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USA ampui alas iranilaisen matkustajakoneen
Laivaston ohjushävittäjä erehtyi Persianlahdella kohteesta, 290 ihmisen uskotaan kuolleen
Yhdysvallat kiisti aluksi Iranin väitteet osallisuudestaan siviilikoneen tuhoon
M a n a m a / W a s h i n g t o n
(AP—Reuter) Yhdysvallat ilmoitti
sunnuntai-iltana, että yksi sen so-
ta-aluksista ampui erehdyksessä
alas Iranin lentoyhtiön Airbus A-
300 matkustajakoneen Persianlah-
della.

Koneessa oli Iranin ilmoituksen
mukaan 290 matkustajaa.

Presidentti Ronald Reagan sanoi
lausunnossaan olevansa pahoillaan
"tästä kauhesta inhimillisestä trage-
diasta". Reagan sanoi pitävänsä
tapausta kuitenkin "asianmukaise-
na puolustustoimena". Reagan l u - _
pasi, että puolustusministeriö Pen-
tagon tutkii tapauksen perin juurin.

Tapahtumahetkellä Reagan oli
viettämässä viikonloppua Camp
Davidissa. Yhdysvaltain viran-
omaisten mukaan'hänet herätettiin
yollh Persianlahden tapahtumien
vuoksi.

Iranin lentoyhtiön Airbus A-300
•matkustajakone putosi sunnuntai-
na Persianlahdella. Teheranin mu-
kaan Yhdysvaltain laivasto ampui
koneen alas kahdella ohjuksella.

Yhdysvallat Ilmoitti, että matkus-
tajakoneen tuhosi ohjushavimja
USS Vincennes. Yhdysvaltain mu-
kaan konetta varoiteltiin.

Aiemmin sunnuntaina Yhdysval-
tain puolustusministeriö Pentagon
vielä kiisti matkustajakoneen pu-
dottamisen. Se ilmoitti yhdysvalta-
laisalusten pudottaneen iranilaisen
F-14 -hävittäjän ohjuksella ja upot-
taneen kaksi iranilaista pientä so-
ta-ahista.

Teheranin mukaan Iran Airin
matkustajakoneessa oli 290 mat-
kustajaa, jotka kaikki saivat sur-
mansa. Kone oli matkalla Bandar
Abbasista Iranista Dubaihin Arabi-
emiirikuntien liittoon.

Jos koneessa oli 290 matkusta-

jaa. turma on ilmailuhistorian kuu-
denneksi pahin.

Matkustajakoneen tuhon jälkeen
Iranin pikaveneet hyökkäsivät nor-
jalaisen säiliöaluksen kimppuun
eteläisellä Persianlahdella. Norja-
laisalus sai pieniä vaurioita.

Eri
versiot

Yhdysvaltain puolustusministeriö
sanoi aiemmin sunnuntaina, että
sunnuntain välikohtaukset saivat
alkunsa siitä, kun pieni iranilaisalus
oli tulittanut Ylidysv altain helikop-
teria. Iranin version mukaan Yh-
dysvaltain helikopterit hyökkäsivät
Iranin alusten kimpuun ja yksi heli-
kopteri pudotettiin.

Pentagonin mukaan pieni irani-
laisalus 'tulitti Yhdysvaltain laivas-
ton USS Vincennes -aluksen heli-
kopteria klo 9.10. Sen lausunnon
mukaan USS Viidennes vastasi tu-
litukseen, jolloin kaksi pientä irani-
laisalusta upposi ja yksi vaurioi tui .

Pentagon sanoi aluksi, että USS
Vincennes kertoi myös ampuneen-
sa alas F—14 -hävittäjän, joka "lä-
hestyi uhkaavasti". Sen mukaan
konetta oli varoiteltu. Pentagon
sanoi, ettei silla ole tietoja lentäjän
kohtalosta.

