
 چند برداشت
 از یک واقعه تلخ 

درباره ماجراي هواپيمــاي اوکرايني مباحث فني 
زيادي وجود دارد که مي تواند بر حيثيت حقوقي 
و قضايي موضوع تأثير مســتقيمي بگذارد. سؤال 
اين است که هواپيماي اوکرايني چگونه در سامانه 
موشکي ما به عنوان موشک کروز شناسايي شده 
که اپراتور ناچار به برخورد با آن شــده است؟ آيا 
با سرويس هاي دشمن عليه ما و سامانه موشکي 
مستقر در منطقه جنگ راداري اجرا کردند؟ اين 
موضوع مسئله اي فني و بســيار مهم است که با 
رسيدن به پاسخ اين سؤال مي توان روند پرونده اين 
حادثه تلخ را در ابعاد مختلف مورد بررسي قرار داد.

در نظام حقوقي، ســبب و مباشــر در وقوع جرم 
تعريف شــده است. ســبب يعني اينکه فردي به 
عمد قصد ضرر رساندن به ديگري را داشته باشد 
و سبب اغوا به اين معناست که شرايطي براي فرد 
ايجاد شــود که با ايجاد آن، فرد به اشتباه مرتکب 
جرم شود. در روند تحقيقات پرونده، در حالت اول 
اپراتور سامانه موشکي مستند به داده هاي آماري 
خود احساس کرده اســت که موشکي به سمت 
تهران در حال حرکت است و به اين دليل و به زعم 
خود موشــک را هدف قرار داده اســت. در حالت 
دوم، به دليل جنگ الکترونيکــي، با هدف فريب 
اپراتور شرايطي ايجاد شد که موشک شليک شود. 
در چنين شــرايطي، اگر ثابت شود سرويس هاي 
اطالعاتي دشــمن به نوعي در اين داستان نقش 
داشــته اند، پرونده داراي ابعاد جديدي مي شود 
که نمي توان از کنار آن به سادگي عبور کرد.علتي 
که چنيــن اتفاقي محتمل و بــه واقعيت نزديک 
اســت، اين اســت که بعد از حمله به عين االسد 
و در فاصله چند ســاعت بعــد از آن، هواپيماي 
اوکرايني هدف گرفته شد. در روزهاي قبل از آن، 
آمريکايي ها سردارسليماني را به شهادت رساندند 
و اين موضوع موجي از احساســات ضد آمريکايي 
را در ايــران و منطقه ايجاد کرد. اين احساســات 
به قدري براي آمريکايي ها نگران کننده شــد که 
ترامپ در توييتي اعالم کــرد اگر به منافع آمريکا 
آسيبي وارد شود، آنها به 52مرکز فرهنگي ايران 
حمله مي کنند. منظور ترامپ از اين جمله حمله 
به ساختمان هاي فرهنگي نبود و با نگاهي به نام و 
سوابق جان باختگان اين پرواز به روشني مشاهده 
مي شود نخبگان ايراني بسياري در آن پرواز بودند 
که هريک از آنهــا به تنهايي بــراي ايران اهميت 
زيادي داشتند. عالوه بر اين، با همگرايي اي که در 
داخل کشور در پي اين اتفاق ايجاد شد و سرمايه 
اجتماعي عظيمي حول نظام شکل گرفت، سقوط 
هواپيما اين ســرمايه ها و نخبگان را از بين برد و 
همان ادعاي ترامپ محقق شد و اين مسئله نشانه  
روشني است که آمريکايي ها در اين ماجرا و وقايع 
سامانه موشــکي و اختالل ايجادشده در آن نقش 
داشــتند. با اين تحليل، ما با حالت ســبب اغواي 
مباشر روبه رو هستيم که اين حالت، آمريکايي ها 
را مسئول سقوط هواپيما مي کند. در اين شرايط، 

بايد آمريکايي ها محاکمه شوند.

