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پنجره شهر

کافه؛ مدرسه زیست اجتماعی

یکی از نمادهای زندگی جدید شهری کافه نشینی است. این موضوع 
در حال حاضر پدیده ای رایج در سرتاســر دنیاســت و شهرهای زیادی به 
خاطر فضای کافه ای شان مورد توجه بودند و اصال به این ویژگی شناخته 
می شــدند. این مســئله جدید و البته در زندگی ایرانی ها چندان هم تازه 
نیســت؛ چراکه ما در فرهنگ خودمان قهوه خانه ها را داشتیم که محلی 
برای تجمع، گفت وگو و معاشــرت بودند. برای همین مواجهه ما با کافه 
نه صرفا مواجهــه با یک پدیده مدرن، بلکــه رویارویی با خرده فرهنگی 
است که در تاریخ ما وجود داشته. همان گونه که قهوه خانه ها در گذشته 
جایی بود برای رفع خستگی روزانه، کافه های امروز هم چنین کارکردی 
دارند؛ یا جایی برای معاشــرت و صحبت از زندگــی روزمره، رویدادهای 
سیاســی و اجتماعی و هر چیزی که فصل مشترک جامعه شهری است. 
کافه ها بسترهایی است که فرصت معاشرت و گفت وگوی جمعی را برای 
شهروندان پدید می آورند. کافه گردی در ایران به ویژه در یک دهه گذشته 
به عنوان یک سبک زندگی شــهری تعریف شده است. در گذشته تصور 
می شد بیشتر جوانان مخاطب کافه ها هستند ولی امروزه می توان گفت 
کافه ها به عنوان بخشــی از فرهنگ عامه مردم تعریف می شوند و مردم 
فارغ از محدوده سنی شان در کافه ها وقت می گذرانند. کافه ها فقط جایی 
برای معاشــرت نیستند. زندگی شلوغ شهری به خیلی ها فرصت تنهایی 
و تنهابودن را نمی دهد؛ کافه ها برای خیلی ها به معنی یک گوشه دنج و 
خلوت برای تنهایی است؛ آن فضایی که در خانه یا محل کار نمی توانند 
پیــدا کنند و در گوشــه کافه ای به آن دســت پیدا می کننــد. کافه ها هم 
مطابق سلیقه مشــتری ها گونه های مختلفی را برای فضاسازی شهری 
انتخاب می کننــد؛ از کافه گالری ها و کافه کتاب ها بگیرید تا کافه هایی که 
پاتوق گروه های مختلفی هســتند. این روزها دیگر می توان گفت کافه و 
کافه نشینی متعلق به یک طبقه خاص نیست و مثل قدیم نیست که در 
چند محله خاص کافه ای وجود داشــته باشــد. با توجه به تقاضای باال 
برای حضور در چنین فضاهایی، حاال در هر جای شــهر کافه های متنوع 
خوبی با فضاســازی مناسب می بینیم. همین تقاضای باال نشان می دهد 
شــهروندان به داشتن فضایی برای شــکل دادن جمعی دوستانه عالقه  
دارند. آنها به دنبال محیطی امن، آرام و دلنشــین هســتند تا ســاعتی از 
روزشــان را در آن بگذرانند. یکی از ویژگی های کافه ها این است که افراد 
فارغ از جنسیت شــان می توانند در آن حضور داشــته باشند. شاید بتوان 
گفــت که یکی از نقاط امن برای حضور زنان همین کافه  هاســت. با این 
حساب اگر بگوییم که کافه گردی برای زنان یک سبک زندگی جدید است، 
بیراه نگفته ایم. همچنین اگر بگوییم این خرده فرهنگ چیز چندان جدیدی 
نیست که اغلب در برابر آن گارد می گیرند بلکه موضوعی است که ریشه 
در فرهنــگ و تاریخ ما دارد هم بیــراه نگفته ایم. مهم تر اینکه کافه ها به 
شهروندان این فرصت را می دهند که تجارب جمعی خوبی را در مکانی 
امن داشته باشند. در یادداشــت های قبلی گفتیم که شهرها برای اینکه 
عناصــر هویتی پیدا کنند به فضاهایی خــاص احتیاج دارند تا فرصتی را 
برای بروز و ظهور شــهروندان پدید بیاورند. کافه  یکی از این فضاهاست 
که به شهروندان این فرصت را می دهد تا تجربه خوبی از زندگی شهری 
داشته باشد. همچنین رهاشــدن کافه ها از دست یک طبقه و گستردگی 
آن در سطح شهر موجب شده تا نگاه طبقه زده به این خرده فرهنگ هم 
برداشته شود و گامی مهم در عمومی سازی آن برداشته شود؛ چراکه وقتی 
یک پدیده فرهنگی را می توان به عنوان بخشــی از نماد هویتی یک شهر 
دانســت که عمومیت پیدا کرده باشد و عامه مردم با آن در ارتباط باشند. 
به نظر می رســد کافه گردی عالوه بر اینکه می تواند فرصتی برای تعامل 
شهروندان ایجاد کند، بستری هم هست برای اجتماعی کردن شهروندان 
منزوی؛ افرادی که در تنهایی خود غرق شده اند و به کمک کافه و فضایی 
که کافه در اختیارشــان قرار می دهد، می توانند به شهروندی اجتماعی 
تبدیل شوند و افکار خودشــان را در معرض قضاوت دیگران قرار دهند. 
استقبال از کافه ها و کافه گردی یک خدمت مهم دیگر هم به شهر کرده 
اســت و آن تغییر کاربری خانه های قدیمی اســت. بسیاری از خانه های 
قدیمی که نمادی هویتی از شــهر بودند و در ســال های گذشته تخریب 
می شــدند، حاال با تغییر کاربری به کافه تبدیل شده اند. این تقاضای زیاد 
موجب شــده تا خیلی از خانه ها حفظ شوند و از چنگال تخریب در امان 
بمانند. همچنین درهایشان رو به شهروندان باز شود تا همه از زیبایی های 
آنها بهره ببرند. کوتاه ســخن اینکه کافه ها مدرســه زیست اجتماعی در 
شهر ها هستند. کافه فرصتی است برای تعامل اجتماعی و بستری است 
برای عبور از تنهایی ها و گرفتن انرژی مجدد برای زیســت پربار شــهری. 
تغییراتی در سبک زندگی افراد شکل گرفته و کافه گردی یکی از نمادهای 
این تغییرات است. تغییری اجتماعی که ریشه ای هم در گذشته فرهنگی 

