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اجتماعی

منی بعزاوی مطرح کرد:

در تونس حقوق زنان بیشتر از مردان است

زنان زیادی تقریبا  51درصد طالق میگیرند که
باید توســط قانون ما حمایت شوند .زنان ایرانی
در جنگ هم در خط مقدم حضور داشــتند و از
کشورشان دفاع کردند .مسئله اینجاست که زنان
ایرانی مطالبه نمیکننــد و حرف نمیزنند .در
کشور تونس زنان خودشان حقوقشان را مطالبه
میکنند و خواسته دارند .در حال حاضر در تونس
حقوق زنان بیشتر از مردان است .مثال در پارلمان
یا دیگر پستهای مدیریت کالن کشور حضور
جدی دارند و حتی تعدادشــان بیشتر از مردان
اســت .البته در موسسات علمی و دانشگاههای
مختلف هم زنان تونســی مسئولیتهای جدی
دارنــد ».بعــزاوی در پایان تاکیــد کرد« :من
نشنیدهام که زنان ایرانی در جریانات سیاسی و
پستهای سیاسی اصلی فعال باشند و آنها بیشتر
در حوزه فرهنگی و دانشگاهی مشغول هستند.
در تونس زنان هم در سیاســت حضور جدی و
پررنگ دارند و هم در حوزه اقتصادی و اجتماعی.
مثال در حال حاضر زنان تونسی یا مغرب عربی
این امکان را دارند که رئیسجمهور شوند ولی در
ایران نشنیدهام که زنان ایرانی برای رئیس دولت
شدن تالش جدی بکنند».

ابتکار:

مسابقات بانوان باید از صدا و سیما پخش شود

معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری
گفت« :مسابقات بانوان ورزشکار ایرانی نیز باید
مانند دیگر مسابقات از صدا و سیمای جمهوری
اسالمی پخش شــود ».به گزارش ایرنا ،مسابقه
فینال رقابتهای قهرمانی آسیایی تایلند میان
تیم فوتســال بانوان ایران و تیم ژاپن از صدا و
سیما به صورت زنده پخش نشد که این موضوع
مورد انتقاد بســیاری از ورزشکاران و مسئوالن
اجرایی کشور و حتی نمایندگان مردم در مجلس
شــورای اسالمی قرار گرفت .معصومه ابتکار در
گفــت و گو با ایرنا به همیــن منظور افزود« :با
رئیس سازمان صدا و ســیما برای این موضوع
صحبت کردم و تقاضا داشتم واقعا اگر میتوانند

راهکارهایی پیدا کنند تا مســابقات بانوان را در
رســانه ملی پخش کنند ».وی گفت« :معتقدم
باید بانــوان به ویژه بانوانی کــه افتخارآفرینی
برای کشــور دارند ،در رسانه ملی حضور جدی
داشــته باشند و مسابقات آنها نیز در این رسانه
پخش شود ».معاون امور زنان و خانواده ریاست
جمهوری به مناســبت قهرمانی تیم فوتســال
دختران ایران در مسابقات آسیایی طی پیامی
اعالم کرد« :قهرمانی تیم فوتســال دختران در
آسیا و تیم کاراته را هم تبریک میگویم و باید
گفت این موضوع نشان دهنده همت زن ایرانی
اســت و این همت و تالشها سبب پیشرفت و
تحوالت زیادی در جامعه میشود».

آسیب

اعزام دختران شینآبادی به آمریکا برای ادامه درمان صحت ندارد

نماینده سردشت و پیرانشهر با رد ادعای فرستادن
دختران شینآبادی برای ادامه درمان به آمریکا
گفت« :مجلس و دولت به دنبال اعزام دختران
شــینآبادی به یکی از کشورهای خارجی برای
ادامه درمان هستند اما هنوز مشخص نشده که
قرار است آنها به کدام کشور اعزام شوند ».رسول
خضری در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد« :وکیل
دختران شین آبادی در گفتوگویی با تلویزیون
«بی بی ســی» ادعا کرد که قرار است دختران
شین آبادی برای ادامه درمان به آمریکا فرستاده
شوند .این موضوع از اســاس دروغ است چون
هنوز تصمیمی گرفته نشده است ».وی توضیح
داد« :قبل از شــروع سال جدید در جلسهای با
مطهری نایب رئیس مجلس و وزارت بهداشــت
توافقی صورت گرفت تا دختران شــین آبادی
برای ادامه درمان به یکی از کشورهای خارجی
اعزام شوند .مسئولیت این کار به عهده دکتر سید

