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 به نام خدا

 

 رسانیکمک در جدید الگوی

 

  کنشگر و پژوهشگر مدیریت بالیا و مدرس دانشگاه محمد ایران منشنویسنده : 

 

های رودبار)سال ، کمک رسانی و تحقیقات در زلزله(۱۶و  ۱۶های نگارنده سابقه مشارکت در بازسازی صنایع خرمشهر )سال

را دارد. تحقیقات ( ۶۹۶۱و نیز زلزله کرمانشاه )از ( ۶۶داغ آذربایجان )از مرداد ، زلزله قره(۲۸تا  ۲۶های ، بم )سال(۱۶

ریزد، بیکاری هم میهای زندگی و از جمله سامان اقتصادی بهدهد که در اثر این مخاطرات همه سامانمیدانی وی نشان می

ویژه کسانی که توان مالی دارند از جمله فعاالن اقتصادی، از منطقه مهاجرت یابد، معموال برخی مردم بهگذشته شدت می

 های دولتی و مردمیشود، کمکگذاری در منطقه سانحه دیده کم میگذاران خارج منطقه به سرمایهکنند، تمایل سرمایهمی

کنند.)ر.ک.به: های فیزیکی و مادی، برخی بازماندگان از دیار خود مهاجرت میاز بازسازیرسد وحتی پس به پایان می

 هایی که ما برای بازسازی و بازتوانی درطورکلی بسیاری از روشدوستانه، پیشین( بههای انسانرسانیالگویی نو در کمک

زماندگان است. بنابراین باید از همان ابتدا در سبد زایی برای باگیریم فاقد رویکرد اشتغالکار میزده بهمناطق زلزله

ها و در مرحله بازسازی و بازتوانی، حمایت از رسانیکمک

 .زایی را تا حد امکان منظور داریماشتغال

 

داغ، مصرانه منادی قره زلزله نگارنده با چنین شناختی، از زمان

های دولتی و غیردولتی بوده و تا زایی در بین سازماناشتغال

ها و خدمات الزم را داده و در نهایت حد توان به آنان مشاوره

 :کتاب زیر باز کرده است حاصل تحقیقات خودرا در

دوستانه؛ اولویت های انسانرسانیالگویی نو در کمک -

)براساس  های پس از حادثهرسانیزایی در کمکاشتغال

تا زلزله  ۸۶تجارب زلزله قیر و کارزین فارس درسال 

توسط نشرصمدیه در ( ۶۶در سال  آذربایجان شرقی ارسباران

 .تهران چاپ و منتشرشده است
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 ما یهاریزیبرنامه و هاگیریتصمیم از بسیاری در مهمی مفقوده حلقه اما نماید،می ساده و سهل اگرچه کتاب، اصلی پیام

 درخوری اقدام آن، برای چنانچه و یابدمی شدت مناطق این در بیکاری: است دیده سانحه مناطق بازتوانی و بازسازی در

 .یابند افزایش اجتماعی هایآسیب نیز و هامهاجرت است ممکن ها،خانه بازسازی صورت در حتی نشود،

 در زلزله تجارب مستندات: امداشته تالیف دست در ۲۶ سال در بم زلزله از که بوده کتابی مذکور، کتاب درآمدپیش البته 

 .شد خواهد عرضه بازار به ناشر همین توسط جاریسال در احتماال که آنها هایآموختهدرس و بم

 مردم زندگی شئون تمامی در فراوانی و شدید سلطه دولت که ایران جامعه اجتماعی و سیاسی تاریخی، خاص درساختار

 تمدیری در نابخردانه پدیده این. گیردمی صورت پایین به باال از اقدامات، و هاریزیبرنامه ها،گذاریسیاست کلیه دارد،

 کارها همه کوشد،می دولت اضطراری، شرایط در کهطوریبه است؛ یافته تجلی نیز ها(Disaster Management)بالیا

 اثبات به جهان در را خود ناکارآمدی که هاستدهه یکسویه، رویکرد این. دهد انجام مردم مشارکت بدون و طرفه یک را

 دنیا در ،(Community Based Disaster Management) محور جامعه بالیای مدیریت رویکرد اکنون و رسانده

 :رواستروبه زیر عمده هایچالش با سنتی، رویکرد زیرا است؛ شده پذیرفته

 .مدیریت این فرآیندهای در دیدگانآسیب پذیریمشارکت عدم و بالیا مدیریت در دستوری اجرای و برنامه -

 بالپرهیزی و پیشگیری به توجهیکم یا غفلت و بالیا مدیریت به ایپساحادثه و بالمحوری نگاه -

 دیگران تجارب از غفلت و آمده دستبه تجارب از آموزیدرس عدم نتیجه در و عملکردها ارزیابی و مستندسازی عدم -

 .(بالیا مدیریت علم به توجهیبی)

 هزارساله چند سابقه با ایران چون کشوری در کهطوریبه افتد،می باطلی و معیوب چرخه در بالیا مدیریت نتیجه، در

