سهشنبه  23آبان1396

شماره5040

2

خبر

پیام رهبر معظم انقالب اسالمی درپی حادثه تلخ و مصیبتبار زمینلرزه در غرب کشور؛

همهدستگاههاباسرعتوهمهتوانبهیاریآسیبدیدگانبشتابند
در پ��ی وقوع حادث��ه تلخ و مصیبتبار زمینل��رزه در غرب
کشور که به جانباختن و زخمی شدن جمعی از هممیهنان
عزیز انجامید ،حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اسالمی با صدور پیامی ضمن تسلیت به ملّت ایران بخصوص

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

 -0859یک اصولگ��را میگوید وقتی به
اسامی وزرای کابینه مینگرم انگار وزرا را
من انتخاب کردم .متاسفانه آقای روحانی
نسبت به زمان قبل انتخابات تغییر جهت
کامل دادهاند)8/17( .
 -0854روزنامهنگاران کیهان سرشان را
از دفتر روزنامه در خیابان فردوسی بیرون
بیاورند تا ببینند و بشنوند اکثریت مردم
چه نظری نس��بت به نظرات این روزنامه
دارند و چه میگویند؟ ()8/17
 -0852کارمندی میگفت در شرکتی که
مشغول کار است فرد کمسوادی را با رانت
مدی��ر نمودهاند .کارمن��دان میدانند وی
خلق و خوی متغیری دارد و گاهی عرصه
را برای کارمندان تنگ میکند .جوان که
بودم مقیاس یک مدیر فقط توانایی فردی
او بود)8/17( .
 -0744در م��ورد تیت��ر امروزت��ان
خواس��تم بگویم مگر سیاست نمیدانید؟
میخواهیدهاشمی را مقابل روحانی قرار
بدهید؟ روحانی کجاهاش��می کجا؟ خدا
رحمت کندهاشمی رفسنجانی را که ثبات
سیاسی داشت)8/17( .
 -1156حاال که اختالسهای آقای زنبیل
به دس��ت رو ش��د آن کارشکنیهایی که
میکند برای لوث کردن قضیه اس��ت .یا
آقای احمدینژاد میگوید آقای الریجانی
رئیس مجلس باعث تحریمها شد .ایشان
مث��ل اینکه فک��ر میکند م��ردم حافظه
تاریخیشان ضعیف اس��ت .یادشان رفته
میگفت ای��ن تحریمها کاغذپاره اس��ت.
ایش��ان با رفتارهای پوپولیستی این همه
مش��کل برای کش��ور ایجاد ک��رده .وی
شایستگی مسئولیت ندارد)8/20( .
 -0807در س��ر چهارراهه��ا اف��رادی را
مالحظه میکنیم که چند چماق خراطی
شده برای فروش به دست دارند .ما به کجا
میرویم؟ برخی از رانندگان یک چماق در
زیرصندلی خود دارند)8/20( .
 -0806دانش��گاه عالم��ه طباطبای��ی از
حضور محمد توسلی یکی از مدیران تهران
و شهردار تهران در این دانشگاه جلوگیری
کردند .کاش به جای این کار ،فضای بحث
آزاد ایج��اد میکردند که در جهت جهش
علمی مناسب بود .اما بهتر بود که به درجه
علمی این دانش��گاه در بین دانشگاههای
جهان هم اشارهای میشد)8/20( .
 -0549از عزی��زان وزارت کار انتظ��ار
میرود خودشان عمال با معرفی زمینههای
ی در سراسر کشور
ش��غلی به مراکز کاریاب 
فرصته��ای ش��غلی را ب��رای کاریابان و
متقاضیان کار فراهم کنند)8/20( .
 -1519ساعت  ۶صبح  ۲۰آبان از میدان
کالنتری س��وار اتوبوس ش��رکت واحد به
شماره پالک  ...که از بلوار نیکنام به میدان
هفتم تیر عازم بود ،شدیم ،از ابتدا تا انتها
درهای جلو را باز گذاشت! لطفا مسئوالن
ش��رکت واحد ب��ه رانندگان درب��اره این
موضوع تذکر دهند)8/20( .
 -1214مدتها قبل درباره برخی مداحان
سرش��ناس در مطبوع��ات و ش��بکههای
مجازی مس��ائلی طرح شد ،اما با گذشت
زمان از حضور آنان در هیئتهای عزاداری
خبری نیست .لطفا مسئوالن اطالع رسانی
کنند)8/20( .
 -1732برخ��ی پزش��کان به محض این
که بیماران به آنها مراجعه کنند ،داروهای
کلیشهای تجویز میکنند .لطفا اول معاینه
بعد دارو بنویسید! ()8/20
 -2001برخورد با متخلفان موادغذایی یک
موضوع جدی و حیاتی اس��ت .مسئوالن
مربوط��ه نباید از آن غافل ش��وند .وزارت
بهداشت در این مورد وظیفه خطیر خود
را با اعالم و معرفی رسمی تولیدکنندگان
متخلف این کار انجام داده است .در نوبت
بعدی باید س��ازمانهای دیگر در این راه
همکاری داش��ته باش��ند .چ��ون موضوع
تخلفات غذایی با سالمتی مردم سر و کار
دارد)8/20( .
 -1836روزنامه ش��نبه آفت��اب در مورد
کیه��ان نوش��تهاید دو روز کیهان توقیف
شده است .برای همین هست که کیهان
فک��ر میکرد هر چه میخواهد بنویس��د
علیه هرکس��ی و هر جناحی مطلب بزند.
ای��ن تنبیه کیهانیه��ا را متوجه کرد که
مملکت قانون دارد)8/20( .

