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 نورا حســینی: قرار بود جلســه شورای شــهر تهران با فیلم کمک های شهرداری تهران در ســیل امامزاده داوود 
آغاز شــود؛ اما این فیلم چند دقیقــه ای حاضر نبود و مهدی چمران هم گفت این گونه فعالیت های شــهرداری 
خالصانه تر اســت؛ اما در میانه صحن شــورا فیلم حاضر شــد و چند دقیقه ای تصاویری از تالش های نیروهای 

آتش نشانی در امامزاده داوود به نمایش گذاشته شد.
واکنش ها به پاچه های گلی شهردار تهران در رسانه ها و فضای مجازی در صحن شورای شهر تهران هم 
بازتاب داشــت. پرویز سروری، نایب رئیس شورای شــهر تهران، منتقدان را لمپنیسم رسانه ای خواند و گفت: 

برخی رسانه ها گویی ظاهرا رسالتی جز سیاه نمایی ندارند.
تصاویر پاچه های گلی شــهردار را نخستین بار دســتیار رسانه ای علیرضا زاکانی منتشر کرده و تالش کرده 

بود تمرکز همه را به پاچه های شــلوار زاکانی که در جریان بازدیدش از محل سیل امامزاده داوود گلی شده 
بود، جلب کند.

ســروری در ادامه توضیح داد: امامزاده داوود در حوزه اختیارات شهرداری تهران نیست؛ اما قبل از همه 
نهادها وارد میدان شــد، شــهرداری تهران با بیش از ۲۰۰ دســتگاه وســایل امدادی و حدود هزار نفر نیروی 
انســانی در محل حادثه حضور یافته تا به مردم امدادرســانی کند؛ اما چه مســئله ای در رسانه ها بولد شد؟ 
«شوآف» شهردار تهران! چرا این اتفاق افتاد؛ چون شهردار تهران جزء اولین نفراتی بود که به منطقه سیل زده 
وارد شــد و به همه مناطق شــهرداری نیز آماده باش داد و اگر کمک هم نمی کرد، کســی نمی توانست به او 
انتقاد کند؛ اما حاال می گویند که چرا زاکانی با کفش رفته و چکمه نپوشیده است و جالب است که از آنها باید 
ســؤال بپرســیم که آیا این همه تجهیزات و نیروی انسانی «شوآف» است؟ او با بیان شعری گفت بهتر است 

زنبور باشیم و بر روی گل بنشینیم و مگس نباشیم و روی زخم بنشینیم.
در جلســه روز گذشــته شورای شــهر تهران حبیب کاشانی، خزانه دار شــورا، گزارش خود را درخصوص 

حساب های درآمد و هزینه شهرداری تهران در خرداد ماه ۱۴۰۱ ارائه داد.
او با اشــاره به گزارش اعتبار سه ماهه شــهرداری تهران گفت: مقرر بود تا ۱۲  هزار میلیارد و ۵۹۲ میلیون 
تومان از بودجه مصوب محقق شــود که از این میزان ۴۳ درصد محقق شــده اســت؛ بنابراین تقاضا داریم 
شــهرداری های مناطق در تحقق درآمدهای نقد و غیر نقد پیگیری جدی داشته باشند و کمیته درآمد نیز باید 

در شهرداری ها تشکیل شود تا در تحقق درآمدها با مشکل مواجه نشویم.
کاشــانی درخصوص وضعیت تحقق بودجه گفت: اعتبار ابالغی در مجموع ۴۶ هزار و ۸۲۳ میلیارد تومان 
بوده که در نهایت ۰.۶۴ درصد جذب شــده اســت. حدود پنج هزار و ۴۷۶ میلیارد تومان وصول شده که باید 
بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان وصول می شــد و این در حالی اســت که شهردار تهران بر پیش بینی ۸۳ هزار 
میلیارد تومان تحقق درآمد تأکید داشــته است؛ اما درآمدهای غیرنقدی درخور توجه نیست؛ منطقه ۱۲، ۱۵، 

