
 اعتراف یک رسانه رژیم صهیونیستی 
در مورد عین االسد 

س��ایت صهیونیس��تی دبکا در واکن��ش به حمالت 
موشکی تالفی جویانه اخیر جمهوری اسالمی ایران 
به پایگاه نظامی عین االسد آمریکا در استان االنبار 
ع��راق تأکید کرد این حمالت به خالف آنچه ترامپ 

گفته است، موفقیت آمیز بوده است.
پای��گاه عی��ن االس��د در 108کیلومت��ری غ��رب 
»الرم��ادی« از اواخر س��ال 2014 میالدی به بهانه 
مب��ارزه با داعش، بار دیگر تح��ت اختیار و کنترل 
نظامی��ان آمریکای��ی حاضر در ائت��الف بین  المللی 

مدعی مبارزه با داعش قرار گرفته است.
س��پاه پاسداران انقالب اس��المی بامداد چهارشنبه 
هجده��م دی در واکن��ش ب��ه ت��رور ناجوانمردانه 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی توسط نیروهای 
آمریکای��ی در نزدیکی فرودگاه بغداد، این پایگاه را 
ک��ه بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق و 
یکی از بزرگترین پایگاه های آنها در منطقه به شمار 

می رود موشک باران کرد.  فارس 

 احضار سفیر ایران 
به وزارت خارجه کره جنوبی

رسانه های کره ای مدعی شدند که سفیر جمهوری 
اسالمی در سئول برای توضیح درباره اظهاراتش در 
رابطه با روابط دو کش��ور در وزارت امورخارجه کره 

جنوبی حضور یافته است.
خبرگ��زاری یونهاپ ب��ه نقل از یک مق��ام کره ای 
مدعی شده است که س��عید بادامچی سفیر تهران 
در سئول در رابطه با اظهاراتش درباره تاثیر انتقال 
نیروه��ای کره ای به منطقه بر روابط دو کش��ور به 
وزارت امورخارجه کره جنوبی فراخوانده شده بود.

ب��ه ادعای این رس��انه کره ای، س��عید بادامچی در 
گفت وگ��و با یک روزنامه داخل��ی گفته بود که اگر 
سئول نیروی نظامی به خلیج فارس بفرستد، ایران 

ممکن است روابطش با کره جنوبی را قطع کند.
ب��ه گفته ای��ن منبع آگاه، س��فیر ای��ران به وزارت 
امورخارجه کره توضی��ح داده که در مصاحبه خود 
به ط��ور مس��تقیم از قط��ع روابط دوجانبه س��خن 
نگفته اس��ت اما تصریح کرده که مش��ارکت سئول 
در کمپی��ن تحت رهبری آمری��کا برای به اصطالح 
محافظ��ت از تنگه هرمز می تواند ب��ر روابط ایران- 

کره جنوبی تاثیر بگذارد.  تسنیم 

مهدی سنایی مشاور ارشد ظریف شد
س��فیر س��ابق ایران در مس��کو ک��ه ب��ه تازگی از 
ماموریت بازگش��ته، به عنوان مش��اور ارش��د وزیر 

خارجه منصوب شد.
س��نایی از آب��ان 1۳۹2 به عنوان س��فیر ایران در 
مسکو مشغول به فعالیت بود و پایان آذر ماه امسال 
نیز ماموریتش در مس��کو خاتم��ه یافت. وی پیش 
از س��فارت نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای 
اس��المی بوده است. سنایی همچنین سوابقی چون 
معاون��ت س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس��المی و 
رایزنی سفارتخانه های ایران در روسیه و قزاقستان 

را در کارنامه کاری خود دارد. 
او دارنده مدرک دکترای علوم سیاس��ی از آکادمی 
علوم روس��یه، کارشناس��ی ارش��د روابط بین الملل 
از دانش��گاه ته��ران و کارشناس��ی علوم سیاس��ی 
از دانش��گاه تهران و مس��لط به زبان های روسی و 

