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چرا خودمان از زلزله بدتریم؟

مشکل این است که نخواستهایم قانون را اجرا کنیم

ﭘﻮرﯾﺎ ﻋﺎﻟﻤﻰ
 بعد از زلزلهای که در غرب ایران آمد و منجر به
مرگ هموطنان ما شد – که ما ضمن همدردی ،به
بازماندگان و هموطنان و همچنین آسیبدیدگان
عــراق تســلیت میگوییم -اما بعــد از این زلزله،
انواع اندیشمندان ،قهرمانان و تحلیلگران از خود
بیرون آمدند و نظرات مشعشع خود را ابراز کردند
که ما آن نظرات مشعشــع را برای شما در مشمع
دستهبندی کردهایم:
 عدهای دولت را مقصر دانستند که نتوانستهبــه وعدههاش عمل کنــد ،چــون روحانی زمان
انتخابات گفته بــود نمیگذارد آب توی دل مردم
تکان بخــورد ،درحالیکه زلزله زندگــی مردم را
زیرورو کرد.
 عدهای عراق را مقصر دانســتهاند که سمتغرب ایران قرار دارد.
 عدهای گفتند تقصیر خود مردم است. عدهای گفتند حاال که ایران زلزلهخیز اســت،افراد نباید با شلوارک یا با لباس راحتی بخوابند.
 عدهای گفتند اگر پولی را که در مســکن مهرخورده شد ،مســتقیم میریختیم توی جوب ،االن
آن پولها رفتــه بود زیر زمین و زیر زمین مقاومت
زیادی پیدا کرده بود و زلزله نمیتوانست اینطور
آسیب بزند.
 عــدهای گفتند توی ژاپن زلزله آمد و یک نفرجانش را از دســت داد ،آن هم نه به دلیل زلزله،
بلکه از ترس سکته کرده بود .کاش ایده کسی که
گفته بود دوست دارد ایران را ژاپن خانوادگی کند
شکل گرفته بود.
 عدهای گفتنــد تقصیر خود مــردم بوده کهدر ایــران زندگی میکردهانــد .اگر آنهــا از ایران
رفته بودند ،االن داشــتند عشــقوحال میکردند.
این عــده ســپس چند عکــس از خودشــان در
خــارج در حــال عشــقوحال منتشــر کردنــد
تــا حرفشــان را بــه زلزلــهزدگان و بازمانــدگان
ثابت کنند.
حرف درشت
آنطور که ما متوجه شــدیم ،خود ما آسیبمان
از زلزله هشتریشتری بیشتر است .امیدوارم عالوه
بر بالیای طبیعی ،تاب حرفهای مردم را داشــته
باشیم .ایشاال.
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اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺟﻤﯿﻠﻰ
اﻗﺘﺼﺎددان
فکــر میکنــم خیلیوقت پیــش ،چــه در بخش
مؤسســات مالــی و اعتباری و چــه در بخش خیریهها
میبایســت جلوی سوءاستفاده را میگرفتند تا در مردم
عدم اعتماد ایجاد نشود .متأسفانه این مسئله سابقهای
تاریخــی دارد و برمیگردد بــه قانونی که برای بانکها
گذاشــتند و بانکها از قرضالحســنهها سوءاســتفاده
کردند و برای قرضالحسنهها جایزه گذاشتند .ما عادت
کرده بودیم که قرضالحســنه بهنوعی معنوی اســت
و بایــد بهخاطر معنویات و بهخاطــر خدا و دینمان این
کار را انجام دهیم ،اما متأســفانه ایــن را به »دور دنیا با
اســکناس« تبدیل کردند و جایزه سفر به مکه و عتبات
گذاشــتند .نباید مردم را با جایزه بهسوی قرضالحسنه
میآوردند .آنجا بود که ما اشتباههای اساسی کردیم .در
رابطه با مؤسسات اعتباری باید گفت که اگر اینها مجوز
دارند که در این صورت بانک مرکزی مقصر است ،چون
به کسانی مجوز داده که اکنون تخلف کردهاند .چرا نباید
جلوی کســی گرفته شود که تخلف کند و سیستم مالی
و پولی یک کشــور را زیر ســؤال ببرد ،آبروی یک کشور
را زیر ســؤال ببرد و باعث شــود یک عده هرروز جلوی
مجلس ،جلوی مؤسســات شــعار بدهند و درخواست
کمک کنند؟ مگر گــردش مالی مؤسســات اعتباری از
طریق سیستم بانکی انجام نمیگیرد؟ االن کنترل اینها

