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«تخت روانچی» معاون سیاسی
دفتر روحانی شد
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زلزلهها هنوز چشم برخی را باز
نکرده است
زلزله مهیب این بار مناطقی از غرب کشــورمان را لرزاند.
زلزله  7.3ریشتری که براساس تازه ترین گزارشها مرکز
آن در منطقه دشت ذهاب استان کرمانشاه و در عمق 11
کیلومتــری زمین بــه وقوع پیوســته عالوه بر چند اســتان
کشــور ،تعدادی از شــهرهای برخی کشــورهای منطقه و
همسایه از جمله عراق را نیز تحت تاثیر قرار داده و لرزانده
است ،تا لحظه نوشــتن این یادداشت (ســاعت )17:45
براساس اخبار منتشر شده توسط نهادهای رسمی تعداد
جان باختــگان آن حادثــه  407نفر و مجروحــان بیش از
 6700نفر اعالم شده ،عالوه بر آســیبهای وارد آمده به
شهرهای سرپل ذهاب ،قصر شیرین و .. .به  70روستا نیز
آسیبهای جدی وارد شده است.
پس از زمین لرزه اصلی تا ســاعت  16روز گذشــته 152
پس لرزه که شدیدترین آنها  4.7ریشتر بود این مناطق را
لرزاند گرچه به همت مسئوالن و نیروهای حاضر در میدان
آب و برق برخی مناطق زلزله زده وصل شد اما مردم بعضی
مناطق همچنان عالوه بر تحمل داغ عزیزان خود و ویرانی
خانه و کاشانه شان از قطع آب ،برق و مشکالت دیگر و حتی
کمبود برخی نیازهای اولیه در این شبهای سرد پاییزی
رنج میبرند ،بنابراین اوال مسئوالن و ثانیا هر یک از آحاد
ملت براساس حکم وجدان و انسانیت و نوع دوستی وظیفه
داریم هرچه سریع تر ،نیازهای اولیه هموطنان عزیز زلزله
زده خود را تامین کنیم ،خون (بــه ویژه گروههای منفی)،
چــادر ،پتــو ،وســایل گرمایشــی و آب از جمله مهــم ترین
نیازهای عزیزان ما در مناطق زلزله زده است.
اما نکته اساســی قابل توجه این که گویا این زلزلهها قرار
نیست خواب غفلت را از چشم بعضی از مسئوالن و برخی
مردم بزداید ،دیگر شاید هیچ مسئولی در کشور نباشد که
نداند ایران جزو  10کشــور حادثه خیز جهان است و روی
کمربند زلزله قرار دارد و جای جای این کشــور و بسیاری
از دیگر نقاط جهــان در طول تاریخ بارها و بارها براســاس
یک روند طبیعی که عبارت است از؛ انرژی آزاد شده براثر
برخورد یا لغزش قطعاتی از پوسته زمین دچار زلزله شده
و خواهد شد (البته در ســالهای اخیر فرضیههای اثبات
نشدهای هم برای ایجاد زلزلههای مصنوعی مطرح شده)
اما اکثر کشورهای پیشرفته از جمله ژاپن که طبق برخی
گزارشهای علمی منتشر شــده یک دهم آتشفشانهای
جهــان در آن قــرار دارد و یکــی از کشــورهای پرزلزله آن
هم زلزلههای شــدید اســت توانســته اند با برنامه ریزی و
نظارتهای علمی دقیق و پیگیرانه خسارتهای جانی و
مالی این حادثــه طبیعی را به حداقل برســانند .ولی گویا

