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  بھرام رحمانی

  ٢٠١٢ اگست ١٩
 

  ھمبستگی تحسين برانگيز مردمی با زلزله زدگان،

  ! حکومت و خرافات مذھبیئی بی اعتنا

           

 ژئوفيزيک ۀسسؤ، م به گزارش فارس از تبريز.قان را به وحشت انداخت ريش تری دوباره مردم ورز۶/۴زلزله 

.  ريش تر اعالم کرد۶/۴ مرداد به بزرگی ٢۶ پنج شنبه شب ٣/٢٢لرزه تبريز را ساعت  دانشگاه تھران، زمين 

 کيلومتری تھران، ۵١۵ کيومتری خواجه و ٣۶ کيلومتری اھر، ٢٨ کيلومتری ورزقان، ١٠لرزه  مرکز اين زمين 

  .عالم شده استا

لرزه از زلزله شش ريش تری زلزله روز شنبه بيست و يکم ھفته جاری   پس ٨٠٠ امشب ورزقان که به دنبال ۀزلزل

 ريش تری در ھمان روز در شھرستان اھر اتفاق افتاد برای چندين بار موجب وحشت مردم ٢/۶در ورزقان و 

  .ھا فرار کردند ن زده بار ديگر به خيابا تبريز شد و بيش تر مردم وحشت 

 ھای اين شھر بر پا کردند و شب   تازه، بيش تر مردم تبريز بار ديگر چادرھای خود را در پارکۀلرز به دنبال اين 

ھای اھر و ھريس شب را در   ھای زلزله   جاری بيش تر مردم تبريز به دنبال پس لرزهۀدر ھفت. را در پارک ماندند

ھنوز از . اند  ھای ديگر ترک کرده   ھا و حتی استان نيز تبريز را به شھرستان کنند و برخی   ھا سپری می پارک

 اين ئی ھای امداد بار ديگر به مناطق روستا  در ورزقان گزارشی نشده و اما گروه لرزه ميزان خسارت اين زمين 

  .شھرستان اعزام شدند

زده را متوقف کرده و امدادگران خود را جو در مناطق زلزله  و پيش تر اعالم شده بود که حکومت اسالمی جست

منطقه ای .  زلزله زده باقی گذاشته استۀنيز از منطقه خارج کرده و فقط تعدادی کمی آمبوالنس و تکنسين در منطق

  .که ھر چند دقيقه و ھر ساعت می لرزد اين چنين رھا شده اند و دولت نيز به وظايف خود عمل نمی کند

مورين به برگزارکنندگان يادبود جان باختگان زلزله در تبريز يورش أمده است که مھم چنين در گزارش ديگری آ

 اھالی مردم تبريز در جلوی تاالر ٢١، حوالی ساعت ]اسد[ مرداد٢۶روز : خبرگزاری ھرانا، نوشت. برده اند

شده بود شرکت  قره داغ برپا ۀپارک شاه گولی در مراسمی که برای يادبود و اظھار ھمدردی با مردم زلزله زد

  . نفر به پايان رسيد۴نمودند که اين مراسم با دخالت نيروھای امنيتی و بازداشت 
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 زلزله ای با شش و دو ريش تر در چھار شھرستان ٢٠١٢ست گا ١١ برابر با ١٣٩١ ]اسد[ مرداد٢١روز شنبه 

.  آسيب کم تری ديده است ھای ديگر ھريس، کليبر، اھر و ورزقان به وقوع پيوست، که کليبر نسبت به شھرستان

 روستا، ۵٠٠ روستا، که در مجموع بيش از ١١٠ روستا و ورزقان با ٣٢۵ روستا، اھر با ٩۶شھرستان ھريس با 

  . اند  درصد، تخريب شده ١٠٠ تا ۶٠بين 

کاھشان در سوگ از دست دادن عزيزانشان، در معرض ، عالوه بر درد و غم جانھم اکنون مردم مناطق زلزله زده

زلزله در مناطق کوھستانی عالوه بر خسارات مالی . اع بيماری مسری و حتی حمالت حيوانات درنده نيز ھستندانو

 ھا ظرف روزھای  بقايا و الشه دام. س دام نيز شده استأکه برای مردم به ھمراه داشت باعث تلف شدن ھزاران ر

آمد بوی نامطبوعی را در فضای روستاھا ايجاد گذشته ھم چنان زير آوار مانده يا بقايای آن ھا در مسير رفت و 

کرده و سبب ھجوم حيوانات درنده از قبيل گرگ، کفتار و شغال به اين مناطق شده است که يک خطر جدی برای 

ساکنينی که در زير چادرھای امدادی . شود مردم به خصوص کودکان و سالمندان ھنگام تاريکی ھوا محسوب می 

ن بودن امنيت احساس نگرانی دارند چون چادرھا حفاظ محکمی برای آنان نيست و ئياز پاکنند به شدت  زندگی می 

 .ليس نيز خبری نيستودر بسياری مناطق زلزله زده از نيروھای امنيتی يا پ

اين ھمه مشکالت و خطراتی که مردم مناطق زلزه زده را تھديد می کنند و پس لرزه ھا نيز ھم چنان ادامه دارد، 

 سران و مقامات حکومت ئیبی شک بی اعتنا.  نشان می دھدئیمی، ھم چنان به اين منطقه بی اعتناحکومت اسال

کمک رسانی به . اسالمی به زلزله زدگان از سوی مردم ايران، به ويژه مردم آذربايجان، نبايد بی جواب گذاشته شود

ع مجلس اسالمی را نيز در آورده مناطق زلزله زده، آن چنان ضعيف بوده است که حتی صدای نمايندگان مرتج

سانسور رسانه ھای دولتی در انعکاس ابعاد فاجعه آميز اين زلزله، حتی عوام ترين بخش جامعه نيز متوجه . است

 .شده اند

 و گستاخی سران و مقامات حکومت اسالمی نسبت به زلزله زدگان، ھمبستگی بسيار ئیاما در مقابل اين بی اعتنا

