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 انداز زندگی مردم و کودکان، در ايران افق و چشم
. ديدۀ ايران ديد ھا انسان رنج يليونِتوان در زندگی روزمرۀ م  را، میه سياسی جامع- افت و خيزھای اقتصادی ئیپيدا

ِجامعه در ديوارۀ ضخيم، و پر از فشار و سرکوب سردمداران رژي  از درون  وم جمھوری اسالمی، محبوس شده استُ

ُموضوع تازه و مختص به اين دھه نيست، گذشت زمان و عمر چندين دھۀ نظام، بر ميزان آن افزوده است. ترکد می ِ .

ھا، با سرعتی بيش از  دنباله، فقدان رفاه اجتماعی و تعرض به معيشت انسان رود و به عه باال میفساد از سر و کول جام

يستاده است و خيل عظيمی از جوانان، زنان، امحرومان، از حرکت باز نخانمانی  موتور فقر و بی. گذشته، در پيش است

 بسيار طوالنی شده است و ھم فضای ناامن ھم عمر رژيم،. اند مردان و کودکان، در صف تباھی زندگی ناامن خويش

ھم در زير  ِاتمامی از اوضاع ناگوار کنونی و آن. کشان، دراز و درازتر جامعه، دربدری و محروميت کارگران و زحمت

  . داری و از جمله نظام جمھوری اسالمی نيست ھای سرمايه سايۀ نظام

ھای تاکنونی، نظام پا بر جا مانده است و جان ھزاران انسان  تن دولاھا و ھياھوھای مخالف رغم مخالفت متأسفانه و علی

محترم منظور  که، اين نظام، فاقد پتانسيل الزمه به ثابت شده است. ھا تن ديگر را آواره نموده است را گرفته، و ميليون

ن بيش از يب کشاندمقياس به تخر. ھای محروم، کارگران، جوانان، زنان و کودکان است ی انسانئ شمردن به حقوق پايه

داران ھم، در ابعادی گسترده در   در مقابل، مقياس انباشت و نعمات جامعه از جانب سرمايه وپيش زندگی مردم باالست

 سياسی و فرھنگی سردمداران رژيم -ف، سن و سال، در معرض حمالت اقتصادی ور و صناقشاھمۀ . پيش است

  واند مردم افزودهاز ھر سو، بر فشار . ست داری به طبقۀ سرمايهجمھوری اسالمی، نھادھا و ديگر عناصر وابسته 

ستاد اجرائی فرمان امام، بنياد چون،   ھمئیھای مملکت را، در دست باندھای وابسته به طبقات باالدست و نھادھا سرمايه

 که شيرۀ ئینھادھااند؛ باندھا و  مستضعفان انقالب اسالمی، صندوق بازنشستگي نيروھاي مسلح و غيره متمرکز نموده

  . نداھا انسان دردمند چنان، در پی غارت و تخليۀ سفرۀ ناچيز ميليون اند و ھم جان مردم را مکيده

داری و   اقتصادی، ميان طبقۀ سرمايه-در ھر صورت، نما و باطن جامعه، انباشته از درد و رنج و تالطم سياسی 

که با تداوم و با  ًکامال عيان شده است. ست  امپرياليستییسودجوکشان و ديگر قربانيان سيستم و نظام  کارگران، زحمت

 صاحبان توليدی و کارفرمايان،  واش باز خواھد ماند اوليهکارگر از تھيۀ نيازھای رانانی،  وجود چنين سيستم و حکم

تر،  بارتی روشنبه ع. دنباله حق اعتراض و اعتصاب را از آنان سلب خواھند نمود  و به کشيدهحقوق ناچيزش را، باال

  .  با دستگيری، شکنجه و اخراج استامعن اعتراض و اعتصاب به چنين اوضاع بغرنجی، ھم
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روزھا، به غذای اصلی کارگران تبديل گشته است و دولت روحانی ھم، با افزايش پانزده درصدی، بر  متأسفانه، نان اين

کارند و سردمداران رژيم   ميليون نفر در ايران بی، شانزده"مستضعفين"از سر خير نظام . مشکالت آنان افزوده است

بر پانزده قلم از قيمت . دارندنای، برای راست و ريز کردن اوضاع در ھم پاشيدۀشان  ترين نقشه جمھوری اسالمی، کم

. نشين در ايران داده است هيشسازی ھم، خبر از نوزده ميليون حا، وزير راه و شھر»عباس آخوندی«ُاند،  دارو افزوده

