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جزئیاتجدیدازحادثههواپیمایاوکراینی

دادستان نظامی تهران جزئیاتی را از خطای اپراتور موشک ،ماجرای اصابت موشک دوم و بسته نشدن آسمان کشور
به روی پروازها تشریح کرد

•• روزنامه ایران با توجه به اجباری شدن استفاده
از ماسک در مجامع عمومی ،لوگوی خود را همراه
با ماسک در صفحه اول منتشر کرد.
••آرمــان ملی -شهربانو امانی نماینده اسبق
مجلس به ایــن روزنــامــه گفت« :اصال حطلبان
در شرایط فعلی که یخ بندان سیاسی است،
قطعا کاندیدا معرفی میکنند ،همان طور که
در انتخابات مجلس هم تالش داشتند کاندیدا
معرفی کنند اما موانعی برای آن ها ایجاد شد
که از رقابتهای سیاسی بازماندند .البته هم
اکنون به نظر میرسد برخی خوشحال هستند
که جادههای سیاسی در ایران یک طرفه شده و
فقط عقاید و طیفهایی در سیاست بازی داده
میشوند تا به مذاق برخی افراد خوش بیاید».
••صبح نو -محمدعطریانفر به این روزنامه گفت:
«ستاره اقبال خانواده الریجانی رو به افول است و
لطماتجبرانناپذیریازسویبرخیبرادران،به
علیآقا الریجانی وارد آمده است .اما یوسف این
خانواده ،فعال علیآقای الریجانی است».
••کیهان -این روزنامه در واکنش به برگزاری
دادگــاه های مفسدین اقتصادی در این روزها
نــوشــت« :پنجه عــدالــت بــر گــلــوی مفسدان،
امیدواری مردم ،نا امیدی دشمن».
••سازندگی-محمدقوچانیسردبیراینروزنامه
در سرمقاله خــود با اشــاره به تفاوت گفتمانی
اصــاحــات و ســازنــدگــی نــوشــت« :اگـــر دعــوت
کرباسچی از خاتمی را بازسازی جبهه اصالحات
و انتقادات صریح کارگزاران از عارف را عبور از
خاتمیقلمدادکنیم،انتقاداتصریححجاریاناز
خاتمیراچهمیتواننامگذاشت؟!اختالفمیان
چپ رادیکال و راست مدرن در جبهه اصالحات
اخــتــاف تاکتیکی و حتی راهــبــردی نیست؛
اختالفی گفتمانی است که در بیرون از الیههای
تشکیالتیوسیاسیاینجبههقابلردیابیاست».

انعکاس
••مثلث آنالین خبرداد :محمود صادقی با
بیان این که استعفای عارف از ریاست شورای
عالی سیاستگذاری اصــاح طلبان از مسیر
متعارف خود طی نشده است ،اظهار کرد :من
عضو هیئت رئیسه شورای عالی سیاستگذاری
هستم ولی هنوز متنی از استعفای عارف به من
و دیگر اعضای هیئت رئیسه نرسیده است...در
خبرها آمده است که عارف در اسفند 98استعفا
کرده ولی موسوی الری در اردیبهشت امسال
استعفای خود را خطاب به عــارف اعــام کرده
است و این جا تعارضی وجود دارد.
•• الف نوشت :حمید ابوطالبی که سمت مشاور
سیاسی رئیس جمهور را برعهده داشت ،نوشت:
با سپاس فراوان ،استعفای خود از سمت «مشاور
رئیس جمهور» را تقدیم ریاست محترم جمهوری
کــرده ام .وی توضیح بیشتری دربـــاره دالیل
استعفایش نداده است.
••روز نو خبرداد :وکیل حجت االسالم ناطق
نوری با اشاره به شکایت وی از اظهارات حمید
رسایی گفت« :شکایت از این فرد در دادسرای
ویــژه روحــانــیــت تقدیم و دســتــور ثبت و شعبه
رسیدگی کننده تعیین شده و مراحل تعقیب
قضایی نامبرده در حال پیگیری است» .چندی
پیش رسایی مدعی نقش ناطق نوری در برخورد
نکردن با اکبر طبری شده بود.
••نامه نیوز نوشت :محمدعلی ابطحی ،عضو
مجمعروحانیونمبارزگفت:آقایعارفقطعایکی
از کاندیداهایی هستند که خود را آمــاده ریاست
جمهوری میکنند ،اما کسان دیگری هم ممکن
استدرصددهمینباشند.منشکندارمکهآقای
عارف خود را یکی از کاندیداهای ۱۴۰۰میداند،
امااینکهاوبهعنوانیککاندیدایاجماعیپذیرفته
میشودیانهبهعواملمختلفیبستگیدارد».اتفاقا
آقای عارف هوشمندی کرده است و با این استعفا
ابرازمیکندکهاصالحطلبیرابهاینمجموعههای
بوروکراتیکاصالحطلبانترجیحدادهاست».

