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روی موج کوتاه

سخنگوی وزارت خارجه گفت: در 
حادثه ســقوط هواپیمای اوکراینی ما 
تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی شناسیم 
و این قربانیان را ایرانی می دانیم اما حق و 

حقوق آنها را پیگیری می کنیم. 
به گزارش ایلنا،  سیدعباس موسوی، 
صبح دیروز در نشست خبری با اصحاب 
رسانه، با گرامی داشــتن یاد و خاطره 
تمامی جان باختگان پرواز بوئینگ ۷۵۲ 
و ابراز همدردی و تسلیت نسبت به این 
حادثه تلخ افزود: برخی از کشورهایی که 
اتباع شان را از دست داده اند، حرف هایی 
می زنند، ولی عزادار اصلی ایران است که 
مردم و جوانان خود را از دست داده است 
و طبیعتا در برابر این مســئله سکوت 

نخواهد کرد.
پیام روحانی به رئیس جمهور 
اوکراین درباره سقوط هواپیما

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: 
وزیر راه و شهرســازی روز دوشنبه به 
اوکراین سفر کرد تا پیام رئیس جمهوری 
درباره مسئله سانحه سقوط هواپیمای 
مســافربری را به همتای اوکراینی وی 

برساند.
ظریف به داووس نمی رود

موسوی با اشاره به تحوالت اخیر در 
حوزه دیپلماســی گفت: قرار بود آقای 
ظریف همین روزها برای شــرکت در 
نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس 
به سوییس برود که به رغم دعوت رسمی 
و حضوری اولیه از ایشان، برنامه تنظیمی 
را به هم زدند و برنامه ای که توافق شده 
بود و ترتیبات دیگری را در نظر گرفتند 

که این سفر متاسفانه انجام نمی شود.
وی با بیان اینکه هفته گذشته امیر 
قطر برای نخستین بار پس از به قدرت 
رسیدن در ســال ۲۰۱۳ در این سطح 
به ایران آمد، تصریح کرد: در این ســفر 
گفت وگوهــای مفیــدی درخصوص 
روابط دوجانبه و مســائل منطقه ای و 
بین المللی انجام شد. سخنگوی وزارت 
امــور خارجه همچنین به ســفر عماد 
خمیس نخست وزیر ســوریه به تهران 
اشاره کرد و افزود: هفته آینده هم رئیس 
دومای روســیه در قالــب همکاری ها 
و دیپلماســی پارلمانی به تهران سفر 
خواهند کرد و مذاکراتی با مقامات ذیربط 

خواهد داشت.
ادعای اروپا درمورد برجام 

قابل قبول نیست
موسوی درباره فعال کردن سازوکار 
حل اختالفات از سوی سه کشور اروپایی 
ابراز داشت: ایران در برجام حضور دارد اما 
تعهدات خود را متوازن با تعهدات طرف 
مقابل کرده است. اینکه ایران یکطرفه 
در برجام باقی مانده، عبارت صحیحی 
نیست. ایران پس از خروج آمریکا از برجام 
اعالم کرد برای ایجاد توازن میان حقوق 
و تکالیف، حق دارد تعهداتش را کاهش 
دهد که آخریــن گام آن طی روزهای 

گذشته برداشته شد.
وی با بیان اینکه ادعاهای اروپایی ها 
قابل قبول نیست، عنوان کرد: ایران ماه ها 
قبل سازوکار حل اختالفات را براساس 
بند ۳۶ اجرا کرد و ادعای اروپایی ها قابل 
قبول نیست. البته آنها می گویند مکانیزم 

ماشه را فعال کرده اند اما اشکاالت فنی 
و حقوقی زیادی وجــود دارد که به آنها 
اعالم کردیم و اقدام آنها پــس از اقدام 

ایران است.
رئیس مرکز دیپلماســی عمومی 
و رســانه ای وزارت امور خارجه درباره 
واکنش احتمالی ایران به اجرای ماده ۳۷ 
برجام یادآور شد: ایران به برجام پایبند 
است. آنچه برای ما اهمیت دارد، عمل 
طرف مقابل است که چیز خاصی از آنها 

مشاهده نشده است.
ذوق زدگی بوریس جانسون برای 

ما قابل اعتنا نیست
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره 
اظهارات نخست وزیر انگلیس مبنی بر 
توافق ترامپ اظهار داشت: همین که اسم 
یک فرد بر توافق گذشته می شود، نشان 
می دهد با شرایط آشنا نیستند. توافق با 
فرد معنا ندارد. ایران با اوباما توافق نکرد. 
وزیر خارجه ایران با جــان کری دیدار 
نکرد بلکه با نماینده دولت آمریکا کرد و 

هر تعهدی که داده شد، تعهد دولت این 
کشور است.

