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 Reports  گزارشھا

 
  ايران- علی کاظمی : فرستنده

  ٢٠١٧ نومبر ٢۴
 

   آزاد کارگران ايرانۀن اتحاديگزارش فعاال
  استان کرمانشاهۀاز مناطق زلزله زد

  

وليتی و القيدی دولت در قبال زندگی و سرنوشت دھھا ھزار انسان ؤگر بی مس مھيب استان کرمانشاه يکبار ديۀزلزل

 وقوع زلزله در اين استان، اقشار مختلف مردم ۀکه از ھمان ساعات اولي طوریه ب. مصيبت ديده را به نمايش گذاشت

 حرکتی خودجوش دليل بی اعتمادی به کمکھای دولتی از جنوب تا شمال و از غرب تا شرق کشور دره شريف ايران ب

در اين کمک رسانی ھا که ھمچنان با .   دست به سازماندھی امداد رسانی به مناطق زلزله زده زدندًساأو خيره کننده ر

 تا کارگران کارخانه ھا و معادن و تشکلھای انستان شھروندان از کارگران مھاجر افغۀقدرت بيشتری ادامه دارد ھم

ن سياسی و مدنی تا دانش  دانشگاه و گروھھای امداد مستقل و فعاالتادانن و اسمستقل کارگری و از کانون نويسندگا

آموزان مدارس و کسبه و بازاريان و سربازان و ارتشيان صحنه ھای پرشوری از ھمبستگی انسانی با زلزله زدگان را 

  .به نمايش گذاشتند

 خود و کمک رسانی در ۀطول حضور چند روز آزاد کارگران ايران در ۀن اتحاديگزارش زير مشاھداتی است که فعاال

اين کمکھا از . ارسال کرده اند... مناطق زلزله زده از قبيل جوانرود، ازگله، روستاھای داالھو، تازه آباد، دشت ذھاب و 

 آزاد کارگران ايران، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، ۀن اتحاديسوی فعاال

  .ن کارگری شھرھای مريوان و سنندج و ديگر شھرھا ھمچنان ادامه داردالفعا

*****  

  :مناطق زلزله زده

 -٣ شھر قصر شيرين و روستاھای تابعه، -٢شھر مرزی ازگله که کانون زلزله بوده است با تمام روستاھای تابعه، -١

 شھر اسالم آباد و - ۴اھای تابعه،  شھر کرند غرب و بخشھائی از روست-۴شھر سرپل ذھاب و روستاھای تابعه، 

 شھر تازه آباد - ٧ شھر جوانرود و بخشھائی از روستاھای تابعه، -۶ شھر کرمانشاه، -۵بخشھائی از روستاھای تابعه، 

  .با روستاھای تابعه) ثالث باباجانی(

  

  :خسارات جانی
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 با توجه به ابعاد و عمق فاجعه بسيار اما.  مشخص نيستًتعداد جانباختگان و مجروحان به دليل نبود آمار دقيق فعال

ی ئھای ھزاران نفر کشته و دھھا ھزار نفر مجروح شده اند و چون ھنوز جا.  رسمی استۀبيشتر از آمار اعالم شد

  . کسانی ھمچنان زير آوار مدفون باشندًثری انجام نشده است احتماالؤھستند که به دليل نبود وسايل آواربرداری کار م

  

  :خسارات مالی

که آسيب کمتری را متحمل شده اند بقيه شھرھای ) فقط خود شھرھا( غير از شھرھای کرمانشاه، اسالم آباد و جوانرود 

  .مذکور و روستاھا متحمل خسارات بسيار سنگين مالی شده اند

  

  :وضعيت کمک رسانی

يری دولت در قبال امداد رسانی ليت پذو وقوع زلزله به خاطر تجربه ھائی که مردم از نقش القيدی و عدم مسؤۀاز لحظ

و نجات مجروحان از زير آوار و انتقال آنھا به مراکز درمانی در جريان زلزله ھای گذشته ھمچون رودبار و بم و 

ورزقان داشتند، جمعيت بسيار زيادی از مردم شھرھای کمتر آسيب ديده، بدون اتالف وقت با وجود احتمال تکرار 

شدند و ھمراه با جان بدر ... ی مانند تازه آباد، ازگله و سرپل ذھاب وئد راھی شھرھازلزله در شھر محل سکونت خو

