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آهای فرهاد،تیشه ات را بیاور
و سنگ ها را بتراش

فرهاد خادمی
هیچکس نمیداند /چه برسرت آمده هموطن من
یادم میآید /از صدها زلزله پرخطر و دهشتناک
روزنامهنگار
بوئین زهرا ،طبس ،رودبار ،بم و.....
وحاال دیشب /کرمانشاه ،قصرشیرین ،ایالم ،سرپل ذهاب
آهای زلزله ،زلزله
چرا رهایمان نمیکنی؟
خودم با دستانم آن کودک را از آوار خارج کردم در بم ،در رودبار.....
لعنت به من ،لعنت به تو
که هموطن مردهام را دیدم و تو او را کشتی
لعنت به تو زلزله
و دیشب /....آن غیور مرد کرد /هروله میکرد در میان تلی از آوارها...
مویه میکرد مادری در پی کودکش
اشکم و بغضم امان نمیدهد /تا دگر بار آن صحنهها را تصور کنم
لعنت به تو زلزله /که دیشب خواب از چشم هموطنم گرفتی
لعنت به تو که خشت و آجر را بر سرشان ریختی
شیرین و فرهاد امروز و هر روز به کالس درس نمیرسند
لعنت به تو زلزله /که هروله را برای یافتن پیکر دوست گذاشتی
آهای فرهاد ،آهای شیرین /کجایی شبدیز ،تا بتازی در میان آوارها؟
آهای فرهاد تیشهات را بیاور! /سنگها را بتراش تا جنازهها را بیابیم
آهای فرهاد /دیشب بیستونت لرزید/همچون وقتی که شیرینت رفت!
فرهاد بیا و هروله کن در میان آوارها
لعنت به تو زلزله /لعنت به تو زلزله

آسمان  بیهساره
شقایق آرمان

برش

شو بیمانگ و آسمان بیواران بوی،
«آسمان بیهساره
شو بیمانگ
جادیل کو
بی رییل خاموش
سردمه
باربندیلم بسامه
باید بچم
مه ورزر بیدلیگم
بنوده دسیلم
ای جنازه که دوینی روله منه
ای چاله که دوینی دووشو مال منوو»..

«آســمان بیســتاره ،شــب بیمهتــاب .جادههــای کبــود ،کــوره راههــای
خامــوش .ســردم اســت .بقچ ـهام را بســتهام .بایــد بــروم .مــن دهقــان ب ـیدل
هســتم ،دس ـتهایم را نــگاه کــن ،ایــن جنــازه کــه میبینــی پســرک مــن اســت.
ســردش اســت .ایــن گــودال کــه میبینــی تــا دیــروز خانــه مــا بــود .ولــی حــاال....
ســرپل ذهــاب ،مریــوان ،قصرشــیرین ،داالهو ،کرمانشــاه ،ایــام و ایــران من تنبوری
شــد از غــم .وقتــی بغــض در دل داالهــو لرزیــد ،اشــک ایــران هــم جــاری شــد.
محصــول بیحاصــل .درخــت بیریشــه .ســفره بینــان .آه...نــان! مــادرم نــان