موســوی با بیان اینکــه اظهارات 
جانسون که با ذوق زدگی ترامپ همراه 
شد، برای ما قابل اعتنا نیست، تصریح 
کرد: برجــام می تواند نجــات یابد در 
صورتی که همه طرف هــا به آن پایبند 
باشند و حتی آمریکا هم می تواند به آن 
بازگردد. فکر نمی کنــم ایران آمادگی 
داشته باشد با شرایطی که آنها در نظرشان 
است، مذاکره کند. توصیه ما این است که 

به این توافق پایبند باشند.
وی درباره باج دهــی اروپا به آمریکا 
خاطرنشــان کــرد: در مالقات هایی 
که ظریــف با نمایندگان کشــورهای 
اروپایی به ویژه جــوزپ بورل به عنوان 
هماهنگ کننده عالــی اتحادیه اروپا 
داشته است، نقش اروپا در حفظ برجام 
را یادآوری کردیم. ما به رغم خباثتی که 
در برخی از کشورهای اروپایی مشاهده 
می کنیم درب مذاکره با آنها بسته نشده 

است و توپ در زمین این کشورها است.
کشورها از سیاسی کردن ماجرای 

سقوط هواپیما پرهیز کنند
این مقام مسئول در وزارت خارجه با 
بیان اینکه ما از همان ابتدا اعالم کردیم 
آماده همکاری با کشــورهای مختلف 
هستیم، گفت: اکثریت قریب به اتفاق 
قربانیان این واقعه، ایرانی بودند و دولت و 
ملت ایران از این بابت متاسف است. ما به 
کشورهایی که اتباعشان در آن هواپیما 
بودند، دسترسی کنســولی و ویزا برای 
هیات های فنی، کنســولی و تخصصی  

داده ایم، اما عزدار اصلی ما هستیم.
موسوی اضافه کرد: بررسی حادثه 
برای روشن شدن نکات حقوقی و فنی 
زمانبر اســت ولی ما آمــاده همکاری 
هســتیم. امروز هم وزیر راه به اوکراین 
می رود که نشــان دهنده اوج همکاری 
ایران در قبال ایران موضوعات اســت. 
دیگر کشــورها از سیاســی کردن این 
موضوع باید پرهیز کنند چرا که چیزی 

گیرشان نمی آید.
 اقدام سفیر انگلیس 

خالف شئون دیپلماتیک بود
وی درباره خروج ســفیر انگلیس از 
ایران و درخواست برای کاهش مناسبات 
با لندن تصریح کرد: در اینکه اقدام سفیر 
انگلیس خالف شــئون دیپلماتیک و 
غیرمتعارف بوده است، تردیدی وجود 
ندارد. وزارت خارجه ایران ایشان را احضار 

کرد و به ایشان و دولت انگلیس به شدت 
اعتراض کرد. عالوه بر این آقای ظریف 
و عراقچی توییت های به شدت تندی را 
منتشر کردند. بیانیه ای هم منتشر کردیم 
که اقدام سفیر خالف شئون دیپلماتیک 
و مشکوک بوده است. برخی از گروه های 
مردمی مطالباتــی دارند که به حق هم 
هستند اما روندهای دیپلماتیک آداب 

خاص خود را دارد.
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی با 
بیان اینکه سفیر انگلیس ترجیح داده 
است که ایران را ترک کند، خاطرنشان 
کرد: نمی دانیم موقت اســت یا به ایران 
بازمی گردد. مــا دولت انگلیــس را به 
بند پایانی بیانیــه وزارت خارجه ارجاع 
می دهیم که در صــورت تکرار این نوع 
اقدامات، واکنش مانند قبل نیســت. 
دیپلمات های خارجی تــا زمانی که در 
ایران هستند، مهمان ما هستند و دارای 
مصونیت هستند تا جایی که مقررات را 
رعایت کنند ولی آنها باید متوجه باشند 
اقدام خالف قواعــد دیپلماتیک انجام 