 !ایممانده عاجز سخت مخاطرات، سایر و زلزله برابر در همچنان مهیب، هایلرزهزمین

 خوراک، هب نیاز که همزمان دیدگانآسیب که است مساله این به شدید توجهیبی سنتی، رویکرد از پیروی پیامدهای دیگر از

 .هستند نیز شغل نیازمند دارند، سرپناه و پوشاک

 را مسه کمترین زایی،اشتغال مرسوم، اقدامات میان در هازلزله تا گرفته جنگ از گذشته گوناگون مخاطرات در متاسفانه

 !است داشته غیردولتی و دولتی هایسازمان عملکرد در

 اروند و کارون الیروبی عدم اثر در و داد بندرعباس به خودرا جای جنگ، طول در ایران، بندر ترینبزرگ عنوانبه خرمشهر

 آن هاینخلستان همچنین. بازنیافت را مناسب بندری جایگاه و تن هزار پنج از باالتر هایکشتی پهلوگیری امکان گاههیچ

 بیکاری دچار بود، شهرها سایر از بسیاری بیکاران پذیرای آن، از پیش که شهری درنتیجه. نشدند بازسازی خوبیبه

 !شد ایفرساینده
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 همچنین کردند، استفاده محلی کار نیروی کمترین از بازسازی، درگیر دولتی هایسازمان تمامی بم، بازسازی دوره در

 .شد شدید بیکاری دستخوش بم همگان، توجهیکم علتبه

 قالیباف یک به تومان هزار ۶۸۱ پرداخت با داشت تمایل سازمانی کمتر شد، خرج که وجوهی فراوان حجم از داغقره در

 کی برای تومان میلیون چند اختصاص با یا کند فراهم وی برای را اولیه مواد تامین و قالی دار یک خرید امکان منطقه،

 تامین ار حبوبات و عدس بوجاری دستگاه یک یا عسل و لبنیات معمولی بندیبسته دستگاه یک خرید هزینه روستایی،

 .شود ایجاد نیز بیشتری افزوده ارزش زایی،اشتغال ضمن تا کند

 تمانیساخ مصالح اغلب منطقه، در کار نیروی و تولیدی واحدهای وجود با بازسازی، متولی هایسازمان نیز کرمانشاه زلزله در

 .کردند وارد منطقه بیرون از را خود کار نیروی و

 در و گرفته صورت متناسب، بازاریابی تحقیقات انجام بدون معموال نیز، زاییاشتغال اندک اقدامات همان این، بر افزون

 .اندخورده شکست و شده مواجه غیرپایدار و ناچیز بازارهای با نتیجه

 تا گرفته هاکاریموازی و غیرضروری ارزاق توزیع از: ایمبوده فاحشی خطاهای دچار نیز سنتی وظایف انجام در حتی ما

 پایان به گاههیچ که ایپرهزینه و بزرگ بناهای ساخت به اقدام یا بازماندگان نیاز بر افزون هایظرفیت با هاییسازه احداث

 و داغقره هریس در بزرگ ورزشگاه و فرهنگ خانه نیز و بم در زنان فرهنگسرای و هنر باغ بزرگ، ورزشگاه مانند! )نرسیدند

 (.کرمانشاه زدهزلزله منطقه در هاپروژه برخی

 بازسازی ورهد هایفعالیت دارتریناولویت از دیدگان،آسیب زندگی بر زیر متعدد و مثبت تاثیرات سبب به زاییاشتغال باری،

 :رودمی شماربه بازتوانی و

 گریتکدی روحیه دچار و کند رفع توان حد تا را نیازهایش بتواند خود او که شودمی سبب خانوار، توسط درآمدزایی -

 .نشود

 .بازماندگان روحی آالم از کاستن و درمانی کار نوعی یا دیدگانداغ کردن سرگرم -

 .هاانسان توانمندی و نفس عزت تقویت -

 .کار انجام فرآیند در استعدادها شکوفایی و کشف -

 .هانشینیحاشیه پیدایش و دیگر مناطق به مهاجرت از جلوگیری و اجتماعی هایآسیب از پیشگیری -
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 هایتشکل زیرا گیرد؛می جای «(Social Economy) «اجتماعی اقتصاد»  حوزه در نگارنده، نظر مورد زاییاشتغال نظریه

 بروز در همواره اجتماعی، سرمایه بر تکیه با ،(خصوصی و دولتی هایبخش بر افزون) جامعه سوم بخش عنوانبه مدنی

 همنوعان از حمایت به و شوندمی کارزار عرصه وارد خود چابک سازوکارهای با و داوطلبانه اجتماعی، و انسانی مخاطرات

 .است ناسودبرانه اقتصاد نوع این عملکرد. شتابندمی

 به معطوف مالی هایحمایت و آموزشی و ایمشاوره خدمات ارائه رایج، مصرفی هایرسانیکمک بر افزون الگو، این در

 .یابندمی خاص جایگاه نیز زاییاشتغال

 :است شده ارائه زاییاشتغال رویکرد دو الگوی این در

 و آنها کیفیت اصالح در کوشش و دیدهآسیب مشاغل بازسازی بر تاکید: خدمات و محصوالت عرضه تقویت رویکرد

