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ﺑرﻧﺎک ﺟوان
ﺷﺑﺣﯽ ﺑر ﻓراز اﯾران در ﮔﺷت و ﮔذار اﺳت .ﺷﺑﺢ ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف
اﺳﺎﺳﯽ! ﺳﺎﯾﮫ اﯾن ﺷﺑﺢ ﺑﺳﯾﺎر ﮔﺳﺗرده ﺗر از ﻣرزھﺎی ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ
اﯾران ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده اﺳت .در داﺧل و ﺧﺎرج اﯾران ﺗرس از اﯾن ﺷﺑﺢ
روزاﻓزون ﻣﯽ ﺷود و ﻗدرﺗﮭﺎی ﻣوﺟود را ﺑﮫ وﻟوﻟﮫ اﻧداﺧﺗﮫ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺑررﺳﯽ ﻣﺧﺗﺻﺎت اﯾن ﺷﺑﺢ ﭼﺎره ﺟوﯾﯽ ﮐﻧﻧد :ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد داﻣﻧﮫ ﻧﻔوذ
اﯾن ﺷﺑﺢ را ﻣﺣدود ﯾﺎ ﺑﯽ ﺧطر ﺳﺎزﻧد.
در ﻣﻘﺎﺑل ،در ﮔوﺷﮫ و ﮐﻧﺎر دﻧﯾﺎ ﻣردم زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺻﻔﺣﺎت
ﺗﻠوﯾزﯾون و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﭼﺷم دوﺧﺗﮫ اﻧد ﺗﺎ ﺷﺎدی ﮐﻧﻧد .ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ اﻧﺳﺎن
در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،ادارات ،ﻣدارس و داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ،ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ و
ﻣراﮐز ﻋﻠﻣﯽ و روﺷﻧﻔﮑری ﺑﮫ ﺷﺑﺢ ﻓوق ﭼﺷم اﻣﯾد دارﻧد .ﺳﺎﯾﮫ آﻧرا
ﺑﺎ دﻗت ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .آﻧﺎن در ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اﯾران اﻣﯾد ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر
را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد .ﺗﻐﯾﯾری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭼﮭره دﻧﯾﺎ را ﻋوض ﮐﻧد.
ﺑﻌد از وﻗﺎﯾﻊ ﻋﺎﺷورا ﻣﺎ ﺷﺎھد ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﮭﻣﯽ در ﺻف ﺑﻧدﯾﮭﺎی
ﻣؤﺛر داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ھﺳﺗﯾم .ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﺷدﻧد،
ﺷﻌﺎرھﺎی ﺟدﯾدی رو آﻣدﻧد ،اﺳﺗراﺗژی ھﺎ و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎی ﺟدﯾدی
طرح ﺷدﻧد و اﺗﺣﺎدھﺎ و ﭘﯾوﻧدھﺎی ﺗﺎزه ای اﯾﺟﺎد ﺷدﻧد .وﻟﯽ ﺑﺎﯾد دﯾد
ﭼرا اﯾن روﯾدادھﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺳرﻋت ﺻﺣﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﭘُر ﮐرده اﺳت.
ﭼرا ﻗﺑل از ﻋﺎﺷورا اﻣﮑﺎن وﻗوع ﭼﻧﯾن روﯾدادھﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ
ﻧﺑود؟ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎد ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﻣﺎھﯾت ﺧود و
ﺳﯾﺎﺳﺗﺷﺎن را روﺷن ﮐردﻧد؟
ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﭘرﺳش ھﺎ ﻧﯾﺎز دارﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ دو ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯾﺎﻧدازﯾم .ﺑﮫ روز  13آﺑﺎن ﮐﮫ ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣردم ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً
ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻧﮭﺎدھﺎ و ﻣراﮐز و اﻓراد ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﺷﺎﻧﮫ ﮔرﻓﺗﺗﻧد.
اﯾن اوﺿﺎع ﺑﺎ ﮐش و ﻗوس و ﺗﻣرﯾن ھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ  16آذر رﺳﯾد.
روزی ﮐﮫ ﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﻣذھﺑﯽ ﺑود و ﻧﮫ رژﯾم – ﺑﺎ دار و دﺳﺗﮫ ﻓﻌﻠﯽ
– و ﻧﮫ ھﻣﮑﺎران اﺻﻼح طﻠب  -ﺗواﻧﺳﺗﻧد اﯾن روز را ﺑﺎ ﺟﮭل و
دروغ و ﺟﻌل ﻣﺻﺎدره ﮐﻧﻧد .در  16آذر ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺗواﻧﺳت
ﻧدای اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﺧﯾزش ﻣردم را ﺳر دھد ،ﺑﮫ وظﯾﻔﮫ ﺧود ﻋﻣل ﮐﻧد و
ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در ﻓراﮔﯾرﮐردن ﺷﻌﺎرھﺎی رادﯾﮑﺎل  13آﺑﺎن اﯾﻔﺎ ﮐﻧد.
ﻣردم و داﻧﺷﺟوﯾﺎن آﺷﮑﺎرا ﺗﺎﺑوھﺎ را در ھم ﺷﮑﺳﺗﻧد و ﻣﻘ ّدﺳﺎت
ﻧظﺎم را ﺑزﯾر ﮐﺷﯾدﻧدُ .ﺑﺗﮭﺎی اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ را ﮐﮫ ھر دو ﺟﻧﺎح ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ ﻗﺳم ﻣﯽ ﺧوردﻧد و ھﻧوز ھم ﻣﯽ ﺧورﻧد را ﺑﮫ آﺗش ﺳﭘردﻧد و
زﯾر ﭘﺎ ﻟﮕد ﻣﺎل ﮐردﻧد .ﺑدﯾن طرﯾق ﺷﻌﺎرھﺎی ﺿدﮐﻠﯾت ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﻓراﮔﯾر ﺷد .اﯾن ﻣﺑﺎرزات ﺷﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕذارد ﮐﮫ اﯾن ﻣوج
ﺳر ﺑﺎز اﯾﺳﺗﺎدن ﻧدارد .ھﻣﮫ ﺑﮫ ﻋﺎﺷورا ﭼﺷم دوﺧﺗﮫ ﺑودﻧد.
ﻣوﺳوی و ﮐﻣپ ﺳﺑز از ﻣدﺗﮭﺎ ﻗﺑل از آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﻣﻧﺗظر ﺗﺎﺳوﻋﺎ و ﻋﺎﺷورای ﺣﺳﯾﻧﯽ ﺷﺎن ﺑودﻧد .ﺟﻧﺎح ﮐودﺗﺎﭼﯽ ھم
ﻣﺄﯾوﺳﺎﻧﮫ و ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﯾرون اﻓﺗﺎده ﺑرای اﯾن ﻋزای ﺳﺎﻻر ﺷﮭﯾدان
ﺗدارک ﻣﯽ دﯾد و ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺧود را ﺑﺳﯾﺞ ﻣﯽ ﮐرد .ﺑﻌﺑﺎرﺗﯽ ھر دو
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ﺟﻧﺎح ﻏﺎﻟب و ﻣﻐﻠوب در ﯾﮏ ﺑﺎﻧد ﭘﮭن ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ
ﺑرای ھر دوی آﻧﮭﺎ ﻓﺿﺎی ﺟوﻻن ﺑود .وﻗﺎﯾﻊ  13آﺑﺎن و
 16آذر آﻧﭼﻧﺎن ﺷوﮐﯽ ﺑﮫ ھر دو ﺟﻧﺎح وارد ﮐرد ﮐﮫ در
روزھﺎی ﺑﻌد از  16آذر و ﻗﺑل از ﻋﺎﺷورا ،ﺧﺎﻣﻧﮫ ای
ﺷﺧﺻﺎ ً ﺑﮫ ﺷرﮐت در ﻋزاداری ﺣﺳﯾﻧﯽ ﺑرای اﺗﻣﺎم ﺷورش
و ﺣذف ﻓﺗﻧﮫ ﮔران ﻓرﻣﺎن داد و ﻣوﺳوی و ﺷرﮐﺎ ھم ﺑﺎ
اﻟﺗﻣﺎس و ﺧواھش اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺗﺎ ﻧذر و ﻧﯾﺎز ﮐﻧﯾم
ﺗﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ دور از ﺧﺷوﻧت و ﺷﻌﺎرھﺎی ﺿدرژﯾﻣﯽ
ﺑرﮔزار ﺷود .اﻣﺎ ﺗﺣرک اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣردم ﺣﺳﺎب و ﮐﺗﺎب ھﻣﮫ
را ﺑﮭم زد .ﻋﺎﺷورای  88ﺑرﺧﻼف ﻋﺎﺷورای  57ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﻣوﺟب ﺗﺛﺑﯾت و ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﺷدن رھﺑری ﻣذھﺑﯽ ﻧﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺷﻌﺎرھﺎی ﺳﺎﺧﺗﺎرﺷﮑن را ﺑﮫ ﻧﺣو ﻣؤﺛری ﺗﺛﺑﯾت ﮐرد و ﺑر
ﻣﺳﺎﻟﻣت ﺟوﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑل دﺷﻣن ﺿرﺑﮫ ﻣﮭﻣﯽ وارد آورد.
اﯾن اﻣر آب ﺑر ﻻﻧﮫ ﻣورﭼﮕﺎن رﯾﺧت و ﻣوﺟب دﻟﮭره و
ﻧﮕراﻧﯽ رھﺑران ﻣوج ﺳﺑز ﺷد .ﺗﺎ ﺑدان ﺣد ﮐﮫ اﻣﺛﺎل ﻣوﺳوی
و ﺧﺎﺗﻣﯽ و ﮐروﺑﯽ و  ...ﺑﻌد از آن ﻋﻣﻼً ﻣﺑﺎرزه ﺑرﺣق ﻣردم و
ﺷﻌﺎردھﻧدﮔﺎن را ﺑﺎ اﻏﺗﺷﺎش ﺑراﺑر داﻧﺳﺗﻧد و ﻣردم را ﻣﺣﮑوم ﮐرده
و رﺳﻣﺎ ً اﻋﻼم ﮐردﻧد ھر ﺷﻌﺎری ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را
ﺑزﯾر ﺳؤال ﮐﺷد اﻧﺣراﻓﯽ اﺳت.
اﺻﻼح طﻠﺑﺎن در ﻣﻣﺎﺷﺎت و ﺳﺎزش آﻧﭼﻧﺎن ﭘﯾش رﻓﺗﻧد ﮐﮫ
اﮐﻧون ﭘس از ھﻔت ﻣﺎه درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣردم در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺧواﺳﺗﺎر
ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺷده اﻧد ،اﻣﺛﺎل ﻣوﺳوی ﺑرای ﺣﻔظ
ﻧظﺎم رﺳﻣﺎ ً ﻓرﻣﺎن ﻋﻘب ﮔرد و طرح ﮔذر از ﺑﺣران ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﮐﻧد.
وﻗﺎﯾﻊ ﻋﺎﺷورا ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑرای ﺟﻧﺎح ﮐودﺗﺎ و ﺟﻧﺎح ﻣﻐﻠوب
ﻧداﺷت ،ھﻣﺎﻧﺎ ﻋزاداری ﺑرای ﺣﺳﯾن ﺑود .ﭘس از آن ﺑود ﮐﮫ ﻋﻣده
ﻣردم ﺣﺎﺿر در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﻣﻧﺎﻓق ،ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ،ﺟﺎھل ،ﻋواﻣل ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ
و ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳم ،ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ و ﺧﺷوﻧت طﻠب و ﻣﺷﺗﯽ اراذل
ﻧﺎم ﮔرﻓﺗﻧد .آری ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣردم در اﯾن دو روز ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ
ﺣﻣﻠﮫ ،ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً و ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺗوﺟﮫ ﮐﻠﯾت ﻧظﺎم و ﺗﻣﺎم ﺳران آن اﺳت.
دﯾﮕر در ﺑﯾن ﺟﻣﻌﯾت ﺣﺎﺿر در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﺎﯾد دﻗت ﻣﯽ ﮐردی ﺗﺎ ﺑﺎﻧد
رول ﯾﺎ ﭘﺎرﭼﮫ ھﺎی ﺳﺑز را ﺑﺑﯾﻧﯽ .ﯾﺎﺣﺳﯾن ،ﻣﯾرﺣﺳﯾن ھم ﻓﻘط در
ﻣﯾﺎن ﺑﺧﺷﯽ از ﻣردم ﺑﻧدرت ﺗﮑرار ﺷد .ﺳرﻋت وﻗﺎﯾﻊ آﻧﻘدر زﯾﺎد
ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺟﺎزه ﻧداد ﻣﻧﺗظری را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘدر ﻣﻌﻧوی ﻣﻠت –
ﺑﺧواﻧﯾد را ِه ﺳﺑز -ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﻧد .ﺗﺛﺑﯾت ﺷﻌﺎرھﺎی ﺳﺎﺧﺗﺎرﺷﮑﻧﺎﻧﮫ در
ﻋﺎﺷورا ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اداﻣﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ﺣﺎﮐم ﺑر ﻣﺑﺎرزه  13آﺑﺎن و ارﺗﻘﺎی
رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم  16آذر را ﭘﯽ ﮔرﻓت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ﻋطﻔﯽ در
ﻓﺿﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ﺑدل ﺷد .ﺑﯾﺎن ﭼرﺧﺷﯽ در روﺣﯾﮫ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ
ﻣردم ﺑود .آری از ﺑﺳﺗن ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ و ﺷﻌﻠﮫ ھﺎی ﺑﻠﻧد ﻣوﺗورھﺎی
آﺗش ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺳرﮐوﺑﮕران ﺗﺎ ﮐﺷف ﺣﺟﺎب زﻧﺎن ﺗﺎ ﺗﻧﺑﯾﮫ
ﺳرﺑﺎزان و ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎی ﻣزدور و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ھر اﺑزاری ﻋﻠﯾﮫ
ﻣﮭﺎﺟﻣﺎن ،ﺗﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻗرارﮔﺎه ﭘﻠﯾس و ﺗﺻرف آن ھﻣﮫ اﯾن
دﺳﺗﺎوردھﺎ ﺑود ﮐﮫ ﺧواب ﻗدرﺗﮭﺎی داﺧﻠﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ را آﺷﻔﺗﮫ ﮐرد.
ھم اﮐﻧون رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ از رﺷد اﻓراطﯽ ﮔری ﺳﺧن ﻣﯽ راﻧد؛
ﺧﺎﺗﻣﯽ ﺑﯽ ﺷرﻣﺎﻧﮫ ﺑر ﻣردم ﺗوھﯾن روا ﻣﯽ دارد و ﺑﮫ آﻧﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد
ﻏﻠط ﮐردﯾد ﮐﮫ ﺿدﻧظﺎم ﺷﻌﺎر دادﯾد؛ ﮐروﺑﯽ از ﺗﻌﮭدش ﺑﮫ وﻻﯾت
ﻓﻘﯾﮫ ﺣرف ﻣﯽ زﻧد؛ ﻣوﺳوی ﺑﺎ ﺑرﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺿﻣﻧﯽ اﻧﺗﺧﺎب
اﺣﻣدی ﻧژاد طرح ﮔذار از ﺑﺣراﻧش را اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد و ﭘﻧﺞ
"روﺷﻧﻔﮑر دﯾﻧﯽ" )ﺳروش ،ﮔﻧﺟﯽ ،ﻣﮭﺎﺟراﻧﯽ و (..ھم ﺳﻌﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﺳوراخ ﺳﻧﺑﮫ ھﺎی ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻣوﺳوی را ﭘر ﮐﻧﻧد و ﺳراﻧﺟﺎم اوﺑﺎﻣﺎ
ھم ﭘس از ﻋﺎﺷورا ﺑﮫ اﭘوزﯾﺳﯾون ﭘﯾﺎم ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﺷﻣﺎﺳت!
ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﯾﺎن دﺳﺗﮫ ﻓوق ﺑﺎﯾد اذﻋﺎن ﮐرد ﮐﮫ ﻧوار
ﻣﺣﮑم و روﺷﻧﯽ اﯾن ﻧﯾروھﺎ را از ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﮐُرﺳﯽ رھﺑری در
اﯾران ﺗﺎ راھروھﺎی ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد و ﺳﺎﻟﻧﮭﺎی ﺑورس ﻣﻣﺎﻟﮏ اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺗﺎ
ﺣﺎﮐﻣﺎن ﭼﯾن و روﺳﯾﮫ ﺑﮭم ﭘﯾوﻧد ﻣﯽ زﻧد .ﻧوار ﺗرس :ﺗرس از
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﭘﻧﺟم
اﻣروزه ﺑدون ﺣﺿور ﻣﺗﺷﮑل و آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻣﺎن اﻣﮑﺎن ﺗﺄﺛﯾرﮔذاری ﺑر
ﻓروﭘﺎﺷﯽ ،ﺗرس از رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم ﺗوده ھﺎی ﺗﺣت ﺳﺗم ،ﺗرس از ﺗﺎر و
اوﺿﺎع از ﻣﺎ ﺳﻠب ﻣﯽ ﺷود .درﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد اﻓق و آرﻣﺎن
ﻣﺎر ﺷدن ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم در ﻧﻘطﮫ ای ﺳودا زده ،وﺣﺷت از رﺷد ﺟﮭش
ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻣﺎن را روﺷن ﺗر ﮐﻧﯾم ﺑﻠﮑﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﺗﺷﮑل ﺷدن ﻓوری
وار ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﭘرﺗو اﯾن رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم ،وﺣﺷت از ﺑرﺧﺎﺳﺗن
اﺳت .ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﻧﯾروی ﻣﺎدی
ﻏوﻟﮭﺎی ﺳرﮐوب ﺷده ﺗﺣت ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ و
ﺧود را در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﯾروی ﻣﺎدی دﺷﻣن ﻗرار داد ،ﺑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ واﻗﻌﯽ
ﻣﻠﯾﺗﯽ و ﻣذھﺑﯽ.
از ﻗوای ﺧود و دﺷﻣن دﺳت ﯾﺎﻓت و ﻧﺑردھﺎی ﭘﯾروزﻣﻧد ﺳﺎزﻣﺎن
ﺧﺻﻠت ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی ﺻﺎدر ﺷده ﭘس از ﻋﺎﺷورا ﺗوﺳط اﺷﺎرات
داد.
ﺳطﺣﯽ و ﻗﺳﻣﯽ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﯽ ﺷود.
ﻗطﺎر ﺳرﯾﻊ اﻟﺳﯾر ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺑﺎ ﻗدرت در ﺣﺎل رﺳﯾدن ﺑﮫ
اﮔر ﮐﺳﯽ دﻧﺑﺎل ﺣﻘوق ﭘﺎﯾﮫ ای ﻣردم در اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎﺳت ول ﻣﻌطل
دو راھﯽ ﺣﺳﺎﺳﯽ اﺳت .ﻣﺳﯾر ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف ﻗطﻌﯽ ﺑﺎ ﻧظﺎم ﯾﺎ
اﺳت .در اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎ از ﺣﻘوق زﻧﺎن ،ﻣﻠﯾﺗﮭﺎ و ﻣردم زﺣﻣﺗﮑش
ﻣﺳﯾری ﮐﮫ رھﺑران ﻣوج ﺳﺑز ﺗرﺳﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .رھﺑران ﻣوج ﺳﺑز
ﺧﺑری ﻧﯾﺳت .ﻣﺳﺄﻟﮫ اﺻﻠﯽ ھﻣﮫ ﻧﮕﺎرﻧدﮔﺎن اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎ اراﺋﮫ راه
از ﻗﺑﯾل ﻣوﺳوی و ﮐروﺑﯽ ﺗﺎ ﭘﻧﺞ روﺷﻧﻔﮑر دﯾﻧﯽ ﺗﺎ ﻗدرﺗﮭﺎی ﺑﯾن
ﺣﻠﯽ ﮐﻠﯽ اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را از اﯾن ﺑﺣران
اﻟﻣﻠﻠﯽ در ﺣﺎل راﯾزﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﻗطﺎر را ﺑﮫ رﯾل و ﻣﺳﯾر
ﺧطرﻧﺎک ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﮔذر دھد ﮐﮫ ارﮐﺎن ﻧظم ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﮐﻣﺗرﯾن
ﻣورد ﻧظر ﺧودﺷﺎن ھداﯾت ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ از ﺳرﻋت و ﻗدرت آن آﻧﻘدر
آﺳﯾب را ﺑﮫ ﺧود ﺑﯾﻧد .ﺑر اﯾن ﺑﺳﺗر ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺷﻣﺎره
ﺑﮑﺎھﻧد ﺗﺎ در ﻟﺣظﮫ رﺳﯾدن ﺑﮫ دوراھﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﯾر ،ﺳرﮐوب
ھﻔدھم ﻣوﺳوی ﻣورد ﺗوﺟﮫ ھﻣﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .از ﺑﯾت رھﺑری ﺗﺎ
و ﻣﺗﻼﺷﯽ ﮐردن آﻧرا ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑل ﺑﯾﺎﺑﻧد .آﻧﺎن ﺗﺟرﺑﮫ ،ﻗدرت و
ﻗﺻر رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ و ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد ،از ﻣراﮐز ﺳﺑزھﺎ در ﺧﺎرج ﺗﺎ ﻣﺣﺎﻓل
ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ و ﻣراﮐز ﻓﮑری و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و رﺳﺎﻧﮫ ای
ﮐﭘﮏ زده روﺷﻧﻔﮑران ﺧود ﻓروﺧﺗﮫ و ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻗدرت
ﮐﺎﻣﻠﯽ را ھم ﺑرای اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎﺗﺷﺎن در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد .ﻣﺷﮑل اﺳﺎﺳﯽ
ﻣردم ﻣﯽ ھراﺳﻧد راه ﻧﺟﺎﺗﯽ در اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد .آﻧﺎن ﺑطور
اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻣردم ﻣﺎ از ﻣﻘرھﺎی ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺧود ﻣﺣروﻣﻧد .اﯾن
ﺟدی ﺑﮫ ﻓﮑر اﻓﺗﺎده اﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھر طرﯾق ﮐﮫ ﺷده – ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﻣذاﮐره ﺑﺎ
ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻧﻘطﮫ ﺿﻌﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﻣﺑﺎرزات
ﺟﻧﺎح ﺣﺎﮐم – ﺣرﮐت ﻣردم را ﻣﮭﺎر و ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧد و ﻧﮕذارﻧد
ﻣردم ﺑﮫ ﺳﻣت ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف ﻗطﻌﯽ ﺑﺎ ﻧظﺎم ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﺑد.
ﺷﯾرازه ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼً از ھﻣﮫ ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ﺷود.
اﻣروزه وﺟود و ﺣﺿور ﻧﯾروھﺎی آﮔﺎه و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻧﺑش
اﻣری ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ – ﻧﺳﻠﯽ ﮐﮫ در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑزرگ
داﻧﺷﺟوﯾﯽ در ﺗﻣﺎم ﻣﺑﺎرزات ﻣردﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﻘوﯾت ﻋﻧﺻر آﮔﺎھﯽ
ﺷدﯾم ،اھﻣﯾت دارد ﺷﻧﺎﺧت اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺣﺳﺎس و ﺗﻼش ﺑرای اﯾﻔﺎی
و ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ اﺳت .اﯾن ﺣﺿور ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﻓزاﯾش اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس در
ﻧﻘش ﻣﺳﺗﻘل ﺧود اﺳت .ﺷﻧﺎﺧت از ﻣﺧﺗﺻﺎت اوﺿﺎع ﺟدﯾد ﻣﺎ را در
ﻣﯾﺎن اﻗﺷﺎر و طﺑﻘﺎت ﺗﺣت ﺳﺗم اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣوج ﻣﺑﺎرزات
ﺑراﺑر ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد راھﮕﺷﺎی ﻣﺑﺎرزه ﻣﺎ ﺑﺎﺷد.
را ﺑﮫ ﻣﻘﺻد رھﺎﯾﯽ ﺑرﺳﺎﻧﻧد ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی روﺷﻧﯽ ذھن ﻣﺑﺎرزاﻧﯽ اﺳت
ﺗﺣرﮐﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ در اردوی دﺷﻣن و ﺳﺎزﺷﮑﺎران ﺑﯾﺎن ﺗرس طﺑﻘﮫ
ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻗطب ﻧﻣﺎی رھﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽ دارﻧد ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ زدودن آﻟودﮔﯽ
ﻣﺳﻠط از طﻐﯾﺎن ﺳﺗم دﯾده ﮔﺎن اﺳت .ﺑﺎﻻﺧره ھﻣﮕﯽ درﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ
ھﺎی زن ﺳﺗﯾزاﻧﮫ ﺑﺟﺎ ﻣﺎﻧده از ﻣذھب و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم .اواﯾل ﻧﺷﻧﯾده ﮔرﻓﺗﻧد و ﻣﺎ را ﻋده ای
اﺳت ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی دﻓﺎع از ﺧﺷوﻧت ﻋﺎدﻻﻧﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﺧﺷوﻧت و ﻗﮭر
ﻗﻠﯾل و ﻣﺣﺎرب و ﻣﻠﺣد و  ...ﺧطﺎب ﮐردﻧد ،در اداﻣﮫ ﺑﺎز ھم ﻧﺎدﯾده
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﺟﺎﺑراﻧﮫ اﺳت؛ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی دﻓﺎع از دﻣوﮐراﺳﯽ واﻗﻌﯽ و
ﮔرﻓﺗﻧد و ﺑﮫ رﯾﺳﻣﺎﻧﮭﺎی ﺧﺎرج از ﻣوﺿوﻋﯽ ﻣﺛل وﻓﺎت ﻣﻧﺗظری
اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻧوﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ھﻧﮕﺎم ﻣﺑﺎرزه در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﺷﮭر ﯾﺎد
ﭼﻧﮓ اﻧداﺧﺗﻧد ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺻدای ﻗدرﺗﻣﻧد ﻣﺎ را ﺷﻧﯾدﻧد ﺑﻠﮑﮫ
ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم ،ﺗﻌرﯾﻔش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺑﻧﯾﺎﻧش ﻣﯽ ﮔذارﯾم .ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی دﻓﺎع
درﺑدر ﺑدﻧﺑﺎل ارﺗﺑﺎطﺎت ﺟدﯾد و ﻗدﯾم ﺧود اﻓﺗﺎدﻧد ﺗﺎ ﻣﻔ ّری ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد.
از ﺣﻘوق ﺑراﺑر ﺑرای ھﻣﮫ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺻرﻓﻧظر از ﺟﻧﺳﯾت ،ﻣﻠﯾت،
ھرﭼﻧد ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣردم را آرام ﮐرد و
ﻣذھب و رھﺎﯾﯽ از واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت.
ﻓرﯾب داد .ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﮐَﮏ ﺑﮫ ﺗﻧﺑﺎن آﻧﮭﺎﯾﯽ اﻓﺗﺎده ﮐﮫ ﺧود درﺳت
ﺑدون اﻧﺟﺎم اﯾن ﻣﮭم ،ﺻﺣﻧﮫ ﺑﮫ روی اﻧﮕﺷﺗﺎن ﻓرﯾﺑﮑﺎرا ِن اﻣﺗﺣﺎن
 30ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﺎ ﻗداره و ﻗﻠم ﺑﮫ ﺳﻼﺧﯽ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﻣردﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ
ﭘس داده ﻣﯽ ﭼرﺧد و ﯾﺎ ﺗوﺳط اﺳﻠﺣﮫ ﺳرﮐوﺑﮕران ﺧوﻧﯾن ﻣﯽ ﺷود.
ﺑودﻧد .آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﻠم ﺑدﺳت و اﺳﻠﺣﮫ ﺑﮫ ﮐﻣر اﻧﻘﻼﺑﯾون را ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ
اﻧﺗﺧﺎب درﺳت ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺑﺎرزه را ﺑﺎ دراﯾت ﭘﯾش ﺑردن ،ﺑرای
اﺳﻼﻣﯽ ﮐردﻧد .آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺗﻼش ﻣردم اﯾران ﺑرای
ﺗﻐﯾﯾر اﺳﺎﺳﯽ ﻧﮫ اﺻﻼح و ﺗرﻣﯾم رژﯾم ،ﺑرای رھﺎﯾﯽ و ﻧﮫ رﯾﺳﯾدن
رﺳﯾدن ﺑﮫ آزادی را درﺳت  30ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﺎ ھﻣدﺳﺗﯽ ﻗدرﺗﮭﺎی
ﺑﻧدھﺎی ﺟدﯾد ،و ﺳراﻧﺟﺎم ﺗﺛﺑﯾت دﺳﺗﺎوردھﺎی ﺷورش ﻣردم اﺳت.
ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻧﻔرﺗﺷﺎن از زﯾر و روﺷدن اﺳﺎس ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺳﻘط ﮐردﻧد و
در اﯾن ﮐﺎر رﺳﺎﻧﮫ ﻣﺎ ﻧﺷرﯾﺎت ،ﺗﮏ ﺑرﮔﯽ ھﺎ ،ﺗراﮐﺗﮭﺎ ،ﻣوﺑﺎﯾﻠﮭﺎ،
ﺑرای ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﺎ زور و ﻓﻘط ﺑﺎ زورِ اﺳﻠﺣﮫ ھر اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﯽ را ﺑدار
ﻓﯾﻠﺗرﺷﮑن و ﻓﯾس ﺑوک و ﺗوﯾﺗر و  ...ھﺳﺗﻧد ،ﺳﻼح ﺧود را ﻧﯾز از
آوﯾﺧﺗﻧد و ﻧﺎﺑود ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺗﻣﺎم ذرات ﻏﯾر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻏرﺑﺎل
ﺳطل آﺷﻐﺎل ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ و ﺗﮑﮫ ﭼوﺑﮭﺎ و ﻗطﻌﺎت ﻓﻠزی ھر ﮔذر و
ﺷود .اﻣروزه ﻧﯾز ﻧداھﺎی ﺳﺎزش و ﻣﻣﺎﺷﺎت ،اﻧدرزھﺎی
ﻏﻧﯾﻣﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺳرﮐوﺑﮕران ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم ﺗﮭﯾﮫ ﺧواھﯾم ﮐرد ،ﻣﯾﺗﯾﻧﮓ
ﺧﯾرﺧواھﺎﻧﮫ ،ﺗزھﺎی ﻋدم ﺧﺷوﻧت و  ...آﻧﺎن ھﻣﮫ و ھﻣﮫ ﺑرای
ھﺎی ﻣﺎ و اﺗﺎق ھﺎی ﻓﮑر ﻣﺎ ﺑﺣﺛﮭﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺣﯾن ﻣﺑﺎرزه در
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻋﻼم ﮐﻧﻧد ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم در اﯾن ﺑرھﮫ ﺣﺳﺎس آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾوی
ﺑﯾن ﻣﺎ درﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻣﺎ را ﺑﮭم ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت و اطﻼع
ﺑرای ﮔذر از ﺑﺣراﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﯾم.
رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎ از دﯾوارھﺎی ﺷﮭر و ﺑﯾﻠﺑوردھﺎ و ﺗﻠﻔن ﻋﻣوﻣﯽ و ھرﺟﺎﯾﯽ
اﻣﺎ در اﯾن اوﺿﺎع ﻣﺎ ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧﯾم؟ ﻣﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﺟواﻧﺎﻧﯽ
ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻧوﺷﺗن وﺟود دارد ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺑدون ﺣﺿور ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن
ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم اﯾن  7ﻣﺎه در ﺧﯾﺎﺑﺎن و ﮐوﭼﮫ ،در ﻣدارس و داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ،
ﻧﮕرش ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ،اﺗﺣﺎد ﻧﯾروھﺎی ﻣردﻣﯽ درﮔﯾر در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ
در ﻣﻧﺎزل و ﺳر ﮐﻼﺳﮭﺎ و ﺳرِ ﮐﺎرﻣﺎن ﺷﺎھد ﺑﮫ ﺧون ﻏﻠﺗﯾدن
دورﻧﻣﺎی روﺷﻧﯽ ﻧدارد .اﯾن ﺑر ﻋﮭده ﻧﺳل ﭘرﺳﺷﮕر ﻣﺎﺳت ﮐﮫ اﯾن
ﺑﮭﺗرﯾن دوﺳﺗﺎن و ﺟواﻧﺎن و ھم ﮐﻼﺳﯾﮭﺎی ﺧود ﺑوده اﯾم و ﺑﺎ
ﻣﻌﺎﻧﯽ را در ﺳطﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓراﮔﯾر ﮐﻧد.
ھﻣرزﻣﺎن ﺧود و ﺑﺎ ﺳؤاﻻت ﻓراوان ﺑﮫ ﻣراﺳم ﻋﺎﺷورای اﻣﺳﺎل
ﭘﯾش ﺑﮫ ﺳوی:
رﺳﯾدﯾم .اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا ﺳؤاﻻت ﺻد ﺳﺎﻟﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران ﺑرای ﻣﺎ ﺑﯽ
 üﺗﺣﮑﯾم و ارﺗﻘﺎی دﺳﺗﺎوردھﺎی رادﯾﮑﺎل ﻣردم و اداﻣﮫ ﻣﺑﺎرزه!
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧده ﺑﮫ دﻻﯾل زﯾﺎدی ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .ﺑﯽ ﺷﮏ ﺷﮑﺎف ﻣﯾﺎن ﻣﺎ
 üﺗﺄﮐﯾد و ﺗﮑﯾﮫ ﺑر وﺣدت ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻣردم!
ﺑﺎ ﻧﺳل ﻗﺑﻠﯽ ﻋﺎﻣل ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭﻣﯽ اﺳت .ﺳرﮐوﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺳﺎل 57
 üاﻓزاﯾش ھوﺷﯾﺎری ﻋﻣوﻣﯽ درﺑﺎره ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﻧﯾروھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ
از ﻧﺳل اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺑل ﺷد ،ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋواﻣل ﻓﺎﺻﻠﮫ و ﺷﮑﺎف
ﻣﺧﺗﻠف!
ﻋﻣﯾق ﺑﯾن دو ﻧﺳل اﺳت .اﻣﺎ ھر ﻧﺳﻠﯽ ﺧود ﺑﺎﯾد ﺑﮫ وظﺎﯾف
 üداﻣن زدن ﺑﮫ ﺑﺣث و ﻣﻧﺎظره در ﻣورد ﻣﺧﺗﺻﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧوﯾﻧﯽ
ﭘﯾﺷﺎروی ﺧود ﭘﺎﺳﺦ ﮔوﯾد .ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻧﺳل ﻗﺑﻠﯽ
ﮐﮫ ﻣردم ﻣﺎ ﻧﯾﺎز دارﻧد!
ﺗﮑﯾﮫ زﻧﯾم ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﯾم ﺑﮫ اﻓق ھﺎی ﮔﺳﺗرده ﺗر ﭼﺷم دوزﯾم.
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ﺑﺧش دوم ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺷﮭرزاد ﻣﺟﺎب
ﻣﺣﻘق و ﻓﻌﺎل ﺳﯾﺎﺳﯽ زﻧﺎن
ﺑذر :ﻧظرﺗﺎن در ﻣورد ﻧﻘش زﻧﺎن در ﺧﯾزش ﭼﻧد ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﻣردم
اﯾران ﭼﯾﺳت و ﻋﮑس اﻟﻌﻣل در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺑﮫ ﺣﺿور زﻧﺎن
در اﯾن ﻣﺑﺎرزات ﭼﮕوﻧﮫ ﺑوده اﺳت؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﻣﯽ ﺧواھم از اﯾن ﻓرﺻت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧم و ﺣرف ھﺎﺋﯽ ﻣﻔﺻل
ﺗر از ﯾﮏ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑزﻧم .اﻣﯾدوارم ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻧﺑﺎﺷد.
ھﻔﺗﮫ ی ﮔذﺷﺗﮫ در ﺳﻣﯾﻧﺎری در داﻧﺷﮕﺎه ﺗورﻧﺗو ﮐﮫ ﺑﺣث آن در
ﻣورد ﻣﺳﺄﻟﮫ ی »زن« و »ﺟﻧﺳﯾت« در ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑود
ﺳﺧﻧﺎﻧم را ﺑﺎ ﺷﻌر ﺷﻣﯾم ،زن ﺟوان اﯾراﻧﯽ ﺳﺎﮐن اروﭘﺎ ،ﺷروع
ﮐردم ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد:
»ﺑﮫ زورﻣرا ﮐردی ،و ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗﯽ ﺟﻧده ،ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺎدﮔﯽ
و ﻓردا در روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﻧوﺷﺗﻧد ،زﻧﯽ ﺑدﮐﺎره ﺑﮫ ﻣرگ
ﻣﺣﮑوم ﺷد ،ﻣن ﻣُردم ،ﺗو ﻧﻔﮭﻣﯾدی ،ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺎدﮔﯽ«.
ﺷﻣﯾم ﮐﮫ ﺻدای دﻟﻧﺷﯾﻧﯽ دارد ﺗراﻧﮫ ای ھم ﺑﮫ ﯾﺎد دوﺳت ﺑﯾﺳت
ﺳﺎﻟﮫ اش ﺧواﻧده ﮐﮫ در ﺳﺎل  2000در زﻧدان اوﯾن ﺳﻧﮕﺳﺎر ﺷد.
