
رهبر انقالب، درگذشت حجت االسالم 
والمسلمین رسولی محالتی را تسلیت گفتند

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت عالم 
بزرگوار حجت االسللام والمسلمین حاج سیدهاشم 

رسولی محاتی را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقاب اسامی به این شرح است:

درگذشللت عالللم بزرگللوار جناب حجت االسللام 
والمسلللمین آقای حاج سیدهاشم رسولی محاتی 
رضوان اهلل تعالی علیلله را به خاندان مکّرم، همسللر 
محترم و فرزنللدان گرامی و دیگر بازماندگان و نیز 
به همه ی ارادتمندان ایشان تسلیت عرض میکنم.

این عالللم جلیل عمر با برکت خللود را در خدمت 
اسام و مسلللمین گذرانیدند. سالها در قم و نجف 
و تهللران در کنار امام راحللل خدمت کردند و پس 
از رحلت معظم له با این حقیر به همکاری اشللتغال 
یافتنللد. آثار قلمی ایشللان از ترجملله و تصحیح و 
تحقیق مورد استفاده ی عاقمندان است. از خداوند 
متعال رحمت و مغفللرت و علو درجات آن مرحوم 

را مسألت میکنم.

اخبار

اقدام ستادکل در بیان جزئیات سقوط هواپیما مثبت است
عضو هیات رئیسلله مجلس گفت: اینکه سللتادکل نیروهای مسلللح موضوع 
سقوط هواپیمای اوکراینی را مورد بررسی قرار داده و به اطاع مردم رسانده 

یک گام مثبت است.
بهروز نعمتی نماینده مردم تهران در مجلس درمورد جزئیات سقوط هواپیمای 
بوئینگ 737 متعلق به اوکراین گفت: اینکه از ابتدا چرا مسئولین مربوطه در 
این مورد  پنهان کاری کرده اند موضوعی است که نباید اتفاق می افتاد و امیدواریم که 
قوه قضاییه برخورد مناسب را در این موضوع داشته باشد.  وی افزود: سازمان قضایی 
نیروهای مسلللح باید به طور دقیق موضوع را مورد بررسی قرار دهند و با مسببین و 
مقصرین این حادثه برخورد الزم را داشللته باشللند. عضو هیات رئیسه مجلس اظهار 
داشللت:  باید از خانواده  های جانباختگان حادثه هواپیمای اوکراینی دلجویی شللود و 

مسئولین باید از خانواده های این جانباختگان عذرخواهی کنند.  فارس

دستور برای تسریع در اقدامات قضایی حادثه سقوط هواپیما
رئیس قوه قضاییه طی دسللتوری به حجت االسام بهرامی رئیس سازمان قضایی 
نیرو های مسلح، ضمن اعام تسلیت مجدد به بازماندگان حادثه سقوط هواپیمای 
اوکراینی، جمع آوری مستندات و اقدامات قضایی مربوط به این حادثه دلخراش را 
مورد تاکید قرار داد. متن کامل خبر به شرح زیر است: احتراماً با عنایت به بیانیه ستاد 
کل نیرو های مسلح در خصوص حادثه تأسف بار سقوط هواپیمایی اکراینی که منجر 
به شهادت و جان باختن تعدادی از هموطنان و اتباع برخی کشور های دیگر شده است ضمن 
تسلیت مجدد به خانواده های داغدار، بدینوسیله مقرر میدارد: سازمان قضایی نیرو های مسلح در 
اسرع وقت با دریافت و جمع آوری مستندات مربوط به ستاد کل نیرو های مسلح، سپاه پاسداران 
انقاب اسامی و سازمان هواپیمایی کشور و اخذ توضیح از مقامات مسئول مطلع، نسبت به 
شناسایی واقعیت قضایی مقصرین بروز این حادثه ناگوار اقدام و برابر ضوابط و مقررات قانونی 

