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 ؟"زبان محلی"

یکی دیگر از مشکالت مردم مناطق زلزله زده تفاوت زبانی است، به گفته : "سی فارسی بی بی
توانند به راحتی  نمی   خبرنگاران کنند، آنجائيکه زلزله زدگان به زبان محلی صحبت می خبرنگار از    این

   ."مشکل آنھا را منتقل کنند
  

" زبان غير محلی"خواستند به  این یعنی چه؟ یعنی این که چشمشان کور و دندشان نرم، می
تر منتقل شود تا مقامات به دردھایشان برسند؟ پس مردمی که  راحت صحبت کنند تا دردھایشان 

  دھایشان را به که بگویند؟در کنند  صحبت می" زبان محلی"به 
  

   آیا فریادرسی ھست؟ .گوید ی آذربایجان دروغ می حکومت در مورد زلزله
  

   .با سپاس از شھره گرامی
  

***  
این چيست؟ : گفتبه ترکی . به کودکی یک بسته چوب شور دادم[...] « :1نوشت  پی

باید نيروھای [...] گفت  می. زدم امدادگران ھالل احمر حرف می با یکی از «، »[...]ست؟  خوردنی
ھا ارتباط برقرار  توانند با کمک کننده نمی. نيستند مردم اینجا زبان فارسی بلد . [...] متخصص بيایند

بعد . متخصص بازسازی روستا باشد یا  زبان تواند اینجا مؤثر باشد که یا مددکار ترک کسی می. کنند
چه  از حرفھای ما : داد، به ترکی گفت ای که کنجکاوانه به حرفھای ما گوش می به زلزله زده

ی اسکان  درباره! اسکان: کردی؟ مرد ِ خاک آلود ِ مستأصل جواب داد فھميدی؟ به چی گوش می
  متن کامل با تصاویر. »[...]  ! زدید حرف می

  
بعد از سه روز . کند زدگان جلوگيری می رسانی مردم به زلزله سپاه از کمک« :2نوشت  پی
زلزله آذربایجان، سپاه پاسداران وارد ميدان شده است؛ تا فضا را  تفاوتی حاکميت در برابر  بی

ببينند، به ھموطنان خود کمک کنند و  ردم از نزدیک ابعاد فاجعه را امنيتی کند، تا نگذارد م
تمام . توزیع کند ھا را خودش دپو و  خواھد کمک سپاه می. رسانی کنند نگاران نتوانند اطالع روزنامه
شود از ترکيه رسيده،  ھایی را که گفته می ھای مختلف را، حتی کمک ھای ارسالی از بخش کمک

کنند و وقتی به  نشينند نگاه می حتی نمایندگان ھالل احمر ھم می. کند نبار میگيرد و ا می سپاه 
	 متن کامل با تصاویر ».گذارد گویند سپاه نمی کنيد، می نمی شود شما چرا کاری  آنھا گفته می
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  روم آذربايجانم؛ آذربايجان ِ زخمی و گريانم می
چادرھای سفيد ھالل احمر نور اميدی . تقريبا پنجاه درصد ويران شده بودند» سرند«و » گلدير«

گاه چند چادر کنار ھم، گاه با فاصله از ھم مردم را در خود اسکان . ھا رسيده است بود که کمک
اش را در زمين خودش علم  مثل ساختار روستايی آذربايجان، ھر کس انگار خيمه. داده بودند
ی بم تکرار نشده  شد اميدوار بود که فاجعه تلخ بود، اما می! ای، چادری کنار ھر ويرانه. کرده بود

  .»باجه باج«ی پا برجا بود که برسيم بهاست؛ اين اميد تا وقت
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  ١٣٩١مرداد  ٢۴ساقی لقايی، 

  
کنم  سعی می. شايد مثل ِ سفرنامه بشود. آيد احتماال ھای خبری از آب در نمی اين نوشتار به سبک گزارش

  .ھا جا نيندازم چيزی از ديده
  

فوت : آن تماس دو خبر بد داشت. بعد از ظھر شنبه با لرزش ِ موبايلم که روی ويبره بود از خواب پريدم
ی  عمه، عمه. چند ساعتی گذشت تا به خودم مسلط شوم. گيج بودم و غمگين. ام و زلزله در آذربايجان عمه

