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  فر فلکی مناف :فرستنده

  ٢٠١٧ فبروری ١٧
  

  !سپرد گور به را اسالمی جمھوری بايد گورخوابی، محو برای
 وزیر تنھا" ،" ...بينيم می االن را قبر اول شب عذاب ما .خوابد می کجا کند نمی فرقی آدم برای باشد، که سرما"

 می و کشم می خودم روی پالستيک" ،"کرديم می سر را تابستان و زمستان ديگر" ،"آيد می گيرمان نان نصفه يک

 قبرستان ھمين در است سال ١٠ که داريم را کسانی جا اين" ،"ام نخورده ھيچی صبح از است، ام گشنه" ،"خوابم

 به کاری کس ھيچ ھم مدت اين در .خانه گرم يک سرپناه، يک جز خواھيم، نمی چيز ھيچ ما کنند، می زندگی ادنصيرآب

   ..." و انداختند بيرون قبرستان از را ما کمک، جای به و افتادند ما ياد به يکھو که شد چطور دانم نمی نداشت، ما کار

 اجتماعی ۀفاجع اين مسببين عليه آدمی نفرت و آورد می درد به را وجدانی با انسان ھر قلب که دھنده تکان اظھارات اين

 ، کشور شھرھای در آنان تعداد ۀفزايند گسترش که ھستند خوابانی گور ھای صحبت از ئیھا گوشه انگيزد، می بر را

 بر حاکم ارید سرمايه نظام و اسالمی جمھوری رژيم حاکميت ھای جلوه انگيزترين نفرت و ترين پليد از يکی به اکنون

 گورستان يک در واقع تاريک و تنگ ھای "قبر" که کرد تصور توان می چگونه راستی هب  .است شده تبديل ما کشور

 را خوانند می مردم گوش به ارتجاع مروجان و حاکم آخوندھای که انگيزی خوف و ھولناک ھای داستان تمام که

 مرگ از بعد زندگی و ھا آن در گذران عذاب به راجع روزمره طور به که انگيزی وحشت قبرھای کنند، می نمايندگی

 و بخش زندگی عامل به اسالمی جمھوری رژيم در دھند، می نشر جامعه در استثمارگرانه حاکميت حفظ منظور به ...و

 شرايط کدام اين  است؟ گشته تبديل جامعه ھمان ۀزند ھای انسان از گروھی زندگی تداوم و ءبقا تضمين برای مرگ مانع

 و "خانه" ھا زنده برای مردگان خالی و سرد ھای "قبر" از و برده گورستان از استقبال به را گرسنگان که ست مادی

 و "خوابی کارتن" ،"کار کودکان" نظير اجتماعی فجايع تا شده باعث که است مادی شرايط کدام سازد؟ می سرپناه

 استثمارگر ۀطبق دژخيمان و تبھکاران بزرگترين حتی که بگيرند یقربان و شوند گسترده قدر آن "خوابی گور" باالخره

 جمھوری مقامات ديگر از برخی ھمچون و بيايند صحنه به فريبکارانه است شان ۀروزمر کار و کسب مرگ، که حاکم

 اسالمی جمھوری امپرياليسم به وابسته رژيم !بله  بريزند؟ تمساح اشک خويش قربانيان و "خوابان گور" برای اسالمی

 .است شده تبديل زندگان برای سرپناھی به ھم مردگان آرامگاه که کرده ايجاد جامعه در را باری نکبت شرايط چنان

        .ست يکی زندگانش و مردگان آشيانه محرومان، برای که نظامی

 تھران در ھا ابخو گور و ھا خواب کارتن زندگی زوايای برخی مورد در دھنده تکان گزارشات برخی درج دنبال هب

 ھای بيماری ترين کثيف از يکی سيمای ديگر بار ، ھستند نظام به وابسته جرايد که "شرق" و "شھروند" ۀروزنام در
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 و خشم و آمد در نمايش به عمومی افکار مقابل در رسمی و گسترده طور به اسالمی جمھوری ساز دست اجتماعی

 باعث که بود ای گونه به جامعه در رويداد اين مقابل در اجتماعی لعملا عکس ابعاد .برانگيخت را  عمومی افکار نفرت

 به واکنش در مثال طور به .شوند جامعه در ھا خواب قبر ۀبار در گيری موضع به مجبور نيز رژيم اين مقامات تا شد

