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 دانم ها ُبـَود خوش، زانکه می دلم از این خرابی

 ـرددچون که از حـد بگذرد آبــاد می گخرابی 

 مطمئن، زآنروبه ویرانِی این اوضاع، هــستم 

 گـردد می که بـُـنیـــان جـفا و جور، بی بنیـــاد

 ستهــسته آههـا نـالـه شـد، آهــ های دل تپیـــدن

 رددگ ها، فریاد می گر شود، این نالـــه رساتر



 فرخی یزدی

***** 

همواره در  ه، گویی همهتآویخرا برگردن هر رهگذری  ایران طناب دار در

که اقدام تحول خواهانه، نه تنها هر  .کردن هستیم یحال جان دادن و نه زندگ

سرکوب  به شدیدترین وجهیورزیدن به نقد و اصالح امور را  تصور و اندیشه

 !کنند می

و غلبه  متشکل شدن جنبش مطالباتی سازماندهی و غیراز ای ه و روزنههیچ را

کف  فقط»: ؛ چرا کهباید متشکل شویم و به خیابان آییم. پراکندگی نیست به

 !«میاد حقمون دست خیابون؛ به

. اند حاکم کردهما  ی جامعه بر بی بنیادی راهمه سر  زشت وناهنجارو ی منظره

 نفر ۰۷۷کشتار روزانه  مرز همچنان از ،کشوربر طلمسشرایط کرونایی 

 !اینان مردم را برای ُمردن به صف کرده اند .دگیر فزونی می

عظیم را به خاطر ناداری ازهم  ثریتو بنیان زندگی اک کند گرانی بیداد می

 !وهیچکس پاسخگو نیست دنپاش می

افزایش قیمت  دار رکوردو سایر مایحتاج  شکر حبوبات، مرغ، گوشت، نان، 

را  بیشترین تأثیر اما ...برنج و دارو،افزایش قیمت  .اند روزانهغذایی  مواد

هر ی زحمتکشان  سفره گو نیست وها پاسخ حقوق .خالی ایرانیان دارد ی برسفره

های ضد مردمی اقتصاد مقاومتی که  سیاست. شود می تر کوچک کوچک و روز

افزایش  میزان متوقف کردن هر گسترده و های کشی تحمیل ریاضتدر واقع 

یم میلیونی جامعه را به عظ ی زندگی توده ی سویه ی همهمردم است، حقوق 

تر  رانتخوار را فربه های آقازاده و و چپاولگر دزدمشتی  تنها و کشد تباهی می

 !سازد می

به ا آشکارنظامی غارتگر حاکم بر کشور  -گویی باندهای امنیتیدراین میان 

دستفروشان کف خیابان،  ،و سرپرست خانواردستفروش زحمتکش  زنانصف 

ی  تودهسوخت بران، کشاورزان زحمتکش و  -، کولبران بازنشستگان معلمان،



 ،کارگران ایران های ی الیه همهلید و بیکاران و وسیع جوانان رانده شده از تو

  .اند اعالم جنگ کرده

 تر اوضاع وحشتناک.پول نیست ،باشد دارو .نیست قولی اگرتخت باشد، دارو  هب

 برابر در :نوشت باید !شود ای می چیزی است که رسانهآن از بارتر مرگ شدیدا   و

 و سر و دهند رد مردم میکرونایی، دروغ به خو اخبار رسانسو چشمان مردم با

 !کنند دهنده را قیچی می هشداراخبار ی مهُدم ه

کرونا جدید  بندی رنگ  ی اساس آخرین نقشهوزرات بهداشت و بر اعالم بربنا

 ۱۱۷شهرستان در وضعیت قرمز،  ۶۷۶ تعدادشهریور  ۶ تاریخ ازایران،  در

حتی و  شهرستان در وضعیت زرد ۶۳شهرستان در وضعیت نارنجی و 

تر  گرچه روزگار مردم ایران سیاه نقاط سیاه را در برابر خود داریم و یتعداد

هر روزه دستخوش نیز این نقشه شده،  یتر از هر تباه و تباه یاز هر سیاه

 پوش کردن و کفن پوش نمودن، مردمان جامعه ماو به سوی سیاه است تغییر

