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  سياسی  اقتصادی وۀايران پيرامون اوضاع ورشکست گزارشی از
  شرايط روحی واجتماعی مردم و

  
   اجتماعی–وضعيت اقتصادی  

اقتصاد تک محصولی ايران که بر اساس فروش نفت و پرداخت ھزينه ھای دولتی و واردات کاالھای مورد نياز گذاشته 

 ايران و عراق با در پيش گرفتن سياستھای نئوليبرالی ديکته ۀشده است ، به خصوص در دوران پس از جنگ ھشت سال

 جھانی در جھت نابودی توليدات صنعتی و کشاورزی و شده توسط بانک جھانی و صندوق بين المللی و سازمان تجارت

  .گسترش واردات بوده است

 ضعف آن شناخت ۀ اروپا که به خوبی نسبت به وضعيت اقتصاد ايران و نقطۀ و اتحاديامريکاکشورھای امپرياليستی 

ت ، ايران را در شرايط داشتند و می دانستند که با تحريم خريد نفت و انتقاالت بانکی و بلوکه کردن پولھای فروش نف

دھند و شرايطی ايجاد می کنند که حاکميت حتی توان پرداخت مخارج جاری دستگاه دولتی را  کيش و مات قرار می

نداشته باشد و با فراھم آوردن زمينه ھای شکست اقتصادی وگسترش بيکاری و فقر و افزايش تورم و شورشھای 

طغيان مردم گرسنه به وحشت مرگ خواھد افتاد ، به تسليم بدون قيد و اجتماعی حاکميت جمھوری اسالمی  را که از 

  .شرط  خواھند کشاند 

 امتيازات در ۀھر چند حاکميت نام اين تسليم را نرمش قھرمانانه برای حفظ نظام گذاشت و پاکت مذاکرات که شامل ھم

ام پذيرفت ؛ ولی ا با شرط حفظ نظرا تنھ)  یئ جھانی و منطقه ۀچه در عرص(عرصه ھای مختلف اقتصادی و سياسی 

  .دھی از چشم مردم دور نمانده و مردم نسبت به آن آگاھی کامل دارنداين تسليم و باج

 و اصالح طلبان و بخشھائی از بورژوازی روحانی و دولت رفسنجانیبخشھائی از حاکميت که شامل نئوليبرالھای باند 

ه و مرفه می شود ، برای به نتيجه رسيدن مذاکرات تسليم ، دقيقه بروکرات و بورژوازی تجاری و اقشار باالئی جامع

شماری می کنند و اين تحول را در جھت تثبيت موقعيت و منافع طبقاتی خود ارزيابی می کنند و در ضمن تبليغ می کنند 

 از خرده که حاصل آن نيز تلطيف فضای سياسی و اجتماعی و گسترش آزاديھای فردی است؛ و از اين طريق بخشھائی

  .بورژوازی مرفه و مدرن و شھری را نيز به دنبال خود می کشانند

بخشھائی از حاکميت که شامل باندھای بورژوا بروکرات نظامی، امنيتی و معمم می شود و از طريق خصوصی سازيھا 

غ شيراز و ل مراکز مذھبی نظير توليت آستان قدس مشھد و شاھچراوو خودمونی سازيھا و رانت خواری ھا و کنتر

 امداد خمينی و ھزاران شرکت مالی و صنعتی و ۀ قم  و موقوفات و نھادھائی نظير بنياد مستضعفين و کميتۀمعصوم

ل دارند و بخشھائی از بورژوازی تجاری و خرده و آن را در کنترۀمجموعه ھای کشت و صنعت زير مجموع
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اصولگرايان ھستند با نگرانی و بيم و اميد به تحوالت ن خامنه ای و به اصطالح ابورژوازی سنتی مرفه که از طرفدار

  .آينده می نگرند

خش به ثير چرأ سپاه و بسيج و نيروھای متوھم مذھبی که به باند خامنه ای اعتماد داشتند تحت تۀبخشھای پائينی و بدن

ان از تحوالت ، به دھی به غرب ، سرخورده  از کاله گشادی که بر سرشان رفته و نگرراست حاکميت و تسليم و باج

  .دنبال کشيدن گليم خود از آب و جدا کردن حسابشان از حاکميت ھستند

ه حتی آن روند تخريب و تعطيل صنايع که به دنبال تحريمھا و به خصوص تحريم مبادالت بانکی تشديد شد، باعث شد