میپخــت کــه زمیــن ،خانـهاش را بلعیــد .برایــم کوفتــه کرمانشــاهی پختــه بــود.ای
بــه قربــان آن دسـتهای مهربانــش کــه نوازشــم میکــرد .بــه قربــان دسـتهایش
کــه حــاال زیــر انبوهــی از ســنگ و آهــن و آجــر مدفــون اســت .بــه آن شــانه ســر نــگاه
کن ،مال دخترکوچولوی همســایهمان اســت .همســایه ،راســتی کدام ســایه؟ کدام
سقف؟شــب بــود .ســرد بــود .زمیــن تــرک برداشــت .خانـهام مــرا تــرک کــرد.
محصــول بیحاصــل شــد .درخــت از ریشــه جــدا مانــد .ســایههای بیصــدا
برفــراز آســمان لغزیدنــد .پــدرم رفــت تــا همیشــه .آن پایههــای سســت لــرزان
چوبــی کــه میبینــی کرســی مادربزرگــم اســت .نــوهاش تــازه از ســربازی برگشــته
بــود .حــاال نــه خــودش هســت و نــه پســرک پوتیــن بــه پایــی کــه درگهــواره
لــرزان زمیــن رفتنــد و رفتنــد تــا بینهایــت.ای بــاران! غصههــای مــرا ببیــن.
ایــن آجرهــای قدیمــی کــه میبینــی و ایــن ویرانههــا ،تکــه پارههــای قلــب
مــن هســتند .چالههــای خــاک تــا همیــن چنــد روز پیــش پنــاه امــن مــن و مــرد
خان ـهام بــود .درههــای آفتابــی غــرب ایــران زمیــن ،تاکهــای انگــور ،آســمان
پهنــاور ،کوههــای بلنــد ،کوچــه پــس کوچههایــی کــه هنــوز داغدارخمپارههــای
جنگیانــد حــاال مزاریــی اســت بــزرگ بــرای مــردان ،زنــان وکــودکان ســرزمین
مــان .مــزار کــودکان ،جوانــان ،مــادران ،پــدران ،پدربزرگهــا و مادربزرگهایــی
کــه درلحظــهای بــه انــدازه چشــم برهــم زدن درگیــر دلآشــوبههای زمیــن
شــدند.اما انــدوه بهــت آلــودی کــه درنــگاه مــا میبینــی از تنهایــی اســت .دم بــه
دم حــال مــا آشــفتهتر میشــود .قراراســت شـبهای ســردتری داشــته باشــیم.
درصورتهــای مــا تنهــا دوچشــم مانــده اســت .چشـمهایی کــه درمیــان آواربــه

دنبــال یــک صــدا میگردنــد .بهدنبــال یــک ســتاره کــه بگویــد مــن هنــوز زنــدهام.
بــه آن پســرجوان خــوب نــگاه کــن .او کــه در کنــار آن گــودال بــه خــاک افتــاده تــا
درگوش ـهای دنــج بغــض از گلــو بگیــرد .او کــه زانوانــش را بــه ســینه تکیــه داده
اســت .اشــک میریــزد آرام ...نمیدانــد بــه خواهرهــا و برادرهایــش بیندیشــد
یــا بــه نامــزد مهربانــش کــه قــرار بــود بعــد از مــاه صفــر باهــم بــه خانــه بخــت
برونــد .خانــه ....دلــش میگیــرد از تکــرار .خانــه ...خانــه ...خانــه .امــا در پهنــه
بیکــران ایــن روزهــای تاریــک حتــی درمیــان تکــه پارههــای آهــن و خــون
و ضجههــای مــادران فرزنــد ازدســت داده میدانیــم کــه مــردم خوبمــان
تنهایمــان نمیگذارنــد و ایــن تنهــا دلخوشــی روزهــا و شــبهای دشــوارمان
اســت و بــس .خدایــا راض ـیام بــه رضــای تــو.

