مطلة ارسالی ترای جمعی از فعالیه کارگری (جافک)

کاتىس تهدید دائمی ،وآفتاب پرستان وظام جهل و سرمایه
ثَ یبد دارین لجل اس خیشع ُبی طبل  88همبلَ ای اس جوؼی اس فؼبلیي کبرگزی (جبفک) هٌتؼز ػذ*در هْرد چَ کظی هظئْل طْاًح
کبری اطت؟ در اّى همبلَ ثب طئْاالتی ثزخْرد هیکزدی کَ خیلی لبثل تبهل ثْد ّ کوی ثؼذ اس آى ثب هزگ دلخزاع رفیك علواى کبرگز
هجبرسٍ ی کَ جبى خْد را در حیي کبر اس دطت دادٍ ثْد رّثزّ ػذین ّ ثبر دیگز ثب ایي پزطغ جذی رّثزّ ػذین ػلت اعاعی ّلْع ایي
عْاًح بیؾواس ّ دائوی کیغت؟ ّ ایٌک ػٌیذى خجز هزگ تؼذادی اس داًؼجْیبى ّ داًغ آهْساى در ػِز ُبی هختلف تْطظ
طْاًحی کَ درداًؼگبٍ ُب ّ هکبى ُبی آهْسػی رژین جِل ّ عشهایَ ،اتفبق افتبدٍ .ثبردیگز خؼن داًؼجْیبى هجبرس ّ آگبٍُ ،وَ
آسادیخْاُبى ّ اطتجذاد طتیشاى را ثزاًگیختَ اطت.
…

آهٌَ سًگٌَ ،داًؼجْی ّرّدی  ٩٨کبرػٌبطی ارػذ ًْثت دّم رػتَ پلیوز داًؼگبٍ اهیزکجیز ثز اثز اطتٌؼبق گبس ًبػی اس اطیذ دچبر
خفگی ػذٍ ّ درگذػت.آهٌَ سًگٌَ ،ثذلیل طِل اًگبری هظئْالى داًؼگبٍ جبى خْد را اس دطت داد .در رّس ُبی ثؼذ داًؼگبٍ صحٌَ
اػتزاضبػبت داًؼجْئی ثْد .هذیزیت داًؼگبٍ اهیزکجیز در اطالػیَای هؼتزضبى را «ػذٍای للیل خْاًذ کَ در صذد ثز ُن سدى ًظن
ػوْهی داًؼگبٍ ُظتٌذ» ّ ُؼذار داد کَ در صْرت تذاّم ایي رًّذ «هظججبى ایٌگًَْ الذاهبت هؼزفی ّ الذاهبت لبًًْی ثبسدارًذٍ در
هْرد آًِب ثَ کبر گزفتَ خْاُذ ػذ».

آتغ طْسی در دثیزطتبى ػجبًَرّسی ّاثظتَ ثَ داًؼگبٍ چبثِبر ،هْجت هزگ دّ داًغآهْس ّ طْختگی ػذیذ طَ داًغآهْس دیگز
ػذ.
" ثزُبى الذیي ثلیذٍ" داًغ آهْس هصذّم حبدثَ خْاثگبٍ چبثِبر کَ  ۰۶درصذ دچبر طْختگی ػذٍ ثْد دلبیمی پیغ در ثیوبرطتبى
هطِزی تِزاى درگذػت.
ثبهذاد  61آثبًوبٍ  88یؼٌی حذّد یکظبل پیغ ثَ دلیل اتصبل طین ُبی ثزق ،خْاثگبٍ هذرطَ ػجبًَ رّسی چبٍ رحوبى ًصزت آثبد
ساُذاى آتغ گزفت ّ داًغ آهْساى در خْاة غبفلگیز ػذًذ .در آى طبًحَ داًغ آهْسی ثَ ًبم "هزاد ًبرّیی" ثَ دلیل خفگی ًبػی اس
اطتٌؼبق دّد جبى طپزد ّ  61تي هصذّم ّ هظوْم ػذًذ .خْاثگبٍ داًغآهْساى هذرطَ ػجبًَرّسی چبٍ رحوبى یک طبلي  61در 1
هتزی ثْد کَ  89داًغ آهْس در آى طبکي ثْدًذ ّ ػت حبدثَ ُیچ یک اس هظئْالى هذرطَ ثَ ػٌْاى کؼیک ػت در هحل حضْر
ًذاػتٌذ.

