گزارش خودکشی مادر و دو فرزندش در رضوانشهر گیالن
احمد زاهدی لنگرودی

فعال اجتماعی

مردم رضوانشــهر گیالن صبح دوشنبه هفته
گذشته شاهد فاجعهای اجتماعی بودند؛ زنی ۴۰
ساله ،دو فرزند  ۱۰ساله و  ۵ماهه خود را از پنجره
طبقه پنجم خانهاش بیرون انداخت و ســپس
خود نیز اقدام به خودکشی کرد .مادر و نوزاد ۵
ن باختند .اما آنطور
ماهه در این حادثه در دم جا 
که میرفالح ،رئيس بیمارســتان رضوانشــهر،
خبر داده دختر  ۱۰ســاله به دلیل سقوط روی
خودروی ســمندی که پارک شده بود ،پایش
شکسته و در بيمارستان انزلی تحت مداواست،
بیمارستانی که گفته شــده مادر که لیسانس
مامایی داشته چند سال پیش در آنجا مشغول
به کار بود .اما مدتها بود بیکار و خانهنشــین
شده بود و حتی دفتر پست بانکی که همسرش
برای تأمین مخارج دایر کرده بود ،حدود  ۳سال
بوده که به دلیل کمبود مالی و ناتوانی در تأمین
هزینهها و پرداخت اقســاط بانکی تعطیل بود.

چنانکه مردم محلــی میگویند این موضوع و
وابســتگی مالی به کمکهای خانواده و پدر و
مادر ،در کنار آنچه افسردگی پس از زایمان ،که
تشدیدکننده بحران روحی مادر میتواند باشد،
باعث روی دادن فاجعه شده است.
باید توجــه داشــت در حالی کــه تنگناهای
معیشتی روز به روز بیشــتر میشود و تورم بار
دیگر سیر صعودی گرفته ،هیچکس پاسخگوی
مطالبات معوقه کارکنان بیمارستانهای کشور
نیست و استان گیالن نیز از این لحاظ بیشتر از
سایر مناطق در بحران است.
به گفته مردم رضوانشــهر و همســایگان این
خانواده ،بیکاری و وضع نامناســب مالی علت
اصلی این فاجعه است؛ که باعث بروز بحران در
زندگیشان شــده .زنی که همراه دو فرزندنش
خودکشــی کرد همســر یک کارگر شــرکت
کاغذسازی چوکای تالش است که کارگرانش
ماههاست حقوق نگرفتهاند.
در این میان تأســفبارتر اما اظهارات فرماندار
رضوانشهر اســت که بالفاصله بعد از وقوع این
فاجعه «اختالالت روانی» مادر را علت وقوع این
حادثه عنوان کرد و با بیان اینکه «طبق شواهد

و بررسیهای انجامشــده» این زن از «بیماری
یو
روانی» رنــج میبرد ،گفت« :طبق بررســ 
تحقیقات از بســتگان نزدیک ایــن زن وجود
بیماری روانی در این مادر تأیید شده است .این
زن در بیمارستان انزلی شاغل بوده و سابقه بروز
رفتارهای پرخطر نیز از وی گزارش شده است».
او افزود« :طبق گزارشــات اولیه همسر این زن
اعتیاد داشــته و کانون این خانواده با مشکالت
گستردهای روبهرو بوده است».
این اظهارات موجب اعتراض کارگران شركت
كاغذسازى چوكاى تالش شــد و کارگران آن
را «دروغ » خواندند .یک رسانه محلی به نقل از
کارگران چوکا آورده است« :فرماندار شهرستان
و مديــران چوكاى تالش كه ماههاســت خون
كارگران را در شيشه كرده و حقوقى به كارگران
نداده تا يك قرص نان خريده و به منزل ببرند؛ و
خودشان سر ماه و به وقت ميليونها تومان پول
يامفت از بيتالمال دريافت كنند! اگر يكسال
به شما حقوق ندهند آيا باز همين حالت عادى
را خواهيد داشت؟!»
همچنین «كمپين نجات چوكاى تالش» ضايعه
دردناك خودكشى مادر به همراه فرزندانش كه

