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پيشينه حمله نظامي به هواپيماي مسافري
پس از اعالم رسمي ستاد كل نيروهاي مسلح كشور مبني بر خطاي 
انساني و شليك موش��ك به هواپيماي اوكرايني، برخي رسانه هاي 
بيگانه و افراد مغرض با بزرگنمايي اين حادثه تالش كردند آن را به 
ابزاري براي تخريب نيروهاي مس��لح تبديل كنند و اينگونه وانمود 
ساختند كه اشتباه در چنين امري غيرممكن است. حال آنكه مروري 
گذرا بر حوادث رخ داده نشان مي دهد كه در نيم قرن اخير بيش از 
40 مورد سقوط هواپيماي مسافربري بر سر شليك نظامي رخ داده 
كه بر اثر آن در حدود 1000 نفر جان باخته ان��د. در ادامه برخي از 
معروف  ترين اين حوادث جهت اط��الع مخاطبان محترم به صورت 

اجمالي مرور مي گردد: 
در سال 1973ميالدي، در پي تيراندازي نيروي هوايي رژيم اشغالگر 
قدس به سوي هواپيماي بوئينگ 747 متعلق به خطوط هوايي ليبي 
اين هواپيما به هنگام فرود اضطراري منهدم شد. رژيم اشغالگر قدس 
مدعي شده بود كه اين هواپيما وارد حريم هوايي فلسطين اشغالي 
ش��ده و بنابراين اقدام به حمله به س��وي اين هواپيماي مسافربري 
كرده است. اين هواپيماي ليبيايي در 150 كيلومتري شمال شرقي 
قاهره و در صحراي سينا سقوط كرد و از بين 113 مسافر آن 106 

نفرشان جان باختند. 
C-54D- در 12 مارس 1975 يك هواپيماي مس��افري دوگالس

DC-5 متعلق به خطوط هواي��ي ويتنام، بعد از اينكه توس��ط يك 
منپدز )س��الح ضد هوايي قابل حمل(مورد اصابت قرار گرفت، در 
سرزمين هاي غيرقابل دسترس��ي و متخاصم ويتنامي سقوط كرد. 
هر شش عضو خدمه و 20 مس��افر آن در اين سانحه جان خود را از 

دست دادند. 
در 3 سپتامبر 1978 هواپيماي مسافري ويكرز D 782 ويسكونت 
متعلق به خطوط هوايي رودزيا بعد از اينكه مورد اصابت يك منپدز از 
سوي شورشيان ارتش انقالبي خلق زيمبابوه قرار گرفت، به سختي 
به زمين س��قوط كرد. چهار تن از خدمه و 34 تن از 56 مسافر اين 
هواپيما در سانحه كشته ش��دند. 10 تن از افرادي كه از اين سانحه 

جان سالم به در برده بودند، بعداً با شليك گلوله كشته شدند. 
در ژوئن 1980 يك هواپيم��اي مك دانل داگالس دي س��ي – 9 
متعلق به ايتاليا در شمال سيس��يل در دريا سرنگون شد. همه 81 
سرنش��ين هواپيما جان باختند. در آن زمان در منطقه رزمايش��ي 

توسط ناتو در حال انجام بود. 
مقامات ايتاليايي در ابتدا از يك س��انحه س��خن گفتند اما بعداً در 
جنوب ايتاليا الشه  هواپيماي شكاري ليبي پيدا شد. احتمال مي رود 
اين هواپيما در حي��ن جنگ تن به تن هوايي ميان فرانس��ه، ليبي و 
جت هاي امريكايي، هدف موشك قرار گرفته باشد. جالب اينجاست 

كه كسي مسئوليت اين حمله را بر عهده نگرفت. 
در سال 1983 جنگنده های نيروي هوايي شوروي سابق يك فروند 
هواپيماي كره اي از نوع بوئينگ 747 را هدف قرار داده و اين هواپيما 
را پس از آنكه مسيرش را به س��مت حريم هوايي شوروي تغيير داد 
سرنگون كردند. اين هواپيماي مس��افربري از انكوراج در آالسكا به 
سمت سئول در كره جنوبي در حركت بود. در پي اين حادثه تمامي 

289 سرنشين آن جان باختند. 
در سال 1986 يك فروند هواپيماي مسافربري سودان دقايقي پس 
از برخاستن از باند فرودگاه ش��هر ملكال در جنوب سودان ، توسط 
جنگجويان ارتش آزاديبخش مردمي سودان كه با دولت مركزي در 

جنگ بودند، سرنگون شد و تمامي 65 سرنشين آن كشته شدند. 
در س��ال 1988 )1367( پرواز مس��افربري ش��ماره 655 شركت 
هواپيمايي ايران اير با شناس��ه »IR655« از بن��در عباس به مقصد 
دبي در تاريخ 12 تير 1367 )3 ژوئيه 1988 ميالدي( در حركت بود 
كه با شليك موشك هدايت شونده از ناو يواس اس وينسنس متعلق 
به نيروي دريايي اياالت متحده امريكا بر فراز خليج فارس سرنگون 
شد و تمامي 290 سرنشين آن كه شامل 46 مسافر غيرايراني و 66 
كودك بودند، جان باختند. اين جنايت از نظر ميزان تلفات انساني، 
بعد از هواپيماي مالزيايي سال 2017، دومين جنايت مرگبار هوايي 
تاريخ از اين دست محسوب مي شد. نيروي هوايي امريكا بعدها اعالم 
كرد كه اين هواپيما را با يك فروند جنگنده اف 14 متعلق به نيروي 
هوايي ايران اشتباه گرفته اس��ت. نكته قابل تأمل آنكه امريكا هرگز 
عذرخواهي نك��رد و هيچ كدام از خدمه ناو وينس��نس تحت پيگرد 
قرار نگرفتند؛ حت��ي ويليام راجرز فرمانده ن��او جنگي امريكا مدال 

