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ــا دارای  ــا تنه ــت، ام ــر  اس ــری اجتناب ناپذی ــی و ام ــره ای طبیع ــه مخاط زلزل
وجــوه طبیعــی نیســت و نیازمنــد مدیریــت صحیــح اســت؛ زلزلــه جــز آنکــه 
بحرانــی طبیعــی و دارای راه حل هــای فیزیکــی  اســت، پدیــده ای فرهنگــی 
ــدۀ  ــن پدی ــترۀ ای ــرد. گس ــرار گی ــر ق ــد مدنظ ــه بای ــز هســت ک و اجتماعــی  نی
فرهنگــی و اجتماعــی از پیــش از وقــوع زلزلــه تــا روزهــای پــس از آن را 
تشــکیل می دهــد. هرچنــد بخــش پررنگ تــر ایــن فاجعــه، آســیب های جانــی، 
مالــی، خرابــی و خســارت های فیزیکــی  اســت، امــا ُبعــد عمیق تــر و مانــای 
آن، مربــوط بــه عرصــۀ فرهنــگ اســت. تغییــر معنــادار داده هــای فرهنگــی و 
ــر  ــه ب ــدۀ زلزل ــر پدی ــر تأثی اجتماعــی پــس از زلزله هــا، خــود دلیلــی روشــن ب
زندگــی و فرهنــگ منطقــۀ زلزلــه زده اســت. مــا تجربــۀ زلزلــۀ بــم را داریــم کــه 
می توانیــم از آن درس هــا بیاموزیــم؛ بــا وجــود گذشــت دو دهــه از ایــن زلزلــه، 
هنــوز هــم می تــوان ردپــای ایــن بــالی طبیعــی را در وضعیــت فرهنگــی، 
اخالقــی و اجتماعــی شــهر جســت. چنان کــه پــس از زلزلــۀ تلــخ آذربایجــان 



٢

ــه بیــش  ــز اهمیــت و ضــروت سیاســت گذاری فرهنگــی و ارتباطاتــی زلزل نی
از پیــش عیــان شــد و زلزلــۀ کرمانشــاه نیــز حکمرانــان را بــا مســئله ای بــه نــام 
خیریه هــا و نقــش دوگانــۀ تکمیلــی و مخربشــان در فرآینــد امدادرســانی مواجه 
ــازی، ضــرورت  ــبکه های مج ــزون ش ــترش روزاف ــا گس ــت و ب ــرد. درنهای ک
سیاســت گذاری ارتباطاتــی فاجعــه در کانــون توجهــات قــرار گرفــت. حــال و 
بعــد از فاجعــۀ تمام عیــارِ زلزلــه در ترکیــه و ســوریه، بــار دیگــر توجــه جهانــی 
ــتار  ــای زیس ــئون و عرصه ه ــۀ ش ــزرگ در هم ــه ای ب ــۀ تکان ــه به مثاب ــه زلزل ب
انســانی آشــکار شــده اســت. در هفته هــای گذشــته در شــمال  غــرب ایــران و 
منطقــۀ آذربایجــان نیــز شــاهد زلزلــه ای خســارت آفرین در شهرســتان خــوی 
بودیــم کــه در نــگاه اّول، خســارت های گســتردۀ مالــی و فیزیکــی برجای نهــاده 
اســت، حــال  آنکــه ابعــاد فرهنگــی و اجتماعــی آن بــا گذشــت چندهفتــه از آن 

چنــد ثانیــه زلزلــه، کمتــر قابل کتمــان اســت.
آنچــه در پــی می آیــد، ابتــدا گزارشــی از ارزش هــا و نگرش هــای مــردم 
خــوی مبتنــی بــر نتایــج «پیمایــش وضعیــت اجتماعــی، فرهنگــی و اخالقــی 
ــه اســت. ایــن گــزارش  ــران» اســت کــه در ســال ١٣٩۶ انتشــار یافت جامعــۀ ای
ازایــن رو واجــد اهمیــت اســت کــه آشــنایی بــا وضعیــت پیشــابحران در خــوی 
رخ دهــد و بــرای فهــم تأثیــرات زلزلــه در خــوی تکــرار ایــن پیمایــش پــس از 
گــذار از مراحــل ابتدایــی بحــران و تثبیــت نســبی شــرایط محیطــی، ضــروری 
ــتفاده  ــا اس ــازلزله ب ــت پس ــی وضعی ــه رصــد فرهنگ ــالوه در ادام اســت. به ع
از روش مردم نــگاری ســریع آمــده اســت کــه حاصــل مشــاهدات میدانــی 
ــگاران و اســاتید همــکار  پژوهشــگران مرکــز رصــد فرهنگــی کشــور و مردم ن
مرکــز در مناطــق زلزلــه زدۀ خــوی اســت. در ایــن گــزارش رصــدی تــالش شــده 
تــا تصویــری واقعــی، ســریع و علمــی از شــرایط، مســائل و وضعیــت مناطــق 
زلزلــه زدۀ خــوی از دریچــۀ فرهنــگ و ارتباطــات ارائــه شــود و از ایــن رهگــذر 
ــا  ــه دورنمایــی از راهبردهــا و سیاســت های قابل اتخــاذ در مواجهــه ب ــوان ب بت
ابعــاد فرهنگــی و اجتماعــی بحــران زلزلــه رســید و پیوندگاهی میان مشــاهدات 
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مردم نگارانــۀ پســابحران و نهادهــای سیاســت گذار و حکمــران حــوزۀ فرهنــگ 
ایجــاد نمــود و حلقــۀ مفقــودۀ مشــاهدات علمــِی ســریع از وضعیت هــای 

بحــران را در چرخــۀ سیاســتی کشــور بازیافــت. امیــد کــه کارگــر افتــد.

 مرکز رصد فرهنگی کشور
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ارزش ها و نگرش های مردم خوی، پیش از بحران زلزله
شهرســتان خــوی پــس از اورمیــه دومیــن شهرســتان پرجمعیــت اســتان 
آذربایجــان غربــی اســت. جمعیــت شهرســتان بــر اســاس سرشــماری ســال 
١٣٩۵برابــر بــا ٣۴٨٫۶۶۴ نفــر بــوده کــه از ایــن تعــداد ١٩٨٫٨۴۵ نفــر ســاکن 

شــهر خــوی هســتند. 
در گــزارش حاضــر، بــرای توصیــف ارزش هــا و نگرش هــای عمومــی در 
شــهر خــوی، از نتایــج «پیمایــش وضعیــت اجتماعــی، فرهنگــی و اخالقــی 
جامعــة ایــران» کــه فــاز اول آن در بهمــن و اســفند ١٣٩۴ و فــاز دوم در 

فروردیــن ١٣٩۵ اجراشــده اســتفاده می شــود. 

تصویر ١: موقعیت جغرافیایی و مرزی شهرستان خوی



 خوی پس از زلزله

 ۵

اولویت مسائل اجتماعی
ابتــدا بایــد ببینیــم از نظــر مــردم خــوی، مهم تریــن مشــکل و مســئلۀ کشــور چــه 
بــود. هماننــد میانگیــن نظــرات کشــوری، مــردم شــهر خــوی نیــز معتقدنــد کــه 
مشــکالت اقتصادی  و معیشــتی در صدر مشــکالت کشــور اســت (جدول ١)

جدول ١: مهم ترین مشکل كشور از نظر پاسخگو

پاسخ
درصد معتبر

میانگین کشورخوی

٢۶٫۶٣٦٬١مشکالت اقتصادی

٣۶٫٩٣٢بیکاری

۶٫۵٨٫٣عملکرد دولتی‑ اداری

٧٫٢٣٫٩تبعیض و نابرابری

١٫١٣٫١فقر و نبود امکانات رفاهی

١٫۵٢ناامنی و وجود جرم و جنایت

۴٫٢٢٫١فرهنگی

۴٫٢٣٫۴روابط خارجی

٣٩٫١سایر

در مــورد مشــکالت و مســائل خــود شــهر خــوی نیــز همچنــان مســائلی 
دغدغه هــای  صــدر  در  شــهری  و  رفاهــی  مشــکالت  و  بیــکاری  چــون 

شــهروندان اســت (جــدول ٢)



۶

جدول ٢: مهم ترین مشکل یا کمبود فعلی شهر محل سکونت

درصد معتبرپاسخ

٢٨٫۵بیکاری

٢١٫٩نبود امکانات رفاهی

١٧٫٧مشکالت شهری

۶٫٩مسائل بهداشتی و درمانی

۵مسائل فرهنگی

۴٫۶عملکرد ادارات

۴٫٢مسائل آموزشی و علمی

٢٫٣ناامنی و جرم

...سایر

جایگاه و نگرش اقتصادی
یکــی از نتایــج مهــم ایــن پیمایــش، باالتــر بــودن برخــورداری خانواده هــا در 
خــوی از میانگیــن کشــوری در دســته ای از اقــالم و کاالهــا اســت (جــدول ٣).

جدول ٣: توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت برخورداری خانواده

داشته ها
درصد معتبر

میانگین کشورخوی

٩٨٫٩٩٨/۴تلویزیون
۵۴٫٨۶۵٫٧رادیو

۵٨٧٨٫۶گیرنده دیجیتال
٧۴۶۴كامپیوتر یا لب تاپ

٨١٧۶٫۵موبایل هوشمند یا تبلت
۴۵٫٢۴۵٫۶ماهواره
۶۶٫٧۶١٫٣اینترنت
۵١٫٩۴۵٫۵وای فای
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داشته ها
درصد معتبر

میانگین کشورخوی

۶۶٫۵۶٢٫٧خودرو
٩٫۵٨٫٢خودرو اضافی (دوم)

٢١٫٨٢٣٫٨كتابخانه
٨۶٫٧۶٢٫٢مبل

۶٣٫١۴۴٫٢سرویس اتاق خواب
٣٧٫۶٣٠٫٧سرویس نهارخوری مبله
٨۶٫٧٨۴ماشین لباسشویی
٢٧٫٧١٩٫۶ماشین ظرف شویی
۵۶٫١٣٨٫٢آشپزخانه مبله و اوپن
۶٣٫٣٢٩٫۵ماكروفر یا ماكرو ویو
۴٠٫۵٢١تابلو فرش و نقاشی

۴٫۵٣٫٩پیانو
١۴٫۴١٠٫٨وسایل ورزشی (تردمیل...)

