
شهروند| یکشنبه شب زلزله ای به بزرگی 7/3  دهم 
ریشتر مرز ایران و عراق را لرزاند. بزرگی این زلزله به  حدی 
بود که در ایران در شهرهای ایالم، کردستان، سنندج، 
شیراز، تهران، تبریز، رشت، قم، همدان، آذربایجان غربی 
و شرقی و اصفهان هم احســاس شد. این زمین لرزه در 
آن سوی مرزها هم بغداد، موصل، کربال، فلوجه، الرمادی، 
ارمنستان، ترکیه و... را لرزاند. در خبرهای اولیه عده ای 
کانون زلزله را ازگله کرمانشــاه و عده دیگر ســلیمانیه 
عراق می دانستند. با توجه به گستردگی زلزله، مرتضی 
سلیمی، رئیس ســازمان امدادونجات هالل احمر علت 
احساس شدن این زمین لرزه در شهرهای مختلف ایران 
را عمق کم آن اعالم کرد. با این که رسانه ها پس از حادثه، 
چند ســاعت در بی خبری بودند و تنها خبر از خسارت 
به وجود آمده تعداد 6 جانباخته بود، اما با گذشت چند 
ساعت و با اعزام تیم های امداد و نجات به مناطق زلزله زده 

 آمارهای اولیه منتشر شــد و این آمارها از تعداد 6 نفر
 به 26 کشته و 403 نفر مصدوم رسید. برق  و آب و گاز 
مناطق و روستاهای بسیار زیادی در کرمانشاه قطع شد 
و تقریبا این شهر را در خاموشی کامل فرو برد. به دلیل 
احساس شدن این حادثه در سراسر ایران مردم سراسیمه 
به خیابان ها هجوم بردند. در تصاویر منتشر شده اولیه 
چیزی که بیش از همه به چشــم می خورد خانه های 
تخریب شــده و هجوم مــردم وحشــت زده و آواره به 
خیابان ها در شهرهای مختلف بود. همچنین در میان 
تصاویر بیمارســتان امام خمینی کرمانشاه که یکی از 
بیمارستان های اصلی این شهر اســت، دیده می شود 
که سقف آن فرو ریخته است. با این حال شدت حادثه 
در حــدی بود که تعــداد مصدومان و کشته شــده ها 
لحظه به لحظه رو به افزایش بود. با گذشت 12ساعت از 
وقوع زمین لرزه آمار کشته شده ها از مرز 200 نفر گذشت 

و تعداد زخمی ها به 1680 نفر افزایش پیدا کرد. 
با گذشــت زمان، تعداد مناطق آسیب دیده هم رو به 
افزایش رفت. بیشــترین مناطق خســارت دیده ثالت 
باباجانی، ســرپل ذهاب و ازگله کرمانشاه بود. صبح روز 
حادثه مرتضی سلیمی، رئیس امدادونجات هالل احمر 
تعداد مناطق آسیب دیده را 8 شهر و 526 روستا اعالم 
کرد و در این رابطه بهنام ســعیدی، سخنگوی سازمان 
مدیریت بحران کشــور تعداد جانباختگان زلزله غرب 
کشور را 407  نفر دانست. این در حالی است که 6700 
مجروح هم تا ساعت 17  روز دوشنبه در بیمارستان های 
کرمانشاه بستری بودند. همچنین این زمین لرزه تاکنون 
در عراق 7 کشته و 535 نفر زخمی بر جای گذاشته است. 
این در حالی است که آموزش و پرورش استان کرمانشاه 
طی اعالمیه ای مدارس استان را در روز سه شنبه، 23 آبان 
ماه تعطیل اعالم کرد. همچنین حسین پارسا پور، رئیس 

روابط عمومي آموزش وپرورش استان کرمانشاه گفت: 
طبق آمار رسیده 5 دانش آموز در شهرستان داالهو، یک 
دانش آموز در روســتای »ده جامی« از توابع داالهو و 6 

