
اي�ن روزه�ا حت�ي زلزل�ه در خوي ه�م از ش�ايعات 
فضاي مجازي مس�تنثي نب�ود. عده اي ت�اش كردند 
تا به هر بهان�ه اي زمينه اي ب�راي سوءاس�تفاده خود 
از فضاي درد و رنج م�ردم اين منطقه ايج�اد كنند. از 
جمل�ه اف�رادي ك�ه از روز اول اي�ن حادث�ه در محل 
حضور داش�ت و از نزديك در جريان امور بوده اس�ت 
مرتض�ي مرادي پور، مع�اون عمليات س�ازمان امداد 
و نجات جمعي�ت هال احمر اس�ت. در گف�ت  وگوي 
»جوان« با او اتفاقات زلزله خوي را بررس�ي كرده ايم. 

دليل فوت دو زلزله  زده خوي در چادرها چه 
بوده است؟

اين اتفاق ربطي به هالل  احمر نداشته و خود آنها در چادر 
شخصي بودند و در اردوگاه هم حضور نداشتند. متأسفانه 
نكات ايمني را هم رعايت نكرده بودند و از زغال اس��تفاده 
كردند. زغال هم وقتي كه مي  سوزد منوكسيدكربن توليد 
مي  كند. به همين دليل متأسفانه دچار گاز گرفتگي شدند. 
مانند همان منوكسيدكربني كه از گاز متصاعد مي  شود، 
بي  رنگ و بي  بو است و افراد را دچار خفگي مي  كند. اين افراد 

هم دچار آسيب شدند. 
دلي�ل مس�موميت 100 نفري ك�ه در اخبار 

منتشر شد، چه بوده است؟
100 نفر نبوده اس��ت. فقط دو نفر بودند كه در يك چادر 

شخصي هم بوده اند. 
در كمپ هاي هال احمر االن شما مشكلي 

اين  چنيني نداريد؟
خدا را شكر در كمپ اين مشكل را نداريم، ولي اين مخاطره 
وجود دارد. ما س��وابق چنين اتفاقات��ي را در كمپ ها هم 
داريم و حتي به غير از كمپ در محيط شهري هم به  دليل 
بي  احتياطي ك��ه برخي از مواقع اتفاق مي  افتد، ما ش��اهد 
چنين حوادثي هستيم. نكته اي كه وجود دارد، اين است كه 
ايمني و امنيت اردوگاه ها متولي دارد.  امنيت را كه تيم ها 
انتظامي و نظامي بايد تأمين كنن��د و در بحث ايمني هم 
آتش نشاني و اورژانس بايد مستقر شود. ممكن است يك 
زماني مسموميت ها يا بيماري  هايي ش��ايع شود و شبكه 
بهداشت هم بايد بيايد هرازگاهي اين مكان ها را ارزيابي كند، 

شهرداري نيز بايد سطل هاي زباله را مديريت كند. 
هالل  احم��ر مس��ئول برپاي��ي چادرهاس��ت، ولي همه 
مس��ئوليت ها به هالل  احمر باز نمي  گ��ردد. وقتي هالل 
 احمر چادر برپا كرد ديگر متوليان امر ش��هري و روستايي 
بايد بيايند و مديريت امر را به دست بگيرند و هر كسي بايد 
نقش خود را ايفا كند. ماده 14 قانون مديريت بحران شرح 
وظايف همه دستگاه ها را مش��خص كرده است بر همين 
اساس مديريت كمپ هاي برپا ش��ده در شهر خوي هم با 

شهرداري است. 
فيلمي توسط هال احمر منتشر شده كه در 
آن به يكي از بچه هاي خوي كه كفش نداشته 
براساس قولي كه آقاي كوليوند داده بودند، 
كفش ها تحوي�ل داده مي  ش�ود. اين انتقاد 
شده اس�ت كه الزم نبود اين كار يا حداقل 

