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کواکبیان در تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس:

همه نهادها برای مشارکت حداکثری مردم
در انتخابات باید تالش کنند

صفحه2



برنامههای صداوسیما تا چه میزانی برای گسترش مشارکت مردم در انتخابات
تنظیم شده است؟



حذف پستهای اینستاگرام با محتوای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
علیرغم ادعای آزادیخواهی آمریکا صورت گرفت که باید وزارت ارتباطات
برای تسریع در راهاندازی شبکه ملی اطالعات کوشش کند
صفحه2

«مردم ساالری آنالین» گزارش میدهد

کدام هنرمندان
به جشنوارههای فجر نمیروند؟
صفحه10

شایعات از همکاری چند سناتور جمهوریخواه با دموکراتها خبر میدهد

همه برای استیضاح ترامپ

گزارش «مردمساالری آنالین»
از ضربهای دیگر بر پیکر محرومترین استان ایران

سرمقاله

صفحه2

زوایای پیدا و پنهان پرواز ۷۵۲؛ تحلیل سایبری
بهروز پورسینا

مقدمه هر صحبت و تحلیلی پیرامون پرواز ۷۵۲
شرکت هواپیمایی اوکراین ،عرض تسلیت و تعزیت
به تمامــی خانوادههای قربانیان و شــهدای حادثه
جانکاه و غمناک سقوط هواپیمای تهران – کییف
در تاریخ  ۱۸دی ماه ،مطابق با  ۸ژانویه  ۲۰۲۰است.
ایران اسالمی یکپارچه در غم از دست دادن شما و
مصیبت وارده بــه خانوادههای قربانیان این حادثه،
شریک و عزادار است .در ادامه پیشنهاد میکنم بیش
از هر زمان ،یادداشت را با دقت مطالعه فرمایید .در
این نوشتار متوجه خواهیم شد که در عصر سایبر و
بهرهگیری از ابزارهای نرم و سخت سایبری ،چگونه
قواعد بازی میتواند به هم بریزد؛ شکست بزرگ کم
رنگ شــده ،معادالت در فضای بینالمللی بصورتی
کامال ظالمانــه و تراژیک ،تغییر یابد .بله صحبت از
آمریکایی است که قاتل شهید بی مانند ،سردار قاسم
سلیمانی میباشد .در همین راستا ،به لحظه پاسخ
ایران در چارچوب سیاســت حق دفــاع از خود در
هدف قرار دادن دو پایگاه نظامیان آمریکایی در عین
االسد و اربیل عراق بر میگردیم .حدود ساعت یک و
نیم بامداد چهارشنبه  ۱۸دی ماه ،موشکهای ایرانی
به ســوی اهداف از پیش تعیین شده در پایگاههای
نیروهای آمریکایی در عراق ،با موفقیت کامل شلیک
میشود .گام اول و بزرگ ،در خصوص گرفتن انتقام
سخت از جنایت ترور بزرگ سرداران قاسم سلیمانی
و ابومهــدی المهندس محقق میشــود .کمتر از ۵
ســاعت از این رویداد تاریخ ساز ،در اطراف فرودگاه
امام خمینی تهران پس از گذشت دقایقی از ساعت
 ۶صبح ،یک هواپیمای اوکراینی با  ۱۷۶سرنشــین
که  ۱۴۷نفر از آنان ،ایرانی بودند ســقوط میکند و
کلیه سرنشینان ،جان میبازند .فضای غرور ملی -
مذهبی ناشــی از تحقق انتقام سخت با اندوه ناشی
از این حادثه غمبار همراه میشــود .در گزارشهای
اولیه به نظر میرســید که اصلیترین علت سقوط
بــه دلیل آتش گرفتن موتــور و بخشهایی از بدنه
هواپیما به دلیل بروز نقص فنی بوده است اما از بعد
از ظهر چهارشنبه ،اخباری از سوی برخی نشریات
غربی منتشر میشود که این آتش سوزی نه به دلیل
نقص فنی ،بلکه به دلیل اصابت موشکهای پدافند
ایران به این هواپیما بوده است .یکی از این نشریات،
نشریه هیومن ایونتس است که در سوابقش ،ارتباط
بســیار عمیق با گروههای برانداز جمهوری اسالمی
ایران دیده میشود .به فاصله کمی از این گزارشات،
مقره موشک پدافند هوایی تور ام ۱-که
تصویری از ّ
در استخدام سیستم یکپارچه پدافند موشکی ایران
است به سراسر دنیا مخابره میشود .ادعا این است که
این تصویر ،توسط یکی از ساکنین در محل سقوط
گرفته شده و بر روی شبکههای اجتماعی ایرانی در
فضای سایبر بارگذاری شده است .در روز پنجشنبه
گزارشی از ســوی دو مقام مجهول الهویه پنتاگون
بدون ارائه هرگونه ســندی به دنیا مخابره میشود
که طبق گزارشــات ماهوارهای ،هواپیمای اوکراینی
مورد اصابت پدافند موشکی قرار گرفته است .تا این
زمان ،هنوز اخباری دال بر اظهار نظر ستاد مشترک
نیروهای مســلح همچنین تشکیل شــورای عالی
امنیت ملی ایران نیست و این سوالی است از سوی
نگارنده خطاب به رئیــس جمهور محترم و رئیس

