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روبروستبا بيداد فقرکشورمان ،آستانه سال نودر  

!وحدت وتشکيالت است: چاره کار  
اسفند ماه هشتاد و پنجنهم ست يب                                                                    جواهری لنگرودیامير     

  
  

 همچونرابوی بهار دستها  دوراز  و اين سوی جهانمن در. خورشيدی نمانده است سال نو به آغاز  بيش چند ساعتی

 کودکان   گردی ابانخي  و خوابها جان ستانی کارتون زمستان سخت جان در  پيش به دستشويی خون خزان واليانس

.دخترکان سرزمين داغدارم احساس می کنم خيابانی و  

چشمانم گنجشکها يی را می بيند که بر لب پاشوره های حوض ماهيان سرخ ، هنوز از چهچهه تبعيد می گويند وخود 

رد يخ بندان به با بالی خسته، پر کشان به مهاجرت بی پير تن در می دهند و تنها به اميد آنکه پايان بخش اين فصل س

.خنچه های يخ زده، زندگی را به جنبشی تازه پيوند زند، آوازی غمين سر می دهند   

تو هم ..ميا...اينجا ميا!/.../ موج صدای پای تو می آيدم به گوش/ هان ای بهار خسته که از راه های دور...  :گفتم 

بر شاخه های خشک / يک رنج دير پای جز عقده های بسته /درپنجه ستمگر اين شامگاه سرد/افسرده می شوی 

دژخيم /.../بگريز از سياهی اين شام جاودان / بر گرد و راه خويش بگردان ازين ديار/ درختان، جوانه نيست 

از خنده / آنجا برو که جنبش موج نسيم وآب/.../ بر بوستان خاطره ها سايه گستر است / مرگزای زمستان جاودان

استاد شفيعی / ....( جان را پر از شميم گل آرزو کند/ نجا برو که جنبش موج نسيم و آبآ/ سپيده دمان گفت وگو کند

راه  رهايی از دل اين شام /در قلب خويش يافت / خورشيد دوستی را/روزی که آدمی : ... وباز با خود گفتم ) کدکنی

آری ) فريدون مشيری!/( شکوه بهارهست/ در يک جوانه نيز / و آنجا که مهربانی لبخند می زند/ تار هست 

 اين پيکره  موميايی شده واليتم، که با انقراض سلسله سرما،: درناکجای تبعيد باخويشتن خويش بر آن می انديشم

 بيدار می شود و آنگاه  اين گنجشک آواره تنم ، خود را در چشمه سار آبشار آتشفشان ايران جانم خواهد شست

کشورمان همچنان با بيداد فقرروبروست و اخبار دريافتی از ايران . يگری هستيم باری در آستانه فرا روييدن بهارد

مادران وپدران وهمسران به خون افتاده گان دو . مشحون از مقاومت و بيداری جان هايست که خستگی نمی شناسند

تا وقتی که ...« :  تابستان خونين در تجمع آخرين جمعه اسفند سال در خاوران دربخشی از دادنامه خود آورده اند

تا وقتی که قلب های شکسته . دستان لرزان و پاهای ناتوانمان را تابی است، بهار را با ياد سبزشان آغاز می کنيم

مان از تپش باز نايستاده است، با ياد آنهمه قلب های گرم و پرتپش، به ديدارشان می آئيم و براين گلزار، بذر مهر 

د تا صدای دادخواهيمان به گوش همگان برسد و همه بدانند که اين سروهای به خاک آنقدر خواهيم آم. می افشانيم

آنقدر اين راه را خواهيم پيمود که تبهکاران خود . افتاده، فرزندان آفتاب و پاکی بودند و تن به سايه و تاريکی نسپردند

ت تاريخ، هيچ رازی از اين جنايت در و تا آنجا ادامه می دهيم که برای عبر. ز بيم و هراس لب به اعتراف بگشايند

و فرهنگيان در بخشی از بيانيه آشتی ناپذير تشکل های صنفی معلمان شمال و شمال عرب » .ابهام و تاريکی نماند

درعجبيم که چپاولگران اقتصادي در آرامش جاودانه «  : ايران در خطاب به ملت بزرگوار و معلمان آگاه آورده اند   

 



ما بر نمي تابيم که فرهنگيان فرهيخته ؛ اين برازندگان کشور !!! اجتماعي در تشويش و تحريم اند ؛ انديشمندان 

اسالمي در دمادمي که همه به هم شاد باش مي گويند پشت ميله هاي زندان نابرابري به انتظار تصميم نادرست 

 حرمتي و ضرب و شتم مسئوالن بنشينند و حاصل درست کاري و راست کرداري خويش را با داس زندان و بي

»...ديگران درو کنند   

پول توجيبی آقا زاده ها از دستمزد کارگران بيشتر « :قول گزارش خبرنگار دولتی ايلنا، می خواندم چند روز پيش از

را تامين  آارگري  هاي يك خانواده   هزار تومان، تمامي هزينه١٨٣تواند با ماهي  آدام مغز متفكر اقتصادي مي. است 

