
کب�ی قتل ام�ی

سال نو میالدی

زلزله بم

سال سوم / شماره بیست و چهارم / دی99



فهرست
سخن رسدب�ی

3

4

6

8

کب�ی قتل ام�ی

 / 3

.

 / 3

دانشجو�ی معاونت  های  حمایت  با  معرفت   
گ

فرهن� یه   ن�ش
 دانشگاه رسام منت�ش می شود

گ
فرهن�

طراح و صفحه آرا:ریحانه بابا�ی ماها�ن

:ارتباط باما

raamuniversity.info@gmail.com

www.rasam.ac.ir

سال نو میالدی

زلزله بم

سخن رسدب�ی
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فراهم ن  ن�ی  

گ
فرهن� یه  ن�ش نوزده  شماره  ی   تهیه 

محتوا ارائه  بخش  در  ما  سعی  شماره  این   شد.در 
ومفید کاربردی  اطالعا�ت  که  بود  براین   بیش�ت 

 را در اختیار شماعزیزان قراردهیم
ح�ت ویا  شده  پرداخته  آن  به  کم�ت  ترجیحا   که 

یاداوری آن ها مفید و مهم باشد

سال سوم / شماره بیست و چهارم / دی99

.

.

.

 دانشگاه رسام/ شماره24/ دی99
گ

یه فرهن� ن�ش



 دانشگاه رسام/ شماره24/ دی99
گ

یه فرهن� ن�ش  دانشگاه رسام/ شماره24/ دی99
گ

یه فرهن� 5 / ن�ش / 4

ن کاشان حمام ف�ی
 محل قــــــــــتل

کب�ی ام�ی
کب�ی توسط مادر  کشته شدن ام�ی

شاه

ک�ی صدر اعظم نارصالدین شاه قاجار زاتقی خان ام�ی م�ی

کب�ی 20دی سالروز قتل ام�ی

کب�ی که بود؟ ام�ی
دی  ۱۹ تاریخ  در   ، فراها�ن محمدتقی  زا   م�ی
 ماه سال ۱۱۸۵ خورشیدی در روستای هزاوه
اراک شهرستان  توابع  از  فراهان،   منطقه 
زا م�ی مادری  و  پدری  خانواده  شد.   متولد 

.تقی خان از طبقه پیشه ور بودند
ان دربار قائم  ن  پدر او، کربال�ی قربان از آش�پ
 مقام اول، خاندان بزرگ قریه مهرآباد بود
داشت، نام  سلطان  فاطمه   که  او  مادر   و 
از اهایل فراهان  دخ�ت استاد شاه محمدبنا 
فرزندان با  کودیک  دوره  در   بود.محمدتقی 
بود. همبازی  اول  مقام  قائم   خردسال 
 مورخان نقل کرده اند که او مسئولیت انتقال
قائم فرزندان  درس  حجره  به  غذا   ظروف 
ن امر سبب  مقام را به عهده داشت و هم�ی
 می شد پس از بردن ظرف های غذا پشت در
 حجره مانده و به درس ها گوش فرا دهد. در
مقام قائم  که روزی  است  آمده   روایت ها 
 از فرزندان خود سوال دریس می پرسد؛ اما
نمی شوند. پاسخگو�ی  به  موفق  یک   هیچ  
کب�ی جواب سوال را می دانست و به آن  ام�ی

 پاسخ می دهد؛ پس از این اتفاق قائم مقام
 به او انعامی می دهد

قائم از  در عوض  و  نمی کند  قبول  او   اما 
 مقام می خواهد تا به او اجازه دهد به همراه
د. محمدتقی  فرزندان او از کالس ها بهره ب�ب
صدور و  نامه نگاری  من�ش گری،   شیوه های 
گرفت یاد  مقام  قائم  از  را  دیوا�ن   احکام 
و تحریر  از مد�ت  قائم مقام پس  اینکه   تا 
بر را  نوشته ها  و  احکام  از  پاره ای   نگارش 
محمدتقی گذاشت.  خان  محمدتقی    عهده 
شد موفق  جوا�ن  سن  به  رسیدن  از   پس 
 سمت من�ش گری در خانه قائم مقام را به

