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ﻫﺎﻣﻮن اﯾﺮان

ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺟﻨﻮب اﯾﺮان

ﮔﺰارش دﮐﺘﺮﻋﺎﻟﯿﻪ ﺷﮑﺮﺑﯿﮕﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮان زده ﺷﻬﺮ ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﭘﺲ از
زﻟﺰﻟﻪ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﺴﺎم ﻣﻘﺪم 2017 · Saturday, November 18th,

️✍ﮔﺰارﺷﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮان زده ی ﺷﻬﺮ ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن.
دﮐﺘﺮ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺷﮑﺮﺑﯿﮕﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس و دﺑﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮوه زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﻣﺮوز در ﻣﯿﺎن زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﭘﯿﺎم آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺮی ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ
آﻧﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ  ،ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ،ﻣﮕﺮ ﻗﺪﻣﯽ در راﺳﺘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ دﻟﺸﺎن ﺑﺮای زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﭙﺪ،
ﺑﮕﺬارم .از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪم در ﻧﺸﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ .ﻧﮑﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
 -۱زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن ﻫﻨﻮز در ﺷﻮک ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻮ اردی ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در
روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺣﻀﻮر ﻣﺪدﮐﺎران ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ آﻧﺎن ﺿﺮورت
دارد.
-۲در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ اﯾﺮان ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ وﻗﺘﯽ دﯾﮕﺮ واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮددی در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﺮاﻓﯿﮏ و راه ﺑﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن را
ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
-۳ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺎرﯾﻒ زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن از ﺣﺎل و ﻫﻮا و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ زﻟﺰﻟﻪ ،ﺗﺼﻮری ﮐﻪ از ﻗﯿﺎﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ را در ﻧﻈﺮﺷﺎن زﻧﺪه
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رواﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻨﺪ.
 -۴از ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻧﺎن و آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ ،ﭼﻮن در ﭘﺎره ای از ﻣﻮارد ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﻧﺎن ﺟﻠﻮی ﭼﺎدرﻫﺎ روی ﻫﻢ
ﺗﻠﻨﺒﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زﯾﺎدﺑﻮدن و ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ،ﮐﭙﮏ زده ﺑﻮدﻧﺪ و آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﭼﺎدرﻫﺎ رﻫﺎ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ.
-۵در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﻫﻮا رو ﺑﻪ ﺳﺮدی ﻣﯽ رود ،زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧﺪ از داﺧﻞ ﺗﺮک ﻫﺎی زﯾﺎدی
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،از اﯾﻨﺮو ﻣﺮدم دﭼﺎر ﻫﺮاس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ درون ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮوﻧﺪ.
 -۶ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن و ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﯾﺮان ،آﻧﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن در آﯾﻨﺪه
ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻗﺮاره ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺣﺘﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﺬا اﮔﺮ ﻣﺮدم
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﭘﻮل ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،راﺿﯽ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﺎن اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﺮای
ﻣﺴﺌﻮﻻن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻫﻤﺴﺎن ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻟﺒﻨﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزی ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﭙﻨﺪارﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮل ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل را ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
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 -۷ﭘﺘﻮ و ﭼﺎدر را ﻫﻤﭽﻨﺎن درﺧﻮاﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و در ﭘﺎره ای از اردوﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﭼﺎدر و ﭘﺘﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
 -۸از ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ در ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج و ﮐﺎﻻ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﯾﺮان ﺷﮑﺎﯾﺖ
داﺷﺘﻨﺪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎی ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭽﯽ  ،و اﯾﻦ
ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﻫﺮج و ﻣﺮج در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻮد.
-۹زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن از ﺣﻀﻮر ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ دروغ زﻟﺰﻟﻪ زده ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪی ﻣﺴﺌﻮﻻن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ رخ دادن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ
ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ.
 -۰۱در ﺑﻌﻀﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻫﻨﻮز آوارﺑﺮداری ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺤﺮان ﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ رود.
-۱۱ﺷﻬﺮ ﮐﻼ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﻼش ﺧﻮد را در ﻋﺎدی ﺳﺎزی زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -۲۱ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﺷﻮر ﻣﺮدم در ﻣﯿﺪان ﻫﻤﯿﺎری و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن اﺷﮏ ﺷﻮق را ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ی ﻫﺮ ﺑﺒﻨﻨﺪه ای
ﺟﺎری ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﭘﻮﯾﺎ و زﻧﺪه ،اﻣﺎ ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از
ﺗﻮزﺑﻊ ﻫﺎی اﻧﻔﺮادی ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧﺪ و ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺘﺎد ﺑﺤﺮان اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،در ﺳﺘﺎد ﺑﺤﺮان ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺮدﻣﯽ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﻣﺮدم ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
-۳۱از ارﺳﺎل ﻟﺒﺎس ﻫﺎی دﺳﺖ دوم ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻣﺮدم زﻟﺰﻟﻪ زده از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﻠﻪ داﺷﺘﻨﺪ.
 -۴۱ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﺑﺰرگ اﯾﺮان را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﯿﺎری و
ﻫﻤﺮاﻫﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ اﮐﻨﻮن ﻣﺮدم را ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺬر اﻣﯿﺪ را در
دل آﻧﺎن آﺑﯿﺎری و ﺑﺎ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ آﻧﺎن را ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺿﺪ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﻣﮕﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺎر
ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮدم ژاﭘﻦ در زﻟﺰﻟﻪ ی  ۸رﯾﺸﺘﺮی ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر
روزاﻧﻪ ی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد اﮔﺮ اراده و آﮔﺎﻫﯽ و
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
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