دادستان نظامی تهران جزئیات جدیدی را از
حادثهتاسفبارهواپیمایاوکراینیمطرحکرد
و با بیان این که دادسرای نظامی در بررسیها
به یک سری از خطاها رسیده اســت ،یکی از
خطاهای تاثیرگذار و عمده در این سانحه را
چنینبیانکرد:درسانحههواپیمایاوکراینی،
هیچ دستوری مبنی بر شلیک از سوی شبکه به
سامانههای پایین دستی صادر نشده بود .به
گزارش ایرنا ،غالمعباس ترکی این جزئیات را
در دیدار جمعی از خانوادههای شهدای سانحه
هواپیمای اوکراینی و تعدادی از وکالی آنان
مطرح کــرده است که بخش های مهم آن به
شرح زیر است:
* در همان شب  ۲۱دی تعدادی از افرادی که
درسامانهشلیککنندهوبخشهایباالدستی
آنحضورداشتندبهعنوانمتهماحضارشدندو
تحقیقات مبسوطی در همان شب انجام و یکی
از متهمان بازداشت شد .در فرایند تحقیقات،
پنج نفر دیگر به عنوان متهم تحت تعقیب قرار
گرفتند که با قرار قانونی بازداشت شدند و در
ادامه سه نفر از متهمان پس از انجام تحقیقات
مقتضی با تودیع وثیقه آزاد شدند و هم اکنون
سه نفر در بازداشت به سر میبرند.
* دادسرای نظامی در بررسیها به یک سری
از خطاها رسیده است...سامانه سیاری که
موشک شلیک کرده پس از راه اندازی مجدد
به دلیل شرایط میدانی ،شمال واقعی را دقیق
تعیین نمیکند و همین اشتباه فاحش موجب
مــیشــود کــه سمت اه ــداف شناسایی شده
توسط سامانه با اختالفی حدود  ۱۰۵درجه
توسط اپراتور مشاهده شود و این خطا ،مبنای

یک سلسله اشتباهات دیگر قرار میگیرد و در
نتیجه سامانه پدافندی دچار اشتباه میشود.
* سامانهها به عنوان واح ـدهــای عملیاتی
پاییندستی،ارتباطیبابرجمراقبتنداشتهاند
وصرفابرابردستورالعملهابایدبرایتشخیص
اهداف مشکوک از مرکز باالدستی استعالم
و کسب تکلیف میکردند....در این سانحه
هیچ دستوری مبنی بر شلیک از سوی شبکه به
سامانههای پایین دستی صادر نشده و در زمان
وقوع سانحه ،وضعیت سامانههای پدافندی
تحت مقررات «آتش محدود» بوده نه آتش به
اختیار ،بنابراین صرفا باید پس از اخذ مجوز از
شبکه ،شلیک انجام می شد.
* تشخیصنهاییمتخاصمبودنهدفباشبکه
است نه سامانه  ...خطای فاحشی که این جا

