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حمله به ایرباس ،حمله به انسانیت

در تاریخ  ،1367/4/12برابر با سوم ژوئیه 1988میالدی،
هواپیمای مسافربری  A300شرکت هواپیمایی جمهوری
اسالمی ایران ( باشماره پرواز  ) 655که از بندر عباس،
طی یک پــرواز منظم برنامه ریــزی شــده ،عــازم دبی بود
برفراز آبهــای سرزمینی خود هدف دو فروند موشک
کــروز از کشتی جنگنده جــک وینسنس ،متعلق به

نیروی دریایی ایاالت متحده آمریکا ،قرار گرفت و تمامی
 290سرنشین آن ( شامل  156مرد 53 ،زن 57 ،کودک
 2-12سال  ،هشت کودک زیر دو سال و  16خدمه ) جان
باختند .از این تعداد 254 ،ایرانی  13 ،نفر تبعه امارات
عربی متحده 10 ،نفر هندی 6 ،نفر پاکستانی 6 ،نفر تبعه
یوگسالوی و یک نفر ایتالیایی بود.

آرش خلیلخانه  34سال پیش در چنین
روزی ناو آمریکایی «یواساس جک وینسنس» با
شلیک دو موشک هدایت شونده کروز ،هواپیمای
ایرباس مسافربری ایران را که از بندرعباس عازم
دبی بود ،هدف قرار داد و  290انسان بیگناه و غیر

اسم
اعیلکوثری
فرمان

ده سابق سپاه

پس از این واقعه ،مقامات آمریکایی اعالم کردند یک
فروند هواپیمای اف ۱۴-ایرانی را مورد هدف قرار دادهاند.
پس از روشن شدن نوع هواپیما ،دولت آمریکا اعالم کرد
در این مورد مرتکب اشتباه شدهاست.
دولت آمریکا هیچگاه مسئولیت وقوع حادثه را بر عهده
نگرفت و در ســال  ۱۹۹۶در توافقی با دولــت ایــران در

نظامی را به شهادت رساند.مسافران آن پرواز
قربانیان طرحی بودند که باهدف تحتفشار قرار
دادن منابع درآمدی تأمینکننده هزینه دفاع مقدس،
رژیم بعث عراق را از زیر بار ناکامی در جنگ خارج
کند .پروژهای که از آن بهعنوان جنگ نفتکشها یاد

میشد.سالروز جنایت آمریکاییها ما را بر آن داشت
تا آن واقعه و اثرات آن را تا به امروز ،در گفتوگو با
سردار اسماعیل کوثری فرمانده لشکر ۲۷محمد
رسولاهلل در دوران جنگ تحمیلی و عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس واکاوی کنیم.

واکاوی حمله ناو «وینسنس» به ایرباس مسافری ایران در گفتوگو با سردار کوثری

یک اشتباه رخداده و داستانسراییهای مختلفی
دراینباره ارائــه دادنــد .مثلاینکه پشت هواپیمای
ایــربــاس یک جنگنده پــرواز مـیکــرده یا هواپیمای
مسافری مستقیم به سمت ناو آمریکایی در حرکت
بوده است .چه اسنادی در رد این ادعا وجود داشت
و آیا به لحاظ فنی با توجه به تجربه باالی نظامی شما
بهویژه در میدان نبرد چنین خطایی در تشخیص
هواپیمای مسافری ممکن بود؟

 12تیر ،ایرباس و جنگ به سبک آمریکایی
◾

◾دلیل مداخله مستقیم
نظامی آمریکا در ســال پایانی
جنگ تحمیلی علیه ایران و آنچه
در آن سالها جنگ نفتکشها
نام گرفت چه بود؟

◾

◾ارتش آمریکا در دریا برتری کامل نظامی داشت.
حتی در همان روز واقعه حمله موشکی به ایرباس
ایران گفتهشده آنها چند شناور نیروهای ایرانی را

