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  ٢٠١۶ جوالی ١۶

  

 ِچاره و درمان مفاسد اجتماعی در زير سلطۀ نظام
 ھا به دست  تعرض نظام. ست فزونی داری، در ابعادی غير قابل تصور، رو به   سرمايه  ھای اجتماعی در جوامع آسيب 

 که حاکمان، ھر دم،  زمانی. چون، اعتياد، فحشاء و غيره است  ھم  اجتماعیيۀِآوردھا، يکی پس از ديگری، مولد صدھا بل 

داد ناھنجار، غير   و رخادثهًھا انسان ندار است، طبعا وقوع ھزاران ح ھای ميليون  مايه  فکر و ذکرشان، چپاول دست

که، مناسبات   در بررسی اين موضوع اھميت داد و آن ايند باي در اين ميان دو نکته را می.  نامتعارف نيستطبيعی و

، تحت ھيچ شرايطی به صالح نيست، ست، و ديگری ھای اجتماعی  دبختی ِتحميل شدۀ سرمايه به جامعه، عامل اصلی ب

را، در صف  امپرياليستی را جدی گرفت، و نام آنان ھای  گان نظام مردان و سرکرد  ھای دولت تا اشک تمساح ريختن

  . ھا و باليای اجتماعی نوشت ن آسيباسوزان انقالب و يا از زمرۀ مخالف مردم، دل

سوی باليا و مصائب اجتماعی، نه غريزی  و  يدن مردان، زنان، جوانان و کودکان به سمت ت تر، در غل به عبارتی حقيقی

.  کنند  می- کرده و -مردان به جامعه ديکته  ست که دولت که نھفته در سياست و اقتصادی  شان، بل و بنابه خواست و ميل

ھا انسان و   دنباله، ميليون  ھای اجتماعی، مشابه و واحد است و به  آسيب - حيث المجموع   و من -در تمامی جوامع 

ی که ئآورند؛ مسيرھا ناخواسته، روی می رھای  ھای امپرياليستی، برای تھيۀ تکه نان و سر پناھی، به مسي قربانيان نظام

دنيا غرق در فساد شده است و در ادامه، تأثيرات و عواقب بسيار غم . گی وخيم و دردناک شان نيست ِجز، تشديد زند

  وجود ھزاران معتاد و روی آوری کودکان به خيابان. کند  ترين اقشار جامعه سنگينی می  ھای محروم انگيز آن، بر شانه  

 ھا انسان، باالجبار، به  يليونست که م  ای  گی فحشاء، انعکاس مناسبات تعيين شدۀ جامعه  چنين ازياد و گسترد ھا و ھم

ۀ سرمايه، قابل اندازه ھم در زير سلط ھا، و آن اھنجاری دست ن متأسفانه طول و عرض اين .  اند  ھا حلقه زده ور آند

 گردد و خيل عظيمی از آنان ، پای، به ميدان و دنيای بدون  ھا افزوده می ن گيری نيست و روز به روز ، بر گسترۀ آ 

ً کند، طبعا، فقر و  می ی و جھانی عمل ئ که سرمايه فراکشوری، فرامنطقه  زمانی . گذارند ُانداز و پر از تالطم می  چشم 

 ترديدی در آن نيست، که عامل و ی ھم، فراکشوری و جھانی خواھد شدبدبختی، اعتياد، فساد و ديگر مفاسد اجتماع

اند و روشن است که، با وجود مناسبات ظالمانه، نه تنھا ريشۀ مصائب   ھای امپرياليستی  ھا، نظام اصلی ھمۀ اين

  .  تر ھم خواھد گرديد اجتماعی بر چيده نخواھد شد بلکه گسترده و گسترده
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ما مردم " ای نوشته است که   نود و پنج از طرف خامنه]ثور[ اطالع رسانی دانا در يازده ارديبھشتۀچند وقت قبل، شبک

اين ملت، اين کشور، اين مرزھا، اين فضای زندگی، عائله .... ولين کشوريم ديگر ؤما مس. را بايد عائلۀ خودمان بدانيم

 ما بود، لۀ آسيب ھای اجتماعی در سطح کشور جوری نگاه کنيم که اگر اين آسيب در داخل خانوادۀ خودأبه مس. ما است

اگر بنده يک بچۀ معتاد داشته باشم چه حالی دارم؟ اگر کسی در خانه يک دختر فراری از خانه . آنجور نگاه می کرديم

داشته باشد چه حالی دارد؟ تصورش را بکنيد، اگر اين دختر از خانۀ ديگری ھم فرار کرد، ما بايد ھمان احساس را به 

ما بايد به اين قضيه در سطح جامعه حساس باشيم و به فکر عالج باشيم .... ه باشيم ًخودمان تلقين کنيم ولو طبيعتا نداشت

  "...مان به داخل خانوادۀ خودمان باشد مان به وضعيت مردم مثل اھتمام ما در واقع اھتمام.... 

