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پرونده

گفتوگوياعتمادباهوشنگشهبازيخلبانبويينگ727

روايت كاپيتان از 
فرود 743

 سانحه هاي هوايي مهم ايران  
در20 سال گذشته

روزشمارحوادثهوايي

فداكاري و ازخودگذشتگي در كنار تخصص 
و تجربه خلبان هواپيماي بويينگ در حادثه اخير 
بسيار  فرود  هنگام  هواپيما  نشدن چرخ هاي  باز 
قابل ستايش و تقدير است، اما مشاهده مي كنيم با 
وجود انعكاس مطلوب اين حادثه در رسانه هاي 
مختلف جهان و نيز عرصه حمل و نقل هوايي هنوز 

عكس العملي دال بر تقدير از اين قهرمان حوزه حمل و نقل 
هوايي كه با ازخودگذشتگي موفق به فرود هواپيما بدون 
چرخ هاي باز شده است، نيست.  به نظرم دولت هم اگر 
كارهاي مربوط به سفرهاي استاني اجازه دهد فرصت فكر 
كردن در خصوص اين حادثه را خواهد داشت، اما آنچه 
اهميت دارد اين است كه كار بسيار مهمي توسط خلبان 
اين هواپيما رخ داده و اينكه يك خلبان ايراني با به كار بردن 
جرات، شجاعت، تجربه و دانش و اعتماد به نفس جان بيش 
از 90 مسافر را نجات داده و  هواپيما را سالم در باند فرود 

آورده كاري قابل قدرداني است كه بايد مورد تشويق 
قرار گيرد و همانگونه كه در موارد بسياري شاهديم 
اتفاقات هوايي معرفي  كه خلبان مقصر اصلي 
مي شود، دراين اتفاق هم كه خلباني از توانمندي 
بااليي برخوردار است بايد مورد تقدير و تشكر ويژه 
قرار گيرد.  به عنوان نماينده مجلس شوراي اسالمي 
و عضو كميسيون عمران، در هفته اخير موضوع تقدير از 
خلبان شهبازي، خلبان شجاع پرواز اخير را در كميسيون 
طرح و در خصوص تقدير از اين چهره توانمند به وزارت 
مسكن و راه و سازمان هواپيمايي كشور تذكر خواهم داد، 
چراكه اين اتفاق كار بزرگ و مهمي بود كه حتما سازمان 
هواپيمايي بايد آن را مورد توجه قرار دهد. البته معتقدم 
مجلس هم بايد به صورت نمادين از كادر و خلبان پرواز اخير 

را مورد تقدير قرار دهد.
٭عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي 

پيشنهاد

۲۲:30 شنبه شب ۱۲ شهريور كه از تهران عازم مشهد سال۱۳۹۰  هواپيماي ايرباس شركت هواپيمايي ماهان در ساعت 
شده بود در فرودگاه شهيد هاشمي نژاد اين شهر دچار سانحه شد. اين هواپيما به 

شماره پرواز ۶۱3 كه محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هم يكي 
از سرنشينان آن بود، حدود ساعت ۲۴، به هنگام فرود در باند فرودگاه به علت 

تركيدگي چرخ جلو، با مشكل مواجه شد و به سختي فرود آمد. اين پيشامد تلفات 
جاني در بر نداشته است ولي برخي از مسافرها دچار جراحاتي شده اند.  يك 

هواپيماي نظامي در تاريخ ۱9 شهريور در داخل شهر تبريز سقوط كرد. اين هواپيما 
در ميدان آذربايجان تبريز كه در كنار فرودگاه اين شهر قرار دارد واژگون شد. به 

گفته شاهدان عيني خلبان هواپيما توانست قبل از سقوط، خود را با چتر به بيرون 
پرتاب كند.  در تاريخ ۲۶ مهر، يك فروند هواپيماي مسافربري ايران اير كه حامل 9۴ 

مسافر از مسكو به تهران بود به دليل بروز نقص فني بدون بازشدن چرخ جلو در 
فرودگاه مهرآباد تهران فرود اضطراري كرد. به گزارش مهر، يك فروند هواپيماي 

مسافربري بويينگ ۷۲۷ ايران اير كه عصر روز سه شنبه ۲۶ مهر  از مسكو به تهران در 
حال حركت بود به دليل بروز نقص فني و بازنشدن چرخ جلو مجبور به فرود 

اضطراري در فرودگاه مهرآباد تهران شد. بر پايه اين گزارش، با همكاري فرودگاه 
مهرآباد پرواز بويينگ ۷۲۷ ايران اير با مهارت خلبان بدون هيچ گونه تلفات جاني يا 

خسارت مالي در فرودگاه مهرآباد تهران به زمين نشست. 

شركت هواپيمايي ايران اير، كه از تهران به سمت اروميه سال۱۳8۹ ۱9 دي يك فروند هواپيماي مسافربري بويينگ ۷۲۷ 
پرواز مي كرد با ۱0۴ سرنشين )9۲ مسافر - ۱۲ خدمه( در نزديكي اروميه سقوط 
كرد و طي اين حادثه ۷۸ نفر كشته و ۲۶ نفر هم مجروح شد ند.   ۲۶ تير يك فروند 

فانتوم اف-۴ نيروي هوايي ارتش ايران كه از پايگاه ششم شكاري بوشهر برخاسته 
بود، دقايقي پس از پرواز به دليل نقص فني در نزديكي شهر چغادك در ۲۵ 

كيلومتري بوشهر سقوط كرد. دو نفر سرنشين هواپيما نجات يافتند. 

مسافر پس از فرود روي باند فرودگاه مشهد آتش گرفت. سال۱۳88 ۴ بهمن ۱3۸۸ يك فروند توپولف تي يو-۱۵۴ با ۱۵۷ 
در اثر اين حادثه داخل هواپيما به كل سوخته و بال سمت راست و دم و چرخ 

هواپيما جدا شدند و ۴۲ تن از مسافران به بيمارستان منتقل شدند.  ۲۴ تير  سانحه 
مرگبار توپولف تي يو-۱۵۴ متعلق به هواپيمايي كاسپين ۱۶۸ كشته برجاي 

گذاشت.   3۱ شهريور  يك فروند هواپيماي نظامي ايليوشين داراي سيستم آواكس 
در حين مانور هوايي ارتش در جنوب قرچك در نزديكي ورامين سقوط كرد. بر اثر 

اين سانحه هفت نفر كشته شدند. گفتني است اين هواپيما تنها هواپيماي مجهز به 
آواكس در ايران بود. ۱0 شهريور  سقوط يك فروند هواپيماي آموزشي از نوع تك 
نام به علت اشتباه خلبان در انتخاب باك تغذيه كننده موتور در چند مايلي فرودگاه 
پيام منجر به آسيب ديدگي شديد خلبان زن از ناحيه سر و فوت وي به علت مرگ 

مغزي بعد از ۲۴ساعت شد. اين هواپيما متعلق به شركت هواپيمايي آموزشي ايران 
زمين و از رشت عازم فرودگاه پيام كرج بود.   ۲۵ مرداد  يك فروند بالگردآموزشي 

نظامي متعلق به هوانيروز در شهرك انديشه شهرستان شهريار واقع در ۴۵ 
كيلومتري غرب تهران سقوط كرد و سه سرنشين آن كشته شدند. اين هليكوپتر قبل 
از اصابت به زمين هنگام پرواز در آسمان دچار نقص فني و آتش سوزي شده بود.   