انگلیسی است.  ایرنا 

دیدار کاظم جاللی با بوگدانف 
کاظ��م جاللی س��فیر جمهوری اس��المی ایران در 
فدراس��یون روس��یه با میخائی��ل بوگدانف« معاون 
وزی��ر امور خارج��ه و نماینده وی��ژه رئیس جمهور 
روس��یه در امور خاورمیانه و ش��مال آفریقا دیدار و 

گفت وگو کرد. 
در این دیدار طرفین در مورد روابط دوجانبه و آخرین 
تحوالت منطقه از جمله مسائل سوریه، عراق، لیبی، 
طرح صلح هرمز و همچنین طرح روسیه برای تامین 
امنی��ت در منطقه خلیج ف��ارس، تبادل نظر کردند. 
میخائی��ل بوگدان��ف در این دیدار ضم��ن توصیف 
س��پهبد ش��هید س��لیمانی به عنوان مردی بزرگ، 

شهادت وی را تسلیت گفت. ایسنا 

بیانیه کانادا درباره سقوط هواپیمای 
اوکراینی در ایران

در پی اعالم علت س��قوط هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ 
از س��وی ایران، نخست وزیر کانادا خواستار پذیرش 

مسئولیت حادثه سقوط از سوی عامالن آن شد.
دفتر نخست وزیری کانادا در بیانیه ای اعالم کرد: ایران 
اذعان کرد هواپیمای بین المللی ۷۳۷ از سوی نیرو های 
مسلح این کشور هدف قرار گرفته است. تمرکز ما بر 
پاسخگویی، شفافیت و عدالت برای خانواده ها و عزیزان 

قربانیان است. باشگاه خبرنگاران 

اخبار

ترامپ آمریکا را در آستانه جنگی بی برنامه با ایران قرار داد
نام��زد بالقوه دموکرات ها برای انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا در پیامی 
در توئیتر نوش��ت که ترامپ آمریکا را در آس��تانه جنگی بی برنامه و بدون 

استراتژی با ایران قرار داد.
جو بایدن در این پیام توئیتری نوشت: اشتباه نکنید، اوضاع با ایران بحرانی 

اس��ت که دونالد ترامپ خود ایجاد کرده است. وی ما را در آستانه جنگی بی 
برنامه و بدون استراتژی قرار دارد.

وی در ادامه نوشت: وی )ترامپ( غیر قابل پیش بینی ترین و بی کفایت ترین فرمانده 
کل قوایی است که تا کنون وجود داشته است.

بای��دن چن��د روز پیش نیز با اش��اره به اقدام اخیر آمریکا در ترور س��پهبد قاس��م 
س��لیمانی، فرمانده نیروی قدس س��پاه پاسداران انقالب اس��المی گفت: یک روش 
هوش��مندانه برای مقابله وجود دارد و ی��ک روش مبتنی بر خودزنی. رئیس جمهور 

ترامپ راه دوم را انتخاب کرده است.  مهر 

آمریکا باید از منطقه خارج شود
نماینده دایم ایران در س��ازمان ملل متحد از س��ردار شهید قاسم سلیمانی به 
عنوان  یک شخصیت مورد تقدیر و احترام تمام منطقه و قهرمان آن در مبارزه 

با تروریسم  نام برد و تاکید کرد که آمریکا باید از منطقه خارج شود.
مجی��د تخت روانچی در برنامه لقاء الیوم الجزیره با اش��اره به اینکه س��ردار 

س��لیمانی به شکست داعش تحقق بخش��ید ادعای آمریکا مبنی بر اینکه وی 
یک فرد تروریس��تی اس��ت، محکوم کرد.  ماینده دایم ایران در سازمان ملل متحد 
گف��ت: دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا مش��ورت بدی دریافت کرد و تصمیم 

