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   )العالی مدظله(اي  امام خامنه

. مسئوالن است فهیوظ يادا يبرا یدانیو م یاله یشی، آزما]زلزله غرب کشور[ حادثه تلخ نیا

مشکالت و درد و رنج مردم و از  ابدیبا قوت ادامه  زیدر عرصه عمل و کمک به مردم ن میدواریام

 )23/8/96(.فصل دشوار سرما بکاهد بودن شیبا توجه به در پ

  *گوییم را تسلیت می) ع(مجتبی و شهادت امام حسن) ص(پیامبر اعظمرحلت سالروز فرارسیدن *
  

 
  !از تجربه تلخ اي تجربه      روز  حرف ▼

زلزله سهمگین این بار در غرب کشور جان تعدادي از 

ها  هموطنان را گرفته و مصائب و مشکالت فراوانی را براي ده

اولین . هزار نفر از مردم استان کرمانشاه به وجود آورده است

مسئله پس از وقوع زلزله امدادرسانی است که این امر برعهده 

ربط و در رأس آن سازمان مدیریت بحران کشور  هادهاي ذين

از اولین در همین راستا . احمر قرار دارد و جمعیت هالل

هاي امدادي براي کمک به  ساعات وقوع حادثه سازمان

نیروهاي مسلح هم امکانات . مصدومان در صحنه حاضر شدند

دیده به  رسانی به مردم آسیب و تجهیزات خود را براي کمک

دان آوردند و فرماندهان کل سپاه و ارتش با حضور در می

دیده به امدادرسانی مشغول  صحنه و تقسیم مناطق آسیب

هاي صورت گرفته در روزهاي اول  با همه تالشاما . شدند

زده بودیم که حکایت  حادثه شاهد مشکالتی در مناطق زلزله

ها در مدیریت بحران داشت که  ها و ضعف از برخی ناهماهنگی

با فراخوان اولیه جلسه پیگیري مشکالت مردم کرمانشاه در 

رسانی با عزم  حضور رهبر معظم انقالب برگزار و کار خدمات

جدي مسئوالن در باالترین سطح دنبال شد که نتایج آن در 

  . بودخواهد روزهاي بعد قابل مشاهده 

شدت زلزله و پراکندگی جغرافیایی مناطق و روستاهایی 

دچار آسیب شده بودند، در ساعات اولیه کار که در اثر آن 

هاي  امدادرسانی را با مشکل مواجه کرده و سبب نارضایتی

زده شده بود؛ اما حرکت مهربانانه و  تعدادي از مردم زلزله

دوستانه مردم در سراسر کشور که تجلی وحدت و  انسان

دیده  تمردم مصیب آالم کاهش و دلگرمی سبب بود، آنان یکدلی

  . پرور شد ار پهلواناین دی

بودن فصل   نکته اساسی این است که با توجه به در پیش

ترین اقدامات است  شود ابتدایی سرما، آنچه انجام شده و می

و مسئوالن و متولیان امر پس از اسکان موقت مردم در یک 

حرکت جهادي باید نسبت به فراهم آوردن سرپناه براي 

د تا هر چه زودتر آرامش دیده اقدام کنن هاي آسیب خانواده

به منطقه بازگردد و زندگی عادي مردم در شهرها و 

دیده از سر گرفته شود؛ اما آنچه نباید از  روستاهاي آسیب

این است که این اتفاق اولین و آخرین  ،نظر دور داشت

حادثه از این نوع نبوده و نخواهد بود؛ بنابراین سازمان 

ونی و امکانات الزم براي مدیریت بحران که از اختیارات قان

مواقع اضطرار برخوردار است، باید با یک بازبینی جدي 

هاي خود آمادگی الزم را براي  نسبت به وظایف و مأموریت

 تر و در مقیاس باالتر کسب کند تا در حوادث حوادث بزرگ

ریزي و  امداد و کمک به مردم با سرعت باال و برنامه مشابه

  . دهماهنگی بیشتري صورت گیر

  تعریف متفاوت                       روز گزارش▼ 

هاي سیاسی بر روي این مسئله اختالف نظري  ها و چهره همه مسئوالن و همه جریان

ندارند که منافع ملی خط قرمز پررنگ براي کشور است؛ همه بر این باورند که هیچ 

