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   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١٢ اگست ١۶
 

  ،کدام بال بدتر است

  ؟ بالی آسمانی و يا بالی زمينی
  

ين خسارت را در آذربايجان شرقی به جای گذارده زلزله در آذربايجاِن شرقی ايران و چند استان ھمجوار که بيشتر

  . است، می تواند از جنبه ھای گوناگون مورد بررسی قرار گيرد

 ۀ ھمدردی و حمايت سراسری و صميمانه از جانب مردم ايران، از جنبۀ بالی طبيعی، از جنبۀ فنی، از جنبۀاز جنب

 تجزيه طلبی ناسيونال شونيستی مشتی ۀردم ايران، از جنبھمدستی با امپرياليسم و صھيونيسم بين الملل و دشمنی با م

 برخورد رژيم جمھوری اسالمی به اين واقعه ۀتجزيه طلب که خود را به جای خلق آذربايجان جا می زنند يا از جنب

امضاء تفاھمنامه با حوزه را بالی آسمانی می داند و رئيس سازمان مديريت بحران کشور خبر می دھد که  که آن

 بحران کشور گوش فرا تيري سازمان مدسي به سخنان رئ.يه برای کاھش بالی طبيعی به انجام رسيده استعلم

  . مغزتان سوت بکشد تاديدھ

 ی براهي علمۀاز حوز":  کردديکأ و تداد  خبریعي طبیاي کاھش بالی براهي علمۀ تفاھمنامه با حوزی از امضای باقر

 قم، هي علمیھا  اول با حوزهۀ کرد و در مرحلمي استفاده خواھیعي طبیاي در کاھش بالتي نقش معنویريبه کارگ

 تيريوالن مدؤ نفر از مس۶۵٠ یعي طبیاي بالۀدر ھفت. مي کردء امضای ھمکارۀ تفاھمنامرازيمشھد، اصفھان و ش

 ی خصوص سخنرانني کشور در اري وززي نماز جمعه خواھند بود و در تھران نیھا  از خطبهشيبحران سخنران پ

  ".خواھد کرد

بعد جای ھيچ نگرانی نيست و ايران زلزله خيز به ايرانی امن و مستحکم ه وی يادش رفت اضافه کند که از اين ب

خوب . ديگر بال به ما روی نمی آورد، در فکر خانه سازی و شھر سازی ضد زلزله نباشيد. تغيير ماھيت داده است

 بر سر در ورودی منزلش مانع ورود بالھای نه ھا و آويختن آاست که ھر ايرانی با خريد يکی از اين تفاھنام

البته اين تفاھمنامه که برای باليای آسمانی اختراع شده است برای ورود پاسدار و . داخل منزلش شوده آسمانی ب

  . ثر نيست و مانعی ايجاد نمی کندء و حريم خصوصی افراد مؤبسيجی به عنوان بالی زمينی به سرا
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شدت ه  است ھر بالی طبيعی که آسمانی نيست و زمينی است را می توان با درايت و برنامه ريزی بآنچه که روشن

 زلزله خيز قرار دارد، با توسل به پژوھش و استفاده از علوم می کوشد خانه ۀ که در منطقجاپانکشور . کاھش داد

در . م و ثروت ھای کشور شودھای ضد زلزله بسازد تا در صورت وقوع چنين حوادثی حداقل زيان متوجه مرد

ايران شاھنشاھی و آخوندی سياست خانه سازی بر اساس حفظ ثروت عمومی و جان مردم نيست بر اساس بساز و 

والن خانه سازی در ايران برای ؤشھرداری ھا و مجريان و مس. ستبوده و ابفروش و به قولی بنداز و بفروش 

 ھر ساختمانی امضاء می گذارند، در کشور زلزله خيز برج ۀ و چرب شدن سبيلشان به زير نقشتدريافت رشو

 سيسات شھری برای مبارزه با سوانح خلع سالحأشھرھا بيقواره می شوند و ت. سازی می کنند و تراکم می فروشند

ند و در صورت بروز اين سوانح راھی به مرکز حادثه نمی برند، زيرا سامان و بافت شھرسازی بر اساس علمی و ا

رژيم آخوندی بيش از سی سال است که بر سر کار .  جمعيت و برنامه ريزی درست صورت نگرفته استتراکم

آنھا ديده اند که . دنبال داشته استه  بساز و بفروشی نيز بۀ خيانتھای رژيم پھلوی را در عرصۀاين رژيم تجرب. است