۱۹ و ۲۲ در این زمینه فعال بودند و مجموع درآمدهای آنها باالتر بوده است.
خزانه دار شــورای اسالمی شــهر تهران گفت: تخصیص اعتبار باید بر اســاس درآمد باشد و این موضوع 

می تواند در سال های آینده برای شهرداری مشکل ایجاد کند.
چمران، رئیس شــورای اسالمی شــهر تهران، نیز در ادامه این جلســه تأکید کرد: بودجه باید با آنچه در 
جلســه شورا مصوب شده است، سنجیده شود.  ابوالفضل فالح، معاون مالی شهرداری، نیز گفت: در سنوات 

گذشته ثبت هزینه ها همیشه عقب بوده و درواقع نسبت به پرداخت با تأخیر صورت می گرفته است.
او درخصــوص درآمد غیر نقد نیز افــزود: پیش بینی می کنیم که درآمد غیر نقد تا شــهریور به صورت ۵۰ 

درصد عملی خواهد شد و نسبت به سنوات گذشته افزایش درخور توجهی خواهد داشت.
بهروز شــیخ رودی، معاون محاســبات و پایش عملکرد شــورای پنجم اما درخصــوص وضعیت تحقق 
منابع بودجه در خرداد ماه گفت: شــهرداری با مازاد تحقق منابع نســبت به برش ماهانه بودجه مصوب در 
بخش هایی مثل ســهم از مالیات بر ارزش افزوده، عوارض مازاد بر تراکم پایه، عوارض قطع اشــجار، درآمد 
ناشــی از تأمین نشــدن پارکینگ، فروش اراضی متروکه و وصول مطالبات توانســته است دخل خردادش را 
نســبت به دو ماهه نخست پربارتر ببیند.  معاون محاســبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به تحقق 

منابع ۱۲۳ درصدی خردادماه از محل عوارض مازاد بر تراکم پایه (مســکونی) یا همان فروش تراکم گفت: 
شــهرداری در خردادماه توانسته اســت ۸۶۴ میلیارد تومان مازاد تراکم بفروشــد. این در حالی است که در 
دو ماهه نخست تنها توانسته بود ۳۴۴ میلیارد تومان تراکم بفروشد و رقم منابع حاصل از محل عوارض مازاد 
تراکم در خرداد ماه چیزی حدود دو و نیم برابر دو ماهه اول ســال اســت. در حقیقت شهرداری در خرداد ماه 
در حالی که تنها توانســته است ۴۲ درصد منابع حاصل از عوارض بر پروانه های ساختمانی مسکونی (زیربنا) 
را محقق کند، برای همین مقدار پروانه صادره توانســته اســت ۱۲۳ درصد مازاد بر تراکم پایه (مســکونی) 
محقق کند که این موضوع به روشنی بر رونق پیدا کردن عرضه مازاد تراکم و اتکای شهرداری بر منابع ناپایدار 

و فروش آینده شهر داللت می کند.
شیخ رودی در ادامه با اشاره به تحقق منابع ۲۰۳ درصدی خردادماه نسبت به برش یک دوازدهم بودجه 
از محل درآمد ناشــی از تأمین نشــدن پارکینگ گفت: شاهد آن هستیم که در خرداد ماه ۱۳۹ میلیارد تومان از 
محل حذف پارکینگ و تأمین نشــدن پارکینگ در ساختمان ها درآمد کسب شده است که این رقم در دوماهه 
نخســت امسال تنها ۵۴ میلیارد تومان بود و شــهرداری تهران در کسب درآمد ناشی از تأمین نشدن پارکینگ 
در خردادماه نه تنها دو برابر تکلیف ماهانه بودجه مصوب عمل کرده اســت؛ بلکه می بینیم این عملکرد در 
کســب درآمد از حذف پارکینگ و تأمین نشدن آن در ساختمان ها همسو و هم جهت با روند رشد عرضه مازاد 
تراکم نسبت به دو ماهه نخست سال نیز هست و شهرداری در خرداد ماه چیزی حدود دو و نیم برابر دو ماهه 
نخست سال همان طور که توانسته مازاد تراکم بفروشد، از کسری پارکینگ و نبود امکان تأمین پارکینگ برای 
مازاد تراکم عرضه شــده کسب درآمد کرده اســت و بعد از تکمیل این ساختمان ها ساکنان شان و شهروندان 