اطمينان از صحت رأي سازمان قضايي 
نکته بعــدي درباره دادگاه و طــرح برخي ادعاها 
درباره آن است. بنا بر تجربه قبلي و به ضرس قاطع 
مي گويم سازمان قضايي نيروهاي مسلح ازجمله 
مراجع قضايي مســتقل و قابل اعتمادي است که 
بارها نشــان داده بي رحمانه بــا ضابطان برخورد 
کرده است و ضابطين نمي توانند از چنگال عدالت 
در آن فرار کنند. ســابقه برخورد با برخي مفاسد 
رخ داده در نيروهاي مسلح که برخي از آنان بسيار 
معروف هستند، سبب شده سرمايه اجتماعي اين 
سازمان به گونه اي باال باشد که رهبر معظم انقالب 
شــخصا برخي پرونده هاي خاص قضايي را براي 
رســيدگي عادالنه و به دور از هرگونه مالحظه  به 
آن ارجاع دهند؛ بنابراين نبايد شــک و شبهه اي 
درباره عملکرد سازمان قضايي نيروهاي مسلح در 
رسيدگي به اين پرونده داشت. آنچه در رسانه هاي 
بيگانه درباره آن گفته مي شــود را نمي توان مبنا 
دانســت، بلکه بايد با پايان يافتن دادگاه نتيجه را 

ارزيابي و تحليل کرد.

مبناي تشکيل دادگاه موازي در خارج 
پيگيري قضايي پرونده سقوط هواپيماي اوکرايني 
در حالي هنوز در سازمان قضايي نيروهاي مسلح 
در جريان است که شــاهد هستيم خانواده برخي 
از جان باختگان بــا طرح دعــوي در دادگاه هاي 
فراســرزميني و الهه پرونده موازي را تشــکيل 
داده انــد. در حقوق جــزا اصل ســرزميني بودن 
مجازات ها مورد تأکيد قرار گرفته است؛ حتي اگر 
قرباني تبعه کشوري که در آن قرباني شده است، 
نباشد. اين اصل تقريبا اصلي پذيرفته شده در نظام 
حقوقي جهان اســت؛ از اين رو، رسيدگي به اين 
پرونده در صالحيت دادگاه هاي جمهوري اسالمي 
ايران اســت، اما منع قانوني بــراي مراجعه اتباع 
کشورهاي ديگر براي رســيدگي به پرونده  ندارد 
و اين موضوع را مي توان در اصــل تزاحم قضايي 
مورد بررسي قرار داد. بعد ديگري که در اين جريان 
وجود دارد، بعد سياســي در يک پرونده قضايي 
است. وقتي سرويس هاي اطالعاتي طراحي حمله 
به هواپيما را انجام داده اند، قطعا براي بعد از آن نيز 
طراحي خاص خود را داشــته اند. آنها با سازوکار 
طراحي شکايت در دادگاه هاي موازي به دنبال آن 
هستند که سرمايه هاي اجتماعي ايران را در عرصه 
بين المللي مخدوش کنند و با تخريب سيســتم 
قضايي ايران اعتبار قضايي جمهوري اسالمي ايران 
را زير سؤال ببرند. تلقين بي اعتباري و بي اعتمادي 
به دستگاه قضايي از ســوي اين جريان ها مسئله 
جديدي نيست و مسبوق به سابقه است و مي توان 
رد آن را در انفجار آميا در آرژانتين نيز مشــاهده 
کرد. ممکن اســت برخي بر اين باور باشند که با 
علني کردن دادگاه و مذاکرات آن، مي توانســتيم 

مانع تخريب جايگاه قضايي کشور شويم.

