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مجید تخت روانچی به سمت «معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری» منصوب شد
رئیس دفتر رئیس جمهوری در حکمی دکتر مجید تخت روانچی را به سمت «معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری» منصوب کرد .در متن حکم محمود واعظی آمدهاست :جناب آقای دکتر مجید
تخت روانچی؛ نظر به مراتب تعهد  ،تجارب ارزنده و توانایی های تخصصی جناب عالی  ،به موجب این حکم به سمت «معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری» منصوب می شوید .انتظار دارد با
افزایش بهره وری مجموعه و تعامل هدفمند با دستگاه های ذیربط نسبت به ارائه بهنگام گزارش های تحلیلی از موضوعات سیاسی  ،اجتماعی و امنیتی اقدام کنید .توفیق شما را در انجام وظایف
محوله با رعایت اصول قانون مداری  ،اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسالت میکنم.

کارشناسان سیاسی در گفت گو با «ابتکار» بررسی کردند

اخبار
رهبر انقالب:

همه دستگاهها با سرعت و همه توان
به یاری آسیبدیدگان بشتابند

در پی وقوع حادثه تلخ و مصیبتبار زمینلرزه در غرب کشور که به
جانباختن و زخمی شدن جمعی از هممیهنان عزیز انجامید ،حضرت آیتاهلل
خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی با صدور پیامی ضمن تسلیت به م ّلت
ایران ،تأکید کردند :همه دستگاههای لشکری و کشوری با همه همت و
امکانات به یاری آسیبدیدگان بشتابند.
متن پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای به این شرح است :با تأسف و اندوه فراوان خبر
زمینلرزه در غرب کشور را که به جانباختن جمعی از هممیهنان عزیز و زخمی شدن
جمعی بیشتر انجامیده و خسارات بسیاری پدید آورده است ،دریافت کردم .وظیفه
همت و توان به یاری آسیبدیدگان
مسئوالن آن است که در همین اولین ساعات با هم ه ّ
بهویژه در زیر آوار ماندگان بشتابند و با بهرهگیری سریع از هم ه امکانات موجود ،از
افزایش تلفات جلوگیری کنند .ارتش و سپاه و بسیج ،با نظم و سرعت به آوار برداری و
انتقال مجروحان کمک کنند و دستگاههای دولتی چه نظامی و چه غیر نظامی هم ه توان
خود را برای یاری آسیب دیدهها و خانوادههای آنان به صحنه آورند .اینجانب از اعماق
دل ،این حادث ه تلخ و مصیببار را به ملّت ایران بهخصوص به مردم عزیز استان کرمانشاه
و بهویژه به خانوادههای مصیبتزده تسلیت عرض میکنم و متضرعانه از خداوند متعال
میخواهم که این محنت و رنج را مای ه جلب رحمت و فضل خود قرار دهد و بر صبر
و پایداری و مقاومت ملّت عزیزمان بیفزاید .از هم ه کسانیکه میتوانند به نحوی در
سبک کردن بار مصیبت و جبران خسارت مؤثر باشند درخواست میکنم که به یاری
آسیبدیدگانبشتابند.

انتقاد مجید انصاری از ساخت مسکن مهر به جای
مقاو مسازی
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن ابراز همدردی با زلزلهدیدگان
در غرب کشور ،تاکید کرد که بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت
نفت باید صرف مقاومسازی میشد و نه مسکن مهر.
حجتاالسالم مجید انصاری در صفحه اینستاگرام خود نوشت :با تاسف و تاثر
جان باختن جمعی از هموطنان عزیز در حادثه ناگوار زلزله دیروز غرب کشور را به
خانوادههای مصیبتدیده و تمامی ایرانیان خوب و مهربان تسلیت میگویم .در ایران
که اکثر شهرها و روستاها بر روی گسل یا حاشیه گسلها قرار دارند زلزله حادثهای
غیرمترقبه نیست بلکه امری طبیعی است که هر چند سال یک بار در منطقهای از
کشور رخ میدهد .طبق سیاستهای کلی نظام قرار بود طی چند سال ،روستاها
بافتهای فرسوده و تاسیسات زیربنایی ،نوسازی و مقاومسازی شود ،اگر بخشی از
درآمدهای افسانهای ناشی از افزایش قیمت نفت در دولت گذشته صرف این کار مهم
شده بود (نه البته مثل مسکن مهر) امروز شاهد این همه مصیبت و ویرانی نبودیم.
دولت ،شهرداریها ،نظام مهندسی و مردم باید خطر زلزله را جدی بگیرند.