نمایشگاهی از قطعات بهجامانده ایرباس

در سـ ــال آخـ ــر جــنــگ شــرایــط
میدانی کامال ًمتفاوت از اوایل جنگ تحمیلی بود
که بخشهای قابلتوجهی از خاک ایران در اختیار
نیروهای عراقی قرار داشت .نیروهای ایرانی موفق
شده بودند تقریبا ًتمامی خاک کشور را پس بگیرند
و در بخشهایی هم ما وارد خاک عراق شده بودیم و
عملیات موفق و بزرگی اجراشده بود.
اما آنچه بیشتر موجب دخالت مستقیم نیروهای
نظامی آمریکا در جنگ به نفع ارتش بعث و صدام
بود ،شرایط مقطعی است که از آن بهعنوان جنگ
نفتکشها نامبرده میشود.
س از آنکه رژیم صدام بندر بصره و دو پایانه نفتی
پ 
خود در نزدیکی فاو را از دست داد و برای صادرات
نفت به مشکل برخورد ،تصمیم گرفت با ناامن
کــردن خلیجفارس ،ایــران را هم از ص ــادرات نفت
محروم کند.
ایـ ـ ــران پ ــس از اجـ ـ ــرای وال ــف ــج ــر  8و عــمــلــیــات
کربالی  ۵در جبهههای دفاع مقدس ،در موقعیت
برتری قرار گرفت .حامیان صدام و آمریکا و شوروی
که از این افزایش قدرت نظامی ایران ترسیده بودند،
به بهانه تأمین امنیت کشتیهای تجاری عراق و
نفتکشهای آن وارد خلیجفارس شدند.
در حقیقت ورود نیروهای آمریکایی به منطقه
خلیجفارس بــرای مداخله مستقیم در عملیات
نظامی به نفع عراق و فشار بر نیروهای ایران بود تا
فروش نفت و منبع اصلی درآمد ایران را مختل کند.
آمریکاییها سعی داشتند همزمان ایران را عامل
ناامنی و تهدید نفتکشها نشان دهند تا در آن
روزها بتوانند ائتالفی بینالمللی علیه کشور ما به
بهانهتهدیدجهانیشکلبدهند.

در منطقه هدف قراردادند .حمله به یک هواپیمای
مسافری و غیرنظامی آنهم در داخل فضای ایران به
نظر شما با چه هدفی صورت گرفت .آیا آمریکاییها
میخواستند با ایــن حرکت پیام خاصی به تهران
بدهند؟ و آیا به اهداف خود رسیدند؟

آمریکاییها حــدود یک ســال بــود که وارد جنگ
نفتکشها شده بودند و به طور مستقیم در جنگ از
ارتش عراق حمایت میکردند .برای آنها قابلقبول
نبود باوجود فشار سنگینی که وارد میکردند تا با
ناامن کردن خلیجفارس در منبع اصلی درآمد ایران
برای تأمین هزینه دفاع مقدس که صادرات و فروش
نفت بود ،خلل ایجاد کنند ،اما جمهوری اسالمی
ایران مقاومت نشان داده و میتوانست نفت خود را
بفروشد و جنگ را به هر شکلی اداره کند.
در آن مقطع به نظرم آمریکاییها باهدف قرار دادن
هواپیمای مسافربری ما میخواستند فشار را به اوج
برسانندیابهتعبیرامروزفشارحداکثریراواردکنند
و بگویند از هیچ اقدامی حتی جنایت آشکار و نقض
همه مقررات و موازین بینالمللی و کنوانسیونهای
جهانی هم ابایی ندارند.
آنها میخواستند تا همه شاهراههای تجاری ما
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بدینوسیله ازکلیه سهامداران شرکت توس اشتات دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که
در روز یکشنبه مورخ 1401/4/26در ساعت 10صبح در محل دفتر مشهد به نشانی :مشهد بلوار هاشمیه نبش
هاشمیه  76پالک  100ساختمان سرو طبقه دوم واحد  4برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
دس��تور جلسه-1 :استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی راجع به فعالیت شرکت -2تصویب ترازنامه
و بیالن سالیانه و حساب سود و زیان و تعیین ذخیره قانونی و تقسیم سود  -3انتخاب حسابرس و بازرسین
ش��رکت -4تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های ش��رکت -5سایرمواردی که در صالحیت مجمع
هیئت مدیره شرکت
عمومی عادی باشد.