 مورد در گرچه که کرد ادعا خويش ذاتی فريبکاری و بيشرمی با روحانی حسن رژيم، جمھور سئير عمومی، خشم

 گويا که داد جلوه چنين و بود شنيده "کمتر" گورخوابی ۀبار در اما بود شنيده "ھا خواب پل زير" يا و ھا "خواب کارتن"

 به لهأمس اين حل برای برخورد "دستور" ،سخنرانی اين دنبال هب !برد می پی ايران در گورخوابی بحران به اآلن تازه

 ھمه مقابل در اجتماعی معضل اين به حاکم ديکتاتوری پاسخ چگونگی بعد روز يک درست و شد داده ربط ذی نھادھای

 آن کردند، حمله وحشيانه آباد نصير ھای گورخواب به اسالمی جمھوری مزدوران و انتظامی مورينأم .درآمد نمايش به

 و کرده نابود را شان مندرس اندازھای رو و ھا پالستيک نظير شان وسايل اندک و داده قرار شتم و ضرب مورد را ھا

 شان ۀآوار ديگر بار زمستانی جانسوز سرمای در و انداخته بيرون قبرھا از را ھا آن سابقه، کم سرمای شرايط در

 و آمده صحنه به يکی يکی نيز خوار جيره و مزدور مقامات ساير خوابان، گور ۀوحشيان  سرکوب موازات به .ساختند

 گرم" مانند حکومتی امکانات و نعمات دريای از گويا که کردند معرفی ولگرد و معتاد مشتی را ھا گورخواب تمامی

 قبرستان در (!!) حکومت اھدائی امن و گرم بستر يک جای به دھند می ترجيح خودشان و کنند نمی استفاده ھا "خانه

 اجتماعی معضل يک با مقابله برای که داد نشان معمول طبق اسالمی جمھوری رژيم واقع در .کنند سپری روزگار

 لهأمس حل جای به اخير سال ٣٨ در خود ھميشگی روش به و شناسد نمی قھر زبان و زور چماق از استفاده جز راھی

 می خوبی به نيز گورخوابی صدای بی قربانيان خود حتی را واقعيت اين .کند پاک را لهأمس صورت که گرفت تصميم

 حتی و چيز ھمه دادن دست از و سرکوب نيروھای ۀحمل از بردن در به جان و خوردن کتک از پس که چرا دانستند

 گفتند می و کنند صحبت خود مرگبار اوضاع ۀبار در ھا روزنامه گزارشگران با نبودند حاضر حتی ديگر شان قبرھای

  !آمد خواھد سرمان به بال اين مان حرفھای چاپ با که دانستيم می کنيد رھا را ما

 جمھوری خوار جيره درشت و ريز مقامات ساير و رژيم فريبکار جمھور سئير ادعاھای رغم به که است اين واقعيت

 مشتی به ھا خواب گور کردن محدود و معرفی يا و ايران در خواب قبر وجود به ھا آن اذعان عدم مورد در اسالمی

 ۀنتيج و اسالمی جمھوری اتحي ناپذير ئیجدا جزء بلکه الساعه خلق ۀپديد يک نه گورخوابی ۀپديد ولگرد، و معتاد

 از دندان و چنگ با وابسته داری سرمايه نظام مدافع رژيم اين که است ای استثمارگرانه مناسبات بسط و انکشاف طبيعی

 برھنه" نام به مستندی لمف ٢٠٠٠ ھای سال اوايل در که باشند داشته ياد به مردم از بسياری شايد  .است کرده حفاظت آن

 ألۀمس و شيراز شھر ھای خواب قبر بار فالکت زندگی آن ۀسوژ که شد پخش و تھيه )سروستانی يمان ساخته( "باد و

 ٢ تاريخ در لندن در خلق ئیفدا چريکھای نفعاال توسط جمله از لمف اين .بود بيکاری و فقر با آن ۀرابط و اعتياد

 اسالمی جمھوری مردمی ضد رژيم ۀسيطر زير در زندگی دھشتناک ھای واقعيت انعکاس منظور به ٢٠٠٥ بروریف

 دھه يک در ھم آن ، اسالمی جمھوری در گورخوابی بار فاجعه ۀپديد رشد از مستند طور به که لمیف .شد داده نمايش

