امشب زمانيکه به بستر می روی....
صبا راھی
دوستی نوشت:
خط فقر دقيقا ھمين جاست.
فاصله ای ھم با ما ندارد .درست زﯾر پای ماست.
خط فقر ،خطی فرضی است مابين بتن ﯾک پل.
زﯾر آن خوابيدن و از آن عبور کردن به فاصله ﯾک مصوبه است! به فاصله ﯾک امضای ناقابل!
جمعی ناگھان از باالی آن ميروند و جمعی زﯾر آن از چشم ھا پنھان می مانند و شاﯾد اصال به حساب
ھم نياﯾند…
عدم ثبات اقتصادی و نداشتن امنيت شغلی ،مالی و اجتماعی ،ما را به زﯾر و باالی اﯾن خط منحوس
سوق ميدھد.
دنبال نرخ واقعی تورم و بيکاری نگردﯾد چون خط فقر ھمين جاست !

من نيز اضافه ميکنم دﯾدن چنين تصاوﯾری ھرگز نه تنھا عادی نميشود بلکه دﯾدن ھر تصوﯾر تکان
ھولناک دوباره ﯾی می باشد وقتی که به سرنوشت اﯾن کودک فکر ميکنی .وقتی فکر ميکنی که آن

کاخ سازھا و کاخداران که درقصرھای مجلل شان لميده اند از کجا و از چه طرﯾقی آن ثروت ھا را
اندوخته اند؟
روزگار ما که چندان ھم دور ھم نميباشد ،و آمرﯾکا و فرانسه و انگليس و ساﯾر قدرت ھای غربی مثل
امروز که در ليبی انسان را برای چنگ انداختن روی منابع شان سر ميبرند توحشش به برکت تکنولوژی
بسرعت علنی و افشا نشده بود ،ھمه چيز فرﯾاد از بی عدالتی و نابرابری طبقاتی ميزد ،از موزﯾک و
شعر تا نماﯾشنامه ،تا رمان و غيره که دست به دست ھم ميداد تا بر عليه ظلم و ستم طبقاتی و
نابرابری جامعه را آگاه سازند و آنرا بر عليه ميکرب فقر و نابرابری شوراند .ھر گروھی بنا به عقاﯾد
سياسی خود ھنری را عرضه ميکرد .در آنزمان که فقر در آفرﯾقا بيداد ميکرد و شکم ھای برآمده
کودکان آفرﯾقاﯾی و پاھای الغر و دستھا کشيده آنھا و چشمھای از حدقه در آمده شان در پی لقمه
نانی بود ،سيل روشنفکران انقالبی در سراسر دنيا جوامع را به سوی جلو پيش ميراند! و حاصل آن
آگاھی ھا و مبارزات طبقاتی ،انقالباتی بود که ﯾکی پس از دﯾگری رژﯾم ھای مستبد را به زﯾر ميکشيد.
ما نيز که فقر و ستم طبقاتی در کشورمان بيداد ميکرد و شا ِه آمرﯾکاﯾی انگليسی ی کودتاﯾی که
جيب خود و ھزار فاميل و سرماﯾه داران را پر ميکرد و جيب ھای غارتگرانه انگليس و آمرﯾکا نيز بود که پر
ميشد ،برای به زﯾر کشيدن تخت و تاج آن دﯾکتاتور انقالب کردﯾم .تاج و تختی که در ﯾک اعالن جنگ
)قيام سرخ سياھکل در  ١٩بھمن  (١٣۴٩به لرزه درآمده بود و ھشت سال مبارزه بی امان چرﯾکی
جزﯾره آرامش شاه و صاحبان انگليسی آمرﯾکاﯾی اش را بر ھم زده بود و توده ھای ستمدﯾده را به
خيابانھا کشانده بود .و نتيجه آن انقالب با شکوه  ۵٧بود که رژﯾم شاه به زﯾر کشيده شد ومردم به
درستی روی دﯾوارشھرھا از فرط ظلم و ستمی که شاه به خلفھای محروم در اﯾران روا داشته بود
نوشتند شاھان ننگ تارﯾخند  -اما تو ای شاه  -ننگ شاھانی! ﯾادم ھست که در آنزمان آھنگی
بود به اسم سيم پتی) ھمدردی(! اﯾن آھنگ ھم پيام خود را حمل ميکرد و از بيداد بی عدالتی محض
و ظلم و ستمکاری ميگفت ترجمه آنرا در اﯾنجا برای شما می نوﯾسم.
امشب زمانی که ميخواھی به بستر بروی
و در را از پشت قفل ميکنی و چفت آنرا روی ھم ميگذاری
به کسانی که در بيرون در تارﯾکی و سرما بسر ميبرند بيندﯾش
برای اﯾنکه به اندازه کافی عشق وجود ندارد که به ھمه برسد

و ھمدردی چيزی ست که ما به آن نياز دارﯾم دوست من
و ھمدردی چيزی ست که نياز دارﯾم
و ھمدری چيزی ست که ما به آن نياز دارﯾم دوست من
برای اﯾنکه به اندازه کافی عشق وجود ندارد که ھمه را در بربگيرد

