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  »کردستان اقليم رفراندوم« برگزاری خاطر به زلزله
  !نويسندگان کانون ۀدوستان انسان اقدم و

زدگان در مضيقه منتشر شده و اخباری از کمبود اقالم اوليه؛  مانشاه تصاوير زلزلهاز نخستين ساعات پس از زلزله کر

زدگان و  تالش برای تدارک مايحتاج زلزله... از چادر و پتو و خوراک و آب گرفته تا ملزومات بھداشتی زنان و

ازی پررنگ است که حدی در فضای مج ديده به ھا به مناطق آسيب وجوش برای يافتن راھی برای رساندن کمک جنب

 .خبرھای مربوط به شمار قربانيان و عمليات امداد و نجات در عمل به حاشيه رانده شده است

 حتی تا کنون برخی .ھای فراوانی برای گذران زندگی روزمره رويارو ھستند زدگان استان کرمانشاه با دشواری زلزله

  .اند زدگان اقرار کرده ھا بين زلزله ام با تاخير کمکھای حکومتی و محلی نسبت به توزيع نامناسب و تو از مقام

طور کامل   ھزار واحد شھری به۴ و ئی ھزار واحد روستا٢۵گفته معاون عمرانی استاندار کرمانشاه بر اثر زلزله  به

  .اند تخريب شده

با خبرگزاری ايلنا وگو  ، در گفتنومبر ١٨ -  عقرب ٢٧س سازمان مديريت بحران ايران، روز شنبه ئياسماعيل نجار، ر

  . نفر است۴٣۶باختگان زلزله کرمانشاه،  گفت براساس اعالم پزشکی قانونی، آمار جان

البته به اين معنا نيست که کسی زير آوار «:  نفر وجود دارد افزود۵٠٠شدگان به  که احتمال افزايش کشته او با بيان اين

زير آوار صورت گرفت و مصدومان به مراکز درمانی منتقل مانده باشد؛ چرا که در ساعات اوليه حادثه، تخليه از 

 ».شدند

س سازمان مديريت بحران، تعداد مصدومان را ئير. ھا خبر داد نجار از احتمال دفن بدون مجوز برخی اجساد در روستا

  . ھزار نفر ارزيابی کرد٨حدود 
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  لرزه استان کرمانشاه ھای مسکن مھر پس از زمين ساختمان

آباد غرب حتی يک واحد   ھزار مسکن مھر اسالم٣که از  ش زلزله مرکز تحقيقات راه و شھرسازی با بيان اينس بخئير

ھا، ديوارھای حائل به تير و  برای کوتاه کردن زمان احداث ساختمان: ھم پس از زلزله سالم باقی نمانده است، گفت

  .ستون متصل نشدند و ھمين عامل ريزش ديوار بناھا شده است

که طبق دستور وزير راه و شھرسازی، بررسی و ارزيابی دقيق اين  وگو با ايلنا، با بيان اين الھی در گفت ی بيتعل

ويژه مسکن مھر در حال انجام است، اظھار  زده به ھای مناطق زلزله ھا و خسارات وارد آمده به ساختمان ديدگی آسيب

 . آباد غرب آغاز کرديمھا را از روز گذشته از اسالم بررسی و ارزيابی: داشت

طور عمده تخريب شده  گذرد، پس از زلزله به  ماه از تحويل آن می۵بيمارستان نوساز اسالم آباد غرب که : او ادامه داد

اين در . ھای ساختمان شکسته است طوری که ديوارھای حائل و نمای اين بنا ريزش داشته و تعدادی از ستون است به

 .ھای يک ساختمان شود قدری نبوده که باعث شکسته شدن ستون بهحالی است که شتاب زلزله 

زده به ويژه واحدھای مسکن مھر، ريزش  ھای مناطق زلزله ھا در ساختمان ترين خرابی عمده:  کردتأکيدالھی  بيت

 .اند انه طبق قوانين و مقررات ساخته نشدهتأسفديوارھای حائل بوده است که م

طبق :  وی گفت.دھد که اساسا سيستم نظارت بر نحوه ساخت و ساز وجود ندارد ن میاين نشا:  کردتأکيدالھی  بيت

 ١٠٠ تا ٧٠اند که ميزان خرابی اين واحدھا از  ھای سرپل ذھاب تخريب شده  درصد ساختمان٩٠ھای اوليه  گزارش

 .درصد برآورد شده است

استان کرمانشاه در زلزله اخير غرب کشور  در ئی ھزار واحد مسکن مددجو۶براساس آخرين آمارھای ميدانی بيش از 

 . درصد آسيب ديده است١٠٠ تا ١٠بين 

به گزارش خبرنگار مھر، پرويز فتاح در سفر به استان کرمانشاه ضمن مالقات با استاندار کرمانشاه در جمع شورای مديران 

 .زده پرداخت لزلهکميته امداد اين استان حضور يافت و به بررسی وضعيت امداد رسانی به مددجويان ز

خانوارھای تحت حمايت اين نھاد از آسيب پذيرترين اقشار : فتاح با اشاره به خسارت وارد شده به مددجويان زلزله زده افزود

 .بينند ترين آسيب را از حوادث می انه در زمان وقوع باليای طبيعی نيز بيشتأسفجامعه ھستند و م
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گاه علوم پزشکی کرمانشاه از وضعيت بھداشتی مناطق زلزله زده ابراز ابراھيم شکيبا معاون امور بھداشتی دانش

شوند و در کنار دفع  آوری نمی ھا در مناطق زلزله زده به خوبی جمع  زبالهمسؤولگفته اين مقام   به.نارضايتی کرد

  .نامناسب فاضالب، احتمال اپيدمی وبا وجود دارد

واکسن توام دو واکسن ديفتری و کزاز «: زده گفت نفر در مناطق زلزله ھزار ٨شکيبا با اشاره به انجام واکسيناسيون 

 ».تری برخوردار است است با توجه به وجود آوار در اطراف افراد مصدوم واکسيناسيون کزاز از اھميت بيش

ھا و   بارندگیدليل آغاز در ھمين حال معاون امور بھداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از احتمال اپيدمی آنفلوآنزا به

چنين به کسانی که در چادرھا سکونت دارند ھشدار داد مراقب خفگی با گاز منوکسيد کربن  او ھم. سرمای ھوا خبر داد

 .باشند

زدگان خبر داده و اعالم کرده  ھالل احمر حکومت اسالمی ايران، روز جمعه از پايان عمليات اسکان اضطراری زلزله

  .ماھه در اين مناطق توزيع خواھد شد  يکئیھای غذا ينده بستهبود که از روز دوشنبه ھفته آ

بر اساس آخرين آمار رسمی، . شود  ھزارتن برآورد می١۵٠زده  گفته ھالل احمر، جمعيت ساکن مناطق زلزله چنين به ھم

  . مجروح بر جای گذاشته است٩٣٨٨ کشته و ۴٧۴تر،  ريش ٣/٧لرزه کرمانشاه با بزرگی  زمين

شنبه در غرب ايران و پخش تصاوير دردناک اين حادثه در فضای مجازی، بسياری از مردم  روز يکزلزله سھمگين 

  .ديدگان اقدام کنند ايران را به تکاپو انداخته است تا خود برای کمک به آسيب

ار رسمی شدگان را دوبرابر آم يک نماينده مجلس نيز آمار کشته. اند نمايندگان مجلس، به نارضايتی مردم اقرار کرده

  .عنوان کرده است

ای با خبرگزاری ايلنا گفته   در مصاحبهعقرب ٢۴احمد صفری، نماينده کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی چھارشنبه 

جا قيامت است و ريشه اساسی مشکالت ھم  اين«: چنين گفته او ھم» .است ھيچ کمکی نرسيده«است به برخی روستاھا 

  ».نبود مديريت بحران است

 درصد روستاھا چادر گرفته ١٠شايد فقط «: زده بازديد کرده گفته است ماينده مجلس که چھارشنبه از مناطق زلزلهاين ن

 ». درصدشان از ميان رفته است، وضع خيلی نامناسب است٩٠ وجود دارند که ئیروستاھا. باشند

گار اين بار اول است که چنين اتفاقی در پاچه عمل کرده است، ان احمر ھم بسيار دست ھالل«: گفته اين نماينده مجلس به

کند که خود نياز به ستادی برای رفع مديريت  نظم و تدبير و بدون مديريت عمل می قدر بی ھالل احمر آن. افتاد کشور می

 ».بحرانش دارد

دھد   میای پوشش صداوسيما به گونه«: چنين از نحوه پوشش خبری صداوسيما انتقاد کرده و گفته است احمد صفری، ھم

 ».که انگار ھمه چيز برقرار است، رسانه ملی با پوشش خبری ناکارمدش در حق کرمانشاه ظلم و خيانت کرد

آب آشاميدنی، آذوقه و مايحتاج اوليه و «: قاسم جاسمی نماينده ديگر کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی نيز گفته است

 ».ھا نرسيده است عمومی ھنوز به دست خانواده

رود و مردم با مشکل اسکان روبرو ھستند و سه شب گذشته را در سرما  فه کرده که امدادرسانی با کندی پيش میاو اضا

 .زده وجود دارد گفته اين نماينده مجلس، مشکل آب و برق نيز در مناطق زلزله  به.اند به سر برده

 سال ٣٩ کرده است که پس از تأسف يکی از نمايندگان رشت در مجلس شورای اسالمی، اظھار» غالمعلی جعفرزاده«

بر  .ديده کمک رسانی کنند خواھند به مناطق آسيب گويند اعتمادی به نھادھای حاکميت ندارند و خودشان می مردم می

ن مسؤوالرسانی مردم بسيار گسترده است؛ اگرچه برخی  آيد کمک ھا و تصاوير پخش شده بر می فلمچه از  اساس آن
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سوی  زدگان، حرکت گسترده افراد به رسانی به زلزله ز اين اتحاد و ھمبستگی مردم برای کمکحکومتی برای جلوگيری ا

  .کنند گيری می دانسته و بھانه» موجب ايجاد تراکم و شلوغی شده«ھا را  زده برای رساندن کمک مناطق زلزله

باال گرفته » مسکن مھر«ھای  انن و عدم ايمنی ساختمئيبا وقوع زلزله اخير استان کرمانشاه، بحث درباره کيفيت پا

ھای اجتماعی  ھای مسکن مھر را در شبکه ن و عدم ايمنی در برخی پروژهئيگزارشات تصويری از کيفيت پا. است

  .منتشر شده است

ھا تمام و کمال  سابقه اتفاق مھمی بود که رسانه افتتاح بخش جديد بيمارستان خمينی در سال گذشته، با تبليغات وسيع و بی

بيش از يکصد تخت به اين پروژه پانزده ميليون دالری که تکميل آن ھشت سال طول . را تحت پوشش خود دادندآن 

  .ترين نمونه در منطقه بدل شود کشيده بود، افزوده شد تا اين بيمارستان به بزرگ

اما بخش . و ريختشنبه شب، اين بخش تازه ساخت مانند يک قوطی کبريت مچاله شد و فر اما طی سی ثانيه زلزله يک

 .ترين آسيب سرپا ايستاده است اصلی و قديمی بيمارستان با چھل سال عمر با کم

مجوز ساختمان سازی در حکومت اسالمی ايران، قابل خريدن است و بعضی از ناظران کنترل کيفيت ساخت و ساز 

 .گذرد تا حقوق ماھانه شان با رشوه می زندگی

تری از عراق داشته است شاھدی بر اين ادعای  ان تلفات و خسارات به مراتب بيشزلزله استان کرمانشاه که در اير

ھای ايران را  ای منجر شده و زير ساخت ھای باسمه ھای دولتی به ساخت ساختمان مردم ايران است که فساد در سازمان

چندين لوله انتقال گاز . ھای اخير بوده است  نتيجه اين کار، افزايش شديد سوانح صنعتی در سال.تضعيف کرده است

 .منفجر و چند پااليشگاه آتش گرفته است

يک . بھره بود در آتش سوخت و فرو ريخت امسال ساختمان معروف پالسکو در مرکز تھران، که از امکانات ايمنی بی

ھای   و سازماناند توجی کرده ھای الزم فنی بی ھا به مراقبت دھد بنيادھای مذھبی مالک ساختمان گزارش دولتی نشان می

باره مجازات نشده  کس در اين اما تاکنون ھيچ. اند ھای ملی کوتاھی کرده دولتی در انجام بيست و دو دستورالعمل ساختمان

 .است

کاران حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی  ای سردمدار تبه ھا و نمايندگان سيدعلی خامنه سران و مقامات و امام جمعه

زده نمک  زده مناطق زلزه ھای مردم آسيب ھا و سخنان و عملکردھای خود، ھمواره بر زخم گيری ايران، با موضع

تفاوتی حکومت به فاجعه ناشی  است؛ ھم بی» رفراندوم اقليم کردستان«خاطر برگزاری  گفتن اين که زلزله به. پاشند می

پرسی    شرکت در ھمه» جرم«ق، تنھا به  تھديد و سرکوب و کشتار مردم اقليم کردستان عراتأئيدزمان  از زلزله و ھم

چنين سپاه قدس حکومت اسالمی  ھای ترکيه، عراق و ايران و ھم ھا و پليس مخفی استقالل مناطق خود، توسط ارتش

در واقع اين سخنان که از دھان . تحت فرماندھی پاسدار قاسم سليمانی است» حشد شعبی«ھای شيعه  ايران و گروه