۴٧٫۵٢٧٫١لوستر

پنداشــت اکثریــت افــراد از وضعیــت طبقاتــی نیــز به ماننــد میانگیــن 
کشــوری، در طبقــه متوســط جــای می گیــرد و جالــب اینکــه از میانگیــن 
کشــوری نیــز باالتــر اســت. حــدود ٢ برابــر افــراد بیــش از میانگیــن کشــوری 
ــد (جــدول ۴ و نمــودار ١). ــاال جــا می گیرن ــه ب ــد کــه در طبق اعــالم کرده ان

جدول ۴: پنداشت فرد نسبت به جایگاه طبقاتی اش 

طبقه
درصد معتبر

میانگین کشورخوی

۶٫٨٣٫٨باال

٧٠٫١۶٧/۴متوسط

٢٣٫١٢٨٬٨پایین



٨

نمودار ١: پنداشت فرد نسبت به جایگاه طبقاتی اش

در جــدول ۵ مشــاهده می شــود کــه ۵۵٫٣ درصــد از افــراد کســانی را 
ــد. پرســیده شــده اســت  می شــناخته اند کــه از هــر حیــث خوشــبخت بوده ان
کــه در صــورت شــناختن افــراد خوشــبخت از دوســتان و آشــنایان، بــه نظــر 
شــما مهم تریــن دلیــل آن چیســت؟ در پاســخ بــه ایــن ســؤال، ٣٧٫١ درصــد 
از پاســخگویان، «داشــتن پــول و ثــروت» را عامــل خوشــبختی دانســته اند و 

درصــد عوامــل و دالیــل دیگــر پاییــن و پراکنــده بــوده اســت.
جدول ۵: وجود افراد خوشبخت و بدبخت بین دوستان و آشنایان پاسخگو

سؤال
میانگین کشورخوی

خیربلهخیربله

١
آیا بین دوستان و آشنایان کسی را می شناسید که از هر 

۵۵٫٣۴۴٫٧۵٠٫٩۴٨حیث خوشبخت باشد؟

٢
آیا بین دوستان و آشنایان کسی را می شناسید که از هر 

۴۴٫۶۵۵٫۴۴٩٫١۵٢حیث بدبخت باشد؟

همچنین اکثریت پاســخگویان یعنی ۵١٫٧ درصد پاســخگویان، «نداشــتن 
پــول و ثــروت» را عامــل بدبختــی افــراد دانســته اند. ایــن نتایــج بــا مهم تریــن 
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دغدغه هــا و نگرانی هــای افــراد کــه بیشــتر معیشــتی و نگرانــی نســبت بــه آینــده 
ــکاری  ــراد، بی ــای اف ــان دغدغه ه ــت دارد. در می ــوده اســت مطابق ــدان ب فرزن
(٢٨٫٩ درصــد)، مشــکالت معیشــتی (١۶٫٧ درصــد) و آینــده فرزنــدان و 
بــوده  افــراد  نگرانی هــای  و  دغدغه هــا  مهم تریــن  درصــد)،  خانــواده (٢٣ 
اســت. البتــه افــراد می تواننــد خــود را از طبقــۀ متوســط بداننــد امــا همچنــان 
نگــران بیــکاری و مســائل معیشــتی باشــند. در جــدول ۶، عمــوم پاســخگویان، 
ــته اند. ــر دانس ــل فق ــه را عام ــی در جامع سیاســت های اقتصــادی و بی عدالت

جدول ۶: چرایی فقیر بودن برخی از افراد جامعه

علل
درصد معتبر

میانگین کشورخوی

٣٨٫١۴٨/٨سودجویی و بی عدالتی جامعه

٢٠٫۴٢١/۴سیاست های اقتصادی دولت

١٨٫٩١۶/١تنبلی خود افراد

١٢٫۵٨٫٣قسمت و بدشانسی

١٠٫٢۵٫۴تولد در خانواده فقیر

نمودار ٢: چرایی فقیر بودن برخی از افراد جامعه



١٠

رضایت و امید اجتماعی
در جــدول ٧ و همان طــور کــه نمــودار ٣ نیــز ترســیم می کنــد، مــردم خــوی بــه 
نســبت میانگیــن کشــوری، نمــرۀ باالتــری بــه وضعیــت زندگــی خــود (پیــش از 

بحــران زلزلــه) می دهنــد.
جدول ٧: اگر قرار باشد به وضع زندگی فعلی خودتان نمره از ١ تا ٢٠ بدهید چه نمره ای می دهید؟

نمره
درصد معتبر

میانگین کشورخوی

٠١٫۵٣٫٨ تا ٧

٨٢١٫٢٢۵٫٣ تا ١۴

١۵٧٧٫٣٧٠٫٩ تا ٢٠

نمودار ٣: اگر قرار باشد به وضع زندگی فعلی خودتان نمره از ١ تا ٢٠ بدهید چه نمره ای می دهید؟

ــه  ــن کشــوری نســبت ب ــری از میانگی ــرۀ باالت ــن نم ــردم خــوی همچنی م
وضعیــت ١٠ ســال آینــدۀ خــود می دهنــد (جــدول ٨ و نمــودار ۴). بنابرایــن 
ــردم  ــوال، م ــن من ــر همی ــوده اســت. ب ــاال ب ــردم ب ــن م ــد اجتماعــی در بی امی
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ــدۀ ایــران نگــرش خوش بینانه تــری از میانگیــن نظــرات  ــه آین خــوی نســبت ب
کشــوری داشــتند (جــدول ٩ و نمــودار ۵). درعین حــال تمایلشــان بــه زندگــی 
در خــارج از کشــور، اندکــی از میانگیــن کشــوری باالتــر بــود (جــدول ١٠ و 
نمــودار ۶). همچنیــن جــدول ١١ و نمــودار ٧ نشــان می دهــد کــه مــردم خوی 
بیــش از میانگیــن کشــوری، نگرشــی اصالحــی و بهبــود خــواه بــه وضعیــت 
کشــور داشــتند تــا اینکــه بخواهنــد وضعیــت به طــور اساســی دگرگــون شــود. 
بنابرایــن گرایــش بــه نظــم اجتماعــی پاســخگویان در خــوی بــاال بــوده اســت.
جدول ٨: اگر قرار باشد به وضع زندگی ١٠ سال آینده خود نمره از ١ تا ٢٠ بدهید چه نمره ای می دهید؟

نمره
درصد معتبر

میانگین کشورخوی

٠٢٫۵۴٫١ تا ٧

٨١٨٫٣٢٨٫٩ تا ١۴

١۵٧٩٫٣۶٧ تا ٢٠

نمودار ۴: گر قرار باشد به وضع زندگی ١٠ سال آینده خود نمره از ١ تا ٢٠ بدهید چه نمره ای می دهید؟



١٢

جدول ٩: پاسخ به گویه «در آینده ایران به کشوری پیشرفته تبدیل خواهد شد»

نگرش
درصد معتبر

میانگین کشورخوی

۵٫٧١١/٨مخالف

٣١٫۴٣٠/٩نه مخالف، نه موافق

۶٢٫٨۵٧٫٢موافق

نمودار ۵: پاسخ به گویه «در آینده ایران به کشوری پیشرفته تبدیل خواهد شد»

جدول ١٠: تمایل به زندگی در كشور دیگر

پاسخ
درصد معتبر

میانگین کشورخوی

٣۴٫٢٢٩/٨بلی

۶۵٫٨٧٠/٢خیر
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نمودار ۶: تمایل به زندگی در كشور دیگر

جدول ١١: گرایش به نظم اجتماعی

نگرش
درصد معتبر

میانگین کشورخوی

٣٫٧٧٫۴حفظ وضع فعلی

۶۵٫٧۵٠٫۵اصالح تدریجی وضع فعلی

٣٠٫۶۴٢٫١تغییر اساسی وضع فعلی

نمودار ٧: گرایش به نظم اجتماعی



١۴

هویت ملّی
همان طورکــه داده هــای جــدول ١٢ نشــان می دهــد، فــداکاری و عــرق ملــی 

در بیــن پاســخگویان بــاال بــوده اســت.
جدول ١٢: فداکاری و عرق ملی

زیادمتوسطکمتا چه حد با جمالت زیر موافقید؟

١
در مقابل تجاوز به کشورم هر کاری از دستم بربیاید 

۶٫۴٢٠٫٨٧٢٫٨می کنم.

٢
حاضرم که داوطلبانه برای پیشرفت و آبادانی کشور 

١٧٫١٢۶٫۶۵۶٫٣فعالیت کنم.

٣٫٨١١٫٣٨۴٫٩به ایرانی بودن خودم افتخار می کنم.٣

آسیب ها و جرائم
جــدول ١٣ تــا ١۶، وضعیــت آســیب ها و جرائــم را در بیــن پاســخگویان خــوی 
ــای  ــۀ آیتم ه ــان هم ــد. در می ــان می ده ــور نش ــن کش ــا میانگی ــه آن ب و مقایس
باالتــر  محسوســی  به طــور  میانگیــن کشــوری  از  آیتم هایــی کــه  جــداول، 
بوده انــد: وضعیــت افســردگی،کم حوصلگی و مشــکالت روانی، داشــتن فشــار 
و اســترس، دیــدن فیلم هــای پــورن و درخواســت رشــوه در مراکــز آموزشــی و 
مــدارس؛ در بقیــه مــوارد، آمــار خــوی بــا میانگیــن کشــوری تقریبــاً برابــر اســت.

جدول ١٣: داشتن زندانی در خانواده

پاسخ
درصد معتبر

میانگین کشورخوی

١٠٨بلی
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جدول ١۴: جرائم و مشکالت تجربه شده در یکی دو سال گذشته در مورد خود پاسخگو

موارد
درصد معتبر

میانگین کشورخوی

١۶٫٣١٧٫۵مورد سرقت واقع شدن

٨۶٫٢محکومیت در دادگاه یا دادسرا

۴٧٫١٣٣٫٧افسردگی، کم حوصلگی و مشکالت روانی

٣٫٨۴٫٨طالق

٣۶٫٢استفاده تفننی از مواد مخدر

٢۴١۴٫۵درگیری و نزاع با دیگران

٢٣٫١١٣٫۵استفاده از پارتی برای انجام كاری

١٩٫۴١٠٫٨مورد کاله برداری واقع شدن

۵٢٫٢مورد آزار جنسی واقع شدن

٢٫٧٣٫۵فرار از منزل

٧٧٫۶۵٠٫۵داشتن فشار و استرس

١٣٫٢١٧٫۵ترك تحصیل

۵٫٧۵تجربه تصادف منجر به فوت یا نقص عضو

٩٫٩۴٫٨مورد زورگیری واقع شدن

١۶٫٣١۶٫۵گرفتاری مالی ناشی از بد بیاری یا ورشکستگی

٢٫۶۵٫٣خودكشی و یا صحبت و تصمیم به آن



١۶

جدول ١۵: تجربه رفتار خالف عرف و  پرخطر

موارد
درصد معتبر

میانگین کشورخوی

١٧٫٨١٩٫٢استعمال سیگار
١٧٫١٢١مصرف قلیان

٣٫۴٨استفاده از مشروبات الکلی
١٫١۴٫۶استعمال مواد مخدر
١۴٫۴٧٫٣رابطه با جنس مخالف

٢٫٧٢٫۶سابقه دستگیری و یا تذكر
١٧٫۴١٠٫٢دیدن فیلم های پورن و سکسی

۶٫١٣٫٨رفتن به پارتی

جدول ١۶: درخواست رشوه یا پول اضافی در سازمان از پاسخگو به عنوان ارباب رجوع

موارد
درصد معتبر

میانگین کشورخوی

٧٫٩٧٫۶مراكز درمانی و بیمارستان ها
١٠٫۶١١٫٣شهرداری

٨٫٣٩٫۴پلیس راهنمایی و رانندگی
۶٫٧٨٫٩دادسرا و دادگاه

۶٫۶١٠٫۴پزشك و مطب خصوصی
١١٫۶٧٫۶اداره دارایی و مالیات

۶٫٨٣٫٨بانک ها
٢٫٢۵٫١اداره ثبت

١۴٫٧٧٫٨مراكز آموزشی؛ مدارس...
٢٫٧۴٫٣شركت های بیمه

ادارات خدمات عمومی
۵٫٧‑(برق، گاز، تلفن، آب و فاضالب)