تهرانی باید تاوان این عارضه ها را که شهرداری عوارضش را گرفته تا چرخ مالیه اش را بچرخاند، بدهند.
این کارشــناس بودجه و مالیه شــهری تحقق ۱۷۲ درصدی منابع حاصل از ســهم مالیات بــر ارزش افزوده 
شهرداری در خرداد ماه را نیز جالب توجه می داند و می گوید هرچند این پرداخت خرداد ماه سازمان امور مالیاتی 
نسبت به برش ماهانه بودجه شهرداری بیشتر بوده است؛ اما نباید از یاد برد که در دو ماهه نخست تنها ۴۲ درصد 
از رقم پیش بینی شده در بودجه از محل سهم مالیات بر ارزش افزوده محقق شده بود و با وجود این مازاد تحقق 
در خرداد ماه شــهرداری همچنان نتوانســته است ســهم خودش را تمام و کمال و آن طور که مورد ادعای آقای 

شهردار و معاون مالی و اقتصادی شان است، از مالیات بر ارزش افزوده وصول کند.
شــیخ رودی با اشــاره به اینکه زاکانــی چندی پیش در برنامــه تلویزیونی صف اول اذعــان کرده بود که 
به هیچ وجه تراکم فروشــی در شهر تهران وجود ندارد، به خبرنگار اکو ایران گفت: ظاهرا بر خالف گفته آقای 
شــهردار که گفتند در تهران تراکم فروشی وجود ندارد و بر اساس گزارش درآمد- هزینه خرداد ماه شهرداری 
تهران می توان گفت که موتور فروش تراکم از طریق عرضه مازاد تراکم بر تراکم پایه روشن شده است و این را 
اعداد و ارقام تأیید می کنند و جای انکاری باقی نمی گذارند. وقتی در خرداد ماه در سبد درآمدهای شهرسازی 
شــهرداری تنها ۴۲ درصد منابع تکلیفی از محل عوارض بر پروانه های ســاختمانی مسکونی (زیربنا) وجود 
دارد و در کنــار آن ما تحقق ۱۲۳ درصدی عوارض مازاد بر تراکم پایه (مســکونی) را همراه با تحصیل ۲۰۳ 
درصدی درآمد ناشــی از تأمین نشــدن پارکینگ می بینیــم، دیگر نمی توانیم بپذیریم کــه بگویند به هیچ وجه 

تراکم فروشی نداریم و شهرفروشی خط قرمز ماست! چرا که اعداد واقعیت ها را عیان و آشکار می کنند.

