
  
 جبهه ملی ايران 

 وقوع حادثه دلخراش زلزله در آذربايجان را که منجر به قربانی شدن عده ای از هموطنان ما گشته است
 . به ملت شريف ايران بويژه به بازماندگان اين فاجعه اسفناک تسليت ميگويد

 
  

 به کمک هموطنان آذری بشتابيم

 

آييم تا کمک های نقدی  همشهريان عزيز، امروز عصر ساعت شش و نيم مقابل بانک خون در ميدان خواجوی اصفهان گردهم می

 همه گروه های خونی، آب معدنی، :اقالم مورد نياز عبارتند از . و غير نقدی خود را برای هموطنان عزيز آذری جمع آوری کنيم

 گرم يا غير گرم، لباس زير ، آنتی بيوتيک، –  نوار بهداشتی، دستمال کاغذی، دارو، مالفه، چادر، کنسرو، پوشک بچه، لباس

توانيد به  ، آتل، باندکشی، نخ بخيه، دستکش، بتادين و سرنگ که اين اقالم را میاستريل ُمسکن، الکل، باند پانسمان، گاز

 .های هالل احمر بدهيد يگاهپا

همشهريان اصفهانی که مايل به اهدای خون برای هموطنان عزيز آذربايجانی در زلزله آذربايجان شرقی هستند لطفا هرچه سريع 

 .مراکز درمانی سطح کشور نياز شديد به همه گروه های خونی دارند. تر به مراکز زير مراجعه نمايند

تجمع و انتظار جوانان اصفهانی در بانک خون برای اهدای خون به   -بانک خون اصفهان در ميدان خواجو 

 .هموطنان زلزله زده آذری

خوشبختانه هيچ تختی خالی نبود و گروه های مختلف جوانان اصفهانی برای اهدای خون به هموطنان آذری  

 .پيشگام شدند

 ی خورشيد1391 امرداد 22ساعت هشت شب 

 



 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

 وخامت اوضاع در مناطق زلزله زده 
 

 گزارش خبرنگار اعزامی مهر؛ 
 

 پزشک متخصص نياز است / کمبود آب و مواد غذايی در مناطق زلزله زده
 
 
 

 از مناطق آذربایجان  ریشتری در بخشی6.2 ساعت از وقوع زمين لرزه 24پس از گذشت بيش از :  خبرگزاری مهر–اردبيل 
 . شرقی، کمبود آب و مواد غذایی در این مناطق مردم را تحت فشار قرار داده است

 
 

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مناطق زلزله زده، تامين آب آشاميدنی بویژه آب معدنی در این شهرستان بسيار سخت 
 . ب معدنی دسترسی دارندبوده و با وجود گرمای هوا مردم زلزله زده به سختی به آ

 
هم اکنون بسياری از مردم اهر به همراه مردم روستاهای تخریب شده نيز در این شهرستان اسکان یافته اند که همين امر 

 . خدمات رسانی و تامين آب آشاميدنی و موادغذایی را برای این افراد با مشکالتی مواجه کرده است
 

شرایط کنونی در این مناطق با مشکالتی مواجه بوده و افراد حادثه دیده از تداوم این امر تامين موادغذایی بویژه نان نيز در 
 . گالیه دارند

 
 آغاز فعاليت مجدد برخی نانوائيها 

 
در همين حال یکی از مسئوالن این شهرستان با بيان اینکه مردم از شامگاه دیروز تاکنون برای تهيه آب و موادغذایی و نان 

برخی نانوائيها از نيم ساعت پيش فعاليت مجدد خود را آغاز کرده اند که اميدواریم : واجه بوده اند، تاکيد کردبا مشکالتی م
 . مشکل نان برطرف شود

 
از زمان وقوع زلزله تاکنون چندین بار : وی که نخواست نامش فاش شود با تقدیر استقامت و صبوری مردم منطقه یادآور شد

 . مردم توزیع شده و این روند ادامه خواهد داشتموادغذایی و آب در بين 
 

عالوه بر این درحالی که کانون زلزله شهرستان اهر بوده اما تنها بيمارستان این شهر از کمبود پزشک متخصص رنج می برد 
 . و تنها دو پزشک متخصص داخلی و رادیولوژی در این بيمارستان فعاليت می کنند