ندهند.
دولت آلبانی در حال ارتکاب 

خطاهای پی درپی است
موسوی درباره اقدام دولت آلبانی در 
اخراج دو دیپلمات ایرانی ابراز داشــت: 
دولت آلبانی در حال خطاهای پی در پی 
است. برخی اقدامات موجب سوء تفاهم 
شده است. ما اقدام آنها را که بدون ارائه 
هیچ مدرک و سندی بوده است، محکوم 
می کنیم و امیــدوارم روابــط خوب و 
قدیمی با آلبانی تخت تاثیر طرف ثالث 

قرار نگیرد.
وی اضافه کرد: روند کنونی مناسبات 
سازنده نیست. پاسخ ایران در حال نهایی 
شدن است. امیدواریم دولت آلبانی در 

رویکرد کنونی تجدیدنظر کند.
اقدام AFC فنی نیست

موســوی دربــاره محرومیــت 
باشــگاه های ایرانی از میزبانی از سوی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا یادآور شد: 
اقدامی که اعالم شد و بهانه ای که آورده 
شده است، می توانست اقدام فنی باشد 
اما این اقدام فنی نیســت و به ســمت 
سیاسی شــدن پیش می رود. علیرغم 
برخی اتفاقاتی که رخ داد و تمام شــد، 
ایران حداقل نســبت به بســیاری از 
کشورهای مدعی کشــور امنی است 
و فدراســیون های ورزشــی دنبال آن 

هستند.

وی ادامــه داد: ایــن موضــوع به 
باشگاه هایی که مسابقه داشتند ارتباط 
دارد که در این زمینه موضع گیری هایی 
داشتند. دولت چه وزارت خارجه و چه 
وزارت ورزش به تصمیم باشگاه ها احترام 
می گذارد و از آنها حمایت می کند ولی 
فرصت وجــود دارد و امیدواریم آنها به 
خودشــان بیاید و روح ورزش را آلوده 

سیاست نکنند.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماسی 
اظهارداشت: ما کمک کرده و مشورت 
هم می دهیم تا از این فرصت باقی مانده 
بتوان اقدامی کرد و باشگاه های ما طبق 

نظر خود بازی کنند.
ما ملت صلح طلب جنگ بلدیم 

وی دربــاره خــروج ایرالین های 
خارجی از آسمان ایران خاطرنشان کرد: 
خروج ایرالین ها اقدام شتابزده ای است 
که با گذشت زمان، امنیت آسمان ایران 
برای آنها اثبات می شود و آنها مجددا به 

کشور باز خواهند گشت.
ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ 
به این ســوال که آیا مراحلــی از انتقام 
سردار سلیمانی باقی مانده است، ابراز 
داشت: ترور ســردار ســیمانی با این 
اقدامات جبران پذیر نیست و اقدام ایران 
و ضربه ای که به پایگاه های عراقی زده 

شد، بخشی از اقدام ماست.
موســوی با تاکید بــر اینکه ایران 
جنگ طلب نیســت، عنــوان کرد: ما 
ملت صلح طلــب جنگ بلدیم. تاریخ 
ما پر از رشــادت ها و حماسه ها است 
ولی ایران، کشــوری اهل گفت وگو و 
صلح اســت. اگر تهدیدی علیه منافع 
ایران انجام شــود، ایران دست بسته 
نیست و دست بسته نخواهد بود. با این 
حال ایران خواستار افزایش تنش در 

منطقه نیست.

سخنگوی وزارت خارجه:

تابعیتدوگانهبرایجانباختگانهواپیمارانمیپذیریم

خبر

یک عضو حقوقدان شــورای نگهبان می گوید 
9۰ درصد نمایندگان رد صالحیت شده به  دالیل 
غیرسیاسی تایید نشده اند. به گزارش ایسنا، هادی 
طحان نظیف در اینستاگرام نوشت: حدود 9۰ درصد 
از نمایندگان رد صالحیت شده به دالیل غیر سیاسی 
تأیید نشــده اند و بارها گفته شده شورای نگهبان 
به دالیل قانونی از اعالم عمومی دالیل منع شــده 

