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روشنفکرانجاماندهازمردم
 مشــکل فقط صادق زیباکالم نیســت؛ جالیيپور
هم فعال سیاســي دیگري اســت که زخم طعنهاش
به وضعیت مالي زائران ایراني اباعبداﷲ علیهالسالم
و کنایههــاي نازیبایش به مردمي کــه براي پیادهروي
اربعیــن رفتند ،همیشــه تــازه خواهد مانــد .طعنه
شــهیندخت موالوردي هم به ریختهشــدن زباله در
جایي که سطلي در کار نبود ،جنجال دیگري برپا کرد.
این شــبههها را هم همچون توییت زیباکالم ميتوان
جــواب داد ،اما آیا جالب نیســت که این هر ســه در
یك طیف سیاســي قرار دارند .عزاداري امام حســین
علیهالسالم یا پیادهروي اربعین متعلق به هیچ جناح
سیاســياي نیســت و صاحب آن مردم هستند ،چرا
اصــرار دارند میان خود و مردم دیوار بکشــند؟ مردم
خــوب و مردم بد هم مگر داریم؟ حکومت اســالمي
اگر هم حامي و مشــوق حضور مردم در مراسمهاي
دیني است ،طبق اصل سوم قانون اساسي جمهوري
اســالمي ایــران فقط طبــق وظیفهاش عمــل کرده
اســت و الغیر .یقینا خیلي از مردمي که به پیادهروي
اربعین رفتهاند ،اردیبهشــت امسال به حسن روحاني
رأي دادهاند ،اما بســیاري افراد در میان اصالحطلبان
هستند که ميخواهند با حکومتي جلوهدادن مناسك
دیني ،این عده را محصور در یك نگاه سیاســي خاص
ببینند و نگذارند وحدت در سایه دین ،تفرقههایي را که
سیاسيکاري اهل سیاســت ایجاد کرده ،کمرنگ کند.
هویتسازي از راه جداسازي خود از دیگران و تخطئه
باورهــاي عمومي ،مســیر خوبي براي گرفتن ژســت
روشنفکري نیست.

تزلزلائتالف،آیندهچندنسلراتباهمیکند
 محمدرضا تابش :من معتقــدم نهتنها اعتدالیون
و اصالحطلبــان بلکه در فضایی وســیعتر گروههای
سیاســی فراگیر باید روی یکسری مســائل به توافق
برسند .ما بحرانهایی داریم که اینها موافق و مخالف
دولت نمیشناسند .وقتی من به این موضوع معتقدم،
حتمــاً به طریــق اولی اعتقــاد دارم کــه ائتالف بین
اعتدالیون و اصالحطلبان باید حفظ شود .باید االن به
فکر توافقهای بزرگتر از حتی همین ائتالف در کشور
باشیم ،نه اینکه همین ائتالفی را هم که داریم و نتیجه
داده ،از بین ببریم .ما با انواع ابرچالشها و ابربحرانها
در داخل و خارج کشــور دســت به گریبان هستیم؛ از
بحران آب و محیط زیست و مؤسسات مالی غیرقانونی
و ورشکســتگی صندوقهای بازنشســتگی بگیرید تا
وضعیت رو به وخامت منطقه .از سالهای گذشته که
مسئله آشتی ملی توســط افرادی نظیر آقای خاتمی
مطرح شــد و بعد هــم تبدیل به طــرح گفتوگوی
ملی شــد ،باید به فکر این مسائل میبودیم .ما نتیجه
عقالنیــت ،گفتوگو و تدبیــر را در عرصه بینالمللی
دیدهایــم ...جبر زمانه ما را به این موضع رســانده که
دیگر چارهای جز تعمیق همکاریها و تعیین تکلیف
قسمتی از اختالفات سیاسی داخل کشور نداریم.

مکرون،متحد ایراندربرابرترامپوبنسلمان
 مکــرون ...در همین ســفر اخیرش بــه منطقه از
نگرانیهای شــدید درخصوص موشکهای بالستیک
ایــران و لزوم مذاکــره در این خصــوص صحبت به
میان آورده اســت .حقیقت این است که با اظهارات
هوشــمندانه فرماندهــان ســپاه مبنی بــر اینکه برد
موشــکهای ایران از دو هــزار کیلومتر فراتر نخواهد
رفــت ،اروپاییها نگرانی از بابــت مواجهه نظامی با
ایران ندارنــد .در کالم مکرون هیچ ردپایی از اتهامات
بیپایه مبنی بر اینکه ایران »حامی تروریســم« است،
دیــده نمیشــود . ...در حــال حاضر نیز بــه موازات
سیاستها و گفتوگوهای رسمی جمهوری اسالمی،
ضروری اســت دیپلماتهای کارکشــتهای همچون
محمدصادق خرازی ،ســفیر سابق کشور در فرانسه...