40104410

آگهی تغییرات شرکت توسعه نفت و گاز رضوی سهامی خاص به
شماره ثبت  390446و شناسه ملی 10380455051
آگهی تغییرات ش��رکت توس��عه نفت و گاز رضوی س��هامی خاص به شماره ثبت  390446و شناس��ه ملی  10380455051به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ

 1401،02،28تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د  - :آقای علیرضا ضیغمی به کد ملی  0532790421به نمایندگی از طرف آس��تان قدس رضوی به شناس��ه ملی 14004342173
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ،آقای محمد امیر نیکو همت به کد ملی  0047297425به نمایندگی از موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس به شناسه ملی

 10380057953به سمت عضو هیئت مدیره ،آقای محمد باقر ضمیر خورسندی به کد ملی 0940550504به نمایندگی از شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به شناسه

ملی  10380186188به سمت عضو هیئت مدیره ،آقای محمدرضا مهرافشان به کد ملی  2279187388به نمایندگی از شرکت کارگزاری و بورس اوراق بهادار رضوی

مورخه  ۱4۰۱/4/۱۱رأس ساعت 9صبح در محل دفتر شركت – خیابان فارسی

40104469

مهر شرکت و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره باشد - .هیئت مدیره با تفویض اختیارات خود مندرج در بندهای ( 3،2،1به استثنای پاداش)

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1345231

كارت واكسن معتبر بال مانع می باشد ،توضیح اینكه حسب ابالغیه

بین سلمان 4وچهارراه كالهدوز پالک 99تشكیل گردید  ,ولیكن به علت عدم

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت دوم )شركت احیاء صنایع خراسان

 https://livekadeh.com/official/ehyacoفراهم می باشد.

شهید كالنتری –بین میدان تلویزیون و میدان جهاد–مجتمع فرهنگی آیه ها

لغایت پایان وقت اداري مورخ  ۱4۰۱/4/۲۱می توانند از طریق تماس تلفنی با

در روز پنج شنبه مورخ۱4۰۱/4/۲3ساعت 9:۰۰صبح به آدرس :مشهد– بزرگراه

اداره آموزش و پرورش منطقه  6تهران در نظر دارد

مجمع عمومی به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و ارائه

ستاد ملی كرونا و تأكید سازمان بورس و اوراق بهادار بر اجرای ابالغیه

حضور حد نصاب قانونی سهامداران محترم به رسمیت نرسید .

 4،6،9،12،14،15،16ماده  39اساسنامه به مدیرعامل موافقت تا ایشان با رعایت قانون و در نظر گرفتن صرفه و صالح شرکت ،اقدامات الزم را به عمل آورند.

فوق  ،مشاهده جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه از طریق پیوند

 -۲سهامداران محترمی كه قصد شركت در مجمع را دارند از تاریخ ۱4۰۱/4/۱8

-سالن انقالب تشكیل می گردد  .لذا بدینوسیله از سهامداران محترم دعوت

امور سهام شركت به شماره  ۰5۱384۱8۱88و ۰5۱384۱8۱99ثبت نام نمایند

دستور جلسه -۱:گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

،كارت ورود به جلسه به سهامدار ارائه خواهد گردید.

می گردد در جلسه حضور بهم رسانند .