حاشیه های پاچه های گلی 
در صحن شورای شهر

 شهرزاد همتی: پنجشنبه شب گذشته، درست پس از اعالن نارنجی 
ســازمان هواشناســی کشــور به ارتفاعات شــمالی تهران، سیل 
روســتای امامزاده داوود را برد. با وجود اعالم شرایط بحرانی، اما 
هیچ گروهی از راهداری، شهرداری و دیگر مسئوالن ذی ربط اقدام 
به مسدودکردن جاده امامزاده داوود نکردند، یا به مردم روستا که 
اکثرا در خانه هایی ناایمن زندگی می کردند دســتور خروج ندادند. 
ساعت ۲۳ پنجشنبه، سیل آمد و هم زائران را برد، هم مردم محلی 
را عزادار کرد و هم با تخریب مغازه ها آنها را به خاک سیاه نشاند. 
در لحظه نگارش این گزارش کمتر از ۲۴ ســاعت از وقوع سیل در 
فیروزکوه و تخریب خانه ها و ازدســت رفتن مردم محلی می گذرد. 
گوشه گوشه تهران درگیر سیل است و ساخت وسازهای غیراصولی 
و کوه خواری و ویالســازی ازمابهتران مردم تنگدســت را به خاک 
سیاه نشاند. از متروپل تا امامزاده داوود، ترجیع بند تخریب یک چیز 
است: ســاختمان های ناایمن و بی ارزش بودن جان... . این گزارش 
حاصل حضور چندســاعته خبرنگاران «شــرق» در روز سه شنبه 
میان آوار روستای امامزاده داوود است. کمی پس از اعالن هشدار 
نارنجی رنگ هواشناسی و پیش از بارش سیل آسای دوباره باران... .
بو، همان بوی متروپل اســت. بوی اجسادی که چند روز است 
پیدا نشــده اند، تمام محوطه را برداشــته. از اولیــن پیچ امامزاده 
داوود، مســیرها را بســته اند و تنهــا با مجوز یــا کارت خبرنگاری 
اجازه تردد داده می شــود، چندین کیلومتر پایین تر نیروهای امداد 
به همراه سگ های زنده یاب در حال گشتن دره ها هستند. احتمال 
اینکه سیل اجســاد را تا این مسیر آورده باشــد می رود. هرچه به 
روستا نزدیک تر می شویم به تعداد ابرهای متراکم افزوده می شود. 
انگار نه انگار که تهران آفتاب است، اینجا آسمان گرفته است و به 
نظر می رسد ممکن است هر لحظه دوباره بارشی سیل آسا روستا را 
دربر بگیرد. کمی بعد از گذر از روستای کیگا، گنبد امامزاده داوود را 
می شود دید و به تعداد نیروهای هالل احمر افزوده می شود. معبر 
ورودی را بسته اند و باالخره با اصرار وارد می شویم. صدای نوحه 
و عزا کل کوچه باریک امامزاده را برداشــته. مغازه ها تعطیل اند و 
سرتاسر دیوارها عکس های مفقودان به دیوار چسبانده شده است. 
از صحن اصلی اجازه ورود نمی دهند و از صحن امام حسین (ع) 
وارد می شویم. سراسر گل است و نیروهای جهادی مشغول به کار 
هستند. بیشــتر از نیروهای امداد و نجات حضور نیروهای بسیج و 
سپاه است که به چشم می خورد. مأموریت آتش نشانی تمام شده 
و بیشتر وســایل و تجهیزات خود را از امامزاده داوود خارج کرده 
و این مســئله ای اســت که نگرانی خانواده هایی که هنوز اجساد 

عزیزانشان را پیدا نکرده اند بیشتر کرده است.

چه جوان هایی اسماعیل...
محمد یکی از آنهایی است که شش عزیزش را در سیل از دست 
داده. بچه لرســتان است و با پســرعموها و پسرخاله هایش برای 
ســاختن زندگی بهتر به امامزاده داوود آمده بودند و رســتوران و 
مسافرخانه ای را اجاره کرده بودند. از شش نفرشان سه جسد پیدا 
شده و ســه نفر دیگر زیر خروارها گل مدفون شده اند. بی حوصله 
اســت و به سختی جواب می دهد. می گوید: «همه چیزمان رفت. 
از ماشین ها تا تمام وسایل و مواد خوراکی و هرچه داشتیم. فدای 
یک تار مویشان، جوانان ۲۵ساله مان را از دست دادیم. عموزاده ها 
و پسرخاله هایم رفته اند و خودم جسدشان را پیدا کردم». از محمد 
درباره لحظه جاری شدن سیل ســؤال می کنم... می گوید: «حدود 
ساعت ۱۱ شــب بود، در رستوران نشســته بودیم و در حال دیدن 
باران بودیم، من داشــتم فیلم می گرفتم که یک دفعه دیدیم یک 
کوه آب به ســمت ما سرازیر اســت و همه چیز تمام شد...». مگر 
به شما دستور تخلیه و هشــدار نداده بودند؟ این را من می پرسم 
و او می گویــد: «به ما که در مرکز حادثــه بودیم هیچ کس نگفته 
بود. اینجا کســی تلویزیون تماشا نمی کند. شــما حساب کنید اگر 
راه را می بســتند، حداقل این همه زوار و مسافر از بین نمی رفت... 
حداقل این همه آدم کشــته نمی شدند. حداقل االن تعدادی آدم 
زیر آوار هستند. آدم های تکه تکه شده که آب صد بار به در و دیوار 

