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اخبار

پیام تبریک روحانی به سلطان جدید عمان

رئیس جمهور در پیامی با تبریک انتصاب «هیثم بن طارق آل
سعید» به عنوان سلطان عمان ابراز امیدواری کرد ،روابط فی ما بین
در دوره زعامت ایشان نیز با حکمت و درایت ،بیش از پیش و در همه
زمینهها گسترش یابد .متن پیام حجتاالسالم والمسلمین دکتر حسن
روحانی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
عالی جناب هیثم بن طارق آل سعید
سلطان عمان
السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
با اهداء بهترین درودها ،انتصاب جنابعالی را به عنوان سلطان
عمان تبریک و تهنیت میگویم.
روابط جمهوری اسالمی ایران و سلطنت عمان در زمان مرحوم
مغفور عالیجناب قابوس بن سعید سلطان فقید عمان براساس اعتماد
متقابل پایهگذاری گردید .امیدوارم روابط فی ما بین در دوره زعامت
شما نیز با حکمت و درایت ،بیش از پیش و در همه زمینهها گسترش
یابد.
از خداوند متعال ،سالمتی و موفقیت آن جناب و عزت و سربلندی
مردم برادر سلطنت عمان را مسألت دارم.
حسن روحانی  .رئیس جمهوری اسالمی ایران

انگلیس سفیر ایران در لندن را فراخواند

انگلیس سفیر ایران در لندن را فراخواندخبرگزاری فرانسه گزارش
داد ،وزارت خارجه انگلیس ،حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن را
در ارتباط با بازداشت «راب مک ایر» سفیر این کشور در تهران احضار
کرده است.
اسکای نیوز در گزارش خود علت این احضار را «بازداشت غیرقابل
قبول» سفیر انگلیس در تهران خوانده است.
راب مک ایر روز شنبه درحالیکه برخالف قوانین در تجمعات
غیرقانونی در تهران شرکت کرده بود از سوی نیروهای پلیس بازداشت
و پس از مدت کوتاهی به وساطت وزارت خارجه آزاد شد.
برخی از حاضران در صحنه میگویند که آقای سفیر در حال تهیه
عکس و فیلم از اتفاقات و حوادث تجمع و گفتگو با معترضان بوده است.
مکایر در بدو دستگیری صرفاً به زبان انگلیسی صحبت میکرده
و از معرفی خود اجتناب کرده است.

هشدار شینزو آبه نسبت به درگیری نظامی در
منطقه در تقابل با ایران

نخستوزیر ژاپن در دیدار با ولیعهد عربستان سعودی تاثیر بد
درگیر شدن کشوری مانند ایران در یک تقابل نظامی در خاورمیانه را بر
صلح و ثبات منطقه و جهان را مورد تاکید قرار داد.
به گزارش شکبه الجزیره ،ماساتو اوتاکا ،سخنگوی وزارت امور
خارجه ژاپن گفت که شینزو آبه ،نخستوزیر این کشور ،روز یکشنبه
در دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ،درباره ایران
اظهار کرد :هرگونه رویارویی نظامی در منطقه که در برگیرنده کشوری
مانند ایران باشد ،نه تنها بر صلح و ثبات منطقه که بر صلح و ثبات تمام
جهان اثر خواهد گذاشت.
اوتاکا افزود :آبه از تمام کشورهای مربوطه خواست که در
تالشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها مشارکت کنند.

گفتوگوی تلفنی رؤسای جمهور روسیه و
فرانسه درباره برجام

رؤسای جمهور روسیه و فرانسه در گفتوگویی تلفنی بر لزوم
تداوم تالشها برای حفظ توافق هستهای تاکید کردند.پایگاه اینترنتی
کاخ کرملین در بیانیهای اعالم کرد که والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور
روسیه در گفتوگویی تلفتی با امانوئل مکرون ،رئیس جمهور فرانسه
«درباره شرایط سخت پیرامون ایران ،به ضرورت خویشتنداری تمامی
طرفها اشاره کرده و خواستار تداوم تالشها برای حفظ برنامه جامع
اقدام عمل مشترک[برجام]» شد.

اعطای باالترین نشان افتخار سوریه
به سپهبد شهید سلیمانی

نخستوزیر سوریه در دیدار با اسحاق جهانگیری معاون اول
رییس جمهوراز اعطای باالترین نشان و مدال افتخار به مقام شهید
سردار سلیمانی از سوی بشاراسد رییسجمهوری سوریه خبر داد.عماد
خمیس ،نخست وزیر سوریه ،با اعالم این خبر در نشست مشترک
هیئتهای عالیرتبه ایران و سوریه گفت :اعطای این نشان حاکی از
محبت فراوان رییس جمهور سوریه نسبت به سردار سلیمانی و برادران
خود در جمهوری اسالمی ایران است.
امیر قطرپس از بازگشت از تهران:

گفتوگو تنها راه حل بحرانها است

امیر قطر تاکید کرد که با رئیس جمهور ایران در رابطه با کاهش
تنش و گفتوگو رایزنی کردم ،زیرا گفتوگو تنها راه حل بحرانها است.
تمیم بن حمد آل ثانی ،امیر قطر پس از پایان سفرش به تهران با انتشار
ویدیویی از نشست خبریاش با حسن روحانی ،رئیس جمهور کشورمان
در صفحه توییتر خود نوشت :در گفتوگوهایم با رئیسجمهور ایران بر
اهمیت کاهش تنش با همه کشورها گفتوگو تاکید کردم زیرا این تنها
راه حل بحرانها است.

