
  گزارش

ضرورت رعایت انصاف، اخالق و عقالنیت
 در مواجهه با فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی

اعالم اشتباه انس��انی نیروهای پدافند هوایی س��پاه در حادثه سقوط 
هواپیمای اوکراینی در بیانیه س��تاد کل نیروهای مس��لح و س��پس 
توضیحات صادقانه فرمانده نیروی هوافضای سپاه و طلب  مرگ برای 
این فاجعه و عذرخواهی از خانواده های جان باختگان و ابراز همدردی 
با آنان،   می تواند در پیوند با ابعاد و نکات ذیل به خط تبلیغی و رسانه ای 
بی اعتماد سازی علیه نظام پایان داده و خط پایان دامن زدن به التهابات 
و آزار روحی بازماندگان و خانواده های شهدا و قربانیان این حادثه تلخ 

به حساب آید:
1- بستر ساز این حادثه تلخ، بروز تنش و شرایط جنگی بوده  که سبب 
اصلی آن امریکای جنایتکار و بردن ش��رایط به سوی ضرورت پاسخ 
به ترور سردار دل ها حاج قاسم س��لیمانی برای بازدارندگی و انسداد 
در رویه جنایتکارانه سران کاخ سفید علیه امنیت و اقتدار کشورمان 

می باشد.
2-در همان حال که این حادثه توس��ط تیم های کارشناسی نظامی 
در دس��تور کار بوده، هیچ ممانعتی برای دسترس��ی س��ایر گروه ها و 
تیم های کارشناسی از جمله تیم های اوکراینی و سازمان هواپیمایی 
از سوی نظام اعمال نش��د تا از بررس��ی های آنان جلوگیری کرده یا 
به دنبال پنهانکاری باشند. مقایسه اقدام امریکایی  ها برای پنهانکاری 
ابعاد تلفات پایگاه عین االس��د که مانع شدید دسترسی های اشخاص 
و گروه هایی غیر از نظامیان امریکایی ش��ده بودند با اجازه دسترسی 
عمومی هر خبرنگار و یا تیم کارشناس��ی گویای واقعیت امر است که 

هیچ قصد پنهانکاری نبوده است. 
3- درحالی که این اشتباه سهوی در شرایط پرمخاطره جنگی اتفاق 
افتاده، مسئوالن نظام با پذیرش مسئولیت و عذرخواهی، بر رسیدگی 
به قاصران و کوتاهی  ها تأکید داشته و پیگیر آن هستند که در مقایسه 
با هدف قرار دادن هواپیمای ایرانی از سوی نیروهای امریکایی بر فراز 
خلیج ف��ارس در روزهای پایانی جنگ تحمیلی ک��ه پس از فاجعه به 
فرمانده ناو جایزه دادند، تفاوت نگاه انسانی مسئوالن ایرانی و امریکایی 
را نشان می دهد. البته نباید فراموش کرد که زمینه ساز هر دو حادثه 

تلخ امریکای جنایتکار بوده است. 
4- ورود امپراتوری رس��انه ای بیگانه برای الق��ای پنهانکاری نظام در 
این موضوع، ترفندی برای س��ایه انداختن بر تروریس��م امریکایی و 
تالش رسانه ای تبلیغی برای کاهش پیامدهای سیلی موشکی  ایران 
به جنایتکاران امریکایی و اش��ک تمس��اح برای قربانیانی اس��ت که 
بسترساز آن تنش برآمده از تروریسم دولتی امریکا می باشد. اقدامی 
که نوعی موازی س��ازی رسانه ای و ایجاد حاشیه  رس��انه ای و تبلیغی 
برای تحقیر ناشی از حمله موش��کی و پنهانکاری نتایج و تلفات آن به 

حساب می آید. 
5- تأخیر در اعالم چگونگی بروز این حادثه، ن��ه برای پنهانکاری که 
برای انجام بررسی های دقیق کارشناسی و کشف حقیقت ماجرا بوده 
که به صورت طبیعی مس��تلزم جمع آوری اطالعات و اس��ناد و صرف 
زمان است. به ویژه اینکه شلیک به سمت موشک کروز دشمن آن هم 
در شرایط جنگی و آماده باش صددرصد نیز محتمل بوده که موجب 
اشتباه کاربر سامانه پدافندی شده و باید گروه کارشناسی به تشخیص 
قطعی می رسیدند. کمااینکه بالفاصله پس از کشف موضوع، به صورت 

صادقانه و رسمی، اطالع رسانی عمومی انجام شده است. 
آخر اینکه در این فاجعه اکثریت قربانیان و جانباختگان ش��هروندان 
شریف ایرانی هستند که با تحریم های ظالمانه امریکا، ناچار به انجام 
مسافرت های غیرمستقیم به مقاصد خارج از کشور بوده و هیچ کشوری 
مثل ایران اسالمی و هیچ مردمی مثل ملت شریف ایران از این حادثه 

متضرر و متأثر نشده است. 
در ش��رایط  کنون��ی ، التهاب آفرینی و پاش��یدن نمک ب��ر زخم دل 
مصیبت زدگان این فاجعه با هر پوش��ش و بهانه ای، ن��ه تنها با عاطفه 
انسانی بلکه با اخالق و عقالنیت الزم برای مواجهه با فجایع ملی و حفظ 
آبرو و اعتبار کشور در برابر فرصت طلبی بیگانگان مغایرت دارد. در این 
شرایط که کش��ور با کینه ورزی ترامپ، آل سعود و صهیونیسم مواجه 
اس��ت، انصاف، اخالق و عقالنیت ایجاب می کند که نخبگان فرهنگ 
کرامت و گذشت را به نفع اتحاد و انس��جام داخل پیشه کرده و از هر 

آهنگی که مولد نفاق و کینه باشد، اجتناب نمایند. 

