
 روحانی مصوبه سه فوریتی مجلس
برای مقابله با آمریکا را ابالغ کرد

قان��ون اصالح قان��ون اقدام متقاب��ل در برابر اعالم 
سپاه پاس��داران انقالب اسالمی به عنوان »سازمان 
تروریستی« توس��ط ایاالت متحده آمریکا از سوی 

رئیس جمهور برای اجرا ابالغ شد.
رئی��س جمهور قانون اصالح قانون اقدام متقابل در 
برابر اعالم سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان 
»سازمان تروریستی« توسط ایاالت متحده آمریکا 
را که در جلسه علنی روز سه شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸ 

تصویب شد به دستگاه های ذی ربط ابالغ کرد.
این قانون در سه ماده در مجلس تصویب و به تایید 

شورای نگهبان نیز رسیده است.

 حضور جهانگیری در منزل دو تن
از جان باختگان حادثه سقوط هواپیما

معاون اول رئیس جمهور با حضور در منزل دو تن از 
جان باختگان حادثه سقوط هواپیمای خطوط هوایی 

اوکراین، با خانواده های آنها اظهار همدردی کرد.
معاون اول رئیس جمهور بعد از ظهر روز )دوشنبه( 
با حضور در منزل محمدحسین و زینب اسدی الری 
دو تن از ج��ان باختگان حادثه س��قوط هواپیمای 
خطوط هوایی اوکراین، ضمن عرض تسلیت و اظهار 
همدردی با خانواده داغدار آنان از خداوند برای این 
خانواده و همه کس��انی که عزیزی را در این حادثه 

اسفناک از دست داده اند طلب صبر کرد.
اس��حاق جهانگی��ری در ای��ن دیدار ک��ه در فضایی 
احساس��ی، عاطفی و آکن��ده از غم و ان��دوه برگزار 
شد، مصیبت از دست دادن عزیزان را داغی سنگین 
توصی��ف کرد و گف��ت: بنده دو بار داغ��دار دو برادر 
شهیدم ش��ده ام و تجربه از دس��ت دادن عزیزانم را 
داشته ام لذا حال شما را درک می کنم و از عمق جان 
به شما تس��لیت می گویم. وی ضمن طلب غفران و 
علو درجات برای همه درگذشتگان این حادثه تصریح 
کرد: متأسفانه در روزهای اخیر شاهد چندین حادثه 
ناگوار در کشورمان بودیم که سقوط این هواپیما در 
اثر یک خطا یک��ی از بدترین این اتفاقات بود و باید 
تالش کنیم از اشتباهات درس بگیریم و اجازه ندهیم 

در آینده اتفاقات تلخ مشابه تکرار شوند.
پدر و مادر محمدحس��ین و زینب اسدی الری نیز 
ضمن بیان گوش��ه هایی از فضائل اخالقی و علمی 
فرزندان خود ب��ه دینم��داری و عالقمندی عمیق 
فرزندانشان به ایران و انقالب اسالمی اشاره و اظهار 
داش��تند که فرزندانش��ان پس از شرکت در مراسم 
ش��کوهمند تشییع ش��هید حاج قاسم سلیمانی در 
اندیشه برگزاری مراسمی شایسته برای این شهید 

بزرگوار در کانادا بودند.
محمد حسین و زینب اسدی الری فرزندان محسن 
اس��دی الری مدی��رکل همکاری های بی��ن الملل 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی بودند 
که در حادثه اخیر سقوط هواپیمای خطوط هوایی 

اوکراین جان خود را از دست دادند.

 انتشار لیست جعلی
به نام ائتالف نیروهای انقالب

ائتالف نیروهای انقالب فرایند و سازوکاری را برای 
انتخاب لیس��ت نهایی دنبال می کند که این فرایند 
هنوز به مراحل نهایی خود نرسیده است لذا شورای 
ائتالف هنوز هیچ ورودی به مصادیق نداشته است.

