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سیاسی

تالش ما با ایران و ترکیه در سوریه ثمربخش بوده است
والدیمیر پوتین ،رییس جمهور روسیه در دیدار با رجب طیب اردوغان،اعالم کرد که تالشهای
روسیه به همراه ایران و ترکیه در سوریه ثمربخش بوده و زمینه انجام گفتگو را فراهم کرده
است .به گزارش ایسنا به نقل از رویترز ،ایران ،روسیه و ترکیه به عنوان کشورهای ضامن صلح
در سوریه تفاهمنامه مناطق کاهش تنش در سوریه را امضا کردهاند .چهار منطقه کاهش تنش
شامل استان ادلب ،شمال حمص ،غوطه شرقی و جنوب سوریه است.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

می��زان :جعفری دولتآب��ادی دادس��تان تهران در
مورد مهدی خزعلی گفت :نامبرده پیرو درخواس��ت
مرخصی ،با اخذ تعهد برگش��ت ب��ه زندان در موعد
مقرر ،از چند روز مرخصی استفاده کرد ،اما علیرغم
تعهد قبلی خود ،همس��ر و فرزندش ،از بازگشت به
زندان خودداری کرد که توس��ط مأموری��ن پلیس مجددا ً برای
تحمل حبس به زندان معرفی شد.
جعف��ری دولتآبادی در مورد اظه��ارات احمد توکلی مبنی بر

مهدی خزعلی علیرغم تعهد ،از بازگشت به زندان خودداری کرد

غیرقانون��ی ب��ودن توقیف روزنامه کیهان توس��ط
دادس��تانی ته��ران اعالم کرد به موج��ب ماده 10
آییننامه قانون اصالح تشکیل دادگاههای عمومی
و انقالب مصوب  1381موس��وم ب��ه قانون احیای
دادس��راها ،کلیه اختیارات رئیس حوزه قضایی به
دادستان بازگشته و دادستان با توجه به این قانون ،میتواند در
این زمینه اقدام نماید.
وی با اشاره به رویه عملی دادستانی پس از قانون احیا دادسراها

ک��ه بر همین روال بوده اس��ت ،افزود :بر این اس��اس اختیارات
مص��رح در قانون مطبوعات در مرحله تحقیقات مقدماتی و امور
مرتبط با وظایف دادسرا بر عهده دادستان است و لذا اقدام اخیر
دادس��تانی مطابق قانون انجام شده اس��ت .دادستان تهران در
م��ورد ادعای برخی افراد مبنی بر ارتب��اط محکومیت احدی از
وکال با پرونده متهمان طیف احمدینژاد اعالم کرد وکیل مذکور
دارای شاکی بوده و محکومیت صادره ارتباطی به ادعای مذکور
و پرونده جریانی در دادگاه کارکنان دولت ندارد.

خبر ویژه
رهبر معظم انقالب اسالمی:

