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 سپاسگزاری

تهیه شده است که مدت کوتایه پس از تاسیس    PS752باختگان پرواز  های جان یاب انجمن خانواده این گزارش توسط کمیته حقیقت 

از اعضای خانواده   تشکیل  ۲۰۲۰انجمن در مارس   این کمیته که متشکل  های اخیر برای کشف  باختگان است، یط ماه های جان شد. 

 ست. های نظایم و هوانوردی داشته ا ، همکاری نزدییک با کارشناسان مختلف در حوزه   PS752حقیقت و دالیل رسنگونی پرواز 

ی دوستان انجمن یم توسط افراد متعددی از اعضای خانواده   فرسا ماه کار طاقت   ۲۰این گزارش، نتیجه بیش از  باشد که  ها و همچنیر

ها برای گرامیداشت  راهیر تالش خانواده   تا   ت مدیره انجمن همواره کوشیده استا . هیبا حمایت هیئت مدیره انجمن صورت گرفته است

 قدردان  تالش کند   جستجوی حقیقت برای تمام افراد متاثر از این فاجعهدر جهت  و  باشد    PS752از  باختگان پرو یاد جان
ً
. انجمن عمیقا

، قدم در این راه دشوار و فرساینده گذاشتند. تمام کسانی است که در تهیه این گزارش نقش داشتند و با اراده  ی و   ای آهنیر گزارش پیشر

 .منتشر شد 1400ان انگلییس در آذر ماه  ترجمه نسخه اصیل گزارش است که به زب

ی پیش از    یت قریب به اتفاِق خانواده هر چیر ِ مداوِم اکیر
ی

کند که  تشکر یم   PS752باختگان پرواز  های جان ، انجمن از ایثار و همبستیک

ده مردم در رسارس جهان هستیم که در کنار خانواده  ی قدردان حمایت گسیر ها  به موجودیت و انسجاِم انجمن معنا بخشیدند. همچنیر

با  ایستادند و صدای عدالتخوایه را به شیوه  از همکاری  انجمن  این مدت،  در  دادند.  بازتاب  از   های مختلف  ی متخصص  تعدادی  و    یر

تارییک    ها قدرت بخشیدند و در ها به خانواده ها، در تمایم عرصه جسته است که با دلسوزی و جدیت همانند خود خانواده   بهره   ین مشاور 

های نظایم و هوانوردی که نام آنها در زیر  ویژه از کمک و راهنمانی ارزشمند متخصصان حوزه . انجمن به ، چراغ راه ما شدند این سوگواری

   : کند تشکر یم آید،  یم

، مهران جنت زنده یاد امیر کشوی، شهروز جهان  ی  زاده. رسشت، فرزین ندییم و ایمان صادق بیر

ی جنایت رسنگونی پرواز    برای مرتکبیر
هستند، انجمن بخِت آن را یافته است   PS752از آنجا که وقایع پرونده، مبنای تبعات حقوقر

مند شود. از وکال و مشاوران حقوقر زیر که در تهیه این گزارش به  نه بهره که از حمایت سخاوتمندانه حقوقدانان متخصص در این زمی

   کنیم: کمک ما آمدند تشکر یم 

کس، یونا دایموند، سارا تیش، کاوه شهروز و دیوید ماتاس. 
َ
 رایان ل

ی از زحمات جناب آقای جان تامپسون در ویرایش   تشکر یم کند. و خانم مهتاب موسوی در ترجمه این گزارش  انجمن همچنیر

باختگان  های جان  روزی اشکان داوودپور، ییک از اعضای خانواده های شبانه که تهیه این گزارش، بدون کوشش   گفتدر پایان، باید  

باختگان در تهیه این گزارش  های جانشد. بسیاری از اعضای خانواده یاب انجمن، ممکن نیم پرواز و عضوی کلیدی در کمیته حقیقت 

 
ً
 شود: به ما کمک کردند که نام آنها به نشان قدردانی ذکر یم  مستقیما

(؛ سلمه بنی  عیل علوی )پش ندا صدیقر صدر )دخیر نیلوفر صدر(؛ اشکان داوودپور )برادرهمش غزل نوریان(؛ نواز ابراهیم )خواهر امیر

(؛ حامد اسماعیلیون )همش پریسا اقبالیان و پدر ر   صبا سعادت(؛  ی نیلوفر و خواهرهمش سعید طهماسنر
ی

یک زندگ را(؛ دنیل قدس )رسر

) انر )برادر آرش و   ؛ جواد سلیمانی )همش الناز نبنر
 . (ایمان)خواهر  امینه آقابایل( و گرجر   برادر همش پونهعیل پورضی

هیم مانند  های مختلف و همکاری در امور مگزارش   هاول، تهی آوری شواهد و مدارک دستشایان ذکر است که افراد بسیاری در جمع 

ه به کمک انجمن آمدند که برای حفظ امنیت آنها از ذکر نامگذاری فیلم ترجمه، زیرنویس  کنیم اما با تمام وجود،  شان خودداری یم ها و غیر

  قدرداِن شجاعت و انسانیت آنها هستیم. 

 جواد سلیمان  

  1401ماه، سال  دی، یابرئیس کمیته حقیقت 
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 گفتار  پیش

نیامده ۲۰۲۰ژانویه    ۸در   دنیا  به  و کودگ  و خدمه،  نفر مسافر  پرواز شماره    ،، صدوهفتادوشش  بر  هواپیمانی    PS752که سوار 

ی      PS752الملیل اوکراین بودند، جان خود را از دست دادند. پرواز  بیر
ً
ی   ۶حدودا ی از فرودگاه بیر

الملیل تهران سقوط  دقیقه پس از برخاسیر

کم دو موشک رسنگون کرد. من در این فاجعه، همشم پریسا  کرد. سپاه پاسداران جمهوری اسالیم ایران این هواپیما را با شلیک دست 

 را اسماعیلیون را از دست دادم. ام ری سالهبالیان و دخیر نه اق

  کانادا، اوکراین، سوئد، افغانستان و بریتانیا   -آثار این فاجعه عظیم در رسارس جهان احساس شد. شهروندان ایران و پنج کشور دیگر 

وپنج نفرشان شهروند کانادا و یس  نادا داشتند؛ پنجاهنفر از مسافران پیوندهای نزدییک با کا   ۱۳۸در رسنگونی این هواپیما جان باختند.    -

ها و سایر مراکز آموزیسر کانادا، آلمان، سوئد، سوئیس و  نفرشان مقیم دائم این کشور بودند؛ و بسیاری از مسافران دیگر در دانشگاه 

 بریتانیا مشغول تحصیل بودند. 

ادعا کرد که این پرواز در نتیجه نقص فنی سقوط کرده است. پس از    جمهوری اسالیم ایران در ابتدا هرگونه عمل اشتباه را انکار و 

 تغییر داد و مدیع شد که سپاه پاسداران 
ً
 روبروشدن با شواهد فزاینده و انکارناپذیر شلیک به هواپیما، حکومت ایران روایت خود را کامال

« دست به شلیک موشک زده است. جمهوری اسالیم امیدوا  باختگان، روایت خطای  های جانر بود که خانواده در نتیجه »خطای انسانی

رفته خود قبول کنند. جمهوری اسالیم ادعا  انسانی را بدون هیچگونه شواهد و مدارگ بپذیرند و عنوان »شهید« را برای عزیزان ازدست 

جمهوری اسالیم، خود قاتل آنهاست.    کرد کهکرد که این کشتگان در راه بقای این حکومت جان خود را از دست داده اند اما اشاره نیم یم

باختگان برای دریافت غرامت مایل از دستان حکومنر که عزیزانشان را کشته است  های جانجمهوری اسالیم امیدوار بود که خانواده 

ی بردارند.   صف بکشند و دست از پیگیر

ی جوابهای جاناما جمهوری اسالیم در اشتباه بود. خانواده  ی دروغ مصمم بودند. حکومت ایران بارها    باختگان برای یافیر و نپذیرفیر

 تمایم پرسش هانی به تالش کرده است با انتشار گزارش 
ً
گذارند، حقیقت را پنهان کند. آخرین  پاسخ یم های مهم را نر شدت ناقص که تقریبا

« مخدوش و ناقیص بود که در مارس    شد. عالوه بر نر   ۲۰۲۰تالششان، انتشار »گزارش نهانی
جواب ماندن بسیاری از سواالت و  منتشر

وی نظایم مسئول شلیک به هواپیما از دامنه تحقیقات گزارش مذکور،   ی نیر های  پرسش ایران    جمهوری اسالیمهای  گزارشکنار گذاشیر

ی را برانگیخت که پاسخی درخور یم  وع  کردن کیفرخواسنر بطلبند. در این مدت، قوه قضائیه حکومت ایران در حال آمادهبیشیر رای رسر

یس به شهود و مدارک   ل خود نگاه دارد. در حایل که هرگونه دسیر محاکمه در داخل کشور بود تا اطالعات مربوط به فاجعه را تحت کنیر

 مورد آزار و پیگرد قرار یم کیل مسدود شده بود. هرکیس که تالش یم پرونده به 
ً
گرفت. هیچ  کرد بخیسر از شواهد پرونده را افشا کند فورا

خورد. شواهدی که حکومت ایران در حمایت از تئوری  به چشم نیم ایران  جمهوری اسالیم  قضان   های فنی یا  نی از حقیقت در گزارش نشا 

، گمراه 
ی

« خود ارائه کرده کماکان ساختیک  اساس است. جانب و نر به کننده، حق »خطای انسانی

ی  هوانوردی )ایکائو( و کشورهای متاثر، تحقیقات فنی و کیفری درباره    الملیلبازماندگان این جنایت خواستار آن بودند که سازمان بیر

های فنی موضوع مشارکت کند اما حاضی به مداخله نشد. دولت کانادا با ایجاد  توانست در مدیریت جنبه این فاجعه را آغاز کنند. ایکائو یم 

یقت را داد. دولت اوکراین دست به آغاز تحقیقات  کم بخیسر از حق ها قول افشای حقیقت یا دست یک »تیم تحقیقات« به خانواده 

 اند. ها در جریان جزئیات این تحقیقات قرار نگرفته کیفری درباره موضوع زد اما تا زمان انتشار این گزارش، خانواده 

کت مستقیم یا کمک به تحقیقات کیفری اوکراین نشد و به جای آن تصمیم گرفت در حد  آوری  جمع پلیس فدرال کانادا حاضی به رسر

فت و همکاری به طرز ناامیدکننده و پردازش برجی اطالعات با اوکراین همکاری کند. طبق شنیده   ای کند بوده است. ها، پیشر

ی حال، مشاور ویژه نخست  منتشر کرد که پاسخ دولت   ۲۰۲۰وزیر کانادا، جناب آقای رالف گودل، گزارش خود را در دسامیر  در همیر

هانی را مطرح کرد که جمهوری اسالیم ایران باید به آنها پاسخ بدهد.  شد. گزارش آقای گودال پرسش سوب یم کانادا به این فاجعه مح

، آنی و خودرسانه، در گزارش خود در فوریه  مدت کوتایه پس از آن، دکیر اگنس کاالمار، گزارشگر ویژه سازمان ملل در اعدام های فراقانونی

از ماجرا منتشر تحلیل جزن    ۲۰۲۱ اقدام تری   هرگونه 
ً
انجام تقریبا با کوتایه در  ایران،  این نتیجه رسید که جمهوری اسالیم  به   کرد و 

، مرتکب نقض فاحش حقوق بشر علیه آنها شده است از جمله نقض حق حیات.    PS752معقویل برای حفاظت از جان مسافران پرواز  

، گزارش دکیر کاالمار ابعاد حق ی روشن عالوه بر موارد نقض حقوق بشر  این پرونده را نیر
تر کرد. در گزارش ایشان هم سواالت زیادی  وقر
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 به پاسخگونی به آنها نشد ــ درست همان واکنیسر که به سواالت طرح 
شده از سوی آقای  مطرح شد اما جمهوری اسالیم ایران حاضی

ی نشان دادند. دیده  ی گودل نیر دولنر است،بان حقوق بشر که یک سازمان بیر   ۲۰۲۱گزارش خود درباره این جنایت را در بهار    الملیل غیر

 نر 
ده حقوق بشر از سوی حکومت ایران، که کماکان جان هزاران قربانی د، تاکید  گناه را یم منتشر کرد و در این گزارش هم بر نقض گسیر گیر

ژوئن   در  تحقیقات کانادا  تیم  توسط  شده  منتشر متاسفانه گزارش  است.  به    نه  ۲۰۲۱شده  قادر  یا حنر  تنها  حقیقت  ی  ساخیر آشکار 

ی برانگیخت. بخش   هانی از آن نبود بلکه سواالت بیشیر

ی به هوای تور ای  درجه   ۱۰۵دچار انحراف   ۱ام-متخصصان بسیاری بر این باورند که ادعای ایران مبنی بر اینکه سامانه موشک زمیر

 غلط است. به نظر یم شدت نامحبوده و در کنار آن چندین »اشتباه« اسایس دیگر هم رخ داده، به 
ً
رسد این ادعاها بخیسر  تمل و اساسا

های  پایه نظایم است. خانواده دادن عموم و محدود کردن مسئولیت به سطح خطای مقامات دون از تالش حکومت ایران برای فریب 

موجود، حقیقت پشت این جنایت  های  باختگان معتقدند که کشورهای متاثر از این حادثه مسئولیت دارند با استفاده از تمایم راه جان

 اند؟شهروندان آنها چگونه و چرا به قتل رسیده تا بدانند   کنند فجیع را دنبال و کشف  

ی PS752بالفاصله پس از رسنگونی پرواز    و پاسخ، کانادا فعاالنه وارد عمل شد و »گروه بیر
ی

دیه« را برای مشارکت  الملیل هماهنیک

های   برای متحد کردن این کشورها برای شفافیت، پاسخگونی و عدالت بود. مادایم که خانواده کشورهای متاثر تشکیل داد. این تالیسر 

ی باقر بمانند، انجمن به حمایت خود از این ابتکار ادامه یم باختگان در خط مقدم روند تصمیم جان دهد. باور راسخ انجمن این است  گیر

ی  های جمهوری اسالیم ایران محفوظ  ها و تحریف طرف است که از کارشکنی الملیل نر که تنها راه منتیه به عدالت، رجوع به یک محکمه بیر

 باشد. 

ی  ۴۳یط   شماری زده و از تبعات آنها مصون مانده است.  الملیل دست به جنایات نر سال گذشته، حکومت ایران در سطح میل و بیر

ی نمونه  رتکلیف، احمدرضا جالیل، نیلوفر بیانی و انوشه آشوری،  -زاغری  های تراژیک بسیاری مانند زهرا کاظیم، کاووس سیدامایم، نازنیر

ی  وضوح نشان داده الگوی رفتار جمهوری اسالیم را به  اند. وقوع صدها ترور با پشتوانه دولنر جمهوری اسالیم در خاک کشورهای دیگر نیر

اوضاع یم  بر وخامت  خانواده تنها  است که  تاریخی  شواهد  ی  همیر اساس  بر  محکمه  جان های  افزاید.  یک  تشکیل  اهمیت  بر  باختگان، 

ی  ، پافشاری یم الملیل نر بیر  به این مسائل و وادار کردن جمهوری اسالیم به پاسخگونی
ی

 کنند. طرف برای رسیدگ

ی  ی به نقائص فراوان موجود در حقوق بیر آشکار شدند،    PS752   الملل و مقررات ایکائو که پس از رسنگونی پروازکانادا برای پرداخیر

امن برنامه »آسمان نظایم را رسنگون یم های  حادثه    هتواند برای تحقیق دربار کند نیم تر« را معرقی کرد: کشوری که یک هواپیمای غیر

ی  خصوص حکومنر مانند جمهوری اسالیم ایران که هیچ ارزیسر برای شفافیت یا جان انسانمورداعتماد باشد، به  ها قائل نیست. در چنیر

ی موقع ، تعارض منافع اسایس وجود دارد که حقوق بیر الملل حاکم در پاسخ دادن به آن الکن است. عالوه بر معرقی این برنامه و در  ینر

ی PS752رو برای پرونده پرواز  تالش برای هموارتر کردن مسیر حقوقر پیش  الملل، پیام اخوان، را ، دولت کانادا استاد رسشناس حقوق بیر

 قر ارشد در مورد این فاجعه منصوب کرد. به عنوان مشاور حقو

ی  های جان باختگان سوانح هوانی نامگذاری کرد؛ ابتکاری که با استقبال خانواده ژانویه را روز میل یادبود جان  ۸کانادا روز   باختگان نیر

اری انجمن، خدمات کنسویل صدور  باختگان را یاری کرده و با همکهای جان تا کنون، دولت کانادا خانواده   ۲۰۲۰ژانویه    ۸مواجه شد. از  

ی چندین بورس تحصییل را به افتخار جانویزا و دیگر موارد مربوط به حمایت از خانواده  باختگان  ها را تسهیل نموده است. کانادا همچنیر

ی و محقق بوده   اند تاسیس کرده است. بسیاری که در موسسات کانادانی دانشجو، آکادمیسیر

حما   ۲۲یط   سیل  انسانیتماه گذشته،  و  جامعه  سوی  از  مختلف  خانواده های  سوی  به  جهان،  رسارس  سخاوتمند  های  های 

، پژوهشگران  رسازیر شده است. سازمان  PS752باختگان پرواز  جان ، کارشناسان فنی های رسیم و افراد کارشناس از قبیل موسسات حقوقر

 و بسیاری دیگر داوطلبانه خدمات خود را در اختیار انجمن گذاشته 
ی

وبخش  های دلگرم اند. این ابراز همبستیک  ما منبیع نیر
ی

کننده، برای همیک

 بوده است. 

ریزی شده  باختگان این پرواز پایه های جان نهاد است که توسط خانواده ، سازمانی مردمPS752باختگان پرواز  های جانانجمن خانواده 

فت محدودی که تا کنون حاصل شده است  ده های دیگر دریافت کر هانی که از دولت است. هرچند بابت همکاری  ایم قدردانیم، اما از پیشر

 محدود تهیه کرده   PS752هانی مانند دولت کانادا تا به حال چندین گزارش درباره پرواز  ایم. دولت به ستوه آمده 
ً
اند اما تمایم آنها ماهیتا
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ده حامیان ما در ایران، اروپا و شمال آمریکا، فعاال  آوری شواهد و مدارک از منابع مختلف وارد عمل  نه در روند جمع هستند. شبکه گسیر

س عموم، اطالعات دریافنر از کارشناسان فنی که تخصص خود را در اختیار ما گذاشتند،  اند، از جمله جمع شده آوری اطالعات در دسیر

هانی  ن پس از شناسانی نقائص موجود در گزارش صورت محرمانه از سوی افرادی در ایران به دست ما رسیده است. انجمو اطالعانر که به 

آوری و مستقال منتشر کند. هدف ما این است که  های خود را جمع منتشر شده، تصمیم گرفت یافته   PS752پرواز    هکه تا به حال دربار 

ی درباره آنچه در ب های مشابه را برریس کنیم، و نتیجه ابعاد مختلف این جنایت را پوشش داده، نمونه  رخ داد را   ۲۰۲۰ژانویه   ۸امداد گیر

 این گزارش شامل شواهد مهیم است که از سوی مقامات دیگر مورد برریس و تامل قرار نگرفته است.   ایم. به خوانندگان واگذار کرده 

 است که دولت   PS752باختگان پرواز  های جان خانواده 
ر
ی حقیقت و جستجوی عدالت مصمم هستند. این امید باق های  در یافیر

ی این موضوع را دنبال کنند و تمایم راه های پیش رو از جمله  متاثر از این فاجعه مانند کانادا، اوکراین، سوئد و بریتانیا با جدیت بیشیر

ی  ی رجوع به دیوان بیر ی ICJ)  الملیل دادگسیر ی این جنایت را به پیشگاه عدال ICCالملیل )( و دادگاه کیفری بیر ت  ( را به کار ببندند تا مرتکبیر

 بکشانند. 

 حامد اسماعیلیون 

 PS752باختگان پرواز های جان دبی  انجمن خانواده 

 1400، سال آذر ماه
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 شناس روش 

است.  ماه گذشته توسط کمیته حقیقت   ۲۲این گزارش یط   تهیه شده  انجمن  و  ماه نخست ضف جمع   ۱۷یاب  اطالعات  آوری 

 ف سازماندیه اطالعات و تهیه این گزارش جامع شده است. شواهد، و پنج ماه اخیر ض 

امون رسنگونی   های مستند در خصوص  بندی سیدن به جمع و ر   PS752پرواز  هدف این گزارش، تدوین و تحلیل شواهد موجود پیر

 نحوه و دالیل بروز این فاجعه است. 

تیم  وزیر کانادا، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و  های مشاور ویژه نخست در تهیه این گزارش عالوه بر گزارش نهانی ایران، گزارش 

ی برریس و از آنها استفاده کرده   ایم. تحقیقات کانادا را نیر

ی در آماده کتاب  اند. عالوه بر آن، برای ارزیانر  سازی این گزارش مورد استفاده و استناد قرار گرفته های فنی و دیگر متون مربوطه نیر

شده از  ها را با ادعاهای مطرح بهره گرفته و این یافته   FlightRadar24سایت  ، از وب ۲۰۲۰ژانویه    ۸وضعیت فضای هوانی ایران در  

  ایم. ان درباره فضای هوانی ایران مقایسه کرده سوی مقامات ایر 

ی با   نظایم دارای تخصص و تجربه کاری هستند و همچنیر انجمن برای تهیه این گزارش با افرادی که در صنعت هوانوردی نظایم و غیر

از:  ست  ا   افراد عبارتهای پدافند هوانی تخصص دارند همکاری کرده است. پیشینه و تخصص این  افرادی که در حوزه واحدها و سیستم 

متخصص  تحلیل   ، هوانی امنیت  متخصص  دفایع،  و  نظایم  از  سامانهگر  بیش  با  خلبانی  هواوفضا،  در صنعت    ۵۰های  سابقه  سال 

نظایم ایران و رئیس ایستگاه ) ی station chiefهوانوردی غیر  الملیل تهران. ( در فرودگاه بیر

ی به فایل  فر  )محمدجواد ظریف(، حسن رضان  ایران  دولت جمهوری اسالیم  سابق  جه  های صونر اظهارات وزیرخار انجمن همچنیر

)مدیرکل دفیر برریس سوانح در سازمان هواپیمانی کشوری ایران( و ییک دیگر از مقامات ارشد حکومت ایران دست یافته است. برای حفظ  

عنوان پشتوانه و شواهِد نتایج  های صونر را به ین فایل کنیم. محتوای ا مان، سمت و نام این مقام ارشد ایرانی را ذکر نیم امنیت منابع 

 ایم. آمده در این گزارش، استفاده و نقل کرده دست به 

ی مصاحبه  ایط شبکه  با افرادی در داخل شبکه پدافند هوانی ایران نیر هانی انجام دادیم که بینش ارزشمندی نسبت به ساختار و رسر

  PS752باختگان بر اساس آخرین گفتگوهانی که با مسافران پرواز  ت. برجی اعضای خانواده جانپدافند هوانی ایران در اختیار انجمن گذاش

ی استفاده کرده   در اختیار انجمن گذاشتند که از آنها نیر
 . ایمو مقامات دستگاه قضان  ایران داشتند اطالعانر

انی مصاحبه  آوری، آرشیو، تحلیل و در این گزارش به کار گرفته شدند از جمله اظهارات  های عمویم مقامات ایرانی جمع ها و سخیی

ایط فضای  . اظهارات مقامات جمهوری اسالیم به PS752نی پرواز  مقامات نظایم ایران، قبل و بعد از رسنگو  خصوص در ارتباط با رسر

ه  ۲۰۲۰ژانویه   ۸هوانی ایران در   ی  اند. مورد برریس قرار گرفته   PS752کردن پرواز های حکومت ایران برای رسنگون و ارزیانر انگیر

ی  ین گزارش پیش از انتشار مورد بازبینی و تایید متخصصان نظایم و هوانوردی مختلف قرار گرفته است. بخشا   گزارش نیر
های حقوقر

شده، ارزیانر و تایید شده است. از سوی حقوقدانان شناخته 
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 اجران   خالصه 

ی  PS752 کردن پرواز شماره   رسنگون  وهای هواپیمانی بیر نظایم جمهوری اسالیم ایران که تنها دقایقر پس    الملیل اوکراین به دست نیر

ی  ی این پرواز از فرودگاه بیر
ی به  سابقه است. این هواپیما با شلیک موشک الملیل تهران به وقوع پیوست، رویدادی نر از برخاسیر های زمیر

 .به دست سپاه پاسداران جمهوری اسالیم ایران رسنگون شد TOR-M1 یهوای سامانه 

ی تنش  PS752 پرواز  ی موشیک بهحمله  جمهوری  های نظایم در منطقه و چهار ساعت پس از آن روی داد که  در خالل باالگرفیر

 ایران در پاسخ به کشته اسالیم  
ی
، یط حمالت موشیک تالق در عراق هدف قرار  را  جویانه، مواضع ایاالت متحده آمریکا  شدن قاسم سلیمانی

  .داد

( منتشر کرد،  ۲۰۲۱مارس    ۱۷)   ۱۳۹۹اسفند    ۲۷دفیر برریس سوانح و حوادث هوانی ایران، گزارش نهانی خود درباره این فاجعه را در  

های  تاثر از این حادثه )اوکراین، کانادا، بریتانیا، افغانستان و سوئد(، متخصصان هوانوردی و نظایم متعدد و خانواده اما دیگر کشورهای م

به دست سپاه   PS752 کردن پروازکننده قلمداد کردند. در این گزارش هیچ توضیخ درباره رسنگون قربانیان، این گزارش را ناقص و گیج 

وی نظایم پاسداران جمهوری اسالیم ار   همان نیر
ً
ای را که مسئول شلیک موشک به  ائه نشده بود؛ در واقع جمهوری اسالیم ایران دقیقا

ی را برانگیخت ی مسئله، سواالت بیشیر  .این هواپیما بود، از دامنه تحقیقات خود حذف کرده بود و همیر

ه است، از جمله گزارش جناب آقای رالف گودال،  های مختلقی درباره این موضوع منتشر شداز زمان وقوع جنایت تا کنون، گزارش

شده توسط دکیر اگنس کاالمار، گزارشگر ویژه سازمان ملل در فوریه  ؛ گزارش تهیه PS752 وزیر کانادا در پرونده پروازمشاور ویژه نخست 

صحنه  بخیسر از حقیقت پشت   ها تالش شده است. در این گزارش ۲۰۲۱؛ و گزارش منتشر شده توسط تیم تحقیقات کانادا در ژوئن  ۲۰۲۱

 هواپیما آشکار و به سواالت نر 
پردازی و  خاطر دروغ جواب بسیاری که در مورد این پرونده وجود دارد پاسخ داده شود. اما به رسنگونی

 .اندپاسخ مانده ها کماکان نر زدن به ابهامات پرونده از سوی جمهوری اسالیم ایران، بسیاری از پرسش دامن 

از جانباختگان است، این گزارش را تهیه کرده است تا   ر نف 140ی  که نماینده خانواده  PS752 های جانباختگان پروازده انجمن خانوا 

ی و آمرین این جنایت بردارد. در   PS752 گایم مهم به سوی کشف حقیقت در مورد رسنگون کردن پرواز و اجرای عدالت در قبال عاملیر

س عموم، فایل تهیه این گزارش، از منابع م شده از مکالمات مقامات    های صونر ضبط ختلقی استفاده شده از جمله اطالعات در دسیر

اند. های متعدد دیگری که تاکنون درباره این پرونده منتشر شده های جانباختگان و گزارشرتبه جمهوری اسالیم، شهادت خانواده عایل

ی با کارشناسان متعددی در حوزه  ی قابل حقوقدانانی که در زمینه   های نظایم مربوطه و و سامانه   ی هوانوردی همچنیر اعمال بر این    ی قوانیر

  .ایمپرونده متخصص هستند مشورت کرده 

نیم  است که مقامات عایلما  این  انجمن  باور  بپذیریم.  را کورکورانه  ایران  اسالیم  اظهارات جمهوری  اسالیم،  توانیم  رتبه جمهوری 

ی سپاه   PS752 زکردن پروا مسئول رسنگون  هستند و برخالف ادعاهای جمهوری اسالیم، این مسئولیت محدود به چند عضو رده پاییر

  .پاسداران نیست

، در هیچ بخیسر از نتایج ارائه  هانی که پیش از این منتشر شده نیامده است و برجی از نتایج  یک از گزارششده در این گزارش تحقیقر

س عموم قرار گرفته است. تردیدی نیست که کماکان سواالت بسیاری وجود دارند که  دیگر مبتنی بر اطالعانر است که   تاکنون در دسیر

 :شودباید به دنبال پاسخ آنها گشت. برجی از نتایج کلیدی این گزارش در ادامه ذکر یم 

های آمریکا در عراق و تنها  در ن  حمله موشیک سپاه پاسداران جمهوری اسالیم به پایگاه   : باز گذاشـــت   فضـــای هوایــــی کشور  -1

مقامات حکومت ایران فضای هوانی کشور را باز گذاشتند و از مسافران پروازهای  ،   PS752 زساعانر پیش از رسنگون کردن پروا 

نظایم به عنوان سی  انسانی استفاده کردند  .غیر

وی هوا و فضای سپاه پاسداران و فرمانده    این یافته مبتنی بر  اظهارات سپاه پاسداران و مقامات جمهوری اسالیم است. فرمانده نیر

 اعالم کردند. در ن   کل سپاه پاسداران جمهوری اسالیم، وضعیت ایران را پس از حمله به پایگاه
ی

های آمریکانی در عراق، وضعیت جنیک

وی قدس سپاه پاسد  ه شدن کشت  هشدار داد  اران در عراق توسط آمریکا، دونالد ترامپ، رئیس فرمانده نیر
ً
جمهور وقت آمریکا، ضیحا
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ی
عیل حاجــی  ۵۲جویانه بزند،  چنانچه ایران دست به اقدام تالق زاده،  نقطه مختلف در ایران مورد حمله قرار خواهد گرفت. به گفته امیر

زاده  ، محل سکونت رهیر جمهوری اسالیم ایران بوده است. به عالوه، حاجــینقطه  ۵۲فرمانده هوا و فضای سپاه پاسداران، ییک از این  

ی مورخ    قرار داشته و اجازه۲۰۲۰ژانویه    ۱۱در کنفرانس خیر
ی

ایط جنیک  اشاره کرد که کشور در رسر
ً
شدن فضای هوانی  ی بسته ، ضیحا

 .ایران از سوی »مقامــات مربـــوطه« داده نشده است

نظایم، در بخش  جزئیات مربوط به این ت غم خطرات واضح آن برای پروازهای غیر  فضای هوانی ایران علیر
ی -5صمیم برای باز گذاشیر

 .این گزارش آمده است1

عنوان  در گزارش نهانی ایران ادعا شده که به :  کردن فضای هوایــی در غــرب کشور خالــی دعـــای دروغت   ایران در خصوص  ا   -2

انه و با پیش    .تدریــــج از پروازهای مسافری تخلیه شده استبینی وقوع »مخاصمه«، آسمان غرب کشور به اقدایم پیشگیر

های آمریکانی در  قبل و بعد از حمالت ایران به پایگاه   ،۲۰۲۰ژانویه    ۸های مختلف در بامداد  برریس فضای هوانی غرب ایران در زمان 

دهد که آسمان ایران، حنر در کریدورهای ادعا شده در غرب کشور، تخلیه نشده بوده است. کریدورهای غرنر ایران تا  عراق، نشان یم 

ای غرنر کشور، از زمان وقوع حمالت  خایل نشدند. در واقع، تمایم پروازها در کریدوره PS752 دقیقه قبل از  رسنگون کردن پرواز  ۲۰

 .انددر معرض خطر بوده  ،PS752  های آمریکا تا مدنر اندک قبل از شلیک به پرواز به پایگاه 

ی آسمان ایران در غرب کشور که از اطالعات -5به دست آمده، در بخش   FlightRadar24 وبسایت جزئیات مربوط به باز گذاشیر

 .این گزارش قابل مشاهده است 1-2

ــراتور سامانه -3 مسئول رسنگون کردن پرواز، تجربه و تخصص باالنی در   M1 -TORسامانهاپراتور  :  1M-TOR تجـــربــــه باالی اپــ

 .جمله سابقه خدمت در سوریهبرد داشته است؛ از های موشک کوتاه زمینه سامانه 

با خانواده  پرونده در جلسات  دادستان  اظهارات  از جمله  نظایم تهران است،  دادگاه  مقامات  با  مکالمات  بر  مبتنی  یافته  های  این 

متش در  برد داشته است از جمله سابقه خدهای موشک کوتاه توجـهــی در سامانهجانباختگان. در واقع، اپراتور این سامانه تخصص قابل 

 .سوریه

ی یک موشک کروز ادعانی و پرواز  .تمایز قائل شود، دشوار است PS752 با توجه به تجربه اپراتور، تصور اینکه او نتواند بیر

ــــالل در ارتبــــاطات:  -4 ــد اختـ  TOR-موشیکگــــــونه شواهدی ارائه نکرده که ثابت کند سامانه  حکومت ایران هیـــــــچ  فقـــدان شواهـــ

M1  ی برای شلیک موشک به سوی پروازهنگام تصمیم ی کشور  قادر به برقراری ارتباط با سیستم دفایع یکپارچه  PS752 گیر

  .نبـــــوده است

موشک  ادعانی  حمالت  به  مربوط  اخبار  دریافت  هنگام  سامانه،  این  چطــــــــور  اینجاست که  دفاعــی  سوال  سیستم  به  های کروز، 

یس به شبکه نبوده است. جمهوری  چــــهیکـــپار  ی کشور متصل بوده اما هنگام دریافت تاییدیه برای شلیک به سوی هواپیما قادر به دسیر

 کننده اسالیم تاکنون هیـــــچگونه شواهـدی ارائه نکرده که نشان بدهد ارتباط میان پرسنل واحد شلیک 
ً
ی موشک و فرماندهان آنها واقعــــا

 .تبوده اس  مختل

ی پدافندی تهران اضافه شده  ی کشور به حلقه احتمال دارد که این سامانه توسط سپاه پاسداران و مستقل از شبکه دفایع یکپارچه 

ی با هشـــــدار غلط مبنی بر ورود موشک  ی  های کروز، اجازه و تنها با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در تماس بوده باشد. این فرماندهان نیر

 .را داده باشند PS752 کردن پروازرسنگون 

 (time stamp) ها را با درج زمانجستجو کرد که تمایم داده  TOR-M1 ی سیاه واحد پدافندیپاسخ این سواالت را باید در دِل جعبه 

ی ضبط کرده ثبت یم  -TOR ی سیاه سامانهاند.  جعبه کنند و به احتمال زیاد، مکالمات میان اپراتورهای این واحد و فرماندهان آنها را نیر

M1  یس به اپراتور، فرماندهان ارشـــد شبـــکه د. در این تحقیق باید دسیر ی  باید افشا شود و در یک تحقیق مستقل مورد تحلیل قرار بگیر

ی ممکن شود تا روشن شود چه کیس دستور رسنگون   .کردن هواپیما را صادر کرده استدفاعـــی کشور و سپــــاه پاسداران نیر
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 .این گزارش ارائه شده است 5-5ئیات بیشیر در این خصوص در بخش  جز 

 

ــاه -5 ـــان  اشتبـــ ــــاســ  TOR-ی موشیکبسیار بعید است که طبق ادعای جمهوری اسالیم، اپراتور سامانه   : غـــــی  قابـــل باور بودن شنـ

M1  نتوانسته باشد یک هواپیما را از یک موشک کروز تشخیص بدهد. 

 بر توانانی 
ی  TOR-M1 های فنی سامانهاین یافته مبتنی ی و نزدییک آن به دو فرودگاه بیر   الملیل تهران و الملیل در تهران یعنی فرودگاه بیر

 .فرودگاه مهرآباد است

های مختلقی مانند طول، سطح مقطع رادار  ۷۳۷- ۸۰۰های کروز و هواپیماهای رسی  موشک  رسعت،   ،(RCS) بوئینگ، در پارامیر

 متفاوت از یکد  TOR-M1 یشود در نمایشگر سامانه با یکدیگر دارند که باعث یم   هانی اساســــی ارتفاع و پروفایل حرکت، تفــــاوت
ً
یگر  کامال

 یک هواپیمای مسافربری بسیار بزرگظاهر شوند. قابل باور نیست که اپراتور سامانه 
ی

تر  تر را که در الگوهای تدریخر ی موشیک، به سادگ

ی  دتری حرکت یم و با رسعت پاییر  .کند، با یک موشک کروز اشتباه بگیر

و موشک کروز در بخش   PS752 یمای مسافربریبرای تشخیص هواپ  TOR-M1 یهای سامانه اطالعات بیشیر درخصوص توانانی 

 .این گزارش ذکر شده است 2-5

انحراف   -6 قابـــل قبول بودن  ادعا که سامانه   : ایدرجه  ۱۰۵غـــــی   پیدا کردن جهت شمال دچار   M1 -TORی موشیکاین  در 

اسیون   به نظر یم درجه   ۱۰۵خطای کالییر
ی

 .رسدای بوده بسیار نامحتمل است و ساختیک

و تناقضات موجود در گزارش نهانی ایران مبتنی است. جمهوری اسالیم   TOR-M1 ی موشیک  این یافته بر مشخصات فنی سامانه

وع به مطرح فاجعه ت ماه پس از  ایران، هف  یدرجه کرد تا نشان بدهد که در چشم اپراتور سامانه   ۱۰۵موسوم به انحراف  کردن ادعای  ، رسر

TOR-M1  ق در حال حرکت بوده است. تحلیــــل دقــــــیق ما حایک از آن هواپیما نه از سمت جنوب به شمال، بلکه از سمت غرب به رسر

ادعای خطای   متقاعد کند که »خطای  در   ۱۰۵است که  تا جهان را  است  بوده  ایران  از سوی جمهوری اسالیم  ی   دروغیر
تحریقی جه، 

« در تنظیم مجدد واحد  .کردن هواپیما بوده استعلت رسنگون  TOR-M1 انسانی

ــان  شهـــــروندان آمریکا   -7 ــــناسـ ی  : شـ ل یم الملیل تهران که توسط ســـدر گیت امنینر این پرواز در فرودگاه بیر شود،  ـــپاه پاسداران کنیر

 .از برجی مسافران پرسیده شده  است که آیا پاسپورت آمریکانی دارند یا خیر 

ی طبق شهادت تعدادی از خانواده  الملیل تهران، از برجی مسافران پرسیده شده که پاسپورت  ها، در گیت امنینر این پرواز در فرودگاه بیر

. این امر یم آمریکانی دارند یا خیر و آیا مقصد   خواسته اطمینان حاصل  تواند حایک از آن باشد که سپاه پاسداران یم آنها آمریکاست یا خیر

 .هواپیمانی اوکراین، شهــــــروند آمریـــــکا نیستند PS752 یک از مسافران پروازکند که هیچ

 .ای از هواپیما پیاده شده باشنددقیقه   ۵۷  ممکن است یک یا چند نفر از مسافران یط این تاخیر   : ایدقیقه   ۵۷تاخی  مشکوک    -8

کردن آنها  ای این پرواز، خارج کردن چهار چمدان از قسمت بار و جایگزین دقیقه   ۵۷در گزارش نهانی ایران آمده است که دلیل تاخیر 

در   باربار بوده است. به گفته کارشناسان آشنا با سیستم تحویل و حمل برجی مسافران برای حل مشکل اضافه  (carry-on) با بار همراه

ی الملیل تهران  .ای باشددقیقه   ۵۷تواند دلیل موجیه برای تاخیر طوالنی  این توضیح نیم  (BHS) فرودگاه بیر

شدن از  اند برجی مسافران در حال پیاده هایشان اشاره کردند که دیده خانواده های خود با  برجی از مسافران پرواز در آخرین تماس

 .هواپیما هستند

ی برای روشن  ی اطمینان، الزم است دوربیر ف    تهرانفرودگاه   (CCTV) های مداربستهشدن اطالعات مربوط به این سوال و یافیر که مشر

نداند در یک تحقیق مستقل مورد برریس قرار  به هواپیما بوده    .بگیر
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های  هواپیمانی اطلــــس گلوبال داده شــد تا پایگاه  KK1185 مسیر خــــروجر متفــاونر به پــــرواز  : تغییـر مسیـر پرواز اطلــس گلوبال  -9

 .از آنجا شلیک شدند، دور بزند PS752 ی پروازکننده های رسنگون ای را که موشک نظایم 

بامداد( اما برخالف    ۵:۱۵یکسان بود )  PS752 هواپیمانی اطلس گلوبال و پروازKK1185 شده برای خروج پرواز  ریزی زمان برنامه 

ی  PS752 پرواز های سفر قبیل این پرواز روشن یم پرواز اطلس گلوبال بدون تاخیر از فرودگاه بیر شود الملیل تهران خارج شد. با تحلیل مسیر

پوینـتـی که یط دو ماه گذشته به طور معمول از آن استفاده  به جای چک دستور داده شده که   KK1185 پروازکه در شب حادثه به  

 .پوینت دیگری خارج شودکرده، از چک یم

های  پوینت متفاونر هدایت شده تا پایگاه به چک KK1185 خروج پرواز    ۲۰۲۰ژانویه    ۸توان مشاهده کرد که در  تر یم با نگاه دقیق 

  KK1185 از آنجا شلیک شدند، دور بزند. انتشار مکالمات پرواز خروج پرواز   PS752 ی پروازکننده های رسنگون ای را که موشک نظایم 

 عملیانر نظایمبا برج 
ی

ل ترافیک فرودگاه و »مرکز هماهنیک نظایم ایران« یم - های کنیر  این تغییر مشکوک  غیر
ی دالیل حقیقر تواند به یافیر

 .کمک کند

 .این گزارش ارائه شده است 4-10-5طلس گلوبال در بخش  ا KK1185 اطالعات بیشیر درخصوص خروج پرواز 

پــدافندی و شناسایــی غلط  -10 رسعت،  پروازهای دیگری با   PS752، با توجه به اینکه قبل از پرواز  : جابــجان  تاکتیکــی واحد 

با »هدف   PS752 رسد که فقط پروازاند معقول به نظر نیم از منطقه عبور کرده  PS752 ارتفاع، مسیر و مشخصات مشابه با 

 .متخاصم« اشتباه گرفته شده باشد 

 جابجا شده و این جابجانی    ۱۰۰بامداد، واحد پدافندی به دالیل تاکتییک    ۴:۵۴جمهوری اسالیم ادعا کرده است در ساعت  
باعث  میر

ی ادعا یم  تا ساعت    ، ی سیار، پس از جابجانی کند که این سامانه بروز خطا در تنظیم مجدد سامانه شده است. جمهوری اسالیم همچنیر

 .بامداد در حالت »استندبای« بوده و سپس به حالت عملیانر درآمده است  ۶:۰۷

« کشور به مدت بیش از یک  تیم تحقیقات کانادا، ادعای جمهوری اسالیم ایران را مبنی بر اینکه و 
ی

احد پدافندی در »وضعیت جنــیک

د که پس از جابجانی ادعـــانی این واحد در ساعت  کند و نتیجه یم ساعت در حالت »استندبای« بوده رد یم بامداد، چهار پرواز   ۴:۵۴گیر

ی شدند و ممکن بود رسنوشتـی مشابه  .اشندداشته ب PS752 دیگر هم توسط این واحد پدافندی رهگیر

از قبل  ی  PS752 تحلیل چهار پرواز آخری که  بیر تهران خارج شدند نشان یم از فرودگاه  اپراتورهای واحد  الملیل  یا  اپراتور  دهد که 

، یم   خطانی
ی توانستند آن را  پدافندی، چندین بار فرصت داشتند تا متوجه شوند که خطانی در سامانه وجود دارد و به فرض وجود چنیر

را هدف بگیـرند. این مساله هنوز از سوی تیم تحقیقات کانادا   PS752 جای این کار تصمیم گرفتند که فقط پروازبه   برطرف کنند اما 

ی وقایع بیشیر به اثبات  نشده باقر یم توضیح داده نشده است و بنابراین این سناریو کماکان به عنوان یک تئوری ثابت  ماند مگر اینکه با یافیر

 .برسد

 .غیــر قــابل قبول استگزارش توضیح داده شده است که چرا این تئوری    این 6-10-5در بخش  

ــتماتیک  -11 ـــوشـــــان  سیســ طور سیستماتیک  به مدت سه روز و با همکاری مقامات ارشـــد جمهوری اسالیم، حکومت ایران به  : الپـ

 .به دلیل نقص فنی سقوط کرده است PS752 کرد که پروازو به دروغ اعالم یم 

ی جلسات برگزار شده در شهای صونر و گزارش جلسات وزیر خارجه این یافته مبتنی بر فایل  ورای عایل امنیت  ی سابق ایران و همچنیر

 .میل ایران است

ی سابق ایران، محمدجواد ظریف، دست یافته است که در بخیسر از  ی وزیر خارجه ای از جلسه شده   انجمن به فایل صونر ضبط 

وهای مسآن ظریف تاکید یم  ی باقری، رئیس ستاد کل نیر ، دبیر شورای عایل امنیت میل ایران و محمدحسیر
لح  کند که از سوی عیل شمخانی

 روایت سقوط هواپیما به دلیل نقص فنی را منتشر کند
ً
 .ایران، تحت فشار بوده تا علنا
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ونیک مسافران و خدمه  ی محل سقوط هواپیما و خودداری از تحویل بسیاری از وسایل الکیر ی پرواز به  عالوه بر این بولدوزر انداخیر

ی های جمهوری اسالیم برای رسپوش ی تالش دهنده وضوح نشان   .است PS752  و الپوشانی سیستماتیک رسنگون کردن پروازگذاشیر

نگ   رسنگون کردنی الپوشانی سیستماتیک علت جزئیات بیشیر درباره  ی هواپیما و رفتار نیر ،  3-1، در بخش  جمهوری اسالیم ایرانآمیر

س است  این  6-1-1و   4-1  .گزارش در دسیر

 

ونیک برجی از مسافران توسط کارشناسان نشان یم   : دستکاری در شواهــد فیـــزیک  -12 های  جز آسیبدهد که به برریس لوازم الکیر

ییک وارده بر اثر  ی ی قرار گرفته سقوط هواپیما، دستگاه  فیر   .اندها مورد تخریب سیستماتیک نیر

د به وسایل قربانیان داده شد و وساییل  در محل سقوط هواپیما، اجازه  اند که نهایتا بازیانر شدند مورد دستکاری قرار گرفته هم  ی دستیر

 .هانی که با سقویط از این نوع مطابقت ندارندآسیب  وارد شدناز جمله 

ها، کارشناسان  شده به خانواده های بازگردانده های شخیص بسیاری از مسافران هرگز بازگردانده نشده است. برریس دستگاه دستگاه 

ه این کار را به این  ییک نایسر از سقوط هواپیما، دستگاه نتیجه رسانده است که به خیر ی ی قرار  جز آسیب فیر ها مورد تخریب سیستماتیک نیر

 .کیل پاک شده استاند و یا حافظه و محتوای ارتبایط آنها به گرفته 

 .این گزارش ارائه شده است13-5ش  جزئیات بیشیر در مورد این یافته انحصاری در بخ

 از جانباختگان به طور صحیح شناسانی نشده است  : های پزشک قانون  اجرای بـد و غلــط رویـــه  -13
 .پیکر برجی

پیکر برجی   DNA دهد آزمایش انجمن به شواهدی دست یافته که نشان یم  انجام از  با تشخیص هویت  شده جانباختگان هواپیما 

ها به دنبال داشته است زیرا  توسط مقامات ایران مطابقت ندارد. این اهمال از سوی حکومت ایران، پیامدهای روانی جدی برای خانواده

 .برجی از آنها به جای پیکر عزیزانشان، بقایای پیکر قربانیان دیگر را تحویل گرفته اند

 .این گزارش آمده است 6-1-2بخش  یر در این خصوص، در جزئیات بیش

خانواده  -14 اذیت  و  جانباختگانآزار  پرواز   : های  از رسنگون کردن  خانواده   PS752پس  ایران  اسالیم  از  جمهوری  بسیاری  ی 

اذیت و تهدید قرار داد.  جانباختگان را به شکل  ی جسیم اعضای  کم در یک مورد، شکنجه دست های مختلف مورد آزار و 

 .خانواده، و موارد متعدد دیگری از احضار و بازداشت به تایید رسیده است

یک به خانواده  ی خانوادهشهید نامیدن جانباختگان این پرواز، تیر ها برای  های داغدار بابت شهادت عزیزانشان، تحت فشار گذاشیر

ل مراسم خاکسپاری و یادبود قربانیان، فشار آوردن به خانواده ست دی شهدا، بهدفن عزیزانشان در قطعه  ی کنیر ماندن  ها برای ساکت گرفیر

، جزو مصادیق آزار و اذیت خانواده و کارشکـنـی در تالش خانواده   .های جانباختگان پرواز بوده استها برای طرح شکایت قانونی

 .گزارش آمده است  این  6  بخش های جانباختگان در واده ی خانی موارد نقض حقوق اولیه توضیحات تفصییل درباره 

کت  ،آزار  -15 ضان و عزاداران این واقعه   : آمی   کنندگان در تظاهرات مسالمت اذیت و پیگرد عزاداران و رس  ی  عالوه بر رسکوب معیر

از آنها را دستگیر و احکام شدیدی از جمله محکومیت به حبس علیه آنها صادر کرده   تلخ، جمهوری اسالیم ایران بسیاری 

 .است

اف جمهوری اسالیم ایران به رسنگون   مختلف ایران دست به    کردن هواپیما توسط سپاه پاسداران، افراد بسیاری در نقاطپس از اعیر

اض و روشن  ضان و عزاداران را با رسکوب داداعیر  .کردن شمع برای یادبود قربانیان زدند. جمهوری اسالیم ایران پاسخ این معیر
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ضان و عزاداران  ها و محکومیت جزئیات بیشیر درباره مجازات  گزارش ذکر شده    این3-6در بخش  های شدید علیه برجی از این معیر

 .است

وعیت دفی  بررس سوانح هوان  ایران برای انجام تحقیقات  -16 وعیت    : عدم مش   تحقیقات سوانح هوانی ایران فاقد مشر
دفیر

غم این واقعیت، بسیاری از کشورهای دخیل  ه استبود PS752 الزم برای انجام تحقیقات در مورد رسنگون کردن پرواز . علیر

ی در ماجرا از جمله کا   تحقیقات سوانح هوانی  نادا، با انفعال در شورای سازمان بیر
الملیل هوانوردی کشوری )ایکائو(، به دفیر

 .جمهوری اسالیم ایران اجازه دادند که این تحقیقات را انجام دهد

مان، تبانی مقامات ارشد  این یافته مبتنی بر فقدان استقالل دفیر برریس سوانح هوانی ایران از حکومت ایران، عدم کفایت فنی این ساز 

 تحقیقات سوانح هوانی ایران در تالش
های ابتدانی حکومت برای انکار موضوع و همدسنر برجی  سازمان هواپیمانی کشوری ایران و دفیر

 .های تروریسنر در گذشته استمقامات این سازمان در فعالیت 

 .گزارش فراهم شده است  3جزئیات بیشیر در این خصوص در بخش  

ی  نتیجه   گی 

های این گزارش، به این باور رسیده است که رسنگون کردن این پرواز،  بر اساس یافته  PS752 های جانباختگان پروازانجمن خانواده 

ی دفایع  در سامانه ی خطای انسانی از سوی یک اپراتور بوده و نه پیامد چندین خطا  برخالف ادعای جمهوری اسالیم ایران، نه نتیجه 

 عــــمـــدی فضای هوانی ایران برای پروا 
ی نظایم،  کشور. جمهوری اسالیم ایران، در باالتــرین سطــــح هوشیـــــاری نظــــایم، با باز گذاشیر زهای غیر

 .عنوان سی  انسانی در مقابل حمالت احتمایل آمریکا استفاده کرده استاز هواپیماهای مسافری به 

ی  تواند ترکینر هولناک از چندین تصادف جدا و نر نیم  PS752 پرواز  کردنساقط  ارتباط به همدیگر باشد. اقدام عمدی باز گذاشیر

توانانی  فنی سامانه فضای هوانی کشور،  یکپارچه و شبکه  TOR-M1 یهای  دفایع  استقرار  ی  متخاصم،  اهداف  در تشخیص  ایران  ی 

ی  TOR-M1 یسامانه  لیل تهران، الپوشانی سیستماتیک علت اصیل سقوط هواپیما، نابود کردن شواهد موجود، و  المدر جوار فرودگاه بیر

پروازکننده های گمراهگزارش آنند که رسنگونی  از  حایک   
ی

همیک ایران،  است.   PS752 ی حکومت  انجام شده   
ً
عمدا اوکراین،  هواپیمانی 

ی وقایع مرتبط با این جنایت برعهدهسازی و انجام تحقیقانر کامل، دقیق و مبتنی بر وا مسئولیت شفاف  ی حکومت  قعیات و آشکار ساخیر

ی کاری نشد. اکنون جمهوری اسالیم ایران مسئول است شواهدی ارائه بدهد تا اثبات کند که عمدا این هواپیما   ایران بود اما حاضی به چنیر

 .را هدف نگرفته است

ه ان انتظار داشت که دال جانباختگهای  توان از خانواده نیم  ی کردن عمدی این هواپیما را بدانند. خواندِن ذهن  نگون  های رس یل و انگیر

ه   این  4-7  و   3-7ی  ها . با این وجود، در بخش است  تبهکاران پیچیده و گاه ناممکن ی های احتمایل حکومت  گزارش، برجی سناریوها و انگیر

ی از جنگ میان  هواپیما مطرح شده   رسنگون کردنایران برای   اتژی جنگ نا جمهوری اسالیم  اند. پیشگیر   متقارنایران و آمریکا بر اساس اسیر

از  یم انی مورخ  نگون کردن هواپیما باشد. صحبتهای  دالیل اصیل رس تواند ییک  پاسداران، در سخیی ی سالیم، فرمانده کل سپاه    ۱۲حسیر

اتژی جنگ ایران برای کاهش دامنه تنش   جمهوری اسالیم میتواند بیانگر آن باشد که تصمیمات    ۲۰۲۰ژانویه    ها با آمریکا مبتنی بر اسیر

 .بوده است PS752 پروازبا رسنگونی  متقارن نا 

  ی جمهوری اسالیم ایران نشان یم دهد که رسنگون کردن عمدی یک هواپیمای مسافربری به دست این حکومت ساله   ۴۳تاریــــخ  

 متفاوت با دیگر نمونه 
ً
 نر های نادیده عمیل دور از ذهن و ماهیتا

ی مانه گرفیر ی  ی جان انسان رسر ها نیست. الزم است اشاره شود که کشیر

نظامیان یم  بنیانگذار  توانغیر  ، ایران داشته باشد. برای مثال، روح هللا خمینی ان جمهوری اسالیم  ایدئولوژیک رهیر د ریشه در باورهای 

وهای نظایم کشور گفت: »اگر یک دسته ۱۳۵۷انقالب اسالیم در سال    خود در حضور نیر
انی ی را کفار سی  قرار  ، در سخیی ای از مسلمیر

 نر سته دادند؛ فرض کنید که عراق فاسد، یک د
ی د، بر ما واجب  ای از مسلمیر گناه را سی  قرار داد و پشت آنها ایستاده که بریزد ایران را بگیر

مسلمان را بکشیم. مسلمان  هللا  «. )روح روند()یم   روند و کافر ها کافرند و به جهنمها شهید هستند و به بهشت یم است که مسلمان و غیر

  ،  .(، تهران1360مرداد   27خمینی
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های  پاسخ و تاکید بر تناقض ، دکیر اگنس کاالمار، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در گزارش خود با طرح چندین پرسش نر ۲۰۲۰یه  در فور 

ایران، به  نهانی  ایران به شیوه موجود در گزارش  نگ درسنر نشان داد که حکومت  ی عمل کرده است و احتمال رسنگون کردن  ای نیر آمیر

د باید مورد  PS752 عمدی پرواز  .تحقیق و برریس جدی قرار بگیر

ی نقش مقامات ارشد حکومت ایران در ساقط  غم به رسمیت شناخیر کردن این هواپیما، نتوانست  گزارش تیم تحقیقات کانادا، علیر

ی گزارش آنها این بود  های قربانیان بکند. نتیجه در کشف حقیقت کمیک به خانواده  یل پیدا  هیچ شواهدی مبنی بر حمله با قصد قبکه  گیر

ی شواهد حمله با قصد قبیل دشوار است اما الزم یم نشده است. ما اذعان یم  دانیم بگوییم که تحقیقات تیم کانادانی ناقص  کنیم که یافیر

های مختلقی برای به انحراف کشاندن یا  توانند از تاکتیک هانی مانند حکومت ایران یم است. تاکنون بارها دیده شده است که حکومت 

  .و تکذیب تحقیقات دردرسساز خارجر استفاده کنندانکار 

افراد دارای اقامت  باید از حقوق شهروندان،    -اوکراین، بریتانیا، سوئد و افغانستان    -ه  فاجعدولت کانادا و دیگر کشورهای متاثر از این  

اض به  زهای خانواده کردن نیا و مسافرانی که پیوندهای عمیقر با این کشورها دارند دفاع کنند و در دنبال  دائم های جانباختگان و اعیر

س آنهاست و دنبال کردن حقیقت و عدالت، جدیت به خرج دهندکارشکنی    .های ایران در هر مجمیع که در دسیر

 .الزم است تحقیقر شایسته و شفاف انجام شود PS752 کردن پروازبرای رسیدن به حقیقت و عدالت در مورد فاجعه رسنگون  

 

 PS752ان پرواز جانباختگهای  های انجمن خانوادهخواسته 

غم   اند حکومت ایران را به قدر کاقی  شده توسط جمهوری اسالیم ایران، کشورهای متاثر هنوز نتوانسته جنایات انجام   وخامتعلیر

این   پاسخگونی کنند.  به  پرواز  دلیلبه  کوتایه  وادار  و  ،   PS752 تحریف حقیقت در مورد رسنگون کردن  عدالت  کارشکنی در مسیر 

ی شکاف ی به این نقائص، اقدامات زیر از سوی مقامات  الملیل است. انجمن پیشنهاد یم های موجود در قواعد و مقررات بیر کند برای پرداخیر

 .مربوطه انجام شود

ی  اند. با این جنایت را الزم دانسته  طرف در رابطه الملیل مستقل و نر کشورهای متاثر از این جنایت و ایکائو بارها انجام یک تحقیق بیر

کت داده شدن در این تحقیقات بوده عالوه، خانواده ه  ب ی همواره خواستار کسب اطالعات بیشیر و رسر  .اندهای جانباختگان نیر

ی  جستجوی  های متاثر از این جنایات امکان بدهد فعاالنه در  الملل هیچ مکانیسیم وجود ندارد که به خانواده متاسفانه در حقوق بیر

کت کنند. قواعد ایکائو به بیش از هفتاد سال پیش   ند. کشوری که این جنایت در آن رخ داده مسئول انجام  گردبریم حقیقت و عدالت رسر

ی توانند شکایات خود را مستقال نزد جامعهها نیم تحقیقات فنی است و خانواده  ی ی بیر الملل در این زمینه  الملیل مطرح کنند. حقوق بیر

 .هاست تا نیازهای قربانیان جنایت و تروریسمد و دست و پاگیر و بیشیر همسو با نیازهای حکومت ناکارآم

ایکائو باید به نحوی تغییر کند که به دولت   ۱۳  ضمیمه  رحیم جان مسافران  خواه اجازه ندهد با نر های جنایتکار و تمامیت قواعد 

 و هم تحقیقات جنانی 
ند. هم تحقیقات فنی کردن یک هواپیماست خارج شود. در  باید از دست حکومنر که مسئول ساقط   بیگناه را بگیر

ی  ایط مشابه دیگر هستیماین خصوص ما خواستار اصالحات زیر بر حقوق بیر ایط و رسر  :الملل حاکم بر این رسر

ایط  کند نباید مسئولیت تحقیق درباره هنگایم که کشوری یک هواپیما را در حریم هوانی خود رسنگون یم  -1 و علل حادثه  ی رسر

 .ی همان کشور گذاشته شودبرعهده 

ی های جانباختگان باید به عنوان ناظر در تحقیقات حضور داشته باشند و جامعه خانواده  -2 ی باید در نظارت بر تحویل  ی بیر الملیل نیر

 .پیکر و اموال جانباختگان نقیسر رسیم داشته باشد

اند باید با حقوق کشوری که هواپیما در آنجا به  جانباختگان شهروندان آنها بوده در روند تحقیقات، حقوق تمایم کشورهانی که   -3

 .ثبت رسیده است و حقوق کشور محل جنایت، برابر باشد
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است که   بسیار مهم  اما کماکان  آینده الزم هستند  در  احتمال وقوع رخدادهای مشابه  به حداقل رساندن  برای  اصالحات مذکور 

ایط   امون رسنگون کردن پروازحقیقت و رسر وری  روشن شود. در این راستا، اقدامات زیر برای روشن PS752 پیر شدن حقیقت ماجرا ضی

 :هستند

ی ابعاد  دقیق و شفاف درباره   های اسایس موجود در گزارش نهانی جمهوری اسالیم ایران، با انجام تحقیقر کردن نقص برطرف  -1

ی  و شبکه   اپراتور این سیستم، فرماندهان ارشد سپاه پاسداران،   TOR-M1 یسامانه   ینظایم این جنایت، از جمله تحقیق درباره 

 .دفایع ایران

ی از وقایع و شواهد نهفته در محاکمه  پرده   -2 علنی مقامات دون برداشیر  .پایه در ایرانهای نظایم غیر

 .های آنیک از بخش بدون حذف هیچ  PS752 های سیاه پروازانتشار کامل محتوای جعبه  -3

 . TOR-M1 ی سیاه واحد پدافندی افشای محتوای جعبه  -4

ل ترافیک فرودگاه با دیگر پروازهای مرتبط )پروازانتشار مکالمات میان برج  -5  IRC3768 اطلس گلوبال و پرواز KK1185 های کنیر

 عملیانر نظایم
ی

نظایم ایران-هواپیمانی آسمان( و با »مرکز هماهنیک  .«غیر

ی تحلیل فیلم   -6 ی داربسته های مهای دوربیر  .الملیل تهران برای شناسانی دلیل واقیع تاخیر پرواز ی فرودگاه بیر

س و بازبینی کلیه  -7  .ی محل سقوط هواپیما ی شواهد موجود درباره مصاحبه با شهود در دسیر

ی عدالت برای جانباختگان نر گناه این پرواز، مورد   در نهایت س برای پیگیر
های حقوقر در دسیر برریس و مداقه    الزم است تمایم مسیر

د. جستجوی عدالت نه اند حیانر است، بلکه برای ایجادکردن  هانی که عزیزانشان را در این جنایت از دست داده تنها برای خانواده   قرار بگیر

ورت دارد. نباید به جمهوری اسالیم اجازه داد که پروند ایمنی هرچه   در ای شایسته  سابقه   مسافران هوانی در آینده ضی
را   PS752 هبیشیر

های زیر را برای پاسخگو کردن و مسئول باید  با ضف پرداخت غرامت به کشورهای متاثر از جنایت مختومه کند.   ی  به جای آن مسیر شناخیر

 :دنبال کرد  PS752 مرتکبان جنایت رسنگون کردن پرواز

، از طریق ایکائو و در    -1 ی کانادا و کشورهای متاثر باید بدون تاخیر بیشیر ی بیر
روند حل اختالف   (ICJ) الملیلنهایت دیوان دادگسیر

 .را آغاز کرده و خواستار پاسخگونی جمهوری اسالیم ایران بشوند

، جنایات   PS752 پلیس فدرال کانادا باید تحقیق جنانی داخیل را درخصوص پرونده  -2 آغاز و تحت عنوان اقدامات تروریسنر

یت این پرونده ر   و جنایات علیه بشر
ی

 .ا برریس کندجنیک

  دولت اوکراین باید تحقیقات جنانی خود را با قدرت تمام ادامه بدهد و مرتکبان این جنایت را با حمایت سایر کشورهای متاثر  -3

 .در اوکراین مورد پیگرد قرار بدهد

ی  -4 ولت اوکراین باید تعهدنامه  را آغاز کند و د PS752 یی پرونده باید تحقیقات اولیه درباره  (ICC) الملیلدادستان دادگاه کیفری بیر

ی پرونده در  .را تسلیم این دادگاه کند ICC های الزم برای پیگیر

ی   -5  سازمان ملل متحد باید برای ارتقای پاسخگونی بابت نقض جدی حقوق بیر
دوستانه دستور  شورای حقوق بشر   انجامالملل بشر

ی  انر تحقیق  .صادر کند PS752 طرف را در خصوص رسنگون کردن پروازالملیل و نر بیر

مانه با توجه به جنایات نر   -6 ی ی سپاه پاسداران جمهوری اسالیم، کانادا و جامعه رسر الملیل باید کل این نهاد را به عنوان یک  ی بیر

 شناسانی کنند
 .سازمان تروریسنر
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ی اسالیم ایران که در  ی جمهور رتبه را علیه مقامات عایل (Magnitsky) های هدفمند مگنیتسیککانادا و متحدانش باید تحریم   -7

 .اند وضع نمایندو تحریف وقایع پس از آن دست داشته  PS752 رسنگون کردن پرواز

ی عدالت وجود داشته باشد یم اگر اراده   برای پیگیر
ی
 برای افشای حقیقت و  ی سیایس کاق

ر
توان از تمایم ابزارهای سیایس و حقوق

کوشد تا از این گزارش برای طرح شکاینر  های جانباختگان این پرواز یم خانواده   بهره جست. انجمن  PS752 دالیل رسنگون کردن پرواز  

ی  ی حال حایم طرح دعوا از جانب کشورهای متاثر از جنایت در ایکائو و   (ICC) الملیل مستقل نزد دادگاه کیفری بیر استفاده کند، و در عیر

ی   دیوان بیر
ً
ینهایتا ضان  هستند. در پایان، ال  (ICJ) الملیل دادگسیر زم است یک بار دیگر تکرار کنیم که این انجمن خواهان آزادی فوری معیر

، در بازداشت به رس یم  حقوق   موازیننر گنایه است که در ایران، برخالف   .برندبشر
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 PS752 پرواز رسنگون   1

 ۲۰۲۰ژانویه  ۸ های نظایم پیش از تنش ۱-۱

، رابطه جمهوری اسالیم ایران و ایاالت متحده همواره در تعارض و نوسان بوده است.  ۱۳۵۷از زمان وقوع انقالب اسالیم در سال  

 سال گذشته دوام داشته است.   ۴۳اما دشمنی آنها یط  های میان این دو حکومت فراز و فرود داشته تنش 

ی تنشعطف اوج نقطه   ۲۰۱۹سال   ، واحد پدافند هوانی سپاه پاسداران انقالب اسالیم،  ۲۰۱۹ژوئن    ۲۰میان دو کشور بود. در  ها  گیر

ی تنش  ایران  جمهوری اسالیم  ها میان ایاالت متحده و  یک پهپاد نظایم آمریکانی را بر فراز تنگه هرمز رسنگون کرد که منجر به باالگرفیر

ی کرده  پیش از این حادثه، سپاه را به خصوص سپاه پاسداران شد زیرا ایاالت متحده دو ماه  به  عنوان یک سازمان تروریسنر خارجر تعییر

   [۳-۱]بود.  
ی
ی تا پایان سال    لفظی جویانه خودداری کرد اما جنگ  ایاالت متحده در آن زمان از اقدام تالق ، هنگایم که گرویه  ۲۰۱۹طرفیر

وهای شبه  هانی از آن را به آتش کشیدند، ادامه یافت. این  نظایم تحت حمایت سپاه به سفارت آمریکا در بغداد حمله کرده بخش از نیر

 کشته 
ی
ی به  نظایم تحت حمایت سپاه در جریان حمله هوانی آمریکا در غرب عراق رخ دشبه   ۲۵شدن  حمله به تالق اد و حمله آمریکا نیر

 کشته 
ی
وهای شبه تالق مستقیم نیر  [۴]نظایم در عراق انجام شده بود. شدن یک پیمانکار آمریکانی بر اثر حمله موشیک غیر

وی قدس سپا (۲۰۲۰)سوم ژانویه    سه روز بعد  ، فرمانده نیر
به کاروان حامل قاسم سلیمانی ایاالت متحده  ارتش  ه پاسداران، در  ، 

وهای شبه  ، ابومهدی المهندس )ییک از فرماندهان ارشد نیر وی  نزدییک فرودگاه بغداد حمله پهپادی کرد. سلیمانی نظایم عراق( و چند نیر

 [ ۵]دیگر سپاه پاسداران در این حمله کشته شدند. 

ی   فریاد »انتقام سخت« در میان صفوف مختلف اسالمگرایان رتبه خود  سپاه برای فرمانده عایل  [۶]انداز شد.  تندرو در ایران، طنیر

ی مراسم دست  نظایم بر اثر شلویعی و زیر دست و پا    ۵۶کم  مراسم خاکسپاری بسیار طوالنی و دراماتییک ترتیب داد که در همیر شهروند غیر

ی »انتقام سخِت« کشته   [۷]ماندن جان خود را از دست دادند.   شدن  مجلس شورای اسالیم فورا طرج را به تصویب رسانید که برای گرفیر

وی قدس سپاه پاسداران،   و یم   ۲۰۰فرمانده نیر ورشدن آتش جنگ  جهان خود را آماده شعله   [۸]  گذاشتمیلیون یورو در اختیار این نیر

 [۹] کرد. ه یم در خاورمیان

 ۲۰۲۰ژانویه  ۸ بامداد  ۲-۱

ی هواپیمانی اوکراین  متعلق به PS752 چند روز قبل از رسنگونی پرواز الملیل تهران( از سمت خود برکنار  ، عیل رستیم )مدیر فرودگاه بیر

، جای او را گرفت.  ی ساعات بامداد رسنگونی پرواز    [10]  شد و فرمانده سابق سپاه پاسداران، محمدمهدی کربالنی ،  PS752در نخستیر

اضی در  هنگایم که مسافران در حال آماده  شدن برای ورود به هواپیما بودند گرویه از اعضای سپاه پاسداران و روحانیون تجمیع اعیر

ی  ی دعوت به  و فتنه   کننده در میان شعارهای تهییج  [11]الملیل تهران ترتیب داده بودند.  ترمینال فرودگاه بیر ی آنها نیر ی  انگیر انتقایم    گرفیر

 شد. سخت شنیده یم 

ز تایید یم  های نظایم آمریکا در نزدییک بغداد،  کند که حدود شش ساعت قبل از حمله موشیک سپاه پاسداران به پایگاه گزاریسر از روییر

  [۱۲]تبط با حمله را از حکومت ایران دریافت کرده بود، مقامات آمریکانی را از این عملیات مطلع کرد.  سفارت دانمارک که اطالعات مر 

وهای نظایم آمریکا بخش  ون کشیدند.  ها را تخلیه کردند و پنجاه هواپیما و هزار رسباز را از این پایگاه هانی از این پایگاه در نتیجه، نیر ها بیر

ونی قطعا مستلزم زمان و منابع لجستییک بوده، این در حایل است که به مسافران پروا   [۱۳] ی بسیج نیر که کامال از این   PS752 زچنیر

ایط نر 
ها خیر داشتند که چه اتفاقر قرار است بیفتد و سپاه آنها را از نقشه  خیر بودند هیچگونه هشداری داده نشد. در مقابل آمریکانی رسر

 [ ۱۴] خود مطلع کرده بود. 

وی هوافضای سپاه پاسداران بعدها در مصاحبه ای ت   اذعان کرد که به آمریکانی فرمانده نیر
ها هشدار قبیل داده شده است و  لویزیونی

وی قدس سپاه این اطالعات را به دولت آمریکا  یک از زیرمجموعه افزود که او اطالع نداشته کدام های حکومت در وزارت خارجه یا نیر

شده توسط    [۱۵]اند.  داده  انح سازمان هواپیمانی ایران گفته  و کانادا، مدیرکل دفیر برریس س CBC گزاریخیر بر اساس فایل صونر منتشر

نظایم در بامداد   قابل   [۱۶]  لغو نشدند تا نقشه حمله سپاه لو نرود.   ۲۰۲۰ژانویه    ۸است که پروازهای غیر قبول و  هرچند این بهانه غیر
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ی  های آمریکا فضای هوانی  کند که چرا پس از حمله موشیک به پایگاه فر به این نکته اشاره نیم الملیل است، اما رضان  خالف هنجارهای بیر

ی شایان ذکر است که این ادعاها برخالف موضع    مانده است، حنر وقنر اخبار این حمله در جهان پیچید. همچنیر
ر
ایران باز و فعال باق

 از فضای هوانی 
ی بخیسر نظایم در مناطق    رسیم جمهوری اسالیم در خصوص بسیر غرب ایران است چرا که در واقع کریدورهای هوانی غیر

 .(نگاه کنید  گزارش  این  1-5به بخش  غرنر ایران کامال باز گذاشته شده بودند. ) 

ی  پایگاه آمریکانی عیر به  با شلیک  )به وقت محیل(  ژانویه    ۸  بامداد   ۱:۲۰االسد را در ساعت  ظاهرا سپاه پاسداران حمالت خود  و 

زاده، دوساعت قبل از  لفات انسانی به جا نگذاشت. بر اساس ادعای حاجر برد آغاز کرد، اما این حمله هیچ تهای بالستیک کوتاه موشک 

شب، فرماندیه پدافند هوانی سپاه پاسداران یک واحد پدافند هوانی با مشخصات نامعلوم را به موقعینر در  حدود نیمه   و   این حمله

ی   .الملیل تهران اعزام کردنزدییک فرودگاه بیر

ی  با توجه به ل سپاه  الملیل تهران و هماینکه هم فرودگاه بیر و عملیات تهاجیم علیه ایاالت    بوده  واحدهای پدافند هوانی تحت کنیر

ی  متحده   .  ند های این پازل مرگبار در داخل ساختار سپاه پاسداران کنار یکدیگر چیده شدتمایم تکه   انجام شده   تحت فرماندیه سپاهنیر

ل ارتش است ون گذاشته بود. شورای  های تصمیم اما سپاه عمدا ارتش را از تمام حلقه   اگرچه پدافند هوانی ایران رسما تحت کنیر ی بیر گیر

نظایم ایران باز بماند. در واقع  جمهوری اسالیم عایل امنیت میل  ایران در همکاری کامل با سپاه پاسداران دستور داد که فضای پروازی غیر

مستقییم با سپ  اعضای این شورا پیوندهای مستقیم یا غیر
 [ 16]اه پاسداران دارند. اکیر

ثانیه،    ۳۰، یط  ۲۰۲۰ژانویه    ۸بامداد    ۶:۱۵واحد پدافند هوانی سپاه پاسداران که در نزدییک فرودگاه مستقر شده بود، حدود ساعت  

ی به هوا بلکه دست   فقط ییک نه   مسافر و خدمه    ۱۷۷شلیک کرد. تمایم   PS752 را به طرف پرواز مسافری (SAM) کم دو موشک زمیر

 .های سپاه پاسداران رقم خورد از دست دادندای که با شلیک موشک در فاجعه  بیگناه این پرواز جان خود را 

پرواز از رسنگونی  پس  در رسانه  PS752 ساعانر  فاتحانه  پاسداران  سپاه  به  فرماندهان  حمله  بابت  و  های حکومنر ظاهر شدند 

وزی کردند.  پایگاه  انگار که چند    آنها   [۱۷]های آمریکانی در عراق ادعای پیر انگار نه  پروپاگاندای  خود را با خونشدی کامل پیش بردند 

نظایم بیگن۱۷۷تر ساعت قبل    .انداه که ییک از آنها کودگ به دنیا نیامده بود به دست آنها به قتل رسیده غیر

 اولیه   انکارهای  3-۱

ادعا کردند که رسنگونی این پرواز به دلیل  بالفاصله  های مختلف نظام  های حکومنر و شاخه ، رسانهPS752پس از رسنگونی پرواز  

 [ 18]مدت سه روز ادامه یافت. کاری و نشر ضداطالعات به نقص فنی بوده است. این فریب 

  خیر سایت خود منتشر کرد. در این  را در وب ه  فاجعبه    مربوط شدن پرواز خیر مدت کوتایه پس از رسنگون سفارت اوکراین در ایران 

نقص مکانییک به عنوان علت »سقوط« هواپیما ذکر شده بود که احتماال مبتنی بر اطالعانر بود که مقامات ایرانی در اختیار آنها گذاشته  

ی در شبکه بودند. اما اندگ بعد این خیر از وب  ی حیر های اجتمایع عکیس از کالهک یک موشک  سایت سفارت اوکراین حذف شد. در همیر

 [ ۱۹] چرخید. پیما دست به دست یم در محل سقوط هوا 

کرد توییت  رسید که یک موشک به هواپیما اصابت کرده است. عالوه بر این رسبازی که در پادگان پرندک خدمت یم اکنون به نظر یم 

ی این فرد م دت کوتایه پس از آن بسته  کرد به چشم خود دیده که »سه« موشک به سوی هواپیما شلیک شده است. حساب تویییر

 شد. 

ی به ثبت رسیده است، یکساعت پس از رسنگونی هواپیما، جلسه مهیم در  بر اساس شواهد دست  اول که نزد پلیس فدرال کانادا نیر

 دبیر شورای عایل امنیت میل برگزار شده است. زمان دقیق این جلسه مشخص نیست اما به احتمال زیاد یکساعت  
دفیر عیل شمخانی

 برگزار شده است.   ۲۰۲۰ژانویه   ۸از رسنگونی هواپیما و قطعا در همان صبح چهارشنبه  پس 

 ؟ ند  در این جلسه حضور داشتانی چه کس

، دبیر و ییک از نمایندگان عیل خامنه  ●
 ای در شورای عایل امنیت میل. عیل شمخانی
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وهای مسلح جمهوری اسالیم.  ● ی باقری، رئیس ستاد کل نیر  محمدحسیر

ی سالیم، فر  ●  مانده کل سپاه پاسداران. حسیر

عیل حاجر  ● وی هوافضای سپاه پاسداران. امیر  زاده، فرمانده نیر

 عیل عابدزاده، رئیس سابق سازمان هواپیمانی کشوری.  ●

های سپاه مطلع کردند و به  بر اساس شواهد موجود، چهار نفر اول این لیست، عیل عابدزاده را از رسنگونی هواپیما توسط موشک 

 ها صحبت و اعالم کند که علت حادثه نقص فنی بوده است. که با رسانه   او دستور دادند 

ی   ی افشای مکالمات این جلسه برعهده مقامات ایران است اما رخدادهانی که یط روزهای بعد اتفاق افتاد دقیقا مطابق با همان چیر

ی و برنا بود که در این جلسه گفته شد. عیل عابدزاده چندین بار در کنفرانس های صداوسیما ظاهر شد، شلیک موشک به مه های خیر

چنانکه پیشیر ذکر شد رونوشت این شهادت رسما در   [۲۰]هواپیما را انکار کرد و پافشاری نمود که علت سقوط نقص فنی بوده است.  

 کانادا ثبت شده است. 

به پرواز   ایده شلیک موشک  ی رهیر سیایس که  ی مورخ    دونالد   را مطرح کرد   PS752اولیر او در کنفرانس خیر ژانویه    ۹ترامپ بود. 

ی کشور خود در این فاجعه را رد کرد و گفت که رسنگونی هواپیما ربظ به  گفت »شاید کیس اشتبایه کرده باشد«. او دست   ۲۰۲۰ داشیر

 [ 21]د. آنها ندار 

ی ترودو نخست  ی اعالم کرد: »ما از طریق چندین منبع  وزیر کروز بعد، جاستیر ی را منتشر کرد. او در کنفرانس خیر انادا اطالعات بیشیر

ی به هوای  ایم. شواهد نشان یم از جمله متحدانمان و اطالعات خودمان به اخباری دست یافته  دهد که این هواپیما با یک موشک زمیر

 [۲۲]عمدی بوده باشد«. ایرانی رسنگون شده است. این اقدام البته ممکن است غیر 

شد.  عنوان یم   PS752از  ایران نقص مکانییک همچنان به عنوان روایت اصیل برای رسنگونی پرو جمهوری اسالیم  در صداوسیمای  

 یک 
ی

له موشیک به هواپیما  کردند حم صدا تاکید یم تلویزیون جمهوری اسالیم از کارشناسان نظایم و هوانوردی دعوت کرده بود که همیک

ممکن است. از خلبان   در این برنامه غیر
ی

کت یم های بازنشسته تا مشاوران نظایم سپاه همیک )پرواز    MH17ها درباره  کردند، ساعت ها رسر

ی به هوا بر فراز اوکراین رسنگون شده بود( صحبت یم   یکبا    ۲۰۱۴ژوئیه    ۱۷مالزیانی که در   یه ارائه  های مشابکردند و نمونه موشک زمیر

ی و برنامه دادند. از سوی دیگر رئیس سازمان هواپیمانی کشوری و رئیس دفیر برریس سوانح این سازمان در کنفرانسیم های  های خیر

ی روز فاجعه، رهیر جمهوری  تلویزیونی حاضی یم  ی زمان، از همان نخستیر ی نقص فنی را علت حادثه اعالم کردند. در همیر شدند و آنها نیر

ایاالت متحده داد سخن  فرماندهان سپاه پاسداران در جلسات عمویم و مصاحبه اسالیم و   بر  وزی بزرگشان   درباره پیر
تلویزیونی های 

ی گفتند یم های حکومنر را به خود اختصاص داده بود در حایل که رسنگونی هواپیما  االسد بخش زیادی از پوشش رسانه . حمله به پایگاه عیر

ی کوچک در روزنامه  ی چندساعت پیش کشته شده  ۱۷۷حکومنر بود، انگار نه انگار که   هایتییر  اند. انسان بیگناه همیر

 [ ۲۳] دیگر مقامات حکومنر از جمله سخنگوی هیئت دولت به کارزار انتشار این دروغ بزرگ پیوستند. 