رسولسناییراد

سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه با حضور مقابل رسانه ها خطای انسانی
 در سقوط هواپیمای اوکراینی را اعالم کرد و گفت:  مسئولیت این حادثه غم انگیز و دلخراش را می پذیرم

عذرخواهی عمیق از خطای دردناک

صب�ح دی�روز س�تاد کل نیروه�اي مس�لح 
نتیجه تحقیق�ات خود درب�اره حادثه س�قوط 
هواپیماي مس�افربري اوکراین را اع�الم کرد و 
مشخص ش�د که خطاي انس�اني پدافند هوایي 
 عامل وق�وع این حادثه دلخراش ش�ده اس�ت. 
در پي نتایج تحقیقات ستاد کل نیروهاي مسلح 
درباره سقوط هواپیماي مسافربري اوکرایني، رهبر 
معظم انقالب اسالمي در پیامي با ابراز همدردي 
عمیق و مجدد با خانواده های داغدار، س�تاد کل 
نیروهاي مس�لح را مأمور پیگیري کوتاهي ها یا 
تقصیرهاي احتمال�ي در این حادث�ه و مراقبت 
براي عدم امكان تكرار چنین سانحه اي کردند. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفت��ر مقام معظم 
رهبري، در پیام رهبر انقالب آمده  اس��ت: با اطالع 
از نتایج تحقیقات ستاد کل درباره  حادثه  هواپیماي 
مسافربري اوکرایني و اثبات دخالت خطاي انساني 
در آن، مصیبت درگذشت جان باختگان این حادثه  
اندوهبار براي اینجانب بس��یار سنگین تر شد. الزم 
مي دانم اوالً به خانواده های معظ��م این عزیزان بار 
دیگر همدردي عمیق و تسلیت صمیمانه  خود را ابراز 
کنم و از خداوند متعال براي آنان بردباري و آرامش 
روحي و قلبي تمنا نمایم. ثانیاً به ستاد کل نیروهاي 
مسلح مؤکداً درباره  پیگیري کوتاهي ها یا تقصیرهاي 
احتمالي در این حادثه  دردناك سفارش کنم. ثالثاً 
مراقبت و پیگیري هاي الزم براي عدم امکان تکرار 
چنین سانحه اي را از مدیران و مقامات ذي ربط مطالبه 
نمایم. پروردگار عزیز و کریم به درگذشتگان لطف و 

رحمت و به داغداران صبر و اجر عنایت فرماید.«
   اطالعیه ستاد کل نیروهاي مسلح

صبح دیروز ستادکل نیروهاي مسلح در اطالعیه اي 
در خصوص س��قوط هواپیماي مسافربري خطوط 
هوایي اوکراین، نوشت: درپي وقوع حادثه دلخراش 
س��قوط یک فروند هواپیماي مس��افربري بوئینگ 
737 خطوط هوایي کشور اوکراین در اولین ساعات 
صبح چهارش��نبه 98/10/18 و در بحبوحه تهاجم 
موشکي به پایگاه امریکاي جنایتکار و احتمال تأثیر 
اقدامات نظامي در این حادثه، س��تاد کل نیروهاي 
مسلح بالفاصله به منظور بررسي این احتمال اقدام به 
تشکیل هیئت بازرسي متشکل از کارشناسان فني و 
عملیاتي، مستقل از سازمان هواپیمایي کشوري نمود 
که نتایج بررسي ش��بانه روزي و دقیق این هیئت به 

استحضار ملت شریف ایران مي رسد: 
1- درپي تهدیدهاي رئیس جمه��ور و فرماندهان 
نظامي امریکاي جنایتکار مبني بر هدف قرار دادن 
تعداد زیادي از اهداف در خاك جمهوري اس��المي 
ایران در صورت انجام عملیات متقابل و نظر به افزایش 
بي سابقه تحرکات هوایي در منطقه، نیروهاي مسلح 
جمهوري اس��المي ایران به منظور پاسخگویي به 

تهدیدات احتمال��ي در باالترین س��طح آماده باش 
قرار گرفتند. 

