
کاپیتان جنایتکار، قهرمان ایاالت متحده
ویلیام سی. راجرز )William C. Rogers(  )زاده دسامبر ۱۹۳۸( فرمانده سابق نیروی 
دریایی ایاالت متحده آمریکا است. بیشتر معروفیت وی به خاطر فرماندهی ناو جنگی 
که در سال ۱۳۶۷ )۱۹۸۸ میالدی( پرواز شماره ۶۵۵ ایران ایر را با  وینسنس آمریکا بود 

۲۹۰ نفر سرنشین بر فراز خلیج فارس و داخل حریم آب های ایران سرنگون کرد.

ــــدر، رئیس  ج بوِش پ ــــت را از دســــتان جور ــرز مــــدال لژیون لیاق ــــل راجــ در ســــال ۱۹۹۰ وی
ــیار شایســــته و انجام خدمات برجسته بین  جمهور وقت آمریکا، به خاطر »رفتار بســ
کرد.  ــر فرمانده ناو وینســــنس« دریافت  تاریخ آوریل ۱۹۸۷ تا مه ۱۹۸۹ به عنوان افســ

که با شناسه  پرواز مســـافربری شـــماره ۶۵۵ شـــرکت هواپیمایی ایران ایر 
یـــخ ۱۲ تیـــر ۱۳۶۷ )۳ ژوئیه  IR۶۵۵ از بنـــدر عبـــاس بـــه مقصـــد دبی در تار
۱۹۸۸ میـــادی( در حرکـــت بـــود، بـــا شـــلیک موشـــک هدایت شـــونده از 
نـــاو یو اس اس وینســـنس متعلـــق به نیـــروی دریایی آمریکا بـــر فراز خلیج 
کودک  فارس ســـرنگون شـــد و تمامی ۲۹۰ سرنشـــین آن از جمله ۶۶ زن و 

بودند، قربانی شـــدند. 
ــل  ــد و ویـ ــرار نگرفتنـ ــرد قـ ــنس تحـــت پیگـ ــاو وینسـ ــه نـ ــدام از خدمـ کـ ــچ  هیـ
راجـــرز، فرمانـــده آن دو ســـال بعـــد  به خاطـــر »رفتـــار بســـیار شایســـته و انجـــام 
خدمـــات برجســـته بیـــن تاریـــخ  آوریـــل ۱۹۸۷ تـــا مـــه ۱۹۸۹ بـــه عنـــوان افســـر فرمانـــده 

کـــرد. ـــاو وینســـنس«  مـــدال افتخـــار  دریافـــت  ن

IR655 کادر پرواز
خلبـــان شـــهید محســـن رضاییان ۳۸ ســـال داشـــت و پس از ســـالها خدمـــت آخرین پـــرواز خویش را تیرماه ســـال 
کـــه بـــه شـــهادتش انجامیـــد. وی آمـــوزش دیـــده آمریـــکا و از نظـــر فنی و تخصصی بســـیار  ۶۷ انجـــام داد. پـــروازی 
کامـــران تیموری )کمـــک خلبـــان( و محمدرضا امینـــی جزء )مهنـــدس پرواز(  کارآزمـــوده و مجـــرب بـــود. شـــهیدان 
که هیچ پیام  خلبان رضاییان را در این پرواز همراهی میکردند.این هواپیما در شـــرایطی مورد شـــلیک واقع شـــد 
که بر فـــراز آبهای  گذشـــته بود  اخطـــاری از رزم نـــاو آمریکایـــی دریافـــت نکـــرده بود و تنهـــا ۷ دقیقه از آغـــاز پروازش 

گرفت. ســـرزمین خـــود هدف نظامیـــان نیروی دریایـــی دولت تروریســـت آمریکا قـــرار 

حقوق بشر به سبک آمریکایی
گرامیداشت ۲۵مین سالگرد انهدام هواپیمای ایرباس ایرانی توسط ناو جنگی آمریکا

بخشی از پیام حضرت امام خمینی )ره(
مردم آزاده جهان همیشـــه از ابرقدرت ها، خصوصًا آمریکای جنایتکار صدمه دیده انـــد و تا عزم خود را برای رویارویی 