کردند که شایعه حمله موشیک  مکس اشاره و ادعا یم   ۷۳۷نگ  های حکومنر ایران به سقوط چند هواپیمای بوئی های رسانه برجی کانال 

کت مطرح شده است.  از     PS752به پرواز   ی از سقوط ارزش سهام این رسر کت بوئینگ و به عنوان رایه برای پیشگیر   [24]سوی رسر

ی این سناریوها را   گونه اطالعات هوانوردی  کردند. اغلب آنها بدون هیچیم   تایید وتبلیغحامیان حکومت در خارج ایران و فضای مجازی نیر

ی به هوا را به یا نظایم امکان شلیک موشک  های غرنر انجام هانی که با رسانه مصاحبه   بر اساسکردند. برای مثال،  کیل رد یم های زمیر

ی طبق روایت مطلوب جمهوری اسالیم ایران پیش یم همه های غرنر روایت جمهوری اسالیم را باور کرده بودند و  انه رسشد،  یم    رفت. چیر

ک  (، بیانیه ۲۰۲۰ژانویه    ۱۱صبح شنبه )   ۷این رویکرد سه روز تمام ادامه یافت. اما در ساعت   ای گنگ و متناقض از سوی ستاد مشیر

وهای مسلح جمهوری اس این خیر جامعه    [۲۵]کرد هواپیما با شلیک موشک رسنگون شده است.  الیم ایران منتشر شد که اذعان یم نیر

 ایران و جهان را فورا در بهت فرو برد. 
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 نقش دولت روحان    ۴-۱

، مقاله مشهوری  ۲۰۲۰ژانویه    ۸سخنان زیادی درباره سطح همدسنر دولت روحانی در این جنایت گفته شده است. چند هفته پس از  

ئه یم در نیویورک  انی  کند که دولت روحاین مقاله ادعا یم   [۲۶]کرد.  تایمز منتشر شد که دولت روحانی را از مشارکت در این جنایت تیر

ی ادعا کرده خیر بوده است. سایر رسانه کامال از این فاجعه نر  ی نیر اند که حسن روحانی سپاه پاسداران را مجبور به پذیرش جنایت  های خیر

ی قوه قضائیه ایران را در    PS752باختگان پرواز  های جانانجمن خانواده  ا این وجود بکرده است.   ، سپاه پاسداران و همچنیر
دولت روحانی

 داند. همدست یم و سپس الپوشانی این جنایت بیگناه انسان  ۱۷۷مرگ   ،رسنگونی این پرواز  

فر، مدیرکل دفیر برریس سوانح سازمان هواپیمانی کشوری،  حسن رضان    [۱۶]کانادا منتشر شد،    CBCاوال، در فایل صونر که در شبکه  

اف کرد که اندگ پس از رسن عیل حاجر اعیر  هواپیما، امیر
وی هوافضای سپاه( به او اطالع داده که یک حمله موشیک  گونی زاده )فرمانده نیر

ی االسد(    موشیک به )عالوه بر حمله   دهد که دفیر برریس سوانح، تحت نظارت سازمان هواپیمانی  اتفاق افتاده است. این نشان یمعیر

مطلع شده   PS752کند، فورا از وقوع حمله موشیک علیه پرواز  دولت ایران عمل یم  که مستقیما زیر نظر وزارت راه و شهرسازی  کشوری

 بوده است.   PS752است. بنابراین دولت روحانی کامال در جریان علت سقوط پرواز  

 مذکور و در گزارش اخیر دولت کانادا 
 امنیت میل ایران فعاالنه تصمیم به  تاکید شده است که شورای عایل  [۲۷]ثانیا، در فایل صونر

نظامیان نر  ی فضای پروازی کشور در صبح آن روز گرفته است. این تلویحا بدین معناست که حکومت ایران از غیر عنوان  دفاع به باز گذاشیر

امنیت میل، فرماندهان    عنوان رئیس شورای عایلهای نظایم خود استفاده کرده است. حسن روحانی به سی  انسانی برای حفاظت از پایگاه 

ارتش( و  ستاد کل ی   نظایم )سپاه و  نماینده    و همچنیر جواد ظریف، عبدالرضا رحمانی فضیل، محمود علوی و باقر نوبخت، آن شب 

ی تاکید کنیمحکومت در شورای عایل امنیت میل ایران بودند. مهم است بر نقش این افراد در روند تصمیم   .گیر

کاری و انکار حقیقت، فعاالنه با سپاه پاسداران همکاری کردند. این نکته شامل حال عیل عابدزاده  کارزار فریب ثالثا، مقامات دولت در  

ربییع عیل  هواپیمانی کشوری؛  سازمان  رضان    رئیس  حسن  دولت؛  بعیدی سخنگوی  حمید  سوانح؛  برریس  دفیر  مدیرکل  سفیر  فر  نژاد 

گزاری جمهوری اسالیم ایران )ایرنا( و بسیاری از چهره ایران در بریتانیا؛ محمدرضا نو جمهوری اسالیم   های دیگر است.  روزپور رئیس خیر

تمایم این افراد جزو مقامات دولنر نظام بودند و برجی هنوز هم هستند. وزیر خارجه جمهوری اسالیم ایران، جواد ظریف، در توجیه  

ی حال، وزیر راه حاضی ی یم های سیاه هواپیما فعاالنه همکار اساس تاخیر در تحویل جعبه نر  نبود در سفر به اوکراین جعبه     کرد و در همیر

د.   [ ۲۸]های سیاه را با خود بیر

فت تحقیقات"   ی گزارش میان )و در آخر، "گزارش پیشر آکنده    ( منتشر شد  ۲۰۲۰ژوئیه    ۱۱در تاریــــخ    کهدوره دفیر برریس سوانح  سومیر

فعاالنه با سپاه پاسداران    PS752در کارزار دروغ و فریب پس از رسنگونی پرواز  ب بود. دولت جمهوری اسالیم ایرانپردازی و کذاز دروغ 

همکاری کرد. وزیر خارجه وقت جمهوری اسالیم ایران، جواد ظریف، پیشنهاد کرد که اگر اوکراین تحقیق درباره حقیقت و عدالت را رها  

 [۲۹] ت اوکراین مذاکره خواهد کرد. کند در مورد پرداخت غرامت با دول 

باختگان و فشار بر آنها  های جانای برای تماس با خانواده کمیسیون ویژه هم    عالوه بر سپاه پاسداران و قوه قضائیه ایران، وزارت راه

های منتیه به حقیقت  شدت  ر این جنایت همدست بود و به دولت حسن روحانی د   [۳۰]برای قبول غرامت تشکیل داد.   کوشید تا مسیر

د    کشور سی 
، روحانی سمت خود را به ابراهیم رئییس رئیس سابق دستگاه قضان  و عدالت را مسدود کند. پس از یک انتخابات نماییسر

 [ ۳۱]دست داشته است.   ۱۹۸۸در سال   های مختلف نقض حقوق بشر از جمله پرونده کشتار هزاران زندانی سیایسکه در پرونده 

 و اتحاد خانواده 
ی

ی باختگان، این داستان تا به امروز دوام نیم های جان بدون ایستادگ کرد. الملیل الزم را دریافت نیم آورد و توجه بیر
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 تحقیقات در اسالیم جمهوری های کارشکن   2

 در حراست از محل سقوط هواپیماناکارآمدی   ۱-۲

ی امنیت محل سقوط هواپیما ییک از گام های کلیدی تحقیقات درباره هرگونه سانحه هوانی است. پس از فاجعه الکرنر  حراست و تامیر

امون محل سقوط هواپیما کامال ای  ۴۰۰،  ۱۹۸۸در سال    مربــع پیر
ی اقدام باعث شد که  کیلومیر زوله شد و مورد تحقیق قرار گرفت  همیر

یا تکه کشف قطعات کوچک یک ضبط  ی عوامل بمب پاره صوت توشیبا  به یافیر اهن  ی در سال  های یک پیر گذاری منجر شود. همچنیر

ق اوکراین تا    MH17 ، محل سقوط پرواز۲۰۱۴ ی قرار  کیلومیر مربــع کامال محصور شد و با آنکه محل سقو   ۵۰در رسر ط در منطقه درگیر

ی   و  جنانی قرار گرفت. در داشت، الشه هواپیما به طور کامل و دقیق مورد برریس تیم بیر
مانند    دیگری نح هوانی سوا   الملیل تحقیقات فنی

ی پروتکل   ۳۰۲پرواز شماره   [ ۳۲]های مشابیه پیاده شد.  هواپیمانی اتیون  نیر

وجه رعایت نشدند. بر اساس گزاریسر  هیچها به و سقوط آن در شاهدشهر در حوایل تهران، این پروتکل  PS752 پس از رسنگونی پرواز

ی روستاهای خلج  افرادی که به محل جنایت رسیدند ساکنیر ی  انجمن قرار گرفته است، نخستیر س    آباد، فردوسیه و آدران که در دسیر

کت صباباتری و صباشهر در  بودند. برجی موارد رسقت در همان دقایق ابتدانی پس از سقوط گزارش شده است. آتش  نشانان از حوایل رسر

ی برای کمک به محل سقوط فراخوانده شدند و امدادگران  صبح از راه رسیدند. با توجه به ابعاد فاجعه آتش   ۶:۴۵ساعت   نشانان بیشیر

ی حدود ساعت   ی حال محل جنایت  ص   ۷:۳۰نیر از افراد ناشنایس بود که بسیاری از آنها مامورین    مملو بح به محل اعزام شدند. در همیر

 .شخیص بودندلباس

وهای  های مختلقی برعهده مامورین حاضی در صحنه گذاشته شد: آتش جاده منتیه به محل سقوط بسته و مسئولیت  نشانان و نیر

ها  آوری وسایل و متعلقات مسافران و خدمه پرواز. در عکس ند و مامورین پلیس مسئول جمع آوری پیکرها شداحمر مسئول جمع هالل 

شوند در حایل که عده زیادی از مردم عادی هنوز  و ویدیوهای محل سقوط، مامورین پلیس در حال جستجو در وسایل مسافران دیده یم 

از جمله چمدر محل حاضی هستند. طبق گزارش یا آسیب ها کل وسایل مسافران  موبایل سالم  ، گویسر  پول و  دان، کیف دسنر دیده، 

 ضبط یا دزدیده شدند و هرگز به خانواده 
ً
ها بازگردانده  اجناس گرانبها به نهادهای قانونی تحویل داده شدند که اغلب این وسایل بعدا

 .نشدند

ی پلیس ضدشورش به این منطقه رسیدند.    و   صبح آن روز   ۱۱حدود ساعت   کمیر از پنج ساعت پس از فاجعه، چند بولدوزر و همچنیر

ی باقر  توان در حال جابجا کردن بخش های موجود حداقل دو بولدوزر را یم در عکس  های مختلف الشه هواپیما و هرآنچه بر روی زمیر

 .مانده است مشاهده کرد

ساخته شده، وقنر محققان اوکراینی به این نتیجه رسیدند    PS752مرگ رومئو« که درباره پرواز  بر اساس فیلم مستند اوکراینی »راز 

ی به هوا سقوط کرده است به خارج از محل سقوط هواپیما اسکورت شدند  PS752که پرواز    [ ۳۳] . 1بر اثر شلیک موشک زمیر

 

 

1 s-https://www.youtube.com/watch?v=igDAFtwPe 

https://www.youtube.com/watch?v=igDAFtwPe-s
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 .محل سقوط هواپیما چندساعت پس از سقوط. بولدوزرها در حال پاکسازی الشه هواپیما  -1-2تصویر  

 

 .متخصص دفع مواد منفجره در صحنه. بولدوزرها در محل سقوط هواپیما  -2-2تصویر  

اض کردند اما مامورین توجیه نشان ندادند. الشه هواپیما  ها که در محل سقو بعیصی خانواده  ط حاضی بودند به آوردن بولدوزرها اعیر

ی به یک محل روباز )قابل مشاهده در تصاویر هوانی گوگل  ی مپس( در فرودگاه بیر   . الملیل سالم منتقل شد الملیل تهران در نزدییک ترمینال بیر
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ی مکان نگهو به نظر یم  عنوان بخیسر از  هواپیما به   ات. در حایل که در بسیاری از سوانح هوانی قطع2شود داری یم رسد که هنوز در همیر

 .انجام نشد PS752 شوند این کار هرگز در مورد پروازبندی یم تحقیقات دوباره رسهم 

ی روز پس از فاجعه چنانکه در   ی و سومیر قابل مشاهده است، محل سقوط هواپیما به روی عموم باز بود و    3-2تصویر  در دومیر

بردند. شایعانر شنیده  های هواپیما را با خود یم ها هم بقایای تکه کن جمع تنها مردم عادی در این مکان رفت و آمد یم کردند بلکه زباله نه 

 های هواپیما توسط افراد عادی برداشته شده است. که این اتفاق حنر در روز سقوط هواپیما هم افتاده و بسیاری از بخش شد  یم

 

 .در روز دوم و سوم پس از فاجعه، محل سقوط هواپیما به روی عموم باز است -3-2تصویر  

دهد که هفت ماه پس از فاجعه توسط فردی غریبه در محل  باختگان را نشان یمکارت بیمه سالمت متعلق به ییک از جان   4-2تصویر  

کم  ها حایک از آن بود که مامورین شهرداری منطقه دست  ماند. گزارش ها در این منطقه باقر سقوط هواپیما پیدا شد. وسایل مسافران ماه

 سه بار به محل حادثه رفتند و این وسایل را به آتش کشیده اند. 

 

ی   PS752در زمان تهیه این گزارش، الشه هواپیمای پرواز  2  الملیل تهران در موقعیت زیر قرار دارد: کماکان در فرودگاه بیر

35°25'57.6"N 51°08'03.8"E 
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 .شد  ماه بعد در محل سقوط هواپیما پیدا   ۷باختگان که  کارت بیمه سالمت ییک از جان   -4-2تصویر  

 های سیاهتاخی  در تحلیل جعبه  ۲-۲

ی گامهای ضبط اطالعات پرواز که به نام جعبه سیاه شناخته یم تحلیل دستگاه ها در تحقیقات مربوط به سوانح  شود، ییک از نخستیر

ی   .است (FDR) « و »دستگاه ثبت اطالعات فنی پرواز (CVR) «  خلبانهوانی است. جعبه سیاه شامل »دستگاه ضبط صدای کابیر

های سیاه  گذاری سقوط کرد و جعبه به دلیل بمب   ۱۹۸۸آمریکن که در سال  هواپیمانی پان  ۱۰۳از  های سیاه پرو به عنوان مثال جعبه 

۳۴-]رسعت پیدا شدند و در کمیر از پنج روز مورد برریس قرار گرفتند.  هواپیمانی اتیون  که به دلیل نقص فنی سقوط کرد به   ۳۰۲پرواز  

ی اقیانوس اطلس    ۲۰۰۰ها عمق  گذاری سقوط کرد زیردریانی بر اثر بمب  ۱۹۸۵واپیمانی ایرایندیا که در سال  ه  ۱۸۲در مورد پرواز    [۵۳ میر

هواپیمانی مالزی که به دست   MH17 حنر در مورد پرواز  [ ۳۶]های سیاه هواپیما را پیدا کنند.  روز جستجو کردند تا جعبه   ۳۲را به مدت  

وهای جدانی ]مورد حمایت روسیه[ ان طلبجدانی  ق اوکراین رسنگون شد تنها چهار روز طول کشید تا نیر های سیاه را به  طلب جعبه در رسر

توسط آمریکا رسنگون شد در   ۱۹۸۸که در سال   IR655های سیاه پروازهیچ اطالعانر درخصوص جعبه  [۳۷]محققان تحویل بدهند. 

های سیاه پرواز  گویند جعبه های سیاه این پرواز هنوز در اعماق خلیج فارس قرار دارد و برجی یمبرجی معتقدند که جعبه   دست نیست. 

 .توسط آمریکا کشف و برریس شده است

آنها وارد   های سیاه هواپیما را نشان داد و تایید کرد که آسینر بهتلویزیون حکومنر ایران جعبه  PS752 دو روز پس از رسنگونی پرواز

 [ ۳۸]نشده است. 

های سیاه نشد. به  های اولیه به تیم اعزایم اوکراین و سفیر اوکراین در ایران، جمهوری اسالیم حاضی به تحویل جعبه برخالف وعده 

ات الزم را برای بازخوانی جعبه  ی کشورهای    [۳۹].  در اختیار ایران بگذارند های سیاه در داخل  جای آن از کشورهای دیگر خواستند که تجهیر

ات الزم به ایران وجود ندارد. در این منازعه، وزیر خارجه جمهوری اسالیم علنا اظهار کرد ک ی ه  دیگر اعتقاد داشتند که امکان انتقال تجهیر

وزیر دفاع جمهوری    ۲۰۲۰فوریه    در   [۴۰]دهد.  تحویل نیم هم  ها را  های سیاه را ندارد اما جعبه ایران توانانی الزم برای بازخوانی جعبه 

اند و وزارت دفاع در حال تعمیر آنهاست، بدون آنکه هیچگونه توضیح شفاقی درباره  های سیاه هواپیما آسیب دیده اسالیم گفت که جعبه 

های سیاه هواپیما تحویل  رخواست کرد که جعبه ، وزیر ترابری کانادا در اجالس ایکائو د۲۰۲۰مارس   ۱۱در   [۴۱]روند تعمیر ارائه بدهد. 

 [ ۴۲]روز انجام بدهد.  ۱۴داده شوند و جمهوری اسالیم قول داد این کار را ظرف  

گذشت  ها را تحویل نداد. نه ایکائو و نه وزیر ترابری کانادا واکنیسر نشان ندادند. با  روز گذشت اما جمهوری اسالیم ایران جعبه   ۱۴

شده  های سفر وضع خاطر محدودیت های سیاه به زمان روایت در داخل جمهوری اسالیم تغییر کرد و ادعا شد که تاخیر در تحویل جعبه 
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ی کووید های ایمنی ترابری کشورهای متاثر خواست که در  است. جمهوری اسالیم ایران در ایمییل از نمایندگان سازمان  ۱۹بر اثر همه گیر

بازخوانی  نظر کشورهای درگیر کوویدثبت و  های   دستگاه جلسه  از  امر  این  اما  اروپا حاضی شوند  در  اطالعات پرواز  و دچار    ۱۹ضبط 

 [۴۳]ممکن نبود.  مسافرنر های  محدودیت 

عنوان تاریــــخ ژوئیه به   ۲۰در نتیجه،    [۴۴]ژوئن، وزیر خارجه کانادا و وزیر خارجه جمهوری اسالیم ایران تلفنی صحبت کردند.    ۲۹در  

  ۲۰اند و در  های سیاه آسیب جدی دیده گفت که جعبه پیش از تحویل  تحویل جعبه های سیاه هواپیما اعالم شد. دادستان نظایم تهران  

. جعبه ماه پس از وقوع جنایت، هنوز روشن نبود که آیا جمهوری اسالیم قصد تحویل   ۷ژوئیه، بیش از   های سیاه را دارد یا خیر

گونه مشکیل  فرانسه بدون هیچ  BEA های سیاه هواپیما در البراتواری در آژانس تحقیقات سوانح هوانی ژوئیه، اطالعات جعبه   ۲۰در  

های سیاه هواپیما منتشر شد. در این گزارش آمده بود  کمیر از یک ماه بعد، گزاریسر گزینیسر و ناقص از بازخوانی جعبه   [۴۵] بازخوانی شد.  

ی   (FDR) که دستگاه ثبت اطالعات فنی پرواز ی موشک از کار افتاده و دستگاه ضبط صدای کابیر  خلبان  بالفاصله پس از اصابت اولیر

) CVR(    ی پیش از برخاست هواپیما از   CVR شده خلبان درهیچ اطالعانر درباره مکالمات ضبط   [۴۶] تاده است. ثانیه بعد از کار اف  ۱۹نیر

وری است و در مورد پرواز ممکن   PS752 فرودگاه منتشر نشد. برریس مکالمات پیش از برخاست هواپیما در روند عادی تحقیقات ضی

عادی گزارش وضعیت رواز یا ای پ دقیقه  ۵۷است دالیل تاخیر   ی هواپیما را توضیح بدهدغیر  .شده از سوی برجی مسافران پیش از برخاسیر

 PS752نقش ایکائو و هیأت ایمن  ترابری کانادا در تحقیقات   3-۲

توسط اعضای سازمان ملل متحد ایجاد و تصویب شد. نسخه    ۱۹۴۴در سال    (SI&A)3«  جدی  مکانیسم »برریس سوانح و حوادث 

ی   ۲۶بر ماده    ۱۳  ضمیمهاول   ایکائو منتشر شد. هدف اصیل از یکسان کنوانسیون هواپیمانی کشوری بیر سازی  الملیل )شیکاگو( توسط 

 هوانی در چارچوب  
ین رویکرد در »برریس سوانح و حوادث جدی«  توسط ایکائو، هماهنگ   ۱۳انکس  تحقیقات مربوط به ایمنی سازی بهیر

ی آموخته و به  ی  کاربسیر ایط مشابه در آینده است. هر یک از کشورهای عضو، برای ارتقای کیل  ها برای پیشگیر از وقوع رویدادها و رسر

ین روش  باید جدا از    ۱۳انکس    شده مطابق با  بندند. تحقیقات انجامرا فعاالنه به کار یم   ۱۳انکس    های مندرج در  امنیت هوانوردی، بهیر

 قضانی و یا اداری درخصوص توزیــــع تقصیر 
ی

 . یا مسئولیت باشدهرگونه رسیدگ

قانونی دولت  ۱۳انکس    اما درحقیقت، ها طراج نشده است. با وجود این، در مورد  ایکائو برای برریس حوادث نایسر از اقدامات غیر

قانونی حکومت ایران، به  ۱۳تحقیقات ایمنی  انکس   ،PS752 پرواز ی اعمال غیر واگذار شد و متاسفانه مورد خودش  ، بدون درنظرگرفیر

انکس  مواف بازنگری   ی قرار گرفت. آخرین  نیر از فاجعه  متاثر  نوامیر    ۱۳قت سایر کشورهای  بند    ۲۰۲۰که در    ۱۱- ۵منتشر شد، ذیل 

ایکائوکند. این ماده هم ایجاد یم  PS752 و MH17 چارچونر برای موارد مشابه پرواز و گروه   (ANC) اکنون در شورای ناوبری هوانی 

 :هاستکردن مقامات ایمنی هوانوردی و دولت مربوط به مطلع  ۱۱-۵رریس است. موضوع ماده  در دست ب  (AIG) تحقیقات حادثه

قانونی  ای در کار بوده است، مسئول انجام تحقیقات  »اگر در جریان انجام تحقیقات، مشخص شود یا ظّن آن برود که مداخله غیر

 اقدام الزم برای حصول اطمینان از مطلع 
ً
 را آغاز کند«.  درگیر   هوانوردی کشور)های(  شدن مقامات ایمنی باید فورا

«  یک مورد منحرصبه  PS752 پرواز قانونی ی کشور با »مداخله غیر فرد است که در آن کشور محل واقعه، ایران بوده و حکومت همیر

ی یم رسنگونی یعنی شلیک موشک باعث   ی آن تعییر ود. نهاد مسئول  شهواپیما شده، اما باز هم به عنوان مسئول انجام تحقیقات و رهیر

ی تحقیقات، دفیر برریس سوانح بود ل سازمان هواپیمانی کشوری ایران فعالیت یم   هرهیر
کند. در نتیجه، اعضای سازمان  که تحت کنیر

را به دست   PS752 ، روند تحقیقات پروازکردند هواپیما را رسنگون    هواپیمانی کشوری، با پیوندهای نزدیک به سپاه پاسداران که خود  

 . (مراجعه شود این گزارش 2-3بخشند )برای جزئیات بیشیر به گرفت

کت های طرف ها و مسئولیت نقش    ۱۳تا کنون در چارچوب  انکس    ۱۹۵۱کننده  در »برریس سانحه و حادثه جدی« از سال  های رسر

تدریــــج عوامل  شد اما به تحقیقات برعهده سازنده هواپیما گذاشته یم تعریف شده و تکامل یافته است. در ابتدا، مسئولیت اولیه و اصیل 
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، محل ثبت، و محل وقوع حادثه به جریان تحقیقات اضافه  بهره بردار   کشور   ،هواپیما   طراجساخت و  محل    کشورهایدیگری مانند  

ین تلفات را داشته  ی تعریقی وجود دارد، که در مورد  اند یا آسیب جدی به شهروندان آنها  شدند. برای کشورهانی که بیشیر وارد شده نیر

ایظ را داراست. در تراژدی مشابه پروازهم  کانادا  کشور   PS752 پرواز   ی رسر باختگان هلندی بودند بنابراین  اغلب جان  ،MH17 چنیر

د. با این و دفیر برریس سوانح حاضی    ، سازمان هواپیمانی کشوری ایرانوجود   کشور محل واقعه )اوکراین(، تحقیقات را به دولت هلند سی 

ی برای برعهده   دفیر بسپارند و   TSB) «  دا کانا ایمنی ترابری    دفیر نشدند تحقیقات را به »  ی تحقیقات هیچگونه تقاضای جدی  مذکور نیر گرفیر

ایمنی    دفیر مقررات ایکائو هیچگونه حقر برای انجام این کار ندارد. مطابق مقررات ایکائو، »طبق  و پافشاری نشان نداد، چنانکه انگار   

ای در حادثه دارد،    ویژه حقوق  جدی به شهروندانش،    آسیب ایراد  تلفات« یا  تعداد  ترابری کانادا« در مقام نماینده کشوری که »به واسطه  

 :[۴۷]زیر را داشته باشد  ه هایدارای این حق است که کارشنایس را منصوب کند که باید اجاز 

 الف( از محل سانحه بازدید کند؛ 

شود و به اطالعات در حال ای انتشار عمویم تایید یم تحقیقات بر   رهیر ومجری  کشور ب( به اطالعات واقیع مربوطه که از سوی  

یس داشته باشد؛ آن  تکمیل   تحقیقات دسیر

 ج( یک نسخه از گزارش نهانی را دریافت کند. 

باختگان و دیدار با بازماندگان اهل آن کشور  در شناسانی جان   )بواسطه تعداد تلفات( البته این موارد مانع از همکاری دولت متاثر   

به قربانیان سوانح هوانی و خانواده   راهنمانی   منتشر شده  ایکائو که توسط    آنها«    نیست. در »دستورالعمل کمک 
ی هانی درخصوص  نیر

ی   از قربانیان چنیر
نظایم  بینی شده است. به کشوری که شپیش ها  آن   و خانواده   حوادنر   پشتیبانی هروندانش قربانی یک حادثه هوانی غیر

ی سال  اند توصیه شده است که بر روند انجام تحقیقات نظارت داشته باشد. دولت مسئول انجام تحقیقات باید دست شده کم یط اولیر

فت تحقیقات را به پس از حادثه، وقایع »اثبات  این    ۵فصل در  نانکه  طور منظم نشان بدهد. چ شده« پرونده را منتشر کرده و روند پیشر

 شده توسط جمهوری اسالیم در چندین حوزه، محل تردید و سواالت جدی است. آمده، صحت اطالعات ارائه گزارش

« )سند مطابق با »دستورالعمل برریس سوانح و حوادث هواپیم  ( : ۹۷۵۶انی

عنوان یک نهاد قانونی  اند که مقام مسئول برریس سانحه، به را بدین نحو محقق کرده   ]استقالل[ها این هدف  »بسیاری از دولت 

 [ ۴۸]  «. شود هواپیمانی کشوری ایجاد سازمان منفک از  دفیر  مستقل یا یک 

 دفیر برریس سوانح آن به سازمان  
ی

جمهوری اسالیم ایران در تحقیقات مربوط به امنیت هوانوردی سابقه بدی دارد و به دلیل وابستیک

هواپیمانی کشوری ایران، تحقیقات این حکومت فاقد شفافیت و اعتبار الزم است. دفیر برریس سوانح که در چارچوب سازمان هواپیمانی  

کنوانسیون شیکاگو انجام نداده و به    ۱۳  انکس  های  کند، تحقیقات خود را متناسب با استانداردها و توصیه یم کشوری ایران فعالیت  

  ۱۳ انکس موجود در  هایرسد که تحت فشار سازمان هواپیمانی کشوری، سپاه پاسداران و در کل نظام جمهوری اسالیم، از خل نظر یم 

ای و گزارش نهانی دفیر برریس سوانح،  دوره های میاندر گزارش  ۱۳  انکس رعایت موازین سوءاستفاده کرده است. شواهد و مدارک عدم 

واقیع مندرج در این گزارش  ی اطالعات غیر  ذکر شده است.  گزارش  ۵فصل  و   ۲-۳بخش   ها، به ترتیب درو همچنیر

 صحیح   دفیر دست، »عالوه بر کوتایه ایکائو در اختصاص قواعد مناسب برای رخدادهانی از این  
ی

ی در رسیدگ ایمنی ترابری کانادا« نیر

ی مسیر توصیه   دفیر و جدی به این پرونده کوتایه کرده است.   ی ایکائو و    ۱۳انکس     ۵از فصل    ۳شده در بخش  مذکور در پیگیر   همچنیر

های حقوقر برای   ی مسیر ه کشور محل واقعه، ایران، با شلیک  بهیر در پرونده کوتایه کرده است، حنر با وجود آنکمواجهه  تالش برای یافیر

این پرونده ذی  PS752 کردن پروازو رسنگون  باالی شهروندانش در  به واسطه تلفات  « شده و کانادا  قانونی نفع  مرتکب »مداخله غیر

 :داردایکائو بیان یم  ۱۳شود. بخش مذکور از  انکس  محسوب یم 

ای و انجام تحقیقات را به کشور دیگر یا یک سازمان منطقه   یا انجام ندهد   »در صورنر که کشور محل واقعه، تحقیقات را آغاز نکرده

بردار، کشور محل طراج یا  ، کشور محل ثبت یا به ترتیب، کشور بهره۲-۱-۵و    ۱- ۵تحقیقات سانحه و حادثه واگذار نکند، طبق بند  

 از کشور محل واقعه درخواست کند که انجا 
ً
م تحقیقات را واگذار نماید. اگر کشور محل واقعه رضایت  کشور محل تولید، حق دارد کتبا
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کننده باید تحقیقات را با اطالعات موجود  روز به این درخواست پاسخ ندهد، کشور درخواست   ۳۰ضیــــح خود را اعالم کند یا ظرف  

 آغاز کرده و انجام بدهد«. 

را    ۱۳، بلکه مفاد  انکس  ناکارآمدبوده  PS752 مورد پرواز  در و مستند«  صحیح  » تنها در انجام تحقیقات  دفیر برریس سوانح ایران نه 

از کوتایه محققان » انجام تحقیقاتدفیر  نقض و  ترابری کانادا« در  از دخالت  معتیر  ایمنی  نادرسنر   تصویر 
ً
سوءاستفاده نموده و عمدا

ِ گزارش »تحقیقات«  فاجعه  از این  ارائه داده است. ایکائو و کشورهای متاثر   PS752 در روند تحقیقات پروازارگانهای دیگر  
ی ی با پذیرفیر نیر

مستقل و جانب  ، نامعتیر مخدوش  ل »  و ناقیص که از سوی یک نهاد غیر کشوری جمهوری اسالیم  سازمان هواپیمانی  دار و تحت کنیر

 .اندتهیه شده، در ایفای نقش خود کوتایه کرده  «ایران

 های نظارنر است تا تعهدات مقامات دولنر در قبال پروازبا آژانسو مکاتبات  یاب انجمن در حال همکاری نزدیک  کمیته حقیقت 

PS752   ی و کمک به حقیقت و رویدادهای مشابه در آینده را به آنها یادآوری کند ی  ناکارآمد یانر برای اصالح مقررات  . انجمن در پیگیر نیر

ی حال، مکانیسم   کت داشته است. در عیر دن  فعاالنه رسر انجمن  بصورت عمیل  تا کنون  به کشور ذیصالح  تحقیقات  سی  نبوده و  موثر 

 به جنایات مشابهروند قانونگذاری مرصانه پیگیر 
ی

.خواهد بود  در آینده  PS752صحیح برای رسیدگ
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نظایم هوانوردی 3  ایران  غی 

 (CAO.IRI)کشوری ایران   هواپیمان  سازمان    ۱-3

ی جمهوری اسالیم ایران،  سازمان هواپیمانی کشوری   الملیل و مقررات داخیل جمهوری اسالیم ایران، مسئول نظارت  طبق تعهدات بیر

ی و مقررات و استانداردهای پرواز در   نظایم کشور است.  »دفیر برریس سوانح و حوادث«  بر اجرای صحیح قوانیر صنایع هوانوردی غیر

ی تحقیقات در مورد سوانح  جمهوری اسالیم ایران قرار دارد  تحت نظارت سازمان هواپیمانی کشوریهوانی که   ، مسئول به جریان انداخیر

نظایم ی   و حوادث هواپیماهای غیر ایکائو به شناسانی تهدیدهای    ۱۳ مندرج در ضمیمه  الملیلشناخته شده است تا بر اساس مقررات بیر

دازد.  ی علت اصیل و عوامل موثر در سانحه یا حادثه، از طریق تحقیقات نر   موجود علیه ایمنی پرواز بی  طرفانه  هدف از این تحقیقات، تعییر

ی از سوانح یا رخدادهای مشابه در آ و مستقل و در نهایت صدور توصیه  ینده است. های ایمنی برای پیشگیر

«   ۲۰۱۰در سال   ی
ي نظارت بر ايمنی ی  ممیر

نظایم جمهوری اسالیم ایران،    سیستمدر    4و به عنوان بخیسر از »برنامه جهانی هوانوردی غیر

نظایم در جمهوری اسالیم ایران، به زمان تصویب »قانون هواپیمانی    ایکائو به این نتیجه رسید که قانونگذاری اصیل در زمینه هوانوردی غیر

مرداد  بریم   5ری« کشو  یکم  در  ماده    ۱۳۲۸گردد که  اساس  بر  رسید.  ایران  میل  شورای  مجلس  تصویب  )اصالج    ۵به  قانون  این 

۲۵ /۱ /۱۳۶۷ :) 

شود. سازمان داراي رئییس است كه  »سازمان مستقیل به نام سازمان هواپيمانی كشوری وابسته به وزارت راه و شهرسازی تأسيس یم 

ی حال معاون وزير ر  ی یم در عیر سال    ۳باشد و به پيشنهاد وزير راه و شهرسازی و تصويب هيأت دولت برای مدت حداكیر  اه و شهرسازی نیر

  شود«. به اين سمت منصوب یم 

 سازمان هواپیمانی کشوری را به عنوان نهاد مسئول انجام تحقیقات شناسانی کرده است. یط سالیان گذشته،  
ی این قانون همچنیر

ی داخیل خود را با هدف دستیانر به یک نهاد کامال مستقل   ی الملیل شیکاگو(  کشورهای رسارس جهان، قوانیر برای  )بر اساس کنوانسیون بیر

مستقل« را به تصویب  دفیر ایمنی  اند. برای مثال، کنگره ایاالت متحده آمریکا »قانون  ایمنی هوانوردی ارتقا داده انجام تحقیقات مربوط به  

، از وزارت ترابری ایاالت متحده مستقل اعالم کرد. در ایران، اداره  ۱۹۷۵آوریل    ۱را از تاریــــخ     (NTSB)«  میل ایمنی ترابری  دفیر »  و رساند  

ا  پس  هواپیمانی کشوری  انقالب  کل  هواپیمانی کشوری    ۱۳۵۷ز  سازمان  به  )تبدیل  ایران  اسالیم  غم   (CAO.IRIجمهوری  علیر و  شد 

 .هیچ تالش محسویس برای تحقق استقالل این سازمان انجام نشده است سایر کشورها، در ایران  اصالحات بعدی

ی شده است.   است که از سوی سازمان هواپیمانی کشوری اداره ایدفیر برریس سوانح و حوادث« » ایران برای انجام تحقیقات تعییر

 گزارش نهانی رسنگونی پرواز
ی « ایکائو پیش از این   PS752 این دفیر همان نهادی است که میر ی

ي نظارت بر ايمنی ی را تهیه کرد. »برنامه ممیر

انجام تحقیقات سوان ایران »استقالل سازمان مسئول  ی موجود در جمهوری اسالیم  ی  دریافته بود که قوانیر تامیر ح و حوادث جدی را 

ی  ی خود، استقالل مقام تعییر ایران باید در قوانیر انجام تحقیقات سوانح و  نکرده« و توصیه کرده بود که »جمهوری اسالیم  شده برای 

ین  پاسخ سازمان هواپیمانی کشوری ایران به این توصیه مؤید این بود که ا   در کمال تعجب  نماید«. و اصالح  بینی  حوادث جدی را پیش 

بدییه است که این موضع   که به این معناست که مستقل نیست.   نهاد »تحت نظارت« وزارت راه و شورای عایل امنیت میل ایران است 

سازمان    «توضیح» قابل پذیرش نبوده و خالف مقررات ایکائو درخصوص استقالل مقام مسئول انجام تحقیقات است. لذا پاسخ ایکائو به  

 »به یافته و توصیه ایکائو   این بود که هواپیمانی کشوری ایران 
ی

 «  . نشده استرسیدگ

  کنونی دفیر برریس سوانح نشان داده که فاقد نر و جایگاه   بنابراین، ساختار سازمانی 
ی

ایط رسیدگ طرقی و استقالل الزم برای تحقق رسر

های مرتبط با نهادهای نظایم ،  ه دستگاهبودن تحقیقات باست. وابسته   ۱۳طبق استانداردهای ضمیمه هوانوردی به سوانح و حوادث 

ی قرار گرفته است. بعالوه، پس از انقالب اسالیم،   اض مجلس ایران نیر در جمهوری اسالیم ایران عملکردی رایج بوده و حنر مورد اعیر

نظایم پیش آمده که هیچ تحقیق قابل  لت آنها و اقدامات الزم  اعتماد و موثقر درباره عموارد متعددی از سقوط هواپیماهای نظایم و غیر

 

4 ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme 
5 Civil Aviation Act of 1949 
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 هوانی انجام نشده است.  
 برریس دفیر  و یکشور  نی ما یهواپ خاص و ی عادیر غ  گاهیجا  که سدیر م نظر بهبرای اصالح و بهبود وضع ایمنی

ی ب  ینهادها  و  دولتها  توسط [عدم استقالل آن دفیر به کیل  و   رانیا سوانح   سازمان هواپیمانی  رئیس    . است  شده گرفته ده یناد  [الملیل یر

به دست گروه نظایم  این پرواز  امنیت فرودگاه کشوری حاضی نشد رسنگونی  ی  تامیر به  ای که مسئول  ایران است را  ها و هواپیماها در 

ی ایکائو، ماده قانونی دیگری در سال   ی توسط جمهوری اسالیم ایران ابالغ شده است که بر اساس   ۱۳۸۸رسمیت بشناسد. بر اساس ممیر

ی اختیارانر را به نمایندگان خود در فرودگاه های استان  اختیارات کامل یم   CAO.IRIت وزیران به رئیس  هیئ آن دهد و او یم تواند چنیر

 تفویض کند. 

کت شهر فرودگایه امام ۲۰۱۹دسامیر    ۲۱در   ،PS752 مدت کوتایه پیش از رسنگونی پرواز خمینی  ، عیل رستیم از مقام مدیرعامل رسر

کربالنی که از سوی محمد اسالیم [۴۹]و محمدمهدی کربالنی جای او را گرفت.  کنار گذاشته شد  
، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسالیم،  6

 شده است، دارای سال
ی
های قبیل کربالنی در نظام جمهوری  های نظایم جمهوری اسالیم ایران است. سمت ها سابقه کار در سازمانمعرق

، مشاور وزیر دفاع در امور    اسالیم عبارتند از مشاور عایل وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل سازمان اتکا، مدیرعامل سازمان صنایع دریانی

، و معاون سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع  .دریانی

ی زیرمجموعهسازمان اتکا ییک از زیرمجموعه  سازمان صنایع دفاع است که تحت    های وزارت دفاع ایران است. سازمان صنایع دریانی نیر

وهای مسلح فعالیت یم   پشتیبانی ستاد  نظارت وزارت دفاع و   ی  کند. این سازمان در حوزه تولید کشنر نیر نظایم، و تامیر های نظایم و غیر

وهای پلیس ایران است. این سازمان  هانی مانند قایق کشنر  وی دریانی و نیر ی نیر پروژه طراج و تولید  های تندروی سپاه پاسداران و همچنیر

ی فعالیت داشته است  [۵۰]. یک موشک کروز ضدکشنر را برعهده گرفته و در زمینه ساخت زیردریانی نیر

از رسنگونی پرواز   ی PS752طبق منابع موثق، پس  ات ساختاری زیادی در فرودگاه بیر یعنی    IKAالملیل تهران که با کد یاتای  ، تغییر

اند. برجی از آنها به مرخیص اجباری  شود انجام گرفته است. گرویه از کارمندان این فرودگاه جابجا شده خمینی شناخته یم فرودگاه امام 

وهای امنینر  مهرآباد انتقال یافته اند، یا به فرودگاه  اند، اخراج شده بدون حقوق فرستاده شده  اند. جای آنها به افرادی داده شد که با نیر

ی دارند. این یم   .برای آینده نزدیک باشدتواند یک زنگ خطر جدی  و سپاه پاسداران پیوندهای نزدیکیر

ی  که در    ایلو رفته در فایل صونر    الملیل هوانوردی کشوری )ایکائو(، فرهاد پرورش است. نماینده جمهوری اسالیم ایران در سازمان بیر

توضیح یم   ۲۰۲۱آوریل    ۲۴تاریــــخ   ایران، محمدجواد ظریف، ضیحا  اتیم منتشر شد، وزیر خارجه سابق  توافق  از    سال   دهد که پس 

، در همکاری با فرهاد پرورش که در آن زمان مدیرعامل  ۲۰۱۵ وی قدس سپاه پاسداران یعنی قاسم سلیمانی کت هواپ، فرمانده نیر یمانی  رسر

 )  [ ۵۱] . ایر بود، از پروازهای مسافری با مقاصد نظایم و برای سفر به سوریه استفاده کردند ایران  )دولنر

وی قدس سپاه پاسداران یک گروه تروریسنر شناخته  ال کانادا، مقر ایکائو، سکونت دارد.  نیر شده در کاناداست. فرهاد پرورش در مونیر

،  جواد ظریف، به گفته  وی قدس دست داشته است. پرورش در فعالیت در همان فایل صونر  های تروریسنر نیر

انتصاب رئیس جدید، ساعانر پس از آن اتفاق    [۵۲].  ، حکومت ایران رئیس سازمان هواپیمانی کشوری را تغییر داد ۲۰۲۰در اوت  

ق ادعا کرد رئیس   عالوه بر آن، عابدزاده    [۵۳].  سابق سازمان، عیل عابدزاده، مدارک تحصییل خود را جعل کرده استافتاد که روزنامه رسر

 ای مربوط به خرید هواپیما مرتکب فساد مایل شده است. متهم شده که در دوران مدیریتش در هواپیمانی آسمان، در پرونده 

فر، رئیس کل دفیر برریس سوانح، رسنگونی پرواز به علت  عیل عابدزاده و حسن رضان   ، PS752 در روزهای پس از رسنگونی پرواز

 رد یم 
ً
ممکن« استکردند. عابدزاده حنر ادعا یم شلیک موشک را اکیدا شواهد    [۵۴]  . کرد که تئوری حمله موشیک »از نظر علیم غیر

، تنها ساعانر پس از رسنگونی پرواز به دست سپاه پاسداران، از علت حادثه  موجود حایک از آن است که عیل عاب دزاده و دولت روحانی

 .اندباخیر بوده 

 

وهای مسلح و رئیس کنونی سازمان انرژی  محمد اسالیم، وزیر سابق راه و شهرسازی ایران، دارای سوابق چشمگیر در سازمان  6 های مرتبط با نیر
 اتیم ایران است. 
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پروازدقیقه   ۹۰گزاریسر درباره گفتگوی   CBC ، شبکه۲۰۲۰ژوئیه    ۳در   از جانباختگان  ، ییک  نبنر الناز     ای جواد سلیمانی )همش 

 PS752  )  مسئول برریس  با حسن رضان( زرسنگونی پروا فرPS752   )ضمیمهدر  اطالعات بیشیر درباره این گفتگو    [۱۶] .  پخش کرد C 

س است  .این گزارش در دسیر

عیل حاجر بامداد، پنج دقیقه پس از شنیدن خیر سقوط هواپیما، با    ۶:۳۵کند که در ساعت  فر در این گفتگو اظهار یم رضان   زاده،  امیر

وی هواوفضای سپاه پاسداران تماس گرفته و حاجر  ی فرمانده نیر الملیل تهران فعالیت موشیک  زاده تایید کرده که سپاه در نزدییک فرودگاه بیر

نی کشوری ایران،  عنوان رئیس سازمان هواپیما عنوان مدیرکل دفیر برریس سوانح، و عیل عابدزاده به فر به داشته است. با وجود این، رضان  

ی حقیقت رس باز زدند و ادعا کردند که هواپیما دچار نقص فنی شده است. با توجه به اینکه این سازمان مستقیما تحت   هردو از گفیر

ی اطالعانر به کابینه حسن روحانی است، دولت ایران باید یط  نظارت وزارت راه و شهرسازی ایران عمل یم  کند و مسئول گزارش چنیر

ی ساعات پس از حادثه، از این واقعیت که پروازهمان نخ   .توسط سپاه پاسداران رسنگون شده آگاه شده باشند PS752 ستیر

از رسنگونی پرواز۲۰۲۰فوریه    ۲بعالوه، در   از یک ماه پس  اوکراینی فایل صونر گفتگوی خلبان پرواز  رسانه  ،PS752 ، کمیر  های 

از ی پرواز متوجه فعالیت موشیک شدند و با برج مراقبت    [۵۵] .  منتشر کردند تهران و برج مراقبت را  -آسمان در مسیر شیر خلبان و تیم او حیر

ممکن   تماس گرفتند. برج مراقبت تحت نظارت سازمان هواپیمانی کشوری و این سازمان تحت نظارت دولت است. بنابراین، عمال غیر

خیر بوده باشند. بعالوه، سپاه پاسداران و سازمان هواپیمانی  نر PS752 یت رسنگونی پرواز  است که حسن روحانی و دولت او از واقع

کشوری با یکدیگر همکاری دارند، به خصوص با توجه به قدرت انکارناپذیری که سپاه پاسداران بر کل ساختار دولنر در نظام جمهوری  

ژانویه    ۸واپیمانی کشوری و کابینه حسن روحانی هردو از حقیقت بامداد  اسالیم ایران دارد که باز هم موید این ادعاست که سازمان ه

 .اندمطلع بوده   ۲۰۲۰

های تروریسنر از جمله  ، عابدزاده جای خود را به رستیپ تورج دهقانی زنگنه داد. زنگنه به دلیل مشارکت در فعالیت ۲۰۲۰در اوت  

 داری ایاالت متحده در لیست تحریم قرار گرفت. زانه از سوی وزارت خ ۲۰۱۹ارسال سالح به سوریه و لبنان، در مه 

  از سوی دفی  بررس سوانح الملل بت   نقض مقررات   ۲-3

« که در   دفیر برریس سوانح، نهادی در داخل سازمان هواپیمانی کشوری ایران است. در »مقررات برریس ی   ۲۴سوانح و حوادث هوانی

گونه تعریف شده است:  از سوی سازمان هواپیمانی کشوری ایران منتشر شده، »کمیته برریس سوانح و حوادث هواپیما« این   ۱۴۰۰مهر  

ی کشوري  یا »کميته  ايران  در سازمان هواپيمانی اير  دار برریسی سوانح، حوادث جدي و حوادث منتخب يا سکه عهده   جمهوري اسالیمی 

 ایکائو را نقض کرده است:  ۱۳باشد«. این کمیته در انجام ماموریت خود کوتایه و مفاد زیر از ضمیمه واگذارشده یم  یها برریسی 

مجریه    ۳- ۲بخش   ● قوه  از  بخیسر  است که خود  ایران  و شهرسازی  راه  وزارت  زیرمجموعه  هواپیمانی کشوری  : سازمان 

اسال  ل رهیر جمهوری 
ایران و تحت کنیر بنابراین، کمیته برریس سوانح به هیچ حکومت  قرار دارد.  از  یم  وجه »مستقل« 

 و دیگر نهادهانی که یم 
ط نر مقامات هوانوردی دولنر

طرقی در انجام توانند در عملکرد آن دخالت کنند نیست، و فاقد رسر

 تحقیقات است. 

    ۲- ۱-۲ریزی(، بند  ، بخش اول )ناظر به سازماندیه و برنامه ۹۷۵۶سند   •
ً
ترصیــــح دارد که »مقام مسئول تحقیقات باید کامال

  غرض باشد و  طرف و نر نر 
ی

ی باشد«. اما کمیته برریس سوانح ایران، به دلیل وابستیک ی باید چنیر برداشت دیگران از وضعیت نیر

ط نر 
ج که پیشیر ذکر شد، فاقد رسر ی  طرقی است. این نکته از سوی مجلبه سازمان هواپیمانی کشوری به رسر س ایران نیر

تایید شده است. مجلس ایران از سازمان هواپیمانی کشوری خواسته است که در تحقیقات مربوط به سوانح و حوادث  

ی به مدت سه روز پس  هوانی از خود رفع صالحیت کند اما سازمان حاضی به این کار نشده است. انکار و وانمود به نر  خیر

« و  »نر  ،PS752 از رسنگونی پرواز ِ کمیته برریس سوانح ایران را به »برداشت دیگران« از نر طرقی
شدت زیر سوال یم  طرقی

 .برد

یل بر الشه هواپیما  تصاویری موجود است که نشان یم ۰:    ۳-۳  بخشقسمت دوم   ● دهد کمیته برریس سوانح هیچگونه کنیر

  حفظ و حراست صحیح »  یا حراست از شواهد موجود در محل سقوط هواپیما نداشته است. کمیته برریس سوانح در  
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ی «  از خسارات بیشیر    برای جلوگیر مجاز، دزدی و خرانر یس اشخاص غیر این بخش    مفاد  روشنی و به ناکارآمد بوده    ، دسیر

 را نقض کرده است. ۱۳از ضمیمه 

: در این بند ترصیــــح شده است که کشور محل واقعه باید از هر رایه برای تسهیل تحقیقات استفاده کند. تاخیر  ۵- ۱بخش   •

ی خلبان   (FDR) پروازات فنی  در بازخوانی دستگاه ثبت اطالع به مدت حدود شش ماه،   (CVR)و دستگاه ضبط صدای کابیر

های موجود در این بند، کشور محل واقعه  بدون ارائه هیچگونه توضیح قابل قبول، خالف این بند است. طبق توصیه 

کند. دفیر برریس سوانح ایران به جای این  باید برای تسهیل تحقیقات، کل یا بخیسر از تحقیقات را به کشور دیگری واگذار  

 .کار، روند انجام تحقیقات را به تاخیر انداخت

سانحه یا    در      موثر تحقیقانر   برای انجام  ضبط پرواز باید ثبت و  های  : در این بند ترصیــــح شده است که دستگاه ۵-۷بند   ●

ند و کشور مسئول تحقیقات باید بازخوانی   های ضبط را بدون تاخیر ترتیب بدهد.  دستگاه حادثه مورد استفاده قرار بگیر

 روشن است که دفیر برریس سوانح ایران این بند را نقض کرده است. 

، ایکائو  ۲۰۱۸، انجام تحقیقات این حادثه به هلند واگذار شد. در سال  ۲۰۱۴واپیمانی مالزی در سال  ه  MH17پرواز  پس از رسنگونی  

ی( را تهیه  ارزیانر ریسک برای بهره )دستورالعمل    ۱۰۰۸۴سند شماره   نظایم بر فراز یا در نزدییک مناطق درگیر برداری از هواپیماهای غیر

ی به دلیل شلیک موشک  ی شود. کرد تا در آینده از پیشامد حوادث مشابه در مناطق درگیر ی به هوا پیشگیر  های زمیر

 این سند به چندین ضمیمه ایکائو مرتبط است از جمله: 

ی ، ع۶ضمیمه   ●  الملیل ملیات هواپیمانی و ترابری هوانی تجاری بیر

 ، خدمات مراقبت پرواز۱۱ضمیمه   ●

 ، خدمات مربوط به انتشار اطالعات هوانی ۱۵ضمیمه   ●

 ، امنیت هواپیمانی و مقابله با هواپیماربانی و خرابکاری ۱۷ضمیمه   ●

 ، مدیریت ایمنی ۱۸بخش  ●

نر  بخش از سند تاییدشده مذکور و تمایم ضمائیم که به آنها اشاره شد،    دولت ایران و دفیر برریس سوانح ایران در رعایت چندین 

اف کردند که از احتمال وقوع حمالت تالقی   بوده اند. و ناکارآمد   اند قصور کرده توجیه و   های  جویانه آمریکا در ن  حمله به پایگاهآنها اعیر

ی هدف ازپیش   ۵۲آمریکا اعالم کرده بود که    ؛ چنانچه اند آنها در عراق آگایه کامل داشته  شده در داخل مرزهای ایران را برای تالقی  تعییر

ریزی  ، در حالیکه آسمان کشور باز گذاشته شده بود، برنامه های آمریکا در عراق را پایگاه شناسانی کرده است. اما ایران باز هم حمله به  

 و آگاهانه تمایم قواعد سند    کرد. 
ً
را نادیده گرفتند که منجر به    ۱۰۰۸۴دولت ایران و زیرمجموعه آن یعنی دفیر برریس سوانح، عمدا

ی جان  ازدست  دل  ۱۷۷رفیر به  زمان،  آن  بیگناه شد. در  تنش انسان  ی  باالگرفیر هواپیماهای مسافری در معرض خطر  یل  در منطقه،  ها 

 الوقوع بودند. قریب 

بامداد به وقت تهران، یک نوتام )اطالعیه هوانوردی( صادر    ۲:۴۰، ساعت ۲۰۲۰ژانویه   ۸در   (FFA) آمریکا اداره فدرال هوانوردی  

معتیر است. آژانس ایمنی هوانوردی  در جریان و  ؛ این نوتام کماکان  و اعالم کرد که فضای هوانی ایران برای پروازهای تجاری ناامن است

ی در   (EASA) اروپا  در فضای هوانی ایران را   (FL250)فونر هزار  ۲۵  در زیر خط ارتفایعنوتایم صادر کرد که پرواز    ۲۰۲۰ژانویه    ۱۶نیر

ی و بدون هیچگونه توضیح قابل این نوتام، به طرزی سوال   بعدا   اما   ،تمدید شد  ۲۰۲۱ژوئیه    ۱۶این نوتام تا    ؛کرد محدود یم  قبویل  برانگیر

ی  PS752 از طرف ایران درباره ترتیب رخدادهای منجر به رسنگونی پرواز لغو   ۲۰۲۱اکتیر   ۳۰الملیل، در یا هرگونه توضیخ به جامعه بیر

ی وجود دارند که از زمان رس نوتام عالوه بر این دو،  شد.    .اندهای نظارنر صادر شده توسط آژانس PS752 نگونی پروازهای فعال دیگری نیر
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 به شکایات شهروندان علیه سه قوه نظام یعنی    ۹۰کمیسیون اصل  
ی

که زیرمجموعه مجلس شورای اسالیم ایران است، مامور رسیدگ

بهمن    ۲۹سوج هواپیمانی آسمان در  یا -تهران  ۳۷۰۴پرواز شماره    ۷۲آر  نر هواپیمای ای   قوه مجریه، قضائیه و مقننه است. در مورد سقوط

آن    باختگانشده از سوی خانواده جان حسب شکایات طرح   ۹۰شد، کمیسیون اصل  انسان بیگناه    ۶۶شدن  که منجر به کشته   ۱۳۹۶

 خود را آغاز کرد. طبق گزارش پرواز 
ی

 [ ۵۶]:  ۹۰های کمیسیون اصل  ، رسیدگ

 ایکائو با کمیسیون همکاری نکرده است.  ۱۳ضمیمه  دفیر برریس سوانح طبق مفاد  ●

ط استقالل و نر  ●
 مندرج در ضمیمه دفیر برریس سوانح، رسر

ی
 را محقق نکرده است.  ۱۳طرق

 ای اهمال در سازمان هواپیمانی کشوری، فقدان تخصص در این سازمان بوده است. ییک از علل ریشه  ●

ورت دارد نهاد مستقل برریس سانحه در کشور تشکیل  ای ۹۰ترین یافته در تحقیقات کمیسیون اصل  برجسته  ● ن بود که ضی

 نهاد مستقل واگذار گردد. یک و برریس سوانح هوانی از سازمان هواپیمانی کشوری منفک و به  

ق است که در تاریــــخ  این گزارش، مقاله   Dضمیمه    و    ۱۳۹۹خرداد    ۳۱ای از روزنامه رسر
ر
منتشر شده است. این مقاله روند حقوق

 به سوانح هوانی در ایران را توضیح یم 
ی

 این نهاد به حکومت ایران را آشکار  قضان  رسیدگ
ی

دهد و عدم کفایت دفیر برریس سوانح و وابستیک

 کند. یم

ایط الزم برای انجام تحقیقات  در مجموع باید گفت ک ه دفیر برریس سوانح سازمان هواپیمانی کشوری ایران، به دالیل متعدد، فاقد رسر

 است.  PS752درباره رسنگونی پرواز 

ایم نسبت به قواعد و مقررات ایکائو نشان نداده است. این نهاد، از حکومت   ایران  و دولت  اوال، دفیر برریس سوانح هیچگونه احیر

سازمان هواپیمانی کشوری  کارمندان  از  کارکنان دفیر برریس سوانح  همه  یست و از این بابت با مقررات ایکائو تضاد مستقیم دارد.  مستقل ن

وی از دستورهای حکومت بوده و ایران   هستند و هیچگونه استقالیل ندارند. و نهادهای وابسته به آن مجبور به پیر

ی جان  ییک از مهم   ثانیا، فقدان تخصص در دفیر برریس سوانح نظایم    تعداد زیادی از انسانهای عادی و ترین دالیل برای از دست رفیر غیر

حادثه مرگبار که موجب    ۲۹تا کنون، از جمله    ۱۳۵۹سانحه هواپیماهای تجاری از سال    ۱۰۱برریس  سال گذشته بوده است.    ۴۰یط  در  

ی جان   سفرهای هوانی در ایران. ایناکارآمدی  انسان شده، گوایه است بر  ۲۲۴۶از دست رفیر
ی ایمنی  ن نهاد در تامیر

، مقامات ارشد دفیر برریس سوانح و سازمان هواپیمانی کشوری جمهوری اسالیم ایران، در الپوشانی رسنگونی پرواز  
ً
با     PS752ثالثا

ان هواپیمانی کشوری و مدیرکل  فر، رئیس سازمعیل عابدزاده و حسن رضان   داشته اند. کما اینکههای سپاه پاسداران نقیسر فعال موشک 

غم اطالع کامل از واقعیت موضوع، رسنگونی پرواز   های سپاه پاسداران را انکار کردند. با موشک   PS752دفیر برریس سوانح، علیر

پرورش،    اند. نماینده ایران در ایکائو، فرهاد های تروریسنر دست داشته و در آخر، مقامات ارشد سازمان هواپیمانی کشوری در فعالیت 

وی نظایم به سوریه و لبنان را تسهیل کرده اس نظایم، ارسال سالح و نیر ت.  در همکاری کامل با سپاه پاسداران و با استفاده از پروازهای غیر

ی به دلیل مشارکت در فعالیت وقت  رئیس سازمان هواپیمانی کشوری ایران، تورج دهقانی زنگنه  ، در لیست تحریم ، نیر های  های تروریسنر

 آمریکا قرار گرفته است. داری وزارت خزانه 

 هوان  ایران فضایایمن    3-3

ایط ناامن فضای هوانی ایران با عنوان »آسمان ایران امن نیست« تهیه شد که یط کمیر از  ۲۰۲۰در مه  
، طوماری درخصوص رسر

ی کند که  در این طومار سواالنر مطرح شده بود از جمله اینکه چه کیس یم  [۵۷]. هزار نفر رسید ۵۳امضای بیش از  دوماه به  تواند تضمیر

ی محیظ چگونه یم  ی جناینر دست نخواهد زد و در چنیر توان از ایمنی مسافران اطمینان حاصل کرد؟ در  جمهوری اسالیم دوباره به چنیر

طرف و مستقل واگذار  ین طومار توصیه شده بود که کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تا زمانی که ایران تحقیقات را به یک سازمان نر ا 

 نکرده، نباید با پرواز بر فراز ایران موافقت کنند. 
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نظایم ایمن باشد. در    وجود ندارد که فضای هوانی ایران برای ترافیک هوانی غیر
ایمنی ترابری  دفیر  ،  ۲۰۲۱  مارس   ۱۸هیچ تضمینی

 فضای هوانی ایران      [۵۸].  ای درباره گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران منتشر کرد کانادا بیانیه 
در این بیانیه ارزیانر ذیل درباره ایمنی

 ذکر شده است: 

]ی هواپیماهای مسافربری  داشته شدن آسمان و ادامه پرواز اپراتورها در مورد چرانی باز نگه   »گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران

نظایم[ یک از عوامل اسایس و  . این گزارش هیچ دهد مخترصی ارايه یم   فقط توضیحات  پس از شلیک موشک توسط ایران به عراق  غیر

به را توضیح نیم   PS752پنهاِن شلیک موشک به پرواز   این گزارش یم طور خال دهد.  اما نیم صه،  افتاده   
ر
اتفاق گوید چرا. گوید که چه 

برای کاهش مخاطره تکرار این اتفاق انجام شده اما    نامشخیصگزارش حایک از آن است که از زمان وقوع حادثه تاکنون، اقدامات ایمنی  

نظایم در داخل فضای هوانی  توانیم تایید کنیم که آیا این اقدامات واقفقدان جزئیات بدین معناست که ما نیم  عا مخاطرات هوانوردی غیر

« ایران را کاهش یم   [۵۸]  دهند یا خیر

ای در پارلمان فدرال کانادا، تاکید  در جلسه   ۲۰۲۱ژوئن    ۱۰در   ،PS752 وزیر کانادا در مورد پروازرالف گودال، مشاور ویژه نخست 

نشان داده شده، هنوز چندین    1-3جدول  خطرناک است. همانطور که در    ۲۰۲۰ژانویه    ۸یران به اندازه  کرد که امروز پرواز بر فراز ا 

ی الملیل مختلف صادر شده نوتاِم فعال درخصوص فضای هوانی ایران وجود دارد که از سوی آژانس  بیر
 .اندهای نظارنر

برنامه منسجیم   تاکنون هیچ  ایران  اینکه جمهوری اسالیم  به  توجه  ایران  با  امنیت فضای هوانی  در  برای کاهش خلهای موجود 

نظایم توصیه یم پیش   نکرده، به خطوط هوانی غیر
  ارائه دهنده اطالعات پروازیپروازی در داخل منطقه    های  برنامه  همه شود که به  بینی

(FIR)،  با کد OIIX غم ریسک باالی پرو   ،برای فضای هوانی ایران از به ایران یا بر فراز ایران در ارتفاع زیر  توجه ویژه داشته باشند. علیر

از آوریل    اروپانی فوت، خطوط هوانی    ۲۵۰۰۰ ایران را  به  اتریش، پروازهای خود  یا آغاز  برنامه   ۲۰۲۱مانند لوفتانزا و هواپیمانی  ریزی 

ی پروازها به ایرانبه دالییل که پیشیر اشاره شد، انجمن کماکان بر    [۵۹]    . اند کرده  ، بدون دریافت  یا برفراز آن   این باور است که ازرسگیر

نظایم را در معرض خطر قرار یم هیچ  مسئوالنه است که جان مسافران غیر ی مشخص، تصمییم غیر  .دهدگونه تضمیر

 [ ۶۰]   . ی پروازی ایرانهای موجود درخصوص فضا برجی نوتام  - 3-1جدول  
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 ایران  هوان   پدافند سیستم  4

 شبکه یکپارچه پدافند هوان  جمهوری اسالیم ایران   ۱-۴

فته  های راداری متحرک  ایستگاه   شبکهاز ای متشکل  یط دو دهه گذشته، ایران موفق شده سیستم پدافند هوانی یکپارچه نسبتا پیشر

ارتباطات؛ الیه  ل و  ثابت؛  مراکز فرماندیه، کنیر ی به هوا که در رسارس  و  های همپوشان تسلیحات ضدهوانی و واحدهای موشیک زمیر

ک پدافند هوانی  مرزها، پراکنده شده کشور، در عمق و به موازات  
ل این سیستم برعهده »قرارگاه مشیر اند، ایجاد کند. فرماندیه و کنیر

وی پدافند هوانی ارتش و فرماندیه پدافند هوانی سپاه پاسداران را تحت نظر داشته و هماهنگ  االنبیاء« است که فعالیت خاتم  های نیر

و ۱۳۹۸کند. در خرداد  یم وی فعال ارتش  ی پدافند هوانی ارتش از قرارگاه پدافند خاتم ، پس از آنکه نیر ی نیر االنبیاء جدا و به عنوان چهارمیر

ل مستقل آغاز به کار کرد. در این بخش به برریس ساختار  تاسیس شد، قرارگاه پدافند خاتم  االنبیاء به عنوان یک ساختار فرماندیه و کنیر

 خصوص ابعادی از این سیستم که به شلیک و رسنگونی پروازپردازیم، به اسالیم ایران یم های سیستم پدافند هوانی جمهوری  و توانانی 

PS752 مرتبط هستند. 

از شاخه  ییک  پاسداران  در  سپاه  ایران  در  اسالیم  انقالب  وزی  پیر از  پس  است که  ایران  مسلح  وهای  نیر   ۱۳۵۸اردیبهشت    ۲های 

( و هم در گذاری شد. سپاه هم به موازات )به عنوان اقدپایه  کند. طبق قانون اسایس جمهوری اسالیم،  کنار ارتش کشور عمل یم   ایم امنینر

ارتش در وهله نخست مأمور دفاع از مرزهای ایران است، حال آنکه هدف سپاه پاسداران محافظت از ایدئولوژی انقالب اسالیم و نظام 

، در داخل و خارج ایران و در مقابل دشمنان داخیل و خارجر است.   سیایس مذهنر

وهای مسلح ایران ملغمه ۱۳۵۷یب، چهار دهه پس از انقالب  ترتبدین    های نظایم ای دوگانه یا حنر چندگانه از زیرشاخه ، ساختار نیر

های عملیانر و سازمانی بسیار متفاونر به  ها و شیوه و یک بازوی انقالنر است که هریک تاکتیک شامل یک بازوی میل  . این ساختار  است

 بندند. کار یم 

ای در مقام فرمانده کل قوای کشور، یط فرمانی رسلشکر عبدالرحیم موسوی )ییک از فرماندهان ارتش(  ، عیل خامنه ۱۳۹۸خرداد    ۷در  

 [ ۶۱] االنبیاء منصوب کرد. را به فرماندیه قرارگاه پدافند خاتم 

 دقیق با سایر  
ی

  عناض سیستم پدافند هوانی ایران، چندساعت پیش از رسنگونی پرواز سپاه پاسداران، بدون توجه به الزام هماهنیک

PS752  ، نه اعزام کرد. این اقدام خارج از قواعد و استانداردهای معمول عملیات شبکه  گواحد سیار پدافند هوانی را به منطقه بید   یک

ل شبکه یکپارچه پدافند کشور بوده است؟ اگر  کند. اوال، آیا این واحد تحت  پدافند هوانی ایران بوده و سواالنر ایجاد یم فرمان و کنیر

مداوم قرارگاه پدافند  پاسخ مثبت است، آیا اجازه تغییر موقعیت این واحد داده شده است؟ بعالوه، آیا عملکرد این سامانه تحت نظارت  

است؟ امکان دیگر این است که این واحد تحت هدایت  خیر بوده  کامال از وجود و موقعیت این واحد نر   قرارگاه  یا اینبوده    االنبیاءخاتم 

وی هوافضای سپاه پاسداران بوده که از قرارگاه پدافند خاتم   با قرارگاه  نیر
ی

االنبیاء منفک است. و در آخر، اگر این اقدام بدون هماهنیک

یک سامانه ضدموشک  اضافه را مستقال و    االنبیاء انجام شده، سپاه پاسداران یا بخیسر از پدافند سپاه پاسداران، چگونهپدافند خاتم 

نظایم پایتخت اعزام کرده است؟   با نهاد باالدست، به نزدییک فرودگاه غیر
ی

 بدون هماهنیک

ادعا شده است    این گزارش آمده، A پیوست ییک از مقامات ارشد جمهوری اسالیم که جزئیات آن در  از  لو رفته    بر اساس فایل صونر 

ل یم ارتش ایران سامانه   که ل سیستم های ارتفاع متوسط تا باال را کنیر ی تا متوسط را برعهده دارد، و این  کند و سپاه کنیر های ارتفاع پاییر

 با یکدیگر عمل یم 
ی

ی اشاره یمدو در هماهنیک در آن   ۱ام-کند که مشخص نیست که به چه دلیل سامانه تورکنند. این مقام ارشد همچنیر

 .استشب از سوی سپاه در خارج فرودگاه مستقر شده و چرا به شبکه پدافند هوانی کشور متصل نبوده 

 پدافند هوان  ایران سیستمهای قابلیت  ۱-۱-۴

 
ی

های مهم سیستم پدافند هوانی ایران، همکاری نزدیک این سیستم با مقامات هواپیمانی کشوری است. فرزاد اسماعییل  ییک از ویژگ

ای با تلویزیون حکومنر ایران توضیح  االنبیاء را برعهده داشت، این نکته را در مصاحبه فرماندیه قرارگاه پدافند خاتم   ۱۳۹۸تا    ۱۳۸۷از  که  

اد هرمس که  به گفته اسماعییل، پهپ  [۶۲].  کند که پهپاد جاسویس ارسائییل به نام هرمس چگونه رسنگون شده استداده و توصیف یم 



33 

 

راداری  نزدیک  (RCS) سطح مقطع  برای  در حال تالش  داشته،  مرکز هسته بسیار کوچیک  به  های هوانی  شدن  از طریق مسیر ی 
نطیی ای 

دهد که  های سپاه پاسداران رسنگون شده است. او توضیح یم مسافری بوده اما توسط سیستم پدافند هوانی کشور شناسانی و با موشک 

وهای مسلح  سیستم یکپارچه پداف   کامل با نیر
ی

ایط خاص اجازه    و همینطور ند هوانی ایران در هماهنیک هواپیمانی کشوری است، اما در رسر

یدارد مستقل تصمیم   .کند  گیر

عیل حاجر  وی هوافضای سپاه، در سال  امیر دهد که ماموران واحدهای پدافند  ای توضیح یم یط مصاحبه   ۱۳۹۵زاده، فرمانده نیر

ی از قرارگاه پدافند خاتم رند در صورت نیاز و حسب صالحدید خود، بدون اجازه هوانی اجازه دا  وهای مسلح،  گرفیر االنبیاء یا ستاد کل نیر

ء متخاصم را رسنگون کنند.  بر اساس گزارش   ها، شلیک کرده و یسر
ً
ممکن    [۶۳] . گونه منهدم شده استپهپاد ارسائییل هرمس این ظاهرا

توسط سپاه پاسداران و مستقل از شبکه یکپارچه پدافند هوانی کشور به حلقه پدافند هوانی تهران اضافه شده    ۱ام-است که سامانه تور

ی   و تنها با فرماندهان ارشد سپاه در تماس بوده باشد، و این فرماندهان با هشداری کروز به کشور، اجازه    هایمبنی بر ورود موشک   دروغیر

 .را داده باشند PS752 رسنگونی پرواز

اسماعییل در مصاحبه  پهپاد ای دیگر یم فرزاد  نابود کرده و  پهپاد ارسائییل هرمس را  این سیستم دفاع داخیل کشور بوده که  گوید 

ی آورده   RQ-170 Sentinel آمریکانی  ی سامانه و این اتفاقات قبل از تحویل است  را پاییر از روسیه رخ    ۳۰۰های پدافند هوانی اسگرفیر

قابلیت     [۶۴]  اند. داده  ادعا یم اسماعییل در توضیح  پدافند هوانی کشور  پرسنل  به های  پرسنل، دوره  کند که  این  باالی  خاطر مهارت 

ی اشاره  در روسیه، نصف زمان معمول برای آموزش پرسنل   ۳۰۰آموزش افشان ایرانی سامانه اس کشورهای دیگر بوده است. او همچنیر

ی یم زمیر موشک  یک  توانستند  هوانی کشور  پدافند  پرسنل  دماوند،  رزمایش  در  اسبه کند که  سامانه  با  را  ی  ساقط کنند که    ۳۰۰زمیر

 .کندهای این پرسنل را ثابت یم قابلیت 

، ادعا یم  ایط    ۳۶۰۰کند که  اسماعییل در توصیف عملکرد مرکز عملیات پدافند هوانی منطقه دفایع در کشور وجود دارند که در رسر

ل  توانند مستقال تصمیم بحرانی یم  ی کنند. هریک از این مراکز دفایع چندین سامانه دارند که به شکیل یکپارچه و منسجم تحت کنیر گیر

سوی    ]از   اشیاء پرنده متخاصم اولهای رادارگریزتحت نظر ما هستند.  جنگنده »  سپاه و ارتش است. او در مصاحبه دیگری گفته است که

ند، سامانه پدافندی روی آنها هشدار دریافت یم   ما[ امیر     [۶۵].  «کند تا منطقه را ترک کنندیم   فوکوسکنند و اگر هشدار را نادیده بگیر

ی این اظهارات را در مصاحبه هسته زاده، فرمانده مرکز دفایع بوشهر که مسئول حفاظت از تاسیسات  اسماعیل  ای دیگر  ای بوشهر است نیر

 [ ۶۲]. کند تایید یم 

ی اراک است در مصاحبه  ات راکتور آب سنگیر ی دهد  ای دیگر توضیح یم فرمانده منطقه پدافندی خنداب که مسئول حفاظت از تجهیر

ء پرنده  که سیستم  ممکن یم های دفایع کشور، نفوذ هرگونه یسر ء پرنده از مسیر خود  او یم   [ ۶۲].  کنند خارجر را غیر گوید که اگر یک یسر

 شود. منحرف شود و به سوی مراکز حساس برود، به او هشدار داده و به مسیر دیگری هدایت یم 

ی فرمانده قرارگاه پدافند خاتم ۱۳۹۸شهریور    ۱۰در   ای توضیح داد که کل فضای  زاده، در مصاحبه رحیم   االنبیاء، رستیپ قادر ، جانشیر

ای در کشور  کشور اکنون تحت پوشش رادارهای شبکه دفایع است و با وجود رادارهای مختلف در باندهای فرکانس متفاوت، هیچ نقطه 

انر از خارج و [  که تحت پوشش رادارهای شبکه دفایع نباشد]نیست  ی  [ ۶۶]. ارد کند که برای پوشش آن الزم باشد ایران تجهیر

عیل حاجر ۱۳۹۹مهر  ۱۵در  فته ، امیر انی خود توضیح داد که پیشر های پدافند هوانی ایران، این کشور را به  بودن سامانه زاده در سخیی

 [ ۶۷]. های پدافند هوانی تبدیل کرده استییک از ده کشور نخست در حوزه رادار سیستم 

ضا صباج ۱۴۰۰شهریور    ۱۰در   وی پدافند هوانی ارتش، در مصاحبه ، رستیپ علیر ای گفت: »هر پرنده با هر کاربردی  فرد، فرمانده نیر

و در صورت نیاز    کنیم. هواپیمای رادارگریز معنای خود را از دست داده است. ما قدرت کشف و شناسانی پرنده را کشف و شناسانی یم 

ی داریم. سامانه امکان   داند اگر نزدیک به خط  دهند. دشمن یم کیلومیر مورد هدف قرار یم   ۲۰۰هانی داریم که اهداف را در باالی  درگیر

 [ ۶۸] . شوند«مواجه یم  قرمز ما شوند، با شکست مفتضحانه 

ایط هم قابلیت  ه سیستم پدافند هوانی کشور در سخت دهد ک ادعاهای مقامات ارشد پدافند هوانی جمهوری اسالیم نشان یم  ترین رسر

 شبکه پدافندی قدرتمندی چگونه قادر به شناسانی صحیح یک  
ی باالنی در شناسانی اهداف متخاصم در رسارس کشور دارد. اینکه چنیر
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ی  تاکنون نتوانسته برای آن پاسخ    ران جمهوری اسالیم ای  الملیل نبوده، سوال مهیم است که هواپیمای مسافربری بر فراز یک فرودگاه بیر

 .روشن و قابل قبویل ارائه بدهد

 دریافن  از اپراتور یک واحد پدافند هوان   اطالعات 2-1-4

انجمن با اپراتور ییک از واحدهای پدافند هوانی ارتش گفتگونی طوالنی داشت. برای حفظ امنیت این   PS752 زپس از رسنگونی پروا 

 .کنیمگزارش خودداری یم فرد، از ذکر نام او در این  

وها در بخش پدافند هوانی این اپراتور در حالت آماده   ۸طبق این گفتگو، در بامداد  اند و فرمانده آنها اعالم  باش بودهژانویه، همه نیر

 برقرار است. به گفته وی، این بدین معناست که حنر ممکن است دشمن وارد  ۳-کرده است که موقعیت »ث
ی

« یعنی وضعیت جنیک

 کشور شده باشد. 

شد اما او در کمال تعجب شاهد بوده که پروازهای  «، آسمان کشور باید بسته یم ۳-به گفته این اپراتور، در موقعیت موسوم به »ث

 نیفتاده و وضع کامال عادی است. 
ر
 مسافری کماکان در کوریدورهای امن در حال عبور هستند گونی که هیچ اتفاق

این   به  توجه  این سوال مطرح یم با  تورگفتگو،  آیا سامانه  پرواز  ۱ام-شود که  به  با مقر فرماندیه   PS752 مسئول شلیک   
ً
اساسا

. هنوز روشن نیست که آیا سپاه پاسداران، واحد پدافند هوانی توراال یکپارچه پدافند هوانی )خاتم    ۱ام-نبیاء( هماهنگ بوده است یا خیر

 با شبکه یکپارچ
ی

ی را بدون هماهنیک ی اشاره کرد  ه پدافند هوانی به نزدییک فرودگاه بیر . این اپراتور همچنیر الملیل تهران اعزام کرده است یا خیر

ی پروازو اشتباه  ۱ام-ای سامانه توردرجه   ۱۰۵که انحراف   با موشک کروز اگر محال نباشد، بسیار بعید است. جزئیات   PS752 گرفیر

 .گزارش آمده است  این  G   ضمیمه گفتگو در  بیشیر درباره این  

ل پرواز تهران 3-۱-۴  اطالعات دریافن  از یک از کارکنان مرکز کنی 

ل پرواز تهران گفتگونی طوالنی داشته است. برای حفظ امنیت این فرد، از ذکر نام او در این  
انجمن با ییک از کارکنان سابق مرکز کنیر

ل پروا گزارش خودداری یم   شود. « شناخته یم رادار سنیر  ز تهران، در میان کارکنان صنعت هوانوردی ایران به نام »کنیم. مرکز کنیر

 از فضای هوانی  
ی

ل پرواز تهران بخش بزرگ  بر فضای هوانی کشور نظارت دارند. واحد مرکز کنیر
ل مختلقی طبق این گفتگو، مراکز کنیر

نظایم از فرودگاه پوشش یم را  کشور    جنونر نواج  ایران از شمال غرب تا    ترافیک هوانی غیر
ی

ل، مسئول هماهنیک های  دهد. این مرکز کنیر

همچن و  ی مختلف کشور  بیر پروازهای  ی  یا ورودی  یر خلبان به  الملیل خروجر  با  مرکز  این  است.  و  ایران  دارد  مستقیم  رادیونی  تماس  ها 

ل تهران با دقت مونیتور یم های الزم را به آنها یم دستورالعمل  نظایم در سیستم رادار مرکز کنیر   . شوند دهد. طبق این گفتگو، پروازهای غیر

یس دارند. در این مرکز حضور و کشور هم نمایندگان شبکه پدافند هوانی   ی اطالعات دسیر  به همیر

ی  «الملیل تهران روشن کند، باید از »قبل از اینکه یک هواپیما موتورهای خود را در فرودگاه بیر د. این بدین    رادار سنیر تهران اجازه بگیر

رسد در گزارش نهانی دفیر برریس سوانح  دارند و به نظر یم  «رادار سنیر االنبیا که محل استقراری در »معناست که نمایندگان قرارگاه خاتم 

 عملیانر نظایم
ی

نظایم« نام برده شده، این اطالعات را به سامانه -از آن با عنوان »مرکز هماهنیک کنند  های پدافند هوانی کشور منتقل یم غیر

ی دریافت اطالعات را تایید یم و این سامانه  ی رادار سنیر به »  نمایند. این تاییدیه دوبارهها نیر الملیل تهران  « و سپس به برج مراقبت فرودگاه بیر

 از باند فرودگاه بلند شود. شود و پس از آن هواپیما اجازه دارد فرستاده یم 
ً
    اصطالحا

نشان یم رادار سنیر در » را  ایران  هوانی  و خروجر فضای  ترافیک هوانی ورودی  دارد که  رادار وجود  تهران چندین صفحه  دهد.  « 

این هواپیماها )مثال   این صفحات راداری و تمایم اطالعات مربوط به  به  ،  پروازهای  نمایندگان سیستم پدافند هوانی  ورودی، خروجر

یس کامل دارند ه( دسیر  .وضعیت اجازه، پروازهای عبوری و غیر
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 فرمانده  مراتبسلسله ۲-۴

وهای نظایم در رسارس جهان نیست. طبق  شیوه مراتب فرماندیه مطابق با  در سپاه پاسداران، سلسله  های استاندارد مورداستفاده نیر

کم سه فرمانده سپاه پاسداران، کنیم، دست اظهارات ییک از فرماندهان سابق سپاه پاسداران، که نام وی را به دلیل حفظ امنیت ذکر نیم 

 دهند. این سه نفر عبارتند از: گزارش یم ای  بدون گزارش به فرمانده کل سپاه پاسداران، مستقیما به عیل خامنه 

ی طائب، رئیس سازمان اطالعات سپاه پاسداران ●  حسیر

وی قدس سپاه پاسداران ● ، فرمانده نیر
 اسماعیل قاآنی

عیل حاجر  ● وی هوافضای سپاه پاسداران. امیر  زاده، فرمانده نیر

مراتب  زاده یا مقامات باالتری خارج از سلسله حاجر ممکن است با شخص    ۱ام-به گفته این فرمانده سابق سپاه، اپراتور سامانه تور

دار باشند. واسطه فرماندیه استاندارد و تنها با یک یا دو   در ارتباط بوده باشد، بدون اینکه مقامات نظایم زیادی از روند اتفاقات خیر

ی زیر از سپاه پاسداران  خود جمهوری اسالیم ایران هم نام مقامات رده  ی در این جنایت شد تهم به دست را که م و ارتش  پاییر اند ه داشیر

 منتشر کرده است: 

 ۱ام-رسوان پاسدار مهدی خشوی، فرمانده تور ●

اللیه، اپراتورستوان ●  یکم پاسدار میثم خیر

ی، اپراتور ستوان ●  سوم پاسدار سیداحمد میر

 دوست یکم پاسدار محمدمجید اسالمستوان ●

 رسوان پاسدار سجاد محمدی  ●

 هوت رسگرد پاسدار حامد مب ●

 سیدمحمدجواد احمدی )ارتش جمهوری اسالیم( رسگرد آجا  ●

 ستاد مصطقی فرانر )ارتش جمهوری اسالیم( رسهنگ آجا   ●

 کیا رستیپ دوم پاسدار ابراهیم صفانی  ●

 اکیر صیدون رستیپ پاسدار عیل  ●

اکیر صیدون است که در آن زمان در بخش منابع انسانی هوافضای سپاه پاسداران کار  این فهرست، عیل سپایه  متهم    باالترینرده 

ممکن است  یم کرده اما از سمت فعیل او اطالیع در دست نیست. اثبات گناهکاری یا بیگنایه این افراد، یا حنر وجود خارجر آنها، غیر

جمهوری اسالیم    ساختار فرماندیه سیستم پدافند هوانی در   1-4تصویر  اند. شده   چراکه این اسایم از سوی خود جمهوری اسالیم اعالم

 .دهدایران را نشان یم 

 

 .ایران جمهوری اسالیم   ماندیه در سیستم پدافند هوانی مراتب فر سلسله -1-4تصویر  

 ۱ام -واحد پدافند هوان  تور

از یک شبکه   از یکبه عنوان بخیسر    یم تواند   اندازی است که خودروی موشک   ۱ام-سامانه تور   توپخانه پدافند هوانی یا بخیسر 

دارای راداری بر روی یک دکل تاشو است، معموال هشت موشک حمل   عمل کند. این خودرو کهانفرادی و مستقل    صورت ه  و یا ب   پدافند 

ایط استاندارد، پرسنل آن متشکل از یک فرمانده، یک اپراتور سامانه و یک مکانیک/راننده است. البته این ساختار به نوع  یم کند و در رسر

فرماندیه عملیات و [ مرکز]
پدافند هوای   (ADOC) 

فرماندیه [ مرکز]
عملیات و پدافند 
هوای  منطقه ای 

فرماندیه سامانه 
سامانه پدافندی 

تور ام یک 
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 با واحدهای دیگر واحد سیار و اینکه آیا مستقل عمل یم
ی

  ،کند یا در هماهنیک
ی

   SA-15 Gauntletمبا نا  ۱ام-از تور ناتو گایه  دارد. بستیک

 .کنداد یمهم ی

 آتشبار فرمانده 

ایط استاندارد، برای دفاع از یک    انداز سیار در چهار گوشه  ثابت مانند یک پایگاه نظایم، ممکن است چهار واحد موشکهدف  در رسر

رادار نظارنر دورُبرد )اگر به توپخانه واگذار شده باشد( به عنوان واحد مرکزی  پایگاه نظایم مستقر شوند و یک پست فرماندیه توپخانه با  

اش تحت فرماندیه   ۱ام-کند. فرمانده توپخانه در پست فرماندیه واحد خود مستقر است و با چهار واحد تورپدافند هوانی عمل یم 

ی ساختار مشابیه دارند. افز های جنگ دهد. سایر سیستم کند و به آنها دستور یم ارتباط برقرار یم   ارهای پدافند هوانی نیر

ل عملیات منطقه   منطقه ای(  ADOCدر منطقه ) پدافند هوان   ( یا مرکز فرمانده عملیاتSOCای )مرکز کنی 

ل عملیات منطقه  ی فرماندهان   (SOC) ایمرکز کنیر  بیر
ی

ل، نظارت وهماهنیک در یک منطقه جغرافیانی مشخص    آتشبار مسئول کنیر

ی به هوا و دیگر سیستم های کوتاه افزارهای پدافندی مختلف مانند تسلیحات پدافندی، موشک جنگ   است و  ها را با همدیگر  برد زمیر

اگرچه سامانه ادغام یم تورکند.  به   ۱ام-های  انفرادی و مستقلقادرند  پدافند هوانی کامال    صورت  اما یک ساختار  اهداف عمل کنند، 

عمل کند،  آتشبار صورت انفرادی و بدون فرماندیه  ه  ب  ۱ام-ی دارد بدین معنی که حنر اگر قرار باشد واحد تورهای متعدد یکپارچه، الیه 

ل عملیات منطقه   .باشد در تماس (SOC) ایباید مستقیما با مرکز کنیر

ل عملیات پدافند هوان  )  ( ADOCمرکز فرمانده و کنی 

ک پدافند هوانی خاتم 
ل را بر سامانهاالنبیا باالتر قرارگاه مشیر  به  های پدافند هوانی کشور اعمال یمین سطح کنیر

ً
کند. این قرارگاه عمدتا

 پدافند هوانی شناخته یم 
ی

 شود. نام مرکز هماهنیک

ک  اطالعات موجود درباره جزئیات ساختار سیستم پدافند هوانی ایران اندک است اما یم  ی استنتاج کرد که قرارگاه مشیر توان چنیر

ی در غرب تهران واقع است به   ۲۵۰االنبیاء که خاتم   پدافند هوانی   زیر سطح زمیر
ل عملیات پدافند هوانی  عنوان مرکز میر

 فرماندیه و کنیر

(ADOC) ل  عمل یم  در سطح  و کنیر
ی

کند. این مرکز به عنوان یک سیستم پدافند هوانی »هوشمند« و یکپارچه، مسئول طراج، هماهنیک

، از جمل   ۱۰ وی پدافند هوانی ارتش جمهوری اسالیم است. در شهریور  منطقه پدافند هوانی ه منطقه پدافند هوانی تهران، زیر نظر نیر

ل پدافند هوانی »هوشمند« کشور به نام »پیامیر اعظم«  راه ۱۳۹۴
اندازی شده است. در  ، ایران اعالم کرد که سیستم فرماندیه و کنیر

ل   ۵۰۰۰،  طق پدافند هوانی کشور آن زمان ادعا شد که این سیستم قادر است تمایم منا  ،  کننده ایستگاهمرکز  کنیر های رادار پدافند هوانی

ی به هوا، موضع موشک های  آتشبار  ی تسلیحات پدافندی، و پست های زمیر را به هم متصل کند. این موارد    های ناظر پدافند هوانی گیر

شدن با آنها مهیا یم کند. حنر ادعا شد که این  قابلیت منحرصبه  ی و تعقیب اهداف و تخصیص نوع سالح برای درگیر فردی برای ردگیر

ی کند سیستم به هوش مصنویع مجهز است و قادر است به صورت مستقل تصمیم   [ ۷۰] . گیر

ل عملیات منطقه فند هوانی متشکل از چندین گروه پدافند هوانی است که هریک به مناطق پدا  عمل   (SOC) ایعنوان یک مرکز کنیر

ل عملیات منطقه   آتشبار کنند. فرماندهان  یم از چندین واحد تشکیل    آتشبار کنند. هر  ای مربوطه خود دریافت یم دستورها را از مرکز کنیر

کننده، رادار مرتبط با آنها و واحدهای فرماندیه، بر اساس نوع و الزامات عملیانر  از واحدهای شلیک   شود. تعداد این واحدها اعمیم

 .متفاوت است

ل عملیات منطقه  ل مستقیم  به طور کیل، مراکز کنیر ای معموال  به مناطق پدافند هوانی مربوط به خود متصل هستند اما امکان کنیر

ل عملیات پدافند هوانی آنها از سوی مرکز فرماندیه و  
برداری مستقل از آنها، درصورتیکه خطوط ارتباطیشان بر  بهره  و یا  (ADOC) کنیر

ی و   ونیک، حمله ساییر   .شود، وجود دارد  مختلدشمن قطع یا   و ویران کنندهیا اقدامات شدید اثر جمینگ یا اختالل الکیر

ی  اتکا و دقیقر درباره ساختار فرماندیه پدافند هوانی سپاه پاسداران و بخش از سوی دیگر تقریبا هیچ اطالعات قابل  های آن، و همچنیر

ل عملیات منطقه  وی پدافند هوانی ارتش و مراکز کنیر ل نیر
س نیست. ضفا طبق  ذکر شده  ای  رابطه آنها با مناطق تحت کنیر در دسیر
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ک خاتم االنبیا  نباشد، حداقل  با آن »هماهنگ«    این مراکز   شود که اگر فعالیتگفته یم   هانی گزارش به صورت »یکپارچه« با قرارگاه مشیر

 .کننددیگر، برجی واحدهای پدافندی خاص سپاه پاسداران کماکان به صورت مستقل عمل یم  هانی هستند. اما بر اساس گزارش 

شده توسط دادگاه نظایم   نه به سیستم یکپارچه پدافند هوانی  گتهران ادعا شده که فرمانده پایگاه نظایم بید در کیفرخواست منتشر

وی پدافند هوانی ارتش هستند که یم تواند حایک از آن باشد  کشور متصل نبوده است. با وجود این، دو نفر از متهمان از فرماندهان نیر

سیستم یکپارچه پدافند هوانی در ارتباط بوده است. بنابراین، نقش    را رسنگون کرد با     PS752  که واحد پدافند هوانی سپاه که پرواز

ک پدافند هوانی خاتم 
ک   PS752 االنبیاء در شلیک به پروازقرارگاه مشیر کماکان سوایل است که باید پاسخ داده شود. متاسفانه قرارگاه مشیر

وهای مسلح  پدافند هوانی خاتم  وی پدافند هوانی ارتش و نیر  درخصوص فاجعه پروازاالنبیاء، نیر
ی

سکونر دردناک   PS752 ارتش، همیک

 .انداختیار کرده 

 ۱ام-زمت   به هوای تور موشک  سامانه مشخصات  3-۴

روزرسانی قرار گرفته  در دوران  کارکرد خود مورد تعمیر یا به  PS752 مسئول رسنگونی پرواز  ۱ام-هرچند مشخص نیست که واحد تور

، اما برجی مشخصات اسایس و  ک در مدلهای مختلف این سیستم را یم   یا خیر محرمانهتوان در منابع  مشیر از جمله   ( open source)  غیر

برریس شده و کتاب آقای    ۱ام-ها و مشخصات سامانه تور اطالعات متخصصان در امور نظایم پیدا کرد. در این بخش، برجی از قابلیت 

د منتشر شده است، موردبحث قرار یم   ۲۰۲۰ال که در س  PS752مایک اس. میهایلوویــــچ درباره رسنگونی پرواز  [ ۷۰]. گیر

فته ساخت روسیه است که به نام تور PS752 واحد پدافند هوانی که پرواز   ۱ام-را رسنگون کرد، یک سیستم پدافند هوانی پیشر

شونده به  های هدایت های کروز و بمب برای دفاع از اهداف ارزشمند و عمدتا علیه موشک   ۱۹۸۰و    ۱۹۷۰شود و در دهه  شناخته یم 

عیل حاجر کار گرفته یم  وی هوافضا شد. به گفته امیر   ۲۰۲۰ژانویه    ۷شب  ی سپاه پاسداران، این واحد سیار حدود نیمه زاده، فرمانده نیر

ی   این واحدهای پدافند هوانی که  دسته از قابلیت   الملیل تهران اعزام شده بود. این بخش به تاریخچه و آن به نزدییک فرودگاه بیر
های فنی

 پردازد مرتبط است، یم PS752 به رسنگونی پرواز 

 از روسیه  ۱ام-ر خرید واحدهای پدافند هوان  تو  1-3-4

تور سیستم  خرید  زمستان    ۱ام-قرارداد  فوریه    ۲۰۰۴در  در  شد.  امضا  روسیه  و  ایران  ی  روس۲۰۰۶بیر اعالم کردند که  ،    ۲۹ها 

به قیمت حدود    ۱ام-انداز سیار تورموشک  ایران فروخته   ۷۵۰را  به  ایران اعالم کرد که سیستم    ۲۰۰۶فوریه    ۲۶اند. در  میلیون دالر 

 را از روسیه تحویل گرفته است.  ۱ام-تورپدافند هوانی 

وی هوافضای سپاه پاسداران بود در تلویزیون حکومنر ایران   ی سالیم، فرمانده کل سپاه پاسداران که در آن زمان فرمانده نیر حسیر

های با  با هدف   قادر است   ۱-کند که »سیستم تور اماین سیستم برای پدافند هوانی کشور صحبت کرد. سالیم اظهار یم   مزایای درباره  

، یعنی   ی های کروز که  السیر با قابلیت مانور باال و موشک پیماهای رسیــــعبسیار کوچک، هوا   هداف پرندها   سطح مقطع راداری بسیار پاییر

 [۷۳] عمدتا دارای سطح مقطع بسیار پایینی هستند درگیر بشود و با دقت آنها را مورد اصابت قرار بدهد«. 

