رژیم جمهوری اسالمی مسئول ابعاد وسیع فاجعه زلزله در آذربایجان است
روز شنبه  91مرداد ماه زلزله ای به مقیاس 2.6ریشتر مناطق شمال غربی ایران ،استان آذربایجان شرقی را به لرزه در آورد،
طبق اخبار و آمار منتشر شده شهرها و بسیاری از روستاها بکلی ویران شده اند؛  .بیش از هزاران تن از هموطنان آذری کشته
و مجروح شده اند .شمار کشته شدگان رو به افزایش است و ابعاد این فاجعه به مرور گسترش می یابد.
واقعیت این است که بر پایه نظر متخصصان ،میزان تلفات انسانی وارده و ابعاد وسطوح تخریبات فیزیکی در مناطق آسیب دیده
 به طوری که برخی از روستا ها بکلی با خاک یکسان شده اند -؛ با شدت زمین لرزه ،همخوانی ندارد ،و چنین زمین لرزه ایدر نهایت باید چند نفر زخمی میداد .عمق فاجعه از همین جا خود را نشان میدهد  ،که هر چند زلزله بالئی ویرانگر طبیعی
است ،اما چگونه تحت حاکمیت جمهوری اسالمی ،با ابعادی چندین برابر فاجعه بارتر برسر مردم فرود می آید .اکثر خانه هائی که
مردم زحمتکش در آن زندگی میکنند فقط سر پناه ی است برا ی گذران زندگی  ،که نه تنها با استاندارهای خانه سازی در مناطق
زلزله خیزی مانند ایران خوانائی ندارد بلکه حتی با استاندارهای معمولی نیز نمیخواند .خبر رسانی ،کمک رسانی سریع و
بالفاصله بخصوص در ساعتها و روزهای اولیه ،خود نقشی بسیار حیاتی در کاهش ابعاد تلفات انسانی دارد .که در اینجا هم بی
لیاقتی ،بی توجهی سیستم بورکراسی جنایتکار جمهوری اسالمی خود را نشان داده است .دستگاه های خبر رسانی رژیم نه تنها
با اطالع رسانی ضعیف و تالش در جهت کم رنگ جلوه دادن کم و کیف ابعاد فاجعه ،به پوشاندن بی توجهی خود در امداد رسانی
سریع و کافی پرداختند  ،بلکه در مقابل کمک ها و امداد رسانیهای مردمی نیزانواع و اقسام موانع را بوجود آورده اند .اینگونه
است که فاجعه رژیم جمهوری اسالمی ،بالی طبیعت را تشدید میکند.
رژیمی که میلیاردها دالر صرف پروژه های ماجراجویانه و سرکوبگرانه نظامی میکند  ،و با پا فشاری برسر مساله اتمی،
عواقب فاجعه بار تحریمها را برای مردم ایران به ارمغان آورده  ،نشان داده است که مشغله اصلی اش سرکوب خشم و
اعتراضات مردمی است که از شدت استثمار و سرکوب مردمی به جان آمده وآماده انفجارند .از اینرو حتی ،هنگام وقوع بالیای
طبیعی ای همچون زلزله ،پیش از اینکه به فکر کمک رسانی به مردم بال دیده شود ،از همکاری ،همیاری ،خود سازماندهی کمک
رسانی مردمی توسط ابتکارات توده ای بخصوص در مناطق محروم و تحت ستم ملی بشدت می هراسد ،از این جهت استکه ،اقدام
به اشکالتراشی و بوجود آوردن موانع در راه کمک رسانیهای مردمی کرده است.
جمهوری اسالمی مسئول اصلی باال رفتن تعداد جان باختگان ،آسیب دیدگان ،دیر رسیدن ویا نرسیدن امداد به مصدومین و باز
ماندگان می باشد ،هر چند که موظف است که تمامی خسارتهای وارده به مردم را جبران کند ،اما تنها با مبارزه پیگیر ومداوم
میتوان آنرا به رژیم تحمیل کرد .تجربه های مردمی در این زمی نه نشان داده است که سازماندهی گروه های داوطلب
امدادگرمردمی ،ایجاد نهادهائی توده ای برای جمع آوری کمکها توسط مردم  ،کمک شایانی به مجروحین  ،باز ماندگان و آسیب
دیدگان این فاجعه خواهد کرد.
سازمان کارگران انقالبی ایران (راه کارگر)  ،ضمن همدردی با تمامی خانواده های داغدیده و آسیب دیده ،به باز مانده گان
جانباختگان این رویداد تسلیت گفته و خود را در غم و اندوه آنان شریک میداند.
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