2- در ساعات پس از انجام عملیات موشکي، پرواز هاي 
جنگي نیروهاي تروریست امریکایي در پیرامون کشور 
افزایش یافته و برخي اخبار نیز از مش��اهده اهداف 
هوایي به سمت مراکز راهبردي در کشور به واحدهاي 
دفاعي واصل و اهداف متعددي در برخي صفحات 
رادار مشاهده ش��د که موجب حساسیت بیشتر در 

مجموعه هاي پدافند هوایي گردیده است. 
3- در چنین ش��رایط حس��اس و بحران��ي، پرواز 
شماره 752 خطوط هوایي اوکراین از فرودگاه امام 
خمیني)ره( حرکت نموده و درهنگام چرخش، کاماًل 
در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامي 
سپاه و در ارتفاع و شکل پروازي یک هدف متخاصم 
قرار مي گیرد که در این ش��رایط بر اثر بروز خطاي 
انساني و به صورت غیرعمد، هواپیماي مذکور مورد 
اصابت قرار گرفته که متأس��فانه موجب به شهادت 
رس��یدن جمعي از هموطنان عزی��ز و جان باختن 

تعدادي از اتباع خارجي مي گردد. 
4- ستاد کل نیروهاي مسلح ضمن عرض تسلیت و 
اظهار همدردي با خانواده های داغدار هموطن و جان 
باختگان اتباع سایر کشورها و عذرخواهي به خاطر 
خطاي انساني پیش آمده، اطمینان کامل مي دهد 
با پیگیري انجام اصالحات اساس��ي در فرآیندهاي 
عملیاتي در سطح نیروهاي مسلح امکان تکرار این 
گونه خطاها را غیرممکن ساخته و بالفاصله مقصران 
را به سازمان قضایي نیروهاي مسلح معرفي نماید تا با 
خطا هاي صورت گرفته برخورد قانوني صورت گیرد. 
5- همچنین ابالغ گردید تا در اسرع وقت مسئوالن 
مربوطه در سپاه با حضور در رسانه ملي توضیحات 

مشروحي را به مردم شریف ارائه نمایند. 
   خطاي انساني

 در فضاي تهدید و ارعاب امریكا
رئیس جمهور نیز در بیانیه اي با اشاره به نتیجه تیم 
تحقیقاتي ستاد کل نیروهاي مسلح مربوط به سانحه 
سقوط هواپیماي مسافربري اوکرایني، اعالم کرد: 
در فضاي تهدید و ارع��اب رژیم متجاوز امریکا علیه 
ملت ایران پس از شهادت سردار قاسم سلیماني و به 
منظور دفاع در برابر حمالت احتمالي ارتش امریکا، 
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران در آماده باش 
صددرصد قرار داشتند که متأسفانه خطاي انساني و 
شلیک اشتباه، به یک فاجعه بزرگ منجر شد و دهها 

انسان بي گناه قرباني شدند. 
در بیانیه دکتر روحاني آمده است: با نهایت تأسف و 
تأثر، ساعاتي قبل از نتیجه تیم تحقیقاتي ستاد کل 
نیروهاي مسلح مربوط به سانحه سقوط هواپیماي 
مسافربري اوکرایني مطلع ش��دم. در فضاي تهدید 
و ارعاب رژیم متجاوز امریکا علیه ملت ایران پس از 

شهادت سردار قاسم س��لیماني و به منظور دفاع در 
برابر حمالت احتمالي ارتش امریکا، نیروهاي مسلح 
جمهوري اسالمي ایران در آماده باش صددرصد قرار 
داشتند که متأسفانه خطاي انساني و شلیک اشتباه، 
به یک فاجعه بزرگ منجر شد و دهها انسان بي گناه 
قرباني شدند. جمهوري اسالمي ایران از این اشتباه 
فاجعه بار بسیار متأسف اس��ت و اینجانب از سوي 
جمهوري اس��المي ایران ب��ه خانواده های قربانیان 
این فاجعه دردناك، عمیقاً تس��لیت عرض مي کنم 
و به کلیه دس��تگاه هاي ذی ربط دس��تور مي دهم 
که تمامي اقدامات الزم براي جب��ران، همدردي و 
دلجویي از ایش��ان به عمل آورند. همچنین ضمن 
ابراز تأسف شدید، همدردي دولت ایران را به ملت ها، 
دولت ها و خانواده های قربانی��ان غیرایراني تقدیم 
مي نمایم. وزارت امور خارجه، همکاري کامل کنسولي 
براي شناس��ایي و بازگرداندن پیکرهاي قربانیان به 
خانواده های ش��ان را به عمل م��ي آورد. این حادثه 
دردناك موضوعي نیس��ت که به س��ادگي بتوان از 
کنار آن گذشت. مي بایست تحقیقات تکمیلي براي 
شناسایي کلیه علل و عوامل این فاجعه ادامه یافته و 
مسببان این اشتباه نابخشودني مورد پیگرد قانوني 
قرار گرفته و نتایج به استحضار ملت شریف ایران و 
خانواده های قربانیان برسد. روحاني در پایان بیانیه 
خود تأکید کرده اس��ت: همچنین ض��رورت دارد 
براي رفع نقاط ضعف سامانه هاي پدافندي کشور، 
ترتیبات و تمهیدات الزم اتخاذ گردد تا هرگز چنین 
فاجعه اي تکرار نشود. مجدداً ضمن اظهار همدردي 
با خانواده های قربانیان این حادث��ه دردناك، براي 
درگذشتگان از درگاه الهي، غفران و رحمت الهي، و 

