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 176مسافر و خدمه هواپیمای مسیر تهران –کی یف
در سانحه سقوط جان باختند

در امتداد تاریکی
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حوالی ساعت  ۶:۳۰صبح دیــروز یک فروند
هواپیمای بوئینگ  ۷۳۷اوکراین تنها شش
دقیقه بعد از بلندشدن از باند فرودگاه امام
خمینی(ره) با  ۱۷۶مسافر و خدمه در محدوده
شاهد شهر سقوط کرد که در پی این سانحه
تمامی سرنشینان و خدمه پــروازی آن جان
باختند .مسئوالن علت سانحه را نقص فنی
اعالم کرد هاند .به گزارش خبرگزاری فارس
 ،بنابر مشاهدات عینی خبرنگار فــارس در
شاهدشهر ساعت  ۶:۳۰صبح چهارشنبه یک
هواپیمای مسافربری به صــورت مشتعل حد
فاصل فرودگاه امام سقوط کرد و پس از برخورد
با زمین منفجر شد .این هواپیما به همراه کرو
ن داشته است که
(خدمه پروازی)  ۱۷۹سرنشی 

است .ویدئویی در شبکه های اجتماعی منتشر
شده که ظاهر هواپیما را در حالی که آتش گرفته
و ثانیه هایی بعد به زمین برخورد می کند نشان
می دهــد .فیلم در تاریکی شب گرفته شده و
جزئیات زیادی در آن قابل مشاهده نیست.

رئیس سازمان اورژانس کشور تمام سرنشینان
ایــن هواپیما در ایــن حادثه جــان باخته اند.
مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات
هالل احمر هم گفته است" :بر اساس شواهد،
احتمالی برای زنده بودن سرنشینان هواپیما
وجود ندارد ".تعداد کشته شدگان این سانحه
بین  ١٧٦تا  ١٧٩نفر گــزارش شــده است.
خبرگزاری فارس نیز تعداد کشته شدگان را
 ١٧٦نفر اعالم و فهرست اسامی آنان را منتشر
کرده است .براساس این فهرست ١٤٧ ،تن از
مسافران ایرانی ١٢ ،تن شهروند افغانستان،
چهار نفر شهروند سوئد ،دو نفر شهروند اوکراین
و دو نفر شهروند کانادا بودند .ایــن پــرواز ٩
خدمه داشــت و  ٧٠نفر از قربانیان مــرد٨١ ،

برای کنترل هواپیما منجر به سقوط و فوت تمام
سرنشینان آن شد.
در عین حال رئیس کمیسیون بررسی سوانح
هوایی ســازمــان هواپیمایی در پاسخ به این
ســؤال که آیا خلبان ارتباطی با برج مراقبت
داشته و اعالم وضعیت اضطراری کرده است؟
بیان کرد :خلبان هیچ تماسی با اپروچ مهرآباد
نداشته است.
همچنین خلبان ایــن بوئینگ  ۷۳۷اعــام
وضعیت اضطراری تا پیش از سقوط نداشته
است .همچنین به گفته پیرحسین کولیوند،

نفر زن 15 ،نفر کودک و یک نفر نوزاد گزارش
شده است .سخنگوی دولت نیزگفته است که
این هواپیما  ۱۷۶سرنشین داشته که شامل
 ۷۰مرد ۸۱ ،زن ۱۵ ،کودک و یک نوزاد و ۹
خدمه پرواز بودند .به گفته وی ،بر اساس آن چه
اعالم شده  ۱۴۴نفر از سرنشینان ایرانی۱۱ ،
نفر اوکراینی ۱۰ ،نفر افغان ۹ ،نفر کانادایی،
چهار نفر سعودی و یک نفر انگلیسی بودند.
خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس اورژانس گفته
است که شناسایی قربانیان این سانحه آسان
نیست و اجساد این سانحه برای تشخیص هویت

▪آتش سوزی موتور علت سقوط هواپیمای
اوکراینی اعالم شد

رئیس مرکز ارتباطات و اطالعرسانی وزارت راه
گفت :علت سقوط هواپیمای اوکراینی که صبح
دیروز در نزدیکی شهر جدید پرندرخ داد ،آتش
سوزی در قسمت موتور هواپیما بود .برخالف
شایعات هواپیما در آسمان منفجر نشد و آتش
سوزی در قسمت موتور و تالش ناموفق خلبان

