ﺗوﻓﺎن اﻧﻘﻼب ﺟﺎﻣﻌﮫ را از اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم ﭘﺎک ﺧواھد ﮐرد
ب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺟذب ﮐﻧﻧد،
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗوده ھﺎی ﮐﺎرﮔر
ِ
آذرﺧش اﻧدﯾﺷﮥ اﻧﻘﻼ ِ
ِ
اﻣﮑﺎن ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ آزاداﻧﮫ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ
را ﺳﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اوج ﮔﯿﺮی اﺧﯿﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻋﻠﯿﮫ اوﺿﺎع
ﻓﻼﮐﺖ ﺑﺎر ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﮐﺎری ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ را ھﺪف ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﺎر در ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻤﻠﻮ از ﺳﺮﮐﻮب و آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ،

ﺷﻣﺎرۀ  – ۴۲ﻣﮭر ۱۳۹۴

ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺑﺎزداﺷﺖ و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﻣﻌﺘﺮض ،و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ .ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ،

ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﺷﻤﺎره:

دﺳﺘﮕﺎه آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی درﺳﯽ را ﺑﮫ اﺑﺰاری در دﺳﺖ

ﻧﮑﺒﺖ و ﺗﺒﺎھﯽ دﺳﺘﺎورد ﻧﻈﺎم ورﺷﮑﺴﺘﮥ آﻣﻮزش و
ص۱

ﭘﺮورش

ﻧﮭﺎدھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ )ﺣﻮزه ھﺎی ﻋﻠﻤﯿﮫ و ﻏﯿﺮه( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﮫ ھﺪف آن ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻐﺰی ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن و ﺗﺒﺪﯾﻞ
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﮭﺮه ھﺎی ﺑﯽ ارادۀ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮای

ﻣرگ ﺷﺎھرخ زﻣﺎﻧﯽ ﺑرﮔﯽ دﯾﮕر از ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺿد ﮐﺎرﮔری

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﮫ و اھﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران

ص۳

و زﻣﯿﻨﺪاران و دوﻟﺖ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺣﺎﻣﯽ آﻧﮭﺎﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ رژﯾﻢ در

رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ

ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺒﺎرزۀ ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ!
ص۴
ﻣﺎ ﻣﺮگ ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﭘﺮﭼﻤﯽ ﺑﺮای اﺗﺤﺎد و
ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ او ﭘﯿﺸﺘﺎزش ﺑﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاھﯿﻢ
ﮐﺮد

ص٥

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻌﺮی از ﺑﻮرﯾﺲ وﯾﺎن

ص٦

ﻋﺮﺻﮥ اداری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ِ◌ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﺸﻮر ،ﺗﺒﺪﯾﻞ آن
ﺑﮫ اﻣﺮی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ .رژﯾﻢ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﮥ را ﺑﺎ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﺑﮫ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻧﯿﺰ اﻣﻨﺎﯾﯽ ﮐﺮدن ﻣﺪارس در ﭘﯿﺶ دارد.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن )اﯾﺴﻨﺎ( در اول ﻣﮭﺮ اﻣﺴﺎل
از ﻗﻮل ﻓﺎﻧﯽ وزﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ و
ﺑﮭﺴﺎزی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان اﻓﺰاﯾﺶ
داﺷﺘﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ از اﯾﻦ رو ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۰ھﺰار ﻣﻌﻠﻢ ﺑﮫ
 ۹۸۷ھﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺎھﺶ داﺷﺘﮫ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﺣﻖاﻟﺘﺪرﯾﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎھﺶ
داﺷﺘﮫاﻧﺪ «.اﮔﺮ ﮐﺎھﺶ آﻣﻮزﮔﺎران ﺣﻖاﻟﺘﺪرﯾﺴﯽ را ﭼﯿﺰی ﺣﺪود

ﻧﮑﺒﺖ و ﺗﺒﺎھﯽ
دﺳﺘﺎورد ﻧﻈﺎم ورﺷﮑﺴﺘﮥ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﺷﯿﺪه رخ ﻓﺮوز ،ﻣﮭﺮ ۱۳۹۴
ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺷﺪن ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﺮان و ﮐﺴﺐ ﺳﻮد از اﯾﻦ

