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 نکبت و تباھی 

 پرورشدستاورد نظام ورشکستۀ آموزش و 

 ۱۳۹۴، مھر شیده رخ فروز

کاالیی شدن نظام آموزش و پرورش ایران و کسب سود از این 

سیاسی موجود و  و عرصھ، محصول نظام اقتصادی، اجتماعی

حاکمیت مشتی استثمارگر مستبد است کھ میلیون ھا کودک و جوان 

را آماج فرھنگ ارتجاعی قرون وسطایی کرده است. خمودی، 

عیض و نابرابری در این حوزه نیز مانند سایر تاریک اندیشی، تب

 حاصلی ندارد. این وضعیت  عرصھ ھا جز بازتولید تباھی ھا

 

امکان ھرگونھ بالندگی و شکوفایی آزادانھ کودکان و جوانان جامعھ 

 را سلب کرده است. 

اوج گیری اخیر جنبش سراسری معلمان، نھ تنھا علیھ اوضاع 

فالکت بار معیشتی و شرایط نامساعد کاری معلمان در سراسر 

د. شرایط دھ، بلکھ کل نظام آموزشی را ھدف قرار می استکشور 

وزشی مملو از سرکوب و آزار و خشونت، کار در محیط آم

ممانعت از تشکل ھای مستقل، بازداشت و زندانی کردن معلمان 

معترض، و از بین بردن استقالل نظام آموزشی است. نظام حاکم، 

دستگاه آموزشی و برنامھ ھای درسی را بھ ابزاری در دست 

 ) تبدیل کرده استو غیره نھادھای ایدئولوژیک (حوزه ھای علمیھ

کھ ھدف آن شستشوی مغزی کودکان، نوجوانان و جوانان و تبدیل 

آنھا بھ مھره ھای بی ارادۀ نظام اقتصادی و سیاسی حاکم برای 

تأمین منافع استثمارگرانھ و اھداف سیاسی ارتجاعی سرمایھ داران 

رژیم در ۀ و زمینداران و دولت سرکوبگر حامی آنھاست. برنام

تبدیل آن  و پرورش کشور،ش آموزِ◌  عرصۀ اداری و سازمانی

بھ امری خصوصی است. رژیم این عمل جنایتکارانۀ را با 

خصوصی سازی یا بھ عبارت دیگر با فروش مدارس دولتی بھ 

   .در پیش داردمدارس  کردنو نیز امنایی سرمایھ داران خصوصی 

خبرگزاری دانشجویان (ایسنا) در اول مھر امسال در این راستا، 

 و ساماندھی«: می نویسد پرورش و آموزش یراز قول فانی وز

 افزایش آموزاندانش تعداد اینکھ رغم بھ انسانی نیروی بھسازی

 بھ معلم ھزار ۲۰۰ و میلیون یک رو این از گرفتھ صورت داشتھ

 کاھش نیز التدریسیحق نیروھای و داشتھ کاھش نفر ھزار ۹۸۷

التدریسی را چیزی حدود اگر کاھش آموزگاران حق» .اندداشتھ

ھزار نفری  ۲۱۳ھزار نفر در نظر بگیریم، با کاھش  ۱۰۰

ھزار معلم بھ رغم افزایش دانش  ۳۰۰معلمان، با کاھش حدود 

آموزان مواجھ ایم. این چیزی جز تراکم بیشتر دانش آموزان در 

کالس ھای درس و کمبود آموزگاران و فشار مضاعف بر آنان 

 نیست.  

بھ دالیل باال، دفاع از آموزش رایگان و با کیفیت استاندارد برای 

محروم، کودکان و نوجوانان در کل کشور، بھ ویژه در مناطق 

ادارۀ شورایی مدارس و حق تصمیم گیری و با نظر معلمان در 

مورد محتوا و نحوۀ آموزش و شرایط کار، رعایت استانداردھای 

بھداشتی و ایمنی مدارس، سامان دھی وضعیت معلمان حق 

 نوشتھ ھای این شماره:

نکبت و تباھی دستاورد نظام ورشکستۀ آموزش و 

                                                                                     ۱ص                    پرورش                                 

دیگر از جنایات ضد کارگری  مرگ شاھرخ زمانی برگی
 ۳ص                               رژیم جمھوری اسالمی

   پرچم مبارزۀ شاھرخ زمانی بر زمین نخواھد ماند!