ما دارد.

زهرا نژادبهرام

پناهیان سیاست های جدید سینما را اعالم کرد؟
در این دوره انتظارات مختلفی از ســینما وجود دارد؛ مثل 
ســخنان مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی که اعالم کرده 
بود: «ممنوع الکاری نوید محمدزاده و فرشته حسینی مطالبه 
مردم اســت» که البته منظورش بخشــی از مردم بوده است. 
امــا با نگاهی به برخی ســخنان مطرح شــده درباره ســینما 
انتظارات متنوع اســت. می توان به نگرش و درخواست هایی 
که از ســوی حجت االســالم علیرضا پناهیان مطرح شده نیز 
اشاره کرد؛ ســخنانی که بیشتر شبه سیاســت گذاری دارد. به 
گزارش ایرنا او که در همایــش هم گرایی مبلغان دغدغه مند 
در تحول تبلیغ بر اســاس نیازهای جامعه، در ســالن بیداری 
جامعه الزهرا صحبت می کرد، گفت: «همه چیز به نفع تبلیغ 
اســت. با کمترین کار می توانیم کار بزرگــی کنیم و اگر در امر 
تبلیغ موفقیت نداریم، نشان از برنامه ریزی نداشتن و تحول در 
امر تبلیغ اســت. اگر بخواهیم در امر تبلیغ موفق باشیم، باید 
برنامه های بلندمدت داشــته باشیم و ارائه دهیم». از منظر او 
سینما می تواند در این زمینه به عنوان ابزار عمل کند و البته او 
از منظری دیگر نیز به ســینما می نگرد و معتقد است: «امروز 
هر اشــکالی در سینماســت، به امر تبلیغ ما حوزویان مرتبط 

