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با جود تبلیغات چندسال گذشته

 7آبان «روز جهانی كوروش» نيست

محور شمشك  -ديزين مسدود است

صدرا محقق

امروز  29اكتبر برابر با هفتم آبان اس��ت ،روزي كه در
چند سال اخير ،بسياري آن را به نام روز جهاني كوروش
تبلي��غ ميكردند ،با اين ح��ال در منابع معتبر داخلي و
خارج��ي ردپاي چنداني از اين روز نيس��ت .مبلغان اين
روز اما آن را گاهی روز تولد كوروش هخامنشي ،روز ورود
كوروش به بابل يا روز صدور يا ساخت استوانه گلي منشور
حقوق بشر كوروش معرفي ميكنند.
داستان نامگذاري اين روز چيست؟ آيا واقعا در تقويم
جهان��ي ،روز  29اكتبر به نام و ياد كوروش دوم ،پادش��اه
بزرگ هخامنشي ثبت شده اس��ت؟ اول بار در سالهاي
ابتدايي دهه  80اين موضوع را «انوشيروان كيهانيزاده»
روزنامهن��گار و تاريخنويس در س��تون «روزنامك» كه در
«ش��رق» منتش��ر ميكرد ،اعالم كرد .حسب گفته آقاي
كيهان��يزاده ،اي��ن روز ك��ه در تقويم بينالملل��ي به نام
« »sirius dayش��ناخته ميش��ود با ن��ام و ياد كوروش
بزرگ ،پادشاه دادگستر هخامنشي نامگذاري شده است.
ب��ا اين حال ،ام��ا آنگونه كه «رض��ا مراديغياثآبادي»
تاريخنوي��س به ش��رق ميگويد« :ن��ام  sirius dayكه
در تاري��خ  29اكتب��ر تقويم بينالمللي به ثبت رس��يده،
اشارهاي به نام ستاره شباهنگ است و ارتباطي به كوروش
هخامنشي ندارد ،چراكه نام كوروش به زبان التين اگرچه
تلفظ هر دو به يك شكل است اما بهگونهاي ديگري نوشته
ميشود ( .)cyrusبا اينحال پس از آن تاريخ دوستداران
و ناسيوناليس��تهاي افراطي هر ساله اين روز را بيشتر از
س��ال قبل تبليغ ميكردند ،حال آنك��ه در هيچ جايي از
تاريخ اشارهاي به اين روز كه ارتباطي با كوروش هخامنشي
داشته باشد ،نشده است».
آنگونه كه مراديغياثآبادي ميگويد كشور ما مانند
كش��ورهاي تازهبنياد و فاقد هويت تاريخي نيست كه با
س��اختن تقويم و تاريخ قالبي به نام كوروش يا هر كس
ديگ��ري بخواهي��م از راه آن تاريخ و فرهنگمان را تبليغ
كنيم .پس از انتقادهاي وارد ش��ده از سوي تاريخنويسان
و باستانشناسان برجسته به اين روز ،عدهاي بر آن شدند
تا با برداش��تن عنوان «جهان��ي» از آن «روز كوروش» را
بس��ازند و دليل نامگذاري اين تاري��خ را ورود كوروش به
بابل نوشتند ،حال آنكه ورود به خاك يك كشور مستقل
و اشغال آن باتوجه به اينكه اين كشور با ايرانيان در جنگ
نبود ،هرگز بنياد خوبي براي نامگذاري كوروش نيس��ت.
ادعاهايي مبني بر روز تولد و صدور منش��ور كوروش هم
خالي از حقيقت اس��ت ،چرا كه هيچ س��ند قابل اعتنا و

