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آواربــرداری بــرج فروریختــه 
متروپل آبادان هنوز ادامــه دارد و آمار 
فوت شــدگان رو به افزایش اســت. با 
خروج هر جنازه از زیر آوار مردم حاضر 
در محل بعد از عزاداری انتقادات تندی 
هم به مســئوالن می کنند. با این حال 
در روزهای اخیر یک شــعار مدام تکرار 
شده است: »عبدالباقی نمرده«. بررسی 
شبکه های اجتماعی و واکنش کاربران 
هم نشان دهنده بی اعتمادی شدید به 

خبر فوت حسین عبدالباقی است.
 مالک متروپل، 

مردی برای تمام فصول
در روزهــای اخیــر نام حســین 
عبدالباقی، مدیرعامل و رئیس هیات 
مدیره هلدینگ عبدالباقی در رسانه ها 
و شبکه های مجازی بارها مطرح شده 
است، اما برای مردم خوزستان و آبادان 
که سالهاســت بیلبوردهای تبلیغاتی 
پروژه های عبدالباقــی را دیده اند، این 
اســم تداعی کننده نفوذ در بزرگترین 

پروژه های استان است.
اگر این روزها افکار عمومی عبدالباقی 
را مظهــر رانــت و دور زدن قانون برای 
پیشبرد اهدافش می شناسد، اما قبل از 
این حادثه او همیشه معتمد مدیران و 

مقامات از هر جریان سیاسی بود.
در فروردین ســال 1399 از سردار 
حیدر عباس زاده، فرمانده کل انتظامی 
خوزســتان لوح »خیر امنیت ساز« را 
دریافت کرد و فرد مورد اعتماد شریعتی، 
اســتاندار ســابق خوزســتان بود. در 
جشــنواره های خیرین مدرسه ساز و 
جشنواره مهارت اروند مورد تقدیر قرار 
گرفته بــود و دریافــت تندیس چهره 
ماندگار صنعت تعامل گســترده او با 

مقامات حاکمیتی را نشان  می داد.
حاال برخی در شبکه های اجتماعی 
از نسبت فامیلی یکی از اعضای خانواده 
عبدالباقی با شمخانی، دبیر شورای عالی 
امنیت ملی خبر می دهند و از دوستی اش 
با یکی از فرزندان خانواده محسن رضایی 
می نویسند. صحت این نسبت ها شاید 
روشن نباشــد؛ اما نشــان دهنده باور 
افکار عمومی به نزدیکــی او با اصحاب 

قدرت است.

کسی مرگ او را باور ندارد
ساعتی بعد از فروریختن ساختمان 
متروپل ابتدا خبرگزاری ایرنا و بعد از 
آن خبرگزاری مهر اعــام کردند که 
پیمانکار و مالک ســاختمان دستگیر 
شده اند. روز بعد دادستانی اعام کرد 
که »جنازه غیرقابل تشخیص« را از زیر 

آوار بیرون آورده و ســاعاتی بعد اعام 
شد که بررسی ها نشان دهنده متعلق 
بودن جنــازه به حســین عبدالباقی 
است. خبرگزاری میزان متعلق به قوه 
قضاییه در گزارشی نوشت که اشتباه 
خبررسانی از ایرنا بوده و خبر دستگیری 
از ابتدا اشتباه بوده است. البته آشفتگی 
خبررسانی به همین موضوع ختم نشد. 
فرد مجهول الهویه ای که بعدها گفتند 
مالک متروپل است 35 ساله ذکر شده 
بود در حالیکه عبدالباقی 41 سال دارد. 
تنها یک روز بعد از حادثه، خبرنگاران 
محلی مجموعه ای از اسناد را منتشر 
کردند که نشان می داد مهندس ناظر 
بارها نسبت به اســتقامت سازه ها و یا 
ساخت طبقات غیرقانونی هشدار الزم 
را داده بود. با این حال در زمان افتتاح 
این پروژه استانداری خوزستان اعام 
کرده بود که »ایــن پروژه مجموعه ای 
شــاخص در زمینه ارائــه خدمات در 