 ايران راه افتاده است که قابل تقدير و تحسين برانگيز ۀی با زلزله زدگان در سراسر جامع مردمۀوسيع و گسترد

  .است

 ساعت ۴٨ترين رسانه ھا با گذشت حدود  راديو و تلويزيون و ديگر رسانه ھای حکومت اسالمی، به عنوان فراگير

ھای   ھا و شبکه  ی کردند و تنھا سايت اخبار و وضعيت قربانيان آن خوددارۀاز وقوع اين فاجعه، از پوشش ھمه جانب

 باندھای حکومتی، با در اين ميان رقابت ھا و نزاع ھا در ميان. اجتماعی و مستقل در اين مورد خبررسانی کردند

  .زلزله زدگان آذربايجان، داغ تر شده است

  گسترده ای برای جمعھای   ھای مردمی نيز در پی وقوع اين حادثه، تالش   و تشکلئیھای دانش جو برخی گروه 

مردم به .  ھا به مناطق آسيب ديده شده اند  ھای اوليه را آغاز کرده اند و دست به کار فرستادن اين کمک آوری کمک

ويژه جوانان در سراسر کشور و در سطح گسترده ای برای اھدای خون به زلزله زدگان، به درمانگاه ھا و ديگر 

  .مراکز خون گيری شتافتند

ز گزارشات و تصاوير نشان می دھند که مردم نقاط مختلف کشور، روز و شب قلب شان با زلزله زدگان بسياری ا

  . لرزد و ھر يک به نحوی در تالش برای ابراز ھم دردی ھستند و به آن ھا کمک برسانند می 

مختلف خصوصی ھای  از کارخانه «: يکی از شھروندان که از شھر خود به منطقه آمده، به خبرنگاری گفته است

 ھای تھيه شده   بستهۀيکی ديگر نيز از تھي. ھای مورد نياز ھستيم  کمک ۀکمک نقدی گرفته ايم و در تدارک تھي

 آن ھا را به آذربايجان ارسال ئی ھا  دھد که به ھمراه پيام خبر می... مردمی مشتمل بر کنسرو، آب معدنی، پوشاک و
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 ميليون کمک نقدی جمع کنيم و به زودی آن را برای آسيب ديدگان ١۶ شديم موفق:  گويد آن ديگری ھم می. اند کرده 

  . کنيم ھزينه می

گويند نياز   ھا می   کند که درصدد تھيه دارو برای عزيزان مان در آذربايجان بوديم که داروخانه شھروندی اشاره می

  .کنيم به مجوز دارد و از اين رو به شکل ديگری کمک می 

ل تعلل در کمک رسانی به زلزله زدگان از سوی افکار ي در گزارشی نوشت، حکومت تھران به دلتريخبرگزاری رو

  .عمومی مورد اعتراض قرار گرفته است

ده يب دين مردم عادی بودند که با خودروھای خود به مناطق آسيز گفت، بعد از زلزله، ايک پزشک در شھر تبري

  . موران مقابله با بحرانأه مشتافتند و برای کمک به زلزله زدگان آمدند ن

نان از برقراری نظم يتی برای اطميروھای امنيز گفت، دولت تنھا در اعزام نيک داروخانه در تبريول ؤن مسيھم چن

  .به خوبی عمل کرده است

 ھای اوليه صبح جلوی در  از ساعت«، نوشت؛ ١٣٩١ ]اسد[ مرداد ماه٢۴خبرگزاری ميراث فرھنگی، سه شنبه، 

برخی گريه می کنند و نام .  اند تا شايد، مايحتاج خود را تھيه کنند ايستاده» اھر«رمانداری و ھالل احمر شھرداری، ف

  .آورند  اند، به زبان می   آوارھا شدهۀعزيزانشان را که طعم

ھنوز . آيد ستاد بحران در چادری در حياط فرمانداری مستقر شده است، اما خبری از تصميم ھايشان بيرون نمی 

 ھا از  والن استان از پايان خارج کردن جنازهؤاگرچه مس. دومين زلزله مشخص نيست ھا و مص عداد قطعی کشتهت

 گويند، در برخی روستاھای اطراف ورزقان و اھر ھنوز برخی  زير آوار صحبت می کنند، اما بسياری از مردم می

  .اند جنازه ھا زير آوار مانده 

 بين مردم ئیھا ، باعث شده است تا درگيری ئیه ادامه دارد؛ اما کمبود مواد غذاکمک رسانی به روستاھای زلزه زد

  ».بی حوصلگی جای آرامش را گرفته و ھمين به بحران دامن زده است. و نيروھای امدادی رخ دھد

ھا و   زن. حال شھر خوب نيست. رسم  به ورزقان می«:  گزارش خود می نويسدۀخبرگزاری اين روزنامه در ادام

کشند و مردھا در پی کمک از فرمانداری به شھرداری و از شھرداری به فرمانداری   ھا در چادرھا انتظار می  بچه

  . آن شايد چند بطری آب معدنی يا چند ظرف غذا باشدۀتالشی که نتيج. روند  می

گاه   ھای گاه و بی  لرزهاگرچه مردم اين جا به . آفتاب وسط آسمان است و کنار ديوارھا راه فراری از گرمای آفتاب

 ھای زمين که تقريبا   است و با لرزه  ھا عادی نشده ھا و خبرنگارھا اين لرزه  اند، اما برای امدادرسان عادت کرده 

  . برند دھد، از سايه فرار و به آفتاب پناه می  ساعت رخ می  ھر نيم

به اين . انديشم خانمان می  ھا و مردم بی  به آوارای است که کنار ديوار مشغول نوشتن اين گزارش ھستم و چند دقيقه

  »...زمين باز لرزيد... که

  

به اين ترتيب، اين ھمبستگی مردمی، مشت محکمی بر دھان سران و مقامات و رسانه ھای حکومت اسالمی بود و 