در حال حاضر نيمی از دنيا از نيمه دﯾگر متنفرند)توضيحِ :تنفر در زمانی که تبعيض نژادی بر جھان
حاکم بود(
و نيمی از دنيا تمام امکانات و مواد غذاﯾی را دارند
و نيمی از دنيا از گرسنگی از اشک ميرﯾزند و به آرامی می ميرند

برای اﯾنکه به اندازه کافی عشق وجود ندارد که به ھمه برسد

تبعيض نژادی در اکثر جوامع بر اثر مبارزات خونين سياه پوستان اگر چه نَه صد در صد ولی از بين رفت)
 (١اما آﯾا فقر و گرسنگی و استثمار ھم از بين رفت؟ آﯾا تنفر نيمی از نيمه دﯾگر نيز از بين رفت؟ ﯾا
اﯾنکه با لشکرکشی ھا با جنگھای بشردوستانه تنفر مردم دنيا را نسبت به سياست ھای ستمگرانه
و جناﯾتکارانه اﯾن کشورھا بيشتر کرده است؟
واقعيت اﯾن است که عده ای قليل در حال چاپيدن منافع دنيا و دسترنج کارگران و زحمتکشان
ومحرومان)اکثرﯾت جمعيت دنيا( دنيا ھستند ،دنيا را کنترل و فقر را نيز نھادﯾنه کرده اند!
آمرﯾکا و انگليس و آلمان و فرانسه و اﯾتاليا ...غضبناک از اﯾنکه تاج و تخت شاه نوکرشان به زﯾر کشيده
شد در کنفرانس گوالوپ اﯾنبار مرتجع دﯾگری به نام خمينی را برای خدمت به آنھا و پر کردن جيب
غارتگران داخلی و خارجی به جای شاه نشادند!
پس از آن چه شد؟ ھمان روند اقتصادی سياسی سرکوبگرانه و استثمارگرانه ادامه ﯾافت ،فقير فقيرتر
شد و دارا ثروتمند تر شد! به راستی ما برای اﯾن انقالب کردﯾم که کودکان مان از درس و مدرسه
محروم شوند؟ چنين بی النه و آشيانه باشند؟ و لحاف شان بتون آرمه باشد و بالش آنان سنگ؟
مگر ما که انقالب کردﯾم چه ميگفتيم؟ چه ميخواستيم؟
ميگفتيم ما با نابرابری طبقاتی مخالفيم با ظلم و ستم استثمارگران مخالفيم ،ميگفتيم چرا ﯾکی باﯾد از
قبل دزدﯾدن دسترنج دﯾگران آنقدر داشته باشد که نداند به آن چه بکند و ﯾکی ھم مثل اﯾن کودک
لحافش بتون آرمه باشد خيابان باشد؟ ميگفتيم چرا نفت مان را انگليس مکار باﯾد بدزد و " رقم "
ناچيزی به اﯾران برگرداند؟ ميگفتيم چرا شيرھای نفت ما باﯾد برای آمرﯾکا مجانی باز باشد؟ چرا آمرﯾکا
باﯾد در کشور ما حضور داشته باشد؟ ما ميخواھيم کشور مستقلی باشيم! و نفت مان را خودمان
بفروشيم به ھر ميزان که ميخواھيم و به صالح آﯾنده مردم اﯾران است بفروشيم نه اﯾنکه انگليس
غارتگر دزد آنرا در اختيار داشته باشد!
آﯾا امروز فرقی با دﯾروز دارد؟ گفته ميشود ھشتاد در صد از کارگران زﯾر خط فقر زندگی
ميکنند! فقر و بی خانمانی و باال رفتن جرم و جناﯾت چيزی نيست جز محصول سود سرماﯾه! دﯾروز
سرماﯾه داری سلطنتی بود امروز سرماﯾه داری اسالمی!
بی شک جناﯾتکارانی چون احمدی نژاد ،خامنه ای ،ميرحسين موسوی ،رفسجانی ،کروبی و
الرﯾجانی و خاتمی و ساﯾر نوکران کشورھای آمرﯾکا و روس و انگليس و المان و فرانسه و چين نير نمی
ت لجن نوری داشته باشند! ستمگران و کسانی که در ھر
توانند سرنوشتی به غير از سرنوشت آﯾ ِ
لباس و تحت ھر لوا و رژﯾمی در ھموارتر کردن جاده ستم به کارگران و زحمتکشان و محرومان و
کودکان آنان کمک کرده و دست داشته اند و در بازگذاشتن درھای غارت ثروت و منابع اﯾران خوش
خدمتی به غارتگران کرده اند با عمامه ھاﯾشان به تير چراغ برق توسط مردم آوﯾزان خواھند شد!
مرگ بر شما ستمگران و ننگ و نفرت بر " دلسوزان ستمگران"!

) (١جدای تبعيض نژادی بنيادگراﯾی صھيونيستی بر سرزمين اشغال شده فلسطين و بر فلسطينيان بيش از
شش دھه است که حاکم کرده اند.

