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   به داد سيستان برسيد!
كاربري به نام عاليشاه نوشته: سيستان و بلوچستان يه 
روز درگير س��رما و نب��ود گاز و نفته، ي��ه روز درگير 
گروهك هاي تروريستي، يه روز ميره زير شن، يه روزم 
مثل االن ميره زير آب. آقايون، مسئوال! به داد استان هاي مظلوم مرزي 

كه مردمي شريف و غيور دارن برسين. 
........................................................................................................................

  كيس پناهندگي
 كاربري به ن��ام زهرا در م��ورد بيانيه تن��د كيميا علي��زاده عليه ايران 
نوشته: بيزنس پناهندگي! خانم در 18س��الگي تونسته در ايران مدال 
المپيك بگيره و خدا ميدونه چقدر براش هزينه شده. همون چهار سال 
پيش بهش 5ميليارد و كلي س��كه و يه آپارتمان هديه دادن. از رهبر و 
رئيس جمهور و وزير گرفته تا صدا و س��يما 24س��اعته تقدير كردن و 

تريبون بهش دادن، ولي ايشون ميگه سركوب شده!
........................................................................................................................

   بسترسازي براي ترور
 اميرحسين ثابتي در توئيتي نوشته: يكي از اتفاقاتي كه باعث شد امريكا 
براي ترور سردار  سليماني »جرئت اقدام« پيدا كند، آشوب هاي آبان و 
ارسال تصوير »ايران ضعيف« به دشمن بود. كساني كه بعد از مانور قدرت 
ايران در تشييع حاج قاسم، دوباره فراخوان تجمع مي دهند در واقع بستر 

حمالت تروريستي بعدي امريكا عليه ايران را آماده مي كنند. 
........................................................................................................................

   به دنبال  سوريه سازي ايران
 علي رجبي در توئيتي نوشته: ترامپ به دنبال  سوريه سازي ايرانه. 4۰ميليون 
نفر در يك بازه زماني چهار روزه براي پاسداشت  شهيد قاسم سليماني به 
خيابان هاي ايران آمدند. 4۰۰نفر در يك بازه زماني 4۰دقيقه اي شعارهاي 
توهين آميز عليه  شهيد قاسم سليماني در خيابان هاي تهران دادند. ترامپ 

توئيت زد و گفت در كنار معترضان است!
........................................................................................................................

   كاش امنيت هم هوشمند بود!
محمدجواد محمدزاده در توئيتي نوشته: براندازها ميگن بمب هاي امريكا 
هوش��منده. يعني فقط افراد و بناهاي حكومتي رو هدف مي گيره. نه مردم 
رو. )كه البته حرف مفت مي زنند( كاش يه چيزي داشتيم به اسم »امنيت 
هوشمند.« به اين شكل كه وقتي شهداي ما در عراق و سوريه شهيد مي شدند 

و موشك مي ساختيم، امنيت دوستداران اسرائيل تأمين نمي شد. 
........................................................................................................................

  سيستان جزو ايران نيست؟
اشكيان بكيار در توئيتي نوش��ته: از نماينده هاي مجلس يا سلبريتي ها يا 
وزراي دولت كسي بوده كه اين چند روز از مردم سيستان و بلوچستان گفته 

باشه؟ يا رفته باشن كمكشون؟سيستاني ها جزو ايران نيستن يا چي؟!
........................................................................................................................

   استعفاهاي سنگين!
 فريد ابراهيمي در توئيتي نوشته: از سر شب رسانه هاي اصالح طلب توي 
بوق مي كنن كه قراره روحاني و جهانگيري از مس��ئولت دولت استعفا 
بدن، بعد صبح كه از خواب پا ميش��ي، مي بيني قلقلي و اون خانمه كه 

توي برنامه آشپزي سبزي خرد مي كرد از تلويزيون استعفا دادن!
........................................................................................................................