جواد فاطمی جراح پالستیک گذاشته شد تا بعد
از طرح این موضوع در کمیسیون پزشکی ،کشور
مقصد را مشخص کند ».وی اضافه کرد« :هنوز
جلســه کمیسیون پزشکی تشــکیل نشده که
بخواهد بیمارستان و کشور معالج دختران شین
آبادی را مشــخص کند لذا در این شرایط طرح
هرگونه اظهارنظر غیرکارشناسی و غیررسمی نه
تنها درست نیست بلکه باعث لطمه روحی به این
دختران نیز میشود ».خضری در پایان گفت که
پیگیر اعزام هرچه سریعتر دختران شین آبادی
هســتم ولی درخواستم این اســت که از طرح
هرگونه صحبت غیرکارشناسی برای درمان این
دختران خودداری شود.
در ســال  ۹۱دختران شــین آبادی دچار آتش
ســوزی در کالس درسشان شدند که از همان
زمان تاکنون مراحل درمانشــان در حال طی
شدن است.

مکث

۱۰هزار دانشآموز معتاد نیازمند درمان

دکتر منصور کیایی مدیــرکل دفتر مراقبت در
برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش
اظهار کرد« :حدود  ۱۰هزار نفر از دانش آموزان

در یکــی از روزها که از مدرســه بــه خانه آمده
بودم ،مردی  50ســاله درحالیکه شناســنامۀ
من در دســتش بودم به در خانه ما آمد و گفت
که «دنبــال زنم» آمدهام تــا او را با خودم ببرم.
به گزارش عصر ایران؛ فاطمه صابری -میتوانست در
پنج ســالگی زیر آوار زلزله جزو  37هزار کشته
باشــد اما نامش در میان  60هزار زخمی گمنام
س از آن هم همراه مادر
زلزله رودبار ثبت شد و پ 
و برادرش در کنار  500هزار بیخانمان زلزله سال
 69قرار گرفت تا  28ســال بعدازآن فاجعه ،راوی
یک داستان عاشقانۀ تکاندهنده باشد .قصۀ عشق
و ایدز .آنهم ابتالی خودخواسته و سرخوشانه به
ویروسی که همچنان نامش برای بسیاری مساوی
با مرگ است .طاهره میگوید 23« :ساله بودم که
با سهیل آشنا شدم« .وقتی به خودم آمدم دیدم
عاشقش شدهام ».حتی وقتی فهمیدم او چند سال
درگیــر اعتیاد بوده و حاال ترک کرده هم محبتم
نســبت به او کم نشد ».از وقتی پدرم من و برادر
و مادرم را تــرک کرد و به دنبال زندگی در کنار
زن دوم خود رفت روزگار ما ســیاه شد ،مانند تن
کبود مادرم کــه بارها برای گرفتن خرجی به د ِر
خانه همسر دوم پدرم میرفت و بهجای پول نان،
تن کبود شــده ناشی از کتک و اشک و آه بساط
سفرۀ ما میشد .او میگوید حضور سهیل دلگرمم
کرده بود آنهم برای من که شبهای سرد زیادی
را بدون بخاری کنار مادر و برادرم سر کرده بودم
و برای در امان ماندن از سوز سرما تشک را روی

کشــور از نظر اعتیاد در مرحلهای قرار دارند که
پس از تجربه اولین مصرف به مصرف خود ادامه
داده و امروزه نیازمند درمان هستند/ ».ایسنا

