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سرمقاله
فراتر از فاجعه
ادامه از صفحه یک
در فاصله پنج ماه و اندی پس از این حادثه،
آن روزها هنوز در خاطر اغلب مردم هستند.
در حالی که در روز اول حادثه ،به دلیل انتشار
اخبار شتابزده از سوی برخی و البته سکوت
برخی دیگر ،فرضیه سقوط به دلیل نقص فنی
مطرح شده بود ،اما روشن شدن برخی شواهد
در روزهای بعد ،ابهام در حادثه و احتمال
سقوط آن بر اثر شلیک موشک پدافندی را
بیشتر کرد .تایید این فرضیه ،سه روز پس از
حادثه ،ابعاد فاجعه را گسترش داد؛ چه از نظر
شکلی و چه از نظر ریزش اعتمادی که نسبت
به مسئوالن به وقوع پیوست.
آبان  ،98با روزهای آغازین طرح شیوع
کووید 19یا ویروسی که به نام خانوادگیاش
کرونا خوانده میشود همراه بود و البته باز
هم گفتار و رفتار مسئوالن در مواجهه با این
بیماری جدید از نظر جلب اعتماد عمومی در
بوته آزمایش سختی قرار گرفت که حداقل در
روزهای اول نتیجهاش چندان موفق هم نبود.
ذکر این که «بیماری کرونا بیماری خاصی
نیست» و «حتی من هم گرفتهام» از سوی یک
گوینده خبر سیما ،اظهارنظرهای مبنی بر سالح
ترور بیولوژیکی بودن آن بر اساس دیانای
ایرانیها و اظهارات عجیبی از این دست ،باعث
شد که روزهای اول شیوع آن در ایران به عنوان
مهمترین زمان پیشگیری از گسترشش از
دست برود.
روندی که دولت و ستاد ملی مقابله با
بیماری کرونا پس از هفتههای اول مواجهه
با کووید 19در پیش گرفت یا اظهارات دیروز
دادستان نظامی تهران درباره حادثه سقوط
هواپیمای اوکراینی ،بیش از  5ماه بعد از وقوع
آن ،هرچند حرکتهای نسبتا مثبتی تلقی
میشوند – و البته گفتههای مسئوالن بعد از
حوادث پس از گرانی بنزین در آبان  98و تاخیر
در اعالم آمار کشتهشدگان تا هنوز ضعیف
بودهاند – و ارزش شفافیت بیشتر و اتخاذ
روند صحیح اطالعرسانی را نشان میدهند،
اما در عین حال بازگو کننده این نکته هستند
که حوزههای گوناگون مسئولیتی در ایران ،در
برخورد با بحران ،چقدر فاجعهبار و حتی فراتر
فاجعه هستند! در واقع اشتباهات پرشمار در
شیوه مدیریت بحران ،اطالعرسانی ،شفافیت
ط عمومی ،کمتر از سریال و سلسله
و رواب 
اشتباهات کاربر پدافند هوایی در روز حادثه
نیست؛ اگر آن اشتباهات جان  176انسان را
گرفت ،این اشتباهات ،با جان و روان یک ملت
بازی میکند و البته آثار نامطلوبی بر حوزه
سیاسی از جمله اعتماد عمومی میگذارد .نباید
فراموش کرد که آن اشتباهات اولیه ،حتی بر
اقدامات مثبت بعدی هم اثر میگذارند و در
واقع آنها را کم اثر میکنند و در واقع پس
لرزههایشان در طول زمان هم پیش میروند.
این اشتباهات ،در کنار بحثهایی مثل
استفاده از تجربه ،تخصص ،مشاوره و اجرای
افراد آگاه نسبت به مدیریت بحرانها ،شاید
ناشی از قلب مفهوم «امنیت» نیز باشد.
حسن روحانی ،رئیسجمهوری ،زمانی چندین
بار بر ایجاد فضای امن و نه امنیتی تاکید
کرد؛ نکتهای که بارها در تشریح تفاوتهای
«احساس امنیت» و وجود «امنیت» نیز
مطرح شده است .شاید اگر فضای شفافیت،
شکلگیری اعتماد متقابل نسبت به جامعه
برای اطالعرسانی دقیق و پرهیز از نگاه سری
به هر موضوع شکل بگیرد ،امنیت جامعه،
از مسیر حفظ امنیت روانی ،فکری و ذهنی
جامعه احساس شود و نه فضای امنیتی.
تجربه این ماهها نشان داد که گفتار صادقانه
و اطالعرسانی دقیق و شفاف ،اثر به مراتب
مطلوبتری از هر گونه نگفتن یا بد گفتن دارد.
فجایع همیشه رخ میدهند و امیدواریم که
کمتر رخ بدهند ،اما کاش مدیریت بحران آنها
فراتر از فاجعه نباشد و نشود.