برخی جریانات در ادامه راهبرد خود، پروژه تخریب 
جریان نیروهای انقالب را با انتشار لیستی جعلی از 

ائتالف کلید زده اند.
پیگیری ه��ا از این حکایت دارد که ائتالف نیروهای 
انقالب فرایند و س��ازوکاری را برای انتخاب لیست 
نهایی دنبال می کند که این فرایند هنوز به مراحل 
نهایی خود نرس��یده لذا ش��ورای ائتالف هنوز هیچ 

ورودی به مصادیق نداشته است.  فارس

اخبار

سفیر انگلیس بر خالف عرف بین الملل عمل کرد
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه سفیر 
انگلی��س با حضور در تجمع غیرقانونی ب��ر خالف قوانین و عرف بین الملل 

رفتار کرده است، خواستار اخراج وی از ایران شد.
ابوالفض��ل حس��ن بیگی در خص��وص حضور س��فیر انگلس��تان در تجمع 
غیرقانونی مقابل دانش��گاه امیرکبیر گفت: این موضوع باید از سه منظر مورد 
توجه قرار گیرد، اول اینکه رفت و آمد س��فرا باید تحت نظارت باشد و اگر بخواهند 
از س��فارتخانه خارج ش��وند باید به نیروهای امنیتی اطالع دهند تا نسبت به تأمین 

امنیت آنها اقدام شود.
عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: به نظر می رس��د کفگیر س��فارت 
انگلی��س ب��ه ته دیگ خورده و پی��اده نظامی برای س��اماندهی اینگونه اقدامات در 

اختیار ندارد و مجبور هستند خودشان وارد عمل شوند.  مهر

وزارت خارجه با رفتار سفیر انگلیس برخورد کند
نماینده مردم قائمش��هر در مجلس با اش��اره به دستگیری سفیر انگلیس در 
تجمع مقابل دانش��گاه امیرکبیر، گفت: وزارت خارجه با رفتار خالف قواعد 

بین الملل سفیر انگلیس برخورد کند.
س��یدعلی ادیانی راد در جلس��ه علن��ی روز)دوش��نبه، 2۳ دی( پارلمان، در 
تذکری ش��فاهی افزود: گویا روباه پیر، هر روز بر این باور است که قجری ها و 
پهلوی ها در ایران حکومت می کنند، غافل از اینکه جمهوری اس��المی ایران بیش��ه 
ش��یران و مجاهدان در راه خداس��ت، وزارت خارجه باید با این رفتار خالف قواعد و 
حقوق بین الملل س��فیر انگلیس برخورد کند. نماینده مردم قائمشهر در مجلس در 
پایان خاطرنش��ان کرد: اینکه وزارت خارجه صرفا به احضار س��فیر انگلیس بسنده 
کند، قابل قبول نیس��ت، انتظار می رفت در کمترین مهل��ت او را اخراج می کردند، 

وزارت خارجه باید با سفیر انگلیس، انقالبی برخورد کند.  تسنیم

ارسال کمک های مردمی و هالل احمر به سیستان و بلوچستان
فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: نخستین محموله کمک های مردمی و هالل 
احمر توسط یک فروند هواپیمای ۷۰۷ نیروی هوایی ارتش به استان سیل زده 
سیستان و بلوچستان ارسال شد. امیر سرتیپ خلبان »عزیز نصیرزاده« با اشاره 
به جاری شدن س��یل در مناطقی از سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان 
و نیاز مردم شریف این مناطق به کمک های مردمی گفت: ظهر امروز نخستین 
محمول��ه ۱۵ تُنی از کمک های مردم��ی و هالل احمر، از قبیل چ��ادر، پتو، زیرانداز، 
بخاری برقی، کف کش، مواد خوراکی و شلنگ آتش نشانی از طریق پایگاه شکاری شهید 

لشگری مهرآباد به مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان ارسال شد.
فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: نیروی هوایی ارتش 
همواره در خدمت م��ردم بوده و هم اکنون نیز آماده انتقال هرگونه بار و کمک های 

مردمی و هالل احمر به مناطق سیل زده است.  روابط عمومی ارتش

آیت اهلل رئیس��ی گفت: مردم اطمینان داش��ته باش��ند که 
در رس��یدگی به پرونده س��قوط هواپیما ب��دون هیچگونه 