 
 
 

ک بالگرد با چهار نيروی پزشکی از مرکز فوریتهای پزشکی کشور منطقه اعزام شده تا در صورت در همين راستا هم اکنون ی
 . نياز به مصدومان امدادرسانی کند

 
به غير از مشکالت آب و موادغذایی، با توجه به خسارات و تلفات جانی زلزله اخير بسياری از مردم این شهرستان از عدم 

بازمندگان حادثه گالیه کرده و تاکيد دارند که از سونوشت بستگان و خانواده های خود خبر ایجاد مرکزی برای پاسخگویی به 
 . ندارند

 
 سرنوشت بسياری از حادثه دیدگان نامشخص است 

 
از زمان وقوع زلزله تاکنون از سرنوشت سه : یک زن روستایی در حالی که به شدت گریه می کرد، به خبرنگار مهر گفت

 .  و به هر کجا می روم کسی پاسخگو نيستفرزندم خبر ندارم
 

در حال حاضر با وجود آرامش نسبی در منطقه زلزله زده و ارائه خدمات به افراد حادثه دیده، کمبودهایی در زمينه تامين 
 . نيازهای مردم دیده می شود که مسئوالن باید در این خصوص تالش کنند

 
شش ریشتر به ترتيب شهرستان های اهر و ورزقان در آذربایجان شرقی را  و 6.2عصر روز شنبه دو زمين لرزه به بزرگی 

 . لرزاند
 
 درصد آسيب 100 تا 40 روستای شهرستان ورزقان بين 47 روستای شهرستان اهر و 293 روستای شهرستان هریس، 97

 . دیده اند
 



 نوشتۀ واسع محسن  
 
 
 

من با چشم های خودم امروز دو روستا دیدم که کامال ناپدید شده . مسلما آمارهای رسمی کشته شدگان درست نيست
 . بودند

 
یک روز بعد از وقوع زمين لرزه های شهر اهر و ورزقان، ترکيه، آمریکا و امارات متحده عربی با خانواده های قربانيان اظهار 

 . ده اندهمدردی کر
 

والدیمير پوتين رئيس جمهور سوریه از آمادگی کشورش برای کمک به آسيب دیدگان خبر داد و پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر 
 . کاتوليکهای جهان از جامعه جهانی خواست زلزله زدگان کمک برسانند

 
 مناسبت وقوع  و مردم کشورش را بهبه گزارش خبرگزاری ايسنا، سفير ژاپن در تهران نيز پيام همدردی و همبستگی دولت 

 . زلزله در ايران ابالغ کرد
 

از سوی دیگر مديرکل هالل احمر ايران نيز از اعالم آمادگی کشورهای سنگاپور، تايوان، آلمان، پزشکان بدون مرز و دفتر 
 . يونيسف در تهران خبر داد اما گفت که هالل احمر نيازی به کمک های بين المللی ندارد

 
با توجه به توانايی جمعيت هالل احمر در پوشش مناطق "  حاجيان در گفت و گو با خبرگزاری ايسنا گفته است که پويا

 ." امدادی مناطق زلزله زده، نيازی به کمک های بين المللی نيست
 

براز شده است که اظهارات مديرکل هالل احمر ايران در مورد عدم نياز به کمکهای بين المللی برای آسيب دیگان در حالی ا
 . گزارشهای نگران کننده ای در مورد وخامت اوضاع در مناطق زلزله زده و کندی امداد رسانی منتشر شده است

 
های امداد به بسياری از  هنوز گروه" محمد حسن نژاد، نماينده مرند در مجلس ایران به خبرگزاری ايسنا گفته است که 

ها   شرايط عادی چند ساعت تا برخی از اين روستاها فاصله است و اکنون هم جادهاند چرا که در روستاها مراجعه نکرده
 " .بسته شده و دسترسی به اين روستاها تنها از طريق هوايی ميسر است

  

 