براي بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم. 
   دستور قضایي براي رسیدگي به حادثه

رئیس قوه قضائیه طي دس��توري به رئیس سازمان 
قضایي نیروهاي مسلح، ضمن اعالم تسلیت مجدد 
به بازماندگان حادثه س��قوط هواپیماي اوکرایني، 
جمع آوری مستندات و اقدامات قضایي مربوط به این 

حادثه دلخراش را مورد تأکید قرار داد. 
به گزارش اداره کل روابط عموم��ي قوه قضائیه، در 
پیام آیت اهلل رئیسي به حجت االسالم بهرامي رئیس 
سازمان قضایي نیروهاي مسلح ضمن تسلیت مجدد 
به خانواده های داغدار، تأکید کرده اس��ت: سازمان 
قضایي نیروهاي مسلح در اس��رع وقت با دریافت و 
جمع آوری مستندات مربوط به ستاد کل نیروهاي 
مسلح، س��پاه پاسداران انقالب اس��المي و سازمان 
هواپیمایي کشور و اخذ توضیح از مقامات مسئول 
مطلع، نسبت به شناسایي واقعیت قضایي مقصران 
بروز این حادثه ناگوار اقدام و برابر ضوابط و مقررات 
قانوني رس��یدگي و نتیجه را به صورت مس��تمر به 

اینجانب منعکس نمایند. 

   جزئیات حادثه از زبان سردار حاجی زاده
فرمانده نیروي هوافضاي س��پاه دیروز در نشستي 
خبري به میان خبرنگاران آمده و با تسلیت حادثه 
دلخراش س��رنگوني هواپیماي مسافربري اوکراین 
به تشریح جزئیات هدف قرار گرفتن هواپیما از سوي 
سامانه پدافندي پرداخت و گفت: خطاي انساني در 

شرایط جنگي این حادثه غم بار را رقم زد. 
به گزارش سپاه نیوز، سردار سرتیپ پاسدار امیرعلي 
حاجي زاده با تس��لیت این حادثه دلخراش به آحاد 
م��ردم و خانواده های ای��ن عزیزان گف��ت: حادثه 
دلخراش سرنگوني هواپیماي مسافربري خطوط 
هوایي اوکراین را بنده در غرب کشور بعد از اجراي 
عملیات ضربات موش��کي علیه پایگاه هاي امریکا 
شنیدم و زماني که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق 
افتاده اس��ت، واقعاً آرزوي مرگ ک��ردم و اي کاش 
مي مردم و چنین حادثه را شاهد نبودم؛ ما یک عمر 
خود را پیشمرگ مردم کرده ایم و امروز هم آبروي مان 
را با خدا معامله مي کنیم و در این شرایط سخت برابر 
دوربین ها حاضر شدیم که در این خصوص توضیح 
دهیم. وي با بیان اینکه پ��س از اطمینان از صحت 
خبر بالفاصله مراجع باالدستي را مطلع کردم، افزود: 
هرچند بررسي ها و ارزیابي تخصصي توسط مراجع 
و ستادهاي باالتر و قوه قضائیه انجام مي شود، اما ما 
گردن مان از مو باریک تر است و مسئولیت این حادثه 

غم انگیز و دلخراش را مي پذیریم. 
حاجي زاده در ادامه تصریح کرد: بیش از یک هفته 
شرایط منطقه حساس شده بود و احتمال درگیري از 
هر زمان دیگر و حتي نسبت به تمامي سال هاي پس 
از انقالب بیشتر بود و هم امریکایي ها و هم نیرو هاي 
مس��لح ما در آماده باش کامل بودن��د، امریکایي ها 
تهدید حمله به 52 نقطه در خاك کش��ور را اعالم 
کرده بودند و در این شرایط همه سامانه ها از جمله 
سامانه هاي تهران در شرایط آماده باش قرار داشتند. 
وي افزود: در ش��ب حادثه از طریق ش��بکه جامع 
پدافند کشوري وضعیت آمادگي در باالترین سطح 
آماده باش ابالغ شد و تعدادي سامانه از جمله سامانه 
مذکور که اطراف بیدگنه مستقر مي شود به رینگ 

پدافند تهران اضافه مي شود. 
فرمانده نیروي هوافضاي سپاه تصریح کرد: در مراحل 
مختلف از سوي شبکه یکپارچه پدافندي به سامانه ها 
از جمله این سامانه اعالم مي شود که موشک کروز 
به سمت کشور شلیک شده و در مسیر هستند و این 
سامانه که شلیک موشک داشته اپراتور آن چندین 
بار درخواس��ت کرده که فضاي کش��ور از پهپادها 
پاك شود که ش��اید به دلیل برخي مالحظات این 
وضعیت دنبال نمي ش��ود. وي افزود: این س��امانه 
در این ش��رایط هواپیما را کروز تشخیص داده و به 
دلیل اختالل موجود در ش��بکه ارتباطي 10 ثانیه 
فرصت تصمیم گیري داشته که متأسفانه تصمیم 
بد را گرفته و موشک شلیک مي شود به این حادثه 

