مردم بم را زلزله قتل عام نكرد !دستان ديگري نيز در كار بودند!
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اندوه از دست دادن ده ها هزارتن از اهالي بم قلب مردم سراسر كشور را بدرد آورده است ...مردم اقصي نقاط ايران ،مستقل از
رژيم و ارگانهاي فاسد و دزدش دست به سازماندهي امداد رساني به مردم بم زده اند .در اين واقعه هولناك مردم گوشه اي
از اشتياق و آر زوي خود را براي داشتن جامعه اي كه در آن انسانها از طريق تعاون و همكاري بار رنج ها و محنتهاي يكديگر
را سبك كنند به نمايش گذاشتند .درود بي پايان بر اين مردم .ننگ و نفرت بر مرتجعين ضد مردم... .
مردم بم را زلزله قتل عام نكرد .دستان ديگري نيز در كار آفريدن اين جنايت بودند كه بايد رسواي عالم شوند .كشتار ده ها
هزار نفري در نتيجه زلزله تنها در كشورهائي رخ مي دهد كه حكومتهاي مرتجع ،آنرا عقب مانده و در مغاك جهل و فقر نگاه
داشته اند... .در جريان اين فاجعه يكبار ديگر اين حقيقت به اثبات رسيد كه جان مردم براي گردانندگان رژيم پشيزي نمي ارزد.
اينان فقط به حفظ قدرت ظالمانه و منافع استثمارگرانه خويش مي انديشند .آنان يك مشت دزدان سرگردنه و قاتلن ضد مردم
هستند بنابراين دليلي ندارد كه براي حفاظت از مردم سر كيسه را شل كنند .سرمايه داران گردن كلفت جمهوري اسلمي هرگز
سهمي از سودهاي عظيمي را كه با استثمار اين مردم بدست مي آورند ،براي حفاظت از آنان هزينه نخواهند كرد .مرتجعين
حاكم براي حفظ حاكميت فاسد خود هزينه هاي نظامي و امنيتي سرسام آور مي كنند ،زندان مي سازند ،مامورين امنيتي استخدام
و به جاسوسي مردم مي گمارند ،اما آنجا كه حيات و ممات كارگران و دهقانان در ميان است ،هرگز سر كيسه را شل نمي كنند.
مردم بم بعلت موقعيت جغرافيائي خاص آن كه روي خط زلزله است ،كشتار نشدند .در واقع حاكميت سياسي ارتجاعي و نظام
اقتصادي استثمارگرانه و حرص و آز طبقات حاكم آنان را قتل عام كرد .هر چند نيروهاي مخرب طبيعت نيز همدستشان بود.
هيچكس اشك تمساح ريختن خاتمي ،اين رئيس جمهور مردم فريب و منفور را باور نكرد.. .رئِيس جمهور رژيمي كه سراپايش
را دزدي ،فساد و ارتشاء گرفته ،رژيمي كه در واقع مجموعه اي از شبكه هاي بدنام غارت و احتكار و قاچاق است ،رژيمي كه
مهره هاي اصليش حسابهاي بانكي خصوصي با مبالغ سرسام آور در بانكهاي امپرياليستي دارند و از اين بابت شهره عالم اند،
چگونه مي تواند با اشك تمساح ريختن مردم را بفريبد؟ رهبر مرتجع جمهوري اسلمي نيز براي بازماندگان »دعا «كرد .اين
آدمكشان ،زلزله را»آزمايش الهي «مي دانند ...براي كساني كه انگيزه و منفعتي در كاستن از مشقات مردم ندارند بايد هم
نابودي و بي خانماني صدها هزار تن ،امري طبيعي جلوه كند و با خونسردي آنرا»خدا خواسته «بخوانند....
مردم سراسر كشور در اوج بي اعتمادي به حكومت  ،از هر قشر و صنف دست به ايجاد مراكز جمع آوري كمك و امداد رساني
به زلزله زدگان بم زده اند .مردم خوب مي دانند كه نمي توانند امر امداد رساني به مردم بم را به اين تبهكاران
واگذار كنند . ...در چنين شرايطي دانشجويان پيشرو و آگاه بايد پيشقدم شده و با استفاده از ارتباطات سراسري دانشجوئي به شكل
گيري نهادها و ساختارهاي امداد رساني مردمي كه كامل مستقل از حاكميت و ارگانهاي آن باشند (منجمله مجزا از انجمن هاي
اسلمي) ياري رسانند .در تاريخ معاصر ايران ،دانشجويان آگاه و عناصر پيشرو و مبارز در ياري رساندن به قربانيان زلزله
ها و سيل ها و نيز آموختن از زندگي و روحيه و خصلت طبقات تحتاني و بردن آگاهي انقلبي به ميان آنان ،نمونه هاي خيره
كننده اي از خود بر جاي گذاشته اند .نقش دانشجويان و جوانان مبارز ضد رژيم در برانگيختن و سازماندهي همبستگي و تعاون
مردمي در جريان زلزله ب وئين زهرا ،سيل جواديه ،زلزله شهر كرد ،طبس و سيل خوزستان بياد ماندني است.
ده ها هزار كشته و زخمي و صدها هزار بيخانمان زلزله بم نخستين قربانيان فجايع طبيعي در ايرا ن نيستند و آخرين نيز
نخواهند بود .مردم ايران نيز تنها كساني در جهان نيستند كه از اينگونه فجايع در رنجند .هر ساله صدها هزار تن از توده هاي

مردم زحمتكش خاصه در كشورهاي عقب مانده و تحت سلطه امپرياليسم ،قرباني زلزله ،سيل و قحطي مي شوند .اين بيشك گونه
اي از جدال مداوم بشريت با طبيعت و نامليماتش است .اما در جامعه طبقاتي ،مانع عمده در اين جدال ،طبقات استثمارگر و
دولتهاي آنند  .تلفات جاني و مادي عظيم كه در هر يك از اين وقايع طبيعي به مردم وارد مي شود مستقيما به اين مسئله مربوط
است كه منابع ،امكانات ،علوم و ثروتهاي مادي در انحصار اقليتي استثمارگر در سطح يك كشور و در سطح جهان است .اين
تلفات بخشي از كاركرد نظام سياسي و اقتصادي سرمايه داري است .در دوران جاهليت ،بشر در مواجهه با نيروي قهر طبيعت
دست به آسمان بلند مي كرد و از يك نيروي ناموجود ياري مي طلبيد .اما اكنون بشر اسرار نهان زمين را كشف كرده و موفق
شده نيروهاي قهري طبيعت را مهار يا خنثي كند .توده هاي مردم با سرنگون كردن دولتهاي ارتجاعي و با رها شدن از چنگال
نظام بهره كشي انسان از انسان ،مي توانند آگاهانه و قدرتمند با بلياي طبيعي مقابله كنند .به سخن ديگر ،براي محدود كردن
ابعاد هولناك لطمات زلزله بايد انقلب كرد  .دشمنان طبقاتي بايد سرنگون شوند تا انرژي و قدرت خلقه و مهارت و استعدادهاي
مردم براي خدمت بخودشان ،آزاد شود  .توده هاي مردم تنها با داشتن قدرت سياسي ،با داشتن حكومتي كه نماينده اراده و
.منافعشان باشد مي توانند قدرت مخرب زلزله ها را خنثي كنند ،خشكسالي را مغلوب و سيلها را مهار كنند

