
متروپلوکاسبیسیاسیبیبیسی
هرخبــری از جان باختــن ایرانی ها کــه در میان 
می افتد، ایرانی ها آزرده و ناراحت و برخی خشمگین 
می شوند، اّما آلبانی )محل استقرار منافقین(، ریاض 
)پایتخت سعودی( و لندن پشت نقابی از تظاهر به 
ناراحتی بسیار مسرور می  شوند، برای آنها مرگ هر 

ایرانی فرصت بزرگ است.
به گزارش تســنیم  ایرانی ها امروز چند دسته اند؛ یا 
خود داغدارانی هستند که در حادثه  متروپل آبادان 
عزیــزان خود را از دســت داده اند و یــا عزادارانی 
هســتند که در داغ هموطنان خود سوگوارند. هیچ 
انســان شــریفی از حادثه آبادان خرسند نیست؛ 
مســئوالن تالش می کنند پیکرهــا را از زیر آوارها 
خــارج و از بدتر شــدن بحران جلوگیــری کنند؛ 
وزیر کشــور و اســتاندار و رئیس هــالل احمر و 
مســئوالن دیگر، از همان روزهــای اول در صحنه 
حضــور یافته انــد و مشــغول مدیریــت بحرانند؛ 
امدادگران بسیاری از اقصی نقاط کشور جان خود 
را در دســت گرفته اند و در شــرایطی که احتمال 
ریــزش بخش دیگری از ســاختمان وجــود دارد، 
اما فداکارانه مشــغول تفحص اند و رســانه ای های 
زیادی با حضور در صحنه ای که می تواند خطرناک 
 باشد، ســعی می کنند اطالع رســانی و موضوع را 

پیگیری کنند.
اگرچــه همه آنهــا که دل در گروی ایــران دارند، 
داغدارنــد، اما کنار آن، رســانه ها و دولت هایی هم 
هستند که بســیار خرســندند، برای آن ها از قضا 
ایرانِی خوب ایرانِی مرده اســت، مثــاًل در همین 
روزها سه جریان مشخص، تالش می کنند از حادثه 
متروپل پشــمی برای کاله سیاسی خود ببافند، از 
قضا این سه گروه ناشناخته هم نیستند و حاضران 

همیشگی میدان های بحران برای مردم ایرانند.
این ســه دسته در تمام این وقایع یک دست فرمان 
بیشتر ندارند؛ »سعی کنیم ایرانِی بیشتری بمیرد« 
و خاصــه آنکه ایــن خون ها ابزاری بــرای آنها در 

میدان سیاست باشد. 
یکی از این ســه جریان، ســعودی ها هســتند که 
تلویزیون وابســته به آنها یعنی ایران اینترنشنال، 
برای تبدیــل یک حادثه به یک نــزاع بزرگ ملی 
در ایران چیزی کم نگذاشــته اســت. گروه دیگر 
منافقینی هســتند که مدیریــت صحنه در فضای 
مجازی به آنها سپرده شده است و بخش سوم این 
مثلث، همان همیشــگی، یعنی بی بی سی از لندن 
اســت که مدیریت پیام را به عهــده دارد. از قضا، 
وجه نمکین ماجرا آنجاست که همه این سه گروه، 
سابقه مشعشــعی در مواجهه با مردم ایران دارند. 
آنها وانمود می کنند که از حادثه متروپل ناراحتند 
و خون خــواه جان باختگان؛ اما به ســابقه آنها که 
می نگری مســائل دهشــتناکی می بینی؛ منافقین 
همانها هستند که دست کم 17000 نفر از ایرانیان 
را بیگناه ترور کردند، پدر را بر ســر ســفره شــام 
مقابل چشــم فرزند با کارد موکت بری سر بریدند؛ 
بــرادر را در حضور برادر پوســت کندند و فجایعی 
آفریدند کــه کمتر گروه وحشــی در طول تاریخ، 
 حتــی در عصر حجر یا قرون وســطی به آن آلوده 