شجاعت گرفت. 
در س��ال 1993 هواپيماي توپولف تي ي��و 154 متعلق به خطوط 
هوايي گرجستان به هنگام برخاستن با يك فروند موشك رهگيري 
از درون اراضي جمهوري آبخازيا كه در آن موقع برس��ر مالكيت آن 
درگيري وجود داشت منهدم شد. اين هواپيما در همان باند فرودگاه 
سقوط كرد و اتش گرفت. از مجموع 132 مس��افر 108 نفر در دم 
جان باختند. بعدها آبخازيا مدعي شد كه اين هواپيما را وزارت دفاع 
گرجس��تان براي انتقال نظاميانش جهت كمك ب��ه درگيری ها در 

سوخومي پايتخت آبخازيا اجاره كرده بود. 
در 6 آوريل 1994 يك هواپيماي جت فالكون داسول ميستر 50 كه 
حامل رؤساي جمهور روآندا و بروندي بود، همراه با خدمۀ فرانسوي 
آن بر فراز كيگالي م��ورد اصابت قرار گرفت و همۀ سرنش��ينان آن 
كش��ته ش��دند و باعث درگيري هاي ش��ديد قومي و خشونت هاي 

منطقه اي گرديد. 
 L-100-30 در 26 دسامبر 1998 يك فروند هواپيماي باري الكهيد
هركولس كه در اجارۀ سازمان ملل بود، توسط شورشيان يونيتا در 

آنگوال مورد اصابت قرار گرفته و 14 تن كشته شدند. 
در 10 اكتبر 1998ي��ك فروند بوئين��گ 30-727 خطوط هوايي 
كنگو، توس��ط شورش��يان توتس��ي بر فراز جمهوري دموكراتيك 
كنگو مورد اصابت قرار گرفته و در اين س��انحه 41 تن جان خود را 

از دست دادند. 
 L-100-30 در 2 ژانوي��ه 1999 ي��ك هواپيماي ب��اري الكهي��د
هركولس كه در اجارۀ س��ازمان ملل بود توسط شورشيان يونيتا در 
قلمرو تحت كنترل آنها در آنگوال س��قوط كرده و 9 تن جان خود را 

از دست دادند. 
در اكتبر سال 2001 با اصابت موشك، يك توپولوف 154 در ارتفاع 
11 كيلومتري درياي سياه در حالي كه ارتش اوكراين در شبه جزيره  
كريمه مشغول تمرين نظامي بود، منفجر شد. تمامي 78 سرنشين 

هواپيما كشته شدند. 
در 24 سپتامبر 2004، يك فروند هواپيماي مسافربري روسي كه از 
تل آويو عازم روسيه بود، توسط موشك هاي اوكرايني در فاصله 300 
كيلومتري از سواحل شبه جزيره كريمه سرنگون و 78 سرنشين آن 
كشته شدند. بعد از گذشت »يك هفته«، دولت اوكراين اعتراف كرد 

كه به اشتباه اين هواپيما را سرنگون كرده است. 
در 23 مارس 2007يك هواپيماي باري ايليوشين 76TD ترانساويا 
اكسپورت متعلق به خطوط هوايي سومالي در موگاديشوي سومالي 

مورد اصابت موشك قرار گرفته و 11 تن خدمۀ آن كشته شدند. 
در 17 جوالي 2014 هواپيماي مس��افربري بوئينگ 777 خطوط 
هوايي مالزي عصر روز پنج ش��نبه در حالي كه از آمس��تردام راهي 
كواالالمپور بود، با 298 مسافر و خدمه در شهر تورز در جنوب شرق 
اوكراين سقوط كرد. همه سرنشينان كشته شدند. استقالل طلبان 
اوكراين و مقامات  كي��ف يكديگر را به هدف ق��رار دادن اين پرنده 
غيرنظامي متهم مي كنند. هنوز هيچ كس مسئوليت شليك به اين 
هواپيما را نپذيرفته و دادگاه رسيدگي به اين پرونده با وجود گذشت 

شش سال هنوز برگزار نشده است. 

