
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  شمس الدين امانتی

  ٢٠١٧ نومبر ٠۵
  

 ، روز دانش آموز)آبان( عقرب١٣گرامی باد 
   

ی اعتراضات و مبارزات رژيم جمھوری اسالمی، به منظور فريب افکار عمومی، تحريف و تخريب دست آوردھا

، را به عنوان عقرب ١٣ کارگران، زنان، معلمان، دانشجويان، دانش آموزان و ساير اقشار تحت ستم روز ۀروزمر

 مختلفی است که در ۀ يادآور سه واقعه در سه دورعقرب ١٣روز . گذاری کرد ، نام»مبارزه با استکبار جھانی«روز

  .ی، برای اھداف سياسی خاصی به ثبت رسيدهتاريخ رژيم سرمايه داری جمھوری اسالم

  .توسط مأموران ساواک در قم دستگير و به ترکيه تبعيد شد»خمينی«، ١٣۴٣ عقرب ١٣ در روز -

ی کارگران آگاه و مردم آزاديخواه و مبارز به کليت نظام ئ، ھمزمان با جنبش اعتراضی و توده ۵٧ قيام سال ۀ در آستان-

آموزان شھر تھران مدارس خود را تعطيل و  ھزاران نفر از دانش١٣۵٧ عقرب ١٣ح روز پادشاھی حاکم بر ايران، صب

اين . در ھمبستگی با تظاھرات دانشجويان و مردم معترض به حکومت رژيم پھلوی، مستقر در دانشگاه تھران پيوستند

يم پھلوی، مواجه شد که  و ارتش حامی تاج و تخت رژپوليستجمع اعتراضی با يورش سازمانيافته نيروھای امنيتی، 

دولت شريف .  نفر از دانش آموزان و دانشجويان و مجروح شدن صدھا تن ديگر شد۵۶متأسفانه منجر به جانباختن 

ُامامی يک روز بعد از صدور و اجرای اين پروسه از کشت و کشتار دانش آموزان در دانشگاه تھران از سمت خود  ُ

  .  کردءاستعفا

 مردم معترض و ۀی دانش آموزان که از پشتيبانی دانشجويان، جوانان و تودئ اعتراضات توده به دنبال اين پروسه از

جمعی از اين دانش آموزان ١٣۵٧ ]دلو[بھمن١۶انقالبی به تماميت حکومت پھلوی برخوردار بودند، در روز دو شنبه 

عنوان روز دانش آموز اعالم را به ١٣۵٧ عقرب ١٣ُضمن محکوم کردن اين کشتار طی اطالعيه ای رسمی روز شنبه 

نمودند، سپس اعالم و عھد کردند که ھر سال با ياد اين جانباختگان از جنبش دانش آموزی، در سراسر ايران اين روز 

 .را گرامی می دارند

مريکا در تھران تعدادی از ا ۀ، تعدادی از دانشجويان طرفدار خمينی در حمله به سفارتخان١٣۵٨ عقرب ١٣ در روز -

 مستقر در اين سفارتخانه را به گروگان گرفتند، سپس نمايندگان مجلس اسالمی، اين روز را به ئیمريکاامندان کار

  .نام گذاری کردند»ّملی مبارزه با استکبار«روز

 که از» مريکااتبعيد خمينی و گروگانگيری در سفارت (، ماه و سال نه تنھا در رابطه با اين دو رويداد  روز، نامتغييراما 

 عملی جنبش ۀمنتسب شد، تأثيری در ماھيت و نتيج»مبارزه با استکبار جھانی«منظر سياستگذاران رژيم اسالمی به 
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 جنبش دانش آموزان در ابعاد سراسری نداشته و ۀدانشگاه تھران، بر آيند١٣۵٧ عقرب ١٣اعتراضی دانش آموزان در 

  . نخواھد داشت

 به فراموشی سپرده اند، که علی ًارا عمد ٨٨ سال عقرب ١٣رات روز رژيم اسالمی حاکم بر ايران، تظاھولين ؤمس

 به صف تظاھرکنندگان، نتوانست از شور و شوق پوليسرغم يورش نيروھای تا دندان مسلح سپاه پاسداران، بسيجی و 

  .نداشتند خللی واردکند» جنبش سبز«جوانان انقالبی و مبارز که چندان ربطی ھم به رھبران 

، دانش آموزان بسياری از استانھا از جمله؛ تھران، مشھد، کرمان، سمنان، گرگان و ١٣٩۵ سال ]جوزا\درخرداد ماه

االت ؤ برگزاری و طرح نامناسب سۀبا تجمع مقابل آموزش و پرورش رژيم اسالمی، در اين استانھا به نحو........ 

