص��ور کنید ک��ه کمی آنس��وتر افراد
زیادی ب��ه خاطر بیماریه��ای کزاز،
س��ل ،طاعون و یا هم��ه آن چیزهایی
که اکنون در آس��تانه ریشهکن شدن
هس��تند جان میس��پارند .در دنیای
امروز این بیماریه��ا دیگر خطرناک
نیس��تند بلکه بهآس��انی میت��وان از
عواقب آن پیشگیری کرد .اگر کسانی
هنوز از ای��ن بیماریه��ا در رنجند به
خاطر عدم همراهی با جامعه جهانی و
ً
واقعا قهر خداوند و
علم روز است و نه
بسیاری خرافات دیگر که آدمی شرم
میکن��د از آنها نامی ببرد ،گو اینکه از

اینجا کشتار جاده ها
پایانی ندارد!
▐صبح زلزله کرماشان سنگ محکی
بود ت��ا بر همگان ثابت ش��ود کوردها
چگونه همیش��ه تا دوباره ایس��تادن
عزیزانش��ان در کرماشان را در آرامش
نبینند ،آرام نمی گیرند .مردمان مهربان
همیش��ه به کمک های خ��ود در هر
شکلی که بتوانند ادامه می دهند و در

ل همهیدانیباوهڕهشیی
مهریوانەوەهەتادهشتیزههاو

لە زرێبار و ژااڵنە و میراجییەوە تا بێس��توون و پەڕاو و داڵەهــــــۆ ،یەک ئاخە و یەک داخ و یەک هەناس��ە هەڵقەی خەفیـەی زکر ،ناڵەی هەزار ڕەنگ  /چون
هەڵقەی دەرگای وێـرانان ،دڵتەنگ لەم گەاڵڕێزانەماندا نەدەبوا بە چپەش��ەوە بە وەتەن بڵێی دڵمان عەینی گەرمی و س��اردی فەس��ڵەکەت ش��ێواوە ،نەبا زامی
الی کرماش��انی بکولێتەوە  .لە ناخی دڵتەوە هەس��تت دەکرد ئەوە وەتەنە ،چاوی لێمانە ،هەر بۆیە لەم ڕۆژانی س��اردی پاییزەدا و بە تایبەتتر لە کزەی شەوانی ئەم
خەزەڵوەرەی ڕۆحەدا وا زەوی دڵبەردترین «پاییزە»ی بۆ چڕین و ئیتر نەیپرس��ێ بەم کارەی دڵی هەزارانمان بریندارە ،دەبوا س��ەردانێکی «مەیدانی باوەڕەش��ی»ت
بکردایە تا کەمووتەری دڵت بە ش��ەقەی باڵێ هەناس��ەیەکی یارانی الی داڵەهۆی بگەیاندایەت بە سپیس��وار ،تا نەختێ کورد بوونت تازە ببوایەتەوە. ..
زبان بعضی برای زلزله ش��نیده ش��د.
ً
واقعا چنان جوامعی را عقبافتاده
آیا
نمیپنداری��م ک��ه در چنی��ن زمانهای
اینگون��ه رن��ج را با چنان تفس��یری
متحمل میشوند؟
در زمانهای��ی دور که انس��انها هنوز
نمیتوانس��تند از سرپناه و آتش برای
گرما استفاده کنند تا چه میزان همین
برف و بارانهای دلنشین و فرحبخش
دردن��اک و فاجعه میدانس��تند؟ چه
میزان انس��انهایی که از همین برف و
بارانهای معمولی عذاب نکش��یدهاند
و خانهخ��راب نش��دهاند؟ اینک اما با
پیش��رفتهای حاصل��ه ،آدمها تا چه
میزان از باریدنها خوش��حالاند و به
خاطرش��ان ش��کرگزارند؟ تا چه حد
وس��ایل و ابزارهای��ی فراهم هس��تند
تا م��ا را در برابر س��رما و گرما و برف
و ب��اران مصون بدارن��د؟ همه خود را
مکل��ف به هزینه ب��رای عدم نفوذ آب
میدانند و کسی آن را حرام کردن پول
نمیشمارد بلکه بیخیال بودن نسبت
ب��ه آن را حماقت و دیوانگی فرد تصور
میکنند.
تاریخ وقوع زلزله را ش��اید تا پیدایش
زمی��ن بتوان به عقب برد .مدام بوده و
هست .امری اس��ت طبیعی مثل هر
پدی��دهای دیگر اما چ��را هنوز تا بدین
میزان از آن هراسناکیم؟ چرا هنوز باید
به خاطرش داغ عزیزان را تحملکنیم
و آواره کوی و برزن ش��ویم و در چادر
زندگی کنیم؟ زلزله چرا قاتل اس��ت؟
هن��وز و در این عصر ع��دهای از آن به
خاطر مناف��ع خویش سوءاس��تفاده
میکنن��د و آن را دال ب��ر موضوع��ات
ً
واقعا امروزه
دلخواهشان میپندارند؟
در دنیای ما بدین حد عذاب کش��یدن
از زلزله عقبافتادگی نیس��ت؟ مقصر
کیست و قاتل چه کس��انی میتوانند
باشند؟

در شهر سرپل ذهاب و حتی روستاها،
خانههایی را میشد مشاهده نمود که
هیچ آس��یبی ندیده بودند .خانههایی
ک��ه انگار فقط تابلویی ب��رای درک ما
ً
واقعا آن مهندس��ین
هس��تند و بس.
احتما ًال متمولی که خانههای افتضاح
م��ا را س��اختهاند باش��خصیتاند و
شایسته احترام یا قاتلینی گریختهاند
و مس��تلزم عقاب .آیا آن سیاسیونی
که از ب��اال ای��ن افتض��اح را طراحی
میکنند شرمگیناند و آنکسانی که با
کمترین هزینه ممکن باید سرپناهی
را در مناقص��ه ب��ه دس��ت پیمانکاران
بدهند تاکنون اندیشیدهاند که کمترین
هزینه ب��ه معنای بدتری��ن وضعیت
موجود خواه��د ب��ود؟ آن پیمانکار و
آن مهندس ناظ��ر و آن کارگر و آن،...
ً
واقعا چه کسی جان این شهروندان را
ستانده و با زندگیشان اینگونه بازی
میکند؟ زلزله یا ساختارهای معیوب
ما؟
م��ا ش��انس آوردی��م ک��ه زلزل��ه در
ش��هرمان خسارت به بار نیاورد .چراکه
ذهنیته��ای ابزاری حاکم بر س��رپل
همان ذهنیتهای حاکم بر ما هستند.
مس��کنهای مه��ر ،تراک��م جمعیتی
عجیب -با مجوز و بی مجوز -شهری،
کوچهه��ای باریک ،کمب��ود فضاهای
س��بز و پارک برای اسکان اضطراری و
بحرانی بودن مدیریت بحران در همین
نزدیکیهای ما نیز پرس��ه میزنند .آیا
در تمامی شهرها نباید افراد مطمئنی!
را مأم��ور بررس��ی اس��تحکامات و
ماستمالیهای موجود نمود و بانیان
را عبرت مردم و آین��دگان نمود؟ چرا
قاتلین شهرهای ما و مسببان عام باید
آزادان��ه در کمال احت��رام و در بهترین
خانهه��ا س��کنی گزینن��د و مردمی
داغدی��ده در پی چ��ادری به التماس
بیفتند؟

این راه هستند کسانی که همه خطرات
را ب��ه جان خریده و در این مس��یر با
عزت تا آخر خواهند بود.
ب��ا توجه به حجم ب��ی نظیر و باالی
کمک های مردم��ی ،همچنین ایجاد
ی��ک ش��بکه و کان��ال منظ��م برای
س��اماندهی کمک ه��ای مردمی به
زلزله زدگان کرماشان دو تن از اعضای
انجمن های مردم��ی مریوان ( کاک
امین عزیزی و کاک علی دالویز که از
چهره های خوشنام و زحمت کش این
دی��ار در فعالیت های مدنی و انجمن

های مردمی هستند) در صبح جمعه
 10آذر م��اه عازم س��نندج بودند تا در
جلسه هماهنگی کمک های مردمی بە
زلزله زده گان کرماشان شرکت کنند؛ که
متاس��فانه در مسیر مریوان _ سنندج
نزدیک روس��تای لنگریز ب��ا کامیون
تانکر تصادف کردە و به صورت معجزه
آسایی از این حادثه شدید و دلخراش
نجات یافتند و به دلیل شدت جراحات
واردە به بیمارس��تان کوثر شهر سنندج
منتقل می شوند و در این بیمارستان
بستری هستند.

هورووژاندنی ڕێکخراو ه مهدهنییهکانی شاری
مهریوان ئهو هیواو هومێدهی به ههموو خهڵکی
کوردستان بهخشیبوو که دهتوانن بۆ خۆیان بگهنه
ناوهندی کارهساتهکه و یارمهتییهکانی خهڵک
بهئهمانهتهو ه ببهخشن به هاونیشتمانیانی
بوومهلهرزهلێدراو.
صفحه6

بیاعتم���ادیب���ه
مدیریت بحران دولتی
در زلزله کرماش���ان
▐ زلزله کرماشان بار دیگر همبستگی
عمیق م��ردم بهوی��ژه در ش��هرهای
کوردنش��ین را ب��ه هم��راه داش��ت.
میتوان گف��ت در تمامی ش��هرهای
کوردنش��ین ازجمله مهاباد ،س��نندج،
ب��وکان ،مریوان ،س��قز ،بان��ه ،ماکو،
ارومی��ه ،ش��هرهای لرس��تان و ایالم
و ...کمپینهای مردم��ی برای کمک
ب��ه مردم زلزلهزده در س��ایه مدیریت
ضعیف یک مدیریت بحران ایجاد شد
که جدای از آن نش��ان از همبستگی
ناشی از همدردی مردم بود .مهمتر از
همه پیشگامی سازمانهای مردمنهاد
و انجمنه��ای مدن��ی ش��هرهای
کوردنش��ین در هدای��ت کمکه��ای
مردمی و مدیریت جمعآوری و ارسال
آن ب��ا ایجاد کمپینه��ای مردمی در
مبدأ و کمپهای دریافت و توزیع بین
زلزل��هزدگان در مناط��ق مصیبتدیده
منطقه کرماشان بود که نشان از اعتماد
قاطبه م��ردم به این نهادها داش��ت.
درواقع تالش��های مس��تقل نهادهای
مردمی برای کمکرس��انی به ساکنان
مناط��ق زلزلهزده درعینح��ال بازتابی
از بیاعتم��ادی مردم به مس��ئوالن و
نهادهای متعدد کمکرس��ان اس��ت
که در روزه��ای اول حادثه ،ضعف در
کنترل و امداد و یاریرسانی به مناطق
زلزلهزده از سوی نهادهای کمکرسان
همچون هاللاحمر را نشان داد.

نمونههای موف��ق دیگر در جمعآوری
کمکه��ای مردم��ی در این مدت کم
نبودن��د اما تالش چهرهای مس��تقل
از هنرمن��دان ،ورزش��کاران ،چهرهای
سیاس��ی و اجتماعی بهویژه در تهران
همچون علی دای��ی ،صادق زیباکالم،
ج��واد خیابان��ی ،نیک��ی کریمی ،لیال
اوتادی ،نوید محمد زاده ،علی کریمی
و برخی دیگر از این عزیزان قابلتقدیر
بود که با حض��ور در مناطق و یا ایجاد
کمپینه��ا و دع��وت از چهرهه��ای
سرش��ناس جهت یاریرساندن حجم
باالی��ی از نیازمندهای مادی و معنوی
مردم در مناط��ق زلزل��هزده را تأمین
کردند.
ت�لاش م��ردم در س��ایه بیاعتمادی
و ضع��ف مدیریت بح��ران نهادهای
مس��ئول س��بب ش��د ک��ه مایحتاج
ضروری مردم سریع تهیه و به دست
آنها برسد .اگرچه این مسئله چالشی
جدی است برای نهادهای مسئول در

مواقع بحران��ی اما یک نمونه موفق از
همدلی مردم برای یاریرس��اندن به
ه��م در حوادث بود ک��ه فرصتی غنی
است که مسئوالن بدانند دیگر در کنار
وجود رسانههای مستقل و مردم آگاه
الزم است شیوههای مدیریت و نظارت
تغییر و بهبود یابد چراکه اگر مدیریت
و نظارتی مث ً
ال در ساخت مسکنهای
مه��ر بود ش��اهد اینهم��ه تخریب و
خس��ارت جانی و مالی نمیبودیم و
مردم آگاهتر از همیش��ه همه اینها را
میدانن��د و بر ناتوانی در مدیریت این
اوض��اع آگاهاند که خود دس��تبهکار
میش��ود و گاها در این را جان خود را
نثار خدمت به هم نوع خود میکنند.
متأس��فانه هنوز برنامهه��ای منظم و
قوانین آنچنانی برای ساختوس��از و
نظارت بر اجرای آن نداریم و این سبب
میشود تا دوباره در زلزلهها وسیلهای
بعدی متأسفانه همین شرایط و شاید
بدتر از آنهم تکرار میشود.

از طرف اعضای ش��ورای س��ردبیری
ماهنامه چیا ضم��ن طلب دعای خیر
و ش��فای عاجل برای س�لامتی این
عزیزان ،از رئیس ش��بکە بهداش��ت و
درمان شهرس��تان س��رواباد ،فوریت
پزشکی شهرستان سروآباد ،پزشکان،
پرس��تاران ،پرسنل بیمارس��تان کوثر
س��نندج و از همه عزیزان و سرورانی
که قبول زحمت فرمودە ،جویای حال
این عزیزان شده و یا به مالقات ایشان
رفته اند کمال تشکر و قدردانی را داریم.
همچنی��ن ضم��ن اع�لام اعتراض

خود به وضعیت اس��فناک جاده های
کوردستان نسبت به تردد تعداد باالی
تانکر های حامل س��وخت و کامیون
های سنگین ( ارابه های مرگ ) اعالم
م��ی داریم؛ مس��ئولین محترم تا کی
باید نظاره گر و ش��اهد خبرهای ناگوار
از سوی ارابه های مرگ در جاده های
کوردستان باشیم؟؟!!
قطعا ش��ما نیک می دانی��د که همه
روزه قتل گاه های کوردستان و تجارت
خانه های ع��ده ای از آقایان که هیچ
سودی برای مردم عادی ندارد ،چگونه

دل م��ردم ای��ن دیار را ان��دوه بار می
کند! مس��ئولین ملی و استانی! شما
تاکی س��ر بر بالین عافیت می گذارید
و مردم کوردس��تان با جان و مالشان
هزین��ەی تعلل های بی نهایت ش��ما
را بدهن��د؟ این ابرپ��روژەی جادەی
س��نندج-مریوان کی بە سرانجام می
رسد؟ پروژەای کە یکی از طوالنی ترین
پروژەهای راە سازی ایران شدە است!
کم��ی بە خود آیید ت��ا حداقل ،رنج و
مصیبت این م��ردم در جادەها اندکی
کم شود.

2
شهیدان راه خدمت
به وطن
▐ش��امگاه یکش��نبه  21آب��ان م��اه
زلزله��ی بزرگ��ی در کرماش��ان اتفاق
افتاد .با توجه بهش��دت باال و حجم
تخریب ،مردم کوردس��تان در همان
س��اعات اولیه بهصورت خودجوش و
داوطلبانه به کمک برادران و خواهران
خود در کرمانش��اه شتافتند .با توجه
به مشکالت خدمترس��انی و کمک
ب��ه زلزل��هزدگان بهوی��ژه در روزهای
اول و حس هم��دردی مردم مناطق
کوردنش��ین ب��ا حادثه دی��دگان این
مصیبت ،در همه ش��هرها کمپینهای
مردم��ی ایجاد و همه اقش��ار جامعه
در حد توان خود ب��ه صحنه آمدند و
در ای��ن میان رانندگان��ی بودند که با
خودروهایش��ان آمدند تا وسایل را از
ش��هرها با کمک نیروهای مردمی به
دست نیازمندان برسانند که متأسفانه
در ش��امگاه پنجش��نبه  25آبان ماه
یک دس��تگاه خ��ودروی باری حامل
کمکه��ای مردم��ی که از شهرس��تان
بوکان راهی مناطق زلزلهزده کرمانشاه
بود؛ در جاده چشمه زرشک جوانرود
دچ��ار حادثه ش��د .در ای��ن حادثه،
راننده خودرو به ن��ام ابوبکر معروفی
درگذشت و دو همراه دیگر وی زخمی
ش��دند .بعد از مطلع ش��دن مردم از
این حادث��ه ناگوار صب��ح روز جمعه
تعدادی زیادی از شهروندان جوانرود
در بیمارس��تان این ش��هر آمادهشده
و با حم��ل پالکاردهایی در مراس��م
تشییعجنازه وی که شهید راه خدمت
نام گرفت حضور پیدا کردند.
ش��هید خدم��ت ابوبک��ر معروفی در
تماممس��یر انتق��ال ت��ا زادگاه خود،
از ط��رف مردم ش��هرهای روانس��ر،
کامیاران ،موچش ،سنندج ،دهگالن،
دیواندره و س��قز مورد استقبال مردم
قرار گرفت .پیکر شهید خدمت ابوبکر
معروفی بامداد روز شنبه  27آبان ماه
در میان اس��تقبال پرشور مردم بوکان
به این ش��هر رسید و چند ساعت بعد
در گورستان عمومی این شهر در میان
سرودهای حماس��ی مردم به خاک
سپرده شد.
الزم به ذکر اس��ت که تاکنون یک نفر
دیگر به نام ابوالقاس��م حکیمی اهل
شهرس��تان س��اری نیز براث��ر حادثه
تصادف جان خود را درراه خدمت به
زلزلهزدگان ازدس��تداده و دو نفر از
نیروهای ارتشی نیز براثر فشار کاری
ناش��ی از کمک به زلزل��هزدگان جان
خود را ازدستدادهاند.

پا کسازی مردمی
مناطق زلزلهزده
کرماشان
▐روز جمع��ه س��وم آذرم��اه س��ال
جاری انجمنهای زیس��تمحیطی
اس��تانهای کرماش��ان و کوردستان
در مرحل��ه اول پا کس��ازی خود در
شهرس��تان س��رپل ذهاب اقدام به
جم��عآوری و س��اماندهی زباله در
سطح شهر سرپل ذهاب و روستاهای
اط��رافآنکردن��د.
با توجه بهش��دت باالی زلزله و حجم
تخریب��ات گس��ترده که در اس��تان
کرماش��ان رخ دادە ب��ود و ضرورت
به اس��کان مردم به اسکان در سطح
شهر شده بودند ،همچنین کمکهای
باالی مردمی در کن��ار نبود نیروهای
خدمات��ی و ش��هرداریها ،ش��هر و
روس��تاهای مناطق مذک��ور مملو از
آشغال شده بود؛ و همین دلیل باعث
وضعیت نامناسب بهداشتی و امکان
انتشار بیماری و آلودگیهای عفونی
میش��د که هرلحظه امکان خطرات
جدی را برای مردم و محیطزیس��ت
میتوانس��ت به بار میآورد ،بنابراین
انجمنهای مردمنه��اد ازجمله گروه
کوهن��وردی اوراز کامی��اران ،انجمن
س��بز زاگرس گیالن غ��رب ،حامیان
طبیعت زاگرس اس�لامآباد ،انجمن
چرۆی س��بز قروه ،کمیت��ه جوانان و
اکولوژی حزب وحدت ملی کردستان
طی یک حرکت انس��ان دوستانه بر
خود الزم دانستند که مناطق مذکور را
پاکس��ازیکنند.
در این مرحله ،پا کس��ازی در سطح
ش��هر و روس��تاهای کوییک با توزیع
نایلون زباله بین چادرها انجام گرفت
که این اق��دام در چن��د مرحله طی
ماهه��ای آینده در دیگ��ر مناطق نیز
اجراخواهدش��د.

رویداد (ڕووداو)
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گزارش شماره یک کمپین «وەتەن چاوی لێمانە»
▐مردم شریف و نوعدوست مریوان
پ��س از فاجعه مصیبتبار زلزله ش��ب
بیس��ت و دوم آبان ماه  96در اس��تان
کرماش��ان که منجر به ج��ان باختن و
جراح��ت ش��ماری از هموطنان عزیز و
نی��ز زیان مادی فراوانی ب��ه تعدادی از
ش��هروندان این استان گردید ،تأسف و
تألم همه ما را در پی داشت و در همان
روز نخس��ت از جانب بسیاری از مردم
ضرورت یاریرس��اندن به ه��م تباران
آسیبدیده و نیازمند احساس شد.
در این راس��تا ،انجمنه��ای مردمنهاد
مری��وان ،جهت مدیریت کمکرس��انی
به هممیهنان آس��یبدیده ،نشس��تی
اضط��راری انج��ام دادند .در نشس��ت
نمایندگان انجمنهای مردمنهاد مریوان،
تصمیم به ایجاد یک کمپین مش��ترک
تحت نام "وەتەن چ��اوی لێمانە" برای
جمعآوری کمکهای مردمی و ارس��ال
آن به مناطق زلزلهزده به مدت پنج روز
گرفتند.
پس از اعالن میدان باوه رشی بهعنوان
مرکز اصلی کمپین در همان شب ،سیل
کمکهای مردمی بهصورت شگفتانگیز
و قابلتحس��ین سرازیر ش��د .همدلی،
حس واالی انس��انی و ه��م تباری با
زلزلهزدگان و نیز اعتماد باال و س��تودنی
م��ردم بزرگوار مریوان ب��ه انجمنهای
خود ،موجب ش��د در اندک زمانی کوتاه
و کمپی��ن "وەتەن چاوی لێمانە" میدان
باوه رش��ی مری��وان به الگ��وی دیگر
ش��هرهای کوردنش��ین و سراسر کشور
مبدل گردد.
مسئوالن کمپین تصمیم گرفتند در سه
سطح جمعآوری مواد خوراکی و پوشاک،
کمکهای نقدی و ارائه شمارهحس��اب
مشترک شروع به جمعآوری کمکهای
مردمی شهرستان مریوان بنمایند و برای
مدیریت جمعآوری و تحویل کمکهای
نق��دی و غیر نقدی ،افرادی از مجموعه
انجمنها برای س��اماندهی کمکها از
تحویل تا ثبت و بارگیری انتخاب شدند
و همچنی��ن چند نفر مس��ئول ثبتنام
رانندههای داوطلب حمل محمولههای
کمکی به مناطق زلزلهزده شدند.
الزم به ذکر است؛ از همان شب حادثه
شماری از دوستان و اعضای انجمنها
به منطقه رفته بودن��د و اقدام به ایجاد
دو کم��پ در منطقه س��رپل و ازگله در
راس��تای س��اماندهی ،تحویل و توزیع
کمکهای ارس��الی نمودند .ایجاد این
دو کمپ ،از مهمترین اقدامات اعضای
کمپی��ن بود .همزم��ان کمپین تصمیم
به اع��زام تیمهای پزش��کی و امدادی

در کنار ارس��ال مواد خوراکی و پوشاک
گرفت و در همان روز نخست دوازده نفر
داوطلب اعزام شدند .کمکهای ارسالی
مردم شریف مریوان در دو روز نخست
چنان کالن و قابلتأمل بود که دوستان
کمپ ازگله ناگزیر به گرفتن یک انبار در
شهرستان روانسر شدند.
گزارشهای ارسالی از دوستان مبنی بر
سیل عظیم کمکهای مردمی از مناطق
کوردنشین و سراسر کشور و نیز نگرانی
از فق��دان مدیری��ت و ام��کان به هدر
رفتن امانتهای مردم موجب ش��د که
مس��ئولین کمپین ،اقدام به انبار کردن
کمکهای مردم نمایند .در همان روز 12
نفر از شهروندان بزرگوار جهت واگذاری
انبار به کمپین "وەت��ەن چاوی لێمانە"
اعالن آمادگی کردند و در همین راستا در
حدود بیست راننده شریف و بزرگوار شهر
در کن��ار افراد داوطلب آماده در کمپین؛
بستهبندی ،حمل و انبار کردن اجناس
به انبارها را به عهده گرفتند و در پایان هر
شب حمل کمکهای جمعآوریشده به
انبارهای مردمی صورت میپذیرفت.
الزم به تذکر است که کمکهای ارسالی
پ��س از تصمیم کمپین مبن��ی بر انبار
ک��ردن موقت ،محدود به ارس��ال فوم،
چادر و وسایل گرمازا در سطح گسترده
و هیزم خش��ک و نیز مواد خوراکی در
حد درخواس��ت دو کمپ ازگله و سرپل
شد که اهالی روستاهای اطراف مریوان
بهویژه س��ردوش ،کانی سانان ،سیف و
نی متحمل حمل و ارس��ال آن شدند و
در سه شب کمپین نزدیک سیوشش
سایپا هیزم را با آرم کمپین ،روانه مناطق
زلزلهزده نمودند.
در روزه��ای پایان��ی کمپین اس��تقبال
گسترده و حماسهآفرین مردم از تحویل
کمکها به کمپین چنان شگفتانگیز بود
که نزدیک پنج انبار سرشار از کمکهای
مردمی شد و مسئولین کمپین تصمیم
به توق��ف تحویل کمکه��ای مردمی
گرفتند که علیرغم این تصمیم کمکها
ت��ا روز جمعه  26آذر ادام��ه یافت و از
روز جمعه تا ام��روز محدود به دریافت
کمکهای نقدی شده است.
کمپی��ن "وەت��ەن چ��اوی لێمان��ە"
ازآنجاییکه خود را موظف به پاسخگویی
ب��ه مردم ش��ریف مری��وان میداند و
نی��ز اطالعرس��انی و شفافس��ازی در
راس��تای چگونگ��ی ارس��ال و توزی��ع
کمکه��ای مردمی را یک��ی از وظایف
اصلی خود میداند ،بر آن ش��ده است
که در گزارشهای رسمی ،مردم بزرگوار
مریوان را از رون��د فعالیتهای کمپین

مطلع سازد و بر این اساس ،بدینوسیله
نخستین گزارش کمپین به اطالع شما
مردم بزرگوار میرس��د و تالش بر این
اس��ت بهطور مداوم و ت��ا توقف کامل
فعالیت کمپین ،مردم شریف مریوان را
در جریان امور قرار دهد.
 ت��ا روز اول آذرم��اه؛ کمپین «وەتەنچاوی لێمانە» مریوان 35 ،دس��تگاه
ماش��ین س��نگین 8 ،تریلر 4 ،پیکاپ
دارو 91 ،خودرو  3Fاجناس خوراکی و
پوشاک 32 ،خودرو  3Fو سایپا هیزم
را روانه دو کمپ س��رپل و ازگله نموده
است.
 اجناس باقیمانده در پنج انبار مردمیذخیرهشده است.
 مجموعه نقدی کمکهای مردمی بهیکصد و پنجاه میلیون تومان رسید که
مبلغ قابل توجهی از آن توسط هموطنان
خارج از کشور در قالب نهادهای صنفی و
اجتماعی مانند "تاکسی رانان و رانندگان
تاکس��ی ش��هر کلن آلم��ان"" ،انجمن
فدک"؛ و  ...ارسال گردیده است.
 حدود صد نفر راننده شریف و بزرگوارم��ردم مریوان جهت اع��زام به منطقه
ثبتنامشدهاند.
 سیوش��ش نف��ر از اهال��ی فنی وصنع��تکار مری��وان ،داوطلبانه جهت
اع��زام ب��ه دو کم��پ ازگله و س��رپل
ثبتنامشدهاند.
آخرین اقدامات کمپین:
 ارس��ال یک دستگاه ماشین سنگینش��امل مواد خوراک و پوشاک به کمپ
ازگله
 ارس��ال یک س��ایپا مواد خوراکی بهمردم آس��یبزده پای��گالن و همچنین
اع��زام هیئتی جهت برآورد خس��ارات
وارده به پایگالن.
 ارس��ال یک دس��تگاه کامیون موادخوراکی ش��امل روغن ،برن��ج و قند و
چای به سرپل
 ارس��ال یک کامیون وسایل گرمازا وکپسول به سرپل
 اع��زام یک هیئت ام��دادی دیگر بهکمپ سرپل
ارس��ال یکصد پکیج نقاش��ی برایکودکان زلزلهزده
الزم به تذکر اس��ت که ارس��ال کمکها
همچن��ان ادام��ه دارد و کمپی��ن در
گزارشه��ای بعدی بهص��ورت مفصل
با ذکر جزئیات ،ش��هروندان عزیز را در
جریان روند کارها قرار میدهد .ناگفته
نماند مسئولین کمپ اینک در پی ایجاد
تهیه سرپناه موقت برای آسیب دیدگان
هستند.