باید بهراحتی انجام بگیرد .اگر مؤسسات مالی و اعتباری
مجوز ندارند ،چرا اجازه شــعبه به اینهــا دادهاند؟ چرا
جلوی این شــعبهها را نگرفتهاند؟ مجوزنداشتن اینها
مثل یک تولیدکننده کاالی مواد غذایی است که شماره
بهداشــت نداشته باشد .قطعا جلوی یک تولیدی را که
مجوز بهداشت نگرفته اســت ،میگیرند و آن را پلمب
میکنند .این مؤسســات هم در همان زمان میبایست
پلمب میشــدند .اکنون که این اتفاقات افتاده اســت،
باید تصمیم قاطعی گرفته شــود .اگر قرار است ادغام
صورت بگیرد ،امروز ادغام شوند و اگر قرار است منحل
شوند ،امروز باید منحل شوند .نباید باز هم امروز شاهد
همین مؤسســات مالــی و اعتباری تحت نــام دیگری
باشــیم .مؤسســات مالی و اعتباری نباید اجازه گرفتن
ســپرده از مردم را داشته باشــند .مؤسسات مالی نباید
اجازه بنگاهداری را داشته باشند .این مسائل را باید مورد
بررسی قرار داد .البته خوشبختانه در شورای گفتوگو،
آقای وزیر اقتصاد وعــدهای دادهاند که من امیدوارم به
وعدهشــان عمل کنند و این وعده به فراموشــی سپرده
نشود .این وعده اجرای قانون سهسالهای بود که بانکها
باید واحدها و بنگاههای خود را واگذار میکردند .ما نباید
اجــازه دهیم که بانکها بنــگاهداری کنند و در بنگاهها
هرروز اتفاق خاصی بیفتد .یکی از دالیلی که بنگاههای
ما ســودده نیستند ،این اســت که وابسته به این نهادها
هستند .اگر بخواهیم قانون را اجرا کنیم ،هیچ مشکلی
پیش نمیآید .مشکل اینجاست که نخواستهایم قانون
را اجرا کنیم .مشکل اینجاست که نخواستهایم به سراغ
کسانی برویم که تخلف میکنند و جلوی تخلف آنان را

بگیریم .مشکل اینجاســت که شفافسازی نکرده و به
مردم آگاهی ندادهایم .صداوسیما باید برنامههایی تهیه
کند که به مردم آگاهی بدهد با یک یا پنج درصد ســود
اضافه ساالنه ،پولشان را به خطر نیندازند .در تمام دنیا
این آگاهیبخشی اتفاق میافتد .ما متأسفانه میایستیم
تــا تخلف اتفــاق بیفتد و بعــد بهدنبــال آن میرویم
که تخلــف را بهنحوی سروســامان دهیــم؛ وقت قوه
قضائیه ،دولت و بانک مرکزی گرفته میشــود و مردم
عصبانی و بیاعتماد میشــوند .ما حق نداریم مردم را
بیاعتماد کنیم .یکی از بزرگترین جرمها این اســت که
مردم بیاعتماد شــوند .چرا بایــد عملکرد یک عدهای
باعــث بدبینی مردم به دولت یــا نظام یا قوه قضائیه یا
دستگاههای دولتی شود؟ ما کمبود قانون نداریم.
باید یک رشــته شفافسازیها را انجام دهیم .بانک
مرکزی باید از االن رسما اعالم کند که مؤسسات مالی و
اعتباری حق گرفتن سپرده ندارند .حق بنگاهداری ندارند.
یکی از دالیلی که در سالهای قبل قیمت ملک افزایش
پیدا میکــرد ،دالر افزایش پیدا میکرد و قیمت ســکه
باال میرفــت ،همین بیرویه بازیکــردن اینها بود .اگر
اینهــا را به روال قانونی برگردانیم ،میتوان مطمئن بود
که پول سرگردان در کشور بهشدت کاهش پیدا خواهد
کرد .بانک مرکزی باید به کسی که  ۲۷یا  ۳۰درصد سود
ساالنه میدهد ،شــک کند .چه کاری میخواهد با این
پول انجام دهد که اینهمه سود سپرده میدهد؟ آیا غیر
از این اســت که در صورت نبود تــورم ،امکان تأمین آن
وجود ندارد؟ تنها چیزی که میتواند این سودها را تأمین
کند ،تورم است.