منطق حقوقي برخورد  با سفير انگليس
در ميان تجمع غيرقانوني عصر يك ش��نبه دانش��گاه اميركبير رابرت 
مك اير س��فير انگلس��تان بازداش��ت ش��د و به فاصله 15 دقيقه و به 
محض احراز هويت آزاد مي شود و همين اتفاق عامل توليد حواشي و 
اتهامات حقوقي توسط پارلمان اروپا و مقامات رسمي دولت انگليس 
عليه كشورمان ش��د؛ مبني بر اينكه جمهوري اس��المي ايران قوانين 
بين المللی را نقض كرده اس��ت. دومينيك راب وزير خارجه انگليس 
مدعي شد: »بازداشت س��فير ما در تهران بدون هيچ توضيحي، نقض 
فاحش قوانين بين المللي اس��ت. دولت ايران در لحظه حساسي قرار 
دارد. « راب در ادامه بيانيه اتهام آميز و پر ادعاي خود، افزود: »]ايران[ 
مي تواند به حركت به سمت ]تبديل ش��دن به[ دولت ياغي و انزواي 
اقتصادي و سياسي متعاقب آن ادامه دهد يا گام هايي را براي كاهش 

تنش ها و تعامل در مسير ديپلماتيك بردارد. «
 جوزپ بورل، مسئول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا نيز ضمن ابراز 
نگراني شديد از بازداشت سفير بريتانيا در ايران، اين اقدام را مغاير با 
كنوانسيون وين درباره روابط سياسي دانسته و از تهران خواست تا به 
مقررات بين المللي احترام بگ��ذارد! وزارت خارجه آلمان نيز با صدور 
بيانيه اي بازداش��ت س��فير بريتانيا را »قويا« محكوم و آن را »مغاير با 

حقوق بين الملل« مي داند. 
ادعاي انگليس و اروپايي ها مبني بر نقض قوانين بين المللی توس��ط 
ايران در حالي اس��ت كه حقوق بين الملل مصوني��ت ديپلماتيك را 
نسبي مي داند و مش��اركت سفير يك كش��ور در تجمعات غيرقانوني 
كش��ور پذيرنده )ميزب��ان( را مغاير ب��ا وظايف نمايندگ��ي مي داند.  
مصونيت ديپلماتي��ك كه اروپا وانگليس با اس��تناد ب��ه آن هياهوي 
حقوقي-رس��انه اي عليه ايران ب��ه راه انداخته اند در كنوانس��يوني به 
نام »كنوانسيون وين درباره روابط ديپلماتيك)1961(« به رسميت 
ش��ناخته ش��ده اس��ت در حالي كه برداش��ت اروپا-انگليس از اين 
كنوانسيون ناقص است و مصونيت مورد تاكيد اين كنوانسيون مطلق 
نيست.  »ضرورت احترام مأموران سياس��ي به قوانين كشوري كه در 
آن مأموريت دارند« در ماده 41 اين كنوانسيون مورد تاكيد مي گيرد: 
»كليه اشخاصي كه از مزايا و مصونيت ها بهره مند مي شوند بدون آنكه 
به مزايا و مصونيت هاي آن ها لطمه اي وارد شود مكلف هستند قوانين 
و مقررات كشور پذيرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلي 

آن كشور خودداري كنند. «
همچنين »رفتار خارج از وظايف ديپلماتيك« در ماده 9 كنوانسيون 
وين 1961 اين حق را به دولت پذيرنده )ايران( اعطا می كند تا نسبت 
به معرفي ديپلمات به عنوان »عنصر نامطلوب« اقدام و خواهان ترك 
ديپلمات مي ش��ود.  همچنين از ديگر الزامات بين المللي، آن است 
كه جمهوري اس��المي ايران مي تواند مشاركت مس��تقيم سفير در 
تجمعات خياباني و اقدام عليه امنيت ملي كشور را به كشور فرستنده 
اعالم كرده و چنين جرمي را از مراجع رس��مي در حقوق بين الملل 

پيگيري كند. 
در حالي س��فير انگليس مدعي اس��ت كه براي ش��ركت در مراس��م 
جان باخت��گان حادث��ه هواپيماي مس��افربری بيرون از س��فارتخانه 
حضور داشته است كه هيچ گونه مراسم رس��مي توسط هيچ كدام از 
خانواده های جان باختگان يا نهاد و سازماني برگزار نشده است و وي 
در ميان تجمعي غيرقانوني كه شعارهاي ساختارشكنانه و رفتارهاي 
هنجارشكنانه داده اند، دستگير شده است. حضور سفير انگليس در اين 
تجمع جرم، مغاير قطعي وظايف نمايندگي است آن هم در حالي كه 
سفراي كشورهاي اروپايي بعد از تشديد تنش ميان تهران –واشنگتن، 
از ش��هروندان خود در اي��ران و ع��راق مي خواهند ت��ا در مكان هاي 
پرجمعيت و پرتردد پرهيز كنن��د. رفتار ضابطان قضايي در برخورد با 
سفير انگليس نيز كامال قانوني بوده است به طوري كه ديپلمات بايد 
در برابر تحقيق يا بازجويي مقامات رسمي، مدارك هويتي خود را ارائه 
كند و مقام تحقي��ق نيز بايد از مراجع ذي صالح اس��تعالم تا چنانچه 

