
گزارش

باید انسجام کنونی حفظ شود
یک عضو هیات رییسه فراکسیون امید تاکید کرد که باید انسجام کنونی پس 
از ش��هادت سپهبد سلیمانی حفظ شود. مصطفی کواکبیان، با اشاره به حضور 
میلیونی مردم در مراسم تشییع سپهبد حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: این که 
در چنین شرایطی و در اوج انسجام داخلی وحدت و صمیمیت، یک دفعه آقایی 

می گوید باید اصالح طلبان مجلس ش��ورای اسالمی را تکه تکه کرد از دو حالت 
خارج نیس��ت این که آن فرد مامور نفوذی خارجی هاست یا واقعا عقل ش کم است که 
این حرف ها را می زند.وی ادامه داد: ما در وضعیتی هستیم که طرح سه فوریتی برای 
مقابله با آمریکا در مجلس شورای اسالمی مطرح می شود و همه نمایندگان به آن رای 
می دهند این در طول ۴۰ سال بعد از انقالب بی نظیر بوده است. کواکبیان گفت: حضور 
میلیونی مردم در مراسم تشییع و تصویب طرح سه فوریتی، انتقام سخت بود و در مورد 

ابعاد نظامی هم مسئوالن امر تصمیم گیری کرده اند.   ایسنا

از شناسایی عوامل قصور سانحه هواپیمای اوکراینی غفلت نشود
رئیس مجلس شورای اسالمی با صدور پیامی ضمن ابراز همدردی با جان باختگان 
س��انحه سقوط هواپیمای مسافربری، تاکید کرد: نباید از شناسایی عوامل قصور 
س��انحه هواپیمای اوکراینی غفلت ش��ود. علی الریجانی رئیس مجلس شورای 
اس��المی با صدور پیامی ضمن اعالم همدردی با خانواده های ش��هدای حادثه 

هواپیمای اوکراینی، آورده است: شناسایی عوامل قصور یا تقصیر  در ایجاد این واقعه 
تاسفبار،  مطالبه به حقی است که  نباید از آن غفلت گردد. اطالع از نتیجه تحقیقات در 
خصوص سانحه  دلخراش سقوط  هواپیمای مسافربری اوکراینی و اثبات دخالت خطای 
انسانی در آن، بار سنگین اندوه و  مصیبت این حادثه را  فزونی مضاعف بخشید. از این رو  
تاثر و تالم عمیق خود و نمایندگان مجلس شورای اسالمی را از وقوع این خطای فاجعه بار 
اعالم و ضمن ابراز همدردی خالصانه با یکایک بازماندگان این عزیزان،   به ایشان صمیمانه 

تسلیت عرض کرده  و از درگاه احدیت برای آنان صبر و آرامش طلب می کنم. مهر

حقیقت در همان ابتدا باید به مردم اعالم می شد
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باید از همان ابتدا حقیقت به 

مردم اعالم می شد، االن مردم مسئولین را دروغ گو می دانند.
احمد توکلی،  در واکنش به بروز خطای انسانی توسط ستاد نیروهای مسلح  
در حادثه س��قوط هواپیمای مسافربری اوکراین اظهار کرد:  به قدری از این 

اتفاق عصبانی و متاسف شدم که توان سخن گفتن ندارم. وی ادامه داد: کسی 
ک��ه این کار را ک��رده باید فورا اعالم می کرد و مجازاتش را دریافت می کرد.  اگر در 
ابتدا و از اول این موضوع مطرح می ش��د  فقط یک اش��تباه صورت می گرفت. وقتی 
چند روز این موضوع را کتمان  کردند، اش��تباه بزرگ تری مرتکب شدند االن مردم 
مسئولین  را دروغ گو می دانند .این فعال سیاسی افزود: موضوع بر سر  جان مردم 
اس��ت .اشتباه انسانی  جان مردم را نش��انه گرفته است. وقتی اشتباه به این بزرگی 

اتفاق می افتد باید در وهله اول حقیقت را به مردم اعالم می کردیم.  ایسنا

بیانیه رئیس جمهور
جمهوری اس�المی ایران از این اش�تباه 

فاجعه بار بسیار متأسف است
روحانی در بیانیه ای با اشاره به نتیجه بررسی های 
تیم تحقیقاتی ستاد کل نیروهای مسلح مربوط به 
سانحه سقوط هواپیمای مسافری اوکراینی، اعالم 
کرد: متأس��فانه خطای انسانی و شلیک اشتباه، به 
یک فاجعه بزرگ منجر ش��د و ده ها انسان بی گناه 
قربانی شدند. متن بیانیه حجت االسالم والمسلمین 