ماجراجویانه در خصوص ترور ژنرال قاسم سلیمانی اتخاذ کرد.
وی افزود: واکنش ایران به این اقدام تروریس��تی آمری��کا بر قانون بین المللی حق 
دفاع از خویش��تن مبتنی اس��ت. تخت روانچی تاکید کرد که اقدام بعدی ایران به 
عملکرد آمریکا بس��تگی دارد زیرا اگر آمریکا واکنش نش��ان دهد ایران تماش��اچی 

نخواهد ماند و پاسخ متفاوتی خواهد داد.  فارس 

تنش ایران-آمریکا، بحران عراق و سوریه را پیچیده تر می کند
وزیر خارجه آلمان تاکید کرد که تنش بین ایران و آمریکا حل و فصل بحران 

در سوریه، لبنان و سوریه را پیچیده تر خواهد کرد.
هایکو ماس افزود: برای حل این بحرانها ما نیاز داریم کش��ورهایی که آنجا 
نف��وذ دارن��د را بیاوریم دور میز مذاکره، به ویژه روس��یه. ما نیاز داریم که با 

مس��کو مذاکره کنیم، یک طرف توافق هسته ای ایران. تا برجام را حفظ کنیم 
و از تنش��های جدی��د در خلیج ف��ارس جلوگیری کنیم. عالوه ب��ر آن، ما باید روی 
چگونگی پیش��برد توافقات میس��نک برای حل و فصل بحران و بازگرداندن صلح و 
ثب��ات تمرکز کنیم. هایکو ماس در ادامه تاکید ک��رد که تنش بین ایران و آمریکا، 

بحرانهای عراق، لبنان، سوریه و یمن را پیچیده تر خواهد کرد. 
دولت آلمان روز جمعه ضمن درخواست برای نجات توافق هسته ای ایران، تقاضای 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای خروج کش��ورهای اروپایی از این توافق را 

رد کرد.  باشگاه خبرنگاران 

ام��ام جمعه بغداد تاکید کرد عراقی ه��ا هم باید همانند 
ایران قوی و مقتدر ش��وند تا آمریکایی ها نتوانند در امور 
کشورش��ان دخالت کنند و سرنوش��ت آنه��ا را به بازی 

بگیرند و حاکمیت کشورشان را همواره نقض کنند.
آیت اهلل س��ید یاس��ین الموس��وی خطیب جمعه بغداد، 
جنایت تروریس��تی جمعه سیزدهم دی ماه آمریکا در به 
شهادت رساندن حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس 
نایب رئیس حشد شعبی و همرزمانش را محکوم کرد. وی 
با مظلوم توصیف کردن ش��هدای جنایت تروریستی اخیر 
آمریکا به پاس��خ تالفی جویانه جمهوری اس��المی ایران و 
حمله موشکی کوبنده نیروی هوافضای سپاه به پایگاه های 
اشغالگران آمریکایی در عراق اشاره کرد و گفت نیروهای 

اسالم، قلعه های آمریکا را در هم کوبیدند.
الموسوی با دروغگو و ترسو خواندن دونالد ترامپ رئیس 
جمه��وری آمریکا که مدعی ش��ده ب��ود ایرانی ها کاری 
نکردند و همه چیز خوب اس��ت، گفت فرمانده عملیات 
آمریکا گفت که موشک ها به تاسیسات آمریکایی اصابت 
کرد و به خطا نرفت، اس��رائیلی ها گفتند که دو هواپیما 

حام��ل بی��ش از 200 مجروح ب��ه تل آویو پ��رواز کرده 
اس��ت و برخی مجروحان هم  به بیمارستانی در نزدیکی 

سفارت آمریکا در بغداد منتقل شدند.
ام��ام جمع��ه بغداد بر ضرورت قوی ش��دن کش��ورهای 
اس��المی ب��رای مقابل��ه ب��ا تجاوزگ��ری و توطئه ه��ای 
آمری��کا تاکی��د کرد و گف��ت اگر ما کش��ور قدرتمندی 
نش��ویم، نمی توانیم در برابر آمریکا مقاومت کنیم، ایران 
سرزمین علما و سرزمین اسالم است، این کشور در زمان 
رژیم س��ابق)پهلوی(، ذلیل و خ��وار بود، ولی آنها اکنون 
بزرگ و عظیم هس��تند و آمریکا را به چالش می کشند. 
از جن��گ جهانی دوم تا به امروز هیچ دولتی نتوانس��ت 
حتی یک گلوله به سمت نظامیان آمریکایی شلیک کند، 
همه این کشورها ترسو هستند، تنها یک کشور در برابر 