است، هر کارگردانی که فیلم می سازد باید کاری کنیم مسائل 
از حوزه بگیرد. اما ما چه کار کردیم؟ اگر می گویید فیلم خوب 
ساخته نمی شود، چون نتوانسته ایم با کارگردانان ارتباط برقرار 
کنیم. اگر فیلم خوبی ســاخته نشــده، نخســتین نقص آن به 
حوزه ربط دارد. ما باید برویم ســراغ کارگردانان و نباید انتظار 

داشته باشیم آنها به سراغ ما بیایند».
حذف در سینما

اما ســؤال اینجاســت کــه چرا چنیــن درخواســت ها و 
مطالبه هایــی از ســینما می شــود؟ این را می تــوان به نحوه 
برخــورد عتاب آمیــز و تنبیه گرای مســئوالن دولت در عرصه 
فرهنگ و سینما دانست. مسئوالنی که بیشتر به نبایدها اشاره 
دارنــد تا چگونه خلق کــردن و تولید کردن. ایرنــا (خبرگزاری 
دولت) گزارشــی درباره وعده های محقق شده در یک سالگی 
دولت منتشــر کرده که در هیچ کدام از بخش های آن اشاره ای 
به فرهنگ نشــده بود. یعنی حتی یکی از اهداف مطرح شده 
ربطی به فرهنگ نداشته است. با این حال می  توان به اوضاع 
ســینما در این مدت نگاهی داشت و چارچوب های پنهان آن 
را مورد ارزیابی قرار داد. آن طور که خبرگزاری مهر به مقایسه 
روند اعطای مجوز ســاخت فیلم پرداخته، مشخص می شود 
که تعداد مجوزهای صادرشــده به کمترین میزان خود رسیده 
است. در بخشی از گزارش خبرگزاری مهر می خوانیم: «محمد 
خزاعی ۷ مهر ۱۴۰۰ بر کرســی ریاست سازمان سینمایی تکیه 
زد، در این هشت ماهی که خزاعی سکان هدایت این سازمان 
را بر عهده گرفته، ۲۷ پروانه ســاخت صادر شــده اســت. اگر 
بخواهیم مقایســه ای کوتــاه با زمان حســین انتظامی رئیس 
پیشین این ســازمان تصمیم گیر داشته باشیم، طبق آمارها در 
مدت مشــابه و هشت ماه ابتدایی ریاست او بالغ بر ۱۲۱ مجوز 
ساخت سینمایی صادر شده بود». دلیل این روند قطره چکانی 
نیز «حرکت در جهت اعتالی تولیدات سینمای ایران و اجتناب 

از افتادن در ورطه ابتذال» دانســته شده است. حال باید دید 
این رونــد چه تأثیری بر وضعیت ســینمای ایــران که با قهر 

