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پایگاه اطالع رســانی دفتر مقــام معظم رهبری: 
آیــت اهللا خامنه ای مقــام معظم رهبــري در اولین 
ســاعات صبح دوشــنبه (۲۹ آبان) بــرای بازدید از 
مناطــق زلزله زده به صورت ســرزده وارد کرمانشــاه 

شدند.
مقام معظم رهبري ابتدا در شــهر ســرپل ذهاب 
حضور یافتند و از مناطق خسارت دیده بازدید کردند.

ایشان سپس در جمع مردم داغدار و مصیبت زده 
ســرپل ذهاب حاضر شــدند و دقایقی در جمع آنان 

سخنرانی کردند.
حضرت آیت اهللا خامنه ای خطاب به مردم گفتند: 
بســیار مایل بودم که در زمان شــادی دل ها و خرمی 
زندگی به شــهر شما مردم مهربان و باوفا بیایم نه در 
شــرایطی که دچار غم و بال و چنین مصیبت شدیدی 
هستید.مقام معظم رهبري با ابراز همدردی با یکایک 
دل های داغدار در شــهرها و روستاهای آسیب دیده، 
افزودند: باغم شــما، دل های ما پــر از غم و افکار ما 
نیز گرفتار شد.ایشــان با اشــاره به مقاومت و ایثار و 
ایســتادگی مردم اســتان کرمانشــاه در دوران دفاع 
مقدس، خاطرنشــان کردند: این اولین باری نیســت 
که شــهر شــما مردم صبــور و مهربان و شــهرهای 
اطراف آن دچار چنین مشــکالتی شــده است بلکه 
شــما در دوران جنگ تحمیلی نیز محکم و اســتوار، 
مردانگی و استقامت و پهلوانی خود را در مقابل درد 
و رنج ها نشــان دادید و امروز نیز نشان خواهید داد.
حضرت آیت اهللا خامنه ای گفتند: انســان های بزرگ و 
دالور در مقابــل حوادث می ایســتند و آن حوادث را 
مغلوب اراده خود می کنند، بنابراین اگرچه زلزله، بال 
و مصیبت بزرگی است که با ویرانی، همه را داغدار و 
مصیبت زده می کند اما همین زلزله در اثر ایســتادگی 
مردم و تــالش آنان برای تجدید حیــات و آبادانی و 
عمــران می تواند به یــک نعمت تبدیل شــود.مقام 

معظم رهبري با تأکید بر اینکه می توان با ایســتادگی 
در مقابل مشکالت و بهره گیری از ظرفیت های عظیم 
ملت در مقابل بالیای طبیعی و تحمیلی ایســتادگی 
کرد، افزودنــد: این حادثه، ملت ایــران را به حرکت 
درآورد و مردم در همه نقاط کشور، بااحساس اینکه 
دلشان در کرمانشاه اســت و به کرمانشاه مدیون اند، 
به قدر وسع و توان خود به وظیفه کمک رسانی عمل 
کردند.ایشــان افزودند: مســئوالن به ویــژه در برخی 
بخش هــا در ایــن حادثه خوش درخشــیدند و کار و 
تــالش کردند و در همان ســاعات اول حادثه، ارتش 
در شــهرها و ســپاه در روســتاها با حضور مؤثر، به 

یــاری افراِد زیِر آوارمانده شــتافتند اما من به این حد 
از تالش ها قانع نیســتم بنابراین مسئوالن بخش های 
مختلف باید تالش و مجاهدت خود را مضاعف کنند.
حضرت آیــت اهللا خامنــه ای مــردم را به تالش 
برای آباد ســاختن منطقه و رقــم زدن روزگاری بهتر 
فراخواندند و خطاب به آنان گفتند: چشــم امید را به 
نیرو، تــالش و قدرت خود معطوف کنید و با تکیه به 

غیرت خدادادی، زندگی شاد و با طراوتی بسازید.
پیش تر نیز در پی وقــوع حادثه تلخ و مصیبت بار 
زمین لرزه در غرب کشــور که به جان باختن و زخمی 
شــدن جمعی از هم میهنان عزیــز انجامید، حضرت 

آیــت اهللا خامنه ای مقــام معظم رهبــري با صدور 
پیامی ضمن تســلیت به مّلت ایران بخصوص مردم 
عزیز استان کرمانشاه، تأکید کردند: همه دستگاه های 
لشکری و کشــوری با همه همت و امکانات به یاری 

