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اقتصادى و فالکت اجتماعىگسترش روزافزون فقر   
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همه سرمايه و   محدودى بسيار اقليتتناقض اصلى نظام سرمايه دارى بر اين اساس استوار است که از يک طرف

 و از طرف ديگر  در اختيار دارد راکار اکثريت جامعهثروت و سامان جامعه بشرى را از قبل استثمار و رنج و 

تبليغات بورژوازى و مطبوعات . ندن زندگى مى ک گرسنگى و تهيدستى،ريت بشريت ساکن کره زمين در فقراکث

 . نتوانسته است اين حقيقت پايه اى را کتمان کند سرمايه دارىهاى تاورده آن پيرامون بازار آزاد و دس بهوابسته

 نه تنها باعث زندگى اقتصاد نئوليبرالىسياستهاى  رشد برق آساى تکنولوژى و ،ن روز افزون سرمايهجهانى شد

تسلط .  است سرمايه روز بروز عميقتر شده اکثريت جامعه بشرى نشده بلکه اين تضاد بنيادى بين فقر و براىبهتر

 آوارگى و ، بيکارى، گسترش فقر اقتصادى سرمايه دارى بر زندگى و سامان همه انسانها به قيمتىدولتها و شرکتها

  . است تمام شده براى آنها منتج از آن مشکالت عديده اجتماعى تحميل وتهيدستى مردم

 در دست خود کند تعيين جهان را هپهن زندگى انسانها در  سطح خط فقر که قرار است رسمى اندازه گيرىمعيار

خط کش اندازه گيرى فقر توسط نهادهاى بين المللى سرمايه . وهاى نماينده آنها استسرمايه داران و نهادها و انستيت

 آنهم نه بر اساس ميزان واقعى قيمت ها بکله ، ابتدائى جامعه بشرى را مبنا قرار داده است بسيار تنها نيازهايى،دارى

 هنگام تعيين خط رسمى فقر توسط نهادهاى .ت ارزانترين کاالها و مطابق نرخ دولتى تعيين شده استقيمبراساس 

 در  بلکه، و ارزيابى آن مطابق قيمتهاى واقعا موجود مورد نطر نيست تامين نيازهاى همه جانبه انسان،بورژوائى

 .بنا نيز برايش خط فقر تعيين کرده ادند انسان محکوم به زندگى بخور و نمير هست و بر همين م،اين برآورد رسمى

 صندوق بين المللى پول و دولتها و شرکتهاى سرمايه دارى ،اما بر اساس همين خط فقرى که توسط بانک جهانى

 بر اساس آمار تخمينى . فقر اقتصادى و فالکت اجتماعى در جهان سرسام آور است فزايندهتعيين شده است ميزان

 دالر در روز زندگى اشان را ٢ درصد مردم جهان با درآمدى معادل ۴۵ نفر يعني حدود  ميليارد٢،٨بانک جهاني 

آمار . درآمد روزانه اشان کمتر از يک دالر است)  ميليارد١،٢( درصد مردم جهان٢٠طبق اين آمار . مى چرخانند

سايه نظام سرمايه فوق اين حقيقت تلخ و آشکار را نشان مى دهد که زندگى مردم زحمتکش و فرودست جهان در 

اين . دارى متکى بر بازار آزاد و اقتصاد نئوليبرالى نه تنها بهبود پيدا نکرده است بلکه روزبروز وخيم تر شده است

 ميلياردها دالر . بارآورى و تمرکز سرمايه ابعاد متحير کننده دارد، رشدحالى است که ثروت اجتماعى و ميزان در

در مورد توسعه انسانى  سازمان ملل جديدطبق آمار. ار کوچکى متمرکز شده استپول و سرمايه در دست اقليت بسي

اين .  است بشرى درصد از مردم فرودست جامعه۵٧کل درآمد  تنها يک درصد از ثروتمندان جهان درآمدشان برابر

ها و بدون  در خيابان و پيادرو را هزار کودک شب٢۵٠ هند  کشوردر حالى است که براى مثال در شهر کلکته در

يد آينده جوانان که امبيش از يک سوم  . ميزان مرگ و مير در جهان دهشتناک است.سرپناه به صبح مى رسانند



 رشد تورم . سالگى با بيکارى و عواقب ناگوار آن دست و پنجه نرم مى کنند٢۴ تا ١۵ در سنين ،جامعه بشرى هستند

 نابرابرى و فقر  رشددر خانواده که اساسا ريشه درميزان خشونت در جامعه و . و بيکارى سرسام آور است