Kone katosi
pian nousun jälkeen

Korkea-an öinen iranilainen soti-
lasviranomainen sanoi uutistoimis-
to Irnan mukaan, että matkustaja-
kone pudotettiin muutama minuut-
ti sen jälkeen, kun Yhdysvaltain
helikopteri oli tuhottu. "Matkusu-
jakoneeseen osui kaksi Yhdysval-
tain laivastoyksikkojen ampumaa

maastalaukaistavaa ohjusta ja se
räjähti ilmassa", hän sanoi.

Irnan mukaan lennonjohdolla oli
viimeinen yhteys matkustajakonee-
seen klo 9.52 Suomen aikaa, seitse-
män minuuttia nousun jälkeen.

Uutistoimisto Reuter kertoi Pen-
tagonin ilmoittaneen, että Yhdys-
vallat ja Iran ottivat alueella yhteen
noin 40 minuuttia aikaisemmin.
Uutistoimisto AP:n tietojen mu-
kaan yhteenotot ja koneen tuho
tapahtuivat suurin piirtein samoihin
aikoihin.

Irna kertoi, että matkustajakone
lensi taistelualueelle pian sen jäl-
keen. kun se oli noussut ilmaan
Bandar Abbasista. missä on suuri
laivasto- ja lentotukikohta.

Irnan mukaan kone räjähti il-
massa Hengamin saaren yllä Ban-
dar Abasista etelään. Varustamo-
lähteiden mukaan turmapaikka on
48 kilometrin päässä Bandar Abba-
sista.

Irna sanoi, että saaren asukkaat
näkivät koneen putoavan runsaan
kahden kilometrin korkeudesta. Ir-
nan kertoman mukaan Iranin pe-
lasiusmiehistot ovat löytäneet pai-
kalta noin sata ruumista.

Tanskalaisalusta
tulitettiin

Lauantaina yhdysvaltalaisalus
Montgomery auttoi tanskalaista
kauppa-alusta, joka pyysi radiolla
apua jouduttuaan iranilaisten hyök-
käyksen kohteeksi. Pentagonin mu-
kaan kyseessä oli ensimmäinen ker-
ta, kun Yhdysvaltain alus auttaa
Persianlahdella laivaa, joka ei pur-
jehdi sen lipun »lila. Yhdysvaltain
puolustusministeri Frank 'Carlucci
ilmoitti huhtikuussa, että vastedes
Yhdysvallat antaa apuaan myös
"vieraille" aluksille.

Tilava jätti
T o u l o u s e (Reuter) Persian-

lahdella sunnuntaina alasammuttu
Iran Airin lentokone oli tyypiltään
Airbus A 300 B2, joka oli toimitet-
tu iranilaiselle lentoyhtiölle huhti-
kuussa 1982. Kone oli yksi kuudes-
ta Iran Airin käyttämästä Airbusis-
ta.

Airbus A 300 on leveärunkoinen
kone, jonka matkustajakapasiteetti
vaihtelee 200-300 hengen välillä
riippuen istuinten sijoittelusta. Ko-
neen toimintasäde on 4000 kilo-
metriä.

Airbus-yhtymässä on osallisina
ranskalaisia, länsisaksalaisia, eng-
lantilaisia sekä espanjalaisia yhtiöi-
tä.

Kesäkuun 26. päivänä Air Fran-
cen Airbus A 320, joka on yksi
uusimmista Airbus-malleista, murs-
kautui lentonäytöksessä Mulhou-
sessa lentäessään liian lähellä maa-
ta. Kolme ihmistä sai surmansa
onnettomuudessa. Yhdysvaltain laivasto erehtyi luulemaan matkustajakonetta Iranin F-14 •hävittäjäksi.

USA:n kostoiskut Persianlahdella
Yhdysvallat siirsi vuosi sitten

Persianlahdella 11 kuvvaitilaista öl-
jytankkeria Yhdysvaltojen lipun al-
le ja varoitti Irania vastaiskustaan,
mikäli iranilaiset vahingoittavat
aluksia.