.دست آورد
باعث مقام  قائم  ل  ن م�ن در  گری   من�ش 
 کسب تجربه برای محمدتقی خان شد. او به
 واسطه این شغل توانست با رجال سیایس

 از آنجا�ی که اقدامات و برنامه های اصالحی
دولت مردان از  بسیاری  مذاق  به  کب�ی   ام�ی
 خوش نمی آمد، می توان عوامل زیادی را در
که افراد  این  از  ی�  دانست.  مؤثر  او   قتل 
بقیه مخالفان به  تری نسبت   نقش چشمگ�ی
و عزل  به  موفق  هم  نهایت  در  و   داشت 
کب�ی شد، مهدعلیا، مادر  در نهایت قتل ام�ی

کب�ی است .شاه و مادر زن ام�ی
از بود،  نفوذ  با  و  که ز�ن قدرتمند   هدعلیا 
مخالف کب�ی  ام�ی رسیدن  قدرت  به  با   ابتدا 
ن پس از به قدرت رسیدن و با  بود. ام�ی ن�ی
 انجام اقدامات و اصالحات مختلف، خشم
کب�ی هم  مهدعلیا را بیش�ت برمی انگیخت. ام�ی
دست مهدعلیا،  اهداف  از  بودن  مطلع   با 
 او را در بسیاری از امور بسته و به مانعی
تبدیل اهدافش  به  او  دستیا�ب  برای   جدی 

.شده بود
را راه  آخرین  مهدعلیا  مرحله،  این    در 
از و  کرد  پیدا  ام�ی  به  نسبت  شاه   بدبی�ن 
قدرت منصب  در  کب�ی  ام�ی وجود   خطرات 

د می کرد و ادعا می کرد که ام�ی ن  به شاه گورسش
از دست پادشاهی و سلب قدرت   به دنبال 

.نارص الدین شاه است
نهایت مهدعلیا و گروه مخالفان موفق  در 
را ام�ی  ابتدا  فراوان  نقشه های  با   شدند 
را شاه  نارصالدین  و  کرده  عزل  قدرت   از 
کند. تبعید  کاشان  به  را  او  تا  کنند   را�ن 
برای آن ها کب�ی هنوز  ام�ی از آن جا�ی که   اما 
احتمال این  و  می رفت  شمار  به   تهدیدی 
 اش

گ
 وجود داشت که شاه به سبب دلبست�

کب�ی نظر خود را عوض کرده و مجددا  به ام�ی
 او را به تهران بازگرداند، مهدعلیا در فرص�ت

قتل فرمان  تا  خواست  پادشاه  از   مناسب 
کب�ی را صادر کند. پادشاه حاج عیل خان  ام�ی
او و  کرد  کار  این  مسئول  را   حاجب الدوله 
 شبانه به راه افتاد و فردای آن روز هنگامی
قتل به  را  او  بود،  حمام  در  کب�ی  ام�ی  که 

رساند

مالقات شاه  با  ح�ت  و  شود  آشنا  زمان   آن 
از مرگ محمدشاه  کند حمدتقی خان پس 
 و به کیب مقام پادشاهی توسط نارصالدین
 شاه، به عنوان صدراعظم ایران انتخاب شد.
 او در دوران کوتاه صدارت خود در راستای
فت کشور اقدامات بسیاری انجام داد  پی�ش
ش روابط  که می توان از میان آن ها به گس�ت
در دائمی  سفارت خانه های  ایجاد   خارجی، 
 کشورهای دیگر، اصالحات در دستگاه های
، تاسیس مدرسه دارالفنون و توسعه  دول�ت
کرد. اشاره  چاپارخانه ها  و   پست خانه ها 

کب�ی دارای القاب زیادی از جمله کربال�ی  ام�ی
مستو�ن محمدتقی خان،  زا  م�ی تقی،   محمد 

کب�ی و  نظام، وزیر نظام، ام�ی نظام، ام�ی
اتابک اعظم بود ام�ی
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گرامی داشت
زادروز

ت مسیح ح�ن

ن های کریسمس بابانوئل کیست؟آی�ی

تاریخچه جشن کریســـــــــــــمس

جش�ن Christmas  کریسمس نوئل   یا 
زادروز گرامیداشت  به منظور  که   است 
از بسیاری  می شود.  برگزار  مسیح   عی� 
ن وان آی�ی  اعضای کلیسای کاتولیک روم و پ�ی