گر جزم ننمایند، هر روز شاهد جنایتی تازه خواهند بود. ... کفر و شـــرک جهانی و آمریکای ســـلطه  با 

بخشی از پیام رئیس جمهور وقت، حضرت آیت ا.. خامنه ای رهبر معظم انقالب
"حادثـــه عظیـــم و فاجعـــه آمیز حمله به هواپیمای مســـافربری و کشـــتار مظلومانه صدهـــا مرد و زن و کودک مســـافر، 

کینه دیوانه وار آمریکا نســـبت به انقالب و نظام اســـالمی ماســـت. نشـــان دهنده خشـــم و 
کارانـــه در باب حقوق بشـــر و تظاهر به مخالفت با تروریســـم، چگونه  ... دولتـــی مدعـــی تمـــدن، با آن همـــه پرگویی ریا
محصـــول پیشـــرفت هـــای بشـــری را در راه عملی چنین حیـــرت آور به کار می بـــرد و صدها مســـافر را در فضای مجاز و 
کشـــد و صدها خانـــواده را در غم عزیـــزان خود به ماتم می نشـــاند؟  معمولـــی چنیـــن بی رحمانه و قســـاوت آمیز می 
کنـــون بـــه نام ملت ایـــران، دولت آمریکا و شـــخص ریـــگان، رئیس جمهـــور آمریکا را بـــه عنوان جنایتـــکار و قاتل  مـــن ا

معرفـــی می کنم.
اینجانـــب حادثه غم انگیز شـــهادت جمعی از مســـافرین بی دفـــاع را به رهبر عظیم و پدر عزیزمـــان و نیز به همه ملت 
گویـــم و از خداوند برای آنـــان صبر و مقاومـــت و آرامش  ایـــران بـــه ویـــژه به خانواده هـــای مصیبت دیده تســـلیت می 

قلبی و روحی مســـئلت می کنم.

شرح واقعه از زبان استاندار هرمزگان در سال 1367
 مـــورد هـــدف قرار گرفتن هواپیما مســـافربری ایران توســـط ناو جنگی وینســـنس آمریکا بســـیار حادثه ســـنگینی بود. 
گرفت،  ۲۹4 نفر مســـافر این هواپیمای ایرباس بودند. زمانی که این هواپیما مورد اصابت موشـــك های آمریکایی قرار 
مـــن داخـــل اتاق کارم در اســـتانداری بـــودم و به محض این که صدای انفجـــار را به وضوح شـــنیدم، دم پنجره پریدم 
و بالفاصله از طریق خط »هات الین« دفتر اســـتانداری به من خبر دادند یك هواپیمای مســـافربری زده شـــده. تمام 
اســـتان بســـیج شـــدند تا اجســـاد ۲۹۰ نفر قربانی این حادثه تلخ را از آب بیرون بکشـــند و در نهایت هم اجساد حدود 

که احتمـــااًل با تیکه های بدنه هواپیما زیـــر آب ماندند. ۱۰۰ قربانی پیدا نشـــد 

  ما حدود ۸ روز عملیات جمع آوری اجســـاد داشـــتیم و در طول این ۸ روز تمام اســـتان هرمزگان از مردم عادی گرفته 
تـــا نیروهـــای امدادی و نظامی همه بســـیج شـــده بودنـــد. لباس های این قربانیـــان به طرز فجیعی به بدن هایشـــان 
چســـبیده بود و در نمی آمد. یکی از اجســـادی که از آب بیرون کشـــیدم مادری بود که کودك خردســـالش را بغل کرده 
کشـــید. خانواده های  بـــود و در همـــان حالت جـــان باخته بـــود. تحویل دهی جنازه ها و اجســـاد حـــدود ۱۵ روز طول 
ایـــن قربانیان همه به اســـتان هرمـــزگان آمده بودند. دیدن چهره های خانواده هایی که اجســـاد قربانیان شـــان پیدا 
گریه و زاری ســـراغ عزیز از  که به ســـاحل می آمد این هـــا با چشـــم انتظاری و  نشـــده بـــود خیلی دردناك بـــود؛ هر قایقی 

دست رفته خودشـــان را می گرفتند.