   وقتي ترامپ فارسي توئيت مي زند... 
كبري آسوپار در كانال تلگرامي خود نوشته: تجمعات 
ضدنظام در تهران همچنان ب��دون درگيري بود كه 
امروز )22دي ۹8( ترامپ توئيت زد »به رهبران ايران، 
معترضان خود را نكشيد!« دستور توقف نبود، دستور 
ش��روع بود، به نيروي انتظامي؟ نه، به براندازان... پروژه هاي آشوب و 
كشته سازي عيان تر از قبل جلوي چشم است. وقتي ترامپ به فارسي 
توئيت مي زند، حس مي كنم زبان و خط فارس��ي عزيز ما نجس شده 

است، چه رسد كه نام ملت ايران را هم بياورد!
مخالف جمهوري اسالمي هستيد؟ باش��يد، اما كنار كساني نايستيد 
كه دستشان با تحريم و ترور و حمايت از تروريسم، آلوده به خون ملت 
است. مبارزه با نظام را هم سوگواري براي قربانيان هواپيما جا نزنيد. اين 

اسمش مبارزه  سياسي نيست، ُمرده خواري  است. 

يک نماينده:
سفير انگليس بايد اخراج شود  

عضو فراكسيون نمايندگان واليي مجلس از انفعال وزارت امور خارجه 
در قبال قانون شكني سفير انگليس انتقاد كرد و خواستار اخراج وي شد. 
به گزارش مهر، در جلسه علني روز دوش��نبه مجلس شوراي اسالمي، 
سيدعلي ادياني راد نماينده قائمشهر در تذكري گفت: سفير انگلستان در 
عمليات ميداني و در تجمع حضور يافت و توسط نيروي انتظامي دستگير 
شد. گويا اين نماينده اس��تعمار پير بر اين باور است كه در زمان قجر و 
پهلوي زندگي مي كند. در حال حاضر جمهوري اسالمي بيشه شيران 
است. وي تصريح كرد: ملت ايران اجازه نمي دهند كه كسي از روباه پير 
تغذيه كند. ادياني راد با انتقاد از رفتار انفعالي وزارت خارجه در اين ماجرا 
گفت: سفيري كه عمليات ميداني را برخالف حقوق بين الملل مديريت 
مي كند، نبايد فقط در حد احضار با وي برخورد شود. اين سفير بايد اخراج 
شود. جمعي كه با شيطنت و محوريت او اقدام به تجمع كردند، مذموم 

هستند. انتظار ملت ايران برخورد با سفير انگلستان است. 
    حضور سفير انگليس در تجمعات تهران تصادفي نيست

سيد حسن حسيني شاهرودي نيز در گفت وگو با مهر در واكنش به حضور 
س��فير انگليس در برخي از تجمعات غيرقانوني گفت: پس از اعالم خبر 
علت حادثه سقوط هواپيماي مسافربري اوكراين عده اي جلوي دانشگاه ها 
تجمع و اعتراض كردند و سؤال ما اين است كه چه اتفاقي مي افتد كه سفير 
انگليس هم در آنجا حاضر مي ش��ود و شخصاً اقدام به تهيه عكس و فيلم 
مي كند؟ وي افزود: قطعاً اين اتفاق تصادفي نيست و بايد بررسي هاي دقيق 
تري انجام شود و نقش انگليس، امريكا و ديگر دشمنان جمهوري اسالمي 

در ايجاد تجمعات غيرقانوني روشن شود.   
........................................................................................................................