سرمقاله
تلختر از زلزله
ادامه از صفحه یک
مصیبتی بزرگ که تحملش سخت است؛ مثل همه دیگر غمهایی که اخبارش
بردلمان نشانده است .آیا نمیخواهد پایان یابد این دور بسته که هربار از جانمان
میکاهد؟
زلزله سهمگین غرب ایران تا هنگام نوشتن این سطور  387کشته و  6600مصدوم
داشته است .خبرها از بسیج عمومی امکانات در همه استانهای کشور برای امداد
رسانی به زلزله زدگان حکایت دارد .همین توجه و همدلی عمومی هنوز باعث
دلگرمی است و اال کمیت و کیفیت خرابیهای مرگبار ،دلها را می رنجاند از اینکه
میشد با نظارت متعهدانه در ساخت و سازها ،اراده قاطع در نوسازی جادهها ،تجهیز
بیمارستانها ،پیشبینی برای حوادث غیر مترقبه ،تجهیز امکانات امداد رسانی و ...با
قهر طبیعت مسالمتآمیزتر از آنچه در زلزله اخیر و گذشتهها ،آتش سوزیها ،حوادث
جادهای ،خشکی جنگلها ،رودها ،تاالبها و ...بسیاری دیگر مواجه شد .میشد نگران
نشد از نبود امکاناتی که موجب افزایش تلفات در پس حادثهای چون زلزله اخیر
میشود .آیا باید همچنان در پس حوادث ،به یادآوریم که چه خطراتی جان مردم را
تهدید میکند؟ آیا در صرف بودجهها وقتی با حوادث برمیخوریم به یادمان میآید که
کاش جور دیگر هزینه میشد؟
این روزها باز به یاد میآوریم که در سرزمینی زلزله خیز بسر میبریم .توصیه به این
کار و آن کار میکنیم .اما زود از یاد میبریم همه وعده و راهکارها را .این خردهگیری
بیش از آنکه متوجه مردم باشد ،مربوط به مسئوالنی است که باید خطرات را از
یاد نبرند و برای آنها چاره بیندیشند .مردم امور را به مسئوالن سپردهاند و اصوالً
آنان موظف به انجام مسئولیتهایی هستند که ممکن است مردم به هردلیل به آنها
بیتوجه باشند .مثل ساختوسازهای غیر مهندسی که به مثابه مین با جان مردم بازی
میکند .سوداگری اگر در بین برخی بساز و بفروشها وسوسه انگیز است ،این نهادها و
دستگاههای ناظر هستند که باید بیمالحظه و در سالمت قانونی مانع خالفها شوند.
مجتمعهای ویران شده در زلزله اخیر بیش از آنکه سازندگان آن را در معرض اتهام
قرار دهد ،ناظران قانونی را زیر تیغ اتهام میبرد که چگونه تن به قبول ساخت هایی
چنین سست بنیان دادهاند .مسئولیت کمبود امکانات بیمارستانی ،جادهای و امدادی
با چه کسی است؟ مردم در بزنگاههایی چنین از هیچ کمکی دریغ ندارند ،اما هزینه
فراموشکاری مسئوالن ذیربط را میدهند.
زلزله غرب کشور و شمار سنگین تلفات انسانی و مالی آن را مثل حوادث گذشته
از یاد نبریم .مردم از مسئوالن بخواهند و مسئوالن متعهد در پاسخ به مطالبات مردم
شوند.
زلزله یکشنبه شب گذشته آخرین حادثه از این دست نیست .ایران سرزمینی زلزله
خیز است .مناطق مختلف کشور از جمله پایتخت در معرض خطر دائم است .وقت آن
است که دیگر خود را برای بعد از حادثه آماده نکنیم بلکه برای حادثه آماده شویم .در
این صورت میتوان با حوادثی چون قهر طبیعت چنین زخمی نشویم.