آمریکایی ها ایستاده و آن هم ایران است.
آیت اهلل الموسوی خواستار آن شد تا عراقی ها هم همانند 
ایران قوی و مقتدر ش��وند تا آمریکایی ها نتوانند در امور 
کشورشان دخالت کنند و سرنوشت آنها را به بازی بگیرند 

و حاکمیت کشورشان را همواره نقض کنند.  مهر

امام جمعه بغداد:
عراقی ها هم همانند ایران باید قوی شوند 

یک رس��انه آمریکایی با تأکید بر اینکه سردار سلیمانی 
برای ایران یک فرمانده نظامی بس��یار مهم بوده، اذعان 
کرد که ایران قادر اس��ت جای خالی وی را با نیروهایی 

که در اختیار دارد پر کند.
نشریه آمریکایی »فارن پالیسی« در مقاله ای به قلم دنیل 
بایمن تأکید کرد که اگرچه ترور ژنرال سلیمانی از سوی 
نیروهای آمریکایی در عراق، ب��رای ایرانی ها یک ضایعه 
بزرگ قلمداد می ش��ود اما این مس��ئله لزوماً بدین معنا 
نیس��ت که ایران نمی تواند هی��چ جایگزینی برای ژنرال 
س��لیمانی پیدا کند. بایمن در بخش��ی از مقاله خود در 
فارن پالیسی می نویس��د: »نقش کلیدی ژنرال سلیمانی 
و اهمیتی که حکومت ایران همواره برای دس��تاوردهای 
او قائل بود، باعث ش��ده است که برخی به اغراق بگویند 
که او یک ش��خصیت بدون جایگزین است. اما جانشین 
ژنرال سلیمانی یعنی ژنرال اسماعیل قاآنی که معاون او 
بوده است، قطعاً می تواند مهارت ها و استعدادهای زیادی 
را به این پس��ت فرماندهی نیروی قدس سپاه بیفزاید. او 
ش��بکه ها و نهادهایی را به ارث خواه��د برد که صرفاً به 

کس��ی که به تش��کیل آنها کمک کرده سردار سلیمانی 
متکی نیستند.

وی در ادامه این مقاله به نقل از »سوزان مالونی« تحلیلگر 
امور ایران خاطرنش��ان می کند: »ایران از همان نخستین 
روزهای انقالب خود همواره فرماندهانی را در میدان نبرد 
از دس��ت داده است. سپاه پاس��داران در طول سال های 
فعالیت خود تعداد بس��یار زیادی افسر باتجربه در اختیار 
داشته است که البته ژنرال سلیمانی نیز یکی از ماهرترین 
آنه��ا بوده اس��ت. اما یکی از ویژگی ه��ای مهم رهبران و 
فرمانده��ان بزرگ این اس��ت که نهادس��ازی می کنند و 

الهام بخش دیگران هستند.«
ای��ن تحلیلگر آمریکایی در پایان تأکید می کند: کش��ته 
شدن شهادت سلیمانی ضربه سنگینی به سپاه پاسداران 
و به طور کل��ی توانمندی های ایران ب��ود. اما اگر گمان 
کنی��م که مرگ ش��هادت یک فرمان��ده نظامی -هرقدر 
ه��م ک��ه قدرتمند بوده باش��د- باعث تغییر چش��مگیر 
سیاس��ت های ایران و توانمندی های نظامی این کش��ور 