۲۴ مرداد  يك فروند هواپيماي تك موتوره آموزشي صبح شنبه۲۴ مرداد پشت 
پمپ بنزين منطقه »پلنگ آباد« ماهدشت كرج سقوط كرد. براساس اعالم سازمان 
آتش نشاني كرج، در اين حادثه هر دو سرنشين اين هواپيما جان خود را از دست 
دادند. اين هواپيما كه از فرودگاه پيام كرج برخاسته بود پس از سقوط در نزديكي 

همين فرودگاه دچار آتش سوزي شد كه توسط آتش نشانان خاموش شد. به 
گزارش سازمان آتش نشاني، اين حادثه ساعت ۸:۱۲ صبح به اين سازمان اطالع 
داده شد و ماموران آتش نشاني و دستگاه هاي مسوول بالفاصله در محل حادثه 
حضور يافتند.   ۲0 مرداد  يك فروند هواپيماي فوكر ۱00 در پرواز شماره ۷۲9 
هواپيمايي آسمان در فرودگاه اصفهان دچار سانحه شد. به علت فرود نامناسب 

عوامل پرواز يكي از چرخ ها تركيده و آتش گرفت. درهاي اين هواپيما بسته بوده و 
در حالي كه مسافران داخل بودند ماموران فرودگاه به اطفاي حريق مشغول شدند و 
سرانجام پس از خاموش كردن آتش مسافران از هواپيما خارج شدند.   ۱9 مرداد  بر 
اثر سقوط بالگرد نيروي انتظامي سه نفر از سرنشينان آن كشته شدند. اين بالگرد در 

حين بازگشت از ماموريت حدود ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۱9 مرداد در 30 
كيلومتري ارتفاعات شرق كرمان به دليل نقص فني در حوالي »ده مرتضي سيرچ« با 

زمين برخورد كرد. اين بالگرد در بازگشت از عمليات گشت و تعقيب اشرار در 
منطقه سيرچ كرمان به دليل نقص فني دچار مشكل شده است و با زمين برخورد 

كرده كه در اين حادثه خلبان و دو نفر از سرنشينان بالگرد كشته شدند. كمك خلبان 
به همراه دو سرنشين ديگر مجروح شدند و براي درمان به مراكز درماني منتقل 

شدند.   ۲ مرداد  پرواز شماره ۱۵۲۵ هواپيمايي آريا تور كه از تهران به مشهد حركت 
مي كرد ساعت ۱۸:0۵دوم مرداد ماه در فرودگاه مشهد، در نتيجه باز نشدن چرخ 
جلو و همچنين اشكال در چرخ هاي عقب در هنگام فرود از باند خارج شد و به 
ديوار فرودگاه برخورد كرد. در اين حادثه حداقل ۱۷ نفر )3 مسافر و ۱۴ خدمه 

پرواز( كشته و ۲0 نفر نيز مجروح شدند. اين هواپيما از نوع ايليوشين-۶۲ و مجموع 
مسافران و خدمه آن ۱۶0 نفر بوده است. خبرگزاري فارس، به نقل از سخنگوي 

سازمان هواپيمايي، سرعت باالي هواپيما را علت سانحه عنوان كرد  ۲۴ تير  يك 
فروند هواپيماي مسافربري از نوع توپولف تي يو-۱۵۴ متعلق به شركت هواپيمايي 
كاسپين كه عازم ارمنستان بود دقايقي پس از بلند شدن از فرودگاه امام خميني تهران 

در ۱۲كيلومتري جنوب قزوين بين منطقه فارسيان و جنت آباد در بخش مركزي 
قزوين سقوط كرد كه منجر به كشته شدن تمامي ۱۶۸ نفر سرنشين )مسافر و 

خدمه( اين هواپيما شد )ر. ك. پرواز شماره ۷90۸ هواپيمايي كاسپين(. 

فرودگاه شاهين شهر اصفهان سقوط كرد و تمامي پنج سال۱۳87 ۲۷ بهمن  هواپيماي مسافربري ايران ۱۴0 در حوالي 
سرنشين هواپيما جان باختند.   ۱0 شهريور  سقوط هليكوپتر ۲0۶ آموزشي 

هوانيروز در حوالي شهرستان لنجان زرين شهر از توابع اصفهان که علت حادثه 
مشخص نيست.   3 شهريور  سقوط هواپيماي بويينگ ۷3۷ ايراني در اجاره 

شركت هواپيمايي آيتك اير قرقيزستان با 90 مسافر كه ۷0 نفر از آنان جان باختند.   
۱۶ تير  يك فروند هواپيماي شكاري اف-۵ ارتش ايران در حين انجام ماموريت در 
پايگاه هوايي اميديه خوزستان سقوط كرد و خلبان و كمك خلبان آن كشته شدند.    
۲3 خرداد  يك فروند كايت موتوردار نظامي حين بارريزي با چتر سقوط كرد و ۲ 

سرنشين آن در دم جان باختند.   ۲۶ فروردين  يك فروند هواپيماي سوخو ۲۴ 
متعلق به نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران حوالي ساعت ۱9 هنگام 
فرود دچار نقص فني شد و سقوط كرد. خلبان و كمك خلبان اجكت كردند و 
سالم ماندند.   9 فروردين  سقوط هليكوپتر نيروي انتظامي آذربايجان شرقي در 

نزديكي كوه هاي »اوشان« در محدوده شهرستان ورزقان. 

شركت ايران اير هنگام برخاستن از باند فرودگاه مهرآباد سال۱۳86 ۱۲ دي  )۲ ژانويه ۲00۸( يك فروند هواپيماي فوكر ۱00 
دچار حادثه شد. اين هواپيما كه حدود صد مسافر داشت، قرار بود از تهران به 

مقصد شيراز پرواز كند، اما چرخ هاي هواپيما هنگام برخاستن به علت انحراف از 
باند فرودگاه كنده شد و بال هواپيما آتش گرفت.   ۵ آذر  )۲۶ نوامبر ۲00۷( يك 
فروند هواپيماي نظامي اف-۴ فانتوم ارتش ايران به علت نقص فني در منطقه 

كنارك چابهار سقوط كرد و دو سرنشين آن كشته شدند.   ۲۸ مهر  يك هليكوپتر 
كبرا هوانيروز در كرمانشاه سقوط كرد كه علت حادثه مشخص نشد.   ۲۶ مرداد يك 
هليكوپتر ۲۱۴ هوانيروز در پيرانشهر سقوط كرد.   ۱۶ مرداد  يك هليكوپتر نظامي در 

اطراف فرودگاه ميرزاكوچك خان رشت بر اثر نقص فني سقوط كرد.   ۱۵ 
ارديبهشت  صبح روز شنبه در حوالي اتوبان زنجان-قزوين يك فروند هواپيماي 
سبك تك موتوره آموزشي به نام پرنده آبي سقوط كرد كه در اين سانحه دلخراش 

مجلس اقدام نمادين كند
  محمدحسين مقيمي٭

به عنوان نماينده مجلس و عضو كميته حمل و 
نقل كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي قطعا 
موضوع شجاعت و توانمندي خلبان پرواز اخير 
كه موفق به فرود  بدون حادثه و با چرخ هاي بسته 
شده است را پيگيري خواهم كرد، چراكه تخصص 
و مهارت در اين حادثه عالوه بر  جلوگيري از 