حوزه سامت به شــهروندان شریف 
این منطقه و گردشگران عراقی و دیگر 
کشــورهای حوزه خلیج فارس است 
که تمامــی اســتانداردهای معاونت 
آموزش پزشــکی کشــور در ساخت 
این مجتمع که با اســتفاده از متریال 
صددرصد ایرانی ساخته شده، رعایت 

شده است.«
عمق فاجعه در کنار خبررســانی 
غیراصولی دستگاه های رسمی، به همراه 
علنی شدن چشم پوشی از تخلفات در 
افتتاح این پروژه بــاور عمومی مردم به 
اخبار رســمی از جمله مرگ مالک را 
به شدت خدشــه دار کرد. روایت های 
مختلف از خروج عبدالباقی از برج تا دیده 
شدن او در دبی هر روز در فضای مجازی 
منتشر می شود و از مردم آبادان تا سایر 
نقاط کشور روایت رسمی را به سختی 

باور می کنند.
البته دادستان کل کشور در پاسخ 

به گســترش شــایعات گفت: مالک 
ساختمان تجاری - اداری متروپل قطعاً 
فوت شده و جسد وی ۲4 ساعت پس از 
وقوع حادثه کشف شده است. او توضیح 
داد که  در ساعات اولیه وقوع این حادثه 
دستور دســتگیری عامان این حادثه 
صادر شــده اســت که تعدادی از آنها 

دستگیر و تعدادی در تعقیب هستند.
منتظری گفته که مسئوالن حوزه 
شهری و نظام مهندسی، ناظران، مجری 
و مالک این ساختمان متهمان پرونده 
ســاختمان متروپل آبان هستند و این 
افراد به وظایف خــود در تأمین ایمنی 
ساختمان عمل نکرده اند که منجر به 

وقوع این اتفاق شده است.
بالهت سازمان یافته

با این حال واکنش ها به این حادثه 
همچنــان ادامه دارد. صــدرا محقق، 
روزنامه نگار اجتماعی در این باره نوشت: 
دفتر مرکزی شرکت ساختمان سازی 
عبدالباقی در آبــادان توی همین برج 
ویران شــده، بود. اگر خبر فوت مالک 
اصلی شرکت هم درست باشه یعنی ما 
با یک باهت رشد یافته ای طرفیم که 
حتی سازنده ای که خودش می دانست 
چه چیز ناامن و خطرناکی ساخته هم به 

علم ساختمان سازی باور نداشت.
احسان بداغی، روزنامه نگار در توئیتی 
نوشت: این سوال قطعا جواب می خواهد؛ 
اگر حسین عبدالباقی، مالک برج متروپل 
زیر آوار بوده، چطور دیروز خبر بازداشت 

او را دادید؟
شــیما حیدری روزنامه نــگار نیز 
نوشــت: اگر عبدالباقی 41ساله فوت 
شده، چرا ســن رو زدید 35؟! اگر فوت 
شــده جنازه را به مردم نشان بدهید... 
منبع حاضر: وضعیت جسد خیلی بده. 
نیمی از ســر از بین رفته و ... چطور تیم 
دیگر را در لحظه شناســایی کردید؟! 
آبادان مسئول پاسخگو نداره، بدونیم 
چه کسی درست می گوید و چه کسی 

اشتباه؟! 
کاربر دیگری هم در توئیتر نوشــت 
که عبدالباقی در کمتر از ۲4 ساعت هم 
بازداشت شد هم فوت شد. به گمانم تا 
شب در انگلیس یا کانادا فرود بیاید. دیگر 
مجرمان چه؟ استاندار سابق کجاست؟ 
شهردار و شورای شهر پیشین و کنونی 

کجایند؟ تمام مردم خواستار پیگیری 
جدی و محاکمه این مجرمان هستند.