در پایان گزارش ش��ماره یک ،کمپین و
اعضای انجمنهای مردمنهاد مریوان بر
خود بایسته میداند:
س��پاس بیکران خ��ود را ارزانی مردم
بزرگوار و ازخودگذش��ته مریوان بنماید
که احساس نوعدوستی و حس واالی
انس��انی و هم تباری آنان س��تودنی و
مثالزدنی است.
سپاسگزار داوطلبانی از اعضای انجمنها
و گروههای خودجوش مردمی از زن و
مرد و پیر و جوانی باش��د که کا ِر حمل،
انتقال ،جدا کردن اجناس ،بس��تهبندی
و برچس��بزنی آرم کمکهای مردمی
مریوان به اجناس را بزرگوارانه بر عهده
گرفتند.
 سپاس��گزار هموطنان خارج از کشورو نهاده��ای صنف��ی و اجتماعی آنها
هس��تیم که ب��ا کمکه��ای قابلتوجه
نق��دی و غی��ر نقدی خود ب��ه کمپین،
س��هم مهمی در انساندوستی و جبران
خسارات زلزلهزدگان ایفا نمودند.
 سپاس��گزار اف��رود ب��ازان عزی��ز ورانندگان ش��ریف ماشینهای سنگین،
س��ایپا ،خودرو  3Fو پیکان بار مریوان
باش��د که چنان ازخودگذش��ته در این
م��دت به اس��تقبال کمپین ش��تافتند
که بزرگواریش��ان بیش��ک سخت و
غیرقابلجبران است.
 کمپی��ن؛ خ��ود را موظ��ف میداندسپاسهای بیپایان خود را نثار کانون
بازنشس��تگان ،کانون صنفی معلمان،
مدارس و مهدکودکهای شهر که از هر
نوع تشویقی برای کمکرسانی مغفول
نماندند ،بنماید.
در پای��ان؛ کمپی��ن بایس��ته میدان��د
سپاس و س��تایش خود را ارزانی تمام
همشهریان از مس��ئول و غیره مسئول
بنماید که یاریرس��ان بودن��د ،اعتماد
ورزیدن��د ،تش��ویق کردن��د ،راهنمایی
فرمودند و مهمتر اینکه مردم آسیبدیده
را به س��اختن دوباره شهر خود امیدوار
ساختند.
با سپاس بیکران - .آذرماه 1396
کمپین "وەتەن چاوی لێمانە"
انجمنهای مردمنهاد مریوان:
انجمن س��بز چی��ا  -کان��ون فرهنگی
رونان  -کانون فرهنگی هنری ڤەژین -
انجمن فرهنگی -ادبی روجیار  -انجمن
فرهنگ��ی – ادب��ی مری��وان  -انجمن
مردمی مب��ارزه با اعتی��اد =ژیانه وه -
اتحادیه ماموس��تایان آیینی مریوان و
هورامان = یمامه  -کانون سالمت ژین
 -انجمن نمایش مریوان

هەستی خرۆشاوی گەل
■ سولەیمان عەبدی
▐انس��انبە دەرکەوتن��ی
هەتاو لە بەرەبەیانی ڕۆژی
دوای ڕوودانی کارەس��اتی
بوومەل��ەرزە وات��ە ڕۆژی
دووشەممە و باڵوبوونەوەی
هەواڵی ماڵ وێرانییەکان لە ش��ارەکانی
سەرپێڵ ،س��ەالس ،ڕەوانسەر و جوانڕۆ
و سەرجەم دێهاتەکانی سەر بەو شارانە،
چاالکان��ی مەدەن��ی و مامۆس��تایانی
قوتابخانەکانی شاری سەقز و ڕێکخراوە
مەدەنییەکان و ناوەندە خێرخوازییەکان
کەوتن��ە تێکۆش��ان لە پێناو ب��ە هاناوە
چوونی لێقەوماوان .سەردانی چاالکانی
مەدەن��ی ب��ۆ "مانگی س��وور" و ناوندە
فەرمییەکان س��ەلماندی ئ��ەو ناوەندە
فەرمییان��ە هیچ پالنێکی��ان بۆ یارمەتی
کۆکردن��ەوە و نیی��ە و چاوەڕێی بڕیاری
سەرەوەی خۆیان دەکەن .ئەمە وای کرد
پەنا بۆ ئیرادەی گەل ببرێت و تاقمێ لە
مامۆستایانی قوتابخانەکانی شار ،یەکەم
دانیشتنەکانیان لە بابەت خۆ ڕێکخستن
بۆ سازدانی کەمپەینی یارمەتی کۆکردنەوە
بۆ کارەساتبارانی بوومەلەرزەی پارێزگای
کرماشان ،ساز کرد .لە بەر بەرچاوڕوونیی
ئەزموونی کەمپەینی یارمەتی کۆکردنەوە
ب��ۆ لێقەوماوان��ی ش��نگال و کۆبانێ لە
س��ااڵنی ڕاب��ردوودا ،چەن��د لێژنەیەک
پێک هات .یەکەم هەن��گاوی کردەیی،
چ��اک کردن��ی فۆرم��ی ه��اوکاری بۆ
لێقەوماوانی کرماش��ان ،بۆ زیاتر لە سێ
هەزار مامۆس��تای ئەندامی ش��یرکەت
تەعاونی مەسرەفی فەرهەنگیانی سەقز
ب��وو ،کە لە ڕێی ئەو ڕێکخراوە خەڵکی و
نادەوڵەتییان��ەوە ،یارمەتییە نەقدییەکان
ک��ۆ بکرێتەوە ک��ە بەختەوەرانە ئەو کارە
شەپۆلێکی باشی یارمەتیی ماڵی وەڕێ
خست کە تا ئێستایش درێژەی هەیە و
پارەیەکی باش کۆ کراوەتەوە.
بەدوای ئەوە و لە ژێر گوشاری داخوازیی

جەم��اوەر و ڕێکخ��راوە مەدەنییەکاندا
ناوەن��دە فەرمییەکان وەک :فەرمانداری
و مانگ��ی س��وور کەوتنە خۆ و دەس��ت
کرا ب��ە دانی موجەوز ب��ە ڕێکخراوەکان
بۆ دانانی ش��وێنی یارمەت��ی کۆکردنەوە
ب��ۆ لێقەوم��اوان ل��ە بەرەبەیانی ڕۆژی
سێش��ەممەوە .ل��ە کەمترین م��اوەدا
دەی��ان بنکە و ناوەند دەس��تیان کرد بە
کۆ کردنەوەی یارمەت��ی .چاوەڕێ دەکرا
وەک کەمپەینی یارمەتییەکانی ش��نگال
و کۆبان��ێ هەموو لە ژێ��ر چەترێک کۆ
ببین��ەوە و چاالکییەکانم��ان یەکگرتوانە
بێت ،بەاڵم بەداخەوە بە هەندێ هۆکاری
جێی تێڕامان ئەوە نەکرا و ڕێکخراوەکان
ه��ەر یەک��ەو س��ەربەخۆ و تەنان��ەت
شارۆمەندان بە تاک و تەریک دەستیان
کرد بە کۆکردنەوەی یارمەتییەکان.
ب��ە ه��ۆی بوون��ی بەس��تێنی لەباری
ڕۆحیی جەماوەر لە ژێر ش��وێندانەریی
کارەساتی سیاس��یی باشوور ،بەتایبەت
ئ��ەو خیانەت��ەی ل��ە کەرک��ووک کرا و
باڵوبوون��ەوەی بەرین��ی ماڵوێران��ی لە
ناوچ��ە بوومەلەرزە لێ��دراوەکان لە تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکاندا ،جەماوەر بە حەماسە
و خرۆشەوە هاتنە مەیدان؛ بە چەشنێک
ک��ە هەر یەکەم ش��ەو زیاتر لە س��ەد و
بیست لۆریی بارهەڵگر خۆبەخشانە لەژێر
چاوەدێ��ری تاقمێک لە مامۆس��تایانی
قوتابخان��ەکان و چاالکان��ی مەدەنی��ی
ڕێکخ��راوەکان ،یارمەتییەکانی خەڵکی
س��ەقزیان ڕاس��تەوخۆ ب��ەرەو ناوچە
کارەساتبارەکان گواستەوە.
ئ��ەو هەس��تە خرۆش��اوە ل��ە پەن��ای
باڵوبوونەوەی بێمتمانەیی بە دامودەستگا
فەرمیی��ەکان و ش��ۆڕبوونەوەی ئ��ەو
بێمتمانەیی��ە ب��ۆ ناو کۆمەڵ��گا وای کرد
هەر ک��ەس و ڕێکخ��راوە بیەوێ خۆی
بچێ یارمەتییەکان بگەیەنێتە دەس��تی
لێقەوم��اوان ،ک��ە بەداخ��ەوە ئەم��ە
دەرهاویشتەی یەکجار خراپی لێکەوتەوە

کە بێجگ��ە ل��ە پاش��اگەردانی ناکرێ
ناوێک��ی تری ل��ێ بنرێت و پێویس��تە
ل��ە داهاتوویەک��ی نزیکدا ش��یکاری و
لێکۆڵین��ەوە ل��ە باب��ەت هۆکارەکان��ی
پێکهێنانی ئەو بارودۆخە بکرێت.
ڕاپۆرت��ی کەس��انی ه��اوڕێ ل��ە گەڵ
کەلوپەل��ەکان ل��ە س��ەرجەم کەمپ و
ڕێکخ��راوە مەدەنیی��ەکان وای کرد هەر
زوو ب��ە خۆماندا بچینەوە و چەش��نێک
ل��ە هاوئاهەنگی لە نێوان ڕێکخراوەکان،
النیکەم بە تەلەفون ساز بکرێت .کاروانی
شەوی دووهەم کە بە زیاتر لە ۱۵۰لۆریی
بارهەڵگر لە س��ەقزەوە دەخ��ەم لێندرا،
دیس��ان بە چاوەدێری مامۆس��تایان و
چاالکان��ی مەدەنی ڕاس��تەوخۆ بەرە و
ناوچەکانی سەالسی باوەجانی و ئەزگەلە
ک��ە دەنگۆ ب��وو کەمتری��ن یارمەتییان
بۆچ��ووە ،بەڕێکەوت ب��ەو جیاوازییەی
کە ئەمج��ار بڕێ��ک بەرچاوڕوونتر بوون
کە کوێ پێویس��تی بە یارمەتیی زۆرترە
و کەس��انێک و ڕێکخراوەگەلێک لەوێ
هەن وا دەتوانن ڕێنوێنکەر بن .بەداخەوە
قەیران��ی ترافی��ک و دابەش��کردنی
ناعاداڵنە و ناپس��پۆڕانەی کەلوپەلەکان،
ل��ە تایبەتمەندییەکانی کاروانی دووهەم
ش��ەو بە تێک��ڕا ل��ە الیەن س��ەرجەم
ڕێکخراوەکانەوە بوو.
بەختەوەران��ە هەموو ڕێکخ��راوەکان بە
هەس��ت ک��ردن و تێگەیش��تن لەوەی
پێویس��تە هاوئاهەنگییەک ساز بکرێت،
دەستیان لە ناردنی یارمەتیەکان ڕاگرت
و دەس��ت ک��را ب��ە ڕێکوپێ��ک کردنی
یارمەتیی��ەکان و هاندان��ی جەماوەر بۆ
گۆڕین��ی ڕێ��ڕەوی یارمەتیی��ەکان ل��ە
خواردەمەنی��ەوە بۆ خێ��وەت و پەتوو و
کەلوپەلی گەرمکرەوە و نایلۆن و...
دەکرێ بڵێی��ن بەدوای ئەم��ە قۆناغی
هاوئاهەنگ��ی النیک��ەم ل��ە ئاس��تی
گرتنەبەری ڕێکارێکی هاوبەشی ناردنی
یارمەتییەکان گیرای��ە بەر ،کە بریتی بوو

لەوەی یارمەتییەکان ببردرێ بۆ ئەنباری
ئەو ناوەن��د و ڕێکخراوە خەڵکییانە وا لە
ناوچە کارەساتبارەکان دامەزراون و ئیجازە
ب��درێ ئ��ەوان خۆیان سەرپەرەش��تیی
دابەش��کردنی یارمەتیی��ەکان بکەن .لە
بەرەب��ەری ئ��ەم خرۆش��ە جەماوەرییە
مەزنە ،گیانبەخت کردنی کاک ئەبووبەکر
مەعرووفی ،گەورە پیاوی ش��اری بۆکان
لە پێناو گەیاندنی یارمەتییەکانی خەڵکی
ئەوش��ارە ب��ە لێقەوماوانی کارەس��اتی
بوومەلەرزەی کرماش��ان و ڕێوڕەس��می
بەرینی جەماوەری ش��ارەکانی جوانڕۆ،
ڕەوانس��ەر ،کامیاران ،س��نە ،دیواندەرە،
س��ەقز و بۆکان لە پێش��وازی لە تەرمی
ئازی��زی و ناش��تنی لە زێ��دی خۆیدا،
ئەون��دەی دی هەس��تی جەماوەری لە
پێناو یارمەتی گەیاندن ب��ە لێقەوماوان
ورووژان��د و یەکگرتووی��ی ڕێکخراوەیی
خولقاند.
ل��ەم س��ۆنگەوە و ل��ە ڕۆژان��ی دواتردا
کاروانی یارمەتییەکان لە س��ەقزەوە بە
ش��ێوازێکی ڕێکوپێک ب��ەرەو ئەنباری
ڕێکخ��راوە مەدەن��ی و خەڵکییەکان لە
ناوچە کارەساتبارەکان بەڕێکران.
لە درێژەی هاوئاهەنگییەکانی ڕێکخراوە
خەڵکییەکان تا ئێس��تا لە شاری سەقز
دوو دانیش��تن س��از کراوە بۆ سازدانی
چەش��نێک کۆدەنگ��ی و هاوئاهەنگ��ی
لە نێ��وان ڕێکخ��راوە مەدەن��ی و خێر
خوازییەکان بۆ گرتنەبەری سیاسەتێکی
کاریی هاوبەش ،النیکەم لە کاتی ڕوودانی
کارەس��اتێک لە چەش��نی بوومەلەرزە و
دیکەی کارەساتە سروشتییەکان.
هی��وا دەخوازڕێ��ت ئ��ەم هەوڵ��ە
س��ەربگرێت و ش��ۆڕ بێتەوە بۆ هەموو
شارەکانی کوردس��تان ،بە چەشنێک کە
ناوەندێک��ی فریاکەوتن ب��ۆ لێقەومان
لە ئاس��تی کوردستاندا س��از بکرێت و
ببێتە پاڵپش��تێکی ڕۆحی ب��ۆ ئەم گەلە
کارەساتبارە.

شەوەشیعری ئێوارەی
پاییز؛ لە یادی
گیانبەختکردوانی
بوومەلەرزەکەی
کرماشان
▐ش��ەوە ش��یعری ئێوارەی پاییز
لە الی��ەن ئەنجومەنی فەرهەنگی-
ئەدەبی��ی مەریوان��ەوە بەڕێ��وە
چ��وو ،ل��ەو ک��ۆڕەدا س��ەرەتا ب��ە
فاتێح��ا و خولەکێک ب��ێ دەنگی
ی��ادی ئ��ەو کەس��انە کرای��ەوە
ک��ە ل��ە بوومەلەرزەک��ەی ٢١ی
خەزەڵوەری٩٦ی هەتاوی کرماشان
گیانیان لە دەس دا و ئەو کۆڕە بوو
بە کۆڕی هاوخەمی کردنی خەڵکی
مەری��وان ل��ە گ��ەڵ لێقەوماوانی
ئ��ەو ڕووداوە دڵتەزێنە .لە ش��ەوە
شیعری ئێوارەی پاییزدا کە لە ٢٤ی
خەزەڵوەردا بەڕێوە چوو ،شاعیرەکان
بەرهەمەکانیان بە خەڵکی سەرپێڵ
زەهاو و سەالس و قەسری شیرین
و هەم��وو بوومەل��ەرزە لێدراوان��ی
پارێزگای کرماشان پێشکەش کرد.
شاعیرانی مەریوانی چەندین پارچە
ش��یعر کە بەو بۆنەوە نووسیبوویان
ل��ەوک��ۆڕەداخوین��دەوە.

زلزلهها مرز نمیشناسد
▐شاید کمتر کسی فکر میکرد که
ناگوارتری��ن زلزله س��ال در مناطق
کوردنش��ین ای��ران و ع��راق رخ
ده��د ،اما با توجه به ق��رار گرفتن
این مناط��ق در مناط��ق زلزلهخیز
متأس��فانه این بار زلزله با ش��دت
بس��یار باال و در حدود  7.3ریشتر
این مناط��ق را لرزان��د که موجب
ایج��اد خس��ارات جان��ی و مالی،
آواره ش��دن و به رخ کشیدن عدم
مدیری��ت بحران بهوی��ژه در ایران
شد .دالیلی متعددی باعث شد که
در اقلیم کوردستان شدت تخریب
و خسارت بسیار کمتر از کرماشان
در ای��ران باش��د ک��ه اصلیترین
عام��ل در اس��تحکام بناه��ا و نوع
ساختوسازهاست .در این حادثه
تل��خ در اقلی��م کوردس��تان طبق
آخرین آماره��ا  8تن جان باختند
که این آمار در کرماش��ان بس��یار
بیش��تر بود .کوردها که همیشه در
ح��وادث و تلخیها هم��دل و یاور
همدیگر بودهاند ،این بار هم مرزها
و ش��رایط بد اقتصادی و سیاسی
نتوانس��ت مانعی ش��ود تا کوردها
همبس��تگی تاریخی خود را نمایان
نکنن��د
.
ب��ا توج��ه به نی��از م��ردم مناطق
زلزل��هزده و وج��ود اب��زار قوی به
نام رس��انه مردم اقلیم کوردستان
بهویژه در شهرهای هولیر و حلبچه
همانند همه ش��هرهای کوردنشین
ای��ران از طریق کمپینهای مردمی
کمکهای نقدی و غیر نقدی خود
را جم��عآوری کردند تا با هماهنگی
از طری��ق نهادهای دولت��ی بتوانند
به دس��ت زلزلهزدگان برسانند ،این
کمکه��ا در چند نوبت بهوس��یله
مرزهای زمینی با حضور نمایندگان
اقلیم کوردستان به دست مردم در
مناطقزلزلهزدهکرماش��انبرس��د.
الزم به ذکر است که موسسه خیریه
بارزانی هم در چندین نوبت از طریق
ً
رسما
سرکنسولگری ایران در هولیر
خواسته بود که کمکها و نیروهای
خود را به این مناطق برس��انند که
متاس��فانهاینامرمیس��رنش��د.
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■ دکترآکو کهنه پوشی
دکتریجامعهشناسی
گروههای اجتماعی
▐در دو دهه اخیر سرمایه
اجتماعی بهعنوان یکی از
مباح��ث قابلتوجه و بینا
رشتهای درمحافل آکادمیک و تحقیقاتی
جهان تبدیلشده است .این مبحث در
آراء و دیدگاه متفکران ،معانی گوناگون و
ً
بعضا متمایزی پیداکرده است.گوناگونی
تعاریف سرمایه اجتماعی باعث ابهام و
آش��فتگی در معنی و مفهوم آن گردیده
و تا ح��دودی آن را تعریف گریز نموده
است ،درعینحال تعاریف متفاوت آن،
ً
بعضا به آن
یک فصل مشترکی دارند که
اشاره خواهد شد .از حیث تبارشناسی،
رد پای مفهومی این اصطالح را میتوان
در دیدگاههای کالسیک اجتماعی رصد
نمود و در حال حاضر بهعنوان یک حوزه
نظری مهم در جامعهشناس��ی مطرح
است.
از مهمترین صاحبنظ��ران حوزه علوم
انسانی که به مبحث سرمایه اجتماعی
پرداختهاند میتوان به جیمز کلمن ،پیر
بوردیو ،رابرت پاتنام ،فرانسیس فوکویاما
و رونالد اینگلهارت اش��اره نمود .کلمن
سرمایه اجتماعی را فرایندهایی تعریف
میکند که تسهیلکننده کنشهای افراد
بوده و منافعشان (فردی و اجتماعی)
را ارتقاء میدهد (کلمن .)1384 ،بوردیو
آن را روابط��ی تلقی میکند که در درون
گروههای اجتماعی و شبکههای ارتباطی
آن ،دسترسی افراد به فرصتها ،منابع
مادی ،اطالعات و موقعیت اجتماعی را
افزایش میدهد (.)1986,Bourdieu
پاتن��ام آن را مجموع��های از تعامالت
افقی بین افراد و ابعاد گوناگون سازمان
اجتماعی از قبیل؛ اعتم��اد ،هنجارها و
شبکهها میداندکه با ایجاد و تسیلگری،
منافع متقابل و کارایی جامعه را افزایش
میده��د ( .)1995 ,Putnamفوکویاما
از هنجارهای غیررس��می جاافتاده که
هم��کاری و همیاری می��ان دو یا چند
نفر را تش��ویق میکند بهعنوان سرمایه
اجتماعی یاد میکند (فوکویاما.)1379 ،
اینگلهارت معتقد اس��ت که س��رمایه
اجتماعی ،فرهنگ اعتماد و مدارا است
که در آن شبکه گس��ترده سازمانهای
داوطلبانه میروی��د و بازتولید میگردد
( .)1997,Inglehartع�لاوه ب��ر ای��ن
تعاریف ،تعریفهای گوناگون و متعدد
دیگری از س��رمایه اجتماعی ارائهشده
اس��ت .آنچه بهعنوان فصل مش��ترک
تعاریف مذکور و س��ایر تعاریف مطرح
است ،این است که سرمایه اجتماعی را
میتوان بهعنوان مجموعهای از شبکهها،
هنجارها ،ارزشها و درکی دانس��ت که

■ حمزه محمدی
(کارشناس ارشد
مردمشناسی)
▐بیش��تر جوام��ع بهطور
مستمر در معرض بالیای
طبیعی و "انسانساخت"
هس��تند .همی��ن ام��ر
باعث ش��ده است در بیشتر دانشگاهها
بخشهای وی��ژهای را ب��رای مطالعه
علم��ی ،آکادمی��ک و سیس��تماتیک
اینگونه رویدادها تأسیس کنند .در کنار
این اقدامات ،وج��ود یک نظام کارآمد
رس��انهای و اطالعرس��انی ضروری به
نظر میرس��د .هرچند تأثیرات اینگونه
بالیا با توجه به مقیاس و گس��تردگی
خس��ارات وارده تا مدته��ا فراموش
نشده و وجدان جمعی را متأثر ساخته،
بااینحال ،یک سیستم رسانهای کارآمد
و بیطرف این توانای��ی را دارد بهعنوان
مکمل سایر بخشهای امدادی ،زمینه
را برای بازگشت به وضعیت عادی فراهم
کند .امروزه سیستم رسانهای کارآمد و
بیطرف از ارکان اصلی مدیریت بحران
در آسیبها و بالیایی غیرمترقبه است.
"اطالعرسانی در سه مقطع اصلي "قبل"،
"حين" و "بعد" از زلزله ،نقشي اساسي
در مديري��ت بح��ران دارد و رس��انهها
بهعنوان اصليترين ابزار اطالعرس��انی
در اين راستا نقشي تعیینکننده دارند".
در این یادداشت ،با توجه به این مدل،
به بررسی عملکرد رس��انههای داخلی
(رس��انه ملی) در خصوص زلزله اخیر
استان کرماشان میپردازیم .همچنین،
نق��ش رس��انههای «غیررس��می" یا
شبکههای اجتماعی مجازی را بهعنوان
رقیب سرسخت رسانهها و آژانسهای
خبری رسمی-دولتی را بررسی خواهیم
کرد.
بزاترین
زلزله بهعن��وان یکی از آس��ی 
بالیایی طبیعی علیرغم پیش��رفتهای
علم��ی هنوز قابل پیشبینی نیس��ت؛
بنابراین رسانه این قابلیت را ندارد عالئم
هشداردهنده مراکز علمی را قبل از وقوع
به شهروندان در مناطق در معرض خطر
برس��اند .کار اصلی سیس��تم رسانهای
و بهویژه رس��انههای تصویری ملی در
مرحله پی��ش از وقوع زلزل��ه آموزش
مستمرو سیستماتیک شهروندان جهت
مواجهه با ای��ن پدیده مخرب و ویرانگر
اس��ت .باوجوداینکه بیشتر کارشناسان
مرتبط با امر زلزله بهطور مداوم در مورد
خطرات وق��وع زلزله در مناطق مختلف
هش��دار دادهاند ،بااینح��ال هنوز یک
واحد مس��تقل آموزش و آمادهسازی
ش��هروندان جهت مواجهه با این پدیده
ویرانگر در نظام رسانهای ما وجود ندارد.

سرمایه اجتماعی بهمثابه برساخت کنشهای فرهنگی
(خوانش نظری یک اتفاق به زبان جامعهشناختی)

همکاری ،هماهنگی و انسجام کُنشی و
کِرداری را در درون گروههای اجتماعی
و همچنی��ن بی��ن آنه��ا را در جهت
کس��ب منافع متقابل تسهیل میکند.
صاحبنظران اتف��اق آراء دارند که این
نوع سرمایه در الیههای گوناگون جامعه،
برساخته مش��ارکت و اعتماد اجتماعی
در تعامالت اجتماعی اس��ت ،همچنین
توسط این دو ش��اخص نرخ و ضریب
آن قابلاندازهگیری و سنجش است .دو
مفهوم اخیر خودگفتمانهای متفاوتی را
در حوزه علوم اجتماعی ایجاد نمودهاند.
ویژگیهای سرمایهی اجتماعی
س��رمایه اجتماعی دارای خصوصیاتی
است که بهطور عام آن را از دیگر اشکال
س��رمایه متمایز میس��ازد .س��رمایه
اجتماعی خصلتی ذهنی و انتزاعی دارد،
درصورتیکه س��رمایه اقتصادی دارای
صورت عینی و ملموس است .برخالف
س��رمایه مالی و اقتص��ادی که کاالی
خصوصی است ،سرمایه اجتماعی یک
کاالی عمومی تلقی میش��ود .سرمایه
اجتماعی یک گروه و جامعهای خاص
قابلیت جابجایی و انتقال به جامعه دیگر
را ندارد و به بس��ترهای برساخته شدن
خود بهشدت وابسته است درصورتیکه
سرمایه اقتصادی و مالی در معامالت و
مبادالت منتقل میشوند .بهعبارتدیگر
این ن��وع س��رمایه ج��زء ویژگیهای
ساختاری گروههای اجتماعی است که
اف��راد در آن قرارگرفتهاند و کنشهای
ً
نهایتا
اجتماعی را درآن انجام میدهند؛ و
اینکه سرمایه اجتماعی ،اجتماعی است.
این ویژگ��ی از مهمتری��ن ویژگیهای
س��رمایه اجتماع��ی تلقی میش��ود.
همانطور که فوکویاما ( )1379میگوید؛
سرمایه اجتماعی متعلق بهگروهها است
نه افراد و کنشگران اجتماعی بهتنهایی.
اجتماعی بودن این نوع س��رمایه بدین
معنی است که برساختهی سازوکارهای
اجتماعی و کنشه��ای فرهنگی اتفاق
افتاده در جریان تعامالت و فرایندهای
بدون وجود دیگران و
اجتماعی اس��ت.
ِ
خلق لحظات اجتماعی وجود آن مفهوم
پی��دا نمیکن��د .بهعبارتدیگ��ر زایش
و گس��ترش آن در الب��هالی الیهه��ای
ارتباط��ات اجتماعی اتف��اق میافتد و
در همین مکانیس��م گس��ترشیافته و
بازتولید میش��ود .در ص��ورت کاهش
تعام�لات و ارتباطات اف��راد جامعه با

همدیگر ،این نوع سرمایه کاهشیافته
و ممکن است در یک فرایند فرسایشی،
ً
بعضا از بی��ن برود .مجموع
ضعی��ف و
این ویژگیها نشان میدهد که سرمایه
اجتماع��ی ،یک دارایی جمعی اس��ت.
هیچ فردی نمیتواند مدعی ش��ود که
مالک خصوصی آن است و یا بهتنهایی
از آن استفاده میکند.
ایجاد ،حفظ و استحاله سرمایه اجتماعی
از دی��دگاه کلمن ( )1384بس��تگی به
شبکههای اجتماعی ،ثبات ،ایدئولوژی و
وابستگی افراد به یکدیگربهعنوان عوامل
تأثیرگذار بر ایجاد و کم و کیف س��رمایه
اجتماعی تلقی میشوند .بستگی افراد
به ش��بکههای اجتماعی بهمثابه روابط
متقابل فرد ـ شبکه سبب ایجاد قابلیت
اعتماد اجتماعی در درون ساختار جامعه
باش��د .کلمن در بحث از ثبات بهمثابه
پایداری میگوید؛ که ازهمگس��یختگی
روابط اجتماعی و س��ازمان اجتماعی،
س��رمایه اجتماعی را وی��ران میکند.
ایدئول��وژی میتوان��د ب��ا تحمیل این
خواس��ته به فرد که به چیزی یا کسی
غیر از خود عمل کند ،سرمایه اجتماعی
را تولید و تقویت میکند .ازجمله عامل
دیگر که تأثیر مثبت بر ایجاد س��رمایه
اجتماع��ی دارد ،منابع حمایت در زمان
نیاز اس��ت .تحقیقات گوناگون نش��ان
دادهاند که هر چه افراد بیشتر به همدیگر
کمک نمایند ،نرخ س��رمایه اجتماعی
افزای��ش مییابد .نکت��ه قابلتوجه در