  .  افزايش صعودى دارد،اقتصادى داشته

 ، امنيتى، آموزشى، روحى و روانى، فرهنگى، اجتماعى،ابعاد وسيعترى در زمينه سياسيعوااقب فقر اقتصادى 

  آشکار کردن همه ابعادمحيط زيستى و غيره پيدا کرده است که شرح آن در آمارهاى رسمى پيدا نيست و ،بهداشتى

  . کار سنگينى استاثيرات نابهنجار فقر اجتماعى بر زندگى انسانهاتواقعى 

سياست سلطه طلبى امپرياليستى و نظامى گرى افسار گسيخته سرمايه ها الزم است اشاره شود که  اين همهمزيد بر

ده و جهان بيش از پيش چهره دارى موجب رشد برق آساى شرکت هاى بزرگ توليد اسلحه وخريد و فروش آن ش

 دهها  کشته شدن.پايان شده اندنگر و بدون نظامى بخود گرفته و صدها هزار نفر مردم  بيگناه قربانى جنگهاى ويرا

 افغانستان و يوگوسالوى تنها به خاطر تامين منافع اقتصادى و سياسى دولتهاى ،هزار نفر از مردم بى گناه در عراق

 نظم نوين مبتنى بر دمکراسى پرطمطراق و شعار  بزرگ سرمايه دارى بوده استى و شرکتهاىامپرياليست

 تغييرى در اين واقعيت نداده است که )آن را در زندان ابوغريب و گوانتانامو همگان ديده اندتجربه که (آمريکايى

ستى اشان نيز هر ثانيه  جان و ه بلکه حتى امنيتقربانى شده استمردم بى گناه اين منطقه نه تنها زندگى مادى شان 

ى اسالمى  و تروريستها و متحدانش از يک طرف نظاميان آمريکايى بين کور و بى سرانجامهاى جنگ اينالى چرخ

ميلياردها دالر پول که ثمره کار و رنج مردم کارگر و زحمتکش . لت و پار مى شود و غير اسالمى از طرف ديگر

  . داوم آن شده استاست صرف اين جنگ و ماشين راه اندازى و ت

  

   و عواقب اجتماعى آنفقر اقتصادى در ايران

  
  سهم کارگران و .کشور ايران از نظر رشد فقر اقتصادى و عواقب استناب ناپذير آن در صدر کشورها قرار دارد

چيزى جز گسترش   ساله جمهورى اسالمى٢٧ و اکنون در حاکميت  اين کشورمردم تهيدست ايران در طول تاريخ

 جنگ و ، اعدام، شکنجه، زندان، هم گذشته چيزى به جز سرکوب اعتياد و از اين،کارى بي، اقتصادىو فالکتفقر 

 گاز و ديگرمنابع طبيعى و ،در کشورى که ثروت عظيم ناشى از درآمد حاصله از فروش نفت .آوارگى نبوده است

 سهم ،مايه داران متمرکز شده استساير اشکال رشد و گسترش سرمايه و ثروت اجتماعى که در دست دولت و سر

بررسي چند نکته آمارى گوشه هايى از اين  .و فالکت اجتماعى چيز ديگرى نيستمردم تهيدست جز فقر اقتصادى 

  . عظيم اجتماعى را برمال خواهد ساختاوج فاجعه

 ميليون ١٣ش از بر سر کار آمد بي" دولت عدالت اجتماعى"بر اساس آمار رسمى دولت احمدى نژاد که با شعار  -

تازه اين آمار رسمى در مورد خط رسمى فقر است و روشن . نفر از مردم ايران زير خط رسمى فقر زندگي مى کنند

دولت احمدى نژاد و سران حکومت براى . است که آمار واقعى راجع به خط واقعى فقر بسيار از اين رقم بيشر است

پناه برده ." انرژی هسته ای حق مسلم ماست"ده اجتماعى به شعار پوشاندن ابعاد فقر اقتصادى و بحران هاى گستر

  اند تا با استفاده از کشمکش مربوط به ماجراى بحران اتمى اذهان مردم تهيدست جامعه را از ابعاد روز افزون 



  

 به سرکوب جنبش کارگران و مردم آزاديخواه ى نگهدارند و به خيال راحت ترربحران اقتصادى و عواقب آن دو

  .پردازندب

 خارج کردن ،جمله بر سياست خصوصى سازىژيم جمهورى اسالمى و تمرکز آن از  سياستهاى اقتصادى ر-

 صندوق بين المللى ،کارگاههاى کوچک از چهارچوب قانون کار و تطبيق دادن هر چه بيشتر با سياست بانک جهانى