 آشفته  بازار اطالع رسانی رسمی 
و تردید جدی مردم 

آنچه که حادثه متروپــل آبادان و 
واکنــش افکار عمومی بــه خبر مرگ 
مالک آن نشان داد، بیانگر بی اعتمادی 
گســترده میان باور مــردم و اظهارات 
مقامات حاکمیتی اســت. نشانه ای از 
آشفته  بازار اطاع رسانی رسمی و تردید 
جدی مردم نســبت به هرآنچه از زبان 

مقامات بیان می شود. 
مصطفی تاج زاده، فعال سیاســی 
در این باره نوشــت: »چگونه توانستید 
مردمی ترین انقاب را به جایی برسانید 
که می گویید مالک متروپل زیر آوار آن 
مرده است و افکار عمومی نمی پذیرد؟ 
چرا دروغ ممنوع را جــدی نگرفتید تا 
اعتماد ملی فرو نریزد و مشکات یک جا 

آوار نشود. به ملت بازگردید«
»حسین عبدالباقی«، مالک برج فرو 
ریخته متروپل  چه زنده باشد و چه مرده، 
فرقی نمی کند. حقیقت زنده اما مرگ 
اعتماد و ســرمایه اجتماعی در جامعه 
است. مرگ باور عمومی. بی اعتمادی 
به خبرها و مرگ خبر در رســانه های 
رسمی. خبرهایی که اگر متناقض هم 
نباشند در باور ملت نمی گنجند. آنچه 
پیش از متروپل ســقوط کرده، دیوار 
اعتماد عمومی و تحمل مردمی است 
که بارها شــاهد شکســت و خطاهای 
مسئوالن در راستی آزمایی ها بوده اند. 
آنها که باور عمومی را کشتند باید امروز 
در سوگ این بی اعتمادی گسترده به 

عزا بنشینند.

روایت های متناقض از سرنوشت مالک متروپل ادامه دارد

اعتماد عمومی زیر آوار
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 »حسین عبدالباقی«، 
مالک برج فرو ریخته 

متروپل  چه زنده باشد و 
چه مرده، فرقی نمی کند. 

حقیقت زنده اما مرگ 
اعتماد و سرمایه اجتماعی 
در جامعه است. مرگ باور 

 عمومی. بی اعتمادی
  به خبرها و مرگ خبر 
در رسانه های رسمی

عمق فاجعه متروپل در 
کنار خبررسانی غیراصولی 

دستگاه های رسمی، به 
همراه علنی شدن چشم 

پوشی از تخلفات در افتتاح 
این پروژه، باور عمومی 
مردم به اخبار رسمی از 
جمله مرگ مالک را به 
شدت خدشه دار کرده 

است

طهمورث حسینی 
 درخواست قطر و انگلیس برای
 به نتیجه رساندن مذاکرات وین

امیر قطر و نخســت وزیر انگلیس در بیانیه ای 
مشــترک از تمام طرف ها در مذاکرات هسته ای 
خواستند تا از فرصت موجود برای دستیابی به توافق 
استفاده کنند.به گزارش ایسنا، تمیم بن حمد آل 
ثانی امیر قطر و بوریس جانســون که روز گذشته 
۲4 ماه مه در لندن با یکدیگــر دیدار کردند پس از 
گفت وگوهای خود یک بیانیه مشترک منتشر و در 
آن بر مواضع خود درخصوص موضوعات دوجانبه، 
بین المللی و منطقه ای تاکید کردند.در بخشی از 
این بیانیه که روی وب سایت رسمی دولت انگلیس 
قرار گرفته، در رابطه با ایران آمده است: این دو رهبر 
بر لزوم افزایش همکاری های بین المللی به منظور 
دستیابی به ثبات، امنیت و رفاه در خاورمیانه تاکید 
کردند، نقش دیپلماســی قطر در این تاش ها را 
مورد تأیید قرار دادند و حمایت خود را از طرح های 
ابتکاری گفت وگوهای منطقه ای، ازجمله با ایران 

اعام کردند.
    