بغضتنبوردرحنجره داالهو

گـروه حـوادث :داریـوش آرمـان« /آرتیـن»
بیصبرانـه منتظـر بـود تـا پدرمثـل هـر
شـب بـه خانـه برگـردد .امـا آن شـب بـا
تمامـی شـبهای دیگـر متفـاوت بـود .مـادر
همانطـور کـه بادکنکهـای رنگـی را بـاد
میکـرد و بـه دیـوار آپارتمـان میچسـباند از
پسـرکوچولویش خواسـت کمـی آرامتـر بـاال
و پاییـن بپـرد تـا صدایـش از سـقف کاغـذی
زیرپایشـان بـرای همسـایهها مزاحمـت
ایجـاد نکنـد .اما آرتین که آرام و قرار نداشـت
همچنـان در سـایه نگاههـای معنـادار امـا
مهربان مادر ،جسـت و خیز میکرد .تا اینکه
سـرانجام زنگ به صدا درآمد و مرد خسـته،
امـا خنـدان وارد خانـه شـد .همـان موقـع
پسـر کوچولـو بـا عجلـه بـه سـوی دردویـد و در
میانـه چارچـوب چسـبید بـه پـای پـدر« .بابـا
بابـا،کادوی تولـدم را خریدی؟ بابـا ،بابا جون
دوچرخـهام کجاست؟!»پسـرک ازشـدت
خوشـحالی سـر از پـا نمیشـناخت و پـدر در
اوج خستگی او را درآغوش کشید و همانطور
کـه پسرشـیرین زبانـش را غـرق بوسـه کـرده
بـود گفـت« :بلـه عزیـزم .معلومه کـه کادوی
تولدت را خریدم .مگه میشه برای گل پسرم
کادونخریـده باشـم .تـو همـه زندگـی مـن و
مامانـت هسـتی ».و...
بعـد هـم پـدر دوچرخـه کادوپیـچ را
از پشـت در آپارتمـان بـه دسـت گرفـت
و وارد خانـه شـد .پسـرک دیگـر سـر از پـا
نمیشـناخت .باخوشـحالی بـه جـان مقواها
افتـاد و بـا زحمـت زیـاد جعبـه را بازکـرد.
همـان موقـع مـادر از آشـپزخانه آنهـا را صـدا
زد تـا سرمیزشـام برونـد .مـرد لباسهایش را
آویخـت و بـه آشـپزخانه رفـت .گرم صحبت
با همسرش بود که ناگهان هردونگاهشان به
پسرکوچولیشان افتاد که ازشدت خوشحالی
سـرازپا نمیشـناخت .آنها مشـغول خـوردن
شـام بودنـد کـه ناگهـان زمیـن زیرپایشـان
لرزیـد .آنهـا تصـور نمیکردنـد کـه چـه اتفاق
شـومی در راه اسـت .امـا لحظاتـی بعـد همـه
جـا تاریـک شـد و زن و شـوهر و فرزندشـان
زیرتلـی از آوار دفـن شـدند و دیگـر هیچکـس
صدایشـان را نشـنید.آری بـاز هم زلزلـه آمده
بـود .زلزلـهای مهیـب و ویرانگـر کـه همـه را
غافلگیرکـرده بـود .زلزلـهای کـه بـه فاصلـه
چند ساعت ایران را در بهت و ماتم عمیقی
فروبـرد .زلزلـهای کـه جـان صدهـا تـن از
هموطنـان عزیزمـان را درچند لحظه گرفت
و صدها مجروح و ناپدید برجاگذاشت .همه
چیـز از شـامگاه یکشـنبه اتفـاق افتـاد .زمانـی
که مردمان شـهرهای غربی کشـور ،آرام آرام
بـرای خـواب شـبانه آمـاده میشـدند .ولـی
ناگهان خشـم زمین خواب را برچشمانشـان
حـرام کرد و فاجعه رقـم خورد .دقایقی بعد
مـردم وحشـتزده بـه خیابانهـا دویدنـد.
همـه شـوکه و ماتـم زده بودنـد .خیلیهـا
هنـوز نمیدانسـتند چـه فاجعـهای رخ داده.
صـدای شـیون زنـان و مـردان از هرکـوی و
خانـهای بـه گـوش میرسـید .امـا همـه درد
داشـتند .دردی عمیـق و جانـکاه .مـادری بـا
صـدای خسـته و بغضآلـود فرزندانـش را
صـدا مـیزد کـه زیـر ویرانههـا مانـده بودنـد.
پسرخردسـالی وحشـتزده در جسـتوجوی
پدرومـادرش بـود .مـردان وزنانـی بـا دسـت
خالـی بـه جـان آوار ویرانگـر افتـاده بودنـد تـا
شـاید عزیزانشـان را نجـات دهنـد .صـدای
آژیـر آمبوالنسهـا درکوچـه وخیابانهـا
طنینانداز شـده بود .درچندین شهروروسـتا
صدها خانه ،مغازه و سـاختمان ویران شـده
بودنـد .نیروهـای امـدادی گـروه گـروه خـود
را بـه کانونهـای حادثـه رسـانده بودنـد .در
مناطـق زلزلهزده هیاهویی برپاسـت .هزاران
نفـر بیصبرانـه و دل نگـران بهدنبـال یافتـن
نشـانی از عزیزانشـان هسـتند کـه در زلزلـه
ناپدیـد شـدهاند .سـاعاتی بعـد کـه عمـق
فاجعـه مشـخص شـد تمامـی مسـئوالن
و دسـتاندرکاران بـرای کمکرسـانی
بـه حادثهدیـدگان وارد میـدان شـدند.