آسیب دیدگان بشتابند.
متن پیام مقام معظم رهبري به شرح زیر است:

بسم اهللا الرحمن الرحیم
با تأســف و اندوه فراوان خبــر زمین لرزه در غرب 
کشور را که به جان باختن جمعی از هم میهنان عزیز 
و زخمی شــدن جمعی بیشــتر انجامیده و خسارات 
بســیاری پدید آورده اســت، دریافت کــردم. وظیفٔه 
مسئوالن آن است که در همین اولین ساعات با همٔه 
همت و تــوان به یاری آســیب دیدگان به ویژه در زیر 
آوار ماندگان بشــتابند و با بهره گیری ســریع از همٔه 
امکانات موجود، از افزایش تلفــات جلوگیری کنند. 
ارتش و سپاه و بسیج، بانظم و سرعت به آواربرداری 
و انتقال مجروحان کمک کنند و دســتگاه های دولتی 
چه نظامی و چــه غیرنظامی همٔه توان خود را برای 
یاری آســیب دیده ها و خانواده هــای آنان به صحنه 
آورنــد. این جانب از اعمــاق دل، این حادثــٔه تلخ و 
مصیبت بــار را به مّلت ایران بخصوص به مردم عزیز 
استان کرمانشاه و به ویژه به خانواده های مصیبت زده 
تسلیت عرض می کنم و متضرعانه از خداوند متعال 
می خواهم که این محنت و رنج را مایٔه جلب رحمت 
و فضل خود قرار دهد و بر صبر و پایداری و مقاومت 
مّلت عزیزمان بیفزاید. از همٔه کســانی که می توانند 
به نحــوی در ســبک کردن بــار مصیبــت و جبران 
خسارت مؤثر باشــند درخواست می کنم که به یاری 

آسیب دیدگان بشتابند.
والسالم علیکم و رحمة اهللا

سّید علی خامنه ای
۲۲ آبان ۱۳۹۶

تاکید مقام معظم رهبري بر تسریع کمك رساني به زلزله زدگان

 به این حد قانع نیستم

رییس جمهور در کنار مردم

زلزله ۷/۳ ریشتری کرمانشاه همه را پای کار آورد. 
از وزرای کشور، بهداشــت و درمان، نفت و راه گرفته 
تــا بازیگران و ورزشــکاران؛ و از همــه مهمتر حضور 
و حمایت یکپارچــه مردم ایــران از مصیبت دیدگان 
کرمانشــاهی مرهمی بود بر دل های داغ دیده؛ اما در 
میان همه همدلی ها و مهربانی ها خبری به ســرعت 
منتشر گردید مبنی بر سرقت از محموله های کمکی. 
هنوز امداد و نجات در ســاعات اولیه خود قرار داشت 
و علی رغم آنکه رسانه ملی از اسکان زلزله زدگان در 
چادرها و وصل شدن جریان برق، آب و گاز خبر می داد 
اما تصاویر و فیلم های منتشــر شــده در شــبکه های 
اجتماعی از مسئله ای دیگر حکایت داشت و آن عدم 

توزیع مناسب اقالم مورد نیاز زلزله زدگان بود.
 پخش تصاویر متعدد از عدم اسکان مناسب زلزله 
زدگان و لرزیدن آن ها در ســرمای آبان ماه زمینه ساز 
انتقادات گسترده مردم از نوع مدیریت بحران شد. در 
میــان انتقادات خبر راهزنــی از محموله های کمکی 

بــه خبری داغ تبدیل شــد. خبری که بــرای اولین بار 
روزنامه ایران از آن ســخن به میــان آورد. پس از آن 
بــود تکذیب ها و تاییدهــا به راه افتــاد. برخی اعالم 
کردنــد اصواًل راهزنی و دزدی صــورت نگرفته و تنها 
مردم مناطقی کــه به آن ها اقالم مورد نیاز نرســیده 
است به ســمت خودروهای کمک رسان رفته و اقالم 
را برداشــته اند و گروهی دیگر اما بر غارت محموله ها 
تاکید داشتند و حتی از ســرقت مسلحانه خبر دادند. 
ســردار رمضان شریف سخنگوی ســپاه پاسداران در 
مصاحبــه ای با تأییــد ضمنی حمله بــه خودروهای 
حامل محموله هــای اهدایی و کمکــی و البته عدم 
تشــخیص هویت این افراد گفته بود «دوســتان هالل 
احمر به ســردار جعفری اطالع دادند کــه به داد ما 
برســید که ما امکانات را می آوریــم ولی این امکانات 
به شهر نمی رسد. بر این اساس از صبح تیم حفاظت 