٩٫۵١٠٫٢نیروی انتظامی (كالنتری)
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نگرش های اجتماعی‑ فرهنگی
بهتریــن ســن ازدواج از نظــر ٨٫٧ درصــد پاســخگویان، بیــن ســن ٢۵ تــا ٣٠ 
ــداد مناســب  ــن ٧۵٫٧ درصــد از پاســخگویان، تع ــوده اســت. همچنی ســال ب
فرزنــد را بیــن ٢ تــا ٣ فرزنــد می داننــد. همچنیــن ٧٩٫١ درصــد از افــراد، 
ــا ٢۵ ســال ذکــر کرده انــد.  ــران را بیــن ٢٠ ت ــرای ازدواج دخت ســن مناســب ب
آرمــان تحصیلــی والدیــن بــرای فرزنــدان از نظــر ٧۴٫٣ درصــد از پاســخگویان، 
فوق لیســانس و دکتــری اســت و مایل انــد کــه فرزنــدان در دانشــگاه های بــزرگ 
کشــور تحصیــل کننــد. از ســوی دیگــر، ٢۵ درصــد از افــراد مخالــف بوده انــد 
کــه وجــود امــکان پیشــرفت برابــر بــرای زنــان و مــردان در جامعه باشــد. جالب 
آنکــه ۵۶٫۵ درصــد نیــز معتقدنــد کــه زنــان نیــز بایــد ماننــد مــردان در تأمیــن 
مخــارج خانــواده کمــک کننــد. جــدول ١٧ و نمــودار ٨ نیــز نشــان می دهنــد کــه 

بــرای اکثریــت افــراد، تفــاوت جنســی فرزنــد اهمیتــی نــدارد.
جدول ١٧: اگر قرار باشد فقط یك بچه داشته باشید، دوست دارید پسر باشد یا دختر؟

پاسخ
درصد معتبر

میانگین کشورخوی

١٩٫٢١١٫۶دختر

٢١٫٨١٨٫٨پسر

۵٨٫٣۶٩٫۶فرقی ندارد
***
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نمودار ٨: اگر قرار باشد فقط یك بچه داشته باشید، دوست دارید پسر باشد یا دختر؟

جــدول ١٨ و نمــودار ٩ نیــز نشــان از نگــرش دینــی و تقیــد دینــی اکثریــت 
پاســخگویان است.

جدول ١٨: وضعیت دین داری پاسخگویان

درصد معتبرنگرش  و تقید دینی

٩۶٫۶خداوند همه جا حضور دارد و ناظر اعمال ماست١

٧۶٫٢تقلید از مراجع دینی٢

٢٩تذکر به دیگران بابت بدحجابی٣

۵٨٫٨با بدحجابی مخالفم ولی کاری نمی کنم۴

١٢٫٢بدحجابی اشکالی ندارد۵

٩٫۵هیچ وقت نماز نمی خوانم۶

١٩٫٨گاهی وقت ها نماز می خوانم٧

٢۴٫٧اکثر اوقات نماز می خوانم٨

۴۶همیشه نماز می خوانم٩
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نمودار ٩: وضعیت دین داری پاسخگویان

البتــه در مــورد جدایــی دیــن از سیاســت، ٣٧٫٨ درصــد اعــالم موافقــت 
کرده انــد (جــدول ١٩ و نمــودار ١٠) باوجودایــن در ســال ١٣٩۴ هنــوز هــم علمــا 
و روحانیــت گــروه مرجــع مهمــی در ذهنیــت پاســخگویان اســت (جــدول ٢٠)

جدول ١٩: نظر درباره جدایی دین از سیاست

نگرش
درصد معتبر

میانگین کشورخوی

٣۵٢٩/٩مخالف

٢٧٫٣٣٢٫٣نه مخالف، نه موافق

٣٧٫٧٣٧٫٨موافق
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نمودار ١٠: نظر درباره جدایی دین از سیاست

جدول ٢٠: اهمیت نظر افراد و گروه ها برای پاسخگو در مسائل و موضوعات مهم سیاسی 
(گروه های مرجع)

زیادمتوسطکمموارد

٢٧٫۴٢۵٫۵۴٧٫١علما و روحانیون١

١۶٫٧٣٣٫٨۴٩٫۴اساتید دانشگاه٢

٢۶۴٢٫۴٣١٫٧معلمان٣

٣۵٫۴٣٨٢۶٫۶مسئولین٢

۴٢٫٧٣١٫٣٢۶روزنامه نگاران٣

٢٠٫٢٢٨٫١۵١٫٧بزرگان و ریش سفیدها۴

۴٧٫٩١٩٫٨١٢٫٢هنرمندان۵

٧١٫٩١۵٫۶١٢٫۵ورزشکاران۶

مصرف فرهنگی
ــخگویان  ــات فراغــت پاس ــی و اوق ــز مصــرف فرهنگ ــا ٢۴ نی ــدول ٢١ ت ج

ــد. ــان می دهن ــوری را نش ــن کش ــا میانگی ــه ب ــوی در مقایس خ
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جدول ٢١: منابع کسب خبر

منابع
درصد معتبر

میانگین کشورخوی

۴٫٢٢٫٧روزنامه ها

۵۵٫٧۵۴٫١رادیو و تلویزیون

٢۴٫۶٢٢٫۵اینترنت و ماهواره

٨٧٫٣دوستان و خانواده

٧٫۶١٣٫۵تركیبی از موارد باال

جدول ٢٢: تشرف به حج

سفر
درصد معتبر

میانگین کشورخوی

٨٫٨٨٫٢حج عمره

١٫٩٢٫۴حج واجب

٢٫٣٢٫٢هردو

٨٧٨٧٫٢هیچ کدام

جدول ٢٣: سفر طی پنج سال گذشته

سفر
درصد معتبر

میانگین کشورخوی

٣۶٫۵٣۵٫٧هیچ

۴٢٫۶۴٣٫٣مشهد و دیگر شهرهای مذهبی

۶٫٨٢٫۶حج

٨٫۴۶٫٢کربال، نجف، سوریه

۵٫٧١٢٫٣بیش از یک مورد
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جدول ٢۴: عضویت در كتابخانه عمومی

پاسخ
درصد معتبر

میانگین کشورخوی

٢١٫٨١۵٫۴بله

٧٨٫٢٧٧٫۵خیر

اعتماد و تعامل اجتماعی
ــا  ــواده باالســت. ب ــه خان جــدول ٢۵ نشــان می دهــد کــه اعتمــاد و تعامــل ب
فامیــل متوســط اســت و بــا آشــنایان و همســایگان پاییــن اســت.  اعتمــاد و 
تعامل با افراد همشــهری و غیر همشــهری بســیار پایین اســت. باوجوداینکه، 
افــراد پاســخ داده انــد کــه بــه افــراد غریبــه کمــک می کننــد و ظاهــراً ایــن کمــک 
ــت مشــارکت اجتماعــی و عضویــت  ــدارد. وضعی ــاال ن ــاد ب ــه اعتم ــازی ب نی
ــن  ــه میانگی ــا نســبت ب ــن اســت ام ــاً پایی ــز تقریب ــا نی ــا و انجمن ه در گروه ه

کشــوری، ارقــام باالتــری را نشــان می دهــد.
جدول ٢۵: وضعیت اعتماد و عامل اجتماعی (سرمایه اجتماعی) در شهر خوی

درصد معتبراعتماد و تعامل اجتماعی

٨٨٫٢اعتماد باال به خانواده١

۴١اعتماد باال به فامیل٢

٢٢اعتماد باال به همسایگان و آشنایان٣

٣٫٩اعتماد باال به همشهریان ۴

٣٩٫٨کمک و یاری به همسایگان و آشنایان۵

٢٠٫١کمک و یاری به همشهریان (غریبه ها)۶

۴۴انجام فعالیت عام المنفعه٧

٢١٫٧امکان مشارکت در حل مشکالت شهر٨
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درصد معتبراعتماد و تعامل اجتماعی

٢٨عضویت انجمنی (خیریه)٩

١٣٫٣عضویت انجمنی (هنری و ادبی)١٠

٢٧٫٧عضویت انجمنی (باشگاه)١١

٢٫٣عضویت انجمنی (حزب و گروه سیاسی)١٢

١٢٫٩مشارکت در گروه های محله ای١٣

٢۶٫٣صندوق های قرض الحسنه١۴

٣٨٫٨کمک به خیریه در ماه گذشته١۵

۴١کمک مالی به فرد غیر آشنا در ماه گذشته١۶

و درنهایــت، نمــودار  ١١ نشــان می دهــد کــه تمایــل بــه مهاجــرت از شــهر 
بســیار کمتــر از تمایــل بــه مانــدن اســت. البتــه کســانی هــم کــه گفته انــد مایــل 
ــیراز) و  ــان و ش ــد اصفه ــهرهای تاریخــی (مانن ــاً ش ــد عموم ــه مهاجرت ان ب

تفریحــی ماننــد اســتان گیــالن را مثــال زده انــد.

نمودار ١١: تمایل به مهاجرت از شهر خوی



٢۴

گزارش رصد فرهنگی پسازلزله در خوی
زلزلــه ی ۵٫٩ ریشــتری شــنبه ٨ بهمــن ١۴٠١ ســاعت ٢١:۴۴ شهرســتان 
ــا جمعیــت تقریبــی ٣۵٠٫٠٠٠ نفــر را  خــوی در اســتان آذربایجــان غربــی ب
لرزانــد. باوجوداینکــه صدمــات جانــی ایــن زلزلــه بیــش از دو نفــر نبــود، امــا 
ــَره (فیــرورق) و روســتاهای اطــراف  خانه هــای مردمــان شــهرهای خــوی و پِ
ــه دچــار آســیب های جــدی شــدند. شــمار  ــن زلزل ــر مســتقیم ای تحــت تأثی
ــد و  ــا کردن ــرک خانه ه ــه ت ــدام ب ــژه در شــهرها اق ــردم به وی ــی از م قابل توجه
آن هایــی کــه قــادر بــه رفتــن بــه جــای دیگــری نبودنــد مجبــور بــه چادرنشــینی 

ــا در کمپ هــا در هــوای ســرد شــدند. انفــرادی ی

 ایــن گــزارش فرهنگــی بــا تکیــه بــر پنــج روز حضــور و پژوهــش میدانــی 
ــب در  ــه ترتی ــوی ب ــه زده در خ ــق زلزل ــهری مناط ــتایی و ش ــق روس در مناط
ــه  روزهــای چهــارم، ششــم، دوازدهــم، ســیزدهم، و چهاردهــم پــس از زلزل
همچنیــن گــردآوری  و  بهمــن)   ٢٢ و   ،٢١  ،٢٠  ،١۴  ،١٢ (تاریخ هــای 
مشــاهدات و تجربیــات افــراد حاضــر در فرآیندهــای امــدادی و مــردم محلــی 
نوشــته شــده اســت. گــردآوری داده هــا بــا اســتفاده از مشــاهدات مســتقیم از 
زندگــی روزانــه ی پــس از زلزلــه، مشــارکت در فعالیت هــای ســتادهای مردمی، 
ــاالن  ــا برخــی از فع ــدار ب ــه زده، و دی ــا گروه هــای مختلــف زلزل گفت وگــو ب
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محلــی انجــام گرفتــه اســت. در ایــن گــزارش، بیشــتر رویکــردی تحلیلــی بــا 
تمرکــز بــر جنبه هــای فرهنگــی ایــن رخــداد اتخــاذ شــده اســت. الزم بــه ذکــر 
ــه ی روش  ــر پای ــه ی خــوی ب ــت فرهنگــی زلزل ــزارش از وضعی ــن گ اســت ای

«مردم نــگاری ســریع» تهیه شــده اســت.

