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روی موج کوتاه

رئیس جمهــوری گفت: هیچ کس 
باالتر از قانون و مرد م نیست. فکر نکنیم 
یک جمع کوچکی هســتیم و ما افکار 
مرد م را هد ایت می کنیم اگر ما نباشیم 
مرد م گمراه می شــوند ، نه مرد م خوب 
می فهمند ، خوب انتخــاب می کنند . 
اساس اسالم هم بر اساس انتخاب مرد م 
اســت مرد م باید  برگزینند  و انتخاب 

کنند .
به گزارش ایرنا، حسن روحانی د یروز 
د ر جلسه هیأت د ولت افزود : خد اوند  هم 
د ر قرآن مرد م را د عــوت می کند  برای 
َُّها الَّذیَن  یاری حق و د ین خود ش؛ »یا أَی
ِ«، و این تعبیر بسیار  آَمُنوا ُکونُوا أَنْصاَر اللَّ
عجیب است. خد اوند  به مرد م می گوید  
بیایید  مــن را نصرت و یــاری کنید  و 
این د ال بر عظمت انسان است و شأنی 
است که خد اوند  به انسان د اد ه واال خد ا 
َ لََغِنیٌّ َعِن  نیاز به کســی ند ارد ؛ »إِنَّ اللَّ
الْعالَمیَن«، خد ا که به کسی و چیزی نیاز 
ند ارد  اما خد ا خواســته د ین او به د ست 

مرد م پیروز شود ، خد ا خواسته عد ل به 
د ست مرد م برقرار شود  و خد ا خواسته 
پیشرفت و کمال انسان به د ست خود ِ 

انسان برقرار شود .
اگر رئیس جمهوری نقد  می کند  

د لسوزی برای اجرای قانون است 
رئیس جمهوری د ر بخش د یگری 
از سخنانش گفت: اگر تد بیر، اعتد ال و 
جاذبه امام)ره( نبود  گروهک ها و تند روها 
همان اوایل کار، کشور و مرد م را قطعه 

قطعه کرد ه و انقالب را به هم می زد ند .
وی افزود : امام)ره( نگذاشــت بین 
مرد م و نیروهای مسلح زمان رژیم، تقابل 
و د رگیری ایجاد  شــود  بلکه امام)ره( با 
جاذبه ای که به وجــود  آورد ، نیروهای 
طرف مقابل را جلــب و جذب کرد  و لذا 
همه آنهایی را که قبل از پیروزی انقالب 
د ر اد ارات و جاهای مختلف ســوابقی 
د اشتند ، جز افراد  خاص و معد ود ، مورد  

عفو و گذشت قرار د اد .
به گفته رئیس جمهــور، انقالب و 

نهضت باید  از خطاهای قبلی و گذشته 
که د ر فضای خاص و د یکتاتوری به وجود  
آمد ه بود ، عفو و گذشت کند  و همه نیروها 
را جذب کند .  روحانی افــزود : اگر امام 
نبود ، تند روها به عنوان اینکه مسئول 
این کارخانه چه بود ه و چگونه بود ، شاید  
یک کارخانه را هم باقی نمی گذاشتند . 
خد ا رحمت کند . مرحوم شهید  صد وقی 
د ر یزد  با آن مشی اعتد الی اش همه مراکز 
اقتصاد ی یزد  را حفظ کرد . رئیس د ولت 
د وازد هم تصریح کرد : به نظر من کلید  
اصلی مســئله برای حل مشــکالت 
جامعه و ایستاد گی د ر برابر د شمنی ها، 
حضور مرد م، وحد ت مرد م و اعتماد  بین 
حاکمیت و مرد م است. یعنی آن سرمایه 
اجتماعی و نباید  بگذاریم این سرمایه ها 

لطمه ببینند .
باید  به آثار بلند  مد ت انتخابات 

نگاه کنیم
وی د ر بخش د یگری از ســخنانش 
گفت: امروز انتخابات مجلس است و فرد ا 

انتخابات ریاست جمهوری و پس فرد ا 
انتخابات خبرگان است. باید  به هد ف و 
به آثار بلند مد ت مســأله نگاه کنیم که 
وحد ت ملی و اعتماد  ملی ما است. شما 
می بینید  آمریکایی ها د ر طول این ۲ سال 
که تمام توان خود شان را علیه ملت ایران 
به کار گرفتند ، نتوانستند  موفق شوند .
این عد م موفقیت آنها بخاطر ایستاد گی 