خسارت هاي جاني و مالي از ايجاد حاشيه هاي بسياري 
نيز پيشگيري كرده است و اين اقدام به لحاظ نمونه بودن، 
شايسته تقدير ويژه از خلبان و كادر پروازي هواپيمايي كشور 
است.  هرچند با توجه به مشكالت و محدوديت هايي كه 

صنعت هوايي ما در تامين قطعات و جوان سازي 
ناوگان خود دارد كه البته همگي هم ريشه در 
محدوديت هاي ناشي از تحريم دارد، در اين شرايط 
برخورداري از متخصصان ماهري چون خلبان 
محسوب  افتخاري  كشورمان  براي  اخير  پرواز 
مي شود و بايد حركت شجاعانه مذكور را مورد 
تقدير قرار داد. بنده هم به عنوان عضو كميسيون عمران 
معتقدم از اقدام اخير به شكل نمادين بايد تقدير شود و 

شخصا هم اين موضوع را پيگيري مي كنم.
٭عضو كميته حمل و نقل كميسيون عمران مجلس

ديدگاه

خلبان  شايسته تقدير است
  محمدرضا صابري٭ 

ادامه از صفحه اول
 بعد از سانحه اروميه ظاهرا سه فروند بويينگ 727 در 

كشور باقي مانده؟ 
بله؛ متاسفانه بعد از سانحه اروميه، يكي تحت ميتننس 
ــه اينـ   ــت، ك ــت و دو فروند هم در حال پرواز داش اس
ــكوـ  يكي از آن دو هواپيماي ديگر بود، كه البته  پرواز مس
چون خسارت چنداني نديده، بعد از اينكه توسط مراجع 

ذي ربط بررسي شود به خط پرواز بازخواهد گشت. 
 چند ساله است؟ 

ــادگي  ــت، البته عمر هواپيما را به اين س ــاله اس ۴0 س
ــر هواپيما را با قطعات آن  نمي توان تخمين زد. عموما عم
مشخص مي كنند و قطعات اين هواپيماها هم سر زمان، يا 
ــوند. اين چك ها هم  ساعت پرواز خاصي تعويض مي ش
بايد سر زمان مشخصي انجام شوند، خصوصا با بازرسي ها 
ــد. در دوره هاي  ــام مي ده ــا انج و نظارت هايي كه آيوس
مشخصي مي آيند و ما را آديت مي كنند، چون اگر ما آديت 
ــويم و در حالت فيل قرار بگيريم در اروپا ديگر مجوز  نش

پرواز نداريم. 
 ش��ما به عنوان خلبان چقدر به اي��ن چك ها اهميت 

مي دهيد؟ 
اگر منـ  به عنوان خلبانـ  هواپيمايم را چك كنم، اگر 
آن چك ها از نظر ايمني به من جواب ندهد، آن هواپيما را 
اكسپت نمي كنم و پرواز نمي برم. خوشبختانه اينجا به اين 
صورت است كه كسي پرواز را به خلبان سيويل نمي تواند 

تحميل كند، يعني چنين قدرتي ندارد. 
 موضوعي وجود دارد، البته ش��ايد در حد ش��ايعه باشد 
يا ديدگاه تخصصي نباش��د، گفته مي ش��ود قطعات بين 
هواپيماهاي مسافربري جابه جا مي شوند، به بياني قطعه يي 
از هواپيمايي كه در آشيانه اس��ت را جدا مي كنند و روي 
هواپيماي ديگري كه قرار است پرواز كند نصب مي كنند، 
دست بر قضا اين شايعه درباره بويينگ ها در ايران قوي تر 
هم هست، اين تعويض ها روي ايمني هواپيماها تاثيرگذار 

نيست؟ شما در اين باره نظري داريد؟ 

ــن در هواپيمايي  ــك رويه نرمال و روتي البته اين هم ي
ــت، البته نمي توانم بگويم پيش نمي آيد. گاهي اوقات  نيس
شما شاهد هستيد كه يك هواپيمايي يك قطعه را كم آورده 
و از سويي بايد پروازي را هم انجام دهد، در چنين شرايطي، 
امكان دارد چنين اتفاقي بيفتد، يعني يك قطعه يي را عجالتا 
از هواپيماي ديگري باز كنند و روي هواپيماي ديگر نصب 
ــه قطعه بعدي به صورت  كنند، تا بتواند پرواز كند، تا اينك
استندباي بيايد و سر جاي آن بنشيند. اما من فكر نمي كنم اين 

خطري را براي پرواز به وجود بياورد. 
 ظاهرا اين اتفاق براي پرواز اروميه � كه آن هم بويينگ 

727 بوده است � افتاده. 
خير، من چنين چيزي نشنيده ام! 

 با همين سيس��تمي كه درباره چك ه��ا فرموديد، اين 
هواپيماي شما هم چك شده بوده، يعني چرخ ها بازديد 
شده بودند و شما هم براي پرواز هواپيما را بر اساس اين 

بازرسي ها پذيرفته بوديد؟ 
بله، اين هواپيما در ماه هاي قبل، روزهاي. . . پرواز كرده 
بود و همه قطعاتش هم سالم بود و چنين سانحه يي برايش 
رخ نداده بود، در همين پرواز مسكو هم ما هواپيما را چك 
كرديم. كتابش را مطالعه كرديم و سابقه اش را چك كرديم 
ــكاالت قبلي را مرور كرده باشيم( هيچ نوع  )براي اينكه اش
ــته و از نظر فني هم ريليز شده  ــكالي اين هواپيما نداش اش
ــرواز را انجام داديم! حتي  بود، به خاطر همين هم ما اين پ
در مسكو بدون هيچ مشكلي ما نشستيم، به سالمت هم از 

مسكو تيك آف كرديم. 
 خب پس چرا چرخ باز نشد؟ 

ــكل اتفاقي و تصادفي  من حدس مي زنم اين يك مش
بود. كه ممكن است براي هر هواپيماييـ  حتي هواپيماي 

نوـ  هم پيش بيايد. 
 در گفت وگويي از قول شما نوشته شده بود به »زنجان« 
رفتيد! عجيب است، اگر امكان داريد دقيقا شرح ماوقع 

را بفرماييد.
ما زنجان نرفتيم؛ اين روت پرواز ما است، متاسفانه يكي 

 لحظه فرود هواپيماي بويينگ 727 به روايت تصوير    

از خبرنگاران كه با من صحبت كرده بود و از نظر فني وارد 
نبود چنين چيزي را از قول من نقل كرده بود، حتي من »رود 

