توھين سايت حکومتی »فارس نيوز« به کارگران جانباختهی معدن طبس
کارتونوارهی زير از سايت حکومتی »فارس نيوز« برداشته شده است .آنچه که گوياست ،وقاحت اين
بن وجود نئوليبرال،
ّعی عدالت و مستضعفگرايی و در واقع ارتجاعی حامی
بورژوازی تا ِ
ِ
جريانات مد ِ
ت بورژوازی ايران را ببينيد
میباشد .شما در اين کارتون میتوانيد پ
لشتی روح حاکم بر جريانات حکوم ِ
ِ
چاک منافع سرمايهداری.
که تا چه حد ض ﱢد کارگریاند و تا کجا مدافع سينه ِ
کارگران را در معادن ،با شرايط سخت کاری و با دستمز ِد ماھيانهی »بخور و نمير و فردا ھم بيا سر
کار« ،و با قراردادھای سفيد امضا ،و بدون تجھيز معادن و تھيه امکانات ايمنی ،بر سر کار میفرستند و
در صورت وقوع حادثهای ،با وقاحت تمام ،مسئوليت آن را به کارگران عودت میدھند که کاله ايمنی بر
سر نگذاشته و اصول ايمنی را رعايت نکرده است .فرض کنيد در قعر زمين کاله ايمنی ھم استفاده شود،
وقتی ھزاران تن خاک و سنگ آوار میشود و يا وقتی حجم عظيمی از گاز منفجر میشود ،چه حاصلی
تواند داشت .مھم ايجاد داربست حفاظی در درون داالنھا ،استفاده از تجھيزات مکانيکی مناسب و
ھواکشھای قدرتمند است برای تھويه ھوای محيط ،که اين شرايط برای کارفرما و يا ھمان سرمايهدار
که ايدئولوگ و مجری سياسیاش در ھمانندھای »فارس نيوز«یھا متبلور میشود ،به دليل ھزينهبر
بودن مھيا نمیشود.
اين کارتون ،توھين آشکاریست که به آحاد کارگران ايران از سوی حکومت ابراز میشود .دقت کنيد
ب بدون کاله را گرفته ،دارد با خود
ت روح کارگر متعج ِ
عزرائيل را که از کاله ايمنی استفاده کرده و دس ِ
کشانکشان میبرد .روح کارگر ،دو سر دارد که يکی متعجب به کاله ايمنی عزرائيل مینگرد و ديگری
متعجب و با حسرت به کاله ايمنی خودش که بر روی سنگی ،جاگرفته است.
ايدئولوگ ھنرمند بورژوازی ،قساوت سرمايهداری را به دروغ ،به عدم رعايت اصول ايمنی فرومیکاھد
تا يقهی موجود دو س ِر سرمايهدار و دولتش را رھا کند ،که اين روزھا با وحشت به فعاليّتھای
جانگرفتهی جنبش کارگری مینگرد و از سويی به آيندهی نامطمئن خود که حاصل از اين جنبشھاست،
مینگرد ،و میخواھد که يقه را از دست فرشتهی تاريخ که میتواند با اوجگيری جنبش کارگری و
کمونيستی ،آنھا را با انقالب اجتماعی مواجه کند ،برھاند .اين ناخودآگاه طبقهی بورژوازی و دولتش،
در ھمهی حوزهھای زمانی و مکانی بوده است که اينگونه متجلّی میشود.