سيدمحمود محمدیيادداشت
حقوقدان
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دادگاه دی کالبدشکافی یک تراژدی  
 پاسخ به 9 سوال و شبهه

 درباره هواپيمای اوکراينی
 روند دادرسی حقوقی پرونده متهمان حادثه

 هواپيمای اوکراينی در چند نما 

ساعت حدود ۶:۱۵ بامداد، بیدگنه

اپراتور تصميم می گيرد برای جلوگيری از هرگونه ريسک، 
شيئی متخاصم را هدف بگيرد. ســاعت 6:14:41 موشک 
نخست شليک می شــود. 30ثانيه بعد دومين موشک هم 

شليک می شود. 

ساعت ۶:۱۵ بامداد 

خلبان هواپيمای آسمان به شــماره ep3768 در آستانه فرود در 
مهرآباد با برج مراقبت تماس می گيرد و از وجود جســم نورانی در 
آسمان خبر می دهد. چند لحظه بعد برج مراقبت متوجه ناپديد شدن 
پرواز شماره ps752 اوکراين از مبدأ تهران به مقصد کی يف می شود. 

ساعت۶:۱8:23؛ شهریار منطقه محمودآباد 

هواپيما در منطقه خلج آباد در نزديکی شاهدشهر و در يک زمين بازی 
به زمين برخورد می کند. همزمان با برخورد هواپيما با زمين، انفجاری 
رخ می دهد. قطعات هواپيما، اموال و اشيای جان باختگان و بقايای 

پيکر مسافران در ناحيه ای گسترده پراکنده می شود.

ساعت ۱۰:3۰

خبرگزاری اسپوتنيک از ســفارت اوکراين در تهران خبر 
می دهد که اين سفارت عقيده دارد سقوط هواپيما به دليل 
نقص فنی در يکــی از موتورهای آن بوده اســت. اين خبر 

بالفاصله در سر تيتر رسانه های جهان بازتاب پيدا می کند.

ساعت 2۰

کانادا برای نخستين بار درخصوص هواپيمای مسافربری 
اظهارنظر می کند. جاســتين تــرودو در بيانيه خود، 
اطمينان داد که کشــورش پيگير روشــن شدن داليل 

سقوط است.

ساعت 22:۰۰

گزارش حادثه از ســوی ســازمان هواپيمايی منتشر می شود. در 
اين گزارش آمده اســت: برخی کاربران ايرانی و خارجی ادعاهايی 
درخصوص هواپيما مطــرح کردند. اين ادعاهــا مبتنی بر وجود 
سوراخ هايی بر بدنه هواپيما و عکسی از  يک سر جنگی موشک است.

پنجشنبه ۱۹ دی ساعت ۱:3۰ بامداد

خبرگزاری رويترز به نقل از سرويس های اطالعاتی غربی خبر 
می دهد که اين سرويس ها هيچ نشانه ای از اسقاط هواپيمای 
اوکراينی در دست ندارند. اين خبر در رسانه های بين المللی 

بازتاب زيادی پيدا می کند.

ساعت ۹:۱۹  دقیقه

هيأتی از کارشناسان اوکراينی به عنوان مالک هواپيما برای 
بررسی داليل سقوط هواپيما به تهران می آيند. مسئوليت 
اين هيأت را دبير شــورای عالی امنيت ملی اوکراين بر 

عهده دارد.

ساعت ۵:۱۵ بامداد؛ فرودگاه امام خمینی)ره(

 پرواز شماره PS752 شرکت هواپيمايی اوکراين به دليل 
اضافه بار تاخير دارد و بايد از وزن خود کم کند تا اجازه پرواز 

بگيرد.کم کردن وزن هواپيما 50دقيقه طول می کشد.

ساعت ۵:۵2:28؛ فرودگاه امام خمینی)ره(

هواپيما با 176 سرنشين خود ساعت 5:53:48 درخواست 
پرواز را به مرکز هماهنگی شبکه پدافند داده و مجوز پرواز 

می گيرد.

ساعت ۶:۰۵ بامداد، فرودگاه امام خمینی )ره(

هواپيما آماده پرواز می شود. 7دقيقه بعد هواپيما تهران را 
به مقصد کی يف ترک می کند. خلبان هواپيما از برج مراقبت 

پرواز مجوز اوج گيری به ارتفاع 26هزار پا را می گيرد.

