
نواری كه از گفت وگوی یک خلبان خطوط هوایی آسمان 
شده  منتشر  اوكراین  دولت  سوی  از  و  مراقبت  ج  بر با 
است، باب تازه ای را درباره مسئولیت سازمان هواپیمایی 
گشوده  اوكراینی  هواپیمای  سقوط  جریان  در  كشوری 
است. خبر وجود چنین نوار گفت وگویی در همان زمان 
نیز منتشر شده بود. مدیریت سوانح هوایی كشور در 
واکنش به انتشار این نوار به دو مسأله اشاره و یادآوری 

كرده است:  
»تیم بازرسی فنی سقوط هواپیمای اوكراینی در اقدامی 
از  یکی  خلبان  مکالمه  محرمانه  صوتی  فایل  عجیب، 
پروازهای همزمان با پرواز هواپیمای اوكراینی را منتشر 
كرد. این فایل صوتی مربوط به  مکالمه خلبان یک پرواز 
پرواز  با  همزمان  كه  است  آسمان  هواپیمایی  داخلی 
اوكراینی در حال انجام بوده است. اقدام تیم فنی اوكراینی 
در انتشار این فایل محرمانه نقض قانون است و بر ادامه 
خواهد  تأثیر  پرونده  این  در  اوكراین  با  ایران  همکاری 
گذاشت. این فایل از مجموعه اسنادی است كه در تیم 
مشترک بررسی سانحه هوایی در اختیار گروه كارشناسان 

اوكراینی قرار گرفته است.«
درباره  مزبور  مقام  ادعای  كه  است  این  اول  نکته 
غیرمجازبودن انتشار این نوار به علت محرمانه بودن این 
گفت وگو خالف واقع است؛ محتوای محرمانه نمی تواند 
مانع انتشار چنین اسنادی شود. اینکه مسئوالن مربوط 
حقوق  سلب  موجب  بزنند،  سند  یك  به  محرمانه  مهر 

كه  هنگامی  نمی شود.  سند  آن  از  استفاده  در  دیگران 
تعدادی از مردم به دلیل اقدامی اشتباه كشته شده اند، 
طبعا حق بازماندگان است كه طالب حقیقت باشند. حتی 
اسناد به كلی سّری نیز نمی تواند این حق را زایل كند؛ چه 
كه  گفت  باید  متأسفانه  عادی.  گفت وگوی  یك  به  رسد 
ج مراقبت  شرایط به گونه ای است كه خلبان مزبور و بر
جرأت نکرده اند كه مفاد این گفت وگو را منتشر كنند در 
حالی كه وظیفه انسانی آنها حکم می كرد كه این كار را انجام 
دهند و از مصونیت قانونی نیز بهره مند باشند. به عالوه به 
 طور قطع و یقین و برحسب اطالع كسانی بودند كه از این 
گفت وگو خبر داشته اند ولی به هر دلیل  جرأت نکرده اند 
را منتشر كنند و این وضعیت به ضرر جامعه شده  آن 

است.
مهم تر از همه اینکه مسئوالن هواپیمایی كشوری 
و  مراقبت  ج  بر و  هوایی  حوادث  مسئول  حداقل  و 
فرودگاه و آن خلبان هواپیمایی آسمان و رئیس شركت 
آسمان و... به  طور طبیعی از ماجرا اطالع داشته اند. پس 
اطالع  خود  باالتر  مقامات  به  را  آن  كه  می شود  چگونه 
نداده باشند و حتی رئیس هواپیمایی كشوری بارها و 
بارها در مصاحبه ها برخورد موشک را به  طور قاطع نیز 

رد كند؟
مجموعه  جزو  نوار  این  اگر  اینکه  همه  از  جالب تر 
هوایی  صنعت  دست اندركاران  كه  است  مستنداتی 
این  پاسخ  كنون  تا  چرا  داده اند،  اوكراین  دولت  تحویل 
وجود  گفت وگو  این  اگر  كه  نداده اند  را  بدیهی  پرسش 
داشته چرا تا سه روز انکار می كردید؟ آیا مفاد آن به مقامات 
هواپیمایی منتقل نشده بود یا شده بود؟ اگر شده بود 
چرا انکار می كردید؟ و اگر نشده بود كه یك فاجعه مدیریتی 

است كه به مراتب بدتر از پنهان كاری است. 
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یكفایلصوتی رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اعضای شورای  عالی حوزه های علمیه:تبعاتانتشار

انقالبیوطالبجوانضرورتاست شور صیانتاز

خبر

رهبر معظم انقالب اسالمی بر برنامه ریزی برای شناسایی و به كارگیری 
استعدادهای برتر فکری از میان طالب جوان تأکید كردند.

به گزارش ایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح دیروز در دیدار اعضای 
در  علمیه  حوزه های  عالی  شورای  نقش  علمیه،  حوزه های  شورای  عالی 
سیاست گذاری برای تربیت معلمان و مربیان دینی را در جامعه بسیار مهم و 
حیاتی دانستند و با قدردانی از زحمات اعضای این شورا و مدیریت حوزه، 
افزودند: »حد و مرز وظایف شورای  عالی و مدیریت حوزه یعنی تفاوت بین 
سیاست گذاری و اجرا باید هر چه مشخص تر باشد تا بازده كار چند برابر 
شود.« حضرت آیت اهلل خامنه ای هدف از انقالب اسالمی و جان فشانی و 
فداکاری های امام بزرگوار را در به ثمر رساندن این نهضت تحقق حاکمیت و 
موثر  نقاط  شناسایی  برای  »دشمن  گفتند:  و  خواندند  اسالمی  شریعت 
انقالب و ضربه زدن به مبانی اساسی آن برنامه دارد و از جمله مقاصد آنها 
حوزه های علمیه است. صیانت از شور انقالبی و طالب جوان با توجه به آنچه 
امام راحل در اواخر حیات مبارک شان بیان فرمودند )منشور روحانیت( یک 
ظرفیت های  و  استعدادها  شناسایی  بر  تأکید  با  ایشان  است.«  ضرورت 
پنهان فکری در طالب جوان افزودند: »در بخش های گوناگون كشور بعضا 
كارهای بزرگ و ابتکارات شگفت انگیزی به  دست جوانان انجام می شود و در 
بخش حوزه و طلبگی نیز یقینا چنین استعدادهایی وجود دارند كه باید 
مسئولیت  آنها  از  و  شوند  گرفته  به كار  فکری  حلقه های  در  و  شناسایی 
برشمردن  با  همچنین  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  شود.«  خواسته 
نمونه هایی از حضور علمای بزرگ و طراز اول سابق در شهرهای مختلف 
كشور افزودند: »مقوله هجرت طالب به شهرها برای رونق دادن به امور دینی 
و تربیتی آن مناطق كار بسیار خوب و الزمی است و باید به گونه ای برنامه ریزی 
شود كه شهرهای مختلف از حضور عالمان دین خالی نشود.« در این دیدار 
حوزه های  شورای  عالی  دبیر  حسینی بوشهری  حجت االسالم والمسلمین 
نیز  علمیه  حوزه های  مدیر  اعرافی  حجت االسالم والمسلمین  و  علمیه 
گزارشی از فعالیت های چهارساله شورای  عالی و مدیریت حوزه های علمیه 

بیان كردند. 
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