
 عذرا حسينی
! نيست ثار زلزله، پاک کننده مسئوليتآحمو   

  
 خوابی شيرين به اميد ، آندم که همگان در  ثانيه لرزش سپيده دم صبح مجعه ٣٠

رويا ها به کابوس بدل گشتند .شهر بم را در دل خروارها خاک مدفون ساخت . رميده بودندصبحی تازه آ
!ابد رفت اب وبخ. شهر بم ديگر از خواب بيدار نشد.   

ی زلزله زده ، شهری ويران شده ، شهری زنده بگور ، شهری با اجساد متالشی و تن های تکه شهر
 شهری پر از ر سوگوار ،تکه شده ،شهر خونين ، شهر غم ، شهر ماتم ، شهر اشک ، شهر وحشت ، شه

  . هزار زخمی ٣٠ هزار کشته و ٢۵شهری با حداقل . درد و بی پناهی 
 

ستهای خالی ، بی وسيله ، بی امکان و در ميان خرابه ها ، در دل خروارها آوارها و شن و زنده ها با د
سنگ در جستجوی عزيزان از دست رفته که شايد هنوز دوستی را ،فرزندی را ، آشنايی را ، انسانی 

.و يا عزيزانشان را به خاک سرد بسپرند .را زنده بيابند   
پزشکان . خاک و خاشاک و هزاران آلودگی بدرازا کشيده شده اند زخمی ها در کنار جاده ها ، در ميان

نه بيمارستان ، نه دارو ، نه پتو ، . با امکانات محدود و نا چيز در خور اعصار گذشته به مداوا مشغولند
.  درجه زير صفر شبهای کويری ٧در سرمای . نه چادر   

. پناه و بیشهری  گرسنه ، شهری تشنه ، شهری تنها ، شهری بيکس  
بازماندگان که در چشمان بی فروغشان وحشت و اضطراب و در دلهايشان غم و نا اميدی النه کرده 

د ،ژنده پوش بی تکيه گاه و بی ا می لرزاناست و سرما تن هايشان را ميلرزاند ، و گرسنگی دلهايشان ر
.هزاران کودک بی سرپرست و آواره .سرپناه   

 در صحنه های تلويزيونی يک چيز در ،لخراش و سکوت مرگاما در ميان اين همه صحنه های د
!!جنبش است   

در ميان خرابی کامل شهر و صحنه های دلخراش و جانکاه گورهای دسته جمعی ، حرکت مدام 
زرها که به صاف کردن تله های آوار و هموار کردن خاک  مشغولند  توجه را به خود جلب وبولد

.ميکند   
تا تصوير فاجعه را هر چه زودتر از ديده  !ثار جرم را زائل کنند  زودتر آگويی می خواهند هر چهتو 

. . ها پنهان و از خاطره ها پاک کنند  
"هر چه خدا خواست همان ميشود ها "فاجعه ندانم کاری ها ، فاجعه بی تفاوتی ها ، فاجعه   

!فاجعه تقدم تقدير بر تدبير   
 که تشويشی جز پر کردن جيبهای ويل خود ندارند و فاجعه به خود مشغول بودن مشتی عمال استبداد

.آنها را نه شرمی است و نه نگرانی از سرنوشت دلخراش مردم   
ايران کشوری است زلزله خيز است و هر چند سال يکبار در کشور ما خرابی و تلفات بيشماری را بجا 

 نفر تلفات خود بيانگر اين ٣ با  ها  هم زمان با زلزله در بم آنهم تنفرنيايتجربه زلزله در کال. ميگذارد 
که انسان قدرت و امکانات مهارضايعات آن را " حادثه طبيعی " است که ميتوان از ابعاد فاجعه بار اين 

.  دارد ، کاست    
  اين اختالف سطح کشته شدگان از چه روست ؟

 چه توجيهی برای پاسخ به اين سوال  ميتواند عرض اندام کند؟
  اين بدان خاطر نيست که در همه جا انسان  و جان او ارزشمند است، جز در کشور ما؟

هر عدد نشانگر کيهان وجود .   هزار  تنها ارقام نيستند٢٠ هزار و ٣٠کی باورمان می آيد که  آمار 
با هر يک انسان که بر زير خاک دفن ميشود دنيايی از عاطفه و انديشه  به خاک ! .يک انسان است

. نه ا يران بلکه هستی محروم از انديشه ها و  عاطفه ها ميگردد. پرده ميشودس  
 بموقع پيشگيری کنند و راه حل ، اين بدان خاطر نيست که ارزشمند بودن جان انسان باعث ميگردد

 بجويند ؟
 اين بدان خاطر نيست که چون تدبير را مقدم بر تقدير ميدانند از خود سلب مسئوليت نميکنند ؟



ر سران بسياری از کشورها کم و بيش به پر کردن جيب خود مشغولند ، حرص و لعشان چون اگ
.مسئوالن نظام واليت فقيه به اندازه ای نيست که کمی  هم به  سرنوشت مردم کشور نيانديشند   

 و باز به خاطر اين نيست که مردم آن سرزمينها خود حاکمان را مورد بازخواست قرار ميدهند؟آنها را 
 به مواخذه ميکشند و جواب ميخواهند؟

 دموکراسی جز پاسخ صريح خواست از مسئولين و همراهی اختيار بامسئوليت کجا ممکن است ؟
زلزله .  سال اخير چندين زلزله فاجعه بار ايران را تکان داده است ۵٠در  .  به کشور خود نظر افکنيم 

رمان ، زلزله رودبار و منجيل ، و اينک زلزله بم کازرون ،زلزله  بوئين زهرا ، زلزله طبس ، زلزله ک
!؟...و باز فردا   

که گذشته را چاره ساز آينده کند . هيچکس خود را مسئول نميداند! و هميشه در بر يک پاشنه ميچرخد 
.چون که فکر کردن با مسئوليت همراه است ! را حت ترند که بدان نيانديشند . همه تقديری فکر ميکنند.  

و همه مخالفان مردم . س همانقدر سهمگين و دلخراش بود و قربانيان فراوان از ايران گرفتفاجعه طب
 کاريهای نظام شاه  و اعوان و انصارش و ، ناشی از ندانميم شاه ضايعات ناشی از آن فاجعه را رژ

تند ، اينک  و همانها که ديروز گريبان او را گرف!دزدی ها و فارغ البالی او از درد ملت دانستند و بحق
!با يک تفاوت. خود نيز همان راه را رفتند   

! زمان يک ربع قرن به جلو رفته و امکانات در همان سطح مانده   
.ان بی توجهی ها ، همان دزدی ها  و همان بی مسئوليتی ها دوباره همان نابسامانيها ، هم  

 مردم شعله زد و ريشه های    فاجعه دلخراش طبس بدل به جرقه ای سوزان شد که به نارضايتی های
و اينک باز فاجعه بم جرقه ديگری است و ميتواند . و رژيم شاه را سرنگون ساخت . انقالب تنيده شدند 

. نظام واليت فقيه را در آتش شعله های خود بسوزاند   
تقدير پس بی دليل نيست که هر چه زودتر آثار ان را محو ميکنند  تا آن را از خاطره ها بزدايند و با 

. الهی خواندن آن از خود سلب مسئوليت می کنند  
دنی نيست و زلزله اصلی ارکان نظامهای غير غافل از اينکه با زدودن آثار زلزله مسئوليت پاک ش

.  خواهد لرزاند مسئول را   
  
 
 