همدردیمسئوالن
بازلزلهزدگاندرعرصه
عمل و کمک با قوت ادامه یابد

حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اس�لامی در جلس��های با حضور رؤسای قوای
س��هگانه و تنی چند از مسئوالن کشور با ابراز
تأسف عمیق از حادثه بسیار تلخ زلزله کرمانشاه
و با تقدیر از حضور مسئوالن در مناطق زلزلهزده
و همدردی با مردم تأکید کردند :این همدردیها
باید در عرصه عمل و کمک به مردم با قوت ادامه
پیدا کند تا از مشکالت و رنج مردم بکاهد.
حضرت آیت اهلل خامنهای با اشاره به داغدار شدن
مردم کرمانشاه در این حادثه گفتند :ما در این
غم با مردم دالور و مرزبانان دلیر استان کرمانشاه
شریکهستیم.
رهبر انقالب اسالمی افزودند :مصیبت و فقدان
عزیزان تلخ و سخت است اما امیدواریم خداوند
متعال س��کینه و آرام��ش خود را ب��ر دلهای
خانوادههای داغدار نازل ،و چش��مان آنان را به
لطف و رحمت خود روشن کند.
ایش��ان ،جاریش��دن خون محبت و همیاری
در رگهای جامعه اسالمی را از تأثیرات اینگونه
حوادث دانس��تند و گفتند :این حوادث همه را
به حضور در صحنههای همیاری وارد میکند
و امیدواریم در اثر این محبت و برادری ،برکات
الهی شامل حال مردم دالو ِر سرزمین پهلوانپرور
کرمانشاه و همه ملت ایران شود.
حض��رت آیت اهلل خامن��های ،حادثه تلخ اخیر
را آزمایش��ی الهی و میدانی برای ادای وظیفه
مسئوالن برش��مردند و افزودند :در این دو روز
مسئوالن از جمله رئیسجمهور محترم با حضور
در می��ان مردم مصیبتزده ب��ا آنان همدردی
کردند و امیدواری��م این همدردیها در عرصه
عمل و کمک ب��ه مردم نیز با قوت ادامه یابد و
از مشکالت و درد و رنج مردم با توجه به هوای
سرد و در پیشبودن فصل دشوار سرما بکاهد.
به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دفتر مقام
معظ��م رهبری ،در این جلس��ه ،آقای روحانی
رئیسجمه��ور نی��ز با اش��اره به ت�لاش همه
دستگاهها در عملیات امداد و نجات و رسیدگی
به حال مجروحان و بازماندگان حادثه ،گفت :این
حادثه برای ما یک امتحان و آزمایش اس��ت و
از همه دستگاههایی که تالش کرده و میکنند
ازجمله نیروهای مسلح که بس��یار خوب وارد
عمل شدند ،تشکر میکنم.

نگاه
غالمعلیرجایی:

اکنون نوبت پاس گل
روحانی است

غالمعلی رجایی مشاور آیت اهللهاشمی (ره) در
گفتگو با جماران در خصوص وعدههای عملی
نش��ده حس��ن روحانی و آینده سیاس��ی او در
صورت ادامه این ش��یوه سخن میگوید که در
ادامه بخشهایی از این گفتگو را میخوانید:
= آق��ای روحانی بعد از این ک��ه رای آورد فرد
متفاوتی از دوران انتخابات شد .ما این تفاوتها
را میبینیم .البته حتماً روحانی به دنبال توفیق
بیشتر خودش است .روحانی میداند دولت بعدی
قاعدت��ا دولت اعتدالگرای��ی نخواهد بود .چون
اصالحطلبه��ا دو دوره به ایش��ان کمک کرده
اند و اگر بتوانند موانع جدی را بردارند میتوانند
دولت بعدی را تشکیل دهند .اصالحطلبان قصد
دارند در انتخابات بعدی ب��ا موازنهای که ایجاد
خواهند کرد کاندیدای خودشان را داشته باشند.
طبیعتاً آقای روحانی هم در انتخابات بعدی دِینی
که بر گردن اصالحطلبان در دو انتخابات قبلی
دارد را باید ادا کند .ولی اگر بخواهد خود روحانی
به تنهای��ی وارد انتخابات آینده ش��ود توفیقی
نخواهدداشت.
= فض��ای سیاس��ی ای��ران فع� ً
لا دو قطبی
اس��ت و چالش اصل��ی هنوز بی��ن اصولگراها
و اصالحطلبهاس��ت .مش��خص اس��ت ک��ه
اصالحطلبان بیش��ترین رأی را حت��ی جدا از
رایه��ای آق��ای روحانی دارن��د ،حداکثر رأی
اصولگرایان در انتخابات  96بود که 16میلیون
ش��د .در حالی ک��ه اصالحطلبان بی��ن  25تا
30میلیون رای دارند بنابرای��ن ،این رای برای
دولت بعدی بدون آس��یب اس��ت و این جریان
مصمم تر خواهند بود که این س��بد رأی را به
سمت کسی سوق دهند که اصالحطلب باشد.
اما در اینجا آقای روحانی ممکن است این فکر را
داشته باشد که مانند آقایهاشمی که در پایان
دوره خود به س��مت تش��کیل دولتی همسو با
خود بود ،در کنار اصالحطلبها دولت خودش
را تشکیل دهد.
= حاال دیگر نوبت پاس گل روحانی اس��ت و
انتخابات بعدی وقت آن است که آقای روحانی
دین خودش را به حمایت کنند گان خود ادا کند.
عدم ائتالف هم که از سوی بعضی از شخصیتها
مطرح میشود به این معنا است که ما دیگر پل
نمیشویم تا دولت بعدی دولت غیر اصالحطلب
باش��د .این آخرین دولت اعتدالی است و دولت
بعدی اصالحطلب است .این معنایش این نیست
که اگر آقای روحانی بخواهد دین خودش را ادا
کند ما او را پس بزنیم ،بلکه به این معنا است که
اصالحطلبان نقش خود را در دو انتخابات قبل
تکرارنخواهندکرد.