خاًْادٍٍ ُای عَ داًؼآهْص عْختَ دس آتؼ داًؾگاٍ چابِاس!
آیب ثزّس ایي حْادث طجیؼی اطت؟ هظئْل ایٌگًَْ حبدثَ ُبی هزگجبر چَ ًِبدٓ اطت؛ ّسارت
آهْسع ّ پزّرع؟ ّسارت ػلْم تحمیمبت ّفي آّری؟
…ّ کوبکبى ُوبى طئْال ػلت اعاعی ّلْع ایي عْاًح بیؾواس ّ دائوی کیغت؟

آفتاب پرستان وظام جهل و سرمایه
کویظیْى آهْسع :حبدثَ آتغ طْسی خْاثگبٍ چبثِبر را رطیذگی هی کٌذ
ّسیز آهْسع ّ پزّرع :هظئْلیت حبدثَ ثز ػِذٍ ّسارتخبًَ هتجْػغ ًیظت ،چزا کَ هذرطَ هتؼلك ثَ داًؼگبٍ دریبًْردی چبثِبر ثْدٍ ّ خْاثگبٍ ُب ًیش اس طْی
ُویي داًؼگبٍ تِیَ ػذٍاًذ .

احوذ حیذری” هؼبّى حمْلی ،اهْر هجلض ّ اطتبىُبی ّسیز آهْسع ّ پزّرع« :اس آًجب کَ
داًؼگبٍ دریبًْردی چبثِبر هجْس ایي هذرطَ را گزفتَ اطت پض هظئْلیت ایي حبدثَ ًیش ثب
خْد آًِب خْاُذ ثْد».
هظئْل داًؼگبٍ دریبًْردی چبثِبر :هظئْلیت ثز ػِذٍ آهْسع ّ پزّرع اطت.
حبجی ثبثبیی خبطز ًؼبى كزد «:توبم تْاًوبى را ثَ کبر هی گیزین کَ چٌیي اتفبلبتی در
آهْسع ّ پزّرع رخ ًذُذ».
"طیذ حظي ػلْی" هذيزكل فٌی ّ دفتز ًظبرت هي ثبسًؼظتَ ػذٍ ام ّ تبكٌْى ُن هذيز
دیگزی جبيگشيي ًؼذٍ اطت
…ّ فکز هیکٌیذ ثْدجَ ُبی طز طبم آّر در داخل داًؼگبٍ ُب ثزای ّرّد ّ خزّج داًؼجْیبى
ّ یب طٌگ هشار ثزای "ػِذای گوٌبهؼبى" ضزّری اطت یب هؼکالت فٌی ّ ثبس طبسی طبختوبى ُبی داًؼگبٍ ُب؟
:دس چابِاس بیواسعتاى عْاًح عْختگی ًیغت!!
 :بیواسعتاى  027کیلْهتش آى طشف تش دس صاُذاى اعت!!
:عْختگی احتوال ػفًْت داسد پظ صهاى هِن اعت!
:بایذ اص عشیغتشیي ّعیلَ ای کَ داسای ؽشایط ایضّلَ باؽذ بشای اًتمال هقذّهاى اعتفادٍ کشد.
:دس آى هٌطمَ بِتشیي ساٍ اعتفادٍ اص یک ُْاپیواعت کَ دس آى اتالک ُای هخقْؿ تؼبیَ کٌٌذ ّ هقذّهاى سا دس ًخغتیي فشفت بَ تِشاى
بشعاًٌذ
:بچَ ُا سا دس آهبْالًظ ُای هؼوْلی هیگزاسًذ ّ توام  027کیلْهتش تا صاُذاى سا بذّى اهکاًات الصم ّ پضؽک هی بشًذ.
…