شده است.
سعودی ها هم همان گروهی هستند که فاجعه حج 
را آفریدند و صدها نفــر از ایرانیان را به گام مرگ 
کشــاندند و یا نقد تر و وســیع تر از آن، همانهایی 
هستند که در یمن، هر روز کودک و زن می کشند؛ 
به نحــوی که صدای قاتالن در عرصه جهانی را هم 
در آورده اند. اما بی بی ســی بوق همان دولتی است 
که ســالها پیش با تحمیــل قحطی عظیم بر مردم 
ایران، نیمــی از ملت آن زمــان، یعنی حدود 10 
میلیون نفر را کشــتند! از این گروه ها هرچه برآید، 
دلســوزی برای مردم قطعاً ساخته نیست، اّما حاال 
که متروپل به زخم بزرگی برای مردم ایران تبدیل 
شده است، موج خون برای این صداهای کثیف هم 
آماده شده است. هر خبری از جان باختن ایرانی ها 
کــه در میان می افتد، ایرانی هــا آزرده و ناراحت و 
برخی خشمگین می شوند، اّما آلبانی )محل استقرار 
منافقین(، ریاض )پایتخت سعودی( و لندن، پشت 
نقابی از تظاهر به ناراحتی، بسیار مسرور می  شوند، 

برای آنها هر ایرانی مرده، فرصت بزرگ است!

»محمدرضامحمدیوسفی«
مدیرکلرسانهمجمع

تشخیصمصلحتنظامشد
حسن رحیمی، مشاور رئیس مجمع و رئیس مرکز 
رســانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، محمدرضا محمدیوسفی را به سمت مدیرکل 

رسانه این مرکز منصوب کرد.
 به گزارش مرکز رســانه و روابــط عمومی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، متن حکم  انتصاب، بدین 

شرح است:
جنــاب آقای محمدرضــا محمدیوســفی؛ نظر به 
شایستگی، سوابق و تجارب جنابعالی، به موجب این 
ابالغ به عنوان »مدیر کل رسانه« این مرکز منصوب 
می شوید. با عنایت به اهمیت ارتقای اطالع رسانی 
در مجمع تشــخیص مصلحت نظام، بویژه ضرورت 
اطالع افــکار عمومــی از حیطه وظایــف مجمع، 
امیــدوارم با تــوکل به خداوند متعــال و همکاری 
و مســاعدت ســایر مدیران و همکاران براســاس 
 شــرح وظایف ابالغی در انجام امــور محوله، موفق 

و موید باشید.
                                                        حسن رحیمی
مشاور رئیس مجمع و رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی

اخبار

وزیر کشور در بخشنامه ای خطاب به استانداران سراسر 
کشــور از آنها خواست با استفاده از ظرفیت های قانونی، 
ضمن برخــورد با تخلفات ســاختمانی، از بهره برداری 

ساختمان های ناایمن جلوگیری کنند.
به گزارش وزارت کشــور، در بخشــنامه احمد وحیدی 
وزیر کشــور خطاب به استانداران سراسر کشور، بر لزوم 
رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی، ایمنی 
و اصول فنی و کنترل ساخت و سازها تاکید کرد و از آنها 
خواست با استفاده از ظرفیت های قانونی، ضمن برخورد 
با تخلفات ســاختمانی، از بهره برداری ســاختمان های 

ناایمن جلوگیری کنند.
وی در این بخشــنامه آورده است: »حوادث فروریختن 
چند ســاختمان بلندمرتبه در ســال های اخیر از جمله 
حادثــه برج متروپــل در آبادان، لزوم توجــه و نظارت 
مسئوالن و ســازمان های ذیربط را به رعایت اصول فنی 
و ایمنی در تمامی مراحل ســاخت و ساز، بیش از پیش 

ضروری ساخته است.
وزیر کشــور در این بخشــنامه از اســتانداران خواسته 
اســت پیرو دســتور مؤکــد رئیس جمهــوری محترم، 
»با اســتفاده از تمامــی ظرفیت های موجــود از جمله 
مهندسی، شــهرداری ها، دهیاری ها،  نظام  سازمان های 
بخشــداری ها، اتحادیه های صنفــی، ادارات کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، دادگســتری و ســایر دستگاه های 
 ذیربــط« نســبت بــه پیشــگیری از حوادث مشــابه 

اقدام کنند.