مالحظه، عدالت اجرا خواهد شد.
س��یدابراهیم رئیسی در جلسه ش��ورای عالی قوه قضائیه با 
بیان اینکه شهادت سردار رشید و سرافراز اسالم، حاج قاسم 
سلیمانی قلب همه مردم مسلمان و آزادیخواه را جریحه دار 
کرد، این اقدام تروریستی آمریکا را نقض بی سابقه موازین و 
کنوانسیون های بین المللی دانست و با اشاره به لزوم همکاری 
ستاد حقوق بشر جمهوری اس��المی، وزارت امور خارجه و 
س��ایر بخش ها برای پیگیری این اقدام، افزود: باید گریبان 
رئی��س جمهوری آمری��کا به عنوان اولین مته��م این اقدام 
تروریستی گرفته شود و مورد تعقیب قرار گیرد. این شخص 
باید در یک دادگاه عادالنه بین المللی محاکمه شود و قطعاً 
وجدان های بیدار در جهان، امت اسالمی، ستاد حقوق بشر 
جمهوری اسالمی، قوه قضائیه و سایر دستگاه های مسئول، 

این موضوع را رها نخواهند کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه، پاس��خ موشکی سپاه به پایگاه 
نظامی آمریکا پس از ش��هادت سردار س��لیمانی را دقیق، 
قدرتمندان��ه و حکیمان��ه دانس��ت و با بی��ان اینکه چنین 
اقدامی علیه منافع آمریکا در ۷۰ سال اخیر بی سابقه بوده 
اس��ت، اظهار کرد: آنچه در این قضیه که به ماشین جنگی 
دش��من لطمه وارد کرد اهمیت دارد، این است که هیمنه 
نظامی آمریکا هدف قرار گرفت و از این جهت باید از همه 
فرماندهان و نیروهایی که در این عملیات شرکت داشتند، 

تشکر کرد.
رئیس��ی ادامه داد: البته این س��یلی سپاه، پایان کار نیست 

و هم��ان گونه که مقام معظم رهب��ری نیز تاکید فرمودند، 
مس��اله مه��م، اساس��ی و راهب��ردی، خ��روج آمریکایی ها 
از منطقه اس��ت و م��ا قطعاً این موض��وع را مجدانه دنبال 
می کنیم تا شرارت آنها در منطقه خاتمه یابد و با بازگشت 
به خانه شأن، کش��ورهای منطقه بتوانند در مورد امنیت و 

سرنوشت خود تصمیم بگیرند.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود، س��قوط پرواز ۷۵2 
ته��ران – کی ی��ف را اتفاقی ناگوار و غم انگیز دانس��ت و با 

بیان اینکه حقیقتاً غم بزرگی بر دل همه مردم و مسئوالن 
نشس��ت، خاطرنش��ان کرد: یکی از ابعاد مه��م این حادثه، 
مس��اله حقوقی آن است که باید دنبال شود؛ لذا همه مردم 
عزیز مطمئن باش��ند ک��ه تمامی حقوق م��ادی و معنوی 
جان باختگان و خانواده های ای��ن عزیزان، به صورت کامل 

استیفا خواهد شد و اراده نظام نیز بر این استوار است.
رئیس��ی، رس��یدگی قضائی به این حادثه را یک��ی دیگر از 
ابعاد مهم آن برش��مرد و ادامه داد: رسیدگی های ابتدایی در 

کمیس��یون های تخصصی و فنی انجام شد زیرا این حادثه، 
ابع��اد فنی پیچیده ای دارد که باید مورد توجه باش��د. ادامه 
بررسی ها را به سازمان قضائی نیروهای مسلح واگذار کردیم 
که این سازمان نیز با بهره مندی از قضات برجسته و همچنین 
استفاده از کارشناسان متبحر به پرونده رسیدگی می کند و 
مردم عزیز ما اطمینان داش��ته باش��ند که تاکید ما، اجرای 

عدالت در این خصوص بدون هیچ گونه مالحظه ای است.
رئیس قوه قضائیه خاطرنش��ان کرد: در این میان، متأسفانه 
آمریکا و برخی همدس��تان آن در عملیات ترور س��رداران 
مقاومت که از س��یلی س��پاه آسیب ش��دیدی دیده اند، به 
دنبال ایجاد فضایی برای سوءاستفاده از خون پاک عزیزان 
ما در حادثه سقوط هواپیما هستند اما باید بدانند که امروز 
جان باخت��گان این حادث��ه، عزیزان این ملت ان��د و جایگاه 
خانواده هایش��ان برای همه مسئوالن و مردم بسیار محترم 
است و مسئوالن نیز به دنبال استیفای حقوق آنها هستند؛ 
لذا اجازه موج س��واری و سوءاس��تفاده از خون قربانیان این 

حادثه تلخ را به هیچکس نخواهیم داد.
وی با بیان اینکه این شفافیت و تواضع در گزارش دهی در 
کنار ایستادگی و شجاعت مقابل دشمن، مورد تقدیر جامعه 
اس��ت، افزود: امروز نباید اجازه داد که دشمنان از این فضا 
سوءاستفاده کنند. مردم عزیز ما تردید نداشته باشند که با 
مأموریت مقام معظم رهبری به ستاد کل نیروهای مسلح و 
پیگیری های قضائی موضوع، ابعاد این حادثه روشن خواهد 
ش��د و ما بار دیگر از خداوند می خواهیم که به خانواده های 
داغ دیده، صبر و اجر بدهد و همه ما نیز در غم این عزیزان 

شریک هستیم.  اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه

مطرح ش��دن گزاره هایی چ��ون »جمین��گ« و »نفوذ« و 
بررسی آنها در طول 4۸ ساعت پس از وقوع سانحه سقوط 
هواپیم��ای اوکراین��ی را می توان از جمله عل��ل تاخیر در 

اطالع رسانی علت اصلی سانحه برشمرد.
صبح ش��نبه 2۱ دی ماه؛ انتشار بیانیه س��تادکل نیروهای 
مس��لح کلید حل معمایی است که از بامداد روز چهارشنبه 
۱۸ دی م��اه و با س��قوط پ��رواز ش��ماره ۷۵2 هواپیمایی 

اوکراینی ایجاد شد.
UR- بوئین��گ ۷۳۷ هواپیمای��ی اوکراین ب��ا عالمت ثبت
PSR ک��ه با ش��ماره پرواز ۷۵2 در س��اعت  ۶:۱2 صبح از 
بان��د فرودگاه بین المللی ام��ام خمینی)ره( به مقصد کیف 
پایتخ��ت اوکراین به پرواز درآمده بود، تنها ۶ دقیقه پس از 
پرواز و با قطع ارتباط با برج مراقبت پرواز در ساعت ۰۶:۱۸ 
در حوالی ش��هریار س��قوط و تمام سرنشینان آن که ۱۶۷ 

مسافر و ۹ نفر خدمه پروازی بودند جان باختند.
در حالی که از روز چهارشنبه تا صبح شنبه گمانه زنی های 
مختلفی پیرامون علت این سانحه مطرح می شد، در نهایت 
صبح شنبه س��تادکل نیروهای مسلح با انتشار اطالعیه ای 
علت سقوط پرواز ۷۵2 را هدف قرار گرفتن غیرعمد توسط 

سامانه پدافندی در اثر خطای انسانی عنوان کرد.
اما اینجا س��والی که اذهان عم��وم را درگیر خود کرده بود، 
تاخی��ر 4۸ س��اعته در اعالم علت س��انحه ب��ود که موجب 
ارائه اطالعات و تحلیل های غلط از س��وی کارشناس��ان در 
رس��انه ها شد. س��ردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای 
س��پاه می گوید صبح چهارشنبه به مسئولین اطالع داده که 
هدفی را زده اند که تقارن آن با س��قوط هواپیما مش��کوک 
اس��ت . او همچنین می گوید که از دقایق اولیه تیم بررسی 
سانحه و افراد دخیل در این قضیه در قرنطینه قرار داشته اند 

و اجازه ای برای اطالع رس��انی نداشتیم. س��ردار حاجی زاده 
همچنین تاکید کرده که تاخیر در اطالع رسانی به این دلیل 
نبوده که کس��ی بخواهد موضوعی را کتمان کند، بلکه روال 
این است که ستاد کل نیروهای مسلح باید موضوع را بررسی 
کند که جم��ع بندی این موض��وع در روز جمعه یعنی 4۸ 
ساعت پس از س��انحه صورت گرفت. در حقیقت رسیدن به 
این علت قطعی که »هواپیمای اوکراینی با آتش سامانه پدافندی 
سرنگون شده است« از صبح روز چهارشنبه تا صبح روز جمعه 
یعنی 4۸ ساعت پس از سانحه به داراز کشیده است که از روز 
صبح جمعه تا صبح شنبه که اطالعیه ستادکل نیروهای مسلح  
منتشر شد نیز مس��ائل مربوط به نحوه اطالع رسانی و تنظیم 
بیانیه ها صورت گرفته است؛ گرچه این اقدامات تا جمعه شب 
انجام شده بود و حتی روز جمعه به روزنامه ها نیز اعالم شده بود 
تا ساعت 22 شب ارسال صفحات خود به چاپخانه را به تعویق 
بیاندازند. از سوی دیگر، دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی 
امنیت ملی، امروز در حاشیه مراسم ترحیم دو تن از شهدای این 
سانحه، علت تاخیر و طوالنی شدن اعالم دلیل سقوط هواپیما 
را بررسی همه عوامل از جمله اقدامات احتمالی دشمن مانند 