حجتی مدیرکل مطبوعات و
خبرگزاریهای داخلی شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حکمی احساناهلل حجتی را به
عنوان مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی منصوب کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،در حکم سیدعباس صالحی خطاب به احساناهلل حجتی
آمده است:
«نظر به سوابق و تجربیات جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون
محترم امور مطبوعاتی و اطالعرسانی به موجب این حکم به سمت
«مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی» منصوب میشوید.
امید میرود با استعانت از خداوند متعال ،ضمن بهرهگیری از کلیه
ظرفیتهای موجود در زمینه گسترش فعالیتهای مطبوعاتی ،نظارت
بر فعالیتهای مطبوعات و خبرگزاریها و پایگاههای اطالعرسانی
الکترونیک ،حمایت از تشکلهای صنفی در حوزه مطبوعات و تامین
آزادیهای مصرح در قانون مطبوعات در انجام بهینه شرح وظایف و
ماموریتهای اداره کل موفق و موید باشید».
احساناهلل حجتی پیش از این سرپرست اداره کل مطبوعات و
خبرگزاریهای داخلی و مدیرکل دفتر تبلیغات و اطالعرسانی این
وزارتخانه بود.همچنین طی حکمی از سوی معاون امور مطبوعاتی،
ایرج قرهداغی سرپرست دفتر تبلیغات و اطالعرسانی شد.

چین بار دیگر با تحریم های آمریکا علیه ایران
مخالفت کرد

چین بار دیگر با تحریم های یکجانبه و ناعادالنه آمریکا علیه
جمهوری اسالمی ایران مخالفت کرد و آن را مغایر با قوانین بین المللی
عنوان کرد«.گنگ شوانگ» سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین روز
دوشنبه در پکن افزود :موضع اصولی ما روشن است ما مخالف تحریم
های یک جانبه هستیم ما معتقدیم که استفاده ناخواسته از تحریم ها
یا تهدید به تحریم ،هیچ مشکلی را حل نمی کند ما معتقدیم اهداف و
اصول منشور سازمان ملل متحد و هنجارهای اساسی حاکم بر روابط
بین الملل باید در روابط دولت ها رعایت شود و اختالفات باید به طرز
صلح آمیز از طریق گفت و گو و مذاکره به درستی انجام شود.
وی افزود :چین از همه طرف های ذیربط می خواهد به برجام
بازگردد و برای کاهش تنش ها در خاورمیانه و حمایت مشترک از صلح
و ثبات منطقه اقدامات مشخصی انجام شود.
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رئیس قوه قضاییه:مردم در جریان حادثه سقوط هواپیما قدردان شفافیت سپاه هستند

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه جامعه و مردم عزیز
ما در جریان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی قدردان
شفافیت و خضوع فرزندان خود در سپاه هستند ،تاکید
کرد که به هیچ عنوان اجازه موج سواری و سوءاستفاده
عدهای معدود از خون قربانیان این حادثه را نخواهیم داد.
به گزارش قوه قضاییه ،آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی
در جلسه شورای عالی قوه قضاییه 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 بیسابقه موازین
و کنوانسیونهای بین المللی دانست و تصریح کرد :از
آنجا که سردار شهید سپهبد سلیمانی نماد مبارزه با
تروریسم و حمایت از مظلومان بود ،قطعا اقدام آمریکا
در به شهادت رساندن ایشان قابل تعقیب است و مجامع
حقوقی جهان باید این نقض آشکار قوانین بین المللی را
فریاد بزنند ،زیرا در غیر این صورت ،جلوی سایر اقدامات
ناقض موازین بین المللی را نمیتوان گرفت.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به لزوم همکاری ستاد
حقوق بشر جمهوری اسالمی ،وزارت امور خارجه و سایر
بخشها برای پیگیری این اقدام ،افزود :باید گریبان
رئیس جمهوری آمریکا به عنوان اولین متهم این اقدام
تروریستی گرفته شود و مورد تعقیب قرار گیرد .این
شخص باید در یک دادگاه عادالنه بین المللی محاکمه
شود و قطعا وجدانهای بیدار در جهان ،امت اسالمی،
ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ،قوه قضاییه و سایر
دستگاههای مسئول ،این موضوع را رها نخواهند کرد.
رئیسی با اشاره به تشییع شکوهمند و میلیونی
پیکر سرداران مقاومت در ایران و عراق ،این رویداد را
حرکتی شگفت انگیز و غیرقابل پیش بینی توصیف کرد
و با بیان اینکه امروز نفرت عمیق نسبت به آمریکاییها در
جهان اسالم بی سابقه است ،افزود :من به عنوان یکی از
مسئوالن نظام جمهوری اسالمی ،خاضعانه و متواضعانه از
حضور با شکوه مردم عزیز ایران و عراق در مراسم تشییع
پیکر مطهر شهدای مقاومت تقدیر و تشکر میکنم و از
سویدای دل قدردان این حماسه ماندگار که نماد ابراز
تنفر از آمریکا و وفاداری نسبت به ارزشهای اسالمی و