ھايم لرزيده بود و حاال معلوم  کودکیھايم رفته بود و آذربايجان ِ مھربان و بی دريغ  ھای شاِد کودکی تابستان
ھای چوبی ِ  زير ِ آوار آن ديوارھای کاھگلی ِ قطور و سقف. نبود در کجا چه کسانی زير آوار ھستند

  . فروريخته
  

بايد . »روم آذربايجانم؛ آذربايجان ِ زخمی و گريانم می«ی فيس بوکم کوتاه نوشتم  ھای شب در صفحه نيمه



ام در حال آماده شدن برای انتقال و  خانواده. جمع کردن وسايل ضروری سفرشروع کردم به ! رفتم می
را جمع کردم  –خودم، ھمسر و دوقلوھايم  –وسايل ھر چھار نفرمان . خاکسپاری عمه بودند در آذربايجان

. در يک ساک کوچک که زير پايم جا بشود، و صندوق ماشين را پر کردم از پتو و لباس و اسباب بازی
  . رای نوار بھداشتی که از اول فکرم را مشغول کرده بود، نماندجايی ب

  
ظھر يکشنبه در پمپ بنزينی حوالی زنجان به اکيپی از امدادگران داوطلب برخورد کرديم که توقف کوتاھی 

خواھش کرديم . چھار ون پر از پتو و لباس بود. ی سوخت و استفاده از سرويس بھداشتی داشتند برای تھيه
. کردم ھا خالی می بايد صندوق ماشين را برای نوار بھداشتی. ما را ھم ھمراھشان ببرند؛ پذيرفتندھای  کمک

ھا  اين که در آن ويرانی. کنم اين جور وقتھا به زنان و حيای نابودگری که ھميشه ھمراھشان است فکر می
شوند و دم بر  ش میای که دچار ھای احتمالی به بيماری. بدون آب و وسايل بھداشتی چه خواھند کرد

  .شان ھميشه چيزی ھست که از خودشان مھمتر باشد آورند چون از نگاه ِ مادرانه نمی
  

زدند و پيشنھاد کمک  دوستانی که استتوس فيس بوکم را ديده بودند زنگ می. ھا شروع شد کم کم تلفن
ھا  ن شھر برای زلزله زدهتصميم گرفتيم پولھا را به حساب من واريز کنند و من در نزديک تري. کردند می

يک ميليون و سيصد ھزار تومان پول جمع . حوالی پنج بعد از ظھر ھالل احمر بستان آباد بوديم. خريد کنم
ھای امانتی را  و من تاکيد داشتم که پول! آب نياز دارند مردم! گفتند آب امدادگرھای ھالل احمر می. شده بود

پوشک و شير خشک و ! خريدم نوار بھداشتی و لباس زير زنانه می بايد! آن طور ھزينه کنم که خواسته شده
  ! شيشه شير و پستانک! سرالک

  
ھاست، آن قدر تخفيف دادند که پول  برای خريد در داروخانه و لباس فروشی، وقتی فھميدند برای زلزله زده

ای ھالل احمر از سيصد ھزار تومان ھم ماند برای آب، که با راھنمايی امدادگرھ! برای آب ھم بماند
ھمکار دکتر ! ی کاال فقط قيمت تمام شده. گرفت در واقع کسی سود نمی. کارخانه خريديم و باز ھم با تخفيف

کرديم، گفت که از طرف او ھم دويست ھزار تومان سرالک و شيرخشک  داروساز، وقتی ما خريد می
  . بگذارند

  
آباد سپرديم و رفتيم برای خداحافظی با  ھالل احمر بستان کاالھا را آماده کرديم و انتقالش را به امدادگرھای

و صبح راھی ... ھا رسم دارند که مرده روی زمين نماند  آذربايجانی. خاکسپاری شبانگاه انجام شد. عمه
  .شديم به سمتِ  مناطق زلزله زده

  
از . د برویالزم نيست از سراب به بستان آبا» ھريس«گفت برای رفتن به سمت  اطلس جغرافيايی می

