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عکس :ایرنا

رهبر معظم انقالب در جلسهای با حضور رؤسای قوا  :

ما در این غم با مردم دالور استان
کرمانشاهشریکهستیم

احمدرضا سرحدی  :مسکن مهر بی پدر و مادر بود  
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سرمقاله

هنوز هم پاشنه بر همان در میچرخد

ِ
زلزله فساد در سیستم معیوب
ساختوساز
تیتر یک

رودبار و منجیل ،بم ،ورزقان ،زرند و امروز کرمانشــاه ،سرپل ذهاب و فردا و فرداها سایر
شــهرهای ایران .روشن است براســاس مطالعات زمینشناسی و کارشناسی و تجربه
عینی وقوع زلزلههای دهشــتناک در تاریخ ،کشــور ما در یکی از نقاط حادثهخیز دنیا
قــرار دارد و هرازچندگاهی لرزش زمین ،تنها و دلهــا را به لرزه درمیآورد ،اگرچه در
مغزها درخصوص چارهجوییها هیچگاه تکانهای ایجاد نشد .امروزه موضوع زلزله یک اتفاق
ماورایی و غیرمترقبه نیست بلکه یک حادثه محتملالوقوع و طبیعی است که هرچند
ســال در یکی از مناطق کشــور رخ میدهد و عقل سلیم و حکمرانی مطلوب ،ایجاب
میکند برای کاهش مصایب و خسارات این حادثه طبیعی ،پیشاپیش چارهای اندیشیده
و جدیتر برنامهریزی شــود .اگر چند دهه پیش زلزله مصیبتی غیرقابل کنترل بود که
بشــر یارای ایستادگی در برابر آن را نداشت و فقط باید به رحم و عنایت خداوند چشم
دوخته میشد ،بشر امروز با توجه به همان قوانین الهی و تکیه بر دانش ،تالش و پشتکار،
موفق شده زلزله را پیشبینی کند و شکست بدهد .نمونه بارز آن ،ژاپن ،زلزلهخیزترین
کشور جهان است که زلزله در آن امری عادی گشته و زیانهای آن تقریباً مهار شده
است .متأسفانه در کشور ما با تجربه زلزلههای متعدد ،هیچ پیشرفتی در مدیریت چنین
بحرانیهایی انباشته نکردهایم و همان خسارتها ،دردها و مصیبتها ،آشفتگیها تکرار
میشود ودریغ از کمترین تغییر در رویکرد و عمل و هنوز پاشنه بر همان در میچرخد
و با هر زلزلهای ،مصیبتی بزرگ بهوجود میآید و تصاویر تکاندهندهای که دل هر آدمی
را به درد میآورد . ...باید بپذیریم مقصر این کاستیها و اشکاالت و خسارات ،این شخص
و آن دولت و رئیسجمهور نیســت! کشــور ما در هر دولتی حداقل یک زلزله بزرگ را
تجربه کرده ،اما تفاوتی در تبعات و نتایج وجود نداشــته و همه دولتها در زمان زلزله
غافلگیر شدهاند ،ساختمانها مقاوم نبودهاند ،امکانات پیشتیانی و درمانی دیر رسیدهاند
و تکرار مصائب گذشته .شوربختانه ما به مانند سایر حوزهها زلزله را جدی نگرفتهایم و
نمیگیریم ،زلزله کرمانشاه هم تا یک ماه آینده فراموش میشود و ایرانیان غرق در زندگی
و مشکالت روزمره خود ،خانههایشان را ناایمن میسازند؛ نهادهای نظارتی مسئولیت خود
را به درستی ایفا نمیکنند؛ سازمان مدیریت بحران دوباره به خوابی عمیق فرو میرود؛ تا
لرزشی دیگر ،صداوسیما و تریبونهای عمومی رسالت آگاهیبخشی خود را از یاد میبرند؛
