بخشی از پیام حضرت امام خمینی (ره)
ً
مردم آزاده جهان همیشـــه از ابرقدرت ها ،خصوصا آمریکای جنایتکار صدمه دیده انـــد و تا عزم خود را برای رویارویی
با کفر و شـــرک جهانی و آمریکای ســـلطه گر جزم ننمایند ،هر روز شاهد جنایتی تازه خواهند بود... .
بخشی از پیام رئیس جمهور وقت ،حضرت آیت ا ..خامنه ای رهبر معظم انقالب
"حادث ــه عظی ــم و فاجع ــه آمیز حمله به هواپیمای مس ــافربری و کشـــتار مظلومانه صدهـــا مرد و زن و کودک مســـافر،
نشـــان دهنده خشـــم و کینه دیوانه وار آمریکا نســـبت به انقالب و نظام اســـامی ماســـت.
 ...دولتـــی مدعـــی تمـــدن ،با آن همـــه پرگویی ریاکارانـــه در باب حقوق بشـــر و تظاهر به مخالفت با تروریســـم ،چگونه
محصـــول پیشـــرفت هـــای بشـــری را در راه عملی چنین حیـــرت آور به کار می بـــرد و صدها مســـافر را در فضای مجاز و
معمولـــی چنیـــن بی رحمانه و قســـاوت آمیز می کشـــد و صدها خانـــواده را در غم عزیـــزان خود به ماتم می نشـــاند؟
م ــن ا کن ــون ب ــه نام ملت ای ــران ،دولت آمریکا و ش ــخص ری ــگان ،رئیس جمهـــور آمریکا را بـــه عنوان جنایتـــکار و قاتل
معرف ــی میکنم.
اینجان ــب حادثه غم انگیز ش ــهادت جمعی از مس ــافرین بی دف ــاع را به رهبر عظیم و پدر عزیزمـــان و نیز به همه ملت
ایـــران بـــه ویـــژه به خانواده هـــای مصیبت دیده تســـلیت می گویـــم و از خداوند برای آنـــان صبر و مقاومـــت و آرامش
قلبی و روحی مس ــئلت میکنم.
شرح واقعه از زبان استاندار هرمزگان در سال 1367
مـــورد هـــدف قرار گرفتن هواپیما مســـافربری ایران توســـط ناو جنگی وینســـنس آمریكا بســـیار حادثه ســـنگینی بود.
 294نفر مســـافر این هواپیمای ایرباس بودند .زمانیكه این هواپیما مورد اصابت موشـــكهای آمریكایی قرار گرفت،
مـــن داخـــل اتاق كارم در اســـتانداری بـــودم و به محض این كه صدای انفجـــار را به وضوح شـــنیدم ،دم پنجره پریدم
و بالفاصله از طریق خط «هاتالین» دفتر اســـتانداری به من خبر دادند یك هواپیمای مســـافربری زده شـــده .تمام
اس ــتان بس ــیج ش ــدند تا اجس ــاد  290نفر قربانی این حادثه تلخ را از آب بیرون بكشـــند و در نهایت هم اجساد حدود
ً
 100قربانی پیدا نشـــد كه احتمـــاال با تیكههای بدنه هواپیما زیـــر آب ماندند.

کاپیتان جنایتکار ،قهرمان ایاالت متحده

ویلیام سی .راجرز ( William C. Rogers) (زاده دسامبر  )۱۹۳۸فرمانده سابق نیروی
دریایی ایاالت متحده آمریکا است .بیشتر معروفیت وی بهخاطر فرماندهی ناو جنگی
وینسنس آمریکا بود که در سال  ۱۹۸۸( ۱۳۶۷میالدی) پرواز شماره  ۶۵۵ایران ایر را با
 ۲۹۰نفر سرنشین بر فراز خلیج فارس و داخل حریم آبهای ایران سرنگون کرد.