 ( TTR)  ۱ام -هدف تور ردیان  رادار  ۲-3-۴

شوندههدف، یک رادار    و تعقیب کننده  رادار ردیانر  ل آتش    درگیر افزار های جنگ است که مشخصا برای استفاده با سیستم و کنیر

جهت سمت، ارتفاع،  ، مختصات هدف یا اهداف موردنظر را از  ۱ام -سامانه تور  در ی  رادار   این بخش.  پدافند هوانی طراج شده است  

ی یم طول، ُبرد و شتاب اندازه  ی خط سیر هدف و پیش اطالعات  این    و سپس از   کند گیر شود. بینی موقعیت آینده آن استفاده یم برای تعییر

ها(  )ازجمله موشکه  وندشافزارهای هدایت های مربوط به موقعیت یک یا چند هدف را به صورت مداوم تهیه کرده و جنگ این رادارها داده 

 ..هدایت یم کنند را به سوی هدف 
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 ( TAR)  ۱ام-یاب توررادار هدف 3-3-۴

موشک کروز یا هواپیمای    چون  ها  دیگر هدف از    ۷۳۷-۸۰۰برای تشخیص یک هواپیمای مسافربری شبیه به بویینگ    ۱ام-سیستم تور

ی خط نشان داده شده، هدف   2-4تصویر    یاب که در جنگنده، چندین روش دارد. رادار هدف  سیر آنها پیدا و شناسانی  ها را برای تعییر

ی اینکه تهدید فوری هستند یا خیر استفاده یم کند. این رادار برای نظا یم تواند پس  یاب یم شود. رادار هدف رت بر اهداف مشکوک و تعییر

، واکنش متناسب را با استفاده از موشک برای حمله به اهداف متخاصم نشان بدهددست از به   .آوردن اطالعات ردیانر

 

 .۱ام-ترکیب کیل واحدهای تور -2-4تصویر  

 متعادل   PS752 پرواز
ً
ی به ارتفاع  کیلومیر بر ساعت، در حال اوج   ۵۰۰با رسعت هوانی نسبتا میر بود که ناگهان ترانسپاندر    ۲۵۰۰گیر

ی موقعیت پرواز که اصطالحا سیگنال   PS752 بازایستاد. پروازشوند  نامیده یم   ADS-B های خروجر هواپیما از ارسال سیگنالهای تعییر

ی است. رادار هدف باید نشان داده    ۱ام-یاب تورمشخصات عادی هواپیمانی را داشت که پس از برخاست، در حال رسعت و ارتفاع گرفیر

ارتفاع  PS752 باشد که پرواز پایدار در حال  پنهانبصورت  برای  نه در تالش  و  ی است،  یا   کردن ردپای  راداری  گرفیر خود که معموال 

ی  در موشک  ی ی انجام یم شود؛ مانورهای تند و تیر ی پروفایل  چون های متعدد و نر های کروز رایج است. تفاوت مانورهای تندوتیر وچرانی بیر

 :وجود دارد، از جمله  ۷۳۷-۸۰۰پروازی و مشخصات موشک کروز و بویینگ مسافری  

 .با رسعنر حدود نصف رسعت یک موشک کروز در حال حرکت بوده است   PS752 هواپیمای مسافربری  •

برابر بزرگ  • از سطح مقطع راداری موشک کروز است و همینطور طول هواپیما  سطح مقطع راداری هواپیما چندین  تر 

که    ۷۳۷-۴۰۰یک موشک کروز و یک بویینگ    راداری  چندین برابر طول موشک کروز است. در این بخش، سطح مقطع

 .7تر است مقایسه یم شوند کوچک  PS752 از هواپیمای پرواز حنر 

 گرمانی هواپیما در دو  نقطه دیده یم  •
ّ
شده است، برخالف موشک  با توجه به دو موتوره بودن هواپیمای مسافربری، رد

 حرارنر به جا یم
ّ
 .آن متصل است  یابیک ردیاب نوری دارد که به رادار هدف   ۱ام-گذارد. سامانه تورکروز که فقط یک  رد

 

 بود.  ۷۳۷-۸۰۰یک بويینگ  PS752پرواز  7
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وضوح قابل تشخیص بوده است. برای مثال، هواپیما در حال صعود بوده  و  پروازی هواپیما از موشک کروز به   لی پروفا    •

ی شکل حرکنر برای موشک کروز، لحظانر پیش از برخورد به اهداف شهری، عادی نیست. هواپیماهای مسافری تالش   چنیر

ی دوری و بر فراز آنها پرواز کنند، در حیم ، از عوارض  ایل که موشک کنند از عوارض زمیر ی های کروز با پرواز در ارتفاع پاییر

ی برای پنهان   کنند. شدن از دید رادارها و پدافند هوانی استفاده یم زمیر

فته توربا توجه به تفاوت  الجثه  را که با  نتواند یک هواپیمای مسافربری عظیم   ۱ام-های فوق، بسیار بعید است که سامانه پیشر

عالوه، از آنجا که این واحد سیار در نزدییک فرودگاه  ر حال صعود بوده است را از یک موشک کروز تشخیص بدهد. به رسعت  نسبتا کیم د 

قابل     PS752زمستقر بوده، قاعدتا باید پروا  ایظ، غیر ی رسر تصور  را اندگ پس از برخاست از فرودگاه، روی رادارهایش دیده باشد. در چنیر

داست که اپراتور، هواپیمای م  .سافربری را تنها سه دقیقه پس از برخاست با موشک کروز اشتباه بگیر

 مقایسه نمایش سطح مقطع راداری هواپیمای مسافری و موشک کروز 

سطح مقطع راداری،  از  ، برای اهداف مختلف، متفاوت است.  ۱ام-شاخیص است که در سامانه تور (RCS) سطح مقطع راداری

شده از یک سطح فلزی کامال صاف استاندارد با   شده از هدف  با  قدرت سیگنال منعکس عکس مقایسه واختالف قدرت سیگنال من

ی یممیر مربــع، اندازه   ۱مساحت   های سیگنال رادار )مانند طول موج عامل( و    شود. گیر سطح مقطع راداری یک هدف، متاثر از پارامیر

ی شاخصه  ه( های خوِد هدف )مانند اندازه، جهت همچنیر ی و غیر  .است گیر

اوکراینی به رسپرسنر دکیر اولگ سوخارفسیک از دانشگاه میل پدافند هوانی خارکف  محققان  بخیسر از جزئیات زیر، از کتاب تالیقی  

، با استفاده از شبیه   [۷۴].  استخراج شده است پیما با  سازی کامپیوتری، مساحت سطح چندین هوا در تحقیقات این دانشگاه اوکراینی

، تصویر سمت چپ سطح مقطع راداری یک بویینگ  3-4تصویر  های مختلف مقایسه شد. در  گیگاهرتز از زاویه   ۱۰و    ۳های  فرکانس

از هواپیمای پروازرا نشان یم   ۷۳۷- ۴۰۰ تر است، و گراف سمت راست نشانگر سطح  ( کوچک ۷۳۷- ۸۰۰بویینگ   )PS752 دهد که 

رفت در حمله  ین موشک شبیه به موشک کروز تاماهاک است که انتظار یم است. اندازه ا  AGM-86 ALCM مقطع راداری یک موشک

تراز  مقادیر نشان داده شده بر روی خطوط هم   به کار برود. شایان ذکر است که  ۲۰۲۰ژانویه    ۸جویانه ایاالت متحده در بامداد  تالقی 

 .شان داده شده استتر از شکل سمت راست نبرابر بزرگ   ۱۰شکل سمت چپ، به منظور وضوح بهیر تصویر،  

 

 AGM-86 )چپ( و سطح مقطع راداری موشک  ۷۳۷- ۴۰۰ای گسسته از سطح مقطع راداری بویینگ  گراف دایره   - 3-4تصویر  

ALCM    )گیگاهرتز  ۳در فرکانس  )راست. 

از  پهلو و  از    جلو )سمت دماغه(،  از    سطح مقطع راداری متوسط و میانه را در سه موقعیت  4-4تصویر  برای فهم بهیر این دو گراف،  

م( 
ُ
 .دهدنشان یم  پشت )سمت د
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بویینگ    -4-4تصویر   میانه سطح مقطع راداری  AGM- 86)چپ( و سطح مقطع راداری موشک    ۷۳۷-۴۰۰دیاگرام متوسط و 

ALCM   .ساننر   10)طول موج    گاهرتز یگ   3  فرکانس در  افقر   پوالریزاسیونرادار با    د یبا فرض د  )راست( در تقسیم سمت به سه بخش  

)  [ ۷۴] . میر

ی حداقل سطح مقطع راداری بویینگ    4-4تصویر  همانطور که در   در  )  ۷۳۷- ۴۰۰نشان داده شده، تفاوت مقادیر چشمگیر است. بیر

ونده  شدر حالت نزدیک میر مربــع( و حداکیر سطح مقطع راداری موشک )   ۲۶/ ۸۱با سطح مقطع راداری  شونده از مقابل  حالت نزدیک 

ء را  میر مربــع(، تفاونر هشت برابری وجود دارد. این در حالیست که سیستم  ۳/ ۴با سطح مقطع  از پهلو   های رادار جهت حرکت یک یسر

 .توان اشتباه گرفتشناسند، بنابراین حرکت از جلو و حرکت از پهلو را نیم یم

است که باعث افزایش سطح مقطع راداری   ۷۳۷-۴۰۰نگ  تر از بوییبزرگ   ۷۳۷-۸۰۰مهم است مجددا اشاره شود که ابعاد بویینگ 

البته سطح مقطع    ۷۳۷- ۴۰۰های آن هفت میر بیشیر از بویینگ  شش میر و طول بال   ۷۳۷-۸۰۰شود. طول بویینگ  آن یم  است. و 

ی  بز راداری  با اندازه هدف مرتبط است. به گفته دیگر، هرچه هدف بزرگ   .تر استرگ تر باشد، مقدار سطح مقطع راداری آن نیر

مربــع و از پهلو   ۲۹/ ۳۹، از زاویه جلو  ۷۳۷گیگاهرتز، سطح مقطع راداری بویینگ   ۱۰در پاسخ به فرکانس رادار  مربــع   ۱۵۴/ ۲۶میر میر

ی فرکانس رادار  (. برای مقایسه، در پاسخ ب5-4تصویر  است )  گیگاهرتز، سطح مقطع راداری موشک کروز از زاویه جلو فقط    ۱۰ه همیر

مربــع است ۲/ ۸۵میر مربــع و از پهلو  ۰/ ۰۲  .میر

 

ی انگینمودار م  -5-4تصویر     م ی)راست( در تقس  AGM-86 ALCM RCS)سمت چپ( و موشک    RCS  400- 737  نگیبرد بوئ  انیو م  یر

( ساننر  3)طول موج   گاهرتز یگ   10در فرکانس   افقر  پوالریزاسیون رادار با   د ی به سه قسمت، با فرض د موت یآز   [ 74]  میر

ماند و در نتیجه  های مختلف رادار، ثابت باقر یم مالحظه سطح مقطع راداری این دو هدف پرنده، در پاسخ به فرکانس تفاوت قابل 

د.  ، ییک را با دیگری اشتباه بگیر فته پدافند هوانی
و   ۸۰۰- ۷۳۷تفاوت اندازه چشمگیر بویینگ   6-4تصویر  بعید است که یک سیستم پیشر

 دهد. موشک کروز تاماهاک را نشان یم 
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 [ ۷۱]  . است ۷۳۷-۸۰۰تر از یک هواپیمای بویینگ  موشک کروز تاماهاک بسیار کوچک  -4-6تصویر  

کند. همانطور  ای روشن را مشاهده یم ، اپراتور بر اساس سطح مقطع راداری هدف پرنده، نقطه ۱ام-در صفحه راداری سامانه تور

است. بنابراین، نقطه روشن    ۷۳۷-۸۰۰تر از هواپیمای بویینگ  مراتب کوچکدهد، موشک کروز تاماهاک به نشان یم   6-4تصویر  که  

 .ه باشدتر از یک موشک کروز بود مراتب بزرگ به ۱ام -باید در چشم اپراتور سامانه تور PS752 مربوط به پرواز

ی  بیند. موشک اپراتور در صفحه راداری دیگر، جهت و رسعت و ارتفاع اهداف را یم  ی بیر میر    ۹۰تا    ۳۰های کروز معموال در ارتفاع پاییر

از   با رسعنر بیش  با هواپیمای بویینگ  کیلومیر بر ساعت پرواز یم   ۷۵۰و  این  با جهت    ۷۳۷-۸۰۰کنند.  باالتر و  ارتفایع بسیار  که در 

وع از  صعودی پ قابلیت    کند بسیار متفاوت است. عالوه بر این،  کیلومیر بر ساعت( پرواز یم   ۲۵۰ایدار و افزایش خظ رسعت )با رسر

یک نگاه به این صفحه بیندازد تا تفاوت    ۱ام-بیشیر است. فقط الزم بوده که اپراتور واحد تور  ۷۳۷- ۸۰۰موشک کروز از بویینگ  مانور 

 پروفایل پرواز را ببیند. 

 ( IFFتم شناسان  دوست یا دشمن )سیس  ۴-3-۴

دارد که   پروازیمعنرص دیگری هم وجود  از رسنگونی  نظایم سیگنال  PS752 توانست  هواپیمای غیر ی کند.  را  پیشگیر های خاض 

ی بدهکند که تمایم رادارها یم مخابره یم  - ند. سامانه تورتوانند بر اساس آن، هواپیمای مسافربری را شناسانی کرده و از پرنده نظایم تمییر

ی  شود مجهز است. درست باالی رادار هدف شناسانی دوست یا دشمن( شناخته یم )IFF به این سیستم شناسانی که به نام  ۱ام یاب، آنیر

 .(7-4تصویر  کوچیک برای شناسانی هدف تعبیه شده است ) 
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 شناسانی دوست یا دشمن -7-4تصویر  
ی  .یابباالی رادار هدف  (IFF) آنیر

ی به هوا قاعدتا ابتدا تالش یم واحد موشک   کند و سپس با آن درگیر شود. هواپیماهای  کند هدف مشکوک را قطعا شناسانی انداز زمیر

اپراتور  را مخابره یم   squawk  فرد مربوط به آن هواپیمای خاص معروف بهتجاری یک ترانسپاندر دارند که اطالعات منحرصبه  کند. 

ل کند، به  نظایم مستقر انداز در نزدییک فرودگاه خصوص اگر واحد موشک موشک باید این اطالعات را کنیر  .شده باشد های غیر

انداز باید برنامه زمانی پروازهای محیل را برریس کند. اگر هیچ پروازی در برنامه  کند، اپراتور موشک مخابره نیم  squawk اگر هواپیما 

 
ی

ء پرنده نباشد، اپراتور باید ویژگ مقطع  ای را که روی صفحه رادار ظاهر شده تحلیل کند. چنانکه توضیح داده شد، سطح  های پروازِی یسر

ها مانند رسعت، ارتفاع و پروفایل پرواز( برای هواپیمای تجاری بسیار متفاوت از هواپیمای جنگنده یا   ی سایر پارامیر راداری )و همچنیر

اپراتور سیستم موشیک یم  است.  یا  موشک کروز  ء پرنده موردنظر دشمن است، دوست است،  آیا یسر ی کند که  تعییر به رسعت  تواند 

 .ناشناس

 ۱ام -پرتاب موشک سامانه تور هایقابلیت  5-3-4

س عموم بسیار محدود است اما یم  هانی درباره سیستم  سایت رویس مربوط به امور نظایم، داده توان در چند وب اطالعات دردسیر

ی در وب   ۱ام-تور الیا«پیدا کرد. همچنیر انی را  ، اهداف هو ۱ام-تور  [سیار]   آمده است: »خودروی نظایم    8سایت اندیشکده »ایر پاور اسیر

 [ ۷۵] کند«. کند و پس از یک توقف کوتاه، به سمت آنها موشک شلیک یم در حال حرکت شناسانی و انتخاب یم

 ۱ام-سیستم تور، که نسل قبل از تور9k331تر  دهد که حنر مدل قدییم نشان یم سایت است  که مبتنی بر اطالعات این وب   ۴-۱جدول  

(9K331 ) 9ثانیه توقف کامل نیاز داشته تا موشک شلیک کند. این عدد در مدل   ۱۰/ ۷بوده، تنها بهk331  چنانکه در جدول زیر نشان

ی توریابد. با این حال، باید اشاره شود که ییک از تفاوت ثانیه کاهش یم  ۹/ ۷داده شده، به   ی آن تور9k331  -۱ام-های اصیل بیر -و جانشیر

ی و شلیک کند« اما واحدهای تورتواند در حال حرکت هدف »یم   ۲ام-این است که تور (9K332)۲ما  »باید برای شلیک دو تا    ۱ام-گیر

 [ ۷۶]. « کنند   سه ثانیه توقف

 

الیا« اندیشکده  8 الیانی است که»ایر پاور اسیر
«با هدف »تحلیل و تحقیق نیر   ای اسیر توسط دکیر کارلو کپ و پییر گون تشکیل شده    وی هوانی

 است.  
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ی مدل  هایخالصه اطالعات فنی و تفاوت  1-4جدول    های سامانه تور. بیر

وجود   پیش از امکان شلیک به اهداف  ۱ام-مورد نیاز برای سامانه تور  هانی درخصوص مدت دقیق توقفدر منابع مختلف، تفاوت 

ای« دهد در حایل که در منبع دیگری به زمان توقف »دو تا سه ثانیه ای را نشان یمثانیه  ۹/ ۷، زمان توقف   1-4جدول  دارد. برای مثال،  

 .توافق دارنداشاره شده است. بهرحال، همه منابع بررس اینکه تنها یک »توقف کوتاه« در حد چند ثانیه، برای شلیک موشک الزم است،  

ی جهت  اتوماتیک باشد را  رسد اتوماتیک یا حداقل نیمه که به نظر یم   این گزارش، اهمیت این توانانی خاص  ۱-۳-۵بخش   در یافیر

 .کند صحیح شمال ارزیانر یم 

 ۱ام -های سیاه تورجعبه  6-3-۴

 مقامات قضانی کشور صداهای ضبط به گفته ترگ، دادستان نظ
،      [۷۷].  اند را شنیده   ۱ام-شده در واحد تورایم تهران، برجی ی همچنیر

  ۱ام-های تورکند که سامانه ساخته شده تایید یم PS752 یک مقام ارشد نظایم اوکراین در مستند »راز مرگ رومئو« که درباره پرواز

ی  تواند بر یم   ۱ام-بعالوه، به گفته کارشناسان، دستگاه ثبت و ضبط تور  [  ۳۳]  .  9ایران مجهز به جعبه سیاه هستند  های درگیر
جی از پارامیر

ی ثبت کند که پس از عملیات برای تحلیل به کار گرفته یم  را رسنگون   PS752 که پرواز  ۱ام-شود. یم توان نتیجه گرفت که واحد توررا نیر

و ضبط کرده  مراتب فرماندیه را ثبت  و دیگر افراد در سلسله   ۱ام-کرده، جعبه سیایه دارد که صداها و تمام ارتباطات میان واحد تور

 .است

بر    ۰۶:۱۴:۱۹شده را در ساعت  » کاربر سامانه دفاع هوانی مشخصات هدف شناسانی   طبق گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران: 

 مربوطه اعالم نمود. مبادله این پیام با مرکز موفقیت 
ی

ی نبوده و در پیام روی بسیر ارتباط با مرکز هماهنیک شده در مرکز  های ضبط آمیر

 ثبت نشده است«. هماهن
ی

 یک

آزمانی شود تا بفهمیم که اپراتور سامانه چگونه، طبق ادعای ایران،  راسنر   ۱ام-ادعای ایران در این زمینه باید با برریس جعبه سیاه تور

 PS752 دریافت کند. جای سوال دارد که چطور این اپراتور پیش از شلیک به پروازرا   PS752 تالش کرده تا تایید شلیک موشک به پرواز

ی اجازه برای رسنگونی هواپیما از شبکه  و برای دریافت هشدار ورود موشک های کروز به شبکه پدافند هوانی متصل بوده اما هنگام گرفیر

د. الزم به ذکر است که جعبه سیاه این واحد  و نر باید مورد برریس مستقل    ۱ام-قطع شده است. جعبه سیاه این واحد تور طرف قرار بگیر

.تاکنون از سوی ایران تحویل داده نشده است

 

9 s-https://www.youtube.com/watch?v=igDAFtwPe 

https://www.youtube.com/watch?v=igDAFtwPe-s
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 PS752 پرواز رسنگون   درباره  بیشی   تحقیقات 5

 فضای هوان  کشور ۱-۵
 تصمیم به باز نگاه داشت  

 فضای هوانی تهران و اجازه پرواز به هواپیماهای  نقش اسایس داشت، باز نگه  PS752 ییک از عوامیل که در رسنگونی پرواز
ی داشیر

غم تنش  العاده نایسر از حمالت موشیک سپاه  های فوق بود. چنانکه پیشیر گفته شد، این تنش های نظایم آن بامداد شوم  مسافربری، علیر

بامداد )به وقت ایران( صورت گرفت.    ۲بود که درحدود ساعت    ۲۰۲۰نویه  ژا   ۸های نظایم ایاالت متحده در عراق، در  پاسداران به پایگاه 

انی  ، حکومت  ۲۰۲۰ژانویه    ۸دهد که در  های مقامات ایرانی نشان یمها و مصاحبه سخیی
ی

ایط جنیک غم چرخش اوضاع به سمت رسر ، علیر

ی تصمیم در نهایت منجر به رسنگو   .شد PS752 نی پروازایران عمدا فضای هوانی کشور را باز نگه داشت و همیر

 ها واقف بودند. ییک از نکات مؤید این امر این است که واحد پدافند هوانی که پروازمقامات جمهوری اسالیم کامال به این تنش 

PS752    های  پایگاه بامداد به وقت تهران رسنگون کرد، تنها چند ساعت پیش از آنکه ایران حمله موشیک خود علیه    ۰۶:۱۴را در ساعت

ی    ۱۱الملیل تهران مستقر شده بود. بعالوه، در  نظایم آمریکا در عراق را انجام بدهد، و از بیم حمله متقابل آمریکا در نزدییک فرودگاه بیر

عیل حاجر ۲۰۲۰ژانویه   ی توضیح داد که کشور پس از حمله  ، امیر وی هوافضای سپاه پاسداران، در یک کنفرانس خیر به  زاده، فرمانده نیر

 قرار داشته است. حاجر پایگاه 
ی

کند  دارد اظهار یم   [۱-]اپراتور تور ام  خود ایشان  زاده اظهار کرد که »های نظایم آمریکا در وضعیت جنیک

ایط ثکه ما چندین بار درخواست کردیم که فضای کشور از پروازها متوقف بشود، یعنی اصطالحا یم  -گویند باید فضا کلیر بشود. در رسر

کنند یعنی  . حاال به واسطه بعیصی از مالحظات شاید این کار را عزیزان ما دنبال نیم شود ها هم انجام یم است یعنی درخواست طبییع    ۳

 هم ادامه پیدا یم 
ی

ایط جنیک    [ 78] «. کندتوأم با پروازها این رسر

ی در سخیی  ی سالیم، فرمانده کل سپاه پاسداران، نیر ، اشاره کرد که  ۲۰۲۰ژانویه    ۱۲انی خود در مجلس شورای اسالیم به تاریــــخ  حسیر

ژانویه    ۵جمهور وقت آمریکا، در  ، همانطور که دونالد ترامپ، رییس او افزود   [79].  ها میان ایران و آمریکا بسیار باال گرفته بوده استتنش 

زاده در  ، حاجر ۲۰۲۰آوریل    ۲۳در   [  80].  است  نقطه در ایران بوده ۵۲منتظر حمله آمریکا به سپاه پاسداران    هشدار داده بود،  ۲۰۲۰

او   [81]. نقطه، محل سکونت رهیر جمهوری اسالیم در تهران باشد  ۵۲تلویزیون حکومنر اظهار کرد که تصور بر این بوده که ییک از این  

ی اشاره کرد که اگر آمریکا به حمالت ایران در  هدف آمریکا حمله کند. در    ۴۰۰داد، ایران قصد داشته به پاسخ یم   ۲۰۲۰ژانویه   ۸همچنیر

 فضای هوانی    ای با اشپیگل توضیح داد که تصمیم به باز نگاه، جواد ظریف، وزیر خارجه وقت ایران، در مصاحبه ۲۰۲۰ژانویه    ۲۴
ی داشیر

، یک ایران در شب حمله به پایگاه   [ 82] . بوده است »تصمیم فنی و سیایس« های آمریکانی

، دبیر شورای عایل امنیت میل ایران، که گفته یم ۲۰۲۰ژانویه    ۱۲در  
ی  شود ]این شورا[ مسئول تصمیم ، عیل شمخانی ی درباره بسیر گیر

ها روشن شد که این حادثه از کدام نقطه  حادثه زمانی که رخ داد، پس از ساعت ای ادعا کرد: » کشور است، در مصاحبه فضای هوانی  

ی ،  PS752  با وجود این، مدت کوتایه پس از شلیک به پرواز   [ 83].  « استواقع شده  الملیل بدون هیچگونه تغییر  پروازهای داخیل و بیر

ر الگوی پرواز، کماکان در داخل و بر فراز فضای هوانی ایران در حال سفر بودند. دفیر برریس سوانح و حوادث هوانی جمهوری  آشکاری د

انه:   کردن  واحد پدافند در صورت آغاز حمله هوانی اجازه روشن »اسالیم ایران در گزارش نهانی خود آورده است که به عنوان اقدام پیشگیر

ی هستند، پس از شناسانی در شبکه    موتورها را ندهد. در  ، آغاز پروازهانی که رایه مناطق با ریسک پاییر صورت فقدان گزارش حمله هوانی

ل فضای کشور« از    [  84]   .  «پدافند بالمانع خواهد بود اما این ادعا با اطالعانر که به آنها اشاره کردیم و این واقعیت که »مرکز کنیر

توان در تعارض است.  طبق این بند از گزارش نهانی دفیر برریس سوانح، یم    [55]  ،  شلیک یک موشک »ناشناخته« مطلع بوده  گزارش

هانی به سوی کشور شلیک شده، پس باید فضای هوانی کشور  اند که موشک به این نتیجه رسید که چون مقامات نظایم ایران معتقد بوده 

لکه حنر بعد از حمله موشیک به این پرواز )طبق ادعای جمهوری  ب  PS752 تنها قبل از رسنگونی پروازبستند. اما فضای هوانی کشور نه را یم

ی باز نگاه داشته شد  .اسالیم: به دالیل نامعلوم( نیر

ی ویا حنر  این ادعاها از سوی مقامات ارشد جمهوری اسالیم نشان یم  غم آگایه از ریسک و احتمال درگرفیر دهد که مقامات ایران علیر

 نشدند فضای هوانی کشور را ببندند و بدین   عیار )شلیک موشکوقوع یک جنگ تمام 
ترتیب ایمنی و سالمت افراد »ناشناخته«( ، حاضی

نظایم را در برهه  وع جنگ ایران و عراق )غیر ی نظایم نادیده گرفتند. برای مقایسه، در جریان رسر - ۱۳۵۹ای حساس و حیانر از یک درگیر

ی فع۱۳۶۷ کردند و حنر برای دوری از مناطق دارای ریسک باال،  ال را با جدیت کنسل یم (، مقامات ایران پروازها بر فراز مناطق درگیر

های پرواز را تغییر یم  دادند. وضع فضای هوانی ایران در جریان جنگ ایران و عراق در بخش بعد برریس شده است. این نکته نشان  مسیر



46 

 

نظا دهد که مقامات ایران از پروتکل یم  سفرهای هوانی غیر
ی  تصمیم به نادیده   ۲۰۲۰ژانویه    ۸اند اما در  یم مطلع بوده های حفظ ایمنی گرفیر

 .ها گرفتنداین پروتکل 

ایجاب  قانون هواپیمانی کشوری: »اداره کل هواپیمانی کشوری یم   ۱۰طبق ماده   یا علل نظایم  امنیت عمویم  تواند در مواردی که 

ایط خاض  هواپیمای ایرانی یا خارجر   نماید با تصویب هیأت وزیران پرواز یم  را بر فراز قسمنر از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید به رسر

، همش ییک از  ، حسن رضان  ۲۰۲۰مارس    ۵بنماید«. در   فر، مدیرکل دفیر برریس سوانح هوانی ایران، در مکالمه تلفنی با جواد سلیمانی

 فضای هوانی کشور در  ئول تصمیم گفت که شورای عایل امنیت میل ایران، نهاد مس ،PS752  باختگان پرواز جان
ی ی برای نبسیر   ۸گیر

ی تایید شده که   [16].  های آمریکا در عراق، بوده است، پس از حمله به پایگاه۲۰۲۰ژانویه  این اظهارات در گزارش تیم تحقیقات کانادا نیر

 فضای هوانی کشور دخیل بوده رتبه جمهوری اسالیم در تصمیم به باز  کند مقامات عایل ذکر یم
ی اند. در نهایت، اکنون روشن  نگاه داشیر

بوده و نقش عظییم در رسنگونی   ارشد جمهوری اسالیم  از سوی مقامات  اقدایم عمدی  تجاری،  تعلیق پروازهای  از  امتناع  است که 

 .داشته است PS752پرواز

 وضعیت فضای هوان  ایران در جنگ ایران و عراق  ۱-۱-۵

وهای مسلح، پس از رسنگونی پرواز  آبادی، معاون هماهنگ عیل عبداللیه عیل  در یک مصاحبه تلویزیونی   PS752کننده ستاد کل نیر

 روز  
ی

ایط جنیک ما در  لغو نشدند پاسخ داد: »  ۲۰۲۰ژانویه    ۸در صداوسیمای جمهوری اسالیم، در مورد اینکه چرا پروازهای تجاری در رسر

ده... در تمام این مواقع که پروازهشت سال دفاع مقدس در حالت جنگ بودیم، ی ممنوع نبود در کشور  -عنی یک جنگ رسارسی گسیر

ایط جنگ تماموآمد یمما، پروازها ادامه داشت، رفت  ی نیست«. کرد. حنر در رسر ی ی چیر  [85] عیار هم چنیر

ی نظایم با حمالت ایران به پایگاه   فضای هوانی در آن روز و آن ساعات، ابتدانی ترین  های  پس از آغاز درگیر
ی آمریکا در عراق، بسیر

را با »روزهای نخست« جنگ ایران و عراق و    ۲۰۲۰ژانویه    ۸است که    آن   تر شد. در مقام مقایسه، دقیق تصمییم بود که باید گرفته یم 

تا    ۱۹۸۰سپتامیر    ۲۲ایر که از  کتابچه عملکرد هما/ایران   گوید( مقایسه کنیم. در نه با کل دوره هشت ساله جنگ )چنانکه عبداللیه یم 

 :مورد استفاده متخصصان خطوط هوانی بود آمده است ۱۹۸۱ژوئن  ۲۲

نشد و    هی کامال تخل  گاهچ یه  ر یا ران یا   ی عراق، دفیر مرکز -   رانیا   جنگ نی ابتدا   ماه دو  طول  در  عراقر   ی وها یر با وجود حمالت متعدد ن  »

ا   نیا   یر تحت تاث  وجود پروازها به طور قابل توجیه  نی به کار خود ادامه داد. با ا   نی یزم ر یز   یها در پناهگاه    ی قرار گرفته بودند و پروازها   طی رسر

ی ب در    مجدد پروازها، فقط  ییر با از رسگ  متوقف شدند. حنر   ۱۳۵۹آبان    ۱۸و    ۱۰  خیــــتا تار    بی، به ترتنی هوا خط   نیا   و داخیل  الملیلیر

 
ی

ک ارتش انجام یم  ک ینزد  ساعات محدود روز و با هماهنیک ی مرتبط با پرواز ن  اتیو هرگونه عمل   یو نگهدار   یر شدند. تعم  با ستاد مشیر   به   یر

 . شد   محدود   روز  ساعات

کت هواپ     ران ی ]ارتش[ ا  نی هوا   یو یر خود را چهل و هشت ساعت قبل به ن یدستور داده شد که فهرست پروازها   ر یا  رانیا  نی ما یبه رسر

 به ن  ییر گونه تغهر   و   کند   ارسال
ً
   نی ی در ساعات مع  د یداخل و خارج تهران با   یاطالع دهد. پروازها   نی هوا   یو یر برنامه را فورا

ی
  و با هماهنیک

 شد.  انجام یم کامل با مقامات نظایم 

   یبا اجرا   ر یا   رانی، ا ها ]با عراق[  ییر بالفاصله پس از آغاز درگ
ی

  یخود را به فرودگاه ها   یماها یپرواز، هواپ  50متشکل از    طرح پراکندگ

 مشهد( تخل 
ً
ق کشور )عمدتا قر  ماها ی که پروازها از رس گرفته شد، هواپ  زمانی   ن،یکرد. بنابرا   هیامن رسر خود ]در   مجبور شدند از پناهگاه رسر

 پرواز خود به مشهد بازگردند.   انیا کنند و در پا مشهد[ به تهران پرواز کنند تا مسافران را جابج

ی    23فروند هواپیمای مسافربری بود که    26دارای    1359ایران ایر در شهریور    سپتامیر    23فروند آن قابلیت پرواز داشتند. ایران ایر بیر

ان را در ماه بعد به   159اکتیر )مهر ماه( تنها   23و  ی  « پرواز رساند.   1041و در مدت شش ماه به   285بار پرواز کرد، اما این میر

ی پرواز در ایران، در گفت و گو با ما یم آقای امیر کشو  تمام هواپیماها    »  گوید:  ی، رییس وقت هیات اجرانی کانون خلبانان و مهندسیر

قر کشور از جمله مشهد و زاهدان فرستاده شدند. دست کم یک هفته تمام پروازهای  بالفاصله بعد از وقوع جنگ به فرودگاه  های رسر

های اروپانی مطلع شدم پیشنهاد کردم پروازها از اروپا  ی مسافران ایرانی در فرودگاه وضعیت دشوار و آشفته اروپانی قطع بود. من که از  

به سمت آذربایجان شوروی پرواز کنند و در نتیجه ما ]فقط[ مدت بسیار کوتایه که از استان گیالن عبور خواهیم کرد در خاک ایران  
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ین خطر متوجه هواپیماه البته این کار باید با اسکورت هواپیماهای نظایم صورت یم گرفت که  پرواز کنیم تا کمیر ای مسافربری باشد. 

ی امر هم اتفاق افتاد.   « همیر

 درباره پروازهای اروپانی به دست نیم دهد اما قطعا همه پروازها به  روزنامه   برریس بریده 
های متعلق به آن دوره، اطالعات چندانی

ی محدود شده بود )لغو شده بوده   عربستان سعودی برای حج،  ی و قطار نیر ، حنر سفر با ماشیر تصویر  تا    1-5تصویر  اند. به دالیل امنینر

 در اوج آرامش اجازه دادند که  ۲۰۲۰ژانویه    ۸(. با وجود این، در بامداد  5-3
ی

وهای نظایم و مقامات هوانوردی ایران همیک ، دولت و نیر

نظایم در   یبیم  زمانی که  هواپیماهای غیر فت  بالقوه  نظایم  یک درگیر وع    میر و یا حنر به ضعم آنها )با شلیک موشک »ناشناخته«( رسر

قبل از برخاست سه بار از سیستم پدافند هوانی ایران   ، PS752 همه پروازها از جمله پرواز  با این وجود،  شده بود، به پرواز ادامه بدهند. 

 .توپخانه سیستم پدافند هوانی ایران قرار گرفتواحد  باز هم هدف   PS752  اما پرواز  [86]   کرده بودند   پرواز - درخواست اجازه

 

ی  1-5تصویر   ، کنسل شده  ۲۳سپتامیر تا  ۲۳پروازهای سفر حج در آغاز جنگ با عراق، بیر  .انداکتیر

 

 .یعنی آغاز جنگ با عراق کنسل شده است  ۱۹۸۰اکتیر   ۵سفر زمینی برای حج هم در   -2-5تصویر  
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شود به سوی هواپیماهای نظایم که فرودگاه  ، در ابتدای جنگ با عراق، از انقالبیون خواسته یم ۱۹۸۰سپتامیر    ۲۷در   -3-5تصویر  

 .کنند شلیک نکنندمهرآباد تهران را ترک یم 

 وضعیت فضای هوان  در غرب ایران ۲-۱-۵

ل    ۸های آمریکا در عراق در  ت موشیک به پایگاه طبق گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران، پس از حمال  ژانویه، اقدامانر برای کنیر

ایط ترافیک هوانی بر فراز  (۲۳۲صفحه    [84])  فضای هوانی در غرب ایران انجام شد  . در این بخش به برریس شواهد موجود درباره رسر

از رسنگونی پرواز    همینطور   ادعای جمهوری اسالیم، فضای هوانی غرب و دهد، برخالف  پردازیم که نشان یم ایران یم  قبل  کل کشور، 

PS752  نقطه    ۵۲، کماکان باز بوده است. باید اشاره شود که حنر به فرض صحت ادعای ایران، با توجه به تهدید آمریکا مبنی بر حمله به

 فضای هوانی تنها در غرب کشور کاقی نبوده  از جمله چند نقطه در تهران، و هنگایم که کل کشور در وضعیت  
ی  قرار داشته، بسیر

ی
جنیک

آمریکا، واحدهای سیار پدافند هوانی خود را به حوایل مناطق نظایم  جویانه  حمله تالقی از بیم  است. عالوه بر این، جمهوری اسالیم ایران  

ی حساس نزدیک تهران اعزام کرده بود که در نزدییک دو فرودگاه بزرگ پا  شده قرار  الملیل شناخته یتخت کشور و زیر کوریدورهای هوانی بیر

نظایم یم  بست.  دارند. جمهوری اسالیم ایران باید با توجه به افزایش چشمگیر حضور نظایم، فضای هوانی خود را به روی پروازهای غیر

ی و به خصوص بعد از حمله موشیک برنامه   فضای هوانی باید قبل، حیر
ی  یافت. های آمریکا در عراق ترتیب اثر یم پایگاه شده به ریزی بسیر

ی فضای  4-5تصویر  )   FlightRadar24  سایتاز وب   تصویریجمهوری اسالیم ایران در گزارش نهانی خود   ( ارائه داد تا ادعای بسیر

شات استفاده کردند تا نشان بدهند »تخلیه چهار مسیر موازی در غرب کشور« انجام  کند. آنها از این اسکرین   اثبات  هوانی غرب کشور را  

یک »لحظه« از کل موقعیت است که ترافیک هوانی را در ساعت    ضفا   است. اما این تصویر   شده و هیچ ترافییک در آنها وجود نداشته

برای رسیدن به    اما   دهد. های آمریکا در عراق نشان یم های بالستیک ایران به پایگاه بامداد به وقت تهران و پس از حمله موشک   ۰۶:۱۵

وریست که »تر از وضعیت غرب کشور،  تصویری کامل  «بازه  ضی ی حمالت به پایگاه  زمانی و نه     PS752های آمریکا و رسنگونی پرواز  بیر

 برریس کنیم. را ضفا یک لحظه خاص 
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در غرب  بودن فضای هوانی  شات مذکور در گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران مبنی بر بسته این تصویر، اسکرین   -4-5تصویر  

 [ 84]. کشور است

کننده است. با برریس  ه  و اظهارات مرتبط با آن در گزارش نهانی ایران، گمرا   4-5تصویر  با توجه به کل شواهد موجود،  در حقیقت،  

شود که ایران چهار مسیر موازی بر فراز غرب کشور را برخالف آنچه در گزارش نهانی ادعا شده ، تخلیه نکرده است.  تر مشخص یم دقیق 

های آمریکا )از جمله قبل از رسنگونی  چه قبل و چه بعد از حمله به پایگاه  -عالوه، هیچ شواهدی در دست نیست که نشان بدهد ایران ب

است.    - (PS752پرواز   کرده  صادر  مذکور  های  مسیر در  نظایم  غیر هوانی  ترافیک  محدودیت  برای  )نوتام(  هوانوردی  اطالعیه 

شود، پروازها بر فراز این منطقه را در مقاطع زمانی  یم نشان داده     FlightRadar24  وبسایتاز همان  و  هانی که در ادامه  شاتاسکرین 

ی حمله به پایگاه   دهد. نشان یم   PS752های آمریکا در عراق و رسنگونی پرواز مختلف بیر

های آمریکا در عراق  های بالستیک به پایگاه ساعت قبل از حمله موشک فضای هوانی بر فراز غرب کشور را حدود نیم   5-5تصویر  

دهد  نشان یم   ۵-۵هد. بعالوه، تصویر ددر این زمان، ترافیک هوانی مسافربری  بر فراز کشور، فعالیت عادی را نشان یم   10دهد. نشان یم 

غم   ی تنش ارزیانر ریسک مورد  که علیر ی ایران و عراق« به دلیل باالگرفیر ها، در این مقطع  ادعای ایران مبنی بر »ممنوعیت تبادل ترافیک بیر

 .اندعراق عبور کرده -کم دو هواپیمای مسافربری ایرانی از مرز ایرانزمانی دست 

 

بوده است )به    ۲۰۲۰ژانویه   ۸بامداد به وقت محیل در    ۰۲:۰۰های آمریکا ساعت  های حکومنر ایران، زمان حمله به پایگاهبنا به ادعای رسانه  10
  : ی اثر موشک در ساعت CBSدقیقه« اخبار شبکه  ۶۰هفتم ژانویه(. طبق برنامه »  ۲۲:۳۰ساعت هماهنگ جهانی بامداد به وقت عراق  ۰۱:۳۴، اولیر

( ثبت شده است. با توجه به    ۲۲:۳۴بامداد به وقت ایران =    ۰۲:۰۴) ها، این زمان با زمان دقیقه زمان سفر موشک  ۴به ساعت هماهنگ جهانی
(.  ۲۲:۳۰بامداد به وقت محیل =   ۰۲:۰۰های آمریکا: شده از سوی منابع ایرانی منطبق است )زمان حمله به پایگاهاعالم  به ساعت هماهنگ جهانی
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 ژانویه(.   ۸بامداد به وقت محیل در   ۰۱:۳۰ژانویه ) ۷به ساعت هماهنگ جهانی در   ۲۲:۰۰پروازها در ساعت  -5-5تصویر  

های نظایم در عراق، تا حدی و نه به طور کامل، ترافیک  دهد که فضای هوانی غرب ایران در زمان حمله به پایگاه نشان یم   6-5تصویر  

ی داشته است ویل  از بروکسل در مسیر اصیل خود   QR8246از . برای مثال، در زمان حمله، پرو خایل از پروازها نبوده استپروازی کمیر

ی در مسیر خود به مقصد استانبول قرار داشته است.   F2753بوده و پرواز   نیر

 

 .(انویهژ   ۸بامداد به وقت محیل در   ۰۲:۰۰ژانویه ) ۷به ساعت هماهنگ جهانی در   ۲۲:۳۰پروازها در ساعت  -6-5تصویر  

های آمریکا در عراق نشان  های بالستیک به پایگاه فضای هوانی کشور را تقریبا یکساعت و نیم پس از شلیک موشک   7-5تصویر  

غم ریسک باالی  یم توجیه پرواز بر  ه شده و کماکان تعداد قابل ، فضای هوانی کامال باز گذاشتآمریکا   نظایم   جویانه   تالقی اقدام  دهد. علیر

 .شودفراز غرب ایران دیده یم 
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 (. ژانویه   ۸به وقت محیل در   ۰۳:۲۹ژانویه ) ۷به ساعت هماهنگ جهانی در   ۲۳:۵۹پروازها در ساعت  -7-5تصویر  

یکا، یا به عبارنر یک  های آمر شود، دو تا سه ساعت پس از حمالت موشیک به پایگاه دیده یم   10-5تصویر تا    8-5تصویر چنانکه در 

  و مسافربری   برداری برای ترافیک تجاری فضای هوانی غرب ایران کامال باز و در حال بهره  ،PS752  تا دو ساعت پیش از شلیک به پرواز 

 .بوده است

 

 (. ژانویه  ۸بامداد به وقت محیل در   ۰۴:۰۰ژانویه ) ۸جهانی در  به ساعت هماهنگ  ۰۰:۳۰پروازها در ساعت  -8-5تصویر  
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 (. ژانویه   ۸وقت محیل در    ۰۴:۳۰ژانویه ) ۸به ساعت هماهنگ جهانی در   ۰۱:۰۰پروازها در ساعت  -9-5تصویر  

 

 (. ژانویه ۸وقت محیل در   ۰۵:۰۰ژانویه )   ۸به ساعت هماهنگ جهانی در   ۰۱:۳۰پروازها در ساعت    -10-5تصویر  

ایط فضای هوانی غرب ایران را حدود    11-5تصویر  در نهایت،  
دهد. با توجه  نشان یم  PS752 دقیقه قبل از رسنگونی پرواز  ۴۵رسر

.  موازی  ر چهار مسیر اصیل به حضور پروازها بر فراز قلمروی ایران، فضای هوانی هنوز آشکارا باز بوده، هرچند با ترافیک ظاهرا محدود د

 :مطابقت دارد در ادامه ذکر خواهد شد که   های  تیم تحقیقات کانادا این تحلیل با یافته 
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 (.  ژانویه ۸به وقت محیل در   ۰۵:۳۰ژانویه )   ۸به ساعت هماهنگ جهانی در   ۰۲:۰۰پروازها در ساعت    -11-5تصویر  

تحقیقات   )کانادا »تیم  عراق  و  ایران  مرز  به  نزدیک  هوانی  چهار مسیر  در  هوانی  ترافیک   ،UT430, UM317/L319 UL223   و 

UT301 یانر کرد. در این تحلیل مشخص شد که برج مراقبت، استفاده از این چهار مسیر هوانی را حدود  ارز  را ۲۰۲۰ژانویه  ۸( در بامداد

ی ت تهران متوقف کرده است. برج مراقبت، برخالف دستورالعمل به وق  ۰۵:۱۵ساعت   ها را بدون صدور  های بیر الملیل، ترافیک این مسیر

 «. 35صفحه  [ 27]   کردن خطوط هواپیمانی از ریسک موجود، مدیریت نموده استاطالعیه هوانوردی برای مطلع 

 فضای هوانی غرب کشور پس از حمله به پایگاه این تحلیل نشان یم 
ی های آمریکا در عراق، غلط و  دهد که ادعای ایران درباره بسیر

نظایم به مقصد و از مبدأ فرودگاه گمراه ی  کننده است. چنانکه پیشیر اشاره شد، مقامات ارشد ایران امنیت پروازهای غیر های ایران و همچنیر

ی پروازهای عبور  ایران، بالفاصله پس از  جمهوری اسالیم  به احتمال بسیار زیاد،  بنابراین  الملیل را آگاهانه در معرض خطر قرار دادند.  ی بیر

از این پروازها به عنوان سی  انسانی استفاده کرده   PS752 تا پس از شلیک منجر به رسنگونی پرواز  آمریکا   هایپایگاه حمالت موشیک به  

 .است

 هوان  بت   ایران و عراق تبادل ترافیک  3-۱-۵

ی مرزهای ایران و عراق را محدود کرده بوده است. اما   ، تبادل ترافیک بیر جمهوری اسالیم ایران ادعا کرده که به عنوان تمهید ایمنی

و نیم بعد  که در بخش قبل این گزارش به آنها اشاره کردیم، تا یکساعت    دیگر  های ادعانی باید تاکید کرد که این محدودیت و محدودیت 

ی مرز ایران و عراق را نشان یم  5-5تصویر به  )  11اعمال نشدند  PS752از رسنگونی پرواز   (. حکومت  رجوع کنید  دهد که تبادل ترافیک بیر

دهد  این گزارش( را منتشر کرده که نشان یم  5-12تصویر  )  FlightRadar24سایت از وب  12شانر مدعای خود، اسکرین اثبات ایران برای 

ل فضای کشور عراق  »  :ایرانطبق ادعای ر در فضای هوانی عراق یک تغییر مسیر اندک داشته و  هنگام حضو  BAW124پرواز  مرکز کنیر

ل فضای پروازی ایران درخواست پذیرش ورود پرواز شماره   ۰۴:۱۰در ساعت  کت هواپیمانی بریتیش ایرویز    BAW124به مرکز کنیر رسر

ی دو کشور رد شده و اجازه ورود به فضای پروازی  دهد. این درخواست به دلیل محدودیت ایجرا ارائه یم ادشده برای تبادل ترافیک بیر

 

صبح به وقت تهران نشان    ۸ها را حدود  در گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران، زمان صدور این محدودیت   ۵۲و    ۵۱یر  تصو   11

 دهد. یم

 در گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران.  ۵۳تصویر  12
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ی در راستای اجرای تدابیر احتیایط پیش ایران داده نیم  . اما این ادعا  (۱۰۲صفحه    [84])  «شده اجرا شده بودبینی شود. این مخالفت نیر

 دقیق نیست. 

 

به فضای هوانی ایران، به دلیل تعلیق تبادل ترافیک     BAW124طبق گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران، ورود پرواز  12-5تصویر  

ی منطقه اطالعات پرواز تهران و بغداد، رد شده است.     بیر

های پرواز  13-5تصویر   (، و بعد    ۲۰۲۰ژانویه    ۸بریتیش ایرویز از بحرین به لندن را یط یک ماه قبل از   BAW124 مسیر )به رنگ آنر

هرگز قبال از فضای هوانی ایران   BAW124مشخص شده، پرواز  13-5تصویر دهد. چنانکه در از تاریــــخ مذکور )به رنگ قرمز( نشان یم

ل فضای عراق برای ورود به فضای هوانی ایران 
  برای این پرواز استفاده نکرده بوده است. بنابراین ادعای ایران مبنی بر تقاضای مرکز کنیر

و آن »رد این درخواست ورود« محل تردید است       و و پیر
ً
ی درخواسنر مطرح یم   روشن نیستاساسا این    در   شده است. چرا باید چنیر

های پروازتصویر یم  ژانویه و برای دوری از فضای هوانی عراق تغییر کرده که به احتمال    ۸به رنگ قرمز( پس از  ) BAW124 بینیم که مسیر

 .بوده است PS752 ها در منطقه و رسنگونی پروازخاطر وجود تنش زیاد به 

 

های پرواز   13-5تصویر    . ۲۰۲۰ژانویه   ۸قبل و بعد از    BAW124مسیر
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 ادعای شناسان  اشتباه هواپیما به جای موشک کروز  ۲-۵

عیل حاجر  ی خود اعالم کرد: »در مراحل مختلف چندین بار  امیر وی هوافضای سپاه پاسداران، در کنفرانس خیر به  زاده، فرمانده نیر

های کروزی  شود که موشک پدافند کشور[ اعالم یم]، توسط شبکه یکپارچه  ای که درگی  شده از جمله همت   سامانه  هااین سامانه

ند  گزارش   شود یم   تاکید   باز   هم   مرحله   دو   ییک  در شلیک شده به سمت کشور و   های واصله مبنی بر این هست که این کروزها در مسیر

باشید.   داشته 
ی

ادامه داد: »[87]،  ۲۹صفحه      [ 27]  آمادگ او  بنده «.  را موشک کروز تشخیص   [PS752] این پرواز  ]اپراتور[  خدا این 

 « . دهد یم

)و نه    زاده ــ واقعا به تمایم واحدهای پدافند هوانی هیچ شواهدی در دست نیست که نشان بدهد این هشدارها ــ بنا به ادعای حاجر 

ی مشخص نیست که برای این موشک   ضفا به سامانه موردنظر(  افتاده و منبع این  های کر داده شده است. همچنیر
ر
وز ادعانی چه اتفاق

ارتش ایاالت متحده در آن شب دست به شلیک موشک کروز نزده  طور که مشخص شد،  همان  کمااینکه    است؟  هادعا چه کیس بود

به واحدهای    اند که این هشدارهای ادعانی غلط دقیقا چه زمانی . بعالوه، نه دولت ایران و نه سپاه پاسداران تا کنون توضیح نداده بود 

صادر  به همه واحدها    مربوط به موشک کروز های  هشدار این  اند که نشان بدهد اساسا  پدافند هوانی داده شده و شواهدی ارائه نکرده 

 .شده بوده است

وهای مسلح جمهوری اسالیم ایران اطالعیه ۲۰۲۰ژانویه    ۱۱صبح   ای درباره موضوع  ، پس از سه روز انکار حقیقت، ستاد کل نیر

سابقه تحرکات هوانی در  های آمریکا و »نظر به افزایش نر در کرد. ستاد کل در این اطالعیه تایید کرد که در ن  حمالت موشیک به پایگاه صا 

وهای مسلح جمهوری اسالیم ایران به منظور پاسخ  باش قرار گرفتند«، اما  گونی به تهدیدات احتمایل در باالترین سطح آماده منطقه، نیر

ی موقعینر باز گذاشته شده است. در این بیانیه آمده است: »در ساعات پس از انجام  توضیخ ند اد که چرا فضای هوانی کشور در چنیر

امون کشور افزایش یافته و  یها گاه یپا   هی ]عل عملیات موشیک  وهای تروریست آمریکانی در پیر  نیر
ی

ی ن  اخبار برخ   آمریکا[ پروازهای جنیک از   یر

دی در کشور به واحدهای دفایع واصل و اهداف متعددی در برجی صفحات رادار مشاهده   مشاهده اهداف هوانی به سمت مراکز راهیر

 [ 88] «انی گردید. های پدافند هو شد که موجب حساسیت بیشیر در مجموعه 

، پرواز شماره   بحرانی ایط حساس و  ی رسر ی اشاره کرد که »در چنیر وهای مسلح همچنیر نیر از    ۷۵۲ستاد کل  اوکراین  خطوط هوانی 

اع و شکل  شونده به یک مرکز حساس نظایم سپاه و در ارتففرودگاه امام خمینی حرکت نموده و هنگام چرخش کامال در حالت نزدیک 

د پروازی یک هدف متخاصم قرار یم   [ 88] «. گیر

در این      [89،  87]   کروز بوده است.   زاده بعدا  توضیح داد که منظور ستاد کل از »هدف متخاصم« در این اطالعیه، موشک حاجر 

های کروز چه کیس یا ارگانی بوده، این اخبار چگونه  رجی اخبار« مبنی بر ورود موشک بیانیه هیچ توضیخ ارائه نشده است که منبع »ب 

وهای مسلح بودند  .»به واحدهای دفایع واصل« شده، یا کدام »صفحات رادار« این »اهداف« را دیدند و متعلق به کدام بخش از نیر

دقیق زیادی به چشم بیانیهدر این    : خورد یم ، اطالعات متناقض و غیر

یشکل یک موشک کروز پنج  -1 ی با شکل یک هواپیمای بویینگ  ونیم میر ی دارد  ۷۳۷-۸۰۰، تفاوت چشمگیر  .چهل میر

وهای مسلح اعالم کرد که ارتفاع پرواز  -2 ، مشابه یک هدف متخاصم بوده است که طبق   PS752 ستاد کل نیر در زمان شناسانی

خاصم موشک کروز است. این ادعا هم نادرست است. در گزارش نهانی دفیر برریس  زاده، منظور از هدف متتوضیحات حاجر 

ایران آمده است که »در زمان حدود   کاربر    [به ساعت هماهنگ جهانی 56: 43: 02  برابر با  ]  [به وقت تهران ]   ۰۶:۱۴سوانح 

، هدقی را  ارتفاع   ، )FDR(های دستگاه ثبت اطالعات فنی پرواز«. طبق داده ۷۵صفحه    [84]  . شناسانی نمود   سامانه دفاع هوانی

ی  پا باالتر از سطح دریا بوده است. با توجه به ۵۶۵۵پرواز در این لحظه،  واقع   پا  ۳۲۳۲ارتفاع  الملیل تهران در اینکه فرودگاه بیر

نتیجه گرفت که هواپیما حدود   (FDR  طبق )بر   شده ارتفاع داشته است.    ۷۳۰پا )حدودا    ۲۴۰۰میتوان  ی  از سطح زمیر  )
میر

ی بوده، زیرا ارتفاع هواپیما در کمیر از یک دقیقه و طبق ادعای ایران در    با رسعتبعالوه، هواپیما در این زمان   در حال اوج گرفیر
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ی موشک در حدود ساعت   برابر    این   13پا از سطح دریا رسیده بوده است.   ۷۴۱۰به وقت تهران، به    ۰۶:۱۴:۴۰زمان شلیک اولیر

ی )به    ۱۲۷۳پا )تقریبا    ۴۱۷۸است با حدود   ( از سطح زمیر
های  (. این با ارتفاع پرواز معمول موشک رجوع شود  14-5تصویر  میر

ی  از  میر    ۱۵۰های کروز معموال در ارتفاع کمیر از  شدت در تضاد است. به گفته متخصصان نظایم، موشک کروز به  سطح زمیر

وهای مسلح ایران، ارتفاع پروازپرواز یم  یا    در زمان ادعانی شناسانی هدف    PS752کنند، بنابراین برخالف ادعای ستاد کل نیر

 .وجه شبیه به ارتفاع موشک کروز نبوده استهیچ شلیک موشک )و حنر لحظانر قبل یا بعد از آن( به 

 

ی موشک؛ ضمیمه    -14-5تصویر   نح  گزارش نهانی دفیر برریس سوا   Aپروفایل پروازی در زمان ادعانی شناسانی و در زمان شلیک اولیر

 هواپیمانی کشوری فرانسه
 [ 90] (. BEA) ایران؛ گزارش فنی دفیر تحقیقات و تحلیل ایمنی

وهای مسلح،    -۳ غم اطالعیه رسیم ستاد کل نیر مسیر خود را تغییر نداده یا آنطور که در این اطالعیه ذکر شده،   PS752 پروازعلیر

 اشاره شد، گزارش نهانی دفیر برریس سوانح  در زمان شناسانی به سوی پایگاه 
های نظایم »چرخش« نداشته است. همانطور که پیشیر

  ، ابتدا در حدود ساعت      PS752پروازایران ادعا کرده است که واحد پدافند هوانی به ساعت    ۰۲:۴۳:۵۶]به وقت تهران    ۰۶:۱۴را 

فت تحقیقات ایران  طبق  هماهنگ جهانی  به عنوان »هدف متخاصم« شناسانی کرده است. در آن  ] (Factual Report) گزارش پیشر

 در مسیر مستقیم خود در حال حرکت بوده 
( و بنابراین هیچ چرخیسر  5-15)تصویر لحظه، هواپیما بدون هیچگونه انحراقی به  دایره آنر

 گزارش نهانی را زیر نظر سازمان هواپیمانی کشوری  های نظایم ایران نداشته است. به نظر یم سوی پایگاه 
ی رسد دفیر برریس سوانح که میر

وهای    5- 15تصویر  ایران تهیه کرده، عمدا موقعیت نادرسنر را ترسیم کرده ) ، دایره قرمز( تا عدم مطابقت با اظهارات نادرست ستاد کل نیر

 به سوی »مرکز حساس نظایم سپاه« را نشان بدهدمسلح 
ی

 .را به نحوی پنهان کرده و یک چرخش ساختیک

 

ی موشک در ساعت    13 فت تحقیقات« ادعا کرد که اولیر شده که این ساعت بعدا در   به وقت تهران شلیک  ۰۶:۱۴:۴۱ایران در »گزارش پیشر
 شود. به عنوان میانه این دو استفاده یم ۰۶:۱۴:۴۰به وقت تهران تغییر کرد.  ۰۶:۱۴:۳۹گزارش نهانی به  
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 .در زمان ادعانی شناسانی  PS752 موقعیت پرواز  -15-5تصویر  

غم تفاوت میان موشک کروز و پرواز برجی از آنها پیشیر برشمرده شدند ــ رسدار سالیم در تاریــــخ که   PS752 شایان ذکر است که علیر

سخنانی ایراد نمود و گفت: »موشک   PS752 در مجلس شورای اسالیم ایران حاضی شد و درخصوص رسنگونی پرواز ۲۰۲۰ژانویه   ۱۲

ی  ]و اندازه[   کروز به لحاظ رسعت  ی  است و فقط خلبان ندارد و در موقیع  بزرگ ، یک هواپیمای بدون رسنشیر  که هواپیما در ارتفاع پاییر

ی حرکت یم حرکت یم  دقیق است. مطلقا و  «. این اظهارات سالیم کنند.  کند، کروزها هم معموال در ارتفاع پاییر  کامال غیر

ی در   ، سخنگوی وقت کمیسیون امنیت میل مجلس شورای اسالیم،  ۲۰۲۰ژانویه    ۱۲همچنیر ی نقوی حسینی سناریوی  ، سیدحسیر

قابل   را غیر
خمینی رخ داده و هواپیمای اوکراینی در فاصله  باور دانست. او توضیح داد که »اتفاق در فضای فرودگاه امامخطای انسانی

خمینی ساقط شده است. این فضا هم کامال در رادارهای ما قرار دارد«. وی امکان ظاهرشدن ناگهانی یک  بسیار نزدییک با فرودگاه امام

ی موشک   دانم که این اتفاق یک خطای عادی انسانی  الملیل تهران را زیر سوال برد و گفت »من بعید یم کروز در فضای هوانی فرودگاه بیر

پاسخ داد  روز بعد، وقنر از آقای نقوی حسینی درباره اظهاراتش پرسیدند، او      [92]  هانی داشته باشد «. باشد و قطعا باید یک پشت پرده 

گزاری تسنیم مبنی بر اینکه دست  های پنهانی در این حادثه در کار بوده، برائت سپاه از این حادثه و  که: »هدف من از مصاحبه با خیر

 .شورای اسالیم نیست  نقوی حسینی دیگر جزو نمایندگان مجلس    [ 93]  باشد «. اعالم اینکه قطعا خرابکاری و نفوذ در کار بوده است، یم 

وی هوافضای سپاه پاسداران که اکنون  رستیپ  ،  ۲۰۲۰ژانویه    ۱۴در   ی سابق فرمانده نیر عیل عبداللیه، خلبان بازنشسته و جانشیر

کت  معاون هماهنگ  « رسر وهای مسلح است، در یک مصاحبه تلویزیونی درباره »ابعاد مختلف سانحه هواپیمای اوکراینی کننده ستاد کل نیر

ی کند و خودش را با ] یم حرکت موشک کروز در ارتفاع خییل کم معموال    کرد. او در این مصاحبه گفت: » ی تنظیم   [ پسنر و بلندی زمیر زمیر

،    ۱۰۰های کروز با »کند«. عبداللیه سپس ادعا کرد که موشک یم ، و حداکیر    ۲۰۰میر ی حرکت یم   می    ۵۰۰میر کنند تا از  فاصله از زمیر

ی کوه  گویند  کند، از جمله متخصصان نظایم که یم هیچ منبیع این ادعا را تایید نیم   «. ۱۷:۴۰دقیقه    [94]     ها مانور بدهند ره ها و دبیر

کند  میر حرکت یم   ۹۰تا    ۳۰میر است. برای مثال، موشک کروز تاماهاک آمریکا در ارتفاع    ۱۵۰های کروز عموما زیر  حداکیر ارتفاع موشک 

ی طراج شده های کروز  . موشک [95]   تا شناسانی نشود   [ 96] .اندتاماهاک اساسا برای پرواز در ارتفاع بسیار پاییر
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گزاری مهر، سخنان مجتنر ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت میل مجلس شورای اسالیم،  ۲۰۲۰ژانویه    ۱۹در   آنالین به نقل از خیر ، خیر

هانی مبنی بر حرکت  را منتشر کرد. ذوالنور ادعا کرد که: »گزارش   ۲۰۲۰ژانویه    ۸های کروز در  درباره اطالعات مربوط به ورود موشک 

ها اعالم شود که  ها اعتبارسنخر شود و واقعا به عنوان یک اطالعات موثق به سامانه موشک کروز اتفاق افتاده بود اما اینکه این گزارش 

 نیفتاده بود«. باز هم    رود و کدام سامانهدقیقا مسیر کروز کجاست و به سمت کدام هدف یم 
ر
ی اتفاق ماموریت برخورد با آن را دارد، چنیر

در    در خصوص موشک کروز زاده درباره هشدار به تمایم واحدهای پدافند هوانی  شود که سخنان ذوالنور با اظهارات حاجر مشاهده یم 

ی تاکنون اثبات نشده استتضاد است. ذوالنور در ادامه اضافه کرد: »قطع بودن ارتباط اپراتور و سامانه با ش  ل آتش نیر  [ 97]  «. بکه کنیر

، جواد کرییم قدویس، نماینده مجلس شورای اسالیم، عضو کمیسیون امنیت میل مجلس و فرمانده سابق بسیج  ۲۰۲۰ژانویه    ۲۱در  

« منتشر و اشاره  اگفته خراسان رضوی که پیوندهای نزدییک با سپاه پاسداران دارد، ویدیونی با عنوان »ن های سقوط هواپیمای اوکراینی

وهای  که: »هم رسدار حاجر   [98]    کرد  زاده، فرمانده سپاه هوافضا، و هم رسدار سالیم، فرمانده کل سپاه، و هم کارشناسان ستاد کل نیر

خیر شلیک موشک    سامانه  این  بهد کل، تاکید بر این دارد که  مسلح که در کمیسیون امنیت میل حضور داشتند و هم بیانیه رسیم ستا 

ونیک بوده    دهد که این هشدار ممکن است به موجب جنگ کرییم قدویس توضیح یم البته    [99]   . کروز و بالستیک داده شده بود« الکیر

ی  کند تقصیر را به گردن آمریکا بیندازد. او سپس ادامه یمباشد و تالش یم  دهد: »تا جانی که ما باز در تحقیق از ناحیه بعیصی از مسئولیر

رارگاه خاتم به آن اپراتور منتقل شده، که اشاره کردند در کمیسیون امنیت  ستاد کل شنیدیم، این خیر از طریق سامانه یکپارچه پدافند ق 

توضیح   PS752 تمام صوت و مستندات این موضوعات این حادثه در اختیار است«. کرییم قدویس در ویدیوی دیگری درباره پرواز  

با این  است؛ پدافند کشور تماس یم   دانیم، سندهایش هم موجود است، یعنی وویس، صدا، مشخص دهد: »تا اینجا که ما یم یم د  گیر

ءای که یمسامانه پرتاب؛ یم   [ 100]  .«نداری  [برای شلیک]گویند ده ثانیه بیشیر وقت  آید طرفت کروز است... بعد هم به او یم گوید یسر

اظهارات، یم  این  به  توجه  نتیجه با  اظهارات حاجر توان  برخالف  ی کرد که  پدافند هوانی شلیک ز گیر کننده  اده، ممکن است واحد 

ی که بیش از همه اهمیت دارد و هنوز توضیح داده نشده، زمان  ها، »تنها« دریافت موشک  ی کننده این هشدارهای ادعانی بوده باشد. چیر

ی هشداری به اپراتور است. این هشدارها اگر حقیقت داشته باشند، باید پس از حمالت ایران به   های آمریکا در عراق  پایگاه صدور چنیر

)به وقت تهران( به »دالیل    ۰۴:۵۴به وقت تهران( صادر شده باشند. ایران ادعا کرده که واحد پدافند هوانی در ساعت   ۰۲:۰۰)پس از  

 ادعا کرده که این واحد پدافند هوانی تا ساعت    ۱۰۰تاکتییک«  
ی ی نقطه  به وقت تهران در ه  ۰۶:۰۷میر جابجا شده است. ایران همچنیر میر

ی کرد که هشدارها احتماال پس از ساعت  توان نتیجه »در حالت انتظار باقر مانده« است. بر اساس این اظهارات یم  به وقت   ۰۴:۵۴گیر

 زمان جابجانی واحد پدافند هوانی صادر شده 
به وقت    ۰۶:۰۷شود که این واحد از زمان جابجانی تا ساعت  اند چون ادعا یمتهران، یعنی

 هران در حالت انتظار بوده است و در این ساعت به حالت عملیانر درآمده است. ت

)پس  ماندن واحد پدافند هوانی در »حالت انتظار« تیم تحقیقات کانادا، با توجه به »سطح باالی تهدیدها«، ادعای ایران درباره باقر 

  )  نتیجه یم را رد یم از جابجانی ادعانی
ی

د که  کند اما به سادگ ی و  بر « پروازهای مسافر هاما نتوانست  ه»ایران چندین هدف را تعقیب کردگیر

ی به   ۱۰۰تهدیدها را پس از جابجانی   ی در ببدهد )تحلیل این نتیجه   »تشخیص«درسنر  میر این گزارش آمده است(.    6-10-5خش  گیر

از طریق ارتباط  را  هشدارها  بامداد به وقت تهران    ۰۶:۰۷ساعت  از    قبل  یک امکان دیگر این است که اپراتور اندگ  باید توجه نمود  اما  

« درآورده باشد. در اینصورت، ماجرا با اظهارات کرییم    د بامدا   ۰۶:۰۷اعت  واحد را در سو    دریافت کرده  فرمانده خود  به »حالت عملیانر

به وقت تهران، واحد را به   ۰۶:۰۷به اپراتور مطابقت دارد: اپراتور در ساعت   » موشک کروز« کردن  قدویس درباره صدور دستور ساقط 

که به شبکه یکپارچه پدافند هوانی متصل بوده، به محض ظاهرشدن هدف در  اش  حالت عملیانر درآورده و با تکیه بر رادار فرمانده 

به وقت تهران اجرا کرده است. جمهوری اسالیم ایران هیچگونه شواهدی منتشر نکرده که    ۰۶:۱۴، دستور را در ساعت شرادار  هصفح

رادار فرمانده خود و دستورهای    با اتکاء بهکرده است،، چنانکه قدویس اشاره  نشان بدهد آیا اپراتور واقعا طبق تصمیم خودش عمل کرده یا 

 از شبکه یکپارچه پدافند هوانی 
 .     شلیک کرده است.  دریافنر

»کاربر سامانه  یک موضوع مرتبط دیگر، ادعای جمهوری اسالیم درباره اختالل ارتباط میان اپراتور و فرمانده اوست. ایران ادعا کرده:  

را در ساعت  هدف شناسانی دفاع هوانی مشخصات   مرکز  به    ۰۶:۱۴:۱۹شده  با  پیام  این  مبادله  نمود.  اعالم   مربوطه 
ی

مرکز هماهنیک

ی نبوده و در پیامموفقیت   ثبت نشده است«های ضبط آمیر
ی

  ۱۰۰. این تلویحا بدین معناست که با توجه به جابجانی  شده در مرکز هماهنیک

ی و زمان سوییچ به »حالت عملیانر    ۰۶:۰۷های کروز را اندگ قبل از ساعت  «، اپراتور ارتباطات و هشدارهای مربوط به ورود موشک میر

یم  ادعا  اسالیم  جمهوری  اما  دریافت کرده   )» عملیانر »حالت  به  سوییچ کردن  )زمان  تهران  وقت  دالیل  به  به  اپراتور،  ی  همیر کند که 
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این گزارش    5-5بخش  فرمانده خود نبوده است. موضوع اختالل ارتباط در  دقیقه بعد از آن قادر به برقراری ارتباط با    ۷نامشخص،  

 .برریس خواهد شد

 ۱ام-ادعای انحراف تور 3-۵

فت تحقیقات« منتشر شد، دفیر برریس سوانح جمهوری اسالیم    ۲۰۲۰در گزارش سوم ایران که در ژوئیه   با عنوان »گزارش پیشر

، انحراف واحد پدافند هوانی مسئول شلیک به پرواز   « ادعانی
بوده   PS752اشاره کرد که ییک از عوامل کلیدی دخیل در »خطای انسانی

 است. در این گزارش آمده:  

های دفاع هوانی تهران، پس از جابجانی سامانه كه منجر به تغییر مکان جغرافیانی و سمت سامانه شده بود، فرآیند  ییک از سامانه »در  

 و اجرا نکردن مراحل الزایم بعد از جابجانی فراموش یم
شود. این سامانه به دلیل  تنظیم مجدد راستای شمال سیستم در اثر خطای انسانی

، سمت اهداف و اشیاء  درجه یم   107یح مجدد شمال، دچار خطانی برابر با  تنظیم ننمودن صح شود و در زمان پرواز هواپیمای اكراینی

 شد.«درجه توسط كاربر سامانه دفاع هوانی مشاهده یم   107شده توسط سامانه با افزاییسر برابر با شناسانی 

ی این ادعا را تکرار کرده  « دفیر برریس سوانح نیر درجه. ایران در گزارش    ۱۰۵درجه به   ۱۰۷است، البته با تغییر انحراف   »گزارش نهانی

ی امر باعث انحراف  نهانی خود ادعا کرده که پرسنل این واحد پدافند هوانی در تنظیم مجدد جهت صحیح شمال کوتایه کرده  اند که همیر

 [101]. شده است«  PS752 پروازانی به سمت  شلیک موشک توسط سامانه پدافندی کشور در اثر خطای انسای سامانه و » درجه   ۱۰۵

 در یافت   جهت صحیح شمال  ۱ام -های تورقابلیت  ۱-3-۵

یس برای عموم  در این بخش با استفاده از اطالعات   پردازیم تا  ، یم ۱ام-های فنی سامانه تور، به برریس قابلیت موجود و قابل دسیر

 »خطا«نی د
ی . با توجه به ییک  ببینیم آیا بروز چنیر ر تنظیم واحد، طبق ادعای گزارش نهانی دفیر برریس سوانح، واقعا ممکن است یا خیر

(،  ۱ام-های پرتاب موشک سامانه توره شد )قابلیت این گزارش به آن پرداخت  5-3-4های این واحدهای پدافندی که در بخش از قابلیت 

ی خطای شدیدی در تنظیم سامانه بسیار بعید است.   چنیر

وقنر در حال حرکت است، برای شلیک موشک تنها به یک    ۱ام-این گزارش توضیح داده شد، تور  5-3-4همانطور که در بخش  

ورت، تواند به حرکت، شناسانی و  ای نیاز دارد و پس از شلیک یم توقف کوتاه چندثانیه  بدهد. در  شلیک مجدد موشک ادامه    ،حسب ضی

الزم نیست که    ۱ام-ثانیه توقف کامل دارد تا موشک شلیک کند. بنابراین در تور  ۹/ ۷نیاز به حداکیر    ((9K331  ۱ام-واقع، سامانه تور

، برای پیداکردن جهت صحیح شمال،   . به گفته دیگر،  عملیات ویژه ای را به صورت دسنر انجام دهد   اپراتور واحد بعد از هربار جابجانی

 نباشد و سامانه چابیک الزم برای جابجانی را داشته    ۱ام-انه تورسام
اسیون دسنر  نیازی به کالییر

ی
ایط جنیک به نحوی طراج شده که در رسر

رسعت )یط چند ثانیه(  یانر مجدد را به تواند جهت یم   ۱ام-از سوی دشمن شناسانی شود، تور  ۱ام-باشد. در صورنر که موقعیت تور 

اسیون مجدد پریسکوپ را زیر آتش دشمن انجام بدهد. بنابراین، سناریوی  انجام بدهد و الزم نی ست که کیس از خودرو پیاده شود تا کالییر

اسیون دسنر سامانه، نامعقول به نظر یم اسیون فقط وقنر  رسد یا دست دفیر برریس سوانح ایران درباره خطای اپراتورها در کالییر کم، کالییر

، چنانکه جمهوری اسالیم ادعا یم الزم بوده که واحد پدافند ب  بار مستقر شده و نه بعد از هربار جابجانی
ی کند. جمالت ذیل در  رای اولیر

 :کندتر یم گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران، این ادعا را حنر مشکوک 

حدهای سیار پدافندی در  های وا های دفاع هوانی تهران، مطابق با تاکتیک ، ییک از سامانه ۱۳۹۸/ ۱۰/ ۱۸روز    ۰۴:۵۴»در ساعت  

ی تغییر یم میر جابجا یم   ۱۰۰حدود   ، سمت سامانه نیر نماید و به دلیل تنظیم ننمودن صحیح مجدد شمال توسط  شود. در یط این جابجانی

 «. ۷۵صفحه   [84]  شود درجه یم   ۱۰۵کاربر، دچار خطای سمت برابر با  

اسیون جهت صحیح شمال برای سامانه تورچنانچه پیشیر اشاره شد،   عنوان واحدی که قادر است اهداف را در حال  )به   ۱ام-کالییر

های اسایس سامانه  خودکار است. ادعای ایران با قابلیت حرکت شناسانی و با توققی کوتاه موشک شلیک کند( خودکار یا حداقل نیمه 

ی نکات  اثبات این ادعای پرسش   تعارض جدی دارد. بنابراین، ایران باید برای  ۱ام-تور ی ارائه کند. با درنظرگرفیر ی خود اطالعات بیشیر برانگیر

« را  تنظیم ننمودن صحیح مجدد شمالاز سوی ایران ارائه نشده، ادعای » فوق و با توجه به اینکه هیچ اطالعات با پشتوانه و مستندی 

 . توان پذیرفتنیم 
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ک سامانه تورعامل مهم دیگری که باید در نظر گرفت، حا   یاباست که مختصات هدف را ازطریقه رادار هدف   ۱ام-فظه مشیر

(TAR)   وع هدایت موشک، این مختصات را با رادار تعقیب و راهنمای موشک اک یم  (TTR) دریافت کرده و سپس برای رسر گذارد. به اشیر

اک بگذارد، این   ای( مختصات اشتباهدرجه  ۱۰۵یا   ۱۰۷خاطر خطای تنظیم  یاب )به اگر رادار هدف  یک هدف را با رادار تعقیب به اشیر

موضوع، با احتمال زیاد، باعث شلیک خطا و عدم اصابت موشک به هدف میشود؛ در حایل که همانطور که میدانیم هدف این واحد  

 .کندیم مورد اصابت قرار گرفت و رسنگون شد و این ادعای خطای تنظیم را بیش از پیش مشکوک  (  PS752پدافندی )پرواز

ی تورمحدوده  ۲-3-۵  هاو تصمیم به شلیک موشک   ۱ام-درگی 

ی آمده،    ۱ام-همانطور که قبال در این گزارش درباره مشخصات سامانه تور ذکر شد، و در گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران نیر

ی موشک در واحد پدافند هوانی شعاع   14. [27]  کیلومیر است  ۱۲درگیر

نهانی خود   ایران در گزارش  برریس سوانح  پدافند هوانی در  دفیر  اما   ۸توضیخ درباره موقعیت دقیق سامانه  است.         ژانویه نداده 

فت تحقیقات« این دفیر  رسد  دهد که به نظر یم نشان یم  در تصاویر   ای را نقطه )بدون هیچگونه توضیخ(    گزارش نهانی و »گزارش پیشر

نگار روزنامه نیویورک 16-5تصویر  منتهاالیه جنونر پایگاه الغدیر باشد ) ت، خیر ی زده  (  و این با موقعینر که کریستیان ترییر تایمز، تخمیر

 15مطابقت دارد. 