خبر
ق نوری از رسایی در
شکایت ناط 
حال پیگیری است

وکیل مدافع حجتاالسالم والمسلمین ناطق
نوری گفت که شکایت موکلش از حمید رسایی
در حال پیگیری است.
وکیل حجتاالسالم علیاکبر ناطق نوری با
اشاره به شکایت ناطقنوری از اظهارات خالف
واقع حمید رسایی اظهار کرد :شکایت از این
فرد در دادسرای ویژه روحانیت تقدیم و دستور
ثبت و شعبه رسیدگی کننده تعیین شده و
مراحل تعقیب قضایی نامبرده درحال پیگیری
است.
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دادستان نظامی تهران در دیدار با جمعی از خانوادههای کشتهشدگان هواپیمای اوکراینی تشریح کرد

القاصیمهر از شناسایی  36نفر که در ترور
سردار سلیمانی نقش داشتند خبر داد

سریال خطاها برای شلیک اشتباه به پرواز 752

به گزارش «ابتکار» به نقل از قوه قضائیه،
غالمعباس ترکی دادستان نظامی استان تهران
در دیدار با جمعی از خانوادههای قربانیان سانحه
هواپیمای اوکراینی و تعدادی از وکالی آنان که در
سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد ،گفت:
از خانوادههای محترم شهدای سانحه هوایی
تشکر میکنم که دعوت سازمان قضایی نیروهای
مسلح را پذیرفتند ،هرچند پرداختن به جزئیات
سانحه در حضور بازماندگان و خانوادههای شهدا
سخت است .وی با بیان اینکه سازمان قضایی
نیروهای مسلح در این حادثه همدرد خانوادههای
شهداست ،گفت :تشریح حادثه در این جلسه ،به