یک جمله خطاب به جرج بوش که به فرمانده جنایتکار ناو وینسنس مدال افتخار داد پیامک کنید.
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اسامی شهدای فاجعه 12 تیر ماه 1367
ع لواســـانی نقـــی  ل نـــادری میرزاعلـــی زار جـــال کامـــران تیموری محســـن رضائیـــان محمـــد رضـــا امینـــی جـــزء شـــادمهر طالبـــی 
کبـــر مقدم ژالـــه بنائیـــان حمیـــد بدخشـــان نـــوری محمدرضـــا ا کبـــر محســـنی مقدم میـــر علـــی ا ترابیـــان مینـــا مویداالتولیـــه متولی
 علـــی شـــهبازی ســـودابه ترابـــی نیـــا حمیـــد متولیـــان حســـین نیـــک ملکـــی محمـــود دژبـــان پـــور حســـین امامـــی میبـــدی 
گربیـــده اردشـــیر خســـروی فارســـانی کا محمـــد  حســـین توکلـــی بامـــکان غالمحســـین نوشـــادی رجبعلـــی رضوان  کانتـــری دوالب
 یـــداهلل چشـــم میشـــی لطـــف اهلل فیـــاض بارجینی حســـین دهقان چناری ســـهیال دهقـــان چناری محمـــد صادق دهقـــان چناری 
کری محمدرضـــا شـــفیع زاده امیـــر عابد شـــاهی عادفیـــه شـــا عیدمحمـــد نـــوروزی چلچه روح اهلل دهقـــان چنـــاری فاطمـــه فریدزند
مکیه  فاطمه حســـن همراه)شـــارجه( فیصل حســـن همراه)شـــارجه( فهد حســـن همراه)شـــارجه(  حســـن علی محمد)تبعه شـــارجه(

کمانچی علـــی محمد مالـــک ثابت کمـــال رضـــا  کیومـــرث آقایـــی قیماســـی عبدالرحیم  فـــالح حســـن همراه)شـــارجه(  غـــالم علی
فریـــدون قدیمـــی مهینی عبـــداهلل یوســـفی چرمهینی محمـــد آســـایش زارچی اســـمالی حســـین اریـــف اســـفندیار شـــیروانی فیـــل آبادی
 بهـــادر ســـرفرازی شـــیرمحمد امیـــری رحیـــم منتخبـــی اول جمعـــه احمـــدی  روز خاتون ســـابقی نـــژاد مریم مـــرادی پـــور فرزند
گمشـــاد ابراهیـــم نـــژاد شـــمس علـــی عزیـــزی سورشجانی محمـــد شجیعی احمـــد علـــی زاده احمـــد احمدی  غالمعلـــی بحرینی
آقاجـــان  اغول پنجشـــنبه  محمدحســـن شـــفیعی ســـورک  قلعـــه بیدی زهـــی  اســـماعیل  رســـول  مریم شناسی  احمـــد درســـتی

