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رصدخانه

چهار فرضیه درباره سقوط هواپیمای روسی 
تحقیقات درباره علت سقوط »ایرباس 321« در مصر ادامه دارد

با گذشت دو روز از سقوط یک هواپیمای »ایرباس 321« روسی در صحرای 
ســینای مصر، هنوز عامل دقیق این حادثه مشخص نشده است. در این 
شــرایط، گزارش برخی منابع حکایت از آن دارد که بر اســاس یافته های 
جدید، احتمال تروریستی بودن این واقعه قوت گرفته است. اظهارات امروز 
یک مقام روس، این فرضیه را بیش از پیش تقویت کرده اســت. الکساندر 
نرادکو، رئیس آژانس فدرال هوانوردی روســیه تأییــد کرده که هواپیمای 
مذکور، در حال پرواز و در ارتفاع باال »تکه تکه« شده است. از سوی دیگر، 
الکساندر اسناگوفسکی، رئیس شرکت هوایی »متروجت« که هواپیمای 
مذکور را در مالکیت داشــته، ضمن بیان اینکه هیچ پیامی مبنی بر نقص 
فنی میان خدمه پرواز و برج مراقبت رد و بدل نشده، استدالل کرده که به 
این ترتیب، تنها دلیل منطقی می تواند این باشــد که یک »عامل خارجی« 
باعث ســقوط هواپیما شــده باشد. یک ســخنگوی دولت روســیه نیز در 
گفت و گو با »بی بی سی« اظهار داشته فرضیه اقدام تروریستی، به عنوان 

یکی از گزینه های احتمالی در این ماجرا مطرح است. 
به این ترتیب، کارشناســان اکنون بیشتر بر این احتمال تمرکز کرده اند که 
ســقوط هواپیمای مذکور، به علت بمب گذاری در آن بوده باشــد؛ هرچند 
گروه تروریستی داعش در همان روز ســقوط اعالم کرد که این هواپیما را 
با موشک هدف قرار داده، اما کارشناسان اشاره می کنند با توجه به ارتفاع 
باالی پرواز، داعش سالحی که بتواند چنین هواپیمایی را هدف قرار دهد، 
در اختیار ندارد. روزنامه »دیلی میل« در گزارشــی که ساعاتی پیش درباره 
آخرین وضعیت تحقیقات این حادثه منتشر کرده، فرضیه بمب گذاری در 
هواپیما را جدی تر از دیگر فرضیه ها دانسته و می نویسد از آنجا که خلبان، 
پیش از ســقوط هواپیما پیامی مبنی بر اعالم وضعیت اضطراری ارســال 
نکرده و از سوی دیگر، الشه هواپیما به سمت بیرون خم شده، این احتمال 

هست که بمبی در درون آن منفجر شده باشد.
بر این اساس، از زمان اعالم سقوط هواپیمای مذکور تاکنون، سه فرضیه 
درباره آن مطرح شده که تاکنون درباره هیچ یک از آن ها اظهارنظر قطعی 
و رسمی نشده است. فرضیه نخســت، به احتمال وجود »نقص فنی« در 

هواپیمای سقوط کرده اشاره می کند. نخســت وزیر مصر ساعاتی پس از 
سقوط هواپیما اظهار داشت که وجود نقص فنی، محتمل ترین دلیل برای 
این واقعه محسوب می شود؛ اما در عین حال اشاره کرد تأیید این امر، نیاز 
به تحقیقات بیشتری دارد. با این حال، حسام کمال، وزیر هوانوردی مصر 
اندکی بعد اعالم کرد هیچ نشــانه ای مبنی بر وجود مشکل در هواپیمای 
مذکور مشــاهده نشــده و گزارش های اولیه مبنی بر اینکه خلبان پیش از 
ســقوط درخواست فرود اضطراری به دلیل مشــکالت فنی داشته، قابل 
تأیید نیســت. با این وجود، همسر کمک خلبان این پرواز اظهار داشته که 
همســرش پیش از پرواز، در گفت و گویی تلفنی با وی، از وضعیت هواپیما 
شــکایت کرده بود. در مقابل، شرکت هواپیمای روســی مسئول این پرواز 
تأکید کرده که هواپیمای مذکور کاماًل آماده پرواز بوده و گزارشی مبنی بر 

وجود مشــکل در آن، در کار نبوده اســت. هرچند گزارش شده که دم این 
هواپیما در سال 2001 در هنگام فرود در قاهره آسیب دیده بوده، اما شرکت 
روســی اشاره کرده که این مشــکل همان زمان برطرف شده و از آن زمان 

تاکنون، مسئله ای در این خصوص وجود نداشته است.
فرضیه دوم، مبتنی بر احتمال دخیل بودن خطای انسانی در واقعه سقوط 
هواپیما است. با این وجود، شرکت هواپیمای روسی اشاره کرده که والری 
ِنموف، خلبان این پرواز، بیش از 12 هزار ســاعت تجربه پرواز داشــته که 
3860 ســاعت آن با »ایرباس 321« بوده و به همین ســبب، هیچ دلیلی 
برای اینکه بتوان خطای انسانی را عامل ســقوط هواپیما دانست، وجود 
ندارد. البتــه جعبه های ســیاه هواپیما که هر دوی آن ها یافت شــده اند، 
مشــتمل بر گفت و گوهای خلبان و کمک خلبان در کابین هواپیما است و 

بررسی آن می تواند مشخص کند که آیا عامل خطای انسانی نقشی در این 
واقعه داشته است یا خیر. 