از طریق مذاکرات غیررســمی به تلطیف بیشتر روابط
تهران و پاریس کمــک کنند تا درنهایت با حلوفصل
برخی اختالفنظرهــا ،نوعی از دینامیک سیاســی و
اقتصادی و حتی استراتژیک میان دو کشور برقرار شود
که بتواند توان مقابله با دسیسههای ترامپ و محمد
بن سلمان و دیگر متحدانش را داشته باشد.
politics@sharghdaily.ir

بهمنظور بررسی روند امدادرسانی و کمک به زلزلهزدگان

رئیسجمهوری امروز در کرمانشاه
شــرق :در پــی وقوع زلزلــه یکشنبهشــب در غرب
کشــور ،رئیسجمهــوری ،روز گذشــته در پیامی با
ابــراز همدردی با همه آســیبدیدگان و داغدیدگان
حادثه زلزله در اســتانهای غربی کشــور بهویژه در
استان قهرمانپرور کرمانشــاه ،عنوان کرد که دولت
با تمــام امکانات خــود و بهصحنــهآوردن توانایی
همه دســتگاهها در ســطح ملی و محلــی در کنار
آسیبدیدگان خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســتجمهوری،
متن پیام حجتاالســالم حســن روحانی به این شــرح
اســت» :حادثه زلزله در سطح وســیعی از استانهای
غربی کشــور بهویژه در اســتان قهرمانپرور کرمانشــاه
که منجــر به جانباختن و مجروحشــدن تعداد زیادی
از هموطنــان عزیــز گردید ،موجــب تأثــر همگانی و
اندوه فراوان شــد .از ابتدای وقوع ایــن حادثه دردناک
و در تماس مســتمر با اســتاندار کرمانشاه و وزیر کشور
دستورات الزم برای امدادرسانی و نجات آسیبدیدگان
و بــرق مناطــق زلزلــهزده ،دســتورات الزم را برای
داده شــد و معــاوناول رئیسجمهور نیــز مأموریت
اولویتبخشیدن به تأمین سریع نیازهای این مناطق
یافــت با نظارت و مدیریت عالی ،کلیه امکانات کشــور
صادر کرد.
در بخشهــای دولتــی ،عمومی ،نظامــی و نهادهای
جهانگیــری :همــه امکانــات بــرای کمــک بــه
مردمــی را در ایــن جهــت هماهنگ و بســیج نماید.
زلزلهزدگان بسیج شده است
درعینحال الزم اســت تمام دســتگاههای مســئول و
معــاوناول رئیسجمهــور صبح روز گذشــته در
امــدادی در این اســتانها و اســتانهای همجــوار ،با
جلسه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تسلیت به
همــکاری حداکثری و دراختیارگــذاردن همه امکانات
خانوادههای کشتهشــدگان زلزله در استان کرمانشاه ،از
موجود ،نسبت به امدادرسانی ،اسکان مناسب و تأمین
خداوند متعال برای همه درگذشــتگان طلب مغفرت
نیازهای آســیبدیدگان اقدام کننــد .از صمیم قلب با
و علــو درجات و برای مصدومان و آســیبدیدگان این
همه آســیبدیدگان و داغدیدگان این حادثه همدردی
حادثه طلب بهبود و شفای عاجل کرد.
میکنــم و از درگاه خداوند متعال بــرای جانباختگان
اســحاق جهانگیــری ،با اشــاره به زلزله شــب
رحمت واســعه ،برای آســیبدیدگان شــفای عاجل و
گذشته که منجر به کشــته و مجروحشدن تعدادی
برای هموطنان مصیبتدیده صبر و ســالمتی مسألت
از هموطنــان عزیز کشــورمان شــد ،از بســیج همه
دارم .دولــت با تمام امکانات خــود و بهصحنهآوردن
دســتگاهها و امکانــات کشــور بــرای کمــک بــه
توانایی همه دستگاهها در سطح ملی و محلی در کنار
آسیبدیدگان این حادثه بسیار تلخ خبر داد.
آسیبدیدگان خواهد بود«.
او با اشــاره بــه قدرت و بزرگی ایــن زلزله ،از این
ساعتی بعد از زلزله در کرمانشاه ،در اولین دقایق
اتفاق که منجر به داغدارشدن تعدادی از هموطنان
بامداد دوشــنبه ،رئیسجمهوری در تماس تلفنی با
عزیز کشــورمان شــد ،بهعنوان حادثهای بسیار تلخ
وزیر کشور در جریان روند امدادرسانی به زلزلهزدگان
یــاد کرد و گفت» :همانطور که مقام معظم رهبری
و رســیدگی بــه وضعیــت منطقــه قــرار گرفت و
و رئیسجمهــوری تأکیــد کردهاند ،همــه امکانات
دستورات الزم را دراینباره صادر کرد.