ناگوار رقم مي خورد. 
سردار حاجي زاده با اشاره به اظهارنظرهاي صورت 
گرفته در دو روز اخیر توس��ط مس��ئوالن سازمان 
هواپیمایي گفت: دوستان هواپیمایي کشور تا قبل از 
اعالم ستاد کل قویاً این موضوع را رد مي کردند که این 
به دلیل عدم اطالع بوده است. وي در ادامه اظهار کرد: 
بالفاصله پس از اعالم خبر، ستاد کل نیروهاي مسلح 
تیمي را به منظور بررسي علل، عوامل و جزئیات این 
حادثه غم انگیز تش��کیل داد و از آن طریق مسائل 
دنبال شد تا صبح جمعه نتایج کامل شد و ستاد کل 
نیز ابالغ کرد و تأخیر به دلیل بررسي هایي که ستاد 
کل صورت مي داده است انجام شده و برادران عزیز 

هواپیمایي کشور تقصیري نداشته اند. 
فرمانده نیروي هوافضاي سپاه با بیان اینکه مسئولیت 
این حادثه غمبار و حزن انگیز با ما اس��ت، گفت: به 
دلیل اینکه هواپیما در ارتفاع کم مورد اصابت قرار 
گرفته و موش��ک شلیک ش��ده کوتاه برد بوده این 
هواپیما در هوا منفجر نشده است. سردار حاجي زاده 
در پایان تأکید کرد: از این حادثه بس��یار متأسفیم 
و مانند خانواده های آنان خ��ود را غمزده مي دانیم ، 
عزیزان ما هزینه ش��یطنت ها و اقدامات امریکا در 
منطقه است و ما به هیچ عنوان بنایي بر پنهان کاری 

نداشتیم. 

مادر یكي از جان باختگان سانحه هواپیمایي اوکراین:
مبادا آب به آسیاب دشمن بریزیم

مادر مرحوم زهرا حس�ني س�عدي، یكي از جان  باختگان سانحه 
هواپیماي اوکرایني از خانواده سایر جان باختگان طلب بردباري کرد. 
به گزارش شبکه اطالع رساني راه دانا  به نقل از راه آرمان، در پي سانحه 
براي هواپیماي اوکرایني و مورد اصابت قرار گرفتن آن توس��ط پدافند 
هوایي داخلي، مادر مرحوم زهرا حسني سعدي که عالوه بر دخترش، 
دامادش را نیز در این حادثه از دس��ت داده اس��ت، پیامي را در اختیار 

رسانه ها قرار داد. 
در این پیام آمده است: با توجه به صدور بیانیه نیروهاي مسلح در مورد 
سقوط هواپیماي اوکراین؛ بنده خودم یکي از داغداران و مصیبت دیدگان 
این حادثه بودم ولي ب��ه همه عزیزان توصیه مي کن��م که مبادا حرفي 
بگوییم که ذره  اي به نیروهاي مسلح و سپاه و مقام والیت خدشه اي وارد 
شود. کشور در شرایط حساس جنگي و موشکي و تهدیدات زیاد سعي 

کنیم آب به آسیاب دشمن نریزیم. 

اعالم نتایج
 بررسي صالحیت نامزد هاي انتخابات

دوره  یازدهمی�ن  داوطلب�ان  صالحی�ت  بررس�ي  نتای�ج 
هیئت ه�اي  در  اس�المي  ش�وراي  مجل�س  انتخاب�ات 
نظ�ارت ب�ر انتخاب�ات دی�روز ب�ه وزارت کش�ور اع�الم ش�د. 
عباسعلي کدخدایي، سخنگوي شوراي نگهبان در گفت وگوي اختصاصي 
با خبرگزاري صدا و سیما در خصوص نحوه رسیدگي به پرونده 1۶ هزار 
ثبت نام کننده گفت: در بررسي این پرونده ها دالیل و عوامل مختلفي 
لحاظ مي شوند که همه اینها بعد از آنکه از مراجع چهارگانه سؤال شد و 
اسناد و مدارك مقتضي دیده شد نتیجه گیری مي شود. وي افزود: در این 
جهت سختگیري هاي زیادي هم انجام مي دهیم و کارشناسان را دعوت 
مي کنیم تا توضیحات بیشتري داده شود و تا اطمینان حاصل نکنیم که 

این اتهام متوجه فرد شده است اظهارنظر نمي کنیم. 
کدخدایي در خصوص رد صالحیت برخ��ي نامزد هاي انتخابات مجلس 
یازدهم گفت: در حوزه امنیتي تعدادي پرونده در بررس��ي صالحیت این 
نامزد ها وجود داشت که خوش��بختانه تعداد آنها کم بود و افرادي بودند 
که در ارتباط با س��ازمان هاي ضدانقالب و تروریس��تي بودند. وي افزود: 
پرونده هایی در حوزه اقتصادي، کالهبرداري، سوء استفاده از بیت المال، 
اختالس و جابه جایي اموال براي بعضي از داوطلبان وجود داشت که برخي 
از آنها آراي محاکم قضایي را نیز داشته است. کدخدایي گفت: بحث سوء 
استفاده از موقعیت شغلي، جعل اسناد همچنین ارتشا و تضییع بیت المال 
و نیز تحصیل مال نامشروع نیز در میان پرونده های بررسي شده دیده شد. 
سخنگوي شوراي نگهبان همچنین افزود: در حوزه استعمال مواد مخدر و 
نیز مخدوش کردن اسناد رسمي به خصوص در شناسنامه ها و اسناد مالي 

نیز پرونده هایی داشتیم. 