دانش آموز در شهرستان کرمانشاه جان باختند. 
اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در 
محل حادثه حضور داشت و به خبرنگار »شهروند« گفت: 
بزرگی زلزله بســیار باال و بی سابقه است. »کارشناسان 
می گویند در حدود 600  سال قبل زلزله ای در حدود 6. 2 
ریشتر روی این گسل داشته ایم و حاال 3. 7 ریشتر است 
و در عمق 11 کیلومتری زمین که حادثه بسیار سنگین 
بوده است و بسیاری از شهرهای استان را تحت تأثیر قرار 
داده که بیشترین تأثیرات روی سرپل ذهاب و روستاهای 
قصرشیرین است که تلفات در سرپل ذهاب سنگین تر از 
مناطق دیگر بوده است. سازمان مدیریت بحران و سایر 
سازمان های امدادی از همان لحظه ابتدایی حادثه تالش 

کردند تا ابعاد حادثه را مورد بررسی قرار دهند. شورای 
مدیریت بحران کشور به ریاست وزیر کشور تشکیل شد 
و همه عزمشــان را جزم کردند که با تجهیزات مختلف 
بتوانند آالم این عزیــزان را کم کنند.« نجار گفت: حال 
کسی که عزیزی را از دســت داده، خانه از دست داده و 
شب حادثه سرمای ســخت را گذرانده قابل درک است 
و همه تالش ما این اســت که وظیفه مــان را به خوبی 
انجام دهیم. کشور در خدمت آسیب دیدگان است و در 
حال حاضر مسئوالن کشوری هم به منطقه وارد شده اند 
تا از نزدیک در جریان مسائل قرار بگیرند.  به  گفته نجار 
نخستین نکته ای که در چنین اتفاقات باید بر آن تمرکز 
کرد از دســت ندادن زمان طالیی است. »بیرون آوردن 
افراد از زیر آوار برای ما خیلی مهم است. در حال حاضر 
تمام تالش ما معطوف به این مورد است. این نکته را هم 
باید یادآوری کرد که بهتریــن امدادگر و نجات دهنده 
عضو خانواده اســت که در یک حادثه جان سالم به در 
می برد. از سوی دیگر به دلیل این که حادثه در شب رخ 
داده، امکان پرواز میسر نبود و خیلی از عزیزان به صورت 
زمینی باید منتقل می شدند. جلسه با وزیر ساعت چهار 
صبح تمام شد و هنوز هوا روشن نشده بود که به منطقه 
رسیدیم. پزشکی قانونی، دستگاه قضائی، نیروی مسلح، 
ارتش، سپاه، جمعیت هالل احمر همه پای کار هستند 
و باید بدانید کار سختی پیش رو است و احتمال دارد با 
این روندی که مشاهده می شود تعداد جانباختگان مان 
افزایش پیدا کند. هر چند امیدواریم شاهد چنین اتفاقی 
نباشیم.« سردار منوچهر امان اللهی، فرمانده انتظامی 
استان کرمانشاه در گفت وگو با »شهروند« از وجود نظم 
و امنیت در مناطق زلزله زده خبر داد و گفت: »کل نیرو 
و امکاناتمان را به شهرستان ها اعزام کرده ایم تا نه فقط 
در زمینه امنیت که در حوزه امور ترافیکی هم مشکلی 
نباشد. همچنین می خواهیم از بعدازظهر و خصوصا شب 
برای حفاظت از امــوال مردم کنترل ها را اضافه کنیم.« 
امان اللهی می گوید: تاکنون گزارشــی از سرقت اعالم 
نشده و نیروی انتظامی درصدد است ایست بازرسی در 

ورودی و خروجی و داخل شهرها برپا شود. 
به  گفته فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، تا کنون یک 
نفر از نیروهای انتظامی یکشنبه شب گذشته فوت کرده 