فرضیه سوم، سقوط هواپیما به دلیل اصابت یک موشک زمین به هوا به آن 
اســت. هرچند داعش ساعتی پس از سقوط هواپیما مدعی شد شاخه این 
گروه در مصر، با شلیک موشک هواپیمای روسی را ساقط کرده است، اما 
کارشناســان امنیتی در این ادعا تردید وارده کرده اند. با این وجود، بررسی 
دقیق تر الشــه هواپیما و اجزای باقیمانده از آن، می تواند به بررســی این 
فرضیه به طور دقیق یاری برساند. هرچند ویکتور سوروچنکو، مقام ارشد 
هوانوردی روســیه نیز تأیید کرده که هواپیما در آسمان متالشی شده، اما 
در عین حال گفته هنوز برای رســیدن به نتیجه در این زمینه زود اســت. 
باید اشــاره کرد که هواپیما، در ارتفاعی بســیار باالتر از برد موشــک های 
داعش در پرواز بوده اســت. از ســوی دیگر، کارشناسان ضمن ابراز تردید 
دربــاره نقش آفرینی داعش، اشــاره می کنند که دلیلی ندارد شــاخه این 
گروه در مصر با دســت زدن به چنین اقدامی، خطر یک انتقام بین المللی 
 را به جــان بخرد؛ آن هم در شــرایطی که اکنون مبــارزه اصلی این گروه، 

با دولت مصر است. 
در نهایــت، چهارمین فرضیه که در حال حاضر از بقیه جدی تر اســت، به 
احتمال بمب گذاری در هواپیما اشــاره می کند. با این حال، هنوز شواهد 
محکمی درباره اینکه بمبی در این هواپیما وجود داشــته، به دست نیامده 
اســت. افزون بر این، نکته ای که جای ســوال دارد، این است که چطور 
بمب گذا احتمالی توانسته موانع امنیتی شدید فرودگاه »شرم الشیخ« مصر را 
پشت سر بگذارد. پروفسور مایکل کالرک، مدیرکل موسسه خدمات متحده 
سلطنتی انگلیس درباره این موضوع می گوید با توجه به اینکه گزارش های 
اولیه، حاکی از »دو تکه شدن« هواپیما بوده، این امر می تواند بیانگر انفجار 
یک بمب باشــد، نه خطای انسانی و نقص فنی. به این ترتیب، اکنون این 
فرضیه بیــش از بقیه فرضیه ها قــوت گرفته و درباره آن بحث می شــود. 
هرچند، تأیید این امر نیز نیازمند بررسی دقیق الشه هواپیما و اجزای آن و 

همچنین محل سقوط هواپیما است.

پیروزی قاطع حزب عدالت و توسعه در انتخابات ترکیه 
شــب گذشــته، با به پایان رسیدن شمارش آرای انتخابات پارلمانی در همه حوزه های انتخاباتی در ترکیه، نتایج اولیه آرا اعالم شد. بر اساس این نتایج، حزب عدالت و توسعه به رهبری احمد داوداوغلو، توانسته در جهشی قابل توجه نسبت 
به قبل و بر خالف اغلب پیش بینی ها، اکثریتی قابل توجه از آرا را به خود اختصاص دهد.  منابع خبری ترکیه گزارش می دهند که بر پایه نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات پارلمانی حزب عدالت و توسعه توانست با 49.4 درصد آرا، از بقیه 

احزاب پیشی بگیرد. پس از عدالت و توسعه، به ترتیب احزاب جمهوری خواه خلق با 25.4 درصد، حرکت ملی با 12 درصد و دموکراتیک خلق ها با 10.5 درصد قرار گرفته اند. 
این نتایج، یک موفقیت بزرگ و تا حدی غیرمنتظره برای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و حزب وی، یعنی حزب عدالت و توســعه اســت که در دور قبلی انتخابات در ماه ژوئن، تنها موفق به کسب حدود 40 درصد از آرا شده بود. 
این تغییر قابل توجه در آرا ســبب شده، شماری از تحلیلگران در فضای مجازی، اقدام اردوغان در جلوگیری از تشکیل ائتالف و برگزاری انتخابات مجدد را کاری زیرکانه ارزیابی کنند. گفتنی است درصد شرکت کنندگان در این انتخابات، 
85.1 درصد گزارش شده است، در حالی که در دور قبلی انتخابات در ماه ژوئن، 86.4 درصد واجدین شرایط شرکت کرده بودند. احمد داود اوغلو، نخست وزیر ترکیه در پی پیروزی حزب حاکم »توسعه و عدالت« در انتخابات پارلمانی این 

کشور اعالم کرد که نتایج انتخابات، یک نوع پیروزی برای دموکراسی محسوب می شود. با این حال، در پی اعالم نتایج، مردم در مناطق کردنشین به خیابان ها ریخته و به این نتایج معترض شدند. 