برای تأمین امنیــت محموله ها داده شــد. این اتفاق 
بــرای کامیون هــای هــالل احمر افتاده اســت چون 
کامیون های ســپاه تیم حفاظت داشــته اند. مسئوالن 
هالل احمر مدعی هستند که دیشب ۲۰ کامیون دچار 
این مشکل شده اســت حاال بخشی از این ۲۰ کامیون 
باالخره به دســت مردم رسیده است. اینکه بخواهیم 
تشــخیص بدهیم که مردم هســتند و یا سوءاستفاده 
کنندگان در این شــرایط کار ســختی است».ســردار 
اسکندر مؤمنی جانشــین فرمانده نیروی انتظامی نیز 
در سخنانی مشــکالت ایجاد شده برای محموله های 
امــدادی را تأیید کرد و ضمن اشــاره به عدم مدیریت 
صحیح اقالم توزیع شده گفته بود از این پس هر یک از 
کاروان های امداد رسان بخواهند کاروان آن ها از سوی 
نیروی انتظامی اسکورت می شود.اما رحمانی فضلی 
وزیر کشــور در گزارش خود به مجلس صریحاً وجود 

راهزن را تکذیب کرد و گفــت «بحث امنیتی خاصی 
نداریم. در مورد سرقت ها هم گزارش مهمی نداشتیم. 
فقط در مسیر ارســال کمک، برخی از شهرها چادرها 
و وســایل را نگه می داشتند و در آنجا خالی می کردند 
و در رســانه های مطرح می کردند که راهزن ها این کار 
را می کردند! این شایسته مردم دالور کرمانشاه نیست. 
آن ها با توجه به نیازشــان ایــن کار را می کردند و قرار 
شد با هلی کوپتر کمک ها ارسال شود و االن مشکلی 
در تأمین امنیت نداریم».در مجموع به نظر می رســد 
راهزنــی در کار نبــوده و مــردم زلزله زده به ســمت 
محموله هــای امدادی رفته ا نــد. هرچند رفتن مردم 
زلزله زده به ســمت جمع آوری و ذخیره کردن کاال به 
دلیل وحشت از آینده نامعلوم، معمواًل امری طبیعی 
در حوادث مختلف اســت و در روزهای ابتدایی وقوع 
حادثه مشاهده می شود، اما در کرمانشاه این موضوع 
بسیار پررنگ و به زمینه ای برای شکل گیری نوعی تفکر 

منفی در مورد مردم منطقه بدل گردید.

از وهم تا واقعیت

لطیف صفري*

چرا بي نظمي؟

از خبــر زلزلــه ســهمگینی که موجــب مرگ و  �
مجروح شــدن هزاران نفر و بی خانمانی صدها هزار 
نفــر از هم والیتی هــای جنــگ زده و محروممان در 
شهرستان های قصر شیرین، اسالم آباد، سر پل ذهاب، 
داالهو، گیالن غرب و اورامانات گردید، غمی جانکاه 
تــن و جانم را فراگرفته اســت. واقعیت این اســت 
این حادثه بحرانی عمیق و وســیع در منطقه ایجاد 
کرده اســت که اگر به درســتی مدیریت نشود ابعاد 
آن گســترده تر و خسارات آن بیشتر می گردد. چنانکه 
در چند روز اخیر دیده ایم رســانه ملی و رســانه های 
وابســته، خبر از تأمین نیازهای ضروری زلزله زدگان 
می دهند ولی عده ای از آســیب دیــدگان نمایندگان 
و معتمدیــن مردم چه مســتقیم بــا رئیس جمهور 
و مســئولین حکومتی و چــه از طریق رســانه های 
مجازی و بنگاه های خبــری از کمبود امکانات اولیه 
و بخصــوص از نابســامانی ها در توزیــع امکانــات 
گله مند هستند. فراموش نکرده ایم این مردم شریف 
تجربه جنــگ تحمیلی و بمباران هــا و آوارگی های 
مکــرر و ویرانگر رادارنــد که چگونه ایــن ایثارگران 
شــجاع باروحیه ای مقــاوم و وحدتــی صمیمانه و 
همدلــی و همراهی کامل با دولــت وقت با حداقل 
امکانات هم جبهه و پشــت جبهــه را اداره کردند و 
هم پس از هر بمباران یا موشــک باران، بالفاصله در 
برنامه های منظم با مدیریت شایســتگان دلســوز و 
کارشناسان منتخب خود و حمایت ارگان های دولتی 
با مشارکت مســتقیم خود مردم اقدام به بازسازی و 
ترمیم ویرانه ها کردند بطوریکه شاهد بودیم در طول 
۸ ســاله جنگ در همین سر پل ذهاب و گیالن غرب 
چندین بار و در اســالم آباد یازده بار این ویرانی ها به 
بهترین وجه ممکن بازسازی و نوسازی شدند، بدون 
اینکــه گله یا نارضایتــی برای مردم پیــش بیاید به 
وضع خانواده های آســیب دیده هم توسط نهادهای 
مســئول مربوطه رسیدگی شد. و باوجود بحران های 
مکــرر مردم با همیاری همدیگــر (محلي و ملی) و 
بــا حمایت دولت نظم و انضباط مقبول همزیســتی 
مســالمت آمیز رابین خود و حکمرانــان خوب خود 

