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 پيام ھمدردی با ھموطنان آذری

  بالی آسمانی يا بالی زمينی؟
ن ايران آذربايجان شرقی و غربی، اردبيل، زنجان و  ريشتر در پنج استا٢/۶ای به بزرگی   لرزه  روز شنبه زمين

ھای منتشر شده تاکنون اين زلزله بيش  بنا بر گزارش. شدت تکان داده وقوع پيوست و خانه ھای مردم را به گيالن ب

خبرھا حاکيست که  ھزاران نفر بعد از زلزله شب گذشته .  تن مجروح بر جای گذاشته است٢۵٠٠ کشته و ٣٠٠از 

طور دقيق مشخص نيست، ه ابعاد ويرانی ھا ب. ت بازگشت به منزلشان را ندارند و در خيابانھا آواره اندأھنوز جر

ھای ايران ه اما  از ورای مطبوعات و رسانه ھای رسمی چنين بر می آيد که اين زمين لرزه ھمانند ديگر زمين لرز

  .بار آورده استه خرابی و تخريب عظيمی ب

اند از زلزله ای که در استان آذربايجان شرقی و غربی و ساير نقاط رخ داد و مردم ميھن ھيچ انسان شريفی نمی تو

رژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی اين بار نيز اين فاجعه را  . ما را سوگوار کرده است، در غم و اندوه فرو نرود

عمال آنھا در . ن را آزمايش کند استان کرمان، زلزله بم کار خدا می داند که می خواھد مردم آذربايجاۀھمچون فاجع

  :اينترنت می نويسند

ی به ئپاسخگو دردناک  فرار از ۀی و طبيعی جلوه دادن اين زلزل، اما بی توجھ"خدايا خودت به فريادشان برس "

بوده و ميليونھا مردم ايران را به گروگان براندازتر  بالی زمينی است، که برای سراسر ايران نکبت بارتر و خانمان

با سرمايه گذاريھای مناسب و با برنامه ريزيھای دراز مدت و علمی می توان در مقابل زمين لرزه ھای . گرفته است

ليکن چنين سياست پيشگيرانه ای از ماھيت  رژيم . اينچنينی ايستاد و ابعاد تلفات جانی و تخريب را به حداقل رساند

 ۀالل و جنايتکار جمھوری اسالمی نمی تراود و لذا ھرچه کينه به رژيم افزون می شود به ھمان اندازه روحيدزد و د

چه زيبا بود . ھمدردی و ھمبستگی ميان مردم ايران  صرف نظر از ھر قوميت و مليتی که باشند  تقويت می گردد

 زده بم شتافتند واز ۀو جان به ياری ھموطنان زلزلما با دل .... وقتی رفقای آذری، شمالی و اصفھانی، تھرانی، ُکرد

 ھمبستگی و يگانگی ۀچنين روحي.  استان کرمان دريغ نورزيدندۀھيچ کوششی در کمک رسانی به مردم داغديد

  .درميان مردم ما ناقوس مرگ رژيم و ھمه دشمنان مردم ايران است

ان ايران را به بازماندگان داغدار قربانيان آن تسليت  ھولناک پنج استۀبا اندوه فراوان زلزل) توفان(حزب کارايران

  .می گويد و از صميم قلب با آنھا  ھمدردی می نمايد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

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

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

  

  )توفان(حزب کارايران

  ١٣٩١ مرداد ٢٢يکشنبه 
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