ﻧﮑﺘﻪ

ﮔﺰارش

فاجعه زلزله در مسکن مهر

ﺳﻮﮔﻮارى ﻣﺠﺎزى ﺑﺮاى ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب

ساســان گلفــر :تماشــای قطعــه فیلمــی از
ویرانیهــای زلزله یکشنبهشــب در شهرســتان
ســرپلذهاب ،شــهری که متأســفانه بیشــترین
خسارات جانی ناشی از این زلزله بزرگ را تحمل
کرده اســت ،عالوهبر خاطرات ناخوشــایند زلزله
بم که زمانی در میان گروههای فنی بازســازی آن
بــودم ،خاطراتی به همان اندازه ناخوشــایند نیز
از پروژههای مســکن مهر را برایــم زنده کرد که
در دو مقطــع زمانی و برای دو شــرکت مختلف
درگیر آنها شــدم .یکــی از فیلمهای مربوط به این
حادثه دلخراش که در شــبکههای اجتماعی منتشر
شــده اســت ،چندین بلوک شــش یا هفت طبقه از
ساختمانهای ظاهرا نوساز مسکن مهر در شهرستان
ســرپلذهاب را نشــان میدهد .آنطورکه پیداست
یکی از بلوکهای ســاختمانی بهکلی ویران شــده و
فرو ریخته اســت ،چند بلوک آســیب سازهای جدی
دیدهاند و بقیــه اگرچه فرو نریختهاند ،ســفتکاری
و نازککاری و نمایشــان ،بهویــژه در طبقات پایین،
بهکلی از میان رفته اســت .ضوابط درست و مهمی
کــه بعــد از زلزلــه منجیــل و رودبار بــر طراحی و
اجرای ســاختمان ،بهویژه در بخش سازه اعمال شد،
بهطورکلی تا حد زیادی از آسیبهای سازهای کاسته
اما درباره سایر اجزای ساختمان در پروژههای مسکن
مهر بهدلیلی کــه خواهم گفت ،چندان جدی گرفته
نشده است .مسئله این است که اگرچه آسیب جانی
ناشــی از تخریب این بخشها بهاندازه ویرانی کلی
سازه یک ساختمان نبوده؛ اما عاملی مهم در افزایش
تعداد فوت یا جراحت ،بهویژه در میان افرادی است
که بهموقع از ساختمانها خارج شدهاند.
حــدود یــک دهه پیش بــه یاد مــیآورم که دو
شرکت پیمانکاری قرار بود تکمیل پروژههای مسکن
مهر را در دو شــهرک اقماری تهران بر عهده بگیرند.
پیمانکاران قبلی تا مرحله تکمیل ســازه ســاختمان
پیش رفتــه بودند و متوجه شــده بودنــد که ادامه
ساختوساز باتوجه به افزایش شدید قیمت مصالح
برای آنها مقرون بهصرفه نیست .مسئوالن نهادهای
دولتی با وعدههای گوناگون درباره تسهیالتی در تهیه
مصالح یا رسیدگی به »صورتوضعیتها« درصدد
ترغیب رؤسای شرکتهای ســاختمانی برای ادامه
پروژههــا بودند .یک بررســی و برآورد دقیق نشــان
میداد که بهسرانجامرســاندن ایــن پروژهها تحت
چنان شرایطی ،نوعي »مأموریت غیرممکن« خواهد
بود و پیمانکارانــی که در دام وعدههای مســئوالن
دولتــی میافتادند ،در نهایت یا باید تن به ضرر مالی
عظیمی میدادند ،یا ناچار میشدند ساختمانهایی با
کیفیت بسیار نازل بهویژه در سفتکاری و نازککاری
تحویــل مردمی بدهند که پولشــان را با امید و آرزو
در اختیار نهادهــای دولتی قــرار داده بودند .در آن
دو مورد خوشــبختانه توانســتم مدیران شرکتها را
از افتادن در باتالق پروژههای مســکن مهر منصرف
کنم ،ولی آن پروژهها بههرحال باید ادامه پیدا میکرد
و دولــت فعلی نیــز با اجبار و زیر بــار تعهدی که از
دولت پیشــین برایش به ارث مانده ،با هر تمهیدی،
از جمله اعطای انواع یارانه پنهان یا آشکار احتمالی
به شــرکتها و افــراد ،این پروژههــا را تکمیل کرده
اســت یا خواهد کرد .مســئولیت آسیبهای جانی
و مالی ناشــی از تخریب این ســاختمانهای نوساز
بیــش از آنکه متوجه افراد یا شــرکتهای ســازنده
باشد ،بر دوش نهادهای تصمیمگیرنده اصلی است
کــه طرحهای بزرگ کارشناسینشــده را با اســامی
دهانپرکــن به راه میاندازند ،از مــردم ناچار و فاقد
مسکن ،پول دریافت میکنند و پیمانکاران از همهجا
بیخبر را در دام اجرای طرحهای نشــدنی و زیانبار
میاندازند .مردم متهم نیستند.