اتفاق افتاد این بود که سامانه بدون اخذ اجازه
از شبکه ،اقدام به شلیک کرده است ...کاربر
سامانه پدافندی ،مشخصات هدف شناسایی
شدهرابهمرکزهماهنگیمربوطاعالممیکند
ولی پاسخی دریافت نمیکند و اطالعات ثبت
شده نشان میدهد که پیام سامانه دفاعی با
مرکز هماهنگی مبادله نشده و قبل از مبادله
پیام و دریافت پاسخ ،متأسفانه کاربر اقدام به
شلیک کرده در حالیکه این قطع ارتباط تنها
در حد چند ثانیه بوده است.
* دو موشک توسط سامانه پدافندی شلیک
شده و بررسی کارشناسان حاکی است که یکی
از این موشکها تاثیری روی هواپیما نداشته و
موشک دیگر در نزدیکی هواپیما منفجر شده
است ۲۶ ...ثانیه فاصله شلیکهای اول و دوم

بوده ولی متاسفانه در این فاصله زمانی هم،
کاربر برای شلیک دوم از شبکه کسب مجوز
نمیکند.
* احتمال برخوردهای آسیبزننده شامل
پــرتــوهــای لــیــزری و الکترومغناطیس به
هواپیمای اوکراینی منتفی به نظر میرسد و
نظریه اولیه کارشناسان تا این لحظه ،حاکی
از نبود انفجار یا احتراق دیگری در لحظه
وقوع سانحه در هواپیماست(...لذا) تا این
لحظه دلیلی بر هک سایبری و الکترونیکی،
اختالل بیرونی در سامانههای پدافندی و
موشکی و نفوذ در سامانهها یا شبکهها به
دست نیامده و به هیچ شواهد و قراینی برای
احتمال خرابکاری و جاسوسی در هواپیما
نرسیدهایم.
* مطابق دستورالعملهای مــوجــود اگر
حمله هوایی دشمن خارجی به کشور قطعی
باشد باید فرمان توقف پروازها صــادر شود
که برابر شواهد و قراین و تشخیص سلسله
مراتب ،فقط احتمال حمله و تهدید وجود
داشته اســت ...لــذا مراجع مسئول مطابق
مقررات به اتخاذ تدابیر کنترلی اکتفا کرده
و آسمان روی پــروازهــا به طــور کامل بسته
نشده اســت...در بامداد روز سانحه ،با توجه
به احتمال حمله هوایی آمریکا به ایران ،بخش
نظامی برای تأمین امنیت پروازها به بخش
غیرنظامی کنترل فضای کشور اطالع میدهد
که تنها پروازهایی مجاز به برخاستن از باند
فرودگا هها هستند که از قبل توسط شبکه
پدافند شناسایی و مجوز پرواز آنها توسط این
شبکه صادر شده باشد.

واکنش ها به نامه سرگشاده موسوی خوئینی ها
مجید انصاری :نامه موسوی خوئینی ها موضع مجمع روحانیون نیست

بسیاری از سیاسیون از هر دو جناح کشور
به نامه سرگشاده اخیر موسو یخوئینیها
واکــن ـشهــای صریحی داشــتــنــد .نــامــه ای
کــه حــجــت االســــام مجید انــصــاری عضو
وسخنگوی مجمع روحانیون مبارز تاکید
کــرده که «تصمیم و نظر شخصی» خوئینی
ها بوده و «هیچ ارتباطی به مجمع روحانیون
مبارز ندارد» .خوئینیها هم اکنون دبیر کل
مجمع روحانیون مبارز است .او در نامه خود با
اشاره به مشکالت اقشار مختلف مردم تالش
کرده ،کاستیها و ضعفهای مدیریتی را بر
دوش کلیت نظام بیندازد« :اوضاع غیرقابل
دوام امروز صرف ًا معلول تصمیمات مدیرانی
که میآیند و میروند نیست ».در واکنش
به ایــن نامه صــادق زیباکالم فعال سیاسی
اصالحطلب گفته است...« :خط مشی فکری
موسوی خوئینی ها و اعتقاد و عملکردش ،او
را به متهم برجسته این وضع تبدیل میکند.
اگر قرار باشد یک دادگــاه برگزار شود برای
ای ــن کــه ببینیم عــامــل وضع فعلی کشور
چــه کــســانــی ،چــه جــریــانــی و چــه تفکراتی
هستند ،قطع ًا موسوی خوئینی ها و تفکر
او جزو متهمان ردیف اول خواهند بود».
در ادام ــه برخی واکــنــش هــا بــه ایــن نامه را
میخوانید:
* محمد قوچانی سردبیر
روزن ــام ــه ســازنــدگــی در
یادداشتی مفصل با تیتر
«صــــــــــــــــــــدای پـــــــای
رادیکالیسم» و زیــر تیتر
«تشدید فعالیت چپ رادیکال بازتاب تقویت
راست رادیکال و افول راست مدرن است» در
واکنش به این نامه نوشت« :با انتشار این نامه