 ۴ص                                                         

اتحاد و ما مرگ شاھرخ زمانی را بھ پرچمی برای 

بود تبدیل خواھیم  ھمبستگی کارگری کھ او پیشتازش

 ٥ص                                                           کرد

 ٦ص        بوریس ویانشعری از   کسب و کار کوچک

 کرد ھنگامی کھ توده ھای کارگر آذرخِش اندیشۀ انقالِب اجتماعی را جذب کنند، توفاِن انقالب جامعھ را از استثمار و ستم پاک خواھد
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تدریسی و آزاد و افزایش بودجۀ آموزش و پرورش در برابر قطع 

ازای کاھش بودجۀ نظامی ھزینھ ھای مذھبی و ایدئولوژیک و بھ 

و غیره باید از جملھ خواست ھای طرح شدۀ معلمان باشد. اعتراض 

 »با سکوت!«است و نھ » صنفی«معلمان بھ ستوه آمده دیگر نھ 

، بلکھ اعتراضی رسا و سراسری و بھ پیش می رود اعالم می شود

معلم و ۱۰۰است کھ در آخرین تجمع (تھران) بھ دستگیری 

آنان منجر گردید. چنگ و دندان نشان دادن  سرکوبی بیرحمانھ

با صدور احکام مجدد زندان ھای طوالنی بھ معلمان فعال  ،رژیم

 کھ –در آستانھ مھر ماه و نیز تھدید و سرکوب فعاالن کارگری 

نمونۀ برجستۀ آن بھ کام مرگ فرستادن شاھرخ زمانی در زندان 

ید اعتراض بدین لحاظ با ادامھ دارد و شدت یافتھ است. -است 

سراسری معلمان را، آنچنان کھ واقعاً ھست: اقتصادی، اجتماعی، 

سیاسی و فرھنگی در نظر گرفت و با چنین دیدگاھی این بخش 

 پیش برد. بھ مھم مبارزۀ طبقۀ کارگر را سازمان داد و 

از سوی دیگر فقر و نابسامانی گریبانگیر خانوارھای کارگری و 

ھ ھای تحصیل و شھریھ ھای زحمتکش، در کنار افزایش ھزین

سرسام آور مدارس و دانشگاه ھایی کھ روز بھ روز ظرفیت ھای 

خود را با مبالغ کالن اما با کاھش کیفیت خدمات آموزشی واگذار 

می نمایند، زمینۀ محرومیت و ترک تحصیل و پرتاب شدن کودکان 

و جوانان بھ کار و خیابان را فراھم می کند. ربیعی وزیر کار رژیم 

کھ در مکتب دروغگویان بزرگ، بی شرمی و رذالت را با نمرۀ 

امروز ھیچ کودک بازمانده از «گذرانده است، اعالم کرد:  ۲۰

). اما معاون بھزیستی از آمار تکان ۲۳/۱۰/۹۳» (تحصیل نداریم.

سالھ در سن  ۱۸میلیون ھفت تا  ۲۰«دھندۀ دیگری خبر می دھد: 

ھ آموزش و پرورش تعداد مدرسھ در کشور وجود دارد در حالی ک

میلیون و  ۱۳میلیون نفر و بھ روایتی دیگر  ۱۳دانش آموزان را 

ھزار نفر اعالم کرده است. حال باید پرسید، شش ھفت  ٦۰۰

میلیون نفر دیگر کھ در سنین مدرسھ ھستند، چھ می کنند؟ در دو 

ھزار کودک در ھیچ مدرسھ ای ثبت نام نکرده  ۱۴۳سال گذشتھ 

، در حالی بر شمار ۹۴ھزار تومانی سال  ۷۰۰اقل مزد حد» اند.

خانوارھای نیازمند کار کودکان افزوده است کھ گاھی این کودکان 

در ازای یک وعده غذا بھ کار گمارده می شوند. این واقعیات مانع 

از این نمی شود کھ بھ اصطالح متولیان امور ھر سالھ ضمن 

کالنی در خدمت  کاستن از بودجۀ نظام آموزش و سالمت، مبالغ

روزنامۀ شرق  .اھداف و مراکز ضد مردمی نظام اختصاص دھند

میلیارد تومان از  ٥۲شھرداری تھران «نوشت:  ۲۴/۳/۹۴در 

 ۱٦۰طریق مرکز فعالیت ھای دینی بھ مساجد کمک کرده است ... 

میلیارد تومان برای ساخت مساجد در نظر گرفتھ شده و بنا داریم 

مسجد در پایتخت بسازیم. نمی  ۴۰۰یک سالھ  ۀطی یک برنام

توان ھمۀ درخواست ھا را پاسخ داد مگر این کھ اعتبارات مسجد 

 » برابر شود. ٥۰سازی 

ً از  -برای حاتم بخشی حضرات بھ مساجد  کھ مبالغ آن الزاما

استثمار وحشیانۀ کارگران تأمین می شود و در نتیجھ گرسنگی را 

چھ باک کھ این  -می کند بھ کودکان خانواده ھای محروم تحمیل 

ھزار کودک  ۴۰۰؟ در حالی کھ !برابر گردند ٥۰اعتبارات نیز 

سال دچار سوء تغذیھ، مدت یک سال است کھ در نوبت  ٦زیر 

دریافت بستھ غذایی کمیتۀ امداد قرار دارند و مسئوالن کمیتھ از 

میلیارد تومانی برای این امر می  ۲۸جوابگو نبودن بودجھ ماھانھ 

  نالند!