به پزشکی قانونی انتقال یافت .
▪تکذیب حمله تروریستی

مقامات کشورمان احتمال اقدام تروریستی
بــه عــنــوان عــامــل ســقــوط هواپیما را مــردود
دانستهاند .سفارت اوکــرایــن در تهران هم
اخبار مبتنی بر اصابت موشک یا تروریستی
بودن حادثه سقوط هواپیمای بوئینگ ایرالین
اوکراینی در تهران را تکذیب و اعالم کرد که
این اتفاق تنها به علت نقص موتور هواپیما رخ
داده است.
گــزارش های منتشر شده در آسوشیتد پرس
حاکی از آن است که والدیمیر زلنسکی ،رئیس
جمهور اوکراین نیز ضمن تسلیت و همدردی
با خانواده جان باختگان این حادثه ناگوار،
بالفاصله برنامه سفر خود را به عمان لغو کرد و به
منظور پیگیری مسائل مربوط به سقوط هواپیما
در کی یف ،پایتخت این کشور ماند.
▪جعبه سیاه به آمریکا ارسال نمی شود

طبق بررسیهای اولیه همه مسافران و کروی
این پرواز جان باختهاند.هواپیما در دقایق اولیه
پــروازی بــودهو سوخت هواپیما هنوز چندان
مصرف نشده بــوده و انفجار مهیبی هنگام
برخورد با زمین رخ داده است.
این هواپیما از تهران عــازم کی یف ،پایتخت
اوکراین بود که مدت کوتاهی پس از برخاستن
از باند فرودگاه سقوط کرد .گزارش های اولیه
علت سقوط هواپیما را نقص فنی اعالم کرده
انــد .مقصد نهایی تعداد زیــادی از مسافران
کانادا بوده و عمده مسافران ایرانی جان باخته
پزشک ودانشجویان رشته های پزشکی بودند.
عمده جــان باختگان پــس از گــذرانــدن ایــام
تعطیالت کریسمس به محل کــار و تحصیل
خود باز می گشتند ضمن این که این پرواز جزو
پرواز های ارزان قیمت بوده که مورد استقبال
دانشجویان قرار می گرفته است.
بــه گـــزارش خــبــرگــزاری ایــرنــا ،پـــرواز شماره
 PS -۷۵۲ایــن هواپیما در صبح دیـــروز،
چهارشنبه ،با یک ساعت تأخیر از مقصد تهران
انجام شد و لحظاتی پس از برخاستن از فرودگاه
در حدود ساعت  ٦بامداد به وقت محلی سقوط
کرد .سازمان هواپیمایی کشوری محل سقوط
را صباشهر از توابع استان تهران گزارش کرده

در همین حال علی عابدزاده ،رئیس سازمان
هواپیمایی ایــران ،روز چهارشنبه ضمن ابراز
بیاطالعی از «تأخیر پرواز این هواپیما و نقص
فنی آن» به خبرگزاری فارس گفت« :خلبان
هیچ تماسی با برج مراقبت و اپــروچ نداشته
است ».عابدزاده تاکید کرده است« :اطالعات
جعبه سیاه توسط تیم بررسی سانحه سازمان
هواپیمایی کشوری پردازش میشود و به خارج
کشور نــم ـیرود».او گفت« :خلبان این پرواز
هیچ گونه اعــام وضعیت اضطراری نداشته
است ،اما به هر حال باید نوار مکاتبات خلبان
را در جعبه سیاه بشنویم تــا ایــن مــوضــوع به
دقت بررسی شود ».در همین زمینه والدیمیر
زلنسکی ،رئیس جمهوری اوکراین ،در پیامی
به خانواده سرنشینان هواپیما تسلیت گفت و