داشتند.
اکنون نیــز زلزله زدگان همان مــردم دوران جنگ 
هستند ولی چرا بی نظمی هست؟ و بحران پیش آمده 
مدیریت نمی شــود؟ چون متأسفانه اعتماد بین مردم 
و دولت ضعیف شــده است و بیشــتر یاری دهندگان 
می خواهند خودشــان مددرســانی کنند درحالی که 
عالوه بر دولت، نهادهای مردمی و خیرین شاید بیش 
از نیاز مردم امکانات زیســتی به منطقه می فرســتند 
ولــی کثیری از زلزلــه زدگان از آن محروم و گله مندند 
چون برنامه مشــخص و مدیریت تعریف شــده ای در 
منطقه حاکم نیســت. این جانب بــا همراهی صدها 
نفــر از همراهان هم بــاورم از اقشــار مختلف مردم 
منطقه که در دوران ۸ ســاله جنگ تحمیلی، تجربه 
و افتخار مدیریت بحران را با برنامه ریزی عزت مندانه 
در جهت برقراری نظم و امنیــت و ترمیم ویرانه ها و 
توزیع عادالنه امکانات و بازسازی و نوسازی خرابه ها 
برای ادامه زندگی عادی و پرداختن به کسب وکارشان 
داریــم. آماده هســتیم در صــورت موافقــت آقای 
رئیس جمهور و دولت خدمتگزار بدون چشم داشــت 
هماهنگــی الزم را برای اصــالح وضعیت موجود و 
برنامه ریزی در جهت بازســازی و نوســازی ویرانه ها 
متناســب بازندگی آســیب دیدگان به عمل آوریم تا با 
اعمال مدیریت خوب، زمینه مناســب راه اندازی رونق 
و کسب وکار در منطقه با مشارکت مستقیم مردم این 
مناطق و بهره گیری از توان و امکانات دیگر هم وطنان 
و نهادها و ارگان ها (هرکــدام با تعیین حدود وظیفه 
و محــل مشــخص کار آن ها صورت گیــرد.) و تحت 
نظارت مردم و نمایندگان محترم آن ها اجرای طرح ها 
به گونه ای عمل شود که انشا اهللا در سالگرد زلزله اخیر 
همه ویرانه ها آباد و مردم در دردهایشان التیام یافته و 

دولت نیز از خدمت رسانی به این مردم سربلند باشد.
*استاد دانشگاه و نماینده ادوار 
مجلس شورای اسالمی

نگاه

سفر رییس مجلس
 به مناطق زلزله زده

 ایسنا: علــی الریجانی که امروز (یکشنبه، ۲۸ آبان  �
ماه) به استان کرمانشاه ســفر کرد. او در بدو ورود به 
این اســتان در جمع خبرنگاران گفت : «هدف ســفر 
مــا این اســت که اواًل بــا توجه به این حادثه بســیار 
دردناک و ســختی که در منطقــه رخ داده از نزدیک 
با مردم همدردی کنیــم و خدماتی که دولت و ارگان 
های مختلف داده اند را بررســی کنیم.»او ادامه داد: 
«برخی از وزرا نیز تشریف آورده اند تا تصمیماتی را که 
در دولت گرفته اند و اینجا نیاز اســت مجددا بررســی 
شود.»الریجانی گفت: «خوشبختانه هم بنیاد مسکن 
برای اســکان دائمی مردم زلزله زده فعال شده است 
و مصوباتی نیز در دولت برای مسکن شهری و مسکن 
روســتایی تصویب شــده و منابعی که باید بالعوض 
پرداخت شــود و وام هــای ارزان قیمتی که باید داده 
شــود، مشخص شده اســت.»رئیس مجلس شورای 
اسالمی اضافه کرد: «امکانات اولیه در سطح روستا و 
شهر باید داده شود و از نزدیک نیز شرایط را می بینیم 
و اگر نیاز باشد مجلس هم در مصوبات خود حمایت 