يا قطعات وارد کنند دچار بحران گشته و که نمی توانند مواد اوليه و  گی نداشتند نيز به علت ايننبخشھائی که مشکل نقدي

ھمين روند تخريب در بخش کشاورزی و دامپروری البته به دليل حمايت نکردن از توليدات . به تعطيل کشيده شوند

  . داخلی و گسترش واردات وجود دارد و ھر روز ابعاد گسترده تری می گيرد

ونق است ، زمينخواری و مستغالت و بساز و بفروشی  و ايران که ھمچنان پر ر" اقتصاد" تنھا بخشی از به اصطالح

 بخش اعظم تقريباً . در واقع تخريب زمين ھای کشاورزی و باغات و جنگلھا و مراکز صنعتی و تبديل به برج و ويالست

د ده سرمايه ھا به اين سو سرازير شده است ؛ از کسانی که سرمايه ھای چند صد ميلياردی دارند تا کسانی که سرمايه چن

فروشی ھستند چون قيمت امالک و ساختمان مطابق افزايش و فروش زمين و بساز و بميليونی  دارند به فکر خريد 

  .رود و در ضمن سود سرشار و بی درد سری در آن است قيمت ارز باال می

تی به شھرھا و که ديد روشنتری از اين وضعيت داشته باشيم مشاھدات خود را از چند ھفته قبل که مسافر برای اين

  . برايتان تعريف می کنم،روستاھای شمالی ايران در مازندران و گيالن داشتم

در روستائی از . در اکثريت مطلق روستاھا خبری از نان و ماست و کره و پنير و سرشير و حتی تخم مرغ محلی نيست

يش از بيست عدد بنگاه معامالت ملکی و توابع مرزن آباد به اسم کندلوس که ساکنين بومی اش دويست نفر ھم نيستند، ب

روستائيان کار کشاورزی و باغداری . نصف اين تعداد بقالی وجود دارد که ھمه کاالھای خود را از شھر وارد می کنند

و دامداری را رھا کرده به خريد و فروش زمين ھای کشاورزی و جنگلی روستا  به منظور ويال سازی برای اقشار 

  . قالی و کارگری ساختمان و يا سرايداری ويال ھا پرداخته اند  و يا به شھر مھاجرت کرده اندمرفه شھری و يا ب

 شھر نشين تبديل ۀبسياری از روستائيان مرفه و نيمه مرفه مناطق خوش آب و ھوای ايران يک شبه به ثروتمندان نوکيس

  .ين شھرھاشده و روستائيان کم زمين و بی زمين به کارگران ساختمانی و حاشيه نش

 کلوچه و مربا و ترشی ۀ در تمامی شھرھای شمالی در ھر خيابان بيش از صد بنگاه معامالت ملکی و صدھا مغاز

فروشی و اجناس توليد چين به عنوان سوغات شمال می بينيد و صدھا نفر که در کنار جاده و خيابان تابلو ويالی اجاره 

. از توليد خبری نيست .  بيش از ھزار بنگاه معامالت ملکی وجود دارد کالردشتۀفقط در منطق. ای به دست گرفته اند

البته . کارھا يا خدماتی است در رابطه با شکم  مثل کبابی و رستوران و پيتزا و ھمبرگر و يا مغازه داری و داللی است 

 زنان را می بينيد که به در ھمه جای ايران و از جمله شھرھای شمالی ايران خيل عظيمی از روستائيان فقير و اکثراً 

  .  مختصری ھستندۀعنوان دست فروش در کنار جاده و خيابان در حال فروختن سبزی و ميو

ن نظير خراسان جنوبی و نواحی کويری يا خالی از سکنه ھستند و يا فقط چند وستاھای مناطق بد آب و ھوای ايرار

  . بسيار فقير و سالمند در آنھا زندگی می کنندۀخانواد

 تمام شھرھای بزرگ ايران حاشيه ھای پر جمعيتی است که در بسياری موارد جمعيت حاشيه ھا از خود شھرھا در

  .بيشتر است و در انبوھی از مشکالت دست و پا می زنند

خصوص دختران با دستمزدھائی به مراتب پائينتر ه بسياری از جوانان با تحصيالت دانشگاھی  ب. بيکاری بيداد می کند