خواهد شد، مرتکب اشتباه شده ایم. تسنیم 

فارن پالیسی:
ایران می تواند یک ژنرال سلیمانی جدید داشته باشد

گزارش

آنچه در آسمان ایران اتفاق افتاد فارغ از تألم انسانی، تکرار 
حادث��ه ای بود که در تاریخ معاصر بارها تکرار ش��ده با این 
تفاوت ک��ه در نمونه های قبل، هیچگاه دولت های درگیر با 

این موضوع همدردی نکردند.
بام��داد چهارش��نبه 18 دی ماه یک فرون��د بوئینگ ۷۳۷ 
متعلق به خطوط هوایی اوکراین  که از تهران عازم کی یف 
بود در نزدیکی تهران سقوط کرد و همه 1۷۶ سرنشین آن 

شامل مسافران و خدمه پرواز جان باختند.
دی��روز س��تادکل نیروه��ای مس��لح در خصوص س��قوط 
هواپیمای مس��افربری خط��وط هوایی اوکرای��ن، با صدور 
اطالعیه ای، این حادثه را ناش��ی از خطای انس��انی دانست 
و اطمین��ان داد بالفاصل��ه مقصر آن را به س��ازمان قضایی 

نیروهای مسلح معرفی نماید.
البته از همان ابتدای س��قوط مقامات کش��ورمان همکاری 
مناس��بی با کارشناس��ان اوکراینی داش��تند چناچنه دفتر 
ولودیمی��ر زلنس��کی رئیس جمهور اوکراین اع��الم کرد که 
کارشناس��ان اوکراینی تمامی اطالعات الزم را درباره سقوط 
هواپیم��ای بوئینگ ۷۳۷ خطوط هوای��ی اوکراین در حومه 
فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران را دریافت کرده بودند 

و ایران اجازه دسترسی به اطالعات را به آنها داده بود.
بن��ا ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری روس��ی اس��پوتنیک، دفت��ر 
ریاس��ت جمهوری اوکراین در کانال تلگرامی خود اعالم کرد: 
مقرهای عملیاتی ش��ورای امنیت ملی و دفاع اوکراین که به 
دستور ولودیمیر زلنسکی برای تحقیق درباره حادثه سقوط 
هواپیمای خطوط بین المللی اوکراین در ایران تش��کیل شده 
بود، از همان ابتدا، تمامی اطالعات الزم را دریافت کرده بود.

در ادامه این بیانیه آمده اس��ت: ای��ران، تمامی کلیپ های 
ویدئویی، تصاویر و اس��ناد را برای تحلیل این فرایندی که 
رخ داده بود و همچنان در تهران در جریان )بررسی( است، 

در اختیار کارشناسان ما قرار داد.
در همی��ن رابط��ه؛ نماین��ده روس تاکید کرد ک��ه ایران با 
پذی��رش اش��تباه در قضیه هواپیم��ای اوکراین��ی از خود 

عقالنیت و هوشمندی نشان داد.
دیمیت��ری نوویک��وف در واکن��ش ب��ه س��قوط هواپیمای 
اوکراینی گفت، ایران با پذیرش اش��تباه در زمینه س��اقط 

شدن هواپیمای اوکراینی از خود عقالنیت نشان داد.
کاس��اچف دیگر نماینده روس��ی نیز تاکید کرد با پذیرش 
ایران در اش��تباه در زمینه ساقط شدن هواپیمای اوکراینی 

باید این رخداد پایان یابد. 
فارغ از هر حاش��یه و قضاوت های عجوالنه موارد متعددی 
در تاری��خ هوانوردی از ش��لیک جنگنده ها یا س��امانه های 
پدافندی به پروازهای غیرنظامی و مسافری در جهان وجود 
دارد که برخی از آنها منجر به وقوع فجایع ش��ده اند؛ بطور 

حتم مقامات قضایی پیگیری موضوع را خواهند داشت
س��رنگونی ی��ک فروند هواپیم��ای بوئین��گ ۷۳۷ خطوط 
هواپیمای��ی اوکرای��ن با ش��لیک موش��ک پدافن��د هوایی 
در اط��راف ته��ران و پ��س از برخاس��تن از ف��رودگاه امام 
خمینی)ره( از صبح امروز و پس از انتش��ار بیانیه ستادکل 
نیروهای مسلح مبنی بر هدف قرار گرفتن این پرواز به یکی 

