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 7900قط در یک سال گذشته ف" مدیرت بحران "در کشور زلزله خیزی مانند ایران که به اعتراف رئیس 

به خانه هائی با مصالح ساختمانی  و سقف های کاه گلی   خانه های خشتی  زلزله به ثبت رسیده است ،

مقاوم و حد اقل ضریب ایمنی در مقابل زلزله تبدیل نمی شوند چرا که دولت های دزد و تبهکار ، آنقدر 

فرهنگی نگاهداشته اند که آنان به زحمت می  را در فقر اقتصادی و فقر روستائیان وطبقات زحمتکش 

توانند شکم خود را سیر کنند تا چه رسد به اینکه اندوخته ای داشته باشند برای بهینه سازی خانه های خشتی 

سال  50میزان تلفات و ویرانی هائی که زلزله های ایران در طی  کافی است نگاه کوتاهی به . خویش 

است افکنده شود تا این واقعیت ساده در برابرمان آشکار گردد که درتمام  اخیر در این کشور ببارآورده

شرح دزدی ها و . زلزله ها ، طبقات فقیر و زحمتکش ایران ، قربانیان اصلی این حادثه طبیعی بوده اند 

که باعث عدم بهینه سازی خانه های خشتی و کاه گلی   غارتگری های حکومتگران دو رژیم شاهی و شیخی

ائیان ایران گردیده است در این نوشتار نمی گنجد که قصد من در این مختصر بررسی علت برقراری روست

و ضرورت ایجاد شبکه های مدنی کمک رسانی های مردمی   فضای نظامی و امنیتی در مناطق زلزله زده

 .به هموطنان آسیب دیده می باشد 



قرار   کنترل کامل نیروهای سپاه پاسدارو بسیجدر خبرها آمده است که مناطق زلزله زده آذربایجان در 

رفت و  . امنیتی تبدیل کرده اند  –گرفته است و این نیروها عمالً مناطق زلزله زده را به منطقه ای نظامی 

آمدها را کنترل میکنند ، از گرفتن عکس و تهیه فیلم و گزارش توسط خبرنگاران داخلی و خارجی 

ی مردمی به زلزله زدگان ممانعت بعمل میاورد و عالوه براین ها و تازه جلوگیری می نمایند ، از کمکها

سپاه پاسداران کمک های مردمی و خارجی را تصاحب کرده و به انبارهای خود : ترین خبر این است که 

 ! منتقل می نماید 

اه در وقوع سیل وزلزله و طوفان و سایر حوادث طبیعی در گوشه کنار جهان امری است که گاه و بیگ

کشورهای مختلف اتفاق می افتد ولی آنچه که غیر طبیعی بنظر میرسد این است که حکومتی از کمک مردم 

جلوگیری بعمل آورد و از نزدیک شدن مردم به هموطنان آسیب دیده ی خود  به هنگام بروز چنین حوادثی

ه سایر کشورها و نهادهای همه کشورها به هنگام بروز سوانح طبیعی ، کمکهای بشردوستان. وحشت نماید 

را با آغوش باز می پذیرند اما فقط جمهوری اسالمی است که می تواند در ابتدا اعالم   بشردوست و مدنی

دهد ، کمکهای خارجی را دریافت کند و حق   تغییر رویه  کند نیازی به کمک خارجی نیست و بعدهم

سلب و تمامی کمکها را تصاحب کرده و به نظارت کمک کنندگان را بر چگونگی توزیع کمکها از آنان 

راستی این همه وحشت حکومت اسالمی از نردیک شدن مردم و ! انبارهای سپاه پاسداران منتقل کند

و نظامی و امنیتی کردن مناطق   خبرنگاران خارجی و داخلی به زلزله زدگان از کجا سرچشمه میگیرد

که از نظر اخالقی تا بدین حد سقوط کرده باشد  ا میشناسید و آیا شما رژیمی را در دنی زلزله برای چیست ؟ 

پیر وجوان و کودک رهاشده در بیایان رحم ننماید؟   که حتی به مجروحان زلزله زده و هزاران زن و مرد و

پستی و رذالت اراذل و اوباش حاکم برسرزمین ما ازکجا سرچشمه میگیرد که شیخ گندیده دهن و   این همه

این زلزله ها : » تسلی خاطر زلزله زدگان آذربایجان میگوید  سر منبر و برای به اصطالح گردن گلفتی بر