خسارت » ھريس«دانستم که شھر  می. »ھريس«پيچيديم و بعد به سمت » مھربان«به سمت » دوزدوزان«
رفتيم . رساند می» ورزقان«ما را به» بخشايش«و » کلوانق«. رفتيم به روستاھا زيادی نديده؛ بايد می

  . خريد کردن پيدا نکنيمفکر کرديم شايد بعد از بخشايش جايی برای . »بخشايش«و از آنجا» کلوانق«
  

يکی از مھندسان معدن . غذای کنسروی، لوازم بھداشتی، مرغ و گوشت. سوپرمارکت ھمه چيز داشت
که به ھمراه ھمکارانش ستادی مردمی تشکيل داده بودند، تلفنی گفت که کنسرو الزم دارند و » سونگون«

مان کرد به فروشگاه آفتاب که به  نمايیراھ! ی سوپرمارکت اما چيزی به ما نفروخت فروشنده. غذای خشک
دو وانت نيسان و يک سمند در حال . ھا نوعی ستاد پخش مواد غذايی و بھداشتی شده بود برای زلزله زده

ششصد ھزار تومان ديگر جمع شده بود، خرما و کمپوت و . ھمراھشان شديم. بار زدن غذا و آب بودند
  ... ويرانی ... ويرانی ... ويرانی . سمت روستاھای ويران شدهکنسرو و شکالت خريديم و راه افتاديم به 

  
چادرھای سفيد ھالل احمر نور اميدی بود که . تقريبا پنجاه درصد ويران شده بودند» سرند«و » گلدير«

مثل . گاه چند چادر کنار ھم، گاه با فاصله از ھم مردم را در خود اسکان داده بودند. ھا رسيده است کمک
ای،  کنار ھر ويرانه. اش را در زمين خودش علم کرده بود ستايی آذربايجان، ھر کس انگار خيمهساختار رو

ی بم تکرار نشده است؛ اين اميد تا وقتی پا برجا بود که  شد اميدوار بود که فاجعه تلخ بود، اما می! چادری



  .»باجه باج«برسيم به
  

بعضی جاھا در سمت ِ . ند ساعت مسدود بوده استکوه ريزش کرده بود و معلوم بود که جاده دست کم تا چ
  . توانست چند ساعتی طول کشيده باشد پاکسازی ِ جاده می. ھا را جمع کرده بودند مقابل ِ کوه جاده، سنگ

  
ھا درسته  انگار خانه. روستا به کلی ويران شده بود. رسيديم و اينجا انگار آغاز ِ مصيبت بود» باجه باج«به 

ی کاه که مرسوم است در مناطق روستايی آذربايجان بر بام خانه انبار  توی زمين و انباشتهفرو رفته بودند 
ھا ستونھای چوبی بيرون زده  از ال به الی ويرانه. سر، بر زمين گذاشته شده بودند شود، مثل کالھی بی می
له مردان اغلب در موقع زلز. ھای کاھگلی ِ روستاھای آذربايجان ھستند ھايی که اسکلت خانه ستون. بود

آوار اغلب بر . ی ماه رمضان در خانه اند و زنھا و کودکان در بعد از ظھر ِ تشنه مزارع مشغول کار بوده
  . سر زنان و کودکان فرو ريخته بود

  
ھا چادرھا علم شده بودند و گروھی از روستاييان ھمچنان مبھوت  دورتر از آوارھا نزديک سرسبزی دره

گروھی از مردم، مردان و زنان ُمسن، با ترس و لرز . کردند درھا به بيرون نگاه میدر ميان سفيدی ِ چا
ی بيرون آمده از آوار نشسته  کودکانی روی تل ِ اثاثيه. ی وسايلشان بودند ھا به دنبال بازمانده ميان ويرانه

اھی ھم چند نيروی گ. امدادگرھا، که اغلب مردم بودند، در حال پخش مواد غذايی، آب و پتو بودند. بودند
نيروھای ھالل احمر، داوطلب و کادری، چادرھا را علم کرده . نظامی با اسلحه يا بدون اسلحه ايستاده بودند

