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    رهبر معظم انقالب اسالمى: همدردى مسئوالن با زلزله زدگان در عرصه عمل و کمک با قوت ادامه یابد
   رئیس جمهورى در بازدید از مناطق زلزله زده کرمانشاه:دولت، مردم و نیروهاى مسلح با تمام توان درکنار آسیب دیدگان زلزله هستند

   فرمانده تیپ 281 زرهى نیروى زمینى ارتش در گفت و گو با «شهروند»: تمامى نیروهاى تیپ 
به حالت آماده باش درآمده و در همان لحظات اولیه نزدیک به 60 نفر از هموطنانمان را زنده از زیر آوار خارج کردند
   رئیس سازمان امدادونجات: 26 تیم  واکنش سریع، 31 تیم آنست،49 تیم آوار بردارى، 63 تیم اسکان اضطرارى، 20 تیم درمان اضطرارى در منطقه حضور دارند
   فرمانده سپاه حضرت نبى اکرم(ص) استان کرمانشاه در گفت و گو با «شهروند»: روند کار تسهیل شده و کمک هاى مردمى هم به این روند کمک خواهد کرد
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گزارشى از فعالیت هاى ارتش، سپاه، هالل و وزارت بهداشت براى رسیدگى به زلزله زدگان کرمانشاه
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مردم داغدیده روستاهاى  
دشت ذهاب کرمانشاه از دو روز 

سرگردانى مى گویند

  دشت سوگوار
  آخرین آمار ها از   کشته شدن

 432  نفر و7 هزار و  817  مجروح 
حکایت دارد  

گزارش «شهروند» از روستاى زرده 
داالهوى کرمانشاه که  در زلزله

تخریب شده است

جانبازان شیمیایى 
سوگواران زلزله

  بیشتر اهالى روستاى زرده، در بمباران 
شیمیایى سال 67 جانباز شده اند

هنرمندان در گفت و گو با «شهروند» 
از اولویت کمک

به زلزله زدگان گفتند

باید از این حادثه
عبور کنیم

  پرستو گلستانى: هالل احمر
یک سازمان مردم نهاد معتبر است

گفت وگوى «شهروند»
با مصدومان زلزله غرب ایران

در بیمارستان هاى تهران  

جانمان آنجاست
  در دوروز گذشته 316 تن از مصدومان 

زلزله کرمانشاه به بیمارستان هاى 
تهران منتقل شدند

50 درصد شهرك صنعتى سر پل 
ذهاب در بیکارترین استان ایران 

از بین رفت

زلزله زدگان بیکارى
  کدیور عضو اتاق بازرگانى کرمانشاه : 

نرخ  واقعى بیکارى در کرمانشاه
باالى 30 درصد است

همکارى روزنامه شهروند و  اسنپ
 براى زلزله زدگان 

کسب وکار خصوصى 
و مسئولیت اجتماعى

   گزینه اى به نام «کمک به زلزله زدگان» 
به بخش پرداخت هزینه سفر در 

اپلیکیشن اسنپ اضافه شده است

مجلس به دنبال معرفى سازندگان 
متخلف مسکن مهر کرمانشاه

به قوه قضائیه است

محاکمه متخلفان 
مسکن مهر 

   تنها مسکن مهر 3 استان مجوزهاى 
نظارتى نظام مهندسى را دارا هستند

کودکان مناطق زلزله زده
به تغذیه مناسب و فضاى شاد

نیاز دارند

زلزله، بازى کودکان را 
به هم زد

   انجمن هاى زیادى از تهران و دیگر 
شهرها به کرمانشاه رسیده یا در راهند

   صفحه 15

شــهروند| نماینــده ولى فقیــه در جمعیــت 
هالل احمر که در رأس هیأتى از ســوى دفتر مقام 
معظم رهبرى به مناطق زلزله زده کرمانشــاه سفر 
کرده اســت، ضمن تأکیــد بر لزوم ایجــاد و حفظ 
امنیت در این مناطق افزود: تمام تالش سازمان ها و 
ارگان هاى مسئول، رفع نیازهاى مردم آسیب دیده 
در اســرع وقت اســت. حجت االسالم والمسلمین 
معزى که از ســوى مقام معظم رهبــرى به مناطق 
زلزله زده کرمانشاه ســفر کرده، هدف از این سفر را 
بررسى روند امدادرسانى و نحوه ارایه خدمات عنوان 
کرد و افزود: مشــکالت زیادى در مناطق زلزله زده 
وجود دارد، اما تمام تالش ســازمان ها و ارگان هاى 
مسئول، رفع نیازهاى مردم آســیب دیده در اسرع 
وقت است. وى ضمن بازدید از بیمارستان صحرایى 
برپا شــده در مناطق زلزلــه زده، بر لــزوم ایجاد و 
حفظ امنیــت در این مناطق تأکید و خاطرنشــان 
کرد: تمام تــالش امدادگران رســاندن امکانات به 
دســت حادثه دیدگان اســت. نماینده ولى فقیه در 
جمعیــت هالل احمر ضمن آرزوى ســالمتى براى 
حادثه دیدگان گفت: ارسال کمک هاى مردمى براى 