از بحث برانگیزترین موضوعات تبدیل شده است.
تاکنون م��وارد متعددی در تاریخ هوانوردی از ش��لیک به 
پروازهای غیرنظامی و مس��افری وجود دارد که عمده ترین 

سوانح رخ داده در این خصوص را بررسی خواهیم کرد.
هواپیمای بوئینگ ۷2۷ پ��رواز 114 هواپیمایی ملی لیبی 
روز 21 فوریه 1۹۷۳ نیز در حال پرواز از طرابلس به قاهره 

پایتخت مصر بود که در میانه راه نیز توقف کوتاهی در شهر 
بنغازی برای سوار کردن مسافر داشت.

هواپیما پس از قرار گرفتن در ابتدای باند فارودگاه بنغازی 
و خ��زش بر روی بان��د، لحظاتی بعد به پ��رواز درآمد و در 
حالی که وزش باد ش��دیدی در کنار گرد و غبار آغاز شده 

بود به سمت قاهره پرواز کرد.
ش��دت طوفان و گرد و غبار لحظه به لحظه بیشتر می شد 
تا اینکه خلبان ارتباط رادیویی خود را از دست داد ارتباط 

هواپیما کامال با برج مراقبت قطع شد.
خلبان با افزایش ارتفاع، تالش کرد تا از طوفان رها شود که 
این ابتکار موثر واقع ش��د، اما در این شرایط اتفاق بدتر آن 
ب��ود که خلبان قادر به ارتباط بر قرار کردن با برج مراقبت 
و پیدا کردن موقعیت هواپیما در آسمان نبود و در حقیقت 

هواپیما در آسمان گم شده بود.
در حقیقت اولین اشتباه خلبان هنگام ورود به منطقه طوفانی 
بود که موضوع شرایط نامساعد جوی را به برج کنترل قاهره 
اطالع نداد و پس از آن هم ارتباط خود را از دس��ت داد، در 
عین حال فشار باد و طوفان هواپیما را به سمت شرق کشاند 
و از آنجایی که سیستم های ناوبری هواپیما از کار افتاده بود، 
خلبان نمی دانس��ت که در ح��ال ورود به صحرای خطرناک 

سینا که تحت اشغال اسرائیل است.
در همین حال خلبان که مش��غول پرواز در ارتفاع 20 هزار 
پایی در آسمان صحرای سینا بود، متوجه حضور دو فروند 
جنگنده F-4 فانتوم نیروی هوایی رژیم صهیونیس��تی در 
کنار خود شد؛ جنگنده های اسرائیلی پس از نزدیک شدن 
به هواپیما ب��ه دنبال برقراری ارتباط ب��ا خلبان هواپیمای 
بوئین��گ-۷2۷ بودند و تالش داش��تند ب��ه او بفهمانند که 
به س��مت پایگاه نظامی رفیدیم پرواز کن��د، اما در همین 
حال خلبان شروع به گردش شدید به سمت غرب کرد که 
موجب شد جنگنده های اسرائیلی این هواپیما را به رگبار 

ببندند و هواپیما با 108 سرنشین کشته شوند.
هواپیمای بوئینگ ۷4۷ پرواز 00۷ ش��رکت هواپیمایی ملی 
کره جنوبی )KAL( در تاریخ یکم سپتامبر 1۹8۳ میالدی 
در حال پرواز از نیویورک به س��مت سئول بود که توسط دو 
فروند جنگنده سوخو-1۵ نیروی هوایی شوروی مورد اصابت 

قرار گرفت و تمام 2۶۹ مسافر و خدمه آن کشته شدند.
این پرواز با 240 مس��افر و 24 خدمه که در ساعت 2۳:۵0 

