
با اظهار تأسف و ابراز همدردی 
نسبت به زلزله زدگان زرند كرمان

مرگ بكام را خطه این هموطنان از نفر صدها كرمان زرند منطقه در دهشتناكی زلزله باردیگر امروز بامداد
از بیش و شدند مSروح نفر هزاران بینیTUكشانید. Vیش و داWمی هشدارهای باوXود . است Yشد Zت]ری روستا

به ا\تنا بی ایران اس[می Xمهوری ر_ی^ سردمداران ` ای bادaه Xنین cوdو eتماbا مورد در \fمی مراكز های
گه هایی روستا بیشتر نیاوردند. gمhب iوادb گونه این cوdو از fXوگیری برای اdدامی كوjكترین اخطارها` كfیه
خشتی های خانه Zت]ری kشد . اند باخته Xان lنها ساكنین و Yشد نابود بكfی اند داشته dرار زلزله mرhم در

بoدی است كه در بnhی از روستا ها alاری از بناهای dدیمی برXای نماندY است . 
\مfكردهای gبیd این گpشته سالهای طی . نیست ای Yتاز امر هموطنان Xان به نسبت ر_ی^ سران تفاوتی بی
. است Yشد تمام ب^ و زهرا بوWین ` gیSمن qمناط در مردم نفراز هزار ها Yد شدن dربانی dیمت به مردمی rد
از ` است گرsته dرا زلزله tخیز uخ در كشورما متvسفانه : كه كند می aابت \fمی مستند gیwد و تاری]ی qسواب
تا دهد. كاهش را مالی kخسارا و انسانی kفاfت گیری jش^ میزان به تواند می xdبمو های گیری Vیش اینرو
مورد این در . است Yشد گفته س]ن ناpVیر Xبران ای sاhXه بروز و تهران در زلزله cوdو از مكرر kاhsبد كنون
` همyنانكه دهند. نمی روی Vیش kخطرا به اهمیتی و Yنداد نشان مzبتی واكنش هیyگونه تاكنون ر_ی^ سران نیز
\مومی مایoتا} تأمین از xتواب روستاهای و شهر این مردم هنوز ` ب^ در زلزله از eیكسا Zریd گpشت از |V
تSربه دارای كشور jند Yشد اراWه و Zمناس كام[ های طرح برند. می رن{ Zمناس مسكن و lشامیدنی ~l ن�یر
بهانه به تاكنون ب^ در Zمناس بناهای iداbا برای سوWی| كشور طرح یا و هندوستان ` _اVن ن�یر زلزله با مقابfه

های واهی رد شدY و كارشناسان ممال� مpكور بدون كوjكترین اdدامی  به كشور خویش بازگشته اند .

هموطنان گرامی
كمترین مردم gWمسا برای و باشد می خود بقای sكر به uقs ر_ی^ این ` كند می aابت شواهد و gیwد كfیه
خود ممكن نoو هر به ` كرمان زرند منطقه Yدید Zسیl هموطنان به كم� برای بSاست . شود نمی gایd ارزشی

ر�سان اdداماw kزم را بhمl gوری^ . 

                                سازمان jریكهای sدایی خqf ایران
�- �T�T اسفند �                                                    �� sوریه UU۵ 

web:http://www.iranian-fedaii.de

em:organisation@iranian-fedaii.de

Address: A.C.P-Postfach 12 02 06 - 60115 Frankfurt am Main-Germany     Fax:+49-221-170 490 21 

         