حاجي دليگاني: 
 شيوه پرداخت كمك هزينه معيشتي 

در شأن مردم نيست 
درخواس�ت  كار  وزي�ر  از  شاهين ش�هر  م�ردم  نماين�ده 
ك�رد ت�ا نس�بت ب�ه پرداخ�ت كمک هزين�ه معيش�تي ب�ه 
ده�د.  انج�ام  را  الزم  اقدام�ات  نيازمن�د  خانواده ه�اي 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم 
شاهين شهر و ميمه در جلسه علني ديروز پارلمان در تذكري شفاهي خطاب 
به وزير كار اظهار كرد: وضعيتي كه پيرامون كمك هزينه معيش��تي مردم 
پيش آمده در شأن آنها نيست و به نوعي اهانت به مردم محسوب مي شود. 
او گفت: شما اعالم كرديد كه درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين ۳1هزار 
ميليارد تومان است و ما معتقديم اين ميزان درآمد ۷۰هزار ميليارد تومان 
است، از اين رو كميسيون برنامه و بودجه و انرژي بنابر دستور وزير كار اين 
موضوع را بررسي خواهد كرد. وی خاطرنش��ان كرد: با فرض تأييد درآمد 
۳1هزار ميليارد توماني حاصل از افزايش قيمت بنزين درخواست داديم 
كه وضعيت اقتصادي خانوار ها مورد توجه قرار گيرد و حداقل كمك هزينه 

معيشتي به نيازمندان و مددجويان كميته امداد اختصاص يابد.

رئيس جمه�ور با اش�اره ب�ه ض�رورت تالش 
هم�گان ب�راي توس�عه ثب�ات و امني�ت در 
منطق�ه بر ل�زوم احت�رام ب�ه ح�ق حاكميت 
و تمامي�ت ارض�ي كش�ورها تأكي�د ك�رد. 
به گزارش پاي��گاه اطالع رس��اني دفتر رياس��ت 
جمهوري، دكتر روحاني ش��امگاه يك ش��نبه در 
تماس تلفني »استفان لُوون« نخست وزير سوئد 
با وي، ضمن تسليت جان باختن تعدادي از اتباع 
سوئد در سانحه سقوط هواپيماي خطوط هوايي 
اوكراين، اظهار داش��ت: جمهوري اسالمي ايران 
تحقيق��ات كامل را تا رس��يدن به نتيج��ه نهايي 
ادامه می دهد و تمامي آنچه به دست خواهد آمد 
را به روش��ني در اختيار افكار عمومي جهان قرار 

خواهد داد. 
رئيس جمه��ور بيان صادقانه علت وقوع س��انحه 
سقوط هواپيماي اوكرايني توسط نيروهاي مسلح 
ايران بالفاصله پس از بررسي هاي اوليه را ارزشمند 
و حائز اهميت دانست و اظهار داشت: بايد تالش 
كنيم كه چنين ح��وادث تكان دهنده اي در هيچ 

جاي جهان تكرار نشود. 
دكتر روحاني ب��ا تأكيد بر اينك��ه حضور نظامي 
امريكا در منطقه و ترور سردار سليماني توسط آنها 
فضاي منطقه را متشنج كرده و عصبانيت ملت ها 
را به دنبال داشته است، افزود: همه بايد دست به 
دست هم دهيم و امنيت را به منطقه بازگردانيم 
و اجازه دهيم آرامش بر اين منطقه حاكم ش��ود. 
رئيس جمهور با اشاره به اينكه مسائل منطقه تنها 
توسط كش��ورهاي منطقه و از طريق سياسي و با 
گفت وگو حل و فصل مي ش��ود، خاطرنشان كرد: 

بايد به حاكميت كشورها احترام گذاشته شود. 
دكتر روحاني حمله ايران به پايگاه عين االس��د را 
كاماًل قانوني و در راس��تاي ماده51 منش��ور ملل 
متحد و براي دفاع مش��روع ايران از خود دانست 
و افزود: امريكايي ها مس��ئول حوادث اخيري كه 
در منطقه اتفاق افتاده هستند و همه بايد با لحني 

صريح جنايت امريكا را در منطقه محكوم كنيم. 
»اس��تفان لُوون« نخست وزير س��وئد نيز در اين 
گفت وگوي تلفن��ي با ابراز تس��ليت صميمانه به 
خاطر جان باختن تعدادي از مردم ايران در سانحه 
س��قوط هواپيما و تقدير از ايران ب��ه خاطر قبول 

