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یاری زلزله زدگان
سیاوش کاویانی

باز هم زلزله، باز هم ویرانی و باز هم جان باختن هموطنان عزیزی که 
اکنون چیزی جز یاری و دلداری برای آنها تسکین دهنده نخواهد بود.

پرونده باز زلزله همچنان بدون توجه روی میز وزارتخانه ها، سازمان ها 
و نهادهای ذیربط خاک می خورد و تنها کافی است، زلزله ای دیگر ویرانی 

و تلفات داشته باشد تا این پرونده به جریان بیفتد.
بارها گفته ش��ده و بارها رس��انه های کش��ور، کارشناس��ان مرتبط با 
موضوع هشدار داده اند که تنها راه مقابله با زلزله استحکام بناهای شهری 
و غیر شهری است. اما چنین موضوع مهمی از سوی مسئولین امر، جدی 

گرفته نشده است.
از سوی دیگر سیستم و سامانه امدادرسانی ضعیف، مشکل دیگری در 
این باب است که به دفعات و در حوادث گذشته این ضعف امدادرسانی به 
خوبی دیده شده و این دو مشکل آمار تلفات و خسارات را باال برده است.

هنوز داغ زلزله های گذش��ته از رودبار و منجیل، تا بم و ورزقان س��رد 
نش��ده چراکه بازس��ازی مناطق زلزله زده، همچون مناط��ق جنگ زده با 

سرعت هر چه بیشتری الک پشت وار پیش می رود!
ج��ای گالی��ه و گله گذاری نیس��ت، اکن��ون مردم مناط��ق زلزله زده 
کرمانش��اه و دیگر شهرهایی که درگیر آن شده اند، هر چه بیشتر نیازمند 
همراهی، همدلی و یاری دولت، دس��تگاه هایی که توان کمک رسانی دارند 

و البته هموطنانی که از بلیه دور مانده اند، هستند.
اکنون زمان تسویه حساب های سیاسی یا حتی شخصی نیست، اصل 
اکنون مصیبتی است که بر سر هموطنان در گوشه ای از ایران زمین وارد 
ش��ده است، س��اختن حاش��یه های بی ارزش و کم اهمیت که جز افزودن 
درد و رنج زلزله زدگان ثمر دیگری ندارد، چرا در ش��رایط بحرانی ش��کل 
می گی��رد؟ هدف از اینگونه حاشیه س��ازی ها که اکنون نه جای آن اس��ت 
و ن��ه مکان آن چیس��ت؟ زلزله از نظر علمی یک حادث��ه و اتفاق طبیعی 
اس��ت، هر چند از نظر مباحث دینی و مذهبی، عواملی در بروز آن دخیل 
اس��ت، اما هر چه هست، می توان با اقداماتی از تلفات جانی و مالی چنین 

حادثه ای کاست.
اینکه اکنون در برخی رس��انه ها به ویژه فضای مجازی درباره ساخت 
و س��ازهای مسکن مهر حساب کشی می ش��ود، نه اینکه نباید بازخواست 
ش��وند که چرا چنین بناهایی س��اختند و تحویل مردم دادند، هر چند در 
این امر بس��یاری دخیل و متهم هس��تند، بلکه اکنون زمان مناسبی برای 

چنین گالیه هایی نیست.
اکنون زم��ان کمک فوری و بهینه  به بازماندگانی اس��ت که عزیزان 
خود را از دس��ت داده اند، یاری به مجروحین این حادثه تلخ سخت است 
ولی باید بار س��نگین این مصیبت را که ب��ر دوش مردم مناطق زلزله زده 

سنگینی می کند، برداشت و بر دوش کشید.
در کن��ار تصویر دلخراش زلزله که نش��ان دهن��ده درد و رنج آنان در 
می��ان دیگران اس��ت، جلوه هایی زیب��ا و بی بدیل از دیگ��ران که به یاری 
هموطنان خود ش��تافته اند، س��اخته می شود که در کاس��تن از آالم این 

مصیبت سهم بسیاری دارد.
اکنون همگان بس��یج ش��ده اند و به یاری عزیزان هموطن شتافته اند، 
ارتش، س��پاه، بس��یج، دس��تگاه های دولتی و از همه مهمتر و زیباتر آن 
احساس همدردی که در وجود مردم ایران اسالمی موج می زند. کمک های 
مردمی همان بخش زیبا و بی بدیلی اس��ت که نش��ان از عشق و مهربانی 
در می��ان مردم ایران دارد. از اهدای خون تا کمک های نقدی و غیرنقدی 
مردم عزیز ایران، همه به خاطر آن عش��ق و معنویتی اس��ت که در وجود 
آنها دیده می ش��ود. باش��د که با دوراندیشی و درایت مسئولین، دیگر داغ 

چنین مصیبت هایی بر دل ایران ننشیند.