رسیدگی و نتیجه را به صورت مستمر به اینجانب منعکس نمایند.  قوه قضاییه

حمله موشکی به عین االسد ایران را در قله عزت قرار داد
وزیللر اطاعات گفت: جمهوری اسللامی ایران با حمله موشللکی به پایگاه 
نظامی آمریکایی ها، در قله عزت قرار گرفت. حجت االسام والمسلمین سید 
محمود علوی در مراسم گرامیداشت شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی و 
هم رزمان او به ویژگی های فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پرداخت و گفت: 
سلیمانی دارای ویژگی های نظامی و انسانی بود که نه نظامی گری او را از یک 
انسان موثر جامعه جدا کرده بود و نه این حشر و نشر او با مردم او را از نظامی گری 
بازداشت. وی اظهار داشت: گاهی فردی عملیاتی است و باید به میدان نبرد برود و 
برای جبهه خودی پیروزی بیافریند؛ الزمه  این کار صابت، رشادت، شهامت و شجاعت 
است. وی گفت: با اتکا به روحیه شهادت طلبی در زمانی که کسی جرأت نمی کند 
 به آمریکا بگویید باالی چشللمت ابروسللت، ما پایگاه نظامی او را در هم می کوبیم. 

 روابط عمومی وزارت اطالعات

در پللی اطاع از نتایج تحقیقات درباره سللقوط هواپیمای 
مسافری اوکراینی، رهبر انقاب، ستاد کل نیروهای مسلح 
را مأمللور پی گیللری کوتاهی ها یا تقصیرهللای احتمالی و 

مراقبت برای عدم امکان تکرار چنین سانحه ای کردند.
در پللی اطللاع از نتایج تحقیقللات سللتاد کل نیروهای 
مسلللح درباره سللقوط هواپیمای مسللافربری اوکراینی، 
رهبر معظم انقاب اسللامی در پیامللی با ابراز همدردی 
عمیق و مجدد با خانواده های داغدار، سللتاد کل نیروهای 
مسلح را مأمور پیگیری کوتاهی ها یا تقصیرهای احتمالی 
در این حادثلله و مراقبت برای عدم امللکان تکرار چنین 

سللانحه ای کردند.
متن پیام رهبر انقاب اسامی به این شرح است:

بللا اطاع از نتایللج تحقیقات سللتاد کل دربللاره  حادثه ی 
هواپیمللای مسللافربری اوکراینی و اثبللات دخالت خطای 

انسللانی در آن، مصیبللت درگذشللت جان باختللگان ایللن 
حادثه ی اندوهبار برای اینجانب بسیار سنگین تر شد.

الزم میدانم اوالً به خانواده های معظم این عزیزان بار دیگر 
همدردی عمیق و تسلیت صمیمانه ی خود را ابراز کنم و از 
خداوند متعللال برای آنان بردباری و آرامش روحی و قلبی 

تمنا نمایم. 
ثانیاً به سللتاد کل نیروهای مسلللح مؤکداً درباره  پیگیری 
کوتاهی ها یا تقصیرهای احتمالی در این حادثه ی دردناک 
سللفارش کنم. ثالثاً مراقبت و پیگیری های الزم برای عدم 
امکان تکرار چنین سانحه ای را از مدیران و مقامات ذی ربط 

مطالبه نمایم.
و  لطللف  درگذشللتگان  بلله  کریللم  و  عزیللز  پللروردگار 
 رحمللت و بلله داغللداران صبللر و اجللر عنایللت فرمایللد. 

  پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فرمانللده نیللروی هوافضای سللپاه گفللت: اپراتللور پدافند 
درخواسللت می کند پروازها متوقف شللود؛ چندین بار هم 
تقاضا کردیم فضای کشللور از پروازهللا متوقف و اصطاحا 

فضا »CLEAR« شود.
سللردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
در نشسللت خبری با اشاره به سقوط هواپیمای مسافربری 
اوکراینللی، گفللت: حادثه دلخللراش سللرنگونی هواپیمای 
مسللافربری خطوط هوایی اوکراین را وقتی در غرب کشور 
بودم، بعد از اجرای عملیات ضربتی موشکی علیه پایگاه های 
آمریکا شللنیدم و موقعی که اطمینان پیدا کردم این اتفاق 
افتللاده واقعاً برای خودم آرزوی مللرگ می کردم؛ ای کاش 