 .!رود پیش می

شناسی دانشگاه علوم پزشکی  تحقیقات ویروس رییس مرکزدکترعلیرضا ناجی 

با  ۱۱روند فعلی بیماری کووید  ی درباره با ایسنا، وگو گفت درشهید بهشتی، 

کنترل علمی کووید  این روش، کار...» :گفت کشور دلتا در ی سویه ی غلبه

جام اقداماتی که ان روش و .ان مردم مایه گذاشتن استج نیست، بلکه از

 هایمان چهار شرایط ممکن است مرگ ینادر. درست نیست دهیم، اصال   می

بینیم، مربوط به دوهفته  تایی می ۰۷۱چیزی که اکنون با مرگ . رقمی هم بشود

های  مرگهای آینده باید انتظار هفته یط همچنان دربا توجه به این شرا .قبل است

 ( ۱) .«...را داشته باشیم حتی باالتر اینچنینی و

مقامات نظام جمهوری اسالمی،  که از آغاز واضح بود با وجود این

مانع از واکسیناسیون « گویم می نم»الخصوص مقام رهبر که با دستور  علی

که خود را کوچه علی چپ زده بودند، به این مسأله که  رغم آن علیمردم شدند، 

همین . افتد، آگاه بوند کند و کشتار عمومی راه می اقداشان جامعه را فلج می

که بوده  ی و حکومتی ایسنا، سندی است مبنی بر اینگوی خبرگزاری رسم گفت



و هستند افرادی که خطر را گوشزد کنند و مقامات دزد و بی شرف جمهوری 

 .اند اسالمی به عمد اقدام به چنین کشتاری کرده

 هر همچون دیروز و بیش از که، امروز د این استؤیکارشناسی مین نگاه ا

 ، خبرای هنگامهین چن در و اند دهانشپرتگاه ک ی را به لبه موقعی کشور

 !اند مدارس در آبان ماه را طرح کردهبازگشایی 

ها  همگراییهای گذشته ما شاهد  چنین شرایطی بس هولناکی، طی هفته بستر در

ایم که خبرهای آن درسطح  درون کشوربوده مانندی در تحرکات جمعی بیو 

ترین وجه بازتاب  ه وسیعبها  ها و وبالگ ، سایتزیهای مجا ها و شبکه کانال

 : کنم آنها را دریادداشت هفته ردیف می یافته است که من سرتیترهای

وکالت و دفاع از حقوق کارگران جرم ؛ بیانیه هفت تشکل مستقل کارگری -*

 .کنیم محاکمه فرزانه زیالبی وکیل کارگران هفت تپه را محکوم می .نیست

دیکای کارگران شرکت واحد سن -۳سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه  -۱

های  شکلکمیته پیگیری برای ایجاد ت -۶اتوبوسرانی رانی تهران و حومه 

گروه  -۵های کارگری  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل -۴کارگری 

 اتحاد بازنشستگان -۰اتحاد سراسری بازنشستگان ایران  -۶اتحاد بازنشستگان 

=== 

 

سال  ۶بازنشستگان ضمن محکوم کردن حکم گروه مستقل سی و اندی   -* 

، خواستار آزادی آقای عیل گرامی کارگر بازنشسته زندانیزندان برای اسما

 .گرامی شدند

 !آیا مطالبه گری جرم است 

 .دیگر اقشار مزد بگیر و مستمری بگیران، از کار افتادگان بازنشستگان، 

==== 

 

ما در معرض یک مرگ هولناک  ؛المللی امه ده فعال مدنی به نهادهای بینن -*

 جمعی در ایران خواهیم بود

جعفر  ،(فعال صنفی کارگری) اسماعیل بخشی ،(مادر دادخواه) شهناز اکملی



 اف محمد رسول ،(فعال صنفی معلمان) محمد حبیبی ،(کارگردان) پناهی

فعال ) زاده جعفر عظیم ،(وکیل مدافع حقوق بشر) زاده محمد سیف ،(کارگردان)