در جای دیگر، فانی وزیر آموزش و پرورش ضمن تأکید بر  

دارالقرآن  ٦٥۰ضرورت وجود نمازخانھ در مدارس از فعالیت 

دانش آموزی در مدارس کشور و برگزاری نماز جماعت در بیش 

ھزار مدرسھ، اظھار خرسندی کرد. حال آن کھ بیخ گوش  ٥۰از 

زده اند، دانش این متولیان کھ خود را تعمداً بھ کوری و کری 

آموزان فاقد کالس ِ درس مناسب و امکانات اولیۀ آموزشی اند و 

حتی نمی توانند حضور فیزیکی در محیط آموزشی داشتھ باشند. 

آن گونھ کھ رسانھ ھای رسمی منعکس کردند: در سرمای شدید 

دی ماه سال گذشتھ دو دبیرستان دخترانھ در کوھدشت لرستان بھ 

روز در کالس ھای  ۲۰گرمایی نزدیک بھ دلیل فرسودگی سیستم 

سرد بسر بردند و برای تحمل فضای سرد کالس ھا مجبور بھ 

استفاده از پتوھایی شدند کھ از خانھ آورده بودند. این ھمان بی 

اعتنایی غیر انسانی بھ اصطالح متولیان جامعھ است کھ دانش 

 را جزغالھ نمود و ھستی کودکانھ شان را» شین آباد«آموزان 

  برای ھمیشھ تاراج کرد. 

ننگ و نفرت بر چنین نظام سراپا پلید و فاسدی کھ کودکان و 

جوانان کشور ما را صرفاً ابزار و ملعبۀ اھداف سودجویانۀ خود 

می داند و جز منکوب کردن ابتدایی ترین حقوق الزمۀ زیست 
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سزاوار انسانی، دغدغۀ دیگری ندارد! اینان از آگاھی و آزادی 

ند، چرا کھ نابودی خود را در آن می بینند. از این رو، وحشت دار

در تالش اند کھ حتی راه اندیشۀ آزادی را بر اذھان ببندند و اذھان 

کودکان، نوجوانان و جوانان را بھ اسارت فکری بکشند تا آنان را 

برده و برۀ خود کنند. بھ اظھارات یکی از سردمداران نظام توجھ 

د مغز دانش آموزان و دانشجویان را بھ نبای«کنید کھ می گوید: 

دست ھر کسی سپرد تا بھ اسم آزادی، بھ مغز آنھا سم تزریق کند، 

چرا کھ مسموم کردن اذھان و منحرف کردن انسان ھا از آدم کشی 

 آیت هللا موحدی کرمانی) ۱۳/۱۱/۹۳» (ھم بدتر است.

قوانین مدنی، سیاسی و آموزشی ایران، کودکان مھاجر را حتی 

شرایط غیرانسانی تری قرار داده است. کودکانی کھ اگر ھم  در

بی شناسنامھ نباشند و در مناطق ممنوعھ برای اقامت نیز ساکن 

استان برای اقامت اتباع افغان ممنوع است) قادر بھ  ۹نباشند (

تحت تأثیر سیاست ھای پرداخت شھریھ مدارس نیستند. آنان 

س می شود، مورد ستیزانۀ رژیم، کھ در جامعھ منعکمھاجر

مادر  ۲۰۰بدرفتاری و تحقیر قرار می گیرند. دی ماه سال گذشتھ 

ای سارییافغان در اعتراض بھ افزایش شھریھ مدارس در مقابل کم

سازمان ملل تجمع کردند. رشد بی سوادی دستاورد دیگر تاریک 

اندیشان متحجر حاکم است کھ مکمل شرایط پیش گفتھ است: عضو 

 ٦۰۰میلیون و  ۹تحقیقات مجلس نیز از وجود کمیسیون آموزش و 

ھزار نفر بی سواد در کشور خبر داد. روزی جانیان حاکم در بوق 

   »ایران را سراسر مدرسھ می کنیم!«و کرنا می دمیدند: 

مجموعۀ نکبت بار حاکم را، کھ نظام آموزش و پرورش نیز بخشی 

ادھا بستن بھ نھ از آن است، نھ با تدبیر و نھ با امید واھی و نھ دخیل

و شرکایی کھ در حفظ این بساط از ھیچ خدمتی دریغ نمی وزند، 

بلکھ تنھا با نفی این مناسبات ستم و بھره کشی می توان دگرگون 

ساخت. برای انجام این امر خطیر پیش از ھر چیز، جنبش معلمان 

(و فرھنگیان بازنشستھ)، کھ اھداف و منافع مشترک با کارگران 

ھ ای از جنبش کارگری محسوب می شوند، باید در دارند و حلق

کنار جنبش اعتراضی جوانان، بھ ایجاد ارتباط و انتقال تجربیات 

در محل کار و زیست خود و بھ ایجاد سازماندھی آگاھانھ و اتحاد 

در برابر رژیم حاکم اقدام، کنند. بی تردید مبارزۀ متشکل و 

شترک، بھ تداوم و ھماھنگ برای مطالبات انبوه و ھمھ جانبۀ م

 توانمندی آن یاری خواھد رساند.