 پروتستان، کریسمس را در روز ۲۵ دسام�ب
 جشن گرفته و بسیاری آن را در شامگاه ۲۴

بیش�ت اعضای  می کنند.  برگزار  ن  ن�ی  دسام�ب 
ن ن�ی دنیا  رسارس  در  ارتودوکس   کلیساهای 
به عنوان را  دسام�ب  پنجم  و  بیست   روز 
از برخی  ند.  می گ�ی جشن  مسیح   میالد 
 مسیحیان ارتودوکس در روسیه، اوکراین و
وی از گاه شماری  دیگر مکان ها، به سبب پ�ی
، جشن کریسمس را در روز ۷ ژانویه  یولیا�ن
طبق ارم�ن  حواری  کلیسای  می دارند،   برپا 
ن  سنت منح�به فردی، روز میالد و همچن�ی

 روز غسل تعمید مسیح را هم زمان در روز
ند .ششم ژانویه جشن می گ�ی

از کشورهای رسارس  کریسمس در بسیاری 
 جهان جشن گرفته می شود

مسیحیان،  
گ

پراکندیک به  آن   
گ

چگون�  و 
زمستا�ن با جشن های  آن  ترکیب  و   فرهنگ 

در مراسم  این  کات  مش�ت اما  دارد.   ارتباط 
برای مسیحیان  که  است  این  دنیا   رسارس 
ن میالد عی� مسیح به کلیساها  جشن گرف�ت
ن ل یک درخت کاج را تزی�ی ن  می روند، در م�ن

و چراغا�ن می کنند
دسته دسته  کوچه ها  و  خیابان ها  در   و 
اجرا شکرگزاری  و  پرست�ش   رسودهای 
کریسمس ایام  در  ن  همچن�ی  می نمایند. 

حراجی ها�ی برپا می شود
 ، دسام�ب  ۲۶ در  باکسینگ  روز  در   و 
 کارمندها از کارفرمای خویش هدیه دریافت

.می کنند

کشیش های از  ی�  به  دارد  اشاره   بابانوئل 
 آسیای صغ�ی )ترکیه( به نام سن نیکوالس
و می زیست  میالدی  چهارم  قرن  در   که 
و کودکان  با  مهربانانه اش  رفتار  خاطر   به 
 هدیه دادن به فقرا شهرت یافت. او بعدها
در یافت،  شهرت  قدیس  نیکوالس   به 
رنسانس ع�  و  قرون وسطی   نقایسش های 
با چهره ای جدی و بلندباال   به شکل مردی 
داده شده است جسد سنت نشان   نجیبانه 
منطقه در  ترکیه  کشور  در  اکنون   نیکال 
Demre انه مدی�ت دریا�ی  سواحل  در   واقع 
شدن مومیا�ی  علت  به  و  است   مدفون 

قسمت ها�ی هنوز  علت رسما(  )به   طبیعی 
در دانشمندان  است.  مانده  سالم  آن   از 
وی صورت  بازسازی  به  موفق   ۲۰۰۳  سال 
که دریافتند  و  شدند  استخوان ها  روی   از 
ن پوست )پوس�ت به رنگ  بابانوئل واقعی رنگ�ی

.قهوه ای روشن( بوده است

 ه درس�ت مشخص نیست که چه زمان و چرا
تولد مسیح نسبت تاریخ  به  را   ۲۵ دسام�ب 
تولد تاریخ  انجیل ها  از  هیچ کدام   دادند، 
 مسیح را مشخص نکرده اند، توس جولیوس
ن مورخ مسیحی بود که  آفریکانوس نخست�ی
ح وقایع جها�ن را آغاز کرد در رایج کردن  رسش
متولد ۲۵ دسام�ب  روز  که مسیح  ایده   این 
 شد نقش محوری داشت. این تاریخ نه ماه
ت مریم )۲۵  پس از تاریخ باردارشدن ح�ن
دیگر از سوی  و  می شود   مارس( محسوب 
 ۲۵ مارس تاریخ اعتدال بهاری بوده و خلق

