
۷  سال  پس  از  فاجعه  منا
تعدادی از اجساد هیچ وقت به ایران برنگشتند

عید قربان بود. دهم ذی الحجه سال ۱۴۳۶ قمری. در تقاطع خیابان ۲۰۴ و ۲۲۳ 
منطقه منا در شهر مکه، مراسم رمی جمرات به قرار هرساله برگزار می شد. مردان 
و زنان مســلمان از سراســر جهان جمع شــده بودند تا رمي جمره کنند. زندگی اما 
سمت وســوی دیگری رفت. دوم مهرماه سال ۹۴، تصاویری از شبکه های تلویزیونی 
پخش شــد که عربستان سعودی را هنوز که هنوز است مسئول مرگ هزاران انسان 
می داند. ازدحام حجاج در شــرایطی که کشــور میزبان نتوانســته بود به درســتی 
جمعیت را مدیریت کند، سبب شد تا دو هزار و ۴۳۱ نفر جانشان را در آن شلوغی از 
دست دهند که در این میان، ۴۶۴ نفر ایرانی بودند. البته برخی پایگاه های خبری در 

تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۴ آمار جان باختگان فاجعه منا را 
به استناد سندی که ادعا می شود از وزارت بهداشت 
عربستان افشــا شــده، هفت هزارو ۴۷۷ نفر اعالم 
کردند. پیرو این فاجعه سه روز عزای عمومی اعالم 
و روابط ایران و عربســتان تیره تر از قبل شــد.چندی 
بعــد رهبری دســتور دادند تا کمیتــه حقیقت یاب 
تشکیل شــود. ابوالفضل حســن بیگی، نایب رئیس 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست  وزارت خارجه در 
تاریخ ۲۳ شــهریور سال ۹۵ و در آستانه سالگرد این 
حادثه تلخ با اشــاره به تأکیدات رهبری گفت: «این 
کمیته باید تعداد بیشــتری از کشورهای مسلمان را 
همراه با ایران کند تا درنهایت حقوق شــهدای منا 
به خانواده هایشان برگردانده شود. در طول سالیان 
گذشــته به دلیل تعداد بیــش از ظرفیت حجاج و 
وجود امکانات و فضای کم برای برگزاری اعمال از 

ســوی حجاج مشکالتی جهت انجام مناســک به وجود آمده و دولت عربستان به 
جای حل این مشکالت از ورود حجاج به این کشور جلوگیری می کند. این بی کفایتی 
آل ســعود باعث بروز مشــکالتی برای حجاج شــده که عود این مشکالت در سال 
گذشــته در رمی جمرات بود که فاجعه منا به وجــود آورد. آن هم به این دلیل که 
یکی از شــاهزاده های ســعودی قصد عبور از منطقه ای را داشــت و آن منطقه را 
بســتند و این باعث فشــار زیاد بر حجاج و به دنبــال آن جان باختن تعداد زیادی از 
حجاج به خصوص حجاج ایرانی شــد». دولت عربســتان پس از این فاجعه نه تنها 
با کشــورهای قربانی همکاری نکرد بلکه تا توانســت با انواع کارشــکنی ها، مقابل 
کشــورها و مردم داغ دیده ایســتاد. کمااینکه اجساد برخي از جان باختگان به ایران 
بازنگشــت. به گفته حســن بیگی در شرایطی که دولت عربســتان ساالنه حدود ۶۰ 

میلیارد دالر از محل برگزاری حج به دســت می آورد، باید دیه خانواده های قربانی 
را پرداخــت می کرد اما تاکنون (تا زمان انتشــار این مصاحبــه) حتی یک دالر هم 
پرداخت نکرده اســت.طبق گفته های نایب رئیس کمیسیون امنیت، رهبری بر لزوم 
تشکیل هیئت حقیقت یاب جهت پیگیری حادثه منا تأکید کردند. اما با گذشت هفت 
ســال از آن فاجعه تلخ، قربانی شــدن هزاران انســان و صدها ایرانی و عزادارشدن 
خانواده هایشــان، نتایج تحقیقات کمیته حقیقت یابی که دستور راه اندازی آن صادر 

شده بود، اعالم نشده است.

۶  سال  پس از  آتش سوزی  پالسکو
تهران هنوز هم در محاصره ساختمان های ناایمن است

صبــح پنجشــنبه ۳۰ دی ماه ســال ۹۵، انتشــار 
خبری در رســانه ها، لباس ســیاه را به تن بسیاری از 
مردم ایران نشــاند. طبقه های هشتم و نهم یکی از 
معروف ترین ســاختمان های پایتخــت گرفتار آتش 
شده بود. آتش نشانان حوالی ساعت هشت گزارش 
را دریافــت کردند و طولی نکشــید که پالســکوی 
معــروف خیابــان اســتانبول، هنگامــی کــه هنوز 
شــماری از نیروهای آتش نشانی تهران و شهروندان 
در آن بودنــد، ریــزش کرد. به دنبــال این حادثه که 
آواربــرداری اش ۱۰ روز تمــام بــه طــول انجامید، 
۱۶ آتش نشــان و پنج شــهروند، دیگر هیچ وقت به 
خانه هایشان برنگشــتند. ابعاد این حادثه به قدری 
افــکار عمومی را تحت تأثیر قرار داد و احساســات 
مردم را جریحه دار کرده بود که سرپرست دادسرای 
جنایی اســتان تهران، در خبررسانی درباره رسیدگی 
بــه ابعاد حقوقی و کیفری پرونده پالســکو، موضوع فوت شــدگان را در قالب قتل 

شبه عمد عنوان کرد.
چنــد روز پس از پایان آواربرداری، شــورای شــهر وقت تهران تشــکیل کمیته 
حقیقت یاب حادثه پالســکو را در دستور کار خود قرار داد. احمد مسجد جامعی در 
حاشیه جلسه غیر علنی شورای شــهر تهران به تاریخ ۱۱ بهمن سال ۹۵، از امضای 
۱۵ عضو شــورا برای تشکیل کمیته حقیقت یاب حادثه پالسکو خبر داد و گفت: «با 
وجود اختالف بین منابع اطالعاتی و رواج شــایعات مختلف، برای مشخص شــدن 
زمینه ســازی های فاجعــه و قصورها و تقصیرها به منظور آگاهی بخشــی عمومی 
و ارائــه تصویری جامع از آن، پیشــنهاد می شــود با توجه به اختیــارات حاصله از 
بندهای ذیل ماده ۷۱ قانون تشــکیالت، وظایف و اختیارات شوراهای اسالمی کشور 

و انتخابات شــهرداران، مصوب اول خرداد ســال ۷۵ و اصالحات بعدی به ویژه بند 
۱۹ قانون مذکور، کمیته حقیقت یاب برای رســیدگی به این فاجعه تشــکیل شود تا 
بتوانند ظرف مدت یك ماه با سرعت و دقت کافی، گزارش های الزم را ارائه دهند».
به پیشــنهاد عضو شورای شــهر تهران اعضای این کمیته حقیقت یاب دو نفر از 
اعضای شــورای شــهر، یك نماینده از مجلس شورای اســالمی به انتخاب مجمع 
نمایندگان تهران، یك نفر نماینده شــهرداری، یك نفر نماینده اســتانداری، یك نفر 
حقوق دان، یك نفر متخصص فنی و مهندسی، یك نفر متخصص امور آتش نشانی، 
یك نفر نماینده آتش نشانان به انتخاب خانواده های آتش نشانان شهید، یك نماینده 

از کسبه پالسکو و یك نماینده از رسانه ها در این کمیته حضور داشته باشند.
به گفته او وظایف کمیته حقیقت یاب مشــخص کردن محدوده انجام تحقیقات، 
بررســی ترتیب زمانــی اتفاقات منجر به حادثــه، ارائه گزارش درمــورد تجهیزات 
آتش نشــانی، ارائه نمودارها و جداول علت – معلولی برای مراحل مختلف حادثه 
و... بــود. در نهایت هم قرار بود که خروجــی کمیته حقیقت یاب با توجه به اصول 
پاســخ گویی، مسئولیت پذیری، شــفافیت و عدم تبعیض و جانبداری باید به سمع و 
نظر شهروندان، شورای شــهر تهران، کمیته بررسی ملی و مقامات قضائی برسد و 
همچنین پیشنهادهایی برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه در آینده اعالم شود.

