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 هیپرستان نظام جهل و سرما وآفتاب ،یدائم دیکابوس تهد

 ٢190 هبٍ آرس ٢١                                                                                                                 یکبسگش يیاص فؼبل یجوؼ

 
 

 (جبفک)هطلت اسعبلی ثشای جوؼی اص فؼبلیي کبسگشی 

 نظام جهل و سرمایهآفتاب پرستان و کابوس تهدید دائمی،

چَ کغی هغئْل عْاًح دس هْسد *هٌتؾش ؽذ( جبفک)همبلَ ای اص جوؼی اص فؼبلیي کبسگشی 88لجل اصخیضػ ُبی عبل داسین  یبدَ ث

کبسگش  سلمانشگ دلخشاػ سفیك ّ کوی ثؼذ اص آى ثب هکَ خیلی لبثل تبهل ثْد ی کشدهیدس اّى همبلَ ثب عئْاالتی ثشخْسد  کبسی اعت؟

علت اساسی َقُع ّ ثبس دیگش ثب ایي پشعؼ جذی سّثشّ ؽذینهجبسصٍ ی کَ جبى خْد سا دس حیي کبس اص دعت دادٍ ثْد سّثشّ ؽذین 

ُبی هختلف تْعظ عْاًحی داًؼ آهْصاى دس ؽِش  ؽٌیذى خجش هشگ تؼذادی اص داًؾجْیبى ّایٌک ّ ایه سُاوح تیشمار َ دائمی کیست؟

خؾن داًؾجْیبى هجبسص ّ آگبٍ،  ُوَ آصادیخْاُبى ّ دیگشثبس.اتفبق افتبدٍ،سرمایًّ  جٍلداًؾگبٍ ُب ّ هکبى ُبی آهْصؽی سژین کَ دس

 …. اعتجذاد عتیضاى سا ثشاًگیختَ اعت

پلیوش داًؾگبٍ اهیشکجیش ثش اثش اعتٌؾبق کبسؽٌبعی اسؽذ ًْثت دّم سؽتَ  89آهٌَ صًگٌَ، داًؾجْی ّسّدی 

ثذلیل عِل اًگبسی هغئْالى داًؾگبٍ جبى خْد ، آهٌَ صًگٌَ.گبص ًبؽی اص اعیذ دچبس خفگی ؽذٍ ّ دسگزؽت

هذیشیت داًؾگبٍ اهیشکجیش دس . دس سّص ُبی ثؼذ داًؾگبٍ صحٌَ اػتشاضبػبت داًؾجْئی ثْد. سا اص دعت داد

ّ ُؾذاس « للیل خْاًذ کَ دس صذد ثش ُن صدى ًظن ػوْهی داًؾگبٍ ُغتٌذای  ػذٍ»ای هؼتشضبى سا  اطالػیَ

هغججبى ایٌگًَْ الذاهبت هؼشفی ّ الذاهبت لبًًْی ثبصداسًذٍ دس هْسد آًِب »داد کَ دس صْست تذاّم ایي سًّذ 

 «.ثَ کبس گشفتَ خْاُذ ؽذ

 .آهْص دیگش ؽذ آهْص ّ عْختگی ؽذیذ عَ داًؼ دّ داًؼسّصی ّاثغتَ ثَ داًؾگبٍ چبثِبس،هْجت هشگ  آتؼ عْصی دس دثیشعتبى ؽجبًَ

دسصذ دچبس عْختگی ؽذٍ ثْد دلبیمی پیؼ دس ثیوبسعتبى  ۰0داًؼ آهْص هصذّم حبدثَ خْاثگبٍ چبثِبس کَ " ثشُبى الذیي ثلیذٍ "

 .هطِشی تِشاى دسگزؽت

خْاثگبٍ هذسعَ ؽجبًَ سّصی چبٍ سحوبى ًصشت آثبد صاُذاى ُبی ثشق،  یؼٌی حذّد یکغبل پیؼ ثَ دلیل اتصبل عین 89آثبًوبٍ  ٢1ثبهذاد 

ثَ دلیل خفگی ًبؽی اص اعتٌؾبق " هشاد ًبسّیی"دس آى عبًحَ داًؼ آهْصی ثَ ًبم . آتؼ گشفت ّ داًؼ آهْصاى دس خْاة غبفلگیش ؽذًذ