دکتر حسن روحانی به این شرح است:
ملت ش��ریف ایران با نهایت تأسف و تأثر، ساعاتی 
قب��ل از نتیجه تیم تحقیقاتی س��تاد کل نیروهای 
مسلح مربوط به سانحه سقوط هواپیمای مسافربری 
اوکراینی مطلع شدم. در فضای تهدید و ارعاب رژیم 
متجاوز آمریکا علیه ملت ایران پس از شهادت سردار 
قاسم س��لیمانی و به منظور دفاع در برابر حمالت 
احتمالی ارتش آمریکا، نیروهای مس��لح جمهوری 
اسالمی ایران در آماده باش صددرصد قرار داشتند 
که متأس��فانه خطای انس��انی و شلیک اشتباه، به 
یک فاجعه بزرگ منجر ش��د و دهها انسان بی گناه 
قربانی شدند. جمهوری اسالمی ایران از این اشتباه 
فاجعه بار بس��یار متأسف است و اینجانب از سوی 
جمهوری اسالمی ایران به خانواده های قربانیان این 
فاجعه دردناک، عمیقا تسلیت عرض می کنم و به 
کلیه دستگاه های ذیربط دستور می دهم که تمامی 
اقدام��ات الزم برای جبران، همدردی و دلجویی از 
ایش��ان به عمل آورند. همچنین ضمن ابراز تأسف 
شدید، همدردی دولت ایران را به ملت ها، دولت ها 
و خانواده های قربانیان غیرایرانی تقدیم می نمایم. 
وزارت امور خارجه، همکاری کامل کنس��ولی برای 
شناس��ایی و بازگردان��دن پیکره��ای قربانیان به 
خانواده هایش��ان را به عمل م��ی آورد. این حادثه 
دردناک موضوعی نیس��ت که به س��ادگی بتوان از 
کنار آن گذشت. می بایست تحقیقات تکمیلی برای 
شناسایی کلیه علل و عوامل این فاجعه ادامه یافته 
و مس��ببین این اشتباه نابخش��ودنی مورد پیگرد 
قانونی قرار گرفته و نتایج به استحضار ملت شریف 

ایران و خانواده های قربانیان برسد.
همچنی��ن ض��رورت دارد برای رف��ع نقاط ضعف 
س��امانه های پدافندی کشور، ترتیبات و تمهیدات 
الزم اتخ��اذ گردد تا هرگز چنی��ن فاجعه ای تکرار 
نشود. مجددا ضمن اظهار همدردی با خانواده های 
قربانیان این حادثه دردناک، برای درگذش��تگان از 
درگاه الهی، غفران و رحمت الهی، و برای بازماندگان 

صبر و اجر مسألت دارم.

خ�����ب�����ر

 گروه رویکرد 
 نخست باید نوشت که سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین 
نبای��د بهانه��ای برای س��رکوفت زدن به نیروهای مس��لح 
کش��ورمان شود، اکنون شرایط حساستر از هر زمانی است، 
چنین اتفاقاتی در همه جای دنیا افتاده و باز هم میافتد، اما 

آیا آنها نیروهای مسلح خود را سرزنش میکنند؟
ش��رایطی که در روز چهارشنبه در کشور حاکم بود،شرایط 
جنگی بود،همه نیروهای نظامی کش��ور آماده باش صد در 
ص��د بودند همانگونه که نیروه��ای آمریکایی در منطقه در 
آماده باش صد در صد قرار داش��تند. روز گذش��ته س��ردار 
حاجی زاده فرمانده هوا فضای س��پاه پاس��داران در مقابل 
دوربین تلویزیون مس��ئولیت این اشتباه را بر عهده گرفت، 
عذرخواه��ی کرد و حت��ی این را نیز بیان ک��رد که زمانی 
ک��ه خبر ای��ن حادثه ناگوار را ش��نیده ب��ود، آرزوی مرگ 
کرد. ب��ه گردن گرفتن ی��ک اش��تباه و عذرخواهی کردن 
مردانگی میخواهد، یادمان نرود آنها حافظان این مرز و بوم 
هس��تند، نباید شرایط ویژه حاکم بر کشور که باعث اصلی 
آن تهدیدات آمریکا اس��ت، نادیده گرف��ت. از هنگامی که 
هواپیمای مسافربری اوکراین سقوط کرد تحلیل و گزارش 
های گوناگونی در رسانه های کشور منتشر شد، گزارش ها 
و تحلیل هایی که اکنون با انتشار بیانیه ستاد کل نیروهای 

مسلح همه آنها اشتباه از آب در آمد.
حتی روزنامه های روز پنجشنبه و شنبه کشور با تیترهای 
صفحه نخست خود همراه با گزارش هایی که منتشر کرده 
اند، اعتقاد دارند که آمریکا، اروپا و کانادا سعی دارند عامل 
س��قوط هواپیما را ایران معرفی کنند تا از یک سو عملیات 
موش��کی ایران را تحت الش��عاع قرار دهند و از سوی دیگر 
فش��ارهای سیاس��ی را افزایش دهند و همچنین ش��رکت 