های بیشتری را خواهد داشت.»

خبر

از همان زمان وقوع زلزله مهیب ۷/۳  ریشتری در ازگله کرمانشاه، 
برآورد کردن احتمال خسارات و تلفات جانی و مالی به ساکنان مناطق 
مختلف استان کرمانشاه، کار سختی نبود و از همان زمان وقوع حادثه، 
با توجه به شــدت زمین لرزه می شــد به عمق فاجعه پی برد. حســن 
روحانی یکشــنبه شــب پس از وقوع زلزله در اســتان کرمانشــاه، در 
دســتوراتی جداگانه  وزیر کشور، معاون اول رئیس جمهور و استاندار 
کرمانشــاه را مکلــف کردتمام امکانــات موجود کشــور و بخصوص 
استانهای همجوار در جهت اقدامات فوری و امدادی برای هموطنان 
گرفتار زیــر آوارها، خدمات درمانی برای مصدومین و تأمین احتیاجات 

الزم هموطنان آسیب دیده بسیج کنند.
حضور رییس جمهور در مناطق زلزله زده

حســن روحانی روز سه شنبه و پس از گذشــت حدود ۳۶ ساعت 
از وقوع زلزله، برای بررســی وضعیت امداد رسانی به آسیب دیدگان 
وارد کرمانشاه شــد. او ابتدا عازم منطقه زلزله زده سرپل ذهاب شد و 
در جمع مردم منطقه ســخن گفت. روحانی در جمع مردم زلزله زده 
شهرســتان سرپل ذهاب گفت: برای اســکان موقت کمک بالعوض و 
برای اســکان دائم وام اختصاص خواهد یافت. او افزود: ۱۱ هزار خانه 
روستایی و ۴۵۰۰ مسکن شهری تخریب شده و نیاز به ساخت ۳۰ هزار 
مسکن داریم. روحانی در ادامه گفت: از مردم عزیز این استان و سراسر 
ایران تشــکر می کنیم به خاطــر اینکه در کنار مــردم بودند و مردم را 

یاری رساندند.
مردم خودشان خانه بسازند، ما کمک می کنیم

روحانی پس از پایان بازدید از مناطق زلزله زده،در جلســه ســتاد 
مدیریت بحران اســتان کرمانشــا حضــور یافت. او در این جلســه دو 
موضوع را بیان کرد که مورد توجه رسانه ها قرار گرفت اول آنکه نباید 
اردوگاه ها دور از خانه های مردم ســاخته شــود، مطلبی که برخی از 
آن بــه مخالفت رییس جمهور با ســاخت اردوگاه یاد کردند و دیگری 
ســخانش در مورد مسکن مهر. روحانی با بیان اینکه پیشنهادات بنیاد 
مسکن انقالب در راستای کمک به مردم و بازسازی مناطق آسیب دیده 
در جلســه دولت مطرح خواهد شد، بر ضرورت تسریع در روند اسکان 
موقت آســیب دیدگان، تأکید کرد و گفت: اگر مردم می خواهند در کنار 
خانه های خود چادر نصب کنند، نباید مانع آنها شــویم و حتمًا ایجاد 
اردوگاه در محلی غیر از کنار منازل مردم درســت نیســت. روحانی با 
اشاره به اینکه در این زلزله برخی از ساختمان هایی که چند سال بیشتر 
از عمر آنها نمی گذرد تخریب شده اند، گفت: اگر خود مردم خانه خود 
را بســازند، بهتر از این اســت که ما بخواهیم برای آنها مســکن ایجاد 

کنیم.
مسکن مهر یا مسکن بی مهر

اما ســفر چند ساعته روحانی به کرمانشــاه به دور از حاشیه نبود. 
در حالیکه بحث مســکن مهر و فرو ریختن آن بــه یکی از بحث های 
داغ در بحبوحه مصیبت وارد شــده به مردم کرمانشــاه تبدیل شده و 
عکس های منتشــر شده از واحدهای مسکن مهر شهر سرپل ذهاب بر 

