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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  شباھنگ راد

  ٢٠١٧ جنوری ٠۴
  

 در نظام جمھوری اسالمی" گورخوابی"پديدۀ 
  

ھا بر  ه تالش سران نظاموار ھم. گردد داری بر می ھای زورگو و سرمايه ھای اجتماعی، به قدمت نظام قدمت آسيب

ِالپوشانی حقايق تلخ درون جامعه و انحراف افکار عمومی ِ در حقيقت قوانين و سياست در دنيای کنونی، بر اساس . ست ِ

. اند بھره از ثروت و امکانات جامعه ای معدود، تنظيم و نوشته شده است و در عوض، اکثريت آحاد آن، بی منفعت عده

ھا و  ای، به سر تيتر خبرگزاری ِست و ھر روزه، پديده و يا موضوع تازه ِت مردم، دائمیتوليد و باز توليد مشکال

شان در معرض  ِھای ندار ديگری، حيات و ھستی گردد؛ ھر روزه انسان ھای حاکم تبديل می ھای تبليغی نظام ارگان

ِپيرامون اوضاع ناھنجار جامعه و  براستی که تعريف، آمار و ارقام دقيقی،  وگيرد قرار میتری  نابودی ھر چه بيش
درد و مصائب، روبه ازياد است و مردم در . داری نيست ھای سرمايه ھا انسان در زير سلطۀ نظام چنين فقر ميليون ھم

 تن و بدن آدمی و  ودری، فروش کودکانه خانمانی و در ب بی. دھند شان ادامه می افق شرايط بسيار بغرنجی به زندگی بی

، متأسفانه، جھان کنونی، در داری تبديل گشته است ِھان سرمايه، به شيوۀ رايج و معمول ج"گورخوابان "ًاخيرا پديدۀ

ھا و  ھا انسان بر سرشان، اخراج ِجنگ، زير و رو کردن خشت و سر پناه ميليون. رود ای به پيش می چنين مسير ظالمانه

  . ھاست  به غير خودیداران به طرف ديگر دنيا، و بيکارسازی و غيره، ھديۀ سرمايه

ًست و تعيين درآمدھای زير خط فقر، و متعاقبا  داری ِرديف با جھان سرمايهبه طور قطع جامعۀ ايران ھم، ھمسو و ھم

دستی بيش از نيمی از جمعيت ايران، حکايت از آن دارد، که سران رژيم جمھوری اسالمی، بيش از اين در صدد  تنگ

ِچرا که در ايران، نظام عدالت، و نظام توزيع برابر . اند دمتر، به مر ِتحميل اوضاع دھشتناک ا انسان ھ  مابين ميليون-ِ

رغم اختالفات صوری، طرف مردم نبوده و نيستند،  ميان، نه تنھا ھيچ دولتی و علی ، در اين حاکم نيست- ِدرون جامعه 

متأسفانه . اند ِ شکاف طبقاتی درون جامعهديده و ھای ستم تر نمودن توده بلکه با تمام توان، در پی سر کيسه و عميق

؛ معين نيست که چه سرنوشت و يا شود و کسی گوشش بدھکار نيست تر از دورۀ قبل می اوضاع روز به روز وخيم

تر، انسان در زير سايۀ چنين  به عبارتی روشن. ھا کودک، پير و جوان قرار گرفته است ای در برابر ميليون آينده

سازمان دادن .  ندارد-ھم برای عدۀ قليلی از آحاد جامعه   و آن-غير سودآوری  ترين ارزشی به ، کمھا ھا و نظام سياست

، فروش کودکان و غيره، به خوابی، اعتياد" گور"چون فحشاء، کارتن و  ی ھما به سمت باليا و مصائب اجتماعيھ انسان

که  ال اين است زمانیؤس.  انسان تبديل گشته استھای قاچاق يان و ديگر دار و دسته کار و به سياست روزانۀ حکومتی

که  باشد، و يا اين  ھزار تومان می٩٠٠گردد و در عوض، حقوق کارگر زير   ميليون تومان اعالم می٣خط فقر در ايران 
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ای در يکی از   روستائی محروم نھاد رياست جمھوری، خانوادهۀمعاون توسع» سيد ابوالفضل رضوی«بنابه گفتۀ 

توان بروز چنين اتفاقات دردناک و ناگواری  آيا می". اند دو سال گوشت قرمز مصرف نکرده" کازرون روستاھای

  را غير منتظره و ناممکن دانست؟ " گورخوابی"چون  ھم

چون  ای ھم ديگر مردم به مسير ناخواسته ست؛ و از طرف ُطرف جھان و جامعۀ ايران پر از ثروت و منابع طبيعی از يک