امروز تیتر یک نداریم؛ این تصویر گویای همه چیز است.
در شرایطی که مردم زلزله زده از دولت درخواست کمک دارند و برخی سوءمدیریتها در کمک به زلزله زدگان مشهود است،
دیروز وزیر خارجه اعالم کرد به کمکهای خارجی نیاز نداریم

عکس :جماران

 -1937از استان اصفهان تماس میگیرم.
متاسفانه مدتی است دکه روزنامهفروشی
محل ما روزنام��ه کارون را نمیآورد .من
خیل��ی عالقهمند این روزنام��ه و روزنامه
آفتاب یزد هس��تم .اما مدتی اس��ت دکه
روزنامهفروش��ی ش��هر جدید بهارستان
روزنام��ه کارون را نم��یآورد .امی��دوارم
مش��کل حل ش��ود و این روزنامه توزیع
گردد)8/21( .
آفتاب یزد :اطالعی از روزنامه کارون
نداری�م ،ام�ا اگر مش�کلی در توزیع
روزنامه آفتاب یزد احساس میکنید
اطالع دهید.
 -1935اگر مدی��ر روزنامهای مثل آقای
شریعتمداری حرفهای مشکلساز میزند
که نباید تاوان آن را ملت بدهد! ()8/21
 -1855در آفت��اب مقال��های از
حجتاالس�لام رهام��ی بود که ایش��ان
نوش��ته بودند با علما در ارتباط هستیم.
چندیپی��ش هم ب��رادر آقایهاش��می
گفتند اگر اصالحطلبان بخواهند درست
فعالیت کنند باید تماس خود را با رهبری
حفظ کنند و ارتباط خوب داشته باشند.
خصوصا روحانیون اصالحطلب یا مجمع
روحانی��ون مبارز بای��د با علم��ا ارتباط
مناس��ب داشتهباشند باالخره همه ما در
نظام مقدس جمهوری اسالمی هستیم و
باید روحانیت با سیاستمداران هم ارتباط
خوبی داشته باشند)8/21( .
 -2232از بازنشس��تگان ش��رکت نفت
هس��تم .مدتی اس��ت حقوق ما نوزدهم
یا بیس��تم پرداخت میش��ود .برخی از ما
اجارهنشین هستیم گرفتاری داریم .لطفا
مسئوالن شرکت نفت سرموعد حقوق ما
را پرداخت کنند)8/21( .
 -2217برخی چیزها مش��خص اس��ت
مثال اینک��ه اگر آقای ناط��ق نوری هم
به سیاس��ت بازگردد مس��لما ایشان اگر
یک اصالحطلب نباش��د ام��ا اصولگرای
ص��رف ه��م نیس��ت و بیش��تر رفت��ار
اعتدالی دارند وگرنه آن قدر در حاش��یه
قرار نمیگرفتند)8/21( .
 -2205دکتر نوبخ��ت گفتند :مخالفان
دول��ت وح��دت را ب��ه نمای��ش بگذارند.
ای��ن ح��رف درس��تی اس��ت ام��ا برخی
سیاس��تمداران مغرض وحدت برای آنها
معنی ندارد .متاسفانه اینها متوجه بیوزنی
خود در جامعه نشدهاند! ()8/21
 -2338در چند اس��تان ما زلزله آمده.
در کش��ور همس��ایه م��ا که زلزل��ه آمده
تلویزیون آنها دائم از اخبار زلزله میگوید
اما تلویزیون ما از اخبار کشورهای خارجی
میگوید .آیا نباید اخب��ار زلزله را دائم به
مردم اطالع رسانی کنند؟ ()8/21
 -1316دول��ت اخبار تصادف��ات و مرگ
هموطن��ان را در جراید و اخب��ار هر روز
میخواند ولی انگار نه انگار که باید کاری
کرد .آقای جهانگیری قصد گشایش خط
یک آزادراه تهران – ش��مال را در س��ال
گذش��ته داشتند که امس��ال هم خبری
نیس��ت .چون دیگر خب��ری از انتخابات
نیس��ت .ظاهرا کس��انی که ب��ا هواپیما و
هلیکوپتر رفت و آمد میکنند مش��کل
مردم را نمیتوانند درک کنند! ()8/22
 -1249در کشورهایی مانند ژاپن و آلمان
عمر یک نیروگاه  40تا  45سال و ساخت
آن س��ه سال اس��ت اما روسیه  30سال
طول کش��ید تا نیروگاه ما را با هزینهای
هنگفت تحویل م��ا داد .چرا نمایندگان
ما س��کوت کردن��د .از نمایندگانی چون
آقایان صادق��ی و کواکبیان تقاضا داریم
با شجاعت پیگیر باشند تا منافع ملی ما
حمایت شود)8/22( .
 -1102خانم موالوردی گفتهاند ش��رایط
منطق��ه مثل باروت اس��ت همبس��تگی
ملی میخواهیم .خانم م��والوردی مردم
همبس��تگی مل��ی دارند اما برخ��ی افراد
متاس��فانه منافع گروهی خ��ود را دنبال
میکنند .آنها هس��تند که باید به منافع
ملی توجه کنند)8/22( .
 -1034افرادی که در این سالها صندوق
قرضالحسنه تاس��یس نمودند و از مردم
بیشماری پول گرفتند افراد عادی نیستند،
اف��رادی بودند ک��ه با رانت ب��ه پولهای
مردم رس��یدند .باید پولهای مردم از آنها
پس گرفته شود)8/22( .