زلزله زدگان افزایش مى یابد. 
نماینــده ویژه مقــام معظم رهبــرى در جریان 
بازدید از مناطق زلزله زده کرمانشاه گفت: برقرارى 
نظم، انضباط و امنیت مهمترین نیاز براى تســریع 
در رونــد خدمت رســانى بــه زلزله زدگان اســت. 
حجت االسالم والمسلمین معزى، نماینده ویژه مقام 
معظم رهبرى به همراه حجت االسالم والمســلمین 
محمــدى عراقى، نماینده مردم شــریف اســتان 
کرمانشــاه در مجلس خبرگان، صبــح دیروز پس 
از ورود به کرمانشــاه، با بالگرد امــدادى جمعیت 
هالل احمر از مناطق زلزله زده سرپل ذهاب بازدید 
کرد. حجت االسالم والمسلمین معزى پس از بازدید 
هوایى وارد منطقه زلزله زده شــد و از نزدیک وضع 
مردم مصیبت دیده و میزان خســارات واردشده به 

منطقه را بررسى کرد .
در ادامــه این ســفر، نماینده ویــژه رهبر معظم 
انقــالب در بازدید میدانــى از مناطــق زلزله زده 
ســرپل ذهاب، از خیابان ها، خانه هاى تخریب شده، 
اردوگاه هاى ایجادشــده از ســوى دســتگاه هاى 
خدمات رسان و بیمارستان صحرایى سر پل ذهاب 

بازدید کرد. 
حجت االسالم والمسلمین معزى در این بازدیدها 
از نزدیــک در جریان کمبودها، نیازهــا و انتقادات 
مردم قرار گرفــت و پاى درد دل مردم نشســت و 
بر تســریع روند خدمات رســانى امدادگران تأکید 
کــرد. نماینده ویژه مقام معظــم رهبرى همچنین 
در گفت وگــو با خبرگزارى ها بــا تقدیر از همکارى 
همه دستگاه هاى خدمات رســان به منظور تالش 
بــراى برقرارى شــرایط عادى معیشــت مردم، بر 
وجود انضباط و امنیــت در مناطق زلزله زده تأکید 
و خاطرنشــان کــرد: نیروهاى نظامــى و انتظامى 
مى بایســت با تالش مضاعف و بیش از پیش سبب 
ایجاد شرایطى منظم و پایدار به منظور توزیع سریع 
و به موقع اقالم و ملزومات ضرورى و امدادى از سوى 

امدادگران و نجاتگران در بین زلزله زدگان شوند.
نماینده مــردم اســتان کرمانشــاه در مجلس 
خبرگان نیز در ایــن بازدیدها با اشــاره به این که 
میزان تخریب و خسارات در مناطق مختلف استان 
متفاوت است، افزود: اقدامات و رسیدگى هاى اولیه 
درخصوص زلزله زدگان انجام شده است، لکن براى 

بازگشت به شرایط عادى منطقه تالش و  هماهنگى 
بیشــترى الزم اســت. حجت االسالم والمسلمین 
محمدى  عراقى با تأکید بر این که مناطق زلزله زده 
کنونــى در دوران جنگ تحمیلى نیز از آســیب و 
بمباران دشمن در امان نبوده و متحمل رنج فراوان 
شده است، تصریح کرد: همه باید تالش کنند تا در 
آستانه زمستان و فصل سرما زلزله زدگان این نقطه 
از کشــور به خصوص در مناطق روستایى که کمتر 
مورد بررسى و رسیدگى قرار گرفته است، متحمل 
رنج و درد نشوند. همچنین در ادامه، هیأت اعزامى 
از سوى دفتر مقام معظم رهبرى از مناطق زلزله زده 
ازگله، ثالث باباجانى، کرند غرب و دشــت ذهاب با 

بالگرد امدادى جمعیت هالل احمر بازدید کردند.
یــادآور مى شــود، حجت االسالم والمســلمین 
زاهــدى، معاون فرهنگى و امور اســتان هاى حوزه 
نمایندگــى ولى فقیــه در جمعیــت هالل احمــر 
و همچنیــن حجــج االســالم الیاســى، عربیان و 
حسن آبادى، مســئوالن دفاتر نمایندگى ولى فقیه 
در استان هاى ایالم، کرمانشــاه و کردستان در این 

هیأت حضور داشتند.