تصوير اين بچه منتشر شود. 
البته من در حوزه عملياتي حضور دارم و خيلي رس��انه اي 
نيس��تم، ولي وقتي كه رئي��س  جمعيت رفت��ه آنجا يك 
بچه اي به او درباره وضعيت خود گفته و دستوري در جمع 
داده است، نياز بود عمل به آن هم نمايش داده   شود. بعضاً 
گفته مي  شود مسئوالن در جمع يك قولي مي  دهند و بعداً 
به وعده های خود عمل نمي  كنند يا مي  روند بازديد، مردم 
دور آنها جمع مي  شوند ولي بعداً به وعده  هايي كه مي  دهند 
عمل نمي  كنند، به همين دليل قرار ب��ر اين بوده برخي از 
اتفاقاتي كه انجام مي  شود مستندسازي شود و هدف روابط 
عمومي هم مستندسازي بوده تا به شكلي آرامش به مردم 
بدهد كه ما اگر وعده اي مي  دهيم، س��رقول خود هستيم 
وگرنه چه ني��ازي داريم كه بخواهيم ب��ا يك جفت كفش 
نمايش رس��انه اي بدهيم. ما 40 هزار دستگاه چادر توزيع 
كرديم كه هر كدام حداقل 6 ميليون تومان پول آن است 
و با آن نمايش رسانه اي نداديم، ديگر يك جفت كفش كه 

اصالً عددي نيست. 
فقط هدف اين بوده كه بگوييم اگر وعده اي داده مي  شود 
حتي در آن حد كه به يك بچه هم باش��د، عمل مي  كنيم، 
البته قطعاً بازي هاي رسانه اي اين وسط هست چون االن 
فصل فصل  شيطنت  هاس��ت و بايد يكسري مراعات  هايي 
هم باشد، مخصوصاً اينكه در دهه مبارك فجر و در آستانه 
22 بهمن نيز هستيم، مطمئناً شيطنت  هايي مخصوصاً در 
شهرستان هاي مرزي انجام مي  شود، ولي مطمئن هستيم 
كه رسانه هاي ما باهوش هستند و حواس شان به اين موارد 
جمع است تا خداي ناكرده موجب اشاعه مطالب كذب يا 

توسعه نارضايتي ها نشوند. 
هال احمر از چ�ه زمان�ی  وارد زلزله خوي 

شد؟
از همان لحظه اول ك��ه زلزله اتفاق افت��اد 21:44:44 به 
محض  اينكه جمعيت هالل  احمر با خبر ش��د تمام تيم ها 
چه در شهرس��تان خوي و هم در آذربايجان غربي حضور 

پيدا كردند. 
اولين اكيپ چه زمانی وارد عمل شد؟

اولين اكيپ متعلق به خود شهرس��تان خوي است. ما در 
همه شعب جمعيت هالل  احمر كشيك و پايگاه هاي امداد 
و نجات داريم و نزديك ترين پايگاه ها به محض اينكه لرزه را 
احساس مي  كنند و كانون لرزه مشخص مي  شود، وارد عمل 
مي  شوند. يك زماني هست كه شما لرزه را احساس مي  كنيد، 
اما ژئوفيزيك هنوز به شما چيزي اعالم نكرده است، معموالً 
10 تا 15 دقيقه طول مي  كش��د كه نقط��ه كانوني زلزله 
مشخص است و ميزان خسارت برآورد شود، ولي از همان 
لحظه اي كه لرزه احساس مي  ش��ود، تمام تيم هاي ما در 
سطح شهر با توجه به گزارش هايي كه هست و تلفن  هايي 
كه به 112 مي  شود، به نقاط گزارش شده اعزام مي  شوند. 
ضمن اينكه تمام تيم هاي عملياتي ما در مناطق خودشان 