لطیفـــی لطیفـــی محتـــرم  اســـماعیل  نـــور محمـــد دهقانـــی  مـــراد دهقانـــی ســـرجو  زراعـــی مهرجردی حســـین  باغبان محمـــد 
غالمعلی رســـتمی حیدرآبـــادی هیبت اهلل ســـلطانی  محمدعلـــی اطهـــری نجـــف آبادی حســـن امامـــی عبدالصمـــد دهقـــان زهـــی ناوک
گرگیج ســـورکانی اقـــدس ســـلطانی عبدالشـــکور اســـماعیل زهـــی تاج محمـــد محمد زهی ســـبزعلی پکـــوک جمـــال الدین قنبرزهـــی 
غالمخـــان  بخـــش  شـــه  عبـــداهلل  حیدرآبـــادی  زراعـــی  قـــدرت  عزیزی شـــهاب  فرد احمـــدی  یوســـف  گرگیـــج  قنبرزهـــی  عیـــدو 
کنگـــی علـــی بخـــش ربیعیـــان  کســـتان( یعقـــوب دهانـــی  گل محمـــد اســـماعیلی محمدبهاءالدین)پا ملـــک خارکوهـــی  شـــه بخش
ایـــران عرفی)تبعـــه  کریـــم راد احمـــدزاده عزیـــز الحســـن عرفی)تبعـــه هنـــد( وجیهـــه عرفی)تبعـــه هند( صـــادق آبـــادی آمنـــه زنگنـــه 
شـــاه جهـــان  مرتضـــی قـــادری نژاد کرمانی حیـــات تقـــی زاده  هنـــد( تـــاج حســـن عرفی)تبعـــه هنـــد( محمـــد علـــی عرفی)تبعـــه هند(
ُدرمحمد  کی مریـــم ســـلما س قـــادری نـــژاد منیـــژه قاســـمی مه لقـــا قرائی اســـماعیل شـــب خیز ف قـــادری نـــژاد بخشـــی زاده
آمنـــه  ســـیدجواد موســـوی حرخوی عبـــداهلل اســـالمی یارعلـــی دهقانـــی مدیسه یحیـــی علـــی عســـکری موســـی آبادی ســـه بخش
عبدالرحمـــن  کارگزار فرهـــاد  کارگـــزار  فریـــد  کارگزار فاطمـــه  مدنی عبـــداهلل  صالـــح  د  پـــام ابراهیـــم  پور عالـــی  احمـــد  زنگنه
قتالـــی  شمیســـه  قتالی صدیقـــه  فری خانـــی  یوســـف  پور حســـین  کبـــر  ا اژدها خانـــم  شـــهربان  محمدکالی خ  خانم  ورســـاوه

ع خورمیـــزی ولـــی زار شـــمس الدیـــن بهزادی زینب قتالی ســـیدعبداهلل شـــایعی موســـوی خدیجـــه صدیقی ســـیدمحمد قتالی
علـــی مـــالح کرم کرمـــی ا علـــی اصغـــر ا کرمی علـــی اصغـــر ا محمدعقیل بهزادی ابوالفتح رشـــیدپور  مـــراد زارعـــی مرتضـــی ســـخایی
گنجـــی  پرویـــن  گنجی سیدحســـین  علـــی مشجاعی مرتضـــی تحویلیان نعمـــت اهلل رضـــوی ارانی رجبعلـــی محمدی  ســـکینه مالح
پانته  فاطمـــه زیدســـرایی ابراهیـــم بیگی فاطمـــه میرگچینی گچینـــی زاده احمـــد  خلیـــل آریافر گنجی گان  مـــژ ابراهیـــم آبادی
حمل ریســـباف محمـــد قلی پور ســـیدکامل انصاری کهرازه فریبـــا  بـــی بـــی ملـــک نارویی کهرازه ُدرمحمـــد  پریســـا بیگی آ بیگی
آســـیه عطـــاری  مســـعود اتحاد کهرازه آرمـــان  رجبعلی فاصلـــی هامانه ولـــی محمـــد ســـیر ســـور رئیســـی ســـیدعبدالرحیم ادســـون
محمـــد  دوبی( عبدالرحمن)تبعـــه  عبـــداهلل  محمـــد  وحیـــده  دوبی( عبدالرحمن)تبعـــه  عبـــداهلل  منامحمـــد  عبدالرحیم عایشـــه  نژاد
ابـــره  اســـماعیل ریگی عبـــداهلل رهبر خـــان محمـــد رهبر شـــهنود ریگی محمدابراهیـــم شایان عبـــداهلل عبدالرحمـــن )تبعـــه دوبی(

فاطمـــه خراســـانی پـــور زهـــرا خراســـانی پور لیـــال آوازه محمـــد خراســـانی پور ســـارا آوازه رقیـــه بـــی نیاز مســـعود رهبر ریگی
احمـــد محمـــد  خالـــد محمـــد عبـــداهلل عبدالرحمن)تبعـــه دوبی( رجبعلـــی محمدخان حمیدرضـــا افضلی مراد رواق پرویـــز یونســـی

