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 نبھروز سور

  ٢٠١٧ سپتمبر ٠٥
  

   فاجعه عادی است،اينجا ايران است

   

   

  

تا زمانی که اين ناھنجاری .  آموزشی و فرھنگی است، فقر و مشکالت اقتصادی،مادر تمامی اين آسيب ھا و فجايع

توان حذف يا کمرنگ تر شدن محسوس اين اتفاقات را شاھد بود و بر ھمين اساس برای  ھا از ميان نرفته باشد نمی

  در خبر ھا باز . که مناسبات سياسی و اقتصادی موجود را مورد تعرض قرار داددباي میثر با اين فجايع ؤ مۀمبارز

رداری اين شھر خانه ای را با کارگران داخل آن که مشغول کار بوده اند به موران شھأمآمده بود که در شھر سنندج 

 کجای دنيا اين اقدام وحشيانه و .آتش کشيده اند که در نتيجه آن يکی از کارگران در بيمارستان فوت شده است

  ؟شود جنايتکارانه انجام می

*****  
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اين وقايع در رسانه ھای خبری داخل . ديگر کسی شوکه نمی شود. وقوع می پيوندده ھر روز يک فاجعه در کشور ب

برخی از رسانه ھا که از . و خارج کشور منعکس می شوند و پس از ساعاتی کمرنگ شده و سپس محو می شوند

دھند و سرانجام به انتشار فاجعه ای  و وجدان مطبوعاتی بيشتری برخوردار ھستند به انعکاس آنھا ادامه میشرف 

آنچه تحت نام .  سياسی و اجتماعی برای اھل قلم و ادب و رسانهۀفاجعه پس از فاجعه و سرگيج. پردازند ديگر می

 به دليل آمارھای رسمی و گستردگی و توان شود را می  طرح و بررسی مییآسيب ھای اجتماعی در کشورمان گاھ

فجايع اجتماعی عالوه بر شدت اثر گذاری .  وقوع باورنکردنی آنھا با فجايع اجتماعی مترادف دانستۀشکل و نحو

    .باشد  وسعت آن در اين محدوده نيز میۀآن بر افکارعمومی نشان دھند

نحوی معتاد است و خود کشی روز ه چھار نفر يکی ب گفته شده است که ازھر  اعتياد که اخيراً ۀبه تعبيری ديگر پديد

 بيکاری ۀ پديد،يا استخوان شکنی برای دريافت ديه   آسيب رسانی به بدن خود،افزون و کارتن خوابی و قبر خوابی

 خبری انعکاس می ۀطور سيستماتيک و در مواردی بسيار در گزارشات و شبکه ميليونی از مواردی ھستند که ب

ھمانطور که فروش اعضای بدن از کليه تا قرنيه چشم و کبد . اين مناسبات اجتماعی جريان دارنديابند و در مرزھای 

نوعی از سوی افکار عمومی به ه طورعلنی در سطح جامعه محسوس بوده و به از مواردی ھستند که حضورشان ب

 جمعی ھستيم که صورته  فروش کليه بۀدر اين زمينه حتی شاھد اطالعي. موضوعی عادی و روزمره تلقی شده اند

 مس چھار گنبد صورت گرفته است که حقوق شان ماھھا پرداخت نشده ۀ کارخانۀاز سوی سيصد کارگر فقر زد

  ؟اگر اين فاجعه نيست پس فاجعه چيست .است

کنند و لرزه  در استخوان ھا نفوذ می. اما در ميان تمامی اين گزارشات منتشر شده برخی از آنھا تکاندھنده تر ھستند

شوند تنھا  که دھھا ھزار دختر زير چھارده سال به ازدواج اجباری کشانيده می اين. به تن ھر بنی بشری می اندازند

 مذھبی در محيط زيست آنھا نيست بلکه مناسبات حاکم - منتج از فقر فرھنگی و بيسوادی و ريشه ھای ارتجاعی

کودکان .  آن استۀدھندءمدافع اين روبنای فرھنگی ارتجاعی و ترويج اين ناھنجاری از سوی حکومتيان مولود و بقا

 رو به افزايش مولود فقر اجتماعی و مناسباتی سرمايه داری و ھار و مورد حمايت بی ۀ يک پديدۀمثابه کار نيز ب