می ُمردم و چنین حادثه ای را شاهد نبودم.
وی افزود: ما یک عمر خودمان را پیش مرگ مردم کردیم 
و امروز هم آبرویمان را بللا خداوند متعال معامله می کنیم 
و در این شللرایط سللخت در مقابل دوربین ها ظاهر شدیم 
تللا توضیح دهیللم. این حادثه توسللط سللتادهای باالتر و 
مجموعه قوه قضائیه ان شللاءاهلل بررسللی و ارزیابی خواهد 
شد و اطاعات کامل می شود؛ همین ابتدای صحبت عرض 
می کنم گردن ما از مو باریک تر است و همه مسئولیت این 
کار را می پذیریم و هرگونه تصمیمی مسللئوالن بگیرند ما 

مطیع اجرای آن هستیم.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: در تشریح این حادثه 
باید بگویم همانگونه که مطلع هسللتید بیش از یک هفته 
است که شرایط و التهاب منطقه و احتمال درگیری بسیار 
باال بود و شللاید از ابتدای انقاب تاکنون چنین شللرایطی 

نداشتیم و احتمال درگیری بسیار باال بود.
سللردار حاجی زاده با بیان اینکلله آمریکایی ها در آماده باش 
کامل بودند و نیروهای مسلح ما نیز در آماده باش صددرصد 
قرار داشتند، اظهار داشللت: ضمن اینکه آمریکایی ها تهدید 
کرده بودند ۵۲ نقطه از ایران را می زنند، به خاطر همین همه 

یگان های آفندی و پدافندی در آماده باش صددرصد بودند.
وی اضافه کرد: طبیعتاً سامانه های مستقر در تهران و پدافند 
تهران در همین شرایط بود، آنچه که در بررسی ها به دست 
آمللده و بر اسللاس توضیحات دوسللتان ما در شللب حادثه 
وضعیت را در حالت جنگی قرار داده بودند و شبکه یکپارچه 
پدافنللد در آماده باش کامل بود. در این شللرایط تعدادی از 

سامانه های پدافندی به رینگ پدافندی تهران اضافه شد.
وی ادامه داد: اولین سللامانه در محللدوده غرب تهران که 
همیللن حادثه توسللط آن رقم خورده در اطللراف بیدگنه 
مسللتقر می شللود و در چندین مرحله آماده باش 3-3 که 
باالترین سللطح آماده باش اسللت به همه شبکه پدافندی 
اعللام می شللود. در چندین مرحللله به شللبکه پدافند از 
جمله همین سللامانه اعام می شود که موشک های کروزی 
به سللمت کشللور شلیک شده اسللت و در یکی، دو مرحله 
تاکید می شود گزارشللات واصله مبنی بر این است که این 

موشک های کروز در مسیر هستند و آماده باشید.
سللردار حاجی زاده تصریح کرد: این سامانه ها در باالترین 

سللطح آمادگی به سللر می بردنللد، به آنها اعام شللده بود 
که موشللک های کروز شلللیک شده و در مسللیر هستند. 
این سللامانه که درگیر شللده و شلیک موشللک داشته که 
مصاحبه ای نیز با اپراتور آن انجام شللده و در آینده منتشر 
خواهد شللد. فرمانده نیروی هوافضا سللپاه اظهار داشللت: 
اپراتللور اظهار می کنللد پروازها متوقف شللود؛ چندین بار 
تقاضللا کردیللم فضای کشللور از پروازها متوقف شللود که 
اصطاحاً می گویند فضا باید »CLEAR« شللود. اما بنابر 
برخی ماحظات صورت نمی گیرد و با وجود شرایط جنگی 

پروازها ادامه پیدا می کند.
وی افزود: در آن لحظاتی که این اتفاق می افتد این سامانه 
در فاصله ۱۹ کیلومتر مواجه می شود با یک هدفی که کروز 

تشخیص داده می شود.
سللردار حاجی زاده در ادامه از روی نقشلله ای که در محل 
نشست خبری نصب بود، جزئیات حادثه هواپیمای اوکراین 
را تشریح کرد و گفت: این سامانه پدافندی ساعت ۱۲ شب 
در محل مورد نظر مسللتقر می شللود. با توجه به اطاعاتی 
که به این اپراتور سللامانه پدافند هوایی داده بودند وضعیت 
جنگی اسللت و اعام کرده بودند موشک کروز شلیک شده 
اسللت، این اپراتور هم هواپیما را موشللک کروز تشللخیص 
می دهللد و موظف بوده اسللت که در این شللرایط تماس و 

