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مساله مداخله و اقدامات تسکینی و بازسازی پس از بحران یکی
از مسائل مهمی است که معموال به مباحث تکنیکی تقلیل داده
میشــود .گفتار غالب در این اقدامات بیشتر متکی به افزایش
کارآمدی اقدامات تسکینی اســت ،غافل از آنکه وقایعی مانند
زلزله ،توفان یا ســیل ،تنها پرده از نابرابریها و ســاختارهای
اقتصادی ،اجتماعی و سیاســی کنار میزنند و پیامدهای فقر
و فرودســتی را بیشتر آشــکار میکنند .عالوه بر این ،معموال
شرایط پس از بحران اوضاع مســاعدی برای سوداگران ایجاد
میکند تا بــا پیمانکاری عملیات مربوط به بازســازی و حتی
در مواردی با دستاندازی به منابع طبیعی و مشاعات ،جیب
خود را پر پول کنند .با این وجود ،مردم ،باالخص فرودســتان
نیز در مواردی بیکار ننشسته و با تالشهای جمعی و همکاری
با فعاالن جلوی اقدامات سوداگرانه مقامات و بازا ر را میگیرند.
تجربه یونان پس از آتشســوزیهای گســترده سال ،2007
یکی از تجاربی است که ماریا پنتاراکی ،استاد مددکاری و کار
اجتماعی از مقاومت مردم در برابر بازار ثبت کرده است که در
ادامه میخوانید .بازخوانی تجاربی نظیر این تجربه ،برای فعاالن
و دست اندرکاران میتواند گشاینده افقهایی برای مداخالتی
دیگرگونه در شرایط پسابحران باشد.

ــتـــمـــاعـــی

در  24آگوست ســال  ،2007در اثر
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آتشسوزی جنگل در بخش ایلیاس
مقدمه
کــه ناحیــهای عمدتا روســتایی و
نیمهروستایی در منطقه پلوپونز یونان
است 67 ،نفر کشته و  5هزار و 392
نفر آسیب دیدند .این آتشسوزی را
بدترین «فاجعه طبیعی» حد فاصل سالهای  2001تا 2010
در یونــان دانســتهاند .تخمین زده میشــود که خســارات
اقتصادی آن یــک میلیــارد و  750میلیون دالر بوده اســت
(  )2010 ,International Disaster Databaseو تخریــب
زیستمحیطی آن عظیم.
حزب حاکم (دموکراسی نوین) 3مدعی بود که شرایط جوی نقشی
اساسی در گسترش آتش ،ایفا کرده اســت .دولت برای شانهخالی
کردن از زیر بار مسئولیت در قبال واکنش ناکافی و کند خود ،معتقد
بود که آتشسوزیها «بالیای طبیعی» هســتند و تالش کرد تا با
چرخاندن انگشت اتهام از مسائل ســاختاری به اتفاقی «طبیعی»،
زمینه سیاسی فاجعه را کماهمیت جلوه دهد .موید این تالش ،ادعای
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آقای «پولیدوراس» ،4وزیر امنیت عمومی و حفاظت از شهروندان
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و فرد مسئول عملیات اطفای حریق ،است که گفت بادهای معمول
مایه ناکامی تالشها برای اطفای حریق است .اظهاراتی از این دست
بارها و بارها در گزارشهای رسانهای گوناگون تکرار شد..
ی شدند عوامل دیگری نیز
اما گزارشهای پرشمار دیگری نیز مدع 
دستاندرکار بودهاند .به عنوان مثال پروژههای توسعهای ،عطشی
برای از بین بردن اراضی جنگلی و فرصتهایی برای غارت توســط
مقامات فاســد فراهم آورده بودند .گمان مــیرود که واکنش کند
دمودستگاه دولتی اتفاقی نباشــد .مثال ،یکی از اعضای گروه اقدام
شهروندان میگوید:
«برخالف آنچه که دولت حزب دموکراســی نوین همچنان مدعی
است ،آتشسوزی قابل اجتناب بود .اگر به خاطر اینکمبود بیسابقه و
عدم وجود هماهنگی و برنامهریزی دولت برای مقابله با آتشسوزیها
نبود ،این وسعت تخریب اجتنابپذیر بود و اتفاق نمیافتاد .به جای
اقداماتی برای حل مشکل آتشسوزیها ،تمام دولتهای دهههای
اخیر در جهتی مخالف حرکت کردهاند .دولتها با اقداماتشان (مانند
اجرای قوانین مخرب برای جنگلها 7و تالش برای افزودن تبصره به
ماده ( )24قانون اساسی  ،)8سهلانگاریهایشان (در رابطه با ثبت
اراضی ملی و ثبت جنگلها) و اغماضشان ،حق عامالن آتشسوزی،
متجاوزان به زمین و زمینخواران را کف دستشان نگذاشتهاند .بلکه
ت کردهاند.
ن متجــاوزان را راح 
میتوانیم بگوییم که دولتها کار ای 
اینکه از سال  2000تا امروز حتی یک یورو از صندوق سوم چارچوب
حمایتی از جوامع محلی ،که 24میلیون یورو پول دارد ،خرج کارهایی
که به پیشگیری از آتشسوزی و حفاظت از جنگلها در برابر آتش
میشوند ،نشــده ،جای تعجب ندارد (مفیستاس کایریاکس ،عضو
کمیته عمل «پان ایلیاکی» 9برای مناطق آسیبدیده از آتشسوزی،
مصاحبه شخصی)»
در این بخش ،میخواهم اتفاقات پسا-آتشسوزیهای سال 2007
را بررسی کنم :هم پاسخ دولت به وضعیت و هم شکلگیری شبکه
مردمی فعاالن اجتماع محلی که هم برای دریافت خســارت و هم
برای حفاظت از زمینهای خود و زمینهای ملــی در برابر دالالن
مستغالت ،جنگیدند .برای اینکار اظهارات کشاورزان و فعاالن را،
هم از نشستهای عمومی که در آنها شرکت و به برگزاریشان کمک
کردم و هم از مصاحبههایی که انجام دادم ،گزارش میکنم .سپس به
ترسیم یک پروژه دانشجویی کار اجتماعی که در موسسه آموزش عالی
شماره  52و  53مرداد و شهریور 1398
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