اوضاع و که، علل و بانی چنين  ال اين استؤسوی مردم، س و  خارج از عقبه، وصل و يا قرار دادن خود در سمت 

که زمانی می   غير از اين است  مگر به  به کدامين سياست و مناسبات مربوط دانست؟داتفاقات ناگوار اجتماعی را می باي

ميان آورد که بيالن کار نظام و عناصر متشکلۀ درون آن،  ُتوان، از تعلق خود و يا وابستگی نظام، به مردم، سخن به 

که نظام و سردمداران جمھوری  غير از اين است  نسانی و آرای مردمی باشد؟ آيا به برخاسته از افکار و اعمال جامعۀ ا

ھای اعتراضی  اند، تا مانع جنبش  ھا انتخاب و بر سر کار گمارده  ، امپرياليست »کنفرانس گوادلوپ«اسالمی را در 

  ِدرون جامعه گردند؟ 

يد اين حقيقت است ؤک به چھار دھۀ سردمداران نظام، مکرد نزدي حيات بناحق رژيم جمھوری اسالمی و به دنباله، عمل

 شان، تضمين و حفاظت  مردم ندارند و ھمۀ ھم و غم ی به ترين تعلق و وابستگي ارش، کوچککه اين نظام و اعوان و انص 

  ن اعدام چني ی و ھمئ توده - ھای اعتراضی کارگری  سرکوب مداوم و پی در پی جنبش. ست داری   طبقۀ سرمايه  از منافع

ِ قربانيان نظام امپرياليستی، بيانگر ماھيت نظام سراسر جنايت یی و قطع دست و پائ  ھای فله ست که جامعۀ  باری  ِ

اند و ھر روزه و   ای جانی و سودجود، را به جان مردم انداخته  در حقيقت عده.  باشد ايران، با آن دست به گريبان می

ِچنين تعرض  ِريزی سياست بھتر و روانتر، و ھم چنين در فکر پايه   ھای شوم، و ھم نمودن نقشهھر لحظه، در پی عملی 
بندان نظام،  مگر بی دليل است که صاحب منصبان و قداره . اند ترين معيشت کارگران و زحمتکشان  تر به پائين  گسترده 

تدبير "ھای دولت   دل بازی  و ھم با دست  ر و آناند و در عوض، حقوق کارگ  ھای چند صد ميليونی برخوردار از حقوق

افزايش حقوقی که طبق آمار و ارقام اعالم شده از ! اند؟  ھزار تومان رسانده ٨١٢ ھزار تومان به ٧١٢، از "و اميد

بر مبنای چنين .  ھزار تومان رسيده است۵٠٠ ميليون و ٣ ھای حکومتی، خط فقر در ايران، به  سوی دم و دستگاه

را می  ی که تجلی آنئ ھا  و تفاوترفروشی افزايش يافته است؛ فق  ست که فقر و نداری و تن   ھای عظيم طبقاتی تفاوت

 ھا  چنين در خيابان ديده و ھم  ھای ستم   داران و توده ويژه در شيوۀ زندگی سرمايهه توان اين روزھا در تمامی ميادين و ب 

 ھای   دار و دسته و ھم نيست که مردم از دست اين نظامدليل  بی . شاھده نمودھای ايران به عينه م و در کوچه پس کوچه 

  . ھمراه سردمداران ريز و درشت آنند ھم به  اند و در انتظار نابودی و به زير کشيدن مناسبات گنديده و آن شان کالفه  

 ١۴ای که بيش از  ود دارد؛ جامعه التحصيل وج  ميليون بيکار فارغ ۶ ای که در آن بيش از  به عبارتی ديگر، جامعه

 و سالمً سالگی رسيده است و غيره، طبعا آن جامعه، جامعۀ ١٠ ای که سن شيوع سيگار به  ميليون نفر آن فقيراند؛ جامعه

ِبه اين دليل که توزيع ثروت در درون جامعه عادالنه نيست؛ به اين دليل که . خواھد بود نجامعۀ مطلوب مردم نبوده و 
 در عوض  وزنند اموال عمومی را به جيب می  ھای سرکوب ،  ُ ھم به يمن ارگان  طلب و آن  سودجو و منفعت ای عده