ســرمان میانداختیم .طاهره از بیپولی شــدید
در دوران مدرســه میگوید و حســرت اردوهای
مدرســه و گریه در دستشویی مدرسه بعد از پر
شدن لیست دانشآموزانی که به اردوی تفریحی
میرفتند ،تا جایی که یک ســال به دلیل همین
مشکالت ترک تحصیل کرد .طاهره میگوید تصور
میکردم با حضور سهیل رنجهای من تمام شده
است و از خاطرات رفتارهای عجیب پدر و همسر
دومش نجات پیدا کردهام .پدری که با همدستی
همسر دومش شناســنامۀ دختر  16سالهاش را
بدون اطالع او ســرقت کرده بود و به دلیل یک
معاملــه ،او را به عقد مردی  50ســالهی پولدار
درآورده بودند .طاهره ماجرایی راکه تا سالها او را
از مردان منزجر کرد ،اینگونه تعریف کرد :در یکی
از روزها که از مدرســه به خانه آمده بودم ،مردی
 50ســاله درحالیکه شناسنامۀ من در دستش
بــودم به در خانه ما آمد و گفت که «دنبال زنم»
آمدهام تا او را با خودم ببرم .مادرم بعد از شنیدن
این ماجرا از حال رفت و دایی و دیگر اقوامم با این
مرد درگیر شدند .ما از این مرد شکایت کردیم و
متوجه شــدیم با همکاری پدرم و همسر دومش
بر ســر یک معاملۀ اقتصادی ،ازدواج من را با مرد
 50ســاله ثبت کرده بودند درنتیجۀ شکایت ما،
پدرم سه ماه زندانی شــد و دفترخانهای هم که
به صورت غیرقانونی این ازدواج را ثبت کرده بود
تعطیل شد و با دستور قاضی ،شناسنامهای جدید
برای من صادر شــد .بعدازایــن دوران من دچار

حضور هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در تحریریه آفتاب یزد

هنوز پولهای مردم
در حساب بانکی
سلبریتیهاست
آفتاب یــزد -مریممرادی :در یــک روز بهاری
اردیبهشتماه تحریریه آفتاب یزد میزبان هوشنگ
بازوند ،استاندار میانسال کرمانشاه بود .استانداری که
پس از انتصابش در کرمانشاه با بحران سخت زلزله
روبهرو شــد .اما به رغم همه ایرادتی که پس از این
زلزله در طول امدادرسانی و ساماندهی اوضاع استان
به او گرفته شــد ،خودش معتقد است که کارش را
به بهترین نحو ممکن انجام داده و سربلند از میدان
بیرون آمده است.
خبرنگاران اجتماعی آفتاب یزد نیز از ابتدای وقوع این
حادثهتلخبامردم،استانداروبنیادمسکنیهاگفتوگو
کرده و از نزدیک شاهد روند مدیریت و کمکرسانیها
بودهاند .طی ماههای گذشــته گزارشهای متعددی
در اینباره به چاپ رسیده است .گفتوگو با استاندار
کرمانشاه بدین شرح است:
از تهدید ،فرصت سازی کردم

هنوز هم تصاویــری از ورود باران به داخل
چادر زلزله زدگان منتشر میشود .آیا هنوز هم
چادرهایی که مردم در آن زندگی کنند وجود
دارد؟ چــرا کماکان عدهای اصرار دارند که در
چادربمانند؟
دوازدههزار خانه صددرصد تخریب شدند .باید طبق
تعهدمان این دوازده هزار خانه را تا شــهریور تحویل
دهیم .اعضای همه این تعداد خانه تخریبی کانکس
دارند .بــا وجود اینکه 13هــزار خانه دیگر تخریب
نشدهاند اما باید آنها را نوسازی کنیم .البته از این نوع
ســیزده هزار خانه ممکن است در روستاهای یزد و
اصفهان و دیگر شهرها هم باشــد .در واقع ما از این
زلزله فرصت سازی کردیم .در داخل شهر هم حدود
7500خانه خراب شده که ما دو هزار و پانصد خانه
دیگر که در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر
رسمی بودند و باید نوســازی میشدند را نیز به آن
اضافه کردیم .یک سری خانه هم نیمه کاره بود ،برای
اینها هم پولی تحت عنوان مقاوم سازی گرفتیم که نام
این را هم فرصت سازی میگذارم زیرا من در این زلزله
از تهدید فرصت ایجاد کردم.
اکنون در حال تعمیر حدود  59هزار خانه هستیم.
تعمیرات هر خانه ممکن است از دو تا بیست میلیون
تومان هزینه در بر داشــته باشد .کانکسهای توزیع
شده بین شــهر و روستا حدود  18هزار واحد است.
شاید یک عده که خانههایشان آسیب دیده و منتظر
تعمیرات هســتند در چادر مانده باشند .طبیعتا ما
نمیتوانستیم  94هزار خانه کانکس توزیع کنیم .لذا
برخی هم چادر جلو خان ه آنها نصب شــده و هم در
خانههایشان هستند .ما چادرها را جمع نکردهایم .این
موضوع بدین معنی نیست که این افراد خانه نداشته و
در چادر زندگی میکنند.
گروه دیگری هم هستند که در شهر گفتند اگر پنج
میلیون تومان به عنوان اجاره به ما بدهید ما خود خانه
اجــاره میکنیم ،ما هم پنج میلیون تومان را به آنها
دادیم اما خانه نگرفتند .همچنین برای تهیه کولر و
یخچال بودجهای در نظر گرفته و دو میلیون تومان به
مردم بیشــترین کمــک را به دولت
کردند 63 .میلیــارد تومان به هالل
احمر ،دو تــا دو و نیم میلیارد تومان
به بنیاد مســکن و همین مبلغ را هم
به کمیته امــداد دادند .مردم به آقای
زیبا کالم ســه میلیارد و دویســت،
به علی دایی حدود  9میلیارد تومان و
به خانم کلباسی هم حدود پنج میلیارد
و دویست میلیون تومان پول دادند