ولی هر داوطلبی که بخواهد می تواند مســتندات 
و محتوای پرونــده اش را با دیگــران مطرح کند. 
همچون روزهای گذشته برخی از این نمایندگان 
امروز نیز به شورا آمدند و مطالبشان شنیده شد و 
مســتندات پرونده ها در اختیارشان گذاشته شد. 
اگر نسبت به بخش هایی از مستندات ایراد داشته 
باشند، بررســی های بیشتری از ســوی مراجع 

قانونی صورت می گیرد و در جلسات بعدی در کنار 
گزارش ها، مستندات مربوطه نیز عرضه می شود. 
رد یا تأیید نمایندگان در حال شورای نگهبان اثری 
نمی کند. مهم این است آنچه قانون می گوید عمل 
شود. خواسته مردم همین است. من نیز در بررسی 
پرونده ها تالشم این بود که گزارش های غیر معتبر 
یا مخدوش را به هیچ عنوان مالک قرار ندهم. حتی 

در مــواردی که پرونده و یا مســتندات آن ابهامی 
داشت با خود داوطلب تماس گرفتم و بدون معرفی، 
مندرجات در پرونده را از او سئوال کردم. از داوطلبی 
که گزارش های ســوئی در پرونده او درج شده بود 
خواستم سوء پیشینه خود را به دفتر نظارت استان 
تحویل دهد تا دلیلی برای تأیید صالحیتش داشته 
باشم. همکاران ما نیز در ستاد دریافت شکایات تهران 
با مشاوره حقوقی به داوطلبان، برای تأیید صالحیت 
آنان کمک می کردند. رویکرد شورا در این خصوص 
کاهش بی دلیل داوطلبان نیست. این روزها تعدادی 
از داوطلبان از جمله نمایندگان فعلی مجلس که 

در مراحل قبلی رد صالحیت شــده بودند به شورا 
می آیند. موارد پرونده شــان با خــود آنها در میان 
گذاشته شد و آنها اکنون می توانند دالیل را به اطالع 

مردم برسانند.

یک عضو شورای نگهبان:
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فرمانده کل سپاه خبر داد:
حضور۵۰میلیونیمردم
زیرتابوتسردارسلیمانی

فرمانده کل سپاه پاســداران با تاکید بر اینکه 
»شهید سلیمانی« زنده تر از قاسم سلیمانی و برای 
دشمن خطرناک تر از گذشته است، گفت: همگان 
دیدند خون این شهید واالمقام و حضور ۵۰ میلیونی 
مردم زیر تابوت وی، تمامی توطئه ها و ترفندهای 
شوم دشمن را بر باد داد و حرکت جدیدی را آغاز کرد.

به گزارش ایلنا، سردار سرلشکر حسین سالمی 
در آیین معارفه فرمانده نیروی قدس سپاه که دیروز 
برگزار شد، سپهبد شهید قاسم سلیمانی را مدیری 
توانا، اندیشمند، مدبر، مومن، شجاع، صریح و قاطع 
توصیف و تصریح کرد: تصور غلط دشمن این بود که 
اگر این سردار رشید سپاه اسالم را ترور کند، ماجرا 

تمام خواهد شد. 
    

سردارحجازیجانشینفرمانده
نیرویقدسسپاهشد

 با حکم سرلشکر حسین سالمی، فرمانده کل 
سپاه پاسداران، سرتیپ محمد حجازی جانشین 
فرمانده نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه شده 
است. به گزارش ایســنا، پیش از حجازی، سردار 
سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی مسئولیت جانشینی 
نیروی قدس سپاه را برعهده داشت که در پی شهادت 
سردار سلیمانی، طی حکمی از سوی فرمانده کل قوا 
به ســمت فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی منصوب شد.
    

واکنشروسیهبهاحتمال
خروجایرانازانپیتی

روســیه به احتمال خروج ایــران از ان پی تی 
واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، »سرگئی 
ریابکوف«، معاون وزارت خارجه روســیه در مورد 
احتمال خروج ایــران از ان پی تی گفــت: از ایران 
می خواهیم به تعهدات خود در آژانس بین المللی 

انرژی اتمی به طور کامل پایبند بماند.
وی در ادامه افزود: همکاران ایرانی ما می دانند 
 که از نظر ما زیر ســوال بردن پایبنــدی ایران به 

ان.پی.تی درست  نیست.
    