است و چند نفر هم در اثر این حادثه مجروح شده اند.«
اما در میان خبرهای دردآوری که هر لحظه از کرمانشاه 
منتشر می شد، خبر نجات یافتن نوزاد زنده از زیر آوار یکی 
از اخبار امیدبخش روز دوشــنبه بود. این نوزاد با تالش 
نیروهای امداد و نجات زنده از زیر آوار در ســرپل ذهاب 
پیدا شد که متاسفانه مادر این نوزاد تا به زمان نگارش این 

گزارش پیدا نشده است. 
 کمک رسانی سازمان های دولتی

 به مناطق خسارت دیده
زلزله یکشنبه شب همدردی بسیاری از مسئوالن را از 
سایر مناطق کشور و حتی خارج از کشور به دنبال داشت. 
اکثر ســازمان های دولتی برای کمک رسانی به مناطق 
آسیب دیده اعالم آمادگی کردند که سازمان آتش نشانی، 
اورژانس کشــور سازمان نظام پرســتاری، ارتش و سپاه 
ازجمله این ســازمان ها بودند.  به همین منظور محمد 
شریفی مقدم، قائم مقام ســازمان نظام پرستاری کشور 
ساعاتی پس از وقوع زلزله در غرب کشور فراخوان اعزام 
پرســتاران داوطلب جهت ارایه خدمات انسان دوستانه 
به مردم مناطق زلزله زده را اعالم کرد. سعید شریف زاده، 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تهران از اعــزام تعدادی از آتش نشــانان تهران به همراه 
تجهیزات کامل نجات و خودروهای آتش نشــانی برای 

امدادرسانی به مناطق زلزله زده در غرب کشور خبر داد. 

یاری رسانی از آن سوی مرزها
محمت گوللو اوغلو، رئیس مرکــز مدیریت حوادث 
اضطراری و آفات طبیعی ترکیه )آفاد( صبح روز دوشنبه 
از اعزام گروهی متشــکل از نیروهای امــدادی و کادر 
پزشکی این کشور به منظور امدادرسانی به زلزله زدگان 
عراق بــا هواپیمای باربــری نظامی از فــرودگاه »اتی 
مسقوت« آنکارا به شهر سلیمانیه خبر داد.  وی با اشاره 
به این که کمک رسانی های ترکیه برای زلزله زدگان در 
شمال عراق به صورت هماهنگ با دولت مرکزی عراق 
و هالل احمر این کشور و با توجه به درخواست های آنها 
انجام می شود، گفت: این زمین لرزه در ایران نیز قربانی 
گرفت و تعداد زیــادی زخمی برجای گذاشــت؛ اما تا 
کنون هیچ درخواست کمکی از جانب ایران به ما ابالغ 
نشده اســت. گوللواوغلو تأکید کرد: ما از طریق وزارت 
امور خارجه به ایران اعالم کردیم که آماده کمک رسانی 
هستیم.  همچنین کریستوس استایلیانیدز، کمیسیونر 
اروپایی کمک های بشردوستانه و مدیریت بحران با انتشار 
پیامی در صفحه توییتر خود از وقوع زلزله در ایران و عراق 
ابراز تأســف کرد. وی در پیام خود نوشت: من با خانواده  
قربانیان زلزله یکشنبه شب گذشته در عراق و ایران ابراز 
همدردی می کنم. اتحادیه اروپا آماده کمک رسانی است. 