برخی از مــا گاه همچنان منتظــر میمانیم و دســت روی
دست میگذاریم تا حادثه تلخ و ناگواری پیش بیاید و پس
از مرگ ســهراب به فکر نوشــدارو بیفتیم .برخی بگوییم و
برخی بنویسیم و برخی جلسه تشکیل دهند و برخی چند
نشســت و همایش برگزار کنند و .. .اما معلوم نیســت چرا
عزمها جزم نمیشــود و به خصوص عزم قانــون گذاران و
مجریان و ناظران که با یاری گرفتن از رســانهها و فرهنگ
ســازی مدام و مســتمر اجــازه ندهند حتی خشــتی روی
خشت گذاشته شــود مگر این که اصول ایمنی و مقاومت
در مقابل حوادث از جمله زلزله در آن رعایت شــود گرچه
انصاف حکــم میکند کــه تالشهای فراوان انجام شــده
در این زمینــه را هم ببینیم ،شــاهد مثال این کــه با وجود
شدت زلزله غرب کشور به گفته مسئوالن هیچ یک از پنج
ســد نزدیک منطقه زلزله زده حتی دچار کمترین آســیب
نشده اســت این مســئله مهم از واقعیتی اساسی حکایت
میکنــد که در ســاخت این ســدها که جزو زیرســاختها
و ســازههای اســتراتژیک ،بســیار مهم و عظیــم و پیچیده
هستند نکات الزم و استانداردهای اجباری ساخت و ساز
در مقابل زلزلههای شدید رعایت شده است که سازندگان
و ناظران چنین ســازههایی باید مورد تقدیــر و الگوگیری
قرار گیرند قطــع موقت آب و برق مناطــق زلزله زده اخیر
هر چند تا اندازهای میتواند پذیرفتنی باشد اما اگر چنان
چه استانداردهای الزم به هنگام ساخت و بهره برداری به
طور کامل رعایت میشــد قطعا میزان خسارتهای وارد
شــده به این امکانات ضروری و زیر بنایی به مراتب بســیار
کمتر بــود و از اینها مهــم تر اگر در ســاخت و ســازها نیز
استانداردهای الزم توسط مسئوالن ،ناظران ،سازندگان
و خود مردم رعایت میشد قطعا میزان ویرانی و به تبع آن
میزان خســارتهای جانی و مالی به حداقل میرســید.
البته دراین فقــره نیــز باید انصــاف داد که هــر چند جان
باختن یک نفــر از عزیــزان هموطــن در حــوادث از جمله
زلزله دردناک اســت اما نبایــد از یاد ببریم کــه زلزله 7.4
ریشتری رودبار منجیل در  31خرداد سال  69که ساعت
 30دقیقه بامداد به وقوع پیوســت حدود  35هزار و زلزله
 6.6ریشتری ساعت  5:26بامداد پنجم دی ماه  82در بم
بیش از  26هزار قربانی گرفت و هر چند باید در محاســبه
تلفات مسائلی از جمله عمق و مرکز زلزله ،ساعت وقوع و
تراکم جمعیتی منطقه و نکات دیگری را در نظر داشت اما
این واقعیت مهم را نمیتوان و نباید نادیده گرفت که دلیل
اساســی و مبنایی اختــاف میزان خســارتهای جانی و
مالی این زلزله ها ،حرکت به ســمت «به ســازی»« ،مقاوم
سازی» و رعایت بسی استانداردهای ساخت و ساز است.
اما با تمام ایــن تفاصیل و بــا توجه به تعداد جــان باختگان
و خســارتهای زلزلــه اخیــر غــرب کشــورمان میتوانیم
همچنان ادعا کنیم که هنوز زلزلهها آن گونه که باید چشم
برخی مســئوالن و بعضــی از مــردم را که متاســفانه ظاهر
بنا بیش از استحکام آن برای شــان مهم مینماید آن گونه
که باید باز نکرده اســت و ایــن حقیقت را نپذیرفتــه اند که
اگرچه زلزله قابل پیشگیری نیست اما به حداقل رساندن
خسارتهای جانی و مالی این پدیده طبیعی با برنامه ریزی
و نظارتهای علمی و دقیق و مستمر امکان پذیر است.

...

