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جنایت بزرگ
حملــه آمریــکا بــه هواپیمــای مســافربری ایربــاس در ســال  ۶۷جنایتــی
بــس بــزرگ بــود .ملــت پرصالبــت ایــران ،پــس از پیــروزی انقــاب،
همــواره بــه دلیــل اســتقامت و ایســتادگی خــود در مقابــل اســتکبار جهانــی،
هــدف کینهتــوزی شــدید و مــداوم آمریــکا بــوده اســت .از جملــه ایــن
دمنشــی نــاو وینْسِ ــ ْنس ایــاالت
کینهتوزیهــا ،جنایــت بــی ســابقه و َد
ِ
متحــده آمریــکا در آب هــای خلیــج فــارس بــود کــه وحشــیانه ،هواپیمــای
مســافربری و غیرنظامــی ایربــاس ایــران را هــدف دو موشــک قــرار داد و
همــه مســافران و شــانزده خدمــه هواپیمــا را بــه شــهادت رســاند .بــی گمــان
تــرور  290انســان بــی گنــاه در آســمان کشــورمان ،هیــچ گاه از حافظــه
تاریــخ محــو نخواهــد شــد.
شنود شیطانی
صبــح گاه دوازدهــم تیرمــاه ســال  1367بــود .هواپیمــای مســافربری
ایربــاس ،متعلــق بــه خطــوط هواپیمایــی جمهــوری اســامی ایــران،
همچــون پرنــدهای ســبک بــال ،در حــال اوج گرفتــن بــود؛ اوج گرفتنــی
شایســته عظمــت و اقتــدار ملــت ایــران .همــان وقــت ،بــر روی آب هــای
نیلگــون خلیــج فــارس ،ســایه متجــاوزی بــه صــورت یــک رزم نــاو جنگــی،
نمایــان گردیــد .اتــاق فرماندهــی ایــن نــاو را زمزمــه هایــی شــوم و شــیطانی
در برگرفتــه بــود .ناگهــان در حالــی کــه تصویــر هواپیمــای ایرانــی بــر روی
صفحــه رادار رزم نــاو بــود ،متجــاوزان بــدون اخطــار قبلــی ،تیرهــای
زهرآگیــن خــود را بــه ســوی ایــن پرنــده ســبک بــال و مســافران مظلومــش
روانــه کردنــد و هواپیمــا در یــک لحظــه در آتــش فتنــه ســوخت و تکــه
تکــه شــد.
پرنده به آشیان نرسید
در ســاعت ده و ده دقیقــه بامــداد تیرمــاه  1367در هواپیمــای ایربــاس،
پــرواز شــماره  655خلبــان بــرای آخریــن بــار خطــاب بــه  274مســافر آن
مــی گویــد« :بــا ســام بــه رهبــر کبیــر انقــاب اســامی و درود بــی کــران
بــه روان پــاک شــهدای اســام و آرزوی ســامت شــما مســافران عزیــز ،از
طــرف هواپیمایــی جمهــوری اســامی ایــران ورود شــما را بــه هواپیمــای
ایربــاس خــوش آمــد مــی گوییــم» و ایــن گونــه بــود کــه خلبــان شــهید
ایــن هواپیمــا ،دقایقــی قبــل از شــهادت ،ورود مســافران را خــوش آمــد
گفــت و برایشــان آرزو کــرد کــه بــه ســامت بــه مقصــد برســند؛ غافــل
از ایــن کــه آمریــکای بــه اصطــاح حامــی حقــوق بشــر ،در کمیــن انجــام
جنایتــی هولنــاک اســت.
پــس از لحظاتــی ،پیکرهــای پــاک مــردان و زنــان و کــودکان و حتــی
نــوزادان بــی گنــاه ،بــه جــای رســیدن بــه آشــیانهای گــرم ،در اعمــاق
آبهایــی ســرد جــای گرفتنــد.
