
 ،0044 کیوپی محترم اعضای

 مسال با

. است ردهک تحمیل ایران مردم بر را روزافزونی فشار بنزین، قیمت ناگهانی افزایش با همراه اقتصادی مدیریت فقدان و تحریم

 و کارشناسان از بسیاری برای بزرگی خطر زنگ عراق، در ترامپ دولت توسط ایران قدرتمند مرد دومین کشتار همچنین

 به خیمو وضعیت این که کنندمی بینیپیش همچنین تحلیلگران برخی. رودمی شمار به خاورمیانه در امنیت و صلح مدافعین

 و ودش کشیده دارد را درآن نظامی پاسخگویی توانایی ایران که افغانستان حتی و یمن سوریه، لبنان، همچون دیگر کشورهای

 تاریخ در تهران در اوکراین کشور هواپیمایی ۲۵۷ پروازگردد. سقوط  منطقه در آمریکا و ایران بین احتمالی جنگی به منجر

 نفراز ۸۳۱ شود می گفته. دادند دست از را خود جان پرواز این مسافر ۸۲۵ همه. افزود منطقه وخیم اوضاع بر دی، ۸۱

 ایتنه در. بودند تحصیل و کار مشغول کانادا سراسر دانشگاهای در تعداد این از نیمی از بیش و بودند کانادا راهی مسافران

 پرواز کردن سرنگون به ایبیانیه در ایرانی ذیربط مسئوالن المللی،بین فشارهای تحت و شفافیت عدم و دروغ روز ۳ از پس

 و شناسایی هنوز را مرتبط مسئول افراد و جزئیات اما کردند، توصیف انسانی خطای را کار این آنها. کردند اعتراف ۲۵۷

 روعش ماه آبان در که اعتراضاتی. کرد تر گسترده ایران در را مردمی اعتراضات آتش ،تاتفاقا این مجموع. اندنکرده معرفی

 در همچنین ایران دولت. گردید دیگر بسیاری شدن زندانی و تن ۸۵۱۱ از بیش شدن کشته به منجر نهایت در و بود هشد

 بار چندین رسانی، اطالع ابزار کردن محدود و کشور از خارج به داخلی وقایع و اخبار درز از جلوگیری جهت اقدامی

 از نت دو کارلتون شگاهدان علمی معهجا ،ثرتأ و تاسف نهایت با. نمود قطع کشور سراسر در گسترده صورت به را اینترنت

 رشته دکتری دانشجوی آراسته فرید و یبیولوژ رشته التحصیل فارغ پورجم، منصور. داد دست از پرواز این در را عزیزانش

 ۳ اآنه. بود کرده سفر ایران به مارال اش، دیرینه همدم و دختر دوست با ازدواج و خانواده با دیدار تجدید برای فرید. ژنتیک

 .کنندیم یاد باانگیزه بسیار و فعال کوش، سخت دانشجویی عنوان به او از فرید دوستان. کردند ازدواج سانحه این از قبل روز

 ۳ که داریم را مسئوالنی از پاسخگویی درخواست و کنیممی محکوم را بیگناه مسافران مرگ و ۲۵۷ هواپیما سقوط عامالن ما

 باید دردناک حادثه این از فشفا و کامل تحقیقات. دادند انیانقرب خانوادهای و مردم به درستنا اطالعات و دروغ اخبار روز

 هک داریم امید همچنین ما. شود اجرا باید هاکانادایی و ایرانیان همه و هایشانخانواد ن،قربانیا برای عدالت و بگیرد صورت

 خود میانجیگری نقش به و دهد ادامه آن عامالن ساییشنا و حادثه این علل شدن شفاف هتج خود هایشتال به کانادا دولت

 باید اداکان. نباشیم عزیزانمان و گناه بی یهاانسان دادن دست از شاهد دیگر آینده در تا بیافزاید ایمنطقی هایتنش کاهش جهت

 از را خود حمایت ما و هستند 0044 وپیکی ارزشمند و بزرگ بخش ،ایرانی دانشجویان. کند ایستادگی و تالش صلح برای

 میلای با دارند حمایت یا کمک به نیاز نحو هر به که کسانی. داریممی ماعال بار غم حادثه این نقربانیا خویشان و دوستان همه

     .info@cupe4600.ca باشند تماس در ما با زیر
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