آرامگاه کوروش در پاسارگاد

*نويسنده و حقوقدان

خبر

در كنار آرامگاه كوروش هخامنشي راهي است كه عدهاي
درستي با اين مضمون در دست نيست كه چنين چيزي
در اي��ن روز براي جدي گرفتن هفتم آب��ان به آن عمل
را تاييد كند.
ميكنند ،اما آيا هنوز مسووالن سازمان ميراثفرهنگي و
اين تاريخنويس همچنين ميافزايد« :در زمان دولت
مسووالن پايگاه ميراثفرهنگي پاسارگاد اين روز را جدي
نهم و رياس��ت «اس��فنديار رحيممش��ايي» بر س��ازمان
ميگيرند؟ نصي��ري ،رييس پايگاه
ميراثفرهنگي هم با اقدامهايي كه
ميراثفرهنگي پاسارگاد در اينباره
انجام میشد و بزرگداشتهايي كه
نام  sirius dayكه در تاريخ
به شرق ميگويد« :در روز هفتم آبان
به اين مناسبت گرفته ميشد  -اين
 29اكتبر تقويم بينالمللي به ثبت
روز قالبي جدي گرفته شد .دولتيها رسيده ،اشارهاي به نام ستاره شباهنگ هيچ برنام��ه خاصي در كنار آرامگاه
اين روز را به عنوان روز تولد كوروش است و ارتباطي به كوروش هخامنشي كوروش در پاسارگاد برگزار نميشود
اعالم ميكردند ،با همه اين تفاسير ندارد ،چراكه نام كوروش به زبان التين   و همه چيز به ش��كل معمول ديگر
روزه��ا خواهد بود .يگان حفاظت از
ب��ه باور م��ن نبايد به اي��ن موضوع
به گونهاي ديگري نوشته ميشود
( .)cyrusبا اينحال برخی هر ساله
پاسارگاد اين اجازه را نميدهد و بنابر
پرداخ��ت و آن را ج��دي گرف��ت،
چراكه به جدي گرفته ش��دن اين اين روز را بيشتر از سال قبل به نام روز تقويم ما هم اين روز هيچ روز خاصي
کوروش تبليغ ميكنند
نيس��ت ،چرا ك��ه اگ��ر روز جهاني
نامگذاري جعل��ي كمك ميكند و
كوروش در تقوي��م بينالمللي بود،
نبايد فراموش كنيم كه راه راس��تي
در تقويم ما نيز وارد ميش��د .به اعتقاد من اين نامگذاري
از دروغ نميگذرد».
غيرواقعي است و براي آن سندي در دست نيست و تنها
تبليغه��ا و بزرگنمايي روز موس��وم ب��ه روز جهاني
چند سالی است كه باب شده است».
كوروش تنها به بزرگداشتهاي دولتي در دولت نهم مربوط
ام��ا با اين حال به گفته برخي كس��اني كه در س��ال
نيست ،چراكه در خارج از ايران نيز عدهاي با بزرگنمايي
گذش��ته تالش ميكردند در اين روز در كنار اين آرامگاه
و تبليغ فراوان اين روز تالش ميكنند هفتم آبان را به نام
باشند و در قالب گروههاي جمعي به پاسارگاد سفر كرده
روز جهاني كوروش بزرگ بدارند .در داخل نيز عدهاي به
بودند با ممانعت مسووالن حفاظتي آرامگاه مواجه شدند.
دليل تحتتاثير قرار گرفتن و تمايالت مليگرايانه تالش
نصيري در پاس��خ به اين پرس��ش كه اگر افرادي در كنار
ميكنند اين روز را گرامي بدارند .سفر به پاساگارد و حضور

ÁÁپيش از اين سابقه چنين حوادثي را داشتيد؟

ش�رق :انتش��ار فيلمي كوتاه از تبحر يك خلبان در فرود
آوردن هواپيماي  727در فرودگاه مهرآباد باعث تحسين
خلباني ش��د كه توانس��ت هواپيماي بدون چرخ جلو را با
آرام��ي و بدون اينكه كس��ي آس��يبي ببيند ف��رود آورد.
هواپيماي پرواز  727مسكو-تهران قراربود ساعت 15:20
بيست و ششم مهر در فرودگاه حضرت امام (ره) فرود آيد
كه خلبان هنگام بازكردن ارابههاي فرود ،متوجه مش��كل
در چرخ جلوي هواپيما شد« .كاپيتان هوشنگ شهبازي»
سرانجام پس از  40دقيقه موفق شد كه ساعت  16آن روز
در باند فرودگاه مهرآباد فرود بيايد .با او گفتوگوي كوتاهي
درباره اتفاقي كه در آن روز افتاد ،كردهايم كه در زير ميآيد:

ÁÁمس�افرها از اتف�اق پيشآم�ده خب�ر داش�تند؟
رفتارشان چطور بود؟

ÁÁآقاي شهبازي ،قبل از پرواز مشكلي براي هواپيما
وجود نداشت؟ آيا چكهاي الزم انجام شده بود؟

پرواز نرمال بود و با توجه به اس��تانداردهاي س��ازمان
هواپيمايي كش��ور ،دو خلبان براي اين پرواز آماده بودند.
با «كاپيتان عباس عقدايي» از سكو حركت كرديم« .امير
درخشنده» و «علي رفيعي» نيز مهندس پرواز بودند .انجام
پرواز با من بود و خلبان ديگر به من كمك ميكرد.
ÁÁچ�ه زماني متوجه ش�ديد كه چرخه�اي هواپيما
مشكل دارد؟

