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سخنگوی دولت با اشاره به حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی:  

غ نگفتیم و مــا در
ربيعی : آنچه من نيمه شب پنجشنبه بيان کردم مبتنی بر اطالعاتی بود که در اختيار کل دولت قرار گرفت

علی ربيعی، سخنگوی دولت،  در کنفرانس خبری   گفت: »ما متهم به 
دروغگویی و پنهانکاری شدیم در حالی  که واقعا این گونه نبود. حتی در بيانيه ای 
که من  پنجشنبه شب منتشر کردم برداشت عدم صداقت صورت گرفت.« 
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: »اما واقعيت این است که ما دروغ نگفتيم؛ 
دروغ به معنی جعل آگاهانه و عامدانه واقعيت است. این چيزی بود که از جانب 
ما به هيچ وجه اتفاق نيفتاد.« این در حالی است که ربيعی در بيانيه خود که روز 
پنجشنبه منتشر شده بود، ادعای اصابت موشک را »دروغی بزرگ« خوانده بود. 
هر چند ربيعی این را هم اضافه کرد: »آنچه من نيمه شب پنجشنبه بيان کردم 
مبتنی بر مشاهده جنگ روانی گسترده آمریکا عليه ملت ایران و از سوی دیگری 
مبتنی بر اطالعاتی بود که در اختيار کل دولت بود مبنی بر اینکه موشک هيچ نقشی 
در این حادثه نداشته است. حاال االن قصد ندارم در این مجال از تماس های مکرر 
و اقداماتی که تا نيمه شب ادامه داشت، سخن بگویم؛ اما فرجام همه پرسش ها 

بر این قرار گرفت که موشکی اصابت نکرد.«
سخنگوی دولت در ادامه گفت: »اقدام روز شنبه ستاد کل نيروهای مسلح 
در صدور بيانيه ای که با صداقت و مسئوليت پذیری این حادثه را برعهده گرفتند 
و اعالم کردند که ناشی از خطایی انسانی بوده، قابل تقدیر و شروع خوبی است 
که قطعا با شفافيت تا انتها ادامه خواهد یافت.« او ادامه داد: »اکنون ما هم عزادار 
شده ایم و هم دغدغه مند و نگران. عزادار و سوگواریم؛ چرا که جان انسان ها؛ 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 از یک خطا بوده، از بين رفته است. دغدغه مند و نگران هستيم چون به 
هر حال ذهن همه ما و ملت ما را درگير کرده است؛ دغدغه اینکه چه باید بکنيم که 
دیگر هيچ گاه این خطای بزرگ اتفاق نيفتد و دغدغه دیگر اینکه چگونه این لطمه 
بزرگی را که به اعتماد عمومی مردم و مرجعيت رسانه ای و اطالع رسانی کشور وارد 

شد، جبران کنيم.«

تشکر از نیروهای مسلح
سخنگوی دولت با تکرار بی خبری دولت تا عصر جمعه افزود:  »روز جمعه 
نتایج تحقيقات نهایی شده ستاد کل نيروهای مسلح در دبيرخانه شورای امنیت 
ملی بررسی شد و به اطالع رئيس جمهوری رسيد و پس از آن جلسه ای در دفتر 
رئيس جمهوری تشکيل شد. همه بهت زده، ناراحت و نگران بودند. هيچ یک از 
مقامات دولت ازجمله شخص رئيس جمهوری تا عصر روز جمعه از علت اصلی 
سقوط هواپیما که همان آتش پدافند غيرعمدی خودی بوده مطلع نبودند و تا آن 
ساعت همان گونه که سردار حاجی زاده هم عنوان کردند، صرفا براساس اطالعات 
و داده های موجود همان موقع اظهارنظر می کردند. به هر حال از عصر روز جمعه 
که رئيس جمهوری از موضوع مطلع شدند، دستور تشکيل شورای عالی امنیت 
ملی را دادند که منجر به صدور بيانيه ستاد کل نيروهای مسلح و رئيس جمهوری 
در این خصوص شد. از همان ساعت رئيس جمهوری تأکيد کردند که به سرعت به 