همچنین حمایت از مقاومت بود ،هستم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ،پاسخ موشکی سپاه
به پایگاه نظامی آمریکا پس از شهادت سردار سلیمانی
را دقیق ،قدرتمندانه و حکیمانه دانست و با بیان اینکه
چنین اقدامی علیه منافع آمریکا در  ۷۰سال اخیر بی
سابقه بوده است ،اظهار کرد :آنچه در این قضیه که به
ماشین جنگی دشمن 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.
رئیسی ادامه داد :البته این سیلی سپاه ،پایان
کار نیست و همان گونه که مقام معظم رهبری نیز
تاکید فرمودند ،مساله مهم ،اساسی و راهبردی ،خروج
آمریکاییها از منطقه است و ما قطعا این موضوع را
مجدانه دنبال میکنیم تا شرارت آنها در منطقه خاتمه
یابد و با بازگشت به خانه شان ،کشورهای منطقه بتوانند
در مورد امنیت و سرنوشت خود تصمیم بگیرند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود،
سقوط پرواز  ۷۵۲تهران  -کی یف را اتفاقی ناگوار و غم
انگیز دانست و با بیان اینکه حقیقتا غم بزرگی بر دل همه
مردم و مسئوالن نشست ،خاطرنشان کرد :یکی از ابعاد

رئیس مجلس شورای اسالمی در دیدار
نخست وزیر سوریه گفت :برای جلوگیری از شرارت
صهیونیستها باید همکاریها میان کشورهای
منطقه جدی گرفته شود و گسترش یابد.به گزارش
الریجانی در دیدار خانه ملت ،عماد خمیس ،نخست وزیر سوریه روز
نخست وزیر سوریه :دوشنبه با دکتر علی الریجانی ،رئیس مجلس
شورای اسالمی دیدار و گفت وگو کرد.رئیس مجلس
شورای اسالمی در این دیدار با بیان اینکه روابط
میان ایران و سوریه همواره راهبردی بوده است،
گفت :خوشحالیم که از مراحل سخت عبور کردید.
الریجانی از پیامهای تسلیت مسئوالن سوری
به مناسبت شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی
تشکر کرد و گفت :باید دید که آمریکاییها چه
تصوری از ترور سردار سلیمانی داشتند و چه هدفی
را دنبال میکردند؛ هدف آمریکاییها از ترور سردار
شهید سلیمانی این بود که جریان مقاومت در
منطقه قدرت نگیرد و به ویژه پس از پیروزیها در
سوریه این تفکر تقویت شد و هدف این بود که از

