آسیبهای بسیار زلزله در اثر بی لیاقتی جمهوری اسالمی
فروردین  9312برابر با  2752ایرانی
جبهه هم آهنگ مبارزان ایران مراتب تاسف و تسلیت خود را به آسیب دیدگان و مصیبت زدگان زلزله در بوشهر و خاش (سیستان
و بلوچستان) اعالم میدارد .همانگونه که تجربه زلزله های رودبار ،بم و آذربایجان نشان داد ،با توجه به بی کفایتی و بی لیاقتی
مسوالن وعوامل فاسد رژیم ،جمهوری اسالمی نه تنها توجهی به کمک به زلزله زدگان ندارد بلکه بیشتر به سو استفاده از هدایای
نیکوکاران می پردازد .جبهه هم آهنگ مبارزان ایران از ایرانیان نیکوکار در خواست میکند که ،بدون انتظار و امید از رژیم مالیان،
به یاری هر چه بیشتر خانواده های آسیب دیده بشتابند و کمک های خود را مستقیما در اختیار کمیته های امدادی مردمی در منطقه
بگذارند تا مانند کمک های بی دریغ مردم در زلزله های پیشین بوسیله عوامل غارتگر رژیم به تاراج نرود.
زلزله در نقاط مختلف دنیا به گونه یک حادثه طبیعی اتفاق می افتد ولی معموال آسیب کمتری ببار میآورد ،زیرا کشورهای زلزله
خیز پیش گیری های الزم را از قبل به عمل می آورند .این پیش گیری ها شامل بازرسی و تقویت ساختمانها ،آماده کردن موسسه
های دولتی و خصوصی برای یاری مردم در زمانهای اضطراری ،آموزش در مدرسه ها و رسانه های همگانی و راهنمائی خانواده
ها برای آمادگی در خانه ها ،میشود .بدبختانه بجای این پیش گیری ها ،جمهوری اسالمی و وابستگانش اعالم می کنند که این بالها
برای تنبیه ملت شریف ایران برای بد حجابی ،نپرداختن خمس و ذ کات و تماشای ماهواره ها ، ،نازل میگردد .این رژیم ،به جای
هزینه کردن اموال ملت برای پیش گیری زلزله ،به چپاولهای چند میلیاردی از دارائی ملی و یا پرداخت هزینه تروریسم بین المللی و
دخالت در امور کشورهای دیگر میپردازد.
شوربختانه نیروگاه هسته ای بوشهر در یک منطقه زلزله خیز قرار دارد .مقاومت این نیروگاه در برابر زلزله برای ساکنان منطقه
و ملت ایران روشن نیست .این نیروگاه ،که پیش از فاجعه خانمان سوز  9375تقریبا تکمیل شده بود ،توسط رژیم اسالمی به
عنوان سمبل خیانت به حساب آمد و ،به دلیل امضای قراداد ساختمان آن ،وزیر خارجه وقت اعدام شد .ماشین آالت و فلزهای آنرا،
که از طال هم گرانتر بود ،به تاراج بردند و یا در ساختمانهای معمولی بکار بردند .پس از چندی ،آنهم به دلیل حادثه جوئی های بین
المللی رژیم ،بر خالف نظر دانشمندان ،تکمیل نیروگاه را ،به کشوری با تکنولوژی چرنوبیل ،که آشنائی الزم با تکنولوژی نیروگاه
بوشهر نداشت ،دادند .آن کشور ماشین آالت و قطعات خود را بگونه مصنوعی و با هزینه چندین برابر ،در ساختمان نیروگاه نصب
نمود .در اثر عدم لیاقت و کفایت حکومت مالئی این نیروگاه پس از ده ها سال هنوز براه نیفتاده است .جالب آنست که ،با وجود
پیچیدگی نیروگاه و ماشین آالت متعدد آن ،که زمان درازی برای بازرسی می خواهد ،چند ساعت پس از زلزله بوشهر ،رژیم
عجوالنه اعالم نمود که آسیبی به نیروگاه بوشهر نرسیده است.
چون با وجود فقر و بیکاری بسیار در ایران و نبودن امکان کمکهای خارجی در اثر تحریمهای بین المللی ،تنها یاریهای مستقیم
نیکوکاران بیشمار درونمرزی می تواند کار ساز باشد ،لذا جبهه همآهنگ مبارزان ایران از هم میهمان در خواست مینماید که
بیشترین کوشش خود را برای یاری به هموطنان آسیب دیده بوشهر و خاش بنمایند .چون بی کفایتی جمهوری اسالمی تنها محدود
به ز لزله نمیشود و در همه جوانب اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و دینی باعث فقر و نا بسامانی و انزوای بین المللی در کشور
گردیده است ،جبهه هم آهنگ مبارزان ایران ،مانند قاطبه ملت ایران ،تنها راه حل را براندازی رژیم جمهوری اسالمی به دست مردم
ایران می داند و از مردم ایران در خواست میکند که در براندازی این رژیم فاسد و ناالیق بکوشند.
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