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مراکز درمانی کارگران 
به تسخیر پزشکان 

درخواهد آمد

 10 سکانس ویژه از ددالین 
نقل و انتقاالت لیگ برتر

 بمب های 
لحظه آخری!

برآورد خسارت ۹۵1 میلیارد تومانی سیل 
سیستان و بلوچستان

قطع ارتباط 400 
روستای نیکشهر با مرکز

در باب تئاتر و زندگی روزمره

درام نوعی ستیز حافظه 
و فراموشی است
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 سخنگوی قوه قضاییه:

 افرادی در ارتباط با
  سقوط هواپيما
بازداشت شده اند

جهان 5

 گزارش »توسعه ایرانی« از جدیدترین
  موانع موجود بر سر تشکیل کابینه لبنان 

آقای نخست وزیر در 
محاصره سهم خواهان
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رئیس جمهور با اشــاره به ماجرای اصابت 
موشــک به هواپیمــای اوکراینــی گفت: در 
این داســتان فقط یک فــرد نمی تواند مقصر 
باشــد فقط کســی که شاسی را فشــار داده 
مقصر نیســت دیگرانــی هم هســتند و قوه 
 قضائیــه باید در ایــن زمینــه دادگاهی ویژه 

تشکیل دهد.
به گزارش خبرنگار سیاســی ایلنا، حسن 
روحانی در همایــش تجلیل از نمونه های ملی 
بخش کشاورزی گفت: الزم می دانم غم بسیار 
بزرگ و سهمگین سقوط هواپیمای مسافربری 
اوکراینی که ۱۷۶ نفر در این حادثه فاجعه آمیز 
جان خود را از دســت دادند را بــه ملت ایران 

تسلیت بگویم.
وی افــزود: مــن از لحظه ای کــه احتمال 
دادم ممکن اســت ســقوط هواپیما طبیعی و 
عادی نباشــد تالش فراوانی کردم که دوران 
بررسی و تحقیق کوتاه شــود و به دقت بدانیم 
که این هواپیما چگونه ســقوط کرده اســت. 
همکاری های خوبی از طرف نیروهای مسلح که 
تنها مسیر ما برای یافتن حقیقت در این بخش 
بودند، انجام گرفت و بالفاصله بعد از آنکه برای 
من مشخص شد یک خطای بسیار دردناک و 
نابخشودنی انجام گرفته به مسئوالن امر اعالم 

کردم که بالفاصله به مردم اطالع دهند.
رئیس جمهور تاکید کرد: این حادثه، حادثه 
بســیار تلخی بود. تحملش برای مردم بسیار 
سنگین است حتی اگر به خاطر نقص فنی هم 
این هواپیما سقوط کرده بود، باز هم غمبار بود 
اما بعد از اینکه مشخص شــد خطای انسانی 
منجر به حادثه شــده، غم مــردم را چندین 

برابر کرد.
وی ادامه داد: از همین جــا به خانواده های 
جان باختگان در ایران و سایر کشورها همانطور 
که با رهبرانشــان تلفنی حــرف زدم اوال قول 
می دهم دولت با همه تــوان و امکاناتش پیگیر 
این مساله باشد، چراکه موضوع بسیار مهمی 

است.

روحانی خاطرنشــان کرد: قوه قضائیه باید 
دادگاهــی ویژه با قاضــی عالی رتبــه و ده ها 
کارشناس تشــکیل دهد. چراکه این پرونده 
عادی نیســت همه دنیا به این دادگاه ما نگاه 
خواهند کــرد، به همه عزیــزان دولت توصیه 
می کنم در کنار این خانواده های عزیز باشــند 
مشکل و مسائل آنها را پیگیری کنند و از مردم 
ایران  می خواهم در کنار این عزیزان همدردی 
ارزشمندی را انجام دهند. وزیر راه، مسئوالن 
دولتی استاندارها و همه در کنار این خانواده ها 

قرار گیرند.
وی گفت: به عنوان یک پدر احساس می کنم 
غم از دســت دادن جوان نخبــه تحصیلکرده 
سطح باال که سرمایه کشور و مردم بوده تا چه 
حد سخت و مشکل است. اینکه نیروهای مسلح 
ما با صراحت لهجه خطای خود را اعالم و از مردم 
عذرخواهی کردنــد گام اول خوبی بوده که در 
این راستا برداشته شــده و گام های بعدی هم 
باید برداشته شــود به دلیل آشنایی کمی که 
با پدافنــد دارم در این داســتان فقط یک فرد 
نمی تواند مقصر باشد فقط کسی که شاسی را 
فشار داده مقصر نیست دیگرانی هم هستند و 
من می خواهم این مساله با صداقت برای مردم 

بیان شود.
رئیس جمهور گفت: مردم ما می دانند این 
حادثه از روی اشتباه و سهو بود اما چه کسانی 
دخیل بودند و چه شــرایطی پیش آمد که این 
حادثه رخ داد. درست است که در این ایام ریشه 
همه غم ها به آمریکا بر می گردد و آمریکا بود که 
جو را ملتهب و غیرعــادی کرد و آمریکا بود که 
ما را تهدید کرد، آمریکا بــود که عزیز ما را از ما 
گرفت، اما این دلیل نمی شود که در این حادثه 