یك تحلیلگر مسائل سیاسي: 
مراقب باشیم   انسجام ملي از بین نرود

و  انس�جام  کنون�ي  در ش�رایط  باش�یم  مراق�ب  بای�د  م�ا 
وحدت�ي ک�ه در اث�ر ریخت�ه ش�دن خ�ون س�ردار س�لیماني 
در سراس�ر کش�ور در هفته گذشته ش�اهد بودیم، از دس�ت نرود. 
مهدي فضائلي، تحلیلگر مسائل سیاسي در گفت و گو با فارس، با اشاره به 
سانحه پیش آمده براي هواپیماي اوکرایني، اظهار داشت: باید مراقبت کنیم 
تا اصل و فرع ماجرا فراموش و جابه جا نشود؛ کشور ما در شرایط ویژه اي به 
سر مي برد، زیرا این اتفاق در مقطعي رخ داد که ما در مواجهه  مستقیم  با 
امریکایي ها بودیم و به پایگاه شان حمله کردیم و امریکا نیز تهدیداتي علیه 
کشورمان داشت؛ ما باید این ش��رایط را مورد توجه قرار دهیم. وي افزود: 
زماني که حادثه رخ داد، طبیعتاً مسئوالني که در جریان واقعه بودند، باید 
موضوع را بررسي مي کردند، زیرا مي توانست ابعاد مختلفي داشته باشد و 
هنوز آن ابعاد منتفي نشده اس��ت، یعني احتمال برخي از خرابکاري ها و 
برخي از بحث هاي نفوذ و غیره نکاتي هستند که طبیعتاً نیازمند بررسي 

دقیق بوده است. 
این تحلیلگر سیاسي تصریح کرد: این موضوع همچنان نیازمند بررسي 
دقیق و جدي است؛ بنابراین اگر این مسئله براي مسئوالن ذی ربط روشن 
شده باشد و در مورد اطالع رساني کوتاهي کردند، باید ببینیم چه زماني 
مسئله براي شان روشن شده است. وي ادامه داد: صداقت یکي از مهم ترین 
مسائلي است که سبب جلب اعتماد و یا س��لب اعتماد مي شود و ما باید 
دغدغه جدي داشته باشیم و مسئوالن در هر بخشي)نظامي و غیرنظامي(، 
باید به موضوع صداقت و رو راس��تي با مردم توجه داشته باشند؛ چراکه 

موضوع بسیار مهمي است. 
فضائلي اظهار داشت: اینکه توقع داشته باشیم تا آنها از همان ابتداي روز 
حادثه به اطالع رساني بپردازند، توقع درستي نیست، اما اینکه در فاصله 
اظهارات خالفي صورت گرفته باشد با علم به اینکه موضوع روشن نبوده 
و در حال بررسي است، باید از ابتدا گفت که شک و شبهه اي است و ابعاد 
بررسي مي شود، توقع به جایي است و باید انتظار داشته باشیم در مواقعي 
که موضوع ش��فاف و روشن نیس��ت، اظهار نظر قطعي نشود و به همین 
حالت گفته شود تا موضوع نتیجه گزارش و بررسي مشخص شود تا اطالع 
رساني دقیق انجام داد. وي بیان کرد: هم اکنون شاید بخش قابل توجهي از 
پرسش ها این است که چرا اطالعات و گزارش هاي نادرستي در این فاصله 
مطرح شده که البته این پرسش به جایي است و باید جلوي آن را مي گرفتند 

که البته هم مي توانستند بگیرند. 
این تحلیلگر مسائل سیاسي تصریح کرد: ما باید مراقب باشیم تا انسجام و 
وحدتي که در اثر ریخته شدن خون سردار سلیماني در سراسر کشور در 
هفته گذشته شاهد بودیم، از دست نرود. وي ادامه داد: امروز دشمن مترصد 
است تا از هر چیزي از جمله این ماجرا استفاده حداکثري داشته باشد و 
مجدداً در جامعه ما به تفرقه افکنی بپردازد و حتي عدم انسجام به وجود آورد 

و روي این مسئله موج سواری کند و بهره خود را ببرد. 
فضائلي اظهار داشت: در شرایط کنوني دش��من را فراموش نکنیم و اگر 
احیاناً تخلف و یا بي صداقتي بوده در جاي خود باید رس��یدگي ش��ود و 
برخورد الزم با مرتکبان امر صورت بگیرد. از طرفي مسئله اصلي دشمن 
و سوءاستفاده های دشمن است و باید مراقب این موضوع باشیم و مسئله 

اصلي را فراموش نکنیم. 