کشــور برای آواربــرداری و کمک بــه مصدومان و
به گزارش ایســنا ،رئیسجمهوری کــه قرار بود
سانحهدیدگان بسیج شده است«.
صبح دیروز در جلســه رؤسای دانشــگاههای علوم
معــاوناول رئیسجمهــوری با تأکید بــر اینکه
پزشــکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور شرکت
بــا حضــور و همــکاری تمــام دســتگاهها ،بهویژه
کند ،با لغو این برنامه در جلســهای ویــژه با وزرای
نیروهای مســلح ،از همین لحظه مشــکالت ناشی
مسئول و دســتگاههای امدادی درباره امدادرسانی
از مسدودشــدن جادهها و معابر ،قطعی برق ،گاز و
به زلزلهزدگان کرمانشــاه شــرکت کــرد .همچنین
آب مرتفع خواهد شــد ،عنوان کرد» :با اســتانداران
طبــق اعالم کانــال تلگرامــی پایگاه اطالعرســانی
اســتانهای کرمانشاه ،ایالم ،کردســتان و خوزستان
ریاســتجمهوری» ،حســن روحانــی« بــه منظور
درباره این حادثه و میزان خســارتها و تخریبهای
بررســی روند امدادرسانی و کمک به زلزلهزدگان در
انجامشــده و نیز نیازهــای اصلی مــردم و منطقه
اســتانهای غربی و دیدار با مردم و آســیبدیدگان
گفتوگــو کــردهام .بالفاصله پــس از آواربرداری و
امروز به استان کرمانشاه میرود.
رسیدگی آنی و سریع به مصدومان ،فاز دوم کار برای
مأموریت روحانی به جهانگیری
انجام ساختوساز موقت و دائمی بهمنظور اسکان
حسن روحانی همچنین در دستوری به معاوناول
ساکنان مناطق زلزلهزده را آغاز خواهیم کرد«.
خود مأموریــت داد تمــام امکانات کشــور را برای
او همچنیــن از اعــزام چندیــن فرونــد بالگــرد
نجات هموطنان گرفتارشــده زیر آوارها و همچنین
برای کمک به ســاکنان مناطــق صعبالعبور خبر
رســیدگی کامل به مصدومین حادثه بســیج کند .در
داد و با اشــاره به زمســتانهای ســخت منطقه ،از
دســتور رئیسجمهوری به اسحاق جهانگیری آمده
وزیر راهوشهرســازی خواســت تا در زمینه استقرار
است» :پیرو دستوراتی که برای بسیج تمام امکانات
کوتاهمدت و بلندمدت ســاکنان مناطــق زلزلهزده،
موجود کشــور و بهخصوص استانهای همجوار در
بهویژه روســتاییان که خانههایشــان تخریب شــده
جهت اقدامات فوری و امدادی
است ،اقدامات ضروری را انجام
بــرای هموطنــان گرفتــار زیر
دهد.
حسن روحاني خطاب به معاوناول
آوارهــا ،خدمــات درمانی برای
جهانگیــری به حضــور وزرای
رئیسجمهور :الزم است تمام
مصدومین و تأمیــن احتیاجات
کشــور و بهداشــت و درمان و
دستگاههای مسئول و امدادی
الزم هموطنان آســیبدیده به
آمــوزش پزشــکی در منطقه و
در این استانها و استانهای
وزیر محترم کشــور داده شــده؛
نیز ســفر رئیسجمهوری برای
همجوار ،با همکاری حداکثری و
ضــروری اســت بــا توجــه به
بازدید از مناطق زلزلهزده اشاره
دراختیارگذاردن همه امکانات
وســعت این حادثه دردناک که
کرد و گفت» :هیچ دستگاهی در
موجود ،نسبت به امدادرسانی،
متأســفانه به ازدســتدادن و
ارســال امکانات مورد نیاز که از
اسکان مناسب و تأمین نیازهای
آسیبدیدگان اقدام کنند
یــا مصدومیت تعــداد زیادی از
سوی اســتاندار کرمانشاه اعالم
هموطنان عزیز بهویژه در استان
میشود نباید کوتاهی کند«.
کرمانشاه منجر شد ،جنابعالی ضمن مدیریت عالی
معاوناول رئیسجمهور همچنین از وزیر اقتصاد
موضوع جهت پشــتیبانی کامل ،مجموعه امکانات
و دارایی و نیز رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور
دولت و سایر نهادهای عمومی ،نظامی و تشکلهای
خواســت که منابع مالی مورد نیــاز را هرچه زودتر
مردمی را در این جهت بسیج نمایید«.
