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تروریسم امریکایی درآسمان

روایت والیتی از دیدار نخستوزیر عراق
با رهبر معظم انقالب

ایران به «ایکائو» شــکایت کرد  /پیام تهران به دبیرکل سازمان ملل و سفارت سوئیس

خبــــر

آقای میرباقری! غربگرایان کجای تصمیمسازیها
درباره محرم هستند؟!

پایــگاه خبــری «نــور نیــوز» هــم در همین باره نوشــته
است« :اگرچه ایرباس ماهان پساز تخلیه مسافرانش
در فــرودگاه بیــروت ،عــازم جمهــوری اســامی شــد و
ســاعاتی بعــد در فــرودگاه امام خمینــی(ره) به زمین
نشســت ،اما هنوز هــدف از ایــن رفتــار تحریکآمیز از
ســوی تروریســتهای امریکایــی بدرســتی مشــخص
نیســت و شــبهاتی در ایــن خصــوص مطــرح اســت.
یکــی از فرضیــات قابــل اتــکا در خصــوص ایــن اقدام
خطرنــاک جنگندههــای امریکایــی قصــد آنهــا بــرای
اجرای«عملیات سوتر» است.
اگرچــه هنوز قطعی نیســت امــا با توجه به ســابقه
چنیــن رفتــاری از ســوی جنگندههــای امریکایــی و
صهیونیســتی ،بهنظــر میرســد کــه جنگندههــای
امریکایــی بــا خباثــت تمام عمــداً اقــدام به پــرواز در
نزدیکــی هواپیمــای مســافربری ایــران کردهانــد تــا
پدافنــد هوایــی ســوریه بــه اشــتباه آن را ســاقط کنــد.
بــه بیــان دقیقتــر؛ شــواهد امــر نشــان میدهــد کــه
قصــد امریکاییهــا پنهــان شــدن در پشــت هواپیمای
مســافربری یا انجــام «عملیات ســوتر» بوده اســت تا
پدافنــد ســوریه هواپیمــای ایرانــی را هدف قــرار دهد.
ایــن نمونــه همــان عملیاتــی اســت کــه جنگندههای
اســرائیلی در مــورد هواپیمــای ایلیوشــین  ۲۰روســی
انجام دادند و با فریب سامانه پدافندی سوریه موجب
هدف قرار گرفته شــدن آن شــدند .البتــه در این مورد،
خلبــان ایرانــی ایربــاس ماهــان بــا مهــارت ،ذکاوت و
تصمیم درســت در کاهش ســریع ارتفاع موجب شــد

درنــــگ

در مســافران ماهــان! تروریســم دولتی
امریکایــی در هــوا و زمیــن و دریــا ادامه
دارد« ».حســامالدین آشــنا» ،مشــاور
رئیــسجمهوری نیز دربــاره مزاحمت
جنگندههای امریکایی برای هواپیمای
مســافربری ایــران در حســاب توئیتری
خود نوشت« :کســی که جان رهبرانش
را دوســت دارد ،بــا جــان مســافران مــا
بازی نمیکند».
همچنیــن شــماری از نماینــدگان
مجلــس نســبت بــه اقــدام تهدیدآمیز
امریــکا واکنش نشــان دادند« .اردشــیر
مطهری» نماینده گرمســار در مجلس
گفــت« :بــا تهاجــم بــه هواپیمــای
مســافربری ایرانی میخواهنــد ایران را
تحریک کنند ،اما خبــر ندارند ایرانیها
فقــط موشــکهای خوبی نمیســازند،
بلکه شطرنجبازان خوبی هم هستند».
وی ادامــه داد« :منتظــر انتقام ســخت
باشــید ،اما زمــان و مکانش با ماســت.
ایــران میدانــد چــه میکنــد ».ولــی
اســماعیلی ،دیگــر نماینــده مجلــس
هــم در توئیتــر خود با بیــان اینکه «این
اقدام وحشیانه و ایجاد رعب و وحشت