در ایــن بخشــنامه تصریــح شــده اســت در مرحله 
صــدور پروانــه ســاختمان، رعایــت دقیــق ضوابط 
طرح توســعه )جامــع، هــادی و تفصیلــی( مصوب، 
مقــررات ملی ســاختمان و ضوابط مربــوط به ایمنی 
 ســاختمان، توســط مراجع صدور پروانــه مالک عمل 

قرار گیرد.
در بخشــنامه وزیر کشــور تصریح شــده است پس از 
پایــان مهلت تعیین شــده و عدم اقدام مالــک به رفع 
خطــر، شــهرداری باید بــا هماهنگی مراجــع قضائی 
بــرای جلوگیری از فعالیت و بهره بــرداری از این قبیل 

ساختمان ها اقدام کند.
وی در این بخشــنامه خواسته است مراجع صدور پروانه 
نســبت به شناسایی ســاختمان های بدون پایان کار با 
اولویت ســاختمان های بلندمرتبه، مهم و عمومی اقدام 
و در صورت وجود تخلف به ویژه در مســائل مربوط به 
ایمنی، پایداری و اســتحکام بنا، با تشخیص کارشناس 
رسمی دادگستری یا مهندس ناظر، گزارش تخلفات این 
قبیل ســاختمان ها را سریعاً برای صدور رأی مقتضی به 

کمیسیون های ماده 100 ارجاع دهند.
نایب رئیس شــورای عالی مدیریت بحران خاطرنشــان 
کرده است: چنانچه در فرآیند اجرای قانون و جلوگیری 
از تخلفات ســاختمانی یا بهره برداری از ساختمان های 
ناایمــن به همــکاری نیروی انتظامی و دادگســتری با 
دســتگاه های اجرایی از جمله شــهرداری ها نیاز باشد، 

هماهنگی الزم انجام شود.

وزیرکشور:

استاندارانبهرهبرداریازساختمانهایناایمنرامتوقفکنند
عضــو هیئت رئیســه مجلس گفــت: هیئت رئیســه از 
نمایندگان خواســت برای اســتیضاح صبر کنند شــاید 
رئیس جمهور خودش کابینه را ترمیم کند، البته این دولت 
با دولت قبل قابل قیاس نیست اما انتظار ما بیشتر است.

احمــد امیرآبادی عضو هیات رئیســه مجلس شــورای 
اســالمی در برنامه جهان آرا با موضوع بررســی عملکرد 
دوساله نمایندگان یازدهمین دوره مجلس گفت: گاهی 
یک وزیر یا نماینده که هر کدام اهل شــهر و اســتانی 
هســتند، تمایل دارند برای همان شــهر و اســتان هم 
کاری انجــام دهند و برای دوره بعد هــم رأی بگیرند؛ 
وقتــی این نــگاه حاکم باشــد در نظــام بودجه ریزی 
بــا تحول مواجــه نخواهیم شــد. وی ضمــن انتقاد از 
برخی خصوصی ســازی های غلط تاکیــد کرد: در بحث 
خصوصی سازی ، به عنوان مثال یک واحد پتروشیمی را 
از وزارت نفت که متخصص همان مسئله است می گیرند 
و به یــک وزارتخانه غیر مرتبط می دهند؛ تا روند حاکم 
این چنین باشد، تأمین 1۳0 هزار میلیارد تومان از محل 

فروش اموال تملیکی دولت، محقق نمی شود.
امیرآبادی تصریح کرد: اینکه نمایندگان مجلس احساس 
تکلیــف کردند که کمــک کنند و یک دولــت انقالبی 
روی کار بیایــد و مجلس و دولت برای حل مشــکالت 
هماهنگ شــوند، خوب است؛ ولی اگر سبب شود بحث 
نظارتی نمایندگان زیر ســوال برود خوب نیست. قبول 
نــدارم که نمایندگان با دولت تعــارف دارند. وی ضمن 
اشاره به موضوع اصالح سیاست ارز دولتی بیان کرد: در 