ه يشحااند؛  نشينی را انتخاب نموده هيشثر فقر و نداری، زندگی زاغه و حاسوم نيروی جامعه، در ا ً، حدودا يکيعنی

  .ست داری  سرمايهیجو و مناسبات پوسيده و منفعت" اعتدال"ِنشينانی که خالق آن، دولت مدافع 

.  اجتماعی خواھد بوديبتو مصيه ھزاران بلباری، جامعه، شاھد بر آمدن  ِکه از دل، چنين اوضاع تأسف معلوم است

که بر خيل عظيم کودکان کار، افزوده خواھد شد و جامعه، شاھد ظھور باندھا و قاچاق انسان و کودکان،  معلوم است

اند و به خريد و  ھای نظام جمھوری اسالمی، سودھای کالن به جيب زده ُ که به يمن دم و دستگاهئیخواھد بود؛ باندھا

، تحت حاکميت رژيم جمھوری اسالمی، يورش به حريم حقيقتدر . پردازند ھا و کودکان می ای بدن انسانفروش اعض

ِھا، تجاوز و تعرض به بدن   عالوه بر ھمۀ اين وی پيش پا افتاده تبديل گشته استجانبه و به امر ھا، ھمه بديھی انسان
مديرعامل » رضا قديمی«در روبه باالست، که چندی قبل، ق ھای ناامن ايران، آن نحيف کودکان، در گوشه و کنار خيابان

نود درصد از کودکان کار، مورد تجاوز جنسی قرار "که،  سازمان خدمات اجتماعی شھرداری تھران اعالم نموده است

و ِ روانی حاصل مناسبات کنونی، با چاقو و با مشت - دليل مشکالت روحی  به دالئل متفاوت و از جمله، به". اند گرفته

توھمی در آن نيست، علل آن به قانون نوشته شده، و به . افتند و کسی حامی و مدافع آنان نيست ھا می لگد به جان بچه

اند و از بايت تخريب زندگی مردم و کودکان،  گردد، که بر اريکۀ قدرت تکيه زده مدارانی بر می افکار عليل سياست

  . زنند کنند و سودھای کالن به جيب می ارتزاق می

گير شده است و اعالن رقم واقعی روی آوری، قربانيان نظام مپرياليستی، به کارھای کاذبی  متأسفانه در ايران، فقر ھمه

اعتياد بر فضای جامعه سايه . باشد فروشی، فروش و استفاده از مواد مخدر، ناممکن می چون آدامس فروشی، تن ھم

دبير شورای ھماھنگی مبارزه با مواد مخدر استان تھران، اعالم » محمدعلی اسدی«انداخته است و در ھمين رابطه 

ھم در ابعادی وسيع، در پيش  ھا، و آن ميزان خودکشی". شود ُروزانه يک و نيم تن مواد در تھران دود می"که  کرده است

 را در ھا ، مديرکل دفتر مديريت عملکرد سازمان بھزيستی ، علل آن»موسوی چلک«دليل ھم نيست که  است و بی

افقی به زندگی و ناامنی اقتصادی، بر  نااميدی و بی. دھد ی، و ديگر امراض اجتماعی توضيح می"غمگينی، بی نشاط"

را به حلقوم جامعه " ّکم باشد، اما حالل باشد" و وقيحانه سران حکومت  شعار کند ثريت آحاد جامعه، سنگينی میشانۀ اک

 گوشزد کنند، و - يعنی نداری -و ثمرۀ آن " مال حرام"ر مردم را، در استفاده از سو در پی آنند تا افکا از يک. ريزند می

ِديگر، ميدان نابرابر و نامتعارف طبقاتی درون جامعه را، پذيرفته شده، جلوه دھند از سوی ھاست که نان، به غذای  مدت. ِ

!! زنند ز کم و حالل بودن، آن حرف میميان، حاکمان مسلط بر جامعه، رذيالنه ا اصلی مردم تبديل شده است و در اين

اند و در  ھای مملکت چنگ انداخته چون بختک، بر سرمايه کارد به استخوان مردم رسيده است و باندھای اقتصادی، ھم

ھا، در اثر انتخاب  گی و تازه" نظام مستضفعين"ھا از برکت  ھمۀ اين. اند پی تعرض بيش از اين، از سفرۀ دردمندان

نظام و سياستی که شکاف طبقاتی جامعه را بسيار . ست گان رژيم جمھوری اسالمی سرکرد" اقتصاد مقاومتی "سياست