یادداشت
محمدسعید احدیان
sardabir.com

مردم از این همه سیاست زدگی
خسته شده اند
دیگر عادت کردیم که یک اتفاقــی بیفتد و بالفاصله عده
ای دنبال ماهیگیری سیاســی از آن باشند ظاهر ًا خیلی
هم فرقی بین این جریان و آن جریان نیست.
بخشی از این رقابت سیاســی در سیاست ورزی طبیعی
است .با این که با سیاست ورزی آرمانی تطابق ندارد اما
بهره برداری سیاسی از برخی رویدادها نیز واقعیتی است
که فعال با آن کنار می آییم اما اصال نمی توانم درک کنم که
در فاجعه های انسانی مثل زلزله ،برخی به دنبال تخریب
سیاسی رقیب باشند.
هنوز بخشی از وجود این مردم زیر خروارها آوار قرار دارند
و بخشــی دیگر بی ســرپناه مانده اند که نگران ســرمای
سوزان شب باشند یا عزادار نزدیکان از دست رفته شان،
بعد عــده ای دنبــال تخریب مســکن مهر دولت پیشــین
هســتند و عده ای دیگر درگیر پاســخ یــا مترصد فرصت
برای حمله متقابل.
درنتیجه بخشمهمیازبحثهایفضایمجازیبهجای
این که برای بسیج کمک به هموطنان مطلب تولید کند،
در حال بحث بر سر این است که مسکن مهر عامل کشته
شدن ها بوده است یا بافت های فرسوده ،زلزله کرمانشاه
از زلزله بم بیشتر خسارت به بار آورده یا کمتر و....
مســئوالن امر هم به جای این که تمام هم و غم شان را بر
خود فاجعه متمرکــز کنند بایــد نگران باشــند که رقیب
سیاسی شان نتواند از آن ها مچ گیری کند.
روی سخنم با آن کانال ضدانقالبی نیست که معلوم است
تنها چیزی که برایش مهم نیست مردم است روی سخنم
با جریان های سیاســی داخل کشــور اســت که جزئی از
مردم هســتند ،بــاور کنید مــردم از این سیاســت زدگی
افراطی خسته شده اند .بخش زیادی از مسئوالن در رده
های مختلف از ســازمان های دولتی گرفتــه تا نهادهای
حاکمیتی و نظامــی دارند با همه وجود بــرای خدمت به
مردم تالش می کنند ولی عده ای با فرصت طلبی چنان
فضا را سیاســی می کنند که هم خستگی در تن خادمان
مردم می ماند و هم تالش های صــورت گرفته در فضای
سیاســت زده ،دیده نمی شــود و مردم را از آینــده ناامید
می کند.
نقد منصفانه و دلســوزانه بــا هدف رفع مشــکل در زمان
خود ،وظیفه ای مهــم و مکمل تالش هاســت اما فرصت
طلبی سیاسی فقط ایجاد ســوراخی است در کشتی که
ک ملت و از جمله خود سیاست مداران در آن نشسته اند.
ی 
بیایید این کشتی را بیش از این سوراخ نکنیم.

تسنیم  -محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور در حکمی مجید تخت روانچی را به سمت "معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور" منصوب کرد .در بخشی از این حکم
آمده است  :انتظار دارد با افزایش بهره وری مجموعه و تعامل هدفمند با دستگاههای ذی ربط به ارائه به هنگام گزارشهای تحلیلی از موضوعات سیاسی ،اجتماعی
و امنیتی اقدام کنید .در همین حال حجتاالسالم حسن روحانی رئیس جمهور در حکمی حمید ابوطالبی را به عنوان مشاور رئیس جمهور منصوب کرد.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• تکلیـف مـا چیـه کـه خودروهـای چینـی بـا قطعـات
غیراسـتاندارد و عمـر کـم تولیـد میشـن؟ تـا وقتـی
گارانتـی داره بـه زحمـت پاسـخ گـو هسـتن ،بعـدش کـه
دیگـه هیچـی! سـازمان اسـتاندارد کجاسـت؟
••روشهـای گرفتـن وام  60و  80میلیونـی مسـکن را
دوبـاره چـاپ کنیـد.
••جنـاب آقـای روحانـی ،نیـازی بـه ارائـه گـزارش 100
روزه نیسـت .مـردم مـا الحمـدهلل همـه فهمیـده و زرنـگ
هسـتند .شـما اگـر راسـت میگوییـد بـدون ایـن کـه بـه
کسـی ماموریـت بدهیـد شـخصا بـا لبـاس معمولـی و بـه
عنـوان یـک شـهروند سـری بـه بازارهـا ،ادارات ،دادگاه
هـا ،بیمارسـتانها و .. .بزنیـد .اگر بـاز هـم نمیخواهید
این کار را بکنید حداقل  10روز بخش حرف مردم را که
زبان حال مردم اسـت مطالعـه بفرماییـد .آن موقع پی به
عملکـرد دولـت خـود خواهیـد برد.
•• فکـر نمیکنـی اول از همـه بایـد خـودت توقیـف
میشـدی؟ اون از خبرهـای دروغ تابناک راجـع به آقای
کریمی قدوسی که منتشـر کردی ،بعدش باز خبر دروغ
و سانسـور شـده راجـع بـه آقـای احمـدی نـژاد رو بـه نقل
از تابنـاک چـاپ کـردی .بـا کیهـان هـم کـه اصلا رابطـه
خوبـی نـداری .لطـف کـن سـری هـم بـه روزنامـه شـرق،
آرمـان ،ابتـکار و بقیـه بـزن ببیـن چـه اراجیفـی بـه خـورد
جامعـه میـدن.
•• خراسـان واقعـا خجالـت بکـش چقـدر از کریمـی
قدوسـی گرفتـی کـه حاضـر شـدی تکذیبیـه بنویسـی؟!
•• در پارکینـگ اربعیـن مهـران چـادر ماشـینم را
دزدیدنـد .مسـئول پارکینـگ گفـت مـا در قبـال چـادر و
وسـایل جانبـی  40هـزار خـودروی ورودی بـه پارکینگ
مسـئول نیسـتیم .اگـر چنیـن اسـت چـرا مـردم را مجبور
بـه اسـتفاده از ایـن پارکینگهـا میکنیـد و پـول هـم
میگیریـد؟ نکنـد با خودمـان بایـد نگهبان هـم بیاوریم؟
••در پاسـخ به دو تـن از عزیزانی که نوشـته بودنـد کیهان
بایـد  200روز توقیـف شـود و کشـور تـاوان کیهـان را
میدهد باید بگویم بـرادر ،کیهان حق را میگوید .شـما
هـم نفـس عمیقـی بکشـید و بـه خودتـان فشـار نیاورید.
••سـپاس از روزنامه خراسـان که خبر زلزله را به بهترین
شـکل ممکـن پوشـش داد و اطلاع رسـانی کـرد .خـدا
قـوت.
••زندگـی نامـه دکتـر فاطمـی طـراح و مبتکر ملی شـدن
صنعـت نفـت و مبـارزی کـه هدفـی جـز اسـتقالل و عزت
کشور نداشـت ،در دوره شـعبان بی مخهایی که با رشوه
حاضـر بـه انجـام هـرکاری بودنـد ،تناقـض شـخصیتی و
درسـی بـرای تاریخ اسـت.
••در زلزله غرب کشـور توجـه کنید به خرابی سـاختمان