  . کردند شان می دادند و راھنمايی ھای امدادگرھای مردمی را می بودند و ھرچند خسته، اما جواب پرسش
  

ھايی که به دستشان  نوشابه و خوراکی. از ناامنی بود ھايشان پر کودکان، کودکان ِ خسته و خاک آلود، چشم
شدگی ِ اين مردم به چشم  داشته ای بوده که فقر و دور نگه انگار زلزله بھانه. رسيده بود، سفت چسبيده بودند

ست؟ کودک ِ ديگری  اين چيست؟ خوردنی: به ترکی گفت. به کودکی يک بسته چوب شور دادم! بيايد
ھا، در ِ يک بطری آب معدنی را پر از آب کرده بود و به جوجه آب و  ميان ويرانه ای يافته بود در جوجه
. ست ھای فقير و مصيبت زده، بخشندگی ذات ِ اين بچه. کرد بغلش کرده بود و نوازشش می. داد دان می

  .شان پناھی حتی در اوج اين ناامنی و بی. توانی در آغوششان بگيری و گرم شوی می
  

زلزله زده باشی، دو روز مطلقا بدون آب و غذا مانده باشی، کودک ... بع اين مردم بگويم اما از مناعت ط
اما آنھا ھنوز . اند به ما کمک کرده. برويد به روستای بعدی«دھند بگويی باشی، و وقتی به تو غذا يا آب می

ھی و از نيازھايش بپرسی اش بد کالم شوی، دلداری يا مثال با زنی، مردی روستايی ھم... » آب و غذا ندارند
ھايی که والدينشان را از  يا بگويی بچه... » ايم که مھمان ما ھستيد و امکان پذيرايی نداريم شرمنده«و بگويد 
ما ھمه فاميل داريم و . ماند ای بی سرپرست نمی اينجا بچه«اند کجا ھستند؟ و جواب بشنوی  دست داده

  ... » ھا امن و آرام ھستند اند نزد فاميل ھايی که والدينشان زخمی يا کشته شده بچه
  
چادرھا . ھا رسيده بودند کمک. وضعش مثل روستای قبل بود. رفتيم» چوبانالر«به سمت ِ» باجه باج«از

در آنجا کسی کشته نشده بود؛ . جستند شان را می ھا زندگی مردم داشتند ال به الی ويرانه. علم شده بودند
گفتند  ھا که سی و شش کشته و دو مفقود داشتند می ی»باجه باج«اين که  و عجيب. تعدادی زخمی داشتند

ويرانی زياد بود، اما آن جاھا ھم که ھنوز ! حق داشتند! آنھا کمک بيشتری نياز دارند! »چوبانالر«برويد 
  .فرو نريخته بود، فرسوده و ويران بود

  
ده؛ آمده بود سراغ دانش آموزانش را دا آموزگاری را ديدم که چند سال پيش در اين روستاھا درس می

گرفت و  ھا را می اما وقتی سراغ بعضی. در آغوشش آرام گرفتند. ھا با ديدن آقا معلم شاد شدند بچه. بگيرد
. مريم بيمارستان است. خديجه ھم مرد. گفتند اکبر مرد کشيدند و می کودکانه آه می. شدند نبودند، غمگين می

  ...زھرا مرد 
  

به مردم دل . اند آنھا به ما دل بسته! نه تنھا آب و غذا. ستاھا ھمچنان منتظر کمک ھستندمردم اين رو



با يکی . جويند ھايی آشنا ھستند و امنيت می ال به الی گفت و گوھای فارسیِ  امدادگران دنبال کلمه. اند بسته
کار بايد . کند ا نمیگفت حضور مردم در اينجا دردی را دو می. زدم از امدادگران ھالل احمر حرف می

بايد نيروھای ! اين کار تک تک مردم نيست. روستا بايد به زودی بازسازی شود. سازماندھی شده باشد
. اش ھم در چادر کناری مشغول کار بود ی بم را داشت و ھمسر زابلی ی زلزله تجربه. متخصص بيايند