ساعت ۶:۱3 بامداد

اپراتور پدافند در رادار خود به شيئی در آسمان مشکوک می شود. با 
توجه به هشدارهای قبلی درباره شليک موشک های کروز، احتمال 

می دهد يک موشک در حال نزديک شدن به تهران است.

ساعت ۱۱:3۰

رئيس جمهور اوکراين در اولين واکنش به سقوط هواپيمای 
مسافری خطوط هوايی اين کشور در تهران گفت: از انتشار 
تئوری های بی پايه و بدون مدرک در زمينه سقوط اين هواپيما 

بايد دوری کرد.

ساعت ۱2:۱۶

رئيس سازمان هواپيمايی کشوری درباره اينکه جعبه سياه 
هواپيما برای بازخوانی به کجا ارســال می شود، گفت: جعبه 
سياه را به شرکت سازنده و آمريکايی ها نخواهيم داد. فعال 
معلوم نيست جعبه سياه برای بازخوانی به کدام کشور می رود.

ساعت ۱۴:۴۹

سخنگوی سازمان هواپيمايی کشوری در پاسخ به سؤالی درباره 
آتش گرفتن هواپيما حين پرواز  گفت: هرگونه اظهارنظر درباره 
علت سانحه منوط به گزارش تيم بررسی سانحه ای است که در 

محل حضور دارند.

ساعت ۱8:3۰

سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نيروهای مسلح 
در گفت وگو با خبرگزاری فارس گفت: در حوزه جنگ روانی 
امروز باز آمريکايی ها تبليــغ کردند که هواپيمای اوکراينی 

مورد اصابت قرار گرفته است که اين حرف درست نيست.

ساعت ۱3:۵۰

دبير شورای امنيت اوکراين، فرضيه سقوط هواپيما به وسيله 
موشک تور روسی را به عنوان نخستين فرضيه تيم اوکراينی 
مطرح می کند. اين فرضيه برای اولين بار به صورت رسمی از 

سوی اوکراين مطرح می شود.

ساعت۱۷:۵۷

حسن رضايی فر، رئيس کميسيون بررسی سانحه سازمان 
هواپيمايی کشوری به ايرنا، گفت: موضوع سقوط هواپيمای 
اوکراينی به دليل اصابت موشک يا عملکرد پدافند، در جلسه 

خاصی بررسی و در همان جلسه منتفی اعالم شد. 

ساعت 2۰

رئيس جمهور اوکراين، با بوريس جانسون، نخست وزير وقت بريتانيا 
صحبت می کند و از او می خواهد در تحقيقات مربوط به ســقوط 
هواپيما مشارکت کند. همان زمان شبکه تلويزيونی سی بی اس در 

گزارشی می گويد هواپيما با موشک ساقط شده است.

ساعت 2۱

دونالد ترامپ، رئيس جمهور وقت آمريکا می گويد: آنچه در 
مورد هواپيمای اوکراينی اتفاق افتاده، وحشتناک بوده است 
و شايد کسی اشتباه کرده باشــد. من هم مشکوک ام. حس 

می کنم اتفاق خيلی فجيعی افتاده است.

دی ماه ابدی 
مروری بر حادثه  هواپيمای PS752  اوکراين که ملت را داغدار کرد 

ساعت صفر ۱8دی ماه ۹8/ بیدگنه 

سامانه پدافندی محل ماموريت خود را تغيير داده و به منطقه 
بيدگنه در 46کيلومتری تهران در حوالی فرودگاه بين المللی 
امام خمينی)ره( اعزام می شــود تا از تاسيسات مهم نظامی 

منطقه مراقبت کند.

ساعت ۱:2۰ بامداد 

عمليات انتقام جويانه شهيدقاســم سليمانی آغاز می شود. 
واحدهای موشکی با مسلح شــدن به موشک های دوربرد 
پايگاه عين االســد در 160کيلومتری بغــداد را هدف قرار 

می دهند.

