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  ! استان کرمانشاهۀصدھا کشته و مجروح در زلزل

زلزله ای به قدرت ھفت و  )٢٠١٧مبر  نو١٢( ١٣٩۶ ]عقرب[آبان ٢١ يکشنبه، ديروز،

استان کرمانشاه در شمال غربی ايران و شھر سليمانيه در عراق را ) ٧.٣(سه دھم ريشتر

ه را بسيار اندک  تعداد کشته شدگان در کرمانشاءبا اين که دولت روحانی در ابتدا. لرزاند

 ولی در گزارش پزشک قانونی کرمانشاه تعداد کسانی که قربانی اين زلزله ،اعالم کرد

طولی نخواھد ًفر ذکر شده است و مسلما  ن۴٠٠بيش از ) آبان٢٢دوشنبه (شدند تا امروز 

اخير به عنوان يک  ۀت که زلزلاين واقعيتی اس. که تعداد قربانيان بسيار بيشتر از اين ارقام می باشدگردد  معلوم کشيد تا

 اما آنچه اين درد را دردناکتر می سازد اين است که اکثر اين  . ما قربانی گرفتۀبار ديگر از مردم ستمديد طبيعی ۀفاجع

چرا که بخشی از کشته .  می باشند  حاکم و رژيم ھای دزد و فاسد پشتيبانشۀواقع قربانی نظم ظالمان قربانيان در 

خانه ھای مسکن مھر با   مسکن مھر بودند که در زمان احمدی نژاد با اين ادعا کهۀ خانه ھای پروژشدگان، ساکنان

امروز  در حالی که. آخرين استانداردھای ساخت و ساز و با امکانات کامل ساخته و تحويل داده خواھند شد، ساخته شدند

 اخير بجنورد نيز ھمگان ديدند ۀدر زلزل.  باشندواحدھای مسکن مھر فاقد ايمنی و مقاومت می  گفته می شود که ًرسما

اين واقعيت . که پروژه ھای ساخته شده تحت عنوان مسکن مھر با استانداردھای الزم ساخت و ساز ھماھنگی ندارند

 ۀکه بيشرمانه مردم را با پروژه ھائی نظير پروژ يکبار ديگر نشان می دھد که سردمداران جمھوری اسالمی در حالی

  .آنھا را در مسکن ھای بدون حفاظ در مقابل زلزله رھا می کنند  احمدی نژاد سر کيسه می کنندمسکن مھر

 استان کرمانشاه با توجه به خسارات وارده و کشتارھائی که به وجود آورد يک بار ديگر نشان داد که در شرايطی ۀزلزل

 ولی رژيم حاکم نه تنھا ھرگز به فکر ايجاد استانداردھائی برای کاستن از شدت ،که ايران کشوری زلزله خيز است

فساد جاری توجه به  بلکه با ،راثر زلزله نمی باشدتعداد کشته شدگان د زياد شدن از -تا حد ممکن -خسارات و جلوگيری 

 رويداد ھای طبيعی که در دوران ۀزلزله در کرمانشاه ھمچون ھم.  بر شدت آن نيز می افزايد،در دستگاه حکومتی خود

 سياه جمھوری اسالمی اتفاق افتاده يک بار ديگر ثابت کرد که ھيچ رويدادی نيست که در اين کشور اتفاق بيفتد و ۀسلط

طی آن روشن نشود که دزدان جنايتکار حاکم که خون مردم را در شيشه کرده اند جھت پر کردن جيب ھای گشاد خود 

اقداماتی انجام داده و يا پروژه ھائی را پياده کرده اند که حاصلش جز تشديد مصيبت و چنان ھا از حاصل چپاول توده 
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سيستمی که  برخورد به يک بالی طبيعی ھمانند زلزله را به مبارزه با   واقعيت است کهھمين. مردم نبوده استبدبختی 

  .پيوند می زند ،آفريده انددزدان و چپاولگران حاکم 

 ،نده ا ايران و عراق که درجريان اين زلزله صدمه ديدۀ خلق ايران ضمن ھمدردی با مردم ستمديدچريکھای فدائی

دزدان حاکم بر ھر دو کشور را عامل اصلی شدت خسارات ناشی از اين بالی طبيعی دانسته و بر ضرورت سرنگونی 

لقھای منطقه عليه امپريالسم خميد اتحاد به ا. کيد می کنندأاين رژيم ھای فاسد و ضد مردمی و وابسته به امپرياليسم ت

و به اميد منطقه ای عاری از می باشند  ظلم ھا و جنايات عليه مردم منطقه ۀ عامل اصلی ھم و وابستگانشان کهجھانی

 امکان يابند توده ھای رنج ديده و تحت ستم سرانجام تا ؛جنگ و استثمار و چپاول دسترنج کارگران و زحمتکشان

  . و مقابله با باليای طبيعی سازمان دھندزندگی خويشمنطقه را برای رفاه تھای بيکران و ثروامکانات 

  چريکھای فدائی خلق ايران

  ٢٠١٧مبر  نو١٣  -  ١٣٩۶ ]عقرب[ آبان٢٢

 

 