هلیا آبادی :در کمتر از چند ثانیه جان بیش از ۳۰۰
نفر گرفته شد و بیش از سه هزار نفر مجروح شدند
و خانههای بیش از  ۷۰هزار نفر هنوز در دســترس
نیســت و  ۱۸۰میلیون نفر به تعبیری این تکانها و
لرزههــا را که  ۳۰برابر زلزله مهیــب بم بود ،حس
کردند؛ از ســلیمانیه عراق ،کویت و ترکیه تا تهران،
تبریز ،ارومیه ،ایالم و کرمانشــاه .اما آنجا که بیشتر
از همه داغ دید سرپل ذهاب بود که هنوز زخمهای
جنگ در آن بهبود نیافته اســت .تعداد کشــتهها،
آســیبدیدهها و بیخانمانها هنوز مشخص نشده
است .وزیر کشور و بهداشت به آنسو روان شدهاند
و رئیسجمهــور نیز امروز میرود .امــا دراینمیان
واکنش مردم تفاوتهایی با زلزلههای قبلی داشت.
 -۱حضور زائران ایرانــی :درحالی که زائران ایرانی
کربــال درحال بازگشــت از عــراق و مرزهای غربی
بودنــد ،این زلزلــه رخ داد .آنان که ســوار هواپیما
شدند و آمدند نگرانی خانوادههایشان کمتر شد ،اما
آنان که در کرمانشــاه و دیگر مرزها ساکن هستند و
در حال آمدن ،از قطعی آب و برق و گاز در ساعات
اولیه خبــر دادنــد .از اینکه خطــوط تلفنی دچار
مشکل شده بود .درواقع شاید حضور همزمان این
همه فامیل دور و نزدیک در آن شــهر ،ســبب شد
سرعت اطالعرسانی افزایش یابد.
 -۲مطالبهگــری و انتشــار اخبار
دقیــق از محل حادثــه :با کمک
شــبکههای اجتماعــی خیلــی
زود خبرهــای دقیــق ،نــه از نوع
شــایعه ،بلکه همــراه با عکس و
فیلم از ســاکنان مناطق زلزلهزده
منتشر شــد .این اخبار ،عکسها و
اطالعات شــبکههای اجتماعی با
هشــتگهای #زلزله و  #کرمانشاه
منتشــر میشــد؛ مردمانی که در
شب ســرد در پارکها ،خیابانها،
ماشــینها و چادرهــا بــا امکانــات کــم خوابیده
بودند ،یا عکس بیمارســتان فروریخته و دکل برق
واژگونشــده .هرچند در ابتدا مرکز زلزله سلیمانیه
عراق اعالم شد ،اما بعدتر به طور دقیق درباره این
زلزله ۷٫۳ریشتری اطالعاتی منتشر شد درعینحال
امکان مطالبهگــری را افزایش میدهد؛ مثال وقتی
وزیر ارتباطات قول داد بهســرعت تلفنهای همراه
وصل شود و نشد یا وقتی که قرار شد هزینه رایگان
شود و نشد و. ...
 -۳ســرعت اخبار غیررســمی :هرچند شبکه خبر
سعی میکرد با انتشار گزارشهایی از محل حادثه
و تلفن با مســئوالن ارشــد کشــور نظیــر فرمانده
نیروی زمینی ،مدیر روابطعمومی ســپاه ،مســئول
ســتاد حوادث غیرمترقبه ،گزارش از جلســه ستاد