ػوبرٍ را یکی اس داًغآهْساى گزفتَ ثْد ّ گْػی را کٌبر گْع «فزػیذ درسادٍ» گزفتَ ثْد؛ ُوبى داًغآهْسی کَ ّلتی اس ُجْم دّد ّ حزارت اس
خْاة پزیذ ،طؼی کزد تب داًغ آهْساى دیگز را اس پٌجزٍ اتبق ثیزّى ثیفکٌذ هگز جبًؼبى را ًجبت دُذّ .لتی «جوبل» را پبی پٌجزٍ ثزد ّ کوکغ کزد کَ
ثیزّى ثزّد ثزگؼت تب یکی دّ ًفز دیگزی را کَ حذص هی سد ٌُْس هیبى دّد هبًذٍ ثبػٌذ ثیزّى ثکؼذ .طٌگیي ثْدًذ .فزػیذ ثزگؼتَ ثْد ّ ثَ ثچَُب
گفتَ ثْد خیلی طٌگیي ثْدًذً .فِویذٍ ثْد کَ آى دّ ًفز (لبطن حیزتی ّ لٌجز لزیت) هزدٍاًذ .ایي دّ ُن هذرطَایاع در خْاة ثب اطتٌؼبق دّد
فزاّاى جبى دادٍ ثْدًذ .فزػیذ حبال چیشی اس درد ًویداًظت .طْختگی  89درصذ را ثب درد کبری ًیظتُ .وَ ػصتُبیغ اس ثیي رفتَاًذ ّ درد
ًوی کؼذ .لجل اس ایٌکَ ثب آهجْالًض اس هذرطَ دّر ػْد اس یکی اس ثچَ ُب خْاطتَ ثْد تب ػوبرٍ پذرع را ثگیزًذ ّ ثَ پذرع التوبص کزدٍ ثْد کَ
خْدع را ثزطبًذ .پذر آهذٍ ثْد تْی آهجْالًض کٌبر پظزکغ ًؼظتَ ثْد ّ اس چبثِبر تب ساُذاى توبم  919کیلْهتز فبصلَ را کٌبر پظزع تْی آهجْالًض
ًؼظتَ ثْد ّ رًج کؼیذى فزسًذع را سجز هیکؼیذ ّ توبػب هیکزد ّ ثؼذتز در تِزاى ُن ثبالی طزع هبًذٍثْد  .تب آخزیي لحظَ تٌِبیغ ًگذاػت،
صذا ٌُْس تْی گْػغ طٌیي هیاًذاخت؛ «ثبثب خْدت را ثزطبى» دیز رطیذٍ ثْد ُز چٌذ کَ اگز سّدتز ُن هیرطیذ کبری اس دطتغ ثزًویآهذ.
ّ ثؼذ هی ػْد فکز کزد کَ پذر ّ هبدری فزسًذع را ثزای سًذٍ هبًذى اس هذرطَ رفتي هٌغ هی کٌذ؛ هبدری کَ ضجَ هیسًذ ّ خْدع را ًفزیي هی کٌذ کَ کبع
جلْی درص خْاًذى ثچَ اع را گزفتَ ثْد .چَ هی ػذ درص ًویخْاًذی اهب سًذٍ هی هبًذی؟
هگش جاى اًغاًِا بشای ایي سژین جِل ّ عشهایَ هِن اعت.