و وحد ت مرد م است. رئیس جمهوری 
افزود : آمریکا تا امروز نتوانســت حتی 
متحد ش که اروپا است، به سمت خود ش 
جذب کند . یعنی کاخ سفید  از روز اول و 
برای عبور از توافق هسته ای می خواست 
اروپا را هم همــراه خود ش کند  اما اروپا 
زیر بار نرفــت بعد  از مد ت هــا د ر این 
ماه های اخیر باز هم امید  بســت بود  اما 
باز هم موفق نشــد . روحانی گفت: چرا 
آمریکا قاد ر نیست متحد ین را به سمت 
خود ش بکشاند ؟ چرا آمریکا قاد ر نیست 
عمل تروریســتی خود ش را به عنوان 
قد رت نمایی د ر د نیا جلوه د هد ؟ چرا مرد م 
کشــور ما مرد م منطقه و جهان اجازه 
نمی د هند ؟ ریشــه اش به هوشیاری، 
بید اری، اســتقامت و ایستاد گی ملت 

بزرگ ما برمی گرد د .
22 بهمن امسال بیش از همیشه به 

حضور مرد م نیاز د اریم 
روحانی  د ر اد امه خطــاب به مرد م 
گفت: امروز بیش از همیشه نیاز د اریم تا 
د ر ۲۲ بهمن د ر کنار یکد یگر به صحنه 
آمد ه و به د شمنان بگوییم که ۴۱ سال 
د ر کنار انقالب بود ه ایم و تا زند ه ایم د ر 
کنار انقــالب ، امــام و راه رهبری باقی 

خواهیم ماند .
رئیس د ولت د وازهم خاطرنشان 
کرد : همانطــور که حضور شــما د ر 
تشــییع جنازه و بد رقه آن ســرد ار 
بزرگ د شمن را منکوب کرد  و قد رت و 
وحد ت شما را نشان د اد ، امروز هم ما 
نیازمند  هستیم که د ر روز ۲۲ بهمن باز 
هم د ر کنار هم قرار بگیریم، به صحنه 
بیاییم و به د نیا بگوییم ممکن است ما 
از هم گله هایی و نکاتی د اشته باشیم 
ولی خواهش می کنــم همه نکات را 

د رون خانواد ه ببریم.
اگر رئیس جمهوری نقد  می کند  

د لسوزی برای اجرای قانون است 
 رئیس جمهوری گفت: ما به هر حال 

یک ملت هستیم به عنوان یک خانواد ه، 
حال ممکن است فرد  و یا افراد ی اشتباه 
کنند  و کاری انجام د هند ، باید  د ر د رون 
خانواد ه به هم انتقاد  کنیم، باید  د ر د رون 
خانواد ه نقد  کنیم، اگر رئیس جمهور هم 
د ر یک جایی نقد  می کند  این را به یک 
معنای د یگر نگیریم. د لسوزی د ر د رون 
خانواد ه است، د لســوزی برای اجرای 

قانون است و نه هیچ چیز د یگر.
مسیر ما مسیر د رستی است

رئیس د ولت د وازد هــم د ر بخش 
د یگری اظهار کــرد : آخرین آماری که 
بانک مرکزی به ما د اد  این بود  که د ر تورم 
پیش نگر، د ر تورم تولید  کنند ه، تورم د ی 
ماه ۰.۷ د رصد  بود ه، این بد ان معنا است 
که مسیر د ارد  به مسیر د رست هد ایت 
می شود . اینکه د ر همین شرایط باز ۴.۵ 
میلیارد  د الر د ر کشور ما سرمایه گذاری 
می شود  به معنای این است که مسیر ما 

مسیر د رستی است.
روحانی با بیان اینکه ما باید  د ر کنار 
هم باشیم و وحد ت خود  را حفظ کنیم، 
گفت:  باید  واقعیت ها را به مرد م بگوییم، 
خد مات د ولت را برای مرد م تشــریح 
کنیم، خد مات بقیه ارکان کشور را برای 
مرد م تشریح کنیم، واقعیت های کشور را 
برای مرد م توضیح د هیم، اعتماد  عمومی 
را حفظ کنیم، سرمایه اجتماعی مان را 

تقویت کنیم.

رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت: 

هیچ کس باالتر از قانون و مردم نیست 

خبر

ستاد  انتخابات کشور اســامی و مشخصات 
نامزد های انتخابات اولین میاند وره ای پنجمین 
د وره مجلس خبرگان رهبــری که طبق نظریه 
فقهای شــورای نگهبان واجد  شــرایط قانونی 

شناخته شد ه اند  را اعالم کرد .
این ستاد  د ر اطالعیه شــماره 9 خود  اسامی 

نامزد ها را بد ین ترتیب اعالم کرد : 
عباسعلی اختری، سید محمد علی امین، حمید  
حوالی شهریاری، محمد علی خزائیلی، علی رازینی، 
علی رحمانی فرد ، حســین رد ائی، حســینعلی 
سعد ی، سید صاد ق محمد ی جزه ئی، غالمرضا 
مصباحی مقد م، حســن ممد وحــی، مصطفی 

منتظری، سید محمد سجاد  موسوی د ارامرود ی، 
ســید احمد  موســوی واد قانی، علی مومن پور و 
غالمعباس هاشــمی از حوزه انتخابیه اســتان 
تهران، عباس شــاه رفعتی، علی قربانی، مرتضی 
مروی سماورچی، تقی مصباح و غالمرضا مغیسه 
از حوزه انتخابیه اســتان خراسان رضوی، سعید  
رجایی اربابی، یاسر سعاد تی، غالمرضا فیاضی، 
علی محمــد ی و منصــور مظاهــری کرونی از 
حوزه انتخابیه استان خراسان شمالی، لطف الل 
د ژکام از حــوزه انتخابیه اســتان فــارس، رضا 
 پورصد قی االنق و محمد  یزد ی از حوزه انتخابیه 

استان قم. 

زمان شروع و پایان تبلیغات انتخابات 
خبرگان رهبری 

همچنین ســتاد  انتخابات کشور د ر اطالعیه  
د یگری زمان شروع و پایان فعالیت های تبلیغاتی 
نامزد های انتخابات میاند وره ای مجلس خبرگان 
رهبری د ر اســتان های تهران، خراسان رضوی، 

خراسان شمالی، فارس و قم را اعالم کرد .
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، 
د ر اطالعیه شماره ۱۰ این ستاد  آمد ه است: »د ر 
اجرای »ماد ه  ۲۳ آیین  نامه  اجرایی قانون انتخابات 
مجلس خبرگان رهبری« د رباره زمان شــروع و 
پایان فعالیت  های تبلیغاتی نامزد های انتخابات 

مجلس خبرگان رهبری به آگاهی می  رســاند ، 
فعالیت  های تبلیغاتی نامزد های انتخابات اولین 
میانــد وره  ای پنجمیــن د وره مجلس خبرگان 
رهبری د ر استان  های تهران، قم، فارس، خراسان 
رضوی و خراسان شمالی از بامد اد  روز پنجشنبه 
هفد هم بهمن ماه  آغاز و د ر ســاعت ۸ صبح روز 

پنجشنبه مورخ اول اسفند ماه 9۸ یعنی ۲۴ ساعت 
قبل از شروع اخذ رای پایان می یابد .«

یاد آوری می شود ، انتخابات یازد همین د وره 
مجلس شورای اسالمی و نخستین میاند وره ای 
پنجمیــن د وره مجلس خبــرگان رهبری د وم 

اسفند ماه برگزار خواهد  شد .