»جمینگ«، »هک سیستم ها« و »نفوذ« می داند.
اکنون که گزاره هایی چون »جمینگ« و »نفوذ« توسط دبیر 
شورای عالی امنیت ملی مطرح شده است، در ادامه به بیان 
ابعاد و س��ناریوهای مختلفی که بررسی آنها می تواند اعالم 

علت سانحه را به تاخیر انداخته باشد خواهیم پرداخت:
۱- نخس��تین احتم��ال فرماندهان در س��اعات اولیه همان 

ش��لیک پدافند و اصابت موش��ک به هواپیما است که خود 
می تواند ش��امل بررسی سه عامل خطای انسانی، خرابکاری 
و جنگ الکترونیک باش��د. بررس��ی احتمال خطای انسانی 
ش��امل بازبینی گراف های راداری، مکالمات درون شبکه ای 
و بررسی تک تک اقدامات صورت گرفته توسط اپراتور است 
که وارس��ی و بازبینی آنها نیازمند دقت زیاد اس��ت. از سوی 
دیگر بررس��ی احتمال خرابکاری ش��امل خرابکاری فنی یا 
خرابکاری توسط عامل انسانی نیز خود نیازمند بررسی دقیق 
و مصاحبه ب��ا عوامل دخیل در ماج��را از جمله اپراتورهای 
سامانه و عوامل نگهداری سامانه است. سومین احتمال از این 
س��ناریو را می توان بررسی اقدامات جنگ الکترونیک و ایجاد 
اختالل در رادارهای شبکه یکپارچه برشمرد. در این خصوص 
گزاره دیگری که این احتم��ال را قوی می کند، موفق نبودن 
تالش اپراتور س��امانه پدافندی برای برقراری ارتباط با شبکه 
یکپارچه است که سردار حاجی زاده نیز یکی از علل احتمالی 
این موضوع را جمینگ )جنگ الکترونیک( نام برده است. دیگر 
موضوعی که می تواند این احتمال را قوی تر جلوه دهد، امکان 
اخالل در رادارهای پیش اخطار و ایجاد اهداف کاذب در فضای 
کشور)موشک های کروز( برای آنها با استفاده از ابزارهای جنگ 
الکترونیک دورایس��تا توسط ارتش تروریستی آمریکا است تا 
شبکه پدافندی کشور را دچار خطا کند چراکه به گفته سردار 
حاجی زاده و س��ردار س��المی پس از حمله موشکی به پایگاه 
عین االس��د آمریکا در خاک عراق، هواپیماها آمریکایی بسیار 

زیادی در اطراف کشور در حال پرواز بودند.

2- احتم��ال دوم را می ت��وان اصابت همزمان کروز و موش��ک 
پدافندی به هواپیما در یک نقطه تالقی برشمرد به این صورت که 
موشک کروز در یک نقطه تالقی با هواپیما، مورد اصابت موشک 
پدافندی قرار گرفته باش��د.  از آنجایی که این احتمال نیازمند 
بررسی کارشناسی گراف های راداری و داده های شبکه یکپارچه 
پدافندی است، یکی از علل تاخیر را می توان بررسی این داده ها 

برشمرد.
۳- سومین دلیل احتمالی برای تأخیر در اعالم علت سانحه 
را می توان بررسی احتمال تروریستی بودن سقوط هواپیما 
با منش��أ داخلی و خارجی برش��مرد. بررس��ی این احتمال 
ش��امل انفجار در آس��مان با بمب گذاری قبلی در هواپیما 
و یا حتی اقدام تروریس��تی بر روی زمین با شلیک موشک 