بیمارستانها ،مدارس و اماکن عمومی با همان سستی و ضربهپذیری سابق بنا میشوند
و تأییدیه پایان کار میگیرند ،مســتضفعفان از روی ناچاری ساکن مسکنهای سست
میشوند ،مهندسان ناظر ،نظر میکنند و میگذرند و تریبونهای رسمی هم مردم را به
رعایت حجاب و کاهش گناه برای جلوگیری از زلزله فرامیخوانند ،با چنین رویکردی در
برابر زلزله اصال نباید انتظار داشــت مصائب زلزله بعدی کمتر از زلزله فعلی و زلزلههای
قبلی باشد؛ حاکمیت نیاز به یک تغییر و دگردیسی اساسی در موضوع مدیریت بحران
دارد .بحران مدیریت در کشور بیداد میکند و باید برای آن چارهای اساسی اندیشید! نه
مردم ،نه دولت ،نه مجلس ،نه صداوسیما ،نه سازمان مدیریت بحران و نه هیچ نهاد و ارگان
دیگری به تنهایی نمیتواند غول زلزله را شکســت بدهد مادامی که ذهنیتها را تغییر
ندهیم و باور نکنیم زلزله با کسی شوخی ندارد و باید علمی ،هوشمندانه ،سیستماتیک
و بــا دانش و تدبیر به جنگ زلزله رفت .شــاید از البالی هــزاران حادثه و تصویری که
بیمدیریتی مدیرانمان را اثبات میکند ،کودکی به خواست خدا زنده از زیر آوارها خارج
شود و لطف خدا شامل حال چند نفری شود ،اما باید ایمان بیاوریم خداوند راه کاهش
تلفات زلزله را در رعایت استانداردهای ساختوساز ،توجه به مسائل ایمنی و آیندهنگری
و دوراندیشــی و استفاده از تجارب بشــری قرار داده است .اگر مهندس ناظری ،ایمنی
ســاختمان ناایمنی را تایید کرد ،اگر مدیری رأی به ساختوساز غیرقانونی داد ،شریف
نیســت؛ اگر رئیسجمهوری ملتی را از روی ناچاری در ساختمانهای فاقد ایمنی اولیه
سکونت داد ،مهر ورزی نکرده؛ اگر پدری قانون را دور زد و خانهای را بدون استانداردهای
الزم بنا کرد ،زرنگ نیست .ما برای آمادگی در برابر زلزله نیاز به زلزلهای بزرگ در ادبیات،
فرهنگ ،بینش ،دانش و مفاهیممان داریم .به امید آن روز. ...
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آوا ،دختری زاده شــده در خون و آوار ،دیروز
میان همهمهها ،اندوهها و مصیبتها پا در این دنیای
وانفســا گذاشــت .بین همه اخبار زلزله سهمگین
کرمانشاه ،صورت معصوم و از همهجا بیخبرش ،نوید
زندگی در میدان مصیــب و فاجعه را داد .آوا ،فرزند
مادر و پدری اســت زاده سرپل ذهاب ،زحمتکش و
شریف ،مهربان و بامعرفت ،دلسوز و دلپاک مانند
همه مردمان راستنهاد خطه کرمانشاه .مادر ،با عشق
او را نگاه میکند و پدر به جان دوست میداردش و
چقدر دختر برای بابا شیرین است اما او غیر از این،
فرزند بحران هم هســت .بحران و فاجعهای که دل
ایران و ایرانیان را خون کرد .تولد آوا از میان آجرها،
سیمانها و فوالدهای فروریخته از قهر زمین و زمانه
از نمادیترین تصویرهایی است که عکاس خوشذوق
ایرنا ،احمد معینیجم ،آن را به ثبت رســانده است.
آنقدر تصاویر «آوا» زنده هستند که لحظهای فراموش