کوبیدشان. خودم حداقل چهار تا دست و پا پیدا کردم...».
می گویند مســئوالن باال با مردم جلسه دارند. آنهایی که پایین 
هســتند و درجه دار، جواب هیچ ســؤالی را نمی دهند. می گویند 
اجازه صحبت کردن ندارند، این جمله، جمله همه شــان است، از 
امدادی ها تا جهادی ها ترجیح می دهند حرف نزنند. کار عملیاتی 
از متروپل بی نظم تر اســت و این شاید به وسعت تخریب بازگردد، 
اما به هرحال مردم از شــرایط راضی نیستند. کافی است بفهمند 
خبرنگاری و با اصرار می خواهند تو را به جایی ببرند که می گویند 
مغازه شــان بوده و عزیزشان آنجا دفن اســت. یکی از آنها نامش 
اســماعیل اســت و در ســیل ســه نفر را از دســت داده. محمد 
پیشدادی ۲۰ســاله، مرتضی حاجی وند ۲۵ساله و عبداهللا ۴۰ساله 
مفقودی های آنها هســتند. اســماعیل می گویــد: «همه جا را ول 
کرده انــد و اصرار دارند بگویند اجســاد را پیدا کرده اند. کلی کارگر 
در مغازه ها بوده اند که اصال خانواده هایشان در جریان نیستند که 
محــل کارگری آنها امامزاده داوود بوده. حاال چند وقت که بگذرد 
همه چیز معلوم می شود. شــما فکر می کنید این بوی تعفن برای 
چیســت؟ مگر می شــود این بوی زننده از جسد دو، سه نفر باشد. 
تکه تکه های عزیزان ما اینجاســت. اما همه خانه ها و مغازه های 

تخریب شــده را ول کرده اند و صحن را جمع می کنند. این عادالنه 
نیســت... تمام این سال ها کسی ســراغ ما را نمی گرفت که اصال 
زنده ایــم یا مــرده، ما بودیم که نوکــری امامــزاده را کردیم، حاال 

شده اند بزرگ تر امامزاده».
محمد یکی از مغازه دارهای امامزاده داوود اســت. جایی بعد 
از پله های خروجی صحن امام حســین، همان جایی که بیشــترین 
تخریب را داشته با لباس های گلی روی زمین به دنبال تکه هایی از 
بدلیجاتی می گردد که آب برده. ویترین کهنه و درهم شکسته ای را 
نشانم می دهد و می گوید: «از کل مغازه همین مونده. کلی انگشتر 
نقره داشتم... فقط یک عقیق پیدا کردم... بعد همان طورکه رویش 

را برمی گرداند زیر لب می گوید: زندگیم از دست رفت...».
ما به شما اعتماد نداریم!