 اند، نشنيده يا و شنيده کمتر گورخوابی مورد در کنند می ادعا که روحانی نظير کسانی تمامی نتيجه در .داد می خبر قبل

 دارد ياد به خوبی به روحانی امر حقيقت در .گذارند می نمايش به را خود فريبکاری و رذالت ۀدرج تنھا ئیادعا چنين با

 اوج در ًاتفاقا بود درآمده تصوير به سروستانی نيما لمف در شيراز شھر در آن از ای گوشه که گورخوابی ۀپديد که

 ھشتم و ھفتم دولت و فريبکار خاتمی نیيع وی طلب اصالح و معتدل اصطالح به ھمکيشان از يکی زمامداری

 در گورخوابی ۀپديد نديدن يا و شنيدن "کمتر" ادعای نتيجه در .کرد می رشد سرعت به اجتماعی سطحی در اصالحات

 چنين مسببين از خود که ست اسالمی جمھوری سردمداران نظير تبھکارانی مصلحتی کوری و کری از ناشی جامعه
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 حفاظت با اسالمی جمھوری جنايت و ننگ رژيم کليت و روحانی  .باشند می محروم ھای هتود برای باری فالکت وضع

 از اجتماعی دردآور ھای هپديد ديگر و گورخوابی که ای استثمارگرانه مناسبات و ايران ۀوابست داری سرمايه نظام از

 را وضعی چنين محروم ھای دهتو به گرسنگی و گرانی و بيکاری و فالکت و فقر  تحميل با باشد، می آن محصوالت

 و قھر نيروی با را استثمارگرانه دھشتناک اوضاع چنين به اعتراض ندای گونه ھر که ھستند ھا آن و اند شده موجب

   .دھند می و داده پاسخ سرکوب

 به ام مردم برای آن مدافع رژيم و ايران بر حاکم داری سرمايه نظام که ايست مادی شرايط مستقيم محصول گورخوابی

 طور به محروم ھای توده و کارگران استثمار و غارت تشديد با اسالمی جمھوری که شرايطی در .است آورده وجود

 ھر تعداد حاکم دزدان و داران سرمايه جيب کردن پر قيمت به و افزايد می آنان بيکاری و فقر وحشتناک بار بر روزمره

 و ءفحشا و دزدی خانمانی، بی و گرسنگی مرداب به را ھا آن و اندهپاش ھم از  را زحمتکش ھای خانواده از بيشتری چه

 جان ۀشير کشيدن خدمت در جامعه رفاھی امکانات و اقتصادی منابع تمامی که شرايطی در دھد، می سوق اعتياد

 اربابان و حاکم داران سرمايه جيب به آن عوايد کردن سرازير و محرومان ۀسفر غارت و زحمتکشان و کارگران

 برای اجتماعی تأمين مؤثر ھای مکانيزم کمترين فاقد جامعه ۀادار خلقی ضد سيستم که شرايطی در ھاست، آن ھانیج

 نظير اجتماعی باليای ۀگسترد رشد شرايطی چنين در فقراست، و محرومان مرگ و گرسنگی و بيکاری از جلوگيری

  .است اجتناب قابل غير امری خوابی قبر و خوابی کارتن ،تکدی

 ھای برنامه چارچوب در اسالمی جمھوری مديريت با آن ۀوابست اقتصاد چرخ که ای سلطه تحت ۀجامع در ی،آر

 می المللی بين صندوق و جھانی بانک نظير ھا آن سساتؤم و المللی بين جھانخواران بزرگترين توسط شده ديکته

 حاکم داران سرمايه "اقتصادی رشد" برای نياز مورد "سازی خصوصی" و "آزاد تجارت گسترش" نام زير و چرخد

 به وابسته داران سرمايه و ھا امپرياليست غارت خاطر به که ای جامعه در افزايد، می  فقر ھای توده انبوه بر روز ھر

 در نيز گروھی و کنند می زندگی فقر خط زير در مردم از نيمی از بيش ھايش ثروت و منابع و امکانات تمامی رغم

 ھر اقتصادی بحران تشديد شرايط در که ای سلطه تحت ۀجامع در برند، می سر به "ءفنا خط" و "ءبقا خط" حاشيه