بوش پـ ــدر ،رئیس
در سـ ــال  ۱۹۹۰ویـ ــل راجـ ــرز مـ ــدال لژیون لیاقـ ــت را از دسـ ــتان جورج ِ
جمهور وقت آمریکا ،بهخاطر «رفتار بسـ ــیار شایسـ ــته و انجام خدمات برجسته بین
تاریخ آوریل  ۱۹۸۷تا مه  ۱۹۸۹به عنوان افسـ ــر فرمانده ناو وینسـ ــنس» دریافت کرد.

کادر پرواز IR655
خلب ــان ش ــهید محس ــن رضاییان  38س ــال داش ــت و پس از س ــالها خدم ــت آخرین پ ــرواز خویش را تیرماه س ــال
 67انج ــام داد .پ ــروازی ک ــه ب ــه ش ــهادتش انجامی ــد .وی آم ــوزش دی ــده آمری ــکا و از نظ ــر فنی و تخصصی بس ــیار
کارآزمـــوده و مجـــرب بـــود .شـــهیدان کامـــران تیموری (کمـــک خلبـــان) و محمدرضا امینـــی جزء (مهنـــدس پرواز)
خلبان رضاییان را در این پرواز همراهی میکردند.این هواپیما در شـــرایطی مورد شـــلیک واقع شـــد که هیچ پیام
اخط ــاری از رزم ن ــاو آمریکای ــی دریاف ــت نک ــرده بود و تنه ــا  7دقیقه از آغـــاز پروازش گذشـــته بود که بر فـــراز آبهای
س ــرزمین خ ــود هدف نظامی ــان نیروی دریای ــی دولت تروریس ــت آمریکا ق ــرار گرفت.

ما حدود  8روز عملیات جمع آوری اجســـاد داشـــتیم و در طول این  8روز تمام اســـتان هرمزگان از مردم عادی گرفته
تـــا نیروهـــای امدادی و نظامی همه بســـیج شـــده بودنـــد .لباسهای این قربانیـــان به طرز فجیعی به بدنهایشـــان
چســـبیده بود و در نمیآمد .یكی از اجســـادی كه از آب بیرون كشـــیدم مادری بود كه كودك خردســـالش را بغل كرده
بـــود و در همـــان حالت جـــان باخته بـــود .تحویلدهی جنازهها و اجســـاد حـــدود  15روز طول كشـــید .خانوادههای
ایـــن قربانیان همه به اســـتان هرمـــزگان آمده بودند .دیدن چهرههای خانوادههایی كه اجســـاد قربانیانشـــان پیدا
نشـــده بـــود خیلی دردناك بـــود؛ هر قایقی كه به ســـاحل میآمد اینهـــا با چشـــمانتظاری و گریه و زاری ســـراغ عزیز از
دست رفته خودشـــان را میگرفتند.
یک جمله خطاب به جرج بوش که به فرمانده جنایتکار ناو وینسنس مدال افتخار داد پیامک کنید.
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پرواز مســـافربری شـــماره  ۶۵۵شـــرکت هواپیمایی ایران ایر که با شناسه
 IR655از بنـــدر عبـــاس بـــه مقصـــد دبی در تاریـــخ  ۱۲تیـــر  ۳( ۱۳۶۷ژوئیه
 ۱۹۸۸میـــادی) در حرکـــت بـــود ،بـــا شـــلیک موشـــک هدایت ش ــونده از
نـــاو یو اس اس وینســـنس متعلـــق به نیـــروی دریایی آمریکا ب ــر فراز خلیج
فارس ســـرنگون شـــد و تمامی  ۲۹۰سرنشـــین آن از جمله  ۶۶زن و کودک
بودند ،قربانی شـــدند.
هی ــچ ک ــدام از خدم ــه ن ــاو وینس ــنس تح ــت پیگ ــرد ق ــرار نگرفتن ــد و وی ــل
راج ــرز ،فرمان ــده آن دو س ــال بع ــد بهخاط ــر «رفت ــار بس ــیار شایس ــته و انج ــام
خدمــات برجســته بیــن تار یــخ آور یــل  ۱۹۸۷تــا مــه  ۱۹۸۹بــه عنــوان افســر فرمانــده
نــاو وینســنس» مــدال افتخــار دریافــت کــرد.