ﭼﻧد ﺳطر از اﯾن ﺗراﻧﮫ را ھم ﺗرﺟﻣﮫ ﮐردم ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد:
وﻗﺗﯽ ﻣردم ،روی ﻣزارم ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﮐﮫ زﻧم
ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﺗﮑﮫ ﮐردﯾد ھﻣﮫ ﮔوﺷت و ﺗﻧم
ﺑﻧوﯾﺳﯾد اﯾن ﻣﺟﺎزات ﺷﮑل ﮔﻧد ﻣذھﺑﮫ
ﺑﻧوﯾﺳﯾد اﯾن ﺟﻧﺎﯾت اﻓﺗﺧﺎر اﻣﺗﮫ.
ﻧﮑﺗﮫ ای ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم ﺑرای ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در اﯾن ﺳﻣﯾﻧﺎر
روﺷن ﮐﻧم اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯾش زﻧﺎن ﺑﺎ ﺷرﮐت ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ
ﺧود در ﻣﺑﺎرزات ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺗوﺟﮫ دﻧﯾﺎ را ﺟﻠب ﮐردﻧد.
اﻣروز ھم زﻧﺎن اﯾران ﭘﯾﺷﮕﺎﻣﺎن ﺷﮑﺳﺗن اﻓﮑﺎر ،اﺧﻼق و رﻓﺗﺎر
ﭘوﺳﯾده ی ﻧظﺎم ﻣردﺳﺎﻻران-ﻣذھﺑﯽ ھﺳﺗﻧد .ﺷﻣﯾم ﺑدرﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد
ﮐﮫ ﺳرﮐوب زن ،ﺳﻧﮕﺳﺎر زن ،ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زن ،ﺷﮑل
»ﮔﻧدﻣذھب« اﺳت و اﮔر »اﻣﺗﯽ« ﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﻧظﺎم ﺑﮫ ﭘﺎ ﻧﺧﯾزد
ﺷرﯾﮏ در اﯾن ﺧﺷوﻧت اﺳت .ﺑﺣث و ﺟدل زﯾﺎدی در ﻣورد اﯾن
ﻧﮑﺗﮫ ی ﻣن درﮔرﻓت ﮐﮫ از ﯾﮏ طرف ﻧﺷﺎﻧﮕر وﺟود ﺳردرﮔﻣﯽ
ﻓﮑری در ﻣورد ﻗوای ﻣﺣرﮐﮫ ی ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن اﯾران – ﺗﺿﺎدھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﻣﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺣرﮐت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
اﻧﻔﺟﺎری ﭘﺎ ﻣﯽ دھد – اﺳت و از طرف دﯾﮕر ﻧﺷﺎﻧﮕر ﻧﻔوذ ﮔﺳﺗرده
ی ﺗﻔﮑر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯾﺎﻧﮫ رو و راﺳت ﮔراﯾﺎﻧﮫ )و روش ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳﺗﯽ
ﻣﻧطﺑق ﺑر آن( در ﻣورد ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اﯾران ﺑطور ﮐﻠﯽ و
ﻣﺷﺧﺻﺎ ً ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن – ﺗﻔﮑری ﮐﮫ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد اﯾن ﻣﺑﺎرزات
را در ﭼﺎرﭼوﺑﮫ اﻓق و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﯾﮏ ﺟﻧﺎح رژﯾم و اﻗﻠﯾﺗﯽ از ﻧﺎراﺿﯾﺎن
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد و ﻣﺎﯾل اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺟﻧﺑش ﺟواﺑش را در ھﻣﺎن
ﺟوﯾﺑﺎر ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧد .ﺑﮕذارﯾد اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎز ﮐﻧم.
ﺳﮫ دھﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺣرﮐﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺑﺗﮑﺎرات ﻓردی
زﻧﺎن اﯾران در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ از طرف ﻣﺣﺎﻓل ﺳﯾﺎﺳﯽ،
آﮐﺎدﻣﯾﮏ ،ﮔروھﮭﺎی زﻧﺎن و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺷور
دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﺷود .ﻧظر ﻏﺎﻟب ﺗﺣﺳﯾن ،ﺗﻌرﯾف و ﺗﻣﺟﯾد از ﺣرﮐت
اﺻﻼح طﻠﺑﺎﻧﮫ ،ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳﺗﯽ و ﺧﺷوﻧت ﭘرھﯾز زﻧﺎن اﺳت .ﺑﮭﻣﯾن
دﻟﯾل در ﺧﺎرج از ﮐﺷور »ﮐﻣﭘﯾن ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎء« ﺑﮫ ﻋﻧوان
»ﺟﻧﺑش زﻧﺎن« در اﯾران ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از
ﺣرﮐﺎت اﺻﻼح طﻠﺑﺎﻧﮫ زﻧﺎن در اﯾران .اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﻣن »ﮐﻣﭘﯾن
ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎء« ﺣﺗﯽ در ھﻣﺎن ﭼﮭﺎرﭼوب اﺻﻼح طﻠﺑﺎﻧﮫ
دارای اﻓﻘﯽ ﻣﺣدود اﺳت زﯾرا ﺧواھﺎن ﺣرﮐت در ﭼﮭﺎرﭼوب ﻧظﺎم
و اﯾدﺋوﻟوژی اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧود از ﺳﺗون ھﺎی اﺳﺎرت زﻧﺎن
اﯾران اﺳت .در ﻣﻘﺎﺑل ،ﮐﻣﺗر ﮐﺳﯽ ﺑﺎ ﻧظرات اﻓراد و ﮔروھﮭﺎی
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﺷم اﻧدازی ﻓراﺗر از رﻓرم و ﺗرﻣﯾم ﻧظﺎم ﺣﻘوﻗﯽ-
ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻣوﺟود دارﻧد آﺷﻧﺎﯾﯽ دارد .ﺗﺣﻠﯾل و ﻧظرات ﮔروه ھﺎی
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دﯾﮕر زﻧﺎن ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﺎر ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﻧظﺎم ﻣردﺳﺎﻻر-ﻣذھﺑﯽ
اﻧد ،ﺑﻌﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﯾران در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود.
ﻣﺛﻼً» ،زﻧﺎﻧﯽ دﯾﮕر« در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ  8ﻣﺎرس  1387و اطﻼﻋﯾﮫ ھﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﺎ ﺻراﺣت اﻋﻼم ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ زﻧﺎن ﺑﺎ رﻓرم و در
ﭼﺎرﭼوب اﯾن ﻧظﺎم ﺣل ﻧﻣﯽ ﺷود (1).ﺟﺎﻟب اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم ﺑﯾش
از ﺑﯾﺳت ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده ی زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ دھﮫ ی ،60
ﺑﺧﺻوص »ﻣﺎدران ﺧﺎوران« ﺑﮫ دادﺧواھﯽ ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ
ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﻧد ،اﻣﺎ اﯾن ﻣﺑﺎرزات ﺟﺎﯾﯽ در ﺻﺣﻧﮫ ی ﺗﺋﺎﺗر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
»ﺟﺎﯾزه ی ﺣﻘوق ﺑﺷر« ﻧدارد .اﯾن اﻧﺗﺧﺎب ھﺎ ﭼﮕوﻧﮫ و ﭼرا اﻧﺟﺎم
ﻣﯽ ﺷود؟ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﯾن اﻧﺗﺧﺎب ھﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ و ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﻧﯾﺳت .اﯾﻧﮭﺎ
ﺣﺎﺻل ﮔره ﺧوردن ﭼﻧد روﻧد ﻓﮑری در ﺳﮫ دھﮫ ی ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت،
از اﯾن رو ﻧﻘش زﻧﺎن در ﺧﯾزش اﺧﯾر و اﻧﻌﮑﺎس آن در ﺧﺎرج از
ﮐﺷور را ﺑﺎﯾد در ﺑﺳﺗر اﯾن ﺗﺣوﻻت ﻓﮑری ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻋﻣﻠﯽ
ﺑررﺳﯽ ﮐرد.
ﺷرﮐت ﭼﺷﻣﮕﯾر زﻧﺎن در اﻧﻘﻼب  ،1357آﻏﺎز ﺗﺣول ﻣﮭﻣﯽ
در ﺗﺑدﯾل زﻧﺎن ﺑﮫ ﻧﯾروی ﻣﮭم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﺑود.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اوﻟﯾن ﺑرﮔزاری روز زن ) 8ﻣﺎرس  (1357زﻧﺎن
در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ آﻣدﻧد،
ﺧود را در ﻣﻘﺎﺑل ﺧﺷوﻧت رژﯾم ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾده ﺗﻧﮭﺎ ﯾﺎﻓﺗﻧد.
اﮐﺛر ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﮔروھﮭﺎی داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ
ی ﻣﮭم ﺗر ﺑودن
آن ھﺎ ﭘﺷت زﻧﺎن را ﺧﺎﻟﯽ ﮐردﻧد ،آﻧﮭم ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ِ
دﯾﮕر ﻣﺳﺎﺋل اﻧﻘﻼب ﯾﺎ »ﮐﺎرﮔری« ﻧﺑودن ﺧﯾزش زﻧﺎن! اﯾن
ﻋﻣﻠﮑرد ﻧﺷﺎﻧﮕر ﻧﻔوذ ﺗﻔﮑر ﮐﮭﻧﮫ در ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ
»ﺑت ﺳﺎزی« طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﮔراﯾش ﺑﮫ ﻧدﯾدن اھﻣﯾت ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ی
ﺟﻧﺑش رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺑرای ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑرﺧﯽ
اﺣزاب ﺑﮫ ظﺎھر »ﭼپ« ﻣﺎﻧﻧد ﺣزب ﺗوده و دﯾﮕراﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد
ﻣﺟﺎھدﯾن ﻣﺷﻐول ﻣذاﮐره ﺑﺎ رژﯾم ﻧوﭘﺎی اﺳﻼﻣﯽ و اﻣﯾدوار ﺑﮫ
ﺷرﮐت در ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑودﻧد و اﺻوﻻً ﻣﻧﺎﻓﻌﺷﺎن اﯾﺟﺎب ﻧﻣﯽ ﮐرد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از ﺧﯾزش زﻧﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑرﺧﯾزﻧد.
اﯾن اﻧﺗﺧﺎب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾروھﺎی ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ دو ﻧﺗﯾﺟﮫ داﺷت:
 (1ﺳرﮐوب زﻧﺎن راھﮕﺷﺎی ﺳرﮐوب ﻧﯾروھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﯾﮕر از
ﺟﻣﻠﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺷد» .اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ اﺳﻼﻣﯽ« از دل اﯾن
ﮔﺳﺗﺎﺧﯽ ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷده ی رژﯾم ﺑﯾرون آﻣد .ﺳرﮐوب ﻣﻠﯾت
ھﺎ و ﺑﺳﺗن ﺷوراھﺎی ﮐﺎرﮔری ،ﻓراﮔﯾرﮐردن اﯾن ﮔﺳﺗﺎﺧﯽ ﺑود.
 (2ﻓرﻣﺎن ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری آﻏﺎزﮔر اﺳﻼﻣﯽ ﮐردن ﮐل رواﺑط
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑود .ﭘوﺷش ﺑدن زن ﻧﻣﺎدی از ﺗﻔﮑر ﻣذھﺑﯽ-ﻣردﺳﺎﻻﻧﮫ از
رواﺑط دو ﺟﻧس زن و ﻣرد در ﺗﻣﺎم ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ و
ﻋﻣوﻣﯽ زﻧدﮔﯽ اﺳت .اﯾن رواﺑط ﺑر اﺳﺎس اﺻول ﻣذھب ﺗﻌرﯾف و
ﺗدوﯾن ﺷده و ﺑوﺳﯾﻠﮫ ی دوﻟت و دﺳﺗﮕﺎه ﻋرﯾض و طوﯾل ﺟﺎﺳوﺳﯽ،
ﭘﻠﯾﺳﯽ و ﺳرﮐوﺑﮕراﻧﮫ اش ﭘﯾﺎده ﺷد.
در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﺗﮭﺎﺟم دوﻟﺗﯽ-ﻣذھﺑﯽ ،زﻧﺎن ﺳﺎﮐت ﻧﻧﺷﺳﺗﻧد ،اﻣﺎ
ﺷورﺷﮕری ﺷﺎن در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺑﺎرز ﺑﺎ دوام ﮐﮫ ﺳﺎزش ﻧﺎﭘذﯾری
ﺑﺎ رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ را ﭘﯾﺷﮫ ﺧود ﮐرده ﺑﺎﺷد و ﻣﮭﻣﺗر از آن ﻣﺗﮑﯽ ﺑر
ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ روﺷن ﺑﺎﺷد ،ﻓﺷرده ﻧﺷد .ﻣﺑﺎرزات ﺗوده ی زﻧﺎن در ﺳﮫ
دھﮫ ی ﮔذﺷﺗﮫ اﻓت و ﺧﯾز زﯾﺎدی داﺷﺗﮫ اﺳت و ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺧودﺟوش
ﺑوده اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ﮔروھﯽ از زﻧﺎن ﺑﺎ اﻓق ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﻌرﯾف ﺷده و
ﺑطور ﮐﻣﺎﺑﯾش ﻣﻧﺳﺟم ﺣرﮐت ﮐرده اﻧد .اﯾﻧﺎن اﺋﺗﻼﻓﯽ از زﻧﺎن
ﺧﺎﻧواده ھﺎی در ﻗدرت ،زﻧﺎن ﺟرﯾﺎن ﻣﻠﯽ-ﻣذھﺑﯽ ،و ﻋده ای از
زﻧﺎن ﺳﮑوﻻر ﺻﺎﺣب ﻧظر ﺑﯾرون از ﺣﺎﮐﻣﯾت ھﺳﺗﻧد و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺷﺎن
ﺗﺷوﯾق ﻧظﺎم ﺑﮫ اﯾﺟﺎد اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﻗواﻧﯾن ﺿد زن ﺑوده اﺳت.
ﻣﺣﻘﻘﯾن ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻧﺎم اﯾن ﺗﻼش ھﺎ را»ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم
اﺳﻼﻣﯽ« ﮔذاﺷﺗﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑر ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن ﻣﮭر ﻣذھﺑﯽ
زدﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ھوﯾﺗﯽ ﻣذھﺑﯽ ﺑﮫ آن دادﻧد .اﯾن ﭼرﺧش ﻓﮑری ھﻣﺧواﻧﯽ
ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻓراﮔﯾرﺷدن اﻓﮑﺎر راﺳت ﮔراﯾﺎﻧﮫ درﺟﻧﺑش ﺟﮭﺎﻧﯽ
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زﻧﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺳت؟«» ،ﭼرا ﺷﮑل ﯾﮏ زن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد؟« .اﯾﻧﺎن
ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم دارد .ﺑدﻧﺑﺎل ﻓروﮐش ﮐردن ﻣﺑﺎرزات آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫ ی
ﭼﻧﺎن در ﻣورد »زن ﻣﺳﻠﻣﺎن« ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ
ﺳﺎﻟﮭﺎی  ،1960روی ﮐﺎر آﻣدن دوﻟت ھﺎی ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر در اروﭘﺎ،
»ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ« در ژن ھﺎی آﻧﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده اﺳت و ﻧﮫ اﻓﮑﺎر و
آﻣرﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا و ﺑﺎﻻﺧره ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺷوروی و اروﭘﺎی ﺷرﻗﯽ،
ﺳﻧﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوازات دﮔرﮔون ﺷدن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری دﺳﺗﺧوش ﺗﻐﯾﯾرﻧد.
ﺳﯾﺎﺳت و ﺗﻔﮑر راﺳﺗﮕراﯾﺎﻧﮫ در دﻧﯾﺎی آﮐﺎدﻣﯾﮏ ،در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
اﯾن ﺳؤاﻟﮭﺎ از ﯾﮏ طرف ﺗﻔﮑری ﻧژاد ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ اﺳت و از طرف
ﺟﻣﻌﯽ و در ﻓرھﻧﮓ ﻋﺎﻣﮫ ی ﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری رﺷد
دﯾﮕر ﺑﯽ اطﻼﻋﯽ ﻋﻣﯾق از ﺳﺎﺧﺗﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭘﯾﭼﯾده ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران و
ﺑﯾﺷﺗری ﮐرد .ﺑزودی اﯾن ﻓﮑر ﻓورﻣوﻟﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﻐﯾﯾر
ﺻف آراﯾﯽ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ-طﺑﻘﺎﺗﯽ آن را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .اﮔر رژﯾم
اﺳﺎﺳﯽ ﮐرده و ھﯾﭻ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾوی در ﻣﻘﺎﺑل وﺿﻊ ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت و ﻓﻘط
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻣدت ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ﺗﻼش ﮐرد ﮐﮫ رواﺑط
ﻣﯽ ﺗوان دﻧدان ھﺎی ﺗﯾز اﯾن ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﯾرﺣم را در اﯾﻧﺟﺎ و
ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ را اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎی
آﻧﺟﺎ ﮐﻧدﺗر ﮐرد.
آﮐﺎدﻣﯾﮏ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺗﻼش ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﻓراﮔﯾر ﺷدن اﯾن اﯾده اﯾن
ﺗوﺳل ﺑﮫ ﺗﺋورﯾﮭﺎی ﻧﺳﺑﯾت ﻓرھﻧﮕﯽ،
ﺷد ﮐﮫ ﻧوک ﺗﯾز ﻣﺑﺎرزات ﺟﻧﺑش ھﺎی
و
اﺻﺎﻟت،
ﭘﻠوراﻟﯾﺳم،
ھوﯾت،
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﯾﮕر رو ﺑﮫ دوﻟت و ﺳﯾﺳﺗم
اﯾﻧﺗرﺳﮑﺷﻧﺎﻟﯾﺗﯽ ،اﺳﺎرت زن اﯾراﻧﯽ را در
ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻧﺑود و در ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﭼﮭﺎرﭼوب ﺷرﯾﻌت ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ﺣﺗﯽ
ﻣﺑﺎرزات ﻣﺣدود ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺣﻠﮫ ،ﻣﻧطﻘﮫ و
ﻣﻘﺎوﻣﺗﮭﺎی ﭘراﮐﻧده ی زﻧﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﻗواﻧﯾن
ﮔروھﯽ ﺧﺎص ﺷد و ﺑرای ﺑﮭﺑود
اﺳﻼﻣﯽ را در ﭼﮭﺎرﭼوب ﻣذھب ﻣﺣدود
ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ وﺿﻊ اﺳﻔﺑﺎر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﮐردﻧد و آﻧرا ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾدﻧد .اﻣﺎ
زﯾر ﭼرخ ھﺎی ﺳﻧﮕﯾن ﻧظﺎم
ﺳﯾر وﻗﺎﯾﻊ اﯾن ﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ را ﻣﺣﮏ زد.
ﻣردﺳﺎﻻری ﻟﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﺟﻧﺑش زﻧﺎن
ﺧﺷوﻧت ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ ی اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﮫ در
ﺗﮑﮫ ﭘﺎره ﺑود و زﯾر ﻓﺷﺎرھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ﻋرﺻﮫ ی دوﻟت و ﭼﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻓرادوﻟﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد
ﻣدﻧﯽ ،ﺗﻌدﯾل ﻧﺷد ،در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﻘﺎوﻣت زﻧﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺧﺻﻠت ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺧود را
در ھﻣﮫ ی زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت .ﻣﺑﺎرزات
ازدﺳت داد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ﺟﺎی
ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ از ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﮐﻧون ﺷﺎھدی اﺳت ﺑر
اﯾن ﺟﻧﺑش را ﮔرﻓﺗﻧد .ﯾﻌﻧﯽ "ان.ﺟﯽ.ﺋو"
اﺷﺗﺑﺎه ﺟرﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑود زﻧﺎن اﯾران را
زده ﺷدﻧد .در اﯾن ﺟﺎ ﻓرﺻت وارد ﺷدن ﺑﮫ
ﺗﺷوﯾق ﺑﮫ ﺳﺎزش ﺑﺎ رژﯾم دﯾن ﺳﺎﻻر ﻣﯽ ﮐردﻧد.
ﺑﺣث ھﺎی ﮔﺳﺗرده در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻧﯾﺳت و
اﺻﻼح طﻠﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ رﻓرم ﺗدرﯾﺟﯽ ﻧظﺎم زن ﺳﺗﯾز
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم رﯾزه ﮐﺎری ھﺎی اﯾن ﭘروﺳﮫ را ﺑﺎ
را ﺑﮫ زﻧﺎن ﺑﮫ ﺳﺗوه آﻣده ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐردﻧد )و
ﺟزﺋﯾﺎت ﮐﺎﻣل ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدھم .ﻓﻘط ﺑﮫ اﯾن
ھﻧوز ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد( ﺑﺎ ده ھﺎ ھزار زﻧﯽ
اﮐﺗﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن "ان .ﺟﯽ.ﺋو
روﺑروﺷدﻧد ﮐﮫ رھﺎﯾﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ اﯾن
زده" ﺑﮫ ظﺎھر ﻏﯾرﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﻧظﺎم ﮔره ﻣﯽ زﻧﻧد .ﺑﮫ ﻣن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد »ﻧﮕﻔﺗﯾم
ھدف اﻋﻼم ﺷده اش اﺻﻼح وﺿﻊ زﻧﺎن
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺟﻠو رﻓت؟ ﺑﺑﯾن ﺣﺎﻻ زﻧﮭﺎ ﭼﮑﺎر
اﺳت .اﻣﺎ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ روش آن ﻣذاﮐره ﺑﺎ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟ ﺑﺑﯾن در اﯾن ﭘروﺳﮫ ی ﺗدرﯾﺟﯽ ﭼﻘدر
ﻧظﺎم ﻣردﺳﺎﻻری-ﻣذھﺑﯽ اﺳت و ﻧﮫ
ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد؟« اﯾن ﺳﺧﻧﺎن از ﻧظر ﻣن ﻣﺛﻠﮫ
ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗن ﯾﮏ ﺟﻧﺑش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ
ﮐردن واﻗﻌﯾﺎت ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ اﻓق ھﺎ و روش ھﺎی
ﺑﺎ آن ،ھرﮔز ﺑﮫ "اﺻﻼﺣﺎت" ھم ﻧﻣﯽ رﺳد
ﺗﺳﻠﯾم طﻠﺑﺎﻧﮫ اﺳت و ﺧود ﻋﻘﺑﮕردی دﯾﮕر
و در ﻧﮭﺎﯾت ﺑرﺧﯽ ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﺣﺎﮐم را
اﺳت .آﻧﭼﮫ اﻣروز در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ
ﺗرﻣﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺟﻧﺑش زﻧﺎن را ﺑﮫ
اﻓﺗد – ﺳﯾﺎﺳت ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم ﺑﺎ روش
ﻣؤﺳﺳﮫ ،اداره ی ﺧﯾرﯾﮫ ،ﺑﻧﮕﺎه رﻓﺎه
ﻗدرﺗﻣﻧد ﺷدن ﻣردم در ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،و ﻏﯾره ﺗﻘﻠﯾل ﻣﯽ دھد و
اﻧﺣﺻﺎر ﻗدرت را در دﺳت دارﻧد– ﺗداوم
ﺑﺎﻻﺧره ،ﭼﺷم اﻧدازی درازﻣدت و
ﺳﯾﺎﺳت اﺻﻼح طﻠﺑﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﮔﺳﺳت
ﻣﺷﺗرک ﺑرای زﻧﺎن ﻧدارد ،ﺑﻠﮑﮫ ھدﻓش
از آن اﺳت.
اﻧﺟﺎم "ﭘروژه" ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای آن
اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را ﮐوﺗﺎه در ﻣﺛﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓم.
ﺑودﺟﮫ درﯾﺎﻓت ﺷده اﺳت .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت
ﺳﺎﯾت ﻣدرﺳﮫ ی ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت
دﯾﮕر ﺑودﺟﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺣرﮐت زﻧﺎن را
ﻓرارﺳﯾدن ھﺷت ﻣﺎرس  1387ﺳؤاﻻﺗﯽ
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای دراز
ﻣطرح ﮐرد و از ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺧواﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣدت ﺑرای ﺑدﺳت آوردن آزادی و
اﯾن ﺳؤاﻟﮭﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑدھﻧد .ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺳؤاﻟﮭﺎ
ﺑراﺑری .ﻣن در ﺑﺳﺗر ﭼﻧﯾن ﺗﺎرﯾﺦ و
اﯾن ﺑود» :در آﺳﺗﺎﻧﮫ ی ھﺷت ﻣﺎرس  ،1387ﭼﮫ آرزوی ﻗﺎﺑل
ﺗﺣوﻻﺗﯽ ﻣﺳﺎﺋل ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﯾران را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم .ﺑﺣث ﻣن
ﺗﺣﻘﻘﯽ را ﺑرای اﯾن ﺟﻧﺑش در ﻗﻠﺑﺗﺎن دارﯾد...؟« )ﻋﻼﻣت ﺗﺄﮐﯾد از
ﺑر ﺳر ﺣﺎل و آﯾﻧده ی ﺟﻧﺑش اﺳت اﻣﺎ ﺑرای درک وﺿﻊ اﻣروز و
ﻣن اﺳت( اﯾن از آن ﺳؤال ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ و روش را
ﺗرﺳﯾم ﻣﺳﯾر آﯾﻧده ﻣﺟﺑور ھﺳﺗم ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧم و ﻣوﻗﻌﯾت
ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻓراھم ﮐرده اﺳت .آرزوی ﻗﻠﺑﯽ را ﻣﺣدود ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺣدود
ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﯾران را در اﺑﻌﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن ﺑﻧﮕرم.
و ﺛﻐور اﯾن آرزو را در ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗﺣﻘق ﭘذﯾری ﻓوری آن ﺗرﺳﯾم ﻣﯽ
ﺣﺿور زﻧﺎن ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً زﻧﺎن ﺟوان ،ﺑﺎ ﭼﮭره ھﺎی ﺟﺳوراﻧﮫ
ﮐﻧد .ﺑﯾﻧش »ﻣطﻠوب آن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت« را ﺗﺟوﯾز ﻣﯽ
و زﯾﺑﺎ در ﻣﺑﺎرزات ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻏرب و اﯾﻧﺗرﻧت
ﮐﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻧظﺎم زن ﺳﺗﯾز ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از روز اول
ﺑطور ﮔﺳﺗرده ای ﭘﺧش ﺷد ﮔﯾﺟﯽ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ دﯾﮕری اﯾﺟﺎد ﮐرده
ﻣطﻠوب زﻧﺎن ﻧﺑوده اﺳت .ﻓﻌﺎﻟﯾت واﻗﻊ ﺑﯾﻧﺎﻧﮫ و ﻋﻣل ﮔراﯾﺎﻧﮫ ﮐﮫ در
اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺗم ﭼون ﺗﺎ ﮐﻧون زن اﯾراﻧﯽ را »زن
ﻋرﺻﮫ ِ ﻓﻠﺳﻔﯽ در ﻗﺎﻟب ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم ﻓورﻣوﻟﮫ ﺷده اﺳت ،اﺳﺎس
ﻣﺳﻠﻣﺎن« ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﺟﺎب »ﻓرھﻧﮓ« ذاﺗﯽ اش اﺳت ،اﻣروز
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﺟرﯾﺎﻧﺎت اﺻﻼح طﻠب ﯾﺎ ﺗرﻣﯾم طﻠب در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن و
ھم از ﻣن ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﮫ اﯾن ﺳؤال ﭘﺎﺳﺦ دھم ﮐﮫ »آﯾﺎ اﯾن ﺗﺻوﯾر
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در ﺟﻧﺑش ﮐﻠﯽ ﻣردم اﺳت .ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ در ھر ﻟﺣظﮫ
ﺣﻘﯾﻘت آﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد .ﺣﻘﯾﻘت ﺟﮭﺎﻧﺷﻣول و ﯾﺎ از ﻗﺑل ﮐﺷف
ﺷده وﺟود ﻧدارد .ﺣﻘﯾﻘت را ﺗﻧﮭﺎ در ﺿﻣن ﻋﻣل ﻣﯽ ﺗوان درﯾﺎﻓت.
ﺣﻘﯾﻘت ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﺎ ﻣﻌﻠول ﻋﻣل اﺳت اﻣﺎ ﻋﻣل وﻗﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺳودﻣﻧد ﺑﺎﺷد )ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﺑطور ﻓوری ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑل ﻟﻣس در ﺑر
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد( .ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎی اﺻﻼح طﻠب ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺣرﮐت ھﺎﯾﯽ دﺳت ﺑزﻧد ﮐﮫ ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﺑراه اﻧداﺧﺗن
»ﮐﻣﭘﯾن ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎء« ﮐﮫ ﭼﺷم اﻧدازش اﺻﻼح ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﯽ
رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ اﺳت.
ﻣﺑﺎرزات ﻣﺎھﮭﺎی اﺧﯾر ﺿرﺑﮫ ای ﺳﺧت ﺑﮫ اﯾن رﻓرﻣﯾﺳم وارد
ﮐرده اﺳت ﺗﺎ آن اﻧدازه ﮐﮫ ﻋده ای از رادﯾﮑﺎﻟﯾزه ﺷدن اﯾن ﺟﻧﺑش ﺑﮫ
وﺣﺷت اﻓﺗﺎده اﻧد .اﻣﺎ ﻣﺎ زﻧﺎن ﺑﺎﯾد ھﺷﯾﺎر ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ رﻓرﻣﯾﺳم ﺳﯾﺎﺳت
طﺑﻘﮫ و اﯾدﺋوﻟوژی ﻣﺷﺧﺻﯽ اﺳت – طﺑﻘﮫ ی ﺑورژوازی – و
ﺑﺳﯾﺎر ﺟﺎن ﺳﺧت اﺳت و ﻻزم اﺳت در ﻋرﺻﮫ ِ ﻧظری ھم ﺑﺎ آن
ﻣﺑﺎرزه ﺷود .از اﯾﻧرو در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ از ﻣﺑﺎرزه ھﺷﯾﺎری زﻧﺎن در
ﺑﯾﺎن ﺷﻔﺎف ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾﺷﺎن و اﺗﺧﺎذ راه و روش ﻣﺑﺎرزه ﺟوﯾﺎﻧﮫ
ی آزادی
ﺑرای دﺳت ﯾﺎﻓﺗن ﺑﮫ آن ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺿروری اﺳت .ﺳﭘﯾده ِ
در  9دی  1388در ﺳﺎﯾت ﻣدرﺳﮫ ی ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﭘرﺳد» :زﻧﺎن
ﺟﻧﺑش ﺳﺑز ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد؟«) (2و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھد »...در اﯾن ﺟﻧﺑش
آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﮐل ﺑﮫ ﻓراﻣوﺷﯽ ﺳﭘرده ﺷده ﺷﻌﺎرھﺎی ﺑراﺑری ﺧواھﺎﻧﮫ در
ﺟﮭت ﺣذف ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻧﺳﯽ اﺳت «.اﯾن واﻗﻌﯾت ﺑﺎﯾد ھﺷداری ﺑﮫ
ھﻣﮫ ﻣردم ﻣﺑﺎرز در ﻣورد ﻣﺎھﯾت واﻗﻌﯽ رھﺑران ﺟﻧﺑش ﺳﺑز ﺑﺎﺷد.
اﯾﻧﺎن در ﺳرﮐوب ﺟﻧﺑش زﻧﺎن و ﺑطور ﮐﻠﯽ ﺟﻧﺑش ﻣردم دﺳت ﮐﻣﯽ
از ﺟﻧﺎح ﺣﺎﮐم ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد و ھﻧوز ھم از ھﺷدارھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ
»ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺷﮑﻧﺎن« ﻣﯽ دھﻧد ﺑوی ﺧﺷوﻧت و ﺗﺧﺎﺻم ﻣﯽ آﯾد.
ﺧواﺳت زﻧﺎن ﺑﮫ آزادی و ﺑراﺑری ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺷﮑﻧﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﺧواﺳت
ﻣردم در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت .ﺑﯽ دﻟﯾل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﺟﻧﺑش ﺳﺑز آن را ﻣﺳﮑوت ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت و ﺑﯽ دﻟﯾل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
»ﮐﻣﭘﯾن ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎء« ﻧﯾز در زﯾر ﺧﯾﻣﮫ ﺳﺑز ﺑﮫ اﯾن ﺳﮑوت
ﺗن داده اﺳت و اﻓراد ﻣﺧﺗﻠف آن ﺑﮫ زﻧﺎن ھﺷدار داده اﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﺎﯾد
ﺑﮫ »ﺧواﺳت ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ« اﮐﺗﻔﺎ ﮐرد.
ﺳؤال ﻣﻘﺎﺑل اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧواﺳت زﻧﺎن اﯾران در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ی
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم و ﺣﺳﺎس ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد و ﻣﮭﻣﺗر از آن اﯾن
ﺧواﺳت را ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑدﺳت آورﻧد؟ ﻟﻐو ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط ﮐﻠﯾﮫ
ﻗواﻧﯾن ﺷرﻋﯽ و ﻏﯾرﺷرﻋﯽ ﺿد زن )ﮐﮫ ﻟﻐو ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری در
رأس آن اﺳت( ھﻣواره ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﮭم ﺟﻧﺑش زﻧﺎن رادﯾﮑﺎل
اﯾران ﺑوده اﺳت .اﯾن ﺧواﺳت ﺑﺧﺷﯽ از ﺧواﺳت ﺟداﯾﯽ دﯾن از
دوﻟت اﺳت .ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﻣن ﺟﻧﺑش زﻧﺎن – ﺑﮫ طور ﻋﯾﻧﯽ و ﻓﺎرغ از
ﺗﻣﺎﯾﻼت ذھﻧﯽ ھرﮐس – ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ای ﮔذر ﮐرده ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺷﺟﺎﻋت
و اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ﺑرﻧﺎﻣﮫ و روش ﻣﺑﺎرزه ﺧود را در ﻣﻘﺎﺑل ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑﮕذارد ﺗﺎ ﻣﺣور ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ﻧﯾروی ﻋظﯾم زﻧﺎن ﺑرای دﺳت زدن ﺑﮫ
ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد.
از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﯾﮑﯽ از دﻟﻣﺷﻐوﻟﯾﮭﺎ و دﻟﻧﮕراﻧﯾﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ
و آﮐﺎدﻣﯾﮏ ﻣن ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن اﯾران ﺑوده اﺳت ﭼﻧد ﺳﺎل ﭘﯾش
ﻣطﻠﺑﯽ را ﺗﮭﯾﮫ و ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭼپ در ﺧﺎرج از ﮐﺷور
دادم و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐردم آن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐف اﺻول ﺧود اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﻧد.
ﻋﻧوان اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ" ،اﺻول ﭘﺎﯾﮫ ای در ﻣورد ﺑراﺑری و آزادی زﻧﺎن
اﯾران" ﺑود .در اﯾﻧﺟﺎ آن را )ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ وﯾراﯾش ھﺎی ﺟزﯾﯽ( ﺗﮑرار
ﻣﯽ ﮐﻧم ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﮐﻣﮑﯽ ﺑﺎﺷد ﺑرای ﺷﮑل ﮔﯾری ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣورد ﻧظر.
در ھر ﺣﺎل اﯾن ھﺎ اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﻣن ﺑﺎﯾد در
ﻣورد ﺑراﺑری زن و ﻣرد در ﻣﯾﺎن ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﻓراﮔﯾر ﺷود ﺗﺎ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﮔﺳﺳت ھﺎی ﺿروری از ﺗﻔﮑراﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﯽ و
ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻧظﺎم ﺟﮭل ﭘرﺳت ﺿد زن اﺷﺎﻋﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻧﺎﺋل
آﯾد:

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﭘﻧﺟم

 -1ھﺷت ﻣﺎرس ﻣﺻﺎدف ﺑﺎ  17اﺳﻔﻧد روز ﻣﺑﺎرزه ﺑرای
آزادی و ﺑراﺑری زﻧﺎن در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن اﺳت .رژﯾم اﯾن روز را
روز ﺳرﮐوب زﻧﺎن ﮐرده اﺳت .اھﻣﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ اﯾن روز
را ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﯾم .ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی زن
ﺳﺗﯾزی رژﯾم ﺷﺎه و ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻼش ﺑﯾﮭوده ی آﻧﮭﺎ ﺑرای
ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ھﺷت ﻣﺎرس ﺑﺎ روزھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﻣﺑل زن ﻓرودﺳت و
ﻣطﯾﻊ اﺳت و ﻧﮫ زن آزاد و ﺑراﺑر.
