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تمام زلزلههایی که ایران را سیا

آفتاب یزد – گروه اجتماعی :زمینلرزه کرمانشاه اولین زلزله مرگبار ایران
نبوده و نخواهد بود .در گذشــته هم زلزلههایــی رخ داده که عمق فاجعه آن
بیشاز زلزله کرمانشــاه بوده اما در حال حاضر این کرمانشــاه است که با این
پدیده طبیعی دست به گریبان است .زمینلرزهای که پسلرزههایش با ریشتر
باال هنوز هم این خطه را میلرزاند و براساس اعالمهای رسمی زمین کرمانشاه
تا ســه ماه آینده آرام نخواهد گرفت .ایران با زلزلههای بسیاری دست و پنجه
نرمکرده و این بالی طبیعی جان ایرانیان زیادی را گرفته است.

مراجــع تقلیدی همچون آیتاهلل خوانســاری ،آیــتاهلل گلپایگانی و آیتاهلل
شریعتمداری با پیامهای تسلیت با مردم این دو منطقه ابراز همدردی کردند.
البته افراد سرشناســی همچون دکتر شــریعتی هم بعــد از زمینلرزه ،برای
امدادرسانی راهی این مناطق شدند.

 ۱۳۴۱بوئینزهرا

اولین زمینلرزهای که میتوان نام آن را مرگبارترین زمینلرزه ایران نامید در
بوئینزهرا رخ داد .حدود ســاعت ۱۱شب ۱۰شهریور سال ۱۳۴۱زمینلرزهای
به بزرگی 7.2ریشــتر شهرســتان بوئینزهرا را لرزانــد و موجب مرگ حدود
۲۰هزار نفر شد .در این زمینلرزه بسیاری از آثار و مکانهای قدیمی و تاریخی
شهرستان بویین زهرا از جمله قلعه باستانی رودک از بین رفت .اما یکی از نکاتی
که در این زمینلرزه واکنش مردم را برانگیخت و در تاریخ ثبت شد جمعآوری
کمکهای مردمی خانه به خانه توسط غالمرضا تختی ،پهلوان ایران زمین بود.
بوئیــن زهــرا به دلیل آن که روی گســل قــرار دارد و دو زمینلرزه دیگر در
۱۶فروردین۱۲۰۰( ۱۲۹۲کشــته) و اول تیر ( ۱۳۸۱حدود  ۲۹۱کشــته و
۱۵۰۰زخمی) را تجربه کرده است.

1990ایتالیا را تماشــا میکردند .اما این بــازی با یک واقعه به کام ایرانی تلخ
شد .زمینلرزهای به بزرگی 7.4ریشتر شهر رودبار ،منجیل ،لوشان و روستاهای
تابعه استان گیالن و شمال غرب استان زنجان را لرزاند و موجب خسارات جانی
و مالی فراوانی گردید .ارتعاشــات حاصل از امواج لرزهای حتی به پایتخت هم
رسید و حدود یک دقیقه طول کشید .بسیاری از جوانهایی که سرگرم تماشای
فوتبال بودند توانســتند از منازل بگریزند و زیر آوار نمانند .اما باز هم خسارت
جانی و مالی این زمینلرزه بســیار باال بود آن هم به دلیل تشخیص اشتباه در
کانون زلزله بود و زمان طالیی امدادرسانی از دست رفت .در این حادثه طبیعی
حدود 35هزار نفر از هموطنانمان جان خودشان را از دست دادند60 ،هزار نفر
زخمی500 ،هزار نفر هم بیخانمان شــدند ،بیش از  ۲۰۰هزار واحد مسکونی
تخریب شد.

زمینلرزهطبس

زمینلرزهای به شــدت 7.8ریشتر در ساعت حدود ۷بعدازظهر روز ۲۵شهریور
سال ،۱۳۵۷شهر طبس و روستاهای مجاور آن را لرزاند و ویران کرد و یکی از
بزرگترین زمینلرزههای قرن اخیر ایران رخ داد و شــهر زیبا و تاریخی طبس
با قدمت بیش از یکهزار ســال را به کلی ویران۳۰ ،آبادی اطراف آن را خراب
و به ۱۰۰آبادی دیگر خســارت وارد کرد .طبق آمار اعالم شده ،این زمینلرزه
حدود ۲۵هزار ایرانی را به کام مرگ کشاند؛ در حالی که جمعیت این شهرستان
۳۵هزار نفر است.