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010:

هـا ،سـقف سـاختما نهای جدیـد سـالم اسـت ولـی
دیوار ههـای بلوکـه و هپلکـس ریختـه .راهـکار بهتـری
بایـد اندیشـید.
••از موقعـی که آزمـون گواهی نامـه رانندگـی را به عهده
آموزشـگاه رانندگـی گذاشـته انـد سـخت گیـری الزم
انجـام نمیشـود و باعـث تصـادف میشـود .بـرای نمونه
بیشـتر خانمهـا مشـخص اسـت کـه هیـچ گونـه تسـلط و
مهـارت رانندگـی ندارنـد.
••روزنامـهای همچـون کیهـان ،آبـروی ایـران زمیـن و
زبـان گویـای راسـتی اسـت .بدبختانـه چنـد تـن از مردم
و باالدسـتان چشـم بـر ایـن زبـان راسـتین فروبسـته اند.
••سـالروز شـهادت شـهید حسـن تهرانـی نمونـه و
الگـوی اقتصـاد مقاومتـی گرامـی بـاد ،آقایانـی کـه بـر
مسـند قـدرت و تصمیـم گیـری کشـور نشسـته ایـد برای
اسـتحضار .شـهید تهرانـی ببخـش شـرمنده ام!
••چرا کسی به فکر دام پزشکان نیست.
•• چـه عجـب! از طرفـداران احمـدی نـژاد هـم پیامکـی
چـاپ کردیـد کـه حرفـش هـم بـه حـق بـود.
••طبـق قانـون ایـران ،تامیـن مخـارج خانـواده بـه عهـده
مرد اسـت .پس اولویـت اسـتخدام و کار با مردان اسـت.
•• آل سـعود بـه جـای متهـم کـردن ایـران بـه ناامنـی در
منطقه ،پاسـخ دهد کـه بـن الدن تبعه کـدام کشـور بود؟
داعـش اولیـن بـار از کـدام کشـور وارد عـراق و سـوریه
شـد؟ کدام کشـور بدون دلیـل با یمـن میجنگـد؟ دلیل
اسـتعفای حریـری چیسـت؟
••خراسـان عزیز با توجه به ابالغ بخشـودگی سود وامها
بـه ویـژه بانـک کشـاورزی چـون امسـال خشکسـالی در
منطقـه خراسـان رضـوی بـود آیـا این طـرح سـال  96نیز
ابالغ میشـود؟ خواهشمندیم اطالع رسـانی و پیگیری
کنیـد تـا دوای درد مـا کشـاورزان زیـان دیـده شـود .بـا
تشـکر فـراوان.
••متاسـفانه غیـر از کـم تحرکـی  90درصـد ایرانیـان
کـه باعـث چاقـی ،اضافـه وزن ،دیابـت ،فشـار خـون و
چربـی خـون میشـود بایـد از مهـم تریـن عوامـل بـروز
بیمار یهـای غیرواگیـر در ایـران بـه آلودگـی محیـط
زیسـت هـم اشـاره کـرد.
••از ایـن کـه حـرف دل مـردم را چـاپ میکنیـد بسـیار
سپاسـگزارم.
••هـر درختـی کـه بـه علـت رسـیدگی نشـدن خشـک
میشـود باید فوری با کاشـت نهال یا درختچه جایگزین
شـود .خشـکاندن درختـان و از طـرف دیگـر جایگزیـن
نشـدن آن واقعـا بـه زیـان مـردم تمـام خواهـد شـد.
••بیشـترین هـدر رفـت گاز مربـوط بـه دسـتکاری کنتـور
اسـت کـه متاسـفانه یـک فرهنـگ شـده!