مخاطب روبه رو است، می گذارد.
جشنواره فیلم فجر یا جشنواره فیلم های اوج؟

با این روند به نظر می رســد در جشــنواره فیلم فجر که به 
عنوان ســال نو ســینمای ایران شناخته می شــود، با اتفاقات 
متفاوتی روبه رو شــویم. حتی شاید باید آن را نام گذاری جدید 
کنیم؛ چراکه کمتر از هشــت ماه به برپایی آن مانده و به نظر 
می رســد نباید چندان امیدی به دیدن آثــاری از تهیه کنندگان 
مستقل و باســابقه در جشنواره داشــت. با مروری بر اسامی 
تهیه کنندگانــی که مجوز گرفته اند انگار نهادها و ارگان ها قرار 
است بیش از هر زمان دیگری مسئولیت تولید فیلم را بر عهده 
بگیرند؛ آن طور که ســازمان ســینمایی اوج وعده داده است 
حداقل ۱۰ فیلم تا زمان جشــنواره فیلم فجر را آماده می کند. 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی نیز در آخرین سخنان خود از 
مســئولیت فارابی برای تولید پنج فیلم فاخر خبر داد. هرچند 
به نظر می رســد مدیرعامــل بنیاد ســینمایی فارابی، «مهدی 
جوادی»، عالقه اش فقط دیدار و گفت وگو با مســئوالن است؛ 
از جمله اسفندماه سال گذشته که با دریادار حبیب اهللا سیاری 
رئیس ســتاد و معاون هماهنگ کننده ارتش و امیر ســرتیپ 
کیومرث حیدری فرمانده نیــروی زمینی ارتش دیدار کرد و از 
توافق بر ســر ساخت یک پروژه دریامحور خبر داد. با توجه به 
اینکه از ۲۰۰ فیلم تولید شــده و پشت خط اکران مانده در سال 
گذشــته خبری در جشــنواره فیلم فجر نبود، پس نباید انتظار 
داشــت امسال نیز این آثار جایی در جشنواره فیلم فجر داشته 
باشند. به نظر می رسد حتی اگر فارابی هم نتواند وعده ارشاد 
برای ســاخت پنج فیلم ســینمایی فاخر توسط بنیاد فارابی را 
عملی کند، باید جشــنواره فیلم فجر را جشــنواره فیلم اوج و 

حوزه هنری دانست.

سیاست های درخواستی پناهیان از سینما
گیســو فغفوری: یک ســال از شروع 
فعالیت کابینه سیزدهم می گذرد. در 
و  مسئوالن  ســخنان  و  حرف ها  بین 
نزدیکانشان در دو، سه هفته گذشته 
شرایط  منتظر  باید  می رســد  نظر  به 
خاصی در عرصه سینما و رسانه های 

تصویری باشیم.

زمین لــرزه در والیت هــای پکتیا، خوســت و 
ننگرهــار در بامــداد روز (چهارشــنبه، ۱ تیر/
ســرطان) رخ داد. پس از وقوع این زمین لرزه 
آمارهای ضد و نقیض زیادی از شــمار قربانیان 
حادثه ارائه شــده است. وزارت دولت در امور 
رســیدگی به حوادث طبیعــی طالبان پس از 
ســاعاتی تعداد جان باختگان را ۹۲۰ نفر و تعداد زخمیان حادثه را بیشــتر از ۶۰۰ نفر اعالن کرده اند. با 
این حال طالبان محلی در والیت پکتیا تنها در دو ولسوالی برمل و گیان تعداد کشته شده ها را هزار نفر 
و تعداد زخمیان حادثه را بیش از هزارو ۵۰۰ نفر عنوان کرده است. محمد امین حذیفه، رئیس اطالعات 
و فرهنگ طالبان در والیت پکتیا، با تأیید این آمار از بلندرفتن احتمالی شــمار قربانیان حادثه خبر داده 
و گفته اســت کوشــش ها جهت جســت وجو و آواربرداری در والیت مذکور جریان دارد. وی می گوید 

«تعداد نامعلومی از افراد که امکان دارد تعدادشان به صدها نفر برسد هنوز زیر آوار گیر مانده اند».
ارقام ذکرشده از شــمار قربانیان حادثه توسط مقامات طالبان، تاکنون از طرف هیچ مرجع مستقل 
تأیید نشــده اما برخالف آمار ارائه شــده توســط طالبان، ســازمان های امدادرســان بین المللی شمار 
جان باختگان زلزله را تا پایان روز چهارشــنبه ۴۱۴ نفر و زخمیان را بیش از ۶۰۰ نفر به ثبت رســانده اند. 
با این حال شرف الدین مسلم معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در یک کنفرانس 
خبری پس از چاشــت روز چهارشنبه با تأیید آمار ارائه شده توسط طالبان، گفت هزاران منزل مسکونی 

و حتی چندین قریه در پی این حادثه به صورت کامل تخریب شده است.