حکایت تنهابازمانده ازپروازتهران-اوکراین
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی سوادکوه گفت :خودروی مسافر
تهران-اوکراینبهعلتداشتنخالفیتوقیفشدوویازپروازجاماند.
محمدصادقیدرگفتوگوباایسناازنجاتجانمسافرجاماندهازپرواز
اوکراینبهعلتتوقیفخودرودراینمحورخبردادواظهارکرد:دیروز
یکدستگاهلکسوسدرحوالیشهرزیرآببهدلیل سرعتباالتوقیف
شد و پس از بررسی متوجه خالفی باالی این ماشین شدیم.وی تصریح
کرد :این خودرو مبلغ دو میلیون و  ۴۷۰هزار تومان خالفی داشت و از
آن جایی که خالفی باالی یک میلیون تومان منجر به توقیف خودرو

میشود ،دستور توقیف این خودرو صادر شد.رئیس پلیس راهنمایی
ورانندگیسوادکوهخاطرنشانکرد:صاحباینخودروکهاهلاستان
گلستان است ،برای رسیدن به پرواز تهران-اوکراین عجله داشت و
از توقیف خودروی خود ناراحت بود و از ما میخواست ماشینش را از
توقیف در بیاوریم اما مقررات این اجازه را به ما نمیداد.صادقی ادامه
داد :وی صبح دیروز پس از اطالع از سقوط این هواپیما و کشته شدن
همهسرنشینانآن،ازنجاتجانخودخوشحالشدودرتماستلفنیبا
مامورانپلیسراهازمابهخاطرتوقیفخودروواعمالقانونتشکرکرد.

کلهشق!

افزود که دولت او در حال جمعآوری اطالعات
و تحقیق دربــاره این واقعه است .او همچنین
خواستار پرهیز از هر گونه گمانهزنی درباره
ارتباط سقوط این هواپیما با رویدادهای جاری
میان آمریکا و ایران شد .عابدزاده یادآور شد:
هواپیمای سقوط کرده ،هواپیمای  ۷۳۷مکس
نبوده چون این مدل هواپیما اجــازه پــرواز در
دنیا ندارد و ما اجازه پرواز این نوع هواپیما را
از آسمان ایران نداده ایم .عابدزاده در پاسخ به
این که جعبه سیاه هواپیماها برای بازخوانی
به کشور تولیدکننده ارسال میشود ،آیا قرار
است جعبه سیاه این بوئینگ در آمریکا بازخوانی
شود؟ گفت :جعبه سیاه را به شرکت سازنده و
آمریکاییها نخواهیم داد .فع ً
ال معلوم نیست
جعبه سیاه بــرای بــازخــوانــی بــه کــدام کشور
میرود.معاون وزیر راه در خصوص تاثیر اتفاقات
اخیر و پاسخ کوبنده موشکی ایــران به ارتش
تروریستی آمریکا در امنیت آسمان کشور گفت:
فضای کشور هیچ مشکلی ندارد و آسمان ایران
کام ً
ال امن است .ولی مسیرهای پروازی جابه جا
شده است.وی خاطرنشان کرد :اظهارنظری
در خصوص تروریستی بودن سقوط هواپیمای
اوکراینی نشده است.
▪سخنگوی نیروهای مسلح  :شایعات درباره
هواپیمای اوکراینی کذب محض است

در همین حــال ســردار شکارچی سخنگوی
ارشد نیروهای مسلح با تاکید بر این که شایعاتی
که در خصوص این هواپیما مطرح میکنند
کامال دروغ محض اســت و هیچ کارشناس
نظامی و سیاسی این موضوع را تایید نمیکند،
افزود :قطعا این موضوع توسط خط نفاق به نفع
آمریکاییها دنبال میشود و توطئهای دیگر در
حوزه جنگ روانی است.
  دو فرزند یک مقام وزارت بهداشت هم در بین
جــان باختگان ایــن سانحه بــودنــد .در همین
حال رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی
وزارت بهداشت ،جان باختن دو تن از فرزندان
دکتر اســدی الری ،مدیرکل همکار یهای
بینالملل وزارت بهداشت در حادثه سقوط
هواپیمای اوکراینی را تسلیت گفت.
▪واکنش شرکت بوئینگ

تارنمای دیده بان فالیت رادار  ۲۴در توئیتی
خبر داد :هواپیمای اوکراینی که در حوالی
پرند سقوط کرده ،از نوع  ۷۳۷-۸۰۰بود و در
سال  ۲۰۱۶به صورت نو تحویل هواپیمایی
بینالمللی اوکراین شد.