 قدرت مندتر از ھم سياست ھای ناسيوناليستی و شوونيستی را نيز نقش بر آب کرد و نشان داد که ھمبستگی انسانی

ايران به وقوع بپيوندد، بی شک مردم به ھمين ۀ اگر ھم چون فاجعه ای در ھر نقط. اين سياست ھای مخرب است

  .شکل گسترده به ياری آن مردم می شتابند
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از سوی ديگر، اين فاجعه بار ديگر يک واقعيت مھمی را در مقابل چشمان مردم ايران و جھان قرار داد که سياست 

عمکردھای حکومت اسالمی، تنھا به تروريسم و آدم کشی اش محدود نمی گردد، بلکه حتی فجايعی چون زلزله ھا و 

  . کشور روی می دھد بی تفاوت می ماند و کم ترين اھميتی به جان و زندگی انسان ھا نمی دھدۀنيز در يک گوش

ول ؤير آوار ماندند سه ساعت بعد مس زھنگامی که زلزله مناطقی از آذربايجان را ويران کرد و ھزاران نفر در

ثيری در شھرھا نداشته و از روستاھا نيز خبری نشده است؛ أ آذربايجان اعالم کرد که زلزله تۀحوادث غيرمترقب

  . نيروی امداد حدود ھفت ساعت پس از وقوع زلزله به آن مناطق رسيدند

ھم زمان با ه برنامه ھای عادی خود ادامه دادند صدا و سيما که مستقيما زير نظر رھبر اداره می شود ھم چنان ب

» خنده بازار«فريادھا و ضجه ھای مردم آذربايجان در سوگ از دست دادن عزيزان شان، به پخش برنامه ظنزگونه 

  !پرداخت و بدين سان، بر زخم ھای مردم داغ ديده پاشيد

دام، داليلی ذکر کرد که ھيچ عقل سليمی را سيد تقی سھرابی، مديرکل روابط عمومی صدا و سيما در توجيه اين اق

جواب «:  سيما گفت٣ ۀ خنده بازار از شبکۀگو با خبر آنالين، در خصوص پخش برنام و او در گفت. قانع نمی کند

ولين کنداکتور ؤدثه غيرمترقبه است و شايد اگر مسال را مدير شبکه بايد بدھد اما بايد بگويم که زلزله يک حاؤاين س

به ھر حال امروز تکرار اين برنامه از کنداکتور .  اين حادثه مطلع بودند اين برنامه را پخش نمی کردند از٣ ۀشبک

  .  ھيچ تعمدی در اين کار وجود نداشته است حذف شد و مطمئناً ٣شبکه 

زمان  خنده بازار ھم ۀ سخن می گويد که گويا برنام٣ ۀوالن کنداکتور شبکؤابی، به گونه ای از بی اطالعی مسسھر

 خنده بازار ۀدر حالی که زلزله بعد از ظھر روز شنبه به وقوع پيوسته و برنام. با وقوع زلزله روی آنتن رفته است

  .شامگاه يک شنبه پخش شده است

صدا و سيما، سی ساعت پس از وقوع زلزله از اين حادثه بی خبر باشند و ن و کارمندان والؤچگونه ممکن است مس

  ا روی آنتن ببرند؟برنامه خنده بازار ر

والن دولتی از ؤ و نيازھای امدادی حکايت دارد مسدر حالی که گزارشات محلی حاکی از وضعيت سخت روستاھا

اعالم خبر پايان کارآواربرداری و امداد . جو و نجات آسيب ديدگان خبر می دھند و پايان عمليات امدادی برای جست

 ۀ زلزلۀوالن حکومتی با فاجعؤ انسانی مسحاکی از رفتار غيررسانی به صدھا روستا در عرض تنھا دو روز 

  !ست که در زير آوار مانده اندا زنده به گور کردن کسانی آذربايجان و عمالً 

به علت وجود اجساد احشام در منطقه احتمال :  مصدومان، گفتۀس اورژانس کشور، با اعالم اتمام کار تخليئير

  .شيوع بيماری ھای عفونی وجود دارد

 زلزله زده ۀ تکنسين اورژانس در منطق۵٠ آمبوالنس اورژانس و ١۶ھنوز «: غالمرضا معصومی به فارس، گفت

موران بھداشت محيط و کارشناسان سالمت روان نيز برای جلوگيری از شيوع بيماری ھا و أحضور دارند و م

  ».کاھش شوک و آسيب ھای روانی زلزله زدگان در منطقه حضور دارند

 ۀ تکنيسين در منطق۵٠ آمبوالنس و ١۶آسيب ديده در منطقه، تنھا  هکه حکومت اسالمی در مقابل اين ھم می بينيم

  !زلزله زده مستقر کرده است؟

در حالی که بنا بر «:  نوشت مصدومان توسط مقامات حکومت اسالمی،ۀاعالم اتمام کار تخلي ۀيورونيوز، دربار

والن دولتی از ؤاند، مس  اين استان نرسيده ۀضی از روستاھای زلزله زدھا و کمک ھای الزم به بع ھا کاال گزارش 

  ».اند جو و نجات آسيب ديدگان زمين لرزه ھا خبر داده  و  نخست عمليات امدادی برای جستۀپايان مرحل



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ھيچ » دانشگاھيان«حتی روز وقوع فاجعه، آيت هللا خامنه ای، رھبر حکومت اسالمی، در سخن رانی خود در جمع 

 ۴٨او، بعد از فرستادن پيام تبريک به مدال آوران المپيک، حدود . حرفی از زلزله زدگان آذربايجان به زبان نياورد

  . زلزله، برای زلزله زدگان پيام فرستادۀساعت پس از گذشت فاجع

ر به  رخ داده، به جای سفۀس جمھور حکومت اسالمی، بی اعتنا به فاجعئياز سوی ديگر، محمود احمدی نژاد ر

