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یادداشت

ريشه هاي كارايي در مديريت بحران

ايران از حيث حادثه خيزي، يكي از ده كشوري است 
كه بيشترين انواع حوادث طبيعي و به طور ويژه زلزله در 
آن رخ مي دهد. به همين دليل انتظار مي رود كه از جهت 
تجربيات و مديريت كمك رس��اني به حادثه ديدگان، 
در س��طح بااليي باش��د. هم به دليل تجربه هاي مكرر 
و هم ب��ه دليل نيازي كه به باال ب��ودن كارايي مديريت 
كمك رس��اني در بحران هاي طبيعي دارد بايد از حيث 
مديريت بحران در وضع بسيار خوبی باشد. همچنين 
انتظار مي رود كه مردم ما نيز از اين نظر، واجد نگرش ها و 
رفتارهاي استانداردي باشند. ولي انتظارات فوق مطابق 
با واقعيت هاي سازوكار كمك رساني در ايران نيست. اين 
يادداشت در مقام طرح برخي از نكات الزم در اين زمينه 

است. 
1� كمك رس��اني در ح��وادث طبيع��ي ب��ا س��اير 
فعاليت هاي عادي دولت و م��ردم تفاوت هاي بنيادي 
دارد. يكي اينكه اين فعاليت ها به ضرورت لحظه اي بوده 
و معموالً پيش بيني نشده است. بنابراين بايد امكانات 
الزم براي آن از پيش فراهم باشد. ولي مشكل اينجاست 
كه ابعاد اين امكانات را نمي توان نامحدود در نظر گرفت، 
چون ممكن نيس��ت. هم به لحاظ فض��ای الزم برای 
نگهداری و هم به لحاظ بودجه. بنابراين بايد مجموعه 
امكانات ضروري را به نحوي بهينه آماده داش��ت. ديگر 
اينكه اين كمك ها نيازمند نيروي انساني زيادي است 
كه نمي توان اين نيروها را به صورت آماده باش هميشگي 
در اختيار داشت. به همين دليل منطق حكم مي كند 
كه س��ازماندهي ش��ناوري را طراحي كرد كه با نيروي 
كوچك و حرفه اي، بتوان نيروهاي زيادي را كه از پيش 
آموزش ديده اند، بس��يج و س��ازماندهي كرد و باالخره 
اينكه گس��تردگي كار و نيز س��رعت ارايه آن، نيازمند 
هماهنگي در سطح عالي ميان نيروهاي درگير در مسأله 
كمك رساني اس��ت. به همين دليل بايد در مديريت و 

فرماندهي كمك رساني، تمركز الزم برقرار باشد. 
2� كمك رساني بايد از ِهَرم نيازها تبعيت كند. اولين 
و مهم ترين نياز، امنيت و نجات است. بيرون آوردن افراد 
سالم يا مصدوم از زير آوار يا خطرات ديگر و درمان آنان 
اولويت مهمی است كه در ساعات اوليه بايد انجام شود. 
اولويت بعد از آن تغذيه از حيث تأمين آب و غذاس��ت. 
ولي وقتي مي گوييم كه آب و غذا، منظورمان آب خنك 
و غذاي گرم نيست، زيرا چنين مواردي نه تنها در اولويت 
نيازهای چند روز اول نيس��ت، بلكه هرگونه كوششي 
براي تأمين آنها، موجب مي شود كه نيروهاي امدادي 

از ارايه ساير خدمات ضروری خود نيز باز بمانند. شرط 
نگهداری آب و غذا برای چنين مواقعی، فقط س��امت 
آنهاست كه اتفاقاً در غذاي گرم لزوما اين هدف محقق 
نمي شود. اولويت بعدي نيز اسكان موقت است. منظور 
از اسكان موقت هم داشتن يك سرپناه حتي نيمه جدي 
هم نيس��ت. زيرا تأمين اين مورد در مراحل و روزهای 
بعدي و شايد روزها و هفته هاي بعد انجام شود و لزوماً 
هم ربطي به نهاد اوليه كمك كننده ندارد و در تخصص 
آنها هم نيس��ت. اس��كان دايمي حتي ماه ها بعد از اين 
مرحله مطرح مي شود، زيرا تأمين آن نيازمند مقدمات 
بسيار زيادي است. اسكان موقت به طور طبيعي، چادر 
است. در كنار اسكان موقت، تأمين حداقل هاي الزم از 
پوش��اك و در موارد خاص ايمن ماندن از سرما نيز الزم 
است و اينها جزو موارد اسكان موقت محسوب مي شوند. 
هرگونه افزايش توقعات نه تنها تأمين شدني نيست، بلكه 
در صورت تأمين نيز موج��ب اختال در تأمين هرچه 