شور« گفتم، ايشان از قول من »شورآباد« نوشته بودند. 
ــان  ــرار بود كه چون ايش ــان هم از اين ق موضوع زنج
ــنت )كم كردن ارتفاع( را  كنجكاو بود بداند من كجا ديس
آغاز كردم، گفتم حدودا زنجان البته بسته به ارتفاع، خلبان 
ــردن ارتفاع كند  ــروع به كم ك ــخيص مي دهد كجا ش تش
ــتم، تصميم  كه من با توجه به ارتفاع 3۷ هزار پايي كه داش
ــل )ناتيكايل مايل كه هر  گرفتم كه حول و حوش ۱۲۵ ماي
ناتيكال مايل برابر ۱/۸ كيلومتر است( ديسنت كنم. اين هم 
به اين خاطر بود كه يك خلبان حرفه يي بايد سوار هواپيما 
باشد و حتما جلوتر از هواپيمايش تصميم بگيرد، نه اينكه 
هواپيما او و مسافرانش را هر جا خواست با خود ببرد. ما به 
اين مي گوييم پري پلنينگ، اين كاهش ارتفاع هم بر اساس 
ــاس پروفايلي كه  همين پلنينگ بود كه طبق برنامه و بر اس
داشتم در آنجا شروع به كم كردن ارتفاع و كم كردن سرعت 
براي نشستن كردم، براي نشستن در فرودگاه  اي كا )فرودگاه 
امام خميني)ره(( كه شروع كردم هواپيما را كانفيگور كردن 
ــرعت  ــودش اوج مي گيرد، اگر س ــرعت خ )هواپيما با س
هواپيما كاهش يابد، هواپيما ليفت خود را از دست مي دهد 
و ارتفاع كاهش مي يابد( بعد فلپ )كه اصطالح فارسي آن 
را شهپر مي گويند( گرفتم. بر اساس استاندارد هاي كمپاني 
ــازنده هواپيما در مقطعي هم بايد چرخ را مي گرفتم، كه  س
من از خلبان همكارم خواستم كه طبق چك ليستم چرخ را 
ــان اين كار را كرد به من گفت كه  پايين بدهد، وقتي كه ايش

چرخ جلوي هواپيما پايين نيامد. 
  در اينجا چه كار كرديد، وقتي چرخ باز نشد؟ 

ــراي باز كردن  ــتورالعمل هايي داريم ب ما اينجا هم دس
ــون من  ــايكل مي كنيم چ ــرخ را ريس ــوال چ چرخ. معم
ــت، احتمال اين  ــرود نرمالي خواهيم داش فكر مي كردم ف

ــتورالعمل )موقع باز  ــي دادم، وقتي طبق دس موضوع را نم
ــدن چرخ ها( عمليات را انجام داديم و باز هم چرخ باز  نش
ــت كردم كه بروم به منطقه  نشد، از فرودگاه اي كا درخواس

»رودشور«.
 چرا »رودشور«؟

ــخص كردند،  ــي نقاطي را مش ــر هر فرودگاه دور و ب
ــل اتوبان،  ــكالي پيش بيايد، مث ــه براي آن اش هواپيمايي ك
ــار اتوبان در  كه منطقه پارك اضطراري براي خودروها كن
نظر مي گيرند، براي هواپيماها هم چنين مناطقي را در نظر 
ــور )بين ساوه و پادگان  مي گيرند. براي فرودگاه امام رود ش
پرندك( كه ۱۱ مايلي فرودگاه امام است، اين منطقه در نظر 
ــت. من از برج درخواست هلدينگ )مسير  گرفته شده اس
ــد و در اين حين  بيضي مانند كه هواپيما در آن چرخ مي زن
ــا را براي رفع  ــازنده هواپيم ــتورالعمل هاي كمپاني س دس
ــير تردد نيست براي  ــكل انجام مي دهد و چون در مس مش
ــكلي ايجاد نمي كند( رودشور را كردم،  ساير هواپيماها مش
ــام داديم، چون  ــتورالعمل ها را انج ــور تمام دس در رودش
ــاله خطرناكي است، ما  باز نشدن چرخ جلوي هواپيما مس
ــم. مي دانيد  ــدن چرخ كردي ــان را براي باز ش تمام تالش م
ــتيبان-  ــات و عملكردهاي هواپيما بك آپ )پش تمام قطع
ــرواز يك خلبان  ــان، كه در پ ــد، مثل خلب جايگزين( دارن
نمي گذارند، دو خلبان مي گذارند تا هميشه جايگزيني باشد. 
  قاعدتا بايد بنزين هواپيما را تخليه مي كرديد، چقدر 

بنزين داشتيد؟
ما بنزيني كه به هواپيما لود كرده بوديم از مسكو تا تهران 
)اي كا( بود، به اضافه يك آلترنيت، كه اگر نتوانستيم در اي 
كا بنشينيم، بتوانيم تا اصفهان يا شيراز برويم، اين بنزين را 
ــن، بنزيني براي چرخيدن 30  هم گرفته بوديم، به اضافه اي
ــتيم، به  دقيقه يي روي يك هلدينگ در اصفهان را هم داش
اضافه ۱0درصد بنزين اضافه، كه همه طبق برنامه بود. كه در 

رودشور مقداري را سوزانديم. 
 هيچ كدام از سيستم هاي نرمال، ريسايكل، منوآل و... 

براي باز كردن كار نكرد؟
ــدام عمل نكرد،  ــم، هيچ ك ــن كار ها را كردي ما همه اي
كاپيتان اقدايي كه كنار من بودند، سعي كردند كه چرخ را باز 

كنند كه متاسفانه باز نشد. 
 درباره تيم پرواز، كي به مسافران اين را اطالع داديد، 
شايعه ش��ده كه در پرواز ميهمانداران هم دستپاچه شده 

بودند؟ 
البته تا موقعي كه از حل نشدن مشكل فني اطمينان پيدا 
ــافران نگفتيم. اما درباره تيم پرواز، ابدا چنين  نكرديم به مس
موضوعي پيش نيامد. همين جا براي اينكه حق همكاران من 
ضايع نشود اين را به شما بگويم كه در اين هواپيما به خاطر 
ديوتي زياد، دو ست كرو )تيم پرواز كه شامل خلبان، كمك 
خلبان و مهندس پرواز و... است( در نظر گرفته مي شود. در 
ــنال و حرفه يي بودند، پرسابقه و  اين پرواز تمام كرو پروفش
معلم بودند و از همه كوچك تر من بودم. كاپيتان رستگارفر 
ــد و در  اي كا  ــور، از مهرآباد تيك آف كردن و كاپيتان قربانپ
نشستند، در آنجا مسافران مسكو را سوار كردند و در مسكو 
نشستند. در مسكو لندينگ كردند، در آنجا شيفت مان عوض 
شد، من به همراه كاپيتان اقدايي به كابين خلبان آمديم. همه 

اين كرو و سابقه يي كه داشتند پشت گرمي من شده بود. 
  درباره زمان اطالع و نحوه اطالع به مسافران مي گفتيد. 
ــتورالعمل ها را انجام  ــور دس ــا در رود ش بعد از اينكه م
ــود، با تيم  ــه هيچ وجه چرخ جلو بازنمي ش داديم و ديديم ب
پرواز مشورت كرديم و بعد من به اين نتيجه رسيدم كه يك: 
ــوند، چون ديگر قطع اميد كردم. من  ــافران بايد مطلع ش مس
چون مي دانستم هواپيما را بايد بدون چرخ بنشانم، با راهنمايي 
ــرميهماندار، آقاي خان محمدي، اطالع داديم  دوستانم، به س
ــافران اطالع دهيم. يكي از  ــان گفتيم كه بايد به مس و به ايش