Yhteenotot amerikkalaisten ja
Iranin välillä alkoivat tänä kevää-
nä. Yhdysvaltoien laivasto upotti
tai vahingoitti 18. huhtikuuta useita
iranilaisia aluksia taisteluissa Per-
sianlahdella. jossa Yhdysvalloilla

on 29 sota-aluksen laivasto-osasto.
Taistelut alkoivat USA:n hallituk-
sen ryhdyttyä vastatoimiin, kun ira-
nilaisten'nnina räjäytti reiän ame-

' rikkalaisee. alukseen ja kymmenen
• aluksen miehistön jäsentä kuoli.

Meritaistelut osoittivat ensim-
mäistä kertaa, että iranilaiset aikoi-
vat uhmata Yhdysvaltojen varoi-
tuksia ja vastasivat amerikkalaisten
tulitukseen oman laivastonsa aseil-
la.

Valkoisen talon edustaja Mariin
Fitzvvater sanoi tuolloin, että presi-
dentti Re*'ican oli määrännyt tuhot-
tavaksi kostoksi kaksi iranilaista
öljynporauslauttaa noin 240 kilo-
metrin päässä Bahrainista.

Virallinen ilmoitus kostosta tuli
Pentagonista, joka kertoi amerik-
kalaisten laivaston ja rajahdysaine-
spesialistien tuhonneen Sirrin ja
Sassanin öljynporauslautat.

Iran järjestää
armeijaansa

L o n t o o (AFP—Reuter) Iran
aikoo yhdistää maan armeijan ja
vallankuinousknartit, ilmoitti niaan
uutistoimisto Irna lauantaina.

Uudelleenjarjei>tely on osa toi-
mia. joilla kuukausi sitten armeijan
komentajaksi nimitetty valtiopäi-
vien puhemies Ali Akbar Raisanja-
ni aikoo tehostaa Iranin ponnistelu-
ja Irakia vastaan käytävissä sodas-
sa.

Siviili-
koneita
ammuttu
alas
kuudesti

H a m p u r i (DPA) Ira-
nin ilmoittaman Airbus A 300
•tyyppisen siviilimatkustajako-
neen alasampuminen ei ole
ensimmäinen laatuaan. Kan-
sairn alisen siviili-ilinailujärjes-
ton IACO:n sopimuksen mu-

, kaan jokaisella valtiolla on ra-
, jaamaton oikeus valvoa ilma-
. tilaansa.

Poikkeuksena on sotatila.
Vakavat välikohtaukset, joissa
on mukana siviililentokoneila
ja jonkin maan ilmavoimien
koneita, ovat ilmailun histo-
riassa kuitenkin suhteellisen
harvinaisia.

Sunnuntaina Persianlahden
eteläosassa tapahtuneen väli-
kohtauksen kaltaisia on tapah-
tunut kuusi:

1954 kiinalainen taistelulen-
tokone ampui Hainanin saa-
ren yläpuolella hongkongilai-
sen Calhay Pacific Airways
•lentoyhtiön koneen. Kymme-
nen ihmistä kuoli.

' 1955 Bulearian ilmatilassa
ammuttiin Israelit ai ne n mat-
kustajakone. Viisikymmentä-
kuusi matkustajaa ja koneen
miehistö kuolivat.

1973 Israelin ilinauiimat
ampui Siinain niemimaan ylä-
puolella libyalaisen siviilikö-1
neen. joka oli lentänyt har-
haan Kairoon suuntautuneella
lennolla.

' Huhtikuussa 1978 pakotti
neuvostoliittolainen hävittäjä

. eteläkorealaisen matkustaja-
koneen laskeutumaan raja-
loukkauksen jälkeen Neuvos-
toliiton uloimpaan luoteis-
kolkkaan. Bocmg-707-tyyppi-
sen koneen 113 matkustajasta
kaksi kuoli ja kaksi loukkaan-
tui.

