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 اجرای   یخالصه 

وهای  دست  به  اوکراین  الملل بی     هواپیمای    PS752  شماره   پرواز   کردن  نگونس    تنها  که  ایران  اسالیم  جمهوری  نظایم  نی 

  شلیک   با  هواپیما  این  است.   سابقهی    رویدادی  پیوست،  وقوع  به  تهران  المللبی     فرودگاه  از  پرواز  این  برخاسی     از  پس  دقایق  

 شد.  سنگون  ایران اسالیم هوریجم پاسداران سپاه  دست به TOR-M1 یسامانه هوای  به زمی    هایموشک

های نظایم در منطقه و چهار ساعت پس از آن روی داد که  ، در خالل باالگرفی   تنش PS752ی موشیک به پرواز  حمله 

، یط حمالت موشیک تالف  ایران در پاسخ به کشته جویانه، مواضع ایاالت متحده آمریکا در عراق را  شدن قاسم سلیمای 

 هدف قرار داد.  

(  ۲۰۲۱مارس  ۱۷) ۱۳۹۹اسفند  ۲۷را در  فاجعهدفی  برریس سوانح و حوادث هوای  ایران، گزارش نهای  خود درباره این  

منتشر کرد، اما دیگر کشورهای متاثر از این حادثه )اوکراین، کانادا، بریتانیا، افغانستان و سوئد(، متخصصان هوانوردی و  

کننده قلمداد کردند. در این گزارش هیچ توضییح درباره  ین گزارش را ناقص و گیج های قربانیان، انظایم متعدد و خانواده 

ایران جمهوری اسالیم  به دست سپاه پاسداران جمهوری اسالیم ارائه نشده بود؛ در واقع    PS752کردن پرواز  سنگون

وی نظایم   همان نی 
ً
حقیقات خود حذف کرده بود و  ای را که مسئول شلیک موشک به این هواپیما بود، از دامنه تدقیقا

ی را برانگیخت.   همی   مسئله، سواالت بیشی 

، از جمله گزارش جناب آقای رالف  است  های مختلق  درباره این موضوع منتشر شده تا کنون، گزارش   جنایتاز زمان وقوع  

شده توسط دکی  اگنس کاالمار، گزارشگر ویژه  ؛ گزارش تهیه PS752وزیر کانادا در پرونده پرواز  گودال، مشاور ویژه نخست 

ها تالش  . در این گزارش۲۰۲۱؛ و گزارش منتشر شده توسط تیم تحقیقات کانادا در ژوئن  ۲۰۲۱سازمان ملل در فوریه  

 هواپیما آشکار و به سواالت ی  از حقیقت پشت  شده است بخشر 
این پرونده    در مورد جواب بسیاری که  صحنه سنگوی 

، بسیاری  جمهوری اسالیم ایرانزدن به ابهامات پرونده از سوی  پردازی و دامن خاطر دروغوجود دارد پاسخ داده شود. اما به

 اند. پاسخ ماندهها کماکان ی  از پرسش 

است، این گزارش را تهیه    جانباختگاننفر از    ۱۴۰ی  خانوادهکه نماینده    PS752پرواز    جانباختگانی  هاانجمن خانواده 

و اجرای عدالت در قبال عاملی   و    PS752پرواز    در مورد سنگون کردنکرده است تا گایم مهم به سوی کشف حقیقت  

س عموم، فایلآمرین این جنایت بردارد. در تهیه این گزارش، از منابع مختلق  استفا های  ده شده از جمله اطالعات در دسی 

های متعدد  ان، و گزارشجانباختگهای  رتبه جمهوری اسالیم، شهادت خانواده شده از مکالمات مقامات عایل  صوی  ضبط

های ی هوانوردی و سامانه اند. همچنی   با کارشناسان متعددی در حوزه دیگری که تاکنون درباره این پرونده منتشر شده 

 ایم. اعمال بر این پرونده متخصص هستند مشورت کرده  ی قوانی   قابل نظایم مربوطه ، و  حقوقدانای  که در زمینه

رتبه جمهوری  ایران را کورکورانه بپذیریم. باور انجمن این است که مقامات عایلجمهوری اسالیم  توانیم اظهارات  ما نم 

، این مسئولیت محدود به چند  جمهوری اسالیمهستند و برخالف ادعاهای    PS752کردن پرواز  نگوناسالیم، مسئول س 

 عضو رده پایی   سپاه پاسداران نیست. 

، در هیچبخشر از نتایج ارائه  های  که پیش از این منتشر شده نیامده است و برخ   یک از گزارششده در این گزارش تحقیق 

س عموم قرار گرفته است. تردیدی نیست که کماکان سواالت از نتایج دیگر مبتن  بر اطالعای  است که تاکنون   در دسی 

 شود: بسیاری وجود دارند که باید به دنبال پاسخ آنها گشت. برخ  از نتایج کلیدی این گزارش در ادامه ذکر یم

ن فضـــز گذاشبا -1 های آمریکا در عراق اسالیم به پایگاه جمهوریدر یی حمله موشیک سپاه پاسداران  : ی کشور ــــای هوایـــت 

، مقامات حکومت ایران فضای هوای  کشور را باز گذاشتند و از مسافران  PS752کردن پرواز  نگون  و تنها ساعای  پیش از س 

نظایم به عنوان سیی انسای  استفاده کردند.   پروازهای غی 
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وی هوا و فضای سپاه پاسداران  جمهوری اسالیماین یافته مبتن  بر اظهارات سپاه پاسداران و مقامات  است. فرمانده نی 

های آمریکای  در عراق، وضعیت  و فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسالیم، وضعیت ایران را پس از حمله به پایگاه 

وی  اعالم کردند. در یی کشی   فرمانده نی 
ی

جمهور  قدس سپاه پاسداران در عراق توسط آمریکا، دونالد ترامپ، رئیس  جنیک

 هشدار داد چنانچه ایران دست به اقدام تالف  
ً
نقطه مختلف در ایران مورد حمله    ۵۲جویانه بزند،  وقت آمریکا، رصیحا

عل حاج نقطه، محل سکونت    ۵۲از این  زاده، فرمانده هوا و فضای سپاه پاسداران، ییک  ی ــقرار خواهد گرفت. به گفته امی 

ی مورخ  یــعالوه، حاجه  ایران بوده است. ب  جمهوری اسالیمرهی     اشاره  ۲۰۲۰ژانویه    ۱۱زاده در کنفرانس خی 
ً
، رصیحا

 قرار داشته و اجازه 
ی

ایط جنیک وطه« داده  ـــ ات مربــشدن فضای هوای  ایران از سوی »مقامی بستهکرد که کشور در سر

 نشده است. 

نظایم،  جزئیات   غم خطرات واضح آن برای پروازهای غی   فضای هوای  ایران علی 
مربوط به این تصمیم برای باز گذاشی  

 این گزارش آمده است.  5-1در بخش  

 

ن ای  ـــادع  -۲ در گزارش نهای  ایران ادعا شده که    : رب کشور ــی در غــکردن فضای هوایی ــایران در خصوص خال  دروغت 

انه و با پیشبه تدریــــج از پروازهای مسافری تخلیه شده  بین  وقوع »مخاصمه«، آسمان غرب کشور به عنوان اقدایم پیشگی 

 است. 

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

دهد که آسمان ایران، حن  در کریدورهای ادعا شده در غرب کشور، تخلیه نشده بوده است.  آمریکای  در عراق، نشان یم

تا   ایران  غری   از    ۲۰کریدورهای  قبل  در    PS752پرواز    سنگون کردن  دقیقه  پروازها  تمایم  واقع،  در  نشدند.  خایل 

پایگاه  ، در  PS752پرواز    شلیک به های آمریکا تا مدی  اندک قبل از  کریدورهای غری  کشور، از زمان وقوع حمالت به 

 اند. معرض خطر بوده 

به دست آمده،    FlightRadar24  وبسایت  اطالعاتجزئیات مربوط به باز گذاشی   آسمان ایران در غرب کشور که از  

 این گزارش قابل مشاهده است.  ۵-۱-۲در بخش  

 

پرواز، تجربه و تخصص    سنگون کردنمسئول    M1-TORاپراتور سامانه    :   M1-TORراتور سامانه  ــــه باالی اپــــربـــتج  -3

 از جمله سابقه خدمت در سوریه.  ؛برد داشته استهای موشک کوتاه باالی  در زمینه سامانه 

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

برد داشته است  های موشک کوتاه ی در سامانهــهـ توجسامانه تخصص قابلان. در واقع، اپراتور این  جانباختگهای  خانواده 

 در سوریه.  ش از جمله سابقه خدمت 

ا دشوار    ،قائل شود   ز یتما  PS752  پرواز   و   ی  موشک کروز ادعا  کی  ی   نتواند ب  او   نکهیبا توجه به تجربه اپراتور، تصور 

 است. 

 

ونه شواهدی ارائه نکرده که ثابت کند سامانه موشیک  ــــــ گچ ـــــــهی حکومت ایران اطات: ــــالل در ارتبـــــد اختـــــدان شواهـــفق -۴

TOR-M1 ی برای شلیک موشک به سوی پرواز  ، هنگام تصمیم ، قادر به برقراری ارتباط با سیستم دفایع  PS752گی 

 وده است.  ـــــی کشور نب یکپارچه
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های کروز، به سیستم  سامانه، هنگام دریافت اخبار مربوط به حمالت ادعای  موشکور این  ــــــــسوال اینجاست که چط 

یس به شبکه  ه ــــپارچـــی یکــدفاع ی کشور متصل بوده اما هنگام دریافت تاییدیه برای شلیک به سوی هواپیما قادر به دسی 

است.   اسالیم نبوده  هی  جمهوری  شواهـــــتاکنون  نش ـچگونه  نکرده که  ارائه  واحد  دی  پرسنل  میان  ارتباط  بدهد  ان 

 مختل شده بوده است. ــــی موشک و فرماندهان آنها واقعکننده شلیک
ً
 ا

ی پدافندی تهران  ی کشور به حلقهاحتمال دارد که این سامانه توسط سپاه پاسداران و مستقل از شبکه دفایع یکپارچه

دار غلط مبن  بر ورود  ـــــاس بوده باشد. این فرماندهان نی   با هش اضافه شده و تنها با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در تم

 را داده باشند.  PS752کردن پرواز نگونی س های کروز، اجازه موشک

ها را با درج زمان جستجو کرد که تمایم داده  TOR-M1ی سیاه واحد پدافندی  پاسخ این سواالت را باید در دِل جعبه

(time stamp ثبت یم ) اند.   به احتمال زیاد، مکالمات میان اپراتورهای این واحد و فرماندهان آنها را نی   ضبط کرده   کنند و

باید    ود باید افشا ش  TOR-M1ی سیاه سامانه  جعبه د. در این تحقیق  و در یک تحقیق مستقل مورد تحلیل قرار بگی 

یس به اپراتور، فرماندهان ارش اه پاسداران نی   ممکن شود تا روشن شود چه کش  ــــی کشور و سپـــی دفاعکه ـــد شبـــدسی 

 کردن هواپیما را صادر کرده است. نگون دستور س 

 این گزارش ارائه شده است.  ۵-۵جزئیات بیشی  در این خصوص در بخش  

 

موشیک  ی  ، اپراتور سامانهجمهوری اسالیمبسیار بعید است که طبق ادعای    : اهـــــای  اشتبـــــ اســـــل باور بودن شنـــی  قابـــــغ  -5

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

 بر توانای  
الملل  بی   الملل در تهران یعن  فرودگاه  و نزدییک آن به دو فرودگاه بی     TOR-M1های فن  سامانه  این یافته مبتن 

 و فرودگاه مهرآباد است.  تهران

های مختلق  مانند طول، سطح مقطع رادار ) ۷۳۷-۸۰۰های کروز و هواپیماهای سی موشک (، RCSبوئینگ، در پارامی 

  TOR-M1ی  شود در نمایشگر سامانهبا یکدیگر دارند که باعث یم  یــــهای  اساساوت ــــسعت، ارتفاع و پروفایل حرکت، تف

 متفاوت از یکدیگر ظاهر شوند. قابل باور نیست که اپراتور سامانه
ً
 یک هواپیمای مسافری  کامال

ی
ی موشیک، به سادگ

د. کند، با یک موشک کروز اشت تری حرکت یم تر و با سعت پایی   تر را که در الگوهای تدرییح  بسیار بزرگ  باه بگی 

و موشک کروز    PS752برای تشخیص هواپیمای مسافری    TOR-M1ی  های سامانهاطالعات بیشی  درخصوص توانای  

 این گزارش ذکر شده است.  5-2در بخش  

 

پیدا کردن جهت شمال    در   M1-TOR  ی موشیک این ادعا که سامانه  : ایدرجه   ۱۰۵قبول بودن انحراف    لـــی  قابـــــغ  -6

اسیون   به نظر یم درجه ۱۰۵دچار خطای کالیی 
ی

 رسد. ای بوده بسیار نامحتمل است و ساختیک

جمهوری    است. مبتن   و تناقضات موجود در گزارش نهای  ایران    TOR-M1  ی موشیک  این یافته بر مشخصات فن  سامانه

وع به مطرح   اسالیم درجه کرد تا نشان بدهد که    ۱۰۵موسوم به انحراف کردن ادعای  ایران، هفت ماه پس از حادثه، سر

ق در حال حرکت  TOR-M1ی در چشم اپراتور سامانه  ، هواپیما نه از سمت جنوب به شمال، بلکه از سمت غرب به سر

 دروغی   از سوی جمهوری اسالیم    ۱۰۵خطای  یق ما حایک از آن است که ادعای  ــــــل دقــــبوده است. تحلی 
درجه، تحریق 

واحد   تنظیم مجدد  « در  انسای  متقاعد کند که »خطای  را  تا جهان  است  بوده  کردن  سنگون، علت  TOR-M1ایران 

 هواپیما بوده است. 
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ل ــــــالملل تهران که توسط سدر گیت امنین  این پرواز در فرودگاه بی     : روندان آمریکا ـــــای  شهـــناســـــش  -7 پاه پاسداران کنی 

. آیا  که  است   شود، از برخ  مسافران پرسیده شده  یم  پاسپورت آمریکای  دارند یا خی 

 مسافران پرسیده شده  الملل تهران، از برخ  ها، در گیت امنین  این پرواز در فرودگاه بی   طبق شهادت تعدادی از خانواده

. این امر یم تواند حایک از آن باشد که سپاه پاسداران که پاسپورت آمریکای  دارند یا خی  و آیا مقصد آنها آمریکاست یا خی 

 کا نیستند. ـــــآمری  روند ــــــهواپیمای  اوکراین، شه  PS752یک از مسافران پرواز خواسته اطمینان حاصل کند که هیچ یم

 

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

 شده باشند. 

تاخی    دلیل  است که  آمده  ایران  نهای   و  دقیقه  ۵۷در گزارش  بار  قسمت  از  چمدان  چهار  خارج کردن  پرواز،  این  ای 

به گفته کارشناسان بار بوده است.  ( برخ  مسافران برای حل مشکل اضافهcarry-onکردن آنها با بار همراه )جایگزین 

تواند دلیل موجیه برای تاخی   ، این توضیح نم (BHS)در فرودگاه بی   الملل تهران  و حمل بار    ل یتحو   ستمی آشنا با س

 ای باشد. دقیقه  ۵۷طوالی  

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

 شدن از هواپیما هستند. پیاده 

اطمینان، الزم است دوربی   برای روشن یافی    این سوال و  به  فرودگاه  CCTVهای مداربسته )شدن اطالعات مربوط   )

ف به هواپیما بوده امام ند.  اند در یک تحقیق مستقل مورد برریس خمین  که مشر  قرار بگی 

 

تا  ــس گلوبال داده ش ــــهواپیمای  اطل  KK1185رواز  ــــ به پاوی   ــروخ  متفــــ مسی  خ:  س گلوبالــر پرواز اطلـر مسیـتغیی  -9 د 

 از آنجا شلیک شدند، دور بزند.  PS752ی پرواز  کننده های سنگونای را که موشکنظایم هایپایگاه 

بامداد( اما    ۵:۱۵یکسان بود )  PS752هواپیمای  اطلس گلوبال و پرواز  KK1185   شده برای خروج پرواز ریزی برنامهزمان  

های سفر    الملل تهرانبی   ، پرواز اطلس گلوبال بدون تاخی  از فرودگاه  PS752برخالف پرواز   خارج شد. با تحلیل مسی 

ی که یط دو  ـت ـپویندستور داده شده که به جای چک  KK1185پرواز    شود که در شب حادثه، بهقبل این پرواز، روشن یم

 پوینت دیگری خارج شود. کرده، از چکماه گذشته به طور معمول از آن استفاده یم

پوینت متفاوی  هدایت شده تا  به چک KK1185   خروج پرواز ، ۲۰۲۰نویه  ژا   ۸توان مشاهده کرد که در تر یمبا نگاه دقیق 

از آنجا شلیک شدند، دور بزند. انتشار مکالمات   PS752ی پرواز  کننده های سنگونای را که موشکنظایم  هایپایگاه 

 عملیای   با برجKK1185   خروج پرواز پرواز  
ی

ل ترافیک فرودگاه و »مرکز هماهنیک نظایم ایران« یم -نظایمهای کنی  تواند  غی 

 این تغیی  مشکوک کمک کند. 
 به یافی   دالیل حقیق 

 این گزارش ارائه شده است.  5-10- 4 اطلس گلوبال در بخش  KK1185 خروج پرواز اطالعات بیشی  درخصوص 

 

، پروازهای دیگری با  PS752با توجه به اینکه قبل از پرواز    : ی غلطــدافندی و شناسایــ ی واحد پــجای  تاکتیکــجاب  -10

با   رسد که فقط پرواز  اند، معقول به نظر نم از منطقه عبور کرده  PS752سعت، ارتفاع، مسی  و مشخصات مشابه 

PS752  .با »هدف متخاصم« اشتباه گرفته شده باشد 
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می  جابجا شده و این    ۱۰۰پدافندی به دالیل تاکتییک  بامداد، واحد    ۴:۵۴جمهوری اسالیم ادعا کرده است در ساعت  

ی کند که این سامانه همچنی   ادعا یم  جمهوری اسالیمجابجای  باعث بروز خطا در تنظیم مجدد سامانه شده است.  

، تا ساعت   بامداد در حالت »استندبای« بوده و سپس به حالت عملیای  درآمده است.  ۶:۰۷سیار، پس از جابجای 

« کشور به مدت ــایران را مبن  بر اینکه واحد پدافندی در »وضعیت جنجمهوری اسالیم  تیم تحقیقات کانادا، ادعای  
ی

یک

د که پس از جابجای  ادعکند و نتیجه یمبیش از یک ساعت در حالت »استندبای« بوده رد یم  ای  این واحد در ساعت ـــگی 

ی شدند و ممکن بود سنوشت بامداد، چهار پرواز دیگر هم توسط این    ۴:۵۴ داشته    PS752ی مشابه  ـ واحد پدافندی رهگی 

 باشند. 

دهد که اپراتور یا اپراتورهای  خارج شدند نشان یم الملل تهرانبی   از فرودگاه  PS752تحلیل چهار پرواز آخری که قبل از 

،    واحد پدافندی، چندین بار فرصت داشتند تا متوجه شوند که خطای  در سامانه وجود   خطای 
دارد و به فرض وجود چنی  

رند. این مساله هنوز  ـرا هدف بگی   PS752جای این کار، تصمیم گرفتند که فقط پرواز  توانستند آن را برطرف کنند اما به یم

نشده باف   و بنابراین این سناریو کماکان به عنوان یک تئوری ثابت است  کانادا توضیح داده نشده    تاز سوی تیم تحقیقا

 اند مگر اینکه با یافی   وقایع بیشی  به اثبات برسد. میم

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

 

ارش  : تماتیکــــاین سیســـــوشــــالپ  -11 با همکاری مقامات  ایران بهجمهوری اسالیمد  ـــبه مدت سه روز و  طور ، حکومت 

 به دلیل نقص فن  سقوط کرده است.   PS752کرد که پرواز  سیستماتیک و به دروغ اعالم یم 

ی سابق ایران و همچنی   جلسات برگزار شده در شورای  های صوی  و گزارش جلسات وزیر خارجه این یافته مبتن  بر فایل

 عایل امنیت مل ایران است. 

ی سابق ایران، محمدجواد ظریف، دست یافته است که در ی وزیر خارجهای از جلسهشده انجمن به فایل صوی  ضبط 

، دبی  شورای عایل امنیت مل ایران، و محمدحسی   باقری،  بخشر از آن، ظریف تاکید یم 
کند که از سوی عل شمخای 

 روایت سقوط هواپیما ب
ً
وهای مسلح ایران، تحت فشار بوده تا علنا  ه دلیل نقص فن  را منتشر کند. رئیس ستاد کل نی 

و  مسافران  ونیک  الکی  از وسایل  بسیاری  تحویل  از  و خودداری  هواپیما  انداخی   محل سقوط  بولدوزر  این،  بر  عالوه 

سنگون گذاشی   و الپوشای  سیستماتیک  برای سپوش   جمهوری اسالیمهای  ی تالش دهندهی پرواز به وضوح نشانخدمه

 است.  PS752پرواز  کردن

نگ   سنگون کردنی الپوشای  سیستماتیک علت  جزئیات بیشی  درباره  ، در  جمهوری اسالیم ایرانآمی    هواپیما و رفتار نی 

س است.  ۶-۱-۱و  1-4، 1-3بخش    این گزارش در دسی 

 

ونیک برخ  از مسافران توسط کارشناسان نشان یم  : زییکـــد فیــدستکاری در شواه  -12 جز  دهد که بهبرریس لوازم الکی 

ییک وارده بر اثر سقوط هواپیما، دستگاه آسیب  اند. ها مورد تخریب سیستماتیک نی   قرار گرفتههای فی  

د به وسایل قربانیان داده شد و وسایل که نهایتا  در محل سقوط هواپیما، اجازه  بازیای  شدند هم مورد دستکاری  ی دستی 

 های  که با سقویط از این نوع مطابقت ندارند. اند از جمله ورود آسیبقرار گرفته
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  ،ها شده به خانواده های بازگردانده های شخیص بسیاری از مسافران هرگز بازگردانده نشده است. برریس دستگاه دستگاه

ه این کار را به این نتیجه رسانده است که به  ییک نایسر از سقوط هواپیما، دستگاه   کارشناسان خی  ها مورد  جز آسیب فی  

 کل پاک شده است. اند و یا حافظه و محتوای ارتبایط آنها به تخریب سیستماتیک نی   قرار گرفته

 رش ارائه شده است. گزا  نیا 5- 13ش در بخ یانحصار  افتهی  نیدر مورد ا شی  ی ب  اتیجزئ

 

 ان به طور صحیح شناسای  نشده است. جانباختگپیکر برخ  از  : های پزشیک قانوین هـــط رویــد و غلـاجرای ب -13

ان هواپیما با تشخیص هویت  جانباختگاز پیکر برخ     DNAدهد آزمایش  انجمن به شواهدی دست یافته که نشان یم

ها  مطابقت ندارد. این اهمال از سوی حکومت ایران، پیامدهای روای  جدی برای خانواده شده توسط مقامات ایران  انجام

 به دنبال داشته است زیرا برخ  از آنها به جای پیکر عزیزانشان، بقایای پیکر قربانیان دیگر را تحویل گرفته اند. 

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

 

ی بسیاری  ایران خانواده   جمهوری اسالیم،  PS752پرواز    سنگون کردنپس از    : انجانباختگهای  اذیت خانواده آزار و    - 14

به شکلجانباختگاز   را  داد. دست ان  تهدید قرار  اذیت و  آزار و  ی جسم  کم در یک مورد، شکنجه های مختلف مورد 

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

نامیدن   خانواده جانباختگشهید  به  یک  تی  پرواز،  این  فشار گذاشی    ان  تحت  عزیزانشان،  شهادت  بابت  داغدار  های 

ل مراسم خاکسپاری و یادبود قربانیان، فشار آوردن  دستی شهدا، به ها برای دفن عزیزانشان در قطعهخانواده  گرفی   کنی 

، جزو مصادیق آزار و اذیت  ی در تالش خانواده ـنـماندن و کارشکها برای ساکت خانواده به   ها برای طرح شکایت قانوی 

 ان پرواز بوده است. جانباختگهای خانواده 

 این گزارش آمده است.  ۶ان در بخش جانباختگهای ی خانواده ی موارد نقض حقوق اولیهتوضیحات تفصیل درباره 

 

کت ، آزار  -15 ن کنندگان در تظاهرات مسالمت اذیت و پیگرد عزاداران و شر ضان و عزاداران    : آمی  عالوه بر سکوب معی 

ایران بسیاری از آنها را دستگی  و احکام شدیدی از جمله محکومیت به حبس علیه    جمهوری اسالیمی تلخ،  این واقعه

 آنها صادر کرده است. 

اف   دن هواپیما توسط سپاه پاسداران، افراد بسیاری در نقاط مختلف کر نگون  ایران به س   جمهوری اسالیمپس از اعی 

اض و روشن ضان و عزاداران    جمهوری اسالیمکردن شمع برای یادبود قربانیان زدند.  ایران دست به اعی  ایران پاسخ این معی 

 را با سکوب داد. 

ضان و عزاداران در بخشهای شدید عها و محکومیت جزئیات بیشی  درباره مجازات این گزارش   6-3 لیه برخ  از این معی 

 ذکر شده است. 

 

وعیت دفی  برریس سوانح هوای  ایران برای انجام تحقیقات  -16  تحقیقات سوانح هوای  ایران فاقد    : عدم مشر
دفی 

وعیت الزم برای انجام تحقیقات در مورد   غم این واقعیت، بسیاری از کشورهای   PS752پرواز    سنگون کردنمشر بود. علی 

 الملل هوانوردی کشوری )ایکائو(، به دفی  تحقیقات سوانحدخیل در ماجرا از جمله کانادا، با انفعال در شورای سازمان بی   

 هوای  جمهوری اسالیم ایران اجازه دادند که این تحقیقات را انجام دهد. 
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این یافته مبتن  بر فقدان استقالل دفی  برریس سوانح هوای  ایران از حکومت ایران، عدم کفایت فن  این سازمان، تبای   

 تحقیقات سوانح هوای  ایران در  
های ابتدای  حکومت برای  تالش مقامات ارشد سازمان هواپیمای  کشوری ایران و دفی 

 های تروریسن  در گذشته است. انکار موضوع و همدسن  برخ  مقامات این سازمان در فعالیت

 گزارش فراهم شده است.   ۳جزئیات بیشی  در این خصوص در بخش  

 

ی  نتیجه  گی 

  سنگون کردنهای این گزارش، به این باور رسیده است که  بر اساس یافته   PS752ن پرواز  جانباختگاهای  انجمن خانواده 

ی خطای انسای  از سوی یک اپراتور بوده و نه پیامد چندین  ایران، نه نتیجه  جمهوری اسالیم این پرواز، برخالف ادعای  

باالت  جمهوری اسالیمی دفایع کشور.  خطا در سامانه در  نظاـــــح هوشیــــرین سط ــایران،  عــــری  باز گذاشی    با  دی  ـــم ــــایم، 

نظایم، از هواپیماهای مسافری به عنوان سیی انسای  در مقابل حمالت احتمایل آمریکا  فضای هوای  ایران برای پروازهای غی 

 استفاده کرده است. 

اقدام عمدی باز  باشد.    ارتباط به همدیگر تواند ترکین  هولناک از چندین تصادف جدا و ی  نم   PS752کردن پرواز  ساقط

ن فضای هوای  کشور، توانای   یکپارچهو شبکه   TOR-M1  یهای فنن سامانه گذاشت  ایران در تشخیص ی دفایع  ی 

ن   TOR-M1 یاهداف متخاصم، استقرار سامانه   اصیل الملیل تهران، الپوشاین سیستماتیک علت  در جوار فرودگاه بت 

و گزارش موجود،  شواهد  نابود کردن  هواپیما،  آنند که  کنندههای گمراهسقوط  از  حایک   
ی

همیک ایران،  حکومت  ی 

انجام شده است.    PS752شنگوین پرواز    
ً
اوکراین، عمدا انجام تحقیقای  کمسئولیت شفافهواپیمای   امل، سازی و 

اما حارص  به چنی      - ی حکومت ایران بود  برعهده   جنایتدقیق و مبتن  بر واقعیات و آشکار ساخی   وقایع مرتبط با این  

ایران مسئول است شواهدی ارائه بدهد تا اثبات کند که عمدا این هواپیما را هدف  جمهوری اسالیم  کاری نشد. اکنون  

 نگرفته است. 

از خانواده نم  ه اختگجانبهای  توان  انگی   و  انتظار داشت که دالیل  بدانند.  نگون  های س ان  را  این هواپیما  کردن عمدی 

این گزارش، برخ  سناریوها و   7- 4و  7-3ی هاخواندِن ذهن تبهکاران، پیچیده است و گاه ناممکن. با این وجود، در بخش 

ه  ی از جنگ میان  هواپیما مطرح شده   سنگون کردنهای احتمایل حکومت ایران برای  انگی   جمهوری اسالیم  اند. پیشگی 

اتژی جنگ نا حسی    صحبتهای  کردن هواپیما باشد.  نگون  تواند ییک از دالیل اصل س یم  متقارنایران و آمریکا بر اساس اسی 

ای  کل سپاه پاسداران، در    سالیم، فرمانده جمهوری  میتواند بیانگر آن باشد که تصمیمات    ۲۰۲۰ژانویه    ۱۲مورخ    سخی 

اتژی جنگ ایران برای کاهش دامنه تنش اسالیم  بوده است.  PS752پرواز با سنگوی   متقارن نا ها با آمریکا مبتن  بر اسی 

ی به دست این  بر عمدی یک هواپیمای مسافر   سنگون کردن  ایران نشان یم دهد که   جمهوری اسالیمی  ساله  ۴۳تاریــــخ  

 متفاوت با دیگر نمونه 
ً
مانهی  گرفی    های نادیدهحکومت، عمل دور از ذهن و ماهیتا ها نیست. الزم است جان انسان  یسر

نظامیان یم ان  اشاره شود که کشی   غی  ایران داشته باشد. برای    هوری اسالیم جم تواند ریشه در باورهای ایدئولوژیک رهی 

، بنیانگذار انقالب اسالیم در سال  روح  مثال،   وهای نظایم کشور گفت:  ۱۳۵۷هللا خمین   خود در حضور نی 
ای  ، در سخی 

 ی  ای از مسلمی   را کفار سیی قرار دادند؛ فرض کنید که عراق فاسد، یک دسته دستهیک  »اگر  
گناه را سیی  ای از مسلمی  

مسلمان را بکشیم. مسلمانقرار د د، بر ما واجب است که مسلمان و غی  ها اد و پشت آنها ایستاده که بریزد ایران را بگی 

، روند و کافر ها کافرند و به جهنم«. )روحشهید هستند و به بهشت یم   ، تهران(. 1360مرداد   27هللا خمین 

پاسخ و تاکید بر  ملل، در گزارش خود با طرح چندین پرسش ی  ، دکی  اگنس کاالمار، گزارشگر ویژه سازمان  ۲۰۲۰در فوریه  

نگدرسن  نشان داد که حکومت ایران به شیوه های موجود در گزارش نهای  ایران، بهتناقض  و  است آمی   عمل کرده ای نی 