تسنیم

 7 /7ریشــتر 19 ،هــزار و  600کشــته برجاگذاشــت و تخریــب  16روســتا را بــهدنبــال
داشــت.
همچنیــن در ســال  1358هــم شهرســتان قائــن در اســتان خراســان جنوبــی بــا
شــدت  7 /1ریشــتر لرزیــد کــه در اثــر آن  130نفــر جــان باختنــد.
یکــی دیگــر از زلزلههــای بــزرگ هــم ســال  1360در منطقــه ســیرچ اســتان کرمــان بــا
شــدت  7 /4ریشــتررخ داد کــه براثــر آن یــک هــزار و  300نفــر کشــته شــدند و  85درصــد
شــهر تخریــب شــد.
زلزلــه رودبــار و منجیــل در ســال  1369بــا شــدت  7 /4ریشــتر بــا  35هــزار کشــته یکــی
از بزرگتریــن و مرگبارتریــن زلزلههــا در کشــور بــود.
در بیرجنــد هــم ســال  1376زلزلـهای بــا قــدرت 7/3ریشــتر رخ داد کــه یــک هــزار و
 500نفــر کشــته داشــت .در ســال  1381آوج در اســتان همــدان نیــزدر اثــر زمیــن لــرزه بــا
خســارات زیــاد در شــهر و روســتاها وچنــد صــد کشــته و مجــروح روبـهرو شــد .شــدت ایــن
زلزلــه نیــز  6 ،6ریشــتر بــود.
زلزلــه بــم کــه ســال  1382بــا قــدرت  6 /5ریشــتررخ داد ،موجــب مــرگ  41هــزار نفــر
شــد و شــهر را بــا خــاک یکســان کــرد.
زلزلــه بعــدی ســال  1383در فیروزآبــاد اســتان فــارس بــا شــدت 6 /3ریشــتر رخ داد
کــه ایــن زلزلــه منجــر بــه ریــزش کــوه و خســارات زیــادی شــد .زرنــد کرمــان هــم در ســال
 1383بــا زلزلــه  6 /4ریشــتری لرزیــد کــه  612نفــر در آن کشــته و  10روســتا تخریــب شــد.
فروردیــن ســال  85چنــد زمیــنلــرزه کــه بزرگتریــن آن 6/3ریشــتر بــود دورود
در حوالــی اســتان لرســتان را لرزانــد .ایــن زمیــنلــرزه  84کشــته و یــک هــزار و 246
مجــروح برجــا گذاشــت و موجــب تخریــب  30تــا  100درصــدی حــدود  330روســتا از
شهرســتانهای دورود ،بروجــرد ،خرمآبــاد و الشــتر اســتان لرســتان شــد.
ســال  1389نیــز زمیــن لــرزهای بــا شــدت 4 /9ریشــتر در شهرســتان دورود رخ داد
و بــر اثــر آن تعــدادی واحــد مســکونی در دورود دچــار خســارت شــدند و بیــش از 100
زخمــی برجــا ماند.دیگــر زمیــن لرزههــای بــزرگ در ایــران مربــوط بــه  21مــرداد مــاه
ســال  ،91بــه بزرگــی  6و 6/2ریشــتر در اعمــاق درونــی زمیــن شهرســتانهای اهــر،
ورزقــان و هریــس در اســتان آذربایجــان شــرقی رخ داد کــه 245روســتا را لرزانــد و بیــش
از  300کشــته و پنــج هــزار زخمــی و مجــروح داشــت.
 21فروردیــن  1392زلزلـهای بــه بزرگی  6/1ریشــتر اســتان بوشــهر را لرزاند .همچنین
بزرگتریــن زلزلــه نیــم قــرن گذشــته زلزلــه 7 /8ریشــتری در ســراوان بود کــه  28فروردین
1392رخ داد .ایــن زمیــن لــرزه  100کشــته و زخمــی داشت.براســاس آمارهــا حــدود 21
مــورد زلزلــه بــزرگ طــی  100ســال اخیــر در ایــران رخ داده اســت کــه زمیــن لــرزه شــامگاه
یکشــنبه کرمانشــاه بــا قــدرت  7 /2ریشــتر میتوانــد بــه ایــن آمــار اضافــه شــود.