تــا هواپیمــای ایرانی هدف پدافند ســوریه قرار نگیرد و
نقشــه شــوم امریکاییها نقش بــر آب شــود .در ادامه
ایــن مطلــب آمده :در هر صــورت؛ رفتــار هواپیماهای
جنگنــده در قبــال پــرواز  1152هواپیمایــی ماهــان و
ایجــاد مزاحمــت بــرای یــک هواپیمــای مســافربری
آن هــم در آســمان کشــور ثالــث ،نــه تنهــا بهعنــوان
یــک اقــدام تروریســتی نــزد افــکار عمومــی جهانــی
محکوم اســت بلکه نقض آشــکار امنیــت هوانوردی و
تخلــف از اصل آزادی پــرواز هواپیماهــای غیرنظامی
مطابق کنوانســیون  1944شیکاگو اســت.بدیهی است
همچنانکــه ســید عبــاس موســوی ســخنگوی وزارت
امور خارجه کشــورمان نیــز اعالم کرد؛ پس از بررســی
جزئیات این حادثه و تکمیل اطالعات ،اقدامات الزم
سیاسی و حقوقی به عمل خواهد آمد .نویسنده افزود:
به نظر میرسد؛ دولت ترامپ زیر فشار مضاعف افکار
عمومــی داخلی بهدلیل ناتوانــی در مهار بحرانهایی
چون شیوع کرونا ،اعتراضات ضدنژادپرستی ،بیکاری
گســترده و روزافزون ،شکســت تجــاری در رقابتهای
بینالمللــی بویژه در مواجهه با چیــن و ...دچار نوعی
سردرگمی خطرناک در تصمیمگیریهای مهم شده
اســت.اظهارات و اقدامات این روزهای ترامپ ،پمپئو
و مشــاوران کاخ ســفید بیــش آنکــه نتیجــه عقالنیــت
راهبردی باشــد از خطــا در برآورد و اعوجــاج در اقدام
خبر میدهــد و میتواند موقعیت متزلــزل ترامپ در
داخــل امریــکا و عرصــه بینالملــل را بیشازپیــش با
چالشهای شکننده روبهرو کند.

میــان مســافران ایرانــی بیشــک بــی
پاســخ نخواهد ماند» ،خاطرنشان کرد:
«عامــان ایــن تهاجــم منتظــر ســیلی
محــور مقاومــت باشــند و امریکاییهــا
سریعتر منطقه را ترک کنند».
ëëجنبــش جهــاد اســامی :ایــران حق
تالفی دارد
در واکنشهــای خارجی معترضانه
بــه اقــدام امریــکا ،جنبــش حمــاس
تعرض جنگند ه امریکایی به هواپیمای
مســافربری ایرانــی و ایجــاد خطر برای
مســافران آن را محکــوم کــرد .حماس
با اشــاره به اینکه هدف قــرار دادن غیر
نظامیــان بــه این شــکل نشــان دهنده
مفهــوم تروریســم اســت کــه در قانون
بینالمللــی آمــده اســت ،اعــام کــرد:
«ایــن تجاوز امریکا در راســتای خدمت
بــه پــروژه صهیونیســتی در منطقــه
اســت و منافــع ملتهــای منطقــه را
تهدیــد میکند .باید تمــام تواناییهای
امت اســامی را بــرای مقابله بــا پروژه
صهیونیســتی مــورد حمایــت دولــت
امریــکا بــه کار بگیریم ».از ســوی دیگر
جنبش جهاد اســامی نیز ضمن اشاره

به اینکه «این حادثه تروریســتی نشــان
دهنده اهداف خصمانه امریکا و نقش
ایــن کشــور در تهدیــد امنیــت منطقــه
است» ،گفت« :جمهوری اسالمی ایران
حق دارد هرگونه اقدامی برای پاسخ به
این تعرض تروریستی را اتخاذ کند».
اینهــا در حالــی اســت کــه اقــدام
جنگندههــای امریکایــی در ایجــاد
مزاحمــت برای هواپیمای مســافربری
ایران در آســمان ســوریه در رسانههای
بینالمللــی هــم بازتــاب گســتردهای
داشت .چنان که «الجزیره» اشاره کرده
اســت« :ایــن اتفــاق در بحبوحــه تنش
تهــران و واشــنگتن رخ داد کــه از زمــان
خروج امریکا از توافق هستهای و اعمال
مجــدد تحریمهای علیه ایران تشــدید
شده است».
رســانه غربی «ایندیپندنــت» نیز با
اشاره به اینکه بعضی مسافران زخمی
شــده و ترســیده بودنــد ،آورده کــه ایــن
اتفــاق در حالــی رخ داد کــه امریــکا و
متحدانشــان در ماههای پایانی دولت
دونالــد ترامــپ تحــرکات خــود را علیه
ایران تشدید کردهاند.

روایت مسافر هواپیمای ماهان از لحظه حادثه

روایت

رئیس جمهوری روز پنجشــنبه در جلسه کمیتههای تخصصی ســتاد ملی مقابله با
کرونا بــا تأکید بر اهمیت ویژه مراســم ســوگواری حضرت امام حســین(ع) گفت:
«بایســت با توجه به تجربه مؤثــر و قابل تقدیر همــکاری و همراهی مــردم متدین،
روحانیت معــزز و نهادهای مذهبی در ایام ماه مبارک رمضان ،دســتورالعملهای
مناســب برای برگزاری مراســم عزاداری حضــرت اباعبداهللالحســین(ع) در ایام
محرم و صفر طراحی شود».
روابطعمومیوزارتبهداشتهم 29تیرماهاعالمکردکهبراساسمصوباتجلسه
ســتاد ملی مقابله با کرونا در مورد برگزاری مراسم عزاداری اباعبداهلل الحسین(ع)،
مقرر شــد که کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ،ســازمان تبلیغات اسالمی ،حوزه
علمیه قم ،شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و جماعات و وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی برنامههای پیشنهادی خود را در اسرع وقت به دبیرخانه ارائه کرده
و وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی نیز به همراه نهادهای ذیربط ،نسبت
به اقناع و آموزش مســئوالن هیأتها ،تکایا و حســینیهها در مورد دالیل و چگونگی
رعایت پروتکلهای بهداشتی در مراسم محرم و صفر اقدام کند.
بــا این حال برخی اظهار نظرهــا درباره برگزاری مراســم عزاداریهای محرم بحث
برانگیز و درخور تأمل است و به نظر میرسد دانسته یا ندانسته زمینهساز چالش در
تصمیمســازیها در اینباره شــدهاند .چنانکه آیتاهلل سید مهدی میرباقری عضو
مجلس خبرگان رهبری اخیراًگفته است« :ما در ماه مبارک رمضان کوتاهی کردیم.
ضرورتی نداشت که مسأله قرنطینه را مقدم بر اجرای برگزاری مراسمها بدانیم .چه
بســا جریان غربگرا ناراحت نمیشود که مراسم مذهبی بهطور کلی تعطیل شوند
و از اینکه مراســم مذهبی و عزاداری تعطیل شود ،خوشحال میشوند .غربگرایان
تــاش میکنند تا مراســم عــزاداری تعطیل شــود ».حجتاالســام ســید عباس
موســوی مطلق هم دیروز در ســخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه قم ادعا کرد:
«عدهای امروز بیجهت به خطر برگزاری مراســمهای محــرم دامن میزنند .کرونا
یک ویروس سکوالر اســت که تالش میکند کشــورهای دینی را با آثار مخرب خود
به سمت بیدینی سوق دهد .مراس م مذهبی ماه محرم و صفر باید با شور همیشگی
خود و با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار شود».
به نظر میرسد نیازی به توضیح نباشد که تصمیمسازیها در این باره به عهده ستاد
ملی مقابله با کروناست که رهبر معظم انقالب هم در همان روزهای اولیه شروع به
کار آن ،همه را به رعایت تصمیمهای این ستاد توصیه کردند .ستادی که نمایندگانی
از نهادهــای مختلــف در آن حضــور دارنــد و در موارد ویــژه هم تصمیمســازیها با
مشــورت نهادهــای مربوط به همــان مورد اتخاذ میشــود .چنانکه در مورد مراســم
محرم ،کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ،سازمان تبلیغات اسالمی ،حوزه علمیه
قم ،شــورای سیاســتگذاری ائمــه جمعه و جماعات و وزارت بهداشــت قرار اســت
پیشنهادهای خود را ارائه کنند.
جناب میرباقری نگفتهاند که غربگرایان فارغ از اینکه از تعطیلی مراسم سوگواری
امام حسین(ع) خوشحال میشوند یا نمیشوند ،در کجای روندهای تصمیمسازی
حضور دارند؟ و چرا تالش دارند بیجهت احساســات مذهبی مردم را علیه ســتاد
ملــی مقابله با کرونــا پرابهام ســازند؟ بماند که اساســاً هنوز هیــچ تصمیمی هم در
این ارتبــاط گرفته نشــده و اتفاقاً تأکیــدات هم بر برگزاری مراســم منتهــا با رعایت
پروتکلهایبهداشتیاست.

هواپیماهای امریکایی به دنبال چه بودند؟

تحلیل

علــی اکبر والیتی مشــاور رهبر معظم انقالب در امور بینالملل با اشــاره به تجرب ه
حضور خود در دیدارهای خارجی رهبر انقالب اســامی در طول ســالهای طوالنی
بعــد از انقالب ،دیدار روز چهارشــنبه ایشــان با نخســتوزیر جدید عــراق را یکی از
استثناییترینمالقاتهایمعظملهدانستوگفت«:پسازشیوعپاندمیویروس
کرونا و با توجه به ضرورت رعایت مالحظات و محدودیتها رهبر انقالب اسالمی
مالقاتی به صورت حضوری نداشتند اما با توجه به اهمیت این سفر و به رغم برخی
مخاطرات به واسطه شــیوع ویروس ،دیدار حضوری انجام شد» مشاور بینالملل
مقــام معظم رهبری ،افزود« :شــخص رهبر انقالب اســامی کــه در حقیقت قائد
حرکتهای مهم راهبردی در حوزه سیاست خارجی هستند ،این مالقات را انجام
دادنــد تا یــادآوری کنند به ملت ایران و عراق و مردم منطقــه و جهان که رابط ه دو
کشور از جایگاه مهم و ویژهای برخوردار است».
توگویی که روز پنجشنبه با پایگاه اطالعرسانی مقام
به گزارش ایرنا ،والیتی در گف 
معظم رهبری داشت در توضیح دلیل دوم اهمیت این دیدار با اشاره به اینکه آقای
مصطفی الکاظمی حاصل اجماع ملی میان نیروهای داخلی عراق بوده اســت و
معموالً نخستوزیران عراق اولین سفر خود را به ایران انجام دادهاند ،گفت« :آقای
الکاظمی در نهایت احترام وارد و از کلم ه قائد برای رهبر انقالب اســامی استفاده
کردند و این نشــان دهند ه موقعیت ممتاز رهبر انقالب اســامی در بین کشورهای
دوست و متحد منطقهای ایران است».
والیتی سپس با اشاره به فرازهایی از فرمایشات رهبر انقالب اسالمی که در این
دیدار فرمودند«:امریکاییها در داخل خاک عراق میهمان رســمی دولت و مردم
این کشور ،شهید بزرگوار مرحوم سپهبد حاج قاسم سلیمانی به همراه میزبان وی
یعنی شــهید ابومهدی المهندس را به شــهادت رســاندند و این بزرگترین جنایت
امریکاییها علیه ایران بعد از انقالب محسوب میشود» و«جمهوری اسالمی ایران
از ایــن جنایت نخواهد گذشــت و از امریکاییها انتقام خواهــد گرفت» ،در توضیح
مواضع مطرح شده پیرامون ضرورت واکنش بغداد به اقدام تروریستی امریکا تأکید
کرد« :این به معنای دخالت ایران در امور داخلی عراق نیست .جمهوری اسالمی
ایــران بــه هیچ وجه در امور داخلی هیچ کشــوری و از جمله عراق دخالت نمیکند
بلکــه ایــن تصمیم خــود مردم عراق اســت کــه با یــک اکثریت قابــل مالحظهای
مجلس عراق به اخراج امریکاییها رأی داده و انشــاءاهلل محقق خواهد شد .البته
این توقع ما از کشور و مردم دوست و برادر عراق است که پاسخ این مهمانکشی و
میزبانکشیامریکاییهارابدهند».
والیتــی دربــاره تأکیــد رهبر انقالب اســامی در رابطه با اصل انتقــام گرفتن از
مســببین شهادت حاج قاسم سلیمانی را یک بیان استراتژیک و تعیین کننده در
منطقه و صحن ه بینالمللی دانســت و افزود« :این آغاز یک یادآوری استراتژیک
در ایجاد تحوالت آیند ه مثبت منطقهای برای اینکه سرنوشــت منطقه به دســت
کشــورهای منطقه باشــد اســت .در واقع ایران ،عراق ،ســوریه ،لبنان و فلسطین و
مجموع ه مقاومت تعیین کنند ه آیند ه و سرنوشت منطقه انشاءاهلل بدون حضور
امریکاییهــا خواهند بود و آنها نتیج ه و مکافات جنایاتی که انجام دادند خواهند
دید و همان طور که مردم ایران نمیگذرند ،مردم عراق هم نخواهند گذشت».
والیتی به موضوع مرجعیت در عراق هم اشاره و تأکید کرد :نکت ه بسیار مهمی
که مکرراً رهبر انقالب اسالمی در دیدار با مسئوالن عراقی در گذشته و حال داشتند
اینکــه همواره تأکید فرمودند وجود حضرت آیتاهلل العظمی سیســتانی در عراق
نعمــت بزرگــی اســت و قــدر آن را باید بدانیــم و میدانیم که چه نقــش بزرگی در
اینکه مردم عراق متحد ،منســجم و عزتمند باقی بمانند و هر روز بیشتر به سمت
پیشرفت گام بردارند داشتند.

گروه سیاســی /پرواز خطرناک دو فروند
هواپیمــای جنگــی امریکایــی برفــراز
آســمان ســوریه ،هواپیمای مســافربری
ایــران را در معرض تهدیدی جدی قرار
داد و مصــداق تروریســم دولتی آمریکا
در آسمان شد .ساعات پایانی پنجشنبه
شب هواپیمای مسافربری ماهان که در
حال عزیمت از تهران به سمت بیروت
بود ،با پرواز موازی و تعمدی دو «اف 15
امریکایی» در مسیر پروازی خود مجبور
به کاهش ارتفاع فوری شد .بنا به روایت
منابــع آگاه ،پرواز ۱۱۵۲هواپیمای ماهان
در مســیر خود به سمت فرودگاه بیروت
بــوده کــه جنگندههــای مهاجــم بــه آن
نزدیک شده و خلبان مجبور شده است
ســرعت هواپیمــا را به صــورت ناگهانی
کاهــش دهــد کــه ایــن مســأله باعــث
زخمــی شــدن شــماری از سرنشــینان
ایــن هواپیمــا شــده اســت .در شــرایطی
که نخســتین گمانهها از اسرائیلی بودن
دو هواپیمــای مزاحــم حکایــت میکرد
کــه بــا پنهــان شــدن عمــدی در پشــت
هواپیمای ماهان ،قصد داشــتند پدافند
هوایــی ســوریه را مجبــور بــه شــلیک به
ایــن هواپیمــا کننــد ،منابــع خبــری بــه
نقــل از کاپیتــان پــرواز اعــام کردنــد که
هواپیماهــای متخاصــم ،امریکایــی
بودهاند .خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)
نیــز بــه نقــل از منابــع خــود در شــرکت
هواپیمایــی ایــن کشــور گــزارش داد کــه
«هواپیماهایی که احتمال داده میشود
وابسته به ائتالف به رهبری امریکاست،
هواپیمای مسافربری ایران را در آسمان
ســوریه رهگیری کرده اســت ».بــه گفته
این منابع رهگیری و ایجاد مزاحمت در
منطقه َ
«التنف» سوریه (واقع در مثلث
مــرزی اردن-عراق-ســوریه) رخ داده
اســت .این منطقه چند ســالی است که
در اشــغال نیروهــای امریکا قــرار دارد و
این کشــور چند پایگاه و فرودگاه نظامی
در آنجا احداث کرده اســت .حساســیت
این اقــدام تهدیدآمیز که میتوانســت
به وقوع فاجعهای بینجامد ،سبب شد
ایران در نخستین دقایق نسبت به آنچه
در حــال رخ دادن بــود ،اعــام موضــع
کرده و بــرای بازگرداندن هواپیمای یاد
شده به ایران تصمیمگیری کند.
در همیــن چارچــوب ،ســید عبــاس
موسوی ،ســخنگوی وزارت امور خارجه
ضمــن تأکیــد بــر بررســی ابعــاد وقوع
ایــن ماجــرا هشــدار داد در صورتــی که
هــر حادثــهای بــرای هواپیمــای ایرانی
در مســیر برگشــت اتفاق افتــد  ،تهران،
امریــکا را مســئول خواهــد شــناخت.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین
از تماس فــوری مجید تخــت روانچی،
نماینده ایران در سازمان ملل با آنتونیو
گوتــرش ،دبیــرکل ســازمان ملــل خبر
داد و گفــت کــه در این گفتوگــو تأکید
شــده اســت که چنانچــه هــر حادثهای
در مســیر برگشــت بــرای ایــن هواپیمــا
اتفــاق افتــد ،جمهوری اســامی ایران،
امریکا را مســئول آن خواهد شــناخت.
این پیام همچنین به سفیر سوئیس در
تهران نیز داده شــده اســت .با این حل
هواپیمای ایرانی ماهان بامداد جمعه
بعــد از تخلیه مســافران بدون مشــکل
خاصی به تهران برگشت.
 ëëسخنگوی سنتکام :اقدام
جنگندههایامریکاحرفهایبود
ســاعتی پــس از آنکــه ارتــش رژیــم
صهیونیســتی اعالم کرد جنگندهای که
برای هواپیمای ایرانی مزاحمت ایجاد

کرده اســرائیلی نبوده اســت ،یک مقام
امریکایی نســبت به ایــن ماجرا واکنش
نشــان داد .به گزارش ایســنا ،بر اساس
ادعای ســخنگوی ســازمان تروریســتی
فرماندهــی مرکــزی امریکا (ســنتکام)،
دو جنگنــده امریکایــی اقــدام بــه پرواز
قانونــی و همیشــگی خــود در حریــم
پایگاه نظامی التنف (در خاک ســوریه)
همزمان با عبور هواپیمای مســافربری
ایرانــی بــر فــراز منطقــه کردنــد« .بیل
اوربــان» در ایــن بــاره بــه رویتــرز گفت:
«جنگنــده اف ۱۵-در مأموریــت هوایی
روتیــن خــود در مجاورت پایــگاه التنف
در ســوریه به بازرسی بصری هواپیمای
مســافربری ماهان ایران و در فاصلهای
ایمــن در حــدود هــزار متــری از ایــن
هواپیما پرداخــت ».وی در ادامه گفت
که بازرســی بصــری با هــدف اطمینان
یافتــن از امنیــت پرســنل نیروهــای
ائتــاف در پایگاه التنــف صورت گرفت
و زمانــی کــه خلبــان اف ۱۵-هواپیما را
به عنوان هواپیمای مســافربری ماهان
ایــر شناســایی کــرد ،اف  ۱۵-به صورت
امن اقدام به فاصلــه گرفتن از هواپیما
کرد .ســخنگوی ســنتکام مدعی شد که
مزاحمت جنگندههای این کشور برای
هواپیمــای مســافربری ایرانی حرفهای
بوده و بر اساس معیارهای بینالمللی
صورت گرفته است.
ëëنقض آشکار امنیت هوانوردی
بــا وجود ادعــای مقامهــای نظامی
امریــکا مبنی بــر حرفهای بــودن اقدام
جنگندههــای امریکایــی ،شــماری از
نهادهــا و مســئوالن ایرانــی پیگیــری
قانونــی نقــض امنیتــی هواپیمــای
مســافربری ایــران را در دســتور کار قرار
دادند .سید عباس موسوی ،سخنگوی
وزارت خارجه در موضعی دیگر ادعای
ســخنگوی ســنتکام مبنــی بــر اینکــه
«جنگنده هــای آمریکایی در مأموریت
هوایی روتیــن خود در مجــاورت پایگاه
التنــف در ســوریه اقــدام بــه بازرســی
بصری هواپیمای مســافربری ماهان از
فاصلهای ایمن کــرده اند» را مضحک
دانســته و هشــدار داد « :جمهــوری
اسالمی ایران هیچ حرکت خصمانه ای
علیــه ملت ایــران را بی پاســخ نخواهد
گــذارد و در زمــان خــود بــه هــر حرکت
نابخردانــه ای واکنش قاطع و مناســب
نشان خواهد داد ».سازمان هواپیمایی
کشــوری ایــران هــم در بیانیــهای کــه
بالفاصله بعد از این رویداد صادر کرد،
اقدام هواپیماهای جنگنده امریکایی را
مصــداق بارز نقض حقــوق بینالملل
و مقــررات و اســتانداردهای هوانوردی
دانســت و مراتب اعتــراض جدی خود
را رسماً به شــورای سازمان بینالمللی
هواپیمایــی کشــوری (ایکائــو) ارائه کرد
و خواســتار رســیدگی فوری بــه موضوع
شــد .ســازمان هواپیمایــی همچنیــن
اعالم کــرد که در پی وقوع ایــن رویداد،
بــر اســاس مفــاد ضمیمــه  ۱۳پیمــان
شــیکاگو ضمــن برقــراری تمــاس بــا
طرف سوری ،خواســتار بررسی سریع و
دقیــق رویداد شــده و تیم فنی بررســی
ســوانح ایران نیز از دقایــق اولیه پس از
ورود هواپیمــای ماهان به فرودگاه امام
خمینــی ،بررســی فنــی رویــداد را آغاز
کرده اســت .محمد اسالمی ،وزیر راه و
شهرسازی نیز اقدام اخیر جنگندههای
امریکایــی را اقدامــی تروریســتی و یک
تخلــف آشــکار و نقــض کنوانســیون
بینالمللی شــیکاگو خواند و با اشاره به

گفتوگوهــا و مذاکــرات صــورت گرفته
بــا وزیر امــور خارجه ،رئیــس جمهوری
و دیگر مســئوالن دولــت گفت« :وزارت
امور خارجه هم پیگیریهای خودش را
ادامه میدهد و به صورت یکپارچه این
مسأله را دنبال میکند .مهم این است
که اعتراض خود را شدیداً اعالم کنیم و
این موضوع توســط نماینده دائم ما در
ایکائــو در کانادا پیگیری شــده و نامهای
برای تشکیل جلسه فوری و محکومیت
امریــکا به ایکائو تحویــل دادهایم ».وی
دربــاره وضعیــت و حــال مصدومــان
پــرواز  ۱۱۵۲شــرکت هواپیمایــی ماهان
گفــت« :تعــدادی از مســافران و چهــار
خدمه این پــرواز در جریان این حرکت
تروریســتی آســیب دیدند که مسافران
پس از رسیدن به مقصد تحت مراقبت
و درمان قــرار گرفتند .چهــار مهماندار
و خدمــه این پرواز نیز پس از بازگشــت
بــه کشــور و در تهــران در بیمارســتان
تحــت درمــان هســتند .البته حــال این
مصدومان مساعد است».
ëëظریــف :قانون شــکنان بایــد متوقف
شوند
محمدجــواد ظریــف ،وزیــر امــور
خارجــه کورمــان هم در صفحــه توئیتر
خــود بــا اشــاره بــه حضــور غیرقانونــی
نظامیــان امریــکا در منطقــه «التنــف»
واقع در شرق سوریه ،نوشت« :امریکا به
صورت غیرقانونی ســرزمین یک کشور
دیگر را اشغال میکند و سپس به پرواز
مســافربری برنامهریزی شده ،تعرض
میکنــد  -جــان مســافران غیرنظامــی
بیگنــاه آن را بــه خطــر میانــدازد  -به
بهانه اینکــه از نیروهای اشــغالگر خود
حفاظت کند».
وی در ادامــه افزود« :این گســتاخی
برای انباشتن بیقانونی روی بیقانونی
اســت .قانونشــکنان باید قبــل از اینکه
فاجعه درست شود ،متوقف شوند».
لعیا جنیدی ،معاون حقوقی رئیس
جمهــور هــم در واکنش به اقــدام اخیر
علیــه هواپیمــای ایرانــی گفــت« :رفتار
هواپیماهای جنگنده در قبال پرواز ۱۱۵۲
هواپیمایــی ماهــان و ایجــاد مزاحمت
بــرای یــک هواپیمــای مســافربری آن
هم در خاک کشــور ثالث ،نقض آشکار
امنیت هوانوردی ،تخلف از اصل آزادی
پــرواز هواپیماهــای غیرنظامــی و بــه
عالوه در مغایــرت با مواد  ۳مکرر و ۴۴
پیمان هواپیمایی کشــوری بینالمللی
(کنوانســیون شــیکاگو) و ضمیمههــای
مربوطه و کنوانســیون مونتــرال  ۱۹۷۱و
نیز زیر پا گذاشــتن اصول مسلم حقوق
بینالملل است».
وی ادامــه داد« :توضیحاتــی کــه
تاکنون ارائه شده ،غیرموجه و فاقد وجه
اقناعی است لذا اقدامات صورت گرفته
توسط این جنگندهها موجب مسئولیت
بینالمللــی دولــت متبوع آنهــا بوده و
قابلیــت تعقیــب حقوقــی را از جملــه
در شــورای ایکائــو و دادگاه دادگســتری
بینالمللــی به دنبال خواهد داشــت».
نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد
هــم اعــام کــرد عــاوه بــر گفتوگوی
تلفنی نماینــده ایران در ســازمان ملل
بزودی طــی نامهای به شــورای امنیت
و دبیرکل ســازمان ملل متحــد مراتب
اعتــراض خــود را از تهدیــد هواپیمــای
مسافربری ماهان اعالم میدارد .سید
عبــاس صالحــی وزیر فرهنگ و ارشــاد
اسالمی هم درتوئیتر نوشت« :از سقوط
ایرباس در خلیجفارس تا ایجاد هراس