منظور طبیعی جلوه دادن و یا توجیه آن نیست.
دلیل تاخیر سه روزه اعالم شلیک به هواپیما به
عنوان دلیل سقوط
دادستان نظامی استان تهران در تشریح اقدامات
به عمل آمده بعد از وقوع این سانحه گفت :حضور
نیروهای انتظامی و هالل احمر با مدیریت فرماندار
شهریار در محل سانحه ،از جمله اولین اقدامات
بعد از سقوط هواپیما بود و گروههای دوازدهگانه
بررسی سانحه هواپیمایی کشوری بالفاصله در
صحنه حاضر شدند و اقدامات اولیه را انجام دادند.
وی گفت :روز بعد از حادثه یعنی  ۱۹دی ،هیئت
 ۴۷نفره اوکراینی محل سانحه را بررسی کردند و
همکاریهایی خوبی با این هیئت صورت گرفت.
ترکی با بیان اینکه در همان روز وقوع سانحه،
پروندهای در دادسرای عمومی شهریار تشکیل شد،
گفت ۳ :روز بعد ،در  ۲۱دی که ستاد کل نیروهای
مسلح بعد از بررسیهای اولیه ،علت سانحه
را شلیک سامانه پدافندی بر اثر خطای انسانی
اعالم کرد ،به دستور رئیس قوه قضائیه ،پرونده
به سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال و هیئت
قضایی دادسرای نظامی در همان روز تشکیل شد.
وی درمورد تاخیر سه روزه در اعالم وقوع حادثه
و شلیک سامانه پدافندی گفت :از جمله دالیلی
که مسئوالن مربوط در این زمینه اعالم کردهاند،
ضرورت تحقیق و بررسی حداقلی برای روشن
شدن چگونگی شلیک و وقوع سانحه ،از جمله
تحقیق از افراد مرتبط ،پیاده شدن نوار مکالمات
و فیلمهای ضبط شده ،تطبیق گرافهای راداری
و بررسی احتماالت و فرضیههای مطرح است که
موضوع در دست بررسی است .دادستان نظامی
استان تهران در عین حال گفت :بررسیهای اولیه
در حداقل زمان ممکن انجام شده به نحوی که
در حوادث مشابه ،پذیرش شلیک در این مدت
زمان ،بیسابقه بوده با این حال جمعبندی نهایی
دادسرای نظامی در این خصوص پس از تکمیل
تحقیقات خواهد بود.
سه متهم شلیک به هواپیمای اوکراینی در
بازداشت
این مقام قضایی با اشاره به آغاز تحقیق از
متهمان به محض ارسال پرونده به دادسرای
نظامی گفت :در همان شب  ۲۱دی تعدادی از
افرادی که در سامانه شلیک کننده و بخشهای
باالدستی آن حضور داشتند به عنوان متهم احضار
شدند و تحقیقات مبسوطی در همان شب انجام و
یکی از متهمان بازداشت شد .وی افزود :در فرآیند
تحقیقات ۵ ،نفر دیگر به عنوان متهم تحت تعقیب
قرار گرفتند که با قرار قانونی بازداشت شدند و در
ادامه  ۳نفر از متهمان پس از انجام تحقیقات
مقتضی با تودیع وثیقه آزاد شدند در حال حاضر
 ۳نفر در بازداشت به سر میبرند .ترکی در عین
حال تأکید کرد :در طول تحقیقات ،اگر افرادی به
عنوان متهم شناسایی شوند طبعا ًبه اتهامات آنها
رسیدگی میشود.
دلیلی بر هک سایبری و اختالل بیرونی در سامانه
پدافندی و نفوذ در رادارها به دست نیامده است
دادستان نظامی استان تهران پس از شرح فرآیند
تحقیقات و جمعآوری مدارک ،در تبیین مسائل
مطرح شده در خصوص علت وقوع این سانحه
با استناد به نظریات کارشناسی گفت :احتمال
برخوردهای آسیبزننده شامل پرتوهای لیزری و
الکترومغناطیس به هواپیمای اوکراینی منتفی به
نظر میرسد و نظریه اولیه کارشناسان تا این لحظه،
حاکی از عدم انفجار یا احتراق دیگری در لحظه
وقوع سانحه در هواپیماست .ترکی با بیان اینکه
تا این لحظه دلیلی بر هک سایبری و الکترونیکی،
اختالل بیرونی در سامانههای پدافندی و موشکی و
نفوذ در سامانهها یا شبکهها بدست نیامده ،افزود:
به هیچ شواهد و قرائنی برای احتمال خرابکاری و
جاسوسی در هواپیما نرسیدیم و آثاری از قطعات
موشک شلیک شده بر روی بدنه هواپیما مشهود
است و هواپیما بر اثر برخورد با زمین منفجر شده
و قطعات آن تا شعاع وسیعی از محل اصابت
پراکنده شده که ب ه لحاظ مسکونی بودن محل با
مشکالتی از نظر جمعآوری قطعات هواپیما و حفظ
صحنه مواجه شدیم.
دلیل بسته نشدن آسمان ایران چه بود؟
ترکی در ادامه ،به تشریح علل وقوع سانحه
دلخراش پرداخت و با اشاره به بررسی رویههای
موجود هواپیمایی کشوری در فرودگاه همچنین
رویههای شبکه پدافندی گفت :در بامداد روز
سانحه ،با توجه به احتمال حمله هوایی آمریکا
به ایران ،بخش نظامی برای تأمین امنیت پروازها
به بخش غیرنظامی کنترل فضای کشور اطالع
میدهد که تنها پروازهایی مجاز به برخاستن از

صدور حکم جلب برای دونالد
ترامپ از سوی دادستان تهران

دادستان نظامی استان تهران در دیدار با جمعی از خانوادههای قربانیان سانحه هواپیمای اوکراینی و تعدادی از وکالی آنان به بیان جزئیاتی از این
پرونده پرداخت.

