
  جان،يزلزله آذربا
  !ي اسالمي جمهوريضد خلق تي ماهافشاگرِ
اس ي در مق۶.٢ به قدرت ی بعد از ظهر زلزله ا۵ مرداد ماه حدود ساعت ٢١روز شنبه 

ن يمهک به ی نزدیگری زلزله د بعدیقی را لرزاند و دقایجان شرقیباشتر ، استان آذریر

ن فاجعه بودند، ی  پس لرزه که هر کدام تداوم بخش ا۶٠د و به دنبال آن هم حدود ین منطقه را در نوردیقدرت ، ا

.  که هنوز هم ادامه داردیهراس. ده  را باعث گشتندی رنجدیشتر توده هايدلهره و وحشت هر چه ب

 

 ربنا ب

 ٣٥ ورزقان، یلومتري ک١٩ اهر، یلومتري ک١٧ن لرزه ين زمیمرکز ا، ن ک دانشگاه تهرایزيموسسه ژئوفگزارش 

 هم یجان غربی آذربای که اهالی را در برگرفته تا جائیعيس قرار داشته اما دامنه آن، مناطق وسی هریلومتريک

را در ها   و اکثر مردم عمال شبر آمدندده لرزبه ز بارها ی چون شهر تبرناطقم ین زلزله را احساس کردند و بعضیا

  .   کنندیها به روز م ابانيخ

با یس و تقری هری روستا١٢ اهر و ی روستا٧٠ منطقه را در بر گرفت، یب به هزار روستاین زلزله که قریبر اثر ا

 یکی که یکسان گشتند تا جائی از روستا ها با خاک یده و برخیدا صدمه دی منطقه ورزقان شدیه روستاهايکل

ک گور ین روستا به یاکه  کرد گفته است ی ورزقان تالش می از روستاهایکی ی اهال نجاتی که برایاز کسان

 یل هم هست که شهردار ورزقان اعالم کرده است که روستاهاين دليبه هم. ل شده استی تبدیدسته جمع

 ی ها، رسانهین اظهاراتيرغم چنياما عل.  گذاشته اندیب شده و هزاران کشته بر جایاطراف شهر او کامال تخر

ست که روزنامه ين در حالی نفر مجروح خبر دادند و ا٢٦٠٠ کشته و حدود ٢٥٠ تنها از ی اسالمی در جمهوریدولت

 ی اسالمی جمهوریمايو س صدا نموده و یدار هان و رسالت تا روز بعد از زلزله هم از اعالم خبر آن خودي کیها

  .ن فاجعه ندادیهم پوشش الزم را به ا

ش یان تر به نماي را هر چه عی اسالمیم جمهوری موجود و رژیت مناسبات ضد خلقين ماهجایزلزله در آذربا

ا ي مهیعين فاجعه طبی از عواقب مرگبار ایري جلوگی که برایل امکاناتيا بدلي از نقاط دنیاريدر بس. گذارده است

، ی اسالمی جمهورران تحت سلطهی اما در ادهند ی کشته نمیشتری ر۶ ی با قدرت حتیشده است، زلزله هائ

ن در ی گذاشته و ای هزاران کشته و مجروح و آواره بر جاین زلزله ايم، چنین رژی ایت ضد خلقيل ماهيبدل

 بعد از ظهر ۵ ساعت ین زلزله به جایر ا کنند که اگی اعتراف مین زلزله شناسي است که متخصصیطیشرا

ن حال مقامات یدر ا   !گذاشت ی میته بر جان هزار کشیداده بود  همانند زلزله بم چند  صبح رخ ٥ساعت 

ان را نجات ي از قربانیاري تواند جان بسیها م  که سرعت انجام آنی ای اضطراریها  کمکی اسالمیجمهور

افتن ی یدستور توقف جستجو برا،  ساعت پس از زلزله ٢٤هم بدتر کمتر از  ر شروع کردند و از آنیار ديدهد بس

ر آوارها وجود یدر ز یا زخمی زنده یاري که هنوز احتمال وجود تعداد بسیدر کردند در حالن فاجعه را صایان ايقربان

م ين حال سرتی با ا. اعالم کرد" ميعظ"وسعت زلزله را ،  از کارکنان هالل احمر یکین فاجعه یبه دنبال ا. دارد

ل يزدگان تا کنون به دل ه زلزلهیاسکان و تغذ"گفته است که " چه ولهیدو "یس به خبرگزاریاحمر در شهر هر  هالل

 در ی اسالمیر جمهوري دهد که تأخیت نشان مين واقعي و هم"صورت نگرفته است" ها ی ناهماهنگیبرخ"

ده ی ستمدی به اهالیدگي رسی الزم برایص امکانات و منابع مادين زلزله و عدم تخصیدگان ایکمک به صدمه د

ن مردم انسان یافزون بر ا.  تحت ستم افزوده استیش توده هان فاجعه بر دویگر ا رانی ابعاد وههر لحظه ب

م روبرو یدگان نموده بودند با رفتار سرکوبگرانه مزدوران رژیدوست منطقه که مستقال اقدام به کمک به فاجعه د

  . ز محدودتر گشتيان ني به قربانی مستقل مردمیها ب ابعاد کمکين ترتیشده و به ا

شتر ي را هر چه بی باخته، خشم افکار عمومی زلزله زده و هستی با توده هایم اسالی جمهوریرفتار ضد خلق

ت ين واقعیز به اي نی اسالمیجمهورن شده يدست چنده مجلس ی که نماییخته تا جايم برانگین رژیه ايبر عل

فاجعه . ان صحبت کرده استي در اثر رفتار حکومت با قربانیشدن احساسات عموم" حه داریجر"اعتراف کرده و از 



درد ها و ، که قدرت است ی بر اری اسالمیکه جمهور یزمان دهد تا یگر نشان میجان بار دیدردناک زلزله در آذربا

  .د داشتن نخواهیانی مردم ما پایرنج ها

ت گفته يتسلجان یده آذربایران و به خصوص به مردم درد دین فاجعه دردناک را به مردم ای خلق ای فدائیکهایچر

  . داندیک میها شر در غم آنو خود را 

  
  !ی اسالمیسم جمهوريالیم وابسته به امپرینابود باد رژ

  
  رانی خلق ای فدائیکهایچر

    
   ٢٠١٢ آگوست ١٢ – ١٣٩١ مرداد ٢٢