هر یک از این افراد دادهایم .همه جا هم اعالم کردیم
که دو میلیون تومان برای کولر و یخچال بوده و برای
چیز دیگری آن را هزینه نکنید.
االن چــه تعداد کانکــس در منطقه وجود
دارد؟
 18هزار و  500عدد.
بعد از اسکان دائم زلزلهزدگان تکلیف این
کانکسهاچهمیشود؟
س در حیاط شان قرار دارد ،در روستاها
آنهایی که کانک 
هستند .آنها با فونداسیون در خانههایشان میماند .اما
کانکسهای موجود در شهرها جمع میشوند تا در
حوادث دیگر استفاده شوند.
بیکاریکرمانشاهخطرناکتراززلزله

یکی از دغدغههایی که شــما مســتقیم و
غیرمستقیم به آن اشــاره کردید این بود که ما
این زلزله را مدیریت خواهیم کرد همانگونه که تا
االن مدیریت کردهایم اما بیاییم و فکری به حال
اشتغال و بیکاری کنیم .آیا دغدغه اصلی شما در
کرمانشاه اشتغال و بیکاری است؟
دقیقا .من احساس میکنم که بیکاری کرمانشاه از
زلزله هفت و سه دهم ریشتری آبان ماه خطرناکتر
است .به همین دلیل هم ما همه هم و غم خود را بر
روی مبارزه با بیکاری در قالب یک سند اشتغال دو
ساله گذاشتهایم .این سند که هفت برنامه دارد را تهیه
کردهایم تا مطابق آن ،اشتغال را اجرا کنیم.
در حــال حاضر در مناطق زلزلــهزده فرصتی ایجاد
کردهایم .با تسهیالت دو هزار و  700میلیارد تومان
موجود برای مســکن ،روزانه  11هــزار و  600نفر
مشغولبهکارهستند.همچنین 1200میلیاردتومان
وام شش درصد برای سرمایهگذاری و صنایع آنها مانند
کشاورزی جهت اشــتغال زایی وجود دارد .در آنجا
شرکتها و پیمانکاران فراوانی در حال کار هستند.
بسیاری از صنایعی که به نوعی مدتی تعطیل بودند
نیز با زلزله دوباره فعال شدند .به خصوص کارخانههای
مرتبط با فوالد ،کاشی ،سیمان و....
اما این شغلها پایدار نیستند و موقتاند.
دو هزار و  700میلیارد تومان خود ،بازاری یک و نیم
تا دو ساله است .اما آن هزار و دویست میلیارد تومان
برای توسعه ،ســرمایهگذاری و ...اشتغال دائم ایجاد
میکند .اما بحث رونق مســکن و ساخت آنها شاید
 10تا  15صنعت را فعال کند .از شیشه و قفل گرفته
تا پنجره ،نجاری ،در و....
عملکردماازمدیریتپالسکوبهتربود

فکر میکنید عملکرد شما در این حادثه در
مقایسه با حوادث دیگر و عملکرد مدیران چگونه
بود؟
حقیقتا در این زلزله رکورد بیســابقهای در امداد و
نجات صورت گرفت .در هیچ زلزلهای نتوانســتند
هفت هزار نفر را در کمتر از بیســت ســاعت بدون
اینکه حتی یک نفر از آنها از بین بروند منتقل کنند.
زلزلههای مشابه این  35هزار کشته داده است .کار
خیلی خوب و تقســیم بندی مناسبی بود که من
اول وقت انجام دادم .ســپاه را وارد روستاها و ارتش
را وارد شهر کردیم .همچنین  11هزار امدادگر قوی
وارد مرحله شــده و به کمک هالل احمر آمدند و تا
ساعت یازده ظهر تقریبا کار امداد و نجات تمام شد.
اما در زلزلههای دیگر  48تا  72ساعت بعد از آن فقط
جادههایشان باز میشد .زلزله کرمانشاه بسیار بزرگ
بود تا جاییکه  45روز کشور را تحت تاثیر خود قرار
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«عاشقیت» با «ایدز»

افســردگی و اضطراب شدید شده بودم و سالها
از مردان هراس داشتم .رفتارهای پدرم اصلیترین
مســبب این نگاه بود .مردی که ســالها بعد در
بســتر بیماری و در آخرین لحظات قبل از مرگ
چنــد نفر را برای حاللیــت طلبیدن از دخترش
واســطه کرد و دخترش پدرش را بخشید .طاهره
که با یادآوری خاطرات گذشــته بغض میکند،
در ادامــه میگوید :حضور ســهیل برایم با حال
خوب وصفناپذیری همراه بود بااینکه ازنظر مالی
مشکالت زیادی داشت اما صادق بود و پرتالش.
چند ماه بعد از آشنایی من با سهیل و درحالیکه
ما قول و قرارهای ازدواج را باهم گذاشــته بودیم
با توصیه پزشــکان و به دلیل چند سال درگیری
ســهیل با اعتیاد ،او آزمایشهای دورهای میداد.
بعد از گذشــت مدتی ســهیل با چشم گریان به
دیدنم آمد و گفت نمیتوانیم باهم باشــیم چون
طبق آزمایشها ،هم مبتالبه «اچ آی وی» هستم
و هم هپاتیت .به ســهیل دلــداری دادم و گفتم
اشــکالی ندارد .چون من خیلی دوســتت دارم و
کنارت میمانم .ســهیل به من گفت تو با اعتیاد
و ســابقه اعتیادم کنار آمدی ،بــا بیپولیام کنار
آمدهای و گفتی که بدون تشریفات با هم زندگی
مشــترکمان را شــروع کنیم اما این موضوعی

نیســت که بتوان راحت از آن گذشت .حتی در
این مرحله خانواده سهیل هم به من زنگ میزدند
و میگفتند ممکن اســت سهیل زیاد زنده نماند
و بهتر اســت من از او جدا شوم اما من آنقدر به
او عالقه داشــتم که میگفتم حتی اگر پنج سال
هم با سهیل زیر یک سقف زندگی کنم برای من
اتفاق خوشایندی است تا اینکه یکعمر حسرت
بخورم .طبق روایت طاهره ،حدود  10روز بعد از
مثبت اعالم شــدن آزمایش «اچ آی وی» او هم
در مراســم عقدی که به سادهترین شکل ممکن
برگزار شــد جواب مثبتش را اعــام کرد .کمی
بعدازآن با وام ازدواج و کمک یک خَ یر ســوئیتی
کوچک و لوازم اندکی برای زندگی فراهم شد .اما
طاهره حدود شــش ماه بعــد از ازدواج و بهرغم
مشکالت مالی فراوان تصمیم عجیبی میگیرد؛
میگوید تحمل دیدن غم همسرم را نداشتم که
از بیماریاش میگفت و بــرای آینده من نگران
بود .من به توصیههای پزشــکی هنــگام رابطه
زناشــویی توجه نکردم تا بهطور عمدی و بدون
اطالع ســهیل به بیماری او مبتال شــوم .چون
دوست نداشتم همسرم بیمار و نگران باشد و من
سالم بمانم .طاهره در ادامه توضیحاتش گفت :با
خودم میگفتم اگر قرار بر ُمردن باشــد دوست