شــورای عالی امنیت ملی که چرا در روز پنجشنبه
در چنین شرایط بغرنجی ،تقاضای تشکیل شورا را
نکردهاند؛ ســوالی که امیدواریم بی پاسخ نماند .در
شــرایطی که فضای بینالمللی ،ســاعت به ساعت
درخصوص نحوه رســیدگی به این سانحه غلیظتر
میشد ،در اولین ســاعات کاری روز شنبه  ۲۰دی
ماه ،دو اطالعیه و بیانیه ،ایران و جهان را دچار شوک
میکند؛ اطالعیه ســتاد مشترک نیروهای مسلح و
بیانیــه رئیسجمهور که حاکــی از بروز این حادثه
هولناک بــه دلیل خطای پیش آمده در سیســتم
ســامانه پدافندی بوده اســت .متعاقب آن ،سردار
حاجیزاده در برابــر دوربینهای خبرنگاران حاضر
میشــوند و به شــرح ماوقع میپردازند .الزم است
بخشهایی از این گزارش بســیار مهم را بازخوانی
کنیم .ســردار میفرمایند :آنچه که در بررسیها به
دســت آمده و بر اســاس توضیحات دوستان ما در
شــب حادثه وضعیت را در حالت جنگی قرار داده
بودند و شبکه یکپارچه پدافند در آماده باش کامل
بود .در این شرایط تعدادی از سامانههای پدافندی
به رینگ پدافندی تهران اضافه شــد .اولین سامانه
در محــدوده غرب تهران که همین حادثه توســط
آن رقم خورده در اطراف بیدگنه مســتقر میشود
و در چندین مرحله آمــاده باش  ۳ -۳که باالترین
ســطح آماده باش است به همه شــبکه پدافندی
اعالم میشــود .در چندین مرحله به شبکه پدافند
از جمله همین سامانه اعالم میشود که موشکهای
کروزی به سمت کشور شلیک شده است و در یکی
دو مرحله تأکید میشود؛ گزارشات واصله مبنی بر
این است که این موشکهای کروز در مسیر هستند
و آمادهباشــید .این ســامانهها در باالترین سطح
آمادگی به ســر میبردند ،به آنها اعالم شده بود که
موشــکهای کروز شلیک شده و در مسیر هستند.
این سامانه که درگیر شده و شلیک موشک داشته
که مصاحبهای نیز با اپراتور آن انجام شده است و در
آینده منتشر خواهد شد .فرمانده نیروی هوافضا سپاه
اضافه کرد :چندین بار تقاضا کردیم فضای کشور از
پروازها متوقف شود که اصطالحاً میگویند فضا باید
 CLEARشــود اما بنابر برخی مالحظات صورت
نمیگیرد و با وجود شــرایط جنگــی پروازها ادامه
پیــدا میکند .در آن لحظاتی که این اتفاق میافتد
این ســامانه در فاصله  ۱۹کیلومتر مواجه میشود
با یک هدفی که کروز تشــخیص داده میشود .این
سامانه پدافندی ساعت  ۱۲شب در محل مورد نظر
مســتقر میشــود .با توجه به اطالعاتی که به این
اپراتور ســامانه پدافند هوایــی داده بودند وضعیت
جنگی است و اعالم کرده بودند موشک کروز شلیک
شده اســت ،این اپراتور هم هواپیما را موشک کروز
تشــخیص میدهد و موظف بوده است که در این
شرایط تماس و تأییدیه بگیرد .خبط اپراتور هم در
همین نکته است .حاجیزاده در همین ارتباط گفت:
در آن شــرایط گویا سیستم ارتباطیاش با اختالل
مواجه بوده یا سامانههای «جمینگ» موجب شده
یا شبکه شلوغ بوده اســت .به ه ر ترتیب ،نتوانسته
است تماس بگیرد .در واکنش به این رخداد عظیم،
دکتر ظریف وزیر امور خارجه در بخشــی از پست
اینستاگرامی نوشــت :در این تراژدی تاریخی باید

