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مديريت بحران شهر ،رفتار شهروندي مردم ،امكانات و خدمات نهادها
در لرزش 10ثانيهاي شامگاه چهارشنبه ،چه دستاوردهايي
براي مقابله با زلزلههاي احتمالي داشت
پاسخ به پرسشهاي مردم درباره علل تداوم يا احتمال تكرار زلزله
در گفتوگوهاي امروز همشهري
بررسي آماري زلزلههاي تهران در 13قرنگذشته
و زلزلههاي كشور در 2سال گذشته

يك برش نازك
از يك كيك بزرگ

گفتوگو با مژده دقيقي
 |6ادب و هنر

«تهران ،غيررسمي»
روايت ناديدهها

گفت و گو با يوريك كريممسيحي
 |27استانها

محسن هاشمي :زلزله چهارشنبه تذكري براي تهران بود
صفحههاي  29،28،26،4،3و  30را بخوانيد

عكس :صادق نيك گستر /تسنيم

شهردار تهران درگفتوگو با همشهري اقدامات پس از زلزله چهارشنبهشب را تشريح كرد

تهران براي بحران بايد آمادهتر باشد

هزينه 752ميلياردي
ي در ارمنستان
گردشگرانايران 
گردشگران ايراني پس از گردشگران روس بيشترين گردشگران
ورودي كشــور ارمنســتان را تشــكيل دادهاند تا جايي كه زارا
زيتونتســيان ،باالترين مقام گردشگري ارمنســتان اعالم كرد كه سال 2016ميالدي
يكميليون و 200هزار گردشگر از روسيه و ايران و ديگر كشورها به ارمنستان سفر كردند.
صفحه 7را
بخوانيد

يادداشت
در پاسخ به چرايي هجمه
به شهرداري تهران و دولت
آذر منصوري
فعال اجتماعي

اگــر نگوييــم انتخابات تنهــا عرصه
مشاركت سياســي براي اعمال نظر و
راي مــردم در تعيين سرنوشــت خود
است اما ميتوان ادعا كرد كه صندوق رأي ،مؤثرترين امكان موجود
و در اختيار اصالحطلبان براي جريانسازي مشاركت مردم و بهبود
عملكرد نهادهاي انتخابي در ســاختار قدرت اســت .در واقع اتكاي
اصلي اصالحطلبان به انتخابات ،تالش براي تقويت جمهوريت نظام
است كه تنها عرصه عرض اندام و تأثيرگذاري آنهاست .اين مهمترين
بخش از راهبرد اصالحطلبان براي تحقق مردمساالري در پرتو نظام
جمهوري اسالمي است .بهطور قطع اصالحطلبان در كنار توجه به اين
اصل مهم بايد به گفتماني مشترك در همه زمينههايي كه اين مسير
را هموارتر ميكند ،دست پيدا كنند؛ گفتماني كه همه ابعاد سياست
داخلي ،سياست خارجي و شاخصهاي توسعه همهجانبه را در برگيرد
ودر نهايت بتواند به الگويي مشــترك براي تحقق حكمروايي خوب
نيز دســت پيدا كند .بر اين مبنا عليالقاعده خط قرمز اصالحطلبان

صفآرايي جهاني عليه آمريكا در سازمان ملل
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ساعات پاياني روز پنجشنبه ،چهره جديدي از آمريكا براي
جهان در جريان نشست فوقالعاده مجمع عمومي سازمان
ملل به نمايش گذاشته شد؛ چهرهاي كه به تعبير شبكه الجزيره «تنهايي» و بهگفته
مجري شبكه الميادين «شكستخوردگي» وجوه غالب آن به شمار ميرفت.

مجموعهاي از رفتارها و راهبردهايي است كه انتخابات و صندوق رأي
را از حيز انتفاع خارج كند ودر نتيجه كاهش مشاركت مردم را بهدنبال
داشته باشد .اصالحطلبان بعد از وقايع تلخ سال ۱۳۸۸در  3انتخابات
گذشته بهرغم همه محدوديتها توانستند حداكثر بهرهبرداري را از
انتخابات و صندوق رأي در جهت برداشتن هر چند گامهايي كوچك
در خدمت به راهبرد اصالح طلبي بردارند ،هر چند ممكن اســت در
مجموع با انتقادهايي نيز همراه باشند كه اين هم اقتضاي هر رفتار و
كنش سياسي است و بايد با آسيبشناسي آنچه گذشت و رفع انتقادات
در انتخابات بعدي با اشتباهات و نقدهاي كمتري مواجه باشند.
با اين مقدمه آنچه بهنظر ميرسد در درجه اول ،تالش مخالفان داخلي و
خارجي اين جريان براي تضعيف نهادهاي انتخابي برآمده از اصالحات
اســت تا اميد شــكل گرفته در دل صندوق رأي و انتخابات به ياس و
نااميدي تبديل شود و در نهايت نيز كاهش مشاركت مردم در انتخابات
بعدي ،شــانس اصالحطلبان را براي پيــروزي در رقابتهاي بعدي
انتخابات به حداقل ممكن برســاند .طبيعي است كه نهادهاي دولت،
شورا و شهرداري در چنين شرايطي در معرض بيشترين هجمهها قرار
گيرند.اما اين هجمهها نبايد نافي نقد منصفانه و كارشناسانهاي باشد كه
ميتواند در بهبود عملكرد اين نهادها مؤثر باشد.
آنچه بيش از پيش ميتواند اين هجمهها را خنثي سازد ،تالش براي
ي بيشتر دولت ،شهرداري و شورا ونيز پاسخگويي و اطالع
شفافساز 
دقيق از عملكردهاي اين نهادهاي انتخابي است.
اصالحطلبان (شــورا ،شــهرداري و دولت مورد حمايت آنان)كمتر
از 4ســال فرصت دارند تا ثابت كنند اعتماد و انتخاب مردم به اين
جريان سياسي ثمرات خود را در زندگي امروز وآينده مردم به جاي
گذاشته است.