ترور
جنایتکارانه
آمریکا به
قدرت افزایی
مقاومت
انجامید

سخنگوی دولت گفت :اقدام روز شنبه ستاد کل نیروهای
مسلح در صدور بیانیهای که با صداقت و مسئولیت پذیری این
حادثه را بر عهده گرفتند و اعالم کردند که ناشی از یک خطای
انسانی بوده؛ قابل تقدیر و شروع خوبی است که قطعا با شفافیت
تا انتها ادامه خواهد یافت.
علی ربیعی سخنگوی دولت در ابتدای نشست خبری
این هفته اظهار کرد :در هفتهای که گذشت ،هنوز از داغ فقدان
سردار شهید قاسم سلیمانی فارغ نشده بودیم و عزادار از دست
دادن این سردار بزرگ مقاومت بودیم که داغ دیگری از راه رسید
و بر سینه هایمان آوار شد.
وی ادامه داد :حادثه هواپیمای اوکراینی و کشته شدن
 176مسافر این هواپیما که عمده آنها هموطنان ایرانی و سایرین
نیز از هم نوعان ما بودند دل های ما را غمگین کرد و از آن غم
انگیزتر و مصیبت بار تر این بود که بعد از تقریبا سه روز با خبر
شدیم که این هواپیما در نهایت تاسف با آتش پدافند خودی
ساقط شده است و این دردی مضاعف بر دل های ما نهاد.
عزادار و سوگواریم
ربیعی افزود :اکنون ما هم عزادار شده ایم و هم دغدغه
مند و نگران .عزادار و سوگواریم؛ چرا که جان انسان ها که زن
و بچه و عروس و داماد و بچه های خوب و نخبه ما و برخی از
هم نوعان ما در این حادثه که ناشی ازیک خطا بوده از بین رفته
است .دغدغه مند و نگران هستیم چون به هرحال ذهن همه ما
و ملت ما را درگیر کرده است .دغدغه اینکه چه باید بکنیم که
دیگر هیچگاه این خطای بزرگ اتفاق نیفتد و دغدغه دیگر اینکه
چگونه این لطمه بزرگی که به اعتماد عمومی مردم و مرجعیت
رسانه ای و اطالع رسانی کشور وارد شد را جبران کنیم.
همهموضعگیریهاریشهدربیاطالعگذاشتنداشت
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد :انتقادات زیادی در این
روزهای غم انگیز متوجه مسئوالن و مقامات ذیربط کشور شد.
ما متهم به دروغگویی و پنهانکاری شدیم در حالیکه واقعا اینگونه
نبود .حتی در بیانیه ای که من در پنجشنبه شب منتشر کردم
برداشت عدم صداقت صورت گرفت .اما واقعیت این است که
ما دروغ نگفتیم .دروغ به معنی جعل آگاهانه و عامدانه واقعیت
است .این چیزی بود که از جانب ما به هیچ وجه اتفاق نیفتاد.
همه کسانی که در آن روزها و در اوج جنگ روانی آمریکا علیه
ملت ایران اظهار نظر می کردند مبتنی بر عرق ملی و با استناد به
اطالعات موجود در همان لحظه اظهار بود و همه موضع گیری
ها ریشه در بیاطالعی و یا بهتر بگویم بی اطالع گذاشتن آنها
داشت.
فرجام همه پرسشها بر این قرار گرفت که موشکی
اصابتنکرد
ربیعی افزود :آنچه که من نیمه شب پنجشنبه بیان کردم
مبتنی بر مشاهده جنگ روانی گسترده امریکا علیه ملت ایران و
از سوی دیگری مبتنی بر اطالعاتی بود که در اختیار کل دولت
بود مبنی بر اینکه موشک هیچ نقشی در این حادثه نداشته است.
حاال االن قصد ندارم در این مجال از تماس های مکرر و اقداماتی
که تا نیمه شب ادامه داشت سخن بگویم اما فرجام همه پرسش
ها بر این قرار گرفت که موشکی اصابت نکرد.
هیچ یک از مقامات دولت تا عصر روز جمعه از علت
اصلیسقوطهواپیمامطلعنبودند
وی افزود :روز جمعه نتایج تحقیقات نهایی شده ستاد کل
نیروهای مسلح در دبیرخانه شورای امنیت ملی بررسی و به
اطالع رئیس جمهور رسید و پس از آن جلسه ای در دفتر رئیس
جمهور تشکیل شد .همه بهت زده ،ناراحت و نگران بودند .هیچ
یک از مقامات دولت از جمله شخص رئیس جمهور تا عصر روز
جمعه از علت اصلی سقوط هواپیما که همان آتش پدافند غیر
عمدی خودی بوده مطلع نبودند و تا آن ساعت همان گونه که
سردار حاجی زاده هم عنوان کردند صرفا بر اساس اطالعات و

مهم این حادثه ،مساله حقوقی آن است که باید دنبال
شود؛ لذا همه مردم عزیز مطمئن باشند که تمامی حقوق
مادی و معنوی جان باختگان و خانوادههای این عزیزان،
به صورت کامل استیفا خواهد شد و اراده نظام نیز بر این
استوار است.
رئیسی ،رسیدگی قضایی به این حادثه را یکی دیگر
از ابعاد مهم آن برشمرد و ادامه داد :رسیدگیهای ابتدایی
در کمیسیونهای تخصصی و فنی انجام شد ،زیرا این
حادثه ،ابعاد فنی پیچیدهای دارد که باید مورد توجه
باشد .ادامه بررسیها را به سازمان قضایی نیروهای مسلح
واگذار کردیم که این سازمان نیز با بهره مندی از قضات
برجسته و همچنین استفاده از کارشناسان متبحر به
پرونده رسیدگی میکند و مردم عزیز ما اطمینان داشته
باشند که تاکید ما ،اجرای عدالت در این خصوص بدون
هیچگونه مالحظهای است.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد :در این میان،
متاسفانه آمریکا و برخی همدستان آن در عملیات ترور
سرداران مقاومت که از سیلی سپاه آسیب شدیدی دیده
اند ،به دنبال ایجاد فضایی برای سوءاستفاده از خون پاک
عزیزان ما در حادثه سقوط هواپیما هستند ،اما باید بدانند
که امروز جانباختگان این حادثه ،عزیزان این ملتند و

