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 رانیزده در غرب ابا هموطنان زلزله یدر مراسم همبستگ یرجو میمر یسخنران

 ۱۳۹۶ آبان ۳۰

 نیبا مجروحان و مصدومان ا یباخته در زلزله استان کرمانشاه و همدردهموطنان جان ادیبه میاجا جمع شده نیامروز ا
 شده است. رانیشان وو سرپناه که خانه یها هزار خانوارواقعه و ده

 
 ،یخواهران و برادران گرام ز،یعز هموطنان

 نیبا مجروحان و مصدومان ا یباخته در زلزله استان کرمانشاه و همدردهموطنان جان ادیبه میاجا جمع شده نیا امروز
 شده است. رانیشان وو سرپناه که خانه یها هزار خانوارواقعه و ده

 دند،یکش ادیفر کردند و هر چه هیآوار ماندند و هر چه گر ریز شانزانیکه عز یبا کسان یخاطر همدردبه میاشده جمع
 رونیآوار ب ریشان را زنده از زتوانستند فرزندان و بستگان یوقت یکه حت یبا کسان یو همدرد دیداد آنها نرسبه یکس

 شان را نجات دهد. کند و جان یدگیها رسآن تجراحنبود که به یبکشند، اما بعد از آن کس
كنم كنم و تكرار ميرا تقدیم ميترین تسلیتو داغدار استان کرمانشاه، از طرف مقاومت ایران، عمیق زدهبتیمردم مص به

 كه قلب ما باشماست و دعاهاي ما براي شماست. 
ازگله، کرند،  ،یثالث باباجان ن،یریذهاب، در قصر ش مان در سرپلفرزندانمان و بهخواهران و برادرانبه نیچن هم

 :مییگویغرب، روانسر، جوانرود، پاوه، صحنه، داالهو، تازه آباد و کرمانشاه، م النیگآباد، اسالم
 کورد. یداغدار یلکتانم خهدرد و هاو غم هاو

 که:  میکرد، بگو ی  از زبان شاعر بزرگ مردم کردستان، مولو خواهمیم و
 دلم باز پر غم شده  دوباره

 جمع، ماتم فراهم شده  نیدر
 قراریبس ب ستیاز هجر و دور دل

 ست تار دهیاندوه، نور دو د ز
روزها از دل و  نیکه در ا رانیویژه غرب امان در سراسر کشور، بهو کمک هموطنان یاریکه در پناه لطف خدا و  باشد

 کنند.  دایفاجعه، هرچه زودتر، بهبود پ نیپرستاران و پزشکان دلسوز، مجروحان ا یاریو دردمند بودند و با  ختهیجان برانگ
 یرانیو و یبه مراتب قربان توانستیم ییحادثه نیکه چن رایز ماند،یم یهمه باق ریو ضم زخم برقلب نیحال ا نیا با

 غرق نکند. یرانیحد در خون و و نیما را تا ا زیکرمانشاه عز توانستیداشته باشد و م یترکم
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خصوص که همه در سراسر است. به زانیردردمند و اشک ران،یاها، نه فقط کرمانشاه، بلکه تمام روز نیکه در ا میدانیم
تمام شئون  نیخود و هم چن یتمام شهرها و روستاها یریپذبیو آس یناامن گریبار د کیدر زلزله استان کرمانشاه  ران،یا

 . دندیچشم درا به رانیا یو اجتماع یاقتصاد
 تیو فقر که جغد شوم وال یاختناق و فساد و ناامن یسرارانهیو نیدر ا مییکه باز هم بگو میاما امروز جمع شده نیبنابرا

 است.  هیفق تیوال میرژ یدر آن النه کرده، راه نجات و تنها راه نجات، سرنگون هیفق
 مانهیاند، صمزلزله از دست داده نیشان را در او بستگان شانیو برادران مجاهدم و هواداران مقاومت که خو خواهرانبه

 . میگویم تیلتس
 نیدر ا کنمیکنم. فکر م یمردم کرمانشاه برخاستند، قدردان یاریکه به یطور خاص از هموطنانبه خواهمیجا م نیا در

خصوص قلب از تمام هموطنانمان به میاز صم یریو تقد یسپاسگزار اند؛میسه یقدردان نیدر ا رانیمردم ا تیلحظه، اکثر
 تفاوتیب ،یازمندیفقر و ن نیمنتظر نماندند و در ع ،یخرابو خانه ردو داغ و د ونیهمه ش نیا انیکه در م یجوانان

 یاریجا آوردند و بهبه یو جوانمرد رتیجا نزدند، بلکه غ میپاسداران و مأموران رژ یهاو اهانت هادیننشستند، از تهد
 برخاستند.  زدهبتیمردم مص