بازنمایی و ادراک زلزله
مردمــان ایــران در دهه هــای اخیــر چندیــن بــار فجایــع طبیعــی و به طــور 
خــاص زلزلــه را تجربــه کرده انــد. از ایــن میــان، زلزله هــای بــم (دی ١٣٨٢)، 
ورزقــان (مــرداد ١٣٩١)، و ســرپل ذهــاب (آذر ١٣٩٧) زلزله هایــی بودند که 
هــزاران و صدهــا تلفــات جانــی بــر جــای گذاشــتند و تــراژدی عظیم برخاســته 
از آن احساســات جمعــی گســترده ای را برانگیخــت. در مقابــل، زلزلــه ی خوی 
ــا عمــق اثــرات  تلفــات جانــی بســیار اندکــی داشــت و همیــن باعــث شــد ت
واقعــی زلزلــه به خوبــی درک نشــود. جــز تعــداد معــدودی از خانه هــا، ریــزش 
ــدرت  ــی ق ــت واقع ــال وضعی ــه در انتق ــزی ک ــود. آن چی ــداده ب ــل رخ ن کام
تخریبــی زلزلــه دیــده نشــده، نــه بیــرون بلکــه داخــل خانه  هاســت. اینکــه تعداد 
خانه  هایــی کــه به  طــور کامــل ریــزش کرده  انــد بســیار کــم اســت هــم مســئولین 
و هــم مــردم عــادی را بــه ایــن فکــر می  انــدازد کــه تخریــب آن چنــان هــم زیــاد 
نبــوده اســت. امــا وقتــی بــه داخــل همیــن خانه  هایــی کــه در ظاهــر ســتون  ها و 
دیوارهایشــان ســر جایشــان هســتند برویــد، می  بینیــد کــه شــکاف  هایی کمــر 
دیوارهــا و ســقف  ها و ســنگ  ها را دریــده اســت؛ دیوارهــا از محــل اتصــال 
بــه ســقف  ها جــدا شــده  اند، دیوارهایــی هســتند کــه خــم شــده  اند ولــی هنــوز 
ــار یکدســت  ــا فش ــه ب ــده  اند ک ــدر سســت ش ــی آن ق ــد، و دیوارهای نیفتاده  ان
فرومی ریزنــد؛ هــر کــس تیرکــی چوبــی داشــته حائــل کــرده کــه نیفتــد، «آقــای 
مهنــدس فقــط زود عکــس بگیــر بریــم ممکنــه بریــزه.» بســیاری از روســتاییان 

چادرهــا را وســط حیات  هــا برافراشــته  اند.
زلزلــۀ ۵٫٩ ریشــتری نــه خیلــی ســهمگین بوده که ســیمایی از ویرانــی بر جای 
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گــذارد و نــه خیلــی ضعیــف بــوده کــه آســیب جــدی نزنــد. ترک  هــای عمیقــی 
بــه دیوارهــا و ســقف  های خانه  هــا انداختــه و صحنــه  ای کــه بــه جــای گذاشــته 
فریبنــده اســت. یــک پس  لــرزۀ شــدید کافــی اســت تــا ایــن ترک  هــا خانه  هــا را 
فروبریزنــد. «بنیــاد مســکن آمــد و لیســت برداشــت، می  گویــد اینجــا تعمیــری 
اســت. تــو رو خــدا ببیــن تــو می تونــی جرئــت کنــی و یک ســاعت اینجا بنشــینی، 
چــه رســد بــه اینکــه شــب زیــرش بخوابــی؟» مــردم از روز اول زلزلــه تــا بــه امــروز 
ــید  ــم می رس ــتر ه ــه ٣٫۵ و ۴ ریش ــه گاه ب ــا را ک ــا پس لرزه ه ــن) باره (٢٨ بهم

ــد. ــر کنن ــا را عمیق ت ــد ترک ه ــا می توانن ــن پس لرزه ه ــد. ای ــه کرده ان تجرب
ــی  به این ترتیــب، فــرم پابرجــای خانه هــا باعــث شــد تــا حساســیت الزم ملّ
و به موقــع بــه وجــود نیایــد. چیــزی کــه نیــاز بــود، ارائــه و انتقــال دیــد از درون 
بــود نــه دیــد از بیــرون. بخــش زیــادی از عصبانیــت مــردم ناشــی از قضــاوت 
نادرســت و فریبنــده ای بــود کــه از ظاهــر ساختمان هایشــان نشــئت می گرفــت.

رســانه ها مهم تریــن تأثیــر را در ایــن میــان داشــتند. چــه شــبکه های 
ــی درســتی  ــر و چــه صداوســیما بازنمای ــل اینســتاگرام و توییت اجتماعــی مث
ــدن  ــان ش ــن هم زم ــد. همچنی ــود نیاوردن ــه وج ــا ب ــت درون خانه ه از حقیق
زلزلــه ی مهیــب ترکیــه و ســوریه نیــز توجهــات رســانه ای را از خــوی منحــرف 

ــه پــای یــک تصــادف نوشــت. ســاخت، چیــزی کــه بایــد آن را ب
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از سوگ تا تعلیق
زلزلــه خــوی نــه آن قــدر قدرتمنــد بــود که همۀ مــردم را زیــر تلی از خــاک مدفون 
کنــد و نــه آن قــدر ضعیــف کــه تنهــا خاطــره ای از تــکان خــوردن برجــای گــذارد؛ 
ــاً مرحلــۀ  زلزلــه خــوی تلفــات جانــی زیــادی نداشــت، مــردم زلزلــه زده عمدت
ســوگ پــس از حادثــه را تجربــه نکردنــد. ســوگِ پــس از حادثــه امکانی تســکینی 
اســت و عاملــی تأخیــری در بــروز و عیــان شــدن مســائل جدی تــر فرهنگــی و 
اجتماعــِی پســازلزله. خــوی حــاال خیلــی ســریع تر از شــهرهای زلزلــه زدۀ دیگــر 
ایــران بــا چنیــن مســائلی رخ بــه رخ شــده اســت. مــردم خــوی حالتــی از تعلیــق 
ــا  ــی خانه ه ــر خراب ــاب تصاوی ــی ق ــد، خانه خــراب شــدند ول را حــس می کنن
ــًال غیرقابل ســکونت و  ــد. بســیاری از مناطــق مســکونی عم را نشــان نمی ده
تجدیــد بنــا هســتند، امــا ظاهــر بیرونــی خانه هــا چنــدان نشــانه ای از ایــن حجــم 
ــد  ــان چن ــه هم ــرزه اســت ک ــک پس ل ــا ی ــار ب ــر ب ــط ه ــد. فق ــی ندارن از خراب
ــا برخاســتن بــاد  ــا نیمه شــبی کــه ب ســتون و دیــوار پابرجــا نیــز فرومی ریــزد، ی
ــاع  ــود. ارج ــنیده می ش ــا ش ــا و آجره ــن بلوک ه ــوالک، صــدای فروریخت و ک
بــه خاطــرۀ برجای مانــده در حافظــۀ شــهر از حجــم خرابی هــای گســتردۀ 
ــود،  ــاز کــرده ب ــر مــردم محلــی زمیــن دهــن ب ــه تعبی ــۀ قــرن گذشــته کــه ب زلزل
ــاری  ــده از کشــتار و کــوچ اجب ــخ برجای مان ــی تل و همین طــور خاطــرۀ جمع
ــرن ١٣، نشــان  ــی ق ــه در ســال های پایان ــات ارامن ــس از جنای ــی خــوی پ اهال
از تبــار وحشــت و اضطــراب در ایــن منطقــه دارد. آنچــه در حافظــۀ فرهنگــی 
خــوی از فاجعــه انباشــته شــده اســت، خــود را در قالــب انگاره هــای وحشــت زا 
فراخــوان می کنــد. حجــم و گســترۀ شــایعه در مناطــق زلزلــه زده قابل اعتناســت. 
هــرروز می تــوان چرخیــدن شــایعه ای تــازه را ردگیــری کــرد؛ مکانیســم تســری 
شــایعه ایــن بــار نــه از فضــای مجــازی بــه فضــای حقیقــی، کــه همــان چرخــۀ 
ــم  ــا ه ــان. گوش ه ــینه و دهان به ده ــایعه اســت، سینه به س ــی ش ــنتی و قدیم س
بــرای شــنیدن شــایعات تیــز اســت و تقریبــاً هیــچ سیاســت ارتباطــی بــرای ایــن 

موقعیــت بحــران زا اندیشــیده نشــده اســت.
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زندگی در شایعه و وحشت: خاطرات جمعی
کســانی کــه در اولیــن ســاعات و روزهــای پــس از زلزلــه بــه منطقــه رفتــه بودند از 
ســکوتی مرگبــار حــرف می زننــد، از مردمانــی کــه وحشــت زده بــه خیابان هــا رفتــه 
بودنــد و بــه امیــد پیــدا کــردن چــادری بــه جلــوی ماشــین های گــذری می رفتنــد. 