سازنده هواپیمای بوئینگ را از ورشکستگی نجات دهند.
همه این تحلیل ها با بیانیه س��تاد کل نیروهای مس��لح با 
حاشیه مواجه شد، اشتباهی که بدون شک برای کشورمان 

بی هزینه نیست.
ام��ا از چنین اتفاقی آن هم در ش��رایطی که ایران در حال 
برگزاری بزرگترین مراسم تشییع در دنیا بود و انتقام اقدام 
تروریس��تی آمریکا را گرفت، چه درس هایی باید آموزخت 

و چه نکاتی اهمیت دارد؟
1- نخست باید رسانههای کشور در چنین شرایطی توجیه 
ش��وند و وظیفه توجیه آنها نیز بر عهده مس��ئولین ذیربط 
در دس��تگاه هایی است که در چنان ش��رایطی مسئولیت 
مس��تقیم عملیات، مراس��م تش��ییع و اطالع رسانی درباره 
س��قوط هواپیما را بر عهده داش��تند. قطعاً عملکرد رسانه 
های کش��ور درب��اره علت س��قوط هواپیمای مس��افربری 
اوکراین در آسمان استان تهران را نمی توان مثبت ارزیابی 

کرد چرا که تا زمانی که رسماً و بر اساس گزارش دریافتی 
از جعبه س��یاه هواپیما منتش��ر نشده گمانه زنی ها در این 

زمینه اشتباه است و همگان نیز دیدیم که چنین بود.
باید از این پس مس��ئوالن رس��انهها و گزارش نویسان آنها 
س��عی کنند زود به قضاوت نروند و گزارش هایی ننویسند 
که سپس همان گزارش ها برای کشور هزینه داشته باشد. 
در واقع دروازه بانی خبر در این گونه شرایط است که خود 

را نشان میدهد.
در این ماجرا هم رس��انهها مقصر هستند و هم مسئولینی 
که دیر اطالع رسانی کردند و به غلط ادعا کردند که سقوط 

هواپیما بر اثر نقص فنی بوده است.
2- پس از س��قوط هواپیمای مس��افربری اوکراین، وظیفه 
هر دستگاه و سازمانی بود که باید در باره علت سقوط این 
هواپیما اطالع رس��انی می کرد اما نکرد و بزرگترین اشتباه 

تاریخی خود را مرتکب شده است.
ضمن آن که به احتمال زیاد دس��تگاه های ذیربط از علت 
س��قوط هواپیمای اوکراین��ی آگاه بودند و اگر هم بنا بر هر 
دلیلی قصد رسانه ای کردن آن را نداشتند، باید رسانه های 
کش��ور را توجیه می کردند که درباره این ماجرا گزارش و 
تحلیل و برداش��ت های خود را منتش��ر نکنن��د و تنها به 

انتشار اخبار عادی و اولیه آن بسنده کنند.
3- نکته دیگر این که ش��رایط پس از ترور س��ردار رش��ید 
ایران حاج قاس��م سلیمانی بس��یار ویژه و حساس شد بود 
که هنوز هم وجود دارد، هر چند اندکی کاس��ته شده، غم 
همراه با خش��می که مردم را در بر گرفته بود، تنها اقدامی 
که می توانس��ت آنها را اندکی به آرامش برس��اند انتقام از 

آمریکایی ها بود.
انتقام در دس��تور کار همه مس��ئولین نظام اس��المی قرار 
داش��ت، همه خواهان آن بودند اال اندک افرادی که توصیه 
به خویش��تنداری می کردند و آن هم به خاطر عافیت خود 

بود.  
اما مس��ئله سوم این اس��ت که با توجه به این که کشور در 
ش��رایط آماده باش نظامی قرار داش��ت، چ��را هنگام انجام 
عملیات موشکی علیه آمریکا در پایگاه عین االسد، پروازها 

لغو نشد؟
مس��ئولین ذیربط می توانس��تند برای چند ساعت هم که 
شده پروازهای مسافری را لغو کنند و پس از انجام عملیات 
و پای��ان آن دوب��اره پروازه��ا را برقرار کنن��د. چرا چنین 
تصمیمی گرفته نش��د؟ این پرس��ش نیازمند پاس��خ قانع 

کننده و منطقی است. 
در هر صورت اکنون س��قوط هواپیمای مسافربری اوکراین 
ک��ه اکثر مس��افران آن نیز ایرانی بودند، اتفاقی اس��ت که 
افتاده و نمی توان به گذشته بازگشت و آن را جبران کرد. 