ك زنجان از فرودگاه امام(ره) درخواس��ت كاهش
نزدي 
ارتفاع را كرديم و در  15مايلي فرودگاه امام(ره) بوديم كه
با دستورالعملهاي الزم ،تقاضاي بازكردن چرخها را دادم
كه متوجه شديم چرخهاي جلوي هواپيما باز نميشوند
بنابراين درخواس��ت هلدينگ يعني تاخير در نشس��ت
كرديم .روي منطقه به پرواز س��مت شورآباد ادامه داديم
و مش��غول انجام اقدامات الزم شديم كه متاسفانه بعد از
حدود  20دقيقه باز هم موفق به بازكردن چرخ نش��ديم.
بنابراين من درخواس��ت نشس��تن در فرودگاه مهرآباد را
در سه دهه پيش ،بحث سوانح هواپيمايي غيرنظامي
در ايران ،يكي از خبرس��ازترين چالشهاي جامعه بوده
اس��ت .در ش��ب س��رد زمس��تان  1358اولين سانحه
هواپيم��اي جت بويينگ  727هما رخ داد .اين پرواز كه
از مشهد به مقصد تهران انجام ميشد ،هنگام نزديكي به
فرودگاه مهرآباد ،كيلومترها از مسير خود منحرف شد و
به كوههاي لشكرك واقع در شمالشرق تهران برخورد
كرد .در آن هنگام ناوگان هواپيمايي مسافري ايران هنوز
فرسوده نبود .به غير از سوانحي مانند پرواز بندرعباس -
دوبي هواپيمايي هما كه مورد اصابت موشك ناو آمريكايي
قرار گرفت ،كارشناسان علت اكثر سوانح را خطاي انساني
ميدانند .در آمارهاي مختلف اين صنعت ،اعداد و ارقام
مختلفي براي سوانح منتش��ر شده است ولي همه آنها
حاكي از اين اس��ت كه عامل بيشترين سوانح در سطح
دنيا ،همان خطاي انساني است .برخي از كارشناسان 50
تا 70درصد س��وانح را ناشي از خطاي انساني ميدانند
(كه در كش��ورهاي مختلف ،متفاوت است) و معتقدند
تعميرات و نگهداري رتبه دوم ،شرايط جوي رتبه سوم و
عوامل ديگر مانند تروريسم رتبه آخر را دارد.
آيا خطاي انساني يك سانحه فقط مربوط به خلبان

آرامگاه خود شخص اقدام به برگزاري مراسم ويژه و خاصي
در اين روز كنند و به شكل جمعي حضور يابند آيا از آن
ممانعت ميشود ،میگوید« :بازديدهاي گروهي و شخصي
از آرامگاه در اين روز همان روال عادي و هميشگي را دارد
و با حض��ور گروههاي بازديد جمعي مخالفت و ممانعتي
نميشود ».سال گذشته منشور كوروش به رسم امانت از
موزه ملي بريتانيا براي مدتي در موزه ملي ايران به نمايش
گذاشته شد .بازديد از استوانه گلي حقوقبشر كوروش در
زمان حض��ور در ايران به جز در چند روز خاص از جمله
روزهای عاشورا و تاسوعا آزاد بود ،اما با اين حال در روزهاي
ششم و هفتم آبان سال  89مسووالن موزه ملي به دليل
آنچ��ه انجام اقدامات حفاظتي و ارتقاي سيس��تم عنوان
كردند ،بازديد از منش��ور را ممن��وع اعالم كرده بودند ،به
همين دليل نيز برخي وبسايتهاي خبري نوشتند كه
بازديد از منش��ور كوروش در روز جهاني كوروش ممنوع
ش��د .وج��ود ممانعتهايي از اين دس��ت موجب ش��ده
گروههايي از مخالفان نظام ضمن تبليغ اين روز از مخالفت
جمهوري اسالمي با گرامي داشتن اين روز سخن بگويند.
اما با اين وجود در ميان تاريخنويسان و باستانشناسان
كش��ور ،كسي نيس��ت كه روز هفتم آبان را به عنوان روز
جهاني كوروش جدي بگيرد و دليل و س��ندي بر صحت
اين روز بياورد .علياكبر سرفراز باستانشناس پيشكسوت
و اس��تاد دانش��گاه نيز كه در زمينه هخامنشيان و تاريخ
آنها كاوشها و تحقيقات گستردهاي انجام داده است ،به
شرق ميگويد« :همانگونه كه عالمه طباطبايي و جواهر
لعلنهرو گفتهاند بر اساس اسناد ،كوروش همان ذوالقرنين
است ،اين مساله بر اساس تحقيقات اثبات ميشود و من
هم به آن اعتقاد دارم .براي كوروش به عنوان ذوالقرنين و
پادشاهي دادگر و طرفدار حقوقبشر احترام ويژه و خاصي
قايل��م ،اما با اي��ن حال اين روز را به عن��وان روز كوروش
ي��ا هر چيز ديگري در اين زمين��ه نميدانم ،چراكه هيچ
س��ند و مدركي دال بر اين موضوع در دس��ت نيس��ت،
حتي اينكه گفته ميشود كوروش هخامنشي به يهوديان
امكانات بازگشت به سرزمينهاي مقدس خود را داد نيز
رد ميكنم ،چراكه بر اس��اس اسناد و كتيبههايي كه من
روي آنه��ا تحقيق كردهام ،اين داريوش هخامنش��ي بود
كه در زمان او ،اين تصميم گرفته شد ».پروفسور سرفراز
همچنين به هفت جلد تحقيقات خود در اين زمينه اشاره
كرد كه سالهاس��ت در سازمان ميراث خاك ميخورد و
اجازه چاپ نيافته است.