زده است که بر  کجی به مردم کرد مناطق زلزله حرمتی و دھن آيد آشکارا بی رتجع بيرون میخور و م آخوندھای مفت

غير از بستن ! دنبال بيرون آوردن عزيزان خود از زير آوار ھستند؛ چه بايد کرد؟ زدن، به ھا با زار و زجه روی ويرانه

  !ھا برای ھميشه اين دھن

رسانی در  دھی و ھدايت امور کمک  سازمانمسؤولطور رسمی  ، بهوابسته به وزارت کشور» سازمان مديريت بحران«

. نژاد استاندار کرمان بود ، نام دارد فردی که در دوره احمدی»اسماعيل نجار«س اين سازمان، ئير. چنين شرايطی است

ديوار آن منزلی که سه «: ھای تلويزيونی گفته بود در ھنگام زلزله کرمان در مقابل خبرنگاران و در جلو دوربين

اين لطف خداوندی به دليل . نژاد روی آن آويزان بود، سالم باقی ماند فروريخته بود، ديوار چھارم که عکس احمدی

  ».خدمات رئيس جمھور به روستائيان کشور است
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دھی و مديريت  زدگان را سازمان اين شخص، در دولت روحانی ارتقا مقام يافت و امروز قرار است امور نجات زلزله

  !ندک

ين حکومتی گويا مسؤولی را پخش نمود، که در آن دو تن از فلمتلويزيون دولتی حکومت اسالمی ايران، چند صحنه از 

ھا فرو  شود که اصال سوزنی در دست آن  ديده میفلمدر ھمان تکه . زده ھستند در حال اھداء خون برای مجروحان زلزله

فريبانه در تبانی با پزشکيار اھداء خون صورت گرفته  سازی عوام هاين صحن. نرفته است و خونی ھم گرفته نشده است

  .بود

ھای  ھای باری را منتشر کرده است که گويا کمک عکسی از کاروانی از اتومبيل» تسنيم« امنيتی -خبرگزاری دولتی 

لق به انتظار اند که اين عکس متع ھای اجتماعی، کشف کرده کاربران شبکه. رسانند زدگان می دولتی را به زلزله

ھای  ھا در مرز بازرگان است که يک سال پيش گرفته شده است و امسال با برنامه فتوشاب به شکل کاميون کاميون

  .آميزی شده است رسانی رنگ کمک

 دستگاه آمبوالنس در مسير حرکت ٨٠٠ از استقرار عقربای ديگر، خبرگزاری دولتی مھر روز ھفتم  در نمونه

دھد، دو ھفته بعد خبرگزاری دولتی تسنيم از قول  گذرد، خبر می کربال، که از استان کرمانشاه میعزاداران اربعين به 

  . دھد استاندار کرمانشاه از کمبود آمبوالس برای انتقال مجروحان زلزله به بيمارستان خبر می

نبايد اجازه داد که . ستديدگان استان کرمانشاه بسيار با شکوه و ستودنی ا اما ھمبستگی مردمی با آسيب و مصيبت

  .ھا شود رسانی آن کفايت، با به عناوين و توجيھات مختلف، مانع کمک حکومت اسالمی فاسد و بی

ھای ساخت دولت  روحانی، سالم ماندن منازل مسکونی خودساخته از سوی مردم در سرپل ذھاب و فروريختن ساختمان

در عين حال خواستار سپردن امور استقرار موقت و دائمی مردم  اما روحانی، .دانست» فساد«در اين منطقه را نشانه 

عبارت ديگر   به.صورت بگيرد» کارھای موازی«زده، به بنياد مسکن شد و افزود که در اين زمينه نبايد  زلزله

ده اما اند انتقاد کر ھای دولتی و غيردولتی که ھمين بنياد در کرمانشاه و سرپس ذھاب ساخته ھمگی فرو ريخته ساختمان

  .خواری و ساز و ساز در اين منطقه اعالم کرده است دار ادامه اين رانت باز ھمان بيناد را سکان

ھای مردم که در  وقتی به سرپل ذھاب رفتيم ديديم که چگونه خانه«: او در کرمانشاه نيز در جمع خبرنگاران گفته بود

 ».ھای مسکن مھر تخريب شده بودند  اما خانهھايش ھم نشکسته بود ھای مسکن مھر بود حتی شيشه کنار خانه

که برای نظارت بر امدادرسانی به مناطق » بيت رھبری حکومت اسالمی ايران «ئیوحيد حقانيان، معاون اجرا

  .خواند» بازی سياسی«و » کاری شلوغ«زده سفر کرده است، به انتقادھا از مسکن مھر تاخت و آنھا را  زلزله

ای از بسيجيان مسبب اصلی اين  ھای اجتماعی منتشر شده، در جمع عده  که در شبکهئیدر ويدئوای،  نماينده ويژه خامنه

خدا لعنت کند آقای جھانگيری را که اين تخم «: جمھوری دانست و گفت سئيانتقادھا را اسحاق جھانگيری، معاون اول ر

 ».لق سياسی را اولين بار گذاشت

او که از فرماندھان . شود ای محسوب می علی خامنه» دست راست« است، مشھور» سردار وحيد«وحيد حقانيان که به 

 .جمھوری پيشين بود سئينژاد، ر نظامی سابق است، از حاميان محمود احمدی

کردار، معاون عمرانی استاندار کرمانشاه  نماينده ويژه رھبری، در حالی اين سخنان را بر زبان آورد که مجتبی نيک

دو ساختمان مسکن مھر خود مالک در سرپل ذھاب به طور «گفته بود که » ايلنا«گزاری  به خبرعقرب ٢٧٢٧شنبه 

 ». نفر از ھموطنان جان خود را از دست دادند١٠٠کامل فرو ريخت و 

عده .  درصد مسکن مھر سرپل ذھاب تخريب شده٩٠دھد که  زده گزارش می ی، يکی از شھروندان زلزلهفلمدر يک 

اند از امکانات الزم برخوردار نيستند و با دست خالی کار  د و سربازانی که به محل اعزام شدهان زيادی زير آوار مانده
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کنند تا  اند و تالش می شھروندان ھمت کرده. اند زده ای در پی غارت زندگی مردم زلزله عده. آيد ھا برنمی چندانی از آن

  .اند نجات دھند  که زير آوار مانده رائیھا زدگان بشتابند و آن جا که ممکن است به ياری زلزله آن

فکران خود در سراسر ايران و متحدان خود در جھان، دير و يا  طلب کردستان، با ھم روشن است که مردم آزاده و حق

زود جواب اين ابلھان مرتج حکومت اسالمی را خواھند داد و جامعه نوينی خواھند ساخت که در آن جامعه، ھيچ خبری 

  .يض، ستم ملی و جنسی و مذھبی وجود نخواھد داشتاز نابرابری، تبع

ای، چندين شماره حساب اعالم کرده است که  در چنين وضعيت حساسی، کانون نويسندگان ايران، با انتشار اطالعيه

شايد پيام اين اقدام کانون، برای مردم آزاده . زدگان ارسال گردد آوری کند و مستقيما به زلزله ھای مردمی جمع کمک

دھی کنند و به نيروی  ای حرکت مستقل خود را از حاکميت سرکوب و سانسور سازمان ان، اين باشد که در ھر صحنهاير

  !به قول معروف اين کجا و آن کجا؟! مادی و معنوی مردمی خود اتکا داشته باشند

چنين کودکان  ود و ھمشايان ذکر است که استان کرمانشاه و کردستان، يک عزيز و زبان گويا و يا سخنگوی دردھای خ

کار و رنج و کارگران و محرومان و ستم ديدگان جامعه ايران، منجمله کردستان را از دست داد و داغدار و اندوھگين 

ای   دبيران چند دورهھيأتھای سرشناس و فعال و اشرف درويشان از چھره از دست دادن اين عزيز خود، يعنی علی

ايران را به » امنيت ملی و تماميت ارضی«ھايش   وزارت ارشاد حکومت، کتابکانون نويسندگان و به گفته مديران

خطر انداخته، بايد سانسور گردد، بود که فاجعه زلزله از راه رسيد و درد و رنج و غم و اندوه و در عين حال خشم 

يگر ندارند و نه ھمديگر را البته اين فجايع انسانی، ربط مسقيمی به ھمد. مردم کردستان را از حاکميت چندين برابر کرد

اما در اين ميان، نقش حاکميتی مورد بحث است که وظيفه دارد در رابطه با مسايل مختلف جامعه . اند از پيش خبر کرده

  !از جمله فجايع انسانی، به سرعت به وظايف خود عمل کند

 ئیاست که خودنما» مسکن مھر «ھای ناامن و بدقواره فرو ريخته ھا و تصاوير عبوری شھر ساختمان فلمدر ميان 

 ئیساز ديگر برد تخريبی بسيار باال ھای شخصی قاتالن خاموشی که به دليل عدم استحکام در مقايسه با ساختمان.  کند می

ھا بيرون آورده نشده  اند و ھنوز اجساد آن ھا در آوار مانده ذھاب زير ھمين ساختمان داشتند و بسياری از اھالی سرپل

  . است

ھمواره . ھا اند، نه ماموران و نه حتی رسانه ن آمادهمسؤوالبينند که نه  دھد مردم می ای در ايران روی می ار فاجعهھر ب

وقتی پالسکو فرو ريخت، ! کند که آماده باشند باليای طبيعی کسی را خبر نمی» .غافلگير شديم«: شود تکرار می

  . صورت نگرفت و يادشان رفتیتغييرھای بزرگی توسط دولت برگزار شد اما  سوگواری

***  

   و» سرپل ذھاب« کيلومتری شمال غرب ٣٠ ماه در عقرب ٢١شنبه   دقيقه شامگاه روز يک٤٨ و ٢١زلزله در ساعت 

 مردم دردمند و .عراق و در داخل خاک عراق رخ داد در ناحيه مرزی ايران و» حلبچه« کيلومتری جنوب غرب ٣٢

 اين منطقه را ئی جنگ ايران و عراق و بمباران شيماانگيز و دردناک ات حزن خاطرای که ھنوز کشيده منطقه رنج

  .اند اند اينک دچار فاجعه انسانی جديدی شده فراموش نکرده

ھای حلوان و سر پل  کنند و زلزله  ھزار نفر زندگی می٣٠ ھزار نفر و در قصر شيرين حدود ٦٠در شھر سر پل ذھاب، 

ذھاب و در سده   ميالدی سرپل١١٥٠ ميالدی و ٩٥٨ھای  زلزله.  اين منطقه استھای تاريخی ذھاب از جمله زلزله

ھای تاريخی اين منطقه   از جمله زلزله١/٥تر   ميالدی با ريش١٩٨٣ و سال ٧/٥تر   ميالدی با ريش١٩٦٧  بيستم زلزله

  .است
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ای که با توجه به قدرت  د، به گونه ميليون نفر در ايران و عراق و در ھر دو پايتخت حس کردن١٥٠اين زلزله را حدود  

 از سوريه، شرق ترکيه و کشورھای حاشيه ئیھا تر آن، اين زلزله در کل کشور عراق، منطقه ميان رودان، بخش ريش

  .خليج فارس احساس شده است

جانی و آباد، قصرشيرين، ثالث بابا ذھاب، اسالم ترين ميزان خسارت به شھرھای استان کرمانشاه در کرند، سرپل بيش

ھا در عمق  در حالی که تا ساعت حدود دو بامداد دوشنبه تعداد کشته شده.  ازگله و روستاھای منتھی به آن وارد شده است

باره اعالم شد حدود   کيلومتری زلزله فقط دو نفر در قصرشيرين اعالم شد، پس از سکوت چند ساعته صبح به يک11

  . اند  کشته از زير آوارھا خارج شده200

دنبال يافتن اثری  زنان به برخی زنان و مردان زجه.  آب و برق قطع است.  در منطقه زلزله زده، جھنمی به پا شده است

زنان و مردان کرد اين منطقه روی آوارھا سراسيم ھو با .  گردند الی سنگ و سيمان و آجر می از عزيزان خود البه

نشينی زمزمه  شان نوای دل رفتگان ناک و غمی عميق برای ازدستدوند و با نوای سوز سو و آن سو می دلھره به اين

 . رود کنند که چرا امداد به کندی پيش می ھا اعتراض می  برخی. کنند می

آباد غرب   بيمارستان اسالم.آباد، مجروحان زلزله در حياط بيمارستان پذيرش شدند ساز اسالم با تخريب بيمارستان تازه

 توسط وزير بھداشت و در روزھای نزديک به انتخابات رياست جمھوری روحانی، افتتاح شد اواخر فروردين ماه امسال

  .رسيد ھای تبليغاتی و افتتاح زودھنگام اين بيمارستان به ذھن می که در آن ھنگام شائبه

ن در شھرستا:  گفتئیمجيد جودی جودی مدير کل دفتر بازسازی بنياد مسکن درباره آمار تخريب واحدھای روستا

 و شھری نياز به ئی ھزار واحد روستا١٥ و شھری صد در صد تخريب و ئی واحد روستا٥٠٠ ھزار و ١٥کرمانشاه 

  .بازسازی دارد

 تن برای درمان به تھران منتقل ٢٥٠سرپرست اورژانس کشور گفته است که از بيش از ھفت ھزار مصدوم زلزله، 

