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 ٢٠١۴ اپريل ٠۵

  به مرگ بگير تا به تب راضی شود
  

ا از بدو روی کار آمدنش اين رژيم ھمين کار ر. رژيم جمھوری اسالمی به مرگ می گيرد که مردم به تب راضی شوند

در زمان جنگ و حتی بعد از آن با احتکار ارزاق عمومی و پخش آن در ھنگام  نماز جمعه، مردم را . انجام داده است

 اين نيازمنديھای ابتدائِی خويش در نزديکی جمع نماز گزاران برای تبليغ به نفع رژيم حاضر ۀعادت می داد که برای تھي

 سخت آن و به صف کردن مردم برای ساعتھای مديد، به پخش کاالھای بنجل ۀزاق عمومی و تھيآنھا با قطع ار. شوند

به مرگ . در حجم کم که به نسبت نياز خانواده ھا نبود می پرداختند تا ھر کس ھميشه با دست در دھان زندگی کند

کميته ھای امدادی امام اين . بودگرفتن تا به تب راضی شويم از سياستھای رژيم جمھوری اسالمی از بدو پيدايش آن 

. رو ھستيده شما با اين وضع در مورد دارو و ساير مايحتاج زندگی روب. وظايف را به بھترين وجھی به پيش می بردند

پيش خود می گفتيد کسانی ھميشه ھستند که اين بخت را نيز . خوشحاليد که تازه به ھمين بخت ناچيز دست يافته ايد

ی از جامعه در فالکت به سر می برد که وضع غير انسانی آنھا را برای ايجاد ترس در جامعه به ھميشه بخش. ندارند

اين سياست تھديد و نان قندی و . شما نشان می دھند و ھشدار می دھند که خوشحال باشيد که وضع شما مثل آنھا نيست

ه شما تلقين می کنند که آيا بھتر بود شالق، در تمام زمينه ھا اعمال می شود و برای شما اين پرسش را طرح و ب

و برای خسارت کمتر تن در می داديم؟ بھتر بود که ما ي ژنۀکه ما به معاھد مريکائی ھا به ايران حمله می کردند يا اينا

ا ھر قيمتی امکان ادامه زندگی پيدا می کرديم؟ بھتر بود نوکر باشيم و زنده بمانيم و يه  اقتصادی بوديم، يا بۀدر محاصر

  در گور باشيم و نوکری نکرده باشيم؟ 

اين منطقی است که رژيم جمھوری اسالمی و امپرياليستھا به ملتھا به ذھن آنھا وارد می کنند تا به ذخاير و ثروتھای آنھا 

ه را آنھا با اين روش تبليغاتی و ذھن زدائی غرور ملتھا را پايمال کرده زمين. با تھديد و ارعاب و تجاوز دست پيدا کنند

 ۀآنھا کشورھا و ملتھا را به قعر فقر و بدبختی سوق می دھند که در آن درياِی فاجع. برای غارت آنھا فراھم می سازند

 نجات زندگی باشد و اين وضعيت برزخی ميان مرگ و زندگی ۀفالکت و گرسنگی، دستيابی به پر کاھی برای آنھا، نشان

  . ودچنان مستقر خواھد شد که ھر خفتی پذيرفته ش

نازی ھا برای کشتن يھوديان و شکستن مقاومت آنھا و پروراندن اميد واھی در دلشان، در اردوگاھھای مرگ به آنھا 

اين تصور واھی در يھوديان و ساير اسراء ايجاد می شد که ھدف از اين کار . بازوبند با رنگھای گوناگون می دادند

 روحيه به آنجا منجر می شد که وحدت در مقاومت شکسته شود و ھر اين.  آنھاۀ کشتن بخشی از آنھاست و نه ھمصرفاً 

ن اوقتی افراد با بازوبندھای سرخ رنگ را برای کشتن می بردند ساير. دسته گليم خويش را از آب بيرون بکشد

