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روی موج کوتاه

سه روز پس از ســقوط هواپیمای 
بوئینگ 737 اوکراینی با 167 مسافر و 
9 خدمه در نزدیکی پرند و شهریار، ستاد 
کل نیروهای مسلح روز گذشته با صدور 
اطالعیه ای اعالم کرد که ســقوط این 
هواپیما ناشی از خطای انسانی سیستم 

پدافندی بوده است. 
در این اطالعیه با اشــاره به افزایش 
بی سابقه تحرکات هوایی در منطقه پس 
از حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه 
آمریکایی ها در عراق، آمده است: »در 
چنین شرایط حساس و بحرانی، پرواز 
شماره 7۵۲ خطوط هوایی اوکراین از 
فرودگاه امام خمینی)ره( حرکت نموده 
و درهنگام چرخش، کامــاًل در حالت 
نزدیک شــونده به یک مرکز حساس 
نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی 
یک هدف متخاصم قــرار می گیرد که 
در این شرایط بر اثر بروز خطای انسانی 
و به صورت غیرعمد، هواپیمای مذکور 
مورد اصابت قرار گرفته که متاســفانه 
موجب به شهادت رســیدن جمعی از 
هموطنان عزیز و جان باختن تعدادی 

از اتباع خارجی می گردد.«
احتمال شلیک کروز و ورود 

هواپیماها را داشتیم 
ساعتی پس از انتشار اطالعیه ستاد 
کل نیروهای مسلح، ســردار امیرعلی 

حاجی زاده، فرمانده هوا و فضای سپاه 
پاسداران در نشستی خبری در تشریح 
جزئیات این حادثه گفت: بیش از یک 
هفته شرایط منطقه و التهابات آن خیلی 
بیشتر از ابتدای انقالب تاکنون و امکان 
درگیری بســیار باال بــود و هیچ وقت 
چنین شرایطی را شــاهد نبودیم. هم 
آمریکایی هــا در آماده باش صد در صد 

بودند و هم ما.
وی افزود: آنــان تهدید کرده بودند 
که ۵۲ نقطه از ما را می زنند؛ در همین 
راســتا همــه یگان هــای پدافندی و 
آفندی آماده باش کامل بودند و طبیعتاً 
سامانه های مســتقر در تهران هم در 
همین شرایط به ســر می برد. آنچه در 
بررســی هایی که انجام دادیم، توضیح 
دادند این است که شب حادثه وضعیت 
آمادگی در شرایط جنگی قرار گرفته بود 

که باالترین سطح آمادگی است.
فرمانده هوافضا تاکید کرد: در این 
شرایط تعدادی از سامانه های پدافندی 

به رینگ پدافند تهران اضافه شدند.
آماده باش به باالترین سطح به 
همه سامانه ها اعالم شده بود

سردار حاجی زاده با بیان اینکه اولین 
سامانه ای که در محدوده غرب تهران و 
در اطراف بیدگنه مستقر بود این حادثه 
را رقم زده است، اظهار کرد: در چندین 

مرحله این آماده باش به باالترین سطح 
موجود به همه سامانه ها اعالم می شود 
و در مراحــل مختلف چندیــن بار به 
سامانه های مختلف و از جمله سامانه ای 
که درگیر این حادثه شده اعالم می شود 
که موشک های کروزی به سمت کشور 

شلیک شده است.
وی ادامه داد: در یکی دو مرحله دیگر 
تاکید می شود که بر اساس گزارش های 
واصله سامانه های پدافندی باید باالترین 
سطح آمادگی را داشته باشند و به آنها 
گفته شده که کروزها شلیک شده و در 

مسیر هستند.
چندین بار درخواست شده بود 
فضای کشور از پروازها خالی شود

فرمانده هوافضای سپاه با بیان اینکه 
مصاحبه ای با اپراتوری که شلیک کرده، 
شده است، ادامه داد: خود شلیک کننده 
اظهار کرده که ما چندین بار درخواست 
کردیم که فضای کشور از پروازها خالی 
شــود و به اصطالح کلیر شــود و این 
درخواست ها انجام شــد؛ به مالحظه 
برخی مسائل عزیزان ما این موضوع را 

دنبال نمی کنند.
حاجی زاده افــزود: پروازها در این 
شرایط ادامه پیدا می کند و در لحظه ای 
که این اتفاق رخ می دهد این سامانه در 
فاصله ای 19 کیلومتری با یک هدفی 

که کروز تشــخیص داده می شود و بر 
روی نقشه محل استقرار سامانه درگیر 
شــونده با فرودگاه امــام خمینی )ره( 