تخصیــص دهند تا در روند امداد و بازســازی خللی
معــاوناول رئیسجمهــور هــم در تماسهای
حاصل نشود .پیش از ســخنان اسحاق جهانگیری،
تلفنی جداگانه با اســتانداران کرمانشاه ،کردستان و
وزرای راهوشهرســازی ،نیــرو و نفــت گزارشــی
ایالم ضمن اطالع از آخرین میزان خســارات ناشی از
درخصوص میزان آســیبها و نحوه کمکرسانی به
زلزله ،بر ضرورت بســیج تمام امکانات اســتان برای
منطقه ارائه دادند.
رسیدگی فوری به آســیبدیدگان و جبران خسارات
تسلیت رئیس مجلس
تأکید کرد.
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی در پیامــی
اعزام تیمی از ریاستجمهوری
جانباختن و مصدومیت جمعی از مردم کشــور در
به استان کرمانشاه
پــی حادثه زمینلرزه را تســلیت گفــت و از تمامی
همچنیــن به دســتور رئیسجمهــوری ،وزیران
مسئوالن و دســتاندرکاران امداد و نجات خواست
کشور و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و رئیس
تا با فوریــت و با همه توان به یاری آســیبدیدگان
جمعیــت هــالل احمر بــا همراهی تیمــی از نهاد
و زیرآوارمانــدگان و مصدومــان بشــتابند .متن پیام
ریاســتجمهوری ،عازم مناطق زلزلهزده در اســتان
علی الریجانی به شــرح زیر اســت» :وقــوع حادثه
کرمانشاه شدند .این هیئت به ریاست رحمانیفضلی
غمبار زمینلرزه در غرب کشــور که باعث جانباختن
وزیر کشور ،موظف به رسیدگی به روند امدادرسانی
و مصدومیــت جمعــی از مردم عزیز شــد موجب
به زلزلهزدگان ،رســیدگی به آسیبدیدگان و گزارش
تأســف و تأثر شــد .ضرورت دارد تمامی مسئوالن و
اقدامات انجامشده به رئیسجمهور هستند.
دستاندرکاران امداد و نجات اعم از دولتی ،ارتش،
روحانی همچنین روز گذشــته در تماسی تلفنی
ســپاه و بســیج با فوریت و بــا همه تــوان به یاری
با »هوشــنگ بازوند« ،اســتاندار کرمانشاه ،در جریان
آسیبدیدگان و زیرآوارماندگان و مصدومان بشتابند
تازهترین گزارش وضعیت امدادرســانی و رســیدگی
و از همه تــوان خویش برای امدادرســانی و کمک
به زلزلهزدگان این اســتان قرار گرفت و دســتورات
بــه مصدومان و مصیبتدیدگان اســتفاده کنند و به
الزم را بــرای بســیج همــه امکانات دســتگاهها و
جبران خسارات واردشــده بپردازند .اینجانب ضمن
نهادها برای امدادرســانی به زلزلهزدگان و رسیدگی
عرض تســلیت این حادثه محنتبار به ملت شریف
فوری به وضــع آســیبدیدگان و مصدومان صادر
ایران ،بهویژه مردم بزرگوار کرمانشــاه و خانوادههای
کرد .رئیسجمهــوری در گفتوگو با وزیــر نیرو نیز
مصیبتدیده و طلب شــفای عاجــل مصدومان ،از
ضمن بررســی و اخذ گزارش از وضعیت تأمین آب
خداونــد متعال صبر و شــکیبایی بــرای تحمل این

کــرد که با همت و تالش نیروهــای امدادی ،زندگی
برای مــردم مناطق آســیبدیده به شــرایط عادی
بازگردد.
ســرهنگ داوود عبدی ،مدیــرکل روابطعمومی
وزارت دفــاع ،نیز اعالم کرد» :بالفاصله پس از وقوع
زلزله ،امیر ســرتیپ حاتمی ،وزیر دفــاع ،به معاون
مهندســی و پدافند غیرعامل و مدیران ارشد وزارت
دفاع در کرمانشــاه دســتور داد با هماهنگی ســایر
سازمانها و نهادهای وابسته به وزارت دفاع و بسیج
امکانــات برای امدادرســانی به زلزلــهزدگان اقدام
فوری را به عمل آورند«.