قانون حذف ارز ترجیحی، اختیاراتی را به دولت داده ایم 
ولی در نهایت نمایندگان مســئولیت این مصوبه را باید 
بپذیرند. این طور نیســت که اگر وزیری در اجرای قانون 
عملکرد خوبی نداشــته باشد و حقوق مردم ضایع شود، 

نمایندگان ساکت بنشینند بلکه وارد میدان می شوند.
وی ضمن اشــاره به عملکرد دولت یادآور شد: به نظرم 
الزم اســت ســه چهار وزیر، یک معاون و چند استاندار 
تغییر کنند، چون حدود یک ســال زمان برای نشــان 
دادن عملکرد کافی بوده اســت. هیئت رئیســه مجلس 
از نمایندگان خواســت برای استیضاح صبر کنند شاید 
رئیس جمهور بخواهــد خودش کابینــه را ترمیم کند. 
نماینــدگان، روی عملکرد وزیــر ارتباطات حرف دارند 
گرچه این دولت با دولت قبلی قابل مقایسه نیست ولی 

انتظار ما هم بیشتر است.
امیرآبــادی در رابطه با طرح شــفافیت گفت: بنده جزء 
نویســندگان طرح اولیه شــفافیت بودم و اولین نفر هم 
محمدباقر قالیباف آن را امضا کرد. البته برخی مخالفان 
دالیلی داشــتند اما آنها مخالف اصل شــفافیت نبودند. 
معتقدم اصل بر شفافیت اســت و بقیه فرع است. طرح 
شــفافیت قوای ســه گانه نیاز به ۵0+1 رأی دارد نه دو 
ســوم نمایندگان! وی در ادامه ضمن اشــاره به حقوق 
نمایندگان مجلس تاکید کرد: حقوق نمایندگان مجلس 
در حال حاضــر 1۸ میلیون تومان اســت ولی آنچه به 
عنــوان دفتر و نیروهــا دریافت می کننــد جزء حقوق 
محسوب نمی شود چون باید عین همان را هزینه کنند. 

امیرآبادیفراهانی:

منتظرترمیمکابینهازسویرئیسجمهورهستیم

یکی از سناریوهای دشــمن در ماجرای حادثه آبادان این 
اســت که القا کند مسئوالن نســبت به حادثه متروپل در 
آبادان بی تفاوت هســتند و هیچ گــروه امدادی در صحنه 

حادثه حضور ندارد، اما آیا واقعا چنین بوده است؟
شکی نیست که جریان ها و رسانه های معاند همواره سعی 
کرده اند از هر فرصتی برای فریــب اذهان عمومی، بدبین 
کــردن مردم به نظام و مســئوالن و در نهایت ایجاد یاس 
و ناامیدی در میان مردم و جامعه برای رســیدن به اهداف 

خود استفاده کنند.
بســیاری از مــا بارها در مســائل مختلف شــاهد اجرای 
ســناریوی دشمنان و رســانه های معاند در این باره بوده 
ایم، از ماجرای دروغ افزایش قیمت بنزین که اخیرا بعد از 
مشــکلی که در پمپ بنزین ها ایجاد شد، تا دامن زدن به 
مســائل قومی و مذهبی و... که البته این توطئه ها همواره 

با هوشیاری و بصیرت مردم ناکام مانده اند.
آنگونــه که فارس در گزارش خود نوشــته، جدای از دروغ 
پردازی ها و انتشار اخبار کذب، یکی از ترفندهای دشمنان 
بــرای ایجاد التهاب در جامعه ایجاد دوقطبی ســازی های 
کاذب، سو استفاده از احساسات مردمی و قرار دادن مردم 
در مقابل هم و همچنین مردم در مقابل مســئوالن و نظام 
است که متاسفانه گاهی برخی از ما نیز دانسته یا ندانسته 