.بدیهی است در روز مجمع با در دست داشتن اصل كارت سهام و كارت ملی

-۲تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی۱4۰۰/۱۲/۲9

حضورسهامدارانمحترمدرمجمعمنوطبهارائهكارتورودبهجلسهخواهدبود.
-3ضمن ًا به سهامداران محترمی كه می خواهند بصورت حضوری در

-5انتخاب روزنامه كثیراالنتشار جهت درج آگهی های شركت

شركت كنندگان موارد زیر الزم االجرا می باشد

-3انتخاب حسابرس و بازرسان اصلی و علی البدل
-4تصمیم گیری در مورد میزان تقسیم سود

-6سایر مواردی كه در صالحیت مجمع عمومی عادی است

40104400

40104466

شناسه آگهی  ۱344336م الف ۱363

5

گفتوگوی
ویژه

موقوفه عبدا..رضوی در نظر دارد محصوالت س��ردرختی ش��امل آلو ش��ابلون
و آل��و س��یاه ب��اغ س��وران را از طری��ق مزای��ده کتب��ی روز چه��ار ش��نبه مورخه
1401/04/15س��اعت11صبح ب��ه ف��روش برس��اند.متقاضیان محت��رم میتوانندجه��ت
بازدید ودریافت فرم ش��رکت در مزایده در،روزهای دوشنبه وس��ه شنبه (13و14تیرماه
س��ال جاری به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.
ش��رایطمزایده:
-1مبل��غودیع��ه1.500.000.000ری��ال
-2مبلغ ودیعه باید بصورت چک بین بانکی یا فیش واریز به حس��اب موقوفه باش��د.
-3مزایده گذار در رد وقبول هریک از پیش��نهادات مختار اس��ت.
-4فرم ش��رایط عمومی مزایده همراه با فرم ش��رکت درمزایده تقدیم میگردد.
آدرس:جاده شاندیز امام رضا(ع)(1جاده سوران)باغ موقوفه عبدا...رضوی
تلفن05132672635

با توجه به اینكه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شركت در روز شنبه

به شناسه ملی  10861642000به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند- .کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با

ملك ساختمان آموزشی ایثارگران حضرت زینب به نشانی :خیابان ولیعصر خ رشت پ 59مظفر
با شماره مزایده  5۰۰۱۰9۰6۱۲۰۰۰۰۰۲را از طریق مزایده عمومی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده
با بهره گیری از سامانه تداركات الكترونیكی دولت ( )www.setadiran.irرا به صورت الكترونیكی جهت
اجاره واگذار نماید.
متقاضیان از تاریخ انتشار این آگهی به مدت  4روز جهت دریافت اسناد و  ۱۰روز برای ارسال پیشنهاد قیمت در
سامانه الكترونیكی دولت مهلت دارند برای رویت مكان مورد نظربه كارشناسی تداركات و پشتیبانی اداره آموزش
و پرورش منطقه  6به نشانی میدان فلسطین خ طالقانی-خ سرپرست شمالی مراجعه نمایند88983567.

باید نگذاریم که تالش
فرزندان انقالبیمان در
جبههها از بین برود.
برای برپایی احکام
اسالم عزیز ،دست
اتحاد به یکدیگر داده
محکم و استوار تا
پیروزی اسالم حرکت
کنیم .مسئوالن نظام
هم خود را
باید تمامی ّ
در خدمت جنگ صرف
کنند .این روزها باید
تالشکنیم تا تحولی
عظیم در تمامی
مسائلی که مربوط به
جنگ است به وجود
آوریم .باید همه برای
جنگیتمامعیارعلیه
آمریکا و اذنابش به
سوی جبههها رو
کنیم .امروز تردید به
هرشکلیخیانتبه
اسالم است.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت احیاء صنایع خراسان (( سهامی عام))
بشماره ثبت  11321وشناسه ملی 10380270277ثبت شرکتهای مشهد (( نوبت دوم ))

به س��مت رئیس هیئت مدیره ،آقای مهدی نعمتی به کد ملی  0930811445به نمایندگی از موسس��ه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی 10380129694به سمت

