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!ده استيگر به استخوان رسيآارد د  
 

ماه هشتاد و شش بهمن   مشش بيست                                                                  ر کارگاديفر -یسارا سپهر
  

  
 یهاي اختناق و گرفتن آزادی عالوه بر فضای از اعتراضات مردمیاريكند و بسيداد مي بین روزها فقر و گرانيا

ب يران به جي ای نفتیدرآمدها.  هم هستی اقالم ضرورید براينده و نداشتن قدرت خري، بخاطر فقر فزایاساس

 ینه شده وليم حاآم نهادي و چپاول در رژیغارتگر . ندارندین سهميرود و مردم از آن آوچكتريه ميت فقيحاآمان وال

 است آه خوِد یعمق فقر در جامعه مالزده، بقدر . استی، فقر و گرانین ثروت مليدرآمد آشورمان از اسهم مردِم آم

ن مشكالت و معضالت مردم را منعكس ي از ای، ناچار به اعتراف آن هستند و تنها گوشه آوچكی حكومتیهارسانه

ن فقر آه هر ساله به اندازه يو ا”ه فقر قرار گرفته استير سايران در زياقتصاد ا“ : كنند آهيكنند و اعتراف ميم

شود آه يف فقر گفته ميدر تعر. ده استي گردی توسعه اقتصادیك مانع بزرگ برايل به يتبد،شوديدرصد اضافه م١٣

 بر سر  آه االن در آشور ما،يیدهد و با توجه به بالي سوق میآنندگ به مصرفیدگريجامعهٔ فقرزده، افراد را از تول

 یوقت.  به خود گرفته استیشترين مسئله وضوح بيا ه گرفته است،يروی آن را واردات بی آمده و جایدات داخليتول

 به آمار و یدر نگاه .ن خواهد رفتي افراد آن جامعه از بیانداز خروج از فقر، براگر چشميد متوقف شود ديآه تول

ون يليم٦ر خط فقر مطلق هستند با يون نفر زيليم١٢م آه ينيبیماتشان يها و نشرارقام سران چپاول گر دولت در رسانه

ش با ينژاد هم چندماه پیمعاون اول احمد. ستنديمه نيون نفر هم بيليم٤٠ن در آشور و اعالم شده آه يه نشينفر حاش

 خط یعنين يا. كنندي میهزار تومان در ماه زندگ٣٠ت آشور با يون نفر از جمعيليم ميوقاحت اعتراف آرد آه چهارون

 آه ی ایغ از ساماندهي شده و دری و فقر، دچار مشكالت جدیمردم از ندار. فقر را رد آرده و در خط مرگ هستند

ك آرزو ي از مردم به یلي خین مسكن برايم آه تامي شاهد بودی محله ایريك آمارگيدر .  باشدیانيا را نقطه پاين باليا

ن يت قرار گرفته است و اي درصد جمع٢٠ار آمتر از يدر آشور، در اختد شده ي درصد ثروت تول٧٠. ل شده استيتبد

اعالم آرده اند خط فقريرهزار تومان را ز٤٠٠يرنكه درآمد زيبا توجه به ا .باشدیخط فقر مير سطح زی گستردگیايگو

ر خط فقر يكت زن مملي آارمندان دولت و آارگران و معلمان و پرستاران و بازنشستگان ایجه گرفت آه تماميد نتيبا

ن يافت آنند آه البته اين افراد بطور مرتب حقوق ماهانه خود را دري است آه همه ایطين در شرايتازه ا. كنندي میزندگ

 سازمان ملل ی خواربارو آشاورزیالمللنيك ارگان بيطبق آمار سازمان فائو، آه  . مردم شده استیهم از آرزوها

ن آمار يا.  مواجه بوده استیدرصد٣٠شيسال گذشته با افزا١٠در ه حاد،يوءتغذران شمار افراد مبتال به سيدر ا ،است

ك ي ی سالمتی برای آمبود مواد ضروریا بعبارتيه و يت آشور دچار سوء تغذيك سوم جمعي است آه ین معنيبه ا

 یست حتمًا آه آسان هیمان آورد آه هر جا فقريش ايشتر از پيد بي باین قانون مندين به اين بياما در ا .انسان هستند

ف خود را بزرگ ي آثیبهايكنند و جي خود را آلفت میكشند و گردنهاي معاش مردم را باال میعين حق طبيهستند آه ا

ست ي نیزيچ، روشن است آه علت اين فقر فزاينده .ن حق را غصب آرده انديم آه اي بگرديید دنبال آنهايپس با !تر
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ن حكومت دزد در ي به چپاول و غارت اینگاه. روديها و آخوندها م آقازادهم ويب سران رژينكه درآمدها به جيجز ا

ك ي یورو فقط برايون يلي م٦٠بالغ بر  توتال،ی از آمپانیرشوه گرفتن پسر آخوند رفسنجان !!مياندازيان بين ساليطول ا

 ید گوشيرات بر سر تولرعامل آارخانه مخابي مدیارد تومانيليست مي دویا چپاول و دزدي . بوده استیقرارداد نفت

نژاد و حداد ی و احمدی شاهرودیعني سران سه قوه ی و داخلی خارجی سرسام آور سفرهاینه هايا هزيتلفن همراه و 

