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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١٣ اپريل ١٠

  

 اين بالی زمينی تا کی؟
 نفر از ٣٧کم جان   امروز به وقت ايران، استان بوشھر را لرزاند، تا کنون دستۀ دقيق١۶:٢٢ای که ساعت  درزلزله

 . نفرمجروح بر جای گذاشت٨۵٠ھموطنان ما را گرفت و بيش از

  

شدت ه را می توان با درايت و برنامه ريزی ب... آنچه که روشن است ھر بالی طبيعی که آسمانی نيست و زمينی است

از علوم می کوشد خانه ھای  زلزله خيز قرار دارد، با توسل به پژوھش و استفاده ۀ که در منطقجاپانکشور . کاھش داد

در ايران . ضد زلزله بسازد تا در صورت وقوع چنين حوادثی حداقل زيان متوجه مردم و ثروت ھای کشور شود

شاھنشاھی و آخوندی سياست خانه سازی بر اساس حفظ ثروت عمومی و جان مردم نيست بر اساس بساز و بفروش و 

 توالن خانه سازی در ايران برای دريافت رشوؤاری ھا و مجريان و مسشھرد.  بوده و ھست"بنداز و بفروش"به قولی 

 ھر ساختمانی امضاء می گذارند، در کشور زلزله خيز برج سازی می کنند و تراکم ۀو چرب شدن سبيلشان به زير نقش

ز اين سيسات شھری برای مبارزه با سوانح خلع سالحند و در صورت بروأشھرھا بيقواره می شوند و ت.می فروشند

سوانح راھی به مرکز حادثه نمی برند، زيرا سامان و بافت شھرسازی بر اساس علمی و تراکم جمعيت و برنامه ريزی 

  .درست صورت نگرفته است

 خيانتھای رژيم پھلوی را در ۀاين رژيم تجرب.  رژيم جمھوری اسالمی بيش از سی سال است که بر سر کار است

 پھلوی برای زلزله ۀآنھا ديده اند که اين مردم بوده اند که در دور. ال داشته استدنبه  بساز و بفروشی نيز بۀعرص

 پول جمع می کردند و به سلطنت نفرين می فرستادند، اين مردم "تختی"توسط يادمانده ... زدگان بوئين زھرا و قزوين و

ه را ساختند و جمعيت شير خورشيد اشرف پھلوی تنھا در فکر غارت و عدم رسيدگی به وضعيت بوده اند که پل جوادي

  . اين تجارب را در پشت سر دارد و از اين تجارب نيآموخته استۀرژيم جمھوری اسالمی ھم. مردم بود

از باز سازی . ه است آبادان و خرمشھر و مناطق جنگ زده ھنوز زلزله زده اند و رژيم برای بنای آنھا اقدامی نکرد

. منتظری برای آزمايش ما از طرف خداوند عادل واقع شده بودهللا  آيت ۀ طبس نيز به گفتۀزلزل. شھر بم خبری نيست

حال ھمين چند وقت پيش نوبت آذربايجان بود و امروز نوبت بوشھر است و مافيای حکومتی در فکر مس کوبيدن بر 

 صبر و تحمل ما وقوع يافته، ۀوقتی بال آسمانی است و برای آزمايش درج. سر پشت بامھاست تا رفع بالی آسمانی شود

با اين منطق ارتجاعی و .  باريتعالی در افتاد و خود را گناھکار کردۀ نمی شود با آن مبارزه کرد و نبايد ھم با ارادطبيعتاً 

 زلزله کار خداست و سرنوشت با منطق شيخ،. وليت می کندؤخيانتکارانه است که مافيای در قدرت از خود سلب مس
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منان مافيائی در نماز جمعه به دعا دست می زنند و از ؤاين است که م. محتوم ماست و نمی شود در کار خدا دخالت کرد

 .خدا می خواھند که خودش بداد مردم برسد

 آن تسليت می گويد و از  استان بوشھر را به بازماندگان داغدار قربانيانۀبا اندوه فراوان زلزل) توفان(حزب کارايران

 .صميم قلب با آنھا ھمدردی می نمايد

 امپرياليستھا، به ۀرغم تحريمھای جنايتکاران حزب ما از مردم ايران و سازمانھا و نھاد ھای مترقی می خواھد که علی

  . ھرطريق ممکن به ياری زلزله زدگان بشتابند و از ھيچ کوششی در کمک به آنھا دريغ نورزند

 )توفان(يرانحزب کارا

 ١٣٩٢]حمل[ فروردين٢٠سه شنبه 
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