بهتر ساير نيازها خواهد شد. 
شايد بتوان گفت كه سخت ترين بخش كمك رساني 
همين مرحله است. اگرچه مراحل بعدي نيز مشكات 
خاص خود را دارد، ولي در دسترس بودن عنصر و متغير 
»زمان« در مراحل بعدي بيشتر اس��ت. در مرحله اول 
چاالكي و فرماندهي عمليات و تبعيت نيروهاي تحت 
مديريت آن، موجب افزايش بهره وري كمك رس��اني 
مي ش��ود. در مقابل هرگونه اخت��ال در اين مديريت، 
موج��ب كاهش ش��ديد به��ره وري در كمك رس��اني 
مي ش��ود. برای نمونه اين كه ببيني��م در يك منطقه 
10 هزار واحد مسكوني دچار خسارت شده ولي 40 هزار 
قطعه چادر توزيع مي ش��ود و هنوز هم تقاضا براي آن 
باالس��ت، چيزي جز ناهماهنگي مذكور و اتاف منابع 
نيست. مسئوليت مرحله اول كمك، بيش از هر نهادي به 
عهده هال احمر است. هم از حيث مسئوليت قانوني آن 
در انبار كردن امكانات الزم براي كمك به آسيب ديدگان 
و هم از حيث سازماندهي ش��ناور آن كه قادر به جذب 
فوري نيروهاي داوطلب اس��ت و ني��ز به دليل ماهيت 
اين س��ازمان كه ارزش هاي داوطلبان��ه و خيرخواهانه 
و دگرخواهان��ه، همچون خون در رگ ه��اي روابط آن 
ميان س��ازمان و مردم در جريان است. اكنون مي توان 
به اين نكته پرداخت كه مقدمات الزم براي انجام وظيفه 
كمك رسانه به حادثه ديدگان حوادث طبيعي از سوي 
هر نهادي كه مس��ئول انجام آن باش��د چيست؟ ادامه 

دارد...

   با سام و تش��كر از روزنامه خوب مردم دارتون. 
اينجانب و هزاران نفر ديگ��ري كه در پارس جنوبي 
مشغول كار هس��تيم، اجبارا بايد آلودگي 10 برابر 
تهران رو تو اين منطق��ه تحمل كنيم. رهبر معظم 
انقاب 5 يا 6 س��ال پيش س��فري ب��ه اين منطقه 
داشتند، دس��تور طرح اقماري كاركنان )14-14( 
رو اباغ كردند. بايد عرض كنم تا اين لحظه حدودا 
10درصد كاركنان فازهاي گازي يا پتروش��يمی ها 
شامل اين طرح شدند. لطفا پيگيري كنيد آلودگي 

در اين منطقه بيداد مي كند.
شهروند: به زودي همكارانمان را براي تهيه 

گزارش به منطقه اعزام خواهيم كرد.
  اينجانب يك نفر كارمند كم درآمد هستم كه به 
علت گراني موادغذايي، علي الخصوص گوشت و مرغ 
و لبنيات و ميوه و سبزيجات و ساير خوردني ها حتي 
بانسبت برنج سيانوري هندي! معده و روده و ساير 
بخش هاي جهازهاضمه ام تقريبا آكبند مانده، و براي 
اينجانب بااستفاده مي باشد، حاضر به واگذاري آن 
به پرخورها و مرفهي��ن و تاراج كنندگان بيت المال 
هستم. لطفا پيام مرا چاپ كنيد تا بدهكاران بزرگ 

بانكي و سرمايه ساالران پراشتها مراجعه كنند.
ش�هروند: ببين تصدقت تعارف آمد نيامد 
داره ها، فكر نكن اي�ن جماعت از خير معده و 

روده جنابعالي مي گذرند!
  روزي دويس��ت – س��يصد نفر در تهران بر اثر 
آلودگي هوا و آلودگي صوت��ي و آلودگي آب و ميوه 
و س��بزي و روغن پالم و مواد لبني و غذايي كش��ته 
مي ش��وند، حاال يكي هم توس��ط ماموران محترم 
ش��هرداري كشته ش��ده اس��ت، چرا اين مطلب را 
بزرگ مي كنيد، از صداوس��يماي حاج آقا ضرغامي 
الگو بگيريد و كشته شدن نوجوان آمريكايي توسط 