  .اند ھای نجات حکومتی، قرار گرفته حکومتی بودند که در اولويت گروهشود اغلب اين افراد، عوامل   اما گفته می.اند شده

   . مدرسه تخريب شده است٤٤اند و  ی کرمانشاه جان باخته آموز در زلزله  دانش١٢ وزير آموزش و پرورش،  گفته به

پير و کودکان، ديدگان  ھا بسته، امکانات ارتباطی قطع شده و بازماندگان و يا داغ روستاھا دور از دسترس، جاده

ھای کاغذی و سودجو مقابله با وضعيت بحرانی، و  کمبود امکانات، فقدان مديريت کاردان، کميته. زده ھستند حيرت

رسانی و اعالم آمار و ارقام متناقض و متفاوت توسط مقامات   که کاھش درجه بحران در اطالعئیھا  عمومی روابط

تر اين  طبق اظھارات شاھدان عينی در روستاھای ثالث باباجانی، بيش. ھای اين فاجعه ھستند ، واقعيت...حکومتی و

 ٥٠اند و در روستاھای ديگر از   باخته  نفر جان١٨ خانواری ٣٥ ئیاند، در روستا  درصد تخريب شده١٠٠روستاھا 

اين در حالی است .  است دارند که مديريت عمليات امداد بسيار ضعيفتأکيدھا،   آن.اند  مانده  خانوار باقی٢خانوار، تنھا 

  .طور کامل فرو بريزند لرزه به ديده با يک پس ھای آسيب که ھر آن ممکن است ساختمان

ھا انسان را   تواند صدھا و ميليون رو، نيروی طبيعت می از اين. ھيچ چيزی در مقابل نيروی طبيعت توان ايستادگی ندارد

ھا ھم  اند و تلفات انسانی آن و پيشرفته، اين فجايع تا حدودی مھار شدهاما امروز در جوامع مدرن . به ديار نيستی بفرستد

تواند از بروز فجايع ديگر  ديده ھم می عالوه پس از وقوع فاجعه، عمکرد حاکميت کشور فاجعه به. به حداقل رسيده است

  .تواند به فجايع موجود بيفزايد جلوگيری کند و ھم می

يت، وقع زلزله را به رفراندوم اقليم کردستان عراق و يا در زلزله آذربايجان به زنان هللا کله گنده حاکم ھنگامی که آيت

وساز فساد وجود داشته  در ساخت«کند که  س جمھور، اجبارا اقرار میئيدھند و در عين ر حجاب و غيره نسبت می بی

بر . کنند کجی می  دھنديدگان ؛ ساخت و سازی که مستقيما زير نظر دولت صورت گرفته؛ عمال به آسيب».است
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ين ريز و درشت چنين مسؤولواقعا آيا جای سران و مقامات و . تر زجر بکشند پاشند تا ھر چه بيش ھايشان نمک می زخم

  !اش، گورستان تاريخ نيست؟ حکومتی بيماران روانی ھستند؛ حکومتی که جای واقعی

دند، بلکه با پخش اخبار نادرست و دروغ، سعی کردند مقامات اين حکومت، نه تنھا به موقع به داد زلزله زدگان نرسي

  . ابعاد اين فاجعه را بسيار ناچيز نشان دھند

يعنی اگرچه منشا . زلزله اگرچه يک فاجعه طبيعی است اما ابعاد و آثار پيش و پس اقتصادی، اجتماعی و سياسی دارد

ق، يکی از مسائل حل نشده علوم زمين است اما بينی پذيری دقي زلزله در اعماق زمين بوده و به خاطر گريز از پيش

  .گيرد و کاھش آثار و تبعات آن جنبه کامال انسانی و مديريتی دارد مديريت آن بر روی زمين انجام می

ھای اين  اند، ھنوز ويرانی و زخم گذرد، کسانی که به اين شھر رفته  سال می١۴بار بم، حدود   مرگ اکنون از زلزله

چنين پس از زلزله آذربايجان، که  ھم. اند  اين شھر وارد شده را از نزديک لمس کرده و مستقيما ديدهزلزله که بر پيکر

، عامل اين زلزله نيز زنان بدحجاب بودند پس از گذشت چند سال، اقدام چندانی در یالھد گفته امام جمعه مشھد علم به

ھای رسيده از  چه که عيان و عريان است کمک اما آن. ھای اين منطقه صورت نگرفته است جھت بازسازی ويرانه

ھای آن  زدگان است که در اختيار صليب سرخ حکومت اسالمی ايران و يا ديگر ارگان کشورھای مختلف برای زلزله

ھا نيز مانند  عبارت ديگر، اين کمک به. ھا نرسيده است  به آنئیھا گويند چنين کمک ديده می مردم آسيب. قرار گرفته است

ين حکومت اسالمی ايران، مسؤوليعنی سران و مقامات و .  عمومی جامعه ايران، مالخور و غارت شده استاموال

اگر . عامل اين ھمه فالکت، بدبختی، فقر، گرانی، استثمار و سرکوب، اختناق و سانسور، شکنجه و کشتار و غارت است

کرد شايد زلزله و ھر واقعه طبيعی رخ  یسازی رعايت م حکومت به وظايف خود از جمله در شھرسازی و ساختمان

قدر از جامعه قربانی بگيرد و يا در ھمين زلزه اخير، ابعاد آن تا اين اندازه  توانست اين داده ديگر در ايران، نمی

ھای مردم که توسط شرکتی دولتی به  ھای دولتی مانند بيمارستان و بانک و غيره و برخی خانه ساختمان. بار نبود فاجعه

ھای ظاھرا  ھای قديمی مردم، نسبت به آن ساختمان اند در حالی که خانه اند ھمه فرو ريخته ساخته شده» مسکن مھر «نام

 اقرار کرده اما  در عين حال مانند مسألهروحانی، در سفر خود به کرمانشاه، به اين . اند تر آسيب ديده مدرن و نوساز، کم

ھای مھر را  چون تبليغات انتخاباتی ويرانی ساختمان اجعه نگاه نگريسته و ھمھميشه از ديدگاه دعواھای جناحی به اين ف

س دولت کنونی است و در ھمين مدت نيز ئينژاد نسبت داده است در حالی که خود پنج سال است ر به دولت احمدی

  .مسکن مھر، با حمايت دولت روحانی به فعاليت خود ادامه داده است

طور مثال پايتخت ايران، کالنشھر تھران اتفاق بيفتد چه فاجعه عظيمی رخ  کردستان، بهتصور کنيد اگر زلزله مناطق 

اگر در تھران ! دھند اما کو گوش شنوا ھاست که کارشناسان در خطر اين فاجعه احتملی ھشدار می سال! خواھد داد؟

ھا حکومتيان از  توسط نورچشمیھای غيرقابل برگشت و رانت خواری،   که به تمامی با وامئیھا ای رخ دھد برج زلزه

  !اند، چه خواھد آمد؟ جمله توسط مسکن مھر ساخته شده

ھمان . جا مانده است رنگ مسکن مھر سر پل ذھاب، تنھا ويرانی و خرابه به ھای آجری بنا به گزارشات، از آپارتمان

ھا  ھا و دوربين بارھا جلوی رسانهنژاد و ھم روحانی،   که مديران وزارت راه و شھرسازی ھم در دولت احمدیئیھا خانه

ھا،  رو، طرفداران آن از اين. اند با کيفيت عالی ساخته شده و در مقابل زلزله مقاوم است خبرنگارھا ايستاده و گفتنه

 . که از ريزش مسکن مھر منتشر شده، فتوشاپ و کار ضدانقالب استئیھا ھا و عکس فلماند  گفته

اند، اما زلزله  اند و با بھترين استانداردھا ساخته سازی کرده مسکن مھر را صنعتیاند  مقامات دولتی، ھمواره گفته

شود آبسه تورم  حاال پروژه پرھزينه دولت که گفته می. ، آزمون بدی برای مسکن مھر بود١٣٩١ورزقان در مرداد 

 .سنگينی به جيب تمام مردم ايران تحميل کرد دوباره در کرمانشاه سر باز کرده است
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ھای آجری  سرپل ذھاب، از مسکن مھر اين منطقه تلی از خاک و غبار باقی مانده است و تمام ساکنان آن آپارتماندر 

مسکن مھر سر پل ذھاب فرو ريخته و مديرکل راه و شھرسازی کرمانشاه اعالم کرد . اند را تخليه کرده» مھر بی«رنگ 

 !که مسکن مھر سر پل ذھاب روی گسل زلزله بوده است

س بخش زلزله مرکز تحقيقات راه، مسکن و شھرسازی گفته که واحدھای مسکن مھر کرمانشاه روی گسل قرار ئيراما 

 .ن بودن مقاومت اين ساختمان استئينداشته و علت تخريب جدی پا

.  ذھاب تخريب شده است  درصد شھر سرپل۶٠ تا ۵٠در برآورد حدودی .   بسيار سردتر استئیھوا در مناطق روستا

 ١٠٠ تا ۵٠، بين »ازگله«ذھاب تا شھر  روستاھای مابين سرپل.  شود  و آب آشاميدنی در اينجا يافت نمیئیموادغذاھيچ 

، »صنعت جھان«گزارش  به.  اند دو روستای ژاله اوليا و امام عباس اوليا صددرصد تخريب شده.  اند درصد تخريب شده

 نفر فقط در يک روستا کشته ٢٢در برخی روستاھا از پنج تا اند و  حداقل پنج روستا در ازگله صددرصد تخريب شده

 . اند شده

اھالی شھر از نوع و نحوه امدادرسانی .  اند احمر به گفته مردم ديرتر وارد امدادرسانی شده نيروھای ھالل ميان، اين در

 . مندند احمر به شدت گاليه ھالل

طور   آب و پتو به مردم تا ابتدای دوشنبه شب نرسيده است، چهوقتی ھنوز: ھا گفته است يکی از اھالی منطقه به رسانه

  قرار است کل آواربرداری به اين سرعت تمام شود؟ 

 عصر حداقل، نبايد ۵شود؟ چرا تا ساعت  تر از خود بحران می چرا وضعيت مديريت بحران با ھر سيل و زلزله بحرانی

  ند؟آب و غذا و پتو به بازماندگان برسد تا کمتر اذيت شو

ھا، کمبود شديد دارو، سرم، تخت و  طبق گزاش رسانه.  بار است وضعيت درمانی در اين مناطق بسيار نامناسب و اسف

ذھاب در اثر زلزله تخريب شده و بسياری  بيمارستان سرپل.  زده به وضوح قابل مشاھده است تجھيزات در مناطق زلزله

وقتی تا اين اندازه، . اند خی مصدومان به تھران برای مداوا منتقل شدهبر.  از بيماران و کادر پزشکی زير آوار ماندند

طور قرار است اين ميزان مصدوم و زخمی زلزله مداوا شوند؟ در  ن است، چهئيامکانات درمانی اين مناطق محروم پا

:   کردهتأکيديزات پزشکی  خبر کمبود تجھتأئيدپزشکی کرمانشاه با  ھا و کدام شھرھا؟ معاون دانشگاه علوم کدام بيمارستان

  ».زده به امدادرسانی ستادی نياز شديدی دارند مناطق زلزله«

ترين ميزان فشار را تاب آوردند و زخم و درد زيادی را تحمل  ذھاب، که در ھشت سال جنگ بيش مردم مرزنشين سرپل

  .  وضعيت جنگذھاب دقيقا شده ھمان مشابه شرايط و  سال پس از جنگ شرايط سرپل٣٠حاال .  کردند

قدر اسفبار است؟  جاست که چرا پس از اين ھمه سال، وضعيت امکانات درمانگاھی و بيمارستانی اين شھر اين  اينسؤال

وجود  ، بھبودی مناسبی در زندگی مردم اين منطقه، به»شعار آبادانی اين مملکت«يعنی حدود سی سال پس از جنگ با 

قدر امکانات درمانی در  ، حتی بيمارستان شھر را تخريب نموده و حتی آنتر زلزله بيش از ھفت ريش. نيامده است

  .کرمانشاه وجود ندارد که به موقع ھزاران مصدوم را بتوانند ھمان جا درمان کنند

وگو با ايلنا با اشاره به اقدامات اين  احمر نيز در گفت گوی سازمان امداد و نجات ھالل سيدمصطفی مرتضوی، سخن

فعال با بحث کمبود چادر مواجه نيستيم چراکه ھنوز ارزيابی خاصی در اين زمينه «:  زده گفت ناطق زلزلهسازمان در م

د نياز به محل فرستاده خواھد به محض انجام ارزيابی، چادرھای مور.  صورت نگرفته و عدد خاصی اعالم نشده است

 سال ديگر ھم بايد پول ھمين ٢٠ا خاک يکی شده و ھای مھرشان ب از اين خشمگين ھستند که خانهمردم بيش از ھمه  .شد

که باز  جا نه غذای کافی ھست، نه آب، نه برق، نه چادری برای شب ماندن و نه اميد برای اين اين. تل خاک را بدھند

  .فردا را ببينند
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با انتشار در حکومت اسالمی ايران » مديريت بحران«ھای دولتی و نيمه دولتی ايران، درباره  اکثريت روزنامه

  .اند  ورزيدهتأکيد، ئیھا گزارش

که کانون   با وجود اين گزارش خبرگزاری مھر، در خصوص ميزان تلفات و مصدومان عراق نيز عنوان شده است به