د.  PS752عمدی پرواز  سنگون کردناحتمال   باید مورد تحقیق و برریس جدی قرار بگی 
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غم به رسمیت شناخی   نقش مقامات ارشد حکومت ایران در ساقط  گزارش تیم تحقیقات کردن این هواپیما،  کانادا، علی 

ی گزارش آنها این بود هیچ شواهدی مبن  بر  های قربانیان بکند. نتیجهنتوانست در کشف حقیقت کمیک به خانواده  گی 

دانیم  مله با قصد قبل دشوار است اما الزم یمکنیم که یافی   شواهد ح حمله با قصد قبل پیدا نشده است. ما اذعان یم

توانند  های  مانند حکومت ایران یم بگوییم که تحقیقات تیم کانادای  ناقص است. تاکنون بارها دیده شده است که حکومت 

 خارخ  استفاده کنند.  دردسساز های مختلق  برای به انحراف کشاندن یا انکار و تکذیب تحقیقات از تاکتیک

باید از حقوق شهروندان، مقیمان   -اوکراین، بریتانیا، سوئد و افغانستان    -کانادا و دیگر کشورهای متاثر از این حادثه  دولت  

دنبال  در  و  دفاع کنند  دارند  این کشورها  با  پیوندهای عمیق   مسافرای  که  نیازهای خانواده و  و  جانباختگهای  کردن  ان 

اض به کارشکن   س آنهاست، و دنبال کردن حقیقت و عدالت، جدیت به خرج  های ایران در هر مجماعی  یع که در دسی 

 دهند.  

، الزم است تحقیق  شایسته و شفاف  PS752دن پرواز  کر نگون  برای رسیدن به حقیقت و عدالت در مورد فاجعه س 

 انجام شود. 

 

 PS752ان پرواز جانباختگهای های انجمن خانواده خواسته

غم شدت جنایات انجام اند حکومت ایران را به  شده توسط جمهوری اسالیم ایران، کشورهای متاثر هنوز نتوانستهعلی 

 وادار به پاسخگوی  کنند. این به خاطر تحریف حقیقت  
، کارشکن  در مسی   PS752پرواز    در مورد سنگون کردنقدر کاف 

کند برای پرداخی   به این نقائص،  الملل است. انجمن پیشنهاد یم های موجود در قواعد و مقررات بی   عدالت، و شکاف 

 . اقدامات زیر از سوی مقامات مربوطه انجام شود 

طرف در رابطه با این جنایت را الزم  الملل مستقل و ی  و ایکائو بارها انجام یک تحقیق بی    جنایت کشورهای متاثر از این 

خانواده دانسته بعالوه،  این  گجانباختهای  اند.  در  شدن  داده  کت  و سر بیشی   اطالعات  خواستار کسب  همواره  نی    ان 

 اند. تحقیقات بوده 

های متاثر از این جنایات امکان بدهد فعاالنه در  الملل هیچ مکانیسم وجود ندارد که به خانواده متاسفانه در حقوق بی   

کت کنند. قواعد ایکائو متعلق به بیش از هف تاد سال پیش هستند. کشوری که این جنایت  جستجوی حقیقت و عدالت سر

الملل  ی بی   توانند شکایات خود را مستقال نزد جامعهها نمدر آن رخ داده، مسئول انجام تحقیقات فن  است، و خانواده 

، و بیشی  همسو با نیازهای حکومت مطرح کنند. حقوق بی    ای  هاست تا نیازهالملل در این زمینه ناکارآمد و دست و پاگی 

 قربانیان جنایت و تروریسم. 

جان   رحمی  خواه اجازه ندهد با  های جنایتکار و تمامیت قواعد ایکائو باید به نحوی تغیی  کند که به دولت   ۱۳پیوست  

 و هم تحقیقات جنای  باید از دست حکومن  که مسئول ساقط 
ند. هم تحقیقات فن  کردن یک  مسافران بیگناه را بگی 

ایط  هواپیماست خارج شود. در این خصوص، ما خواستار اصالحات زیر بر حقوق بی    ایط و سر الملل حاکم بر این سر

 مشابه دیگر هستیم: 

ایط  کند، نباید مسئولیت تحقیق درباره یمسنگون  در حریم هوای  خود    هنگایم که کشوری یک هواپیما را   -۱ ی سر

 ی همان کشور گذاشته شود. و علل حادثه برعهده 

الملل نی   باید در  ی بی   ان باید به عنوان ناظر در تحقیقات حضور داشته باشند و جامعهجانباختگهای خانواده  -۲

 نقشر رسم داشته باشد.  انجانباختگنظارت بر تحویل پیکر و اموال  
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اند باید با حقوق کشوری که ان شهروندان آنها بوده جانباختگدر روند تحقیقات، حقوق تمایم کشورهای  که    -۳

 و حقوق کشور محل جنایت، برابر باشد. است هواپیما در آنجا به ثبت رسیده 

ینده الزم هستند، اما کماکان بسیار مهم  اصالحات مذکور برای به حداقل رساندن احتمال وقوع رخدادهای مشابه در آ 

امون   ایط پی  شدن روشن شود. در این راستا، اقدامات زیر برای روشن  PS752پرواز    سنگون کردناست که حقیقت و سر