قبال سابقه خاموش بودن يكي از موتورها را داشتم اما
اين سختترين مشكلي بود كه با آن روبهرو شده بودم.

عكس :خبرآنالین

س��اليان پي��ش از اين ،كارش��ناس پيشكس��وت
دادگس��تري مهندس مقص��ودي ،رهاورد س��فرش از
دانشگاه اوكالهماي آمريكا ،كتابي بود به نام The Arts
 of Leathership & Warكه گردآوري نوشتههاي
گزنفون درباره كوروش بود .در آن كتاب شيوه فرمانروايي
توأم با خردورزي و انسانگرايي كوروش بررسي شده و از
همزيستي آشتيجويانه ،گريز از جنگافروزي و پذيرش
باور و انديشههاي انس��اني سخن رفته است .نويسنده
در اين كتاب نش��ان داده كه چگونه نيرومندترين توان
در روزگار خ��ود ،هرگز بر چيرهش��دگان به بيداد رفتار
نكرد .كتاب را گرفتم و به مترجم ملي و توانمند ،جناب
كوروش زعيم سپردم و يادآور شدم به ارج همنام خود
كه زمين به زمان او مينازد ،با وسواس هميشگي خود،
آن را به فارسي برگرداند؛ زيرا سههزار سال است تمدن
انساني ،وامدار كوروش است.سخن از كوروش است و از
پاكانديشهاي كه به مخالف خود نيز آزادي انديشه ،باور
زندگي ،جابهجايي شغل ،آرامش و آسايش را روا و سزا
ميداشت .او به زنان ،كودكان و بيماران نگاهي مهرآميز
داش��ت؛ به گونهاي كه وقتي ميبيند زني مصري باردار
است و به دشواري كار ميكند ،فرمان ميدهد تمام زنان
كارگر دو ماه پيش از تولد كودك خود و شش ماه پس از
آن در حالي كه از دستمزدشان بهرهمندند ،به استراحت
بپردازند .شايد اين نخستين بيمه اجتماعي باشد .اكنون
به س��دههاي پيش از ميالد بنگريم كه بيش از سههزار
س��ال برگ بر آن افزوده ش��ده .اما هنوز در كتيبههاي
هخامنش��ي از اين فرمانرواي دادگر با نام «كورو» و در
نسخه ايراني با واژه «كوارش» ياد شده است .در كتاب
مقدس تورات «كوروش» و در زبان يونانيان «كوروس»
و در فرهن��گ رميهاي مس��يحي «س��يروس» يادآور
نام ابرمردي اس��ت كه خودخواهي را مردود دانس��ت و
فزونطلبي را بيهوده انگاش��ت .او به آرامش و آسايش
انساني انديشيده و در انديشه ماندگار ساختن نام و نشان
خود نبوده .در بس��ياري از تفاس��ير قرآن ،ذيل آيه ۸۲
سوره كهف ،درباره ذوالقرنين به نام كوروش بر ميخوريد
كه دربارهاش نوش��تهاند« :ب��ا روش نيكويي با مردمان
زيردست حكومتش رفتار كرد و همواره آساني و آرامش
را به آنان پيش��كش نمود ».داوري دادگرانه روا ميدارد
كه به ايستگاه خود نگاه كنيم كه در نيمه نخست سده
بيستويكم ميالدي هستيم و از ياد نبريم كه كوروش
در س��ال  ۵۳۹قبل از ميالد در فرماني كه بر پيامگران
سفالين نگاشته شده ،آزادي ،آبادي و روشنايي را براي
همه مردمان س��رزمينهاي دور و نزديك هخامنش��ي
خواستار بود .فرمانگري كه نزديك به يكسوم زمينهاي
شناختهش��ده آن زمان زير فرمانش بود و هيچ قدرتي
ياراي مقابله با او را نداشت .با اين همه مينگارد« :فرمان
دادم كه همه مردم در پرس��تش خود آزاد باشند و آنان
را به علت باورش��ان نيازارند؛ فرم��ان دادم كه هيچكس
از ش��هربانان ،اهالي ش��هر را از هستي ساقط نسازند»...