مسئوليت اين حادثه خواس��تار انجام تحقيقات 
شفاف در راستاي دس��تيابي به علل اين سانحه 
شد و آمادگي مشاركت س��وئد در اين تحقيقات 

را اعالم كرد. 
نخست وزير سوئد با بيان اينكه امروز تنش ها به 
گونه اي بي سابقه در منطقه تشديد شده است، 
گفت: بايد همگان با خويشتنداري و احترام به 
حق حاكميت و تماميت ارضي ديگر كشورها 
ش��رايط را براي برقراري ثبات و امنيت فراهم 
كنند. وي افزود: سوئد به همراه ساير كشورهاي 
اتحاديه اروپا مخالف افزايش تنش ها در منطقه 
است و از توس��عه روابط و همكاري ها با ايران 
در راس��تاي گس��ترش ثبات و امنيت منطقه 

استقبال مي كند. 

   همه بايد براي كاهش تنش 
با يكديگر همكاري كنيم

رئيس جمهور همچنين روز گذشته در ديدار شاه 
محمود قريش��ي، وزير خارجه جمهوري اسالمي 
پاكستان با تأكيد بر اينكه جمهوري اسالمي ايران 
عالقه مند است با همه كش��ورهاي منطقه روابط 
نزديك و دوس��تانه داشته باش��د، اظهار داشت: 
معتقديم اختالف و جدايي در امت اسالمي به نفع 
هيچ كس نيست و در اين راستا كاماًل از تالش هاي 
پاكستان براي گس��ترش صلح و ثبات در منطقه 

استقبال مي كنيم. 
دكتر روحاني گفت: در ش��رايط كنوني همه بايد 
براي صلح و ثبات در منطقه تالش كرده و جهت 
كاهش تنش در منطقه با يكديگر همكاري كنيم. 

رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه بروز جنگ و تنش 
در منطقه مي تواند بسيار خطرناك باشد، تصريح 
كرد: جمهوري اسالمي ايران ضمن آمادگي كامل 
براي دفاع از منافع خود، هرگز به دنبال ش��عله ور 
كردن جنگ در منطقه نيست، از اين رو عملياتي 
كه عليه پايگاه امريكايي داش��تيم در واقع پاسخ 
به اق��دام جنايتكارانه امريكا ب��ود. دكتر روحاني 
خاطرنش��ان كرد: امروز همه بايد ب��ه اين هدف 
معتقد باش��يم كه گفت وگو و هم��كاري نزديك 
ملت ها و دولت هاي مس��لمان منطقه به نفع همه 
اس��ت و از هر گونه فاصله، اختالف و جنگ همه 

زيان مي بينند. 
دكت��ر روحانی ب��ا تأكيد بر اهميت گس��ترش و 
تعميق روابط تهران- اس��الم آباد اظهار داش��ت: 

مرزهاي ايران و پاكس��تان باي��د مرزهاي صلح 
و دوس��تي باش��د و نبايد اجازه دهيم كه برخي 
گروهك ها مرزهاي ما را ناامن كنند. دكتر روحاني 
با بي��ان اينكه كام��اًل آمادگي داريم ك��ه روابط 
صميمانه خ��ود را با پاكس��تان در همه زمينه ها 
توسعه دهيم، اظهار داش��ت: روابط با پاكستان 
براي ايران بسيار پراهميت است و براي گسترش 
روابط با اين كشور اهميت زيادي قائل هستيم و 
همواره ملت هاي دو كشور در روزهاي سخت در 