وری هستند:   حقیقت ماجرا رص 

نهای   کردن نقصبرطرف   -۱ اسایس موجود در گزارش  تحقیق دقجمهوری اسالیم  های  انجام یک  با  و  ایران،  یق 

درباره  این  شفاف  نظایم  ابعاد  درباره جنایتی  تحقیق  جمله  از  سامانه،  سیستم، TOR-M1ی  ی  این  اپراتور   ،

 ی دفایع ایران. فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، و شبکه 

علن  مقامات دونبرداشی   از وقایع و شواهد نهفته در محاکمهپرده  -۲  پایه در ایران. های نظایم غی 

 های آن. یک از بخش بدون حذف هیچ   PS752های سیاه پرواز کامل محتوای جعبه انتشار   -۳

 .TOR-M1ی سیاه واحد پدافندی افشای محتوای جعبه  -۴

ل ترافیک فرودگاه با دیگر پروازهای مرتبط )پرواز  انتشار مکالمات میان برج   -۵ اطلس گلوبال و    KK1185های کنی 

 عملیای  نظایم IRC3768پرواز 
ی

نظایم ایران«. -هواپیمای  آسمان( و با »مرکز هماهنیک  غی 

 برای شناسای  دلیل واقیع تاخی  پرواز.  الملل تهرانبی   ی فرودگاه های مداربستههای دوربی   تحلیل فیلم  -۶

س و بازبین  کلیه  -۷  ی محل سقوط هواپیما. ی شواهد موجود درباره مصاحبه با شهود در دسی 

ی عدالت برای   س برای پیگی 
های حقوف  در دسی  ان ی  گناه این پرواز، مورد  جانباختگدر نهایت، الزم است تمایم مسی 

د. جستجوی عدالت نه  اند  های  که عزیزانشان را در این جنایت از دست داده تنها برای خانوادهبرریس و مداقه قرار بگی 

ورت دارد. نباید    شایسته برای ایمن  هرچهای  حیای  است، بلکه برای ایجادکردن سابقه  مسافران هوای  در آینده رص 
بیشی 

مختومه کند.   جنایترا با رصف پرداخت غرامت به کشورهای متاثر از    PS752به جمهوری اسالیم اجازه داد که پرونده  

های زیر را برای پاسخگو کردن و مسئول  دنبال    PS752پرواز    ون کردنسنگشناخی   مرتکبان جنایت  به جای آن، باید مسی 

 کرد: 

ی بی     -۱
، از طریق ایکائو و در نهایت دیوان دادگسی  (،  ICJالملل )کانادا و کشورهای متاثر باید بدون تاخی  بیشی 

 ایران بشوند. جمهوری اسالیم روند حل اختالف را آغاز کرده و خواستار پاسخگوی  

،    تحت عنوانآغاز و    PS752را درخصوص پرونده    کانادا باید تحقیق جنای  داخلفدرال  پلیس    -۲ اقدامات تروریسن 

یت این پرونده   و جنایات علیه بشر
ی

 کند.   را برریسجنایات جنیک

دولت اوکراین باید تحقیقات جنای  خود را با قدرت تمام ادامه بدهد و مرتکبان این جنایت را با حمایت سایر    -۳

 پیگرد قرار بدهد. کشورهای متاثر، در اوکراین مورد 

بی     -۴ دادگاه کیفری  )دادستان  درباره ICCالملل  اولیه  تحقیقات  باید  پرونده (  دولت    PS752ی  ی  و  آغاز کند  را 

ی پرونده در   را تسلیم این دادگاه کند.  ICCاوکراین باید تعهدنامه های الزم برای پیگی 

پاس  -۵ ارتقای  برای  باید  متحد  ملل  سازمان  بشر  حقوق  بی   شورای  حقوق  جدی  نقض  بابت  الملل  خگوی  

دوستانه، دستور یک تحقیق بی     صادر کند.  PS752پرواز  سنگون کردنطرف را در خصوص الملل و ی  بشر

مانهبا توجه به جنایات ی    -۶ الملل باید کل این نهاد را  ی بی   ی سپاه پاسداران جمهوری اسالیم، کانادا و جامعهسر

 شناسای  کنند. به عنوان یک سازمان ت 
 روریسن 
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تحریم  -۷ باید  متحدانش  و  )کانادا  ماگنیتسیک  هدفمند  مقامات عایلMagnitskyهای  علیه  را  جمهوری  ی  رتبه ( 

 اند وضع نمایند. و تحریف وقایع پس از آن دست داشته  PS752پرواز  سنگون کردنایران که در اسالیم 

ی عدالت وجو اگر اراده  برای پیگی 
توان از تمایم ابزارهای سیایس و حقوف  برای افشای  د داشته باشد، یمی سیایس کاف 

کوشد تا از این  ان این پرواز یم جانباختگهای  خانواده انجمن  بهره جست.    PS752پرواز     سنگون کردنحقیقت و دالیل  

نزد دادگاه کیفری بی    از  ( استفاده کند، و در عی   حICCالملل )گزارش برای طرح شکاین  مستقل  ال حایم طرح دعوا 

 دیوان بی   
ً
ی )جانب کشورهای متاثر از جنایت در ایکائو و نهایتا ( هستند. در پایان، الزم است یک بار ICJالملل دادگسی 

  ، ضان ی  گنایه است که در ایران، برخالف حقوق اسایس بشر
دیگر تکرار کنیم که این انجمن، خواهان آزادی فوری معی 

 برند. در بازداشت به س یم 

 