امتحان الهی است ، منتظر کمک دولت و دیگران ننشینید ، این زلزله ها تمام شدنی و بیرون آمدن از قفس 

و آماده سازیم که  که ما باید خودمان را بسازیم  دنیا و بدن است ولی مهمترین موضوع ، زلزله قیامت است

آخوند عوافریب نورمحمدی در مورد  برای شنیدن سخنان « !!! انشاهللا در آنجا خطری تهدیدمان نکند 

  : زلزله آذربایجان به این لینک مراجعه کنید

 http://www.youtube.com/watch?v=OVulS1J8bYM 

 –هٌبطك زلسلَ زظٍ آغرثبیدبى فضبی ًظبهی  خوِْری اضالهی ظر   ّ اهب ایٌکَ چرا

کرظٍ اضت ظر یک کالم هی تْاى آًرا ًبغی ترش زکْهت اضالهی  اهٌیتی ایدبظ 

ظاًطت ، ترضی کَ ُر رژین ظیکتبتْری ّ ضْظکبهَ ای ّ ازخولَ زکْهت ضْظکبهَ ّ 

ضْظ ظارًع را ثَ اضتصبر هی تْاى چٌیي ثرغورظ ضعهرظهی ّالیت فمیَ از هرظم کػْر 

: 

 .ترش از ُویبری ّ ًوبیع ُوعلی ّ ُوعرظی هرظم ًطجت ثیکعیگر  - 1

http://www.youtube.com/watch?v=OVulS1J8bYM


ثَ ٌُگبم ّلْع ُر زلسلَ ای ظر ایراى ، از آًدبئی کَ هرظم ثعرضتی ظریبفتَ اًع کَ 

از ایي   زکْهتگراى ظزظ ّ فبضع ًَ تٌِب کوکی ثَ ُوْطٌبى زلسلَ زظٍ ًطْاٌُع کرظ ثلکَ

ّ از آًدبئی کَ هرظم   فرصت پیع آهعٍ ًیس ثرای ظزظی ثیػتر اضتفبظٍ ضْاٌُع ًوْظ

ّ ًِبظُبی ّاثطتَ ثَ ظّلت   ایراى ُیچگًَْ اػتوبظی ثَ ضبزهبًِب ّ ًِبظُبی ظّلتی

ظر اهر کوک رضبًی ثَ هٌبطك زلسلَ ًعارًع ، ثَ ُویي ضبطر ثَ هسض ّلْع زلسلَ ، 

وک زلسلَ زظگبى هی غتبثٌع هرظم کْچَ ّثبزار ایراى ًططتیي اهعاظگراى کَ ثَ ک

ثطْر ضْظ خْظ ثرای کوک ثَ   ُطتٌع کَ ثصْرت ظضتَ ُب ّ گرُِّبی هسلی

رژین ضْظکبهَ ضبهٌَ ای از چٌیي زرکت ضْظ خْظ ّ . آضیت ظیعگبى ثسرکت ظر هیبیٌع

 ثرّز زص ًْع  رژین ظیکتبتْری از اتسبظ ّ یگبًگی هرظم ّ. هرظهی ّزػت ظارظ 

ظّضتی ّ ُویبری آًبى هی ترضع چرا کَ ایي ُوعلی ّ اتسبظ هی تْاًع ثَ هْارظ ظیگر 

ّ از خولَ آزاظی ّ ظهکراضی ضْاُی ّ هجبرزٍ ثب تجؼیض ُب ّ هظبلن خوِْری 

 . اضالهی ًیس تطری پیعا کٌع 