 آخرین اخبار از وضع راه ها 
و تعداد کشته شدگان و مصدومان

سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به 
زلزله شامگاه یکشنبه و امدادرسانی، تردد تمامی وسایل 
نقلیه ســنگین را در محور کرمانشاه- سرپل ذهاب به 
دلیل تردد خودروهای امدادی و رفت وآمد مسئوالن در 
محورهای منتهی به سرپل ذهاب ممنوع کرد و همچنین 
تمامی محورهای اصلی منتهی به مناطق زلزله زده را باز 
اعالم کرد.   همچنین مدیرکل مدیریت بحران سازمان 
پزشکی قانونی کشــور در ادامه از اولیاي جانباختگان 
زلزله کرمانشاه درخواست کرد که از تدفین بدون جواز 
دفن خودداری کنند. دکتر مهرداد علی بخشی از اولیای 
متوفیان حادثه زلزله اخیر درخواست کرد تا برای حفظ 
حقوق قانونی جانباختگان و بازماندگان، از تدفین بدون 
صدور جواز دفن پزشــکی قانونی جدا خودداری کنند. 
دکتر علی بخشی با اشاره به حقوقی که در زمان حیات 
یا فوت یک فرد به اطرافیان تعلق می گیرد یا از آنها ساقط 
می شود، گفت: متخصصان پزشکی قانونی در کوتاه ترین 
زمان، جواز دفن جانباختــگان را صادر می کنند و الزم 
است خانواده ها برای حفظ حقوق افراد متوفی و با جواز 

دفن مراسم خاکسپاری را برگزار کنند.
کرمانشاه تا 3 ماه می لرزد

رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات مســکن گفت: 
زلزله هایي مثل زلزله کرمانشاه، پس لرزه هاي زیادي را به 
دنبال دارد و انتظار داریم که این پس لرزه ها تا 2 یا 3ماه 
آینده نیز در منطقه ادامه داشــته باشد. علي بیت اللهي 
رئیس بخش زلزله شناسي مهندســي و خطرپذیري 
مرکز تحقیقات با بیان این مطلب، گفت: با تأکید بر اینکه 
برخالف شایعات، این زلزله نمي تواند بر گسل هاي سایر 
شهرها تاثیرگذار باشــد،  گفت: منطقه وقوع زلزله، یک 
منطقه کامال مشــخص از نظر لرزه خیزي کشور است 
که سیستم گســلي و زلزله هاي خاص خودش را دارد. 
بنابراین اگر بخواهیم بین این زلزله با تهران و سایر نقاط 
کشور ارتباطي را برقرار کنیم، یک کار غیرکارشناسي و 
غیرتخصصي است؛ چراکه با مناطق لرزه اي کامال مجزا 
روبه رو هستیم. وي با تکرار این مطلب که وقوع این زلزله 
تا حد بسیار باالیي سبب تخلیه انرژي منطقه شده است، 
احتمال وقوع زلزله دیگري با همین اندازه و مقیاس را در 

منطقه بسیار پایین دانست.
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شهروند| خانه ها ویران شده؛ همه جا بوی غم 
و ماتم می دهد. به هر جــا نگاه می کنی فقط درد 
است و ناله. این جا سرپل ذهاب است. منطقه ای 
که در عرض یک شب به ویرانه تبدیل شده است. 
خانواده های عــزادار، اشــک ریزان و ماتم زده به 
خانه هایشان که به آوار تبدیل شده، خیره شده اند. 
کاری از دستشــان برنمی آید جز اشک ریختن و 
فریاد زدن؛ بعضی هایشــان بهــت زده اند و حتی 
اشک هم نمی ریزند. در میان جمعیت زنی تقریبا 
میانسال ایســتاده است. سرتا پا ســیاه پوشیده 
است. مرتب اشــک می ریزد. هنوز شوکه است. 
روی زمین نشســته و بــه آوار روبه رویش خیره 
شــده و گاهی بلند و گاهی آهسته گریه می کند. 
با پرسیدن نخستین ســوال مرا بغل می کند و زار 
می زند. در میان اشک هایش می گوید: »یک شبه 
خانواده ام برای همیشه رفتند. تنها مانده ام. فقط 
به من بگویید باید چــه کار کنم. 4فرزندم رفتند. 
شوهرم رفت. همه آنها زیر آوار مانده اند. می بینید 
که سر تا پا سیاه پوشیده ام! دیشب بی آن که بدانم 
قرار است چه بالیی ســرم بیاید، سیاه پوشیدم. 
حاال دیگر برای همیشه سیاهپوش شده ام. یکی به 
من بگوید که از این به بعد بدون خانواده ام، بدون 
فرزندانم باید چه کار کنم. دخترم تازه دانشــگاه 
قبول شده بود. می خواســت درس بخواند. شب 
قبل در کنار هم خیلی خوشحال بودیم. به خاطر 
دخترم همگی کلی گفتیم و خندیدیم. حاال باید 
بدون آنها، بدون خانه و زندگی ام آواره شــوم.  ای  
کاش من هم همراه آنها مرده بودم. کاش من هم 

