
س��ال 56 كه تازه كارآموز وكالت ش��ده بودم 
دفتري در زرن��د كرم��ان داير ك��ردم. در 28 
آذرماه آن س��ال زلزله اي به ق��درت 5/9 درجه 
ريشتر به وقوع پيوست. آن شب ميهمان يكي 
از دوستان در خانه هاي س��ازماني نيروگاه تازه 
تاسيس زرند بودم. پس از زلزله همه با وحشت 
از خواب پريديم. ساعت نزديك به 11 و نيم بود 
و صاحبخانه كه از مهندسين نيروگاه بود، گمان مي كرد نيروگاه از مدار 
خارج شده. صدايي وحشتناك توام با گرد و خاك و خاموشي فضاي 
رعب آوري س��اخته بود. زلزله نيروگاه را از مدار خارج ك��رده بود و در 
خاموشي مطلق به سرعت به طرف خانه پدري حركت كردم. در مسير 
از هر آبادي كه رد مي شدم ويراني بود؛ خوفناكي آوار زلزله در خاموشي 

مطلق و گرد و غباري كه انگاري آمده بود تا هميش��ه 
بماند. سه روستا به كلي ويران ش��دند و 13 روستا تا 

90 درصد آسيب ديدند و 665 نفر كشته شدند. سازمان زمين شناسي 
امريكا عمق زلزله را در 31 كيلومتري زمين گزارش كرده بود. 

مسووليت خرابي هاي زلزله 
حقوقي

تركيه دادگاه رضا ضراب را سياسي خواند

 توليد اتهام
 در ضراب خانه   نيويورك
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رييس جمهور صب��ح روز گذش��ته همراه با 
هيات بلند پايه دولت براي شتاب بخش��ي بر 
روند توسعه سيستان و بلوچستان، كمك به 
اجرايي ش��دن مصوبات قبل و تزريق اعتبار 
براي تكميل طرح هاي نيمه تمام در دس��ت 
اجرا قدم بر نخس��تين خاستگاه راي خويش 
گذاشت.  اين مردم سيس��تان و بلوچستان 
بودند ك��ه از همان ب��دو اجماع گروه ه��ا و اح��زاب اصالح طلب و 
اعتدالگرا بر س��ر كانديداتوري دكتر حس��ن روحاني در انتخابات 
سال92 زودتر از ساير استان هاي كشور به خروجي اين توافق لبيك 
گفتند و براي روانه كردن دكتر روحاني به كاخ رياس��ت جمهوري 
آستين اجماع باال زدند. بنابراين باتوجه به عمق محروميت هاي اين 

استان شايد انتظار و خواسته مردمان استان مبني 
بر توجه بيش از پيش دولت دوازدهم به سيس��تان 

و بلوچستان نسبت به دولت هاي گذشته براي توازن در توسعه اين 
سامان منطقي و معقول به نظر  آيد. 

قدم بر نخستين خاستگاه راي 
سياست

رفتارهاي اخير آقاي احمدي نژاد 
و دوس��تانش بي��ش از آنكه آثار 
بااهميت مس��تقيمي داش��ته 
باشند واجد اثرات غيرمستقيم 
بر حاميان س��ابق وي است. اين 
رفتار وي چنان بود كه در نهايت 
آقاي مصباح يزدي را نيز مجبور 
به موضع گيري كرد و در سخناني اظهار داشت كه: »ما 
هر كس��ي را، تا مادامي كه در مسير اسالم كار مي كند، 
حمايت مي كني��م؛ طرفداري اش مي كني��م؛ هر وقت 
منحرف شد، ما هم از او جدا مي ش��ويم. اعمال و رفتار 
امروز احمدي نژاد را تايي��د نمي كنم، چون اكنون يك 
حالت انحرافي در او مي بين��م.« اين جمالت به خودي 
خود نادرست نيس��ت، كامال هم درس��ت و قابل تاييد 
است. هركسي براي توجيه مواضع خود از همين منطق 
استفاده مي كند. ما نيز تا هنگامي كه كسي را همسو با 

ارزش ها و افكار خود بدانيم از او دفاع و حمايت مي كنيم 
و در غي��ر اين صورت ب��ه مخالفت ب��ا او برمي خيزيم. 
پرس��ش كليدي از اصولگرايان و اشخاصي چون آقاي 
مصباح يزدي در خصوص رفتارهاي آقاي احمدي نژاد 
اين نيس��ت كه چ��را تغيي��ر موض��ع داده اي��د، بلكه 
پرسش هاي اصلي نكات ديگري است كه در اينجا اشاره 
مي ش��ود، و اميدواريم كه آقاي مصباح يزدي يا س��اير 
اصولگرايان حامي آقاي احمدي نژاد به اين پرس��ش ها 
پاسخ دهند. نخس��تين پرسش اين اس��ت كه چرا در 
ابتداي كار حمايت از او را به مقدسات و ائمه معصومين 
ربط داديد؟ ش��ما مي توانس��تيد از افكار و انديشه ها و 
برنامه هاي او دفاع كنيد، ايرادي هم نداشت، ولي اگر بر 

اين حمايت خيلي اعتماد داشتيد، چرا 
به صورت مس��تقل و از طرف خودتان 

اين كار را نكرديد و به جاي آن به خواب و امام زمان )ع( 
و اين جور چيزها متوسل شديد؟ 

»حق تاليف« احمدي نژاد را بدهيد!
نگاه روز
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محمدحسين    مهرزاد

سيستان، نماد وحدت
 استان سيستان و بلوچستان از 
جهات مختل��ف داراي اهميت 
خاصي است؛ نخست اين استان 
در شرق كش��ور از يك موقعيت 
اس��تراتژيك برخوردار است كه 
ايران را به آب ه��اي آزاد متصل 

مي كند. 
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خط اتحاد
 مقامات استان سيستان و بلوچستان 

در استقبال از رييس جمهور

همت خواهی /  ايسنا

شركت خدمات مسافرتي پرسپوليس

آژانس مسافرتي ميچكا

طنين گشت   ايرانيان
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44696697
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بدي�ن وس�يله از عناي�ت و حس�ن توج�ه کليه دوس�تان، 
آشنايان، بس�تگان، نمايندگان محترم ادوار مجلس شورای 
اسالمی و مسئوالن لشکری و کشوری که در مراسم تشييع، 

تدفين و مجالس ترحيم 

بازگشت همه به سوی اوست

خانواده زنده ياد رسول مهرپرور

زنده یاد
مهندس رسول مهرپرور

شرکت نموده و با ابراز همدردی،  در همه مراحل، ما را مديون 
لطف و محبت خويش نمودند، از صميم قلب تقدير و تش�کر 
نموده و برای همگان از خداوند رحم�ان، طول عمر با عزت و 

شادکامی مسئلت داريم . 

انا هلل و انا اليه راجعون

همكاران شما در روزنامه اعتماد

 دوست عزیز و گرامي

 آقاي اكبر منتجبي
باخبر ش�ديم كه ش�وهرخواهر بزرگوارت�ان در اثر 
س�انحه دلخراش رانندگي، به رحمت خدا رفته اند. 
از صميم قلب به ش�ما و خانواده گراميتان تس�ليت 
مي گوييم و براي آن مرحوم رحمت و غفران الهي را 
آرزو مي كنيم. خدا به شما صبر و اجر عنايت فرمايد. 

ما را شريك غم خود بدانيد.
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