با اين تفاصيل، نه مردم کمترين ارزشی برای حرف . اند  ترين زندگی خويش  گان اصلی آن، ناتوان از تھيۀ بديھی سازند

ن نظام مجزا می اِکرد وی را، از کارکرد، ديگر مدافع ، نام و عملاند، و نه  ای قائل  ھای خامنه ھا و اشک تمساح ريختن  

ِاند، در مقابل   شان به ميدان آمده  حقکه ھر زمان برای مطالبات باند  مردم در اين چندين دھه و در عمل دريافته . سازند 
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 ھا انسان دردمند از جانب  يليونبه تخريب کشاندن زندگی م.  اند  داری، قرار گرفته  ھای وابسته به طبقۀ سرمايه ارگان

که، در درون  چنين روشن است  ، ھمبسيار و بسيار آشکار استش،  ھاي اسالمی و ديگر دار و دستهجمھوری " رھبر"

ًجامعه، دو منفعت کامال متضاد از ھم، در برابر ھم قرار گرفته   ھای  اند، که يک سوی آن، با در دست داشتن اھرم ِ

ی که، ئاند؛ دو سو دستان   ھای بنيادی مردم است و سوی ديگر آن، محرومان و تھی  به خواستهقدرت، در صدد حمله 

ت و ِھمواره و ھمواره و در ميادين متفاوت طبقاتی و آنھم از زمان به قدرت رسيدن نظام جمھوری اسالمی زنده بوده اس

  .ستاده استايدمی از روند واقعی خود باز ن

ھای چپاول و  ی با سياست ئمحسنات و يا مزايای مردم، روياروتوان گفت که يکی از  أت می  ھا و به جر عالوه بر اين

 ھا و ھمچنين  العمل که مگر چنين عکس  ال اين استؤست، بنابراين س سرکوبگرانۀ سردمداران نظام جمھوری اسالمی 

  خود به حساب نمی" خانوادۀ"مره اعتراضات متعدد درون جامعه، نشاندھندۀ آن نيست که مردم، سران نظام را از ز

جمھوری " رھبر"ويژه ه آورند و خواھان نابودی ھمۀ آنانند؟ در حقيقت حال و روزگار، و زندگی بھتر سردمداران و ب

ُ ھا انسان محروم و کودکان دردمند، گره خورده است و پر واضح  اسالمی، با تخريب بيش از بيش زندگانی ميليون ُ

چرا که ھمۀ ھدف نظام جمھوری اسالمی، در رواج . ن نظام با مردم نيستا منفعتی، مابين مدافعِکه کمترين قرابت است

 باشد؛ ھمۀ تالش جانيان بشريت، در  ِ سو دادن افکار نسل جوان امروزی به اعتياد می و  و در سمت  بيش از اين فقر

ھای  کشد تا سياست  ن نظام، زن را به بند می اي. ِغارت اموال عمومی و ھمچنين در به تباھی کشاندن زندگی زنان است

دھد تا   ھای بيشتری به چنگ زند؛ حقوق کارگر را نمی   افزايد تا سرمايه اش را دنبال کند؛ بر دامنۀ فحشاء می ارتجاعی 

 آن  خواھی را در نطفه خفه سازد؛ اين ادیزکشاند تا صدای آ تر کند؛ مخالف را به زير تيغ می  کارفرما را سيراب 

داشته و بنابه  ن کند، نظامی که کمترين پايگاھی در ميان مردم   ھا انسان دردمند حاکمرانی می ست که بر ميليون نظامی 

 کشان است و بر  آن، برابر با تخريب بيش از اين زندگی کارگران و زحمتاز ای  ، وجود ثانيه سند و شاھدھزاران 

  ش می ھاي ھوری اسالمی و دار و دستها تمام وجود خواھان نابودی نظام جم ای، مردم ب  ھای خامنه  گوئی خالف ياوه

تنھا در چنين شرايط، يعنی بعد از نابودی حاکميت امپرياليستی در ايران و بر سر کار آمدن حاکميت کارگران و . باشند

دور از روی ه ای ب نين جامعه  و ھمچ  ھا  ای فارغ از فقر و بدبختی انسان توان، شاھد جامعه کشان است که می  زحمت 

دنبال، و در پی آن ه ست که دنيای انسانی ب  ای اين آن جامعه.  ھای اجتماعی بود آوری جوانان به اعتياد و ديگر آسيب

  .باشد می 

  

   سازمان نوزده بھمن- ٣٣برگرفته از پيام سياھکل شمارۀ 

  ١٣٩۵ارديبھشت 

  ٢٠١۶ جون

    

 

 

 
 