شرايط مورد اشاره احراز شد، تصميم قانوني را اتخاذ نمايند. 
از س��ويي ديپلمات هاي خارجي نمي توانند با استناد مبهم به حقوق 
مربوط به مصونيت ديپلماتيك، »قوانين مصرح و عرف پذيرفته شده« 
را ناديده بگيرند؛ ديپلمات ها و سفرا قوانين كشور پذيرنده را طبق قانون 
پذيرفته اند و همانگونه كه يكي از وظايف كشور پذيرنده »حفظ شأن 
ديپلمات« است، ديپلمات نيز بايد قوانين مصرح آن كشور را رعايت 
كند.  كمااينكه در ماده 6 قانون مجازات اسالمي مصوب سال 92 آمده 
است: »به جرائم مس��تخدمان دولت اعم از ايراني يا غيرايراني كه در 
رابطه با شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب 
شده اند و به جرائم مأموران سياسي و كنسولي و ديگر وابستگان دولت 
ايران ك��ه از مصونيت سياس��ي برخوردارند طب��ق قوانين جمهوري 

اسالمي ايران رسيدگي مي شود. « 

محمدجواد اخوان

محمد اسماعيلي

سردار سالمي در جلسه غيرعلني مجلس شوراي اسالمي: 

 آرزویی جز تکه تکه شدن پای امنيت و رفاه مردم نداریم
  از روز شنبه و زماني كه ستاد كل نيروهاي مسلح 
جمهوري اسالمي ايران به طور رسمي علت سقوط 
هواپيماي بوئينگ 737 اوكرايني را خطاي انساني 
پدافند هوايي اعالم كرد، بررسي داليل اين اتفاق 
و جلوگيري از تكرار آن مطالبه جدي فرماندهي 
كل قوا، نهادهاي مختلف و همچنين افكار عمومي 
كشلور تبديل شلد. حضور سردار سلالمي در 
مجلس آغازی براي پاسخ به مطالبه جدي است. 
سردار حسين سالمي، فرمانده سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به واكنش 
ايران به ترور س��ردار شهيد س��ليماني گفت: آنچه 
مي گويم خدا را شاهد مي گيرم چيزي است كه از قلب 
من جاري مي شود و از اعتقادات و دردها و تجربيات 
من از اين ماجراس��ت. من از مي��دان يك پيروزي 
شگفت انگيز و بي نظير كه ملت ايران در تاريخ حيات 
خود كسب كرده است، مي آيم. از جايي كه امريكا اين 
بار مستقيم و آشكارا از ايران بزرگ شكست خورد. هر 
چند غبارهاي حادثه غم انگيز سقوط هواپيما هنوز 
امكان نداده اس��ت ابعاد اين پيروزي كه جهان را به 
اعجاب واداشت، شناسايي شود. بعدها مي توان درباره 

آن دقيق تر سخن گفت. 
     فشلار افكار عمومي براي انتقام بسليار 

سنگين بود
وي با اشاره به فشار افكار عمومي و حضور در تشييع 
جنازه گفت: فش��ار افكار عمومي براي انتقام بسيار 
سنگين بود. ما هم مثل همه ش��ما و بيش از شما 
تحت تأثير اين حادثه قرار داشتيم. ما يكي از بهترين 
برادران مان را از دس��ت داده بوديم. يك اسطوره و 
تكيه گاه ب��زرگ، اما وقتي م��ردم را مي ديديم ما با 

احساس متفاوتي مواجه مي شديم.
 س��المي اظهار كرد: م��ا از يك طرف تحت فش��ار 
سرعت العمل براي انتقام بوديم، بايد اقدام متقابل 
را چس��بيده به حادثه انجام مي داديم. حادثه براي 
ما غافلگيركننده بود و امري��كا آمده بود حرف خود 
را به ملت بزند و ملت ايران را براي هميشه بشكند و 
دست هاي ما را ببندد  و نشان دهد كه مسير تقابل ما 

با او يكسويه است. 
     جنگ با امريكا در ميدان تكنولوژيك جنگ 

نقطه هاست
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي ادامه داد: فكر 
كنيد ما بايد به سرعت پاسخ مي داديم، در عين حال 
كه دشمن مي گفت عكس العملش در مقابل پاسخ 
ما سنگين خواهد بود. در اينكه بايد عكس العمل مان 
مقتدرانه مي ب��ود هيچ گزينه ديگري نداش��تيم. 
غيراز آن اگر انجام مي ش��د به ادامه اي��ن رفتار به 
مقياس وسيع تا رسيدن به جنگ گسترده مسير 
ديگري نمي ماند.  سالمي با تاكيد بر اينكه ما بزرگ 
هستيم، عنوان كرد: براي اين عمليات طراحي ها 
بايد دقيق انجام مي شد. غلبه بر امريكا از نظر فناوري 
و تكنولوژي صورت مي گرفت، چون اين يك نبرد 
تكنولوژيك، تاكتيكي و استراتژيك بود. امريكا نبايد 
موش��ك هاي ما را مي زد و اگر موشك ها به هدف 
نمي رسيد، دقيق نبود يا ويران نمي كرد، مي دانيد 

چه اتفاقي مي افتاد؟
وي در ادامه تأكيد كرد: ما باي��د اطالعاتي از نقاط 
هدف به دس��ت مي آورديم . ما مي خواهيم از يك 
جنگ بزرگ با يك جنگ جلوگي��ري كنيم و اين 

تنها راه ماست. 

     امريكايي ها تمام قد آماده بودند
وي با اشاره به برنامه ريزي هاي صورت گرفته براي 
اين عمليات خاطرنشان كرد: ما از روز جمعه تا شب 
چهارشنبه همه چيز را آماده كرديم و براي چندين 
مرحله جنگ با احتمال گسترش دامنه به صورت 

دقيق برنامه ريزي كرديم. 
فرمانده كل سپاه با تأكيد بر اينكه از ديد ما هيچ چيز 
هنوز تمام نشده است، افزود: ما به خدا تكيه كرده ايم 
و اين عمليات بزرگ انجام شد. شب عمليات هم چون 
مي گفتيم انتقام مي گيريم و وقتي من به عنوان يك 
فرمانده نظامي اين موضوع را اعالم كردم اين مشخص 
بود كه تمام سيستم هاي پروازي، پدافندي و جنگ 
الكترونيك روي آسمان بود. يعني امريكايي ها تمام 

قد آماده بودند. 
سالمي با اشاره به انتخاب پايگاه عين االسد گفت: ما 
اين بار بر مبناي گرفتن تلفات انساني هدف گذاري 
نكرديم و واقعاً هدف ما كش��تن س��ربازان دشمن 
نبود و اهميتي نداش��ت. آنجا تجهيزات راهبردي 
دشمن نگهداري مي شدند ولي بايد نقطه به نقطه 

زده مي شد. 
فرمانده كل سپاه پاسداران در ادامه با اشاره به حمله 
ايران با پايگاه عين االسد، يادآور شد: اين شكستن يك 
اعتبار جهاني و خرد كردن آن و مچاله كردن آن بود، 
تخريب فيزيكي هم فقط براي اين بود كه بگوييم اين 
قدر برتري داريم كه هر نقطه اي را بخواهيم مي زنيم 
و اين اتفاق افتاد.  سالمي ادامه داد: بالستيك وقتي 
نقطه زن مي شود يعني انتهاي تكنولوژي، و ما اين 

فناوري را پيدا كرديم، دو موشك به صورت طبيعي 
قبل از رسيدن به عراق در ايران فيل شد و بقيه بدون 

آسيب هدف ها را مورد اصابت قرار دادند. 
     به سامانه پدافندي خبر پرواز موشك كروز 

داده بودند
سالمي گفت: در دريا هم تمام توانمندي هاي مان را 

آماده كرده بوديم و مدام آن را ارتقا مي داديم. 
فرمانده كل س��پاه در تش��ريح موضوع هدف قرار 
گرفتن هواپيماي مس��افربري، خاطرنش��ان كرد: 
ماجراي س��قوط هواپيما به اين شكل بود كه ما در 
باالترين حد آماده باش بوديم، چون تهديد متقابل 
ما هوايي و موش��كي بود و در اين شرايط پدافند ها 
قلب مقابله بودند.  وي ادامه داد: به سامانه هاي ما خبر 
پرواز تعدادي موشك هاي كروز را داده بودند و همه 
خود را براي انهدام موشك ها و هواپيماهاي دشمن 
آماده كرده بودند. سرلشكر سالمي تأكيد كرد: خبر 
پرواز كروزها به اپراتور داده شده بود و براي لحظاتي 
ارتباط او با SOC قطع شده بود، درعين حال او روي 
صفحه رادار به اين يقين رسيده بود كه اين يك تهديد 

جدي است. 
فرمانده كل سپاه با بيان اينكه موقعيت پرواز هواپيما 
نس��بت به اين س��امانه به گونه اي بود كه اين پرواز 
نزديك شونده محسوب مي شد، اظهار داشت: معموالً 
وقتي هواپيماها هم راستا با سامانه ها قرار مي گيرند، 
سطوح مقطع آنها كوچك مي شود، اپراتور در فضاي 
جنگي با تصور اينكه هدف كروز است، شليك مي كند 

و تصور مي كند كه يك كروز را منهدم كرده است. 

 وي گفت: برادران ما از همزماني ش��ليك و سقوط 
هواپيما مشكوك شده بودند و من اين را مي گويم 
كه خدا گواه اس��ت م��ا خودمان منش��أ ايجاد اين 
فرضيه شديم كه ممكن است موش��ك ما اصابت 
كرده باش��د، آن هم به دليل همزماني و اگر ما خود 
مبدأ ش��كل گيري اين فرضي��ه نبوديم، هيچ كس 

نمی توانست متوجه شود
    روايت سالمي از لحظات اوليه حادثه

فرمانده كل س��پاه تصريح كرد: به ما خبري رسيد 
كه ما به اين پديده مشكوك هس��تيم و به برادران 
گفتيم بيشتر بررسي كنند چون يك ترديد جدي 
وجود داشت كه چون هواپيما پر از سوخت است، اگر 
يك موشك پدافندي به آن بخورد، مشتعل و منفجر 
مي شود، اما تصاوير نشان مي داد كه اين هواپيما در 

حال سقوط به سمت زمين است. 
وي گفت: با بررسي هاي بيشتر، احتمال اصابت اين 
فرضيه بيشتر مي شد، اما ما هرگز تا غروب چهارشنبه 
اطمينان پيدا نكرديم، به همين دليل هم ستاد كل 
نيروهاي مسلح يك تيم از متخصصان را تعيين كرد 

و آنها هم شروع به بررسي ماجرا كردند. 
سرلشكر س��المي ادامه داد: حتي جعبه سياه هم 
بازخواني نشد، اگر می خواستيم همه چيز را بررسي 
كنيم، شايد مدت ها طول مي كش��يد، اما در چند 
روز به اين مسئله رس��يديم و خود ما كمك كرديم 
به اثبات اين مسئله، تا اينكه تيم كارشناسي به اين 
نتيجه رسيد كه در اثر خطاهايي كه صورت گرفته 
اين هواپيما سقوط كرده و شروع به تنظيم بيانيه و 
اطالع رسانی كرديم. در حالي كه فرمانده ما كه در 
جنگ بود و م��ا كه در ميدان قرار داش��تيم، هنوز و 

همين االن هم معركه را پايان يافته اعالم نكرديم. 
    آرزويي جز تكه تكه شلدن بله پاي ملت 

نداريم
فرمانده كل سپاه با بيان اينكه ما در جنگ با امريكا بوده 
و هستيم و خود را سرباز و فدايي ملت، مي دانيم، اظهار 
داشت: خداي بزرگ را به شهادت مي گيرم كه دوست 
داشتم داخل اين هواپيما بودم و با آن بميرم ولي شاهد 
اين ماجراي غم انگيز نباشيم. همه مي دانيم كه سپاه 
يك بار كامل شهيد ش��ده، من جان فرزندانم را گواه 
می گيرم كه هيچ آرزويي جز اينكه با برادرانم به پاي اين 
ملت تكه تكه و قرباني شويم نداريم.  وي با بيان اينكه 
ما خطا كرديم و تعدادي از هموطنان در اثر خطاي ما 
به شهادت رسيدند، اما غيرعمد بوده و شرمنده هستيم 
و جبران مي كنيم، گفت: اجازه نمی دهيم يك نفر از 
مردم ما كوچك ترين آسيبي ببيند، ما محكم و استوار 
هستيم، زانو نمی زنيم و مطمئن باشيد تا ما هستيم 

اجازه نخواهيم داد تار مويي از سر مردم ما كم شود.  
فرمانده كل س��پاه با بيان اينكه ما ب��راي اين حادثه 
مصمم تر شديم به هر شكل جبران كنيم، عنوان كرد: 
داستان رجزخواني امريكا براي ايران تمام شده است، 
ايران بلند شده و س��ر بر افراشته و همه جهان قدرت 

ايران را مي بينند. 
وي با اشاره به ايرادات وارده در موضوع اطالع رسانی 
اين حادثه، اظهار داشت: عزيزان هواپيمايي كشوري 
با معيارهاي خود در حال بررس��ي بودند، آنها افراد 
صادقي بودند. ما وقتي يقين پيدا كرديم اطالع رسانی 
كرديم با اين حال حاضريم هر تصميمي هرچه كه 
باشد را بپذيريم و تسليم به اراده ملت عزيز و بزرگ 

ملت ايران هستيم. 

درخواست۵۷۰ استاد دانشگاه 
براي عضویت در نيروي قدس

۵7۰ اسلتاد دانشلگاه از فرمانلده جديلد نيلروي قدس سلپاه 
درخواسلت كردنلد شلرايط عضويت شلان در سلپاه قلدس 
بلراي نبلرد بلا تروريسلم امريلكا و صهيونيسلم فراهم شلود. 
به گزارش مهر، 570 استاد دانشگاه در نامه اي از سردار اسماعيل قاآني، 
فرمانده جديد نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي درخواست 
كردند شرايط عضويت ش��ان براي جهاد با ارتش تروريستي امريكا و 

رژيم جعلي اسرائيل فراهم شود. 
در اين نامه خطاب به س��ردار قاآني تصريح شده اس��ت ما جمعي از 
استادان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي كشور برآن هستيم 
تا عالوه بر قدرشناس��ي از برگزاري رفراندوم شگفتي س��از هجدهم و 
نوزدهم دي ماه در تهران و كرمان و اقصي نقاط ايران از س��وي سپاه 
عزيز قدس و روح بلند فرمانده اله��ي و مردمگراي آن نيروي مقتدر و 
ضمن تعظيم به قدرت عظيم آن فرمانده شهيد، و نيز با تبريك به شما 
سردار پرافتخار اسالم براي جانشيني مالك اشتر زمان، از دانشگاه ها 

نقل مكان كرده و به آن سپاه با عظمت بپيونديم.
 استادان حاضر در نامه برآن هس��تند تا با حضور رسمي در كنار شما 
در اقصي نقاط جبهه هاي محور مقاومت، به خصوص در سرزمين هاي 
اشغالي فلسطين و قدس شريف حضور يافته و با تبعيت از فرماندهي 
ش��ما در گروه هاي عملياتي، فني، مهندس��ي و فرهنگي سازماندهي 
شوند؛ خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد تا زمينه اشتغال به كار 
اس��تادان حاضر، در آن نيرو براي جهاد با ارتش تروريست امريكا در 
منطقه و رژيم جعلي اسرائيل و مشاركت ما در آزادي مسجد االقصي 

فراهم آيد. 
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در ميانه آه و اندوه ناشي از جان باختن هموطنان 
و مسافران هواپيماي اوكرايني، شامگاه شنبه 
خبري منتشلر شلد كه »راب مك اير« سفير 
انگليلس در يكلي از خيابان هلاي حاشليه 
دانشلگاه اميركبير تهلران در جملع عده اي 
كه به بهانه حادثه سلقوط هواپيما شلعارهاي 
ساختارشكنانه سلر مي دادند، دستگير شده 
است.  او البته پس از آزادي در حساب توئيتري 
خود مدعي شلد: »مي توانم تأييد كنم من در 
هيلچ اعتراضي شلركت نكردم. بله رويدادي 
رفتم كه گفته شده بود تجمعي به ياد قربانيان 
تراژدي پرواز 7۵2 بلود. طبيعي بود كه بروم تا 
به قربانيان، كه برخي از آنها بريتانيايي بودند، 
اداي احترام كنم. پنج دقيقه بعد از اينكه شعارها 
شلروع شلد محل را ترك كردم. بعلد از ترك 
منطقه به مدت نيم سلاعت بازداشت شدم... . 
«  منابع خبري اما به نقلل از برخي حاضران در 
صحنه نوشلتند كه آقاي سلفير در حال تهيه 
عكس و فيللم از اتفاقلات و حلوادث تجمع و 
گفت وگو با معترضلان بوده اسلت. مك اير در 
بدو دستگيري صرفاً به زبان انگليسي صحبت 
مي كرده و از معرفي خود اجتناب كرده اسلت. 
 يك منبع آگاه امنيتي   با اشاره به بازداشت موقت 
س��فير انگليس به تسنيم گفت: س��فير انگليس 
بعد از حضور مقابل دانش��گاه، مشغول تحريك و 
س��اماندهي معترضان بود و بعد از آنكه نيروهاي 
امنيتي مشكوك ش��دند ، وي را داخل يك مغازه 
بازداشت كردند. وي افزود: سفير انگليس به دليل 
حضور غيرقانوني و مغاير ب��ا عرف ديپلماتيك در 
حالت اقدام عليه امنيت كشور بود كه طبق قانون 
بازداشت ش��د و در اختيار وزارت امور خارجه قرار 
گرفت. وزارت امور خارجه نيز وي را آزاد كرد. اين 
مقام امنيتي ادامه داد: س��فير انگليس بعد از آنكه 

درحال تحري��ك و تصويرب��رداري از معترضان با 
نيروهاي امنيتي مواجه ش��د، ترس و نگراني از لو 
رفتن و بازداش��ت در وي كاماًل نمايان بود. ترس 
زيادي به وي غالب ش��ده بود اما نيروهاي امنيتي 
بر اساس قانون وي را تنها بازداشت كرده و تحويل 

وزارت امور خارجه دادند. 
به نظر مي رس��د امريكايي ها و انگليس��ي ها كه از 
تصاوير خيره كننده هفته گذش��ته مردم ايران در 
تشييع سردار سپهبد سليماني به شدت عصباني 
هس��تند و همچنين ديگر نمي توانند خسارت بار 
نبودن حمله موشكي ايران را توجيه و انكار كنند 
اكنون به يك س��ناريوي تكراري و مشمئزكننده 
روي آورده اند، يعني همان سناريوي آبان؛ دزديدن 
جنازه هاي جان باختگان و موج سواري بر عزاداري 
و اندوه مردم. از اين رو نخستين انتظار از دستگاه 
ديپلماسي آن است كه س��فير انگليس به خاطر 
حضور در ميان ساختارشكنان به عنوان عنصري 

نامطلوب از كشور اخراج شود. 
  مجلس: اخراجش كنيد

ماج��راي حض��ور س��فير انگلي��س در تجم��ع 
ساختارشكنانه شامگاه شنبه به صحن علني ديروز 
مجلس نيز كشيده شد و س��يد جواد ساداتي نژاد، 
عضو شوراي مركزي فراكسيون نمايندگان واليي 
مجل��س در تذكري گف��ت: از وزير ام��ور خارجه 
درخواس��ت مي كنم به صورت س��ريع و جدي به 
موضوع حضور س��فير انگلي��س در تجمع تهران 

رسيدگي كنند تا اين سفير، تهران را ترك كند. 
ساداتي نژاد اضافه كرد: از نظر ديپلماتيك اين امر 
نياز به رس��يدگي جدي دارد. سفير انگلستان در 
اين اجتماع چه كاري مي كرد؟ از وزير امور خارجه 
درخواست مي كنم به صورت جدي به اين موضوع 
رسيدگي كند تا اين س��فير خاك ايران را سريعاً 
ترك كند. وي ادامه داد: ما س��وابق خصومت هاي 