عالوه بر شورای شهر، مجلس هم ســه کمیسیون را پیگیر ماجرای پالسکو کرد 
و قــوه قضائیه هم پرونده را به دســت گرفت. چند ماه بعد، گزارش ملی بررســی 
حادثه ساختمان پالسکو با شعار «پالسکو را فراموش نکنیم» در تاریخ ۲۳ فروردین 
ســال ۹۶ ایــن حادثه و علل وقوع آن را از زوایای مختلف بررســی کرد. بر اســاس 
چکیده گزارش، علت آتش ســوزی، در حدی که جمــع آوری اطالعات برای هیئت 
امکان پذیر بوده ، اتصال برق (و احتماال نشت هم زمان گاز از  کپسول گاز) عنوان شد. 
حســن روحانی، رئیس جمهوری، تأکید کرد برای نخستین بار بررسی حادثه ای ملی 
از سوی هیئتی مســتقل و علمی صورت گرفت. او تأکید کرد که در بررسی حوادث 
ملی باید از سیاســت فاصله گرفت. همچنین هــدف این گزارش را ارتقای ایمنی و 
تکرارنشــدن حوادثی مشابه ساختمان پالســکو و گزارش را گامی در تحقق حقوق 
شــهروندی دانست. چهره های شــاخص فراوانی در این کمیته حضور داشتند و در 
همان زمان هشدارهای زیادی نسبت به امکان تکرار این حوادث در سال های آینده 
و در تهران دادند. با وجود این شش سال پس از این حادثه، همه گزارش ها، تهران را 

در محاصره ساختمان هایی مانند پالسکو معرفی کرده اند.

۵  سال  پس  از   انفجار   معدن   یورت
دیه ها خسارات را جبران کرد؟

تل خاک و خاکســتر اما دســت کم سالی یک بار بر ســر مردم ایران آوار می شد. 
اردیبهشــت سال ۹۶ هم نوبت مردم خطه شمال رسیده بود تا عزادار شوند. معدن 
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متروپل، بازتاب رخوت  در  بازنگری  فرایندها

نیلوفر حامدی: حادثه متروپل و مصیبتی 
که آوار این فاجعه بر سر مردم نازل کرد، 
بار دیگر پای کمیته هــای حقیقت یاب را 
به میان آورده اســت. کمیته هایی که در 
ذات خود تالش دارنــد علل اصلی بروز 
فجایعــی این چنینی را بررســی کنند و با 
شناسایی مقصران ماجرا، ضمن جلوگیری 
از بروز مجدد این اتفاقات تلخ، حقایق را 
به گوش مردم برسانند. در سال های اخیر 
و بــه دنبال حوادث متعــددی که اغلب 
آنها با تلفات باالی انسانی و عزادارشدن 
جمعیتی از مردم در گوشــه وکنار کشــور 
بود، کمیته های حقیقت یاب  روبه رو شده 
نگاهی  این گزارش  زیادی تشکیل شدند. 
انداختــه بــه برخــی از شــاخص ترین 
کمیته های حقیقت یابی که در شش سال 
اخیر راه اندازی شــدند. گزارش هایی هم 
از برخــی از این کمیته ها در رســانه های 
رســمی منتشر شــده و حتی در برخی از 
اما  شده اند  شناســایی  هم  آنها مقصران 
در نهایت یا خروجی درخوری نداشته اند، 
یا گزارشــی که از آنها منتشر شده با ذات 
اصلــی کمیته های حقیقت یــاب فاصله 
زیادی داشته و روشن نیست که توانسته 

نقش بازدارنده خود را ایفا کند یا نه.

گزارشی از کمیته های حقیقت یابی که تشکیل می شوند اما سرانجامی ندارند
«حقیقت» در محاق

یــادداشـت

در نبود نهادهاي مدني، گزارش هاي کمیته هاي 
حقیقت یاب کارایي ندارند

یک. انســان امروز با توســل به علم و تجربه، به استانداردهایی دست پیدا کرده 
و توانســته از تکرار حوادث جلوگیری کند یا حداقل فاصله بروز آنها را افزایش 
داده اســت. این تحول ریشــه در فلسفه انســان در عصر حاضر دارد. در دنیای 
جدید، جان و دارایی انســان به خودی خود واجد ارزش شــده اند؛ این طرز تلقی 
از جان و مال انســان متفاوت از درک سنتی است. در جوامع پیشین، کشته شدن 
انســان یا ازدســت رفتن دارایی های او تقدیر الهی دانســته می شــد؛ به ویژه اگر 
جان و مال کســی در حوادث غیرمترقبه از دســت می رفت، سازمان های سنتی 
هیچ درکی برای چگونگی مواجهه با آن نداشــتند. یعنی اگر در جوامع ســنتی 
برای برخورد با قاتل و متجاوز و دزد به دســتورالعملی سنتی استناد می شد، در 
مقابل هیچ ســاز و کاری برای مواجهه با جان های از دست رفته در سیل، زلزله و 
آتش سوزی وجود نداشــت؛ چر اکه آن را تقدیر الهی می دانستند؛ بنابراین تصور 
بشــر در گذشــته این طور بود که نمی توان یا نباید در برابر تقدیر الهی ایستادگی 
کرد و تحقیق در چرایی مرگ چند ده انســان به دلیل فرریختن پل روی رودخانه 
دخالت در تقدیر الهی دانســته می شد و احتماال مورد مذمت قرار می گرفت . اما 
تکنولوژی درک بشــر از «حادثه» را عوض کرد؛ بشــر نگــرش خود را به مفهوم 
تقدیر تغییر داد و با تکنولوژی به مهار نیروی طبیعت رفت و توانست بخشی از 

بحران ها را کنترل کند.
دو. بحران های شهری مانند ریزش ســاختمان، آتش سوزی برج های بلندمرتبه 
و فروریختن تونل های شــهری، جزئی جداناپذیر از زندگی بشــر شده است. این 
بحران ها در لندن، برلین و پاریس و همه جا اتفاق می افتند. در کشــورهایی که از 
نظر سیاسی توسعه یافته هستند، بعد از چنین حوادثی گروه های مستقل تحت 
عنــوان کمیته های حقیقت یاب به ریشــه یابی بروز حادثــه می پردازند. گزارش 
آنها اغلب از نظر شــکلی شــامل چند بخش اســت؛ برای مثال در قسمتی به 
روایــت بروز حادثه می پردازد و در مابقی ماجرا از تمامی عوامل بروز حادثه نام 
می برد و ســهم هریک را بیان می کند. کمیته های حقیقت یاب از نظر شکلی نیز 
تنوع دارند. برخی اوقات این کمیته ها مســتقل هستند و برخی اوقات وابسته به 
نهادهای حاکمیتی و البته گاهی تیم حقیقت یاب ترکیبی از نیروهای مســتقل و 