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

آفتاب یزد-گروه سیاسی :چشمهای ترسیده،
چش��مهای منتظر .دس��تهای خالی ،س��رهای
بدون بالین ،آغوشهای عزیز از دس��ت داده؛ حتی
نوشتنش نیز ثقیل و ناگوار است .آنها که امروز در
غرب کشور ،در سر پل ذهاب ،قصر شیرین ،ثالث،
اس�لام آباد ،داالهو و در روستاها و شهرهای دیگر
مرزی چنین وضعیتی دارند .شرایطی به مراتب بدتر
از آن دارند ک��ه این واژهها و این عبارات بیانگرش
باشند .ماجرا به شدت واقعیتر از پیام تسلیتها و
ابراز همدردیهای محترم اما بی فایده است .زلزله
شوخی ندارد.
هر قدر هم که گفتن چنین مطالبی تکراری باشد
از دردناکی این واقعیت مس��لم نمیکاهد که یکی
از بزرگ ترین بحرانهای بنیادین کش��ور ،بحران
مدیریت اس��ت .خواه مدیریت بحران باشد و خواه
مدیریت در ش��رایط سالم و امان که هر دو این دو
در کن��ار هم ،حال و روز زلزله زدگان کرمانش��اه را
بدتر میکند.
علیرغم تقسیمبندیهای اولیه و هماهنگی خوب
که از س��وی ارتش و س��پاه کش��ور صورت گرفت
و مقرر ش��د ارتش در شهرها و س��پاه در روستاها
مشغول خدمت رسانی و امداد شوند و هالل احمر
نی��ز به صورت طبیع��ی به وظایف خ��ود در تمام
محدودهها رسیدگی کند ،همچنان به نظر میرسد
که عدم هماهنگی و بعضا م��وازی کاری و اخالل
در ساماندهی میان این نیروها صورت گرفته است
و موجب ش��ده تا کیفیت خدمت و امدادرس��انی
همچنان پایین تر از حد انتظارات باش��د .رویدادی
که بیش از هرچیز نبود یک ناظر کل و مدیر مشرف
بر همه امور را مشخص میکند .نکته همان است
که با این که دردی را دوا نمیکند رئیس جمهوری
روز گذشته در کرمانشاه زد و گفت« :مردم در زلزله
اخیر ،قبل از دستگاهها و نهادها به کمک یکدیگر
رفتند ».هر چند پس از آن بالفاصله ارتش و سپاه
به منطقه رسیدند.
علیرغ��م آن که فش��ار افکار عموم��ی و واکنش
س��ریع مردم در ش��بکههای مجازی موجب ش��د
اینبار دقیقتر و بهتر از همیشه چارتهای کمک
به آس��یبدیدگان طراحی ش��ود و برای کمک به