پليس آمريكا را بزرگ كنيد.
شهروند: احتماال خون آن مرحوم آمريكايي 

قرمزتر بوده و ما متوجه نشديم!
  احتماال كشته شدن يك ش��هروند تهراني توسط 
ماموران ش��هرداري تهران خباثت اس��تكبار جهاني و 
صهيونيزم بين الملل و ش��يوخ منطقه ب��راي تخريب 
بلديه تهران است و متوفي عمدا سر خودش را به پنجه 
بوكس ماموري��ن محترم بلديه تهران كوبي��ده تا براي 
تلويزيون هاي ماهواره اي خوراك درس��ت كند و توجه 
افكارعمومي جهان از كشته شدن يك نوجوان آمريكايي 

توسط پليس جنايتكار شيطان بزرگ را منحرف كند!
شهروند: طنز تلخي است!

   ماج��راي كتك زدن ش��هروند بي گناه تهراني 
و قتل وي توس��ط 4  نفر از ماموران پنجه بوكس دار 
شهرداري اگرچه مايه تأسف است اما نشان دهنده 
وجود امكانات جدي و اميدواركننده در شهرداري 
تهران اس��ت مثا مي توان از اين نيروهاي مجهز به 
ساح س��رد براي وصول معوقات بانك ها استفاده 
كرد، ي��ا در بعد خارجي مي توان پدر داعش��ي ها را 

درآورد و تروريست ها را پنجه بوكسي كرداهه!
شهروند: قابل توجه بانك مركزي!

پیام شهروند
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 نام هنرمندان و  ورزشکاران 
در كنار دانه درشت های زمین خوار

امیدواريم هر خانواده يک داوطلب  
و امدادگر داشته باشد

8روز مانده به اولتيماتوم زمانی معاون اول مطرح شد رئيس جمعيت هالل احمر در مراسم تجليل پزشكان داوطلب:

|  مصطفی عابدی |   روزنامه نگار   |

ايرنا| شبكه آب آشاميدنی شهر اصفهان و برخی از مناطق مجاور اين منطقه بعدازظهر ديروز قطع شد. عصر ديروز 
شبكه آب مناطق شمالی، شرقی، جنوبی و برخی ديگر از نقاط شهر اصفهان با افت محسوس فشار و نيز قطعی مواجه 
شد. همچنين خبرها از شهر اصفهان، شاهين شهر و برخی ديگر از نقاط مجاور اصفهان نيز از قطعی آب حكايت می كنند. 
شيشه فروش مديركل مديريت بحران استانداری اصفهان گفت: »جلسه ای در استانداری اصفهان با حضور مديران آب 

منطقه ای، آب و فاضاب و ساير مسئوالن تشكيل شده است تا دليل بروز اين مشكل بررسی و اطاع رسانی شود.«

خبر
آب آشامیدنی بخش بزرگی از اصفهان قطع شد

 همكار گرامي 
جناب آقاي كيوان زرگري

درگذش�ت مادر گراميتان را تس�ليت مي گويي�م. از خداوند 
بزرگ براي آن مرحومه آرامش روح و براي جنابعالي و خانواده 

ارجمندتان صبر و شكيبايي طلب مي كنيم.
همكاران شما در روزنامه شهروند

   صفحه2

گاليه های روحانی در جمع مردم اردبيل

    رسانه ملی حاضر نيست خدمات دولت را برای مردم تبيين كند و دولت از لحاظ تبليغاتی دست تنهاست

رسانه ملی با دولت همراهی نمی كند

گوسفند ها دراز كش��يدند و مردند. پرنده ها راه آسمان 
را نيامده، يكی يكی به زمي��ن افتادند. ماهی ها رديف به 
رديف، پش��ت هم را گرفتند و روی آب رودخانه، شناور، 
رفتند و آدم ها؛ آدم ها همين طور كه دست هم را گرفته 
بودند ت��ا از آن دود س��بز و قرمز و نارنجی ف��رار كنند و 
برسند به بارگاه »شيخ محمد«، دست  انداختند گردن 
هم و خداحافظی كردند؛ خاِك خانه و كوچه های باريك 
و جوی های الغر كه آب را به باغ های انگور می رس��اند، 
قبرشان شد.دودی كه بمب ها بلند كرده بودند اما تا چند 
ساعت آن جا ماند؛ يك متر باال تر از زمين. جلو می رفت 
و آدم ها را و گاو و گوس��فند ها را و پرنده های آسمان را و 
ماهی های تازه جفت شده را با خود می برد تا به رودخانه 
وسط روستا رسيد؛ همان كه باال و پايين ده را از هم جدا 
می كرد. دود آن روز كم كم روی آب رودخانه نشس��ت و 