توسط يادمانده تختی پول جمع می ...  قزوين و پھلوی برای زلزله زدگان بوئين زھرا وۀاين مردم بوده اند که در دور

کردند و به سلطنت نفرين می فرستادند، اين مردم بوده اند که پل جواديه را ساختند و جمعيت شير خورشيد اشرف 

 اين تجارب را در ۀرژيم جمھوری اسالمی ھم. پھلوی تنھا در فکر غارت و عدم رسيدگی به وضعيت مردم بود

آبادان و خرمشھر و مناطق جنگ زده ھنوز زلزله زده اند و رژيم . ن تجارب نيآموخته استپشت سر دارد و از اي

 منتظری هللا آيت ۀ طبس نيز به گفتۀزلزل. از باز سازی شھر بم خبری نيست. برای بنای آنھا اقدامی نکرده است

ی حکومتی در فکر مس حال نوبت آذربايجان است و مافيا. برای آزمايش ما از طرف خداوند عادل واقع شده بود

 صبر و تحمل ۀوقتی بال آسمانی است و برای آزمايش درج. کوبيدن بر سر پشت بامھاست تا رفع بالی آسمانی شود

با اين .  باريتعالی در افتاد و خود را گناھکار کردۀما وقوع يافته، طبيعتا نمی شود با آن مبارزه کرد و نبايد ھم با اراد

با منطق شيخ، زلزله کار . وليت می کندکه مافيای در قدرت از خود سلب مسؤانه است منطق ارتجاعی و خيانتکار

منان مافيائی در نماز جمعه به  اين است که مؤ.خداست و سرنوشت محتوم ماست و نمی شود در کار خدا دخالت کرد

  . داد مردم برسده دعا دست می زنند و از خدا می خواھند که خودش ب

ايران که چندين انقالب و پيروزی و شکست و خطر و دسيسه و ھمبستگی و تفرقه را از سر ولی خلقھای قھرمان 

مردم خودشان . گذرانده اند، نمی توانند به اين اراجيف شيوخ دل  ببندند و زلزله را چون سرنوشت محتوم بپذيرند

اتوبوسھا و حتی ماشينھای شخصی کاميونھا، . ياری خلق آذربايجان شتافته انده بسيج شده اند و از سراسر ايران ب

قھرمانان ورزشی ما . است که راھی آذربايجان است تا مستقل از مافيای قدرت به مردم آدربايجان ياری رسانند

مدالھای خويش را به خلق آذربايجان تقديم کردند و مانع از آن شدند که موفقيتھای ورزشی مردم ايران در خدمت 

کمکھائی که از طريق دولت مافيائی سازمان دھی شود سرش از بازارھای شھرھای تبليغات مالھا قرار گيرد، 

. پتو و چادر است که به فروش می رسد و مشتی مالی دزد از اين راه ثروتمند می شوند. بزرگ در خواھد آمد

کشور بوده رژيمی  که بدون دورانديشی و تنھا با نيت سودپرستی و غارت، در تمام اين مدت، ناتوان از مديريت 

  . و آيات عظام است دامان خدا شدنه مديريت آنھا دست ب. است، چگونه می تواند چنين سوانحی را مديريت کند

پاخاستند و ه در حالی که رژيم مافيائی در بی عملی خود برای ياری به زلزله زدگان استخاره می کرد، مردم ب

 ناچيزی است که با یستگی ملی تودھنی به ناسيونال شونيستھااين ھمب. ھمبستگی ملی ايرانيان را به نمايش گذاردند

 آنھا مانند ترکيه و جمھوری آذربايجان در اين کمک رسانی در ۀمريکا و دول دست نشاندامزدوری برای اسرائيل و 

ک آنھا خود به جای کم. يکی خدا را مقصر می داند و ديگری زلزله را به گردن فارسھا می گذارد. حال تخريب اند
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به مردم آذربايجان در پی آنند که راه تجاوز امپرياليستی به ايران را با ايجاد تفرقه و نفاق و دامن زدن به نفرت ملی 

  . جديدی بسازدۀ امپرياليستی سراسر ايران را در نوردد و سوريۀھموار کنند تا زلزل

. ن از اين کمکھای دروغين پر استگوش مردم ايرا. اخبار متناقض در مورد پيشنھاد کمکھای خارجی رسيده است

 بم نيز ھمين دول امپرياليستی ارقام ساختگی برای تبليغات درونی و بيرونی منتشر کردند و حتی ۀدر زمان زلزل

ه دولت حسنی مبارک مصری اعالم کرد که مصر بازسازی ارگ بم را ب. يکدھم اين کمکھا را به ايران نرساندند