ــافران بگويد مشكلي  وظايف خلبان همين است كه به مس
پيش آمده، ولي نگران نباشيد، خطري پيش نخواهد آمد »ما 
براي همين مواقع آموزش ديديم« كه بعد سرميهماندار به من 
ــافران روس هستند، خيلي فارسي را  گفت كه چون اكثر مس
متوجه نمي شوند و از طرفي انگليسي هم خوب بلد نيستند؛ 
ــرميهماندار مشخص شده  ــافران براي س از نگاه كردن مس
ــافران خوب متوجه اطالع رساني نشدند، من هم  بود كه مس
ــت، خودت بايد به  ــرميهماندار گفتم سر من شلوغ اس به س
مسافران به نحوي كه مطلع شوند اطالع بدهي. سرميهماندار 
رفت و پس از مدتي آمد و گفت يك ايراني كه روسي خوب 
ــت و از او خواسته تا  ــافران پيدا كرده اس بلد بوده از بين مس
موضوع را به زبان روسي به مسافران روس تفهيم كند. آنها هم 
كامال متوجه شده بودند و حالت هايي را كه بايد مسافران در 
حالت هارد لندينگ )نشستن در مواقع بروز چنين حوادثي( 
رعايت كنند، تمام اينها را با راهنمايي همكارم كاپيتان قربانپور 

شرح داده بودند. 
ــافران اطالع داده بوديم، وضع فوق العاده يي  چون به مس
پيش نيامده بود. البته اين را هم بگويم، پاي شما از زمين كنده 
شده، در آسمان هستيد و قرار هم هست بدون چرخ بنشينيد، 
ــترس و نگراني طبيعي است، اما در اين  خب درصدي از اس
پرواز اتفاق خارق العاده يي رخ نداد، يعني استرس طبيعي بود، 

ولي بهم ريختگي وجود نداشت. 
 فيلم را چه كسي گرفته بود؟ 

من هم ديدم، نمي دانم چه كسي گرفته بود ولي به هر حال 
ــناخت و فيلم را ديده بود، به  يكي از دوستاني كه من را مي ش

من اطالع داد و كليپ را به من هم داد. 
 چرا ب��ه مهرآباد رفتيد، چ��را در ف��رودگاه امام خميني 

ننشستيد؟ 
ــوري ممكن  مقصد پرواز ما فرودگاه امام بود. در هر كش
ــهري وجود  ــي در اطراف ش ــاي مختلف ــت فرودگاه ه اس

داشته باشند، اينكه مقصد كجا تعيين شده اجباري به خلبان 
نمي كند كه در فالن فرودگاه بنشيند. مثال در اين پرواز من با 
ــاله را مد نظر قرار داديم  همكارانم مشورت كردم و چند مس
ــرودگاه امام  ــاد را به جاي ف ــاس آنها فرودگاه مهرآب و بر اس
انتخاب كرديم. اوال فرودگاه امام يك باند بيشتر ندارد و اين 
ــت. اگر من آنجا مي نشستم  ــنال كشور اس فرودگاه اينترنش
ــرودگاه اي كا، الاقل ۵ تا  و هواپيمايم آتش مي گرفت، باند ف
۸ ساعت بسته مي شد، هواپيماهاي ديگر چه كار مي كردند؟ 
ــور ما خوب نبود، اما فرودگاه  ــي براي كش اين از نظر سياس
ــت، اين يك مساله. مساله ديگر آن است  مهرآباد دو باند داش
ــرودگاه مهرآباد، مثل  ــردم كه امكانات در ف كه من فكر مي ك
آتش نشاني، امكانات پزشكي و... بهتر خواهد بود. البته من 
نمي دانستم كه قرار است سالم بنشينم، من احتمال مي دادم كه 
ممكن است خداي نكرده هواپيمايم آتش بگيرد و مسافرانم 
هم بسوزند، حتي خودم هم بسوزم. اينها را نمي شد اطمينان 
ــينم كه به شهر  ــت، بنابراين ترجيح مي دادم جايي بنش داش
ــد، البته نمي گويم در فرودگاه اي كا امكانات  نزديك تر باش
ــاني وجود ندارد، همه اين تجهيزات در  پزشكي و آتش نش
ــافت هم مهم بود، مثال اگر در  اي كا هم هست، ولي بعد مس
ــتند اين  هواپيماي من يك مريض بدحال بود، اگر مي خواس
مريض بدحال را از فرودگاه امام خميني به بيمارستان مجهزي 
ــه ساعت در راه مي ماند، اگر  در تهران برسانند حداقل دو، س
بدحال بود، احتماال فوت مي كرد. اما در مهرآباد اين زمان به 

۱۵ دقيقه مي رسيد. 
 دقيقا چند نفر در پرواز بودند؟ 

9۷ نفر مسافر و كرو بودند. 
   در صورت بروز يك سانحه چقدر خسارت به وجود 

مي آمد؟ 
اگر مي توانيد بگوييد چند نفر ممكن بود كشته شوند اين 
ــما جواب مي دهم، هر حادثه يي محتمل بود.  را هم من به ش

ممكن بود يك بال بشكند، ممكن بود ۲0 نفر كشته شوند و... 
 حداكثر و حداقل را بگوييد، چون سوال بعدي من اين 
بود كه چقدر شما از بروز خسارت جلوگيري كرديد، كه 

بتوانيم به نتيجه يي برسيم! 
كال از بين رفتن همه چيز. 

  »مرحوم خلبان« عبارت آشنايي است كه در پي بروز 
هر سانحه يي مي شنويم، اگر سانحه يي با خسارت باال رخ 
دهد، هميشه اين »مرحوم خلبان« است كه مقصر شناخته 
مي شود، خوشبختانه در اين سانحه اين اتفاق نيفتاد. بروز 
هر سانحه يي بويژه سوانح هوايي با توجه به جو منفي عليه 
تمام ايرالين هاي داخلي به خاطر تحريم هايي هوايي عليه 
كش��ور، مي تواند مش��كالت ايرالين ها و نهايتا دولت را 
تشديد كند، اين پرواز مي توانست به ليست سوانح هوايي 
كش��ور كه با توجه به س��رانه پرواز زيادتر از حد معمول 
ارزيابي مي شود اضافه ش��ود، خواهش مي كنم تواضع و 
شكسته نفسي را كنار بگذاريد چون بازبيني فيلم و تحليلي 
كه در سايت هاي بين المللي از اين فرود به دست مي دهد، 
نش��ان مي دهد كار خارق العاده يي انجام ش��ده اس��ت و 
اين كار صرفنظر از بعد انساني و معنوي، هزينه بااليي كه 
ممكن بود به دولت و مس��ووالن امر تحميل شود را از بين 
برده، مي خواهيم بدانيم از ش��ما تقديري بابت اين اقدام به 
عمل آمد، يعني همان قدري كه اگر خداي ناكرده شما در 
اين سانحه كشته مي شديد، از شما به عنوان عامل سانحه در 
برنامه هاي مفصل و چندساعته سيما نام برده مي شد، حاال به 

عنوان عامل جلوگيري از سانحه نام برده شد؟  
البته اين به نظرم به يك كار كارشناسي توسط متخصصان 
نياز دارد كه قاعدتا در تخصص من نيست. اما من هم مثل شما 
اين گله را از رسانه هاي فراگير دارم، نمي توانم بگويم از چه 
كسي، اما به صورت خودماني مي توانم بگويم از صدا و سيما، 