مشخص است.
هواپیمای اوکراینی را با کروز 

اشتباه گرفتند
وی در ادامه با تشریح نقطه پرواز 
جایگاه فرودگاه و محل استقرار سامانه 
پدافندی روی نقشه تاکید کرد: این 
هواپیما از جایی که بلند می شــود با 
توجه به اطالعاتــی که به اپراتور داده 
می شــود و گفته می شــود وضعیت 
جنگی است و موشــک کروز شلیک 
شده اســت، اپراتور شــلیک کننده 

هواپیما را کروز تشــخیص می دهد و 
موظف بوده در چنین شرایطی تماس 
بگیرد و تاییدیه را بگیرد،  خبط اپراتور 
هم همین اســت اما ظاهرا سیستم 
ارتباطی اش با اختالل روبه رو بوده و 
نمی تواند تماس بگیرد که شــاید به 
دلیل شلوغ بودن شبکه یا سامانه های 
جنبی بوده است. در نهایت او 1۰ ثانیه 
فرصت داشته است که تصمیم بگیرد.

حاجی زاده تصریح کــرد: او در این 
شــرایط این تصمیم بــد را می گیرد و 
موشک را شلیک می کند و هواپیما مورد 
اصابت قرار می گیرد و در نقطه مشخص 

شده بر زمین سقوط می کند.
 هرچه تقصیر هست،

 برعهده ماست
حاجی زاده درباره اینکه ســازمان 
هواپیمایی کشوری در سه روز گذشته 
محکم اصابت موشک را رد می کردند، 
گفت: کسی از هواپیمایی کشوری از این 
قضیه مطلع نبوده است؛ آنها براساس 
دانســته های خود عمــل می کردند و 
اعالم می کنم که هیــچ گناهی ندارند، 
مقصر نیستند و هرچه تقصیر است بر 
عهده ماست. هم هواپیما در مسیر بوده و 
خطایی نداشته و هم هواپیمایی کشوری 
و شرکت فرودگاهی همه درست عمل 
کردند. اگر خبط و خطایی بوده یکی از 
عناصر ما انجام داده و چون در نیروهای 
تحت امر ما است مسئولیت آن با ماست 

و باید جوابگو باشیم .
وی افــزود: ســازمان هواپیمایی 
کشوری نظامی نیســتند و بر اساس 
تجربیاتی که داشتند اظهارنظر کردند 
و تصورشان بر این بود که اگر موشکی به 
هواپیما برخورد کند، باید در باال منهدم 
شود و بر اساس آنکه منهدم نشده بود، 

چنین نظری دادند.
فرمانده نیروی هوافضا ادامه داد: از 
آنجایی که هواپیمــا در یک ارتفاع کم 
بوده، توسط یک موشک کوتاه برد مورد 
اصابت قرار گرفته که این موشــک هم 
مجاورتی عمل کرده اســت؛ به همین 
دلیل هواپیما فرصت کرده یک مسیری 
را برود و روی هوا متالشی نشود و پس از 

برخورد با زمین متالشی شد.
وی در پاســخ به این پرسش که آیا 
امــکان ممنوعیت پروازها در ســطح 
کشــور وجود نداشــت، گفــت: من 

نمی خواهم کســی را متهم کنم. ما در 
حال اطالع رسانی هستیم. گروه هایی 
که مسئول هســتند، باید این حادثه 
را بررسی و رســیدگی کنند که اینها را 
معلوم کنند. از دید من زمانی که شرایط 
جنگی می شود باید توسط مسئوالن 
ذی ربط این اتفاق می افتاد، ولی به هر 

ترتیب نیفتاد.
آرزوی مرگ کردم

حاجی زاده در بخــش دیگری از 
اظهارات خود با بیــان اینکه من در 
غرب کشور عملیات ضربات موشکی 
را فرماندهــی و کنترل مــی کردم، 
گفت: بعد از شنیدن این خبر در غرب 
کشور پس از اجرای عملیات نظامی 
علیه پایگاه هــای آمریکایی و زمانی 
که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق 

افتاده آرزوی مرگ کردم.
وی افزود: ما یک عمر خودمان را 
پیش مرگ مردم کردیم و امروز هم 
آبروی مان را با خدا معامله می کنیم 
و در شرایط سخت مقابل دوربین ها 

حاضر می شویم.
حاجی زاده تاکید کرد: ارزیابی ها 
و بررســی های این حادثه توســط 
ستادهای باالتر و مجموعه قوه قضائیه 
ان شاءاهلل انجام می شود و اطالعات 
کامل می شــود و همین ابتــدا باید 
بگویم که ما گردن مان از مو باریکتر 

است.
فرمانده هوافضای ســپاه تصریح 
کرد: همه مســئولیت های این کار 
را می پذیریم و هرگونــه تصمیمی 
مســئوالن بگیرند ما مطیع اجرای 

آن هستیم.