انتظارات از دومین گزارش «صد روزه» رئیس جمهوری
گروه سیاسی  -چندی پیش پرویز اسماعیلی ،معاون
ارتباطات دفتر رئیسجمهوری در صفحه توئیتر خود خبر
از حضور حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم در برنامه
تلویزیونی داد ،وی محور این برنامه تلویزیونی را گزارش
صد روزه دولت دوازدهم اعالم کرد .این تصمیم در حالی
اتخاذ شده است که روحانی در دولت یازدهم نیز تجربه ای
مشابه را داشته است و برای نخستین بار رئیس جمهوری
در یک برنامه تلویزیونی به ارائه عملکرد خود پرداخت.
البته در همان زمان این گزارش صد روزه با انتقادات بسیاری
مواجه شد .به گفته بسیاری از کارشناسان ،دولت یازدهم خألهای
عمده این گزارش را با انتقاد از دولت احمدی نژاد پر کرد و آن
گونه که انتظار می رفت ،به بسیاری از مسائل ضروری و عملکرد
وی پرداخته نشد .بنابر گفته روحانی آخرین گزارش صد روزه
وی تاکید بر مسائل اقتصادی بود در نتیجه وی ضمن تاکید بر
خالی بودن خزانه کشور ،اقتصاد ایران را در شرایطی بحرانی عنوان
کرد و از جمله دستاوردهای اقتصادی صد روزه دولت را مهار تورم
دانست .در این میان یکی از مسائلی که مطرح شد و بسیار مورد
توجه قرار گرفت و محل مناقشات بسیاری شد ،مسئله هدفمندی
یارانه ها و تامین کاالهای اساسی مردم بود .روحانی در این برنامه
با ارائه آمار و ارقام از دهه  60تا زمان حال وضعیت اقتصادی را
به طور کامل برای مخاطبان شرح داد اما در مدت کوتاهی که
دولت دوازدهم بر روی کار آمده با انتقادات بسیاری به ویژه در
زمینه تحقق وعده های انتخاباتی مواجه است و بخش عمده ای
از این وعدهها مربوط به سیاستهای داخلی کشور می شود .با
این اوصاف انتظار می رود که رویکرد کلی این گزارش بر اساس
سیاست های داخلی و خارجی کشور باشد .در چنین شرایطی
گزارش صد روزه دولت دوازدهم بسیار حائز اهمیت است و نتیجه
آن می تواند نقش مهمی در مقبولیت عمومی دولت دوازدهم
داشته باشد .بنابراین خبر گزارش صد روزه حسن روحانی بهانه
ای شد تا روزنامه ابتکار گفت وگوهایی با دو تن از کارشناسان
مسائل سیاسی کشور ترتیب دهد تا ضمن بررسی عملکرد صد
روزه دولت دوازدهم پیش بینی خود را در رابطه با موضوعاتی که
در این برنامه مطرح خواهد شد ،ذکر کنند.
وعده های انتخاباتی چه شد
در همین راستا ،حسین کنعانی مقدم دبیر کل حزب سبز نیز
در گفت و گو با «ابتکار» در رابطه با مسائلی که روحانی باید در

این گزارش بپردازد ،اظهار کرد :این گزارش در حقیقت کارنامه
دولت دوازدهم است .بنابراین بهتر است که محور این گزارش وعده
های انتخاباتی وی باشد و تمامی وعدهها مورد ارزیابی قرار گیرد.
اگر وعده ها عملی شده اند به آن اشاره کند و اگر چنین نیست،
چرایی این اتفاق را شرح دهد که چه مشکالتی برسر راه تحقق آن
بوده است .کنعانی مقدم تصریح کرد :در مجموع رویکرد گزارش
به گونه ای باشد که دولت در ایجاد امید در میان مردم قدم بردارد.
چراکهکاهشامیدمردمدردستیابیبهخواستههایخود،مشارکت
آن ها را نیز کاهش می دهد .وی با اشاره به اینکه مهم ترین نقطه
قوت دولت دوازدهم شفاف سازی است ،عنوان کرد :دولت روحانی
در این مدت کوتاه شفاف سازی های بسیاری در زمینه های
اقتصادی از جمله اختالس ها و بیکاری داشته است و در زمینه
سیاست های منطقه ای نیز چنین رویکردی را دنبال کرد .شاید
نتایج و مسائل مطرح شده چندان خوشایند نباشند اما این پدیده

