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  شباھنگ راد

 ٢٠١۶ اپريل ٢٢
  

 فروشان دست ونظام
  

 ھا،  ست که به تصوير کشيدن آن  انگيزی  ِداستان غم. فروشی در ايران برای محرومان، حکايتی شده است ِداستان دست

! ِ، مخل زيبائی شھرھاً سران حکومت، ظاھرا سد معبراندِاز نظر. ِگی دردھای قربانيان نظام امپرياليستی نيست جز تاز

رسانند و روزی از نو، را با آينده و با  ِ ھا انسان گرسنه و ندار، شب را به روز می  زيبائی که در پس آن، ميليون

، کاری به اند  سرمايه هبخوا ِشان، حافظ نظم دل  ھا و مأموران ريز و درشت  اری شھرد. کنند ساعاتی نامعلوم، سپری می 

  قوانين ارتجاعی را بهدباي می . شان ندارند ِشکم مردم، چگونگی آموزش و درس و مشق و تھيۀ لوازم تحرير فرزندان 

س و وحشت را از اذھان و بر فضای ، تردباي می و  ھم در پھنۀ ايران گستراند گی مردم، آن بھای پاشيدن شيرازۀ زند

باشد و از سوی  کسب و کارشان می " ِرونقی"ِسو اصرار دست فروشان، بر  از يک . عمومی جامعه، زنده نگه داشت

  . شھرھاست" گی پاکيز"و " حقوق و آرامش شھروندان"ِديگر، نظام در فکر  

ِحقيقتا که تناقضات طبقاتی و چھرۀ شھرھا، از حالت طبيعی  ِ اجتماعی يبت، فساد، فقر و صدھا مص خارج شدهخودً
برند و پائين  در اين ميان باالدستان اموال عمومی را به يغما می . ديگر، بر فضای جامعۀ ايران سايه انداخته است

اين . اند داران  ِ ھای درون جامعۀ تحت سلطۀ سرمايه  چنين رو در رو شدن با ناامنی ھای کاذب و ھم دنبال شغل دستان، به 

.  انسان تبديل گشته است ھا  ھای اصلی و روزمرۀ ميليون يکی از دغدغه ِروزھا در ايران، تھيۀ نان بخور و نمير، به 

، در سير کنندرا  شان  ھای  به ھر دری می زنند تا چندر غازی پول در آورند و شکم خود و زن و بچه  مردم،کار نيست

ِدارائی و از سر چاپيدن و استثمار انسانصفت، از فرط  ای انگل  ِعوض، شکم عده   حال،   ھای محروم، سير و در عين ِ

ھای ايران و ھمچنين  فروش در خيابان  حضور ھزاران دست . اند شان    ھای بادآورۀ در حال حيف و ميل نمودن سرمايه

  ی دارد که اينئھا فساد و بديختی  ھای مملکت، نشان از  ِآمدھای سارقان سرمايه و  رفت   قيمت و  ھای گران وجود خانه 

، ھر روز مردم طبقاتيی که قابل توضيح نيستھای  شکاف و فاصله . روزھا، فضای جامعۀ ايران را در بر گرفته است

  . شوند شان، داراتر و ثروتمندتر می ھای   تر و ندارتر، و حاکمان و دار و دسته  بختبد

ِفروشی و تفاوت عظيم طبقاتی درون جامعه را می  ی ھمچون دست ئ ھا دهکه عوارض اجتماعی و يا پدي ُپرسش اين است ِ
ترين اقشار جامعه، قادر به يافتن کار و يا سير  ی مربوط دانست و چرا محرومئ ھا سياستتوان، با کدامين مناسبات و يا 

ِدر تيررس حملۀ به  مير و   و ِشان نيستند و ھر روز و ھر لحظه، در معرض مرگ  ھای خود و والدين کردن شکم
ِھوا و امثالھم قرار دارند؟ چرا در " گی مبارزان آلود"ن زيبائی شھرھا و حقوق شھروندان و يا با ااصطالح مدافع 
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امرار "طور مثال چرا  شوند؟ به   کسب و کار مردم می  افزايند و مانع  ھا می  بندند و بر خيل بيکاری  ھا را می  کارخانه 

 ھای ثروتمندان در ناز و   شود و در ھمانحال، خانواده تأمين می" وار اھوازی با دست فروشی ھزار خان۴٠و معاش 