ستاد کل نیروهای مسلح ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشک را تایید کرد؛

اعتراف تلخ

خبر

یک تحلیل گر مسائل سیاســی بر این باور است که صدور 
بیانیه برای جان باختن شــهروندان مان در انهدام هواپیمای 
اوکراینی کافی نیســت، باید چند اســتعفای در سطح باالی 
نظامی و کشوری داده شود. حتی در سطحی دیگر، انتظار این 
است که چند مقام نظامی و سیاسی از مناصب خود در سطح باال 
عزل شوند. این امر تا حدودی می تواند دردهای جامعه را التیام 
ببخشد. برای اینکه به مردم نشان دهند که واقعا دیدگاه منفی 
نسبت به عدم باور و اعتماد به مردم درست نیست، باید شاهد 

چند استعفا باشیم.
عبداهلل ناصری، در ارتباط با جان باختن تعدادی قابل توجه 

از هموطنانمان در حادثه منهدم شــدن هواپیمای بوئینگ 
737 و تاخیر ســه روزه در اعالم آن به »انتخاب« گفت: اگر در 
یک روز گذشته به فضای مجازی و جامعه مدنی کشور نگاهی 
موشکافانه انداخته شود، شاهد هستیم که عموم مردم بر این 
باور هســتند اگر این هواپیمای متعلق به یک کشور خارجی 
نبود و پای شــهروندان غیرایرانی وســط نبود، هیچ گاه علت 
واقعی حادثه بیان نمی شد. این امر را می توان اوج یک فاجعه 
اجتماعی دانست. یعنی همین مردمی که در چند روز گذشته 
با تردید علت ســقوط هواپیما را موشک می دانستند، اکنون 
می گویند اگر هواپیما ایرانی بود، علت آن نیز اعالم نمی شــد. 

این مساله به فرهنگی نهادینه شده در تاریخ 4۰ سال مدیریت 
جمهوری اســالمی ایران بر می گردد که مردم را »نامحرم« 

ارزیابی می کند.
متخصص تبدیل فرصت ها به تهدید اجتماعی هستند

این تحلیل گر مسائل سیاسی همچنین تاکید کرد: معتقد 
هستم این حوادث شکاف میان دولت و جامعه مدنی را تقویت 
می کند. در هفته قبل بهترین فرصــت را برای ایجاد وحدت و 
همدلی که در ماجرای شهادت سردار قاسم سلیمانی ایجاد شد، 
از دست دادیم. ما در یک هفته نتوانستیم از این پتانسیل ملی 
بهره بگیریم. باید بپذیریم بعد از شلیک به هواپیمای اوکراینی 

و نوع اعــالم آن، تمام آن فضا و دســتاوردهای مدنی منتج از 
شهادت سردار سلیمانی از دست رفت. یعنی مسئولین ایرانی 
متخصص تبدیل فرصت ها به تهدید اجتماعی هستند. شهادت 
سردار سلیمانی همه ملت با افکار مختلف را در یک صف قرار 
داد اما این حادثه مجددا مردم را به کنج خانه هایشان برگرداند.

عبداهلل ناصری:

باید در سطح باالی نظامی و کشوری چند استعفا داده شود 
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در پی اعالم نتایج تحقیقات سقوط هواپیمای 
اوکراینی صادر شد

دستور رهبر انقالب به ستاد کل 
نیروهای مسلح 

در اعالم نتایج تحقیقات ستاد کل نیروهای مسلح 
درباره سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی، رهبر 
معظم انقالب اسالمی در پیامی اعالم کردند: با اطالع 
از نتایج تحقیقات ستاد کل درباره حادثه  هواپیمای 
مسافربری اوکراینی و اثبات دخالت خطای انسانی 
در آن، مصیبت درگذشت جان باختگان این حادثه ی 
اندوهبار برای اینجانب بسیار سنگین تر شد. الزم 
می دانم اوالً به خانواده های معظــم این عزیزان بار 
دیگر همدردی عمیق و تسلیت صمیمانه  خود را ابراز 
کنم و از خداوند متعال برای آنان بردباری و آرامش 
روحی و قلبی تمنا نمایم. ثانیاً به ستاد کل نیروهای 
مسلح مؤکداً درباره  پیگیری کوتاهی ها یا تقصیرهای 
احتمالی در این حادثه  دردناک سفارش کنم. ثالثاً 
مراقبت و پیگیری های الزم برای عدم امکان تکرار 
چنین سانحه ای را از مدیران و مقامات ذی ربط مطالبه 
نمایم. پروردگار عزیز و کریم به درگذشتگان لطف و 

رحمت و به داغداران صبر و اجر عنایت فرماید.
    