مردم عزیز استان کرمانشاه ،تأکید کردند :همه دستگاههای
لش��کری و کش��وری با هم��ه هم��ت و امکانات ب��ه یاری
آسیبدیدگان بشتابند.
متن پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
با تأس��ف و اندوه فراوان خبر زمینلرزه در غرب کش��ور را
که به جانباختن جمعی از هممیهنان عزیز و زخمیشدن
جمعی بیش��تر انجامیده و خسارات بس��یاری پدید آورده
اس��ت ،دریاف��ت کردم .وظیفهی مس��ئوالن آن اس��ت که
همت و ت��وان به یاری
در همی��ن اولین س��اعات با همهی ّ
آس��یبدیدگان بوی��ژه در زی��ر آوار ماندگان بش��تابند و با
بهرهگیری سریع از همهی امکانات موجود ،از افزایش تلفات

جلوگیری کنند .ارتش و سپاه و بسیج ،با نظم و سرعت به
آواربرداری و انتقال مجروحان کمک کنند و دس��تگاههای
دولتی چ��ه نظامی و چه غیر نظامی هم��هی توان خود را
ب��رای یاری آس��یب دیدهها و خانوادهه��ای آنان به صحنه
آورن��د .اینجانب از اعماق دل ،این حادثهی تلخ و مصیببار
را به ملّت ایران بخصوص به مردم عزیز اس��تان کرمانش��اه
و بویژه به خانوادههای مصیبتزده تس��لیت عرض میکنم
و متضرعانه از خداوند متع��ال میخواهم که این محنت و

رن��ج را مایهی جل��ب رحمت و فضل خود ق��رار دهد و بر
صب��ر و پایداری و مقاومت ملّت عزیزمان بیفزاید .از همهی
کسانیکه میتوانند به نحوی در سبک کردن بار مصیبت و
جبران خسارت مؤثر باشند درخواست میکنم که به یاری
آسیبدیدگان بشتابند.
والسالم علیکم و رحمة اهلل
سید علی خامنهای
ّ
 ۲۲آبان ۱۳۹۶