اعتقاد
کارشناساناین
است که اگر
کاربرسامانه
احتیاط الزم را
یداد
انجام م 
و از تجربهاش
استفاده
میکرد ،این
سانحهقابل
پیشگیریبود
باند فرودگاهها هستند که از قبل توسط شبکه
پدافند شناسایی شده و مجوز پرواز آنها توسط این
شبکه صادر شده باشد .وی افزود :بر این اساس،
در زمینه رویه برخاستن هواپیماهای خروجی در
فرودگاههای تهران تغییری ایجاد میشود و کلیه
پروازها باید با اجازه و پس از شناسایی توسط شبکه
پدافندی از باند فرودگاه پرواز میکردند و در همه
پروازهایی که تا زمان وقوع سانحه و بعد از انجام
شده این رویه برقرار بوده است .دادستان نظامی
استان تهران در پاسخ به ابهامات مطرح شده
درخصوص علت عدم توقف پروازها در شب و
روز حادثه گفت :مطابق دستورالعملهای موجود
اگر حمله هوایی دشمن خارجی به کشور قطعی
باشد باید فرمان توقف پروازها صادر شود که برابر
شواهد و قرائن و تشخیص سلسله مراتب ،احتمال
حمله و تهدید فقط وجود داشته است .لذا مراجع
مسئول مطابق مقررات به اتخاذ تدابیر کنترلی اکتفا
کرده و آسمان بر روی پروازها به طور کامل بسته
نشده است.
تشریح دالیل تاخیر یک ساعته پرواز 752
این مقام قضایی درباره علت تأخیر یک ساعته
پرواز  ۷۵۲گفت :دلیل این تاخیر ،بار اضافی و
افزایش وزن هواپیما بیش از استانداردهای فنی به
دلیل زدن سوخت مازاد بر عرف پرواز بود که قبل
از درخواست مجوز ،به خلبان اعالم و با دستور وی
طی این یک ساعت بخشی از بار اضافه هواپیما
تخلیه میشود و تاخیر پرواز هیچ ارتباطی به بخش
کشوری یا لشگری ندارد .ترکی درباره انطباق
صدور مجوز پرواز به هواپیمای اوکراینی با رویه
ابالغی شبکه پدافندی کشور گفت :در ساعت  ۵و
 ۵۲دقیقه واحد کنترل تقرب مراقبت پرواز با مرکز
کنترل فضای کشور تماس میگیرد و درخواست
صدور مجوز میکند و مرکز کنترل کشور یک
دقیقه بعد درخواست را به مرکز هماهنگی اعالم
میکند و نهایتا با تأیید این مرکز در ساعت  ۶و ۱۲
دقیقه ،خلبان مجوز پرواز را از برج مراقبت فرودگاه
امام خمینی(ره) دریافت میکند .ترکی ادامه داد:
درساعت  ۶و  ۱۲دقیقه ،هواپیما در ارتفاع ۶۰۰