از همكاران شما گله دارم. 
  بين ما ضرب المثل اس��ت كه هميش��ه منتظرند خلبان 
بميرد، بعد بگويند چند نفر كشته داشته و خلبان هم مقصر 
بوده است. اما حاال كه لطف خدا شامل حال ما شد و اين 
پرواز سالم به زمين نشست، به نظر شما چند خبرنگار در 

آن فرودگاه بود؟ 
من به شما مي گويم »هيچ خبرنگاري نبود«، اما اگر خداي 
نكرده هواپيما آتش مي گرفت و همه مسافران در عرض چند 
ثانيه مي سوختند، همه رسانه ها موضوع را پوشش مي دادند. 
ــفم كه بعد از چندين روز، صدا و سيما  من از اين مساله متاس
حتي به من و مسووالن اداره من حتي يك اس ام اس هم نداده 
است، من توقع داشتم الاقل اگر از من كه جزء كوچكي از يك 
ــتم تقديري نشد، الاقل از ساير  سازمان و نظام آموزشي هس

اجزاي اين سازمان بزرگ تشكري مي شد. 
 اين بعد معنوي ب��وده، به لحاظ مادي، خ��ود ايران اير و 
سازمان شما از ش��ما تقديري نكرد، به هر حال ممكن بود 
يكي ديگر از بويينگ هاي ايران اير بطور كلي از بين برود 
)مثل سانحه اروميه( تعدادي مس��افر آن هم مسافر روس 
در اين پرواز كشته شوند و آبروي ايران اير برود، به لحاظ 
معنوي هم � چون گفتيد از رسانه ها گله داريد و نمي دانيد 
چطور بايد روند طي مي شد � بايد خود ايران اير الاقل يك 
نشست خبري ترتيب مي داد، فيلم نشستن فوق العاده شما 
را براي خبرنگاران همراه با مباحث كارشناسي براي آنها 

شرح مي داد، سرانجام سازمان ش��ما بايد ما را در جريان 
مي گذاشت، پيش از انتشار فيلم در اينترنت كه ممكن بود 

منتشر هم نشود كه ما خبر نداشتيم!
ــوال را نمي توانم جواب بدهم، چون من  البته من اين س
ــتانمـ  درست يا غلط  ــتم. اما يكي از دوس مسوول اينها نيس
تعريف مي كرد، خلباني در امريكا چنين مشكلي برايش پيش 
آمده است، خلبان هواپيما را با ۵0 مسافر در رودخانه نشانده 
است، تعدادي از مسافران هم كشته شدند، باز هم با اين حال، 
آقاي اوباما نشان قهرماني آن كشور را به خلبان آن پرواز داده 
ــان قهرماني و مدال و... نمي خواهم، از  است. حاال من كه نش
ــم بگويند، الاقل  ــايد ه همكاران من قدرداني كنند، البته ش
بگويند »دستتان درد نكند« البته اين را هم بگويم كه شايد در 

حال برنامه ريزي هستند، بي انصاف نباشيم. 
 سايت هاي بين المللي هستند كه تمام سوانح هوايي را 
گزارش مي كنند و تحليلي هم روي سوانح وارد مي كنند، 

شما آنها را ديده ايد؛ درباره سانحه شما چه نوشتند؟
معروف ترين آنها هرالداويشن و ايرالينر. نت است، من 
اين دو را كه ديدم، عينا سانحه را در ساعات اوليه نقل كردند، 
ــته بودند، كه  ــا و نظراتي را هم مردم گذاش كه البته كامنت ه

خستگي من از نظرات آنها واقعا به در شد. 
 مي خواس��تم بدانم تحليلشان از س��انحه چه بود، نوع 
نگاهي كه داشتند، سانحه را بي سابقه يا كم سابقه ارزيابي 

كردند، نقش خلبان را چطور توصيف كردند؟ 
ــته، در واقع اگر  ــود نداش ــورت وج تقريبا به اين ص
ــت. البته نمي خواهم بگوييد  بي سابقه نباشد، كم سابقه اس
شكسته نفسي مي كنم، اما اين يك كار تيمي بود، باهوش 
بودن و حرفه يي بودن همكارانم باعث شد كه اين به جاي 
سانحه بودن، نرمال باشد. در سايت هايي در نروژ و سوئد 
كه خواندم، موضوع را تحليل كرده و از خلبان پرواز تقدير 
ــل باور ارزيابي كرد ه اند.  مي كنند، چون اين فرود را غيرقاب
شنيدم در ژاپن هم تصميم دارند از اين كليپ براي آموزش 

استفاده كنند. 
 تمام اطالعات م��ا از آن پرواز به آن فيل��م بازمي گردد، 
فيلم هاي ديگري از س��وانح مش��ابه كه در يوتيوب و... و 
س��ايت ها وجود دارد، در هيچ كدام در س��انحه مشابه، تا 
اين قسمت زير كابين خلبان روي زمين نمي نشيند، براي 
مخاطبان ما ن��وع عملكردتان هنگام نشس��تن را توضيح 

مي دهيد؟
براي نشستن هواپيما، تكنيك هاي عمومي وجود دارد، 
بعد از آن هر خلباني براي خودش تكنيك خاصي دارد. مثل 
رانندگي مي ماند. خيلي از خلبانان هم هستند كه مهارت شان 

از من هم بيشتر است. 
در ايران كه از ش��ما باب��ت كاري كه كردي��د، حتي در 
سطح سايت هاي اروپايي هم تقدير نشده، پيشنهاد كار در 
ساير ايرالين هاي غيرايراني به شما نشده، احتماال حقوق 
بيشتري در ايرالين هاي حاش��يه خليج فارس هم خواهيد 

داشت؟
من به همين كه دارم قانع هستم و دوست دارم در كشور 
خودم كار كنم. متاسفانه درباره كار در ايرالين هاي كشورهاي 
حاشيه خليج فارس هم بايد حرف شما را تاييد كند. متاسفانه 
ــاي زيادي در  ــراي آموزش آنها هزينه ه خلبانان ايراني كه ب
ــورها براي كار مهاجرت  ايران مي شود، هر ساله به اين كش

مي كنند. 
درباره بويينگ 727 چه نظري داريد؟ 

ــال هاي زيادي است كه متوقف  اين هواپيما توليدش س
ــتفاده هستند، سه موتور دارند،  شده است؛ البته اينها قابل اس
ــتري دارند. قسمت  نسبت به خيلي از هواپيماها امنيت بيش
فني شركت ما هم از اينها به خوبي استفاده مي كند، خب من 
ــتفاده مي كنم، اگر جز اين بود كه پرواز  هم از اين هواپيما اس

نمي كردم. 
يعني خودتان هواپيمايتان را انتخاب مي كنيد؟

نه، اين را شركت تعيين مي كند كه چه خلباني با چه نوع 
هواپيمايي پرواز كند. 