زلزل��هزدگان در اختیار مردم س��ایر نقاط کش��ور
قرار گیرد ،به نظر میرس��د که هنوز دیدی واقعی
و درس��ت به ماجرا نمیش��ود .علی رغم اسفناک
بودن ش��رایط کودکان و بازمان��دگان کم توان تر،
هن��وز جدی ترین مس��ئله جای خ��واب و آذوقه
اس��ت و البته بعد از آن البس��ه و هر آن چه که به
شرایط بهداشتی و درمانی کمک کند .مادامی که
غذایی برای خوردن نرس��یده -که البته خود جای
تعجب اس��ت که چرا چنین اتفاق بدیهی ،ضروری
و س��ادهای هنوز نیفتاده -عروسک و وسایل بازی
دردی از آس��یب دی��دگان دوا نخواهد کرد و البته
حتی گفتن چنی��ن حرفی نیز ج��ز اضافه کردن
اندوه و الم نتیجهای در بر ندارد و واقعیت س��خت
گزندهتر از این حرفهاست .از سوی دیگر نهادهایی
مانند هالل احمر که بودجه ویژه و مختص چنین
شرایطی دارند و همچنین مسئولین اگر تمام خزانه
کشور را صرف مردم همین کشور نکنند پس اصال
آن همه مناقشه سیاسی و غیر سیاسی و انتخابات
و غیره به چه کار میآید؟ طبیعتا بنا بر شرایط ویژه
اقتصادی در سراسر کشور کمکهای مردمی لزوما
از کیفیت و بهره وری باالیی برخوردار نخواهند بود
و درچنین شرایطی بهتر و مناسبتر به نظر میرسد
که رئیس جمهوری به جای تعریف از مردم به این
شکل که آنها (مانند همیشه) زودتر از مردم بسیج
ش��دند این ب��ار به عنوان یک مس��ئول عالی رتبه
کش��ور و نه به عنوان یک اصالحطلب ،اعتدالی یا
اصول گرا ،درس��ت توضیح دهد که حاال قرار است
مس��ئولین برای جبران عقب ماندگی خود چطور
تالش مضاعف کنند .زمین ل��رزه همه چیز مردم
را ب��ا خودش برده و هیچ انتظ��ار و نقد و گالیهای
سیاسی نیست.
گالیههای منتشر شده از مردم شهر ازگله در فضای
مجازی دردناک اس��ت .میگوین��د با وجود آن که
کانون زلزله بوده اند و طبیعتا بیش��ترین آس��یب
را دیدهاند ،در بن بس��ت خبری گرفتار ش��ده اند.
حقیقت آن اس��ت که هنوز ه��م اکثر مردم ،اخبار
س��ر پل ذهاب را ،قصرشیرین را و حتی کرمانشاه
را بیشتر دنبال میکنند .در شرایطی که جدای از
شرایط فوق بحرانی مردم ازگله ،مردم منطقه داالهو