سريعاً حضور پيدا مي  كنند. 
مثاًل همكاران شعبه هالل 
 احمر و امدادگران در شعبه 
خوي حضور پيدا مي  كنند و 
در سطح استان هم از مركز 
استان حضور خواهند داشت.  
بعد از اينكه نقاط دقيق زلزله 
مشخص و براساس شدت 
حادثه برآوردي انجام می ش��ود، سريعاً تيم هاي عملياتي 
اعزام مي  ش��وند. در اين حادثه از همان ساعات اول حتي 
رئيس جمعيت به همراه وزير كشور، رئيس  سازمان مديريت 
بحران، رئيس جمعيت هالل  احمر، رئيس سازمان امداد و 
نجات و خود من كه در كنار اين دوستان بوديم با هواپيمايي 
كه از طريق وزارت كشور هماهنگ شد به شكل اختصاصي 

سريعاً با تيم عملياتي اعزام شديم. 
چقدر بعد از زلزله رسيديد؟

ساعت 12:30 تا يك شب ما آنجا بوديم. ما بالفاصله رفتيم 
فرودگاه يك پرواز اختصاصي براي اروميه گرفتند و از اروميه 

عازم منطقه شديم. 
تيم هاي استاني چطور؟

تبريز كه كاًل يك ساعت راه داش��ت و اولين تيمي بود كه 
حضور پيدا كرد. بعد از آن هم اردبيل و بعد قزوين و زنجان 
حاضر شدند. تيم تهران هم كه هوايي به شكل تيم مديريتي 

لحظات اوليه وارد شدند. 
پس تيم تهران ب�ا ش�ما وارد منطقه زلزله 

شدند. 
بله، چون مس��افت طوالني بود، تيم تهران به شكل ويژه 
همراه همي��ن تيمي كه ما با پ��رواز رفتيم، وارد ش��دند. 
تيم هاي واكنش سريع استان ها تا ما برسيم وارد شده بودند 
و همه بچه هاي شهرستان هاي اس��تان آذربايجان غربي 
هم در منطقه حضور داشتند و شروع به ارزيابي روستاها 
كرده بودند. همزمان كه ارزيابي مي  كردند. چون تخريب 
صددرصدي خيلي خيلي كم داشتيم و خداروشكر عماًل 
نداشتيم فاز جست وجو و نجات نداشتيم و در نتيجه تقريباً 
فاز اسكان اضطراري از همان لحظات اوليه شروع شد و تا 
كمتر از 24 س��اعت بعد از حادثه به جرئت مي  توان گفت 
خانه  هايي را كه عماًل ديگر قابل س��كونت نبودند، چادر 
داده بوديم، اما نكته اي كه بود اينكه با توجه به سبقه لرزه اي 
كه از مهرماه و دي  ماه وجود داشت، نگراني هايي براي مردم 
در مورد پس لرزه  هايي كه به سرعت اتفاق مي  افتاد، وجود 
داش��ت. به رغم اينكه وظيفه قانوني جمعيت هالل احمر 
نيست و قانون مي  گويد وظيفه جمعيت اسكان اضطراري 
براي منازل مسكوني است كه آسيب ديده و قابل سكونت 
نيستند، در حالي كه گزارش بنياد مسكن مي  گويد كمتر 
از 2 هزار واحد مسكوني نياز به تخريب صددرصد دارند ولي 
جمعيت هالل احمر با توجه به نگراني  هايي كه هموطنان 
داشتند، در محيط شهري شروع به برپايي اردوگاه كرد كه 
تا اذان صبح روز ش��نبه 110 اردوگاه اسكان اضطراري ما 
نهايي شد و چادرهاي انفرادي هم كه در مراكز روستايي و 
برخي از مناطق به دليل نگراني هموطنان بابت زلزله پخش 
و جمعاً بيش از 40 هزار چادر، اقالم غذايي، موكت، پتو و 
اقالم ديگري مورد نياز هموطنان توزيع ش��د. هر چند به 
دليل خرابي های كم كه حداقل از نظر ظاهري ساختمان ها 
مشكلي نداشت، اقالم زيستي هموطنان زير آوار نمانده بود 
و حداقل پتو داشتند و بيشتر نياز به موكت و چادر بود، ولي 
ما در موكت و پتو مش��اركت كرديم و حتي هيتر كه جزو 