آگهی مزایده

بخشی از پیام
امام خمینی(ره)
پس از جنایت
آمریکا

آگهی مزایده محصوالت سردرختی

به شماره ثبت  438909و شناسه ملی 10380319105
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◾آمریکاییها میدانستند که زدن هواپیمای
مسافری برای آنها هزینه خواهد داشت و نخواهند
توانست افکار عمومی جهان را اقناع کنند .به همین
دلیل هــم آ نهــا مدعی شدند ایــن جنایت در اثر

ایــن اتفاق بههیچوجه ناشی از یک خطا نبود و
اینیک دروغ بزرگ بود .مگر میشود ناو پیشرفتهای
که به آخرین تجهیزات روز مجهز بود نتواند یک
هواپیمای مسافری را تشخیص دهد؟
هواپیمای ایرباس ایران کامال ًدر کریدور بینالمللی
مسافری حرکت میکرد .در کانال باز پیامهای او
مخابره و هویت خودش را معرفی کرده بود .هواپیما
هــنــوز در حــریــم هــوایــی کــشــورمــان قــرار داش ــت و
بههیچعنوان هم در مسیر ناو آمریکایی نبود .همه
اینها در اسنادی که به ایکائو و دادگــاه الهه ارائه
شد ،مستند بود.
حتی در گزارشی که بعدها وزارت دفاع آمریکا در
مورد این واقعه ارائه داد هم تصریح شد پرواز 655
ایران ایر از بندرعباس شروع شد و به پرواز خود در
مسیری عادی ادامه داد تا اینکه هفت دقیقه پس
از پــرواز ،توسط یک موشک پرتابشده از سوی
ناو وینسنس مورد اصابت قرار گرفت و در بخش
دیگری از این گزارش به آخرین تماس خلبان برای
گــزارش دهــی در خصوص موقعیت هواپیما هم
اشــارهشــده کــه در کــریــدور مسافری بــوده اســت؛
بنابراین در زمان مزبور ،آمریکا از مسئله مسافربری
بــودن هواپیما و غیرنظامی بــودن آن پــرواز اطالع
کاملی داشته است.ناو آمریکایی مدعی شده بود
به هواپیمای ایرانی هشدار داده اما این هشدار به
اذعان خود آنها در کانال نظامی صورت گرفته که
هواپیمایایرباسامکانشنیدنآنرانداشتهاست،
درحالیکه کانال ارتباطی هواپیماهای مسافری
توسط همه ناوهای آمریکایی قابل شنیدن بود.
ازاینرو باید گفت این حادثه جنایتبار برخاسته
از خباثت آمریکاییها بود که باوجود اطالع کامل
از اینکه هواپیمایی که از فرودگاه بندرعباس بلند
شده و هنوز در حریم هوایی ایران قرار داشت و در
کــریــدور بینالمللی مسافری حرکت مـیکــرد ،به
دلیل شدت خشم و کینهای که از نیروهای مدافع
ایرانی داشتند و نتوانسته بودند به اهــداف خود
در جنگ نفتکشها برسند ،هــدف قــرار دهند و