كنار يكديگر بوده اند. 
رئيس جمهور در ادامه با قدرداني از ابراز همدردي 
دولت پاكستان نسبت به شهادت سپهبد سليماني 
و همچنين حادثه س��قوط هواپيماي مسافربري 
گف��ت: اي��ن دو ت��راژدي دردناكي ك��ه رخ داد 
مخصوص ايران نبود و در اين غم كشورهاي ديگر 
هم سهيم بودند. دكتر روحاني خاطرنشان كرد: 
سردمداران امريكا و كاخ سفيد و همچنين رژيم 
صهيونيستي در كنار سران تروريست هاي دنيا از 
جمله داعش دو گروهي بودند كه از ترور س��ردار 
سليماني خوشحال شدند و در مقابل مردمي كه 
به دنبال صلح و ثبات در منطقه هستند غمگين و 

اندوهناك گرديدند. 
رئيس جمه��ور تصريح ك��رد: انتظ��ار داريم همه 
كش��ورها با لحني قاطع تروريس��م دولتي امريكا 
را محكوم كنند. ش��اه محمود قريشي نيز در اين 
ديدار با تس��ليت ش��هادت سپهبد س��ليماني و 
حادثه سقوط هواپيماي مسافربري گفت: حادثه 
ترور شهيد سليماني بس��يار غيرمنتظره و شوك 
برانگيز بود. وزير خارجه پاكستان با تأكيد بر اينكه 
كش��ورش اجازه نمي دهد كه از خ��اك آن براي 
تهديد ساير كشورها به ويژه ايران استفاده شود، 
گفت: پاكستان خود را شريك صلح و ثبات براي 
جمهوري اس��المي ايران مي داند و به هيچ عنوان 
نمي خواهد شريك مناقشه اي باشد كه به منطقه و 

مخصوصاً ايران آسيب برساند. 
شاه محمود قريشي تصريح كرد: معتقديم مرزهاي 
پاكستان و ايران مرزهاي صلح و دوستي است و 
بايد به همين ش��كل باقي بماند و مصمم هستيم 
با خرابكاراني كه تالش مي كنن��د در اين زمينه 

خدشه وارد كنند، مقابله كنيم.

حضور نظامي امريكا در منطقه فضا را متشنج كرده است
رئيس جمهور ديروز با وزيرخارجه پاكستان ديدار و با نخست وزير سوئدتلفني صحبت كرد

سپاه نهادي است 
كه از اول انقالب تا    خبر

امروز هم�واره امنيت مردم، مرز ها و آس�مان را 
حفظ كرده است. 

حميدرضا ترقي عضو شوراي مركزي حزب موتلفه در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به سقوط 
هواپيماي اوكرايني، گفت: وقتي كه ضريب امنيت شهر 
تهران افزايش پيدا مي كند و وضعيت غير عادي براي 
جلوگيري از ورود هرگونه پرنده مهاجم بر شهر حاكم 
مي شود طبيعي اس��ت كه در اين شرايط فضاي شهر 

بايد از تردد هواپيماهاي مسافربري خالي شود. 
او ادامه داد: طبيعي است كه در چنين شرايطي مرجعي 

كه نسبت به اين ماجراها مسئوليت دارد بايد به درستي 
تصميم بگيرد و اعالم كند كه االن وضعيت آس��مان 

كشور براي پروازهاي مسافربري مناسب نيست. 
    برخي به دنبال سوءاستفاده سياسي 

از هر جرياني هستند
ترقي افزود: اما متأس��فانه در اين بخ��ش به قدري 
ناهماهنگي و تأخيرات بس��يار وجود داشته و ابعاد 
مختلف مورد توجه قرار نگرفته كه بايد در تحقيقات 

علت و عوامل اين مسئله مشخص شود كه چنانچه 
عوامل نفوذي در اين مجموعه سيس��تم ها بوده كه 
مانع اين مسئله شده بايد مش��خص شود تا بررسي 

دقيق و كميته حقيقت ياب تشكيل شود. 
او افزود: متأس��فانه دركش��ورما عده اي كاماًل بازي 
غربي ها را خ��ورده و در زمين آنها ب��ازي مي كنند؛ 
موضوعي كه باعث مي شود تا دشمن به اهداف خود 
برسد و عظمتي كه سپاه با حمله به پايگاه هاي امريكا 