کند و  ی مردم در اينجا ترافيک ايجاد می هحضور ھيجان زد! گفت بايد فکری به حال زمستان اينھا بکنيم می
مردم اينجا زبان فارسی بلد . شود گذارند اما لطفشان موثر واقع نمی ضمن اين که ھزينه و وقت زيادی می

تواند اينجا موثر باشد که يا مددکار  کسی می. ھا ارتباط برقرار کنند توانند با کمک کننده نمی. نيستند
ای که کنجکاوانه به حرفھای ما گوش  بعد به زلزله زده. ازسازی روستازبان باشد يا متخصص ب ترک
کردی؟ مرد ِ خاک آلود ِ مستاصل جواب  از حرفھای ما چه فھميدی؟ به چی گوش می: داد، به ترکی گفت می
اش رو به رو شده بود  و پيرزنی که انگار با ناجی زندگی! زديد ی اسکان حرف می درباره! اسکان: داد
  توانيم در خانه زندگی کنيم؟ سازيد؟ يعنی تا زمستان می ھای ما را کی می نهخا: گفت

  
اند ما توان ساخت  اند و بعد از دلجويی گفته شنيدی از مسکن مھر آمده ريختی، وقتی می و تو فرو می

ردمی که ھای بدقواره و ناامن بسازند برای م يا فکر کن بخواھند از آن آپارتمان! ی روستا را نداريم دوباره
اند و پير  اند، بچه دار شده اند، بزرگ شده دريغ طبيعت کودکی کرده ی بی ھای دنج کوھستانی در پھنه در کلبه

  . اند شده
  

آاليش ِ  ی بی ھای بازسازی شده خواھند و خانه ی آذربايجان کمی امنيت می زده مردم روستاھای زلزله
  .تر باشد ھايمان سازماندھی شده اگر فقط کمی کمکبازسازی چند روستا کار سختی نيست، . خودشان را

  
غروب بود و داشتم روستاھايی را که بعد از گذشت سه روز چھار بار زير پاھای من لرزيدند ترک 

ھای مردمی فراوانی را به روستاھا  ھای چاک خورده از زمين لرزه اما ھمچنان داشتند کمک جاده. کردم می
از دور و نزديک تريلی و کاميون و وانت بود که ! اند، دستمريزاد اشتهمردم سنگ تمام گذ. رساندند می

در . بردند زوجی روی سقف رنوی کوچکشان آب معدنی گذاشته بودند و می. برد داشت برايشان کمک می
رفت  شايد می. گشت بر می» باجه باج«و» چوبانالر«ھايی پر از آب معدنی بود که داشت از عين حال وانت

  .ای ديگر در حوالی اھر ، روستای ويران شده"هجيغ«به سمت
  

توانستند ميزبان من  کردم که تابستان بعد می گشتم تھران و به روستاھايی بازسازی شده فکر می داشتم بر می
. ام باشد ی درگذشته تواند جايگزين عمه آن زن ِ ميانسال ِ مھربان می. و تو باشند با آغوشی باز و مھربان

اين روستاھا را ساخت و به جای بغض کردن در حين نوشتن يا خواندن اين سفرنامه، سال شود دوباره  می
  .ای ديگرگون نوشت بعد سفرنامه

  
  ١٣٩١مرداد  ٢۴ساقی لقايی 
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 کند زدگان جلوگيری می رسانی مردم به زلزله سپاه از کمک
تفاوتی حاکميت در برابر زلزله آذربايجان، سپاه پاسداران وارد ميدان شده  بعد از سه روز بی

ببينند، به ھموطنان خود است؛ تا فضا را امنيتی کند، تا نگذارد مردم از نزديک ابعاد فاجعه را 
ھا را خودش دپو و  خواھد کمک سپاه می. رسانی کنند نگاران نتوانند اطالع کمک کنند و روزنامه

شود از  ھايی که گفته می ھای مختلف، حتی کمک ھای ارسالی از بخش تمام کمک. توزيع کند
نشينند نگاه  مر ھم میحتی نمايندگان ھالل اح. کند گيرد و انبار می ترکيه رسيده، را سپاه می