وزیر امور خارجه اوکراین:
ایرانبایدجعبهسیاههواپیمارا

تحویلدهد
وزیر خارجــه اوکراین خواهان جعبه ســیاه 

هواپیما شد.
به گزارش ایلنــا به نقــل از رویتــرز، »وادیم 
پریستایکو« وزیر امور خارجه اوکراین روز دوشنبه 
گفت: ما به ایران فشــار می آوریم تا جعبه سیاه را 
تحویل اوکراین دهد، تحویل جعبه ســیاه نشان 
می دهد که ایران خواســتار بررسی بی طرفانه این 
سقوط اســت. پریســتایکو گفت: ما باید فراتر از 
بحث های سیاسی حرکت کنیم اما قبل از هرچیز 
باید جعبه سیاه تحویل داده شــود. آن ها در ابتدا 
گفتند که جعبه سیاه را تحویل می دهند بعد اعالم 
کردند که تحویل نمی دهند باید ببینیم که آیا جعبه 

سیاه تحویل ما داده می شود یا خیر؟
    

واکنشکدخداییبهاظهارات
الریجانیدربارهردصالحیتها

به گزارش ایلنا،  عباسعلی کدخدایی، سخنگوی 
شــورای نگهبان در صفحه شخصی خود، توییتی 
درباره پیگیری های نماینــدگان مجلس دهم که 
صالحیت آنــان برای کاندیداتــوری در انتخابات 

مجلس یازدهم تأیید نشده است، منتشر کرد.
متن توییت سخنگوی شــورای نگهبان به این 
شــرح اســت: »هر روز تعدادی از نمایندگانی که 
صالحیت آنان تایید نشده با اعضا شورای نگهبان 
مالقات می کنند. مدارک و دالیل برای آنان تبیین 
شده و توضیحات آنها استماع می گردد. اگر چه دفاع 
رئیس مجلس از همکاران قابل درک است، لیکن 
مناســب بود نمایندگان نیز مستندات را به رئیس 

مجلس ارائه می کردند.«
    

وزیر کشور: 
برخیافرادتعبیهکنندهقرص
درکیکهابازداشتشدند

وزیر کشور گفت: برخی افراد در داخل کشور پس 
از تولید کیک درون آن قرص می گذاشتند و از آن 
فیلم می گرفتند. عده ای هم این کار را برای سرگرمی 
انجام می دادند که تعدادی از آنان بازداشت شده اند.

به گزارش ایرنا، عبدالرضــا رحمانی فضلی روز 
دوشنبه در حاشیه نشست ســتاد اطالع رسانی و 
تبلیغات اقتصادی در جمع خبرنگاران افزود: موضوع 
کیک های حاوی قرص ها حتی به شــورای امنیت 

ارجاع و در آنجا بررسی شد.

موسوی درباره محرومیت 
باشگاه های ایرانی 
از میزبانی از سوی 

کنفدراسیون فوتبال آسیا 
یادآور شد: اقدامی که اعالم 
شد و بهانه ای که آورده شده 

است، می توانست اقدام 
فنی باشد اما این اقدام فنی 

نیست و به سمت سیاسی 
شدن پیش می رود

 سخنگوی وزارت 
امور خارجه: وزیر راه و 

شهرسازی روز دوشنبه به 
اوکراین سفر کرد تا پیام 
رئیس جمهوری درباره 
مسئله سانحه سقوط 

هواپیمای مسافربری را 
به همتای اوکراینی وی 

برساند

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی گفت: تا این لحظه احتمال جنگ الکترونیک 
و هجوم سایبری در سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی منتفی 
است. به گزارش ایســنا مجتبی ذوالنور در توضیح جلسه روز 
یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای بررسی 
سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی، در توضیح دلیل تاخیر در 
اعالم نتیجه بررسی علت سقوط گفت: در نمونه های مشابهی که 
در دنیا رخ داده معموالً اطالع رسانی در زمان طوالنی تری است؛ 
مثال روسیه هواپیمای اوکراینی را چندی پیش مورد هدف قرار 
داد و یک ماه طول کشید که بگویند بر اثر اصابت موشک هواپیما 
سقوط کرده و بعد هم حدود ۲ ســال طول کشید تا مشخص 
شود چه نوع موشکی باعث ســقوط این هواپیما شده است اما 
نیروهای مسلح ما با سرعت عمل خوب ظرف ۴۸ ساعت بررسی 
و اطالع رســانی کردند؛ حادثه مشابهی نداریم که بررسی ها با 