با آن که کانون زلزله در آذربایجان شرقی بود اما لرزش آن به آذربایجان غربی،
گیالن ،زنجان ،اردبیل و حتی در باکو ،پایتخت جمهوری آذربایجان هم رسید.
آمار دقیقی از شمار کشتهشدگان این حادثه ارائه نشد .سازمان مدیریت بحران
شــمار قربانیان را ۲۵۳نفر ،وزارت بهداشت ۳۰۶نفر و پزشکی قانونی ۱۶۹نفر
اعالم کردهاند .اما سازمان جمعیت هالل احمر آماری کامال متفاوت ارائه کرده
و اعالم کرد که ۱۶هزار مراسم ترحیم برای درگذشتگان این زمینلرزه برگزار
شده است .در آن زمان ۴۱۰روستا تخریب شده و ۶۵روستا به طور کامل ویران
شدند و خسارت مالی ۱۲میلیارد تومانی برای این زمینلرزه برآورد شد.
بم

ســاعت 5.30دقیقه بامداد زمینلرزهای به شدت ۶/۶ریشتر شهر بم و مناطق
اطراف آن در شــرق اســتان کرمان را لرزاند .طبق آمار رســمی که ارائه شد
بیــشاز 26هزار و  270نفر جان خود را از دســت دادنــد۳۰ ،هزار مجروح و
بیشاز 100هزار نفر بیخانمان شدند .اما در همان سال ،دکتر اسماعیلی ،رئیس
شورای شــهر بم اعالم کرد؛ «با توجه به تخریب صد در صدی برخی مناطق
بم به نظر من تعداد تلفات بیش از ۵۰هزار نفر اســت .روزهای اول هر کس به
فکر تدفین عزیزان خود بود و به وسیله لودر گودالهایی ایجاد میشد و اجساد
به طور دســته جمعی به خاک سپرده میشدند و کسی در آمارگیری دخالت
نداشتهاست».
ارگ بم با قدمتی ۲۵۰۰ساله ،بزرگترین سازه گلی جهان محسوب میشود اما
در این زمین لرزه به کلی ویران شد .در این زمینلرزه ایران عالوه بر شهروندان
بم به سوگ هنرمند و خواننده برجسته کشورمان ،ایرج بسطامی هم نشست.

دشتبیاض و فردوس

 ۹و 10شهریور سال ۱۳۴۷دو زمین لرزه پیاپی در دو روز منطقه دشت بیاض،
کاخک و فردوس را ویران کرد .اولین در ساعت 2بعدازظهر ۹شهریور زمینلرزه
نخست ،به شدت  7.3ریشتر دشت بیاض ،خضری ،کاخک ،روستاها و شهرهای
اطراف را لرزاند .فردای آن روز یعنی صبح ۱۰شــهریور  ،۱۳۴۷شهر فردوس با
زلزلهای به بزرگی  6.4ریشتر ویران شد.
آمارهای مختلف و متعددی از کشتهشدههای این دو زمینلرزه وجود دارد اما
تمام این آمارها تعدادی بین 7تا12هزار نفر را نشان میدهد .در این زمینلرزه،
حدود 12هزار خانه مســکونی ویران شد و حدود 70هزار هموطنمان در آن
خطه بیخانمان شدند.