به تمام ریشه های مساله نپردازیم.
وی افزود: سوال مردم این است که آیا زمان 
روشن شــدن حادثه تا اعالم آن طوالنی بود یا 
فقط چند ساعت طول کشید؟ مسئوالن باید 
تمام پروسه را توضیح دهند. از روز چهارشنبه 
تا جمعه که جلســه اضطراری در شورای عالی 

امنیت ملی تشکیل شد، تماما توضیح داده شود. 
مردم ما در این غم سهیم هستند اما می خواهند 
بفهمند آیا مسئوالن طبق قاعده در چارچوب 

اصول اخالقی درست رفتار کرده اند یا خیر.
روحانی تاکید کرد:  من بــه عنوان نماینده 
مردم و رئیس جمهــور حادثه را دنبال می کنم 
در مراحل بعدی به هر نتیجه ای برسیم به مردم 

خبر می دهیم.
وی اظهار داشــت: حادثه کوچک نیســت 
بحث امنیت فضای ایران است. بحث ۱۷۶ نفر 
نیســت امنیت فضای ایران بــرای ملت ایران 
و دنیا اهمیت دارد. برای مردم مهم اســت هر 
کســی در هر حد مقصر بود، معرفی شود و هر 

کسی باید مجازات شود به مجازات برسد.
رئیس جمهور ادامــه داد: دولت خود را در 
قبال مردم و اتباع کشــورهای دیگر مســئول 
می داند و به همه وظایف حقوقی و قانونی خود 
عمل می کند. مهم تر اینکه مردم مطمئن شوند 
این حادثه تکرار نمی شــود، مهم ترین مساله 
برای مردم و افکار عمومی جهان و هوانوردی، 
امنیت آســمان ایران و اینکه این حادثه تکرار 

نمی شود، است.
وی بــا بیان اینکه مــا نیاز بــه بازنگری در 
آیین نامه مقررات و شیوه نامه ها داریم، گفت: 
همه مسئولیت داریم تمام مقررات را بازنگری 
کنیم که چــرا و کدام ضعف مقــررات و کدام 
ضعف اجرا بود که این حادثــه غم انگیز اتفاق 

افتاد که در تاریخ کشور بی نظیر بود.
روحانی یادآور شد: هیچ وقت اتفاق نیفتاده 
بود که مســئول پدافند نســبت به هواپیمای 
مســافربری در پایتخت و کنار فــرودگاه بین 

المللی چنین خطایی مرتکب شود.
وی بیــان کرد: بنــده ضمن همــدردی با 
خانواده هــا اعالم می کنــم ما به این مســیر 
تا کشــف جوانب امــر و مجازات کســانی که 
دخیــل بودنــد ادامــه می دهیم و بــه مردم 
 اطمینــان می دهیم کــه چنیــن حادثه ای 

تکرار نمی شود.

خبر

روحانی با اشاره به ماجرای اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی 

قوه قضائیه دادگاهی ویژه تشکیل دهد

10روز پس از گام پنجم ایران؛

وپا  انگشت ار
وی ماشه  رفت ر

سياست 2

بســیاری بر این باور بودند که اروپا برای به راه انداختن مکانیســم 
ماشه، منتظر تعیین تکلیف استیضاح دونالد ترامپ در آمریکا یا نتیجه 
انتخابات ریاست جمهوری 2020 خواهد ماند؛ اما اروپا دیروز با اعالم 

آغاز فرآیند مکانیسم ماشه، نشان داد که تا آن زمان صبر نکرده است.
فرانســه، انگلیس و آلمان یا همان تروئیکای اروپایــی، دیروز به 
طور رســمی با انتشــار بیانیه ای از آغاز روند اجرای مکانیسم ماشه با 
هماهنگی ســرویس روابط خارجی اتحادیه اروپا، خبر دادند و دلیل 
آغاز آن را »نقض توافق از سوی ایران« اعالم کردند.  ایران پانزدهم ماه 
جاری، دقیقا دو روز پس از ترور سردار قاسم سلیمانی، گام پنجم خود 
در کاهش تعهدات برجامی را برداشت و طی بیانیه ای تاکید کرد که به 
هیچ یک از محدودیت های برجام پایبند نمی ماند. سازمان انرژی اتمی 
نیز در پی این تصمیم اعالم کرد که »از این پس برنامه هسته ای ایران از 
جمله میزان اورانیوم غنی شده دیگر با هیچ محدودیت عملیاتی روبرو 

نخواهد بود.«
هراس از گام پنجم

گام پنجم ایــران بیش از چهــار گام قبلی نگران کننــده بود، زیرا 
محدودیتی که ایران در این گام، خــود را از قید آن رها کرد، مربوط به 

شمار سانتریفیوژهای فعال است.
مطابق برجام ایران تنها می تواند پنج هزار ســانتریفیوژ نسل اول 
فعال داشته باشد. این میزان ســانتریفیوژ توان صنعت هسته ای برای 
ســاخت بمب اتم را محدود می کند اما اکنون با عدم تعهد ایران به این 
محدودیت، ایران می تواند تعداد بســیاری سانتریفیوژ جدید نصب و 

اورانیوم بیشتری را با سرعت باالتری غنی سازی کند...

حادثه هواپیمای اوکراینی تنها 176 قربانی نداشت؛

موشکی که اعتماد عمومی را نشانه گرفت
شهرنوشت 6

همين صفحه 

 روحانی با اشاره به ماجرای اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی

قوه قضائیه  دادگاهی ویژه  تشکیل دهد