باال نيامد. برای همين هم بود كه پايين دهی های »نژمار« 
كمتر از باالدهی ها، بوی ليمو و پرتقال را فهميدند. كمتر 

سوختند. كمتر مردند. آن روز، روزگار برعكس بود.   
بهار شده بود. مردم ده يكی يكی از خواب بيدار می شدند و 
می خواستند دومين روز عيد جنگی شان را شروع كنند. 
»كافيه« آن موقع، تازه ۳6 سالش را تمام كرده بود؛ آن 
روز، سينی هفت سين را كنار پنجره، جابه جا كرد، روی 
س��بزه ها، آب پاش��يد و رفت باالی كوه، سر قبر »شيخ 
محمد«،   همان اولي��ای خدا كه روزه��ای جنگ، پناه 
»نژمار« و »س��رنژمار«ی ها بود. زيارتش كه تمام شد، 
آمد پايين. هوا خوب بود، كوه های كردستان آرام بودند 
و بوی مرگ نمی آمد؛ »كافيه« هنوز نرسيده بود خانه كه 

هواپيما ها يكی يكی سر رسيدند. 
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كشف زاغه مهمات زیر خانه های كارگر شمالی
   كارشناسان احتمال داده اند اين مهمات مربوط به دوران جنگ جهانی باشد
گزارش »شهروند« از دو روستای  مريوان كه كمتر كسی نامشان را شنيده است   صفحه 18
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حوادث
ثبت 514 زلزله و پس لرزه در 6 روز سخت

 رمزگشايی
 از زمین لرزه های 

زنجیره ای ايالم
 صفحه16

جامعه

همزمان با روز پزشك

تهرانی ها امروز 
رايگان ويزيت 

می شوند

یادداشت

آتش زدی بر عود ما، نظاره كن بر دود ما

چندروزی اس��ت از مهار شش��مين آتش س��وزی 
مهيب در جنگل گلستان نگذشته بود كه اين سرمايه 
ملی مجدداً و برای هفتمين بار طعمه حريق و درواقع 
طعمه بي احتياطی هموطنان بي مباالت و شكارچيان 
طماع ش��د. آتش س��وزی هم مهار ش��ود، س��وزش 
قلب های دوستداران طبيعت و محيط زيست و آنان كه 
می توانند به درستی عمق اين فجايع را درك كنند، نه 
پايان يافتنی است، نه درمان شدنی و نه توسط بانيان 

اين فجايع درك شدنی. 
پارك ملی گلستان طی  سال جاری هفت بار طعمه 
حريق ش��ده... فع��االن محيط زيس��ت می گويند در 
ششمين آتش سوزی 1200 هكتار و در آتش سوزی 
كه هنوز ادامه دارد 50 هكتار از جنگل های گلس��تان 
و رويش��گاه های اي��ن پارك ملی نابود ش��ده اس��ت.  
تصور 1250 هكت��ار ب��رای امثال ما كه مقياس��ات 
اندازه گيری م��ان حداكث��ر در حد خانه ه��ای صد و 
صد و پنجاه متری خودمان اس��ت، مشكل می نمايد. 
1250 هكت��ار مع��ادل دوازده ميلي��ون و پانصد هزار 
مترمربع از جنگل های كشوری كم آب كه بارش های 
ساالنه آن از ميانگين جهانی بسيار كمتر است و عاوه 
بر آن چند سالی است كه در آتش خشكسالی می سوزد 
فاجعه ای اس��فناك اس��ت. مديركل محيط زيس��ت 
گلستان می گويد: حداقل 100 سال زمان می برد تا اين 
حجم از جنگل احيا شود. دوازده ميليون و پانصد هزار 
مترمربع... يك ق��رن... و همه اين فجايع، از گور هوس 
پليد شكارچی ای برمی خيزد كه برای به خون نشاندن 
يك پرنده، بز كوهی، قوچ و... به امروز و آينده يك كشور 

و به نسل امروز و نسل های فردا شليك می كند. 
مدير ديده بان محيط زيس��ت و حيات وحش ايران 

