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شده و چندين  ای درون گورستان و در قبرھای از پيش آماده عدهکه " ماه گزارشی انتشار داد مبنی بر اين دی ٧روزنامه شھروند 
گور از پيش  ٣٠٠کنند. در درون گورستان،  زنی و زير کانال در چادر زندگی می خانواده در اطراف گورستان، در منطقه بلوک

اند. در ھر گور يک نفر و گاھی ھم سه تا چھار نفر زندگی  گور را اشغال کرده ٢٠کم  خواب دست کارتن  ۵٠آماده وجود دارد که 
  کنند."  می

ھا را در سراسر ايران در پی داشت. برخی  ھا و خبرگزاری ھای اجتماعی، روزنامه ھا در شبکه انتشار اين خبر موجی از واکنش
جمھور، شھردار و استاندار انجام  فوريت با دستور دادستان، رئيس رسيدگی به خواستار رسيدگی فوری به مسئله شدند. و البته اين

وجود، در  اين زور از گورھا بيرون ريختند. اما واکنش مردم، احساس ھمدردی و محکوميت رژيم بود. با خوابان را باگرفت. گور
  وضوح آشکار بود.   ، نوعی توھم پراکنی نيز بهھا ميان اين واکنش

داده که نظاير آن   کردند که گوئی اتفاقی استثنائی و نامأنوس در کشوری با مردمی غرق در رفاه و آسايش رخ وانمود برخی چنين 
دار  ھا را متأثر ساخته و احساساتشان را جريحه ھای گورستانی انتشاريافته، آن ندارد و حاال که گزارشی از گورخانهو وجود نداشته 
  ساخته است.

ھای گورستانی  خوابی و گورخانهکه نظم حاکم بر ايران  به بار آورده بيش از آن بيگانه باشد که نداند، حتی گور بايد کسی با فجايعی
جمھوری اسالمی، از چندين سال پيش در ايران است. حتی در ھمين محل و بر سر   پديده جديدی در ايران نيست، بلکه ارمغان

برستان نصيرآباد زندگی سال است در ھمين ق ١٠داريم که  اينجا کسانی را" ويد:گ خوابان میھمين مسئله نيز يکی از خود گور
  ."کنند می

ساله  دست وجود داشته و دارد. ھر  اين ھا معتاد، صدھا و ھزاران نمونه از نام ايران، با ميليونه واقعيت اين است که در کشوری ب
روز صدھا و ھزاران تن در اثر فقر، اعتياد و  اند. ھر ان جان دادهزده در سرمای زمست ھای فالکت ھا و صدھا تن از ھمين انسان ده
  گذارند. ھا انسان بيکار و گرسنه سر بر بالين می دھند. روزانه ميليون خانمانی جان می بی

دار شده، ندانند که يک  ھای گورستان نصيرآباد احساساتشان جريحه گورخانهخبر شنيدن  چگونه ممکن است کسانی که اکنون با
گذرانند. متجاوز از ده ميليون بيکار در  باری را می بار و فالکت ميليونی در حاشيه شھرھای بزرگ زندگی اسف ١۵تا  ١٠معيت ج

کنند. کودکان کار و خيابانی ابعاد ميليونی به خود گرفته است. دستمزد و حقوق اکثريت بزرگ کارگران و  فقر و گرسنگی جان می
ماه نيست و فراتر از آن، کم نيستند کارگرانی که  گوی نيازھای معيشتی نيمی از ھر حتی پاسخ قدر ناچيز است که زحمتکشان آن

  برند. اند و در فقر و گرسنگی به سر می چندين ماه دستمزد نگرفته
مقامات و جاست که  ھا، مشکل اين دھند. گويا از ديدگاه آن که افرادی ھم ھستند که آدرس غلط ھم به مردم ايران می آور اين اما حيرت

اش بيرون  جمھوری خبرند و رئيس جمھوری اسالمی قدمی از کاخ رياست گذرد بی سران دولتی از فجايعی که در کشور می
کس ديگر به آنچه در  انکار که حسن روحانی بيش از ھر  گذرد. واقعيتی است غيرقابل می  گذارد که ببيند در سراسر کشور چه نمی

ً ازگذرد آگاھی دارد. نه ص کشور می  رو که وی ھمواره از مقامات امنيتی رژيم در باالترين سطوح آن بوده است، بلکه ھمه آن رفا
درشت او را  و جمله وزير اطالعات، وزير کشور، پليس، شھردار و ديگر مقامات ريز روزه روسای مؤسسات دستگاه اجرائی از 

داند که  کسی می کنند. بنابراين او بھتر از ھر ذرد، آگاه میگ از تمام مسائلی که در ھر گوشه شھرھا و روستاھا در سراسر کشور می
ً بی در کشور چه می ی او  رسنگی جان دھد. وظيفهند يا از گاھميت است که کسی زنده در گور مسکن گزي گذرد. برای او مطلقا

دار و  دست گروھی سرمايه قطب جامعه در  و پيشبرد سياستی است که ثروت و سرمايه را در يکپاسداری از رژيم استبداد دينی 
دھد که  ای را انجام می خوابی را در قطب ديگر متمرکز سازد. او ھمان وظيفهخوابی، گور فروشی، کارتن فقر، بيکاری اعتياد، تن

  نژاد انجام داد و پيش از او ھم پيشينيان وی.  احمدی
ھا نيست. معضل بسيار  خوابی انسانخوابی و گور تنپوشی نمانده است. معضل جامعه ايران فقط اعتياد و کار چيزی برای پرده

اند.  فراتر از آن است. سرتاسر جامعه مملو از بحران، فاجعه و نابسامانی است که نظم طبقاتی حاکم و رژيم پاسدار آن به بار آورده
آن ھستند. حاکميت خدا بر روی ھای وابسته به  ھا و جناح داده جمھوری اسالمی و تمام گروه  مسئول تمام فجايعی که در ايران رخ

  درآمده است. مجريان فرمان الھی جز يک کار ھای تاريخ بشری از ترين رژيم ترين و مخوف رحم زمين، يکی از فاسدترين، بی
سال حاکميت ننگين خود، جز فاجعه و ويرانی،  ٣٨گر نيستند. جمھوری اسالمی در طول  گر و چپاول مشت دزد و راھزن، غارت

فساد و تباھی ارمغانی نداشته است. پوسيدگی اين رژيم، اکنون به  گرسنگی، اعتياد، جنگ، اختناق ، استبداد و کشتار،فقر، بيکاری، 
  دانی تاريخ فرستاد. نھايت خود رسيده است. آن را بايد با يک انقالب کارگری سرنگون کرد و به زباله

   
  

  شورايیبرقرار باد حکومت  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی 
  باد سوسياليسم زنده –باد آزادی  زنده

 سازمان فدائيان (اقليت)
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  حکومت شورايی –آزادی  –نان  –کار 
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