
 سخن سردبير

كني بهه اها  ها و مجالت را كه نگاه مياين روزها تيتر روزنامه

ها  مهم و زيبايي چون "گراميداشت يادآور  و گراميداشت مناسبت

آوريل(" كه در سطح اهاني مورد تواهه  22روز اهاني زمين پاك )

خيز بودن پايتخت. اين است، پر است از تيترهايي در زمينه لرزه

است كه احساس ناامني از خود ناامني بهدتر اسهت و نكته معروف 

ها را از وقايعي كه اتفاق نيفتاده و معموالً انسان بدترين حالت

كند كه اين بيشترين در انتظار اتفاقش هست در ذهن خود مجسم مي

كند. در ايهن واقعيهت فشارها  روحي رواني را در آدم ايجاد مي

از دانشمند و يا رمال و  شكي نيست كه هنوز فرد يا افراد  اعم

لهرزه گو در اهان واود ندارند كه بتوانند زمان وقوع زمهينپيش

هها  عممهي كند ولي با تكيهه بهر دانسهته بينيدر اايي پيشرا 

ا  از زمهين سهاخت" كهه شهاخهخيز  و لرزهمعتبر از دانش "لرزه

در  طور معمهولبهكه خيز را توان مناطق لرزهعموم زمين است، مي

ها  اهوان و فعهال هسهتند اانمهايي كهرد و بها تباط با گسلار

و سده بيستم همراه با دانش  ها  تاريخيلرزههايي چون زمينداده

ها  برگشت فعاليت آنها آگهاهي داد و شناسي به زمانلرزهديرينه

لرزه را يادآور شد. كار  كهه ديگهر راهكارها  مقابمه با زمين

دادنهد. وقتهي ديدنهد از په   خيهز اههان انجهامكشورها  لرزه

آيند )كه از ههيكك  بهر ها بر نميلرزهبيني زمان وقوع زمينپيش

 آيد(، آمدند به فكر "عالج واقعه را قبل از وقوع" افتادنهدنمي

و سههاخت  و سههازها را آنقههدر تههوان بخشههيدند كههه حههاال در 

خورد و هم آب از آب تكان نمي 7ها  با بزرگا  بيش از لرزهزمين

ن رويداد حداكثر با تخريب چند سازه كهنه و زخمي شهدن چنهد اي

كهه در رسانه ها شايعه شده بهود  .ب  ند وكيفيصمه پيدا م رنف

لرزه هايي زمان وقوع زمينها با دستيابي و تكيه بر دانستهچيني

ها  اخير چين عكه  لرزهبينيم در زمينكنند كه ميبيني ميرا پيش

 آن ثابت شد.

ا  از پذيرش واقعيات خواهيم بگوييم ما چارهبا اين چند كالم مي

نداريم و راهي از برخهورد عاقالنهه، عالمانهه، كارشناسهانه و 

دارانه با مسائل و مشكالت عممي با مخاطرات طبيعي مانند برنامه

گويانه و غير عممهي را لرزه نداريم. ما بايد افكار خرافهزمين

فرسايش خاك  هايي چونساز  با پديدهرهنگبه دور اندازيم و با ف

 كند و ركورددر اين مممكت بيداد مي هها  حاصل از آن كآمدو پي

مهان زيسهت ما برا  حفظ محهي  دار اهاني است، مقابمه نماييم.

ا  از رعايت كامل اصول زيست محيطي نداريم و همكنهان كهه چاره

مانهدها و ا په ههشاهد هستيم با بحران خطرناكي به نام آلودگي

مكعهب گازهها   ها مترها روبرو هستيم. ما روزانه ميميونزباله

نماييم بدون ايهن كهه ا  را روانه آسمان زيستگاهمان ميگمخانه

ا  به نام باال رفتن دراه حرارت به اين فكر باشيم كه با پديده

زمين و عواقب آن در آينده دست به گريبهان خهواهيم بهود. مها 

فني نهايهت  -ها  عمميهامان در زمينهآموختهدانش بايد از توان

ها  حاصهل از مخهاطرات گير  را نماييم تا از دراات بحرانبهره

لرزه، سهيل، فرسهايش خهاك، مان چون زمينطبيعي حادث بر سرزمين

ها  فكر و روحي ها و ... بكاهيم. نه اين كه با دغدغهكوه رانش

در اين زمينهه بهد نيسهت  رواني ايجاد هيجان و دلهره نماييم.

ها  العالج ور شويم پزشكان امروزه سرچشمه بسيار  از بيمار آياد

يا صعب العالج اين روزگار را به فشهارها  روحهي روانهي نسهبت 

دهند. آيا بهتر نيست به اا  اضطراب و نگراني، در مردممهان مي

 آرامش و آسودگي خيال ايجاد كنيم؟

 