شرح وظايف جمعيت هم نبود، توزيع شد. 
هيتر برقي جزو اقام نيست؟

نه. والور جزو اقالم اضطراري جمعيت است، چون دوگانه 
استفاده مي  ش��ود هم به نوعي گرمايش بخش است و هم 
روي آن پخت  و پز انجام مي  ش��ود، ولي آن دستگاه برقي 
هم كه به ش��كل داوطلبانه و مش��اركتي از طرف خيرين 
تأمين شده بين هموطناني كه نياز بود، توزيع شد. هر چند 
ما مالحظاتي را با همكاران شركت برق منطقه اي داشتيم 
كه باالخره اين تعداد هيتر يا چراغ برقي كه توزيع مي  شود، 
ممكن است مش��كالتي را در بحث مصرف برق يا خداي 

ناكرده آسيب هاي ناشي از آن داشته باشد. 
االن شرايط حضور مردم براي كمك چگونه 

است؟
نكته اي كه وجود دارد اينكه بعضاً فضاي مجازي غيررسمي 
هموطنان و تيم هاي امدادي را در خوي خيلي اذيت كرد، 
چراكه بعضاً اخباري را رنگ و لعاب دادند تا به شكلي اذهان 

عمومي را جهت  دهي كنن��د و التهاب كاذب ايجاد كردند. 
باالخره ما قبول داريم كه ش��رايط عادي نيست و شرايط 
اضطرار است، از ش��رايط اضطرار انتظار ش��رايط ايده  آل 
مخصوصاً در اين وضعيت اقتصادي نداريم. فقط كافي است 
تلويزيون يك نفر در اين اوضاع اقتصادي شكسته باشد، خب 
اين فرد به همين دليل چند ده ميليون ضرر كرده و اين مبلغ 
براي افراد روستايي ارزشمند اس��ت و قاعدتاً بندگان خدا 
خيلي مستأصل و ناراحت مي  شوند. شرايط اضطراري است 
و كسي هم مقصر نيست. هالل احمر تالش مي  كند چادر 
را بدهد و در كنار آن وسايل غذايي، پتو و موكت هم براي 
شرايط اضطراري توزيع شود چون بعضي ها دلهره داشتند، 
حتي در خانه خود هم بروند هر چند شاهد بوديم خيلي ها 

شب براي استراحت به خانه خود مي  رفتند. 
نكته مهم اين است كه متأسفانه جريانات انحرافي به وجود 
آمد و التهاب كاذبي ايجاد كردند كه منجر به نيازسنجي هاي 
كاذب شد. اين نيازسنجي ها به منطقه آورده شد و منجر 
به توزيع نامتناس��ب، ناعادالنه و بعضاً غيراصولي شد كه 
چالش  هايي را در حوزه امداد و نجات و براي مردم مناطق 

آسيب  ديده ايجاد كرد. 
تصاويري هم منتشر مبني  بر اينكه عده اي 
چادرهاي هال  احمر يا تعداد زيادي از اقام 

ديگر را احتكار كرده اند. 
شرايط اضطراري همين است. در آموزش  هايي هم كه درباره 
شرايط اضطراري و مديريت بحران داده مي  شود مي  گويند 
هميشه چنددسته از افراد در محل حادثه حاضر مي  شوند. 
يكسري كه خود افراد حادثه ديده اند كه خب طبيعتاً در اين 
محيط هستند، يكس��ري تيم هاي امدادي و دستگاه هاي 
مسئول هستند كه براي امدادرساني حاضر مي  شوند، يك 
عده هم تيم هاي رسانه اي هس��تند كه مي  آيند گزارش و 
اينها تهيه كنند، اما متأسفانه يكس��ري افراد سودجو هم 
هستند كه تالش مي  كنند از اين شرايط سوءاستفاده كنند 
و متأسفانه آسيب  هايي را هم مي  زنند و قطعاً اين وضعيت ها 
دور از ذهن نيست. حتي كساني بودند كه به شكل ناشناس 
ماشين های امدادرسان را تعقيب مي  كردند و متأسفانه به 