 -2اﻣروز ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻧﺑﻊ ﺳﺗم ﺑر زن و ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣردﺳﺎﻻر
دوﻟت ﺣﺎﮐم اﺳت .در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺗم ﺑر زن در ﺑﺎﻻﺗرﯾن
رده ھﺎی دوﻟت طرح رﯾزی ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ اﺟرا در ﻣﯽ آﯾد .ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ ،ﺟزاﯾﯽ و ﻣدﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و ﻧﺎﻗض ﺣﻘوق ﺑراﺑر زن و ﻣرد
اﺳت .اﺳﺗﻔﺎده از ﺷرﯾﻌت ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن اھرﻣﮭﺎی رژﯾم
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در ﺳرﮐوب زﻧﺎن اﺳت .اﯾن ﻗواﻧﯾن ﺑﺎﯾد ﻓوراً
ﻣﻠﻐﯽ ﺷوﻧد .ﺟداﯾﯽ دﯾن از دوﻟت و ﻣﺷﺧﺻﺎ ً ﻗطﻊ ﻓوری اﺳﺗﻔﺎده از
اﺣﮑﺎم ﻗرآن و ﻓﻘﮫ در ﻣورد زﻧﺎن ﺟزو اوﻟﯾﮫ ﺗرﯾن ﺷراﯾط آزادی و
ﺑراﺑری زﻧﺎن اﺳت .ﮔﺷﺗﯾﮭﺎ و ارﮔﺎﻧﮭﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﻣﺧﺻوص زﻧﺎن
ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺣل ﮔردﻧد و آزار زﻧﺎن در ﻣﺟﺎﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗوﺳط
ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯾﮭﺎ ﻣﺗوﻗف ﺷوﻧد.
 -3ﻧظﺎم ﻣردﺳﺎﻻری-ﻣذھﺑﯽ ﺣﺎﮐم ﻣردان را ﺑﮫ اﺳﺗﯾﻼﺟوﯾﯽ ﺑر
زﻧﺎن ﺗﺷوﯾق و وادار ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن رواﺑط ﮐﮫ ﻣردان را ﺑر زﻧﺎن
ﻣﺳﻠط ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﺿرر اﮐﺛرﯾت ﻣردان ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯾز ھﺳت زﯾرا ﮐﻠﯾت
ﻧظﺎم اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم طﺑﻘﺎﺗﯽ را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻓزاﯾش ﺧﺷوﻧت
ﻣردان ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧواده ،از اﺷﮑﺎل ﺑظﺎھر ﺑﯽ ﺿرر ﻣﺎﻧﻧد
ﻣﺣدودﮐردن زﻧﺎن و دﺧﺗران در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی روزﻣره ی زﻧدﮔﯽ
ﺷﺧﺻﯽ و ﯾﺎ ﺷرﮐت در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﮔﺳﺗرده ی ﺳﯾﺎﺳﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺗﺎ
اﺷﮑﺎل آﺷﮑﺎر ﺧﺷوﻧت ﻣﺎﻧﻧد ﺿرب و ﺷﺗم و ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧدن ،ﻧﺗﯾﺟﮫ
ی ﺗﻘوﯾت رواﺑط ﭘﺎﺗرﯾﺎرﮐﯽ اﺳت .ﮔﺳﺗرش ﺧودﮐﺷﯽ و ﺧودﺳوزی
در ﻣﯾﺎن زﻧﺎن و دﺧﺗران ﺟوان ﯾﮏ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل در ﻣﻘﺎﺑل ﻓﺿﺎی
ﺧﻔﻘﺎن آوری اﺳت ﮐﮫ رواﺑط ﻣردﺳﺎﻻری ﺑرای زﻧﺎن اﯾﺟﺎد ﮐرده
اﺳت .ﺳﻠطﮫ ﺟوﯾﯽ ﻣردان ﺑر زﻧﺎن را ﺑﺎﯾد ﻣﺣﮑوم ﮐﻧﯾم و
ﻣردﺳﺎﻻری را ﯾﮑﯽ از ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن ﻣواﻧﻊ رﺷد و ﭘﯾﺷرﻓت
دﻣﮑراﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑداﻧﯾم .ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭت ،طﻐﯾﺎن زﻧﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﻣردان
ﺳﻠطﮫ ﮔر و ﻋﻠﯾﮫ رواﺑط ﭘﺎﺗرﯾﺎرﮐﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ اﺳت و ﺑﺎﯾد از آن
ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﯾم.
 -4ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻣﺎم ﺑﺎورھﺎی ﺳﻧﺗﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻧﺎﺗوان و ﻓرودﺳت ﺑودن
زﻧﺎن و ﻟزوم ﺗﺑﻌﯾت زن از ﻣرد ﺑﺎﯾد ﺧط ﺑﺎطل ﺑﮑﺷﯾم .ﻣﺑﺎرزه ﺑرای
ﭘﺎک ﮐردن اذھﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ از اﯾن ﺑﺎورھﺎ وظﯾﻔﮫ ی ھﻣﮫ ی ﻣﺎ اﺳت.
اﯾن ﺑﺎورھﺎی ﺳﻧﺗﯽ و ﻣﻌﯾﺎرھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﮐﮭﻧﮫ زﻧﺎن را ﻓرﺳوده
ﮐرده اﺳﺗﻌدادھﺎ و ﺧﻼﻗﯾت ھﺎی آﻧﺎن را ﮐﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﺎ رﻋﺎﯾت
اﺻل آزادی زﻧﺎن و ﺑراﺑری ﻣﯾﺎن زن و ﻣرد ،آﻓرﯾﻧﻧده و ﻣروج
ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻧوﯾن در رواﺑط ﻣﯾﺎن زن و ﻣرد ﺑﺎﺷﯾم.
 -5ﺟواﻧﺎن دﺧﺗر و ﭘﺳر ﻣﺗﺣداً ﻋﻠﯾﮫ اﻓﮑﺎر و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﻣردﺳﺎﻻری ﺑﺎﯾد ﺑﭘﺎﺧﯾزﻧد و در زﻣﯾﻧﮫ ی رواﺑط ﻣﯾﺎن زن و ﻣرد
اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻧوﯾن ﺑوﺟود آورﻧد؛ اﺳﺗﺎﻧداردھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺑﻠور رواﺑط
ﺑراﺑر ﻣﯾﺎن زن و ﻣرد در ھﻣﮫ ی زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ ،از ﻣﺣﯾط ﺧﺎﻧواده ،ﮐﺎر
و ﺗﺣﺻﯾل ﺗﺎ رواﺑط ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﺎﺷد.
 -6ﻣﻌﻠﻣﯾن ﮐﺷور ﺑﺎﯾد از آﻣوزش ﻣﺗوﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻗض اﺻل
ﺑراﺑری زن و ﻣرد اﺳت ﺧودداری ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﻌﯾﺎرھﺎ و
ﺑﺎورھﺎی ﺳﻧﺗﯽ و ﻣذھﺑﯽ درﺑﺎره ی زن ،ﻣﻌﯾﺎرھﺎ و ﺑﺎورھﺎی ﻧوﯾن
ﮐﮫ ﻣﺑﺷر ﺑراﺑری و آزادی زﻧﺎن و ﮐل ﺑﺷرﯾت اﺳت را در ﻣﯾﺎن
ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن آﻣوزش دھﻧد.
 -7ﻓﻘر اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﯾش از ھﻣﮫ از ﻣﯾﺎن زﻧﺎن ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ ی طﺑﻘﺎﺗﯽ را ﮔﺳﺗرده ﮐرده اﺳت .در
ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن از اﻏﻠب ﻓرﺻﺗﮭﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑدﻟﯾل زن ﺑودن
ﻣﺣروﻣﻧد ،اﯾن وﺿﻌﯾت دھﺷﺗﻧﺎک ﺑﺳﯾﺎری را ﺑﺳوی ﺗن ﻓروﺷﯽ
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و ﺑرای ھرﭼﮫ ﻋﻣﯾﻘﺗر و ﮔﺳﺗرده ﺗر ﺷدن آن ﺗﻼش ﮐﻧﯾم و ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ
ﺑﻌﻧوان ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻧﺑﻊ ﮐﺳب ﻣﻌﺎش ﻣﯽ راﻧد .زﻧﺎن ﮐﺎرﮔر اوﻟﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﻧﺎﺑراﺑری ﻣﯾﺎن زن و ﻣرد و ﺑﺎ ھدف رﯾﺷﮫ ﮐن
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻣﻌرض اﺧراج و ﺣذف ﻣزاﯾﺎ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
ﮐردن آن از اﺻول اوﻟﯾﮫ ی ﻣﺑﺎرزه ی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت.
ﮔﺳﺗرش ﺑﯾﺳﺎﺑﻘﮫ ی ﻓﻘر و ﻓﺣﺷﺎ ﻓرﯾﺎدی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺿطرار
ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳت ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﮐﮫ ﺳﺎل ھﺎ از ﺑﮫ ﭼﺎﻟش
ﺑرﻗراری ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗوزﯾﻊ ﺛروﺗﮭﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را
ﮔﯾری ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﭘرھﯾز ﮐرد و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺟرا
طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣری ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ ﺳرﻧﮕون ﺷدن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و
ﺳﺎزی در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺻروف ﮐرد ،اﻣروز ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧد
آن اﻗﻠﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎی ﻓﻘر اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﺛروﺗﮭﺎی اﻓﺳﺎﻧﮫ ای ﮔرد
ﻣﺷﮑﻼت ﻣﻘﺎﺑل ﭘﺎی ﺟﻧﺑش ﻣردم را ﭘرﭼم ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم ﺧود ﮐﻧد و
آورده اﻧد ،اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت.
ﺑﮕوﯾد :ﺗﻧﮭﺎ رھﺑر »ﻣﻣﮑن« ھﻣﺎن ﺟﻧﺎح »ﺳﺑز« رژﯾم اﺳت ﭘس
 -8اﯾﺟﺎد ﺗﺷﮑﻼت ﻣﺳﺗﻘل زﻧﺎن ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﻣﺑﺎرزه ﺑرای
ﺗﻧﮭﺎ رھﺑری »ﻣطﻠوب« و »ﻣﻔﯾد« اﺳت .ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮕوﯾد ،ﺟﻧﺑش
آزادی و ﺑراﺑری زﻧﺎن ﯾﮏ ﺿرورت ﺣﯾﺎﺗﯽ اﺳت .اﯾن ﺗﺷﮑﻼت
زﻧﺎن دارای اھداف و ﺑرﻧﺎﻣﮫ روﺷن ﻧﯾﺳت .ﭘس ھﻣﺎن ھدف و
ﻧﻘش ﺑﺳزاﯾﯽ در ﺑﺎﻻﺑردن آﮔﺎھﯽ زﻧﺎن و ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﯽ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رھﺑری ﺳﺑز ،ﺑرای زﻧﺎن »ﻣﻔﯾد و ﻣطﻠوب« اﺳت .ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺣﻘوﻗﯽ زﻧﺎن و ﻟزوم ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﺑﯽ ﺣﻘوﻗﯽ داﺷﺗﮫ و ﺧواھﻧد
اﻧﺣﺻﺎر ﻗدرت ﺳرﮐوب ﻧظﺎﻣﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ و اوﺑﺎش و اراذل ﺳﺎزﻣﺎن
داﺷت .ﻣرزﺑﻧدی ﺑﺎ رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی زﻧﺎن
ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺣﮑوﻣﺗﯽ را ﻧﺷﺎن داده و ﺑﮕوﯾد »ﺳرﻧﮕون ﮐردن اﯾن ھﺎ
واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آن و ﻣرزﺑﻧدی ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای ﻣؤﺛرﺑودن اﯾن
ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﭘس ﻣطﻠوب ﻧﯾﺳت «.ﺑدون ﺷﮏ ﭼﯾره ﺷدن اﯾن طرز
ﺗﺷﮑﻼت ﻻزم اﺳت.
ﺗﻔﮑر ﺑر ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر ﺧواھد ﺑود و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی
 -9ﺗوﺟﮫ ﻣﺷﺧص ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت زﻧﺎن ﻣﻠل ﺗﺣت ﺳﺗم اﯾران ﻣﺎﻧﻧد
ﻧظﺎم ﻣردﺳﺎﻻر ﺧواھد ﺷد .ﮐﻠﯾد ﭘرھﯾز از اﯾن ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﯽ ﺳراﻧﺟﺎم
ﮐرد ،ﻋرب ،ﺑﻠوچ ،آذری ،ﺗرﮐﻣن و زﻧﺎن ﻣﮭﺎﺟر اﻓﻐﺎﻧﯽ از ﺳوی
در دﺳت ﻓﻌﺎﻟﯾن رادﯾﮑﺎل ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑدون آﻧﮑﮫ دﭼﺎر
ﺗﺷﮑﻼت زﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت .زﯾرا ﺑﮫ زﻧﺎن اﯾن ﻣﻠل ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ
ﺑﮭت و ھراس در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺷﮑﻼت ﺷوﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﻗوای ﺟﻣﻌﯽ
ﺷدﯾدﺗری وارد ﻣﯽ ﺷود .ﺑﯾداری ﻣﻠﯽ ،ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﺳﺗم ﻣﻠﯽ در
ﺧود و ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ اﻧرژی ﺑﯽ ﻧظﯾر زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ و اﺷﺗﯾﺎق
اﯾن زﻧﺎن رﺷد ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺗﻧﺎﻗض ﺑر زﻧﺎن دارد .از ﯾﮑﺳو آﻧﺎن
ﭘرﺣرارت آﻧﺎن ﺑﮫ رھﺎﯾﯽ ،ﺑﮫ ﺳﮫ ﭼﺎﻟش ﺟواب دھﻧد :ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎ ،راه
را ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ی ﻣﺑﺎرزه ی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﺷد و از ﺳوی دﯾﮕر
ﻣﺎ ﺑرای ﺗﺣﻘق آن و رھﺑری ﻣﺎ .ﺑﻠﯽ »رھﺑری ﻣﺎ«» ،ﺗﺷﮑﯾﻼت
اﯾدﺋوﻟوژی ﻣﻠﯽ ﮔراﯾﯽ ﻏل و زﻧﺟﯾرھﺎی ﭘدرﺳﺎﻻری را ﺑر ﮔرده ی
ﻣﺎ« ،ﻋﺑﺎراﺗﯽ ﮐﮫ دﯾری اﺳت دﻓن ﺷده اﻧد و ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آﻧﺎن ﺟﺎﻧﯽ ﺗﺎزه
زﻧﺎن ﻣﺣﮑﻣﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد.
دﻣﯾد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم و ﺿروری اﺳت ﮐﮫ ﺟرأت ﺻﻌود ﺑﮫ ﻗﻠﮫ ھﺎ را ﺑﮫ
 -10ﺳﺗم ﺑر زﻧﺎن از ﺳﻧﮓ ﺑﻧﺎھﺎی ﻧظﺎم ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر در
ﺧود ﺑدھﯾم .وﻗت ﺗﻧﮓ اﺳت .ﺑﺎﯾد دﺳت ﺑﮫ ﮐﺎر ﺷوﯾم.
اﯾران اﺳت .ﺑﮭﻣﯾن ﺟﮭت ﮐﻠﯾﮫ ی ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﻣﺑﺎرزه ی
ﻣﻌﻣﺎران وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﺑرای ﺗﺛﺑﯾت رژﯾم ﺧود و ﺑرای ﮔﺳﺗرش آن
زﻧﺎن ﺑرای آزادی و ﺑراﺑری ذﯾﻧﻔﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺷﻌﺎرھﺎی ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی
در دﻧﯾﺎ اھﻣﯾت زﯾﺎدی ﺑرای ﮐﻧﺗرل و اﻧﻘﯾﺎد زﻧﺎن ﻗﺎﺋل ﺷدﻧد.
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺣق طﻠﺑﺎﻧﮫ اﻋم از ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ،ﮐﺎرﮔری ،ﻣﻌﻠﻣﺎن
ﻣردﺳﺎﻻری دﯾﻧﯽ-اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻌﻧوان ﺑدﯾل ﻣردﺳﺎﻻری ﺳﮑوﻻر
و ﻏﯾره ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل اﯾﻧﮭﺎ ھم ﺑﺎﺷﻧد :ﻟﻐو ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ،ﻟﻐو
ﺑورژواﯾﯽ اراﺋﮫ دادﻧد .وظﯾﻔﮫ ی ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﯾران ﺳﻧﮕﯾن اﺳت؛
ﺳﻧﮕﺳﺎر ،ﻟﻐو ﻣﺟﺎزات اﻋدام ،ﺟداﯾﯽ دﯾن از دوﻟت ،ﺣق ﺑراﺑر در
وظﯾﻔﮫ ای اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺟﻣﮭوری
زﻣﯾﻧﮫ ی ازدواج ،طﻼق ،ﻣﺎﻟﮑﯾت ،وراﺛت ،ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻓرزﻧدان،
اﺳﻼﻣﯽ و ﻣردﺳﺎﻻری دﯾﻧﯽ و ﮔذر ﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﻧوﯾن – ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم –
اﺷﺗﻐﺎل ،ﺗﺣﺻﯾل ،ﺳﻔر ،ﺣق ﺳﻘط ﺟﻧﯾن و آزادی ﻣﻌﺎﺷرت دﺧﺗران
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷراﯾط ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑرای ﻓرورﯾﺧﺗن ﻧظﺎم ﭘدرﺳﺎﻻری را
و ﭘﺳران در اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ.
ﻓراھم ﺳﺎزد■.
 -11طﻐﯾﺎن زﻧﺎن در واﻗﻊ ﺿرﺑﺎت ﻣﺣﮑﻣﯽ ﺑر ارﮐﺎن رواﺑط
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﻣﺎﻗﺑل ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯽ زﻧد .ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟﻧﺑش
ﭘﺎﻧوﯾس ھﺎ
ﮐﺎرﮔری ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗﺑﻠﯾﻎ و ﺗروﯾﺞ در ﻣورد اھﻣﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻣﺳﺄﻟﮫ ی
 -1رﺟوع ﮐﻧﯾد ﺑﮫ وﺑﻼگ »زﻧﺎﻧﯽ دﯾﮕر«
www.z-degar.blogfa.com
زﻧﺎن آﻧرا ﺑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ و ﻣوﺿوع آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔران و ﻣﺑﺎرزه ی
 -2ھﻣﭼﻧﯾن در ﺳﺎﯾت ﺷﺑﮑﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ زﻧﺎن
آﻧﮭﺎ ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﻧد .ﻣﺑﺎرزه ی ﮐﺎرﮔران ﺑرای ﺣﻘوق ﺑراﺑر ﻣﯾﺎن زن و
http://www.iran-womenﻣرد ﮐﺎرﮔر از ﺷروط اﯾﺟﺎد اﺗﺣﺎد در ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔران اﺳت.
solidarity.net/spip.php?article1323
ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم ھﺷت ﻣﺎرس در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﯾﮏ ﭘﯾروزی ﺑرای
.........................................................
طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر اﺳت .ﮐﺎرﮔران ﺑﺎﯾد ﻧﺷﺎن دھﻧد ﮐﮫ از ﻣﺑﺎرزه ی
زﻧﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﻣردﺳﺎﻻری و ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ آزادی و ﺑراﺑری اﺳﺗﻘﺑﺎل
دوﺳﺗﺎن و رﻓﻘﺎی ﮔراﻣﯽ؛
و ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و آﻧرا ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺑﺎرزه ی ﺧودﺷﺎن ﻣﯽ داﻧﻧد.
در ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔران ﺑﺎﯾد اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻧوﯾﻧﯽ ﺑرای رواﺑط ﻣﯾﺎن زن و
از ﺳﺎﯾت "زﻧﺎن دﯾﮕر" در اﯾن آدرس دﯾدن ﮐﻧﯾد.
ﻣرد ﮐﮫ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺑراﺑری و اﺣﺗرام ﺑﺎﺷد ﺑوﺟود آﯾد.
www.otherwomen.gizmomash.com/farsi
 -12رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از روز اول ﭼﻧﮓ اﻧداﺧﺗن ﺑر
ﻗدرت ،ﺑﮫ زﻧﺎن اﻋﻼم ﺟﻧﮓ داد .اﮔر اﯾن رژﯾم ﻣرﺗﮑب ھﯾﭻ ﺟﻧﺎﯾت
دﯾﮕری ﻏﯾر از ﺑرده ﮐردن زﻧﺎن ﻧﺷده ﺑود ﺑﺎز ھم ﺳزاوار
دوﺳﺗﺎن و رﻓﻘﺎی ﮔراﻣﯽ؛
ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺑود .اﻣﺎ زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﺑﯾدادﮔرﯾﮭﺎ ﺳﺎﮐت ﻧﻧﺷﺳﺗﻧد و
در ﺷﻣﺎره ﭘﯾﺷﯾن ﻧﺷرﯾﮫ ﺑذر )ﺑذر  - 44وﯾژه ﻋﺎﺷورا( در ﺻﻔﺣﮫ
ﺑﮭر ﺗرﺗﯾب ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻣﻘﺎوﻣت و اﻋﺗراض ﮐرده و ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﯾروی
 5ﻋﮑﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم "ﮐﺎﺑﺎﻻ" ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯾده ﮐﮫ ظﺎھراَ ﻧﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻌﺗرض ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ﺗﺑدﯾل ﺷدﻧد .ﻧﯾروﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯾرﻏم
ﺑرای ﺗﺻوف ﯾﮭودی اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﻋﮑس ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه در
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﻧﺑودﻧش دوﺳت و دﺷﻣن ﻣﺟﺑورﻧد آﻧرا ﺑرﺳﻣﯾت
اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯾده اﺳت و ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ از ﺷﻣﺎ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن
ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد .از ﯾﮑﺳو اﻓراد و ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺗرﻗﯾﺧواه و ﻋداﻟت ﺟو ﺑﮫ اﯾن
ﻋزﯾز ﻋذر ﻣﯽ ﺧواھﯾم.
ﻧﯾروی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻘﺎوم و ﻣﻌﺗرض ﺑدﯾده ی ﺗﺣﺳﯾن و ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽ
ﺑذر
ﻧﮕرﻧد .و از ﺳوی دﯾﮕر ،ﻣرﺗﺟﻌﯾن ﺣﮑوﻣﺗﯽ از آن ھراﺳﻧﺎﮐﻧد و
ﺑرای ﺟﻠب ﻧظرش ﻣﺟﺑورﻧد ادﻋﺎ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻘوق زﻧﺎن ﺗﻼش
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﯾﺎﯾﯾد از ھر ﺟﻧﺑﮫ از ﺷورش و طﻐﯾﺎن زﻧﺎن ﻋﻠﯾﮫ وﺿﻊ
ﻣوﺟود و ﻣﺑﺎرزه ی آﻧﺎن ﺑرای ﮐﺳب آزادی و ﺑراﺑری ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﯾم
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ﺧﯾﺎﺑﺎن در دﺳت ﻣردم!
اﻧﻘﻼب آﯾﻧده اﯾران
ﯾﮏ اﻧﻘﻼب زﻧﺎﻧﮫ
اﺳت!

اﯾران اﻣروز ﺑﺎر دﯾﮕر ﺣﻣﺎﺳﮫ
آﻓرﯾد .روز ﻋﺎﺷورا روز ﺟﺷن ﺗوده
ھﺎی ﻣردم ،ﺟواﻧﺎن ،دﺧﺗران ،زﻧﺎن
و ...ﺑود .اﯾران اﻣروز ھﻣراه ﺑود ﺑﺎ
ﺧون.
دود ،آﺗش ،ﻓرﯾﺎد ،ﺷﺟﺎﻋت و ﺳﻧﮓ و
در ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣذھﺑﯽ و ﺧراﻓﯽ روزھﺎی ﻋﺎﺷورا و ﺗﺎﺳوﻋﺎ اﻣﺳﺎل
ﻧﻣودی ﻧداﺷت .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﺧﺑﺎری ﮐﮫ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺣﺿوراﻋﺗراﺿﯽ
ﻣردم در اﯾن روز ﺑود ،ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن رﻓﺗم.
اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺎرﮔر ﺟﻣﻌﯾت ﮐﻣﯽ در دو ﺳﻣت ﺧﯾﺎﺑﺎن در
ﺣﺎل ﺣرﮐت ﺑود و ﺷﻌﺎر "ﷲ اﮐﺑر" و "ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور!" ﻣﯽ
دادﻧد .ھﻧوز از ﻣﺎﺷﯾن ﭘﯾﺎده ﻧﺷده ﺑودم ﮐﮫ ﮔﺎرد وﯾژه ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد.
اوﻟﯾن ﻧﮑﺗﮫ ای ﮐﮫ اﻣروز ﻧظرم را ﺟﻠب ﮐرد ،اﯾن ﺑود ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺟﺎ
ﺗﻌطﯾل ﺑود و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑرای ﭘﻧﺎه ﻣردم ﻧﺑود .در اوﻟﯾن ﺣﻣﻠﮫ ای ﮐﮫ
ﺷﺎھدش ﺑودم ﻣوﺗوری ھﺎ ﻋﻼوه ﺑر ﺑﺎﺗوم از ﻣوﺗور ﭘﯾﺎده ﺷدﻧد و ﺑﺎ
ﻣﺷت و ﻟﮕد ﺑﮫ ﺟﺎن ﻣردم و ﺑﺧﺻوص زﻧﺎن و دﺧﺗران اﻓﺗﺎدﻧد.
ﺗﯾرھﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣردم ﭘرﺗﺎب ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻌدا
آﻧﮭﺎ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﺎﻻی ﮐﺎرﮔر ﻣﯾﺎﯾم .ﺟﻣﻌﯾت ﮐﮫ از
اﻧﻘﻼب ﻣﯽ آﯾد در ﺣﺎل زﯾﺎد ﺷدن اﺳت .ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ون در ﺗﻘﺎطﻊ
ﺑﻠوار ﮐﺷﺎورز و ﮐﺎرﮔر اﯾﺳﺗﺎده ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﺧﯾل ﺟﻣﻌﯾت روﺑرو ﻣﯽ
ﺷود ،آﻧﺟﺎ را ﺗرک ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺷﺎﯾد ﻣﯾرود ﺗﺎ ﻧﯾرو ﺑﯾﺎورد .ﺷﺎﯾد ھم
ﺗرﺳﯾده .ﺟﻣﻌﯾت ﺷﻌﺎر ﮔوﯾﺎن ﺑﮫ داﺧل ﺑﻠوار ﮐﺷﺎورز ﻣﯽ رود .در
ﯾﮏ ﺳﻣت ﺑﻠوار ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣدام ﺑر ﺗﻌداد آﻧﮭﺎ اﻓزوده ﻣﯽ
ﺷود .ﻣردم از ﮔوﺷﮫ ﮐﻧﺎر ﮐﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﺻدا ﻣﯽ ﺷوﻧد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ذوق و ﺷوق در ﭼﮭره ﺷﺎن ﻣﻌﻠوم اﺳت ﺑﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽ اﯾﺳﺗﻧد و ﯾﺎ ﺑﺎ
ﻣوﺑﺎﯾل ﺑﮫ دﯾﮕر دوﺳﺗﺎﻧﺷﺎن ﺧﺑر ﻣﯽ دھﻧد و در طرف دﯾﮕر ﺑﻠوار
ﺑﮫ ﻣوازات ﺟﻣﻌﯾت ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺟﻣﻌﯾت ﮐﮫ اﮐﻧون ﯾﮑطرف
ﺑﻠوار را ﮐﺎﻣﻼ در اﺧﺗﯾﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷﻌﺎر ھﺎی ﻣﺗﻌددی ﺳر ﻣﯽ دھﻧد.
از ﺟﻣﻠﮫ "دﯾﮑﺗﺎﺗور ﺑدوﻧﮫ ،ﺑﮫ زودی ﺳرﻧﮕوﻧﮫ!"" ،اﯾن ھﻣﮫ ﻟﺷﮑر
آﻣده ،ﺑﺎ ﭘول رھﺑر آﻣده!"" ،ﻣﺎ ﺑﭼﮫ ھﺎی ﺟﻧﮕﯾم ،ﺑﺟﻧﮓ ﺗﺎ ﺑﺟﻧﮕﯾم!".
ﻧﺎ ﺧود آﮔﺎه ﺟﻣﻌﯾت در ﺳﻣت دﯾﮕر ﺑﻠوار ﻧﯾز ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ زﯾﺎد ﺷد و
آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯾت ھﻣراھﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط در ﯾﮏ
ﺳﻣت ﺑﻠوار ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺣرﮐت ﮐﻧﻧد ﺑﺎ ﺑوق ھﺎی ﻣﻣﺗد از ﺟﻣﻌﯾت
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺳر ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻓﻠﺳطﯾن ﮔﺎرد وﯾژه ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت
ﺑﺎ ﻣوﺗور ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧد ﭘﯾﺎده ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾت ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد و ﻣﺎﻧﻊ از اﯾن ﺷد ﮐﮫ
ﺟﻣﻌﯾت ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﯾدان وﻟﯽ ﻋﺻر ﺑرود .ﺟﻣﻌﯾت در ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﭼﻧد
ﻗﺳﻣت ﺗﻘﺳﯾم ﺷد و ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی اطراف ﻓرار ﮐردﻧد .اﻣﺎ اﮐﺛرﯾت
ﺟﻣﻌﯾت ﺑﮫ داﺧل ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻓﻠﺳطﯾن رﻓﺗﻧد.
ﻣوﺿوع ﻣﮭم و ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺷﻌﺎرھﺎ ھﻣﮫ اﻋﺗراﺿﯽ
ﺑود و اﺻﻼً ﻋﺎﺷورا اﻣروز در ﻣﯾﺎن ﻣردم اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽ ﺷد.
ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑوق ﻣﯽ زدﻧد و ﻣردم ھم ھﻣﮫ ﺷﻌﺎرھﺎﯾﺷﺎن ﺑﺎ دﺳت
زدن و ﭘﺎ ﮐوﺑﯾدن اﻋﺗراﺿﺎﺗﺷﺎن را اﺑراز ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل
اﯾن ﻣوﺿوع طﺑﯾﻌﯽ و ﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺑود .ﭼرا ﮐﮫ ﺑﻌد از اﻋﺗراﺿﺎت و
ﺧﺷوﻧت ھﺎی رژﯾم ﻋﻠﯾﮫ ﻣردم در اﯾن ﭼﻧد ﻣﺎھﮫ و ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن
ﺟواﻧﺎن و آﺷﮑﺎر ﺷدن ﺟﻧﺎﯾﺗﮭﺎی رژﯾم در  30ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ دﯾﮕر
ﻋزاداری ﺑرای ﯾﮏ اﺗﻔﺎق در  1400ﺳﺎل ﭘﯾش ﻣﻌﻧﺎﯾش را ﺑرای
ﻣردم از دﺳت داده اﺳت؛ و ھم اﯾﻧﮑﮫ رژﯾم در اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻣدام ﺗﻼش
ﮐرد ﺗﺎ اﯾن ﻣراﺳم ھﺎی ﻣذھﺑﯽ در ﻧزد ﻣردم ارزَ ش و اﻟﮕو ﺑﺎﺷد و
ﺟواﻧﺎن ﮐﮫ ھم از رژﯾم و ھم از ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎ و ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ ھﺎی
ﺗﻔﮑر اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﺗوه آﻣده اﻧد ،دﯾﮕر اﯾن ﻣراﺳم را ﺑرﻧﻣﯽ ﺗﺎﺑﻧد.اﮔر

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﭘﻧﺟم

ﺣﺳﯾن و ﺧﺎﻧداﻧش ﻣورد ظﻠم واﻗﻊ ﺷدﻧد و ﯾزﯾد ﻣﻠﻌون ﺷد،
ﭼون ﺟﻧﺎﯾت ﮐرد و زﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن را ﮐﺷت و
زﯾﻧب اﻓﺷﺎﮔر و ﻗﮭرﻣﺎن ﻋﺎﺷورا ﺷد ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ دﺳت ﭘر و
ﺑﺎ ﻟﺷﮑر و ﺳﻼح ﺟﻧﮕﯾدﻧد و ﺳﮭم ﺧودﺷﺎن را از ﺣﮑوﻣت
ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد .وﻟﯽ ﻣردم در ﭼﻧد ﻣﺎھﮫ اﺧﯾر ﺑﺎ دﺳت
ﺧﺎﻟﯽ و ﺑرای ﺣق ﻣﺳﻠﻣﺷﺎن ﯾﻌﻧﯽ آزادی ﺟﻧﮕﯾدﻧد .اﻣﺎ
زﺧﻣﯽ و ﮐﺷﺗﮫ و زﻧداﻧﯽ ﺷدﻧد و ﺑﮫ ﺑدﺗرﯾن ﺷﮑل
ﻣﻣﮑن ﻣورد ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺗﺟﺎوز ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد و ﺟﺎﻧﺷﺎن
را از دﺳت دادﻧد .ﻣﮕر ﮐم ﺑودﻧد زﻧﺎن و دﺧﺗراﻧﯽ ﮐﮫ
در اﯾن ﭼﻧد ﻣﺎھﮫ در ﺗظﺎھراﺗﮭﺎ ﻟﯾدر و ﭘﯾﺷرو ﺑودﻧد؟! و
ﻣﮕر ﮐم ﮐﺗﮏ ﺧوردﻧد و دﺳﺗﮕﯾر ﺷدﻧد؟! ﺣﺿور زﻧﺎن و دﺧﺗران
آﻧﻘدر ﭼﺷﻣﮕﯾر ﺑود ﮐﮫ ﺗﻣﺎم رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی دﻧﯾﺎ ﺑﮫ آن اذﻋﺎن ﻧﻣودﻧد و
ھﻣﮫ اﻧﻘﻼب آﯾﻧده اﯾران را ﯾﮏ اﻧﻘﻼب زﻧﺎﻧﮫ ﺗوﺻﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در
اﯾن ﺷراﯾط ﻋﺎﺷورا دﯾﮕر ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﻧدارد.
ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ ﺳﻣت ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻓﻠﺳطﯾن رﻓﺗم .ﻧرﺳﯾده ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻓﻠﺳطﯾن
ﺑﺎز ھم ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد و ﻣردم ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔوﺷﮫ ﻓرار ﮐردﻧد .ھﻠﯽ ﮐوﭘﺗری
در ﺑﺎﻻی ﺳر ﻣردم و در ارﺗﻔﺎع ﭘﺎﯾﯾن در ﺣﺎل ﭘرواز ﺑود .ﺑﻌﺿﯽ
از ﻣردم ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﻧﯾرو
ﺑﯾﺎورﻧد و ﺑﻌﺿﯽ ھم ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﺷﺎﯾد ﻣﯽ ﺧواھد ﺗﯾراﻧدازی ﮐﻧد .در
ﺣﯾن ﻓرار ﺑﺎ ﭼﻧد دﺧﺗر ﺟوان ﺑﮫ داﺧل ﺧﺎﻧﮫ ای ﻣﯽ روم ﮐﮫ ﻣﺗوﺟﮫ
ﻣﯽ ﺷوم ﻣﻧزل ﺧودﺷﺎن اﺳت .ﻣﺎدرﺷﺎن ﺷروع ﺑﮫ ﺑد و ﺑﯾراه ﮔﻔﺗن
ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾﻧﮑﮫ ﭼﯽ ﮐم دارﯾد ﮐﮫ ﻣﯾرﯾد اﯾن ﮐﺎر ھﺎ رو ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
ﺧوﺷﯽ زده زﯾر دل ﻣردم .دﺧﺗرھﺎ ھم ﮐﮫ ﺗرﺳﯾده ﺑودﻧد ،ﮔﻔﺗﻧد:
"ﻓﻘط رﻓﺗﯾم دﺳﺗﮫ ﺑﺑﯾﻧﯾم .ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯾم ﺑرﯾم ﺗظﺎھرات ".ﮔﻔت" :اﮔر
ﺑﺑﯾﻧم ﭼﮫ ﺷﻣﺎ و ﭼﮫ ﺑﻘﯾﮫ ﮐﮫ رﻓﺗﯾن ﺗظﺎھرات ﺧودم ﺗﺣوﯾل ﭘﻠﯾﺳﺗون
ﻣﯽ دم ".ﺟﺎﻟب ﺑود ﺑرام ،در ﺑﯾن ﺗوده ھﺎی ﻋﺎدی ﻣردم ﭼﻧﯾن اﻓراد
ﮐوﺗﮫ ﻧظری ﮐﮫ ﻓﻘط ﺧودﺷون و ﺣرﯾم ﮐوﭼﯾﮏ ﺧودﺷون رو ﻣﯽ
ﺑﯾﻧﻧد .ﻣﯾﺎم ﺑﯾرون .ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوازات ﻓﻠﺳطﯾن اﺳت ﻣﯾرم.
ﻗطره ﻗطره ﺧون روی زﻣﯾن رﯾﺧﺗﮫ ﺷده و ﯾﮑﯽ ﻣﯾﮕﮫ ﺳر ﺟواﻧﯽ ﺑﺎ
ﺑﺎﺗوم ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷده .درﺳت ﻣﯾﮕن و اوﻧو ﻣﯽ ﺑرن ﺗوی ﺧﺎﻧﮫ ای ﺗﺎ
درﻣﺎﻧش ﺑﮑﻧﻧد.