Syyskuussa 1978 ampui sil-
loinen isänmaallinen rintama
•sissijarjcstö raketeilla Rhode-
sian lentoyhtiön konetta, jossa
oli 56 matkustajaa. Kaksikym-
inentakahdeksan kuoli ja lien-
gissä selvinneistä 18:sta mur-
hattiin 10.

l. syyskuuta 1983 neuvos-
toliittolainen taistelulentoko-
ne ampui alas Etclä-Korean
lentoyhtiön KAL:n Boeing-
747:n Sahalinin saaren länsi-
puolella. Kaikki koneessa ol-
leet 269 kuolivat.

Poliisi
tukahdutti
mellakan
Jerusalemissa

J e r u s a l e m / T e l A v i v
(Reuter—AP) Israelin poliisi käytti
kyynelkaasua ja kumiluoteja sun-
nuntaina Jerusalemin vanhassa
kaupungissa hajottaakseen arabien
mielenosoituksen.

Jerusalemin arabiväestö ryhtyi
mielenosoitukseen sen jälkeen, kun
Israelin hallitus oli ilmoittanut ai-
keestaan rakentaa tie Al-Aksan
moskeijan alitse. Moskeija on yksi
islaminuskon pyhimpiä paikkoja.

Mielenosoituksessa loukkaantui
ainakin viisitoista arabia sekä usei-
ta poliiseja. Viranomaiset ilmoitti-
vat pidättäneensä seitsemän ihmis-
tä, joukossa myös teini-ikäinen tyt-
tö.

Mielenosoittajien mukaan kai-
vaukset ovat laittomia, koska ne
tapahtuvat muslimeille kuuluvalla
alueella eikä niistä ole aikaisemmin
ilmoitettu.

USA teki
suuren
huumeiskun

S e a t t l e (AFP) Yhdysvaltain
merivartiosto teki perjantaina 50
tonnin marihuanatakavarikon pa-
namalaiselta rahtialukselta. Lastin
arvoksi arvioidaan noin 200 miljoo-
naa dollaria eli runsaat 850 miljoo-
naa markkaa. Huume-erä on yksi
suurimpia, joita on koskaan taka-
varikoitu.

^Takavarikko tapahtui kansainvä-
lisillä vesillä. Yhdysvalloilla oli pa-
namalaisten lupa nousta laivaan.
Valtauksen yhteydessä pidätettiin
aluksen koko miehistö, r

Itä-Euroopan ympäristö kriisin partaalla
Rahaa ei uhrata ympäristönsuojeluun, vaikka kansanterveys kärsii selvästi

Kiivas teollistaminen ja huono-
laatuisten polttoaineiden käyttö
ovat ajaneet Itä-Euroopan maat
ympäristökriisin partaalle. Etenkin
Tshekkoslovakiassa ja Puolassa on
kuultu yhä voimakkaampia saastu-
mista arvostelevia vastalauseita.

Vaikka ongelmat ovat Itä-Euroo-
pan maissa pitkälti samanlaisia,
niin uhkaavimmalta tilanne vaikut-
taa Puolassa, jossa Glogovvin kupa-
rikaivosalueen ohella Krakovan-
Katowicen teollisuus- ja hiilikaivos-
alue sekä Gdanskin alue on julis-
tettu ekologisiksi katastrofialueiksi.
Näillä alueilla saastearvot ylittävät
moninkertaisesti riskirajan.

"Puolassa ilman saastuminen on
pitkällä. Tiedot ovat masentavia.
Saastuminen on aiheuttanut selviä
terveysvaurioita, esimerkiksi aller-
giat ja erilaiset keuhkosairaudet
ovat lisääntyneet". Suomen luon-
nonsuojeluliiton pääsihteeri Esko
Joutsamo sanoo.