بحران با حضور وزیر کشــور و تأکید مکرر مسئوالن
بر پیگیری اخبار از طریق شــبکههای صداوســیما
و منابع رســمی ،هدایت افــکار عمومی را برعهده
بگیــرد .اما این بار شــبکههای اجتماعی بودند که
خیلــی زود ،نحــوه پناهگرفتن در زلزلــه ،کمک به
مردم آسیبدیده و حتی جزئیات از محل حادثه را
به اطالع رساندند.
 -۴تســلیت در شــبکههای اجتماعــی :مقامهای
رسمی نظیر سفیر آلمان یا نماینده سازمان ملل در
ایران و ...ابتدا در شبکههای اجتماعی به همدردی
با مردم ایران پرداختند .البته به این افراد ســتارهها
را نیز باید اضافه کرد .البته همدردی و تسلیتگویی
بین مردم هم در شبکههای اجتماعی از اضطراب و
غمشان اندکی میکاست.
 -۵شــوخی ،شــایعه :اظهارنظرهایی که با شبهه
همراه بود ناخــودآگاه در این فضــای بحرانی رخ
میداد .بازهم بســیاری بودند که بــا این مصیبت
مهیــب شــوخی و مزهپراکنــی کردنــد و در مدت
کوتاهــی شــبکههای اجتماعی از این ســخنان پر
شــد .بازهم عدهای بودند که به یاد بقیه آوردند که
فضای رسانهای چندان آمادگی فعالیت مناسب در
بحران را ندارد .انتشار صحبتهایی که از خرافه....

نشئت میگرفت مطرح شــد؛ یا انتشار عکس نرخ
بلیت پــرواز تهران – کرمانشــاه که بــا قیمت ۹۰
میلیون ریال در شبکهها که البته قیمت بلیتهای
ساعات و روزهای دیگر بین  ۳۷۵هزار تومان تا ۱۳۰
هزار تومان نوسان داشت.
 -۶ابتــکار :این بــار افــرادی بودند کــه مبتکرانه
رهنمود و همکاریهایی برای یاریرسانی به مردم
در پیش گرفتند ،مثل یک شــرکت که میخواهد به
طور رایگان وسایل را به کرمانشاه ببرد.
 -۷زنان :عکسهایی که از این فاجعه ملی منتشر
شد نقش مؤثر زنان را یادآوری کرد چه عکسهای
یک خانمدکتر ،چه زنی که بر تلی از آوار سوگواری
میکند یــا زنی دیگر که بر مــرگ عزیزش بر تخت
بیمارستان میگرید.

اﺗﻔﺎق

ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﭘﺮوﻓﺴﻮر »ﺧﻮاﺟﻪﭘﻮر«
دویستوهشــتادویکمین سمینار ادواری
عصبپژوهی اجتماعی به امواج گرانشــی
اختصاص دارد .این ســخنرانی به وســیله
پروفســور »محمدرضـا خــواجـــهپــــور«،
پیشکســوت فیزیک نظری ،انجام میشود.
پس از سخنرانی بحث و گفتوگو با شرکت
عــدهای از صاحبنظــران انجام خواهد شــد .دکتر
»خسرو پارســا« و دکتر »عبدالرحمن نجلرحیم« که

برگزارکنندگان این ســمینار ادواری هستند،
هدف اصلی خود از این نشســت را تجلیل
از پروفســور »خواجهپور«؛ مــردی که به ما
فیزیک آموخت ،عنوان کردهاند .این سمینار
پنجشــنبه  ۲۵آبــان  ۹۶از ســاعت  ۸:۳۰تا
 ۱۱:۳۰صبح در ســالن کنفرانس بیمارستان
ایرانمهــر واقــع در دوراهی قلهک برگزار میشــود.
شرکت برای عموم آزاد است.