که منجر به آشکار شدن بسیاری از مشکالت شده است ،خود به
تنهایی نقطه قوتی محسوب می شود .کنعانی مقدم در ادامه
افزود :برخی ازوعده هایی که روحانی مطرح کرد در حوزه اختیارات
وی نبود و مردم در این زمینه سواالت بسیاری دارند و می خواهند
از وی بپرسند که اگر در حوزه اختیارات شما نبوده است ،چرا
چنین وعده هایی را مطرح کرده اید؟ این فعال سیاسی اصولگرا
تاکید کرد :البته تنها رئیس دولت دوازدهم نباید پاسخگو باشد.
بلکه تمامی وزرای این دولت باید در این امر مشارکت داشته باشند
و چه بهتر که این گزارش به مجلس ارائه شود ،چراکه مسئولیت
نظارت بر عملکرد دولت را دارد .وی خاطر نشان کرد :باید با مردم
برخوردی شفاف داشته باشیم و اگر مسئله ای در حیطه اختیارات
روحانی نبوده است ،صادقانه بگوید .کنعانی مقدم در رابطه با
اهمیت ارائه این قبیل گزارش ها مطرح کرد :باتوجه به اینکه
روسای جمهوری با رأی مردم بر روی کار می آیند باید مردم را

از روند مسائل آگاه کنند .نباید فراموش کنیم که رئیس جمهوری
امانت دار رأی مردم است و مردم حق دارند مطالبات خود را مطرح
کنند .این اتفاق هم در جهت شفاف سازی نقش مهمی دارد و هم
اینکه در مردم این احساس را ایجاد می کند که در سود و زیان
دولت شریک هستند ،مشارکت مردم در چنین شرایطی افزایش
پیدا میکند .دبیر کل حزب سبز در خصوص نحوه ارائه گزارش
عملکرد صد روزه نیز اظهار کرد :بهتر است قبل از اینکه رئیس
جمهوری صحبت های خود را شروع کند ،هر کدام از وزرا در بازه
زمانی مشخصی در رابطه با عملکرد خود صحبت کنند و در پایان
رئیس جمهوری این صحبت ها را جمع بندی کند .البته این فضا
هم باید ایجاد شود که اگر نقدی در این زمینه وجود دارد ،آزادانه
بیان شود .گزارش ها به هیچ وجه یک طرفه نباشد.
دولت دوازدهم دستاوردی نداشته است
عبداهلل ناصری تحلیلگر مسائل سیاسی ،نیز طی گفت و گو با
«ابتکار» در خصوص محورهای احتمالی گزارش صدروزه رئیس
جمهوری اظهار کرد :نه تنها من انتظار من بلکه انتظار تمام جامعه
این است که محور گزارش وی وعده های انتخاباتی باشد .روحانی
در دولت قبل نیز گزارشی ارائه کرد اما در خور توجه نبود امیدوارم
در این دوره به مسائلی بپردازد که افکار عمومی را راضی کند .این
فرصتی است تا دولت در جهت اقناع افکار عمومی قدم بردارد .وی
تأکید کرد :جامعه باید قانع شود .به هر حال رئیس جمهوری با کمک
مردم رأی قابل توجهی را توانست به دست بیاورد و این موضوع نباید
بی پاسخ بماند .ناصری در ادامه افزود :جامعه بباید قانع شود  .به
هر حال رئیس جمهوری با کمک مردم رأی قابل توجهی را توانست
به دست بیاورد .در کنار وعده های انتخاباتی باید در زمینه سیاست
داخلی باید مورد بررسی قرار گیرد .این کارشناس مسئل سیاسی با
اشاره به مشکالتی که دولت دوازدهم با آن رو به رو است ،عنوان کرد:
این روزها ،کشور در موقعیت سختی به سر می برد و دولت روحانی
قدرت چندانی ندارد .مسائل بین المللی ایران منجر به ایجاد شرایط
دشواری شده است .با این اوصاف؛ می توان گفت که هنوز زود است
که روحانی نقاط قوت و ضعفی داشته باشد و اتفاق بزرگی رخ نداده
است که بتوان بر آن تاکید داشت .ناصری تأکید کرد :مسئله مهم
اینجا است که روحانی باید بر روی وعده های انتخاباتی تمرکز داشته
باشد و باید برنامه خود را برای چهار سال آینده کشور بیان کند.البته
گزارش ها هم باید در فضایی ارائه شوند که افکار عمومی اقناع شود
و به صورت خطابه و کلی گویی نباشد.