ھا باالست که  قدر فجايع و نداری ُانگيز، آن قدر وضعيت جامعۀ ايران غم آن. آورند فروشی و غيره روی می اعتياد و بچه

عنوان  آری، انسان بنابه باور سودجويان و از زمان تولد، به. ھا را از انظار عموم و از صحنۀ جامعه پوشاند توان آن نمی

 ھزار ١۵وجود . ش برای انباشت بيشتر سرمايه سود جستز روحتن و ا، از دباي کاالی سود ده به حساب آمده و می

که جامعۀ  گر اين واقعيت است  ميليون کودک کار و غيره، نمايان٨ ميليون معتاد و بيش از ١٠کارتن خواب و نزديک به 

الالن و ُ پر درآمد، برای د- اجتماعی   و آسيبيبتّای مولد ھزاران مص ای ناامن و مريض، و جامعه ايران، جامعه

جا نيست، تا فروش کودک، روی آوری و تأسف باری نه تنھا، مناسب و بدر بستر چنين حقايق تلخ .  است- سودجويان 

ِوليتی والدين و يا در انتخاب نوع و روش زندگی قربانيان ؤمس مبادالتی، بی پای بی را به" گورخوابی"به اعتياد و 
ًمضافا . ِ به حساب ماھيت قوانين و مناسبات حاکم بر جامعه گذاشت ی بايد ھای امپرياليستی نوشت، بلکه بايست و م نظام

ھای غلط دولتی، بلکه به حاکميت  ريزی موارد، نه در برنامه  نظرات، علل اصلی اين دستیو خالف بعض

ار پليد و به زياده ای در ھدايت جامعه، بلکه به افک لياقتی عده گردد؛ دليل آن نه در بی داری بر می گرايانۀ سرمايه اجحاف

  . شود شان مربوط می خواھی

ش منطبق بر تورم ه است، به اين دليل که سقف حقوقش باز ماندھای اوليۀ زندگی خويش و والدين کارگر از تأمين ھزينه

در ھا  رسند، به اين دليل که حيات و اعضای بدن انسان فروش می جامعه نيست؛ کودکان از کانال باندھای قاچاق انسان به

چون  ِآيد؛ ھزاران روستا از امکانات ابتدائی زندگی ھم گری، سود و سرمايه به حساب آمده و می دنيای توحش و وحشی

اند، به اين دليل که افکار طبقۀ حاکمه نه در خدمت به آسايش  راه، آب و برق، بيمارستان و بھداشت و غيره محروم

جھت تخريب ھر چه بيشتر آنان سازمان يافته است؛ کارتن خوابی در زير ِھا انسان دردمند، بلکه در  زندگی بھتر ميليون

ُ؛ پر باقی نگذاشته اند" مستضعفان"سلطۀ سران حکومت عادی و قابل قبول است، به اين دليل که حاکمان، سقفی برای 

ھای  ّنی و مولد آسيبھا، با ھا و دولت ُپر واضح است که ھمۀ نظام. گردد نظام بر میواضح است که ھمۀ آنان به ماھيت 

، ھيچ دولتی سودی برای جامعه و مردم "تدبير و اميد"چون، دولت  ھای متفاوتی ھم اند و خالف ادعاھای دولت اجتماعی

ھای پيشين،  که دولت روحانی ھم، پای در ھمان مسيری گذاشته است که دولت چنين به اثبات رسيده است اند و ھم نداشته

بر باد رفته از ھای  کارانه از حمايت مردم و از آگاه ساختن آنان پيرامون پول روحانی ، فريببی جھت . در پی آن بودند

دروغ خود را حامی و مدافع دمکراسی و رفع مبارزه با فساد ه آورد؛ بی جھت و ب ميان می ش سخن بهجانب ديگر رقباي

به بيرون " گورخوابی"از پديدۀ " اطالع"کند؛ بيھوده خود را بی  ھای موجود درون جامعه معرفی می عدالتی و بی

ھا و  خانمانی ش را، قطورتر نموده است، بر بیِپروندۀ اعدام نظامش،  دولتی که از زمان روی کار آمدن!!کند معرفی می

ی ا وقفه ھم به بھانۀ مبارزه با آن، تالش بی دنباله در بسته نگه داشتن فضای سياسی جامعه و آنه ُھا افزوده، ب بر بيکاری

 ۀدر حوم» نصيرآباد«چون  ھای متفاوت جامعه ھم صدھا انسان محروم در قبرستان" گورخوابی"انجام داده است و مولد 

  . باشد شھريار می

ۀ يش ميليون حا١١ ميليون زير خط فقر، ١۴، نزديک به به جامعه" اميد و تدبير"در حقيقت ماحصل و ارمغان دولت 