يعني نمي توانيد مثال با يك هواپيما پرواز نكنيد؟
خب اگر دليل قانع كننده يي وجود داشته باشد، قابل قبول 
است. ولي وقتي هواپيما چك شده باشد، كتابش ريليز شده و 

بايد پرواز كند. 
 دليل قانع كننده به چه مي گوييد؟

ــكال برطرف  ــكال دارد، اش يعني يك جاي هواپيما اش
ــت. من براي پروازم، به يك حداقل استانداردهايي  نشده اس
نياز دارم، اگر اين استانداردها انجام شده باشد، بايد پرواز كنم. 
وقتي اينها را به من مي دهند، من دليلي ندارم پرواز نكنم، وقتي 
ــده به موقع قطعاتش عوض شده، چه  ــي ش ۷۲۷ من بازرس

اشكالي دارد، بايد پرواز كنم. 
 اين اتفاق براي 727 اروميه هم افتاد، چرا براي آن پرواز 

آن سانحه اتفاق افتاد؟
اين را بايد از مسووالن باالتر از من بپرسيد، در صالحيت 

من نيست. 
 داس��تان گواراند ك��ردن خلب��ان در پ��رواز اروميه كه 

مي گفتند علت سانحه بوده است، چه بوده؟
ــرواز داريم، تيك اف، كروز،  ما در پرواز كردن چند فاز پ
ديسنت و لندينگ و فاز گواراند هم داريم. »گواراند« يك فاز 
ــت، من خلبان هر  پروازي نرمال است، يك فاز آنرمال نيس
ــاس كنم هواپيمايم را نمي توانم امن به زمين  لحظه كه احس
بگذارم، گواراند مي كنم و كارشناسان هم مي گويند اين كار 
ــت، چون اين يكي از فاز هاي پرواز است،  را بكنيد بهتر اس

گواراند كردن كه بهتر از كوبيدن هواپيما به زمين است!
 مسافران چه برخوردي با شما كردند؟

ــل از فرود  ــافران قب خب ميهمانداران قوت قلبي به مس
ــيد،  داده بودند، طوري كه وقتي چرخ هاي عقب به زمين رس
شروع كردند به كف و هورا كشيدن، غافل از اينكه تا لحظاتي 
ديگر قسمت دماغ هواپيما با زمين برخورد خواهد كرد. البته 
ــتند، بعد از اينكه  من مي دانستم، ولي مسافران كه نمي دانس
دماغ هواپيما با زمين برخورد كرد، صداي بسيار وحشتناك 
غيرمعمولي درست شد، مخصوصا اينكه اين صدا از ناحيه 
زير پاي من در كابين خلبان بود. ولي بعدا مسافران فوق العاده 
از من تشكر كردند، در اينترنت هم پيام هاي زيادي داشتم كه 

واقعا دلگرمم كرد. 
 اكثر مسافران روس بودند، آيا از س��فارت روسيه از 

شما تشكري نشد؟ 
از طريق سفارت هيچ پيامي نداشتم، ولي شنيدم از كسي 
ــي دادند چون اصال  ــافران بيانيه ي كه بعد از اين واقعه، مس
برايشان باورپذير نبود، خود روس ها در ترمينال نوشته يي 

حاضر كردند كه از من قدرداني كردند.

تعدادکشته مکان سقوطنوع هواپیماسال
نام شرکت هواپیمايیشدگان

ايران اير۱۲۸مسير مشهد-تهرانبويينگ ۱3۵9۷۲۷

ارتش ايران۸0کهريزکسی-۱3۶0۱30

نيروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی 9۸زاهدانسی-۱3۶۵۱30
ايران

ايران اير۲90خليج فارسايرباس آ-۱3۶۷300

-۴کرمانشاهايلوشين-۱3۷0۷۶

ايران ايرتور۱3۴تهرانتوپولوف-۱3۷۱۱۵۴

-۱۷کرمانآنتونوف-۱3۷۲۱۲۴

شرکت هواپيمايی آسمان۶۶کوه های کرکسفوکر-۱3۷3۲۸

نيروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی ۸۶دزفولسی-۱3۷۵۱30
ايران

نيروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی ۸فرودگاه مهرآبادسی-۱3۷۸۱30
ايران

ايران ايرتور ۱۱9خرم آبادتوپولوف-۱3۸0۱۵۴

سپاه پاسداران انقالب اسالمی۲۷۶جنوب شرق ايرانايليوشين-۱3۸۱۷۶

-۴3شارجهفوکر-۱3۸۲۵0

ارتش ايران۱۱0تهرانسی-۱3۸۴۱30

سپاه پاسداران انقالب اسالمی3۶فرودگاه مهرآبادآنتونوف ۱3۸۵۷۴

هواپيمايی کاسپين۱۶۸قزوينتوپولوف-۱3۸۸۱۵۴

آريا تور۲۸تهران-مشهدايلوشن۱3۸۸

ايران اير۷۷تهران- اروميهبويينگ۱3۸9

خلبان هواپيماي مزبور در دم جان خود را از دست داد. هواپيما پس از سقوط دچار 
آتش سوزي نشده ولي به كل منهدم شد.   ۲3 فروردين  يك هواپيماي آموزشي 
گاليدر درفرودگاهي تفريحي – آموزشي واقع در جاده كهريزك به دليل شرايط 
نامناسب جوي، در ساعت ۱0 صبح سقوط كرد كه در اثر آن، خلبان و دانشجوي 

وي، جان خود را از دست دادند

قهاري و ۱3 تن ديگر.   ۲۸ بهمن  سقوط هليكوپتر آكوريل سال۱۳85 ۵ اسفند  سقوط هليكوپتر هوانيروز ارتش و مرگ سعيد 
وزارت نفت در درياچه مهارلو. ماموريت اين هليكوپتر انتقال باقي مانده بدنه 

هليكوپتري بود كه دو روز قبل در همين مكان سقوط كرده بود. علت حادثه اعالم 
نشد.   ۲۵ بهمن  سقوط هليكوپتر در درياچه نمك مهارلو شيراز متعلق به يك 

شركت وابسته به وزارت نفت كه در اجاره سازمان زمين شناسي بود بر اثر نقص 
فني.   ۲9 دي  سقوط هليكوپتر هالل احمر كه براي نجات دو كوهنورد در ارتفاعات 

علم كوه اعزام شده بودند. اين هليكوپتر وقتي قصد داشت در نزديكي پناهگاه 
كوهستاني سرچال فرود بيايد دچار سانحه شده و واژگون شد.   ۶ آذر  )۲۷ نوامبر 
۲00۶( يك فروند هواپيماي آنتونوف ۷۴ متعلق به سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
در فرودگاه مهرآباد سقوط كرد. در اين حادثه 3۶ نفر كشته و ۲ نفر زخمي شدند.   

۲۷ آبان  سقوط هليكوپتر شنوك هوانيروز در حوالي نجف آباد اصفهان. نقص فني 
و فرسودگي علت سقوط اين وسيله بود.   ۱0 شهريور  )۱ سپتامبر ۲00۶( سقوط 
هواپيماي توپولف-۱۵۴ شركت ايران ايرتور در فرودگاه مشهد. اين هواپيما در 
مسير بندر عباس-مشهد در حال حركت بود. اين هواپيما حامل ۱۴۸ مسافر بود.
 در اين حادثه ۲۸ نفر كشته و ۵0 نفر زخمي شدند.   ۲0 مرداد  سقوط هليكوپتر 
كاموف اجاره فدراسيون كوهنوردي كه در حال انتقال تجهيزات و نيرو به قله 

دماوند بود. دليل سقوط فرسودگي هليكوپتر و حمل تيرآهن و برهم خوردن تعادل 
آن اعالم شد.   ۲9 فروردين  فرود اضطراري هليكوپتر شنوك هوانيروز در اصفهان 

به علت نفض فني و شكسته شدن يكي از ملخ ها در اثر ضربه هنگام فرود. 