هتشی ثْد کَ  1دس  ٢١یک عبلي  سّصی چبٍ سحوبى آهْصاى هذسعَ ؽجبًَ خْاثگبٍ داًؼ.تي هصذّم ّ هغوْم ؽذًذ ٢1دّد جبى عپشد ّ 

  .داًؼ آهْص دس آى عبکي ثْدًذ ّ ؽت حبدثَ ُیچ یک اص هغئْالى هذسعَ ثَ ػٌْاى کؾیک ؽت دس هحل حضْس ًذاؽتٌذ 99

 

 !آهْص عْختَ دس آتؼ داًؾگبٍ چبثِبس عَ داًؼُبی  ٍٍ  خبًْاد     

         ًِبدٓ اعت؛ هشگجبس چَ ُبی حبدثَ  ایي حْادث طجیؼی اعت؟ هغئْل ایٌگًَْآیب ثشّص    

 ؟یّصاست ػلْم تحمیمبت ّفي آّس ؟آهْصػ ّ پشّسػ ّصاست      

 علت اساسی َقُع ایه سُاوح تیشمار َ دائمی کیست؟ّ کوبکبى ُوبى عئْال …    
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 آفتاب پرستان وظام جٍل َ سرمایً

  حبدثَ آتؼ عْصی خْاثگبٍ چبثِبس سا سعیذگی هی کٌذ:کویغیْى آهْصػ

چشا کَ ،هغئْلیت حبدثَ ثش ػِذٍ ّصاستخبًَ هتجْػؼ ًیغت :ّصیش آهْصػ ّ پشّسػ

ُب ًیض اص عْی ُویي داًؾگبٍ  هذسعَ هتؼلك ثَ داًؾگبٍ دسیبًْسدی چبثِبس ثْدٍ ّ خْاثگبٍ

 .اًذ تِیَ ؽذٍ

اص آًجب »:ُبی ّصیش آهْصػ ّ پشّسػ هؼبّى حمْلی، اهْس هجلظ ّ اعتبى” احوذ حیذسی

 .«ایي هذسعَ سا گشفتَ اعت پظ هغئْلیت ایي حبدثَ ًیض ثب خْد آًِب خْاُذ ثْدکَ داًؾگبٍ دسیبًْسدی چبثِبس هجْص 

 .لیت ثش ػِذٍ آهْصػ ّ پشّسػ اعتئْهغ: ْل داًؾگبٍ دسیبًْسدی چبثِبسئهغ

  .«توبم تْاًوبى سا ثَ کبس هی گیشین کَ چٌیي اتفبلبتی دس آهْصػ ّ پشّسػ سخ ًذُذ» :حبجی ثبثبیی خبطش ًؾبى كشد

  ّ دفتش ًظبست هي ثبصًؾغتَ ؽذٍ ام ّتبكٌْى ُن هذیش دیگشی جبیگضیي ًؾذٍ اعت یهذیشكل فٌ" یْعیذ حغي ػل"

 

ؽِذای "یب عٌگ هضاس ثشای  ثشای ّسّد ّ خشّج داًؾجْیبى ِّب فکش هیکٌیذ ثْدجَ ُبی عش عبم آّس دس داخل داًؾگبُّ …

 داًؾگبٍ ُب؟ضشّسی اعت یب هؾکالت فٌی ّ ثبص عبصی عبختوبى ُبی " ؾبىگوٌبه

 

 !!دس چبثِبس ثیوبسعتبى عْاًح عْختگی ًیغت:

 !! تش دس صاُذاى اعت کیلْهتش آى طشف 9١0ثیوبسعتبى  :

 !صهبى هِن اعتپظ  عْختگی احتوبل ػفًْت داسد:

 .ای کَ داسای ؽشایظ ایضّلَ ثبؽذ ثشای اًتمبل هصذّهبى اعتفبدٍ کشد تشیي ّعیلَ ثبیذ اص عشیغ:

ُبی هخصْؿ تؼجیَ کٌٌذ ّ هصذّهبى سا دس ًخغتیي فشصت ثَ  ساٍ اعتفبدٍ اص یک ُْاپیوبعت کَ دس آى اتبلکثِتشیي دس آى هٌطمَ :