 برای شرکت در نشست 
گفت وگوی امنیت منطقه ای

شمخانی به تاجیکستان می رود
دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت 
ملی جمهوری اسامی ایران در چهارمین نشست 
گفت وگوی امنیت منطقه ای که روز جمعه ۶ خرداد 
ماه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می 

شود شرکت می کند.
به گزارش ایسنا، در این نشســت که با حضور 
دبیران، مشــاوران و نمایندگان نهاد امنیت ملی 
از کشــورهای ایران، روســیه، چین، هندوستان، 
تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و 
قزاقستان برگزار می شود؛ تحوالت  افغانستان مورد 

بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
در حاشیه این نشست دبیر شورای عالی امنیت 
ملی کشــورمان با برخی همتایان خود نیز بطور 
جداگانه دیدار و پیرامون مسائل دوجانبه، منطقه ای 

و بین المللی گفتگو خواهد کرد.
    

به منظور شرکت در اجالس »داووس«
 امیر عبداللهیان

 عازم سوئیس شد
وزیر امور خارجه کشورمان در اجاس مجمع 

جهانی اقتصاد داووس شرکت می کند.
به گزارش ایرنا، حسین امیر عبداللهیان به منظور 
شــرکت در اجاس مجمع جهانی اقتصاد  داووس 

تهران را به مقصد سوئیس ترک کرد.
    

قالیباف رئیس مجلس ماند
محمد باقر قالیباف برای سومین سال متوالی 

به عنوان رئیس مجلس دوره یازدهم انتخاب شد.
به گزارش فارس، نمایندگان در نشست علنی 
چهارشنبه 4 خرداد ماه، محمدباقر قالیباف را برای 
سومین سال دوره یازدهم به عنوان رئیس مجلس 
انتخاب کردنــد.از ۲81 آرای ماخوذه، محمدباقر 
قالیباف با 194 رأی به عنوان رئیس مجلس انتخاب 
شــد.مرتضی آقاتهرانی 53 رأی، الیاس نادران ۲1 
رأی و فریدون عباســی 3 رأی کسب کردند و آرای 
باطله نیز 10 رأی بوده اســت.همچنین نیکزاد و 
مصری هر دو با 1۶8 رای و به قید قرعه به عنوان نائب 

رئیس اول و دوم انتخاب شدند.
    

 توقیف یک نفتکش روسی
 حامل نفت ایران توسط آمریکا

وزارت دادگســتری آمریکا محموله نفت خام 
ایران در یک نفتکش روســی را در آب های یونان 
ضبط کرده و ترتیب انتقال آن به آمریکا را داده است.

به گزارش بی بی سی، مقام های یونانی گفتند 
که کشــتی النا با پرچم روســیه در ماه آوریل در 
جزیره کاریستوس متوقف شد و دادگاهی در آتن 
هفته پیش اجازه ضبــط آن را داد.یک مقام یونانی 
به این خبرگزاری گفت: این ضبط به درخواســت 
آمریکایی ها انجام شــد چون محموله از کشوری 
می آمد که تحت تحریم است و با یک کشتی تحریم 
شده جابه جا می شد. محموله نفتی درحال انتقال به 
یک نفتکش دیگر است که آن را به آمریکا خواهد برد.

    
 رایزنی های اقتصادی

 و منطقه ای ایران و ترکیه
معاون وزیــر امور خارجــه ترکیه بــا معاون 
دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه دیدار و 

رایزنی کرد.
به گزارش تسنیم، »فاروق کایماکچی« معاون 
وزیر امور خارجه ترکیه در حاشیه اجاس معاونان 
وزیران ســازمان همکاری اقتصادی اکو با مهدی 
صفری معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور 
خارجه دیدار و در خصوص گسترش روابط دوجانبه 
و همکاری های چندجانبه مذاکره و تبادل نظر کرد.