روز ۳1 اوت ف��رودگاه جان اف کندی نیویرک را به مقصد 
سئول پایتخت کره جنوبی ترک کرد و پس از سوخت گیری 
مجدد در ف��روگاه بین المللی انکوریج در آالس��کا، هواپیما 
به س��مت غرب و س��پس جنوب پرواز کرد ت��ا در فرودگاه 
بین الملل��ی گیمپ��و فرود آید، اما چرخش به س��مت غرب 
بیش از مقدار معین بود و هواپیما به سمت آسمان شوروی 
منحرف ش��د و بر فراز آس��مان جزی��ره کامچاتکا و حریم 

هوایی ممنوعه شوروی پرواز کرد.
این درحالی بود که به علت اختالل در دس��تگاه های ناوبری 
هواپیما،  خلبان و مرکز کنترل ترافیک هوایی، از ورود هواپیما 
به حریم هوایی شوروی بی اطالع بودند و به همین دلیل پس 
از حدود یک ساعت پرواز هواپیما در آسمان شوروی، نیروی 
هوایی این کشور دو فروند هواپیمای جنگنده سوخو-1۵ را 

برای رهگیری پرواز 00۷ به پرواز درآورد.
هواپیماه��ای رهگی��ری مأموری��ت شناس��ایی هواپیمای 
ناش��ناس، جمع آوری اطالعات، اخطار به خلبان و اسکورت 
هواپیم��ا به خارج از حریم هوایی ش��وروی را داش��تند که 
ب��ا پرواز در نزدیکی بوئینگ-۷4۷ اقدام به ش��لیک اخطار 
با مسلس��ل هواپیما برای جل توجه خلبان های هواپیمای 
کره ای کردند که واکنش��ی در پی نداشت؛ در همین حال 
خلبان هواپیمای مس��افربری برای صرفه جویی در مصرف 
سوخت پس از تماس با برج مراقبت توکیو اقدام به کاهش 

سرعت و افزایش ارتفاع پرواز کرد.
ای��ن اقدام که باع��ث خ��روج هواپیمای کره ای از مس��یر 
اسکورت جنگنده های سوخو گردید از دید خلبانان شوروی 
عملی تحریک آمیز تلقی شد و بر احتمال نظامی بودن آن 
بیش از قب��ل افزود؛ در کنار این موض��وع عبور هواپیمای 
کره ای از حریم ممنوعه کامچاتکا و اس��تان س��اخالین در 
ش��وروی دلیل کافی برای تهدید ب��ودن پرواز 00۷ قلمداد 
شد و جمگنده سوخو-1۵ با شلیک دو تیر موشک R-8 به 
س��مت این هواپیما باعث انفجار، سقوط و در نتیجه کشته 

شدن تمام سرنشینان و خدمه پرواز شد.
هواپیم��ای توپولوف-1۵4 پرواز ش��ماره 1812 هواپیمایی 
س��یبریا در تاریخ 4 اکتبر س��ال 2001 میالدی در حالی 
که از تل آویو به س��مت نووسیبیرسک در روسیه در حال 
پرواز بود، با ۶۶ مسافر و 12 خدمه توسط سامانه پدافندی 
S-200  اوکرای��ن بر فراز دریای س��یاه م��ورد اصابت قرار 

گرفت و ساقط شد.
در اظهار نظر اولیه در خصوص این اتفاق، ش��لیک موشک 
S-200 اوکراین مرتبط با یک رزمایش نظامی عنوان ش��د، 
اما بعدتر با مشخص شدن جزئیات بیشتر مشخص شد که 
در جریان این رزمایش، هواپیمای بدون سرنشینی که برای 
هدف قرار گرفتن توس��ط س��امانه های پدافندی به پرواز 
درآمده بود با ش��لیک همزمان س��امانه S-۳00 نابود شده 
بود و موش��ک S-200 به طور خ��ودکار بر روی هواپیمای 