ن شده به عنوان فروشنده در بوتيک ھا و فروشگاھھای مختلف و رستوران ھا  و توليدی ھا مشغول کار ييقل تعاز حدا
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عده ای با موتور . دھھا ھزار جوان دست فروش در خيابانھای مختلف و کنار بازارھا و در متروھا مشغولند . ھستند

نان بازنشسته و زنان سرپرست خانواده دست فروشی پيرمردھا و پير ز. مسافرکشی می کنند و يا پيک موتوری ھستند

پسران و . را می بينيد که کل سرمايه شان بيست ھزار تومان نمی شود و در واقع پوششی است برای گدائی محترمانه

  .دختران دانشجوئی که در کنار خيابان و پلھای عابر پياده و ميدانھا نوازندگی می کنند

 طال و ارز ۀ اخير به صورت علنی و قانونی فعاليت می کند ، بازار بورس دالالن سکۀ نو ظھوری که در چند سالۀپديد

ھزاران دالل سکه و ارز که البته ھمگی مثل .  در ميدان سبزه ميدان و خيابان فردوسی تقاطع منوچھری استمثالً 

ه،  ازھفت خط ھای روزگار ئی و غيرامريکاھمکاران کت و شلواری بازار بورس قانونی و بازار بورسھای اروپائی و 

ه بازار ھا که توسط دالالن از اين گون .ھستند ولی با تيپھای لمپنھا و باجگيرھا  به کار خريد و فروش عمده مشغولند

ی گردانده می شود می توان  از بازار فروش دھھا ھزار انواع و اقسام ماشين را  در بيابانھای اطراف بزرگ ئحرفه 

، يا جمعه ) ميمونحتی شير و پلنگ و کروکوديل و (ار فروش انواع و اقسام حيوانات  يا بازراھی در جنوب تھران و

رود بعيد نيست تا چند  اين طور که پيش می .فروش می رسد نام برده بازار تھران که در آن اجناس عتيقه و دزدی ھم ب

زياد تعجب نکنيد وقتی مردم کليه . مواد مخدر يا بازار برده فروشان ھم باشيمسال ديگر شاھد بازار بورس فروش علنی 

و کبد و چشمشان و تن و روحشان  را می فروشند، حتما دالل ھا و سرمايه داران معمم و مکالئی پيدا خواھند شد که از 

  . توان انجام داد میخالصه در ايران اسالمی امروز با پول ھر کاری . آن بازاری برای کسب سود درست کنند

ت گفت که از جمعيت ھشتاد ميليونی امروز ايران حداقل پنجاه أردم ايران می توان به جردر مورد وضعيت معيشت م

کنند که در بر  ميليون نفر در حد خط فقر و يا زير خط فقر و يا خط بقاء و زير خط بقاء و رو به مرگ ، زندگی می

 ۀی سرپرست و کارگران و زحمتکشان شھر و روستا و کارمندان  و حقوق بگيران رد  بيکاران و خانواده ھای بۀگيرند

نسبت به دوسال .  مسکن بيداد می کندۀقيمت ارزاق و مايحتاج عمومی و به خصوص اجار. پائين و متوسط ادرات است

 و منطقی بين مخارج و گونه تناسب معقول ھيچ. قبل، قيمت تمام کاالھا بين دويست تا سيصد درصد افزايش داشته است

 ساعت در روز کار ١۶ تا ١٢ند به  چند کار مشغول و بين ااکثر مردم مجبور. دستمزدھا و حقوق دريافتی وجود ندارد

قيمت کاالھا بر اساس نرخ ھای جھانی و بر اساس ارزھای  .کنند تا بتوانند حداقل امکانات بخور و نمير را فراھم کنند

ستمزدھا و حقوق ھا بر اساس استثمار داخلی و با لایر  و يکدھم دستمزدھا و حقوق ھا در خارجی محاسبه می شود و د

  .شود  پرداخت میامريکاسطح اروپا و 

  

 وضعيت فرھنگی

 جا انداختن فرھنگ آخوندی ۀ حاکميت خود، به خوبی، از عھدۀ سال٣۵دستگاه حاکمه جمھوری اسالمی توانسته در طی 

و ظاھر سازی و رياکاری و تملق و چاپلوسی و کالھبرداری و خودخواھی و خود محوری دروغگوئی . در جامعه برآيد