مرگ  ۷۵۹نفر در جهان با هواپیمای بوئینگ ۷۳۷-۸۰۰
در  ۱۵سال اخیر ۷۵۹ ،نفر در جهان در حوادث
هواپیمای بوئینگ  ۷۳۷-۸۰۰جان خود را
از دست دادهاند.به گزارش ایرنا ،هواپیمای
بوئینگ  ۷۳۷-۸۰۰تاکنون در جهان ۱۸
حادثه داشته که هشت مورد آن مرگبار بوده
است .برخی حوادث به خاطر نقص فنی هواپیما
و برخی نیز به خاطر شرایط جوی و فرودگاهی
اتــفــاق افــتــاده اســت.بــررســی گــزارشهــای
مختلف جهانی نشان میدهد که نخستین

حادثه مرگبار ایــن هواپیما در  ۲۹سپتامبر
ســال  ۲۰۰۶اتفاق افــتــاد .نخستین سقوط
سری  ۸۰۰هواپیمای بوئینگ  ۷۳۷مربوط
به تصادف با هواپیمای تجاری امبرار لگسی
 ۶۰۰بــود .در این سقوط  -که در برزیل رخ
داد  ۱۵۴ -سرنشین هواپیمای بوئینگ کشته
شدند امــا هواپیمای لگسی با ایمنی کامل
در پایگاه نیروی هوایی برزیل فرود آمد .بعد
از آن در تاریخ  ۵ماه می  ،۲۰۰۷پــرواز «کنیا

۱۳

ایرویز» با این هواپیما به مقصد «نایروبی» در
یک باتالق سقوط کــرد و هر  ۱۰۵سرنشین
آن جان باختند .در  ۲۵فوریه سال ،۲۰۰۹
این هواپیمای بوئینگ در «ترکیش ایرالین» از
استانبول پرواز کرد و هنگام تالش برای فرود
در فرودگاه آمستردام ،در مزرعه ای سقوط
کرد .پس از این سقوط ،بدنه هواپیما سه تکه
شد و پیستو نهای موتور از هم جدا شدند .از
 ۱۳۵مسافر و خدمه این پرواز ۹ ،نفر از جمله
یک کارآموز خلبانی کشته و  ۸۴نفر نیز مجروح
شدند .تحقیقات بعدی نشان میداد که احتماال
خرابی در آلتیمتر (رادار ارتفاع سنج) این
هواپیما اطالعات غلطی از ارتفاع نشان داده
و منجر به این حادثه شده است .در  ۲۵ژانویه
 ،۲۰۱۰پرواز ایرالین « ۴۰۹اتیوپی» اندکی
پس از برخاستن از فرودگاه بیروت ،در دریای
مدیترانه سقوط کرد .این پــرواز  ۹۰مسافر و
هشت خدمه داشت که به پایتخت اتیوپی پرواز
میکرد و هیچ کس در آن زنده نماند .در ۲۲
می سال  ۲۰۱۰نیز  ۱۵۰مسافر یک ایرالین
هندی در همین هواپیما جان باختند و هشت
نفر نجات پیدا کردند .این پــرواز هنگام فرود
در فرودگاه بین المللی «مانگالور» در انتهای

باند با حصار فرودگاه برخورد و به دره پشت آن
با  ۲۰۰فوت ارتفاع سقوط کرد .در  ۱۹مارس
سال  ،۲۰۱۶یک هواپیمای  ۷۳۷-۸۰۰در
ایرالین «فلودبی» از مبدأ دبی در امارات متحده
عربی به مقصد «روستوف روی دون» روسیه ،به
دلیل هوای نامناسب در فرودگاه مقصد سقوط
کرد و همه  ۶۲مسافر هواپیما جان باختند .در
 ۲۸سپتامبر  ،۲۰۱۸پرواز ایرالین «نیگوینی»
از یکی از ایالت های «میکرونزی» به مقصد
«گینه نو» یک توقف در فرودگاه بین المللی
«چــوک» داشــت و در همین توقف هواپیما در
یک تاالب فرود آمد و یک نفر از  ۴۷سرنشین آن
درگذشت .آخرین حادثه نیز مربوط به  ۸ژانویه
سال  ۲۰۲۰می شود که  ۱۸۰مسافر ایرالین
بین المللی اوکراین در سقوط این هواپیما بعد
از برخاستن از فرودگاه امام خمینی (ره) ایران،
جان باختند.
▪حادثه های بدون تلفات انسانی