بیانیه روحانی در پی اعالم علت سقوط 
هواپیمای اوکراینی:

 جمهوری اسالمی 
بسیار متاسف است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االسالم حسن 
روحانی صبح دیروز )شنبه( درباره سقوط هواپیمای 
خطوط اوکراین بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه 
آمده است: جمهوری اســالمی ایران از این اشتباه 
فاجعه بار بسیار متأسف اســت و اینجانب از سوی 
جمهوری اســالمی ایران به خانواده های قربانیان 
این فاجعه دردناک، عمیقاً تسلیت عرض می کنم و به 
کلیه دستگاه های ذیربط دستور می دهم که تمامی 
اقدامات الزم برای جبــران، همدردی و دلجویی از 
ایشــان به عمل آورند. همچنین ضمن ابراز تأسف 
شدید، همدردی دولت ایران را به ملت ها، دولت ها 
و خانواده های قربانیان غیرایرانی تقدیم می نمایم. 
وزارت امور خارجه، همکاری کامل کنسولی برای 
شناســایی و بازگرداندن پیکرهــای قربانیان به 

خانواده هایشان را به عمل می آورد.
    

رئیسی دستور داد؛
تسریع در اقدامات قضایی حادثه 

سقوط هواپیما
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه طی دستوری 
به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، ضمن اعالم 
تسلیت مجدد به بازماندگان حادثه سقوط هواپیمای 
اوکراینی، دستور داد: سازمان قضایی نیروهای مسلح 
در اســرع وقت با دریافت و جمع آوری مستندات 
مربوط به ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و سازمان هواپیمایی کشور و اخذ 
توضیح از مقامات مسئول مطلع، نسبت به شناسایی 
واقعیت قضایی مقصرین بروز این حادثه ناگوار اقدام 
و برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی و نتیجه را به 

صورت مستمر به اینجانب منعکس نمایند.
    

درخواست کانادا از ایتالیا برای 
تامین منافعش در ایران

بــه گــزارش ایلنا بــه نقــل از خبرگــزاری 
آسوشیتدپرس، کانادا از ایتالیا خواست پس از حادثه 
اخیر هواپیمای اوکراینی در تهران، به این کشــور 
برای پیشبرد امور خود در ایران کمک کند. کانادا و 
ایران روابط دیپلماتیک با یکدیگر ندارند. »لوئیجی 
دی مایو«، وزیر خارجه ایتالیــا، در واکنش به این 
درخواست وعده داده تا »هرگونه کمک و پشتیبانی« 
را به کانــادا ارائــه داده و از منافع کانــادا حمایت و 

فعالیت های کنسولی را میان دو کشور تسهیل کند.
    

امروز در مجلس برگزار می شود؛
جلسه غیرعلنی با فرمانده کل 

سپاه درباره هواپیمای اوکراینی
به گزارش ایسنا، بهروز نعمتی، عضو هیأت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی از برگزاری جلسه غیرعلنی 
مجلس با سردار سالمی، فرمانده کل سپاه در روز 
یکشــنبه خبر داد. به گفته وی، سقوط هواپیمای 
مسافربری تهران-کی یف موضوع این جلسه غیر 

علنی مجلس خواهد بود. 
    

ظریف: 
درگذشت سلطان قابوس 
خسارتی برای منطقه است

به گزارش اداره کل اطالع رسانی و امور سخنگویی 
وزارت امور خارجه، محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران در پیامی توییتری 
به زبان عربی درگذشت سلطان قابوس پادشاه عمان 
را تسلیت گفت و آن  را خسارتی برای منطقه خواند. 