ﺑرﻣﯽ ﮔردم ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻓﻠﺳطﯾن و ﺧﯾﺎﺑﺎن رو ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ
روم .ﺑﮫ ﺗﻘﺎطﻊ ﺑزرﮔﻣﮭر و ﻓﻠﺳطﯾن ﻣﯽ رﺳم .ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی ﺟﻣﻊ
ﺷده و در ﺣﺎل ﺷﻌﺎر دادن اﺳت و ﺳطل آﺷﻐﺎل را آﺗش زده اﻧد .ﺑﮫ
داﺧل ﺑزرﮔﻣﮭر ﻣﯽ روم .ﻣردم ﺧﯾﺎﺑﺎن را ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺳﺧﯾر ﮐرده اﻧد .ﺑﺎ
ﺟدول ھﺎی ﮐﻧﺎر ﺧﯾﺎﺑﺎن و ﻧرده ﺧﯾﺎﺑﺎن را ﺑﺳﺗﮫ اﻧد و ﺳطل آﺷﻐﺎل
ھﺎ را آﺗش زده اﻧد و ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی در ﺧﯾﺎﺑﺎن اﯾﺳﺗﺎده و در ﺣﺎل
ﺷﻌﺎر دادن اﺳت .ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺳﯾﺞ ﻧزدﯾﮏ ﺧﯾﺎﺑﺎن اﺳت ،اﻣﺎ از دور
ﻓﻘط ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﯽ آﯾم .ﺑﮫ وﺻﺎل ﮐﮫ ﻣﯽ
رﺳم درﮔﯾری اﺳت .ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ ﻣردم را ﻣﺗﻔرق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺟواﻧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد" :در ﭼﮭﺎر راه ﮐﺎﻟﺞ ﻗﯾﺎﻣت اﺳت .درﮔﯾری ﺧﯾﻠﯽ
ﺷدﯾد اﺳت ".ﯾﮑﯽ دﯾﮕر ﻣﯽ ﮔوﯾد" :اواﯾل ﺻﺑﺢ در ﻣﯾدان اﻣﺎم
ﺣﺳﯾن ﺗﯾر اﻧدازی ﮐرده اﻧد ".ﺑﺎﻻﺧره از وﺻﺎل رد ﻣﯽ ﺷوم .اﻣﺎ ﺑﮫ
ﻗدس ﮐﮫ اﺑﺗدای ﻧرده ھﺎی داﻧﺷﮕﺎه اﺳت ﻣﯾرﺳم ﻣﯾﺑﯾﻧم ﮐﮫ آﻧﺟﺎ را
ﺑﺳﺗﮫ اﻧد .ﺑﺎﯾد از طرف دﯾﮕر ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑروﯾم .ﺟﻠوی در داﻧﺷﮕﺎه ﭘر
از ﻣﺎﺷﯾن ﻧظﺎﻣﯽ و ﻧﯾرو اﺳت .اﻣروز ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ دﯾﮕر
ھم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﺗردد ﻣردم ﻧﯾﺳت.
ﭼون در  16آذر ﻣردم در اﺗوﺑوﺳﮭﺎ ﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد و ﺷﻌﺎر ﻣﯽ
دادﻧد ،اﯾﻧدﻓﻌﮫ ﻧﮕذاﺷﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن وﺳﺎﯾل ﺗردد ﮐﻧﻧد .از ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی
ﻓرﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب ﻣﯽ روم .دور ﺗﺎ دور ﻣﯾدان ﭘر از اﻧواع و
اﻗﺳﺎم ﻧﯾرو اﺳت .ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﺎﻻی ﻣﯾدان ﻣﯽ روم .ﻧﯾروھﺎ ﻧﻣﯽ
ﮔذارﻧد ﻣردم ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن ﺑﯾﺎﯾﻧد .ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﻣﯾروم .ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوم
ﮐﮫ ﻣردم در ﺣﺎل ﻓرار ھﺳﺗﻧد .از ﺑﺎﻻ ﮔﺎرد وﯾژه ﺑﮫ ﻣردم ﺣﻣﻠﮫ
ﮐرده اﺳت .ﮐﻧﺎر ﺑﺎﺟﮫ ﺗﻠﻔﻧﯽ ﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﮔﯾرم .ﺗﻣﺎم ﺑﺎﺟﮫ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﺑز
ﺷﻌﺎر ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﺷﻌﺎر ھﺎ ﺟﺎﻟب اﺳت" .ﻧﮫ ﻣوﺳوی! ﻧﮫ
ﮐروﺑﯽ! ﻓﻘط آزادی!"" ،ﻣرگ ﺑر ﺣﺟﺎب!"" ،ﻣﺎ ﻓﻘط آزادی ﻣﯽ
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﭘﻧﺟم
ﻣﺎﺷﯾﻧﺷون .ﯾﮑﯽ ﺷون ﻣﯾﮕﮫ" :ﺑﺎﺑﺎ ﺑدون اﺳﻠﺣﮫ ﮐﺎری ﻧﻣﯽ ﺷﮫ ﮐرد.
ﺧواھﯾم!" .ﮐﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗر ﻣﯽ روم ﺑﺎ ﺧﯾل ﻋظﯾم ﺟﻣﻌﯾت ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾد اﺳﻠﺣﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم!" از ﺧواﺑﮕﺎھﺷون اوﻣدن .ﻣﯾﮕﮫ" :اﮔﮫ
ﺷوم .ﺟﻣﻌﯾت ﺑﮫ ﭼﻧد ھزار ﻧﻔر ﻣﯽ رﺳد و ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم ﺣرﮐت ﻣﯽ
ﻣﺳؤﻻی ﺧواﺑﮕﺎه ﺑﻔﮭﻣن اﺧراﺟﻣون ﻣﯽ ﮐﻧﻧد".
ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ﻧﺻرت ﮐﮫ ﻣﯽ رﺳﻧد ﺑﺎ ﺳطل اﺷﻐﺎل ﺧﯾﺎﺑﺎن را ﻣﯽ ﺑﻧدد و
ﺗوی ﺧﯾﺎﺑون ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ زﯾﺎدﻧد و در ﺣﺎل ﺣرﮐت .ﻣﯾﺎم
ﻣﺎﻧﻊ از ﺣرﮐت ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﭼون اﯾﻧطوری ﺟﻣﻌﯾت ﺑﮭﺗر
ﭘﺎﯾﯾن و در ﺻﻔﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻧذری اﯾﺳﺗﺎدﻧد ،ﻣﯽ اﯾﺳﺗم ﺗﺎ ﮐﻣﯽ ﺧﻠوت
ھﻣﺎھﻧﮓ و ﻣﺗﻣرﮐز ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺑوق ھﻣراھﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺑﺷﮫ .ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣردم در ﺑﻠوار ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺷﻌﺎر
ﻣردم در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑر ﺳطل آﺷﻐﺎل ھﺎ ﻣﯽ ﮐوﺑﻧد ﻣردم را ﺑﮫ ھﻣراھﯽ
"ﻣرگ ﺑر ﻣﻧﺎﻓق!" ﻣﯽ دھﻧد و ھﻣﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﮑﮭﺎی ﻣﺧﺻوﺻﯽ
دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭼﻧد ﭘرﭼم ﺑزرگ ھم در دﺳت ﻣردم اﺳت .ﯾﮑﯾﺷﺎن
ﺻورﺗﺷﺎن را ﭘوﺷﺎﻧده اﻧد .ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣردم در ﺻف ﻧذری ﻣﯽ آﯾﻧد.
ﻣﯽ ﮔﮫ از در وزارت ﮐﺷور ﮐﻧدﯾم و آوردﯾم .ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  45دﻗﯾﻘﮫ
ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﻧذری ﻣﯽ دھﯾم .ﺟواﻧﯽ را ﮐﮫ در
ﺟﻣﻌﯾت ﯾﮑﺻدا ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھﻧد .ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮐﺎرﮔر از ﺳر ﻓﺎطﻣﯽ ﺗﺎ ﺳر
ﻓرار زﻣﯾن ﻣﯽ ﺧورد ،دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺟواﻧﯽ ھم ﺑﺎﺗوم ﺑﮫ
ﻧﺻرت ﻣﻣﻠو از ﺟﻣﻌﯾت اﺳت .ﻧﯾروھﺎی ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ در ﺑﯾن
ﺻورﺗش ﺧورده و ﭘر ﺧون ﺷده اﺳت .او را ﺑﮫ داﺧل ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ
ﻣردم زﯾﺎدﻧد .ﭼﻧد ﻧﻔر ﮐﮫ ﺟﻠو اﯾﺳﺗﺎده اﻧد ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد و
ﺑرﻧد ﺗﺎ درﻣﺎﻧش ﮐﻧﻧد .در ﺻﻔﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻧذری اﯾﺳﺗﺎده اﯾم ،اﻟﺑﺗﮫ ﻧﮫ
ﺷروع ﺑﮫ ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣرد ﻣﺳﻧﯽ ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر ﺟﻣﻌﯾت ﺑود ﺑﮫ
ﺑرای ﻧذری ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﭘﻧﺎه ﮔرﻓﺗن ،دﺧﺗری اﻋﻼﻣﯾﮫ ای دﺳﺗش اﺳت
دﻧﺑﺎل آﻧﮭﺎ در ﮐوﭼﮫ ﻣﯽ دود و ﻣﯽ ﮔوﯾد" :وﻗﺗﯽ ﺷﻌﺎر ﻣﯾدﯾن وﺟود
آن را ﻣﯽ ﮔﯾرم و ﻣﯽ ﺧواﻧم .ﺑراﯾم ﺟﺎﻟب اﺳت .ﻧﺎم ﻣﺷﺧﺻﯽ ﻧدارد.
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾن واﯾﺳﯾن! ﭼرا ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧﯾن؟" آﻧﮭﺎ ھم ﮐﮫ ﺗرﺳﯾده اﻧد
ﻋﻧواﻧش ﺟﻧﺑش ﻣﻘﺎوﻣت ﻣردم اﯾران در راه آزادی و دﻣوﮐراﺳﯽ
ﺳوار ﻣﺎﺷﯾن ﻣﯾﺷن .ﺟﺎﺳوس ﻣﯾﮕﮫ ﻣن ﮐﮫ ﺷﻣﺎره ﻣﺎﺷﯾﻧﺗوﻧو
اﺳت .ﻣﺗﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺟﻧﺎﯾﺎت رژﯾم ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و اﯾﻧﮑﮫ اﯾن
ﺑرداﺷﺗم .ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾن ﻧﻣﯽ ﺗوﻧم ﮔﯾرﺗون ﺑﯾﺎرم؟ از اﯾن ﺗﯾپ ھﺎ
ﺟﻧﺑش ﺧواھﺎن ﺳﺎزش ﻧﯾﺳت و ﻣوﺳوی اﮔر ﻣﯽ ﺧواھد ﺳﺎزش ﮐﻧد
ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎدن ﺑﯾن ﻣردم .ﺑﺎﻻﺧره ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﺑﮫ داﺧل ﯾﮑﯽ از
اﯾن ﺟﻧﺑش راه ﺧود را ﻣﯽ رود و در ﺑﺎره ﺟﻧﺎﯾﺗﮭﺎی رژﯾم در
ﻓرﻋﯽ ھﺎ ﻣﯾرم .ﻣﯽ اﻓﺗم ﺗوی ﺧﯾﺎﺑﺎن  16آذر .اﻣﺎ ﺑﻠوار ﮐﺷﺎورز
ﺳﺎﻟﮭﺎی  60و اﻋداﻣﮭﺎی ﺳﺎل  67ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود و ﺷﻌﺎر ھﺎﯾﯽ ھم
ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﻠوﻏﮫ .ﺟﻣﻌﯾت ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎدﺗر از اوﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮫ
داﺷت ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ رادﯾﮑﺎل ﺑود .ﺷﻌﺎر ھﺎ رﻧﮓ و ﺑوی ﻣذھب ﻧداﺷت
ﺑﺧوان ﻣردم رو ﻣﺗﻔرق ﮐﻧﻧد .ﻣﯾﺎم ﺗوی ﺑﻠوار .ﺟﻣﻌﯾت ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎده و
و درﺑﺎره زﻧﺎن ھم ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ داﺷت .دﺧﺗر ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ
ﺑﺎز ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺎرﮔر ﻣﯽ روﻧد .ﺳطل اﺷﻐﺎل ھﺎی ﺳراﺳر ﺧﯾﺎﺑﺎن را
را در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﮫ دﺳﺗش داده ﺑودﻧد ،ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣوﺳوی دﯾﮕر ﯾﮏ
آﺗش زده اﻧد .ﺑﺎ ﺷن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺑرف و زﻣﺳﺗﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد
ﺗوھم اﺳت و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣردم ﻓراﺗر از او و آرﻣﺎﻧﮭﺎﯾش اﺳت.
ﺳﻧﮕر درﺳت ﮐرده اﻧد .ھﻣﮫ ﺷن ھﺎ را دﺳت ﺑﮫ دﺳت ﺣﻣل ﻣﯽ
ﺑﺎﻻﺧره از آﻧﺟﺎ ﻣﯽ روم.
ﮐﻧﻧد .ھﻣﮑﺎری ﻣردم ﺳﺗودﻧﯽ اﺳت!
ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺎر ﮔر ﻣﯽ روم .ﻧﯾروھﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣردم را ﭘراﮐﻧده ﮐرده
ﺑﻧرھﺎ ﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻋﺎﺷورا در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﻧﺻب ﺷده و ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ
اﻧد .ﺧﯾﺎﺑﺎن ﭘر از اﺷﯾﺎ ﺋﯾﺳت ﮐﮫ آﺗش زده ﺑودﻧد .ﺟو اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺷدﯾدی
ﺑﺳﯾﺞ و ﺳﭘﺎه اﺳت را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﺷﻧد و ﭘﺎره ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و آﺗش ﻣﯽ
در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺣﺎﮐم اﺳت .ﻧﯾروھﺎ در ﺣﺎل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣردم و دﺳﺗﮕﯾری
زﻧﻧد .ﺟﻣﻌﯾت ﺑﮫ ﭼﻧد ﺻد ھزار رﺳﯾده اﺳت .ﮔﺎر وﯾژه ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ
آﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد .ﭘﺳر ﺟواﻧﯽ را ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و ﺑﺎ ﭼﺳب ﮐﺎﻏذی دھﺎن و
ﮐﻧد .ﻣردم ﺑﺎ ﺳﻧﮓ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣردم دﯾﮕر ﻓرار ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﭼﺷﻣﮭﺎﯾش را ﺑﺳﺗﮫ اﻧد و دﺳﺗﮭﺎﯾش را از ﭘﺷت دﺳﺗﺑﻧد زده اﻧد.
ﺷﻌﺎرھﺎ ﺑﺎز ھم رادﯾﮑﺎل ﺗر ﻣﯽ ﺷود" .ﻣرگ ﺑر ﺧﺎﻣﻧﮫ ای!"،
ﺟوان دﯾﮕری را از ﻣوھﺎﯾش ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و ﻣﯽ ﺑرﻧد .ھﻣﮫ ﺑﮫ ھم ﻣﯽ
"ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﻗﺎﺗﻠﮫ ،وﻻﯾﺗش ﺑﺎطﻠﮫ!"" ،ﺣﺳﯾن ﺣﺳﯾن ﺷﻌﺎرﺷون،
ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﺎﻧﯾد و ﺑروﯾد .اﻻن ﻓﻘط دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در راه ﺑﺎ ﭼﻧد
ﮐﮭرﯾزک اﻓﺗﺧﺎرﺷون!"" ،ﻣرگ ﺑر اﺻل وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ!".
زن و دﺧﺗر ﺟوان ھﻣراه ﻣﯽ ﺷوم .ﯾﮑﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد از ﺟوادﯾﮫ ﮐﮫ
دﺧﺗر و ﭘﺳر ھﻣﮫ ﺳﻧﮓ ﺑﮫ دﺳﺗﻧد .ﮔﺎرد وﯾژه ﺣرﯾف ﻣردم ﻧﻣﯽ
ﯾﮏ ﻣﺣﻠﮫ در ﭘﺎﯾﯾن ﺷﮭر اﺳت ﺧﺑر دارد ﮐﮫ ھﯾﺄت ﺗرک ھﺎ ﺑﺎ ﻗﻣﮫ ﺑﮫ
ﺷود .ﺣﻣﻠﮫ آﻧﮭﺎ ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺗﮑرار ﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ رﺳد.
ﺧﯾﺎﺑﺎن آﻣده اﻧد و ﺷﻌﺎرھﺎی اﻋﺗراﺿﯽ ﻣﯽ دھﻧد و ﮔﺎردﯾﮭﺎ از ﺗرس
ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮐﺎرﮔر و ﺑﻠوار ﮐﺷﺎورز در ﺗﺳﺧﯾر ﻣردم ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧﻧد .زﻧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد" :اﮔر ﺟوادﯾﮫ ﺑﻠﻧد ﺷود ﮐﺎر
ھﻣﮫ ﺧوﺷﺣﺎﻟﻧد .ﻣردم ﺑﮫ ھم ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻓرار ﻧﮑﻧﻧد .ﺷﻌﺎر ﻣﯽ
اﯾﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎم اﺳت! ﺗﺎ ﺟﻧﺑش ﺑﺎﻻی ﺷﮭر اﺳت ﭼﯾزی ﭘﯾش ﻧﻣﯽ رود.
دھﻧد .در ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﮐﮫ ﮔﺎردی ھﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣردم ﺑﺎ ﺳﻧﮓ
ﻣردم ﭘﺎﯾﯾن ﺷﮭر ﺑﺎﯾد ﺑﻠﻧد ﺷوﻧد ".ﯾﮑﯽ دﯾﮕﮫ ﮐﮫ زن ﻣﺳﻧﯽ اﺳت ﻣﯽ
ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و آﻧﮭﺎ ھم ﭘﺎ ﺑﮫ ﻓرار ﻣﯽ ﮔذارﻧد ،ﺻدای
ﮔوﯾد" :ﺣﺎﻻ ﮐﺟﺎ ﺑرم ﮐﮫ ﻣردم ﺟﻣﻊ ﺑﺎﺷﻧد .ﻣن ﺑرای اﻋﺗراض و
ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ ﺗوﺟﮫ ھﻣﮫ را ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد .زاﻧﺗﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳرﻋت
ﺗﺟﻣﻊ آﻣده ام ".واﻗﻌﺎ ً اﯾن اﻧﮕﯾزه ﻣردم ﺳﺗودﻧﯾﺳت.
ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺎﻻ در ﺣﺎل ﻓرار اﺳت و ﺟواﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺳﻧﮓ ﺑﮫ دﻧﺑﺎﻟش ﻣﯽ دوﻧد.
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣردم ﺑﺎ ﮔﺎردﯾﮭﺎ اﻣروز ﯾﮏ ﺷﮑل دﯾﮕر داﺷت و ﯾﮏ
ﺑﺎﻻﺧره در ﻣﯽ رود .ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑود و ﻣردم را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻧﻘطﮫ ﻋطف دﯾﮕر در ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺑود .ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد از ﭼﮭﺎر
ﻣﯽ ﮐرده اﺳت.
راه ﮐﺎﻟﺞ ﺧﺑر رﺳﯾده ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﯾﮏ ﻧﻔر را زﯾر ﮐرده اﻧد و ﺑﻌد
ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﺑدون اﺳﻠﺣﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﺎری ﮐرد .ﺑﺎﯾد ﻣﺳﻠﺢ
ﺑﺎ دﻧده ﻋﻘب دوﺑﺎره ﺑرﮔﺷﺗﮫ اﻧد روش و ﺟﻧﺎزه اش را ھم ﺑﺎ ﺧود
ﺷوﯾم!" ﻣردی ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﻣن ﯾﮑﯽ دارم .ﺣﺎﺿرم ﺑﯾﺎرم ".ﺑﻘﯾﮫ ﻣﯽ
ﺑرده اﻧد .ﺟﻧﺎﯾت رژﯾم ھم اﻣروز ﻗطﻌﺎ ً ﺷدﯾدﺗر ﺑوده و ﺑﻌداً در
ﮔوﯾﻧد" :آﺧﮫ ﯾﮑﯽ ﻓﺎﯾده ﻧداره .ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ".ﺣرﻓﺷون
اﺧﺑﺎرھﺎ و از ﻣﺷﺎھدات ﻣردم ﻣﯽ ﺗوان ﺟزﯾﯾﺎت دﯾﮕری را ﺷﻧﯾد.
درﺳﺗﮫ .اﻣﺎ ﻣﮭﻣﺗر از ﺳﻼح اول ﺗﻔﮑر درﺳﺗﮫ .اﺳﻠﺣﮫ داﺷﺗن ﺑدون
ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد از آﺷﻧﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺣﻔﺎظت اطﻼﻋﺎت دارد ﺷﻧﯾده ﮐﮫ
ﺗﻔﮑر ﺻﺣﯾﺢ از ﺗرﺳﯾم ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﻧده ﺑﯽ ﻓﺎﯾده اﺳت .ﭼﻧد ﻧﻔری ﺑﺎ ھم
ﻣردم ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی ﺳﭘﺎه را ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت اﯾن ﺣرف
ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد" :ﻣوﺳوی ﮐﺟﺎﺳت ،ﺑﺑﯾﻧﮫ ﻣردم ﭼﮫ
ﭼﻘدر ﺻﺣت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؛ و ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻣروز
ﺑﻼﯾﯽ داره ﺳرﺷون ﻣﯾﺎد؟!" ﻣﯾﮕم" :ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ھﻧوز ﯾﺎ ﺣﺳﯾن ،ﻣﯾر
ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﺑﺎ ﻣردم ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧﻧد و درﺧواﺳت  4000ﻧﯾرو ﮐرده
ﺣﺳﯾن ﻣﯾﮕﯾد؟!" ﻣﯾﮕﮫ" :آره! وﻟﯽ اﻟﮑﯾﮫ .ﻣﺎ آزادی ﻣﯽ ﺧواﯾم.
اﻧد .اﻣروز ﻧﻘطﮫ ﻋطﻔﯽ در ﻣﺑﺎرزات ﺑود .ﺗﻣﺎم روزھﺎ و ﻣراﺳﻣﯽ
ﻣوﺳوی ھم ﻣﺛل اوﻧﺎ ،ﺳﮓ زرد ﺑرادر ﺷﻐﺎﻟﮫ .دﯾﮕﮫ اﻻن ﻣوﺳوی
ﮐﮫ رژﯾم ﺑرای ﻣردم در طول ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺗﺑﯾﯾن ﮐرده ﺑود ھﻣﮫ ﺑﮫ ﺿد
ﺑرای ﻣﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻧداره ".ﻣﯾﮕن ﻣوﺗور ﮔﺎردﯾﮭﺎ رو آﺗﯾش زدن .ﻣﺎﺷﯾن
ﺧودش ﺑدل ﺷده اﺳت.
آﺗش ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻣﯾﺎد .دود ھﻣﮫ ﺟﺎ رو ﮔرﻓﺗﮫ .ﺧﺑر درﮔﯾری در ﻣﻧﺎطق
دﯾﮕﮫ ﺗﮭران ﻣﺛل  7ﺗﯾر و ﻓردوﺳﯽ و آزادی ﻣﯾرﺳﮫ .در ﯾﮑﯽ از
ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده در ﺷب ﻋﺎﺷورا
ﺣﻣﻠﮫ ھﺎ ﮐﮫ ﻣردم ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷﮫ ﮐﮫ ﮔﺎردﯾﮭﺎ ﻋﻘب
ﺧوب ﻣﺛل ھﻣﮫ روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اوج ﻣﯽ ﮔﯾرد ھﻣﮫ
ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐرده اﻧد و ﭼون از ﭘس ﻣردم ﺑر ﻧﯾوﻣدﻧد اﯾﻧدﻓﻌﮫ ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ
راھﮭﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﻣردم ﻣﺛل ﭘﯾﺎﻣﮏ و اﯾﻧﺗرﻧت ﻗطﻊ ﻣﯽ ﺷود و ﻣن
و ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﺗوم و ﮐﺎﺑل و زﻧﺟﯾر و ﺷوﮐر ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ
اﻻن ﺑﻌد از دو روز ﻣوﻓق ﺑﮫ ﻓرﺳﺗﺎدن اﯾن ﻓﺎﯾل ﻣﯽ ﺷوم .ﺣﺗﻣﺎ ً ﺧﺑر
ﮐﻧﻧد .ﻣردم ھر ﮐدام ﻣﯾرن ﯾﮏ ﮔوﺷﮫ .ﺑﺎ ﭼﻧد دﺧﺗر ﺟوان ﻣﯾرم ﺗوی
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دارﯾد ﮐﮫ دﺳﺗﮕﯾری ھﺎی زﯾﺎدی طﯽ اﯾن ﭼﻧد روز ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ و
ھﻧوز ھم اداﻣﮫ داره .دﯾروز دوﺷﻧﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﻋﺑﺎس آﺑﺎد و ﺗﺧت
طﺎووس و ﻣﯾدان ھﻔت ﺗﯾر و ﻣﺗرو را ﺑﺳﺗﻧد و ﺗﺎ ﺗوﻧﺳﺗن ﻧﯾرو
ﻧظﺎﻣﯽ و ﺑﺳﯾﺟﯽ و اطﻼﻋﺎﺗﯽ روﻣﺛل ﺳﮓ ھﺎر ول ﮐرده ﺑودﻧد ﺗو
ﺧﯾﺎﺑﺎن .ﺳﮫ روزه ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺗﺄﺻل ﺷدن .ﻧﻣﯾدوﻧن ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐﻧﻧد؟!
ﺣﺎدﺛﮫ روز ﻋﺎﺷورا و ﺑرﺧورد ﻣردم ﺷوﮐﮫ ﺷون ﮐرده .ﺗوی ﺑن
ﺑﺳت ﻗرار ﮔرﻓﺗن .ﺑﮭﺗرﯾن ﻓرﺻت ﺑرای ﻧﯾروھﺎی واﻗﻌﯽ طرﻓدار
ﻣردﻣﮫ ﮐﮫ ﻧﻘش ﺑﺎزی ﮐﻧﻧد و راه رو ﺑﮫ ﻣردم ﻧﺷون ﺑده .ﯾﺎ اﻻن ﯾﺎ
ھﯾﭼوﻗت .داﻧﺷﮕﺎه ،ﺟﻧﺑش زﻧﺎن و ﮐردﺳﺗﺎن ﻣﯾﺗوﻧن ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ
ﺑﺎزی ﮐﻧﻧد .ھﯾﭼوﻗت اﯾن رژﯾم در ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ ﻧﺑوده .ﻣردم روز
ﻋﺎﺷورا در ﻣﻧﺎطق ﻣرﮐزی ﺗﮭران و ﺑرﺧﯽ ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﻗدرت را
در دﺳت ﮔرﻓﺗن ،اﯾن را ﺑﺎﯾد ﻋﻣق ﺑﺧﺷﯾد .ﻣردم ﺑﺎﯾد ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﻧد ﮐﮫ
ﭼطور ﻣﻧﺎطق را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧد .ﺗﺟﺎرب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
اوﺿﺎع ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣردم ﮔﻔﺗﮫ ﺷود.
ﺣﺗﻣﺎ ً ﺧﺑر دارﯾد ﮐﮫ ﺑﺎز ﭼطور ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﻣردم دارن ﺑﮫ ﻗدرت
ﺧودﺷون ﭘﯽ ﻣﯾﺑرن ،از ﯾﮏ طرف ﻣﺎﺷﯾن رژﯾم ﺑﺎ ﺳرﮐوب و
زﻧدان و ﻣﯽ ﺧواھد ﻣردم را ﺑﺗرﺳﺎﻧد و از طرف دﯾﮕﮫ ﻧﯾروھﺎی
ﺳﺎزﺷﮑﺎر ﻣردم را ﻓرا ﻣﯽ ﺧواﻧد ﮐﮫ ﺧﺷوﻧت ﻧﮑﻧﯾد! ﭼون ﺑﺎﻋث
ﺗﺣرﯾﮏ ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﺷود .ﻣن ﻧﻣﯾﻔﮭﻣم ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳت
دارن ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎ ﺧﺷوﻧت ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯾﺑرن ،ﺳﯽ ﺳﺎل ﺗﺣﻘﯾر زﻧﺎن،
ﺳرﮐوب ﻣﻠﯾﺗﮭﺎ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺧراﻓﮫ  ...و ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﻧوﺑت ﺑﮫ ﻣردم رﺳﯾده
اﯾن ﻧﯾروھﺎ ﻓرﯾﺎد وای ﻣﺻﯾﺑﺗﺎ ﺳر ﻣﯽ دھﻧد .اﯾن روزھﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻣﺑﺎرزاﺗﻣﺎن و در اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ھم در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐل اﯾن ﺣﮑوﻣت ﺷﻘﮫ
ﺷﻘﮫ ﺷده و ﻣﺑﺎرزات ﻣﺎ ﺑﺎز ھم ﺷﻘﮫ ﺷﻘﮫ ﺗرش ھم ﺧواھد ﮐرد ،ﻣﺎ
در ﺣﺎل ﭘرداﺧت ﮐﻣﺗرﯾن ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ھﺳﺗﯾم و اﯾن ﺣﮑوﻣت اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد ﺑﺎ رﻓﺗﻧش ھزﯾﻧﮫ ﺑﭘردازد .اﯾﻧﺎن ﻣردم را ﻓرا ﻣﯽ ﺧواﻧن
"ﺧﺷوﻧت" ﻧﮑﻧﯾد! اﮔﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ اﯾن ﻧﯾروھﺎ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ،ھﻣﯾﺷﮫ اﯾن
ﻧﻘش را ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﺎزی ﮐﻧﻧد و ھﻣواره از ﺑﺎﻻ ﺗﯽ ﭘﺎ ﻣﯽ ﺧورﻧد و
از ﻣردم ﻟﻘب ﺧﺎﺋن ﻧﺛﺎرﺷﺎن ﻣﯽ ﺷود■.

زﻧده ﺑﺎد اﻧﻘﻼب!
ﮔزارﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
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ﺳﺎﻋت ده و ﻧﯾم ﺻﺑﺢ ﺧﯾﺎﺑﺎن آزادی ﺑﻌد از ﺑزرﮔراه ﯾﺎدﮔﺎر اﻣﺎم
از ﺗوی ﭘﯾﺎده رو ﺧﯾﺎﺑﺎن از ھر دو ﺳﻣت ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی ﺑﺳرﻋت ﺑﮫ
ﺳﻣت ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب ﻣﯽ رﻓﺗﻧد .اﯾﺳﺗﮕﺎه اﺗوﺑوس ھم ﭘر از ﻣﺳﺎﻓر
اﺳت ،اﻣﺎ از اﺗوﺑوس ﺧﺑری ﻧﯾﺳت .ﭘﯾداﺳت ﻛﮫ ﺑرای اﺧﺗﻼل در
ﺣرﻛت ﻣردم آن را ﺗﻌطﯾل ﻛرده اﻧد .ﭘس ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرم ﻛﮫ ﭘﯾﺎده
ﺑروم ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب .ﺳر ﭼﮭﺎرراه ھﺎ ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی اﯾﺳﺗﺎده
اﻧد .ﺑﻌد از ﺑزرﮔراه ﻧواب در ﻗﺳﻣت ﭼپ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺟﻣﻌﯾت ﻓﺷرده ﺗر
ﻣﯽ ﺷود و ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺣدود ﭘﺎﻧزده ﻧﻔر ﮔﺎرد وﯾژه ﺿد ﺷورش ﺣﻣﻠﮫ
ﻣﯽ ﻛﻧﻧد و ﺑﺎ ﺑﺎﺗوم ﺷروع ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﺑﮫ ﺿرﺑﮫ زدن ﺑﮫ ﻣﯾﻠﮫ ھﺎی
آھﻧﯽ و ﻣردم .ﺟﻣﻌﯾت روی ھم ﻣﯽ رﯾزد و ﻣن ﺑرای اﯾﻧﻛﮫ ﻟﮫ ﻧﺷوم
از ﻧرده ھﺎی آھﻧﯽ ﺣﯾﺎطﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﻛﺷم و از آﻧﺟﺎ ﺻﺣﻧﮫ ﺑﮭﺗر دﯾده
ﻣﯽ ﺷود دو ﻧﻔر از ﻧﯾروھﺎی ﺿد ﺷورش ﺗك ﺗﯾراﻧداز ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ
اﺳﻠﺣﮫ ﻣﻌروف ﺑﮫ ﻗﻧﺎﺳﮫ دارﻧد ﺣدود ده ﻧﻔر دﯾﮕر ھم اﺳﻠﺣﮫ ﭘرﺗﺎب
ﮔﺎز اﺷك آور و ﺑﺎﺗوم و ﻛﻼه ﺧود دارﻧد.
ﻣردم ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ ﺗوﻗف ﺑﮫ راه ﺧود اداﻣﮫ دادﻧد .در طرف
دﯾﮕر ھم ﺗﻌدادی ﻧﯾروی ﺿد ﺷورش ﻣﺳﺗﻘر ﺑودﻧد ،اﻣﺎ ﻣوﺗورﺳوار
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﻓﻌﺎت ﻗﺑل در اﯾن طرف ﻛﻣﺗر ﺑود .ﻧﯾروﯾﺷﺎن ﻣﺗﻣرﻛز
ﻛردﻧد ﺑرای ﻣﯾدان اﻣﺎم ﺣﺳﯾن.
ﺟﻣﻌﯾت ﺷﻌﺎر ﻣﯽ داد "ﻧﺗرﺳﯾد ﻧﺗرﺳﯾد ﻣﺎ ھﻣﮫ ﺑﺎھم ھﺳﺗﯾم" و
"ﺑرادر ارﺗﺷﯽ ﭼرا ﺑرادر ﻛﺷﯽ" .زﻧﯽ ﮔﻔت ﻣﺎ داﺷﺗﯾم ﻣﯽ رﻓﺗﯾم ﺑﮫ
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ﺳﻣت ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب ﻛﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺿد ﺷورش ﺣﻣﻠﮫ ﻛردﻧد  .ﺷﻌﺎر
"ﻣرگ ﺑر دﯾﻛﺗﺎﺗور" اوج ﻣﯽ ﮔﯾرد.
از طرف دﯾﮕر ﭼﮭﺎرراه ،ﺑﺎران ﺳﻧﮓ ﺑر ﻧﯾروھﺎی ﺿد ﺷورش
ﻣﯽ ﺑﺎرد ﻛﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود آﻧﮭﺎ ﭼﮭﺎرراه را ﺗرك ﻛﻧﻧد .از ﺑزرﮔراه
ﻧواب ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﯾدان ﺗوﺣﯾد ھر ﭘﻧﺟﺎه ﻣﺗر ،ده ﻧﯾروی ﺿد ﺷورش
اﯾﺳﺗﺎده و ﻣردم را ﻣﯽ زﻧﻧد ﻛﮫ ﭘراﻛﻧده ﺷوﻧد.
ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎ ﺑوق ﻣﯽ زﻧﻧد .ﺑﻧﺎﮔﮭﺎن دو ﺳﮫ ﻧﻔر ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﭘﻼك
ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ را ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ،ﻣردم ھو ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .از ﺳﻣﺗﯽ دﯾﮕر ﺟواﻧﺎن دو
ﺳطل آﺷﻐﺎل ﺑزرگ آھﻧﯽ را ھول ﻣﯽ دھﻧد و ﺑﺎ آن اﻗدام ﺑﮫ ﺑﺳﺗن
ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .ﺳطل آﺷﻐﺎل ﭘﻼﺳﺗﯾﻛﯽ دﯾﮕری را آﺗش ﻣﯽ زﻧﻧد و
ﺳﭘس ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻛﯾﺳﮫ ﺷﻧﮭﺎی ﻣﺧﺻوص روزھﺎی ﺑرﻓﯽ ﻣﺳﯾر
ﺑﯽ آر ﺗﯽ را ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد ﺗﺎ ﻣوﺗورھﺎی ﺿد ﺷورش ﻧﺗواﻧﻧد ﺗردد ﻛﻧﻧد.
ﺳﺎﻋت ﯾﺎزده و ﻧﯾم ﭼﮭﺎر راه ﺳﻠﺳﺑﯾل ﺟﻧﮓ و ﮔرﯾز در ﺟرﯾﺎن
اﺳت .ﻣردم ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھﻧد "ﻣرگ ﺑر دﯾﻛﺗﺎﺗور" .ﻧﯾروی ﺿد
ﺷورش ﻋﻣده ﺗﻼﺷش اﯾﻧﺳت ﻛﮫ ﻧﮕذارد ﺟﻣﻌﯾت ﯾﻛﯽ ﺷود .دﺧﺗر
ﺟواﻧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد اﯾﻧﮭﺎ ﻧﻔﺳﮭﺎی آﺧرﺷﺎن اﺳت و ﺑزودی ﺳرﻧﮕوﻧﻧد.
ﺗوی ﺗﻘﺎطﻊ ﺑزرﮔراه ﻧواب و آزادی ﻣردم ﺑﻧر ﺑزرگ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای را
ﭘﺎﯾﯾن ﻛﺷﯾده اﻧد و آن را ﻟﮕد ﻣﺎل و ﭘﺎره ﻣﯽ ﻛﻧﻧد و ﻣرد ﺟواﻧﯽ ﺑﺎ
ﻓﻧدك آن را ﺑﮫ آﺗش ﻣﯽ ﻛﺷد ﻧﯾروھﺎی ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﺟﺎﺳوس ﻣﯾﺎن
ﻣردم زﯾﺎدﻧد ،اﻣﺎ ﺟرأت ﻧدارﻧد ﻛﺎری ﺑﻛﻧﻧد .اﻣﺎ در ﮔوﺷﮫ ای
ﯾﻛﯾﺷﺎن ﻛﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﭼﺎق ھم ھﺳت ﭼﺎﻗو ﻣﯽ ﻛﺷد ﻛﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣردم
روی ﺳرش ﻣﯽ رﯾزﻧد و ﺷروع ﺑﮫ زدﻧش ﻣﯽ ﻛﻧﻧد و ھﯾﭼﻛش ھم
ﺑراﯾش دل ﻧﻣﯽ ﺳوزاﻧد.
ﯾﻛﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻣوﺗوری ھﺎ رﻓﺗﻧد ﺣرﻛت ﻛﻧﯾد ﺑﺳﻣت ﺑﺎﻻ! ﺧﺑر
ﻣﯽ رﺳد ﻛﮫ در ﻣﯾدان اﻣﺎم ﺣﺳﯾن ﻏﻠﻐﻠﮫ اﺳت ﯾك ﻧﻔر ﻛﮫ ﺗﺎزه آﻣده
ﺑود از آﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﻔت ﻛﮫ در ﯾك ھﯾﺄت واﻗﻊ در ﻧظﺎم آﺑﺎد ،ﻣداﺣﯽ
ﺷروع ﻛرده ﻛﮫ ﺑﮕوﯾد اﯾﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﺎم زﻣﺎﻧﻧد ﻛﮫ ﻧﯾروی
ﺿد ﺷورش ﺣﻣﻠﮫ ﻛرده و درﮔﯾری ﺷروع ﻣﯽ ﺷود.
ﻣردم ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھﻧد" :اﯾن ﻣﺎه ﻣﺎه ﺧون اﺳت! ﺧﺎﻣﻧﮫ ای
ﺳرﻧﮕون اﺳت!" .ﺑﺎ ﯾك ﻣوﺗوری ﺑﮫ طرف ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب ﻣﯽ رم.
ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب ﭘر از ﻧﯾروھﺎی ﺿد ﺷورش و ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎﺳت و
راه ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎ و ﺣﺗﯽ ﭘﯾﺎده ھﺎ را ﺟﻠوی داﻧﺷﮕﺎه و ﺳﻣت ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻠوی
ﻛﺗﺎﺑﻔروﺷﯽ ھﺎ را ﺑﺳﺗﮫ اﻧد .ﯾﻛﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺳﺎﻋﺗﯽ ﭘﯾش ﺗظﺎھرات
ﮔﺳﺗرده و درﮔﯾری در آﻧﺟﺎ رخ داده اﺳت .از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ طرف
ﻛﺎرﮔر ﺟﻧوﺑﯽ ﺳرازﯾر ﻣﯽ ﺷوم در ﻛوﭼﮫ ھﺎ ﺟواﻧﺎن در ﺣرﻛﺗﻧد
ﻣﻌﻠوم اﺳت ﻛﮫ ﺗﺎزه از درﮔﯾری آﻣده اﻧد ﻧﯾروی ﺿد ﺷورش
ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ را ﺑﻧد آورده اﻧد .ﺑرﻣﯽ ﮔردﯾم ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑزرﮔراه ﻧواب
ﺗﻘﺎطﻊ ﺟﻣﺎﻟزاده و آزادی ﻣﻣﻠو از ﺟﻣﻌﯾت اﺳت .ﻣردم ﺷﻌﺎر ﻣﯽ
دھﻧد "ﻣرگ ﺑر اﯾن دوﻟت ﻣردم ﻓرﯾب!".
ﺳر ﺧﯾﺎﺑﺎن اوﺳﺗﺎ و ﺟﻠوی ﺑوﺳﺗﺎن اوﺳﺗﺎ در ﺧﯾﺎﺑﺎن آزادی
ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی اﯾﺳﺗﺎده اﻧد و ﻣﺳﯾرھﺎی ﺑﯽ آر ﺗﯽ را ﺑﺎ ﺑﻠوك و آﺟر
و ﻋﻼﯾم راﻧﻧدﮔﯽ ﺑﺳﺗﮫ اﻧد و ﺑﺎ ﺳﻧﮓ روی ﻧرده ھﺎی آھﻧﯽ ﻣﯽ
ﻛوﺑﻧد .ﭘﯾرﻣرد و ﭘﯾرزن زﺣﻣﺗﻛﺷﯽ در اﯾﻧﻛﺎر از ھﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﺗرﻧد.
ﺟﻠوﺗر ﺗﻘﺎطﻊ آزادی و اﺳﻛﻧدری ﻣﻣﻠو از ﻣردم اﺳت و ﺷﻌﺎر ﻣﯽ
دھﻧد" :ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﯾزﯾده ،ﯾزﯾد ﺳرﻧﮕوﻧﮫ!"" ،ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﯾزﯾد ﺷد،
روی ﯾزﯾد ﺳﻔﯾد ﺷد!"" ،ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﺑدوﻧﮫ ،ﺑزودی ﺳرﻧﮕوﻧﮫ!"" ،اﯾن
ﻟﺷﮕر ﺣﺳﯾﻧﮫ ،ﯾﺎور ﻣﯾرﺣﺳﯾﻧﮫ!"" ،ﺣﺳﯾن ﺣﺳﯾن ﺷﻌﺎرﺷون ،ﺗﺟﺎوز
اﻓﺗﺧﺎرﺷون!"" ،اﯾن ﻣﺎه ﻣﺎه ﺧوﻧﮫ ،ﯾزﯾد ﺳرﻧﮕوﻧﮫ!" و "ﻣرگ ﺑر
دﯾﻛﺗﺎﺗور!"
ﺗﻌدادی از ﺟواﻧﺎن ﻣﺟﺳﻣﮫ ﻧﯾم ﺗﻧﮫ ﻧواب ﺻﻔوی را در ﺑزرﮔراه
ﻧواب ﺑراﯾش ﺳرﺑﻧد ﺳﺑز درﺳت ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .ﻣردی ﻣﯽ ﮔوﯾد وﻟش
ﻛﻧﯾد ﻣرﺗﺟﻊ ﺑود ،اﻣﺎ ﻛﺳﯽ ﮔوش ﻧﻣﯽ دھد.
ﺗﻘﺎطﻊ رودﻛﯽ و ﺧﯾﺎﺑﺎن آزادی دﺳت ﻣردم اﺳت .ھﻠﯾﻛوﭘﺗر ﻧﺎﺟﺎ
در ارﺗﻔﺎع ﭘﺎﯾﯾن از ﺑﺎﻻی آن ﻋﺑور ﻣﯽ ﻛﻧد ،ﻣردم ھو ﻣﯽ ﻛﻧﻧد.
ﺟﻠوﺗر در اﯾﺳﺗﮕﺎه ﺑﮭﺑودی ﻣردم ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھﻧد" :ﻣﻧﺗظری
ﻧﻣرده ،دﯾﻛﺗﺎﺗوره ﻛﮫ ﻣرده!" .ﻧﯾروی ﺿد ﺷورش ﮔﺎز اﺷك آور ﻣﯽ
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ﺟواﻧﺎن راه ﻣﯽ روﻧد و ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھﻧد .از ﻧﯾروھﺎی ﮔﺎرد ﺧﺑری
زﻧد .ﻣردم ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھﻧد" :ﻣرگ ﺑر ﺧﺎﻣﻧﮫ ای!" .زﻧﯽ ﺑﮫ
ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ ﭼﻧدﯾن ﻣوﺗور ﺳوار ﻣﺷﻛوك ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﯽ دور و ﺑر آﻧﮭﺎ
ﺷوھرش ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﻣذھب ﻓﺎﯾده ﻧدارد و اﯾن ﻣراﺳم ﻋﺎﺷورا دﯾﮕر
ﻣﯽ ﭘﻠﻛﻧد و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .اﯾن ﺟواﻧﺎن ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد و
ﺧﯾﻠﯽ ﺗﻛراری اﺳت" و ﻣرد ﻣﯾﺎﻧﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻛﮫ راﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾد
ﺣﺎﺿرﻧد ﺗﺎ ﺻﺑﺢ اداﻣﮫ دھﻧد.
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﺣﻘوق زﻧﺎن و ﻣﻠﯾﺗﮭﺎ و دﻣﻛراﺳﯽ دﻓﺎع ﻛرد .ﺷوھر زن
ﻋﺻر ﺧﺎﻧﮫ ھﺳﺗم و ﻣﺎھواره ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻛﮫ در اﺛر ﺗﯾراﻧدازی و
ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﻗدم ﺑﮫ ﻗدم".
ﺣﻣﻠﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺣﻛوﻣﺗﯽ ﭼﮭﺎر ﻧﻔر ﻛﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد و ﭼﻧد ﻧﻔر دﯾﮕر
ﺳﺎﻋت ﯾك ﺟﻣﻌﯾت در ﺗﻘﺎطﻊ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺧوش و ﻛﻠﮭر در ﺳﻠﺳﺑﯾل
ﻣﺟروح ﺷده اﻧد .ﮔوﯾﺎ از روی ﭘل ﺣﺎﻓظ و از ﭘﺎﯾﯾن آن ،ﺣدود ظﮭر
ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد اﺳت و ﺧﯾﺎﺑﺎن ﭘر از دود و آﺗش اﺳت.
ﺗﯾراﻧدازی ﻛرده اﻧد .ﻓﯾﻠم ھﺎی ﺧﺑری ﻛﺎﻧﺎل "آﺳو" ﺑوﺿوح ﺗﺻﺎوﯾر
ﺟﻠوی ﻣﺳﺟد ﻟوﻻﮔر ﺟﺎﯾﯽ ﻛﮫ در ﺳﯽ ﺧرداد از ﺑﺎﻻی آن ﺑﮫ
دو ﻧﻔر از ﻛﺷﺗﮫ ﺷدﮔﺎن را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .زﻧﯽ در ﺗﻣﺎس ﺑﺎ رادﯾو
ﺳﻣت ﻣردم ﺗﯾراﻧدازی ﻛردﻧد و ﺗﻌدادی را ﻛﺷﺗﻧد ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ اﯾﺳﺗﺎده و
ﻓردا ﺟزﺋﯾﺎت ﻛﺷﺗﮫ ﺷدن ﯾك ﻧﻔر را در ﺗﻘﺎطﻊ ﻓﻠﺳطﯾن و اﻧﻘﻼب
از ھﯾﺄﺗﯽ ﺗوی ﻛوﭼﮫ روﺑرو ﻏذا و ﭼﺎی ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﻣﺳؤﻟﯾن ﻣﺳﺟد
ﺷرح ﻣﯽ دھد و ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻛﮫ ﻣردم ﺟﺳد ﻣرد ﻣﯾﺎﻧﺳﺎﻟﯽ را ﺗﺎ ﭼﮭﺎر
ﻛﮫ ﻗﯾﺎﻓﮫ ﺑﺳﯾﺟﯽ دارﻧد ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﻛﮫ ﺧودﺷﺎن را ﺑﯾطرف ﻧﺷﺎن
راه وﻟﯾﻌﺻر ﺣﻣل ﻛردﻧد.
دھﻧد.
ﺧﺑر دﯾﮕر ﺣﺎﻛﯽ از ﻛﺷﺗﮫ ﺷدن ﺧواھر زاده ﻣوﺳوی ﺑود .ﮔوﯾﺎ
ﻣﺗرو ﻧواب ﻧزدﯾك اﺳت ،ﭘس ﻣﯽ ﭘرم ﺗوی ﻣﺗرو ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﯾدان
او را ﻧﺷﺎن ﻛرده ﺑودﻧد و ﺑﺎ ﮔﻠوﻟﮫ زده ﺑودﻧد .او ﻛﮫ  35ﺳﺎﻟﮫ ﺑود
اﻣﺎم ﺣﺳﯾن .ﺑﻠﻧد ﮔو ﻣﯽ ﮔﮫ اﯾﺳﺗﮕﺎه اﻣﺎم ﺣﺳﯾن ﺗوﻗف ﻧداره ،ﭘس ﭘل
ﺑﮫ ﻧﺎم ﻋﻠﯽ ﻣوﺳوی ﺑﻌدا در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن اﺑن ﺳﯾﻧﺎ در ﺻﺎدﻗﯾﮫ ﺟﺎن
ﭼوﺑﯽ ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾم .ﻧرﺳﯾده ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎزد .ﺑﻧﺎ ﺑر اﺧﺑﺎر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺷب ھﻧﮕﺎه ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺳﻣت
اﯾﺳﺗﺎده اﻧد و ﻣردی را دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .آﻧﺟﺎ ﻣرﻛز ﻓروش وﺳﺎﯾل
آن ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﯽ روﻧد.
دﺳت دوم ﺗﮭران اﺳت اﻣﺎ ﻣﻐﺎزه ھﺎ ھﻣﮫ ﺑﺳﺗﮫ اﻧد و ﻣﻌﻣوﻻً اﻓراد ﻓﻘﯾر
ﺑﻧﺎ ﺑر اﺧﺑﺎر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺎھواره ای ﺧﯾﺎﺑﺎن وﻟﯾﻌﺻر و ﺑﻠوار
وﺳﺎﯾل ﻛﮭﻧﮫ ﺷﺎن را ﺗوی ﭘﯾﺎده رو ﻣﯽ ﻓروﺷﻧد ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺧﻠوت اﺳت.
ﻛﺷﺎورز در ﻣﻘﺎﺑل ﭘﺎرك ﻻﻟﮫ و ﻣﯾدان آزادی و ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺳﺗﺎرﺧﺎن و
ﺗوی ﺧود ﻣﯾدان ﻧزدﯾك ﺑﮫ ﺑﯾﺳت ون ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﻣﻣﻠو از
ﻣﯾدان ﺗوﺣﯾد ﺗظﺎھرات ﭘراﻛﻧده ﻣردم رخ داده اﺳت.
ﻣﺄﻣور در ﺿﻠﻌﯽ ﻛﮫ ﻣﺳﺟد اﻣﺎم ﺣﺳﯾن درش ھﺳت ﻣﺳﺗﻘر ﺷده اﻧد.
آﺧرﯾن ﺧﺑرھﺎ ﺣﺎﻛﯽ از ﺗﺟﻣﻊ ﺷﺑﺎﻧﮫ ﻣردم در ﻣﯾدان ﻣﺣﺳﻧﯽ
در ﻣﯾﺎﻧﺷﺎن ﭼﻧد ﻧﻔر ﻧﯾروی ﻛﻣﺎﻧدو ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﻟﺑﺎس ﻣﺷﻛﯽ ﺑر ﺗن
واﻗﻊ در ﻣﯾرداﻣﺎد و درﮔﯾری ﭘراﻛﻧده ﻣردم در اطراف ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎ
دارﻧد و ﺟﻠﯾﻘﮫ ﺿد ﮔﻠوﻟﮫ و ﻛﻠت ﻛﻣری و ﺑﺎﺗوم دارﻧد .آدم ﯾﺎد
دارد و ﻣردم روی ﺑﺎم ھﺎ ﺷﻌﺎر "ﻣرگ ﺑر دﯾﻛﺗﺎﺗور!" ﺳر داده اﻧد.
ﺳرﺑﺎزان اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﻣﯽ اﻓﺗد ﻛﮫ در ﻏزه ﻣردم را ﺳرﻛوب ﻣﯽ ﻛﻧﻧد.
ﺳﺎﻋت  9ﺷب در اﺧﺑﺎر ﺷﺑﻛﮫ ﯾك ﺳﯾﻣﺎ ﺗﺻﺎوﯾری از ﺗظﺎھرات
ﺳﺎﻋت ﺣدود دو اﺳت و از درﮔﯾری ھﺎی ﻣﯾدان ﻣدﺗﯽ ﻣﯽ
ﻣردم و ﺑﮫ آﺗش ﻛﺷﯾده ﺷدن ﭼﻧد ﻣوﺗورﺳﯾﻛﻠت و ﺗﺧرﯾب ﯾك
ﮔذرد .ﻣرد ﺟواﻧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺳﺎﻋت ﯾﺎزده ﺟﻣﻌﯾت ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎدی آﻧﺟﺎ
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد و زﯾرﻧوﯾس زده" :ﺣرﻣت ﺷﻛﻧﯽ
ﺑوده و درﮔﯾری زﯾﺎد ﺑوده ﻣﯽ ﭘرﺳم" :ده ھزار ﻧﻔر ﻣﯽ ﺷدﻧد؟" ﻣﯽ
ﻋزاداری ﻋﺎﺷورا ،ﺗوﺳط اﻏﺗﺷﺎﺷﮕران" .ﺑﻌدش ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ رادان
ﮔوﯾد" :ﺧﯾﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗر!" .ﺑﻌداً ﻛﮫ ﺷب ﺗﺻﺎوﯾر ﺗظﺎھرات را در ﭘل
ﻓرﻣﺎﻧده ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺗﮭران را ﭘﺧش ﻣﯽ ﻛﻧد .او ﻗﯾﺎﻓﮫ ﻧﺎراﺣت و
ﭼوﺑﯽ دﯾدم ﺑﻧظر درﺳت ﻣﯽ ﮔﻔت.
ﻣﺎدر ﻣرده ﺑﺧودش ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻛﮫ ﺣرﻣت را ﺷﻛﺳﺗﻧد و
از آﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﺧواھم ﺑرﮔردم ﺑﺎ ﺑﯽ آرﺗﯽ ﺑرم ﻛﮫ ﺗﺎ ﻣﯾدان اﻣﺎم
ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﭼﮭﺎر ﻧﻔر ﻛﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد ،ﯾك ﻧﻔر از ﭘل ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﭘرت ﺷده!
ﺣﺳﯾن ﺑﯾﺷﺗر ﻧﻣﯽ رود و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﻣﯾﺷﮫ از ﺟﻠوی داﻧﺷﮕﺎه و
دو ﻧﻔر در ﺣﺎدﺛﮫ راﻧﻧدﮔﯽ ﻛﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد! و ﯾك ﻧﻔر ھم ﺑﺎ ﮔﻠوﻟﮫ ـ ﻣﯽ
دروازه دوﻟت و ﻏﯾره ﮔذﺷت .در اﯾﺳﺗﮕﺎه اﺗوﺑوس آﺧوﻧد ﺟواﻧﯽ
ﮔوﯾﻧد ﻛﮫ ارﺗﺷﺑد ازھﺎری در اواﺧر زﻣﺎن ﺷﺎه ھم ﻣﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻛﮫ اﯾن
ﺑﮭﻣراه ﻣرﯾداﻧش اﯾﺳﺗﺎده اﻧد .ﺑﻧظر طرﻓدار اﺣﻣدی ﻧژاد اﺳت و او
ﺷﻌﺎرھﺎ ھﻣﮫ ﻧوار اﺳت و از ﺑﻠﻧدﮔو ﭘﺧش ﻣﯽ ﺷود  -اﯾن در
ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻛﮫ ﺟﻣﻌﯽ از اراذل ﻣﺷﻛﻼت را ﺑوﺟود آوردﻧد! ﻣﯽ ﺧوام
ﺣﺎﻟﯾﺳت ﻛﮫ ﺑﻧﺎ ﺑر ﺧﺑر ﺷﺎھدان ﻋﯾﻧﯽ ﯾﻛﯽ از ﻛﺷﺗﮫ ﺷدﮔﺎن اﺑﺗدا
ﺟواب ﺗﻧدی ﺑﮭش ﺑدھم اﻣﺎ ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﻧﺎﺳب ﻧﺑود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻓﻘط ﺑﮫ
ﮔﻠوﻟﮫ ﻣﯽ ﺧورد و ﺑﻌد ﻣﺎﺷﯾن ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ از روﯾش ﺑﮫ ﻋﻣد رد
اﯾن ﺑﺳﻧده ﻣﯽ ﻛﻧم ﻛﮫ ﺑﮕوﯾم ﻣﻼھﺎ ﺑﮭﺗره در ﺳﯾﺎﺳت دﺧﺎﻟت ﻧﻛﻧﻧد.
ﻣﯽ ﺷود و او ﺟﺎن ﻣﯽ ﺳﭘﺎرد.
او ھم ﺧودش را ﺑﮫ ﻣظﻠوﻣﯾت ﻣﯽ زﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻛﮫ "اﺻﻼً!" ﺑﻌد
ﻛﻼً در اﯾن روز ﺷﻌﺎرھﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷﺧص ﺧﺎﻣﻧﮫ ای رادﯾﻛﺎﻟﺗر
ﺑﺎ ھم ﻣﯽ ﭼﭘﯾم ﺗوی اﺗوﺑوس ﻟﺑﺎﻟب ﭘر و ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﻛﮫ ﺑﺎ ﺗرس دارد
ﺷد .ﻣردم ﺟﺳورﺗر ﺑودﻧد و ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻧﺎطق
ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﻛﻧد ،ﭼون ﺗﻧﮭﺎ آﻣد ﺗو.
دﺳﺗور ﺣﻣﻠﮫ و ﺗﯾراﻧدازی را اﺟرا ﻧﻣﯽ ﻛردﻧد و در ﺑﺳﯾﺎری از
ﺑرﻣﯽ ﮔردم ﺑﮫ ﺳﻠﺳﺑﯾل ﺳﺎﻋت ﺣدود ﺳﮫ و ﻧﯾم اﺳت .ﻧﯾروی
ﻧﻘﺎط ﻣرﻛزی ﺗﮭران ﻛﻧﺗرل دﺳت ﻣردم ﺑود .زﺣﻣﺗﻛﺷﺎن در اﯾن
ﺿد ﺷورش در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺟﯾﺣون در دﺳﺗﮫ ھﺎی ده ﻧﻔری ﺷروع ﺑﮫ
روز ﻧﺳﺑت ﺑﮫ روزھﺎی ﻗﺑل در اطراف ﻣﯾدان اﻣﺎم ﺣﺳﯾن و ﻣﺣﻠﮫ
ﻣﺳﺗﻘر ﻛردن ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .ﭼون ﻻﻧﮫ ﺷﺎن ھﻣﺎﻧﺟﺎﺳت ،روﺑروی اﺳﺗﺧر
ﻧظﺎم آﺑﺎد و ﻣﺣﻠﮫ ﺳﻠﺳﺑﯾل ﺣﺿور ﭘررﻧﮕﺗری داﺷﺗﻧد .ﺧواﺳت
ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺑﻌد ﺑﯾﺧودی ﮔﺎز ﻓﻠﻔل ﻣﯽ زﻧﻧد .ﭘﺳر ده ﺳﺎﻟﮫ ای
ﺳرﻧﮕوﻧﯽ در ﻏﺎﻟب ﺷﻌﺎر ﺑﯾﺷﺗر ﺷﻧﯾده ﻣﯽ ﺷد.
ﺗوی ﻛوﭼﮫ ای ﺷروع ﺑﮫ ﮔرﯾﮫ ﻛردن و اﺳﺗﻔراغ ﻣﯽ ﻛﻧد .ﺻورت
ﺑﻧﺎ ﺑر اﺧﺑﺎر رﺳﯾده در ﺗﺑرﯾز ﺣداﻗل ﭼﮭﺎر ﻧﻔر در ﺗظﺎھرات
و ﭼﺷﻣﮭﺎﯾش ﺳرخ ﺷده اﻧد .ﺑﮫ ﭼﻧد زن ﻛﮫ از ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺷﺎن ﺑﯾرون
ﺿد ﺣﻛوﻣﺗﯽ ﻛﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .ﺷﮭرھﺎی ﺷﯾراز و ﻣﺷﮭد و اﺻﻔﮭﺎن و
ﻣﯽ آﯾﻧد ﻣﯽ ﮔوﯾم" :اﯾن ﭘﺳر را ﺑﺑرﯾد ﻛﻣﯽ آﺑﻠﯾﻣو ﺑﮭش ﺑدھﯾد!"
زﻧﺟﺎن و اراك ھم ﺷﺎھد ﺗظﺎھرات ﮔﺳﺗرده ﻣردم ﺑوده و ﺷﻌﺎر ﻋﻠﯾﮫ
ﺑﺎﻻﺧره ﯾﻛﯾﺷﺎن ﻗﺑول ﻣﯽ ﻛﻧد .ﮔﺎزش ﺧﯾﻠﯽ ﺗﻧد ﺑود .ﭼﺷﻣﺎﻧم ﺑد ﺟور
ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﭘر رﻧﮓ ﺑوده اﺳت.
ﻣﯽ ﺳوزد .ﺑرای ﻣردم دﯾﮕر ﮔﺎز اﺷك آور ﻋﺎدی ﺷده اﺳت.
طرﻓداران ﻣوﺳوی از رادﯾﻛﺎﻟﺗر ﺷدن ﺷﻌﺎرھﺎ ھراﺳﺎﻧﻧد و
آﻧطرﻓﺗر اﻣﺎ در ﺧﯾﺎﺑﺎن رودﻛﯽ ﻏﻠﻐﻠﮫ اﺳت .ﺻدھﺎ ﺟوان ﺑدﻧﺑﺎل
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣذاﻛره و ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﻛﻧﻧد اﯾن در ﺣﺎﻟﯾﺳت ﻛﮫ ﺑﺧﺷﮭﺎﯾﯽ از
ﭼﮭﺎر ﺟوان ﺻورت ﭘوﺷﯾده ﻛﮫ روی اراﺑﮫ ای رﻓﺗﮫ اﻧد راه ﻣﯽ
ﻣردم ﺧواﺳﺗﺎر ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .در اﯾن روز ﺑﺧﺎطر ﻋﺎﺷورا
روﻧد و ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھﻧد" :ﺣﺳﯾن ﺣﺳﯾن ﺷﻌﺎرﺷون ،ﺗﺟﺎوز
ﺷﻌﺎرھﺎ رﻧﮓ و ﺑوی ﻣذھﺑﯽ ﺑﯾﺷﺗری داﺷت.
اﻓﺗﺧﺎرﺷﺎن!" و "ﻣرگ ﺑر ﺗو! ﻣرگ ﺑر ﺗو!" در اﯾن روز ﺷﻌﺎر ﻣرگ
ﻛﺷﺗن ﻣردم در روز ﻋﺎﺷورا ﻟﻛﮫ ﻧﻧﮓ ﺑزرﮔﯽ ﺑر ﭼﮭره ﻛﺛﯾف
ﺑر ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد ﺑود و از اﯾن ﻟﺣﺎظ رادﯾﻛﺎﻟﺗر ﺑود ﺷﻌﺎرھﺎ.
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﻛﮫ ﺧود را ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﺎم زﻣﺎن و اﺳﻼم ﻧﺎب
ﺟواﻧﺎن ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺻورﺗﮭﺎﯾﺷﺎن را ﺑﺎ ﺗﻛﮫ ھﺎی ﯾك ﭘﺎرﭼﮫ ﺳﯾﺎه
ﻣﺣﻣدی ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﻛﻧد■.
دﻛﮫ ﯾك ھﯾﺄت ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧﻧد و ﺻدھﺎ ﺳﻧﮓ و آﺟر آﻣﺎده ﻣﯽ ﻛﻧﻧد و
ﺑدﺳت ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﺎﻻ ﺣرﻛت ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .ﺟﺳﺎرت آن ﭼﮭﺎر
درود ﺑر ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن راه آزادی!
ﺟوان ﺳﺗودﻧﯽ اﺳت ،ﭼون ﺧﺑرﭼﯾن زﯾﺎد اﺳت.
ﻣرگ ﺑر ﺳرﻛوﺑﮕران ﺧﻠق!
ﺳﺎﻋت ﺣدود ﭼﮭﺎر و ﻧﯾم اﺳت و ھﻧوز ﺳﯾﺻد ﻧﻔری ﺑدﻧﺑﺎل اﯾن
اﺳﺗﻘﻼل ،آزادی ،ﺑراﺑری ،ﺟﻣﮭوری دﻣﻛراﺗﯾك ﻣردﻣﯽ!
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ھﺎﺋﯾﺗﯽ "ﻗدرت ﺳﯾﺎه" ﯾﺎ
"ﺗﺑﮭﮑﺎری ﻗدرﺗﻣﻧدان"؟!
ﻣﺎرال ھوﺷﯾﺎر
اوﺿﺎع اﯾران و ﻣﺑﺎرزات
ﺟﺳوراﻧﮫ و اﻣﯾدﺑﺧش ﻣردﻣﯽ
ت
ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮏ ﻧظﺎم ﺟﮭل ﭘرﺳ ِ
اوﺑﺎش ﭘرورِ ﺑﯾرﺣم ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ
اﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت .ﺑﺎﯾد
ھرﻟﺣظﮫ ﺗﺣوﻻت ﮐﻧوﻧﯽ را
دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾم ،آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﻣﺗﺷﮑل ﺑر روﻧد اوﺿﺎع ﺗﺄﺛﯾر ﮔذارﯾم .اﻣﺎ
ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ ﺟزﺋﯽ ﻻﯾﻧﻔﮏ از ﻣردم ﺟﮭﺎﻧﯾم .اﯾن
روزھﺎ ﺑﺎﯾد از ﻣردم ھﺎﺋﯾﺗﯽ ﯾﺎد ﮐﻧﯾم ،آﻧﺎن را ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم ،ﺑﮫ ﯾﺎری ﺷﺎن
ﺑﺷﺗﺎﺑﯾم و از ﺗﺎرﯾﺧﺷﺎن ﺑﯾﺎﻣوزﯾم .آن ھﺎ ھم ﻣردم ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد.
ﻣردم ھﺎﺋﯾﺗﯽ اﻣروز زﯾر ﺳرﻧﯾزه ھﺎی ﻣﺎﻓﯾﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻗدرت
و دﺳت ﻧﺷﺎﻧدﮔﺎن ﺑوﻣﯽ ﺷﺎن ﺑﺎ دﺳﺗﺎن ﺧﺎﻟﯽ در ﺣﺎل ﺑﯾرون ﮐﺷﯾدن
اﺟﺳﺎد ﻋزﯾزان ﺧود از زﯾر آوار زﻟزﻟﮫ اﻧد .ﭼﮭره ھﺎی ﻣﺻﯾﺑت
ﺑﺎر ،ﻓﻘر زده و درھم ﺷﮑﺳﺗﮫ آﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در ﭼﮫ
دﻧﯾﺎﯾﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم :دﻧﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر وﻓور و ﺛروت و
ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎی ﺣﯾرت اﻧﮕﯾز در ﻣﮭﺎر ﻗوای ﻧﺎﺑود ﮐﻧﻧده طﺑﯾﻌت ھﻧوز
ﻋده ﮐﺛﯾری از ﻣردم روی ﻟﺑﮫ ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ ،ﺑﺎ ﻗوت ﺑﺧور و
ﻧﻣﯾر زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و آﺷﯾﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﺳﺗﺷﺎن در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن
ﺗﮑﺎن ھﺎی طﺑﯾﻌت ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود .ﻓﺟﺎﯾﻊ طﺑﯾﻌﯽ ﮐﮫ ھر ﺳﺎل ﻣردم
ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭﺎن ﺑﺎ درد و رﻧﺞ ھﺎی وﺻف ﻧﺎﭘذﯾر ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﻧﮫ ﮐﺎر »ﺧدا« اﺳت و ﻧﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ »ﺑﯽ ﻋرﺿﮫ ﮔﯽ« ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن آن.
ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎرﮐرد ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت ﮐﮫ ﺑر زﻧدﮔﯽ ھﻔت
ﻣﯾﻠﯾﺎرد اﻧﺳﺎن ﻓرﻣﺎن ﻣﯽ راﻧد و اﺷﺗﮭﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘذﯾرش ﺑﮫ ﺳودﺑری
ﻣردم دﻧﯾﺎ را در ﻣﻘﺎﺑل ﻗوای ﻧﺎﺑود ﮐﻧﻧده طﺑﯾﻌت ﺑﯽ دﻓﺎع و ﺧﻠﻊ
ﺳﻼح ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣردم را ﺑﯽ دﻓﺎع و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا
ﺑزرﮔﺗرﯾن دﻓﺎع اﻧﺳﺎن ھﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺎﻟش ھﺎی ﺑﻘﺎء ،اﺟﺗﻣﺎﻋﺷﺎن و
ھم ﯾﺎری ﺷﺎن اﺳت .ارﺗش ھﺎ و ﺗﺟﮭﯾزات ﻧظﺎﻣﯽ و ﺷﮑﻧﺟﮫ و
زﻧدان دوﻟت ھﺎ ﺑرای آن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ از ﺷﮑل ﮔﯾری ﻧظﺎم ھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺗﻌﺎون و ھم ﯾﺎری اﻧﺳﺎن ھﺎ ﺷوﻧد .اﮔر ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧظﺎم ھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﺧﺻوص ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ را )ﮐﮫ
دوﻟت ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت و ﻣرﺗﺟﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﻻﯾﮫ ھﺎ و ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف
آن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد( ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺳرﮐوب ﺗﻼش ھﺎی
ﻣردم ﺑرای ﺣﺎﮐم ﺷدن ﺑر ﺳرﻧوﺷت ﺧود و اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻧظﺎم
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺗر در ﻣرﮐز وظﺎﯾف دوﻟﺗﮭﺎ ﺑوده اﺳت.
ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗن از ﻣردم ﺟﮭﺎن ھﻣﯾﺷﮫ ﮔرﺳﻧﮫ اﻧد و
اﮐﺛرﺷﺎن در ﺧطر ﻣرگ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺣطﯽ اﻧد .ﺻدھﺎ ﻣﯾﻠﯾون ﮐودک
ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑردﮔﯽ راﻧده ﺷده و در زاﻏﮫ ھﺎ در ﻣﯾﺎن زﺑﺎﻟﮫ و ﻣدﻓوع
ﺑزرگ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ھر ﺳﺎل ﺻدھﺎ ھزار ﺗن ﺑﺎ ﺧطر ﮐردن ،از
ﻣرزھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ و ﻣﺟﮭز ﺑﮫ ﺳﻼح ھﺎی ﮐﺷﺗﺎر اﻧﺳﺎن رد ﻣﯽ
ﺷوﻧد ﺗﺎ در ﮐﺷورھﺎی ﺛروﺗﻣﻧد ﮐﺎری ﺑﯾﺎﺑﻧد؛ و اﮔر ھﻣراه ﺑﺎ ﻗﺎﯾق
ھﺎی ﺳﺎده ﺷﺎن طﻌﻣﮫ اﻣواج اﻗﯾﺎﻧوس ﻧﺷوﻧد و ﻣوﻓق ﺑﮫ ﮔذر از
ﻣرزھﺎ ﺷوﻧد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻓﻘﯾرﺗرﯾن ﮐﺎرﮔران آن ﮐﺷورھﺎ ﺷده و
اﻏﻠﺑﺷﺎن ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ از ﺧﺎﻧواده دور ﻣﯽ اﻓﺗﻧد .ﻣردم ھﺎﺋﯾﺗﯽ ﻧﯾز از
اﯾن ﻣﺎﺟرا ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺑﺎ وﺟودﯾﮑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ،ﮐﺷوری ﮐﮫ ﻣرﮐز
ﺗﺟﻣﻊ ﺛروت ھﺎی آﻓرﯾده ﺷده ﺗوﺳط ﻣردم ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن اﺳت در
ﻧزدﯾﮑﯽ ھﺎﺋﯾﺗﯽ ﻗرار دارد ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻋﺎﻣل ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ھﺎﺋﯾﺗﯽ ﻧﺑوده
اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺗﺑﮭﮑﺎر ﻧﺎﺑود ﮐﻧﻧده ھﺎﺋﯾﺗﯽ و ﻣردﻣش ﺑوده
اﺳت .اﻣروز ﻧﯾز ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ ،ارﺗش ﺑﮫ آن ﺟﺎ ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد.
ﺑﮫ ﺟﺎی ﮔﺳﯾل دﮐﺗر ،ﺟرﺛﻘﯾل ،ﻏذا و آب اول از ھﻣﮫ ﺳرﺑﺎز و
ﭼﺗرﺑﺎز و ﺗﺎﻧﮏ در ﺧﺎک ھﺎﺋﯾﺗﯽ ﭘﯾﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﮫ ﺟﺎی راه ﮔﺷﺎﯾﯽ
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ﺑرای رواﻧﮫ ﺷدن ﺳﯾل ﮐﻣﮏ
دوﻟت ھﺎ و ﻣردم دﻧﯾﺎ ،ﻓرودﮔﺎه
ﭘورت-او-ﭘرﻧس را ﺑﮫ اﺷﻐﺎل
در ﻣﯽ آورد ﺗﺎ ھر ورود و
ﺧروﺟﯽ از ﮐﺷور را ﮐﻧﺗرل
ﮐﻧد .رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی رﺳﻣﯽ
ﺗﺻﺎوﯾری از ﺗﺎراج اﯾن ﻣﻐﺎزه
و آن ﻣﻐﺎزه را ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﺧﺎﺑره
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮕوﯾﻧد اﯾن ﻣردم
ﺣﯾواﻧﻧد و ﻗﺑل از ﺑﯾرون ﮐﺷﯾدن اﺟﺳﺎد ﻧﯾﻣﮫ ﺟﺎن آن ھﺎ از زﯾر
آوار ،ﺑﺎﯾد ﮐﺷور را ﺑﮫ ﻣﺣﺎﺻره و اﺷﻐﺎل ﻧظﺎﻣﯽ در آورد .اﯾن
در ﺣﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ ﮔروه ھﺎی اﻣداد ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺑطور ﺧودﺑﺧودی
در ﻣﺣﻼت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺣﻔﺎظت از ﻣﺣﻼت را ﻧﯾز ﺑرﻋﮭده ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
آﻣرﯾﮑﺎ ﺣﺗﺎ از ﻣردم ﻧﯾﻣﮫ ﺟﺎن ھﺎﺋﯾﺗﯽ ﻣﯽ ﺗرﺳد.