صفحه 31را
بخوانيد

شهردار تهران شب گذشته در گفتوگو با روزنامه همشهري
درباره اقدامات صورتگرفته در حادثه زلزله چهارشنبهشب
تهران گفت« :ما در حد توان به همشهريان تهراني كمك
كرده و براي جلوگيري از ايجــاد اضطراب تالش ميكنيم
و با بروز هر مشــكل ،حادثه يا بحراني از همان لحظه اوليه
دستورات و اقدامات الزم براي انجام امور صورت ميگيرد».
محمد علي نجفي تاكيــد كرد ،با اين حــال ،تهران براي
روزهاي بحراني بايد آمادهتر باشد.
نجفي با اشــاره به اقدامات شــهرداري تهران پس از وقوع
زلزله گفت :از لحظه وقوع زلزله در جريان مجموعه عملياتي
كه بايد از طريق شهرداري و ســتاد مديريت بحران انجام
ميشــد ،قرار داشــتم و نيز دائما با بخشهــاي مختلف

يادداشت
براي مواقع بحران
آموزش نديدهايم
دكتر حسين سراجزاده

رئيس انجمن جامعهشناسي

در زلزلهاي كه در تهران به
وقوع پيوست ،شاهد 2نوع
رفتار متفاوت زشت و زيبا
در مردم بوديــم؛ بهعنوان
مثال يك راننده اتوبوســي
بود كه بخاري اتوبوس خود
را روشن كرده و مردم را به داخل ماشينش دعوت ميكرد
تا از سرما در امان بمانند و در مقابل شاهد اين بوديم كه
عدهاي از مردم با حضــور در خطوط ويژه امداد و خالف
جهت رانندگي كــردن باعث بهوجود آمــدن اختالل
در معابر شــده بودند .آنچه در اين مواقــع اهميت دارد
اين اســت كه بايد ببينيم كدام رفتار در مواقع بحراني
بيشــترين فراواني را دارد؛ آيا غلبه با افرادي است كه به
ديگران هم توجه ميكنند و رفتار ديگرخواهانه دارند يا
غلبه با افرادي است كه رفتار خودخواهانه دارند و فقط به

شهرداري در ارتباط بودم؛ همچنين
گزارشهاي مربوط به همشهرياني كه
در بعضي از پاركها ،سولههاي بحران و سالنهاي ورزشي
شهرداري مســتقر بودند را دنبال ميكردم .شهردار تهران
درباره نخستين اقدامات بالفاصله پس از دريافت گزارش
وقوع زلزله گفت« :ســتاد مديريت بحران شهر تهران در
دقايق اوليه با حضور جانشين شهردار تشكيل جلسه داده
و نيروهاي ســتادي و عملياتي جهت آمادگي و مقابله در
شرايط اضطرار به حالت آمادهباش قرار گرفته و تصميمات
و تدابير مديريتي و اجرايي در مورد شهر تهران اتخاذ شد
تا درصورت بروز هرگونه حادثهاي ،امكان اقدام مناسب در
كوتاهترين زمان ممكن فراهم آيد».

فكر منافع خودشان هستند .بهنظر ميرسد كه در مواقع
بحراني رفتارهاي ديگرخواهانــه مبتني بر خير جمعي
كمتر ديده ميشــود و تعداد رفتارهاي خودخواهانه و
توجه نكردن به ديگران بيشتر ميشــود كه اين اعمال
باعث بهوجود آمدن مشكالتي ميشــود و گرههايي را
ايجاد ميكند.
اما در اين مواقع چهكار بايد كرد؟ آموزش ركن مهمي در
اين مسئله است .مردم ما نسبت به اينكه در موقعيتهاي
مخاطرهآميز چهكار كنند ،آموزش نديدهاند و نهادهاي
مســئول هم روي اين موضــوع كار نكردهاند كه مردم
در مواقع بحراني به جاي اينكه فقط به فكر خودشــان
باشــند ،به ديگران نيز توجه كنند .بايد نحوه مواجهه با
حوادث و باليا به مردم آموزش داده شــود و آموزش به
مسئلهاي جدي تبديل شــود .در خانوادهها نيز بايد به
اين مسئله توجه شــود كه افراد كاري را انجام دهند كه
بهنفع ديگران هم باشد ،اما آموزش هم بهتنهايي كافي
نيست ،آنچه مهمتر بوده اين است كه بايد متوجه باشيم
گاهي اوقات نفع فردي هــم از طريق توجه به بقيه افراد
و مالحظات و رعايت بخشــي از جنبههاي حقوق مردم
تأمين ميشود؛ مثال گاهي اوقات در خيابان يا جاده اگر
خطايي صورت بگيرد ،ممكن اســت منجر به گرههاي
بزرگتري شــود كه نفع فردي را
ادامه در
صفحه 30
هم با مشــكل روبهرو ميكند كه
متأســفانه در نظام آموزشــي ما به اين مسائل توجهي
نشده است.
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صفحه3
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