  .مناطق زلزله زده، عازم عربستان سعودی شد

س جمھوری سيرالئون به مناسبت درگذشت مادرش پيام فرستاده است که اين پيام، در سايت ئياحمدی نژاد، به ر

تان را که معلمی  در گذشت مادام آليس روزالين کروما، مادر گرامی «: رياست جمھوری منتشر شده، آمده است

ضمن ابراز ھمدردی با جنابعالی و . گويم د، به جنابعالی، دولت و ملت سيرالئون تسليت میسختکوش و دلسوز بو

 بازماندگان و سربلندی و ئیملت سيرالئون، از خداوند متعال غفران و رحمت الھی برای آن مرحومه، صبر و شکيبا

  ».شادکامی دولت و ملت سيرالئون را مسالت دارم

س جمھوری سيرالئون، ارزش قائل ئي آذربايجان، حتی در حد پيامش رۀطق زلزه زدااما احمدی نژاد، برای مردم من

ت وزيران، بلکه با امضای اعضای دولت أنبوده است تنھا دولت در روز دوم زلزله پيامی نه با امضای دولت يا ھي

  . دولت به زلزله زدگان را نشان می دھدئیمنتشر شد که اين نوع پيام دادن عمق بی اعتنا

 مرگ بار آذربايجان، بار ديگر سياست ھای غيرانسانی آن را ۀوالن حکومتی به زلزلؤسران و مس ئی بی اعتنااين

بنا به گزارشات، حتی نيروھای امدادی که از ترکيه وارد ايران شده بودند ساعت ھا در . به نمايش گذاشته است

ی مناطق زلزله زده شده بودند در مرز به آن ھا خبرنگارانی که از جمھوری آذربايجان راھ. مرزھا سرگردان ماندند

  .راه ندادند

اما حکومت اسالمی، ھمه نيروھای امنيتی را در مناطق زلزله زده به حالت آماده باش درآوردند تا در صورت 

از اين رو، اگر تصاوير را نگاه کنيد ھيچ ارتشی، بسيجی، سپاه و . بروز اعتراضات مردمی آن ھا را سرکوب کنند

ره در ميان ويرانی ھا برای کمک به کسانی که زير آوار مانده اند ديده نمی شود و تنھا مردم عادی ھستند که در غي

  .ميان ويرانی ھا به دنبال عزيزان خود می گردند

 استان آذربايجان شرقی منتشر شده است که سپاه ۀزد سايت ھا، گزارشاتی از مناطق زلزله   وب  در برخی از

  لم دست خود گرفته و از ف ھای ارسالی را در اين مناطق، انبار و توزيع کمک» امنيتی کردن جو «پاسداران با

  . کند برداری توسط خبرنگاران در اين مناطق جلوگيری می برداری و عکس 

امنيتی  آذربايجان، سپاه پاسداران وارد ميدان شده است تا فضا را ۀتفاوتی حاکميت در برابر زلزل بعد از سه روز بی 

  .رسانی کنند نگاران نتوانند اطالع  کند و نگذارد مردم از نزديک ابعاد فاجعه را ببينند و روزنامه 

 اھر، ورزقان و ھريس ۀزد  به مناطق زلزله ]اسد[ مرداد٢۵می نويسد روز چھارشنبه » کلمه« سايت  خبرنگار وب

رفتار تند برخی از «به خاطر » رگيری و عصبانيتد« ھا توسط سپاه و ايجاد  کمک» توزيع نادرست«اعزام شده از 

  . دھد در اين مناطق خبر می» نيروھای سپاه

 ھای ارسالی از  تمام کمک«: گفت» کلمه« لرزه در ورزقان به خبرنگار   ديدگان زمين در ھمين زمينه يکی از آسيب

 ۀطبق گفت. کند  گيرد و انبار می   میشود از ترکيه رسيده، را سپاه  که گفته می ئی ھا  ھای مختلف، حتی کمک بخش

 کنيد، می  م شما چرا کاری نمیئي گو  کنند و وقتی به آن ھا می  نشينند نگاه می او، حتی نمايندگان ھالل احمر ھم می

  ». گذارد گويند سپاه نمی 
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: ته، توضيح دادھا صورت گرف که در مواردی برای دريافت کمک » ئی ھا کاری برخوردھا و کتک «او، با اشاره به 

روند، به خاطر ھمين مردم مجبورند بروند با زور قبل  کنند بين مردم و می  آيند چند بسته پرت می  چون آقايان می «

  ».ھا به انبارھا و ذخيره شدن آن از سوی سپاه، آن ھا را بگيرند از رسيدن کمک 

 مناطق که با مشکالت اين حادثه روبرو ھستند  زده، مردم اين به مناطق زلزله» کلمه«به گزارش خبرنگار اعزامی 

  رفتار نيروھای سپاه پاسداران که گاھی به تندی ھم می«و »  گيرانه را ندارند تحمل برخوردھای نظامی و سخت«

  ». است گرايد، خشم برخی از مردم منطقه را برانگيخته

گو با خبرگزاری  و  در گفت]اسد[ مرداد٢۵س سازمان مديريت بحران کشور، روز چھارشنبه ئيحسن قدمی، ر

 ھا عنوان  اين کمک» توزيع درست«آوری آذوقه توسط نيروھای سپاه در اين مناطق را تالش برای  مھر، علت جمع 

  .کرد

 ھا را جمع کرده تا به صورت واحد   امداد تمامی کمکۀسپاه پاسداران و ھالل احمر و کميت«: او، در اين مورد گفت

  ».به درستی توزيع شود

س سازمان مديريت ئير. اطالعی کرد الی از ممنوعيت برای خبرنگاران بی ؤس مديريت بحران، در جواب سئير

از «: زده به مھر گفت بحران کشور در خصوص ممنوع بودن کار عکاسان و خبرنگاران خارجی در مناطق زلزله 

  ».شود اين موضوع اطالعی ندارم ولی مجوز آن ھا توسط وزارت ارشاد صادر می 

 قضائيه به منطق زلزله زده نيز به نوعی مردم داغ ديده را تھديد کرده ۀس قوئي اعزامی رۀنوروز کوھزادی، نمايند

