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  دستانشه کتاتور و اسلحه بيد ،جانيزلزله آذربا

  !کنندی  ھستند و حمله مید آنھا وحشيکمک نکن
 زلزله زده سر یشتر به چند روستاي از اعتراضات بیري جلوگی و برای با سرافکندگیشنبه خامنه اروز گذشته پنج 

  .  نام نھاد و رفت"  جلویسوه  پرش بیسکو" گرفت و زلزله را یادگاري چند عکس  ،زد

زلزله ن ي از ازي نیگراني و دیرد و کسيداد در مورد زلزله خفقان بگ یح مي که ترجیکه رھبر حکومت نينفس ا

 و به محل ردهشود کفش و کاله ک ی مجبور م،ر خاک کننديان نشتابند و موضوع را زيزنند و به کمک قرباننحرف 

 خته به محل آمد و فوراً ي ریش و پشمي فرو افتاده و با ری با شانه ھایخامنه ا.  نشان از قدرت مردم بود،برود

نه با آنھا يند که مردم چگونه با نفرت و انزجار و بغض و کده ايمجبور بود فرار کند چرا که پاسدارانش در محل د

  .شوندی روبرو م

ن ي از ایاديافتن تعداد زي و سازمان ی اجتماعی فراخوان شبکه ھا،جان و عکس العمل خود مردميزلزله در آذربا

ن يدند و از اپا خاستند و کمک کره ران بيمردم ا. ران بودي مھم در ایاسي سۀک واقعي ی، کمک رسانیق برايطر

 ی بر زخم مردم میکنند و مرھمی  حرکت می اسالمیل حکومت ضد انسانيرغم می ق نه فقط نشان دادند که عليطر

د که اگر مردم متحدانه يران دي ای اسالمیجمھور. ران نشان دادندين حال قدرت خود را به حکومت در اي در ع،نھند

ان دعوا و مرافعه ين جاني باعث شد بیه از عکس العمل مردمن درجيھم. ن حکومت کارش زار استي ا،حرکت کنند

  . ده شديشان کشی  شروع شد و جنگ و دعوا به مجلس اسالمیشروع شود از ھمان صفوف خودشان انتقادات

 ۀ روانی کمک رسانیران براي که از سراسر ائینھاي صف ماش، خون در تھران و اصفھانء اھدای طوالنیصف ھا

 ی میستھا بود که سعي پان ترکۀغات قوم پرستانيک پاسخ محکم به تبلين حال ي  در ع،ه بودند زلزله زدیروستاھا

نسبت دھند " فارسھا"  را به ی حکومت اسالمیستياست سھل انگارانه و  فاشي حکومت و سیکردند عدم کمک رسان

ن مردم را دامن ين ترک و فارس و جنگ بيرون بکشند و جنگ بير ضرب مردم بي را از زیو حکومت اسالم

  . بزنند
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 امروز مردم در یاما تا آنجا که به دردھا. رد ي قرار گینھا مورد بررسيش از ايد بي بعد از آن بایزلزله و درسھا

 در مشکالت و ت يدر واقع.  ز مثل قبل استي ھمه چ، باشدید مورد توجه عموميگردد که با یمناطق زلزله زده برم

 بلکه  ،جاد نکرديا در کارھا یشيکتاتور به محل نه فقط گشاي سفر د،مناطق زلزله زده مردم در یش رويمصائب پ

 از یري جلوگ، کردن منطقه ی تر و پررو تر کرده و آنھا با نظامیدستان حکومت را جره مزدوران و اسلحه ب

ش يد پيبا اسلحه و تھد و تسلط شوم خود را  کرده ز را قبضه ي ھمه چا کمکھا به محل عمالً ي و ئیارسال مواد غذا

 رساندن کمکھا  به محل ی  برایر دولتي غیا سازمانھاي  وی ورزشیده که جلو رفتن گروه ھايخبر رس. برند یم

 ،ان زلزلهي قربانیعنيد آنھا يد به محل برويپاسداران گفته اند خودتان اجازه ندار ئیرند و در جايگ یزلزله را  م

  . خواھند کرد ھستند و به شما حمله یي وحشمردم

ه حکومت ي علی اتحاد و اعتراض عمومین فضاي جلوا،گريکند که جلو ارتباط مردم با ھمد ی مء تقالسپاه پاسداران

نھا ي اۀط مساعد ھميقبضه کرده و انبار کند و البد در شرا  کمکھا را ۀ ھمکوشد  ین حال ميدر ع.  را سد کندیاسالم

   . که در زلزله بم کردندیرا بفروشد کار

د از سد ي بایاست منتھ روان  آنھا یسوه ل کمکھا بياج مبرم به کمک دارند و سيمردم دردمند در محل زلزله احت

  . کنند یدا مين موانع را پي دور زدن و گذشتن از ای گذشت و مردم راھھایف اسالميسپاه و مزدوران کث

 ،ی دارو و امکانات بھداشت،ئیاج به مواد غذايآنھا احت.  استی خود باقی مردم زلزله زده کماکان سر جایخواستھا

خواھند  یآنھا م. دارند...  و روانپزشک و ی معنوین  کمکھايمارستان و چادر و ھمچني و پزشک و بیدنيآب آشام

 یھايماريافتن بي شود و جلو گسترش یور، جمعاوانات فوراياجساد ح.  و قابل سکونت شودی پاکسازروستاھا فوراً 

ران ي اید از طرف حکومت اسالمينھا ھمه بايشان دارند و ا منازل ی فوریاج به بازسازيآنھا احت. دگر گرفته شويد

 ی فوری کمک به بازساز،ھايماريافتن بي از گسترش یري جلوگ ، به دست مردم  امکاناتی رساندن فور.انجام شود

  .  در دستور کار است ھمه و ھمه ،ھانه يپرداخت ھز ی برایاعمال فشار به حکومت اسالممنازل و 

ران بوده ي حاکم بر ای اسالمیستھاي  پاسخ فاش،است سرکوبي سرزدن به محل و عکس گرفتن و سپس ادامه  س

  . است

 را یان اسالمي ادامه داده و حکومت جانین کمک رسانيم به اعتراضات و ھمچنيکن یران دعوت مي مردم اۀما از ھم

 آرام کردن اوضاع  و ادامه یکتاتور از محل براي دی خامنه ایقه اير چند دقدايد. نھا تحت فشار بگذارنديش از ايب

  . د اعتراض کردي بایستي فاشیاستھاين سيبه ا.  حکومت در محل بودی ضد انسانیاستھايدادن به س

 ین کمکھا و اعمال فشار به حکومت  اسالميا. ران به کمک زلزله زدگان شتافتندي که در سراسر ایزنده باد مردم

  . ابديد ادامه يبا

   ینا احديم
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