دولتی هستند.
سه. در دنیای جدید ساختارهای سیاسی و اداره امور متناسب با مهم بودن جان 
انســان و مال و دارایی دنیوی بنا نهاده شده است. یعنی این حق برای انسان به 
رسمیت شــناخته شده تا زیست مادی باکیفیت داشــته باشد و اموال و جان او 
در امنیت باشند و حکام مســئول تأمین امنیت مادی و جسمی شهروندان خود 
شدند  و شهروندان این حق را پیدا کردند تا درباره عملکرد حاکمان سؤال بپرسند 
و تحقیــق کنند که حکام برای صیانت از دارایی  آنها چه می کنند و نهادهایی از 
درون جامعه خلق شــدند و متولی این امور شدند. این نهادها پرتعداد هستند. 
روزنامه ها، احزاب، نمایندگان مجلس و انجمن های محلی و کشوری، سندیکاها 

و... از جمله این نهادها هستند.
چهار. شکل گیری کمیته های حقیقت یاب در دنیا محصول یک فرایند چند وجهی 
اســت. در وجــه اول اهمیت یافتن جان انســان در دنیا و پرهیــز از تقدیر گرایی 
اســت؛ یعنی این کمیته  ها  اغلب به این سؤال پاسخ می دهند که چه کسانی در 
وارد آمدن خســارت به اموال و جان انســان ها در فالن حادثه مقصر هستند؟ و 
در وجه دوم؛ حکام مســئول در برابر امور دنیوی و جان انسان مسئول هستند و 
شــهروندان حق دارند درباره عملکرد آنها سؤال بپرسند! یعنی مردم این حق را 
پیدا کردند تا از حاکمان بپرســند چرا باید جان عزیزانشــان در یک حادثه از بین 

برود!؟
پنجم. مرور اخبار نشــان می دهد در هر حادثه جان چند ده نفر گرفته می شود یا 
افراد آسیب های جســمی بلندمدت می بینند. متروپل، قطار یزد-مشهد، پالسکو 
و حــوادث جاده ای، ترور، انفجار و آتش ســوزی و... نمونه های محدودی از این 
اتفاقات هستند. مسئله اهمیت جان انسان در ایران امروز حتی برای رسانه ها نیز 
اهمیت چندانی ندارد. کافی اســت در میان اخبار جست وجو کنید تا متوجه این 
حقیقت شوید که حتی رســانه ها نیز دقت الزم برای انعکاس تعداد کشته های 
یــک حادثه ندارند. برای مثال برخی رســانه ها می گویند در فالن حادثه ۳۴ نفر 
مرده اند اما رســانه های دیگری تعداد کشته ها را ۳۶ نفر گزارش می کنند. حتی 
با گذشت زمان نیز هیچ کدام مشخص نمی کنند کدام عدد صحیح بوده، گویا در 
میان تعداد کشته، جان دو نفر ناچیز است. این نشان می دهد رسانه ها حساسیت 

فوق العاده ای برای گزارش تعداد آسیب دیدگان یک حادثه ندارند.
شش. تاکنون در حوادث بزرگ ایران، چند مرتبه کمیته حقیقت یاب تشکیل شده 
اســت اما درنهایت نتایج این گزارش ها در بروز حادثه بازدارنده نبوده اند. به نظر 
می رســد ناکارآمدی این کمیته ها ریشــه در ترکیب اعضا و محققان آن دارد. در 
ترکیب این کمیته ها هرگز از روزنامه نگاران متخصص و مســتقل استفاده نشده 
یا از نماینده احزاب سیاســی، سندیکاها، انجمن های محلی دعوت نشده است و 
متأســفانه ترکیب این کمیته ها همان نمایندگان رسمي در مجلس یا شوراهای 
انتصابی یا دولتی هســتند؛ بنابراین این کمیته هــا ماهیت مدنی پیدا نکرده اند و 
بیشــتر شبیه تیمی از کارشناســان رســمی دولت برای گزارش به مسئوالن باال 
هســتند و نه کمیته حقیقت یاب. به همین دلیل این گزارش ها فاقد ارزش مدنی 

شده و توجه جامعه را جلب نمی کنند.
از ســویی دیگر به دلیل آنکه نهادهای مدنی در ایران ضعیف هستند و هنوز 
جایگاه خود را در نظام سیاســی پیدا نکرده اند، انتشــار یک گزارش حقیقت یاب 
و تعیین مســئوالن مقصر تأثیری بر آینده سیاسی مقصران ندارد و همین قدرت 
بازدارندگی این گزارش ها را گرفته اســت. این در حالی اســت که در کشورهای 
توســعه یافته گزارش کمیته حقیقت یاب اهرم فشــار فعاالن مدنی، رسانه ها و 
احزاب سیاسی می شــود و چنانچه مسئولی در گزارشــی مقصر شناخته شود، 
به احتمال زیاد با پایان عمر فعالیت سیاســی هــم معنا خواهد بود. برای مثال 
چنانچه شــهردار شهری مهم در بروز حادثه آتش سوزی برج سهم داشته باشد 
و کوتاهی کرده باشــد، به طور  حتم نهادهای مدنی پرقدرت و رســانه ها به عمر 
سیاســی او پایــان خواهند داد  اما در ایران چنین نیســت؛ حتــی اگر در گزارش 
کمیته ای مســئوالنی مقصر شناخته شــوند، نهادهای مدنی توانی برای اعمال 
فشار بر اســتیضاح و اســتعفای آنها ندارند؛ بنابراین همین بی قدرتی نهادهای 
مدنی در ایران سبب شده گزارش های کمیته های حقیقت یاب بی خاصیت شوند.

جمع بندی
چنــد دلیل برای خنثی بــودن گزارش های کمیته هــای حقیقت یاب در ایران 
وجود دارد. جامعه ایران در فهم علت قربانی شــدن حوادث سهم زیادی برای 
تقدیر قائل اســت؛ این روحیه تقدیرگرایی با فلســفه کمیتــه حقیقت یاب که در 
جســت وجوی علل مادی و عینی اســت، تضاد دارد. همچنین نهادهای مدنی، 
روزنامه نگاران و پژوهشگران مستقل سهمی در تولید گزارش ها ندارند؛ بنابراین 
این گزارش ها مانند مابقی گزارش های درون سیســتمي بی اثر است و در  نهایت 
نهادهــای مدنــی در ایــران ضعیف هســتند و نمی توانند با توســل به گزارش 
کمیته هــا خاطیــان را از قدرت گرفتن محروم کنند و همه این عوامل ریشــه در 
مفهومی بزرگ تر دارند؛ ســاختارها متناســب و هماهنگ و مردم ســاالري رشد

 نکرده است.

