مقام معظم رهبری:

رئیس قوه قضائیه:

همه دستگاهها با همه توان
به یاری آسیبدیدگان بشتابند

هر  ۳قوه بهدنبال حل مشکل
سپردهگذاران مؤسسات مالی

پایگاه اطالعرســانی مقام معظم رهبری :در پی وقوع
حادثه تلخ و مصیبتبار زمینلرزه در غرب کشــور که
بــه جانباختن و زخمیشــدن جمعــی از هممیهنان
عزیز انجامید ،حضرت آیتاﷲ خامنهای ،مقام معظم
رهبری ،با صدور پیامی ضمن تسلیت...

گروه سیاست :رئیس قوه قضائیه روز گذشته در جلسه
مسئوالن عالی قضائی ،ضمن تسلیت و ابراز همدردی
با داغدیــدگان حادثــه زلزله غرب کشــور که موجب
جانباختن و مصدومشــدن عدهای از هموطنان عزیز
تسریع در رسیدگی...
شد ،بر لزوم تسری
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دومین مجموعه مسکنمهر در سرپل ذهاب
در برابر زمینلرزه مقاومت نکرد

ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ

جابهجایي در
نهاد ریاستجمهوري

قصر اندوه

صفحه ۲
سخنگوی وزارت خارجه:

ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺳﻼﺣﻰ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ
ﺻﺎدر ﻧﻤﻰﮐﻨﯿﻢ

هیئت دولت امروز را عزای عمومی اعالم کرد
رئیسجمهوری امروز در کرمانشاه
 ۴۴۵نفر کشته و  ۷۱۰۰نفر مجروح شدند
تمام بخشهای اقتصاد کشور بسیج شدند
علی دایي شماره حساب اعالم ميکند
واکنش هنرمندان به زلزله کرمانشاه
کابوس مسکن بی مهر
آواربرداري از سوگواران

صفحه ۷
کیهان بعد از توقیف ۲روزه مدعی شد:

انتقام دولت بود
صفحه ۲

ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﭘﻮزش »ﺷﺮق«
درﺑﺎره اﻧﺘﺸﺎر ﮔﻔﺖوﮔﻮ
ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ اﺷﺮاﻗﯽ

صفحههای  ۱۷ ،۱۴ ،۱۳ ،۶ ،۵ ،۴و ۱۸

همین صفحه

مشایی احضار شد
صفحه ۲

ﻋﮑﺲ :اﻣﯿﺮﺟﺪﯾﺪى ،ﺷﺮق

در پي انتشــار گفتوگوي »شــرق« با خانم
زهرا اشــراقي ،بــا عنــوان »ناگفتههایي از بیت
امــام )ره(« که در تاریخ  ۲۲آبان منتشــر شــد،
بهدلیــل ناهماهنگيهــاي بهوجودآمــده در
چــاپ گفتوگــو و همینطــور بازبیني
زمــان
ِ
مجدد متن گفتوگو ،ایشــان از روزنامه »شرق«
رنجیدهخاطر شــدند .روزنامه »شــرق« بهدلیل
این ناهماهنگي ناخواسته ،از ایشان و مخاطبان
شرق که از خواندن بخش دوم این گفتوگوي
خواندني بازماندند ،پوزش ميخواهد.
عطف به اینکه انتشار این گفتوگو و نظرات
و آراي متفاوت و روشنبینانه حضرت امام)ره(
و خانواده ایشــان نسبت به مسائل جوانان و نیز
شیوه زیســت آنها با اســتقبال خیل مخاطبان
مواجه شــد و بر این اســاس روزنامه »شــرق«
امیدوار اســت که در فرصتي مناسب و پس از
بازبیني مجــد ِد بخش دوم گفتوگو ،ازســوي
خانم اشراقي امکان انتشار متن کامل گفتوگو
را بیابد.