همین که جمهوری اس��المی ایران جرأت و جسارت آن را 
داش��ت که بیانیهای از سوی س��تاد کل نیروهای مسلح را 
منتش��ر کند و تقصیر این اتف��اق ناگوار را بر عهده بگیرد و 
از همه مردم ایران و از بازماندگان جانباختگان عذرخواهی 
کند و دستور پیگیری ماجرا و شناسایی و دستگیری مقصر 
آن را صادر کرده است، نشان از صداقت جمهوری اسالمی 
ایران اس��ت. همگان به خاطر دارند که آمریکایی ها زمانی 
که هواپیمای مس��افربری ایران را در آس��مان خلیج فارس 
س��رنگون کردند و باعث ش��هادت 29۰ مسافر این هواپیما 
ش��دند، نه تنها به اشتباه خود اقرار نکردند بلکه به ناخدای 
ناو وینسنس به خاطر سرنگون کردن هواپیمای مسافربری 
ایران مدال ش��جاعت و افتخار اهدا کردند، در حالی که در 
این اقدام بیش از 29۰ مس��افر و خدمه هواپیما به شهادت 

رسیدند و هیچ نهاد و سازمانی هم آن را محکوم نکرد.
خطای انس��انی در شرایط آماده باش جنگی محتمل است، 
چرا که درصد حساس��یت بسیار باال اس��ت، ضمن این که 
احتم��االً هواپیما از مس��یر اصلی و تعیین ش��ده خود نیز 
منحرف گش��ته بود، با این حال هی��چ بهانه ای نمی تواند 
اتفاق��ی که افت��اده را توجیه کند همانگونه که س��تاد کل 
نیروهای مس��لح نیز تأکید کرده که مقصران را به سازمان 
قضایی نیروهای مس��لح معرفی خواهد ک��رد. از زمانی که 
هواپیمای مسافربری اوکراین سقوط کرد، رسانههای غربی 
و آمریکای��ی با قاطعیت و صراح��ت اعالم میکردند که این 
هواپیما از س��وی پدافند هوایی ایران ه��دف قرار گرفته و 
سرنگون ش��ده اس��ت، این ادعا از هما دقایق اولیه سقوط 
در خط خبری رسانههای خارجی قرار داشت، اطالع دقیق 

آنها از کجا نشأت میگیرد؟
فیلمهایی که در رس��انههای غربی از زمان حادثه و برخورد 
موشک منتشر شده بسیار دقیق و حساب شده است، فیلمی 

را در رس��انههای غربی و فارس��ی زبان منتشر کردهاند که 
تصویر بردار به طور دقیق از هواپیما فیلم برداری میکند و 
میگوید که ببینید االن موشک شلیک میشود و به هواپیما 
برخورد میکند،چنین افرادی از کجا آگاه بودند که موشک 

شلیک میشود و به هواپیمای اوکراینی برخورد میکند؟
در ش��بانه روز دهها فروند هواپیما در آس��مان کشور پرواز 
میکند آیا مردم با دوربینهای خود مش��غول فیلم برداری از 

هواپیمای در حال پرواز هستند؟!
ماجرا با وجودی که ایران پذیرفته پدافند موشکی مستقر در 
منطقه هواپیما را هدف قرار داده،مش��کوک است،مشکوک 

به این خاطر که 
بر اس��اس آنچه که از کانالهای رسمی منتشر شده هواپیما 
ب��ا وجود نقص فن��ی و تذکر تیم ایرانی پرواز کرده اس��ت. 
آمریکاییها از کجا در همان لحظات اولیه از شلیک موشک 

با خبر بود؟
آمریکایی که در حمله موش��کی ایران به پایگاه عین االسد 
نتوانس��ته بود موش��کیهای ایران را رهگی��ری کند،چگونه 
میتواند تش��خیص دهد پدافند موش��کی ای��ران هواپیمای 

اوکراینی را هدف قرار داده است؟!
چگونه میتوان آمادگی س��ریع رسانههای آمریکا و غربی را 
در خبرس��ازیهای آنی درباره س��قوط هواپیمای مسافربری 

اوکراین را توجیه کرد؟
چرا درباره این حادثه دیر هنگام اطالع رس��انی ش��د؟ آیا 
امکان آن وجود نداش��ت که حداقل رس��انهها را در جریان 
قرار دهند تا از ارائه تحلیلهایی که در دور روز پنجش��نبه و 

شنبه منتشر کردند، منصرف شوند؟
و چندین س��وال دیگر که نیازمند بررسی دقیقتر از سوی 
مسئولین و نهادهای ذیربط است و نباید به سادگی از کنار 

آنها گذشت.
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اشتباه ناگوار  و چند سئوال اساسی
نکاتی در باره سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین


