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مسئوالن درباره صدای آژیر خطر و فرود هواپیمای ترکیهای توضیح دادند

بامداد دلهره آور پایتخت

نخســتین دقایــق بامــداد روز شــنبه بود که تصمیــم گرفتــه به جــای فرود در ایــن فــرودگاه به باکو
ســاکنان غرب تهران با شنیدن صدای آژیر برود.
حادثه خطــر حملــه هوایــی وحشــت زده بهدنبال تــورج دهقــان زنگنــه ،رییــس ســازمان هواپیمــــــــــایی
علــت ایــن صــدا و برخــی در انتظــار وقوع کشــــــــوری هرگونه شــایعه ای دربــاره هواپیمای ترکیه
حادثــهای بودنــد .با اینکه دقایقی بعد صدا قطع شــد ای را تکذیــب کرد و گفت :در هر پرواز داخلی و خارجی
امــا کاربــران شــبکههای اجتماعی در فضــای مجازی خلبــان میتواند دو فــرودگاه را به عنــوان فرودگاههای
بســرعت شــروع به شایعهســازی و گمانه زنــی در این کمکی اعالم کند تا در صورت بروز شرایط جوی یا دیگر
مسائل فنی بتواند در آن مقاصد نیز فرود بیاید .خلبان
باره کردند.
شــایعاتی از جملــه وقوع حمله نظامــی ،ورود جنگنده هواپیمــای مــورد نظــر کامــا قانونــی و براســاس طرح
 f -35رژیــم صهیونیســتی به آســمان ایــران ،حمالت پروازی خود اقدام به حرکت به ســمت باکو کرده است.
ســایبری ،وقــوع انفجار و آتشســوزی در فــرودگاه امام ایــن خلبــان هواپیمای خــود را در فرودگاه باکو نشــانده
و پــس از دو ســاعت انتظــار بــه ســمت
و ...که ســبب اضطراب در میان برخی از
فــرودگاه امــام خمینــی (ره) بازگشــته
ساکنان پایتخت شد .هنوز دقایقی از این
است.
ماجــرا نگذشــته بود کــه خبر دیگــری در
در ایــن رابطــه ،فرشــید حســینی مدیــر
فضای مجازی منتشــر شــد« :هواپیمای
بحران
کل
مدیر
روابــط عمومــی شــهر فرودگاهــی امــام
ترکیش ایر بنا به دالیلی در فرودگاه امام
تهران:
استان
خمینی بــه «ایران» گفت :پرواز شــماره
بــه زمیــن ننشســت و پــس از هدایت به
 ٨٧٤هواپیمایی ترکیش قرار بود ساعت
شــرق تهران راهی باکو شد تا در فرودگاه
بهعلت نفوذ آب
ناشی از بارش شدید  ۱۵دقیقــه بامــداد در فــرودگاه امــام
این شهر فرود آید».
باران به ساختمان خمینــی فــرود آید امــا بهدلیل شــرایط
انتشــار ایــن اخبار در کمتــر از چند دقیقه
یکی از سازمانها نامناسب جوی ،خلبان هواپیما تصمیم
در حالــی بود که بعضــی از کاربران وقوع
به حرکت به ســمت فــرودگاه جایگزین
ایــن دو اتفــاق را بــه یکدیگر ربــط داده و
در غرب تهران،
سامانه امنیتی فعال در باکو گرفت و به ســمت آنجا پرواز کرد
شایعات بار دیگر قوت گرفت.
و پــس از مســاعد شــدن اوضــاع جوی و
البته دقایقی بعد حمید گودرزی معاون شده و صدای آژیر
انجام سوختگیری ،پس از عبور از آسمان
امنیتی اســتاندار تهران بــا عذرخواهی از
به صدا درآمده بود.
اســتانهای آذربایجانغربــی ،زنجــان
مردم اعالم کرد که به صدا درآمدن آژیر
مسأله خاصی نیست،
و قزویــن و دور زدن در آســمان تهــران
خطر به خاطر «اختالل در سیستم صوتی
نباشند
نگران
مردم
ساعت  4و  32صبح در شهر فرودگاهی
یکی از ســازمانها در شــهرک آزمایش»
امام خمینی به زمین نشست.
بوده اســت و به محض بروز این اشــکال
اپراتورها در جهت رفع آن برآمدند و بعد از دقایقی هم یک مقام آگاه در نیروهای مســلح نیز به تســنیم گفت:
صدای آژیرها قطع شد .او با صراحت تأکید کرد که هیچ شــایعه ورود جنگندههای اســرائیلی به آســمان کشــور
خطری آسمان تهران را تهدید نکرده و موضوع به هیچ را تکذیــب میکنم .صــدای آژیر خطر هیــچ ارتباطی با
تهدیــد هوایی که منجر به فعال شــدن سیســتم پدافند
عنوان امنیتی نبوده است.
منصــور درجاتــی ،مدیــرکل بحران اســتان تهــران نیز هوایی کشور بشود نداشته است.
درایــن بــاره به شــبکه خبر گفــت« :بهعلــت نفوذ آب شــهرام آدمنژاد جانشین وزیر راه و شهرسازی در حوزه
ناشــی از بــارش شــدید بــاران بــه ســاختمان یکــی از مدیریــت بحــران صــدای آژیــر را مرتبــط بــا مجموعه
ســازمانها در غرب تهران ،سامانه امنیتی فعال شده وزارت راه و شهرسازی و فرودگاه امام خمینی ندانسته و
ن براساس مقررات و الزامات ایمنی پرواز و
و صــدای آژیــر بــه صــدا درآمده بــود .مســأله خاصی گفت :خلبا 
بهدلیل شرایط جوی نامساعد و وجود ابرهای خطرناک
نیست ،مردم نگران نباشند».
دقایقی بعد نیز روابط عمومی فرودگاه امام خمینی(ره)  CBاین تصمیم را اتخاذ کرده و این پرواز ســاعاتی پس
بالفاصلــه درباره هواپیمــای ترکیه اطالعیــهای صادر و از مهیا شــدن استانداردهای الزم برای فرود در فرودگاه
عنــوان کرد که تغییر مســیر پرواز هواپیمــای ترکیشایر مقصد ،به تهران بازگشته و در فرودگاه امام خمینی به
بهدلیــل شــرایط بد جــوی در فــرودگاه بوده کــه خلبان زمین نشسته است.

#آژیر
هشتگ

یگانه خدامی
خبرنگار

صــدای آژیــری کــه دیشــب در غــرب تهــران شــنیده شــد همــه را ترســاند .تــا
اطالعــات مربــوط بــه ایــن صــدای آژیــر منتشــر شــود کاربــران شــبکههای
اجتماعــی دربــارهاش مینوشــتند و از ترســی کــه بــا شــنیدن ایــن صــدا داشــتند
و خاطــرات زمــان جنــگ و آژیــر خطــر میگفتنــد .امــروز هــم ایــن نوشــتهها
ادامــه داشــت و کاربــران زیــادی هــم بهدلیــل اعــام شــده بــرای بــه صــدا
درآمــدن ایــن آژیــر یعنــی بــارش شــدید بــاران و اتصالــی سیســتم صوتــی
اشــاره میکردنــد:
«هیجــان زندگــی تــو ایــران از بیــن نم ـیره فقــط از یــه اتفــاق بــه اتفــاق
دیگــه منتقــل میشــه»
« ۳۵سال پرت شدم عقب .به اون شبای لعنتیآژیر قرمز»
«واقعــاً کــه زندگــی تــو ایــران یــه مراحلــی از رعــب و تــرس رو بــاز کــرده
کــه تــو فیلــم روانــی هیچــکاک هــم قفــل بــود».
«ایــن صــدایآژیــر کــه میگیــن منظورتــون چیــزی شــبیه آژیــر قرمــز
زمــان جنگــه؟ اگــه از همــون جنــس بــوده و از جنــگ خاطــره داریــن میتونــم
تصــور کنــم چــه اســترس عجیبــی کشــیدین»
«ترســناکترین وویــس دنیــا :شــنوندگان عزیــز شــنوندگان عزیــز،
صدایــی کــه هــم اکنــون میشــنوید.....آژیر قرمــز»
«اینجــا غــرب تهــران شــده دقیقــاً مثــلغــرب وحشــی ،یــا تمســاح پیــدا
میشــه یــا صــدایآژیــر میــاد».
«همزمــان آژیــر قرمــز زدن ،هواپیماهــا تغییــر مســیر دادن ،ســایتای
فرودگاههــا و چندیــن ســایت دیگــه از دســترس خــارج شــدن .بعــد میگــن
چیــزی نشــده اســت .فقــط کمــی بــاران زده ،خیالتــان راحــت باشــد».
«معمــوالً بــر اثــر اتصالــی فیــوز میپــره و بــرق قطــع میشــه ،ســیم کشــی
آتیــش میگیــره .آژیــر فعــال نمیشــه کــه»
«چرا همیشه شرق تهران؟ یه بار هم غرب تهران»
«امــا بشــنوید از صــدای آژیــر دزدگیــر پرایــدی در بلــوار مــرزداران باعــث
تــرس خلبــان ترکیــش ایــر شــد»
«مــوز الکچــری شــده ،روغــن گیــر نمیــاد ،آژیــر خطــر میزنــن فقــط
مونــده مجــری برنامــه کــودک بیــاد بگــه بشــینین عقــب تــا برنامــه رو شــروع
کنیــم»
«ایــن فیلمــا بــا صــدایآژیــر کــه گذاشــتین چقــد ترســناکه .مثــل وقتایــی
بــود کــه تــوی فیلمــا میرفتــن تــوی زیــر زمیــن زمــان جنــگ»
«فیلمایــی کــه کاربــرا از لحظــه پخــش شــدنآژیــر گرفتــه بــودن حتــی
بــرای مــن کــه جنــگ رو فقــط تــو فیلمــا دیــدم هــم ترســناک بــود چــه برســه بــه
کســایی کــه اون ســالها رو بــا ایــن صــدا زندگــی کــردن»
«چــرا هیــچ وقــت بــه مــا نگفتــن بهعنــوان شــهروند ،وقتــی صــدایآژیــر
قرمــز شــنیدیم ،بایــد چیــکار کنیــم؟ خــب اگــر بــا شــنیدن صــدای آژیــر قــرار
نیســت نگــران بشــیم و کاری کنیــم ،اصــاً چــرا بایــد صــدای آژیــر و بشــنویم!؟»
«حتــی تصــور صــدای آژیــر هــم وحشــتناک اســت ،چــه رســد بــه شــنیدن
آن؛ مــرا میبــرد بــه ش ـبهای ترســناک دهــه شــصت .بابــا کارمنــد پاالیشــگاه
ری بــود و هــر بــار کــه آژیــر بلنــد میشــد ،فکــر میکــردم شــاید دیگــر بابــا
نداشــته باشــم .آن وقــت خانــه مــا ســمت پیــروزی و نیــرو هوایــی بــود و چنــد
خانــه اطرافمــان موشــک خــورد.».

