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«ابتکار» از وضعیت امدادرسانی به مناطق زلزلهزده گزارش میدهد

سوزکرمانشاه
در سرمای پاییزی

گروه جامعه  -حدود سه روز از زلزله 7/3ریشتری کرمانشاه میگذرد؛ حاال مردم شهرها و روستاها در این شبهای سرد
پاییزی آواره کوچهها و خیابانها شدهاند و تحمل چنین وضعی بهویژه برای کودکان و زنان بسیار دشوار شده است .همه
بسیج شدهاند؛ جمعیت هاللاحمر ،فوریتهای پزشکی و وزارت بهداشت ،نیروهای نظامی و انتظامی ،تشکلها و گروههای
مردمی از نخستین ساعتهای وقوع این حادثه در استانهای کشور برای کمکرسانی وارد عمل شدهاند .با وجود این
مردم هنوز تحت تأثیر زلزله قرار گرفته و در وضعیت نامناسبی هستند .زلزلهای که براساس آمارهای اعالم شده تا زمان
نگارش این گزارش۴۳۲ ،نفر از هموطنان ،جان خود را در آن از دست دادهاند و هفت هزار و ۴۶۰نفر نیز مجروح شدهاند.
در این میان وزیر کشور از وصل شدن آب و برق مناطق زلزله زده خبر داد و گفت :اکنون ٩٠درصد آب و برق این مناطق
وصل شده است و برای برقراری گاز نیز ابتدا باید نشتیها برطرف شود .عبدالرضا رحمانیفضلی با بیان اینکه همکاران
ستاد بحران چه ملی و چه منطقهای برای خدمترسانی در محل آماده هستند ،افزود :اولین گام ما این بود که هزینههای
جانی را پایین بیاوریم.
سرمقاله

سید علی محقق

شرح در صفحه 3

7ریشتریها مهربانتر شده اند؟

 -1برای ما ایرانیانی که جای جای سرزمین مان داغی از زلزله ای بزرگ به یادگار دارد7/3 ،ریشتر صرفا یک
ل و جانمان را می لرزاند .از سال  1340تا کنون ایران هشت زلزله
عدد معمولی نیست ،هول برانگیز است و د 
ویرانگر باالتر از  5.6ریشتر را تجربه کرده است.

امروز روز وحدت و همراهی مردم و مسئوالن است

ادامه در صفحه 2

یادداشت
انفجار قيمت نفت بر فراز آسمان بيروت
علیآهنگر
سياست تشنه پول است و بازار نفت چشم انتظار هيجان .بر خالف هميشه،
معيارهاى تعيين كننده اى چون عرضه و تقاضا در افزايش قيمت چند روز گذشته
و فوران قيمت روزهاى آينده نفت نقش چندانى نخواهد داشت .اين بار سياست به
ميدان آمده است و نيز بر خالف هميشه ،بازار چشم به راه هيجانى در حد انفجار
در قيمت نفت است .كارآمدگان مى دانند كه بازار نفت حيات خود را در هيجان
مى بيند و درست در همين روزها بازاريان نفت براى غوطه ور شدن در امواج
هيجانى اين سياه دلربا لحظه شمارى مى كنند .بى راه نيست كه در طول يك هفته
گذشته ،نفت  ٥٧دالرى در هر بشكه به  ٦٤دالر مى رسد ،از  ٧٠دالر در مى گذرد
و قراردادهاى  ٨٠دالرى براى يك ماه پيش رو بسته مى شود .همه ،لحظههاى
هيجان را انتظار مى كشند .هيجان تا مرز انفجارى  ٢٠٠دالر در هر بشكه .اما چرا؟
ماجرا چيست ؟ سررشته هاى قيمت نفت اين بار از رياض ،واشنگتن و مسكو به
جنبش درآمده است .صحنه گردان ماجرا شاهزاده اى جسور و پر رؤياست .هدف،
رها شدن از اقتصاد نفتى و پرواز كردن در شهر رؤياهاى نئوم ( .)neomشهرى
به وسعت واشنگتن ،در مرزهاى مشترک عربستان ،اردن و مصر در شمال خليج
عقبه ،به منظور ايجاد پيوندى رؤيايى بين قاره هاى آسيا ،آفريقا و اروپا .هدف
نهايى ،سرريز كردن پول از اين شهر-بندر ريزپردازنده ها به درون جامعه عربستان
در روزگار بى نفتى .ساختن اين اقتصاد -شهر پانصد ميليارد دالرى با پول نفتى
گزاف امكان پذير است .نفتى در مرز  ٢٠٠دالر .سوى ديگر ماجرا ،رئيس جمهورى
سخت اقتصادى و منفعت طلب در اياالت متحده آمريكاست .بهترين شرايط براى
او افزايش قيمت نفت تا آن حدى است كه استخراج نفت غير متعارف شيل چنان
اقتصادى و به صرفه شود كه همه دكل هاى موجود به كار افتد و نفت شيل در
آمريكا فوران كند و اين كشور خود به يك صادر كننده بزرگ نفت تبديل شود.
گران شدن هر چه بيشتر نفت به سود اقتصاد و تجارت آمريكاست.
روسيه ضلع سوم داستان است .والديمير پوتين كه همين تازگى در يك ميزبانى
مجلل پذيراى پر زرق و برق ملك سلمان بود ،اكنون از هر زمان ديگرى بيشتر به
دالرهاى حاصل از فروش نفت نيازمند است .او با فروش روزانه بيش از ده ميليون
بشكه نفت ،بيشترين سود را از اين بازار پر هيجان نصيب كشورش خواهد کرد.
گفتوگوها و هماهنگىهاى الزم در پشت پرده به انجام رسيد .در ساعت صفر ،شوك
دور از انتظار بايد وارد مى شد .سعد حريرى و شاهزادگان ثروتمند ابزارهاى اين
شوك بودند .بر خالف همه تصورها ،اين بار اما تنگه هرمز نامزد بسته شدن نيست تا
با نرسيدن نفت به بازارهاى جهانى قيمت آن افزايش يابد .برعكس ،اين بار در عين
حضور ميليونها بشكه و اشباع بازار ،بايد نفت ده ميليون بشكه اى عربستان با عبور
امن از تنگه هرمز و عرضه در بازارهاى جهانى با قيمت هاى انفجارى به فروش برسد.
پس ميدان بازى جاي ديگرى است .جايى غير از تنگه هرمز؛ جايى مثل لبنان .بله
بيروت مستعد ترين ميدان براى جوالن قيمت نفت است .با برافروختن جرقهاى در
لبنان ،قلب خاور ميانه ،دماسنج نفت به آخرين نماگر نشان دهنده  ٢٠٠دالرى خواهد
چسبيد .اما چرا لبنان؟! در مرزهاى جنوبى اين كشور ،بزرگترين نيروى مقاومت
عليه اسرائيل حضورى آهنين دارد .با درگير ساختن نيروى مقاومت حزباهلل ،اين
بار همزمان با حجم غير قابل تصورى از آتش رسانه اى و تبليغاتى ،چند نتيجه
همزمان به دست مى آيد :نخست آنكه نفت به سرعت در مسير گران شدن قرار مى
گيرد ،دوم آنكه نيروى مقاومت حزب اهلل زير آتش چند جانبه عربستان و اسرائيل
واقع مى شود و لبنان در چنان فشارى واقع مى شود كه بخواهد بين حزب اهلل و
صلح يكى را برگزيند .نكته ديگر آنكه سعوديها به زعم خود ،كليد قفل گشوده
نشده يمن را نيز در جنوب لبنان جستجو مى كنند .در اين ميان نقش ايران چه مى
شود؟ ايران در اقدامى مبنايى ،امنيت تنگه هرمز را براى امكان فروش نفت ،واردات
و صادرات خود بر هم نخواهد زد .پس اگر بخواهد به كمك نيروى متحد خود يعنى
حزب اهلل بشتابد بايد وارد مرزهاى سوريه شود .ورودى كه خود به خود هزينه ها و
احتياط هاى زيادى را مى طلبد.