متری هدف موشک پدافند هوایی گرفته و متاسفانه
سقوط میکند.
سلسله خطاهایی که فاجعه را رقم زد
دادستان نظامی تهران با اعالم اینکه دادسرای
نظامی در بررسیها به یک سری از خطاها رسیده
است ،یکی از خطاهای تاثیرگذار و عمده در این
سانحه را چنین عنوان کرد :سامانه سیاری که
موشک شلیک کرده پس از راهاندازی مجدد به
دلیل شرایط میدانی ،شمال واقعی را دقیق تعیین
نمیکند و همین اشتباه فاحش موجب میشود
که سمت اهداف شناسایی شده توسط سامانه با
اختالفی حدود  ۱۰۵درجه توسط اپراتور مشاهده
شود و این خطا ،مبنای یک سلسله اشتباهات
دیگر قرار میگیرد و درنتیجه سامانه پدافندی
دچار اشتباه میشود .ترکی افزود :این خطای
انسانی در تنظیم مختصات موجب میشود،
اپراتور سامانه پدافند هوایی ،هواپیما را به عنوان
هدفی که از ناحیه شمال غربی در حال نزدیک
شدن به تهران است و محل و سمت حرکت آن،
ارتباطی با باند پروازی فرودگاه ندارد ،در رادار خود
مشاهده کند و خط سیر هواپیما با خط سیری که
کاربر مشاهده میکرده متفاوت بوده است .وی
افزود :کاربر سامانه پدافندی ،مشخصات هدف
شناسایی شده را به مرکز هماهنگی مربوط اعالم
میکند ،ولی پاسخی دریافت نمیکند و اطالعات
ثبت شده نشان میدهد که پیام سامانه دفاعی با
مرکز هماهنگی مبادله نشده و قبل از مبادله پیام
و دریافت پاسخ ،متأسفانه کاربر اقدام به شلیک
کرده در حالیکه این قطع ارتباط تنها در حد چند
ثانیه بود .ترکی ادامه داد :کاربر سوال را میپرسد
و منتظر پاسخ نمیشود و براساس تشخیص

خودش ،شلیک را انجام میدهد و انتشار خبری
مبنی بر شلیک موشک کروز در سامانه ناشی از
مشاهدات نورهای پرتاب شونده در مناطق مرزی
توسط دیدهبانان در ساعاتی قبل از وقوع سانحه
نیز مزید بر علت میشود .وی با اشاره به اینکه
سامانهها به عنوان واحدهای عملیاتی پاییندستی،
ارتباطی با برج مراقبت نداشتهاند و صرفا برابر
دستورالعملها باید برای تشخیص اهداف مشکوک
از مرکز باالدستی استعالم و کسب تکلیف
میکردند ،گفت :در سانحه هواپیمای اوکراینی،
هیچ دستوری مبنی بر شلیک از سوی شبکه به
سامانههای پایین دستی صادر نشده و در زمان
وقوع سانحه ،وضعیت سامانههای پدافندی تحت
مقررات «آتش محدود» بوده نه آتش به اختیار
بنابراین صرفا باید با اخذ مجوز از شبکه ،شلیک
صورت میگرفت .ترکی با اشاره به اینکه تشخیص
نهایی متخاصم بودن هدف با شبکه است نه
سامانه گفت :خطای فاحشی که اینجا اتفاق افتاد
این بود که سامانه بدون اخذ اجازه از شبکه ،اقدام
به شلیک کرد .وی با اشاره به اینکه طبق نظرات
کارشناسان و نتایج بررسی اولیه هیئت قضایی،
سامانه پدافندی به صورت فابریک فاقد دوربین
دید در شب و سامانه تشخیص دوست از دشمن
است ،گفت :اپراتور این سامانه وقتی هدفی را به
عنوان هدف تهدید کننده شناسایی کند باید به
مراکز باالدستی خودش که همان شبکه پدافندی
است اعالم و پس از دستور شبکه اقدام کند .وی
با بیان اینکه دو موشک توسط سامانه پدافندی
شلیک شده و بررسی کارشناسان حاکی است
که یکی از این موشکها تاثیری بر روی هواپیما
نداشته و موشک دیگر در نزدیکی هواپیما منفجر
شده ،گفت ۲۶ :ثانیه فاصله شلیکهای اول
و دوم بوده ،ولی متاسفانه در این فاصله زمانی
هم کاربر برای شلیک دوم از شبکه کسب مجوز
نمیکند .دادستان نظامی استان تهران با تاکید بر
اینکه یک خطا گاهی یک فاجعه غیرقابل جبرانی
را رقم میزند ،اظهار کرد :اعتقاد کارشناسان این
است که اگر کاربر سامانه احتیاط الزم را انجام
میداد و از تجربهاش استفاده میکرد ،این سانحه
قابل پیشگیری بود .وی خاطرنشان کرد :افرادی
که مجموعه این خطاها را مرتکب شدند کسانی
هستند که بازداشت شدند .ترکی با اعالم اینکه
برای به دست آوردن یافتههای جدیدتر از سانحه
هواپیمای اوکراینی ۲۳ ،کارشناس نظامی در  ۷حوزه
با دادسرای نظامی تهران همکاری میکنند ،افزود:
بخشی از این گروهها نظریات خودشان را اعالم
کردند و هنوز بخشهایی از گزارشها باقیمانده
است.
فرآیند بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی
دادستان نظامی تهران همچنین درباره بازخوانی
جعبههای سیاه گفت :جعبههای سیاه در اثر
سانحه آسیب فیزیکی دیده و بازخوانی آنها
پیچیدگی فنی خاص خود را دارد .وی با اشاره به
اینکه جعبههای سیاه با نظارت دادسرای نظامی
در محلی پلمب و طبق استانداردهای ایکائو توسط
سازمان هواپیمایی کشوری نگهداری شد ،گفت :از
نظر مقررات ایکائو باید کشور بررسی کننده سانحه
با حضور کشورهای ذینفع ،جعبه سیاه را بازخوانی
کند که برای بازخوانی ،تمامی اشخاص ذیربط
شامل نهاد بررسی سانحه ،مقامات قضایی مرتبط،
نمایندگان سایر کشورها و نمایندگان ایکائو حضور
خواهند داشت .ترکی افزود :از آمریکا به عنوان
کشور سازنده هواپیما ،اوکراین به لحاظ مالکیت
هواپیما و کانادا ،سوئد و افغانستان به لحاظ اتباعی
که داشتند دعوت به همکاری کردیم و جعبه سیاه
این مدل از هواپیما تا االن سابقه بازخوانی نداشته
است و البراتورهای داخلی نیازمند یک مبدل بودند
تا بتوانند اطالعات جعبه سیاه را بازخوانی کنند
که آمریکاییها با این موضوع مخالفت کردند و