ِ  پھن کردن بساط کار و کاسبی ھزاران انسان در  کنند؟ چرا سردمداران رژيم جمھوری اسالمی مانع نعمت زندگی می 
شان   ھای مخالف  ِھر چه بيشتر، جنس ھای  رحمی  فروش در معرض بی  ِ اند؟ چرا زنان دست سرتاسر جامعۀ ايران

ف قرار می ع ھای واھی و پوچ ، زنان را مورد تعدی، توھين و فشار مضا ھم، به بھانه ھستند و حافظان سرمايه و آن 

ِال از اين دست، در مقابل ھر انسان آزاده و ؤھا و يا صدھا س  دهھر حال  افزايند؟ و به شان می ی ھا دھند و بر ناامنی   ِ
ِ، شاھد تحرکات و دباي ، تا چه زمان، جامعه می ِعالج درد در چيستکه، چارۀ کار و  نيستی قرار گرفته استکمو

  ای ظالم و سودجو باشد؟ تعرضات غير انسانی عده 

، در بطن اند ِو عامل چنين اوضاع دھشتناک ِداری و از جمله نظام وابستۀ ايران، بانی   ھای سرمايه  در يک کالم نظام

ِ شان، سياست يک  به اين دليل که سياست. باشند  ھا می   ھا و ھمچنين توليد کنندۀ فقر و بدبختی انسان ِ مولد ناعدالتیخود،
. ھا انسان ندارند  شان است و کاری، به چگونگی زندگی ميليون   ھای   ھمپالگی  ِشان، نگاه منفعتی به منافع ُبعدی و نگاه 

برای شان، کمترين اھميتی  ھای ء، خالف ادعاداران آيد ِ درد سرمايه  ، که بهمندستدر قاموس آنان، کار زمانی ارزش

  ِ ای در قبال تأمين نيازھای اوليۀ زندگی کارگران، زحمت  که کمترين وظيفه ً، مضافا اينشان قائل نيستند شھروندان 

ِرونق بخشيدن به اوضاع وخيم و دردناک مردم و ھمچنين ايجاد شغل در شان  ھدف . کشان و ديگر محرومان ندارند ِ
گردش  و بھتر و به تر  ِ ست که چرخش دم و دستگاه ھای سرمايه، روان  زائی زمانی نياز به اشتغال . ِدرون جامعه نيست

» محمدباقر نوبخت«گفتۀ بنابه ای که  ِدليل ھم نيست که کار به اندازۀ کافی در درون جامعه نيست؛ جامعه  ، بیآيد

 ھزار نفر با مدرک فوق ليسانس و دکترا، ٧٣٠، واحدھای توليدی آن راکد شده است درصد از ١٠"گوی دولت، سخن

ھر "که  عالوه بر اينھا، رئيس اتاق بازرگانی و صنايع معدن جمھوری اسالمی اعالم نموده است ". خانه نشين ھستند

   ای، می بريده ُآيا با وجود انتشار چنين حقايق، و آمار سر و دم ". شود زوده می  نفر به جمعيت بيکاران اف١۵٠ساعت 

   ھا، در متروھا و ديگر مناطق ايران نبود؟  ھا در خيابان توان شاھد کارھای ناخواستۀ انسان

ِی ھمچون نظام جمھوری اسالمی، نه تنھا محرک و مولد فرصت ئ ھا ای، نظام  کمترين شک و شبھه بدون ھای کاری  ِ

فروشان  شھرھا و غيره ، دست " زيبائی" داشتن  ی ھمچون محفوظ نگهھای واھي  برای محرومان نيستند، بلکه و به بھانه

کشان،   ھای ابداعی زحمت  ِ دھند؛ راه ھرگونه فرصت ترين شکل ممکنه مورد اذيت و آزار قرار می را به وحشيانه 

حمالت متعدد حافظان نظام در شھرھای . شوند ِ  درآمد ناچيزشان می   مانع وبندند شان را می   نيازھای اوليۀِبرای تأمين

ن زيبائی ااصطالح مدافع  ھای به  رحمی  فروشان در برابر بی ِ حق دست  ھای طبيعی و به العمل مختلف ايران و عکس 