امــردم ناراحت بودنــد و واکنش هایشــان در 
شــبکه های اجتماعی به خوبی نشان می داد که 
می خواهند بدانند آیا این مرگ ها مقصری دارد یا اتفاقی 
طبیعــی اســت. کمی بعــد، علــی ســالجقه، معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبر 
داد که برای پی بردن به دالیل تلف شدن دو توله یوزپلنگ 
ایران کمیته حقیقت یاب تشــکیل داده اســت. خبر تلخ 
مرگ دو توله ایران در فاصلــه ای کوتاه اما با حادثه تلخ 
متروپل اندکی به فراموشی ســپرده شد؛ اما نتیجه اینکه 
در حالی که قریب به یک ماه از تشکیل این کمیته می گذرد، 
حتی یک خط خبــر هم درباره ازبین رفتن توله های ایران 

به گوش مردم نرسیده است

 در جدیدترین رخداد تلخی که مردم ایران را عزادار 
کرد، باز هم یک کمیته حقیقت یاب تشــکیل شد. در 
جنوب ایران، جایی که ساختمانی نوساز قرار بود محل درآمد و 
خوشی مردم باشــد، در حالی که هنوز به طور کامل بازگشایی 
نشــده بود فروریخت. دوم خــرداد ۱۴۰۱، برجی ۱۱طبقه در 
خیابان امیری آبادان فروریخت. ۵۰ نفر زیر خرابه های این برج 
جا ماندند، حدود ۳۰ نفر زخمی شدند و و پیش بینی ها حکایت 
از آن دارد که هنوز اجساد دیگری هم زیر آن ساختمان مدفون 
شــده اند. ســازه متروپل در شــرایطی پیشــروی می کرد که 
رســانه های آبادانی بارها و بارها نســبت به مشکالت فنی و 
مهندسی اش هشدار داده بودند. با وجود تمامی این هشدارها 

متروپل تا دوم خرداد امسال پیش رفت

رویکرد بی مباالتی و سرسری گیری از چهره تصادفات جاده ای و خودروهای ۱ 
ناایمن تا آلودگی هوا و خروج قطار از ریل و سیل و پالسکو و تأخیر واکسن 
کرونا و تحقیقات ناتمام واکســن داخلی و صدهــا فاجعه تلخ دیگر، ما را به یک 
تصمیم مهم و تغییر جدی فــرا می خواند. اگر مصیبت متروپل جانمان را عزادار 
کرد اما انبان خرد ایجاب می کند از این فاجعه و تکرر و تعدد آن در کشــور عبرت 
بگیریــم. چه اینکه «ما اکثر العبر و اقــل االعتبار». رخصت زمانه از این عزا به آن 
عزا خیلی اندک شــده اســت. هم از جنس طبیعی و هم محصول بی تدبیری ها 
و بی توجهی ها و اســتانداردگریزی ها و «به محاق بردن حق بر ایمنی». ســؤال ها 
و پرســش ها را درســت طراحی کنیم و برای آن پاســخ بیابیم. مسئله این است. 

گزارش های ملی نظیر ســیالب و پالســکو و ده ها تحقیق و اثر و رهاورد ۲ تجربه و دانش.
اندیشــکده ها و پایان نامه ها، اگر عبرت ساز نشــود پس دستاورد چیست؟ 
خســارت های انباشته آن گاه جان سوز است که مرتب در مقیاس های خرد و کالن 
جامه آماری پوشیده و وجدان ملی را بی حس کند. نظریه معروف پنجره شکسته 
در جرم شناســی گواه نگاهی است که تعدد بحران را فراگیر و انگیزه اصالح را به 
دلیل وســعت و غلظت مصائب دور از اراده می پندارد. اما جسدهای تکه تکه و 
احساسات غلیان یافته مقطعی است و عبرت ها، آن گاه که به فرایندهای اصالحی 

خــرد انتقادی و پرسشــگر در ســطوح مختلــف حقوقــی و اجتماعی ۳ تبدیل نشود درجازدن را به دنبال دارد.
و مهندســی و فنی و مدیریتی باید وارد شــود و علت هــا در بوته نقد و 

نظر نخبگان تحلیل و تعلیل شــود. امــروز جامعه ما بر ضرورت مطالبه «حق بر 
ایمنــی» اجماع دارد و از نهادهای متولــی می خواهد که از اقتدار حکمروایی به 

وجدان عمومی بــا انتقاد از تضعیف نهادهــای تخصصی الزامات اصل ۴ نفع استیفای حق بر ایمنی بهره ببرند!
تخصص گرایــی را به یاد می آورد و بازنگــری در قوانین نظارتی ایمنی در 
تمام ســطوح عمرانی و خدماتی و زیربنایی و ســاختمان ها و سدها و جاده ها و 
خودروســازی و قطــار و... را طلب می کند. تداعی حوادثی مشــابه و مکرر نظیر 
فرونشســت ســاختمان های ناایمن و گودبرداری های غیراصولــی و فقدان نظام 
اســتاندارد تخصص گرایــی حرفه ای همــاره در کمینگاه حق حیات و ســالمت 
شــهروندان بوده و راهکار در بازنگری در نظام حقوقی و اجتماعی حق بر ایمنی 

حق حیات دســتخوش تعرض و تعدی ممتد اســت. جان شــیرین ببر و ۵ است.
پلنگ و گونه های نادرمان هم با همین دست فرمان حقوق انسانی و مثل 
میانکاله و تاالب شــادگان و جاده ســازی جنگل ابر و طرح تله کابین ناهارخوران 
وضعیت شایســته ای ندارد. رســانه ها و آموزش و نهادهــای مدنی و گروه های 
مرجع اجتماعی نباید این شــمع احساسات را خاموش کنند تا مگر وجدان و خرد 
بین نخبگانی و جمعی و ملی برای یک تغییر بازنگرانه و اصالح مندانه هم جهت 

گزارش ملی حادثه پالســکو با شعار «حادثه را فراموش نکنیم» رهیافتی ۶ شود.
بود برای پیشــگیری عبرت آموز از این فاجعه تا به مثابه یک نقطه عطف، 
دیگــر ایران را عزادار ماتمی مشــابه نبینیم. روش های علمــی منبعث از دانش، 
تجربــه، مهارت، مدیریــت بهینه میدانی و بین ســازمانی و صنفی در جهت رفع 
ضعف های سیســتمی مخل ایمنی و ســالمت و حیات شــهروندان بــا تأکید بر 
یادآوری نقش نهادهای نظارتی و برطرف سازی ضعف بازرسی و نظارت و تأمین 
ایمنی در برابر مخاطرات، ضرورتی اســت که فراروی نظــام اداری و حقوقی ما 

قرار دارد.