شرمســار ایران و ایرانی بود که جای ســوال از این
بزرگ مرد صحنه نبرد دیپلماتیک است که جایگاه
این جملــه ،در فضای نبــرد دیپلماتیک با غرب و
در راس آن آمریکا چیســت و کجاست؟ سوالی که
امیداواریم بی پاسخ نماند و روشنگری شود.
اما نکات بسیار اساسی
 -۱دونالد ترامپ در اولین توئیت خود در واکنش
به اعالم سیاست انتقام سخت ایران تاکید کرد که ما
هم آمادهایم  ۵۲منطقه ایران را به عدد گروگانهای
آمریکایی در النه جاسوسی آمریکا در سال  ۱۳۵۸که
در ایــن  ۵۲هدف ،مراکز فرهنگی نیز وجود دارد به
انتقام سخت ایران پاسخ نظامی دهیم .در این راستا،
علیرغم واکنشهای شــدید به نقض آشکار قوانین
بینالمللی در این تهدید ،ترامپ بر این موضوع تاکید
مجدد و دوباره کرد .آن موقع دلیل چنین اظهار نظر
رســمی بی سابقه از یک رئیس جمهور روشن نبود
ولی اگر سناریوی مداخله آمریکا در مورد هدف قرار
گرفتن خطای هواپیمای اوکراینی توســط پدافند
ایران ثابت شــود ،این اظهار نظر جای مهم و واضح
خود را در پازل هولناک آمریکایی نشان خواهد داد!
 -۲در بیانات سردار حاجیزاده ،بارها این عبارت
با بیانات مختلف تکرار میشود که موشکهای کروز
در مســیر هستند و آمادهباشــید؛ یعنی در سامانه
پدافندی اعالم شــده بود که موشــک کروز شلیک
شده اســت .همه و از جمله این بزرگ سردار عزیز
نیک میدانند که موشــک کروزی در فضای ایران
شلیک نشده بود پس چرا سامانه پدافندی ،اطالعات
شلیک موشکهای کروز را دریافت کرده بود؟! برای
پاسخ ،در ادامه به سناریویی اشاره میشود که گویای
احتمال جدی تحرکات سایبری ناجوانمردانه آمریکا
در تراژدی ســقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی
اســت .البته امیدواریم در زمــان مقتضی ،عزیزان
مسئول در کشور ،ما را در جریان دقیق تر تحقیقات
دامنه دار خود قرار دهند.
 -۳در روز پنجشــنبه  ۱۹دی و پس از اعالم دو
مقــام مجهول الهویه پنتاگون مبنی بر مورد اصابت
قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی توســط موشــک
پدافندی ،فیلمی بسیار مشکوک و عجیب از سوی
نیویورک تایمز بر روی شــبکه بینالمللی اینترنت
بارگذاری میشود که در آن نشان میدهد ،دوربین
تلفن فــردی که قبل از پرتاب موشــک پدافند ،به
ســمت محل آســمان مسیر شــلیک روشن است
موشکی به سمت شیئی در آسمان شلیک میشود
و آن شــئ آتش میگیرد .نیویــورک تایمز مدعی
میشــود که اصالــت فیلم کامال تایید میشــود و
شــیئی که در آسمان توســط موشک مورد آسیب
قرار میگیرد هواپیمای اوکراینی است .چنین خبری
حاکی از چیست؟! چه فردی در محل که احتماال زیر
دوربین نیز نبوده اســت آمادگی کامل برای گرفتن
فیلمی با تلفن هوشمند و ارسال سریع آن به خارج
از کشور و نشــریه نیویورک تایمز را داشته است؟!
بیتردید این مهم ،گویای نکات مهم ســر به مهری
است که میبایست توسط مقامات عالیرتبه کشور با
دقت کامل مورد تحقیقات جامع االطراف قرار گیرد
و به زودی اطالع رسانی شود.
ادامه در صفحه 2