  .گذارد گويند سپاه نمی کنيد، می شود شما چرا کاری نمی کنند و وقتی به آنھا گفته می می
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تفاوتی حاکميت در برابر زلزله آذربايجان، سپاه پاسداران وارد ميدان شده است؛ تا  بعد از سه روز بی

کند، تا نگذارد مردم از نزديک ابعاد فاجعه را ببينند، به ھموطنان خود کمک کنند و  فضا را امنيتی
  .رسانی کنند نگاران نتوانند اطالع روزنامه

  
ای از کارنامه نظام جمھوری اسالمی را از عمق به سطح آورده و در معرض تماشا  فاجعه زلزله گوشه

مسئوالن مقصر صد در صد «: به گوش ديگران برساند قرار داده و خبرنگاری فرصت آن را يافته تا آن را
نام  ھايشان ثبت حتی بلد نيستند برای يارانه. اند خيلی از اھالی اينجا تا به حال به شھر نرفته. اين رخداد ھستند

در تمام اين سالھا ھيچ وقت مسئولی حتی در سطح فرماندار ھم به اينجا نيامد تا از مردم بپرسد چه . كنند
ھای اين روستاييان ھيچ كدام پروانه ساخت  خانه. آنھا روزی دو ساعت بيشتر آب ندارند. ی داريدمشكالت

ای چه  خب ، وقت آمدن چنين زلزله. شود ندارد و عمال ھيچ نظارتی بر اين ساخت و سازھا انجام نمی
روز پس از وقوع از گزارش خبرنگار تھران امروز يک (» ھا داشته باشيد؟ توانيد از اين سازه توقعی می

  )زلزله
  

. حاال سپاه وارد ميدان شده تا نگذارد چنين حقايقی از طريق قلم و دوربين خبرنگاران به آگاھی عموم برسد
ھا ھمانند آنچه که  البد ھمين کمک. ھا را خودش دپو و توزيع کند خواھد کمک خبرنگار کلمه نوشته سپاه می

ھای  ھای ارسالی از بخش تمام کمک«. آورد زار فروش درمیدر مورد فاجعه بم رخ داد، فردا سر از با
حتی نمايندگان . کند گيرد و انبار می شود از ترکيه رسيده، را سپاه می ھايی که گفته می مختلف، حتی کمک
گويند سپاه  کنيد، می شود شما چرا کاری نمی کنند و وقتی به آنھا گفته می نشينند نگاه می ھالل احمر ھم می

  ».ردگذا نمی
  

  :در اين باره» کلمه«گزارش 
  

ھای غير منتظره ايرانيان سراسر  ھای مردمش اما به لطف حمايت لرزد، دل آذربايجان شرقی ھمچنان می
ھا  با اين حال ھنوز مردم زلزله زده از برخی برخوردھای نادرست و سوء مديريت. لرزد کشور، ديگر نمی

ای در  کند، ھمچنين نيروھای ارتشی که نقش شايسته تالش میدرست است که ھالل احمر . انتقاد دارند
اما برخی مسئوالن دولتی و بدتر از آنھا برخی نيروھای سپاه، با وجود . برقراری امنيت منطقه ايفا کرده

ای جز عصبانيت و در مواردی درگير شدن  کنند که نتيجه کشند، به نوعی با مردم رفتار می زحماتی که می
  .آنھا ندارد

  



مردم زلزله زده و مصيبت ديده اما تحمل برخوردھای . ھا را خودش دپو و توزيع کند خواھد کمک سپاه می
اند، دام و احشامشان در خطر حمله گرگ است،  آنھا بی سرپناه شده. نظامی و سختگيرانه را ندارند

يگر امکانات اوليه بھره اند و حاال ھم به زحمت از چادر، غذا و د ھا حتی از آب و نان محروم بوده ساعت
اما رفتار نيروھای سپاه پاسداران . ی زيادی داشت شوند؛ از آنھا شايد نتوان انتظار صبر و حوصله مند می

گرايد، خشم برخی از مردم منطقه را برانگيخته است که شکايت و گاليه خود را  که گاھی به تندی ھم می
  .اند زده مطرح کردهدر گفت و گو با خبرنگار کلمه در منطقه زلزله 