 

 مرگ شاھرخ زمانی

 برگی دیگر از جنایات ضد کارگری 

 رژیم جمھوری اسالمی 

مرگ رفیق شاھرخ زمانی، این کارگر انقالبی ِ بی باک و آگاه، 

در زندان رجایی شھر کرج، ۱۳۹۴ شھریور ۲۲ در یکشنبھ

طبقۀ کارگر نشانده است. اندوھی عمیق بر جان مدافعان مبارزۀ 

بی تردید عامل اصلی مرگ این رفیق، رژیم ددمنش و قرون 

 وسطایی جمھوری اسالمی ایران است.

در تبریز  ۱۳۹۰خرداد  ۱۴شاھرخ زمانی، آخرین بار، در 

سال زندان محکوم  ۱۱بازداشت شد و در دادگاه فرمایشی رژیم بھ 

گران، مبارزه شاھرخ زمانی، دفاع از حقوق کار» جرم«گردید. 

برای ایجاد سندیکای مستقل کارگری، دعوت از کارگران برای 

ایستادن در مقابل طبقۀ سرمایھ دار و دولت سرمایھ داری، افشای 

ھمھ جانبۀ سیاست ھای ضد کارگری رژیم خونخوار حاکم و تأکید 

بر این حقیقت بزرگ بود کھ کارگران توانائی تغییر انقالبی وضع 

و قادر بھ پی ریزی جامعھ ای بدون استثمار و موجود را دارند 

 طبقات اند.

شاھرخ حتی در دشوارترین لحظات، این امیِد انقالبِی زندگی ساز 

سالی کھ تا آخر  ۴را از یاد نبرد و بھ ھمین جھت در مدت بیش از 

عمر کوتاھش در زندان بود لحظھ ای از مبارزه برای حقوق 

ن، ھمبستگی با مبارزات اجتماعی و سیاسی کارگرا –اقتصادی 
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آنان و افشاگری رژیم حاکم دست نکشید. او خشونت و جنایات این 

رژیم را با قدرت و قاطعیت و رو در روی جالدان خود محکوم 

کرد. او در درون زندان ھا و شکنجھ گاه ھای جمھوری اسالمی 

در مقابل این رژیم کارگر ُکش و قداره کشان او ایستاد و کوشید 

ا و آرمان ھایش را حتی با ناچیزترین امکانات، تبلیغ و دیدگاه ھ

 ترویج کند و بھ پیش برد.

سرمایھ داران و رژیم آدمکش حامی آنھا باید بدانند کھ با ھیچ 

سرکوب و جنایتی قادر بھ خاموش کردن صدای حق طلبانۀ 

کارگران و دیگر زحمتکشان نخواھند بود؛ با ھیچ دروغ، 

شسنشوی مغزی؛ با ھیج سانسور،  فریبکاری، خرافھ پروری و

اختناق و تھدیدی قادر بھ بستن چشم و گوش کارگران و زحمتکشان 

ایران و جھان نخواھند شد. این کور دالن نمی دانند کھ بھ رغم 

مرگ فیزیکی شاھرخ، یاد رزمندگی و مبارزات او زنده و 

 اثربخش است و چنین خواھد ماند.

رمایھ دار و رژیم ارتجاعی حامی کارگران آگاه می دانند کھ طبقۀ س

آن نھ تنھا ھر روز و ھر ساعت شیرۀ جان کارگران را در کارخانھ 

ھا، کارگاه ھا، معدن ھا، مزارع و دیگر محیط ھای کار و فعالیت 

تولیدی و خدماتی تا آخرین قطره می مکند، بلکھ در سرکوب و 

 وحتی ریختن خون کارگران ھنگامی کھ با مقاومت طبقاتی روبر

شوند لحظھ ای درنگ نمی کنند. نابود کردن فیزیکی شاھرخ 

زمانی شاھدی بر این تالش ھای جنایتکارانھ و در عین حال 

نافرجام استثمارگران و حامیان آنھاست. اما بھ رغم این جنایت ھا، 

مقاومت ھا و مبارزات کارگران نھ تنھا نابود نخواھند شد، بلکھ 

فت. این حکم تاریخ است.     عمق و گسترش بیشتری خواھند یا

  

ما از ھمۀ کارگران، از ھمۀ نیروھای انقالبی و مبارز می خواھیم 

کھ برای بزرگداشت این رفیق فراموش نشدنی در تاریخ مبارزات 

طبقۀ کارگر ایران، دست بھ دست یکدیگر بدھند، با تمام نیرو بھ 

افشاگری جنایت ھای رژیم و روشن کردن جریان مرگ شاھرخ 

مانی روی آورند و جنبش اعتراضی و تظاھرات بھ ضد رژیم ز

اسالمی ضد کارگری و ضد دموکراتیک حاکم بر ایران را 

  بارورتر و نیرومند تر سازند. 