جلسه طبقه سوم صحن امام حســین است. از پایین می شود 
ایوان هــای منتهی بــه اتاق ها را دیــد. فرماندار تهــران و رئیس 
دادســرای جنایی و نماینده تعاونی مسکن با مردم محلی جلسه 
دارند. کســی جلوی مــا را برای ورود به جلســه نمی گیرد. مردم 
عصبانی هســتند و اجازه صحبت نمی دهنــد. یکی از مردان الغر 
و بــا محاســن بلند در جــواب نماینده تعاونی مســکن می گوید: 
«یک نفر به ما خبر نداد که زندگی مان در خطر اســت. حاال شــما 
آمــده ای می گویی توافق کن؟ تا نظــر و رضایت ما را جلب نکنی، 
من نمی ذارم یک آجر از مغازه هــا رو خراب کنی. از رو نعش من 
باید رد بشی...». نماینده بنیاد مسکن سعی می کند خونسرد باشد 
و می گویــد: «آخر مســئله جنس های داخل مغــازه به ما ربطی 
ندارد...». دوباره دعوا باال می گیرد: یکی از اهالی بلند می شــود و 
می گوید: «آقا بحث بحث اعتماده! ما به شما اعتماد نداریم. شما 
می خواین خــراب کنید، بعد به من جا توی پارکینگ بدی؟ شــما 
جســدای عزیزای ما رو از زیر آوار هنوز درنیــاوردی... آقا امامزاده 

داوود مال شــما... ما اینجــا رو نمی خوایم... شــما اینجا رو بخر 
هرکاری می خوای بکنی بکن...».

در جلسه می شود مرتضی طالیی را هم دید که باالی مجلس 
نشسته و ســعی در آرام کردن مردم دارد. طهرانی مقدم، فرماندار 
تهران، لحنش دوســتانه تر اســت و ســعی می کند مردم را آرام 
کند. او می گوید: «ما هم به خدا ســمت شما هستیم. گزارش های 
کارشناسی می گویند این خانه ها و مغازه ها دیگر امکان سرپاماندن 
ندارند، ما آمده ایم با شما توافق کنیم، تا شما ضرر نکنید...». دوباره 
یکی از اهالی فریاد می زند: «شما می خوای ملک ما رو خراب کنی، 
باید ما رو راضی کنی... همه این ســال ها کــی امامزاده داوود رو 
نگه داشــت؟ کی اینجا رو درست کرد؟ ما زیر سایه آقا بودیم، این 
صحن و همه چیز رو ما درست کردیم. االن می خواین به زور اینجا 
رو خراب کنید؟  ما اگر اینجا موندیم از سر اجباره. شما به ما اندازه 
ملکمون مغازه تــوی تهران بدید، ما می ریم، یک دقیقه هم اینجا 

نمی مونیم...».
قاضی شهریاری،  رئیس دادسرای جنایی تهران، از جایش بلند 
می شــود و با مردم صحبت می کند. او می گوید: «نظر کارشناسان 
قضائی تخریب اســت. ما آمده ایم که این اتفاق با بهترین شــرایط 
بــرای شــما بیفتد. اگر بــه هم اعتمــاد نکنیم که نمی شــود. ما 
آمده ایم اجســاد عزیزان شــما را دربیاوریم، به شما کمک کنیم... 
با دادزدن که به جایی نمی رســیم، اگر فکر می کنید نمی شــود و 
به نتیجه نمی رســیم، خب ما هم جمع می کنیم و وســایلمان را 
هم می بریم و شــما می مانید و اینجا و خودتان می دانید...». یکی 
از اهالی می گوید: «آقای قاضی شــما باید حق مــا را بگیرید. ۸۰ 
درصد آدم هایی که در این جلســه هســتند، مســتأجرند،  اینها که 
نمی توانند برای مال مردم تصمیم بگیرند...» . دوباره کســی فریاد 
می زند: «شما باید حق ما رو بگیری...». شهریاری می گوید: «خب 

همین کار را می کنیم. حق شما چیست؟». مردم عصبانی هستند، 
دوباره کســی با فریاد می گوید: «تو قاضی هســتی. تو باید بگویی 
که حق ما چیســت... االن اجســاد عزیزان مــا از همه چیز مهم تر 
اســت. به ما بگو چرا نیروهای آتش نشانی محل را تخلیه کردند. 
چرا آتش نشــانی بیل مکانیکی را برد؟ » . شهریاری می گوید: «بابا، 
یک جوری ساختید، بیل مکانیکی نمی تونه رد بشه، برادر من چرا 