تجهیزات الزم برای بازخوانی را در اختیار ما قرار
ندادند در حالی که بازخوانی مطابق مقررات با
حضور همه طرفهای ذینفع انجام میشود.
دادستان نظامی استان تهران درخصوص ادعاهای
مطرح شده درباره تأخیر در ارسال جعبههای سیاه
گفت :بعد از برگزاری چندین جلسه ،در پایان سال
گذشته مقرر شد که جعبههای سیاه را به البراتور
مجهز در خارج از کشور ارسال کنیم و دقیقا با
همهگیری ویروس کرونا در سراسر جهان مقارن
شد و طرف خارجی اعالم کرد که البراتورهای ما
امکان پذیرش جعبه سیاه را تا زمان فروکش کردن
ویروس کرونا ندارند .وی افزود :سازمان هواپیمایی
کشوری هم طی نامهای به ایکائو کتبا اعالم کرد که
آمادگی ارسال جعبههای سیاه به خارج از کشور
را دارد .دادستان نظامی استان تهران با اعالم
اینکه کشور اوکراین به عنوان مالک هواپیما اصرار
داشت که جعبههای سیاه هواپیما برای بازخوانی،
به آن کشور فرستاده شود ،گفت :آمریکا و کانادا
به عنوان کشورهای ذینفع ،در مورد توانایی
و امکانات فنی البراتورهای اوکراین در بازخوانی
اطالعات جعبههای سیاه ابراز تردید کردند .وی
افزود :در حال حاضر و بعد از فروکش کردن نسبی
بیماری کووید  ،۱۹البراتورهای فرانسه برای دریافت
جعبههای سیاه اعالم پذیرش و آمادگی کردند که با
تشخیص سازمان هواپیمایی کشوری به این کشور
ارسال خواهد شد.
ثبت شکایت خانواده  80نفر از شهدای حادثه
سقوط هواپیمای اوکراینی
وی با بیان اینکه تاکنون خانوادههای معظم
 ۸۰نفر از سانحه شکایات خود را مطرح کردهاند،
گفت :با همکاری ستاد حقوق بشر قوه قضائیه،
مرکز امور مشاوران و وکالی حقوقی قوه قضائیه و
کانون وکال اقداماتی جهت تعیین وکیل معاضدتی
برای خانوادههای شهدا انجام شده است.
ترکی با اعالم اینکه تاکنون فرآیند اداری تشکیل
پرونده برای  ۲۸خانواده در بنیاد شهید به طور کامل
طی شده است ،گفت :بنیاد شهید که نماینده آن
در جلسه حضور دارد اعالم آمادگی کرده که با
مراجعه سایر خانوادههای معظم مراحل اداری
تشکیل پرونده را تسریع ببخشد لذا خانوادههای
باقیمانده میتوانند با دریافت معرفینامه از
دادسرای نظامی راسا ً یا از طریق وکالی خود با
مراجعه به بنیاد شهید اقدامات اداری را پیگیری
کنند .دادستان نظامی استان تهران درباره جبران
خسارت این سانحه گفت :جلساتی با شورای عالی
امنیت ملی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری
داشتیم و بحث جبران خسارتها را پیگیری کردیم
و برابر تصمیمات مقامات صالح ،پرداخت خسارات
و غرامات براساس نرخ بینالمللی خواهد بود و
به صورت یکسان در صورت تکمیل مستندات
حقوقی ،ترجیحا ً زودتر از زمان برگزاری دادگاه
سانحه هوایی پرداخت خواهد شد.
دادستان نظامی استان تهران با اشاره به اینکه به
رغم پیچیدگیهای فنی و حقوقی پرونده ،تسریع
در رسیدگی و دقت و اتقان توامان مورد تاکید
رئیس قوه قضائیه ،دادستان کل کشور و رئیس
سازمان قضایی نیروهای مسلح است ،گفت :تالش
میکنیم ضمن حفظ استقالل قضایی با تعامل
سازنده با همه مراجع مسئول ،تحقیقات قضایی و
استیفای کامل حقوق بازماندگان سانحه را جدی و
شفاف و با رعایت اصول دادرسی منصفانه دنبال و
تکمیل کنیم و درنهایت صدور رأی نهایی با دادگاه
نظامی تهران است.
در این نشست ،تعدادی از خانوادهها و وکالی
آنان به طرح خواستهها ،دیدگاهها و مطالب
خود پرداختند و نمایندگان ستاد حقوق بشر قوه
قضائیه ،مرکز امور مشاوران و وکالی حقوقی
قوه قضائیه و بنیاد شهید انقالب اسالمی در این
نشست حضور داشتند.