 

فت تحقیقات و گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران نشان داده شده  موقعیت واحد پدا   -16-5تصویر   فند هوانی که در گزارش پیشر

 است. 

یم، بر اساس موقعیت مشخص پرواز  ۲۰۲۰ژانویه    ۸اگر این نقطه را موقعیت واقیع واحد پدافند هوانی در    PS752 در نظر بگیر

ی موشک یعنی ساعت  در هر مقطع زمانی و همینطور زمان گزارش به ساعت    ۰۲:۴۴:۳۹به وقت تهران )   ۰۶:۱۴:۳۹شده برای شلیک اولیر

ی موشک را وقنر شلیک کرده باشد که هواپیما   (، اپراتور باید اولیر
 با واحد پدافند هوانی موردنظر فاصله    ۱۳/ ۵هماهنگ جهانی

کیلومیر

ی شعاع بیشیر از   ه فاصل داشته است. این  ی سامانه تور  ۱۲درگیر  .است ۱ام-کیلومیر

 

نام   Gauntlet-SA 15« یاد کرده است.  SA-۱۵با نام »سیستم موشیک    ۱ام-گزارش خود، از سامانه تور  ۴۴تیم تحقیقات کانادا در صفحه    14
 در ناتو است.  ۱ام-سامانه تور

 شود. این گزارش برریس یم 5-4در بخش  ۱ام-های احتمایل دیگر واحد تور موقعیت 15
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الیا«، که پژوهش به گفته دکیر کارلو کوپ، تحلیل  های متعددی درباره  گر حوزه دفایع و ییک از بنیانگذاران اندیشکده »ایر پاور اسیر

 ها و رادارهای پدافند هوانی روسیه تالیف کرده است: سیستم 

اینکه عم  ء پرنده  باشد، فاصله و هندسه هدف   [اشاز طراج ]بهیر    [واحد پدافند هوانی ]لکرد واقیع  »حنر با فرض  ی یک یسر گیر

           و با آن فاصله،   ی در آن فعال بوده، به نحوی بوده که شلیک موشک در آن لحظهبر ای که هواپیمای مسافر متخاصم در مسیر پروازی 

ی سیستم هدایت  های آموزیسر سامانه ؛ شلییک که دستورالعملآمده  اب یمبه حس  «شانیس  کامال   یک »شلیک های نسل شوروی که همیر

 [ 103]  کنند«. را دارند، انجام آن را منع یم 

( موشک اول در مجاورت ه  ۰۲:۴۴:۵۷به وقت تهران )  ۰۶:۱۴:۵۷ثانیه بعد، در ساعت    ۱۸حدود   واپیما  به ساعت هماهنگ جهانی

 با واحد پدافند هوانی فاصله داشت. در واقع، به گفته کارشناسان، حنر اگر پرواز  ۱۱/ ۲منفجر شد، یعنی وقنر که هواپیما تنها 
 کیلومیر

PS752    ۱۲در فاصله    حداقل  کرد که هواپیما  ماند و موشک را هنگایم شلیک یم هدف متخاصم تصور شده بود، اپراتور باید منتظر یم  

ی  ی شود هدف »متخاصم« قطعا نابود میشود، یا نزدیکیر به آن  سامانه و از کیلومیر ی کاری نکرد قرار یم گرفت تا مطمی   .اما اپراتور چنیر

 ۱ام-تحلیل ادعای انحراف سامانه تور  3-3-۵

یــــح سایر عوامل مربوط به انحراف سامانه تور پردازیم. در گزارش سوم ایران که با عنوان  یم و اعتبار این ادعا    ۱ام-در این بخش به تشر

فت تحقیقات« منتشر شد آمده است:   »گزارش پیشر

  [ گرد شده است  ۰۲:۴۴این زمان در گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران به    –به ساعت هماهنگ جهانی  ]   ۰۲:۴۳:۵۶در ساعت    »

، هدقی را در سمت   بود. درجه    ۵۶مسیر  کردن  شمال خود شناسانی نمود که در حال یطدرجه نسبت به    ۲۵۰کاربر سامانه دفاع هوانی

ی زمان پرواز اکراینی پس از برخاست از فرودگاه از سمت   شدن به سمت سامانه  درجه نسبت به سامانه در حال نزدیک   ۱۴۳در همیر

 .«۵صفحه    [101]   ،درجه بود  ۳۰۹کردن مسیر پدافند بود. هواپیما در حال یط 

 اعداد فوق، در گزارش نهانی دفیر برریس سوانح بدون دلیل روشنی عوض شدند: مثال  
درجه )در هر دونسخه    ۱۰۵درجه به    ۱۰۷برجی

 .۷۵صفحه  [ 84] درجه )در نسخه انگلییس( تغییر کرد   ۵۶درجه به مسیر   ۵۲فاریس و انگلییس(، و مسیر 

س  ADS-Bخودکار اطالعات مکانی )ثبت و مخابره  ز و ارتفاع هواپیما از طریق فناوری سامانه  مسیر پروا  ( در هر مقطع زمانی در دسیر

های دیگر از جمله  ( همراه با داده GPSیاب جهانی )است. این سامانه، اطالعات مربوط به موقعیت هواپیما را بر اساس سامانه موقعیت 

کند. این اطالعات هم به برج  رواز و اینکه آیا هواپیما در حال چرخش، صعود یا فرود است مخابره یمنوع هواپیما، رسعت، شماره پ

 [ 104] شود. مراقبت و هم به هواپیماهای دیگر مخابره یم 

، هدف را در  ایران ادعا یم  اپراتور واحد پدافند هوانی شناسانی کرده و در آن زمان،    به ساعت هماهنگ جهانی   ۰۲:۴3:۵6کند که 

آمده  به دست   اما این ادعا دقیق نیست. عرض جغرافیانی و طول جغرافیانی    16« بوده است. درجه  3۰۹مسی   کردن  در حال یط هواپیما »

ی اطالعات »نمایشگر خلبان«  B-ADSهای گرانول سامانهاز داده     )FDR(«  پروازهای »دستگاه ثبت اطالعات فنی  از داده که    17و همچنیر

دهد که در این  نشان یم  FDR و ADS-B کند. اطالعات سامانه، موقعیت حقیقر هواپیما در آن لحظه را روشن یمگرفته شده است

 18آزیموت بوده است.  درجه ۲۸۹پا ارتفاع داشته و مسیر حرکت هواپیما     ۵۴۵۰لحظه، هواپیما حدود 

 

 تغییر    ۰۲:۴۴« )وقت محیل( یا  ۰۶:۱۴( به »حدود  ۷۱این زمان در گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران )صفحه    16
به ساعت هماهنگ جهانی

 یافته است. 
17 Captain’s Display Heading   که به نام)Captain’s Primary Flight Display (PFD ی شناخته یم  شود. نیر
(. این موضوع    ۲۸۹دهد که برابر است با  درجه را در نمایشگر خلبان )مغناطییس( نشان یم  ۴۲۸،  ۱۸-۵در تصویر    FDRگراف    18 درجه )حقیقر

 شود. بعدا در این گزارش برریس یم
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دید  اطالعات گزارش  ی  نظر گرفیر در  هبا  ی   (METAR) وانوردی بانی  همچنیر و  ایران  سوانح  برریس  دفیر  نهانی  در گزارش  مندرج 

ی    FlightRadar24   (6 سایتوب  ، دید خوب و دمای منقی یک درجه سلسیوس(، اختالف بیر درجه، بیشیر از   ۳۰۹و    ۲۸۹گره هوانی

ی  19نسبت داد.   (crosswind)عوامیل از قبیل اثر باد جاننر   توان آن را به آن است که ب ایط جوی در آن زمان )بیر تا   ۰۲:۰۰در واقع، رسر

( پایدار بوده و به گفته کارشناسان هوانوردی، رسعت باد گزارش   ۰۳:۰۰  باال نبوده که موجب  به ساعت هماهنگ جهانی
ی
شده به قدر کاق

ی   بیر
ی
ی اختالق ی   (Course) و مسیر مورد نظر خلبان (Track) مسیر حرکت هواپیما   چنیر این اختالف یک تعارض بزرگ بیر لذا  بشود. 

( دفیر برریس سوانح ایران، و داده فت تحقیقات و نهانی  .شودمحسوب یم  FDR و  ADS-B های سامانه  گزارشهای )پیشر

 

 . ADS-Bهای گرانول بر اساس سامانه داده   -17-5تصویر  

 

ی   19 درجه آزیموت بوده است.    ۲۸۰  –گره    ۶، رسعت باد حدود ۰۲:۳۰الملیل تهران، در ساعت  بر اساس اطالعات هواشنایس در متار فرودگاه بیر
ی این بد ی زاویه مسیر و حرکتین معناست که در آن زمان، تفاوت چشمگیر که   FDRوجود نداشته است. این با اطالعات ( Track and Course) بیر

 هواپیمانی کشوری فرانسه )
( استخراج و در گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران در قالب یک ضمیمه BEAتوسط دفیر تحقیقات و تحلیل ایمنی

 طابقت دارد. منتشر شد، م
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( در  )  FDR اطالعات سمت هواپیما بدست آمده از  - 18-5تصویر    )زمان ادعانی    ۰۲:۴۳:۵۶به رنگ آنر
به ساعت هماهنگ جهانی

 هواپیمانی کشوری فرانسهشناسانی هدف(؛ ضمیمه الف گزارش نهانی دفیر  
 برریس سوانح ایران؛ گزارش فنی دفیر تحقیقات و تحلیل ایمنی

(BEA) . [90 ] 

موثق  از  اطمینان  اطالعاتبرای  وب ] ADS-B بودن  از  هواپیما[ که  محل  استFlightRadar24 سایتدرمورد  شده    ، برگرفته 

که در گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران در قالب یک ضمیمه منتشر شده،   PS752 پرواز   FDR بازخوانی با نتایج   ADS-B هایداده 

س بود برای تحلیل انتخاب شد FDR و هم در اطالعات ADS-B مقایسه گردید. یک نقطه زمانی که هم در اطالعات  .ه استدر دسیر

را در  (  Trackبه وقت تهران( مسیر حرکت  هواپیما )  ۰۶:۱۴:۵۶)   به ساعت هماهنگ جهانی   ۰۲:۴۴:۵۶در   ، ADS-B اطالعات

ی زمان مسیر را » ،FDR دهد. اطالعات درجه نشان یم  ۳۱۲راستای   درجه« نشان    ۳۰۶/ ۸۶طبق نمایشگر )مغناطییس( خلبان، در همیر

،برگرفته   (Trackهای مسیر حرکت هواپیما )ه در گزارش نهانی دفیر برریس سوانح(. باید توجه داشت که داد   ۶دهد )نگاه کنید به جدول  یم

« هستند )نه مغناطییس( اما داده  ،ADS-B شده از ،مستخرج   (Coure\Headingهای سمت/مسیر مورد نظر خلبان ) درجات »حقیقر

 در تهران برابر با  ها را تبدیل کنیم. با توجه به اینکه انحراف مغناطییسمغناطییس هستند. پس برای مقایسه این دو، باید داده  ،FDR از

 به درجات مغناطییس تبدیل کرد. تبدیل درجه مسیر حقیقر ، درجات حقیقر را یم   [106]  + است   4/56
ی

به درجه   B -ADSتوان به سادگ

 :مغناطییس نمایشگر خلبان، به ترتیب زیر است

 « »مسیر حقیقر حرکت هواپیما« منهای »انحراف مغناطییسمسیر مغناطییس مورد نظر خلبان )نمایشگر خلبان( = 

312 – 4.56 = 307.44 (deg.) 
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ی  این اختالف جزن  به  درجه است.   ۰/ ۵۸  تنها   ADS-Bدرجه مستخرج از   ۳۰۷/ ۴۴ و   FDRدرجه مستخرج از  ۳۰۶/ ۸۶ اختالف بیر

ی  کند  است. این برریس تایید یم ( Instrument error) ابزار احتمال زیاد نایسر از تاثیر اندک باد جاننر در زمان موردنظر و یا خطای ناچیر

 .مطابقت خوب و قابل قبویل دارند  FDRقبویل دقیق هستند و با اطالعاتتا حد بسیار قابل   ADS-Bکه اطالعات

 به طور خالصه: 

Track numbers (from ADS-B) – Magnetic Declination (4.56 for IKA) = Capt. Display Heading (FDR) 

 فرمول را در مورد نقطه شناسانی هدف، بنا به ادعای ایران )
ی ( به کار ببندیم، مسیر    ۰۲:۴۳:۵۶اگر همیر

به ساعت هماهنگ جهانی

 : Capt. Display Heading مشابه فرمول باال   . (5-17تصویر   درجه است )نگاه کنید به  ۲۸۹(  ADS-B)مستخرج از 

289 − 4.56 = 284.44 

، به عددی نزدیک به  با   ی اثر حدودی باد جاننر
های نمایشگر  رسیم. این عدد تا حد زیادی مطابق با داده درجه یم   ۲۸۴درنظرگرفیر

درجه، جدول    ۲۸۴آزمانی سمت/مسیر  توان برای راسنر بعالوه، یم   20. نشان داده شده است  5-18تصویر  است که در   (  FDRخلبان )طبق

 هواپیمانی کشوری فرانسه  ۲»تاریخچه پرواز« مندرج در ضمیمه  
 .را برریس و مقایسه کرد (BEA) سند فنی دفیر تحقیقات و تحلیل ایمنی

به ساعت هماهنگ جهانی یا حدودا    ۴۳:۵۶: ۰۲شود زمان اولیه شناسانی هدف بوده ) نکته کلیدی این است که در زمانی که گفته یم 

، مسیر هواپیما    ۰۶:۱۴ نهانی فت تحقیقات و گزارش  پیشر ایران در گزارش  ادعای  ، برخالف  است.    ۳۰۹به وقت تهران(  نبوده  درجه 

ا بازبینی کردند به  یک از کشورهانی که گزارش نهانی ایران ر کند اما متاسفانه هیچ هردو این واقعیت را تایید یم  ADS-B و FDR اطالعات

ی اطالعات نادرست گزارش نهانی دفیر برریس  مقایسه  20-5تصویر  و    19-5تصویر  اند.  این اختالف و تناقض اشاره نکرده  ای برصی بیر

 .دهدسوانح ایران و واقعیت را نشان یم 

 

 

ها را برای  مندرج در ضمیمه گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران، کیفیت پایینی دارند که تحلیل و پردازش داده  FDRهای  متاسفانه گراف  20
 هواپیمانی کشوری فرانسه )محققان شوار یم

ها در اختیار رافتری از این گ(، نسخه باکیفیتBEAکند. پس از تماس با دفیر تحقیقات و تحلیل ایمنی
 انجمن قرار گرفت که در این گزارش استفاده شده است. 
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 مکان رویدادهای کلیدی طبق سناریوی گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران.   -19-5تصویر  

 

(.   -20-5تصویر    موقعیت هواپیما در زمان شناسانی ادعانی )به رنگ آنر

 را برای زمان شناسانی اولیه هواپیما عنوان کند؟ این مسئولیت حکومت  شود که چرا ایران باید ماین پرسش مطرح یم 
کان نادرسنر

س، برجی احتماالت را بر مبنای    را توضیح بدهد. کاری که از ما ساخته است این است که با اطالعات در   تناقضاتایران است که این   دسیر

، مورد برریس قرار بدهیم فرضیات شده و برجی  وقایع توصیف   . منطقر
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درجه از موقعیت واحد  ۱۴۳درجه و با آزیموت    ۳۰۹جمهوری اسالیم ایران ادعا کرده که در زمان شناسانی هدف، هواپیما در مسیر  

ی اشاره کرده که به دلیل خطای   درجه سامانه، اپراتور سامانه هواپیما    ۱۰۷یا    ۱۰۵پدافند هوانی در حال حرکت بوده است. ایران همچنیر

مکان    5-21تصویر   دیده است. درجه آزیموت نسبت به خود یم   ۲۵۰( و  ۳۰۹+۱۰۷=۴۱۶ →  ۴۱۶-۳۶۰= ۵۶ای )درجه   ۵۶را در مسیر  

»نادرست« شناسانی را که گزارش نهانی دفیر برریس سوانح نشان داده است با رنگ قرمز مشخص یم کند. مسیر هواپیما مشخص و ثابت  

درجه آزیموت و مکان »نادرست« شناسانی طبق سناریوی ایران اتکا کنیم، بدین معناست که مکان    ۱۴۳است، بنابراین اگر بخواهیم به 

کند  ای وصل یم خظ باشد که مکان هواپیما در نقطه )نادرست( شناسانی )به رنگ قرمز( را به نقطه راستای  باید در   واحد پدافند هوانی 

درجه آزیموت مذکور را ایجاد کند. در اینصورت، بر اساس سناریوی ایران، واحد پدافند هوانی باید جانی در طول خط مذکور    ۱۴۳که  

کند  با رنگ آنر نشان داده شده است. جالب آنکه این خط از دو مرکز نظایم عبور یم     5- 21ویر  ر تصمستقر شده بوده باشد. این خط د 

نگاه کنید به  که ییک از آنها سایت الغدیر است که در گزارش نهانی دفیر برریس سوانح هم بدون اشاره مستقیم نشان داده شده است ) 

 مبتن  بر مکان »نادرست«ی  فیر برریس سوانح ایران همخوانی دارند  رسد تمام اعداد گزارش نهانی د نظر یم   (. به5- 29تصویر  
ی

اما همک

 !هستند که ایران به عنوان محل شناسان  هدف )هواپیما( نشان داده و همانطور که گفته شد با زمان شناسان  ادعان  مطابقت ندارد

 

 درجه آزیموت.   ۱۴۳خط   - 21-5تصویر  

 مکان دقیق واحد پدافند هوانی مورد برریس قرار یم 
ی د. طبق  اکنون، ادعای ایران بدون دانسیر   ۲۵۰و   ۱۴۳آزیموت ، 22-5تصویر  گیر

های قرمز نشانگر مکان)های(  اند، طبق گزارش ایران، از نقطه دید واحد پدافند هوانی هستند. دایرهکه به رنگ قرمز نشان داده شدهدرجه  

در گزارش نهانی دفیر برریس سوانح(    ۴۱هدف در زمان شناسانی )بر اساس تصویر  درجه(    ۱۰۷)با احتساب خطای  درست و نادرست  

ی کرده، یعنی اره شد، این مکان هستند. همانطور که قبال اش « تعییر  که ایران به عنوان »زمان شناسانی
به ساعت    ۰۲:۴۳:۵۶   ها با زمانی

به     5-22تصویر  شده به رنگ آنر در  داده های نشان ، مطابقت ندارد. در واقع، این زمان با مکان[به وقت تهران  ۰۶:۱۴]هماهنگ جهانی  
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، مطابقت دارد. بنابراین، همانطور که د درجه(   ۱۰۷ساب خطای  )با احتعنوان مکان)های( درست و نادرست   ر  هدف در زمان شناسانی

درجه، اعداد مطابق با زمان شناسانی ادعانی ایران هستند. این هم نکته مهیم است که ظاهرا    ۲۴۲و  ۱۳۵نشان داده شده،    5-22تصویر  

 اند. ش نهانی ایران درباره آن نظری ندادهنویس گزار یک از کشورهای دخیل در موضوع، هنگام بازبینی پیش هیچ 

 

انحراف سامانه طرح   -22-5تصویر   ( در زمان  تحلیل سناریوی   هواپیما )آنر
ایران. عدم مطابقت میان مکان حقیقر از سوی  شده 

 گزارش نهانی ایران )قرمز(. شده در  داده شناسانی ادعانی و مکان نادرست نشان

هانی نادرست )قرمز(  درجه آزیموت استفاده کرده باشد تا مکان  ۲۵۰و    ۱۴۳شاید این سوال مطرح شود که چرا حکومت ایران باید از  

( را نشان بتوانسته مکانرا برای زمان شناسانی ادعانی خود نشان بدهد، در حایل که یم    ۱۳۵دهد و از  های درست هواپیما در آن زمان )آنر

 .درجه آزیموت استفاده کند ۲۴۲و 

 کنیم: اینجا به چند احتمال که ممکن است ایران در نظر گرفته باشد اشاره یم

درجه آزیموت از مکان واحد پدافند هوانی )چنانکه در باال نشان داده شد( واقع است. بنابراین، ایران    ۲۵۰بغداد دقیقا در  شهر    -۱

ی پرواز    در دید عموم  دهد تا جه ترجیح یمدر   ۲۴۲درجه را بر    ۲۵۰ با موشک کروزی که از   PS752 ادعای خود را مبنی بر اشتباه گرفیر

 نگاه کنید(    5-23به تصویر های آمریکا در عراق شلیک شده توجیه کند ) پایگاه 

، بر اساس مشخصات این    5-3-4همانطور که در بخش    -2 اسیون واحد پدافند هوانی پس از هر جابجانی گزارش ذکر شد، لزوم کالییر

فت تحقیقات ایران ارائه  سامانه، مردود است. بنابراین به نظر یم رسد که ادعاهای مربوط به انحراف سامانه که ابتدا در گزارش پیشر

« و ایجاد  ، ضفا  هشد درجه به    ۱۰۷درجه آزیموت، مهندیس شده است. تغییر انحراف از    ۲۵۰برای تقویت سناریوی »خطای انسانی

 کردن تحقیقات است. درجه، ضفا برای منحرف  ۱۰۵
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.   23-5تصویر    موقعیت بغداد نسبت به موقعیت واحد پدافند هوانی

ی مکان درست هواپیما در زمان شناسانی ادعانی یعنی    -3  به وقت    ۰۶:۱۴به ساعت هماهنگ جهانی ) ۰۲:۴۳:۵۶اهمیت تفاوت بیر

 نقاط آنر و قرمز در تهران( و مکان نادرسنر که ایران در گزارشش نشان یم 
ی ( مربوط به سمت هواپیما نسبت    5- 22تصویر    دهد )تفاوت بیر

دهد که هواپیما در حال پرواز/چرخش بیشیر به سوی واحد  ندی است. مکان نادرست )دایره قرمز( نشان یمبه مکان استقرار واحد پداف

( را نشان یم پدافندی بوده و بنابراین »خطا«ی اپراتور را توجیه یم  داد، مشخص  کند. اما اگر جمهوری اسالیم مکان درست )دایره آنر

(. گزارش دکیر اگنس کاالمار،  24-5تصویر  حرکت بوده است )نگاه کنید به در حال  فندی  شد که پرواز در جهت دورشونده از واحد پدا یم

دیگری  فرض شده  رسد مبتنی بر مکان  سابق سازمان ملل، این موضوع را با زبان نسبتا متفاونر توضیح داده و به نظر یم ویژه  گزارشگر  

های نشان داده  جهت جزن  در    اختالف یککه باعث  ( بوده  نیست  5- 21تصویر    خط آنر در   احتماال به موازاتکه  برای واحد پدافندی )

ی دو دی شده هواپیما نه در حال حنر با فرض انحراف ادعانی ایران،  ، نتایج یکسان هستند، بدین معنا که وجود  است. با این گرام شدها بیر

ی دیاگرام دکیر  ، جهت 24-5تصویر  از آن بوده است. در    پرواز به سوی واحد پدافندی، بلکه در حال دور شدن ها و همچنیر ها و مسیر

ی آورده شده  (  5-25تصویر   کاالمار )  .اندبرای ارجاع و مقایسه در پاییر

ی و احتماال مهم   -4 های نادرست از سوی ایران این است که اگر دفیر برریس سوانح ایران، زمان و  دلیل برای ارائه مکانترین  چهارمیر

آمده، زمانی که با »مکان«     5-19تصویر  آمد. همانطور که در بندی سناریوی ایران درست از آب درنیم کرد، زمان مکان درست را ذکر یم 

مسیر   از  ایران  عنواندرجه   ۳۰۹ادعانی  )به  دارد،    ای  مطابقت  هدف(  شناسانی  نه    ۰۲:۴۴:۳۹محل  )و  جهانی  هماهنگ  ساعت  به 

ی اشاره شده که زمان شلیک موشک » ۰۲:۴۳:۵۶ فت تحقیقات ایران همچنیر به ساعت هماهنگ    ۰۲:۴۴:۴۱( است. در گزارش پیشر

« بوده )  به ساعت هماهنگ    ۰۲:۴۴:۳۹)   به وقت محیل«  ۰۶:۱۴:۳۹به وقت تهران( که بعدا در گزارش نهانی به »  ۰۶:۱۴:۴۱جهانی

( تغییر کرد. این بدین معنا یم 
ی موشک بالفاصله پس از شناسانی هدف )پروازجهانی شلیک شده که روشن است با  (   PS752بود که اولیر

آید. به  وجه جور درنیم هیچاند به ابتدا برای برقراری ارتباط با مرکز فرماندیه تالش کرده   ۱ام-سناریوی ایران مبنی بر اینکه پرسنل تور

ه ساعت هماهنگ  ب   ۰۲:۴۳:۵۶رسد که دفیر برریس سوانح ایران تصمیم گرفته زمان زودتری برای شناسانی ذکر کند ) جای آن، به نظر یم 

وهای مسلح )تالش اپراتور برای تماس با مرکز فرماندیه، قطع ارتباط، شلیک اجتناب  ( تا با سناریوی ستاد کل نیر
(  »خطا«ناپذیر و  جهانی

 .همسو باشد

ی موشک را   صحت  بدون  بر روی رادار واحد پدافندی و    PS752به محض ظاهرشدن پرواز  به گفته دیگر، احتمال دارد که اپراتور اولیر

سامانه    . خط دید به وقت تهران )طبق گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران( شلیک کرده باشد   ۰۶:۱۴:۳۹در ساعت  ،  سنخر هویت آن  
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  ۱ام-تور
ی
ی توپوگراق -د اما برای انجام این برریس باید مکان واقیع تورتواند این تئوری را تایید کنمنطقه، یم  )پسنر و بلندی( با درنظرگرفیر

 را بدانیم.  ۱ما 

سنخر هویت آن، احتماال فقط در صورنر قابل  کردن یک هدف به محض ظاهرشدن آن روی رادار و بدون صحت شلیک و رسنگون 

یسداده باشد و اپراتورها با ت )روی بیسیم(  دستور این کار را  باالدسنر  توجیه است که فرمانده   فرمانده به سیستم    آن  صور و اتکاء بر دسیر

 دستور را اجرا کرده باشند. ضفا  یکپارچه راداری کشور، 

 

؛ شباهت   -24-5تصویر    ها با تصویر گزارشگر ویژه سازمان ملل. مسیر متفاوت هواپیما در زمان شناسانی

 

  [ 107] گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل )دکیر کاالمار(.   -5-25تصویر  
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 ای دارد،  دقت قابل مالحظه  ، که ثابت شد  B-ADSو ارتفاع آن بر اساس اطالعات    PS752 پرواز حرکت مسیر 
ی
ی توپوگراق و همچنیر

کیلومیر    ۲۵فنی  طبق مشخصات    ۱ام-شناسانی واحد تورشعاع  اند.  سازی شده مدل   Civil 3D v2021افزار  منطقه، با استفاده از نرم 

ی واحد    ۱۳توانسته قبل از رسیدن به  نیم   PS752بودن منطقه اطراف این واحد پدافندی، پرواز  ناهموار   است اما به دلیل   کیلومیر

ل باال  ، مانند مراکز فرماندیه و  دسنر پدافندی، در رادار آن شناسانی شود. از سوی دیگر، سیستم رادار کشور در مراکز فرماندیه و کنیر

منطقه مراکز  و  هوانی  پدافند  ل 
ی   اند توانسته حتما یم   ای،کنیر بیر فرودگاه  از  هواپیما  برخاست  روی  به محض  را  هواپیما  تهران،  الملیل 

 ند. ببین ایشان راداره

 ۱ام-مکان سامانه تور ۴-۵

زاده در کنفرانس  کرد تاکنون رسما از سوی ایران مشخص نشده است. حاجر   شلیک PS752 به پرواز  مکان واحد پدافند هوانی که  

ی ضفا اعالم کرد که این واحد پدافندی »در نزدییک بیدگنه« مستقر بوده است. حداقل سه سایت نظایم در نزدییک بید  گنه وجود  خیر

در کدام سایت )اگر داخل سایت نظایم بوده( و دقیقا در کجا مستقر    ۲۰۲۰ژانویه    ۸دارد و مشخص نیست که این واحد پدافندی در  

سنخر بسیاری از ادعاهای دفیر برریس سوانح ایران که بدون هیچگونه شواهد و مدارک  بوده است. مکان واحد پدافندی، برای صحت 

وری اند، بسیار مهم و شده   ادعا  محکمه پسندی ضفا   .استضی

ی  ها منتشر شد، چند محقق و کارشناس تالش کردند تا مکان شلیک  های مداربسته و عمویم در رسانه پس از آنکه ویدیوهانی از دوربیر

« بزنند. این کار با موقعیت موشک  ی ی ها را »تخمیر داری کردهیانر جغرافیانی دوربیر ی زمان    هانی که صحنه را فیلمیر بودند و با درنظرگرفیر

ی  ی در این تخمیر ی و رسعت صوت انجام شد. مشخصات کیل موشک و هواپیما نیر ها منظور شدند.  رسیدن صدای انفجار موشک به دوربیر

«های  پایگاه   26-5تصویر   ی  .دهدنشان یم  ۱ ام-محققان را در مورد مکان سامانه تورمتفاوت  های نظایم در نزدییک بیدگنه و »تخمیر

 

ی زده شدند. های نظایم که در مسایت   -26-5تصویر    نابع مختلف به عنوان مکان شلیک موشک در نزدییک بیدگنه تخمیر

توانسته  دهد که شلیک موشک یم گزارش بحث شد، تحلیل سناریوی دفیر برریس سوانح ایران نشان یم  3-3-5همانطور که در بخش  

( اما از آنجا که ایران هیچ اطالعات  نگاه کنید  26-5تصویر  و    5-21تصویر    های الغدیر یا سجاد انجام شده باشد )بهدر هریک از پایگاه

 درباره مکان واحد پدافند هوانی ارائه نکرده، این تنها در حد یک تئوری باقر یم 
  2-3-5ماند و نه یک واقعیت. چنانکه در بخش  موثقر

نهانی نشان یم  پدافند هوانی که دفیر برریس سوانح در گزارش  الغدیر است ) اشاره شد، مکان واحد  پایگاه نظایم  (.  16-5تصویر  دهد، 

ت از روزنامه نیویورک ی مکان را در   PS752 رسنگونی پروازتایمز، دو روز بعد از  کریستیان ترییر ی زده بود که در    همیر توییت خود تخمیر
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ت دو روز    [102]  نشان داده شده است.   5-26تصویر   در واقع، یک سال بعد، دفیر برریس سوانح همان موقعینر را که کریستیان ترییر

« زده بود نشان داد ی  .ه استبعد از حادثه »تخمیر

 پرواز )دسامیر  از سوی دیگر، تلویز 
( در نزدییک سالگرد رسنگونی ای ( برنامه ۲۰۲۱ژانویه    –  ۲۰۲۰یون جمهوری اسالیم )شبکه خیر

 .شودترجمه  تواند به موقعیت احتمایل واحد پدافندی  در این برنامه برجی اطالعات ارائه شد که یم  . ای پخش کرد دقیقه   ۱۵

نشنال در ساعت  کند:  گزارشگر این برنامه ادعا یم  پا از سطح دریا و در فاصله    ۴۸۷۵بامداد با ارتفاع    ۰۶:۱۳»هواپیمای اوکراین اینیر

 [ 108]. شود«کشف یم   ۱ام -میر توسط سامانه تور ۱۹۵۴۸

، موقعیت هواپیما    ۱۹۵۴۸و شعاع    (5-27تصویر  )شود  )دایره زرد( مشخص یم   با توجه به ارتفاع ذکرشده در این برنامه تلویزیونی

 پایگاه سجاد که در  
ر
ق   کند. یعنی طبق اطالعات این برنامه نشان داده شده عبور یم     5-27تصویر  میر از این مکان، از گوشه جنوب رسر

، محل استقرار واحد پدافندی در    [ 71]   ه مایک میهایلوویــــچ در کتاب خود این مکان بوده است. این با مکانی ک   ۲۰۲۰ژانویه   ۸تلویزیونی

 .(16-5تصویر  برای واحد پدافندی فرض گرفته مطابقت دارد اما با مکانی که دفیر برریس سوانح ایران نشان داده متفاوت است ) 

یک دستگاه    هستند  که از الزم به ذکر است که اعداد ذکرشده در این برنامه تلویزیونی به نظر اعدادی )با دقت باال و نه رند شده(  

 و  اند،  به دست آمده   ضبط اطالعات  
ی

که تلویحا یعنی اعداد تقرینر نیستند. البته این احتمال هم وجود دارد که این اعداد کامال ساختیک

رسد  شده در گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران که طبق بخش قبل به نظر یم سازی باشند. درهرحال این اعداد با اعداد ارائهبرای گمراه 

 (. 5-27تصویر  هستند   ۱ام-کان متفاونر برای توربه معنای م واقع، این اعداد مهندیس شده باشند، مطابقت ندارد. در 

 

 جمهوری اسالیم، مکان واحد پدافند هوانی را متفاوت با آنچه در گزارش نهانی دفیر برریس    -27-5تصویر  
اطالعات برنامه تلویزیونی

 کند. ارائه یم سوانح ایران آمده 
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 و قطع ارتباط ۱ام-اپراتور تور ۵-۵

از    را رسنگون کرد   PS752اپراتوری که پرواز   بوده است.    ۲۰۲۰ژانویه    ۸عضو پرسنل سامانه پدافند هوانی در بامداد    ۴یا    ۳ییک 

ی های جانماه و با فشار خانواده  ۱۹حکومت ایران، پس از   الملیل، نام پرسنل این واحد پدافند هوانی را همراه با نام باختگان و جامعه بیر

  این گزارش مشخص نیست، منتشر کرد. قبل از افشای هویت اپراتورها، چندین افراد دیگری که مفاد کیفرخواست آنها در زمان نگارش  

برد سال تجربه کار با این نوع سامانه پدافند هوانی کوتاه   ۸دادگاه نظایم تهران ادعا کرده بودند که اپراتور این واحد بیش از    نفر از مقامات

وهای   از جملهو  )یا شبیه به آن( را دارد   . مدنر بعد، غالمعباس ترگ، دادستان وقت  است که در سوریه خدمت کردهن  سپاه پاسدارا  نیر

گزاری ایرنا ضمن اشاره به تجربه اپراتور اظهار کرد: »اگر کاربر سامانه احتیاط   الزم  این پرونده در دادگاه نظایم تهران، در مصاحبه با خیر

ی بود«.   کرد، این سانحه قابل داد و از تجربه اش استفاده یم را انجام یم  گزارش(    5-3ای )بخش  درجه   ۱۰۵ادعای انحراف      [ 109]  پیشگیر

ی موشک )بخش   تر از قبل به نظر  ساله ، حنر مشکوک   ۸گزارش(، با توجه به تخصص و تجربه    2-3-5و خصوصا تصمیم به شلیک اولیر

 رسد. یم

  ۱ام-شود مرنر سامانه تورفته یمبعالوه، گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران توضیح نداده است که چطور و چرا این اپراتور، که گ

 21تشخیص بدهد.  هواپیمای مسافربری  هم بوده، نتوانسته رسعت، ارتفاع و سطح مقطع راداری یک موشک کروز را از یک

ثانیه    ۲۳به وقت تهران شناسانی کرده و    ۰۶:۱۳:۵۶که اپراتور هدف را در ساعت  کند  ادعا یمگزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران 

 و فرماندیه پدافند هوانی اعالم کرده است. ایران    ۰۶:۱۴:۱۹بعد یعنی در ساعت  
ی

ی  مشخصات آن را به مرکز هماهنیک کند  ادعا یم همچنیر

 و فرماندیه واصل  
ی

نشده است. به گفته ترگ، قطع ارتباط ادعاشده »تنها در حد چند  که این پیغام به دالیل نامعلوم به مرکز هماهنیک

ی شلیک دو موشک »  یلوبوده  ثانیه«   توانسته برای برقراری دوباره ارتباط با  این یعنی اپراتور یم   [109].  ثانیه« بوده است   ۲۶فاصله بیر

ی موشک و وقنر آن قطع ارتباط »چند ثانیه«ای برطرف شده، اما این  مرکز فرماندیه و کسب تایید تالش کند، حنر بعد از ش  لیک اولیر

ی او  شعاع « بیشیر وارد  هدف متخاصمکار را نکرده است. این در حایل است که اپراتور زمان کاقی در اختیار داشته تا اجازه بدهد »  درگیر

ی به نظر یم   2-3-5بخش  رجوع به  شود ) رسد که  گزارش( و یط این زمان دوباره برای برقراری ارتباط با فرمانده خود تالش کند. همچنیر

ی  های دیگر ارتباطاین اپراتور پس از قطع ادعانی منبع اصیل ارتباط، شیوه   .را امتحان نکرده است گیر

  [ 87]   زاده حایک از آن است که قطع ارتباط ادعانی ممکن است به خاطر جمینگ یا اشباع شبکه ارتبایط بوده باشد اجر اظهارات ح

ی حال حکومت ایران هرگز هیچگونه مدرگ برای این ادعای مهم ارائه نکرده  ۶:۲۰دقیقه   ی اشاره    کمااینکه . در عیر تیم تحقیقات کانادا نیر

برجی شواهد در دست است که  هرچند  به علت جمینگ یافت نشد«.    [در ارتباطات] کرد که »هیچ شواهدی مبنی بر اختالل احتمایل  

ی دهد در نزدییک فرودگاه  نشان یم  های جمینگ سپاه  وجود داشته و این به احتمال زیاد به خاطر فعالیت  GPS الملیل تهران مشکالت بیر

ی از هدف  ی دقیق نقاط حساس سپاه از سوی آمریکا( بوده استپاسداران )احتماال برای جلوگیر که البته پیوندی با »قطع ارتباط«    گیر

 .کنیمیم  برریس  گزارش  این 5-10-5. این موضوع در بخش  ندارد  اوپراتور 

گزارش نهانی    22به وقت تهران صادر کرده است.   ۰۶:۱۰را در ساعت   PS752  کند که برج مراقبت اجازه برخاست پرواز ایران ادعا یم 

فت تحقیقات ایران توضیح یم   دهد: پیشر

 پدافند هوانی كشور، بخش نظایم به  1398دیماه  18بامداد روز چهارشنبه  4»در حدود ساعت 
ی

، با توجه به تغییر در سطح آمادگ

ل فضای كشور اطالع یم  نظایم كنیر ها هستند كه از قبل توسط  تنها پروازهان  مجاز به برخاست از باند فرودگاهدهد كه  بخش غیر

نظایم به شکل معمول با  جوز پرواز آنها توسط این شبکه صادر شده باشدشبکه پدافند شناسان  شده و م  . تا قبل از این، بخش غیر

 

 شناسانی هدف بنا به ادعای ایران(، ارتفاع و رسعت پرواز  ۰۶:۱۳:۵۶در ساعت  21
ی  ۲۹۶پا و  ۵۶۵۵به ترتیب  PS752به وقت تهران )زمان اولیر

 مایل بر ساعت بوده است. 

فت تحقیقات ایران، صفحه    22 نشنال، در ساعت    752: »پرواز شماره  ۴گزارش پیشر واز را از برج مراقبت مجوز پر   06: 10: 20هواپیمانی اكراین اینیر

 پرواز فرودگاه امام خمینی دریافت كرد«. این زمان، بدون ارائه هیچگونه توضیخ، در گزارش نهانی دفیر برریس سوانح حذف شده است. 



73 

 

نظایم نسبت به صدور مجوز پروازها اقدام یم ی مالحظات عملیانر مدیریت ترافیک و ناوبری هوانی غیر نمود و اطالعات پروازها  درنظرگرفیر

با هدف افزایش   رویه و تاكید بر اخذ تاییدیه از بخش پدافند قبل از صدور مجوز پرواز   این تغیی  داد. را در اختیار بخش نظایم قرار یم 

ی از هدف اطمینان از شناسانی  نظایم توسط شبکه پدافند و پرهیر ی اشتباه آنها صادر شده بود شدن پروازهای غیر  «. ۲صفحه  [ 101]   گیر

اطالعات پرواز   به وقت تهران و پس از »قراردادن  ۰۶:۱۰ال زیاد »مجوز پرواز« را اندگ پیش از  طبق این ادعا، برج مراقبت به احتم

، دریافت کرده است. این نکته احتمال قطع ارتباط شبکه را که ایران ادعا یم 
ی

کند اندگ پس از  در اختیار بخش نظایم« برای هماهنیک

  برد. راه ارتبایط رخ داده، زیر سوال یم احتماال از همان PS752به پرواز  صدور اجازه برخاست از سوی برج مراقبت 

ی مطالنر که در بخش بر اساس مجموع گزارش  توان  های قبیل این گزارش مطرح شد، یم ها و اظهارات مقامات حکومت ایران، و همچنیر

رده است، خصوصا با توجه به اینکه هیچگونه  به این نتیجه رسید که این اپراتور نبوده که برای برقراری ارتباط با فرمانده خود تالش ک

این ادعا ارائه نشده است. برعکس و بر اساس اظهارات کرییم قدویس )نماینده مجلس شورای اسالیم(،  درسنر  شواهدی برای حمایت از  

گزارش ذکر شد، ممکن است که این مرکز فرماندیه بوده که با اپراتور)ها( تماس گرفته و آنها را مطلع کرده  2-5همانطور که در بخش  

ءای که یم   .«نداری  [برای شلیک]آید طرفت کروز است... ده ثانیه بیشیر وقت  باشد که »یسر

 ۱ام-جابجان  تاکتیک تور 6-۵

های دفاع هوانی تهران، مطابق  ییک از سامانه   ، ۱۳۹۸/ ۱۰/ ۱۸روز    ۰۴:۵۴ایران آمده: »در ساعت  در گزارش نهانی دفیر برریس سوانح  

شب  شود«. به گفته جمهوری اسالیم، این واحد پدافندی حدود نیمه میر جابجا یم  ۱۰۰های واحدهای سیار پدافندی در حدود  با تاکتیک 

ی  ژانویه ابتدا در موقعیت خود در نزدییک بیدگنه، در   ۸ الملیل تهران مستقر بوده  منتهاالیه غرنر حلقه پدافندی تهران و نزدییک فرودگاه بیر

های پدافندی به رینگ پدافند تهران  ژانویه اعالم کرد: »یک تعدادی سامانه   ۸زاده در توضیح وضعیت حلقه دفایع تهران در  است. حاجر 

ی سامانه  ی حادثه تهران مستقر یم   ای که در واقع در محدوده غرباضافه شد، یعنی اولیر ای که توسط او رقم خورده، در  شود که همیر

زاده، با اینکه چندین واحد به نزدییک تهران اعزام شدند، واحد پدافندی  «. به گفته حاجر ۳:۰۵دقیقه    [87]     شود اطراف بیدگنه مستقر یم 

گزاری ایرنا پس از حادثه گزاریسر را منتشر کرد  ، تنها واحد مستقرششلیک کرد  PS752 که به پرواز ده در نزدییک بیدگنه بوده است. خیر

(. هرچند مکان دقیق واحدها ممکن است قابل اطمینان نباشد، اما باز هم  28-5تصویر  دهد )که حلقه دفایع نزدیک تهران را نشان یم

ی تصویر   .دهداز نحوه استقرار واحدها در اطراف تهران به دست یم بهیر

 

 . [110]  حلقه دفایع تهران -5-28تصویر  
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ی، »سامانه تا زمان    ۱۰۰کند که پس از جابجانی  ایران ادعا یم    عملیانر در حالت    و در این زمان  قرار داشته    انتظار در حالت    ۰۶:۰۷میر

یم۷۵صفحه    [84]   قرار گرفت اشاره  تحقیقات کانادا  تیم  سامانه کند که  «. گزارش  این   » »عملیانر حالت  و  »انتظار«  ها حالت 

 رزیم»نشان
ی

ایط مختلف آمادگ ( یا »خاموش« )انتظار(    دهنده رسر های راداری و  سیستم بودن  هستند و معموال با »روشن« )عملیانر

ی به هوا  قابلیت  ت که واحد پدافند هوانی  است«. حکومت ایران توضیح نداده اسمرتبط  های شناسانی هدف در واحدهای موشیک زمیر

 رزیمزمان  چرا باید در  
ی

 و باالترین سطح آمادگ
ی

ایط جنیک بوده    انتظار )با رادار خاموش( در حالت    یک ساعت  « به مدت بیش از  »رسر

ی باید اشاره شود که ایران   قط مربوط به  در گزارش نهانی خود توضیح نداده است که آیا »حالت انتظار« فبه هیچ عنوان    باشد. همچنیر

ایط »رادار خاموش« سامانه تور ایط »رادار  بوده یا کل سیستم   ۱ام-رسر ونیک این سامانه. اگر حالت انتظار فقط مربوط به رسر های الکیر

ی حافظه  ۱ام-سنج خود تورخاموش« است، پس ژیروسکوپ و شتاب  این سامانه، باید سیستم را بر اساس  (  NVM) پایدار  و همچنیر

ه نگاه دارند. این سوال مهیم است که پاسخ آن باید از سوی جمهوری اسالیم و خصوصا سپاه پاسداران روشن  شمال مغناطییس ک الییر

 .شود

تلویحا اشاره یم  نهانی خود  نیمه ایران در گزارش  ابتدا وقنر حوایل  در  پدافند هوانی  شب در جای خود مستقر شده  کند که واحد 

ی صحیخ داشته است. ا جهت ی یم گیر ، باید آن را با شمال حقیقر مجددا  یران همچنیر گوید که پس از هربار جابجانی واحد پدافند هوانی

ه کرد و با آخرین جابجانی   ی و غفلت    ۱۰۰کالییر ی تغییر یم   در میر اسیون مجدد »سمت سامانه نیر ای درجه   ۱۰۵نماید« و باعث خطای  کالییر

ق شود. بر اساس منابع مختلف نظایم از جیم گزاری مشر  23که خود وابسته به حکومت ایران است   [111]  نیوز  مله بخش اخبار نظایم خیر

ی نمایش واحدهای تور توسط ایران خریداری شده    ۲۰۰۷که در سال    ۱ام-واحد تور  ۲۹های نظایم میل، تمایم  در رژه   ۱ام-و همچنیر

ران هستند. بنابراین اگر این جابجانی واقعا اتفاق افتاده باشد، باید با  
ْ
وی محرکه  خودروهای کامال سیار خود همراه    ۱ام-تور  واحد   خود نیر

« و با  بعالوه، جابجانی واحد پدافند هوانی با یک خودروی دیگر مستلزم خاموش   بوده باشد. 
ی

ایط جنیک کردن سامانه است که در »رسر

وی محرکه  های کروز به کشور منطقر نیست. جابجانی واحد پدافند هوانی با  های ادعانی مبنی بر ورود موشک گزارش خود مستلزم نیر

اسیون مجدد الزم    هایهای این واحدو قابلیت ابتدانی  نابراین بر مبنای مشخصات  این بوده که سامانه خاموش نشود، ب  پدافندی کالییر

شب ایجاد شده باشد و نه آنطور  ای در سامانه وجود داشته، باید حدود نیمه درجه   ۱۰۵نبوده است. بنابراین اگر واقعا خطای سمت  

ی  ین تناقض  ا   24. بامداد   ۰۴:۵۴کند در ساعت  که ایران ادعا یم  اسیون  نیر شدت  درجه را به   ۱۰۵ییک از مسائیل است که ادعای اشتباه کالییر

 .زیر سؤال یم برد

مراتب فرماندیه برای واحد پدافند هوانی و جابجانی آن، آنطور که در گزارش نهانی دفیر برریس سوانح آمده، قاعدتا باید در  سلسله 

 
ی

نظایم برای شناسا   کامل  هماهنیک نظایم انجام یمبا بخش غیر  :شده استنی پروازهای غیر

 عملیانر نظایم
ی

نظایم را  -»مرکز هماهنیک ل فضای پروازی کشور قرار دارد. این مرکز اطالعات کل پروازهای غیر نظایم در مرکز کنیر غیر

نظایم در شبکهبه بخش دفاع هوانی کشور منعکس یم نظایم مورد استفاده قرار    نماید و این تبادل اطالعات، برای شناسانی پروازهای غیر

د«یم  . (۸۵صفحه   [۸۴] ) گیر

 عملیانر نظایم
ی

نظایم« اجازه پرواز را حدود ساعت -طبق گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران، »مرکز هماهنیک به وقت   ۰۵:۵۴غیر

ی او عبور کند. اپراتور    PS752 بنابراین قاعدتا اپراتور واحد پدافندی انتظار داشته که پرواز [ ۸۴] . تهران صادر کرده است از حوزه درگیر

به وقت تهران اجازه برخاست را از برج   ۰۶:۱۰در ساعت    PS752 به وقت تهران، تنها سه دقیقه قبل از آنکه پرواز ۰۶:۰۷در ساعت 

بعد یعنی در    دو دقیقه  PS752 پرواز  [ 101] .  به حالت عملیانر )رادار روشن( درآورده است  مراقبت دریافت کند، سامانه پدافندی را 

ی موشک را    ۰۶:۱۲ساعت   به وقت    ۰۶:۱۴دقیقه پس از آن یعنی در ساعت  ۲به وقت تهران، از فرودگاه پرواز کرده است. اپراتور اولیر

 .تهران شلیک کرده است

عقبگرد  )  بک«»پوشكردن موتور« و اجازه »روشن  PS752 ر است که طبق گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران، پروازالزم به ذک

ی فرودگاه شود که تمام درهای  به وقت تهران دریافت کرده و این اجازه وقنر صادر یم   ۰۵:۵۵در ساعت    ( را و جدا شدن از کانال مسافرگیر

 

ی و تمام متحرک استسامانه دفاع هوانی کوتاه برد،  1-ام-تور »  23  .«ارتفاع پاییر
 گزارش آمده است.   این 5-3-3درجه در بخش  ۱۰۵تحلیل ادعای خطای سمت  24
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ی پایدار بوده، طبق اطالعات    هواپیما بسته باشند. با توجه به اینکه در آن زمان ایط جوی نیر  یا هوانی وجود نداشته و رسر
هیچ ترافیک زمینی

ی   از فرودگاه بیر
ایط، قاعدتا نباید بیش از  الملیل تهران، برخاست هوا میدانی وع پوش   ۸تا    ۶پیما در این رسر بک طول بکشد.  دقیقه بعد از رسر

 
ی

 عملیانر نظایمطبق گزارش نهانی ایران، تمایم هماهنیک
ی

نظایم« اجازه را در ساعت  -ها با بخش نظایم انجام شده بوده و »مرکز هماهنیک غیر

مهوری اسالیم هیچ توضیخ نداده که چرا برج مراقبت اجازه برخاست را تا بیش  ج  با این وجود،  به وقت تهران صادر کرده است.   ۰۵:۵۴

این گزارش اشاره شد، این    5-5به وقت تهران، صادر نکرده است. همانطور که در بخش  ۰۶:۱۰:۲۰دقیقه بعد، یعنی در ساعت   ۱۵از  

را نشان  ادعای جمهوری اسالیم در این باره    29-5تصویر زمان انتظار احتماال مربوط به دریافت اجازه نهانی از بخش نظایم بوده است.  

 .دهدیم

 

 بخش نظایم  -29-5تصویر  
ی

نظایم، )الف( قبل؛ و )ب( بعد از ساعت  -هماهنیک به ساعت هماهنگ    ۰۰:۳۰به وقت تهران )  ۰۴:۰۰غیر

فت تحقیقات.  (؛ طبق ادعای ایران در گزارش پیشر  جهانی

 (FDR)ثبت اطالعات پرواز  تحلیل دستگاه ۷-۵

 مقدار سوخت  سنسورهای ۱-۷-۵

که در ضمیمه الف گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران آمده، ثبت مقدار سوخت مخازن   FDR شده دربر اساس اطالعات ثبت 

ی مو )  FDR افتادن  کار   چپ، راست و مرکز هواپیما، حدودا یک دقیقه »قبل از« زمان از  به ساعت    ۰۲:۴۴شک( در حدود  اصابت اولیر

نویس گزارش  یک از کشورهانی که پیش هماهنگ جهانی متوقف شده است. این مساله در گزارش نهانی ایران توضیح داده نشده و هیچ 

ی به آن اشاره نکرده ایران را بازبینی کرده   .انداند نیر

های سوخت مانند     »هشدار کمبود سوخت«، »هشدار ترکیب سوخت«، »هشدار عدم تعادل سوخت« با توجه به اینکه سایر پارامیر

پایان ثبت و ضبط  تا  ه،  تا ساعت  )  FDR و غیر ( ثبت شده   ۰۲:۴۵یعنی  این است که  به ساعت هماهنگ جهانی بر  گذرگاه  اند، فرض 
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ل سوخت« را به  که  (ARINC)   اطالعات پرواز انتقال  (  data bus)دیجیتال   کند، قطع نشده بوده چون  متصل یمFDR »واحد کنیر

ی   های سوخت از طریق همیر   .شوندمنتقل یم گذرگاه دیجیتال اغلب پارامیر

ه ی با نگایه دقیق به پارامیر مشاهدات و مسائل زیر   ،(FDR) ای موجود در گرافهای مستخرج از دستگاه ثبت اطالعات پروازهمچنیر

 :ممکن است نیاز به توضیح داشته باشند

( یط برخاست و صعود اولیه هواپیما از حدود   • ی   کیلوگرم افزایش   ۵۰۰۰کیلوگرم به    ۴۴۰۰مقدار سوخت مخزن مرکزی )سیر

توان با پدیده  کیلوگرم برگشته است. این مساله را یم  ۴۵۰۰یافته و قبل از توقِف ثبت مقدار سوخت دوباره به حدود  

زدن سوخت ی روی یم   در داخل مخزن  لمیر ی )یعنی برخاست هواپیما( بر اثر جاذبه زمیر ی ارتفاع گرفیر دهد  توضیح داد که حیر

ه شده وضعیت   هرچند که سنسورها و کامپیوترهای سوخت برای این حال، های مختلف هواپیما کالییر با  اساس   اند.  بر 

زدن سوخت در مخزن   FDRگرافهای موجود   تواند  . توضیحات بیشیر یم ه استهای چپ و راست هواپیما روی ندادلمیر

 در درک بهیر این پدیده مفید باشد. 

یس   • تواند  ها یم جای برریس عکس پالت به منبع اطالعات به رنگ راهنمای مخزن راست کامال با پارامیر منطبق نیست. دسیر

  ها به دست بدهد. تر را در همه گراف های راهنمای بهیر و مقادیر دقیق رنگ 

« نشان داده شده که به نظر  Fuel Qty Aux Kg [kg]، در بخیسر از گراف که با دایره مشخص شده، »  ۵-۳۰تصویر   •

و   AFM, FCOM, AMM)شده از چندین منبع آنالین آوری س اطالعات جمع رسد متعلق به مخزن کمیک باشد. بر اسا یم

ه(، ( مجهز به مخزن کمیک سوخت نیست. وجود مقدار سوخت برای مخزن کمیک  ۷۳۷-۸۰۰این نوع هواپیما )بویینگ   غیر

 نیاز به توضیح بیشیر دارد. 

 

طبییع اطالعات سنسورهای مقدار سوخت در  -30-5تصویر    . FDRقطع غیر

 زاویه حمله روی زمت    وان  خعدم هم  ۲-۷-۵

ی بال هواپیما و جهت باد  به   (AoA) «  اصطالح هوانوردی »زاویه حمله  های. همانطور که در گراف شود بال گفته یم   به سمت زاویه بیر

FDR     ی بوده،شود،  دیده یم     5-31تصویر    در درجه    ۹ود  ثانیه(، تا حد  ۵۰توجیه )حدود  به مدت قابل   زمانیکه هواپیما هنوز بر روی زمیر

ی   ی خلبان فعال ک  (CAS)«  تواند چندین پیغام »سیستم هشدار به خدمهوجود داشته که یم  AAo سنسور  دو اختالف بیر رده  را در کابیر

شده های بازبینی دهد که داده مرتبط نیست، اما نشان یم  توسط سپاه پاسداران  PS752 رسنگونی پرواز. اگرچه این پدیده مستقیما با  باشد 

یا توصیه ایمنی به    احتیایطیک مورد  به عنوان    ستتواناین اختالف سنسور یم وسط سازمان هواپیمانی کشوری ایران دقیق نیستند.  ت
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، مانند مسائل مربوط    های هوانی بویینگ مطابقت داشته باشد. حنر اگر با الزامات سیستم داده   ه شود اطالع بویینگ رساند ی این مورد نیر

 .نویس گزارش نهانی ایران را بازبینی کردند ذکر نشده استیک از کشورهانی که پیشبه سنسورهای مقدار سوخت، در نظرات هیچ 

 

 .اختالف سنسور زاویه حمله، قبل ار برخاست هواپیما  -31-5  یر تصو 

 الگوی موردانتظار فرود اضطراری  3-۷-۵

ی که ادعا یم  ی موشک     PS752 شود پروازبر اساس پیوست الف گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران، مسیر پس از اصابت دومیر

 دفیر برریس سوانح به آن پرداخته نشده است. هنگایم که در مقطیع از پرواز یک  کند که در گزارش نهانی پیموده، سوال مهیم را مطرح یم 

یم  پیش  اضطراری  در کتابچه  موقعیت  را که  مشخیص  دستورهای  باید  پرواز  خدمه  توسط     (AFM)پروازی  دستورالعملهای  آید، 

ایط موجود،  شدهتهیه  تولیدکننده هواپیما  - های توردر زمان شلیک موشک    PS752 دنبال کنند. با توجه به اینکه پرواز  ،بر حسب رسر

ی خلبان اثر گذاشته؛ مانور معمول در حال صعود پایدار بوده و اصابت موشک   ۱ما  ایظ، تندترین چرخش    و منطقر   ها بر کابیر ی رسر در چنیر

ه( برای انتخاب  ری )تخلیه سوخت، آماده لیست فرود اضطرا کردن چک به سوی فرودگاه و دنبال  برای بازگشت  ممکن  کردن فلپ و غیر

ی بخش   ۶ترین مسیر به فرودگاه است. اما چنانکه در تصویر  نزدیک    آن ضمیمه الف  ۵- ۳گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران و همچنیر

وری و طوالنی رسد که هواپیما پس از اصابت موشک گزارش آمده، به نظر یم  ضی تر را در پیش گرفته که با مسیر موردانتظار  ها یک مسیر غیر

ی است که در گزارش نهانی دفیر برریس سوانحنشان    5-33و تصویر    5-32تصویر  برای فرود اضطراری همسو نیست.   ایران    دهنده مسیر

ایط اضطراری آمده و نشان   .میباشد دهنده مسیر موردانتظار در این رسر
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ی   -32-5  ر یتصو   شده توسط ایران بر اساس اطالعات راداری. مسیر تعییر

 

ایط اضطراری پیموده شود.   -33-5  ر یتصو  ( که قاعدتا باید در رسر ی  مسیر موردانتظار )به رنگ سیر

شود، حنر در مقطیع از این مرحله اضطراری، هواپیما به مسیر پرواز مستقیم خود ادامه داده  یمدیده   5- 33تصویر   همانطور که در 

ی   رنگ   قسمنر که با ) ایط اضطراری موردانتظار منطبق نیست. سوال دیگری که از این تصویر ایجاد  دور آن خط کشیده شده  سیر ( که با رسر

ی »محل برخورد« ادعاشیم ی اولیر ق )خط سیر  شود، فاصله زیاد بیر ده )سنجاق قرمزرنگ در تصویر( و بقیه خط سیر هواپیما به سمت رسر

شهر   ( و در نزدییک نصیر ی مشاهده یم   CVRدرخصوص    دهد. است که این خط سیر طوالنی را توضیح نیم نارنخر شود که میان کادر پرواز  نیر

ی د هیچ مکالمه  کند. رباره گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران ایجاد یم ای درباره روند فرود اضطراری وجود ندارد که سواالت بیشیر

ی مسیر »عریض«ی برای بازگشت به فرودگاه یم البته  انتخاب   ی خلبان، مجروح چنیر شدن  توانسته نایسر از دود و یا فشار کاری باال در کابیر

ی خلبان، نقص سیستم  ه باشد. خدمه کابیر ل پرواز و غیر
 های کنیر
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 ( LNAV)  شدن ناوبری عرض  در فعال   CVRو   FDRاختالف  ۴-۷-۵

ی جدول تاریخچه پرواز که در ضمیمه الف گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران منتشر شده،    FDRطبق اطالعات   سیستم  و همچنیر

/ جهت ی  عمودی  ثانیه( پس از چرخش   ۱۴( اندگ ) FGهدایت پرواز )جاننر  ناوبری  یانر ی   برای اوج گیر عمودی در  انگر  نش  هواپیما )اولیر

ی پیاده  ۶۰( در ارتفاع 34-5 ر یتصو   از گزارش نهانی دفیر برریس سوانح    CVRشده پا فعال شده است. اما بر اساس میر
که در قالب بخیسر

شدن فلپ اعالم شده است  قه بعد و پس از جمعآن، حدودا دو دقی  فعال بودنو  جاننر  ناوبری    این سیستم  شدنایران منتشر شده، فعال 

 (.  5-35ه تصویر  )نگاه کنید ب

 

 

ی خط عمودی مشخص   ۱۴دود ح ( LNAVجاننر )ناوبری سیستم   34-5  ر یتصو    ۶۰شده با رنگ قرمز( در ثانیه پس از چرخش )اولیر

ی    فعال شده است. پا باالتر از سطح زمیر
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یس به  35-5  ر یتصو  ی خلبان در مورد دسیر آن اندگ  شدن پس از فعالحدود دو دقیقه  (LNAV) جاننر  ناوبری   سیستم بحث در کابیر

 .پس از برخاست

ی  تواند نایسر از سوءتفاهم  این اختالف یم  ی  بیر شده«  CVRکادر پرواز یا اختالف بیر (   »منتشر توسط سازمان هواپیمانی    )و نه حقیقر

مستقیما با دفیر تحقیقات و تحلیل   PS752باختگان پرواز  های جانباشد. انجمن خانواده  FDR  پرواز بر طبق  کشوری ایران و تاریخچه 

 هواپیمانی 
را دریافت و در مورد این اختالف تحقیق کند اما   CVR( تماس گرفته تا یک نسخه از کل مکالمات BEA کشوری فرانسه )ایمنی

 دریافت نشده است.    BEAتا زمان تهیه این گزارش، هیچ پاسخی از 
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ی جا دارد اشاره کنیم که چون خلبان  یهای پرواز یط مراحل برخاست و ارتفاع همچنیر   (LNAV) جاننر  ناوبری  م  سیستمتیک بر    گیر

بر کادر پرواز و تاثیر  مضاعف  احتماال موجب تحمیل فشارکاری    GPS، ازکارافتادن  است    GPSاساسا  مبتنی بر سنسورهای    بودند که خود 

  این  3-7-5  منقی بر هوشیاری موقعینر آنها شده است. این مساله ممکن است در مانور اضطراری »بازگشت به فرودگاه« )که در بخش 

ازکارافتادن  مطرح  گزارش   دلیل  به  خدمه  فشار کاری  در  افزایش  این  باشد.  بوده  موثر  ی  نیر بر    GPSشد(  آن  مستقیم  تاثیر  سیستم  و 

 /   محیل( به وقت  )  ۰۶:۱۴:۵۱در ساعت    معلم خلبان  هنگامیکه  مشاهده کرد    5-35تصویر    توان در را یم (LNAV) جاننر  ناوبری  جهتیانر

ه«. »گوید: یم  ”…Now will flight [fly] like“االن مثل … میی 

 جستجوی مسافران دارای پاسپورت آمریکا ۸-۵

پاسپورت    ممکن است  اند کهین پرواز به دنبال کسانی بوده های موثقر در دست است که پرسنل فرودگاه در میان مسافران ا گزارش

قبل از سوارشدن به هواپیما   PS752 ز کم از سه مسافر پروا آمریکانی داشته باشند. انجمن به صورت مستقل تایید کرده است که دست 

. این اطالعات از سوی خانواده پرسیده  باختگان پرواز به دست انجمن رسیده است.  های جان اند که آیا پاسپورت آمریکانی دارند یا خیر

ی  های بازریس امنینر متعددی دارد و آخرین ایست بازریس که مسافران قبل از سوارشدن به هواپیما از آن  الملیل تهران ایست فرودگاه بیر

لعبور یم  وهای سپاه پاسداران است و به »گیت سپاه« هم شناخته یم   ویژه  کنند، تحت کنیر اند باختگان گفته های جان واده شود. خاننیر

مقصدشان ابتدا  اند. پرسیدن این سوال از مسافرانی که سوال کرده  نی در این ایست بازریس بوده که از عزیزانشان درباره پاسپورت آمریکا 

 وجه مرسوم نیست. هیچ به بوده،  )و نه آمریکا( اوکراین و سپس عمدتا کانادا 

وهای سپاه عزیزشان را از هواپیما پیاده کرده، به ایست بازریس سپاه برده و    ها انوادهخ  اعضای     از جالب اینکه ییک گزارش داده که نیر

. وجو کرده آنجا از این مسافر به شدت پرس   اند که پاسپورت آمریکانی دارد یا خیر

ی  یس به فیلم مهم است که جامعه بیر به ایران فشار بیاورد تا صحت و    ۲۰۲۰ژانویه    ۸های امنینر فرودگاه در  دوربین  الملیل برای دسیر

ی که روشن است این است  سقم این ادعا مشخص شود. روشن نیست که چه نینر پشت این پرس ی ی حال چیر وجوها بوده است. در عیر

ی    ۲۰۲۰ژانویه    ۸که در   ی ایران و آمریکا وجود داشته و به نظر  نظایم  یک درگیر اند اطمینان  رسد مقامات ایران تالش کرده یم فعال بیر

ی  شهروند آمریکا نیستند. این نکته، سواالنر را درباره تفاوت برخورد   PS752یک از مسافران حاضی در پرواز حاصل کنند که هیچ کانادا    بیر

ی و آمریکا در مورد تهدیدها و تعرض  ی مطرح یم های بیر  کند. الملیل نیر

 پیش از برخاست وهفت دقیقه تاخی  پنجاه ۹-۵

برنامه اصیل، از فرودگاه پرواز کرد. توضیح رسیم ایران  نسبت به  دقیقه تاخیر    ۵۷به وقت تهران، با    ۰۶:۱۲در ساعت     PS752پرواز  

کردن چهار چمدان توضیح  نایسر از تخلیه چهار چمدان از هواپیما بوده است. اما به گفته کارشناسان هوانوردی، خارج  ،این است که تاخیر 

 دقیقه تاخیر نیست.  ۵۷ای برای  کننده قانع 

مسافر یا چمدان    اند که چند باختگان تایید کرده های جانها بوده یا نه، خانواده کردن چمدانفارغ از اینکه آیا علت حقیقر تاخیر خایل

از پرواز خارج شده  از جانآنها  باز شده و چند مسافر در حال   PS752باختگان پرواز  اند. ییک  به والدینش گفته است که در هواپیما 

ا  کردن چمدان مسافرانی بوده که سوار هواپیمخاطر خایلباخته دیگر به مادربزرگش گفته که تاخیر پرواز به شدن هستند. یک جان پیاده 

ی اطالعات مشابیه  باختگان گزارش شده است. دو جانهای جان اند. این اظهارات مستقیما از سوی خانواده نشده باخته دیگر این پرواز نیر

 نیستیم.   در این گزارش ها نزد ما محفوظ است و قادر به ذکر جزئیات بیشیر هایشان انتقال داداند. هویت این خانواده را به خانواده 

 برای تاخیر پرواز مطرح شده بوده است. طبق منابع موثق در    ۲۰۲۰ژانویه    ۸یگر، در  از سوی د 
در خوِد فرودگاه، دلیل متفاونر

ی  شده، دلیل تاخیر را  بک آماده یم الملیل تهران، قبل از برخاست پرواز، وقنر درهای هواپیما بسته بوده و هواپیما برای پوشفرودگاه بیر

« ذکر کرده نقص »  بار« عنوان نشده بود. و به پرسنل فرودگاه هیچ مطلنر درباره تاخیر پرواز »به علت اضافه اند فنی

یس پیدا کند. متاسفانه این   انجمن تالش کرده است تا به لیست مسافران و هرگونه تغییر احتمایل آن تا زمان برخاست هواپیما دسیر

ی تالش های ما برای انتشار این اطالعات پاسخی نداده است. دولت  ین به درخواست الملیل اوکرا ها تاکنون موفق نبوده و هواپیمانی بیر

کت   یس ندارد. رسر دام مستقر است و به مانیفست پروازهای تجاری   SITAکانادا هم اظهار نموده که به این اطالعات دسیر که در آمسیر
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درخواست  به  هم  دارد  یس  است. دسیر نداده  پاسخی  ما  نا   25های  به  ایرانی  کت  سامانهیک رسر »فناوری  با  م  رهام« که  هوشمند  های 

کت یس داشته اما پس از    SITAرسر  تعطیل شده است.  ۲۰۲۰ژانویه   ۸در ارتباط است هم ظاهرا به مانیفست این پرواز دسیر

ی  ات احتمایل در لیست مسافران، تمایم دوربیر ل مانیفست پرواز و تغییر فرودگاه و  های مداربسته از گیت سپاه در داخل عالوه بر کنیر

داری کرده   PS752پرواز   منتظره  ها یم اند. برریس این فیلم در پارکینگ فرودگاه فیلمیر ای  دقیقه   ۵۷تواند برای شناسانی دلیل واقیع تاخیر غیر

 شدن چند مسافر از پرواز را هم مشخص کند. صحت و سقم پیاده احتماال مفید باشد و 

و    2-25-5رسد در ارتباط با بخش نظایم کشور باشد در بخش  ای که به نظر یم دقیقه   ۵۷دقیقه آخر این تاخیر    ۱۵دالیل احتمایل  

 اند. این گزارش برریس شده  5-6

 بر فراز تهران مسافربری سایر پروازهای  ۱۰-۵

وع به تحلیل داده PS752مدت کوتایه پس از رسنگونی پرواز   ،  ۲۰۲۰ژانویه    ۱۰های موجود کردند. برای مثال، در  ، منابع مختلف رسر

چهارشنبه بود( ارزیانر کرد و به    آن هم روز   )که  ۲۰۲۰ژانویه    ۸پیش از    متوایلچهارشنبه   تایمز الگوی پروازها را در سهورک روزنامه نیوی

ی  های  الملیل تهران، الگوی مشابیه با پروازهای بعد از حمله موشیک ایران به پایگاه این نتیجه رسید که پروازهای خروجر از فرودگاه بیر

ی  FlightAware(. »طبق اطالعات  36-5  ر ی تصو ند )نگاه کنید به  ا آمریکا داشته  کت رهگیر است،    در صنعت هوانوردیپرواز    که یک رسر

غم سقوط هواپیما و حمالت   ی [موشیک] علیر مشابه با  آوری  به طرز شگفت خمینی در آن روز  الملیل امام، فعالیت پروازی در فرودگاه بیر

 «.  [112]   های اخیر بوده استفعالیت هفته 

 

ی   -36-5  ر یتصو   های متوایل. خمینی در صبح چهارشنبه الملیل اماممقایسه پروازهای خروجر فرودگاه بیر

ی پرواز است و از اطالعات   FlightRadar24سایت  وب  ی پروازهای رسارس جهان استفاده    ADS-Bکه یک سایت رهگیر برای رهگیر

ی یم به تصویر  را منتشر کرده است )   PS752ژانویه و قبل از پرواز    ۸الملیل تهران در بامداد  کند، لیست پروازهای خروجر از فرودگاه بیر

نده   که    است  B-ADSسایت تنها متیک بر اطالعات  . این وب [105]   (  نگاه کنید  37-5 که اطالعات پروازی کیل هواپیما    GPSهای  با گیر

ه را م ، ارتفاع، مقصد، نوع و غیر شود. این بدین معناست که اگر یک هواپیما مجهز  کنند، تغذیه یم خابره یم مانند موقعیت، رسعت هوانی

 شود. نمایش داده نیم FlightRadar24 سایت نباشد، اطالعات پرواز در وب GPS کننده به ترانسپوندر دریافت 

 

 شود. به لیست مسافران و خدمه هواپیما گفته یم ،مانیفست پرواز  25
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ی   37-5  ر یتصو   . FlightRadar24سایت ، طبق اطالعات وب ۲۰۲۰ژانویه   ۸الملیل تهران در  پروازهای خروجر فرودگاه بیر

رسد با لیست  ، دفیر برریس سوانح ایران لیست پروازهای خروجر را منتشر کرد که به نظر یم PS752یک سال بعد از رسنگونی پرواز  

ی منتشر کرد )به یست پروازهای کنسل منطبق باشد؛ البته ایران لFlightRadar24 سایت وب   نگاه کنید.(  38-5  ر یتصو شده را نیر
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ی   - 5-38  ر یتصو  صفحه    [84]  ، طبق گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران۲۰۲۰ژانویه    ۸الملیل تهران در  پروازهای خروجر فرودگاه بیر

۱۰۳ . 

/ورودی   دهد که با لیست پروازهای خروجر  نشان یم   39-5  ر یتصو   در را    ۲۰۲۰ژانویه    ۸گزارش تیم تحقیقات کانادا پروازهای خروجر

ی   زیادی مطابقت دارد. این گزارش  تا حد   FlightRadar24سایت  وب  ی پرواز خروجر  همچنیر ساعت پس از رسنگونی   حدودا یکرا که  ، اولیر

کند که  تیم تحقیقات کانادا تایید یم » را نشان یم دهد. عالوه بر این، ایر به مقصد فرانکفورترواز ایرانپ   یعنی انجام شده  PS752پرواز  

هواپیمانی    ۵۰۶۲و    ۵۰۴۲پروازهای شماره    -هواپیمانی ترکیش به مقصد استانبول ترکیه، و دو پرواز به مقصد نجف عراق    ۸۹۹پرواز  

. اما این توضیح دقیقر نیست.  )۲۰صفحه    [ 27](  پرواز کنند اما کنسل شدند   PS752پرواز    «ازقبل  »ریزی قرار بوده  طبق برنامه   -ماهان  

ی دیگر وب   FlightRadar24سایت  اطالعات وب  ی پرواز، نشان یم سایت و همچنیر دهد که برنامه این سه پرواز درواقع  ها و منابع رهگیر

کنسل شدند اشاره    PS752از قبل  به دو پرواز دیگری که در گزارش تیم تحقیقات کانادا،  ،  در عوض  بوده است.    PS752پرواز    «  »بعد از 

شده به وقت محیل تهران هستند )ساعت هماهنگ  های درج شود. تمایم زماندر این بخش برریس یم   بیشیر نشده است. این موضوع  

 (. ۰۳:۳۰جهانی + 
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ی پروازهای خروجر    -39-5  ر یتصو   )به وقت تهران(.  ۲۰۲۰ژانویه   ۸الملیل تهران در فرودگاه بیر

 ی کنسل شده پروازها ۱-۱۰-۵

رسیم که  به این نتیجه یم   FlightRadar24  26سایت وب طریق  از  پروازهای خروجر  پس از بازبینی سوابق پروازها و تاریخچه زمان  

ی PS752 پروازهای زیر طبق برنامه باید قبل از پرواز    شدند اما کنسل شدند: الملیل تهران خارج یم از فرودگاه بیر

پگاس  PC-513پرواز   • ی   وسهواپیمانی  بیر فرودگاه  از  فرودگاه  )ترکیه( که  به  تهران  )«ی  صبیحا »الملیل  (  SAWاستانبول 

ژانویه    ۸کرده است. این پرواز در  به وقت تهران پرواز یم   ۰۴:۲۰دارد، طبق برنامه باید ساعت    و منظم  پروازهای روزانه 

تعطییل فرودگاه    ۲۰۲۰ دلیل  پرواز شماره    صبیحا به  استانبول     PC-512کنسل شد. در واقع،  تهران(  )از    به 
ً
از  اساسا

 تهران به استانبول( کنسل شد. از ) PC-513از خارج نشده بود که به تهران برسد و در نتیجه پرو   صبیحا  فرودگاه 

ی   W5-1138پرواز   • الملیل تهران به  هواپیمانی ماهان )ایران( که به طور منظم در روزهای شنبه و چهارشنبه از فرودگاه بیر

یل کاردیک ترکیه پرواز یم ی کرد ک یم به وقت تهران فرودگاه تهران را تر   ۰۲:۳۰، طبق برنامه باید در ساعت  کند فرودگاه دنیر

 اما به دالیل نامعلوم کنسل شد. 

کنسل   PS752رسنگونی پرواز    قبل از شدن پروازهای فوق که  رسد که گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران درباره کنسل به نظر یم 

نقص است. دفیر برریس    شدند دچار انجام یم   PS752رسنگونی پرواز  بعد از  شدند دقیق است، اما در مورد پروازهانی که طبق برنامه باید  

ترکیش    پرواز هواپیمانی ، سه پرواز ایرانی به مقصد نجف عراق و یک   PS752سوانح جمهوری اسالیم ادعا کرده که پس از رسنگونی پرواز

 سوابق پروازها و تاریخچه آنها، در مورد پروازهانی که  
طبق گزارش نهانی دفیر برریس  به مقصد استانبول ترکیه، کنسل شدند. پس از بازبینی

 رسیم: های زیر یم ، به یافته داشتند   PS752برنامه خروج بعد از پرواز سوانح ایران 

- ۴۰یر در تصو   ژانویه بوده که  ۸شده برای ریزی ز در لیست پروازهای برنامه )ایران( به نجف. این پروا هواپیمانی آتا  I3-6650 پرواز

ی توضیحات وب )اسکرین     ۵    FlightRadar24سایتشات چپ( قابل مشاهده است. تحقیق کامل در مورد سوابق این پرواز و همچنیر

 

ینس وب 26 ی یس به سابقه اطالعات سه سال گذشته را فراهم یم FlightRadar24سایت حساب بیر  کند. امکان دسیر
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دهد که برنامه  این خط هواپیمانی در ایران، نشان یم  از طریق دفیر مرکزیشات راست( و تایید تلفنی اسکرین ۵-۴۰به تصویر   )نگاه کنید 

در لیست  نادرست  بصورت     در گزارش نهانی دفیر سوانح ایران  یلبه وقت تهران نبوده و  ۰۶:۰۰در ساعت    ۲۰۲۰ژانویه    ۸این پرواز در 

  به   یلمتوقف شده و ۲۰۱۹دهد که این پرواز در نوامیر نشان یم  FlightRadar24ست. در واقع، اطالعات ا آورده شده برنامه پروازها 

است. طبق تایید نمایندگان  نشان داده شده  همچنان     FlightRadar24سایت  وب   و قدییم در   منسوخاطالعات  احتمال زیاد بخاطر  

، این شماره پرواز، در بع صبح پروازی به   ۶در ساعت مدتهاست که دازظهر و عرص دو پرواز به نجف دارد اما قطعا فروش این هواپیمانی

 نجف ندارد. 

 

شات توضیح  ( اسکرین راستگرفته شده است؛ و )  ۲۰۲۰ژانویه    ۸ژانویه که در    ۸شات برنامه پروازهای  )چپ( اسکرین   40-5  ر یتصو 

FlightRadar24    درباره پروازl36650  یکسال و نیم بعد( گرفته شده است.  ۲۰۲۱هواپیمانی آتا که در سپتامیر( 

ی هواپیمانی ترکیش    TK-899پرواز   • ( پروازهای روزانه  SAWاستانبول )ی  صبیحا تهران به فرودگاه    الملیلکه از فرودگاه بیر

به دلیل تعطییل    ۲۰۲۰ژانویه    ۸کرده است. این پرواز در  به وقت تهران پرواز یم   ۰۶:۲۰دارد، طبق برنامه باید ساعت  

خارج نشده بود که   صبیحا به تهران( از فرودگاه )از استانبول TK-898کنسل شد. در واقع، پرواز شماره   صبیحا فرودگاه 

در گزارش نهانی دفیر  پرواز این  کنسل شدن تهران به استانبول( کنسل شد.  از  ) TK-899به تهران برسد و در نتیجه پرواز 

 برریس سوانح ایران به درسنر ذکر شده است. 