ت آدم )ع( تلقی می شود .ح�ن
جشن کلیسا  حقیقت  در  می گویند   برخی 
)شب روشنا�ی و  نور  خدای  ا  می�ت  زادروز 
عی� زادروز  بزرگداشت  با جشن  را   یلدا( 
جهان روش�ن  و  نور  را  او  جدید  عهد   که 
کلیسای و  است  کرده  جایگزین   می نامد، 
ا می�ت ن  آی�ی وان  پ�ی که  امید  این  به   کاتولیک 
آنان  به سمت مسیحیت کشیده شوند، به 
زادروز بزرگداشت  به عنوان  تا  داد   اجازه 
در خود  رسور  و  جشن  برگزاری  به   مسیح 

ن ادامه بدهند ن شده ی پیش�ی .تاریخ مع�ی
و جشن  برگزاری  با  ابتدا  در   کریسمس 
،۲۴۵ سال  در  ح�ت  نبود  همراه   پای کو�ب 
ن میالد یونا�ن جشن گرف�ت  اوریگن فیلسوف 

دانست قبیح  امری  را   مسیح 
تنها درگذشته  که  گفت   و 
را خود  تولد  روز   گناهکاران 

.جشن می گرفتند
کریسمس روز  قرون وسطی  اوایل   در 
در و  بود  مسیح  تعمید  جشن  تأث�ی   تحت 
ایرا�ن ستاره شناس  مرد  سه  دیدار  بر   غرب 

اواسط در  می شد.  تمرکز  مسیح  نوزاد   از 
 قرون وسطی جشن کریسمس پررنگ بود و
از نجیب اشاره کردند که بسیاری   مورخان 
اف کریسمس را جشن گرفتند،  زادگان و ارسش

ت مسیح تولد ح�ن

از  رسود خواندن در جشن های کریسمس 
دوره طول  در  گرفت.  شکل   قرون وسطی 
جشن پروتستان ها  مسیحیت،   اصالحات 
کلیسای تجمالت  به عنوان  را   کریسمس 
 کاتولیک و پاپ ها محکوم کردند. طی دهه
انگلستان در  فرقه ای  تنش های  که   ۱۸۲۰ 

بریتانیا�ی نویسندگان  بود،  شده   آرام 
ن و کمرنگ شدن جنش ن رف�ت  نسبت به از ب�ی
 کریسمس ابراز نگرا�ن کردند و تالش ها�ی در
این سنت ها صورت گرفت. احیای   راستای 
در که  ن  دیک�ن چارلز  کریسمس  ترانه   کتاب 
 سال ۱۸۴۳ منت�ش شد نقش مهمی در خلق
با محور خانواده، حسن  مجدد کریسمس 

نیت و مهربا�ن ایفا کرد
 وایل قرن نوزدهم عالقه به کریسمس در
 آمریکا به واسطه چند داستان کوتاه نوشته
ن ایروینگ احیا شد. مهاجران آلما�ن  واشنگ�ت

داخیل جنگ  از  پس  که  آمریکا�ی ها�ی   و 
مهمی سهم  بازگشتند  کشور  به   آمریکا 
 درآوردن سنت های کریسمس اروپا�ی به

.قاره آمریکا بر عهده داشتند
ن نخست�ی  ،۱۹۱۴ سال   در 

 سال جنگ جها�ن اول میان رسبازهای آلما�ن
رسمی غ�ی و  موقت  آتش بس  بریتانیا�ی   و 
 شکل گرفت و رسبازان هر دو طرف اقدام
و کرده  کریسمس  رسودهای  خواندن   به 
 جنگ را متوقف کردند. اواخر قرن بیستم
ماهیت بر رس  مناقشه ای  با   ایاالت متحده 
جشن به عنوان  آن  جایگاه  و   کریسمس 
برخی چراکه  شد،  مواجه  سکوالر  یا   دی�ن 
به عنوان را  کریسمس  ن  شناخ�ت رسمیت   به 

جدا�ی قانون  نقض  فدرال   تعطیالت 
 کلیسا و دولت می دانند و این امر چندین
و شد  مطرح  مختلف  دادگاه های  در   بار 