 قضائيه در سفر به ۀمعاون اداری مالی قو با مخالن امنيت در مناطق زلزله زده ئیبرخورد جدی دستگاه قضا. است

 با متخلفان و مخالن امنيت در مناطق ئیشھرستان اھر و بازديد از مناطق زلزله زده از برخورد جدی دستگاه قضا

  . آسيب ديده خبر داد

ف از سوی فرمانداران و در صورت گزارش، برای برخی افراد متخل... «: به گزارش مھر، کوھزادی، گفت

  ». می شودول با آنان برخوردؤمقامات مس

يکی از عواقب مھم و آشکار بی تفاوتی و اھميت ندادن به وضعيت حساس مناطق زلزله زده از سوی دولت، اين 

زيرا کمک رسانی .  که در زير آوار مانده بودند جان خود را از دست دادندئیبود که تعداد بيش تری از انسانی ھا

بر اين . که زير آوار مانده اند نجات دھندرا  ئیانسانی ھادر ھمان دقايق نخست و سرعت عمل می تواند خيلی از 

  .  آذربايجان استلۀگان زلزمدانه، قاتل بسياری از جان باختاساس می توان گفت که حکومت اسالمی آگاھانه و عا

 زلزله در آذربايجان، به حدی علنی و آشکار ۀقعابی تفاوتی سران و مقامات و ارگان ھای حکومت اسالمی به و

  .ت که حتی برخی رسانه ھای حکومتی نيز به آن ھا اشاره کرده انداس

عملکرد «:  آذربايجانلۀ عملکرد صدا و سيما در رابطه با زلزۀ، دربار»عصر ايران«نظرسنجی سايت اصولگرای 

   شمال غرب کشور را چگونه ارزيابی می کنيد؟ۀصدا و سيما در ماجرای زلزل

   درصد۴٣.٣: خوب

   درصد٧٩.۴: متوسط

   درصد٧٨/٩١: ضعيف

  ٢٣٢۵٩: تعداد آراء

  : والن چنين ھشدار می دھدؤ به قلم يکی از نويسندگانش به مساين سايت
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ھشداری که . والن بودؤبرای مس» ھشدار جدی«شت، حاوی يک  که دائی آذريايجان، در کنار ھمه درس ھاۀزلزل

  .بايجان خواھد داشت آذرۀ به مراتب بيشتر از زمين لرزئیاگر جدی گرفته نشود، پيامدھا

س آن ھا سازمان ھالل احمر، فراخوان ھای متعددی برای ء ، نھادھای امدادی و در ر]اسد[ مرداد٢١ ۀبعد از زلزل

جمع آوری کمک ھای مردمی دادند و بسياری از مردم نيز کمک ھای خود را از طريق ھمين نھادھای دولتی، به 

  .دست زلزله زدگان رساندند

د قابل مالحظه ای از مردم، به رغم آن که تمايل داشتند به ھموطنان خود کمک کنند، به نھادھای با اين حال، درص

آن ھا در طول روزھای اخير، از ھمديگر می پرسيدند که آيا جای مطمئنی را می شناسيد که . دولتی اعتماد نکردند

  کمک ھايشان را به دست زلزله زده ھا برساند؟

 را به طور - شامل دوستان و ھمکاران و ھمسايگان -ھای خود و اطرافيانشان حتی بسياری از مردم، کمک 

  .انفرادی و با خودروھای شخصی ، به مناطق آسيب ديده بردند و بين زلزله زدگان توزيع کردند

؟ ھم چنين در گير و دار ترديدھای مردم به اين که آيا کمک ھايشان از طرق دولتی به زلزله زده ھا می رسد يا خير

 وارد ھنرمندان، ورزشکاران، روزنامه نگاران و خيريه ھای مردمی، با توجه به جايگاھی که بين مردم دارند، راساً 

  .عرصه شدند و مردم نيز با اطمينان خاطر، کمک ھای خود را به آنان دادند تا به دست نيازمندان زلزله برسد

والن در تريبون ھای رسمی و ؤقق نمی شوند، وقتی مسه در عمل مح به مردم داده می شود کئیوقتی وعده ھا... 

ول ارشد دولت ؤی شکنند، وقتی دست داشتن فالن مسرسانه ھايشان، عليه يکديگر سخن پراکنی می کنند و حرمت م

س دولت ھم کابينه را خط ئي می شود ولی خبری از برخورد با او نمی شود و رء کالن مالی افشاۀدر فالن پروند

، وقتی مردم می بينند که بی خانمانی و فقير و نداری در اطرافشان بيداد می کند و در ھمان حال خبر قرمز می داند

می رسد که دولت ايران جھيزيه فقرای تاجيکستان و تجھيز مدارس کومور و خانه سازی در ونزوئال را عھده دار 

ھای دولتی می رسد، وقتی مردم خبردار شده، وقتی ھر روز خبر از اختالس چند ميلياردی در بانک ھا و دستگاه 

می شوند که مافيای فالن کاال در اختيار فالن آقازاده است و آن ديگری ھم انحصار واردات فالن جنس را دارد و 

نظاير اين ھا که کم ھم نيستند، معلوم است که در گذر زمان مردم کم کم بی اعتماد می شوند و وقتی بزنگاھی مانند 

  .شان می لرزد و حق ھم دارند» دست اعتماد«يد، زلزله پيش می آ

اگر اين بی اعتمادی، امروز در ماجرای زلزله، خود را نشان می دھد، آن را بايد به مثابه عالمت بيماری در بدن، 

الپوشانی و ناديده گرفتن و ای بسا معکوس جلوه دادن اين واقعيت، عين . جدی گرفت و به عالجش ھمت گمارد

  ».ند ناديده انگاشتن درد ناشی از بيماری استخيانت و ھمان

ھنگامی که انتقادات عليه سران و مقامات و ارگان ھای حکومتی حتی درون خودی ھا و مجلس شان و نشريات شان 