را در  یدوستو انسان یکه پهلوان دیرا زنده کرد یجهان پهلوان تخت ادیکه شما  یراست مییگویجوانان کرمانشاه م به
به هموطنان  یاریکمک و  چیاوج رساند، پس شما هم مانند آن پهلوان، از هزهرا، به نیزده بوئبه مردم زلزله یرسانکمک
در  هیفق تیوال میرژ یو رو در رو دیباش تانپناهیب مردم گاههیخوار و تکاست که غم نیهم ی. پهلواندینکن غیزده درزلزله

 .دیاوریوجود ببه یمردم، همبستگ انیم
 

 میرژ یزدگشدت فساد و چپاول و بحران یکیهم آشکار کرد؛  یمهم را رو در رو یلیخ تیاستان کرمانشاه دو واقع زلزله
 . میمقابله با رژ یو اتحاد برا یهمدل هیروح یگریحاکم و د

زده بود. در به منطقه زلزله جیکه کرد، فرستادن سرکرده سپاه و سرکرده بس یکار نیارتجاع، اول هیفق یول که دندید همه
دارند که اگر با تمام قوا، اوضاع را کنترل  نیقیخودشان  رایجا مستقر شدند. زضد شورش در آن یهاگانیفرصت،  نیاول

 خواهد شد. هاامیزده، آتشفشان قمنطقه زلزله نینکنند، هم
 یکشورها با بالها یواقع شود، در برخ رانیکه فقط در ا ستین یزیچ یعیطب یبالها ریو سا لیاست که زلزله و س یهیبد
دولت  یآخوندها، در آن کشورها، تمام قوا تیتحت حاکم رانی. اما برخالف اشوندیمواجه م یتر مثل سونامبزرگ اریبس
 باشند.  طیشرا نیبه فکر سرکوب مردم در ا که نینه ا شودیم جیبس دگان،یدبتینجات مص یبرا

. اما در کنندیاجرا م افتگانینجاتبه یدگیرس یرا برا ییطرحها ،یمصائب نیدر مواجهه با چن گرید یدر کشورها یوانگه
بر  ای ابند،ی یآوار نجات م ریهم که از ز یکسان م،یدیکرمانشاه د نیهم ایزلزله بم،  ایکه پس از زلزله شمال، چنان ران،یا

فاجعه است و  کی. زلزله ستیکار آنها نکمک یو کس شوندینشانده م اهیس خاکبه ایو  دهندیجان م یدگیاثر عدم رس
 ها فاجعه. پس از زلزله ده یزندگ
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 یزدگان بروند. در برخکمک زلزلههمجوار آن به یهااستان ایکه مردم خود کرمانشاه  شوندیم نیمانع ا یحت آخوندها،
را مصادره  یمردم یهاحامل کمک یهاونیکردند، کام بیرا تخر یمردم یهاکمک یآورجاها مثل سنندج، محل جمع

 را هم چپاول کنند.  یادیالبته بخش ز وکنند  عیاسم سپاه پاسداران آنها را توزکردند تا به
رو آوردند و هموطنان اهل سنت را محروم کردند.  هاضیانواع و اقسام تبع ها بهکمک عیدر توز ینقاط، حت یبرخ در

امروز در  ،یقیحق عهیام شچنان که بارها گفتهاست و هم زاریب هایدیپل نیاز ا انش،یشوایو پ عهیکه روح اسالم و ش یراست
 با مردم اهل سنت است.  یو برادر یهمبستگ

 . یرسانکمک یشده نه برا یزیرسرکوب برنامه ینظام برا نیا تیماماست. ت نیهم میکار رژ ،یآر
را  ییاز بال یگریمحدودتر باشد، جلوه د اریبس توانستیکه م ییهایرانیابعاد وزلزله کرمانشاه، با توجه به گر،یطرف د از
 ساتیو آموزش و درمان مردم و تأس یدر شهر و روستا بر سر محل کار و زندگ هیفق تیوال میرژ تیکرد که حاکم انیع

بال در امان باشد. در  نیهست که از ا رانیدر ا ییتر جاکه کم یطورکشور آورده است. به ییربنایو ز یو فن یخدمات
سال  ۸مدت دالر به ونیلیم15 نهیكه با هز یمارستانیب ندیگوی. ماندختهیساز فرو رتازه یهامارستانیزده بمنطقه زلزله

 . ختیفرو ر قهیساخته شده بود، در عرض چند دق
ها نگفته را بزنند. آن یهاحرف یاز کارشناسان برخ یکرده که بعض جادیا ییرا تکان داد، فضا رانیکرمانشاه که ا زلزله

 . کشاندیفاجعه مرا به ستیز طیو مح کندیم بیها را تخرباغ سازد،یزلزله برج م یهاگسل یرو میکه رژ ندیگویم
 دهیاش باال کشو دم و دنبالچه ینیخم تیدرآمد نفت کشور تحت حاکم یتمام یوقت»مسعود گفت:  بارکیچنان که هم و

