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  کی  به مقصد  تهران از مبدأ پرواز مسافربری  المللی اوکراینبین   شرکت هوائی    ۷۵2پرواز شمارهٔ    ]

سپاه پاسداران   به هوا  زمین  راکت های  هدف(  2020  جنوری  8)  ۱3۹8  جدی  ۱8بود که در   یف

 دیا پویکی [ .سرنشین این پرواز جان باختند  ۱۷۶همهٔ  .ساقط شد  قرار گرفت و  انقالب اسالمی 

میگذرد،  از این فاجعۀ المناک اکنون سه سال میگذرد، اما تا امروز که سه سال از آن فاجعۀ عمدی  

جمهوری نکبتی ایران حتی یک شاهی هم به متضررین و بازماندگان قربانیان آن فاجعۀ دردناک،  

پرداخت نکرده است که هیچ، آنان حتی یک معذرت ُخشک و خالی هم از بازماندگان آن بجا نیاورده  

 اند. 

  ۷0نفر سرنشین داشته که شامل    ۱۷۶  ( طیاره)سخنگوی وقت دولت ایران، این هواپیما    به گفتهٔ " ...  

و    ۱۵زن،    8۱مرد،   نوزاد  یک  و  پرواز ۹کودک  اعالم   .بودند  خدمه  براساس  وادیم   همچنین 

  82منتشر شد،   ئیشرکت هوا یر امور خارجهٔ اوکراین و لیست پروازی که توسط وز پریستایکو،

آلمانی    3افغانستان،    ( تبعۀ)شهروند   ۴سوئدی،    ۱0اوکراینی،    ۱۱کانادایی،    ۶3نفر با تابعیت ایرانی،  

 .ویکی پدیابودند"   (طیاره)بریتانیایی قربانیان سقوط این هواپیما   3و  
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تا هنوز مشخص نشده است و   دادن آن طیارۀ اوکراینی،  علت اصلی و اساسی مورد هدف قرار 

ی نکبتی ایران در مورد خاموشی اختیار نموده و جهانیان نیز گویا آن فاجعۀ  مقامات مسؤل جمهور

 هولناک را به فراموشی سپرده اند. 

با رو ایران  نکبتی  آخند های جمهوری  تنگاتنگ  ارتباطات  به  اما نظر  پوتین    سیۀ و  و بخصوص 

به اوکراین و نیز فروش طیارات بی سرنشین که در ایران  سیه  دیوانه، و نیز حملۀ وحشیانۀ رو  

و    اوکراین با  سیه  و دشمنی رو    سیهمونتاژ گردیده اند، به روسیه و روابط بسیار حسنۀ ایران و رو  

وان رسید که هدف  فروش سالح های فوق پیشرفته و مرگ آور روسی به ایران، به این نتیجه می ت 

قرار دادن و سرنگون نمودن طیارۀ مسافربری اوکراینی توسط سپاه پاسداران رژیم نکبتی آخندی  

صورت گرفته است و علت آنهم دشمنی شدید  سیه  ایران، به دستور و یا الاقل مشاورۀ تنگاتنگ رو

اص مهم کشوری و  با اوکراین می تواند بوده باشد، صرف نظر از اینکه شاید افراد و اشخ  سیه رو

لشکری اوکراینی از مسافرین آن طیارۀ مسافربری بوده باشند که نظر به دالئل امنیتی و هزار و  

 یک دلیل دیگر، آنرا تا امروز مکتوم گذاشته اند. 

دردآور،   فاجعۀ  آن  قربانیان  بازماندگان  تمام  به  تا  شود  ساخته  مجبور  باید  ایران  نکبتی  جمهوری 

 غرامات بپردازند. 

 

        