انگلستان با ملت ايران را از ياد نبرده ايم. انگلستان 
بايد به اين موضوع رسيدگي جدي كند تا سفراي 
ساير كشورها نيز عرف ديپلماتيك را رعايت كنند. 
حسينعلي حاجي دليگاني ديگر نماينده مجلس 
نيز در تذكري شفاهي، با اش��اره به حضور سفير 
انگليس در برخي از تجمعات شنبه شب گذشته، 
اظهار داشت: از كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي درخواس��ت مي كنم ك��ه موضوع حضور 
بي جهت سفير انگليس در برخي از تجمعات را كه 
دخالت آشكار در امور ايران است، رسيدگي كنند. 
عضو فراكسيون نمايندگان واليي مجلس شوراي 
اسالمي افزود: از س��فير انگليس هم مي خواهيم 
كه ابتدا درباره اين اقدامش پاس��خ دهد و سپس 
ايران را ترك كند؛ پيش از آنكه م��ردم ايران او را 
از كشور بيرون كنند. عبدالرضا مصري كه رياست 
جلس��ه را بر عهده داشت در پاس��خ به اين تذكر، 
گفت: خوش��بختانه نيروهاي عزيز م��ا، وي را در 
تجمعات شناسايي كرده و مورد مؤاخذه قرار دادند 
و از طريق مجامع رس��مي هم حتماً اين موضوع 
رسيدگي مي شود. عليرضا سليمي، نماينده محالت 
در مجلس در تذكري در نشس��ت علن��ي ديروز 
پارلمان گفت: عجيب اين است كه سفير انگليس 
در آشوب هاي كشور حضور داشته و دست را از پرده 
بيرون آورده است. معلوم نيست سفارت انگليس 
سفارتخانه است يا مركز آشوب و سازماندهي ضد 
انقالب؛ آنها دخالت آشكارشان را به جايي رساندند 
كه س��فير انگليس در ميدان حاضر مي شود. الزم 
است وزارت خارجه با اين اقدام خالف قواعد بين 

الملل برخورد الزم را انجام دهد. 
  دانشجويان: سفير لندن را اخراج كنيد

جمعي از دانشجويان دانشگاه هاي تهران و طالب 
حوزه هاي علميه هم در محكوميت حركت شب 
گذش��ته س��فير انگليس در مقابل س��فارت اين 

كش��ور در تهران تجمع كرده و خواه��ان اخراج 
وي و تعطيلي اين سفارت ش��دند. دانشجويان با 
در دست داشتن دس��ت نوشته هايي خباثت هاي 
سفارت انگليس را محكوم كردند و خواستار اخراج 
سفير شدند. دانشجويان با س��ر دادن شعارهايي 
مانند »مرگ بر انگليس«، »جاس��وس انگليسي 
نمي خواهيم«، »هموطن ايراني تسليت، تسليت«، 
»برجام انگليس��ي نابود بايد گردد«،  »س��فارت 
خيانت تعطيل بايد گردد« ... اعت��راض خود را به 
سياس��ت هاي فتنه انگيزانه انگليس و سفير اين 

كشور اعالم كردند. 
    احضار سفير به وزارت خارجه

پس از اي��ن اعتراضات بود كه س��فير انگليس در 
تهران به دليل رفتار نامتعارف توس��ط دس��تيار 
وزير خارجه و مدي��ر كل اروپا ب��ه وزارت خارجه 
فراخوان��ده ش��ده و مرات��ب اعت��راض رس��مي 
 اي��ران ب��ه وي و دول��ت انگلي��س اب��الغ ش��د. 
در اين ديدار به مك اير يادآوري گرديد كه حضور 
س��فراي خارج��ي در تجمع��ات غيرقانوني هيچ 
تناسبي با مسئوليت هاي ايشان به عنوان نماينده 
سياسي كش��ور متبوع خود ندارد و مخالف مفاد 
كنوانس��يون 1961 روابط ديپلماتيك وين است 
و دولت انگلس��تان مي بايس��ت در اين خصوص 

توضيح دهد. 
 عباس عراقچي، معاون سياسي وزارت امورخارجه 
نيز روز گذش��ته در واكنش به اي��ن ماجرا توئيت 
كرد: او بازداشت نشد، بلكه به عنوان يك خارجي 
ناش��ناس در يك تجمع غيرقانوني دستگير شده 
بود. هنگامي كه پليس به من اطالع داد مردي را 
دستگير كرده اند كه مدعي است سفير بريتانياست 
گفتم غيرممكن است. در كمال تعجب، در گفت و 
گوي تلفني او را شناختم. بعد از 15 دقيقه هم آزاد 

شد و اكنون آزاد است. 

سفیر ملکه زیر پل!
سفير انگليس شنبه شب در جمع عده اي كه به بهانه حادثه سقوط هواپيما شعارهاي ساختارشكنانه سر مي دادند، بازداشت شد

      فارس: دانشگاهيان انقالبی دانشگاه علم و صنعت برای گراميداشت 
ياد جانباختگان حادثه هواپيمای اوكراينی در مقابل سردر اصلی اين 

دانشگاه تجمع كردند.
      تسلنيم: س��خنگوی ش��ورای نگهبان اعالم كرد ك��ه از مجموع 
داوطلبان انتخابات مجلس، صالحيت حدود 30 درصد در هيئت های 

نظارت استانی تأييد نشد.
      مهر: 186 نماينده مجلس با امضای بيانيه ای اعالم كردند كه اجازه 
سوءاستفاده به دش��منان را در ماجرای س��قوط هواپيمای اوكراينی 

نخواهند داد.