است که  یعیخاکستر شده است، طب ینیخم یطانیو در تنور شهوت ش دهیجنگ و سرکوب گرد نیصرف ماش ایشده 
 «.در کار نباشد یعیمقابله با حوادث مختلف طب یراب یریشگیو پ ینیبشیپ چیهارکان اقتصاد و اجتماع متزلزل شود و 

وجود آورده که به ییفاجعه ،یو ضد مل یخیضد تار میرژ کیحفظ  یو چپاول و البته اختناق و سرکوب برا یتبهکار بله،
معدن ذغال  ختنیو ر هاشگاهیپاال یسوزآتش ایساختمان پالسکو  ختنیرروز در فرو کی زند،یم رونیروز در بم ب کی

 کرمانشاه.  زلزلهسنگ بر سر کارگران و مهندسان و حاال امروز در 
بر باد  نیچن نیآنها شود، ا یازهاین نیترییخرج ابتدا دیرا که با رانیمردم ا یهاچرا پول دیاز آخوندها پرس دیبا
 یتمام مخارج باندها کنند،یدالر خرج م اردیلیبشار اسد، آخوندها هر سال دهها م یکتاتوریحفظ د یبرا دهند؟یم

از طرف  هامیکه پس از لغو تحر یدالر اردیلیآن صد م یراست. و پردازدیم یاعراق را خامنه یالشعبحشد یوحش
 یزیدو سال چه چ نیقرار گرفت کجا رفت؟ از دو برابر شدن درآمد نفت در ا میرژ اریآزاد شد و در اخت یغرب یهادولت

 شد؟ رانیدم امر دیعا
 د؟یفرستاد گرید یکشورهاصدور ارتجاع به یبرا د،یریبه کار بگ رانیکه در خدمت مردم ا نیا یجاهالل احمر را به چرا

را  یرسانمرکز کمک۲۶کشور آسیایي، آفریقایي و آمریكاي التین، 19در  مینظام، هالل احمر رژ نیا یهاگفته مقامبه
 . کندیاداره م
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که کشور را  نیندارد جز ا یجز سرکوب و کشتار ندارد، کار یکار یطور ذاتبه هیفق تیوال رایطور است؟ ز نیچرا ا یراست
عنوان اش هر روز بهو همدستان یااست که خامنه یتیهمان امن نیقهقرا ببرد. ابکشاند و آن را به یفساد و تباهبه

 . دهندیسخن م داش داخود، درباره یافتخارات و دستاوردها
ناامن است، در  یطیمحستیز عیناامن است؛ در مقابل فجا لیاست که تمام کشور در مقابل زلزله و س نیا تیواقع اما

مردم را  یهاکه سپرده میاند، ناامن است. در مقابل موسسات غارتگر رژکرده جیکه آخوندها را یو فساد یدیمقابل پل
نهاد  همهنیتوسط سپاه پاسداران و ا یکشیسرکوب و آزار و آزاد مقابلتر در نا امن است. و از همه مهم کنند،یچپاول م

 ناامن است. ت،یسرکوب و جنا
 

خصوص زنان ناامن رفت و آمد جوانان و به یرا برا هاابانیچرا خ د؟یاکرده لیزندان بزرگ تبد کیرا به رانیچرا ا یراست
  د؟یادهیها را برا را شکسته و زبانهچرا قلم د؟یاکرده
 امدهین ایدنفروختن اطفال بهرا به بخترهیچرا مادران ت د؟یاخود وادار کرده ةیمردم را از شدت فقر به فروش کل چرا

و  یریهمه دستگ نیچرا ا ؟و نابسامان ریو فق کاریهمه ب نیچرا ا همه کارتن خواب و گورخواب؟ نیچرا ا د؟یاکشانده
 .گرید یاعدام؟ چرا و چرا و هزار چرا همهنیا

و قلب هموطنان ما  ریاحساس مشترک، در ضم کیفکر مشترک و  کی یرانیهمه داغ و جراحت و و نیا انیدر م اما
شان همان سروده ماندگار نخواهد ماند و زبان حال ها،یخراب نیو نه ا میرژ نیا تیحاکماست که نه نیاست و آن ا یجار

 :دیگویاست که م ییبایز
 شیوطن اگرچه با خشت جان خو سازمتیم دوباره
 شیاگرچه با استخوان خو زنمیسقف تو مبه ستون
 نسل جوان تو لیماز تو گل به میبویم دوباره
  شیاشک روان خو لیساز تو خون به میشویم دوباره

و رزمندگان  رانیخلق ا نیآن چنان که تا به حال مجاهد شیخو یوطن را باخشت جانها نیا میساز یدوباره م یآر
 اند. جان خود را فدا کرده ران،یجوانان ا نیهزار از بهتر۱۲۰ریمس نیاند. و در اکرده رانیا یآزاد