ایران در سوگ ناشی از زمین لرزه شدید غرب کشور نشست

شامگاهتلخیکشنبه

آفت�اب یزد-گروه سیاس�ی :خاورمیانه کانون
حوادث بوده و هست .نه فقط ایران ،نه تنها عراق،
که تقریب��ا بخش قابل توجهی از قس��مت میانی
ک��ره زمین لرزید .ایران اما بیش��ترین آس��یب را
دید .در دهه ابتدایی قرن بیس��تم ،زمانی که زلزله
فاجعهآمیز سانفرانسیسکو به وقوع پیوست ،جک
لندن مشهور در آغاز گزارش خود از زلزله ،جملهای
نوش��ت که در یادها ماند« :سانفرانسیس��کو را از
روی نقشه پاک کنید ،این شهر دیگر وجود ندارد.
چیزی از این ش��هر غی��ر از خاطرههایی در ذهن
مردم و خانههای ویران در چشم انداز حاشیه شهر
باقی نیست ».حاال خوشایند باشد یا نه(که نیست)،
تصویر مش��ابهی از قصر شیرین و سر پل ذهاب و
برخی ش��هرهای دیگر باقی مانده است .به اینها
باید اضافه کرد روس��تاهایی در غ��رب ایران را که
تقریبا دیگر وجود ندارد.
یکشنبه شب حادثه که در غربی ترین نقاط ایران
از راه رسید بی تردید از وحشتناک ترین نمونههای
بالیای طبیعی در یک دهه گذشته است .مرز ایران
و عراق؛ قصر ش��یرین ،حلبچه ،کرمانشاه ،ایالم و
ش��هرهای دیگ��ر آن منطقه و به طور مش��خص
سلیمانیه همسایه غربی .ساعت از  21شب گذشته
بود و زلزله  7.3ریش��تری در زمانی حدود پانزده
ثانیه زمین را لرزاند تا خسارات وارده را بیشتر کند.
زلزلهای که مرکز اصلی آن حدفاصل ازگله تا سرپل
ذهاب در اس��تان کرمانشاه اعالم شد .بنا به عمق
نقطه کانونی وقوع زمین لرزه و همچنین طوالنی
ب��ودن زمان آن ،تخمینها حاکی از آن اس��ت که
ح��دود 150میلی��ون نفر در دنیا آن را احس��اس
کردند .آماری ک��ه البته در وهله اول گزاف بهنظر
میرسد .یک خط فرضی از میانه کشور نشسته در
کنار خلیج فارس اگر کشیده شود ،میتوان گفت
هرک��ه در نیمه غربی آن خط بوده لرزش را کم یا
زیاد احساس کرده اس��ت .گزارشها از درک این
زلزله در ش��هرهایی مانند تهران ،اصفهان ،رشت،
اراک و هم��دان میتواند بهتر نش��ان دهد که چه
بر مردم مرز نش��ین ایران گذش��ته است .مضاف
ب��ر آن باید این نکته نیز لحاظ ش��ود که جدای از
ایران و عراق ،کویت ،امارات ،لبنان ،ترکیه و حتی
گرجس��تان نیز این زمین لرزه را متوجه شده اند.
حاال عدد  150میلیون واقعیتر به نظر میرسد.
عملیات آغاز شد

از هم��ان نخس��تین دقایق مخابره خب��ر ،رئیس
جمهوری و مجموعه دولت و تمام نهادها و ارگانها
برای کنترل اوضاع وارد عمل ش��دند .این نکته که
س��تاد مدیریت بحران همواره غافلگیر میشود و
هربار در هنگامه بروز بالیا تازه یادآوری میش��ود
که چ��ه اندازه وضعی��ت امکانات س��خت افزاری
و نرمافزاری کش��ور ب��رای مهار چنی��ن اتفاقاتی
نگرانکننده اس��ت ،یک واقعیت تلخ و همیشگی
است که مشخص نیس��ت چرا برای آن تمهیدی
اندیشیده نمیش��ود .هنوز که هنوز است شرایط
مردم ورزقان ناامیدکننده اس��ت و این البته بحث
مگوی دیگری اس��ت .رئیس جمه��وری امروز به
کرمانش��اه آمده اس��ت؛ وزرای کش��ور و بهداشت
دیروز .از همان نخس��تین س��اعات حادثه دستور