سرعت پیشرفت آن بکاهند .البته اشتباه کردند زیرا
جریان ترور تبدیل به یک مسئله مهم بین المللی
و ترامپ از کارش پشیمان شد به ویژه که حدس
نمیزد این اقدام چنین تبعات پشیمان کننده ای
را به همراه داشته باشد.وی یادآور شد :با شهادت
سردار سلیمانی مردم ایران یکپارچه علیه آمریکا
شدند و شهادت ایشان باعث تقویت مقاومت شد.
الریجانی افزود :آمریکا امروز و پس از واکنش
ملت ایران به خوبی فهمیده است که با شهادت
سردارشهید سپهبد سلیمانی ،جریان مقاومت
تقویت شد.رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره
به تصویب طرح خروج نیروهای آمریکایی از عراق
توسط پارلمان این کشور ،یادآور شد :تمامی اقدامات
انجام شده سیلیهایی به آمریکا بود تا بفهمند با
شهادت سردار مقاومت ،مسیر ما عوض نمیشود؛
حمله به پایگاه نظامی آمریکا را از همان جایی آغاز
کردیم که حمله به سردار سلیمانی صورت گرفت.
وی ادامه داد :مصاحبه ترامپ پس از حمله

ایران به پایگاه آمریکایی بیانگر وضعیت روحی
نامناسب او بود و پیام مهم این حمله این بود که اگر
ضربه بزنند ،ضربه میخورند و هدف شکستن هیمنه
آمریکا بود زیرا اگر با اقدامات آمریکا و اسرائیل
برخورد نشود ،جلوتر می آیند و باید جواب آنها را
داد.الریجانی تاکید کرد :اگر به دنبال جلوگیری از
شرارت صهیونیستها هستیم باید همکاریهای
منطقهای و نظامی میان کشورهای منطقه جدی
گرفته شود و گسترش یابد.
عماد خمیس ،نخست وزیر سوریه در ادامه این
دیدار گفت :ما به همراه هیأت همراه حامل پیامهای
تسلیت به مناسبت شهادت سردار سپهبد سلیمانی
هستیم.وی افزود :ملت و دولت سوریه در تمامی
بزنگاهها و چالشها در کنار دولت و ملت ایران است؛
سوریه و تمامی کشورهای دارای حاکمیت مستقل به
این نکته ایمان دارند که جمهوری اسالمی حق دارد
از خود در برابر هجوم توطئهها و حمالت متعرضانه
دفاع کند.نخست وزیر سوریه ادامه داد :مواجهه و

سخنگوی دولت :به مردم دروغ نگفتیم

داده های موجود همان موقع اظهار نظر می کردند .به هرحال از
عصر روز جمعه که رئیس جمهور از موضوع مطلع شدند دستور
تشکیل شورای عالی امنیت ملی را داند که منجر به صدور
بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح و بیانیه رئیس جمهوری در این
خصوص شد .از همان ساعت رئیس جمهوری تاکید کردند که
به سرعت به مردم اطالع رسانی شود.
از همه ملت ایران ،افکار عمومی و روزنامه نگاران
عذرخواهیمیکنم
ربیعی خاطرنشان کرد :همین جا از همه ملت ایران ،افکار
عمومی و روزنامه نگاران عزیز عذرخواهی می کنم .واقعیت این
است که دولت خود گرفتار این چرخه معیوب اطالع رسانی
و کسب اطالعات است .برخی انتقاد می کنند که چرا قبل از
اعالم موضع تحقیق بیشتری بعمل نیاوردی اما واقعیت این است
که پیش از اظهار نظر از همه مسئوالن ذیربط استعالم کردم و
آنها هم همگی براساس اطالعاتی که داشتند اطمینان دادند که
موشکی در کار نبوده است.
اقدام ستاد کل در مسئولیت پذیری حادثه ،قابل
تقدیر و شروع خوبی است
وی اضافه کرد :اقدام روز شنبه ستاد کل نیروهای مسلح
در صدور بیانیهای که با صداقت و مسئولیت پذیری این حادثه
را بر عهده گرفتند و اعالم کردند که ناشی از یک خطای انسانی
بوده؛ قابل تقدیر و شروع خوبی است که قطعا با شفافیت تا انتها
ادامه خواهد یافت .با این حال نمیتوان منکر شد که غم و اندوه
بزرگی بر دلهای بازماندگان آن عزیزان و همچنین تمام ملت
ایران نشست و متاسفانه در اثر تعلل و کوتاهی در اطالع رسانی
به موقع این حادثه ،ضربات و لطمات جبران ناپذیری به سرمایه
اجتماعی همه ما وارد شد.
تالشمیکنیمتشییعیدرشأنجانباختگانحادثه
انجامشود
وی بیان کرد :دولت در اولین جلسه خود تصمیم گرفت
تحقیقات کاملی درباره علت وقوع اشتباه یگان پدافندی و
ابعاد آن حادثه از جمله روشن شدن اینکه ناشی از یک
خطای انسانی یا یک نقص ساختاری ،تشخیص قصور و
تقصیر در مسئولیت های مربوطه و همدردی و همراهی و
رسیدگی به خانواده های جانباختگان بهعمل بیاید .یکی از
مباحث مهم و مورد بحث بررسی ساختارهای اطالع رسانی
و یافتن نواقص است که انتظار می رود بعد از این ماجرا به
نحوی سیستم هایمان را ارتقاء دهیم که احتمال خطای
انسانی در آنها به صفر برسد و ساختارهای اطالع رسانی
دقیق و بهنگام در مواقع مهم و حیاتی اصالح شود و ما از
این چرخه معیوب خارج شویم و تالش میکنیم که تشییع
مناسب و در شأن آنان و ملت ایران برای جانباختگان این
حادثه انجام شود.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد :در این میان نباید
فراموش بکنیم که ریشه این اتفاق ناگوار در کجا بود و از کجا
آغاز شد .از همان شبی بود که رژیم امریکا 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 سیاسی بر
جامعه ما تحمیل کرد .در خالل این سوگواری مردم ایران شاهد
بودیم که ترامپ به زبان فارسی برای مردم ما اشک تمساح
ریخت و ادعا کرد در کنار مردم ایران ایستاده است .مردم ایران
فراموش نمی کنند این فرد همان کسی است که بالفاصله بعد از
ترور محبوب ترین سردار این کشور ،تهدید به بمباران  52نقطه
فرهنگی کرد و همین حاال ریشه عمده مشکالت اجتماعی و
معیشتی  ،دارویی و غذایی مردم ایران متاثر از تحریم های ضد
بشری همین فرد است .هم او بود که با خروج از برجام ،امید
ملت ایران را به نا امیدی بدل کرد و حاال ژست حامی و دلسوز
ملت ما را می گیرد.