آفريد )كه در طول ۷۰سال گذشته بي نتيجه بوده( را 
كمرنگ كند و در نتيجه اقتدار جمهوري اسالمي در 

منطقه و در بين افكار عمومي جهان جا نيفتد. 
 ترقي با اشاره به رفتار سردار حاجي زاده در پذيرفتن 
مس��ئوليت اين حادثه گفت: اي��ن صادقانه ترين و 
مردمي ترين رفتاري بود كه ثابت كرد سپاه هميشه 
خود را سپر بالي مردم كرده است. سپاه نهادي است 
كه از اول انقالب تا امروز همواره امنيت مردم، مرز ها 

و آسمان را حفظ كرده و در برابر دشمن سينه خود 
را سپر كرده تا خود را فداي امنيت، آرامش و مصالح 

مردم خود كند. 
عضو ش��وراي مركزي حزب موتلفه اس��المي ادامه 
داد: اين در حالي است كه ش��اهد بوديم در بسياري 
از شرايط هيچ يك از مسئوالن دولتي حاضر نيست 
مسئوليت اقدام خود را بپذيرد اما سپاه با صداقت خود 
در اصل عشق به مردم خود را ثابت كرد درحالي كه 
بسياري از مسئوالن دولتي كرمان و بسياري از افرادي 
كه وظيفه تأمين امنيت عزاداران را داشتند در قبال 
كشته شدن ده ها نفر از مردم و كشته شدن بيش از 

2۰۰نفر هيچ مسئوليتي را نپذيرفتند.

يک  فعال سياسی: 

سپاه هميشه خود را سپر بالي مردم كرده است

نباي�د فرام�وش كرد كه ريش�ه حادث�ه بوئين�گ737 در 
همان شبي اس�ت كه امريكا تصميم به ترور بزدالنه سردار 
س�ليماني گرفت و س�ايه جنگ را بر س�ر ايران گستراند. 
به گزارش فارس، علي ربيعي سخنگوي دولت، روز گذشته در 
نشست خبري با خبرنگاران گفت: در هفته اي كه گذشت هنوز 
از داغ سردار قاسم سليماني فارغ نشده بوديم كه داغ ديگري 
بر سرمان آوار شد. از همه مصيبت بارتر اين بود كه بعد از سه 
روز فهميديم سقوط هواپيما توسط آتش پدافند خودمان به 
 صورت غيرعامدانه صورت گرفته؛ اين اتفاق قطعاً ناشي از يك 
خطا بوده است. وي ادامه داد: واقعاً و صادقانه، دروغگويي در 
ميان نبود؛ دروغ جعل عامدانه واقعيت و الپوش��اني است اما 
ما دروغ نگفتيم، ما نياز به همدلي داريم، همه كساني كه در 
آن روزها و در اوج جنگ رواني س��خن مي گفتند به اس��تناد 
اطالعات همان زمان بود، ريشه موضع گيري ها در بي اطالعي 

و بي اطالع گذاشتن ها بود. 
ربيعي گفت: روز جمعه نتايج تحقيقات نهايي ش��ده ستاد كل 
نيروهاي مسلح در دبيرخانه شوراي امنيت ملي بررسي و به اطالع 
رئيس جمهور رسيد و پس از آن جلسه اي در دفتر رئيس جمهور 