تا کنون بــرای ایــن هواپیما  ۱۰حادثه بدون
تلفات انسانی نیز رخ داده اســت .در ۲۰
آگوست سال  ،۲۰۰۷پــرواز ایرالین چین از
اتیوپی بعد از فرود در فرودگاه جزیره ژاپنی

اکیناوا ،دچار حریق شد و البته کسی آسیب
ندید .بعد از این حادثه ،اداره هوانوردی آمریکا
دستور بازرسی کل هواپیماهای بوئینگ ۷۳۷
را بــرای سستی اجــزای بــال آن به مــدت ۲۴
روز صادر کرد .گزار شهای اولیه پس از این
بازرسی ،حاکی از این بود که این هواپیما نیاز به
بررسی دقیق جزئیات و سفت شدن مونتاژهای
پیچ و مهره دارد .در  ۱۰نوامبر  ،۲۰۰۸پرواز
این هواپیما از فرانکفورت به دلیل نقص فنی
مجبور به فرود اضطراری شد .علت این حادثه،
برخورد پرند هها با هر دو موتور هواپیما بود
که باعث آسیب دیدن موتور آن شد .در حادثه
ای دیگر در  ۱۴اکتبر ســال  ،۲۰۱۲شعله
های آتش صدمات جدی به کابین خلبان در
فرودگاه آنتالیای ترکیه وارد کرد .آتش سوزی
در عرشه ناوبر هواپیما شــروع شد و از ۱۸۹
مسافر این پرواز ۲۷ ،نفر بستری شدند و دو نفر
آسیب جدی دیدند .در آخرین حادثه در ۲۳
می سال  ،۲۰۱۹پرواز ایرالین «میامی» ،یک
پرواز چارتری نظامی از «گوانتانامو» به ایستگاه
نیروی هوایی «جک سانویل» با  ۱۴۳سرنشین
به دلیل توفان در آب های کم عمق فرود آمد و
 ۲۱نفر مصدوم شدند.