 کی ام،یا نیدر ا یرخ داده است. ول رانیاست که در ا هیفق تینام والزلزله شوم به کیاز مصائب  ییگفتم گوشه آنچه
 جامعه با مردم دردمند کرمانشاه است.  یاریو هم یهم خودش را نشان داد و آن همبستگ گرید تیواقع
 هایرساناز کمک یلیکه خ کردندیرا گزارش م تیواقع نیکرده بودند، ا داریهم که از منطقه د یخبرنگاران خارج یحت
 زیبرانگ نیتحس قتًایحق یو از خودگذشتگ یهمبستگ هیروح نی. اردیگیتوسط خود مردم انجام م یعنی یطور خصوصبه

 یکمک چیکه با آن مواجهند، از ه ییهایمشکالت و سخت رغمکودکان به یکه مادران و پدران و حت میدیاست. همه د
 نکردند.  غیدر



5 
15,rue des Gords, 95430 Auvers-sur-Oise, France 

 

اگر کار در  ،ی. آرانددهیشهادت رسها بهامداد رساني نیبوکان و داالهو در خالل هم یکرد از اهال رینفر از هموطنان دل دو
 . درود بر همه آنها.دهندیجان هم م یحت گرید کی یبرا نیچن نیدست خود مردم باشد، ا

است و  یسلطنت میرژ یزلزله طبس، در آستانه سرنگون انیجوانان مجاهد و مبارز در جر یتالشها ادآوری ها،یفداکار نیا
خبر  میرژ هیمقاومت و مبارزه عل هیروح یو اعتال یاجتماع یاز آمادگ یچند روزه اتفاق افتاد به روشن نیآنچه در ا

 . دهدیم
دارند. من در  ازین یشتریب اریبس یهاکمکزده بهفصل سرما شروع شده، مردم زلزله ران،یخصوص در غرب اکه به اکنون

اند. به را از دست داده خود که سرپرست دیبشتاب ییهاو کمک خانواده یاریکه به  خواهمیهموطنانم م هیجا از کل نیا
 چطور فرزندان ،یماریو ب یدر سوز سرما و در گرسنگ دانندیکه نم یاند و مادران و پدرانشده میتیکه  ییهاکمک بچه
 دارند.  اجیو کمک شما احت یاریها بهکنند، همه آن نیخود را تأم

بازماندگان زلزله بم شد از خود  ریکه دامنگ ییو غارتگرانه آخوندها، فاجعه یضدمردم استیکه به خاطر س مینبر ادی از
مردم  یعموم یبا همبستگ نیتکرار شود و ا یاجازه داد که چنان تجربه تلخ دیتر نبود. در مورد کرمانشاه هم نبازلزله کم

 است.  یضرور انریسراسر ا یکرمانشاه، بلکه برا یبرا قطاست که نه ف یزیچ نیاست. ا ریپذامکان
 یبا سالح همبستگ کند،یم جیمردم ترو نیرا در ب یتفاوتیو ب یاعتمادیکه تفرقه و ب ه،یفق تینقطه مقابل وال در
 نیا یندگیآیو ب یکه از ناامن یو مردم کشندیرنج م یپناهیکه از ب یرا دگرگون کرد. مردم یاجتماع هیروح توانیم

 و قدرتمند.  شوندیم ختهیپشتگرم شوند، برانگ شانوطنانو محبت هم تیکه به حما یدر اضطرابند، وقت نیچن
 هیعل ران،یجامعه ا یو همدل یهمبستگ میعظ یرویو ن شودیجامعه محکم م یتمام اجزا انیم وندیپ یهارشته جهینت در
 .دیآیم دانیمبه هیفق تیوال میرژ

 رها شود. یو ناامن یثباتیو ب یرانیواز  دیکند، با دایو اختناق و فقر نجات پ یتباه ریاز زنج دیما با کشور
محروم، زنان  نانیشهرها و شهرنش ران،یا یو روستاها نانینشکه روستاچنانکنند، هم داینجات پ دیبا رانیا کودکان

همه به  ران،یها و ورزش انشگاهجوانان، اقتصاد و کسب و کار کشور، مدارس و دا دهیبه بند کش یرویسرکوب شده و ن
 است.  هیفق تیوال میرژ تیتمام یرنگونهستند و تنها راه آن، س یینجات و رهادنبال راه 

 .خوانمیفرا م دیپل میرژ نیا دنیکش ریبه ز یبرا امیو مقاومت و ق یهمبستگاساس عموم هموطنان را به نیبرا
 کرمانشاه، دهیدبتیبر مردم مص سالم
  ران،یبر مردم ا سالم
 .یبر آزاد سالم