روحانی به معاون اول خود ابالغ ش��د .در دس��تور
رئیس جمهوری به اسحاق جهانگیری آمده است:
«پیرو دس��توراتی که ش��ب گذش��ته برای بسیج
تمام امکانات موجود کش��ور و بخصوص استانهای
همجوار در جهت اقدامات ف��وری و امدادی برای
هموطنان گرفتار زیر آوارها ،خدمات درمانی برای
مصدومی��ن و تامین احتیاج��ات الزم هموطنان
آس��یب دیده به وزیر محترم کش��ور داده ش��ده؛
ضروری است با توجه به وسعت این حادثه دردناک
که متاسفانه به از دست دادن و یا مصدومیت تعداد
زیادی از هموطنان عزیز بویژه در استان کرمانشاه
منجر شد ،جنابعالی ضمن مدیریت عالی موضوع
جهت پشتیبانی کامل ،مجموعه امکانات دولت و
سایر نهادهای عمومی ،نظامی و تشکلهای مردمی
را در این جهت بسیج نمایید».
در همین میان نیز به س��رعت اطالعات مورد نیاز
از سوی رئیس جمهوری و هیئت دولت و به ویژه
وزیر کشور کسب شد تا با هماهنگی با استانداران
و فرمانداران مربوطه اقدامات بیشتری صورتگیرد.
همچنی��ن جلس��ه وی��ژهای ب��ا حض��ور رئی��س
جمهوری ،وزیر بهداش��ت و سایر وزرای مسئول و
البته دستگاههای امدادی در خصوص امدادرسانی
به مناطق آس��یب دیده و به ویژه کرمانشاه برگزار
شد .رحمانی فضلی پس از سفر به کانون حوادث
و بازدید میدانی از شرایط به وجود آمده ،در جمع
خبرنگاران حاضر ش��د .وزیر کش��ور ب��ا بیان این
که تالش ش��ده اس��ت که در اولین مراحل همه
امکانات بسیج ش��ود ،اظهار داشت« :دستگاههای
اجرایی واعضای س��تاد همگی در استان تشکیل
جلسه داده اند و در تهران در وزارت کشور هم این
جلسه تش��کیل شده ،همچنین استانهای مجاور
کرمانشاه نیز در حالت آماده باش به سر میبرند».
وی همچنین خب��ر داد« :برق برخی مناطق قطع
ش��ده بود که اکن��ون  ۷۰درصد آنها وصل ش��ده
اس��ت ،اکنون ارتش ،س��پاه ،بس��یج ،هالل احمر،
وزارت بهداش��ت و وزارت نیرو با آمادگی کامل در
منطقه حضور دارند وخ��ود مردم نیز کمکهای
بسیار خوبی انجام میدهند ».وی همچنین یادآور
شد« :آقای رئیس جمهور در اولین لحظات دستور
دادند س��تاد تش��کیل شود ،اس��تانداران در محل
نیز کار خود را انجام میدهند و همه دس��تگاهها
پایکار هس��تند ».تشکیل کمیته مدیریت بحران
در س��ر پل ذهاب با حضور رحمانی فضلی نیز در
همین راستا انجام شد .همچنین استاندار کرمانشاه
نیز تصریح کرد« :هیچ توجیهی از مدیرانی که در
مدیریت بحران کم کاری کنند پذیرفته نیس��ت.
ه��ر مدیری که قص��ور کند ،وزی��ر متبوعش باید
پاسخگو باشد».
عملکرد مطلوب هیئت دولت

س��ایر وزرا نی��ز هرکدام بنا بر حیط��ه کاری خود
نسبت به مسائل پیش آمده اقداماتی انجام دادند.
رض��ا اردکانیان وزیر نیرو روز گذش��ته وعده داده
بود که تا حوالی س��اعت  19برق سر پل ذهاب و
همچنین روس��تاهای آن مجددا وصل خواهد شد
ک��ه البته در این رابطه گزارش��ات بعضا متناقضی
بهدس��ت میآی��د و طبیعتا نیز ب��ه دلیل تخریب