شــدت انتقادات افزوده بود و مردم سراسر ایران به شدت از سازه های 
غیر اصولی این خانه ها برآشفته بودند، اشاره روحانی به مقاوم نبودن 
مسکن مهر و بیان این مطلب که ساخت خانه را به خود مردم واگذار 
کنیم کافی بود تا باز هم عده ای از این سخنان برداشتی سیاسی داشته 
و درصدد پاســخگویی بــه منتقدان برآیند. طرفــداران رییس جمهور 
پیشــین در حالیکه احمدی نژاد و یارانش در حرم حضرت عبدالعظیم 
حسنی بست نشسته و کوچکترین توجهی به زلزله کرمانشاه نداشتند، 
باز هــم دفاع از او و عملکــردش را بر هر چیز مقدم دانســتند. علی 
نیکزاد وزیر وقت راه و شهرســازی و از حامیان اصلی مســکن مهر در 
پاســخ به انتقادات وارد شــده به مســکن مهر گفت «فاجعه دانستن 
طرح مســکن مهر زیر ســوال بردن قانون و کمال بی انصافی اســت، 
وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم در حوزه مسکن عملکرد خاصی 
نداشته که بتوان نقد کرد به طور مثال؛ در ۳ سال گذشته در خصوص 
احیای بافت فرسوده وساماندهی حاشیه نشین ها چه کرده اند؟ در ۳ 
ســال گذشته در خصوص ساخت مســکن های حمایتی چه کرده اند؟ 
چند واحد مســکن اجتماعی ســاخته اند؟»؛ اما این همه ماجرا نبود و 
باال گرفتن انتقادات همه جانبه نسبت به مسکن مهر، سرانجام نیکزاد 
را وادار بــه صدور بیانیــه ای خطاب به مردم کرد. در قســمتی از این 
بیانیه آمده «در حالیکه همه نیروهای لشــکری و کشــوری، امدادی و 
ســایرین مشغول امداد و نجات و اســکان موقت زلزله زدگان هستند، 
برخورد سیاســی و جناحی و غیر اخالقی، جفــا در حق مردم و زلزله 
زدگان می باشــد و سیاســیون از آب گل آلود ماهی می گیرند. مسکن 
مهر، طرحی ملی و مبتنی بر قانون ساماندهی و تولید و عرضه مسکن 
(مصوب مجلس شورای اسالمی) می باشد که در چارچوب مقررات و 
ضوابط فنی و با نظارت سازمان نظام مهندسی و براساس پروانه های 
صادره از ســوی مراجع ذیصالح و توســط پیمانکاران و انبوه سازان و 

سازندگان و تعاونی ها احداث گردیده است».

چرا روحانی از خودرو پایین نیامد
در حالیکه مســکن مهر جرقه برخی کل انداختن های سیاســی را 
روشن کرد اما نوع حضور روحانی در میان مردم سرپل ذهاب بر آتش 
بگو مگوها افزود. شــکل حضور روحانی نــه تنها انتقاد رقبا که انتقاد 
برخی حامیانش را نیز در پی داشت. عده ای معتقد بودند که به دلیل 
شــرایط ویژه منطقه و وجود برخی گروهک های معاند، تیم حفاظت 
رییس جمهور، اجازه حضور مســتقیم و رودرو با مردم را نداده اند؛ اما 
برخی دیگر این ســخنان را توجیه دانســته و تیم مشاوران روحانی را 
مقصر اصلی این اتفاق دانســتند؛ اما به هر روی اکثر منتقدان معتقد 
بودند روحانی باید در جمع زلزله زدگان می نشســت و به ســخنان و 
بعضــًا فریادهای آنان گوش می داد. برخــی رفتارش را با رفتار رییس 
دولت اصالحات و نــوع حضورش در میان زلزله زدگان بم مقایســه 
کردند و برخی یادآور شــدند که احمدی نژاد بعد از دو هفته از وقوع 
زلزله آذربایجان به ورزقان رفته اســت. روحاني ســریعا بعد از پایان 
جلســه ستاد بحران، به بیمارستان طالقاتي کرمانشاه برود و از نزدیك 

با مصدومان زلزله دیدار کند.
ارزش پاسخگویي ندارند!