نیز به دلیل گرفتار ش��دن در منطقه کوهستانی و
عدم دسترس��ی امدادگران به آنها شرایط نگران
کنندهای دارند .از طرفی ش��هاب ن��ادری نماینده
پ��اوه روز گذش��ته اعالم ک��رد ۹۰«:ت��ا ۹۵درصد
خانهها در ثالث باباجانی ،ازگله ،جیگران و جوانرود
تخریب شدهاند».
در این میان به نظر میرس��د ارتش حتی بیش��تر
و بهت��ر از هالل احمر و باقی گروهها نقش آفرینی
میکن��د .در خ�لال ورود عجی��ب و غریب رئیس
جمه��وری که ب��ا نیروهای گارد ویژه و سیس��تم
امنیتی کامل -که البته ش��اید ناگزیر باش��د -در
میان آس��یب دیدگان حضور یاف��ت ،مردم تنها از
کم��ک و اقدام ارتش اعالم رضایت میکنند .با این
همه ارتش نیز دس��تش خالی به نظر میرس��د و
همچن��ان فقدان امکانات امدادی و خدماتی واضح
و مبرهن است.
در چنین شرایطی روز گذشته وزیر امور خارجه در
اظهارنظری در حساب کاربری توئیتر خود نوشت:
«تصاویر دلخراشی از خسارات زلزله و کشتهشدن
افراد در کرمانشاه و عراق دیدم .از جامع ه بینالملل
به خاطر ابراز همدردیها و پیش��نهاد کمکشان
ممنونیم .در حال حاضر کشورمان توانایی مدیریت
ی دارد .بابت تمام
بحران را به وس��یله منابع داخل�� 
پیش��نهادهای کمک بسیار متشکریم و شما را در
جریان اخبار مربوطه قرار میدهیم ».مسئله وجود یا
عدم امکانات داخلی نیست .پس از گذشت چندروز
از زلزله و حجم نگران کننده خرابیها و آس��یبها
و مشخص نبودن شرایط بس��یاری از روستاهایی
که حتی نامشان نیز در هیچ خبری مخابره نشده،
هر اندازه کمک هم که برس��د کم است .اگر حرف
محمدجواد ظریف درست باشد باید اذعان کرد که
با توجه به عدم کنترل قابل قبول بحران ،مش��کل
اصلی همچن��ان در توزیع کمکهاس��ت .مدیر و
مدبری که کمکها را بر مبنای خرابیها ،آمارهای
جمعیتی پیش و حتی پس از زلزله ،وجود نیروهای
امدادگ��ر دیگ��ر توزی��ع و مدیریت کن��د ،یکی از
بزرگترین فقدانهای کش��ور است که شاید وزیر
امور خارجه بتواند پاس��خ دهد که آیا آن هم جزء
منابع داخلی کش��ور به حس��اب آمده است یا نه!