رابطه با س��رمایه اجتماعی این اس��ت
که این نوع س��رمایه هرچه بیش��تر به
کار گرفته ش��ود بر حجم و کیفیت آن
افزوده میش��ود .این بستر را مشارکت
اجتماعی مهیا میسازد .همانگونه که
"کورت لوین" اش��اره میکند ،مشارکت
اجتماع��ی بهعن��وان بس��تر س��رمایه
اجتماعی ،از مقاومت م��ردم در مقابل
تغییر میکاهد .از دیدگاه او مش��ارکت
اجتماعی در قالب هنجارهای مشارکتی
در کنشهای اجتماع��ی و عرصههای
انجمنی فرصته��ای اجتماعی را خلق
میکند .ازجمله شنیدن صدای دیگران
را آسان میسازد .احساس وابستگی و
عالقهمندی را تقویت میکند.کنارهگیری
و تفرد را کاهش میدهد .انس��ان را به
کنشهای سودمند واداشته و حتی راه
را برای پدیدارش��ان سایر ابعاد سرمایه
اجتماعی را فراهم میکند (س��عیدی،
 .)1382تداوم و پای��داری هنجارهای
مشارکت و کنشهای فرهنگی بازیگران
اجتماعی به بقاء و ماندگاری س��رمایه
اجتماع��ی کم��ک میکند .ب��ه اعتقاد
"ادواردهالوول" در ه��ر مالقات رودررو،
صرفنظ��ر از کوچکی و بزرگ��ی آن با
خلق "لحظات انسانی" میتوان سرمایه
اجتماعی را غنی س��اخت .منظور او از
لحظات انس��انی توجه افراد جامعه به
همدیگر در صورت نیاز است .در صورت
کاه��ش فعالیته��ای اجتماعی افراد
جامعه ،کاهش اعتماد اجتماعی ،عدم

مش��ارکت اجتماعی و همچنین ضعف
تش��کلها و نهادهای مردمنهاد و یا هر
عامل��ی که فاکتهای مذک��ور را تحت
ش��عاع قرار دهد ،ممکن است سرمایه
ً
نهایتا
اجتماعی با استحاله ،فرسایش و
نابودی روبرو شود.
کم و کیف فرایند جمعآوری کمکهای
مردمی در ش��هر مری��وان تحت عنوان
فراخوان اتحادیه تش��کلهای مردمی
این شهر برای آسیب دیدگان زلزله اخیر
کرمانش��اه ،مدل گویایی از هنجارهای
مشارکت و اعتماد اجتماعی را بازنمایی
نم��ود .اتفاق��ی ک��ه در آن صورتهای
نهادینهش��ده اعتماد ،بس��تر مشارکت
گس��ترده را به نح��و مطل��وب فراهم
نمود و نش��ان از س��طح باالی سرمایه
اجتماعی این تشکلها است که در طی
س��الیان متمادی و ب��ا حضور و کنش
خود در عرصههای اجتماعی ،فرهنگی،
سیاس��ی ،اقتصادی و زیستمحیطی
جامعه مریوان تولید نمودهاند .این مهم
نشان میدهد که تشکلهای مردمنهاد
میتوانند زمینههای مدیریت در بس��تر
بومی ـ محلی را فراهم ساخته و در این
میان ،همراه با کنشگران رسمی و دولتی
به اهداف مطلوب دست یابند .بر اساس
تجربه زیس��ته ،آنچه م��ا در این اتفاق
ش��اهد بودیم نقش پررنگ شهروندان
در پروسه مشارکت اجتماعی معطوف
ب��ه همدلی ب��ا مدیری��ت انجمنهای
مردمنهاد مریوان بود .این امر نشانگذار
از "مش��ارکت مدنی" بهسوی "مدیریت
مدنی" است .در این نوع مدیریت مردم
در متن تصمیمگیریهای اجتماعی در
جامعه خود حضور مییابند .تشکلهای
مدن��ی در ی��ک فرایند حسابش��ده
امان��تداران امانتهای مردم در انتقال
به مقصد آس��یب دیدگان زلزله اخیر در
کرمانشاه انتخاب شدند .در این فرایند
نباید نقش رس��انه را در ش��کلگیری
"جامعه اطالعاتی" که "امانوئل کاستلز"
از آن بح��ث میکن��د ،نادی��ده گرفت.
به نظ��ر میرس��د ش��هروندان جامعه
اطالعاتی دیگر س��طح کنشگری خود
را تنه��ا در حوزههای متع��ارف از قبیل
اطاعت از قانون ،مشارکت در انتخابات
و  ...نمیدانن��د ،بلکه به دنبال حضور و
نمود خ��ود در بازیگری و تصمیمگیری
میدانهای اجتماعی است.
همچنین تجربه این اتفاق ،عرصهای بود

رسانه و فاجعه یا فاجعه رسانهای
بر اساس نظر کارشناسان زلزله" در ایران
بهطور متوسط ساالنه حدود  ۲۰۰زلزله با
بزرگای بین  ۴تا  ۲۰ ،۵زلزله با بزرگای ۵
تا  ۲ ،۶زلزله با بزرگای  ۶تا  ۷و در هر دهه
 ۲زلزله با بزرگای بیش از  ۷مورد انتظار
اس��ت و ثبت میش��ود .نکته مهم این
است که بر اساس نقشه پهنهبندی خطر
نسبی زلزله در ایران در فهرست  ۱۰شهر
اول پرجمعیت ایران ،فقط شهر اصفهان
است که در رده خطر نسبی باالی زلزله
قرار نمیگیرد؛ بنابراین ،با کسر جمعیت
اصفهان و حومه ،حدود  ۲۲میلیون نفر از
جمعیت (حدود  ۲۸درصد) از جمعیت
ایران در پهنه خطر نسبی باال و در داخل
و حومه ش��هرهای اصلی و پرجمعیت
ای��ران زندگی میکنند .همچنین بیش
از  ۸۰درصد یا بیشتر شهرهای ایران در
خطر زلزله هستند .ایران جزو کشورهای
پرخطری است که بیشترین قربانیان را
در زلزل��ه دارد و در مورد ایران دیگر جایز
نیس��ت بگوییم که زلزله اتفاق نخواهد
افتاد و احتمال آن کم است(" .باشگاه
خبرنگاران ج��وان 23 ،آذرماه) با توجه
به این دادههای عین��ی و قابلاعتماد،
آموزش شهروندان و ایجاد جو روانی و
فنی مواجهه با این پدیده از سوی نظام
رس��انه ملی در وضعیت پیش��ا زلزله از
اقدامات بسیار ضروری است .همانطور
که گفته شد سیستم رسانه ملی (رادیو
و تلویزی��ون) دارای یک بخش دائمی
آموزش ش��هروندان جه��ت مواجهه با
وضعیت وقوع زلزله نیست .اختصاص
بخش عمده زمان برنامههای تصویری
سیما به آموزش ایدئولوژیک شهروندان
آنهم در یک حالت مونولوگ ،آموزش
آش��پزی ،کنکور و ...همواره موردانتقاد
روشنفکران و کنش��گران بافتار حاشیه
بوده است .با این وصف ،نظام رسانهای
باید برای به حداقل رساندن خسارت و
زیانه��ای جانی-مالی زلزله در مرحله
قبل از وقوع زلزله ،چارهاندیش��ی کرده
و با ایجاد ی��ک واحد آموزش دائمی با
حضور کارشناس��ان خبره دانشگاهی و
آکادمیک ،جه��ت ارتقای میزان آگاهی
مردم در خصوص زلزله اقدام کند.
اوج کار و وظیفه رسانه در مرحله دوم و
"حین" وقوع زلزله میباشد .اولین نکته
در این مرحل��ه تعیین دقیق منطقهای
اس��ت که کانون زلزله در آن قرار دارد .در
زلزله اخیر ،بالفاصله ش��بکه خبر ،شهر

حلبچه در اقلیم کوردس��تان را بهعنوان
کانون زلزله اعالم کرد .بعد از گذش��ت
س��اعاتی ،ش��بکه خبر مح��ل دقیق و
کانون زلزله را در داخل مرزهای ایران و
نزدیک "ازگله" اعالم نمود .البته این امر
در زلزلههای گذشته هم رخ داده است.
مؤسس��ه ژئوفیزیک دانش��گاه تهران
در زلزله شهرس��تان بم در سال ،1382
ابتدا مح��ل وقوع زلزل��ه را جازموریان
اعالم نمود .بعد از گذش��ت دو ساعت
بهطور رس��می کانون دقیق آن را در شهر
بم اعالم نمود .اش��تباه در اعالم دقیق
رس��انهای باعث سردرگمی امدادگران و
استانهای معین میش��ود و این امر
حجم خسارات مالی و جانی را افزایش
میدهد .همچنین رس��انه ملی در زلزله
کرماش��ان گس��تردگی دقی��ق مناطق
زلزلهزده را اعالم نکرد ،همین امر باعث
ش��د برخی از مناطق زلزل��هزده بهویژه
در مناطق کوهس��تانی و صعبالعبور از
امدادرس��انی در  72س��اعت اول – که
به س��اعت طالیی در حوزه امداد زلزله
موسوم است -محروم بمانند.
رسانه ملی از همان لحظات وقوع سعی
کرد با پوش��ش رس��انهای کنترلشده
حجم خس��ارات مالی و جانی را بهطور
دقیق اعالم نکند .در این مرحله میتوان
از سیاس��ی ش��دن اخبار زلزله سخن
گف��ت .رس��انه ملی بهش��دت تالش

میک��رد از پخش تصاویر مس��تقیم و
نزدیک (تصاویر بسته) مناطق زلزلهزده
جلوگی��ری کن��د؛ بنابراین بر اس��اس
اطالعات و تصاویر پخششده سیستم
رس��انه ملی فهم کلیت زلزله کرماشان
امکانپذیر نبود .سانسور خبری مناطق
زلزلهزده چنان مش��هود بود که واکنش
برخی از مقامات ارشد را به دنبال داشت.
برای نمونه سردار باقر زاده با انتقاد شدید
از این وضعیت گفت« :اگر صداوس��یما
به این گزارشهای گلوبلبلی از مناطق
ً
ش��خصا دوربین
زلزلهزده خاتمه ندهد،
در دس��ت میگیرم و حقایق را به مردم
خواهم گفت .او ادامه داد :اخبار واصله
از مناطق حادثهدیده حاکی از مدیریت
ضعیف دولت در مناطق زلزلهزده است.
از دیروز و با بارش باران نیز مش��کالت
مردم تشدید ش��ده است(".خبرگزاری
دانشجو ،اول آذرماه)
سیس��تم رس��انهای با سانسور خبری
سعی داش��ت ناکارآمدی سیستم را در
امداد و کمکرس��انی پنهان کند .رسانه
ملی باید در بیان واقعیات ملی با رویکرد
ً
واقعا ملی عمل کند .وظیفه
بیطرفانه و
اصلی این رس��انه حف��ظ بیطرفی در
پوشش اخبار ملی است .در این حالت
رسانه ملی باید بهمثابه آیینهای عملکند
که " ک��ه کار آن فقط انعکاس واقعیات
ب��دون هرگونه دس��تکاری اس��ت".

زیرنویس ش��بکه خبر در شب روز بعد
از حادثه از پایان عملیات امداد و نجات
گرفتار شدگان خبر میداد .پذیرش این
مسئله برای هر عقل سلیمی با توجه به
قدرت زلزله و جغرافیای منطقه ممکن
نبود .همچنین رسانه ملی آمار دقیقی از
قربانیان را اعالم نکرد .درحالیکه آخرین
آمار قربانیان به روایت رسانه ملی 483
نفر گزارششده است ،دادههای میدانی
که از سوی منابع غیردولتی و شهروندان
درگیر در مناطق زلزلهزده ارائه میشود،
حکای��ت از رق��م چند برابری اس��ت.
صفری نماینده کرمانشاه در مجلس با
انتقاد از سیس��تم رسانه ملی در مرحله
دوم و لحظ��ات حین وقوع زلزله گفت:
"صداوسیما بهگونهای پوشش میدهد
که انگار همهچیز برقرار است ،رسانه ملی
با پوش��ش خبری ناکارآمدش در حق
کرمانش��اه ظلم و خیانت کرد ".صفری
در خصوص آمار قربانیان و تناقض آمار
واقعی با آمار رس��می و رسانهای گفت:
" مس��ئوالن خبر ندارن��د ،من خودم به
روس��تایی س��ر زدم که گفتند بیست
نف��ر را همان روز اول خودش��ان خاک
کردهاند این افراد جزو آمار جانباختگان
بهحس��اب نمیآید .به نظر من بیش از
 ۱۰۰۰نفر جان خود را از دست دادند ،فقط
در یک کوچه در سرپل ذهاب هفتاد نفر
کشتهش��دهاند ،در مسکن مهر بیش از
 ۲۵۰نفر جان باختند( ".دنیای اقتصاد،
هفتم آذرماه  )96برخی از ساکنان محل
در مصاحبههای غیررسمی از آمار چند
هزارنفری قربانیان سخن میگویند.
سانس��ور خبری آمار قربانیان و میزان
خس��ارت مال��ی مناطق زلزله ش��ده
کرماشان باعث اختالل درروند امداد و
کمکرسانی مردمی ش��د .نیازسنجی
زلزلهزدگان بدون آمار دقیق امکانپذیر
نیس��ت .در این حالت اعتماد کنشگر/
سیس��تم دچار فروپاشی میشود .این
مس��ئله باعث میشود کنش��گران در
کانونهای مختلف اق��دام به گردآوری
و ارس��ال مس��تقیم کمکها به مناطق
زلزلهزده بکنند .در این حالت و با توجه
به نبودن اطالعات دقی��ق این مناطق،
کمکه��ای مردمی به ش��کل متوازن
تقسیمنش��ده و باعث هدر رفت بخش
عمدهای از آن میشود.
تغییرات تکنولوژیک در جهان ارتباطات
باعث شکس��ت انحصار رسانهای شده

که در آن سرمایه اجتماعی تشکلهای
مردمی این بخش از جغرافیای ایران به
محک گذاشته شود و کارنامه کنشهای
فرهنگی خود را در طول دهههای اخیر
مش��اهده نمایند و همچنین حجم آن
برای مردمان جامعهای که این کنشها
در آن صورت گرفته مش��خص ش��ود.
بهعبارتدیگر آنچه ما شاهد آن بودیم،
نشانگر باال بودن سرمایه اجتماعی این
تش��کلها بود .این تجربه نش��ان داد
تشکلهای مردمنهاد متوجه باشند که
سرمایه اجتماعی در یک فرایند زمانمند
خلق میش��ود و مدیریت مناسب آن
میتواند فرصتهای فردی و اجتماعی
مناسبی را در مناسبات اجتماعی ایجاد
نماید .سرمایه اجتماعی چیزی نیست
که در بازه زمانی کوتاهمدت ایجاد شود و
نتایج آن را بتوان مشاهده نمود.
از طرف دیگ��ر نهادها و س��ازمانهای
دولتی و رسمی نیز متوجه این امر باشند
که بر مبنای این تجربه و تجارب مشابه،
تردیدی نیست که اگر زمینه برای حضور
تش��کلهای مردمنه��اد در عرصههای
گوناگون بهخوبی فراهم شود ،آنها این
پتانس��یل را دارند که بهسوی الگوهای
رفتاری چابک و غیرمتمرکز رویآورند.
آنه��ا میتوانن��د در موقعیته��ای
گوناگون بخشی از سازههای "مدیریت
بح��ران" را به نحو مطلوب ش��کل داده
و از "بحران مدیری��ت" تا حدود زیادی
جلوگیری نماید .این تجربه چه در فرایند
جمعآوری کمکه��ای مردمی و چه در
مدیریت توزیع ،در این نقطه نش��ان از
پیشلرزههایی به روابط دولت ـ شهروند
ب��ود .روابطی که تحتالش��عاع اعتماد
اجتماعی قرارگرفته و سمتوسوی آن را
شعاع اعتماد تعیین میکند .این نوشتار
امیدوار است که س��ازمانها ،ارگانها،
نهادها و مسئولین دولتی با حسن نیت
ب��ه آن نگریس��ته و از آن بهعنوان یک
انتق��اد اجتماعی یاد نمایند و همچنین
باعث بازنگری ایش��ان نسبت به نقش
و شأن ش��هروند و انجمنهای مردمی
ش��ود .به یاد داشته باش��یم مقاومت
در براب��ر حضور تش��کلهای مردمی و
گس��ترش فعالیتهای مدنی آنان در
جامع��ه ممکن اس��ت باع��ث ایجاد و
گسترش گسلهای بیاعتمادی گردیده
که سازههای سرمایه اجتماعی جامعه را
به لرزه درآورده و باعث کاهش یا نابودی
سرمایه اجتماعی شود .پیامدهای زلزله
بر پیکره س��رمایه اجتماعی در جامعه
ً
بعضا ویرانگرتر از
بس��ی خطرناکتر و
لرزههای زمینشناختی است.
■ مناب��ع در دفتر ماهنامه چیا محفوظ
است.

اس��ت و در این حالت هر ش��هروند به
یک آژان��س خبری تبدیلمیش��ود.
در زلزله کرماش��ان و در مرحله "وقوع"
ش��اهد حجم وسیعی از فیلم و عکس
غیرحرف��های بودی��م که بیش��تر آنها
بهوسیله کنشگران عادی ساکن منطقه
و امدادگ��ران غیردولتی واردش��ده به
منطقه تهیهشده بود .بخشی از واقعیات
این رویداد را این محصوالت رس��انهای
غیرحرفهای به جه��ان خارج از محدود
بحران مخابره کرد .در همان دقایق اولیه
شاهد دستبهدست شدن اخبار میدانی
مناطق زلزلهزده در ش��بکههای مجازی
اجتماعی بهویژه در مناطق کوردنش��ین
بودیم .در فض��ای مجازی کمپینهای
متعدد همیاری با عناوین مختلف شکل
گرفت که تالش میکرد به سازماندهی
کمکه��ای مردم��ی بپ��ردازد .همین
کمپینها محرک اصلی مردم در کمک
به هموطنان زلزلهزده بود .آمارها نشان
میده��د ک��ه در چه��ار روز اول و روند
عادیسازی بحران ،بیشترینکمکهای
غیر نقدی از جانب مردم و تشکلهای
مدنی بود .تش��کلهای مدنی با ایجاد
س��اختار دوگانه در مب��دأ و مقصد ،به
بهترین وجه به عادیسازی بحرانکمک
کردند .باوجوداینکه بیش��تر رسانههای
خارجی و ازجمله اقلیم کوردس��تان ،در
بخشهای مختلف خبری و تحلیلی به
نقش تشکلهای مدنی در امدادرسانی
تأکید میکردند ،رسانه ملی بههیچوجه
به این مسئله نپرداخت و بهطور مستمر
به فروپاشی اعتماد بینکنشگر/سیستم
کمک میکرد.
در مرحله نهایی و بعد از عادیس��ازی
بحران،رسانههاوظیفهدارندبهتبیینابعاد
بازسازی منطقه بپردازند .در این مرحله
رسانهها با بهرهگیری از دادههای میدانی
دقیق به ارزیابی دقیق خسارات مادی
و نحوه بازسازی منطقه میپردازند .در
خصوص زلزله اخیر استان کرماشان باید
گفت هیچکدام از کارشناسان و نهادهای
غیردولتی به دادههای علمی و میدانی
دقیق دسترسی ندارند .همین امر باعث
میشوند روند بازسازی همچون مرحله
"وقوع" با بینظمی و اختالل مواجه شود.
شواهد نشان میدهد با توجه به عملکرد
رس��انه ملی در حین وقوع بحران ،نباید
منتظر کمکهای غیر نقدی شهروندان
در حجم وسیع و مبالغ کالن در مرحله
"بعد از وق��وع" بود .درمجموع رس��انه
ملی نتوانس��ت وظیفه مل��ی خود را در
مراحل سهگانه انجام دهد .رسانه ملی با
سیاسی کردن بحران و سانسور خبری،
روند امدادرسانی را با چالشهای متعدد
مواجه کرد.
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نیاز روانی آسیب دیدهها
■ دکتر انور نویدیان
▐ یک��ی از واقعی��ات
زندگی بشر ،رویدادهای
طبیع��ی اس��ت .از
تازهترین این رویدادها
در کوردستان ،زمینلرزه
کرماشان است .در این رویداد هزاران
نفر کش��ته و زخمی شدند .در ساعات
اولیه این رخداد سیل کمکهای مردمی
که شامل غذا و پوشاک بود با سرعت
قابلتوجه و بدون منتظر س��ازمانهای
دولتی به دس��ت مردم رسید .اگرچه
در روند کار اش��کاالتی وجود داشت و
برخ��ی افراد هم از آن سوءاس��تفاده
کردند اما در کل انساندوس��تی مردم
و کم��ک ب��ه آنها خیل��ی از مردم را
شگفتزده کرد.
در ای��ن نکته ش��کی نیس��ت که در
روزه��ای اول این روی��داد مهمترین
نیازه��ای مردم خوراک و پوش��اک و
خدمات پزش��کی و سرپناه است ،اما
آنچ��ه در روزهای بعد نی��از ضروری
مردم آسیبدیده است و هیچ توجهی
به آن نش��ده و نخواهد شد ،پرداختن
به وضعیت روانی مردم آسیبدیده و
ً
مخصوصا زنان ،کودکان و س��المندان
اس��ت .در چنین ش��رایطی که افراد
اعضای خانواده ،دوس��تان ،آشنایان،
اموال و زندگی خود را ازدستدادهاند،
دچار اختاللی روانی میگردند که به آن
 PDSDمیگوین��د .این اختالل روانی
که ناش��ی از تجربه رویداد استرس-
زاس��ت تعامالت اجتماع��ی ،تنفس،
خ��واب و بخشه��ای بیش��تری از
زندگ��ی فرد را تحت تأثی��ر منفی قرار
میده��د .ب��رای التی��ام چنین رنجی
کارهایی هس��ت که میتوان برای آنها
انجام داد؛ اما آنچه قابلتوجه اس��ت
و بای��د در نظر گرفته ش��ود تخصص
افرادی است که در این زمینه تحصیل
و تجربهدارن��د .هرچند دلداری دادن،
خود را شریک غم آنها دانستن ،ابراز
کالمی حمایت ،احوالپرسی و سر زدن
به آنه��ا در فرهنگ مردم وجود دارد
و حت��ی در این ایام هم انجامش��ده
است ،اما درهرحال ضروری است که
در این رابطه به کارهای تخصصیتری
که میش��ود انجام داد توجه بیشتری
کنی��م .روانشناس��ان در ای��ن زمینه
توصیههایی دارند که در این نوشتار به
آنها اشاره خواهد شد.
آسیبدیدگان فجایع ناامید میشوند،
احس��اس میکنن��د که زندگ��ی دیگر
معنی ندارد ،میگویند ایکاش که آنها
هم میمردند ،افسردگی دامنگیرشان
خواه��د ش��د ،چ��رای ب��زرگ مردن
دوس��تان و  ...آنها را بهآسانی ترک
نخواهد کرد ،برای عصبانی شدن یک

■ محمود مبارکشاهی
دانشجوی دکتری
جغرافیای سیاسی و
ژئوپولیتیک
▐زل���زل���ه ازج��م��ل��ه
پ��دی��دهه��ای طبیعی
است که وقوع آن در بیشتر نقاط
زمین دور از انتظار نیست .بر همین
اساس کشور ایران ازجمله مناطقی
است که در معرض زلزلههای مهیب
و ویرانگر قرار دارد .این کشور در طی
قرن گذشته بیش از  17زلزله باالی
هفت ریشتر را تجربه نموده است که
آخرین آنها ،زلزله مهیب کرماشان
میباشد .این زلزله که براثر آزاد شدن
انرژی ناشی از گسلهای منطقه و
حرکت صفحه عربستان بهطرف ایران
بود در نوع خود از زلزلههای ویرانگر
یک قرن اخیر در مناطق کوردنشین
میباشد؛ که متأسفانه براثر آن،
تعداد زیادی از هموطنان عزیزمان
در شهرستانهای سرپل ذهاب ،قصر
شیرین و ثالث باباجانی جان خود را
از دست دادند و تعداد بسیار زیادتری
دچار مصدومیت شدید گردیدند.
این زلزله عالوه بر خسارات جانی،
صدمات مادی گستردهای هم برجا
گذاشت؛ که بیگمان تأثیرات روحی
و روانی آن تا سالها در حافظهی
بازماندگان این فاجعه باقی خواهد
ماند .وقوع زلزله مهیب کرماشان
هرچند خسارات فراوانی بر جای
گذاشت اما همزمان موجب رخداد
افتخارآفرینی در تمامی مناطق
کوردنشین ایران گردید .بعد از وقوع
زلزله و اطالع هموطنان از محل وقوع
آن ،موجی از اراده و همت در راستای
کمکهای مادی و معنوی تمامی
ً
خصوصا مناطق کوردنشین
ایران و
را فراگرفت که پیشقراول و سازمان

جرقه کوچک کافی است ،در بسیاری
از موارد ترحم دردناکی تجربه میشود،
آنه��ا در برخی م��وارد کنترل خود را
بر رفتار از دس��ت میدهند و احساس
ناامنی و بیارادگی میکنند و . ...
مهمتری��ن نکت��ه در م��ورد کمک به
چنین اف��رادی فراهم نمودن حمایت

(بدون اجبار) میتواند به عادی شدن
اوض��اع کمک کند .اج��ازه دهید خود
فرد رهبری زندگی خود را به دس��ت
بگی��رد و همه کاره��ا را برایش انجام
ندهید .اگر دوست دارید برای او کاری
انجام دهید ،حداقل از خود او همنظر
بخواهید و ب��ه او حق انتخاب بدهید.

