
 زلزله  پیرامون( توفان)اعالمیه حزب کارایران

 درمنطقه غرب کشورمرگبار

کیلومتری شمال غرب  ۷۳آبان ماه در  ۱۲یکشنبه شب  که ریشتر ، ۳.۷به قدرت  مرگبار در پی وقوع زلزله ای 

آن را احساس میلیون نفر در ایران و عراق  ۲۵۳حدود کیلومتری جنوب غرب حلبچه رخ داد  ۷۱سرپل ذهاب و 

مجروح   ۳۳۳۳ کشته و ۰۳۳بیش از   تاکنون این زلزله که مرگبارترین  زلزله در سال جاری درجهان است .کردند

، سرپل  ، کرند اسالم آباد، کرمانشاه شهرهای طبق گزارشات رسمی جمهوری اسالمی در .برجای گذاشته است 

آسیب  روستایی منازل شهری ودرصد  ۰۳راداشته اندوبیش ازوجوانرود بیشترین قربانی  ، ثالث ، قصر شیرین ذهاب

خبرگزاری فرانسه به . ی شامگاه یکشنبه در عراق نیز خسارات جانی و مالی به جای گذاشته است  لرزه زمین .دیده اند

زلزله زخمی نفر نیز بر اثر این  ۲۵۳نفر در استان سلیمانیه کشته و حدود  ۰نقل از مقامات عراق نیز گزارش داد که 

 .اند شده

با درایت و ابعاد گسترده مرگ وویرانی این بالی طبیعی ریشه در بالی زمینی دارد که می توان است مسلم آنچه که 

با توسل به نظیر ژاپن  زلزله خیز برخی از کشورهای .کاهش داد آن را بشدت دراز مدت وپیشگیرانه برنامه ریزی

د تا در صورت نبسازبا بنای مستحکم وقوی  خانه های ضد زلزله  وسرمایه گذاری موفق شدند پژوهش واستفاده ازعلوم

 سلطنت پهلوی و جمهوری اسالمی درایران . وقوع چنین حوادثی حداقل زیان متوجه مردم و ثروت های کشور شود

به قولی بنداز و بفروش  سیاست خانه سازی بر اساس حفظ ثروت عمومی و جان مردم نیست بر اساس بساز و بفروش و

شهرداری ها و مجریان و مسئووالن خانه سازی در ایران برای دریافت رشوه و چرب شدن سبیلشان به . بوده و هست

شهرها . زیرنقشه هر ساختمانی امضاء می گذارند، در کشور زلزله خیز برج سازی می کنند و تراکم می فروشند

مبارزه با سوانح خلع سالحند و در صورت بروز این سوانح راهی به مرکز بیقواره می شوند و تاسیسات شهری برای 

حادثه نمی برند، زیرا سامان و بافت شهرسازی بر اساس علمی و تراکم جمعیت و برنامه ریزی درست صورت نگرفته 

پهلوی را این رژیم تجربه خیانتهای رژیم . که بر سر کار استقریب به چهل سال است رژیم جمهوری اسالمی . است

 .وهمان راه را ادامه داده استدر عرصه بساز و بفروشی نیز بدنبال داشته 

 

با  .استاز طرف خداوند عادل واقع شده  " امت اسالمی "برای آزمایش این زلزله هاحاکم برایران به گفته آیت هللا های 

این است که مومنان . لت کردمنطق شیخ، زلزله کار خداست و سرنوشت محتوم ماست ونمی شود در کار خدا دخا

وقتی بال آسمانی است و  .مافیائی در نماز جمعه به دعا دست می زنند و از خدا می خواهند که خودش بداد مردم برسد

برای آزمایش درجه صبر و تحمل ما وقوع یافته، طبیعتا نمی شود با آن مبارزه کرد و نباید هم با اراده باریتعالی در 

با این منطق ارتجاعی وخیانتکارانه است که مافیای در قدرت از خود سلب مسئولیت می . گناهکار کردافتاد و خود را 

 .و مردم مصیبت دیده ما را به حال خود رها میکند کند

 

به بازماندگان  رامرگبار درغرب ایران وهمینطوردر استان سلیمانیه عراق  با اندوه فراوان زلزله (توفان)حزب کارایران

 .قربانیان آن تسلیت می گوید واز صمیم قلب با آنها همدردی می نماید داغدار

 

خود ابتکار عمل را دردست  از مردم ایران و سازمانها و نهاد های مترقی می خواهد که (توفان)حزب کارایران

به هرطریق ممکن به یاری زلزله زدگان بشتابند و ازهیچ  خرابکاریهای رژیم وسیاستهای ضد مردمی اوعلیرغم گیرند

 . کوششی در کمک به آنها دریغ نورزند
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