تائیدیه بگیرد. خبط اپراتور هم در همین نکته است.
فرمانده نیروی هوا فضای سللپاه گفت: در آن شللرایط گویا 
سیسللتم ارتباطی اش با اختال مواجه بوده یا سللامانه های 
»جمینگ« موجب شده یا شللبکه شلوغ بوده است. به هر 

ترتیب، نتوانسته است تماس بگیرد.
سللردار حاجی زاده اظهار داشللت: اپراتور ۱۰ ثانیه فرصت 
داشللته کلله تصمیللم بگیللرد و می توانسللته بزنللد و هم 
می توانسته نزند و متأسفانه در چنین شرایطی این تصمیم 
بد را می گیرد، درگیر شللده و موشللک شلللیک می شود و 
هواپیمللا مورد اصابت قرار گرفته و بعد از طی مسللیری در 

نقطه اصابت به زمین هم در آن نقطه است.
سللردار حاجی زاده با اشللاره به برخی اظهارنظرها از سوی 
مقامللات هواپیمایللی گفت: الزم می دانم چنللد نکته را در 
اینجللا مطرح کنللم. عزیزان هواپیمایی کشللوری تا قبل از 
اعام نیروهای مسلح دفاع می کردند و می گفتند این حادثه 
اصابت موشک نیسللت و تحت بررسی است. آنها بر اساس 
دانسللته های خود عمل می کردند و از ایللن حادثه خبری 
نداشللتند. من زمانی که مطلع شللدم صبح روز چهارشنبه 

بافاصله به مسئولین اطاع دادم.
وی افللزود: به من گفته بودند که یللک هدف را زده ایم اما 
تقارن این موضوع با سللقوط هواپیمای مسافربری من را به 

شک انداخت. من در غرب کشور بودم و بافاصله به سمت 
تهللران حرکت کللردم ولی در بین راه با مسللئولین تماس 
گرفتللم و گفتم کلله این اتفاق افتاده اسللت و من احتمال 
باال می دهم که هواپیمای خودی را زده باشیم. تا به تهران 
برسم دیدم که سللتاد کل نیروهای مسلح بر اساس اصول 
معمول، یک تیم بررسللی حادثه تشکیل داده و این تیم به 
کسانی که دخیل در این موضوع بودند را قرنطینه کردند.

فرمانللده نیللروی هوافضای سللپاه اظهار داشللت: ما اجازه 
نداشللتیم چیزی به کسللی بگوییم. ما اطاع رسانی کرده 
بودیم و الزم بود شللرایط و موضوع مورد بررسی قرار گیرد 
اما اینکه چند روز طول کشللید تا خبررسانی شود، به این 
خاطر نبوده که کسللی بخواهد موضوع را کتمان کند. بلکه 
روال موضوع به همین شکل است که ستاد کل می بایست 
موضللوع را بررسللی کند. آنها نیز حادثه را بررسللی کردند 
و تقریباً صبح جمعه همه اطاعات جمع و مشللخص شللد 
واقعه چه بوده اسللت. عده ای در این حادثه خطا داشتند و 

اتفاقاتی افتاده است.
سللردار حاجی زاده گفت: بنده در اولین ساعتی که مطلع 
شدم، به مقامات اطاع دادم و آنها باید این مساله را ارزیابی 
و بررسللی می کردند و واقعاً هم سللتاد کل نیروهای مسلح 
در این زمینه سللریعاً عمل کردند و ظرف ۴۸ سللاعت این 
بررسللی ها انجام شللد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه ادامه 
داد: همچنین مسللئوالن در هواپیمایی کشوری که محکم 
برخورد موشک به هواپیما را رد می کردند، به این دلیل بود 
که آنان براسللاس تجربیات خودشان عمل می کردند و من 
اعام می کنم آنها هیچ گناهی ندارند و مقصر نیستند و هر 

چه تقصیر است بر عهده ماست.
وی بیان کرد: هم هواپیما در مسللیر بوده و خطایی نداشته 
و هم هواپیمایی کشللوری و شللرکت فرودگاه ها همگی به 
درسللتی عمل کرده اند و اگر خبط و خطایی وجود داشته 
است، یکی از عناصر ما خطا کرده است و این موضوع به ما 