االن زیر آوار در کنارشان بودم.«
اینها را می گویــد و فریاد گریه ســر می دهد. 
کمی آن طرف تر مردی اشــک ریزان پســربچه 
دو ســاله اش را بغل گرفته؛ پسرش غرق در خون 
اســت و از درد گریه می کند. وقتــی از او درباره 
خانواده اش می پرسم، اشک ریزان جواب می دهد: 
»لحظه ای که زلزله آمد، هول شدیم. من و همسر 
و فرزند دیگرم بالفاصله از خانه فرار کردیم. پسرم 
به همراه مادربزرگش در خانه جا ماندند. بالفاصله 
پســرم را نجات دادم و او مجروح شد. االن پایش 
شکسته و به سرش هم ضربه وارد شده است. اما 
مادرم زیر آوار ماند و جان باخت. همسرم همچنان 

شوکه است و نمی تواند صحبت کند. لحظه خیلی 
وحشتناکی بود. حاال پســرم دارد درد می کشد. 
همســایه هایمان همگی عزادار شده اند. هرکس 
یک نفر از اعضــای خانواده اش را از دســت داده 
است. نمی دانیم برای غم خودمان اشک بریزیم یا 
همسایه ها و دوستانمان؛ یک شبه همه زندگیمان 

را از دست دادیم و نمی دانیم باید چه کار کنیم.«
در میان جمعیت زن جــوان دیگری نیز روی 
زمین افتاده و تمام پاهایش سوخته است. از درد 
ناله می کند و اصال نمی تواند حتی صحبت کند. 
می گویند که او هنگام وقوع زلزله در کنار سماور 
روشــن بوده و آب  جــوش روی پاهایش ریخته 
است. حتی فرزند خردســالش هم در این حادثه 
سوخته اســت. مرد جوان دیگری هم دوقلوهای 
8ماهه اش در زیــر آوار زخمی و به بیمارســتان 
منتقل شده اند. او نیز در این باره می گوید: »هنگام 
فرار دوقلوها را بغــل کردیم و داشــتیم از خانه 
بیرون می آمدیم که ناگهان آوار ریخت. دوقلوها 
مجروح شدند. همسرم پیش آنها در بیمارستان 
است و می گوید آن جا اوضاع خیلی بد است. تعداد 
مجروحان زیاد شــده و مرتب مصــدوم به آن جا 
منتقل می کنند. مــن هم این جا مانــده ام تا به 
همسایگان و فامیل هایم کمک کنم. از هر کسی 
که می شناسم حداقل یک نفر جان باخته و تعداد 
زیادی مجروح شــده اند. ما این جا اوضاع خوبی 
نداریم و از شب قبل تا حاال نه غذا خورده ایم و نه 
خوابیده ایم. بیشتر آشناها و دوستانم منتظرند تا 
عزیزانشان را از زیر آوار بیرون بیاورند. تمام شهر 

به یک باره با خاک یکسان شده است.« 
اشک های اهالی روستای کوئیک

روستای کوئیک حســن از توابع سر پل ذهاب 
اســت. به گفته اهالی این روستا، 58 نفر از اهالی 
بر اثر زلزله کشته شــده اند. علی محمد محمدی، 
یکی از اهالی این روستاســت که همسر و فرزند 
کوچکش را از دســت داده اســت. او در این باره 
می گوید: »لحظه وقوع زلزله خیلی وحشــتناک 
بود. در یک ثانیه آســمان و زمین پر شد از دود و 
خاک و گرد و غبار. صدای وحشتناکی هم داشت. 
همســرم به همراه دخترم به خانه مادرش رفته 
بود. مادرزنم تازه ســه روز بود که فوت شده بود. 