کادر پرواز
خلبــان شــهید محســن رضاییــان 38 ،ســال داشــت و پــس از ســال هــا
خدمــت ،آخریــن پــرواز خویــش را تیرمــاه ســال  67انجــام داد؛ پــروازی
کــه بــه شــهادتش انجامیــد .وی آمــوزش دیــده آمریــکا و از نظــر فنــی و
مجــرب بــود.
تخصصــی بســیار کارآزمــوده و
ّ
شــهیدان کامــران تیمــوری (کمــک خلبــان) و محمــد رضــا امینــی (مهنــدس
پــرواز) ،شــهید رضاییــان را در ایــن پــرواز همراهــی مــی کردنــد .اینــان در
شــرایطی شــربت شــهادت نوشــیدند کــه هیــچ اخطــاری و پیامــی از رزم نــاو
آمریکایــی دریافــت نکــرده بودنــد و تنهــا هفــت دقیقــه از پروازشــان گذشــته
بــود ،کــه بــر فــراز دریــای ســرزمین خــود ،هــدف رزم نــاو آمریکایــی قــرار
گر فتند .
پرندگان مهاجر
ز شهر ما رفتند
دریغ و درد ندانیم
تا کجا رفتند
کادر سقوط
ناخــدا «ویــل راجــرز» فرمانــده نــاو وینســنس ،پــس از انجــام خیانــت
هولنــاک حملــه بــه هواپیمــای ایربــاس ایــران گفــت« :ســنگینی ایــن بــار
را تــا پایــان عمــر بــه دوش خواهــم کشــید» .ایــن نشــان مــی دهــد ابعــاد
فاجعــه آن قــدر عمیــق و وحشــتناک بــوده کــه حتــی بــر دوش ایــن انســان
جنایتــکار نیــز ســنگینی مــی کــرد.
بــا ایــن وجــود و بــه رغــم ایــن کــه فاجعــه ایربــاس مهــم تریــن مــورد
نقــض حقــوق بیــن الملــل هوایــی و قواعــد اساســی تضمیــن امنیــت و
ســامت هواپیمایــی بیــن المللــی کشــوری بــه شــمار مــی رود ،دولــت
مــردان آمریــکا بــه فرمانــده ایــن رزم نــاو نشــان لیاقــت دادنــد .اگرچــه
ویــل راجــرز ماشــه را چکانــد و نشــان لیاقــت گرفــت ،ا ّمــا خــود او
روانــه تیمارســتان شــد؛ همانگونــه کــه خلبــان آمریکایــی کــه بــر ســر
هیروشــیما بمــب اتــم فــرو ریختــه بــود ،ســالها پیــش روانــه تیمارســتان
شــده بــود.

دروغ بزرگ
مقامــات آمریکایــی بالفاصلــه پــس از وقــوع فاجعــه ســقوط ایربــاس ایــران،
اعــام کردنــد کــه یــک فرونــد هواپیمــای نظامــی اف ـ  14ایــران را مــورد
هــدف قــرار داده انــد .آن هــا پــس از روشــن شــدن هویــت هواپیمــا ،آن را
یــک اشــتباه خواندنــد و گفتنــد :ایــن یــک اشــتباه بــود؛ چــون پــرواز شــماره
 655ایــران ،بیــرون از راه هــای هواپیماهــای غیرنظامــی حرکــت مــی کــرد
و هواپیمــا بــا حالــت خصمانــه مســتقیم بــه ســمت نــاو مــی آمــده و عالیــم
الکترونیــک هــم وجــود یــک فرونــد شــکاری اف ـ  14را نشــان مــی داده
و ایــن کار مــا ،یــک دفــاع بــوده اســت .ا ّمــا حقیقــت آن اســت کــه قطعــات
متالشــی شــده هواپیمــا و اجســاد پــاک مســافران ،نشــان داد کــه هواپیمــا در
مســیر هوایــی خویــش و در آســمان ســرزمین خویــش حرکــت مــی کــرد ،دوم
آن کــه هواپیمــا در حــال اوج گیــری بــود ،نــه حرکــت مســتقیم بــه ســمت
رزم نــاو آخــر ایــن کــه ،ایــن رزم نــاو بــا سیســتم هــای پیشــرفته الکترونیــک،
تمــام مکالمــات خلبــان بــا بــرج مراقبــت را در اختیــار داشــته و از غیرنظامــی
بــودن آن کامـ ً
ا مطلــع بــوده اســت؛ حتــی اگــر ایــن سیســتمهای پیشــرفته
نمــی بــود ،تشــخیص هواپیمــای نظامــی از غیرنظامــی ،بــا توجــه بــه شــکل و
ســرعت حرکــت و ســطح و جهــت پــرواز ،کامـ ً
ا امــکان پذیــر اســت.