 زنده باد یاد شاھرخ زمانی

 ش اسالمیمرگ بر رژیم کارگرکُ 

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

 جمعی از کمونیست ھای ایران (آذرخش)

 ۱۳۹۴ شھریور ۲۳ دوشنبھ

 

 پرچم مبارزۀ شاھرخ زمانی بر زمین نخواھد ماند!

، کارگران و مردم زحمتکش در ایران ۱۳۹۴شھریور  ۲۲یکشنبھ 

در مرگ ھمرزم دلیر و وفادار خود شاھرخ زمانی بھ سوگ 

نشستند. رفیق شاھرخ در تمامی سال ھا و ھمۀ لحظاتی کھ در 

کم، زیر شدیدترین فشارھای درون زندان ھای سرمایھ داران حا

جسمی و روحی قرار داشت، عمق مبارزۀ ھمھ جانبۀ کارگران 

علیھ ستم و استثمار را، رو در رو بھ دشمنان طبقاتی خود نشان 

داد و مرگش کھ بی شک مسئول آن بھ طور کامل رژیم حاکم است، 

 پیامد چنین رزمی بود. 

أکید داشت، او نیز ھمچون سایر کارگران آگاه می دانست و ت

کارگری کھ در تعیین وضعیت خود کوچکترین حقی ندارد، از 

تشکل مستقل خود محروم است، پرداخت دستمزد حداقلی اش 

شامل مرور زمان است، امنیت شغلی ندارد و غیره و غیره، راھی 

جز تغییر این اوضاع نکبت بار ندارد. آری رژیم اسالمی قرون 

د انسانی مسلط در ایران را وسطایی حاکم، مبارزه با شرایط ض

کھ توسط شاھرخ زمانی و کارگران امثال او صورت می گیرد، 

» جرم ِ «توسط مراجع امنیتی و دادگاه ھای فرمایشی خود 

 نابخشودنی  و سزاوار تازیانھ، زندان و مرگ می داند! 

اما با اجرای سیاست سرکوب و حذف، این مبارزۀ بر حق اکثریت 

ی مطالبات انبوه، از مسایل روزمره کارگری و زحمتکش برا

گرفتھ تا زیر و رو نمودن بساط ضد انسانی حاکم، متوقف نخواھد 

شد. ھمان گونھ کھ سیر تاریخ پُر افت و خیز و رو بھ پیش مبارزات 

 انقالبی تاکنون مؤید این واقعیت است.  –جنبش کارگری 

کارگران و زحمتکشان ایران یک قدم از مبارزۀ گسترده ای کھ 

شاھرخ زمانی بھ آن اعتقاد راسخ داشت، عقب ننشستھ و مبارزۀ 
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متحد و متشکل خود را علیھ سرمایھ داران سوداندوز و جنایتکاری 

کھ تنھا کارکردن تا پای جان ِکارگر مطیع و ناآگاه را می طلبند، 

زندانی شاھرخ زمانی برگی  تداوم می بخشند. مرگ کارگر

فراموش نشدنی از پروندۀ خونبار جنبش کارگری ایران است کھ 

 باید تمامی ابعاد آن افشا و روشن گردد.         

 زنده باد یاد و راه شاھرخ زمانی

 زنده باد اتحاد و ھمبستگی کارگران

 ۱۳۹۴شھریور   ۲۴

 کارگران پروژه ھای پارس جنوبی 

 فعاالن کارگری جنوب

 فعاالن کارگری ضد سرمایھ داری گیالن

جمعی از کارگران پتروشیمی ھای منطقھ ویژه ماھشھر و بندر 
 امام

 کرج –بخشی از کارگران محور تھران 

                             فعاالن کارگری شوش واندیمشک

kargaran.parsjonobi@gmail.com 

 