روی موج کوتاه

خبر

رئیس جمهــور گفــت: دولــت تهدیدها و 
تحریم های دشــمن را مانع نمی بیند و زندگی 
مردم و پیشرفت کشور را به تحریم ها گره نمی زند 
تا دیگران بخواهند بــرای ما تصمیم بگیرند. این 
مساله را هم در عمل نشان دادیم و هم در جلسات 
خصوصی به آنها گفتیم و در تریبون های رسمی 
هم اعام کردیم که راهبرد ما، راهبردی است که 

رهبری فرمودند.
به گزارش ایلنا ابراهیم رئیسی در کنگره ملی 
شــهدای روحانی در قم گفت: دولت مسأله رفع 
تحریم ها را دنبال می کند، اما مهم تر از تاش ها 
برای رفــع تحریم ها، قرارگاهی اســت که برای 
خنثی کردن تحریم ها تشکیل دادیم و  همکاران 
ما و نیروهای ارزشی و انقابی فعاالنه در این عرصه 

مشغول تاش هستند.

 وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه 
امروز راهبرد اصلی دشمن مأیوس کردن مردم و 
راهبرد نظام اسامی، امیدوار کردن مردم است، 
گفت: امروز هر کس بخواهــد یا نخواهد، بداند یا 
نداند، اگر با قلم، قدم و اقدامش کاری کند که مردم 
مأیوس و ناامید شــوند در جهت راهبرد دشمن 
حرکت کرده است. در مقابل هر کس هر اقدامی 
در جهت امیدوار کردن مردم داشته باشد، بداند 
در جهت راهبرد نظام مقدس جمهوری اسامی 
و ســیره رهبری معظم انقاب اسامی، مراجع 

بزرگوار و علمای اعام، حرکت کرده است.
رئیسی اظهار داشت: احزاب و گروه ها نیز در 
جامعه تاش بســیاری می کنند، اما جریانی که 
امــروز در دل مردم جای دارد و مردم احســاس 
می کنند که در همه حاالت و شرایط با آنها همراه 

بوده و خودشان در رویدادها پیشقراول و پیشتازند، 
روحانیون هستند. چه آنکه باالترین شمار شهدا 

در میان اقشار مختلف، متعلق به روحانیون است.
رئیس جمهور ادامه داد: از سوی دیگر در مسایل 
معیشتی، اگر بخواهیم وضعیت طاب و فضا را در 
حوزه ها ببینیم، کمترین میزان دریافتی در کشور 
مربوط به ایشان اســت. یعنی در مقابل کمترین 
دریافتی، بیشترین حضور و جانفشانی و بودن در 

کنار مردم را از روحانیون شاهد هستیم.
رئیسی خطاب به خانواده های معظم شهدای 
روحانی اظهار داشت: همانگونه که وجود حضرت 
ابی عبداهلل الحســین و خون مطهر شهدا از عالم 
جهل زدایی کرد، خون مطهر شــهدای ما امتداد 
همان خون و جریان عاشــورا اســت و خداوند 
همانطور که خون ابی عبداهلل و علی اصغر ۶ ماهه 

را تضمین کرده، خون شهدای ما را هم تضمین 
کرده است.

رئیس جمهور تصریح کرد: این جهل زدایی، به 
ویژه از جاهلیت مدرن که امروز چهره اش در عالم 
برما شده، از نشانه های سحر و به برکت خون شهدا 
است. آنچه از بیداری اسامی در منطقه شاهدیم 

به برکت خون شهداست. رئیسی خاطرنشان کرد: 
چطور شد که یمن ۷ سال ایستادگی و مقاومت 
کرد؛ این به برکت خون مطهر شهداســت. امروز 
هر جای عالم را که نگاه کنیم، به برکت خون شهدا 
شاهد جهل زدایی و گره گشایی از مشکات عالم 

اسام هستیم.

