
 !صدها کشته و مجروح در زلزله استان کرمانشاه
زلزله ای به قدرت هفت و  (۱1۲2نوامبر  ۲۱) ۲۹۳۱ آبان ۱۲ یکشنبه، دیروز،

استان کرمانشاه در شمال غربی ایران و شهر ( 2.۹)سه دهم ریشتر

با این که دولت روحانی در ابتدا تعداد کشته . سلیمانیه در عراق را لرزاند

ولی در گزارش پزشک  ،کرمانشاه را بسیار اندک اعالم کردشدگان در 

دوشنبه )قانونی کرمانشاه تعداد کسانی که قربانی این زلزله شدند تا امروز 

 طولی نخواهد کشید تاذکر شده است و مسلماً فر ن 011بیش از (آبان ۱۱

این . که تعداد قربانیان بسیار بیشتر از این ارقام می باشد گرددمعلوم 

  .بار دیگر از مردم ستمدیده ما قربانی گرفتبه عنوان یک فاجعه طبیعی اخیر زلزله  واقعیتی است که

واقع قربانی نظم ظالمانه  اما آنچه این درد را دردناکتر می سازد این است که اکثر این قربانیان در 

چرا که بخشی از کشته شدگان، ساکنان خانه . می باشند  حاکم و رژیم های دزد و فاسد پشتیبانش

خانه های مسکن مهر با آخرین  در زمان احمدی نژاد با این ادعا که های پروژه مسکن مهر بودند که

در . استانداردهای ساخت و ساز و با امکانات کامل ساخته و تحویل داده خواهند شد، ساخته شدند

در . واحدهای مسکن مهر فاقد ایمنی و مقاومت می باشند امروز رسما گفته می شود که  حالی که

همگان دیدند که پروژه های ساخته شده تحت عنوان مسکن مهر با زلزله اخیر بجنورد نیز 

این واقعیت یکبار دیگر نشان می دهد که . استانداردهای الزم ساخت و ساز هماهنگی ندارند

سردمداران جمهوری اسالمی در حالیکه بیشرمانه مردم را با پروژه هائی نظیر پروژه مسکن مهر 

 .را در مسکن های بدون حفاظ در مقابل زلزله رها می کنندآنها  احمدی نژاد سر کیسه می کنند

 

زلزله استان کرمانشاه با توجه به خسارات وارده و کشتارهائی که به وجود آورد یک بار دیگر نشان داد 

ولی رژیم حاکم نه تنها هرگز به فکر ایجاد  ،که در شرایطی که ایران کشوری زلزله خیز است

تعداد کشته  زیاد شدناز  -تا حد ممکن -شدت خسارات و جلوگیری  استانداردهائی برای کاستن از

بر شدت آن نیز  ،فساد جاری در دستگاه حکومتی خودتوجه به بلکه با  ،شدگان د راثر زلزله نمی باشد

زلزله در کرمانشاه همچون همه رویداد های طبیعی که در دوران سلطه سیاه جمهوری . می افزاید

هیچ رویدادی نیست که در این کشور اتفاق بیفتد و  اسالمی اتفاق افتاده یک بار دیگر ثابت کرد که

طی آن روشن نشود که دزدان جنایتکار حاکم که خون مردم را در شیشه کرده اند جهت پر کردن جیب 

اقداماتی انجام داده و یا پروژه هائی را پیاده کرده اند که چنان های گشاد خود از حاصل چپاول توده ها 

برخورد به یک بالی   واقعیت است که همین. مردم نبوده استحاصلش جز تشدید مصیبت و بدبختی 

 .پیوند می زندآفریده اند دزدان و چپاولگران حاکم سیستمی که طبیعی همانند زلزله را به مبارزه با 

 

چریکهای فدائی خلق ایران ضمن همدردی با مردم ستمدیده ایران و عراق که درجریان این زلزله صدمه 

لی شدت خسارات ناشی از این بالی طبیعی دزدان حاکم بر هر دو کشور را عامل اص ،نده ادید

دانسته و بر ضرورت سرنگونی این رژیم های فاسد و ضد مردمی و وابسته به امپریالیسم تاکید می 

عامل اصلی همه ظلم  و وابستگانشان که به امید اتحاد حلقهای منطقه علیه امپریالسم جهانی. کنند

استثمار و چپاول  و به امید منطقه ای عاری از جنگ ومی باشند ها و جنایات علیه مردم منطقه 

و امکان یابند امکانات  توده های رنج دیده و تحت ستم سرانجامتا  ؛دسترنج کارگران و زحمتکشان

 .و مقابله با بالیای طبیعی سازمان دهند زندگی خویشمنطقه را برای رفاه ثروتهای بیکران 
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