مربوط است و باید پاسخگو باشیم.
سللردار حاجی زاده تصریح کرد: هواپیمایی کشوری نظامی 
نیسللتند و بر اساس تجربیاتی که داشتند اظهارنظر کردند 
و تصورشللان بر این بود که اگر موشکی به هواپیما برخورد 
کند، باید در باال منهدم شود و بر اساس آنکه منهدم نشده 

بود چنین نظری دادند.
فرمانللده نیروی هوافضای سللپاه اداملله داد: از آنجایی که 
هواپیمللا در یک ارتفاع کم مورد اصابت قرار گرفته اسللت، 
توسط یک موشک کوتاه برد بوده است و این موشک چون 
مجاورتی عمل کرده اسللت، این هواپیما فرصت کرده یک 
مسیری را برود و روی هوا متاشی نشود و پس از برخورد 

با زمین متاشی شد.
وی اظهار داشللت: لذا کسللی از هواپیمایی کشوری از این 
قضیه مطلع نبوده اسللت و بنده از آن عزیزان دفاع می کنم 

و شرح ماوقع هم همین بوده است.
سللردار حاجی زاده بیان کرد: نیروهای مسلللح و سللپاه به 
دنبللال پنهللان کاری نبوده اند و ما از این حادثه متاسللف 
هسللتیم و مانند خانواده این شهدا خود را غم زده و شریک 
غم آنان می دانیم و ما هم عزیزان مان را از دست داده ایم و 

از این حادثه متاسفیم.
فرمانللده نیروی هوافضای سللپاه تصریح کللرد: اینها هزینه 
شللیطنت ها، التهابات و اقدامات آمریکا در منطقه است که 
واقعاً آن شب ما آمادگی درگیری همه جانبه را داشتیم. بنده 
در غرب کشور بودم و هر لحظه احتمال درگیری را می دادم 
چرا که تعداد زیللادی هواپیما در منطقه در حال پرواز بود. 
وی با اشللاره به اینکه هواپیماهای جنگی بسللیار زیادی در 
حال پرواز بودند و بمب افکن های بسللیار زیادی در منطقه 
اضافلله کرده بودند، گفت: ما احتمال شلللیک کروز و ورود 
هواپیماها را داشتیم و خودمان را آماده درگیری همه جانبه 
کرده بودیم و متاسللفانه در اینجا به واسللطه تصمیم گیری 

عجوالنه یک فرد این اتفاق و فاجعه بزرگ رخ داد.
سللردار حاجی زاده در پاسللخ به سللؤالی مبنللی بر اینکه 
آیللا این امکان وجود نداشللت با توجه بلله اینکه جمهوری 
اسامی در حال انجام عملیات موشکی بود و آسمان کشور 
از حالت عادی خارج شللده بود، آسللمان کشور برای چند 
سللاعتی clear اعام و از پروازهای تجاری و مسللافربری 
عاری می شللد، گفت: من نمی خواهم اینجا کسللی را متهم 
کنم. ما اطاع رسللانی می کنیللم، طبیعتللاً گروه هایی که 
مسئول هستند این حادثه را بررسی و رسیدگی کنند، آنها 
رسللیدگی های الزم را انجام خواهند داد. از دیِد من زمانی 
که شرایط جنگی می شللود، باید از سوی مسئوالن ذیربط 

این اتفاق می افتاد و این دستور صادر می شد.
وی در پاسللخ به سللئوال دیگری که آیا شللما این موضوع 
را بلله نهادهای غیرنظامی و هوانللوردی اعام کرده بودید، 
گفللت: بخش هوانوردی هیچ مسللئولیتی نداشللته و هیچ 
چیزی از آنها خواسللته نشده بوده است، هر مشکلی هست 

به نیروهای مسلح بازمی گردد.
فرمانللده نیللروی هوافضای سللپاه تصریح کللرد: هر خطا 
و مشللکلی هسللت به نیروهای مسلللح باز می گردد. بخش 
دولتی، کشوری و شرکت فرودگاه ها هیچ قصور و تقصیری 
ندارند. سللردار حاجی زاده گفت: مسللئول ایللن کار افراد 
دیگللری بودند که باید ایللن کار را مدیریللت و فرماندهی 
می کردنللد، همانگونلله که آن شللب بنده در غرب کشللور 
عملیات ضربات موشللکی را فرماندهی و کنترل می کردم، 
در این بخش هم عزیزان دیگری مسللئول بودند و باید این 
کارهللا را انجام می دادند اما این زمینه فراهم شللد که این 
فرد این خطای بزرگ را انجام دهد و متأسللفانه این حادثه 