  .نظم اسالمی حاکم استدريغ 

 تجاوزھای جمعی به ، تجاوز به کودکان، اتفاقات ھولناک اخير قتل دختر بچه ھا ضمن تعرض جنسی به آنھاۀاز جمل

ربودن و کشتن کودکان و نوجوانان برای . زنان و اين آخری پرتاب فرزند زير ماشين برای دريافت ديه بوده است

 ربودن نوزاد ھشت ماھه و رھا کردن وی اخيراً   وان به شيوخ منطقه و فروش دختران ج،فروش اعضای بدن آنھا

مناسبات استبدادی حاکم که ثمره .  اجتماعی ندانستۀتوان فاجع که منجر به مرگ او شد و دھھا مورد ديگر را نمی

....  زمينخواری و جنگل خواری و ،ای جز فربه کردن آقازاده ھا و ھموار کردن راه برای فسادھای مالی کالن

  .کند  بسيار مناسبی برای پيدايش و وقوع اينگونه فجايع انسانی ايجاد میۀ زمين،برای وابستگان حکومتی ندارد 

صورت فردی و يا جمعی پيامد رواج خشونت و ه نابسامانی ھا و ناھنجاری ھای رفتاری افراد يک جامعه چه ب

 اعدام ھا و نمايش علنی آنھا در ۀيش کم سابقطبق آمارھای رسمی افزا. فرھنگ ارتجاعی از سوی حاکمان است

ثيری بر أگونه ت ميادين و دعوت از مردم برای تماشای اين جنايت دولتی برای ايجاد رعب و وحشت عمومی ھيچ

در ...  اعتياد و ۀ اخير و پديدۀی در چند سالئجريان و ميزان ترافيک مواد مخدر و حوادث مرتبط با قتل ھای جنا

  .طور چشمگيری افزايش داده استه  بلکه اين وقايع را ب،تجامعه نداشته اس

تا زمانی که اين ناھنجاری .  آموزشی و فرھنگی است، فقر و مشکالت اقتصادی،مادر تمامی اين آسيب ھا و فجايع

توان حذف يا کمرنگ تر شدن محسوس اين اتفاقات را شاھد بود و بر ھمين اساس برای  ھا از ميان نرفته باشد نمی
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در خبر ھا باز   . که مناسبات سياسی و اقتصادی موجود را مورد تعرض قرار داددباي ثر با اين فجايع میؤ مۀمبارز

موران شھرداری اين شھر خانه ای را با کارگران داخل آن که مشغول کار بوده اند به أمآمده بود که در شھر سنندج 

کجای دنيا اين اقدام وحشيانه و . مارستان فوت شده استآتش کشيده اند که در نتيجه آن يکی از کارگران در بي

   شود؟ جنايتکارانه انجام می

تواند به بحران  فتد میديھای حتی نسبی شھروندی اتفاق بيچنانچه اين واقعه در جامعه ای با سالمت فرھنگی و آزا

ست حتی پس لرزه ای  کنونی ما که سراسر بحران و فاجعه اۀاما در جامع. ھای سياسی و اجتماعی منجر شود

نخواھد داشت زيرا که حاکميت جمھوری اسالمی جز زبان سرکوب و بحرانسازی داخلی و خارجی نمی شناسد و 

  .لفه ھا استوار بوده استؤاساس و چارپايه و دوام و بقای شوم آن بر اين م

 اين دخترک حتی توان ۀدکه خانوا تجاوز به دختر سه ساله در مشھد تکاندھنده است و باز ھم غم انگيز تر اين

. باشد اين واقعه ھمزمان با درز خبر تجاوز به دختران معلول در پرورشگاه ھا می. پيگيری حقوقی آن را نيز ندارند

طور مستقيم ھستند و تنھا راه برخورد با اين ه  اين وقايع بۀ توليد کنندیوحوش خشن حاکم بر کشورمان که بخش

ی حل اين معضالت و فجايع ئ علم و توانا، اعدام در مال عام می دانند ھرگز لياقتفجايع اجتماعی را اعدام و اعدام و

ی ئی و روبنائ سرنگونی برای بنيان نھادن تحوالت زيربناۀسياسی و اجتماعی را نخواھند داشت و ھم از اينرو شايست

   .نوين و انسانی ھستند

٠٢/٠٩/٢٠١٧  

 