انسان "اکنون دولت ترکيه که در حال کمک ھای . ده ھای توخالی خبری نشدولی از اين وع. عھده می گيرد

به تروريستھای جنايتکار حاضر در سوريه است تا در سوريه و حلب زلزله بيافرينند، وقوع زلزله را " دوستان

 ۀ جاسوسان ترک و ايرانی و عرب خويش را به پشت مرزھای ايران گسيل داشته تا به بھانومناسب دانسته 

 آزاد برای ورود قوای ناتو و ۀشايد فکر می کنند که منطق. برای اخالل در ايران وارد کشور ما شوند" بشردوستی"

  . دست می آورنده اعالم حکومت مستقل آذربايجان ب

 ايران که با آنھا ھمکاری می کنند، ۀمريکا نيز با ابراز ھمدستی برای تقويت اپوزيسيون خودفروختادول اروپائی و 

من در اين :  ايران می گويدۀاوباما به اپوزيسيون خودفروخت.  کمک به زلزله زدگان ھستندۀعالم کرده اند که آمادا

گونه کمک مالی به علت تحريمھای جنايتکارانه نمی تواند  ولی ھيچ. لحظه با شما ھستم تا می توانيد خرابکاری کنيد

تمام داروھای مورد نياز . مع آوری شده را به ايران حواله کندھيچ بانکی حاضر نيست مبالغ ج. به مردم ايران برسد

. نام کاالھای دو منظوره به حساب می آينده شامل تحريم بوده و ب" کمکھای انسانی"ايران به ھمان علت مشھور 

ی ايران جلوگيری کند و سالمتی ئزيرا مبارزه عليه امراض توسط دارو، ممکن است از بيماری کارشناسان ھسته 

وقتی از صدور داروی مسکن برای درد زايمان در ھنگام عمل جراحی . آنھا به غنی سازی اورانيوم منجر شود

 و غير قانونی و وقتی امپرياليستھا رسماً . سزارين به ايران جلوگيری می شود، تکليف ساير داروھا روشن است

مردم ميھن ما را به مرگ در اثر گرسنگی  اقتصادی می کنند و ۀقلدرمنشانه، ايران را تحريم اقتصادی و محاصر

. سخن می رانند" هانساندوستان"محکوم می کنند، آنوقت رياکارانه است که از آمادگی خويش برای ارسال کمکھای 

يکی از . اگر آنھا بوئی از انسانيت برده باشند و دلشان برای ايرانی ھا سوخته باشد، تحريمھا را لغو می کنند

مرگ ھر ايرانی در . در عين حال لغو تحريمھا باشد تا بشود به زلزله زدگان ياری رساندخواستھای ما بايد 

آذربايجان نه تنھا خونش به گردن بی لياقتی مافيای حاکم در ايران است، به گردن سرمايه انحصاری امپرياليستی و 

  .ود نمی گنجندصھيونيستی، به گردن اوباما و نتانياھو نيز می باشد که از خوشحالی در پوست خ

 اقتصادی و تنبيه مردم ايران ۀمی طلبد که تحريمھای غير قانونی و محاصر) توفان(به اين جھت حزب کار ايران

ما اعالم می کنيم رياکاری موقوف، ويروسھای . ھر نحوی ياری رسانيده پايان يابد تا بشود به زلزله زدگان ايران ب

  .محاصره اقتصادی ايران را ملغی کنيدرا برای خود نگھداريد و " انساندوستانه"

 بايد اين دستھای کثيف را بشناسند که در پی ايجاد زلزله ای به مراتب سھمگينتر برای یشياروخلقھای ايران با ھ

 ناچيز اقوام در ايران، ھمدستان یامپرياليستھا، صھيونيستھا، ناسيونال شونيستھا. ايران نقشه ريزی می کنند

مريکا برای استقرار ات طلبان و پارکابی ھای امپرياليستھا که می خواھند در کنار ارتش مجاھدين خلق و سلطن

تمرين جنگ خانگی می کنند، ھمه و ھمه برای ايجاد " ارتش آزادی سوريه"به ايران تجاوز کنند و در "سوسياليسم"

 خارجی يک تنه و با تمام ۀر زلزل ميليون است و تعدادش بيشمار و در مقابل ھ٧۵ولی خلق ايران . اين زلزله فعالند

سرنگونی رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی تنھا بايد با دست مردم ايران صورت . قوا ايستادگی خواھد کرد

  . دشمنۀگيرد و نه عمال خودفروخت
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