 داليل باال گرفت خامنه ای، برای کم کردن فشارھا و انتقادات، پس از گذشت پنج روز، به طور سرزده که قطعاً 

 ۀاو، در اين جا نيز به مردم توصيه کرد ھم.  مرداد به مناطق زلزله زده رفت٢۶بح پنج شنبه امنيتی داشته، ص

  !از خود نشان دھند» صبر و بردباری«فشارھا را تحمل کنند و 

در حالی که مردم مناطق زلزله زده در سوگ عزيزان خود می سوزند و می سازند امام جمعه ھا، ھم صدا بی 

 پذيری حکومت به زلزله زدگان را توجيه می کنند و از سوی ديگر، ھم چون ھميشه يک وليتؤ و عدم مسئیاعتنا

 .مشت مزخرفات مذھبی به خورد جامعه می دھند

 ١٣٩١ ]اسد[ مرداد ماه٢۴آفتاب سه شنبه، » . اخير يک امتحان الھی بودۀزلزل«: برای نمونه، امام جمعه اھر گفت

 شھرستان اھر، در ۀحجت االسالم والمسلمين حاجی زاده امام جمع، در اين باره نوشت؛ ٢٠١٢ /١۴برابر با 
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 ريش تری در شھرستان ھای شمال غرب کشور، ٢/۶ قرآن ضمن اشاره به وقوع زلزله ۀ تلفنی با شبکۀمصاحب

خوشبختانه .  ريش تری در شھرستان ھای استان آذربايجان شرقی امتحان الھی بود۶وقوع زلزله باالی «: گفت

  » .اعاتی اتفاق افتاد که مردم سر کار خود بودند و ھمين امر باعث کاھش تلفات شده استزلزله در س

از مقام «: ، گفت»با تشکر از ارسال پيام توسط مقام معظم رھبری و مراجع عظام تقليد«حاجی زاده، در ادامه 

  ».کنممعظم رھبری و مراجع عظام تقليد به خاطر صدور پيام برای مردم آذربايجان تشکر می 

 اروميه با بيان اين که بدون اقدام به موقع ۀنمايند«: ، نوشت١٣٩١ ]اسد[ مرداد ماه٢۴خبرگزاری فارس سه شنبه، 

 تبريز برای ۀدشمن قصد دارد از زلزل«: ، گفت»شد  شدگان زلزله حداقل چندين برابر می  سپاه و ارتش تعداد کشته

  ».ده کندتحت تاثير قرار دادن اجالس عدم تعھد سوء استفا

، » بازار عذرخواھی کردند  طنز خندهۀوالن صدا و سيما به دليل پخش برنامؤمس«پور، با بيان اين که  نادر قاضی 

ھا مغرضانه بخواھند به اين   بازار با عذرخواھی صدا و سيما تمام شده است مگر اين که برخی   خندهألۀمس«: افزود

  ».موضوع دامن بزنند

 ھای نيروھای مسلح جمھوری اسالمی ايران را به وضوح   اخير رشادتۀردم آذربايجان در زلزلاو، با بيان اين که م

زدگان   روز برای نجات زلزله  رسانی پيوستند و شبانه بعد از زلزله نيروھای ارتش و سپاه به امداد«: ديدند، گفت

رسيدند حداقل  به داد زلزله زدگان نمی  توانم بگويم که اگر نيروھای سپاه و ارتش  ت میأبنده به جر. تالش کردند

  ». شد شدگان دو برابر می تعداد کشته 

 نزديک بودن زمان ظھور امام ۀ اخير آذربايجان، امام جمعه تھران طی سخنانی در زمينۀيک روز پيش از زلزل

کاظم صديقی، . داشت» آخرالزمان«دوازدھم شيعيان، اشاره ای معنادار به يکی از برداشت ھای جنجالی از مفھوم 

: دانست و گفت»  حضور امام عصرۀمقدم«کيد بر افزايش مشکالت بشر در سرتاسر جھان، اين وضعيت را أبا ت

  ».رسد بوی پيراھن يوسف به مشام می «

پررودگار متعال به صبركنندگان «: ز، برای آرام کردن زلزله زدگان گفتي تبرۀت هللا مجتھد شبستری امام جمعيآ

كند و به صبر  ن را به صبر فردی و دسته جمعی دعوت می يمنؤد ميت عطا خواھد كرد و قرآن مجيپاداش بی نھا

  ».كند ه می يكردن در مقابل خسارات مالی و جانی توص

زگاران در ھنگام نزول يند پرھيم می فرمايفی مستقيدر توص) ع(حضرت علی « : مجتھد شبستری، در ادامه گفت

ن امام ينند و در حال راحتی و خوشی در مقابل خدا شاكر و سپاس گذارند و ھم چنك بال و گرفتاری ھا صبر می 

مات باوقارند و ھنگام يمان در مقابل ناماليند افراد با ايفرما مان را می يدر شمارش نشانه ھای فرد با ا) ع(صادق 

  .نزول بال اھل صبر و استقامت ھستند

ت شده ينی مردم مسلمان و تربيان ديشوايشات پيه ھای قرآنی و فرمايوصبا توجه به ت« : کيد کردأز، تي تبرۀامام جمع

 امتحان ۀد اھل صبر و استقامت باشند و از عھديش آمدھای ناگوار بايدر مكتب رمضان و مكتب عاشورا در مقابل پ

  ».نديايرون بيالھی سرفراز ب

دگان است كه چگونگی يبت ديلھی برای مصك نوع امتحان ايرمترقبه و ناگوار ي غین حادثه ھايا«: او، ادامه داد

دگان و يبت دياری مصي امتحان مردم است كه چگونه به ۀلياموزند و ھم وسيصبر در برابر مقدرات الھی را ب

  ».ازمندان بشتابندين
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به اين ترتيب، مجتھد شبستری از يک سو، با صغرا و کبری کردن ھايش از مردم می خواھد که در مقابل اين بی 