به وقت تهران، به سوی نجف پرواز    ۰۶:۳۰طبق گزارش نهانی دفیر سوانح ایران باید در ساعت    هواپیمانی ماهان  W5-5042پرواز  

ها از برجی  کنسل شده است. گزارش   ۲۰۲۰ژانویه    ۸کند که این پرواز به احتمال زیاد در  کرده است. تاریخچه این مسیر پروازی تایید یم یم

ی حایک از آن است که آنها س  ،وار هواپیما شدند اما پس از یکساعت از آنها خواسته شده که هواپیما را ترک کنندمسافران این پرواز نیر

 قابل مشاهده است،    ۵-۴۰در تصویر  شود. همانطور که  به وقت تهران تاخیر افتاده و پس از آن هم کنسل یم  ۱۱:۰۰پرواز تا ساعت 

FlightRadar24  وز نشان نداده است. شده آن ر ریزی این پرواز را جزو پروازهای برنامه 
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به وقت تهران، به سوی    ۰۶:۳۰)ایران( طبق گزارش نهانی دفیر سوانح ایران باید در ساعت    هواپیمانی ماهان  W5-5062پرواز  

جز دهد که تمایم پروازها، به صحیح نیست. سوابق این شماره پرواز نشان یم  ادعا  اینتحقیقات ما نشان میدهد  اما    ،کردهنجف پرواز یم 

ی »زمان واقیع خروج« )برنامه صبح(    ۰۶:۳۰)و نه  بعدازظهر به وقت تهران    ۱۲:۳۰دو مورد، برای   ( که  ATDریزی شده بودند. همچنیر

   5- 40تصویر  که در  همانطور  ( ۵-۴۱تصویر  )نگاه کنید به   ددهنمبتنی بر ماهواره است، زمانی پس از این را نشان یم خروج   دقیقزمان  

 شده آن روز نشان نداده است. ریزی این پرواز را جزو پروازهای برنامه هم FlightRadar24قابل مشاهده است، 

 

ی   W5-5062سوابق پرواز شماره   -41-5  ر یتصو   پروازهای بعدازظهر.   –الملیل تهران به نجف هواپیمانی ماهان از فرودگاه بیر

یم  نظر  از مطرح به  ایران  سوانح  برریس  دفیر  هدف  اتخاذ رسد که  بر  مبنی  نهاد  این  ادعای  توجیه  نجف،  پرواز  سه  کردن کنسیل 

ی ایران و ع انه« در مدیریت ریسک برای »توقف تبادل ترافیک بیر های نظایم  راق« پس از حمالت موشیک به پایگاه »اقدامات پیشگیر

آمریکا در عراق بوده است. اما چنانکه مشهود است، دو پرواز از این سه پرواز در واقع اصال قرار نبوده در زمان ادعاشده از سوی دفیر  

سوار هواپیما شدند اما بعد از آنها  برریس سوانح از تهران پرواز کنند و ییک هم تا آخرین لحظه کنسل نشده و حنر مسافرانش در ابتدا  

ی است که ای عدم وجود هیچگونه برنامه دهنده  خواسته شده که پیاده شوند. این نکته، نشان  ی »اقدام ایران به عنوان در اجرای آن چیر

ی ایران و عراق  انه« برای توقف پروازهای بیر  است. ادعا کرده پیشگیر
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طبق تصویر  به ترتیب به مقصد ایروان و میالن    W5110و    W5-1150هواپیمانی ماهان به شماره  باید اشاره شود که دو پرواز ایرانی  

ی صبح    ۰۷:۰۰عت  سا که طبق برنامه قرار بود در    (  40-5 ی به د به وقت تهران از فرودگاه بیر مشابه ذکر    یل ال الملیل تهران خارج شوند نیر

سایت  وب بر اساس اطالعات موجود در همان  اند. نشان داده شده   FlightRadar24در جداول برنامه پروازی وبسایت   به اشتباه شده

(FlightRadar24  ) در ژوئیه و دسامیر  بهره ، توان نتیجه گرفت  . بنابراین یم ه استمتوقف شد  ۲۰۱۹برداری از این دو پرواز در این مسیر

ی به احتمال زیاد، در وب هو   I3-6650پرواز    مشابه  که   ی  سایت و دیگر وب  FlightRadar24سایت  اپیمانی آتا، این دو پرواز نیر های رهگیر

شدند   داده  نشان  اشتباه  به  ندادن   ،دلیلبه  احتماال  که  پرواز  به قرار  وب اطالعات  اختیار  در  پروازها  برنامه  مانند  سایتروز  هانی 

FlightRadar24   کتهای هواپ  است.  یمانی ایرانی توسط رسر

الذکر که در گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران برشمرده شده، یک پرواز دیگر هم هست که در واقع اندگ  عالوه بر پروازهای فوق 

 کنسل شد اما در گزارش ایران قید نشده است:   PS752پس از رسنگونی پرواز 

ی هواپیمانی ماهان     W5112پرواز  • ( پروازهای روزانه  SAWاستانبول )ی  صبیحا ملیل تهران به فرودگاه  الکه از فرودگاه بیر

کرده اما کنسل شده  به وقت تهران پرواز یم   ۰۶:۵۰در ساعت    ۲۰۲۰ژانویه    ۸دارد، به احتمال زیاد، طبق برنامه باید در  

ی برنامه  به    PC-513و    TK-899را دارد. کنسیل این پرواز احتماال برخالف پروازهای    پروازی  است. این پرواز هنوز همیر

به وقت محیل استانبول    صبح  ۰۵:۰۰روز در ساعت  آن    صبیحا فرودگاه    زیرا    نبوده است صبیحا دلیل تعطییل فرودگاه  

دقیقا چه زمانی و چرا از سوی  مشخص نیست که این پرواز    27به وقت تهران( دوباره فعالیت خود را از رس گرفت.   ۰۵:۳۰)

به   ۰۶:۱۲در ساعت  PS752هواپیمانی ماهان کنسل شده است. اگر هواپیمانی ماهان این پرواز را قبل از رسنگونی پرواز  

ی زیرا هیچ   ،وقت تهران کنسل کرده باشد جای سوال دارد  جز پروازهای به مقصد فرودگاه  الملیل )به یک از خطوط هوانی بیر

کنیم که با انجمن ما ارتباط  ژانویه کنسل نکردند. ما از مسافران این پرواز دعوت یم  ۸ازهای خود را در بامداد ( پرو صبیحا 

اک بگذارند. شایان ذکر است که   شدن از کنسیل این پرواز با ما به اشیر برقرار کرده و اطالعات خود را درباره زمان باخیر

بوده است. طبق سوابق    ۳۴۰- ۳۰۰، یک هواپیمای ایرباس  ۲۰۲۰ژانویه    ۸شده در  هواپیمای مربوط به این پرواز کنسل

با شماره  FlightRadar24موجود در   خط  این    در   EP-MMDو    EP-MMA، EP-MMCهای ثبت  ، سه هواپیما 

المپور )مالزی(  از کواال  ۲۰۲۰ژانویه    ۷بوده که در    EP-MMCاند. در میان این سه هواپیما، قاعدتا  شده  یم استفاده   ی پرواز 

ی   ۰۴:۱۵برگشته و در ساعت   برای ساعت    W5112الملیل تهران فرود آمده است. پرواز  به وقت تهران در فرودگاه بیر

(  W587به وقت تهران )پرواز    ۲۰:۰۷ژانویه در ساعت    ۸به وقت تهران، بدون دلیل روشنی کنسل شد و در عرص    ۰۶:۵۰

ی  ( ترک کرد. طبق برنامه روزهای دیگرش تهران را به مقصد شیی ی  ن )چیر

ی بسیاری از برنامه  های پرواز درپس از برریس و رهگیر شود که جدول اطالعات مربوط به  مشخص یم    FlightRadar24ها و مسیر

دقیق و منسوخ است که به نظر یم بسیاری از پروازهای ایرانی در این وب  رسد نایسر از فقدان مدیریت اطالعات و یا  سایت، ناقص و غیر

ی انتقال صحیح و منظم داده عدم    یا دیگر تامیر
ی پرواز مانند  های ر سایت به وب این اطالعات  کنندگان  ها توسط خطوط هوانی ایرانی  هگیر

FlightRadar24   اک اطالعات خود با وب ی پرواز ندارند اما این  سایتباشد. هرچند خطوط هواپیمانی تعهدی به اشیر اک  های رهگیر اشیر

 از این روال چندان پیر شدن به یک عرف رایج در این صنعت است، اما به نظر یم در حال تبدیل گذاری 
وی  رسد خطوط هواپیمانی ایرانی

های پروازی هواپیماهای مسافر نیم  و در  28شود سایت نشان داده یم ی ایرانی در این وب بر کنند. در بسیاری موارد، فقط بخیسر از مسیر

 

پیل  ۲۰۲۰ژانویه    ۷صبح    ۰۹:۱۰به دلیل یک سانحه که در ساعت    صبیحا   فرودگاه  27 بود. طبق بخش  سایت  بک وبرخ داد تعطیل شده 

FlightRadar24 یل استانبول( طول کشید و باالخره پرواز بامداد )به وقت مح ۰۵:۰۰تا حدود  ۲۰۲۰ژانویه  ۸، تعطییل این فرودگاه درPC7192  از

برداری برگشته بوده  فرود آمد یعنی فرودگاه صبیحا در این ساعت و به احتمال زیاد مدنر پیش از آن دوباره به حالت بهره  صبیحا کلن آلمان در فرودگاه  

 است. 

 از سن باالی ناوگان هواپیمانی ایران و این یم 28
موجود ترانسپوندرهای منسوخ یا تواند نایسر ی در آنها  غیر  باشد. نیر
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ی آنها را دشوار یم  حنر درباره مبدأ و مقصد آنها وجود ندارد که کار رهگیر
تواند منبع سوءاستفاده  کند و یم برجی موارد دیگر هیچ اطالعانر

ی   ات مقام نظایمکه    ۲۰۱۸های سال باشد. )رجوع شود به گزارش   جمهوری اسالیم نیر  )29. است حایک از قاچاق اسلحه با پروازهای غیر

ممکن است پروازهای خروجر     FlightRadar24سایتشده در وب پرواز ثبت   ۱۰، عالوه بر  ۲۰۲۰ژانویه    ۸نتیجه آنکه در بامداد  

ی بوده باشند، ، که ممکن است فرودگاه تهران را ترک کرده یا کنسل  به احتمال زیاد پروازهای متعلق به خطوط هوانی ایرانی   البته   دیگری نیر

 اند منطبق است. ژانویه به انجمن گزارش داده   ۸کنسیل پروازها در بامداد   تعدد   شده باشند. این با آنچه برجی منابع اطالعانر درباره

ی پرواز ثبت   ۳۴های سپاه، مجموعا با موشک    PS752پس از رسنگونی پروازو    ۲۰۲۰ژانویه   ۸در روز   را  الملیل تهران  شده فرودگاه بیر

ی آنها پرواز    ترک کردند   ی در برنامه پروازی  ایجاد نشد. خطوط هواپیمانی  تاخیر یا تغموردی   هیچ در  بود و   IR713که اولیر ییر چشمگیر

ای مالحظه اند از جمله هواپیمانی ماهان، ایران ایرتور، قشم و تابان. هیچ کنسیل قابل شده بوده پرواز ثبت   ۳۴پرواز از این    ۲۸ایرانی صاحب  

 در این پروازها مشاهده نشد. 

 پرواز  ۲-۱۰-۵
 
 PS752ترافیک هوان  نزدیک به زمان رسنگون

دقیقه    ۵۷کرد اما  به وقت محیل ترک یم صبح    ۰۵:۱۵تهران را در ساعت    ،باید طبق برنامه   PS752چنانکه پیشیر اشاره شد، پرواز  

ی   ۱۰تاخیر داشت و آخرین پرواز از جمع   به وقت    ۰۱:۳۶در ساعت    J2-9006بامداد آن روز بود که با پرواز  در  الملیل خروجر  پرواز بیر

برای    FlightRadar24سایت  وب  (playback»بازپخش« )قابلیت  . از  (5- 37به تصویر  د باکو آغاز شده بود )نگاه کنید تهران به مقص

ی ترافیک هوانی پس از ساعت   دهنده وضعیت ترافیک در این  های زیر نشان شات و اسکرین شده  به وقت تهران استفاده    ۰۵:۱۵رهگیر

ی   ۰۶:۱۲از فرودگاه در ساعت    PS752  ساعت و پس از آن تا زمان خروج پرواز  الملیل همراه  به وقت تهران هستند. حضور پروازهای بیر

ی  آنها و موقعیت  با جهت پرواز   ی . هیچ اند مشخص شده نیر ، دیدی نسبت به  PS752پرواز    الملیل در زمان خروجیک از این پروازهای بیر

ی   و د  نشلیک به هواپیما را مشاهده کن   ه اند توانست یا نیم   هصحنه نداشت ین   الملیل تهرانترافیک هوانی نزدیک فرودگاه بیر در آن زمان به کمیر

ی حال، چندین پرواز داخیل مانند پرواز شماره که شاهد صحنه    هواپیمانی آسمان   IRC3768و محدودترین سطح خود رسیده بود. در عیر

 برگرفته از  هایشات سکرین ا   5- 47تا تصویر    5- 42تصویر  بودند.    و در آسمان تهران  پرواز حال  در    ها و رسنگونی بود،شلیک موشک 

FlightRadar24   ی ساعت به    ۰۲:۴۰تا    ۰۱:۴۵)  ۰۶:۱۰تا    ۰۵:۱۵هستند که وضعیت ترافیک هوانی منطقه اطالعات پرواز تهران را بیر

( یعنی وقنر که برج مراقبت به پرواز    دهند. اجازه برخاست داد، نشان یم  PS752ساعت هماهنگ جهانی

 

 

ی گزارش، آژانس۲۰۱۸در سال    29 نظایم برای قاچاق سالح به سوریه، یمن و لبنان منتشر کردند. های خیر    هانی مبنی بر استفاده از هواپیماهای غیر

-intel-by-revealed-lebanon-to-routes-air-smuggling-weapons-secret-https://www.foxnews.com/world/irans

sources 

ی در مصاحبه صونر   وزیر خارجه سابق ایران وهای نظایم جمهوری اسالیم از پروازهای  ای که درز کرد و در رسانهنیر ها منتشر شد، توضیح داد که نیر
نظایم ایران  اند. کردهایر برای مقاصد نظایم استفاده یمغیر

https://www.foxnews.com/world/irans-secret-weapons-smuggling-air-routes-to-lebanon-revealed-by-intel-sources
https://www.foxnews.com/world/irans-secret-weapons-smuggling-air-routes-to-lebanon-revealed-by-intel-sources
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(    ۰۱:۴۵به وقت تهران )   ۰۵:۱۵ترافیک هوانی در ساعت    - 42-5  ر یتصو  شده اصیل  ریزی زمان برنامه   –به ساعت هماهنگ جهانی

 .PS752برای خروج پرواز  

 

(.  ۰۲:۰۰به وقت تهران )   ۰۵:۳۰ترافیک هوانی در ساعت    -43-5  ر یتصو   به ساعت هماهنگ جهانی
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(.  ۰۲:۱۵به وقت تهران ) ۰۵:۴۵ترافیک هوانی در ساعت   -44-5  ر یتصو   به ساعت هماهنگ جهانی

 

(.   ۰۲:۲۵به وقت تهران ) ۰۵:۵۵ساعت    -45-5  ر یتصو   به ساعت هماهنگ جهانی
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(    ۰۲:۴۰به وقت تهران )  ۰۶:۱۰ساعت    46-5  ر یصو ت  از    PS752زمان صدور اجازه برخاست پرواز    –به ساعت هماهنگ جهانی

 سوی برج مراقبت. 

 

(  ۰۲:۴۸به وقت تهران )  ۰۶:۱۸ساعت    47-5  ر یتصو   . PS752زمان رسنگونی پرواز   –به ساعت هماهنگ جهانی

 زهای شاهد شلیک موشک پروا 3-۱۰-۵

از هواپیمانی آسمان در مسیر حرکت به سوی فرودگاه مهرآباد تهران، در ارتفاع حدودا  -تهران  IRC3768پرواز شماره     پا   ۲۵۰۰۰شیر

، یک شبکه  ۲۰۲۰در فوریه    30بود و موضوع را به برج مراقبت گزارش داد.   PS752( شاهد شلیک موشک و رسنگونی پرواز  5-48)تصویر  

( اوکراینی  آن    منتشر کرد را    محرمانه  فاییل   TSN.Tyzhden)  [113]تلویزیونی  ن» گفت را  که  فاش  ]تا کنون[  از    «شدهوگوی  دریافنر 

 

 دهد. برج مراقبت فرودگاه زیرمجموعه وزارت راه است و مستقیما به این نهاد گزارش یم 30
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« نامید »رسویس  (  PS752کل دفیر برریس سوانح ایران در زمان رسنگونی پرواز  فر )مدیر مدنر بعد، حسن رضان    . [55]     های اطالعانر

ی  رضانی   . [114]اصالت این فایل صونر را تایید و اذعان کرد که این فایل توسط ایران به مقامات اوکراینی تحویل شده است فر همچنیر

دهد که مقامات  این فایل صونر نشان یم     «[115] ها نخواهیم گذاشت. دیگر هیچ مدرگ در اختیار اوکراینی   [ایران]ما  »اشاره کرد که  

حنر  با این وجود  ، از شلیک موشک به هواپیما و رسنگونی آن اطالع داشتند  PS752هواپیمانی کشوری ایران، اندگ پس از رسنگونی پرواز  

ی ترودو، نخستپس از آنکه ج چندین    ، وزیر کانادا و مقامات آمریکانی گفتند که به باور آنها هواپیما با موشک رسنگون شده استاستیر

  ، پیش از اینکه خلبان هواپیمانی آسمان این فایل صونر   بر اساس  بعالوه،  . [114]  روز اضار کردند که علت سقوط هواپیما نقص فنی بوده 

لر برج مراقبت بدون استعالم قبیل  مشاهده خود از شلیک موشک را به برج مراقبت گزارش کند  پرسد که  خلبان، از او یم   از طرف   ، کنیر

«GPS failure   ؟«، و خلبان پاسخ یم ی ایران باید  . سوایل که سازمان هواپیمانی کشوری  (۳۰صفحه    [84] )  دهد: »خیر قربان«هستیر

لر   پاسخ بدهد این است که آیا قبل از ارتباط   به برج مراقبت گزارش شده   GPSدرخصوص  یا ایرادی    با پرواز هواپیمانی آسمان، مشکل  کنیر

لر برج مراقبت  بوده ( که باعث شده کنیر سد؟ مقدمه نر    )از سوی خطوط هواپیمانی دیگر یا سایر نهادهای حکومنر ی سوایل بی   چنیر

در آسمان بوده، دو پرواز دیگر    PS752دهد هنگایم که پرواز  نشان یم  FlightRadar24سایت  وب   (playbackقابلیت »بازپخش« )

اند. این  باشند و شاید مکالمه مشابیه با برج مراقبت داشته  ها یا شلیک موشک  PS752اند شاهد رسنگونی  توانسته اند که یم هم بوده 

 عبارتند از:  اند نشان داده شده  5- 48  ر تصویر د که   پروازها 

پانی قرار    ۴۰۰۰تهران به مقصد فرودگاه مهرآباد، که در ارتفاع حدودا -در مسیر اصفهان  ماهان  پیمانی هوا  W54530پرواز  •

تر به صحنه بوده است. ما از شاهدان عینی )مسافران یا خدمه(  داشته و نسبت به پرواز هواپیمانی آسمان، بسیار نزدیک 

ارتباط برقرار کرده و جزئیات شلییک این پرواز دعوت یم  انجمن  با  با ما در میان  شاهدش بوده احیانا   را که  کنیم که  اند 

 بگذارند. 

  قرار داشته  پانی  ۶۲۰۰تهران به مقصد فرودگاه مهرآباد، در ارتفاع حدودا -هواپیمانی کارون در مسیر اهواز NV2615پرواز  •

ارتفایع نزدیک به پرواز    بوده و در زمان وقوع شلیک،  به صحنه   تر بسیار نزدیک   ،پرواز هواپیمانی آسمان  که نسبت به

PS752   کنیم که با انجمن ارتباط برقرار کرده و  داشته است. ما از شاهدان عینی )مسافران یا خدمه( این پرواز دعوت یم

 اند با ما در میان بگذارند. شاهدش بوده احیانا جزئیات شلییک را که 

 

 .PS752پروازهای حاضی در منطقه اطالعات پرواز تهران در زمان شلیک و رسنگونی پرواز    48-5  ر یتصو 
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 )اطلس گلوبال(   KK1185پرواز شماره  ۴-۱۰-۵

ی ۰۵:۱۷اطلس گلوبال در ساعت    KK1185پرواز شماره   از پرواز    یر و دو پرواز قبل  پرواز کرد الملیل تهران  به وقت تهران از فرودگاه بیر

PS752   س و دیگر    بود. اطالعات در   PS752و پرواز     KK1185شود. پرواز  درباره این پرواز در این بخش توضیح داده یم ها  یافته دسیر

غم تاخیر پرواز  پرواز میکردند به وقت تهران از فرودگاه تهران    ۱۵: ۰۵دو طبق برنامه باید در ساعت    هر  ، پرواز اطلس گلوبال  PS752. علیر

ی به  )به رنگ قرمز( نشان   5-49در تصویر  که     KK1185الملیل تهران برخاست. در ابتدا، مسیر عجیب و زیگزاگ پرواز  موقع از فرودگاه بیر

 خود جلب کرد. داده شده، توجه محققان و عموم را به 

س است. این اطالعات نشان یم    FlightRadar24سایت  مثل تمام پروازهای دیگر، سوابق این پرواز در وب  دهد که این  در دسیر

کت هواپیمانی  که    ۲۰۲۰تا فوریه  ۲۰۱۸پرواز، از سپتامیر  پروازهای بامدادی از   هر روزاطلس گلوبال ورشکست شد، بصورت منظم  رسر

   ۲۰۱۹نبول داشته است. از نوامیر  تهران به استا 
ی

این پرواز از تهران به استانبول    خروجر   پروازی  ایرالین، برنامه  این  تا زمان ورشکستیک

استانبول  -تهران   KK1185تمایم پروازهای  5-49تصویر   ای هم نداشته است. مالحظه به وقت تهران بوده و تاخیر قابل   ۰۵:۱۵ساعت 

  دهد که همه آنها از طریق نقطه را به رنگ آنر نشان یم (  PS752  )بازه زمانی دو ماهه تا قبل از رسنگونی   ۲۰۲۰انویه  ژ   ۸تا    ۲۰۱۹از نوامیر  

به رنگ    ۲۰۲۰ژانویه    ۸اند: پرواز  های دیگری نشان داده شده که با رنگ زیر  اند، به استثنای تنها سه پرواز  هدایت شده  PAROT نشانی 

 به رنگ سفید.   ۲۰۱۹دسامیر   ۲۴و پرواز  ارغوانی  به رنگ ۲۰۲۰ نوامیر   ۱۶قرمز؛ پرواز 

 

 . ۲۰۲۰ژانویه  ۸تا   ۲۰۱۹نوامیر   ۱از    KK1185مقایسه پروازهای   49-5  ر یتصو 

پرواز   از رسنگونی  بعد  برریس  ، حسن رضان  PS752چند هفته  دفیر  مدیرکل  بستگان  فر،  از  ییک  با  تلفنی  مکالمه  ایران، در  سوانح 

های  این مکالمه با تبادل پیام.  [16]  های اینستاگرام خود در انتقاد از حکومت ایران را حذف کند باختگان پرواز، از او خواست که پست جان

معمول پرواز  فر درباز طریق اینستاگرام ادامه یافت و از رضانی نوشتاری   سوال شد. همانطور    ۲۰۲۰ژانویه    ۸در    KK1185اره مسیر غیر

کنیم.  فر پاسخ داد: »این مطلب در گزارش من اومده و گفتم داره ترجمه میشه و منتشر یم قابل مشاهده است، رضانی   50-5  ر یتصو که در  

ی که پرواز اطلس   اینو میگه که    [ ?ATC]  و هم رادار ای  ک شده و بطور مستقیم پرواز نکرده. هم گزارش خلبان ترکیه ه همه فکر میکیی

وکتور شده و بوسیله تغییر جهت و مسیر از پرواز روبرو جدانی الزم را پیدا کرده. به    ]پرواز اطلس گلوبال[به تهران،   بدلیل ترافیک ورودی

لر ترافیک پرواز میگن وکتورینگ و رفتار صحیخ برای مدیریت ترافیک است. این هم توضیح تخ  ( 50-5  ر یتصو .« ) صیصاین تکنیک کنیر
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 حسن رضانی های ردوبدل پیغام  50-5  ر یتصو 
ی فر درباره مسیر پرواز  رضانی باختگان پرواز، و توضیح  فر و ییک از بستگان جانشده بیر

 اطلس گلوبال. 

غم اظهارات نادرست رضانی   این پرواز به وکتورینگ، به گفته متخصصان  فر درخصوص نسبت علیر
ی

عادی و زیگزایک دادن مسیر غیر

 تندی را که در ی نیم بر هیچ هواپیمای مسافر   هوانوردی، 
ی

ی حرکات زیگزایک ی  سایتو سایر وب  FlightRadar24 تواند چنیر های رهگیر

ی  مذکور  پرواز نشان داده شده انجام بدهد. در واقع، مسیر واقیع هواپیمای مسافربری   در تصویر  باشد که در  بوده  باید شبیه به مسیر

آب   به   51-5 بدی  علت  به   
ً
معموال هوانوردی  در  وکتورینگ  بعالوه،  است.  شده  داده  نشان  ی  سیر دستگاه  رنگ  ازکارافتادن  وهوا، 

. در  افتد و به منظور دادن یک مسیر جایگزین به خلبان توسط برج مراقبت اتفاق یم یا تعارض ترافیک هوانی     (NAVAID)ناوبریکمک 

ایط مناسنر بوده و  شنایس فرودگاههوا ،طبق اطالعات  ۲۰۲۰ژانویه    ۸روز   نشان   FlightRadar24 بازپخش قابلیت  ، آب و هوا در رسر

(  5-52تصویر  )KK1185 کیلومیر از  ۷۲بوده که حدودا   TK878 پرواز ،KK1185دهد که تنها پرواز ورودی در زمان برخاست پروازیم

هدایت شده    PAROTنقطه نشانی مطابق معمول از طریق   KK1185 ر پروازکرده است. اگهزار پا پرواز یم ۲۰فاصله داشته و در ارتفاع 

 مناسنر بالغ بر حدود  فاصلهکماکان  TK878 نشان داده شده، هنگام عبور از کنار پرواز 5-53در تصویر بود، همانطور که در 
  ۹/ ۶افقر

توانسته  گوید، وکتورینگ این پرواز نیم فر یم حسن رضانی   داشت. بنابراین، برخالف آنچهپانی یم   ۱۷۰۰عمودی حدودا    فاصلهکیلومیر و  

ی حال چنانکه در باال   اشاره شد، ممکن است وکتورینگ این پرواز به علت ازکارافتادن دستگاه  هم  به علت ترافیک ورودی باشد. در عیر

 .پردازیمناوبری بوده باشد که در بخش بعد به این موضوع یم کمک 

ممکن است با مقررات کشورهای دیگر تفاوت جزن  داشته  البته  رات اداره هوانوردی فدرال آمریکا، که  شایان ذکر است طبق مقر 

ی    بیر
( توصیه یم   ۹تا    ۵/ ۵مایل دریانی )حدودا    ۵تا    ۳باشد، حفظ فاصله افقر های ایکائو »حداقل  و طبق توصیه   [ 116]   شود  کیلومیر

ی ترافیکاسیم  فاصله    که هردو مورد درخصوص پروازهای  [117]    پا باشد«  ۱۰۰۰هزار پا باید  ۲۹  کمیر از در ارتفاع  ،  IFR  عمودی بیر

TK878   و  KK1185 چنانچه رضانی رعایت یم »  . فر اظهار کرده، نبوده استشده و لذا نیازی به وکتورینگ »به دلیل ترافیک هوانی
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 در مقابل مسیر واقیع تخمینی آن.   KK1185مسیر ثبت شده پرواز   51-5  ر یتصو 

 

 . TK878و  KK1185فاصله این پرواز از پروازهای   – ۲۰۲۰ژانویه   ۸در    KK1185ترافیک در زمان خروج پرواز   -52-5  ر یتصو 
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 در نزدییک فرودگاه.   TK878و  KK1185موقعیت دو پرواز   53-5  ر یتصو 

 GPSجمینگ   ۵-۱۰-۵

ی پیاده   از آن در گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران منتشر شده، خلبان پرواز    CVRشده  طبق میر
  ۱۵حدودا    PS752که بخیسر

)راست و چپ(  در هر دو طرف    GPSبه وقت تهران، متوجه ازکارافتادن    ۵۶: ۰۶:۱۴  ساعت  در   ،شدهثانیه قبل از صدای انفجار ضبط 

دقیقه بعد، برج مراقبت    ۱/ ۵شده توسط دفیر برریس سوانح ایران، حدودا  های ارائه (. بر اساس زمان5- 54به تصویر  شود )نگاه کنیدیم

از طرف خلبان،  هواپیمانی آسمان تماس یم   IR3768با خلبان پرواز   د و بدون هیچگونه استعالیم  او یم پرسد »مقدمه  نر گیر   GPSاز 

failure    ؟«)نگاه کنید ی  (.  5-55به تصویر  هستیر

 

ی پیاده   -54-5  ر یتصو  طبق گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران؛ گفتگوی کادر پرواز درباره ازکارافتادن    PS752پرواز    CVRشده  میر

GPS   [84]   ۷۰صفحه. 
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ی پیاده   -55-5  ر یتصو   ، طبق گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران. GPSهواپیمانی آسمان درباره مشکل    IR3768پرواز    CVRشده  میر

بلکه به    PS752از سوی کادر پرواز    نه فقط در منطقه وجود داشته که    GPSدهد که مشکالت  نشان یم  GPSگفتگوهای فوق درباره  

ی احساس شده است. در غیر اینصورت، چرا برج مراقبت باید بدون هیچگونه استعالیم از طرف   احتمال زیاد از سوی دیگر پروازها نیر

سد؛ مگر آنکه گزارش  GPSره نقص  خلبان پرواز آسمان، از او دربا  از سوی هواپیماهای دیگر و احتماال    GPSهانی مبنی بر نقص  بی 

PS752   ی  ش شده باشد. به نظر یم ار گز مراقبت  به برج شده در گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران ناقص است و    CVRرسد میر
منتشر

ی کامل آن یم  ی خلبان  آنچه  تواند اطالعات ارزشمند دیگری درخصوصانتشار میر به دست    در آن لحظات تجربه کرده اند   اعضای کابیر

 بدهد. 

یاب  یا همان »سامانه موقعیت   GPS  دانش   منطقه بوده است. بد نیست اشاره کنیم که به احتمال زیاد نایسر از جمینگ در    GPSنقص  

» ی کند و اهداف  توسط ارتش ایاالت متحده ایجاد شد تا موقعیت »دقیق«    ابتدا از    جهانی د را تعییر   در نقطه مقابل تکنولوژی   در محل نیر

. بنابراین، جمینگ به احتمال زیاد توسط سپاه  [118]     است  عملکرد این  سازی  اقدایم برای خننر   GPSیا »ایجاد اختالل« در  جمینگ

ایط پاسداران ایجاد شده تا از هدف  ی شود. در این رسر ی دقیق مواضع مهم ایران از طرف آمریکا پیشگیر ، پروازها  و با وجود جمینگ  گیر

ی  پرواز کماکان اجازه    .     دریافت کرده اند تهران را  الملیل از فرودگاه بیر

ی پرواز    به آنها اشاره شد، با رهگیر
         قابلیت »بازپخش«  از طریق    ۲۰۲۰ژانویه    ۸مورخ    TK873عالوه بر شواهد اصیل که پیشیر

یم   FlightRadar24سایت  وب  همانمشاهده  به  نزدیک  تقریبا  هواپیما  این  که  که شود  نقشه     PS752پرواز    مسیر   جانی  از 

FlightRadar24   این مساله ممکن است به خاطر خطای با اینکه  شود.  ظاهر یم   شود و چند ثانیه بعد مجددا  ناپدید شده، ناپدید یم  

ی حال باشد، اما  FlightRadar24سایت وب   فنی  ی محسوب    و در آن ساعات در منطقه   GPSتواند نشانه دیگری از مشکالت یم درعیر نیر

 شود. 

ایط آب    رسد در زمان خروج پرواز  وهوانی و ترافیک که به نظر نیم همانطور که در بخش قبل به اختصار اشاره شد، عالوه بر رسر

KK1185    فرمان تغییر الگوی پروازی به خلبان توسط برج    مشکیل ایجاد کرده باشند، دالیل دیگری هم ممکن است باعث وکتورینگ(

و لذا برج مراقبت پرواز بعدی را که همان پرواز    مطلع کرده  GPSبرج مراقبت را از مشکالت    TK873د. ممکن است که پرواز  شو   مراقبت( 

KK1185  برج مراقبت از پرواز  بدون مقدمه  . با این مالحظه، سوال  باشد   اطلس گلوبال بوده وکتور کردهIR3768    هواپیمانی آسمان درباره

«GPS failure پیدا کند عنا تواند م« یم. 

ی   GPSاین مساله ممکن است نایسر از جمینگ  ی طریق، اما در  در زمان خروج این پرواز از فرودگاه بیر الملیل تهران بوده باشد. به همیر

ی ممکن است نایسر از   KK1185تر، مسیر زیگزاگ پرواز  مقیایس بزرگ  ر  د  GPSبوده باشد که احتماال بخاطر جمینگ  GPS   اختالالت   نیر

هواپیمانی آسمان که پیشیر به آن اشاره    IR3768با مکالمه برج مراقبت و پرواز  هم    GPSآن ساعات روی داده است. وجود مشکالت  

که در گزارش نهانی دفیر برریس سوانح آمده( در آخرین  CVRطبق مکالمه )   PS752با این نکته که کادر پرواز هم  کردیم مطابقت دارد و  

ی موشک، با مشکالت  لحظات پیش از اصابت   تاثیر مستقییم    GPSرسد قطع  اند. الزم به اشاره است که به نظر نیم روبرو بوده    GPSاولیر
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مستقیم بر آگایه از موقعیت و رسعت عکس العمل خدمه پرواز و فشار  قطعا  داشته باشد اما    PS752در رسنگونی پرواز   بصورت غیر

ل موقعیت، اثر منقی گذاشت مخصوصا با    ،تواند ایمنی پرواز را با خطر جدی مواجه کند که تمایم این مسائل یم است  ه  کاری آنها در کنیر

اند  بوده است،    GPSمتیک بر  که  (  LNAVجاننر )در حالت استفاده از ناوبری    PS752، خدمه پرواز  FDRتوجه به اینکه طبق اطالعات  

 گزارش(. 4-7-5)بخش  

آسمان، این امکان کامال    IR3768و پرواز    PS752پرواز    با   با توجه به کلیت تحلیل فوق و خصوصا بر اساس مکالمات برج مراقبت

 ر  با توجه به خط،  ۲۰۲۰ژانویه    ۸وجود دارد که جمهوری اسالیم در بامداد  
ی
های متیک بر  آمریکا با استفاده از موشک جویانه  حمله تالق

GPS یا اختالل در  ، در این منطقه دست به جمینگ GPS   ایط و جمینگ  فضای هوانی کشور در این رسر
ی در     GPSزده باشد. بازگذاشیر

ی   کننده است. شدت نگراندهد، به یم  ای افزایشمالحظه الملیل که فشار کاری تیم پرواز را تا حد قابل نزدییک یک فرودگاه بیر

، ازکارافتادن   ی شده در گزارش نهانی دفیر برریس  که به احتمال زیاد نایسر از جمینگ بوده، با ادعای مطرح   PS752در پرواز    GPSهمچنیر

ی س ی همیر ایط سالم هواپیما در زمان اصابت موشک در تعارض است. تیم تحقیقات اوکراین نیر وال را درباره مشکل  سوانح ایران مبنی بر رسر

 اند. مطرح کرده که سازمان هواپیمانی کشوری و دفیر برریس سوانح ایران پاسخ درسنر به آن نداده   GPSازکارافتادن 

 PS752پرواز خروخ  قبل از پرواز  ۴تحلیل   6-۱۰-۵

وقت تهران، به علت    به  ۰۴:۵۸بر اساس گزارش دفیر برریس سوانح ایران، پس از آخرین جابجانی واحد پدافند هوانی در ساعت  

اسیون صحیح، سامانه پدافندی دچار خطای سمت    و عدم کالییر
ی جهت صحیح شمال بوده است.  درجه  ۱۰۵خطای انسانی ای در یافیر

ی   ۱ام-طبق گزارش تیم تحقیقات کانادا، چهار پروازی که بالفاصله پس از جابجانی ادعانی سامانه تور الملیل  توسط سپاه، از فرودگاه بیر

. در گزارش تیم تحقیقات کانادا اشاره شده است که »این  اند که به اشتباه شناسانی شوند در معرض این خطر بوده  اند،ن خارج شده تهرا 

ی   [خطر شناسانی اشتباه]  هر کشوری باشد که خطوط هوانی و شهروندانش در بامداد آن روز از طریق فرودگاه بیر
الملیل  باید مایه نگرانی

دچار شوند«.   PS752 های ایران، هریک از آن پروازهای دیگر ممکن بود به رسنوشت پروازاند. بخاطر اقدامات و کوتایه تهران سفر کرده 

ی این بخش از گزارش ت  تصویر  دهیم.  یم تحقیقات کانادا، امکان خطای سمت سامانه یا شناسانی اشتباه را مورد برریس قرار یم با درنظرگرفیر

ی  مسیر پرواز این چهار هواپیمای مسافربری را نشان یم   5-61تا    56-5 ی  دهند. در این تصاویر، محل اصابت اولیر  موشک به پروازو دومیر

PS752 ی از سامانه  ۱۲له تقرینر توخایل در فاص   ، به ترتیب با یک دایره  .اندعالمت ستاره نشان داده شده یک و   کیلومیر

اپراتور قاعدتا باید فرودگاه  پس  دچار خطای سمت شده بود،   ۱ام-نشده جمهوری اسالیم ایران، سامانه توراگر طبق سناریوی اثبات 

ی  ی مشاهده یم الملیل تهران را به اشتباه در جهت جنوب غرنر صفحه رادار خود بیر ی پروازی که فرودگاه بیر الملیل تهران را پس از  کرد. اولیر

بامداد  ۰۵:۰۰هواپیمانی قطر در ساعت   QR491کند، پرواز  به وقت تهران( ترک یم   ۰۴:۵۸واحد پدافندی )در ساعت   ادعان    جابجانی 

ز با رادار شناسانی شده و »ممکن بود به رسنوشت  شده توسط تیم تحقیقات کانادا، این پروا به وقت تهران است. طبق اطالعات ارائه

ی تور  ۲۵  شناسانی شعاع  را به محض ورود به    QR491توانسته پرواز  دچار شود«. اگر سامانه پدافندی یم   PS752پرواز    ۱ام-کیلومیر

ی اپراتور که یم   درحایل که  )بسته به توپوگراقی منطقه( مشاهده کند، ق او باشد الملیل تهر دانسته فرودگاه بیر ،  ان باید در سمت جنوب رسر

ء پرنده  از شعاع شناسانی رادار او خارج شده   چرخد، و سپسشود، یمصفحه رادار او یموارد  ز جنوب غرنر ا  کند که ای را مشاهده یمیسر

البته  از طریق شناخت منطقه )  یا   تاکید کنیم که اپراتور نشان داده شده است. مهم است    ،  5-56تصویر    . این نکته در شود و ناپدید یم 

یا با مشاهده راداری پروازهانی که پیش از بروز خطای سمت ادعانی فرودگاه را ترک     به گفته مقامات قضانی او با منطقه آشنا نبوده(

ی   کردند، از    آن  و خروج  به صفحه رادار    ءیک یسر بنابراین، ورود    . است  بوده   ن آگاهالملیل تهرا از موقعیت خود نسبت به فرودگاه بیر

ی تنش موقعینر در جنوب غرب که ظاهرا هیچ فرودگایه در آنجا واقع نیست،    های باش واحدها و آماده به خصوص با توجه به باالگرفیر

فت تحقیقات دفیر برریس سوانح  . خوب است اضافه کباشد توجه اپراتور را به خود جلب کرده  باید  ،پدافندی  نیم که طبق گزارش پیشر

ل فضای كشور اطالع یم  نظایم كنیر  پدافند هوانی كشور، بخش نظایم به بخش غیر
ی

دهد كه تنها  ایران، »با توجه به تغییر در سطح آمادگ

ده و مجوز پرواز آنها توسط این شبکه  ها هستند كه از قبل توسط شبکه پدافند شناسانی شپروازهانی مجاز به برخاست از باند فرودگاه 

منتظره  تنها  بنابراین اپراتور،  .  «۲  صفحه  [101]    د صادر شده باش چند دقیقه پس از صدور اجازه برخاست، پدیدارشدن و ناپدیدشدن غیر

ی حال، این پرواز  ء را در صفحه رادار خود مشاهده کرده است. در عیر ییک یسر ی واحد تور  ۱۲  در شعاع درگیر در   ونبوده    ۱ام-کیلومیر

د. نیم  نتیجه   توانسته هدف شلیک قرار بگیر



100 

 

 

به وقت تهران. مسیر پرواز برای جهت صحیح شمال و با فرض خطای سمت    ۰۵:۰۰در ساعت    QR491خروج پرواز    -56-5  ر یتصو 

 .ای واحد پدافند هوانی نشان داده شده استدرجه  ۱۰۷

قصد برخاست از فرودگاه را دارد. این هواپیمای    که یک پرواز دیگر باید مطلع شده باشد  ، اپراتور  QR491تنها چند دقیقه بعد از پرواز  

TK873    با خط قرمز نشان داده شده است. مجددا، حنر اگر اپراتور از      57-5تصویر  ترکیش به مقصد استانبول است که در  خط هوانی

ءای از جهت جنوب غرب وارد صفحه رادار او شده و به سوی تهران یم این پرواز خروجر اطالع نداشته، مشاهده یم رود. کند که یسر

ی با رنگ سیاه نشان داده شده تا بر نزدییک مسیر این دو پرواز تاکید ش  PS752مسیر پرواز   د، به ارتفاع اوج یم   TK873ود. پرواز  نیر   کروز  گیر

 دهد. رسد و به مسیر خود ادامه یم یم

 

به وقت تهران. مسیر پرواز برای جهت صحیح شمال و با فرض خطای سمت    ۰۵:۰۷در ساعت   TK873خروج پرواز    57-5 ر یتصو 

 د هوانی نشان داده شده است. ای واحد پدافندرجه  ۱۰۷



101 

 

ی  ۸دهد که در بامداد عمودی پروازهانی را نشان یم   پروفیل حرکت  5- 58تصویر  الملیل تهران خارج شدند. روشن  ژانویه از فرودگاه بیر

را، برخالف پرواز   TK873راتور به چه دلیل پرواز  است که از نظر ارتفاع، تمام پروازها مسیر مشابیه دارند. بنابراین جای سوال دارد که اپ 

PS752 تشخیص نداده است.  ، هدف متخاصم 

 

ی   5-58  ر یتصو   . [105] ۲۰۲۰ژانویه   ۸الملیل تهران در صبح  مسیر عمودی پروازهای خروجر از فرودگاه بیر

ی به سوی استانبول پرواز یم   KK1185دقیقه، پرواز    ۱۰پس از   قابل مشاهده است. سوایل   5- 59تصویر  کند که در اطلس گلوبال نیر

ی طرح کردیم، در   TK873که در مورد پرواز   ی صادق است. اگر اپراتور از یک پرواز خروجر از فرودگاه بیر الملیل تهران مطلع  باره این پرواز نیر

ءای در صفحه راداری او ظاهر  KK1185پرسیده که چرا چند دقیقه بعد از صدور اجازه برخاست به پرواز  بوده، باید از خود یم  ، یسر

ی یم بیر با موقعیت فرودگاه  تهران منطشود که  پروازهای ورودی و خروجر هیچ اطالیع  الملیل  از  اپراتور  اگر فرض کنیم که  نیست.  بق 

ء پرنده   KK1185نداشته، پس باید پرواز   دیده که در حال عبور از نزدییک واحد پدافند هوانی است. این نکته بسیار مهم است  ای یم را یسر

شوند، در حال افزایش پایدار رسعت و ارتفاع در پروفایل پروازی  که تمایم این پروازها، وقنر در صفحه رادار سامانه پدافندی ظاهر یم

ی موشک در نزدییک پرواز خود هستند. برای مثال، لحظه  کیلومیر بر ساعت رسعت داشت    ۵۰۹منفجر شد، هواپیما   PS752ای که اولیر

ی    کیلومیر بر ساعت است. این موضوع   ۸۶۰حدود    ۷۳۷- ۸۰۰در حایل که رسعت کروزینگ یک بوئینگ   درخصوص پروازهای دیگر نیر

ی بار روی صفحه رادار ظاهر یم شوند، رسعت آنها کشی از رسعت کروزینگ است و تشخیص  صادق است. وقنر این پروازها برای اولیر

ر خود مشاهده  ای که روی صفحه رادا دانسته اشیاء پرنده این نکته باید برای یک اپراتور باتجربه، ساده باشد. بنابراین، اپراتور قاعدتا یم 

اند. و او قطعا اطالع داشته که حوایل سمت جنوب غرب او هیچ پایگاه هوانی وجود ندارد. به فرض وقوع  کند تازه از فرودگاه برخاسته یم

ی نکات باید باعث یم   خطانی بشود. خطای سمت، همیر
ی   شد که اپراتور متوجه چنیر
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به وقت تهران. مسیر پرواز برای جهت صحیح شمال و با فرض خطای سمت    ۰۵:۱۷در ساعت    KK1185خروج پرواز    -59-5  ر یتصو 

 ای واحد پدافند هوانی نشان داده شده است. درجه  ۱۰۷

شود که در  اپراتور ظاهر یم   کنگ بود، در صفحه رادار که رایه هنگ   QR8408به وقت تهران، پرواز    ۰۵:۳۹اندگ پس از ساعت  

ء      5- 60تصویر   دهد و به سوی  شود، یک چرخش کامل انجام یماز جنوب غرب وارد صفحه رادار یم   پرنده  قابل مشاهده است. یک یسر

ء پرنده جنوب غرب بریم  درجه تغییر    ۱۸۰شود، مسیر خود را تقریبا  بیند که ابتدا به این واحد پدافندی نزدیک یم ای را یم گردد. اپراتور یسر

اپراتور از آن نر دور یم   زند و یم دهد، دور  یم اگر خطانی در تنظیم سمت صحیح شمال رادار وجود داشته و  اطالع بوده، بعد از  شود. 

اسیون سامانه ی مانوری روی رادار قطعا باید فهمیده باشد که کالییر ی حال، این پرواز    مشاهده چنیر ی  واردمشکیل دارد. در عیر  شعاع درگیر

 معرض ریسک شلیک و رسنگونی نبوده است. در   نتیجهو در  نشده ۱ام-واحد تور

 

به وقت تهران. مسیر پرواز برای جهت صحیح شمال و با فرض خطای    ۰۵:39در ساعت    QR8408خروج پرواز    -60-5  ر یتصو 

 ای واحد پدافند هوانی نشان داده شده است. درجه   ۱۰۷سمت 
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، پرواز    ۵۷به وقت تهران، پس از    ۰۶:۱۲باالخره در ساعت   بسیار     PS752کند. مسیر پرواز  از فرودگاه پرواز یم   PS752دقیقه تاخیر

و ارتفاع آن هم تقریبا مشابه سایر پروازهانی است که فرودگاه    (5- 61)تصویر  ازهانی است که رایه استانبول شده بودند  شبیه به پرو 

ی  ، اپراتور  ۲۰۲۰ژانویه    ۸شب  ترک کردند. پس از اعزام واحد پدافندی به بیدگنه در نیمه  ۲۰۲۰ژانویه    ۸شب  الملیل تهران را پس از نیمه بیر

ه
ُ
ه شناسانی چهار پرواز آخر از این  که  روی رادار خود مشاهده کرده )پرواز قبیل را   ن

ُ
تحت تاثیر انحراف سمت  طبق ادعای ایران  پرواز،   ن

فت تحقیقات  داشته   PS752( که همه آنها از جهت مشخصات پروازی، شباهت زیادی به پرواز  است  سامانه بوده اند. طبق گزارش پیشر

  [ بودند]ها  بامداد آن روز به وقت تهران، »تنها پروازهانی مجاز به برخاست از باند فرودگاه   ۰۰: ۰۴دفیر برریس سوانح ایران، از ساعت  

،  این   وجود با    .  (۲صفحه    [ 101])  كه از قبل توسط شبکه پدافند شناسانی شده و مجوز پرواز آنها توسط این شبکه صادر شده باشد 

. با توجه به  همخوانی ندارد   یک موشک است. این توضیح، با منطق    PS752کند که پرواز  ان، اپراتور تصور یم این بار، بنا به ادعای ایر 

، هیچ  است  PS752که بر مبنای گفته تیم تحقیقات کانادا در مورد شناسانی شدن چهار پرواز پیش از    شده در این بخشتحلیل ارائه 

ی خطای فاحیسر از دید اپراتور مغفول  درجه  ۱۰۷سامانه دچار خطای سمت   توضیح معقویل وجود ندارد تا باور کنیم که ای شده و چنیر

 مانده است. 

 

به وقت تهران. مسیر پرواز برای جهت صحیح شمال و با فرض خطای سمت    ۰۶:۱۲در ساعت   PS752خروج پرواز   61-5 ر یتصو 

 ای واحد پدافند هوانی نشان داده شده است. درجه  ۱۰۷

۱۱-۵  
 
 مواد منفجره  مانده از اثر باق

وتولوئن )ماده منفجره تری   اثر   طبق گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران،   ونی بد ( در الیه TNTنییر    PS752نه هواپیمای  های بیر

ی در بقایای الشه هواپیما پیدا شده است. وجود این مواد در محل    DNTپیدا شده است. بعالوه، در این گزارش آمده که مقدار کیم   نیر

 . مدریابیکند و مهم است که منبع این مواد را بسیار مهم است زیرا چندین احتمال را مطرح یم رسنگونی 

است که به هواپیما   ۱ام-استفاده در موشک تور شبیه به مواد آلیفاتیک مورد    TNT مانده از اثر باقر  ه که در گزارش ایران اظهار شد

ِ مواد متعارف هواپیما مانند سوخت و اپوکیس بوده باشد. طبق فایل  یم   DNTاصابت کرده، و اینکه  
تواند محصول جاننر تخریب حرارنر

ی انواع مواد   Aضمیمه  صونر درزکرده از یک مقام ارشد جمهوری اسالیم، که در   گزارش حاضی آمده، تیم تحقیقات ایران مسئول آنالیر

شده هواپیما برای آزمایش مواد منفجره به سازمان  های بازیانر از بمب( در بقایای هواپیما بوده است. بخش   منفجره )چه از موشک و چه

ها در فوریه حاضی  کشد اما نتیجه آزمایش انرژی اتیم ایران و چند آزمایشگاه دیگر فرستاده شدند. تکمیل این روند معموال مدنر طول یم 

ای که گزارش شد از  ماده منفجره دیگری روی بقایای هواپیما یافت نشده است. تنها ماده منفجره شد و ظاهرا حایک از آن بود که هیچ  

 ها بود. منبع موشک 
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یک محصول میانی در روند تولید آن است. بنابراین در اغلب  و    TNT  مواد سازنده  زو ج DNT به گفته متخصصان مواد منفجره،  

یا محصوالت تجاری   ناخا ،  TNTانفجارها  ته یافت یم   DNTهای  لیص همیشه  از  ی 
ّ
انفجار موادمنفجره، رد از  ماند نسوخته  شود. پس 

ای از انفجار یک کالهک  تواند نشانه در سطح هواپیما یم   DNTو    TNTماند. بنابراین پیداشدن  های مختلف به جا یم هریک از آنها با تراکم 

های  شده در سطوح و پنجره یافت  DNTترین منبع  ، محتمل TNTباشد. با توجه شناسانی    DNTو ناخالیص    TNTحاوی مواد منفجره  

 ماند نسوخته انفجار کالهک موشک بوده است. هواپیما، ته 

ی یافت شده است.    TNTدهد که  بعالوه، گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران توضیح یم  ی هواپیما نیر در بخش داخیل پنجره کابیر

ی هواپیما یم   TNTوجود   شده  های شلیک جز مواد موجود در موشک ای به تواند حایک از وجود مواد منفجره در بخش داخیل پنجره کابیر

،    DNTباشد. به گفته متخصصان مواد منفجره، ادعای دفیر برریس سوانح مبنی بر اینکه منبع    PS752به پرواز   ی تولیدشده در روند سوخیر

ی به جز کالهک موشک بوده،   ی ممکن است.  چیر به  . بنابراین،  فقط به عنوان یک ماده منفجره استفاده یم شود   TNTبعید و تقریبا غیر

 ممکن نیست.  ی ماده یا منبع دیگر   از  TNT  وجود آمدن

 ته   TNTدر مجموع، دو توضیح معقول برای وجود  
ّ
ماند  در داخل هواپیما وجود دارد. توضیح اول این است که انفجار موشک، رد

TNT    وDNT   ای نکرده است. توضیح  های هواپیما پراکنده کرده، که ایران در گزارش نهانی خود به این موضوع اشارهرا در داخل پنجره

ی هواپیما برده شده یم  ونی مانند بمب که به داخل کابیر ی  یافت  TNTتواند منبع  دوم این است که یک عامل بیر شده در داخل پنجره کابیر

تواند به مسئله سنسور سوخت که در  احتمال انفجار بمب )و نه موشک( یم یح نیاز به تحقیق بیشیر دارد.  هواپیما باشد، که این توض

 مرتبط باشد.  هم این گزارش بدان پرداختیم 1-7-5بخش  

 کابت   هواپیما تنش در   ۱۲-۵

ایران، که در   از یک مقام ارشد جمهوری اسالیم  از   Aضمیمه  بر اساس فایل صونر درزکرده  های  صندیل   بیشیر این گزارش آمده، 

ی باقر نمانده است. این مقام یمهواپیما هیچ ی رفته است. این  ها از کامپوزیت ساخته شده، تماما سوخته و از بگوید که چون صندیل چیر یر

سوزی نایسر از رسنگونی هواپیما سالم مانده و در وضعیت  ها و بخش زیادی از وسایل مسافران در آتش ادعا با این واقعیت که پاسپورت 

ی  خوب و حنر دست  ی پخش نشده و به همیر نخورده باقر مانده، سازگار نیست. ممکن است گفته شود که آتش به طور مساوی در کابیر

نخورده باقر مانده است.  دیل بسیاری از مسافران کامال سوخته و ناپدید شده در حایل که وسایل برجی از مسافران تقریبا دست خاطر صن

 ها نبوده است؟ باختگان در صندیل با این حال، سوال مهم دیگر این است هنگام سقوط هواپیما در شاهدشهر، چرا پیکر بسیاری از جان 

مؤسسه تحقیقات جنانی در اوکراین که در تیم تحقیق اعزایم از اوکراین به ایران عضویت داشته،    رئیس  به گفته الکساندر رووین،

« بوده قبل از اصابت موشک 
ی

به گفته او، هواپیما    . [119]اندهای سپاه پاسداران به هواپیما، مسافران در حالت »وحشت و رساسیمیک

ی  تفاع نگرفته بوده که مسافران اجازه بازکردن کمربندها را داشته باشند و اگر کمربند مسافران بسته یم هنوز به قدر کاقی ار  بود، که باید چنیر

ی یم بود، پیکر آنها همراه با صندیلیم ی افتاده  افتاد. رووین افزود: »ما پیکر جان شان روی زمیر باختگان را دیدیم که بدون صندیل روی زمیر

ی بوده و از سوراخ است. دلییل وجو  ی در حال سوخیر  شده است«. ها دود سیاه خارج یم د دارد که بتوانیم باور کنیم هواپیما از داخل نیر

باعث شده   ی موشک چه بوده که  اولیر اصابت  از  قبل  به گفته رووین،   مسافران، 
ی

مشخص نیست که علت وحشت و رساسیمیک

 مسافران به نظر یم دس   های خود را ترک کنند. بر مبنای اطالعات در صندیل
ی

س، سه دلیل برای وحشت و رساسیمیک رسد. اول، برجی  یر

ی به سوی هواپیما شلیک کرده   ادعاهای تاییدنشده حایک از آن است که ممکن است ایران نه فقط دو موشک بلکه موشک های بیشیر

کرده و در نتیجه ضفا باعث وحشت مسافران  به هواپیما برخورد ناز این چندین موشک  اند که »موشک اول«  باشد. چند شاهد گفته 

ی هواپیما شده است. احتمال دوم این است که قبل از اصابت موشک  ونی مثل بمب  در کابیر های سپاه پاسداران به هواپیما، یک عامل بیر

کمیر تحت تاثیر انفجار قرار    هانی از هواپیما بروند کهمنفجر و باعث شده باشد که برجی از مسافران کمربند خود را باز کنند تا به بخش 

ی هواپیما یم مربوط    هم  این گزارش بدان پرداختیم  1-7-5تواند به علت مشکل سنسور سوخت که در بخش  گرفته است. تنش در کابیر

های کروز یا بالگردها طراج شده و ممکن است توان آن  های جنگنده، موشک کردن جت برای رسنگون  ۱ام-باشد. سامانه پدافندی تور

ی برخاست و فرود    هواپیمای   را نداشته باشد که یک مسافربری بزرگ را درجا نابود کند. احتمال سوم این است که بسیاری از مسافران حیر

ون نگاه یمنجره هواپیما از پ ی »موشک اول« را در لحظات    PS752 کنند بنابراین ممکن است بسیاری از مسافران پروازهای خود به بیر نیر

 .آخر پیش از انفجار دیده باشند
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ونیک ۱3-۵  تخریب عمدی وسایل الکی 

تحقیقانر مستقل   درخواست  ابتکار  به  که  در  پرواز  خانواده انجمن  و  ، مشخص شد که  صورت گرفت    PS752های جانباختگان 

ونییک جان ونییک شامل یک  قرار گرفته  انسانی  عمدا مورد تخریب   PS752   باختگان پروازقطعات اصیل وسایل الکیر اند. چهار وسیله الکیر

ن در اختیار انجمن قرار داده بودند  ا ه قربانیتاپ، و یک ساعت اپل که خانوادتلفن همراه آیفون، یک گویسر هوشمند سامسونگ، یک لپ 

به ناگهانی نایسر از سقوط هواپیما  های وارده به این دستگاهو مشخص شد که آسیب   ند مورد برریس قرار گرفت  ها متناسب با وارد آمدن ضی

رد شده بودهعمدا ه یا از دستگاه خارج و یا  های برریس شددستگاههمه   کارت حافظهنبوده است. به طور خاص،  
ُ
  .  اند  خ

تاپ، و سایر  های هوشمند، لپ ای باتجربه در زمینه برریس تلفن این تحقیقات به وسیله آقای مارک مندلسن که یک کارآگاه حرفه 

ونییک است انجام شده است.   کند که: یم  آورده شده ، اشاره به صورت کامل    J ضمیمهدر گزارش او که در   انواع وسایل الکیر

ونی از قبیل همه وساییل که من دیدم دارای آسیب“ و خرد شده    شدههای خم صفحات نمایش ترک خورده و قاب   های شدید بیر

های خم  صفحات نمایش شکسته شده و قاب بودند، اما هیچ اثری از آتش، آب، یا بوی سوخت هواپیما وجود نداشت. با وجود اینکه  

ی   رد شده  شده در برخوردهای سهمگیر
ُ
متداول هستند اما اینکه همه صفحات نمایش از بدنه جدا شده است و اجزای حافظه داخیل خ

 ”اند. سقوط دستکاری شده ها بعد از  شود من بر این باور باشم که این دستگاهاین حقایق باعث یم   دارد.   یا خارج شده است، جای نگرانی 

ون ل یباز و قاب ]وسا  ها چ یموضوع که پ  نی ا  تیاقع که »و   کند مندلسون  در ادامه خاطر نشان یم یآقا    ا ی[ خارج شده اند، قو یکیالکیر

  ی که تالشها   نستینشان دهنده ا 
ی

ممکن   یر داده ها را غ ]حافظه و اطالعات[ انجام شده است برریس یاستخراج اجزا   یکه برا   هماهنیک

 .« کند یم

ون   ل یدر وسا   کیستماتیو س  ی عمد  یدستکار    توانسته یم   که اطالعات مهیم  دهد قابل توجه است و نشان یم   پس از رسنگونی   یکیالکیر

ی درون کاب د. مشخص ن  ر یز   یجد   را به شکیل  رسنگونی   نی [ ثبت شده باشد که عامالن ا لی وسا   نیپرواز ]توسط ا   یر   ت یکه ماه  ست یسوال بیر

ون   یدستگاهها   یاطالعات ثبت شده بر رو  ی مسافران چه بوده است که مسئول  یکیالکیر کرده که آنها را نابود کنند. در    بی را ترغ  رانی یا   یر

قطع آنچه  "زنج  نی ا   ست یهر صورت  است که  ادعا   ی ا   ه یر موضوع  مورد  چنانچه  نیم   رانیا   مقامات رسیم   ی از خطاها"   واند تاست 

ون لیدر وسا  ی عمد  یها ی دستکار  کند.   هی توجمسافران را    یکیالکیر
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 بش   حقوق نقض موارد 6

ی به هوای سپاه پاسداران انسان نر   ۱۷۶،   ۲۰۲۰ژانویه    ۸در   گناه و یک کودک متولد نشده، جان خود را در اثر شلیک دو موشک زمیر

ی  ی    PS752الملیل تهران که منجر به رسنگونی پرواز  بر فراز فرودگاه بیر الملیل اوکراین شد از دست دادند. مقامات جمهوری  هواپیمانی بیر

ساعات اولیه، علت رسنگونی هواپیما را بطور سیستماتیک الپوشانی کردند؛ از انکار حمله موشیک به مدت سه روز گرفته    اسالیم از همان 

ی و غارت محل رسنگونی هواپیما و قصور در بازگرداندن اموال و وسایل ارزشمند جان باختگان پرواز به خانواده آنها.  تا بولدوزر انداخیر

ایم باختگان نر باختگان پرواز مداخله کردند، مراسم یادبود آنها را دزدیدند و به پیکر جان خاکسپاری جانمقامات جمهوری اسالیم در   احیر

 و در بازگرداندن پیکرها سو استفاده کردند.  

ایران  باختگان این پرواز صحبت کرده، مقامات جمهوری اسالیم نفر از اعضای خانواده جان   ۳۱بان حقوق بشر که با به گزارش دیده 

، شکنجه و سایر بدرفتاری ،  PS752  پس از رسنگونی پرواز ها را علیه بستگان  کارزار آزار و اذیت، بازداشت خودرسانه، احضار، بازجونی

پذیری کشته  مسئولیت ای  نفر را بدون ذره   ۱۷۶به گفته مایکل پیج: »سپاه پاسداران ایران    [120].  باختگان پرواز به راه انداختند جان

 نر است و هم 
باختگان هستند تا هرگونه امیدی به عدالت را  رحم ایران در حال آزار و اذیت اعضای خانواده جاناکنون نهادهای امنینر

 [ 121] .  نابود کنند«

اف کرد، در   PS752 پس از آنکه سپاه پاسداران به شلیک و رسنگونی پرواز اضی برپا شد. افراد اعیر چندین شهر ایران تظاهرات اعیر

نفر را    ۲۰کم  های ایران دست »یط سال گذشته، دادگاه  ۲۰۲۱بان حقوق بشر در مه  زیادی دستگیر و بازداشت شدند. طبق گزارش دیده 

کت در این تظاهرات به مجازات محکوم کرده  ی اندگ پیش از انتشار این گزارش، حکم      [122]  .  اند«در ارتباط با رسر ض دیگر نیر
سه معیر

 محکومیت خود را دریافت کردند. 

اف به رسنگون  غم اعیر کنوانسیون شیکاگو،    ۱۳کردن پرواز، حاضی به پذیرش مسئولیت نشده است. طبق ضمیمه  سپاه پاسداران علیر

های ایران  های گذشته، دادگاه است. یط ماه  فاجعه ات در مورد  ایران به عنوان کشور محل وقوع سقوط هواپیما، مسئول انجام تحقیق

های انقالب، در انجام تحقیقات مستقل در خصوص این موضوع و تعقیب قانونی مقامات مسئول در یک دادگاه  الخصوص دادگاه و عیل 

اعالم کردند    ۲۰۲۱آوریل    ۶ت ایران در  ، »مقاما ۲۰۲۱مه    ۲۷بان حقوق بشر در  اند. طبق گزارش دیده طرفانه و منصفانه، قصور کرده نر 

اند کیفرخواست صادر شده اما در خصوص هویت، درجه یا اتهامات وارده  نفر بابت نقیسر که در رسنگونی این پرواز داشته  ۱۰که برای 

س عموم قرار نداده  هانی که  ای را به خانواده ، دادرسای نظایم تهران ابالغیه ۲۰۲۱اند«. در سپتامیر  به این افراد هیچ اطالعانر در دسیر

ی اصیل جنایت رسنگونی پرواز   قرار منع تعقیب صادر شده   PS752طرح شکایت کرده بودند ارسال کرد که به موجب آن برای مرتکبیر

عمد  بود. در این ابالغیه نام چند مامور رده  ی سپاه پاسداران جمهوری اسالیم ذکر شده بود که ضفا به مشارکت در قتل غیر نفر،    ۱۷۷پاییر

، اهمال، سهل نر   انگاری و عدم رعایت نظامات دولنر در ارتباط با امور خدمنر منتیه به تلفات جانی متهم شده بودند. مباالنر

از گزارش تالش یم  این بخش  به مجموعه در  توجه جامعه جهانی را  پرواز  کنیم  از رسنگونی  از موارد نقض حقوق بشر که پس  ای 

PS752    باختگان وارد ساخته است جلب  های جان به خانواده   که  های روانی سنگینی و آسیب   الیم ایران انجام شده به دست جمهوری اس

 نماییم. 

 باختگان های جان آزار و اذیت خانواده   ۱-6

 بولدوزر انداخت   محل رسنگون  هواپیما و غارت اموال مسافران  ۱-۱-6

مقامات جمهوری اسالیم در ابتدای کار، محل رسنگونی هواپیما را برای پاکسازی شتابزده و گزینیسر مسدود کردند. در طول تنها چند  

قرار داشت.   س عموم  بدون هیچگونه حراسنر در دسیر آنها  لوازم  و  پیکر مسافران   ، از رسنگونی هواپیما، محل رسنگونی ساعت پس 

ی مقامات حکومت ایران قبل از  یس به محققان بیر
شواهد موجود   [123]الملیل، محل جنایت را با بولدوزر پاکسازی کردند. اعطای دسیر

ی ساعات پس از رسنگونی هواپیما گرفته شده در صحنه، نابود یا دستکاری و مصادره شد. عکس  دهند که  اند نشان یم هانی که در نخستیر

 و افراد فاقد کارت یا یونیفرم شناسانی در محل رسنگونی هواپیما  صدها نفر از جمله اعض
وهای امنینر ای جمعیت هالل احمر ایران، نیر

وی انتظایم، مشغول غارت چمدان حضور داشته  های  اند. به گفته سکنه محیل و شاهدان عینی دیگر، افراد متعدد از جمله ماموران نیر
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ونییک و دیگر اموال ارزشمند متعلق به مسافران بوده سالم، وجوه نقد، جواهرات، مدارک شناسانی  اند. چندین نفر از بستگان  ، وسایل الکیر

ی از محل رسنگونی هواپیما، واضح بوده که برجی از وسایل جاناند که طبق تصاویر رسانه باختگان گفته جان باختگان پس از  های خیر

های فراقانونی  ردانده نشده است. اگنس کاالمار، گزارشگر ویژه سازمان ملل در اعدامها بازگرسنگونی هواپیما سالم مانده اما به خانواده 

ی در گزارش خود به جدی بودن این تخلفات اشاره کرده است   [107] : نیر

های جدی ایجاد  نگرانی جمیع است،  شده ]حکومت ایران[ با محل سقوط هواپیما، که در واقع یک گور دسته »نحوه برخورد گزارش 

جمیع اطمینان حاصل کنند و تمام اقدامات الزم برای مراقبت از گورهای  ها باید از حراست و حفاظت گورهای دسته کند... دولت یم

ی  دارد که صحنه جرم، به معنا سوتا مقرر یم جمیع در مقابل فرسایش، نابودی، دستکاری و غارت را انجام بدهند... پروتکل مینه دسته 

ییک که شواهد از آنجا جمع  ی ی فرصت ممکن ایمن آوری یم هر محل فیر سازی شده و به  شود، مانند محل سقوط هواپیما، باید در اولیر

مجاز اجازه ورود داده نشود. کل اشیاء جمع  باختگان، چه بر تن و چه متعلق به  شده از جمله تمام »وسایل شخیص جان آوری پرسنل غیر

باختگان نباشد،  ضبط و به شکل صحیح نگهداری شود. وقنر در روند تحقیقات دیگر نیازی به وسایل شخیص جان باخته« باید  فرد جان

به خانواده  باید  بهانهاین وسایل  به هیچ  نباید  بازگردانده شود. دولت  به  ها  یا عدم عودت وسایل شخیص  یا غارت  اجازه رسقت  ای 

یس خانوادهها را بدهد... مقامات ]حکومت ایران[  خانواده  ها به محل سقوط را گرفته و در بازگرداندن تمام وسایل  ظاهرا جلوی دسیر

 از دست دادند ندارند«.   PS752ترین یادگاری از کسانی که در پرواز  ها کوچک اند و در نتیجه بسیاری از خانواده مسافران کوتایه کرده 

، به گفته سکنه محیل، در ماه  ندین بار به محل رسنگونی هواپیما برگشته و وسایل باقیمانده مسافران  ماموران چ  های پس از رسنگونی

وی انتظایم را در محل رسنگونی  هواپیما در حال جستجوی چمدان1-6  ر یتصو اند.  را آتش زده  ی برجی از محتویات  مامورین نیر ها و برداشیر

ی موجود اس فیلم دهد. آنها نشان یم   [ 124]ت. این صحنه نیر

ی وسایل  باختگان تماس گرفته و از آنها خواستند برای تحویل های جانهای نخست، مقامات جمهوری اسالیم با خانواده در هفته  گرفیر

یس به این وسایل را پیدا نکردند و  د. اما خانوادهعزیزانشان مراجعه کنن ونییک عزیزانشان، اجازه دسیر ها حنر پس از شناسانی وسایل الکیر

به خانواده  ونییک  الکیر این وسایل  از  بازبینی است. برجی  این وسایل در حال  اما کارت  به آنها گفته شد که محتویات  بازگردانده شد  ها 

یف، »مقامات ایران چندین موبایل  اشته شده بود. به گفته الکساندر رووین، رئیس تیم تحقیقات جنانی گ حافظه آنها توسط مقامات برد

ونییک را که برجی از وسیله 6-2  ر یتصو   [ 512] .  باخته پرواز را از تیم اوکراینی گرفتند«جان   ۱۷۶و تبلت متعلق به   مقامات ایران    های الکیر

جمع  محل رسنگونی  یم از  نشان  جانباختگان  خانواده  به  تحویل  از  قبل  و  آوری کردند  ها  سوال  ونییک  الکیر وسایل  این   
ی

خمیدگ دهد. 

ها برانگیخته است. یک توضیح احتمایل این است که ]مقامات حکومت ایران[ با بولدوزر از  هانی را در میان بسیاری از خانوادهنگرانی 

ونییکاین وسایل  روی   باختگان در آخرین  عبور کرده اند، در تالش برای نابود کردن هرگونه شواهد احتمایل که ممکن است جان   الکیر

 خود ضبط کرده باشند؛ گرچه همانطور که در بخش 
ی

اشاره شده، تحقیقات مستقل انجمن ثابت یم کند که این    ۵.۱۳لحظات زندگ

، »چندین نفر از بستگان گفتند  محتوای حافظه آنها را خراب کنند. طبق گزارش دیده   وسایل را عمدا دستکاری کرده اند تا  بان حقوق بشر

باختگان در آنها بوده از جمله  های زیادی از جانها و فیلم باختگان ارزش عاطقی داشته چون عکس های جانکه این وسایل برای خانواده 

 [ 120].« اند هانی که گرفته بوده آخرین عکس 

ی   ۸۲حداقل   ی نشدند و اینها تنها چمدانالملیل امامچمدان در فرودگاه بیر هانی بودند که به  خمینی تهران بوده که در هواپیما بارگیر

ی چمدانخانواده  باختگان.  د جان ها هم بطور کامل بازگردانده نشد، خصوصا وسایل ارزشمنها بازگردانده شدند اما حنر محتویات همیر

قانونی تفتیش و بازریس شده ها قبل از تحویل به خانواده ضمنا معلوم شد که تعدادی از این چمدان  اند. ها بصورت غیر

https://www.youtube.com/watch?v=Z9q6cqABFYs
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 باختگان. در حال غارت اموال جان  انتظایم یو یر ماموران ن -1-6  ر یتصو 
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ون لی وسا -6-2  ر یتصو   شده است.   یآور جمع  ما ی هواپ باختگان که از محل رسنگونی جان  یک یالکیر

  JT610توانیم به سقوط پرواز  باختگان و محل سقوط هواپیما، یم برای مقایسه نحوه برخورد کشور محل وقوع سانحه با وسایل جان 

باختگان از قعر آب و چینش مرتب آنها  شده جانآوری ای از وسایل جمع نمونه 3-6  ر یتصو توجه کنیم.    ۲۰۱۸نزی در اکتیر  ایر در اندو الین 

 [126] د. دهبرای شناسانی را نشان یم 

های داغدار را تشدید کرده  مسافران، تاثیر عاطقی این فاجعه بر خانواده جمهوری اسالیم ایران با قصور در حفاظت از اموال و وسایل  

 باالنی برای آنها داشته محروم ساخته است. اگر این وسایل به نحو صحیح  زیرا که این خانواده 
یس به وساییل که ارزش عاطقی ها را از دسیر

ء متعلق به  های سوگوار کمک کند تا ل هتوانست به خانواد شد، یم بازگردانده یم   عزیزانشان را بهیر درک کنند. هر یسر
ی

حظات پایانی زندگ

 تواند در مواجهه با سوگ به بستگان او کمک کند. فرد متوقی یم 
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 . JT610 جامانده از مسافران پرواز به   لوازم شخیص-3-6  ر یتصو 
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 در  ۲-۱-6
 
، تشخیص هویت و بازگرداندن پیکر جان هتک حرمت و ن  مباالن

ی
 باختگان به وطنشانرسیدگ

از خانواده  اما گزارش چندین خانواده نشان  تعدادی  ند  بیر دیگر  به کشورهای  پیکر عزیزانشان را برای خاکسپاری  داشتند  ها قصد 

ین خواسته کارشکنی کنند. در برجی موارد،  دهد که مقامات جمهوری اسالیم نهایت تالش خود را به کار بستند تا به شکیل در تحقق ا یم

ی حال  ها را مجبور به امضای یک فرم کرده که تحویل پیکر جان وزارت خارجه ایران این خانواده  باخته بدون آن ممکن نبوده است. در عیر

ی فریم نشدند. طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، اعضای خبرجی خانواده  انواده باید در این فرم  های دیگر ملزم به امضای چنیر

است. کردند که جاناعالم یم داشته  ایرانی  ملیت  فقط  پیش   [107]   باخته  منطق  درباره  را  زیادی  نکته سواالت  ط  این  ی رسر بینی چنیر

ی ایجاد کرده است. مناقشه  ی  انگیر

باختگان مداخله کرده و مانع حرکت آمبوالنس به  یک از جان در یک نمونه دیگر، مقامات حکومت ایران در روند بازگرداندن پیکر ی

غم کسب اجازه قبیل برای بردن پیکر به فرودگاه، بدون ذکر هیچ دلییل به اداره پزشیک قانونی   سوی فرودگاه شدند. این آمبوالنس علیر

 ، توانند پیکر را از کشور خارج کنند. در نهایت  نیم باخته اطالع دادند که  مقامات ایرانی به خانواده جان   برگشت. در اداره پزشیک قانونی

 پس از چندین درخواست اضطراری به ادارات دیگر بود که پزشیک قانونی اجازه بردن تابوت به فرودگاه را صادر کرد. 

شده  جامان  DNAشده به وطنشان، آزمایش  هانی که به دست انجمن رسیده، در حداقل سه مورد از پیکرهای بازگردانده طبق گزارش 

 DNAها مطلع شدند که آزمایش در کشورهای مقصد، خانواده  DNAتوسط جمهوری اسالیم دقیق نبوده است. پس از انجام آزمایش  

بخش  از  برجی  و  بوده  ایران غلط  تحویل حکومت  پیکر  خانواده های  نیست.  آنها  به عزیز  متعلق  آیا  ها هم شده،  آنند که  نگران  اکنون 

. خاکسپاری دو قربانی  شده جمهوری اسالیم ایران صحیح بوده انجام DNAهای آزمایش  اند و آیا اساسا آزماییسر انجام شده است یا خیر

ی به خاطر عدم تمایل حکومت ایران به همکاری در انتقال نتایج آزمایش   ، بیش از چهل روز به تاخیر افتاد. DNAدیگر در انگلستان نیر

اند. پنج  ها گفتند که مقامات ]حکومت ایران[ اجازه دیدن پیکر عزیزانشان را به آنها نداده بان حقوق بشر »خانواده طبق گزارش دیده 

ی تحویل پیکرها به آنها اجازه ندادند  ها به نفر از اعضای خانواده  غم درخواست مکرر آنها، مسئولیر شدت ناراحت و پریشان بودند زیرا علیر

ی امروز نیم جانباختگان یمبدن عزیزشان را در تابوت ببینند. مادر ییک از   دم یا نه«.  گوید: »تا همیر دانم که واقعا پش خودم را به خاک سی 

ی  ییک دیگر از بستگان یم  ی خواستند که ثابت کند این پیکر عزیز آنهاست. اما مسئولیر گوید وقنر تابوت را تحویل گرفتند اسناد بیشیر

ی اسنادتحویل پیکرها امتناع کرده و گفته   [ 120]. ی در اختیار ندارند«اند که چنیر

ی مقامات حکومت ایران، صحنه جنایت را در ساعات ابتدانی پس از رسنگونی هواپیما و قبل از رسیدن تیم  الملیل،  های تحقیقات بیر

ی محل جنایت، در حایل که بقایای پیکر ج باختگان هنوز در محل جنایت است،  ان با استفاده از بولدوزر پاکسازی کردند. بولدوزر انداخیر

ایم تمام و کمال به پیکر جانمصداق نر  مانه با پیکر عزیز ازدستاحیر ط کرامت  رفته، بدییه باختگان و خانواده آنهاست. رفتار محیر ترین رسر

 دریــــغ شد.   PS752باختگان پرواز  انسانی است که از خانواده جان 

ل دست مداخله و به  3-۱-6  مراسم خاکسپاری و یادبود گرفت   کنی 

باختگان تماس گرفته و به زور در  های جاننمایندگان سپاه پاسداران جمهوری اسالیم، با هدف ارعاب و جوسازی، بارها با خانواده 

سیده،  ها صورت گرفت. طبق گزاریسر که به دست انجمن ر خانه و مراسم یادبود آنها حاضی شدند. اکیر این دیدارها برخالف میل خانواده 

اف علنی سپاه به رسنگون  با    PS752کردن پرواز  جواد ظریف )وزیر خارجه وقت جمهوری اسالیم( روز جمعه یعنی یک روز قبل از اعیر

ای با شورای عایل امنیت میل حضور داشته است. در این جلسه، اعضای سپاه پاسداران و بنیاد شهید فراخوانده شده  موشک، در جلسه 

یت قریب به اتفاق خانواده های داغدار شده دیدار با خانواده و موظف به تماس و   باختگان باور دارند که عزیزان آنها با  های جاناند. اکیر

خواستند کسانی که از نظر آنها قاتل عزیزانشان بودند به دیدن آنها ها نیم اند. این خانواده یک حمله هدفمند و عمدی به قتل رسیده 

زدند معموال یک گروه گزارشگر را هم بدون اطالع و رضایت خانواده به   که به زور به خانواده قربانیان رس یم بیایند. بعالوه، مسئوالنی 

 کردند. های داغدار و بستگان آنها مصاحبه یمآوردند و با خانواده خانه آنها یم 

این مصاحبه  به میل خود حذف و اضافه کرد تصداوسیمای جمهوری اسالیم بعدها  بنا  از آنها  ها را  به عنوان پروپاگاندای نظام  ا 

کردند از سوی مسئوالن نظام تهدید شدند و از  هانی که علنا سپاه پاسداران را بابت ارتکاب این جنایت محکوم یم استفاده کند. خانواده 

تو ها خواسته یم این خانواده  و در مورد رفتارشان  معرقی کرده  ایران  اطالعانر  نهادهای  به  را  اگنس کاالمار،  شد که خود  بدهند.  ضیح 
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، در گزارش مورخ دسامیر  گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل در اعدام
ها حایک از آن است  خود آورده است: »گزارش  ۲۰۲۰های فراقانونی

اضات عمویم در واکنش به رسنگونی پرواز   ه حمایت  باختگان را ب های جاناند خانواده ، مقامات ایران تالش کرده PS752که در بطن اعیر

 [107]«.  علنی از حکومت وادار کنند و در غیر اینصورت ریسک عدم بازگشت پیکر عزیزانشان را بپذیرند

ل مراسم خاکسپاری جان ی به دست گرفت. ماموران  جمهوری اسالیم برای تقویت جوسازی و پروپاگاندای خود، کنیر باختگان را نیر

کتشدند، نقش صاحب عزا را بازی یم سپاه پاسداران بدون دعوت در مراسم خاکسپاری حاضی یم  کنندگان مراسم خوشامد  کردند، به رسر

باختگان اجازه  های جان کردند. در برجی موارد، حنر خانواده برداری یم های حکومنر عکس ها برای رسانه ه گفتند و بدون اجازه خانوادیم

کت   شدت تحت  باختگان به تجمع برای خاکسپاری و یادبود جان  هرگونه    [127] .  کنند پیدا نکردند در مراسم خاکسپاری عزیزانشان رسر

ل مقام  (. 6-6 ر یتصو تا   4-6  ر یتصو داشت ) ات حکومت ایران قرار  نظارت و کنیر

ها تحت فشار قرار گرفتند تا عنوان »شهید« را برای عزیزانشان بپذیرند. در چارچوب نظام جمهوری اسالیم،  عالوه بر این، خانواده 

کند. این موضوع  شود که جان خود را در راه دفاع از اسالم، انقالب اسالیم و دستاوردهای آن فدا یم عنوان »شهید« به کیس اطالق یم 

 از دست داده های جان زه برای خانواده اندا باعث رنج نر 
ی
ی هدق اند. باختگان شد زیرا آنها باور نداشتند که عزیزانشان جان خود را برای چنیر

غم مخالفت با قبول عنوان شهید، بدون رضایت و اطالع آنها برای عزیزشان »گوایه فوت  بسیاری از خانواده  ها گزارش دادند که علیر

باخته  ها مجبور شدند عزیزانشان را در قطعه شهدا به خاک بسپارند. در چند نمونه، جان برجی خانواده شهید« صادر شده است. حنر  

باختگان را به دوش  را بدون اجازه یا حضور خانواده او در قطعه شهدا دفن کردند. در موارد متعدد، مقامات جمهوری اسالیم تابوت جان 

ها گفتند  بان حقوق بشر »خانواده ها روی تابوت نوشتند. طبق گزارش دیده خانواده   گرفته و جمله »شهادتت مبارک« را بدون رضایت

ل بر روند یادبود  PS752باختگان پرواز که به عقیده آنها، مقامات جمهوری اسالیم با افزودن عنوان »شهید« به جان  ، در ن  اعمال کنیر

ی پاسخگونی و مباختگان و منحرف جان    [120] «. پذیری بوده استسئولیت کردن توجه مردم از پیگیر

جمهوری اسالیم ایران به اذیت و آزار ها و مداخله خود در مراسم های روشن کردن شمع و یادبود جانباختگان به دفعات ادامه داده  

 م گرفته است.  و به گفته خانواده های جانباختگان این رویه در زمان سالگرد رسنگونی هواپیما حنر شدت ه
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خاکسپار   اسالیم   یجمهور -4-6  ر یتصو  مراسم  ل  اختجان   یکنیر در  را  رو   ار یباختگان  جان  یگرفت.  اجازه  تابوت  بدون  باختگان، 

 اند. را نوشته  د«یها، کلمه »شه خانواده 
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ل مراسم خاکسپار   اسالیم  یجمهور -5-6  ر یتصو  ها، کلمه  بدون اجازه خانواده   ،یخیر   یر یت  یگرفت. رو   ار یباختگان را در اخت جان  یکنیر

 اند. را نوشته  د«ی»شه

 

ل مراسم خاکسپار   اسالیم یجمهور -6-6  ر یتصو  باختگان  از جان یک یگرفت. مقامات نظام کنار تابوت   ار یباختگان را در اختجان  یکنیر

 . اند ستاده یا 

 آزار و اذیت عاطق  و شکنجه جسیم ۴-۱-6

باختگان صحبت کرده، مقامات جمهوری اسالیم ایران پس از  نفر از اعضای خانواده جان  ۳۱بان حقوق بشر که با  به گزارش دیده 

، شکنجه و سایر بدرفتاری ، PS752رسنگونی پرواز   ها را علیه اعضای خانواده  کارزار آزار و اذیت، بازداشت خودرسانه، احضار، بازجونی

بان حقوق بشر  راه انداختند تا هرگونه تالش برای وادار کردن آنها به پاسخگونی را رسکوب کنند. طبق گزارش دیده باختگان پرواز به  جان

های خارجر مصاحبه نکنند و یا بستگان و دوستان آنها  اند که با رسانه نفر گفتند که از سوی نهادهای امنینر تهدید شده   ۱۶کم  »دست 

کت کرده و    [ 120] «. اند اند تعقیب یا احضار شده از مراسم فیلم گرفته که در مراسم یادبود رسر
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سانند.  ها را با تماسسپاه پاسداران و مقامات حکومت ایران تالش کردند خانواده  های تلفنی مداوم و مراجعه ناخوانده به خانه آنها بیر

باختگان را پس از احضار به اداره  سیم قرار گرفتند. دو مامور، خاله ییک از جان باختگان مورد حمله جهای جانتعدادی از اعضای خانواده 

اض به جنایت سپاه پاسداران، بیش از هشت ساعت در  اطالعات مورد تعرض جنیس قرار دادند. پدر ییک از جان  باختگان بخاطر اعیر

 بازداشت بود. 