هدید منافع و امنیت ملی اي حق ندارد تیتر، مقاله یا مطلبی به چاپ برساند که ت رسانه

دچار مخاطره کند از سوي هرکس که  را باشد؛ رفتارهایی که منافع و امنیت ملی کشور

باشد محکوم است و مستحق مجازات؛ اما در این میان، با وجود اتحاد در این زمینه عجیب 

ها به راحتی سخنان مقامات غربی و خواست دشمنان ملت  برخی رسانه بینیم میاست که 

نویسند که براي  کنند و می خلع سالح جمهوري اسالمی ایران را تکرار می پیرامونیران ا

مان معامله کنیم و عقب بنشینیم؛  خوشامد شاهزادگان مرتجع عربی باید بر سر توان دفاعی

 هاي خاطی خبري است و نه حتی نهادهاي مسئول به این رسانه آنهااما نه از توقیف 

درباره انتشار  مطلبی و در روزهاي گذشته و در همین ستون نیزپیشتر ! دهند تذکري می

زاده با تجویز مذاکرات  احمد نقیب شد که در آن  نوشته »آرمان«اي در روزنامه  سرمقاله

ایران در موقعیت خوبی قرار دارد و به اهداف خودش رسیده و قادر «: بود گفتهموشکی 

هزار کیلومتر در  برد بیش از دو. متوقف کندها را در همین نقطه کنونی  این برنامه است 

بهتر است که ما هم با آغاز مذاکره خطر جنگ و تحریم را از سر . هاي ایران نیست برنامه

ها را در  ها مواضع تند و تیز آمریکایی اگر مذاکره نکنیم ممکن است که اروپایی. بگذرانیم

 رويگویا  نشان دادندهاي گذشته  مسئوالن دولتی که در هفته از» !این مورد همراهی کنند

 در اینجارفت  انتظار می ،ها بسیار حساس هستند ملی از سوي رسانهتهدید منافع و امنیت 

 اما انگار تعریف منافع ملی براي برخی! دادند می بارهحداقل به این روزنامه تذکري در این 

صفحه نخست یک رسانه  تنها زمانی که دفاع از مظلومان یمن بر وکمی تفاوت دارد 

 !امنیت ملی جمهوري اسالمی دچار مخاطره و تهدید شده است بنشیند،

  !يسعود افشاي یک سند محرمانه و مرموز       اخبار ویژه     ▼ 

که در آن وزیر خارجه عربستان  است یافته  اي دست به سند محرمانه »االخبار«روزنامه 

را براي  رژیم صهیونیستیبه طرح آغاز روابط با  ا و مسائل مربوطهاي شامل پیشنهاد نامه

اخبار اخیر از زمان سفر دونالد سند، همه  براساس این. سلمان فرستاده است محمدبن

جمهور آمریکا به عربستان درباره تالش واشنگتن براي امضاي معاهده صلح  ترامپ، رئیس

ه سفرهاي مقامات همچنین اطالعات اخیر دربار و رژیم صهیونیستیمیان عربستان و 

عادل  ،به گزارش االخبار .شود می تأییدبه ریاض  صهیونیستیآویو و مقامات  عربستانی به تل

نزدیکی عربستان با اسرائیل در برابر مردم کشورهاي «: کید کرده استأالجبیر در این نامه ت

و دینی فلسطین جایگاه معنوي و میراث تاریخی  مسئلهکه  چرا ؛آمیز است اسالمی مخاطره

که مطمئن شود آمریکا  باید بپذیردرا و عربستان تنها زمانی این ریسک  آنهاستنزد 

  ».تشدید خواهد کرد را اقدامات خود علیه ایران و نفوذ منطقه این کشور

  کند عهد سعودي استقبال نمی عراق از ولی

منطقه  رخدادهاي اخیر در عربستان و: ه استنماینده پارلمان عراق گفت» جاسم جعفر«

اي که براي عراق  به گونه ه است؛پیچیده شدن مسائل شد سببو استعفاي سعد حریري 

در آینده عاملی براي چه بسا استقبال از کسی که به دلیل مشکل بین عربستان و ایران 

دنبال شدت مواضع با  تواند از کسی که به عراق نمی. زیان دیدن آن باشد، دشوار است

  .ها در عراق است، استقبال کند ی برخی طرفاهللا و حت حزب ،ایران
 



  
  