خیلی زودتر از آن چه گمان میشد زنجیره و
حلقه احیای جناح چپ رادیــکــال در جبهه
اصالحات تکمیل شــد» .قوچانی سپس به
بررسی حلقههای مختلف این زنجیره پرداخت
و تصریح کرد« :دفاع از رادیکالیسم به معنای
تفکری ریشهمحور از چندی پیش در دستور
کار روشنفکران سیاسی جناح چپ رادیکال
قرار گرفته است و مشهورترین آن ها سعید
حجاریان ،نظریهپرداز سیاسی است ».وی در
آخر این سوال را از خوئینیها پرسیده است که
«چــرا آقــای خوئینیها آن زمــان که امکان
گفتوگو فراهم شد ،گفتوگو نکرد و چرا
اکنون گفتوگویی عمومی و پر از کنایه و بدون
انتظار پاسخ را انجام میدهد؟»
* محمد سعید احــدیــان
دستیارسیاسیورسانهای
رئیس مجلس ۳۱ :ســال
دولـــــت هــــای م ــوس ــوی،
هاشمی ،خاتمیوروحانی
از چهره هایی تشکیل شد  که امروز متعلق به
جــــریــــان آقـــای  خـــوئـــیـــنـــیهـــا مــحــســوب
می شوند .خیابان کشی های سال  ۸۸هم ،
کشور درحال فروپاشی را برای  دشمن تصویر
کرد و شد یکی از دالیل اصلی تصویب قطعنامه
تحریمی ،حــاال کی بــود کی بــود ما نبودیم؟!
* عباس سلیمی نمین:
«ورای عــدم مسئولیت
پذیری در این نامه ،هیچ
راهکار و مسیر پیشنهادی
برای بهبود وضعیت فعلی
پیشنهاد نشده و در یک مسئولیتناپذیری
مضاعف صرفا سعی شــده مسئولیت تمام
کاستیهای کشور که بخش بزرگی از آن میوه

رد امکان حمله سایبری به پارچین
یک مقام مطلع نظامی اعالم کرد که مخزن
گــاز منفجر شــده در «پارچین» به صورت
دســتــی کنترل و ش ــارژ مــیشــده و اساسا
امکان حمله سایبری به آن نیز وجود نداشته
است.
اوایــل هفته جــاری وزارت دفــاع اعــام کرد
که انفجار در مخازن گازی منطقه پارچین
به دنبال نشت گاز رخ داده است.
در پی این اتفاق برخی کاربران در فضای
مجازی به خصوص حساب های توئیتری
فارسی زبان خارج از ایران ،مدعی انفجار
عمدی در تونل های زیرزمینی این منطقه و

حمله سایبری شده اند .این درحالی است
که روز گذشته یک مقام نظامی مطلع ،در
گفت و گو با نورنیوز نزدیک به شورای عالی
امنیت ملی اعــام کــرد کــه اســاســا امکان
حمله سایبری به مخزن گــاز منفجر شده
وجــود نــداشــتــه اســت چــرا کــه ایــن مخازن
بــه صـــورت دســتــی کــنــتــرل مــی شـــود .وی
همچنین درپاسخ به ادعای انفجار موشک
در زیرزمین اظهار کرد« :چگونه ممکن است
انفجاری در زیر زمین رخ بدهد اما بدون
ایجاد حفر های روی زمین ،باعث سوختگی
پوشش گیاهی شود».

