
لرزاند ارکان رژیم را زلزله ای که  

پیامدهای  به لرزه افکند. حکومت اسالمی  مصمم بود کهربایجان که ارکان رژیم اسالمی را نیز آذربایجان نه تنها بخشی از آذ زلزله

تمامی تالشهای تبلیغی رژیم پیرامون دفاع از  از سوییاین صورت  در زیرا .نگردد زلزله آذربایجان به یک مسئله عمده کشوری بدل

کنفرانس کشورهای  پیرامون فعالیت های تبلیغی رژیم روز قدس و بسیج نیرو برای تظاهرات ,عربستان سوریه در کنفرانس اسالمی

 مالی رژیم یو عدم برنامه ریز  اقتصادی مناطق زلزله زدهیگر وضعیت وخیم و از سوی دمیرفت غیر متعهد در تهران زیر سایه 

زیرا در شرایط تحریم و کمبود ارزی, جمهوری اسالمی ترجیح میدهد بجای رسیدگی به  آشکار می گشت برای رفع نیاز آسیب دیدگان

که  -خامنه ای  بیت از اینرو .خود به حماس حزب هللا, حکومت سوریه و ... ادامه دهد کمکهای میلیونی  امور مردم ایران کماکان به

را بایکوت خبری کند. ترجیح داد تا زلزله آذربایجان  -و تلویزیون و روزنامه کیهان را در دست دارد عنان رادیو  

مه شب در مخابره نکردند و تنها پس از نیاز آن  خبری  وقوع زلزله ساعت پس از 7رادیو و تلویزیون جمهوری اسالمی حتی تا  

. این در صفحه اول خود درج نکردپس از زلزله خبری از آن  روز نیز انروزنامه حکومتی کیه خبری کوتاه  اشاره ای به آن شد.

بودند جان خود را مانده . چرا که بسیاری از کسانی که در زیر آوار رین ضربه را به قربانیان زلزله وارد کردبایکوت خبری بزرگت

از دست دادند. در ساعات اولیه پس از زلزله رسانی کمکبدلیل عدم   

بعنوان  گشت و مرگ بسیاری از آنان یب دیدگانآس , که منجر به دیر رسیدن کمک  بهزلزله ت, یعنی سانسور خبریبیشک این جنای

در  احمدی نژاد نیز .ثبت گردیده است - بخصوص سید علی خامنه ای -نکته سیاه دیگری در پرونده اعمال سران جمهوری اسالمی 

ول یز سری زده باشد. مسئکنفرانس سران کشورهای اسالمی به مکه ن کت درشر تا پیش از رفت عربستان زود هنگام به یک سفر

 جمهوری اسالمی از ,. در طی دو روز پس از وقوع زلزلهطرابلس شد راهی وقوع زلزله نیز دو روز پس از ایران هالل احمر

اعالم کردند که عملیات نجات  دوم روز پیش از پایان مسئولین کمک رسانی حتی و خارجی خودداری ورزید کمک هر گونه پذیرش

نیروهای کمکی هنوز  که از سوی  رساناهای حکومتی منتشر گشت . این خبر زمانی(1)زیر آوار به پایان رسیده است از ناپدیدشدگان

آشکارا  پایان عملیات نجات خبر شدن چند روستا بود. حاکی از ناپدید حتی نرسیده بودند و خبرها ی آسیب دیده روستاها از به بعضی

.زلزله داشت"کش ندادن" مسئله در اسالمی  رژیم نشان از تالش  

کرد. سید علی  پژواک داشت که سران رژیم اسالمی را وادار به کرنشآنچنان در ایران و خارج اما خبر زلزله از طریق اینترنت 

خامنه  مقاومت سال کرد.سلیتی در چند خط ارپیام ت ,دقیقه پس از تبریک به قهرمانان المپیک 92ساعت تاخیر و  92خامنه ای پس از 

 اما دیگر دیر .شروع به درج خبر زلزله کردند و صدا و سیمای آن و روزنامه های حکومتی شکست در زیر فشار افکار عمومی ای 

فعالین فرهنگی و مدنی ابتکار عمل را در دست گرفته  کاران,, ورزشهنرمندان نویسندگان, بود و نیروهای خود انگیخته مردمی, شده

ز اهدای خون به مراک ل و کمک در منطقه زلزله زده را در دست نداشت و سیل مردمعمال نیروی کنتردیگربودند. جمهوری اسالمی 

جمهوری اسالمی و  به آذربایجان جاری بود. بنظر میامد آنچه در این میان الزم نبود در شهرهای بزرگ و کمک رسانی مستقیم

ست.او  گان حکومتیگزم  

زلزله  . از روز سومرژیم راهی آذربایجان گشتندارجی پذیرفته شد و مقامات ریز و درشت تنها پس از دو روز کمک های خ 

