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 زلزله در مناطق غربی کشور جان صدھا نفر را گرفت      
 
 
 
 
  

آبان، زلزله ای به قدرت ھفت و سه دھم ريشتر، بخش وسيعی از مناطق غربی کشور خصوصا استان  ٢١شامگاه روز يکشنبه 
گذاشته است. شدت  کرمانشاه و شھرھای قصر شيرين و سرپل ذھاب را لرزاند و تاکنون صدھا کشته و ھزاران زحمی بر جای

زلزله به حدی بوده است که اثر آن در مناطق وسيعی از ايران، از جمله در استان ھای مرکزی، آذربايجان شرقی، آذربايجان 
  غربی، کردستان، بوشھر، خوزستان و ايالم نيز احساس شد و مردم را به وحشت انداخت. 

زيادی مناطق مسکونی، اداری و بعضا بيمارستان ھا در استان ھای گزارش ھای رسمی منتشر شده، حاکی از آن است که تعداد 
کرمانشاه، کردستان و آذربايجان غربی ويران شده و ھزاران نفر زير آوار مانده اند. اگرچه به دليل ويرانی حاصل از زلزله و آوار 

مين اين فاجعه مشکل است، اما آخرين شدن بسياری از ساختمان ھا ی مسکونی، دست يابی به آمار قطعی تعداد کشته ھا و مصدو
آمار ارائه شده توسط سخنگوی سازمان امداد و ھالل احمر ايران، حاکی از آن است که تا عصر روز دوشنبه، تعداد قربانيان اين 

مجروح و مصدوم رسيده است. بيشترين کشته ھا نيز مربوط به شھرستان سرپل ذھاب و قصر   ۶٧٠٠کشته و ۴٠٧فاجعه به 
  ن است. علت آمار باالی کشته ھا در سرپل ذھاب، به دليل نزديکی اين شھر به کانون وقوع زلزله بوده است. شيري

اعالم اين تعداد از کشته ھا و مجروحين زلزله، در شرايطی است که ھنوز تعداد زيادی در زير آوار مدفون ھستند و عمليات 
م است، تعداد کشته ھا و مصدومين اين فاجعه تا ھمين لحظه نيز به مراتب جستجو و امداد رسانی ھمچنان ادامه دارد. آنچه مسل

  بيشتر از آمارھای رسمی ارائه شده است و قطعا در ساعات و روزھای آتی آمار کشته شدگان باالتر خواھد رفت. 
حرکی ارگان ھای دولتی به رغم شدت زلزله و خرابی ھای ناشی از آن، گزارش ھا حاکی از نارضايتی مردم زلزله زده از کم ت

برای امداد رسانی و کمک به آسيب ديدگان است. اين تعلل و عدم تحرک الزم به ويژه در شھرستان سرپل ذھاب، کامال محسوس 
  بوده و خشم مردم را بر انگيخته است.

تمام بيماران جايی که است. تا  عمق فاجعه در سرپل ذھاب به حدی بوده است که تنھا بيمارستان اين شھر، کامال ويران و آوار شده
و کارکنان آن در زير آوار کشته و يا به شدت مصدوم و مجروح شده اند. بيان ھمين واقعيت تلخ، نشان می دھد که جمھوری 
اسالمی تا چه اندازه نسبت به زندگی و جان توده ھای مردم ايران بی تفاوت است. بيمارستان ھا که می بايست نسبت به ھمه 

ھا از استحکام بيشتری برخوردار باشند، به دليل دزدی ھای کالن شھرداری ھا و نيز بی توجھی مسئوالن جمھوری ساختمان 
  اسالمی در امور ساخت و ساز شھری به چنين سرنوشتی دچار شده اند.

ذاری ھای کالن می اگرچه وقوع حوادثی از قبيل زلزله و پيشگيری آن خارج از اراده بشر است، اما با کمی درايت و سرمايه گ
توان اثرات تخريبی و تلفات انسانی آن را به حداقل ممکن رسانيد. کاری که تاکنون بسياری از دولت ھای سرمايه داری پيشرفته از 
جمله ژاپن انجام داده اند. در جمھوری اسالمی اما، کسی به فکر مردم و ميزان استحکام ساختمان ھای مسکونی نيست. مسئوالن 

سالمی به جای اقدام جھت پائين آوردن ميزان تلفات و خسارات ناشی از زلزله، در اختالس ھا، دزدی ھا و مال اندوزی جمھوری ا
ھای خود غرقه ھستند و از اين رو، ميزان خرابی و تلفات جانی ناشی از زلزله در ايران، بسيار باالست. در چنين وضعيتی روشن 

  ھا و مصدومان، مستقيما بر عھده  ھيئت حاکمه دزد و فاسد ايران است.است که مسئوليت باال بودن آمار کشته 
سازمان فدائيان(اقليت) با ابراز تاسف عميق از جانباختن صدھا نفر از مردم مناطق غربی ايران در فاجعه زلزله، ضمن ادای 

 ميقا ابراز ھمدردی می کند. تسليت به تمامی داغديدگان اين فاجعه، با کليه آسيب ديدگان اين حادثه تلخ و دردناک ع
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