او بــا بیــان اینکه ســتاد بحــران وزارت دفاع با
امکانــات فنــی ،مهندســی ،بالگــردی و تجهیزات
پزشکی ،امدادرسانی به هموطنان عزیز را آغاز کرده
است ،گفت» :بنا به دستور وزیر دفاع ،این وزارتخانه
آمادگی دارد تا با تعامل وزارت کشــور و رئیس ستاد
مدیریت بحران کشور ،هرگونه همکاری را برای رفع
مصیبــت و کاهش آالم خســارتدیدگان مســئلت
مشکالت زلزلهزدگان به عمل آورد«.
میکنم«.
امیــر عبدالرحیم موســوی ،فرمانــده کل ارتش
محمدباقر نوبخت ،ســخنگوی دولــت هم روز
هــم که برای بررســی آخرین تالشهــا در رابطه با
گذشــته در جلســه علنی مجلس گفــت» :مراتب
کمکرســانی زلزلهزدگان عازم کرمانشــاه شده بود،
تأســف رئیسجمهــوری و هیئت وزیران را نســبت
ضمن تســلیت به بازماندگان این حادثه تأســفبار
بــه رخــداد غمانگیــز زلزلــه منطقه غرب کشــور
گفت» :تمامی امکانــات نیروهای ارتش در خدمت
اعــالم میکنم و همــدردی و تســلیت دولت را به
مردم عزیز در مناطق زلزلــهزده خواهد بود و آماده
خانوادههایی که عزیزانشان را از دست دادهاند ابراز
تأمین هرگونه نیازمندی ستاد بحران خواهیم بود«.
میدارم .امیدواریم همه دستگاههای اجرائی نهایت
در همین زمینه ،سخنگوی سپاه نیز گفت» :اگرچه
هماهنگــی را برای کاهش آالم و جبران خســارات
از همان ســاعات اولیه وقوع زلزله ،واحدهای سپاه
وارده انجام دهند«.
فعالیتهای امدادی و کمکرســانی خــود را آغاز
محمدجــواد ظریف ،وزیر خارجــه ،نیز در پیامی
کرده بودند ،اما ســردار جعفری ،فرمانده کل ســپاه،
جانباختــن تعدادی از هموطنــان را در زلزله غرب
به محض صدور فرمان مقام معظم رهبری مبنیبر
کشــور تســلیت گفت و بــا خانوادههای آنــان ابراز
کمکرســانی نیروهای مســلح به مــردم زلزلهزده،
همدردی کرد .در بخشــی از این پیام آمده است» :از
برنامههــا و جلســات از قبل پیشبینیشــده را لغو
شــنیدن خبر وقوع زلزله در استانهای غربی کشور،
و عازم کرمانشــاه شد تا شــخصا فرایند کمکرسانی
بهویژه در اســتان کرمانشــاه که درپی آن ،صدها تن
نیروها و واحدهای سپاه به مردم منطقه را از نزدیک
از هموطنان عزیز کشــورمان جان خود را از دســت
مدیریت کند و اگر نیاز بــه اقدامات دیگری هم بود،
داده یــا مصدوم شــدهاند و ویرانیهای زیادی نیز بر
از همانجــا دســتورات الزم را صادر کند« .ســردار
جای گذارده اســت ،عمیقا متأثر و متالم شــدم« .او
رمضان شــریف افزود» :قرارگاه نجف اشــرف سپاه
همچنین در این پیــام با دولت و مردم عراق ،بهویژه
در کرمانشــاه ،واحدهای بهداری ســپاه و واحدهای
خانوادههای مصیبتدیــده در مناطق زلزلهزده این
مهندسی و کمکرسانی ســپاه در حال امدادرسانی
کشور ابراز همدردی کرد.
به مردم هستند تا از آالم مردم منطقه کاسته شود«.
حضور وزیر کشور در جلســه ستاد مدیریت بحران
ســردار جعفــری ،فرمانده کل ســپاه هم که روز
سرپل ذهاب
گذشته در منطقه زلزلهزده سرپل ذهاب حضور پیدا
به گــزارش پایگاه اطالعرســانی وزارت کشــور،
کرده بود ،درباره وضعیت منطقه و روند امدادرسانی
عبدالرضــا رحمانیفضلی ،وزیر کشــور ،عصر دیروز
بــه زلزلــهزدگان عنوان کــرد» :گســتردگی زلزله و
پــس از بازدید از منطقه زلزلهزده ســرپل ذهاب در
شــدت آن باال بود ،ولــی به دلیل اینکــه قبل از آن
جلســه اضطراری ستاد مدیریت بحران که مسئوالن
پیشلرزهای ایجاد شده بود ،مردم فرصت کردند که
شهرستانی ،استانی و کشوری حضور داشتند ،گفت:
از خانههایشــان بیرون بیایند و این مسئله در کاهش
»مســئوالن آب و فاضــالب و بــرق منطقــه هرچه
تلفات تأثیر داشت .امدادرسانی در حال انجام است
سریعتر نسبت به برقراری آب و برق شهرستان سرپل
و بیشــتر امکانات نیز در راه است .ارتش ،مسئولیت
ذهاب اقدام کنند«.