تشكيل شد. همه بهت زده، ناراحت و نگران بودند. 
وي اضافه كرد: هيچ ي��ك از مقامات دولت از جمله ش��خص 
رئيس جمهور تا عصر روز جمعه از علت اصلي سقوط هواپيما 
كه همان آتش پدافند غيرعمدي خ��ودي بوده مطلع نبودند 
و تا آن س��اعت همان گونه كه س��ردار حاجي زاده هم عنوان 
كردند صرفاً بر اساس اطالعات و داده هاي موجود همان موقع 
اظهار نظر مي كردند. ربيعي اظهار داش��ت: به هر حال از عصر 
روز جمعه كه رئيس جمهور از موضوع مطلع ش��دند دس��تور 
تشكيل ش��وراي عالي امنيت ملي را دادند كه منجر به صدور 
بيانيه ستاد كل نيروهاي مسلح و بيانيه رئيس جمهوري در اين 
خصوص شد. از همان ساعت رئيس جمهوري تأكيد كردند كه 
به سرعت به مردم اطالع رساني شود. سخنگوي دولت گفت: 
همين جا از همه ملت ايران، افكار عمومي و روزنامه نگاران عزيز 
عذرخواهي مي كنم. واقعيت اين اس��ت كه دولت خود گرفتار 
اين چرخه معيوب اطالع رس��اني و كسب اطالعات است. وي 
عنوان كرد: برخي انتقاد مي كنند كه چرا قبل از اعالم موضع 
تحقيق بيش��تري به عمل نياورديد؟ اما واقعيت اين است كه 
پيش از اظهار نظر از همه مسئوالن ذيربط استعالم كردم و آنها 
هم همگي بر اساس اطالعاتي كه داشتند اطمينان دادند كه 

موشكي در كار نبوده است. 

    اقدام سپاه قابل تقدير است
ربيعي بيان داشت: اقدام روز شنبه ستاد كل نيروهاي مسلح در 
صدور بيانيه اي كه با صداقت مس��ئوليت  اين حادثه را بر عهده 
گرفتند و اعالم كردند كه ناش��ي از يك خطاي انس��اني بوده، 
قابل تقدير و شروع خوبي اس��ت كه قطعاً با ش��فافيت تا انتها 
ادامه خواهد ياف��ت. وي ادامه داد: با اين ح��ال نمي توان منكر 
ش��د كه غم و اندوه بزرگي بر دل هاي بازمان��دگان آن عزيزان 
و همچنين تمام ملت ايران نشست و متأس��فانه در اثر تعلل و 
كوتاهي در اطالع رساني به موقع اين حادثه، ضربات و لطمات 

جبران ناپذيري به سرمايه اجتماعي همه ما وارد شد. 
ربيعي با عذرخواهي از مردم اظهار داشت: دولت در اولين جلسه 
خود تصميم گرفت تحقيقات كاملي درباره علت وقوع اش��تباه 
يگان پدافندي و ابعاد آن حادثه از جمله روش��ن ش��دن اينكه 
ناشي از يك خطاي انس��اني يا يك نقص ساختاري بوده است؟ 
تشخيص قصور و تقصير در مسئوليت هاي مربوطه و همدردي و 
همراهي و رسيدگي به خانواده هاي جانباختگان به عمل بيايد. 
وي افزود: يكي از مباحث مهم و مورد بحث بررسي ساختارهاي 

اطالع رساني و يافتن نواقص است كه انتظار مي رود بعد از اين 
ماجرا به نحوي سيستم هايمان را ارتقا دهيم كه احتمال خطاي 
انساني در آنها به صفر برسد و ساختارهاي اطالع رساني دقيق و 

بهنگام در مواقع مهم و حياتي اصالح شود. 
   امريكا مقصر اصلي است

وي بيان داشت: در اين ميان نبايد فراموش بكنيم كه ريشه اين 
اتفاق ناگوار در كجا بود و از كجا آغاز ش��د؟ از همان ش��بي بود 
كه رژيم امريكا تصميم به ترور بزدالنه سردار سليماني گرفت و 
سايه جنگ را بر سر اين كشور گستراند و يك اضطراب و فشار 
رواني سنگين اجتماعي و سياسي بر جامعه ما تحميل كرد. در 
خالل اين سوگواري مردم ايران شاهد بوديم كه ترامپ به زبان 
فارسي براي مردم ما اشك تمس��اح ريخت و ادعا كرد در كنار 
مردم ايران ايس��تاده اس��ت. ربيعي گفت: مردم ايران فراموش 
نمي كنند اين فرد همان كسي اس��ت كه بالفاصله بعد از ترور 
محبوب ترين س��ردار اين كش��ور، تهديد به بمباران 52نقطه 
فرهنگي كرد و همين حاال ريش��ه عمده مش��كالت اجتماعي 
و معيش��تي، دارويي و غذايي مردم ايران متأث��ر از تحريم هاي 