معاون اول رئیس جمهوری:

نوبخت خبر داد

مقابله با قاچاق باید هم با روش های اقتصادی و هم از طریق مبارزه هوشمند دنبال شود

اختصاص حداقل  ۱۲۸هزار میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی در سال ۹۷

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و با حضور معاون اول قوه قضائیه و نایب
رئیس اول مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در خصوص پروژه ها و برنامههای
مرتبط با مبارزه هوشمند با قاچاق کاال ،پدیده قاچاق را از دغدغه های اصلی مقام معظم رهبری و سایر مسئوالن کشور برشمرد
و گفت :با توجه به آسیبی که قاچاق به اقتصاد کشور وارد می کند ،مبارزه با قاچاق کاال و ارز همواره مورد اهتمام مسئوالن کشور
بوده و نسبت به آن حساسیت داشته اند و تالش شده است که این پدیده زشت از اقتصاد کشور برطرف شود .معاون اول رئیس
جمهوری افزود :مقررات دست و پاگیر و هزینههای اداری در امر تجارت شرایطی را ایجاد کرده که برخی سوء استفاده گران
به دنبال واردات کاال از راه های غیر رسمی و غیر قانونی باشند که باید زمینه بروز این گونه تخلفات هم از راه های اقتصادی و هم
از روش های بازدارنده نظیر ایجاد و راه اندازی سامانه های هوشمند از بین برود .وی با اشاره به تفاوت دیدگاههای دستگاههای
اجرایی در خصوص آمار و میزان قاچاق و نیز راهکارهای مقابله با این پدیده ،از دبیرخانه ستاد خواست جلساتی را با دستگاههای
مرتبط برگزار کند تا همه دستگاه های ذیربط به تفاهم و اجماع در خصوص پدیده قاچاق و میزان واقعی آن دست پیدا کنند
تا بتوانیم راهکارهای موثری برای از بین بردن قاچاق کاال و ارز تدوین کنیم .حجت االسالم محسنی اژه ای معاون اول قوه
قضائیه نیز در این جلسه اقدامات انجام شده در راستای ایجاد و راه اندازی سامانه های هوشمند را اقداماتی خوب و موثر دانست
و با تاکید بر اینکه این مسیر همچنان باید ادامه پیدا کند خواستار رفع نواقص و اختالف دیدگاه ها در خصوص آمار مربوط به
قاچاق کاال و ارز شد.
در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی ،نیرو ،نفت ،فرهنگ و ارشاد اسالمی ،صنعت ،معدن و تجارت ،امور اقتصادی و دارایی،
ارتباطات و فناوری اطالعات ،رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور ،معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ،رئیس
کل بانک مرکزی ،گزارشی از پروژه ها و برنامه های مرتبط با مبارزه هوشمند با قاچاق کاال ارائه و اعالم شد که این مبارزه با دو
جهت گیری دنبال می شود که یکی رویکرد سخت افزاری و برخورد با پدیده قاچاق و دیگری مبارزه هوشمند و همه جانبه از طریق
ایجاد و راه اندازی سامانه ها است که خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته میزان کشف و مبارزه با قاچاق در سالهای اخیر از رشد
مناسبی برخوردار بوده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :حداقل  ۱۲۸هزار میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی سال آینده اختصاص
ییابد.
م 
محمدباقر نوبخت در جلسه علنی مجلس ،اظهار کرد :دو وعده به نمایندگان داده شده بود؛ یکی اینکه الیحه بودجه سال  ۹۷در زمان
مقرر تقدیم مجلس شود که در این رابطه پیشنویس الیحه به دولت ارسال شده و از دیروز هیات وزیران کار رسیدگی به پیشنویس
الیحه  ۹۷را آغاز کرده و انشاءاهلل بودجه در زمان مقرر تقدیم مجلس خواهد شد .وی افزود :قول دیگری که به نمایندگان داده بودیم
این بود که الیحه بودجه سال  ۹۷با اصالحات اساسی تقدیم مجلس شود .ما این بودجه را به شکل برش مقطعی برنام ه میان مدت
پنج ساله تنظیم کردهایم .سخنگوی دولت با تاکید بر ضرورت تغییر روش سنتی به بودجهریزی بر مبنای عملکرد ،خاطرنشان کرد:
برای سال  ۹۷بودجه  ۲۹۰دستگاه و ردیف ملی را که  ۳۲درصد دستگاههای اصلی ۲۷ ،درصد مجموعه دستگاههای اصلی و فرعی
و  ۱۰درصد استانی هستند بر مبنای قیمت تمام شده محاسبه و الباقی را بر اساس هزینه واحد تولید محاسبه کردیم .نوبخت با بیان
اینکه «بر اساس برنامهریزی صورت گرفته انتظار میرود در سال  ۹۷شاهد صرفهجویی دستگاهها باشیم» گفت :قرار نیست ما رقم
صرفهجویی را به خزانه برگردانیم ،بلکه  ۵۰درصد آن را برای طرحهای عمرانی و  ۵۰درصد را برای بهرهوری بیشتر استفاده خواهیم
کرد .اقدام دیگری که انجام خواهیم داد درباره  ۳۳۷ردیف متفرقهای است که در بودجه وجود دارد و دستگاههای آنها مشخص نیست.
ما باید این ردیفها و اعتبارات را بین دستگاهها تقسیم کنیم .در این راستا  ۲۲۴ردیف متفرقه را خارج کردیم ،برخی را حذف کردیم
و برخی را ذیل دستگاه مشخصی بردیم و در واقع شفافسازی صورت گرفت .وی با بیان اینکه حداکثر  ۷۰درصد بودجه باید هزینه
جاری و حداقل  ۳۰درصد عمرانی باشد ،ادامه داد :ما اعتبارات را به جای دستگاههای ملی به استانها بردیم و مکانیزمی طراحی
کردیم که اعتبارات در استان باقی بماند و صرف توسعه استان شود .با این سازوکار حداقل  ۱۲۸هزار میلیارد تومان برای سال آینده به
طرحهای عمرانی اختصاص دادیم .سخنگوی دولت اضافه کرد :اگر میخواهیم کشور را بر پایه مالیات اداره کنیم نباید به مودیان فشار
بیاوریم بلکه باید کسانی که تحت پوشش مالیات نیستند را تحت پوشش قرار دهیم .در پایان اظهارات نوبخت ،علی الریجانی خطاب
به وی گفت :درست است که ردیفهای متفرقه باید ذیل دستگاه مشخص خود قرار گیرند اما بخشهایی هم هست که زیر نظر یک
وزارتخانه قرار نمیگیرد ،تکلیف آنها چیست؟ نوبخت در پاسخ به رئیس مجلس گفت :از  ۳۷۷ردیفی که وجود دارد ۲۲۴ ،ردیف را از
حالت متفرقه خارج کردهایم اما تعدادی از ردیفها هم همچنان باقی مانده است.