 ۱۰۰ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ  ۲۱۳ھﺰار ﻧﻔﺮی
ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﺣﺪود  ۳۰۰ھﺰار ﻣﻌﻠﻢ ﺑﮫ رﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﻣﻮاﺟﮫ اﯾﻢ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان در
ﮐﻼس ھﺎی درس و ﮐﻤﺒﻮد آﻣﻮزﮔﺎران و ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮ آﻧﺎن
ﻧﯿﺴﺖ.

ﻋﺮﺻﮫ ،ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد و

ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﺑﺎﻻ ،دﻓﺎع از آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺸﺘﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ﻣﺴﺘﺒﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ ﮐﻮدک و ﺟﻮان

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

را آﻣﺎج ﻓﺮھﻨﮓ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﻤﻮدی،

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

ﺗﺎرﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﯽ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ

ﻣﻮرد ﻣﺤﺘﻮا و ﻧﺤﻮۀ آﻣﻮزش و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ،رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی

ﻋﺮﺻﮫ ھﺎ ﺟﺰ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺒﺎھﯽ ھﺎ ﺣﺎﺻﻠﯽ ﻧﺪارد .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ

ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺪارس ،ﺳﺎﻣﺎن دھﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺣﻖ

ﺧﯾزش ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔران اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺗﺣد اﯾران
ﺗﺪرﯾﺴﯽ و آزاد و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮدﺟﮥ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﻊ

اھﺪاف و ﻣﺮاﮐﺰ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﻈﺎم اﺧﺘﺼﺎص دھﻨﺪ .روزﻧﺎﻣﮥ ﺷﺮق

ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺑﮫ ازای ﮐﺎھﺶ ﺑﻮدﺟﮥ ﻧﻈﺎﻣﯽ

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

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

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

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

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

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

طﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ  ۴۰۰ﻣﺴﺠﺪ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺴﺎزﯾﻢ .ﻧﻤﯽ

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

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

ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﮫ آﻧﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭼﻨﮓ و دﻧﺪان ﻧﺸﺎن دادن

ﺳﺎزی  ٥۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد«.

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

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

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

اﺳﺘﺜﻤﺎر وﺣﺸﯿﺎﻧﮥ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ را

ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آن ﺑﮫ ﮐﺎم ﻣﺮگ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ در زﻧﺪان

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

اﺳﺖ  -اداﻣﮫ دارد و ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاض

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

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

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

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

درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﮫ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻤﯿﺘﮥ اﻣﺪاد ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﻤﯿﺘﮫ از

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

ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﺒﻮدن ﺑﻮدﺟﮫ ﻣﺎھﺎﻧﮫ  ۲۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﺧﺎﻧﻮارھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و

ﻧﺎﻟﻨﺪ!

زﺣﻤﺘﮑﺶ ،در ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺷﮭﺮﯾﮫ ھﺎی

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

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

ﺿﺮورت وﺟﻮد ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﮫ در ﻣﺪارس از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ٦٥۰داراﻟﻘﺮآن

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

داﻧﺶ آﻣﻮزی در ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر و ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﺑﯿﺶ

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

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

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

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

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

آﻣﻮزان ﻓﺎﻗﺪ ﮐﻼس ِ درس ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اوﻟﯿﮥ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺪ و

 ۲۰ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ ،اﻋﻼم ﮐﺮد» :اﻣﺮوز ھﯿﭻ ﮐﻮدک ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از

ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

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

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

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

دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ دو دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﮫ در ﮐﻮھﺪﺷﺖ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﮫ

ﻣﺪرﺳﮫ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻌﺪاد

دﻟﯿﻞ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ۲۰روز در ﮐﻼس ھﺎی

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

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

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

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

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

اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ داﻧﺶ

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

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

اﻧﺪ «.ﻣﺰد ﺣﺪاﻗﻞ  ۷۰۰ھﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ،۹۴در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎر

ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ ﺗﺎراج ﮐﺮد.

ﺧﺎﻧﻮارھﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن
در ازای ﯾﮏ وﻋﺪه ﻏﺬا ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﻤﺎرده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺎت ﻣﺎﻧﻊ

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

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

ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﺻﺮﻓﺎ ً اﺑﺰار و ﻣﻠﻌﺒﮥ اھﺪاف ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎﻧﮥ ﺧﻮد

ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺑﻮدﺟﮥ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺒﺎﻟﻎ ﮐﻼﻧﯽ در ﺧﺪﻣﺖ

ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺟﺰ ﻣﻨﮑﻮب ﮐﺮدن اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻻزﻣﮥ زﯾﺴﺖ
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ﺧﯾزش ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔران اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺗﺣد اﯾران
ﺳﺰاوار اﻧﺴﺎﻧﯽ ،دﻏﺪﻏﮥ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد! اﯾﻨﺎن از آﮔﺎھﯽ و آزادی

ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻧﺒﻮه و ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮥ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺑﮫ ﺗﺪاوم و

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

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی آن ﯾﺎری ﺧﻮاھﺪ رﺳﺎﻧﺪ.

در ﺗﻼش 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
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻐﺰ داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﮫ
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
ھﻢ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ ۹۳/۱۱/۱۳) «.آﯾﺖ ﷲ ﻣﻮﺣﺪی ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ(
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺮان ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﮭﺎﺟﺮ را ﺣﺘﯽ

ﻣرگ ﺷﺎھرخ زﻣﺎﻧﯽ

در ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮی ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﮔﺮ ھﻢ
ﺑﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻤﻨﻮﻋﮫ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﮐﻦ

ﺑرﮔﯽ دﯾﮕر از ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺿد ﮐﺎرﮔری

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

رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ

ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﮭﺮﯾﮫ ﻣﺪارس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی
ﻣﮭﺎﺟﺮﺳﺘﯿﺰاﻧﮥ رژﯾﻢ ،ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻮرد

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

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

در ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ  ۲۲ﺷﮭﺮﯾﻮر ۱۳۹۴در زﻧﺪان رﺟﺎﯾﯽ ﺷﮭﺮ ﮐﺮج،

اﻓﻐﺎن در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﮭﺮﯾﮫ ﻣﺪارس در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی

اﻧﺪوھﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ ﺟﺎن ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻣﺒﺎرزۀ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .رﺷﺪ ﺑﯽ ﺳﻮادی دﺳﺘﺎورد دﯾﮕﺮ ﺗﺎرﯾﮏ

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

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

وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ از وﺟﻮد  ۹ﻣﯿﻠﯿﻮن و ٦۰۰
ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﯽ ﺳﻮاد در ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد .روزی ﺟﺎﻧﯿﺎن ﺣﺎﮐﻢ در ﺑﻮق

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

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

ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ و در دادﮔﺎه ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ رژﯾﻢ ﺑﮫ  ۱۱ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم
ﮔﺮدﯾﺪ» .ﺟﺮم« ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ ،دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﺒﺎرزه

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

ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ،دﻋﻮت از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای

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

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

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

ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮی رژﯾﻢ ﺧﻮﻧﺨﻮار ﺣﺎﮐﻢ و ﺗﺄﮐﯿﺪ

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

ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ وﺿﻊ

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

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

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

طﺒﻘﺎت اﻧﺪ.

دارﻧﺪ و ﺣﻠﻘﮫ ای از ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در
ﮐﻨﺎر ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت

اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎز
ﺷﺎھﺮخ ﺣﺘﯽ در دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ،اﯾﻦ اﻣﯿ ِﺪ
ِ

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

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

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

ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎھﺶ در زﻧﺪان ﺑﻮد ﻟﺤﻈﮫ ای از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺣﻘﻮق
اﻗﺘﺼﺎدی – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ،ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات
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ﺧﯾزش ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔران اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺗﺣد اﯾران
آﻧﺎن و اﻓﺸﺎﮔﺮی رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ دﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪ .او ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺟﻨﺎﯾﺎت اﯾﻦ