اجتماع��ی اس��ت؛ زیرا آنه��ا تمایل
دارند ک��ه از زندگ��ی کنار بکش��ند و
تمایلی برای برق��راری ارتباط ندارند.
در چنین ش��رایطی ضروری است که
یاریدهن��دگان با احت��رام به حریم
ش��خصی آنه��ا و با حمای��ت آنها
ب��ه آس��یبدیدگان کمک کنن��د که بر
احس��اس درماندگی ،غ��م و ناامیدی
غلب��ه کنند .کارشناس��ان ای��ن حوزه
معتقدند که حمایت حضوری (face
 )to faceمهمترین عامل در بهبودی
روان��ی آس��یبدیدگان فجایع اس��ت.
کسانی که دوست دارند به آنها کمک
کنن��د و امکانش را دارند نباید به فرد
آسیبدیده فشار آورد که در مورد فاجعه
صحبت کند و یا او را س��ؤالپیچ کند،
بهمح��ض اینکه در کنار آن ش��خص
قرار گرفتید و توانستید که اطمینان و
اعتماد او را جل��ب کردید ،خودبهخود
سر صحبت باز خواهد شد و یاریرسان
بیش��تر باید در فکر این نکته باشد که
صحبتهای آس��یبدیده ادامه داشته
باشد و اگر بتواند شنونده خوبی باشد
و با او همدلی کند ،کار خیلی مهمی را
انجام داده است .در این شرایط است
که فرد آس��یبدیده احساس آرامش
ک��رده و میداند که ی��ک نفر دارد او را
درک میکند ،او را میفهمد.
یاریرس��ان با انجام کاره��ای نرمال و
سعی در کش��اندن آسیبدیده بهسوی
فعالی��ت جمع��ی مانن��د ورزش و یا
باهم بودن در کنار خانواده و دوستان

ب��دون اجازه از وضعی��ت او عکس و
ً
واقع��ا میخواهید
فیلم نگیری��د ،اگر
آرامش او را حفظ کنید بایستی هنگام
رویارویی ب��ا آنها ظاهرت��ان طوری
باش��د که آنه��ا فکر نکنن��د که برای
نوعی جشن تشریف آوردهاید.
قربانی��ان زلزل��ه از اس��ترس پس از
س��انحه ( )PTSDرن��ج میبرن��د،
هرکس��ی که دوس��ت دارد ب��ه آنها
کمک کند ،بایستی سعی کند در مورد
اس��ترس پ��س از س��انحه اطالعات
جمع کند؛ در مورد نش��انهها ،اثرات و
گزینههای درمانی آن .سعی کنید درک
کنید که او در چه اوضاعواحوال درونی
است و چش��مانداز آینده آنها به چه
شکلی اس��ت .تا نتوانید آنها را درک
کنید ،نخواهید توانست به آنها از نظر
روانی و روحی کمک کنید.
آس��یبدیدگان احساس��ات مختلط و
گوناگونی را در شرایط مختلفی نشان
خواهن��د داد و ش��ما ممک��ن این با
احساس��ات عجی��ب و مرکب مواجه
شوید ،پس خود را آماده کنید .خیلی
صبور باشید ،قدرت تحمل خود را باال
ببرید .مطمئن باش��ید که اگر ش��ما
هم در چنین وضعی قرار داش��تید با
احتمال زیاد چنین تجربهای را نشان
میدادید.
نکته خیلی همه ش��نونده خوبی بودن
اس��ت؛ هنگامیکه ش��ما ی��ک فرد
آسیبدیده را مجبور به صحبت نمیکنید
و آنه��ا را به هر صورتی که هس��تند

حادثه حماسهآفرین
ده��ن��ده اصلی آن ،انجمنهای
مردمنهاد کوردستان بودند که از
اولین روز بعد از وق��وع زلزله ،با
اعالم فراخوان و طلب استمداد از
مردم شریف کوردستان ،حماسهای
از شور و شعور را در تمامی مناطق
کوردنشین به نمایش گذاشتند .در
این میان مریوان همیشه زنده ،حال
و هوای دیگری داشت .انجمنهای
مردمی مریوان که از مجموعهای از
انجمنهای فرهنگی ،زیستمحیطی،
علمی ،ادبی و هنری تشکیلشده
است با سازماندهی درخور توجهی،
مقادیر عظیمی از کمکهای غیر
نقدی و نقدی مردم فهیم مریوان و
هورامان را در مدت چهار روز ،بیوقفه
و تا پاسی از شب دریافت ،تفکیک،
بستهبندی و در قالب کاروانهای
منظم به کمپهای برپاشدهی هدف
در مناطق زلزلهزده ارسال نمودند.
نکته برجسته و قابلتأمل در این
رخداد مردمی ،اعتماد صددرصدی
مردم به انجمنهای مردمی مریوان
بود که با تمام وج��ود کمکهای
نقدی و غیر نقدی خود را باوجود
سازمانهای شناختهشده ،به آنها
میسپردند .این تعامل شعف آور،
پیام بسیار رسایی است که ناشی
از عملکرد صادقانه و هویت خواه
این انجمنهاست که باوجود تمامی
نامالیمات و کاستیها ،همواره
مورداطمینان و تکیهگاه مردم در
حوادثی اینچنینی میباشند .زلزله
کرماشان پیام برادری و همبستگی
تمامی مردم کوردستان ،سوای زبان
و دین و مذهب را به منصهی ظهور

گذاشت و اگر کمکهای مردمی
نمیبود بروز فاجعهی انسانی در
روزهای نخست به اعتراف مردم آن
سامان ،دور از انتظار نبود.
زلزل��ه کرماش��ان و ح��وادث قاب��ل
تک��رار دیگ��ر ،زنگ خطری اس��ت
ک��ه میبایس��تی مس��ئوالن امر در
حوادث غیرمترقبه را به خود آورد که
ساماندهی و مدیریت بحران باوجود
پتانس��یل باالی ح��وادث طبیعی در
ایران ،از نظم و انسجام برخوردار نبوده
و در ه��ر حادثهای ،ش��یرازهی امور،
حداقل در چن��د روز اول هر بحران،
از دست مسئوالن خارجشده و زمینه
و ش��رایط سوءاس��تفاده گروههای
فرصتطلب را فراهم میسازد .زلزله
کرماشان که از مهیبترین زلزلههای
س��ی سال اخیر بشمار میرود مبین
نکات قابلتأملی است که هم مردم و
هم مسئوالن میبایستی بهطورجدی
به آن توجه نمایند:
 :1بخ��ش اعظم مس��احت ایران در
معرض پدی��ده زلزله میباش��د لذا
توج��ه به مقولهی زمینش��ناختی و
پراکندگ��ی کمربندها و گس��لهای
لرزهخی��ز و همچنی��ن توجه جدی
به توصیههای مهندس��ی در ساخت
ً
خصوص��ا
س��ازههای مس��کونی و
س��ازههای عمومی ایم��ن در مقابل
زلزل��ه ،از مهمتری��ن وظایف قلمداد
میگ��ردد و اگر همچون گذش��ته با
ً
مجددا
فروکش کردن تبع��ات زلزله
از توجه به موارد مذکور ،چشمپوشی
صورت گیرد؛ چرخه معیوب فاجعه و
تأثر»همچنان بر زندگانی مردم سایه
خواهد افکند.

بوومەلەرزە ،کەرناڤاڵی یەکگرتن...
میپذیرید ،آنها خود به درد دل کردن
خواهن��د پرداخت .س��عی کنید بدون
هیچ انتظار و توقع��ی ،بدون قضاوت
به آنها گوش دهید .نش��ان دهید که
شما عالقهمند به ش��نیدن هستید و
فردی مسئول و مراقب آنها هستید.
مش��اوره ندهید و توصی��ه نکنید .فرد
آسیبدیده ممکن اس��ت بارها و بارها
داس��تان و خاطره فاجعه را بیان کند،
این قس��مت بخشی از درمان است و
ش��ما نباید از او بخواهید که این کار را
متوقف س��ازد و دیگر ب��ه آن نپردازد،
اجازه دهید از نظر روانی تخلیه شود و
ش��ما هم صبورانه گوش دهید .خیلی
چیزها ک��ه او میگوید ممکن اس��ت
برای ش��ما تکراری و س��خت باش��د
که میش��نوید ،اما باید به احساسات
او احت��رام بگذارید ،به واکنش��هایش
هم احترام بگذاری��د .اگر در این او را
قضاوت کنید و یا احساس��اتش را رد
کنید ،احتمال ارتب��اط برقرار کردن با
او را از دس��ت خواهید داد چون دیگر
دوست ندارد با شما صحبت کند.
آسیبدیدگان زلزله تحتفشار هیجانی
و فیزیک��ی خواب آنها مختل ش��ده
و ب��ا ترس م��داوم زندگ��ی میکنند.
چنین افرادی به فشارزاهای محیطی
واکنش زیاده از حد نش��ان میدهند،
پتانس��یل آنها ب��رای عصبانیت زیاد
است .عصبانیت آنها در برخی موارد
سرپوش��ی برای مخفی نگهداش��تن
احساس غم ،درماندگی و یا احساس
گناه اس��ت و برخی دیگ��ر عصبانیت
خود را س��رکوب میکنن��د و در زمانی
دیگر بهصورت انفجاری خود را نشان
خواه��د داد ،زمان��ی ک��ه انتظارش را
ندارید.
پس فرد یاریرس��ان باید آرام باش��د
و به آس��یبدیدگان فض��ا بدهد ،اجازه
دهد مکان خصوصی داش��ته باش��ند
تا احس��اس کنند که ب��ه حریم آنها
تج��اوز نمیش��ود .همینطور بایس��تی
مراقب خودتان باش��ید .بهعنوان یک
یاریرسان اگر نتوانید در شرایط سخت
آرامش خ��ود را حفظ کنید ،اگر از نظر
روانی و جس��می س��الم نباشید و در
وضع نرمال قرار نداش��ته باشید ،اگر
هدف شما غیر از کمک کردن صادقانه
باشد (تبلیغی باشد) ،اگر قدرت درک
دیگران را نداش��ته باش��ید ،نمیتوانید
از نظر روانی کمکی ب��ه قربانیان ارائه
دهی��د .پ��س مراقب خود باش��ید و
خود را برای یاریرس��اندن روانی آماده
کنید ،بع��د کارتان را آغاز نمایید .البته
اگ��ر هماهنگ��ی و مدیریت صحیح و
حمایت درست و صادقانه دولت وجود
داشته باشد ،کارتان بهتر پیش میرود.

 :2با توجه به اینکه ایران کش��وری با
پتانسیل باالی بالیای طبیعی است
لذا بسیار ضروری مینماید که ستاد
حوادث غیرمترقبه از حالت ستادی
زیر نظر وزارت کش��ور خارجش��ده و
بهعنوان سازمانی مستقل با بودجهای
مکفی زیر نظر ریاس��ت جمهوری به
فعالیت خود ادامه دهد.
 :3سازمانهای حمایتی و امدادرسان
تا ح��دود زی��ادی اعتم��اد عمومی
را نس��بت به خ��ود ازدس��تدادهاند
و ای��ن مس��ئله خس��ارت بزرگی به
روند امدادرس��انی در شرایط بحران
میباش��د لذا ض��روری مینماید که
این سازمانها خود را از قیدوبندهای
مختلف ک��ه زمینه اعتم��اد گریزی
مردم را فراهم نمودهاند رها سازند.
 :4در فاجعه زلزله کرماش��ان نقش
اثرگ��ذار انجمنه��ای مردمنه��اد و
مدنی در ام��داد و کمکرس��انی به
آسیب دیدگان ،همگان را به تحسین
و تمجی��د ای��ن نهاده��ا واداش��ت؛
انجمنهایی که تجربهی چندانی در
مدیریت بحران نداشتند اما به دلیل
خلوص نیت و عشق به همنوعان در
کمترین بازهی زمانی و باوجود فاصله
جغرافیایی نس��بت به کانون بحران،
از بروز فاجعهای انس��انی جلوگیری
نمودند؛ ل��ذا مقتض��ی مینماید که
مس��ئوالن امر ،با جدیت تمام ضمن
برط��رف نمودن موانع فعالیتش��ان،
ق��دردان زحمات بیش��ائبهی آنها
باشند .بیشک حماسه یاریرسانی
انجمنه��ای مدن��ی کوردس��تان به
زلزل��هزدگان کرماش��ان ،زمین��هی
همکاری و گس��ترش حوزه فعالیت
این انجمنها را در قالب اتحادیهای
مدن��ی ب��ا گس��ترهی جغرافیای��ی
کوردستان ایران فراهم مینماید.

■ ئەمجەد حەیدەری
▐سروش��ت بە هەموو
دیمەن��ە ج��وان و
دڵڕفێنەکانی��ەوە ک��ە
بە وێن��ەی تابلۆیەکی
ڕەنگین ،زاخ��اوی دڵ
و دەروونم��ان ئەداتەوە و گوڕوتینێکی
نوێمان پێ ئەبەخشێ بۆ ئومێد بە ژیان
و بەرەنگاربوونەوەی س��ەختییەکانی
گ��وزەری ڕۆژگار ،بە پێچەوانەش��ەوە
ڕووی دیک��ەی دراو دیمەنگەلی دژوار
و تراژدیای پێوەیە کە تەزوو بەلەش��ی
مرۆڤدا دێنێ.
ڕەش��ەبا و گێژەڵووکە ،هەتا س��ێاڵو و
س��ۆنامی و ب��ورکان و ئاگرکەوتن��ەوە
بەش��ێکن لە تووڕەیی و سەرکەشیی
سروش��ت و هەڕەش��ە و لەناوبردنی
بوونەوەرەکانی سەر گۆی زەوین.
ترس��ناکترین
"بـوومـەلـ��ەرزە"
و بەهێزتری��ن بەش��ی ڕووداوە
سروش��تیەکانە کە لە کەمترین کاتدا
و ل��ە ئاس��تێکی بەرف��رە و بەرباڵودا
کارەسات دەخولقێنێ و قوربانیی زۆری
لێدەکەوێتەوە.
چرک��ە س��اتێکی تاڵ و ش��ووم کە بۆ
هەمیش��ە لەی��اد و بیرەوەرییەکان��دا
دەمێنێتەوە.
بەداخ��ەوە ئام��ار و دات��اکان ئ��ەو
ڕاس��تییە تاڵەم��ان ب��ۆ پشتڕاس��ت
دەکەنەوە کە لە ئەنجامی کۆی گشتی
ڕووداوە سروش��تییەکان و بەتایبەت
"بــوومــەلــەرزە"دا ،لە چوارسووچی
دنی��ا ،چین��ی کەمداه��ات و ناوچ��ە
هەژارنش��ینەکان زۆرترین خەس��ار و
زیانی��ان بەردەکەوێ و لە ئاس��تێکی
بەرباڵودا قوربانیی لێ دەکەوێتەوە.
ئەمەش فاکت و بەڵگەیەکی ئاشکرایە
بۆ س��ەلماندنی ئەوەی کە س��ەروەت
و س��امانی واڵت��ەکان بەش��ێوازی
نادادپەروەران��ە ل��ە الی��ەن چین��ی
س��ەرمایە و خاوەن دەسەاڵتەوە قۆرغ
کراوە و گەندەڵی لەس��ەرتاپای نیزامی
سەرمایەوە هەڵدەقوڵێ.
هێ��زی بەرهەمهێن��ەر و خاوەن��ی
ڕاس��تەقینەی ئەم جیهانە ڕەنگینە لە
س��ەرەتاییترین مافەکانی خۆیان بێ
بەش��ن و ب��ەرەوڕووی هەم��وو جۆرە
مەترسییەکان دەبنەوە.
دار و پەردووی خانووە داڕماوەکان دەبنە
دوامەنزڵی خێزان و ئازیزان و مەرگ و
نەمان گرەو لە ژیان دەباتەوە.
قووڵ بوونی کارەسات و تراژدیا لەوەدایە
ل��ە دونی��ای مۆدێڕنی ئ��ەوڕۆ کە بە
دونیای زانست و پێشکەوتوویی ناوزەد
دەکرێت و ل��ە قوواڵیی دڵی زەوییەوە
خێر و خۆشی و دەیانجۆر سەرچاوەی
کانزایی سروشتی دێتەبەرهەم ،کەچی
ئاستیگوزەران و بژێوی ژیانی بەشێکی
هەرە زۆر لە خەڵ��ک لە نزمترین ڕادە
و بە واتایەک ژێر هێڵ��ی هەژاریدایە.
بەداخەوە بەه��ۆی نزم بوونی کوالێتی
ئام��راز و کەرەس��ەکانی بیناس��ازی
و ڕەچاونەکردن��ی ب��واری زانس��تی

ئەندازی��اری بۆ س��ازدانی خانووبەرە و
چاوچنۆکیی بەش��ێک ل��ە کۆمپانیا و
خاوەن کارگەکان ،دوور لە هەموو جۆرە
ئوسووڵ و پرەنسیپی ئینسانی ،گیان و
ماڵی هاوواڵتیان دەخەنە بەر هەڕەشە و
مەترسییەکیگەورەوە.
کارەس��اتی بوومەل��ەرزەی ناوچ��ەی
کرماش��ان و س��ەرپێڵ ،ڕووداوێک��ی
جەرگبڕ و تراژدیایەکی تاڵ بوو کە دڵی
هەم��وو مرۆڤێکی خاوەن هەس��تی
هەژاند.
دیمەنەکان��ی ئ��ەم کارەس��اتە ل��ە
سەرشاش��ەی ( ) TVیەکان تەزووی
بەلەش��ی هەمووماندا هێنا و تا س��ەر
ئێسقان برینداری کردین.
بەاڵم وەک دەزانین پاش سەرهەڵدانی
هەرج��ۆرە کارەس��ات و ڕووداوێک��ی
سروش��تی یاخود مرۆیی ،هەس��تی
بەرزی جەماوەری خەڵک دێتە هەژان
و بەوپەڕی لێبوردەیی و خۆبەخش��انە
دێن بە هان��ای لێقەوم��اوان و زیان
لێکەوتووانەوە و باری قورسی قەیران و
کۆستە گشتییەکە کەم دەکەنەوە.
کرماش��ان و ئەزگل��ە و س��ەالس و
س��ەرپێڵ بوون بە بڕبڕە پشت و برای
گیان��ی بە گیانی جەم��اوەری خەڵک
و هەم��وو ماڵێ��ک خۆی ب��ە خاوەن
کارەسات دەزانی.
لەچاوترووکانێک��دا دەس��تی دلۆڤانی
گوند و شارەکان بوون بە مەرهەم و بۆ
س��اڕێژی زامی جەستەی کـرمـاشان
قۆڵی هیممەتیان لێ هەڵماڵی...
جۆگ��ەی یارمەت��ی ل��ە ماڵبەماڵی
مەری��وان کەوت��ەڕێ و گۆڕەپانەکەی
"باوەڕەشی" بوو بە دەریایەک لە ئەوین
و فیداکاری بۆ بەهاناچوونی لێقەوماوان
و زیانلێکەوتووانی بوومەلەرزەکە.
چیرۆکی دلۆڤان��ی و بەدەمەوەچوون
هەرگیز لەدووتوێ��ی الپەڕەکاندا جێی
نابێتەوە و وەسف ناکرێت ،ئاخر چلۆن
باس��ی دایکێ��ک دەکرێ گس��ک لە
ماڵە هەژارەکەی خ��ۆی ئەدات و کەم
و زۆر پێشکەش��ی منااڵنی سەرپێڵی
ئەکات؟...
ب��ە کام��ە پێن��ووس حەکایەت��ی
س��فرەوخوانی بێڕەونەق��ی ماڵ��ە
کرێکارێکی سەر چوارڕای شەبڕەنگ
بنووس��م کە نانی مناڵەکانی دەنێرێتە
سەالس؟...
وەسفی هەڵمەت و جوامێریی گەنج و
الوی چاو بەفرمێسک چۆن دەکرێت،
کە خۆبەخشانە ڕێچکەی کەلوپەلیان
گەیاندە گوندە داڕماوەکان؟...
بۆ جارێک��ی تر هەس��ت و کەرامەتی
بەرزی ئینس��انی کرای��ە کەرناڤاڵێکی
گشتیی بێسنوورو دەست لەنێو دەست
بۆ بەهاناچوون و ساڕێژکردنی ئازارەکان
لێک هەڵپێکرا.
دەس��تی ئۆخەی بە س��نگدا دێنم و
دڵنی��ام هێزی جەماوەر ش��ەپۆلێکی
لەبن نەهاتووی ئاوەدانییە و دیس��ان
سەرلەنوێ ژیان بونیات دەنێتەوە.

شارێک لە ویژدان
■ ڕەئوف مەحموودپوور
▐پێش��تر ل��ە گۆرانیی
خۆماڵیانەدا بیستبووم،
ق��ەاڵی مەری��وان پاڵم
دا پێ��وە! ڕەنگە هەندێ
جار و ل��ە هەندێ دۆخ��دا و لە ژێر
کاریگەری��ی هەن��دێ ڕووداودا ،لەم
قەاڵی��ە گلەییم��ان هەبووبێ��ت و
چاوەڕوانیمان لە ئاس��تێکی بەرزتردا
بووبێ��ت! ب��ەاڵم ش��ەو و ڕۆژی
ڕێکەوت��ی( )١٣٩٦/٨/٢٣لەب��ەر
ئاخێ��زی خۆماڵیانە و ه��ەرەوەزی
گشتیی جەماوەری ئەم شارەدا ،ڕۆح
ئاسوودە و هەست سەرسام ئەبوو.
ک��ۆاڵن و ش��ەقامەکانی مەری��وان،
بەتایب��ەت مەیدان��ی باوەڕەش��ی،
هێالن��ەی ئاپ��ۆرای جەماوەرێک��ی
وی��ژادن بەخەبەر و هەڵمەت و بزاڤی
جەماوەرێک��ی خرۆش��او ،ل��ە پێناو
بەهاناوەچوونی خەڵکانێکی لێقەوماو
و کارەس��اتاویدا دەنوان��د ،کە وێنەی
ڕەنگە دەگمەن بێت.
م��ن پێش��تر ئ��ەو هاوکاریی��ە
هەرەوەزی��ەم ،لە کات��ی کۆڕەوەکەی
خەڵکی باش��ووردا ئەزموون کردبوو،
بەاڵم ئەمجار خرۆشاوتر و هەستاویتر
خێزابووەوە و لە گۆڕەپاندا بوو.

پی��ر و گەن��ج ،مامۆس��تا و قوتابی،
نووس��ەر و ش��اعر ،ژینگەپارێ��ز و
دووکان��دار ،گەورەک��چ و ئافرەت��ی
بەتەمەن ،شۆفیر و کاسبکار ،بەگشتی
هاوش��اریی ئەم شارە وەها گۆڕەپانی
باوەڕەش��ی خرۆشاندبوو کە شارێک
ل��ە ویژدانی بە ڕوخس��اری مێژوودا
ئەکێشا.
ڕێکخ��راوە مەدەنیی��ەکان ،ب��ە
شێوەیەکی هەمەالیەنە و خۆماڵیانە،
بە ڕێکخس��تنی ئەرکی ئەم دیمەنە
سەرسامکەرە ،ئەرکگێڕیی مێژووییان
لەسەر شان نا و هەواڵی کشان بەرەو
داهاتوویەکی ش��ارۆمەنداوییان جاڕ
دا.
بەش بە حاڵی خۆم ،س��ەری ڕێز بۆ
هەوڵ و ماندوو بوونی کچان و کوڕانی
ش��ارەکەم دائەنەوێنم و بەش��داری
هەمەالیەن��ە و هەرەوەزیانەی هەموو
چینوتوێژەکان لەم ئەرکە مرۆڤانی و
مێژووییەدا بەرز ئەنرخێنم.
ئەم��ە ه��ەر ئ��ەو قەاڵیەی��ە ک��ە
مامەدەروێ��ش و قان��ع و نال��ی
و بێس��ارانی و خاڵ��ۆی کۆماس��ی
و ...بونیادی��ان ن��اوە و کردوویانەتە
هێالنەیەک لە وی��ژدان و کولتووری
مرۆڤدۆستی.

5

فرهنگی(فهرههنگی)

■ پنجشنبه  16آذر  ■ 1396سال سوم ■ شماره ■ 26

■

خەلیل خاوەریان

▐لە سیســــــــتەمی
پ��ەروەردەی ئەم��ڕۆی
ئێراندا پێشـــکەوتنێکی
ئەوت��ۆ ب��ۆ داهات��ووی
من��دااڵن نیی��ە؛ ب��ە
پێچــــــەوانەی هەموو سیس��تەمی
پەروەردەی واڵتانی دیکە ناخۆش��ترین
کات ب��ۆ من��دااڵن ،کات��ی چ��وون بۆ
خوێندنگا و ناخۆش��ترین ش��وێنیش
خوێندنگایە .مندااڵن زۆربەیان وەڕس
و ماندوون لە خوێندن و خوێندنەوە لە
کەشی خوێندنگا .ئەگەر لە ڕوانگەیەکی
دەروونناس��یانەوە سەیری ماندووبوون
و وەڕس��ی و بێزاریی��ەی مندااڵن��ەوە
بکرێت کە لە خوێندنگا تووشی دەبن،
ئ��ەوە جۆرێک ل��ە منداڵئ��ازاری دێتە
بەرچاو و پێویس��تە بۆ چارەسەریی ئەم
هۆکارانە بە ش��ێوەیەکی سیستماتیک
بچینە ن��او گۆڕەپان��ی ئاگاکردنەوەی
خەڵک و تێیان بگەیەنین کە مندااڵنیان
مەحکووم کراون بە شێور پەروەردەیەک
ک��ە ماندوێتی و وەڕس��ی و ئ��ازاری
دەروونی دەبینن و هیوای س��ەرکەوتن
بۆ داهاتوویان بەدی ناکرێت .هەنوووکە
لە سیس��تەمی پەروەردەی��ی ئێراندا
لێدان و ئ��ازاری جەس��تەیی مندااڵن
قەدەغە کراوە ،بەاڵم مندااڵن لە کەشی
خوێندنگادا ڕووبەڕووی ئازاری دەروونی
دەبنەوە ،بەداخەوە خوێندنگاکان وەکوو
پادگانێک��ی نیزام��ی بەڕێوەدەچ��ن و
مندااڵن س��ەربازی بچووکن و ناتوانن
منداڵی خۆیان بەردەوام بکەن.
پیکاسۆ وتەیەکی جوانی هەیە دەڵێت:
((هەم��وو منداڵێک ب��ە هونەرمەندی
ل��ە دای��ک دەبێ��ت؛ گرن��گ ئەوەیە
ئێم��ە چی بکەی��ن تا لەگەورەییش��دا
وەک��وو هونەرمەن��د بمێنن��ەوە )).لە
سیس��تەمی پەروەردەی��ی هەم��وو
واڵت��ر پێش��کەوتووەکاندا ،پەروەردەی
پراکتیک��ی گرنگییەک��ی زیات��ری پێ
دەدرێ��ت ت��ا پ��ەروەردەی تێئۆریک.
کێش��ەی س��ەرەکیی سیس��تەمی
پەروەردەی��ی ل��ە ئێراندا مەبەس��تدار
نەبوون و ناکارامەیی ش��ێواز و پێڕەوی
پەروەردەی��ە ،ئامان��ج لە پ��ەروەردەی
مندااڵن لە هەموو قۆناغەکانی خوێندن
نادیارە ،ک��ە منداڵ ب��ەرەو کام ئامانج
رێنمایی دەکات .لە سەرەتای گەنجیدا،
هەموو ئەوانەی قۆناغەکانی خوێندنیان
تەواو ک��ردووە و بڕوانامەی دیپلۆمیان
هەیە ،کاتێ��ک دەکەونە ن��او کۆمەڵگا
ب��ەرەوڕووی هیچ نەزان��ی و بێکاری و

مەریوانیش،کرماشانە
بە کاتی«وەتەن،
چاویلێمانە»
■ عەتا وەلەدی
▐ ل��ە زرێب��ار و ژااڵن��ە و
میراجییەوە تا بێستوون و
پەڕاو و داڵەهــــــۆ ،یەک
ئاخە و ی��ەک داخ و یەک
هەناسە

" هەڵقەی خەفیەی زکر ،ناڵەی هەزارڕەنگ
چون هەڵقەی دەرگای وێـرانان ،دڵتەنگ " *

لە ڕیکۆردی یەک لەو ماش��ینانەی بڕیارە
کەلوپەلەکان بگێنێتە هەنگاوێ خوارتر لە
کرماشانی شاری شیرینی کوردان ،دەنگی
ئایئای و قەتارەکەی عەلیمەردان کزکزێ،
کزتر لە جاران !
دیدەم " ڕێژاو "ەن ،ڕوخسارم " زەردە"ن
جە داخی " یاران " " ،پیران"م کەردەن " *

لەم ڕۆژانەدا مەیدانی باوەڕەشی مەریوان،
ژوانگە و ش��وێنی یەک بینینەوەی چیا و
شاخ و گۆرانییەکانی واڵتە و لە یارانکۆکەی
ش��ەریف باج��وەر چایی��ەک دەخۆن و
دڵتەنگییەکانیاندەچڕنەوەوسەربوردەکانی
ئەم ڕۆژانەی واڵت دەگێڕنەوە؛ لە تەنیشت
دارەپەڵکەکە ،کورسی دانراوە بۆ هۆرە و موور
و کەالم و تەموور و چەمەری ،سیاوچەمانە
پاییزەکەی فیرووز سابوور و دویتەیل چنە
مەدرەسەی مام یەدواڵ ڕەحمانی و هەوری
الرەگەی مام هوش��مەت لوڕنژاد و مووری
براگوجەر تەهماس��بی ،میوان��ی گەرووی
ئۆسمان هەورامی و حەمە مەال و قالەگاگلی
یەکەم و س��اڵە کیکنین ،دەیچریکێنن بە
گوێی بەڕوار و مازوار و دارەوەنەکاندا
لەو الوت��رەوە چەند کورس��ی دان��راوە بۆ
چیاکان ؛ ژااڵنە ئەڵی  :بە پیر ڕۆس��تەم لە
بەر شەکەتیی داڵەهۆ وا لە ڕێگەی دوورەوە
هاتووە شێعڕێ سەیدی ،خاڵۆی کۆماسی
یان ناریمان بۆ بخوێن��ەوە ،چەند چرکە
بێدەنگ��ی و دەنگی هەقاوهەقی ش��اهۆ
ڕایانئەچڵەکێن��ێ ،داڵەهۆ لە بەر خۆوە هەر
ئەیڵێتەوە ماک��وان چڕی کوان گرد بەیدێ
شاهۆ ،شاش مەردەن ،سەروەنەش دەیدێ
دوای چوونەوەکەی هەنارێ جێدەهێڵێ و
کەالمێ و ترنگەی تەموورێ.
ل��ەو الوە فەیلەق��ووس و میراج��ی ،بە
بێس��توون ئێ��ژن ب��ۆ دڵتەنگیەکەم��ان
هۆرەیەک بچڕە ،بێستوون دەست ئەنێتە
بناگوێ و وەک هەوری بەهار فرمێس��کە
و بە چاوەوە ناوەستێ ،لە کاتی ماڵئاواییدا
چەپکێ شێعری ناری و بێسارانی وگیرفانێ
سیاوچەمانە بە سەوقاتی دەباتەوە .