پیام رهبر معظم انقالب اسالمی 
درپی حادثه تلخ و مصیبت بار 
زمین لرزه در غرب کشور؛

همه دستگاه ها 
با سرعت و همه توان
 به یاری آسیب دیدگان بشتابند

رئیس جمهور به کرمانشاه می رود

همکاری مشترک سپاه و ارتش

عملیات آواربرداری تا زمان خروج 
تمام افراد از زیرآوار 
آغاز نمی شود

ایران برای امدادرسانی به کرمانشاه بسیج شد

من به هر سو می دوم 
گریان...

تکرار مواضع دشمن از زبان خودی ها

مذاکرات
موشکی
تهدید

امنیتملی

صفحه 3

دکتر موسوی زاده در گفت و گو با سیاست روز:

آمریکا از اسرائیل 
خسته شده است

رفتارهای اسرائیل و عربستان 
از عصبانیت است نه عقالنیت

از بغض های فروخورده تا نوشیدن غیرمعمول آب 
و کدهای طلب استمداد سعد از لبنان؛

اسناد بازداشت 
حریری در عربستان

تایید پایبندی ایران به برجام در گزارش جدید آژانس
آژان��س بین المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود برای نهمین بار 

پایبندی ایران به توافق هسته ای را تأیید کرد.
ب��ه گزارش مهر به نق��ل از رویترز، آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی در 
گ��زارش جدید خود ک��ه نهمین گزارش از روز اجرای برجام و هش��تمین 
گ��زارش فصلی به ش��ورای حکام در مورد راس��تی آزمایی اجرای برجام به 

شمار می رود، پایبندی ایران به توافق هسته ای را تأیید کرد.
این گزارش برای اولین بار پس از آن بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا توافق هسته ای ایران با 1+5 را بدترین توافق ممکن خوانده و اعالم 

کرده بود که آمریکا قصد خروج از این توافق را دارد.
براس��اس گزارش آژانس ذخایر اورانیوم کم غنی ش��ده ایران تا تاریخ 
5 نوامبر، ۹۶.۷ کیلوگرم بوده اس��ت که به مراتب پایین  تر از سقف تعیین 

 شده ۲۰۲.۸ کیلوگرم در توافق هسته ای است.
همچنین س��طح غنی س��ازی ایران از ۳.۶۷ که سقف معین در برجام 

بوده، باالتر نرفته است.
ذخایر آب سنگین ایران 11۴.۴ متریک تن بوده که از 1۳۰ تن سقف 

مورد توافق در برجام کمتر است.

فرانسه: 
یم های جدید علیه برنامه موشکی ایران وضع کرد می توان تحر

وزارت خارجه فرانسه دیروز دوشنبه اعالم کرد ایران در صورت لزوم با 
تحریم هایی جدید به دلیل برنامه موشکی اش رو به رو خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت: همان طور که می دانید اتحادیه 
اروپا در حال حاضر تحریم هایی علیه نهادهای موش��کی دخیل در برنامه 

موشک های بالستیک ایران اعمال کرده است.
آگنه روماته اس��پاین این اظهارات را در پاس��خ به سوالی برای روشن 
کردن منظور امانوئل ماک��رون از بیان اظهاراتی در امارات درباره احتمال 

وضع تحریم های جدید علیه ایران مطرح کرد. 
به نوش��ته خبرگزاری رویترز، سخنگوی دس��تگاه دیپلماسی فرانسه 
در ادام��ه گفت: در صورت لزوم، می ت��وان تحریم های جدید ]علیه برنامه 

موشکی ایران[ وضع کرد.
پ��س از لفاظی های دولت آمریکا به ریاس��ت دونالد ترامپ درباره توافق 
هسته ای ایران و گروه 1+5 موسوم به برجام، مقام های کشورهای اروپایی از 

برنامه های خود برای تشدید فشارها علیه برنامه موشکی ایران خبر داده اند.

موگرینی: 
یم های موشکی علیه ایران را برای آینده نزدیک  اعمال تحر
پیش بینی نمی کنم

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به تهدید فرانسوی ها 
مبنی بر اعمال تحریم های موش��کی علیه ایران گفته که دورنمای اعمال 

چنین تحریم هایی را در آینده نزدیک نمی بیند.
فدری��کا موگرینی بدون نام آوردن از کش��وری خ��اص و یا رد قطعی 
احتمال اعمال تحریم های موشکی علیه ایران، گفت که »بحث درخصوص 
تحریم های موش��کی جدید اتحادیه اروپا علیه ایران را برای آینده نزدیک 

پیش بینی نمی کنم.«
مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا توضیحی درخصوص منظور 

دقیقش از »آینده نزدیک« ارائه نداده است.
 موگرینی درخصوص وضعیت سیاس��ی متش��نج لبنان هم سخن گفت. 
وی ابتدا گفت: با هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی لبنان مخالف هستیم 

و اجتناب از وارد کردن لبنان به تنش های منطقه، امری ضروری است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سپس احزاب سیاسی لبنان را 
خطاب قرار داد و گفت »از شما می خواهم که فقط روی لبنان و هر آنچه 

می توانیم برای ملتتان انجام دهید، تمر کز کنید.«