دست به چنین جنایتی بزنند .درواقــع نیروهای
نظامی آمریکا در منطقه و ناوهای ایــن کشور با
داشتن پیشرفتهترین تجهیزات آن زمان در مقابل
قایقهای مدافع ایران که با کمترین تجهیزات و با
ایثار و شجاعت مقابل آنها میایستادند و مانع
تعرضات آنها میشدند برای آمریکاییها بسیار
سنگین و تحقیرکننده بود و من معتقدم این اتفاق
برای فرمانده ناو آمریکایی وینسنس خیلی سخت
بود و او را واداشت تا از روی خشم دست به چنین
جنایتی بزند تا شرایط خودش و نیروهایش را در
داخل ساختار نظامی آمریکا نجات دهد .دیدیم
دولت آمریکا هم با وقاحت تمام بهجای مجازات وی
و خدمه ناو وینسنس به آنها مدال شجاعت داد.
جالب آنکه آمریکاییها مدعی شدند هدف قرار
گرفتن این هواپیما براثر یک اشتباه و خطا بوده
و حتی در ایــن صــورت هم بــاز باید خدمه کشتی
و فرمانده آن مؤاخذه میشدند ،نه اینکه مدال
شجاعت و افتخار دریافت کنند .اینیک نمونه از
حقوق بشر آمریکایی و غربی است که در آن منافع
و اهداف نظام استکبار تعریفکننده و توجیهکننده
همه امور است.
اینمصداقتعبیرامامخمینی(ره)استکهفرمودند
آمریکا شیطان بــزرگ اســت ،یعنی بــرای منافع و
اهداف خودش حاضر است دست به هر جنایتی
بزند و بــرای اعمال قــدرت خود بر تمام جهان هیچ
خط قرمز اخالقی ،سیاسی و انسانی قائل نیست.
رفتارها و سیاستهای غرب و بهویژه آمریکاییها
در چهار دهه گذشته از این چارچوب و مدل خارج
نبوده و به تعبیر رهبر معظم انقالب هــرروز دیوار
بیاعتمادی به آنها را بلندتر ساخته است.
حتی امــروز هم که به نوع و شکل دیگری با ما در
جنگ اقتصادی و اطالعاتی و به تعبیر شما در
شکل دیگری از جنگ نفتکشها هم هستند ،باز
این خباثت و دودوزگی و بیصداقتی در رفتار آنها
موج میزند.
نمونه آن ،مذاکرات یک سال گذشته برای بازگشت
آنها به برجام و رفع تحریمهاست که با کارشکنی
و سکوت و بیعملی آمریکاییها بینتیجه مانده و
دولت جدید آمریکا هم عمال ًهمان رفتار و مدل و
سیاست شکستخورده فشار حداکثری ترامپ
را دنبال کرده و میکوشد تا میراث او را حفظ کند.
با این توهم که فشار و عملیات روانی میتواند اراده
جمهوری اسالمی و مردم ایران را بشکند و وادار به
عقبنشینیکند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توس اشتات (سهامی خاص)
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را ناامن کنند و با چنین اقداماتی روحیه نیروهای
ایرانی را ضعیف سازند .عــاوه بر این آنهــا گمان
میکردند با چنین حرکتی میتوانند افکار عمومی
مــردم ما را دچــار رعــب و وحشت کنند و روحیه
مردم ما را هم پایین بیاورند ،اما با درایت حضرت
امام (ره) و هوشیاری رزمندگان و اعتقاد راسخ مردم
به آرمانهای انقالب و غیرت آنها در دفاع از کشور و
صالبتوصبرآنهااینتوطئههمخنثیشدومردم
و رزمندگان ما منسجمتر و باانگیزهتر راه مقاومت را
ادامه دادند که نتیجه کوتاه و میان مدت آن در همان
مقطع شکست رژیــم بعث و حامیانش و نتیجه
درازم ــدت آن که امــروز درک میکنیم و میبینیم
شکست راهــبــردی سیاستهای کــان آمریکا
صفحهو 5
متحدانش در منطقه است که مصادیق آن اخراج
آمریکاییها از عــراق و افغانستان و برتری محور
مقاومت است.

◾

دیوان بینالمللی دادگستری حاضر به پرداخت غرامت
 ۶۱٫۸میلیون دالری به خــانــوادههــای ایرانی قربانیان
حادثه تحت عنوان پرداخت بالعوض شد.
در سال  ۱۹۹۰ناخدا ویل راجرز مدال لژیون لیاقت را از
رئیسجمهور وقت آمریکا ،به عنوان افسر فرمانده ناو
وینسنس دریافت کرد.

روایت
جنایت

مجمع حاضر شوند اعالم می گردد كه به منظور حفظ سالمتی خود و دیگر
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