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  نچريکھای فدائی خلق ايرا

  ٢٠١٨ فبروری ٢۶

ی جديد ئرسوا  ياسوج و-سقوط ھواپيمای تھران 
 یجمھوری اسالم

  

 ، ١٣٩۶ ]دلو[ھشت و پنج دقيقۀ صبح روز يکشنبه بيست و نھم بھمن ماهحدود ساعت 

که از تھران عازم ياسوج بود ، در " آسمان "شرکت ھواپيمائی يکی از ھواپيما ھای

 ھوائی شد و در منطقۀ پادنای ۀپرواز خود به علت نامعلومی دچار سانح ۀپنجاھمين دقيق

تمامی شواھد و اسناد منتشر شده در   .تالشی شدن آن منجر شد به مً کوه ھای دنا سقوط کرده و نھايتاۀدامن سميرم ، در

بيانگر ،  والن جمھوری اسالمی پس از سانحهؤھمچنين چگونگی برخورد مس ارتباط با دليل سقوط ھواپيمای مذکور و

وليتی تمام با مسايل جدی که خطر ؤمس آن است که اين رژيم چگونه برای جان انسانھا پشيزی ارزش قائل نبوده و با بی

ق افتاده اين امر را به مسايلی که در رابطه با سقوط اين ھواپيما اتفا بررسی. مرگ برای انسانھا دارد برخورد می کند

 . سازدخوبی آشکار می

از سقوط اين ھواپيما ، مقامات جمھوری اسالمی اعالم نمودند که تمام شصت و  ساعاتی پس ھمان روز يکشنبه ودر 

نه  اعالم اين خبر در شرايطی صورت پذيرفت که ھنوز   !ھواپيما ، اعم از مسافر و خدمه جان باخته اند شش سرنشين

ً ن احتماالاکشته شده و يا مسافر تالشی شدۀ ھواپيما مشاھده شده بود و نه تالشی برای يافتن اجساد سرنشينانپيکرۀ م

اعالم چنين   .دقيق سقوط ھواپيما گزارش داده شده بود زخمی شده ، صورت پذيرفته بود و نه حتی خبری از محل

فطرت جمھوری اسالمی ، صرفه را در آن ديده  والن رذل و پستؤخبری در چنين شرايطی تنھا نشان می داد که مس

وليت خود در نجات ؤمسافران ، ھم خيال خود را راحت کنند و ھم بر روی مس ۀبودند که به يکباره با اعالم مرگ ھم

 .   بازماندگان ، پرده بکشندجان

انی از اقوام سرنشينان اعالم که کس اين رذالت غير قابل باور آنگاه بيشتر برجستگی پيدا می کند و در واقعيت ھم کرد

ی مبنی بر درخواست کمک داشته اند و ئن ھاولفي، تشان در ھواپيما ، از بستگانکردند که پس از سقوط ھواپيمای مذبور

در   محمد آذری جھرمی که خود دستی-بيشتر انعکاس يافت که وزير ارتباطات جمھوری اسالمی   آنگاهمسألهاين 

سرنشينان پس از سقوط ھواپيما ،  ن ھمراه يکی ازولفييد کرد که تئأ مردم داشته است نيز تسرکوب و پرونده سازی عليه

 اين اوصاف ، ۀبا ھم  !ی برای رد يابی محل دقيق ھواپيما شدا ن ، وسيلهولفيکماکان روشن و فعال بوده و وجود ھمين ت
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 صورت ن سرنشينان ھواپيمای ساقط شدهی از طرف دولت برای نجات جائسانحه ، ھيچ اقدام جد  اينۀدر ساعات اولي

 . نگرفت

ديده شدند ، با روشنی ھر  از چند روز که باالخره ھواپيمای سقوط کرده پيدا شد و اجسادی از سرنشينان به چشمپس    

 در مرگ آنھا ًحادثه ديدگان به موقع گام برنداشته و عمال ئيد شد که جمھوری اسالمی در جھت نجات جانأچه بيشتری ت

که برخی از قربانيان اين  ھم خارجی اين خبر اعالم شد بر اين اساس که ھم در رسانه ھای داخلی و  .ول استؤسم

خود پيچيده و تالش داشته اند تا خود را از سرما در امان  دوره ، پتو ھای داخل ھواپيما را بحادثه از فرط سرما

در !   بمانندا اين که در ھمان جا منتظر گروه ھای امداد باقیخود را به جای امنی برسانند و ي نگھداشته تا بتوانند يا

ًاساسا به طور جدی در فکر اعزام گروه نجات نبودند ، چه رسد به اين که  حالی که دست اندر کاران جمھوری اسالمی

   .در اين زمينه صورت دھند  اقدامیًعمال

از کار افتادگی ھواپيما صحه گذاشته  ه و فرسوده بودن و گزارشات بر کھنۀاما در مورد خود ھواپيمای سقوط کرده ، ھم

نزديک به  والن جمھوری اسالمیؤقول خود مسه که ب ر ھفتاد و دو.ت.آ ال اينجاست که چرا ھواپيمایؤدر نتيجه س  .اند

ن جمھوری اسالمی ، چندين مسؤوال بيست و پنج سال عمر داشته و فرسوده محسوب می شده ، و باز ھم به قول خود

فرودگاه شيراز زمين گير بوده است ، دوباره و بدين شکل به کار  بار موتورھايش تعمير شده و ھمچنين چند سال در

بيش از شصت و شش  که منجر به فاجعۀ جانباختن  ميزان نقص فنی ھواپيمای مزبورمسألهاين    گرفته شده است؟