مردم اطالع رسانی شود.« 
ربيعی باز هم عذرخواهی کرد و گفت: »همين جا از همه ملت ایران، افکار 
عمومی و روزنامه نگاران عزیز عذرخواهی می کنم. واقعيت این است که دولت 
خود گرفتار این چرخه معيوب اطالع رسانی و کسب اطالعات است. برخی انتقاد 
می کنند که چرا قبل از اعالم موضع تحقيق بيشتری بعمل نياوردی اما واقعيت این 
است که پیش از اظهارنظر از همه مسئوالن ذی ربط استعالم کردم و آنها هم همگی 
بر اساس اطالعاتی که داشتند اطمينان دادند که موشکی در کار نبوده است.« 
او اضافه کرد: »اقدام روز شنبه ستاد کل نيروهای مسلح در صدور بيانيه ای که با 
صداقت و مسئوليت پذیری این حادثه را برعهده گرفتند و اعالم کردند که ناشی 
از یک خطای انسانی بوده؛ قابل تقدیر و شروع خوبی است که قطعا با شفافيت 
تا انتها ادامه خواهد یافت. با این حال نمی توان منکر شد که غم و اندوه بزرگی بر 
دل های بازماندگان آن عزیزان و همچنين تمام ملت ایران نشست و متأسفانه 
در اثر تعلل و کوتاهی در اطالع رسانی به موقع این حادثه، ضربات و لطمات 
جبران ناپذیری به سرمایه اجتماعی همه ما وارد شد.« سخنگوی دولت همچنين 
با اشاره به تصميم دولت برای انجام »تحقيقات کامل« برای »روشن شدن« اشتباه 
یگان پدافندی ادامه داد: »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 
سيستم هایمان را ارتقا دهيم که احتمال خطای انسانی در آنها به صفر برسد و 
ساختارهای اطالع رسانی دقيق و بهنگام در مواقع مهم و حياتی اصالح شود و ما 
از این چرخه معيوب خارج شویم و تالش می کنيم که تشيیع مناسب و در شأن 
آنان و ملت ایران برای جان باختگان این حادثه انجام شود. همچنين شنيدید 
که کميته ای برای رسيدگی به این حادثه در دولت تشکيل شده که یکی از وظایف 
آن همين موضوع و رسيدگی به چگونگی تشيیع جان باختگان است که البته 
باید اجازه دهيم تصميمات الزم در این کميته گرفته شود و از آن مهم تر با خود 