زﻧﺪه ﺑﺎد ﯾﺎد ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ

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

ﻣﺮگ ﺑﺮ رژﯾﻢ ﮐﺎرﮔﺮ ُﮐﺶ اﺳﻼﻣﯽ

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

زﻧﺪه ﺑﺎد آزادی ،زﻧﺪه ﺑﺎد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ

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

ﺟﻤﻌﯽ از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎی اﯾﺮان )آذرﺧﺶ(

دﯾﺪﮔﺎه ھﺎ و آرﻣﺎن ھﺎﯾﺶ را ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﭼﯿﺰﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﺗﺒﻠﯿﻎ و
ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد.

دوﺷﻨﺒﮫ  ۲۳ﺷﮭﺮﯾﻮر ۱۳۹۴

ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران و رژﯾﻢ آدﻣﮑﺶ ﺣﺎﻣﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﯿﭻ
ﺳﺮﮐﻮب و ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺻﺪای ﺣﻖ طﻠﺒﺎﻧﮥ

ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺒﺎرزۀ ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ!

ﮐﺎرﮔﺮان و دﯾﮕﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد؛ ﺑﺎ ھﯿﭻ دروغ،
ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ،ﺧﺮاﻓﮫ ﭘﺮوری و ﺷﺴﻨﺸﻮی ﻣﻐﺰی؛ ﺑﺎ ھﯿﺞ ﺳﺎﻧﺴﻮر،

ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ  ۲۲ﺷﮭﺮﯾﻮر  ،۱۳۹۴ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﮑﺶ در اﯾﺮان

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

در ﻣﺮگ ھﻤﺮزم دﻟﯿﺮ و وﻓﺎدار ﺧﻮد ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﻮگ

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

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

ﻣﺮگ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﺎھﺮخ ،ﯾﺎد رزﻣﻨﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزات او زﻧﺪه و

درون زﻧﺪان ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺣﺎﮐﻢ ،زﯾﺮ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎرھﺎی

اﺛﺮﺑﺨﺶ اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻋﻤﻖ ﻣﺒﺎرزۀ ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮥ ﮐﺎرﮔﺮان
ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر را ،رو در رو ﺑﮫ دﺷﻤﻨﺎن طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن

ﮐﺎرﮔﺮان آﮔﺎه ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ طﺒﻘﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار و رژﯾﻢ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺣﺎﻣﯽ

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

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

ﭘﯿﺎﻣﺪ ﭼﻨﯿﻦ رزﻣﯽ ﺑﻮد.

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

او ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮان آﮔﺎه ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ،

ﺣﺘﯽ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﮐﺎرﮔﺮان ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ طﺒﻘﺎﺗﯽ روﺑﺮو

ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ در ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺣﻘﯽ ﻧﺪارد ،از

ﺷﻮﻧﺪ ﻟﺤﻈﮫ ای درﻧﮓ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﺎھﺮخ

ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ ،ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﺣﺪاﻗﻠﯽ اش

زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎھﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻼش ھﺎی ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﮫ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل

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

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

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

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

وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺣﺎﮐﻢ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ در اﯾﺮان را

ﻋﻤﻖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاھﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ.

ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺎرﮔﺮان اﻣﺜﺎل او ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد،
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ اﻣﻨﯿﺘﯽ و دادﮔﺎه ھﺎی ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺧﻮد »ﺟﺮم ِ«
ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ و ﺳﺰاوار ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ ،زﻧﺪان و ﻣﺮگ ﻣﯽ داﻧﺪ!

ﻣﺎ از ھﻤﮥ ﮐﺎرﮔﺮان ،از ھﻤﮥ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺒﺎرز ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ
ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﯾﻦ رﻓﯿﻖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات

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

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

ﮐﺎرﮔﺮی و زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻧﺒﻮه ،از ﻣﺴﺎﯾﻞ روزﻣﺮه

اﻓﺸﺎﮔﺮی ﺟﻨﺎﯾﺖ ھﺎی رژﯾﻢ و روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮگ ﺷﺎھﺮخ

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

زﻣﺎﻧﯽ روی آورﻧﺪ و ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﮫ ﺿﺪ رژﯾﻢ

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

اﺳﻼﻣﯽ ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺿﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان را

ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی – اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ.