دادستان تهران از شناسایی  ۳۶نفر از افرادی
که در ترور سردار سلیمانی نقش داشتند ،خبر
داد.
علی القاصی مهر دادستان تهران در جلسه
مسئوالن عالی قضایی با اشاره به اقدامات
انجام شده برای پیگیری پرونده ترور سردار
قاسم سلیمانی اعالم کرد ۳۶ :نفر از افرادی که
در ترور حاج قاسم مباشرت ،مبادرت و آمریت
داشتند ،اعم از مسئوالن سیاسی و نظامی
آمریکا و دیگر دولتها شناسایی شدند که
توسط مقام قضایی برای آنها دستور جلب و
اعالم وضعیت قرمز از طریق پلیس بینالملل
صادر شده است .وی عنوان اتهامی این افراد
را «قتل» و «اقدام تروریستی» اعالم کرد و
افزود :در راس این فهرست دونالد ترامپ
رئیسجمهوری آمریکا قرار دارد و تعقیب
قضایی او حتی پس از پایان دوره مسئولیتش
نیز پیگیری خواهد شد.
دادستان تهران همچنین با اشاره به
تالشهای قوه قضائیه برای وصول معوقات
کالن بانکی ،از به نتیجه رسیدن پیگیریهای
دادستانی تهران در پرونده شرکت پرشین
فوالد خبر داد .القاصی مهر افزود :با توجه
به محکومیت شرکت مذکور به پرداخت
 ۲۸میلیون و  ۹۸۰هزار دِر َ
هم به بانک ملتو
همچنین وجود بدهی  ۱۱هزار میلیارد تومانی
ارزی و ریالی آن به بانک صادرات ،جلسه
مشترکی در دادسرای جرایم اقتصادی تشکیل
و توافق شد با انتقال سهام بانک صادرات که
متعلق به این هلدینگ بود ،مبلغ بدهی مذکور
ک جمعا ًدر حدود  ۱۲هزار میلیارد
به این دو بان 
تومان تهاتر شود که این اقدام در  ۳۱خرداد
 ۹۹محقق شد.