ﯾﺎدداﺷﺖ

ﯾﺎدداﺷﺖ

زﻟﺰﻟﻪ از زاوﯾﻪاي دﯾﮕﺮ

زﻟﺰﻟﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﻠﯽ

مهار سعودی

ﻣﻬﺪي زارع*
یکشــنبه  ۹۶/۸/۲۱ســاعت  ۲۱:۴۸زلزلــهاي با
بزرگاي  ۷٫۳در ۳۰کیلومتری شمالغرب سرپلذهاب
و ۳۲کیلومتری جنوبغرب حلبچه در ناحیه مرزی
ایــران و عراق به وقوع پیوســت .کانــون این زلزله
در مرز ایــران و عراق و در داخل خــاک عراق واقع
بوده است .گسل مســبب این رخداد هنوز مشخص
نیســت ،ولی گسله فعال خمیدگی جبهه کوهستان
زاگرس و گســلهای پهنه گســله ذهاب )یا ســرپل
ذهاب( در همین منطقه قرار دارد .گســل پیسنگی
ذهاب از گسلهای ســامانه گسله خمیدگی جبهه
کوهستان زاگرس است .ســازوکار این زلزله فشاری
و صفحه گســله نزدیک به قائم بوده است .در شهر
ســرپل ذهاب  ۶۰هزار نفر و در قصرشــیرین حدود
 ۳۰هــزار نفر زندگی میکننــد و زلزلههای حلوان و
ســرپل ذهاب ازجمله زلزلههای تاریخی این منطقه

اســت .زلزله کمعمق بوده و ژرفای آن هنوز تدقیق
نشــده اســت ،اما اولیــن برآوردها نشــان از ژرفای
۲۴کیلومتــری برای چنین زلزلــهای دارد .زلزلههای
تاریخی این منطقه زلزلههای تاریخی  ۹۵۸میالدی
و  ۱۱۵۰م .سرپل ذهاب و در سده بیستم زلزله ۱۹۶۷
م .با بزرگای  ۵٫۷و ســال  ۱۹۸۳م .با بزرگای  ۵٫۱در
همین منطقه رخ دادهاند .زلزله  ۲۱آبان را حدود ۱۵۰
میلیون نفر در ایران و عراق و در هر دو پایتخت حس
کردهاند ،ولی طبیعتا رخداد آن به تحریک گسلهای
دور از منطقه رومرکزی )مثال گسلهای تهران ،تبریز،
قــم یا  (...ربطی ندارد .نکات مهمــی که درباره این
زلزلــه میتوان توضیح داد ،بــه صورت زیر خالصه
میشود:
 -۱در دقایــق اولیــه ،مرکــز زلزلهشناســي
اروپا-مدیترانه ،مؤسســه ژئوفیزیك دانشــگاه تهران
و همینطور پژوهشــگاه بینالمللي زلزلهشناسي و
مهندسي زلزله در گزارشهایي جداگانه کانون زلزله
را غرب کرمانشاه اعالم کردند .اطالعات اولیه با لرزش
شدیدي که در ایران احساس شد ،بهویژه در شهرهاي
بزرگي مانند تهران ،تبریز و ...همخواني داشت.
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همراهان امروز
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اﺣﺴﺎن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
زلزلــه بیش از هفــت ریشــتري  ۲۱آبان اســتان
کرمانشاه ،یکي از شدیدترین زمینلرزههاي غرب ایران در
صد سال گذشته است .متأسفانه در این زمینلرزه بزرگ
صدها نفر از هموطنان ما بهویژه در سرپلذهاب جان
خود را از دست داده و هزاران نفر زخمي شدند؛ صدها
خانوار نیز خانه و کاشانه خود را از دست دادند .بهدلیل
گستردگي و بزرگي مســاحتي که زمینلرزه در آن روي
داده ،هر لحظه به شــمار قربانیــان و زخميها افزوده
ميشود .متأســفانه بهدلیل شمار بسیار زخميشدگان
و آسیبدیدگان امکانات شهرستان و استان پاسخگوي
این مصیبت بزرگ نیست .خبر زلزله استان کرمانشاه در
ســاعات پایاني شب  ۲۱آبان ،بهسرعت به خبر نخست
شبکههاي خبري و رسانهها و شبکههاي اجتماعي در
کشور مبدل شد و متعاقب آن موجي از غم و ناراحتي
و همدلــي در کشــور گســترش یافت .نام کرمانشــاه
نزد بســیاري از ایرانیــان یادآور اســطورههاي ملي و
افسانههاي تاریخي است .مردم کرمانشاه و دلیري این
مردمان در سالهاي آغازین انقالب ،بهویژه در روزها و
ماههاي آغازین جنگ عراق علیه ایران و در روزهایي که
هنوز توان نظامي و قدرت دفاعي ایران آماده مقابله با
این تجاوز نبود و دفاع از ایران بســته به مقاومتهاي
محلي جوانان رشید و قهرمان سرحدات کشور بهویژه
کرمانشاهیان بود ،هرگز از وجدان خودآگاه ایرانیان محو
نخواهد .امروز اســتان کرمانشاه بهدلیل وقوع زلزلهاي
مهیب سخت ماتمزده است .صدها نفر زیر آوار مانده
و هزاران نفر نیز تن و جسمشــان زخمي شده و صدها
خانواده نیز بيخانه و کاشــانه شــدهاند امــا ایرانیان
هیچگاه نخواهند گذاشــت این مردمان سلحشور که
یــار و فدایي تاریخي وطنشــان ایــران بودهاند ،در این
روزهاي ســخت تنها بمانند .هنوز ســاعاتي از زلزله
نگذشته مردم ایران در جايجاي کشور از تبریز تا شیراز
و اصفهان و از تهران تا مشــهد ،گــروه گروه با حضور
در صفهاي طوالني اهداي خون یا ارسال کمکهاي
نقدي و جنســي ،بــه یاري هموطنــان رنجدیده خود