توجه و آگاهی اندک نســبت به اهمیت مسئله ایمنی در برابر مخاطرات ۷ 
ســاختمان ها، ضرورت تکمیل و توسعه اســتانداردها، نیز آیین نامه های 
مقررات ایمنی برای ساختمان  را افزایش می دهد. همچنین بازنگری اثربخش در 

شــعار ندهیم. تجربه مادر علم هاســت. وقت بازنگری و کنترل مجاری ۸ فرایند اقدام سیستم های نظارتی از جمله این ضرورت هاست.
ایمنی ســازی در ایران فرا رسیده اســت. اصالح و توسعه نظام ایمنی با 
تأکیــد و توصیه به تقویت فرایندهای نظارتــی، بیمه ای و کنترلی، صنفی و مدنی 
با رویکــرد تقویت نهادهای تخصصی تحقق پذیرنده حق ایمنی باید در دســتور 

نهاد های صنفی را تقویت کنیم. رابطه ســاالری ها را با شفافیت و گردش ۹ کار باشد.
آزاد اطالعــات رســوا کنیم. حق ســالمت را بــا همه لــوازم آن اولویت 
حکمرانــی و شــهروندی قرار دهیــم. آموزش ها و تخصص هــا و خدمات همه 
باید با مالحظه اولویت بخشــی حق بر ایمنی بازنگری و بازبینی شــود. مداهنه و 
ســهل گیری و عدم رعایت نظامات نباید فرهنگ شــود. از رســول خدا نقل است 
کــه «ان اهللا یحب عبدا اذا عمل عمال أن یتقنــه» هر کاری که می خواهیم انجام 
دهیــم آن را به خوبی و با رعایــت نظامات فنی و علمــی تحقق پذیر کنیم. باور 
کنیم این راه با برنامه و خط مشــی حساب شده و عزم تغییر جدی دور از دسترس 
نیست. فساد و زدوبند و رابطه مداری و ضابطه گریزی های سوداگرانه و همه چیز 
را با خط کش اسکناس ســنجیدن و تراکم فروشی و شهرفروشی و ایمنی فروشی 
را تجویز قانونی کردن خطاســت. باور کنیم باید عوض شویم. این تغییر از اصالح 
و توســعه نظام حقوقی با لحاظ اصل هدف شایســته عمومی و اصل اثربخشی 

تــرک فعل هــای مدیــران و متولیان اجرائــی و تقنینــی و حتی قضائی ۱۰ تحقق پذیر است.
خسارت بار اســت. مروری بر وظیفه قانونی قوه قضائیه در حفظ حقوق 
عامــه و نظارت بر حســن اجرای قوانین با توجه به احــکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ 
و ۹۲ قانــون مدیریت خدمات کشــوری، مصوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرســتان 

بالفصل در دســتگاه های اجرائی را مســئول نظارت، کنترل و حفظ روابط ســالم 
کارمنــدان خود در انجام وظایف محوله و موظف بــه رعایت قانون و اجتناب از 
هرگونــه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می داند و با لحاظ اینکه ترک 
وظایــف قانونی مدیران و اهمال و ســهل انگاری در اجرای قانــون و عدم اعالم 
جرائم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مســئولیت قانونی آنان 
اســت، «دســتورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و 
پیشــگیری از آن» در دوره قبل ریاســت قوه قضا ابالغ شــده و آنچه مورد انتظار 

در مــوارد متعــددی ترک فعل هــا ی مدیریتی در ســایه بی تخصصی ها ۱۱ است، جامه عمل پوشیدن است.
تاوان بردار است. تذکر به دستگاه اجرائی در صورت اقدام نکردن به موقع 
بــرای اقامه دعــوی در مراجع قضائی در مــوارد تضییع حقوق عامــه و منافع 
بیت المال و اعالم نتیجه و گزارش اقدامات انجام شــده به دادســتان کل کشــور 
وظیفه ای است که این دستور العمل برای ســازمان بازرسی در نظر گرفته است. 
پــس راهکار قانونی وجود دارد. حتی قانون در مقام احراز تخلف مدیر، اعالم به 
دادستان مربوطه برای درخواست جبران خسارت از دادگاه صالح بدون پرداخت 
هزینه دادرســی در اجرای تبصره یک ماده ۲ قانون، در صورتی که دستگاه اجرائی 
ظــرف مدت متعارف اقدام الزم برای اقامه دعــوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر 
اموال دولتی یا حقوق عمومی خســارت وارد شــود یا موجب تضییع آنها شود؛ 
ضمنا مطالبه خســارات وارده در هر زمان که کشــف شــود، قابل مطالبه است و 
گذشــت زمان موجب رفع مســئولیت و مرور زمان نمی شود. این تأسیس قانونی 
برای جبران خســارت ناشی از ترک فعل مدیران اســت و انگیزه ای بازدارنده که 

هشدار الزم به مقامات ذی ربط در مواردی که عدم انجام وظایف قانونی ۱۲ مدیر ذیل اصل پاسخ گویی مراقب ترک فعل ها و قصور تقصیر خود باشد.
دستگاه ها احتمال بروز خطر یا حادثه یا ورود خسارت به منابع عمومی 
بــر اثر عدم رعایت موازین و مقررات و نظامات دولتی شــود و پیگیری تا حصول 
نتیجه، یک تمهید قانونی برای نهادهای نظارتی است. برابر مقررات قانونی، مانند 

ماده ۵۵ قانون شــهرداری با اصالحات و الحاقات بعدی، تبصره ۴ ماده ۲ و ماده 
۴۶ قانون توزیــع عادالنه آب، تبصره ۳ ماده ۶ قانــون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، 
مــاده ۱۵ قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸، مــاده ۲۱ قانون مدیریت بحران 
کشــور مصوب ۱۳۹۸، تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخاللگران نظام اقتصادی 
کشــور مصوب ۱۳۶۹، ماده ۳ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴، 
ماده ۷ قانون مبارزه با پول شــویی مصوب ۱۳۸۶ بــا اصالحات بعدی، ماده ۳۸ 
قانــون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار 
مصوب ۱۳۸۴، ماده ۴۹ قانون توســعه و تقویت نظام اســتاندارد مصوب ۱۳۹۶، 
مــاده ۲۷ قانون حمایت از اطفــال و نوجوانان مصــوب ۱۳۹۹ و ماده ۱۹ قانون 
رســیدگی به تخلفات اداری. مواد قانونی مربوط به رســالت است که اهمال در 

امــا ضمانت اجرای یک مقرره مهم تر از وضع خود آن اســت. چنانچه ۱۳ هریک واکنش نهاد ناظر را باید به دنبال داشته باشد.
ماده ۳ دستور العمل ترک فعل مدیران اشعار دارد «در اجرای ماده ۲۲ 
قانون آیین دادرســی کیفری، مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) 
و دستورالعمل، دادستان ها در سراسر کشور مکلف اند به منظور صیانت از حقوق 
عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف 
قانونی اتخــاذ کنند: الف- در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مســئوالن و 
رؤســای دســتگاه های اجرائی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان 
موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خســارت بر اموال عمومی یا منابع 
بیت المال یا حقوق اساســی ملت، مانند حق ســالمت یــا امنیت عمومی و دیگر 
حقوق مصرح در قانون اساســی ناظر بر حقوق عامه شــود یا مضر به سالمت و 
امنیت مردم شــود یا این قبیل اقدامات ســبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات 
شــود و دارای وصف مجرمانه باشــد، در اسرع وقت نســبت به تعقیب موضوع، 
جمــع آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقــدام الزم را به عمل آورند و مراتب را به 
دادستان کل برای پیگیری اعالم کنند»؛ یعنی حق دادخواهی و تعقیب متخلف که 

مهم ترین ضامن اجرای قانون است. شمشیر بران قانون باالی سر مدیر متخلف.

