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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 شباھنگ راد

  ٢٠١٣ جنوری ٠٩
 

 ب اجتماعیيجمھوری اسالمی مسبب اصلی مصا
  

ی با شتابی غير قابل تصور، ھای اجتماع اند و ابعاد ناھنجاری سران رژيم جمھوری اسالمی جامعه را زير و رو نموده

اند و به  ھای مملکت را تماماً از آن خود نموده اند و سرمايه مردم را در اين سی سال و اندی به بند کشيده. ستارو به جلو

گردد و در مقابل  حاکمان ايران افزوده میۀ ھای بادآورد بر اندوخته و سرمايه. کند ھا فقر در ايران ، بيداد می  آن تبع

سابقه فضای جامعه را در بر گرفته  گرانی در ابعادی بی.  زندگی نيستندۀترين اقشار قادر به ادام ھا تن از محروم ونميلي

  .  استانداخته اکثريت آحاد جامعه لنگرۀعنوان ھيوالئی سھمگين بر خان سوادی و اعتياد ھم به است و بيکاری، بی

ھای مملکت  طرف، چپاول و روانه شدن سرمايه ن اقشار جامعه از يکتري گانی محروم  دنيای کنونی و زندۀنگاه به چھر

که درد و رنج و فقر در چنين مناسباتی از بين رفتنی  ديگر، مبين اين واقعيت است ای زورگو از طرف به جيب عده

. نيستھا و برقراری عدالت اجتماعی در درون جامعه   رفع نابرابری که چنين سيستمی مدافع مبين آن است. نيست

دليل گستردگی باالی بيکاری، خشونت و تعدی  زندگی، و بهۀ ھای اولي دليل باال بودن ھزينه گويند که به شان می ھای خودی

ھا  اند و مھمتر از آن راستی که چه کسانی عامل چنين وضعيته ب. ھای اجتماعی تبديل گشته است يکی از عارضه به

  ست؟  اھای اجتماعی ی ناھنجاری ئگوئی و حل ريشه  پاسخکه، کدام مناسبات و آرمان، قادر به اين

مداران و  گی آنان با قدرتھای زند کنند که تفاوت ای زندگی می ويژه مردم ايران در جامعهه در حقيقت مردم جھان و ب

ماعی کنند که تعدادی اندک از باالترين امکانات و رفاه اجت ای زندگی می شان بسيار باالست؛ در جامعه گانوابست

کنند که پاسخ  ای زندگی می اند؛ در جامعه نان شب خويش باز ماندهۀھا تن ديگر از تھي برخورداراند و در عوض ميليون

برقراری امنيت "ۀ ھای دولتی را به بھان ھا خشونت که اين نظام يعنی اين. شان، خشونت است ۀ جا و اولي ھر تقاضای به

اگر بپذيريم که علل اصلی مصائب !! دھند سازمان می" زورگيران"و " انارذال و اوباش"، و برخورد با "اجتماعی

گردد،  ھا برمی  روانی مرتکبين آن- ھا انسان و حتی بعضاً به اختالالت روحی  اجتماعی به نداری، فقر و بيکاری ميليون

  بنابراين چاره و درمان آن در چيست؟

چنين سردمداران رژيم جمھوری  از نگاه آنان و ھم. باشد میواالت فوق معين ؤداران پيرامون س بته پاسخ سرمايهال

شان به امکانات  ھای مداران و دار و دسته  حکومتۀھای وحشيان ھا، نه به وجود مناسبات کنونی و يورش اسالمی علل آن

 و نظم و ھای طبقاتی چنين به عدم تمکين آنان به پذيرش تفاوت مردم و ھم" نافرمانی"ھای جامعه، بلکه در  و ثروت

ھای اجتماعی را با زندان، شکنجه  بی دليل ھم نيست که پاسخ ھرگونه ناھنجاری. گردد اسالمی برمی" اخالقيات"ترتيب 

ست که ما  ا بر مبنای چنين سياستی. نمايند" آرام" سراسر تضاد و تنش را  ای زعم خود جامعهه دھند تا ب و اعدام می

" ذل و اوباشاناار" پيرامون برخورد با – صادق الريجانی –ن رئيس قوه قضائيه ای ديگر از زبا روزھا و به گونه اين
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و " کارگيری سالح سرد يا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن اعدام است تفاوتی ميان به: "شنويم که می

  "!!تر است امنيت مردم از نان شب ھم واجب: "ورزد کيد میأدر ادامه و وقيحانه ت

ست و طبعاً   ااين فرھنگ، پاسخ و رياکاری واقعی سران رژيم جمھوری اسالمی نسبت به معضالت اجتماعیآری، 

در حقيقت جامعه را اين جانيان برای . تواند، غير منتظره باشد چنينی از جانب رئيس قوه قضائيه ھم نمی حل اين راهۀ ارائ