نگاه

سال بیستوسوم شماره  6643سه شنبه  23آبان ماه 1396

زلزله های مرگبار قرن درایران

ایــران براســاس اطالعــات مراکزعلمــی ،روی گســلهای
زلزلــه قــرار داد و همــواره احتمــال بــروز زلزلههــای مختلــف بــا
قدرتهــای گوناگــون در کشــور مــا وجــود دارد ،امــا افســوس کــه
ایــن دغدغــه همیشــگی هیــچ گاه بــه برنامهریزیهــای جــدی و اساســی منجــر نشــده
اســت،.به همیــن خاطــر بعــد از هــر زمیــن لــرزه مرگبــار ،آه و افســوس باقــی میمانــد و
چش ـمهای نگــران و مضطــرب بــرای زمیــن لــرزهای دیگــر.
ایــران دارای گس ـلهای مهمــی در رشــته کوههــای زاگــرس و البــرز و در مناطقــی
همچــون کازرون ،دنــا ،مینــاب ،اردل ،زردکــوه ،آغاجــاری و مــارون اســت .گســلهای
فعــال در ایــران مرکــزی نیــز در درونــه ،بینالــود ،میامــی ،تــرود ،انجیلــو ،کلمــرد ،پشـت
بــادام ،قــم -زفــره ،ایندس ،دهشــیر ،سروســتان ،شــهداد ،کوهبنــان ،جرجافــک ،گلباف،
نایبنــد و مناطــق خــاور و جنــوب خــاوری ایــران در نهبنــدان ،بشــاگرد ،هریــرود ،کش ـف
رود واقــع شــده انــد .همچنیــن در اســتانهای آذربایجــان گســل ارومیــه  -زرین ـهرود،
آســتارا ،تبریــز ،ســلطانیه ،ســمنان ،مشــاء  -فشــم ،کنــدوان ،شــمال تهــران ،دامغــان،
عطــاری فعــال انــد.
ایــن گسـلها نیــز دلیــل اصلــی بــروز و وقــوع زمیــن لــرزه در شــهرهای مختلــف کشــور
اســت کــه تاکنــون زمیــن لرزههــای فراوانــی را در طــول قــرن هــا ســبب شــده انــد.
ســال  1288هجــری شمســی در منطقــه «ســیالخور» لرســتان ،زمیــن لــرزهای بــه
بزرگــی  7 / 4ریشــتر رخ داد کــه هشــت هــزار کشــته وتخریــب  64روســتا را بــه همــراه
داشــت.
ســال  1309زمیــن لــرزهای بــا بزرگــی7 /4ریشترشــهر ســلماس در آذربایجــان غربــی
را لرزانــد کــه در ایــن زلزلــه بــزرگ  2هــزار و  514نفــر کشــته شــدند و  60روســتا تخریــب
شــد .ســال  1339زلزل ـهای بــا قــدرت  7 ،6ریشــتر شــهر الر اســتان فــارس را لرزانــد کــه
 400کشــته و تخریــب  75درصــدی منطقــه را بهدنبــال داشــت.
زمیــن لــرزه بوئیــن زهــرا نیــز بــا شــدت 7/ 6ریشــتر در ســال  1341نیــز حــدود  10هــزار
کشــته برجاگذاشت.
ســال  1347نیــز زمیــن لــرزهای بــه بزرگــی  7 /4ریشــتر دشــت بیــاض در اســتان
خراســان را لرزانــد کــه منجــر بــه کشــته شــدن  10هــزار و  500نفــر و تخریــب  61روســتا
شــد.
ســال 1351هــممنطقــهقیــردراســتانفارسباوقــوعزلزلهایبــهقــدرت6/9ریشــترویران
شــد کــه چهــار هــزار کشــته داشــت.در ســال  1356خورگــو در اســتان هرمــزگان بــا شــدت
هفــت ریشــتر لرزیــد کــه  128نفــر کشــته شــدند .زلزلــه طبــس نیزســال  1357بــا شــدت
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زمیــن لــرزه  7.3ریشــتری یکشــنبه شــب در کرمانشــاه ،تــا عصردیــروز 407کشــته و بیــش از6650نفــر مجــروح
داشــت .مرکــز ایــن زمیــن لــرزه «ازگلــه» در نزدیکــی مــرز بــود .براســاس آمارهــای اولیــه ،ســرپل ذهــاب،
ازگلــه ،قصــر شــیرین ،ثــاث باباجانــی و کرنــد بیشــترین آســیب وخســارت را دیدهانــد .درهمیــن حــال
حــدود هــزار امدادگــر ،صدهــا نفــر از نیروهــای ارتــش ،ســپاه ،ناجــا وســایر دســتگاهها و ارگانهــا بــا صدهــا
آمبوالنــس 20 ،فرونــد بالگــرد و دههــا ســگ زنــده یــاب مشــغول امدادرســانی درمناطــق زلزلــه زده هســتند.