به آن دامن می زنیم.
رســانه های معانــد و ضد انقالب که بعــد از اجرای طرح 
مردمی ســازی یارانه ها هر چه تالش کردند تا با انتشــار 
اخبار دروغی همچون بحث افزایش قیمت و سهمیه بندی 
نان، افزایش قیمت ســوخت و دارو و.... فضای کشــور را 
به آشــوب بکشــانند، این روزها و پس از ماجرای تخریب 
ســاختمان متروپل در آبادان بهانه تــازه ای پیدا کرده اند 
تــا از آب گل آلــود ماهی بگیرند، این جریانات برایشــان 
مهم نیســت که این روزها مردم آبادان و البته ایران عزادار 
هســتند، اتفاقا آنها تالش دارند از ناراحتی و احساســات 
مردم کشورمان بیشترین بهره را به نفع اهداف خود ببرند.
بعد از حادثه دلخراش ریزش ساختمان متروپل در آبادان 
که دل میلیون ها ایرانی بــه درد آمد، نیروهای امدادی به 
سرعت خود را به محل حادثه رسانده و 24 ساعته در حال 
امدادرســانی به آسیب دیدگان و هموطنان عزیزی هستند 

که زیر آوار مانده اند.
رســانه های معاند اما این روزها چند ســناریو را پیگیری 
می کنند، یکی از ســناریوها دوقطبی ســازی است، اینکه 
ســعی دارند اجرای سرود »ســالم فرمانده« در استادیوم 
آزادی را به جشــن و پایکوبی تعبیر کنند و آن را در مقابل 
عــزاداری مردم آبادان قرار دهند! این رســانه ها البته نمی 
گویند که در روزی که به عشق حضرت مهدی )عج( سرود 
»سالم فرمانده« در استادیوم آزادی اجرا شد، صدهزار نفر 
در اســتادیوم و میلیونها نفر بیننــده تلویزیونی یک صدا 
یــا قرائت دعای فرج بــرای مردم آبادان، آســیب دیدگان 
و بازمانــدگان حادثه دعــا کردند و نمی گوینــد بارها یاد 

درگذشتگان حادثه گرامی داشته شد.
یکی دیگر از سناریوهای دشمن این است که این گونه القا 
کنند که مسئوالن کشور نسبت به حادثه متروپل بی تفاوت 
هستند و هیچ گروه امدادی در صحنه حادثه حضور ندارد، 
اما ایــن در حالی اســت گزارش های متعدد رســانه های 
مختلــف و دوربین هایی که در محل حادثه حضور دارند به 

خوبی نشــان می دهند از همان ساعات ابتدایی که حادثه 
ریزش ســاختمان متروپــل رخ داده از گروه های جهادی 
و مردمی گرفته تا بســیاری از مســئوالن دولتی، بسیج، 
نیروهای مسلح و نیروهای امدادی برای خدمات رسانی پای 

کار هستند.
از ســویی در این چند روز بارها شــاهد حضور معاون اول 
رئیس جمهور، وزیر کشــور، اســتاندار اســتان، مسئوالن 
ســازمان هالل احمر و . . . در محل حادثه بوده ایم تا اینکه 
هم از نزدیک شــاهد روند امدادرســانی به حادثه دیدگان 
باشند و هم ســریعا دستورات الزم را برای کمک به مردم 
صادر کنند. حتی نماینده ولی فقیه در اســتان خوزستان 
هم آســتین باال زده و پای کار آمــده و هر کاری می تواند 

برای کمک به آسیب دیدگان انجام می دهد.
ایجاد شــبهه دربــاره زنده بــودن مالک متروپــل هم از 
ســناریوهای دیگری اســت کــه معاندین بــه آن دامن 
می زنند! هدف از این کار هم این اســت که مردم را نسبت 
به مســئوالن و نظام بدبین کننــد و اینگونه القا کنند که 

مسئوالن حقیقت را به مردم نمی گویند.
اگرچه برای بســیاری از مردم ما دســت دشمنان رو شده 
و فریــب بازی های معاندین را نمی خورند اما بررســی این 
موضوع که آیا واقعا مســئوالن نســبت بــه حادثه آبادان 
بی تفاوت بوده اند یا خیر از اهمیت زیادی برخوردار اســت 

که در ادامه به این موضوع پرداختیم.

