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 66کشته در سقوط تروریستی هواپیمای مصری
برخی رسانه ها از پذیرش مسؤولیت انفجار هواپیما توسط «داعش» خبر دادند
شاهدان :هواپیمای مصری همچون گلولهای آتشین در حال سقوط بود
یك فروند هواپيماي مصري از نوع ایرباس  320كه صبح روز پنجشنبه با  66سرنشين از پاریس به مقصد قاهره به پرواز درآمده بود،
به طور اسرارآميزي در حریم هوایي مصر از صحنه رادار ناپدید شد و ساعتي بعد مقامهاي مصري اعالم كردند كه این هواپيما هنگام
پرواز در ارتفاع  37هزارپایي سقوط كرده و تمامي سرنشينان آن كشته شده اند .سرنشينان این هواپيما  10خدمه پرواز و  56مسافر
بودهاند كه  15نفرشان فرانسوي ،یك نفر بریتانيایي ،یك نفر كانادایي و  39نفرشان هم مصري شناسایي شدهاند .به گزارش مسؤوالن
برج مراقبت قاهره ده دقيقه پيش از آنكه هواپيما از صحنه رادار محو شود ،خلبان با برج مراقبت تماس گرفته بود و روند پرواز را عادي
گزارش مي داد .دیروز وزیر حمل و نقل هوایي مصر به خبرنگاران گفت :هيچ یك از مسافران هواپيما مشكل امنيتي نداشتهاند ،اما
بررسيهاي بيشتر در جریان است .وزارت حمل و نقل هوایي مصر اعالم كرد واحد نظامي این كشور ساعت  04:26به وقت محلي از
خلبان این هواپيما درخواست كمك دریافت كردهاند و برخي رسانههاي عربي تأیيد كردهاند كه در نزدیكي جزیرهاي در یونان ،چند نفر
هواپيماي شعلهوري را در آسمان دیدهاند كه در حال سقوط به دریا بوده است .ساعاتي پس از سقوط هواپيما برخي از رسانه ها اعالم
كردند كه الشه هواپيما در آبهاي یونان پيدا شده و كشف قطعاتي پراكنده از هواپيما در حاشيه ساحلي این نظر را تأیيد ميكند كه
هواپيما در ارتفاع  37هزار پایي آسمان در جریان یك حمله تروریستي منفجر شده و قبل از سقوط بدنه هواپيما در دریا ،تكههاي
متالشي شده از آن به زمين فرو ریخته است.
پيش از ظهر دیروز برخي از شبكههاي خبري اعالم كردند« :تاكنون تيمهاي جستجوگر در آبهاي یونان  2شيء شناور را یافتهاند كه به
نظر ميرسد جزو قطعات هواپيما است ».هر چند برخي مقامهاي مصري این موضوع را تكذیب كردند و مدعي شدند الشههاي كشف
شده متعلق به هواپيماي مصري نيست .با وجود حدس و گمانهاي مختلفي كه تا ظهر دیروز عنوان ميشد ،وزیر حمل و نقل هوایي
مصر هم اعالم كرد احتمال سقوط هواپيماي ناپدید شده بر اثر حمله تروریستي ،گمانه زني جدي كارشناسان است و برخي رسانه ها از
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جمله خبرگزاري «اسپوتنيك» روسيه اعالم كردند «داعش» مسؤوليت حمله تروریستي به هواپيماي مصري را پذیرفته است .این گروه
اعال م كرده اند بمب دست ساز را در قوطي آب معدني جاسازي كرده بودند .سي ان ان نيز به نقل از یك مقام امنيتي امریكایي ،انفجار
یك بمب را علت سقوط هواپيما معرفي كرد.
یك منبع برج مراقبت مصر اعالم كرد :براساس هماهنگي ميان برجهاي مراقبت مصر و كشور یونان ،براي شناسایي آخرین موقعيت
هواپيماي ناپدید شده مصري كه در صفحه رادارهاي یونان ظاهر شده بود ،این هواپيما در منطقه كومبي (نقطه صفر مرزي یونان) و
ابتداي منطقه حریم هوایي مصر ناپدید شده است .مركز عمليات برج مراقبت مصر هم تأیيد كرده كه هيچ گونه پيام درخواست كمك از
خلبان هواپيماي مصري در مسير پاریس به قاهره دریافت نكرده است .عصر دیروز مقامهاي مصري تأیيد كردند كه هواپيماي ایرباس
 320مصري با  66سرنشين از جمله  7كادر پرواز و  3نيروي امنيتي در دریاي مدیترانه سقوط كرده است كه مصر هواپيماهاي شناسایي