بر اثر فشار روحى از وضعيت بد اقتصادى بوده را
به همكار و خانواده بزرگ كارگرى چوكاى تالش
تســليت گفته و از مســئوالن منطقه خواسته
است برای جلوگیری از این قبیل اتفاقات به داد
کارگران چوکا برسند.
در همیــن رابطــه ســیاوشپور ،رئیس کل
دادگســتری اســتان ،در گفتوگو با ایسنا -
منطقه گیالن ،از مسئوالن استان خواست که
از اظهارنظرهای پیش از موعد خودداری کنند.
وی که تلویحا ســخنان فرماندار رضوانشــهر
را عجوالنه« ،ناشایســت و کارشناسی نشده»
برشــمرد ،گفت« :هنوز علت اصلی موضوع به
طور دقیق مشخص نشده ،و قضاوت اصلی توسط
دستگاه قضایی باید صورت پذیرد ».وی اذعان
داشت« :با توجه به اختالفات درون خانوادگی،
نمیتوانیــم اظهار نظر صریحــی در خصوص
اختالالت روانی این خانم داشته باشیم؛ زیرا در
پزشکی قانونی سابقهای مبنی بر اختالل روانی
وی گزارش نشده است».
فرماندار و مقامات شــورای تأمین که بالفاصله
دســتور شستوشوی محل ســقوط را دادند
و ســعی کردند بــا متهم نشــان دادن قربانی
عاصی از فقر و بحــران اقتصادی ،بر علل اصلی
آن ســرپوش بگذارند یا خود هیچگاه طعم فقر
و بیکاری را نچشــیدند یا مثل کارگران چوکا

و خانوادههایشــان دغدغه معاش امروز و فردا
ندارند که به خود حق میدهند چنین بی پروا
از «رفتارهای پرخطر» یک مادر سخن بگویند.
«پرخطر» شیوه مدیریتی است که شهر بهشت
گیالن را برای زندگی مــردم به جهنم تبدیل
کرده اســت .بیکاری و فقر فراگیر ،رمق مردم
را گرفته و تا این وضع ادامه داشــته باشد ،راه
چارهای هم نیست.
همان روز دوشــنبه ۴ ،دی ماه ،یک جوان ۲۲
ساله نیز در رضوانشهر با قرص برنج خودکشی
کرد .آیا او نیز از بیماری روحی رنج میبرده؟ چه
کسی پاســخگوی چنین فجایع رو به ازدیادی
مانند خودکشــی در گیالن است؟ با انداختن
تقصیر به دوش اعتیاد و جنون فردی مشــکلی
حل نمیشود .اینها خود معلولاند و علتالعلل
آنجاییست که منابع در انحصار گروهی اندک و
خاص قرار گرفته و مشاغل محدود ،در مناسبات
اقلیتی مدیران ناکارآمد تقسیم شده ،آنجاست
که باید تغییر کند ،تا دیگر شاهد چنین تعابیر
سخیف درباره یک خانواده بحرانزده و قربانی
نباشــیم .کارگــران چوکا از چنیــن مدیرانی
میپرســند« :آيا هرروز دســت از پا درازتر به
خانه بروى و چيزى بــراى خوردن خود و زن و
بچه نداشته باشيد باز هم همين روحيه خود را
حفظ خواهيد كرد؟»
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واکنش

 24ساعت بعد از جدی شدن تجمعات اخیر ،برخی از چهرههای اصولگرا و اصالحطلب در فضای مجازی و رسانههای رسمی دست بهکار اظهارنظر شدند

اعتراضهای روزهای گذشته با واکنش شخصیتهای
سیاســی و اجتماعی مواجه شده است .بسیاری در این
اظهارنظرها بر موضوع توجه به معیشــت مردم تکیه
کردهاند و علت نارضایتیها را فساد و وضعیت بد اقتصادی
دانستهاند .برخی دیگر هم خواستار رفع مشکالتی مانند
گرانی شدهاند و از دولت و مجلس خواستهاند با شعارهای
منقضیشده از زیربار مسئولیت فرار نکنند .در زیر برخی
از این واکنشها آمده است.