> مرز ایران و عراق؛ قصر شیرین ،حلبچه ،کرمانشاه ،ایالم و شهرهای دیگر آن منطقه و
بهطور مشخص سلیمانیه همسایه غربی .ساعت از  21شب گذشته بود و زلزله 7.3ریشتری
در زمانی حدود پانزده ثانیه زمین را لرزاند تا خس�ارات وارده را بیش�تر کند .زلزلهای که
مرکز اصلی آن حدفاصل ازگله تا سرپل ذهاب در استان کرمانشاه اعالم شد
> خب�ری که فرمان�ده کل ارتش اعالم کرد نی�ز خود به حجم و انب�وه ناراحتیه ا اضافه
کرد« :متاسفانه بر اثر تخریب اماکن ارتش در مرزها و در پادگانهای شهرهای زلزله زده،
تعدادی از جوانان ما از دس�ت رفتند ».وی همچنین به مردم اعالم کرد« :بدلیل مشکالت
ت اول قرار دارد ».خبری که خود به تلخی
عدیده مردم ،رسیدگی به مشکالت آنها در اولوی 
ماجرا اضافه میکند و البته از وظیفه شناسی نیروهای ارتش حکایت دارد

برخی زیرساختها مسئله برق رسانی و همچنین
از س��ر گرفته شدن سایر خدمات ،زمان بر خواهد
ب��ود و ت��ا آن زمان تنها و تنه��ا باید به کمکها و
امداده��ای دولتی و مردمی امیدوار بود .در همین
راستا وزیر نفت نیز با بیان این که هیچ مشکلی در
ارسال مواد س��وختی به مناطق زلزله زده نداریم،
خاطرنشان ش��د« :گاز عمدا و با هدف جلوگیری
از هرگونه آسیب احتمالی قطع شده و تا امشب با
بررسی علمکهای درب منازل دوباره وصل خواهد
شد ».همچنین مش��کل عمده برق کرمانشاه نیز
در کمتر از یک روز حل ش��د و به نظر میرس��د
همچنان و از همه نظر بحرانی ترین نقطه ممکن
سر پل ذهاب باشد.
از س��وی دیگر عملکرد وزی��ر ارتباطات نیز جالب
توجه و چشمگیر به نظر میرسید .وی از نخستین
دقایق بروز بحران در متن رویدادها حضور داشت
و در بعض��ی موارد به عن��وان منبع اولیه خبر نیز
ب��ه حس��اب میآم��د .آذری جهرمی که ف��ارغ از
جنجالهای سیاسی عملکرد نسبتا قابل قبولی در
مقام وزارت داش��ته ،حتی نکات جزئیتر ماجرا را
نیز از قلم نینداخت .وی برای تسهیل در برقراری
ارتباطات انسانی و با توجه به کمبود برق و طبعا به
پایان رسیدن باتریهای موبایل خبر داد « :باتری
ذخیره سایتهای موبایل در مناطق زلزله زده در
حال اتمام است؛ همکاران در حال ارسال مولد برق
اضطراری برای س��ایتهای مذکور هستند ».وزیر
ارتباط��ات همچنین از اعزام بال��ن اینترنت برای
تسهیل در ارتباطات ضروری معطوف به مدیریت
بحران خبر داد.
وزیر بهداش��ت نیز با حض��ور در منطقه و به ویژه
در بیمارس��تان شهدای س��ر پل ذهاب از نزدیک
مشغول امدادرسانی به آسیب دیدگان و مدیریت
شرایط شد.
واکنش مجموعه قضایی کشور

از س��وی دیگر آی��ت اهلل آملی الریجان��ی نیز در
خالل جلس��ه مس��ئوالن عالی قضایی با توجه به
حادثه پیش آمده اظهار داش��ت« :به رؤسای کل
دادگستری اس��تانهای غربی برای تامین امنیت
مناطق زلزله زده دس��تور اکید داده شده است».
همچنین محمد حسین صادقی دادستان عمومی
و انق�لاب مرکز اس��تان کرمانش��اه با اش��اره به
اقدامات انجام ش��ده در جهت خدمت رس��انی به
مردم زلزله زده این استان گفت « :مطابق دستور
دادستان کل کشور ،دادستانهای شهرستانهای
آسیبدیده از زلزله بر روند امداد رسانی به مردم با
هماهنگی دستگاههای عمل کننده نظارت جدی
و موثر خواهند داش��ت ».وی بی��ان کرد« :احراز
هوی��ت جان باختگان ،صدور ج��واز دفن در تمام
مناط��ق حادثه دیده توس��ط پزش��کی قانونی با