شان برقراری امنيت مردم  نمايند که ھدف و نيات روغ اعالم مید حال و به اند و در ھمان ھا انسان ناامن نموده ميليون

حين سخن از امنيت مردم بر  نمايند و در ھمان تر می روزانه مردم را سر کيسه و زنجيرھای اقتصادی را تنگ!! است

ا به کشان ر حق کارگران و زحمت سردمداران رژيم جمھوری اسالمی بيش از سه دھه، اعتراضات به!! آورند زبان می

روزھا برای  اند و اين خواھی از دم تيغ گذارانده اند و ھزاران کمونيست و مخالف را به دليل آزادی خاک و خون کشانده

  !!باشد شان می ۀ ھا و وظايف اولي  اولويتۀکه برقراری امنيت مردم از زمر کيدشان بر آن استأسوزانند و ت مردم دل می

فساد از سر و کول جامعه باال . را توضيح داد توان آن داران نمی ر از منطق سرمايهغي آور است و با ھيچ منطقی به تھوع

دليل تنگناھای اقتصادی کامالً دگرگونه شده است و بدون ه گی، ب  انسانی و خانواد- ھای اجتماعی  رود و ارزش می

اين را مردم ايران . نيستندای، عامل چنين وضعيتی کسانی جز سردمداران رژيم جمھوری اسالمی  کمترين شک و شبھه

در مقابل پاسخ رژيم . اند اند که خواھان برقراری عدالت اجتماعی و تقسيم ثروت جامعه ھم به روشنی اعالم نموده و آن

ھای  راستی که مگر بارھا و بارھا تودهه  مردم چه بوده است؟ ب خواه جمھوری اسالمی به تقاضای بجا و امنيت دل

ی وسائل آموزشی فرزندان خود نيستند؟ مگر بارھا و بارھا کارگران برای کسب  هۀاند که قادر به  دهنمو نديده اعالم  ستم

را لت و پار   نظام، آنان ھای مدافع اند، و در مقابل، ارگان شدهھا سرازير ن شان به خيابان ۀ چندين ماھۀ ھای معوق حقوق

شود و از  گونه به صف می حق مردم اين ھای به استهطرف در برابر خو ست که از يک اند؟ اين چه نظامی نمودهن

  !تر است؟ که امنيت مردم از نان شب ھم واجب ديگر بر اين باور است طرف

جھانی که مملو از تضاد .  است ن جھان کنونیاواقعی مدافعکرد  چنين عمل ديدگان و مردم ايران و ھم ھا زندگی ستم اين

به بيانی ديگر وجود و باز توليد ھزاران معضل . کنيم ھم به اشکال متفاوت مشاھده می آنرا ھر روز و  است و تجلی آن

ھای جامعه را  گوئی به ھزاران معضل و نارسائی ش قصد پاسخدليل ماھيت که سرمايه به يت استاجتماعی مبين اين واقع

ھای اجتماعی خالصی يابد؛  ناھنجاری" شر"خواھد با دستگيری و زندان، و با قطع دست و پا و با اعدام از  ندارد و می

ھا، سياست ارتجاعی و  ھای امپرياليستی در خيابان ھای مسلح و با گرداندن قربانيان نظام اندازی گله خواھد با راه می

ن را ناامن ايراۀ در حقيقت اين مردم نيستند که جھان کنونی و از جمله جامع. خود را به پيش ببردۀ مرعوب کنند

ش به بستن يکی پس از ديگری ميادين گردد؛ علت  به نداری مردم بر میش به بيکاری فزاينده، وبلکه علت. دان نموده

که وزير بر کنار  گردد، تا جائی دوا و درمان بر میۀ ش در ناتوانی اکثريت آحاد جامعه در تھيعلتگردد؛  کارگری بر می

ھای درمان به زير   ميليون نفر به علت ھزينه۵بيش از  ":نژاد ھم اعالم نموده است که دولت احمدی} دستجردی{ۀشد

ھای لوکس به ارز مورد نياز دست يافتند، اّما ما برای واردات دارو دست  اند، ھر چند واردکنندگان ماشين خط فقر رفته

  ".نيافتيم

 ميليون ۵. صلی آننداند که خودشان مسبب ا  برقراری امنيت جانی مردم شده ست و عجبا، کسانی مدافع  اعجب دنيائی

ھای مملکت ، در  اند و در عوض، ارز و سرمايه ھای باالی درمان و دارو، به زير خط فقر رفته دليل ھزينه انسان به

توان  آيا در چنين مناسباتی می. گيرد ھای لوکس قرار می ھا و ماشين گان دستگاه داران و وارد کنند خدمت به سرمايه

ب اجتماعی نه در ي به اين انديشيد که علل اصلی مصاھای اجتماعی ارائه داد، و امنیغير از گسترش نا تصويری به