حسن بهرامنیا ،نماینده نهاوند در مجلس:
«بخشــی از این مســئله به قاطعنبودن
دســتگاه قضا در مبارزه با فساد اقتصادی
برمیگردد که عدهای از این موضوع و رانت
استفاده کرده و حق و حقوق مردم را پایمال میکنند .دولت
هم عزم جدی برای مبارزه با فساد ندارد» /.ایسنا

عکس :ایسنا

ابراهیم رئیســی ،تولیت آســتان قدس:
مشکالت اقتصادی و معیشتی جناح و گروه
نمیشناســد؛ باید مشــکالت اقتصادی،
معیشتی و کسبوکار مردم برطرف شود.
همه مردم انتظار دارند اقدام عملی در حل مشکالت اقتصادی
صورت گیرد .دشمنان و فتنهگران میخواهند با سوارشدن
بر مطالبات بحق مردم فتنه جدید راهاندازی کنند /.تسنیم
محســن رضایی ،دبیر مجمع تشــخیص
مصلحت نظام :مشــكل گرانــی و چالش
مؤسسات مالی و اعتباری جدی است ،اما با
اتكا به توانمندیهای درونی قابلحل است.
دولت و مجلس نباید با شــعارهای منقضی شــده ،از زیر بار
مسؤولیت شانه خالی كنند /.انتخاب
اکبر ترکان ،مشاور رئیس دولت :ما باید بستر
نارضایتیها را مورد بررســی قرار دهیم و
خواستهای مردم را مورد توجه قرار دهیم
و این موضوعات نارضایتی را مدیریت کنیم
که مشکل حل شود؛ وگرنه تا زمانی که بستر این نارضایتیها
باشد دیگرانی که نیتهای درستی ندارند کوشش میکنند
بر این بستر نارضایتی سوار شوند /.عصر ایران
محمود صادقی ،نماینــده مردم تهران در
مجلس :اگر اعتراضات مردمی سازماندهی
هم شــده باشــد ،مســئوالن دولتی باید
پاســخگو باشــند .به جای پاسخگویی به
تئوری توطئه پناه نبریم .برگــزاری راهپیمایی بدون حمل
ســاح از حقوق اساسی مردم اســت .دولت باید در عمل به
حقوق اساســی مردم احتــرام بگذارد نه در شــعار و ایجاد
تشکیالت غیرضرور معاونت حقوق شهروندی /.توییتر

عزتاهلل ضرغامی ،رئیس اســبق سازمان
صداوسیما :مردم اگر ببینند مسئوالنشان
دچار دعواهای زننده شده و کاری برای آنها
انجام نمیدهند و از سویی سخنان رهبری
را نشــنیدهاند به طور حتم اعتراضات خــود را به خیابانها
میآورند و از مســئوالن میخواهند کــه رهبری را حمایت
کنند/.ایلنا
احمد بیگدلی ،عضو کمیسیون اجتماعی
مجلس دهم :این حقیقت موجود در جامعه
اســت که مردم بهخاطر برخی مســائل و
مشــکالت اقتصادی از دست ما مسئوالن
دلخورند و این دلخوری هم لزومــا ارتباطی به دولت فعلی
ندارند .البته این به معنای آن نیســت که این دولت به هیچ
عنوان مقصر نیست؛ اما صرفا مربوط به این دولت هم نیست.
/ایلنا
مصطفی میرسلیم ،عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام :در شنیدن حرف ،انتقاد مردم
و توجه به اعتراض آنها باید مردمســاالری
رعایت شــود ،اما دولت نبایــد اجازه دهد
عدهای توطئهگر و عوامفریب ،با بهانه قراردادن قیمت تخممرغ