پول و سازمان تجارت جهانى و غيره باعث بيکار شدن تعداد وسيعى از کارگران شده و تعداد بيکاران در ايران در 

پيامدهاى اجتماعي و .  ميليون نفر گذشته است١٠ از مرز ادى بر طبق آمار رسمى رژيمسايه اين سياست اقتص

وضعيت زندگى و معيشت کارگران شاغل نيز بسيار . عواقب ناگوار بيکار شدن در جامعه ايران روشن است

يزان رشد ى از کارگران و مزدبگيران جامعه به موقع پرداخت نمى شود و مدستمزد تعداد وسيع. نابسامان است

  .دستمزدها به نسبت رشد تورم و باال رفتن قيمتها توازنى بسيار ناعادالنه دارد

 در ايران ابعادى فاجعه آميز به خود  و فروش ارگانهاى بدن از جمله کليه فروشى فروشىگسترش اعتياد و خود -

د و عواقب اجتماعى نابهنجار آن کشور ايران از نظر تعداد معتادان مقام اول را دارد و پديده اعتيا. گرفته است

 اساسا در  و فروش ارگانهاى بدنبازار تجارت جنسى و فروش مواد مخدر. سرتاپاى جامعه ايران را فرا گرفته است

 فروش دختران جوان ايرانى در  تجارت جنسى واز قبل. دست خود عوامل رژيم و بنگاههاى وابسته به آن است

 ميلياردها ، به داخل مرزهاى ايران دوبى و وارد کردن مواد مخدر در کشورهبازارهاى کشورهاى همجوار از جمل

 تن فروشى و فروش ،عواقب گسترش اعتياد.  سرمايه داران و عوامل دولت اضافه شده استثروتدالر پول به 

داد تع.  است شدهاجزاى بدن طبق معمول بيش از همه متوجه اقشار تهيدست جامعه و در اين ميان زنان زحمتکش

ن روى مى آورند روزانه رو عاش به تن فروشى و فروش اجزاى بدزنانى که در اثر فقر اقتصادى و براى امرار م

تنها گوشه اى از وضع نابسامان اين زنان ستمديده در مطبوعات رسمى و رسانه هاى غربى .  استافزايشبه 

   . است از اين بسيار وسيعتر در ايران هامنعکس شده است و روشن است که آمار واقعى اين پديده

 ابعاد اجتماعى فقر اقتصادى در ايران نيز مثل همه جوامع بشرى زندگى انسانها را دچار بحران و ناهنجاريهاى -

 ناراحتى هاى روحى و ،بسيارى از مشکالت اجتماعى از جمله باال رفتن ميزان مرگ و مير. دهشتناکى کرده است

 شيوع ايدز و انواع بيماريها و غيره مستقيما ،ه طالق و خشونت نسبت به زنان مشکالت خانوادگى از جمل،روانى

 درصد زنان ايران ٦٠ دستکم ٨٤طبق آمار رسمى دولت در سال . ريشه در مشکالت و نارسايى هاى اقتصادى دارد

ادى و عواقب مورد خشونت فيزيکى و روانى در محيط خانواده و جامعه قرار گرفته اند که مستقيما در فشار اقتص

مرگ نوزادان .  ميليون نفر گذشته است٦ شمار حاشيه نشينان در ايران طبق آمارهاى رسمى از مرز .آن ريشه دارد

تعداد کودکانى که بدون سرپرست بوده و در خيابانها آواره هستند .  مورد است هزار٢٠ در ايران ساالنه بيش از

  .روز بروز افزايش مى يابد

 -.........     

  

  !طبقه کارگر گ در برابر  بزرىالشچ



  
فالکت اجتماعى و در  ،اقتصادىز در گسترش فقر يتناقضات نظام سرمايه دارى و اقتصاد نئوليبرالى بيش از هرچ

  عواقب دهشتناک فقر اقتصادى و.کثريت کارگران و مردم زحمتکش دنيا خود را نشان مى دهداگرسنگى و تهيدستى 

در زندگى ميليونها نفر از ساکنان کره زمين بيش از هرچيز کارنامه نظام استثمارگرايانه  آن پيامدهاى اجتناب ناپذير

 راديو و تلويزيون و تالش غولهاى اقتصادى و. سرمايه دارى است که از اذهان عمومى پنهان نگه داشته مى شود

در . ا تحميق کرده و فريب دهدکتمان اين واقعيت نتوانسته است همه مردم ر  در جهانمطبوعات بورژوا امپرياليستى