اکنون که پشت میله های بازداشتگاه به سرنوشت
شــوم خــود فکر می کنم ،دیــوانــه وار به کارهای
گذشتهام افسوس می خورم .آن قدر کله شق بودم
که به حرف هیچ کسی گوش نمی دادم .در واقع
چشمانم کور و گوش هایم ناشنوا بود تا جایی که به
خاطریکزنپایمبهپروندهجناییکشیدهشدو...
این ها بخشی از اظهارات جوان  26ساله ای است
که به همراه یک زن  38ساله به اتهام قتل مرد تاجر
کشمشوباصدوردستوراتویژهایازسویقاضی
کاظممیرزایی(قاضیویژهقتلعمدمشهد)دستگیر
شد .این جوان در حالی که بیان می کرد اگر زمان
فقطدوسالبهعقببازمیگشتزندگیمنبهاین
جانمیرسید،دربارهسرگذشتخودگفت:ازدوران
کودکی در منطقه کاظم آباد مشهد رشد کردم و تا
مقطع راهنمایی به تحصیل ادامه دادم اما به خاطر
مشکالتمالیمجبوربهترکتحصیلشدموازهمان
دوراننوجوانیبهبازارکارراهیافتم.آنزماندریک
کارگاه ریخته گری در بولوار توس به عنوان شاگرد
کارگاهمشغولکارشدموازاینراهکسبدرآمدمی
کردمتااینکهچندسالبعدبرایگذراندنخدمت
سربازی به منطقه مرزی در سیستان و بلوچستان
رفتم .خالصه مدت سربازی نیز به پایان رسید و
من با راه اندازی کارگاه ریخته گری در مشهد برای
خودم کار و کسبی به راه انداختم .اوضاع مالی ام
روز به روز بهتر می شد و من با پس اندازهایم منزلی
برای خودم ساختم و روزگار خوبی را می گذراندم
تا این که حدود سال  94بازار کارم خراب شد و من
به نوعی دچار ورشکستگی مالی شدم .آن جا بود
که کارگاه را تعطیل کردم و دوباره به عنوان کارگر
در کارگاه دیگران مشغول شدم .در همین سال بود
که روزی کنار خیابان دختری را دیدم و با خودروی
پیکان کنارش متوقف شدم و از او خواستم سوار
شود ،اگرچه او ابتدا از سوار شدن به خودرو امتناع
می کرد اما من آن قدر سماجت کردم تا این که سوار
شد و من شماره تلفنم را به او دادم .چند روز بعد او
با من تماس گرفت و این گونه ارتباط من و آن دختر
آغازشد.خالصهاینارتباطوآشناییحدوددوسال
طول کشید و من تصمیم به ازدواج با او گرفتم ولی
خانواده ام که اعتقاد داشتند او یک دختر خیابانی
استبااینازدواجمخالفتکردند.بااینکهآندختر
خیلیبهمنوابستهشدهبودولیمنبااوقطعارتباط
کردموتصمیمگرفتمبهخاطرلجبازیباخانوادهام
دور ازدواج را خط بکشم .همین کله شقی ها مرا به
سوی خالف سوق داد تا این که سال گذشته به یک
مهمانیشبانهدرخیابانحرعاملیدعوتشدم.در
همین مهمانی مختلط بود که با صاحبخانه ارتباط
برقرار کردم ،اگرچه آن زن از من بزرگ تر بود ولی
این ارتباط نامتعارف چند ماه طول کشید تا این که
من با زن  38ساله دیگری آشنا شدم که از دوستان
همان زن صاحبخانه بود .او هوای مرا داشت و کم و
کسری هایم را جبران می کرد ،من هم با چشمانی
بسته عاشق او شده بودم ولی هیچ گاه قصد ازدواج
بااورانداشتم.هربارکهآنزنازشهرستانبهمشهد
می آمد سوئیتی را در هسته مرکزی شهر اجاره می
کردوچندروزیراباهمبودیم.آنقدردرروحوروانم
نفوذ کرده بود که حرف هایش را بی چون و چرا می
پذیرفتم .به همین دلیل هیچ وقت به نصیحت های
پدر ومادرم گوش نمی دادم و تنها خواسته های او را
اجرامیکردم.تااینکهازمنخواستبهکاشمربروم
وبرایگرفتنطلبشازیکمردمیانسالبهاوکمک
کنم ولی فکر نمی کردم که این ماجرا سرآغاز نقشه
شومیکجنایتاست.مندریکیازاتاقهایمنزل
آنزنپنهانشدمواوباریختنقرصدروننوشیدنی
آن مرد را بیهوش کرد ،سپس من از مخفیگاه بیرون
آمدم و پیکر نیمه جان او را به یک ویال در بولوار توس
مشهد انتقال دادیم و دست ها و پاهایش را با زنجیر
بستیم .در نهایت نیز وقتی آن مرد به قتل رسید
جسدش را در انتهای توس  91به آتش کشیدیم تا
شناختهنشودواثریازجنایتباقینماند...
اکنون که به دره فالکت و بدبختی سقوط کرده ام
آرزو می کنم کاش زمان به عقب بازمی گشت و من
دور همه خالفکاری ها ،مشروب خوری ها و روابط
نامشروع را خط می کشیدم .وقتی پشت میله های
بازداشتگاه به کارهای دیوانه وار خودم می اندیشم
تازه می فهمم که باید پایم را به انــدازه گلیمم دراز
می کردم و از همه مهم تر به نصیحت های دلسوزانه
خانوادهامگوشمیدادمتااینگونهازترسمرگبه
خودنلرزموزندگیامبهنابودیکشیدهنمیشد.
شایان ذکر است متهم  26ساله پس از پاسخ به
سواالتتخصصیسرهنگنجفی(افسرپرونده)وبا
دستورقاضیمیرزاییروانهزندانشد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسآگاهی
خراسانرضوی