رضوانه راغبی دانشــجوی دکترای دانشــگا ه
ملــی لبنــان که بــرای تحصیــل به بیــروت و
تهران در رفت و آمد اســت دربــاره اتفاقات
حادث شــده بــرای هواپیمای ماهــان گفت:
«پــس از چند مــاه وقفه در پــرواز هواپیماها
(بهعلت شرایط کرونا) این اولین هواپیمایی
بــود که تهران را به مقصــد بیروت ترک کرد
و بــه همین علــت تقریباً همــه صندلیهای
هواپیما از مســافران ایرانی و لبنانی پر شــده
بود».
بهگــزارش باشــگاه خبرنــگاران ،رضوانه
میگویــد پــرواز رأس ســاعت  ۷و  ۱۰دقیقــه
عصر و طبق زمانبندی مشــخص از فرودگاه
امام خمینی(ره) بلند شــده و بیش از نیمی
از مســیر را طــی میکنــد و ادامــه میدهــد:
«همه مســافران شــام را خوردنــد و در حال
اســتراحت بودیم و من میدانستم که کمتر
از یــک ســاعت دیگــر در فــرودگاه بیــروت
خواهیــم نشســت .ناگهــان احســاس کــردم

زیر پایم خالی شــد درست عین اتوبوسی که
در یــک دره ســقوط میکند احســاس کردم
هواپیما بسرعت در حال افتادن است».
رضوانه میگوید هر مســافری که کمربند
نبســته بــود و همچنیــن کودکانــی کــه کنــار
والدینشــان بودند همگــی در فاصله کمتر از
 ۵ثانیه در هوا معلق شده و محکم به سقف
هواپیما کوبیده شدند.
مســافر پــرواز  ۱۱۵۲در ادامــه میگویــد:
«یا ســقفها بر اثر برخورد شکست یا دسته
صندلیهــا بعــد از اینکــه برخــی مســافران
محکــم بهســمت پایین آمدنــد از بین رفت
و آســیب زیــادی به چند مســافر وارد شــد».
او میگویــد« :پــس از ایــن واقعــه دلهرهآور
برگشــتم و دیــدم همــه در راهروهای وســط
هواپیمــا افتادهانــد ،بچههــا جیــغ میزدند،
همه نگران و مشــوش بودیم ،نمیدانستیم
دقیقــاً چــه اتفاقی افتــاده ،تا اینکــه وقتی به
خودمــان آمدیــم و روی صندلیهایمــان

مســتقر شــدیم و میهمانــداران آمدنــد و
ســعی کردنــد مســافران را آرام کنند ،برخی
مسافرانی که در سمت راست نشسته بودند
میگفتنــد دیدیــم کــه یــک هواپیمــا بــه مــا
نزدیک شــده و میهمانداران گفتند هواپیما
نبود ،یک جنگنده بود».

مســافر پــرواز  ۱۱۵۲همچنیــن گفت« :در
آن لحظــه توضیح رســمی به ما داده نشــد،
اما خلبان سعی کرد تا ما را آرام کند و اعالم
کرد توضیح رســمی را بعداً متوجه خواهید
شــد ».رضوانــه میگویــد میهمانــداران از
مســافرانی کــه پزشــک بودند تقاضــا کردند

بــه انتهــای کابیــن هواپیما برونــد و در پایان
گفت« :همه کودکان تا زمانی که به فرودگاه
بیروت برســیم صدای گریهشان قطع نشد،
همــه مــا نگرانیــم کــه ایــن اتفــاق بــار دیگر
بیفتــد ،اتفاقی که هیــچ گاه تا به حال تجربه
نکردهام».