وزارت بھداشت عراق اعالم کرد در سراسر عراق ھفت .  تر از ايران است ھا بسيار کم زلزله، عراق بوده اما تلفات آن

  . اند  تن ديگر زخمی شده۵٣۵نفر کشته و 

چنان در پس حوادث، به  آيا بايد ھم. شود ای چون زلزله اخير می از نبود امکاناتی که موجب افزايش تلفات در پس حادثه

آيد  خوريم به يادمان می ھا وقتی با حوادث برمی کند؟ آيا در صرف بودجه يادآوريم که چه خطراتی جان مردم را تھديد می

  شد؟ ديگر ھزينه میکه کاش جور 

آيد که در  ين حکومتی، باز به يادشان میمسؤولدھد تازه مقامات و  چون زلزله اخير روی می ھنگامی که حوادثی ھم

برند ھمه وعده  اما زود از ياد می. کنند چنانی می ھای آتشين و آن توصيه و سخنرانی. بريم سر می سرزمينی زلزله خيز به

ه اصلی دولت است که درباره خطرات احتمالی بايد آمادگی الزم را داشته باشد و چاره اين وظيف. کارھا را و راه

 .بينديشند

 دولت و با ھيأت، گزارش کرده که حسن روحانی اين موضوع را در جلسه عقرب ٢٤خبرگزاری تسنيم روز چھارشنبه 

 .است ن کردهويژه استان کرمانشاه بيا لرزه در منطقه غرب ايران، به اشاره به وقوع زمين

 ٣٠توصيف کرده و افزود که حدود » ای ھمگانی وظيفه«لرزه را  روحانی پيشگيری و مقابله با خطرات ناشی از زمين

 .زده در کرمانشاه، بايد بازسازی و ترميم شود  مناطق زلزلهئیھزار خانه شھری و روستا

که خانه ساخته خود مردم در  اين«: کند  اقرار میزده به غرب ايران سفر کرده بود، چنين او در ديدار از مناطق زلزله

» .دھنده وقوع فساد در اين زمينه است منطقه سرپل ذھاب سالم مانده و در مقابل يک ساختمان دولتی فرو ريخته، نشان

 ».است وساز فساد وجود داشته کاری ساخت مشخص است که در بخش پيمان«او در ادامه افزوده که 

 ماه عقرب ٢٣شنبه  در مورد بازديد روز سه» ھای تدبير لرزه پس«ھارشنبه طی گزارشی با تيتر روزنامه قانون روز چ

حسن روحانی از سرپل ذھاب به شدت دولت دوازدھم و شخص حسن روحانی را مورد انتقاد قرار داده و او را متھم به 

  .به مردم کرد» نئينگاھی از باال به پا«و » جدا نشدن از گارد امنيتی خود«

نژاد و  زدن به احمدی ھای مھر نابود شده را برای طعنه و کنايه حسن روحانی که محل مسکن«نويسد که  اين روزنامه می

 را ئیھا ھای انتخاباتی خود در ميان انبوھی از نيروھای امنيتی و نظامی، وعده سخنرانی انتخاب کرده بود، مانند ميتينگ

 ».به زبان آورد و رفت

ھای اجتماعی نيز  زه اخير و انتشار تصاويری از منازل مسکونی مسکن مھر در سرپل ذھاب در شبکهلر دنبال زمين به

 .ھا شد انتقادھای بسياری متوجه ميزان استقامت اين ساختمان

نژاد آغاز شد و در نقاط  ھای انبوه و ارزان قيمت مسکن مھر از زمان رياست جمھوری محمود احمدی طرح خانه

 . شدمختلف ايران اجرا

آمار دقيقی از ميزان تلفات مسکن مھر مناطق «که روابط عمومی راه و شھرسازی کرمانشاه اعالم کرده که ھنوز  با آن

ھا  تر قربانيان در اين خانه که بيش ای مبنی بر اين نشدهتأئيدھای  ، اما گزارش»ذھاب وجود ندارد ويژه سرپل زده به زلزله

 .است کردند، منتشر شده  زندگی می

س کميسيون عمران مجلس شورای اسالمی روز چھارشنبه گفت که ميزان ئي، رئیدر ھمين رابطه، محمد رضا رضا

:  او به ايلنا، خبرگزاری کار ايران، گفت.است» تأسفمايه «زده  تخريب واحدھای مسکن مھر در مناطق زلزله
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اند، بايد  گير بوده ت مسکن مھر تصميمای در حوزه ساخ که در چه دوره انگار فارغ از اين مديران مقصر و سھل«

 ».پاسخگو باشند و به طور قطع بايد در مجلس توضيح دھند

 سازمان نظام مھندسی ھيچ  س سازمان نظام مھندسی ايران، اعالم کرد کهئييک روز پيش از وی، حسن قربانخانی، ر

اين سازمان برای واحدھای مسکن نظارتی در ساخت واحدھای مسکن مھر نداشته و ھيچ مھندس ناظری ھم از سوی 

 ».اند مھر معرفی نشده

ھای تخريب شده  تر خانه پيش از او، اسحاق جھانگيری، معاون اول حسن روحانی نيز بدون ارائه جزئيات گفت که بيش

 .است ھای مسکن مھر بوده  در زلزله اخير غرب کشور، متعلق به ساختمان

آباد  بيمارستان تخريب شده در اسالم«ای اسالمی، به خبرگزاری ايلنا گفته که پيشه، نماينده مجلس شور هللا فالحت حشمت

غرب به تازگی ساخته و افتتاح شده بود، شاھد بوديم که اين بيمارستان در پی وقوع زلزله تخريب شد و اين در حالی 

 ».ای خسارتی جدی به خود نديد بود که بيمارستان امام خمينی با وجود قدمتی چندين دھه

زلزله، نوشته » ت بحرانيريانفعال در مد« خود، با انتقاد از عقرب ٢٤روزنامه قانون، در تيتر يک شماره چھارشنبه 

اری از ين مناطق، بسيل كمبود سرعت امداد رسانی در ايخراش كرمانشاه، به دل با گذشت سه روز از زلزله دل«: است

ن حادثه جان سالم به در يھوا و نبود امكانات، افرادی را كه از اافراد حتی پتو برای گرم كردن خود ندارند و سرمای 

 ».آزارد ار میياند، بس برده

جلسات متعدد ستاد بحران خروجی : نوشته است» ميا دهيبارھا و بارھا نام ستاد بحران را شن«که  اين روزنامه با بيان اين

اند از نبود امكانات  ن حادثه از دست دادهيال خود را در ازان و امويم كه افرادی كه عزيامروز شاھد«به دنبال نداشته و 

عی يای طبيستاد بحرانی كه قرار است زمان بال. شان در معرض نقض قرار گرفته است برند و حقوق شھروندی رنج می

 ».شود عی، خود دچار بحران میيای طبيبه كمک افراد بشتابد، انگار زمان بال

شدت دولت دوازدھم و شخص حسن روحانی را  به» ھای تدبير پس لرزه«شی با تيتر چنين طی گزار روزنامه قانون، ھم

دن خبر حضور يزده سرپل ذھاب مردمی كه با شن شنبه در شھر زلزله روز سه: مورد انتقاد قرار داده و نوشته است

» ش بازگو كننديد را برارو شوند و مشكالت و دردھای خو توانند با او روبه ک میيبودند از نزد دولت تصور كرده سئير

ھای مھر نابود  روحانی كه محل مسكن گر رقم خورد و حسنيای د ماجرا به گونه«به شھرک شيرودی اين شھر رفتند اما 

ان يھای انتخاباتی خود در م نگيتينژاد و سخنرانی انتخاب كرده بود، مانند م زدن به احمدی هيشده را برای طعنه و كنا

  ». را به زبان آورد و رفتئیھا تی و نظامی، وعدهينروھای اميانبوھی از ن

راث دولت قبل كه بر سر مردم آوار شده بود از جمالت يحسن روحانی در كنار م«که   براينتأکيداين روزنامه با 

ری كه از سخنرانی او منتشر شد بازگو يتصاو«: نوشته است» ديز استفاده كرد و دولت را خادم مردم نامينژاد ن احمدی

حسن روحانی حتی برای سخنرانی و «و » ن بر ملت بود و خبری از خدمتگزاری نبودئيننده نگاھی از باال به پاك

ن با اعتراض يھای مختلف قدردانی كرد كه ا تی خود جدا نشد، در سخنانش از دستگاهيز از گارد امنيھمدردی با مردم ن

  ». داشتنداحمر اعتراض فراوانی رو شد و به عملكرد ھالل مردم روبه

كمبود امكانات و «که   براينتأکيدروزنامه شرق نيز ضمن چاپ گزارش خبرنگار اعزامی خود به استان کرمانشاه و 

 است اما  ھرچند امدادرسانی از ھمان ساعات اوليه آغاز شده«است، نوشته »  زدگان ت مشكل اصلی زلزلهيريضعف مد

  ».اند عداد زيادی از آنھا ھنوز چادر دريافت نکردهمند ھستند و ت مردم از نحوه امدادرسانی گاليه

وضعيت «، نوشته »ذھاب و روستاھای اطراف آن است کانون اصلی بحران در سرپل«که  خبرنگار شرق با اشاره به اين

ھای معين نيز  کنند و از استان دھد ھرچند نيروھای امداد تالش زيادی می ذھاب نشان می ديده سرپل  کلی شھر آسيب
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احمر در  امدادگران ھالل. است اما مشکل اصلی در ضعف مديريت اين بحران است وی کمکی و لوازم اوليه آمده نير

  ».رنگی دارند ديده حضور کم ھای آسيب بعضی قسمت

ما برای . آيم تی نيست که میياين اولين مامور«: ذھاب به اين روزنامه گفته است احمر در سرپل يکی از امدادگران ھالل

ضعف شديد مديريتی وجود دارد . مشکل اصلی اين است که مديريت چندان دست ما نيست.  شرايطی آموزش ديديمچنين

درستی تقسيم نشود؛ ما درگير يک مديريت احساسی  است، به و ھمين امر باعث شده امکاناتی که برای منطقه ارسال شده 

بودند   ديده  ای چادرھا را بين مردمی تقسيم کردند که ھرچند آسيب چه در ابتدا اتفاق افتاد، اين بود که عده آن«اما » ھستيم

ديده در  شد و مردم آسيب  درست میئیھا بايد کمپ.  ديگر بودئیزده جا اما آسيب در مورد آنھا جدی نبود و منطقه بحران

 ».شد کانات به درستی تقسيم میافتاد، ام اگر اين اتفاق می. شدند  بوديم، اسکان داده می  که برپا کردهئیھا و چادرھا کمپ

، »شدت عصبی و غمگين ھستند وضعيت در سرپل ذھاب بحرانی است و مردم به«که   براينتأکيدخبرنگار شرق، با 

و حتی » اند ای که مسکن مھر وجود دارد از ھر خانواده چندين نفر جان خود را از دست داده در منطقه«: نوشته است

اند و اجسادشان  اند ھرکدام چھار، پنج نفر را از دست داده بينيد ايستاده ين افرادی که میھم«: يکی از اھالی گفته است

  ». است و منتظر ھستند اجساد بقيه بيرون آورده شود بيرون کشيده شده

 ٧٠٠«عزيز  اين روزنامه، گزارش داده که وضعيت روستاھا بسيار بحرانی است و برای نمونه در روستای کانی

آب «ان می گويند که ئيو روستا» برند سر می روستا بدون حتی يک امدادگر در وضعيت بسيار بدی بهخانوار اين 

يک نفر آمد ارزيابی کرد و رفت؛ ديگر نه کسی آمد و نه امکاناتی .  است کس به ما سر نزده ھيچ. آشاميدنی نداريم

اگر به ما کمک نرسد، ممکن است تعدادی «که فرھه ھم به شرق گفته  يکی از اھالی روستای ناوه» .برايمان ارسال شد

فقط جراحت اھالی روستا نيست، احشامی داشتيم که ھمگی زير . از اھالی بر اثر بيماری جان خود را از دست بدھند

 ».شود کاری کرد پيچد و نمی ھا را دفن کنيم، مريضی در روستا می اگر نتوانيم آن. آوار تلف شدند

، از قول خبرنگار اعزامی »زدگان در دمای صفر درجه خوابی زلزله عقربخي«ی با تيتر روزنامه جوان ھم در گزارش

روھای امدادی و يبار ھنوز خبری از ن پس از گذشت دو روز از زلزله مرگ«: خود به سر پل ذھاب، نوشته است

ر صفر درجه در يی زھا در سرما اھالی روستاھا كه االن سرپناھی ندارند شب. ستيرسانی به اھالی روستاھا ن كمک

مند ھستند و حداقل  ن گلهمسؤوالھمه از . رسانند  شب را به صبح میئیل گرمازاي و وسائیفضای باز بدون چادر و پتو

  ». است كه با آن سرمای كوھستان را تحمل كنندئیسوز درخواست دارند چادر و پتو ن سرمای جانيزی كه در ايچ

شنبه و با گذشت دو روز از زلزله در روستاھای امام عباس، تبانی و   روز سهکه عصر اين خبرنگار، با اشاره به اين

ھای مردمی به مردم اين مناطق شده، به  ه و تنھا در مواردی کمکک اثری از نيروھای امدادی نديديروستاھای كوی 