 تِشاى ثشعبًٌذ

 .ثشًذ اهکبًبت الصم ّ پضؽک هی کیلْهتش تب صاُذاى سا ثذّى  9١0گزاسًذ ّ توبم  ُبی هؼوْلی هی ُب سا دس آهجْالًظ ثچَ:

… 

آهْصی کَ ّلتی اص ُجْم دّد  گشفتَ ثْد؛ ُوبى داًؼ« فشؽیذ دسصادٍ»ثْد ّ گْؽی سا کٌبس گْػ  آهْصاى گشفتَ ؽوبسٍ سا یکی اص داًؼ 

سا « جوبل»ّلتی . آهْصاى دیگش سا اص پٌجشٍ اتبق ثیشّى ثیفکٌذ هگش جبًؾبى سا ًجبت دُذ ّ حشاست اص خْاة پشیذ، عؼی کشد تب داًؼ

. صد ٌُْص هیبى دّد هبًذٍ ثبؽٌذ ثیشّى ثکؾذ دّ ًفش دیگشی سا کَ حذط هی پبی پٌجشٍ ثشد ّ کوکؼ کشد کَ ثیشّى ثشّد ثشگؾت تب یکی

. اًذ هشدٍ( لبعن حیشتی ّ لٌجش لشیت)ًفِویذٍ ثْد کَ آى دّ ًفش . ُب گفتَ ثْد خیلی عٌگیي ثْدًذ فشؽیذ ثشگؾتَ ثْد ّ ثَ ثچَ . عٌگیي ثْدًذ

دسصذ سا  90عْختگی . داًغت فشؽیذ حبال چیضی اص دسد ًوی. دٍ ثْدًذاػ دس خْاة ثب اعتٌؾبق دّد فشاّاى جبى دا ای ایي دّ ُن هذسعَ

ُب  لجل اص ایٌکَ ثب آهجْالًظ اص هذسعَ دّس ؽْد اص یکی اص ثچَ. کؾذ اًذ ّ دسد ًوی ُبیؼ اص ثیي سفتَ ُوَ ػصت. ثب دسد کبسی ًیغت

پذس آهذٍ ثْد تْی آهجْالًظ کٌبس پغشکؼ . شعبًذخْاعتَ ثْد تب ؽوبسٍ پذسػ سا ثگیشًذ ّ ثَ پذسػ التوبط کشدٍ ثْد کَ خْدػ سا ث

کیلْهتش فبصلَ سا کٌبس پغشػ تْی آهجْالًظ ًؾغتَ ثْد ّ سًج کؾیذى فشصًذػ سا صجش  9١0ًؾغتَ ثْد ّ اص چبثِبس تب صاُذاى توبم 

ا ٌُْص تْی گْؽؼ طٌیي تب آخشیي لحظَ تٌِبیؼ ًگزاؽت، صذ. ثْد کشد ّ ثؼذتش دس تِشاى ُن ثبالی عشػ هبًذٍ کؾیذ ّ توبؽب هی هی

 .آهذ سعیذ کبسی اص دعتؼ ثشًوی دیش سعیذٍ ثْد ُش چٌذ کَ اگش صّدتش ُن هی« ثبثب خْدت سا ثشعبى»اًذاخت؛ هی

صًذ ّ خْدػ سا  کٌذ؛ هبدسی کَ ضجَ هی ؽْد فکش کشد کَ پذس ّ هبدسی فشصًذػ سا ثشای صًذٍ هبًذى اص هذسعَ سفتي هٌغ هی ّ ثؼذ هی

 هبًذی؟ خْاًذی اهب صًذٍ هی ؽذ دسط ًوی چَ هی. اػ سا گشفتَ ثْد کبػ جلْی دسط خْاًذى ثچَکٌذ کَ  ًفشیي هی



 

 .هگش جبى اًغبًِب ثشای ایي سژین جِل ّ عشهبیَ هِن اعت

 ّالؼیت چیغت؟ عْاًح کبسی اص کجب ًبؽی هی ؽْد؟ 

ثَ ًظش هی آیذ کَ ًجبیذ دس هشاکض . ُویؾگی سژین جِل ّ عشهبیَ اعت ُبی«اعتبًذاسد»ػذم سػبیت اصْل ایوٌی جضء هؾخصبت ّ 

ن عْاًح کبسی ثغیبسی سخ آهْصؽی ّ داًؾگبُی ُ هشاکضُویي اهب دس ! داًؾگبُی ّ هشاکض آهْصؽی ایي ًْع عْاًح کبسی پیؼ ثیبیذ