و گوشــت و تحریک مردم ،هزینههای فتنهای دیگر را که به
مراتب خســارتبارتر از گرانی اســت ،بر مردم رنجدیده ما
تحمیل کنند/.ایلنا
قاسم میرزایی نیکو ،نماینده مردم دماوند
در مجلــس :جریان داخلی که ســعی در
ناامیدی مردم دارند چه کســانیاند؟ این
افراد مافیای ثروتمند کــه در حال حاضر
شرایط به ضررشان است .وقتی آب گلآلود باشد ماهیگیری
راحتتر میشــود اما زمانی که این آب صاف میشود دیگر
نمیتوان به راحتی ماهیگیری کرد .برخی هم همین کار را
میکنند/.ایلنا
حمیدرضا فوالدگر ،نماینده مردم اصفهان
در مجلس شــورای اســامی :بسیاری از
نارضایتیهای ایجاد شــده که اعتراضات
عمومی را به دنبال داشــته ناشی از مسائل
اقتصادی و معیشتی است .تبعیض حقوقها ،به تعویق افتادن
حقوق بازنشستگان و مسائل موسســات مالی و اعتباری و
همچنین نگرانی از یکســری گرانیها برخی از این دالیلی
اســت کــه موجــب اعتراضــات مــردم شــده اســت.
 /ایسنا

حیدر مصلحی ،وزیر سابق اطالعات در دولت
محمود احمدینژاد :امروز دشــمن از ابزار
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای
فتنه جدید اســتفاده میکند؛ باید فضای
مجازی را جدی تحت کنترل و نظارت داشته باشیم /.ایرنا
معصومه ابتکار ،معاون امور زنان رئیس دولت
(با انتشــار عکــس چند توئیــت) :اگرچه
اعتراض به مشکالت حق مردم برای اصالح
امور است ،اما معترضان باید بدانند از کجا
هدایت میشوند و رهبرشان کیست؟ /توییتر
هوشنگ بازوند ،اســتاندار کرمانشاه :فکر
میکنم تــا االن بازداشــت شــدهها که
تعدادشــان هم خیلی اندک بــوده ،آزاد
شدهاند /.اعتماد آنالین
محمود احمدینژاد ،رئیس دولتهای نهم
و دهم :همه مراقب باشــند هرگونه تنش،
درگيري ،يا حركت خالف و تهمت و افترا و
تخريب محكوم است و ارتباطي با ما و ملت
ندارد /.توییتر شخصی محمود احمدینژاد

انتساب تجمعات به منافقان و سلطنتطلبان اشتباه است

نآبادی ،نماینده مردم رشــت
ایلنا :غالمعلی جعفرزاده ایم 
در مجلس شــورای اسالمی ،با اشــاره به برگزاری تجمعات
ی نقاط کشــور ،انتساب این تجمعات را
روز گذشته در اقص 
به منافقان و ســلطنتطلبان اشتباه محرز دانست و با انتقاد
از دلواپسان که ب ه بهانه تخریب دولت ،حاکمیت را زیرسوال
بردند ،گفت :در همه جای دنیا به همین شکل است و وقتی
مردم میبینند دولت به سمت ریاضتهای اقتصادی پیش
میروند ،ســعی میکنند حرفشــان را به گوش حاکمیت
برسانند.
به گفته او بنابر اصل  ۲۷قانون اساسی باید تمهیداتی ایجاد
شود که مردم بتوانند با برگزاری تجمعات غیرخشونتآمیز
حرفشان را به گوش حاکمیت برسانند.
این عضو کمیســیون تلفیق بودجه سال  ۹۷کلکشور اعالم
کرد :مردم دیگــر نگران گرانیها نباشــند؛ چرا که مجلس
برنامهای برای افزایش قیمت حاملهای انرژی ندارد و قول
میدهیم در بحث هدفمندی یارانهها هیچ نیازمندی را از قلم
نیاندازیم .به بیان دیگر این تجمعات پیامی از سوی مردم بود
که این پیام اکنون از جانب مجلس و دولت دریافت شده است

اعتراضهای
روزهای
گذشته
با واکنش
شخصیتهای
سیاسی و
اجتماعی
مواجه شده
است .بسیاری
بر موضوع
توجه به
معیشت مردم
تکیه کردهاند
و برخی دیگر
هم خواستار
رفع مشکالتی
مانند گرانی
شدهاند
بازتاب

اظهارات نماینده مردم رشت درصبح شنبه :