از آنجایی که هواپیما در 
یک ارتفاع کم بوده، توسط 
یک موشک کوتاه برد مورد 

اصابت قرار گرفته که این 
موشک هم مجاورتی عمل 
کرده است؛ به همین دلیل 
هواپیما فرصت کرده یک 
مسیری را برود و روی هوا 

متالشی نشود؛ پس از 
برخورد با زمین متالشی 

شد

به اپراتور گفته می شود 
وضعیت جنگی است و 

موشک کروز شلیک شده 
است، اپراتور شلیک کننده 

هواپیما را کروز تشخیص 
می دهد و موظف بوده در 

چنین شرایطی تماس 
بگیرد و تاییدیه را بگیرد،  

در نهایت او ۱۰ ثانیه فرصت 
داشته است که تصمیم 

بگیرد

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شورای اســالمی گفت: اینکه 
آقایان می گویند از شــلیک موشک به هواپیما 
اطالع نداشتند دروغ بزرگی است، دروغ بزرگ 
دیگر را کســانی مطــرح کردند که بــه دنبال 
الپوشانی این موضوع با استفاده از رسانه ها بودند.

حشمت اهلل فالحت پیشه در گفت وگو با ایسنا 
در واکنش به اطالعیه ستاد کل نیروهای مسلح 
مبنی بر اینکه هواپیمای اوکراینی به دلیل بروز 
خطای انسانی و به صورت غیرعمد مورد اصابت 
قرار گرفته است، افزود: مجلس شورای اسالمی 
باید در یک جلســه علنی جوانب حادثه سقوط 

هواپیمای اوکراینی را پیگیری کند در این باره 
دو ضایعه جــدی رخ داد؛ ضایعه اول ســقوط 
این هواپیما بود که سرنشــینان آن مظلومانه 
جان باختند و ضایعــه دوم آفتی بود که از محل 
الپوشانی این واقعیت نصیب کشور شد که جبران 

این آفت سنگین تر است.
واقعیت باید همان ابتدا اعالم می شد

وی توضیح داد: در آن زمان کشور در شرایط 
جنگی به سر می برد لذا در وهله  اول نباید اجازه 
پرواز داده می شــد ما جنگ هــای مختلفی را 
دیده ایم که وقتی کوچکترین موشــکی در این 
منطقه شلیک می شود بالفاصله فرودگاه های 

منطقه به حالت آماده باش درآمــده و پروازها 
تعلیق می شود در این شــرایط وقتی کشور در 
شرایط جنگی به ســر می برد نباید اجازه پرواز 
داده می شد این جرم اولیه محسوب می شود. این 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: طبق مقررات 
نظامی اگر حتی یک گلوله از هــر جای ایران از 
تفنگی شلیک شود باید برای آن گلوله پرونده 
و صورت جلسه ای تشکیل شود که دلیل شلیک 
و عامل آن و آثارش مشخص شود. وقتی پدافند 
شلیک می کند که نتیجه آن هم سقوط هواپیما 
می شود بالفاصله پرونده تشکیل می شود پس 

اینکه آقایان می گویند دیر مطلع شدند، اشتباه 
بزرگ دیگری اســت. باید همان ابتدا واقعیت 

قضیه اعالم می شد که شاهد این تبعات نبودیم.
 این کار از لحاظ نظامی 
کامال غیرحرفه ای بوده

وی تاکید کرد: تبعات ناشی از الپوشانی این 
واقعیت خیلی بیشتر از تبعات حادثه است. از ابتدا 
افراد مختلفی برای الپوشانی تالش کردند همان 
روز اول که عکس دو جعبه سیاه را در فیلمی دیدم 
و به دنبال آن مصاحبه کننده اعالم کرد یکی از 
جعبه های سیاه آسیب دیده به این نتیجه رسیدم 
که ممکن است الپوشانی در کار باشد، چون جعبه 
سیاه همه چیز را مشخص می کند و وقتی موشک 
به هواپیما برخورد می کند قطعا قطعات موشک 
قابل پیدا شدن اســت نمی دانم چرا این اشتباه 

بزرگ را در رسانه ها مطرح کردند. این نماینده 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه »جبران این 
کار سخت است«، گفت: مجلس شورای اسالمی 
باید فردا در جلسه ای جوانب موضوع را مشخص 
کند باید مدعی العموم هم به تکلیف خود عمل 
کند و کسانی که این کار را انجام داده اند مجازات 
کند این کار از لحاظ نظامی کامال غیر حرفه ای 

بوده و باید مجازات شوند.
فالحت پیشه در پایان گفت : کسانی که در این 
مدت الپوشانی کردند و اشتباه گفتند باید این 
افراد هم مجازات شوند آسیبی که آنها وارد کردند 
بیشتر از آسیب اولیه است مدعی العموم هم باید 
به این موضوع وارد شود. از لحاظ بین المللی نیز 
کشور باید همه مقررات کنوانسیونی را اجرا کند تا 

بخشی از این مشکل را جبران نماید.

فالحت پیشه:

عدم اطالع از شلیک موشک به هواپیما پنهان کاری است