Joutsamon mukaan Puolassa ja
yleensä Itä-Euroopan maissa ei uh-
rata rahaa ympäristönsuojeluun
tiukan taloudellisen tilanteen vuok-
si, vaan tehtaat syytävät päästönsä
puhdistamattomina piipusta ulos.

Ilmansaasteiden korroosiovaiku-
tus näkyykin selvästi esimerkiksi
Krakovan kaupungissa, jossa yli
tuhat historiallisesti arvokasta ra-
kennusta on rappioitumassa vauh-
dilla, joka ylittää tuhatkertaisesti
luonnon vanhentumisprosessin.

Jätevedet suoraan
vesistöhin ;
, Vesien saastuminen on myös pit-
källä — Veiksel ja muut joet kul-
jettavat valtavat määrät puhdista-
mattomia jätepäästöjä Itämergyi.

Sen seurauksena rannikkovedet
ovat pahasti saastuneet ja useita
uimarantoja on jouduttu sulke-
maan.

"Puolassa on pulaa jätevesien
puhdistuslaitoksista. Suurin osa jät-
teistä pääsee suoraan putkista ve-
sistöihin. Maatalouden hajakuor-
mitus lisää edelleen vesien saastu-

mista", pääsihteeri Esko Joutsamo
' huomauttaa. - •

: Puolassa kaupunkien jätevesistä
puhdistetaan vain puolet.

Joutsamon mukaan dramaatti-
simpia ilmansaasteiden aiheuttamia

. metsävaurioita esiintyy Tshekko-
slovakian ia Puolan rajaseuduilla,

erityisesti korkeilla alueilla. Vi-?'-

lisien tshekkoslovakialaisten tilas-
tojen mukaan noin 30 prosenttia
maan metsistä on kuolemassa ja
toiset 20 prosenttia on kärsinyt
vakavia vaurioita.' .

• '-"Syynä ovat raskaan teollisuuden
•'.maan syytämät puhdistamattomat
päästöt", Joutsamo sanoo. ̂ \.
i Länttä teknologisessa kehitykses-

sä kiinni yrittäneet Itä-Euroopan
johtajat eivät pitkään välittyneet
saasteongelmasta. Ympäristön
saastumisesta puhuneita kohdeltiin
toisinajattelijoina, mutta nyt ongel-
ma tunnustetaan.

Saastumisen taloudelliset kustan-
nukset on myös vihdoin tajuttu:
maan tuotto laskee,'metsät kuole-
vat ja ihmiset sairastuvat.

"Ongelma on tiedostettu, mutta
toistaiseksi vain puhetasolla. Konk-
reettisiin toimenpiteisiin ei juuri-
kaan ole ryhdytty", Joutsamo huo-
mauttaa.

Joutsamo pitää suurimpana on-
eelmana Itä-Euroopan maiden
heikkoa taloudellista tilannetta,
jolloin rahaa ympäristön suojeluun
ei yksinkertaisesti riitä.

"Olisi perustettava kansainvälisiä
rahastoja, joista voitaisiin myöntää
avustuksia tai huokeita lainoja
maille, jotka eivät muuten pysty
huolehtimaan ympäristönsä suoje-
lusta", Joutsamo ehdottaa.

Hallitukset
hermostuneita

Tammikuussa kuuden Itä-Euroo-
pan maan ympäristöaktivistit tapa-
sivat Unkarissa ja pohtivat keinoja
vaikuttaa hallituksiinsa. Osanotta-
jien mukaan Itä-Euroopan maiden
hallitukset 'ovat yhä hermostu-
neempia 'ympäristöasioita koske-

• vasta julkisesta huomiosta.
-^ Itä-Saksassa tilastot ympäristön
' saastumisesta on julistettu salaisiksi
. ja protestanttisen kirkon lehdistöä

,,' on kehotettu hillitsemään ympäris-
tön saastumista käsittelevien kriit-
tisten artikkelien julkaisemista. f

Ympäristön saastumisesta huo-
lestunut Tshekkoslovakian toisin-
ajattelijoiden Charta 77 -ryhmä jul-
kaisi viime vuonna lehtisen, joka
oli otsikoitu "Haluamme hengittää
jälleen". Lehtisessä korostettiin
hengityselin-, verisuoni- ja allergia-
sairauksien lisääntyneen hälyttäväs-
ti saasteongelmien vuoksi.