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ از اﯾن ﻣردم ﻓﻘﯾر ﻣﯽ ﺗرﺳد ،ﭼون ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن
ھﺎ ﺷورش ﻣداوم ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم ھﺎی ھﺎر واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑوده اﺳت.
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ از اﯾن ﻣردم ﻓﻘﯾر ﻣﯽ ﺗرﺳد ،ﭼون ﻣﯽ داﻧد در
طول ﯾﮏ ﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ آن ھﺎ ﭼﮫ ﮐرده و ﭼﮕوﻧﮫ آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺧﺎک
ﺳﯾﺎه ﻧﺷﺎﻧده اﺳت و ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﻣردم ھﺎﺋﯾﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت آﮔﺎھﻧد و
ﺑﺧﺎطر آن از اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺗﻧﻔرﻧد .ﺑﺎﯾد ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﯾﻧدازﯾم ﺗﺎ اﯾن ﻣردم را ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم و درس ھﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ آﻧﺎن
ﺑﯾﺎﻣوزﯾم.
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ھﺎﺋﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﭘﯾروزی ﻗﯾﺎم ﺑرده ھﺎ در ﺳﺎل 1804
ﺑر اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻓراﻧﺳﮫ ﻣﯽ رﺳد .ﺑرده ھﺎی ﺳﯾﺎه ﮐﮫ در ﭘﻼﻧﺗﺎژھﺎی
ﮐﺷﺎورزی ﻣﻼﮐﺎن ﻓراﻧﺳوی ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﻓرزﻧدان آﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ
ھﺎﯾﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻗدرت ھﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎری از آﻓرﯾﻘﺎ دزدﯾده و ﺑرای ﮐﺎر
ﺑﮫ اﯾن ﺟزﯾره آورده ﺑودﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از آﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ ھﺎی دزدﯾده ﺷده
در طول راه در ﮐﺷﺗﯽ ﺳﻔﯾد ﭘوﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﻌﻣره ﭼﯽ از ﺗﺷﻧﮕﯽ و
ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻣردﻧد و اﺟﺳﺎدﺷﺎن طﻌﻣﮫ درﯾﺎھﺎ ﺷد .ﺑﻘﯾﮫ ﻣﺎﻧدﻧد و در
ﭘﻼﻧﺗﺎژھﺎ اﺳﯾر ﺷدﻧد .در ﺳﺎل  1791ﺑرده ھﺎ ﺗﺣت رھﺑری ﺗوﺳن
ﻟوورﺗور ﻗﯾﺎم ﮐردﻧد .ﺑﯾش از  13ﺳﺎل ﻋﻠﯾﮫ ﺑرده داران ،ارﺗش ھﺎی
اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ،اﻧﮕﻠﯾس و ارﺗش ﻧﺎﭘﻠﺋون ﺟﻧﮕﯾدﻧد و ھﻣﮫ را ﺷﮑﺳت دادﻧد.
ﺑﺎﻻﺧره ﺗوﺳن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣذاﮐره را ﻗﺑول ﮐرد اﻣﺎ ﺗوﺳط ﻣﺳﺗﻌﻣره
ﭼﯾﺎن ﻓراﻧﺳوی دﺳﺗﮕﯾر ﺷد و زﻧﺟﯾر ﺑر ﮔردن ﺑﮫ ﻓراﻧﺳﮫ ﺑرده ﺷده
و زﻧداﻧﯽ ﺷد و در ھﻣﺎﻧﺟﺎ درﮔذﺷت .اﻣﺎ ﻗﯾﺎم ﺑردﮔﺎن اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت ﺗﺎ
اﯾﻧﮑﮫ ھﺎﺋﯾﺗﯽ اﺳﺗﻘﻼل ﺧود را از ﻓراﻧﺳﮫ ﺑﮫ دﺳت آورد و ﺑرده
داری ﻟﻐو ﺷد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻗﯾﺎم ﺑرده ھﺎی ھﺎﺋﯾﺗﯽ اوﻟﯾن )و ﺗﻧﮭﺎ(
ﻗﯾﺎم ﭘﯾروزﻣﻧد ﺑرده ھﺎ ﺷد.
اﻣﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻓراﻧﺳﮫ دﺳت از ھﺎﺋﯾﺗﯽ ﻧﮑﺷﯾد و ﺑﺎ ﻓﺷﺎرھﺎی
ﻧظﺎﻣﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی دوﺑﺎره ﺑر آن ﺳﻠطﮫ ﯾﺎﻓت و ھﺎﺋﯾﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻧظﺎم ﻓﺋوداﻟﯽ و ﻧوﻣﺳﺗﻌﻣره ﻓراﻧﺳﮫ ﺷد.
در اواﺧر ﻗرن  19آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﺷورھﺎی ﺣوزه درﯾﺎی ﮐﺎراﺋﯾب
را از ﭼﻧﮓ ﻓراﻧﺳﮫ در آورد .در ﺳﺎل ھﺎی  1910ﺗﺎ 1915
اﻣواج اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎر دﯾﮕر در ھﺎﺋﯾﺗﯽ ظﮭور ﮐرد .دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﯽ زﻣﯾن
در ﺷﻣﺎل ھﺎﺋﯾﺗﯽ دﺳت ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻼﮐﯾن و ﺣﮑوﻣت
وﻗت زدﻧد .اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  1915ﺑرای ﺳرﮐوب
دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﮫ ھﺎﺋﯾﺗﯽ ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد .دھﻘﺎﻧﺎن ارﺗش ﺧود را ﺳﺎزﻣﺎن داده و
ﺑﮫ ﻣدت ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ﻣﻘﺎوﻣت ﮐردﻧد .ارﺗش آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻣدت  19ﺳﺎل
ھﺎﺋﯾﺗﯽ را اﺷﻐﺎل ﮐرد و در اﯾن ﻣدت دﺳت ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾت ھﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎر
ﻋﻠﯾﮫ ﻣردم ﺑﺧﺻوص دھﻘﺎﻧﺎن ھﺎﺋﯾﺗﯽ زد .در ﻣدت اﺷﻐﺎل ،آﻣرﯾﮑﺎ
ﯾﮏ ارﺗش ﺑوﺟود آورد ﮐﮫ ﺳﺗون ﻓﻘرات دوﻟت ھﺎﺋﯾﺗﯽ ﺷد؛ و در
واﻗﻊ ﺗﻣﺎم ﺣﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ را در ﭼﻧﮓ ﮔرﻓت .اﯾن ارﺗش
ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت طﺑﻘﺎت ﻓﺋودال و ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺑزرگ ھﺎﺋﯾﺗﯽ و
ﻧﻣﺎﯾﻧده آن ھﺎ ﺑود.
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﭘﻧﺟم
ﮐﺎرش ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺗوده ای ﺑود ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﻣﺑﺎرزه در
در ﺳﺎل  1934ارﺗش آﻣرﯾﮑﺎ دوﻟت ھﺎﺋﯾﺗﯽ را ﮐﮫ دﺳت
ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔران و دﯾﮕر اﻗﺷﺎر ﻣردم طﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.
ﭘرورده ﺧودش و ﻧﻣﺎﯾﻧده طﺑﻘﺎت ﻓﺋودال و ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
ﭘس از ﭘﺎﭘﺎ دوک ﭘﺳرش ﻣﻌروف ﺑﮫ »ﺑﯽ ﺑﯽ دوک« )ﺑﭼﮫ دوک(
آﻣرﯾﮑﺎ ﺑود ﺑر ﻣﺳﻧد اﻣور ﮔذاﺷت و ھﺎﺋﯾﺗﯽ را ﺗرک ﮐرد .ارﺗش
ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳﺎل  1986ﺣﮑوﻣت ﮐرد.
ﺟدﯾد ﺳﺗون ﻓﻘرات دوﻟت ﺟدﯾد ﺑود ﮐﮫ ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ ﮐﻣر ﺑﮫ ﺳرﮐوب
در ﺳﺎل  1986ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﺣران ﺳﯾﺎﺳﯽ ھﺎﺋﯾﺗﯽ را ﻓرا
ﻣردم و ﺣﻔﺎظت از ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎت ارﺗﺟﺎﻋﯽ ھﺎﺋﯾﺗﯽ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗر از ﺑﺣران ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﺑود .دﯾﮑﺗﺎﺗوری ارﺗﺟﺎﻋﯽ
آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺳت .ﺑﺎر دﯾﮕر در ﺳﺎل  1946ﺑﺣران اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﺎﺋﯾﺗﯽ را
ﻣوروﺛﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ دوک ﺑدﺳت ﺗواﻧﺎی ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﺳرﻧﮕون ﺷد.
ﻓرا ﮔرﻓت .ﻣردم رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻣﺳﺗﺑد وﻗت را ﮐﮫ ﻟوﺳﮑو ﻧﺎم داﺷت
رژﯾم ﺑﯽ ﺑﯽ دوک درﺳت در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺑﻌﺎد ﺳرﮐوب اﻓزوده
ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد و ﺧواھﺎن ﺳرﻧﮕوﻧﯽ وی ﺑودﻧد .ﻟوﺳﮑو ﯾﮏ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﺑود و ﺑﺎ ﺗﻔرﻋن ﻋرﺑده ﻣﯽ ﮐﺷﯾد ﮐﮫ رژﯾﻣش »ﻣﺛل دم ﻣﯾﻣون ﺳﺧت
دار دو رﮔﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺳﭘری ﺷدن دوره رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری اش
و ﻣﺣﮑم« اﺳت ﺳرﻧﮕون ﺷد .ﻣردم ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺗﻧد و دم ﻣﯾﻣون را
ﻣﯽ ﺧواﺳت در ﻗدرت ﺑﻣﺎﻧد .در ﻣﯾﺎن طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐﻣﮫ ﺷﮑﺎف اﻓﺗﺎد و
ﺑرﯾدﻧد .اﯾن ﺟﻧﺑش ﺑﮫ ﺟﻧﺑش »رﯾﺷﮫ ﮐﻧﯽ« ﻣﻌروف ﺷد .زﯾرا ﻣردم
ﺑﺣران ﻣﺷروﻋﯾت ﮔرﯾﺑﺎن دوﻟت را ﮔرﻓت .اﯾن ﺑﺣران ﻣﺟراﯾﯽ
ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺗوﻧﺗون ﻣﺎﮐوت ھﺎ را رﯾﺷﮫ ﮐن ﮐﻧﻧد .آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ و
ﺑرای ﻓوران ﺷورش و ﻣﺑﺎرزه ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﺷد .ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﺑرای
ﻣرﺗﺟﻌﯾن ھﺎﺋﯾﺗﯽ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺟﻠوی ﺿرﺑﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑر ﻧظﺎﻣﺷﺎن را
ﺑرﮐﻧﺎری ﻟوﺳﮑو دﺳت ﺑﮫ ﮐودﺗﺎ زدﻧد و ﻗدرت را در دﺳت ﮔرﻓﺗﻧد.
ﺑﮕﯾرﻧد و ﻣردم را ﻓرﯾب دھﻧد ﻣﺟﺑور ﺷدﻧد ﺑﯽ ﺑﯽ دوک را از
ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﮐﮫ از ﻟوﺳﮑو ﻣﺗﻧﻔر ﺑودﻧد و ﺑﮫ او ﺑﮫ ﭼﺷم ﯾﮏ
ﻗدرت ﺑرﮐﻧﺎر ﮐرده و او را ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻓراری دھﻧد.
دﯾﮑﺗﺎﺗور ﺑﯾرﺣم ﻣﯽ ﻧﮕرﯾﺳﺗﻧد ﺟﺎن ﺑر ﮐف وارد ﻣﯾدان ﻣﺑﺎرزه
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ و ﻣرﺗﺟﻌﯾﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز »رﯾﺷﮫ ﮐن« ﻧﺷده ﺑودﻧد،
ﺷدﻧد .اﻣﺎ ﺑﺧﺷﯽ از طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐﻣﮫ و ﻣﺗﺣدان ﺧرده ﺑورژوای آن ھﺎ
ژﺳت ﺿدﯾت ﺑﺎ ﺑﯽ ﺑﯽ دوک را ﺑﺧود ﮔرﻓﺗﻧد ﺗﺎ ﻣردم را اﻏﻔﺎل
ﻧﯾز در ﺻﺣﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺣﺿور داﺷﺗﻧد و ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺑﮫ
ﮐﻧﻧد .آن ھﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺑﮫ ﻣردم اﻟﻘﺎء ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی
آن ﺟﮭت دﻟﺧواه داده و ﺗوده ھﺎ را ﺑﮫ ﺣول ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺷﻌﺎرھﺎی
ھﺎﺋﯾﺗﯽ زﯾر ﺳر ﺷﺧص ﺑﯽ ﺑﯽ دوک اﺳت و ﺑﺎ ﻓرار او دﯾﮕر
ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺧود ﺟﻣﻊ ﮐﻧﻧد .آن ھﺎ ادﻋﺎ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻟوﺳﮑو »ﺳﯾﺎه«
ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ ﻣردم اﻏﻔﺎل ﻧﺷدﻧد و ﻋﻠﯾﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن ﺑﯽ ﺑﯽ دوک
ﻧﯾﺳت و ﻗدرت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﺳت »ﺳﯾﺎھﺎن« ﺑﯾﻔﺗد .ﻣﻧظورﺷﺎن از
ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه اداﻣﮫ دادﻧد .ﺷﻌﺎرﺷﺎن در ﻣورد ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن ﺑﯽ ﺑﯽ
»ﺳﯾﺎھﺎن« اﻟﺑﺗﮫ ﻧﮫ ﮐﺎرﮔران و دھﻘﺎﻧﺎن ﺳﯾﺎه ﭘوﺳت ﺑﻠﮑﮫ آن ﻗﺷر از
دوک ﮐﮫ ژﺳت ﺿدﯾت ﺑﺎ ﺑﯽ ﺑﯽ دوک و ﺗوﻧﺗون ﻣﮑوت ھﺎ را
ﻗدرﺗﻣﻧدان ﺑود ﮐﮫ اﺳﺗﺑداد ﻟوﺳﮑو ﻣﺎﻧﻊ از ﺷرﮐت »ﻋﺎدﻻﻧﮫ« آﻧﺎن
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد اﯾن ﺑود :اﯾن ھﻣﺎن ﮐﭘﯽ ﺑراﺑر اﺻل اﺳت .ﺗوده ھﺎی
در ﻗدرت ﻣﯽ ﺷد .ﺑرای اﯾن دارودﺳﺗﮫ ﻣرﺗﺟﻊ »ﻋداﻟت« ﻧﮫ ﺑﮫ
ﻣردم ﺗوﻧﺗون ﻣﺎﮐوت ھﺎ را از ﻻﻧﮫ ھﺎﯾﺷﺎن ﺑﯾرون ﮐﺷﯾده و ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی ﻋداﻟت ﺑرای اﮐﺛرﯾت ﻣردم ھﺎﺋﯾﺗﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺳب ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﮭﺗر
ﺳزای اﻋﻣﺎﻟﺷﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧدﻧد .ﺑﺎز ھم طﺑق ﻣﻌﻣول ﻧﯾروھﺎی ﺑﮫ
در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﻗدرت ﺑرای ﻗﺷر ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺧود ﺑود .اﻣﺎ ﺑرای
اﺻطﻼح »دﻣوﮐرات« و »اﺻﻼح طﻠب« در ﻣﻘﺎﺑل ﻣردم ﺑﮫ
اﻏوای ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﺷﻌﺎر »ﻗدرت ﺳﯾﺎه« را ﻣﯽ دادﻧد .ھدف از
ﻣوﻋظﮫ »راه ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز« و رﻓرم از ﺑﺎﻻ ﭘرداﺧﺗﻧد و ﺑﮫ ﻣردم
اﯾن ﻋواﻣﻔرﯾﺑﯽ ﭘوﭘوﻟﯾﺳﺗﯽ ﭘﻧﮭﺎن ﮐردن ﺗﺿﺎد واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﮔران و
ﻧﮭﯾب زدﻧد ﮐﮫ اﻋﻣﺎﻟﺷﺎن »ﺧﺷوﻧت ﺑﺎر« اﺳت و ﺗوﻧﺗون ﻣﮑوت
دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﻠﯾت طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐﻣﮫ و ﮐﻠﯾت ﻧظﺎم ﺑود ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺳوار ﺑر
ھﺎی آدﻣﮑش را ﺑﺎﯾد »ﺑرادر« ﺧود ﺑداﻧﻧد و آﻧﺎن را ﻣورد ﻟطف و
ﻣردم ﺑﮫ ﻗدرت ﺑرﺳﻧد .در اﯾن دوره دو ﺣزب ﺑﮫ اﺻطﻼح
ﻣرﺣﻣت ﻗرار دھﻧد) .ﺷﺑﺎھت ھﺎ ﺑﺎ ﺻﺣﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ﺣﯾرت
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی »ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﺧﻠق« و »ﺣزب
اﻧﮕﯾز اﺳت!(
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎﺋﯾﺗﯽ« ﻧﯾز در ﺻﺣﻧﮫ ﺑودﻧد ،اﻣﺎ در واﻗﻌﯾت ھﯾﭻ رﺑطﯽ
ھﯾﭻ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت واﻗﻌﯽ در ﺻﺣﻧﮫ ﺣﺿور ﻧداﺷت ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻧداﺷﺗﻧد و ﺑﺎ وﺟودﯾﮑﮫ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐردﻧد »ﻧﻣﺎﯾﻧده
ﺗوده ھﺎی ﻣردم را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای واﻗﻌﺎ ً اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻧﺎن
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ« ھﺳﺗﻧد ،ھﯾﭻ ﻓرﻗﯽ ﺑﺎ اﺣزاب ﺑورژواﯾﯽ دﯾﮕر ﻧداﺷﺗﻧد و
را ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﺟﻧﮓ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن دھد .درﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﻧﯾروھﺎی
ﺳﺎزش طﺑﻘﺎﺗﯽ و رﻓرم را ﻣؤﻋظﮫ ﮐرده و ﺣداﮐﺛر ﺧواھﺎن اﺳﺗﻘرار
ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺑﺎ ھﻣدﺳﺗﯽ ﻧﯾروھﺎی ﺑورژوای دﯾﮕر ﮐﮫ در اﭘوزﯾﺳﯾون
ﯾﮏ ﻧظﺎم ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑودﻧد.
ﺑودﻧد ،اﺑﺗﮑﺎر ﻋﻣل را ﺑدﺳت ﮔرﻓﺗﻧد .زﯾر ﻧظﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل و
در ﺳﺎل  1956ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﺣران ﺳﯾﺎﺳﯽ ھﺎﺋﯾﺗﯽ را ﻓرا
ارﺗش ھﺎﺋﯾﺗﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑرﮔزار ﺷد .ﮐﺷﯾﺷﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم آرﯾﺳﺗﯾد از اﯾن
ﮔرﻓت .و ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﺧش ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐﻣﮫ ﺑرای رﺳﯾدن
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﮫ ﻋﻧوان رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺑﯾرون آﻣد .اﻣﺎ در ﺳﺎل 1991
ﺑﮫ ﻗدرت ﺑﮫ ﺟﺎن ھم اﻓﺗﺎدﻧد .ارﺗش ﻣﯾﺎن اﯾن دارودﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ارﺗش ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت آﻣرﯾﮑﺎ آرﯾﺳﺗﯾد را از ﻗدرت ﺳﺎﻗط ﮐرد و ﺧود
طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐﻣﮫ ﻣﻧﺷﻌب ﺷد و طرﻓداران ﮐﺎﻧدﯾداھﺎی ﻣﺧﺗﻠف وارد
ﻗدرت را ﺑدﺳت ﮔرﻓت .اﻣﺎ ارﺗش ﻣورد ﺗﻧﻔر ﻣردم ﺑود و ﻗﺎدر ﺑﮫ
درﮔﯾری ھﺎی ﺧﺷوﻧت ﺑﺎر ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺷدﻧد و ھزاران ﺗن از ﻣردم
ﮐﻧﺗرل ﺷورش اداﻣﮫ دار ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﻧﺑود .آﻣرﯾﮑﺎ دوﺑﺎره در
را ﮔوﺷت دم ﺗوپ ﺧود ﮐردﻧد .اﯾن ﺑﺎر ﻧﯾز ﯾﮏ ﺑﺧش از طﺑﻘﮫ
ﺳﺎل  1994ﺑﮫ آرﯾﺳﺗﯾد ﮐﻣﮏ ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗدرت ﺑرﺳد و ارﺗش را
ﺣﺎﮐﻣﮫ از ﺷﻌﺎر »ﻗدرت ﺳﯾﺎه« اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد ﺗﺎ ﺗوده ھﺎی ﻣردم را ﺑﮫ
ﻣﻧﺣل ﮐﻧد .اﺷﻐﺎل ﮔران آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ  5ﺳﺎل در ھﺎﺋﯾﺗﯽ ﻣﺎﻧدﻧد .در ﺳﺎل
دﻧﺑﺎل ﺧود ﺑﮑﺷد .ﻧﻣﺎﯾﻧده آﻧﺎن دوواﻟﯾﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ ﻣﻌروف ﺑﮫ ﭘﺎﭘﺎ
 2004ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر آرﯾﺳﺗﯾد در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐودﺗﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط آﻣرﯾﮑﺎ
دوک ﺷد .ﮐﺎرﮔران و دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ درﮔﯾر ﻣﺑﺎرزه ﺑودﻧد ،اﻣﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود ،ﺳرﻧﮕون ﺷد و ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾد رﻓت .ﺣزب او
ﺣزب و ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ارﺗش ﺧود را ﻧداﺷﺗﻧد ﮐﮫ اوﺿﺎع را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧود
ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻋﻼم ﺷد .در اﯾن دوره ھﺎی ﺑﺣراﻧﯽ ده ھﺎ ھزار ﻧﻔر
ﺑرﮔرداﻧده و از ﺑﺣران ﻧظﺎم ﺑرای ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ھﻣﮫ ﻣرﺗﺟﻌﯾن و
ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد و ﻧﻔرت از آﻣرﯾﮑﺎ رﯾﺷﮫ ھﺎی ﻋﻣﯾق ﺗری در دل ﻣردم
اﺳﺗﻘرار ﯾﮏ ﻧظﺎم دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺳود ﺟوﯾﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ﺑﺎر
ھﺎﺋﯾﺗﯽ دواﻧد .ﭘس از آن ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻧظﺎﻣﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑﮫ
دﯾﮕر ﻗدرت ﺑﮫ دﺳت ﯾﮏ دارودﺳﺗﮫ ﻣرﺗﺟﻊ دﯾﮕر اﻓﺗﺎد .دوواﻟﯾﮫ ﺑﮫ
ﻧﺎم »ﻣﺄﻣورﯾت اﯾﺟﺎد ﺛﺑﺎت در ھﺎﺋﯾﺗﯽ« اداره ھﺎﺋﯾﺗﯽ را ﺑدﺳت
ﮐﻣﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳوﺳﯽ آﻣرﯾﮑﺎ )ﺳﯾﺎ( ﺑر ﻣﺳﻧد ﻗدرت ﻧﺷﺳت و ﺑﺎر
ﮔرﻓت .در آﺧرﯾن ﺷورﺷﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  2008ﻋﻠﯾﮫ ﮔراﻧﯽ ﺑرﻧﺞ
دﯾﮕر آﻣﺎل و آرزوھﺎی ﮐﺎرﮔران و دﯾﮕر اﻗﺷﺎر ﻣردم درھم ﺷﮑﺳﺗﮫ
درﮔﯾر ﺷد ،ﺳرﺑﺎزان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣردم را ﺑﮫ رﮔﺑﺎر ﺑﺳﺗﻧد؛ و
ﺷد .دوواﻟﯾﮫ ﺿﻣن اﻋﻼم وﻓﺎداری ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ دو ﺟﻧﺎح ھﯾﺄت ﺣﺎﮐﻣﮫ
اﮐﻧون ارﺗش آﻣرﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر – اﯾن ﺑﺎر ﺑﺎ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ
را دﻋوت ﺑﮫ ﺳﺎزش ﮐرد .وی ﯾﮏ اﯾدﺋوﻟوژی ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ را ﺑر
ﺑﮫ زﻟزﻟﮫ زدﮔﺎن – ھﺎﺋﯾﺗﯽ را اﺷﻐﺎل ﮐرده اﺳت.
ھﺎﺋﯾﺗﯽ ﺣﺎﮐم ﮐرد و ﺷﯾوه ھﺎی ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ ﺳرﮐوب ﺗوده ھﺎ را در
در طول اﯾن ﺑﺣران ھﺎ ﻋده زﯾﺎدی از ﻣردم ھﺎﺋﯾﺗﯽ ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ
ﭘﯾش ﮔرﻓت .ھر ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ و اﻋﺗراض در ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔران و
ﻣﮭﺎﺟرت ﮐرده اﻧد و ﺑﺧﺷﯽ از ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ ﺗرﯾن اﻗﺷﺎر طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
دھﻘﺎﻧﺎن را ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ ﺳرﮐوب ﮐرد .ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺣﻘوق دﻣوﮐراﺗﯾﮏ را ﮐﮫ
آﻣرﯾﮑﺎ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد .ﺻدھﺎ ھزار ﮐﺎرﮔر اھل ھﺎﺋﯾﺗﯽ در ...
ﺗوده ھﺎی ﻣردم از طرﯾق ﻣﺑﺎرزه ﺑدﺳت آورده ﺑودﻧد ،ﻟﮕد ﻣﺎل ﮐرد.
اداﻣﮫ در ﺻﻔﺣﮫ 16
ﺟوﺧﮫ ھﺎی ﻣرﮔﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺗوﻧﺗون ﻣﺎﮐوت« ﺑﮫ راه اﻧداﺧت ﮐﮫ
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ﺧﻣﯾﻧﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ﻧﯾﺳت!
ﻓواد ﻧﯾﮑو
در روزھﺎی ﭘس از  ١۶آذر و ﺣﻣﺎﺳﮫ ی داﻧﺷﺟوﯾﺎن ،ﺷﺎھد
ﺗﻼش ھﺎی ﻓراوان رژﯾم ﺑرای ﺟوﺳﺎزی در ﻋرﺻﮫ ﻣﺑﺎرزات
ﻣردﻣﯽ ﺑوده اﯾم .ﺳران ﮐﻧوﻧﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐردﻧد
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ھﻣﭼون اﺑﺗدای ﻣﺑﺎرزات ،روﻧد اﻋﺗراﺿﺎت را در
ﮐﻧﺗرل ﺧود ﮔﯾرﻧد و ﺗﺣت ھر ﺷراﯾطﯽ از رادﯾﮑﺎﻟﯾزه ﺷدن
ﻣﺑﺎرزات اﺟﺗﻧﺎب ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻓرارﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ دﯾﮕر اﻣﮑﺎن
ﻗرار دادن ﺳوﭘﺎپ اطﻣﯾﻧﺎن ﺑر ﺣرﮐت ھﺎی اﻋﺗراﺿﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ وﺟود
ﻧدارد و اﻗداﻣﺎت ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده و ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز اﺻﻼح طﻠﺑﺎن،
ﺗوﺳط ﻣردم ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺧودﺟوش ،ﻋﻠﯾﮫ وﺿﻊ ﻣوﺟود ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ رود.
در ھﻣﯾن راﺳﺗﺎ ﻏﺎﺋﻠﮫ ی ﭘﺎره ﺷدن ﻋﮑس ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺷﮑل ﮔرﻓت و
ﺗﻣﺎم رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ درﮔﯾر ﭘوﺷش اﺧﺑﺎر اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑودﻧد .دﻟﯾل اﺻﻠﯽ
اﺳﺗﻔﺎده رژﯾم از اﯾن ﻣوﺿوع ،ﺳرﮐوب ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻋﻠﯽ اﻟﺧﺻوص
داﻧﺷﮕﺎه ھﺎﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻧﻣﺎﯾش اھﺎﻧت ﺑﮫ ﺧﻣﯾﻧﯽ در ﺳﺎﻟروز
ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺷﮑل ﮔرﻓت.
ﺧﻣﯾﻧﯽ رھﺑر اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
اﺳت .ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن اﻟﻘﺎب و ﻋﻧﺎوﯾن ،ﻣﺟﺎل ﺳرﮐوب اﻓرادی ﮐﮫ وی را
ﻣورد اھﺎﻧت ﻗرار دھﻧد ،ﻓراھم ﻣﯽ آورد و اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ھدف ﻋﺎﻣﻠﯾن
اﯾن ﻣﺎﺟرا ﺑوده اﺳت .ﺧﻣﯾﻧﯽ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺧود اﻗداﻣﺎت ارﺗﺟﺎﻋﯽ
ﻓراواﻧﯽ داراﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان آﻧﮭﺎ را ﺑراﺑر ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت ﺳران ﻓﻌﻠﯽ
رژﯾم داﻧﺳت .ﮐﺷﺗﺎر ﺳﺎل  ۶٧ﺑرای ﺣﻔظ ﻧظﺎم در ﻋﻣل ﺑﺎ ﮐﺷﺗﺎر
ﮐﻧوﻧﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧدارد .ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳران ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑر اﺳﺎس
اﺻول ﺣﺎﮐﻣﯾت اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﺻول ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎده ﺷده
اﺳت ،ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﯾﺎن ھﯾﭼﯾﮏ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت.
ﭘرواﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎره ﮐردن ﻋﮑس ﺧﻣﯾﻧﯽ ،ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺑرای
ﺳرﮐوب ﺑﯾﺷﺗر اﺳت .اﻣﺎ ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﺎﺗﯽ از ﺳوی ﻣﻌﺗرﺿﯾن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﻣﺣﮑوم ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺻﺣﯾﺢ اﺳت .ﺳﻣﺑﻠﯽ از ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ
ﮐﻠﯾت ﻧظﺎم اﺳت .از ھﻣﯾن رو ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺟﻧﺑش ﺳﺑز ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﺎر
ﺣﻔظ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ،اﯾن اﻗدام را ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد و
ﺑﺎرھﺎ ﺧود را ﭘﯾرو ﺧط اﻣﺎم داﻧﺳﺗﮫ اﻧد .ﺗﺎ از اﯾن طرﯾق ﻣﺎﻧﻊ از
رادﯾﮑﺎل ﺗر ﺷدن ﻣﺑﺎرزات ﮔردﻧد .ﺗﺿﺎد آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺳران ﮐﻧوﻧﯽ رژﯾم
ﯾﮏ دﻋوای ﺟﻧﺎﺣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺳر ﮐﺳب ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت و در اﯾن راﺳﺗﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻣدﻧظر ﻧﯾﺳت.
اﯾن اﻋﺗراﺿﺎت ﺑﺎ وﺟود ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗرﻓﻧدھﺎی رژﯾم ﺑرای ﺳرﮐوب
آن ،ﺑﺎز ﻧﻣﯽ اﯾﺳﺗد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﻠﯽ اﻟﺧﺻوص داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ﺳﻧﮕر
ﻣﺑﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣت ﺧواھﻧد ﺑود .وظﯾﻔﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن رادﯾﮑﺎل ،اﻧﺗﻘﺎل
آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ درون ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ﺗﺎ ﻣﺑﺎرزات رادﯾﮑﺎل ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ
آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﯾش رود و ﻧﺗﯾﺟﮫ آن رھﺎﯾﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﻗﯾد ظﻠم و
ﺳﺗم ﺑﺎﺷد ﻧﮫ آﻧﮑﮫ ھﻣﭼون ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﺟدﯾدی از ﺣﺎﮐﻣﯾت
ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷود .ﺑر ھﻣﯾن اﺳﺎس ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺻﻔوف
ﺧود را از ﺗﺷﮑل ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﺟﻧﺑش ﺳﺑز ﺟدا ﺳﺎﺧﺗﮫ ،ﺗوﺻﯾﮫ
ھﺎی ﻣﺳﺎﻟﻣت ﺟوﯾﺎﻧﮫ  VOA ،BBCو ﺧﺑرﮔزاری ھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
اﺻﻼح طﻠﺑﺎن را ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارﻧد و ﺑﮫ ﺷﮑل دادن ﺗﺷﮑل ھﺎﯾﯽ ﻣﺳﺗﻘل
از ﺟﻧﺑش ﺳﺑز ھﻣت ﮔﻣﺎرﻧد.
اﺧﯾراًاﻗداﻣﺎت دﯾﮕری ﻧﯾز درﺟﮭت ﺳرﮐوب ﻣﺑﺎرزات داﻧﺷﺟوﯾﯽ
ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ از ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ )داﻧﺷﮕﺎه ھﺎی
دﺧﺗراﻧﮫ و ﭘﺳراﻧﮫ( ﻣﯽ ﺗوان در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻧﺎم ﺑرد .ﺻرف ﻧظر از
ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺑودن اﯾن اﻗدام ،ﺑﺎﯾد ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﻧﻣود ﮐﮫ داﻧﺷﮕﺎه اﻟزھرا،
ﺗﻧﮭﺎ داﻧﺷﮕﺎه دﺧﺗراﻧﮫ ﻣوﺟود ،در روزھﺎی اﺧﯾر ﺷﺎھد اﻋﺗراﺿﺎت
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑوده ﮐﮫ ﺧود ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﻣوﻧﮫ ای از ﻧﺎﻣوﻓق ﺑودن ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی رژﯾم ﺑﺎﺷد.
در روزھﺎی آﺗﯽ ،در راه رھﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﺑﺎر ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر،
ﺑرای آزادی زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻋﻠﯾﮫ ﻣظﺎھر ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺳﺗم ﻋﻠﯾﮫ
زﻧﺎن ﮐﮫ اﺑزار ﻋﻣده ﺳرﮐوب ﻧﯾﻣﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺳﯽ ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ،ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﭘﻧﺟم

در ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺣوادث اﺧﯾر در اﯾران
ﻧﺎﻣﮫ ای از ﯾﮏ ﺗﺑﻌﯾدی
ﺑﻌد از ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ﺟواﻧﺗرﯾن ﺧواھرم را دﯾدم .دﯾدارش ﺗﮑﺎﻧم
داد .ﺑﻠﻧدﺗر از ﻣن در آﺳﺗﺎﻧﮫ  19ﺳﺎﻟﮕﯽ؛ ﺑﺎ ﭼﺷﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺗﯾزی
ﭼﻧﺎن ژرف ﻣﯽ ﻧﮕرﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﻧم ﺑﮫ ﻟرزه ﻣﯽ اﻓﺗﺎد .او ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ
وارد داﻧﺷﮕﺎه ﺷده ﺑود و ﺣﺎﻻ در اﻣﺗداد راھﯽ ﮐﮫ ﺑرﮔزﯾده ﺑود؛
ﯾﻌﻧﯽ در درﺟﮫ اول ﻣﻌﻧﺎ دادن ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧوﯾش ﺑﺎ ﻧﻘش ﮔرﻓﺗن در
راه ﻣﺑﺎرزه ﺑرای آزادی؛ ﻣﺗﺄﺛر از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻟﻣس ﮐرده ﺑود؛ ﻣﺣﮑم و
اﺳﺗوار ﭘﺎ ﺑر زﻣﯾن ﻣﯽ ﮐوﻓت ﺗﺎ ﺑﮕوﯾد ﻣﯽ ﺟﻧﮕم!