ترش از زضْر ضجرًگبراى هطتمل ظاضلی ّ ضبرخی ظر هٌبطك زلسلَ  - 2

 .زظٍ 

رژین ضْظکبهَ از ّرّظ ضجرًگبراى هطتمل ضبرخی ّ ظاضلی ثَ هٌبطك  ظر ُر زلسلَ ای ،

ّ گسارظ   اضجبر. زلسلَ زظٍ خلْگیری هی کٌع ّ یب ثب هسعّیت ُبئی هْاخَ هیطبزظ 

ثَ آگبُی هرظم   ُبی هرثْط ثَ زلسلَ هی ثبیطتی از فیلتر کبًبلِبی ظّلتی ػجْر کٌع ّ

ر ظر آّرظى زًعگی هرظم ّ ّیراًَ ُبی ثرضع چرا کَ افػبی ّالؼیبت زلسلَ ّ ثَ تصْی

ضػتی هی تْاًع ضٌعی ثبغع ثرهسکْهیت رژین فبضع ّ ظرّغگْئی ُبیع کَ اظػبی 

اثرلعرتی ّ هعیریت خِبًی را ظارظ ّ ثب ّلبزت توبم ظر ثلٌعگُْبی تجلیغبتی ضْظ هیعهع 

! را ضرهػك ضْظ لرار ظٌُع " ایراى اضالهی"کَ کػْرُبی ظیگر خِبى هی ثبیطتی 

عیي ترتیت رژین زْظکبهَ ضبهٌَ ای ثَ ثِبًَ زفع اهٌیت هٌبطك زلسلَ زظٍ ، راٍ را ثر ث

زًعگی ّالؼی ّ ظرظ ظل ُبی   ضجرًگبراى هطتمل ظاضلی ّ ضبرخی هی ثٌعظ تب هجبظا

زلسلَ زظگبى ثَ گْظ هرظم ایراى ّ خِبى ثرضع ّ پرظٍ ُبی تجلیغبت ظرّؽ رژین 

   .ظریعٍ گرظظ ! ترلی ایراى  ضْظکبهَ ضبهٌَ ای هجٌی ثر پیػرفت ّ

 .ترش از فرّریطتي التعار ظّلت ظر اغُبى هرظم  - 3

رهس ثمبی رژین ُبی ظیکتبتْری ّ ضْظکبهَ ترضی اضت کَ ظیکتبتْرُب ظر ظل 

ظّلت ظیکتبتْری ظر   ًِبظیٌَ کرظٍ اًع ، زهبًی کَ ایي ترش فرّ ریسظ ّ ثر التعار  هرظم



ًمطَ ای اضت ثرای آغبز فرّ پبغی ًظبم   اغُبى ػوْهی ضعغَ ای ّارظ غْظ

ثَ ٌُگبم ثرّز ُر زلسلَ ، هرظم ایراى از یکطرف ضؼف ّ ًبتْاًی هعیریت . ضْظکبهَ 

ظضتگبُِبی فبضع زکْهت اضالهی را ظر همبثلَ ثب پی آهعُبی زلسلَ هػبُع هی 

ّالف هی   کٌٌع ّ ازطرف ظیگر ثَ لعرت ّ تْاًبئی ُبی گرُِّبی اهعاظ رضبًی هرظهی

تجلیغبت ظرّغیي زکْهت اضالهی ، ظر غُي ضْظ ثب ایي ًتیدَ   گرظًع ّ ػلیرغن

فمظ ّ فمظ ظر ضرکْة هرظم ّ غکٌدَ ّ اػعام   هٌطمی هیرضٌع کَ التعار ایي رژین

ًَ ظر   ظر اّیي ّ کِریسک اضت آزاظیطْاُبى ّ تدبّز ثَ خْاًبى آزاظیطْاٍ ایي هرز ّ ثْم 