شــتافتند .مگر ميشود در این ســاعات و دقایق رنج
و درد هموطنان کرمانشــاهي را تنها گذاشــت؟ مگر
ميتوان نســبت به ضجه مادران فرزند ازدســتداده
کرمانشــاهي بيتفاوت بود .مگر ميتــوان گریههاي
پــدران و فرزندان عزیز ازدســتداده را دیــد و کاري
نکرد .همه ایران به پا خواســته تا به یاري هموطنان
زلزلهزدهاش در غرب کشور بشتابد .خوشبختانه حضور
مسئوالن و نیروهاي کشوری و لشکري براي کمک به
این مردم نیز نشاني از عزم دولت براي یاريرساندن به
مردم آسیبدیده اســت -۱.زلزله کرمانشاه به منطقه
وسیعي از سرپلذهاب ،قصرشــیرین ،ثالث باباجاني،
اسالمآباد و سایر شهرستانهاي غرب استان خسارات
سنگیني وارد کرده؛ بنابراین ضروري است که با تقسیم
کار میان دستگاههاي امدادرسان و بلوکبندي مناطق
آســیبدیده ،همه شهرستانهاي اســتان مورد توجه
امدادرســانان قرار گیرد .بزرگي مســائل سرپلذهاب
نباید موجب شــود که امدادرســانی به سایر مناطق
در حاشیه قرار گیرد .اســتفاده از تجارب کشور در این
زمینــه بهویژه زلزله بم و زلزله رودبار بســیار ضروري
است -۲.توجه به روستاهاي آسیبدیده و عشایر هم
از نکاتي اســت که باید مورد توجــه تیمهاي امدادي
قرار گیــرد .بهدلیل وضعیت ویــژه توپوگرافي منطقه
و نیز راههاي صعبالعبور روســتایي ســرعت عمل
و اســتفاده از چرخبال در اولویت امدادرساني به این
مناطق باشــد .تأخیر در ارسال امدادگران یا کمکهاي
الزم ممکن اســت به تشدید آالم مردم منجر شود-۳.
رســانههاي جمعي بهویــژه رادیو و تلویزیون کشــور
باید یکي از شــبکههاي کشور را مأمور پوشش دائمي
و تماموقــت اخبــار کمکهــا و امدادرســاني به این
مناطق کند .عطش مردم بــراي آگاهي از کمکهاي
صورتگرفتــه و نیز جلوگیري از انتشــار شــایعات و
دادن روحیه به نیروهاي امدادي و نیز اطالعرســاني
دربــاره کاســتيها و نیازمندیهــا ،ضــرورت جدي
پوشش مســتقیم رویدادهاي مرتبط با زلزله کرمانشاه
را دوچندان ميکند .انعــکاس خدمات صورتگرفته
بهدســت نیروهــاي امــدادي و انتشــار تصاویــر و
عکسهاي نیروهاي مستقر و خدمات آنان در مناطق،
آرامشبخش افکار عمومي اســت .این مهم باید در
دستور کار رسانهها قرار گیرد.