واقعیت چیست؟ سىاوح کاری از کجا واشی می شىد؟
ػذم رػبیت اصْل ایوٌی جشء هؼخصبت ّ «اطتبًذارد»ُبی ُویؼگی رژین جِل ّ طزهبیَ اطت .ثَ ًظز هی آیذ کَ ًجبیذ در هزاکش داًؼگبُی ّ
هزاکش آهْسػی ایي ًْع طْاًح کبری پیغ ثیبیذ! اهب در ُویي هزاکش آهْسػی ّ داًؼگبُی ُن طْاًح کبری ثظیبری رخ هی دُذ .ثَ یک دلیل طبدٍ
کَ حفظ ػزایظ هٌبطت (ًْطبسی ّ تجِیش هذارص ،ثبسدیذ دّرٍ ای ّ کٌتزل تجِیشات ،اطویٌبى اس رػبیت ضْاثظ ّ اطتبًذاردُب در ُوَ ثخغُبی آهْسػی اس
جولَ خْاثگبُِبی دّلتی ّ غیزدّلتی اطت ،)،ثزای هزالجت هٌظن ثزای تضویي طالهتی ّ ثِذاػت در هحیظ ُبی آهْسػیُ ،ضیٌَ بش اطت .ایي ُن
جشء ُشیٌَ ُبیی اطت کَ طزهبیَ داراى ثَ ُز ػکل اس آى هی سًٌذ ّ هخذّع هی کٌٌذ .ثذّى ػک ًتیجَ ایي «صزفَ جْیی» ،ثبال رفتي ریظک
ّلْع طْاًح اطت.
ثٌبثزایي فجبیؼی ًظیز آًچَ در چبثِبر ّ ًمبط دیگز ایزاى ثبرُب رخ دادٍ اطبطب ًَ ًبػی اس «ثی تْجِی» ّ «طِل اًگبری» ایي یب آى همبم دّلتی
اطت ّ ًَ حتی ًتیجَ «دلَ دسدی» ُبیی کَ هؼوْال اس ثْدجَ ُبی اطتبًی هی ػْد .هب ثب یک ًظام التقادی ـ اجتواػی ثَ ًبم عشهایَ داسی
رّثزّ ُظتین کَ ُذف ّ جِت گیزی اع کغب عْد اطت ّ گغتشػ هذاّم طزهبیَ .هٌطك ثیزحن ّ خًْظزد چٌیي ًظبهی ثَ راحتی هی تْاًذ
هیلیْى ُب ًفز را در آفزیمب ثَ دام لحطی ثیٌذاسد ،دٍ ُب ُشار کبرگز ّ کبرهٌذ جشء را در کؼْرُبی طزهبیَ داری پیؼزفتَ یک ػجَ بیکاس کٌذ ،صذُب
ُشار ًفز را ثب ثْرص ثبسی ّ هؼبهالت ثبًکی ثَ خاک عیاٍ ثٌؼبًذ ّ بی خاًواى کٌذ ،طبالًَ دٍ ُب کبرگز را در ػوك هؼادى چیي سًذٍ ثَ گْر کٌذ
ّ ....در آتؼ عْختي کْدکاى ّ ًْجْاًاى هذرطَ ای در ایزاى ًیش هظتمیوب ثَ همْالت «هجزد ّ ثی احظبص» التصبدی هبًٌذ تخقیـ
عشهایَ ،اّلْیت ُای طزهبیَ گذاری ،تاهیي بْدجَ ّ دخل ّ خشج رثظ دارد .هزُن ایي طْختگی ،یب ثِتز ثگْیین ػالج لطؼی ایي دسد،
بشاًذاختي ًظام عشهایَ داسی ّ دعتگاٍ عشکْبگش حکْهتی اعت کَ اص آى حفاظت هی کٌذ.
بْدجَ ُائی کَ اص فٌذّق رخیشٍ اسصی! بشای ًْعاصی ّ تجِیض هذاسط بشداؽتَ هی ؽْد کجا خشج هی ؽْد؟
ُضیٌَ ُائی کَ اص هشدم بابت آهْصػ ّ پشّسػ گشفتَ هی ؽْد کجا هی سّد؟
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