صفحه3

صفحه6

یحیی گلمحمدی
سرمربی پرسپولیس شد
باشــگاه پرسپولیس رســما از جدایی یحیی گلمحمدی از شهر خودرو و
توافقش با سرخپوشان تهرانی خبر داد و نوشت :در پی مذاکرات محمدحسن
انصاریفرد و حمیداوی مالک شــهرخودرو رضایت نامه یحیی گل محمدی
صادر شد و گلمحمدی بازیکن و سرمربی پرسپولیس به خانهاش بازگشت.
یحیی گلمحمدی با پرســپولیس توافقاتی داشته و قرارداد رسمی امضا
خواهد شد .دستیاران گلمحمدی به کادر فنی پرسپولیس ملحق میشوند.
یحیــی گلمحمدی به عنــوان ســرمربی روزهای تلخ و شــیرینی در
پرسپولیس داشته.
به گزارش وبسایت نود ،پرسپولیســیها لیگ نوزدهم را با گابریل کالدرون
آرژانتینی آغاز کردند و حاال با منتفی شدن حضور کالدرون در ادامه فصل یحیی
گلمحمــدی را روی نیمکت خــود میبینند .گلمحمدی که در لیگ برتر ســابقه
هدایت تیمهای صبا ،پرسپولیس ،نفت ،ذوبآهن ،تراکتورسازی و...

جهانگیری در نشست مشترک هیاتهای عالیرتبه ایران و سوریه:

تنفر ملت ایران
نسبت به اقدامات آمریکا
بیشتر شده است

دفاع سرسختانه «کری» از برجام
عکس :فارس

جزئیات عجیب
سیل فاجعهبار
در استان سیستانوبلوچستان

صفحه11

صفحه8

خبر
ی شدن از دولتی ماندن زیان بیشتری دارد
ناطق نوری :خصولت 

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظــام گفت:
اینکه ما نتوانســتهایم اصل  44قانون اساسی را به
درســتی اجرا کنیم برای کشور یک ضرر جدی به
ی شدن از دولتی ماندن
وجود آورد و قطعا خصولت 
زیان بیشتری دارد.
به گزارش ایســنا ،حجتاالســام و المسلمین
علیاکبــر ناطق نوری در مراســم امیــن الضرب،
اظهار کرد :از ســالها پیش رهبــر معظم انقالب
تاکیــد جدی بر اجرای اصل  44قانون اساســی و
خصوصیســازی داشتند ،اما متاسفانه این اتفاق به
درســتی رخ نداد و ما شاهد آن بودیم که بسیاری
از بنگاههــا به جای واگذاری بــه بخش خصوصی،

خصولتی شدند .به گفته وی اگر دستگاهها دولتی
باقی بمانند امکان نظارت بر آنها افزایش مییابد و
الاقل میتوان اقداماتشــان را رصد کرد ،اما وقتی
خصولتی میشــوند دیگر امکان ایــن نظارت نیز
وجود ندارد و راه برای سوءاستفاده باز میشود.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظــام با بیان
اینکه از ابتــدای انقالب اعتقاد ما این بود که باید
اداره کشــور به دست مردم سپرده شود ،بیان کرد:
در این مسیر دولت میتواند برنامهریز ،حمایتگر و
ناظر خوبی باشــد و با استفاده از مالیات حاصل از
فعالیتهای اقتصادی کشور را اداره کنند.
ناطقنوری ادامه داد :متاسفانه نگاه چپگرایانه

***
رئیس قوه قضائیه:

برخی از مسئوالن در دولتهای مختلف باعث شد
کــه ما از این تفکر فاصله بگیریم و وضعیت اقتصاد
ما به اینجا برسد.
وی با تاکید بر این موضــوع که باید از تجارب
دیگر کشورها در زمینه مدیریت اقتصادی استفاده
کرد ،توضیــح داد :صرف اینکه مــا از تجربه یک
کشور استفاده نمیکنیم؛ زیرا آنها مسلمان نیستند
نه عقالنی اســت و نه اســامی .ما امــروز باید از
کارآفرینــان به دلیل بیمهریها و مشــکالتی که
در مسیرشان وجود داشــته عذرخواهی کنیم و از
آنها که با وجود این بیمهریها و مشــکالت باقی
ماندهاند تشکر کنیم.