زلزله روستای ناوه فره «ھا و تدفين کشته شدگان توسط بازماندگانشان اشاره کرده و حتی نوشته که  ويرانی گسترده خانه

با وجود «ن روستا ھم ياما در ا» ل كرده استيقه با شھرستان پل ذھاب فاصله دارد به تلی از خاک تبدي دق٢٠را که تنھا 

  ».ستيھای دولتی ن روھای امدادی و كمکيشنبه خبری از ن كی به شھر تا عصر روز سهينزد

جامی شھرستان داالھو  زده در روستای ده روزنامه جامعه فردا، عکس يک خود را به تالش يکی از زنان زلزله

  ».اش را از زير آوار خارج کند  تا وسايل خانهکند تعداد نيروھای امدادی تالش می در حضور کم«اختصاص داده که 

اشاره کرده و نوشته که برای نمونه در » زده ان زلزلهئيبه مشکالت روستا» روستا، چالش بازمانده«اين روزنامه با تيتر 

ما  چادر ھالل احمر و آب آشاميدنی به اين روستا رسيده است ا۵ نفر از نيروھای امدادی، ١٠حدود «جامی  روستای ده

  ».مردم اين روستا ھنوز نيازمند غذا، چادر و وسايل گرمايشی ھستند
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ن نوزاد يدوم«: در صفحه يک خود چاپ کرده و نوشته است» آوای اميد«روزنامه اعتماد، عکس نوزادی را با تيتر 

 وارد شده است، كره اجتماعیيطی كه زخم بزرگی به پيدر شرا«به نوشته اين روزنامه » .ا آمديلرزه به دن نيپس از زم

ان داشتن يات و جريتوانند به مثابه نماد و سمبل ح  ن تولدھا میيا. ن جامعه استيای از تولد دوباره ا ک نوزاد نشانهيتولد 

  ».ان شھروندان زنده نگه دارنديد را در ميای ھم كه شده روح ام زندگی تلقی شوند و برای لحظه

: نوشته است» تو ديگر فريب نخور«نوزاد اختصاص داده و با تيتر روزنامه ھمدلی ھم عکس يک خود را به ھمين 

آوا دختری است که فردای زلزله و در ميان فاجعه متولد شد، و ما بايد به او چيزھای زيادی بياموزيم از عبرت و «

  ».درايت

ترين  ن و زمانه از نمادیھا و فوالدھای فروريخته از قھر زمي تولد آوا از ميان آجرھا، سيمان«اين روزنامه نوشته که 

  . است که عکاس خوش ذوق ايرنا، احمد معينی جم، آن را به ثبت رسانده استئیتصويرھا

ھا در آن فراوانند، عدالت، آزادی، مھر،  بساط سياست ھميشه پھن است و متاع«: ھمدلی خطاب به اين نوزاد نوشته است

به ھر . تاريخ کشورت را بخوان، بچرخ و ببين اطرافت را. تترين آنھا عدالت اس دانم چرا شيرين نمی... . رفاه و

  ».مداری غيرراستينی فريب مخور زبانی و مردم چرب

هللا  قی، امام جمعه تھران، آيتياالسالم كاظم صد ويژه حجت ھا به تاکنون ھر اتفاقی در ايران روی داده است امام جمعه

اند اکنون بايد از اين  حجاب نسبت داده شرمانه و وفيحانه به زنان بی  بیاحمد علم الھدی، امام جمعه مشھد، اين اتفاقات را

  …هللا علم الھدی و ای، آيت امام رضا، امام خامنه: ھای حکومت اسالمی پرسی که آيا عامل زلزله مشھد کيست هللا آيت

وقتی :  جمعه خود گفته استآور به زنان معروفند، علم الھدی، در سخنان نماز ھای چندش حرمتی و اھانت ھا در بی آن

يک زن و دختر جوانی با کشف حجاب و صورت آرايش کرده، سر و گردن خود را در نگاه مردان ھرزه گذاشت فساد 

خواھد شھوت خود راعملی کند راھی جز آلوده شدن به فساد اقتصادی و  کند و انسانی که می اخالقی توسعه پيدا می

 .اخالقی ندارد

شود که ھر  بندوبار می قدر بی شود که غريزه جنسی و ارضای آن آن جا فاسد می اخالق از آن: زودامام جمعه مشھد، اف

 .حجابی است  در مقام ارضای شھوت قرار بگيرد، آن وقت جامعه مھد فساد شده و کليدواژه آن بیعقربرھگذری در خي

دليل  شده، اعالم کرد که زمين لرزه، به» علمی دقيق و حساب «مسألهچند سال پيش نيز امام جمعه تھران با طرح يک  

 .حال ھيچ دانشمندی نتوانسته است آن را کشف کند حرفی منطقی که تا به. دھد ھا روی می حجابی خانم بی

حجاب و بدحجاب  ن ھفته تھران ضمن تذكر به برخی بانوان بیيب نماز جمعه ايخط: خبرگزاری فارس، نوشت

ھای بانوان موجب  حجابی ت كنند چرا كه بیيتر مسائل مربوط به حجاب را رعا شيد بيبانوان ما با: خاطرنشان كرد

 .شود ت غضب خداوند حاصل میيشود و در نھا لرزش دل جوانان می

كه جامعه  نيان ايب نماز جمعه تھران، به برخی از معضالت اخالقی جامعه اشاره و با بيقی خطياالسالم كاظم صد حجت

توان  ره كه میيگناھان صغ. اد شده استيانه گناه در جامعه زتأسفم: ت فرھنگی است، گفتك انقالب و حركيازمند ين

ت اصول اخالقی، نام يتوجھی برخی مردان نسبت به رعا توجھی برخی بانوان به مسائل حجاب و بی طور مثال از بی به

 .ن رفتن روح معنوی در جامعه شده استيبرد موجب از ب

 كه بر ئیھا زلزله: ادآور شديشوند،  ل میيره تبديره در صورت استمرار به گناھان كبيھان صغن كه گنايان ايقی با بيصد

د برای مقابله با يما با: او افزود. مين پناه ببريم و به دياد خدا باشين ندارد كه ما به يشود راھی جز ا اثر گناه حاصل می

ن بالھا يف ايچ كس جز خداوند حريد ھياي در شھر تھران بعیيم چرا كه حتی اگر زلزله طبين زندگی كنيبالھا در پناه د

 .نخواھد بود
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 درباره زلزله  او نيز منتشر شده سايت رسمی ای، در سخنانی که در وب الھدی امام جمعه مشھد و نماينده خامنه احمد علم

ر اين شھر را لرزاند و تر در اين شھر اتفاق افتاد، تمام در ديوا  ريش٦ای بيش از  زلزله«: اخير مشھد گفته است

خوشبختانه حتی يک مورد ھم خرابی و ويرانی در اين شھر نداشت، اين جز عنايت خاص امام رضا نبود و حتی 

  ».وسازھای نامطمئن ھم آسيب نديد و اين جزو عنايات امام ھشتم بود ساخت

 فروردين ١٨ای نماز جمعه ديروز ھ تر مدعی بود برگزاری کنسرت مايه نزول عذاب الھی است، در ميان خطبه او پيش

تا !! کنند  میئیديده را سر سفره خودشان نشاندند و با غذای گرم پذيرا امام رضا افراد آسيب«: ، مشھد گفته است١٣٩٦

  ».انشاءهللا يک سروسامانی پيدا کنند

: ادن آن با زلزله گفتای، در ادامه سخنان خود به عدم برگزاری کنسرت در مشھد و پيوند د نماينده سيدعلی خامنه 

ھا حرمت امام رضا را  ھاست، شما مشھدی داری شما مشھدی عامل دوم اين رافت و عنايت خاص امام رضا، حرمت«

ھای اخالقی اجازه توسعه نداديد و  ھا و ناھنجاری بندوباری حفظ کرديد، در حريم مطھر امام ھشتم به برخی مفاسد، بی

  ».بر چنين خطر سامان برانداز، امام رضا به شما کمک کردند و شما را حفظ کردندمزد و اجر شما اين بود که در برا

 درصد ١٠٠ تا ٦٠ين حکومت اسالمی در مرکز زلزله برخی روستاھا مسؤولتر که به گفته   ريش١/٦ای با قدرت  زلره

نفر جان خود را از دست داده و اند اما به گفته امام جمعه مشھد، بر اثر اين زلزله ويرانگر، فقط يک يا دو  تخريب شده

، صدھا …تر زلزله در گذشته آذربايجان شرقی و در حالی که در با ھمين قدرت ريش. اند  نفر نيز مصدوم شده١٧حدود 

ھای زيادی را به بار  تواند خرابی تر می  ريش٦ای به بزرگی  يعنی زلزله. اند کشته و ھزاران مصدوم برجای گذاشته

حجاب و  زنان بی«کند و ھر اتفاقی را به  هللا احمد علم الھدی حکمرانی می آيت» ؟!مقدس«د حال در مشھ. بياورد

  ! معرفی خواھد کردمسؤولدھد اکنون ببينيم در رابطه با اين زلزله، چه کسی را  حواله می و خشم خدايشان » بدحجاب

 کيلومتری زمين، حوالی سفيد ١٠ در عمق ١٣٨٦ فروردين ١٦ دقيقه روز ١٠: ٣٠تری در ساعت   ريش١/٦زلزله 

  .ھای متعددی داشته است ھای مختلف خارجی واکنش سنگ در استان خراسان رضوی، در خبرگزاری

لرزش در شھر «گزارش تابناک،  به. ھای ثابت و ھمراه مشھد دچار اختالل شد در پی وقوع اين زلزله در مشھد، تلفن

ھای پياپی موجب شده برخی از مردم احساس  شده و وقوع پس لرزهشدت احساس  ھای بلند به مشھد و خصوصا ساختمان

ھا بروند؛ جمعيتی که در بسياری از نقاط شھر مقدس مشھد، حتی پيرامون حرم رضوی ديده  عقربنگرانی کرده و به خي

 .شود می

 ».اند زمان با وقوع اين زلزله، برخی از اھالی مشھد صدای مھيبی شنيده شود ھم گفته می

ام خسارت  طبق اطالعاتی که تاکنون از ھالل احمر دريافت کرده: ه فريمان در مجلس شورای اسالمی گفتنمايند 

 از روستاھا فريمان يک نفر کشته شده و  انه در يکیتأسفايم و م نداشته» سفيد سنگ«و » فريمان«ای در شھر  جدی

 .ايم چنين يک نفر کشته در روستای بخش رضويه از شھرستان مشھد داشته ھم

ن واليت نام ئيتخريب در روستاھای کالت منار که جزو توابع بخش رضويه شھر مشھد است و منطقه پا: او ادامه داد

 .اند  درصد منازل و بناھا را در روستاھای اين منطقه تخريب شده١٠٠ تا ٤٠دارند، زياد بوده و چيزی در حدود 

 کنند چرا با مخالفت در راستای مقابله تأمينوانند معيشت مردم را ت نی که نمیمسؤوالآن دسته از : امام جمعه مشھد گفت

  زنند و آن را به نابودی سوق می دھند؟ حجابی و فساد به فرھنگ مردم ضربه می با بی

ھای نماز جمعه، با اشاره به طرح  هللا سيد احمد علم الھدی در خطبه ، آيت١٣٥٩گزارش خبرنگار مھر، ارديبھشت  به

کنند تا يک مشت الابالی از  ای با طرح مبارزه با فساد و بدحجابی مخالفت می عده: د و بدحجابی اظھار کردمبارزه با فسا

  ».ھا رضايت داشته باشند و اين طرز فکر برای فرھنگ اسالمی مخرب است آن
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مجلس عزيز و قانون امر به معروف و نھی از منکر با ھمت اين «: او خطاب به مخالفان طرح مبارزه با بدحجابی گفت

  ».س مجلس صورت گرفتئيای جرات نکردند آن را ابالغ کنند که اين کار توسط ر الھی تصويب شد اما عده عظيم حزب

بنده از نيروی انتظامی غيور و دالور که با کمال قدرت در اين عرصه وارد شده است تشکر «: امام جمعه مشھد افزود

  ».ن نامه مدون داشته باشدئينتظامی است اما بايد در اين عرصه آ امنيت اجتماعی نيروی امسؤولمی کنم زيرا 

 امام جمعه اصفھان که به اظھارات جاھالنه و تفکرات افراطی ضد بشری شھرت دارد، ھمواره با ئیيوسف طباطبا

  .انتقاد شديد از نوع پوشش زنان، بد حجابی را عامل خشک شدن زاينده رود دانسته است

باره  اند، امام جمعه اصفھان در اين زديک به حکومت اسالمی ايران، که اين خبر را منتشر کردهھای ن گزارش رسانه به

رود   به دفتر من رسيده است که زنان در کنار زايندهئیھا عکس. گفته است که در اصفھان وضعيت حجاب بد است

 .  دست آن ھم خشک می شودکنيد رودخانه که خشک شد باال اند ھمين کارھا را می خشک مثل اروپا عکس گرفته

 انتظامی برای امر به معروف  ای ندارد، نيروی ما اگر گناه ببينيم و فقط نچ نچ کنيم فايده«:  کردتأکيدامام جمعه اصفھان، 

  ».الھی استفاده کند ھای حزب تواند از بچه و نھی از منکر می

، ...پس از اظھارات او افراد بسيجی و.  ترغيب کرد سال پيش بسيجيان را به اسيدپاشی زنان٢امام جمعه اصفھان حدود 