مردم قازان روسیه برای یادبود قربانیان سقوط هواپیما در شبه جزیره سینا شمع 
روشن کردند.

شادی طرفداران حزب عدالت و توسعه 
در انتخابات ترکیه از اعالم نتایج این 

انتخابات.

خانواده های اهل کره جنوبی، پس از چند دهه دوری، اجازه دارند به مدت ۷2 ساعت با خویشاوندان خود در کره شمالی 
دیدار کنند.

بخشی از برگزاری مراسم جشن هالووین 
در »بانکوک« پایتخت تایلند!

 اعزام نیروی زمینی آمریکا 
به سوریه اشتباه است

آمریکا با وارد کــردن نیروی زمینی در عراق و ســوریه نمی تواند به 
شکســت داعش کمک کند و تنها خود را بــا عواقب و هزینه های 
پیش بینی نشده مواجه می سازد. راهبرد کنونی آمریکا علیه داعش بین 
دو جزء وابسته معلق باقی مانده است. یک راهکار، استفاده از نیروی 
نظامی قدرتمند آمریکا، اما به شکل محدود آن است. دومی کمک از 
کشورهای منطقه به منظور پذیرش مسئولیت جنگ زمینی با داعش 
است. این مدل عمل گرایانه تنها زمانی تحقق خواهد یافت که آمریکا 
به شدت خویشتن دار باشد و به طور مستقیم، مداخله نظامی نداشته 
باشــد. این راهکار به آمریکا اجازه می دهد انعطاف پذیر باشد.

  انتقال تروریست های داعش 
به اوکراین

ایگور کواسنیوک، کارشناس مرکز مطالعات راهبردی اوکراین در 
روسیه اظهار داشته افراد مسلحی از داعش برای مبارزه با نیروهای 
مردمی به اوکراین انتقال داده شــده اند. وی در این زمینه گفته: 
»شــمار تندروها در خط مواجهه بین جمهوری های دونتســک 
و لوگانسک اوکراین روبه افزایش اســت. ما معتقدیم شماری از 
تروریست های داعش از خاورمیانه به دونباس انتقال داده شده اند 
تا بجنگند. آن ها کار دیگری به جز جنگیدن بلد نیستند«. به گفته 
این کارشــناس، افراد مســلح از مرز ترکیه عبور کرده و پس از آن 

به رومانی رسیده اند و از آنجا، از طریق دریا به اوکراین آمده اند.

  ادعاهای وزیر اماراتی 
علیه ایران

انور قرقاش، وزیر مشاور دولت امارات در امور خارجه ادعاهایی را 
علیه ایران مطرح کرده و گفته نفوذ ایرانی ها منجر شد حوثی ها 
دولت و نهادهــای دولتی یمــن را تضعیف کننــد. وی افزوده 
امارات تحمل نخواهد کرد که یمن به کشور شبه نظامیان مانند 
حزب الله که مورد حمایت ایران اســت، تبدیل شــود. این مقام 
اماراتی در ادامه اظهار داشــته: »یمن برای چهار دهه یکی از 
بزرگترین دریافت کنننــدگان کمک های امارات متحده عربی 
بود. این کشور با وجود این کمک ها، از قدیم به دالیلی، کشوری 
بی ثبات بوده است. آنچه امسال تغییر کرد، نفوذ ایرانی ها بود«.

درخواست سرکرده القاعده برای 
مقابله با ایران و روسیه

ایمن الظواهری، سرکرده گروه تروریستی القاعده، از حامیان این 
گروه خواست برای مقابله با تهدید غرب و روسیه در سوریه و عراق 
متحد شــوند. وی در پیام صوتی منتشر شــده در اینترنت گفت: 
»آمریکایی ها، روس ها، ایرانی ها، علوی ها و حزب الله در جنگ 
علیه ما هماهنگ هستند. آیا ما قادر به توقف جنگ بین خودمان و 
هدایت تمام تالش هایمان علیه آن ها نیستیم«؟ ناظران از این پیام 
صوتی به عنوان تازه ترین نشانه دال بر وحدت بیشتر بین القاعده و 
گروه تروریستی داعش یاد کرده اند. به نظر می رسد این پیام به تازگی 

و پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه ضبط شده باشد.

بین الملل