سرمقاله

مردمساالري و زلزله
هنگامی که نقشــه مناطق زلزله خیز جهان را جلوي 
خود قرار می دهیم و نقاط زلزله خیز را با لکه قرمز مشخص 
می کنیم، چند کشور هستند که رنگ اکثر نقاط آنها قرمز 
می شود. به عبارت دیگر، اکثر نقاط آنها زلزله خیز است که 
در میان آنها ایران جزو قرمزترین مناطق دیده می شــود. 
ژاپن، چین و شیلی نیز چنین وضعی دارند. در این میان، 
شیلی وضعیت جالب تري دارد. دو سال پیش زلزله اي به 
قدرت 8/3 ریشتر در شیلی رخ داد که جمعا 15نفر کشته 
شدند. در  سال 1389 نیز زلزله دیگري با قدرت 8/8 ریشتر 
در آن جا رخ داد که موجب کشته شدن 500نفر شد. چند 
ماه پیش نیز زلزله اي به قدرت 7/1 ریشتر در آن جا رخ داد 
که طبعا خسارات آن بسیار کمتر از موارد دیگر بود. حتما 
توجه دارید که قدرت 8/8 ریشتر چندین برابر زلزله هاى 
ما با قدرت 7/2ریشــتري است، ولی خساراتی که شیلى 
متحمل می شود به ویژه از نظر تلفات انسانی، قابل مقایسه 
با ایران نیست. اگر ژاپن جزو اقتصادهاي برتر جهانی است، 
شــیلی چنین وضعی ندارد و فقط اندکی از کشورهاي 
درحال توسعه، پیشرفته تر است. پاسخ به این پرسش را 
شاید بتوان در تحلیل یکی از برندگان نوبل اقتصادي یعنی 
آمارتیا سن یافت. وي در تحلیل قحطی معتقد است که 
در کشــوري که حداقلی از دموکراسی و حاکمیت مردم 
وجود داشته باشــد، قحطی رخ نمی دهد. شاید بتوانیم 
این را چنین تعبیر کنیم که قحطی غلبه قهر طبیعت بر 
بشر بدوي و اولیه اســت؛ درحالی که جامعه دموکراتیک 
به حدي از توان و فهم و آینده نگري می رسد که می تواند به 
تناسب امکانات خود مقهور این قهر طبیعت نشود. قحطی 
محصول انسان هاي منفعل و ناتوان است، در حالی که در 
یک جامعه دموکراتیک انسان ها از وضعیت انفعال بیرون 
می آیند و کنشگر، آینده نگر و برنامه ریز می شوند. در چنین 
جامعه اي تمایزي جدي میان گذشته با حال و آینده وجود 
ندارد. قحطی نوعی بی توجهی بــه آینده و زندگی کردن 
در گذشته و حال است و این یکى از ویژگی هاى انسان و 

جامعه بدوي است.
زلزله نیز به نوعی شبیه قحطی و البته در مراحل باالتر 
و پیچیده تر است. به همین علت نیز مقابله با آن نیازمند 
جامعه اي مردمساالر ولى پیچیده تر و با امکاناتى بیشتر 
است تا تمامی وجوه جامعه آینده را در برنامه ریزي امروز 
خود دخالت دهد. هرچه جامعه اي مردمساالرتر باشد خود 
را براي مقابله با خطرات احتمالی بیشــتر آماده می کند. 
وضعیتی که پــس از زلزله در یک منطقــه رخ می دهد، 
بی شــباهت با پدیده قحطی نیست. بنابراین غلبه بر این 
دو وضعیت معلول ویژگی مشــترکی است. هنگامی که 
قحطی رخ می دهد، فقط مردن انسان ها نیست که براي 

بیننده آزاردهنده است، بلکه درماندگی و استیصال انسان و 
جامعه است که تأثرآورتر است. در زلزله نیز مرگ و نیستی 
انسان ها نیست که تصاویر تأسف آور آن جلوي چشم رژه 
برود، بلکه درماندگی ما ناشى از آوار ساختمان هایی است 
که باید مقاوم و استوار می ماندند و اکنون به نماد حقارت 
تبدیل شده اند؛ اکنون پیش چشم ما هســتند و به ما و 
گذشته ما نیشخند می زنند. آواري که مظهر بالهت، فساد، 
خودخواهی و... را به رخ ما می کشــد. فرق میان کشتار و 