محموله ها آسيب مي  زدند. 
نمونه اي هم در زلزله اخير داشتيد؟

بله، تحريك مي  كردند مثالً در همين اغتشاشات هم وقتي 
كالبدشكافي كنيد، مي  بينيد دو، سه نفر تشنج ايجاد  و از اين 
فرصت سوءاستفاده مي  كنند . افراد آسيب ديده هم به اندازه 
كافي مستأصل هستند و ممكن است خواسته يا ناخواسته 
تحت تأثير اين جريان قرار بگيرند و ش��رايطي را به وجود 

بياورند كه افراد سودجو از آنها سوءاستفاده كنند. 
يعن�ي در همي�ن زلزل�ه خ�وي ه�م افراد 
سودجويي بودند كه اغتشاش مي  كردند تا 

سوءاستفاده خود را انجام دهند؟ 
بله، متأسفانه داش��تيم و با اقداماتي كه نيروهاي نظامي و 
انتظامي انجام مي  دانند، سعي مي  كردند اين اتفاق مديريت 
شود، چون وقتي يكسري از افراد آسيب  ديده جمع مي  شوند 
ما كه نمي  توانيم تمام افراد را چك كنيم و دانه به دانه ببينيم 
اينها چه كساني هستند و از كجا آمده اند، اصاًل ساكن اين 

مناطق هستند يا نه. 
افرادي داشتيم كه به كمپ هاي ما مراجعه و اظهار مي  كردند 
ما آسيب ديده هستيم. هدف اصلي ما هم خدمت رساني و 
اعتماد است، ما اينها را اسكان مي  داديم بعد اصرار مي  كردند 
كه ماش��ين هاي آنها نيز بايد بيايد كن��ار چادرهاي محل 
اسكان تا يك حدي نيروي انتظامي مقاومت مي  كرد و از يك 
حدي به بعد راهي براي اينها باز مي  شد، ماشين را مي  آوردند 
و بعد مي  ديديم چادري را كه ما براي اسكان برپا كرديم و 
موكت، پتو، هيتر يا والور در آن گذاشتيم بار صندوق عقب 

ماشين خود مي  كردند و مي  رفتند. 
فرمودي�د 40 ه�زار چ�ادر ت�ا االن تحويل 

زلزله  زدگان شده است؟
بله 40هزار چادر برپا و توزيع انفرادي شده است. 

غذاي زلزله  زدگان چطور تأمين مي  شود؟
غذاي گرم به عهده ما نيس��ت. ما يك جي��ره غذايي براي 
ش��رايط اضطرار مي  دهيم كه معموالً ايده  آل ترين آن 72 
ساعته است و ممكن است در حوادث خاص حتي بسته هاي 
يك ماهه نيز توزيع شود كه يك نوع حمايت رواني است؛ 
به دليل اينكه افراد و خانواده ها مشغول پخت و پز و تأمين 
غذا و معيشت خود مي  شوند و خود همين موجب مي  شود 

مقداري سريع تر به شرايط عادي زندگي خود باز گردند. 
در ش�رايط س�رماي خوي، خانواده ها فقط 

همان هيت�ر و پتو ب�راي گرم ك�ردن خود 
دارند؟

بله، چيز ديگ��ري معموالً در اس��كان اضط��راري توزيع 
نمي  شود. 