دسام�ب  ۱۹ روز  ایاالت متحده  عایل   دادگاه 
شناخت رسمیت  به  که  داد  حکم   ۲۰۰۰ 
رسمی تعطیالت  به عنوان  کریسمس   روز 
قانون نقض کننده  عمومی   و 
نیست حکومت  از  دین   جدا�ی 
 چراکه این روز یک هدف واضح

..سکوالر در �پ دارد

آغازسال میالدی از اول ژانویه

ن روز کریسمس در مسیحیت غر�ب شناخته میشود شب سال نو به عنوان هفتم�ی



داد. روی  منطقه  در  ریش�ت   ۵ بزرگای   با 
نامطبوعی از مدت ها قبل بوی   ، ن  همچن�ی
 به مشام و صداها�ی از چاه های منطقه به
 گوش می رسید؛ آب چاه ها و قنات ها گرم تر
 شده بود؛ برخی از چاه ها پرآب تر و برخی

 کم آب تر شده بود و همه این ها نشانه ها�ی
ن بود عادی زم�ی بر فعالیت های غ�ی

بم بازسازی  مسئوالن،  برنامه ریزی   طبق 
 باید تا تابستان سال ۸۴ به پایان می رسید.
میان  

گ
ناهماهن� مدیریت،  ضعف   اما 

وهای ن�ی از  بهینه  استفاده  عدم   نهادها، 
صحیح آموزش  عدم  خارجی،   متخصص 
 امدادگران و سوء استفاده در کنار عوامل
 متنوع دیگر باعث شده تا بازسازی شهر به
د و هنوز به پایان نرسد [].کندی انجام گ�ی
ایران و بهبود روابط  این زلزله  آثار  از   ی� 
پیشنهاد ابتدا  ایران  حکومت  بود.   آمریکا 
اما مد�ت بعد آن را آمریکا را رد کرد   کمک 
نظامی هواپیمای  یک  بطوری که   پذیرفت 
سال  ۲۰ از  بیش  در  بار  ن  اول�ی برای   آمریکا 

پیش از زلزله در ایران فرود آمد

گ
ن لرزه ای بود با بزریک ن لرزه ۱۳۸۲ بم زم�ی  زم�ی
 ۶٫۶ ریش�ت که در ساعت ۵:۲۶ بامداد روز
 جمعه ۵ دی ۱۳۸۲ به مدت ۱۲ ثانیه شهر بم
ق استان کرمان را  و مناطق اطراف آن در رسش
ن لرزه بم با حدود ۵۰ هزار کشته  لرزاند. زم�ی
بعد ایران  تاریخ  پرتلفات  ن لرزه  زم�ی ن   سوم�ی
۲۳۵ ن لرزه  زم�ی و  اردبیل   ۲۷۲ ن لرزه  زم�ی  از 

.دامغان را رقم زد
سه ی  ریش�ت  ۶٫۶ ن لرزه  زم�ی وقوع  از   قبل 
لرزش دو  که  داد  روی  خفیف   پیش لرزه 
قبل شب   ۲۲:۳۰ و   ۲۲:۰۰ ساعت   حوایل 
اصیل زلزله  از  قبل  دقیقه   ۴۵ سومی   و 
کم، عمق  زلزله،  شدت  اما  شد.   احساس 
ن لرزه  ساعت وقوع، طوال�ن بودن مدت زم�ی
 و نزدی� کانون زلزله به شهر )فاصله رومرکز

ن لرزه تا شهر بم حدود چهار کیلوم�ت  زم�ی
 بود( موجب خسارات فراوان گردید. فاجعه
ن لرزه در سده گذشته ایران �ب مانند  این زم�ی
 بود از این واقعه به عنوان مرگبارترین زلزله
 تاریخ ایران یاد می شود. در آن زمان مؤسسه
رخداد محل  تهران  دانشگاه  یک  ن  ژئوف�ی
از دورتر  کیلوم�ت   ۱۵۰ حدود  را  ن لرزه   زم�ی
 کانون زلزله اعالم کرد به طوری که تا بعد از
ین مناطق  ظهر آنروز اطالع دقیقی از بیش�ت