یادداشت

میکنی نزدیک به  500نفر از هموطنانمان ،چونان
گل پرپر شــدهاند و جان عزیزشان از دست رفته و
خانوادهها و مردم میهن در داغشان بیتابی میکنند و
غمگین هســتند .نمیدانیم پدر و مادر آوا به او چه
خواهند گفت و در گوشــش چه نغمه عاشــقانهای
خواهند خواند .از این روزها و ماهها و سالهایی که بر
سرزمین پدری رفت ،چه روایتهایی برایش دارند.
راستی آوا خودش هم تولدش را خواهد دید .تولدی
که ناخواسته جشــن بزرگی شــد؛ به اندازهای که
مهمانانش ،یک ملت شدند .همه ایران به جشن تولد
«آوا» دعوت بودند .جشــنی که صدای گریه بهجای
خنده از آن میآمد و با خاک و آوار تزیین شده بود.
آوای عزیز ،تو خود روزی بزرگ خواهی شد؛ خواندن
و نوشتن خواهی آموخت و نمیدانیم شاید روزی که
در میان عکسهای تولدت بگردی ،ما را هم ببینی .ما
با تو کوتاه سخنی داریم فرزند میهن .قدر خودت را

روزنامهنگار

شعار میدهند که رسیدگی میشود! تشکر میکنند از کسانی که وظیفهشان امداد
اســت و بس! مرتب از کنترل اوضاع میگویند اما در عمل روشهای کنترل بحران
جوابگو نیست .کم نیست فیلم و عکسهای موجود درباره سوءمدیریت توزیع چادرهای
خواب و نیازهای اولیه زلزلهزدگان غرب ایران ،اما کسی نمیپرسد چرا؟!
درست که زلزله بالی طبیعی است اما اینهمه کندی در کمکرسانی و کمبود و
کوتاهی چیســت؟ این هم بالیی است طبیعی؟ درست که مردم مهربان ایران چند
روزی است در تالشند تا کمکهای مردمی را جلب و به کرمانشاه ارسال کنند اما این
وظیفه بر دوش کیست؟ اینکه هرکسی با هر درآمدی ،چیزی برای اهدا ارسال کرده
و حتی برای اهدای خونش هم در صف ایســتاده ،تمام مشکل را حل میکند؟ مردم
خوب ایران از سر انسانیت نهایت تالششان را میکنند و با اقدام انساندوستانه خود
حجت را بر مســئوالنی تمام میکنند که برای این روزها آموزش دیدهاند و از بودجه
عمومی ارتزاق میکنند تا امروز به دادشان برسند .چرا باید از این احساس پاک عمومی
سوءاستفاده شود و برخی به کاری درآیند که متخصصش نیستند؟
باید از هالل احمر و وزارت کشور گرفته تا ستادهای رنگ به رنگی که کارشان همین
است ،بپرســیم که چرا کمبود آمبوالنس ،پتو و اقالم حیاتی مانند چادر خواب،آب،
کنســرو ،شیر خشک ،دارو ،پوشک و نوار بهداشتی را مردم باید تأمین کنند؟ آیا این
نهادها و متولیان امر نباید پاسخ بدهند که چرا انبارهای اضطراری ستاد بحران وزارت
کشــور و هاللاحمر برای یک بالی طبیعی در یک بخش ایــران هم کافی نبوده و
مردم سه شب در سرما و گشــنگی خوابیدهاند؟! ستاد بحران و سازمانهای عریض
و طویل مربوطه چه میکنند وقتی کمکهای ارســالی مردم به ســرقت رفته و چه
میکند وقتی انبوهی نیازمند به کمک در روستاهای مدفون و دورافتاده بالتکلیف و
مستأصل ماندهاند؟ شاید بیفایده باشد این پرسشها؛ چراکه گوش شنوا و بدهکاری
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از سوی کمیته سوم صورت گرفت؛

بدان و به هر ترفندی روی خوش نشان نده .آوا جان،
آوای عزیز ،بساط سیاست همیشه پهن است و متاعها
در آن فراوانند ،عدالت ،آزادی ،مهر ،رفاه و . ...نمیدانم
چرا شیرینترین آنها عدالت است .تاریخ کشورت را
بخوان ،بچرخ و ببین اطرافت را .به هر چربزبانی و
مردممداری غیرراســتینی فریب مخور که «هشت
ســال» تجربه سنگین پشت سرت هست .بازگرد و
ببین .زلزله ســال  96شــهرت را مــرور کن .ببین
ســاختمانهایِ فریبِ عدالت چگونه با لرزهای فرو
ریختنــد و بخشــی از آوارهای شــهر تو شــدند.
نازنیندختِ میهن ،عدالت در بساط سیاست ،سخت
دلفریب است اما تو خرابیها را ببین ،بپرس تا به تو
بگویند زلزلهای ،با نماد عدالت هشتساله چه کرد .آوا
و های ،آواها ،فریب نخورید و عنان بر کف آنان ندهید
که بر سرتان آوار شــوند .امید که آواها دیگر فریب
نخورند.