سەرلێشێواوییەک دەبنەوە کە هەمووی
نەبوون��ی ئامانج��ە ل��ە سیس��تەمی
پەروەردەدا ،کە لە قۆناغەکانی خوێندندا
لە س��ەریان فەرز کراوە .کێشەکان هەر
لە قۆناغی سەرەتایی خوێندنەوە دەست
پێدەکات ،لە باتی دۆزینەوە و بونیادنانی
هەس��تی ئافراندن و پرس��یارگەری و
پتەوکردنی هزری ئەندێشەی مندااڵن،
تووش��ی چوارچێوەگەلێکی دیارکراوی
پەروەردەی��ی دەکرێ��ن ،ک��ە هێ��زی
ئافراندنیان لە ناو دەبات.
لە سیس��تەمی پەرەوەردەی��ی واڵتانی
پێشکەوتوودا ناسینی توانایی(استعداد)
لەمندااڵندایەکەمئامانجەومامۆستایانی
قۆناغی سەرەتایی هەوڵ دەدەن توانایی
مندااڵن لە بوارێک کە حەز و خولیایانە
بناس��ن و لە س��ەر ڕەوتێکی دروست
بۆ گەیش��تن بە س��ەرکەوتن ئاراس��تە
بکرێن .بەاڵم مەخابن لێرە مامۆستایان
هیچ بەرپرس��یاریەتی و شارەزاییەکی
بەرچاوی��ان نیی��ە بۆ ناس��ینی توانایی
مندااڵن و تەنیا لە چوارچێوەی دووپات
کردن��ەوەی وانەی ن��او پەرتووکەکانی
خوێندندا ئەرکی خۆیان دەبیننەوە.
ل��ە سیس��تەمی پەروەردەی��ی ئێراندا
تێڕوانی��ن ب��ۆ مامۆس��تایان ،ه��ەر
تێڕوانینێک��ی کالس��یک و کۆن��ە،
جیاکردن��ەوەی مامۆس��تای ب��اش و
مامۆس��تای الواز ئەس��تەمە و ئەم��ە
خۆی لە بنەڕەتدا کێش��ەی ناوخۆیی و
الوازیی وەزارەت��ی پەروەردەیە کە ئەو
مامۆس��تایانەی وا ب��اش و لێهاتوون
لەگ��ەڵ ئەو مامۆس��تایانەی وا الواز و
کەمتەرخەم��ن وەک یەک مووچەیان
بۆ دابین دەکرێ و هیچ س��نوورێک لە
نێوانیاندا نییە .ئاکامی ڕەوشی الوازیی
سیس��تەمی پەروەردە لە واڵتدا بووەتە
هۆکاری دڵس��اردیی مامۆستایان و بێ
هیوابوونی قوتابی��ان لە خوێندنگاکان؛
خوێندنگاکان هیچ بەهرەیەکی خۆش
و سەرنج ڕاکێشیان بۆ هەر دووال نییە،
کاتێک لە خوێندنگا ماوەی خولەکانی
ناو خوێندنگا تەواو دەبێ مامۆس��تایان
و قوتابی��ان بۆ چوون��ەدەرەوە کێبڕکێ
دەکەن و ئ��اوات و خولیای��ان ڕۆژانی
پشووە.
ل��ە واڵتێ��ک وەک فەنالن��د ک��ە
سیس��تەمێکی ه��ەرە پێش��کەوتووی
پەروەردەی هەیە بۆ مندااڵن ،لە بەرانبەر
پێشکەوتن و ئاسایشی مندااڵن خاون
بەرپرس��یاریەتین و لەم چەند ساڵەی
دوایی��دا سیس��تەمی پێش��کەتووی
پەروەردەی ئ��ەو واڵتە بووەتە بابەتێکی
س��ەرنج ڕاکێش��ی توریس��یمی ،ب��ە

پەڕاو تۆزێ دڵیگیراوە و موورێک ئەخوێنێ،
ئەگاتە گوێی کۆس��ااڵن  ،ئ��ەدا لە پرمەی
گریان و پەڕاو جامێ لە ئاوی کانیتشاری
ئەداتێ و دڵی ئەداتەوە ،دەستی بە گەرمی
ئەگووشێ و سەر ئەنێتە سەر شانی .
ش��وا ،تەموورەکەی ڕادەمووسێ و بە دەم
ئ��ەوەڵ ئاخر یارەوە  . . .دەس��ت ئەکا بە
گیرفانی��ا و CDیەک دەردێن��ێ ،دەنگی
غەریبیی دووتارێ بە کرمانجی لە گولیلی
شیروانی خوراسانەوە ئەالمەزارەی بۆ چڕیوە
لە سەری ئەنووسێ بۆ بیرنەچوونەوەی ئەم
ڕۆژانە ،دیاری و یادگارە بۆ کەس��وکارەکانی
الی شاهۆی بەرزم .شاهۆ  ،بە دەم دەنگی
دووتارەوە س��ەرقاڵی خوێندنەوەی پەیامە
سەرەخۆشییەکەیکەلیمواڵیتەوەحودیو
عەلیڕەزایسپاهیالیینەبۆبوومەلەرزەکەی
کرماشان وکڕێ دێنێ بە قاقەزا و دەنووسێ
؛ تەموورەکەی سەیناسری یادگاری !
ب��ە هیجران��ی ،دڵیان ب��دەرەوە ب��ا هێند
بێهەدووری نەکەن . . .
ئەم ڕۆژ و ش��ەوانەی مەری��وان ،زیاتر لە
هەمیش��ە بۆنی لیمۆی قەس��ری ئەدا و
هەس��تت بە کەروێش��کەی گوڵەگەنمی
مەزراکان��ی زەه��او و زەیتوونەکانی زەردە
و بەرام��ەی ڕێحانی ئزگڵ��ەی ئەکرد ،لەو
بەهاران��ەی وا بەڕێ��وەن  .دار ب��ەڕوو و
قەزوانەکان ش��ان دانابوو تا س��ەوڵەکەی
یادگار وکالیپۆس و زەیتوونە شەکەتەکان،
سەری لە سەر دابنێن و چەند چرکەیەک
بحەوێنەوە  .لێرە لە قەراخی ئەم ئاسمانە
ش��ینە دابەزیوەی زرێب��اردا ،بەڕووی وات
دەبینی پاڵتاو وکاڵو و سوخمەکەی خستبوە
جانتایەکەوە و لە سەری نووسیبووی لە پاڵ
شێعری قانێعەوە بۆ بەندی جگەرەکانم لە
تەنیشت شێعری شاتەیمووری بانیارانی و
سەی یاقووی مایەشتی و خانای قوبادی،
بۆ؛ زەیتوونەکانی زەردە و کالیپتووسەکانی
زەهاو و دارهەرمێیکانی ئزگڵە .
لەم گەاڵڕێزانەماندا نەدەبوا بە چپەش��ەوە
بە وەت��ەن بڵێی دڵمان عەین��ی گەرمی و
س��اردی فەسڵەکەت ش��ێواوە ،نەبا زامی
الی کرماش��انی بکولێت��ەوە  .ل��ە ناخی
دڵتەوە هەس��تت دەک��رد ئ��ەوە وەتەنە،
چاوی لێمانە ،هەر بۆیە لەم ڕۆژانی ساردی
پاییزەدا و بە تایبەتتر لە کزەی شەوانی ئەم
خەزەڵوەرەی ڕۆحەدا وا زەوی دڵبەردترین
"پاییزە"ی بۆ چڕین و ئیتر نەیپرس��ێ بەم
کارەی دڵ��ی هەزارانمان برین��دارە ،دەبوا
س��ەردانێکی "مەیدان��ی باوەڕەش��ی"ت
بکردایە تا کەمووتەری دڵت بە ش��ەقەی
باڵێ هەناس��ەیەکی یارانی الی داڵەهۆی
بگەیاندایەت بە سپیسوار،
تا نەختێ کورد بوونت تازە ببوایەتەوە. ..
* مەولەوی کورد

کێشەکانی سیستەمی پەروەردە
و مندااڵن

دولتی) باشترین مامۆستاکان خراونتە
خزم��ەت تاقمێ��ک لە قوتابی��ەکان و
زیاتر لە باقی خوێندنگاکان بایەخ بەو
مندااڵنە دەدرێت کە بچنە زانکۆکان و لە
باشترین کۆلیژەکاندا بڕوانامە وەربگرن
و لە داهاتوودا وەک پزیشک ،ئەندازیار
و خ��اوەن پیش��ەی ب��اش بگەڕێنەوە
بۆ ن��او کۆمەڵگا .ل��ە ئێران��دا جگە لە
پزیش��کی ،کۆلیژەکانی دیکە بایەخدار
نی��ن و ئەمەش کێش��ەیەکی دیکەی
سیستەمی پەروەردەیە لە ئێراندا ،وەها
بیرۆکەیەک لە مێشکی مرۆڤی ئێرە و
قوتابیان دروست بووە کە تەنیا لە بواری
ماددیەوە بڕوانن��ە خوێندن و زۆربەیان
تەنیا بە پزیش��ک بوون بە باش بزانن.
ئایا بەڕاستی لە کۆمەڵگای ئێمەدا تەنیا
پزیش��ک بوون گرنگە و ل��ە بوارەکانی
دیک��ەدا کەس��ی باش و پس��پۆڕمان
ناوێت؟
مامۆس��تایان لێ��رە وەک فەرماندە و
س��ەرباز لە گەڵ قوتابی هەڵس��وکەوت
دەک��ەن؛ ناتوان��ن وەکوو ه��اوڕێ لە
مندااڵن نزیک ببنەوە ،منداڵ لە خولی
وانەکاندا ترس لە مامۆستا لە ناخیدایە و
بەترس و دوور لە خۆشی کاتی وانەکان
ت��ەواو دەکات ،مامۆس��تاکان بە بێ لە
بەرچاو گرتنی تەمەن و توانا و هەستی
من��دااڵن ،ئەرکی زۆر بۆ جێبەجێ کردن
لە ماڵەوە ئەخەنە ئەستۆیان و مندااڵن
لە ماڵەوە هیچ ک��ە ناتوانن ئەو ئەرکە
گرانە جێبەجێ بکەن ،بەڵکوو تووش��ی
ئسترس و دڵنگەرانیش دەبن.
کێش��ەی هەرە گەورەی سیس��تەمی
پەروەردەیی لە ئێراندا لەو ناوچانەن کە
گەالنی دیکەی جگە فارسن .ئەوەیە کە
فارس زمان نین .هەر چەند لە یاسای
بنەرەت��ی ئێراندا ئاماژە ب��ە خوێندن و
نووس��ین بە زمانی دایکی کراوە بەاڵم
تا ئێستاش ئەو خاڵەی یاسا لە ئێراندا
جێبەج��ێ نەک��راوە و مندااڵنی گەالنی
دیکەی ئێران لە یەکەم ڕۆژی دەس��ت
پێکردنی خوێندن تووشی کێشەی دوو
زمانی دەبن و دێرتر لە منداڵێکی فارس
لە وان��ە و ناوەڕۆکی ن��او پەرتووکەکان
تێدەگەن.
خوێن��دن ب��ە زمان��ی دایک��ی مافی
سروشتیی هەموو منداڵێکە و پێویستە
وەزارەت��ی پ��ەروەردە بۆ پێش��کەوتنی
سیس��تەمی پ��ەروەردە ل��ەم بارەیەوە
هەنگاوی جددی و پێویست هەڵبگرێ.
کێش��ەیەکی دیک��ەی سیس��تەمی
پەروەردە ئەوەیە کە بۆ قۆناغی سەرەتایی
خوێندن لە مامۆس��تای ب��ێ ئەزموون
و کەمخوێندەوار کەڵ��ک وەردەگرێت،

ش��ێوازێک ک��ە زۆربەی بەرپرس��انی
سیستەمی پەروەردەیی واڵتانی دیکە بە
مەبەستی دۆزینەوەی هیوا و هۆکاری
پێش��کەوتنی پ��ەروەردە ل��ەو واڵتەدا
سەردانی فەنالند بکەن.
مەخاب��ن ل��ە ئێران��دا زۆرب��ەی ئەو
مامۆس��تایانەی دەچنە ن��او هۆڵەکانی
خوێندن مەجبوورن لەوپەڕی بێ پارەیی
و لە بەرانب��ەر مووچەیەک��ی کەم و لە
هەمان کاتدا بەبێ ئەزموون و بێ ئەوەی
خۆیان پ��ەروەردەی گونجاو کرابن و بە
ش��ێوازی پەروەردەیی کە خۆیان پێیان
خۆش��ە ڕووبەرووی ئەرکی پەروەردەی
مندااڵن ببنەوە .ل��ە کاتێکدا کە هەموو
کارناسانی پەروەردە لەو بڕوایەدان هیچ
گۆڕانکاریەک لە سیستەمی پەروەردەی
ئێران��دا بێ زی��اد کردن��ی بوودجەی
پ��ەروەردە و پەروەردەکردن��ی چین��ی
مامۆستایان پێک نایەت .منداڵێک کە
ئێستاکە دەچێتە خوێندنگا ،پەنجا ساڵی
دیکە خانەنش��ین دەبێ ،سیس��تەمی
پەروەردەی��ی لێرە هی��چ بیرۆکەیەکی
ب��ۆ داهاتوو نیی��ە کە لەو کات��ەدا ژیان
کردن چۆنە؟ سیس��تەمی پەروەردە بە
زانس��تەکانی ئەمڕۆ و کۆن دەیهەوێت
منداڵەکانمان بۆ دنی��ا و داهاتوویەکی
نادیار ئامادە بکات.
من��دااڵن هی��چ کات لە هەڵ��ە کردن
ناترس��ن و هەر لە س��ەرەتای ژیانیان

خ��اوەن بەه��رە و هێ��زی ئافراندنن؛
ئەوە ئێم��ە گەورەکانین ک��ە ئەو هێزە
لەوان��دا دەکوژی��ن و دەیانخەین��ە ناو
چوارچێوەیەک کە لە هەڵە کردن بترسن،
مرۆڤێک ک��ە هەڵە نەکات و بترس��ێ
ناتوانێ هێزی ئافراندن لە خۆیدا گەورە
و بەهێز بکات .بەداخەوە مامۆستایانی
ئەم��ڕۆ ،ڕۆژ بە ڕۆژ زیات��ر هەڵە کردن
ل��ە خۆیاندا و پەس��ەند کردنی هەڵەی
کەس��انی دیکە ک��ە ک��راوە زۆر گەورە
دەکەنەوە ،سیستەمی پەروەردەیش وا
فێری کردوون کە هەڵە کردن خراپترین
ئ��اکارە کە م��ڕۆڤ تووش��ی دەبێت و
ناتوانرێ ئەو هەڵەیە بەرەو ئاراستەیەکی
باش ڕێنمایی بکرێ .بەڕاستی ئەگەر بە
وردی چاو لە سیستەمی پەروەردەیی لە
زۆربەی واڵتاندا بکەین و هەڵسەنگاندن
ل��ەوە بکەین ک��ە ئامانجی پ��ەروەردە
بۆچیە؟ نە دەتوانین س��ەرکەوتن و نە
ژیانێکی باش لە پاش ئەم سیستەمانە
ببینین.
خوێن��دن و پ��ەروەردە ماف��ی هەموو
مرۆڤێکە و پێویس��تە هەموو منداڵێک
بە بێ جیاوازی��ی ڕەگەزی و چینایەتی
و نەتەوەیی هەلی پەروەردە و خۆێندنی
باش��ی ب��ۆ برەخس��ێت .مەخابن لەم
چەند دەیەی دواییدا لە ناو سیستەمی
پ��ەروەردەی ئێران��دا ل��ە ژێ��ر ناوی
خوێندنگای نموون��ەی دەوڵتی( نمونە

■ ساڵهح حهبیبی
ئهندامیکهمپهینی
ڕێکخراو ه مهدهنی هکانی
شاری مهریوان
پێنجش��همه
▐ڕۆژی
ڕێکهوتی 22225ڕهزبهری
27172717ی ک��وردی لهگ��هڵ چهن��د
دۆس��ت و ح��هوت س��ێ ئێف��ی پ��ڕ له
یارمهتیه کۆکراوهکان��ی خهڵکی خێرخواز و
بهشهرهفی ش��اری مهریواندا بهرهو ناوچه
بوومهلهرزه لێدراوهکانی پارێزگای کرماشان
و ناوچهکان��ی س��هالس و باوهجان��ی و
ئەزگله و س��هرپێڵی زهه��او و دااڵهۆ وهڕێ
کهوتین .پهرۆشی دۆستان و شۆفیری سێ
ئێفهکان بۆ گهیشتنی ئهو یارمهتیانه تووشی
دڵهڕاوکێ��ی کردبووم .کاتژمێ��ر نۆی بهیانی
گهیشتینه شاری ڕهوانسهر .خهڵک هاتبوونه
سهر شهقام و پێشوازییان له یارمهتید هران
ئهکرد و دهسخۆشانهیان ئهوت و به چایی و
شیرینی و شهربهت بهخێرهاتنیان ئهکردین.
که گهیشتینهجوانڕۆ ش��اری ههڵوێست
ومرۆڤایهت��ی ،خهڵ��ک هورووژاب��وون.
دیمهن��ی خۆشهویس��تی و کۆدهنگ��ی و
گری��ان وبزهی ئهو حهمکه یهکڕیزیه و ئهو
دروشمانەی سهر بەنێرهکان که نووسرابوون
{کوردس��تانییان یهکڕیزی و هاوخهمی و
ههڵوێس��تی کوردانهتان پیرۆز؛ کوردستان
سهرهخۆشی؛ کوردستان سپاس و باوهشی
کرماش��ان ئاوەاڵی یارمهتی و هاوخهمی و
ههڵویستی مهردانهتانه }.له ناکاو چاوی پڕ
فرمێسک کردم و پهش��یمانی دێرجوواڵن
و ماندوێتیی ئ��هو دوو ڕۆژهی که به قهدهر
هێزم بۆ کۆ کردنهو ه و بارکردنی ش��تومهکی
مهیدانی باوهڕهشی لهگهڵ ڕێکخراوهکانی
کۆمهڵگەی مهدهنی کردبووم له بیربردمهوه
.س��ێ ئێف وهکوو ڕهشهبا نێوانی جوانڕۆ-
سهالس��یان بڕی ،که گهیش��تینه سهالس
و تازه ئاوا دنیا بهس��هرماندا ڕووخا و وێرانی
وهدهرکهوت ،خهڵکی زیان لێکهوتوو بهپیری
یارمهتید هرانهو ه هاتبوون؛ خهڵکێکی زۆر له
ش��ارهکانی مهریوان ،بانه ،مههاباد ،ورمێ،
سنه ،بوکان ،سهقز ،پاوه ،جوانڕۆ ،سهوڵئاوا
و کرماش��انهو ه هاتبوون ،ئێمه دهبوا بڕۆینه
دهش��تی زههاو ،لهوێ کهمپێکی مهریوان
بهسهرپهرهشتیی ڕێزدارحاجی عرفانی شێخ
ئهمینی ههورامان دامهزرابوو ،به پهله دهرباز
بووین و گهیشتینه ئەزگله ،شارۆچکهیەکی
خنجیالنه که بهداخهو ه بهتهواوی ڕووخابوو؛
کهمپێکی دیکهی مهریوان به سهرپهرهشتیی
بهرێزشهریف باجوەرکهلوپهل و پێداویستیی
ههناردهیمهریوانوشارهکوردستانییهکانیان
بهسهربوومهلهرزه لێدراواندا لەم شارهدا بهش
ئهکرد .ئێواره بوو ڕانهوەس��تابووین و کهس
تهنانهت بهردڵی نهخستبوو؛ پێشنیارم کرد
برا خهریکه له برسان دهمرین ،ههر ههموو

ل همهیدانیباوهڕهشییمهریوانەوە
هەتا دهشتی زههاو
وتیان دهبێت بگهینه ش��وێنی مهبەس��ت؛
ئیدی ههر چهند ه بهرهو ناوهندی دهش��تی
زههاو تێدهپهڕین کارهس��اتهکه بهرچاوتر و
وێرانیی��هکان زۆرتر دهب��وون؛ دوای بانگی
مهغریب گهیشتینه دهشتی زههاو و گوندی
کۆیک ،خۆمان ک��رد به نێو مهکتهبێکدا که
به تهنیا له ئهو گوند ه گهورهیه بهس��هرپێوه
مابوو .س��ێ ئێف ههر ههموو لهبهر دهرکی
حهوشه وەستان و دۆستانی مهریوانی هاتنه
م به سهدان خهڵکی خۆبهخشی
پیریمانهوه 
مهریوان و ههورامان و سهوڵئاوا خهریکی
بار داگرتن و بار بارکردن و یارمهتیدان بوون.
ئهوهندهت ئهزانی ماش��ین خۆی ئهکرد به
حهوش��هی کهمپدا و دهی��وت "به خودای
متمان��ه به کهس ناکهین ک��وردان نهبێت،
ئهو ماش��ینه یارمهتییهمان ل��ێ وهرگرن و
بیدهن به لێقەوماوان" تاوهکوو بهرپرس��ی
کهمپ بڕی��اری دهدا له چاو قونجاندنێکدا
لهس��هر ش��ان و باهۆ و کۆڵی خۆبهخشان
کامه ماشین خاڵی دهکرا؛ که ئهو دیمهنانهم
ئهبینی زۆرتر له خ��ۆ و هڕزتر ئهبووم ئهموت
"خودای��ه گیان ئهمانه چی��ن و کامه وره و
حهز و خولیا ئهو هێزهی پێ بهخش��یون"
ئهو شهوهی تاوهکوو کاتژمێر چواری بهیانی
خهریک��ی کهلوپهل داگرت��ن و ئهنبارکردن
بووین قهد نهمدیت کهسێک بڵێت ماندووم
یان خهوم دێت ،بهرنامه و نهزمێکی جوان
زاڵ بوو ،ههرههموو دڵسۆزانه و ههڵسووڕاوانه
خهریکی ئیش وکاربوون؛ تیمێکی پزشکیی
مهری��وان هاتبوون ،کاتژمێ��ر یهک و نیوی
شهو هاتنهو ه کهمپ دانهنشتبوون پیێان وترا
دهبێت بڕۆن بۆ سهرپێڵ ،دۆستانی کهمپی
ئهوێ ئاگاداری��ان کردووین دهواودهرمانیان
پێویس��ته ،دهواودهرمانیان بار کرد و کهوتنه
ڕێگا،کاتژمێرچواری بهیانیگهڕانهو هکهمپ.
حهس��انهو ه ڕاگهیەندرا و بڕێک ههر له بهر
ئهو سهرمایه له نێوان چهن پهتوودا خهوتن
و ئێم��هش خهریکی چای��ی دهمکردن و
قسان بووین و کاتژمێر شهش ههر ههموو
ههس��تاین و ئیدی بار کردن��ی کهلوپهل و
چوار پێنج س��ێ ئێف و سایپا بهرهو بهمۆ و
دااڵهۆ و دهشتی زههاو لهگهڵ تیمی پزشکی
وهڕێ ئهکهوتین ،تا ئێ��وارە ههر گرووپێک
سێ جاردهبواکهلوپهلی بگهیاندایەت ە شوێنی
مهبهست.
ئهو ش��تانهی که من له سهر ئهرزی واقێع
دیتونم و دهبێت وهکوو ئهمانهت بیگێڕمهوه
ئهمانەن:

یهکهم:هورووژاندنیڕێکخراو همهدهنییهکانی
شاری مهریوان ئهو هیواو هومێدهی به ههموو
خهڵکی کوردس��تان بهخشیبوو که دهتوانن
بۆ خۆیان بگهن��ه ناوهندی کارهس��اتهکه و
یارمهتییهکانیخهڵکبهئهمانهتهو هببهخشن
بههاونیشتمانیانیبوومهلهرزهلێدراو.
دووههم :له سهرئهوهیکه خهڵک متمانهیان
بهخش��یبوو به ڕێکخ��راوهکان .جموجۆڵی
تایبهت کهوتبوو ه نێوان ههموو ئهو کهسانهی
که به جۆرێک خۆیان لهههمبهر کارهساتهکه
به بهرپرس ئهزانی و ه��هر ئهمهش بوو به
هۆی جموجۆڵی زۆرێک له ئهو کهس��انهی
که دهبێت ههنگاو باوێژن بۆ بههاناوهچوونی
هاونیشتمانیانیلێقەوماولهکوردستاندا
س��ێههم :بڕێک دهنگۆی بێبنهما که لهسهر
بارودۆخی ناوچه بوومهلهرزهلێدراوهکان باڵو
دهکرایهوه ،که دوور بوون له ڕاستی و دهبێت
بڵێم ناوچهی بوومهلهرزهلێدراو ههربهگشتی
له باری ئابووری و کۆمهاڵیهتی و بهداخهوه
فهرههنگییهو ه پهراوێز خ��راوه .ئهو خهڵکه
ماڵوێران و تووشی کارهسات بوونه ،ئهوهی
ههیانبوو ە لهدهستیان داوه .وهکووکهسوکارو
ژن و من��داڵ و باوک و دایک ،که ئازیزترین
سهرمایهی ژیانیان بوون .سهروهت و سامان
و ماڵی ڕووخاو و مهڕومااڵت و خهلهوخهرمان
ههر ههمووی فهوتابوون .تووشی شۆکێکی
لهڕادهبهدهرن ،خۆیان ون کردووه ،کارهسات
ت��ا بنچکی ناخ��ی گرتوون ،له س��هرهتای
کارهساتهکهدا هێند ه له تهنیایی و بێدهرهتانی
و ماڵوێرانی ترساو و حهپهسابوون خۆیان له
بی��ر کردووهتهوه ،ئێمهمانان بوایین چیمان
دهکرد؟
ئ��هو خهڵک��ه ه��هر ههم��وو ب��ۆ خۆیان
سهردهمانێک خاوەن کهسایهتی و سامان و
ژیان و داهات بوونه؛ ئێستا ههرههموویان له
دهست دهرچوو ه و زۆرینهی ئهوان النیکەم
خۆشهویس��تێکیان له دهست داوه ،ئهزانن
چهند ه دڵتهزێن و سامناکه؟
بهپێیبێدهرهتانی،کهمداهاتی،پهراوێزخراوی،
کارهس��اتی دڵتهزێنی بومهل��هرزه ،داڕمانی
ههموو هیوا و هومێدهکانی ژیان ،شێوازێکی
ههس��ت به نیاز و داماوی قاپ��ۆرهی بیر و
ئهندێش��هی تهنیبوون؛ ئهمهش له س��هر
کهسایهتیی تاک وکۆکاریگهری ههبوو ،ئیدی
وهرگرتنی یارمهتی له نێوان بڕێکیاندا بێمانا
و له نێوان بڕێکدا زۆر زهق و کهس��انێکیش
ههبوون که دیار ب��وو خهڵکی ئهو ناوچهیه
نی��ن یان له مێژه له ئ��هو ناوچهیه نهماون

ل��ە کاتێکدا لە واڵتانی پێش��کەوتوو بە
ئەزموونترین و باشترین مامۆستاکان
بۆ ئەم قۆناغە جێگی��ر دەکرێن ،لەبەر
ئەوەی قۆناغ��ی س��ەرەتایی ،بناغەی
دەست پێ کردنی فێربوون و پەروەردە
و ناسینی توانایی و پتەو کردنی هێزی
ئافراندنی مندااڵن و ئاراستە کردنیانە بۆ
قۆناغی سەرکەوتن.
س��ەرەکیترین کێش��ە و الوازییەکانی
سیستەمی ڕاهێنان و پەروەردە لە ئێراندا
نەبوونی مامۆستا نییە ،بەڵکوو جێگیر
کردنی نابەجێی مامۆستا لە قۆناغەکان
و کێش��ەی ئابووری و ب��ێ ئەزموونیی
مامۆستاکانە و ئەم هۆکارانە کاریگەریی
ڕاستەوخۆیان هەیە لە دڵخۆش نەبوونی
مامۆستاکان بە پیشەکەیان؛ تێڕوانینی
زۆربەی مامۆستاکان لە دەروونیانەوە بۆ
پیشەکەیان ،ڕوانگەیەکی ئابووریانەیە،
نەک ڕوانگەیەک وەکوو هەست و خولیا
و خۆشەویستی بۆ مندااڵن و فێرکاری و
ڕاهێنانی مندااڵن بێت .مامۆستایەک کە
وەک ناچاری و تەنها وەک پیشەیەک
کە باری ئابووریی ئەو پیش��ەیە باشتر
بێت لەوانی تر ،بچێت��ە ناو خولەکانی
خوێندن ،بە دڵنیاییەوە ئەو مامۆستایە
ناتوانێت ب��ە فێرکاری و ڕاهێنان حەز و
خولیا و هێزی ئافراندنی مندااڵن بەرەو
سەرکەوتن هان بدات.
خاڵێکی دیکە کە لە کۆمەڵگەی ئێمەدا
کەمتر جێ��ی بایەخە ،ئەوەی��ە کە ئەو
بنەمااڵنەی مندااڵنیان دەخوێنن ،هاریکار
و یاریدەر نین لە پێوەندی کردن لەگەڵ
مامۆس��تا و خوێندنگای منداڵەکەیان.
سیس��تەمی پەروەردەیش لەم چەند
ساڵەی دواییدا بەداخەوە بە داواکردنی
پ��ارە و یارمەتی ل��ە بنەماڵەی مندااڵن
پێوەندی��ی نێ��وان خێزان و مامۆس��تا
و خوێندن��گای مندااڵن��ی الواز کردووە
و وای ک��ردووە کە زۆرب��ەی دایکان و
باوکان لە بەر ئەوەی کە داوای یارمەتی
و پارەیان لێ نەکرێ نەوێرن سەردانی
خوێندنگای منداڵەکانیان بکەن.
پێشخستن و بەهێزکردنی سیستەمی
پ��ەروەردە و ڕاهێن��ان پێویس��تی بە
یارمەتیی هەم��وو الیەک هەیە .هەموو
تاکێک ئ��ەرک دەکەوێتە س��ەری کە
لەگەڵ ش��وێن و ئەوانەی پەروەردەی
نەوەکانی داهاتووی ئێمە دەکەن هاوکار
بن و وەزارەتی پەروەردەیش پێویستە بە
دابین کردنی پێداویستیی خوێندنگا و
مامۆستای باش ،ئەرکی پەروەردە باش
و رێکوپێک بەج��ێ بگەیەنێت و خۆی
لەگەڵ گرفتەکانی ناو کۆمەڵگەدا بەڕۆژ
بکاتەوە.