خبر می   يتی دزدان حاکممسؤولجمھوری اسالمی و بی در درون دستگاه ھای  انسان شد را نشان داده و از عمق فساد

که می شد از آن جلوگيری نمود و   فاکت ھای ارائه شده بيانگر آنند که آنچه پيش آمد سانحه ای بودۀدر واقع ھم  .دھد

  . داده استن جمھوری اسالمی رخمسؤوال به دليل بی مباالتی ًصرفا

شوند که فاقد دستگاه جی  د که در ايران ھواپيماھائی به کار گرفته میبر اساس اخبار منتشر شده معلوم می شوامروز 

می   ی می کنند کهئھواپيماھا با اين حال خلبانان را مجبور به پرواز با چنين  .پی اس مخصوص و ضروری می باشند

بسيار باال  اکيفی الزم برخودار نمی باشند و نقايص موجود در آنھا ضريب و ميزان ريسک خطر ر دانند از وضعيت

آسمان با گرفتن چک ھای ضمانتی از  کار به آنجا کشيده شده که شرکت ھای ھواپيمائی و از جمله شرکت. می برد

  .تا به شرايط ناامن پرواز تن در دھند  ھواپيما ھا ، آنھا را تحت فشار قرار می دھندۀخدم

، سفناکی به سر می برند که در آنأ ر چه موقعيت ھایتنھا نگاھی به اين عوامل ، به روشنی نشان می دھد که مردم ما د

ی فرسوده و با ئھواپيما   .ھواپيمای مزبور از قبل قابل پيشبينی می باشد  ھرگونه فاجعه و سانحه ای از نوع سقوطۀزمين

 تھديد و بارۀ تعميرات جدی ، از کار افتادگی چندين ساله ، ی بشدت آسيب ديده با سابقۀ چندينئنقض فنی ، موتور ھا

روان آن  اجباری با اخاذی اسناد حقوقی و به اصطالح قانونی از آن ھا که باعث پريشانی فکر و تمھيد خلبانان به پرواز

ن ، در نتيجه مسؤوالدزدی ھا و ارتشاء  ی در خريد قطعات جديد و پيشرفته ، به دليلئھا می شود ، امساک و صرفه جو

تنھا به شرايطی که قبل  ن جمھوری اسالمیمسؤوالتازه رذالت .   ستی ، قطعیساماندھی و وقوع فاجعه چنين ھولناک

صرف  واضح است که در صورت اختصاص بخش کوچکی از بودجه ای که  .از پرواز ايجاد کرده اند ، برنمی گردد

يز به وجود نمی فجايع آنچنانی ن خريد اسلحه و جنگ در اين يا آن کشور منطقه می کنند برای سالم سازی ھواپيما ھا ،

 اخير در نظر گرفته شود که به جای بسيج ۀپس از فاجع  برخورد سردمداران جمھوری اسالمیۀالبته وقتی شيو  .آيند

 ھم که در جريان حادثهرا بازماندگان ، آنقدر تعلل می کنند تا سرما ، ھمان چند نفری  امکانات شان برای نجات جان

  .بست ويران است ه معلوم می گردد که به قول معروف خانه از پاینابود سازد ، آنگازنده مانده اند 
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 خود ثابت ۀمباالتی و حد فساد در درون دستگاه ھای جمھوری اسالمی به نوب واقعيت فوق در عين حال با نشان دادن بی

تا آنجا که . داردن راستی اصالح ناپذير است و راھی جز سرنگونی در مقابله با آن وجودجمھوری اسالمی ب می کند که

امروز ضروری است که ھر چه زودتر اين رژيم  حتی جھت برخورداری از حداقل ايمنی و سالمت پرواز در ايران ،

 کارگر و ايجاد جامعه ای ۀتوده ھا سرنگون شده و راه برای قدرت گيری طبق وابسته به امپرياليسم به دست پر توان

   .وده ھای مردم ھموار گرددخدمت رفاه و آسايش وسيع ترين ت نوين در

داده ، ھمچون   جمھوری اسالمی رخۀو اجمالی به فجايعی که در ھمين چندين ماه اخير در ايران زير سلط نگاھی کوتاه

غرب کشور و غرق شدن کشتی نفتکش  فاجعۀ آتش سوزی در ساختمان پالسکو ، عدم رسيدگی به زلزله زدگان در

روشنی نشان می دھند که جمھوری اسالمی آنچنان پوسيده و  ، ھمه و ھمه بهسانچی و سقوط ھواپيمای مورد بحث

 ، اختالس و دزدی ھای ميليارد تومانی ازغارتگر رژيم به تنھا چيزی که فکر می کنند  سردمدارانۀناتوان شده که ھم

است  به ھمين دليل ھم تا نظام جمھوری اسالمی برقرار  .دن جيب ھای گشاد خود می باشندبودجه ھای کشور و پر کر

سرنگون باد جمھوری اسالمی ، تا برای رسيدن مردم تحت ستم ما به ايرانی آباد   پس .مردم ما روز خوش نخواھند ديد

فساد ، دزدی ، ارتشاء  نباشد و ديگرو دمکراتيک که در آن منابع کشور صرف رفاه و آسايش آن ھا شود ، سدی  و آزاد

  .در آسمان به بازی نگيرد و غارت و چپاول بر روی زمين اين رژيم منفور ، جان انسانھا را

مستقيم رژيم دزد و  يتمسؤول دردناک ، بار ديگر بر ۀگان اين سانحابراز ھمدردی با خانواده ھای کشته شدما ضمن 

 .کيد می کنيمأدثه تفاسد جمھوری اسالمی در بروز اين حا
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