واکنش جهانی به زلزله کرمانشاه

مقامات اروپایی و آسیاسی به ایرانیان تسلیت گفتند
زلزله روز گذشته استانهای غربی کشور با واکنشهای
جهانی و متعددی مواجه شد و بسیاری از سران کشورهای
همسایه و اروپا با زلزله زدگان این استانها ابراز همدردی
کردند.
بعد از وقوع زلزله روز گذشته ،میزان خسارت و تلفات جانی و
مصدومان موجب شد که برخی از شخصیتهای برجسته کشورهای
اروپایی و همسایه با صدور پیامی با مردم ایران ابراز همدردی کنند.
نخستین شخصیت برجسته سیاسی که به این رویداد واکنش
نشان داد جاستین ترودو نخست وزیر کانادا بود که با انتشار پیامی
در صفحه توئیتر خود نوشت :خبرهای غمانگیزی از ایران و عراق
رسیده است .کاناداییها عمیقترین همدردی خود را به خانوادههای
زلزلهزدگان در این منطقه ابراز میکنند .سپس میشاییل کلور
برشتولد سفیر آلمان در تهران در صفحه توییتر خود نوشت :مراتب
تسلیت عمیق آلمان به دولت و ملت ایران در پی زلزله مرگ بار غرب
ایران را ابراز میکنیم .وی نوشت :ما به یاد قربانیان و خانوادههایشان
خواهیم بود.آلمان در صورت لزوم آماده کمک رسانی است .گری
لوئیس هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در ایران نیز در واکنش به
زلزله شب گذشته در غرب ایران یک پیام تسلیت در صفحه توئیتر
خود منتشر و با مردم ایران ابراز همدردی کرد .وی در این پیام نوشت:
تسلیت به دولت و مردم ایران برای زلزله مرگبار در مرزهای غربی
این کشور .وضعیت در نیمه شب گذشته خیلی مشخص نبود اما با
طلوع خورشید بیشتر درباره کشته شدگان و افراد زخمی اطالعات به
دست میآید .در صورت نیاز سازمان ملل آماده همکاری است .وی در
پیام توییتری دیگری از حضور در جلسه با مقامات ایران برای بررسی
وضعیت کنونی در مرز ایران و عراق خبر داد .پس از آن دفتر سازمان
ملل در ایران پیام تسلیت و ابراز همدردی آنتونیو گوترش دبیرکل
سازمان ملل در پی وقوع زلزله در غرب کشور را منتشر کرد .در این
پیام آمده بود :دبیر کل عمیقا از تلفات جانی و خسارات ناشی از زلزله
یکشنبه شب در منطقه مرزی میان جمهوری اسالمی ایران و عراق

