ﭘﯿﺎم ﻫﻤﺪردی ﺳﺎزﻣﺎن راه ﮐﺎرﮔﺮ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ ﻋﻠﯽ اﺷﺮف دروﯾﺸﯿﺎن رواﯾﺖ ﮔﺮ اردوی ﮐﺎر و رﻧﺞ
ﻧﺎﻣﺖ ﺳﭙﯿﺪه دﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ آﺳﻤﺎن ﻣﯿﮕﺬرد!
ﻋﻠﯽ اﺷﺮف دروﯾﺸﯿﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺮ ﻣﺒﺎرز ،ﺗﻮاﻧﺎ و ﻣﺮدﻣﯽ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﯾﻒ ،ﻣﻬﺮﺑﺎن و آزاده را از
دﺳﺖ دادﯾﻢ .ﯾﺎر و ﯾﺎور ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﮑﺶ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ واﻻ از ﺗﺒﺎر اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺋﯽ ﻫﻤﭽﻮن " وان ﺗﺮوی " ﮐﻪ از دل
ﭘﺎک ﺣﻘﯿﻘﺖ زاده ﺷﺪﻧﺪ .دﻏﺪﻋﻪ اش ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﮔﻨﺪاب آﺑﺸﻮران ﺑﺰرگ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ و ﺑﯿﻤﺎری در زﯾﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﯾﺦ زدﻧﺪ ،داﻧﺶ اﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺎﻟﺶ ﭘﺎره و ﭘﺮ
آب و دﺳﺘﻬﺎی ﯾﺦ زده  ،ﺷﮑﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﻟﺒﺎس ژﻧﺪه  ،در ﮐﻼﺳﻬﺎی درس ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ای از ﺗﺒﺎر
و ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ ﮔﻮرﮐﯽ .
ﻋﻠﯽ اﺷﺮف در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ و در ﮐﻮدﮐﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی رﻧﺞ و
زﺣﻤﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ ﮔﻮرﮐﯽ ﺑﺮای ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺮداﺧﺖ .و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن
دوره آﻣﻮزﮔﺎری در داﻧﺸﺴﺮای ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﺳﺎل در روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف ﮔﯿﻼﻧﻐﺮب و ﺷﺎه
آﺑﺎدﻏﺮب ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .اﻫﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮐﺘﺎب ﺑﻮد .ﻫﻤﺪردی ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺣﻤﮑﺸﺎن و ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﺎن و
رﻧﺠﻬﺎﯾﺸﺎن داﺷﺖ .ﻋﻠﯽ اﺷﺮف ﺻﺪای آﻧﺎن ﺑﻮد .ﻋﺸﻖ ﺷﻮر اﻧﮕﯿﺰش ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪﮔﺎن را
در داﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯾﺶ از ﺟﻤﻠﻪ" از اﯾﻦ وﻻﯾﺖ"  " ،آﺑﺸﻮران" " ﻓﺼﻞ ﻧﺎن" " ،ﻫﻤﺮاه آﻫﻨﮕﻬﺎی ﭘﺪرم "  "،اﺑﺮ
ﺳﯿﺎه ﻫﺰارﭼﺸﻢ" " ،رﻧﮕﯿﻨﻪ "  " ،ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺑﺮی" و  ...ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯿﺘﻮان دﯾﺪ.
ﻋﻠﯽ اﺷﺮف ﻫﺮﮔﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪرﺗﻤﺪاران ﺷﺎه و ﺷﯿﺦ ﺳﺮ ﺧﻢ ﻧﮑﺮد و ﻫﻤﻮاره در راه ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آزادی و
رﺷﺪ و اﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد و ﻟﺤﻈﻪ ای ﺳﺎﮐﺖ ﻧﻨﺸﺴﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی ١٣۵٠
ﮐﺘﺎب "از اﯾﻦ وﻻﯾﺖ" و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻪ ﺑﺎر دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم از ﺷﻐﻞ
ﺗﺎ  ١٣۵٧ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻮﺷﺘﻦ ِ
ﻣﻌﻠﻤﯽ اﺧﺮاج ﺷﺪ .ﺑﺎر ﺳﻮم در ﺳﺎل  ۵٣ﺑﻪ ﯾﺎزده ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ در اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم اﯾﺮان از زﻧﺪان
آزاد ﺷﺪ.
ﻋﻠﯽ اﺷﺮف دروﯾﺸﯿﺎن در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﯽ در ﺣﻔﻆ و ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﭼﻪ در
دوره رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﭼﻪ در دوره رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ و ﻧﯿﺰ آﺛﺎرش و ﮐﻼ ﺗﻌﻠﻖ اش ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﭗ اﯾﺮان ،در رژﯾﻢ ﻓﻘﺎﻫﺘﯽ ﻧﯿﺰ از ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﻓﺸﺎر در اﻣﺎن ﻧﺒﻮد .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺘﻮدﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﻣﺘﻌﻬﺪ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﺻﻔﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد.
ﻣﺎ درﮔﺬﺷﺖ ﻋﻠﯽ اﺷﺮف دروﯾﺸﯿﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮاﻣﯽ ،ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن  ،دوﺳﺘﺎن و
دوﺳﺘﺎران وی و ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی آزادﯾﺨﻮاه و ﺑﺮاﺑﺮی ﻃﻠﺐ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯿﮕﻮﺋﯿﻢ و ﺧﻮد را در اﯾﻦ اﻧﺪوه ﺑﺰرگ
ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ.
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