شما ساديسم دارد » خدای«ست که مگر ا و گستاخی حکومت شان ساکت بمانند و از سوی ديگر، پرسيدنی یئاعتنا

  !اين ھمه آدم کشی می کند؟» امتحان«که برای 

رواج بی بند و «: مھدويت گفته بود» محقق و پژوھشگر«قبل از اين زلزله، حجت االسالم و المسلمين مھدی پور، 

  ».وز زلزله می گرددباری در يک جامعه باعث بر

سران و مقامات حکومت اسالمی و امام جمعه ھايشان ھر چه قدر ھم اين خرافات و چرنديات را تکرار کنند نمی 

 و کم کاری آشکارشان به زلزله زدگان اخير را از ذھن افکار عمومی پاک ئیتوانند جنايات خود و از جمله بی اعتنا

  .کنند

 ھر چه قدر عربده بکشند که حکومت شان در رابطه با زلزله زدگان کوتاھی امام جمعه ھا در خطبه ھای خود،

ثيری أنکرده است و علل زلزله نيز بی حجابی و غيره و خواست و امتحان الھی است ھيچ کس متوھم نمی شود و ت

  . افکار عمومی بر عليه حکومت اسالمی نداردۀھم بر عزم و اراد

يت مستقيم در قبال اين مصيبت و خساراتی که به زلزله زدگان وارد شد به ولؤحکومت اسالمی، مسبه اين ترتيب، 

  .اما روشن است که حکومت اسالمی در روز روشن از وظايف خود سر باز می زند. عھده دارد

مين کند و به سرعت خانه ھای امنی برای أ دولت است که زيست و زندگی و اسکان مردم زلزله زده را تۀاين وظيف

اعتصاب حکومت اسالمی و  بايد با اعتراض بنابراين، عمدتاً .  اين کار را داردئیحکومت ايران، توانا. دآنان بساز

مجبور کرد به وظايف خود عمل کند و آن را بر دوش مردم نگذارد و يا کمک ھای مالی مردمی داخلی و بين را 

ولين حکومتی و ارگان ھای ؤمسرا مالی نه و درنده، اين کمک ھای ميل نکند و مانند گرگ گرسو المللی را حيف 

 .آن نبلعند

توجھی به پوشش دادن  بی «از سوی ديگر، در حالی که انتقادھا از راديو و تلويزيون دولتی ايران در خصوص 

 ۀ رسالت، وابسته به جناح حاکم، در شمارۀ، ھم چنان ادامه دارد، روزنام»لرزه آذربايجان شرقی اخبار زمين 

 آذربايجان ۀ زد  ھا و خبرنگاران ايرانی را به دليل انتشار اخبار مناطق زلزله داد، خود رسانه مر٢۵چھارشنبه 

  . است متھم کرده» اقدام عليه امنيت«و »  با ضدانقالبئیسو ھم «، »ئینما سياه «شرقی به 

پذيرفته، اما آن را زدگان را  رسانی به زلزله   نژاد در کمک   رسالت کوتاھی و قصور دولت محمود احمدیۀروزنام

ھنگام بروز يک حادثه و بالی طبيعی بروز مشکالت و برخی نواقص در امر «:  است نوشته دانسته و» طبيعی«

رسانی   در خصوص کمک ئی نما ر طبيعی است که البته بايد به حداقل ممکن برسد، اما سياهامدادرسانی کامال يک ام

اين «و »  گردد س و دل سردی مردم میأو کتمان واقعيات توسط خبرنگاران گناھی نابخشودنی است که موجب ي

  ».کند درست ھمان خط خبری است که دشمن دنبال می 

 سرتاپا سياه و غيرانسانی حکومت اسالمی را به سادگی در مقابل ۀ کارنام ديگری ازۀ زلزله گوشۀدر حقيقت فاجع

:  زلزله در گزارشی نوشته استخبرنگار تھران امروز، يک روز پس از وقوع. افکار عمومی قرار داده است

د نيستند حتی بل. اند خيلی از اھالی اين جا تا به حال به شھر نرفته . والن مقصر صد در صد اين رخداد ھستندؤمس«

ولی حتی در سطح فرماندار ھم به اين جا نيامد ؤدر تمام اين سال ھا ھيچ وقت مس. نام كنند  ھايشان ثبت  برای يارانه

 ھای اين روستائيان ھيچ كدام  خانه. آن ھا روزی دو ساعت بيش تر آب ندارند. تا از مردم بپرسد چه مشكالتی داريد

 ای چه  خب، وقت آمدن چنين زلزله. شود ی بر اين ساخت و سازھا انجام نمی پروانه ساخت ندارد و عمال ھيچ نظارت

  » ھا داشته باشيد؟ توانيد از اين سازه توقعی می 
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در واقع بھتر آن است که مردم کمک ھای مالی خود به زلزله زدگان را به شماره حساب ھای اعالم شده دولتی و 

  . از طريق نھادھای مردمی اين کمک ھا را به زلزله زدگان برسانندارگان ھای آن، واريز نکنند و مستقيما و يا 

  ھای مختلف، حتی کمک  ھای ارسالی از بخش  تمام کمک: مردم زلزله زده در مقابل خبرنگاران فرياد می زنند که

  »... کند  گيرد و انبار می  شود از ترکيه رسيده، را سپاه می  که گفته میئیھا

 مصدومان و ، رسانی دقيق درباره آمار قربانيان ولين حکومت اسالمی، از اطالعؤ و مسبه اين ترتيب، مقامات

  . کنند وضعيت مناطق آسيب ديده به طور معناداری خودداری می

نماينده اھر و ھريس در مجلس شورای  اسالمی، از تخريب صددرصدی و ويران شدن ھفتاد روستای شھرستان 

اند که حتی اکثر آن ھا   روستا به شدت تخريب شده٧٠ای اين شھرستان،  روست٩٧از : ھريس خبر داد و گفت

