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رئیس جمهور در سالگرد فاجعه پرواز 752 و درحالی که 
هنوز هیچ دادگاهی تشــکیل نشده اســت، درباره حادثه 
هواپیمای اوکراینی گفت: مسببین این حادثه باید در یک 
دادگاه عادالنه محاکمه شوند و دولت بر این موضوع اصرار 

دارد و قوه قضاییه هم حتما این کار را انجام می دهد.
به گزارش ایسنا،  حسن روحانی صبح دیروز در جلسه 
هیات دولت با اشــاره به حادثه ساقط شــدن هواپیمای 
اوکراینی خاطرنشــان کرد: ۱۸ دی ماه روز تاسف انگیزی 
برای ما بود. چهارشنبه بود که ما جلسه هیات دولت داشتیم 
و شب در آسمان هواپیمایی به خطا مورد هدف قرار گرفت و 
سرنگون شد و عزیزان ما همه شان جان به جان آفرین تسلیم 
کردند. این موضوع خیلی برایمان سخت بود در ابتدا هم قضیه 
برایمان روشن نبود که چه اتفاقی افتاده و روزهای پنج شنبه و 
جمعه گزارش ها کامل شد و مشخص شد که شرایط چگونه 
است و از همان وقت به مسئولین گفتیم موضوع را به مردم 

اعالم کنند، چرا که نباید چیزی از مردم پنهان بماند.
وی ادامه داد: ما همان روز هم گفتیم که مسببین باید در 
یک دادگاه عادالنه محاکمه شوند و امروز هم بر این موضوع 
اصرار داریم که حتما قوه قضاییه ایــن کار را انجام می دهد 
و همه عامــالن را محاکمه می کنند. اگر قصور، اشــتباه، 
هماهنگی و ناهماهنگی بوده همه زوایای مساله باید روشن 

شود و مردم از آن مطلع شوند که چه طور بوده است.
روحانی همچنین اظهار کرد: هیات دولت هم خسارات 
را تصویب کرده تا پرداخت شود و در این موضوع تابعیت را 
هم در نظر نگرفته و برای همه به طور مساوی ۱5۰ هزار دالر 
خسارات در نظر گرفته شــده که این پول پرداخت خواهد 
شد. درباره  هواپیما هم با اوکراین مذاکره را ادامه می دهیم. 
مقصران هم حتما در دادگاه محاکمه خواهند شد. در این 
شرایط سخت بود اما ۳۰ میلیون دالر در اختیار قرار داده شده 
تا خسارات پرداخت شود البته نه این که این موضوع تاثیری 
در این محاکمه بگذارد چرا که محاکمه عامالن باید با دقت  

انجام شود.
 ارز دولتی را به نیمایی طوری تغییر دادیم 

که مردم نفهمیدند
رییس جمهور در بخش دیگــری از صحبت های 
خود یادآور شد: در شــرایط مختلف اقدامات مختلف 
نیاز است. زمانی کشور در یک شــرایط تعادل است 

و زمانی شــرایط کشــور شرایطی اســت که دشمن 
بر ما جنگ تحمیل کرده و شــرایط التهاب اســت و 
جامعه ملتهب است که این شرایط دیگری را اقتضاء 
می کند. اگــر دولت آمده برای کاالهای اساســی ارز 
۴2۰۰ تومان را مقرر کرده و همه مشکالت و سختی ها 
برای بانک مرکزی، دولــت، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و کشاورزی برای این که این کاالها در اختیار 
مردم با قیمتی که قابل تحمل باشــد قرار گیرد کسی 
نگوید آقا چرا ۴2۰۰ تومان بعد می گویند یک آدمی 

سوء استفاده کرده آخر این شد حرف؟
وی ادامــه داد: ما برای عده ای از مــردم که گرفتار 
هستند بسته هایی درســت کرده ایم که به دست آنها 
برســانیم و به عده ای آدم ســپرده ایم که به دست آنها 
برسانند البته در یک سال گذشته تعدادی از کاالهای 
۴2۰۰ تومانی را به تدریج خارج کردیم و گفتیم که به 
اینها ارز نیمایی اختصاص داده ایــم مثل چای، برنج، 
شکر، الستیک و موارد متعدد که یکی یکی و به تناسب 
آرام آرام در حدی که جامعــه بتواند تحمل کند و قابل 
قبول باشد این کار را انجام دادیم جوری با آرامش عمل 
کردیم که بعضی ها متوجه نشده اند و اصال نفهمیده اند 

که این کار صورت گرفته است.
روحانی در ادامه خاطر نشان کرد: بعضی ها اصال انگار 
دراین کشور نبودند و می رفتند خرید می کردند مثال 
برنج و حبوبات خرید کرده و متوجه نشدند که اینها را از 
آن لیست ۴2۰۰ تومان خارج کردیم. این خوب است 
و معنی آن این اســت که فکر کردند ما هنوز داریم ارز 
۴2۰۰ تومانی را درباره ایــن کاالها ادامه می دهیم. ما 
قدم به قدم ارز ۴2۰۰ تومانی را خارج کردیم و چند قلم 

که برای ما مهم بود از جمله دارو نگه داشته ایم. 

سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم 
کردن اتهامات تکراری و بی اساس وارده در 
بیانیه پایانی نشست سران شورای همکاری 
خلیج فارس، بیانیه این شورا درمورد کاهش 
تعهدات برجامی ایران را مردود دانســت 
و گفت: ایران هیچگونــه مداخله ای را در 
برنامه هسته ای، موشــکی و امور مرتبط با 
سیاست های نظامی و دفاع بازدارنده خود 

را بر نمی تابد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت 
امور خارجه؛ ســعید خطیــب زاده افزود: 
در حالــی که تصــور می رفت بــا توجه به 
مصالحــه کشــورهای خلیــج فــارس با 
یکدیگر، کشــورهای منطقه در دیدگاهها 
و رویکردهای خود در قبال مسایل منطقه 
که طی دهه هــای متمادی جز دشــمنی 
و خصومت نتیجه ای در برنداشــته اســت 
تجدید نظر کنند و خطــاب جدیدی را بر 
گزینند، اما برخی اعضای شورا به پیمودن 
مسیر اشــتباه و تمســک به پروژه قدیمی 

ایران هراسی اصرار می ورزند.
سخنگوی وزارت امور خارجه سیاست 
منطقــه ای رژیم ســعودی و رویکردهای 
مخــرب اش در قبال جمهوری اســالمی 
ایران و دیگر کشــورها را موجب از دســت 
رفتن بخش عمده ای از ثروت کشــورهای 
همسایه و تبدیل منطقه به انبار تسلیحات 
شرکت های غربی دانست که زمینه مداخله 
بیشــتر بیگانگان در این منطقه حساس را 
فراهم کــرده و رژیم عربســتان با گروگان 
گرفتن شــورا و اجالس های آن و تحمیل 
دیدگاه های ویرانگر خود، نفرت و خشونت 

را در منطقه ترویج می کند.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در 
ادامه افزود: رژیم ســعودی و کشــورهایی 
که مداخله جویی های غیر مسئوالنه آنان 
در دیگر کشورها موجب کشتار شهروندان 

بیگناه به خصوص در یمن مقاوم و گسترش 
ناامنی و تروریســم در منطقه شده است، 
تالش دارنــد با فرافکنی، بــر جنایت های 
ضد حقوق بشری خود ســرپوش نهاده و از 

مجازات های بین المللی بگریزند.
خطیــب زاده ابــراز امیــدواری کرد 
کشورهای شورا به جای صدور بیانیه های 
منسوخ شده که نتیجه ای جز استمرار روند 
مخرب کنونی ندارد، بــه واقعیات منطقه 
توجه کرده و رویکردهــای خود را به جای 
تشکیل محور و ائتالف ســازی، به سمت و 
ســوی گفتگو و همکاری منطقه ای سوق 

دهند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید 
مجدد بر مواضع کشورمان ، جزایر سه گانه 
ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را 
جزء الینفک و ابدی خاک جمهوری اسالمی 
ایران دانســت و افزود: جمهوری اسالمی 
ایران هرگونه ادعایی بر این جزایر را دخالت 
در امور داخلــی و قلمرو ســرزمینی خود 

دانسته و آن را به شدت محکوم می کند.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در 
پایان تاکید کرد : جمهوری اســالمی ایران 
بر اساس دیدگاه راهبردی و سیاست های 
اصولی خود همواره راهکار حل مشــکالت 
منطقه را بر مبنای تعامل و همکاری دانسته 
و از ابتــکارات ایجابــی در زمینه توســعه 
مناســبات، مبتنی بر اصــول و قواعد بین 

الملل استقبال می نماید.

سپاه پاســداران انقالب اسالمی در 
بیانیه ای با گرامیداشت  ۱۸ دیماه سالروز  
شــهادت جمعی از هموطنان عزیز در 
حادثه ســقوط هواپیمای اوکراینی، از 
صبر، نجابت و شــکیبایی خانواده های 
معظم آنان قدردانــی و تاکید کرد: ملت 
ما با درک و تحمل ســختی های ناشی 
از دشــمنی ها و توطئه های  نظام سلطه 
و اســتکبار ،مصمم تر از گذشته در پی 
کنار زدن دشــمنان از مســیر پرافتخار 
و آینده درخشــان فراروی بوده و انتقام 
سخت  از آنان نیز دســتور کار پاسداران 
 انقالب و مجاهدان مومن امت اســالمی 