دستورویژهرئیسجمهورازعمان
متروپـل کـه فروریخـت، رئیسـی رئیس جمهـور در عمان 
حضـور داشـت. وی وقتـی از ماجرا با خبر شـد به سـرعت 
امکانـات  تـا تمامـی  رئیـس دفتـر خـود را مأمـور کـرد 
بـرای رسـیدگی فـوری به سـانحه دیـدگان و آواربـرداری 
را بسـیج کنـد. بـر همیـن اسـاس رئیـس دفتـر رئیـس 
جمهـور در تماس هـای تلفنـی جداگانـه ای بـا معـاون اول 
از  اطـالع  ضمـن  خوزسـتان،  اسـتاندار  و  رئیس جمهـور 
آخریـن وضعیـت حادثـه، دسـتور رئیس جمهـور مبنی بر 
بسـیج تمامـی امکانـات بـرای رسـیدگی فوری به سـانحه 

دیـدگان و آواربـرداری را ابـالغ کـرد.
آیت اهلل رئیســی همچنیــن به معــاون اول رئیس جمهور 
ماموریت داد ضمن به کارگیــری تمامی امکانات محلی و 
ملی، شــخصا این موضوع را با اختیــارات کامل به منظور 
تســریع در آواربرداری و نجات جان افــراد زیر آوار مانده 

و رسیدگی به مصدومان حادثه، مدیریت و پیگیری کند.
رئیس جمهور همچنین دســتور داد با توجه به اعالم نیاز 
اســتاندار خوزستان، نیرو های امدادی و امکانات الزم برای 
آواربرداری و امداد، از سازمان آتش نشانی تهران به صورت 
فوری به آبادان اعزام شــوند و همچنین برای شناســایی 
تخلفــات منجر به این حادثه نیز، بــه صورت عاجل اقدام 
شــود و برخورد شــدید و غیرقابل اغماض با متخلفان در 

دستور کار قرار بگیرد.

دستورویژهوزیرکشوربهاستاندارخوزستان
وزیر کشور نیز در همان ابتدا به استاندار خوزستان دستور 
داد همه امکانات را برای رسیدگی فوری به حادثه دیدگان 

و نجات محبوسان احتمالی زیر آوار به کار گیرد.
احمــد وحیدی همچنین به ســازمان مدیریــت بحران و 

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور دستور دارد همه 
امکانات خود را در این زمینه به کار گیرند و در اسرع وقت 
نسبت به بررسی کارشناسانه این حادثه اقدام کنند. عالوه 
بر این، وزیر کشور خواستار معرفی مسببان و متخلفان این 

حادثه به دستگاه قضایی شد.

حضوروزیرکشوردرمحلحادثه
وزیــر کشــور در ادامه خود را در اولیــن فرصت به آبادان 
و محــل حادثه رســاند و تــا از نزدیک در جریــان روند 
امدادرســانی و عملکرد دســتگاه ها قرار گیرد و دستورات 

الزم را برای خدمات رسانی بهتر و سریع تر صادر کند.
وحیدی همچنان در آبادان حضــور دارد و پیگیر موضوع 
است و هر لحظه نیز گزارش امدادرسانی را از طریق رسانه 

ها به اطالع مردم می رساند.

حضورمعاوناولرئیسجمهوردرمتروپل
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور نیز که از همان ابتدا 
از تهران پیگیر خدمات رســانی به آسیب دیدگان بود در 
روزهای گذشته به آبادان سفر کرد تا از نزدیک در جریان 

روند امدادرسانی قرار گیرد.

دستوروزیربهداشت
برایرسیدگیفوریبهمصدومان

وزیر بهداشــت نیز در تماس تلفنی با رییس دانشگاه علوم 
پزشکی جندی شاپور اهواز، خواستار آمادگی مراکز درمانی 
بیمارســتان های خوزســتان و بســیج همه امکانات برای 

پذیرش مصدومان حادثه ریزش ساختمان متروپل شد.