برك��ت و مهرباني را براي همه آرزو ميكند و صلح توأم
با شادماني را نيكو ميداند .افتخار او چنين است «بدون
جنگ و خونريزي وارد بابل ش��دم و هم��ه مردم مرا با
شادماني پذيرفتند .س��ربازان به صلح و آرامي بايد گام
بردارن��د ».او ميگويد« :اجازه ندادم رنج و آزاري به هيچ
يك از شهروندان فرود آيد ».درك و دريافت كوروش در
هنگامه خودش نشان ميداد كه به اين فرستادن و شتاب
تا چه پايه دقت داش��ته است .برپا كردن چاپارخانهها و
جايگزي��ن ك��ردن اس��بان تازهنفس به ج��اي حيوان
خستهپاي چه تاثير كارساز و كارآمدي داشته .او شادي
را براي انسان ميخواست .شادي هنگامي در دل آدمي
جاي ميگيرد كه دغدغه نان ،دلمشغولي ستم و قصه
پرغصه بيداد از خانه او رخت بربسته باشد .شادي؛ انسان
و زندگياش را در برترين پايگاه قرار ميدهد .ش��ادي و
خرد همگاماني همراه هستند .به قول فردوسي :كوروش
فرمانروايي است كه در همه زندگي توان و انديشه خود را
به پاي پيروي خرد ريخت .گزارشگران ديگر سرزمينها
نيز در جايگاه داوري ،درباره كوروش همين زبان و انديشه
را دارند« .آخيلوس» (آشيل) ،شاعر نامور يوناني در كتاب
«تراژدي پارس��ه» بر اين ويژگي كوروش پاي ميفشارد
كه او به مردمان آرامش بخش��يد و چنين راهي پيموده
نميشد مگر با دلبستگي به انس��ان و همگامي خرد و
هوش سرش��ار .هرودوت ،پيشينهنگار يوناني كه چندان
هم در گفتار خود بيطرف نيست ،نوشته است« :در سال
 ۴۸۴پي��ش از ميالد در زمان ك��وروش ،ايرانيان آزادي
داش��تند و در س��پاسگزاري اين آزادي به جانفشاني
در راه كوروش مش��تاق بودند ».رخدادنويس روزگار ما،
ويل دورانت در «تاريخ تمدن»اش بر اين باور اس��ت كه
كوروش ،فرمانروايي اس��ت كه بيش از هر ش��اه ديگري
دوست داشته شده و پايه فرمانروايي خود را بر بخشش،
جوانمردي و نگرش انس��اني نهاده اس��ت .به روزگاران
نزديكت��ر راه يابيم ،هنگامي كه در چهارم جوالي ۷۷۶
بيانيه اس��تقالل آمريكا صادر شد ،پيكارگران انديشه و
قدرت و رهبران مردمان آن روز كش��ور نوخواسته بر آن
بودند كه چه انديشهاي را براي پايه و بن اين بنا برگزينند
و كدامين جايگاه را براي آسوده زيستن در كنار صلح و
برادري انتخاب كنند و راه ش��ادكامي فرداي آمريكا كه
دوري از جنگ و ستيز و ستم خانگي سرلوحه آن باشد،
چه پيام روشنايي را از گستره تاريخ برگيرند كه رواداري
به همراه داشته باشد و ويرانگري را برنتابد .آنان در ميان
گزينش انديشه ماكياول كه كسب قدرت را به هر طريق
درست ميداند و گزارش گزنفون از فرمانروايي كوروش به
بررسي نشستند و سرانجام دل به منش و روش كوروش
س��پردند و شيوه رفتار او را با مردم برگزيدند .در نوشته
گزنفون است كه «كوروش ،فرمانروايي بخشنده و مهربان
و دادگر بود ».البته پيش��ينهنگاران ايران چون طبري و
حمزه اصفهاني نيز بر اين گفته پاي فشردند.
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کاپیتان شهبازی در گفتوگو با «شرق»:

فرود بدون چرخ را مسافران احساس نکردند
دادم كه اين به دلي��ل كمكردن خطرات بود و هم اينكه
بتوانم از امكانات تهران استفاده سريعتري كنم .درخواست
آمبوالن��س و اورژانس را هم دادم .البته س��وخت اضافي
نداشتيم و نيازي به تخليه سوخت نبود ،اما با اين حال با
دورزدنها سوخت را به حداقل رساندم .همكارانم در اين
ماجرا بسيار كمك كردند.
 ÁÁچه موقع دوباره درخواست فرود كرديد؟

حدود نيم س��اعت از زمان مقرر فرود ميگذشت كه
وقتي مطمئن شدم امكانات فراهم است دوباره اجازه فرود
در فرودگاه مهرآباد را دادم و موافقت ش��د .حتي خواستم
كه آمبوالنس ،اورژانس و آتشنشاني دقيقا كجاي فرودگاه

مستقر ش��وند چون محاسبه كرده بودم كه احتماال كجا
متوقف خواهيم شد.

ÁÁچط�ور موفق به كنترل هواپيما ب�راي فرود بدون
چرخهاي جلو شديد؟

در فرودهاي اضطراري شرايط بسيار حساس است .در
باند  29چپ ف��رودگاه اول مهرآباد روي چرخهاي اصلي
نشس��تم و س��عي كردم دماغه هواپيما را باال نگه دارم تا
جايي كه سرعت آنقدر كم شد كه امكان پايين نگهداشتن
دماغه هواپيما وجود داشت .فقط دماغه هواپيما به خاطر
سر خوردن روي باند سرخ شده بود كه آتشنشاني سريع
آن را خنك كرد.

نقش عوامل انساني و محيطي در سوانح هوايي
مهيار پازوكي
يك هواپيما ميشود؟ براي پرواز يك هواپيما در آسمان
عالوه بر خلبان ،كمكخلبان ،مهندس پرواز و نيروهاي
انساني ديگري مشغول به فعاليت هستند كه همه آنها
ميتوانند دچار خطا شوند .كارمندان فني ،واحد مراقبت
پرواز (مانند برجمراقبت و رادار) ،هماهنگيهاي زميني
و كارمندان هواشناسي همه و همه مسوول ايمني يك
پرواز هستند و ناهماهنگي ،سوءتفاهم و كارآيي نامطلوب
هر يك ايمني پرواز را به خطر خواهد انداخت .گزينش
اف��راد يادش��ده ،آموزش صحيح و ايجاد ش��رايط كاري
مناسب بهدور از اضطراب و همچنين شرايط معيشتي
مطل��وب براي آنها بس��يار مهمتر از داش��تن تجهيزات
پيشرفته اس��ت و در حقيقت امكانات و نيروي انساني
مكمل يكديگر هستند .عمليات فرود اجباري بويينگ
 727هم��ا در فرودگاه مهرآباد  -كه از مس��كو به قصد
فرودگاه امام خميني تهران حركت كرده بود  -خود دال
بر ادعاي فوق اس��ت .وجود خلبان مجرب و با سابقه كه

*

از مدارج تحصيلي دانشگاهي بااليي برخوردار بود ،باعث
شد كه هواپيماي سانحهديده (با سن بيش از  30سال)،
فرودي مطمئن داش��ته باشد و كمترين خسارت نيز به
هواپيما وارد شود ولي بيشتر سوانحي كه علت آن خطاي
انس��اني اعالم شده مربوط به هواپيماهاي سالم بودهاند.
همكاري كارمندان پروازي ،زميني و مراقبت پرواز بسيار
مهم اس��ت .مثال اگر بهترين خلب��ان با كمكخلباني
ناكارآمد پرواز كند امكان خطاي وي باال خواهد رفت .اگر
باورمان بر اين باش��د كه در جذب خلبانان ،شركتهاي
داخلي هيچگونه روابط خصوصي را دخيل نميكنند ،باز
هم كاس��تيهايي در امر جذب خلبان به چشم ميآيد.
هزينههاي باالي آموزش باعث شده تا افراد بااستعدادي
كه از نظر امكانات مالي ضعيف هس��تند ،نتوانند جذب
اين رشته شوند چراكه امروزه براي گذراندن دوره خلباني
بازرگان��ي و ديگر دورههايي كه ب��راي ورود به يك خط
هوايي الزم اس��ت ،هزينهاي مع��ادل 45ميليون تومان
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در زنجان به مس��افران اع�لام كردم كه هواپيما دچار
نقص فني ش��ده و در شورآباد نيز گفتم بايد بدون چرخ
فرود بياييم كه چون بخش قابل توجهي از مسافران روس
بودند و انگليسيش��ان خوب نبود اول متوجه نشدند ،اما
سرميهماندار يكي از ايرانيهايي را كه روسي بلد بود صدا
كرد و آن شهروند براي روسها توضيح داد و خوشبختانه
با همراهي خوب ميهمانداران پرواز ،شاهد اتفاق خاص و
حادثه به لحاظ استرس ميان مسافران نبوديم و همه چيز
بهخير گذش��ت .فرود آمدن آنقدر خوب بود كه مسافران
نفهميدند كه به زمين نشس��تهايم و بعد از اينكه متوجه
شدند فرود آمدهايم ،شروع كردند به سوت و دست زدن،
در حالي كه هنوز كار تمام نش��ده بود ،البته تمام ش��د و
بهخير گذشت.
ÁÁفضا در كابين خلبان بين گروه پرواز به چه صورت
بود؟