 جدید هایزاییاشتغال

 در قاطن سایر در محصوالت برای بازاریابی و منطقه در گردشگری تقویت: خدمات و محصوالت برای تقاضا تقویت رویکرد

 شده، طراحی مدنی نهادهای برای اساسا چون ولی کنند؛می بازی نقش متنوعی هایسازمان و اشخاص الگو، این اجرای

 نفی،ص هایانجمن مانند مدنی هایتشکل سایر از امور، پیشبرد برای نهادها این. آنهاست دست در آن مدیریت و عمل ابتکار

 .گیرندمی بهره دولتی، هایسازمان و ملی و ایمنطقه و محلی کارآفرینان

 .شود انجام سنجیامکان و طرح بررسی در مجرب و متخصص هایسازمان و اشخاص توسط باید نیز هاریزیبرنامه

 .است نیز... و اعتیاد خانوار، سرپرست زنان کار، کودکان مانند اجتماعی هایبحران به تعمیم قابل الگو، این

 

 پایدار زاییاشتغال از حمایت فرآیند نمودار

 ات تولید از قبل از نظارتی، و ایمشاوره آموزشی، خدمات ارائه با تسهیلگری، شیوه طریق از گر،حمایت هایانجمن و نهادها

 جامعه در مخاطرات از پس که شرایطی براساس نگارنده. روندمی پیش شوندهحمایت پایپابه خدمات، و کاالها مصرف

 کتاب در (Post Disaster Feasibility Study)پسافاجعه سنجیامکان از بار نخستین برای شود،می حاکم دیدهسانحه

 .امکرده وارد اقتصادی ادبیات در و برده نام خود زاییاشتغال اولویت

 اشخاص توسط گردآمده هنگفت وجوه ویژهبه نادرست، هایاولویت در هارسانیکمک وجوه از توجهیقابل بخش اتالف

 .است بوده سنجیامکان نوع این از غفلت اثر در عمدتا ها،سمن و سرشناس
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 در اریبیک نرخ باالترین زلزله، از پیش از که کرمانشاه استان در زایی،اشتغال امر در اشتباهات و هاغفلت که کنیم توجه

 ،(۶۱ آبان ۶۶)کرمانشاه زلزله ابتدای همان از گذشته، تجارب از گیریبهره با. یابندمی ناگوارتری ابعاد داشته، را کشور

 قتحق مسیر در دولتی و خصوصی شرکت و بانک چندین حمایت جلب دنبالبه در به در زایی،اشتغال از حمایت درصدد

 اتنهنه هاتالش این. امبوده منطقه در موجود صنایع اندک بازسازی از حمایت برای شانشده تعریف اجتماعی مسوولیت

 نعتیص ناحیه و ذهاب سرپل صنعتی شهرک در ساختمانی مصالح تولید کارگاه چند جمله از واحدها این بلکه ماندند، ناکام

 آنها بازسازی هزینه که است حالی در این. اندمانده محروم آنها دریافت از تاکنون اعتبارات، تصویب رغمبه باباجانی، ثالث

 !است نبوده چندانی رقم

 پایدار، زاییاشتغال از حمایت در نیز سرشناس هایچهره و هاسمن حمایت جلب برای نگارنده هایتالش دیگر، سوی از

 هایآموزه رب مبتنی نیز و تخصصی نگاهی اینان، نگاه اساسا. است نبوده بخشرضایت چندان ولی بوده موثر تاحدودی هرچند

 .کنندمی پیروی غیرکارشناسی و سنتی رویکردهای از معموال و نیست گذشته

 امور برخی و خیاطی به اشتباه نگاه ایم،آموخته زاییاشتغال زمینه در هاسمن بسیاری گذشته تجارب از که مهمی نکته 

 شرایط در چه و هازلزله در چه ها،سمن از بسیاری تجارب. است بوده پایدار و مطمئن زایاشتغال هایفعالیت عنوانبه

 برانگیزترحم و ایخیریه فشار با را مددجویان خیاطی محصوالت اندبوده مجبور معموال آنها که است آن از حاکی دیگر،

 نیاز یا رمسرگ را دیدهسانحه بانوان تواندمی خیاطی که نیست شکی البته! است نداشته تداوم گاههیچ که امری بفروشند؛

 ابترق به قادر وجههیچ به زیرا داشت؛ آن از تواننمی معموال را پایدار تجارتی انتظار ولی کند، برطرف را شانخانواده و خود

 .نیست داررسم واسم و بزرگ هایتولیدی با

 جراییا عرصه در و زنند باال آستین همراهان، و خود هایتوانایی حد در باید نیز پژوهشگران که برآنست نگارنده که آنجا از

 منطقه، در را کارکوچکو کسب چندین رسانی،کمک خدمات سایر انجام با همزمان خود، همکار هایگروه با شوند، وارد

 رخیب به نگارنده که بوده اقداماتی جمله از نیز تخصصی هایمشاوره ارائه. داریم اجرا حال در یا کرده اندازی راه یا بازسازی

 .دارد ادامه نیز تاکنون و است داده انجام کار، و کسب متقاضیان از

 