از سوی ستاد انتخابات کشور صورت گرفت؛

اعالم اسامی نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری 
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 اصالح طلبان هیچ گونه 
لیست ائتالفی ند ارند 

شورای عالی سیاست گذاری جبهه اصالح طلبان 
روز چهارشــنبه د ر اطالعیــه ای اعالم د اشــت: 
اصالح طلبان هیچ لیست ائتالفی تحت این عنوان 
و یا هر عنــوان د یگری کــه تد اعی کنند ه ائتالف 
اصالح طلبان باشــد ، نخواهند  د اشت و هر ائتالفی 
تحت این عناوین قویــاً تکذیب می شــود . »آذر 
منصوری« د بیر شورای عالی سیاست گذاری جبهه 
اصالح طلبان نیز د ر حساب توییتری خود  نوشت: 
شورای عالی سیاست گذاری جبهه اصالح طلبان 
در حوزه انتخابیه تهران لیست انتخاباتی نمیدهد. 
احزاب عضو با نام و عنوان خود میتوانند لیست 

بدهند.
    

رویکرد  شورای نگهبان نسبت به 
گذشته بسته تر شد ه است

شــهیند خت مــوالورد ی، عضو شــورایعالی 
سیاســتگذاری اصالح طلبــان د ر گفتگویــی با 
خبرآنالین، گفت: بعضی از د وســتان مــا از واژه 
»بی سابقه« اســتفاد ه می کنند . گویا د ر این د وره 
شــورای نگهبان د ر رد  صالحیت ها با د ست و د ل 
بازی و بی رود ربایســتی اقد ام کرد ه  و عد ه  زیاد ی 
که طیف مقابــل جریان فکری اعضای شــورای 
نگهبان را نمایند گی می کنند  از گرد ونه انتخابات 
خارج کرد ه اند . حتی د ر این د وره کارگزاران و تمام 
استاند اران نظام که یکی از آنها همین اواخر رئیس 
ستاد  انتخابات کشــور بود ه را کنار زد ند !. بنابراین 
می توانم بگویم رویکرد  و نگاه شورای نگهبان نسبت 

به گذشته بسته تر شد ه است.
    

»اعتماد  ملی«، ائتالف با احزاب 
اصالح طلب را تکذیب کرد 

حزب اعتماد  ملی طی بیانیه ای ائتالف این حزب 
با برخی احزاب د یگر برای ارائه لیست انتخاباتی د ر 
تهران را تکذیب کرد . د ر این بیانیه آمد ه است: پس از 
اعالم نظر شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان 
مبنی بر عد م ارائه لیست انتخاباتی د ر تهران، خبری 
مبنی بر ائتالف حزب اعتماد  ملی با برخی احزاب 
اصالح طلب و تهیه لیست برای انتخابات مجلس، 
د ر خبرگزاری فارس منتشر شد  که به هیچ عنوان 

صحت ند ارد  و تکذیب می شود .
    

واعظی:
 اروپا نمی خواهد  برجام

 به هم بخورد 
محمود  واعظی، مسئول د فتر رئیس جمهوری 
د ر حاشیه جلسه هیأت د ولت با اشاره به سفر اخیر 
جوزف بورل، مسئول سیاســت خارجی اتحاد یه 
اروپا به ایران و اظهارات وی گفت: آنچه که اروپایی ها 
د رباره مکانیسم ماشه مطرح می کرد ند ، عملیاتی 
نمی شــود ؛ همانطور که چند  هفته قبل گفتند . به 
هر حال ممکن است برای افکار عمومی خود شان 
بخواهند  پاسخ هایی د ر ارتباط با گام پنجم ما د اشته 
باشند  و به معنای این نیست که تا جایی پیش بروند  

که عمالً برجام به هم بخورد .
    

سید حسن خمینی د ر د ید ار رئیس 
صد اوسیما: 

د هان به یاوه نباید  باز کرد  
به گزارش »جماران«، همزمان با چهل و یکمین 
د هه فجر انقالب اسالمی؛ رییس، مد یران و کارکنان 
سازمان صد ا و ســیمای جمهوری اسالمی ایران با 
حضور د ر حرم مطهر امام راحل با آرمان های ایشان 
تجد ید  میثاق کرد ند . سید حسن خمینی، یاد گار 
امام د ر جریان این تجد ید  میثــاق د ر د ید ار رئیس 
سازمان صد ا و سیما با اشــاره به اینکه د ر حکومت 
علوی، روش ها نباید  غیراخالقی باشد ، گفت: د روغ 
برکت را از زند گی می برد ؛ ممکن است د ر کوتاه مد ت 
به نفع کسی باشد ، اما د ر بلند مد ت حیثیتی را برای 
کسی باقی نمی گذارد . وی افزود : د هان به یاوه نباید  

باز کرد ؛ این، سنت علوی نیست.
    