چون من آدم خونسردي هستم همه گروه هم خونسرد
بودند .من صددرصد حالت عادي نداش��تم چون شرايط
ع��ادي نبود ،اما ب��ه عنوان فرمان��ده هواپيما وظيفه من
آرامشدادن به گروه بود كه با كمك خدا اين اتفاق افتاد.
البته من به تسلط خودم اعتماد داشتم .به هر حال بنده به
وظيفهام عمل كردهام و كادر پرواز در اين حادثه فوقالعاده
عمل كردند .اين اتفاق بازتاب گس��تردهاي در رسانههاي
خارجي داشت اما در رس��انههاي تصويري ايران چندان
بازتابي نداشت.
بايد كنار گذاشت .متاسفانه سازمانهاي مسوول ،هنوز
راهحلي براي رفع اين معضل ارايه نكردهاند و اين مساله
آين��ده ايمني پ��رواز را در اين صنع��ت به خطر خواهد
انداخت .ش��ايد الزم به ذكر باش��د كه در دو دهه اخير،
هر گاه سانحه هوايي در كش��ور رخ داده است جرايد و
ديگر رسانههاي جمعي افكار عمومي را به سوي عواملي
مانند استفاده از هواپيماهاي شرقي يا فرسودگي ناوگان
هوايي س��وق دادهاند و ميتوان گفت كه به اصليترين
عامل يعني نيروي انساني و عواملي كه باعث خطاي آنان
ش��ده نپرداختهاند و برخي به اشتباه ميپندارند كه به
علت از بين رفتن خلبان و كمك خلبان يك پرواز سانحه
ديده ،سازمانهاي مسوول براي رفع مسووليت ،اين خطا
را به كارمندان پروازي نسبت ميدهند .بهترين كار اين
است كه علت خطاي انساني را جستوجو كنيم و بدانيم
كه خلبانان يا كارمندان فني و مراقبت پرواز نيز انس��ان
هستند و عوامل اجتماعي ،شرايط محيط كار و خانواده
مانن��د همه افراد جامعه بر آنان تاثير ميگذارد و نتيجه
اين شرايط ،سانحهاي خواهد بود كه جان  300نفر را به
مخاطره مياندازد.

*خلبان و کارشناس صنعت هوایی

مهر :جانشين فرمانده پليس راه كشور از مسدود بودن
جاده شمش��ك  -ديزين خب��ر داد و گفت :بارش برف و
باران در محورهاي ش��مالي باعث لغزندگي سطح معابر
شده است .سرهنگ پرويز س��ياح البرزي اظهار داشت:
بارش برف و باران در محورهاي شمال كشور ادامه دارد و
همين امر باعث لغزندگي سطح معابر و افزايش تصادفات
در اين محورها ش��ده است .هم اكنون محور شمشك -
ديزين به علت بارش برف مسدود است و ماموران از تردد
خودروها در اين محور جلوگيري ميكنند .وي ادامه داد:
همچنين محورهاي استان تهران ،همدان و چهارمحال و
بختياري با بارش باران روبهرو بوده و سطح جادههاي اين
اس��تانها نيز لغزنده گزارش شده است و بايد رانندگان
به هنگام رانندگي در اين جادهها نكات ايمني را رعايت
كنند .جانش��ين فرمانده پليس راه كش��ور با اش��اره به
محدوديتهاي تردد تاكيد كرد :محور چالوس از ساعت
14امروز از مرزنآباد به سمت كرج يكطرفه ميشود .اين
در حالي است كه محور هراز نيز از رودهن به سمت آمل
از ساعت  14تا  24يكطرفه است.