بالفاصلـه رئیـس جمهـوری بـه کابینـهاش و
بخصـوص وزرای کشـور و بهداشـت و درمـان
مأموریـت داد بـرای بررسـی ابعـاد فاجعـه و
برنامهریزیهـای الزم وارد عمـل شـوند.
حلبچهعراق،کانونزلزله
درایـن زلزلـه کـه شـامگاه یکشـنبه رخ
داد ابتـدا کانـون زمینلـرزه مناطـق مـرزی
ایـران و عـراق در بخـش غربـی ایـران عنـوان
شـد ،امـا بعـد از آن مرکـز لرزهنـگاری امریـکا
کانـون زلزلـه را شـهر حلبچه در شـمال عراق
اعلام کرد.رئیـس مرکـز لـرزه نـگاری کشـور
دربـاره جزئیـات زمیـن لـرزه گفـت :در ایـران
ایـن زمیـن لـرزه ۷.۳ریشـتر اعالم شـد و بقیه
مؤسسـات لرزه نگاری بینالمللی هم موارد
مربوطـه را اصلاح کردنـد .بـه گفتـه مـرادی،
این زلزله در مرز اسـتان کرمانشـاه و عراق رخ
داده اسـت.او با تأکید بر اینکه این زمین لرزه
جـزو زلزلههـای کم عمق به حسـاب میآید،
گفت :این زلزله شـدید ،پس لرزههای زیادی
دارد و ممکـن اسـت ماههـا هـم ادامه داشـته
باشـد .ایـن زلزلـه اصلـی بـوده و از این به بعد

شـاهد پـس لرزههـا با قـدرت کمتر امـا تعداد
باالتر هسـتیم.رئیس مرکز لرزه نگاری کشـور
گفـت :ایـن زلزلـه منطقـه وسـیعی در ایـران
را لرزانـده اسـت و آنهایـی کـه در شـهرهای
دورتـر ،زمین لـرزه را احسـاس کردهاند ،نباید
نگرانی داشـته باشـند.
ماهها باید در انتظار پس لرزه زلزله بود
مـرادی  ،رئیـس مرکـز لـرزه نـگاری کشـور
گفـت :بـا توجـه بـه بزرگـی زمیـن لـرزه اخیـر
در «ازگلـه» کرمانشـاه بایـد انتظـار داشـته
باشـیم تـا چنـد مـاه آینـده پـس لرزههـای
بـزرگ و متعـددی در ایـن منطقـه رخ دهـد.
علـی مـرادی بـا اشـاره به اینکـه در سـاعت 21
و  48دقیقـه شـامگاه یکشـنبه زلزلـهای بـه
بزرگی7/3دهـم ریشـتر در عمـق حـدود 11
کیلومتـری منطقـه ازگلـه کرمانشـاه روی داد
گفـت :ایـن زلزلـه بـا توجـه بـه بزرگـیاش در
بخشهـای زیـادی از غـرب و شـمال غـرب
و حتـی در مرکـز ایـران احسـاس شـد.وی بـا
اشـاره بـه اینکـه قبـل از زلزله شـدید لرزههای
خفیـف رخ داده بـود ادامـه داد :بزرگتریـن