خانواده های داغدار در این زمينه هماهنگی انجام شود.« 

یشه اتفاق ترور سردار بود ر
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: »در این ميان نباید فراموش بکنيم که 
ریشه این اتفاق ناگوار در کجا بود و از کجا آغاز شد؛ از همان شبی بود که رژیم 
آمریکا تصميم به ترور بزدالنه سردار سليمانی گرفت و سایه جنگ را بر سر این 
کشور گستراند و   اضطراب و فشار روانی سنگين اجتماعی و سياسی بر جامعه 
ما تحميل 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، ما را تهدید به بمباران 52 نقطه فرهنگی 
کرد و همين حاال ریشه عمده مشکالت اجتماعی و معيشتی، دارویی و غذایی 
مردم ایران متأثر از تحریم های ضد بشری همين فرد است. او بود که با خروج از 
برجام، اميد ملت ایران را به نااميدی بدل کرد و حاال ژست حامی و دلسوز ملت 
ما را می گيرد.« او تأکيد کرد: »به رغم اینکه مصيبت رخ داده سنگين است این 
موضوع نباید بهانه ای برای تضعيف و تخطئه نيروهای مسلح کشور شود که 
حافظ جان و مال و نواميس ما هستند. بروز یک خطا نباید باعث شود که زحمات 
و جانفشانی های دیگر نهادهای نظامی و دفاعی کشور را زیر سوال ببریم.« ربيعی 
در پاسخ به این پرسش که چرا روحانی هنوز با مردم درباره هواپیمای اوکراینی 
سخن نگفته  است، اظهار کرد: »ما عيب ساختاری در اطالع رسانی داریم و در پس 
این حادثه باید ساختار معيوب اطالع رسانی به مقامات اصالح شود. ستاد کل 
هم تا روز پنجشنبه به قطعيت نرسيده بود. رئيس جمهوری هم به محض اطالع 
از موضوع در شب جمعه جلسه برگزار کردند و از همان روز که دو بحران داشتيم، 
یکی در داخل و دیگری در خارج هر دو در حال پیگيری بود. هم با خارجی ها گفت وگو 
و هم در داخل دستورهای الزم را برای رسيدگی به این موضوع ارایه کردند و به زودی 
با مردم هم در این زمينه سخن خواهند گفت. هر چند نتوانستم امروز زمان دقيق 
آن را از رئيس جمهوری جویا شوم.« او در پاسخ به این پرسش که برنامه دولت برای 
پیگيری ابعاد حقوقی حادثه هواپیمای اوکراینی چيست، گفت: »در این شکی 
نيست که کار را در پیگيری ابعاد حقوقی آن پیش می بریم و در داخل نيز براساس 
سلسله مراتب با قصور و تقصير قاطعانه برخورد می شود و رهبری هم به آن تأکيد 
داشتند و رئيس جمهوری هم به عنوان رئيس شورای عالی امنیت ملی بر این 
موضوع تأکيد کردند.« ربيعی همچنين در پاسخ به این پرسش که چرا در تجمعات 
مقابل دانشگاه اميرکبير با سوگواران برخورد شده است؟ گفت: »ما هيچ 
مشکلی با جمع شدن، عزاداری کردن، بيان ناراحتی کردن و اعتراض به اطالع رسانی 
دیرهنگام نداریم، مخصوصا بعد از اینکه آیین نامه اعتراضات تدوین شود. من 
خودم در حاشيه دو تا از این تجمعات بودم و شليک گلوله ای صورت نگرفته 

است، ولی گاز اشک آور استفاده شده است.« 

شک نکنید؛ روحانی خبر نداشت
ربيعی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا شخص او و دیگر مسئوالن 
استعفا  اوکراینی  هواپیمای  واقعه  ابعاد  مشخص شدن  از  پس  دولتی 
نمی کنند؟ گفت: »اگر نسبت به خودم احساس این را می کردم که واقعيتی را 
می دانستم و به مردم نگفته ام حتما می رفتم. اگر االن هم چنين احساسی 
کنم که بودنم و آمدنم که برای کمکی به مردم بوده است، تغيیر کرده، لحظه ای 
نمی مانم. مطمئن باشيد که رئيس جمهوری عصر روز جمعه از این واقعه 
خبردار شده است؛ در این موضوع شک نکنيد. ایشان تا عصر جمعه مطلع 
نبودند. نمی دانم نياز به چه چيزی بوده که کار بررسی این موضوع طول 
کشيده است؛ اما برخی از چهره هایی که بيش از چهل  سال است می شناسم 
همچون سرلشکر باقری انسان هایی بسيار صادق و برای مردم و کشور خود 
فداکار هستند.« سخنگوی دولت همچنين درباره دعوت از کشورهای درگير 
حادثه تصریح کرد: »ما همه کشورهای درگير در این حادثه را دعوت کردیم که 
به تهران بيایند و موضوع را بررسی کنيم. ما آن زمان اطالع نداشتيم که چه 
ح  اتفاقی افتاده است و البته که اگر اطالع داشتيم هم این درخواست را مطر
می کردیم و االن هم می گوییم که باید به ایران بيایند 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 شنيدیم برای مان جانکاه، غمگينانه و 
ناراحت کننده بود. شما تصور نکنيد که ما غمگين نشدیم من اینجا و در برابر 
دوربين صادقانه می گویم که خودم اگر روزی حس کنيم که نمی توانيم دردی از 
مردم کم کنيم ماندن، یک لحظه هم جایز نيست.« او تأکيد کرد:  »سوگواری و 
مطالبه گری هر دو با هم قابل درک است و اطالع رسانی درباره این حادثه به 
درستی انجام نشده است. در این زمينه با چند استاندار صحبت کردیم تا در 
هر استان اعتراضات کامال به صورت مسالمت آميز برگزار شود. دیروز در 
تهران و شهرستان ها از هر برخوردی اجتناب شد، اما قبول کنيد تفکيک 