مدیریتبحرانکجاست؟

ادامه از صفحه اول
دوستان خبرنگارم در منطقه از وضعیت اسفبار مردم میگویند که در پی یک
بطری ساده آب معدنی برای رفع تشنگی فرزندانشان باید ساعتها در جستجو
باشند .بیمارستانهای منطقه جوابگو نیست  .بر اساس اصول ساده مدیریت بحران
در روزهای ابتدایی باید تیمهای جستجوی قربانیان در میان آوار تشکیل شود.
چنین اتفاقی افتاده است؟ داوطلبان جمع شده در یکی از محالت سر پل ذهاب به
خبرنگاران گفته اند که هیچ امکاناتی در اختیار آنها قرار نگرفته است تا در کمک
به مردم به کار گیرند .فاصله هوایی کرمانشاه و تهران بسیار کوتاه است ،اما مردم
شبها از سرما و کمبود پتو به خود میلرزند و تا کنون کمک قابل توجهی ارسال
نشده است ،تا این لحظه هیچ توزیع غذایی وسیعی صورت نگرفته است .اینها اما
عموم ًا خبرهای بهت آوری برای ما نیست ،مگر در بحرانهای پیشین بهتر از این
عمل شده است؟ اسماعیل نجار همشهری سرخهای رئیس جمهور سکان هدایت
مدیریت بحران کشور را بر عهده دارد .او استاندار محبوب دولت مهرورز بود
و در زلزله کرمان گفت ...« :در بازرســیهای ما یک منزلی مشاهده شد که سه
دیوار آن در اثر زلزله فرو ریخته و یک دیوار که عکس دکتر احمدی نژاد بر آن
نصب شده نریخته» .وی در رابطه با آخرین سیل جاری در غرب کشور اظهار
داشت که «مردم از سیل خوشحالند!» او گفت« :ممکن است که یک روستایی
علوفه اش را در این سیل و باران از دست داده باشد ولی سال آینده این رشدی
که قطعا با این بارندگی علوفهها خواهد داشت برای مناطق چرای گوسفندان
خوب اســت ».نجار عکس احمدی نژاد را مانع از فرو ریختن دیوار میداند و
سیل ویرانگر را سبب خوشحالی مردم گرفتار در گل و الی معرفی میکند .این
امر اشکالی ندارد ،مشکل آنجا است که او هنوز هم مانند سابق بر سر کارش در
راس مدیریت بحران کشور حاضر میشود و این ابقائات و گردش مدیران ادامه
دارد .اما چرا؟ رحمت اهلل حافظی عضو خوشنام شورای شهر وقت تهران با
انتشار ویدئوی مصاحبه نجار در بارهای خوشحالی مردم از سیل نوشته بود« :از
دولت انتظار میرود هر چه سریعتر نسبت به تغییر افراد ناکارآمد اقدام نماید ،در
غیر اینصورت آسیب پذیرتر خواهد شد ،در حادثه پالسکو نیز از ایشان اقدام
مورد انتظار دیده نشد ».نه تنها در پالسکو بلکه در تمام غمهای حادث شده بر
این مردم «اقدام مورد انتظار » دیده نشد ،اما چرا؟ ما که رای دادیم ،چرا جایگزین
کردن این مدیران با خلف مردمی تر چنین سخت و ناممکن است؟ چرا ورود
یک خبرنگار ساده اصالح طلب در میان انبوه مدیران ابقاء شده وابسته به شهردار
پیشین چنین خوشحالمان میکند؟ مگر قرار این بود؟

سودوکو

رودبار و منجیل

در ساعت  ۳۰دقیقه بامداد روز ۳۱خردادماه  ۱۳۶۹بسیاری پای تلویزیونهای
ی جامجهانی
خود نشســته بودند و بازی دو تیــم برزیل – اســکاتلند از باز 

پیش بینی ۴سال پیش
زلزله شدید عراق
صحت دارد؟

استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله،
پیشبینی زمین لرزه  ۲۱آبان مرز ایران و عراق را توســط
سازمان زمینشناسی آمریکا رد کرد.
به گزارش خبرآنالین ،در حالی که برخی از رسانهها اعالم
کردهاند که پیش بینی زمین شناســی آمریکا درباره زلزله
شــدید در عراق ،چهارسال بعد بوقوع پیوسته است ،مهدی
زارع ،استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزله شناسی و مهندسی
زلزله در پاســخ به این خبر نوشــت :هیــچ منبعی قبل از
رخداد  96/8/21وقوع این زلزله را اعالم نکرده بود ،از جمله
مطلبی که به سازمان زمین شناسی آمریکا در سال 2013
نســبت داده میشود کذب است چرا که اساسا آن سازمان
هرگز چنین کاری نمیکند و نکرده است.
او ادامه داد :متاســفانه خبرگزاری ایرنا متنی جعلی را که
بعد از زلزله 1392( 2013ش) ســراوان در فضای مجازی
منتشر شده بود ،به عنوان پیشبینی سازمان زمینشناسی
آمریــکا منتشــر کرده اســت .ایــن خبر مطلقــا واقعیت
علمی ندارد.
پیش از این ،خبرگزاری ایرنا در خبری نوشــته بود که در
سال  2013سازمان زمین شناسی آمریکا هشدار داده بود
که در ســال 2013باید یک زمین لرزه بزرگ در عراق رخ
دهد که این اتفاق نیفتاد.
این ســازمان همان موقع اعالم کرده بود که صفحه بزرگی
در عمــق  20کیلومتری از جنوب شــرق ایران به ســمت
کشــورهای عربی حــوزه خلیج فارس از جنــوب ایران به
حرکــت در میآید و جنوب عراق را نیــز تحت تاثیر قرار
میدهــد .مســئلهای که مهدی زارع ،اســتاد پژوهشــگاه
بینالمللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله آن را رد میکند.

ارقام از  1تا  9را طوری در خانههای سفید قرار دهید
كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهای كوچك  3در  3یكبار دیده شود.

شماره2195 :

شماره2196 :

ورزقان

21مرداد سال  ۱۳۹۱دو زمینلرزه به شدت  6.4و 6.3ریشتر استان آذربایجان
شرقی را لرزاند که به زمینلرزه ورزقان معروف شد زیرا کانون آن در ورزقان بود.
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