َ طجیؼی ّ ثسراى اختوبػی ، ثی کفبیتی ّ ًبالیمی ظر خریبى ُر ضبًس. اظارٍ خبهؼَ 

ّ   رژین ضرکْثگر  ّ ضؼف هعیریت رژین خوِْری اضالهی ثْضْذ آغکبر هیػْظ ّ

 .ػْاهفریت تالظ هیکٌع کَ ایي ثی کفبیتی ّ ًبالیمی اظ ػلٌی ًػْظ 

 . ترش از رغع غجکَ ُبی هعًی ّ هرظهی ّ هطتمل از ظّلت  -4

َ ای از ُر تػکل ضیبضی ، اختوبػی ، فرٌُگی ّ رژین فبضع ّ ضْظکبهَ ضبهٌ

هعًی کَ ضْظ ظر رآش آى ًجبضع هی ترضع ّ آًرا ثوثبثَ کبًْى تْطئَ ػلیَ ضْیص 

ارزیبثی هی ًوبیع ثَ ُویي خِت اضت کَ ُرگًَْ غکل گیری ًِبظُبی ضیبضی ّ 

 اختوبػی ّ هعًی را غیرلبًًْی ّ ظایر کٌٌعگبى ّ اػضبی چٌیي تػکل ُبئی را هدرم

رژین ضْظکبهَ زتی از تین ُبی اهعاظگر ّ ضْظ خْغی کَ ثَ ٌُگبم ّلْع  ! هی ظاًع 

زلسلَ تْضظ هرظم ایدبظ هی گرظظ ّزػت ظارظ ّ آًِب را ضطری ثرای اهٌیت ضْیع 

اظ ، فمظ " الِی"ظر ًطبم التعارگرای هطلمَ فرظی آًِن از ًْع . ازطبش هی ًوبیع 

هی ثبیطتی ظر لجبش ًبخی ّ ضیرضْاٍ ّ رُجر ّ گوبغتگبى هطصْؼ اّ ُطتٌع کَ 

ًگبٍ کٌیع ثَ صسٌَ ُبی چٌعظ آّر ظضت ثْضی زلسلَ زظگبى از . اهعاظگر ظبُر غًْع 

رُجر خوِْری اضالهی ثَ ٌُگبم ثبزیع ضبهٌَ ای از یکی از رّضتبُبی زلسلَ زظٍ ظر 

ر ّ هی ثبیطتی ظر همبثل رُج  ظر فرٌُگ لتعارگری هطلمَ ، تْظٍ هرظم! آغرثبیدبى 

از ظیعگبٍ صبزجبى لعرت ، هرظم ُویػَ ثبیع رظ ظر . پیػْا ػجع ّ ػجیع ّ ًْکر ثبغٌع 

 . همبثل ظّلت ازطبش ضؼف ّ زثًْی کٌٌع

اهٌیتی ظرضعهت ظزظی فرهبًعُبى ضپبُی ، ثطیدی –فضبی ًظبهی  –5

 ّ... 

اهٌیتی کرظى هٌبطك زلسلَ زظٍ  -تْخیِی کَ زکْهت ضْظکبهَ ضبهٌَ ای ثرای ًظبهی 

ظّلت ثرای اًدبم ضعهبت کوک رضبًی ّ ثرلرارکرظى : "ارائَ هی ظُع ایي اضت کَ 



ًبگسیر اضت کَ آهع ّ رفت ُب را کٌترل کرظٍ ّ از ػجْر ّ هرّر  اهٌیت ظر ایي هٌبطك 

ایي اضتعالل زهبًی هی تْاًع ظرضت " زائع ثَ هٌبطك زلسلَ زظٍ خلْگیری ثؼول آّرظ

پبضطگْ ّ هأهْراًی ضبظم ّ ظضت پبک ظر کبرزار  ثبغع کَ هعیریتی هطئْل ّ ظلطْز ّ

ضعهت ثَ هرظم زلسلَ زظٍ غرکت ظاغتَ ثبغٌع اهب زهبًی کَ ُن هعیریت ّ 

اهٌیتی کرظى هٌبطك زلسلَ  –ظزظ ثبغٌع تٌِب ًتیدَ ای کَ ًظبهی   هأهْراى اخرا  ُن

فراغت ّ ثب  ثجبر ضْاُع آّرظ ػوالً ایي ضْاُع ثْظ کَ فرهبًعُبى فبضع ضپبٍ ّ ثطیح 

ثَ ظزظی از هٌبزل ّ هغبزٍ ُبی هرظم ظر هٌبطك زلسلَ زظٍ ثپرظازًع ّ  اهکبًبت ثیػتری 

چَ پیع ّ چَ پص از  ًگبرًعٍ ایي ضطْر . ثرکوکِبی ارضبلی هرظم هطلظ غًْع 

رژین فبضع ّ ظزظ غبُی ّ غیطی ، از ًرظیک ّ ثَ ػٌْاى اهعاظگر   اًمالة ظر ُر ظّ

راى ظّلتی کَ ثَ هٌبطك زلسلَ زظٍ اػسام هیگرظیعًع ، ثْظٍ غبُع ظزظی ّ غبرتگری هأهْ

همررات هٌغ ػجْر هرّر غجبًَ   ظّلتی ، ظر پرتْ" اهعاظگراى"ام ّ ظیعٍ ام کَ چگًَْ ایي 