ســـیدمحمدرضا بهـــزادی منش حوریه رستگار صالـــح احمـــد عبـــداهلل )تبعـــه دوبـــی( هلـــن نـــری عیســـی عبدالرحمن)تبعـــه دوبی(
ش عامری ســـیاهویی حمیدرضا قیومی اســـحاق عامـــری ســـیاهویی کستان( احســـان شـــهرزاد)تبعه پا ســـیدمحمدعلی بهزادی منش
امیرحســـین  آور لوال زازیـــال  قیائی عبدالحســـین  سیاهویی عامـــری  معصومه  ســـیاهویی عامـــری  الـــف  ســـیاهویی  عامـــری  الـــف 
معصومـــه  بندی اعظـــم  بندی مهنـــاز  بندی محمـــود  بندی ش  بنـــدی حســـن  بندی امیدعلـــی  قیایی منادخـــت  قیایی
کهریزی)نیـــری(  رضایـــی  مهمانـــدار  فاطمـــه  دوزنـــده  ا  اســـلوب  ا  دوزنـــده  محمد  نســـاءاژدهایی فاطمـــه  بندی م  بنـــدی
م ح خبـــر موســـی خبـــر منصـــور امیدی جـــواد آقایاری ابراهیـــم انصاریان محمدتقـــی رضائیـــان نیری محمدرضـــا رضایـــی نیری

ســـیده طاهـــره صمـــدی اشـــرف صمدی ســـیدعبدالرضا صمدی مرتضـــی خبـــر ســـکینه وحدانی آمنـــه خبر هـــادی خبر
هدی خطیـــب احمد جعفـــرزاده بی  م جامعی ا  جامعـــی طیبـــه صمـــدی بدریـــه شـــهداد ابراهیم)تبعـــه دوبـــی( فاطمـــه صمدی
عبداهلل مراغـــی  مریم اســـدجعفری کشـــکولی محمد  کشـــکولی علی  کشـــکولی ســـیروس  ایتالیا( کاپوتا)تبعـــه  انتونیـــو  بـــی نازنین
میررحمت نقیـــب زاده  عفت خانـــوم شـــجاعی فرشـــته ســـاعدی کدامن رحمـــت پا زینـــب باقـــی زاده غـــالم عبـــاس جعفری زاده
کســـتان( پا ارشـــاد)تبعه  وجیهه  کســـتان( پا ارشـــاد)تبعه  عارفه  شـــارجه( محمد)تبعـــه  فاطمه  شـــارجه( محمد)تبعـــه  ســـیمین  لی جال

ارشـــد مریـــد  هنر)کمالی( صدیقـــه  کمالی ســـعید  رمضانی غالم  کســـتان( پا ارشـــاد)تبعه  منیر  کســـتان( پا ارشـــاد)تبعه  اهریمـــا 
کیوان  زهـــرا ممدلی پروانـــه خواجـــه میرکـــی پور علی خدادادی کارنـــام ســـاتیانا رایانارائو)تبعـــه هندوســـتان( محمدحســـین جـــدی 
داوک موبه جودیک)تبعه  ک)تبعه یوگســـالوی( اســـتافکو جا ک)تبعه یوگسالوی( ســـیناد چیرا کویچ)تبعه یوگسالوی( رایکومیلـــو  دریس
کاال  کـــرام روکاال)تبعه هندوســـتان( رام  ســـلوگودن نســـکویچ)تبعه یوگســـالوی( کـــرال جویچ)تبعه یوگسالوی( یوگســـالوی( یوگول جاب 
س جامعی شـــکری اولیایـــی یوکاالســـمان رحمان)تبعـــه هندوستان( ایلی پروپاهـــا )تبعـــه هندوستان( پانـــا روکاال )تبعـــه هندوســـتان(
نیـــری رضایـــی  زهـــرا  منش بهـــزادی  آرمـــان  بیگی پرهـــام  قتالی ســـیدفخرالدین  کارگزار محمد  حســـن حســـام  خیر محمـــد 