حضوراعضایکمیسیونعمرانمجلس
درمحلحادثه

جمعی از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی نیز به دنبال 
ماموریت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برای بررســی 
ابعاد حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان، تهیه گزارش 
از عملکرد دســتگاه ها و شناســایی متخلفین این حادثه 
غمناک، به اســتان خوزستان ســفر کرده و ضمن بازدید 
از محل ســاختمان متروپل از آخرین وضعیت آواربرداری 

مطلع شدند.

نمایندهولیفقیهدرخوزستان
پایثابتامدادرسانیبهآسیبدیدگان

حجت االســالم سید عبدالنبی موســوی فرد نماینده ولی 
فقیه در خوزســتان و امام جمعه اهواز نیز از مسئوالنی بود 
که از همان روزهای ابتدایــی در محل حادثه حضور پیدا 
کرد و از نزدیک در جریان روند آواربرداری و امدادرســانی 

قرار گرفت.
نماینده ولی فقیه در استان خوزستان همواره از مسئوالن 
استانی حاضر در حادثه و فرمانده عملیات میدان، گزارش 
هــای مربوطه را دریافت و با گفت وگــوی تلفنی با معاون 
رئیــس جمهور ضمن بیــان وضعیت موجود، بر تســریع 
در امدادرســانی ها و پــای کار آوردن تجهیزات و نیروی 

متخصص بیشتر تأکید کرد.

صدوردستورقضاییبرایبررسیعلتحادثه
رئیس کل دادگســتری اســتان خوزســتان نیز در همان 

ســاعات اولیه دستور بررســی دقیق علت و عوامل حادثه، 
امدادرســانی به مصدومان و برخورد سریع و قاطع با کلیه 

مرتبطان و مسببان حادثه را صادر کرد.
علـی دهقانـی رئیـس کل دادگسـتری اسـتان خوزسـتان 
بـه فـارس گفـت: بعـد از ریـزش سـاختمان چنـد طبقـه 
در دسـت احـداث متروپـل، بالفاصلـه رئیـس دادگسـتری 
و دادسـتان عمومـی و انقـالب ایـن شهرسـتان در صحنـه 
حاضـر و دسـتورات مقتضـی جهـت رسـیدگی بـه موضوع 

شـد. صادر 
وی همچنین از دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان 
خواســت تــا در کنــار رئیس دادگســتری و دادســتان 
 آبــادان، موضــوع را تا حصــول نتیجه مقتضــی پیگیری 

و نظارت کند.

حضورمیدانیفرماندهسپاهخوزستان
درحادثهمتروپل

اگرچه رســانه های ضدانقالب و بیگانه سعی دارند بگویند 
که نیروهای امدادی در صحنه حادثه متروپل حضور ندارند 
اما واقعیت این است که آواربرداری توسط نیروها و ماشین 
آالت ســپاه و بسیج با مدیریت فرمانده سپاه خوزستان در 
حال انجام اســت و حتی خود فرمانده سپاه خوزستان نیز 
با لباس شخصی در حال خدمت رسانی به آسیب دیدگان 

حادثه متروپل آبادان است.

شاهدخدماترسانیگستردهدستگاههایاجرایی
درحادثهمتروپلهستیم

مجلـس  در  اهـواز  مـردم  نماینـده  یوسـفی  مجتبـی  از 
و  مجلـس  رئیـس  دسـتور  بـه  کـه  اسـالمی  شـورای 
کمیسـیون عمـران بـه محـل حادثـه اعـزام شـده دربـاره 
وضعیـت حادثـه سـاختمان متروپـل در آبادان پرسـیدیم، 
وی معتقـد بـود کـه خدمات رسـانی دسـتگاه های اجرایی 
مربوطـه پـس از بـروز حادثـه سـاختمان متروپـل آبـادان 
تـوان  تمـام  بـا  دسـتگاه ها  همـه  و  بـوده  خـوب   بسـیار 

پای کار آمدند.
وی همچنیــن می گویــد: در کنار دســتگاه های اجرایی، 
نیروهای مسلح تجهیزات و ماشین آالت خود را برای کمک 
به مــردم در این موضوع پای کار آورده اند و اگر هم کار با 
کندی پیش می رود به خاطر این اســت که اگر اجســادی 

هنوز در ساختمان است بیرون آورده شود.