بهاڵم کهڵکیان له دهرهفهت و ههلی ڕهخساو
وهرگرتبوو و له قهراخگوند هکاول بووەکان و له
لێواری جادهکاندا چێخ و چادریان ههڵدابوو،
هێرشیان ئهکرد ه سهرماشینی یارمهتید هران
و له زۆرێک له گوندهکاندا له الیهن خهڵکهوه
ئهدرانه بهر تانهوتوانج و پێیان ئهوترا که ئهوه
ش��وورهیی و عهیبه ،ب��هاڵم گوێگر نهبوون
و ئهمهش قهد نابێ��ت بخرێته ئۆباڵی ئهو
خهڵکه مهینهت چەشتووهی که بوومهلهرزه
بوون و ڕۆح و ڕهوانی تێکدابوون؛ له ڕاستیدا
له سهدا ههشتای ئهو خهڵکه به ئهوپهڕی
بیر و متمانه و له ناخی دڵهو ه کامه یارمهتیان
پێ دهگهیشت دهستی دۆعاونزاوپاڕانهوهیان
بهرز ئهکردهو ه و سپاس��ی یارمهتید هرانیان
ئهک��رد و دهیان جارم��ان دهدیت به بوونی
هاونیشتمانیانیکورد ئهگهشانهو ه و دهیانوت
ئێمه ههرچهند ه بهاڵ لێداوین بهاڵم خوایهگیان
شوکرت که براکانمان بههانامانهو ه هاتوونه.
من نازانم چۆنه باسی کۆمهڵێک بێویژدانی
نامرۆڤ بۆ ناکهن که به ڕازاوهترین کامێرای
ئهمریکی و ژاپۆن��ی و کۆریاییهو ه هاتبوونه
ناوچهی بوومهلهرزهلێدراو و تهنیا مهبهستیان
گرتنی سێلفی و وێنه لهگهڵ ماڵی داڕووخاو
و من��داڵ و پیر و گهنجی سهرلێش��ێواو و
ماڵوێران و کهسوکار کوژراودابوو ،بهئهوپهڕی
بێالیهن��ی و له لووتک��هی لهخۆبایی بووندا
به ماشینی میلیاردییهو ه دهس��ووڕانهو ه و
بڕێکجاربه نامرۆڤانهترین شێوازکۆتێک یان
کراسێک یان بهسته بیسکویتێکیان فڕێ
دهدایه بهردهمی منداڵێک و بۆ ههتاههتایه
کهسایهتی و دهرونییان دهڕووخاند.
ل��ه ههم��وو ئهمان��ه گرنگت��ر هورووژانی
خهڵکی خۆبهخش له ههموو پارێزگاکانی
کوردس��تان بوو که بهئهوپهڕی دڵس��ۆزی
و ههس��ت به بهرپرس��ییهو ه به سهدان و
ههزاران ماشینی پڕ له یارمهتییهو ه ڕژابوونه
ناوچهی بومهل��هرزه و بهبێ جی��اوازی له
نێوان ئهو خهڵکهدا خهریکی دابهش کردنی
پێداویس��تییهکانی ژیان و دهواودهرمان و
دڵنهوایی هاونیش��تمانیان بوون و ئهوهی
له ئهوێ بوو پڕ به پێس��ت ههستی ئهکرد
ئهوهی کورد ه خۆی به بهشێک و شهریکی
ئهو خهمه گهورهی��ه ئهزانێت ،ئهمهش وای
کردبوو ئهو یارمهتید هرانهی که له شارهکانی
ت��اران و تهورێز و ههم��هدان و ئههواز و زۆر
ش��وێنی ت��ری ئێرانهو ه هاتب��وون به پیی
ئهو ح��وزووره پ��ڕ ڕهنگ��هی کوردهکانهوه
متمانهیەکی ههره قورس��یان پێ ئهکردن و
بهلێشاو یارمهتییهکانیان ئهدایه کهمپهکانی
کوردس��تان و مهریوان تا وهکوو ئهمانهتێک
بیدهنه دهستی ئهو کهس��انهی که نیازیان
پێیهتی و خۆشیان به ئهوپهڕی ڕچاوکردنی
پهرهنس��یپه مرۆی��ی و ئەخالقییهکان��هوه
دهگهڕان و خهریکی دابهش کردنی یارمهتی
بوون.
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کۆڵبەرنامە…
کارەسات تا کارەسات

■ ئارام فهتحی
▐ئێوارەیبەرەبەرە نزیکەو
سەرماوس��ۆڵەی زستان
دەبین��ەوە و وەرزێک��ە
ئەس��تەم ،بۆ چینێک لە
کۆم��ەڵ ،کە هێش��تاکە
ل��ە واڵتی ئەت��ۆم و ئۆرانیۆمدا ،بژێویی
ژیانیان لە ڕێگای کۆڵبەری و هەڵبەزین
بەو ش��اخ و داخان��ەدا دابین دەکەن.
بەرەب��ەرە وەرزێ��ک دێت ک��ە هەموو
س��اڵێک دەبێتە مەترس��ییەکی گەورە
لەس��ەر ژیانی ئەم بەش��ە ل��ە چینی
کاری ناچاری .هەموو ساڵێک هەرەس
و س��ەرما و ج��ادە و ه��ەزار ڕووداوی
سروشتی تر ،گیانی چەن کۆڵبەرێک لە
هەورامان یان سەردەشت و شارەکانی
دیکەی سەرس��نوور دەگرن( بەاڵم ئایا
لە واقعدا ئەوان ئەیگرن؟) و ئەمەش
لە حاڵێکدایە کە ئەگ��ەر ئەم کۆڵبەرانە
نەکەونە بەر گوللە و ناو مەیدانی مین و
مەترسییەکان مرۆیی نەبن .جا هەموو
ساڵێک ئێمەش هەرکە چەن کۆڵبەرێک
بوون بە ژێر بەفرەوە و لە سەرما ڕەقیان
بەست ،ئەوا دنیای مەجازی بە تێلگرام
و ئینستا و فەیسبووکەوە پڕ ئەکەین لە
وێنەی مردنیان و ناردنی تەسلیەت و لە
جیهان��ی مەجازیدا واژۆیان بۆ ئەکەین
و هەموو هەوڵی هاودڵ��ی و بەرابەری
خوازیم��ان هەڵئەڕێژین .ئێمە مرۆڤی
کارەس��اتین .هەمیشە وەها بوویین کە
ڕابوەستین تا کارەسات بقۆمێ ئەوکات
شین و ڕۆڕۆیەکی بۆ بکەین و لەکۆڵی
خۆشمانی بکەینەوە.
گرفت��ی کۆڵبەری(یانی بوونی چینێک
بە ناوی کۆڵبەر) هێش��تاکە چارەس��ەر
نەکراوە و ئەگەر خراپتر نەبووبێ باشتر
نەب��ووە ،پێ��م وایە ئێم��ەش ئەوەی
بشێ نەمانکردووە .ڕووداوی کرماشان

زلزله و همه ما

■ سەرکەوت عەزیزی
▐زل���زل���ه چیست؟
م��دی��ری��ت ب��ح��ران
چ��ی��س��ت؟ اینهمه
وحشت و نگرانی در
هنگام زلزله به چه دلیل
اس��ت .چرا هنوز زلزله
میتواند مسبب اینهمه مرگومیر و
ویرانی و تخریب باشد؟ آیا زلزله قابلیت
ایجاد اینهمه وحشت و بحران را دارد؟
چرا باید در پی لرزش چند ثانیه اینهمه
ً
واقعا بشرنتوانسته
ویرانی ایجاد شود؟ آیا
است جلو این ویرانی و تخریب را بگیرد.
آیا طبیعت زلزله این است یا کمدانشی و
عقبماندگی و بیبرنامهریزی ما مسبب
ویرانی و تخریب است؟
زلزل��ه پدی��دهای طبیعی اس��ت که در
بس��یاری از مناطق جهان احتمال وقوع
آن م��یرود و به دلیل تأثیر آن بر زندگی
بشردرطول تاریخ همیشه موردتوجه بوده
است و همیش��ه سعی شده است با آن
مقابله شود .تحقیقات نشان داده است
که ش��یب زمین ،تراکم جمعیت ،تراکم
ساختمانها ،عمر ساختمانها ،وجود و یا
ع��دم وجود فضای باز و دوری و نزدیکی
به آن در میزان آس��یبپذیری بهشدت
مؤثرند .تراکم جمعیت باال یعنی خسارت
و ویرانی زیاد یعنی امکان گریز از موقعیت
خطرناک کمتر یعنی فضای بس��تهتر و
دسترس��ی به مکان ام��ن کمتر ،هرچه
فضاهای بازبیشترباشند یعنی مکانهای
امن و پایگاههای امدادرس��انی بیشتر و
نیروهای عملکننده مفیدتر ،هرچه تعداد
پارکها بیشترباشند میزان آسیبپذیری
کمتر میش��ود و مردم فرصت بیشتری
دارند از مکان ناامن دورتر شوند.
متأس��فانه با نگاهی دقیق به ش��هرمان
هر آنچه معیار و اصول شهرسازی است
دیده نمیشود .ساختوساز غیرقانونی،
غیرعلمی ،کوچهه��ای تنگ و تراکم زیاد
جمعیت ،تراکم ساختمانها ،همه و همه
در خدمت ویرانی و تخریب و مرگومیر
است ،چگونه ممکن است با این وضعیت
فیزیکی شهر ،در موقع مخاطرات طبیعی
ً
واقعا کدام
بتوان به امدادرسانی پرداخت
نهاد و ارگان و س��ازمان قبل از بحران به
شناخت شهرو تهیه نقشه خطرشهراقدام
کردهاند ،چرا نباید ازهمین امروز ،نهادهایی
مسئول شناخت شهر و ارزیابی شهر برای
موقع بحران ش��وند ،تجربه نش��ان داده
اس��ت که بخش عمدهای از آسیبهای
ناشی از زلزله به علت عدم رعایت اصول
و ضوابط شهرس��ازی اس��ت .این نحوه
ساختوساز و برنامهریزی شهری حاصل
عقبماندهترین و ارتجاعیترین نگاه به
شهر و شهروندی است،
وقتی به فرد ساکن شهر بهعنوان شهروند
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س��ەلماندی کە خەڵ��ک و جەماوەر
ئەگەر بیان��ەوێ ئەتوانن حەماس��ەی
گەورە بخولقێنن و گۆڕانی بەرین بەدی
بێنن .بەاڵم پرسیاری سەرەکی ئەوەیە
کە چلۆنە بۆ گرفتێکی ئاوەها کە سااڵنە
گیانی چەند س��ەد کەس( بە شێوەی
ئەنقەست و سروشتی) ئەکاتە قوربانی
و بێبەش یان کەمبەش��یان دەکات لە
ژین ،چلۆنە کە حەماس��ە ناخولقێنین
ی��ان ئ��ەوەی بش��ێ نایکەی��ن؟! چ
ش��تێکە کە ئاوەهای ک��ردووە بەرانبەر
ب��ە گرفتێکی هێندە بەری��ن و قووڵ و
ئاشکرا ،چاو بقونجێنرێ یان بێدەنگی
هەڵبژێردرێ؟ بڵێی ه��ۆکاری ڕووداو،
لە ئیرادە گەورەکەی ئێوە گەورەتر بێ؟!
پرس��یاری س��ەرەکی تریش��م ڕوو لە
ڕێکخراوە مەدەنییەکانە ،کە چۆناوچۆنە
بۆ کارەس��اتی وەک کرماش��ان خۆتان
ئەکەنە خاوەنپرس و ڕێکخەر و ...بەاڵم
لە حەن��ای گرفتێکی لەم چەش��نەدا،
بێدەنگ یان ...تان هەڵبژاردووە؟ بڵێی
هۆکاری ئێوەش هەمان ئەو ش��تە بێ
ک��ە وەک ئەگەری هۆکار ب��ۆ خەڵکم
هێناوەتەوە؟
لێرە مەبەست ئەوە نییە کە هیچ جۆرە
ئەرزش��گوزاری یان بایەخ��دار بوون و
نەبوونێک بکرێ ،یان بڵێین ئەوەی بۆ
کرماشان کراوە نەئەبوا بکرایەت ،بەڵکوو
ب��ە پێچەوان��ەوە باس��ەکە ئەوەیە کە
دەبێ بۆ هەموو ڕووداوەکان ،بەتایبەت
گرفتێک کە س��ااڵنە گیانی چەند سەد
کەسی تێدا لەناو ئەچێت ،وەک ئەوەی
کرماشان هەڵوسوکەوتی لەگەڵ بکەین
و کارێک بکەین .س��اڵ دێت و دەڕوا و
تەنها ڕێژەی کۆڵبەرە ک��وژراو یان گیان
لەدەس��تدراوەکان زیاد ئ��ەکا و ئێمە
خەریک��ی چین بەڕاس��تی؟ ئیرادەی
جەماوەرلەسەرووی هەموو شتێکەوەیە،
ب��ە ڕووداوە سروشتییەکانیش��ەوە.
فەرموون با ئیرادەمان بۆ چارەسەرکردنی
ئ��ەم گرفتانەش بخەینە گ��ەڕ ،بەدوور
لە مەوجس��واری و بەتەنها واژۆیەکی
لەکۆڵ خۆکردنەوەی گرفتەکە.

و انس��ان نگریسته نمیش��ود و داشتن
م��کان زندگی راح��ت حق او دانس��ته
نمیشود ،در موقع بحران هم نمیتوان به
نجاتش پرداخت وقتی در شهری تعداد
جمعیت خیلی بیشتر از میزان امکانات
و خدمات ارائهشده میباشد غیرممکن
اس��ت در موق��ع بحران به ی��اری مردم
شتافت.
اینهمه وحشت و ترس و نگرانی مردم
مریوان در هنگام زلزله اخیر و سرگردانی
آنان در خیابانهای شهر و ترافیک زیاد و
هجوم به پمپبنزین نشان ازعدم اطمینان
آن��ان به مس��کن و محل زندگیش��ان
میباش��د .این عدم اطمینان ف��رد را در
وحش��ت و ترس شدیدی نگه میدارد و
همیش��ه مانع رفتار درست و مناسبی در
هنگام وقوع خطر میباشد .وقتی در برابر
چشمان همه ما چپاول و دزدی و ساخت
خانههای ناام��ن و زمینخواری صورت
میگیرد چگونه ممکن اس��ت بتوانیم از
میزان این وحشت و ترس کم کرد.
اگر انصاف داشته باشیم باید قبول کنیم
همه م��ا جزئی از این ناامن��ی و بحران
هستیم .این وحش��ت و نگرانی و ترس
انعکاس��ی از جهل و ارتجاعم��ان در اداره
ش��هرمان میباش��د .با نام ساختوساز
مس��کن و خیابان و کوچه ،فضای آماده
ویرانی س��اختهایم .این ساختوساز و
کوچ��ه و خیابانها هرگ��ز از تفکر عمیق
مهندسی و دانش شهری خبر نمیدهند.
راستش را بخواهید خود ما هم ضد تفکر
مهندس��ی و دانش شهرسازی هستیم.
دستبهدست هم دادهایم ویران کنیم و
وحشتبیافرینیم.
نگاهی به این شهرمان ،مریوان ،بیندازید،
کجا برای فرزندانتان محل امن و فضای
باز و آموزشی و بهداشتی و ورزشی ایجاد
کردهاید ،فکر میکنید فقط آجر روی آجر
گذاشتن و سیمان روی سیمان ریختن
کافی اس��ت .تا حاال به م��کان آموزش
فرزندانتان س��رزدهاید ،اص� ً
لا میدانید
فرزندانتان کج��ا درس میخوانند ،کجا
آموزش میبینند ،کجا بازی میکنند ،کجا
ورزش میکنند.
اص ً
ال به مس��یر آمدورفت فرزندانتان به
مدرسه توجه کردهاید .دقت کردهاید چرا
باید فرزندتان برای مدرس��ه رفتن باید از
سرویس استفاده کند ،چرا هرروز صبح
اینهمه سرویس مدرسه در سطح شهر
دیده میش��وند .چرا نبای��د فرزندانتان
بهراحتی به مدرس��ه دسترس��ی نداشته
باشند ،چرا اینهمه مسکنتان با مکانهای
آموزش��ی و بهداش��تی و ورزشی فاصله
دارد .چرا نباید فرزندتان در همان محله
سکونتتان محل بازی و فضای آموزشی
نداشته باشد .این چه شهری است برای
خود و خانواده ساختهایم ،دست در دست
هم دادهایم ،زلزله و وحش��ت و ترس و
نگرانی و کشت و کشتار آفریدهایم.

■ سیروان کهنه پوشی
▐اع��ت��م��اد اجتماعی
بهعنوان مهمترین سازه
سرمایه اجتماعی و یکی
از جنبههای مهم روابط
انسانی ،عاملی بسیار
اساسی برای تداوم زندگی
جمعی در جهان پرمخاطره مدرن است.
عدم توجه به اعتماد اجتماعی موجب
کاهش انسجام عمومی ،هزینهبر شدن
تحوالت اجتماعی و درنهایت عدم
توسعه میشود .چون اعتماد اجتماعی
رابطه تنگاتنگی با امنیت روانی فرد و
جامعه دارد و موجب تسهیل فرایند
تحوالت اجتماعی میشود الزم است به
نحوی جدی موردتوجه قرار بگیرد.
بیاعتمادی به ساختارهای اجتماعی
موجب تضعیف تعهد اجتماعی وکمرنگ
شدن مؤلفههای هویت جمعی شده،
این بیاعتمادی بهتدریج به سطح روابط
میان افراد کشیده شده که حاصل آن
درنهایت انزوای اجتماعی است .به زبان
ساده میتوان گفت وقتی سرمایههای
اجتماعی فراموش میشوند آسیبهای
اجتماعی همچون اعتیاد ،خودکشی،
طالق ،تورم ،بیکاری و  ...روندی رو به
افزایش به خود میگیرند .در این فرایند
میتوان سرفصلهای همچون ناتوانی،
پوچی ،بی معیاری و انزوا را از آثار
مشخصه بیاعتمادی اجتماعی دانست.
درحالیکه آمار و شواهد عینی حاکی
از رشد سرطانی این پدیدهها است
تبیین حضور مفهوم اعتماد اجتماعی
در شکلگیری و ت��داوم بحرانهای
اجتماعی بهمنظور واکاوی نقش این
سازه مهم کار دشواری نیست ،ازاینرو
مسئله بیاعتمادی معضل و چالشی
اساسی بر سر راه تحقق جامعه سالم
است .البته راهکارهای برای افزایش
اعتماد اجتماعی وجود دارد که میتوان
به مواردی چون تقویت سازمانهای
غیردولتی ،شخصیت بخشی به
گروههای خرد و واسطهای ،بازنگری
کارکرد خانواده ،توزی برابر ثروت و
فرصتهای اجتماعی و ...اشاره نمود
که میتواند متضمن بهبود اوضاع گردد.
در موزاییک قومی و مذهبی ایران

■ ناصح قادری
پژوهشگرمحیطزیست
▐ ازرش��د فزاینده جمعیت جهان ،نیازها را
افزایش داده و متناس��ب با رشد جمعیت
و تنوع نیازها ،تهدیدات زیستمحیطی نیز
بیشترشدهاند .مخاطرات محیط طبیعی نیز
بیشترشدهاند .مخاطرات محیط طبیعی نیز
که از گذشتهها وجود داشتهاند تحت تأثیر
رشد نیازها و جمعیت با بروز این مخاطرات
تش��دید میش��ود و یا جبران خسارات و
تهدیدات تابعه آنها تنها با صرف هزینههای
گزاف میسورمیگردد.
هراندازه تأمین نیازهای بشرو توسعه شهری
کورکورانه به خصوصیات و ویژگیهای بومی
بیاعتنا باش��د فراوانی برخ��ی مخاطرات
محیطی تش��دید میش��ود .خس��ارات و
تهدیده��ای ناش��ی از تمام��ی مخاطرات
محیطی چند برابر و هزینههای انس��انی،
اجتماعی ،فرهنگی و ازجمله زیستمحیطی
آن گزافتر و سنگینتر میشود .در نوشتار
پیشرونقشرعایتمنشورزیستمحیطی
توس��عه پایدار در کاهش پیامدهای زلزله
محوریت بحث را تشکیل میدهد.
زلزله رخ��دادی طبیعی متأثر از س��اختار
زمینشناسی اس��ت که نمیتوان ارتباطی
بین آن و رفتار زیستمحیطی تجسم نمود
اما مدیریت درست منابع مادی و طبیعی
و سرمایههای توسعهای میتواند پیامدها
و خسارات ناش��ی از زلزله را کاهش دهد.
جامعه انس��انی در زاگرس یا در روستاها
ساکن است و در قالب روستاهای متمرکز
و خانههای نیمه روس��تایی اس��کانیافته
اس��ت و یا در مناطق شهری و روستاهای
تغییر نامیافته به ش��هر صاحب مسکن و
سرپناه شدهاند .در بخش زیادی از مناطق
روستایی یا روس��تاهای متمرکز (منطقه
زاگرس) بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی
متناس��ب با جمعیت و وسعت ،روستاها
«طرحهای هادی روستایی» دارند و بیش
از سه دهه است که مسئولیت طراحی ،اجرا
و بهسازی سکونتگاههای روستایی را در
قالب این طرح بر عهدهدارند .بدون ش��ک
یکی از دستاوردهای طرح هادی و بهسازی
روس��تایی ،مقاومسازی مسکن روستایی
اس��ت که بر اساس دستورالعملهای فنی
و نقش��ههای تیپ این س��ازمان عملیاتی
میشود ،اما در این میان یک ابهام یا سؤال
بیپاسخ وجود دارد و آن اینکه آیا طرحهای
تیپ و نقش��هها و پالن طراحی سازههای
مناطق روستایی که بنیاد مسکن تجویز و
اج��را میکند در هر منطقه و ناحیه منطبق
بر نقش��ههای لرزهخیزی و پتانسیل زلزله
محاسبهش��ده آن نواحی است .تاریخچه
فراوانی ،شدت و پراکنش زلزله درایران برای
همه ما روشن و بدون ابهام است .زلزلههای
طبس ،منجیل و رودبار ،ب��م ،بویینزهرا،
اردبی��ل و آخری��ن مورد آنک��ه تصویری
ناخوشایند از شاهکارش در اذهان گذاشت
بی��ش از دو هفته نمیگ��ذرد ،زلزله ازگله،

جامعهشناسییکبیاعتمادی
ض��رورت سنجش اعتماد اجتماعی
و عوامل مؤثر بر آن از اهمیت ویژهای
برخوردار است تا راهکارهای گسترش
ای��ن اعتماد مشخص ش��ود و در
برنامهریزیهای کالن در نظر گرفته
شود .با توجه به نتایج پیمایشهایی
که گاها از جانب مراکز دانشگاهی و
حتی حکومتی منتشرشده اعتماد
اجتماعی در جامعه ای �ران وضعیت
خوب و مناسبی ندارد .صاحبنظران در
تحلیل رواج بیاعتمادی در جامعه ایران
دالیل گوناگون تاریخی ،روانشناختی،
جامعهشناختی ،فرهنگی ،اقتصادی
و سیاسی اقامه کردهاند ،در این میان
به نظر من سابقه طوالنی حاکمیت
استبداد بر جامعه ایرانی عاملی بسیار
مهم در گسترش بیاعتمادی اجتماعی
است.
اگر مؤلفههای سرمایه اجتماعی را
همدلی بین مردم و نهادها ،مشارکت
اجتماعی و اعتماد اجتماعی بدانیم
با نگاهی ساده میفهمیم که ما در
جامعهای با سرمایه اجتماعی پایین
زندگی میکنیم .برای درک این حقیقت
باید در اندیشه ایرانی و زیرساختهای
فکری مردم این سرزمین به دنبال ریشه
کنشهای مریض و ناسالم فرد ایرانی
در حوضه عمومی بگردیم ،از این زاویه
برخی از ویژگیها و خصوصیتهای
فکری ایرانی همچون خودمحوری،
تکروی ،عدم اعتماد به یکدیگر و فرا
سازمانی بودن را میتوان در البهالی
افکار و رفتار مردم دید که این امر خود
موجب تعریف انگارههای جدیدی در
فرم و محتوای حیات اجتماعی این
سرزمین شده است.
دکتر ناصر فکوهی معتقد است که
رفتارهایی همچون بیادبی ،پرخاشگری،
خشونت (رفتاری و زبانی) ،بیحرمتی،
زورگویی ،خودستایی ،چاپلوسی ،تازه به
دوران رسیدگی ،عدم تحمل دیگری و ...
هراندازه بیشتر باشد نشانه عدم اعتماد
اجتماعی در جامعه است .تصویری از

جامعه که برآیند این مقدمات است
تصویر یک جامعه دارای کمترین
مشارکت اجتماعی است.
روی دیگرسکه
ما شاهد ورود مردم در شرایط بحرانی
و هیجانی هستیم ،توجیه این تناقض
نمادین میان جامعهای فارغ از اعتماد
اجتماعی و هجوم هیجانی مردم برای
کمک به همنوعان خود در زلزله اخیر هم
از حیث تئوریک و هم ازلحاظ کارکردی
دشوار نیست .با این استدالل که مردم
ما زمانی که به نقطهای از هیجان عاطفی
میرسند و احساسی برخورد میکنند به
سمت مشارکت کشیده میشوند.
در حادثه اخیر حضور مستقیم و
حداکثری مردم در امر امدادرسانی و
تأکید بر تحویل مستقیم کمکهای
شخصی خود به زلزلهزدگان که بهنوبه
خود گویای عدم اعتماد به نهادها
و سازمانهای دولتی بود ضرورت
خوانشی نو از اعتماد بین م��ردم و
سازمانهای زیرمجموعه نظام سیاسی
را موجب میگردد.
حجم کمکهای مردمی سراسر ایران
از کانال شخصیتهای علمی ،ورزشی،
فرهنگی و گاه رسانهای به آسیب
دیدگان از طریق حضور مستقیم در
مناطق زلزلهزده دلیلی روشن بود که
مردم نمیخواهند کمکهای گاه ناچیز
ً
ماهیتا حرفهای که
خود را به نهادهای
میبایست دستاندرکار این موضوع
میبودند بسپارند اعالن ایجاد شکافی
بزرگ در اعتماد عمومی بود .تفویض
کارکرد نهادهای با ماهیت کمکرسانی
به تودههای که نهتنها تجربهای حرفهای
نمیتوانند داشته باشند بلکه در شرایط
ً
بعضا دچار
عدم تجربه تا امور مشترک
سردرگمی و بیبرنامگی نیز میشوند،
نشانههای این سیاهچالههای بزرگ
است.
ماهیت و حجم کمکهای مردمی به
تفکیک حوضههای جغرافیایی ایران
بیانگر چند صورتمسئله مهم است