جنبش   و در اقصا نقاط جهان از يک طرف کارگران و گسترده اعتراض روزمره اقتصادى،مقابل اين جهنم سياسى

شورش . ضد سرمايه دارى از طرف ديگر قرار دارد که نمونه هاى آن را بارها مشاهد کرده ايمعليه جنگ و جهانى 

 بارزى از يک جنگ اجتماعى و طوفان خروشان توده هاى به جان آمده از حاشيه نشينان شهرهاى فرانسه نمونه

 تبعيض و نابرابرى جهان سرمايه دارى بود که در دو سال پيش قدرت عظيم آن فرانسه را براى مدت طوالنى ،فقر

  . به تعطيل کشاند و دولت صاحب قدرت آن را به عقب نشينى وادار کرد

و  و از فرصت شدهريت به نسبت يکسان از ثروت و سامان جامعه بشرى بهره مند ايجاد جامعه اى که در آن همه بش

.  شده استسلب حق طبيعى انسان است که مدتها است از آن ، برخوردار باشندامکان مساوى براى رشد و شکوفايى

تسلط سرمايه هرچند که در سايه . رسالت اصلى تحقق اين آرمان واال و سرنوشت ساز انسانى امر طبقه کارگر است

تغييرى در اين واقعيت نمى  ، تحقق اين جامعه برابر انسانى دشوار بنظر برسد،دارى بر همه جوانب زندگى بشريت

 کامال وجود دارد و ديناميسم اصلى و نيروى محرکه اين تغيير پايه  اىجامعهيک همچون دهد که شرايم مادى ايجاد 

نيرويى که خالق .  فقرا و مردم تهيدست جهان تشکيل مى دهد،راناى به نفع اکثريت جامعه بشرى را جنبش کارگ

 چرا که بدون ايجاد سوسياليسم و پيروزى . ثروت و سامان جامعه بشرى است خالق همه وهمه دستاوردهاى انسانى

چيزى جز تداوم طبقه کارگر آنچه سرنوشت امروز و آينده ميلياردها انسان ساکن کره زمين را رقم خواهد زد 

  .بريت سرمايه دارى نخواهد بودبر

 آنچه ليبرالها و طيف هاى مختلف اپوزيسيون بورژوائى برايش عزم جزم کرده اند چيزى جز تداوم بردگى در ايران

 جامعه اى که اين طيف به ارمغان دارند را از هم اکنون نيز .مزدى و تداوم نظام استثمارگرايانه سرمايه دارى نيست

ومت آنان را مردم آزاديخواه ايران تجربه کرده اند و نمونه هاى آن را در کشورهاى مختلف  حک.مى توان تخمين زد

آلترناتيو واقعى و رهايبخش در بنابر اين  . بودن آنها را نبايد خورد" آزاديخواهى و دمکرات" فريب .جلو چشم دارند

بر مبارزه و عمل  که متکى مقابل رژيم جمهورى اسالمى عبارت از جنبش کارگرى و حضور گسترده آن است

 در اين راستا متحد کردن آحاد .ه قدم خود را براى به سرانجام رساندن اين رسالت بزرگ آماده کندمستقيم خود قدم ب

 به ميدان  براى و روزمره اشان مبارزهبهم متصل کردن ايجاد تشکلهاى توده اى و مستقل براى ميليونى کارگران و

 اقدام مهمى است که در دستور عاجل رهبران ىر نابراب و سرتاپا تبعيضنظاماين يه آوردن گسترده کارگران عل

   .کارگرى و فعالين سوسياليست آن قرار دارد

 مبارزعليه گسترش اعتياد و ، مبارزه براى آزاديهاى سياسى،مبارزه براى افزايش دستمزدها و بهبود شرايط زندگى

 اجتماعى کارگران و مردم آزاديخواه بخشهاى مهمى از اين ،د سياسىتن فروشى و مبارزه در راه هرگونه دستاور



  وپروسه اى که خود مدرسه اى واقعى براى خودآموزى. اروى همه ما قرار داردپروسه مهم و طوالنى است در پيش

  دانشنما و در مسير اين راه دشوار بايستى به يک چراغ راه.کارگران و رهبران عملى آن خواهد بودآمادگى 

اى ستمديده را مورد نظر داشته و بر  علمى متکى بود که منافع عمومى و همه جانبه کارگران و توده هسوسياليسم

  .  با دشمنان طبقاتى اش به سازش نخواهد نشست و راه مماشات را در پيش نخواهد گرفتآنسر 
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