  اخبار ▼

  !طلبان و روحانی وجود ندارد هیچ ارتباطی میان اصالح

، معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصالحات در مصاحبه با روزنامه »مرتضی مبلغ«

جمهور روحانی شده و گفته  طلبان و رئیس ، منکر هرگونه ارتباط میان اصالح»اعتماد«

 آقاي و طلبان اصالح بین تشکیالتی منسجم یا سازمانی رابطه هیچ هم ابتدا همان از« :است

اساس کسب سهم از دولت از آقاي روحانی حمایت  طلبان بر اصالح. نداشت وجود روحانی

هاي حاصل از  حاکم بود و بحران 92بلکه متناسب با شرایطی که در سال  ؛نکرده بودند

هاي موجود  طلبان در بین نامزدها و راه یشین، اصالحهاي نادرست در دولت پ سیاست

ترین نامزد را آقاي روحانی تشخیص دادند و براي  آنها مناسب. تحلیل و بررسی انجام دادند

  ».قد حمایت و پشتیبانی کردند ها از او تمام ها و بحران رفت از چالش برون

  قانونی استدر سوریه حضور ایران و روسیه 

 :وزیر خارجه روسیه اعالم کرد» سرگئی الوروف«: نوشت» اسپوتنیک«خبرگزاري 

 .که نیروهاي مورد حمایت ایران از سوریه خارج شوند است کشورش هرگز متعهد نشده

خروج نیروهاي مورد حمایت  مسئلههاي اخیر مسکو و واشنگتن  توافق :کید کردتأالوروف 

ها سازوکار اجراي توافق ایجاد  آمریکاییبا : افزودوي . شود ایران از سوریه را شامل نمی

وزیر خارجه  .کردیممنطقه کاهش تنش با همکاري اردن در جنوب غرب سوریه را بررسی 

اما حضور ائتالف  ؛قانونی در سوریه حضور دارند طورایران و روسیه به : روسیه گفت

یه در این زیرا بدون موافقت دولت سور ؛قانونی است آمریکایی ضد داعش در سوریه غیر

  .حضور داردکشور 

 ها ایستاده است آمریکا کنار تروریست

وزیر ترکیه از آمریکا به  نخست» بینالی ایلدیریم« ،»ینی شفق«به نوشته وبگاه روزنامه 

در زمان محاصره » رقه«براي خروج صدها تروریست از شهر با داعش قرارداد مخفیانه  دلیل

ایستادن آمریکا در  :کید کردأوي در این باره ت. کرد انتقاد به شدتنیروهاي کُرد،  به دست

ایلدیریم با بیان اینکه  .کنار یک گروه تروریستی کاري نیست که یک دولت انجام دهد

ك جاي داعش .ك.و پ) گ.پ.ي(هاي مدافع خلق  هاي دیگري به نام یگان اکنون تروریست

وریسم خالص کنیم؛ مردم منطقه خواهیم منطقه را از تر ما می«: اند، گفت در رقه را گرفته

  »!دهید بروند ها اجازه می شما به تروریست) اما( ؛اند از عواقب چنین اقداماتی رنج کشیده

  پسابرجامی بانکی هاي گشایش

 جمهوري و ایران تجاري مشترك نشست در تهران بازرگانی اتاق کل دبیر عشقی، بهمن

 یک ارزش به پسابرجام بانکی اعتبار ینتأم قرارداد نخستین گذشته ماه در: گفت اسلواکی

 بر افزون همچنین. رسید امضا به »اتریش بانک اوبر« و ایرانی بانک 14 بین یورو میلیارد

 اگزیم« و »AKF«هاي  بانک و ایرانی هاي بانک بین مشترك همکاري یادداشت امضاي

 دانمارك »بانک نسکهدا« با را یورویی میلیون 500 قرارداد ایرانی بانک 10 دانمارك، »بانک

