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 شهریور 21 روز سخن

 ”شد تمام و بردیم غارت به را مردم اموال“ : نیست بحرانی هیچ

، بود خواهیم دشاه را انگیز تاسف تابلوئی ،بیاندازیم گذشته سال چهل در جهانی اقتصاد با مقایسه در ایران اقتصاد به ساده ینگاه اگر

 ارزش عنیی، ایران پول ارزش گذشته سال هلچ در که یابیم می در جهانی اقتصاد و ایران اقتصاد میان ابتدائی تقابل و مقایسه یک در

 هزار دو سکه و تومان هزار 31 حدود به تومان هفت دالر) .است کرده افت برابر هزار دو ،جهانی معتبر ارزهای با نآ ای مقایسه

 نیز المللی بین ارزهای همین که است حالی در این و (است رسیده تومان هزار066میلیون و 4 به قبل سال چهل در تومان دویست

  3اند. بوده مواجه نیز امریکا و اروپا در (درصد 1 متوسط) جهانی تورم با متناسب ارزشی کاهش با

 افت درصد 06 رقم به متوسط طور به ،راحتی به ،کنیم تقسیم گذشته سال چهل به را ملی پول ارزش افت برابر هزار دو این اگر حال

 سر بر چه گذشته سال چهل در که شودمی مشخص ،دهیم قرار تورم مبنای را امر همین اگر و دست می یابیم سال در پول ارزش

 هک روشن می شود قدرت به وابستگان و دولتیاعالم شده  مارآ درستی و ؛است مدهآ بگیران حقوق و مزد و زحمتکشان و کارگران

 ،"هستند شغل فاقد کاره ب آماده نجوانا از میلیون بیست از بیش" ،"کنندمی زندگی فقر خط زیر ایران مردم یلیونم پنجاه از بیش"

 ،"اند کرده تحصیل ترک کودک میلیون"0 ، "معتاد میلیون ده به نزدیک" ،"داریم کار کودک هزار دویست و میلیون یک از بیش"

  "نداریم بحران": گویدمی مملکت اول مسئول احوال این همه با......و "گرفته قرار تایلند از باالتر فروشی تن رقم در ایران"

 346زا بیش که کندمی اعالم آمریکا داری خزانه ناگهان ،ستم تحت مردم روزی سیه و فقر این برابر در که زیرا است مشخص امر این 

 ایران یمرکز بانک پیشین رئیس و کندمی منتشر نیز را آن صورت و است کرده توقیف را ایران های قازادهآ بانکی دالرهای میلیارد

 دالرهای با نانآ شدن پناهنده ،مدیران فرار ،جدید اختالسی ازخبری  روز هر و خوردنمی تکان اب از آب اما 2. کندمی تایید هم

 این دست از بسیاری . )شودمی منتشر آمریکائی و اروپائی کشورهای به مدیری خانواده رفتن و مهاجرت یا و غیرچمدانی و چمدانی

 دنیای در اقالم این از یکی ؟چیست بحران قایانآ این نظر از نیست معلوم (نیست هم تکذیب قابل و است فیلم و عکس با خبرها،

  شود!! سرنگون دولتی تا است کافی دیگر کشوری و امروزی

 آب طرف آن در مردم رفته غارت به اموال با که زیرا ؛نیست چندانی انبحر ،قدرت و ثروت وابستکان و حکومتیان وجه در که بیعیط

 ردممبرای  اما ؛اند رسیده فراوانی الوف، آالف به تحریم و گرانی از و اند داده ترتیب مرفهی های زندگی خانواده افراد و خودشان ایرب

 ،ودشمی تر کوتاه زندگی اولیه موارد از دستشان روز هر و کنند تهیه قبل از گرانتر را زندگی مایحتاج باید صبح هرروز که عادی

 کانکود و زنان، پاشد می هم از ها زندگی، شوندمی کشانده فالکت و فقر به مردم ازبیشتری  هعد وزر هر  .است اکمح عمیق بحرانی

 یابد می گسترش بدن تمام تا بدناعضای  فروش و یابد می گسترش نشینی لونکآ روز هر ،شوندمی ها خیابان وارهآ سالخوردگان و

 ، استه بحران باالترین که بحرانی، شودمی مردم اکثریت گریبانگیر ماندن زنده بحران و

 هتهی درگیر حال عین در و کند فراهم را کودکش  خشک نیست قادر که مادری و ندارد را زندگی مایحتاج تهیه توانائی که پدری

 و او اام، یابند نمی را بحرانیدر نتیجه  و یستندن درکقابل  سرمایه و قدرت بانحصا نظر از، هست فرزندانش و خودی برا سرپناه

 از نفر 4 کوتاه مدتی در تنها ، میدهند جیح تر زندگی این بر را ومرگ دارند قرار العادهفوق بحران در که نیستند کم او همانندان

 و تیراندازی معرض در همواره کولبران که الیح در ، است افزایش به رو روز هر پدیده این وامار کردند خودکشی تپه هفت کارگران

 هاخواب کارتن روزه هر و است افزایش حال در ورندآ می روی شغل این به استیصال سر از که افرادی مارآ روز هر اما دارند قرار قتل
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 گانگرسن شورش که فهمندمی را رانبح زمانی آنها ، نیست بحران قدرتمدارن نظر از ها این تمام اما یابند می افزایش ها خانمان بی و

 .است دیر دیگر روز آن اما ببینند خود قدمی یک در را
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