زلزلهومنشور زیستمحیطیتوسعهپایدار
س��رپل ذهاب و ثالث باباجانی کرمانشاه
است که به لطف دسترسی به ابزار رسانه و
فضای مجازی دهها برابر بیش از زلزلههای
قبلی ابعاد زلزله کرمانشاه ،برای شهروندان
به نمایش گذاشته شد و البته اثرات مثبت
و منفی آن را نیز همه ش��اهد بودهایم .این
اطالعات و شاخصها ،انتظاراتی را بهعنوان
مطالبه به شهروندان القا میکند و آن مطالبه
بازبینی در طرحها و پالن مناطق روستایی
و انطباق اس��تانداردهای ای��ن طرحها بر
مختصات و شرایط لرزهخیزی هر منطقه
اس��ت .مطالبهای که در سایه تکرار حوادث
تلخ زلزله در کش��ور ،دیگر هیچ حاجت به
استخاره در آن موجود نیست.
اگرزلزله و همسایگی و همآغوشی باگسلها
و مناطق زلزلهخیز را باور کردهایم میپذیریم
که مناطق روس��تایی ما هم حقدارند هم
پای مناطق شهری از تسهیالت و آسایش
اجتماعی ناشی از توسعه و عمران برخوردار
باش��ند باید بپذیریم که برخی از تهدیدات
بعدی ناشی از توس��عه و عمران برخوردار
باش��ند باید بپذیریم که برخی از تهدیدات
بعدی ناشی از توس��عه را باید متناسب با
شرایط محلی مهار و کنترل نماییم .مث ً
ال اگر
برخورداری ازنعمتگازطبیعی و دیگروجوه
توسعه مطلوب روستاییان و مدیران جامعه
ماس��ت .تعریف طراحی و اجرای امنیت و
آرامش بعد از توسعه برای بهرهگیری سالم
و بیخطر از این نعمات مطلوبتر اس��ت و
باید هم پای تغییر زیربناهای زندگی باید
زیربناها و پایههای سرپناههای روستایی
نوسازی مقاومسازی و ایمن شوند .چنانچه
طراحی فضای روستایی ما ایمن نشود اگر
تا امروززلزله فقط خانهها را برسرروستائیان
آوار میکرد از امروز انفجار و تخریب مخازن
منابع س��وخت و گاز روس��تایی در حین و
بعد از زلزله نس��ل جدی��دی از آوارها ،آواره
س��از مردمان دیارمان خواهن��د بود .البته
درصورتیکه متناسب با تغییرشرایط توسعه،
تغییر و اصالحی در طراحی زیرساختهای
روستایی روی ندهد.
ب��ا توجه به جریان موج��ود تبدیل مناطق
روس��تایی به شهر پیامدهای شهر شدن و
استقرار امکانات و مخازن و ً
گاها تأسیساتی
که بیمباالتی در مهار و بهرهبرداری از آنها
میطلب��د در هر برهه و ه��ر برنامه تغییر
در روس��تا ،متناس��ب با تغییر و منطبق بر
ویژگیهای محیطی ،ایمنس��ازی به یک
الزمه و اجبار برنامههای عمرانی و مدیریتی
ً
حتما میپذیریم که هزینهای
تبدیل شود.
که بهعنوان خسارات ،غرامت ،جبران تاکنون
پرداخته و میپردازیم بیش از هزینههای
ایمنسازی است.
در مورد مناطق ش��هری کش��ور ما ازجمله
مناطق شهری زاگرس ،اگر خارج از فضای
تعارف و خودسانسوری و بر پایه واقعنگری

به فضا بنگریم سکونتگاههای شهری ما با
چالش اساسی مواجهاند.
در منطقه زاگ��رس و بهویژه زاگرس غربی،
کشور ما در موارد زیادی تحت تأثیر جنگ
تحمیلی و مهاجرت ناش��ی از ترک مناطق
روس��تایی مرزی در اثر جنگ ،ش��هرها و
حاشیههای شهری توسعه یافتند و برخی
مناطق روس��تایی به مناطق شهری تغییر
نامیافتهاند بدون آنکه حتی زیرساختی در
انتظاراین توسعه فیزیکی آمادهشده باشد.
 -١در مناطق ش��هری ما طرحهای پدافند
غیرعامل و ایمنسازی شهری اجرانشدهاند
ً
صرفا جمعیت و خانوارهایی در ش��هرها
و
در کنار ه��م تجمیع ش��دهاند و تهدیدات
و مخاطرات محیط��ی در طراحی خانهها
و من��ازل پیشبینینش��دهاند بهویژه که
م��ردم این دیار توان اقتصادی قابل قبولی
نداشتهاند.
 -٢کمت��ر به یاد میآورم که مش��اورین و
طراحان ما نیز در طرحهای توسعه شهری
و مطالعات تفصیلی شهری ،واحد مطالعات
روستایی به پتانسیل لرزهخیزی و تاریخچه
زلزله اعتنایی داشته درنتیجه اگر در طراحی
شا هراهها ،شوارع و معابرسناریوی بروززلزله
و احتیاج به تخلیه و کمکرس��انی سریع
دیده نشده اس��ت که در این صورت بازهم
در بر همان پاش��نه آشیل ناپایداری و سبز
نبودن شهری میچرخد .بهعنوانمثال الزم
اس��ت در مطالعات روستایی ما وضعیت
توسعه  20سال آینده آن روستا و تهدیدات
متناس��ب با آن زمان پیشبینی شود یا در
طراح��ی خیابانها و معاب��ر درون مناطق
شهری بهویژه در مناطق فرسوده و قدیمی
ش��هرها که جمعیت انبوه دارند پیشبینی
ش��ود که با فرض بروز زلزله مخرب ،امکان
تخلیه و کمکرسانی موجود باشد فضاهای
چندمنظوره ایم��ن و پایدار مثل پارکهای
درون محل��های ،س��النهای ورزش��ی و
اجتماعات،بیمارستانهاوفضاهایعمومی،
کلینیکهای درون محلهای متناس��ب با
جمعیت برای اسکان ،نگهداری و انتقال در
مواقع ضروری پیشبینی شود.
 -٣در مناط��ق درحالتوس��عه جه��ان،
کمتوجهی به طراحی ش��هری پایدار باعث
میشود که در ش��هرهای ایجادشده عالوه
بر مش��کالت محلی موجود ،مش��کالت
تجربهشده دیگرشهرهای جهان را نیزداشته
باشند .اگر شهرهایی در کشور ما نیز از این
قاعده مستثنا نباشند مردم و دولت ما با این
چالش نیزآشنا خواهند بود.
با این اوصاف راه چاره چیس��ت؟ پاس��خ
ای��ن کالم در مخلص کالم تمکین و اتکا بر
منشور زیستمحیطی توسعه پایدار است.
توسعهایعقالنیوعقالییمبتنیبرشناخت
استعدادها و شرایط محلی ،سازماندهی
نیازها ،ارزشهای زیستمحیطی ،تأمین

ازجمله ،شتاب قابلتأمل مردمکردستان
در امر کمکرسانی و از همان دقایق
اول حادثه ،با درایت به این موضوع که
بیشترین میزان انگیزش هیجانی به
نسبت زلزلهزدگان از مناطق کورد نشین
بوده میتوان چنین برداشت نمود که
علیرغم پیوستگی فرهنگی و سیاسی
این مناطق با سایرحوضههای سرزمینی
ایران ،تأکید آنها بر هویتی واحد با
مردمان مناطق آسیبدیده مهمترین
عامل در این انگیزش هیجانی که در
روزهای پس از حادثه فرمی آگاهانهتر
به خود گرفت به شمار میرود.
تقابل ضمنی دو گفتمان ،اولی خود را
به آبوآتش میزند برای درکرنای کردن
رشتههای هویتی خود با مردمی که
حتی جای برای خوابیدن ندارند ،دومی
اگرنه با اجحاف بلکه با اتالف تالش
میکند قائل به این هویتجویی نباشد.
صورتبندی وضعیت به این عبارت به
معنی گسیختگی ،مرزبندی ،هاشور
زدن و پررنگ نمودن تفاوتها نیست
بلکه دیدن سیمای عریان واقعیتهای
حیات اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی
ماست .حضور انسانی و همدردی مردم
سراسر ایران با آسیب دیدگان نهتنها
جای گالیه نیست بلکه قابلتقدیر و
تشکر است بهگونهای که یکبار دیگر
حضوری از یک سرنوشت مشترک را به
هنگام درد مشترک به تصویر کشیدند.
اما این واقعیت عریان که فاجعه
موهبتی است ب�رای تحریک حس
مشترک ما این بار نیز به حقیقت
پیوست ،ت�لاش مضاعف ب��رای پر
کردن حفرهها و گسلهای تاریخی
مشخصه اصلی این کارناوال میشود
و گاهی ب��ه ش��ی��وهای هیستریک
قواعد و چهارچوبها نیز نادیده گرفته
میشوند ،تقارن زمانی این حادثه با
حضور چشمگیر رسانه در حوضههای
مختلف سبب بازتعریف همه مفاهیم
ازجمله بحران ،اعتماد ،هویت و ...
گردید بهگونهای که واکنش عمومی به
این مفاهیم علیرغم همانندیهای زیاد
با فاجعههای چهبسا گستردهتر از مورد
اخیر کرمانشاه ،به دلیل وجود این عامل
مضاعف بسیار سریع و همهجانبه بود.

نیازهای نس��ل امروز و حقوق نس��لهای
بعدی با کمترین هدررف��ت و بهرهبرداری
مستمر ،ایمن و اخالقی از منابع.
در توس��عه پایدار تقلید از مدلهای علمی
توسعه ش��هری کورکورانه نیست ،مدلها و
الگوهای مطلوب و مقبول متناسب با شرایط
منطقهای و محلی و متناسب بااستعدادها
و تمهی��دات و مخاط��رات محیطی بومی
میش��وند ،سایه چوب مخاطرات و بالیای
طبیعی و محیطی را همیش��ه بلند و پایدار
دیده میشود و متناسب با میزان تهدیدها
و خطرات برنامههای س��ازگاری یا مقابله
با تهدی��دات طراح��ی و اجرا میش��وند.
س��ناریوهای بروز بحرانها و مخاطرات بر
اس��اس دوره بازگش��ت و حدود احتمال
تجسم میش��وند و برای مقابله با آنها در
افقهای  50 ،20و  100س��اله چارهاندیشی
و طراحی صورت میگی��رد .تحقیقات در
پرداخت دی��ون قانونی ،یاران��ه و وامهای
بالعوض به مالکین کمتوان مالی منازل و
اماکن ناامن برای مقاومس��ازی پرداخت
میشود .نقشه راه امنیت غذایی ملی برپایه
توان محلی و منطقهای تهیه میشود ،منابع
آب طبیع��ی ،چش��مهها و چاهها تخریب
نمیش��وند و برای زمان بروز بحران آماده
بهرهبرداری نگهداش��ته میشوند ،خطوط
ارتباطی ،پلها ،فرودگاهها ،بیمارس��تانها،
مراکز مدیریت بحران و زیرساختهای آب،
انرژی و منابع در حداکثر امنیت و پایداری
ساخته میشوند تا در مواقع بحران بتوانند
خدماترس��انی نمایند و اولین حلقه پاره
شده زنجیره خدمات عمومی نباشند .به یاد
دارم در زلزله رودبار و منجیل در س��ال ،69
منابع آب شرب شهر رشت که سازهای بتنی
بزرگ بود و به خاطر تأمین هد و فش��ار بر
روی پایهای بتنی مستقرشده بود باوجود
 100کیلومت��ر از مناطق زلزله س��قوط کرد و
باآنکه درشهررشت تلفات انسانی بسیارکم
بود اما این مسئله یک بحران اصلی برای
آب شرب مردم رشت بود.
در ش��الوده فکری توس��عه پایدار ،صلح،
توسعه و حفاظت محیطزیست وابسته به
یکدیگرند و الزمه پایداری ت��داوم در بهره
بداری است و پیشنیازاین پایداری و تداوم
توجه به شرایط محلی ،درک این شرایط و
برنامهریزی بر اس��اس آن است .در چنین
شرایطی ضمنکاهش خسارات و زیانهای
ناشی ازمخاطراتی چون زلزله ،امید بهعنوان
مهمترین سرمایه اجتماعی انسان از سفره
زندگی رخت برنمیبندد و بازسازی پس از
زلزله باانرژی و قدرت بیشتر انجام میشود.
تحق��ق این آرمان الزمه فرهنگی ش��دن و
تبدیل این اصول به باور اس��ت .باوری که
ش��الوده تمام زندگی ،برنامه و آینده همه
شهروندان را تش��کیل میدهد و از وظیفه
یک گروه و یک س��ازمان و یک دولت به
تکلیف هر فرد تس��ری و توسعه مییابد.
آنگاه این ب��اور وجه المطالبه همه مردم از
خود ،جامعه ،سازمانها ،منتخبین ،مدیران
و دولت میشود
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ئێمەو کارەساتیبوومەلەرزە

■ ئهنوهرڕهوشهن

▐ -١بەدرێژای��ی تەمەن��ی ژیانی مرۆڤ لە س��ەر
زەوی ملمالنێیەک لە نێوان ڕووداوە سروشتییەکان
و مرۆڤ��دا ب��ووە .مرۆڤ هەمیش��ە هەوڵ��ی داوە
بەیارمەتیی ئاوەز و ئەندێشەی سروشت بهێنێتە ژێر
ڕکێفی خۆی و سروشتیش هەتا توانیبێتی بێبەزییانە
مرۆڤی کردووە بە قوربانی .بەاڵم سروش��ت قەت چۆکی بە مرۆڤ
دانەداوە و هەرلە ژیانی سەرەتایی خۆیەوە تاکوو ئەمڕۆ مەترسییەکانی
سروشتی کەم کردووەتەوە.
ئەو گەلە خواپێداوانەی کە لە ئەزموون و زانستی جۆراوجۆر بۆ دروست
کردن��ی ژیانێکی ش��ایان کەڵکیان وەرگرتووە ،لە هەم��وو بوارێکەوە
مەترس��ییەکانی س��ەر تاک و کۆمەڵگاکەیان کەم کردووەتەوە و لە
پالن و بەرنامەیاندا بە ش��ێوەیەکی ڕۆژانە بیر لە باشترکردنی ژیانی
هاوواڵتییەکانیان دەکەنەوە و ه��ەوڵ دەدەن کەرامەتی ئەو مرۆڤەی
کە لە دەقە ئاسمانییەکاندا جەخت لەسەر پاراستنی کەرامەتی کراوە
بپارێزن.
بوومەلەرزە وەک ڕووداوێکی سروش��تی ،هەمیش��ە لە گەڵ ژیانی
مرۆڤدا بووە و سااڵنە و مانگانە و تەنانەت لە هەندێ شوێنیشدا ڕۆژانە
دەس��توپەنجەی لەگەڵ نەرم کردووە و لەگەڵیدا سازاوە و درێژەی بە
ژیانی داوە .بەاڵم بۆ ئەم س��ازانەی لەو کەرەساتانە کەڵکی وەرگرتووە
کە زانس��تی مرۆڤایەتی دای هێناوە و بە ش��ێوەیەکی ژیرانە و بەبێ
هیچ چەشنە کەمتەرخەمییەک پالنی بۆ داڕشتووە و خەسارەکانی ئەو
ڕووداوەی زۆر زۆر کەم کردووەتەوە .ئەوان بۆ ساڵمەتیی هاوواڵتییانیان
بیناکانیان بە شێوەیەک س��از دەکەن کە لە کاتی ڕوودانی توندترین
بوومەلەرزەشدا کەمترین خەساری گیانی لێ بکەوێتەوە .ئەمە تایبەتە
ب��ەو واڵت و س��ەرزەمینانەی کە کۆمەڵێک مرۆڤی ژیر و دڵس��ۆزی
نیشتمانپەروەر بەڕێوەی دەبەن و بەرپرسانە خەمی هاوواڵتییەکانیان
لە دڵدایە.
کەچ��ی الی ئێم��ە بوومە لەرزە ب��ووە بە مۆتەکەیەکی ترس��ناک و
ماڵوێرانک��ەر .هەم��وان دەزانین ئێران لە س��ەر هێڵ��ی بوومەلەرزە
هەڵکەوت��ووە و بە پێی ئامارە فەرمییەکان لەم واڵتەدا س��ااڵنە  ١٠تا
١٢هەزار بووەلەرزە لە سەرووی یەک پلەی ڕیشتەر و  ٢٥٠بوومەلەرزە
ب��ە پلەی  ٤هەتا  ٤.٩ڕیش��تەر و  ٢٥بوومەلەرزە بە گ��وڕی  ٥تا ٥.٩
ڕیشتەر و  ٢بوومەلەرزە بە گەورەیی  ٦تا  ٦.٩پلەی ڕیشتەر ڕوو دەدات
و پێش��بینیش دەکرێت بوومەلەرزە بە گوڕی  ٧تا  ٧.٩ڕیشتەر هەر
پێنج ساڵ جارێک ڕوو بدات .هەروەها ئامارەکان دەڵێن ٨٠لەسەتی
بیناکان مەرجەکان��ی دژە بوومەلەرزەیان تێدا نیی��ە؛ ئەمەش لەبەر
نەبوونیگەاڵڵەیەکی تۆمکەیە بۆ بەرنگاربوونەوەی بوومەلەرزە لە ئێراندا.
ئەم هەمووە بوومەلەرزانەی کە لە ئێراندا ڕوو دەدەن ،مەترس��ییەکی
گەورەیان بۆ س��ەر ژیان و س��امانی هاوواڵتیان درووس��ت کردووە،
هەربۆیە پێویستە ئەم واڵتەش وەک دیکەی ئەو واڵتانەی کە لەسەر
هێڵی بوومەلەرزە هەڵکەوتوون چارەیەک بدۆزێتەوە هەتا خەسارەکانی
ئ��ەو ڕووداوە کەم بکاتەوە .بەجوانی لە ڕووداوی بوومەلەرزەکەی ئەم
دواییەی پارێزگای کرماش��اندا بۆمان دەرکەوت کە چۆن گرنگایەتی
نەدراوە بە گیانی مرۆڤەکان و دەسەاڵتیش چەندە دەستەوەستانانە و

■ حامد بهرامی
▐زلزل��ه اتف��اق افتاد.
مردم را گ��رد هم آورد
و همه از جان و مال و
وقت خود مایه گذاشتن
برای کمک به هم نوعانشان و فراتر از
آنهم زبانهایشان در کرمانشاه.
همه سرگرم بودند و هرکسی هر آنچه
در توان داش��ت ،خالصانه و انسانوار
تقدیم مینم��ود و آن روزها فراموش
نخواهند ش��د و هرکس��ی تصاویری
زیبا از آنهمه دلس��وزی و فداکاری
در آلبوم خاطراتش و یا در دوربینش
ثبت نمودە است.
یکی از این تصاویر زیبا ،حضور پررنگ
تویوتا (پانکی) داران بود که پشت سر
هم مشغول بارگیری و کمکرسانی به
این مناطق زلزلهزده بودند.
هرکسی از ما شاید از قانونشکنیها،
رانندگیهای نامناس��ب و س��بقتها
و س��رعتهای پرخط��ر ،مانوره��ا و
الیی کش��یدنها و ب��ه خاکی زدنها
و تصادف��ات مال و ج��ان برانداز این
تویوتاه��ای پرق��درت ،خاط��رات و
تصاویری در ذهن داریم.
هرچن��د در زمان حمل بار و تعقیب و
گریزها ،بس��یار دیدهایم که مردم به

بەالوازیەوە بەرنگاری ئەو کارەساتە بوویەوە و ئەگەر خورۆشانی دەریای
یارمەتییەکانی خەڵک نەبوایەت ئازارەکانی خەڵکی بوومەلەرزە لێدراو
سەد هێندەی تر قورستر دەبوو.
هەروەک دەزانین واڵتی ئێران لە س��ەر دەریایەک لە نەوت و سامانە
سروشتییەکان هەڵکەوتووە و لەو بارەوە لە ڕیزی واڵتە دەوڵەمەندەکانی
جیهاندایە و ئەگەر ئەو پارەیەی کە لە ڕێی فرۆشتنی نەوت و سامانە
سروش��تییەکانی ترەوە دەستی دەسەاڵتداران دەکەوێت تەخشان و
پەخشانی پێوە نەکرێت دەتوانرێت خانووی هەر ئێرانییەک بە دژی
مەترسییەکانی بوومەلەرزە تەیار بکرێت .بەداخەوە خەڵکی الی ئێمە
هەژارن و س��ازکردنی خانوو و بین��ا زۆر بە گران بۆیان تەواو دەبێت و
ناتوانن ماڵێکی پتەو و پێش��کەوتوو و دژە بوومەلەرزە دروست بکەن
و لەتوانیان��دا نییە ئەو پارەیە کە ئەش��ێ بکرێت��ە خەرجی قاییمی
ماڵەکانیان دابین بکەن ،هەر بۆیە پێویس��تە نوێنەرانی پارلمان پرۆژە
یاسایەک پێشکەشی پارلمان بکەن بۆ پەسەندکردنی یارمەتیی ماڵیی
حکوومەت بەوکەسانەیکە خانوو سازدەکەن ،بۆ ئەوەی خانووەکانیان
دژە بوومەلەرزە ساز بکەن.
 -٢ڕوودانی بوومەلەرزەکەی کرماش��ان بۆ ئێمە کە هێش��تا کۆستی
لەدەس دانی کەرک��ووک و زامی خنجێری خەیانەت و گەلەکۆمەی
هەرێم��ی و نێودەوڵەتی تاس��اندبووینی زەبرێکی قورس��ی تر بوو.
بەاڵم بینینی بێکەس��یی بوومەلەرزە لێدراونی کرماشان لە کاتژمێرە
سەرەتاییەکانی ئەو ڕووداوەدا شارەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستانی هەژاند
و خەوی لە چاوی هەموان تاراند و هەر بۆیە بە س��ەروماڵەوە خۆیان
کردە خزمەتکاری هاوواڵتییە بەاڵ لێ دراوەکانیان و ش��انیان دایە ژێر
باری خەمیان و نەیانهێش��ت ئەو ڕووداوە س��امناکە و ئەو کارەساتە
گورچوبڕە لە پێی��ان بخات .جوان و پیر ،گ��ەورە و بچووک ،هەژار و
دەوڵەمەند ،وەک ئەوەی کە کەسی خۆی تووشی ئەو ڕووداوە بووبێت
و لەژێر داروپەردووی خانووە ڕووخاوەکاندا بێت و یان کەس��ەکانیان
بێ س��ەرپەنا بووبن ئارامییان لە ال هەڵگی��را و ئۆقرەیان نەما و لەو
ساتەوە تاکوو ئێستاش هەر خەریکی بەهاناوە چوونی کەسەکانیانن.
نموونەی ئەو خرۆش��ان و پیش��اندانی هاودەردییەی خەڵکمان لە
کاتی پێشکەش کردنی شتومەک و هاوکارییەکاندا بینی و لووتکەی
ئەو جۆش و خرۆش��ەش لە کاتی هێنانەوەی تەرمی خۆبەخش��ی
خوالێخۆش��بوو ئەبووبەکری مەعرووفیدا بینی کە بۆ هاوکاریی زیان
لێکەوتووانی بوومەلەرزەکە ڕۆیشتبوو بۆ سەرپێڵ زەهاو .دەریایەک لە
خەڵکی جوانڕۆ و کامیاران و مووچش و سنە و دیواندەرە و سەقز و...
چوون بە پێشوازیی تەرمی ئەو خۆبەخشەوە و دیمەنێکی مێژووییان
تۆمار کرد کە جێگای ش��انازییە .نابێ لەبیرم��ان بچێت کە دیکەی
گەالنی ئێران و جیهانیش کە ئەو خرۆش��انەی خەڵکی ش��ارەکانی
ڕۆژهەاڵتی کوردس��تانیان بینی هاتنە س��ەر هێڵ و الفاوی هاوکاری
و یارمەتییەکانیان بەرەو پارێزگای کرماش��ان کەوتە ڕێ و ئەوانیش
شانیان دا بە شانی کوردانی ڕۆژهەاڵتەوە و چوونە ژێر باری قورسی ئەو
کارساتە سەختەوە کە جێگای سپاس و پێزانینە .پێویستە لێرەشدا
جەخت لەسەر ئەوە بکرێتەوە هەتا زیان لێکەوتووانی بوومەلەرزەکە
دەچنەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆیان ئەبێ خەڵک یارمەتی و هاوکارییان
لێ نەبڕن و بە هەموو ش��ێوازێک هۆش��یان پێیانەوە بێت و شاعیر
وتەنی بە تەنیا جێیان مەهێڵن.

یاری این رانندگان ش��تافتهاند ،مانع
تعقیب شدهاند و یا بارشان را تخلیه و
یا حتی در روستا و شهر امانشان داده
و اموالشان را نجات دادهاند و هنگام
مشکالتی چون چپ کردن ،بهسرعت
به یاریش��ان برخاس��تهاند و هنگام
عبور از جادهها و احتمال تعقیب ،راه
را برایشان گشودهاند.
ام��ا هرچند هم��ه میدانیم که حفظ
جان و مال مردم بر هر چیزی اولویت
دارد و احت��رام بهح��ق حیات مردم
اساس��یترین نماد انس��انیت است
که همی��ن کمکهای متنوع مردمی،
در همین راس��تا ب��وده و برای حفظ
جان و مال زلزلهزدگان بوده است که
این رانن��دگان نیز درواقع کمال همت
نمودند و انسانیت خلق نمودهاند.
اکنون سؤال اینجا است که چرا زمانی
که حتی باری با خود ندارند ،در میان
خیابانها و کوچههای ش��هر و روستا
و چهارراهها ،جادههای برونشهری،
بازه��م با هم��ان بیاحتیاطی و خطر
سازی پیش میتازند؟
آیا نبای��د حق م��ردم را رعایت نمود
و نبای��د مثل این م��دت با همدلی و
دلس��وزی ،حق مردم را چه عابران و
چه س��واران را ،رعای��ت نمود؟ و چرا
نباید کاری کرد که دل کسی را نلرزانند

پیامدهایزیستمحیطیعدماعتمادبهسازمانهایامدادگر
در یاریرسانی به زلزلهزدگان کرمانشاه
■ امید باتو
کارشناس محیط زیست
▐ یکشنبه بیست و یکم آبان ماه ،زمینلرزههای
پیاپ��ی بخشهایی از اس��تان کرمانش��اه و
مناطقی از کردس��تان عراق را لرزاند که شدت
زمینلرزه اصلی هفت و س��هدهم در مقیاس
ریشتر بود .اگرچه پسازاین زمینلرزه تاکنون (هشتم آذرماه)
یعنی کمتر از بیست روز ،همان مناطق بیشتر از هزار بار لرزیده
است اما همزمان با آن یک زمینلرزه بسیار بزرگ در کل ایران
پهناور اتفاق افتاده است که آثار و عواقب زیانبار آن ،هرلحظه
بیش از تمامی زمینلرزههای اتفاق افتاده در این کشور بوده
است .این زمینلرزه بسیار ویرانگر درواقع عدم اعتماد مردم
به نهادهای امدادی و کمکرس��ان به مناطق زلزلهزده بوده و
میطلبد متخصصین امر اعم از سیاسیون ،مذهبیون ،جامعه
شناسان ،روانشناسان ،مردم شناسان ،فعالین فرهنگی ،مدنی
و در یککالم تمامی دلس��وزان و افرادی که دل درگرو رشد،
پیش��رفت و آبادانی این مرزوبوم دارند دس��ت در دست هم
نهاده تا با بررسیهای دقیق علمی و موشکافانه بتوانند راهحل
علمی ،منطقی ،معقول و اجرایی برای آن بیابند .اینکه چرا این
بیاعتم��ادی به وجود آمده و دلیل آن چیس��ت موضوع این
نوشتار نیست چراکه علیرغم نگرانی نگارنده از این موضوع به
دلیل عدم تخصص و عدم صالحیت علمی ،ورود به موضوع
نهتنها به حل معضل کمکی نخواهد کرد بلکه ممکن اس��ت
مشکلی نیز به آن بیفزاید .با توجه به اینکه نگارنده ،عالقهمند
به حوزه محیطزیس��ت بوده و محیطزیست نیز بستر حیات
اجتماعی ما میباشد و هراتفاق ،عمل و عکسالعملی تأثیرات
خاص خود را بر روی آن برجای میگذارد لذا به بیان چند نکته
در خصوص پیامدهای زیس��تمحیطی موضوعی که در صدر
عنوان ش��د میپردازم ،یعنی پیامدهای محیط زیستی عدم
اعتماد به نهادهای امدادی و کمکرسان در جریان زلزله اخیر
کرمانش��اه .الزم است در همین ابتدا بیان کنم که این نوشتار
نه در پی نقد و نه به دنبال آسیبشناس��ی موضوع نیست و
ً
صرف��ا به بیان پیامدها اکتفا میکند لذا در پایان هم نخواهد
توانست راهکار و پیش��نهادی ارائه دهد چراکه هرگونه ارائهی
طریقی منوط و مشروط به یک آسیبشناسی دقیق و علمی
خواهد بود .همان روز و س��اعات اولی��ه اعالم خبر زمینلرزه
در کرمانش��اه و بارگذاری اخبار و تصاوی��ر منطقه زلزلهزده در
شبکههای اجتماعی موجی فراگیر ابتدا در مناطق کردنشین در
راستای تشکیل کمپینهای جمعآوری کمک توسط فعالین
فرهنگی ،مدن��ی ،ادارات و نهادهای دولتی و افراد حقیقی و
حقوقی مختلف ش��کلگرفته و درنهایت تمامی کش��ور را در
برگرفت .اگرچه این موج ش��کلگرفته تابلویی بس��یار زیبا و
رنگین از حس همبس��تگی ملی و انسانی در سطح منطقه و
کشور را به نمایش گذاشت و حتی بهنوعی باعث غرور و حس
خوش��ایندی برای تکتک ما گردید .درنهایت ش��اهد بودیم
که برخالف اعتماد مردم ک��ه هدایا و کمکهای خود را برای
ارسال به مناطق زلزلهزده به هر گروه و کمپین و نهادی تحویل
میدادند ،در موضوع ارس��ال کمکهای جمعآوریشده برای
منطق��ه ،هیچ گروهی به گروه دیگر اعتماد نکرده و یا به قول
یکی از دوستان ،تمامی افرادی که زحمتکشیده و کمکهای
مختل��ف و متنوعی برای مناطق زلزل��هزده جمعآوری کردند،
خودش��ان هم زحمت انتقال و تحویل کمکها را به آس��یب
دیدگان تقبل کردند .همانطوری که عنوان شد پایکار آمدن
تمامی آحاد و اقشار مردم جهت یاری هموطنان آسیبدیده
و دچار بحران در زلزله امری قابلس��تایش و نمودی بس��یار
زیبا از حس همدلی و همبس��تگی ملی میباشد اما ارسال
و تحویل کمکهای جمعآوریش��ده توس��ط افراد به آسیب
دیدگان از زاویه دید محیطزیس��ت به دالیل ذیل الذکر دچار
اشکال میباشد:
_ افراد ،س��ازمانها و مؤسسات خیریه که حماسه بزرگی در
جمعآوری کمک برای آس��یب دیدگان خل��ق کردند به دلیل
عدم آش��نایی و نداش��تن تخصص در بح��ث توزیع اقالم و
نیازمندیهای آسیب دیدگان نتوانستند تمامی افراد نیازمند
کمک را بهصورت یکس��ان پوش��ش دهن��د و همانگونه که
شاهد بودیم ضمن اینکه بخشی از کمکهای جمعآوریشده
هدر رف��ت (و درواقع حجم عظیمی از منابع از بین رفته) ،در
روزهای اولیه تعدادی از افراد که در مراکز ش��هری و روستایی
قابلدس��ترس و سکونت داشتند کمکهای قابلمالحظهای
دریافت نموده درحالیکه افرادی که بنا به وضعیت توپوگرافی و
صعبالعبور بودن بخشی از منطقه دسترسی به آنها سختتر