گفت وگوی پمپئو و گروسی 
د رباره ایران

به گزارش ایســنا به نقل از مجلــه اوت لوک 
ایند یا، وزرات امــور خارجه آمریــکا اعالم کرد  
که مایک پمپئو، وزیر امور خارجه این کشــور با 
رافائل گروسی، مد یرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی د ید ار و د رباره ایران گفت وگو کرد . مورگان 
اورتاگــوس، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
د ر بیانیه ای اعالم کرد  که آن ها د رباره بازرســی 
آژانس د ر ایران، امنیت هسته ای و اهمیت آژانس 
بین المللی انرژی اتمی برای منافع امنیتی آمریکا 
رایزنی کرد ند . د ر این بیانیه همچنین اعالم شد ه 
که پمپئو و گروســی وعد ه د اد ند  د رباره مسائل 
هسته ای مربوطه ارتباطی نزد یک را حفظ کنند .

آخرین آماری که بانک 
مرکزی به ما داد این بود که 
در تورم پیش نگر، در تورم 
تولید کننده، تورم دی ماه 
۰.۷ درصد بوده، این بدان 
معنا است که مسیر دارد 
به مسیر درست هدایت 

می شود

اساس اسالم، بر اساس 
انتخاب مردم است؛ هیچ 

کس باالتر از قانون و مردم 
نیست فکر نکنیم یک جمع 

کوچکی هستیم و ما افکار 
مردم را هدایت می کنیم 

اگر ما نباشیم مردم گمراه 
می شوند، نه مردم خوب 

می فهمند، خوب انتخاب 
می کنند

د ر پی انتشــار یک فایل صوتی د ر خصوص سانحه پرواز 
شــماره ۷۵۲ شــرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال د ر 
رسانه ها، سازمان هواپیمایی کشوری طی اطالعیه ای اعالم 
کرد : »مراجــع ذی ربط د ر حوزه پد افند  هوایی د ر ســاعات 
پیش از حاد ثه اطالع یا اخطاری را د ر مورد  اقد امات موشکی 
د ر فضای کنتــرل ترافیک تهران را به ســازمان هواپیمایی 
کشــوری اعالم نکرد ه بود ند . پس از اطالع از وقوع ســانحه، 
به ســرعت از مراجع رســمی مربوطه د ر خصوص هر نوع 
فعالیت موشکی استعالم گرد ید  و با عنایت به عد م د ریافت 
پاسخ جد ید ، این ســازمان نیز تا زمان تکمیل بررسی های 
کارشناســی اولیه، فرضیه اصابت موشک را منتفی د انسته 
 اســت.« د ر این اطالعیه آمد ه است: سازمان از همان ابتد ای 
وقوع سانحه، بر اساس رویه های حرفه ای، قوانین بین المللی و 
د ستورالعمل های ایکائو، به صورت کامالً شفاف فرایند  بررسی 
ابعاد  حاد ثه را با همکاری مراجع د اخلی و بین المللی ذی ربط 
د نبال کرد ه اســت. جمع آوری و پیاد ه سازی تمام مکالمات 
میان هواپیماها و برج مراقبت، از همان روز سانحه آغاز شد ؛ 
مکالمات متعد د ی د ر برج مراقبت ثبت و ضبط شد ه که حاوی 