اسامی شهدای فاجعه  12تیر ماه 1367
محس ــن رضائی ــان محم ــد رض ــا امین ــی ج ــزء ش ــادمهر طالب ــی کامـــران تیموری ج ــال ن ــادری میرزاعلـــی زار ع لواســـانی نق ــی
ترابی ــان مین ــا مویداالتولی ــه متولی می ــر عل ــی ا کب ــر محس ــنی مقدم ژال ــه بنائی ــان حمی ــد بدخش ــان ن ــوری محمدرض ــا ا کب ــر مقدم
عل ــی ش ــهبازی س ــودابه تراب ــی نی ــا حمی ــد متولی ــان حس ــین نی ــک ملک ــی محم ــود دژب ــان پ ــور حس ــین امام ــی میب ــدی
کانتـــری دوالب حس ــین توکل ــی بام ــکان غالمحس ــین نوش ــادی رجبعلـــی رضوان محم ــد کا گربی ــده اردش ــیر خس ــروی فارس ــانی
ی ــداهلل چش ــم میش ــی لط ــف اهلل فی ــاض بارجینی حســـین دهقان چناری س ــهیال دهق ــان چناری محمـــد صادق دهقـــان چناری
روح اهلل دهقـــان چنـــاری فاطم ــه فریدزند عیدمحم ــد ن ــوروزی چلچه عادفی ــه ش ــا کری محمدرض ــا ش ــفیع زاده امی ــر عابد ش ــاهی
حس ــن علی محمد(تبعه ش ــارجه) فهد حس ــن همراه(ش ــارجه) فیصل حس ــن همراه(ش ــارجه) فاطمه حس ــن همراه(ش ــارجه) مکیه
غ ــام علی ف ــاح حس ــن همراه(ش ــارجه) کیوم ــرث آقای ــی قیماس ــی عبدالرحیم کمـــال رض ــا کمانچی عل ــی محمد مال ــک ثابت
اس ــمالی حس ــین ار ی ــف اســـفندیار شـــیروانی فیـــل آبادی محم ــد آس ــایش زارچی عب ــداهلل یوس ــفی چرمهینی فری ــدون قدیم ــی مهینی
به ــادر س ــرفرازی ش ــیرمحمد امی ــری رحی ــم منتخب ــی اول جمع ــه احم ــدی روز خاتون ســـابقی نـــژاد مریم م ــرادی پ ــور فرزند
غالمعل ــی بحرینی احم ــد عل ــی زاده احم ــد احمدی محم ــد شجیعی ش ــمس عل ــی عزی ــزی سورشجانی گمش ــاد ابراهی ــم ن ــژاد
احم ــد درس ــتی مریم شناسی رس ــول اس ــماعیل زه ــی قلع ــه بیدی محمدحس ــن ش ــفیعی س ــورک پنجش ــنبه اغول آقاج ــان
محم ــد باغبان حس ــین زراع ــی مهرجردی م ــراد دهقان ــی س ــرجو ن ــور محم ــد دهقان ــی اس ــماعیل لطیف ــی محت ــرم لطیف ــی
حس ــن امام ــی عبدالصمـــد دهقـــان زهـــی ناوک محمدعل ــی اطه ــری نج ــف آبادی غالمعلی رســـتمی حیدرآبـــادی هیبت اهلل س ــلطانی
ســـورکانی اق ــدس س ــلطانی عبدالش ــکور اس ــماعیل زه ــی تاج محم ــد محمد زهی س ــبزعلی پک ــوک جم ــال الدین قنبرزه ــی گرگیج
عی ــدو قنبرزه ــی گرگی ــج یوس ــف احم ــدی فرد ش ــهاب عزیزی قـــدرت زراعـــی حیدرآبـــادی عب ــداهلل ش ــه بخ ــش غالمخ ــان