 ،(مستندساز) محمد نوریزاد ،(مادر دادخواه) اکرم نقابی ،(رگریصنفی کا

 .(مدافع حقوق بشر) نرگس محمدی

==== 

 ....شرکت در عسلویه با خواست واکسیناسیون ۳۳اعتصاب کارگران  -*

==== 

عدم اجرای واکسیناسیون فوری،  بیانیه هشت تشکل مستقل کارگری؛ -*

 !واکسینه کنید مردم را فورا   !رایگان، عمومی و استاندارد جنایت است

 :امضا کنندگان

سندیکای کارگران نیشکر هفت  / سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

اتحاد سراسری /  اتحاد بازنشستگان/  انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد / تپه

های  د تشکلاکمیته پیگیری ایج/  گروه اتحاد بازنشستگان/  بازنشستگان ایران

 های کارگری شکلکمیته هماهنگی برای ایجاد ت/  ایران کارگری

==== 

 :آموزگار در ایران ۱۱۶پیام  -*

 .زند بر پیکر معلمان جامعه تازیانه میشرم باد بر حاکمیتی که  

 محمدی لعل جواد، درمحکومیت شکنجه علیه معلم بازنشسته و فرهیخته

==== 

ای  الن سیاسی و مدنی در بیانیهنفر از معلمان، دانشجویان و فعا ۵۰۵ بیانیه  -*

مدیریت  ضمن محکوم کردن بازداشت چهار وکیل و فعال مدنی منتقد سوء

 .ها شدند آن« شرط و قید فوری و بی»کرونا خواستار آزادی 

==== 

در دفاع از وکالی  های صنفی فرهنگیان ایران بیانیه شورای هماهنگی تشکل -*

 بازداشتی

و مطالبه  مجازات عامالن شرایط موجود با تاکید بر حق دادخواهی و 

 .... و مصادیقی از این نوع واکسیناسیون فوری و سراسری



 

 