شهر و ســپاه ،مسئولیت روســتاها را برعهده گرفته
او بــا بیــان اینکــه بــا هماهنگیهای انجامشــده
اســت و روســتاهای زیادی تاکنون تخریب شدهاند.
محمولههای بیشــتری از آب و غذا و چادر در این محل
حدود چهار ،پنج بیمارســتان صحرایی برای حضور
توزیع خواهد شد ،افزود» :باید توزیع این اقدام به کمک
در منطقه در راه هستند«.
معتمــدان محلی و مــردم صورت بگیرد زیــرا این کار
تسلیت مقامات خارجی
موجب افزایش آرامش و دلگرمی مردم میشود«.
در کنار ابراز همدردی و پیامهای تسلیت مقامات
وزیر کشور با بیان اینکه همه امکانات کشور برای
و مسئوالن کشــور با زلزلهزدگان ،مقامات کشورهای
خدمترسانی به مردم استانهای غربی کشور بسیج
دیگــر نیز مراتــب همدردی خود را ابــراز کردند .به
شده است بر لزوم شناســایی هرچه زودتر مفقودان
گزارش ایســنا ،والدیمیر پوتین،
قبل از عملیات آواربرداری تأکید
رئیسجمهوری روسیه ،پس از
کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی در
بروز زلزلــه در ایران و عراق ،به
کشــور
کل
دادســتان
دســتور
پیامی جانباختن و مصدومیت
حســن روحانی و فؤاد معصوم،
بــر نظــارت جــدی بــر روند
جمعی از مردم کشور در پی حادثه
رؤســایجمهور ایــران و عراق،
امدادرسانیها
زمینلرزه را تسلیت گفت و از تمامی
تســلیت گفت .در پیام پوتین که
دادســتان کل کشــور نیــز با
مسئوالن و دستاندرکاران
در ســایت کاخ کرملین منتشــر
صدور پیامی ضمن اعالم تسلیت
امداد و نجات خواست تا با
شــده ،آمده اســت» :همدردی
بــه خانوادههای قربانیــان زلزله
فوریت و با همه توان به یاری
صادقانــه و حمایــت مــا را
غرب کشــور و مردم کشــورمان،
آسیبدیدگان و زیرآوارماندگان و
مصدومان بشتابند
بــرای خانوادهها و دوســتان و
دادســتانهای عمومی و انقالب
بازماندگان زلزلهزدگان بپذیرید«.
مراکز اســتانهای زلزلهزده را به
فدریــکا موگرینــی ،مســئول سیاســت خارجی
پیگیری جدی حلوفصل مشــکالت و نظــارت بر روند
اتحادیه اروپا هم پیش از برگزاری نشســت شــورای
خدمترسانی و امدادرسانی به مردم مناطق زلزلهزده
روابط خارجی اتحادیه اروپا تأســف خود را از وقوع
مکلف کرد .بــه گزارش روابطعمومی دادســتانی کل
زلزله در ایران و عــراق بیان کرد .او گفت با قربانیان
کشــور ،در پیام و دستور حجتاالســالم محمدجعفر
زلزله ایران و عراق ابراز همدردی میکند و اعالم کرد
منتظری آمده اســت» :وقوع ایــن زمینلرزه که موجب
که اتحادیه اروپا آماده است تا از هر طریقی که مفید
کشتهشــدن جمعــی از هموطنــان عزیــز و مجروح
است ،کمکرسانی کند.
و مصدومشــدن جمعــی دیگــر و همچنیــن موجب
تارو کونو ،وزیر خارجه ژاپن هم در پیامی خطاب
واردآمدن خسارتهای مادی به بخشی از مردم شریف
به محمدجــواد ظریف مراتب همــدردی خود را با
و عزیز غرب کشــور شد ضرورت هماهنگی و مساعدت
آســیبدیدگان و بازماندگان زلزله ابــراز کرد .در این
جــدی همــه دســتگاههای خدمترســانی از جمله
پیــام آمــده» :اینجانب از طرف دولــت و ملت ژاپن
دســتگاههای امداد و نجات و خدماترســانی شهری
بــه بازمانــدگان محترم ایــن زلزلــه از صمیم قلب
و روســتایی را میطلبد .ازاینرو انتظار جدی و قانونی
تســلیت عرض کرده و با تمامی آســیبدیدگان این
میرود که متولیان دســتگاههای ذیربط تمام همت و
فاجعــه صمیمانه ابــراز همدردی میکنم .کشــور
توان خود را در راه کمک به آسیبدیدگان به کار گیرند
ما حمایتهای کشور شــریفتان که در هنگام وقوع
و دادستانهای محترم مراکز استانهای واقع در مناطق
زلزله در ســال  ۲۰۱۱در مناطق شــرق ژاپن ارائه شد
زلزلهزده و اســتانهای معین ،بههمراه دادســتانهای
را فرامــوش نمیکند و آمادگــی دارد تا کمکهای
شهرســتانها نیز حســب وظایف قانونی خود نظارت
همهجانبه خود را به ایران ارائه دهد«.