 ما مرگ شاھرخ زمانی را بھ پرچمی برای 
 

اتحاد و ھمبستگی کارگری کھ او پیشتازش بود تبدیل 
 خواھیم کرد

 
شاھرخ زمانی، مبارز خستگی ناپذیر و جسور جنبش کارگری 

ایران در کمال بھت و حیرت و ناباوری ھمگان در زندان گوھر 

بست. علت مرگ شاھرخ را مقامات دشت چشم از جھان فرو 

رسمی ھر چھ اعالم کنند از نظر ما مسئولیت مستقیم آن تماما بر 

عھده کسانی است کھ با تحمیل برده وارترین شرایط بر ما 

کارگران، حق تشکل یابی و مبارزه برای یک زندگی بھتر را نیز 

از ما سلب کرده و انسانھای شریف و بزرگی ھمچون شاھرخ 

 .بھ گوشھ زندانھا افکنده اند زمانی را

مرگ تکاندھنده شاھرخ در کنج زندان بدون ھیچ پیشینھ بیماری، 

نھ اولین جان باختن یک زندانی و نھ تحت شرایط موجود زندانھای 

کشور، آخرین آن خواھد بود. اگر چھ مرگ ناگھانی شاھرخ از 

نظر ھر انسان منصفی مشکوک بھ نظر می رسد اما بدون چنین 

دھایی نیز، شرایط زندانھای کشور بویژه برای فعالین تردی

کارگری و زندانیان سیاسی بھ ھزار و یک دلیل از پخش پارازیت 

گرفتھ تا غذای نامناسب، عدم رسیدگی پزشکی و نبود بھداشت، 

شیوه نگھداری نامناسب و اعمال انواع فشارھای روحی و روانی 

 .بھ اندازه کافی مرگ آور است

ھیچ جرمی جز دفاع از حقوق ھم طبقھ ای ھایش  شاھرخ زمانی

مرتکب نشده بود. او نھ صاحب منصب بود، نھ اختالس کرده بود، 

نھ کوچکترین لطمھ ای بھ کسی زده بود و نھ شریک دزدان و 

غارتگران بود. او یک کارگر نقاش، از اعضای شورای نمایندگان 

شائی گکمیتھ پیگیری ایجاد تشکلھای کارگری، عضو ھیات باز

سندیکای کارگران نقاش و عضو افتخاری سندیکای کارگران 

نقاش استان البرز و از بنیان گذاران معنوی این سندیکا بود کھ در 

بدلیل مبارزاتش برای احقاق حقوق  ۱۳۹۰خرداد ماه سال 

کارگران بھ زندان افکنده شد. اما زندان برای انسان جسور و 

و حق طلبی نبود. او در  بزرگی ھمچون شاھرخ، پایان مبارزه

سال دوران زندان، تا آخرین نفس ھایش در  ۵طول نزدیک بھ 

یکی از سلولھای دو نفره زندان گوھردشت، لحظھ ای از مبارزه 

و حق طلبی باز نایستاد. نھ دیوارھای زندان، نھ دادگاه، نھ سرکوب 

و نھ اعمال فشار از سوی مامورین امنیتی و زندانبانان قادر بھ 

مھر سکوت بر لبھای شاھرخ نشدند. او بدون ذره ای  زدن

بزرگنمائی، با جسارت و صالبت بی نظیرش مظھر مقاومت و 

مبارزه جوئی طبقھ کارگر ایران برای خالصی از ستم و استثمار 

 .بود

مرگ شاھرخ برای یارانش، خانواده اش و برای جنبش کارگری 

این ضایعھ  ایران ضایعھ ای سنگین و جبران ناپذیر است. ما

بزرگ را بھ خانواده، ھم بندان، یاران شاھرخ و عموم کارگران 

در سراسر کشور صمیمانھ تسلیت میگوئیم و بدینوسیلھ اعالم 

میداریم اگرچھ از دست دادن شاھرخ عزیز درد جانکاھی است 

اما ما در سوز و گداز این درد جانکاه، زانوی غم در بغل نخواھیم 

بھ پرچمی برای اتحاد و ھمبستگی گرفت و مرگ شاھرخ را 

 .کارگری کھ او پیشتازش بود تبدیل خواھیم کرد

mailto:kargaran.parsjonobi@gmail.com
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 درود بر شاھرخ زمانی –زنده باد اتحاد و ھمبستگی کارگری 

 اسامی تشکلھای امضا کننده بھ ترتیب حروف الفبا

 اتحادیھ آزاد کارگران ایران  -۱

 سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپھ  -۲

 نقاش استان البرزسندیکای کارگران  -۳

 کانون مدافعان حقوق کارگر -۴

 کمیتھ پیگیری ایجاد تشکلھای کارگری -۵

 کمیتھ ھماھنگی برای کمک بھ ایجاد تشکلھای کارگری -۶

 ھیات بازگشائی سندیکای کارگران نقاش تھران -۷
 
 

 کسب و کار کوچک [فروشندۀ توپ جنگی]
 

ن از بوریس ویا متنی کھ در زیر می خوانید گفتار ترانھ ای است

)، شاعر، نویسنده، موزیسین، نمایشنامھ پرداز، 1959-1920(

فیلم ساز و منقد فرانسوی. ترانھ حاوی طنزی تلخ و کوبنده در بارۀ 

فروشندگان سالح یا سوداگران مرگ است. متأسفانھ نھ تنھا وزن 

و آھنگ ترانھ بلکھ بار طنز عمیق و کوبندگی کلمات آن در ترجمھ 

ه اند. مترجم از کار خود راضی نیست با این ھمھ بھ منتقل نشد

خاطر اھمیت مضمون ترانھ، ترجمۀ منثور آن را در اختیار 

سال از زمان سرودن این  60خوانندگان می گذارد زیرا با آنکھ 

 ترانھ می گذرد، موضوع آن امروزه بیش از پیش فعلیت دارد.