 محمــود احمدی نــژاد رئیس دولت هــای نهم و دهــم که این 
روزها به دلیل اقدام عجیب خود و یارانش در بســت نشــیني در حرم 
حضرت عبدالعظیم حسني، مورد توجه قرار گرفته است، پس از زلزله 
کرمانشــاه و وقایع رخ داده در مســکن هاي مهر و آوار شــدن صدها 
خانه بر سر ساکنانش، در کانون انتقاد افکار عمومي قرار گرفته، بست 
نشیني را موقتا رها و عازم کرمانشاه شد. مسکن مهر که همگان آن را 
یــادگار رئیس دولت نهم و دهم می دانند پس از وقوع زلزله، آنچنان 
فرو ریخت که صحنه هایی مانند مناطق جنگ زده را در مقابل چشــم 
همگان تداعــی کرد.حضور احمدی نژاد در کرمانشــاه از همان زمان 
انتشــار خبر با واکنش های متعددی رو به رو شــد، برخی آمدن او به 
میــان حادثه دیدگان را امری عادی دانســتند اما عده ای دیگر معتقد 
بودند بر اســاس شــخصیت احمدی نژاد که به تمامی انتقادات باید 
جواب بدهد، مســلما برای پاسخ دادن به منتقدان مسکن مهر به ویژه 
حســن روحانی به کرمانشاه آمده اســت. پس از ورود احمدی نژاد به 
کرمانشــاه نیز همانگونه که انتظار مي رفت اولین سوالی که از او شد 
در مورد مســکن های مهر بود. احمدي نژاد در پاســخ به این پرسش 
گفــت: «کوه“بمــو ثالث“ را دیدم کــه ریخته بود...! اگــر یک واحد از 
مســکن مهرها تا پایان دولت دهم و یا خانه های روستایی که تا تاریخ 
مشخصی که گفتم مقاوم سازی شدند فروریخته است اعضای دولت 
وقت آماده پرداخت خسارت هستند...! یک واحد پیدا نمی کنید...! ».او 
در پاسخ به پرسش دیگري در خصوص ناظر پروژه مسکن مهر و اینکه 
چرا این حجم از ویراني اتفاق افتاده است هم گفت: «همه مطالبي که 
گفته مي شــود تبلیغات است و تبلیغات ارزش پاسخگویي ندارد». در 
نهایت نیز علي رغم برخي پیش بیني ها، ســفر او بدون بازتابي خاص 

و یا توجه  و واکنش مردمي خاتمه یافت.

کارناوال زلزله

حقیقــت آن اســت کــه ســاماندهی اولیه  �
آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه با بضاعت کنونی 
نهادهای رسمی و دولتی به هیچ طریق دیگری 
ممکن نبود مگر به شکلی که گذشت و پای کار 
آمدن مردم. در ســاعات ابتدایــی مردم چنین 
دریافتنــد کــه کمک های دولــت و هالل احمر 
کافی نیســت و باید شــخصًا دست به کار شوند. 
در ســردرگمی و غافلگیــری مســئولین «علی 
دایــی» و «صادق زیباکالم» و... مانند بســیاری 
دیگر دســت به کار شدند و شــخصًا کمک ها را 
جمع آوری تا ســال ها کرمانشاهیان به نیکی از 

آن ها یاد کنند.
 کمک ها از تمــام نقاط ایران به کرمانشــاه 
سرازیر شــد تا در بی تدبیری و نبود ساماندهی، 
بخش زیــادی از آن به دلیــل فراوانی و توزیع 
نامناســب از بین رود. بطری های آب معدنی، و 
لباس گرم و... در کنار جاده ها انباشته شدند و.... 
امــا راه دیگری نبود. با این ســطح از بضاعت و 
توانایی نهادهای رســمی، باید منطقه این چنین 
در یک خیزش بی مثال، غرق کمک های مردمی 
می شد تا البه الی آن، مایحتاج اولیه زلزله زدگان 
تأمین شود. اما در کنار این تصویر زیبا در روزهای 
پایانی هفته ای که حادثه رخ داد شــاهد تغییر 
شــکل کمک رســانی در بخش هایی از جامعه 
بودیم. حرکت به ســمت ســرپل ذهاب کم کم 
تبدیل به یک حرکت کارناوالی و شــادی بخش 
می شــود. کارناوال حرکتی بی نظم است که در 
برابر نظم مسلط و سلسله مراتبی قرار می گیرد. 
ادبیات غیررســمی و مردمــی فرصت می کند 
در چارچوب هــای رســمی و هنجارمند نفوذ و 