و فردگرائی و چشم و ھمچشم گرائی و پول پرستی و  پول محوری و ظاھرگرائی و مدرک گرائی و خرافات به فرھنگ 

 سنتی و بخشھائی از  امروز ايران به خصوص در بين طبقه بورژوا و اقشار وسيع خرده بورژوای مدرن وۀمسلط جامع

ثيرات دستگاھھای ارتباط جمعی امپرياليستی و أ ديگری که بايد يادآور شد تۀالبته نکت. زحمتکشان جامعه درآمده است

کانالھای تلويزيونی اپوزيسيون دست راستی و ارتجاعی در جھت تشديد کردن جنبه ھای مضمونی اين تخريب  فرھنگی 

  . ريش و پشم و مدرن دارداست ؛ اگر چه ظاھری متفاوت و بی

  خرده بورژوازی شھری و مرفه و امروزی ايران که مخالف  ظواھر سنتی وريش و پشم است و گرايش به  

ظواھرمدرنيسم غرب دارد آرزويش داشتن خانه ای در شمال شھر و ويالئی در شمال ، سفر به خارج از کشور و 

 و استفاده از مدارس غير انتفاعی و فرستادن فرزندان به دانشگاه داشتن ماشينی شيک و کامپيوتر و جديدترين موبايل
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ھای خارج برای تحصيل و اگر نشد با زور پول به دانشگاھھای آزاد برای گرفتن مدرک ، باز کردن صفحه ای در 

تانی ايران فيسبوک و گذاشتن عکسھای قد و نيم قد با حالتھای قرو قميش از خود و نوشتن مطالبی از دوران با شکوه باس

حسن آقای و خدمات رضا شاه و فحش به اعراب و لبنان و غزه و در ھنگام انتخابات جيغ بنفش کشيدن و حمايت از 

اين قشر که برای باال کشيدن خود به سطح بورژوازی حاضر است  . )اوباما ( حسن و حسين و اميد به آشتی روحانی 

 باشد در ظرف يک چشم به ھم زدن دھھا معلق زده و جبھه عوض  خوبی ھم ھست؛ اگر الزمۀھر کاری بکند ھنر پيش

  .داشتن پرنسيپ برايش حرف مفتی است. مھم حفظ موقعيت و منافع فردی است. می کند

اقشار متوسط و پائينی خرده بورژوازی شھری و روستائی نيز ھر چند ھمواره در حال ناليدن از مشکالت اقتصادی و 

ھم برای آنھا ، و ھم جامعه ، پول است با ھر جان کندن و مشقت و اين کاله و  ار ارزش ،اجتماعی ھستند ولی چون معي

شان خوب است و در  آن کاله کردن می خواھند خود را باال بکشانند و يا حداقل در ظاھر نشاندھند که وضعيت مالی

 ساخت يک ۀساخت مشارکتی اجاز ھفتاد ، ھشتاد متری دارد می خواھد از طريق ۀاگر يک خان .برند سر میه رفاه ب

شود يکی را خودش استفاده کند و ديگری را اجاره  آپارتمان چھار طبقه بگيرد و از دو دستگاه آپارتمانی که سھمش می

اگر کارمند است سعی می کند قاپ رئيسش را بدزد ، چاپلوسی کند ، خودش را مريد و مراد . دھد تا کمک خرجش شود 

 از ديگران جاسوسی کند ، نمازجماعت بخواند ، روزه بگيرد ، عضو بسيج بشود فقط برای اينو ھمنظر او جا بزند ، 

تا آنجا . اگر کاسب است ، به مسجد محل حتما سری بزند و دم امام جماعت مسجد محل را ببيند. که کارش را حفظ کند

البته اجناس مرغوب را برای .  بفروشد که می تواند گران فروشی کند و جنس بنجل و تاريخ گذشته و درھم به خلق هللا

اگر توليدی دارد سعی کند از ارزانترين مواد اوليه استفاده کند و برای . مشتری ھای پولدار با قيمت باالتر نگه دارد

 متری بدون ١٢تواند کمتر اجاره دھد و اگر الزم شد بيست نفر را ھم در يک زير زمين  محل کار تا آنجائی که می