ھای مؤسسۀ سوئدی پژوھش  SIPRIطبق داده ھای سیپری ( 
) صادرات جھانی سالح ھای متعارف در سال صلح بین المللی

میلیارد دالر رسید. این رقم ھزینھ ھای مربوط بھ  43بھ  2011

خدمات پس از فروش، نگھداری، آموزش، مشاوره، قطعات یدکی 

و غیره را در بر نمی گیرد. اگر این اقالم نیز بھ رقم فروش سالح 

نی سالح بھ چند برابر مبلغ باال اضافھ شوند مبلغ کل صادرات جھا

خواھد رسید. برای مثال، طبق داده ھای سیپری مبلغ صادرات 

میلیارد دالر بود در حالی کھ  15.4، 2011سالح  آمریکا در سال 

 66.3را  2011نیویورک تایمز صادرات سالح آمریکا در سال 

ھ بمیلیارد دالر اعالم کرده است. تفاوت دو رقم، چنانکھ گفتھ شد، 

ھزینھ ھای مربوط بھ خدمات پس از فروش، نگھداری، آموزش، 

 مشاوره ھای  نظامی، قطعات یدکی و غیره مربوط می شود. 

صدھا میلیارد  ،بدین سان تنھا صادرات سالیانھ سالح در جھان

دالر می بلعد. اگر عالوه بر صادرات مصرف داخلی سالح ھای 

ار سلیحاتی در جھان از ھزتولید شده را نیز در نظر بگیریم ھزینۀ ت

 2014میلیارد  دالر در سال ھم بسیار بیشتر خواھد شد. در سال 

کشور (آمریکا، چین، عربستان  15مبلغ کل ھزینۀ نظامی 

سعودی، روسیھ، انگلستان، فرانسھ، ژاپن، ھند، آلمان، کرۀ 

 1266جنوبی، برزیل، ایتالیا، اسرائیل، استرالیا و عراق) بیش از 

تریلیون دالر) بود. طبق تخمین سیپری رقم  1.266الر (میلیارد د

میلیارد  1776از  2015کل ھزینھ ھای نظامی در جھان در سال 

در سطح جھان، طی دالر تجاوز خواھد کرد. تولید و فروش سالح 

صعودی داشتھ است. طبق داده ھای سیپری،  رییسال ھای اخیر س

بھ میزان  2014تا  2010حجم انتقال (فروش) سالح در پنج سال 

تر بوده است. بیش 2009تا  2005از رقم مشابھ در پنج سال  16%

کنندۀ سالح: آمریکا، روسیھ، چین، فرانسھ پنج کشور بزرگ صادر

کل صادرات سالح را تأمین کرده اند. آمریکا،  %74و آلمان تقریبا 

کنندۀ سالح بوده و ھست. طی سال ھای طوالنی بزرگترین صادر

ز آِن روسیھ است کھ طی سال ھای اخیر صادرات سالح مقام دوم ا

خود را چند برابر کرده است. ھدف نزدیک و اعالم شدۀ پوتین 

پانزده کشور  میلیارد دالر سالح در سال است. 50صادرات 

بھ ترتیب عبارت بودند  2014صادرکنندۀ بزرگ سالح در سال 

اسرائیل، از: آمریکا، روسیھ، چین، فرانسھ، آلمان، انگلستان، 

 اسپانیا، ایتالیا، اوکراین، ھلند، سوئد، سویس، ترکیھ و کانادا.

یکی از بازارھای مھم سوداگران مرگ، منطقۀ خاورمیانھ است 

کھ ارقام خرید سالح و بھ طور کلی ھزینھ ھای نظامی در آن بھ 

ویژه از سوی عربستان سعودی، قطر، اسرائیل، مصر، عراق، 

 یھ و غیره چند برابر شده است. ترکیھ، ایران، کویت، سور

افزایش تولید و فروش سالح ھای متعارف و غیر متعارف (ھستھ 

ای، شیمیائی، بیولوژیکی و غیره)، جنگ افروزی، تجاوز و 

اشغال و سرکوب، ھمگی اجزای اجتناب ناپذیر نظام سرمایھ داری 

اند. سالح ھا و بھ طور کلی ھزینھ ھای نظامی طبقات حاکم مھم 

وسیلھ برای اعمال سیاست طبقۀ سرمایھ دار و دیگر ترین 

استثمارگران در سطح جھانند. سیاستی کھ ھدف آن حفظ روابط 
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پوسیدۀ سرمایھ داری و تداوم و تشدید استثمار کارگران و دیگر 

زحمتکشان و جاودانھ کردن سلطۀ اقتصادی، سیاسی و فرھنگی 

زینھ فزایش ھیک علت دیگِر ااستثمارگران در سراسر گیتی است. 