انتقال دانشآموزان مصدوم
چابهاري به تهران

مهر :نماينده دانشگاه علوم دريانوردي چابهار گفت:
س��ه دانشآم��وز مصدوم حادث��ه آتشس��وزي خوابگاه
شبانهروزي دبيرستان چابهار ،پنجشنبه شب گذشته به
تهران منتقل ش��دند و هم اكنون در بيمارستان شهيد
مطهري بس��تري هس��تند .احمد كريميان با اعالم اين
خبر اف��زود :پس از انتقال اين دانشآم��وزان به زاهدان،
شب گذشته توانستيم آنها را با آمبوالنس هوايي به تهران
منتقل و در بيمارستان ش��هيد مطهري تهران بستري
كنيم .او ادامه داد :وضعيت دانشآموز فرشيد درزاده كه
دچار  90درصد سوختگي شده وخيم است كه هم اكنون
در بخشآي.س��ي.يو بستري است و برهانالدين بليدي
و جمال رييس��ي نيز در بخش عادي بس��تري شدهاند.
به گفته كريميان ،رييس��ي داراي 25درصد سوختگي و
بليدي دچار40درصد سوختگي شدهاند .صبح چهارشنبه
در يكي از اتاقهاي خوابگاه دبيرستان وابسته به دانشگاه
علوم دريانوردي چابهار آتشسوزي رخ ميدهد كه طي
آن دو دانشآموز به نام قاس��م حيرتي و قنبر قريب فوت
كرده و سه نفر ديگر به شدت دچار سوختگي شدند.
مشاور شهردار تهران:

آلودگي عامل 20درصد
مرگ تهرانيها

رييس س��ابق پلي��س راهنماي��ي و رانندگي
گومير
تهران بزرگ با اشاره به اينكه 20درصد مر 
تهرانيها ناش��ي از اثرات آلودگي هواس��ت ،گفت:
متاسفانه تصادفات رانندگي به صورت مستقيم و
آثار و عوارض ناش��ي از ترافيك و آلودگي هوا نيز
به صورت غيرمس��تقيم جان ش��هروندان را هدف
قرار داده اس��ت .هادي هاشمي افزود :براي بررسي
وضعي��ت ترافيك به يك تحليل حرفهاي ترافيك
نيازمنديم كه البته آش��نايي به فوت و فن زندگي
در كالنشهري مانند تهران از ديگر الزامات تحليلي
دقيق و كارشناس��ي است .او كه در حال حاضر به
عنوان مشاور معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري
تهران فعاليت ميكند ،عدم همگني و بيگانه بودن
سياستهاي شهرسازي با سياستهاي ترافيكي از
دورههاي گذشتهرا از مهمترين مشكالت ترافيك
تهران دانست.
حاجي بابايي:

شايعه توقف توزيع شير
در مدارس سياسي بود

ايس�نا :وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينكه
بايد در طول پنج تا شش سال ديگر همه كتابهاي
درس��ي تغيير كند ،اظهار كرد :س��اعات درس��ي
دانشآموزان نيز بايد مطابق با ساعات درسي مراكز
ديگر دنيا تنظيم ش��ود .حاجي بابايي درباره توزيع
شير در مدارس نيز توضيح داد :شايعه توزيع نشدن
شير در مدارس بيشتر سياسي است و آن را تكذيب
ميكنم .همچنان شير در مدارس توزيع خواهد شد
و اين كار را از آبان ماه شروع خواهيم كرد.

بارش باران
تا سهشنبه ادامه مييابد

ايسنا :مديركل هواشناسي استان تهران گفت:
بارش باران در اس��تان تهران تا سهشنبه ادامه دارد.
مهندس محس��ن جباري افزود :از امروز (ش��نبه)
مجددا فعاليت سامانه بارشي به صورت متناوب ادامه
مييابد و از روز يكشنبه نيز بارش با وزش باد همراه
خواهد بود .وي با اش��اره به بارش برف در ارتفاعات
پايتخت گفت :در عين حال تغيير چنداني در دماي
هواي تهران در روزهاي آتي نخواهيم داشت.

ارايه خدمات سالمت يائسگي
به زنان باالي 40سال

ايس�نا :مديركل س�لامت جمعيت ،خانواده و
مدارس وزارت بهداش��ت از تدوين بس��ته خدمتي
سالمت يائس��گي در زنان  40تا  60سال خبر داد.
محمداسماعيل مطلق با اشاره به اقدامات انجام شده
براي س�لامت زنان از سوي وزارت بهداشت گفت:
به اين منظور بس��ته خدمتي سالمتي يائسگي در
زنان  40تا  60ساله كشور طراحي شده كه در تمام
دانشگاههاي علوم پزشكي اجرايي خواهد شد.