شده را مورد شکنجه قرار دادند. در  جمهوری اسالیم فرد بازداشت بان حقوق بشر »در حداقل یک مورد، مقامات طبق گزارش دیده 

شخیص خواستار مالقات با یک عضو خانواده شدند که در یک مکان عمویم علیه رفتار مقامات صحبت  یک مورد دیگر، ماموران لباس

ها را تهدید کردند که اگر  عضای خانواده کم سه مورد، مقامات حکومت  ایران ا کرده بود و این شخص را تهدید به پیگرد کردند. در دست 

پاسخگونی حکومت را حذف نکنند باید با »عواقب« تصمیم خود مواجه شوند«. در حداقل چهار    های انتقادی خود درباره عدمپست 

بار تهدید به مرگ شدند و بارها مورد تهدید آنال مورد، اعضای خانواده جان   . ین قرار گرفتند باختگان که در کانادا سکونت دارند چند 

[128 ] 

، در گزارش خود اشاره کرده که جمهوری اسالیم ظاهرا پیشنهاد اگنس کاالمار، گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل در اعدام های فراقانونی

ط که های جان ای برای پرداخت غرامت مایل به خانواده اولیه   علیه آنها طرح نشود.   باختگان ارائه کرده است با این رسر
ر
 هیچ شکایت حقوق

 عدم انجام تحقیقات داخل )داخل ایران( معتی   ۲-6

 های داخل ارصار بر طرح شکایت در دادگاه ۱-۲-6

نر خانواده  به  نسبت  زیادی  نداشتند.  های  ایران  داخل  مراجع  در  طرح شکایت  به  تماییل  و  بودند  ی  بدبیر ایران   
قضان  نظام  طرقی 

به نر  آنها  عمیق   خصوصاعتمادی  عایلزمانی  مقامات  سپاه  تر شد که  فرماندهان  قضاییه،  قوه  رییس  از جمله  اسالیم،  رتبه جمهوری 

ی   ۲۰۲۰ژانویه    ۸پاسداران را بخاطر حمله   ی آنها بابت رسنگونی پرواز  االسد ستودند و از مسئول به پایگاه عیر در همان     PS752شناخیر

 شب، رس باز زدند. 

چند هفته پس از رسنگونی پرواز، سازمانی به نام »کمیسیون حقوق بشر اسالیم« که وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسالیم است،  

وع به تماس ی با خانواده رسر ها تماس گرفته و آنها را به طرح شکایت  باختگان کرد. نمایندگان این کمیسیون بارها با خانواده های جان گرفیر

های تلفنی که به مدت چهار ماه با شدت و قوت ادامه داشت، قوه قضائیه فردی  یران تشویق کردند. در جریان این تماس در قوه قضائیه ا 

ی وکیل  ها ابالغیه ها معرقی کرد. برجی خانواده به نام یدهللا عسگری را که وکیل »مورد اعتماد« حکومت بود به خانواده ای مبنی بر تعییر

وهای مسلح دریافت کردند که به آنها خیر یم معاضدنر از طرف سازمان قض  نیر
ی شده است؛ با اینکه  ان  داد وکییل برای خانواده آنها تعییر

ی درخواسنر از طرف آنها مطرح نشده بود   رسد قوه قضائیه ایران با انتصاب وکالی مورد اعتماد خود  . به نظر یم (7-6  ر یتصو ) اساسا چنیر

ل و اعمال نفوذ هرچه بیشیر بر روند تحقیقات بوده است. در این پرون  ده، در تالش برای کنیر
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ی تع  هیابالغ -6-7  ر یتصو   ارسال شده است.  رانیا  اسالیم  ی مسلح جمهور   یوها یر ن   نی سازمان قضا   یکه از سو   معاضدنر  لی وک ییر

 مصونیت ) قضان  و کیفری( غرامت مایل در ازای  ۲-۲-6

هزار    ۱۵۰و پیش از انجام هرگونه تحقیقات شفاف اعالم کرد که مبلغ     PS752کابینه حسن روحانی یکسال پس از رسنگونی پرواز  

غم این تصمیم، خانواده   [ 129]  دالر را به عنوان غرامت برای هر مسافر اختصاص داده است.  باختگان بارها و بارها اضار  های جانعلیر

اند که قبل از هرگونه بحث در مورد غرامت مایل، الزم است تحقیقات مستقل و شفاف انجام شود. طبق گزارش گزارشگر سازمان  کرده 

ی سیاه را منتشر  ها ها مطرح کرد و قول داد اطالعات جعبه آوریل، ایران پیشنهاد پرداخت غرامت مایل را با اوکراین و خانواده   ۱۵ملل »در  

ط که هیچ شکایت حقوقر علیه ایران طرح نشود«.  بنابراین، جمهوری اسالیم با طرح پیشنهاد پرداخت      [107]   کند، ظاهرا به این رسر

 غرامت مایل در واقع در ن  مصونیت )قضانی و کیفری( بود. 

 خودداری از ارائه اطالعات درباره تحقیقات داخل  3-۲-6

اند درباره روند تحقیقات  های داخیل ایران طرح شکایت کرده بودند گزارش دادند که نتوانسته هانی که در دادگاه، خانواده ۲۰۲۱در مه  

 حقوقر به شکایاتشان هیچ گونه اطالعانر دریافت کنند. طبق گزارش دیده 
ی

فت رسیدگ منتشر    ۲۰۲۱مه    ۲۷بان حقوق بشر که در  یا پیشر

 به تحقیقات کیفری داخیل ارائه نکرده و نام یا درجه افراد بازداشت شد، »مقامات ای
ی

شده یا  ران هیچگونه جزئیانر در خصوص رسیدگ

 [ 120] «. کنند شده را هم منتشر نیم بازجونی 

نگاران گفت که طبق تحقی  ۲۰۲۱ژانویه    ۷دادستان نظایم وقت تهران، غالمعباس ترگ، در   شده، خطای انسانی  قات انجامبه خیر

باعث رسنگونی هواپیما شده است. به گفته او، فردی که نام یا درجه او اعالم نشد کماکان در بازداشت نگاه داشته    ۱ام-اپراتور سامانه تور

 [ 130]. شده بود 



118 

 

ها پرسیدند که  با دادستان نظایم دیدار کردند. خانواده   ۲۰۲۱فوریه    ۱۳باختگان، بیش از یکسال پس از فاجعه، در  های جانخانواده 

عیل حاجر   هواپیما، امیر
 به پرونده رسنگونی

ی
وی هوافضای سپاه( را که خانواد آیا مسئوالن رسیدگ ها علیه او شکایت  هزاده )فرمانده نیر

این دیدار، نه کرده بودند احضار کرده  . در  یا خیر باند  ابراهیم حاتیم، معاون  ه خانواده تنها هیچ توضیخ  بلکه  های داغدار داده نشد 

 [131] «. دیده گفت: »کشتیم، خوب کردیم که کشتیماجرای احکام دادستان نظایم تهران، به یک پدر داغ 

وهای مسلح، به  ۲۰۲۱فوریه    ۲۰چند روز بعد، در   گزاری ایسنا گفت که خ، شکرهللا بهرایم، رئیس سازمان قضانی نیر  به   یر
ی

رسیدگ

 [ 120]. این پرونده در دادرسای نظایم به اتمام رسیده و کیفرخواست پرونده در حال تدوین است

« خود درباره رسنگونی را منتشر  ۲۰۲۱مارس    ۱۷در   این گزارش، تقصیر    [ 84].  کرد ، دفیر برریس سوانح جمهوری اسالیم »گزارش نهانی

نظایم را با تهدید نظایم اشتباه گرفته بود. طبق این گزارش، اپراتور پیش ا  ز  را به گردن اپراتور سامانه موشیک انداخته که هواپیمای غیر

ی روز منتشر    ایدریافت تایید فرماندهان خود، اقدام به شلیک موشک کرده است. وزیر امور خارجه و ترابری کانادا در بیانیه  که در همیر

شود. این  دادن به سواالت اسایس درباره آنچه حقیقتا رخ داده است انجام نیم »در این گزارش هیچ تالیسر برای پاسخ   شد اعالم کرد: 

 [ 132] . دهد«رسد و هیچ واقعیت یا شواهد ملمویس به دست نیم گزارش ناقص به نظر یم 

و کولب ی تحقیقات ایران را »جانبدارانه«، شواهد ارائه دیمییر « و نتایج آن را »فریبکارانه«  ا، وزیر خارجه اوکراین، نیر شده را »گزینیسر

 [ 133]. خواند 

نی هواپیمای  نفر از مسئوالنی که در رسنگو   ۱۰، غالمعباس ترگ )دادستان نظایم وقت تهران( اعالم کرد که برای  ۲۰۲۱آوریل    ۶در  

مه    ۵باختگان در  های جان خانواده  [134]  . اوکراین دخیل بودند کیفرخواست صادر شده است اما هویت یا درجه این افراد را اعالم نکرد 

نفر در خصوص رسنگونی هواپیما کیفرخواست صادر شده و این افراد در دادگاه    ۱۰داد برای  ای را دریافت کردند که خیر یم ابالغیه   ۲۰۲۱

ی پزشیکمحاکمه خواهند شد. نام و درجه این افراد باز هم مشخص نشده بود. درخصوص شکایت خانواده   قانونی بابت نر  ها از مسئولیر

ها، در ابالغیه ذکر  باختگان به خانواده باختگان و عدم بازگرداندن وسایل جان های شناسانی بر پیکر جانمباالنر در انجام صحیح آزمایش 

 به این موضوع را ندارد. عالوه بر این، برای تمام افراد دیگری که خانواده 
ی

آنها شکایت    ها از شده بود که دادگاه صالحیت قضانی رسیدگ

ی قرار منع تعقیب صادر شده بود   [ 135]. کرده بودند نیر

ی سالیم، فرمانده  ، چندین نفر از اعضای خانواده ۲۰۲۱مه    ۱۶بان حقوق بشر »در  طبق گزارش دیده  ها شکایت جدیدی را علیه حسیر

، دبیر شورای عایل امنیت میل 
وهای مسلح جمهوری اسالیم  کل سپاه پاسداران؛ عیل شمخانی ی باقری، رئیس ستاد کل نیر ؛ و محمدحسیر

 دادرسای نظایم تهران طرح کردند«.   ۲در شعبه 

ابالغیه ۲۰۲۱در سپتامیر   تهران  نظایم  دادرسای  خانواده ،  به  این  ای خطاب  نمود. طبق  ارسال  بودند  هانی که طرح شکایت کرده 

عامل،    یکپارچه   یل امنیت میل، سپاه پاسداران انقالب اسالیم، شبکه ابالغیه، دادگاه برای دولت ایران، شورای عا  پدافند، سیستم پدافند غیر

ی سالیم )فرمانده  وی هوافضای سپاه، سازمان هواپیمانی کشوری ایران، حسیر عیل حاجر   نیر وی هوافضای   زاده )فرمانده کل سپاه(، امیر نیر

 نی کشوری( قرار منع تعقیب صادر کرده بود. سپاه( و عیل عابدزاده )رئیس وقت سازمان هواپیما 

عمد به جای این افراد، در این ابالغیه نام چند مامور رده  ی سپاه اعالم شد که ضفا به مشارکت در قتل غیر مسافر و خدمه    ۱۷۶پاییر

، اهمال، سهل و یک کودک متولد نشده، نر  سدار مهدی خشوی  انگاری و عدم رعایت نظامات خدمنر متهم شدند: رسوان پا مباالنر

اللیه )اپراتور(، ستوان(، ستوان ۱ام-)فرمانده تور ی )اپراتور(، ستوان یکم پاسدار میثم خیر یکم پاسدار محمد  سوم پاسدار سید احمد میر

دوست، رسوان پاسدار سجاد محمدی، رسگرد پاسدار حامد مبهوت، رسگرد آجا سید محمدجواد احمدی، رسهنگ آجا ستاد  مجید اسالم

، رستیپ دوم پاسدار ابراهیم صفانی مصط   اکیر صیدون. کیا، و رستیپ پاسدار عیل قی فرانر

یس خانواده  ان دسیر ی فت شکایات و مفاد کیفرخواست صاد میر این متهمان، در زمان  ره  ها به جزئیات تحقیقات داخیل، پیشر برای 

 انتشار این گزارش همچنان به شدت محدود یا به کیل مسدود است. 
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ضان بازداشت و  3-6  حبس معی 

اف سپاه پاسداران به رسنگونی پرواز   ده، مراسم روشن  PS752پس از اعیر اضات گسیر ای در چندین شهر ایران از کردن شمع و اعیر

از و مشهد به راه افتاد  اضات را با توسل شدید به زو   [ 136]  . جمله تهران، آمل، شیر وهای امنینر پاسخ این اعیر ییک و  نیر ی ر و حمله فیر

ی فلفل، باتوم، گلوله استفاده از گاز اشک  ضان زیادی را بازداشت و مجروح کردند   آور، اسی    [ 137] .  پالستییک و ساچمه ای دادند و معیر

رفتند. در برجی موارد، افراد طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، »صدها نفر بازداشت شده و مورد شکنجه جسیم و روانی قرار گ

اف  ی مورد بدرفتاری قرار گرفتند و اطالعات مربوط به رسنوشت و مکان بازداشت آنها از خانواده دستگیر شده با هدف اعیر شان سلب  گیر

ی اسماعییل، سخنگوی قوه قضائیه، در   وهای امنینر حدود    ۲۰۲۰ژانویه    ۱۴شده است«. غالمحسیر نگاران گفت که نیر نفر را   ۳۰به خیر

اضات دستگیر کرده 
های ایران گزارش داد که یط یک سال بعد، دادگاه   ۲۰۲۱بان حقوق بشر در مه  دیده     [138]  اند. در جریان این اعیر

اضی محکوم کرده  ۲۰کم  دست  کت در این تظاهرات اعیر ض دیگر از جمله ضیاءالدین  دست     [139].  اند نفر را در رابطه با رسر کم سه معیر

ی عیل  حسیر امیر این گزارش حکم محکومیت خود را دریافت کردند نبوی،  انتشار  از  ی مدت کوتایه قبل    بخیسر و عیل حقیقت جوان نیر

از منابع مختلف جمع   [ 140،  122] انجمن  تاکنون  به نظر یم   گزارش(،  Fضمیمه  کرده )نگاه کنید به  آوری  طبق اطالعانر که  رسد که 

قانون    ۵۰۰شده، به اتهام »تبلیغ علیه نظام طبق ماده  اند. بسیاری از افراد بازداشت نفر احضار یا بازداشت و زندانی شده   ۷۲حداقل  

قانون مجازات اسالیم« و »اخالل در نظم عمویم    ۶۱۰زدن امنیت کشور طبق ماده  سالیم«، »اجتماع و تبانی به قصد برهم مجازات ا 

گزارش کرده،    ۲۰۲۰اند. مانیتورینگ حقوق بشر ایران در سپتامیر  قانون مجازات اسالیم« به سالها حبس محکوم شده   ۶۱۸طبق ماده  

افراد مصطقی هاشیم زاده این  از  تبانی به قصد  ییک  اتهام اجتماع و  به  ، دانشجوی رشته مهندیس عمران در دانشگاه تهران، است که 

به پنج سال حبس محکوم شده استبرهم  امنیت کشور  ی به سه ماه کار اجباری در یک    این    [141]  . زدن  دانشجوی جوان همچنیر

  ، به شالق و دو سال م   ۷۴آسایشگاه روانی حرومیت از ورود به خوابگاه دانشجونی به دلیل اخالل در نظم عمویم محکوم شده است.  ضی

اف اجباری قرار گرفت. بازجو او را  به گزارش مانیتورینگ حقوق بشر ایران مصطقی هاشیم  ، تحت فشار برای اعیر زاده در یط بازجونی

یکرش را در محیل نامعلوم رها یم کند. از سوی ماموران حکومنر به  تهدید کرد که در صورت عدم همکاری او را با آمپول هوا یم کشد و پ

افات مورد نظرشان در برگه بازجون  ثبت شود.   وی گفته شد که صبح اول وقت وی را خواهند کشت، مگر آنکه اعیر

علیه نظام طب تبلیغ  به دلیل  بود،  کت کرده  اضات رسر اعیر اهل کرج، که در  بیگدیل،  قانون    ۵۰۰ق ماده  در یک نمونه دیگر، رقیه 

،  142]   . همان قانون، به »تبعید« محکوم شد   ۴۹۹مجازات اسالیم و عضویت در دسته و جمعیت معارض با امنیت کشور طبق ماده  

اض بمسعود حکم   [ 143 کت در جشنواره فیلم فجر در اعیر مند اهل مشهد، به دلیل خودداری از رسر ه رسنگونی  آبادی، فیلمساز و هیی

ی به رهیر یا بنیانگذار    ۵۰۰توسط سپاه، بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام طبق ماده     PS752پرواز   قانون مجازات اسالیم و توهیر

 [ 145  ،144] . همان قانون، به دو سال حبس محکوم شد  ۵۱۴جمهوری اسالیم طبق ماده  

ی دیگر   ش منتشر کرد. طبق این حکم، احمد  ییک از محکومیر کت معصوم بود که حکم دادگاه بدوی خود را در اکانت تویییر ی رسر حسیر

دادگاه انقالب تهران، مجازات تکمییل معصوم را به خاطر همکاری او یط محاکمه لغو کرد اما این محاکمه بدون    ۳۶زرگر، قاضی شعبه  

ی   [ 146] (  6-8  ر یتصو )   . حضور معصوم برگزار شد  ( ارائه خدمات عمویم رایگان  ۱شده از سوی دادگاه عبارتست از » مجازات تکمییل تعییر

 )اردوهای جهادی(؛  
ی

امون ماجرای حمله عمدی  ۲به مدت شش ماه روزی چهار ساعت به سازمان بسیج سازندگ ( پژوهش و تحقیق پیر

  ۶۶نفر )  ۲۹۰باختگان آن  صفحه با محوریت سخنان خانواده جان  ۱۲۰در    ۶۵۵یمانی ایران ایر به شناسه  ناو وینسنس به پرواز هواپ

اف متهم را به  کودک( بودند، به صورت دست  ی آن هفت سوال کتنر تهیه و ارسر م اجرای احکام موظف است از میر نویس و قاضی محیر

ها با خط متهم اقدام مراتب را تفصیال در  نوشته حضوری و تطبیق خط دست مفاد آنها ارزیانر و نسبت به استکتاب از متهم به صورت 

( تهیه و بارگذاری صد پست در مورد ظلم و  ۳صورتمجلیس مضبوط و در صورت عدم قبویل برای یک دوره شش ماهه تمدید گردد؛  

ها ( منع از عضویت در احزاب، گروه ۴ر؛  ستم رژیم آمریکا در مورد مردم کشور خودش و جهان و گزارش تصویری از آن به صورت روزشما 

 و دستجات سیایس یا اجتمایع به مدت دو سال«. 

کت در تظاهرات مسالمت  ضان، به خاطر رسر این معیر با  این احکام ظالمانه روشن است که  کردن شمع به یاد جویانه یا روشن از 

ی به جمهوری اسالیم ایران ب، به PS752باختگان پرواز جان  رخورد شده است. عنوان خائنیر
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ی حس   یحکم دادگاه بدو -6-8  ر یتصو  کت معصوم که او در حساب تو  یر  خود منتشر کرد.  یر ییرسر

این گزارش حاوی جزئیانر درباره چندین مورد بازداشت و حبس است که توسط انجمن خانواده های جانباختگان پرواز    Fضمیمه  

PS752   .گردآوری شده است 

 ای و روان  جنگ رسانه ۴-6

ی به راه  ، جمهوری اسالیم یک جنگ سیستماتیک رسانه PS752به موازات وقایع پس از رسنگونی پرواز     نیر
انداخت. این  ای و روانی

به نفع مقاصد سیایس  های جان کارزار جوسازی و پروپاگاندا، حقیقت را برای خانواده  افکار عمویم را  و  پرواز مخدوش کرده  باختگان 

 جمهوری اسالیم منحرف نموده است. 

گفتند تا وقوع حمله  ، مقامات جمهوری اسالیم خشمگینانه دروغ یم ۲۰۲۰ژانویه    ۸در     PS752یط سه روز پس از رسنگونی پرواز  

موشیک را انکار کنند. از باالترین مقامات سازمان هواپیمانی کشوری گرفته تا کارشناسان هوانوردی مورد اعتماد حکومت، در صداوسیما  

نگ هانی شتابزده تئوری حاضی شدند و در مصاحبه  ی خود درباره واقعه را ابراز کردند. بالفاصله پس از رسنگونی هوا های نیر پیما و یط  آمیر

سه روز انکار مداوم حقیقت، مقامات جمهوری اسالیم محل سقوط هواپیما را بولدوزر انداختند و وسایل و لوازم ارزشمند مسافران را  

 غارت کردند. 

اف کرد که مسئول رسنگونی این پرواز با ۲۰۲۰ژانویه    ۱۱در صبح   وهای مسلح ایران اعیر   ، پس از سه روز انکار مداوم، ستادکل نیر

صادقانه، مسئولیت جان ی  موشک های خودی است. سپاه پاسداران در اعالمیه ناموجه و سست خود، پس از یک عذرخوایه غیر باخیر

انداخت. آیت  ۱۷۶ او  انسانی  اپراتور و خطای  ای، رهیر جمهوری  هللا خامنه مسافر و خدمه و یک کودک متولدنشده را به گردن یک 

ی در  جان  ۲۰۲۰ژانویه    ۹اسالیم ایران، در   ژانویه »شهادت« این    ۱۴باختگان پرواز را »شهید« نامید و بنیاد شهید جمهوری اسالیم نیر

شود که جان خود را در راه دفاع از  باختگان را تایید نمود. در چارچوب نظام جمهوری اسالیم، عنوان »شهید« به کیس اطالق یم جان

 [147،  149] . د کناسالم، انقالب اسالیم و دستاوردهای آن فدا یم 
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ام هستند، عزیزانشان در قطعه  های مخصوص  »شهادت« در افکار و فرهنگ عمویم ایران قداست دارد. خانواده شهدا مورد احیر

باختگان  نکنند. جمهوری اسالیم با دادن عنوان مقدس شهید به جا ها از دولت حمایت مایل دریافت یم شوند و خانواده شهدا دفن یم 

ل و مداخله  های جانپرواز، تالش کرد تا افکار عمویم و خانواده باختگان را گمراه کرده و فریب بدهد. عالوه بر این، جمهوری اسالیم با کنیر

لیت،  ها به پذیرش غرامت مایل در ازای مصونیت )قضانی و کیفری( از مسئو باختگان و اجبار خانواده در مراسم خاکسپاری و یادبود جان 

ی پاسخگونی و عدالت منحرف کرد.    عمدا توجه عمویم را از پیگیر

اف سپاه به رسنگون  اض  اعیر کردن پرواز با موشک های خودی، واکنش شدیدی از سوی عموم مردم ایران در ن  داشت و منجر به اعیر

به الپوشانی حقیقت زده و مسئولیت  جای کشور شد. مردم خواستار پاسخگونی شدند و پرسیدند چرا جمهوری اسالیم دست  در جای 

ضان زیادی را دستگیر و زندانی کرده و مراسم روشن 
انکار کرده است. مقامات جمهوری اسالیم معیر کردن شمع و یادبود برای  خود را 

ضان بازداشت جان ل گرفتند. یط یکسال پس از رسنگونی هواپیما، برجی از معیر ی ا باختگان را به شدت تحت کنیر حکام خود را شده، میر

ضان به منتشر کردند که نشان یم  اضات  داد با این معیر کت در اعیر ی به جمهوری اسالیم ایران رفتار شده است، فقط برای رسر عنوان خائنیر

ی و روشن کردن شمع به یاد جانباختگان پرواز    چندین نفر از این افراد محکوم به چندین سال حبس شدند.  PS752مسالمت آمیر

شدند. مراسم خاکسپاری  گروه برای دریافت پیکر عزیزانشان فراخوانده یمباختگان گروه های جان از فاجعه، خانواده  در روزهای پس

یادبود جان به و  اختیار مقامات جمهوری اسالیم بود. برجی خانواده باختگان  ل و در برجی موارد کامال در  ها که قصد  شدت تحت کنیر

به کشو  را  پیکر عزیزانشان  یا  داشتند  نظام مواجه شدند  باالتر  مقامات  و مزاحمت  با دخالت  ند،  بیر دیگر  تمایل    به خاطر رهای  عدم 

های طوالنی شدند. یط این مدت و پس از آن، جمهوری اسالیم    DNAجمهوری اسالیم به همکاری در انتقال نتیجه آزمایش   متحمل تاخیر

تمام خانیک کارزار  با  بدرفتاری  و  اذیت  و  آزار  برای  جانواده عیار  و  های  پاسخگونی  برای  تالش  هرگونه  تا  انداخت  راه  به  را  باختگان 

 پذیری را رسکوب کند. مسئولیت 

ی وسایل و لوازم ارزشمند عزیزانشان فراخوانده  باختگان برای تحویل های جان های نخست پس از فاجعه، خانواده یط هفته  گرفیر

 و شکایت خانواده ها این وسایل غارت شده بودند شدند اما طبق گزارش 
ی

ها شد، بدرفتاری مقامات  . موضوع دیگری که موجب آزردگ

کننده آنها برای تقلیل جنایت رسنگونی پرواز بود. جواد سلیمانی  باختگان و اظهارات ناراحتجمهوری اسالیم هنگام تحویل وسایل جان 

ی وسایل همشش مراجعه  از جان«، روزی را که برای تحویل که همشش الناز نبنر را در این پرواز از دست داده، در فیلم مستند »الن گرفیر

ی کالبدشکاقی کهریزک را دیدم که خندان  کند و یم کرده توصیف یم  گوید: »قاضی محمد شهریاری، رئیس دادگاه کیفری تهران، و مسئولیر

ی نشسته بودند و خیار یم تار کرد؟«. در یک نمونه دیگر، مقامات جمهوری  های داغدار باید اینطور رفخوردند! آیا با خانواده دور یک میر

خانواده  اعضای  به  تحویل اسالیم  برای  بودند گفته ای که  رفته  عزیزشان  وسایل  ی  اینقدر گریه یم گرفیر »چرا  چه  اند:  مگر  حاال  کنید؟ 

 شده؟«. 

غم اینکه طبق    خیر انداختند، های سیاه هواپیما برای بازخوانی را بیش از شش ماه به تا مقامات جمهوری اسالیم، ارسال جعبه  علیر

های سیاه هواپیما در روزهای نخست پس  های سیاه را فورا برای تحلیل ارسال کند. جعبه ایکائو، کشور محل وقوع باید جعبه   ۱۳ضمیمه  

ا دهد که جعبه های روزهای نخست نشان یماز رسنگونی هواپیما پیدا شدند. تصاویر و فیلم  .  د یط خونر داشتنهای سیاه سالم بوده و رسر

اند؛  های سیاه به شدت آسیب دیده ، امیر حاتیم، وزیر دفاع وقت جمهوری اسالیم، ادعا کرد که جعبه ۲۰۲۰فوریه    ۱۹در       [150]

غم آنکه شواهد موجود خالف این را نشان یم  ای با  جواد ظریف، وزیر خارجه وقت جمهوری اسالیم ایران، در مصاحبه    [151]. داد علیر

NBC News    های سیاه را ندارد اما  ، ادعا کرد که هرچند ایران فناوری الزم برای تحلیل و بازخوانی اطالعات جعبه ۲۰۲۰فوریه    ۱۴در

تایه در کمک به جمهوری اسالیم در آنچه به ادعای  ها هم نیست. ظریف در این مصاحبه آمریکا را بخاطر کو حاضی به تحویل این جعبه 

.  های سیاه به ایران، مقرص دانست دوستانه بوده، و بابت عدم تحویل لوازم و فناوری مورد نیاز برای تحلیل جعبه او یک مسئله انسان 

[152 ] 

ی به عنوان بهانه   ۱۹جمهوری اسالیم از پاندیم کووید ی تحویل جعبه   ای برای نیر های سیاه به فرانسه استفاده کرد،  به تعویق انداخیر

غم آنکه قبل از آغاز پاندیم، ماه الزم به ذکر است که با وجود پاندیم، کماکان پروازهانی      [ 154،  153]   . ها برای این کار فرصت داشتعلیر

گزاری ایسنا گزارش داد که جمهوری  ۲۰۲۰مه    ۹های سیاه هم وجود داشت. در  به شد و امکان ارسال جعبه مقصد فرانسه انجام یم  ، خیر

شان کند که پروازهای خود  های اروپانی چندین جلسه برگزار کرده تا آنها را قانع کند که آسمان ایران امن است و راضی اسالیم با ایرالین 

ند و از کریدورهای ایران استفاده   های سیاه هواپیما هنوز برای تحلیل و  این در حایل بود که جعبه     [155] .  کنند به ایران را از رس بگیر
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های  های سیاه، تاثیر روج و روانی این فاجعه بر خانواده بازخوانی تحویل داده نشده بودند. جمهوری اسالیم با امتناع و تعویق تحویل جعبه 

 برای ن  باختگان را تشدید کرد. این  جان
باختگان را های جان های سیاه هواپیما، سوگ و رنج خانواده بردن به محتوای جعبه انتظار طوالنی

 دو چندان کرد. 

ها جمهوری اسالیم در چندین موقعیت نشان داد که هیچ تماییل به انجام تحقیقات شفاف ندارد. مقامات جمهوری اسالیم، خانواده 

ها در جلسانر که با  های داخیل طرح شکایت کنند و وکالی مورد اعتماد حکومت را برگزینند. خانواده اه را تحت فشار گذاشتند تا در دادگ

مقامات قضان  کشور داشتند، مورد بدرفتاری قرار گرفتند. جمهوری اسالیم کوشید غرامت مایل را با مصونیت عامالن جنایت تاخت  

کیسر کرد و حنر  وقت   فاجعه های فنی  داخیل خود ارائه کند. برای انتشار گزارش  بزند و حاضی نشد هیچگونه اطالعانر درباره تحقیقات 

قابل بعد از انتشار هم مشخص شد گزارش باختگان های جانهانی که به دست انجمن خانواده اتکا هستند. طبق گزارش ها ناقص و غیر

ی حسن رضان    و   PS752قیقات در مورد پرواز  رسیده، چند روز قبل از انتشار گزارش نهانی ایران، آرش خدان  )رسپرست تح فر(  جانشیر

نگاران مورداعتماد رسانه  ی پیش رو درباره  خیر نگاران توضیح داد که در کنفرانس خیر های داخیل را در وزارت خارجه جمع کرد و  به این خیر

سند.  گزارش نهانی  سند و نی   بی 
 چه سواالنر

وه قضائیه ایران منصوب شد. رئییس ییک از اعضای کلیدی شورای عایل امنیت میل  یط این مدت، ابراهیم رئییس به عنوان رئیس ق

تصمیم گرفت فضای هوانی ایران را باز نگاه دارد. رئییس در مقام ریاست قوه قضائیه،    ۲۰۲۰ژانویه    ۸ایران بود، یعنی همان نهادی که در  

اند بطور سیستماتیک مسدود کرده  متاثر شده    PS752نگونی پرواز  های جستجوی عدالت و حقیقت را به روی کسانی که از رس تمایم راه 

ئه کرد اما     PS752است. قوه قضائیه تحت امر او، مقامات ارشد نظایم و دولنر را از هرگونه مسئولیت درخصوص فاجعه پرواز   تیر

اض رس دادند دستگیر و زندانی نمود.   ضانی را که علیه مرتکبان این جنایت فریاد اعیر ، در یک انتخابات  ۲۰۲۱ابراهیم رئییس در سال  معیر

رقابنر با مشارکت کمیر از  تمایل به انجام   جمهوری ایران رسید. جمهوری اسالیم با عدمدرصد واجدان رای، به ریاست   ۵۰فرماییسر و غیر

یر تحقق عدالت، موجب درد  های دائیم در مسپذیری، و کارشکنی تحقیقات شفاف، تالش مداوم برای امتناع از پاسخگونی و مسئولیت 

 باختگان پرواز شده است. های جان و رنخر خارج از تصور برای خانواده 

را بنیان    PS752باختگان پرواز  های جاناز رسارس جهان گرد هم آمدند و انجمن خانواده   ۲۰۲۰آوریل    ۱باختگان در  های جان خانواده 

اند. جمهوری  ها بارها در کنار همدیگر دست به اقدامانر برای جستجوی حقیقت و عدالت زده خانواده گذاشتند. از آن زمان تا کنون، این  

ی سالگرد رسنگونی  افکنی میان خانواده های مختلقی برای تفرقه اسالیم از تاکتیک  ها استفاده کرده است؛ برای مثال، در حوایل نخستیر

نگاران گفت که »در مجموع با موافقت خانواده جمهور و رئیس بنپرواز، سعید اوحدی، معاون رییس  ها،  یاد شهید و امور ایثارگران، به خیر

در تاریــــخ جمهوری اسالیم، افرادی که به عنوان خانواده شهید در      [156].  پرونده به عنوان احراز مقام شهید اعالم شده« است  ۱۲۷

شاید به نظر برسد      [157].  دریافت کنند د حمایت مایل و مزایانی در زمینه اسکان، اشتغال و تحصیل  توانن بنیاد شهید ایران ثبت شوند یم 

باختگان پرواز در حال حمایت از خانواده آنهاست در حایل که پذیرش این عنوان از سوی  که حکومت ایران با اطالق عنوان شهید به جان 

 شدن بیهوده عزیزان آنها در دفاع از جمهوری اسالیم و اسالم است! ایید و پذیرش روایت غلط حکومت مبنی بر کشته ها مستلزم تخانواده 

 

ی رواینر مخالفند و به هیچ قیمنر حاضی نیستند بپذیرند که  در داخل انجمن، اعضای خانواده جان باختگان به شدت با پذیرش چنیر

پرواز مسافری   یک  بر  آنها، سوار  قدم  عزیزان  این  اسالیم شدند.  انقالب  و  اسالم  از  حمایت  قربانی  ایران،  ترک  حال  در  نظایم  غیر و 

خوایه را تضعیف کند، زیرا  صدای آنها برای عدالتها تاثیر گذاشته و فریاد یک تواند بر وحدت خانواده شده جمهوری اسالیم یم حساب 

ت مایل، عنوان شهید را برای عزیزان خود قبول کرده باشند. از سوی دیگر،  ها به دلیل باورهای مذهنر یا مشکال ممکن است برجی خانواده 

ی اعالم کرد که مبلغ   در    این    [129]  . باخته اختصاص داده استهزار دالر را به عنوان غرامت هر جان   ۱۵۰کابینه جمهوری اسالیم نیر

ها بارها  رواز گذشته و هنوز هیچ تحقیقات شفاف و مستقیل انجام نشده بود. خانوادهشد که حدود یک سال از رسنگونی پحایل گفته یم 

ی در رسانه اند که قبل از صحبت درباره غرامت، خواستار تحقق عدالت هستند. اصطالح »غرامت« به شکیل فریب گفته  ها استفاده  آمیر

ی این خانواده باختگان تفرقه بیندازد، ب های جانتنها در میان خانواده شد تا نه  ها و مردم حایم آنها که اغلبشان با مشکالت اقتصادی  لکه بیر

 کنند، شکاف بیندازد. شدیدی دست و پنجه نرم یم 
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ی خانواده  ی کشورهای درگیر  باختگان، چندین بار برای تفرقههای جانجمهوری اسالیم عالوه بر تالش برای ایجاد شقاق بیر افکنی بیر

ی کوشید. به عن به اوکراین    PS752ای در خصوص پرواز  پیشنهاد محرمانه   ۲۰۲۰آوریل    ۱۶وان نمونه، جمهوری اسالیم در  در موضوع نیر

تفاهیم با دولت اوکراین  دهد که جمهوری اسالیم به دنبال امضای یادداشت ارائه داد: »اطالعانر که رادیوفردا به آن دست یافته نشان یم 

اند که ایران به دنبال دستیانر به نویع تفاهم با اوکراین  ییک تهران است. منابع آگاه... تأیید کرده در نزد   ۷۵۲در مورد پرونده رسنگونی پرواز  

این منابع یم  این سانحه دست بردارد.   و جنانی 
ر
ی حقوق پیگیر از  اوکراین  بر مبنای آن  به  است که  گویند یادداشت تفاهم پیشنهادی 

 [ 158] . کند«از بار مسئولیت در این زمینه شانه خایل  دهد ای تدوین شده که به ایران اجازه یم گونه 

ی دور مذاکرات ایران و اوکراین درباره رسنگونی  ، رسانه ۲۰۲۰در نوامیر   های وابسته به جمهوری اسالیم به غلط گزارش دادند که سومیر

 به  [ 159]  شد هواپیما در ماه دسامیر برگزار خواهد  
ی

؛ اما اوکراین از طرف کشورهای دیگر اعالم کرد که ادامه مذاکرات مستقیما بستیک

دروغ    ادعای     [ 160]  است. اطالعانر دارد که طرف ایرانی حاضی است منتقل کند و تاریــــخ دقیق مذاکرات هنوز مورد توافق قرار نگرفته  

فت موفقیت  ی مذاکرات غرامت هم تالش دیگری از سوی جمهوری اسالیم برای گمراه پیشر غم  های جان کردن خانوادهآمیر باختگان بود. علیر

 جمهوری اسالیم باید وادار به پاسخگونی شود، تحقیقات مستقل  این ادعای دروغ، خانواده 
ی ها باز هم اضار کردند که پیش از هرچیر

رتکبان این جنایت مجازات شوند و مباحث مربوط به غرامت تا زمان رسیدن به حقیقت و عدالت برای عزیزان آنها متوقف  انجام شود، م

 شود. 

ی فعاالنه کوشیده رسانه  نیر پرواز  های داخیل وابسته به جمهوری اسالیم  به  تا قساوت حمله  را کوچک جلوه بدهند.     PS752اند 

در ماه ژوئیه، برابر با رسنگونی    ۱۹های نایسر از بیماری کوویدگزارش داد که تعداد فونر   ۲۰۲۰ئیه  ژو   ۲۲صداوسیمای جمهوری اسالیم در  

انی مورخ  هللا خامنه رهیر جمهوری اسالیم، آیت     [161]  مسافر بوده است.   ۱۷۰هواپیما با    ۳۰ ی در سخیی ی    ۲۲ای، نیر سپتامیر خود همیر

ومیر نایسر از کووید در ایران، برجی کاربران تویییر  تاکنون، و همزمان با افزایش آمار مرگ     [162]  مطرح کرد.   ۱۹ویدمقایسه را در مورد کو 

ی مقایسه را بازگو یم  توجیه  تاثیر منقی قابل  PS7 52از آنجا که رسنگونی پرواز    [163]  کنند. که با جمهوری اسالیم مرتبط هستند، همیر

کردن افکار عمویم انجام ها از سوی مقامات جمهوری اسالیم با هدف گمراهبر وجهه عمویم جمهوری اسالیم گذاشت، طرح این مقایسه 

 از  مسافر و یک کودک متولد نشده که در رسنگونی هواپیما کشته شدند درست برابر یا حنر کمیر   ۱۷۶شد تا به مردم بقبوالنند که  یم

 کنند، بنابراین موضوع هواپیما اهمیت خاض ندارد. فوت یم  ۱۹کسانی هستند که هر ماه بر اثر کووید

دادن حمله به هواپیما، ترسیم چهره یک  های داخیل وابسته به حکومت ایران در کوچک جلوه یک نمونه دیگر از مشارکت رسانه 

وی هوافضقهرمان از امیر عیل حاجر  های  کردن از او، به عنوان ییک از باالترین مقامای سپاه( بود؛ که به جای سوالزاده )فرمانده نیر

ی سالگرد رسنگونی پرواز فاجعهمسئول در شب   زاده در برنامه »بدون تعارف« حاضی  ، حاجر PS752، باید ستایشش کرد. در حوایل اولیر

اف ریزی ای برنامه هشده برای نشر پروپاگاندا و مصاحبه شد که یک شوی تلویزیونی شناخته ی زیر  شده با زندانیان سیایس برای اعیر گیر

های آمریکا در عراق از جمله  زاده درباره حمالت موشیک سپاه به پایگاهفشار از آنهاست. در این مصاحبه یک ساعته، بارها و بارها از حاجر 

ی  سیدند که چرا به پرواز  بودن حمالت آن شب سوال شد اما حنر یاالسد و قهرمانانه و موفقپایگاه عیر حمله شد و    PS752کبار از او نی 

 جویانه آمریکا وجود داشت. هم در حایل که انتظار حمله تالقی های نظایم باز گذاشته شد آن چرا آسمان کشور در بحبوحه تنش 

   [ 164].  ساخته شود   2PS75رواز  باختگان پچند ماه پس از رسنگونی هواپیما، شهرداری تهران پیشنهاد کرد که بنای یادبودی برای جان 

اعتمادی عمیقر نسبت به نظام دارند و این ژست هم یک  باختگان نر های جان با توجه به عملکرد جمهوری اسالیم پس از واقعه، خانواده 

برای گمراه  دیگر  یم ظاهرسازی  نظر  به  عمویم  افکار  نزدیک کردن  با  مشارکت  رسید.  یا  اطالع  بدون  فاجعه،  سالگرد  ی  نخستیر شدن 

های داخیل، مراسم یادبودی در بهشت زهرای تهران برگزار شد. در این مراسم  ان و تنها برای پروپاگاندا در رسانه باختگهای جانخانواده 

« روی آن حک شده  ۷۵۲برداری کردند که عبارت »یادمان شهدای پرواز باختگان پرواز نهال کاشتند و از سنگ یادبودی پرده به یاد جان 

سنگ  این  شهروند  یک  بعد،  مدنر  خانواده   بود.  با  همدیل  به  تظاهر  برای  نظام  انه  حقیر ژست  به  اض  اعیر نشانه  به  را  های  یادبود 

ی پوشاند  جان  .(9-6 ر یتصو )باختگان، با اسی 
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  ی شهروند  یبعد از سو   که مدنر   ادبود ی«. )راست( همان سنگ  ۷۵۲پرواز    یشهدا   ادمانیبا عبارت »  ادبود ی)چپ( سنگ  -9-6  ر یتصو 

اض با اسی    پوشانده شده است.  ی ناشناس به نشانه اعیر

ی سالگرد فاجعه، خانواده  باختگان برای برگزاری مراسم یادبود در محل رسنگونی هواپیما جمع شدند اما مقامات  های جان در اولیر

یس خانواده جمهوری اسالیم باز هم دست به   ی از دسیر ها به محل رسنگونی  هواپیما،  دخالت و ایجاد مزاحمت زدند. ماموران برای پیشگیر

ها حاضی نشدند محل را ترک کنند، مجبور شدند آنها را راه بدهند. البته کل  های منتیه به آن را مسدود کردند اما هنگایم که خانواده راه

وهای امنینر  ل نیر
ایم تمام و کمال جمهوری اسالیم به خانواده قرار داشت. نر این مراسم تحت کنیر باختگان به جانی رسیده  های جان احیر

دهد که در روز وقوع  دیواری در محل سقوط را نشان یم 10-6  ر یتصو که حنر حق یادمان سازی محل رسنگونی  هواپیما را هم ندارند.  

ی دیوار، تنها هفتاد روز بعد از واقعه، بدون هیچگونه اذعان یا یادبودی از این مصیبت عظیم، بطور   فاجعه پوشیده از خون بود. همیر

ی کامل رنگ  ی  و به ساخت مسکن و پارک عمویم اختصاص یافته است. امروز این منطقه کامال تخریب شده  (. 11-6  ر یتصو شد )آمیر
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 گرفته شده است.   ما یهواپ  . عکس در روز رسنگونی  PS752پرواز   از خون در محل رسنگونی  دهیپوش وار ید -6-10  ر یتصو 

 

 .گرفته شده است  ما یهواپ پوشانده شده. عکس هفتاد روز بعد از رسنگونی   بعد با نقایسر   که مدنر   ۱۰- ۶ ر یتصو   وار ید- 6-11  ر یتصو 
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 تطبیق   مطالعات و ایزمینه اطالعات 7

 ۱3۵۷رکس در سال  سینما کشتار  ۱-۷

اتژیک خود دارد و این نکته را در  کردن انسان جمهوری اسالیم سابقه تارییک در قربانی  های بیگناه به پای مقاصد ایدئولوژیک و اسیر

ایرانیان، جنایت رسنگون هم نیم   PS752مورد فاجعه پرواز   نادیده گرفت. در خاطره جمیع  با  شباهت   PS752کردن پرواز  توان  هانی 

هللا خمینی که در چارچوب  ها پیش انجام شد. در واقعه سینما رکس، انقالبیون اسالمگرا و هواداران روح د که دهه جنایت سینما رکس دار 

 کردند، نقش کلیدی داشتند. نهادهای مذهنر و مساجد و تحت هدایت خمینی فعالیت یم 

وب ، آتش ۱۳۵۷در تابستان    غرنر را نمایش  ههای سینما که فیلم ها و سالن ها، میخانه فرویسر زدن مشر
ی

ا و تولیدات و سبک زندگ

های پراکنده در شهرهای کوچک و بزرگ ایران عمل  دادند امر رایخر شده بود. انقالبیونی که تحت تاثیر خمینی بودند و در قالب گروه یم

اسالیم تلقر کرده، عقیده داشتند که آتشیم وزی انقالب اسالیم را هموار    زدن آنها و ایجاد نارضاینر کردند، این اماکن را اماکن غیر راه پیر

 خواهد کرد. 

وزی انقالب( برگزار شد، چهار فرد ساکن   افات ییک از چهار متهم جنایت سینما رکس در دادگایه که دو سال بعد )پس از پیر طبق اعیر

نند که شهر آبادان را به لرزه  آبادان که تحت تاثیر روحانیون و فعاالن سیایس و انقالنر وقت بودند، تصمیم گرفتند دست به کاری بز 

 درآورد. 

شدت حساس و همواره در رسخط  که مسئله نفت به   ۱۹۵۰ترین مراکز تولید و پاالیش نفت در ایران بود. در دهه  آبادان ییک از بزرگ 

اتژیک  ز در مسیر انقالنر شهرهای  ، این شهر هنو ۱۹۷۸شد. اما در تابستان  ترین شهر در جنوب ایران قلمداد یماخبار بود، شاید آبادان اسیر

وی شهر به شهر بود اما به آبادان نرسیده  در قم شعله   ۱۹۷۷دیگر پا نگذاشته بود. آتش انقالب که از ژانویه   ور شده بود، در حال پیشر

افاتشان در دادگاه، تحت تاثیر روحانیون تهران و اصفهان به این عقیده رسیده بودن د که آبادان و شاید  بود. انقالبیون این شهر، طبق اعیر

 کل کشور نیاز به رخدادی دارد که چرخ انقالب را به چرخش بیندازد. 

، چهار مرد تحت پوشش چهار تماشاج  عادی وارد سینما رکس آبادان شدند که مملو از تماشاگرانی بود  ۱۹۷۸اوت    ۱۹در شامگاه  

هانی که  بودند. این چهار نفر کریدورهای سینما را با کوکتل مولوتف   ها آمدههای روز یعنی گوزن ترین فیلم که برای تماشای ییک از محبوب 

 زیر لباسشان پنهان کرده بودند به آتش کشیدند و سپس به جمعیت پیوستند. 

وقنر آتش به درون سالن سینما رسید، درهای خروجر به علت هجوم مردم که در حال تالش برای فرار بودند مسدود شد و عده  

سوزی جان باختند. انقالبیون مسئولیت فاجعه را به گردن ساواک )سازمان امنیت حکومت شاه( انداختند و برجی از مردم  آتش زیادی در  

کردن انقالب« نامید. ادعا شد که ساواک درهای سالن  هم این شایعه را باور کردند. خمینی این حادثه را » »شاهکار بزرگ شاه برای بدنام 

ون زن  جیر کرده تا هیچکس زنده نماند، که البته هرگز به اثبات نرسید. سینما را از بیر

 رخ داده بود. تعداد جان
ی

نفر ذکر شده است. تقریبا همه تماشاچیان داخل سالن    ۶۰۰تا     ۳۷۷باختگان این فاجعه از  فاجعه بزرگ

ی این حادثه هرگز به صورت جداگانه اعالم نشد جان باختند اما تعداد کشته  باختگان مدنر بعد از حادثه  چرا که برجی از جان  ها و مجروحیر

 در بیمارستان جان باختند. 

وی هدایت  یس به اهدافشان  جنایت سینما رکس نارضاینر مردم از رژیم شاه را تشدید کرد و تبدیل به نیر کننده انقالبیون برای دسیر

های آتش گرفتار شدند و سوختند. نفر  نما رکس در شعله پهلوی هفت ماه بعد رسنگون شد. سه نفر از عامالن جنایت سی   حکومتشد.  

وزی انقالب موفق شد بدون محاکمه از زندان بگریزد و به گروه چهارم پیش از انقالب دستگیر شد اما با اوج  ی و پیر  های انقالنر بپیوندد. گیر

ی حقیقت این فاجهیچکدام از گروه  عه نبودند. سینما رکس ابزاری بود که به وقت  های انقالنر دخیل در انقالب اسالیم مایل به یافیر

باختگان  های جان دیدند. اما خانواده خود استفاده شده بود و بسیاری از انقالبیون نیازی به آشکارکردن نقش افراد دخیل در این جنایت نیم 

هرات عمویم خواستار محاکمه او شدند.  هرگز دست از تالش نکشیدند. آنها تنها متهم باقیمانده را دستگیر کردند و با اجتماعات و تظا 

زدن سینما  مقامات کشور باالخره موافقت کردند. در دادگاه روشن شد که افراد متنفذ شهر که از تندروان مذهنر بودند، دستور آتش  
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قدرت رسیدند. دو نفر  اند اما نقش آنها هرگز مورد تحقیق و برریس قرار نگرفت. فرماندهان محیل فاجعه پس از انقالب به  رکس را داده 

 ماندند. روحانیون عایل
ر
 مجلس رسیدند و بقیه به عنوان نمایندگان خمینی در شهر باق

ی
رتبه در شهرهای اصفهان، قم  از آنها به نمایندگ

، متهم ماجرا  و تهران هرگز به مسئولیت خود در این ماجرا اذعان نکردند و اساسا هیچ اتهایم علیه آنها طرح نشد. پس از برگزاری محاکمه

باختگان این حادثه  همراه با برجی از مدیران سینما و برجی مقامات امنینر و پلیس دوره پهلوی اعدام شدند. حقیقت و عدالت در حق جان

   هرگز محقق نشد. 

ی   ۲۰۲۰زدن خشم و انقالب علیه سلطنت پهلوی قربانی شدند. در سال  ، افراد بیگناه بسیاری برای جرقه ۱۹۷۰در دهه   های   انسان نیر

د، قربانی مقاصد نظام جمهوری اسالیم شدند.     [۱۶۷-۱۶۵] بیگناه دیگری، به دالییل که باید مورد برریس و تحقیق شفاف قرار بگیر

 ایرایران  6۵۵پرواز  ۲-۷

بهار  ایران  ۶۵۵پرواز   از شیوه عملکرد جمهوری اسالیم است. در  دیگر  ایران و عراق، و  ۱۹۸۸ایر یک نمونه روشن  میان  ، جنگ 

ی ایران و ایاالت متحده در خلیج فارس به اوج رسیده بود.   منازعات بیر

وی دریانی ایاالت متحده از جمله ناو وینسنس، در حال اسکورت تانکرهای نفت در آب ۱۹۸۸در سوم ژوئیه   های خلیج  ، سه ناو نیر

های تندروی سپاه پاسداران )معروف به بوگامر( درگیر شد،  دهای ناو وینسنس با قایق فارس و دریای عمان بودند. پس از آنکه ییک از بالگر 

 های ایران شد. های تندرو وارد آب وینسنس در تعقیب قایق 

  اوور یل شده از مبدأ تهران به مقصد دونر بود، برای  ریزی ایر که یک پرواز تجاری برنامه ایران   IR655در بحبوحه این ماجرا، پرواز  

(Layover  ) نظایم استفاده یم شد. رستیپ خلبان  در بندرعباس فرود آمد. در دوران جنگ، فرودگاه بندرعباس برای هوانوردی نظایم و غیر

وی هوانی در آ   ۱۴ای افشا کرد که در روز حادثه، یک هواپیمای افها بعد در مصاحبه ن زمان، سالشهرام رستیم، ییک از فرماندهان نیر

ون یم شدن برای پرواز بوده اما به مشکل بریم در باند فرودگاه بندرعباس در حال آماده  رود. بالفاصله پس از آن، پرواز  خورد و از باند بیر

ایرباس    ۶۵۵ با هواپیمای  ایر  باند یم ۳۰۰ایران  برخاست یم ش، وارد  اجازه  این هواپیما  به  نظایم  دهند که  ود و مقامات هوانوردی غیر

ی رسیده بوده است. بدون   [ ۱۶۸] شک به تایید مقامات نظایم جمهوری اسالیم نیر

از فرودگاه    ۶۵۵ودند، پرواز  های تندروی سپاه بهای ایران در حال تبادل آتش با قایق درست در هنگایم که خدمه ناو وینسنس در آب 

ی فعال یم بندرعباس بلند   ی قرار گرفت که هواپیما را تقریبا مستقیم بر فراز منطقه درگیر فته ناو وینسنس  شد و در مسیر برد. رادار پیشر

غلط انسانی عنوان   ها ترکینر از خطای فنی و قضاوتشدن شناسانی کرد اما به دلیل آنچه از سوی آمریکانی این پرواز را در حال نزدیک 

ء پرنده یک اف  گمان کرد که این یسر
ی

ی    IFFاست که کدهای    ۱۴شد، این ناو جنیک ی در حال پاییر
نظایم را مخابره میکند، و به جای باال رفیر

های  ۱۴اف  داد کههای اطالعانر که مدنر قبل به دست آنها رسیده بود و نشان یم. افش فرمانده ناو وینسنس، بر اساس گزارش آمدن است

ی انتخاب یم ایرانی برای عم  ی به هوا با این تهدید درگیر شود. در نتیجه شلیک  شوند، تصمیم گرفت با موشک لیات هوا به زمیر های زمیر

مسافر و خدمه این پرواز کشته شدند که بسیاری از آنها کودک بودند. ظاهرا هشدارهای زیادی به    ۲۹۰موشک توسط این ناو، تمایم  

ایر نرسیده است. تا امروز،  ا ارسال شد اما کارشناسان بر این باورند که به دلیل اختالف فرکانس، این هشدارها به پرواز ایراناین هواپیم

نظایم کنسل نشده، به تاخیر نیفتاده یا به مسیر جدیدی   ایظ پروازهای غیر ی رسر جمهوری اسالیم ایران توضیح نداده است که چرا در چنیر

ی در این منطقه و هدایت نشدند، آن بر فراز خلیج فارس ایط وضعیت فعال درگیر غم این واقعیت که تاسیسات بسیاری    هم در رسر علیر

ک بوده است. ایران محتوای جعبه  نظایم بندرعباس مشیر  پایگاه هوانی بندرعباس و فرودگاه غیر
ی   ۶۵۵های سیاه پرواز  از جمله باند بیر

 ایر را هرگز افشا نکرد. ایران

یک از مقامات نظایم یا سیایس ایاالت متحده بابت ارتکاب این جنایت حاضی به عذرخوایه نشدند و مورد پیگرد  یگر، هیچاز سوی د 

ی  ی قرار نگرفتند. شکایت ایران علیه ایاالت متحده در دیوان بیر ، حل یا محاکمه نیر ی به دلیل مشکالت حقوقر نشده باقر  الملیل دادگسیر

 کشور نهایتا خارج از دادگاه بر رس غرامت توافق کردند و قضیه فیصله یافت.   ماند. هشت سال بعد، این دو 

نظایم باز  به نظر یم  IR655 و PS752 دو پرواز  در هر  رسد که جمهوری اسالیم عمدا فضای پروازی کشور را به روی هواپیماهای غیر

توان آتش جنگ را با رسنگونی یک هواپیمای مسافربری فرونشاند و نگران  گذاشته است. جمهوری اسالیم یکبار تجربه کرده بود که یم 
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 ای  هایّ جت مجازات هم نباشد، گو اینکه موضوع نقش  
ی

ی ترتیب، جابجانی  جنیک ران هرگز در هیچ دادگایه مورد برریس قرار نگرفت. به همیر

ی   ۱ام-و اعزام سامانه)های( تور  قرار نگرفته است و دلیل واقیع این اقدام کماکان  به نزدییک فرودگاه بیر
ی

الملیل تهران تا امروز مورد رسیدگ

 [ 169-171]  روشن نیست. 

 نامتقارن جنگزمینه  3-۷

ک رفتار جمهوری اسالیم در نمونه  ،    PS752دهد که علت شلیک و رسنگونی پرواز  هانی که تا اینجا برشمردیم، نشان یم نقاط مشیر

خطای انسانی ضف نبوده بلکه شواهد روزافزون حایک از آن است که رسنگونی این پرواز، عمدی و شاید با قصد قبیل بوده است. این  

هموضوع سواالنر ا  ی نظایم ایجاد یمسایس را درباره انگیر  این هواپیمای غیر
کند. برای پاسخ به این  های احتمایل حکومت ایران برای رسنگونی

ایط منتیه به رسنگونی پرواز  وری است رسر  متقارن تحلیل کنیم. نا را به عنوان ییک از ابعاد جنگ   PS752سوال، ضی

اتژی  اسیر به  نامتقارن  سننر اصطالح جنگ  قابلیت ای گفته یم های غیر و  با حریقی که قدرت  ی  و، هنگام درگیر نیر های  شود که یک 

او دارد، به کار یم  از  ی   که به خونر فهمیده و شناخته شده و با عرف بیشیر
ی بندد. برخالف جنگ سننر الملل  های دیرینه و حقوق بیر

اتژیک تعادل، به  است. هدف در اینجا برهم   شود، جنگ نامتقارن مبتنی بر »واحدهای عملیانر کوچک و مستقل« هدایت یم  زدِن اسیر

وی ضعیف  نیر قوی نفع  وی  نیر ر  به ضی و  از  تر  ییک  اتژیک،  اسیر ابعاد  بر  مداوم  تمرکز  یا  تاکید  باالست.  دستاورد  و  ی  پاییر هزینه  با  تر، 

اتژیک او یم نشینی قدرت برتر از میدان جنگ یا شکس های جنگ نامتقارن است که در نهایت منجر به عقب شاخص   شود. ت اسیر

اتژی  ی اسیر متقارن مستلزم بکاربسیر ند که مطابق  ها وتاکتیک جنگ یا تهدید غیر ی سننر است که قادرند واکنیسر فوری را برانگیر های غیر

ی   با اصول، قواعد و تخمیر
ی

پذیری،  نا بینی های جنگ نامتقارن عبارتست از تکرارناپذیری، مدت کوتاه، شوک، پیش های منطقر نیست. ویژگ

ده و نامشخص،   د گسیر اتژیک بر مبنای منابع محدود(، واحدهای    بزرگنامتناسب با دستاورد    اقداممیدان نیر )دستیانر به اهداف اسیر

 اختیاری در واحدهای تاکتییک( و نهایتا اجرای دقیق. بهاجرانی و رزیم کوچک )نویع آتش 

شود، رستیپ سابق سپاه  عیل جعفری که به نام عزیزجعفری هم شناخته یمسابقه نیست. محمدتکیه ایران بر جنگ نامتقارن، نر 

ی  ۲۰۱۹مه   ۵ای به تاریــــخ آفرینان مشهور جنگ نامتقارن در ایران است. در مقاله پاسداران و ییک از نقش  پست، توضیح داده  در واشنگیر

اتژی  ز سوی آمریکا یم شده که جمهوری اسالیم ایران متخصص جنگ نامتقارن است و تعقیب نظایم ایران ا  تواند توسل ایران به این اسیر

، نقشه راه سپاه پاسداران  ۲۰۰۰دهد که در میانه دهه  گر امور نظایم، توضیح یم مراد وییس، تحلیل   [۸۰۱] .  خطرناک را در ن  داشته باشد 

وهای مسلح ایران شد. در سال  بر اساس جنگ نامتقارن چیده یم  اتژی کل نیر
شد و از آن زمان به بعد، جنگ نامتقارن تبدیل به اسیر

ی سالیم، فرمانده کنونی سپاه پاسداران، ض ۲۰۱۵ اتژی سپاه پاسداران برای مقابله با ایاالت متحده، جنگ  ، حسیر یحا اشاره کرد که اسیر

   [۱۷۳] نامتقارن است. 

امون رسنگونی پرواز ایط پیر بازگردیم، مهم است اول از همه به یاد داشته باشیم که رسنگونی عمدی یک   PS752 اکنون اگر به رسر

 و رسنگونی پرواز  ۱۹۸۸آمریکن بر فراز الکرنر در اسکاتلند در سال  گذاری پرواز پان ه جدیدی نیست. بمب هواپیمای مسافربری پدید

MH17  دو نمونه اخیر از این موضوع هستند۲۰۱۴مالزی بر فراز اوکراین در سال ،. 

عیار آمریکا  تهدید حمله نظایم تمام  ، این ظن جدی وجود دارد که اقدام ایران عمدی و برای کاهش  PS752اما در مورد رسنگونی پرواز  

، در گزارش مورخ  بوده باشد. دکیر اگنس کاالمار، گزارشگر وقت سازمان ملل در اعدام خود به این احتمال   ۲۰۲۱فوریه    ۲۲های فراقانونی

ی از تشدید تنش  PS752کند که رسنگونی پرواز اشاره یم  ی در  ها میان ایران و ایاالت متحده صورت  با قصد پیشگیر گرفته باشد. همچنیر

ی    PS752، اظهار کرد که رسنگونی پرواز  شورای دفاع میل اوکراین   دبیر ، اولکیس دانیلوف،  ۲۰۲۱آوریل    ۱۶ عمدا و در تالش برای پیشگیر

ی جنگ با ایاالت متحده انجام شده است.   [ 174]  از درگرفیر

توان با پیگرد کیفری فرماندهان  جمهوری اسالیم از قصد قبیل برای شلیک به هواپیمای اوکراینی را تنها یم با این وجود، نیات دقیق  

ی حال مهم است که زاویه   های مختلف این احتمال را برریس کنیم. نظایم ارشد ایران کشف کرد. در عیر

، جهان    PS752اق، چندساعت قبل از رسنگونی پرواز  های آمریکا در عر های بالستیک سپاه پاسداران به پایگاه پس از شلیک موشک 

عیل حاجر نگران تالقی آمریکا و شاید آغاز یک جنگ تمام ی مورخ  عیار بود؛ چنانکه امیر ی اشاره    ۲۰۲۰ژانویه    ۱۱زاده در کنفرانس خیر نیر
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 قرار داشت. فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به خونر از نا کرد که ایران آن
ی

ده  شب در وضعیت جنیک ی گسیر  نظایم خود برای درگیر
توانی

اعتمادی عمویم در میان بخش  دانند که حکومت جمهوری اسالیم، به دلیل تضعیف موضع اقتصادی و نر با ایاالت متحده آگاهند و یم 

ش به سوی جنگ  زیادی از مردم کشور، توانانی الزم برای حضور در یک جنگ سننر درازمدت با ایاالت متحده را ندارد. در نتیجه، چرخ

ه   PS752نامتقارن را که در رسنگونی پرواز   ی به طور  های جمهوری اسالیم برای رسنگونی هواپیما خودنمانی کرد، باید به عنوان ییک از انگیر

 مورد توجه قرار داد. جدی  

امون حمله سپاه به پایگاه ۲۰۲۰ژانویه    ۱۲در   ی سالیم، فرمانده کل سپاه پاسداران، برجی جزئیات کلیدی پیر های آمریکا در  ، حسیر

ی رسنگونی پرواز   ی کرد. سالیم دو عامل کلیدی در روند تصمیم   PS752بغداد و همچنیر ی سپاه پاسداران را برشمرد: نخست،  را تبییر گیر

ی فشار عمویم برای   ی آمریکا بابت حمالت انتقام شدن قاسم سلیمانی از آمریکا؛ و دوم، پیش کشته  انتقام  گرفیر  سنگیر
ی
 جویانه ایران. بینی تالق

ی حال، وعده آمریکا برای حمله    گرفتسپاه پاسداران باید به رسعت انتقام قتل قاسم سلیمانی را یم   دهد که  سالیم توضیح یم  و در عیر

ی در نظر داشته مله ایران به پایگاه نقطه ایران در صورت ح  ۵۲به   اند. سالیم اشاره کرد که قرار بود سپاه پاسداران به شکل  های آمریکا را نیر

به   مستقیم  ارجاعانر  سالیم،  زبان  از  این کلمات  شود.  ی  جلوگیر ی  درگیر ش 
از گسیر نحوی که  به  حمله کند  دشمن  به  منتظره  غیر

اتژی   های جنگ نامتقارن هستند. اسیر

وزمندانه و  صحبت پس از    ،یم در بخیسر از توضیحات خود در مجلس شورای اسالیمسال  حمله به پایگاه  برشمردن اهمیت  های پیر

ی   گوید: سد یماال عیر

ی ... بعد از آن ]حمله به  » پاشاندیم. ما دیگر  یم فرو العمل را ای عمل میکردیم که تصور دشمن در عکس االسد[ باید به گونه پایگاه عیر

ی او را متوقف میکردیم با شکلنیم  های سخت و  دیه به واقعیت توانستیم در میدان عملیات روانی دشمن را متوقف کنیم، باید روی زمیر

بانه روز  رسید. من قسم میخورم فرماندهان و عزیزانی که در طراج این مسئله نقش داشتند شاید چند ش این دشوارترین کار به نظر یم 

. ما یم   خوابیدند خوانر توام با دغدغه فراوان، نه نگرانی
خواهیم  حنر برای یک ساعت نخوابیدند، شاید برای یک ساعت، و اگر ساعنر

ی کنیم. این تنها  راه ماست. باید غافلگیر یم  باید برای واکنش    . کردیم. باید دشمن را فریب میدادیماز یک جنگ بزرگ با یک جنگ جلوگیر

ی من  نبود که ما فکر کنیم میر
ما  شما به جای    . د و شو تمام  یم   نیمقابل آماده میشدیم. ما بازی جنگمان را تا آخر پیش بردیم. اینجا میدانی

ی  و کند؟ این رفت کنید؟ او دوباره چه یم العمل نشان میدهد، شما چه یم ، او عکس نقطه  ۵۲نم. او گفته  بنشینید بگویید پایگاه آمریکا را میر

ل تساعد ]یم شت برگ ش دامنه یا به کنیر ل تساعد انجام بدهید وقنر در یک جنگ ناشناخته  ها آیا به گسیر انجامد[؟ شما چگونه باید کنیر

ی فقط انتقام نبود، این شجاعانه قدم بریم  ی بار ما قرار بود مستقیم درگیر بشویم و دقت کنید منطق ما برای درگیر ترین  دارید؟ برای اولیر

، توکل  ترین تصمیم تاریــــخ ایران است، و این الیه خ ایران است. این حکیمانهتصمیم تاریــــ ترین تصمیم ایران است که بر پایه منطق، تدبیر

 و قدرت استوار است...« 

ی با آمریکا در پیش گرفت. فارغ از   ش درگیر
ی از گسیر آنچه در توضیحات سالیم ذکر نشد، شیوه مشخیص بود که سپاه برای پیشگیر

که فقط حدود    PS752 که در توضیحات مقامات جمهوری اسالیم وجود دارد، هیچ تردیدی نیست که در ن  رسنگونی پرواز  خلهانی 

کننده مسافران پرواز  های آمریکا در بغداد رخ داد، توجه عمویم از جنگ به فقدان عظیم و شوکه چهار ساعت پس از حمله به پایگاه

PS752   ای نزد. جویانه هم دست به هیچ اقدام تالقی معطوف شد. در نهایت، آمریکا 

 سیر انسان   از استفاده  ۴-۷

، ریشه در ایدئولوژی جمهوری اسالیم ایران دارد. این دو جمله از روح  نظامیان به عنوان سی  انسانی ی  استفاده از غیر ، اولیر هللا خمینی

 کند: رهیر جمهوری اسالیم، به درک بهیر این تئوری کمک یم 

ی را کفار سی  قرار دادند؛ فرض کنید که عراق فاسد، یک دسته   ای»اگر یک دسته   نر از مسلمیر
ی گناه را سی  قرار داد و ای از مسلمیر

مسلمانش را بکشیم. مسلمان د، بر ما واجب است که مسلمان و غیر ها شهید هستند و به بهشت  پشت آنها ایستاده که بریزد ایران را بگیر

،  جهنم«. )روح  روند و کافرهایش کافرند و به یم  [ ۱۷۵] . ، تهران(1360مرداد   27هللا خمینی
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ی گفته است: »حفظ جمهوری اسالیم از حفظ یک نفر   ،  اهمیتش بیشیر است«. )روح   -ولو امام عرص باشد   - او همچنیر هللا خمینی

 [ ۱۷۶] ، تهران(. ۱۳۶۰آبان   ۲۵

کردن احساسات و افکار عمویم، بارها از سی  انسانی استفاده شد.   یط جنگ ایران و عراق، برای حفاظت از مناطق حساس یا درگیر

نگ موسوم یک نمونه از این کار، تصمیم به عدم تخلیه کارگران نفنر از سکوهای نفنر در مراحل پایانی جنگ ایران و عراق و در جریان ج 

ی( است. به جنگ نفتکش 
ّ
 ها )عملیات اراده جد

ی جنگ ایران و عراق، در شامگاه  همزمان با تنش  ، یک ناو  ۱۹۸۸آوریل    ۱۴های نظایم و سیایس در منطقه خلیج فارس و باالگرفیر

ی  ۶۰محافظ ارتش ایاالت متحده در حدود  ق بحرین با ییک از میر ط ایران برخورد کرد و خسارت  شده توسهای دریانی کارگذاشته ماییل رسر

ان سیایس و نظایم آمریکا تصمیم گرفتند در    متناسب بزند. در نتیجه، رهیر
ی
آوریل    ۱۸جدی دید. آمریکا تصمیم گرفت فورا دست به تالق

یدر عملیانر به نام »عملیات آخوندک« به دو ناو محافظ و دو سکوی نفنر ایران به نام »سلمان« )ساسان( و »نرص« )  ۱۹۸۸ د(  - سیر

سازی نظایم استفاده  های آماده عنوان پست ها اعتقاد داشتند که از این سکوهای نفنر به واقع در مرکز خلیج فارس حمله کنند. آمریکانی 

وری، عرص روز قبل از طریق سفارت سوییس در تهران، ایران را از قصد خود  شود. ظاهرا آمریکانی یم ضی ی از تلفات غیر ها برای پیشگیر

کت نفت فالت قاره ایران در  کرده بودند. این هشدار فورا به همه سطوح سلسله   آگاه مراتب فرماندیه و ظاهرا حنر به گوش مقامات رسر

 شد( رسید. رسانی و مدیریت این دو سکوی نفنر از طریق آن انجام یم ای که خدمات جزیره الوان )جزیره 

های جنگنده آمریکا  در اطراف این سکوهای نفنر موضع حمله گرفت و جتآوریل، یک ناوتیپ ارتش ایاالت متحده    ۱۸در بامداد  

ی بر فراز این سکوها یم  چرخیدند. به گفته یک شاهد عینی آگاه )که هویت او نزد ما محفوظ است(، پرسنل این سکو )مجموعا حدود  نیر

آمریکا روی کانال گارد متوجه شدند که به محاضه   بامداد و با دریافت دستور نهانی تخلیه از طرف ناوهای  ۶نفر( تازه حدود ساعت    ۵۰

وهای آمریکا درآمده  غم آنکه مقامات جزیره الوان گزارش نیر غم  اند، علیر های مبنی بر تصمیم آمریکا را از تهران دریافت کرده بودند. علیر

الوان تماس گرفتند، به آنها گفته شد که  تهدیدهای جدی، هنگایم که چند نفر از کارگران سکو برای دریافت دستور اضطراری با جزیره  

ب همانجا منتظر بمانند. کارگران مستاصل سکوی نفنر سپس با آمریکانی  االجل تخلیه را ها تماس گرفتند و چندبار درخواست تمدید ضی

ه در آب شناور بودند نجات  مطرح کردند. امریکانی ها بمباران را قطع کردند تا بتوانند برگردند و خدمه ی محاضه شده یا خدمه ای را ک

 در نر سیم از امریکانی ها تشکر کردند. 
 بدهند. توقف بمباران موجب نجات آنها شد و کارگران سکوی نفنر

ظاهرا تخلیه سکو توسط خود کارگران آغاز شد و هیچ دستوری در این خصوص به آنها داده نشد، چه از طرف مسئوالن جزیره  

 ایم ایران. الوان و چه از طرف مقامات نظ

، این نمونه ای روشن از نر 
کت نفت فالت قاره ایران و مقامات مافوق  به گفته چند نفر از کارگران سکوهای نفنر اعتنانی مسئوالن رسر

آنها در اتاق جنگ وزارت نفت و باالتر از آنها در سطح فرماندیه میل جنگ، نسبت به امنیت آنها بوده است چرا که این مقامات از قبل  

ی حمله یم ای در راه است اما تصمیم گرفتند هیچ اقدایم برای هشدار و تخلیه ایمن کارگران از این سکوها انجام ندهند؛  دانستند چنیر

  ظاهرا به این امید که بمباران آمریکا منجر به تلفات انسانی در میان کارگران سکوهای نفنر شود و جمهوری اسالیم بتواند با استفاده از 

در  موضوع  در    این  بعد،  چندماه  دستاویز  این  بدمد.  خود  پروپاگاندای ضدآمریکانی  ی  و  ۱۹۸۸ژوئیه    ۳ماشیر آمریکانی  ناو  شلیک  با   ،

 ایر توسط آمریکا، به دست آمد. ایران  ۶۶۵خوردن فاجعه پرواز  رقم 

اخالقر استفاده کرده است. نمونه روشنی کهای متعددی از این تکنیک حکومت ایران در موقعیت  ه در اخبار گزارش شده،  های غیر

هسته  وگاه  نیر دورتادور   
انسانی ه  زنجیر تاکنون دست تشکیل  است که  بوشهر  نشان ای  اینها  تمایم  است.  انجام شده  بار  دو  دهنده  کم 

مانه نسبت به جان انسانتوجیه نر نر  ه رسر ی  [ ۱۷۷] جویانه این حکومت است. ها در مسیر دستیانر به اهداف ستیر

به    PS752برریس رفتارها و شیوه تفکر نظام جمهوری اسالیم در گذشته، دید جدید و مهیم را نسبت به جنایت رسنگونی پرواز  

ی ۲۰۲۰ژانویه    ۸دهد. اوال، در شب  دست یم  رتبه ایران  الملیل ایران، با قصدی خاص، لغو نشدند. مقامات عایل ، پروازهای داخیل و بیر

نظامیان ایجاد یم  تصمیم گرفتند فضای  کرد، در واقع تصمیم حکومت  هوانی ایران را باز بگذارند. این اقدام که خطری روشن برای جان غیر

نظامیان بیگناه به عنوان سی  انسانی بود.   ایران به استفاده از غیر
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ی حکومت ایران یم  وهای ایاالت متحده را در ن  خو دانست که حمله به پایگاه عیر اهد داشت چرا که در تاریــــخ سیایس  االسد، پاسخ نیر

وها یا پایگاه و نظایم آمریکا، کمیر حمله   پهپاد آمریکانی در  های این کشور در این سطح نر ای به نیر
پاسخ گذاشته شده اند. مورد رسنگونی

لحظه تصمیم گرفت که    جمهور وقت آمریکا، در آخرینییک از این استثنائات معدود است و ظاهرا دونالد ترامپ، رئیس   ۲۰۱۹تابستان  

 احتمایل  ژانویه، مقامات تصمیم   ۸به این اتفاق پاسخ ندهد. در شب  
ی
نده حکومت ایران در شورای عایل امنیت میل به خونر از تالق گیر

نظایم گرفتند.   فضای هوانی ایران بر روی پروازهای غیر
ی  آمریکا باخیر بودند و آگاهانه تصمیم به باز گذاشیر

از رسنگونی پرواز  ۲۰۲۰ژانویه    ۲۴جواد ظریف در   ی    PS752، شانزده روز پس  با اشپیگل اظهار کرد که »بازگذاشیر ، در گفتگونی 

اما هدف   ،ممکن است تصمیم فنی در این خصوص به سازمان هواپیمانی کشوری برگردد    [82] آسمان یک تصمیم سیایس و فنی بود«. 

اتژیک و ایدئولوژیک خود  سیایس از این کار چه بو  ده است؟ سوال اینجاست که دستگاه سیایس حکومت ایران، چگونه و چرا اهداف اسیر

 های بیگناه اولویت داد؟ را بر حفظ جان انسان 

نظامیان  یم     [۱۷۸]  ای با عنوان »استفاده از سی  انسانی )از طریق ترک فعل( در ایران«عادل احمد حق در مقاله  گوید: »استفاده از غیر

اهداف   یا جابجانی عمدی  فعال(  )سی   نظایم  اهداف مشخص  نزدییک  به  نظامیان  غیر  متضمن جابجانی عمدی 
انسانی به عنوان سی  

ی بسیاری از  فعال( است«. در مورد مرکز تحقیقات و توسعه موشیک بیدگنه، و همچنیر نظامیان )سی  غیر   مشخص نظایم به نزدییک غیر

غم   این مرکز به شدت حساس را، علیر مراکز صنعنر نظایم دیگر در داخل و نزدییک مناطق شهری، سپاه پاسداران تصمیم گرفت که 

نظامیان و فعالیت  ی خطرات روشن برای غیر نظایم، در نزدییک تنها فرودگاه بیر الملیل پایتخت کشور و مناطق شهری دیگر مستقر  های غیر

ات صنعنر  کرده و دائما توسعه بدهد  ی قر تهران است که وزارت دفاع و سپاه پاسداران، تجهیر . یک نمونه دیگر، محله حکیمیه در شمال رسر

ش این ناحیه مستقر کرده مالحظه موشیک قابل  وگاه های به شدت خطرنایک که  ای را در نزدییک مناطق شهری رو به گسیر اند، از جمله نیر

 در تولید سوخت به کار یم روند. 

، نوعا متضمن انجام اقدام مشخص برای تغییر وضعیت موجود )د حق در ادامه یم عادل احم  statusنویسد: »استفاده از سی  انسانی

quo ی به نظر یم ( است اما قضیه در مورد ایران متفاوت به نظر یم آید که ایران در انجام اقدام مشخص )تعلیق پروازها( برای  رسد. چنیر

های احتیایط  ( در اقدام۱داری کمابیش عادی از پروازها( قصور کرده است... به طور کیل، اگر یک دولت: )بر تغییر وضعیت موجود )بهره 

فعال   ل خود قصور کند؛ )Passive  سیو )پ  غیر نظامیان تحت کنیر ( با قصد استفاده از حضور یا جابجانی آنها برای  ۲( برای حفاظت از غیر

نظامیان  ه باشد؛ در اینصورت دولت مذکور، با ترک حفاظت از اهداف نظایم در مقابل حمله داشت  از این غیر
قانونی فعل، به صورت غیر

این رویکرد، منعکس  انسانی استفاده کرده است.   است: ترک به عنوان سی  
ی

از اصول حقوقر کیل انجام یک وظیفه  کننده ییک  فعل در 

، از نظر حقوقر معادِل فعل است«.   قانونی

به کن الحاقر  اول  ی   ۱۹۴۹های  وانسیون پروتکل  از قربانیان مخاصمات مسلحانه بیر از سی   ژنو مربوط به حفاظت  الملیل، استفاده 

نظایم نباید براي مصون  ی نقاط یا  انسانی را ممنوع کرده است. طبق مفاد این پروتکل، »حضور یا نقل و انتقال سکنه یا افراد غیر ساخیر

ش براي محافظت از اهداف نظایم در برابر حمله یا محافظت، پشتیبانی یا ممانعت از  مناطقر در برابر عملیات نظایم و خصوصا در تال 

د. طرف  دادن به عملیات  هاي مخاصمه نباید به منظور استتار اهداف نظایم در برابر حمله یا پوشش عملیات نظایم مورد استفاده قرار گیر

نظایم را بدهند«. همچ ی در این پروتکل مقرر شده است: »طرفنظایم دستور جابجانی سکنه یا افراد غیر های مخاصمه باید تا رسحد  نیر

ل خود را از نزدییک هدف  نظایم تحت کنیر های )تاسیسات( نظایم دور سازند؛ ب( از  امکان سیع کنند که: الف( سکنه، افراد و اموال غیر

های احتیایط الزم را به  ی نمایند؛ ج( سایر اقدامهای )تاسیسات( نظایم در مناطق پرجمعیت یا در نزدییک آنها خوددار قراردادن هدف 

ل خود در برابر خطرهای نایسر از عملیات نظایم اتخاذ نمایند«. روشن است   نظایم تحت کنیر منظور حمایت از سکنه، افراد و اموال غیر

غم آگایه از این موارد، در هیچ   یک از آنها دست به اقدام الزم نزده است. که حکومت ایران، علیر

ی   PS752اید به روز بعد از رسنگونی پرواز  ب ی اشاره کنیم. بالفاصله پس از حمله به پایگاه عیر ، عیل  PS752االسد و رسنگونی پرواز  نیر

نظامیان حاضی شد؛ اقدایم که یم خامنه  تواند نمونه دیگری از استفاده از  ای، رهیر جمهوری اسالیم ایران، در دیدارهانی با حضور غیر

نظامیان به  عیل حاجر ۲۰۲۰آوریل    ۲۳عنوان سی  انسانی باشد. در غیر  از حمله آمریکا علیه رهیر حکومت ایران اشاره  ، امیر
زاده به نگرانی

نظامیان به بیت خامنه  جز تواند معنانی به ای که نگرانی جدی درخصوص حمالت احتمایل وجود دارد، نیم ای، در برهه کرد. دعوت غیر

 [ 180]  بیگناه به عنوان سی  انسانی و رایه برای حفاظت از جان رهیر حکومت ایران، داشته باشد. های  استفاده از جان انسان
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 ذکر شد، جمهوری اسالیم ایران برای دستیانر به اهدافش تنها پای 
ایم برای  چنانکه پیشیر بند به ایدئولوژی خود است، هیچ احیر

ی  وی نیم حقوق بشر قائل نیست و از هنجارها و توافقات بیر ی پیر تنها یک نمونه استفاده از    PS752کند. جنایت رسنگونی پرواز الملیل نیر

ی سی  انسانی و نقض   ده حقوق بیر
الملل توسط این حکومت است. گسیر
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 عدالت  مسی   8

 الملل های بت   واکنش  ۱-۸

ایران،    و   PS752پرواز  با توجه به شدت فاجعه رسنگونی   از سوی جمهوری اسالیم  این فاجعه دردناک  نحوه مدیریت پیامدهای 

ی های مختلقی نسبت به موضو ها و تقبیحجامعه جهانی در شوک فرو رفت و نکوهش  ها قوی  الملیل در برجی برهه ع ابراز شد. فشارهای بیر

ی  ی های دیگر ضعیف و ناامیدکننده بود. در این بخش مروری خواهیم داشت بر واکنشکننده، و در برهه وتعییر الملیل نسبت  های جامعه بیر

 . PS752های فاجعه رسنگونی پرواز به فراز و نشیب 

به   ایده شلیک موشک  ی رهیر سیایس که  ی مورخ  دونالد ترامپ  را مطرح کرد    PS752پرواز  اولیر او در کنفرانس خیر ژانویه    ۹بود. 