برنامه بعدي شما براي زلزله  زدگان چيست؟
فاز اسكان اضطراري ما تقريباً تمام شده است. فاز اضطراري 
معموالً 72 س��اعت تا يك هفته يا 10 روز حداكثر تعريف 
مي  شود كه ما االن اين زمان ها را هم پشت سرگذاشته  ايم و 
با 110 اردوگاهي كه زده شده و رياست جمهوري از مناطق 
بازديد كردند و دكتر كوليوند هم در منطقه حضور داشتند، 
پايان فاز اسكان اضطراري اعالم ش��ده ولي اين به معناي 
پايان فعاليت جمعيت هالل احمر در آن مناطق نيس��ت. 
ما خدمات داوطلبانه اي داريم كه از طريق س��ازمان هاي 
داوطلبان جوان قطعاً تداوم پيدا مي  كند و همين االن هم 
رئيس سازمان داوطلبان آقاي س��ليمي همانجا هستند 

كه برنامه اي را براي هماهنگي بيش��تر بين سازمان هاي 
مردم نهاد، دستگاه ها و گروه هاي جهادي انجام مي  دهند تا 
اين خدمات به شكل هدفمند و برنامه ريزي شده بين همه 

عزيزان آسيب  ديده توزيع شود. 
اگ�ر م�ردم بخواهن�د از طري�ق ش�ما به 
زلزل�ه  زدگان كم�ك كنند، بايد چ�ه كاري 

انجام دهند؟
امدادگران ما اكثراً داوطلب هس��تند يا خود فرد مي  گويد من 
آمادگ��ي دارم كمك ارائه كن��م كه بايد بياي��د عضو داوطلب 
جمعيت ه��الل احمر ش��ود و از طريق درگاه ه��اي جمعيت 
هالل احمر ب��ه راحتي اين كار انجام مي  ش��ود. ب��ا مراجعه به 
نزديك ترين ش��عبه هالل احمر مس��تندات خ��ودش را ارائه 
مي  كند تا نسبت به اين فرد يك شناس��ايي اوليه انجام شود، 
به عنوان داوطلب جمعيت هالل احمر مي  تواند س��ازماندهي 
شود و از اين طريق به مناطق آس��يب  ديده مراجعه  كند و اگر 
نياز بود، كمك  رس��اني مي  كند يا اينكه مي  خواهد كمك هاي 
نقدي يا غيرنقدي انجام دهد. كمك هاي نقدي از طريق شماره 
حساب  هايي كه منتش��ر می ش��ود و راحت ترين شكل آن از 
طريق كد #3*112* است و اگر بخواهد كمك هاي غيرنقدي 
داشته باشد هم از طريق س��ازمان داوطلبان كه در شهرستان 
خوي مستقر هستند و ورودي و خروجي شهرها هم ايستگاه 
زده  ايم كه راهنمايي مي  كند و براي كمك هاي مردمي مي  تواند 
مراجعه كند. دوستان هم در درجه اول اين اقالم را بازنگري و 
دسته بندي مي  كنند، چون ممكن است در اين اقالمي كه توزيع 
مي  شود، اقالمي باشد كه مورد مصرف نباشد يا شرايط مصرف را 
نداشته باشد، مثالً خداي نكرده تاريخ انقضاي آن گذشته باشد 
يا مواردي اين چنيني باشد كه مي  تواند مخاطره  آميز باشد. بعد 
از دسته  بندي و بررسي اقالم بين افراد آسيب ديده براساس نياز 

توزيع مي  شود. 
اگر نكته پاياني داريد مي  شنويم. 

خواهش من اين است كه هموطنان عزيز اگر قصد كمك 
به هموطنان آس��يب  ديده در اس��تان آذربايجان غربي و 
شهرس��تان خوي را دارند، صرفاً اخبار را از مراجع رسمي 
پيگيري كنند و از پرداختن به اخباري كه توسط شبكه هاي 
مجازي منتشر مي  شود، جداً خودداري كنند، چون خود 
من كه در هر سه زمين لرزه خوي در مهرماه، دي  ماه و اين 
آخري در بهمن  ماه بوده  ام، مي  بينم واقعيت اين است كه 
برخي از اخباري كه منتشر مي  ش��ود با چيزي كه در آنجا 

وجود دارد 180 درجه متفاوت است. 