در بند ب ماده ۳ این دســتورالعمل تصریح می دارد که «در مواردی که ۱۴ 
تصمیمات اداری مدیران و مســئوالن یا تــرک فعل یا تأخیر ناموجه آنان 
در اقدامات فــوری امدادی یا نحوه مدیریت ســوانح و بالیای طبیعی به گونه ای 
باشــد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سالمت شهروندان 
شــود، ضمن اعالم مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشــگیرانه از قبیل تذکر 
و اخطــار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کننــد». اما نظارت قضائی بر 
اعمال و تصمیمات اداری سایه گســتر است، چنانچه ماده ۴ دستورالعمل در باب 
تکالیــف دیوان عدالت اداری معمول می دارد: الــف ـ در اجرای ماده ۱۲۱ قانون 
تشــکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ و در راستای انجام 
وظایف قانونی خود در بررسی انطباق تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرائی 
با قوانین و مقررات، مســئولیت ناشــی از ترک فعل و تخلف بــر اثر انجام ندادن 
وظایف قانونی دســتگاه های اجرائــی را مد نظر قــرار داده و چنانچه ترک فعل 
مدیران دســتگاه های اجرائــی دارای وصف مجرمانه یــا متضمن تضییع حقوق 
عمومی یا خســارت به اموال یا منافع عمومی باشد، حسب مورد مراتب را جهت 
اقدام قانونی به دادســتان کل کشــور یا سازمان یا دیوان محاســبات اعالم کند. 
ب ـ در اجــرای ماده ۳۰ قانون تشــکیالت و آیین دادرســی دیــوان عدالت اداری 
مصوب ۱۳۹۲، طرف شــکایت در دیوان عدالت اداری موظف است ظرف مهلت 

مقرر نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. 
در صورت عدم پاســخ گویی به موقع دســتگاه های اجرائی و نهاد های مشمول 
قانــون مذکور، ضمن اعمال تبصره ماده ۳۰ قانون فوق الذکر مراتب را به عالی ترین 
مقام دستگاه مربوط و دادستان کل کشــور و مراجع نظارتی ذی ربط اعالم می کند. 
پ ـ در صورت اســتنکاف دســتگاه های موضــوع ماده ۳۹ قانون مذکــور از اجرای 
دســتور موقت یا احکام صادره، دیوان عدالت اداری حســب مــورد وفق ماده ۱۱۲ 
قانون فوق الذکر اقدام و در راستای اطالع رسانی درخصوص عملکرد دستگاه ها در 
خودداری از اجرای دســتورات یا احکام دیوان عدالت اداری، مراتب را به دادستان 

شهرستان اعالم می کند.

نکته حائــز اهمیتی که وجود دارد اینکه مــراد مقنن در صیانت از حقوق ۱۵
عامه و احیای حقوق عامه دقیقا کدام مصادیق اســت؟ ماده ۵ این مقرره 
اشعار می دارد «دادستان کل کشور با همکاری سازمان و افراد صاحب نظر مصادیق 
وظایــف و اختیارات قانونی دســتگاه ها در حوزه حقوق عامه کــه از اهمیت زیادی 
برخوردار است را احصا و در اختیار دادستان ها قرار دهد. در قوانین ما بحث اقدامات 
تأمینی و اقتدار فوق العاده دادســتان در کاربســت اختیار تأمینی و کنترلی و مراقبتی 
بد جاافتاده اســت . مثال ماده ۶ دســتورالعمل می گوید: «درصورتی که بازرسان کار 
یا کارشناســان بهداشــت، موضوع ماده ۱۰۵ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ در بازرسی از 
کارگاه هــا احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عــدم رعایت موازین و مقررات اطالع 
دهند، با اعالم مقام مســئول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و 
الک و مهر صادر می کند». در ادامه باز نقش دادســتان ها پررنگ می شود که «تبصره 
ـ دادســتان ها در راســتای حفظ حقوق عمومی و پیشــگیری از حوادث و سوانح در 
کارگاه ها با پیگیری و صدور دستورات الزم به ادارات کار و بهداشت در شهرستان ها، 
اعالم نمایند به نحو مســتمر و مؤثر وظیفه بازرسی از کارگاه ها را انجام و در صورت 
بروز ســوانح، نسبت به تعقیب مسئوالن دستگاه های مذکور که بروز سانحه ناشی از 

اهمال و ترک فعل آنان است، اقدام مقتضی را معمول نمایند.
اســتفاده امانت دارانه از قدرت عمومی آنگاه مشــروع است که مطابق با هدف 
شایســته حکمروایی در خدمت انســانیت و حق حیات و حقوق بشر و عدالت و منع 
تبعیض و احترام به کرامت انســانی قرار گیرد. حوادثی مانند متروپل و خروج قطار 
از ریل و تصادفات دهشــتناک جاده ای بــا خودروهای ناایمــن و ریزگردها و... قابل 
پیشــگیری است، به شــرط مدیریت بخردانه شایسته ساالر و آگاه به قانون و تکالیف. 
حکومــت ضابطه مــدار قانون مدار که هر چیزی ســر جای خودش باشــد و منافع 
همگانی به رانت و ضابطه فروشــی و سوداگری ارجح باشد. حتی برای از ما بهتران 
قانون قانون باشــد و توأم با ضمانت اجرای قوی، دست رانت خوار قطع و اهل علم 
در موقعیت منزلت و اهل زد و بند و رانت در موقعیت طرد باشــند. می توان کشور را 

ایمن تر اداره کرد. بشرطها و شروطها

زغال  ســنگ یورت، در ۱۴ کیلومتری آزادشهر استان گلستان و در روز ۱۳ اردیبهشت 
ســال ۹۶ منفجر شد و ده ها کارگری که در عمق ۱۳۰۰ متری این معدن مملو از گاز 
متان و مونوکســید کربن کار می کردند، گرفتار شــدند. نیروهای امداد و هالل احمر 
تنها تا عمق ۸۰۰ متری این معدن رفتند و تعدادی از آنها هم به خاطر مسمومیت 
گازی به عنوان مصدوم از یورت خارج شــدند. در نهایت اعالم شد ۴۳ کارگر در این 

حادثه جان باختند.
همــان روزها وزیر صنعت، معدن و تجارت از تشــکیل کمیته حقیقت یاب برای 
بررســی حادثه معدن زغال  ســنگ زمســتان یورت آزادشــهر خبر داد. محمدرضا 
نعمت زاده در نخســتین جلســه ایــن کمیته عنوان کــرد: «با حضــور نمایندگان 
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجــارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین 
ســازمان نظام مهندسی معدن و دســتگاه های مرتبط، حادثه انفجار این معدن در 
این کمیته بررسی می شود و نتایج بررسی ها و علت حادثه در مدت یک هفته اعالم 
خواهد شــد. همان زمان مجلــس هم کمیته ای جداگانه تشــکیل داد». در همان 
روزها اظهارات متناقضی هم وجود داشــت که کارگران معدن را زیر سؤال می برد. 
گزارش کمیسیون صنایع «عامل اصلی» وقوع انفجار را «گاز جمع شده در مقطعی 
از تونــل» معرفی کرده بود؛ بنا بر گزارش اولیه مجلس «منبع جرقه احتماال باتری 
حمل شــده به داخل تونل» بود؛ اما «تا زمان تهیه گزارش منشأ قطعی ایجاد جرقه 

شناسایی نشد».
با وجود همه این اظهارات در نهایت در ۱۶ آبان سال ۹۶، دادگاه استان گلستان، 
شــرکت صنعتی و معدنی شمال شــرق را به عنوان کارفرمای کارگاه، به علل نبود 
سیســتم تهویه مناســب و کافی در تونل، نبود مســیر های کمکی بــرای کمک به 
تهویــه تونل، ارائه ندادن آموزش های الزم، کافی نبودن نظارت بر کارگران به منظور 
جلوگیری از ایجاد هرگونه شعله یا جرقه داخل تونل، مجهز نبودن لوکوموتیو ها به 
تجهیزات رادیاتور اگزوز و نبود تشکیالت امداد و نجات و مدیریت بحران در معدن، 
صد در صد مقصر شــناخت. هرچند تا به امروز و بعد از گذشــت پنج ســال، روشن 
نیســت که جز پرداخت دیه به خانواده های آســیب دیده و زندانی شدن مدیرعامل 
شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق، این کمیته حقیقت یاب چه خروجی دیگری 

داشته است.