 . ر عمومی به موارد فوق محدود نيستشگرد رژيم اسالمی، به منظور فريب افکا.  اعتراض کردندئیامتحان نھا

ه  برگزار می شد و مناسبت آن جانباختن يکی از معلمان ب]ثور[ ارديبھشت١٢ روز معلم در تاريخ ۵٧قبل از قيام سال 

ھيجده . در تجمع اعتراضی معلمان در ميدان بھارستان بود١٣۴٠ارديبھشت سال ١٢در روز »ابوالحسن خانعلی« نام

توسط ١٣۵٨ ارديبھشت ١١يکی از نظريه پردازان رژيم اسالمی حاکم بر ايران، در  »ریمرتضی مطھ« سال بعد

 ارديبھشت توسط رژيم اسالمی، اين روز از روز معلم که ١٢گروه فرقان ترور شد و با اعالم مرگ مطھری در روز 

  . نامگذاری شده بود به روز معلم رژيم با اھداف سياسی و اسالمی خاصی نامگذاری شدًقبال

ريز و درشت رژيم اسالمی »مبتکرين«که دست آوردی را عايد نه اين»ابوالحسن به مرتضی« نام ازتغييربه دنبال اين 

جلو مجلس اسالمی و ادارات  معلمان و بازنشستگان اين وزارتخانه در ۀنکرد، بلکه روزانه شاھد اعتراضات گسترد

  .آموزش و پرورش در ساير شھرھای ايران ھستيم

 دار رفتن ۀ فرزاد کمانگر معلم مبارز مدارس روستا ھای کردستان در زندان و پای چوبۀمقاومت، پايداری و اراد

  .  شاھدی بر اين ادعا است

در تقويم رسمی رژيم . وز جھانی زن بود ر]حوت[ اسفند١٧، برابر با چ در ايران ھشتم مار۵٧قبل از قيام سال 

دختر پيامبر مسلمانان به عنوان روز زن و روز مادر به ثبت رسيد که در واقع روز »فاطمه زھرا«اسالمی، روز تولد

  . بردگی زن است

علی بن « اين روز به زادروز۵٧پس از قيام سال . روز پدر ناميده می شد»رضا شاه« روز تولد۵٧پيش از قيام سال 

  .يافتتغييری اسالم ئيکی از شمشيرکشان اسطوره  »بی طالبا

رژيم جمھوری اسالمی، ھنوز به موارد فوق محدود نخواھد بود بلکه از ھمان آغاز بر سر کار آمدنش در عملکرد اما 

 مخدوش کردن جنبش دانش آموزی و ايجاد سد و مانع در راه آموزش بر مبنایبه منظور  شرعی و ۀتوسل به شگرد حيل

ابداع کرد، تا در ايام تعطيالت نوروزی و تابستان، را نام کاروان راھيان نور ه  مقوله ای ب١٣٧۶علم و دانش، در سال 

ھدف رژيم از اين کاروان ھا، .  عراق با ايران کندۀ سال٨مانده از جنگ ی جاه  ويرانه ھای بۀدانش آموزان را روان

 جنگ طلبی در صفوف ۀس و روحيأن دانش آموزان، تبليغ نا اميدی، يايجاد رعب و وحشت، تقابل با شادی و نشاط بي

نوجوانان و جوانان بر فضای مدارس طی ساليان طوالنی تأثيرات مخربی بر جسم و روح دانش آموزان داشت و در 

  .نھايت اين پروسه به سالمت اجتماعی به شدت آسيب زده است

 ساله در سفر به ٨ مانده از اين جنگ یجاه خريب و ويرانه ھای بعالوه بر تأثيرات مخرب روحی از مشاھدات آثار ت

 حامل ۀ نقليۀاين مناطق و عبور از جاده ھای نا امن و غير استاندارد بر اثر تصادفات بين جاده ای و واژگون شدن وسيل

ميم اجباری علم ھر سال تعدادی از دانش آموزان دختر و پسر قربانی اين تص»راھيان نور«اين دانش آموزان تحت نام
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ه ستيزان و جنگ طلبان حاکم بر ايران شده اند و به اين ترتيب طی سال تحصيلی والدين اين تعداد از دانش آموزان عالق

  .مند به سرنوشت فرزندان خود را دچار غم و اندوه بی پايانی خواھندکرد

در کالس درس جان سالم بدر خواھند برد در آن تعداد از دانش آموزانی که در جريان آتش گرفتن و انفجار بخاری نفتی 

فضای خفقان مدارس و مراکز آموزشی تحت نظارت بسيج مدارس و آخوند ھای مرتجع ضمن رعايت قوانين ارتجاعی 

و اجباری تفکيک برمبنای جنسيت و انجام اجباری فرايض دينی در کالس و بيرون از مدرسه، روزگار سختی را 

ه  روزانه با محتوای ارتجاعی کتب درسی سرو کار دارند که نه تنھا با آموزئیر چنين فضا دًمضافا. سپری خواھند کرد

ھای علمی بی ربط است بلکه در مغايرت کامل با پيشرفت علم و دانش و آگاھی انسان در عرصه ھای گوناگون 

 .آموزشی در جھان کنونی است

الزم و ضروری » مبارزه با استکبار جھانی«ی محتوایدور از شعار به  بئیگراميداشت روز دانش آموز در چنين فضا

 و ساير دانش آموزان جانباخته در  ، در دانشگاه تھران١٣۵٧ عقرب ١٣است، تا ضمن ارج نھادن به جانباختگان 

 از قيد و بندھای ارتجاعی و ئی در وضع موجود و رھاتغييرعرصه ھای مبارزاتی به قدمت عمر رژيم اسالمی، اميد به 

 از آموزش بر مبنای دين و تفکيک بر مبنای جنسيت، طی مبارزه ای متحدانه و ئیپاگير حکومت مذھبی و رھادست و 

 .    پيگير در ھمبستگی با کارگران آگاه و پشتيبانی دانشجويان و مردم مبارز و انقالبی کارساز و دست يافتنی است

  

  ١٣٩۶ عقرب ١٢جمعه 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