س��رعت قابل قبولی درحال انجام است ».صادقی
همچنین اظهار داش��ت « :با افراد فرصت طلب و
س��ودجو که بازار س��یاه در عرضه و فروش بلیت
هواپیما یا اتوبوس به مقصد کرمانشاه ایجاد کنند
برخورد قانونی خواهد شد ،چنین رفتاری با قانون،
اخ�لاق و آموزههای دینی و اصول نوع دوس��تی
ناس��ازگار اس��ت و مردم در مواجهه با این افراد
مراتب رابه تلفن گویای سازمان تعزیرات حکومتی
اطالع دهند».
ارتش و سپاه تقسیم کار کردند؛
شهادت نیروهای ارتش

حض��ور موثر نیروه��ای ارتش و س��پاه درمناطق
آس��یب دیده نکته حائز اهمیت و مثبتی اس��ت.
امیر نوذر نعمتی جانش��ین فرمانده نیروی زمینی
ارتش اعالم کرد« :طی تصمیم ستاد بحران کشور
مسئولیت امدادرسانی به زلزلهزدگان سر پلذهاب
به نیروی زمینی ارتش واگذار شد ».سردار محمد
علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران نیز خبر داد:
« با تقسیم کا ِر صورت گرفته ،ارتش در شهر سرپل
ذهاب و سپاه در روس��تاهای منطقه امدادرسانی
میکنن��د ».تا بدی��ن ترتیب کار امداد رس��انی با
نظم و هماهنگی بیش��تری صورت گی��رد .با این
همه کمبود امکانات و دست خالی بودن نیروهای
امدادگر سخت به چشم میآید .علیرغم حضور به
موقع نیروهای ارتش در محل حادثه و حتی حضور
سرلشکر موس��وی فرمانده کل ارتش در منطقه،
دس��ت خالی بودن ای��ن نیروها خ��ود به معضل
دیگری تبدیل شد .در برخی تصاویر مخابره شده
به وضوح مشخص است که حتی چراغ قوه نیز به
تعداد کاف��ی وجود ندارد و نیروهای امدادی با نور
تلفن همراه خود به جستوجوی زیر آوارماندگان
میپردازند.
با این همه ،تجهیزات موجود اعم از وسایل امدادی
و حتی بالگرده��ای ویژه برای انتق��ال خدمات و
جابهجایی مصدومان کم و بیش در منطقه حضور
دارد .البته خبری که فرمانده کل ارتش اعالم کرد
نی��ز خود به حجم و انب��وه ناراحتیها اضافه کرد:
«متاس��فانه بر اثر تخریب اماک��ن ارتش در مرزها
و در پادگانهای ش��هرهای زلزله زده ،تعدادی از
جوانان ما از دست رفتند ».وی همچنین اعالمکرد:
«بدلیل مش��کالت عدی��ده مردم ،رس��یدگی به
ت اول قرار دارد ».خبری
مش��کالت آنها ،در اولوی 
ک��ه خود به تلخی ماج��را اضافه میکند و البته از
وظیفهشناسی نیروهای ارتش حکایت دارد.

تالشهاللاحمروعملیاتیکهبهنظرزودتمامشد!