کمکرسانی مردمی درسی عملی برای
عموم و خصوص در تمام فصول

و جان و م��ال دیگران را با اعتماد به
اس��تحکام و قدرت ماشین خود ،به
خطر نیندازند؟
آی��ا میتوانیم آرزوی این را داش��ته
باشیم که همین رانندگان که ین همه
تصوی��ر زیبای انس��انی خلق نمودند
بازه��م و در ط��ول ماهها و س��الها

این تصاویر زش��ت را در خاطرههای
م��ردم پاک نماین��د و تصاویری زیبا
از مردمداری و انس��انیت در همهجا،
خلق نمایند و آن را فقط به این دوران
زلزله خاص نگردانند.
اما اگر ب��ه عموم مردم نی��ز نگاهی
بیندازیم میتوانیم به یک جمعبندی

و کمت��ر بود از دریافت کمکها مح��روم ماندند؛ بنابراین آن
بخش از کمکها (همچون مواد غذایی فسادپذیر از قبیل نان
و  ...و ی��ا کمکهای دیگر از قبیل لباس و اقالمی که به دلیل
عدم وجود مکان مناسب جهت نگهداری در منطقه رهاشده و
از یک کاالی قابلمصرف بدون آنکه به مصرف برسد به پسماند
تبدیل شدند) که مازاد نیاز دریافتکنندگان بود بهراحتی از بین
رفت .الزم است این موضوع را هم ذکر کرد در ساعات اولیه که
زمان طالیی برای امداد به افراد مصدوم و یا کسانی که در زیر
آوار مانده بودند میباشد وجود افراد غیرمتخصص در منطقه
و نیز اقدام آنها در آواربرداری و خارج نمودن افراد از زیر آوار
خود به مشکل دیگری تبدیل گردیده بود.
 آنچه که در مواقع بحران (در هر بحرانی) در صدر اولویتهاق��رار دارد آماربرداری و اطالع از تعداد افرادی اس��ت که دچار
بحران ش��دهاند ،بنابراین وجود افرادی که خارج از چارچوب
س��ازمانها و نهادهای تخصصی متول��ی ،جهت یاری مردم
به منطقه رفت��ه میتواند کار آماربرداری را با مش��کل مواجه
س��ازد .این موضوع شاید برای افرادی که از وضعیت بحرانی
سوءاس��تفاده کرده و از نقاط دیگر جهت رسیدن به نوایی به
منطقه آمده بستر مناس��بی فراهم نموده و حتی بنا بر اخبار
واصله مش��اهده میش��د که بخش��ی از کمکهای مردمی
توزیعشده توسط همین افراد در منطقه به فروش میرسیده
کما اینکه در موضوع زلزله بم نیز علیرغم وجود تلفات سنگین،
تعداد افراد حاضر بهمراتب بیشتر از جمعیت اولیه شهر بم بود.
 توزیع اقالمی همانند چادر و یا ساخت سرپناههای موقتیتوس��ط داوطلبان مردمی جهت کمک به آس��یب دیدگان در
کمب��ود ،غیاب و یا تنبلی نهادهای متخصص و متولی امکان
برپایی کمپهای اس��تقرار اصولی و صحیح را از آنها سلب
نموده و همچنان که مش��اهده میشد در روزهای اولیه حتی
نبود سرویسهای بهداش��تی و دستشویی خود به معضلی
دیگر تبدیل گردیده بود.
 به دلیل خرابیهای گسترده و نیز عدم وجود سرویسهایبهداشتی ،فاضالب (همراه با لجن) افراد آسیبدیده و تعداد
فراوان داوطلبان مردمی خود سبب ایجادکانون آلودگی نقطهای
گردیده که این موضوع سبب ایجاد بیماریهای عفونی بوده
که حتی هشدار بخش بهداشت مبنی بر شیوع وبا در منطقه
را ش��اهد بودیم -۵.به دلیل عدم آشنایی داوطلبان مردمی
در امر تفکیک ،بستهبندی و توزیع مناسب و متناسب با نیاز
آسیب دیدگان ،بخش عظیمی از کمکهای جمعآوریشده
بالاس��تفاده بوده که ضمن رها ش��دن در منطقه در روزهای
اولیه خود به معضلی دیگر تبدیلشده که این موضوع ضمن
هدررفت منابع ،به ایجاد سیمایی بسیار بحرانیتر ازآنچه بود
افزوده عالوه بر اینکه امداد و یاریرس��انی را با مشکل مواجه
میکند خود میتواند تهدیدی علیه بهداشت ساکنین و آسیب
دیدگان باشد.
 تردد بسیار زیاد افراد مختلف موجب اتالف بخش عظیمیاز س��وخت ،،لنت ترمز و استهالک الستیک وسایط نقلیه که
همگی از آالیندههای جدی محیطزیست محسوب میشوند
را به دنبال داش��ت که بدون شک امر کمکرسانی به آسیب
دیدگان را با مشکل مواجه میکند.
این موارد ازجمله پیامدهای محیط زیس��تی عدم اعتماد به
نهادها و سازمانهای متخصص متولی بحران بوده و علیرغم
وجود موارد بسیار بیشتر به دلیل جلوگیری از اطاله نوشتار و
تضییع وقت خوانندگان از لیس��ت نمودن و ذکر موارد بیشتر
خ��ودداری میکنم .البته جای خوش��حالی دارد که به همت
تعدادی از دوس��ت داران محیطزیست مواردی را در راستای
کاهش آسیبها ازجمله جمعآوری زباله و نیز آموزش نکات
الزم آموزشی محیطزیست صورت گرفته که این اقدامات الزم
بوده اما بههیچوجه کافی نمیباشند .درنهایت ضمن همدردی
با هموطنان آسیبدیده در جریان زلزله کرمانشاه خود را در درد
و غم و آالم و رنجهای آنها شریک دانستن و با آرزوی اینکه
انشالله شاهد وقوع چنین بالیایی در هیچ جای کره مسکون
نباش��یم ،الزم میبینم نکتهای که در ابتدا عنوان شد را تکرار
نمایم و آن اینکه این مطالب در راستای آسیبشناسی موضوع
عدم اعتماد نبوده لذا نمیتواند هیچگونه راهکاری برای حل آن
نی��ز ارائه نماید بلکه ازآنجهت بیان ش��د که بدون تردید این
زلزله آخرین زلزله در این کش��ور نمیباشد لذا ضروری است
بهمنظور کاهش هر چه بیشتر آسیبهای ناشی از آن ،تدبیر
و راه چارهای مناس��ب در راستای اعتماد زایی مجدد مردم به
نهادهای تخصصی اندیشیده شود.

و درخواست دیگر برسیم.
در تم��ام ش��هرها ،مراک��زی مردمی
برای جم��عآوری کمکهای مردمی
اختص��اص یافت و س��یل م��ردم با
دستپر به این مراکز سرازیر شد.
در مدت اندکی ،سرمایهای عظیم گرد
آم��د بهگونهای که تم��ام این مناطق
زلزلهزده را ازنظر خوراک و پوش��اک
و زیران��داز و  ...بینیاز نمودند و حتی
انباره��ای آن مناط��ق ،از وس��ایل پر
گردید و در ش��هرها نیز بخشی از این
ً
بعدا
کمکهای مردمی ،انبار گردید تا
و متناسب با نیاز به این نواحی ارسال
گردد.
هرکس��ی ک��ه اینهمه ی��اری مردم
را میدید ش��گفتزده میش��د و به
تعریف آنهمه روحیهی بخش��ش و
ازخودگذشتگی ،میپرداخت.
اما س��ؤال اینجاس��ت که چرا همین
م��ردم عزی��ز و بخش��نده ،گاه��ی
نیازمندان شهر را فراموش میکنند؟
چه بس��یار مردمانی را میشناس��یم
که در طول س��ال یکبار هم گوشت
نمیخورن��د و در تأمین نان خش��ک
خانواده نیز مشکلدارند.
در همین ش��هر خانوادههایی بودهاند
که یخچال نداشتهاند و مثل زمانهای
قبل ،ی��خ را از همس��ایگان گرفته و

داخل جایخیهای فیبری گذاشتهاند.
در همین ش��هر ما ،چه بسیار کسانی
که محتاج یک موکت ی��ا زیرانداز یا
لباس گرم بودهاند و کمتر یافتهاند.
اگر همین م��ردم ،مثل همین مدت،
هرس��ال ،دو بار به می��دان میآمدند
و ب��ه ی��اری نیازمن��دان شهرش��ان
میشتافتند ،چه تصاویر زیبایی خلق
مینمودند و چه کودکانی را که ش��اد
مینمودند.
موسس��ههای خیریه فعال در سطح
شهر کم نیس��تند اما ایکاش آنها
این قدم را برمیداشتند و با همکاری
انجمنه��ا و جناحه��ای دین��ی و
فکری و مردمی ش��هر ،زمانهایی را
برای جم��عآوری کمکه��ای نقدی
و غی��ر نق��دی اختص��اص میدانند
و میتوانس��تیم ش��اهد خندهه��ای
کودکان ،بیماران ،یتیم��ان ،بیوهزنان
و پیران و خانوادههایش��ان میبودیم
و ش��هری زیبا میآفریدم سرش��ار از
محبت و اخالق انسانی و اسالمی.
آیا راهی به این یاریخواهیم گشود و
انجمنه��ا و فعالین مدنی و مذهبی
و مؤسس��ات خیریه این ق��دم را بر
خواهند داشت؟ و برای شهری زیباتر
و انسانیتر ،همه باهم حرکت را آغاز
خواهند نمود.
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میالد عبدی ▐

مهدی احمدیان

▐نمی دونم شما کجای دنیا زندگی میکنید
اما من یک جای با یک دنیا بحران زندگی
میکنم ،بحران کمآبی ،بحران خشکسالی،
بحران س��یل ،بح��ران زلزله ک��ه همه این
بحرانها را میتوان با مدیریت بحران کنترل
کرد ولی مش��کل اساسی از آنجایی شروع
ش��د که قرار بود در ای��ن مملکت برای حل
بعض��ی از مش��کالت غیرقابلپیشبینی و
بالیای طبیعی ،س��تادی تشکیل شود بنام
ستاد مدیریت بحران اما در اثر اشتباه تایپی
جای این دو کلمه جابجا شد و چون در تمام
زمینهها اع��م از فرهنگی ،اجتماعی ،هنری،
ادبی ،زیستمحیطی و ...مشکل مدیریتی
وجود دارد مدیری پیدا نشد که این دو کلمه
را جابجا کند و اسم ستاد را با امالی درست
بنویسد برای همین است که ما سالهاست
دچار بحران مدیریت هس��تیم .این بحران
مدیریت در تم��ام زوایای زندگی زجرآور ما
نفوذ کرده اس��ت .نه مصرفکننده مدیریت
دارد نه تولیدکننده ،نه سازنده مدیریت دارد

ُ
شیر نر کشتن ،نه مردی است
به م َشتی ِ
بود مرد آنکه شادیآفرین است
چنان باید که گویی همچو دارو
شفای درد دلهای غمین است
«مسعود حاجی»
▐در دنیای امروز ،ورزش جایگاه ویژهای
در میان مردم دارد و این جایگاه را مدام
در اهمیت روزافزون آن میبینیم .اگرچه
شاید درمیان ما هنوزورزشکاران صاحبان
سرمایههایی آنچنانی نیستند که مثل
غرب انگش��تنما شوند اما با بررسیای
اجمالی میتوان میزان محبوبیت ایشان
را در رس��انههای جمعی دید که مردم تا
چه اندازه نس��بت به رخدادهای ورزشی
قهرمانان اهمیت میدهند و با بردهایشان
پایکوبی میکنند و در شکستهایشان
اش��ک میریزن��د .مهمتری��ن پاداش
ورزشکاران ما همین پایگاههای مردمی
است و استفاده از این پایگاه را در سایر
امور مثل نمایندگی و ش��ورای ش��هرها
بهخوبی عیان است .شهرت و محبوبیت
ورزش��کاران را سیاس��یون بهخوب��ی
میفهمن��د و در این میان ورزش��کارانی
هس��تند که با به��ره از ورزش ،خود را به

▐وێنهگر :بههمهن شههبازی ▐

▐وێنهگر :میالد عهبدی ▐

▐وێنهگر :دانا ئازهریان ▐

هەناێ تەرمەگەم شان وە شان بوەن
بووشن لە ڕێیەگەێ تاقوەسان بوەن
نەکەێ نازارەیل لە خەو هەڵسن
بێدەنگ لە ئەو الێ کرماشان بوەن

صفوف سیاسی و مدیریت کالن پرتاب
میکنند .بههرحال عرصه ورزش عرصه
افتوخیزهای فراوانی است که بسیاری
از آن��ان خارج از گود رقم میخورد .یکی
از آن ورزش��کارانی که از جایگاه مردمی
خوبی برخوردار اس��ت و این موضوع را
بهدرس��تی درک کرده اس��ت ،کیانوش
رستمی است .کیانوشی از دیار "دااڵهۆ"
و "ک��ەوا و پانت��ۆڵ" و "هەڵپەڕکێ"ای
که باید شانهبهش��انه و دست در دست
بایستی تا بتوانی و توانستن را بیاموزی.
کیان��وش رس��تمی در س��ال  ۱۳۷۰در
اسالمآباد غرب (ش��اهآباد) کرماشان به
دنیا آمده اس��ت و در وزن  ۸۵کیلوگرم
عضو تیم ملی وزنهبرداری ایران اس��ت.
دیپلم کامپیوتر و لیسانس تربیتبدنی
دارد .در خان��وادهای ب��ا  ۴تا خواهر و 3
برادر بزرگشده و در ابتدا هیچکس فکر
نمیکرد که روزی وزنهبردار شود .فعالیت
او بهواس��طه برادرش ک��ه وزنهبردار بود
شروع شد.
کیان��وش رس��تمی در س��الهای ۲۰۱۱
می�لادی و  ۲۰۱۲می�لادی موف��ق ب��ه
کسب نشان نقره مس��ابقات قهرمانی
آسیا شد .وی در مسابقات وزنهبرداری
قهرمان��ی جهان  ۲۰۱۱در ش��هر پاریس

نه اجراکننده ،نه قانون مدیریت میکند ،نه
مدیریت قانون را اج��را ،نه مدیر قانون بلد
اس��ت ،نه قانون مدیر را میشناس��د .مدیر
قان��ون را اجرا نمیکند اما قانون مدیر را ابقا
میکن��د .خالصه در این وانفس��ای بحران
و مدیریت و مدیری��ت و بحران تنها مردم
هس��تند که به داد هم میرسند هم بحران
را مدیریت میکنند و هم تس��کینی بر آالم
مصیبتزدگان میشوند هرچند افراد اندکی
هم هس��تند که یا از ش��رایط سوءاستفاده
میکنند و یا سلفی میگیرند اما بههرحال
عملکرد مردم بهتر از عملکرد مدیران است.
البته مدیران هم مقصر نیستند بلکه مقصر
اصلی شیخ اجل سعدی شیرازی است چون
اگر ایش��ان بجای واژه بنیآدم ،واژه مدیران
را بکار میبردند ام��روزه مدیران هم خود را
اعضای اجتماع میدانستند و در بحرانهای
پیشآمده بیش��تر به مردم خدمترسانی
میکردن تا شمع فوت کردن .

فرانس��ه به مدال طال دستیافته است
و همچنی��ن در رقابته��ای المپی��ک
لندن موفق به دریافت مدال نقره ش��د.
کیان��وش در دومین دوره حضور خود در
مسابقات المپیک توانست در مسابقات
وزنهب��رداری وزن  ۸۵کیلوگرم المپیک
ریو ،ضمن کس��ب مدال طال ،هم رکورد
مجموع المپیک را بش��کند و هم برای
دومین ب��ار رکورد مجم��وع جهانی را از
آن خ��ود کند .مدال ط�لای کیانوش در
المپیک ریو بهعنوان اولین طالی کاروان
ورزشی ایران بیشازپیش این ورزشکار
را به جامعه معرفی نم��ود و بعدازآن با
کس��ب بهترین ورزش��کار وزنهبرداری
جهان در  2016شهرتش روزافزون گشت.
آنچه ورای مدالهای ف��راوان و رنگین
کیان��وش خودنمایی میک��رد ،تعلق او
ب��ه زادگاه و حفظ ارزشهای آن منطقه
بود .ورزش��کاری که در اوج ،کوردستان را
مثل اصیلترین پش��توانه معنوی خود
میشناخت و با زبان کوردی مدالش را
تقدیم ایشان نمود .کیانوش این قهرمان
دیار پهلوان��ان ،همانگونه ک��ه باقدرت
قهرمان ش��دن آشنا بود ،رسم پهلوانی را
بهخوبی میشناخت و همانگونه مردم
با ش��ادیاش س��ر از پای نشناختند و

در شکستش اش��ک ریختند ،با شادی
مردم ترانه خواند و رقصید و در غم آنان
لحظهای از پای ننشست .در این روزهای
سوز سرما و حادثه زلزله که بر سر مردم
آوار ش��د کیان��وش همانگونه که انتظار
میرفت در کنار مردم ایستاد ،گریه کرد،
بهجای میله آهن و وزنه ،ش��اخه آهن
و آوار برداش��ت و مدالهای��ش را برای
اندک س��رپناهی شاید و اندک خوراکی
فروخت ،اما بهرسم آن پیوند مردمی با
پهلوانان مردمی ،بس��یاری از دلها گرم
حضور قهرمان و پهلوان و کیانوشش��ان
شد .بس��یار ارادهها را پش��ت سر خود
قرارداد تا باه��م و در کنار مردم مرهمی
باشند برای آالم و سرپناهی باشند برای
ماندن و ساختنی تازه.

خدا با دلها
معامله میکند ...
■ سیروان مصنفی
▐یکشنبهش��ب  21آبان
م��اه  96زمینل��رزهای
ب��ه بزرگی  7.3ریش��تر
ب��ه مرکزی��ت ازگل��ه
کرمانشاه ،سرپل ذهاب،
قص��ر ش��یرین ،دربندیخ��ان و نواحی
وس��یعی از مرز ایران و عراق را لرزاند و
خس��ارات جانی و ویرانیهای فراوانی
را علیالخص��وص در شهرس��تانهای
اس��تان کرمانش��اه به بار آورد .آمارهای
اولی��ه از چند نفر کش��ته و چند ده نفر
مجروح شروع ش��د و در زمان نگارش
این یادداش��ت و روز پنجم بعد از زلزله
به هزاران کشته و مجروح رسیده است.
با توجه به عملیات امداد و آواربرداری
انتظار میرود آمارها همچنان افزایش
یابد.
آنها جان و مال خود را از دست دادند
و م��ا هم با آنه��ا روحمان را .س��یل
کمکها آغاز ش��د و هرکس بهگونهای
و در ح��د توانش به یاری و همدردی و
همدلی برخاس��ت .بحرانی دیگر پیش
آم��د و بازهم مدیریت کش��وری بحران
ش��روع ش��د! دراینبین اما کمکهای
مردم��ی نمایانت��ر ب��ود و عیانت��ر و
س��ازمانیافتهتر .بودند کسانی که تنها
دارایش��ان هرچ��ه که بود بخش��یدند و
کس��ان دیگر در صحنه و پش��تصحنه
دست در دست هم دادند تا بار این غم
س��ترگ ،از روی دوش کرمانشاه عزیز و
قامت خمیدهاش برداشته شود.
انجمنه��ای مردمنه��اد مریوان مثل
همیش��ه باهم و دست در دست مردم
آس��تینها را ب��اال زدن��د و کم��ر همت
بستند .کمپینها راه افتاد و کمپهای
سازمانیافتهی امداد شکل گرفت؛ اما
دراینبی��ن و در دی��ار مهربانیها مثل
همیش��ه مردمان شهر ماموستا قانع به
کم قانع نشدند .مردمان شهر درویش،

زلزله...
▐ حتی ش��دیدترین زلزل��ه تاریخ هم
چن��د ثانیه بیش��تر طول نمی کش��د و
چیزی که بعد از آن به چش��م می آید
خرابی های به بار آمده اس��ت ،بعد از
زلزله  ۲حالت برای س��اختمان ها و
بنا ها رخ می دهد .یا س��اختمان فرو
می ریزد یا در برابر زلزله مقاومت کرده
اس��ت .اگر بعد از زلزله در ساختمانی
هستیم که تقریبا در برابر زلزله مقاوت
کرده است زود آنجا را ترک کنیم.
اگ��ر هن��گام رخ دادن زلزله در منزل
حضور دارید بهتر اس��ت کنج دیوارها
پن��اه بگیرید و در حالیکه س��رخود را

هو ه��و کن��ان در میدان باوەڕش��ی با
حمایت انجمنه��ای مردمنهاد ،حلقه
زدن��د و ذکر کنان حقالن��اس را جانی
ت��ازە بخش��یدند .مردمان ش��هر دوانزه
س��واره ،این بار هزاران س��وار ش��دند و
جنس مرکبهایش��ان مثل خودشان
فرق داش��ت و مقصدش��ان کرمانشاه
ش��د .مردم��ان ش��هر مصنف چ��وری،
تألیف مهربانی و گذشتش��ان از همهی
کتابخانهها بیش��تر ش��د .مردمان شهر
بیسارانی ،دستهای مهربانشان بیشتر
به خدا نزدیکترشد .مردمان شهرزریبار
دوباره افس��انه شدند و دستنیافتنیتر
از همیشه .مردمان شهر ماموستا ناری
غ��زل باهم بودن را دوباره س��رودند و
مانند قلههای سرس��بز کوهستانهای
شهر مریوان جاودانه شدند.
آری ای��ن دی��ار دی��ار دیگری اس��ت و
بل��ور مردمانش از هر الماس��ی زیباتر و
درخش��انتر .مردان و زنان ،دختران و
پس��ران ،کودکان و سالمندان ،بزرگ و
کوچک کنار هم دوباره در رەش��بەلەکی
دیگر ،باهم و برای هم رقص انس��انیت
کردند و ذکر خدا گفتند .راستی که خدا
چقدر نزدیک اس��ت و م��ا دور دنبالش
میگردیم...
کودک دبستانی را دیدم که نصف کیکی
را در پالس��تیکی پیچیده و برای دوست
همزب��ان نادی��دهاش ،میخواس��ت
بفرس��تد ،آری ب هراس��تی خ��دا بادلها
معامله میکند...
مردی زندانی جرائ��م غیر عمد را دیدم
که با دخترش پول یک روز مسافرکشی
با پیکان مدل ده��هی هفتادی خود را
ک��ه مبلغ  18000تومان ب��ود و همان را
داش��تند ،در صندوق کمکهای نقدی
می��دان باوەرەش��ی ،انداخ��ت .پیرزنی
جان��وەرەای را دی��دم ،تم��ام پتوهای
ً
تقریبا تم��ام دارایش بود
خانهاش که
را بخش��ید و رف��ت .کودکان��ی را دیدم
قل��ک قلک آمدن��د و تقدی��م کردند و
رفتن��د .بودند کس��انی لباس تنش��ان
را س��خاوتمندانه بخش��یدند ت��ا ت��ن
کرمانش��اه عریان نماند و ن��گاه ناپاک

با ب��ازوان خود گرفتهاید حرکت کنید.
از پلهها یا آسانس��ور استفاده نکنید.
اگر مح��ل ایمن وجود ندارد و ش��ما
در کری��دور هس��تید کنار دی��وار رفته
و در حالیکه نشس��تهاید س��ر خود را
روی زانوهایت��ان خم ک��رده و ضمن
اینکه با کف دس��تها پشت سر خود
را گرفتهای��د با بازوانتان س��ر خود را
محافظت کنید.

اهریمن��ان ب��ه آن نیفت��د .جوانانی را
دی��دم که کولب��ری امانش��ان را بریده
ب��ود ولی کوله ب��ار مهربانی کول کردند
و برای کمک رفتن��د .زنان و دخترکانی
را دی��دم از جن��س آفتاب ش��هرمان و
چه بیمنت ن��ان و کولیره میپختند و
اش��ک در چشمانش��ان حلق��هزده بود،
اش��کی از جنس هم��دردی و مهربانی
و ی��اد گرس��نگی ک��ودکان همزب��ان و
غیر همزبانش��ان در کرمانش��اه .اشکی
از جنس مادرانی ک��ه فرزند عزیزش را
بیجان در آغ��وش گرفته بود و بیپناه
در سرما یکه و تنها میلرزید.
مردان و زنان انجمنهای مردمنهاد را
دیدم که چند شبانهروزبیوقفه مدیریت
و برنامهری��زی ،جم��عآوری ،تفکی��ک،
ارس��ال و توزیع کمکهای مردمی را بر
عهده گرفتند و با کمک مردمان مهربان
دی��ار مهربانیه��ا ،انس��انیت را جان��ی
دوباره بخش��یدند .کمپ��ی در مریوان و
کمپی درازگله و کمپی دیگردرسەرپێڵ
زەهاو بر پاش��د؛ اما فاصله را با دلهای
مهربان پر کردند و س��رود انس��انیت را
باهم س��ر دادند .به گفته اهالی شهر و
روس��تای تابعه کرمانش��اه هیچ شهری
اندازه مریوان در امدادرس��انی مردمی
ای��ن بحران را بهخوب��ی مدیریت نکرد.
هرچن��د ش��هروندان و انجمنه��ای
مردمنهاد ش��هرهای دیگر هم زحمات
زی��ادی کش��یدند؛ اما م��ا باهم آتش
جنگلهای بل��وط را صدها بار خاموش
کردیم .ما باهم س��مینارها و مراسمها
و همایشها برگ��زار کردهایم .در غم و
شادیهای همدیگر شرکت کرده و غم
و ش��ادی خود دانس��تهایم .ب هراس��تی
چه خ��وب رس��م باه��م ب��ودن را یاد
گرفت��م و ب��رای هم کارکردی��م و جان
دادیم .ما باهم قفسها را شکس��تیم
و آواز خواندیم و با رەش��بەلەک زندگی
کردهایم .ما باهم گردنبند س��یاچمانه
و ه��ۆرە و م��ۆرە را بافتهای��م .ما باهم
شادیها و غمها را سرودهایم .آری ما
با هم قطرهقطره زریبار شدهایم ،آنهم
زریباری برای همیشه...