غرامت
بحــث پرداخــت غرامــت بــه بازمانــدگان قربانیــان حادثــه ،از نخســتین
افشاگری مسئوالن نظام
روزهــای وقــوع آن از ســوی جمهــوری اســامی ایــران مطــرح بــود.
مســئوالن نظــام جمهــوری اســامی ایــران ،در رد اشــتباه بــودن انهــدام ســرانجام یکــی از اعضــای هیــأت نمایندگــی آمریــکا در اجــاس شــورای
هواپیمــای مســافری ایــران ،بــه تبییــن حقایــق پرداختنــد .فرمانــده نیــروی «ایکائــو» کــه ســازمانی تخصصــی و وابســته بــه ســازمان ملــل و ســازمان
هوایــی ایــران اعــام کــرد« :حملــه نــاو دریایــی آمریــکا بــه هواپیمــای هواپیمایــی کشــوری اســت ،اظهــار داشــت کــه آمریــکا خــود را مســؤول
مســافری ایــران ،عمــدی بــوده اســت[ .ایــن] اولیــن و آخریــن پــرواز نبــوده حادثــه نمــی دانــد ،ا ّمــا حاضــر اســت بــه عنــوان کمــک انســانی ،مبلغــی
کــه هواپیمــا از یــک فــرودگاه بیــن المللــی بلنــد شــده تــا در داالن هوایــی بــه بازمانــدگان حادثــه و نــه بــه دولــت ایــران ،بپــردازد .ازایــن رو ،دولــت
بیــن المللــی پــرواز کنــد .حــق بیمهگــذاران بیــن المللــی نیــز منطقــه تنگــه آمریــکا مبلــغ  55میلیــون دالر بــرای خانوادههــای قربانیــان و نیــز مبلــغ
هرمــز و بندرعبــاس را غیــر جنگــی مــی داننــد و الشــه هواپیمــا نیــز کــه در 40میلیــون دالر بــرای غرامــت ناشــی از ســقوط هواپیمــای مســافربری
داخــل داالن پــروازی بــوده ،در آب هــای متعلــق بــه ایــران ســقوط کــرده پرداخــت و بــه ایــن ترتیــب ،ضمــن ختــم غائلــه ،از زیــر بــار مســئولیت ایــن
اســت» .یــک مقــام مســئول نیــز اعــام کــرد:
حادثــه شــانه خالــی کــرد.
قبــل از ایــن فاجعــه هــم ،آمریکاییهــا ناامنیهــای هوایــی و تجاوزاتــی
ـرات داشــته انــد کــه همــه آنهــا بــه مجامــع بینالمللــی گــزارش پرونده های مفتوح
را بــه کـ ّ
ـد.
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پــس از وقــوع حادثــه دلخــراش هواپیمــای ایربــاس ایــران ،دولــت جمهــوری
اســامی ایــران از راه شــکایت بــه مجامــع مختلــف ،ســعی در احقــاق حــق
تبعیض بین المللی
خویــش داشــت کــه بــا اعمــال نفــوذ آمریــکا در مراجــع جهانــی ،در نهایــت،
ملــت مســلمان ایــران پــس از انقــاب شــکوهمند خــود ،و بــه ویــژه پــس از ایــن کشــور تنهــا بــه پرداخــت غرامــت بــه بازمانــدگان قربانیــان محکــوم
تســخیر النــه جاسوســی آمریــکا ،همــواره آمــاج کینهتوزیهــای آمریــکای گشــت.