 وقتی اسراء با بازوبندھای زرد رنگ را برای کشتار می برند. فتاده استحال بودند که رنگ سرخ به آنھا نيخوش
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يای رھائی و خوشبختی خود غلط می زدند و وقتی نوبت سبزرنگان می شد تازه به اين مانور نازی ھا ؤسبزرنگان در ر

ياری حزب توده و ه ھمين روش را دولت خمينی در سرکوب نيروھای انقالبی ب. پی می بردند که ديگر بی فايده بود

  .ابل ماستسازمان فدائيان اکثريت اعمال کرد و نتايج فاجعه در مق

 بقاء ۀسلطه گران انسانھا را به فرومايه بدل می کنند، قناعت به پستی ھا، حداقلھا به عنوان سياست و فضيلت برای ادام

آنھا انسانھائی می سازند که به دور، به آينده ، به فردا به روشنائی نمی انديشند و ھمواره از . در نھاد آنھا ظھور می کند

که ذلت آنھا از ذلت  که تاريکی آنھا، از تاريکی عقب افتاده تر ھا کمرنگتر است، از اين  ايننظر به عقب دارند و از

آنھا ميان وبا و طاعون، در پی جذام . خود تلقی می کنند" پيروزی و رھائی"را  ند و آنا ديگری کمتر است، مسرورۀپار

ند اآنھا برای زنده ماندن حاضر. مارھای گوناگوناند که عمرشان را طوالنی تر می کند و نه در پی درمان و نابودی بي

  . گور خود را بکنند و در آن شب و روز بگذرانند

 قدرتمند ۀ مبارزه  و روحيۀآنھا فاقد اراد. ند روحانی را به احمدی نژاد ترجيح دھند و اوباما را به نتانياھواآنھا حاضر

 خفت و خواری ھمواره از جيبشان تئوری می سازند و در آنھا برای پذيرش. برای يک برپائی يک زندگی انسانی ھستند

 آنھا را زد و از رفتن آنھا به دستشوئی ۀمور بانک جھانی و صندوق بين المللی پول دِر خانأمی آورند و روزی که م

 ما  معده را ازۀند که خدا را شکر ھنوز حق تخليادستشان داد، مسروره  معده را بۀجلوگرفت و قبض گران قيمِت تخلي

آزاديبخش "اجتماعی، بدترين شرايط تحميلی و ذلت آور به يکباره شرايط -روانیۀ در چنين وضع سامان داد. نگرفته اند

چنين انسانھائی نه تنھا از نظر جسمی از .  چنين جامعه ای بيمار استطبيعتاً . تعريف می شود" و شعف از آسايش نسبی

  .ھر خفتی تن در می دھدچنين جامعه ای به . ندانظر ذھنی نيز بيمار

مردم از دست وی ذله . نقل است که کفن دزدی، در شب اول قبر گور مرده ھا را باز می کرد و کفنشان را می دزديد

وقتی کفن دزد در گذشت و مردم از دست وی راحت شدند، کفن دزد جديدی پيدا شد، که نه تنھا کفِن مردگان را، . بودند

تدريج مردم به ستايش کفن دزد اولی و آمرزيدن ه ب.  چوبی ھم به مقعد مردگان فرو می کردبا نبش قبر می دزديد، بلکه

اين ھمان سياست به مرگ بگير تا به . روح وی پرداختند که حداقل از فروکردن چوب به مقعد مردگان پرھيز می کرد

  .تب راضی شوند، می باشد

ی، دموکراسی و عدالت اجتماعی برای کشور و مردم ميھنش،  مرتفع کسب استقالل و آزادۀجامعه ای که مشکلش از قل

به دعوا بر سر نوع حجاب رسيده باشد و اوج آمالش را در احساس امنيت از عدم حضور نمايندگان امر به معروف و 