از س��وی دیگر بنا بر اعالم سازمان هالل احمر که
به همراه مجموعه آتش نش��انی در منطقه حضور
دارد پتوی س��الم و تمیز ،لوازم گرمایش��ی ،چادر،

خانههایی که اهمال در ساخت آن باالخره بالی جان مردم کشور شد
آفتاب یزد-گروه سیاس�ی :جامعه سیاس��ت زده حتی
در مواجه��ه با بح��ران و بال و ابتال نیز سیاس��ت زده عمل
میکند .در بحبوحه پیگیری اخبار و اظهارنظرهای رسمی و
غیررسمی زلزله دردناک غرب کشور ،یک بحث فرعی و البته
مهم به سرعت میان مردم در گرفت و موافقان و مخالفان را
با تفکیکی سیاس��ی مقابل هم قرار داد و البته کمتر کسی
توج��ه کرد که در آن بحث لزوما نباید انگش��ت انتقاد را به
سمت دولتها گرفت و میتوان سوال و ابهام را کلی تر مطرح
نمود .ش��رایط بد مسکن مهرهای ساخته ش��ده از سرمایه
کشور در ش��هرهای زلزله زده میزان خسارات و آسیبها را
چند برابر کرد.
بار دیگر پای دولتهای نهم و دهم پیش کش��یده شد .این
البته امری طبیعی اس��ت که ش��اید تا س��الهای طوالنی
منش��أ بس��یاری از اتفاقات کوچک و بزرگ به سالهای 84
تا  92برگردد .با این همه اگر دولت احمدی نژاد در س��اخت
بی کیفیت و بی اصول مس��کن مهر ول��و در حد نظارت بر
پیمانکاران مقصر باش��د که هست و البته ماجرا وسیع تر و
عمیقتر از این حرفهاست ،دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز
بابت عدم اصالح و بهبود فنی و کیفی این سازههای بیاصول
مقصر است .خانههایی که تک تکشان به ویرانه تبدیل شده و

مسکن [بی] مهر

هنوز به روشنی معلوم نیست چند نفر را به کام مرگ کشانده
است .خانههایی که گویا تازه مسئولین متوجه شدهاند روی
گسلهای اصلی بنا شده است و باید دست مریزاد گفت به هر
دولت و مسئولی که تا به امروز اینطور جان مردم را بیاهمیت
انگاشته است .با این همه هرقدر هم صف کشیهای سیاسی
در مسئله مسکن مهر به وقوع بپیوندد طبیعی است .مهم تر
اما آن اس��ت که از امروز فکری به حال امید آخر مردم ایران
برای صاحب خانه شدن کنند.
رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی اما
در همین رابطه اظهار نظر متفاوتی داشته است « :واحدهای
تخریب شده مسکن مهر بر روی گسل قرار نداشتند و علت
تخریب جدی ،پایینبودن مقاومت این ساختمانها است».
علی بیت الهی همچنین افزود « :در زلزله اخیر بجنورد هم
ش��اهد تخریب جدی واحدهای مس��کن مهر بودیم و زلزله
کرمانشاه هم نشان داد که مسکن مهر این منطقه هم در برابر
زلزله مقاوم نیس��ت ».اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس
جمهوری نیز با ابراز تاسف از اينكه بيشتر خانههاي تخريب
ش��ده در زلزله غرب کشور متعلق به ساختمانهاي مسكن
مهر بوده است ،از وزير راه و شهرسازي خواست تا با دقت اين
موضوع كه چرا خانههاي نوساز تا اين حد آسيب پذير بودهاند

را بررسي كند.
از س��وی دیگر حجتاالس�لام والمس��لمین مجید انصاری
عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظام با انتقاد از س��اخت
مسکن مهر به جای مقاومس��ازی در اینستاگرامش نوشت:
« طب��ق سیاس��تهای کلی نظام قرار بود طی چند س��ال،
روستاها بافتهای فرسوده و تاسیسات زیربنایی ،نوسازی و
مقاومسازی شوند ،اگر بخشی از درآمدهای افسانهای ناشی از
افزایش قیمت نفت در دولت گذشته صرف این کار مهم شده
بود (نه البته مثل مسکن مهر) امروز شاهد این همه مصیبت
و ویرانی نبودیم».
در واقع توجه به این مس��ئله نیز بسیار حائز اهمیت به نظر
میرسد که عدم نظارت درست قانون گذاران و مراجع نظارتی
بر چنین مسئله مهمی که جدای از مانور تبلیغاتی گسترده
رابطه مستقیمی با جان و مال مردم داشته است ،در هر دولتی
که شروع شد ،در هر دولتی که به اصالح نرسید ،حاال تنها و
تنها بخش کمی از آسیبهای نهان خود را بروز داده است .از
آسیب اندکش فعال و تا این لحظه تنها از دست دادن صدها
و مجروح شدن هزاران نفر را مخابره کرده اند .این بار نیز تنها
ی توان امیدوار بود که مسئولین برای از این جا به بعد تاریخ
م
گامهای اساسی تر و شایسته تری بردارند.