متعلق به سپاه پاسداران انقالب اسالمي در شمال غرب سال۱۳84 ۱9 دي  )9 ژانويه ۲00۶( يك هواپيماي فالكن-۲0 
ايران سقوط كرد و تعدادي از مقامات ارشد سپاه، از جمله احمد كاظمي، فرمانده 
نيروي زميني سپاه، كشته شدند.   ۱۵ آذر  )۶ دسامبر ۲00۵( يك فروند هواپيماي 

سي-۱30 ارتش ايران كه حامل خبرنگاران و پرسنل ارتش بود، بر روي منطقه يي 
مسكوني در تهران سقوط كرد كه بيش از ۱۱0 كشته برجاي گذاشت. )ر. ك سقوط 
هواپيما در تهران، ۱۵ آذر (   ۱ ارديبهشت  يك فروند بويينگ ۷0۷ هواپيمايي ساها 

كه در مسير كيش- تهران در حركت بود در فرودگاه مهرآباد از مسير منحرف شد و 
وارد رودخانه كن شد. در اين حادثه يك نفر كشته شد. 

ارتفاعات خرم بيد.   9 خرداد ۱3۸3 سقوط هليكوپتر سال۱۳8۳ ۲9 آذر سقوط هليكوپتر امداد هالل احمر استان فارس در 
هوانيروز در ارتفاعات الموت قزوين. اين هليكوپتر حامل استاندار قزوين بود كه 

براي بازديد از مناطق زلزله زده ماموريت داشت. علت سانحه نيز اعالم نشد. 

آمدن در فرودگاه شارجه به زمين برخورد كرد و ۴3 نفر از سال۱۳82 ۲۱ بهمن)۱0 فوريه ۲00۴( يك فوكر-۵0 هنگام فرود 
۴۵ مسافر آن كشته شدند.   ۲۷ ارديبهشت )۱۷ مه ۲003( هواپيماي ياك-۴0 از 

شركت فراز قشم در نزديكي ساري سقوط كرد و طي آن 30 نفر از جمله رحمان 
دادمان، وزير راه كشته شدند. 

سپاه پاسداران انقالب اسالمي در ارتفاعات استان كرمان سال۱۳8۱ 30 بهمن  )۱9 فوريه ۲003( يك ايليوشين-۷۶ متعلق به 
سقوط كرد و تمام ۲۷۶ سرنشين آن جان باختند.  

 ۲ دي  )۲3 دسامبر ۲00۲( يك آنتونف ۱۴0 اوكرايني به كوهي در مركز ايران 
برخورد كرد و ۴9 نفر از سرنشينان آن كشته شدند. اين گروه كه از مقامات اوكرايني 
و روسي بودند براي افتتاح كارخانه هواپيما سازي در اصفهان عازم اين شهر بودند. 

شركت ايران ايرتور در نزديكي خرم آباد با كوه برخورد سال۱۳8۰ ۲3 بهمن)۱۲ فوريه ۲00۲( هواپيماي توپولف-۱۵۴ 
كرد و ۱۱9 نفر كشته شدند. 

سي-۱30 متعلق به نيروي هوايي ارتش جمهوري سال۱۳78 ۱3 بهمن)۲ فوريه ۲000( يك فروند هواپيماي 
اسالمي ايران در فرودگاه مهرآباد با يك ايرباس آ-300 در حال توقف، تصادف كرد 

و همه ۸ سرنشين هواپيماي سي-۱30 كشته شدند. 

سرعت باد و داليل نامشخص ديگر بر بستر يك سال۱۳76 ۲۵ دي)۱۵ ژانويه ۱99۸( هواپيماي فوكر ۱00 به دليل 
رودخانه خشك در فاصله ۱0 كيلومتري اصفهان به زمين نشست. اين 

هواپيماي آسيب ديده به دليل بازسازي پس از آن به استراليا فرستاده شد و در 
آن هيچ كس آسيب جدي نديد. 

سي-۱30 متعلق به نيروي هوايي ارتش جمهوري سال۱۳75 ۲3 اسفند)۱3 مارس ۱99۷( يك فروند هواپيماي 
اسالمي ايران كه از دزفول عازم مشهد بود در كوه شيرباد نيشابور سقوط كرد و ۸۶ 

سرنشين آن كشته شدند.   ۱3 اسفند)3 مارس ۱99۷( يك فروند هواپيماي 
فالكن-۲0 ارتش ايران در اردبيل سقوط كرد و همه ۴ سرنشين آن كشته شدند.   ۲0 
خرداد)9 ژوئن ۱99۶( بويينگ ۷۲۷ ايران اير در فرودگاه رشت دچار سانحه شد و 

در اثر آن ۴ نفر كشته شدند. 

ايران در نزديكي اصفهان چند دقيقه پس از برخاستن از سال۱۳7۳ ۱۵ دي)۵ ژانويه ۱99۵( هواپيماي جت الكهيد ارتش 
پايگاه شهيد بابايي، سقوط كرد و همه ۱۲ سرنشين آن از جمله سرلشكر منصور 

ستاري، فرمانده نيروي هوايي ارتش، كشته شدند.   ۱۸ مهر)۱0 اكتبر ۱99۴( 
هواپيماي فوكر-۲۸ شركت هواپيمايي آسمان كه در مسير اصفهان به تهران در 

حركت بود در كوه هاي كركس در نزديكي نطنز سقوط كرد و همه ۶۶ سرنشين آن 
كشته شدند. 

حمل و نقل سي -۱30 كه حامل زنان و كودكان ايراني سال۱۳72 ۲۶ اسفند)۱۷ مارس ۱99۴( يك هواپيماي هركولس 
بود درمنطقه مورد مناقشه آذربايجان و ارمنستان در ناگورنو قره باغ سقوط كرد و ۱9 

تن مسافر و همچنين ۱3 سرنشين اين هواپيما كشته شدند.   ۲۴ آبان)۱۵ نوامبر 
۱993( هواپيماي آنتونوف-۱۲۴ عبوري )متعلق به ايران نبوده از دبي به آسياي 
ميانه پرواز مي كرد( در نزديكي كرمان سقوط كرد و همه ۱۷ سرنشين آن كشته 

شدند. 

شركت ايران ايرتور با يك هواپيماي سوخو-۲۴ متعلق به سال۱۳7۱ ۱9 بهمن)۸ فوريه ۱993( هواپيماي توپولف-۱۵۴ 
نهاجا در نزديكي تهران تصادف كرد. در اين حادثه ۱3۴ نفر كشته شدند.   

۶ ارديبهشت)۲۶ آوريل ۱99۲( هواپيماي فوكر-۲۷ نيروي هوايي ارتش جمهوري 
اسالمي ايران در نزديكي ساوه سقوط كرد و 39 سرنشين آن كشته شدند. 

در نزديكي كرمانشاه سقوط كرد و ۴ سرنشين آن سال۱۳7۰ 3 خرداد)۲۴ مه ۱99۱( هواپيماي ايليوشين-۷۶ 
كشته شدند. 
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