موضعگیری پشت عواطف مردمی
حمیدرضاطهماسبیپور

مقصرانآسیبپذیریساختمانهای
نوساز شناسایی و معرفی خواهند شد
خبر

تو ديگر فريب خنور

ولیاهللشجاعپوریان
مدیرمسئول

توصیفی از  یک شرایط به هم ریخته   

الاقل به زندهها برسید
کهنمیرند!

روحانی در جمع مردم سرپل ذهاب  :

دیده نمیشود! برای چه مینویسم وقتی کسی پاسخ نمیدهد ،وقتی که فقط مردم
به داد هم میرسند و مسئوالن مطالبه کمک دارند! یک مقام مسئول میگوید کمبود
آمبوالنس داریم ،اما همین چند روز قبل  ۸۰۰آمبوالنس برای مراسم پیادهروی اربعین
بسیج شده بود .آن دیگری از هالل احمر چادر و کمک مردمی میخواهد؛ حال آنکه
این نهاد مرکز ذخیره این کاالهاســت و این سالها ،کارش رسانهداری و اداره روزنامه
شــده و مشخص نیست بودجههایش چگونه خرج میشــود که کارهای حیاتیاش
اینگونه لنگ میزند! ســازمان انتقال خون همیشه خون میطلبد ،حال آنکه فلسفه
وجودیش ایجاد ذخیره استراتژیک و مقابله با چنین بحرانهاییست .آب اشامیدنی
دیر به مردم آسیبدیده ارسال میشود و بیبرقی مشکل است ،اما وزارت نیرو کاری
عاجل و فوری نمیکند! مسکنســازان سکوتکرده اند و کسی از فاجعه مسکن مهر
چیزی نمیگوید و مسببان این بال ،حتی برای اسکان موقت مردم هم کاری نمیکنند؟
در واقع ،کمتر کسی سر جای درستش است و همه میپرسند و میخواهند! کمتر
کسی است برای پاسخدهی و مسئولیتپذیری .در اقدامی عجیب هم ،افراد مسئول،
برای وظیفهشــان تقدیر میشــوند که حضور دارند! مگر هالل احمر ،ستاد مدیریت
بحران ،نیروهای امدادی و انتظامی و ...کاری جز این دارند؟
این است نتیجه مسئوالنی که نمیشنوند و فقط در محلهای امن و از داخل خودرو
با مردم آســیبدیده حرف میزنند و شعار میدهند ؟ و چه دردناک و بیفایده است
نوشتن ،وقتی یاد زلزله ورزقان ،بم و انبوهی بحران دیگر مانند پالسکو میافتیم .به یاد
میآوریم که چیزی بهتر نشده و همان مشکلهای گذشته در جایی دیگر تکرار شده
اســت .اشکال مدیریت بد ،اساسیتر از این صحبتهاست؛ چراکه این زلزله در عراق
جنگزده هم آمده ،اما اوضاع ما کجا و مدیریت بحران آنجا کجا!
انگار که نمیخواهیم و عزممان جدی نیست و قصد داریم همچنان پشت مهربانی
مردم پنهان شویم .وگرنه همین چند روز قبل ،انبوهی امکانات به صورت خودجوش از
سوی سازمانها به عراق ارسال شد؛ از بانک و اپراتور تلفن همراه گرفته تا شرکتهای
تجاری و تولیدی ،همه برای نشان دادن حضورشان کار کردند اما حاال برای نجات جان
انسانها تعجیلی ندارند.

ه حقوق بشری
تصویب قطعنام 
علیه ایران در سازمان ملل

مهر | کمیته سوم ســازمان ملل متحد قطعنامهای را علیه وضعیت
حقوق بشــر در ایران به تصویب رساند .کمیته سوم سازمان ملل متحد
قطعنامهای را بدون اجماع آرا علیه اوضاع حقوق بشر در ایران به تصویب
رساند.
این در حالیست که  ٩٨کشــور با قطعنامه حقوق بشری ضدایرانی
همراهی نکرده و تنها  ٨٣کشــور به آن رأی مثبت دادند .آمار منتشره
نشــان میدهد که  ۳۰کشور به این قطعنامه ضدایرانی رأی منفی و ۶۸
کشور نیز رأی ممتنع دادهاند.
الزم به ذکر اســت ،جمهوری اســامی ایران همواره ادعاهای حقوق
بشــری کشورهای محور غربی -عبری -عربی علیه تهران را بیاساس و
فاقد وجاهت قانونی اعالم کرده است.