ﺑﺎرورﺗﺮ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺗﺮ ﺳﺎزﻧﺪ.

ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان ﯾﮏ ﻗﺪم از ﻣﺒﺎرزۀ ﮔﺴﺘﺮده ای ﮐﮫ
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ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ آن اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ داﺷﺖ ،ﻋﻘﺐ ﻧﻨﺸﺴﺘﮫ و ﻣﺒﺎرزۀ

ﺧﯾزش ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔران اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺗﺣد اﯾران
ﻣﺘﺤﺪ و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺧﻮد را ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺳﻮداﻧﺪوز و ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎری

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

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

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

ﺗﺪاوم ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﻣﺮگ ﮐﺎرﮔﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﯽ

ﺗﺮدﯾﺪھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪاﻧﮭﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ

ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ از ﭘﺮوﻧﺪۀ ﺧﻮﻧﺒﺎر ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﮫ

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

ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد آن اﻓﺸﺎ و روﺷﻦ ﮔﺮدد.

ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﻏﺬای ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻧﺒﻮد ﺑﮭﺪاﺷﺖ،
ﺷﯿﻮه ﻧﮕﮭﺪاری ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻋﻤﺎل اﻧﻮاع ﻓﺸﺎرھﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ

زﻧﺪه ﺑﺎد ﯾﺎد و راه ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ

ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺮگ آور اﺳﺖ.

زﻧﺪه ﺑﺎد اﺗﺤﺎد و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮان

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

 ۲۴ﺷﮭﺮﯾﻮر ۱۳۹۴

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

ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺮوژه ھﺎی ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ

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

ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻨﻮب

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

ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﮔﯿﻼن

ﮐﻤﯿﺘﮫ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﯽ

ﺟﻤﻌﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ وﯾﮋه ﻣﺎھﺸﮭﺮ و ﺑﻨﺪر
اﻣﺎم

ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻘﺎش و ﻋﻀﻮ اﻓﺘﺨﺎری ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان
ﻧﻘﺎش اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز و از ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاران ﻣﻌﻨﻮی اﯾﻦ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ در
ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺒﺎرزاﺗﺶ ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق

ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺤﻮر ﺗﮭﺮان – ﮐﺮج

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

ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی ﺷﻮش واﻧﺪﯾﻤﺸﮏ

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

kargaran.parsjonobi@gmail.com

طﻮل ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ۵ﺳﺎل دوران زﻧﺪان ،ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲ ھﺎﯾﺶ در
ﯾﮑﯽ از ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی دو ﻧﻔﺮه زﻧﺪان ﮔﻮھﺮدﺷﺖ ،ﻟﺤﻈﮫ ای از ﻣﺒﺎرزه
و ﺣﻖ طﻠﺒﯽ ﺑﺎز ﻧﺎﯾﺴﺘﺎد .ﻧﮫ دﯾﻮارھﺎی زﻧﺪان ،ﻧﮫ دادﮔﺎه ،ﻧﮫ ﺳﺮﮐﻮب

ﻣﺎ ﻣﺮگ ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﭘﺮﭼﻤﯽ ﺑﺮای

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

اﺗﺤﺎد و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ او ﭘﯿﺸﺘﺎزش ﺑﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﯽ ،ﺑﺎ ﺟﺴﺎرت و ﺻﻼﺑﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮش ﻣﻈﮭﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و

ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺒﺎرز ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺟﺴﻮر ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی

ﻣﺒﺎرزه ﺟﻮﺋﯽ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺧﻼﺻﯽ از ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر

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

ﺑﻮد.