واکش بچپاند؛ به کارگران ھم تا جائی که می تواند کمتر مزد دھد ؛ اگر بتواند ھمان کار را از بچه ھا بکشد و پنجره و ھ

نصف دستمزد بدھد که چه بھتر؛ قانون کار و بيمه ھم که کشک است و شامل حال کارگاھھای زير ده نفر نمی شود، 

اگر تعميرکار و سرويس کار  .ی اين قانون خرد نمی کنندشود ، تره ای برا تازه آنجاھائی ھم که شامل قانون کار می

 دسته دوم ۀ استفاده شده چيزی نصيبش شود و يا قطعۀاست، سعی می کند ھم دستمزد باال بگيرد و ھم از قيمت قطع

  . نو را بگيردۀاستفاده کند و پول قطع

ری و زورگوئی و اجحاف مقامات  خواری و رانت خواتاعتياد و فحشاء و الکليسم و دزدی و کالھبرداری و رشو

قضائی و دولتی و انتظامی و حراست ادارات و مراکز صنعتی و نداشتن امنيت شغلی و اجتماعی و توھين و بی 

مردم به بی حقوقی خود و . احترامی و در کل جاری بودن قانون جنگل ، به اموری عادی در زندگی مردم ايران درآمده

  .آنجا که بتوانند ، عادت کرده اند) حتی قوانين رانندگی(دن قانون بی توجھی و لگد مال کرھمچنين 

 پنجره ھای طبقات اول ساختمانھا ميله ھای آھنی و در مقابل در ورودی ۀ جلوی ھمدزدی چنان گسترده است که تقريباً 

فل ھای فرمان مجھز است ماشينھا به انواع واقسام سيستم ھای دزدگير و ق.  فلزی کشوئی کشيده اندۀاکثر آپارتمانھا دريچ

صورت ه و مغازه ھا به آخرين مدل دوربين ھای مداربسته و دزد گير، ولی با اين حال به دليل فقر گسترده ، دزدی ھم ب

  .گسترده وجود دارد

 ٣۵خصوص در رابطه با حقوق خانمھا در طی اين ه  مظاھر بيان شده در فوق براخالق و فرھنگ اسالمی عالوه ب

ی ت مزاحمت ھا و متلک گوئی ھارش يافته که زنان و دختران تنھا، حتی در شھرھای بزرگ، از دسسال چنان گست

. سا و ھمکاران مرد در محيط کار يا مراکز آموزشی، راحت نيستندؤذل و اوباش و درخواستھای نامشروع توسط راار

 ھيچ خانه ای چه ۀچه ھای زخيم در پنجر غير مشجر و معمولی يا رنگ نشده و استتار نشده با پارۀدر ايران امروز شيش
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دليلش ھم ، البته، ھم چشمھای پاک امت حزب هللا و ھم کنجکاوی و تجسِس رواج . در شھر و چه در روستا نمی بينيد

  .  يافته توسط فرھنگ امر به معروف و فضولی اسالمی است

مساويست با ھالو بودن و بالھت و سادگی و  ما پايبند بودن به اصول انسانی و فضائل اخالقی ۀدر فرھنگ غالب جامع

  .عکس آن مساوی با زرنگی و تيز ھوشی

 اين اوصاف زياد نا اميدتان نکنم ھنوز ھم در مقابل اين تھاجم ضد فرھنگی توسط ارتجاع داخلی و خارجی ، در ۀبا ھم

که می دانيد در  چنانھم. ميان کارگران و زحمتکشان و روشنفکران مردمی و مترقی جامعه، مقاومت وجود دارد

حاکميت جمھوری اسالمی انسان بودن و با مغز خود فکر کردن و با شخصيت بودن جرم بزرگی است و مساويست با 

ند اين خطر را ابا اين حال انسانھائی ھستند که حاضر. از دست دادن امنيت شغلی و اجتماعی و زندان و شکنجه و اعدام

کارگران و روشنفکران مردمی زندانی مظھر اين . ی و وجدانی خود پايبند باشندبپذيرند و بر اصول انسانی و اخالق

اين مقاومت در اشکال فعاليتھای .  مقاومت و پايداری  و فرھنگ انسانگرايانه و آزاديخواھانه و عدالت پژوھانه ھستند

  . صنفی و اجتماعی و فرھنگی و ادبی  و ھنری و ورزشی وجود دارد
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