ادامه در صفحه ۴

 ZÅÖÆ³M½Z»Z
ضمیمه رایگان امروز روزنامه شرق

ویژه استان سیستان و بلوچستان
از روزنامهفروشیها بخواهید

صفحه ۱۰

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

ﭘﻮزش

توضیح و پوزش»شرق« درباره
انتشار گفتوگو با خانم اشراقي

میزگرد تحلیلي درباره ناگفتههای
»لیلي گلستان« در »تدکس«

ارتبـاطباروزنـامهشـرق
SHARGHLINE
@ SHARGHDAILY.IR

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺟﻼﻟﻰﻓﺮد

ﻣﺼﯿﺒﺖ وارده را ﺑﻪ ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟﻰ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ.
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮاى آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ و اﺟﺮ آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ.

روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق

ﮐﯿﻬﺎن ﺑﺮزﮔﺮ  .اﺳﺘﺎد رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
مــوج جدیــدی از اقدامــات
ســعودیها بــرای ایجــاد اجماع
جهانی علیــه موقعیت منطقهای
کشــورمان در جریان اســت .اتهام
دستداشــتن ایــران در حملــه
موشــکی یمنیها بــه ریــاض ،گفتوگو و پیشــنهاد
کمکهــای مالی به دولت حیدر العبــادی برای مهار
قــدرت حشــد الشــعبی در عــراق و بهتازگــی طرح
اســتعفای ســعد حریری در لبنان برای تشدید فشار بر
حزباﷲ در لبنان ازجمله این اقدامات هستند .بسیاری
از تحلیلگران ایــن اقدامات ســعودیها را مقدمهای
بــرای ورود به جنگ با ایران بــا کمک دولت ترامپ در
آمریکا و البته خواســت رژیم اسرائیل ارزیابی میکنند.
بحث اصلی آنها هم این است که موقعیت منطقهای
ایران فضا را برای تنفس ســعودیها تنگ کرده و آنها
در پی راهی برای خروج از این بنبســت اســتراتژیک
هســتند .تحوالت در عراق و ســوریه ازجمله شکست
قریبالوقوع داعش در این دو کشــور ،بهجریانافتادن
معنیدار مذاکرات صلح در ســوریه با مشارکت ایران،
روســیه و ترکیه و بهتازگی شکســت طــرح رفراندوم
استقالل کردستان عراق همگی خالف جریانهای مورد
انتظار ســعودیها بودهاند .موضــوع وقتی پیچیدهتر
میشــود که افتضاح حمله و بمبــاران طوالنی یمن
به نتایج مطلوب مدنظر ســعودیها یعنی کسب یک
موقعیت قدرتمند منطقهای نرسیده است؛ اما با وجود
همــه این تحوالت هدف واقعی ســعودیها آغاز یک
جنگ در منطقه نیست؛ چون آنها ظرفیت ملی الزم را
برای ورود به یک جنگ جدید بهویژه در شــرایط جاری
انتقال ســاختار قدرت در این پادشــاهی ندارند .ضمن
اینکه یک جنگ جدید در منطقه با مخالفت جدی سایر
کشــورها در منطقه و جهان به دلیــل تأثیرات زیانبار
آن بــر حوزه مبارزه با تروریســم ،افزایش قیمت نفت،
تشدید شــکافهای قومی -مذهبی و سیل پناهندگان
به غرب و حل سیاســی بحرانهای موجود در منطقه
همراه است .هدف واقعی سعودیها ایجاد یک اجماع
جهانــی و منطقهای برای تضعیف قــدرت ملی ایران
در یک روند بلندمدت اســت تــا از درون به اصطالح
دچار اصالح یا حتی فروپاشــی شــود .الگوی مد نظر
ســعودیها هم مدل فروپاشی شــوروی است که در
نتیجه تقابل با غرب در یک روند چندینساله بهتدریج
بهویژه از لحاظ اقتصادی تضعیف و مجبور به سازگاری
خود با جریانهای رقیب شد .در تفکر فعلی حاکمان
سعودی ،ایران بازوهای نقش و نفوذ گسترده سیاسی-
اجتماعی در منطقه دارد که در هر شرایطی فضا را به
ضرر جایگاه منطقهای عربستان محدود خواهد کرد.
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