و تيمهاي امدادرساني نيروي مسلح خود را براي كشف علت حادثه به منطقه ناپدید شدن هواپيما فرستاده است و دیروز شركت
هواپيمایي مصر هم اعالم كرد كه هواپيماهاي شناسایي مصر به محل ناپدید شدن هواپيماي ناپدیده شده رسيدهاند و سقوط آن را تأیيد
كردهاند .مسؤول شركت هواپيمایي مصر به خبرنگاران گفت :این هواپيما در ساعت  02:45به وقت قاهره در ارتفاع  37هزار پایي در
پرواز بوده كه پس از ورود به آسمان مصر در فاصله  10مایلي از صفحه رادار محو شده است .تيمهاي ویژه جستجو و نجات مصري با
حضور در محل ناپدید شدن هواپيما؛ همچنان به عمليات جستجوي خود ادامه ميدهند و شركت هواپيمایي مصر با فراهم كردن سالن
مخصوص براي خانوادههاي مسافران ،آنها را از اخبار هواپيماي ناپدید شده مطلع ميكند.
یك مقام مصري گفت :اتاق عمليات براي پيگيري ماجراي سقوط هواپيماي مصري با شركت مقامهاي هواپيمایي مصر و مقامهاي
یونان براي روشن شدن ابهامات موجود تشكيل شده و هواپيماهاي مصري و یوناني براي یافتن هواپيماي ناپدید شده در حال جستجو
هستند و در فرودگاه قاهره حالت آماده باش اعالم شده است .وزارت دفاع یونان از استقرار یك كشتي و یك هواپيماي نظامي براي
یافتن هوا پيماي ناپدید شده مصري در جنوب دریاي مدیترانه خبر داد و مصر نيز هواپيماي شناسایي خود را به محل ناپدید شدن هواپيما
فرستاده است .برج مراقبت فرودگاه گزارش داد كه خلبان هواپيماي سانحه دیده هيچ پيام درخواست كمكي را قبل از ناپدید شدن
مخابره نكرده و به نظر ميرسد سانحه سقوط ناگهاني اتفاق افتاده و خلبان فرصت دادن پيام اضطراري به برج مراقبت را نداشته است.
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در این ميان نخست وزیر مصر با بيان این كه هنوز زود است درباره این حادثه صحبت كنيم ،گفت :اما در عين حال ،فرضيه هرگونه
حمله تروریستي در این باره را رد نميكنيم و یا بعيد نميدانيم .شریف فتحي ،وزیر هواپيمایي مصر نيز فرضيه تروریستي بودن حادثه را
بعيد ندانست .وي افزود :تحقيقات درباره هواپيماي ناپدید شده از سوي مصر و یونان ادامه دارد .از سوي دیگر عبدالفتاح سيسي ،رئيس
جمهوري مصر ،ریاست نشست شوراي امنيت ملي مصر درباره حادثه ناپدید شدن هواپيماي مسافربري را برعهده گرفت.
همچنين نبيل صادق ،دادستان كل مصر دستور تحقيقات فوري درباره سقوط هواپيماي مصري را صادر و نيروهاي امنيتي را به انجام
تحقيقات گستردهاي در این زمينه مكلف كرد .در این راستا ارتش یونان اعالم كرد كه الشه هواپيماي مصري را در سواحل جزیره كرت
در دریاي مدیترانه یافته است .پيشتر وزیر دفاع یونان اعالم كرده بود كه هواپيماي مصري قبل از این اتفاق ،در ارتفاع  37هزار پایي در
داخل حریم هوایي مصر سقوط كرده بود .به گزارش خبرگزاري آلمان به گفته گروههاي تجسس ،سرانجام امدادگران قطعات یك
هواپيما و تعدادي از جليقه هاي نجات را در آبهاي مصر پيدا كردند .سخنگوي ارتش یونان تأیيد كرد كه قطعات و اشياي پيدا شده متعلق
به هواپيماي سقوط كرده مصري است .پانوس كامنوس ،وزیر دفاع یونان گفت كه هواپيماي مصري پيش از سقوط دو چرخش ناگهاني
داشته و پس از آن دچار تكانهاي شدیدي شده است .شریف فتحي ،وزیر هوانوردي مصر نيز حمله تروریستي را دليل احتمالي سقوط
این هواپيما دانست و رئيس سازمان فدرال امنيت روسيه نيز حمله تروریستي را بيش از دیگر دالیل عامل احتمالي سقوط هواپيما عنوان
كرد .به گفته كارشناسان در صورت صحت این دو مشاهده ميتوان گفت كه كنترل و هدایت هواپيما در یك لحظه كوتاه دچار مشكل
شده و نقض فني موتورها نميتواند علت سقوط آن باشد.