 بانکی بخشی از انجمن های مردمی که برای کمک به شدند , حسابنیروهای سپاه پاسداران و سازمان اطالعات به منطقه اعزام 

 وارد مکارم شیرازی ترین آیت هللا های ایران از جمله زلزله زدگان افتتاح شده بودند مصادره شد و بخشی از منفورترین و فاسد

 و خود  (9پرداخته شود )به زلزله زدگان  به عنوان کمک  تومان( 9022)یک سوم  بخشی از زکات فطره که ماجرا شده و اجازه داد

برابر  تومان 002یعنی  تومان 9022 یک سوم )زکات فطره  قول پرداخت یک سوم . سپساین امر گشود نیز شماره حسابی برای او

زلزله  خانه های که وعده داد دولتاحمدی نژاد هم برطبق قولهای بی پایه  اول  داده شد. رحیمی معاون (از دفتر خامنه ایسنت 02با 

منفی  اخبار از این سفر پس اما سری به آذربایجان زد.  ناچارا پس از زلزله د. خامنه ای هم پنج روزنبازسازی میشو زدگان دو ماهه

و  اظق زلزله زده برای عموم ممنوع گشت. عکاسی و فیلم برداری در مندر رابطه با زلزله آذربایجان دوباره  سانسور خبری شد

رژیم بگمان "مهار بحران شد و د آغاز کمک های مردمی شرکت کرده بودنسازماندهی موج بازداشت فعالین آذری که در امر 

  رفت. به پیشوازتظاهرات حکومتی "روز قدس" گذشته آذربایجان" روز جمعه

. بجای باسازی (3)به تسهیالتی است که رژیم مدعی آن است مردم از عدم دسترسی بگوش میرسد حاکی اخباری که از آذربایجاناما 

( آنهم نه 0درصد بهره است) 0( به هر خانواده آنهم با دالر 0222کمتر از  تومان ) میلیون 19خانه زلزله زدگان صحبت از پرداخت 



 % ویران شده باشد. بیهوده نبود که بیت سید علی خامنه ای و122قرار است این قرض به کسانی داده شود که خانه آنها  به همه,

 از زکات فطره )که بخشا به فقرا پرداخت می شود( کردنداز جمله مکارم شیرازی سخن از پرداخت بخشی  دیگر آیت هللا های مرتجع

همراه احمدی نژاد به سفر رفته بود و سرگرم عبادت و مناجات  که به شهرسازی هم وزیر راه وعلی نیکزاد . یو نه خانه سازی دولت

 00به  برای آن داده بود هاهم 9( پس از بازگشت به ایران مدت حل مشکالت مناطق زلزله زده را که رحیمی قول 0در مدینه بود )

د ان آوربمی ک مسکن در منطقهناز حضور با سخن انه ساخته میشود. اما سپسروزه خ 00روز تقلیل داد و گفت برای زلزله زدگان 

و نیم میلیون تومان  9گویا قرار است به هر خانوار  .(0تا تسهیالت بانکی ارائه کند و روستائیان مجبور به رفتن به شهر نشوند)

آهن,  با این پول روستائیان ر( قرض با بهره داده شود تادال 0222میلیون تومان )حدود  19و  دالر( کمک بالعوض 1902)حدود 

سیمان و آجر برایگان به زلزله  آهن, وید بایدرنیس کمیسیون عمران مجلس می گ بسازند. را خودشانسیمان و آجر بخرند و خانه 

  (7)است.  از دولت یک درخواست غیر رسمی ما این فقطه شود ازدگان داد

حتی مسئله دسترسی به آهن و سیمان در مناطق زلزله زده یکی از مشکالت عمده  برای زلزله زدگان, خانه سازی رایگاناز عدم  جدا

در برابر استانداردهای ساختمانی  عدم مراعاتجله یعنی خانه سازی توسط خود مردم و با ع (0).بوده استپس از زلزله های پیشین 

 زلزله.

اخبار مربوط به  دم آذربایجان را تنها نگذاریم ومر ند.نمی لرزا کماکان آذربایجان را پس لرزه هاپیش روست و  فصل پائیز و باران

کنیم.   را هر چه وسیعتر منتشرزلزله آذربایجان   

ایران کشوری است زلزله خیز و در نبود یک سیستم بیمه سراسری اجتماعی و در شرایط فقر گسترده, دولت بایستی بیمه رایگان 

 خانه ها در برابر زلزله در سراسر ایران را بر عهده گیرد. 

 زلزله آذربایجان نشان داد که دلیل اصلی تخریب گسترده و تلفات زیاد, خانه های خشتی و قدیمی بوده است. از این رو خواست 

بازسازی و کسب کمک های دولتی برای بازسازی خانه های مسکونی چه در شهرها و چه در روستاها بایستی به یک خواست 

 عمومی بدل گردد.  

 

هیئت تحریریه سایت راه کارگر   

http://rahekaregar.com 
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