گرچــه پــس از چنــد روز بــرای بســیاری از مــردم چادرهــای هالل احمــر و 
ســتادهای مردمــی رســید، امــا درون افــراد هــم مثــل درون خانه هــا به شــدت 
آســیب دیــده اســت. ایــن صدمــه اساســاً ناشــی از شــایعه ای بــود کــه توســط 
ــه  ــود ک ــده ب ــردم چرخی ــن م ــی بی ــد. ۇیس های ــد می ش ــیاد تولی شــخصی ش
پیشــگویی هایی در مــورد تاریخ هــای احتمالــی زلزلــه ارائــه مــی داد. زلزلــه ی ٨
بهمــن نیــز بــا یکــی از ایــن پیشــگویی ها جــور درآمــده بــود. بــه نظــر می رســد 
کــه نگرانی  هــا نــه فقــط از نیازهــای امــروز، بلکــه از وقایــع دهشــتناک آینــده 
اســت، «دوزدی جومــا گونــی یئــر بیــزی ییــه جــک؟»، درســته کــه میگــن ایــن 

جمعــه (١۴ بهمــن) زمیــن مــا رو میخــوره؟
داســتان  های پیش  بینــی زلزلــه بیــن مــردم شــیوع پیــدا کــرده اســت. 
در یکــی از محله هــای حاشیه نشــین شــهر خــوی، پســرک  ها بــا چشــمان 
ــن  ــاً ای ــا واقع ــم آی ــه بگوی ــد ک ــن می  خواهن ــد و از م ــده در حیرت  ان قلمبه  ش
ــه  ــم ب ــاه بردی ــود. پن ــردتر می  ش ــوا دارد س ــه. ه ــا ن ــتند ی ــار درســت هس اخب
گرمــای آتشــی کــه پیرمــرد و نــوه  اش کنــار خیابــان درســت کرده  انــد. پیرمــرد 
ســیگار را چســباند بــه هیــزم و روشــنش کــرد، «حامامــا گئدنــده ائلبیــر گیریــرم 
قبریمــه»، وقتــی میخــوام بــرم حمــام فکــر می کنــم کــه دارم وارد قبــرم میشــم. 
شــدیدتر از ســاختمان  ها، ایــن دل مــردم بــوده کــه لرزیــده اســت. چیــزی کــه 
ــای درون  ــای وحشــت دنی ــده می  شــود، گوی ــرون از ســیمای خانه  هــا دی از بی
مردمــان زلزلــه  زده نیســت. رفتیــم کــه گشــتی در محله  هــای دیگــر شــهر بزنیــم. 
هــوا تاریــک شــده اســت. پنجره  هــای کمــی می  بینــم کــه نــور چراغــی از آن هــا 
ــه چشــم بخــورد. شــهر خلوت  تــر از صبحــی شــده کــه مــا از راه رســیدیم. ب

پیش بینــی بعــدی زلزلــه بــرای روزهــای ٢٧ و ٢٨ بهمــن بــود. ٢٨ بهمــن 
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ــن  ــود. ای ــه نب ــری از زلزل ــی ٢٨ بهمــن خب ــۀ ٣٫٥ ریشــتری آمــد ول یــک زلزل
شــایعات از علت هــای اصلــی بازنگشــتن مــردم بــه حتــی خانه هــای ســالم یــا 
بــا صدمــه ی جزئــی اســت. در ایــن میــان، تاریــخ شــفاهی زلزلــه ی ویرانگــری 
در حــدود صدســال پیــش در خــوی بــر باورپذیــری شــایعات و افزایــش 
وحشــت مــردم تأثیــر می گــذارد. برخــی از خویی هــا از وجــود «زلزلــه دامــی» 
ــد، پناهگاهــی کوچــک در  ــا می گوین ــه) در خانه ه ــه ی مخصــوص زلزل (خان

پشــت خانه هــا کــه از مصالــح ســبک ســاخته شــده  اند.
باوجوداینکــه زندگــی روزمــره و شــب مره بــه نظــر آرام می رســد، امــا 
تالطمــی روانــی همــه را در برگرفتــه اســت. ایــن تــرس بــر گروه هــای مختلــف 
ــی گذاشــته اســت.  ــرات عمیق ــردان اث ــان و م ــل کــودکان و زن اجتماعــی مث
برخــی از کــودکان دچــار شــوک هایی شــدند کــه بــه لکنــت یــا شــب  ادراری 
یــا تکانه هــای عصبــی انجامیــده اســت. یکــی از مردهــا در روســتای «وار» بــه 
مــن گفــت کــه بچه هایشــان بــا شــنیدن کمتریــن صــدا یــا پس لــرزه ی ضعیفــی 

ــند. ــغ می کش جی
ــان ادامــه داشــته  تــداوم ایــن وضعیــت، درصورتی کــه پس لرزه هــا همچن
باشــند، آســیب های روانــی را مزمــن خواهــد ســاخت. برخــی دچــار اختــالل 
اســترس پــس از ســانحه، هرچنــد در ســطوح، شــده اند. اختاللــی کــه بــا هــر 

ــر می شــود. ــا شــنیدن شــایعه ای عمیق ت ــرزه ی پس ل

بی اعتمادی
علی رغــم حضــور مســئولین کشــوری در مناطــق زلزلــه زده، همچنیــن فعالیــت 
ارگان هــای امــدادی و نظامــی، بی اعتمــادی در ســطوح مختلــف خــود را 
ــی  ــه حت ــه حــدی اســت ک ــت گاه ب ــه دول ــادی ب ــرده اســت. بی اعتم ــان ک عی
بیــن خدمت رســانان بخش هــای دولتــی و دولــت فاصله گــذاری محسوســی 
توســط اهالــی صــورت می گیــرد؛ حتــی اگــر اداره بــرق بــه چادرهــا برق کشــی 
هــم می کنــد، مــردم آن را از چشــم دولــت نمی بیننــد. ســطح انتظــار از دولــت، 
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در شــرایطی کــه مــدام بــه خاطــرۀ زلزلــه ورزقــان و بازنمایــی فعاالنــه از حضور 
ــا شــرایط فعلــی مقایســه می گــردد،  ــه ارجــاع می شــود و ب دولــت در آن زلزل
باالســت. دولــت نیازمنــد ارائــۀ تصویــری فعال تــر از خــود در میانــۀ بحــران 
ــم  ــی ک ــانی های دولت ــات و امدادرس ــه ســطح خدم ــم درحالی ک اســت، آن ه
ــم نمی شــود. در روزهایــی کــه  ــه اینجــا خت ــا ب ــا تنه نیســت. بی اعتمــادی ام
بیــش از هــر زمــان دیگــر بــه همــکاری و همبســتگی میــان خــود زلزلــه زدگان 
نیــاز اســت، بی اعتمــادیِ فزاینــده ای بیــن دســته ای از زلزلــه زدگان هــم ظهــور 
کــرده اســت. ایــن ســنخ از بی اعتمــادی شــاید بیــش از هــر چیزی برخاســته از 
نــوع توزیــع خدمــات در مناطــق زلزلــه زده اســت. مــردم بــه یکدیگــر بــه چشــم 
ــن  ــد؛ ای ــگاه می کنن ــدادی ن ــای ام ــا و محموله ه ــت کمک ه ــب در دریاف رقی

شــکل از بی اعتمــادی، مهلــک اســت.

همبستگی: قومی و اجتماعی
ــه  ای همچــون  ــه ابرازهــای عاطفــی صــرف و منفعالن باوجوداینکــه برخــی ب
«خــوی باشــین ســاغ اولســین» در اینســتاگرام بســنده کردنــد، دیگرانِ بســیاری 
ــخ»، خــوی پشــت  ــا شــعار «خــوی آرخاندایی ــه کار شــدند ت ــًال دســت ب عم
ــه از  ــج روزی ک ــن پن ــازند. در ای ــدل س ــت ب ــه واقعی ــتیم، را ب و پناهــت هس
زلزلــه گذشــته، همــه شــاهد آن هســتند کــه عامــۀ مــردم، گروه  هــای مختلــف 
هنــری، فعالیــن اجتماعــی، خیریــن، مهندســین، و حتــی هــواداران تراکتــور به 
خــوی آمده انــد تــا رنجــی را بکاهنــد. هــر کــدام از تجربه  هــا و از امکانــات و 

ــد. ــا دردی را دوا کنن ــد ت ظرفیت  هایشــان اســتفاده می  کنن
از همــان روزهــای اّول زلزلــه، چندیــن ســتاد مردمــی به طور خودجوش شــکل 
گرفــت. یکــی از ایــن ســتادها را داوطلبانــی بــا دغدغــه ی غالــب فرهنــگ و زبــان 
ترکــی تشــکیل می دادنــد و دیگــری را کســانی کــه بیشــتر دغدغه هــای اجتماعــی 
داشــتند. بــا یــک تقســیم کار، ســتاد اّول بیشــتر بــر روســتاها و ســتاد دوم بیشــتر بر 
محله های تهیدســت شــهری متمرکز شــدند. گروه اول متأثر از درخواســت برخی 
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چهره هــای هنــری و ادبــی مشــهوری کــه پیج هــای اینســتاگرام بــا دنبال کننــدگان 
زیــادی داشــتند به طــور گســترده ای حــول ایــن ســتاد گــرد هــم آمدنــد. بســیاری 
از افــرادی کــه بــه ایــن ســتاد پیوســتند مردمانــی بودنــد کــه پیــش از ایــن تجربــه ی 
چندانــی در بحران هــا نداشــتند. باوجودایــن برخــی از هدایتگــران ایــن ســتاد در 

زلزلــه ی ورزقــان حضــور داشــتند و از تجربــه ی آن اســتفاده می کردنــد.
از ســوی دیگــر، تعــداد بســیار محــدودی از افــراد هــم حــول ســتاد دوم 
گــرد هــم آمــده بودنــد. دو ســه نفــر از هدایتگــران ایــن ســتاد، تجربــه ی قبلــی 
در بحران هــا و نیــز در حــوزه ی بــه اصطــالح آســیب های اجتماعــی در خــوی 
ــای تهیدســت.  ــان محله ه ــودکان و زن ــورد ک ــور خــاص در م ــتند، به ط داش
ســتاد اول بــا اعضــای داوطلــب بزرگــی کــه تعدادشــان بــه ده ها نفر می رســید، 
توانســت در مقیاســی بســیار عظیــم کمک هــای نقــدی و غیرنقــدی مردمــی 
را در یــک انبــار متمرکــز جلــب کنــد و دپویــی بــزرگ بــرای مصــرف غذایــی 
چنــد مــاه آینــده شــکل داد. اقــالم گردآمــده تنــوع زیــادی داشــت، از خــوراک 
تــا پوشــاک و تــا کانکــس. ســتاد دوم کــه مقیاســی کوچــک داشــت و اعضــای 
ــر  ــاز اول ب ــود را در ف ــت خ ــید، فعالی ــر نمی رس ــش از ده نف ــه بی ــال آن ب فع
جمــع آوری چــادر و بخــاری برقــی از طریــق کمک هــای مردمــی کــرد. ایــده ی 
کمــپ توســط همیــن ســتاد در یکــی از محله هــای حاشیه نشــین شــهر خــوی 
بــا برپــا کــردن صــد چــادر اجــرا شــد و ســپس بــه ســه کمــپ رســید. ایــن ســتاد 
فــاز دوم را بــر شناســایی خانواده هــای محــروم و ارائــۀ خدمــات ویــژه بــه آن ها 
اختصــاص داد. ســپس، ســتاد اول یــک کمــپ مخصــوص زنــان بــاردار ایجاد 
ــه بســیج و  ــا همراهــی نیروهــای مختلــف ازجمل کــرد، و هالل احمــر هــم ب