او از داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه ﺳراﺳری ﯾﮑﯽ از ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﺑود و
در ﺧواﺑﮕﺎه زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐرد .ﻣﯽ ﮔﻔت :ﺑﺎﻓت داﻧﺷﺟوﯾﯽ آﻧﺟﺎ ﺑﯾﺷﺗر
روﺳﺗﺎﯾﯽ ﺑوده وﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل طﺑق ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ھﺎﯾﯽ ھم ﮐﮫ ﻗﺑل از
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در اﯾن داﻧﺷﮕﺎه ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ؛ اﮐﺛرﯾت آرا ﺑﺎ اﺣﻣدی ﻧژاد
ﺑوده اﺳت! آﻧﺎن ﻣوﺳوی را ﻋوام ﻓرﯾﺑﯽ ﺑﯾش ﻧﻣﯽ دﯾدﻧد .از ﻧظر
آﻧﺎن ﺣداﻗل اﺣﻣدی ﻧژاد در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﭘﯾش از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗش
ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺗر ظﺎھر ﺷده ﺑود .اﻣﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ طرﻓداران ﻣوﺳوی را
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دادﻧد؟ اﻏﻠب داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﯽ از ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ ﮐﮫ در آن
ﺷﮭر ﮐوﭼﮏ ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از ﻧظر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی
ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﻣﺗﺎزﺗری دارﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﺎن از اﻋﺿﺎی اﻧﺟﻣن
اﺳﻼﻣﯽ ھﺳﺗﻧد .اﻣﺎ در ﺑﯾن اﯾن ﮔروه ھم ﺣﺗﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ دﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد
ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﻔرت و اﻧزﺟﺎری ﮐﮫ از اﺣﻣدی ﻧژاد دارﻧد؛ ﺑﮫ ﺧﯾل
طرﻓداران ﻣوﺳوی ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﻧد .ﺧواھرم ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐرد؛ ھرﭼﻧد ﮐﮫ
ﻓﺿﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ھم اﮐﻧون ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ اﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﻧد و
ﺑﮫ ظﺎھر ھﻣﮫ ﻣﯽ ﺟﻧﮕﻧد؛ اﻣﺎ ﺑﮫ ﺟز ﺑﺧش ﮐوﭼﮑﯽ ﮐﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ در
راه ﺗﺣﻘق ﻣﻧﺎﻓﻊ اﮐﺛرﯾت ﻣردم و دﻣوﮐراﺳﯽ واﻗﻌﯽ )ﻧﮫ از ﻧوع
دﻣوﮐراﺳﯽ اﻣﺛﺎل آﻗﺎی ﻧﺑوی و ﻣﺧﻠﻣﺑﺎف و اﻣﺛﺎﻟﮭم( ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﯾدان
ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد؛ ﺑﻘﯾﮫ ﺳر درﮔم ﺳﺑز ﺷده اﻧد .اﯾن ﺳﺑز ﺧواﻧده ﺷدن ﻣﺛل
ﺷوﺧﯽ ﺑﯽ ﻣزه اﯾﺳت ﮐﮫ ﺧطرﻧﺎک ھم ھﺳت ،ﭼرا ﮐﮫ در اﻏﻠب
ﻣوارد ﮐﺳﯽ ﺑﮫ اﻧﮑﺎر آن ﻧﻣﯽ ﭘردازد و ﺣﺗﯽ در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺳﺑز
ﺑودن ﺑﺎ اﯾده ھﺎ ،ﺗﻔﮑرات و اوﻟﯾﮫ ﺗرﯾن ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدی ﻓرد در
ﺗﻘﺎﺑل ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺗوﺟﯾﮭﺎﺗﯽ از ﻗﺑﯾل اﯾﻧﮑﮫ "ھﻣﯾﺷﮫ ﺟﻣﻊ ﺑﮭﺗر از
ﻓرد ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد"" ،ﺑﺎ دو ﭼﺷم ﺑﮭﺗر از ﯾﮏ ﭼﺷم ﻣﯾﺷﮫ دﯾد"" ،اﻵن
ﺑﺎﯾد ﻣﺗﺣداﻧﮫ ﻋﻣل ﮐرد" و ...ﺑﯾش از ھر ﭼﯾز ﺑﮫ اﻧﮑﺎر وﺟود ﺧود
ﻣﯽ ﭘردازﻧد و ﺑﻌد ﺑﮫ اﻧﮑﺎر ﻧﯾروی ﻋظﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺳﺑز ﻧﯾﺳت؛
ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺳرخ اﺳت! ﺷﻌﺎر "ﻣوﺳوی ﯾﮏ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺳت؛ ﮐل ﻧظﺎم
ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺳت" در واﻗﻊ ﻓﺷرده آن اﺳت.
ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﺧواھرم ﻣﯽ ﺗواﻧم
ﺑﮕوﯾم اﯾن اﺳت ﮐﮫ زﻧﺎن و ﺑﮫ وﯾژه دﺧﺗران داﻧﺷﺟو در ﺑﺳﯾﺎری از
ﻣوارد رادﯾﮑﺎل ﺗر و درﺳت ﺗر ﻋﻣل ﮐرده اﻧد .او ﺑراﯾم ﺗﻌرﯾف
ﮐرد ﮐﮫ در اﺑﺗدای اﯾن ﻣﺑﺎرزه وﯾژه؛ ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﮫ ﻣردان در ﺟﮭت
ﻋﻣل ﺑﮫ وظﯾﻔﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺷﺎن ﻗﺻد ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ راﻧدن زﻧﺎن را داﺷﺗﮫ
اﻧد .او ﮔﻔت ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﭼﻧد داﻧﺷﺟو ﭘﺳر و دﺧﺗر ﮐﮫ ﺑﺎ ھم
اﻋﻼﻣﯾﮫ و  ...ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﮐردﻧد؛ ﭘﺳرھﺎ ﻧﺎم آﻧﮭﺎ را از ﻟﯾﺳت ﺗﮭﯾﮫ
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣطﺎﻟب ﺣذف ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻋﺗراض ﺷدﯾد دﺧﺗران ﻣواﺟﮫ
ﺷده اﺳت .در ﺟرﯾﺎن ھﻣﯾن ﮐﺷﻣﮑﺷﮭﺎ در ﺻﺣﻧﮫ ﻣﺑﺎرزات ﺑوده
اﺳت ﮐﮫ زﻧﺎن در ﺣﯾن ﺧودﺑﺎوری ﺗواﻧﺳﺗﻧد وزﻧﮫ ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ
ﺑﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ و ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺧﺎص زﻧﺎن ﺑﮫ ﺟﻣﻊ ﻣﺑﺎرزان اﺻﻠﯽ
ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ارﺗﺟﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾران ﺑﭘﯾوﻧدﻧد و از اﯾن رو
رادﯾﮑﺎل ﺗر ﻋﻣل ﮐﻧﻧد.
ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕری ﮐﮫ از ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی او درﯾﺎﻓﺗم اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑوﯾژه در
ﺗظﺎھراﺗﮭﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻً ﻣﯾﺎﻧﺳﺎل ھﺳﺗﻧد ﺳﻌﯽ در ﺧط دھﯽ و ﯾﺎ
رھﺑری ﺗظﺎھرﮐﻧﻧدﮔﺎن دارﻧد .اﯾن طور ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در
اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ھم دارﻧد .او ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣردم ﺧﺷﻣﮕﯾﻧﻧد؛
وﻟﯽ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﻗوی ای ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد رھﺑری آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ دﺳت ﺑﮕﯾرد،
وﺟود ﻧدارد■.
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دﯾﮕر ھﻣﮫ از اﯾن ﮔرﺑﮫ ھﺎ ﺑﺎﺧﺑرﻧد!
ﺣرف ھﺎﯾﯽ در ﻣورد ﻓﯾﻠم دﯾدﻧﯽ ﺑﮭﻣن ﻗﺑﺎدی
ﺑﺎرﺑد ﮐﯾوان
□ اﯾن روزھﺎ ﮔوﺷﮫ و ﻛﻧﺎر ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی اﯾران ﭘر ﺷده از ﮔرﺑﮫ
ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ھر ﺟور ﺷده ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣردم راه ﭘﯾدا ﻣﯽ ﻛﻧﻧد و ﺻدای
ﺷﺎن را ﺑﮫ ﮔوش ھﻣﮫ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد .اﻣروز ﻋﻠﯾرﻏم ﺳﺎﻧﺳور و
ﺳرﻛوب ﺷدﯾد آﺛﺎر ﭘﯾﺷرو ،ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﻓرﺻت دﯾدن ”ﮔرﺑﮫ ھﺎی
اﯾراﻧﯽ“ را ﺑﮫ دﺳت آورده اﻧد.
□ ”ﻛﺳﯽ از ﮔرﺑﮫ ھﺎی اﯾراﻧﯽ ﺧﺑر ﻧداره“ ﯾك ﻓﯾﻠم ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﻧد اﺳت
ﻛﮫ ﻗدرت و ﺗﺄﺛﯾرش را از ھﻣﺎن ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﻧد ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل،
زﻧدﮔﯽ ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ اﻣﯾد ،ﻋﺻﯾﺎن ،ﺳرﻛوب و ﻣﻘﺎوﻣت
ﮔره ﺧورده؛ ﭘر اﺳت از ﻗﺻﮫ ھﺎی ﺷﻧﯾدﻧﯽ و ﺗﺄﺛﯾر ﮔذار .ﻗﺻﮫ ای
ﻛﮫ ﻗﺑﺎدی و ھﻣﻛﺎراﻧش ﺑرای اﯾن ﻓﯾﻠم طراﺣﯽ ﻛرده اﻧد ﻧﯾز ﺑر ﭘﺎﯾﮫ
وﻗﺎﯾﻌﯽ اﺳت ﻛﮫ در زﻧدﮔﯽ ﺟواﻧﺎن ﻓﻌﺎل در ﻋرﺻﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ
زﯾرزﻣﯾﻧﯽ اﯾران رخ داده اﺳت .اﻣﺎ ﺣﺗﯽ ﺑدون ﻗﺻﮫ ای ﻛﮫ ﻓﯾﻠم
ﺣوﻟش ﺟﻠو ﻣﯽ رود )ﺗﻼش ھﻣزﻣﺎن دو ﺟوان ﺑرای ﺑرﮔزاری
ﻛﻧﺳرت و ﺟور ﻛردن اﻣﻛﺎن ﺑرای ﺧروج ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ از ﻛﺷور،
ﻧﺎﻛﺎﻣﯽ در اﯾن ﻛﺎر و ﭘﺎﯾﺎن ﺗراژﯾك ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن ﻗﺻﮫ( ،ﻣﯽ ﺷد ﮔرﺑﮫ
ھﺎ را ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﻛﺷﯾد و از ﺧﻼﻗﯾت ،آرزو ﭘردازی ،ﺣﻛﺎﯾت رﻧﺞ و
ﺗﺳﻠﯾم ﻧﺎﭘذﯾری ﺷﺎن ﻟذت ﺑرد و ﺑﮫ ﺗﺣﺳﯾن ﻧﺷﺳت .ﮔﻣﺎن ﻣﯽ ﻛﻧم،
ﯾك ﻧﺳﺧﮫ ﻣﺳﺗﻧدﺗر از ﮔرﺑﮫ ھﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮭﺗر و ﻣؤﺛرﺗر از آب در ﻣﯽ
آﻣد .ﺣﺗﯽ ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ ھم اﮔر ﻗﺑﺎدی” ،ﭘﺷت ﺻﺣﻧﮫ“ھﺎ و راش ھﺎی
ﻓﯾﻠﻣش را ﺑدون اﯾﻧﻛﮫ در ﺑﻧد ﻗﺻﮫ ﭘردازی ﺑﺎﺷد ﺑﺎ ﯾك ﺗدوﯾن ﺧوب
ﻋرﺿﮫ ﻛﻧد ،ﺑﮫ ﻧظرم ﺧﯾﻠﯽ دﯾدﻧﯽ ﺧواھد ﺑود.
□ ﻗﺑﺎدی در ﺳﺎﺧت ﮔرﺑﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺎﮔزﯾر ـ و ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ـ وارد
ﻋرﺻﮫ ﻛﻠﯾپ ﺳﺎزی ﺷده اﺳت .ﺗدوﯾن ﻗوی و ﻧوآوراﻧﮫ ،ھﻣراه ﺑﺎ
ﺿرﺑﺎھﻧﮓ ﻣﻧﺎﺳب و ﻗﺎب ﺑﻧدی ھﺎی زﯾﺑﺎ ،روح و ﻗدرت آﺛﺎر
ﻣوﺳﯾﻘﯽ اراﺋﮫ ﺷده در ﻓﯾﻠم را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﻧﻌﻛس ﻣﯽ ﻛﻧد .اﯾن ﻛﺎر
آﻧﭼﻧﺎن ﺧوب اﻧﺟﺎم ﺷده ﻛﮫ ﺑﻌﺿﯽ از اﯾن آﺛﺎر را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ
ﺻورت ﻛﻠﯾپ ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ھم در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻋرﺿﮫ ﻛرد .ﻧﻣﯽ داﻧم
ﻛﮫ ﭼﻘدر اﯾن ﻛﺎر آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﺷده ،اﻣﺎ ﻗﺎب ھﺎ و ﺿرﺑﺎھﻧﮓ
”ﻛﻠﯾﭘﯽ“ ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﺑﺧش ھﺎی دﯾﮕر ﻓﯾﻠم ھم ﺳراﯾت ﭘﯾدا ﻛرده؛ و اﯾن
ﺧودش ﺑﮫ ﯾﻛدﺳت ﺷدن ﻛل ﻛﺎر ﺧدﻣت ﻣﯽ ﻛﻧد.
□ ﻓﯾﻠم ﻗﺑﺎدی ،ﯾك اودﯾﺳﮫ ی ﺷﮭری اﺳت .ﯾك ﺳﻔر ﭘرﺗﺣرك ﭼﻧد
روزه در ﻛﻼن ﺷﮭر ﺗﮭران و ﺣوﻣﮫ .ﺟﻧﮕﺎوران اﯾن اودﯾﺳﮫ ،ﻧﮕﺎر
و اﺷﻛﺎن ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﭼﻧد آرزوی ﻣﺣﻘﺎﻧﮫ ،ﺑدﯾﮭﯽ و
ﻛوﭼك در اﯾن ﻛﺷور ﺑﺎﯾد ﺧود را ﺑﮫ آب و آﺗش ﺑزﻧﻧد و از ھﻔت
ﺧوان رﺳﺗم ﺑﮕذرﻧد .ﻧﮕﺎر و اﺷﻛﺎن ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن آرزوھﺎ
دﺳت ﺑﮫ داﻣن ﺟوان دﯾﮕری ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﺎدر ﻣﯽ ﺷوﻧد .او ﻛﺳﯽ اﺳت ﻛﮫ
ادﻋﺎ ﻣﯽ ﻛﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧد درھﺎی ﺑﺳﺗﮫ وزارت ارﺷﺎد و وزارت اﻣور
ﺧﺎرﺟﮫ را دور ﺑزﻧد ،ﻣرزھﺎی ”ﺷﻧﮕن“ را ﺑﯽ اﺛر ﻛﻧد و از ﭘس
ﻣواﻧﻌﯽ ﻛﮫ اﯾن ﻧظﺎم ﺳﺗﻣﮕر و ﻣﺗﺣﺟر ﺑر ﺳر راه آﯾﻧده ﻧﺳل ﺟوان
و ھﻧر ﭘﯾﺷرو و ﻧوﮔرا اﯾﺟﺎد ﻛرده ﺑرآﯾد .ﻧﮕﺎر و اﺷﻛﺎن و ﻧﺎدر ﺑﺎ
ھم راه ﻣﯽ اﻓﺗﻧد و در اﯾن ﻣﺳﯾر ﻣﺎ را در زﯾرزﻣﯾن ھﺎ و ﺧرﭘﺷﺗﮫ
ھﺎ و ﮔﺎوداری ھﺎ ﺑﺎ ھﻧرﻣﻧداﻧﯽ آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﻛﮫ اﻣﻛﺎﻧﺎت ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ و
ﻣﺎﻟﯽ ﻧدارﻧد؛ ”اﺳﺗﯾﺞ“ ﻧدارﻧد؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻣق ﺻدا ،ﻛوﺑﻧدﮔﯽ ﻛﻼم و
ﺷﻠﯾك ﺳﺎزھﺎی ﺷﺎن” ،ھﻧر رﺳﻣﯽ“ را ﺳوراخ ﺳوراخ و از ﻣﯾدان
ﺑﮫ در ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .ﺷك ﻧدارم ﻛﮫ ﻗﺑﺎدی ﻗوی ﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﻣوﺳﯾﻘﯽ
زﯾرزﻣﯾﻧﯽ اﯾران را در ﻓﯾﻠﻣش ﮔرد آورده اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ﭘدﯾده اﺻﻠﯽ
ﻛﮫ اﯾن ﻓﯾﻠم ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﻧد ﻓﻘط ﭼﻧد ﮔروه ھﻧری ﺑرﮔزﯾده ﻧﯾﺳت.
ﺑﻠﻛﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾك ﺟرﯾﺎن ھﻧری ﻣﺗﻔﺎوت و ﭼﻧد ﺷﺎﺧﮫ روﺑرو ﻣﯽ ﺷوﯾم
ﻛﮫ ﺗﺣت ﺳرﻛوب ﻓرھﻧﮕﯽ ـ ﺳﯾﺎﺳﯽ ـ اﯾدﺋوﻟوژﯾك رژﯾم ﻣذھﺑﯽ ﻗرار
دارد ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد و ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧوك ﭘﯾﻛﺎن ﭘﯾﺷرﻓت و راھﮕﺷﺎﯾﯽ
ھﻧری در اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺑدﯾل ﺷود .ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ﺑﮫ ﺷﻛل ﺧود ﺑﮫ

ﺧودی اﻧﺟﺎم ﻧﺧواھد ﺷد .ﻣوﺳﯾﻘﯽ زﯾرزﻣﯾﻧﯽ در اﯾران ﺑرای اﯾﻧﻛﮫ
ﻣﺗﺣول ﺷود و ﭼﻧﯾن ﻧﻘﺷﯽ ﺑﺎزی ﻛﻧد ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﯾﻧش و ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺟﻧﺑش
ﻓﻛری ﭘﯾﺷرو اﺳت .اﯾن ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﻣﺛل ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﭘﯾﺷرو ﻏرب
در دھﮫ  1960و  1970در آﺗش طﻐﯾﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ـ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻏﺳل
ﺗﻌﻣﯾد داده ﺷود.
□ ﯾك ﻧﻛﺗﮫ ﻛﻧﺎری ،اﻣﺎ ﻣﮭم ،ﻛﮫ ﺑﺎ دﯾدن ﻓﯾﻠم ﻗﺑﺎدی ﺑﮫ ذھن ﻣﯽ آﯾد
اﯾﻧﺳت ﻛﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ زﯾرزﻣﯾﻧﯽ در اﯾران ،ﺑﺧش ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ از
ﻗدرﺗش را دﻗﯾﻘﺎ ً از ھﻣﯾن ﺧﺻﻠت زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ﺑودن و ﻏﯾررﺳﻣﯽ
ﺑودن ﻣﯽ ﮔﯾرد .ھﻣﯾن ﭼﻧد ﺗراﻧﮫ و رﭘﯽ ﻛﮫ در ”ﮔرﺑﮫ ھﺎ“ ﻣﯽ ﺷﻧوﯾم
را ﺑﺎ ﺗراﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی داﺧﻠﯽ و ﻣﺎھواره ای ﭘﺧش ﻣﯽ
ﺷود و ﺗﺎﺑﻊ ﻗواﻋد ﺑﺎزار و ﺳﯾﺎﺳت ﺣﺎﻛم اﺳت ،ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻛﻧﯾد .ﺗﻔﺎوت
ھﺎ و اﺑﺗﻛﺎرھﺎی زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ھﺎ )ﺗرﻛﯾب و ھﻣﺎھﻧﮓ ﻛردن ﻣﻠودی ھﺎ
و ﺳﺑك ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ،ﻛﻼم ﺻرﯾﺢ و زﺑﺎن روزﻣره ﺷﮭری( ،و
ﻋدم اﺳﺗﻔﺎده آﻧﺎن از ﻋﺑﺎرات و اﺳﺗﻌﺎره ھﺎی ﺗﻛراری و ﺗﻘﻠﯾدی و
دﺳت ﻣﺎﻟﯽ ﺷده ،ﻋﻠﺗﯽ اﺳت ﺑرای اﯾن ﻛﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزی ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷوﻧد و
ﺗوﺳط ﻧظﺎم و ﻓرھﻧﮓ اﺳﺗﺑداد ﻣذھﺑﯽ ﺗﺣت ﺳرﻛوب ﻗرار ﮔﯾرﻧد.
در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ھﻣﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ﺣﺎﺷﯾﮫ ای و ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﺑﺎﻋث ﺷده
ﻛﮫ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﻗواﻧﯾن ﺑﺎزار و ﺗﺄﺛﯾرﭘذﯾری از ”ﺳﻠﯾﻘﮫ
ﻋﻣوﻣﯽ و راﯾﺞ“ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﮫ ﻗول ﻣﻌروف ،ﺣرف دل ﺷﺎن را
ﺑزﻧﻧد و ﻟذت ﺑردن از ﻛﺎرﺷﺎن )اﺑراز وﺟود ﻓرھﻧﮕﯽ ﺣﺗﯽ در ﺑراﺑر
ﯾك ﻣﺧﺎطب ﻣﺣدود و ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم( از ھر ﻋﺎﻣل دﯾﮕر ﺑراﯾﺷﺎن
ﻣﮭﻣﺗر ﺑﺎﺷد .اﻟﺑﺗﮫ در اﯾن ﻣﯾﺎن ،ﺑﺧﺷﯽ از ھﻧرﻣﻧدان زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ھم
ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﺑﺎ دورﻧﻣﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﮫ اﺟرای آﺛﺎری ﺑﮫ
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ روی ﻣﯽ آورﻧد؛ و ﻣﻌﻣوﻻً در اﯾن راه ﭼﻧدان ﻣوﻓق
ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دھﻧد .ﺷﺎﯾد ﺑدون اﯾﻧﻛﮫ ﺧود ﺑداﻧﻧد ،ﺗﺎ ﺣدی ”ﻗواﻋد
ﺑﺎزار“ را در ﻛﺎر ﺧود دﺧﺎﻟت داده اﻧد؛ ﺣﺎل آﻧﻛﮫ ﻗدرت و ﺗﺄﺛﯾر ھر
اﺛر ﻣوﺳﯾﻘﯾﺎﯾﯽ در درﺟﮫ اول در ﻧوآوری و ﺧﻼﻗﯾت و ”اﺻﺎﻟﺗﯽ“
اﺳت )اﮔر اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن واژه ﺟﺎﯾز ﺑﺎﺷد( ﻛﮫ در زﺑﺎن ﻣﺷﺗرك و
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣوﺳﯾﻘﯽ اﺑراز ﻣﯽ ﻛﻧد؛ در ﺑﯾﻧش و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﭘﺷت ﻣﻠودی و
ﺿرب و ﻟﺣﻧﯽ اﺳت ﻛﮫ ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﻛﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﻛﻼم ﺗراﻧﮫ ھم ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺣﻠﻘﮫ ﭘﯾوﻧد ﻣﺣﻛﻣﯽ ﺑﺎ ذھن ﻣﺧﺎطب ﺑرﻗرار ﻛﻧد ﻛﮫ اﯾن ﻛﺎر را
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در دﻧﯾﺎی ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﻣروز ،ﺑﮫ ﺷﻛل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ ھﻣراه
ﻛردن ﺗرﺟﻣﮫ اﺷﻌﺎر ﺑﺎ ﻣﺗن اﺻﻠﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد .ﺑرای ﻣﺛﺎل،
ﻣﺧﺎطب ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎری از ﺗراﻧﮫ ھﺎی آﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎ و
ﻟﮭﺟﮫ ھﺎی ﻛﺎﻣﻼً ﻏرﯾب اﺳت را ﻣﯽ ﺷﻧود ،ﺗرﺟﻣﮫ اش را ھﻣزﻣﺎن
ﻣﯽ ﺧواﻧد ،ﺑﺎ آن ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﻛﻧد و ﻟذت ﻣﯽ ﺑرد.
□ اﯾﻧﻛﮫ ﯾك اﺛر ھﻧری در ﭼﮫ ﺷراﯾطﯽ ﺗوﻟﯾد ﺷود و در اﺧﺗﯾﺎر
ﻣﺧﺎطﺑﺎﻧش ﻗرار ﮔﯾرد ،در ﻣﯾزان ﺗﺄﺛﯾرﮔذاری آن اﺛر و ﺳرﻧوﺷت
ﺗﺎرﯾﺧﯽ اش ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً دﺧﯾل اﺳت” .ﻛﺳﯽ از ﮔرﺑﮫ ھﺎی اﯾراﻧﯽ ﺧﺑر
ﻧداره“ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺧﯾزش ﺟﺎری در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران ،ﯾك اﺛر ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم
اﺳت .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﯾك ﻗطﻌﮫ ﻛوﭼك از ﭘﺎزل ﺑزرگ ﺳﯾﺎﺳﯽ ـ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾران ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﺳﯾﻘﯽ زﯾرزﻣﯾﻧﯽ و ﺳﺗم و ﺳرﻛوﺑﯽ ﻛﮫ
ﺟواﻧﺎن در اﯾن ﻋرﺻﮫ ﻣﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻣﯽ ﺗوان ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ و
آرزوھﺎ و ﻋﻘده ھﺎی اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺷده در دل اﻛﺛرﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻛﮫ در
ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی آﻛﻧده از ﺷﻌﺎر و آﺗش و ﺧون ،اﯾﻧﭼﻧﯾن ﺳر ﺑﺎز ﻛرده
اﺳت را ﺗوﺿﯾﺢ داد .ﻣﯽ ﺗوان از ﭘﺷت ﺷﺎل ھﺎ و ﻋﯾﻧك ھﺎی ﺗﯾره
ﺷورﺷﮕران ،ﭼﮭره ﻧﮕﺎرھﺎ و ﻧﺎدرھﺎ و اﺷﻛﺎن ھﺎ را ﺑﺎز ﺷﻧﺎﺧت.
ﺷﺎﯾد اﮔر ﻓﯾﻠم ﻗﺑﺎدی ﭼﻧد ﻣﺎه ﻗﺑل از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دوره دھم رﯾﺎﺳت
ﺟﻣﮭوری راھﯽ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ ﺷده ﺑود ،ﺧﯾﻠﯽ از ﻣردم ـ ﺣﺗﯽ ﺧﯾﻠﯽ از
ﺟواﻧﺎن ـ آن را رواﯾت زﻧدﮔﯽ ”ﺟﻣﻌﯽ از ﺳوﺳول ھﺎی ﺷﻛم ﺳﯾر“
ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد و ﺣس ﻋﻼﻗﮫ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻓﯾﻠم در آﻧﺎن
ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷد .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ،ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﮔرﺑﮫ ھﺎی ﻗﺻﮫ ﻗﺑﺎدی را
ﺟزﯾﯽ از ﺧﺎﻧواده ﺷورﺷﮕر ﺑزرﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﻛﮫ ﭘﻠﻧﮓ وار ﭘﺎ ﺑﮫ
ﻣﯾدان ﻣﺑﺎرزه ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﻗﺑﺎدی ھم ﻣﺛل ﺧﯾﻠﯽ ھﺎی
دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻛﻧد ﻛﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺷﻛل ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ و
ﺑﮫ اﯾن ﺳرﻋت دﺳﺗﺧوش ﭼﻧﯾن ﺗﻼطم ھﺎﯾﯽ ﺧواھد ﺷد .ﺷﺎﯾد اﮔر
ﻧﮕﺎر و اﺷﻛﺎن و ﻧﺎدر ھم ﭼﻧﯾن ﺗﺣوﻻﺗﯽ را ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﻛردﻧد،
ﺟور دﯾﮕری ﺑرای آﯾﻧده ﻧﻘﺷﮫ ﻣﯽ رﯾﺧﺗﻧد! ﺣﺎﻻ ﻛﮫ ”ﻛﺳﯽ از ﮔرﺑﮫ
ھﺎی اﯾراﻧﯽ ﺧﺑر ﻧداره“ را ﺑﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﯾم ،اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﻛﻧﯾم ﻛﮫ
ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻠﺦ و ﺗراژﯾك ﻓﯾﻠم و ﺗﻼش ھﺎ و ﻧﺎﻛﺎﻣﯽ ھﺎی ﻓردی
ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎﻧش ،روﺣﯾﮫ ﯾك دوره ﺗﺎرﯾﺧﯽ دﯾﮕر را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ دھد.
درﺳت ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ وﻗﺗﯽ ﻛﮫ ﭘﺎ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ ﮔذارﯾم ،آﻏﺎز ﯾك
دوره ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺟدﯾد را در روﺣﯾﮫ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و ﻣﺑﺎرزه ﺟﻣﻌﯽ و
اﻣﯾدھﺎی ﺑﯾدار ﺷده در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران ،ﺑﮫ وﯾژه در اﻧدﯾﺷﮫ و ﻋﻣل
دﺧﺗران و ﭘﺳراﻧﯽ ﻛﮫ در ﺻف اول ﻧﺑرد اﯾﺳﺗﺎده اﻧد ،اﺣﺳﺎس ﻣﯽ
ﻛﻧﯾم .ﺧوب ﮔوش ﻛﻧﯾد! ﯾﺄس و ﺑدﺑﯾﻧﯽ و ﺧﺷم ﻓرو ﺧورده در ﺗراﻧﮫ
ھﺎی زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ھم دارﻧد ﻛﻣرﻧﮓ ﻣﯽ ﺷوﻧد .دارﻧد ﺟﺎی ﺧود را ﺑﮫ
آوازھﺎی ﺷور ،آﮔﺎھﯽ و رھﺎﯾﯽ ﻣﯽ دھﻧد■.
..................................................
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 ...ﭘﻼﻧﺗﺎژھﺎی ﻧﯾﺷﮑر ﺟﻣﮭوری دوﻣﯾﻧﯾﮑن ﻣﺎﻧﻧد اﺳﻼف ﺑرده
ﺧود ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﻘﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭘﺳت ﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷﮭروﻧداﻧﯽ
دوﻣﯾﻧﯾﮑﻧﯽ دارﻧد .درﺳت ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎرﮔران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ در اﯾران.
ﻣردم ھﺎﺋﯾﺗﯽ ھﻧوز در اﻧﺗظﺎر ﯾﮏ اﻧﻘﻼب واﻗﻌﯽ اﻧد .ﻓﻘط در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ ﻧﻘش واﻗﻌﯽ ﺧود را ﺑﺎزی ﮐﻧﻧد ،اﯾن
اﻧﺗظﺎر ﺑﮫ ﺳر ﺧواھد آﻣد .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺷورش ھﺎی ﺑﺣق اﯾن ﻣردم
زﯾﺑﺎ و ﺳﺧت ﮐوش دﺳت ﻣﺎﯾﮫ دﺳت ﺑﮫ دﺳت ﺷدن ﻗدرت ﻣﯾﺎن
ﻣرﺗﺟﻌﯾن رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺧواھد ﺷد■.
ﺗوﺿﯾﺢ :ﻣﻧﺑﻊ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﮫ :ﻣﺟﻠﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرای ﻓﺗﺢ
ﺷﻣﺎره  1986 – 6ﺷﻣﺎره ﻣﺧﺻوص ﺟﻧﺑش »رﯾﺷﮫ ﮐﻧﯽ« در ھﺎﺋﯾﺗﯽ.
ﺷﺎﻣل ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی زﯾر -1 :ﺟﻧﺑش رﯾﺷﮫ ﮐﻧﯽ ﺗﺎزه آﻏﺎز ﺷده اﺳت  -2ﺑﺣران
در ھﺎﺋﯾﺗﯽ و وظﺎﯾف اﻧﻘﻼﺑﯾون  -3ﻓراﺧوان ﺑﮫ ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﺎﺋﯾﺗﯽ از ﺳوی
ﮔروه اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ھﺎﺋﯾﺗﯽ و ﺣزب ﮐﺎرﮔران ھﺎﺋﯾﺗﯽ  -4ﻣردم ﻣﯽ
ﺧواھﻧد ﺳررﺷﺗﮫ اﻣور را در دﺳت ﺑﮕﯾرﻧد  -5ﮔﻔﺗﮕوﯾﯽ ﺑﺎ ﺣزب ﮐﺎرﮔران
ھﺎﺋﯾﺗﯽ
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زﻋﻔران در دوران ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ
م .م )آﯾﻧده(
اﯾران ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده زﻋﻔران درﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺳﮭم
ﻋﻣده ای ازﺗوﻟﯾد ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺧود اﺧﺗﺻﺎص داده اﺳت .اﯾن ﺳﮭم
ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﮐﺷت و ﺗوﻟﯾد در اﯾران و درﻧﺗﯾﺟﮫ ازﺳﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺳﺎل
دﯾﮕر ﻓرق ﻣﯽ ﮐﻧد ،وﻟﯽ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ  85ﺗﺎ  95درﺻد ﺗوﻟﯾد
ﺟﮭﺎﻧﯽ زﻋﻔران ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﯾران اﺳت.
▲ ﺳطﺢ ﮐﺷت وﺗوﻟﯾد :اﮔرﭼﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ آﻣﺎر ﮐﺎﻣل و ﺟﺎﻣﻊ و
دﻗﯾﻘﯽ از ﺳطﺢ ﮐﺷت و ﺗوﻟﯾد زﻋﻔران در دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﻣﺗوﻟﯽ اﻣر
در دﺳت ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ ﺑﻌد ازاﻧﻘﻼب  ،57ﺑﻧﺎ ﺑﮫ آﻣﺎر ﻣوﺟود و در
دﺳﺗرس ،ﺳطﺢ ﮐﺷت و ﻣﻘدار ﺗوﻟﯾد اﯾن ﻣﺣﺻول در ﺧراﺳﺎن ﺑﮫ
ﺷرح زﯾر ﺑوده اﺳت :درﺳﺎل  18/5 ،1363ﺗن ﺗوﻟﯾد در ﺳطﺢ
 5530ھﮑﺗﺎر .ﺳﺎل  1368ﺳطﺢ زﯾرﮐﺷت ﺑﮫ  11951ھﮑﺗﺎر ﺑﺎ
ﺗوﻟﯾد ﺣدود  57ﺗن ﻣﯽ رﺳد .ﺳﺎل  1375ﺳطﺢ زﯾرﮐﺷت 23000
ھﮑﺗﺎر ﺑﺎ ﺗوﻟﯾد  109ﺗن و ﺳﺎل  1378ﺳطﺢ ﮐﺷت ﺑﺎ ﻋﺑور از
ﻣرز  30000ھﮑﺗﺎر ،ﺑﮫ  35832ھﮑﺗﺎر ﺑﺎ ﺣدود  169ﺗن ﺗوﻟﯾد
ﻣﯽ رﺳد .ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌد ﯾﻌﻧﯽ در ﺳﺎل  43408 ،1379ھﮑﺗﺎر
ﺑﮫ ﮐﺷت زﻋﻔران اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،وﻟﯽ  123ﺗن زﻋﻔران
ﺑرداﺷت ﻣﯽ ﺷود .ﺳﭘس در ﺳﺎل  1382از  53180ھﮑﺗﺎر ﺳطﺢ
ﮐﺷت ،ﺣدود  223ﺗن زﻋﻔران ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آﯾد 1.ﯾﻌﻧﯽ ﺳطﺢ
ﮐﺷت ،در طول  20ﺳﺎل ﺑﺎ رﺷدی ﺑﺳﯾﺎر ﺳرﯾﻊ ،ﺑﮫ ﺣدود 10
ﺑراﺑر رﺳﯾد.
▲ ﻣﻧﺎطق ﮐﺷت زﻋﻔران :اﮔرﭼﮫ زﻋﻔران در ﭼﻧد اﺳﺗﺎن ﮐﺷور
ﮐﺷت ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ ﺳطوح ﻋﻣده ﮐﺷت در دو اﺳﺗﺎن ﺧراﺳﺎن
رﺿوی )در ﺣدود  70درﺻد ﮐل ﺳطﺢ ﮐﺷت( و ﺧراﺳﺎن ﺟﻧوﺑﯽ
)در ﺣدود  30درﺻد ﮐل ﺳطﺢ ﮐﺷت( ﻗرار دارد و ﻣﻘدار ﺳطﺢ
ﮐﺷت و ﺗوﻟﯾد در دﯾﮕر ﻣﻧﺎطق ﮐﺷور در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ دو اﺳﺗﺎن ﯾﺎد
ﺷده ،ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻧﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد .در اﺳﺗﺎن ﺧراﺳﺎن رﺿوی ،ﺷﮭرﺳﺗﺎن
"ﺗرﺑت ﺣﯾدرﯾﮫ" ﻋﻣده ﺗرﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﺷت ﺑﮫ ﺷﻣﺎرﻣﯽ آﯾد و "زاوه"،
" ﮔﻧﺎﺑﺎد"" ،ﺑﺟﺳﺗﺎن"" ،ﻣﮫ وﻻت"" ،ﮐﺎﺷﻣر"" ،ﺑرداﺳﮑن " و "ﺧﻠﯾل
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آﺑﺎد" ﺳﺎﯾرﻣﻧﺎطﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن ھﺎ زﻋﻔران ﮐﺷت ﻣﯽ ﺷود.
در اﺳﺗﺎن ﺧراﺳﺎن ﺟﻧوﺑﯽ ،ﺷﮭرﺳﺗﺎن " ﻗﺎﯾن" ﻋﻣده ﺗرﯾن ﻣﻧطﻘﮫ
ﮐﺷت ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﺗوﻟﯾد زﻋﻔران در اﯾران
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود 3.ده ھﺎ ھزار ﺧﺎﻧوار و ﺻدھﺎ ھزار ﻧﻔر ﺑﮫ اﯾن
ﮐﺷت اﺷﺗﻐﺎل دارﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﺧﻣﯾﻧﯽ ﺣدود  80ھزار ﺧﺎﻧوار 4و
ﺑراﺳﺎس ﺑرآوردی دﯾﮕر ،ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮑﺻد ھزار ﺧﺎﻧوار 5و ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ
در ﺣدود  600ھزار ﻧﻔر در ﺳطﺢ دو اﺳﺗﺎن ﯾﺎد ﺷده در زﻣﯾﻧﮫ
6
ﺗوﻟﯾد و ﻓرآوری زﻋﻔران اﺷﺗﻐﺎل دارﻧد.