مردم در جریان حادثه سقوط هواپیما قدردان شفافیت سپاه هستند
رئیس قوه قضائیه با بیــان اینکه جامعه و مردم
عزیز ما در جریان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی
قدردان شــفافیت و خضوع فرزندان خود در ســپاه
هســتند ،تاکید کرد که به هیچ عنــوان اجازه موج
سواری و سوءاستفاده عدهای معدود از خون قربانیان
این حادثه را نخواهیم داد.
به گــزارش قوه قضائیــه ،آیتاهلل ســیدابراهیم
رئیســی در جلسه شــورای عالی قوه قضائیه با بیان
اینکه شــهادت سردار رشید و ســرافراز اسالم ،حاج
قاسم سلیمانی قلب همه مردم مسلمان و آزادیخواه
را جریحــه دار کرد ،این اقدام تروریســتی آمریکا را
نقض بیسابقه موازین و کنوانسیونهای بینالمللی
دانست و تصریح کرد :از آنجا که سردار شهید سپهبد
سلیمانی نماد مبارزه با تروریسم و حمایت از مظلومان
بود ،قطعا اقدام آمریکا در به شهادت رساندن ایشان
قابل تعقیب اســت و مجامع حقوقی جهان باید این
نقض آشکار قوانین بینالمللی را فریاد بزنند ،زیرا در
غیر این صورت ،جلوی ســایر اقدامات ناقض موازین
بینالمللی را نمیتوان گرفت.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به لزوم همکاری ستاد
حقوق بشــر جمهوری اسالمی ،وزارت امور خارجه و
ســایر بخشها برای پیگیری این اقــدام ،افزود :باید
گریبان رئیس جمهــوری آمریکا به عنــوان اولین
متهم این اقدام تروریستی گرفته شود و مورد تعقیب
قرار گیرد .این شــخص باید در یــک دادگاه عادالنه
بینالمللی محاکمه شــود و قطعا وجدانهای بیدار
در جهان ،امت اسالمی ،ستاد حقوق بشر جمهوری
اسالمی ،قوه قضائیه و سایر دستگاههای مسئول ،این
موضوع را رها نخواهند کرد.
رئیســی با اشاره به تشییع شکوهمند و میلیونی
پیکر سرداران مقاومت در ایران و عراق ،این رویداد را
حرکتی شگفت انگیز و غیرقابل پیش بینی توصیف
کرد و بــا بیان اینکه امروز نفرت عمیق نســبت به
آمریکاییها در جهان اســام بی سابقه است ،افزود:
من بــه عنوان یکی از مســئوالن نظــام جمهوری
اســامی ،خاضعانه و متواضعانه از حضور با شــکوه
مردم عزیز ایران و عراق در مراسم تشییع پیکر مطهر
شهدای مقاومت تقدیر و تشکر میکنم و از سویدای
دل قدردان این حماســه ماندگار که نماد ابراز تنفر
از آمریکا و وفاداری نســبت به ارزشهای اسالمی و
همچنین حمایت از مقاومت بود ،هستم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه ،پاسخ موشکی سپاه به
پایگاه نظامی آمریکا پس از شهادت سردار سلیمانی را
دقیق ،قدرتمندانه و حکیمانه دانست و با بیان اینکه
چنین اقدامی علیه منافع آمریکا در  ۷۰ســال اخیر
بیسابقه بوده است ،اظهار کرد :آنچه در این قضیه که
به ماشین جنگی دشمن لطمه وارد کرد اهمیت دارد،
این است که هیمنه نظامی آمریکا هدف قرار گرفت و
از این جهت باید از همه فرماندهان و نیروهایی که در
این عملیات شرکت داشتند ،تشکر کرد.
رئیسی ادامه داد :البته این سیلی سپاه ،پایان کار
نیست و همان گونه که مقام معظم رهبری نیز تاکید
فرمودند ،مســاله مهم ،اساســی و راهبردی ،خروج
آمریکاییها از منطقه اســت و ما قطعا این موضوع
را مجدانه دنبال میکنیم تا شرارت آنها در منطقه
خاتمه یابد و با بازگشــت به خانهشــان ،کشورهای
منطقه بتواننــد در مورد امنیت و سرنوشــت خود
تصمیم بگیرند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از ســخنان
خود ،ســقوط پرواز  ۷۵۲تهران  -کی یف را اتفاقی
ناگوار و غم انگیز دانســت و با بیــان اینکه حقیقتا
غم بزرگی بر دل همه مردم و مســئوالن نشســت،
خاطرنشان کرد :یکی از ابعاد مهم این حادثه ،مساله
حقوقی آن اســت که باید دنبال شود؛ لذا همه مردم
عزیز مطمئن باشند که تمامی حقوق مادی و معنوی
جان باختــگان و خانوادههای این عزیزان ،به صورت
کامل استیفا خواهد شد و اراده نظام نیز بر این استوار
است.
رئیسی ،رسیدگی قضایی به این حادثه را یکی دیگر
از ابعاد مهم آن برشــمرد و ادامه داد :رسیدگیهای
ابتدایی در کمیسیونهای تخصصی و فنی انجام شد،
زیرا این حادثه ،ابعاد فنی پیچیــدهای دارد که باید
مورد توجه باشد .ادامه بررسیها را به سازمان قضایی
نیروهای مســلح واگذار کردیم که این سازمان نیز با
بهرهمندی از قضات برجسته و همچنین استفاده از
کارشناسان متبحر به پرونده رسیدگی میکند و مردم
عزیز ما اطمینان داشــته باشند که تاکید ما ،اجرای
عدالــت در این خصوص بدون هیچگونه مالحظهای
است.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد :در این میان،
متاســفانه آمریکا و برخی همدستان آن در عملیات
ترور ســرداران مقاومت که از ســیلی سپاه آسیب