 صادرات بانک سوي از دالري میلیون 100 اعتباري خط تأمین عالوه، به. رساندند امضا به

در مراودات بانکی ایران با  شده حاصل هاي گشایش دیگر جمله از چک،جمهوري 

  .کشورهاي عضو اتحادیه اروپاست

  !شوراي شهر تهران اعضايرفتار عجیب 

: نوشت» صدمات ساکتین حزبی شوراي شهر«با عنوان در مطلبی  »آرمان«روزنامه 

از دو  برخی اعضا که اتفاقاً ،گذرد جلسه از جلسات شوراي شهر می 20اکنون که بیش از «

از اظهارنظر در مورد موضوعات مختلف  ،بودند) کارگزاران و اتحاد ملت(ثیرگذارأحزب ت

 ائل شهري و حتی غیرکنند و تا این لحظه موضعی از سوي آنان در مس خودداري می

ثر در شوراي شهر ؤاین نمایندگان غیرم  جالب آنجاست که. شهري مشاهده نشده است

ها یا همان نمایندگان  اند و پاسخگوي رسانه شماره تلفن همراه خود را به دفتر انتقال داده

  ».افکار عمومی نیستند که با رأي خود سبب حضور آنها در شوراي شهر شدند

  هکوتا اخبار ▼

نماینده مجلس ششم با انتقاد از عملکرد  ،ناصر قوامی◄ 

به نظر من بهترین راه این است که «: د گفتیفراکسیون ام

آقاي عارف فراکسیون امید را منحل کرده و یک فراکسیون 

در این صورت مشخص خواهد . طلبان تشکیل دهند اصالح

قوامی » .طلبان وفادار هستند شد که چه کسانی به اصالح

کید بر اینکه فراکسیون امید در این مدت بسیار ناتوان أت با

مشکل این فراکسیون آن است که از ابتدا راه «: بوده، گفت

  ».را اشتباه رفتند

 وزیر جهاد حجتی، مذاکرات اصلی محورهاي از یکی◄ 

. است سرزمینی فرا کشت غنا کشور به سفر در کشاورزي

 منابع وجود و کشور در آبی منابع کمبود به توجه با

 برخی طرح این در است قرار غنا، کشور در مناسب

 کشت غنا کشور در ایران نیاز مورد کشاورزي محصوالت

 با که عمرانی طرح چند سفر این در همچنین. شود

 برداري بهره به غنا در ایران مهندسی فنی خدمات صادرات

  .شد خواهد افتتاح رسیده،

 اتخاذ از لبنانی رانبانکدا و سیاستمداران بین نگرانی◄ 

 عربستان سوي از لبنان به نسبت قطر مشابه هاي سیاست

 به شدت به لبنان قطر، اقتصاد برخالف .است افزایش به رو

 چه اگر .است وابسته فارس خلیج حوزه کشورهاي اقتصاد

 میان به لبنان احتمالی تحریم از صحبتی عربستان هنوز

 هشدار کشور این مستعفی وزیر نخست اما است،  نیاورده

 تواند می لبنان علیه عربی کشورهاي هاي تحریم است داده

  .بخورد کلید زمانی هر در

جرج بوش «در حالی که تاکنون چند زن آمریکایی ◄ 

اند، یک زن اهل تگزاس  را به آزار جنسی متهم کرده» پدر

جمهور اسبق  هم اعالم کرده مورد آزار جنسی رئیس

، »روسیلین کاریگان«طبق گفته . آمریکا قرار گرفته است

سال داشت بوش پدر در  16و وقتی که او  2003در سال 

داده جریان گرفتن عکس یادگاري، او را آزار جنسی 

  .است

 کرمانشاه  استاندار عمرانی معاون کردار، نیک مجتبی◄ 

 تومان میلیارد 1800 زلزله خسارات   اولیه برآورد: گفت

 و مسکونی واحد هزار 11 دحدو  :همچنین افزود وي .است

  .است شده تخریب صددرصد  زده زلزله مناطق در روستایی

 استان فاضالب و آب شرکت مدیرعامل پرورش، محمد◄ 

 کیلومتر 9000 از کیلومتر 6527 اجراي به اشاره با تهران

 73 تاکنون: کرد تأکید تهران، شهر فاضالب شبکه کل

  .تاس شده اجرایی تهران فاضالب شبکه درصد

خود  صفحه توئیتروزیر لبنان در  نخست ،سعد حریري◄ 

حال وي خوب است و طی دو روز آینده به لبنان : نوشت

اش در  خانواده :حریري در عین حال گفت .گردد بر می

 .عربستان خواهند ماند