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

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

ﻣﺮگ ﺷﺎھﺮخ ﺑﺮای ﯾﺎراﻧﺶ ،ﺧﺎﻧﻮاده اش و ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی

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

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

ﻋﮭﺪه ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﺮده وارﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮ ﻣﺎ

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

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

در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯿﮕﻮﺋﯿﻢ و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﮫ اﻋﻼم

از ﻣﺎ ﺳﻠﺐ ﮐﺮده و اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی ﺷﺮﯾﻒ و ﺑﺰرﮔﯽ ھﻤﭽﻮن ﺷﺎھﺮخ

ﻣﯿﺪارﯾﻢ اﮔﺮﭼﮫ از دﺳﺖ دادن ﺷﺎھﺮخ ﻋﺰﯾﺰ درد ﺟﺎﻧﮑﺎھﯽ اﺳﺖ

زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﮔﻮﺷﮫ زﻧﺪاﻧﮭﺎ اﻓﮑﻨﺪه اﻧﺪ.

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

ﻣﺮگ ﺗﮑﺎﻧﺪھﻨﺪه ﺷﺎھﺮخ در ﮐﻨﺞ زﻧﺪان ﺑﺪون ھﯿﭻ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ﺑﯿﻤﺎری،

ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮگ ﺷﺎھﺮخ را ﺑﮫ ﭘﺮﭼﻤﯽ ﺑﺮای اﺗﺤﺎد و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ

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

ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ او ﭘﯿﺸﺘﺎزش ﺑﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
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ﺧﯾزش ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔران اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺗﺣد اﯾران
ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ،ﻧﮕﮭﺪاری ،آﻣﻮزش،

زﻧﺪه ﺑﺎد اﺗﺤﺎد و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮی – درود ﺑﺮ ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ
اﺳﺎﻣﯽ ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ

ﻣﺸﺎوره ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ و ﻏﯿﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﺻﺎدرات ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ ﺳﻼح در ﺟﮭﺎن ،ﺻﺪھﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد

 - ۱اﺗﺤﺎدﯾﮫ آزاد ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان

دﻻر ﻣﯽ ﺑﻠﻌﺪ .اﮔﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ ﺳﻼح ھﺎی

 -۲ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺸﮑﺮ ھﻔﺖ ﺗﭙﮫ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ھﺰﯾﻨﮥ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ در ﺟﮭﺎن از ھﺰار

 -۳ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻘﺎش اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز

ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل ھﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .در ﺳﺎل 2014
ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ھﺰﯾﻨﮥ ﻧﻈﺎﻣﯽ  15ﮐﺸﻮر )آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭼﯿﻦ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن

 -۴ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮ

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

 -۵ﮐﻤﯿﺘﮫ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﮐﺎرﮔﺮی

ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺑﺮزﯾﻞ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﻋﺮاق( ﺑﯿﺶ از 1266
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ) 1.266ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر( ﺑﻮد .طﺒﻖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﯿﭙﺮی رﻗﻢ

 -۶ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﮐﺎرﮔﺮی

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

 -۷ھﯿﺎت ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﯽ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻘﺎش ﺗﮭﺮان

دﻻر ﺗﺠﺎوز ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻼح در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎن ،طﯽ
ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﯿﺮی ﺻﻌﻮدی داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .طﺒﻖ داده ھﺎی ﺳﯿﭙﺮی،

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﻮﭼﮏ ]ﻓﺮوﺷﻨﺪۀ ﺗﻮپ ﺟﻨﮕﯽ[

ﺣﺠﻢ اﻧﺘﻘﺎل )ﻓﺮوش( ﺳﻼح در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل  2010ﺗﺎ  2014ﺑﮫ ﻣﯿﺰان
 %16از رﻗﻢ ﻣﺸﺎﺑﮫ در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل  2005ﺗﺎ  2009ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

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

ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﺑﺰرگ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪۀ ﺳﻼح :آﻣﺮﯾﮑﺎ ،روﺳﯿﮫ ،ﭼﯿﻦ ،ﻓﺮاﻧﺴﮫ

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

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

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

طﯽ ﺳﺎل ھﺎی طﻮﻻﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪۀ ﺳﻼح ﺑﻮده و ھﺴﺖ.

ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﻼح ﯾﺎ ﺳﻮداﮔﺮان ﻣﺮگ اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ وزن

آن روﺳﯿﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ طﯽ ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺻﺎدرات ﺳﻼح
ﻣﻘﺎم دوم از ِ

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

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

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

ﺻﺎدرات  50ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﻼح در ﺳﺎل اﺳﺖ .ﭘﺎﻧﺰده ﮐﺸﻮر

ﺧﺎطﺮ اھﻤﯿﺖ ﻣﻀﻤﻮن ﺗﺮاﻧﮫ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻨﺜﻮر آن را در اﺧﺘﯿﺎر

ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪۀ ﺑﺰرگ ﺳﻼح در ﺳﺎل  2014ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ

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

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

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

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

طﺒﻖ داده ھﺎی ﺳﯿﭙﺮی )  SIPRIﻣﺆﺳﺴﮥ ﺳﻮﺋﺪی ﭘﮋوھﺶ ھﺎی

ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزارھﺎی ﻣﮭﻢ ﺳﻮداﮔﺮان ﻣﺮگ ،ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ اﺳﺖ

ﺻﻠﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ( ﺻﺎدرات ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﻼح ھﺎی ﻣﺘﻌﺎرف در ﺳﺎل

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

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

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

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

ﺗﺮﮐﯿﮫ ،اﯾﺮان ،ﮐﻮﯾﺖ ،ﺳﻮرﯾﮫ و ﻏﯿﺮه ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

و ﻏﯿﺮه را در ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .اﮔﺮ اﯾﻦ اﻗﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﮫ رﻗﻢ ﻓﺮوش ﺳﻼح

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻼح ھﺎی ﻣﺘﻌﺎرف و ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف )ھﺴﺘﮫ

اﺿﺎﻓﮫ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﻼح ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﻻ

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

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

اﺷﻐﺎل و ﺳﺮﮐﻮب ،ھﻤﮕﯽ اﺟﺰای اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری

ﺳﻼح آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  15.4 ،2011ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ

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

ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﺻﺎدرات ﺳﻼح آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  2011را 66.3

ﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ طﺒﻘﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار و دﯾﮕﺮ

ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت دو رﻗﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ،ﺑﮫ

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

از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ را ﻓﮭﻤﯿﺪم

زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺟﺎوداﻧﮫ ﮐﺮدن ﺳﻠﻄﮥ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ

در ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎی ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎ ﮐﺎدﯾﻼک ﺟﻮﻻن ﻣﯽ دھﻢ

دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﮫ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان در ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﯿﺘﯽ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻋﻠﺖ
ِ

ﮐﺎﺧﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺳﮫ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر و ﯾﮏ راﻧﻨﺪه دارم

ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺗﻼش دوﻟﺖ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺮای ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن

ﭘﻠﯿﺲ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﺑﺤﺮان ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ

ﺗﻮپ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻢ

ﺳﻮدآوری ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻢ ﺑﺤﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را

ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ

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

ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ

ﮔﺮی و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺟﺰء ﻣﮭﻤﯽ از ﻣﺒﺎرزۀ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﺿﺪ

ﺑﺮای ھﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ دارم.

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

اﯾﻦ اﺑﺰارھﺎی ﻟﻄﯿﻒ

ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺮی و ﺷﻮوﯾﻨﯿﺴﻢ از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ و

ھﻤﻮاره ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻧﺪ

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

ﺗﻮپ ﻓﺮوﺷﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﺘﺎن

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

ﺗﻮپ ﺑﺮای ﻓﺮوش دارم!