غم انگیز رخ دهد.  مهر

سللتادکل نیروهای مسلح با صدور اطاعیه ای 
سللقوط هواپیمای مسللافری خطللوط هوایی 
اوکراین را ناشللی از خطای انسانی و غیرعمد 

عنوان کرد.
متن این اطاعیه  به شرح زیر است؛
ملت شریف و انقابی ایران اسامی؛

درپی وقوع حادثه دلخراش سقوط یک فروند 
هواپیمللای مسللافربری بوئینگ 737 خطوط 
هوایللی کشللور اوکرایللن در اولین سللاعات 
صبللح چهارشللنبه۱۸/۱۰/۹۸ و در بحبوحه 
تهاجم موشللکی به پایگاه آمریکای جنایتکار 
و احتمللال تاثیللر اقدامللات نظامللی در این 
حادثه، سللتاد کل نیروهای مسلح بافاصله به 
منظور بررسللی این احتمال اقدام به تشکیل 
هیئت بازرسللی متشللکل از کارشناسان فنی 

و عملیاتللی، مسللتقل از سللازمان هواپیمایی 
کشللوری نمود که نتایج بررسللی شبانه روزی 
و دقیق این هیئت به اسللتحضار ملت شریف 

ایران می رسد:
و  رئیللس جمهللور  تهدیدهللای  درپللی   -۱
فرماندهان نظامی آمریللکای جنایتکار مبنی 
بللر هدف قللرار دادن تعداد زیللادی از اهداف 
در خاک جمهوری اسللامی ایران در صورت 
انجللام عملیات متقابل و نظر بلله افزایش بی 
سللابقه تحرکات هوایللی در منطقه، نیروهای 
مسلللح جمهوری اسللامی ایران بلله منظور 

پاسخگویی به تهدیدات احتمالی در باالترین 
سطح آماده باش قرار گرفتند

۲- در ساعات پس از انجام عملیات موشکی، 
پرواز های جنگی نیروهای تروریست آمریکایی 
در پیرامون کشور افزایش یافته و برخی اخبار 
نیللز از مشللاهده ی اهداف هوایی به سللمت 
مراکز راهبردی در کشور به واحدهای دفاعی 
واصللل و اهداف متعللددی در برخی صفحات 
رادار مشاهده شد که موجب حساسیت بیشتر 
در مجموعه های پدافند هوایی گردیده است.

3- در چنیللن شللرایط حسللاس و بحرانللی، 

پللرواز شللماره 7۵۲ خطوط هوایللی اوکراین 
از فللرودگاه امام خمینللی)ره( حرکت نموده 
و درهنگام چرخش، کامللًا در حالت نزدیک 
شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در 
ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم قرار 
می گیرد که در این شرایط بر اثر بروز خطای 
انسانی و به صورت غیر عمد، هواپیمای مذکور 
مورد اصابت قرار گرفته که متاسللفانه موجب 
به شهادت رسیدن جمعی از هموطنان عزیز و 
جان باختن تعدادی از اتباع خارجی میگردد

۴- سللتاد کل نیروهای مسلللح ضمن عرض 

تسلللیت و اظهار همللدردی بللا خانواده های 
داغدار هم وطن و جان باختگان اتباع سللایر 
کشللورها و عذرخواهللی بلله خاطللر خطای 
انسللانی پیللش آمللده، اطمینللان کامل می 
دهد بللا پیگیری انجام اصاحات اساسللی در 
فرآیندهای عملیاتی در سطح نیروهای مسلح 
امللکان تکرار این گونه خطاهللا را غیر ممکن 
سللاخته و بافاصله مقصر آن را به سللازمان 
قضایی نیروهای مسلح معرفی نماید تا با خطا 
های صللورت گرفته برخللورد قانونی صورت 

گیرد
۵- همچنیللن اباغ گردید تادر اسللرع وقت 
مسئولین مربوطه در سپاه با حضور در رسانه 
ملی توضیحات مشللروحی را به مردم شریف 