داران از  طرف، و باال کشيدن سرمايه ل و دراز نموده است و کسی، حسابرس اوضاع زندگی وخيم مردم از يکيطو

  . ديگر نيست کيسۀ مردم و اموال عمومی، از طرف

ماه امسال، قيمت بنزين را به ھزار و پانصد تومان،  الم اوليۀ زندگی، سران حکومت بر آنند تا از دیزمان با گرانی اق ھم

و نفت و گاز را به چھارصد تومان افزايش دھند؛ قصد دارند سی درصد از يارانه بگيران، که شامل بيست ميليون نفر 
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سيستم مالياتی که در مناسبات . ھا را افزايش دھند ياتدنباله، پنج درصد مال شود را، حذف کنند و به از جمعيت کشور می

 سياسی - ل اقتصادی ويعنی يکی سيستم کنتر. کند داری، از دو مکانيزم متفاوت از ھم، پيروی می و حاکميت سرمايه

ارت مندان و باندھای تج داران، ثروت ِمداران است و ديگری، سيستم آزادی بی قيد و شرط، کارخانه مردم از جانب قدرت

کشان،   يعنی کارگران، زحمت-يکی . ھاست ھم در پرداخت ماليات  نفت و غيره، و آن،اسلحه، داروسازی، خودروسازی

ھم  ھای غارت و چپاول، و آن شان، اداره ھای  قبل از دريافت حقوق- معلمان، پرستاران و ديگر حقوق بگيران ثابت و 

داران، صاحبان توليدی  داران و بانک  يعنی سرمايه- کنند و ديگری،  شان را کم می ھای تحت عنوان ادارۀ ماليات، حقوق

شان، چندر غازی، به خزانۀ ادارۀ ماليات  ھای بزرگ، باندھای قاچاق تسليحات، نفت و غيره، بنابه تمايل و ميل و کمپانی

مکانيزم، اجبار و انتخاب واره، جامعه شاھد اجرائی دو  واره و ھم ست که ھم اين خاصيت نظام طبقاتی. کنند واريز می

  . سياست اجبار و زور، در مقابل، سياست انتخاب. باشد می

تر، بر جان و   با چنگ انداختن گستردهامعن ھا، ھم ھمۀ اين. گی و توسعۀ فقر در ايران است معنای گسترد ھا به ھمۀ اين

" اعتدال و اميد"چون دولت   ھمئیھا ھای دولت ھا در اثر سياست کش است؛ ھمۀ اين ھای زحمت مال کارگران و توده

 و دو درصد،  ست؛ دولتی که در بودجۀ سال نود و ھفت خود، بر ده درصد از عوارض خروج از کشور، چھل روحانی

ھای علميه قم،  مرکز خدمات حوزه"چون  ۀ سپاه، ھشت ھزار ميليارد تومان، بر بودجۀ مراکز فرھنگی ھمجبر بود

 خواھران، ۀھای علمي اجرای منشور توسعه فرھنگ قرآن، شورای سياستگذاری حوزهھای علميه،  شورايعالی حوزه

 ۀھای علمي ريزی و مديريت حوزه  قم، شورای برنامهۀ علميۀسازمان تبليغات اسالمی، دفتر تبليغات اسالمی حوز

 بنياد حفظ آثار و ، شورای عالی انقالب فرھنگی، احداث و تکميل مساجد کشور،)ره( نشر آثار امام ؤسسۀخراسان، م

 آموزشی و ؤسسۀ جمعه، شورای ھماھنگی تبليغات اسالمی، مۀھای دفاع مقدس، شورای سياستگذاری ائم ارزش

 نماز، سازمان فرھنگ و ارتباطات اسالمی و غيره ۀ، ستاد اقام)به مديريت آيت هللا مصباح(پژوھشی امام خمينی 

  .افزوده است

دولت روحانی بر . ، نسبت به اوضاع جامعه و زندگی مردم است"اميد و تدبير"ھا سياست، توجه و نگاه دولت  اين

 بر بودجۀ  وبرد ميليون انسان دردمند يورش می به يارانۀ بيش از بيست  وافزايد و ديگر نھادھای نظامی میبودجۀ سپاه 

برابری را در درون جامعه قول خويش، سياست اعتدال و  افزايد تا به انديشی می ھای جھل و تاريک نھادھا و ارگان

داری و از  ھای سرمايه ھم در زير سلطۀ نظام ِمقياس و سقف زندگی مردم و آنتوان  دليل نيست که نمی بی!! برقرار نمايد