دوش پرتاب به سمت آن برشمرد.
4- چهارمی��ن احتمال را می توان یقین س��امانه پدافندی به 
هدف قرار دادن یک موش��ک کروز برشمرد؛ همانگونه که از 
سوی فرمانده کل سپاه و فرمانده نیروی هوافضای سپاه اعالم 
ش��د، در هنگام وقوع حادثه از س��وی شبکه پدافند هوایی به 
س��ایت های پدافندی اعالم شده که تعدادی موشک کروز به 
سمت کش��ور ش��لیک و در حال پرواز در فضای کشور برای 
اصابت به اهداف خود هس��تند و اپراتور سامانه پدافندی نیز 
با این تصور که هدف نش��ان داده بر روی صفحه رادار یکی از 
موشک های کروز آمریکایی است به سوی آن شلیک می کند؛ 
نخستین احتمال در علت تاخیر را می توان مفروض بودن نقص 
فنی هواپیما و سرنگونی موش��ک کروز توسط پدافند هوایی 
برشمرد که پس از آن نیروهای نظامی به دنبال بقایای موشک 
کروز بوده اند. علل فوق را می توان سناریوهایی برشمرد که در 
4۸ ساعت اول حادثه در حال بررسی بوده  تا پس از رسیدن 

به علت قطعی اظهار نظر صورت گیرد.  فارس

سخنگوی دولت گفت: اقدام روز شنبه ستادکل 
نیروهای مسلح در صدور بیانیه ای که با صداقت 
و مسئولیت پذیری این حادثه را به عهده گرفتند 
و اعالم کردند که ناش��ی از یک خطای انسانی 
بود؛ قابل تقدیر و شروع خوبی است که قطعاً با 

شفافیت تا انتها ادامه خواهد یافت.
علی ربیعی در نشس��ت خب��ری با خبرنگاران 
گف��ت: در هفته ای که گذش��ت هن��وز از داغ 
س��ردار قاسم س��لیمانی فارغ نشده بودیم که 
داغ دیگری بر سرمان آوار شد. وی ادامه داد: 
از همه مصیبت بارتر این بود که بعد از سه روز 
فهمیدیم س��قوط هواپیما توسط آتش پدافند 
خودمان به صورت غیرعامدانه بوده است، این 

اتفاق قطعاً از یک خطا بوده است.
س��خنگوی دولت تصریح کرد: از صمیم قلب 
کنار خانواده آنها عزادار هس��تیم، دغدغه این 
حادثه هولناک این اس��ت که چه کنیم دیگر 
این اتفاق نیفتد، دغدغه دیگر این است اعتماد 
عمومی ازدست رفته را چگونه به دست آوریم، 
واقعاً و صادقانه دروغگویی در میان نبود، دروغ 
جعل عامدانه واقعیت و الپوش��انی است اما ما 

دروغ نگفتیم، م��ا نیاز به همدلی داریم، همه 
کسانی که در آن روزها و در اوج جنگ روانی 
س��خن می گفتند به اس��تناد اطالعات همان 
زمان بود، ریشه موضع گیری ها در بی اطالعی 

و بی اطالع گذاشتن ها بود.
ربیع��ی گف��ت: روز جمع��ه نتای��ج تحقیقات 
نهایی ش��ده س��تادکل نیروه��ای مس��لح در 
دبیرخانه ش��ورای امنیت ملی بررس��ی شد و 
به اط��الع رئیس جمهور رس��ید و پس از آن 
جلس��ه ای در دفتر رئیس جمهور تشکیل شد، 

همه بهت زده، ناراحت و نگران بودند.
وی اف��زود: هیچ یک از مقام��ات دولت از جمله 
شخص رئیس جمهور تا عصر روز جمعه از علت 
اصلی س��قوط هواپیما که هم��ان آتش پدافند 

غیرعمدی خ��ودی بوده مطلع نبودن��د و تا آن 
ساعت همان گونه که سردار حاجی زاده هم عنوان 
کردند صرفاً بر اساس اطالعات و داده های موجود 
همان موقع اظهار نظر می کردند. ربیعی گفت: 
همین جا از هم��ه ملت ایران، اف��کار عمومی 
و روزنامه ن��گاران عزیز عذرخواه��ی می کنم. 
واقعیت این اس��ت که دولت خود گرفتار این 
چرخه معیوب اطالع رسانی و کسب اطالعات 
اس��ت. برخی انتقاد می کنند ک��ه چرا قبل از 
اعالم موضع تحقیق بیشتری به عمل نیاوردید؟ 
اما واقعیت این اس��ت که پیش از اظهار نظر از 
همه مسئوالن ذی ربط استعالم کردم و آنها هم 
همگی براساس اطالعاتی که داشتند اطمینان 

دادند که موشکی در کار نبوده است.