مسافری قفل راداری انجام داده بود.
پرواز MH1۷ هواپیمای��ی ملی مالزی در تاریخ 1۷ ژوئیه 
2014 از فرودگاه آمس��تردام هلند ب��ه مقصد کواالالمپور 
مال��زی در حال حرکت بود ک��ه در میانه راه و در بین مرز 
روس��یه و اوکراین با آتش موشک پدافندی بوک شورشیان 
اوکرای��ن هدف قرار گرفت و س��رنگون ش��د و تمام 2۹۵ 

سرنشین آن شامل خدمه و مسافران جان باختند.
این هواپیما در حال پرواز بر فراز استان دونتسک در شرق 
اوکراین بود که در آن زمان ش��اهد درگیری های ش��دید 
میان شورش��یان این کش��ور و دولت مرکزی اوکراین بود، 
پس از آنکه دولت اوکراین شورشیان را متهم به هدف قرار 
دادن این هواپیما کرد، متقابال شورشیان نیز دولت مرکزی 
را مس��ئول این حادثه قلمداد کردند و اعالم کردند که آنها 
تجهیزات و موش��ک هایی برای هدف قرار دادن هواپیما در 

ارتفاع 10 کیلومتری از سطح زمین ندارند.
بررس��ی اطالعات جعبه س��یاه هواپیما مش��خص کرد که 
س��مت چپ بدنه هواپیما مورد اصابت ترکش های موشک 
بوک ق��رار گرفته که در ارتفاع باال منجر به کاهش فش��ار 

داخل کابین و انفجار هواپیما در آسمان شده است.
دوازدهم تیرماه سال 1۳۶۷ را می توان روزی تا ابد ماندگار 
در خاط��ر ایرانی ها نام برد، چراکه تراژدی هولناک  س��اقط 
کردن هواپیمای مسافری ایران توسط ناوگان جنایت پیشه 

نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس رقم خورد.
هواپیم��ای ایرب��اس ۳00 هواپیمای��ی جمهوری اس��المی 
ایران)هما( در س��اعت 10 صبح روز 12 تیر سال 1۳۶۵ با 
ش��ماره پرواز ۶۵۵ از فرودگاه بندرعباس به مقصد دبی به 
پ��رواز درآمد و تنها 10 دقیق��ه پس از پرواز، در ارتفاع 12 
ه��زار پایی نزدیک تنگه هرم��ز و الرک بر فراز خلیج فارس 
مورد حمله موش��کی ناو آمریکایی وینسنس قرار گرفت و 
با ش��لیک دو موشک RIM-۶۶ تمامی 2۹0 سرنشین آن 

به شهادت رسیدند.
در میان سرنش��ینان این هواپیما، ۶۶ کودک زیر 1۳ سال، 
۵۳ زن و 4۶ تبعه خارجی نیز حضور داشتند که جان خود 

را از دست دادند.
گ��زارش فران��س پرس حاکی از آن اس��ت که در ش��رایط 
جنگ��ی بروز چنی��ن حوادث ناگ��واری امکان پذیر اس��ت 
ح��ال آنکه ای��ران با رعایت صداقت و ب��ه احترام جان های 
عزی��زی که در این ماجرا قربانی ش��دند، صالح را در بیان 
حقیقت و عذرخواهی صادقانه دید. این در حالی اس��ت که 
در ماجراهای مش��ابه، دولت ها به وضوح از قبول مسئولیت 
س��ر باز می زنند و نمونه آشکار این قضیه سقوط هواپیمای 
مالزی اس��ت که هنوز هیچی��ک از طرفین ماج��را اعم از 
جدایی طلبان شرق اوکراین و حامیان دولت کی یف، حاضر 

به پذیرش بار مسئولیت و عذرخواهی نشده است.
در خصوص حادثه مش��ابهی نیز که در سال 1۹88 بر فراز 
خلی��ج فارس برای هواپیمای خط��وط هوایی ایران رخ داد 

وضع به همین منوال است. 
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 از تکرار تاریخ تا مسئولیت پذیری ایران
به دنبال سقوط هواپیمای اوکراینی؛