بردگان از زلزله در آن شھرھا با کمترين امکانات با فداکاری و از خودگذشتگی ستودنی به نجات مجروحان شتافته  و 

سيل جمعيت به حدی زياد بوده . آنھا را به مراکز درمانی رساندندبعد از بيرون آوردن مصدومان با ماشينھای شخصی 

که باعث ايجاد ترافيک سنگين در آن وقت از شب شده و ساعتھا ماشينھای عازم به مناطق بيشتر آسيب ديده در جاده 

  .مانده بودند

 با به ھمراه ،رفته تا نزديکروز بعد از وقوع زلزله مردم بسيار زيادی از شھرھای ديگر ايران از مناطق بسيار دور گ

بردن مواد غذائی، داروئی، پوشاک، چادر و کفش و ھر چه که تشخيص داده اند ضروری و قابل استفاده بوده به طرف 

کار بردن تمام تالششان برای در آوردن ه  استان کرمانشاه راھی شدند و با رسيدن به منطقه ضمن بۀشھرھای زلزله زد

 آوار، شبھا و روزھا در امر کمک رسانی ھای مادی و معنوی در کنار قربانبان فاجعه مانده مجروحان و اجساد از زير

 از آالم و دردھای زلزله زدگان ،و کوشيدند تا ھر قدر که ممکن است با حضور صميمانه و ابراز احساسات انسانی خود

 که براستی به ميزان محسوسی تسکين بروز اين انسانگرائی و حس يکی بودن به حدی عميق و بی سابقه بود. بکاھند

در قبال اين ھمبستگی پرشور انسانی، زنان، مردان، .  درد جانگاه آسيب ديدگان و بازماندگان جانباختگان شدۀدھند

جوانان و کودکان آسيب ديده نيز به گرمی و با صميميت مثال زدنی، روزانه از ھزاران کمک رسان با در دست داشتن 

کردند و   استقبال و خوش آمد گوئی می،آميز و پذيرائی با کلوچه ھای محلی و چای و تکان دادن دستنوشته ھای تقدير 

  .رساندند  ظھور میۀلحظه به لحظه صحنه ھای پرشوری از انسانيت و با ھم بودن را به منص

زھای اوليه تأمين شده اکنون با گذشت حدود يک ھفته از وقوع زلزله و کمکھای مردمی به آسيب ديدگان، بسياری از نيا

و ھمچنان کاميونھا و ماشينھای باری و شخصی در جاده ھای ايران به طور بی وقفه در حال عزيمت به مناطق زلزله 

حضور کاميونھا و انواع ماشينھای شخصی که حامل کمک ھای خود مردم ھستند در شھرھا، روستاھا و . زده ھستند

در . اده ھا گنجايش کافی نداشته و به ھمين دليل تردد به کندی صورت می گيردجاده ھای منطقه به حدی زياد است که ج

 آنھا ھم با ًميان تعداد بی شمار کاميونھا و ماشينھای شخصی حامل کمک ھای مردمی، کاميون ھای دولتی که اتفاقا

  .انگشت شمارند» کمک ھای مردمی«ی که رويشان نوشته شده ئپالکاردھا و بنرھا
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  :دم آسيب ديدهصحبت ھای مر

دولت ھيچ . اگر مردم نبودند نمی دانستيم چکار کنيم.  مردم سراسر ايران که ما را تنھا نگذاشتند ممنون ھستيمۀما از ھم

اميد ما ھمچنان به مردم است و می دانيم که ھر .  خود نمی داند که برای ما کاری کندۀدولت وظيف. کمکی به ما نکرده

مردم برای ما غذا، لباس و خيلی چيزھای ديگر آورده اند و از اين نظر کم و . دھند نجام میکاری از دستشان بربيايد ا

 ،، وسايل گرمائی، خوراک پزی، نايلون و فوم الزم داريم و در روستاھا برای احشام باقی ماندهخيمهاالن . کسر نداريم

  . مورد نياز استًعلوفه شديدا

 جريان است اما در مقابل، مواردی از ممانعت از رسيدن کمک ھای مردم ارسال کمک ھای مردم ھمچنان با سرعت در

  .به منطقه و به دست مردم آسيب ديده توسط نيروھای نظامی اتفاق افتاده است

  ١٣٩۶ ]عقرب[ آبانماه٢٨ –اتحاديه آزاد کارگران ايران  

  

 

 

 