۳ سال پس از  انفجار  یک  ویروس  در  یک  روستا
دلیل ابتالی مردم چنارمحمودی به ایدز کماکان روشن نیست

مهــر ماه ســال ۹۸ بــا ابتالی دســته جمعی تعــدادی از ســاکنان روســتای 
چنارمحمودی در لردگان اســتان چهارمحال وبختیاری، صفحــه ای جدید از اخبار 

جنجالی به روی مردم ایران باز شد.
پــس از اینکه تعــدادی از اهالی روســتای چنارمحمودی متوجه شــدند ناقل 
ویروس ایدز هســتند، ادعا کردند یکی از بهیاران مراکز بهداشت در زمانی که برای 
انجام آزمایش از آنها خون می گرفته، به جای هر سرنگ برای یک نفر، از یک سرنگ 
مشترک برای تمام مراجعه کنندگان استفاده کرده  است. به دنبال این ادعا، تعدادی 
از اهالی با حمله به خانه بهداشــت ضمن شکستن شیشه های این مکان با تجمع 

مقابل فرمانداری لردگان اعتراض خود را به این حادثه ابراز کردند.
خبرهــای منتشرشــده اولیه حاکــی از آن بود که این شــیوع همگانی به علت 
قصور پزشــکی توسط بهیار این روستا و رعایت نکردن اصول بهداشتی و استفاده از 
ســرنگ آلوده به ایدز بوده است. ولی رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشــت، انتقال ویروس را از طریق ســرنگ آلوده تکذیب و آن را در حد شــایعه 

دانست ولی تأیید کرد که تعدادی از اهالی این روستا مبتال به ایدز هستند.
ســعید نمکی، وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی وقت امــا تمام قد از 
نیروهای خود دفاع کرد و خواســتار اعاده حیثیت شــد. در بخشــی از نامه  نمکی 
خطاب به وزیر دادگســتری آمده است: «جهت حفظ شئونات مردم منطقه به نحو 
کامال محرمانه موضوع پیگیری و با آزمایش های گسترده موارد جدید ردیابی گشت 
که متأسفانه کانون آلودگی در معتادان تزریقی و افرادی با روابط نامطلوب شناخته 
شــد. آرام و بی صدا این حرکت بیماریابی ادامه داشــت تا امــروز یکی از مقامات 
قضائی استان با ورود به موضوع و ابراز مطلب غیرکارشناسانه مبنی بر مقصربودن 
بهورز روســتا و آلودگی بیماران از طریق ســرنگ آلوده توسط وی، اقدام به جلب 
ایــن نیروی خدوم و زحمتکــش نمود و غم انگیز آنکه رســانه های مغرض بیگانه 
به اســتناد به این اعالم نظر و رفتار عاری از هرگونه دیدگاه کارشناســی، خبر کذب 
آلودگی مردم یک روســتا به دلیل قصور پرســنل مرکز درمانی و استفاده از سرنگ 
آلوده به ویروس ایدز را منتشــر کرده اند...». با وجود اینکه وزارت بهداشــت اعالم 
کرد ماجرا به نظام ســالمت کشــور ارتباطی ندارد، اما خبر دســتگیری بهیار روستا 

خیلی زود منتشر شد.
این اظهارات البته خشــم مردم چنارمحمودی و تجمعات گسترده آنها را در پی 
داشت. با گذشــت چند روز و وقتی آمار دقیقی از مبتالیان به ویروس اچ آی وی در 
این روستا منتشــر نشــد، محمدعلی وکیلی، عضو هیئت رئیسه مجلس، از تشکیل 
کمیتــه حقیقت یــاب خبــر داد و در صفحه شــخصی توییتر خود نوشــت: «خبر 
انتشــار بیماری ایــدز در بین مردم محروم چنارمحمودی لردگان موجب تأســف و 
حیرت اســت. ضمن تذکر به مســئولین مربوطه پیرامون علت یابی و چاره اندیشی 
ســریع مسئله، ان شاءاهللا روز یکشنبه با مشــورت همکاران نسبت به تشکیل کمیته 

حقیقت یاب اقدام خواهیم نمود».
همچنیــن جمعی از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در نامه ای به هیئت 
رئیســه مجلس خواســتار گزارش جامعی از حوادث لردگان و قرائت آن در جلسه 
علنی مجلس شــدند. محمد خدابخشــی از دیگر نمایندگان نیز نسبت به اقدامات 
مقتضی در این زمینه تذکر داد و نتیجه این شد که «علی الریجانی»، رئیس مجلس 
شورای اسالمی در آن زمان، در پاسخ به تذکر خدابخشی گفت: در رابطه با حوادث 
اخیر شهرستان لردگان، نماینده محترم این منطقه تشریف آورده و توضیحات کافی 
ارائه شــد. البته به کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس نیز گفته شد که هرچه 

سریع تر کمیته ای را برای بررسی این موضوع به شهرستان لردگان اعزام کند.
مدتی بعد سخنگوی دولت هر گونه استفاده از سرنگ آلوده توسط بهیار وزارت 
بهداشت را تکذیب کرد. کمیته حقیقت یاب نیز برای این پرونده اگرچه تشکیل شد و 
مجلس هم کمیته های ویژه خود را به روستا اعزام و در این باره تحقیق کرد، اما با 
گذشت سه سال نه سرنوشت آن بهیار که مدتی بعد روستا را ترک کرد برای عموم 

مردم روشن است و نه علت ابتالی دسته جمعی مردم آن روستا به ویروس ایدز.

۳  سال  پس  از   داستان گران شدن  بنزین
حتی تعداد کشته ها را اعالم نکردند

«سال هاست تصمیم گیران با مردم حرف نزده اند که این خود می تواند منجر به 
اتفاقاتی شود که شــاید نتوان آسیب هایش را جبران کرد. از همان روزهای ابتدایی 
کــه اعتراضات و اتفاقــات رخ داد، نمایندگان به این فکر افتادنــد تا راهکاری پیدا 
کننــد و به حقایق موجــود پی ببرند». چند روز پــس از اعتراضات آبان ۹۸ بود که 
پروانه سلحشــوری، نماینده وقت مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، به اخبار 

منتشرشده درباره کشته های این اعتراضات و لزوم تشکیل کمیته حقیقت یاب اشاره 
کرد و گفت: «اخباری جســته و گریخته از جاهای متفاوت به دســت ما می رســد 
که تفاوت آماری فاحشــی دارد. بین جان باختگان نوجوانان هم هســتند که بسیار 
تأســف آور است. با توجه به همین شرایط و اتفاقات بود که ما خواستار تشکیل یک 

کمیته حقیقت یاب شدیم».
علــی بابایی کارنامی، نماینده مردم ســاری و نایب رئیس کمیســیون اجتماعی 
مجلــس نیز همــان زمان بر راه اندازی ایــن کمیته تأکید کرد و گفــت: «از رئیس و 
کمیســیون های تخصصی مجلس یازدهم می خواهم یک کمیته حقیقت یاب برای 
بررسی مســائل و عوامل پشت  پرده فتنه بنزینی سال ۹۸ تشکیل شود و موضوع را 

