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 سيامک بھاری

 ٢٠١٣ اگست ٣٠
  

 خوريم ما فريب نمی ،وعده ھای سر خرمن
 

 ۀن سر سفر نا،دھيم تورم را کاھش می.  وضعيت اقتصادی را درست می کنيم،اقتصاد دانان دولت روحانی گفتند

. کنيم بيکاری را يک رقمی می! کنيم  صد روزه حلش می،روسته معيشت مردم با مشکل روب. مردم می آوريم

 دوم سال ۀ آنھم در نمي،کسری بودجه. اما وضع خراب تر از اينھاست. کنيم   مديريت می،کنيم گرانی را مھار می

زه می آيند و از اقتصادی که از بنياد خراب است و از حاال تا. جاری فرجه زيادی برای الف زنی باقی نمی گذارد

!  تورم زا است، اقتصادی که به فروش نفت متکی استگويند اصالً  می. زنند ھای بازنشدنی آن حرف می گره

 يکی ديگر را می ، چند نسل ديگر را که به خاک سياه نشانديم،صبر کنيد. تحريمھا ھم وضع را بغرنج تر کرده است

" اقتصاد مال خر است  "،وانگھی مگر رھبرشان نگفته بود .  درستش می کنيم، باز ھم صبر کنيد،گويدآوريم که ب

  !ما برای خربزه انقالب نکرديم

 ءبه خودی ھا دلداری بدھد و سبيل رانت خواری و سھم خواھی شرکا.  وعده بدھد،جمھوری اسالمی اما ناچار است

 رياضت اقتصادی جمھوری اسالمی   اقشار مرفه ميانی جامعه را ۀدامن .  مردم بکشدۀرا چرب کند تا تسمه از گرد

 از سفره ئیھر روز کاال . مردم در گرداب فقر و بيکاری و تورم و گرانی گرفتار آمده اند. ھم از پای در می آورد

اينھا کاالھای .  ديگر مال از ما بھتران است،گوشت و ميوه و شير و برنج مدتھاست. ميليونھا مردم رخت بر می بندد

  ! زير خط فقر يعنی ھمينۀسفر. لوکس اند

وعده ھای تو خالی ھم .  اميدی ولو ظاھری و موقت نمی تواند مقابل مردم باز کندۀحکومت عدل اسالمی ھيچ روزن

سياست !  مردم بياور نيستۀ اين حکومت نان سر سفر،صد روز را اگر ھزار روز ھم بکنند. ديگر ثمر ندارد

 !شبه جنگی جمھوری اسالمی ھمين است که ھستاقتصادی 

 حلقوم داخلنان و زندگی مردم را گرو گرفته اند و ريخته اند .  نه تعديل بردار،اين اقتصاد نه اصالحات بردار است

ھر آيت هللا گردن کلفت و خيل آقازاده ھای بيشمار و دستگاه .  آقا را برداردۀ اسالمی که اسلحۀھر جانور درند

خطرناکی  در ۀ آتش بيار معرک.  حکومت را نگھداشته اند،امنيتی که به ضرب بگير و ببند و بزن و بکشنظامی و 

گردابی که معلوم !  مردم را به حساب پس انداز بشاراالسد و حزب هللا و حماس بدل کرده اندۀسفر! منطقه شده اند

  !  چه سنگ سياھی خواھد کوبيدا کل جامعه را ب،نيست
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يک حکومتی ھست و نيست مردم اين !  سياسی است،مشکل اقتصادی مردم!   اقتصاد ايران استۀلأاين صورت مس

له نمی تواند و نبايد ادامه يابد و أاما اين صورت مس !کند تا خود و شرکای مخوفش سر پا بمانند کشور را تاراج می

  ! فردا به سر بدواندۀتا ابد مردم را بچاپد و با وعد

به زبان ساده تر يعنی پول نداريم خرج جامعه و رفع نيازھايش !  کسری داريم،گويد بودجه نيست حکومت می

  ! بکنيم

 مردمی است که زير بار فالکت اقتصادی تحميلی جمھوری ۀ ھمۀال سادؤ؟ اين س!ثروت اين جامعه کجا رفته است

 اختاپوس ، بانکداران،دی ايادی حکومتھر روز برگ تازه ای از فساد مالی و اقتصا! اسالمی کمر راست نمی کنند

 رانت خواری و اختالس و کالھبرداری جديدی علنی می! شود  حکومتی رو میئیسپاه  پاسداران و دستگاه مافيا

که اينگونه به !  مردم استئی اينھا ثروت و داراۀھم !شود  جنگی جديدی گشوده میۀ جبھ،شود و از سوی ديگر

برای  !اين وضعيت به ھيچ وجه قابل تحمل نيست!  اما در دست مردم نيست،ھستپس پول و ثروت  !رود تارج می

  ! له بايد  روشن باشدأ پاسخ به اين مس،ما مردم

  .شوند کودکان بيشتری قربانی فالکت تحميلی حکومت اسالمی می! شود اين وسط صدھا ھزار خانواده نابود می

کند و در منطقه  ماشين جنگی اش را حدادی می. نی می کند خونيۀاز طرفی جمھوری اسالمی جامعه را وارد معرک

  .خود را يک طرف دعوا کرده است

نپذيرفتن  ! ما را باخودش به ته چاه ببردۀمی خواھد ھم! اين حکومت کارش فقط سرکيسه کردن ما مردم نيست

ت جنگی آنھم به پس زدن سياس! فالکت اقتصادی تحميلی و رياضت اقتصادی جمھوری اسالمی يک امر فوری است

  !طريق اولی يک امر فوری است

ميدان بيايد و برای ه عنوان يک فعال کارگری و اجتماعی بايد به در يک کالم ھر فعال و مدافع حقوق کودک ب

گری فعال عليه ءی کودکان و افشائسازمان دادن اشکال متنوعی از اعتراضات اجتماعی و مطرح کردن حقوق پايه 

  !ری اسالمی در منطقه بکوشدسياستھای جنگی جمھو

درست در دل ھمين بحران است که  . روشن استسألهصورت م. دانيم  ما حساسيت وضعيت موجود را میۀھم

وضعيت کنونی حضور فعال !  از حق زن جدا نيست،حق کودک از حق کارگر .وجود اعتراضی ما اثبات می شود

 ، مگر با مطرح کردن خواستھا،ما حل شود و اين ممکن نيستاين بحران بايد به نفع  !طلبد  ما را میۀو ھمه جانب

کمتر کسی است که نداند وعده ھای جمھوری  .مطالبات روشن و تبديل کردن آنھا به خواست مشترک اجتماعی

  .اما اين را بايد به يک اعتراض بدل کنيم! اسالمی جز برای فريب مردم و وقت خريدن نيست

اين حکومت سر بازسازی جامعه و بھبود اوضاع . رو شوده تراض ما مداوما روبجمھوری اسالمی بايد با ضرب اع

 . سی و چھار سال وقت داشت، اگر داشت،را ندارد

 نه تنھا در اين تجمعات اعتراضی ء بايد با تمام قوا،گيرد ھم اکنون مبارزات پرشوری در سطح جامعه شکل می

 .دن اين مبارزات ميدان دار شد که بايد با اشکال متنوع در سازمان دا،شرکت کرد

  ١٠٧ شماره ،نشريه کودکان مقدمند: منبع

 