ارائه نمایند.  ستاد کل نیروهای مسلح

درسهایی ازیک حادثه تلخ
ادامه از صفحه اول

در تمللام دنیا سللقوط هواپیما بر اثر سیسللتم های 
پدافندی در شللرایط حساس بارها مشاهده شده و 
دههللا مورد را می توان نام برد و قطعا ملت ایران با 
درک کامل شللرایط حاکم بر کشللور به دلیل ترور 
سللردار سلللیمانی و تهدیدات نظامی آمریکا ، اگر 
همان زمان اطاع رسللانی می شد، مواجه ای دیگر 
با این حادثه می کرد تا اینکه سلله روز بعد از آن از 

این مساله باخبر شود.
 سه روزی که رسللانه های غربی بمباران رسانه ای 
گسترده را مبنی بر نقش پدافند ایران صورت داده 
و در داخللل رسللانه ها به دلیل عدم اطاع رسللانی 
دقیق مسللئوالن به هر دلیلی ولو انتظار برای انجام 
تحقیقات از اطاع رسانی دقیق به مردم خودداری 
کردنللد که متاسللفانه زمینه سللاز ناراحتی و بعضا 
دلسللردی و دلخوری اقشار مختلف جامعه به ویژه 

جوانان شده است.
بیان یک جمله مختصر نظیر اینکه احتمال اصابت 
موشللک پدافند هوایی هنگام دفاع از حریم کشور 
به هواپیمای مذکور وجود دارد و در حال بررسللی 
ابعاد آن هسللتیم، در کنار حفظ و همراهی سرمایه 
اجتماعی مردم، زمینه ساز مقابله با فضای تبلیغاتی 

بیگانگان را ایجاد می کرد. 
ثالثا در کنار آنچه در باب مطالبات رسانه های کشور 
و ملت بزرگ ایران در پی این حادثه دلخراش ذکر 
شللد، بیان یک نکته مهم ضروری می نماید که این 
مساله نباید خللی در اعتماد ملی به نیروهای مسلح 
کشللور ایجاد نماید. اقدام ستاد کل نیروهای مسلح 
در صدور بیانیه و پذیرش مسللئولیت این حادثه از 
سللوی فرمانده هوا فضا که بر گرفته از مسللئولیت 
پذیری نیروهای مسلللح است امری مهم و سرمایه 
ای قابل توجه برای کشللور است که شاید با برخی 
تدابیر رسللانه ای و زمان بندی مناسللب تر -یعنی 
اطاع رسللانی در همان سللاعت های اولیه حادثه- 
می توانسللت اثرات بیشتری در حفظ سرمایه رسانه 
ای و اجتماعی کشللور و مقابله بللا فضای تبلیغاتی 

دشمن داشته باشد.
در این میان نباید فراموش کرد که نیروهای مسلح 
همان جوانان این سللرزمین هسللتند کلله همواره 
صادقانه جان خود را برای حراسللت از ملت بزرگ 
ایللران و وجب به وجب این سللرزمین اسللامی به 
دسللت گرفته و از هیچ رشادتی فروگذار نبوده اند. 
همین جوانان بوده اند که با اقتدار و پشتکارشللان 
کاستی های دفاعی را رفع کرده و توانسته اند کشور 
را به قدرتی مبدل سازند که امروز به راحتی انتقام 
خون سردارش را از آمریکایی می گیرد که در چند 
دهه اخیر هیچ کشللوری جرات شلیک یک موشک 
به آن را نداشللته اسللت.  براین اسللاس بازخواست 
و متهم سللازی نیروهای مسلللح قطعللا نمی تواند 
دستاوردی برای کشور داشته باشد بلکه با اعتماد به 
نیروهای مسلللح از یک سو باید اطمینان داشت که 
اگر خطایی از سوی هر فردی در سقوط هواپیمای 
مذکور صورت گرفته توسللط مراجع قضایی نظامی 
محاکمه و بازخواسللت خواهد شد و از سوی دیگر 
بایللد یاریگر آنللان در رفع نقص هللای احتمالی در 
سیستم های راداری بود تا با رفع موانع و کاستی ها 
از تکرار حوادث مشللابه در شرایط حساس دفاعی 

جلوگیری شود.
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تقاضای توقف پروازها را کرده بودیم 