  گردد؟ مردم بر می" خواھی زياده"داران، بلکه به  انتھای سرمايه سياست چيده شده و اشتھای بی
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ھا انسان  يونترين نيازھای زندگی از جمله نان شب، دوا و درمان برای ميل ابتدائیۀ ای که تھي راستی در جامعهه ب

شان  منظور کمک به والدين ای که کودکان به آيد؛ در جامعه  کاالھای لوکس به حساب میۀديده ناممکن و از زمر رنج

اليای اجتماعی از قيبل فحشاء، اعتياد و روی آوری به کارھای گردند، وجود ھزاران ب ق انسان می باندھای قاچاۀطعم

کند و از  سو در بطن خود چنين معضالتی را باز توليد می اين نظام از يک. بود ھم امری طبيعی خواھد ، کاذب و مخرب

ھا راه  موازات آن کند و به المدت و به اعدام محکوم می ھای طويل ديگر ھم قربانيان نظام را دستگير و به جرم سوی

رئيس » پورمحمدی«و نيست که بی دليل نبوده . نمايد ھا فراھم می گيری را برای خودی تھرگونه چپاول، اخاذی و رشو

توسط يکی از ای در وزارت نفت  به اجرای پروژه» ناصر نقويان«سازمان بازرسی کل کشور در مقابل اعتراض 

 ت ھزار تومان روشو٢٠٠ ميليارد و ١خانه، مبلغ  يکی از معاونين يا مديران کل آن وزارت ش که مجبور شد بهدوستان

  "! چيزھا زيادهجور ای بابا اين: "گويد بدھد، می

به قول خويش . اند ديده ساخته ھا انسان رنج ست که حاکمان ايران برای ميليون ای آری، اين سيمای واقعی جامعه

گی فساد در  سو، و با رواج و با گسترد خواھند با دستگيری و با بگير و بند و اعدام قربانيان نظام امپرياليستی از يک می

مشتی انگل صفت ۀ متأسفانه سيطر!! سوزانندھای اجتماعی را ب ھا و اخالل ریکا بزهۀ ريشديگر،  ھا از سوی ميان خودی

چپاول و . ھای اقتصادی جامعه دمار از روزگار مردم در آورده است و زندگی را به کام آنان تلخ نموده است بر شريان

ديده  ھای ستم که درد و رنج و فقر توده ستگر اين واقعيت ا ای زورگو، نمايان ھای مملکت به جيب عده روانه شدن سرمايه

  ھا و نعمات جوامع چرا که سرمايه. خود خواھد گرفت تری به در چنين مناسباتی از بين رفتنی نيست و ابعاد گسترده

 درصد از آحاد جامعه در فقر و نداری ٩٩ای بسيار اندک تمرکز يافته است و در مقابل،  بشری در دست عده

 ۀجامع نامی، توان بر چنين جوامع میراستی آيا ه ب. زنند تا روز خود را به شب به رسانند ھر دری میوراند و به  غوطه

توان در چنين مناسباتی به اميد زندگی بھتر مردم نشست و به آن انديشيد که کودکان کار بر چيده  انسانی گذاشت؟ آيا می

ھم در مراکز آموزشی به  ش و آنھاي سن و سال نار ھم ناامن در کھای شوند و کودک به جای روانه شدن به خيابان

مان  ۀ ب اجتماعی از جامعيمصاتوان بر اين باور بود که در پناه سران حکومت،  فراگيری علم و دانش بپردازد؟ آيا می

  خواھيم بود؟اجتماعی نھای  رخت بر خواھد بست و ما ديگر شاھد باز توليد ناھنجاری

شواھد . ست ا مناسبات کنونیازبی در خالصی کامل يچنين مصاانسانی به رفع ۀ  جامعخالف مناديان سرمايه، پاسخ

ايران، روال ۀ داران بر سر کاراند، جھان کنونی و از جمله جامع ، سرمايه که تا زمانی اين واقعيات استۀ دھند نشان

در . تری کشيده خواھد شد بيشی ھر چه  روانی مردم به قھقرا-کالت روحی خواھد کرد و زندگی و مشرا طی نديگری 

کشان ايران مستحق چنين زندگی فرسايشی و مرگ تدريجی نيستند و  حقيقت مردم جھان و از جمله کارگران و زحمت

ھای اقتصادی در  ، بدون کمترين تفاوتی، از نعمات و امکانات جامعه بھره برند و فارغ از ھرگونه چفت و بستدباي می

 پرچم نظامی دباي ھا انسان صدمه ديده است و می اين خواست باطنی ميليون. تالش ورزندجھت رشد و شکوفائی جامعه 

اين يگانه راه پاسخ به ھزاران .  آنان باشد  بی چون و چرای آرمان و منافع بر سرتاسر جامعه برافراشته شود که مدافع

  .باشد ست که جھان انسانی، خواھان آن می  ا اجتماعیمصيبت
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