همهپایکارهستند...
نتیجه اینکه اگــر بخواهیم بی طرف و منصفانه به موضوع 
نــگاه کنیم می بینیم هم مســئوالن و نیروهای امدادی و 
هــم مردم و گروه های مردمــی در این چند روز حادثه با 
قــدرت پای کار بوده اند و تمــام تالش خود را برای اینکه 
این حادثه با کمترین تلفات و بهترین شــکل خاتمه پیدا 

کند به کار بسته اند.
با این حال اما دشــمنان قســم خورده این مرز و بوم همه 
توان خود را به کار بســته اند تا یأس و ناامیدی را در میان 
مردم ترویج کنند. در چنین شــرایطی اســت که اهمیت 
جهاد تبیین برای خنثی کردن دسیســه های دشــمنان و 
آگاهی بخشی مضاعف در جامعه دوچندان می شود و البته 
رسانه ها و کاربران فضای مجازی می توانند نقش به سزایی 

در این موضوع داشته باشند.
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گزارش

متروپل؛ از واقعیات موجود تا تصویری که می خواهند بسازند

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت:حِق نماز جمعه به درستی ادا نشده 
اســت. ما ائمه جمعه هنوز فاصله زیادی داریم تــا حق نماز جمعه را ادا کنیم و 

شکر آن را به جای بیاوریم.
حجت االســالم  محمدجواد حاج علی اکبری در مراسم اختتامیه اولین جشنواره 
شعر نماز جمعه و دومین جشنواره عکس نمازجمعه، جانباختن قربانیان متروپل 
آبادان را تســلیت گفت. وی با بیان اینکه نماز جمعه عنایت بسیار بزرگ  خداوند 
متعال به جامعه اســالمی و مومنان است، گفت: نماز جمعه به تعبیر رهبر معظم 
انقالب اسالمی یک واجب نمادین به شــمار می آید که ظرفیت های شگرفی در 
محور خودسازی، تطهیر جان، جال دادن روح و ذهن مومنان دارد. عالوه بر این، 
نماز در طراحی جامعه اســالمی از اهمیت زیادی برخوردار است تا جایی که به 

طــور خاص نماز جمعــه و خطبه های آن  موجب انســجام در تحقق آرمان های 
مشترک مسلمانان می شود. رییس شــورای سیاستگذاری ائمه جمعه ادامه داد: 
مســیری که برای تحقق تمدن اسالمی باید طی کنیم، از همین مسیر می گذرد. 
ابعاد مختلف نماز جمعه را در بیش از 40 ســال در پرتو انقالب اسالمی مشاهده 

کرده ایم. در ســال های نخستین انقالب اسالمی و بعد دفاع مقدس و پس از آن، 
نقــش آفرینی نماز جمعه بین نیروهای انقالبی خاطره انگیز بوده اســت و اگر به 
تاریخ انقالب اســالمی با دقت نگاه کنیم، به آثار نمازجمعه و اتحاد ملی در این 
اجتماع پی خواهیم برد. حاج علی اکبری با بیان اینکه زبان هنر در ترویج، تبیین 
و  نفــوذ پیام ها نقش بی بدیلی دارد، خاطر نشــان کرد: هر هنری به کمک دین 
بیاید، اول خودش فیض می برد و برکاتش قابل تصور نیست، بعد هم به مسؤولیت 
اصلی خود عمل کرده اســت از این رو مراســم امروز نشانگر رویکرد ما مبنی بر 
دعوت از اصحاب هنر برای حرکت در این مسیر  توجه به نماز جمعه است. سعی 
داریم با اســتفاده از این ظرفیت هنری در ترویج  نماز جمعه و فراخواندن اقشار 

گوناگون  به این فرضیه الهی عمل کنیم.

حاجعلیاکبری:

 ائمه جمعه حق نماز جمعه را 
به درستی اَدا نکردند