ســپاه در چندیــن مدرســه و ســالن و پــارک کمپ هایــی برپــا کــرد.
مثــل مشــهور «ائــل گوجــی ســئل گوجــی» به وضــوح در زلزلۀ خوی تجســم 
یافتــه اســت: «قــدرت ایــل مثــل قــدرت ســیل اســت.» از صبــح کــه در یکــی 
از ســتادهای مردمــی در خــوی هســتم، گــروه گــروه مــردم از نقــاط مختلــف 
آذربایجــان اقــالم می  آورنــد. نیســان  ها و خاورهــا مــواد غذایــی و پوشــاک و 
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هیتــر خالــی می  کننــد. بعــالوه، افــراد دیگــری بــه تنهایــی آمده  انــد تــا نیــروی 
میدانــی ســتاد باشــند، در رســیدگی بــه وضعیــت محله  هــای مختلــف شــهر 
و روســتاها. مردمــان آذربایجــان نمی  تواننــد تحمــل کننــد کــه هم وطنانشــان 
در عــذاب باشــند. ایــن شــکل مهمــی از مفهــوم «غیــرت» در آذربایجــان 
اســت کــه در ســطح جمعــی عمــل می  کنــد. در ١٢ بهمــن ١٤٠١، در بــازی 
بیــن تراکتــور و فــوالد شــعار «خــوی باشــین ســاغ اولســین، آذربایجــان وار 
اولســین»، ســرت ســالمت خــوی، زنده بــاد آذربایجــان، ســر داده شــد. ایــن 

شــکل از غیــرت، در ایــن مــورد، ســوگیری جنســیتی نــدارد.
ســتادهای بومــی بــه خاطــر اینکــه افــراد محلــی در تیــم راهبری شــان 
ــرده  ــه امدادرســانی ک ــی شــروع ب ــیار دقیق ــا شــناخت بس ــتند ب حضــور داش
ــه کــه اســکان  ــا گذشــت حــدود بیســت روز از زلزل بودنــد. حــاال به تدریــج ب
اضطــراری بــه پایــان رســیده و نیازهــای ضــروری رفــع گردیــده، برخــی اعــالم 
ــه ارســال اقــالم و کمــک نقــدی نیســت و دارد  ــازی ب ــد کــه دیگــر نی کرده ان
کانکس هــای تهیه شــده را در میــان خانواده هــای روســتایی بــا وضعیــت 

ــد. ــع می کن ــخت) توزی ــای س ــل بیماری ه ــاص (مث خ
نکتــه مهــم و قابل رؤیــت در ایــن میــان آن اســت کــه برخــالف بحران هــای 
پیشــین در آذربایجــان، در زلزلــۀ خــوی گروه هــای فعال قومی از آزادی نســبی، 
ــد و در برخــی  ــرای امدادرســانی برخوردارن ــراف خودشــان، ب ــه اعت ــل ب الاق
ــان  ــای امدادرس ــر مجموعه ه ــا دیگ ــا ب ــن گروه ه ــکاری ای ــاهد هم ــوارد ش م

هســتیم، هرچنــد هنــوز خصیصــۀ تمایزطلبــی خــود را حفــظ کرده انــد.

موکب ها، یادگار اربعین
الگــوی موکــب داری به عنــوان ســنخی از ســازمان یابی اجتماعــِی خدمت رســان، 
حــاال دیگــر در کشــور تکثیــر شــده اســت. در زلزلــۀ ســرپل ذهاب شــاهد اولیــن 
بارقه هــای حضــور موکب هــا به عنــوان بخشــی از نیروهــای امدادرســان بودیــم. 
ــه حاضــر  ــه، در منطق ــز موکب هــا در روزهــای پــس از زلزل ــۀ خــوی نی در زلزل
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شــدند. موکب هــای اربعینــی علی رغــم آمارهــای رســمی مبنــی بــر تعــداد 
ــناخته اند و در  ــوز ناش ــه زدگان هن ــیاری از زلزل ــان بس ــاالی ٢۵ موکــب، در می ب
دســته بندی های عرفــی و عمومی شــدۀ گروه هــای امــدادی، اشــاره ای بــه مواکــب 
نمی شــود. بااین حــال تمرکــز ایــن موکب هــا بــر پخــت و توزیــع غــذا بخشــی از 
چرخــۀ امــدادی را تکمیــل کرده اســت. حضــور افــراد داوطلــب از دیگــر شــهرها 
در قالــب ایــن موکب هــا و ســامان یابی آن هــا نیــز از دیگــر ویژگی هــای مواکــب 
ــی،  ــی و فرهنگ ــات اجتماع ــۀ خدم ــا و ارائ ــدن موکب ه اســت. تخصصــی ش

می توانــد ســطح عملکــردی آن هــا را بهبــود و ارتقــا بخشــد.

حاشیه ها، نه شهر و نه روستا
زلزلــه خــوی بــه یک بــاره رخ نــداد؛ زلزلــه طــی چنــد هفتــه خــوی را لرزانــد و 
همیــن بــه دســته ای مردم ایــن امــکان را داد تا پیش از سررســیدن لحظۀ فاجعه، 
خــوی را تــرک کننــد. پــس از زمین لــرزۀ بــزرگ نیــز هرکســی کــه می توانســت 
از منطقــه زلزلــه زده رفــت، هرخانــواده ای کــه قــوم و خویشــی در تبریــز و 
اورمیــه و تهــران و اهــواز و کــرج و...، بــه قــول اهالــی جمــع کــرد و رفــت؛ و 
ــاً طبقــۀ ضعیف تــر بودنــد. همیــن باعــث شــده  آن هــا کــه باقی ماندنــد، عمدت
تــا مســائل اجتماعــی و فرهنگــی، ســویه ای خــاص طبقــات محــروم بــه خــود 
گیــرد. واقعیــت آن اســت کــه زلزلــه، نــه فقــط گســل های زمین شــناختی، کــه 
گســل های فرهنگــی و اجتماعــی را فعال تــر و عمیق تــر ســاخته اســت. در یــک 
نــگاه کلــی مناطــق زلزلــه زده بــه ســه بخش شــهری، روســتایی و حاشیه نشــین ها 
ــر  ــای اول ب ــان در روزه ــای امدادرس ــی نهاده ــز اصل ــود. تمرک ــیم می ش تقس
ــه دلیــل حجــم باالتــر خرابی هــا، بــوده، مناطــق شــهری  مناطــق روســتایی، ب
ــق  ــا مناط ــتند، ام ــوردار هس ــبی برخ ــهری به صــورت نس ــات ش ــم از امکان ه
حاشیه نشــین عمــًال در نقطــۀ کــور امدادرســانی، حداقــل در روزهــای آغازیــن 
بحــران، قــرار داشــتند. آن هــا نــه روســتا بودنــد و نــه شــهر و بافتــار فرهنگــی 
خــاص و میانــۀ آن هــا، حاشیه نشــینان را در وضعیــت رهاشــدگی قــرار داده بــود.
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هجوم خیرین و تنش در محله های تهیدست
یکــی از ســلبریتی  های تــرک اســتوری گذاشــته اســت، «آقــا مــن چنــد ســایپا اینجا 
جماعــت محبــت دارنــد اعتمــاد کرده  انــد تــا مــن وسایلشــان را ببــرم پخــش کنم. 
می    گوینــد در ورودی خــوی، نمی  دانــم شــورا، فرمانــداری، اورگان، مــورگان 
هســت دارنــد جلــوی ماشــین  ها را می  گیرنــد. آقــا اگــر بیایــم کســی جلــوی مــن 
را بگیــرد رســانه  ای می  کنــم. مــن وســایل را آورده  ام و خــودم پخــش می  کنــم. بــه 

کســی هــم ربطــی نــدارد. می  بــرم در اطــراف شــهر پخــش کنــم.»

داشــتم در کمــپ پرســه مــی  زدم کــه صــدای همهمــه  ای از دور حواســم را 
پــرت کــرد. ماشــین خــاور از خیابــان اصلــی پیچیــد تــوی یکــی از کوچه  هــا 
و ایســتاد. جمعیــت عظیمــی پشــت ماشــین جمــع شــد. ازدحــام هــر دم 
بیشــتر می  شــود. چنــد مــرد از تریلــی کلــه کشــیده  اند بیــرون، «برویــد بــه 
ــاس را  ــزرگ لب ــان». هیچ  کــس نرفــت. حــاال از دور نایلون  هــای ب چادرهایت
می  بینــم کــه توســط آدم  هایــی کــه تــوی تریلــی هســتند فرفــره می  شــوند بــه هــوا 
ــرون. دســت  های  ــد را کشــیدند بی ــدام دســتی برســد. بســته  های قن ــه ک ــا ب ت
نیــاز بــر فــراز جمعیــت بلنــد شــده  اند. تــا قســمت کــدام دســت بشــود. قنــد را 
پرتــاب کــرد. نایلــون قنــد در گیــر و دار و جنــگ دســت  ها پــاره شــد و ریخــت 
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روی زمیــن. نایلــون مــردی کــه بســتۀ قنــد ســالمی را نصیــب خــودش کــرده 
بــود، وقتــی داشــت خــودش را از میانــۀ جمعیــت خــالص می  کــرد پــاره شــد 
و قندهــا زیــر پاهــا لــه شــدند. مــن و پیرمــردی پشــت خوابانده  ایــم بــه دیــوار 
کوچــه و ایــن صحنــۀ جــدال را تماشــا می  کنیــم، «اینجــا وحشــی خانه اســت». 
مخالفــت کــردم، «چــرا ایــن خــاور بــا ایــن همــه وســایل آمــده بــه ایــن محلــه با 
ایــن همــه جمعیــت.» جــواب داد، «نــه. اون چــه گناهــی داره. تقصیــر مردمه.» 
گفتــم، «یــک وقــت دیگــری بیایــد. شــب بیایــد. بــا ماشــین کوچکــی بیایــد. 
بــه چادرهــا بدهــد.» مــردی کــه به تازگــی از زنــش جــدا شــده، مــن را کشــاند 
بــه چــادرش، «ببیــن، مــن حتــی یــک پتــو هــم نــدارم. امــا هیچ  وقــت نمــی  روم 
آنجــا خــودم را خــوار و خفیــف کنــم.» چــادر خالــی اســت، فقــط یــک بســته 
ــان ادامــه دارد.  ــرون همچن ــان و یــک بخــاری برقــی کوچــک. جــدال آن بی ن
حــاال دارنــد پتوهــا را پرتــاب می  کننــد. مــن در میــان جمــع دیگــری از مــردان 
ــاز هــم  کــه دورتــر ایســتاده  اند بحــث می  کنیــم. «مــا بی فرهنــگ هســتیم.» ب
مــن مخالفــت کــردم. صبــر مــردم لبریــز شــده اســت. چنــد مــرد جــوان و یــک 
پیرمــرد دارنــد از تریلــی بــاال می  رونــد. خودشــان را آویــزان کرده  انــد بــه 
ــع.  ــج و روغن  هــای مای ــه نایلون  هــای کوچــک برن ماشــین. نوبــت رســیده ب
مــردم کنــار مــن ناراحــت هســتند، «چــرا این طــوری می کننــد، مثــل حیــوان».