عکس :آفتاب یزد

یک نویسنده تونسی حاضر در نمایشگاه کتاب
تهران گفت« :در تونس ،زنان هم در سیاســت
حضور جــدی و پررنگ دارند و هــم در حوزه
اقتصــادی و اجتماعی .مثال در حال حاضر زنان
تونســی یا مغرب عربی این امــکان را دارند که
رئیسجمهور شــوند ولی در ایران نشنیدهام که
زنان ایرانی برای رئیس دولت شدن تالش جدی
بکنند ».منی بعزاوی (نویســنده تونسی) که به
بهانه حضور در نمایشــگاه کتاب به تهران سفر
کرده است ،با اشــاره به مسئله حقوق زنان در
کشورهای مختلف در گفتوگو با ایلنا ،بیان کرد:
«حقوق زنان در ایران آنطور که در رســانهها و
خبرها میشــنویم ،خوب نیست ولی وقتی من
خــودم به ایران آمدم و با زنــان ایرانی صحبت
کــردم ،میبینم که زنان ایرانــی هم در جامعه
فعال هستند و تا حدودی به حقوق خود دست
یافتهاند .من در تلویزیون و رادیوهای دیگر هم به
این موضوع اشاره میکنم و از فعالیتهای زنان
ایرانی میگویم .همین امر باعث شــده که نگاه
مردم تونس به زنان ایرانی عوض شود .آنها دیگر
میدانند که زنان ایرانی هم به تمدن اســامی
مرتبط هستند و بخشی از آن محسوب میشوند.
من هم تالش کردم در کتابم «یک ســفر مثل
هزاران سفر است» مسئله زنان و تمدن و فرهنگ
ایرانــی را معرفی کنم و به موضوعات اجتماعی
و اقتصــادی ایران هم بپردازم ».این نویســنده
تونسی اضافه کرد« :وضعیت زنان ایرانی آنطور
که دیدهام بسیار نزدیک به زنان تونسی است و
به نوعی آنها شبیه هم هستند .منتها در زمینه
حقوق زنان وضعیــت ازدواج و طالق در قوانین
ایــران و تونس تفاوتهایی دارد .امروز در تونس
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داد .هر گسلی در کشور که ذرهای
قابلیت فعال شدن داشت ،در حال
فعال کردن این گسل بود .دویست
و پنجاه کیلومتر مربع در عمق 12
کیلومتری منطقه حرکت کرده و
در ســرپل ذهاب متوقف و انرژی
آن آزاد شــد .ایــن آزادی انرژی
منجر به تخریب وحشــتناک در
 9شهرستان و  1900روستاشد.
خدمات رسانی به این تعداد روستا
کار راحتی نبود .ایــن اتفاق را با
ساختمان پالسکو تهران مقایسه
کنید کــه تا چه اندازه درگیر یک
ساختمان بودند .اما ما ظرف یک
هفته تمام این ماجرا را رفع کردیم.
چون ورود به روستاها با اتومبیل
بسیار ســخت بود پس روز اول برای بسیاری از این
 1900روستا دستور دادم تا با هلیکوپتر چادر و مواد
غذایی ببرند .آن روز بین ســرپل ذهاب و کرمانشاه
ی ایجاد کرده بودند .از
نزدیک به  38بالگرد پل هوای 
سوی دیگر کار دکترهاشمی (وزیر بهداشت) بسیار
عالی بود .در بیمارستانهای همدان و کرج هرکدام
نزدیک به هزار و در تهران دو هزار و پانصد تا سه هزار
تخت خالی کرده بود که بالفاصله ماشین ،هواپیما و
هلیکوپتر زخمیها را کامال برنامهریزی شده به این
بیمارستانهامنتقلکردند.
در بحــث توزیع مواد غذایی هــم مردم واقعا کمک
کردند .در فضای مجازی بسیاری میگفتند کمک
نکنید اما ما جلوی این موج را نگرفتیم چون اگر این
کار انجام میشد گویی که چنین سخنانی از سوی
کانالهای تلگرامی معاند درست است .اما در عین حال
در سیستم توزیع ما اختالل به وجود میآوردند.

در بحث توزیــع مواد
غذایــی هــم مــردم
واقعا کمــک کردند .در
فضای مجازی بسیاری
میگفتند کمک نکنید
اما ما جلوی این موج را
نگرفتیم چــون اگر این
کار انجام میشد گویی
که چنین ســخنانی از
سوی کانالهای تلگرامی
معاند درســت است .اما
در عین حال در سیستم
توزیع ما اختالل به وجود
میآوردند