  
کنند  بر اساس اين گزارش، نيروھای سپاه ھمچنين در جھت ايجاد فضايی نسبتا امنيتی در منطقه تالش می

شايد ممنوع شدن عکس برداری در مناطق زلزله زده و در . که معلوم نيست چه منطقی پشت آن است
اين در . ين راستا بتوان ارزيابی کردبرخی موارد جلوگيری از فعاليت آزادانه خبرنگاران را ھم در ھم

حالی است که سکوت صدا و سيما در دو روز ابتدايی پس از زلزله، به اندازه کافی مردم مصيبت زده 
  .آذربايجان شرقی را از لحاظ اطالع رسانی و فوايد آن با محروميت رو به رو ساخته است

  
* * *  

  
فاجعه بدتر از آن است که تصور . شود والن ختم نمیپراکنی مسو مشکل فقط به سانسور و دروغ و شايعه

ی مادر و پدر داغدار، فرزندان يتيم شده و آسيب ديدگان از زير آوار ماندن  اگر تا ديروز گله. کنيد می
گويند که به مناطق رسيده اما  عزيزان خود بود اما امروز از گرسنگی و عدم توزيع امکانات و اقالمی می

  .شود توزيع نمی
  
کرد که جنازه  گزارش خبرنگار کلمه، اگر پدری ديروز جلوی چشم ما با غضب به دستانش نگاه می به

ھا را برای زنده نگه داشتن دو فرزند  اش را از زير آوار بيرون آورده، امروز ھمان دست ماھه ٧کودک 
ن سقف را فراموش گويی حاال مردم با گرسنگی و تشنگی ديگر دغدغه نداشت. بيند اش خالی می باقی مانده

ھای  در روزھای اخير خودروھای حامل کمک. کرده و حاال در فکر اين ھستند که چگونه ادامه حيات دھند
ھا و توزيع نامناسب  مردمی کم نبودند که روانه آذربايجان شرقی شدند، اما مردم از عدم توزيع اين کمک

  .دھند آن خبر می
  

اعتمادی کامل به شماره حساب دولتی اعالم  مردم ترجيح دادند با بیدر واقع بھتر آن است که بگوييم اگرچه 
ھای شان به دست مردم آسيب ديده از زلزله  شده خود دست به کار شوند و برای اطمينان از اينکه کمک

ھا را دست به دست و خانه به  شود به طور مستقيم شماره حساب اعالم کنند و قشرھای مختلف کمک می
ختلف ايران جمع آوری کنند و روانه اين مناطق کنند، اما حاال بايد دغدغه اين را داشته باشند خانه از نقاط م

ی  موضوعی که بيش از ھمه تصوير کيسه. آورد شود و از کجا سر در می ھا چه می که سرانجام اين کمک
  .ه بودھای پايتخت سر در آورد ای برای مردم بم از مغازه کند که با نامه برنجی را زنده می

  
ھا به خبرنگار ما  ھای حاضر در کمپ با گاليه و نارضايتی از وضعيت حاضر در کمپ يکی از خانم

به برخی از . مديريت درستی در توزيع مواد غذايی و بھداشتی و آب و ديگر اقالم وجود ندارد: گويد می
  .عداد مناسب ھم موفق نشديماند، اما ما حتی برای گرفتن چادر به ت چادرھا و روستاھا مواد غذايی داده

  
االن در ھمين چادر يک خانم حامله ھست که به : گويد او با اشاره به چادری که در ھمان نزديکی است، می

او برای دريافت کمک اصرار و خواھش . دليل نبود ماشين امکان انتقال او به بيمارستان را نداشته ايم
  .کند می
  

مشکالت ما اين : کند که به شدت برای زلزله زدگان مشکل ساز شده یوی ھمچنين به مورد ديگری اشاره م 
  .حتی برايمان دستشويی صحرايی ھم درست نکردند.جا فراوان است

  



آخرين وعده غذايی که توانستيم دريافت : گويد يکی ديگر از آسيب ديدگان زلزله ساکن در ورزقان نيز می
  .ھا توانستيم دريافت کنيم با کتک کاری و حمله به ماشينکنيم، بيسکوييت ساقه طاليی بوده که آن را ھم 