این سرعت انجام شده باشــد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه گمانه زنی های متعددی 
در خصوص سقوط هواپیمای اوکراینی مطرح بود، افزود: بحث 
نقص فنی و یا اشتباه انسانی در کادر پروازی و خرابکاری سایبری 
و جنگ الکترونیک از گمانه زنی های اولیه بود، باید بررســی 
می شد آیا منشا این سقوط خرابکاری داخلی و خارجی بوده و یا 
اینکه اشتباه انسانی در سامانه های پدافندی باعث این سانحه 

شده یا خیر.
ذوالنور اضافه کرد: نیروهای مسلح در یک بازه زمانی کوتاه ۴۸ 
ساعته تمام این گمانه زنی ها و سواالت و ابهامات را مورد بحث و 
بررسی قرار  داده و اعالم نظر کردند. برخی گفتند در این حادثه 
پنهانکاری صورت گرفته است و حقایق به مردم گفته نشد اما 
این افراد نسبت به روند تخصصی این موضوع و زمانبر بودن آن 
آشنایی نداشتند یا اینکه تحت تاثیر جو موجود این مطالب را 

مطرح کردند. وی با بیان اینکه ممنوعیت پروازها نیز در نشست 
کمیسیون امنیت ملی مورد بحث قرار گرفت، گفت: با توجه به 
تهدیداتی که از طرف آمریکا وجود داشت و پیش بینی می شد 
که آنها عکس العمل متقابل داشــته باشند، سامانه ها توجیه 
شده بودند که در آمادگی صد درصد باشند.  ذوالنور ادامه داد: 
گزارش هایی مبنی بر حرکت موشک کروز مطرح شد اما اینکه 
این گزارش ها اعتبارسنجی شود و به عنوان یک اطالعات موثق 
به سامانه ها اعالم شود که دقیقا مسیر کروز کجاست و به سمت 
کدام هدف می رود و کدام سامانه ماموریت برخورد با آن را دارد، 
چنین اتفاقی نیفتاده بود. بر این اساس هیچ دلیل و اعتبارسنجی 

این گزارش ها را اثبات نکرده، مسئله حائز اهمیت دیگر آن 
است که نمی شد در کشــور حالت فوق العاده و جنگی را با 
توجه به تبعاتی که در زندگی مردم دارد، اعالم کرد و این 
نکته در این جلسه روشن شــد. وی یادآور شد: یکی دیگر 
از مسائل این بود که آیا سامانه خطا داشته یعنی سیستم 
پدافند و شبکه کنترل آتش مشکل داشته است یا خیر که 

این موضوع تاکنون اثبات نشده است. همچنین 
قطع بودن ارتباط اپراتور و سامانه با شبکه 

کنترل آتش نیز تاکنون اثبات نشده است. ذوالنور ادامه داد: از 
سوی دیگر ما در حالت آتش محدود قرار داشتیم. به این معنا که 
به سامانه پدافندی هنوز دستور شلیک و هدف اعالم نشده بود و 
حتی اگر فرض کنیم که ارتباط سامانه پدافندی و اپراتور با مرکز 
کنترل قطع شده باشد، باز هم نباید به صورت خودسر و آتش به 
اختیار عمل شود.  بر این اساس با توجه به اینکه به سامانه ها اعالم 
شــده بود که وضعیت در حالت آتش محدود است نه آتش به 
اختیار، پس این سانحه کامالً بر اثرخطای انسانی سامانه پدافند 
هوایی بوده و اپراتور چنین خطایی را مرتکب شده و به تشخیص 
خودش چنین تصمیمی را گرفته و اقدام کرده است. 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در پایان گفت: با توجــه به مباحث 
صورت گرفته، نتیجه بررسی های کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی خطای انسانی 
را نشــان می دهد لذا باید از طریق ســازمان 
قضایی نیروهای مسلح و قوه قضائیه با کسانی 
که در این راستا کوتاهی و قصور کرده اند 

برخورد، شود.

ذوالنور در تشریح جلسه کمیسیون امنیت ملی: 

نبایداپراتورآتشبهاختیارعملمیکرد