ضدبشري همين فرد است. هم او بود كه با خروج از برجام، اميد 
ملت ايران را به نااميدي بدل كرد و حاال ژس��ت حامي و دلسوز 

ملت ما را مي گيرد. 
س��خنگوي دولت تأكيد كرد: همين جا اع��الم مي كنم به رغم 
اينكه مصيبت رخ داده س��نگين اس��ت اما اي��ن موضوع نبايد 
بهانه اي براي تضعيف و تخطئه نيروهاي مسلح كشور شود كه 
حافظ جان و مال و نواميس ما هستند. بروز يك خطا نبايد باعث 
شود كه زحمات و جانفشاني هاي ديگر نهادهاي نظامي و دفاعي 

كشور را زير سؤال ببريم. 
   انگليس از دخالت در امور داخلي دست بردارد

س��خنگوي دولت در پاس��خ به اين س��ؤال كه ه��دف اقدام 
س��فير انگليس در تجمع غيرقانوني چيست؟ گفت: حضور 
غيرمعمول س��فير بريتانيا مغاير با وظايف يك سفير است و 
به محض شناسايي هويتش براي نيروهاي انتظامي آزاد شده 
است، ما از بريتانيا مي خواهيم از دخالت در امورات كشور ما 

خودداري كند. 
   كميته اي براي پيگيري حادثه هواپيما 

تشكيل شده است
ربيعي اظهار داش��ت: عزاي عمومي براي اين عزيزان از دست 
رفته يك روز اعالم شد، اما كميته اي در دولت با حضور وزراي 
راه، خارجه، دادگس��تري، رئيس بنياد شهيد و معاون حقوقي 
رئيس جمهور و خود من تش��كيل ش��ده براي تس��لي خاطر 
خانواده ها و پيگيري امور كه اولين جلسه آن برگزار خواهد شد. 
س��خنگوي دولت گفت: در حادثه سيل سيستان و بلوچستان 
يك نفر فوت ك��رده و ام��روز مناطق زيادي از آب خالي ش��د 
و خوش��بختانه بعضي از روستاها يي كه در مس��ير سيل بوده 
خارج ش��ده اند، 2۰۰خودرو هم از سيل رها س��ازي و تعدادي 
بالگرد به منطقه اعزام ش��ده اس��ت و رئيس جمهور پيگير اين 

موضوع هستند. 
    مبناي كمک 3ميلياردي قطر غيرواقعي است

سخنگوي دولت در مورد اينكه گفته مي ش��ود قرار است قطر 
بابت س��قوط هواپيما به ايران كمك ۳ميلي��اردي كند، گفت: 
مبناي اين سخن غيرعقاليي و غيرواقعي است. قطر از كمك ما 
در زمان تحريمش تشكر كرد، اين موضوع وظيفه قطر نيست و 
با عرف بين الملل سازگار نيست، قطر مي خواهد روابطش با ما 
پرقدرت باشد. وي در مورد برخورد نيروي انتظامي با برخي از 
افراد گفت: من هم در كنار دو مراسم گراميداشت بودم، نيروي 

انتظامي هيچ گلوله اي شليك نكرده است.

ربيعي در نشست خبري:

حادثه هواپيما ريشه در اقدام امريكا دارد

گزارش  2

   گزارش  یک

    ديدار وزير خارجه پاكستان با روحاني