نمابر05137009129 :

••تاسـف آور اسـت کـه آقـای محـب اهـری بازیگر سـینما
و تلویزیون زنـده ماندنـش را در گرو  42میلیون دانسـته
آن گاه فوتبـال بـی کیفیـت ماننـد غـد های سـرطانی
بودجـه بیـت المـال را میخـورد .رفاه حـال ایـن عزیزان
هنـر اسـت.
••احمـدی نـژاد تریبـون بـرای چـه میخواهـد؟! بـرای
دفـاع از مسـکن مهـر یـا موسسـات مالـی غیـر مجـاز؟ یـا
بـرای دفـاع از بقایـی و مشـایی و زیـر سـوال بردن سـران
قـوا؟ آقایـان نیاز بـه تریبـون ندارنـد ،بی مصلحـت هرچه
میخواهنـد میگوینـد.
••از مسـئوالن محترم قوه قضاییه تقاضا داریم با مدیران
موسسـات مالـی کـه بـرای منافـع خـود و رسـیدن بـه
ثروتهای بـاد آورده ایـن بال و مشـکالت را بـرای مردم و
نظام بـه وجـود آوردنـد بـه شـدت برخـورد کنند.
••اسـتاد زائـری فرمودنـد بـا هزینـه کـردن نهادهـای
حکومتـی در عـراق مخالفنـد .ایـن یعنـی چـه؟
••اصلا تفـاوت فاحـش قیمـت فـروش مرغهـای منجمد
پشـتیبانی و قیمـت مـرغ گـرم روز ،باعث چه فسـادهایی
میشـود؟
••آقـای رئیـس جمهـور محتـرم ،فـرق دولـت فعلـی بـا
دولـت قبلـی اینه کـه دولـت قبلـی یک شـبه همـه چیز رو
خـراب میکـرد ولـی دولـت فعلـی داره ذره ذره همـه رو
زجرکـش میکنـه!
••واقعا کار خیلی خـوب و خودجوش مردم قـم و قرارگاه
اربعیـن ایـن شـهر بـرای اسـکان مسـافران اربعیـن قابـل
تحسـین بـود .مـن بـه سـهم خـودم از آنهـا کـه خالصانـه
زحمـت کشـیدند تشـکر میکنـم.
••بـرای بسـتن حسـابم بـه بانـک مهراقتصـاد شـعبه.
 ..مراجعـه کـردم و هشـت میلیـون پـول را در قالـب
بسـتههای  5و 10هـزار تومانـی تحویـل گرفتـم .چـون
حجـم پولهـا زیـاد و آخـر وقـت بـود پرسـیدم احتیـاج بـه
شـمردن هسـت؟ گفتنـد کـه خیـر شـمرده ایـم .پـس از
خـروج بالفاصله همـان بسـته اول را کـه شـمردم متوجه
کـم بـودن یـک  10تومانـی شـدم .بالفاصلـه بـه بانـک
برگشـتم .در جـواب ایشـان بـا لحـن بسـیار بـی ادبانهای
گفتنـد کـه چـون نـوار روی بسـته دو عـدد چسـب دارد
مشـخص میکنـد کـه بسـته پـول بـاز شـده درصورتـی
کـه همـکار کنـاری ایشـان اظهـار کردنـد کـه مـن چنـد
عدد چسـب روی هـم نیـز میزنم و ایـن دلیل نمیشـود.
ایشـان به جای ایـن تهمـت و بـی احترامی میتوانسـتند
با یـک جمله کوتـاه مسـئله را ختـم کننـد در ضمن بسـته
دیگـر را هـم کـه شـمردم یـک عـدد کـم داشـت.
••امیـدوارم در این روزهـای آخر ماه صفر آمـار تصادفات
جادهای و خیابانی در کشـور به صفر برسـد.
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