ش ــه بخش مل ــک خارکوه ــی گل محم ــد اس ــماعیلی محمدبهاءالدین(پا کســـتان) یعق ــوب دهان ــی کنگ ــی عل ــی بخ ــش ربیعی ــان
صـــادق آبـــادی آمن ــه زنگن ــه کریـــم راد احمـــدزاده عزی ــز الحس ــن عرفی(تبع ــه هن ــد) وجیه ــه عرفی(تبع ــه هند) ای ــران عرفی(تبع ــه
هن ــد) ت ــاج حس ــن عرفی(تبع ــه هن ــد) محم ــد عل ــی عرفی(تبع ــه هند) حیـــات تقـــی زاده کرمانی مرتض ــی ق ــادری نژاد ش ــاه جه ــان
بخشـــی زاده ف ق ــادری ن ــژاد س ق ــادری ن ــژاد منی ــژه قاس ــمی مه لق ــا قرائی اس ــماعیل ش ــب خیز مری ــم س ــلما کی ُدرمحمد
س ــه بخش یحی ــی عل ــی عس ــکری موس ــی آبادی عب ــداهلل اس ــامی یارعل ــی دهقان ــی مدیسه ســـیدجواد موســـوی حرخوی آمن ــه
زنگنه احم ــد عال ــی پور ابراهی ــم پ ــام د صال ــح عبـــداهلل مدنی فاطمـــه کارگزار فری ــد کارگ ــزار فرهـــاد کارگزار عبدالرحم ــن
ورســـاوه خانم خ محمدکالی شـــهربان خانـــم اژدها ا کب ــر حس ــین پور یوس ــف خان ــی فری صدیق ــه قتالی شمیس ــه قتال ــی
س ــیدمحمد قتالی خدیج ــه صدیقی س ــیدعبداهلل ش ــایعی موس ــوی زینب قتالی ش ــمس الدی ــن بهزادی ولـــی زار ع خورمیـــزی
م ــراد زارع ــی مرتض ــی س ــخایی ابوالفتح رشـــیدپور محمدعقیل بهزادی عل ــی اصغ ــر ا کرمی عل ــی اصغ ــر ا کرم ــی ا کرم عل ــی م ــاح
س ــکینه مالح رجبعل ــی محمدی نعمـــت اهلل رضـــوی ارانی مرتض ــی تحویلیان عل ــی مشجاعی سیدحس ــین گنجی پروی ــن گنج ــی
ابراهیـــم آبادی م ــژگان گنجی خلی ــل آریافر احم ــد گچین ــی زاده فاطم ــه میرگچینی ابراهی ــم بیگی فاطم ــه زیدس ــرایی پانته
آ بیگی پریس ــا بیگی ُدرمحم ــد کهرازه ب ــی ب ــی مل ــک نارویی فریب ــا کهرازه ســـیدکامل انصاری محم ــد قلی پور حمل ریس ــباف
ول ــی محم ــد س ــیر س ــور رئیس ــی ســـیدعبدالرحیم ادســـون رجبعلی فاصل ــی هامانه آرمـــان کهرازه مســـعود اتحاد آس ــیه عط ــاری
نژاد عایش ــه عبدالرحیم منامحم ــد عب ــداهلل عبدالرحمن(تبع ــه دوبی) وحی ــده محم ــد عب ــداهلل عبدالرحمن(تبع ــه دوبی) محم ــد
عب ــداهلل عبدالرحم ــن (تبع ــه دوبی) محمدابراهیـــم شایان ش ــهنود ریگی خ ــان محم ــد رهبر عبـــداهلل رهبر اس ــماعیل ریگی اب ــره
ریگی مس ــعود رهبر رقی ــه ب ــی نیاز ســـارا آوازه محم ــد خراس ــانی پور لیـــا آوازه زهـــرا خراســـانی پور فاطم ــه خراس ــانی پ ــور
پروی ــز یونس ــی مراد رواق حمیدرض ــا افضلی رجبعل ــی محمدخان خال ــد محم ــد عب ــداهلل عبدالرحمن(تبع ــه دوبی) احم ــد محم ــد