خرابی ناشی از جنگ و زلزله در همین رویکرد است.
باید به ایــن واقعیت اذعان کرد که شــاید جامعه ما از 
مرحله دچار شدن به قحطی عبور کرده  است، ولی هنوز 
نتوانسته ایم در برابر زلزله به صورت قدرتمندي ظاهر شویم 
و همیشه ترس از این که دچار زلزله شویم و ناتوان از واکنش 
موثر باشیم، تمام وجودمان را فراگرفته است. در برابر زلزله 
یا واکنش منفعالنه اي به خرج می دهیــم یا آن را نادیده 
می گیریم. نمونه اش تداوم برنامه هاي عادي صداوسیماي 
اســتان زلزله زده در ســاعات اولیه پس از حادثه است. 
هنگامی که نمی توانیم در برابر قهر طبیعت مقاومت کنیم، 
آن را نادیده می گیریم و گمان می کنیم از این طریق بر آن 
فایق می آییم! از سوى دیگر، هیچ چیز بدتر از بی سازمانی ما 
در برخورد با شرایط پس از زلزله، نشانگر ضعف و ناامیدي 
و انفعال ما نیست. هیچ چیز بدتر از این نیست که ببینیم 
یک مادر با دستان خود درحال برداشتن یک سنگ از تل 
بزرگى از خاك و مصالح ساختمانی آوار شده است تا بلکه 
خانواده خود را در قعر این تل زنــده یا مرده بیرون آورد و 
در عین حال ده ها امدادگر بــدون امکانات کافی ناتوان از 
انجام اقدامی موثر، نظاره گر این وضعیت ناتوانی باشــند. 
نمایش قدرت انســان مدرن در برابر زلزله هنگامی است 
که در نخستین لحظات و به قول معروف ساعات طالیی 
زلزله، مثل مور و ملخ روي منطقــه فرود می آیند و مثل 
یک تیم هماهنگ کار می کنند، گویی که سال هاست در 
کنار یکدیگر مشغول نجات  و  امداد هستند. در زلزله نیازي 
نیســت هزاران نفر داوطلب براي نجات مردم وارد عمل 
شوند. این امر شاید از حیث ابراز مسئولیت مردم خوب و 
پسندیده است ولی از جهت اثرگذاري و نجات و امداد لزوما 
مثبت نیست، حتی ممکن است منفی نیز باشد. آنچه نیاز 
اســت، حضور افراد داوطلب و آموزش دیده در چارچوب 
سازماندهی امدادونجات است. اهمیت سازمان هایی چون 
هالل احمر به گونه اى است که نوعی سازماندهی سیال را 
ایجاد می کنند که در زمان مناســب فراخوان می دهند و 
در نخستین فرصت با ویژگى آموزش دیدگی در جایگاه 
سازمانی خود قرار می گیرند. قدرت این سازمان ها، معیاري 

از قدرت اجتماعی ما در مقابله با قهر طبیعت و زلزله است.

نماینده ویژه مقام معظم رهبرى در بازدید از مناطق زلزله زده کرمانشاه: 

ارسال کمک هاى مردمى براى حادثه دیدگان افزایش مى یابد
   برقرارى نظم، انضباط و امنیت مهمترین نیاز براى تسریع در روند خدمت رسانى است

یادداشت

خبر

قوه قضائیه، دولت، سازمان بازرسی 
سازمان نظام مهندسی پاسخ دهید

على کدخدازاده
روزنامه نگار

ما از واژگان براي بیان یک خبر یا نظر استفاده 
می کنیم. گاه موضوع آن قدر واضح است که هیچ 

توضیحی و واژه اضافه اي نمی خواهد.
نمونه آن: 

مسعود شریفى مدیرکل راه وشهرسازى استان 
کرمانشاه: «ما در شهرستان سرپل ذهاب دو پروژه 
500واحدى و 250واحدى مسکن مهر داریم که 
پروژه اول با توجه به قرارگرفتن آن روى گســل 

آسیب جدى دیده است.»
چرا اجازه دادید پروژه را روي گســل بسازند؟ 
قوه قضائیه، دولت، سازمان بازرسی، سازمان نظام 

مهندسی لطفا پاسخ دهید.

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس
با انتقاد از تخریب بیمارستان نوساز

اسالم آباد غرب در زلزله

 وزارت بهداشت
و وزارت مسکن پاسخ دهد

شهروند| مجلس تخریــب بیمارستان نوساز 
اســالم آباد غرب در زلزله کرمانشــاه را پیگیرى 
مى کند. رئیس کمیســیون بهداشــت و درمان 
مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه بیمارستان 
نوساز امام خمینى(ره) اسالم آباد غرب که بهمن 
95 افتتاح شــده بود، به ایرنا گفت:« مجلس این 
مسأله را پیگیرى مى کند.» على نوبخت که براى 
بازدید از مناطق زلزله زده به کرمانشاه سفر کرده 
است، ادامه داد:« متاســفانه بیمارستان قدیم و 
جدید شهرستان اسالم آباد غرب در زلزله تخریب 
شدند و عمال امکان ارایه خدمت به مردم را ندارند. 
حتما این مسأله در مجلس بررسى خواهد شد، به 
خصوص وضعیت بیمارســتان امام خمینى(ره) 
اسالم آباد غرب که نوساز هستند، وزارت بهداشت 
و وزارت مسکن باید در این زمینه پاسخگو باشند.»