برای همین همسرم به آن جا رفته بود تا به همراه 
خواهرهایش مراســم تعزیه و عــزاداری برگزار 
کنند. من هم به همراه 4 فرزنــد دیگرم در خانه 
بودم که زلزله آمد. مــن و 4 فرزندم زنده ماندیم 
اما همســرم و دختر کوچکم که در خانه مادرزنم 
بودند، جان باختند. دختــرم کالس دوم ابتدایی 
بود که او را از دست دادم. ســه خواهرزنم هم در 
این حادثه جــان باختند. خانــه مادرزنم به طور 
کامل تخریب شده و آوار روی سر آنها ریخته بود. 

برای همین همه شان جان باختند.«
زن میانســال دیگــری نیز از اهالی روســتای 
کوئیک حسن اســت. او که هنگام حمام کردن 
دختــرش متوجــه زلزله شــده بود، توانســت 
فرزندانش را نجات دهد. این زن توضیح می دهد: 
»می خواســتم دختر کوچکم را حمــام کنم که 
ناگهان همه جا لرزید. بالفاصله متوجه زلزله شدم 
و خودم را روی دو فرزندم انداختم. مجروح شدیم 
اما همگی زنــده ماندیم. ما را از زیــر آوار بیرون 
کشــیدند. بعد از این که از شــوک بیرون آمدم، 

متوجه شدم که دو خواهرم را از دست داده ام.« 
بهــزاد کریمــی هم اهــل روســتای کوئیک 
صیفوری است. بیشتر فامیل ها و بستگانش را از 
دست داده است. می گوید 160نفر فقط در همین 
روستا کشــته شــده اند. او توضیح می دهد: »در 
این روستا باالی 100نفر کشته شدند که آمارها 
نشان می دهد 160نفر بوده اند. خود من بستگان 
زیادی را در ایــن حادثه از دســت دادم. فقط به 
خانه دوستان و آشــنایانم می روم و به آنها برای 
پیداکردن افراد زیر آوار مانده کمک می کنم. یک 
خانواده 7 نفره هنگام فرار در راهروی خانه گرفتار 
شــدند و آوار روی آنها ریخت. تمــام آن خانواده 

جان باختند.«
حشمت مهدوی، یکی دیگر از اهالی این روستا 
می گویــد: »ما ســاکن یکی از ســاختمان های 
مسکن مهر بودیم. طبقه سوم زندگی می کردیم. 
ساعت 10 بود که در سایت دیدیم در ازگله زلزله 
آمده است. چند ثانیه هم نشد که ناگهان همه جا 
لرزید و برق رفت. بالفاصله فــرار کردیم و به راه 
پله آمدیم. آن جا دیگر تعادلمان را از دست دادیم 
و افتادیــم روی زمین، اما همه خانــواده و اهالی 

ســاختمان زنده ماندیم. ولی ســاختمان به طور 
کامل تخریب شــد و هیچ چیز از ساختمان باقی 

نماند. این ساختمان تنها یک کشته داشت.« 
پیرمردی که تنها ماند

روســتای زرده هــم در لیســت روســتاهای 
تخریب شده است. آمار قربانیان در این روستا به 
12نفر می رسد. در میان کسانی که عزیزانشان را 
در این حادثه هولناک از دست داده اند، حال سید 
فریدون حسینی از همه بدتر است. او که 29 سال 
پیش 7 نفر از اعضــای خانواده اش را از دســت 
داده بود، حاال با از دســت دادن چهار عضو دیگر 
خانواده اش از همیشــه تنها تر شده؛ سیدفریدون 
حســینی از اهالــی قدیمی روستاســت. در روز 
بمباران 7 نفر از خانواده اش را از دست داد و برای 
دفن کردن آنها در روســتا ماند و به همین طریق 
شیمیایی شد. او حدود 10 کتاب ازجمله شاهنامه 
و امیرارسالن نامدار را با چشمانش که حاال از آثار 
گازهای شیمیایی کم بینا شده اند، به زبان کردی 
اورامی بازگردانده است.  سال 67، 5 برادر و پدر و 
فرزندش را با دست های خودش شست و به خاک 
سپرد. حدود 70 ســال دارد. او خودش پدر و پسر 

