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  )در تبعيد(اطالعيه کانون نويسندگان ايران 
   آذربايجان شرقیۀ زلزلۀفاجع

  و بيداد جمھوری اسالمی 
  

 روی داد ای آذربايجان شرقیھا و روستاھ شھر برخی از شديدی درۀ زلزل١٣٩١ ]اسد[ مرداد٢١عصر روز شنبه 

آمار بی خانمان شدگان در . که در اثر آن تا کنون بيش از سيصد نفر جان باخته و بيش از پنجھزار نفر آسيب ديده اند

  .اين زلزله به بيش از ده ھا ھزار نفر می رسد

سد اين است که جمھوری له ای که به ذھن ھر انسان آزاده می ر اولين مسأ در مقابل چنين رويداد دردناکی،طبعاً 

 اين شھرستان کرده و تا چه حد توانسته است به نيازھای حياتی فوری آنان ۀاسالمی چه کمکی به مردم آسيب ديد

  .پاسخ بدھد

 ساعت اوليه که نياز به کمک بيش از ھر لحظه در اين فاجعه است و ١۵ول در مطابق گفته ھای خود مقامات مسؤ

ه شدن بخش وسيعی از زلزله زدگان جلوگيری کند، ھيچ کمک قابل مشاھده ای از اين کمک ھا می تواند از کشت

 حتی از سوی رژيم به عمل نيامده و بعد از آن نيز ميزان کمک ھای ارسالی به منطقه کمتر از آن است که اصوالً 

، کيھان،  حتی رسانه ھای دولتی، به ويژه صدا و سيما.دولت ھای ضدمردمی جمھوری اسالمی انتظار می رود

  .نيز دربارۀ اين فاجعه عظيم انسانی خبررسانی جدی نکرده اند... رسالت و

ثر و گسترده در مقابل ھد که بايد يک کمک رسانی بسيار مؤآمار باالی کشته و زخمی و بی خانمان ھا نشان می د

ان گروه ھای ديگری از اين رويداد به عمل آيد و چنانچه اين کمک رسانی بيش از اين دچار رخوت و تعلل باشد ج

  . مردم ھمچنان در خطر خواھد بود

 تمام نيروھای زمينی و ھوائی و ولی جمھوری اسالمی که در مقابل ھر گونه اعتراض و حق خواھی مردم فوراً 

کار می گيرد و در مدت بسيار اندکی قادر به بسيج نيروی نظامی اش برای ه امکانات ويژه اش را برای سرکوب ب

خود است، در قبال آنچه به زندگی مردم و نياز آنان به کمک ھای اوليه برای زنده ماندن مربوط می شود، دفاع از 
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:  فرموده اند قم ايت هللا سعيدیۀامام جمعروزنامه ھا نوشته اند که . کمترين اقدام را در دستور کار قرار می دھد

ذربايجان زمين لرزه بوده، که آس واقعا اين حادثه موقعيت حسا دانشمندان ما بايد تحقيق کنند، ببينند در اين«

يک زلزله سياسی   نظامی ياۀفساد و بی حجابی است، يا از طرف استکبار و صھيونيزم يک نوع حمل سرمنشاء ان

  ».به ما وارد شده است

يران جمھوری اسالمی در برابر فاجعه ھای دردناک وارد آمده به مردم ا» وليتاحساس مسؤ«اين نمونه ای از 

  . است

 شھر بم اتفاق افتاد، ميزان کمک ھای بين ۀافزون براين بايد ذکر کرد که جمھوری اسالمی مانند آنچه در مورد زلزل

والن وامی گذارد و خرابی و نکبت حاصل از اين واقعه دردناک بر تن  در اين زمينه نيز به حيف ميل مسؤالمللی را

  .و جان مردم باقی خواھد گذاشت

 آنان برای کمک خواھی و ۀيسندگان ايران در تبعيد، در دفاع از حقوق مردم و صدای اعتراض در گلوماندکانون نو

 ايران درخواست می کند که با ھر وسيله ۀ مردم آزادۀدادرسی، با محکوم کردن ارتجاع جمھوری اسالمی، از ھم

 ۀاسالمی، به ياری مردم آسيب ديد سرکوبگران جمھوری ۀکه برايشان ممکن است خود مستقيما و بدون واسطای 

 بشتابند و صدای اعتراض خود را در برابر اين بيداد رژيم جمھوری اسالمی به گوش مردم جھان "اھر"شھرستان 

  برسانند

  

  کانون نويسندگان ايران در تبعيد

 ١٣٩١ ]اسد[ مرداد٢٢

 