جلویمردمرانگرفتیم

چنین کانالهایی مدعی بودند که سیستم
توزیع علمی نیست و در جایی پتو یا آب و ...زیاد
بوده و در جای دیگری نیست.
در شورای تامین موضوع جلوگیری از کمک کردن
کســانی که خود کمک میآوردند و هدایت آنها به
سمت هالل احمر مطرح شد اما من گفتم که این کار
درست نیست و مردم اگر بخواهند به ما اعتماد نکنند
بزرگترین ضربه را به سرمایه خود زدهایم.
ادعا نمیکنیم که از  94هزار چادر توزیع شده ،همه
نصب شدهاند .ما به ازای هر یک چادر نصب شده دو
و هفت دهم چادر پرت داشتیم اما در زلزلههای دیگر،
سه و هشت دهم و یازده پرت هم داشتهایم به تعبیری
آنها را فروخته یا نگهداشتهاند.
چه اتفاقی کمک کرد تا زندگی به حالت
عادی برگردد؟
این زلزله چند نکته مهم داشــت .اول اینکه رئیس
جمهور پس از سی و شش ساعت به میان مردم آمده
و با آنها صحبت کرد و مردم برایش دست زدند .ریسک
بزرگی است زیرا در آن زمان مردم همه چیزشان را
از دست داده ،عصبانی هستند و تحمل ندارند .مورد
دیگر بحث خروج فوری از بحران بود .من تنها راه عبور
از آن را جاری شــدن زندگی مردم میدانستم .پس
مغازهها باز شد و همه به ادارات و بر سر کار بازگشتند.
االن پس از گذشــت چندیــن ماه ،چقدر
مدیریت استان کرمانشاه از زلزله فاصله گرفته
است؟ آیا هنوز هم برنامهریزیها متاثر از زلزله
است؟
کامال مطابق برنامه ،عادی عمل میکنیم.
دارم کنار کسی که عاشــقانه دوستش دارم و با
بیماری او بمیرم .مدتــی بعدازاین تصمیم و در
جریــان آزمایشهای دورهای که مرکز مشــاوره
بیماریهای رفتاری از ما میگرفت ،از آزمایشگاه
با من تماس گرفتند .او با لبخند ماجرا را اینگونه
تعریف میکند :خانم دکتر مســتقر در مرکز در
حال آمادهســازی روحی من برای عنوان کردن
ابتالی مــن بــه «اچ آی وی» بود .مــن بعد از
مقدمهچینی او ســؤال کردم بــا صراحت به من
اعــام کنید آیا من هم بــه «اچ آی وی» مبتال
شدهام؟ گفتند بله .وقتی من گفتم خدا را شکر که
جواب آزمایشم مثبت شده است ،پزشک مستقر
در مرکز با لفظ «دیوان ه شدهای؟!» به من اعتراض
کرد و گفت :چرا با خودت این کار را کردی؟ گفتم
من خوشحالم که بیماریای مشابه همسرم دارم!.
طاهره توضیح داد مدتی بعد از ابتال به «اچ آی وی»
ایــن بار اتفاقــی برایش افتاد که بــا تصمیم او
نبود چون بهطور ناخواسته باردارشده بود؛ تصمیم
گرفتم فرزندم را ســقط نکنم .او با اندوه میگوید
با آنکه در یک شــرکت دارویی بهعنوان کارگر
بستهبندی مشــغول کار بودم اما درآمدم کفاف
زندگی و آزمایشهای پزشکی و تغذیه را نمیداد
و درزمانی که همســرم بیکار بود روزهای بسیار
دشــواری را گذراندم چون خانواده من که ازنظر
مالی شرایط خوبی نداشتند و مادرم نیازمند کمک
بود و خانواده همســرم هم باوجود شرایط مالی
خوب به دلیل اختالفی که از گذشته با پسرشان

زلزله که به حاشیه نرفته
است؟
خیر .اولویت مســکن و بازسازی
را در دســتور کار داریــم اما این
به معنــای درگیریمان با بحران
نیست.
آخــر و عاقبــت ســلبریتیها و
کمکهایمردمی