ی کشور خود در این فاجعه را رد کرد و گفت که رسنگونی هواپیما ربظ به  گفت »شاید کیس اشتبایه کرده باشد«. او دست   ۲۰۲۰ داشیر

ی ترودو، نخست   [21]آنها ندارد.   ی اعالم کرد: »ما از  روز بعد، جاستیر ی را منتشر کرد. او در کنفرانس خیر وزیر کانادا، اطالعات بیشیر

یافته  اخباری دست  به  اطالعات خودمان  از جمله متحدانمان و  با یک  ایم. شواهد نشان یمطریق چندین منبع  این هواپیما  دهد که 

ی به هوای ایرانی رسنگون شد عمدی بوده باشد«. به باور بسیاری، این اظهارات در  موشک زمیر ه است. این اقدام البته ممکن است غیر

ی  وهای مسلح ایران، نقیسر اسایس داشت. تمکیر  ایران و پذیرش مسئولیت جنایت از سوی ستاد کل نیر

ی دیگری برگزار کرد و از مشورت آقای  در ن  اعالم خیر از سوی ایران،   ان سیایس سخن  هترودو کنفرانس خیر ای خود با دیگر رهیر

ی   و پاسخگفت. در همان روز، کانادا اعالم کرد که »گروه بیر
ی

کت کانادا، اوکراین،    ،PS752پرواز  دیه« درخصوص  الملیل هماهنیک با رسر

ی    ، وزرای خارجه پنج کشور متاثر از این فاجعه، یک۲۰۲۰ژانویه    ۱۶سوئد، افغانستان و بریتانیا تشکیل شده است. در   کنفرانس خیر

ی   به این موضوع تشکیل خواهد شد  ویژه برگزار کردند و وزیرخارجه کانادا اعالم کرد که یک »تیم تحقیقات بیر
ی

  –الملیل« برای رسیدگ

 ای که هرگز محقق نشد. وعده 

ماه در هفته  و  سو ها  بریتانیا،  اوکراین، کانادا،  مقامات  و  شد  انجام  مختلقی  مذاکرات  فاجعه،  از  پس  افغانستان  های  و  آمریکا  ئد، 

ی ترودو و جواد ظریف در جریان کنفرانس مونیخ  سازترین رویدادها، دیدار جاستیر   اظهارنظرهای مختلقی در این باره ابراز کردند. ییک از خیر

فنر در مساله ایجاد نکرد. در آوریل    ۲۰۲۰در فوریه   ه میان جمهوری اسالیم  نامدرباره یک تفاهم هانی  گزارش ،  ۲۰۲۰بود که البته هیچ پیشر

اوکراینی  اما  داشته  واقعیت  شد  مشخص  بعدا  آمد که  میان  به  اوکراین  و  تفاهم ایران  این  پذیرش  به  حاضی  نشد ها         [ ۱۸۱]ند.  نامه 

« و جمهوری اسالیم ارجاع داد که نامهبه تفاهم   مجددا   وزیرخارجه سوئد 
ی

تکذیب و مشخص شد که هیچ  باز    ای میان »گروه هماهنیک

« است. نامه کماکان همان تفاهم ایران وجود ندارد. تنها تفاهم با ای نامه تفاهم 
ی

 نامه منعقده میان کشورهای عضو »گروه هماهنیک

انادا تقویت و  باختگان و دولت کهای جان وزیر کانادا، خط ارتباط میان خانواده با انتصاب رالف گودال به عنوان مشاور ویژه نخست 

ها و آقای گودال برگزار شد. نتیجه کار ایشان بر روی این پرونده و  تثبیت شد. چندین جلسه میان اعضای هیئت مدیره انجمن خانواده 

منتشر شد. در این گزارش، توصیقی از ماوقع    ۲۰۲۰ها گرفته بودند، گزارش مکتوب ایشان بود که در نوامیر  بازخوردی که از خانواده 

 .جواب ماندندهمواره نر  که  مطرح شد  ویک سوالهای پیش و پس از رسنگونی هواپیما و بیست روز 

ی اوکراین و جمهوری اسالیم ایران در ماه برگزار شد که به گفته طرف    ۲۰۲۱و ژوئن    ۲۰۲۰های مارس و اکتیر  سه دور مذاکره بیر

 نر 
ی

ای به حقیقت  ز تعهدات خود عمل نکرده و در این جلسات هیچ اشاره یک ا ثمر بودند چراکه جمهوری اسالیم به هیچ اوکراینی همیک

 موضوع نکرده است. 

خطاب به جمهوری اسالیم ایران ارسال    31»اظهارنامه«ای ، چهار کشور دخیل )بدون حضور افغانستان(  ۲۰۲۱ژوئن    ۳نهایتا در  

 . پاسخ مانده استنر  کردند که تاکنون از جانب ایران  
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ی ها، جا دارد به واکنش سازمان نمایندگان دولت در کنار   ی اشاره کنیم. سازمانی که ماموریت   PS752پرواز  الملیل به رسنگونی های بیر نیر

ی اس   PS752پرواز  آن در ارتباط مستقیم با پرونده   تنها به رسنگونی این  )ایکائو( است. ایکائو نه نظایم  غیر الملیل هوانوردی ت، سازمان بیر

ایکائو اطالع داشت که پر  ناظر ماجرا بوده است. هرچند  بلکه در رویدادهای مربوط به آن عمدتا  نداد  واز  پرواز واکنش فوری نشان 

PS752  وهای نظایم ایران رسنگون شده اما شورای ی  توسط نیر غم  این سازمان بیر اضی به  نافع م تناقض آشکارا در  الملیل، علیر ، هیچ اعیر

ل تحقیقات از سوی ایران نکرد. با آنکه ایکائو برای برریس سوانح هوانی دیگر تیم تحقیقات تشکیل داده بود، در مورد  دردست  ی کنیر گرفیر

این  گرفته نشد. ای درنظر  طرفانه هیچ مکانیسم تحقیقات مستقل و نر   PS752پرواز   از  ایکائو همواره موارد رسنگونی هواپیما را    پیش 

نداد. مهم درنگ محکوم یم نر  ی واکنیسر نشان  بار چنیر این  اما  ایکائو یم کرد  از همه، شورای  برای  تر  یا عواقب دیگری  تحریم  توانست 

قابل   دایم در این زمینه انجام نشد. قبول جمهوری اسالیم وضع کند اما هیچ هشدار یا اقمحدودکردن رفتارهای غیر

ی برنامه زمانی    ۱۲، ایکائو جمهوری اسالیم را تشویق کرد که گزارش خود را ظرف  ۲۰۲۰در نوامیر   ماه منتشر کند که ایران حنر به همیر

ام نگذاشت. گزارش فنی ایران   ی احیر های  ماه بعد از رسنگونی هواپیما منتشر شد. نماینده ایکائو در روند بازخوانی و تحلیل جعبه   ۱۵نیر

های  ا حاضی بود اما این سازمان هیچگونه گزارش یا اظهارنظری درباره مشاهدات خود منتشر نکرد. نمایندگان انجمن خانواده سیاه هواپیم

، برگزار کنند.  شاکیتانو ای با رئیس شورای ایکائو، آقای سالواتوره  ، توانستند جلسه۲۰۲۱ژانویه    ۵باختگان نهایتا پس از یکسال، در  جان

ی  بر مالحظات فنی ماموریت این سازمان تاکید کرد و بار مسئولیت طرحشاکیتانو ای  در این جلسه، آق موضوع در شورای ایکائو   و پیگیر

 را بر دوش دولت کانادا گذاشت.  

( پرواز کرده بود، ناگهان رایان  FR4978، پرواز  ۲۰۲۱مه    ۲۳در     ایر که از آتن )پایتخت یونان( به سوی ویلنیوس )پایتخت لیتوانی

مسیر خود را بر فراز فضای هوانی بالروس در نزدییک مقصد خود تغییر داد. دو جت جنگنده بالرویس این پرواز را از منحرف و به فرودگاه  

بالفاصله  مینسک اسکورت کردند و در آنجا دو نفر از مسافران پرواز توسط مقامات بالروس دستگیر شدند. ایکائو درخصوص این حادثه  

ری و تیم تحقیقات تشکیل داد و پروازهای هواپیمانی بالروس به کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع شد. رفتار بالروس مستحق  اضطرا   جلسه 

ی مجازانر بود و این حادثه باید مورد برریس دقیق قرار یم  گرفت اما این واکنش را با رفتار اتحادیه اروپا، ایکائو و خطوط هواپیمانی  چنیر

، مقایسه کنید! اطالعات بیشیر  گردید نفر و یک کودک متولدنشده    ۱۷۶که منجر به مرگ    PS752 پرواز  درخصوص جنایت رسنگونی 

 این گزارش ذکر شده است.  Eدر ضمیمه ایر درخصوص پرواز رایان 

، اقدام دکیر اگنس کاالمار، گزارشگر ویژه سازمان ملل در    PS752توجه دیگر نسبت به رفتار جمهوری اسالیم با پرواز  واکنش قابل 

ترین موضع را درباره جنایات حکومت ایران درخصوص  ترین و مصمم رسد که دکیر کاالمار صحیح های خودرسانه بود. به نظر یم امور اعدام

اول ها در ارتباط نزدیک با خانم کاالمار بود و در گردآوری شواهد دست باختگان ماه های جانکرده است. انجمن خانواده این پرواز اتخاذ  

ارسال شد.    ۲۰۲۰با ایشان همکاری داشت. نتیجه تحقیقات ایشان، یک نامه دقیق و مفصل خطاب به مقامات ایران بود که در دسامیر  

های سازمان ملل، نشر عمویم یافت. این  مطابق رویه  ۲۰۲۱به سواالت دکیر کاالمار، این نامه در فوریه   پس از امتناع ایران از پاسخگونی 

 سوال کلیدی است که تاکنون پاسخی به آنها داده نشده است.  ۲۶نامه شامل تحلیل مفصل مالحظات و واقعیات این پرونده و 

 تعهدات بت    ۲-۸
 
های حقوق  الملل و مسی 

ی PS752پیامدهای حقوقر رسنگونی پرواز  های مهم  برجی جنبه  نظایم  ، در چارچوب معاهدات بیر الملیل مربوط به تنظیم هوانوردی غیر

ند. با این حال مهم است اشاره کنیم که رسنگونی پرواز قرار یم  ضفا سقوط یک هواپیما نبود بلکه پیامدهای بالقوه رفتارها و   PS752گیر

ی دارد. این جنبه   اقدامات ایران در این موضوع، ابعاد  ده و جوانب بیشیر های سیایس به کشتار  ای دارند؛ از واکنش های دیگر طیف گسیر

ی نحوه برخورد با خانواده خودرسانه شهروندان خارجر گرفته تا موارد نقض حقوق بشر درخصوص حق حیات جان  های  باختگان و همچنیر

ضان داخل کشور. جان  باختگان و معیر

ی   ۱۹۴۴ایکائو در سال   کشوری که به  نظایم  غیر الملیل هوانوردی  به عنوان ییک از نهادهای ویژه سازمان ملل و بر مبنای کنوانسیون بیر

ی شناخته یم  کشور، از جمله ایران، کنوانسیون شیکاگو را امضا کرده و    ۱۹۳شود، تاسیس شد. در حال حاضی  نام کنوانسیون شیکاگو نیر

امون رسنگونی پرواز  بخش اند.  به عضویت این سازمان درآمده  ایط پیر قابل اعمال است اما    PS752های متعددی از این کنوانسیون بر رسر

دست به نقض مفاد با گستاجی ایران حکومت  دهد  کنیم که نشان یم در این گزارش، تمرکز خود را به برجی از مسائل کلیدی معطوف یم 

 کنوانسیون شیکاگو زده است. 
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شناسند که هر کشوری باید  های متعاهد این امر را به رسمیت یم دارد که »دولت مکرر مقرر یم   ۳ماده  سیون،  در راس مفاد این کنوان

کم  اجتناب نماید«. ایران آشکارا این ماده را با شلیک دست در حال پرواز  نظایم  غیر     های  از توسل به استفاده از اسلحه در مقابل هواپیما 

واپیمای مسافربری نقض کرده است. این نکته، مبنای ادعاها و شکایانر است که کشورهای متاثر از فاجعه  دو موشک به سوی یک ه

بست ظاهری مذاکرات کشورها در زمان تهیه این گزارش، الزم به  اند. با توجه به بنعلیه جمهوری اسالیم ایران طرح کرده  PS752 پرواز

کنوانسیون شیکاگو سازوکارهانی    ۸۶تا    ۸۴وفصل مستقیم اختالفات، در مواد  ز حل اشاره است که عدم موفقیت کشورهای متعاهد ا 

ی موضوع   ی استیناف  طرح در شورای ایکائو و    –برای پیگیر یاز رأی شورا در یک دیوان داوری و یا دیوان بیر بینی  پیش   –  الملیل دادگسیر

 شده است. 

است    ۱۳ضمیمه   یافته  اختصاص  هواپیمانی  حوادث  و  سوانح  برریس  مکانیسم  به  شیکاگو  را که  کنوانسیون  مستقییم  تعهدات 

از سوی ایران عبارتند از قصور در    ۱۳گذارد. برجی از مصادیق نقض مفاد ضمیمه  برعهده ایران یم   PS752درخصوص رسنگونی پرواز  

ایمن  و  به متوقف سازی محل سقوط هواپیما حراست  تهدید خودرسانه  بقایای هواپیما و  به  قانونی نسبت  اقدامات غیر انجام  کردن  ، 

یس نمایندگان دولت اوکراین در ن  اظهارنظر آنها درمورد اطالعات جدید.   دسیر

های  گ خانواده که روند تحقیقات را بشدت به تعویق انداخت و رنج و سو ایران  وسیله  به   ۱۳مفاد ضمیمه    نقض  یک نمونه دیگر از  

های سیاه هواپیما برای بازخوانی و تحلیل در یک مرکز  مدت جمهوری اسالیم از تحویل جعبه طوالنی امتنای    باختگان را دوچندان کرد،جان

های سیاه هواپیما،  درخصوص لزوم تحویل فوری جعبه   ۱۳اعتنانی کامل به مقررات ضمیمه  مجهز بود. مقامات جمهوری اسالیم با نر 

 هواپیمانی کشوری    ۲۰۲۰ژوئیه   ۱۸ها را سه ماه نگه داشتند و باالخره در  ین جعبه ا 
حاضی شدند آنها را به دفیر تحقیقات و تحلیل ایمنی

های  ه جعبه ، نماینده ایران در ایکائو رسما وعده داد ک۲۰۲۰مارس    ۱۱الزم به ذکر است که در      [۱۸۲].  ( تحویل بدهند BEAفرانسه )

 ای توخایل بود. ، که البته وعده [۱۸۳] روز تحویل خواهد شد   ۱۴سیاه هواپیما ظرف  

ماه از وقوع سانحه منتشر شود. چنانکه پیشیر اشاره شد، این   ۱۲کند که گزارش نهانی تحقیقات ظرف  توصیه یم  ۱۳نهایتا ضمیمه 

ی از سوی ایران نادیده  تنها با تاخیر بلکه با نقائص فراوان منتشر شد. گرفته شد و گزارش نهانی این کشور نه   توصیه نیر

دهد اما  ای درنگ به خرج نیم اعتنانی نسبت به الزامات کنوانسیون شیکاگو، اگر به نفعش باشد، ذره هرچند جمهوری اسالیم در نر 

ی حکومت در مقاطع حساس فورا به مفاد این کنوانسیون استناد  هانی که به نفع و در راستای اهداف آنها بود بهره  کرده و از بخش   همیر

غم  ترین نکته این بود که ایران فورا و نر جستند. مهم یم ، بدون  تناقض آشکار در منافع رسوصدا مسئولیت انجام تحقیقات سانحه را، علیر

کنوانسیون که مسئولیت انجام    ۱۳ناد به مفاد ضمیمه  هیچگونه مقاومنر از سوی شورای ایکائو به دست گرفت. ایران توانست با است

ی این کنوانسیون تهیه  تحقیقات را برعهده کشور محل وقوع سانحه )در اینجا: ایران( یم  گذارد، به این هدف برسد. اما هنگایم که میر

قابل یم ی سناریوی غیر است کشوری یک هواپیمای    کرد که روزی ممکنکنندگان آن خطور نیم تصوری به ذهن تنظیم شد، هرگز چنیر

 مسافربری عادی را دقایقر پس از برخاست از فرودگاه خود رسنگون کند. 

بابت رسنگون  را  اسالیم  هنوز جمهوری  ایکائو  موارد، شورای  این  تمایم  غم  پرواز  علیر مفاد    PS752کردن  نقض  دیگر  مصادیق  یا 

ی کنوانسیون شیکاگو محکوم نکرده است؛ همان کنوانسیونی که مبنا  کننده ماموریت و دستورکار این سازمان است.  ی تشکیل ایکائو و تعییر

گزارش به    این ۴-۸در بخش  تواند در پاسخ به این تخلفات بردارد و های دیگری هم هست که شورای ایکائو یم کردن، گام در کنار محکوم 

 آنها اشاره شده است. 

وع کار، روند مذاکرات کشوری با ایران  کشورهای متاثر از این فاجعه باید هم  غم تاخیر و کارشکنی جمهوری اسالیم در رسر اکنون، علیر

که روشن شود مذاکره با جمهوری اسالیم منجر به افشای کامل حقایق موضوع و  را رسعت ببخشند. به طور مشخص، به محض این 

شود، و یا جمهوری اسالیم حاضی نیست با حسن نیت و در زمان معقول به سواالت  پیگرد شایسته تمایم افراد مسئول در این جنایت نیم 

« باید بدون فوت وقت، از طریق مکانیسم
ی

ی های مربپاسخ بدهد، »گروه هماهنیک ی رجوع  وطه به ایکائو و سپس دیوان بیر الملیل دادگسیر

 . کند 

ی به عناض کیفری پرونده رسنگونی پرواز  این تالش  پاسخگو    PS752ها هرچند الزمند اما کاقی نیستند، چون ممکن است برای پرداخیر

اینکه قوه قضائیه ایران فاقد استقالل است و محاکمه کیفری داخیل  برد، کشورهای   را با جانبداری شدید پیش یم نباشند. با توجه به 
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ک از سوی این کشورهاست، مشابه آنچه  های دیگر متوسل شوند. ییک از این گزینه دخیل باید به گزینه  ها، آغاز تحقیقات کیفری مشیر

ی   انجام شد. در حال حاضی کانادا و اوکراین، همکاری خود در زمینه تحقیقات کیفری را    MH17در مورد پرواز   تری  به سطح بسیار پاییر

اک یم آوری کرده و یط روندی دست اند به نحوی که کانادا ضفا برجی اطالعات محدود را جمع رسانده  گذارد. به  وپاگیر با اوکراین به اشیر

ی  جای ترتیبات فعیل، کشورهای دخیل که منافع همسو دارند، یم  ک به نتیجه بهیر رسیده و حوزه  توانند با انجام تحقیقات کیفری مشیر

ده  ی گسیر س اوکراین است، پیگرد بیر ی تری را پوشش بدهند. بعالوه، مسیر دیگری که در دسیر (  ICCالملیل )الملیل از طریق دادگاه کیفری بیر

 و جنایت  را یم   PS752است که طبق اساسنامه رم تشکیل شده است. جزئیات مربوط به اینکه رسنگونی پرواز  
ی

توان نویع جنایت جنیک

یت محسوب کرد، علی  این گزارش آمده است.  ۴-۸در بخش  ه بشر

ی حال، از سازمان ملل متحد انتظار یم    PS752رود که به مصادیق نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسالیم درخصوص پرواز  در عیر

ملل متحد مربوطند و هم به نهادهای موضویع آن. به طور    توجه نزدیک داشته باشد. این مصادیق هم به نهادهای معاهدانر سازمان

های خودرسانه، دولت جمهوری اسالیم را  خاص، گزارشگر ویژه فعیل سازمان ملل باید مانند دکیر کاالمار، گزارشگر سابق در امور اعدام

 ه نتیجه ملمویس به دست نیامده تشدید شود. دادن به سواالت تحت فشار بگذارد. این کار باید ادامه پیدا کند و تا زمانی ک برای پاسخ 

ی  ، جامعه بیر
ر
های حقوق ی بزند تا به جمهوری اسالیم ایران یادآوری کند  به موازات این مسیر الملیل باید دست به اقدامانر سیایس نیر

رای تقویت اقدامات  توان بفراموش نشده و جامعه جهانی خواستار پاسخ است. این اقدامات سیایس تکمییل را یم  PS752که فاجعه  

های ماگنیتسیک علیه مرتکبان جنایت  های هدفمند مشابه تحریم حقوقر و تشیــــع روند پاسخگونی به کار بست. بخصوص وضع تحریم

تواند ابزار مهیم برای ابزار مهیم برای پاسخگوکردن ایران  ، اگر بصورت جهانی و در سطح باال به کار بسته شود، یم PS752رسنگونی پرواز  

ی باید با توجه به فعالیت  ی طریق، سپاه پاسداران جمهوری اسالیم نیر ده باشد. به همیر ای که دارد، به عنوان  های تروریسنر مستند و گسیر

 شناسانی 
 . (۸- ۲و تصویر  ۸- ۱تصویر ) . شود یک سازمان تروریسنر
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ندگان جمهوری اسالیم که در جنایت رسنگونی پرواز  فهرست همدستان و تصمیم  -1-8  ر یتصو   اند. دست داشته  PS752گیر



140 

 

 

اطالعات غلط برای الپوشانی رسنگونی پرواز    -2-8  ر یتصو  انتشار دروغ و  ایران که در  از مقامات جمهوری اسالیم  برجی  فهرست 

PS752  .کت داشتند  رسر
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 های دادگاه عایل اونتاریویافته 3-۸

های کانادا،  علیه جمهوری اسالیم ایران و سپاه پاسداران در دادگاه   PS752باختگان پرواز  های جان در ن  شکایت گرویه از خانواده 

ها در  ( اقدام به صدور حکم کرد. این خانواده ONSC ۲۰۲۱  ۳۳۷۷در پرونده »زاریع علیه ایران« )  ۲۰۲۱مه   ۲۰دادگاه عایل اونتاریو در 

ی ابالغ شد  عمدی و لذا یک اقدام ترو   PS752دادخواست خود ادعا کردند که رسنگونی پرواز   ریسنر بوده است. این شکوائیه به ایران نیر

 نشود و بنابراین دادگاه بصورت غیانر رای خود را صادر کرد. 
 اما ایران تصمیم گرفت برای دفاع از خود حاضی

س توازن  جا تشخیص داد و بر اسا باختگان را به های جان پس از استماع شواهد موجود در آن زمان، قاضی بلوبابا شکایت خانواده

این پرونده از این جهت اهمیت داشت      [ ۱۸۴] .  اقدام تروریسنر عمدی بوده است  یک PS752احتماالت حکم کرد که رسنگونی پرواز  

ز نتیجه یک  ها و ادعای آنها مبنی بر اینکه بر اساس شواهد رسنگونی این پروا که یک نهاد قضان  مستقل، بر فریاد دادخوایه خانواده 

 یا تقصیر سیستماتیک نبوده است، صّحه گذاشت. 
 خطای انسانی

مقامات جمهوری اسالیم، مشابه پاسخی که به نامه دکیر اگنس کاالمار دادند، فورا حکم دادگاه عایل اونتاریو را محکوم کرده و آن را 

م ردند که این رای فاقد مستندات و دالیل معتیر است اما هیچ پاسخی برای نقاط ابهام و مقامات ایران ادعا ک [۱۸۵] . آور« خواندند »رسر

 که در این پرونده شناسانی شده بود نداشتند. 
 تناقیصی

 هاتوصیه ۴-۸

است. برای نیل به این   PS752باختگان، در جستجوی حقیقت، عدالت و پاسخگونی بابت رسنگونی پرواز های جانانجمن خانواده 

ی  ه شود در پیش گرفت  بایستیم ندین مسیر  مقصود، چ  بیر
ی سازوکارهای حقوقر  الملیل و داخیل. از جمله پیگیر

ی تقاضای پاسخگون  از طریق ایکائو و دیوان بت    ۱-۴-۸  الملل دادگسی 

ی  )شیکاگو( از سوی  نظایم  غیر الملیل هوانوردی  با توجه به توقف مذاکرات با جمهوری اسالیم، کانادا باید موارد نقض کنوانسیون بیر

ی   ۸۴ایران را، طبق ماده   دارد  مکرر این کنوانسیون مقرر یم   ۳)ایکائو( گزارش کند. ماده  نظایم  غیر   الملیل هوانوردی  به شورای سازمان بیر

به رسمیت یم »دولت  را  امر  این  متعاهد  هواپیما های  مقابل  در  اسلحه  از  استفاده  به  توسل  از  باید  هر کشوری                ی شناسند که 

اجتناب نماید«. عالوه بر این، حکومت ایران طبق کنوانسیون شیکاگو موظف بوده تحقیقات کامیل درخصوص  در حال پرواز  نظایم غیر 

کنوانسیون( و به ناظران دولت اوکراین، بعنوان کشور محل ثبت    ۱۳و    ۹و ضمیمه    ۲۶رسنگونی این پرواز انجام بدهد )رجوع به مواد  

 این تحقیقات حاضی باشند. هواپیما، اجازه دهد که در جریان 

، به استفاده از اسلحه در  ۱۳و    ۹های  و ضمیمه   ۲۶مکرر، ماده    ۳ویژه ماده  جمهوری اسالیم، برخالف مفاد کنوانسیون شیکاگو به 

ی قصور نموده ا نظایم  غیر  مقابل یک هواپیمای ست.  در حال پرواز متوسل شده و در انجام تحقیقات شفاف و کامل درباره موضوع نیر

 به تفصیل مطرح شد، سواالت بسیاری از سوی ایران نر 
شده از سوی دکیر  جواب گذاشته شده از جمله سواالت طرح چنانکه پیشیر

ی قادر به ارائه گزارش کامل درباره علل و عوامل موثر در رس  نگونی  اگنس کاالمار و آقای رالف گودال. گزارش نهانی دفیر برریس سوانح ایران نیر

 نبود.   PS752پرواز 

کت هواپیمانی خاص، تصمیم نهانی شورای    ۸۷طبق ماده   د که یک رسر  که شورای ایکائو تصمیم بگیر
کنوانسیون شیکاگو، در صورنر

کت هواپیمانی اجازه بهره ایکائو را رعایت نیم  برداری از فضای فوق قلمرو خود را ندهند.  کند، تمایم کشورهای عضو متعهدند که به آن رسر

د که کشور متعاهدی )در اینجا ایران( تصمیم شورا را رعایت نیم   ۸۸مطابق ماده   کند، مجمع عمویم ایکائو  ، اگر شورای ایکائو تصمیم بگیر

شود حق رأی این کشور در مجمع عمویم و شورا را تعلیق خواهد کرد. این مفاد کنوانسیون شیکاگو، مکانیسم اجرانی مفیدی محسوب یم 

ی تخلف و جیر  ایکائو را تقویت یم و امکان پیگیر ی کند. کانادا یمان آن از طریق  ایکائو، نزد دیوان بیر الملیل  تواند از تصمیم نهانی شورای 

ی )  .درخواست استیناف نماید( ICJدادگسیر

قانونی علیه امنیت هواپیم ی از اعمال غیر ی شناخته یم  انی »کنوانسیون جلوگیر ال« نیر
ود، در  شکشوری« که به نام »کنوانسیون مونیر

ی و رسنگونی پرواز  ۶ماده   اند را مورد  دست داشته   PS752کشورهای عضو را موظف کرده که مراجع رسیم ایرانی که در به خطر انداخیر
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ال هم  ی کشورهای عضو را موظف نموده که در صورت مشاهده هر گونه تخلف آنپیگرد قانونی قرار دهند. کنوانسیون مونیر ها رتا  چنیر

ی حل اختالف کانادا باید این پرونده را به    دهند.   بالفاصله گزارش وع داوری ظرف شش ماه، به دیوان بیر الملیل  ، و در صورت عدم رسر

ی ارجاع بدهد.   دادگسیر

ی  بیر دیوان  این،  بر  یعالوه  دادگسیر ی   الملیل  نهادها و آژانس یم   نیر از طرف   که 
ر
ملل  تواند درخصوص سواالت حقوق        های ذیصالح 

آور نیست اما  ، رأی مشورنر صادر کند. رأی مشورنر دیوان الزاممربوطه  دولت تایید    بدون نیاز به    و   شود،به دیوان ارجاع داده یم متعهد  

ی  ی از طریق کنوانسیون شیکاگو و یا کنوانسیون مونیر اصوال وزن اقنایع باالنی دارد. بنابراین، عالوه بر رجوع به دیوان بیر ال،  الملیل دادگسیر

ی یم ی   الملیل توان درباره موارد متعدد نقض حقوق بیر یــــح شد از دیوان بیر ی درخواست صدور رأی مشورنر  که پیشیر تشر الملیل دادگسیر

ایکائو یا مجمع عمویم ملل متحد، مجامع مناسنر هستند که کانادا یم  تواند با استفاده از آنها، درباره درخواست رأی مشورنر از  کرد. 

ی   خواهد بود دیوان بیر
ی
یت ساده کاق ی با سایر کشورها النر کند و احتماال کسب رای اکیر

 [ ۱۸۶] . 32الملیل دادگسیر

 در کانادا ۲-۴-۸
 
 به جریان انداخت   تحقیقات کیفری داخل و پیگرد قضان

«  توان از  بنا به صالحدید دادستان کل و رسویس دادستانی عمویم کانادا، یم 
ی

یت و جنایات جنیک مفاد »قانون مقابله با جرایم علیه بشر

ی بند  CAHWAکانادا ) ی تحقیقات کیفری و طرح  کانادا، به جنانی        ج قانون  -۷۷ج و  -۲-۷( و همچنیر عنوان مبنانی برای به جریان انداخیر

 کرد. استفاده   PS752اتهام در کانادا علیه مقامات ایرانی مسئول بابت رسنگونی پرواز  

ی  را    PS752( باید تحقیقات کیفری درخصوص رسنگونی پرواز  SII Unitالملیل در پلیس سواره کانادا )واحد تحقیقات حساس و بیر

ی  الملیل، در مقاله »صالحیت قضان   آغاز کند. جزئیات کامل درخصوص نحوه آغاز تحقیقات و پیگرد قانونی در کانادا بابت جنایات بیر

: قانون و عرف د س است. واحد  جهانی آوری شواهد و  پلیس کانادا باید از تمایم ابزارهای در اختیار خود برای جمع   SIIر کانادا« در دسیر

ی      [ 187]  مدارک و گوایه شهود در کانادا و خارج از کانادا استفاده کند.   در وزارت دادگسیر
ی

یت و جرایم جنیک بخش جنایات علیه بشر

(DOJ WAHWC  انجام این تحقیقات همکاری الزم را  انجام  باید در  ادارات دولنر مربوطه،  (، رسویس دادستانی عمویم کانادا و سایر 

 در  
ی

یت و جرایم جنیک یس به شواهد و مدارک موجود در داخل ایران. پس از آن، بخش جنایات علیه بشر بدهند از جمله تالش برای دسیر

ی کانادا یم  گزارش نهانی درباره این موضوع تهیه کرده و اتهامات پیشنهادی خود را برای رسویس دادستانی عمویم        تواند  وزارت دادگسیر

ی به نوبه خود یم   عمویم نیر
تواند طرح رسیم اتهامات را به دادستان کل توصیه کند. پس از آن، پلیس کانادا یا  کانادا بفرستد و دادستانی

ب قانون مجازات کانادا، از دادگاه عایل درخواست صدور قرار بازداشت نمایند. در رسنگونی پرواز  -۱-۵۰۷توانند طبق بند  دادستان کل یم 

PS752  جنایانر شدید و استثنان  علیه شهروندان و مقیمان دائیم کانادا انجام شد. مقامات کانادا باید به اهمیت منافع عمویم و آغاز ،

ی  تحقیقات درخصوص این جنایات توجه کاقی داشت  ه باشند و بدانند که تصمیم آنها، بر اعتماد عمویم نسبت به اجرای عدالت، تاثیر

 جدی خواهد داشت. 

ک در این تحقیقات، با همتایان اوکراینی خود همکاری نزدییک داشته باشند.   ی هدف مشیر ی باید با درنظرگرفیر مقامات کانادا همچنیر

ی جهان شمو   بعالوه، کشورهای دیگری که   ی پیگرد علیه    ل هستند  دارای قوانیر ی باید تحقیقات مربوط به این پرونده و به جریان انداخیر نیر

یت، را   و جنایت علیه بشر
ی

 .به اجرا درآورندمرتکبان این جنایات فجیع، یعنی جنایات جنیک

ی پرونده پرواز  3-۴-۸  الملل در دادگاه کیفری بت    PS752پیگی 

ی ترین راه برای طرح این پرونده در  عمیل    ۳-۱۲(، صدور اعالمیه پذیرش صالحیت این دادگاه )طبق ماده  ICCالملیل )دادگاه کیفری بیر

      را    PS752دایر کند زیرا رسنگونی پرواز  الف  - ۲-۱۲تواند این صالحیت را مطابق با ماده  اساسنامه رم( از سوی اوکراین است. اوکراین یم 

»بر روی کشنر یم تلقر کرد که  راه    توان جریم  است.  ثبت رسیده« صورت گرفته  به  آن  در  هواپیما  یا  هواپیمای کشوری که کشنر  یا 

ی   الملیل ارجاع بدهد. جایگزین این است که شورای امنیت سازمان ملل این موضوع را به دادگاه کیفری بیر

 

 مراجعه کنید.   authorized-agencies-cij.org/en/organs-https://www.icjبه  32

https://www.icj-cij.org/en/organs-agencies-authorized
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ی  ی پرونده  تواند تحقیقات مقدمالملیل، دادستان این دادگاه یم پس از ارجاع امر به دادگاه کیفری بیر انر انجام داده و درخصوص پیگیر

ی تحقیقات، به  تصمیم  ی کند. اگر دادستان بنا به ابتکارعمل خود تحقیقات مقدمانر را انجام بدهد، در نهایت برای به جریان انداخیر گیر

ع ییک از کشورهای عضو یا  مجوز یک شعبه مقدمانر نیاز خواهد داشت )مرحله دوم(. اگر دادستان، تحقیقات مقدمانر را بر مبنای ارجا 

ارجاع از سوی شورای امنیت ملل متحد آغاز کند، نیازی به مجوز شعبه مقدمانر نخواهد بود. بهرحال در صورنر که تحقیقات ادامه  

 در رسنگونی پرواز  پیدا کند، دادستان یم 
ی

یت یا جنایت جنیک  ر بدهد. را تحت پیگرد قرا   PS752تواند افراد مسئول ارتکاب جنایت علیه بشر

ی   معتیر و درخور توجیه وجود دارد که دادگاه کیفری بیر
تواند بر اساس آنها اعمال صالحیت کند، از  الملیل یم در این پرونده مبانی

د هدف نظایم، چپاول و   نظامیان برای پیشیر نظامیان، استفاده از حضور غیر  بالقوه مبنی بر حمله به غیر
ی

جمله درخصوص جنایات جنیک

یت بابت قتل و دیگر اعمال  ۲۳-ب- ۲-۸و    ۱-ب- ۲-۸ت نسبت به شأن و حرمت افراد )طبق مواد  ارتکاب اهان (؛ یا جنایات علیه بشر

ده یا سازمان انسانی )یا حبس و شکنجه پس از وقوع فاجعه(، به عنوان بخیسر از یک حمله آگاهانه گسیر نظایم،  غیر یافته علیه یک گروه غیر

ی این جنایات، یا همان عنرص  یا به دنبال سیاست یک دولت یا سا   مرتکبیر
زمان برای انجام این حمله. تحقیق عمیق درباره وضع روانی

 ها پیش از آنکه پای فرد یا افراد مظنون به دادگاه برسد، الزم نیست. روانی جرم، برای ارجاع موضوع به تحقیقات مقدمانر و مدت 

این تحقیقات مقدمانر باید شامل اصل   یا مقامات ارشد    باشد   فرمانده وق ماف مسئولیت  دامنه  که بدین معناست که فرماندهان 

ی  ایظ خاص، باید بابت جرایم بیر ایط خاص،  نظایم، در صورت تحقق رسر وهای تحت امر خود مسئول قلمداد شوند. این رسر الملیل نیر

رشد باشد اندگ متفاوت است اما بطور کیل این  اساسنامه رم، بسته به اینکه شخص موردنظر فرمانده نظایم یا مقام ا   ۲۸طبق ماده  

وهای تحت امر خود ناتوان بوده  الزامات را یم  ل الزم بر نیر
توان به سه شاخه تقسیم کرد. اول، فرمانده یا مقام ارشد نظایم از اعمال کنیر

ایط آن وقت باید یم باشد. دوم، فرمانده یا مقام ارشد نظایم یم  وهای وی مرتکب جنایت یم دانسته و یا با توجه به رسر شوند  دانسته که نیر

ی  و یا در آستانه ارتکاب جنایت هستند. سوم، فرمانده یا مقام ارشد نظایم کلیه اقدامات الزم و معقول را که در توان او بوده برای جلوگیر 

ی ارتکاب این جرایم به کار نبسته یا موضوع را برای تحقیق و پیگرد به مقامات ذ   یصالح ارجاع نداده است. یا متوقف ساخیر

ی   دادگاه کیفری بیر
ی نماید که آیا  با توجه به مراتب فوق، دفیر دادستانی  درباره این پرونده را آغاز و تعییر

الملیل باید تحقیقات مقدمانر

.  PS752تحقیقات رسیم درباره رسنگونی پرواز  ی شود یا خیر  از سوی مقامات جمهوری اسالیم باید در این دادگاه پیگیر

ی سازمان ملل متحد برای پاسخگوکردن ایراناستفاده از نهادهای حقو  ۴-۴-۸  ق بش 

مسئولیت  و  پاسخگونی  ترویــــج  و  ارتقاء  برای  باید  ملل متحد   سازمان 
موازین حقوق  شورای حقوق بشر بابت نقض جدی  پذیری 

ی  ی بیر ، فورا دستور انجام یک تحقیق بیر دوستانه و حقوق بشر را صادر کند،    PS752طرفانه درخصوص رسنگونی پرواز  الملیل و نر الملل بشر

ترین افراد دخیل در این جنایت حفاظت  خصوصا با توجه به کوتایه نظام قضان  ایران که اساسا به نحوی طراج شده که از مسئول 

 کند. یم

های خودرسانه( منتشر شد  ، گزارش تفصییل دکیر اگنس کاالمار )گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل در امور اعدام۲۰۲۱فوریه    ۲۳در  

های  ای هم منتشر شد که به تناقض مطرح کرد. در کنار این گزارش، اطالعیه   PS752سوال کلیدی را درباره پرونده رسنگونی پرواز    ۲۶  و 

ایران پاسخی  دولت  ،  ۲۰۲۱مارس   ۸دو هفته بعد، در  [۱۸۸]  33. کرد موجود در روایت ایران از ماجرا و موارد نقض حقوق بشر اشاره یم 

ی تعارض داشت خود این کشور  شده را منتشر کرد که حنر با گزارش دفیر برریس سوانح بشدت ناقص و تحریف   [ ۱۸۹].34نیر

وز هیچ جوانر به روایت مهمل ایران و تالش  یط هشت مایه که از انتشار پاسخ ایران گذشته، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هن

ی کل مسئولیت بر دوش یک اپراتور رده  ی نداده آنها برای انداخیر اند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل باید با فراخوان فوری برای  پاییر

ی کنند. های دکیر طرفانه، مستقل و جامع از طریق شورای حقوق بشر ملل متحد، گزارش و یافته انجام تحقیقات نر    کاالمار را پیگیر

 

33 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=26782 
34 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26782&LangID=E 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=26782
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26782&LangID=E
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ایراد کنند و در ن     سازمان ملل 
ی باید اظهارات شفایه خود را مجدانه و مرصانه نزد شورای حقوق بشر نیر این، کشورها  بر  عالوه 

 باختگان این جنایت باشند. حقیقت، عدالت و پاسخگونی برای جان

 مسئول در جنای وضع تحریم  ۵-۴-۸
 
  PS752    تهای ماگنیتسک علیه مقامات ایران

       اند، یا نقض فاحش حقوق بشر دست داشته   عمده    علیه اتباع خارجر مشخص که در فساد    امکان اعمال تحریم   ،ماگنیتسیک   قانون  

جام معامله یا  دهد که اموال این افراد را توقیف و سفرهای آنها را محدود کند و اناجازه یم مربوطه  . این قانون به دولت  کند را میش یم

ی ممنوع یم   را که به این افراد سود برساند نیر
ی خدمانر ی مشابیه دارند، مقامات  تامیر  با متحدان خود که قوانیر

ی
کند. دولت کانادا در هماهنیک

اضات، شکنجه در بازداشت، بازداشت و رسکوب پس از آن )از جمله رسکوب خشونت   PS752ایرانی مسئول در رسنگونی پرواز     بار اعیر

ضان مسالمت    این گزارش  ۲-۸جنایت در بخش  دیدگان( را تحریم کند. فهرست افراد دخیل در این جو و نقض حقوق داغ خودرسانه معیر

 آمده است. 

 و مسئول  6-۴-۸
 
 شناخت   مقامات ایران از این بابت وضع قوانت   مربوط به استفاده از سیر انسان

ی  بیر دادگاه کیفری  اساسنامه  و  ژنو  معاهدات  ذیل   
ی

از جنایات جنیک ییک  به   » انسانی از  الملیلعبارت »سی   آن،  در  دارد که  ارجاع   

د اهداف نظایم استفاده یم  نظامیان برای پیشیر ی غیر های  نظایم میان ایران و آمریکا، و در ن  حمله سپاه پاسداران شود. در بحبوحه درگیر

هوانی را در نزدییک    های نظایم آمریکا در عراق، مقامات جمهوری اسالیم فضای هوانی کشور را باز گذاشته و واحدهای پدافند به پایگاه 

ی  ین  بینی حمالت تالقی الملیل تهران مستقر کردند. این کار با توجه به پیش فرودگاه بیر جویانه آمریکا انجام شد و جمهوری اسالیم در کمیر

د اهداف نظایم خود استفاده کرد که نهایتا به قتل   نظایم برای پیشیر ک متولدنشده  انسان و یک کود   ۱۷۶حالت، از حضور هواپیماهای غیر

ی   در حقوق بیر
 استفاده از سی  انسانی

ی
ی به وجود آمده  منتیه شد. هرچند جنایت جنیک ده نیر

الملل تثبیت شده، اما این باور فزاینده و گسیر

دولت  از سوی  ، چه  انسانی به عنوان سی   نظامیان  از غیر استفاده  علیه  موثر   
ی

بازدارندگ برای  نقش است که  از سوی  و چه  آفرینان  ها 

، قانون غ دولنر وری است. یر  گذاری داخیل هم ضی

، ایاالت متحده »قانون مجازات استفاده  ۲۰۱۸تاکنون تنها آمریکا دست به تصویب قانون داخیل در این زمینه زده است. در دسامیر  

نظامیان به عنوان سی   نظامیان به عنوان سی  انسانی استفاده  دفاع« را تصویب کرد که تحریم نر از غیر هانی را علیه افراد خارجر که از غیر

ی کنند اعمال یم  ی مصوبه مجمع عمویم ملل  الملیل متجسم در این قانون، زمینه کند. این قانون آمریکا و وفاق بیر ساز تصویب نخستیر

ی از این اقدام الگو گرفت و در مارس   را محکوم یم متحد شد که مشخصا استفاده از سی  انسانی  وهای  ۲۰۱۹کند. ناتو نیر ، فرمانده عایل نیر

ی کشور خود، گام ناتو در نامه  های مشابیه برای مقابله با استفاده از سی  انسانی  ای تمایم ملل عضو پیمان ناتو را تشویق کرد تا در قوانیر

ی   و مجازات مقامات ایران که در استفاده از سی  انسانی  بردارند. کشورهای دیگر از جمله کانادا نیر
ی

ی داخیل برای بازدارندگ ی قوانیر  باید چنیر

[ ۱۹۰] مسئول هستند تصویب نماید. 
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 ضمایم 

 ایران  اسالیم جمهوری ارشد مقام یک از درزکرده  صون   فایل (A ضمیمه

ای خصوض درباره این  ، ییک از مقامات ارشد جمهوری اسالیم، جلسهPS752، مدت کوتایه پس از رسنگونی پرواز  ۲۰۲۰در سال  

 اتفاق داشته که فایل صونر این جلسه به دست انجمن رسیده است. 

ل »مرکز  این مقام جمهوری اسالیم در جلسه توضیح یم  ل تهران« است که با  دهد که مدیریت فضای هوانی ایران، تحت کنیر کنیر

 با  سیستم پدافند هوانی کشور همکاری نزدیک دارد. او یم
ی

گوید هنگام اجرای عملیات نظایم، سیستم پدافند هوانی کشور در هماهنیک

ل یم  ل تهران«، فضای هوانی کشور را کنیر
ی ترتیبات برقرار بوده است. او در ادامه یم »مرکز کنیر وید که  گکند و در شب حادثه هم همیر

در نزدییک    ۱ام-های رویس رسنگون شده است. برای ما جای سوال دارد که چطور پس از استقرار سامانه توربا موشک   PS752پرواز  

ی  هدف گرفته   PS752الملیل تهران، پنج پرواز دیگر بدون آنکه اتفاق خاض بیفتد همان مسیر پروازی را یط کردند و تنها پرواز  فرودگاه بیر

 شده است؟ 

بامداد  ۳گوید که از حدود ساعت درخصوص اینکه چرا فضای هوانی کشور در آن شب باز گذاشته شد، این مقام حکومت ایران یم 

کرده  ، هر هواپیمانی که موتورش را روشن کرده و قرار بوده از فرودگاه خارج شود باید شبکه پدافند هوانی کشور را مطلع یم ۲۰۲۰ژانویه    ۸

ی   PS752و پرواز  ی کار را کرده بود. این پرواز همه مراحل پرواز را درست انجام داده بوده است. نیر  همیر

ای روی الشه هواپیما  گوید که پس از رسنگونی هواپیما، برای اینکه مشخص شود چه نوع مواد منفجره این مقام جمهوری اسالیم یم 

واپیما به آژانس انرژی اتیم ایران فرستاده شده و چند قطعه دیگر  هانی از بدنه ه وجود دارد )انفجار بر اثر بمب بوده یا موشک(، قطعه 

کشد اما نتیجه تست در اواسط  ها معموال مدنر طول یم اند. انجام این آزمایش را هم برای تست مواد منفجره به آزمایشگاه فرستاده 

موجود از منبع    فت نشده و تنها ماده منفجره حاضی شده و نشان داده که هیچ ماده منفجره دیگری روی بدنه هواپیما یا   ۲۰۲۰فوریه  

توان با  گوید که برای ما هنوز یک سوال بزرگ وجود دارد که چطور یک هواپیمای مسافربری را یم ها بوده است. این مقام یمموشک 

گوید که غالمعباس  . او یم ، پروازهای دیگری هم انجام شده بودند ۱ام-هم وقنر که پس از استقرار مجدد واحد تورشلیک رسنگون کرد، آن 

های سیاه را برریس  ترگ )دادستان نظایم وقت تهران( مشغول تحقیق است که چه اتفاقر برای هواپیما یا در داخل آن افتاده و جعبه 

 .کندیم

است. ارتش،   کند این است که شبکه پدافند هوانی کشور تحت نظر ارتش و سپاه پاسداراننکته دیگری که این مقام بر آن تاکید یم

ل یم سامانه  ل سیستمهای ارتفاع متوسط تا باال را کنیر   کند و سپاه، کنیر
ی

ی تا متوسط را برعهده دارد و این دو در هماهنیک های ارتفاع پاییر

  به چه دلیل در آن شب از سوی سپاه در خارج فرودگاه مستقر شده و چرا   ۱ام-کنند و مشخص نیست که سامانه توربا یکدیگر عمل یم 

 به شبکه پدافند هوانی کشور متصل نبوده است. 

ی در این باره صحبت یم  های هواپیما هیچ بقایانی به جا نمانده است. او  کند که از صندیلاین مقام ارشد جمهوری اسالیم همچنیر

ی رفته است. این سوال ایجاد یمگوید که چون صندیل یم ها  که پس چرا پاسپورت شود  ها از کامپوزیت ساخته شده، تماما سوخته و از بیر

سایل مسافران سالم باقر مانده است؟ چطور ممکن است که صندیل هواپیما از جنیس ساخته شود که به راحنر  و بخش زیادی از و 

اند؟ ده  های آتش مقاوم بو ّ ها و دیگر وسایل مسافران در مقابل شعله شود اما پاسپورت سوزد و نابود یم یم
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  خارجه وزیر از کرده درز  صون   فایل (B ضمیمه

ای خصوض درباره این موضوع  ، وزیر خارجه سابق ایران، جواد ظریف، جلسه ۲۰۲۰در سال    PS752نی پرواز  مدنر پس از رسنگو 

 داشت. فایل صونر این جلسه به دست انجمن رسیده است. 

ای با شورای عایل امنیت میل برگزار شده و عیل  ، جلسه ۲۰۲۰ژانویه    ۱۰صبح جمعه،    ۱۱گوید که حدود ساعت  او در این جلسه یم 

 )دبیر شورا(، محمد باقری )فرمانده سپاه( و محمد اسالیم )وزیر راه( در این جلسه حاضی بوده 
اند. شمخانی و باقری در این جلسه  شمخانی

دهد که ممکن است  به دلیل نقص فنی سقوط کرده است. جواد ظریف پاسخ یم   PS752کنند که حکومت باید اعالم کند پرواز  تاکید یم 

وهای مسلح جمهوری اسالیم  د و اگر از او یم اینطور نبوده باش خواهند که علنا بگوید علت سقوط هواپیما نقص فنی بوده، ستادکل نیر

اینصورت حاضی نیست   باید یک بیانیه عمویم صادر کند و بگوید مشکل فنی بوده و پس از آن او هم از این ادعا حمایت خواهد کرد؛ درغیر

 موضوع نقص فنی را مطرح کند. 

ی حاضی بوده است.  ای با شورای عایل امنیت میل تشکیل شده که حسن روحانی )رییس شب، جلسه   ۱۰عت در سا  جمهور وقت( نیر

وهای  های سپاه رسنگون شده است. اطالعیه با شلیک   PS752در این جلسه تصمیم گرفته یم شود که اعالم کنند پرواز  ای از طرف نیر

شود. در این جلسه، اعضای سپاه  ( منتشر یم ۲۰۲۰ژانویه   ۱۱بامداد صبح روز بعد )شنبه    ۷مسلح کشور در این باره تهیه و در ساعت  

ی فراخوانده و موظف یم  های داغدار ارتباط برقرار کرده و به دیدن آنها بروند. اگر آنچه  شوند که با خانواده و بنیاد شهدا و جانبازان نیر

ریبکاری شمخانی و باقری )بعنوان نمایندگان سپاه پاسداران( در مقابل ظریف  دهنده دروغگونی و ف ظریف گفته صحیح باشد، این نشان

ی نشان یم  دهد که این افراد، ظریف را تحت فشار گذاشتند تا پیش از موعد از ادعای  بعنوان وزیر خارجه کشور است. این نکته همچنیر

ی یم ی کاری نکرده است. ظریف همچنیر ،  رئیس سازمان هواپیمانی کشوری ایرانه عیل عابدزاده، گوید کنقص فنی حمایت کند اما او چنیر

 از سوی سپاه پاسداران تحت فشار بوده که نقص فنی را دلیل سقوط هواپیما اعالم کند. 

ی یم  ی یم های سیاه هیچ گوید که از جعبهظریف همچنیر ون نخواهد آمد و فقط اطالعات مربوط به پرواز از آنها تامیر ی بیر شود و چیر

. او چندبار اشاره یم نیم  های سیاه  کند که جعبه توان هیچگونه شواهدی به دست آورد که نشان بدهد شلیک به پرواز عمدی بوده یا خیر

گوید که ممکن است چند نفر نفوذی دست به رسنگونی عمدی این پرواز  بودن رسنگونی هواپیما را تایید کنند. او حنر یم توانند عمدی نیم 

ا ما هرگز نخواهیم فهمید. حادثه ممکن است بر اثر جمینگ رادار هم اتفاق افتاده باش اما هرگز به ما نخواهند گفت. او  زده باشند ام

ی در این باره نخواهند گفت. این موضوع ممکن  یم ی وهای مسلح ایران و سپاه پاسداران هرگز نه به ما و نه به کس دیگر چیر گوید که نیر

 بماند چون با افشای حقیقت، حکومت ایران ممکن است امنیت میل خود را به خطر بیندازد. ظریف  است برای همیشه یک راز باقر 

گوید که بسیار محتمل است که حقیقت هرگز روشن نشود چون در رسارس جهان، عناض دفاع میل کشورها پوشیده در رمز و راز  یم

 هستند. 

ه تا این پرونده به جانی برسد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است. او حنر استعفای خود را رهیر  گوید تمام تالشش را کرد ظریف یم 

ی کند. دهند او از سمت خود کناره جمهوری اسالیم تقدیم کرده اما پذیرفته نشده و اجازه نیم  گیر
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 ایران  سوانح بررس دفی   کل رئیس از درزکرده صون   فایل (C ضمیمه

گزاری    ، ۲۰۲۰در ژوئیه   . در  [185]   گزاریسر درباره فایل صونر درزکرده از رئیس کل دفیر برریس سوانح ایران را منتشر کرد  CBCخیر

ی  ، جزئیات مهم و تعییر
و همکاری کامل رئیس کل دفیر برریس سوانح ایران با سپاه    PS752ای درباره رسنگونی پرواز  کننده این فایل صونر

 شود. ران افشا یمپاسدا 

، ییک از  شده مکالمه حسن رضان  این فایل، صدای ضبط  فر )رئیس کل دفیر برریس سوانح ایران( و جواد سلیمانی )همش الناز نبنر

 فضای هوانی ایران در  فر به سلیمانی یم ( است. رضان  PS752جانباختگان پرواز  
ی   ۸گوید که شورای عایل امنیت میل مسئول بازگذاشیر

ی برنامه سپاه پاسداران برای  دهد که علت بسته او سپس توضیح یم   بوده است.   ۲۰۲۰ژانویه   ی از لورفیر ، پیشگیر نشدن فضای هوانی

خواهد که شخصا به ایران رفته و با او دیدار  فر در این گفتگو از جواد سلیمانی یم های آمریکا در عراق بوده است. رضان  حمله به پایگاه

کند.  کند که در فرانسه با سلیمانی دیدار کند اما سلیمانی مجددا دعوت او را رد یم ر سپس پیشنهاد یم فپذیرد. رضان  کند، اما سلیمانی نیم 

شدن های اینستاگرامش در انتقاد از حکومت ایران را حذف کند. بالفاصله پس از مطلع خواهد پست فر از سلیمانی یم در پایان، رضان  

، حسن رض فر از سمت خود به عنوان رئیس کمیسیون برریس پرونده هواپیمای اوکراینی برکنار  ان  حکومت ایران از وجود این فایل صونر

 شد و آرش خدانی جای او را گرفت. 

ی  گوید که ایران همواره اضار داشته  الملل در دانشگاه اتاوا و تحلیلگر سابق امور خاورمیانه، یم توماس ژونو، استادیار رشته امور بیر

ی نیست. ژونو یم به این پرواز مستقل خواهد بود و اکنون این فاصل صونر نشان یمکه روند تحقیقات مربوط   گوید »کامال  دهد که چنیر

به بستگان جان نابجا« و »نر  بیاورد.  معنا«ست که مسئول ارشد تحقیقات یک حادثه هوانی  البته ژونو اشاره  باختگان در کانادا فشار 

 آور نیست. این رفتار چندان هم تعجب  [ایرانبا توجه به رفتارهای حکومت ] کند کهیم

گزاری   از این فایل صونر را بازبینی کرده است. اخوان معتقد است که این    CBCپیام اخوان، بازپرس سابق دیوان الهه، نسخه خیر

، شواهد جدیدی است که نشان یم  ایران تصمیم گرفته فایل صونر باالترین سطوح حکومت  از مسافر در  اند که هواپیماها  دهد  پر  را 

ی در دولت ایران عامدانه و آگاهانه این  آسمان ایران نگه دارند در یک روز فعالیت نظایم شدید. اخوان یم  گوید: »مقامات ارشد رهیر

 و نر گفته دکیر اخوان، مسئله فقط خطا یا اشتباه انسانی نیست، بلکه مسئله نر خطرات را نادیده گرفتند. به 
مجرمانه  مباالنر  مسئولینر

نظایم به است. او ادامه یم  نظایم، استفاده از مسافران غیر ، به دهد: »در خطر قرار دادن آگاهانه هواپیمای غیر وضوح  عنوان سی  انسانی

ی اشاره کرد که این فایل صونر حایک از آن است که تیم برریس حادثه، در  مستوجب اتهام کیفری است«. اخوان در این گفت  وگو همچنیر

 وشانی حقایق است.  ن  الپ

ی ترودو در پرونده پرواز   م PS752رالف گودال، مشاور ویژه دولت جاستیر ی این تماس تلفنی را »رفتاری رسر آور« خواند و گفت:  ، نیر

ایط، غلط است. ساده بگویم، کامال   »این کار از هر جهت که حساب کنید، چه از نظر روش کار، چه ادب و نزاکت و چه تناسب با رسر

 «. غلط است
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  روند (D ضمیمه
 
 ایران  در هوان   سوانح به مربوط تحقیقات قضان   و حقوق

ق در تاریــــخ   ۱۳۹۹خرداد   ۳۱گزارش روزنامه رسر

 و قانونی برریس یم 
ر
ق روند برریس سوانح هوانی را از بعد حقوق  کندرسر

 »استقالل« گمشده 

ا از سوی مراجع مختلف بیان شده  شکوفه حبیب  ، استقالل نهاد برریس سانحه است که اخیر زاده: مطالبه مهم در صنعت هوانی

ورت   ATRبابت سانحه برخورد هواپیمای  90است. در بخش پیشنهادات گزارش کمیسیون اصل   کت هواپیمانی قید شده است »ضی رسر

یل و برریس سوانح هوانی از سازمان هواپیمانی کشوری منفک و به این نهاد مستقل واگذار  دارد نهاد مستقل برریس سانحه در کشور تشک

فته مستقل از دولت با تشکیالنر شبیه به دیوان محاسبات کل کشور و برای برریس  شود. پیشنهاد یم شود این نهاد مشابه کشورهای پیشر

، رییل، دریانی و جاده  ی تأکید دارد.    13ضمیمه  ای تشکیل شود.« و سوانح مختلف هوانی پیمان شیکاگو بر استقالل نهاد برریس سانحه نیر

 و نر 
ی باید بتواند تحقیقات را به روش مستقیل  در توصیف آن نهاد آمده است: »نهاد برریس سوانح باید کامال عینی طرف باشد. همچنیر

ون باشد« و در جانی دیگر نوشته:  ای استقرار  »کشورها باید نهاد برریس سوانح خود را به گونه انجام دهد که مانع فشار و مداخله از بیر

باشد که یم  تشکیالنر  دیگر  و  آنها  هواپیمانی کشوری  تشکیالت  از  آنها مداخله کند«.   دهند که مستقل  تحقیقات  اهداف و  تواند در 

مانی کشوری مستقل باشد و تحت نظر  این است که نهاد برریس سوانح خود از نهاد هواپی  13شده در ضمیمه  ترین روش معرقی ایدئال

د. در این روش نهاد برریس سوانح مستقیما به مجلس یا دولت، پاسخگو بوده و حنر زیرمجموعه یک وزارتخانه   مجلس یا دولت قرار گیر

مانی کشوری  عرض نهاد هواپیتواند در ساختاری همکه به هر دلییل روش ایدئال فراهم نشود، نهاد برریس سوانح یم نیست، درصورنر 

د. با توجه به مفاد ضمیمه   ، آیا »دفیر برریس سوانح هوانی سازمان هواپیمانی کشوری« استقالل الزم  13تحت یک وزارتخانه قرار گیر

ی قرار گرفته است. مصداق بارز این مور دارد؟ به نظر یم   نیر
ونی د  رسد این دفیر نه تنها استقالیل از سازمان ندارد حنر تحت اعمال فشار بیر

شدن پرواز  هواپیمانی آسمان؛ دو: سانحه ساقط   ATRوجو کرد: »یک: سانحه برخورد هواپیمای  توان در دو سانحه اخیر جسترا یم 

ی   752شماره   ایم از دید کارشناسان و مسئوالن، استقالل روند برریس سوانح هوانی  الملیل اوکراین.« در این گزارش تالش کرده هواپیمانی بیر

فر، مدیرکل دفیر برریس سوانح هوانی سازمان هواپیمانی که گفته  . البته در ابتدا نگایه هم داشتیم به اظهارنظر حسن رضانی را برریس کنیم

ی  بیر از منظر حقوق  نکرده بود  منتشر  را  نهانی سانحه  اولیای دم، گزارش  مقام مسئول چندان  الملل  این  دیدگاه  از  اما  این پرسش،  اند. 

 خوشایند نیست. 

 دادگاه از انتشار گزارش نهانی سانحه ممانعت  

مدیرکل دفیر برریس سوانح هوانی سازمان هواپیمانی کشوری در پاسخ به این پرسش که علت عدم انتشار گزارش نهانی سانحه برخورد  

ب وظایف خود گوید: »پس از وقوع سانحه، تقریبا از هر قوه کشور، دو نهاد برحسیاسوج چیست، یم   -هواپیمای آسمان در مسیر تهران

یس به اطالعات سانحه به مسائل آن ورود کردند. از قوه مقننه، دو کمیسیون عمران و اصل   مجلس؛ از قوه قضائیه،    ۹۰ضمن دسیر

عنوان دو معاونت از وزارت راه و  ونقل به دادستانی و سازمان بازریس کل کشور و از قوه مجریه، سازمان هواپیمانی کشوری و بخش حمل 

، سازمان هواپیمانی کشوری دو درخواست تقريبا  شدن پیش رای برریس سانحه و نظارت بر آن. پس از تهیه شهرسازی  ب نویس گزارش نهانی

ی و شعبه بازپریسی كاركنان دولت دريافت كرد كه به   90زمان از كميسيون اصل  هم  نويس  الملیلی اولياي دم، پيش منظور رسيدن به حقوق بیر

ی  ی به گزارش نهانی ايكائو را مطرح کرد، اما  گزارش نهانی  تبديل و ارسال نشود. سازمان دالیل خود براي ارسال گزارش برابر استانداردهاي 

گونه خطا و  دليل عدم توافق، فقط گزارش ساالنه برابر استانداردهای ایکائو ارسال شد. جالب اینجاست که گزارش این دو نهاد هیچ به 

ی  برای مراجع بیر ی  و  الملیل و کارخا تقصیر به کوتایه  برریس سانحه  تیم  اما گزارش  ی کرد،  پیگیر بتوان آن را  تا  نکرده  بیان  نه فرانسوی 

ی  شاءهللا پس از برگزاری دادگاه  های ناجوانمردانه اشاره کرده است. انالخصوص مسئله تحریم الملیل عیل خطاهای کارخانه و نهادهای بیر

ی واحد، معتقد کنیم«. این اظهارنظر این مقام مسئول به همه را به یک نتیجه   ها به حق خود برسند و هم ما بتوانیمهم خانواده  خونر  گیر

ی تأثیر یم عدم استقالل این دفیر را نشان یم   نیر
ونی پذیرد. البته این نکته  دهد که نه تنها از عوامل درونی سازمان متأثر است که از عوامل بیر

ی عدم استقالل این  داده د توان نادیده گرفت که تخلفات رخ را نیم  ر سازمان هواپیمانی و وجود متهمان در داخل این سازمان و همچنیر

ی به خرج دهند.  ، حساسیت بیشیر ، سبب شده تا مسئوالن قضان  نسبت به انتشار گزارش نهانی  دفیر
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، مهم یخ
ی

 ترین اختالف زدگ

ی در پاسخ به این پرسش که »آیا عدم استقالل مرجع برریس سوانح    مدیرکل دفیر برریس سوانح هوانی سازمان هواپیمانی همچنیر

ی ایکائو هم  کند: »دفیر برریسی سوانح و حوادث  گونه تحلیل یم خوانی دارد«، موضوع را این هوانی از سازمان هواپیمانی کشوری، با قوانیر

ی واحد در كشور بوده و  بعد گزارش را به كشور سازنده و طراح ارسال یم  ، بزرگ کند. مسئله يخ موظف به تهيه گزارش نهانی ی
ی

ترين  زدگ

نتيجه اختالف  نهاد داخیلی است كه  با دو  فرانسه  ايران و  به درخواست نظر دو كميسيون  ما  ي را مشكل كرده است.  ها و سؤاالت گیر

ک برای حل مسائل موجود کرده گو بوده و شعبات بازپریس مربوطه پاسخ   ۹۰کمیسیون اصل   ایم. ایم و درخواست برقراری جلسه مشیر

طور مستقل گزارش خود را منتشر کند، اما ما  ایکائو توصیه کرده که همیشه باید تیم برریس سانحه، استقالل خود را حفظ کرده و به 

ی مسلم خود را بهتمایل داریم نتیجه  طور معمول در دنیا گزارش  عنوان گزارش نهانی منتشر کنیم. نگران زمان هم نیستیم، چون به گیر

ی كه  شود«.او ادامه یم ار بعد از چند سال صادر یم بسوانح مرگ 
دهد: »ايكائو تأكيد کرده كه اعضاي تيم برریسی سانحه بايد از نهاد نظارنر

كت دخيل هستند، جدا باشند. اين مسئله در كشورهاي جهان به دو قسم انجام  در مراحل تدوين مقررات و نظارت به هواپيما و رسر

کت شود، يا كال در نهادي مستقیمی  ی كشوري و رسر ی كشوري در آن  های دخیل انجام یمی ل از هواپيمانی ی اعضاي هواپيمانی
شود، اما از برجی

كت یمی  كت و هواپيما استفاده یمی رسر ی كشوري است، ویلی از كارشناسان مستقل از نظارت به رسر شود كنند. روش ديگر در داخل هواپيمانی

ی به سازما  ی اعضاي مستقل از صنعت هوانوردي نیر
كنيم. تقريبا نصف كشورهاي  شوند. ما از روش دوم استفاده یمی ن دعوت یمی و برجی

ی روش استفاده یمی  کند«. او به نکته  های برریس سوانح کشورهای دنیا به تفهیم موضوع کمک یم سایت كنند. مراجعه به وب دنيا از همیر

هواپیمانی کشوری مبحث جدانی برریس سوانح را  کند: »جالب اینجاست که حدود سه سال پیش خود سازمان  توجیه اشاره یم درخور 

ی و مقررات الزم و  در دولت و مجلس مطرح کرده و مساعدت  های خود برای تدوین مقررات الزم را انجام داده است؛ اما اصالح قوانیر

، بودجه و همسان  او نهای حمل سازی رویه ایجاد ساختارهای الزم، مقتیصی زمان کاقی از  های استقالل و  مونه ونقل در کشور است«. 

ی استقالل نهاد برریس سوانح را جویا یم  گوید: »بعیصی  پردازد و یم فر در پاسخ به دفاع از عملکرد دفیر برریس سانحه یم شوم. رضانی نداشیر

ح است: بنده و اکیر اعضای تیم برریس سانحه در فرایندهای نظارنر و صاز نمونه  دور مجوز  های استقالل تیم برریس سانحه به این رسر

کت هواپیمانی دخالت نداشته  کت هواپیمانی  هواپیما و رسر ایم. دفیر برریس سوانح و حوادث، یک دفیر مستقل از دفاتر نظارنر سازمان به رسر

  ATRطور مستقل زیر نظر ریاست سازمان فعالیت دارد. )نکته: ریاست سازمان از متهمان سانحه سقوط هواپیمای  و فرودگاه بوده و به 

یاسوج است(. اگر به گزارش ما مراجعه کنید، متوجه خواهید شد که همه خطاها، کمبودها و نقص مقررات داخیل و خارجر    -تهران  مسیر 

 در سازمان هواپیمانی کشوری بیان شده است و برای اصالح آنها توصیه 
ان تقصیر را بیان نکردیم  های ایمنی صادر کرده حنر ی ایم. فقط میر

ح وظایف تعر  ربط مثل قوه قضائیه و مجریه  ایم که نهادهای ذی کند: »ما بارها گفته شده ما در ایکائو نیست«.او تأکید یم یف که از رسر

م اصل  از  ح وظایف به موضوع ورود کنند و با آنها همکاری داشته مجلس شورای اسالیم یم   ۹۰جمله کمیسیون محیر ایم؛  توانند براساس رسر

 ها باید پذیرفتنی و مطابق با مستندات موجود باشد«. ل ها و بیان استدالاما نحوه همکاری 

 گزارش نهانی به هر بهانه انتشار 
ی  ای، باطل است نیافیر

ی صحبت یم  ، پژوهشگر حقوق هوافضا نیر
ی کنیم. او انتشار برای برریس بهیر با میالد صادقر  گزارش نهانی با بهانه حقوق بیر

ی الملیل  نیافیر

ایط عدول دولت   38»با گذر از حکم مقرر در ماده  گوید:  دم را باطل دانسته و یم اولیای  ی رسر ها از استانداردها  کنوانسیون شیکاگو که مبیر

ی  رسد؛ زیرا تعهد  کنوانسیون شیکاگو، پاسخ پرسش منقی به نظر یم   13الملیل است، باید گفت که از نظرگاه ضمیمه )انکس(  و ترتیبات بیر

ماه، تعهد یا تکلیقی مطلق است    12ترین زمان ممکن و در صورت امکان در انتشار گزارش نهانی در رسیــــعکننده به یا تکلیف دولت برریس 

ایظ تجویز نشده است و در  ، دائیم باشد یا موقت.  کند که انتشار باره تفاونر نیم این و انحراف از آن تحت هیچ رسر  گزارش نهانی
ی نیافیر

ی نباید  6.6ضاحت دارد. افزون بر این، تعهد به انتشار اعالمیه موقت )موضوع استاندارد  باره  اینضمیمه یادشده در   6.5استاندارد   ( را نیر

ی به   به( حقوق بیر
ی

دم  الملیل اولیای عنوان بدل یا جایگزین تعهد به انتشار گزارش نهانی تصور کرد. مراد از جهت یا دلیل )رسیدن یا رسیدگ

ی موقت گزارشو ارتباط آن با انتشار  نهانی روشن نیست. مدیران هوانوردی ما نباید رسبسته، معمانی و مشکوک سخن بگویند. الزم    نیافیر

ی به همراه مستند قانونی تصمیم داده شود«.صادقر درباره همخوانی استقاللاین است در  ی مرجع برریس  باره توضیحات بیشیر نداشیر

ی ایکائو یم  توان داد. در یک جنبه،  های مختلف یم »پاسخ مسئله را از جنبه   گوید: سوانح هوانی از سازمان هواپیمانی کشوری، با قوانیر

یم   13ضمیمه   اعالم  آشکارا  شیکاگو  دولت  پیمان  هر  سانحه کند که  برریس  اداره(  )سازمان/  مرجع  مراجع  باید  از  مستقل  را که  ای 

 هواپیمانی باشد، تأسیس یا دایر کند. این استاندار )سازمان 
علت که  شود؛ به این  ای نسبتا جدید محسوب یم د، مقرره ها/ ادارات( دولنر

ده )  ی ی اصالحیه ضمیمه سیر ی 2016از نتایج پانزدهمیر ی استانداردی، دیگر در نگاه سازمان بیر الملیل هواپیمانی کشوری  ( است. با وجود چنیر
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عنوان یک مرجع برریس  ده باشد، به )ایکائو(، واحد برریس سانحه که درون تشکیالت سازمان هواپیمانی کشوری یک دولت تعبیه ش

 سانحه مستقل تلقر نخواهد شد«. 

 سازمان هواپیمانی بر روند برریس سانحه 
ی  سایه سنگیر

دهد: »نباید پنداشت که مرجع برریس ایمنی سوانح و حوادث هوانی ما نهادی به غیر از سازمان هواپیمانی کشوری است.  او ادامه یم 

، شود، هرگز داللنر بر مرجعیت این  کمیته یا کمیسیون در برریس ایمنی سوانح و حوادث هوانی صحبت یم   اینکه گایه از فعالیت یک دفیر

 وقایع هوانی ندارد. این عناوین گول
هستند؛ چراکه در ظاهر ممکن است از وجود   کننده زننده و گمراه تشکیالت یا نهادها در برریس ایمنی

 م
ر
 وقایع هوانی حکایت کنند. مرجع  یا حضور مرجیع مستقل و با شخصیت حقوق

تمایز از سازمان هواپیمانی کشوری در برریس ایمنی

نظایم در ایران به طور مستند به ماده )  ی 3برریس ایمنی سوانح و حوادث هوانی غیر نظایم(،  نامه برریس سوانح و حوادث هوانی )غیر ( آییر

کند، جریان برریس وقایع هوانی را از  ام ناظر و ناظم هوانوردی عمل یم خوِد سازمان هواپیمانی کشوری است. این سازمان که خود در مق

ل برریس    که مسئول برریس که همان شخص یا یک کمیته همان ابتدا در دست دارد، چنان  است و مسئولیت سازماندیه، هدایت و کنیر

 شود، منتخب سازمان هواپیمانی کشوری است«. سانحه یا حادثه برعهده او گذاشته یم

ی هر تأیید دادرسای جرائم کارکنان دولت بر استقاللم  نداشیر

 گزارش نهانی سانحه سقوط هواپیمای تهراناین پژوهشگر حقوق هوافضا انتشار 
ی ی این  یاسوج را مهر تأییدی بر استقالل   -نیافیر نداشیر

درخواست مجلس و قوه قضائیه منتشر نکرده    دهد: »اکنون سازمان هواپیمانی کشوری، گزارش نهانی را موقتا بهداند و توضیح یم دفیر یم 

ی دادرسای جرائم کارکنان دولت از انتشار و ارسال گزارش )اعالمیه( موقت سانحه به  طور که نقل شده و در اخبار آمده، پیش و آن تر نیر

، یعنی ممانعت دادرسای جرائم کارکنان دولت از ا  نتشار و ارسال گزارش موقت  ایکائو، ممانعت به عمل آورده است. معنای اقدام اخیر

سانحه، روشن است و نیاز به توضیح زیادی ندارد. ممانعت این دادرسا از انتشار و ارسال گزارش موقت سانحه به ایکائو، مهر تأییدی  

 سازمان هواپیمانی کشوری یا دست 
«. است بر فقدان استقالل عملیانر  کم ضعف عملکرد سازمان در بعد استقالل عملیانر

 هوانی انتشار 
، تهدیدکننده ایمنی  گزارش نهانی

ی  نیافیر

ی حقیقنر در یک درخواست یا تقاضای ساده نداشته؛  او در تکمیل سخن خود، ترصیــــح یم کند: »درخواست مجلس و قوه قضائیه نیر

ی برداشت و   ی، بار دیگر فقدان یا بلکه در واقع یک دستور یا فرمان بوده و سازمان خود را مجبور به اطاعت از آن دیده است. چنیر تعبیر

ثابت یم  استقالل عملیانر سازمان را  به  هر کند. در ضعف  برخوردار بوده و  از آزادی عمل  اقدام  این  بر فرض هم که سازمان در  حال 

، متوجه سازمان هواپیمانی  
کشوری  تشخیص خود گزارش نهانی را موقتا منتشر نکرده باشد، نقد متفاونر از زاویه فلسفه برریس ایمنی

، برخالف هدف برریس ایمنی گام برداشته است، چون یم  دانیم که از جمله  است.سازمان با تصمیم به عدم انتشار موقت گزارش نهانی

ه  ی ی اهداف یا انگیر ی دلیل  های معیر ی از تکرار سوانح و حوادث یا کمک به آن است. حقا به همیر ، نیل به پیشگیر شده انتشار گزارش نهانی

، حنر به   است که برریس   وقایع هوانی بدون انتشار گزارش نهانی
 هوانی  طور موقت، نه ایمنی

تنها ناقص و ناتمام، بلکه تهدیدکننده ایمنی

های  نگر به حقوق چه کارها ساخته است و تا چه اندازه این رویکرد در ارائه برداشت بینید که از رویکرد هدف خواهد بود. بنابراین یم 

، یم صحیح حقوقر و داوری در  افزاید:  ست مسائل، مؤثر است«. صادقر با نگایه به عملکرد اروپا در استقالل عملیانر برریس سوانح هوانی

( بپذیرد و باید اخت ( بجوید و نه از کیس دستوری )فرامینی ، نه از کیس دستوری )فرامینی یار  »اداره برریس ایمنی باید در اجرای برریس ایمنی

ل( نامحدودی بر   کنند که استقالل، فقط  شود: »برجی گمان یماجرای تحقیقات ایمنی داشته باشد«. او در ادامه یادآور یم )تسلط/ کنیر

گونه  آید و حال آنکه ابدا این نفعان و بازیگران صنعت هوانوردی به دست یمکننده از سایر ذی با تفکیک ساختاری یا اداری نهاد برریس 

ی او یم  نیست؛ استقالل ابعاد گوناگونی دارد«.از  ی بیر الملیل، ناقی ورود سیستم قضان  و بخش نظارنر مجلس مثل کمیسیون  پرسم این قوانیر

ای چون وقایع هوانی  دهد: »بدییه است که برریس و تحقیق در موضوعات پیچیده در روند برریس سانحه است؟ او پاسخ یم  90اصل  

ی نباید برریس و تحقیق روی سوانح و حوادث هوانی را محدود و منحرص به برریس ایمنی یا فنی    نیاز به تخصص و دانش دارد. همچنیر

ی و عدالت هم هدف عایل دیگری است که خود تحقیق مخصوض را به جریان یم  اندازد. آنچه اهمیت دارد این است  دانست. دادگسیر

ی و تند اتفاق افتد.  کدام از حیث هدف متمایزند، اصطکاک رخ دهد  که نباید اجازه داد میان این دو برریس که هر  یا اقال برخوردهای سنگیر

 حقوق ما از پس این مهم برنیامده و شدیدا اسباب و موجبات سایش میان دو برریس را فراهم کرده است«. 
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کننده  داند: »من برای ایجاد یک مرجع برریس این پژوهشگر، الزمه استقالل نهاد برریس سوانح را انقالب قانونی در این زمینه یم 

پایه قل به اصالح قانونی رجای واثق ندارم. اصالح، آن مست باشند. عمیقا  وقت کار است که  ی  ایمنی موجود و تأمیر امهات برریس  ها و 

د. انقالنر از برچیدن نمایش   معتقدم که در این  عمدی  باب باید یک انقالب قانونی صورت بگیر فنی تعقیب کیفری سوانح غیر نامه غیر

وابسته به هوانی تا استقرار سازما  سیایس، تخصیص و غیر  غیر
 وقایع هوانی و حنر تمایم وقایع حمل نی

ونقل و سایر  منظور برریس ایمنی

 به جانی نخواهد رسید مگر آنکه از نخبگان و دانایان صنعت هوانوردی بهره 
ی ، مقیی . البته که در این مسیر  پیشامدها و رخدادهای صنعنر

د و مرتب و منظم با آنها مشورت و   رایزنی کند«. بیر

پذیری نهاد برریس سانحه از سازمان هواپیمانی و نهادهای دیگر   تأثیر

ی در این زمینه به برجی مفاد قانونی در روند برریس سوانح هوانی اشاره یم  کند: »با  یک منبع آگاه در سازمان هواپیمانی کشوری نیر

تواند این حاالت را داشته  ونگذاری ایران، نهاد برریس سوانح یم و چارچوب قان  9962و    9756های  توجه به مستندات انکس و داکیومنت

جمهور؛ سه، نهادی  های رئیس باشد: »یک، نهادی زیرمجموعه مجلس شورای اسالیم؛ دو، نهادی زیرمجموعه مستقیم دولت یا معاونت

ی زیرمجموعه ییک از وزارتخانه  یرمجموعه قوه قضائیه به دلیل مغایرت با هدف؛  تواند این حاالت را داشته باشد: یک، ز حال نیم ها و درعیر

نتیجه یم  توضیحات خود  این  ادامه  در  و  استقالل عملکردی«  دلیل عدم  به  هواپیمانی کشوری  د: »پس  دو، زیرمجموعه سازمان  گیر

ی و مقررات  اکنون که نهاد برریس سوانح، زیرمجموعه سازمان هواپیمانی کشوری است، با اسناد ایکائو مغایرت دارد، هرچنهم  د وفق قوانیر

برریس سوانح ورود یم   کند: داخیل است«.او ترصیــــح یم  نهادها به موضوع  این  »اینکه سایر  ایکائو  دلیل  ی  به همیر نبوده و  کنند، بعید 

داشته    خوایهموضوع را در مقررات خود دیده است. به عبارنر ایکائو پذیرفته است که برای حمایت کشورها از مردم خود، آنها حق تظلم 

ی دلیل ایکائو گفته است که اوال این نهادها  و دادگاه  ی امکان ورود به سانحه را دارند. به همیر ها یا سایر نهادهای نظارنر و شاید پلییس نیر

 به سانحه اختالیل وارد کنند و نباید مانع گزارش 
ی

ی تیم برریس سوانح نباید بنباید در امر رسیدگ ی  دیه آنها شوند و ثانیا بازرسیر ی چنیر ازرسیر

نامه همکاری )حسب  نهادهانی باشند. برای تحقق بهیر این هدف ایکائو از کشورها خواسته است که یط برقراری قانون یا قرارداد یا تفاهم 

پیش  را  موضوع  بگذارند،  تأثیر  سانحه  در  است  ممکن  نهادهانی که  با  هر کشور(  داخیل  نگهداری  مقررات   
ی

حل کنند. چگونیک و  بینی 

ی اعالم گزارش CVRو FDRهای ضبط صوت و داده )دستگاه  یس به سایت سانحه و همچنیر ی دسیر های سوانح  ( و خوانش آنها و همچنیر

وفصل کند.متأسفانه  از جمله موارد مشخیص است که الزم است کشورها در امر برریس سوانح با سایر نهادها از جمله دستگاه قضان  حل 

ی عدم  ده و شاید ییک از اصیل وقت حل نشاین موضوع در ایران هیچ  ترین موارد مقابله و مواجهه دستگاه قضان  با برریس سوانح، همیر

ی کش   و همچنیر
ام دوجانبه به همکاری است. دستور عدم انتشار گزارش نهانی سانحه یاسوج توسط دستگاه قضان  ی های متعدد  وقوسالیر

ان از تحت تأثیر بودن کمیته برریس سوانح نه از جانب سازمان هواپیمانی  سانحه هواپیمای اکراینی نش   CVRو    FDRهای  خوانش دستگاه 

 بلکه از جانب سایر نهادها دارد«. 

 تأسیس پژوهشگاه صنعت هوانوردی و ورود به برریس سوانح 

،    -این مقام مطلع تأکید دارد که علیم  ایط کنونی ح  اولویت دارد و علت را این پژوهیسر بودن این نهاد به استقالل آن، در رسر گونه رسر

رسد و متأسفانه مورد غفلت واقع شده، این است که الزمه برریس  ترین موضویع که به ذهن یم ترین و واقیع ترین و عمیل دهد: »ساده یم

 را در ن  داشته باشد، عالوه بر »استقالل عملکردی«، علیم 
یسر بودن این نهاد است.  پژوه -سوانح دقیق و قابل اعتماد که اقناع همگانی

ام صورت کارمندی )اجران  یا سیایس( اداره شود. بلکه الزم است که علیم و پژوهیسر اداره شود. بنابراین پیشنهاد عمیل این نهاد نباید به 

کت فرودگاه این است که دانشکده صنعت هواپیمانی کشوری که سال  ی رسر رت علوم  های کشور، سازمان هواپیمانی کشوری و وزا هاست بیر

عنوان پژوهشگاه صنعت هوانوردی و زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی فعالیت کند.  شود، از شکل حاضی خود درآمده و به کاری یم پاس

، به  های پژوهیسر برای دانشجویان و استادان خود و سایر  عنوان پروژه این دانشکده با برخورداری از هیئت علیم و طرح هر سانحه هوانی

طور عمیل و نه شعاری، دانشگاه را به صنعت متصل  شود که به تواند توان علیم صنعت را ارتقا دهد بلکه پیل یمتنها یم ها، نه دانشگاه 

د،  طوری کند: »ارتقای جایگاه یا تغییر جایگاه نهاد برریس سوانح در ایران به کند«.او تأکید یم  که زیرمجموعه دولت یا مجلس قرار گیر

پذیری آنها از جوانب  شود، زیرا تجربه نشان داده است که هرچه نهادها به رأس قدرت نزدیک اد نیم وجه پیشنههیچ به  تر شوند، تأثیر

ایط موجود بدتر خواهد کرد. به نظرم نگاه علیم به نهاد برریس سوانح تنها راه موجود   سیایس بیشیر خواهد بود که قطعا وضع را از رسر

است«. 
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 ایر رایان ۴۹۷۸ پرواز بالروس؛ سانحه (E ضمیمه

( پرواز کرده بود، ناگهان  رایان  FR4978، پرواز  ۲۰۲۱مه    ۲۳در   ایر که از آتن )پایتخت یونان( به سوی ویلنیوس )پایتخت لیتوانی

ف و به فرودگاه  مسیر خود را بر فراز فضای هوانی بالروس در نزدییک مقصد خود تغییر داد. دو جت جنگنده بالرویس این پرواز را از منحر 

 مینسک اسکورت کردند و در آنجا دو نفر از مسافران پرواز توسط مقامات بالروس دستگیر شدند.  