پـس لـرزه آن هـم سـاعت  21و  59دقیقـه
یکشـنبه شـب بـه بزرگـی  4و  6دهـم ریشـتر
رخ داد.
مشکالت متعدد مردم زلزله زده
شهرسـتان سـرپل ذهـاب ازصبـح دیـروز
دچـار مشـکالت متعـددی از جملـه اسـکان،
تغذیـه و کمبـود امکانـات درمانـی و رفاهـی
اسـت .اغلـب مـردم هراسـان و بـا چادرهـای
شـخصی در اطـراف شـهر مستقرشـدهاند
در حالـی کـه دچـار کمبـود شـدید امکانـات
از جملـه آب آشـامیدنی ،چـادر و تغذیـه
مناسـب هسـتند .اکثـر سـاختمانهای شـهر
دچـار خسـارت از  ۵۰تـا  ۱۰۰درصـد شـدهاند.
مراکز آموزشـی و درمانی هم بشـدت آسـیب
دیدهاند .در این بین مردم همچنان نگران و
مضطرب اند .پمپ بنزینها بشـدت شـلوغ
اسـت و در ایـن بیـن دسـتگاههای امـدادی
هـر چنـد در حـال خدماترسـانی انـد ولـی
نیازهـای جـدی در شـهر محسـوس اسـت.
اکثـر مـردم از وضعیـت اسـکان و تغذیـه
ناراضـی انـد .خانههایـی کـه دچـار خسـارت

شـده اغلـب بـا تمـام اسـباب و وسـایل
نابـود شـده و مـردم در کنـار خانههـا نظـاره
ت هستند.شـهر سـر پـل
گـر حجـم خسـار 
ذهـاب دارای ترافیـک شـدید اسـت و مـردم
معطـلرسـیدن امکانـات اولیـههسـتند،هنوز
دسـتگاههایخدمـاترسـانآنطـورکـهبایدو
شایدنتوانستندکنترلشهررادردستبگیرند
وگوشـهگوشـهشـهرازمشکالتپرشـدهاست.
اغلب مغازههای شـهر تعطیل شـده و در این
بین مردم برای تهیه مواد غذایی با مشـکالت
جـدی مواجـه انـد و مغـازهای بـرای تأمیـن
نیازهایمردموجودندارد.دستگاههاینظامی
ماننـد ارتـش ،سـپاه و پلیسدرشـهرحضـوری
پررنـگدارند،امـابـاتوجهبـهحجمجمعیتو
خسارتشدیدنیازبهوجوددیگردستگاههای
خدمـات رسـان و اجرایـی ضـروری بـه نظرمی
رسد.اسکانوتغذیه ،مهمترینمشکلمردم
شـمرده میشـود.
مشکالتمردمقصرشیرین
در شهرسـتان قصـر شـیرین مشـکالت از
شهرسـتان سـر پـل ذهـاب کمتـر اسـت ،هـر
چنـد آنها با مشـکالتی نظیر آب آشـامیدنی
مواجـه انـد ولـی شـاهد حجـم خسـارت
کمتـری نسـبت به سـر پـل ذهاب هسـتند.در
شهرسـتان گیالنغـرب نیـز با توجـه به حجم
خسـارت مـردم در انتظـار خدماترسـانی
و امدادرسـانی انـد  ،در روسـتاهای اطـراف
وضعیـت از شهرسـتانها بدتـر اسـت؛ نیـاز
مبرم اسـکان و تهیه آب آشـامیدنی از جمله
مهمترین مشـکالت روسـتاهای اطـراف این
شهرسـتانها بـه حسـاب میآیـد.در حـال
حاضـر وضعیـت شهرسـتان سـر پـل ذهـاب
از دیگر شهرسـتانها بدتر اسـت و با توجه به
حجم خسـارت و سرگردانی مردم نیاز است
مسـئوالن برای کمکرسـانی شتاب بیشتری
داشـته باشـند.
روستائیان زلزله زده چشم انتظار امدادگران
تاعصردیروزهیچگروهامدادیبهروستای
زلزله زده «چشـمه سـفید» از توابع شهرسـتان
داالهـومراجعـهنکـردهبـودومـردمبـههمیـن
خاطر از مسـئوالن گلهمند بودند.ایـن درحالی
است که گفته شده روستای مذکور در پی زلزله
7.3ریشتریشامگاهیکشنبهکامالًتخریبشده
است.اهالیاینروستادرتماستلفنیباخبرنگار
«ایـرانآنالین»گفتند:متأسـفانهبهدنبـالوقوع
زلزلهتاکنون-عصردیروز-هیچامدادرسانیبه
روستایمامراجعهنکردهاست.مانیازبهمواد
غذایینداریموتنهادرخواستمان از مسئوالن
اسـتانی و کشـور این است حداقل به روستای
مـا نیـز امدادرسـانی داشـته باشـند و بـه مـا
بیخانمانـان حداقل چادر بدهند تا بتوانیم
بـه طـور موقت اسـکان بیابیم.
نجـات مـادر و دختر بـا کمک سـگ های
زنـده یاب
بـا کمـک سـگهای زنـده یـاب ،عصـر