ماجرای کمکهای نقدی
سلبریتیهابهکجارسید؟
برخی خیرین به منطقه آمدند اما
ســاخت و ساز در آنجا باید تحت
مدیریت ما و بنیاد باشد .نمیشود
که کسی بگوید سرخود میخواهم
چیزی را بسازم زیرا شاید فردا این
شــخص رفت .در حال حاضر ما به مردم زلزله زده
پول میدهیم یعنی 50میلیون تومان وام بالعوض
به آنهــا داده و  85متر خانه را درســت کرده تا در
آن اسکان کنند .آن موقع جوی در بین مردم ایجاد
کردند که به دولتیها کمک نکرده و خودتان مستقیم
به مردم کمک کنید .اما مردم بیشــترین کمک را
به دولت کردند63 .میلیــارد تومان به هالل احمر،
دو تــا دو و نیم میلیــارد تومان به بنیاد مســکن
و همیــن مبلغ را هم به کمیته امداد دادند .مردم به
آقای زیبا کالم سه میلیارد و دویست ،به علی دایی
حدود  9میلیارد تومان و خانم کلباسی هم حدود پنج
میلیارد و دویست تومان پول دادند .خانم کلباسی به
منطقــه آمده و با خود فرد خوبــی را نیز آورده و در
چهار روستا کارش را انجام میدهد .در مالقاتهایی
که با آقای زیباکالم داشتم یکی دو طرح برای انجام
در منطقه به ایشان پیشنهاد دادیم .هر طور که این
افراد راضی باشند با آنها کنار میآییم .معتقدیم که
مردم به این افراد اعتماد کرده و ما نباید اعتماد مردم
را خدشهدار کنیم .اما تاکنون اینها کاری در منطقه
شروعنکردهاند.

پولهای جمعآوری شــده هنوز در حساب
بانکی این افراد وجود دارد؟
بله .منتها یک نکته است که ما در آنجا  5332میلیارد
تومان هزینه میکنیم حاال این هشت یا  9میلیارد
تومــان خیلی ما را لنگ نکرده که ما روی اینکه این
سه میلیارد تومان کجا میخواهد هزینه شود وقت
بگذاریم.
یک سری گروههای خیر به منطقه رفته و
از نظر روحی ،مردم و کودکان را تسکین میدهند.
زیرا فیالمثل میگفتند خودکشی زیاد بوده است.
ما نیز با چند گروه از این افراد گفتوگو کرده
و گزارش تهیه کردهایم .به نظرتان این گروهها
چقدر مفید بودهاند؟ کاری توانســتهاند انجام
دهند؟
به نظر من خودکشــیای در کار نبود .اگر یک مورد
خودکشی وجود داشت که دانشگاه علوم پزشکی یا
هر مرکز رسمی آن را تایید کند ما قطعا این آمار را
میپذیریم .اما اینکه فالن شخص یا کانال تلگرامی
چنین چیزی را بگوید اصال صحت ندارد.
گروههایــی از نظر روحی و روانــی به منطقه زلزله
زده آمده بودند و محوریت اصلی آنها هم با سازمان
بهزیستی بود .کار آنها بسیار خوب بود .در آن مدت
من نیز در منطقه حضور داشته و بازدید میکردم .این
افراد از استانهای دیگر آمده و با بچهها کار میکردند.
در حال حاضر آنها از منطقه رفت ه و فقط بهزیستی
مانده است.
داشــتند از کمک به ما دریــغ میکردند .طاهره
توضیح داد :در طول دوران بارداری تحت مراقبت
دکتــر «ر -ف» بودم که به من اطمینان داده بود
روز زایمان بهعنوان جراح من را سزارین میکند.
در موعد مقرر و بهرغم آنکه ما طبق دستورالعمل
او لوازم بهداشتی و دســتکشهای مخصوص و
گرانقیمت برای استفاده در اتاق عمل را خریداری
کرده بودیم اما نهتنها خبری از خودش نشد بلکه
پزشکان دیگر هم میگفتند چون من بیمار آنها
نیســتم و به خاطر ابتال به بیماری خاص حاضر
به حضور باالی ســرم نیســتند .درنهایت وقتی
سزارین شــدم که از موعد زایمان گذشته بود و
بند ناف دور گردن جنین پیچیده شــده بود که
باعث شد پسرم که طبق آزمایشهای انجام شده
کام ً
ال سالم بود ،مرده به دنیا بیاید .این زن جوان
از اطالعات نادرســت کادر درمان و پرستاری هم
گله میکند و میگویــد بعد از زایمان هم من را
در اتاقی شــش تخته که ســردر آن نوشتهشده
بود اتاق ایزوله ،و باالی تختم کنار اســمم بزرگ
نوشته بودند «اچ آی وی مثبت» تنها رها کردند.
سهیل سال  94بیمار شد .برای مبتالیان به ایدز
تفاوت زیــادی ندارد که درگیر ســرماخوردگی
میشــوند یا نارســاییهای دیگر چون سیستم
ایمنی بدنشان بهشدت ضعیف است .سهیل هم
حدود سه هفته دستوپا زد اما به دلیل مشکالت
کبدی و پایین بودن سیستم ایمنی بدن ،قلبش
از حرکت ایستاد.