و برادرانش را در میان مرده ها پیدا کرد و به خاک 
ســپرد. حاال با شــنیدن خبر فوت 4نفر دیگر از 
اعضای خانواده اش که دو نفر آنها نوه هایش بودند، 
دوباره حالش بد شــده و در بیمارستان بستری 
است. برهان احمدی یک مستندساز در سنندج 
درباره فریدون حســینی به »شهروند« می گوید: 
»من فریدون حســینی را از نزدیک می شناسم. 
حال فریدون اصال خوب نیست و حتی نمی تواند 
صحبت کند. شــوکه شــده؛ از وقتی شنیده که 
نوه هایش را از دست داده است، فشارش باال رفته 
و در بیمارســتان بستری شده اســت. او پیش از 
این هم حال خوبی نداشــت و بیمار بود. حاال هم 
حالش بدتر شده است. نوه هایش خردسال بودند 
و فریدون آنها را خیلی دوست داشت. حاال باز هم 
باید روزهای تلخ چند سال پیش را تجربه کند. او 
دیگر توان گذشــته ها را ندارد و نمی تواند مرگ 

خانواده اش را تحمل کند.«
احمدی درباره روســتای زرده نیــز می گوید: 
»روستای زرده در داالهو بین ذهاب و اسالم آباد 
قــرار دارد. ما یــک زرده باال و یــک زرده پایین 
داریم که روســتای زرده پایین به دلیل نوع بافت 

قدیمی اش به طور کامل تخریب شــده اســت. 
مجروحان همگی به بیمارستان طالقانی کرمانشاه 
منتقل شــده اند. هنوز آمار دقیقی از مجروحان و 
حتی وضع آنها در دســت نیســت ولی بعضی از 
مجروحان حال وخیمی دارند. در کل 12نفر هم 

در این روستا جان خود را از دست داده اند.«
دکتر کرمــی یکی از پزشــکان بیمارســتان 
طالقانی هم در گفت وگویی با »شهروند« درباره 
وضــع مجروحان و اهالــی روســتاها می گوید: 
»اوضاع روســتای زرده اصال مناسب نیست. برق 
قطع و 85 درصد روســتا هم تخریب شده است. 
در روســتای زرده پایین و باال 1600نفر ســاکن 
هســتند که از لحظه وقوع زلزله مــا همگی در 
بیمارســتان هســتیم. از همان لحظــات اول تا 
االن جراحی هــای زیادی انجــام داده ایم. برخی 
از مجروحان نیــز به دلیل وخامت حالشــان به 
بیمارســتان های تهران منتقل شده اند. برخی از 
روستاهای اطراف ســر پل ذهاب نیز هنوز کسی 
اطالعی از سرنوشت اهالی آن جا ندارد و هیچ کس 
نتوانســته وارد آن روستاها شود. ممکن است که 

اوضاع در آن روستاها خیلی وخیم باشد.«

  اسماعیل نجار: پزشکی قانونی، دستگاه قضائی، نیروی مسلح، ارتش، سپاه، جمعیت هالل احمر همه پای کار هستند
 پس لرزه هاي  این زمین لرزه تا 2 یا 3 ماه آینده در منطقه ادامه خواهد داشت

یکشنبهغمانگیز
8 شهر و 526 روستا  در زلزله 7/3  ریشتری کرمانشاه تخریب شدند

خانواده قربانیان ، مجروحان و مردم زلزله زده در گفت و گو با شهروند جزییات لحظات وحشتناک زلزله را روایت کردند

 سیاه پوشان چشم انتظار
  یکی از مجروحان حادثه: یک شبه شوهر و چهار فرزندم را از دست دادم و برای همیشه عزادار شدم
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