، ثَ ضبًَ ُب ّ هغبزٍ ُبی هرظم غجیطْى هیسظًع ّ اهْال لیوتی   ظر هٌبطك زلسلَ زظٍ

لیت ضرش خِبًی ظر هیعاى گورک ضریع ّ فرّظ کوکِبی ص. هرظم را هی ظزظیعًع 

 .ُن کَ ظیگر ًیبزی ثَ تْضیر ًعارظ   تِراى ّ ثبزار ُبی تِراى ّ غِرضتبًِب

  –ًکتَ پبیبًی ّ زبصل کالم 

ُساراى   زهبًی کَ زلسلَ ای ًَ چٌعاى لْی خبى ثطیبری از ُوْطٌبى هب را هیگیرظ ّ

هب ایراًیبى ثراًگیطتَ ضبًْاظٍ را ثر تلی از ضبک هی ًػبًع ، ازطبضبت ًْع ظّضتی 

کوک ًوبئین   هی غْظ ، ُوَ هب هبیل ُطتین کَ ثگًَْ ای ثَ ُوْطٌبى آضیت ظیعٍ

هعیراى ّ هأهْراى ظزظ ظ   اػتوبظی ثَ زکْهت ّ  ثعرضتی  ّلی ظر ػیي زبل اکثر هب

ثرضی از هب ظر خطتدْی راُِبی هٌبضت ّ ضبلن ثرای کوک رضبًی . ًعارین 

ب ثَ ثِبًَ ایٌکَ ثَ ُیچکص ثرای کوک رضبًی اػتوبظی ًیطت هیگرظین ، پبرٍ ای از ه

هبًٌع آى   از اًدبم ایي ّظیفَ اًطبًی ّ هلی غبًَ ضبلی هی کٌین ، ثؼضی از هب ُن

ّیراًی ُب ّ ًبثطبهبًی خبهؼَ را هْکْل ثَ ظِْر   ضیبل پرظازاًی کَ ترهین توبم

طتَ این تب ضبهبى هِعی هْػْظ هیکٌٌع ظر اًتظبر ضرًگًْی خوِْری اضالهی ًػ

ثَ ! آى ًمطَ آغبز کٌین   ظُی ثَ ًظن ّ اصالزبت اختوبػی ّ ترهین ّیراًی ُب را

ُرزبل از ُر صف ّ ظضتَ ای کَ ثبغین ّ ُر فکر ّ اًعیػَ ّ ظیي ّ آئیٌی کَ ظاغتَ 

ثبغین ، ظر کػْری کَ ثر رّی ضظ زلسلَ لرار ظارظ ، ضبرج از اراظٍ هب ُر از چٌعی ظر 

ایي ضرزهیي زلسلَ ای ثْلْع ضْاُع پیْضت ّ ثیػوبری از ُوْطٌبى هب گْغَ ای از 

زبل ظر . ثَ ضبک ّضْى ضْاُع کػیع ّ ایي ظاضتبى تکرار ّ ثبز تکرار ضْاُع غع  را 



ثب ّخْظ یک ظّلت   :اًتِبی ایي ًْغتَ ضئْال هي از ضْاًٌعٍ ایي ضطْر ایي اضت کَ 

هفلْکی کَ ًبغیبًَ اظا ّ اطْارُبی غبٍ  ّ پیػْای ػلیل ّ ظزظ ّ التعارگرا ظر لعرت ، 

غطصیت   هرظم ایراى ، گرُِّب ّ ًِبظُب ّ  ضبثك را ظر غُي هب تعاػی هیکٌع ، آیب

ُبی ضیبضی ّ فرٌُگی ّ هعًی ّ زرفَ ای ّ ٌُری ّ زمْق ثػری ّ غیرٍ ّ غیرٍ 

ع الل هیسى تلفبت ّ ضراثی ُبی زلسلَ ظر ایراى ثَ ز  لبظر ُطتٌع کبری کٌٌع کَ  اّالً 

هیتْاى کبری کرظ کَ از زدن ظزظی ُب   پص از ّلْع ُر زلسلَ آیب  ثرضع یب ضیر ؟ ثبًیبً 

کبضتَ غْظ ّ ظّلت ّ ًِبظُبی هسلی را ثب خٌجػی هطبلجبتی تست فػبر لرار ظاظ کَ 

هػبرکت ّ ًظبرت هرظهی ثر ًسٍْ تْزیغ کوکِب ّ اهعاظرضبًی ُب را ثرضویت 

   ؟  ری اضت ، غوب را ًویعاًنثػٌبضع ؟ پبضص هي ایي ضئْال آ
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