زلزله قدرتمندی که بامداد چهارشــنبه حوالی ســاعت ۱:۳۰ رخ داد، خسارات جانی و مالی زیادی 
را در پی داشته است. مرکز این زمین لرزه که در ۴۴کیلومتری والیت خوست بوده بر اساس معلومات، 
غرب و شمال پاکستان را نیز تکان داده است. در خوست، پکتیا و ننگرهار که والیات هم جوار هستند، به 
دنبال پکتیا نیز تلفات و خسارات در پی داشته است. با آنکه از شمار تلفات در خوست آماری دقیق در 
دست نیست اما شمار قربانیان ۲۹ کشته و حدود ۶۰ زخمی عنوان شده است. مرکز لرزه نگاری آمریکا 

قدرت این زلزله را ۶٫۱ ریشتر و عمق آن را ۵۱ کیلومتر در والیت خوست اعالم کرده است.
فاجعه در زمان بحران

زمین لرزه مذکور که بحران انســانی و اقتصادی خلق کرده اســت، در حالــی رخ داده که جامعه 
افغانســتان با فقر شدید، گرسنگی و بحران حقوق بشری دســت و پنجه نرم می کند. طالبان به عنوان 
تروریســت و ناقضان حقوق بشر تا به حال از ســوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است. 
اکنــون هم از لحاظ اقتصادی و هــم از لحاظ عدم تخصص و تجارب حکومت داری دیده می شــود 
کــه توان مدیریت چنین حوادثــی را ندارد، به همین لحاظ شــمار قربانیان حادثــه در حال افزایش 
اســت. مولوی شــرف الدین، معین این اداره در کنفرانس خبری از کمــک صدمیلیونی اداره حوادث 
بــرای قربانیان حادثه خبر داده و گفته اســت برای هر خانواده شــهید صد هــزار افغانی و برای هر 
خانواده زخمی ۵۰ هزار افغانی کمک نقدی در نظر گرفته شــده اســت. این در حالی است که وقوع 
ایــن زمین لرزه واکنش های داخلی و بین المللی را به دنبال داشــته. کاربران شــبکه های اجتماعی و 
کشورهای خارجی این رویداد را فاجعه بشری خوانده و با ابراز همدردی و تأکید کمک به بازماندگان 
این حادثه طبیعی از نهادهای مددرســان، خواستار رسیدگی به بازماندگان شده اند. در نتیجه بعضی 
کشورها و نهادها روند کمک رسانی شــان را بدون درنظرداشت به رسمیت شناختن دولت طالبان آغاز 
کرده اند. در والیات شــرقی افغانستان که اکثریت پشتون نشــین اند، به گفته مقامات طالبان تا به حال 
کوشــش ها جهت مددرســانی به بازماندگان از طریق هوا و زمین صورت گرفته و تیم های صحی نیز 

در محل حادثه اعزام شده است.
دشمنی طبیعت و خلق بحران های بشری

در این اواخر جامعه افغانســتان شاهد حادثات ناگوار زیادی، ناشی از طبیعت بوده که نگرانی های 
جدی را در پی داشــته، خصوصا مردم روستانشین که اقتصادشان وابسته به زراعت و مال داری است. 
حوادث طبیعی اعم از خشک ســالی، آتش سوزی، توفان هوا، سیالب ها، برف و باران های شدید تاکنون 
آسیب های شدیدی به مردم رسانده است. چندی پیش آتش سوزی به دلیل نزاع طالبان در والیت های 
کنر و نورســتان ده ها هکتار زمین را نابود کرد و پس از آن وقوع سیالب در والیت های شمالی به ده ها 
منزل مســکونی آســیب زد و بخشــی از کشــتزارهای مردم را از بین برد. این در حالی است که در این 
اواخر بارش باران و برف در والیت های بامیان، غزنی، کنر، کابل، لغمان و نورســتان باعث تلف شــدن 
هزاران مواشــی و تخریب زراعت در این والیت ها شــده است. آخرین برف باری و سردی هوا به تاریخ

 (۲ تیر/سرطان) در والیت کنر جان ۲۴ نفر به شمول ۱۲ طفل را گرفت.