کارنامه دول ـتهــای مــورد حمایت اصــاح
طلبان است ،به پای رهبر انقالب نوشته شود».
* هاشم زاده هریسی عضو
مجلس خبرگان رهبری
در ســرمــقــالــه روزن ــام ــه
اعتماد با اشاره به مسئول
بـــودن همه در بــه وجــود
آمدن وضع موجود نوشت  « :ما همه در خوبی و
بدی این نظام سهیم هستیم ،از اینرو از همه
درخــواســت میكنم كــه بیاییم طــرحــی نو
دراندازیم و باور كنیم با محكوم كردن چپ و
راست راه به جایی نمیبریم .باید بپذیریم همه
ما براساس مسئولیتی كه داریم ،كوتاهیها و
قصوراتی را مرتكب شد هایم كه اگر چنین
نبود ،امروز با چنین مشكالتی مواجه نبودیم.
نمیتوانیم تمام مشكالت را بر دوش دنیا
بگذاریم و بگوییم باعث و بانی این اتفاقات،
آنان هستند».
* پــرویــز امــیــنــی اســتــاد
دانــشــگــاه و کــارشــنــاس
جامعهشناسی سیاسی در
یــادداشــتــی نــوشــت« :به
ل ــح ــاظ مــتــدولــوژیــک،
اشکال نوشتار جناب خوئینیها این است که
ادعایی کلی و بــدون استدالل کــرده است،
بنابراین به سادگی و با شواهد خیلی آشکار
قابل نقض است .مث ً
ال االن فهرست مشکالت
کنونی را میتوان در دالر  20هزار تومانی،
سکه  8.5میلیونی ،متوسط قیمت مسکن
متری  20میلیونی در تهران و اجار ههای
سرسامآور و تورم بیسابقه و ...خالصه کرد.
این عدد و رقمها را میتوان نسبت به سال 92
یعنی آغــاز دولــت روحــانــی به عنوان متحد

جریان جناب خوئینیها مقایسه و جمعبندی
کرد که در این مــدت ،چه تغییرات اساسی
منفی در زندگی مردم ایجاد شده است» .وی
همچنین با اشــاره به حادثه اشغال سفارت
آمریکا افزود« :جناب موسو یخوئینیها در
جریان اشغال سفارت آمریکا ،دانشجویان را از
مشورت با امام قبل از انجام این اقدام برحذر
داشــتــنــد چــرا کــه پیشبینی مــیکــردنــد با
مخالفت امام روبه رو شود .حاال مسئولیت این
اقــــــــــدام بـــــه عــــهــــده امــــــــام اســـــــت یــا
موسویخوئینیها؟»
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ویژه های خراسان

هشدار درباره پدیده «فرار کاال» به
خارج کشور
یکنهادمسئولدرحوزهاقتصادیدرنامهروزهای
اخیرخودبهتعدادیازمدیرانوزارتخانههایکشور
و صنعت ،از آنها خواسته است با توجه به کاهش
ارزشپولملیوبهتبعآنوقوعپدیدهایبهنام«فرار
کاال در شهرهای مرزی» به سمت خارج از کشور،
وزارت کشور و سازمانهای صمت در استانهای
مرزیبایددراینزمینهنظارتالزمراانجامدهندو
جلویرخدادنچنیناقداماتیرابگیرند.

تذکر مهم بابت تشویق کارمندان اهل
تحقیق و ترجمه
پــس از ابهامات و ســواالتــی کــه برخی ادارات و
سازمانهایدولتیدرخصوصپرداختمبالغیبه
کارمندانفعالدرحوزهترجمهوتالیفمطرحکرده
بودند،یکمسئولمهماجراییدرنامهروزهایاخیر
خودتاکیدکرده،درصورتیکهانجاماقداماتیچون
تحقیق ،تدریس ،ترجمه و تالیف جزو وظایف جاری
کارمند بر اساس شرح وظایف وی باشد ،مبلغی با
عناوین مذکور به وی تعلق نمی گیرد ،اما چنان چه
اینوظایفخارجازساعاتاداریتوسطآنمستخدم
انجام شود ،پرداخت مبالغی در چارچوب ضوابط
اضافهکارساعتیمجازاست.

توئیت سیاسی