سایر اطالعات مرتبط قابل استفاده:
به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري ميزان« ،احمد ابو زید» در صفحه توئيتر خود نوشت :اقدام شبكه سي ان ان در مطرح كردن
موضوع خودكشي خلبان هواپيماي مصري درحالي كه خانواده هاي قربانيان داغدار عزیزان خود هستند كار شایستهاي نيست .پرواز
خطوط هوایي مصر از پاریس به قاهره با  66مسافر و خدمه ،در ساعات نخست پنجشنبه در دریاي مدیترانه سقوط كرد .مصر ميگوید
احتمال سرنگوني هواپيما در اثر اقدام تروریستي بيش از احتمال سقوط در اثر اشكال فني است.
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سازمان ایمني هوانوردي فرانسه تایيد كرده كه هواپيماي مسافربري خطوط هوایي مصر قبل از سقوط در مورد وجود دود در كابين پيام
هایي فرستاده است .به گزارش این سازمان این پيام ها به طور كلي نشان دهنده شروع یك آتش در داخل هواپيما است .این سازمان
همچنين افزوده اندكي بعد از فرستادن این پيام ها ارتباط با هواپيما قطع شده است.
شب گذشته جمعه  20مه (  31اردیبهشت) یك سایت تخصصي در زمينه هوانوردي اطالعاتي را منتشر كرد كه براساس آن گفته شده
كه قبل از سقوط این هواپيما دستگاههاي تشخيص آتش و دود در داخل كابين هواپيما به كار افتاده است .به گفته این سایت دود ابتدا
در توالت هواپيما پخش شده است.
روز گذشته گروههاي تجسس توانستند بقایایي از اجساد قربانيان این هواپيما ،چند چمدان و برخي از قطعات هواپيما از جمله چند
صندلي را پيدا كنند .با وجود این ،بخشهاي اصلي از الشه این هواپيما و جعبه سياه آن هنوز پيدا نشده است .تمام گزارشها در مورد
علت سقوط این هواپيما هنوز در حد فرضيه باقي مانده است .پرواز پاریس به قاهره معموال كمي بيش از چهار ساعت طول ميكشد و
قرار بود این هواپيما حدود بيست دقيقه تا نيم ساعت قبل از وقوع سانحه در فرودگاه قاهره بر زمين بنشيند.
در اكتبر سال گذشته ميالدي ( ،)2015یك هواپيماي مسافربري روسي با  224سرنشين اندكي پس از برخاستن از فرودگاه قاهره در
بازگشت به روسيه ،سقوط كرد .بعدا مقامات روسيه و مصر تایيد كردند كه علت سقوط این هواپيما ،انفجار بمبي بوده كه اسالمگرایان
افراطي در هواپيما جاسازي كرده بودند.
همچنين ،در ماه مارس سال جاري ،یك فروند هواپيماي مسافربري مصري با  54مسافر و شش خدمه در مسير پرواز داخلي از
اسكندریه به قاهره ربوده و به قبرس برده شد .بعدا فرد رباینده ،كه انگيزه شخصي داشت ،خود را تسليم ماموران كرد و به مصر
بازگردانده شد.
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تصاویر قابل استفاده موجود در فضای سایت ارتباطات آنالین ،همراه با نام فایلها

لینک دسترسی به هر عکس:

.jpgنام فایلhttp://www.collej.net/blog/wp-content/documents/

مثالً آدرسی که باید برای درج تصویر اول در وبالگ خود وارد کنید ،این خواهد بود:

http://www.collej.net/blog/wp-content/documents/crash-01.jpg

crash-01

crash-02

crash-03

crash-04

crash-05

crash-06

crash-07

crash-08

crash-09

متن ت کلیف کالسی ردوس روابط عمومی الکترونیک و روزانهم ن گاری الکترونیک

دااگشنهاهی عالهم طباطبایی و سوره -نیمسال دوم 94-95

مدرس :حمید رضا اکرمی

crash-10

crash-11

crash-12

crash-13

crash-14

crash-15

crash-16

crash-17

crash-18

crash-19

crash-20

crash-21

crash-22

crash-23

crash-24

صفحه 6