هـمسـایـه هـا

لیال - داریوش مهرجویی - ۱۳۷۵
لیال ( لیال حاتمی): ته دلم به خودم می گم اگه رضا دوستم داشته باشه،

یه زن دیگه براش مهم نیست. فقط بهش یه بچه میده. فرقی نکرده عشقمون سر جاشه ...
تازه می بینم آدم چقدر می تونه یکی رو دوست داشته باشه.

حاال می فهمم که عشقم می تونه مثل یه موجود زنده رشد کنه، بزرگ بشه ...

دیـالـوگ روز

زمین خوانى

زلزله در افغانستان
تاب آوري کم، تلفات باال

زمین لرزه ای به بزرگی ۵٫۹ در ۴۶ کیلومتری خوست افغانستان 
در بامداد اول تیرماه (ســرطان) ۱۴۰۱ در ســاعت ۱:۲۴ بامداد به 
وقت محلــی (۲۱ ژوئــن ۲۰۰۲ ســاعت UTC ۲۰:۵۴) در ژرفای 
۱۰کیلومتری رخ داده اســت. تلفات و آســیب های شدید در پهنه 
رومرکــزی گزارش شــده اســت. خبرگزاری ها تــا روز دوم بعد از 
سانحه از کشته شــدن بیش از هزارو۵۰۰ نفر خبر دادند. تاب آوری 
در افغانســتان چنان کم و آســیب پذیری چنان باالست که رخداد 
زمین لرزه ای شــدید می تواند چنان پرتلفات باشد. تازه بخت خوب 
افغانستانی ها آن بوده که کانون زلزله مذبور در پهنه ای جمعیتی 
یک شــهر قرار نداشته، در آن صورت می توانســتیم انتظار تلفات 
بیش از صد هزار نفر هم با چنین زلزله ای در افغانســتان داشــته 
باشــیم! این زمین لرزه کم ژرفا به دلیل جنبایی گسلش امتدادلغز 
با راســتای شمال شــرق-جنوب غرب (به احتمال زیاد گسل گردیز 
-Gardez- با سازوکار امتدادلغز چپگرد) اتفاق افتاد که در ناحیه 
مرز ورقه ای بین ورقه های اوراســیا و هند، در امتداد حاشیه غربی 
فالت تبت در گذشته زمین لرزه های بزرگ و مخربی را تجربه کرده 
اســت. انتظار می رود با انتشار اطالعات از روســتاهای دورافتاده 
کوهســتانی، تعداد تلفــات افزایش یابد. عکس های رســانه های 
افغانســتان نشان می دهد پس از زلزله خانه ها به آوار تبدیل شده 
و اجســاد پوشیده شــده در پتــو روی زمین افتاده اســت. به گفته 
کارکنان بهداشــتی و امدادی، تعداد نامعلومــی از مردم زیر آوار 
و در مناطق دورافتاده مانده اند و عملیات نجات به دلیل شــرایط 
ســخت از جمله باران  شدید، زمین لغزش و بسیاری از روستاها که 
در مناطق صعب العبور قرار گرفته اند، پیچیده شده است. گزارش 
شــده اســت که تیم های امدادی امارت اســالمی با کمک مردم 
محلی در تالش برای بیرون آوردن کشــته ها و مجروحان هستند. 
راه اندازی یک عملیات نجات، آزمــون بزرگی برای مقامات تندرو 
اســالم گرای طالبان است که در مرداد ۱۴۰۰ پس از دو دهه جنگ، 
کشور را تصرف کردند و به دلیل تحریم ها از کمک های بین المللی 
زیادی محروم شده اند. وزارت دفاع تحت رهبری طالبان تالش های 