از دستگيری ش��كارچی ثروتمند گيانی كه چندی 
پيش يك پلنگ را از طبيعت كش��ور حذف كرد خبر 
داد و گفت: »متاسفانه شكارچيان غيرمجاز بار ديگر 
با كش��تار يك پلنگ ايرانی كمياب در خطر انقراض 
فاجعه ديگری را برای كش��ور رقم زدند. « دستگيری 
اين شكارچی خبر خوبی اس��ت، اما خبر بد آن است 
كه هر جريمه ای ب��رای او در نظر بگيرند پلنگ حذف 
شده از طبيعت ايران برگشتنی نيست. ما با خودمان 

چه می كنيم؟ 
بسيار عاقه مندم اين شكارچی نابغه، شكارچی ای 
كه جنگل گلستان را به خاطر يك پرنده، كل، بز، قوچ 
و... را به آتش كش��يده و مسافری كه ثروت ملی و ميرا 
گذش��تگان و امانت آيندگان ما را به خاطر يك وعده 
غذا، چند سيخ كباب و يا يك ديگ آش رشته به باد فنا 
داده و نابود كرده را ببينم. اشتباه نكنيد قصد مجازات و 
حتی اسائه ادب به ايشان را ندارم، زيرا عميقاً اعتقاد دارم 
هيچ مجازات و اسائه ادبی نمی تواند چنين پديده های 
عجيب��ی را كه با يك ش��ليك و ي��ك كبريت چنين 
ويرانگری به ب��ار می آورند كه مرز زمان را به مدت يك 
قرن درمی نوردد، مجازات كند و اصوالً مجازات چنين 
آدم هايی اگر بتوان بر آنها نام آدم نهاد در اين دنيا ممكن 
نيست. جنگل، ريه كشور است و فقط می خواهم ببينم 
آدم هايی كه نفس ي��ك ملت را می گيرند و ملتی را به 
تنگی نفس می اندازند، چه شكلی اند. می خواهم از آنها 
بپرسم كه آيا شب ها س��ر راحت به بالين می گذارند و 
اگر چنين است چه خواب هايی می بينند. می خواهم 
بدانم كه آيا باز هم قصد شكار و راه انداختن سور و سات 
كباب و غذا در جنگل دارند يا با شنيدن اخبار فجايعی 
كه به بار آورده اند اين عادات زش��ت را ترك كرده اند. 

اصاً از عمق و وسعت آتش سوزی و فاجعه ای كه به بار 
آورده اند مطلع هستند يا... 

نمی دانم به فرض آن كه اين شكارچی ها شناسايی 
و دس��تگير ش��وند، كه همه آنها نمی ش��وند، قانون 
چ��ه مجازاتی برای آنه��ا در نظر می گي��رد. مثاً بايد 
اجرت المثل يك كل و يا بز را به صندوق دولت بريزند 
يا جزای نقدی به نرخ های س��الی ك��ه قانون مربوطه 
تصويب شده را تأديه كنند. دودی كه به چشم آسمان 
كرده و حاصل صدها  سال رنج مادر طبيعت و مام وطن 
را به باد فنا داده اند چه می ش��ود؟ آيا هيچ فردی با هر 
ثروتی می تواند غرامت چنين خس��ارتی را بپردازد؟ 
»ش��كارچی ثروتمندی كه پلنگ ايران��ی كمياب در 
معرض انقراض را شكار كرده و از طبيعت كشور حذف 
كرده و پوس��ت آن را هفت ميليون توم��ان فروخته، 
پنج ميليون تومان جريمه شده است.« اگر آن پلنگ 
آخرين پلنگ ايرانی باشد، شكارچی سفاك بر رشته ای 
نقطه پايان گذاشته است كه آغاز آن در صدها هزار سال 
و ش��ايد ميليون ه��ا  س��ال پيش آغاز ش��ده اس��ت. 
پنج ميليون تومان جريمه برای كور كردن و نقطه پايان 
نهادن بر خلقتی كه آغاز آن اعماق تاريخ اس��ت نشان 
از آن دارد كه شايد هيچ كدام از ما قدر ثروت های ملی 
خود را نش��ناخته ايم كه آنها را آن طور كه شايد و بايد 
پاس بداريم.  فكر نمی كنم از ما و هيچ كس ديگر فعًا 
كاری ساخته باش��د، جز آن كه از فرزندان و نسل های 
آينده به خاطر كوتاهی ها و تقصيراتم��ان و از اين كه 
نتوانس��تيم از ميراث اجدادمان ب��ه خوبی محافظت 
كنيم و اي��ن امانت را آن طور ك��ه تحويل گرفتيم و يا 
بهتر از آنچه تحويل گرفتيم به آيندگان منتقل نماييم، 

عذرخواهی كنيم. آيا خواهند پذيرفت؟ 
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