ویژه بر روند امدادرسانی و ایجاد آرامش ،نظم و امنیت
رجب طیــب اردوغان رئیسجمهــور ترکیه ضمن
انجام دهند«.
ابراز همدردی با بازماندگان زلزله روز یکشــنبه ،گفت:
دستور به نیروهای مسلح
»امیدوارم بازماندگان این زلزله هرچه سریعتر در شرایط
برای کمک به زلزلهزدگان
مطلوب قــرار گیرنــد« .اردوغان افــزود» :آژانسهای
رئیــس ســتاد کل نیروهای مســلح در پیامی به
امدادرســانی ترکیــه ازجمله نهاد مدیریــت بحران در
ســازمانهای نیروهای مسلح دســتور داد که همه
شــرایط اضطراری در حال کمک به روند امدادرســانی
امکانات خود را بــرای کمک به حادثهدیدگان زلزله
بــه مناطق زلزلهزده هســتند« .او همچنین از ورود ۵۰
بســیج کنند .سرلشــکر باقــری از نیروهای مســلح
کامیون حامل کمکهــای اولیه از ترکیه به خاک عراق
خواســت همه امکانات امدادی خــود را در اختیار
خبر داد .وزارت خارجه مصــر در بیانیهاي برهمدردي
زلزلــهزدگان قرار دهند .به گزارش ایســنا ،او در این
این کشور با مردم داغدیده ایران و عراق تاکید کرد.
پیام ضمن تسلیت به خانوادههای داغدیده و آرزوی
ادامه در صفحه ۱۹
سالمت و بهبودی برای آسیبدیدگان ابراز امیدواری
ﻋﮑﺲ :ﻣﻬﺮ

افراطیگرینتیجهتبعیضاست
 مولوی عبدالحمید :در اســالم افــراط و تفریط راه
ندارد .اگر آنهایی که افکار تندی دارند نتوانستند اینجا
نفوذ پیدا کنند به دلیل مؤثربودن مسیر اعتدال است.
قرآن عظیمالشــأن و احادیث ،تأکید بر »امت واحده«
دارد . ...برادران اهل تشــیع در استان اقلیت هستند و
ما در اینجا اکثریت داریم .مــا بهکرات اعالم کردهایم
که اهل سنت و اهل تشیع برای ما مساوی هستند .ما
معتقدیم که حتی به اقلیت بیشتر باید توجه کنیم .ما
و اهل تشیع که همه مسلمانیم ،ولی اعتقاد ما درباره
اقلیتهایی که در اینجا از یهودیها و زرتشتیها داریم
این است که همه ما ایرانی و همه ما انسان هستیم و
در این انسانیت با هم مشترکاتی داریم .ما شکرگزاریم
که مقام معظم رهبری ]به نامه[ پاسخ صریحی دادند
ولی هنوز امیدواریم و انتظار داریم که این نامه ،اثرات
خودش را بگذارد ولی هنوز اثری ندیدهایم .مهمترین
خواســته ما در اســتانی با اقوام و مذاهب متنوع این
اســت که درمورد آنها عدالت اجرا بشــود .در توزیع
مسئولیتها میان آنها نگاهی یکسان حاکم باشد.