پاشيدند که باعث سوزانده  شد، اسيد می ھا بد حجاب قلمداد می ھا زنی که در نظر آن سوار بر موتور سيکلت بر روی ده

  .شدن اعضای بدن و صورت چندين زن گرديد

اطقی از استان آذرباين شرقی را لرزانده  من١٣٩١ مرداد ٢١، روز شنبه ٢/٦تر  دو زمين لرزه کمابيش شديد با ريش

 نفر مجروح ٥٠٠٠ نفر کشته و بيش از ٣٠٦ھای اھر، ورزقان و ھريس،  لرزه در شھرستان بود که بر اثر اين زمين

 ٤٠ ھزار نفر، ھريس ٤٢ ھزار نفر، ورزقان ٦٧ ھزار نفر دچار حادثه شدند که در اھر ١٥٥در مجموع  .شده بودند

  .گرفت ش ھزار نفر را در بر میھزار نفر و تبريز ش

 واحد ٣٢٩ ھزار و ٥ واحد مسکونی دچار آسيب شده که از اين تعداد ٦١٨ ھزار و ١٨ھا  لرزه در محدوده اين زمين

 .طور کامل از بين رفتند  روستا به٦٥ روستا دچار تخريب شده و ٤١٠در مجموع . طور کامل تخريب شدند به

زده که در  شرقی، سه روز پس از حادثه در جلسه کارگروه مربوط به مناطق زلزلهدار آذربايجان  استان رضا بيگی، 

زده واحدھای مسکونی   روستای واقع در سه شھرستان زلزله٥٨٠از : تشکيل شده بود گفت استانداری آذرباين شرقی

کند ولی به  رابری میب  بم درست است که زلزله آذربايجان از لحاظ شدت با. اند  تا خسارت ديده٦٠ روستا بين ٣٠٠

ھای وارده به  ولی شدت تخريب و آسيب. تری داشت ان تلفات جانی کمئيای و فصل کاری روستا دليل شرايط منطقه

امام جمعه مشھد . امام جمعه ھر شھر امام زاده زنده آن شھر است: الھدی علم.ات فراتر از زمين لرزه بم استتأسيس

زاده آن شھر است و بقعه و بارگاه  ی امام است، ائمه جمعه ھر شھر در نقش امام که مقام معظم رھبرئیاز آن جا: گفت

   )١٣٩٤ عقرب ٢٠( .ھم ھمان دستگاه نماز جمعه است، بنابراين شما بايد از امام جمعه شھرتان محافظت کنيد

با فرھنگ اسالمی ھشدار من در رابطه «: ن گفتمسؤوالجمعه عنبرآباد ھم خطاب به  امام» رضاساالری«االسالم  حجت

انقالب اسالمی ما را از فکر . شود برگرداند اين است که متوجه باشيد در رابطه با فرھنگ آب رفته از جوی را نمی

ن نظام اسالمی برگزاری کنسرت شده و آيا مسؤوالفروشی درآورد، حال چرا امروز دغدغه برخی از  فرھنگ

  » .عتياد مشکل اصلی ماستآوردن جوانان ما به ا برگزارکردن کنسرت يا روی

ھای نماز جمعه اين شھرستان با اشاره به برگزاری جشن ھفته فرھنگی رامسر و  امام جمعه رامسر ھم در خطبه

  » .ھا افراط صورت گيرد ھا و کنسرت نبايد در برگزاری جشن«: ھا گفت کنسرت
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صورت متوالی برگزار  ی است که بهھای جديد ھفته فرھنگی رامسر يکی از برنامه«: االسالم موسوی افزود حجت

ھا، زيرا رامسر  شود و برای معرفی فرھنگ مردم، آداب و رسوم و فرھنگ رامسر مؤثر است نه برای بيان ظرفيت می

ھا در اين شھرستان  درپی کنسرت پيش از اين نيز امام جمعه تنکابن نسبت به برگزاری پی. »در جھان دارای آوازه است

  .ھشدار داده بود

ھای نماز  نژاد در خطبه ئی، منطقه اصفھان، سيديوسف طباطبا)ايسنا( گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران به

رود خشک   به دفتر من رسيده است که زنان در کنار زايندهئیھا عکس«: جمعه اصفھان در مصلی بزرگ اصفھان، گفت

خرداد  ٢١( ».شود که خشک شد باال دست آن ھم خشک میکنيد رودخانه  اند ھمين کارھا را می مثل اروپا عکس گرفته

١٣٩٥(  

ايم  ايم، در اين چند سال حتی نتوانسته ما در انقالب فرھنگی درست عمل نکرده«: امام جمعه اصفھان تصريح کرد

  ».دانشگاه را زنانه و مردانه کنيم، اين چه انقالب فرھنگی است که ھيچ کار اساسی در آن انجام نشده است

ھا موظفند و  تمام انسان«: که امر به معروف و نھی از منکر کار فرد خاصی نيست، ادامه داد نژاد با بيان اين ئیباطباط

  ».ھا واجب است که مردم را به اين فريضه الھی دعوت کنند بر آن

ت از سپاه و ھنگامی که داش. زده رفت و در جمع زلزله زدگان سخنانی ايراد کرد شيخ حسن روحانی، به مناطق زلزله

  .رو شد کرد، با اعتراض مردم روبه ھا تشکر می رسانی به زلزله زده بسيج برای کمک

ديده وارد اين منطقه شد   ساعت پس از وقوع زلزله در استان کرمانشاه، حسن روحانی برای بازديد از مناطق آسيب٤٨

روحانی، حوادث طبيعی نظير زلزله و .  کندو وعده داد که در اسرع وقت نيازھای فوری قربانيان زلزله را برآورده

 !نوعان توصيف کرد؟ برای بندگان برای ياری و کمک به ھم» آزمايش الھی«توفان را 

زده  ، حسن روحانی در محاصره موجی از نيروی گارد ويژه رياست جمھوری از مناطق زلزلهعقرب ٢٣شنبه  روز سه

زده در اعتراض به کندی  ھای اجتماعی، مردم زلزله ه در شبکهھای منتشر شد فلمبر اساس گزارشات و . ديدن کرد

شان  ھای تند و لگد به ماشين او، خشم کمبودھای فراوان؛ ضمن محاصره ماشين حامل روحانی با شعار رسانی و  کمک

تجمع اعتراض و فشار . زده شدند را به حاکميت نشان دادند و خواھان رسيدگی فوری به وضعيت مردم در مناطق زلزله

خواران و  کشان، رانت س دولت آدمئير. مردم به حدی بود که روحانی نتوانست حتی از ماشين خود پياده شود

 مجبور ئیگو راندند، با ياوه چپاولگران، در محاصره نيروھای ضدشورش ھمراھش که مدام مردم را تھديد و به عقب می

  .به از محل شد

زدگان پرداخته بود، با   که برای لحظاتی کوتاه به سخنرانی در جمع زلزلهروحانی«: وب سايت آنا در اين مورد نوشت

دادند و با  زدگان با زبان کردی، عليه دولت شعار می زدگان مواجه شد؛ زلزله شعارھای تند و اعتراض خشمگينانه زلزله

تر برای کمک  دامات جدیخواستار اق» !مردم را فريب ندھيد«و » خورند مردم گول نمايش شما را نمی«جمالتی نظير 

زاده ھاشمی و  جمھور ھم که حامل نوبخت، واعظی، آخوندی، قاضی سئيخودروی ھمراھان ر. زدگان شدند به زلزله

جمھور حتی از  سئين ھمراه رمسؤواليک از وزرا و  که ھيچ طوری رحمانی فضلی بود، با ھجوم مردم مواجه شد، به

 نبود چادر و نداشتن آب و غذا شکايت و   به شدت از کمبود اقدامات درمانی،زده مردم زلزله. خودرو پياده ھم نشدند

جمھور توسط تعدادی زيادی از نيروھای انتظامی و يگان ويژه محاصره شده  سئيخودروی حامل ر. اعتراض داشتند

 ».وجه امکان جلو آمدن و ديدار با روحانی را نداشتند که مردم به ھيچ طوری بود، به

ديگان با  ھای دولتی به آسيب چون زلزله و رساندن کمک  طبيعی ھمئی حکومت اسالمی در ابعاد گسترده بالنقش مستقيم

ھای رسيده توسط عوامل حکومتی، به ھيچ وجه قابل پرده پوشی نيست و به ھمين دليل   تاخير و و يا حتی غارت کمک
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مردم شھرھای سرپل . اندازند ولت قبل از خود میکنند اما به گردن د چون به آن اقرار می برخی مقامات حکومتی ھم

چرا که چادرھای . اند، در وضعيت اسفناکی ھستند و خشمناک ھستند ترين خسارات را ديده ذھاب و فصر شيرين که بيش

اند و مصدومين در  ھا تحريب شده بيمارستان. وعده داده شده نرسيده، دوا و درمان و آب و گرمايش و غيره کافی نيست

مردم ھنوز بدون چادر و سرپناھی روز و شب . گيرند ھای مردمی تحت مداوا و مراقبت قرار می  آزاد با کمکئیفضا

ھای  ای که زلزله آمده است به اعتراف گروه برای کل منطقه. کنند  و در سرما سپری میعقربخود را در کوچه و خي

ھرا برای امداد و انتقال مجروھان در منطقه به پرواز  که ظائی آمبوالنس فعاليت دارد و ھليکوپترھا۴۵امدادی، فقط 

 .ھا به مناطق امن ھستند ين حکومتی و انتقال نزديکان آنمسؤول ئیحا آيند، مشغول جابه درمی

زده حداقل امکانات نظير غذا و آب و پتو و چادر و سرپناه ندارند؛ حکومت اسالمی،  در حالی که ھزاران شھروند زلزله

  .کند زدگان استان کرمانشاه، جلوگيری می رسانی مردمی به زلزله ختلف از جمله کنترل ترافيک، از کمکھای م بھانه به

ھا در ھوای باز  باشند آن زدگان ايران فاقد تدارکات پايه می زلزله: باره نوشت ، در اين١٣٩۶ عقرب ٢۶ان .ان.سی

گويد عمليات تجسس و نجات  ومت اسالمی ايران میدر حالی که تعدادی در زير آوار ھستند ھالل احمر حک. خوابند می

ای که زير آوارھا مانده باشد باقی نمانده و نياز نيست بروند و  معنای آن اين است که ديگر بازمانده. پايان يافته است

 !ھا را بيرون بکشند ًمجددا تالش کنند که بازمانده

طور کامل از بين  ھا به اند که برخی از آن روستا آسيب ديده ۵٠٠ھای حکومت اسالمی ايران، بيش از  به گفته رسانه بنا

 ھزار نفر از اين زلزله ٧٠اند برآورد ھالل احمر اين است که احتماال حدود  اند و ھزاران ھزار نفر آسيب ديده رفته

نويسی   نامتری برای درخواست کمک اين در حالی است که مردم بيش.  کندتغييرتواند  اند که اين عدد می آسيب ديده

 .کنند می

ای که در سراسر  کند جغرافيای منطقه است روستاھای دور افتاده و پراکنده چه که اين تالش را به واقع سخت می آن

 .استان کرمانشاه قرار دارند

 مردم نوميدانه درخواست ھر نوع کمکی. ايم ھای اجتماعی از مناطق آسيب ديده مشاھده کرده  را روی شبکهئیھا فلمما 

ھا به   مردم بسيار ناراحتند و شکايت دارند که کمک.زمستان بسيار سردی است. کنند اعم از نان و غذا و پتو و چادر می

 .شوند اندازه کافی انجام نمی

 .ما از وزير خارجه ايران جواد ظريف شنيديم که توئيت کرده بود و کمک ساير کشورھا را رد کرده بود

کند با توجه  ورد کرد حکومت اسالمی ايران، با پيامدھای اين زلزله چگونه برخورد میبسيار سخت است که بتوان برآ

ھای  گيريم از طريق رسانه چه که می دھد و آن المللی امکان دسترسی به مناطق آسيب ديده نمی ھای بين رسانه که به به اين

 .دولتی است

  

 مورد آن در ايران سابقه وقوع دارند و ٣٠ن، بيش از شده در جھا  حادثه طبيعی ثبت۴١ھا و آمارھا از  طبق بررسی

 حادثه طبيعی بزرگ ٢٠٠در يک قرن گذشته بالغ بر » المللی باليای طبيعی ھای بين داده«طبق گزارش پايگاه 

خانمان    ميليون ايرانی بی ھزار کشته و زخمی دربر داشته و حدود نيم  ٣٠٠پرخسارت در ايران رخ داده که بيش از 

فاجعه ساختمان معروف پالسکو در قلب تھران، نشان داد حکومت اسالمی در . پس اين زلزله کامال طبيعی است. ندا شده

سوگواری را بر گردن شھروندان ايران آويزان » مدال طالی«چنان  زمينه آموزش مديريت بحران موفق نبوده اما ھم

  !کرده است

   روستای تخريب شده؛۶۴ار کشته و  ھز٨، ٤/٧تر   با ريش١٢٨٨زلزله سيالخور در سال 
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    درصدی شھر؛٧۵ نفر کشته و تخريب ٤٠٠ و ٧/٦تر   با ريش١٣٣٩زلزله الر در سال 