 آه یسفر تنها دریر آه خامنه اي زی نورین رابطه به آمارهايا در ايو  !نه دزدان سر گردنه ي آابیعادل و وزرا

  :ديتوجه آن ، گذاشته استیخودش باقن صورت حساب را ازيزد داشته ايرا به ياخ

  سطح جاده های مواصالتی،استقبال وريطول مسدرمانی درهای پزشکی وميتاستقرار خصوصهماهنگی درن وي تام-١

  زد،يمارستان های ي آمادگی کامل ب-٢

   دستگاه خودرو سبک،٢٠٠ش از ين بي تام-٣

  وس، دستگاه اتوب۵٠٠ش از ين بي تام-٤

  بد، اردکان و طبس،ين از شهرستانهای بافق، مين پنج قطار جهت اعزام زائري تام-۵

  نر جهت برگزاری مراسمي کانت٨٠ش از ين بي تام-٦

  ن مهمانسرای مناسب برای اسکان چهار هزار نفر از مهمانان شرکت کننده در مراسم استقبالي تام-٧

  از،ين غذای مورد ني هماهنگی و تام-٨

  ل مردم،ياء و وسايافت اشياز جهت دري هزار پالک مورد ن١٠ش از ي بني تام-٩

   هزار تخته پتو،١٠ن ي تام-١٠

  ستگاه جهت امداد گمشدگان،ين چادر و ايجاد چندي ا-١١

  ه افراد شرکت کننده و کادر اجرائی،يمه کلي ب-١٢

   صلواتی،ستگاههایيع در ايل جهت توزير استريک و شي هزار بسته ک١٠٠ش از يه بي ته-١٣

  یگاه های بازرسيک هزار متر مربع برزنت جهت نصب در جايش از يه بي ته-١٤

  ن سفرياز خودروهای مرتبط با برنامه های اين سوخت مورد ني تام-١۵

  ن برق اضطراری محل های برگزاری مراسم،ي تام-١٦

  از،ي نصب داربست های فلزی موردن-١٧

  .ر استقباليکی موجود در طول مسيزي رفع موانع فگاههای مربوط به سخنرانی ويجاد جاي ا-١٨

ر و ي فقیرانيون ايليست؟ از سفره چند ميب آين خرجها از جيا ،ديد از پاسداران مهرورز و عدالت گستر پرسيبا! بله

 !كند؟ين مي شما را رنگی اشرافیون آارگر زحمت آش سفره هايليخته و دسترنج چند ميان ري شمایبهايگرسنه به ج

 ی و بدبختیچاره از نداري آه مردم بیدر حال،زنندي می بخاطر فقر مفرط دست به خودآشیريه افراد فقكيحالدر

 و خانمان خود ی همه زندگی آه مادران و پدران از شرم نداری در حال،گذارنديدختران و پسران خود را به فروش م

ن پولها يا،گردندي غذا می خاك در زباله ها پن آب وي دختران و پسران معصوم و خردسال ایدر حال،كشنديرا به آتش م

  ست؟يست؟ از حلقوم آي چی برای آنچنانین خرجهايو ا

 آه در راه است و ما آن را از یانفجار.ديك انفجار خواهد انجاميت به ين وضعينكه سرانجام ايد است اي تردیآنچه ب
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 ید باعث و بانيدر وهله اول با.ميشنوي مهنماني نقاط می در اقصيی و دانشجوی و آارگریاعتراضات گسترده مردم

ن حكم يا.ت نابود آردين حكومت را در تماميد آه ايبا.ن برديران هستند از بي حاآم بر اینده را آه مالهاين فقر فزايا

اد، ي، اعتی جز فقر، گرانی چه ارمغانیسال و اند٢٩ن ين در ايت ننگين حاآميد آه ايد پرسيبا.خ بوده و هستيتار

م چپاول يم و خوانديدي آه هر چه دیتي جامعه بالزده ما داشته است؟حاآمی برای و نابودی و غارتگریزدفحشا، د

شتر يد بيشتر و تولي رفاه بینكه جامعه را بسوي ای در عوض بجای مردم بوده ولیاتي مالی و درآمدهای نفتیدرآمدها

  . سوق داده استیروانه آند بطرف فقر و بدبخت

ن حكومت عمامه به سر شوم در ي ای و نفیاسي و سی چپاولگرانه اقتصادیاستهايه سيبر علنك زمان اعتراض يا

ران سوار شده اند بر گرده هامان ي خون مردم این دزدان سرگردنه آه بر رويم آه ايد بگذاريت اش است ما نبايتمام

 یزين دولت دزد و چپاولگر آه چيه ايد آه بپا خاست و بر عليبا. اورندي آه خواستند بر سر ما بيیسوار شوند هر بال

سر ي میكپارچگيم جز با اتحاد و ين تصمين خواسته و ايد و البته ايشور ، ما نداردی و فقر و فساد برایجز بدبخت

 را محكم تر یر مردمي از آن نوع آه زنجیكپارچگي.  باشد١٣۵٧ن ي آه ازنوع انقالب خونی ایكپارچگي. نخواهد بود

  .خ و بن برآندينان دوران را از بينش آاخ یه هايآند و پا

  

  فرياد کارگر

  ١٣٨٦ بهمن ٢۵
  