به طور جد مورد رسیدگی قرار دهد».
علیرضــا رحیمــی، دیگر نماینده مجلس هــم چند روز پــس از اتفاقات آبان ۹۸ 
درخواست تشــکیل کمیته را به رئیس مجلس داد. رحیمی روز شنبه ۹ آذر از رئیس 
مجلس خواســت کمیتــه حقیقت یاب برای تهیه گزارشــی جامع از کشته شــدگان، 
مصدومان و بازداشت شدگان حوادث آبان ماه تشکیل شود. او در نامه خود برای طرح 
این درخواست از حوادث دردناک آبان ماه ابراز تأسف عمیق کرده و نوشته بود: «اکثریت 
آســیب دیدگان از مردم معترض و غالبا از طبقات ضعیف جامعه بوده اند و هیچ گونه 

همدلی و دلجویی ای از آنان به عمل نیامده و همین 
امر موجبــات دلخوری در بخش بیشــتری را فراهم 
کرده اســت و از طرفی هیچ گونه گــزارش موثقی از 
بازداشت شدگان و وضعیت پرونده قضائی آنها ارائه

 نشده است».
 این عضو هیئت رئیســه مجلس در ادامه نامه 
خود با عادی توصیف کردن وضعیت کشور نوشت: 
«بدیهی اســت اکنون که شرایط کشور در وضعیت 
عادی قرار گرفته گزارش مستند و جامع این کمیته 
برگرفتــه از حقایق رویدادهــا می تواند به ابهامات 
عدیده و سؤاالت فراوانی که برای مردم و نمایندگان 
مجلس ایجاد شــده پاســخ دهد و در ترمیم آالم و 
کدورت هــای پیش آمــده و خصوصا رســیدگی به 
وضعیت پیش آمده مؤثر باشــد». آبان ۹۸ گذشت، 
وزیر کشــور در مجلس حاضر شد و به پرسش های 

نمایندگان هم پاســخ داد امــا کمیته حقیقت یاب اهالی بهارســتان حتی به اندازه 
اعالم تعداد کشته شده های آن چند روز نیز خروجی نداشت.

یک  ماه پس از مرگ  ۲  توله  یوز
فرزندان مرده ایران به فراموشی سپرده شدند

اردیبهشــت امســال، دقیقا در آغاز روزهایی که حــذف ارز ترجیحی و افزایش 
ناگهانی قیمت ها شــوکی جدید به سبد خانوارهای ایرانی وارد کرده بود، یک تولد، 
بــار دیگر لبخند به لب مردم نشــاند. ایــران، یوز ایرانی که تحــت لقاح مصنوعی 
قرار داشت و چشــم امید حیات وحش ایران برای ادامه نســل یوزها بود، باالخره 
فرزندانش را به دنیا آورد. ســه توله ای که ابتدا گفته شــد ماده هستند و بعد خبر 
را اصالح کردند و مشــخص شــد خیر، نه یکی، نه دو تا که هر ســه نر بودند. خبر 
اصلی اما زمانی رخ داد که تنها در عرض چند روز، توله ها یکی پس از دیگری جان 
می دادند. دو توله در کمتر از یک هفته مردند و تنها یکی از آنها زنده ماند (تا زمان 

انتشار این گزارش هنوز تنها بازمانده ایران زنده است).
مردم ناراحت بودند و واکنش هایشــان در شبکه های اجتماعی به خوبی نشان 
می داد که می خواهند بدانند آیا این مرگ ها مقصری دارد یا اتفاقی طبیعی اســت. 
کمی بعد، علی ســالجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان حفاظت محیط 
زیســت، خبر داد که برای پی بردن به دالیل تلف شدن دو توله یوزپلنگ ایران کمیته 
حقیقت یاب تشکیل داده اســت. خبر تلخ مرگ دو توله ایران در فاصله ای کوتاه با 
حادثه تلخ متروپل اندکی به فراموشــی ســپرده شــد؛ اما نتیجه اینکه در حالی که 
قریــب به یک ماه از تشــکیل این کمیتــه می گذرد، حتی یک خط خبــر هم درباره 

ازبین رفتن توله های ایران به گوش مردم نرسیده است.

یک  ماه  پس  از  آوار  متروپل
همه چیز در هاله ای از ابهام است

و اما در جدیدترین رخداد تلخی که مردم ایران را عزادار کرد، باز هم یک کمیته 
حقیقت یاب تشکیل شد. در جنوب ایران، جایی که ساختمانی نوساز قرار بود محل 
درآمد و خوشــی مردم باشــد، در حالی که هنوز به طور کامل بازگشایی نشده بود 
فروریخت. دوم خــرداد ۱۴۰۱، برجی ۱۱طبقه در خیابان امیــری آبادان فروریخت. 
۵۰ نفر زیــر خرابه های این برج جــا ماندند، حدود 
۳۰ نفر زخمی شــدند و و پیش بینی ها حکایت از آن 
دارد که هنوز اجســاد دیگری هم زیر آن ساختمان 
مدفون شده اند. ســازه متروپل در شرایطی پیشروی 
می کرد که رســانه های آبادانی بارها و بارها نسبت 
به مشکالت فنی و مهندسی اش هشدار داده بودند. 
با وجود تمامی این هشــدارها متروپل تا دوم خرداد 
امســال پیش رفت و در حالی که هنوز افتتاح نشده 
بود فروریخت.اما این بار هم پای کمیته حقیقت یاب 
به میان کشــیده شــد. محمــد مخبر، معــاون اول 
رئیس جمهــور بالفاصله پس از بازدیــد میدانی از 
محــل حادثه ریزش ســاختمان متروپــل در آبادان 
در جلســه مرکز فرماندهی عملیــات بحران حادثه 
از تشــکیل کارگروه کارشناســی برای بررســی این 
پرونــده خبر داد و گفت: «با تشــکیل یــک کارگروه 
کارشناسی در دولت و دستگاه های مربوطه دستورالعملی برای نظارت و شناسایی 
ساختمان های پرخطر در کشــور به منظور تخلیه سریع و یا ایمن سازی آنها تهیه و 
تدوین می شود». او همچنین از وزیر کشور خواست تیم حقیقت یاب تا حصول نتیجه 
نهایی و بررسی ابعاد مختلف این پرونده بدون هیچ گونه اغماضی به فعالیت خود 
ادامه دهد. معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد که دولت در کنار این عزیزان اســت 
و برای رســیدگی به تمام ابعاد پرونده خاطیان و مقصران این حادثه از هیچ تالشی 
فروگذار نخواهد کرد. مدت کوتاهی از این حادثه گذشــته و نمی توان انتظار داشت 
که ابعاد مغفول آن پیدا و مقصران شناســایی یا مجازات شده باشند. اما هیچ بعید 
نیست اگر یک سال هم بگذرد و باز هم این پرونده در همین مرحله مانده باشد؛ زیرا 
همین حاال، مرگ حســین عبدالباقی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هلدینگی که 
مســئولیت ساخت این برج را بر عهده داشــت در هاله ای از ابهام قرار دارد. تعداد 
دقیق جان باخته ها روشن نیست و اخباری که از آبادان می رسد، نه تنها هیچ گره ای 

را باز نمی کند که به شبهات قبلی نیز می افزاید.
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