سخت است.« 

علی ربیعی، سخنگوی 
دولت: 

غ  غ نگفتیم؛ درو   ما درو
گاهانه و  به معنی جعل آ

عامدانه واقعیت است. این 
چیزی بود که از جانب ما به 

هیچ وجه اتفاق نیفتاد
  روز جمعه نتایج 

تحقیقات نهایی شده ستاد 
کل نیروهای مسلح در 

دبیرخانه شورای امنیت 
ملی بررسی شد و به اطالع 

رئیس جمهوری رسید
  تشییع مناسب و در 

شأن آنان و ملت ایران برای 
جان باختگان این حادثه 

انجام شود
ع نباید بهانه ای    این موضو

برای تضعیف و تخطئه 
نیروهای مسلح کشور شود

  ما هیچ مشکلی با 
جمع شدن، عزاداری کردن، 

بیان ناراحتی  و اعتراض 
به اطالع رسانی دیرهنگام 

نداریم
  در برابر دوربین صادقانه 
می گویم که اگر روزی حس 

کنیم که نمی خواهیم دردی 
از مردم کم کنیم ماندن، 

یک لحظه هم جایز نیست

لندن: با اوکراین و کانادا درباره سقوط 
هواپیمای اوکراینی همکاری می کنيم

سخنگوی دفتر نخست وزیری انگليس گفت 
لندن با کانادا و اوکراین برای انجام تحقيقات درباره 
به  کمک  و  ایران  در  اوکراینی  هواپیمای  سقوط 
بازماندگان حادثه همکاری خواهد کرد. به گزارش 
انگليس  نخست وزیری  دفتر  سخنگوی  ایسنا، 
دیروز با اشاره به هدف قرار گرفتن غيرعمد هواپیمای 
اوکراینی در ایران گفت:   »ما با کانادا و اوکراین و دیگر 
شرکای بين المللی برای انجام تحقيقات کامل و 
شفاف و کمک به بازماندگان، ازجمله در مسأله 

غرامت همکاری خواهيم کرد.« 

جان کری: برجام قدرتمندترین، شفاف ترین و 
قابل اعتمادترین توافق جهان است

از  انتقاد  با  آمریکا  پیشين  خارجه  امور  وزیر 
تصميم ترامپ برای خروج از برجام، توافق هسته ای 
را »قدرتمندترین، شفاف ترین و قابل اعتمادترین« 
توافق در دنيا توصيف کرد. جان کری، وزیر امور 
باراک  ریاست جمهوری  دوران  در  آمریکا  خارجه 
اوباما در گفت وگو با شبکه سی بی اس نيوز که 
بيشتر به بررسی رویکرد جو بایدن، نامزد پیشتاز 
 2020 ریاست جمهوری  انتخابات  در  دموکرات ها 
آمریکا اختصاص داشت، تأکيد کرد که برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( قدرتمندترین، شفاف ترین 
و قابل اعتمادترین توافق روی زمين است. او در 
پاسخ به سوالی درباره اینکه بایدن اعالم کرده است 
در صورت به قدرت رسيدن، توافق هسته ای را احيا 
را  موضوع  این  بایدن  »جو  گفت:  کرد،  خواهد 
تشخيص می دهد و می داند بازگشت به جایی که 
بودیم کافی نيست، زیرا وضع تغيیر پیدا کرده است. 
موضوعات جدیدی در سه سال و نيم گذشته 
باید  ما  می داند  بایدن  جو  شده  است.  اضافه 
اطمينان یابيم که تمامی موارد را در این توافق تحت 
نظر داریم.«جان کری افزود: »واقعيت این است که 
فرانسه، آلمان، انگليس، چين و روسيه همچنان 
تالش می کنند توافق هسته ای را حفظ کنند، زیرا 
این  که  داده اند  تشخيص  را  موضوع  این 
قدرتمندترین، شفاف ترین و قابل اعتمادترین 
توافق روی زمين است.« وزیر امور خارجه پیشين 
آمریکا خاطرنشان کرد: »اما ترامپ تصميم گرفت 
به طور یک جانبه به تمامی متحدان مان بی توجهی 
کند و از توافق خارج شود.« کری همچنين در پاسخ 
به این سوال که دونالد ترامپ در پیامی توییتری از 
دولت پیشين آمریکا به دليل کمک به فراهم کردن 
پول برای سپاه پاسداران انتقاد کرده است، گفت:   
»آنچه واقعا باید بگویم این است که همان طور که 
می دانيد توییت رئيس جمهوری )در این باره( دروغ 
است. او این توییت را منتشر کرد، زیرا می دانست 
من قرار است در برنامه های تلویزیونی شرکت  کنم 
و این سوال در جایی از من پرسيده خواهد شد. 
معتقدم شما و رسانه ها باید بگویید که این دروغ 
است.«او ادامه داد: »آنها )ایرانی ها( ۱50 ميليارد دالر 
به طور  من  نيست.  این گونه  نکردند،  دریافت 
شفاف باید بگویم مقداری از پول بودجه ایران برای 
سپاه  است.  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
هميشه بودجه خود را داشته است. هيچ جای 
تعجبی وجود ندارد. شاید رئيس جمهوری ترامپ 