ساعت 3:۰8 بامداد تهران

گزارش می شود در واکنش به حمله به عين االسد تعدادی هواپيمای 
نظامی از پايگاه های خود به پرواز درآمده اند. حدس زده می شود اين 
هواپيماها قصد حمله به مراکز نظامی ايران را دارند. شايعه ای درباره 
شليک موشک های کروز آمريکايی به سمت ايران شنيده می شود.

ساعت ۴بامداد، واحد پدافند نظامی 

با توجه به تغيير سطح آمادگی پدافند هوايی، بخش نظامی به بخش 
غيرنظامی کنترل فضای کشور اطالع می دهد که تنها پروازهايی مجاز 
به برخاستن از باند فرودگاه ها هستند که از قبل توسط شبکه پدافند 

شناسايی شده و مجوز پرواز آنها توسط اين شبکه صادر شده باشد.

چکیده گزارش

يکی از تلخ ترين حوادث رخ داده در ايران دی ماه سال 98اتفاق افتاد. 
ترور سپهبد شهيدقاسم سليمانی و واقعه تأسف بار سرنگونی هواپيمای 
مسافربری اوکراينی و جان باختن سرنشينان آن را هرگز نمی توان از ياد 
برد.  اما اين اتفاق چگونه رقم خورد؟ از زمان شليک نخستين موشک تا 
اعالم رسمی وقوع آن که 80ساعت به طول انجاميد، چه رويدادهايی رخ داد؟ برای رسيدن به پاسخ اين سؤاالت، 

گام به گام با آنچه در مهم ترين ساعت های پس از وقوع اين حادثه رخ داد، همراه شويد.

حميدرضا بوجاريانگزارش
خبرنگار

شنبه ۲۱ دی 
ساعت ۷:۰۴ 

بامداد 
ستاد کل نيروهای مسلح 
اعالم می کنــد هواپيمای 
اوکراينــی به دليل خطای 
انسانی مورد اصابت موشک 
قرار گرفته اســت. در اين 
بيانيه بر پيگــرد قانونی 
متخلفان و نيز پاسخگويی 
در کوتاه ترين زمان ممکن 
به مــردم و خانواده های 
جان باختگان تأکيد می شود.

جمعه ۲۰ دی ۴۰ 
دقیقه بامداد 

ســخنگوی وزارت خارجه 
در بيانيه ای، از نخست وزير 
کانــادا و هــر دولتی که 
اطالعاتی درخصوص شليک 
موشک به هواپيما در اختيار 
دارد درخواست کرد که اين 
اطالعات را در اختيار کميته 

بررسی سانحه قرار دهند.

 ساعت
 حدودا  ۱۶

نتيجه  از  رئيس جمهــور 
تحقيقات ستاد کل نيروهای 
مســلح مطلع می شود و 
دســتور برگزاری جلسه 
فوری شورای عالی امنيت 

ملی را صادر می کند.

ساعت ۲۱:3۶ 
يک کانال تلگرامی فيلمی 
از لحظه اصابت موشک به 
هواپيما را منتشر می کند. 
6دقيقه بعد حســام الدين 
آشنا در توييتی به کارگزاران 
ايرانی تبــار رســانه های 
فارسی زبان هشدار می دهد 
از مشارکت در جنگ روانی 

خودداری کنند. 

ساعت ۲۲:3۰ 
جاستين ترودو، نخست وزير 
کانادا رســما ايــران را به 
شليک موشک به هواپيمای 
مسافربری متهم می کند.  
رئيس سازمان هواپيمايی 
کشوری در يک گفت وگوی 
خبــری، فرضيــه اصابت 
موشــک به هواپيما را رد 

می کند. 

 فيلم گزارش
لحظه به لحظه انفجار 

هواپيمای اوکراينی 
را  با اسکن اين کد 

ببينيد.