اقدام ستادکل
 در بیان جزئیات سقوط هواپیما مثبت است

اینكه ستادکل نیروهاي مسلح موضوع سقوط هواپیماي اوکرایني را 
مورد بررسي قرار داده و به اطالع مردم رسانده، یك گام مثبت است. 
بهروز نعمتي، نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو 
با فارس، درمورد جزئیات سقوط هواپیماي بوئینگ 737 متعلق به اوکراین 
گفت: اینکه ستادکل نیروهاي مسلح موضوع سقوط هواپیماي اوکرایني را 
مورد بررسي قرار داده و به اطالع مردم رسانده، یک گام مثبت است. اینکه 
از ابتدا چرا مسئوالن مربوط در این مورد پنهان کاري کرده اند، موضوعي 
است که نباید اتفاق مي افتاد و امیدواریم که قوه قضائیه برخورد مناسب را 

در این موضوع داشته باشد. 
وي افزود: سازمان فضایي نیروهاي مسلح باید به طور دقیق موضوع را مورد 
بررسي قرار دهند و با مسببان و مقصران این حادثه برخورد الزم را داشته 
باشند. باید از خانواده های جان باختگان حادثه هواپیماي اوکرایني دلجویي 

شود و مسئوالن باید از خانواده های این جان باختگان عذرخواهي کنند. 
نعمتي خاطرنشان کرد: این اتفاق نباید رخ مي داد و وقوع این حادثه موجب 
تأسف و اثر همگان شد. باید ابعاد مختلف این حادثه به صورت موشکافانه 
مورد بررسي قرار گیرد و اطالعات حاصل از این بررسي ها به طور شفاف به 

اطالع مردم برسد. 

سخنگوي کمیسیون امنیت ملي خبر داد
بررسي حادثه  سقوط هواپیما 

در کمیسیون امنیت ملي
س�خنگوي کمیس�یون امنی�ت مل�ي مجل�س ضم�ن تأکی�د بر 
تجدیدنظ�ر در ح�وزه پدافن�دي و راداري گف�ت: کمیس�یون 
در پ�ي توضیح�ات س�تاد کل نیرو ه�اي مس�لح در خص�وص 
حادث�ه هواپیم�اي اوکراین�ي جلس�ه وی�ژه برگ�زار مي کن�د. 
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، سیدحسین نقوي حسیني در واکنش به 
توضیحات ستاد کل نیرو هاي مسلح در خصوص حادثه هواپیماي اوکرایني 
ضمن تسلیت به خانواده های داغدار در پي این حادثه تلخ افزود: کمیسیون 
امنیت ملي این حادثه تأسف بار را به خانواده های داغدار تسلیت مي گوید و 
ضمن بررسي و پیگیري موضوع در این زمینه جلسه ویژه برگزار مي کند و 

نتیجه بررسي را در نهایت به سمع و نظر مردم خواهد رساند. 
نماینده ورامین و پیشوا در مجلس تصریح کرد: انتظار است دستگاه هاي 
امنیتي و قضایي علت حادثه و مسببان حادثه را که در این خطاي انساني 
نقش داشتند بررس��ي کند و برخورد الزم را داش��ته باشد. همچنین از 
دس��تگاه هاي مربوط مي خواهیم ک��ه نهایت هم��دردي و همدلي را با 
خانواده های داغدار داش��ته باش��ند.  وي افزود: کمیسیون امنیت ملي و 
سیاست خارجي مجلس شوراي اسالمي تأکید دارد این حادثه به صورت 
کارشناسي و دقیق بررسي ش��ود، زیرا به لحاظ عقلي و فني قابل توجیه 
نیست. کما اینکه افرادي از اتباع دیگر کشور ها در این حادثه جان خود را از 
دست دادند.  آقای نقوي حسیني یادآور شد: البته از اینکه ستاد کل نیرو هاي 
مسلح صادقانه برخورد و مسئولیت حادثه را اعالم کرد وجه مثبت است، اما 
 اي کاش همان ابتدا این کار اتفاق مي افتاد بنابراین عوامل این حادثه باید 

مورد بررسي قرار گیرند. 
این نماینده مردم در مجلس شوراي اسالمي تصریح کرد: متأسفانه ما در 
این زمینه ایرادات پدافندي، راداري و شناسایي داریم، زیرا موضوع عقالني 
نیست، فرودگاه امام خمیني در رادار قرار دارد و همه دستگاه هاي مربوط هر 
صعود و فرود در این فرودگاه را در رادار خود تحت نظر دارند. هر هواپیمایي 
هم مشخصات دارد و برج مراقبت اعالم مي کند، دستگاه هاي مربوط آن 
را ردیابي مي کنند تا هواپیما بلند شود و پرواز و در مسیر خود حرکت کند 
بنابراین قابل قبول نیست که کسي شیئي را اشتباهي بگیرد و شلیک کند. 
سخنگوي کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
افزود: دستگاه ها باید مشخص کنند که خطاي انساني چگونه رخ داده است، 
آیا عمدي در کار بوده یا در پي بروز اتفاقي چنین خطایي رخ داده است. 
اگر هواپیما موقع فرود دچار چنین حادثه اي مي شد قابل توجیه تر بود، اما 
متأسفانه هواپیما موقع برخاستن از فرودگاه دچار حادثه شده است. این 
حادثه دالیل قابل بررسي دارد بنابراین در حوزه پدافندي، راداري و پیگیري 