خواهد بود  . 
 به گزارش ایســنا به نقــل از روابط 
عمومی کل ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی دربخشــی از این بیانیه آمده 
اســت:با گذشــت یک ســال از حادثه 
ســقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی 
کــه پــس از ماجراجویــی وجنایــت 
تروریســتی امریکا و متعاقب آن ضربه 
موشــکی به پایگاه تروریست ها در عین 
االسد و شــرایط جنگی منطقه رخ داد؛ 
همچنان فراق فرزندان عزیز ملت ایران 
 غــم و اندوهــی عمیــق را در دل های 

همگان گذاشته است.
  در ایــن بیانیه بــا تاکید بــر اینکه  
پاســداران انقالب اســالمی، طی چهار 
دهه اخیر همــواره در میدانهای مبارزه 
بــا ظالمیــن و مســتکبرین در دفاع  از 
امنیت و منافع ملــی و صیانت از  آرامش 
و ســالمت مردم حضــور  شــجاعانه و 
فداکارانه داشته و جان خود را سپر بالی 
ملت ایران کرده اند؛ خاطر نشــان کرده 
اســت:بار ســنگین فراق فرزندان عزیز 
ایران بســیار ســخت و اندوهبار است  و 
این اتفاق تلخ که در پی ماجراجویی های 

ضدانسانی و اقدامات تروریستی امریکا 
در منطقه بــه وقوع پیوســت؛  بار دیگر 
اوج خباثــت و کینه تــوزی اســتکبار 
جهانــی علیه جمهــوری اســالمی و 
ملت ایران را به اثبات رســاند و قلبهای 
 مردم شــهید پرور ایــران را جریحه دار 

و  اندوهگین کرد.
در پایــان این بیانیه با ابراز تاســف و 
تاثر عمیق آحاد فرماندهان ، مســئولین 
و کارکنان  پاســداران انقالب اســالمی 
نســبت به وقوع این حادثــه دردناک و 
ابراز همــدردی مجدد بــا خانواده های 
معظم شــهدا و تاکید بر بهــره گیری از 
گزارش هــای کمیته هــای تخصصی 
بررسی حادثه و رفع کاستی ها و معایب 
برای جلوگیری از حوادث  و وقایع مشابه 
تاکید شده است: سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی نهادی  برخاسته از بطن مردم  و 
خادم ، پیشــمرگ ، هم درد و شریک غم 
و شــادی هموطنان در تمامی صحنه ها 
بوده وخواهد بود وملت شــریف و فهیم 
ایران نیز با درک و تحمل ســختی های 
ناشی از دشــمنی ها و توطئه های  نظام 
سلطه و استکبار ،مصمم تر از گذشته در 
پی کنار زدن دشمنان از مسیر پرافتخار 
و آینده درخشــان فراروی بوده و انتقام 
سخت  از آنان نیز دســتور کار پاسداران 
 انقالب و مجاهدان مومن امت اســالمی 

خواهد بود.

خبرخبرخبر

روحانی در سالگرد فاجعه پرواز 752 :

 بر محاکمه مسببین حادثه هواپیمای اوکراینی 
اصرار داریم

واکنش ایران به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس 

ایران در سیاست های دفاعی خود هیچگونه 
مداخله ای را نمی پذیرد

سپاه پاسداران:

ماجراجویی های تروریستی آمریکا اتفاق 
تلخ هواپیمای اوکراینی را رقم زد

دولت، فعاالن غیرقانونی یا مجوزداران؛

چه کسی در این»بی برقی!« 
بیت کوین استخراج می کند؟

سياست 2

چرتکه 3

تحرکات تهدیدآمیز ترامپ در روزهای آخر ریاستش، 
نگرانی برخی را برانگیخته است؛

نواختن ناقوس جنگ 
وج   در آستانه خر

از کاخ سفید
»برج مراقبت نیویــورک یک پیام صوتی 
دریافت کــرده که برای انتقام ترور ســردار 
ســلیمانی، چهارشــنبه یــک هواپیما به 
ســاختمان کنگره آمریکا برخــورد خواهد 
کرد«؛ آیا این یک پیام جدی اســت یا بخش 
دیگری از جنگ روانی با کلیدواژه »جنگ«؟

گرچه دونالد ترامپ با این وعده وارد کاخ 
سفید شد که ایاالت متحده را درگیر جنگی 

تازه نکند و تا امروز هم چنین نکرده است؛ اما 
در تمام مدت دوران ریاست جمهوری اش، هر 
چند وقت یک بار ناقوس جنگ با ایران را به 
صدا درآورده است. این روزها که او در تدارک 
خروج از کاخ سفید است نیز، بار دیگر ناقوس 

جنگ با تمام قدرت به صدا درآمده است. 
در آستانه سالگرد ترور سردار سلیمانی، 

زمزمه ها درباره احتمال انتقام ایران و...

روحانی در سالگرد فاجعه پرواز 752 :

بر محاکمه مسببین حادثه هواپیمای اوکراینی اصرار داریم
همين صفحه