جایگاه خانواده هایشان برای همه مسئوالن و مردم بسیار
محترم است و مسئوالن نیز به دنبال استیفای حقوق
آنها هستند؛ لذا اجازه موج سواری و سوءاستفاده از
خون قربانیان این حادثه تلخ را به هیچکس نخواهیم داد.
رئیسی با بیان اینکه امروز آمریکا ،انگلیس و
کشورهایی که نفرت عمومی از خود را دیده اند به دنبال
جبران آبروی از دست رفته هستند ،خط قرمز ملت ایران
را امنیت کشور دانست و هشدار داد :عوامل آمریکا و
کشورهای بیگانه اگر بخواهند با بهانه قرار دادن موضوعی
که بیش و پیش از هر کس مورد توجه نظام جمهوری
اسالمی است ،افکار عمومی را مشوش کنند و سوار بر
موج شوند ،مطمئن باشند ملت به آنها اجازه این کار را
نخواهد داد و نیروهای امنیتی و انتظامی نیز این موضوع
را دنبال میکنند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد :امروز سپاه بیش از هر
مجموعهای به دنبال کشف حقیقت در این حادثه است
و همانگونه که همه مشاهده کردند ،فرماندهان عالی
سپاه که شجاعانه مقابل دشمن میایستند ،متواضعانه
و خاضعانه به پیشگاه ملت گزارش دادند و بر این مبنا
میتوان آنان را مصداق «اشداء علی الکفار رحماء بینهم»
دانست.
رئیسی با بیان اینکه این شفافیت و تواضع در
گزارش دهی در کنار ایستادگی و شجاعت مقابل دشمن،
مورد تقدیر جامعه است ،افزود :امروز نباید اجازه داد که
دشمنان از این فضا سوءاستفاده کنند .مردم عزیز ما
تردید نداشته باشند که با ماموریت مقام معظم رهبری به
ستاد کل نیروهای مسلح و پیگیریهای قضایی موضوع،
ابعاد این حادثه روشن خواهد شد و ما بار دیگر از خداوند
میخواهیم که به خانوادههای داغدیده ،صبر و اجر بدهد
و همه ما نیز در غم این عزیزان شریک هستیم.
براساس این گزارش ،در این جلسه حجت االسالم
بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گزارشی از
بررسیهای اولیه درباره حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی
ارائه کرد و در ادامه پس از اظهارات برخی مسئوالن
قضایی ،مصوبات سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان
البرز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نبایدبهانهایبرایتضعیفوتخطئهنیروهایمسلح
کشور ایجاد شود
وی تاکید کرد :بهرغم اینکه مصیبت رخ داده سنگین است
این موضوع نباید بهانه ای برای تضعیف و تخطئه نیروهای مسلح
کشور شود که حافظ جان و مال و نوامیس ما هستند .بروز یک
خطا نباید باعث شود که زحمات و جانفشانی های دیگر نهادهای
نظامی و دفاعی کشور را زیر سوال ببریم.
رفتار سفیر بریتانیا کامال غیرحرفهای و غیر قابل قبول بود
ربیعی در پاسخ به این پرسش که واکنش ایران به حضور
سفیر بریتانیا در تجمع مقابل دانشگاه امیرکبیر چیست؟ اظهار
کرد :حضور غیرمعمول سفیر بریتانیا در اعتراضات اخیر مغایر با
وظایف یک سفیر است .او آن شب برای مدتی کوتاه بازداشت