رئیسی:

دولت تحریم های دشمن را مانع نمی بیند 

نخســت وزیر رژیم صهیونیستی با 
ادعای اینکه رئیس جمهور آمریکا تصمیم 
گرفته نام سپاه را در فهرست تروریستی 
نگه دارد، گفت که از این تصمیم او مطلع 

بوده و از بایدن قدردانی کرد.
به گزارش ایسنا، نفتالی بنت نخست 
وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که جو 
بایدن رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته به 
او گفته بود که قصد دارد نام سپاه پاسداران 

انقاب اســامی را در فهرســت آمریکا از سازمان های 
تروریستی خارجی حفظ کند.

به نوشته روزنامه تایمز آو اســرائیل، بنت همچنین 
گفت که بایدن در جریان گفت وگوی تلفنی که این دو در 
۲4 آوریل با یکدیگر داشته اند درباره تصمیم نهایی خود 
درخصوص  سپاه پاسداران با او صحبت کرده اما خواسته 

است که فعا این تصمیم علنی نشود.

نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی 
همچنیــن از ایــن تصمیم جــو بایدن 
قدردانی و او را دوســت حقیقی اسرائیل 
توصیف کرد که به امنیــت و قدرت آن 

متعهد است.
بنابر این گــزارش، بنت این اظهارات 
را پس از آن بیان کرده اســت که نشریه 
پولتیکو ساعاتی پیش در گزارشی به نقل از 
یک مقام ارشد غربی مدعی شد که رئیس 
جمهور آمریکا تصمیم خود در رابطه با درخواست ایران 
مبنی بر حذف نام سپاه پاسداران از فهرست تروریستی 

آمریکا گرفته است و پاسخ او به این خواسته منفی است.
همچنیــن یائیر الپیــد وزیــر امورخارجــه رژیم 
صهیونیســتی پس از انتشــار این گزارش با انتشار یک 
توئیت از جو بایــدن و دولت او برای اتخــاذ این تصمیم 

تشکر کرد.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
با اشــاره به گفت گوها میان تهران و آژانس 
درخصوص ذرات اورانیوم یافت شده در چند 
سایت هسته ای ایران گفت که این رایزنی ها 

در مقطع بسیار دشواری قرار دارد.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری 
رویترز، رافائل گروسی دیروز )چهارشنبه( 
در یک میزگرد در مجمع اقتصاد جهانی در 
داووس اظهار داشت: گفت وگوها با ایران با 

هدف پایان دادن به یک بن بست طوالنی بر سر منشأ ذرات 
اورانیوم یافت شده در ســایت های به ظاهر قدیمی اما اعام 

نشده، در مقطع بسیار دشواری قرار دارد.
به گزارش رویترز، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و 
ایران در ماه مارس توافق کردند که در یک بازه زمانی سه ماهه 
این مسئله را که به یک موضوع مورد مناقشه میان قدرت های 
غربی و تهران تبدیل شده است، همزمان با مذاکرات وین بر 

سر احیای توافق هسته ای ۲015 حل وفصل 
کنند.اما اکنون مذاکــرات وین با یک وقفه 
مواجه شده است، از همین رو رافائل گروسی 
مدعی شد: دشوار است بتوان تصور کرد که 
توافق درخصوص احیای برجام اجرا شود، 
در حالی که آژانس بین المللی انرژی اتمی 
هنوز پاسخ های مورد نظر خود در رابطه با این 

موضوعات را دریافت نکرده است.
بنابر این گزارش، گروسی در عین حال 
خاطر نشــان کرد: فکر می کنم که بایــد از نتیجه گیری در 
این مرحله پرهیز کنم، چراکه هنــوز فرآیند )گفت وگوها( 
را به پایان نرســانده ایم اما اجازه دهیــد بگویم که اکنون در 
مقطع بسیار دشواری قرار داریم.به گزارش رویترز، مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است روز ششم ژوئن )1۶ 
خرداد( به شورای حکام درباره چگونگی پیشرفت مذاکرات 

درخصوص موضوعات حل نشده با ایران گزارش دهد.

 قدردانی بنت از بایدن
 به دلیل حفظ نام سپاه در لیست تروریستی آمریکا

 گروسی: گفت وگوها با ایران 
در مقطع بسیار دشواری قرار دارد