مطلبی در این رابطه نمی داند.« 

واکنــش  بــه رد صالحیــت تعــداد زیــادی از نماینــدگان 
مجلــس

مطهری: رویه های باطل باید منسوخ 
شود

عباســعلی کدخدایــی: شــورای نگهبــان نــگاه سیاســی 
نداشــته اســت

شب گذشته خبر رد صالحيت تعداد زیادی از 
نمایندگان فعلی مجلس برای دور بعدی انتخابات 
منتشر شد و سخنگوی شورای نگهبان با حضور در 
صداوسيما  خبری  ویژه  گفت وگوی  برنامه 
توضيحات تکميلی درباره آن داد. سخنگوی شورای 
نگهبان گفت: »از حدود 2۴۷ نماینده فعلی مجلس 
صالحيت ۹0 نفر عمدتا به دليل مسائل مالی تأیید 
نشد. البته به برخی از آنها مستندات پرونده شان 
توضيح داده شد و به بقيه نيز اگر درخواست کنند 
این مستندات ارایه می شود.« عباسعلی کدخدایی 
افزود: »مهم ترین دالیل رد صالحيت ها، محورهای 
با  ضدیت  و  اخالقی  مفاسد  اقتصادی،  مفاسد 
حاکميت است. همچنين  سوءاستفاده از اموال 
اختالس،  نامشروع،  مال  تحصيل  عمومی، 
استعمال مواد مخدر، مفاسد اخالقی، محکوميت 
جنایی، سابقه شرارت، چاقوکشی و سابقه فروش 
مواد مخدر ازجمله مصادیق رد صالحيت هاست.« 
او ادامه داد: »ما  به جناح و گروه افراد نگاه نمی کنيم. 
اصال نگاه نمی کنيم اصالح طلب یا اصول گراست 
در  امروز  می بينيم.  را  پرونده  بلکه مستندات 
رسانه ها هم اعالم شد که از هر دو طيف سياسی هم 
تأیید صالحيت داشته ایم و هم رد صالحيت. این 
نگاه  نگهبان  شورای  عملکرد  می دهد  نشان 
سياسی ندارد.« کدخدایی همچنين یادآور شد: »در 
مرحله اوليه بررسی صالحيت ها هستيم. حدود ۳0 تا  
۳۴ درصد افراد صالحيت شان تأیید نشده که آمار 
اندک است. تأیید صالحيت ها و فقدان شرایط که 
مدارک دقيق نفرستادند نيز تعدادی هستند. از این 
ميان، باالی 5هزار نفر تأیید صالحيت شدند. تا االن 
برای هر کرسی مجلس بيش از ۱۷ نفر داریم که رقابت 
کرد:   اضافه  نگهبان  شورای  سخنگوی  کنند.« 
»فرمانداری ها دالیل رد صالحيت را مستند به ماده 
قانونی به افراد اعالم می کنند. کسانی که شکایت 
دارند برای تقدیم شکایت به دفاتر نظارت استانی 
شورا مراجعه کنند. در تهران ورزشگاه تختی در شرق 
شده  آماده  شکایت  دریافت  برای  پایتخت 
نگهبان  شورای  سخنگوی  است.«صحبت های 
درباره تعداد نمایندگان رد صالحيت شده با واکنش 
برخی از نمایندگان همراه شد. قاسم ميرزایی نيکو 
در گفت وگو با ایسنا گفت: »طبق اطالع ما در مرحله 