وی بیان داش��ت: اقدام روز ش��نبه س��تادکل 
نیروهای مسلح در صدور بیانیه ای که با صداقت 
و مسئولیت پذیری این حادثه را به عهده گرفتند 
و اعالم کردند که ناش��ی از یک خطای انسانی 
بوده که این قابل تقدیر و ش��روع خوبی است، 
قطعاً با ش��فافیت تا انتها ادامه خواهد یافت، با 
این حال نمی توان منکر ش��د ک��ه غم و اندوه 
بزرگ��ی بر دل ه��ای بازمان��دگان آن عزیزان و 
همچنین تمام ملت ایران نشس��ت و متأسفانه 
بر اثر تعلل و کوتاهی در اطالع رس��انی بموقع 
این حادثه، ضربات و لطمات جبران ناپذیری به 

سرمایه اجتماعی همه ما وارد شد.
س��خنگوی دولت ادامه داد: در این میان نباید 
فراموش کنیم ریشه این اتفاق ناگوار در کجا بود 

و از کجا آغاز ش��د. از همان شبی بود که رژیم 
آمریکا تصمیم به ترور بزدالنه سردار سلیمانی 
گرفت و سایه جنگ را بر سر این کشور گستراند 
و یک اضطراب و فشار روانی سنگین اجتماعی 
و سیاس��ی ب��ر جامعه ما تحمیل ک��رد. ربیعی 
همچنین گفت: به رغم اینکه مصیبت رخ داده 
سنگین است این موضوع نباید بهانه ای برای 
تضعیف و تخطئه نیروهای مس��لح کشور شود 
ک��ه حافظ جان و مال و نوامیس ما هس��تند. 
بروز یک خطا نباید باعث ش��ود که زحمات و 
جانفشانی های دیگر نهادهای نظامی و دفاعی 
کش��ور را زیر س��وال ببریم. وی همچنین در 
پاس��خ به س��والی درباره اینکه چرا شخص او 
و دیگ��ر مس��ئوالن دولتی پس از مش��خص 
ش��دن ابعاد واقعه هواپیمای اوکراینی استعفا 
نمی دهند؟، خاطرنش��ان کرد: اگر نس��بت به 
خودم احساس این را می کردم که واقعیتی را 
می دانستم و به مردم نگفته ام حتما می رفتم. 
اگر االن هم، چنین احساس��ی کنم که بودنم 
و آمدنم که برای کمکی به مردم بوده اس��ت 

تغییر کرده، لحظه ای نمی ماندم.   تسنیم

سوء استفاده شارالتان ها از بی سوادی
ادامه از صفحه اول

به این نکته توجه کنند و درباره آن اندیشه، چه لزومی 
دارد و چ��ه دلیلی وجود دارد که جمهوری اس��المی 
عمداً یک هواپیمای مس��افربری را س��رنگون کند، در 
حالی که با ش��لیک ۱۳ موشک به پایگاه آمریکایی ها 

در منطقه به پیروی بزرگی دست یافته است؟
فش��ار س��نگینی علیه جمهوری اس��المی ایران شکل 
گرفته، این فشار هم از داخل وجود دارد و هم از خارج 
و اعتراضات غیرمنطقی و غیرقانونی برخی باعث تشدید 
این فشارها می شود. این گونه افراد باید بیاموزند که در 
این ش��رایط حس��اس اندکی با افکار خود تنها باشند و 

تفکر کنند. تفکری عمیق که باعث بیداری آنها شود.

سرمقاله

اجرایکاملعدالتدرپروندهسقوطهواپیمابدونهیچمالحظهای
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد
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سخنگوی دولت: 

حادثههواپیماریشهدراقدامآمریکادارد
این مصیبت بهانه ای برای تخطئه نیروهای مسلح نشود

کدام سناریوها بررسی شد؟

همه آنچه در ۴۸ ساعت پس از سقوط هواپیما گذشت