عرض اندام کند. 
کارناوال هــا بجای «من» بــر «چندصدایی» 
و مکالمــه و همراهی با دیگــران تأکیددارند و 
بدیل شــکل، حرکتی شــکل می گیرد که لزومًا 
عقالنی نیســت. مهم ترین ویژگی یک کارناوال 
خنده است. اگرچه این خنده لزومًا بروز و ظهور 
نمی یابــد اما خــود را به شــکل های مختلفی 
همچون گرفتن عکس سلفی با آسیب دیدگان 
زلزلــه و اســتوریهای اینســتاگرام و ... نشــان 
می دهد و چه بسا عده ای همچون آن بازیگرانی 
که عکسشــان را با پیرمرد رنجور باعزت منتشر 
کردند، این خنده را پنهــان نمی کنند. ازآنجاکه 
در ایــران کارناوال هــا مجالــی برای بــروز در 
قالب شادی های دســته جمعی پیدا نمی کنند، 
الیه هایی از این شادی را در پوسته ای از غم بروز 
می دهند. به عنوان مثال: «مراسم یادبود مرتضی 
پاشــایی در خیابان ها» «شمع روشن کردن ها» 
و «همدردی هــای زود گذر با آســیب دیدگان 
پالســکو» یا «حضور در مناطــق زلزله زده». تا 
آنجا کــه تصویر پیامی تبلیغاتــی مبنی بر «تور 
یــک روزه مناطق زلزلــه زده» در فضای مجازی 
منتشــر می شــود. در چنین فضایی اســت که 
«امیر تتلو»، «رضا پرســتش، بدِل ایرانی مسی» 
«حافظ ناظري و ژست هاي عجیبش» و ... خود 
را برای گرفتن عکس یادگاری به ســرپل ذهاب 

می رسانند.
 اینجــا جدیــت مــرگ در زلزلــه، کم کــم 
فراموش شــده و حرکتی جمعی شکل می گیرد 
که به هنجارها و ســاختارها بی اعتماد است و 
آن را رد می کند. این حرکت غیرعقالنی اســت، 
حــاوی عناصری متضاد اســت و خنده ای تلخ 
را همــراه دارد. غیرعقالنی بودن ماجرا ســبب 
می شــود عده زیادی بدون توجه بــه نیازهای 
مردم زلزلــه زده، اقالمی را بدیــن منظور تهیه 
و  درخواســت ها  علی رغــم  و  جمــع آوری  و 
هشــدارها با وسایل شــخصی عازم این مناطق 
شــوند تا جاده های منتهی بــه این مناطق قفل 
و کمک رســانی مشــکل شــود. چنین می شود 
که حجم بســیار زیادی از ایــن کمک ها به هدر 
می رود. البتــه حضور در مناطــق زلزله زده به 
بهانــه ناکارآمدی دولــت و هالل احمر صورت 
می گیرد. شــاید بتوان اغراق درباره ناکارآمدی 
نهادهای مسئول در زلزله اخیر کرمانشاه را هم 
ناشــی از کارناوالی شدن ماجرا و تالش برای به 

چالش کشیدن مراکز رسمی دانست. 
چنانچه ابراز نارضایتی درباره مراکز رســمی 
بــه صفحات ســلبریتی هــای اینســتاگرامی و 
ژست های خاص، کشیده می شود که یقینًا درک 
درستی از ماجرا ندارند. فراهم نشدن بسترهای 
ابراز شــادی و تداوم این نوع از تغییر شکل آن، 
را  بلندمدت تری  می تواند آسیب های اجتماعی 
به همراه داشته باشــد. این تغییر شکل ممکن 
است به مرور در مســیر ایجاد هزینه هایی بیشتر 
ازآنچه در زلزله اخیر گذشــت بیافتد. همچنین 
هزینــه این حجم از دامــن زدن به بی اعتمادی 
بــه نهادی همچــون هالل احمــر را یقینًا خود 
مــردم پرداخــت خواهند کــرد. نتیجــه آنکه 
هرچه زودتر باید مســیری را برای شــادی پیدا 
کنیم تا در فاتحه هــا و زلزله ها و مصیبت ها در 
جست وجوی راهی برای جبران خألهای دست 

جمعی مان نباشیم.

نگاه

 امیرحسین بنی اشراف