تجدیدنظر جدي باید صورت گیرد. 
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همچنانبهاروپااميدوارهستند! 
یک روزنامه اصالح طلب حتي در شرایط کنوني و پس از نقض مکرر 
برجام و نیز ترور فرمانده نیروي قدس سپاه هم چهره اروپا را تطهیر 
و مواضع منافقانه آنها در مورد حفظ برجام را باور مي کند. روزنامه 
ابتکار در مطلبي نوشت: »کارشناسان معتقدند اگرچه اکنون توافق 
هسته اي با وضعیت بغرنجي روبه رو شده است، اما با توجه به شرایط 
کنوني منطقه به نظر مي رسد که در این میان اروپایي ها بیش از 
هر زمان دیگري خواس��تار حفظ و تداوم برجام بوده و با توجه به 
همگرایي آنها با واشنگتن بر سر سایر مسائل، همچنان با صراحت، 

درخواست کاخ سفید براي خروج از برجام را رد خواهند کرد«. 
در جریان ترور سردار قاسم س��لیماني، اروپایي ها در کنار امریکا 
ایستادند. تروریسم دولتي را توجیه کردند و سردار ایراني را مخل 
امنیت منطقه دانس��تند. آنها حتي ایران را متهم به ایجاد تنش 
در منطقه کردند، در حالي که این دولت امریکا بود که یک مقام 
عالی رتبه ایراني را ترور کرده بود. اروپا پی��ش از این و در جریان 
خروج امریکا از برجام هم، به تعهدات خود پایبند نماند و اگر امریکا 
رسمي و علني از برجام خارج ش��د، اروپایي ها منافقانه ظاهراً در 
برجام ماندند، اما به تعهدات خود عمل نکردند. حاال باز هم مي توان 

به این اروپا اعتماد کرد و کار را پیش برد؟!

مذاكرهباامریكا  
یعنينشستنباقاتلحاجقاسم!

جنایت دولت امریکا در ترور سردار قاسم سلیماني، گویي یک 
یادآوري هم بود در جهت شناخت امریکا براي عده اي که گویا 
جنایات پیشین را از خاطر برده و فکر مي کردند مي شود با این 
دولت مذاکره کرد. علي مطهري، نماینده عضو فراکسیون امید 
مجلس حاال مي گوید مذاکره با امریکا یعن��ي مذاکره با قاتل 
سردار س��لیماني. او در مصاحبه اي در مورد مذاکره با امریکا 
گفته که »امریکا به تازگي اعالم کرده است »بدون پیش شرط 
حاضر به گفت وگو با ایران است«، مطرح کردن این صحبت ها 
در چنین شرایطي شیطنت است؛ چه طور ایران مي تواند با قاتل 
سردار سلیماني مذاکره کند؟« جالب آنکه مطهري فکر مي کند 
االن موضوع تغییر کرده، گویي پیش از این امریکا جنایت نکرده 
است: »اگر قبل از این ترور این حرف  مطرح مي شد شاید قابل 
بررسي بود اما امروز که سردار بزرگ ما را ترور کرده مگر مي شود 
دور یک میز بنشینیم و بخندیم، صحبت و مذاکره کنیم؟ این 
اصاًل قابل قبول نیست. این کار مانند آن است که کسي برادر 
یا پدر آدم را ترور کند بعد بگوید باه��م مذاکره کنیم. « و بعد 
مجدداً از انتظار برداشتن تحریم ها مي گوید: »تنها راه این است 

که امریکا تحریم ها را بردارد و به برجام بازگردد. امریکا همیشه 
از موضع باال صحبت مي کند. هر وقت دلش مي خواهد ترور یا 
بمباران مي کند، بعد مي گوید باهم مذاکره کنیم. ایران این غرور 

و تکبر و تبختر ترامپ را خواهد شکست. «
او در ادامه گفته که »ترامپ خطاب به ایران گفت بیایید براي 
مقابله با داعش همکاري کنیم. این حرف بسیار خنده دار است. 
ایاالت متحده قهرمان مبارزه با داعش را ترور کرده است بعد 

مي گوید بیایید براي مبارزه با داعش با هم همکاري کنیم!«
مطهري از حمله به پای��گاه امریکا در عین االس��د هم دفاع 
مي کند: »اقدام سپاه پاسداران خواست مردم و عمل به دستور 
اس��الم بود، زیرا اسالم مي گوید اگر به ش��ما تعدي شد، باید 
مقابله به مثل کنید. امریکایي ها جنایت بزرگي انجام دادند 
که تالفي آن در ط��ول زمان صورت خواه��د گرفت. ممکن 
است بخشي توسط خود ایران و بخش دیگر توسط گروه هاي 
هوادار سردار سلیماني در کل دنیاي اسالم صورت گیرد که 
ارتباطي به جمهوري اس��المي ایران نخواهد داشت. جنایت 
ترور سردار سلیماني آن قدر بزرگ بود که امریکا باید سال ها 
نگران انتقام ها باشد. « مي توان تغییر مواضع مطهري را هم از 

برکت خون شهید دانست. 