شد و بعد که مشخص شد هویتش چیست در کمتر از پانزده
دقیقه آزاد شد .رفتار او کامال غیرحرفهای و غیر قابل قبول بود .ما
به انگلیس هشدار میدهیم که از انجام چنین رفتارهایی پرهیز
کند.وی در پاسخ به این پرسش که آیا طرحی از سوی دولت
برای تشییع و عزای عمومی جانباختگان وجود دارد ،گفت :ما
عزای عمومی را اعالم کردیم و این از سوی دولت انجام شد
که البته در کوالک خبرها دیده نشد .همچنین شنیدید که
کمیتهای برای رسیدگی به این حادثه در دولت تشکیل شده که
یکی از وظایف آن همین موضوع و رسیدگی به چگونگی تشییع
جانباختگان است که البته باید اجازه دهیم تصمیمات الزم در
این کمیته گرفته شود و از آن مهمتر با خود خانواده های داغدار
در این زمینه هماهنگی انجام شود.
خسارات ناشی از سیل به حادثه دیدگان پرداخت
میشود
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره سیل سیستان
و بلوچستان تاکید کرد :پنج نفر ناپدید شدند ،اما در حادثه سیل
سیستان و بلوچستان یک نفر جان خود را از دست داده است.
امروز وسایل و کمک ها بیش از گذشته به منطقه وارد شده
است و قطعی برقها در روستاها در حال وصل شدن است و
خودروهای زیادی رهاسازی شده اند و منتظریم که سطح آب
هم در برخی از مناطق پایینتر آید تا رسیدگی های دیگری هم
انجام شود؛ البته حتما خسارات ناشی از سیل به حادثه دیدگان
پرداخت میشود و تالش می کنیم در کوتاهترین مدت مردم به
زندگی عادی بازگردد.
رییس جمهور بهزودی با مردم سخن میگوید
ربیعی در پاسخ به این پرسش که چرا روحانی هنوز با مردم
درباره هواپیمای اوکراینی سخن نگفت ه است؟ اظهار کرد :ما یک
عیب ساختاری در اطالع رسانی داریم و در پس این حادثه باید
ساختار معیوب اطالع رسانی به مقامات اصالح شود .ستاد کل
هم تا روز پنجشنبه به قطعیت نرسیده بود .رییس جمهور هم
به محض اطالع از موضوع در شب جمعه جلسه برگزار کردند و
از همان روز که دو بحران داشتیم ،یکی در داخل و دیگری در
خارج هردو در حال پیگیری بود .هم با خارجی ها گفتگو کردند و
هم در داخل دستورات الزم برای رسیدگی به این موضوع را ارائه
کردند و به زودی با مردم هم در این زمینه سخن خواهند گفت
هرچند نتوانستم زمان دقیق آن را از رییسجمهور جویا شوم.
وی در پاسخ به این پرسش که برنامه دولت برای پیگیری
ابعاد حقوقی حادثه هواپیمای اوکراینی چیست ،گفت :در این
شکی نیست که کار را در پیگیری ابعاد حقوقی آن پیش میبریم
و در در داخل نیز بر اساس سلسله مراتب با قصور و تقصیر
قاطعانه برخورد می شود و رهبری هم به آن تاکید داشتند و
رییسجمهور هم به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی بر
این موضوع تأکید کردند.
سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که دولت برای
پیگیری موضوع کرمان و تشییع پیکر شهید سلیمانی چه
اقدامی داشته است؟ تاکید کرد :وزیر اطالعات برای این موضوع