عبدالرحمن(تبعـــه دوبی) صال ــح احم ــد عب ــداهلل (تبع ــه دوب ــی) هل ــن ن ــری عیس ــی حوریه رستگار س ــیدمحمدرضا به ــزادی منش
س ــیدمحمدعلی بهزادی منش احســـان شـــهرزاد(تبعه پا کستان) اس ــحاق عام ــری س ــیاهویی حمیدرضا قیومی ش عامری س ــیاهویی
ال ــف عام ــری س ــیاهویی ال ــف عام ــری س ــیاهویی معصومه عامـــری سیاهویی عبدالحس ــین قیائی زازیـــا لوال آور امیرحس ــین
قیایی منادخ ــت قیایی امیدعل ــی بندی حس ــن بن ــدی ش بندی محم ــود بندی مهن ــاز بندی اعظ ــم بندی معصوم ــه
بن ــدی م بندی فاطم ــه نس ــاءاژدهایی محمد دوزنـــده ا اس ــلوب ا دوزنـــده فاطم ــه مهمان ــدار رضای ــی کهریزی(نی ــری)
محمدرض ــا رضای ــی نیری محمدتق ــی رضائی ــان نیری ابراهیـــم انصاریان جـــواد آقایاری منص ــور امیدی موس ــی خب ــر م ح خب ــر
ه ــادی خبر آمن ــه خبر مرتض ــی خب ــر س ــکینه وحدانی ســـیدعبدالرضا صمدی اش ــرف صمدی س ــیده طاه ــره صم ــدی
فاطم ــه صمدی طیب ــه صم ــدی بدر ی ــه ش ــهداد ابراهیم(تبع ــه دوب ــی) ا جامع ــی م جامعی هدی خطی ــب احمد جعف ــرزاده بی
ب ــی نازنین انتونی ــو کاپوتا(تبع ــه ایتالیا) س ــیروس کش ــکولی علی کش ــکولی محمد کش ــکولی مریم اس ــدجعفری عبداهلل مراغـــی
زاده غ ــام عب ــاس جعفری زین ــب باق ــی زاده رحم ــت پا کدامن فرش ــته س ــاعدی عفت خان ــوم ش ــجاعی میررحمت نقی ــب زاده
جال لی س ــیمین محمد(تبع ــه ش ــارجه) فاطمه محمد(تبع ــه ش ــارجه) عارفه ارشـــاد(تبعه پا کســـتان) وجیهه ارشـــاد(تبعه پا کســـتان)
اهریم ــا ارش ــاد(تبعه پا کس ــتان) منیر ارش ــاد(تبعه پا کس ــتان) غالم رمضانی س ــعید کمالی صدیقـــه هنر(کمالی) مری ــد ارش ــد
محمدحس ــین ج ــدی کارنـــام ســـاتیانا رایانارائو(تبعـــه هندوســـتان) علی خدادادی پروان ــه خواج ــه میرک ــی پور زه ــرا ممدلی کیوان
دریس رایکومیلـــو کویچ(تبعه یوگسالوی) ســـیناد چیرا ک(تبعه یوگسالوی) اســـتافکو جا ک(تبعه یوگســـاوی) داوک موبه جودیک(تبعه
یوگســـاوی) یوگول جاب کـــرال جویچ(تبعه یوگسالوی) س ــلوگودن نس ــکویچ(تبعه یوگس ــاوی) رام کـــرام روکاال(تبعه هندوســـتان) کاال
پانـــا روکاال (تبعـــه هندوســـتان) ایلی پروپاهـــا (تبعـــه هندوستان) یوکاالســـمان رحمان(تبعـــه هندوستان) ش ــکری اولیای ــی س جامعی
محم ــد خیر حس ــام حس ــن محمد کارگزار ســـیدفخرالدین قتالی پره ــام بیگی آرمـــان بهـــزادی منش زه ــرا رضای ــی نی ــری