توزیع  که تاین اس گر ایران بیان دوستانم از ی روزه هر ی خبرهای مسئوالنه

سپاه وابسته جانوران فرصت طلب سودجوی  و داروی کرونا به دست مافیا

بر نظارت  علنا  کنترل و دولت رسما  و ،تا به امروز دیرباز از .افتاده است

قطعی برق، افسارگسیختگی قیمت  .کرده است رهارا  داروتولید و توزیع 

از طرفی و  کشورو حتی حیاتی اجرایی  ی امور کاالها، بی برنامگی در همه

نشان از دیگر سو سرکوب هر شکلی از انتقاد به وضع نامطلوب موجود، 

نکبت اسالمی فقط بخش امنیتی سرکوب مشغول  نظام منحوس و در دهد که می

این  قرارابراهیم  دولت، رئیس دولت اسالمی، «سید محرومان» .کاراست

برای  ،۷۶ تابستان خونین کشتار در «هیئت مرگ» عضو ،رئیسیکه  است

، فرودستان بی چیزان ونابودی  طریق ویرانی و ها از محرومیت مقابله با

ی بی رمق از بحران معیشت و  جامعهضات در اعترابا مشت آهنین پیشاپیش 

گویی  !سرکوب کندرا ی ویروس کرونا  سالمت ناشی از گسترش عامدانه

« ای مرگ بر خامنه»و « مرگ بر اصل والیت فقیه»ای از شعارهای  خامنه

و هر گوشه کنار کشور که ۱۴۰۰و خوزستان  ۱۸و آبان   ۱۷در دی

معترض به دل سیاهش گرفته که حاال ای از مردم  کینهاعتراضی بوده و هست، 

 .کسیناسون مردم، قصد انتقام داردبا دستور ممانعت از وا

ای  های پیشروی کارگری آمده این اقدام خامنه گونه که در پیام تشکل همان

روست که تعدادی از  است و باید محاکمه شود؛ از همین« جنایت»مصداق 

اندیشی برای طرح و امکان  هموکالی جوان و شریف مردم ایران را به دلیل 

شکایت از وی، پیشاپیش در یورشی وحشیانه بازداشت کرده و دستگاه الکن 

اش در صدد الپوشانی و قلب  تبلیغاتی او در اینترنت و صدا و سیمای ضد ملی

 .اند اش بر آمده کارانه دستور جنایت

نابودی  وطریق درهم شکستن حداقل مزد  از ابراهیم رئیسی، که استاین  قرار

شورای  دستمزد در مبلغ حداقل چانه زنی ساالنه برسر« قانونی»آخرین بقایای 

حداقل مزد » و« مزد توافقی» ی دادن دستمزد برپایه قرار و عالی کار

 بادر واقع  جامعه، کار پاسخ به انتظارات نیروی رنج وبه جای « ای منطقه



اصلی  محور ی برپایه "لکیعبدالمحجت هللا "اش  چماق وزیر خود تراشیده

به  (ای مادون حداقل مزد منطقهجایگزینی حذف حداقل دستمزد و ) اش برنامه

 .ها بروند ان نه محرومیتجنگ محروم

 مدینه که الگویش رشد اقتصاد "لکیعبدالم"کارش  وزیر با «محرومان سید»

 محرومان برابر در ،ساخته خود ی را برنامه اسالم دوران پیامبر در فاضله

بردگی و جامعه را به  کار تا نیروی رنج وبسته  رو را از شمشیر ،ورکش

و دیگر وزرا هم دستور دارند، نهایت فشار  !مرگ بکشاننداستثمار تا حد 

ی مردم وارد کرده تا کسی را رمق و توان اعتراضی  اقتصادی را بر گرده

 .نماند

تر  متحدتر، قویگیرند و هر چه  مردم جامعه اما توان و انگیزه از اتحاد می

بیکاران برای یک لقمه نان به  میان سیل گرسنگان و بار رقابت مرگ. شوند می

 زیر سه برابر قیمتی مادون همین حداقل دستمزدی که خودش هم اکنون بیش از

کار یا  آنچنان دهان بازکرده که برای تمامی نیروی رنج و خط فقر است،

راهی  مبارزه بربستر نان وجان، ،زمانی بیش ازهر جامعه محور نیروی مطالبه

 و اعتراضاتسراسری نمودن  سازماندهی تشکل مستقل طبقاتی خویش و جز

 !باقی نمانده استبازگشت به خیابان 

تجمع  کسرحقوق معلمان با واکنش به همچنان که در ،این تعرض برابر در

ا ی؛ شاهد بودیم، دیوان عدالت اداری کشور برابر اعتراضی فرهنگیان در

بازنشستگان در تهران و  پیگیر شاهد اعتراضات گسترده و پیشتر همانگونه  که

اینکه  تا ،های اعتراضی بودیم همزمان شهرهای دیگر کشور در قالب یکشنبه

مجدا  ؛ مجدا  وها شدند افزایش حقوقسازی و همساناین اعتراضات باعث اجرای 

و کرده سازماندهی سی، حول مطالبات فراگیر و اساباید اعتراضات خیابانی را 

 .به راه اندازیم

سازی حقوق متناسب با  همسان مزد شایسته، دفاع از برنامه، با این سیاست و

ایجاد صف  وپیمانکاری های  شرکت برچیدن قراردادهای موقت، سبد معیشت،

 دولت جدید داری برده کشی و حامیان بهره برابر سراسری اردوی کار مستقل و



 موثر ی حقوق بگیران برای مبارزه نیروهای مستقل مزد و همگرایی پایدار و

 .استکشور کارگری جنبش نیروهای مستقل  ی ترین وظیفه این راستا، مبرم در

، به شکلی همین شرایط فجیع کرونایی ای نداریم جزاین که در چاره امروز

اگر از ویروس کرونا و . به کف خیابان بیاییم کشور سراسر در یکپارچه

 ،دولت دزان اوباش و غارتگران حاکمتأخیر واکسیناسیون نمیریم، ضعف و 

به جاست به مانند فرخی یزدی سر  .کشتگرسنگی خواهند  را از ما ی همه

 :دهیم

 .  رساترگرشود،این نالـــه ها،فریـــاد می گـــردد/ تپیـــدن های دل ها ناله شد، آهـــسته آهسته

                                                                                                ۱۳۷۳اگوست  ۶۱ برابر با ۱۴۷۷ شهریور ۱شنبه  سه

 : منبع

 ۱۴۷۷شهریور ۶کشور،  کرونا در تاز روند تاخت و ی خبرگزاری ایسنا، ادامه -( ۱)
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