روز گذش�ته وزی�ر ام�ور خارج�ه در
اظهارنظری در حس�اب کاربری توئیتر
خ�ود نوش�ت :تصاوی�ر دلخراش�ی از
خس�ارات زلزل�ه و کشتهش�دن افراد
در کرمانش�اه و عراق دی�دم .از جامعه
بینالملل به خاطر اب�راز همدردیها و
پیشنهاد کمکشان ممنونیم .در حال
حاض�ر کش�ورمان توانای�ی مدیریت
ی دارد.
بحران را به وس�یله منابع داخل 
بابت تمام پیش�نهادهای کمک بسیار
متش�کریم و ش�ما را در جریان اخبار
مربوطه قرار میدهیم
حساب نیش و کنایه نیست .مرگ و ویرانی شوخی
ندارد؛ جان انسانها شوخی بردار نیست.
در چنین شرایطی در واپسین ساعات دوشنبه شب
خبری شیطنت آمیز رس��ید که راهزنان یا برخی
از آس��یب دیدگان به کمکه��ای مردمی در طول
جاده هجوم برده اند .خبری که البته روز گذش��ته
از س��وی معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان
کرمانشاه تکذیب شد .محمدرضا آمویی با بیان این
که خبر مبنی بر سرقت  ۲۰۰۰تخته چادر و پتو در
منطقه زلزلهزده صحت ندارد ،تأکید کرد« :این خبر
را تکذیب میکنم .هیچگونه س��رقت اقالم امدادی
صورت نگرفته اس��ت ».اگرچه این مس��ئله طبق
تکذیب مقام مس��ئول رخ نداده است ،باید به این
نکته نیز توجه داشت که در صورت ادامه وضعیت
بحران هر اتفاقی محتمل است!
عل��ی رغم آن چه وزیر خارج��ه گفت و اعالم کرد
نی��ازی ب��ه کمکهای دیگ��ران نیس��ت ،اما تمام
تالشهایی که صورت میگیرد همچنان کم است
و ریش��ه در غفلتهای پیشین دارد ،با وجود تمام
نگرانیها و کمکهای مردمی به نظر میرسد هنوز
هیچ اتفاقی در ابعادی که باید نیفتاده است .این اما
حرف بی حساب نیست؛ نقل قول مستقیمی است
از مردم آسیب دیده .مردمی که خودشان در میان
تمام آوارها و از دست دادنها و مصیبت کشیدنها،
میگویند کمک کنید.

وزارت بهداشت علیه متخلفان سازه های بی کیفیت درمانی اقدام قضایی خواهد کرد
آفتاب یزد-گروه سیاسی :کشور ،بحران سازه
و مس��کن دارد .این اما یک گزاره صرفا اقتصادی
نیس��ت و بر ناتوانی بخش قاب��ل توجهی از مردم
در تأمین سرپناه تأکید نمی کند .این یک گزاره
تلخ سیاسی است که می خواهد بگوید آن چه از
پول بیت المال صرف س��اخت پروژه هایی مانند
مسکن مهر و امثال آن شد ظلم آشکار مسببین و
مسئولین و ناظران این پروژه ها بوده است.
زلزله که آمد دعواهای مس��کن مهر از سر گرفته
ش��د .خش��ت کجی که محمود احم��دی نژاد و
دولتش با پروپاگاندای آن چنانی بنا گذاش��تند و
متاسفانه با ادامه همان روند در دولت های یازدهم
و دوازدهم تا ثریا کج رفت .تا ثریا کج رفت تا وقتی
که زلزله آمد و تش��ت رس��وایی ک��م و کیف این
س��ازهها از بام افتاد .با این حال مسکن مهر تمام
ماجرا نیست .س��ازه های دیگر اعم از مسکونی و
درمانی و غیره نیز ش��رایط تأسف بار مشابهی در
کش��ور دارند که در زمین لرزه س��همگین غرب
کش��ور مورد افشاگری روزگار قرار گرفت تا شاید
کاری برای مردمی که هنوز فرصت زیستن دارند
صورت گیرد .رئیس جمهوری حسن روحانی در
بازدید روز گذشته خود از شرایط پس از حادثه ،به
نکته تلخی اش��اره کرد و اظهار داشت« :ثابت شد
که مردم بهتر از دولت برای خود خانه می سازند».
تصوی��ری دقیق از تمام آن چه که حداقل در این
موضوع گذشته است!
ب��ا این حال اخبار جالب توجهی از راه می رس��د.
روز گذش��ته وزی��ر بهداش��ت ،درم��ان و آموزش