ِ، به جامعه و به مردم ايران تحميل  ای دارد که نظام جمھوری اسالمی ھای ظالمانانه ِشھرھا، روايت حقيقی، از سياست 
ست که مردم آن، غرق در  ی "اعتدال و اميد"ِ، و چه دولت "مستضعين  " ِاين چه نظام و چه حکومت مدافع. نموده است

ِترديد ورود روزانۀ ھزاران جوان به خيل بيکاران، زائدۀ   کنند؟ بی   پنجه نرم می و اند و با مرگ دست  فقر و تنگدستی 
ی که ھر روز ابعاد دردناک ئھا فروشی و غيره است؛ زائده  ست  ھمچون اعتياد، فحشاء، د  اجتماعی يبتن مصھزارا

  . افزايد  ھای اجتماعی می  ھا و نابسامانی گيرد و بر ديگر ناھنجاری   خود می  تری به 

ً، طبعا ِفروشی در درون جامعه است ن دست ی ھمچوئِفرزند بالياُ، ديگر سخن، پديدۀ بيکاری، عامل و  تر به بيانی روشن

ِ دستان و قربانيان نظام، بل در تعرض به جان و مال  ِھا و اموال ناچيز تھی دستی  رفع آن، نه در تعرض به چرخ 
 که رنگ و بوی جامعۀ سر زنده  معين است. ست داری  غارتگران اموال عمومی و پس زدن آنان از حکومت و حکومت 

که با وجود چنين مناسبات و  داران است؛ معين است  ِ ساز سرمايه ا رنگ و بوی جامعۀ دستو شکوفا، در تخالف ب
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خود خواھد گرفت، در   تری به  ی، رونق بخشيدن به زندگی محرومان، نه تنھا ناممکن، بلکه دامنۀ گستردهئ ھا سيستم

  ارضه که، سران نظام، در قبال ع ت، نزديک به چھار دھه از حاکميت رژيم جمھوری اسالمی به اثبات رسيده اسعمل

 یاند و آنھم، قطع دست و پا ای را در مقابل خود قرار داده   مشخص و ديکته شده   ھای حل ِھای گوناگون اجتماعی، راه

ِمنظور انحراف افکار جوانان از درک و علل ريشه قربانيان نظام؛ آنھم، توزيع گستردۀ مواد مخدر در سطح جامعه به  ِ ِ  

ھای تحصيلی و روانه نمودن کودکان  ھا؛ آنھم، تعرض به معيشت و عدم پرداخت ناچيز کارگران؛ آنھم، قطع ھزينه ی آنئ

 ھا در زير سايۀ  که ھمۀ اين واقعيت اين است . ھای ناامن ايران؛ آنھم، گسترش فحشاء و غيره و نوجوانان به خيابان 

افتد؛ دولتی که  اتفاق می " تدبير و اميد"ِوران زمامداری دولت در د ھا  افتد؛ ھمۀ اين اتفاق می " مستضعفين " نظام مدافع 

ِ روزۀ رفع مشکالت اقتصادی درون جامعه را به ١٠٠وعدۀ  ش از افزايش اشتغال داده بود؛ دولتی که در شعارھايمردم  ِ

د ساله، نه تنھا افت و ھه و چنھا در اين چند د آری، ھمۀ اين ...  بود؛ و گفتهی مردم ئ  و محترم شمردن به حقوق پايه

  تری به خود گرفته است داشته، بلکه شدت ھر چه بيشکاھشی ن

ست و زمانی زيبائی جامعه و رنگ و بوی   ھای امپرياليستی  ِيد سرمايه خالصه، چارۀ کار و دوای درد، در خلع 

ھا سوزانده شود؛ زمانی  ابرابری ِ اجتماعی دگرگون و درمان خواھد شد، که ريشۀ افکار نيبتشھرھا، از ھزاران مص

ِشان به زير کشيد و پرچم  سازان واقعی جامعه را، از تاج و تخت  ھا خالصی خواھد يافت که آلوده "گی آلود"شھرھا از 
که فضای شھرھا تغيير خواھد يافت و رنگ و  وقت است  کشان را در سرتاسر ايران برافراشت؛ آن  کارگران و زحمت 

  .ق با رنگ و بوی زيربنای آن، خواھد شدبوی جامعه، منطب

  

  ٢٠١۶مه 

  ١٣٩۵ ]حمل[فرودين

  

 

 

 
 