  ھزار نفر کشته؛١٠، ٢/٧تر   با ريش١٣۴١زلزله بوئين زھرا در سال 

   روستا؛۶١ نفر و تخريب ١٠۵٠٠ و کشته شدن بيش ٤/٧تر   با ريش١٣۴٧زلزله دشت بياض در سال 

   و ھزار نفر کشته؛٩/٦تر   با ريش١٣۵١ قير در سال زلزله

   روستا؛١۶ ھزار نفر کشته و تخريب ١٩٦ و ٧/٧تر   با ريش١٣۵٧زلزله طبس در سال 

   نفر؛١٣٠  و جان باختن ١/٧تر   با ريش١٣۵٨زلزله قائن در سال 

   نفر؛٣۵٠٠ و جان باختن ٤/٧تر   با ريش١٣۶٧زلزله رودبار و منجيل در سال 

   ھزار نفر۴٠ و جان باختن بيش از تر  ريش۵/۶ با قدرت ١٣٨٢بم در سال زلزله 

تری   ريش٣/٧اند و اينک زلزله  ھا به ثبت رسيده باری است که در تقويم ای از خاطرات فاجعه ھا تنھا گوشه اين 

را به ثبت  خورشيدی در حالی زلزله کرمانشاه ١٣٩۶ ماه سال عقرب ٢١شنبه  کرمانشاه؛ در صفحه تقويم روز يک

 ۵/۶ھنوز فراموش نشده است که در زلزله . چنان برای جامعه ايران زنده است رسيد که خاطرات تلخ زلزله بم، ھم

 . ھزار شھروند بمی را گرفت۴٠ھا فروريخت و جان بيش از  تری چگونه سقف خانه ريش

 که در بامداد رخ داد، ئیجا داشت و از آنبه اعتقاد محققان اين حوزه، کانون زلزله بم در نزديکی تمرکز جمعيتی قرار 

ولی از سوی ديگر به باور اين محققان، ميزان تخريب يک زلزله به عواملی چون . موجب افزايش تلفات شده است

  .ھا بستگی دارد ھا در برابر زلزله و عمق زلزله پذيری ساختمان  عمق، اثر خاک، تراکم جمعيت، ميزان آسيب

خشک موجود در ايران، مردم برای گذران زندگی در مناطق زلزله زده و به گفته  شک و نيمهاکنون با توجه اقليم خ

ھا و   که آب معموال در کوھپايهئیجا کارشناسان، ھمواره آب در اولويت انتخاب محل زندگی مردم قرار داشته و از آن

ری و صنعتی در نزديکی جبھه  و توسعه و تمرکز شھئیوسازھای روستا شود، از اين رو ساخت يافت می ھا دره

  .ھای گسلی قرار دارند معموال اين مناطق در ايران در پھنه کوھستان است و

قرار بود يک ميليون خانوار ايرانی با .  ميليارد تومان بودجه زده شد۵٠ با اختصاص ١٣٨۶کلنگ مسکن مھر در سال 

 دو  مقام وزير راه در دولت دھم گفته بود که از ماحمد اصغری مھرآبادی، قائ. خانه شوند تکيه بر اين پروژه صاحب

در ھمان حال بر اساس آمارھای .  ھزار واحد آن بدون متقاضی است١١٠ ھزار واحد مسکن مھر، ٢٠٠ميليون و 

ھا زندگی   ميليون نفر در حاشيه شھر١۵ تا ١٠ھستند که از اين ميان » مسکن بد« ميليون نفر ١٩رسمی دولت در ايران 

 .اند شده» رھا«ھا به حال خود   ميليون نفر ھم در بافت قديمی شھر٨ و کنند  می

 .دارکردن اقشار فرودست به اجرا درآمد  با تبليغات فراوان و با ھدف خانه،١٣٨۶از سال » مسکن مھر«طرح 

کنون يک تا «:  به نقل از قائم مقام وزير راه و شھرسازی در طرح مسکن نوشت،١٣٩۵خبرگزاری مھر ھشتم اسفندماه 

 ھزار واحد ھم تا پايان دولت ٢٧٠در سطح کشور به اتمام رسيده و ) مسکن مھر(  ھزار واحد٩٣٠ميليون و 

ھای  ھا نه مجانی، بلکه با قيمت گزاف و با توجيه وام البته ناگغته نماند که اين خانه» .ابدئيپايان م) ١٣٩۶تابستان ( يازدھم

ھای عمومی جامعه که در اختيار دولت است و ھم مردم  اردھا دالر ھم از ثروتفروشند نھايت ميلي درازمدت به مردم می

  .شود ين اين نھاد دولتی ريخته میمسؤولبه جيب 

رو است که نياز به رسيدگی در  ای از اين طرح با مشکالتی روبه در حالی که بنا اقرار مقامت دولتی، بخش عمده

  .ھا دارد و بخشی ھم فاقد مشتری ھستند دادگاه

 ھزار ميليارد تومان ھزينه در بر داشته ١٢٠ در مجموع ئی و روبنائیاين طرح در ايران با احتساب خدمات زيربنا

 .است
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.  رفته بودسؤالھای اجتماعی و اقتصادی طرح مسکن مھر توسط مردم زير  تا پيش از زلزله کرمانشاه، عموما جنبه

 .رسانی شھرھا بود  خدمات ھا در مناطق خارج از محدوده مانيکی از انتقادھای اصلی به اين طرح بنا کردن ساخت

اند که فاقد خدمات رفاھی و حتی انتظامی مکفی برای ساکنان   تشبيه کردهئیھا ھا را به خوابگاه منتقدان اين مجموعه

  گسيختهکارشناسان اقتصادی نيز تزريق حجم عظيم منابع مسکن مھر به اقتصاد را يکی از عوامل رشد افسار. ھستند

 .اند تورم در دولت تعبير کرده

صورت جسته و  ھر چند در گذشته ھم به. ھا بود تر به آن توجه شده بود، ايمنی ساختمان ای که در اين ميان کم اما جنبه

ھای مسکن مھر پيش از تحويل به مشتری منتشر شده بود، اما  گريخته تصاويری از ريزش بخشی از نمای ساختمان

آن ھم در شرايطی که از عمر اولين . ھای اين طرح ايجاد کرد اه ترديدھای جدی درباره ايمنی سازهزلزله کرمانش

 .گذرد  سال ھم نمی١٠شده به مشتريان  ھای تحويل ساختمان

، اظھارات مديرکل راه و شھرسازی استان کرمانشاه درباره عقرب ٢٢روز دوشنبه ) ايسنا( خبرگزاری دانشجويان ايران

 .زده را منتشر کرد ھا و وضعيت امدادرسانی به مناطق زلزله حجم خرابی

دو پروژه : کند ھای مسکن مھر در شھر سر پل ذھاب اشاره می مسعود شريفی در بخشی از سخنان خود به ساختمان

 واحدی روی گسل واقع شده بوده و شدت تخريب ارتباطی به ۵٠٠به گفته شريفی، پروژه .  واحدی٢۵٠ واحدی و ۵٠٠

 .ت مصالح و ساخت نداشته استکيفي

کنند که  ھا تصويری را دست به دست می آن. رو شده است ھای اجتماعی روبه اين موضوع ھم با انتقاد تند کاربران شبکه

از مسکن مھر که ديوارھای آن » ساز دولت«شوند؛ يکی   نزديک از ھم ديده می در دو سوی آن دو ساختمان به فاصله

 .رسد نظر می که در ظاھر سالم به» ساز شخصی «اند و ديگری فروريخته

کاربرانی ھستند که از . شود البته مسکن مھر تنھا موردی نيست که پس از زلزله کرمانشاه به شدت به آن انتقاد می

که خسارت ناشی از اين زلزله به قصور فرد، گروه يا جناح  کنند؛ از اين انتقاد می» برداری سياسی از يک فاجعه بھره«

 .ياسی خاصی فروکاسته شودس

 .از نظر برخی کاربران مديريت بحران و کمبود امکانات در زلزله کرمانشاه نيز خود را به رخ خواھد کشيده است

ويژه با ديدن عمکردھای غيرانسانی حکومت پس از وقوع باليای طبيعی،  اکنون شھروندان آگاه جامعه ايران، به

ھای   که از داخل و خارج کشور به ارگانئیھا دانند کمک ھا می آن. شود ب میاعتمادشان از دولت و کل حاکميت سل

ھمين دليل، پس از  به. گردند آسيب ديدگان برسانند در ميانه راه حيف و ميل شده و غارت می شود به حکومتی داده می

عتماد مردم ھستند در نتيجه اند که مورد ا زلزله استان کرمانشاه، نھادھای مردمی زيايد در سراسر ايران شکل گرفته

چون کانون نويسندگان  ھای دولتی، بلکه از طريق نھادھای مردمی ھم ھای خود را نه از طريق عوامل و ارگان کمک

  .فرستند زدگان می ايران به زلزله

ته ھمبستگی وسيع مردم توانس. چنان در حرکت است موج ارسال کمھای مردمی به زلزله زدگان استان کرمانشاه، ھم

ای که در دو روز گذشته اتفاق  در اين ميان، نمونه. است تا حدی شرايط اسفبار ناشی از اين بالی طبيعی را بھبود بخشد

شنبه  شامگاه پنج. افتاد، نشان از ھمبستگی عميقی دارد که اين روزھا در بين مردم کردستان بار ديگر خود را نشان داد

زده  ھای مردمی که از شھرستان بوکان راھی مناطق زلزله حامل کمک ماه، يک دستگاه خودروی باری عقرب ٢٥

» ابوبکر معروفی«در اين حادثه، راننده خودرو به نام . کرمانشاه بود؛ در جاده چشمه زرشک جوانرود دچار حادثه شد

  .درگذشت و دو ھمراه ديگر وی زخمی شدند
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باخت،  زدگان دچار حادثه شد و جان رسانی به زلزله  کمک، راننده کاميونی که در مسير»ابوبکر معروفی«که  پس از آن

خروش مردم در مشايعت جنازه ابوبکر . ھای پر شوری بوديم که يادآور اعتراضات بزرگ در ايران ھستند شاھد صحنه

 معروفی از ثالث و باوجانی تا جوانرو و کامياران، از کامياران تا سنندج، تا ديواندره و سقز و سرانجام در شھر

ھا ھزار نفر در اين مسير در مراسم  ده. زادگاھش بوکان، به نمايش پرشکوھی از جنبش انقالبی مردم کردستان تبديل شد

حکومتی که شاھد . قدرشناسی از انسانی که در راه کمک به مردم فاجعه ديده جانش را از دست داده بود، شرکت کردند

زه را با ھيليکوپتر به بوکان منتقل کند، اما اعتراض مردم محل مانع از شور و ھيجان مردم بود، ابتدا تالش نمود تا جنا

، »موچش«سپس تالش نمود تا مانع عبور جنازه از داخل شھر سنندج شود، اين تالش نيز با ھمت مردم روستای . آن شد

 استقبال کردند و تا در شھر سنندج ھزاران نفر با سردادن شعار و خواندن سرود از پيکر ابوبکر معروفی. خنثی گرديد

ھای مردم شھر و روستاھای  اين حرکت عظيم مردمی در کنار موج گسترده کمک. را شھر مشايعت نمودند بيرون آن

   .زدگان، پديده نوينی است که نشان از زنده بودن جنبش انقالبی مردم کردستان دارد کردستان به زلزله

 ئیانرود در بيمارستان اين شھر آماده شده و با حمل پالکاردھاصبح روز جمعه نيز تعدادی زيادی از شھروندان جو

  .ع جنازه وی حضور پيدا کردندئيدرگذشت اين راننده فداکار را تسليت گفتند و در مراسم تش

جان او استقبال کردند؛ شب گذشته پيکر او به  در تمام مسير انتقال راننده متوفی، مردم از کاروان حامل پيکر بی

  .ع جنازه اين راننده با حضور پرشور مردم بوکان در حال برگزار شدئيدر بوکان تحويل داده شد و امروز تشاش  خانواده

مردم به قيام مردمی  و خشم که مبادا اين فاجعه انسانیرسانی مردم و ايناين حکومت، حتی برای جلوگيری از کمک

نيروھای امنيتی و پليسی » .زده تحت کنترل است هاوضاع در مناطق زلزل«: شرمانه اعالم کرده است بی تبديل شود

حضور فعال . ھای مردمی را بگيرند ھای مختلف، جلوی کمک بھانه اند تا به حکومت اسالمی در مسيرھا مستقر شده

زدگان و جلوگيری از چپاول و باالکشيدن  ھا به زلزله زدگان، تضمين واقعی رسيدن کمک رسانی به زلزله مردم در کمک

  .ھای مردمی است ين کمکحتی ھم

زدگان،  ھای بانکی ويژه زلزله ھای صنفی معلمان، با االم حساب اکنون کانون نويسندگان ايران و شورای سراسری تشکل

ھای امدادرسانی  تواند در نھادھای مختلف متحد شوند و کميته چنان مردم آزاده می ھم. اند رسانی راه انداخته کاروان کمک

حقوقی،  تری شکل دھند و تجمعات اعتراضی خود را در اعتراض به اين ھمه بی تر و سراسری بزرگخود را در ابعاد 

 .دھی و مديريت کنيم ی و محروميت مردم و فضای خفقانی که حکومت اسالمی بر جامعه تحميل کرده، سازمانتأمين بی

ھا و  ن، سنديکای نيشکر ھفته تپه، انجمنھای کارگری و اجتماعی چون سنديکای واحد، اتحاديه آزاد کارگران ايرا تشکل