روحانیدرسفربهمناطقزلزلهزدهکرمانشاه:

اخبار
از سوی دفتر مرجع تقلید شیعیان اعالم شد

مقلدین آیتاهلل سیستانی میتوانند نصف سهم امام را
به آسیب دیدگان زلزله غرب کشور اختصاص دهند
دفتر آیتاهلل سیستانی ضمن ابرازهمدردی با زلزلهزدگان غرب ایران اجازه
استفاده از نصف سهم امام را برای تامین نیازهای ضروری آسیبدیدگان این
زلزله صادر کرد.
جمعی از مقلدین آیتاهلل سیستانی در ایران از دفتر این مرجع شیعیان درباره اجازه ایشان
برای کمک به آسیبدیدگان زلزله اخیر غرب کشور از سهم مبارک امام (ع) استفتاء کردند
که دفتر ایشان در پاسخ گفتند« :معظمله ضمن ابراز همدردی با خانوادههای داغدا رو آسیب
دیدگان این حادثه غمانگیز و دعا جهت شفای عاجل مصدومان اجازه فرمودند مقلدانشان از
نصف سهم مبارک امام ارواحنا فداه در تامین نیازهای ضروری آسیبدیدگان صرف کنند».

برنی سندرز:

ترامپ مانند روسای جمهوری قبلی پیشنهاد کمک
به زلزلهزدگان ایران را مطرح کند
سناتور مستقل آمریکایی در توییتر خود خطاب به رئیسایاالت متحده آمریکا از
او خواست مانند روسای قبلی در شرایط مشابه به ایران برای حادثه مرگبار زلزله
روز یکشنبه پیشنهاد کمک بدهد.
برنی سندرز سناتور مستقل آمریکایی از دونالد ترامپ رئیسایاالت متحده آمریکا خواست که
سیاستهای تندروانهاش را کنار گذاشته و به ایران برای حادثه مرگبار زلزله روز یکشنبه پیشنهاد
کمک بدهد .بر اساس گزارش این نشریه حادثه زلزله غرب ایران دست کم  ۴۳۰کشته و هزاران
زخمی در پی داشته و از این رو نماینده سوسیال دموکرات پرنفوذ مجلس سنای آمریکا روز
دوشنبه از دولت کنونی خواسته تا مانند جورج بوش و باراک اوباما به ایران پیشنهاد کمک بدهد.
سندرز در توییتر خود نوشت« :تخریب ناشی از زلزله در ایران وحشتناک بوده است .همدردی
من متوجه قربانیان این حادثه و کسانی است که به آنها عشق میورزیدند و جامعهشان که باید
با این فاجعه کنار بیایند ».وی در ادامه نوشت« :من امیدوارم و انتظار دارم که آمریکا برای کمک
به ایران در این فاجعه پیشنهاد بدهد همان طور که در سال  ۲۰۰۳و  ۲۰۱۲همین کار را کردیم.
در زمانی که تنشها بین دو کشور در حال افزایش است این کار میتواند یک اقدام مهم و
ت ایاالت متحده گذشته
دوستانه قلمداد شود ».به گزارش «نیوزویک» ،سندرز در انتخابات ریاس 
کاندیدای حزب دموکرات بود .او منتقد سیاستهای ترامپ در داخل و خارج است و این انتقاد
متوجه سیاستهای رئیسایاالت متحده در قبال توافق هستهای نیز بوده است.
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