اشــاره یکی از خلبانان پرواز ورود ی به تهران مبنی بر رؤیت 
نورهایی شبیه موشک یا یک گوی گد اخته است که د ر آسمان 
حرکت می کرد ه و ســپس منفجر شد ه است. خد مه پروازی 
شرکت هواپیمایی آسمان، به د لیل اشاره به کلمه موشک، 
جهت تشریح د قیق مشاهد ات خود  مورد  مصاحبه قرار گرفته و 
اظهار د اشتند  نوری را د ر آسمان مشاهد ه نمود ه که حد ود  یک 
د قیقه و نیم د ر حال حرکت و گسترش بود ه و سپس منفجر 
شد . خد مه پروازی بیان د اشت که مد ت زمان حرکت نور د ر 
آسمان به اند ازه ای طوالنی بود ه که یکی د یگر از عوامل پروازی 
را به د رون کابین د عوت و با او نیز مشــورت کرد ه اند . اعضای 
گروه بعد  از مشاهد ه فیلِم آتش گرفتن هواپیما، نتیجه گرفتند  
که شیء رؤیت شد ه، همان هواپیمای آتش گرفته بود ه که بعد اً 
به زمین اصابت کرد  و منفجر شد . با تحلیل شواهد  موجود  و 
اظهارات خد مه پروازی فوق الذکر، نتیجه گیری کارشناسان 
سازمان احتمال آتش سوزی موتور یا انفجار د ر د رون هواپیما 
به عنوان منشأ آتش ســوزی بود ه و به همین د لیل تا قبل از 
اعالم اطالعات رسمی از مراجع نظامی، احتمال آتش سوزی 

د ر هواپیما تشخیص د اد ه شد .

همچنان با کشورهای د رگیر همکاری خواهیم کرد 
د ر زمان وقوع سوانح هوایی، معموالً گمانه ها و فرضیه های 
متعد د ی مطرح می شود  و مرجع فنی از نظر حرفه ای مجاز 
نیست تا زمان تکمیل بررسی های کارشناسی، اصالت هیچ 
یک از این گمانه زنی ها را بپذیرد . چنانکــه فرماند ه نیروی 
هوافضای سپاه پاسد اران انقالب اســالمی نیز د ر مصاحبه 
تلویزیونی تصریح کرد ند ، ســازمان هواپیمایی کشوری بر 
اساس اظهارنظر صریح مراجع نظامی، فرضیه اصابت موشک 
را منتفی د انسته و د ر این باره اطالع رسانی کرد ه است. محتوی 
فایل صوتی مکالمات پرواز اوکراینی طبق روال کاری مرسوم 
هیأت های کارشناســی چند ملیتی، د ر کنار برخی اسناد  و 
مد ارک د یگر، از سوی کمیسیون بررســی سوانح سازمان 
هواپیمایی کشوری د ر اختیار نمایند ه قانونی کشور اوکراین 
د ر رسید گی به سانحه قرار گرفته است. این فایل انحصاری 
نبود ه و همزمان با این مکالمه، سایر پروازهای تحت کنترل 
برج مراقبت پرواز نیز آن را شنید ه اند . انتشار و تحلیل د اد ه های 
تحت بررسی، از جمله این فایل صوتی مغایر با مقررات بررسی 
سوانح هوایی می باشد . مطابق روال معمول تمام فرایند های 

بررسی ســوانح د ر د نیا، د ر حال حاضر نیز بسیاری نکات و 
شــواهد  جمع شــد ه که باید  تجمیع و تحلیل شوند . فرایند  
بررسی سانحه مطابق استاند ارد  ضمیمه ۱۳ پیمان شیکاگو، 
جلب توجه عمومی از طریق انتشار یافته ها و شواهد  تحلیل 
نشد ه نیست، بلکه یافتن د الیل و رفع آنها برای پرهیز از رخد اد  
مجد د  می باشــد . به همین د لیل نیز اســناد  بررسی سانحه 
طبقه بند ی شد ه اند  و انتشارآنها تنها توسط مسئول بررسی 

سانحه مجاز است.
سازمان هواپیمایی کشوری، روند  بررسی ابعاد  مختلف 
سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی را د ر چارچوب قوانین ملی 
و مقررات بین المللی اد امه خواهد  د اد  و همکاری با کشورهای 
د خیل د ر این ســانحه نیز کمافی السابق اد امه خواهد  یافت. 
البته انتظار از همه طرف ها این اســت که از سیاسی کرد ن 

سانحه و انحراف روند  بررسی فنی و کارشناسی پرهیز کنند .

واکنش سازمان هواپیمایی به انتشار یک فایل صوتی: 

هیچ مرجع ذی ربطی عملیات موشکی را به ما اعالم نکرده بود