ھای نظامی، تالش دولت ھای سرمایھ داری برای بیرون کشیدن 

جامعھ از بحران ھای اقتصادی سرمایھ داری و مقابلھ با کاھش 

سودآوری سرمایھ داری است کھ ھم بحران سرمایھ داری را 

موجب شده و ھم توسط بحران شدت یافتھ است. مبارزه با نظامی 

مھمی از مبارزۀ پرولتاریا بھ ضد گری و مسابقات تسلیحاتی جزء 

طبقۀ سرمایھ دار در سطح داخلی و بین المللی است. مبارزۀ 

پرولتاریا با نظامی گری و شووینیسم از مبارزه با سیاست و 

اقتصاد بورژوازی بھ طور کلی، جدا نیست؛ ھمان گونھ کھ مبارزه 

با مذھب بھ عنوان بینشی کھ ھدف آن حفظ وضع موجود و یا 

بھ گذشتھ است از مبارزۀ سیاسی، اقتصادی و فرھنگی با  بازگشت

بورژوازی و دیگر طبقات و الیھ ھای ارتجاعی نمی تواند جدا 

 باشد. 

 کسب و کار کوچک

 )1955بوریس ویان (

 ترجمۀ یحیی سمندر

 

 سبزی فروشی کردم

 ولی کارم نگرفت

 کراوات فروشی کردم

  ولی مردم آھی در بساط نداشتند

 قیچی فروختم

 تیغ ریش تراشی و

 شانۀ عاج نما فروختم و

 سوھان و ساطور 

 فروش توت فرنگی را امتحان کردم

 دنبال فروش گل برف [زنبق دره، موگت] رفتم

 کاه در تشک صندلی پر کردم

 بھ تعمیر لگن توالت روی آوردم

 گاری ام را در مسیری ناھموار می کشیدم

 داشتم دیوانھ می شدم

 پیدا کردم!اما سرانجام راھم را 

 از زمانی کھ معنی زندگی را فھمیدم

 در خیابان ھای پاریس با کادیالک جوالن می دھم

 کاخی کوچک با سھ خدمتکار و یک راننده دارم

 پلیس ھا بھ من مانند یکی از خودشان سالم می کنند

 توپ جنگی می فروشم

 کوتاه و بلند

 بزرگ و کوچک

 برای ھر قیمتی دارم.

 این ابزارھای لطیف

 ھمواره تقاضا دارند

 توپ فروشم پیش من بیائید برای کودکانتان

 توپ برای فروش دارم!

 

 با آھن پاره ھاتان

 این دستگاه را می سازند

 کھ بساط ھمسایھ ھا را زیر و رو کند

 و برای ھمۀ کارگران کار بھ وجود آورد

 و ھرکس بھ دنبال تشکیل خانواده رود

 و جمع کردن پول و پلھ

 لید شودپیھ خوک تو

 مردم حق بیمھ بگیرند

 و کمک ھزینۀ دولتی

 مھم نیست، چون وقتی بزرگ شوند

 با نظم و ترتیب بھ راه می افتند

 تا برای چند فرانک سقط شوند. 

 

 من در خیابان ھای کرۀ زمین توپ می فروختم

 اما کسب و کارم زیادی رونق گرفت

 برای ھمۀ گورستان سازان مشغلھ ایجاد کردم.

 اکنون کار و بارم خراب شدهولی 

 بھترین مشتریانم

 سرودخوانان ُمردند

 و تنھا زنده کھ منم

 در کنج کوچھ ھای قدیمی با دل شاد و قدم ھای سبک
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 می رقصم *کارمانیول

 دیگر کسی زنده نیست

 حراج توپ!

سرودی فرانسوی کھ در زمان انقالب کبیر   نام carmagnoleکارمانیول   *

فرانسھ پس از برافتادن سلطنت خوانده می شد و نیز نام رقص تندی کھ این 

آھنگ را ھمراھی می کرد. سرود کارمانیول در انقالب ھای بعدی فرانسھ نیز 

  خوانده می شد. در آغاز این سرود گفتھ می شود:

 قول داده بود** خانم وتو 

 خانم وتو قول داده بود

 کھ تمام پاریس را بھ خون بکشد

 کھ تمام پاریس را بھ خون بکشد

 اما نقشۀ او نقش بر آب شد

 بھ لطف توپچی ھای ما

 

 کارمانیول برقصیم

 زنده باد صدا

 زنده باد صدا

 کارمانیول برقصیم

 زنده باد صدای توپ

بھ نظر می رسد کھ بوریس ویان در پایان ترانۀ خود خواستھ است بین 

توپ ھای جنگی تاجر اسلحھ کھ در گفتار او  منجر بھ مرگ خریداران 

توپ شدند با توپ ھای انقالب فرانسھ کھ باعث سقوط سلطنت گردیدند، 

 تقارنی طنزآمیز برقرار کند.

 .اری آنتوانت داده بودندکھ انقالبیان فرانسھ بھ م قبیل **
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جانبۀ برای ارتقای خیزش ما بھ یاری ھمھ 

 انقالبیان پرولتری نیازمندیم

ruwo.iran@gmail.com 
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