و نیاز به نگرانی نیست و ضرورتی به ادامه تجمعات نیست.
جعفری ایمن آبــادی گفت :واقعیت این اســت که یکی از
اشکاالت کار ما این بود که از تمام ظرفیتهای نظام استفاده
نکردیم و عملکرد تدافعی داشتیم .باید از تمام این ظرفیتها
استفاده کنیم و این افراد باید کمکحال حاکمیت باشند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال  ۹۷کلکشور همچنین
یادآور شد :آنچه مسلم است ،حرف مردم حق است و دولتها
باید دولت رفاه بوده و به فکر رفاه مردم باشــند .فکر میکنم
اتفاقاتی که افتاد منجر به آن خواهد شد که مجلس در بحث
بودجه و همچنین در بحث هدفمندی با وســواس بیشتری
نسبت به تصویب الیحه بودجه و بهویژه حذف یارانهبگیران
اقدام خواهد کرد.
او افزود :معتقدم یکی از اشــکاالت کار ما عدم اجرای کامل
قانون اساسی است .این درست نیست که هر جا خوشمان
آمد و به نفعمان بود ،به آن عمل کنیم و هرجا به نفعمان نبود،
از اجرای آن سر باز بزنیم.
جعفرزاده ایمنآبادی همچنین در واکنش به اظهارات برخی
ناظران مبنــی بر تهییج گروهی از مردم از ســوی مخالفان

دولت گفت :مسئله این است که طی روزهای اخیر تندروها
و دلواپسان در ســخنرانیهای خود به بهانه تخریب دولت
روحانی ،باال تا پایین نظام را زیرسوال برده و مورد انتقاد قرار
دادند و وقتی شهروندان وارد این سخنرانیها میشوند با این
مواجه میشــوند که همه دزد هستند ،و هیچچیز سر جای
خود نیســت؛ آیا واقعیت مملکت این است؟ آیا اگر از دولتی
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خوشمان نمیآید باید اصل و اســاس جمهوری اسالمی را
زیرسوال ببریم؟!
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای اسالمی
تصریح کرد :هماکنون شــعارها و بیانات افرادی که در میان
تجمعکنندگان حضور دارند ،اظهارات همین افراطیونی است
که خود را انقالبی میدانند .این دلواپســان باید بدانند با این
رویه ریشــه دولت را تخریب نمیکنند ،بلکه ریشه و اساس
نظام را مورد هجمــه قرار میدهند و با این رویکردها نظام را
به چالش میکشند.
وی افزود :شاهد بودیم دلواپسان به بهانه حقوقهای نجومی
چقدر سر و صدا کرده و ملت را نسبت به انقالب و نظام بدبین
کردند و سســتی و کاهلی بانک مرکزی درحل مشــکالت
موسســات مالی نابخشودنی اســت؛ چرا که خسارتهای
زیادی به ما وارد کرده و امروز کار بهجایی رســیده که کسی
 ۴۰سال پول و ثروت مملکت را دزدیده و رفته یا کسانی که
در  ۸ســال دفاع مقدس ستون پنجم دشــمن بوده و گرای
سربازان ما را به دشــمن میدادند ،از آن طرف مرزها دلسوز
مردم شدهاند.