.آسیب دیده در دست نبود

 یش از این حادثه شهر بم ۹۹٬۰۰۰ جمعیت
یک فقط  ن لرزه  زم�ی جریان  در  که   داشت 
 سوم از آنان زنده ماندند ویل بر پایه آمار
ن لرزه ۲۶٬۲۷۱ کشته، ۳۰ هزار  رسمی این زم�ی
�ب خانمان نفر  هزار  ده  از  بیش  و   مجروح 
 به جای گذاشت. این درحایل است که شمار
ان ن م�ی از  بیش  مراتب  به  قربانیان   واقعی 
 اعالم شده بود یازدهم دی ماه همان سال،
 اسماعییل، رئیس شورای شهر بم گفته بود
۱۰۰ بم  مناطق  برخی  در  اینکه  به  توجه   با 
 درصد خانه ها بر اثر زلزله تخریب شده اند،
 شمار تلفات بیش از ۵۰ هزار نفر است. به

 دانشگاه رسام/ شماره24/ دی99
گ
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یه فرهن� 8 /ن�ش

پژوهشگاه تمام  استاد  زارع،  مهدی   دک�ت 
التحصیل فارغ  و  زلزله شنایس  ن الملیل   ب�ی
 زلزله شنایس از دانشگاه گرونوبل فرانسه در
عنوان به  بم؛  زلزله  از  تخصیص   مقاله ای 
 فاجعه مکرر یاد کرده و نوشته است: مروری
ملل سازمان  سوی  از  شده  اعالم  آمار   بر 

اخ�ی سال   ۱۵ در  طبیعی  سوانح  از   متحد 
میلیون کشته از حدود یک    نشان می دهد 
 و ۲.۵ تریلیون دالر خسارت های اقتصادی
به میالدی   ۲۰۰۰ سال  از  طبیعی   سوانح 
۶۰ درصد و  انسا�ن  تلفات  ۹۰ درصد   بعد، 
در کشورهای  به  مربوط  مایل   خسارت های 

.حال توسعه مانند ایران  بوده است

اخ�ی قرن  زلزله  پرتلفات ترین  بم  ن لرزه   زم�ی
تکرار فاجعه ای بوده است و  ما   در کشور 
ن لرزه خ�ی و  پرجمعیت  مناطق  در   مشابه 
 کشور ممکن است، بنابراین باید هر لحظه
ن لرزه ای که شهر بم  برای اتفا�ت مشابه زم�ی
 ۱۷ سال پیش تجربه کرد، آماده باشیم. در
یک کرمان  استانداری  در   ۱۳۷۸ مهرماه   ۲۰ 
ا�ن در مورد خطر زلزله در استان کرمان  سخ�ن
زلزله های خطر  مورد  در  آنجا  و   داشتم 
 بعدی در استان کرمان صحبت کردم و از

 گفته وی در روزهای نخست هر کس به فکر
 خاکسپاری عزیزان خود بود و بوسیله لودر
به طور اجساد  و  ایجاد می شد   گودال ها�ی 
و می شدند  ده  س�پ خاک  به  جمعی   دسته 
ی دخالت نداشته است. در  ک� در آمارگ�ی
 حایل که شش روز از این زلزله می گذشت،
این به  پاسخ  در  بم  شهر  شورای   رئیس 
داری خاک�ب شهر  از  درصد  چند  که   سؤال 

آشنا�ی ک�  هر  بود  گفته   شده است، 
نشان را  آشناهای خود   داشته، محل دفن 
 داده است، ویل آنها�ی که ک� را نداشته اند
شدن مشخص  برای  دیگر  شهرهای  از   و 
 وضعیت آنان به بم نیامده اند، هنوز زیر
رئیس سال  هفده  از  هستند.پس   آوارها 
 سازمان مدیریت بحران ایران اعالم کرد که
 در زلزله بم حدود ۳۴ هزار نفر کشته و ۲۰۰

.هزار تن زخمی شده بودند

ن لرزه ۱۰۰ درصد از سازه های  در اثر این زم�ی
 شهر بم به کیل تخریب شدند. ارگ بم که
 با بیش از ۲٬۵۰۰ سال قدمت بزرگ ترین و
کیل به  بود،  جهان  ِگیل  سازٔه   قدیمی ترین 

.ویران شد
 افزون بر علت های ذکر شده، ساختمان های

برخوردار کا�ن  استحکام  از  بم   شهر 
 نبودند و این خود سبب شد
 که بسیاری از کارشناسان دلیل