 ميليون سوءتغذيه و ۴ معتاد، بيش از   ميليون١٠ ميليون کودکان کار و خيابانی و ۴بيکار،  ميليون ۵شھرنشين، بيش از 

ھای متفاوت حکومتی بيش از  قدر باالست که دم و دستگاه ابعاد فجايع و تخريب زندگی مردم و کودکان آن. باشد می.... 
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فروشی، توسط دالالن و باندھای قاچاق  ز جوھر بچه، به بيانی ديگر، ھنونيستندھا  اين، قادر به کتمان و پنھان سازی آن

ِھای دولتی و جامعۀ تحت ھدايت سران حکومت جمھوری اسالمی خشک نشده است، که خبر  انسان در بيمارستان
ھای تبليغی نظام  ھم در اثر بی سر پناھی، به سر تيتر ارگان دردمندان و آن" گورخوابی"چون  دردناک ديگری ھم

  . بديل گشته استجمھوری اسالمی ت

ھا  ده. برد رود و جھان انسانی را در غم و ماتم فرو می ھا می ای، به روی آنتن آری، ھر روزه، خبر تازه و شوک کننده

آورند تا حاکمان زنده، با  ھا و به زندگی در کنار مردگان روی می جای زندگی در کنار زندگان، به قبرستان انسان به

ِمشکل در انتخاب نوع زندگی . شان ادامۀ حيات دھند ھای مجلل نهھم در خا آرامش تمام و آن ، بلکه يستن" گورخوابان"ِ

ی از چنين اوضاع "بی اطالع"باشد و آشکار است که الپوشانی و  شان مربوط می شان و در نداری حقوقی در بی

ًدردناکی از جانب سران و نھادھای وابسته بدانان، و مضافا حمله و ضرب و شتم  از " گورخوابان"، و " معبرانسد"ِ

به طور نمونه چند روز . تواند امر عجيب و غريبی باشد گر نظام وابستۀ جمھوری اسالمی نمی ھای سرکوب جانب ارگان

 خريد و فروش ۀدربار» رو روبه«ھای خبرنگار مجلۀ  الؤُ دولتی در پاسخ به س-والن حکومتی ؤ مسقبل بود که يکی از

نبايد به اين موضوع دامن . اگر ھم اطالعاتی وجود داشته باشد محرمانه است. چ اطالعی نداريمما ھي"کودکان گفت که؛ 
ُکه روحانی طی سخنانی پيرامون وجود  و يا اين... ." بھتر است اگر چنين مشکلی ھم وجود دارد، در خفا حل شود. زد

. ای من نوشته بود و دردناک ھم بود، ديدممن نامه يکی از ھنرمندان را که ديروز بر": کند اعالم می" گورخوابان"
آورند ولی قبرخوابی را نديده بوديم که فقيری به خاطر  خوانده بوديم و ديديم که مردم از فقر به کارتون خوابی روی می

 اين ھنرمند برای من نوشته.  ديده برای نجات از سرما به قبر روی آورد نکه آن فرد آسيب ای. فقرش در قبر زندگی کند
در ادامه " اميد و اعتدال"ِسر دولت " .بود که وقتی خواندم و ديدم بغض در گلويم و شرمساری در سيمايم پديد آمد

کند و آنجا زندگی کند اين  که شب را به صبح بياورد، خودش را در گور می که فردی خودش را برای اين اين: "گويد می
برادران، خواھران، ھمه بايد يکپارچه . د اين مشکالت را حل بکنيممل نه برای دولت و نه مردم است چطور بايأقابل ت
  ."شويم

 اندام تری عرض تر و تازه ھای اجتماعی و زندگی، اين روزھا در ابعادی بسيار بغرنج شوربختانه بساط ناھنجاری

از " بی اطالع "و" بی خبر"ھاست و ديگری  بودن آن" محرمانه"سازی و  ، در اين مابين، يکی در صدد پنھانکند می

ريزد و ديگری با زور و چماق به جمع آوری  فروشان را در ھم می باشد، يکی بساط دست سازش می معضالت دست

ھای اجتماعی را از اذھان انظار عمومی  شھرھا، را پنھان و آسيب" زيبائی"پردازد، تا چھرۀ حقيقی و  می" گورخوابان"

ھای امپرياليستی، از  چنين تعرض به قربانيان نظام ی و ھم"بی اطالع"سازی و  نالبته ناگفته نماند که، پنھا!!  پاک کند

 ۴٠نزديک به . باشد ِ شيوه و روش رايج سردمداران رژيم جمھوری اسالمی، نھادھا و عناصر وابسته بدانان میۀزمر