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آﯾﻨﻪ دﯾﺮوز

 ۹سال پیش در چنین روزی
 احمدینژاد :پیوند ملت بــا والیت ،آینده ایران را
تضمین کرده است
 یداﷲ جواني ،مسئول اداره سیاسي سپاه :ایران با
حفظ استقالل وارد باشگاه جهاني قدرت شده است
 شــمسالدین حســیني ،وزیر اقتصــاد و دارایي:
سپردن مسئولیت حوزه اقتصاد به بخش خصوصي
با حرف و نوشته محقق نميشود
 البرادعي ،مدیرکل آژانس بینالمللي انرژي اتمي:
آمادگــي اوباما بــراي گفتوگو با ایــران ميتواند به
آژانس کمك کند
 رویانیــان ،رئیــس ســتاد حملونقــل :ترافیك و
حملونقل را سیاسي نکنید
 محســنياژهاي ،وزیــر اطالعــات :بزرگنمایــي
اختالفهاي داخلي مأموریت کنوني ســرویسهاي
اطالعاتي غرب است

 مقــام معظــم رهبــری :فریادهــاي اضمحالل
لیبرالدموکراسي غرب به گوش ميرسد
 آیتاﷲ هاشميرفسنجاني :به فکر آستانه تحمل
جامعه باشید
 متکی ،وزیر خارجه ،در نشســت خبري با میشــل
عون :ایران با تمام طرفهاي لبناني تعامل دارد
 ایران در انتظار درخواســت رســمي واشــنگتن؛
قشقاوي ،سخنگوی وزارت خارجه ،با اشاره به ایجاد
دفتر حفاظت از منافع آمریکا در تهران اعالم کرد
 محرابیان ،وزیر صنایع و معادن :سرمایهگذاري در
سیمان را متوقف کنید
 آیــتاﷲ صافيگلپایگانــي از ترویــج چادرها و
لباسهاي رنگارنگ بهجاي چادر مشکي انتقاد کرد؛
این عین زینت است

 احمدینــژاد :موانــع عدالت را بــا کمك مردم
برميداریم
 قشقاوي ،ســخنگوی وزارت خارجه مطرح کرد:
تناقضگویي رسانههاي بیگانه درباره دیپلماسي ایران
 ثمرههاشمي ،مشاور ارشد احمدینژاد :مشاوران
رئیسجمهوري در بیان مواضع شخصي خود آزادند
 طائب ،فرمانــده نیروي مقاومت بســیج :انتقال
حاکمیت در آمریکا فرصتي براي بازسازي قدرت این
کشور است
 داوودي ،معاوناول احمدینژاد :نظام اســالمي
پاسخگوي همه نیازهاي بشري است
 پاشــاییفام ،معاون اقتصادي بانك مرکزي :طرح
تحول اقتصادي تورم را کنترل ميکند

 احمدینژاد :تغییر حکومتها و دولتها تفاوتي
براي ما نميکند
 سیدمحمد خاتمي :اگر بیایم نگران نتیجه نیستم
 محســنیاژهاي ،وزیر اطالعــات :کمکردن روحیه
کاخنشیني از اهداف انقالب اسالمي بود
 هاشمیشاهرودی ،رئیس قوه قضائیه :کجاي دنیا
مردم وقتي ميخواهند چیزي بخرند دست و دلشان
ميلرزد؟
 مهدي ســنایي ،نماینده مجلس :معلوم نیســت
تا پایان ســال چیزي بهنام حســاب ذخیره ارزي باقي
بماند
 نماینــدگان مجلــس تصویــب کردند؛ شــوراي
نگهبــان ،مجلــس خبــرگان و مجمع تشــخیص از
تحقیقوتفحص مستثنا شدند
 محمــود نصرالدین ،مدیــرکل هیئــت عربي در
آژانس :ایران صلحآمیزبودن برنامه هســتهاي خود
را اثبات کند

 مقام معظم رهبری در پیامی درگذشــت آیتاﷲ
سروش محالتي را تسلیت گفتند
 آیتاﷲ هاشميرفسنجاني :حکومت دیني با رأي
مردم شکل ميگیرد
 متکی ،وزیــر خارجه :آمریکا بهدلیــل ناکامي در
سیاســت خارجي دوران بوش در شرایطي نیست که
بتواند به تحمیل اراده خویش بر کشــورهاي مستقل
جهان مبادرت ورزد
 بــا تصویب مجلس بانــك مرکزي بــراي کنترل
نقدینگي اوراق مشارکت منتشر ميکند
 محسن هاشــمی ،مدیرعامل متروي تهران۷۵۰ :
میلیارد تومان از سرمایه متروي تهران خوابیده است
 میرزایی ،رئیس مرکز ملي بهرهوري :بيتوجهي به
بهرهوري بیماري مزمن اقتصاد کشور است

 مقام معظم رهبری :تقویت امید به آینده در میان
جوانان نیاز امروز اســت؛ برخی تالش دارند تا به هر
بهانهای مردم را ناامید کنند
 احمدینژاد در دیدار با دبیرکل ســابق بینالملل:
امینت منطقه در گرو خروج بیگانگان است
 آیتاﷲ هاشمیرفســنجانی :انگلیس و روســیه
باعث تجزیه ایران در دوران قاجار شدند
 والیتی ،مشاور امور بینالملل مقام معظم رهبری:
صهیونیستها و آمریکاییها دچار مشکالت اساسی
شدهاند
 پورمحمدی ،رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
تأثیرپذیری اقتصاد ایــران از بحران اقتصادی دنیا
کم است