  . روستا تخريب شده است٨٠اند و در شھرستان اھر نيز تعداد  غيرقابل سکونت شده

 ھزار واحد مسکونی ١٢ ھا گفته است که در اين زلزله،   استاندار آذربايجان شرقی، به رسانه،احمد عليرضابيگی

  .تخريب شده است

 ای از وضعيت مناطق آسيب   مدير روابط عمومی سازمان امداد و نجات ھم آمار تکان دھنده، حسين درخشاناما

  .ديده ارائه کرده که در روزھای گذشته ھيچ مقام و نھادی چنين آماری را اعالم نکرده است

لرزه   بر اثر اين زمين ) خانوار٢٠٠ ھزار و ٣۴( ھزار نفر ١۵۵گفته است؛ » آريا«کار  درخشان به سايت محافظه 

  .اند دچار حادثه شده

 ھزار نفر در ۴٢ ، ھزار نفر در اھر۶٧مدير روابط عمومی سازمان امداد و نجات افزوده بر اثر اين زمين لرزه 

  .اند  ھزار نفر در ھريس و شش ھزار نفر در تبريز دچار حادثه شده ۴٠ ،ورزقان

 نفر را نجات دھند که از ميان اين ۶٠۶اند دو ھزار و  داد توانسته ھای ام درخشان، ھم چنين اعالم کرده که نيرو

  .اند  ھا مصدوم نبوده   نفر از آن٢٢۶افراد نيز يک ھزار و 

ھای امداد گفته مردم  له اشاره کرده و با انتقاد از عملکرد نيروأھای خود، به ھمين مس گو و دھقانی در يکی از گفت

  ».اند آوری اجساد و انتقال مجروحين اقدام کرده  ه جمع خودشان نسبت ب«مناطق آسيب ديده 

به گزارش شاھدان عينی از مناطق زلزله زده در روستاھای شھرستان ھای اھر، ھريس و ورزقان آمار کشته 

  .شدگان و زخمی ھا چند برابر آماری است که از طرف مقامات دولتی اعالم می شود

 ٣٠۶جردی، وزير بھداشت می باشد که ايشان کل جان باختگان را آخرين آمار رسمی از طرف مرضيه وحيد دست

  . مورد عنوان کرده اند٣٧مورد و کل تعداد مصدومين را سه ھزار و 

گويند به دليل قطع راه ارتباطی، ھنوز ھيچ  برخی اھالی می .  نفر است۵٠٠اما آمار غيررسمی کشته ھا بيش از 

 ھا  چند اين گفتهھر. شی از وضعيت اھالی اين روستاھا در دست نيست رسانی به برخی روستاھا نشده و گزار کمک

  . است د نشدهئيأوالن تؤھنوز از سوی مس

 ۵٠٠٠ کشته و ٣١٨ جسد از اجساد جان باختگان اين زلزله، آمار رسمی قربانيان اين حادثه به ١٢اما با پيدا شدن 

  .مصدوم رسيد

 جسد از اجساد جان ١٢جو و نجات در آوار ھالل احمر و  به گزارش خبرآنالين، گروه ھای زنده ياب جست

 شھرستان ھای ورزقان، ھريس و اھر ۀ اخير استان آذربايجان شرقی را در پنج روستای تخريب شدۀباختگان زلزل

سيب ديدگان زلزله داده می آ جان باختگان و مصدومين و ۀبنابراين، ھنوز آمارھای متناقض دربار. کشف کردند

  .طعا ابعاد فاجعه خيلی بيش تر از گزارشات مقامات حکومتی استاما ق. شود
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اين ساختمان ھای خشتی و . در واقع عامل اصلی اين ھمه جان باخته و زخمی و آوارگی حکومت اسالمی است

  .  ريش تری اين چنين بر سر ساکنانش فرو می ريزند۶ ۀچوبی و غيراستاندارد است که با زلزل

ا بکه در ميان ويرانه ھا، مسجدی که تصاوير منتشر شده در سايت ھای اينترنتی می بينيم در يکی از برای مثال، 

تکنيک باال ساخته شده ھيچ آسيبی نديده است در حالی که خانه ھای مردم در اطراف آن که از گل و چوب ساخته 

  . شده اند ھمگی فرو ريخته اند

 سياسی در راه است که اين زلزله کاخ ھای حکومت ۀه، زلزلاما مھم تر از ھم. زلزله و پس لرزه ھا ادامه دارد

  !اسالمی را بر سر سران و مقامات آن ويران خواھند کرد

حکومت اسالمی، نگران کشتار مردم محروم و فريادھای دلخراش مادران، پدران و فرزندان در سوگ عزيزان شان 

 .عتراضات مردمی است خود و اوج گيری اۀاين حکومت جانی، تنھا نگران آيند. نيست

از اين رو، طبيعی . در چنين موقعيتی، طبيعتا از سراسر کشور موج ھمبستگی با زلزله زدگان، ھم چنان ادامه دارد

 سپاه ۀست که مردم، عليه بی تفاوتی حکومت به زلزله زدگان و در مقابله با اقدام جنايت کارانه و قلدرمنشانا

  .ستقيم مردمی به زلزله زدگان می شود، به اعتراض ھمه جانبه برخيزيدپاسداران که مانع رساندن کمک ھای م

 از ستم و سرکوب و استثمار حکومت اسالمی و التيام دردھای مردمی که به ئیاما مسلم است که تنھا راه رھا

 اند  اخير و غيره عزيزان خود را از دست دادهۀعناوين مختلف در سرکوب ھا و زندان ھا و يا حوادثی چون زلزل

 ھمه جانبه با حکومت اسالمی، با ھدف سرنگونی کليت حکومت اسالمی و برقراری آزادی، برابری و ۀمبارز

عدالت در ھمه عرصه ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی برای ھمه شھرندان کشور، بدون در نظر گرفتن 

  !جنسيت، مليت و باورھايشان است

 