متوجه نیستی...».
دوباره دعوا باال می گیرد. چیزی که مردم را عصبی کرده خبری 
دروغ مبنی بر اسکان ۷۰۰ نفر از اهالی امامزاده داوود است. مدیر 
سازمان آتش نشانی همان روز ابتدایی وقوع سیل از اسکان سکنه 
امامزاده داوود در سوله های مدیریت بحران خبر داده بود. خبری 
که مردم را عصبانی کــرده و می گویند چنین اتفاقی نیفتاده. یکی 
از مردم فریاد می زند: «ما به دروغ  گویی هایی که ادعا می کنند ۷۰۰ 
نفــر از اهالی امامزاده داوود را اســکان داده اند اعتماد نمی کنیم. 
تــا رضایت ما رو جلــب نکنید، من اجــازه جابه جایی یک آجر رو 
نمی دیــم، بایــد از روی نعش اهالی رد شــوید...» . طهرانی مقدم 
می گوید: «چه کســی چنین ادعایــی کرده؟ ». فریــاد می زنند، ما 

نمی دونیم، همین شماها گفتید،  شماهااااااااااا»
کم کم اهالی ســالن را ترک می کننــد. طهرانی مقدم، فرماندار 
تهران، برتری خــود را به اینکه اهل مصاحبه نیســت می داند. با 
تنــدی جواب ما را می دهد و می گوید: من اهل مصاحبه نیســتم، 
شــما کی دیدی مــن مصاحبــه کنــم؟ مصاحبه نکــرده به من 
می گویند ادعا کرده ام ۷۰۰ نفر را اســکان داده ام. اصال چه کســی 
گفته بیایید؟». این عادت در ســال های اخیر بین مســئوالن دولتی 
مسری اســت. مسئوالنی که در قالب ســلبریتی ها پشت کردن به 
تریبون های عمومی و ســکوت را به پاسخ گویی به افکار عمومی 

ترجیح می دهند».
مأموریت ما تمام شده بود

جالل ملکی، ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی، در گفت وگو 
با «شــرق»، توضیحاتی را درباره دالیل خروج نیروهای ســازمان 
آتش نشــانی از امامزاده داوود ارائه کرد: «امروز دوشنبه روز  آخر 
عملیــات اجرائی ما در محله امامــزاده داوود بود. فرماندهان ما 
بازدید میدانی از محل داشــتند و برای مشاوره در خدمت دوستان 
هســتیم، اما از لحاظ عملیاتی کار ما تمام شــده و تا به حال هم 
موضوع تمدید کار با آتش نشانی مطرح نشده است». وی در ادامه 
افزود: «تمام نقاطی که مسئولیتش به سازمان آتش نشانی سپرده 
شده بود، مورد جست وجو قرار گرفت و آن نقاطی که مسئولیتش 
به عهده ما بود، بیشترین اجساد از آن نقاط کشف شد، اما همچنان 
نهادهای دیگری که در این حوزه مســئولیت دارند مانند ســازمان 

هالل احمر در حال جست وجو هستند».
اذان ظهر را گفته اند. وقت استراحت نیروهای امدادی است. 
چکمه های به گل آغشته شــان را می شــویند و عده ای در میان 
خرابه ها عکس یادگاری می گیرنــد. در حال خروج از امامزاده 
داوود، باران سیل آسا شروع به باریدن می کند... وحشت تجربه 
آنچــه مردم راوی آن بودند، قلبمان را مچاله می کند... در حال 
دویدن و فرار به ســمت ماشــین، صدای نیروهــای امدادی در 
میان رعد و برق گم می شــود که می گویند: «یا امام زمان... پناه 

بگیرید...».

گزارشی از یک سفر کوتاه به امامزاده داوود
۵ روز پس از سیلی که آمد  اما هنوز نرفته است

اینجا زمانی آبادی بود 
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