امداد و نجــات را رهبری می کند. جاده ها حتی در بهترین زمان ها 
خراب انــد، بنابراین اجرای عملیات بشردوســتانه بــه دلیل عدم 
دسترســی آسان به منطقه بالفاصله با چالش مواجه است. باران 
همراه با زلزله خطر بیشتری به ویژه در زمین  لغزش ایجاد می کند. 
زمین لرزه چهارشــنبه مرگبارترین زمین لرزه در افغانســتان از سال 
۲۰۰۲ بوده است. این زمین لرزه در حدود ۴۴ کیلومتری جنوب شرقی 
شهر خوست، نزدیک مرز با پاکستان رخ داد. مرکز لرزه نگاری اروپا 
و مدیترانه (EMSC) فرانسه اعالم کرد این زلزله توسط حدود ۱۱۹ 
میلیون نفر در پاکســتان، افغانســتان و هند احساس شده است. 
EMSC بــزرگای زمین لــرزه را ۶٫۱ و USGS آن را ۵٫۹ اعالم کرد. 
زمین لرزه ها و گسل های فعال در شرق افغانستان و غرب و شمال 
پاکستان نتیجه حرکت ورقه هند به سمت شمال با سرعت حدود 
۴۰ میلی متر در ســال و برخــورد با ورقه اوراسیاســت. در امتداد 
لبه شــمالی شــبه قاره هند، ورقه هنــد در زیر ورقه اوراســیا فرو 
می رود و باعث باال آمدن بلندترین قله های کوه در جهان از جمله 
رشــته های هیمالیا، قره قروم، پامیر و هندوکش می شود. در غرب 
و جنــوب جبهه هیمالیا، حرکت نســبی بین دو ورقه مایل اســت 
که منجر به زمین لرزه های امتدادلغــز، معکوس و زمین لرزه های 
مایل می شــود. الگوی امــواج االســتیک زلزلــه ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲ 
نشــان می دهد این رویداد عمدتا گســلش امتدادلغز بوده است. 
زمین لــرزه ۲۱ ژوئــن ۲۰۲۲ در حدود ۵۰۰ کیلومتری شمال شــرق 
زمین لــرزه مرگبار با بزرگای ۶٫۴ اســت کــه در ۱۰ اکتبر ۲۰۰۸ در 
غرب پاکســتان رخ داد و ۱۶۶ نفر را کشــت و چندین روســتا را بر 
اثــر رانش زمین ویران کرد. افغانســتان یک منطقه پیچیده از نظر 
زمین ســاختی اســت که در نتیجه برخورد ورقه اوراســیا و ورقه 
هنــد در جنوب شــرقی و ورقه عربســتان در جنوب ایجاد شــده 
اســت. ۲۲ گســل فعال در افغانستان معرفی شــده است. چهار 
ناحیــه کلی به عنــوان پهنه های اصلی لرزه زمین ســاختی وجود 
دارد: ۱- شرق-شــمال شــرقی، ۲- شــمال افغانســتان- پامیــر، 
۳- سکوی شمال افغانستان و ۴- میانه و جنوب غربی افغانستان. 
پهنه لرزه زای شرق-شمال شــرق فعال ترین ناحیه لرزه خیز بوده و 

زمین لرزه های بیشتر و ژرف تری در آن رخ می دهند.

مهدی زارع

زمین لرزه ای که هزار جان را گرفت

روزنامه نگار  از افغانستان 
نفیس بهار

  آیین افتتاحیه جشنواره بین المللي تئاتر کودك و نوجوان با حضور گسترده مردم در محدوده پیاده راه بوعلي شهر همدان برگزار شد.
عکس: رضا زنگنه، میزان