الگویی برای جبران خسارت مسکن مهر

پزشکی کشور ضمن بازدید از بیمارستان طالقانی
کرمانشاه به عیادت از مصدومان حادثه زمینلرزه
پرداخت .سیدحس��ن قاضی زاده هاشمی با بیان
این که متاسفانه بعضی از بیمارستانها در منطقه
آسیبدیدهاند که از رییس دانشگاه و ستاد وزارت
بهداشت درخواست کردهایم که موضوع را بررسی
کنند که اگر سازه آسیب ندیده است حتما در اولین
فرصت ساختمان را به حالت عادی بازگردانده و به
فعالیت خود ادامه دهند ،تصریح کرد« :متاسفانه
بعضی از بیمارستانهایی که عمر سازه آنها به کمتر
از  ۳س��ال میرسد ،با این زلزله آسیب دیده است
و این در حالی اس��ت که برخی از ساختمانها با
عمر  ۵۰سال آسیب کمتری دیدهاند و باید دید آیا
در ساخت این ساختمانها تقلبی شده است و لذا
از دستگاه قضایی درخواست دارم که از روشهای
قانون��ی با مجری��ان ،پیمانکاران و ی��ا ناظران این
ساختمانها برخورد شود و ما مقصران در ساخت
بناهای ناایمن درمانی را به دستگاه قضایی معرفی
میکنیم ».روندی که اگرچه آسیب های وارده را
جبران نمی کند با این حال می تواند جلوی ادامه
روند سوءاستفاده از بودجه عمومی کشور را بگیرد.
در همین راس��تا مدیر کل دفتر توسعه فیزیکی
و عمران��ی وزارت بهداش��ت نی��ز از عزم راس��خ
وزارت بهداش��ت در ای��ن موض��وع خب��ر داد و
اعالم کرد« :وزارت بهداش��ت ازمتخلفان ساخت
بیمارستانهای آس��یب دیده شکایت میکند».
امیر ساکی گفت«:این وزارتخانه به عنوان بهرهبردار
بیمارس��تانهای ساخته ش��ده که در زلزله غرب

کشورمان آسیب دیدهاند ،از مجریان و سازندگان
آنها دعوی ش��کایت خواهد کرد ».وی همچنین
افزود« :توجه به خسارات جانی و مالی هموطنان
عزیز و تخریب بیمارستانهای ساخته شده توسط
س��ازمان مجری وزارت راه و شهرس��ازی ،وزارت
بهداشت به عنوان شاکی ،شکایت خود را به مراجع
صالحه در مورد مجازات مجری ،ناظر و پیمانکار و
مشاور پروژههای فوق ارائه خواهد کرد».
این البته رویکرد صحیح و درستی برای جلوگیری
از ادام��ه این روند در مورد س��ازه های مربوط به
وزارت بهداشت به نظر می رسد اما ،سوال اصلیتر
آن است که مردم ،وزارت مسکن و نهادهای ناظر،
آیا قصد ندارند این رویکرد درست و ضروری را در
خصوص مسکن مهر نیز پیاده سازی کند؟ بدون
شک در خصوص قصورهای آشکار صورت گرفته

در مورد مسکن مهر ،اگرچه پای شخص محمود
احمدی نژاد و همچنین علی نیکزاد در میان است
اما ،در یک نگاه کالن تر مسئله شخص و اشخاص
ابتدا به س��اکن مطرح نیست .جان مردم با صرف
هزینه بیت المال دستمایه سودجویی های افراد
یا گروه هایی قرار گرفته که در مواقعی مانند زلزله
بیش از همیش��ه خودش را نش��ان می دهد اما،
در مواقع غیربحرانی نیز خود رأسا می تواند منشأ
بروز بحران و مش��کل آفرین باشد .در واقع انتظار
میرود که نه تنها رویکرد وزارت بهداشت از سوی
مراجع قضایی به س��رانجام برسد ،بلکه این اتفاق
درخصوص مس��کن مهر نیز ک��ه گزینه نهایی و
انتخاب آخر افراد نیازمند به مسکن بوده و با هزینه
کرد مال خود در دام سازه های بی کیفیت دولتی
افتاده اند ،اجرایی شود.