زلزلــه همــه را بــه یکســان تحــت تأثیــر قــرار نمی  دهــد. طبقــات مرفــه خــوی 
آن قــدر تــوان مالــی دارنــد کــه بتواننــد شــهر را بــرای مدتــی طوالنــی تــرک کننــد. 
ــرود. طبقــات  ــه و اسبابشــان به کلــی از بیــن ب ــدارد کــه خان برایشــان اهمیتــی ن
ــد هــم نگــران تعطیلــی اداره  هایشــان نیســتند چــون حقوقشــان  متوســط کارمن
ســر مــاه واریــز خواهــد شــد. روســتاییان هــم حیــوان و زمینــی دارنــد کــه بتواننــد 
مدتــی بخورنــد و نمیرنــد. امــا طبقــات پاییــن و طبقــات زیرپاییــن شهرنشــین 
وابســته  اند بــه کار یــدی و روزمــزد. اعضــای ایــن طبقــه همان  هایــی هســتند کــه 
نتوانســته  اند از شــهر برونــد. نــه تــوان مالــی بــرای رفتــن بــه جــای دیگــر را دارنــد 
و نــه اگــر خیریــن پیشــنهاد اســکان در شــهرهای دیگــر را بهشــان داده  انــد دل آن 
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ــا و  ــه «دزده ــد ک ــن می  گفتن ــه م ــد. ب ردشــان دل بکنن ــی خُ ــه از دارایی  های را ک
معتادهــا می  ریزنــد تــوی خانه  هــای خالــی.» تعطیلــی شــهر اصلی  تریــن صدمــه 
را بــه مشــاغل کارگــری زده اســت و مردمــان ایــن محلــه بیشــتر از ســایر طبقــات 
ضــرر می  بیننــد. بــرای همیــن، بیشــتر از ســایر زلزله  زده  هــا نیازمندتــر می  شــوند. 
دســت  های نیازمنــد بلندشــده بــر پشــت خــاور و نــزاع بــرای یــک بســته قنــد یــا 
یــک پتــو در ایــن وضعیــت طبقاتــی قابل فهــم اســت. مردمان تهیدســت بیــش از 
ســایرین نگــران هســتند، نگــران روزهــای بعــد کــه اگــر وضــع بــه همیــن منــوال 
پیــش بــرود، پس  لرزه  هــا بــاز هــم بیاینــد، خانه  هــا تعمیــر یــا بازســازی نشــوند، و 
تعطیلی همچنان ادامه داشــته باشــد، چگونه معیشتشــان را تأمین خواهند کرد. 
تنهــا راه باقیمانــده، شــتافتن به ســوی هــر ماشــین بزرگــی اســت کــه وارد محلــه 
می  شــود. ایــن وضعیــت اضطــرای اســت کــه مــردم را بــه جــان هــم می  انــدازد.

برخــی از خیریه  هــا و افــرادی کــه می  خواهنــد کمــک کننــد بــدون فهم طبقاتی 
ســیل می  شــوند بــه طــرف محله  هــا. در ســیل نیازهــا و اضطرارهــا، شــمار اندکــی 
می  تواننــد صبــوری پیشــه کننــد. خیریــن انتظــار دارنــد کــه مضطرب  تریــن 
مردمــان صبورتریــن باشــند. برخی  شــان حتــی بــا شــنیدن انذارهــای دلســوزانه  ای 
از ایــن دســت کــه در هماهنگــی بــا ســتادهای مردمــی مســتقر در شــهر خــوی و 

معتمدیــن محلــی اقــدام کننــد، گوششــان بدهــکار نیســت.

کمپ های مستعد تنش
جامعــۀ جدیــدی کــه در کمــپ و در چادرنشــینی در زمین  هــای خاکــی شــکل 
گرفتــه، غــرق در شــوک اســت. جامعــه  ای کــه در آن درآمــد روزانــۀ بخــور نمیر 
هــم قطــع شــده، لرزهــای ســرمای شــب و روز را می  چشــد، بدن  هــای پیچیــده 
در گــرد و خــاک، خانواده  هــای پرجمعیــت چپیــده در فضــای کوچــک و 
خفه  کننــدۀ چادرهــا، خاطــرۀ خانــه  ای کــه صدمــه  ای اساســی دیــده، جامعــه  ای 
ــه  ای مســتعد تالطــم و آشــفتگی.  ــد؛ جامع ــرار، و نومی ــی، بی  ق اســت عصب

کوچک  تریــن جرقــه  ای می  توانــد بــه دعوایــی بــزرگ تبدیــل شــود. و شــد.
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ایــن بــار هیاهــوی یــک درگیــری از میــان چادرهــای کمــپ مــن را از آن ســوی 
محلــه به طــرف خــودش کشــاند. زن جوانــی کــه چــادرش را بــه کمــرش ســفت 
ــش را  ــینا»، پای ــاغین باش ــوب اوش ــن قوی ــید، «ایاغی ــوار می  کش ــود ه ــته ب بس
گذاشــته روی ســر بچــه  ام. مــردم ازیک طــرف جلــودار زن و شــوهری جــوان شــده 
بودنــد و از طــرف دیگــر دســت  های پیرمــرد را گرفتــه بودنــد. از وســط چادرهــای 
چســبیده بــه همــی گذشــتم کــه بعــداً فهمیــدم دعــوا دقیقــاً بــر ســر همیــن بــوده 
اســت. رفتــم بــه میانــداری. فــوران بی  مهابــای خشــم از بازوهــای مــن و مــردان 
دیگــر بســی بیشــتر بــود. کمــپ بــه هم ریخت. پســر پیرمــرد که تــازه متوجه شــده 
بــود، یورشــی بــرد بــه طرف زن و شــوهر جــوان. مردم نگذاشــتند. با هر فحشــی، 
خــون هــر دو طــرف بــه جــوش می  آمــد. پیرمــرد مشــت محکمی به جناغ پســرش 
کوبیــد و هلــش داد کــه خــودش را قاطــی معرکــه نکنــد، «مــن چــه کار کنــم. همۀ 
چادرهــا بــه هــم چســبیده  اند.» مــردم تنــش را آرام کردنــد و پراکنــده شــدند در 

چادرهــا تــا ببیننــد چگونــه می  تواننــد یــک شــب دیگــر را صبــح کننــد.

خانواده، بحران و جداافتادگی
ازهم گســیختگی نظــم خانوادگــی پــس از بحــران زلزله مشــهود اســت. جــز آن که 
رونــد طبیعــی زندگــی مختــل شــده اســت، بســیاری از خانواده هــا از هــم جــدا 
افتاده انــد. برخــی از مــردم بــه شــهرهای دیگــر و نــزد فامیــل و آشــنایان رفته انــد. 
برخــی نیــز در کمپ هــا مســتقر شــده اند. بااین حــال بــرای بســیاری از مــردم رهــا 
کــردن خانــه و کاشــانه راحــت و ممکــن نیســت. می شــود شــب ها کنــار و داخــل 
خانه هــای آســیب دیده و نیمه ویــران، مردهایــی را دیــد کــه در خــودرو یــا چــادر 
یــا زیــر ســقف های نیم بنــد مانده انــد، درحالی کــه ســایر اعضــای خانــواده داخــل 
کمــپ یــا شــهرهای دیگــر هســتند. ایــن از هم جــدا افتــادن اعضــای خانــواده در 

صــورت تــداوم، مشــکالت عدیــده ای را در پــی خواهــد داشــت.
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درون چادرها: زنان و فرهنگ شرم
ــانی ها،  ــال در امدادرس ــای فع ــه نیروه ــدم ک ــد روز از حضــورم می دی در چن
چــه مردمــی و چــه هالل احمــر، عمدتــاً مــرد بودنــد. باوجودایــن، زنانــی 
هــم بودنــد کــه گاه می آمدنــد و آن هــا بودنــد کــه بــا بچه هــا و زن هــا ارتبــاط 
ــداوم  ــته از دو روز م ــود. خس ــا ب ــالر یکــی از آن ه ــد. آی ــری می گرفتن عمیق ت
بــازی بــا بچه هــا، از پشــت تلفــن بــا صــدای گرفتــه بــه مــن توضیــح داد، «بــا 
مــوارد متعــددی از پریــودی نامنظــم و طوالنی مــدت روبــرو شــدم»، و اضافــه 

ــع بهداشــتی دیگــر» را. کــرد «عفونت هــا و فجای
پژوهــش و نوشــتار مردم شــناختی مثــل هــر ژانــر دیگــری از علــوم انســانی 
مســتعد ســوگیری جنســیتی اســت. مــن هم واهمه داشــتم کــه در مــورد زلزله ی 
خــوی گرفتــار ایــن ســوگیری شــده باشــم. دو جــا متوجــه موضــوع شــدم. اولی 
وقتــی بــود کــه بحــث کوتاهــی در یکــی از کمپ هــا بیــن دو نفــر از داوطلبــان 
مــرد شــد. «زن هــا از اینکــه نــوار بهداشــتی را از دســت مــرد بگیرنــد خجالــت 
ــل  ــد حداق ــه بع ــن ب ــد از ای می کشــند.» و دیگــری جــواب داد، «درســته، بای
بذاریــم تــو نایلــون ســیاه». دومــی در صحنــۀ مربــوط بــه ماشــین خــاوری بــود 
کــه بــرای پخــش خــوراک و لــوازم وارد محله ای تهیدســت شــد. مــردم هجوم 
بــرده بودنــد. یکــی از مردهــا کــه موفــق شــده بــود یــک بطــری روغــن بگیــرد، 
چانــه اش را بــه طــرف ازدحــام جمعیــت در پشــت خــاور نشــانه رفــت، «چــرا 
ــار  ــی زود برگشــت. یک ب ــت. ول ــا؟» رف ــان مرده ــه می ــد ب ــا آمده ان اون زن ه

دیگــر هــم حرفــش را تکــرار کــرد. 
زنــان به عنــوان یــک گــروه اجتماعــی زلزلــه را متفــاوت از مــردان تجربــه 
می کنــد. ریشــتر هــر نــوع تبعیضــی در وضعیت هــای عــادی علیــه یــک 
گــروه اجتماعــی مثــل زنــان، در وضعیت هــای غیرعــادی مثــل زلزلــه بیشــتر 
ــم  ــه دو نی ــزی ب می شــود. شــکافی کــه پیکــره ی جامعــه را به طــور تبعیض آمی
ــا  ــد روز حضــورم در محله ه ــر می شــود. در چن ــا عمیق ت ــرده، در بحران ه ک
ــرون از چــادر باشــند،  ــدم کــه در بی ــران جــوان کمــی را دی و روســتاها، دخت
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ــا  ــد ت ــدا کنن ــتری پی ــکان بیش ــد، و ام ــوض بکنن ــی ع ــد، هوای ــه ای بزنن پرس
صــدای بیشــتری داشــته باشــند. آن هــا مجبورند ســاعات زیــادی را در چادرها 
ســر کننــد کــه تحملــش بــرای مــا مردها دشــوار اســت، کوچــک، تنــگ، خفه. 
توزیــع نابرابــری اجتماعــی در مســئولیت پختــن غــذا و مراقبــت از کــودکان 
و شــوهران، در ایــن وضعیــت تــرس از پس لرزه هــا، کمپ هــای پــر از تنــش، 
چادرهــای تنــگ، و امکانــات محــدود، بــار بیشــتری بــر زنــان تحمیــل کــرده 
ــا فرزندانــی مریــض  ــا همســران غایــب ی اســت. در ایــن موقعیــت، زنانــی ب