ی، مدیرعامل هواپیمانی رایان ی توصیف کرد که مقامات مراقبت پرواز بالروس به  مایکل اولیر ایر، رخدادهای منجر به حادثه را چنیر

داخل هواپیما کار گذاشته شده و اگر هواپیما وارد فضای هوانی لیتوانی شود منفجر خواهد شد    اند که بمنر در خلبان پرواز اطالع داده 

ل عملیات رایانهای پرواز بارها درخواست کرده بنابراین هواپیما باید در فرودگاه مینسک فرود بیاید. خلبان ایر تماس اند تا با مرکز کنیر

ند اما مراقبت پرواز بالروس اجازه این   ی  ایر در لهستان به تلفن جواب نیم کار را نداده و به دروغ گفته که مرکز رایانبگیر دهد. آقای اولیر

ای جز فرود در مینسک داده نشده است. پس از فرود هواپیما در مینسک، دونفر  بندی خود اشاره کرد که به خلبان هیچ گزینه در جمع 

نگاری به نام رومن پروتاسویــــچ  [191]. دخیر او سوفیا ساپگا، بازداشت شدند و دوست  از مسافران پرواز، خیر

نگار، ییک از مخالفان الکساندر لوکاشنکو، دیکتاتور بالروس، بود. پس از این حادثه، بریتانیا و تمایم کشورهای اتحادیه اروپا   این خیر

اضطراری و تیم تحقیقات تشکیل داد و پروازهای هواپیمانی    رفتار بالروس را بشدت محکوم کردند. ایکائو درخصوص این حادثه جلسه 

ی مجازانر بود و این حادثه باید مورد برریس دقیق قرار یم  گرفت  بالروس به کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع شد. رفتار بالروس مستحق چنیر

نفر    ۱۷۶که منجر به مرگ  PS752رسنگونی پرواز  اما این واکنش را با رفتار اتحادیه اروپا، ایکائو و خطوط هواپیمانی درخصوص جنایت

! و یک کودک متولدنشده شد، مقایسه کنید 
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ضان فهرست (F ضمیمه  شده زندان   و دستگی   معی 

ک :   [ 145،  141]  منابع مشیر

  زاده. مصطقی هاشیم ۱

زدن امنیت کشور به پنج سال  م اجتماع و تبانی به قصد برهم زاده، دانشجوی مهندیس عمران دانشگاه تهران، به اتها مصطقی هاشیم 

ی به   او همچنیر از ورود به خوابگاه دانشجونی و سه ماه کار اجباری در یک    ۷۴زندان محکوم شد.  به شالق و دو سال ممنوعیت  ضی

،آسایشگاه روانی به دلیل اخالل در نظم عمویم محکوم شده است. مصطقی هاشیم  اف اجباری    زاده در یط بازجونی تحت فشار برای اعیر

قرار گرفت. بازجو او را تهدید کرد که در صورت عدم همکاری او را با آمپول هوا یم کشد و پیکرش را در محیل نامعلوم رها یم کند. از  

افات مورد نظرشان در برگه   بازجون  ثبت  سوی ماموران حکومنر به وی گفته شد که صبح اول وقت وی را خواهند کشت، مگر آنکه اعیر

 شود. 

 وضعیت بازداشت فعیل: آزاد، اتمام محکومیت 

 منابع: 

-of-downing-protesting-for-imprisoned-student-hrm.com/index.php/2020/09/28/iranian-https://iran

plane/-ukrainian 

https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5935/ 

یقی ۲  . امیر محمد رسر

  ، یقی اضات امیر محمد رسر ی به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به     دیگر دانشجوی دانشگاه تهران، که در اعیر کت کرده بود، نیر ماه    ۶رسر

یکشنبه   در روز  او  است.  محکوم شده  ن     ۹۸بهمن    ۲۰زندان  در  او  ی  دستگیر به گفته وی،  بازداشت شد.  امنینر  وهای  نیر توسط 

داری از ماموران لباس شخیص در حال ور  ی وسایل مصطقی هاشیم عکسیر زاده و انتشار عکس ها در  ود به خوابگاه دانشجونی و برداشیر

اضات اعالم کرد.  کت در اعیر ی او را رسر ش بود. چند روز بعد، رئیس حراست دانشگاه تهران دلیل دستگیر  حساب تویییر

، تایید محکومیت   وضعیت بازداشت فعیل: زندانی

 منابع: 

-of-downing-protesting-for-imprisoned-student-hrm.com/index.php/2020/09/28/iranian-https://iran

plane/-ukrainian 

https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5934/ 

ی زارعیان ۳  . معیر

ی چهار روز بازداشت بود و با وثیقه آزاد شد. رئیس  دانشجوی جامعه شنایس دانشگاه تهران و عضو شورای صنقی خوابگاه ها، نیر

اضات اعالم کرد. حراست دانشگاه تهران د کت در اعیر ی او را رسر  لیل دستگیر

 وضعیت بازداشت فعیل: با وثیقه آزاد

 features-https://www.bbc.com/persian/iran-55586790 منابع: 

https://iran-hrm.com/index.php/2020/09/28/iranian-student-imprisoned-for-protesting-downing-of-ukrainian-plane/
https://iran-hrm.com/index.php/2020/09/28/iranian-student-imprisoned-for-protesting-downing-of-ukrainian-plane/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5935/
https://iran-hrm.com/index.php/2020/09/28/iranian-student-imprisoned-for-protesting-downing-of-ukrainian-plane/
https://iran-hrm.com/index.php/2020/09/28/iranian-student-imprisoned-for-protesting-downing-of-ukrainian-plane/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5934/
https://www.bbc.com/persian/iran-features-55586790
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 . محسن رضانی ۴

اضات پس از رسنگونی   ماه حبس به جرم تبلیغ علیه نظام   ۶هواپیما در آمل؛ دستگیر شده در اعیر

 حکم صادر شده  -وضعیت بازداشت فعیل: آزاد 

 /https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5970 منابع: 

 . میثم خلییل ۵

اضات پس از رسنگونی ه  ماه حبس به جرم تبلیغ علیه نظام   ۶واپیما در آمل؛ دستگیر شده در اعیر

 حکم صادر شده  -وضعیت بازداشت فعیل: آزاد 

 /https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5962 منابع: 

 . شورا فکری ۶

اضات پس از رسنگونی هوا   ماه حبس به جرم تبلیغ علیه نظام   ۶پیما در آمل؛ دستگیر شده در اعیر

 پایان محکومیت  -وضعیت بازداشت فعیل: آزاد 

 /https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5963 منابع: 

 . سلمان فرجی ۷

اضات پس از    ماه حبس به جرم تبلیغ علیه نظام   ۶رسنگونی هواپیما در آمل؛ دستگیر شده در اعیر

 حکم صادر شده  -وضعیت بازداشت فعیل: آزاد 

 /https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5961 منابع: 

 . )مهدی؟( رایع۸

اضات پس از   ماه حبس به جرم تبلیغ علیه نظام   ۶رسنگونی هواپیما در آمل؛   دستگیر شده در اعیر

 حکم صادر شده  -وضعیت بازداشت فعیل: آزاد 

 /https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5964 منابع: 

 . بهاره هدایت ۹

ح وقایع   دانشجوی فوق لیسانس در علوم سیایس دانشگاه تهران و عضو سابق شورای مرکزی دفیر تحکیم وحدت. بهاره هدایت رسر

ش منتشر کرده  ی، خانم هدایت را به حراساست   دستگیر شدنش را در حساب تویییر . خانیم که  ت دانشگاه فراخواندند . در روز دستگیر

خود را مامور حراست معرقی کرد یم خواست خانم هدایت را "نصیحت" کند. سه مامور، خانم هدایت را بعد از ترک حراست دانشگاه  

ی را  باال گرفت چون مامورین نیم خواستند حکم دستگیر ی دو طرف  ی خواست. بحث بیر از مامورین حکم دستگیر او    دستگیر کردند. 

ی بردند  ی را نشان  تا نتواند مقاومت کند  بدهند. مامورین او را کتک زدند و رسش را به سمت کف ماشیر . در نهایت مامورین حکم دستگیر

https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5970/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5962/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5963/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5961/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5964/
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ی و جستجوی خانه اش را صادر کرده بود. طبق اطلس زندان های ایران،   دادند. طبق این حکم، شعبه چهار بازداشتگاه اوین حکم دستگیر

اض به رسنگونی هواپیمای اکراینی حکم زندان گرفته است   بهاره هدایت به دادگاه انقالب و قاضی    ۲۶. این حکم توسط شعبه  جرم اعیر

  ایمان افشاری صادر شده است. 

اض    به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم طبق محتوای کیفرخواست، خانم هدایت به چهار سال زندان   زدن امنیت کشور برای اعیر

ش محکوم شده است به رسنگونی  ، و هشت ماه زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام برای فعالیت های تویییر . این دادگاه   هواپیمای اکراینی

همینطور دو حکم دیگر به او داده که شامل دو سال محروم بودن در عضویت احزاب و گروه ها و سه ماه کار اجباری در آسایشگاه  

 دیگر اجرانی هستند ، ح۱۳۴. طبق ماده سالمندان است 
ی
  . کم چهار سال زندان و دو حکم اضاق

 حکم صادر شده  -وضعیت بازداشت فعیل: آزاد 

 /https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/811 منابع: 

 . عیل نوری زاد ۱۰

کت کرده، و به سه سال و شش ماه زندان به اتهام اجتماع و تبانی    پش زندانی سیایس، محمد نوری زاد، اضات رسر اهل تهران، در اعیر

دادگاه انقالب عیل نوری    ۲۶. طبق اطلس زندان های ایران، شعبه  زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام محکوم شده است   به قصد برهم 

زدن امنیت کشور" و هشت ماه زندان به اتهام "تبلیغ علیه    تبانی به قصد برهم زاد را به سه سال و شش ماه زندان به اتهام "اجتماع و  

ی" است که به دلیل نبود مدارک کاقی این اتهام از او پاک شده  نظام" محکوم کرده است  ی به رهیر . از جمله اتهامات وارده به او "توهیر

کت در ا  " از جمله اتهامات اوست است. "فعالیت در شبکه های اجتمایع به نفع معاندین" و "رسر اضات به شلیک به هواپیمای اکراینی   عیر

ی آقایس، وکیل خانواده، گزارش داد که او به زندان فشافویه برای  ۱۳۴طبق ماده   ، پنج سال حکم زندان او اجرانی است. محمد حسیر

  . اجرای حکم خود منتقل شده است 

، تایید محکومیت   وضعیت بازداشت فعیل: زندانی

 /https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5725 منابع: 

 . فرشته محمودی ۱۱

کت کرده و هشت سال حکم زندان به اتهام "تبلیغ علیه نظام" گرفته است  اضات رسر . همینطور دادگاه کیفری آمل  اهل آمل، در اعیر

به شالق به اتهام "برهم   ۲۰ندان و  سال ز   ۵به او حکم   . حکم او در دادگاه کیفری آمل به مدت  زدن امنیت کشور" به او داده است   ضی

 . یک سال تعلیقر است 

 حکم صادر شده  -وضعیت بازداشت فعیل: آزاد 

 /https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5956 منابع: 

ی فروج۱۲   . امیر

کت کرده و هشت سال حکم زندان به اتهام "تبلیغ علیه نظام" گرفته است  اضات رسر . همینطور دادگاه کیفری آمل  اهل آمل، در اعیر

به شالق به اتهام "برهم   ۲۰ان و  سال زند  ۵به او حکم   . حکم او در دادگاه کیفری آمل به مدت  زدن امنیت کشور" به او داده است   ضی

 . یک سال تعلیقر است 

 حکم صادر شده  -وضعیت بازداشت فعیل: آزاد 

 g/en/prisoner/5952/https://ipa.united4iran.or منابع: 

https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/811/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5725/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5956/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5952/
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 . عیل شکری ۱۳

کت کرده و هشت سال حکم زندان به اتهام "تبلیغ علیه نظام" گرفته است  اضات رسر . همینطور دادگاه کیفری آمل  اهل آمل، در اعیر

به شالق به اتهام "برهم   ۲۰سال زندان و    ۵به او حکم   آمل به مدت    . حکم او در دادگاه کیفریزدن امنیت کشور" به او داده است   ضی

 . یک سال تعلیقر است 

 حکم صادر شده  -وضعیت بازداشت فعیل: آزاد 

 /https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5960 منابع: 

 .آزاده جوانی ۱۴

کت کرده و هشت سال حکم زندان به اضات رسر . همینطور دادگاه کیفری آمل  اتهام "تبلیغ علیه نظام" گرفته است  اهل آمل، در اعیر

به شالق به اتهام "برهم   ۲۰سال زندان و    ۵به او حکم   . حکم او در دادگاه کیفری آمل به مدت  زدن امنیت کشور" به او داده است   ضی

 . یک سال تعلیقر است 

 حکم صادر شده  -وضعیت بازداشت فعیل: آزاد 

 /https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5959 منابع: 

 . آیدین جوانی ۱۵

کت کرده و هشت سال حکم زندان به اتهام "تبلیغ علیه نظام" گرفته است  اضات رسر . همینطور دادگاه کیفری آمل  اهل آمل، در اعیر

به شالق به اتهام "برهم   ۲۰زندان و  سال    ۵به او حکم   . حکم او در دادگاه کیفری آمل به مدت  زدن امنیت کشور" به او داده است   ضی

 . یک سال تعلیقر است 

 حکم صادر شده  -وضعیت بازداشت فعیل: آزاد 

 org/en/prisoner/5957/https://ipa.united4iran. منابع: 

 . آیدا جوانی ۱۶

کت کرده و هشت سال حکم زندان به اتهام "تبلیغ علیه نظام" گرفته است  اضات رسر . همینطور دادگاه کیفری آمل  اهل آمل، در اعیر

به شالق به اتهام "برهم   ۲۰سال زندان و    ۵به او حکم   کیفری آمل به مدت  . حکم او در دادگاه  زدن امنیت کشور" به او داده است   ضی

 . یک سال تعلیقر است 

 حکم صادر شده  -وضعیت بازداشت فعیل: آزاد 

 /https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5950 منابع: 

ضا محمدنژاد ۱۷  . علیر

کت کرده و هشت سال حکم اضات رسر . همینطور دادگاه کیفری آمل  زندان به اتهام "تبلیغ علیه نظام" گرفته است   اهل آمل، در اعیر

به شالق به اتهام "برهم   ۲۰سال زندان و    ۵به او حکم   . حکم او در دادگاه کیفری آمل به مدت  زدن امنیت کشور" به او داده است   ضی

 . یک سال تعلیقر است 

 حکم صادر شده  -وضعیت بازداشت فعیل: آزاد 

https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5960/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5959/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5957/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5950/
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 /https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5958 منابع: 

ی مصطقی نیا ۱۸  . حسیر

کت کرده و هشت سال حکم زندان به اتهام "تبلیغ علیه نظام" گرفته است  اضات رسر . همینطور دادگاه کیفری آمل  اهل آمل، در اعیر

به شالق به اتهام "برهم   ۲۰سال زندان و    ۵کم  به او ح . حکم او در دادگاه کیفری آمل به مدت  زدن امنیت کشور" به او داده است   ضی

 . یک سال تعلیقر است 

 حکم صادر شده  -وضعیت بازداشت فعیل: آزاد 

 ited4iran.org/en/prisoner/5955/https://ipa.un منابع: 

 . میثم خدابنده لو ۱۹

کت کرده و هشت سال حکم زندان به اتهام "تبلیغ علیه نظام" گرفته است  اضات رسر . همینطور دادگاه کیفری آمل  اهل آمل، در اعیر

به شالق به اتهام "برهم   ۲۰سال زندان و    ۵به او حکم   او در دادگاه کیفری آمل به مدت    . حکمزدن امنیت کشور" به او داده است   ضی

 . یک سال تعلیقر است 

 حکم صادر شده  -وضعیت بازداشت فعیل: آزاد 

 /https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5954 منابع: 

 . حمید محمدی ایرانی ۲۰

کت کر  اضات رسر . همینطور دادگاه کیفری آمل  ده و هشت سال حکم زندان به اتهام "تبلیغ علیه نظام" گرفته است اهل آمل، در اعیر

به شالق به اتهام "برهم   ۲۰سال زندان و    ۵به او حکم   . حکم او در دادگاه کیفری آمل به مدت  زدن امنیت کشور" به او داده است   ضی

 . یک سال تعلیقر است 

 م صادر شده حک  -وضعیت بازداشت فعیل: آزاد 

 /https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5953 منابع: 

 . محمدرضا شجایع۲۱

کت کرده و هشت سال حکم زندان به اتهام "تبلیغ علیه نظام" گرفته است  اضات رسر مل  . همینطور دادگاه کیفری آاهل آمل، در اعیر

به شالق به اتهام "برهم   ۲۰سال زندان و    ۵به او حکم   . حکم او در دادگاه کیفری آمل به مدت  زدن امنیت کشور" به او داده است   ضی

 . یک سال تعلیقر است 

 حکم صادر شده  -وضعیت بازداشت فعیل: آزاد 

 s://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5951/http منابع: 

 . فاطمه)ماری( محمدی ۲۲

به شالق به اتهام "برهم  کت کرده و سه ماه زندان و ده ضی اضات رسر   . زدن امنیت کشور" گرفته است  اهل تهران، در اعیر

۲۰۲۰ /۱ /۱۲ 

https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5958/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5955/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5954/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5953/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5951/
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ی  ماری محمدی بازداشت شد. او در حوایل میدان آزادی بر رس رسنگونی   هواپیمای اوکراینی توسط سپاه دستگیر شد. وی در حیر

ب و شتم و شکنجه های جسیم و روج قرار گرفت. آثار شکنجه تا یک هفته پس از   ی در بازداشتگاه پلیس امنیت مورد ضی دستگیر

ی خانم محمدی قابل مشاهده بود. عالوه بر این، پلیس به بهانه بازریس بدنی او را مجبور به برهنه شدن کرد. برجی از افرادی که    دستگیر

ی های مداربسته انجام یم شود.   قبال در بازداشتگاه مذکور بودند مدیع شدند که این کار در مقابل دوربیر

۲۰۲۰ /۴ /۲۲ 

دادگاه عمویم تهران، ماری محمدی را به اتهام »اخالل در نظم عمویم« به سه ماه و یک    ۱۱۶۷به گزارش »محبت نیوز«، شعبه  

 برای اثبات این اتهام کوتایه کرده است و قاضی از    ۱۰و   روز حبس
ی
به شالق محکوم کرد. به نظر یم رسد دادگاه از ارائه مدارک کاق ضی

اضی نکرد و گفت: با توجه به   خانم محمدی در مورد دلیل اعتقاد به مسیحیت بازجونی کرده است. فاطمه محمدی به این حکم اعیر

اض به رای صادره خودداری کردم. حکم او به مدت یک سال تعلیق شده است  اینکه رای دادگاه تجدیدنظر از قبل ی شده بود از اعیر   تعییر

 

  حکم تایید شده   -وضعیت بازداشت فعیل: آزاد

 / https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/4050 منابع: 

 . فرهاد بخیسر ۲۳ 

کت کرد و به اتهام »اجتماع و تبانی به قصد برهم   قانون مجازات    ۶۱۰ماده    -زدن امنیت کشور    از تهران، آقای بخیسر در تظاهرات رسر

 . ماه زندان گرفت  ۶ت  اسالیم« محکومی

ماه زندان به اتهام »تبانی و    ۶دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی افشاری، فرهاد بخیسر را به    ۲۶به گزارش رادیو زمانه، شعبه   

ی تحقیق    اجتماع به قصد برهم  صفحه ای دست نویس در    90زدن امنیت کشور«، و یک ماه فعالیت الزایم در سازمان بسیج و نوشیر

 وینسنس محکوم کرد   مورد 
ی

 . کشنر جنیک

  وضعیت بازداشت فعیل: آزاد شده، حکم تکمیل شده 

https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5870/ 

 . سینا ربییع ۲۴

کت کرد و به سه سال زن اضات رسر ی تاج، وکیل وی در تویینر نوشت: قاضی  دانشجوی دانشگاه تهران، در اعیر دان محکوم شد. حسیر

قانون مجازات اسالیم« تغییر    ۶۱۰ماده    -زدن امنیت کشور    اتهام سینا را از »اخالل در امنیت میل« به »اجتماع و تبانی به قصد برهم 

 . داده است و او را به سه سال زندان محکوم کرده است

 کم صادر شده وضعیت بازداشت فعیل: آزاد شده، ح

 /https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/4078 منابع: 

 

 . رقیه بیگدیل ۲۵

کت کرد و به اتهام »تبلیغ علیه نظام    هانی  قانون مجازات اسالیم« و »عضویت در سازمان  ۵۰۰ماده    -از کرج، رقیه در تظاهرات رسر

 . قانون مجازات اسالیم« به تبعید محکوم شد   ۴۹۹ماده  - که هدف آنها برهم زدن امنیت میل است 

https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/4050/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/4050/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/4050/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5870/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/4078/
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 وضعیت بازداشت فعیل: آزاد شد، حکم تایید شده 

   / https://ipa.united4/prisoneriran.org/en/6386 منابع: 

news.org/-https://www.hra2021-hranews/a/30531 / 

 

 . سیاوش نوروزی جعفرلو ۲۶

کت کرده ودانشجوی   اضات رسر از، در اعیر قانون مجازات    ۶۱۸ماده    -به اتهام »اخالل در نظم عمویم    رشته گرافیک از دانشگاه شیر

کت در مراسم یادبود قربانیان رسنگونی هواپیمای اوکراینی    ۷۴اسالیم« به یک سال حبس و   به شالق محکوم شد. سیاوش به دلیل رسر ضی

نظم عمویم به حبس محکوم شده و برای سایر اتهامات احکام تعلیقر گرفته است. الزم به ذکر است  محکوم شد. وی به اتهام اخالل در  

این تجمع با مجوز مامورین برگزار شد. پس از اظهارات آقای نوروزی در خصوص رسنگونی هواپیما، ماموران اطالعانر با تلفن همراه  

اد. طبق یک منبع آگاه مأموران سپس با خانواده وی تماس گرفتند و به آنها ایشان تماس گرفتند. آقای نوروزی به تماس آنها پاسخ ند

هانی که  تذکر دادند. این منبع آگاه در ادامه از نقش مامورین حکومنر در تشکیل پرونده برای سیاوش نوروزی خیر داد و گفت: طبق فیلم 

ی وی  در جانی منتشر نشده، و به سیاوش در بازجونی نشان داده شده است، ممک ن است حراست دانشگاه نقش مستقییم در دستگیر

دادگاه    ۱۰۱داشته باشد. بر اساس اطالعات موجود در این گزارش، سیاوش نوروزی و وکیلش از حق دفاع در دادگاه محروم شدند. شعبه  

از آقای نوروزی را به اتهام »اخالل در نظم عمویم« به یک سال حبس و   به شالق مح   ۷۴دوم عمویم شیر کوم کرد. از سوی دیگر  ضی

از به ریاست قاضی سادانر وی را به پنج سال حبس به اتهام »اجتماع و تبانی به قصد برهم  زدن امنیت    شعبه اول دادگاه انقالب شیر

ی« به دو سال حبس محکوم کرد. این احکام به مدت پنج سال تعلیق شده است که فقط احکام   ی به رهیر کشور« و به اتهام »توهیر

 . ه انقالب تعلیق شده و احکام صادره از دادگاه عمویم در صورت قطیع شدن قابل اجرا خواهد بود دادگا 

 

 وضعیت بازداشت فعیل: آزاد شده، محکوم به دادگاه 

 / https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5707 منابع: 

  یس سعادت. ان۲۷

کت کرد و اتهامش مشخص نیست .   ازی در تظاهرات رسر  نویسنده شیر

 وضعیت بازداشت فعیل: آزاد شده، جزئیات نامشخص است  

 /prisonerhttps://ipa.united4iran.org/en//5713 منابع: 

  . عیل فرمانی ۲۸

کت کرد و اتهام آن مشخص نیست  ازی در تظاهرات رسر   فیلمساز شیر

 وضعیت بازداشت فعیل: آزاد شده، جزئیات نامشخص است 

 / unitedhttps://ipa.4.org/en/prisoner/iran5714 منابع:  

 . سیاوش منفرد ۲۹

https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/6386/
https://www.hra-news.org/2021/hranews/a-30531/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5707/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5713/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5714/
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کت کرد و اتهام آن مشخص نیست. از تهران، سیاوش در    تظاهرات رسر

 وضعیت بازداشت فعیل: آزاد شده، جزئیات نامشخص است 

 / unitedhttps://ipa.4.org/en/prisoner/iran5684 منابع: 

 . زینب علیپور ۳۰

کت کرد و   به دو سال زندان محکوم شد. از تهران، زینب در تظاهرات رسر

 وضعیت بازداشت فعیل: آزاد شده، حکم تکمیل شده  

 / unitedhttps://ipa.4.org/en/prisoner/iran6419 منابع:  

 زانی ۳۱
 . مرتیصی بخیسر

کت کرد و به    قانون مجازات اسالیم به شش ماه حبس    ۶۱۸ماده    -اتهام اخالل در نظم عمویم  از تهران، مرتیصی در تظاهرات رسر

 تعزیری محکوم شد 

 وضعیت بازداشت فعیل: آزاد شده، حکم تکمیل شده  

 / unitedhttps://ipa.4.org/en/prisoner/iran5786 منابع: 

  حیدری. ایمان  ۳۲

کت کرد و اتهامش مشخص نیست    .اهل تهران، در تظاهرات رسر

  وضعیت بازداشت فعیل: آزاد شده، جزئیات نامشخص 

 / unitedhttps://ipa.4.org/en/prisoner/iran5683 منابع: 

 . محمد خاکپور۳۳

کت کرد و اتهامش مشخص نیستاز تهران، در     .تظاهرات رسر

  وضعیت بازداشت فعیل: آزاد شده، جزئیات نامشخص 

 / unitedhttps://ipa.4.org/en/prisoner/iran5685 منابع: 

 . مصطقی فراهانی ۳۴

کت کرد و به     هفت ماه حبس محکوم شد. از تهران، در تظاهرات رسر

  وضعیت بازداشت فعیل: آزاد شده، حکم تکمیل شده 

https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/ /6141 

 . مرتیصی حسینی لواسانی ۳۵

https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5684/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/6419/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5786/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5683/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5685/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/6141/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/6141/
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کت کرد و در ابتدا به   ، در تظاهرات رسر ی یا بنیانگذار جمهوری اسالیم ایران  معلم بازنشسته تهرانی ی به رهیر   ۵۱۴ماده   - اتهام »توهیر

 به دو ماه حبس کاهش  
ً
اض وی به رسنگونی هواپیمای اوکراینی به دو سال زندان محکوم شد. حکم وی بعدا قانون مجازات اسالیم« و اعیر

 و بیست و دو ماه باقیمانده محکومیت به تعلیق در آمد. 

  : آزاد شده، حکم تکمیل شدهوضعیت بازداشت فعیل 

 / unitedhttps://ipa.4.org/en/prisoner/iran5681 منابع: 

کت معصوم۳۶ ی رسر  . حسیر

کت کرده و به اتهام »اجتماع و تبانی به قصد برهم  قانون مجازات اسالیم«    ۶۱۰ماده   -زدن امنیت کشور    از تهران، در تظاهرات رسر

 به یک سال زندان محروم شد. 

 https://twitter.com/HosseinMassoumi/status/1354243407980482560 منابع: 

 . تینا محقق منتظری ۳۷

 . شادی قاسیم ۳۸

 . عیل هراسانی ۳۹

ی محالنر . ح ۴۰  سام امیر

ی این دانشجویان دانشگاه ارومیه احضار شدند. هم حراست دانشگاه و هم   رهیر
ی

از آنها شکایت قانونی کردند. به گفته   نهاد نمایندگ

، پرونده سیایس علیه آنها تشکیل شده است. بر اساس اطالعات رسیده به   اض آنها به رسنگونی هواپیمای اوکراینی آنها، به دلیل اعیر

 . انجمن، پرونده شکایت از این چهار دانشجو به دلیل نبود مدرک کاقی منتقی شده است

   منابع: 

http://emtedad.news/11/11/1399/%DA%A %9D%86 %9D%8B %4DA%AF%D%8B%1DB8%C-%D%8AF%D

%8A %7D %86%9D%8B%4D%8AC%D %88%9DB8 %C%DB8%C%D8 %8C-%D %82%9D%8B%1D%8A %8D%8A %7

D %86%9DB8 %C%D%8A %7D86%9-%D%8AB%D%8A %7D %86%9D %88%9DB8 %C%D87%9-%D%8A %7D%8B9

%D%8AA / 

https://twitter.com/Tiinnaa77/status/1355604579761725443 

https://twitter.com/Hesam_amiin/status/1354512590026764288 

۴۱ 
ی

ی حاجر عیل بییک حسیر  . امیر

ی   وهای امنینر برای بسیر  هواپیمای اوکراینی توسط نیر
اض به رسنگونی یف تهران به دلیل اعیر دبیر سابق انجمن اسالیم دانشگاه رسر

ی سالگرد رسنگونی هواپیمای اکراینی این انجمن بیانیه ای  حساب کاربری خود در تویییر تهدید و تحت فشار قرار   گرفت. به مناسبت اولیر

نوشتند نویسندگان  مقامات دولنر منتشر کرد و  به  از عدم صداقت و دروغ: "را خطاب  اریم؛  ی بیر از شما  از نر گونی ما  و  تان،  مسئولینر 

ی نر   ." بتوان خونت را ریختکاقی است ایرانی بایسر تا "، و اضافه کردند: "تانتدبیر

یف تهران توسط هیات نظارت بر تشکل های دانشجوی شکاینر دریافت کرد  . اندگ پس از این بیانیه، انجمن اسالیم دانشگاه رسر

 tatus/https://twitter.com/Amirhoseinbeygi/s1354359413797249024 منابع: 

https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5681/
https://twitter.com/HosseinMassoumi/status/1354243407980482560
https://twitter.com/HosseinMassoumi/status/1354243407980482560
https://twitter.com/HosseinMassoumi/status/1354243407980482560
http://emtedad.news/1399/11/11/%DA%A9%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA/
http://emtedad.news/1399/11/11/%DA%A9%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA/
http://emtedad.news/1399/11/11/%DA%A9%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA/
http://emtedad.news/1399/11/11/%DA%A9%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA/
http://emtedad.news/1399/11/11/%DA%A9%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA/
http://emtedad.news/1399/11/11/%DA%A9%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA/
https://twitter.com/Tiinnaa77/status/1355604579761725443
https://twitter.com/Tiinnaa77/status/1355604579761725443
https://twitter.com/Tiinnaa77/status/1355604579761725443
https://twitter.com/Hesam_amiin/status/1354512590026764288
https://twitter.com/Hesam_amiin/status/1354512590026764288
https://twitter.com/Hesam_amiin/status/1354512590026764288
https://twitter.com/Amirhoseinbeygi/status/1354359413797249024
https://twitter.com/Amirhoseinbeygi/status/1354359413797249024
https://twitter.com/Amirhoseinbeygi/status/1354359413797249024
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https://twitter.com/Amirhoseinbeygi/status/1285301495429238789 

https://www.radiofarda.com/a/31040284.html 

 

https://fa.iranfreedom.org/%D %85%9D%8A7-%D%8A %7D%8B2-%D%8B %4D %85%9D%8A7-%D%8A %8

DB8 %C%D%8B %2D%8A %7D%8B%1DB8%C%D %85%9D9%8B-%D%8A %8DB8 %C%D%8A%7D%86 %9DB8%C

%D87 %9-%D%8A %7D%86%9D%8AC%D%85 %9D86 %9-%D%8A %7D%8B%3D%84 %9D%8A %7D %85%9DB8 %

C / 

 . پوریا گذرآبادی ۴۲

کت کرد و اتهام او مشخص نیست. از   تهران، پوریا در تظاهرات رسر

 وضعیت بازداشت فعیل: با قرار وثیقه آزاد  

 / https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5682 منابع: 

 . مسعود حکم آبادی ۴۳

مند و مدیر  اض به رسنگونی هواپیمای  تهیه کننده، هیی شبکه تئاترکده اهل مشهد، به دلیل امتناع از حضور در جشنواره فجر در اعیر

ی یا بنیانگذار جمهوری اسالیم    ۵۰۰ماده    -اوکراینی بازداشت شد. او به اتهام »تبلیغ علیه نظام   ی به رهیر قانون مجازات اسالیم« و »توهیر

 . به دو سال زندان محکوم شد   قانون مجازات اسالیم«  ۵۱۴ماده  -ایران 

 وضعیت بازداشت فعیل: آزاد، حکم تایید شده 

 / https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/6032 منابع: 

 . مهدی محمودیان ۴۴

کت کرد  قانون مجازات اسالیم«    ۵۰۰ماده    - ، و به اتهام »تبلیغ علیه نظام  فعال سیایس و فعال حقوق بشر از تهران، در تظاهرات رسر

قانون مجازات اسالیم« به پنج سال زندان محکوم شد. چهار سال از    ۶۱۰ماده    -زدن امنیت کشور    و »اجتماع و تبانی به قصد برهم 

اینی بود. الهام ذوالفقاری همش مهدی محمودیان  محکومیت او به دلیل فراخوان او برای روشن کردن شمع در یادبود قربانیان پرواز اکر 

قانونی است. ذوالفقاری   ی وی غیر با انتشار سند رسیم از قوه قضائیه در تویییر نوشت که اتهام وارده به شوهرش نر اساس و دستگیر

گزاری دولنر ایرنا قرار داده  نگاران خیر است. دادستان برای او قرار وثیقه    سند رسیم قوه قضائیه را به همراه شکایت سپاه در اختیار خیر

ی فراهم کردن وثیقه دستگیر شد. شکایت سپاه و انتشار پسنر در تویییر دلیل تشکیل این   ی کرد. اما آقای محمودیان به دلیل نتوانسیر تعییر

 شد. به گزارش نر نر یس فاریس که به این ف
ی منتشر  تهدید آمیر

ی او یک فایل صونر یس دارد،  پرونده بود. قبل از دستگیر ایل صونر دسیر

بازجوی اداره اطالعات سپاه با محمودیان تماس گرفت و او را تهدید کرد که فراخوان خود برای روشن کردن شمع را حذف کند در غیر  

 . این صورت به زندان مخوف اوین منتقل خواهد شد 

 وضعیت بازداشت فعیل: آزاد، حکم صادر شده 

 / unitedhttps://ipa.4.org/en/prisoner/iran5471 منابع: 

https://www.bbc.com/persian/iran-51388536 

https://twitter.com/Amirhoseinbeygi/status/1285301495429238789
https://twitter.com/Amirhoseinbeygi/status/1285301495429238789
https://twitter.com/Amirhoseinbeygi/status/1285301495429238789
https://www.radiofarda.com/a/31040284.html
https://fa.iranfreedom.org/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9B-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://fa.iranfreedom.org/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9B-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://fa.iranfreedom.org/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9B-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://fa.iranfreedom.org/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9B-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://fa.iranfreedom.org/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9B-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://fa.iranfreedom.org/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9B-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5682/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/6032/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5471/
https://www.bbc.com/persian/iran-51388536
https://www.bbc.com/persian/iran-51388536
https://www.bbc.com/persian/iran-51388536
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 . کوروش باقری ۴۵

کت کرد، و به اتهام »تبلیغ علیه   ی یا بنیانگذار    ۵۰۰ماده    -نظام  اهل تهران، در تظاهرات رسر ی به رهیر قانون مجازات اسالیم« و »توهیر

به شالق محکوم شد. او به شعبه    ۵۱۴ماده    -جمهوری اسالیم ایران   دادگاه    ۱۵قانون مجازات اسالیم« به دو سال زندان و چهل ضی

ی زرتشنر   از او درباره »تغییر دین« به آییر
 سؤال کرده است. بر اساس اطالعانر که یک منبع آگاه  انقالب تهران منتقل شد. قاضی صلوانر

 به عیل خامنه ای" بازجونی کرده است، اما آقای  
ی  از وی در مورد "توهیر

در اختیار اطلس زندان های ایران قرار داده است، قاضی صلوانر

ی را رد کرده است. بر اساس تحقیقات اطلس زندان های ایران، آقای باقری   ی باستانی  باقری اتهام توهیر تغییر مذهب نداده و تنها از آییر

" متهم کرد  ی او را به "همکاری با دولت های خارجر  ایران حمایت کرده است. قاضی همچنیر

 وضعیت بازداشت فعیل: آزاد، حکم تکمیل شده  

 / unitedhttps://ipa.4en/prisoner//.orgiran5706 منابع: 

https://journalismisnotacrime.com/en/wall/kourushbagheri / 

 . فریده وییس ۴۶

کت کرده و اتهام آن مشخص نیست  . فریده اهل دهگالن در تظاهرات رسر

 قرار وثیقه آزاد، حکم تعلیق شده وضعیت بازداشت فعیل: با  

 / unitedhttps://ipa.4.org/en/prisoner/iran5701 منابع: 

 . راب مک ایر ۴۷

کبیر تهران  برگزار شد بازداشت شد و پس از چند  سفیر انگلیس در ایران، در تجمع یادبود جانباختگان پرواز که در مقابل دانشگاه امیر

 ساعت آزاد شد. 

 . رخشان بنی اعتماد ۴۸

کارگردان و تهیه کننده سینما به دلیل فراخوان روشن کردن شمع برای یادبود قربانیان پرواز دستگیر شد و پس از چند ساعت آزاد 

 شد. 

ی حسینی ۴۹  . محمد امیر

کت کرد و دستگ اضی رسر  یر شد. جزئیات حکم وی مشخص نیست. دانشجوی حقوق که در تجمع اعیر

 . محمد اسماعییل ۵۰

کت کرد و دستگیر شد. جزئیات حکم وی مشخص نیست.   دانشجوی دانشگاه تهران در تظاهرات رسر

 . مسلم سلیمانی ۵۱

 . ارشد اتابک ۵۲

 . زانیار احمدپور ۵۳

https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5706/
https://journalismisnotacrime.com/en/wall/kourushbagheri/
https://journalismisnotacrime.com/en/wall/kourushbagheri/
https://journalismisnotacrime.com/en/wall/kourushbagheri/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/5701/
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کردستان، این سه دانشجو در  ن در ن  تجمع دانشجویان در این دانشگاه  دی ماه در دانشگاه کردستا  ۲۵به گزارش شبکه حقوق بشر

 دبیر انجمن اسالیم دانشگاه و ارشد  
وهای امنینر بازداشت شدند. مسلم سلیمانی  هواپیمای اوکراینی توسط نیر

اض به رسنگونی در اعیر

ی وثیقه فردای آن روز  اتابک دبیر انجمن اهورای دانشگاه با قرار وثیقه آزاد شدند و آزادی زانیار احمدپور به دلیل عدم توانانی   در تامیر

ب و شتم قرار گرفته بودند و در طول مدت بازداشت با  انجام شد. این دانش  وهای امنینر مورد ضی ی بازداشت توسط نیر آموزان در حیر

ی امر نگرانی خانواده   . هانی را در مورد رسنوشت آنها برانگیختهایشان تمایس نداشتند و همیر

 منابع: 

 https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=11611 

https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=11537 

https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=11472 

 . سیاوش حیانر ۵۴

 . اشکان ویل زاده ۵۵

 . صالح غرینر ۵۶

ی ۵۷  . پژمان امیر

 . ننر تردست ۵۸

بازداشت    دی ماه تظاهرانر در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد که یط آن حداقل  ۲۲روز   امنینر  وهای  پنج دانشجو توسط نیر

ب و شتم و   ی بازداشت مورد ضی  یارسان، در حیر
، دانشجوی کارشنایس ارشد علوم سیایس و سخنگوی جامعه مدنی شدند. سیاوش حیانر

ی قرار گرفت و آثار کبودی روی بدنش مشاهده شد. سیاوش حیانر در   حال ننر تردست،  دی ماه با قرار وثیقه آزاد شد. با این    ۲۵توهیر

 . دانشجوی دیگر بازداشت شده در این دانشگاه همچنان در بازداشت به رس یم برد و اطالعات دقیقر از وضعیت وی ارائه نشده است

 منابع: 

https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=11472 

http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=11400 

 . شیوا احمدی سیاناوی ۵۹

 . زهرا مرادی ۶۰

 . پدرام هوشیاریان۶۱

 . ماریا ساعدپناه ۶۲

 . زهرا ساعدپناه ۶۳

 امینی ننر کندی . عبدهللا ۶۴

https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=11611
https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=11611
https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=11611
https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=11537
https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=11537
https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=11537
https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=11472
https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=11472
https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=11472
https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=11472
https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=11472
https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=11472
http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=11400
http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=11400
http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=11400


165 

 

 . لیال حسینی ۶۵

 . یونس فکری ۶۶

زانی ۶۷  . محمد سینا میر

 . سید غازی حسینی ۶۸

 . رسور شهانر ۶۹

یازده شهروند سنندجر که در مراسم تشییع جنازه دو تن از قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراینی به نام های آروین مرتب و آیدا  

کت کرده بودند، خواستار پیگرد   قانونی عامالن این جنایت شدند و توسط پلیس اطالعات دستگیر و بر اساس کیفرخواست به  فرزانه رسر

ی یا بنیانگذار جمهوری اسالیم ایران   ی به رهیر   ۵۱۴ماده  - دادگاه انقالب و امور جنانی سنندج احضار شدند. اتهامات وارده شامل»توهیر

تبانی به قصد برهم  امنیت کشور  زد  قانون مجازات اسالیم« و »اجتماع و  قانون مجازات اسالیم« و »اخالل در نظم    ۶۱۰ماده    -ن 

 های مدار بسته شناسانی شدند. آنها پس از دو هفته بازداشت موقت  است عمویم«
ی . این یازده شهروند در مراسم تشییع توسط دوربیر

 به قید وثیقه آزاد شدند. 
ی

 تا تکمیل مراحل رسیدگ

 منابع: 

https://hengaw.net/fa/news/%DA%A%9DB8%C%D %81%9D%8B%1D%8AE%D %88%9D%8A%7D%8B %3

D%8AA-%D%8AF%D%8A %7D%8AF%D%8B%3D%8AA%D%8A%7D86 %9-%D%8B %3D %86%9D %86%9D%8AF

%D%8AC-%D%8B %9D%84%9DB8%C%D87 %9-%D%8B%4D%87 %9D%8B %1D%88%9D%86 %9D%8AF%D %8

A %7D86%9-%D %85 %9D %8B %9D%8AA%D%8B%1D %8B6-%D%8A%8D87 %9-%D%8A%7D%86 %9D%87 %9D

%8AF%D%8A%7D85 %9-%D %87%9D%88 %9D%8A %7D%9BE%DB8%C%D%85 %9D%8A%7DB8%C-%D%8A7

%D%88 %9DA%A%9D%8B%1D%8A %7DB8 %C%D%86%9DB8%C-%D%8AA%D%88 %9D%8B %3D%8B7-%D %8

B %3D%9BE%D%8A %7D87 %9-%D%9BE%D%8A %7D %8B %3D%8AF%D%8A%7D %8B %1D%8A%7D86 %9 

 . ضیاءالدین نبوی ۷۰

ی عیل بخیسر ۷۱ حسیر  . امیر

 . عیل حقیقت جوان ۷۲

کت کردند، و به اتهام »اجتماع و تبانی به قصد برهم  قانون مجازات اسالیم« و »تبلیغ    ۶۱۰ماده    - زدن امنیت کشور    در تظاهرات رسر

آقای نبوی را به یک سال حبس تعزیری، آقای بخیسر را به چهار ماه  علیه نظام« محکوم شدند. کیم قبل از انتشار این گزارش، دادگاه  

حبس تعزیری و آقای حقیقت جوان را به اتهام »تبلیغ علیه نظام« به پرداخت جریمه نقدی در ازای سه ماه حبس محکوم کرده است.  

ی آقای نبوی به احکام دادگاه اتهام »اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت میل« برای هر سه نفر را از آن ه ا پاک کرده است. همچنیر

ستان بهشت   به قیر
کت اجباری در کالس  تکمییل شامل دو سال ممنوعیت خروج از کشور، خدمات رسانی زهرا و آسایشگاه جانبازان و رسر

ل هیجان محکوم شدند. آقای نبوی درخواست تجدید نظر در احکام خود را داد. با این حال، درخواست تجدید نظر او بدون    های کنیر

 تایید شد. 
ی

  برریس بیشیر رد شد. احکام او از جمله حکم تکمییل همیک

: حکم صادر شده   وضعیت بازداشت کنونی

 منابع: 

https://hengaw.net/fa/news/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://hengaw.net/fa/news/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://hengaw.net/fa/news/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://hengaw.net/fa/news/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://hengaw.net/fa/news/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://hengaw.net/fa/news/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://hengaw.net/fa/news/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://hengaw.net/fa/news/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://hengaw.net/fa/news/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
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https://aftabnews.ir/fa/news/702947/%D %85%9D %8AD%D%8A%7DA%A%9D %85 %9D87%9-%DB%B3

-%D%8AF%D%8A%7D%86 %9D%8B %4D%8AC%D88%9-%D%8A %8D87%9-%D%8A%7D%8AA%D%87 %9D %8

A %7D85%9-%D %8B%3D %88 %9DA%AF%D%88 %9D %8A %7D%8B%1DB8%C-%D %8A %8D%8B%1D%8A %7D

B8%C-%D%8B %3D%8B %1D %86%9DA%AF%D%88 %9D %86%9DB8%C-%D%87 %9D %88%9D%8A %7D%9BE%

DB8 %C%D %85%9D%8A %7DB8 %C-%D%8A%7D %88 %9DA%A %9D%8B%1D%8A %7DB8 %C%D %86%9DB8 %C 

 

https://twitter.com/ZiaNabavi1/status/1378385350972866560?s=20 

https://twitter.com/amirreiis/status/1409842487624077313 

https://twitter.com/amirreiis/status/1452622319432646660 

https://twitter.com/ZiaNabavi1/status/1452659331254607879 

 

ضان، تعدادی از دانشجویان از جمله     دانشجوی دانشگاه محقق اردبییل از تحصیل معلق شدند.   ۱۵به غیر از احکام زندان برای معیر

 

https://aftabnews.ir/fa/news/702947/%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%DB%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://aftabnews.ir/fa/news/702947/%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%DB%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://aftabnews.ir/fa/news/702947/%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%DB%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://aftabnews.ir/fa/news/702947/%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%DB%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C
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 هوان   پدافند واحد یک اپراتور از دریافن   اطالعات (G ضمیمه

انجام شده    PS752ای با اپراتور یک واحد پدافند هوانی در ارتش ایران است که پس از رسنگونی پرواز  اطالعات زیر حاصل مکالمه 

 کنیم. است. برای حفظ امنیت این فرد، از ذکر نام او خودداری یم 

شوند که در این موارد، اپراتورهای واحدهای  ف یم گوید که بنا به تجربه او، گایه برجی پروازها از مسیر معمول خود منحر این اپراتور یم 

، گزارش بدهند تا مراقبت پرواز با خلبان پرواز تماس گرفته  سیمنر   پدافندی باید مورد را فورا با استفاده از یک سیستم   ، و نه تماس تلفنی

ئما آنالین و برقرار است. اگر هواپیما از دستور  ساعته و دا ۲۴و از او بخواهد که به کوریدور ایمن خود برگردد. این خط ارتبایط با مرکز  

وی نکند، واحد پدافندی یم   تواند طبق پروتکل خود به این پرواز شلیک کند. برج مراقبت پیر

اپراتور تایید یم  از یک هواپیمای  فرد مخابره توانند اطالعات منحرصبه های راداری واحدهای پدافندی یمکند که سیستم این  شده 

نظایم ) توانند نشان هواپیما روی صفحه رادار خود را لمس کرده و  ( را دریافت کنند. پرسنل واحد پدافندی یم squawkمعروف به  غیر

د و کلیه اطالعات هواپیما را مشاهده کنند. 
ُ
 ک

وها در بخش پدافند هوانی این اپراتور در حالت آماده   ۸طبق این گفتگو، در بامداد  و فرمانده آنها اعالم  اند باش بودهژانویه، همه نیر

 برقرار است. به گفته وی، این بدین معناست که حنر ممکن است دشمن وارد  ۳-کرده است که موقعیت »ث
ی

« یعنی وضعیت جنیک

شد اما او در کمال تعجب شاهد بوده  «، آسمان کشور باید بسته یم ۳- کشور شده باشد. به گفته این اپراتور، در موقعیت موسوم به »ث

 ای مسافری کماکان در کوریدورهای امن در حال عبور هستند گونی که هیچ اتفاقر نیفتاده و وضع کامال عادی است. که پروازه

گوید به  کند و یم کننده رسیده اشاره یم های کروز به اپراتور شلیک زاده مبنی بر اینکه خیر ورود موشک این اپراتور به اظهارات حاجر 

 ایع کشور به این اپراتور هشدار غلط داده، باید بابت این کار پاسخگو و مسئول باشد. اعتقاد او، هرکیس که در شبکه دف

هوانی کشور، سلسله  پدافند  است که ساختار شبکه  بدییه  اپراتور،  این  ی به گفته  پاییر از  دارد.  واحد  مراتنر  اپراتور  ترین سطح که 

فته پردازی و فرمپدافندی است گرفته تا سطوح باالتر که مراکز داده  ل عملیات  اندیه پیشر تری دارند، و در نهایت مرکز فرماندیه و کنیر

فته  ای دارد که تاکنون چندین بار در صداوسیمای جمهوری اسالیم هم نشان  پدافند هوانی که امکانات نظارنر و رادارهای فراوان و پیشر

، جانی است که   ل عملیات پدافند هوانی
رتبه در آنجا مستقر هستند و مسئولیت  فرماندهان عایل داده شده است. مرکز فرماندیه و کنیر

ه است.   نظایم یا آغاز جنگ و غیر
ی

ی سطح آمادگ  آنها نظارت بر رادارها و تعییر

ی مراتب فرماندیه، الیه سلسله  ترین تا باالترین رده: اول،  های متعددی دارد اما بطور کیل سه سطح اسایس داریم؛ به ترتیب از پاییر

ل عملیات منطقه CPپست فرماندیه ) ل عملیات پدافند هوانی SOCای )(؛ دوم، مرکز کنیر
 .(ADOC)  (؛ و سوم، مرکز فرماندیه و کنیر

دهند و طبعا بدون تایید پست فرماندیه اقدام به شلیک  ( خود گزارش یمCPپرسنل واحدهای پدافند هوانی به پست فرماندیه ) 

ل عم موشک نیم  نفر در حال نظارت   ۲۰کم  دهد که در آنجا دست ( گزارش یم SOCای ) لیات منطقه کنند. پست فرماندیه به مرکز کنیر

ل عملیات منطقه رادار منطقه   ۲۰صفحه رادار از حداقل    ۲۰بر   ( در کشور وجود دارد )شمال،  SOCای )ای دوربرد هستند. چهار مرکز کنیر

ل عملیات منطقه  ق و غرب(. افراد مرکز کنیر بینند کار کنند، رادارها  اند که چگونه با اطالعانر که یم ش دیده ای بطور خاص آموز جنوب، رسر

 های فرماندیه بدهند. را تفسیر کنند و دستورهای الزم را به پست 

های دفایع استاندارد  مراتب فرماندیه در ارتش، کمابیش شبیه ترتیبانر است که در سیستم به گفته این فرد، سیستم دفایع و سلسله 

 شود. ر دیده یم کشورهای مدرن دیگ

های پدافندی ارتش  های پدافند هوانی خود بوده، برجی بازرسان سپاه از سیستم هنگایم که سپاه پاسداران در حال ارتقای قابلیت 

 ,ADOC  هایاند. سپاه ضفا نام برداری کرده مراتب فرماندیه موجود در ارتش را نمونه ها و سلسله بازدید کرده و نحوه عملکرد سیستم

SOC, CP ه را به برجی نام  تغییر داده اما ساختار این دو یکسان است. و غیر
 های ایرانی
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االنبیاء با یکدیگر کامال هماهنگ و  کنند ارتش و سپاه زیر چیر فرماندیه پایگاه پدافند هوانی خاتم گوید که همه فکر یم این اپراتور یم 

 با ارتش انجام یم یکپارچه هستند اما در واقع اینطور نیست. سپاه فعالیت 
ی

دهد )هرچند فرمانده  های نظایم خودش را بدون هماهنیک

 االنبیاء عضو ارتش است(. پایگاه پدافند هوانی خاتم 

ل عملیات   PS752که به پرواز    ۱ام-این اپراتور اعتقاد دارد که واحد تور  با ارتش و مرکز فرماندیه و کنیر
ی

شلیک کرده، بدون هماهنیک

، در نز   دییک فرودگاه مستقر شده بوده است.  پدافند هوانی

ی  های کروز به کشور مطلع شده، و نتیجه از ورود موشک   ۱ام-کند که گفته است اپراتور تورزاده اشاره یماو به سخنان حاجر  گیر

ل عملیات منطقهکند که اگر اظهارات حاجر یم ل عملیات منطقه زاده درست باشد، مرکز کنیر توانست  ای یمای مقرص است چون مرکز کنیر

 ببیند که موشک کروزی در کار نیست. 

 آمریکا در  ، به او هم هشدار داده PS752کند که حدود یکساعت قبل از رسنگونی پرواز  این اپراتور تایید یم 
ی

اند که هواپیماهای جنیک

 نزدییک مرزهای ایران هستند. 

منطقه  عملیات  ل  افراد حاضی در مرکز کنیر ا مسئولیت  بسیار حساس  دوره ای  از گذراندن  و  ست چنانکه حنر پس  تحصییل  های 

، این افرد دست  ل عملیات منطقه آموزیسر ی یا صدور  شوند بدون اینکه اجازه تصمیم ای حاضی یمکم یکسال بعنوان ناظر در مرکز کنیر گیر

نظدستور داشته باشند. اشتباه ساده  ی موشک کروز با هواپیمای مسافربری غیر ی  ای در حد اشتباه گرفیر ایم، بسیار بعید است که از چنیر

 .افرادی رس بزند

ی جهت صحیح شمال نه ، این اپراتور تایید یم ۱ام-در مورد سامانه تور ای نیست« بلکه کار  تنها »مستلزم تخصص ویژه کند که یافیر

ی اشتبایه منطقر به نظر نیم بسیار ساده  رسد. ای است بنابراین ارتکاب چنیر
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کت در ۱۴۰ایران پروژه (H هضمیم  سپاهان ۵۹۱۵ پرواز و ایران هواپیماسازی صنایع رس 

تحت   ۱۴۰ایران اِ نسخه  آنتونوف  هواپیمای  ی   ۱۴۰-ناِ ی لیسانس  در شاهیر ایران،  کت صنایع هواپیماسازی  توسط رسر شهر  بود که 

ی شده بود  ای که از سوی  های جداشده اصفهان مونتاژ شد. این هواپیما با استفاده از کیت  کت هواپیماسازی آنتونوف در اوکراین تامیر رسر

 تولید شد. 

 ناوگان فوکر
ی

کت صنایع هواپیماسازی ایران برای تولید یک »هواپیمای    ۷۲۷-و بوئینگ  ۱۰۰-به دلیل کهنیک خطوط هوانی ایران، رسر

ریزی کرده بود. قرارداد اولیه این پروژه در  برنامه میل« که بتواند این خال را پر کند و به نیاز روزافزون برای پروازهای داخیل پاسخ بدهد  

کت آنتونوف منعقد    ۱۹۹۶سال  وهای مسلح ایران( و رسر  نیر
کت صنایع هواپیماسازی ایران )تحت نظارت وزارت دفاع و پشتیبانی ی رسر بیر

 شد. 

اسب بخار بود که    ۲۰۰۰با قدرت   SBM1 -117VMA-Klimov TV3  از نوع  ، ۱۴۰شده در هواپیمای ایراناستفاده نوع موتورهای  

( تبدیل شده بود و به دلیل محدودیت دمای   ل    ۳۵در اصل از توربوشفت هلیکوپیر به موتور توربوپراپ )جت ملخی درجه سانتیگراد »کنیر

ونییک موتور«، مناسب اغلب فرودگاه  ونییک موتور« و »سیستم  های گرم و مرتفع ایران نبود. این محدودیت دمانی الکیر ل الکیر در »کنیر

کت صنایع   ، این مشکل برای رسر ل سوخت«، مستقیما بر عملکرد موتور تاثیر منقی داشت که در جریان صدور گوایه پرواز آزماییسر کنیر

 هواپیماسازی ایران و سازمان هواپیمانی کشوری ایران روشن شده بود. 

ها از سوی  ، منجر به سقوط چند پرواز آزماییسر شد و پس از آن، تمایم سفارش این مشکالت مربوط به قابلیت اطمینان سیستم 

ان  هواپیمانی   کت صنایع هواپیماسازی ایران دست به تاسیس هواپیمانی سپاهان زد و به  سفیر و پلیس ایران کنسل شد. با وجود این، رسر

بود هوا  ایران  کت صنایع هواپیماسازی  کت سپاهان که متعلق به خود رسر ایرانرسر پروژه  نکر   ۱۴۰پیما فروخت و به شکست  د.  اذعان 

غم تمایم مشکالت شناخته  - ناِ ی برداری از هواپیمای اِ شده، گوایه تیپ و تیپ تکمییل برای بهرهسازمان هواپیمانی کشوری ایران، علیر

توجه در  و بدون تجربه یا سابقه قابل   ۱۴۰-ناِ ی در ایران را صادر کرد. این سازمان، با دانش فنی و منابع محدود درباره هواپیمای اِ   ۱۴۰

اجازه پرواز در داخل ایران را بدهد. این    ۱۴۰زمینه ساخت و برریس عملکرد هواپیماهای مسافری، تصمیم گرفت که به هواپیمای ایران

رئیس تصمیم  اینکه  تا  شد  مسافران  مرگ  و  هواپیماها  این  سقوط  به  منجر  ی  سال  گیر در  ایران  سابق  تصمیم گرفت    ۲۰۱۴جمهور 

 را متوقف کند.  ۱۴۰-ناِ ی برداری از هواپیماهای اِ بهره 

 سپاهان ۵۹۱۵پرواز 

شده از فرودگاه مهرآباد تهران به مقصد طبس در استان خراسان جنونر بود. ریزی هواپیمانی سپاهان، پرواز داخیل برنامه   ۵۹۱۵پرواز  

کت صنایع هواپیماسازی ایران، اندگ پس از برخاست    ۱۴۰ایران   ، موتور توربوپراپ دوقلوی هواپیمای۱۳۹۳مرداد    ۱۹در   ساخت رسر

نفر از مسافران و شش نفر از خدمه پرواز جان خود را از دست    ۴۰هواپیما از فرودگاه مهرآباد از کار افتاد. این هواپیما سقوط کرد و  

 دادند.  

گاه، موتور سمت راست دچار مشکل شده بوده است. برریس  بازماندگان این پرواز روایت کردند که یط برخاست هواپیما از فرود 

بوک هواپیما روشن کرد که پیش از بروز این سانحه، خطاها و مشکالت متعددی در موتور سمت راست هواپیما ثبت شده بوده  الگ 

 است: 

 ثبت شده بوده است. نقص موتور   ۲کم ، دست ۲۰۱۴در آوریل   •

 . بود  وی بندرعباس، موتور سمت راست هواپیما در مرحله کروزینگ از کار افتاده آوریل، هنگام پرواز به س ۲۴و   ۲۳در   •

 آوریل، چراغ هشدار ازکارافتادن موتور به مدت کوتایه روشن شده است.  ۲۸در   •

سور موتور چپ کشف    ۲۹در   •  در تیغه کمی 
ی

، یک خوردگ آوریل، در جریان بازریس دو موتور هواپیما توسط پرسنل زمینی

 . بود   شده 

یز به اصفهان، لرزش بسیار شدیدی در موتور سمت راست  ۱۳۹۳مرداد    ۱۶تنها سه روز قبل از سانحه، در  • ، در پرواز تیر

( این لرزش را ثبت کرده و آژیر هشدار فعال شده است. برای  FDRرواز« )ثبت شده است. »دستگاه ثبت اطالعات فنی پ 
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حل مشکل، تعویض سنسور انجام شده اما پس از آن، لرزش متفاونر در لرزش موتور سمت راست و موتور سمت چپ  

 ستند. نآن را قابل اتکا ندا ثبت شده که محققان 

ونییک موتور  تحقیقات بیشیر نشان داد که ازکارافتادن موتور سمت راس ل الکیر ل سوخت هواپیما و کنیر ت، نایسر از نقص سیستم کنیر

طبق انتظار عمل نکرده و در نتیجه    SAU-2000شود. سیستم  ( شناخته یمСАУ-2000)در رویس:     SAU-2000هواپیما بوده که به نام  

ی   کت  featheringای در  ثانیه   ۱۷تاخیر صنایع هواپیماسازی و سازمان هواپیمانی کشوری    هواپیما ایجاد شده است )مشکالنر که برای رسر

ونییک موتور هواپیما به  ایران شناخته  ل الکیر درجه سانتیگراد رسیده بوده است.   ۴۰شده بود(. تحقیقات نشان داد که دما در بخش کنیر

ی مطالعات قبیل درباره سیستم   افزار سیستم  الحات در نرم حایک از آن بود که یک رسی اص  ۱۴۰-ن اِ ی هواپیمای اِ   SAU-2000همچنیر

قبول(  باعث ازکارافتادن موتور شده است. اما  انجام شده چون رخدادهای قبیل نشان داده که سیستم چندین بار )باالتر از سطح قابل 

 قبول کاهش بدهد. این اصالحات موثر نبود و نتوانست نرخ بروز مشکل را به سطح قابل

ونییک موتور« ل الکیر ی محدودیت دمانی عملکرد )  هرچند نقص »کنیر ل سوخت« و همچنیر درجه سانتیگراد( این    ۳۵و »سیستم کنیر

شناخته سیستم  هواپیمانی کشوری  سازمان  برای  کت صنایع  ها کامال  نفوذ رسر اعمال  و  تاثیر  تحت  را  هواپیما  این  سازمان  اما  بود  شده 

وهای مسلح ایران، باز هم   نیر
ایط الزم تشخیص داد.  هواپیماسازی و وزارت دفاع و پشتیبانی  واجد رسر

کت صنایع هواپیماسازی و وزارت دفاع ایران اجازه ندادند هیچ   ۵۹۱۵در روز سقوط پرواز   های  یک از رسانه هواپیمانی سپاهان، رسر

کت هواپیمانی و نوع هواپیمای این پرواز را اعالم کنند. در نهایت، بعدازظهر آن روز، در   اخبار داخیل  کشور از جمله صداوسیما، نام رسر

 «. ۱۴۰« اعالم کردند و نه »ایران۱۴۰نوع هواپیما را »آنتونوف

اِ  از وزارت دفاع و پشتیبانی    ۱۴۰-ناِ ی برنامه مرگبار ساخت  ایران  پذیری سازمان هواپیمانی کشوری  تاثیر از  ایران، نمونه دیگری  در 

ل   وهای مسلح )یک نهاد نظایم که بشدت تحت کنیر ی گروه، که مسئول نقض  سپاه پاسداران است( محسوب یم نیر شود. آیا از همیر

ایکائو در زمینه تایید صالحیت هواپیماها هستند، یم  را به درسنر انجام    PS752توان انتظار داشت که تحقیقات پرواز  استانداردهای 

بدهند؟ 
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 گزارش مت    در شدهبردهنام افراد فهرست (I ضمیمه

 ( ۱۴۰۰آذر ) درجه/سمت کنون   یا پس از آن  ۲۰۲۰ژانویه  ۸سمت در  نام

 رسلشکر ارتش / بدون تغییر  فرمانده کل ارتش  عبدالرحیم موسوی 
 رستیپ ارتش / بدون تغییر  االنبیاءمعاون مرکز فرماندیه خاتم پورشاسبعبدالعیل 

  وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضیل
  مقام کمیسیون عمران مجلس شورای اسالیم قائم ابوالفضل موسوی بیوگ 
وهای مسلح ابوالفضل شکارج    رسدار سپاه / بدون تغییر  سخنگوی ارشد نیر
ی  گزارشگر ویژه سازمان ملل  اگنس کاالمار کل سازمان عفو بیر  المللدبیر
  دادگاه انقالب تهران ۳۶قاضی شعبه  احمد زرگر 

  بالروس دیکتاتور  الکساندر لوکاشنکو 
رئیس مؤسسه تحقیقات جنانی در اوکراین و عضو   الکساندر رووین

 تیم تحقیقات اوکراین 
 

وهای مسلحمعاون هماهنگ  آبادیعیل عبداللیه عیل  رستیپ سپاه / بدون تغییر  کننده ستاد کل نیر
  رئیس سازمان هواپیمانی کشوری  عیل عابدزاده
 معاون سیایس وزیر امور خارجه  قوه قضائیه ایرانرئیس ستاد حقوق بشر  عیل باقری کنی 
 فرمانده سابق سپاه / پایان دوره  رئیس مجلس شورای اسالیم  عیل الریجانی 
  سخنگوی دولت عیل ربییع
نگار  عیل رضوانی    بازجو  –خیر
ی  عیل رستیم   خمینی الملیل اماممدیر سابق فرودگاه بیر
 رسلشکر سپاه / بدون تغییر  امنیت میل ایرانشورای عایل دبیر  عیل شمخانی 
ضا صباج  وی پدافند هوانی ارتش فردعلیر  رستیپ ارتش / بدون تغییر  فرمانده نیر

ی  ضا تنگسیر وی دریانی سپاه  علیر  دریادار سپاه / بدون تغییر  فرمانده نیر
 رستیپ دوم ارتش   فرمانده پدافند هوانی جنوب زادهغالمعباس اسماعیل
وهای مسلح امیر حاتیم  نیر

 رستیپ / پایان دوره  وزیر دفاع و پشتیبانی
عیل حاجر  وی هوافضای سپاه  زادهامیر  رسدار سپاه / بدون تغییر  فرمانده نیر
ی   PS752رسپرست تیم تحقیقات پرواز  آرش خدانی  و جانشیر

 فرحسن رضانی 
 

ت نگار تیم تحقیقات برصی روزنامه  کریستیان ترییر تایمز نیویورکخیر
 کت و محقق ارشد سابق در گروه تحقیقانر بلینگ

 

و کولبا    وزیر خارجه اوکراین دیمییر
  جمهور آمریکارئیس دونالد ترامپ
معاون اجرای احکام دادستان نظایم تهران و  ابراهیم حاتیم 

و   های مسلحفرمانده بسیج سازمان قضانی نیر
 

وی  اسماعیل قاآنی   رستیپ سپاه / بدون تغییر  قدس سپاه فرمانده نیر
  نماینده جمهوری اسالیم در ایکائو فرهاد پرورش 
 رستیپ ارتش / بدون تغییر  مشاور و دستیار فرمانده کل ارتش  فرزاد اسماعییل
 تولیدی سازمان بازریس کل کشور-معاون اقتصادی دادستان نظایم تهران  غالمعباس ترگ 

ی   بدون تغییر  / جمهور رئیس دفیر رئیس       سخنگوی قوه قضائیه  اسماعییلغالمحسیر
  سفیر ایران در بریتانیا نژادحمید بعیدی

  نماینده مجلس شورای اسالیم  حسن نوروزی
  رئیس کل دفیر برریس سوانح هوانی ایران  فرحسن رضانی 

  جمهور رئیس حسن روحانی 
  جمهور در امور رسانه رئیس مشاور  الدین آشناحسام 

ی ی اشیر وی انتظایم  حسیر  رستیپ سپاه / بدون تغییر  فرمانده کل نیر
ی سالیم  رسلشکر / بدون تغییر  فرمانده کل سپاه  حسیر

یعتمداری ی رسر مدیرمسئول و نماینده رهیر جمهوری اسالیم در  حسیر
 روزنامه کیهان 

 فرمانده سپاه / بدون تغییر 

ی طائب   بدون تغییر  سازمان اطالعات سپاه رییس  حسیر
 کاپیتان  ایر خلبان و مهندس پرواز سابق ایران هوشنگ شهبازی 
 جمهور رییس رییس قوه قضائیه  ابراهیم ریییس

 فرمانده سپاه / بدون تغییر  نماینده مجلس شورای اسالیم  جواد کرییم قدویس 
، ییک از  جواد سلیمانی    جانباختگان پرواز همش الناز نبنر
ی ترودو    وزیر کانادا نخست  جاستیر
گر حوزه دفایع و ییک از بنیانگذاران  تحلیل کارلو کوپ 

الیا«  اندیشکده »ایر پاور اسیر
 

  جمهور معاون حقوقر رییس  لعیا جنیدی 
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  سفیر جمهوری اسالیم در اوکراین  منوچهر مرادی
 امورخارجه کانادا وزیر  وزیر ترابری کانادا  مارک گارنو 
ی   ایر مدیرعامل رایان  مایکل اولیر
بان معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده مایکل پیج

 حقوق بشر 
 

  کارشناس نظایم، نویسنده، افش سابق ارتش کانادا  مایک میهایلوویــــچ 
  پژوهشگر حقوق هواوفضا  میالد صادقر 

  ریزیجمهور و رییس سازمان برنامه رییسمعاون  محمدباقر نوبخت 
 رییس سازمان انرژی اتیم ایران  وزیر راه و شهرسازی محمد اسالیم 

ی باقری  وهای مسلح جمهوری اسالیم  محمدحسیر  رسلشکر سپاه / بدون تغییر  رئیس ستادکل نیر
  نماینده مجلس شورای اسالیم  محمدجواد جمایل نوبندگانی 

  خارجه وزیر  محمدجواد ظریف 
کت شهر فرودگایه امام خمینی  محمدمهدی کربالنی   سپاه / بدون تغییر  هفرماند مدیرعامل رسر

وی زمینی سپاه  محمد پاکپور  رستیپ سپاه / بدون تغییر  فرمانده نیر
  رسپرست دادرسای جنانی تهران  محمد شهریاری 
 تغییر رستیپ بسیخر / بدون  کننده سپاه معاون هماهنگ  محمدرضا نقدی 
گزاری ایرنا محمدرضا نوروزپور    رئیس خیر
 سفیر ایران در بریتانیا معاون وزیر خارجه  محسن بهاروند
  رییس کمیسیون امنیت میل مجلس شورای اسالیم  مجتنر ذوالنور 
ی غالمعباس ترگ  ناض رساج   دادستان نظایم تهران و جانشیر

  خارکف و نویسنده استاد دانشگاه دفاع میل  اولگ آی. سوخارفسیک 
 فرمانده قرارگاه پدافند هوانی خاتم زاده قادر رحیم 

ی ک پدافند هوانی خاتم االنبیاء جانشیر
 االنبیاء فرمانده قرارگاه مشیر

  وزیر کانادا مشاور ویژه نخست  رالف گودال
ی رهیر جمهوری اسالیم  هللا خمینی روح   اولیر

در دادرسای نظایم  PS752بازپرس پرونده پرواز  زادهصادق عرب 
 تهران 

 

 نماینده رهیر ایران در شورای عایل امنیت میل       نماینده رهیر ایران در شورای عایل امنیت میل       سعید جلییل
  ۱۳۹۹از مرداد سخنگوی وزارت امور خارجه   زاده سعید خطیب

  شهید رییس بنیاد  سعید اوحدی 
  رئیس شورای ایکائو شاکیتانو سالواتوره 

  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالیم  سیدعباس صالخ 
 بدون تغییر  رهیر جمهوری اسالیم  ای سیدعیل خامنه 

ی نقوی حسینی  سخنگوی کمیسیون امنیت میل مجلس شورای  سیدحسیر
 اسالیم 

 

  وزیر اطالعات  سیدمحمود علوی 
ق  زادهشکوفه حبیب  نگار روزنامه رسر   خیر

وهای مسلح شکرهللا بهرایم    رییس سازمان قضانی نیر
تا   ۱۳۹۹از مرداد رئیس سازمان هواپیمانی کشوری   تورج دهقانی زنگنه 

 ۱۴۰۰تیر 
 

  اعتماد« قوه قضائیه   وکیل »مورد  یدهللا عسگری
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ونیک  هایدستگاه بررس گزارش (J ضمیمه  الکی 

کت مشاور مارک مندلسون تهیه شده است  ونییک مسافران پرواز   گزارش زیر که توسط رسر که از    PS752به برریس دستگاه های الکیر

   . اند یم پردازد محل سقوط بازیانر شده 

 

کت مشاور مارک مندلسون توسط سازمان ذکر شده در باال  “ ونییک  رجی از دستگاه تا در مورد وضعیت ب  هشد  استخدامرسر های الکیر

 . تحویل داده شدند، نظر بدهد  انهای متوفیقرار داشتند و در نهایت به خانواده  فاجعهکه ابتدا در محل 

 در سمت های تحقیقانر عضو رسویس پلیس  و    سال  ۲۹( ذکر شده است، من به مدت  )پیوست زومه منهمانطور که در رِ 
ً
عمدتا

و قتل تحقیق  مرگ مشکوک  فقره    ۱۰۰بیش از  در مورد  اصیل در جوخه قتل گذراندم و    کارآگاهه عنوان  سال را ب   ۱۴تورنتو بودم. من  

 کردم. 

های پلیس،  ها و پروتکل های مربوط به قتل و سایر تحقیقات جنانی و شیوه در زمینه  مرا  عالوه بر این، چندین بار دادگاه عایل انتاریو، 

ایطیم باشد   شواهد   و ثبت و برریس  آوری و تجزیه و تحلیلکه شامل مدیریت صحنه جرم، جمع شهادت دادن به عنوان    ، واجد رسر

 .. ست  " شناخته35"شاهد کارشناس و متخصص 

کت داشتم که ام، در تحقی ایدر طول دوران حرفه   تلفن شامل  قانر رسر
َ
ونییکها و سایر دستگاهتاپ پ های هوشمند، ل در   که   های الکیر

ی    ها پرتابه و  اثر آتش، آب، سقوط از ارتفاعات قابل توجه،   و مانع ترایسر    اقالیم که در تالش برای خننر کردن   آسیب دیده بودند و همچنیر

 یم شد. ، عمدا تخریب شدند   تحقیقات قضانی   در 

نهایت به خانواده های  که در    فاجعه صحنه  این زمینه فرصت پیدا کردم تا هم لپ تاپ و هم گویسر های همراه ضبط شده از  در  

ییک  ه بود را تحویل داده شد  قربانیان ی این فرصت را یافتم تا عکس های اقالم مذکور و  بازریس کنم. عالوه بر این،    و عینی   به صورت فیر

ی عکس یک ساعت مخ  هوشم س نداشتم[ را برریس کنم. همچنیر ِپل )آی واتچ( ]که دستگاه اصیل آن را در دسیر
َ
کت ا  ند ساخته رسر

به  هیچ    ، سقوط کرد، و این واقعیت که هواپیما در اوایل پرواز خود، با بار کامل سوخت  ]در هنگام سقوط[  با توجه به شدت ضی

  نایسر سوزی، الگوهای  از آتش  و مدرگ نشانه 
ی

 . مورد برریس وجود نداشت اقالموی سوخت جت در هیچ یک از یا ب   از حریق و سوختیک

 

ده  د. به نظر یم رسد که برجی از دستگاه ها باز شن را نشان یم ده  به نظر من موارد برریس شده شواهدی از دستکاری انسانی   ،بلکه

 . ح خواهم داد ، دستکاری شده استبه صورنر که شکل مبسوط رسر  ،آنها  و محتویاتاند 

ونی زیادی داشتند، از جمله صفحه ها ترک خورده و بدنه ها خم یا خرد شده بودند همه     . اقالیم که من مشاهده کردم آسیب های بیر

 . با این حال آنها فاقد هر گونه شواهدی از آتش، آب یا بوی سوخت جت بودند 

 

35Expert Witness  
شاهدی که به واسطه تحصیالت، مدرک و گوایه، و تجربه و مهارت توسط دادگاه به عنوان کارشناس و متخصص شناخته یم شود و دیدگاههای  

ی برخوردار است. او در زمینه م  ورد بحث پرونده از یک فرد عادی از اعتبار بیشیر
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به شدید رایج است، جدا شدن   همه صفحه نمایش  از بدنه و له شدن  اگرچه صفحه نمایش شکسته و بدنه خم شده در هر نوع ضی

ی اجزای حافظه داخیل بسیار نگران کننده است.   ]کشف در  پس از    اقالم، این واقعیت مرا به این باور یم رساند که این  همانا یا برداشیر

 . دستکاری شده اند  محل فاجعه[ 

 : برریس شده  اقالم

   –  ۱۷۰۳مدل   - 36بوک   ورِفسمایکروسافت س
 
 و کیبورد  بلت کامپیتور مدل ت

 گرما، آتش یا آب وجود ندارد   نایسر از   هیچ نشانه واضخ از آسیب

 به مشام نیم رشد  یا پالستیک سوخته   ]جت[ شتاب دهنده، سوخت مواد نایسر از    یبوی آشکار   هیچ

 صدمات زیادی به بدنه وارد شده است 

 برداشته شده است 37قطعات حافظه کامپیوتر از جمله درایو حالت جامد 

درایو حالت جامد با روکش آلومینیوم پوشانده شده است، این روکش دارای نشانه های آشکاری از تالش برای باز کردن آن ]با زرو  

 و توسل به یک اهرم[ یم باشد.  

 . غایب هستند و بقیه اجزای داخیل  38پنکه ،   پردازنده، هیت سینک

 آسیب یم بیند  ، هر دو طرف  دستگاه، و نه  دستگاه جدا شده است. به طور معمول، تنها یک طرفقاب و کاور کامال از هر دو نیمه 

 مدل  –تلفن همراه سامسونگ نوت 

SM-N960W  

 گرما، آتش یا آب وجود ندارد   نایسر از   هیچ نشانه واضخ از آسیب

 رشد  به مشام نیم  یا پالستیک سوخته  ]جت[  شتاب دهنده، سوختمواد ی نایسر  بوی آشکار   هیچ

 صدمات زیادی به بدنه وارد شده است 

ی هشت پیچ  39مادر  ُبردِ   از درون دستگاه خارج و برداشته شده است. با برداشیر

ون کشیدن    . سالم هستند شیارهای روی پیچ ها ندارند. تمام  با توسل به زور پیچ ها هیچ نشانه ای از برش یا بیر

قابل    به منظور از این کاورها    واحد   حافظه محافظت یم کند. دو   ی است که از تراشه ها   )کاِور(  صفحه اصیل دارای چندین پوشش غیر

دستکاری با    آشکاری از   شده اند. عالوه بر این، در ناحیه ای که روکش ها قرار دارند، آثار   با توسل به زور باز   آن   خواندن تراشه های زیر 

 . وجود دارد  ابزار 

 

36Surface BookMicrosoft   
37State Drive (SSD)-Solid  
38Processor, Heat Sink, Fan  
39Main Board/Motherboard  



175 

 

 . وجود ندارد   40سیم کارت   سینی حافظه ای در  سیم کارت موجود نیست و هیچ کارت 

 ۷مدل   -آیفون اپل 

 گرما، آتش یا آب وجود ندارد   نایسر از   هیچ نشانه واضخ از آسیب

 به مشام نیم رشد   یا پالستیک سوخته ]جت[ شتاب دهنده، سوختمواد   نایسر  بوی آشکار   هیچ

 وارد شده است   دستگاه صدمات زیادی به بدنه 

ونی گویسر هیچ مدرگ دال بر   برداشته شده و شواهدی دال بر ذوب  گویسر    ُبرِد مادر ، اما  وجود ندارد  آسیب حرارنر به قسمت بیر

 در هیچ قطعه و جز دیگری از تلفن وجود  
ی

برجی از تراشه های خاص حافظه که حاوی داده بودند به چشم یم خورد. اثری از ذوب شدگ

 ندارد. 

 ن شکسته شده است قاب داخیل گویسر خم شده و صفحه نمایش آ

   یک سیم کارت یافت شده و به من اطالع دادند که این سیم کارد متعلق به صاحب آیفون نیست 

 اطالع داده شده که شماره رسیال تلفن با شماره رسیایل که روی جعبه اصیل آیفون که متعلق به قربانی بود همخوانی ندارد. به من 

 

ِپل )آی واتچ
َ
 (41ساعت مخ  هوشمند ا

 گرما، آتش یا آب وجود ندارد   نایسر از   نشانه واضخ از آسیبهیچ 

 به مشام نیم رشد   یا پالستیک سوخته ]جت[ شتاب دهنده، سوختمواد   نایسر  بوی آشکار   هیچ

نشانی از آسیب داخیل به نظر نیم رسد، به من اطالع داده شده که  ساعت دارای صفحه نمایش آسیب دیده بود و اگرچه هیچ  

 شود. ساعت روشن نیم  

 به من اطالع داده شده که این ساعت در زمان فاجعه دست قربانی بوده است و متعاقبا به خانواده وی تحویل داده شده است.  

 

  مارک   فونیو آ  سامسونگ  نوت   گویسر   ،وجود دارد که لپ تاپ مایکروسافت سورفس  نیا مبنی بر    ی شواهد قو   باور من،  به  ان،یدر پا 

ی تمام قطعات حاوی و حامل حافظه توسط افراد ناشناس  ]هواپیما[، سقوط اپل پس از     ی دستکار   به منظور تالش برای حذف و برداشیر

 .  اند شده

به ناگهانی   نایسر   بیحافظه/داده وجود ندارد با آس  یاجزا   نی که ا   تیواقع   نیا    تیواقع   نی ا   ن،ی . عالوه بر ا ست یسازگار ن  د یو شد   از ضی

  یها تالش  قویا حایک از آنست کهها باز شدند، شش برداشته شدند و پو  ها چیکه پ 
ی

ی این قطعات و اجزا   یبرا   هماهنیک انجام شده   برداشیر

ه شده در این دستگاهها[ها داده  برریس  که منجر به غیر ممکن شدن  گشته است.    ]ی ذخیر

 

40SIM Card Tray  
41iWatch  
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س عموم بودند من  یمحتوا   برریس  از  مشخص    ه،یاول  قاتیشده در طول تحق ثبت   یا رسانه   یها ، از جمله گزارشابیع که در دسیر

 و  احتمایل  فظ و پاسداری از مدارکح  ا یمحافظت از صحنه    یبرا   تالیسر   چ یو ه  بوده است  فی صحنه تصادف ضع  مدیریت  است که

 انجام نشده است  و دیگر مدارک بالقوه انیقربان بقایای   ،42تحویل آن به مقامات ذی ربط 

از سوی دیگر    صحنه جرم]حفاظت و برخورد با[    ی ها پروتکل از یک سو و  عدم رعایت اولیه ترین    جرم  صحنه   نظارت بر   فقدان

ی تر    رود انتظار یم   رسیم قاتیتحقدر  این تحقیقات از آنچه از یک    43سطح معیارهای مراقبت و احتیاط نشان از آن دارد که بسیار پاییر

ات عمیقر گذاشته است. صحت و کمال متأسفانه بر  . این مساله قرار داشته است امون این فاجعه تاثیر    تحقیقات پیر

 از شما از بابت اینکه به من رخصت مشارکت در این امر تحقیقات را دادید سپاسگزام. 

ام،   با احیر

کت  ِمنِدلسون مشاور مارک  رسر

 ”مارک ِمنِدلسون 

 

 

 

 

42Continuity of Exhibits  
پاسداری از مدارک و اسناد یافت و گردآوری شده در صحنه جرم و تحویل و دست به دست کردن آنها به شکل بر دو محور استوار است: حفظ و  

 مناسب به سلسله مقامات و نهادهای مسوول و ذی ربط 
43Standard of Care  : 
ان توجه و رعایت فرد یا افرادی که مسوولیت و وظیفه ای بر عهده شان اس  ی ی یم کند. بازرسان و ماموران  واژه حقوقر است که درجه و میر ت را تعییر

 باید معیارهانی را در فرآیند گردآوری و محافظت مدارک و اسناد رعایت کنند. 
ی  تحقیق از صحنه جرم نیر
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