  سو با افکار انسان و انسانيت دانست؟ جمله نظام وابستۀ جمھوری اسالمی را، منطبق و ھم

، رئيس دانشگاه علوم پزشکی شھيد بھشتی، پيرامون اوضاع »مد آقاجانیمح«گی جامعه يکی دو تا نيست و ًدريغا، آشفت

صد ھزار تخت بيمارستانی در کشور کم داريم نيمی از حدود صد ھزار تخت "گويد،  ھای کشور می وخيم بيمارستان

رايط مناسب در موجود نيز فرسوده ھستند بنابراين بايد حداقل صدوپنجاه ھزار تخت بيمارستانی جديد ساخته شود تا به ش

خواھيم، بر ديگر کمبودھا و از جمله به کمبود  در چنين اوضاع و احوالی، اگر ب". خدمات درمانی به مردم برسيمۀارائ

ُميزانی ھر چند کوچک، بر زندگی پر از درد و رنج، و   توان به وقت می فزائيم، آنھا بي ً و متعاقبا به گرانی آن دارو

فروشی، روی آوری به مواد مخدر، اعتياد و خالصه و خالصه، مدارس  ور بيکاری، فساد، تنکنت. ُافقی مردم پی برد بی

دنبال چاپيدن و دزدی  تر در حرکت است، و در عوض، سردمداران نظام، به پذير، با شتاب ھر چه بيش فرسوده و آسيب

  .اند ھای نظامی بيش از اين از مردم، امکانات عمومی و افزايش بودجه

کش، زنان  ھا کارگر، زحمت ست که برای ميليون  حقيقی جامعۀ تحت سلطۀ سران حکومت جمھوری اسالمیاين سيمای

. باشد انداز بھتر زندگی برای اکثريت جامعه ناممکن می نين وضعيتی، افق و چشمچدر بستر . اند و کودکان ساخته
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ش، رنگارنگھای  ز اين نظام و دار و دستهبنابراين، راه برون رفت از مناسبات مخرب کنونی، نه در بردوامی بيش ا

 سرمايه و به اين علل که، وجود. ست داری عنوان حاميان سيستم سرمايه ھم به زير کشيدن ھمۀ آنان، و آنه بلکه در ب

افقی  خانمانی، و مترادف با بی ش بر اريکۀ قدرت، مترادف با ازياد فقر و تباھی، مترادف با بیھاي ديگر دم و دستگاه

تر از نيروی  داران، در مسير سودآوری ھر چه بيش افکار سرمايه. چون کودکان است ھای آتی جامعه ھم ِی سرمايهزندگ

ُھا و به انحراف کشاندن آنان،  ھمۀ فکر و ذکرشان، تعرض به معيشت انسان. ھا و سازندگان اصلی جامعه است انسان

که کمر " اقتصاد مقاومتی. "ست  مبارزه با مفسدان اقتصادیاصطالح ، و به"اقتصاد مقاومتی"ھم تحت لوای، اجرائی  آن

ست که  با علم و با آگاھی به چنين اوضاع وخيمی. ُمردم را خرد و منجر به اعتراضات و نارضايتی آنان گرديده است

اسر سو، کارنامۀ سر ھای اعتراضی سوار و از يک اند تا بر موج جنبش  از حاکميت امپرياليستی، در تالشئیھا بخش

اين نظام، . ديگر، سيستم و نظام نابرابر را، سالمت و پايدار نگه دارند بار خويش را، پنھان سازند، و از سوی جنايت

ھا انسان دردمند و کودکان، منوط به قطع سلطۀ امپرياليستی، منوط  انداز زندگی بھتر ميليون بناحق است و بالطبع چشم

ھای حافظ بقای آنان  انديش و ارگان ھای اجحاف، جھل و تاريک م و دستگاهبه زير کشيدن تمامی اعوان و انصار و د

ھم   و در سيستم غير طبقاتی و آن  تنھا در نظام وست ۀ نابرابر و نامتعارف طبقاتیاين تنھا راه و عالج جامع. باشد می

يگر، نه خبری از استثمار، ُدور، و ده ھای اجتماعی ب که جامعه، از باليا و از آسيب تحت حاکميت طبقۀ کارگر است

  .ھا خواھد بود، و نه نمای جامعه، مزين از کودکان کار خواھد گرديد توھين و تحقير انسان

  

  ٢٠١٧مبر  دس١٧
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