جهــان خــوار بــوده اســت .فاجعــه هوایی ســقوط هواپیمــای ایربــاس ایران توســط ســؤال اینجاســت کــه آیــا صــرف پرداخــت چنیــن غرامتــی ،جبــران کننــده
نــاو آمریکایــی ،مــوردی مشــخص از رویارویــی مســتقیم آمریــکا بــر ضــد ایــران تمامــی آثــار زیــان بــار مــا ّدی و معنــوی وارده بــه حیثیــت حقوقــی نظــام
اســامی بــه شــمار میآیــد .در ایــن میــان ،ســکوت بزدالنــه و ســوگیریهای مق ـ ّدس جمهــوری اســامی ایــران از یــک ســو ،و التیــام بخــش عواطــف
جانــب دارانــه ســازمان هــای بیــن المللــی ،پیوســته موجــب گســتاخی و جســور جریح ـهدار شــده ملــت ایــران از ســوی دیگــر بــود؟
شــدن آمریــکا شــده اســت تــا آن جــا کــه آشــکارا در آبهایــی کــه متعلــق بــه آن چــه پیداســت ،ایــن اســت کــه گرچــه از نظــر مجامــع بیــن المللــی ایــن
آنهــا نیســت ،هواپیمایــی غیرنظامــی را کــه در مســیر خویــش و در حریم آســمان پرونــده بســته شــده ،ا ّمــا بــی شــک پرونــده ایــن جنایــت هولنــاک ،هرگــز
کشــورش پــرواز میکــرده ،هــدف قــرار مــی دهــد و پــس از آن ،بــه جــای در دادگاه وجــدان انســان هــای آزاده جهــان بســته نشــده و نمــی شــود
عذرخواهــی و پذیرفتــن مســئولیت ایــن جنایــت ،بــه فرمانــده جنایتــکار آن مــدال و بــی گمــان ایــن پرونــده نــزد آزادگان جهــان ،همیشــه گشــوده خواهــد
شــجاعت مــی دهــد؛ مدالــی کــه به منزلــه تمســخر درک و شــعور جامعــه جهانی مانــد؛ همــان گونــه کــه دیگــر پروندههــای جنایــت آمریــکا همیشــه بــاز
و بــی حرمتــی آشــکار بــه وجــدان بشــری محســوب مــی شــود.
خواهــد بــود.
آمریکا روح دوگانگی
دولــت جنایــت پیشــه آمریــکا ،همیشــه در قبــال حــوادث و فجایــع ،برخوردی
دوگانــه و مز ّورانــه در پیــش گرفتــه و مــی گیــرد .هیــچ کــس نحــوه برخــورد
آمریــکا بــا ســرنگون ســاختن هواپیمــای مســافری کــره جنوبــی توســط
روسهــا ،در شــهریور ســال  1362را فرامــوش نکــرده اســت .در آن ماجــرا،
ایــن هواپیمــا بــا  269سرنشــین از مســیر عــادی خــود منحــرف شــد و 500
کیلومتــر داخــل خــاک شــوروی رفــت کــه توســط سیســتم دفاعــی موشــکی
روسهــا ســرنگون شــد .بــه دنبــال وقــوع ایــن حادثــه ،کاخ ســفید موضــع
بســیار شــدیدی اتخــاذ کــرد و از آن ،بــه عنــوان یــک جنایــت و یــک عمــل
شــنیع ضــد انســانی یــاد کــرد و دســت کــم شــش مــاه هیاهــوی تبلیغاتــی
وســیعی برضــد شــوروی ســابق بــه راه انداخــت؛ در حالــی کــه خــود ،از آن
ســوی کــره زمیــن آمــد و هواپیمایــی را کــه بــه قلمــرو هیــچ کشــوری وارد
نشــده و در آب هــای بیــن المللــی بــه حرکــت خــود ادامــه مــی داد ،مــورد
هــدف قــرار داد و بــه هیــچ وجــه مســئولیت ایــن عمــل ننگیــن را هــم
برعهــده نگرفــت.