اول ۱20 نماینده داوطلب نمایندگی رد صالحيت 
شده بودند که شب گذشته یک مرتبه ۳0 نماینده را 
عبدالرضا  هاشم زایی،  کردند.«  صالحيت  تأیید 
نماینده مردم تهران هم در نطق ميان دستور جلسه 
علنی روز گذشته مجلس یادآور شد: »هنگامی که 
قانون اساسی را می نوشتند در مجلس نشسته 
بودم. بحث بر سر این بود که نظارت را به چه نهادی 
را  موضوع  این  نگهبان  شورای  اعضای  بدهيم. 
مطالعه کنند که چرا نظارت را به آنها دادیم. به دليل 
اینکه احساس کردیم ۶ فقيه عادل در آنجا حضور 
دارند. این تصميم برای این بود که دولت ها نتوانند 
نماینده به مجلس بفرستند. اميدوارم همين امروز 
رد  ميزان  او  بازگرداند.«  را  همه  نگهبان  شورای 
صالحيت ها را شوک آور توصيف کرد و گفت: »اگر 
مجلس در رأس امور نباشد بهتر است یک مجلس 
مشورتی ایجاد شود تا کشور را اداره کنيم و اعضای آن 
این  نمایندگان  از  یک سوم  باشند.  انقالبی  هم 
مجلس رد صالحيت شده اند و ۴0 نفر هم ثبت نام 
نکرده اند. به شورای نگهبان تبریک می گویم؛ گویا 
شورای  سخنگوی  است.  داده  رخ  فتح الفتوحی 
مالی  مشکل  نفر   ۹0 از  بيش  می گوید  نگهبان 
داشتند؛ دادگاه صالحی تشکيل شود که این ۹0 نفر 
محاکمه  هم  با  نگهبان  شورای  سخنگوی  با 
شوند.«علی مطهری، دیگر نماینده تهران نيز در 
بررسی  در  باطل  »رویه  عنوان  با  یادداشتی 
صالحيت ها« که در اختيار ایسنا قرار داد، نوشت:  
»شنيدم به استناد بند 2 ماده 2۸ قانون انتخابات 
مجلس برای دوره یازدهم رد صالحيت شده ام. 
نظام  به  عملی  التزام  من  کجا  کردم  فکر  هرچه 
جمهوری اسالمی نداشته ام چيزی به خاطرم نيامد.   
اگر در جایی من نظری غير از نظر رهبری داشته ام -که 
داشته ام- این عين خواست خود مقام رهبری است 
که چندبار، ازجمله در دیدار با دانشجویان، گفته اند 
ممکن است کسی نظری مخالف نظر من داشته 
باشد، باید آزاد باشد که حرفش را بزند. بنابراین، این 
شورای  زیرمجموعه  که  نظارت  هيأت های  نگاه 
نگهبان هستند با نگاه مقام رهبری مغایر است و 
مطهری  بردارند.«  کارهایشان  این  از  دست  باید 
همچنين ادامه داد: »اینکه من اعتراض کنم یا نکنم 
و اگر اعتراض کردم تأیید شوم یا نشوم، مهم نيست. 
مهم این است که   این رویه های باطل باید منسوخ 

شود.« 
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