واقعيت زلزله خالف مطلق شايعات فضاي مجازي است
زلزله خوی و شايعات و اخبار جعلی در گفت وگوی»جوان« با معاون عمليات هال احمر

در حوادث و بحران ها بازار شايعات داغ می شود. زلزله خوی هم از اين قاعده مستثنی نبود. در گفت وگو با يكی از مسئوالن هالل احمر واقعيت آنچه را در خوی رخ داد
 و آنچه در جريان است به گفت وگو نشسته ايم

 مديرعامل بني��اد بركت گفت: اي��ن بنياد با اج��راي طرح »بركت 
مهدوي« اقشار آسيب پذير جامعه را تحت پوشش بيمه  قرار داده است. 
 مدير عامل سازمان بيمه سالمت گفت: در حال حاضر 31 بيماري 
خاص و صعب العالج در صندوق بيماري هاي خاص و صعب العالج تحت 

پوشش بيمه سالمت قرار دارد. 
 همزمان با شش��مين روز از دهه مبارك فجر انقالب اس��المي و در 
مراسمي با حضور وزير بهداشت، 72 پايگاه اورژانس پيش بيمارستاني 

به طور همزمان و به صورت مجازي افتتاح شد. 
 مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي از پوشش 70 درصدي جامعه با 

بيمه هاي اجتماعي خبر داد. 
 مدير عامل شركت مترو و حومه گفت: با پيگيري هاي صورت گرفته 
و همكاري دولت، نامه تأمين مبلغ پيش پرداخت از قرارداد تأمين 630 
دستگاه واگن كه از س��ال 13۹6 با يك شركت چيني منعقد شده بود، 
مورد تأييد سازمان برنامه و بودجه قرار  گرفت تا از محل تهاتر درآمدهاي 

نفتي عملياتي شود. 
  رئيس سازمان غذا و دارو گفت: تخصيص 105 هزار ميليارد تومان 
براي تداوم اجراي طرح دارويار در سال آينده ضروري است و از مجلس 
شوراي اسالمي و سازمان برنامه و بودجه درخواست همكاري در تأمين 

اعتبار داريم. 
 سرپرس��ت دفتر حفاظت و مديريت حيات وحش سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت ضمن اعالم خبر احتمال زايمان »اي��ران« - يوزپلنگ 
آس��يايي در اس��ارت - در ارديبهش��ت ماه در صورت بارداري، درباره 

»كوشكي« گفت: اين يوز توانايي جفت گيري نداشت. 
 مدير عامل شركت ساماندهي صنايع و مش��اغل شهر تهران گفت: 
حدود 80 ون كافه به ش��هرداري براي مجوز مراجعه كرده اند و بخش 

عمده آنها غير مجاز هستند. 

سجاد آذری
  گفت  وگو

حسین سروقامت

55 س�ال پيش بود كه اتفاق مهيبي در تهران افتاد. ش�هر در 
بهت فرو رفت و س�تاره اي رخش�ان در س�پهر اين سرزمين 

غروب كرد. 
جال آل احمد اعام كرد جهان پهلوان تختي در هتل آتانتيك 

تهران درگذشت ! 
تختي ن�ه اولين جهان پهل�وان اين ديار غيرت خيز اس�ت، نه 
آخرين آنان؛ غيورمرداني چون شهيد صياد خدايي نيز از اين 

قبيله اند ! 
اگر شهيدي كه در قحطي شهادت، مرگ سرخ را برگزيده، بار 
مسئوليت ملتي را به دوش مي كشد، جهان پهلوان نيست، پس 

جهان پهلوان كيست؟ 
و مي مانيم ما؛ شاهدان شهادت ش�هيدان. . . ما چه كنيم؟ اگر 
معلم و استاد دانشگاهيم، اين فرهنگ را ميان شاگردان خود 
زنده نگه  داريم. اگر فعال رسانه اي هستيم، در ترويج اين مباني 
بكوش�يم. اگر هم پدر يا مادريم، به كم راضي نش�ويم؛ جهان 

پهلوان بپروريم. 
 سرزميني كه از جهان پهلوانان تهي شد، به چنگ سفلگان و 

فرومايگان خواهد افتاد!
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