"Liioittelematta voi sanoa, että
tilanne muodostaa kohta kansalli-
sen uhan", lehtisessä sanottiin.

Painostus
lisääntyy

Jotain kuitenkin on saatu aikai-
seksikin. Helmikuussa Tshekkoslo-
vakian hallitus hylkäsi suunnitelmat
rakentaa Berounkan laaksoon vesi-
voimalaitos. Tiedeakatemian luke-
mat ympäristöaktivistit vastustivat
rakentamista, koska heidän mieles-
tään se olisi tuhonnut alueen jää-
kaudelta peräisin olevan kasvilli-
suuden.

Samassa kuussa puolalainen Va-
paus ja rauha -ympäristöryhmä jär-
jesti Sleesiassa seminaarin, jossa
Puolaa, Itä-Saksaa ja Tshekkoslo-
vakiaa vaadittiin yhteisesti ponnis-
telemaan saastumista vastaan.

Maaliskuussa Tshekkoslovakia,
Puola ja Itä-Saksa, jotka kuuluvat
Euroopan suurimpiin saastuttajiin,
tapasivat Jelenia öoran kaupungis-
sa valmistellakseen pitkäaikaista
ympäristösopimusta.

Itä-Euroopan maiden lehdistö on
myös alkanut kiinnittää saastumi-
seen entistä enemmän huomiota.
Eräät lehdet jopa kertovat avoi-
mesti kansalaisten saastumista koh-
taan tuntemista huolista.'- ̂ ' -v *

- . KATRIINA MÄKELÄ

Ministeriero
Sumgaitin
vuoksi :

M o s k o v a (AFP) Azerbai- -
dzhanin neuvostotasavallan loinen '
sisäministeri on vapautettu tehtä-
vistään ja siirretty ennenaikaiselle
eläkkeelle. Myös sisäministeriön
työhönotosta vastaavan viranomai-
sen tilalle on vaihdeltu toinen hen-
kilö. Näin kertoi paikallinen baku-

, lainen sanomalehti Bakinskii Ra-
botshi.

Henkilövaihdokset ovat uutistoi-
misto AFP:n mukaan seurausta
helmikuun lopulla Sumgaitissa puh-
jenneista levottomuuksista, joissa
virallisen tiedon mukaan kuoli 26
armenialaista ja kuusi azerbaidzha-
nilaista.

Aiemmin tällä viikolla on ilmoi-
tettu myös useiden azerbaidzhani-
laisten poliisien erottamisesta.

Katolisten
voimannäyttö
Slovakiassa

L e v o c a (Reuter) Yli 100 000 '
tshekkoslovakialaisen osallistumi- ''
nen katolisen kirkon pyhiinvaelluk- '
seen osoitti kirkon elinvoimaa
Tshekkoslovakiassa sunnuntaina..'
Katolinen kirkko on jatkuvasti kas- •
vattanut vaatimuksia suuremmasta
vapaudesta.

Pyhiinvaeltajat kulkivat enim-
mäkseen Jalan kantaen valtavia ku-,
kitettuja krusifikseja ja tukkien ka-
dut vanhassa Levocan kaupungissa.
Itä-Slovakiassa." Kulkue pysähtyi -
neitsyt Marian alttarille, jossa pai-
kallinen kirkon johtomies Stefan -
Garaj ylisti pyhiinvaeltajien röh- •
keutta näyttää voimansa. .. .

Garaj pahoitteli kuitenkin, ettei.
paavi voinut osallistua kunniavie-
raana heidät pyhiinvaellukseensa.'-