 و داران سرمايه سوی از معوقه حقوق ماه ٢٣ با وليتیؤمس کمترين تقبل بدون کارمندش و کارگر ھزاران روز

 سن که ای جامعه در ندند،پيو می کار ۀخيرذ ميليونی ارتش به و شده اخراج کار از ھا آن حکومت و کارفرمايان

 حداقل که ای جامعه در کرده، سقوط ساله ١٠ - ١٢ کودکان و نوجوانان سطح به شکم کردن سير برای ءفحشا

 و کليه و خون فروش تبليغ که ای جامعه در دھد، نمی را مسکن ۀاجار ماه يک پرداخت کفاف حتی کارگران دستمزد

 ای جامعه در شده، تبديل عادی ۀپديد يک به شھرھايش ديوارھای بر شکم کردن سير برای بدن اعضای ساير و چشم

 در باالخره و ھستند، دائمی سرپناه يک داشتن فاقد و نشين حاشيه نفرش ميليون ١۵ حدود يعنی جمعيت پنجم يک که

 ھای انهيار يا و ءفقرا و مستمندان برای ھزينه کمک نظير دولتی اجتماعی مينأت ھای سيستم حداقل که ای جامعه

 ناديده بايد که گيری پا و دست عامل يا و بيشتر دزدی برای ای وسيله به يا حاکم غارتگران و دزدان سوی از ،ئیغذا

   نيست؟ ناپذير اجتناب گورخوابی و خوابی کارتن وار سرطان رشد و ظھور آيا گشته، تبديل شود گرفته

 که آورده در لرزه به را ای آزاده انسان ھر قلب طیشراي در اسالمی جمھوری ھای قبرستان در گورخوابان مارش

 خلقی ضد رژيم بقای برکت به حاکم استثمارگر و دزد ھای آقازاداه و صفت زالو داران سرمايه از مشتی ثروت

 نفرت ۀسک ديگر روی آن ، آباد نصير گورخوابان دردناک سرنوشت و وضعيت  .زند می ثريا به سر اسالمی جمھوری

 نجومی ھای اختالس صدای بی قربانيان گورخوابان .است حاکم صفت زالو ۀطبق اندوزی ثروت و غارت ماشين انگيز

 قربانيان کالم يک در و ، حاکم مديران و داران سرمايه از اندکی گروه ميلياردی ھای حقوق قربانيان قدرت، مافيای
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 امپرياليستی ھای جنگ تنور به کشور منابع از رالد ميلياردھا ريختن جمله از اسالمی جمھوری خلقی ضد ھای سياست

    .ھستند منطقه در

 قرار اخبار صدر در روز چند برای که تھران آباد نصير گورخوابان زندگی دھشتناک وضعيت شدن برمال حقيقت در

 ظامن اين از صيانت و حفظ مرگبار نتايج و حاکم ۀوابست داری سرمايه نظام خلقی ضد ماھيت از ای گوشه تنھا گرفت،

   .گذارد نمايش به را ما ۀجامع در حاکم صفت زالو داران سرمايه و اسالمی جمھوری توسط

 کارتن فروشی، کليه ،ءفحشا کار، کودکان نظير اجتماعی بار فاجعه ھای پديده وحشتناک رشد و ظھور اصلی عامل

 اند، آورده روی پناه سر يک و خويش جان حفظ جھت ھا گورستان به که خانمانانی بی گورخوابی باالخره و خوابی

 سال ٣٨ طول در اسالمی جمھوری امپرياليسم به وابسته رژيم ۀکاران جنايت حاکميت که است حاکم داری سرمايه نظام

 حيات ونؤش تمامی در را واقعيت اين و برخاسته آن از حراست و حفظ به ھا روش ترين کارانه جنايت اعمال با اخير

 ھيچ خوابی گور نظير فجايعی بردن بين از برای نتيجه در  .است گذارده نمايش به ما مست تحت ھای توده اجتماعی

 اسالمی جمھوری سپردن گور به و خانمانی بی و گرسنگی و فقر مولد و سرکوبگر نظام اين برانداختن جز به راھی

     .نيست

  

  .است آن ناعمداف و ناحافظ و استثمارگران نظام ۀشايست جايگاه تنھا ، تاريخ گورستان

 

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩۵ ، دی ماه ٢١١شماره 

 