وعده شهردار  12ساله تهران در پایان ماه
اول نمایندگی و ریاست مجلس

میتوانیم طی  ۶سال آلودگی
هوای تهران را به حداقل ممکن
برسانیم

محمدباقر قالیباف که با  12سال ریاست بر
ساختمان خیابان بهشت پایتخت ،طوالنیترین
دوران شهرداری بعد از انقالب تهران را دارد،
دیروز در حالی در مجمع نمایندگان استان
تهران از امکان کاهش آلودگی هوای تهران به
حداقل ممکن در  6سال وعده داد که در طول
دوران  12ساله شهرداریش ،وضعیت آلودگی
هوا بهبود چندانی نداشت.
رئیس مجلس شورای اسالمی در اجالسیه
اول دوره یازدهم که تنها یک ماه از ریاستش
بر قوه مقننه میگذرد ،در جلسه مجمع
نمایندگان استان تهران درخصوص مشکالت
کالن استان تهران به معضالت آب ،هوا ،خاک
و آلودگی صوتی اشاره و تصریح کرد :تمامی
مشکالت شهر تهران به این موضوعات اساسی
مرتبط میشود .به عنوان مثال آلودگی هوا تا
حد زیادی به وسایل حمل و نقلی و خودروها
مربوط بوده و کنترل آلودگیها در گرو توسعه
حمل و نقل عمومی است .وی با بیان اینکه
براساس مطالعات انجام شده حدود  ۸۱درصد
آلودگی هوای تهران مربوط به وسایل نقلیه و
خودروهاست ،تاکید کرد :اینکه برخی منشاء
آلودگیها را پاالیشگاهها و کارخانه سیمان
عنوان میکنند صحبتی غیرکارشناسی است.
بنده معتقدم با برنامهریزی مشخص و مدون
میتوانیم طی  ۶سال آلودگی هوای شهر را
به حداقل ممکن برسانیم .برقراری ارتباط
ریلی بین شهر تهران با مناطق اطراف ضمن
کاهش آلودگی هوا ،توجیه اقتصادی بسیار
خوبی دارد و در حال حاضر سرمایهگذارانی
برای سرمایهگذاری در این بخش اعالم آمادگی
کردهاند و میتوانیم در اولین گام از این ظرفیت
استفاده کنیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی آلودگی صوتی
شهر تهران را از جمله معضالت مهم پایتخت
دانست و افزود :آلودگیهای صوتی شهر
همانند فَنی هستند که شبانهروز و بیوقفه
در گوش شهروندان روشن است و باید برای
کاهش آن برنامهای داشته باشیم .وی با اشاره
به آسیبهای اجتماعی شهر تهران افزود :مواد
مخدر ،طالق و زنان سرپرست خانوار سه
اولویتی است که باید برای کاهش آسیبهای
اجتماعی به آنها پرداخته شود .قالیباف
همچنین به نمایندگان مجمع نمایندگان تهران
پیشنهاد داد که طبق برنامه زمانبندی در
مساجد مشخص حاضر شوند تا با مردم دیدار
کرده و مشکالت آنها را بشنوند.