ھا  اند و بسياری از آن زدگان فراخوانده رسانی به زلزله نھادھای مختلف مردمی در شھرھای مختلف، ھمگان را به کمک

ھای  از اعضای شورای ھماھنگی تشکل رضا مسلمی .اند رسانی اقدام کرده و دست به کار شده خود برای اين کمک

پس از وقوع حادثه دردناک غرب کشور، فعاالن :  در ارتباط با اھداف و عملکرد اين کمپين گفتصنفی فرھنگيان،

 .ديدگان، يک حرکت سراسری را ترتيب دھند صنفی معلمان تصميم گرفتند با ھدف ھمياری و کمک به آسيب

فرھنگيان، بخشی از نيازھای ياری   است که ھم در کوتاه مدت و ھم در بلندمدت بتوانيم با ھم ھدف ما اين: وی افزود

 . کنيم و وظيفه ملی و انسانی خود را به اين ترتيب انجام دھيمتأمينديده کرمانشاه را  مردم داغ

ھای نقدی  اند و مقدار قابل توجھی کمک گويد در ھمين روزھای گذشته معلمان استقبال خوبی از کمپين داشته مسلمی می

  .ھا آغاز خواھد شد  اين حرکت، از ابتدای ماه، فاز دوم جمع آوری کمکدر جھت استمرار آوری شده است و  جمع
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شورا  : ھای صنفی فرھنگيان در ارتباط با عملکرد اين کمپين گفت عضو ديگر شورای ھماھنگی تشکل اسکندر لطفی،

اولويت اول آموزان در  تصميم دارد با شکل اصولی دادن به کمپين اختصاصی فرھنگيان و تمرکز روی کودکان و دانش

  ھا ارسال کند صورت مداوم برای آن و زنان و کھنساالن در اولويت بعدی وسايل مورد نياز را با وسواس کافی و به

تک فعاالن صنفی و معلمان دارد که ضمن ارايه   است که نياز به ھمراھی تکئی سنگ بنا اين حرکت جمعی،: او افزود

عنوان يک بازوی مورد  ر مناطق، برای ھميشه جامعه معلمان بتواند بهشان د کارھا و حضور فيزيکی نمايندگان راه

  .دار باشد دھی چنين مسايلی را عھده اعتماد و توانمند، بخشی از سازمان

زده   و تجھيزات امدادی به مناطق زلزلهئی و داروئی شامل مواد غذائیھا مھاجران افغانستان مقيم ايران نيز محموله

  .ارسال کردند

ای،   شھر با انتشار نامهئی از زندانيان سياسی در زندان رجا،بی، آرش صادقی، سعيد شيرزاد و زانيار مرادیرضا شھا

ديدگان زلزله رخ داده در منطقه غرب کشور از تشکالت کارگری و فعاالن  دردی با آسيب ضمن ابراز ناراحتی و ھم

 ٣/٧کش و آسيب ديده در زلزله   ياری اين قشر زحمتھای بھداشتی، آموزشی و مددکاری به با کمک«مدنی خواستند که 

  ».تری بشتابند و تا زمان رفع تمامی نيازھای آنان از ھيچ کوششی دريغ نکنند ريش

زدگان در منطقه غرب کشور،  دردی با زلزله ای ضمن اعالم ھم يوسف عمادی، ھنرمند محبوس در زندان اوين، در نامه

 .ن ساز سه تار خود را به حراج خواھد گذاشتساز اعالم کرد که جھت کمک به آنا

 :آيد متن نامه اين ھنرمند در بند که برای انتشار در اختيار تارنگار حقوق بشر در ايران قرار گرفته است، در پی می

سه . کرمانشاه مھد موسيقی فولکلوريک ايران لرزيد و کودکان آن ديار در اوج غنای معنوی، نيازمند ياری ما ھستند«

کننده تمامی خاطرات  ام که در ميان سازھايم بيش از ھمه با آن مانوس بوده و تداعی ر محبوبم، آغازگر نوازندگیتا

عنوان بارزش ترين و تنھا سرمايه  ام را به  يافتهئیام است و ھميشه با نواختنش از آوار غم رھا کودکی و نو جوانی

 .نمايم ن تقديم میزده آن سرزمي ام به کودکان مرزنشين و زلزله زندگی

  ».دھم وطنمان اختصاص می تمامی منافع مادی آن را ھر چند ناچيز، برای کاستن از آالم اين کودکان ھم

الف زندان اوين -  توسط نيروھای اطالعات سپاه بازداشت و به بند دو١٣٩٣يوسف عمادی، نخستين بار در مھرماه سال 

 .يقه دويست ميليون تومانی از زندان آزاد گشت با قيد وثئیوی پس از دوران بازجو. منتقل شد

به سه سال حبس تعزيری و سه سال حبس » توھين به مقدسات«اين ھنرمند در دادگاه به رياست قاضی مقيسه به اتھام 

 .کند ماه سال جاری در زندان اوين تحمل حبس می تعليقی محکوم گشته و از دی

ی که از سوی وزارت اطالعات سپاه برای وی تشکيل شد، به اتھام  يوسف عمادی در پرونده جديد٩۵در شھريورماه 

 .به يک سال حبس و دو سال تبعيد به بوشھر محکوم گشت» تبليغ عليه نظام«

 معلمان زندانی، کارگران و ديگری زندانيان سياسی و اجتماعی را مطرح کرد و مسألهتوان  ، میئیھا در چنين حرکت

  . ھا شد خواھان آزادی آن

زدگان راه بيندازيم و  توانيم در تمام شھرھا تجمعات اعتراضی خود را در حمايت از زلزله نين شرايطی، میدر چ

برداری کرده  چنی پرداخت خسارت به آنانی گرديم که مسکن مھر از آنان کاله رسانی وسيع به آنان و ھم خواستار کمک

زده انجام نخواھد  ار نگيرد اقدام جدی در مناطق زلزلهن و توسط مردم تحت فشار قرئيچرا که اگر حکومت از پا. است

اند را بايد  کودکانی که اعضای خانواده خود را از دست داده. تری خواھد بود ھای بيش اش ضايعات و آسيب داد و نتيجه

  .در پناه خودمان قرار دھيم
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اند، مردمی که  مردمی که زير آوار ماندهبايد به حکومت اسالمی ايران، ھشدار جدی دھيم و اعالم کنيم که در قبال جان 

سر  ی بهتأمين درمانی و بی در اين حادثه خانه و کاشانه خود را از دست داده و آواره شده و در گرسنگی و سرما و بی

 ! است و بايد به وظايف خود انجام دھدمسؤولبرند،  می

ھا به دليل نابودی  کردند؛ بمی  موقت زندگی میھای طبق گزارشات، در رودبار مردم تا يک دھه پس از زلزله در خانه

ھای بازسازی شده  ترين مردم ايران به شبکه بانکی ھستند؛ خانه ھای اقتصادی در زلزله جزو مقروض زيرساخت

  اند ورزقان آذربايجان دوباره ناايمن ساخته شده

 از زلزله ورزقان؛ اما ھنوز ھم ھستند سال ۵ سال از زلزله بم و ١٤گذرد،  سال از زلزله رودبار می  ٢٧تر از  بيش 

سال، ھنوز   ١٤در بم بعد از . گذرانند ی زندگی سختی میتأمين ھای موقت زندگی در فقر و بی زدگانی که در خانه زلزله

ھای اقتصادی  ھا و واحدھای توليدی و زيرساخت نابودی کارخانه. وساز به صورت جسته و گريخته وجود دارد ساخت

ھا حاال يکی از  ده است که مردم پول کافی برای بازگشت به شرايط قبل از زلزله را نداشته باشند و بمیدر بم باعث ش

 .شبکه بانکی ھستند ترين مردمان ايران به مقروض

کند و برای اھالی آزاردھنده است، فرسوده   میئیسال از زلزله در رودبار خودنما  ٢٧مشکل ديگری که بعد از گذشت 

 ۶٩سال  که بعد از زلزله  نماينده رودبار در مجلس با اشاره به اين. ھای آب و برق است آمد بودن تمام شبکهبودن و ناکار

بعد از زلزله : گويد ات و منابع آب آشاميدنی و انتقال برق تخريب شد، میتأسيسويژه  ات موجود منطقه بهتأسيستمامی 

ای در آن لحاظ  آب و برق با تعجيل انجام شد و نگاه توسعهھای   برای بازسازی زيرساختئیرودبار، کارھای زيربنا

اقرار جمالی، حاال بعد از گذشت   به .ھای آب و برق، ناکارآمد و فرسوده است نشد و به ھمين دليل حاال تقريبا تمام شبکه

که اھالی با ھاست  رسانی رودبار مشکالت جدی دارد و سال ھای آب سال از زلزله رودبار، بسياری از زيرساخت  ٢٧

  .کنند اين مشکالت دست و پنجه نرم می

***  

سپتامبر . داری جھان است ھای سرمايه ترين و فاسدترين حکومت اين ترتيب، حکومت اسالمی ايران، يکی جانی به

پردازد اعالم کرد که سطح فقر  که به موضوع مبارزه با فقر در سرتاسر جھان می» بورگن«ه غيردولتی مؤسس ،٢٠١٧

  .شدت باال رفته است ھای کشور، به ن در نتيجه فساد دولتی و چنبره طبقه حاکم بر ثروتدر اي

ھا ھمه ثروت   درصد از جمعيت ايران که شامل رھبر و خانواده او و اطرافيان و وابستگان آن۵براساس آمارھا، تنھا 

ای  ورگن، ثروت شيخ علی خامنهه بمؤسس. برند سر می  درصد جمعيت کشور در فقر به٩۵کشور را در دست دارند و 

 . ميليارد دالر برآورد کرد٩۵را حدود 

شھرھای ايران  خصوص در چھل سال گذشته چھره  به. کنند بيش از يک سوم جمعيت ايران روی خط زلزله زندگی می

مسکن مھر «ويژه  اند، به سودھای فراوانی به جيب کسانی که در بخش ساختمان فعال بوده.  کرده استتغييرسرعت  به

  .سرازير شده است» دولتی

تر از يک ميليون تھرانی را  تر بيش  ريش٧ای به بزرگی  شناسی، معتقد است زلزله المللی زلزله استاد تمام پژوھشگاه بين

  . ميليون نفر خواھد بود۴ھا  گويد اگر اين زلزله در شب اتفاق بيفتد تعداد کشته او می. برد از بين می

کند، به زيست و زندگی و امنيت  عنوان حاکم مطلق جامعه عمل نمی  اسالمی، به وظايف خود بهبا اين وجود حکومت

  . تفاوت است شھروندان مطلقا بی

دھی و اجرای رعب و وحشت، تبليغ خرافات اسالمی پوچ و   ساله در سازمان٤٠مسلما انتظار از حکومتی که سابقه 

نجه و اعدام، استثمار و غارت دارد بيھوده و عبث و مانند آب در دروغين، سانسور و اختناق، سرکوب و زندان، شک
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ھای اجتماعی، سياسی و مردمی برچيده  بايد ھرچه زودتر بساط خونين اين حکومت، با قدرت جنبش. ھاون کوبيدن است

زادی و ھای انسانی، برابری، آ شود و جامعه نوينی توسط ھمين مردم آزاده و آگاه، با اتکا به معيارھا و ارزش

  ! ساخته شودئیجو عدالت

  ٢٠١٧ نومبر نوزدھم -  ١٣٩٦ عقربشنبه بيست و ھشتم  يک

 

 :ضمايم

 :؛ واکنش زلزله زدگان به سخنان روحانیفلم واکنش فلملينک *

www.youtube.com/watch?v=ajTKL7e5eiY   

 :محمد لروند امام جمعه کنگاور درباره زلزله  ادعای علیفلملينک *

  Q-ilphOBEPj/be.youtu://https   

 :در مورد زلزله در صدا و سيما» سمت خدا«االسالم فرحزادی کارشناس برنامه   حجتفلملينک *

  ھای زيادی شد حرمتی خاطر برگزاری رفراندوم اقليم کردستان است که درآن بی اين زلزله به

mrw2SoftL8j/be.youtu://https  

  :پوش باعث مشکل اقتصاد ھستند دختران و زنان ساپورت: ٢٠١٧ يولی ٧علم الھدی امام جمعه مشھد، *

   eE/be.youtu://https٦zD٦SKVoQ: فلملينک اين 

  زدگان ھای نقدی جھت ياری رساندن به زلزله آوری کمک يسندگان ايران برای جمعاطالعيه کانون نو*

  اطالعيه

 زدگان استان کرمانشاه بشتابيم به ياری زلزله

  !ھای شريف و آزاده، اھالی قلم و فرھنگ انسان

زده غرب  زلزله بخشی از نيازھای مردم تأمينھای نقدی شما عزيزان و  آوری کمک کانون نويسندگان ايران برای جمع

  :کشور حساب بانکی گشوده است

  ٦٢٢١٠٦١٢١٠٦٧٩٩٣٤: شماره کارت

  ٤٧٠٠٠٥٣٨١٣٢٦٠٢: شماره حساب

  ir430540107047000538132602: شبا

  )رضا خندان( محمدرضا باطنی ، ايرج کابلی و مھابادی: بانک پارسيان به نام

  کانون نويسندگان ايران

  ١٣٩٦ عقرب 25

 

  :تصاوير*
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