کنسرو و خش��کبار و آب معدنی ،لوازم بهداشتی،
داروهای ضروری ،شیر خشک و وسایل بهداشتی
نوزاد از جمله اصلی ترین نیازهای مناطق زلزلهزده
ب��رای ارائه کمکه��ای مردمی اس��ت .نیاز مبرم
ب��ه اه��دای خ��ون و دارو نیز البته ب��ه قوت خود
باقیاس��ت .فرماندار اسالمآباد غرب نیز در همین
راس��تا اعالم کرد« :با وجود تالشهای انجام شده
برای کمک رس��انی به زلزله زدگان ،کمبود چادر
و مواد غذایی احساس میشود و نیازمندیم کمک
بیشتری به مردم شهرستان شود ».رئیس امداد و
نجات هالل احمر نیز روز گذش��ته ابراز امیدواری
کرده بود که تا پایان ش��ب عملیات امداد و نجات
در کرمانش��اه پایان یافته و از صبح امروز عملیات
آوار برداری آغاز شود .خبری که البته شب گذشته
سخنگوی اورژانس کشور آن را تأیید کرد و پایان
عملیات امداد و نجات را اعالم کرد .خبری که البته
با توجه به حجم آس��یب وارد شده به نظر عجیب
میرس��د .آن هم در شرایطی که هنوز بسیاری از
روستاها شرایط بد و نگران کنندهای دارند و بنا بر
گستردگی مناطق آسیب دیده و برخی شنیدهها
مبنی بر ناپدید شدن و بی اطالعی از بسیاری مردم
و همچنین شرایط بد حاکم بر سر پل ذهاب محل
پرس��شهای زیادی را باقی میگذارد .به خصوص
که ش��نیده میش��ود هنوز بس��یاری از روستاها
مورد بررس��ی قرار نگرفته اند .پیش از این خبر اما
س��عیدی ،سخنگوی سازمان مدیریت بحران خبر
داده بود به دلیل درگیری تعداد زیادی از روستاها
ممکن است عملیات امداد و نجات ادامهدار باشد.
سعیدی در مورد زمان پایان عملیات امداد و نجات
گفت��ه بود« :عملیات امداد و نجات همچنان ادامه
دارد .پای��ان عملیات را زمان��ی اعالم میکنیم که
مس��ئولین مربوطه حاضر در اس��تان به ما اعالم
کنند .تا این لحظه هیچ گزارش��ی در مورد پایان
عملیات از سوی مسئوالن حاضر در منطقه دریافت
نکردیم ».وی تاکید کرده بود« :تعداد روس��تاهای
درگیر با زمین لرزه خیلی زیاد اس��ت و به همین
دلیل ممکن اس��ت عملیات امدادرسانی همچنان
ادامه داشته باشد ،البته از آنجا که همه نیروها اعم
از س��پاه ،بسیج و ارتش و س��ایر دستگاهها بسیج
ش��دهاند انتظار میرود عملیات امداد رس��انی در
کوتاهترین زمان انجام ش��ود ».س��خنگوی ستاد
مدیریت بحران همچنین خاطرنش��ان ش��ده بود:
«ت��ا این لحظ��ه نمیتوانیم زمانی را ب��رای پایان
عملی��ات اعالم کنیم ».در این میان اما مش��خص
نیست که منظور سخنگوی اورژانس کشور دقیقا
چه بوده است.
به گزارش خبرگزاریهای رسمی تا لحظه تنظیم
این گزارش ،آمارها از ثبت  413کش��ته و 7156
مجروح حکایت دارد که متاسفانه به نظر میرسد
این آمار تا روزهای آینده افزایش یابد.