ــد.  ــه بودن وضعیــت وخیم تــری یافت
تجربــه  مردانــه  بدن هــای  از  متفــاوت  را  زلزلــه  هــم  زنانــه  بدن هــای 
می کنــد. زنــان بــاردار کــه خودشــان و جنیــن نیــاز بــه مراقبــت بیشــتری 
دارنــد، در وضعیــت آســیب پذیری باالیــی قــرار گرفتــه بودنــد. خوشــبختانه 
یکــی از ســتادهای مردمــی اخیــراً کمــپ مختــص زنــان بــاردار را راه انــدازی 
کــرد. همچنیــن، زنــان کــه معمــوًال در دوران پریــودی بــا نوســانات خلق وخــو 
مواجــه می شــوند، حــاال در وضعیــت پراســترس ناشــی از وحشــت زلزلــه و 
ــوار  ــه ن ــن ب ــا دسترســی نامطمئ فشــارهای زندگــی در چادرهــا و کمپ هــا، ب
ــط غیربهداشــتی مســتعد  ــه دستشــویی، و محی ــن ب ــرس از رفت بهداشــتی، ت
ــاالی ســر این هــا، شــرم فرهنگــی مرتبــط  ــر ب ــد. ب ــواع عفونت هــا مواجه ان ان

ــد. ــر هــم می کن ــودی وضعیــت را بدت ــا پری ب
امدادرســانی ها در اغلــب مــوارد نســبت بــه مســائل جنســیتی کــور بودنــد. 
حساســیت بــه زنــان و بدن هــای زنانــه در ایــن امدادهــا کمتــر موردتوجــه قــرار 
گرفــت. اگــر تــرک شــهر بــه ایــن حــد وســیع رخ نمــی داد، زنــان خویــی فعــال 
در برخــی از ان جی اوهــا می توانســتند بافــت فرهنــگ محلــی مرتبــط بــا زنــان و 
مســائل اجتماعــی آن هــا را بــه ســتادها و داوطلبــان مردمــی و هالل احمــر کــه 
بســیاری غیربومــی بودنــد منتقــل کننــد تــا در محله هــای شــهری و روســتاها و 

نیــز در میــان ترک هــا و کردهــا بــا آگاهــی فرهنــگ بومــی عمــل کننــد.
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به جای دولت: امدادرسانی
مــردم نقــش دولــت در حــل بحــران را در مــورد دو زلزلــۀ اخیــر در آذربایجــان 
مقایســه می کننــد. حافظــۀ جمعــی آذربایجــان خاطــرۀ حضــوری فعــال و 
ــر  ــل، تصوی ــان دارد. در مقاب ــه ی ورزق ــم در زلزل ــت ده ــود از دول دارای نم
ــن حضــوری اســت.  ــوان از چنی ــت ســیزدهم نات ــه دول ــی آن اســت ک عموم
ــا  ــد ب ــته بودن ــد نتوانس ــه بای ــتانی چندان ک ــئولین اس ــوی و مس ــده ی خ نماین
مــردم زلزلــه زده ارتبــاط مســتمری داشــته و اعتمــاد آن هــا را بــه خــود جلــب 
کننــد. از بســیاری شــنیدم کــه می گفتنــد «میلــت اولماســیدی بیــز اولردیــخ»، 
ــز در بســیاری از  ــی نی ــای مردم ــم. گروه ه ــرده بودی ــا م ــد م ــردم نبودن ــر م اگ
مــوارد خــود را جــای دولــت نشــانده  اند و در تالش انــد تــا همــۀ مراحــل 
امدادرســانی را راســا انجــام دهنــد. در ادامــه و بــا ورود بــه مرحلــۀ بازســازی، 
نیــاز جدی تــری بــه نقــش تنظیم گــری دولــت احســاس خواهــد شــد. دولــت 
ــگارۀ بی دولتــی را تعدیــل  ــا سیاســت گذاری ارتباطــی هوشــمندانه، ان بایــد ب
کنــد. این کــه در زلزلــۀ خــوی برخــالف زلزله هــای گذشــته، گروه هــا و 
ــه  فعــاالن مدنــی و اجتماعــی، دیگــر حتــی آن چنان کــه بایــد از دولــت مطالب
هــم نمی کننــد، در الیــۀ عمیق تــر نشــان از تقویــت همــان انــگارۀ فقــد دولــت 
ــاکان  ــمی، کم ــای رس ــر گزارش ه ــا ب ــی بن ــای دولت ــه نهاده ــال  آنک دارد، ح
ــد.  ــز دیگــری می گوی ــی چی ــا انگاره هــای ذهن ــد، ام ــه فعال ان در بحــران زلزل
ــده  ــک هماهنگ کنن ــودن ی ــر نب ــه خاط ــران ب ــت بح ــر مدیری ــویی دیگ از س
ــع  ــا توزی ــیارند ام ــه بس ــا گرچ ــص اســت. کمک ه ــار نق ــد دچ ــر واح و ناظ
آن هــا بــه شــکل مطلوبــی انجــام نمی شــود. باوجودآنکــه چندیــن ســتاد 
ــفتگی و  ــی، آش ــا در ســطح کل ــد، ام ــی کار می کنن ــکیالتی معین ــم تش ــا نظ ب
ــدادی و کمک هــای ارســالی  ــی در حضــور نیروهــای ام به هم ریختگــی باالی
وجــود دارد. مدیریــت واحــد می توانســت جلــوی کمک هــای بی مــورد و 
به ویــژه هجــوم صدمه زننــدۀ خیریــن بــه فرهنــگ مــردم را بگیــرد. همچنیــن 
ــر  ضعــف سیاســت گذاری رســانه ای و ارتباطــی مناســب شــرایط بحــران، ب
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ــد  ــا ببینن ــد ت ــردم منتظرن ــته اســت و م ــر گذاش ــردم تأثی ــی م ــت عموم ذهنی
دولــت در جبــران خســارات و بازســازی چگونــه عمــل خواهــد کــرد. طبــق 
ــی از ٢١٥٠٠ واحــد، حــدود دو  ــاد مســکن پــس از انجــام ارزیاب اعــالم بنی
هــزار واحــد نیــاز بــه تخریــب و احــداث کامــل و یــازده هــزار واحــد نیــاز بــه 
ــی  ــن ١٠٫٤٦٣ واحــد دامــی ســنتی و صنعت ــرات اساســی دارد. همچنی تعمی
و ٣٢ واحــد مرغــداری، و چندیــن منبــع تأمیــن و انتقــال آب دچــار آســیب 
شــده اند. بنیــاد مســکن اختصــاص وام هایــی را بــرای خانه هــای نیازمنــد 
تعمیــر و تخریــب اعــالم کــرده اســت. امــا یــک مشــکل اساســی در ایــن میــان 
وجــود داد: نظــر کارشــناس ارزیابــی بــا صاحب خانــه در مــوارد بســیاری در 

ــردم از دولــت اســت. ــی شــناختی م ــه فاصله یاب ــن ادام تضــاد اســت. و ای

بسیج، حاضر در صحنه
نیروهــای بســیجی یــا بــه تعبیــر مــردم ماشــین های پــالک ســبز در میــان 
زلزلــه زدگان در رفــت و آمدنــد. یکــی می گفت آمدند و بدون ســروصدا سیســتم 
آب چادرهــا را وصــل کردنــد و رفتنــد. نیروهــای ســپاه و بســیج کــه مــردم کمتــر 
تفکیکــی میــان آن هــا قائل انــد، از آواربــرداری تــا تأمیــن زیرســاخت های زندگی 
در شــرایط اضطــراری و اقدامــات درمانــی درگیــر و مشــغول فعالیــت هســتند. 
برخــالف بازنمایــی کــژدار در رســانه ها، اینجــا کار مهــم اســت و بســیجی ها 
هــم مشــغول فعالیــت. مــردم از حضــور نیروهــای بســیجی خشــنودند، اما هنوز 
وجهــی از رســمیت حاکمیتــی را بــرای آن هــا قائل انــد، و ســرریز نارضایتی هــای 
عمومــی از وضعیــت رســیدگی بــه زلزلــه زدگان، متوجــه نیروهــای بســیجی نیــز 
می شــود. بااین حــال بســیج و ســپاه بــه ماننــد هــر بحــران طبیعــی دیگــر، بخــش 

مهمــی از چرخــه ی امــداد و نجــات اســت.

امداد فرهنگی، الزم و مهم
امــداد فرهنگــی را شــاید بتــوان عنوانــی بــرای مجموعــه ی اقدامــات فرهنگــی 
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و هنــری در شــرایط بحــران قــرار داد. از حضــور گروه هــای هنــری گرفتــه تــا 
اجــرای ُجنگ هــای فرهنگــی، برگــزاری مســابقه نقاشــی، طناب کشــی، بــردن 
کــودکان بــه زمیــن بــازی، پخــش فیلــم و کارتــون و ....، همه و همــه اقدامات 
الزم فرهنگــی فــوری در شــرایط بحــران بــا تکیــه و توجــه ویــژه بــه کــودکان 
و نوجوانــان هســتند. هرچنــد همــه ی ایــن اقدامــات در قالــب گروه هــای 
مردمــی و رســمی، و بــا حمایــت نهادهــای مســتقر، صــورت می پذیــرد، امــا 
ــه  ــی منطق ــین فرهنگ ــرای تکس ــدت ب ــزی بلندم ــجام و برنامه ری ــدان انس فق
ــر  ــه خاط ــی ب ــف اجتماع ــای مختل ــم گروه ه ــوش نکنی ــهود اســت. فرام مش
تــداوم وضعیــت اضطــراری و زندگــی چادرنشــینی، زیــر بــار روانــی ســنگینی 
ــن  ــال چندی ــتند. تابه ح ــا هس ــیب پذیرترین گروه ه ــودکان آس ــد. ک ــرار دارن ق
گــروه هنــری شــامل گروه هــای نقاشــی و ســینما و نمایــش بــه میــان مردمــان 
ــرای کــودکان تمرکــز  ــق لحظــات خــوش ب ــر خل ــا ب ــد. آن ه ــه زده رفته ان زلزل
کرده انــد. باوجودایــن، زنــان و مــردان بزرگ ســال نیــز نیــاز بــه تقویــت روانــی 
دارنــد. حضــور تیم هــای خبــره ی روانشــناس و مــددکار اجتماعــی می توانــد 

مؤثــر باشــد. 




