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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  بھروز سورن

  ٢٠١٧ مارچ ١٩
  

 !بھاران خجسته باد

  
مين و تداوم شکنجه در زندان ھا و برای تحقير و زخم زدن بر پشت أدر ھمين شرايط خبر رسيد که حکومتيان برای ت

ر شالق به کشورمان وارد کرده اند و ھمزمان نفت و سرمايه ھای ملی کشورمان را به ال ھزاران د،کارگران معترض

 سنتی شادی آور بايد باشد اما سرد و ناجوانمردانه برای پابرھنگان کشورمان اگر چه نوروز. زنند چوب حراج می

 ۀفرين اما خالی از ميوه و شيرينی شب عيد است و ھيچ چيز برای تقسيم با خانوادآبرای آنان که دستانشان سرمايه . است

ر عيدی به کودکان و جوانان خبری نيست و آنچه باقی است شرمندگی و حسرت آنان در براب از ھديه و. خود ندارند

  کودکان خود است 

*****  

 کنيم بس به صحبتچنانچه از گل و بلبل و دمن و سمن . دھد نوروز از راه می رسد  و بھار نويد آغازی دوباره می

 آن ۀيد اما اکثريت مردم کشورمان از برگزاری شايسته و بايستآشمار می ه نوروز اگر چه سنتی مردمی ب. خطا رفته ايم

بايستی  نوروز می.  آنست که بايستی ھمانند طبيعت رخت بر کنيم و جامه ای نوين بر تن کنيمنوروز پيام اور. محرومند

ور باشد و مسرت برانگيز اما دريغا که رنج و محنت و فقر و فالکت به دھھا ميليون از جمعيت کشورمان مجال آشادی 

  . وابی نيز بدان افزوده گشته استکارتن خوابی نه تنھا از ميان نرفته است که قبر خوابی و لوله خ. دھد نمی

 روند که جمعيتی بزرگ از آنھا در کام اعتياد و تن فروشی و کليه مردم کشور ما در شرايطی به استقبال اين ايام می

شوند و طعم تلخ سرکوب و استثمار   کولبری و بيکاری در دھان اژدھای سود جوی حکومتی آب می، فروشی]گرده[
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درد به استخوانھايشان رسيده است و پر شمار از .  خود احساس می کنندۀی را در زندگی روزانسرمايه داری حاکم مذھب

  .ميان آنھا اقدام به خودکشی و خودزنی و خود سوزی اعتراضی می کنند

مرور از ديدگاه اکثريت جمعيت کشورمان دور و ه روند که حتی خط فقر نيز ب در شرايطی به استقبال اين ايام می

رزوی دستيابی کارگران و زحمتکشان به حداقل دستمزدی عادالنه و زندگی بخور و نمير خود و آ. شود دورتر می

حداقل دستمزد تعيين شده نھصد و سی ھزار تومان توسط شورای عالی کار ! ب نقش بسته و در پرتوآ شان بر ۀخانواد

اک از فقر و فالکت و محنت می بينند و  خود را محکوم به سقوطی دردناک به ژرفای دره ای ھولن،جمھوری اسالمی

  .جرم اعتراض به بی عدالتی موجود را بر پيکر خود احساس می کننده  تلخ شالق بۀ شريف ترين کارگران مزًبعضا

مين و تداوم شکنجه در زندان ھا و برای تحقير و زخم زدن بر پشت أدر ھمين شرايط خبر رسيد که حکومتيان برای ت

ر شالق به کشورمان وارد کرده اند و ھمزمان نفت و سرمايه ھای ملی کشورمان را به الران د ھزا،کارگران معترض

برای پابرھنگان کشورمان اگر چه نوروز سنتی شادی آور بايد باشد اما سرد و ناجوانمردانه . زنند چوب حراج می

 ۀ است و ھيچ چيز برای تقسيم با خانوادفرين اما خالی از ميوه و شيرينی شب عيدآبرای آنان که دستانشان سرمايه . است

عيدی به کودکان و جوانان خبری نيست و آنچه باقی است شرمندگی و حسرت آنان در برابر  از ھديه و. خود ندارند

  کودکان خود است 

ابانی و ينده ای که از فوج فوج  کودکان خيآبه . ينده ای بھتر باشدآبا اين وجود عيدت مبارک و دلت شاد و پر اميد به 

به اميد روزی که انديشه ورزان و .خيابانگرد خبری نباشد و بيکاری و فقر و ستم از کشورمان رخت بر بسته باشد

 خردورزی  و ۀ معلمان و زنان نه در زندان و شکنجه گاھھای مخوف که بر اريک، دانشجويان،نمايندگان کارگران

  . جامعه تکيه زده باشندۀانديش

 تمامی جانباختگان راه آزادی و برابری را که در زندانھا و شکنجه گاھھای رۀ بھار ياد و خاط فرا رسيدنۀدر آستان

  !مخوف جمھوری اسالمی به قتل رسيدند گرامی بداريم

  !بھاران خجسته باد

  بھروز سورن
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