شــدیدی دیدهاند ،به دنبــال ایجــاد فضایی برای
سوءاستفاده از خون پاک عزیزان ما در حادثه سقوط
هواپیما هستند ،اما باید بدانند که امروز جانباختگان
این حادثه ،عزیزان این ملتند و جایگاه خانوادههایشان
برای همه مســئوالن و مردم بســیار محترم است و
مسئوالن نیز به دنبال استیفای حقوق آنها هستند؛
لذا اجازه موج سواری و سوءاستفاده از خون قربانیان
این حادثه تلخ را به هیچکس نخواهیم داد.
رئیســی با بیان اینکه امروز آمریــکا ،انگلیس و
کشــورهایی که نفرت عمومی از خود را دیده اند به
دنبال جبران آبروی از دست رفته هستند ،خط قرمز
ملت ایران را امنیت کشور دانست و هشدار داد :عوامل
آمریکا و کشــورهای بیگانه اگر بخواهند با بهانه قرار
دادن موضوعــی که بیش و پیــش از هر کس مورد
توجه نظام جمهوری اسالمی است ،افکار عمومی را
مشوش کنند و ســوار بر موج شوند ،مطمئن باشند
ملت به آنها اجازه این کار را نخواهد داد و نیروهای
امنیتی و انتظامی نیز این موضوع را دنبال میکنند.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد :امروز سپاه بیش از
هر مجموعهای به دنبال کشف حقیقت در این حادثه
است و همانگونه که همه مشاهده کردند ،فرماندهان
عالی سپاه که شــجاعانه مقابل دشمن میایستند،
متواضعانه و خاضعانه به پیشگاه ملت گزارش دادند و
بر این مبنا میتوان آنان را مصداق «اشداء علی الکفار
رحماء بینهم» دانست.
رئیســی با بیان اینکه این شــفافیت و تواضع در
گزارش دهی در کنار ایســتادگی و شجاعت مقابل
دشــمن ،مورد تقدیر جامعه است ،افزود :امروز نباید
اجازه داد که دشمنان از این فضا سوءاستفاده کنند.
مردم عزیز ما تردید نداشــته باشند که با ماموریت
مقام معظم رهبری به ســتاد کل نیروهای مسلح و
پیگیریهای قضایی موضوع ،ابعاد این حادثه روشن
خواهد شد و ما بار دیگر از خداوند میخواهیم که به
خانوادههای داغدیده ،صبر و اجر بدهد و همه ما نیز
در غم این عزیزان شریک هستیم.
براساس این گزارش ،در این جلسه حجت االسالم
بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گزارشی
از بررســیهای اولیه درباره حادثه سقوط هواپیمای
اوکراینــی ارائه کرد و در ادامه پس از اظهارات برخی
مســئوالن قضایی ،مصوبات سفر استانی رئیس قوه
قضائیه به استان البرز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