ن لرزه را  افزایش تلفات این زم�ی
عامل انسا�ن بدانند

ن لرزه کارشناسان زم�ی از   بسیاری 
مشابه را  سان فرناندو   ۱۹۷۱ 

از چراکه  می دانند؛  بم  ن لرزه   زم�ی
، دوام و ژرفای کانو�ن

گ
 لحاظ بزریک

این در  هستند.  هم  مشابه   کامالً 
ن لرزه تنها ۶۵ نفر کشته شدند. زم�ی

راس فرناندو  سان  ن لرزه  زم�ی  [۶] 
محیل وقت  به  صبح   ۶:۰۰:۴۱  ساعت 

رخ داد
بزرگ زلزله  این  پیش لرزه های  ن   اول�ی

سپس گردید.  آغاز   ۸۲ ماه  خرداد   از 
شدید نسبتاً  ن لرزه  زم�ی دو  ماه  مرداد   در 

ن لرزه زم�ی

تلفات

امدادرسا�ن

خسارات
 جمله بیان کردم که شهر بم در کنار گسل
 فعال بم قرار گرفته و گسل بم مدت های
نداشته مهمی  لرزه  ن  زم�ی که  است   طوال�ن 
حادثه ای لرزه،  ن  زم�ی رخداد  صورت  در   و 
قابل بم  در  طبس   ۱۳۵۷ زلزله   مانند 
در موقع  همان  مساله  این  است.   انتظار 
گزاری جمهوری اسالمی  سال ۱۳۷۸ در خ�ب
 منعکس شد و در روز زلزله ۱۳۸۲ بم هم
های ۴ از آرشیو خ�ب  مجددا به صورت خ�ب 
 سال قبل از آن یافت شد و مجددا مخابره
بم مانند  به هر حال محل خطرنایک   شد. 
از قبل تشخیص دهیم و  را می توانستیم 
 تشخیص هم دادیم و اعالم هم کردیم،
بیان نمی توانستیم  را  رخداد  زمان   ویل 
 کنیم. ویل تاکید بر خطر در بم و نحوه و
 ابعاد حادثه قابل رخداد را من ۴ سال قبل 

.از حادثه بیان کرده بودم
که شهرها�ی  تمام  در  ن لرزه ها�ی  زم�ی ن   چن�ی
هستند، ایران  فعال  گسل های  کنار   در 
است آنجا  مساله  دهد.  رخ  است   ممکن 
تهران، مانند  ما  پرجمعیت تر  شهرهای   که 
یز که در کنار گسل های  مشهد، کرج و ت�ب
ی بیش�ت آسیب پذیری  هستند  واقع   فعال 

 دارند و باید توجه میل به آنها شود، چراکه
ن لرزه زم�ی یکسان  اندازه  و  خطر  فرض   با 
ی در آن  قابل انتظار، هرچه جمعیت بیش�ت
در ن لرزه  زم�ی ریسک  باشند،  ساکن   شهرها 

.آنها باالتر است
۵ جمعه  بامداد  دقیقه   ۵:۲۶ ساعت   در 
از چند  دی ماه ۱۳۸۲ در بم زلزله ای بعد 
 پیش لرزه که شب قبل و ساع�ت قبل از لرزه
 اصیل حس شده بود، درست در کنار شهر
وجودی با  داد.  رخ  بم  گسل  روی  و   بم 
کمابیش قبل  شب  از  مردم  از  بعیصن   که 
 به خاطر چند پیش لرزه بیدار مانده بودند،
 ویل عمال حدود یک سوم از جمعیت شهر
۳۰ )حدود  کشته شدند  رخداد  این  در   بم 
ن تعداد هم آسیب های  هزار نفر( و به هم�ی
از بسیاری  دیدند.  روا�ن  و  ی�  ن ف�ی  مختلف 

دانشجو�ی که در خوابگاه های   دانشجویان 
ن کشته شدند. نه آگاهی از قبل  بم بودند ن�ی
لرزه مهم در ساعت ۵:۲۶ ن   از رخداد زم�ی
دستورالعمل نه  و  داشت  وجود   بامداد 
مانند جمعی  مکان های  برای   تخلیه 

خوابگاه ها

ن لرزه بم، فاجعه مکرر زم�ی