ند، نھی از منکر در مجامع عمومی بيان کند، اين جامعه بيمار است و بيماری را آن کسانی به اين جامعه تجويز کرده ا

که منافع دارند تا مردم بر مسايل عمده و سرنوشت ساز چشم بپوشند و مسايل بی اھميت ناچيز را آن چنان عمده کنند تا 

خروج کشتی کشتی نفت و اورانيوم ايران را کسی نبيند و تحت الشعاع مسايلی قرار گيرد که حل آنھا در گرو حل مسايل 

  .مھمتری است

مردم با تھديد ۀ ھانی و صندوق بين المللی پول در ايران سياستی را تجويز می کنند که ھمامپرياليستھا با دست بانک ج

.  اقتصادی و جنگ و تروريسم، به تب تسليم و ورود کاالھای غير ضروری و ضروری راضی باشندۀبه مرگ محاصر

رت بگيرند و دست از پا خطا ن از اين مخالفت درس عباآنھا که به تب راضی نباشند به مرگ گرفتار می آيند تا ساير

ھم اکنون رفع تحريمھای مرگ آور را با تِب حضور سرمايه ھای خارجی به ايران توجيه می کنند و اين موجب . نکنند

می شود تا مردم ايران نادانسته و ناخواسته بر دستآوردھای انقالب چشم بپوشند و ھمين قانون اساسی کنونی جمھوری 

 خويش را بر کل ۀ کنند که به قانون اساسی شاھنشاھی بدل گردد تا يک فرد خودکامه اراداسالمی را چنان دستمالی

در ھمه جا با داس مرگ و تخريب و آشوب و .  جھان بر ھمين منوال رفتار می کندۀامپرياليسم در ھم .جامعه تحميل کند

.  برای خرابکاری تربيت کرده است زمينه ھاۀعمالش را د رھم. مشوب کردن افکار و تروريسم وارد ميدان می گردد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

در مورد ايران نيز ھمين کار را کرده و مشتی ايرانی خودفروخته را برای کسب قدرت سياسی در لباسھای 

پروار کرده و ...  و"تجزيه طلب ناسيونال شونيسم"، "حقوق بشر"، حامی "دموکرات"، "فمينيست"، "کمونيست"

و "  آزادۀجامع"و "  مدنیۀجامع"بايد راه ورود سرمايه گذاری ھای خارجی و آنھا .  گسيل به ايران نموده استۀآماد

آزادی " آنھا، به عنوان خصوصی سازیسرمايه گذاری ھای خصوصی امپرياليستی و حراج منابع ملی ايران را، با 

ور مانند آنچه در  امپرياليستھا برای تخريب اوضاع يک کشۀسياستھای تنبيھی و جنايتکاران. فراھم آورند...  و "فرد

 شمالی و ايران تحميل می شود و يا در اوکرائين و ونزوئال ادامه دارد و يا به سرنوشت ئريایعراق گذشت و يا به ک

.  بدل می شود، ھمه و ھمه ھمان سياست به مرگ گرفتن برای ايجاد افکار عمومی برای تسليم شدن استاسوريه و ليبي

 ۀرھبری مبارز. کارگر يعنی حزب مارکسيستی لنينيستی می تواند مبارزه کند ۀبا اين سياست فقط حزب واحد طبق

دموکراتيک، مبارزه برای استقالل و آزادی، مبارزه برای عدالت و رفاه اجتماعی تنھا زمانی موفق است که با مبارزه 

امپرياليستھا ۀ روار شددر غير اين صورت دست ايرانی ھای خودفروخته و پ. عليه امپرياليسم و صھيونيسم تلفيق شود

  .باز است تا مبارزه مردم را در منجنيق فشار امپرياليستی به شکست و اسارت ايران بکشانند

  

،  ارگان مرکزی حزب کار ٢٠١٤ سال اپريل ١٣٩٣ ]حمل[ فروردين ماه٩١٦   ۀبر گرفته از توفان شمار
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