متاسف است .وی پیام تسلیت و همدردی خود را به خانوادههای
داغدیده ،دولت و مردم جمهوری اسالمی ایران و عراق ابراز میکند.
وی همچنین امیدوار است که مجروحان هرچه زودتر بهبود یابند .در
ادامه این پیام ،دبیرکل سازمان ملل امدادرسانی محلی فوری که هم
اکنون در حال انجام است را ستود و اعالم کرد که سازمان ملل در
صورت نیاز آماده همکاری است.
سفارت فرانسه در تهران نیز با انتشار توییتی اعالم کرد :سفارت
فرانسه در ایران همبستگی خود را با خانواده های قربانیان و مجروحان
حادثه زلزله مرگبار در مرز ایران و عراق و نیز تمامی ایرانیان اعالم
کرده و بسیج بخش های خدمات اورژانس ایران را ارج می نهد.
همچنین مقامات ترکیه نیز در پیامهای جداگانه با مردم زلزله زده
ایران ابراز همدردی کردند .رجب طیب اردوغان رئیسجمهوری این
کشور ضمن ابراز همدردی با بازماندگان زلزله روز یکشنبه ،گفت:
امیدوارم بازماندگان این زلزله هر چه سریعتر در شرایط مطلوب
قرار گیرند .اردوغان گفت :آژانسهای امداد رسانی ترکیه از جمله
نهاد مدیریت بحران در شرایط اضطراری در حال کمک به روند
امدادرسانی به مناطق زلزلهزده هستند .وی همچنین گفت :هماکنون
 50کامیون از کمکهای اولیه در حال ورود به خاک عراق هستند.
مقامات انگلستان هم از جمله افرادی بودند که نسبت به زلزله اخیر
واکنش نشان دادند .ابتدا نیکالس هاپتون سفیر انگلیس در تهران در
صفحه توییتر خود از شنیدن خبر زلزله مرگبار در کرمانشاه اظهار
تاسف کرده و همدردی خود را با جانباختگان این حادثه وخانواده
های آنها ابراز کرد و سپس بوریس جانسون وزیر امور خارجه انگلیس
در صفحه توییتر خود نوشت :همدردی عمیق خود را در رابطه با
زلزله مرگبار یکشنبه شب در ایران و عراق اعالم میکنیم .وی افزود:
انگلیس آماده است تا به قربانیان کمک کند .از سوی دیگر کریستوس
استایلیانیدز کمیسیونر اروپایی کمکهای بشر دوستانه و مدیریت
بحران با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود از وقوع زلزله در ایران و
عراق ابراز تاسف کرد .وی در پیام خود نوشت :من با خانواده قربانیان