و اين قشر زحمتكش اند   آارگران عادت آرده ... آه شوراي عالي آار براي آارگران چنين تصميمي گرفته است؟آند

طول  در» ...اند  عادت آردههاي خود  ديگر هزينهچشم پوشي ازه نخوردن، نپوشيدن ودولتمردان، بسايه بي توجهي در

حديث های و ما شاهد حرف . ان به زبان می گشتزب مطبوعات کشور در  بودجه  اليحه که بحث گذشته  های هفته 

خصوص لحاظ شدن رفاه در، اظهارات مصری، وزير) ٨۵اسفند٧(به گزارش کارگزاران  :جملهاز. فراوانی بوده ايم

  محرومان دره هایسفر برسر نويد آوردن پول نفت  و٨۶بودجه سال  ميليارد تومانی برای فقرزدايی در ٣٠٠اعتبار

 نقل  فارس مجلس که خبرگزاری   زنان  رئيس فراکسيون" فاطمه آليا "نده درحالی عنوان شد که به گفته سال آي عيد

».دارند و نيازمند حمايت ارگان های حمايتی هستندخط فقر قرارزيرهزار نفر٣٠٠ميليون و ١٠حدود«  :کرده است  

) سال جاری( نسبت به سال قبل ٨۶ بودجه سالدر حالی که اعتبار فقرزدايی در: از سوی ديگر فعاالنی چند معتقدند

؟ و همين .برای محرومان بود  ميليارد تومان کاهش داشته است، چطور می توان مدعی رفاه بيشتردر سال آينده ٨٠

 ٣٠٠٠است وقتی نمايندگان مجلس در صحن علنی مجلس فرياد بر می دارند و از گرانی گوجه فرنگی به کيلويی 

درصحن علنی مجلس، " عدالت گستر" و" مهرورز" جمهوری رييس» نژاد محمود احمدی« .تومان صحبت می کنند 

  تومان ١٢٠٠بار نزديک منزل ما بخريد که گوجه کيلويی بياييد از ميدان تره«:واکنش به فريادهای نمايندگان،گفتدر

فره محرومان کشورمان در کنار اين نيشخند بی مزه ، رئيس جمهوری که می خواست پول نفت را بر سر س. »!است

به گزارش مطبوعات کشور از : اگر از زبان آمار سخن بگوييم. ببرد، خود به کسری چند ميليون دالری روبروست

، قبال  -کارد بدستان همين نظام است ازکه خود -قول احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 

رآمد نفتی را د ذخيره ارزی، عمال تمام  به حساب درآمدها  التفاوت   به  واريز کردن ما  به جای دولت"  : بود گفته

 ميليون دالری ٨١۵با يک کسری ماه گذشته،پايان شهريورت برده و آن را، دراين حساب دسحتی درمصرف کرده و

تصويب   ۀ، احمد توکلی، دربار)  بهمن ٣١(ايضا به گزارش نشريه سرمايه در  )٨۵ بهمن ٣٠." ( روبرو کرده است

 کسری با  و آنرا  زننددستبرد مي ارزی آمد به در  ماداميکه. رسد یدرصد م۴١تورم امسال به : داده استمتمم هشدار

و نداران سراسر  کارگران، بی چيزان  سفره  بررا  ند، چگونه می توانند ، پول می گردانميليون دالری روبرو ٨١۵

وانگيخته است  بر را اعتراضات از موجی   امروز به تا رتومان هزا ١٨٣   ميزان دستمزد تعيين  مملکت برسانند؟  

قل  نهاد مست به عنوان يک« :  خود آورده است ١٣٨۶  اسفند٢٧ وحومه در اطالعيه  تهران   شرکت واحد سنديکای

» ....کنداعالم مي١٣٨۶سال حداقل دستمزد ناکافی کارگران دررا نسبت به تعيينکارگری مراتب اعتراض شديد خود

که اعتراضات کارگری با درخواست وشعار  است   تلخ، بديهی  واقعيات  به اين  توجه با « : آورده اند ادامه   در و  

».سوی سنديکای شرکت واحد مورد تائيد ، تاکيد و پشتيبانی قراردارداز)) !زندگی شايسته حق مسلم ماست((   

  

 



آنيم بر درب گشوده شده سال نو، ، تنها رمی گذاريم و برا پشت سر١٣٨۵آری اين چنين است که زمستان جان سخت

به غايت  را که در شرايط  مستقل طبقاتی اش می توانند کشورو تنها نيروی همآهنگ و متشکل توده ای وجنبش های  

ی و هم آهنگی از همين  چنين هم سان  وقوع بايد در انجام. بس اسفباروآتشفشانی  قرار دارد، از تباهی رهايی بخشند 

.باهمه توش و توان قدم برداشت١٣٨۶مين ساعات اوليه سالهازامروز و   

: اراده جنبش توده ای کارآمد الزم است و چاره کار شعار ماندنی . هيچ درنگی پاسخگوی اين همه نابسامانی نيست 

.وحدت وتشکيالت است     
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