پاسخگویی جمهوری اسالمی ایران به جنگ حاوی
پیامهای مهمی برای کشورهای اسالمی است،
اولین پیام خطاب به کشورهای مستکبر است که
خودخواهی و تکبر آنها باید پایان یابد ،پیام دیگر
خطاب به کشورهای دوست است که ایران کشوری
قوی و توانا است و میتواند در برابر تمامی هجمهها
و توطئهها ایستادگی کند و همچنین حاوی پیام به
جریان مقاومت است که شهادت سردار سلیمانی
پایان مقاومت نیست بلکه باعث تقویت مقاومت و
اتحاد ملتهای مقاوم خواهد بود تا منطقه از لوث
تروریستها و در رأس آن آمریکا پاک شود.عماد
خمیس با بیان اینکه یاد و خاطره فرمانده شهید در
یاد آزادگان جهان به ویژه مردم سوریه باقی خواهد
ماند ،تصریح کرد :هر ناظری که رویدادهای منطقه
به ویژه ایران را پیگیری میکند تمامی حوادث تلخ
اخیر را متوجه آمریکا و آمریکا را مقصر اصلی کشته
شدن سرنشینهای هواپیمای اوکراینی میداند که
باعث اندوه و غم مردم سوریه شد.

مامور شده است و کار را پیگیری میکند .در برگزاری آن مراسم
تفکیک کار هم انجام شده بوده است و سهم هر بخش و نهاد
مشخص است و هرجا هم دولت تقصیر داشته است حتما با آن
برخورد می شود .ما موضوع را دولت برای پیگیری ابعاد آن ماجرا
غمانگیزپیگیریمیکنیم.
در حاشیه دو تا از تجمعات اخیر بودم
ربیعی در پاسخ به این پرسش که چرا در تجمعات مقابل
دانشگاه امیرکبیر با سوگواران برخورد شده است؟ گفت :ما هیچ
مشکلی با جمع شدن ،عزاداری کردن ،بیان ناراحتی کردن و
اعتراض به اطالع رسانی دیرهنگام نداریم ،مخصوصا بعد از اینکه
آیین نامه اعتراضات تدوین شود .من خودم در حاشیه دو تا از
این تجمعات بودم و شلیک گلولهای صورت نگرفته است ،ولی
گاز اشک آور استفاده شده است.
رییس جمهور عصر جمعه از واقعه خبردار شد؛ شک نکنید
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا شخص او و دیگر
مسئوالن دولتی پس از مشخص شدن ابعاد واقعه هواپیمای
اوکراینی استعفا نمی دهند؟ گفت :اگر نسبت به خودم احساس
این را میکردم که واقعیتی را می دانستم و به مردم نگفته ام
حتما می رفتم .اگر االن هم ،چنین احساسی کنم که بودنم و
آمدنم که برای کمکی به مردم بوده است تغییر کرده ،لحظهای
نمی ماندم .مطمئن باشید که رییس جمهور عصر روز جمعه
از این واقعه خبر دار شده است .در این موضوع شک نکنید.
ایشان تا عصر جمعه مطلع نبودند .نمی دانم نیاز به چه چیزی
بوده که کار بررسی این موضوع طول کشیده است .اما برخی از
چهرههایی که بیش از چهل سال است می شناسم همچون
سرلشکر باقری انسانهایی بسیار صادق هستند و برای مردم و
کشور خود فداکار.
ربیعی تصریح کرد :ما همه کشورهای درگیر در این حادثه
را دعوت کردیم که به تهران آیند و موضوع را بررسی کنیم ما
آن زمان اطالع نداشتیم که چه اتفاقی افتاده است و البته که
اگر اطالع داشتیم هم این درخواست را مطرح کردیم و االن هم
می گوییم که باید به ایران بیایند و موضوع بررسی شود؛ اما ما و
همه مسئوالن ذی ربط دولتی همه در روز جمعه مطلع شدیم.
سخنگوی دولت گفت :ما همه وقتی این خبر را شنیدیم
برایمان جانکاه ،غمگینانه و ناراحتکننده بود .شما تصور نکنید
که ما غمگین نشدیم من اینجا و در برابر دوربین صادقانه
میگویم که خودم اگر روزی حس کنیم که نمیخواهیم دردی
از مردم کم کنیم ماندن ،یک لحظه هم جایز نیست.
برخورد خویشتندارانه از برنامههای دولت و رییس
جمهوریاست
ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره تعامل دولت برای
برگزاری بدون درگیری تجمعات مردمی اظهار کرد :آیین نامه
ای از سوی دولت تهیه شد که در دیوان به مشکل خورد اما
به دنبال به ثمر رساندن آن هستیم .اعتراضات زیادی انجام
شده است و بنای نیروی انتظامی برخورد مسالمتآمیز است
اما بعضاً مسائلی رخ میدهد که حوادث تلخ را به همراه دارد.
اینکه برخورد خویشتن دارانه داشته باشیم از برنامههای دولت
و رییس جمهوری است.
وی تاکید کرد :سوگواری و مطالبه گری هر دو باهم قابل
درک است و اطالع رسانی درباره این حادثه به درستی انجام
نشده است .در این زمینه با چند استاندار صحبت کردیم تا در
هر استان اعتراضات کامال به صورت مسالمتآمیز برگزار شود.
دیروز در تهران و شهرستانها از هر برخوردی اجتناب شد ،اما
قبول کنید تفکیک سخت است.
سخنگوی دولت تصریح کرد:شعار دادن حق است اما
گاهی شعارها به سمتی می رود که نیاز به حضور پلیس است.
حضور پلیس در همه دنیا وجود دارد اما نیروهای امنیتی باید
رفتاری داشته باشند که از امنیت مراسم مراقبت شود.