زلزله شب گذشته در عراق و ایران ابراز همدردی میکنم .اتحادیه
اروپا آماده کمکرسانی است .همچنین الهام علی اف رئیس جمهوری
آذربایجان نیز در پیامی خطاب به حسن روحانی رئیسجمهوری
کشورمان نوشت «:اخبار حاکی از تلفات انسانی متعدد و آوار مربوط
به وقوع زلزله درغرب کشورتان اینجانب را بسیار متاثر ساخت .در
رابطه با این فاجعه از جانب خود و به نمایندگی از مردم آذربایجان
به جنابعالی و به خانواده و نزدیکان جان باختگان و تمام مردم ایران
با اندوه عمیق تسلیت عرض میکنم و برای مصدومان و خسارت
دیدگان شفای عاجل و از بین بردن هر چه زودتر نتایج و آثار این بالی
طبیعی را آرزومندم .خدایشان بیامرزد ».در همین راستا شیخ صباح
االحمد الجابر الصباح ،امیر کویت و شیخ نواف االحمد الجابر الصباح،
ولیعهد کویت و شیخ جابر مبارک االحمد الصباح ،نخستوزیر کویت
در پیامهای جداگان ه به حسن روحانی ،رئیسجمهوری ایران جان
باختن تعدادی از شهروندانمان در استان کرمانشاه را تسلیت و با
بازماندگان این حادثه ابراز همدردی کردند .عالوه بر اینها محمداشرف
غنی رئیسجمهوری اسالمی افغانستان ،از وارد شدن خسارات جانی
و مالی به شهروندان ایران و عراق به دنبال زلزله اخیر در این کشورها
اظهار تاسف کرد .رئیسجمهوری افغانستان در پیامی مراتب تسلیت
و همدردی خود را به نمایندگی از دولت و مردم افغانستان به دول و
مردم ایران و عراق ابراز کرد و برای خانوادههای قربانیان این حادثه از
بارگاه ایزد متعال صبر و بردباری و به مجروحان شفای عاجل استدعا
کرد .همچنین فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
پیش از برگزاری نشست شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در جمع
خبرنگاران تاسف خود را از وقوع زلزله در ایران وعراق اعالم کرد .وی
گفت که با قربانیان زلزلهای که در ایران و عراق به وقوع پیوست ابراز
همدردی میکند و اعالم کرد که اتحادیه اروپا آماده است تا از هر
طریقی که مفید است ،کمکرسانی کند.
سباستین کورتز وزیر خارجه پیشین و صدر اعظم جدید اتریش
نیز در این پیام همدردی خود با قربانیان زلزله شب گذشته در

ایران و عراق را ابراز کرد .زلزله یکشنبه شب ،در غرب ایران بیش از
 300تن جان باخته و بیش از  5هراز نفر مجروح و تعدادی سانحه
دیده و در گذشته در عراق به جا گذاشت .سپس پائولو جنتیلونی
نخستوزیر ایتالیا با انتشار پیامی در صفحه خود در توئیتر با قربانیان
زلزله یکشنبه شب در مناطق مرزی ایران و عراق همدردی کرد.
وی در پیام خود نوشت :ایتالیا در کنار قربانیان زلزله در عراق و
ایران است .ما آمادهایم تا به این کشورهای آسیبدیده کمک رسانی
کنیم .رئیسجمهوری روسیه هم پس از بروز زلزله در ایران و عراق
و برجای ماندن تلفات زیاد به حسن روحانی و فواد معصوم روسای
جمهور ایران و عراق تسلیت گفت .در پیام پوتین که در وبسایت
کاخ کرملین منتشر شده آمده بود :همدردی صادقانه و حمایت ما را
برای خانوادهها و دوستان و بازماندگان زلزلهزدگان بپذیرید .همچنین
وزیر امور خارجه ژاپن در پی وقوع زلزله در مناطق مرزی ایران و
عراق ،پیام تسلیت و همدردی خود را به محمدجواد ظریف وزیر امور
خارجه کشورمان ارسال کرد .در متن پیام تارو کونو آمده بود« خبر
وقوع زلزله در مناطق غرب کشور شریفتان که منجر به جان باختن
و مجروح شدن بسیاری از مردم ایران شده است موجب تاسف و تالم
عمیق اینجانب شد .من از طرف دولت و ملت ژاپن به بازماندگان
محترم این زلزله از صمیم قلب تسلیت عرض میکنم و با تمامی
یکنم .کشور ما
آسیبدیدگان این فاجعه صمیمانه ابراز همدردی م 
حمایتهای کشور شریفتان که در هنگام وقوع زلزله در سال 2011
در مناطق شرق ژاپن انجام شد را فراموش نمیکند و آمادگی دارد تا
کمکهای همهجانبه خود را به ایران ارائه دهد.امیدوارم اقدامات الزم
برای کمکرسانی به آسیبدیدگان به خوبی پیش رود و همچنین
آرزو میکنم که آرامش هرچه زودتر به تمام ملت ایران باز گردد.
گفتنی است که یسرائیل کاتس ،وزیر اطالعات و حملونقل رژیم
صهیونیستی نیز به زلزله یکشنبه شب در مناطق غربی ایران و
شمال عراق واکنش نشان داد و گفت :به مردم ایران و عراق به دلیل
از دست رفتن جان افراد در اثر زلزله تسلیت میگویم.