ت سرکوب و ضرب و کشان، سياس که سردمداران رژيم جمھوری اسالمی در کنار استثمار کارگران و زحمت سال است

فروشان و  ، به بساط دست-ھای واھی  ھم به بھانه  و آن-واره،  واره و ھم اند و ھم شتم قربانيان نظام را در پيش گرفته

ای ديگر به جامعه و به  برند تا حقايق در پس پردۀ شھرھای مملو از درد و رنج مردمی، را به گونه داران يورش می دکه

ند و کثافت اين نظام زياد و باالست که بوی گقدر،  دار و انحرافی، آن ی تداومھا رغم تالش و علیّاما . الب کنندقمردم 

چرا که اين نظام . آزاراند ھا را می چنين مشام و ھم" آلوده"ھا را  ھا و قبرستان  و چھرۀ شھرھا، خيابانءھا ، فضا آن

 است تا زندگی آرامی را برای سازندگان اصلی آن که نيآمده سازش نيست؛ برای اين  دستلاش رفع صدھا معض وظيفه

ھا معضل ديگر، مبين اين  ھا به مواد مخدر، گسترش تن و کودک فروشی و ده روی آوری روزانۀ انسان. فراھم کند

غير از سمت و سو دادن مسير  ُرغم شعارھای پر طمطراق، کار و باری به که دولت جمھوری اسالمی علی واقعيت است
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سران حکومت بيش از اندازه به مردم و به جامعه بدھکاراند و در حقيقت . کام مرگ ندارد مان بهزندگی محرو

زمانی که فاطمه . ھا انسان محروم است شرمساری نظام، در حيات و در تعرض به معيشت ابتدائی حقوق ميليون

و در » روبه رو« در مجلۀ  مھرآفرينۀدانشور، رئيس کميسيون اجتماعی شورای شھر تھران و مديريت مرکز خيري

ھای جنوب و مرکز شھر و پس از  خواب به ھنگام زايمان در برخی از بيمارستان ھای کارتن خانم: ".... گزارش خود از

چون  ی ھمئھا مکان"که از  و يا اين" فروشند  ھزار تومان بچه خود را می٢٠٠ تا ١٠٠به دنيا آمدن نوزاد با دريافت 

نويسد، آيا  ، می- " کنند ه زنان و مردان بدون علقۀ فاميلی يا شرعی کنار ھم زندگی می يعنی محلی ک- » پاتوق«

ای ھر چند کوچک، از خرابه و يا در حقيقت خرواری از معضالت و  ھا را به حساب نمونه نبايد ، آنو بايست  نمی

  .ات اوليه قرار داده استپناه و فاقد امکان ھای بی مشکالتی گذاشت که نظام جمھوذی اسالمی در برابر انسان

ھا، کودکان  ھای وابسته بدانان، از وجود کارتن خواب ھا، نھادھا و ارگان ست که اين نظام، روحانی و ديگر دولت بديھی

ی ِگام عمليترين  ّ، اما و در عوض، کماند ھای ناامن ايران مطلع بوده نھم در خيابا کار و خيابانی، زنان بی سر پناه و آن

ھا و  دليل نداری و از سر ناچاری و بی سرپناھی، به خيابانه ست که مردم ب اند؛ بديھی ھا بر نداشته آنبرای رفع 

ھا و  ِ، به يقين علت اصلی ھمۀ دشواریو درد، شب را به صبح برسانندبرند تا با انبانی از غم  ھا پناه می قبرستان

ھا  ، رفع آنست اسالمیداری و از جمله نظام جمھوری  مايهھای سر ھا انسان، در وجود نظام ھای زندگی ميليون نارسائی

که نظام جمھوری اسالمی، عناصر و ديگر دار و  تا زمانی. داران است ھم، در به زير کشيدن و در نابودی سلطۀ سرمايه

چون کارتن خوابی، فحشاء، کودک فروشی و  ی ھمھای اجتماعي و پديدهھا  شان بر سر کاراند، آسيب ھای دسته

تری در مقابل قربانيان نظام  تر و دردناک مراتب وخيمه ِ، توليد و باز توليد خواھند شد و اوضاع ب"گورخوابی"

ھای درون جامعه  ِعالج کار، در برقراری نظام مدافع تقسيم ثروت برابر، مابين انسان. امپرياليستی قرار خواھد گرفت

" گورخوابی"ه جامعه از کودکان کار خيابانی، فحشاء، مواد مخدر و ست ک یئھا و سيستمھا  ُباشد، تنھا در چنين نظام می

  .ور خواھد شدده ب

  

  ٢٠١٧ جنوری ٣
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