اطویٌبى اص سػبیت  ،ّ کٌتشل تجِیضات ای ًْعبصی ّ تجِیض هذاسط، ثبصدیذ دّسٍ)دلیل عبدٍ کَ حفظ ؽشایظ هٌبعت یکثَ . هی دُذ

ثشای هشالجت هٌظن ثشای تضویي  ،(،دّلتی ّ غیشدّلتی اعت ِبیاص جولَ خْاثگبُآهْصؽی ُبی  ضْاثظ ّ اعتبًذاسدُبدس ُوَ ثخؼ

ی صًٌذ اص آى ه ی اعت کَ عشهبیَ داساى ثَ ُش ؽکلایي ُن جضء ُضیٌَ ُبی. اعت ٌسیىً تر، ُبی آهْصؽیّ ثِذاؽت دس هحیظ  یعالهت

 .، ثبال سفتي سیغک ّلْع عْاًح اعت«صشفَ جْیی»ثذّى ؽک ًتیجَ ایي . ػ هی کٌٌذذّخّ ه

ایي یب آى « عِل اًگبسی»ّ  « ثی تْجِی»ثٌبثشایي فجبیؼی ًظیش آًچَ دس چبثِبس ّ  ًمبط دیگش ایشاى ثبسُب سخ دادٍ اعبعب ًَ ًبؽی اص 

ثَ ًبم  وظام اقتصادی ـ اجتماعیهب ثب یک . ُبیی کَ هؼوْال اص ثْدجَ ُبی اعتبًی هی ؽْد«دلَ دصدی»همبم دّلتی اعت ّ ًَ حتی ًتیجَ 

هٌطك ثیشحن ّ خًْغشد چٌیي . هذاّم عشهبیَ گسترشاعت ّ  کسة سُدُذف ّ جِت گیشی اػ  سّثشّ ُغتین کَ سرمایً داری

ثیٌذاصد، دٍ ُب ُضاس کبسگش ّ کبسهٌذ جضء سا دس کؾْسُبی عشهبیَ  دام قحطیًظبهی ثَ ساحتی هی تْاًذ هیلیْى ُب ًفش سا دس آفشیمب ثَ 

 کٌذ، عبالًَ تی خاومانثٌؾبًذ ّ  يخاک سیاًفش سا ثب ثْسط ثبصی ّ هؼبهالت ثبًکی ثَ  کٌذ، صذُب ُضاستیکار داسی پیؾشفتَ یک ؽجَ 

ًیض هغتمیوب ثَ هذسعَ ای دس ایشاى وُجُاوانکُدکان َ آتص سُخته دس .... ّ چیي صًذٍ ثَ گْس کٌذ عمق معادندٍ ُب کبسگش سا دس 

. سثظ داسد دخل َ خرجّ  تامیه تُدجًعشهبیَ گزاسی،  ٌای اَلُیت، تخصیص سرمایًالتصبدی هبًٌذ « هجشد ّ ثی احغبط»همْالت 

تراوذاخته وظام سرمایً داری َ دستگاي سرکُتگر حکُمتی است کً از آن عالج قطعی ایه درد، هشُن ایي عْختگی، یب ثِتش ثگْیین 

 .حفاظت می کىذ

 ؽْد کجب خشج هی ؽْد؟ثشای ًْعبصی ّ تجِیض هذاسط ثشداؽتَ هی ! ثْدجَ ُبئی کَ اص صٌذّق رخیشٍ اسصی

 گشفتَ هی ؽْد کجب هی سّد؟   ّ پشّسػ ُضیٌَ ُبئی کَ اص هشدم ثبثت آهْصػ

 

 (جبفک)جوؼی اص فؼبلیي کبسگشی

kargaranfa@gmail.com 

jafk1384.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 
 

      -جبفک  اًتؾبساتع ؽْد ثَ ثخؼ ثشای دسیبفت همبلَ چَ کغی هغئْل عْاًح کبسی اعت؟ سجْ*   

   (jafk.blogspot.com-http://e )- (َاطالػیَ ُب ّ ثیبًیَ ُبی جبفک -هجوْػَ همبالت ٢188-٢181اص عبل  -عبلٌبه.) 

 

mailto:kargaranfa@gmail.com
http://e-jafk.blogspot.com/