دیـروز یـک مـادر و دختـر از زیـر آوار نجـات
یافتند.بـه گفتـه معاون امـداد و نجـات هالل
احمـر  31تیـم بـا کمک سـگهای زنـده یاب
توجو درمیـان ویرانههـا برای
مشـغول جسـ 
یافتـن مـردم و مصدومـان هسـتند.
نجات نوزاد از زیر آوار
دیـروز و بـا تالش نیروهـای امداد و نجات
نـوزادی پـس ازسـاعتها ،زنـده از زیـر آوار
زلزله در سـرپل ذهاب بیرون کشـیده شـد اما
ازسرنوشـت پـدر و مـادر نوزاد خبری نیسـت.
هشـدار پزشـکی قانونی در مورد دفـن بدون
مجو ز
مدیـرکل مدیریـت بحـران سـازمان
پزشـکی قانونـی کشـور از خانوادههـای جـان
باختـگان حادثـه زلزلـه اخیـر درخواسـت
کـرد بـرای حفـظ حقـوق قانونـی قربانیهـا
و بازمانـدگان ،از تدفیـن بـدون صـدور
جـواز دفـن پزشـکی قانونـی امـوات بشـدت
خـودداری کننـد .وی تأکید کرد :متخصصان
پزشـکی قانونـی در کوتاهتریـن زمـان ،جـواز
دفـن جـان باختـگان را صـادر میکننـد.
حضورگستردهپلیسدرمناطق
فرمانــــــــــــــــــــــده انتظامـی از فعالیـت
مجموعههـای پـروازی ناجـا در امدادرسـانی
بـه مناطـق زلزلـه زده کرمانشـاه خبـر داد.
سـردار اشـتری روز دوشـنبه در بازدیـد از
مناطـق زلزلـه زده کرمانشـاه اظهـار داشـت:
از سـاعات اولیـه دسـتگاههای امـداد رسـان
حضـور پیـدا کردنـد .نیـروی انتظامـی نیـز از
دقایـق اول حضـور پیـدا کـرد ضمـن اینکـه
نیروهـای کمکـی ازیکشـنبه شـب به اسـتان و
شـهرهای زلزلـه زده اعـزام شـدهاند.
شمار تلفات زلزله عراق
مرگبارتریـن زلزلـه سـال  2017کـه
شـامگاه یکشـنبه رخ داد  ،در عـراق نیـز
تلفاتـی برجـا گذاشـت.به گـزارش «ایـران»
بـه نقـل از «سـیانان» ،تلفـات ایـن زلزلـه
کـه از شـمال تـا ترکیـه ،از جنـوب تـا کویـت،
از شـرق تا پاکسـتان و از غرب تا لبنان احسـاس
شد ،در عراق به 7نفر رسید و شمار مجروحان
آن نیـز 535نفـر اعلام شدهاسـت .گـزارش
روزنامه دیلیصباح ترکیه حاکی از آن است
کـه دولـت ترکیـه باوجـود همـه چالشهایـی
کـه بـا دولت اقلیـم کردسـتان عراق بـه دلیل
همهپرسـی اسـتقالل دارد ،نخستین کشوری
بـود کـه بالفاصلـه پـس از زلزلـه کمکهـای
خـود را شـامل دارو ،آب ،غـذا ،پتـو و ...بـرای
زلزلـهزدگان عراقـی فرسـتاد.
در پـی ارسـال ایـن کمکهـا نیچـروان
بارزانـی ،نخسـتوزیر اقلیـم کردسـتان
عـراق مراتـب تشـکر خـود را از دولت ترکیه
اعلام کـرد .وی در عیـن حـال دولـت عراق
را متهـم کـرد کـه میـزان کمکهـای دارویی
ارسـال شـده از بغـداد بـرای اقلیـم انـدک
بـوده اسـت.