جامعه فردا :شــهردار یزد درحالی از ابالغ
طرح تفصیلی این شهر جهانی و تاریخی به
منظور صیانت از آن و جلوگیری از ساخت
وســازهای خالف خبر داده که اواخر هفته
گذشته ،بخشــی از بافت تاریخی از چنگال
بولدوزرهــا در امان نماند و تخریب شــد.
روز جمعه ( ۸دی) بود که اعالم شــد یک
خانه قدیمی پشت مســجد جامع واقع در
عرصه ثبت جهانی شهر یزد با لودر تخریب
شده است.
مهدی جمالینژاد که به انبوه ساختوسازهای
خالف در این شهر پیش از ابالغ طرح تفصیلی
و حتی پس از ثبت «شــهر تاریخی یزد» در
یونســکو اذعان کرده اســت ،پیش از آنکه
تخریب روز جمعه  ۸دی ماه رخ دهد ،در جمع
فعاالن گردشگری از تغییر رویکرد شهرداری
به میراث فرهنگی سخن گفت و در توضیح
این چرخش نگرشی در شهرداری ،با وجود
تخلفهای متعددی که در بافت تاریخی این
شــهر صورت گرفته و حتی مانع ثبت آن در
فهرست جهانی یونســکو بود ،به «ایسنا»،
گفت :یزد یک شــهر متفاوت و اسطورهای
است که اگر ثبت شــده به خاطر تفاوت آن،
میراث غنی و ریشــههای تاریخیاش بوده
اســت .ما نیز توســعه این شــهر را در کنار
حفظ میراث آن میخواهیــم .برای همین
رویکردمان در کنار توسعه شهر« ،صیانت» و
بعد از آن «تاسیس» است.شهردار یزد اضافه
کرد :ما از گذشــتههای پرافتخــار صیانت
میکنیم و جاذبههای جدید برای ذائقههای
مختلف ایجــاد خواهیــم کرد.جمالینژاد
ادامه داد :خوشــبختانه اخیرا با حضور بنده
در شــهرداری طرح تفصیلی شهر یزد ابالغ
شــده ،کار ارزشمندی است که تکلیف شهر
را با شــهروندان مشــخص میکند .تعیین
میکند کجا ساخت و ساز شود ،تا چه ارتفاعی
بلندمرتبه سازی شود ،حجم ساخت و سازها
چقدر باشد .خوشبختانه خیلی از مصادیق که
در ابهام بود ،در این طرح تعیین تکلیف شده
اســت .او با بیان اینکه سالها روی این طرح
تفصیلی کار شده ،ولی اخیرا ابالغ شده است،
درباره چالش و رغبت به بلندمرتبه سازی و
تراکم در این شهر جهانی ،گفت :این اتفاقات
در جاهای مشخصی که به هیچ عنوان به بافت
تاریخی شــهر ارتباط ندارد ،رخ خواهد داد.
بافت ثبت جهانی شده یزد مشخص ه خاصی
دارد ،برای همین شهرداری را با عنوان بافت
تاریخی تعیین کردهایم .بــه هر حال طرح
تفصیلــی طــوری تنظیم شــده و مجوزها
به شکلی داده میشــود که حریم منظری
و خط آســمان آســیب نبیند ،ضمن اینکه
ارتفاعات مثل شهرهای مدرن نخواهد بود.
شــهردار یزد اظهار کرد :تالش بر این است
سرمایهگذاران به ســمت مناطقی هدایت
شوند که با خیال راحت ،ساختوساز کنند
و به بافت تاریخی آسیبی وارد نشود .در عین
حال کسانی که عالقمندند در بافت تاریخی
سرمایهگذاری کنند ،با توجه به مشخصات و
محدودیتهایی که طرح تفصیلی مشخص
کرده ،باید اقدام کنند .او درباره الزام قانونی
این طرح بــا توجه به تجربهای که در تخطی
برخی نهادها و اشخاص حقیقی در بافتها و
بناهای تاریخی وجود دارد ،گفت :متاسفانه
محدودیتهای شهرهای تاریخی در سطح
و ارتفاع بســیار زیاد است ،برای همین شهر
نمیتواند توسعه پیدا کنند ،در عین حالی که
با افزایش جمعیت روبهرو است ،برای همین
ساخت و ســازهای خالف ،خیلی زیاد اتفاق
افتاده که به محض حضورم در شــهرداری
یزد ،اعالم کــردم دیگر اجــازه نمیدهیم
ساخت و ساز خالفی در شهر اتفاق افتد.
وی بدون آنکه به آمار یا درصدی از تخلفات
صورت گرفته در بافت تاریخی اشــاره کند،
بیان کرد :میزان ســاخت و سازهای خالف
زیاد بود و اخیرا تخریب ســاخت و سازهای
خالفی که مراحل کمیســیون ماده  ۱۰۰را
برای تخریب طی کرده بودنــد را با جدیت
شروع کردهایم و در این مدت محدود ،بیش
از  ۱۰مــورد تخریب داشــتیم .جمالی نژاد
گفت :با قاطعیتی که شروع شده ،امیدواریم
کمتر شاهد ساخت و سازهای خالف ،باشیم.