  
شود از ترکيه  ھايی که گفته می ھای مختلف، حتی کمک ھای ارسالی از بخش تمام کمک: دھد او ادامه می

کنند  نشينند نگاه می طبق گفته او، حتی نمايندگان ھالل احمر ھم می. کند گيرد و انبار می رسيده، را سپاه می
  .گذارد گويند سپاه نمی کنيد، می گوييم شما چرا کاری نمی ه آنھا میو وقتی ب

  
ھا صورت گرفته، توضيح  ھايی که در مواردی برای دريافت کمک او با اشاره به برخوردھا و کتک کاری

روند، به خاطر ھمين مردم مجبورند  کنند بين مردم و می آيند چند بسته پرت می چون آقايان می: دھد می
  .ھا به انبارھا و ذخيره شدن آن از سوی سپاه، آنھا را بگيرند ا زور قبل از رسيدن کمکبروند ب

  
  ممنوعيت فيلمبرداری و عکس برداری از مناطق زلزله زده

  
ی در اختيار سپاه  کند که حياط محوطه يکی ديگر از مردم منطقه در گفت و گو با خبرنگار کلمه اشاره می

او ھمچنين از ممنوع شدن فيلمبرداری و عکس از . توزيع درستی ندارندپر از اقالم مختلف است، اما 
  .دھد امروز خبر می

  
توانستند آزادانه در منطقه به  اين در حالی است که در روزھای گذشته خبرنگاران و تصويربرداران می

  .گيرد ھا با چه توجيھی صورت می کار خود برسند و مشخص نيست جلوگيری از فعاليت آزادانه دوربين
  

معاون احمدی نژاد آمده و به اھر رفته که کم ترين خسارات را داشته، : گويد اين آسيب ديده زلزله سپس می
ھای  کند، در حالی که ما اکثرا تخريب درصدی صحبت می ٢۵و معلوم کدام روستا را ديده که از تخريب 

  .درصدی داريم ١٠٠تا  ٨۵
  

کنيم و مسووالن با آنکه  چادر زندگی می ٢نفر در  ٢٧حدود . يمخانوار ھست ٧ما : کند او سپس اضافه می
آب آشاميدنی اينجا آلوده است و توزيع درستی صورت . دھد چادرھا به دستشان رسيده، آنھا را به مردم نمی

رسد اما توزيع درستی صورت  بينيم که پر از کمک می ھا را می ماشين. گيرد، بايد فکری برای آن کنند نمی
  .ردگي نمی

  
ھای نيمه مخروبه  ای ديگر به جان خانه لرزد و پس لرزه و ھنوز در حال صحبت است که زمين می… 
  .افتد می
  

  تپد قلب مردم ايران برای زلزله زدگان می
  

لرزد و  مردم نقاط مختلف کشور نيز روز و شب قلبشان با زلزله زدگان می. زلزله و پس لرزه ادامه دارد
يکی . اند برخی داوطلبانه شماره حساب جمع کرده. ش برای ابراز ھمدردی ھستندھر يک به نحوی در تال

ھای مختلف خصوصی کمک نقدی  از کارخانه: گويد از شھروندان که از شھر خود به منطقه آمده، می
  .ھای مورد نياز ھستيم گرفته ايم و در تدارک تھيه کمک

  
دھد  خبر می… تمل بر کنسرو، آب معدنی ، پوشاک و ھای تھيه شده مردمی مش يکی ديگر نيز از تھيه بسته

  .اند ھايی آنھا را به آذربايجان ارسال کرده که به ھمراه پيام
  

ميليون کمک نقدی جمع کنيم و به زودی آن را برای آسيب ديدگان  ١۶موفق شديم : گويد آن ديگری ھم می
  .کنيم ھزينه می

  



گويند  ھا می ای عزيزانمان در آذربايجان بوديم که داروخانهکند که درصدد تھيه دارو بر شھروندی اشاره می
  .کنيم نياز به مجوز دارد و از اين رو به شکل ديگری کمک می

  

  
  

  
  



  
  

  

	