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ از ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺎ
ﺑﻮرژوازی و دﯾﮕﺮ طﺒﻘﺎت و ﻻﯾﮫ ھﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺪا

ﺑﺎ آھﻦ ﭘﺎره ھﺎﺗﺎن

ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﻮﭼﮏ

ﮐﮫ ﺑﺴﺎط ھﻤﺴﺎﯾﮫ ھﺎ را زﯾﺮ و رو ﮐﻨﺪ
و ﺑﺮای ھﻤﮥ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎر ﺑﮫ وﺟﻮد آورد

ﺑﻮرﯾﺲ وﯾﺎن )(1955

و ھﺮﮐﺲ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده رود

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﯾﺤﯿﯽ ﺳﻤﻨﺪر

و ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﭘﻮل و ﭘﻠﮫ
ﭘﯿﮫ ﺧﻮک ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد

ﺳﺒﺰی ﻓﺮوﺷﯽ ﮐﺮدم

ﻣﺮدم ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ

وﻟﯽ ﮐﺎرم ﻧﮕﺮﻓﺖ

و ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮥ دوﻟﺘﯽ

ﮐﺮاوات ﻓﺮوﺷﯽ ﮐﺮدم

ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن وﻗﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺷﻮﻧﺪ

وﻟﯽ ﻣﺮدم آھﯽ در ﺑﺴﺎط ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ

ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ راه ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ

ﻗﯿﭽﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻢ

ﺗﺎ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻓﺮاﻧﮏ ﺳﻘﻂ ﺷﻮﻧﺪ.

و ﺗﯿﻎ رﯾﺶ ﺗﺮاﺷﯽ
ﺷﺎﻧﮥ ﻋﺎج ﻧﻤﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻢ و

ﻣﻦ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎی ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ ﺗﻮپ ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻢ

ﺳﻮھﺎن و ﺳﺎطﻮر

اﻣﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرم زﯾﺎدی روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺖ

ﻓﺮوش ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدم

ﺑﺮای ھﻤﮥ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺳﺎزان ﻣﺸﻐﻠﮫ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدم.

دﻧﺒﺎل ﻓﺮوش ﮔﻞ ﺑﺮف ]زﻧﺒﻖ دره ،ﻣﻮﮔﺖ[ رﻓﺘﻢ

وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﮐﺎر و ﺑﺎرم ﺧﺮاب ﺷﺪه

ﮐﺎه در ﺗﺸﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭘﺮ ﮐﺮدم

ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻢ

ﺑﮫ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻟﮕﻦ ﺗﻮاﻟﺖ روی آوردم

ﺳﺮودﺧﻮاﻧﺎن ُﻣﺮدﻧﺪ

ﮔﺎری ام را در ﻣﺴﯿﺮی ﻧﺎھﻤﻮار ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪم

و ﺗﻨﮭﺎ زﻧﺪه ﮐﮫ ﻣﻨﻢ

داﺷﺘﻢ دﯾﻮاﻧﮫ ﻣﯽ ﺷﺪم

در ﮐﻨﺞ ﮐﻮﭼﮫ ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ دل ﺷﺎد و ﻗﺪم ھﺎی ﺳﺒﮏ

اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم راھﻢ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم!
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ﺧﯾزش ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔران اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺗﺣد اﯾران
ﮐﺎرﻣﺎﻧﯿﻮل* ﻣﯽ رﻗﺼﻢ
دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ زﻧﺪه ﻧﯿﺴﺖ
ﺣﺮاج ﺗﻮپ!

*

ﮐﺎرﻣﺎﻧﯿﻮل  carmagnoleﻧﺎم ﺳﺮودی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﮫ در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ

ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺧﯿﺰش ﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﺎری ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮥ

ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﭘﺲ از ﺑﺮاﻓﺘﺎدن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﻧﺎم رﻗﺺ ﺗﻨﺪی ﮐﮫ اﯾﻦ
آھﻨﮓ را ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺳﺮود ﮐﺎرﻣﺎﻧﯿﻮل در اﻧﻘﻼب ھﺎی ﺑﻌﺪی ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻧﯿﺰ

اﻧﻘﻼﺑﯿﺎن ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ

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

ﺧﺎﻧﻢ وﺗﻮ ** ﻗﻮل داده ﺑﻮد

ruwo.iran@gmail.com

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 اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻮط ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ،
ﺗﻘﺎرﻧﯽ طﻨﺰآﻣﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.
** ﻟﻘﺒﯽ ﮐﮫ اﻧﻘﻼﺑﯿﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ ﻣﺎری آﻧﺘﻮاﻧﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ.
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