▲ ﻋﻣﻠﮑرد ﺗوﻟﯾد زﻋﻔران :درﺳﺎل  1363ﺗوﻟﯾد زﻋﻔران 18/5
ﺗن و ﻋﻣﻠﮑرد آن  3/3ﮐﯾﻠوﮔرم در ھﮑﺗﺎر ﺑود ﮐﮫ در ﺳﺎل 1370
ﺗوﻟﯾد زﻋﻔران ﺑﮫ ﺣدود  93/15ﺗن و ﻋﻣﻠﮑرد آن ﺑﮫ  5/14ﮐﯾﻠو
ﮔرم در ھﮑﺗﺎر رﺳﯾد .ﺳﭘس روﻧد اﻓزاﯾش ﺳطﺢ ﮐﺷت و ﺗوﻟﯾد اداﻣﮫ
ﯾﺎﻓت .ﻣﻘدار ﺗوﻟﯾد ﺑﯾﺷﺗر ﺷد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ درﺳﺎل  1382ﺑﮫ 228
ﺗن و در ﺳﺎل  1384ﺑﮫ ﻣرز  240ﺗن رﺳﯾد  7.اﻣﺎ ﻋﻣﻠﮑرد )ﯾﻌﻧﯽ
ﻣﻘدار ﻣﺣﺻوﻟﯽ ﮐﮫ ازﯾﮏ ھﮑﺗﺎر زﻣﯾن ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آﯾد( ﮐﺎھش
ﯾﺎﻓت ﺑﮫ طوری ﮐﮫ درﺳﺎل  1382ﺑﮫ  4/19ﮐﯾﻠو ﮔرم در ھﮑﺗﺎر
رﺳﯾد و ﺳﺎل  ،1383وﺿﻊ ﻋﻣﻠﮑرد ﺑدﺗر ھم ﺷد و ﺑﮫ 3/91
ﮐﯾﻠوﮔرم در ھﮑﺗﺎر رﺳﯾد .ﯾﻌﻧﯽ در واﻗﻊ در اﻏﻠب ﺳﺎل ھﺎ ،اﻓزاﯾش
ﺗوﻟﯾد از طرﯾق اﻓزاﯾش ﻋﻣﻠﮑرد ﺣﺎﺻل ﻧﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ درﻧﺗﯾﺟﮫ اﻓزاﯾش
ﺳطﺢ ﮐﺷت ﺑﮫ دﺳت آﻣد .اﯾن درﺣﺎﻟﯽ ﺑود ﮐﮫ ﮐﺷور اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ در ﺳﺎل
 2006ﺑﺎ  29ھﮑﺗﺎر ﺳطﺢ زﯾرﮐﺷت و ﺗوﻟﯾد  240ﮐﯾﻠوﮔرم
زﻋﻔران ،ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑردی ﻣﻌﺎدل  8/4ﮐﯾﻠوﮔرم در ھﮑﺗﺎر
دﺳت ﯾﺎﺑد و ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻋﻣﻠﮑرد را در دﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﺧود اﺧﺗﺻﺎص دھد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾران در ﻣﯾﺎن ھﻔت ﮐﺷور ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده زﻋﻔران در
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دﻧﯾﺎ ،ﻋﻠﯾرﻏم داﺷﺗن ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺳطﺢ ﮐﺷت ،رﺗﺑﮫ ﭘﻧﺟم را در ﻋﻣﻠﮑرد
ﺗوﻟﯾد داﺷﺗﮫ و ﭘس از ﮐﺷورھﺎی اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ،اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ،ﯾوﻧﺎن و ﺟﻣﮭوری
آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﻗرارداﺷﺗﮫ اﺳت 8.وﺿﻌﯾت ﻋﻣﻠﮑرد ﺗوﻟﯾد زﻋﻔران ﺑﮫ
ﻋﻣﻠﮑرد وزارت ﺟﮭﺎد ﮐﺷﺎورزی رژﯾم ﻣرﺑوط اﺳت ﮐﮫ دﺳﺗﮕﺎه
ﻣﺗوﻟﯽ اﻣر ﮐﺷﺎورزی اﺳت ،وﻟﯽ در ﺣﻘﯾﻘت ھﯾﺞ اﻗداﻣﯽ درﺟﮭت
ارﺗﻘﺎی ﺳطﺢ ﻣﺳﺎﯾل ﻓﻧﯽ در ﮐﺷت ﻣزﺑور اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ دھد.
▲ وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﮐﺷت زﻋﻔران :دﮐﺗر ﻋﺑدﷲ ﻣﻼ ﻓﯾﻼﺑﯽ ،ﻋﺿو
ﭘژوھﺷﮑده ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻏذاﯾﯽ ﺧراﺳﺎن رﺿوی ،در ﻣورد ﮐﺷت
زﻋﻔران ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﯾﮏ ھﮑﺗﺎر زﻣﯾن زﻋﻔران در طول ﯾﮏ ﺳﺎل
ﺣدود  270ﻧﻔر روز ،ﮐﺎر ﻧﯾرو ﻻزم دارد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺗوﻟﯾد
اﯾن ﻣﺣﺻول ،ﻣﻧﺑﻊ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺟﮭت اﯾﺟﺎد ﮐﺎر در روﺳﺗﺎھﺎ اﺳت...
ﮐﺎر در ﻣزارع زﻋﻔران ﺳﻧﮕﯾن ﻧﺑوده و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل زﻧﺎن ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد در ﮐﺎر ﺗوﻟﯾد زﻋﻔران ﺑﯾﺷﺗر ﺳﮭﻣﯾم ﺑﺎﺷﻧد ...ذﺧﯾره ،ﺣﻣل و
ﻧﻘل و اﻧﺗﻘﺎل زﻏﻔران )ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﺑرﺧﯽ ﻣﺣﺻوﻻت( آﺳﺎن اﺳت،
ﻣﺎﺷﯾن آﻻت ﺳﻧﮕﯾن و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘﯾﭼﯾده ﻧﯾﺎز ﻧدارد و ﺗﺣت ﺷراﯾط
ﻣﺳﺎﻋد و ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﻣﻧﺎطق ﮐم آب ،ﻋواﯾد آن در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ
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ھﻣﭼون اﻓﻌﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺳﺎﯾر ﮔﯾﺎھﺎن وﺣﺗﯽ ﮐﺷت ﺗرﯾﺎک ﺑﯾﺷﺗر اﺳت.
▲ ﻣﺷﮑﻼت ﺗوﻟﯾد زﻋﻔران :دﮐﺗر ﻣﻼﻓﯾﻼﺑﯽ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺷﮑﻼت
ﮐﺷت و ﺗوﻟﯾد زﻋﻔران را ﺑدﯾن ﺷرح ﺑرﻣﯽ ﺷﻣﺎرد -1 :ﻧﺑود آب
ﮐﺎﻓﯽ در زﻣﺎن اوﻟﯾن آﺑﯾﺎری  -2ﻧﺑود آﮔﺎھﯽ و داﻧش ﮐﺎﻓﯽ در
ﺗوﻟﯾد ،ﭘروﺳس و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ زﻋﻔران  -3ﻧﺑود اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﺳﺎﯾل
ﻻزم ﺟﮭت ﺟﻣﻊ آوری ،ﭘروﺳس و ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی زﻋﻔران  -4ﻧﺑود
ﻣوﺟودی ﻣﻘدارﮐﺎﻓﯽ ﭘﯾﺎز زﻋﻔران ﺟﮭت ﺗﮑﺛﯾر و ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﺷت
زﻋﻔران و ﺑﺎﻻ ﺑودن ﻗﯾﻣت ﭘﯾﺎز زﻋﻔران و ﻋدم ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﮐﺷﺎورزان
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ﺑرای ﺗﮑﺛﯾر ﭘﯾﺎز و ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﺷت زﻋﻔران.
اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﻋﻘﯾده ﻧﮕﺎرﻧده ،ﭼﻧد ﻣورد ﻣﮭم دﯾﮕر در ﻣﺑﺣث ﻣﺷﮑﻼت
وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣوارد ﺑﯾﺎن ﺷده اﺿﺎﻓﮫ ﮔردد -1 :ﻧﺑود ﻣرﮐز
ﭘژوھﺷﯽ وﯾژه زﻋﻔران  -2ﻧﺑود و ﯾﺎ ﮐﻣﺑود اﻧواع ﮐودھﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ
ﻣورد ﻧﯾﺎز  -3ﮐﺎھش ﺗوﻟﯾد ﻧﺎﺷﯽ از ﺑروز آﻓﺎت و ﺑﯾﻣﺎری ھﺎ -4
ﺑﯾﻣﮫ زﻋﻔران  -5ﮐﻣﺑود ﮐﺎرﮔر در ﻓﺻل ﺑرداﺷت  -6ھزﯾﻧﮫ ھﺎی
ﺑﺎﻻی ﺣﻣل وﻧﻘل ﺑﮫ ﻋﻠت ﻧﺑود ﺟﺎده ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب روﺳﺗﺎﯾﯽ و ﺗﻌداد
ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ  -7ﺳرﻗت ﻣﺣﺻول  -8ﻧﺑود ﺗﺷﮑل ھﺎی ﺻﻧﻔﯽ
ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﮐﺷﺎورزان واﻗﻌﯽ.
▲ ﻧﺑـــــود آب ﮐﺎﻓﯽ :ﻧﺑود آب ﮐﺎﻓﯽ در زﻣﺎن اوﻟﯾن آﺑﯾﺎری ،ﻣﺷﮑل
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯾرﻏم ﺿرﺑﺎت ﺟﺑران ﻧﺎﭘذﯾری ﮐﮫ ﺑر
ﻣزارع زﻋﻔران وارد ﻣﯽ آورد و ﺗوﻟﯾد را ﺑﮫ ﺷدت ﮐﺎھش ﻣﯽ دھد،
ﻣورد ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ و ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﻣﺳﺋول رژﯾم ﻓﺎﺳد
اﯾران ﻗرار دارد .ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻧﻣوﻧﮫ 1000 ،ھﮑﺗﺎر از
ﻣزارع زﻋﻔران ﮔﻧﺎﺑﺎد در ﺷراﯾط ﺑﺣراﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ و
ﻧﺑود آب ﻗرار داﺷﺗﮫ وﻟﯽ ھﯾﭻ اﻗداﻣﯽ در ﺟﮭت رﻓﻊ ﻣﺷﮑل اﻧﺟﺎم
ﻧﺷد" :ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ ھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﮔﻧﺎﺑﺎد  ...ﺿرﺑﺎت ﺟﺑران ﻧﺎﭘذﯾری
را ﺑر ﭘﯾﮑره ﮐﺷﺎورزی و ﺑﺎﻏداری ﻣﻧطﻘﮫ وارد ﮐرده اﺳت .ﺑﯽ آﺑﯽ
و ﮐم آﺑﯽ ﻋﻼوه ﺑر ﻣﺷﮑل ﺗﺷﻧﮕﯽ ﻣزارع و ﺑﺎﻏﮭﺎ ،ﻣوﺟب ﺑروز و
ظﮭورآﻓﺎت و اﻣراض ﺷده اﺳت .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺣﺻول درآﻣد
زا و ﮐم آب اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن طﻼی ﺳرخ ،در ﻣﻌرض
اﻧﻘراض ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﭘﯾﺎز زﻋﻔران ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠف در ﺣﺎل
ﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻧﺎﺑودی اﺳت ".ﯾﮏ ﮐﺷﺎورز زﻋﻔران ﮐﺎر در اﯾﻧﺑﺎره ﮔﻔت:
"ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﻓﺻل آﺑﯾﺎری ﻣزارع زﻋﻔران ]ﯾﮏ ﻧوﺑت ﺑرای
ﺑرداﺷت در اواﺧرﻣﮭرﺗﺎ اواﯾل آﺑﺎن و ﯾﮏ ﻧوﺑت ھم ﺑﻌد از
ﺑرداﺷت ،ﮐﮫ ﺑرداﺷت از اواﺧر آﺑﺎن ﺷروع ﻣﯽ ﺷود و ﺣدوداً 40
روز ﺑﮫ طول ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد[ آﻏﺎز ﺷده اﺳت ،ھﻧوز ﺗﮑﻠﯾف ﮐﺷﺎورزان
و وﺿﻌﯾت آﺑﯾﺎری ﻣزارع آن ھﺎ ﻣﺷﺧص ﻧﺷده اﺳت .ﺣﻣل آب ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺎﻧﮑر و ﺑدون ﮐﻣﮏ دوﻟت ﺑﺳﯾﺎر ﮔران ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود و
ﺑﺎ اﯾن وﺿﻌﯾت ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺑرداﺷت زﻋﻔران ،ھزﯾﻧﮫ ای ﺑﯾﺷﺗر از
درآﻣد آن ﺑﭘردازﯾم  ...آﺑﯾﺎری دﯾرھﻧﮕﺎم زﻋﻔران ﻧﯾز ﺑﺎﻋث از ﺑﯾن
رﻓﺗن ﭘﯾﺎز آن ﻣﯽ ﺷود و ﻋﻣﻠﮑرد ﺗوﻟﯾد را ﺑﮫ ﺷدت ﮐﺎھش ﻣﯽ
دھد ".ﮐﺷﺎورز دﯾﮕری ﮔﻔت" :ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﺑود ﺷدﯾد آب ،ﻧﻣﯽ
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ﺗواﻧﯾم از ﮐودھﺎی آﻟﯽ و
ﺣﯾواﻧﯽ ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﭘﯾﺎز
زﻋﻔران اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم،
ﭼون ﺑﺎﻋث از ﺑﯾن رﻓﺗن
ﭘﯾﺎز آن ھﺎ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل زﻋﻔران در
ﻣﻧﺎطق ﮐوھﭘﺎﯾﮫ ای ﮔﻧﺎﺑﺎد
ﻋﻣﻼً در ﺣﺎل ﻧﺎﺑودی
اﺳت ".ﻧﯾز ﮐﺷﺎورز
دﯾﮕری " :ﮐﺷﺎورزان ﺑﺎ وﺿﻌﯾت ﻣوﺟود ]ﻣﺷﮑل ﺑﯽ آﺑﯽ[ ﮐﮫ
ﺑرداﺷت ﻣﺣﺻول ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﺗرﯾن ﺣد ﻣﻣﮑن رﺳﯾده و ھزﯾﻧﮫ دﺳﺗﻣزد
ﮐﺎرﮔر ﺑرای ﺟﻣﻊ آوری و ﺟدا ﮐردن رﯾﺷﮫ ﮔل ﺑﯾﺷﺗر از ]ﺳود
ﺣﺎﺻل از ﻓروش[ ﻣﺣﺻول ﺗوﻟﯾد ﺷده ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر زﻣﯾن
ھﺎی زﻋﻔران را رھﺎ ﮐرده اﻧد ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود در دراز
ﻣدت ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻣﺣﺻول زﻋﻔران ﻣﻧطﻘﮫ از ﺑﯾن ﺑرود".
ﻣدﯾر ﺟﮭﺎد ﮐﺷﺎورزی ﮔﻧﺎﺑﺎد ﻧﯾز ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯾد ﻣﺷﮑﻼت زﻋﻔران
ﮐﺎران ﻣﻧطﻘﮫ ﮔﻔﺗﮫ" :ﺗﺎ ﮐﻧون ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن آب ﻣورد ﻧﯾﺎز
ﻣزارع زﻋﻔران ﺗﻌرﯾف ﻧﺷده اﺳت  ...از ﻣﺟﻣوع  3500ھﮑﺗﺎر
ﻣزارع زﻋﻔران )ﻣﻧطﻘﮫ( ،ﺣدود ﯾﮏ ھزار ھﮑﺗﺎر در ﺷراﯾط
ﺑﺣران ﺑﯽ آﺑﯽ ﻗراردارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﻧزول ﺑﺎرﻧدﮔﯽ ھﺎی ﭘﺎﯾﯾزی و
ﺑرای ﺳﻠﮫ ﺷﮑﻧﯽ و ﺷروع رﺷد ﭘﯾﺎز زﻋﻔران ،ﺑﺎ ﺗﺎﻧﮑر آب رﺳﺎﻧﯽ
ﺷود .ﺑرای آﺑﯾﺎری ﺣد اﻗل ﯾﮏ ﻧوﺑت ﻣزارع زﻋﻔران  ،ﺑﮫ 25
ﺗﺎﻧﮑر آب رﺳﺎن ﺑﮫ ﻣدت دو ﻣﺎه ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ای ﺑﺎﻟﻎ ﺑر ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾﺎرد
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﷼ اﻋﺗﺑﺎر ﻧﯾﺎز دارﯾم".
اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺷﮑل ﺑﯽ آﺑﯽ و ﮐم آﺑﯽ ﻣزارع زﻋﻔران ﺻرﻓﺎ ً ﻣﺧﺗص
ﻣﻧطﻘﮫ ﮔﻧﺎﺑﺎد ﻧﯾﺳت و در ﻣﻧﺎطق زﻋﻔران ﮐﺎری ﻋﻣوﻣﯾت دارد .از
ﺟﻣﻠﮫ ،ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﺷت زﻋﻔران در ﺧراﺳﺎن ﺟﻧوﺑﯽ ﯾﻌﻧﯽ
ﻗﺎﯾﻧﺎت ﻧﯾز ﺑﺎ اﯾن ﻣﺷﮑل روﺑﮫ رو ﺑوده اﺳت .وﻟﯽ ﻋﻠﯾرﻏم ﻣﺷﮑل
ﻣوﺟود ،دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﻣﺳﺋول ﻣرﺑوطﮫ ھﯾﭻ اﻗداﻣﯽ در ﺟﮭت رﻓﻊ
ﻣﺷﮑل ﻧﮑرده اﻧد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻣدﯾر ﺟﮭﺎد ﮐﺷﺎورزی
ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻗﺎﯾن ﺑﯾﺎن داﺷﺗﮫ" :ﺳﺗﺎد ﺣوادث ھﯾﭻ اﻋﺗﺑﺎری ﺑرای آب
رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣزارع زﻋﻔران ﻗﺎﯾن ﭘرداﺧت ﻧﮑرده اﺳت .اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻗﺎﯾن دارای  5868ھﮑﺗﺎر زﻣﯾن ھﺎی زﻋﻔران
ﮐﺎری اﺳت 11.ﺗﺄﺳف آور اﺳت ﮐﮫ رژﯾم ﭘﻠﯾد ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از
اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﺑدﯾﮭﯽ ﺧود در ﻗﺑﺎل ﻣردم و ازﺟﻣﻠﮫ در اﯾن ﻣورد،
ﭘرداﺧت ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺧﺗﺻر ﺑرای ﻧﺟﺎت ﮐﺷﺎورزی و ﮐﺷﺎورزان
ﺧودداری ﻣﯽ ﮐﻧد؛ اﻣﺎ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ دﻻر از درآﻣد ﮐﺷور را
ﺻرف ﭘروژه ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﺣذف ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﮫ
ﮔروه ھﺎی ﺗرورﯾﺳت و آدﻣﮑش ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﭘروژه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ
را در ﺑرﺧﯽ از ﮐﺷورھﺎی ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ رژﯾم ھﺎی دﯾﮑﺗﺎﺗوری اﺟرا
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ...
▲ ﻧﺑود ﻣﻘدار ﮐﺎﻓﯽ ﭘﯾﺎز زﻋﻔران ﺟﮭت ﺗﮑﺛﯾر و ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﺷت ﯾﺎ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣزارع :در ﺳﺎل ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﭘس از اﻧﻘﻼب  ،57زﻋﻔران
ﺑﮫ ﺷدت ﻣورد ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ و ﺑﯽ ﻣﮭری ﺑود .زﻋﻔران ﯾﮏ ﻣﺣﺻول
ﻟوﮐس ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت و ﻣﺗوﻟﯾﺎن ﮐﺷﺎورزی ﮐﺷور ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن
ﺑرﺧورد ﻣﻧﺎﺳب و درﺳﺗﯽ ﻧداﺷﺗﻧد؛ و در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﮐﺷت
زﻋﻔران و زﻋﻔران ﮐﺎران ،ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧود رھﺎ ﺷده ﺑودﻧد ،ﭘﯾﺎزھﺎی
زﻋﻔران از اﯾران ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﻗﺎﭼﺎق ﺷد و اﯾن ﻗﺎﭼﺎق ﺗﺎ
ﺳﺎﻟﮭﺎ اداﻣﮫ داﺷت و ﭘس از ﮔزارش ھﺎی ﻓراواﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎره
ﻣﻧﺗﺷر ﺷد ،ﮔﻣرک ھﺎی ﮐﺷور اﺟﺎزه ﺻدور ﭘﯾﺎز زﻋﻔران را ﺑﮫ
ﺻورت ﻣﺣدود ﺻﺎدر ﮐردﻧد ﮐﮫ "اﺟﺎزه ﻣﺣدود" ﺑﻌدھﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﻣﺣﻣوﻟﮫ ھﺎی ﭼﻧد ﺗﻧﯽ ﺷد و اﯾن ﭘﯾﺎزھﺎ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭼﯾن،
ھﻧدوﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن رﻓت .ﭘس از آن ﮐﮫ ﺳﺎل ھﺎ ﻗﺎﭼﺎق و
ﺻﺎدرات ﭘﯾﺎز زﻋﻔران اداﻣﮫ داﺷت ،ﻣﺳﺋوﻟﯾن دﺳت اﻧدرﮐﺎر ﺑﮫ اﯾن
ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾدﻧد ﮐﮫ ﺧروج ﭘﯾﺎز زﻋﻔران ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﺧﻠﯾﮫ ژﻧﺗﯾﮑﯽ اﯾن
ﮔﯾﺎه ارزﺷﻣﻧد اﺳت و ﭘس از آن ﺻﺎدرات ﭘﯾﺎز زﻋﻔران ﻣﻣﻧوع
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اﻋﻼم ﺷد.
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

درﻧﺗﯾﺟﮫ اﻗداﻣﺎت ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ،در ﺗوﻟﯾد زﻋﻔران رﻗﺑﺎی ﺟدﯾدی ﭘﺎ
ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ ﮔذاﺷﺗﻧد و در ﺿﻣن ﺑﮫ ذﺧﺎﯾر ژﻧﺗﯾﮑﯽ اﯾن ﮔﯾﺎه در داﺧل
ﻟطﻣﮫ ﻓراواﻧﯽ وارد آﻣد و درﻋﯾن ﺣﺎل ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی
ﻣزارع و اﻓزاﯾش ﺳطﺢ ﮐﺷت اﯾن ﻣﺣﺻول ﻣد ﻧظر ﺑود ،ﭘﯾﺎز ﺑﮫ
ﻣﻘدار ﮐﺎﻓﯽ ﻣوﺟود ﻧﺑود ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،اﯾن اﻣر ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﻗﯾﻣت ﭘﯾﺎز
زﻋﻔران اﻧﺟﺎﻣﯾد و ﻣﺷﮑل ﻣﮭم دﯾﮕری ﺑر ﻣﺷﮑﻼت ﻗﺑﻠﯽ ﮐﺷﺎورزان
اﻓزود .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﻗﯾﻣت ﭘﯾﺎز زﻋﻔران ﮐﮫ ﻗﺑل از وﻗوع
ﺳرﻣﺎزدﮔﯽ در ﺳﺎل  1500 ،1386﷼ در ھر ﮐﯾﻠوﮔرم ﺑود ﺑﻌد
از وﻗوع ﺳرﻣﺎزدﮔﯽ ﺑﮫ  6000﷼ در ھر ﮐﯾﻠوﮔرم رﺳﯾد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ
ﮐﺷﺎورزان ،اﮔر ﮐﺷﺎورزی ﺑﺧواھد ﺑرای ﮐﺷت زﻣﯾن ﺧود ﺑذر ﺗﮭﯾﮫ
ﮐﻧد ،ﭼون ﺳرﻣﺎﯾﮫ ای ﻧدارد ،ﻣﺟﺑور اﺳت ﮐﮫ در ھﻣﺎن اﺑﺗدا ﺑﺎ
ﺑدھﯽ ھﺎی زﯾﺎدی ﻣواﺟﮫ ﺷود و ﺑﮫ دﻟﯾل آن ﮐﮫ از زﻣﺎن ﮐﺎﺷت ﭘﯾﺎز
ﺗﺎ ﻣوﻗﻊ ﺑﺎروری و ﺑرداﺷت ،ﺑﯾن دو ﺗﺎ ﺳﮫ ﺳﺎل طول ﻣﯽ ﮐﺷد ،او
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد طﯽ اﯾن ﻣدت ﮐﺎری ﺑﮑﻧد و ﻓﻘط ﺑﺎﯾد ﺻﺑر ﮐﻧد.
▲ ﻧﺑود و ﯾﺎ ﮐﻣﺑود ﮐودھﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز :ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎھش
ﻋﻣﻠﮑرد و ﮐل ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و درﺿﻣن ﮔﯾﺎه ﺑﮫ ﻋﻠت ﻋدم رﺷد
ﻣﻧﺎﺳب ،آﺳﯾب ﭘذﯾر ﻣﯽ ﮔردد .ﺑﮫ ﻋﻠت ﻋدم ﻋرﺿﮫ ﻣﻧﺎﺳب و ﮐﺎﻓﯽ
ﮐودھﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎز و ﻧﺑود ﯾﺎ ﮐﻣﺑود آن ھﺎ ،ﺑﺎزار ﺳﯾﺎه ﮐود ﮐﮫ
ﺗوﺳط ﻋواﻣل ﺣﮑوﻣﺗﯽ ھداﯾت و رھﺑری ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ
آﯾد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﻧﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺿﻌﯾف اﻏﻠب ﮐﺷﺎورزان زﻋﻔران ﮐﺎر،
ﺗﮭﯾﮫ ﮐود ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ھﺎی ﮔزاف از ﺑﺎزار ﺳﯾﺎه ،ﺑرای آﻧﺎن اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر
ﻧﯾﺳت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﺷت ﮐﺷﺎورزان و درآﻣد آﻧﺎن ﻟطﻣﮫ ﻓراواﻧﯽ
وارد ﻣﯽ آﯾد .ﮐﺎش رژﯾم ﺧوﻧﺧوار ﻗدری از ﭘوﻟﯽ را ﮐﮫ ﺻرف
ﺧرﯾد ﺗﺟﮭﯾزات ﻧظﺎﻣﯽ ،اﻣﻧﯾﺗﯽ و  ...ﮐرده و ﻣﯽ ﮐﻧد؛ ﺑﮫ ﺻورت
ﻧﮭﺎده ھﺎی ﮐﺷﺎورزی و ﺑﺎ ﻗﯾﻣت ﻣﻧﺎﺳب در اﺧﺗﯾﺎر ﮐﺷﺎورزان ﻣﯽ
ﮔذاﺷت.
▲ ﺑـﯾـﻣﮫ زﻋﻔـران :ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺣﺻول زﻋﻔران ﮐﮫ از ﺳوی دﺳﺗﮕﺎه
ﻣرﺑوطﮫ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺳودی ﺑﮫ ﺣﺎل ﮐﺷﺎورز ﻧدارد و ﻓﻘط ﺑﮫ
ﻧﻔﻊ دﺳﺗﮕﺎه ﺑﯾﻣﮫ ﮐﻧﻧده اﺳت .ﮐﺷﺎورزان ﻣﺣﺻول زﻋﻔران را در
ﻣﻘﺎﺑل ﺧطرات ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ ،ﺳرﻣﺎ زدﮔﯽ ،ﺳﯾل و ﺳرﻗت ﺑﯾﻣﮫ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد؛ ﺑﮫ اﻣﯾد آن ﮐﮫ در ﺻورت ﺑروز ﺧﺳﺎرت ،دﺳﺗﮕﺎه ﺑﯾﻣﮫ ﮐﻧﻧده
ﺑﮫ ﺗﻌﮭدات ﺧود ﻋﻣل ﻧﻣوده و ﺣداﻗل ﺑﺧﺷﯽ از آﺳﯾب وارده را
ﺟﺑران ﮐﻧد .اﻣﺎ ﭼﻧﯾن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ اﻓﺗد و ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﮐﺷﺎورزان:
"ﺑﯾﻣﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ ﻓﮑر ﺧودش اﺳت و وﻗﺗﯽ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑرای ﺑررﺳﯽ
ﺧﺳﺎرت ﺑﮫ اﯾن ﺟﺎ ﻣﯽ آﯾﻧد ،اوﻻً ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد آن را از ﮔردن ﺧود رد
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﻓت ﻣﯽ زﻧﻧد ،ﺑﻌد ھم اﮔر ﺧﯾﻠﯽ دﻟﺷﺎن ﺑﺳوزد ،ﺗﻧﮭﺎ دو
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درﺻد از ﮐل ﺧﺳﺎرات را ﺗﻘﺑل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد".
ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ رژﯾم ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ از زﻋﻔران ﮐﺎران ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
ھم در اﯾن ﻣورد ،ﯾﮏ ﭘژوھﺷﮕر زﻋﻔران – ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺣﻣد ﻣﺟﺗﺑﺎﯾﯽ
– ﮔﻔﺗﮫ ..." :اﮔر اﺳﺗراﺗژی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ارﺗﻘﺎی ﺻﻧﻌت
زﻋﻔران اﯾران ﺑود ،ﺑﺎﯾد ﺳﯾﺳﺗم ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ،اوﻟوﯾت اول را روی ﺑﺧش
ﺗوﻟﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی و ﻣﺗﻣرﮐز ﻣﯽ ﮐرد .ﺣﻣﺎﯾت از ﺗوﻟﯾد زﻋﻔران ﺑﺎ
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی ،ﺣﻣﺎﯾت ﺣﻘوﻗﯽ از ﺗﺷﮑﯾل ﺗﺷﮑل ھﺎی
زﻋﻔران ﮐﺎران واﻗﻌﯽ ،ﺑرﮔزاری ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ،اﻋزام
زﻋﻔران ﮐﺎران ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی رﻗﯾب ﺑﮫ ﻣﻧظور ارﺗﻘﺎی آﮔﺎھﯽ از
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رﻗﺑﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ زﻋﻔران ﮐﺎران ،اﻋزام ﺑﮫ
ﺑﺎزارھﺎی ھدف ﺑﮫ ﻣﻧظور آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺎزارھﺎی ھدف،
ارﺗﻘﺎی دﯾد و ﺑﯾﻧش از ﺑﺎزارھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﻧﯾﺎزﺳﻧﺟﯽ و ﺗﻌﯾﯾن
اﺳﺗﺎﻧداردھﺎ ،اﻋطﺎی ﺑورﺳﯾﮫ ھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ در رﺷﺗﮫ ھﺎی زراﻋت
و روی آوری ﺑﮫ ﻓن آوری اطﻼﻋﺎت و ﺗﺟﺎرت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﺑﮫ
اﻋﺿﺎی ﺗﺷﮑل ھﺎی زﻋﻔران ﮐﺎران ،ﻣﯾﺳر ﻣﯽ ﺷود .ﭘروﺳﮫ ﺗوﻟﯾد
ﺗﺎ ﺻﺎدرات زﻋﻔران ﯾﮏ ﺻﻧﻌت اﺳت و ﺑﺎ دﯾد ﮐﻼن ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﺎﯾد
ﺑﮫ آن ﻧﮕرﯾﺳت و ﺗﻣﺎم ﺳﺎز و ﮐﺎر ﯾﮏ ﺻﻧﻌت را ﺑرای آن ﻓراھم
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ﮐرد".
▲ ﺑــﺎزرﮔــﺎﻧﯽ زﻋــﻔران :ﺗﺟﺎرت زﻋﻔران اﯾران در ﮐﻧﺗرل و
اﻧﺣﺻﺎر ﻣﺎﻓﯾﺎی زﻋﻔران اﺳت و ﺳود ﮐﻼن ﻣوﺟود در اﯾن ﮐﺎﻻی

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﭘﻧﺟم

ﮔراﻧﺑﮭﺎ ،ﺑﮫ ﺟﯾب ﻣﻌدودی ﺗﺎﺟر در درون ﭘﯾﮑر رژﯾم و ﻣﻘﺎﻣﺎت و
ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻣرﺑوطﮫ در دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻣﯽ رود و
ﮐﺷﺎورزان ﺑﮫ ﮐﻠﯽ از ﺳود واﻗﻌﯽ دﺳﺗرﻧﺞ ﺧوﯾش ﺑﯽ ﺑﮭره اﻧد .ﻣﮭم
ﺗرﯾن و اﺻﻠﯽ ﺗرﯾن ﺑﺎﻧد ﻣﺎﻓﯾﺎﯾﯽ  -ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺧﺷﮑﺑﺎر اﯾران -را
ﺧﺎﻧواده ﻋﺳﮕراوﻻدی ﻣﺳﻠﻣﺎن رﯾﺎﺳت و ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ازﺟﻣﻠﮫ
اﺳدﷲ ﻋﺳﮕراوﻻدی ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑر ﺣﺿور در دﺳﺗﺟﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﺟﻧﺎح راﺳت ﺣﮑوﻣت و ﺗﺻدی ﻋﻧﺎوﯾﻧﯽ ﭼﻧد؛ ﮐﻧﺗرل
ﺑﺳﯾﺎری از ھﯾﺄت ھﺎ و ﻣؤﺳﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗﺟﺎری ﮐﺷور را در
دﺳت دارد و ازﺟﻣﻠﮫ اﺧﺗﺎﭘوس ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی اﯾران اﺳت .از ﻣوارد
ﺣﺿور او در ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﺟﺎری ،ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ :ﻋﺿو ھﯾﺄت ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾران ،ﻋﺿو ﺑرد ﻣرﮐزی ﺷورای ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧﺷﮑﺑﺎر،
رﯾﺎﺳت ﮐﻧﻔدراﺳﯾون ﺻﺎدرات اﯾران ،رﯾﺎﺳت اﺗﺎق ﻣﺷﺗرک
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾران و روﺳﯾﮫ ،رﯾﺎﺳت اﺗﺎق ﻣﺷﺗرک ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾران و
ﭼﯾن ،رﯾﺎﺳت اﺗﺎق ﻣﺷﺗرک ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾران و اﺳﺗراﻟﯾﺎ ،ﻧﺎﯾب رﯾﯾس
اﺗﺎق ﻣﺷﺗرک ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾران و ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻧﺎﯾب رﯾﯾس اﺗﺎق ﻣﺷﺗرک
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾران و ﻣﺻر ،ﻧﺎﯾب رﯾﯾس اﺗﺎق ﻣﺷﺗرک ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾران
و ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ،اﺷﺎره ﮐرد .وی ﻣﺎﻟﮏ ﺷرﮐت ھﺎی ﻣﺗﻌددی
اﺳت و ﺑﺧش ﻋﻣده ای از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی را ﺗﺣت ﭘوﺷش
ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﯾرﯾﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ﮐﮫ از ﻣزاﯾﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎری از ﺟﻣﻠﮫ
ﻣﻌﺎﻓﯾت ھﺎی ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ و  ...ﺑرﺧوردار ﺑوده و ﻣﺣﻣل ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای
ﭘول ﺷوﯾﯽ اﺳت .ﯾﮑﯽ از ﺷرﮐت ھﺎی ﻣرﺋﯽ ﻧﺎﻣﺑرده "ﺷرﮐت
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺣﺳﺎس" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ دو ﺷﻌﺑﮫ در ﻟﻧدن و دﺑﯽ دارد.
ﻓﻌﺎﻟﯾت آن از ﺳﺎل  1336و در ﺣﺟم ﮐم آﻏﺎز ﺷده وﻟﯽ ﺑﻌد از
اﻧﻘﻼب  57و ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺧﺎﻧواده ﻋﺳﮕراوﻻدی در رده ھﺎی ﺑﺎﻻی
اﻣور اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ رژﯾم ﻓﺎﺳد ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯾت آن
]و در ﻣﺟﻣوع ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻏﺎرﺗﮕراﻧﮫ اﻗﺗﺻﺎدی اﯾن ﺧﺎﻧواده[ در
ﺳطﺣﯽ اﻓﺳﺎﻧﮫ ای دﻧﺑﺎل ﺷده اﺳت .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ارزش ﺻﺎدرات
ﻓﻘط ﺷرﮐت ﺣﺳﺎس ،در ﺳﺎل  1384ﻣﺑﻠﻎ  38ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﺑوده
اﺳت 14.اﯾﻧﺎن ﺑﺎ ﺳؤاﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود و ھم ﭘﯾﻣﺎﻧﺎن و ﻋواﻣل
ﻣﺗﻌدد ﭘر ﻧﻔوذ در رده ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻧﮭﺎدھﺎ و دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ،
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣراﺣل ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺗﺟﺎری ﻣﺎﻧﻧد زﻋﻔران را ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل و
در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد .از ﺟﻣﻠﮫ ،ﻗﯾﻣت ھﺎ در ﺑﺎزار و ﺗﻐﯾﯾرات ﻗﯾﻣت ﺑﺎ
ﻧظر آﻧﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود و ھﯾﭻ ﺗﺎﺟر و ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده ای ﺑدون
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ﭘﯾروی از ﻣﺎﻓﯾﺎی زﻋﻔران در ﺑﺎزار دوام ﻧﻣﯽ آورد.
ذﮐر ﺧﺎطره ای در اﯾن ﺟﺎ ﺑﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﻧﯾﺳت .ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ
ﭘﯾش ،در ﺧراﺳﺎن ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ آﺷﻧﺎ ﺷدم .روزی او ﺑراﯾم ﺗﻌرﯾف
ﮐرد ﮐﮫ" :وﻗﺗﯽ ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗم ﮐﺎﻻﯾﯽ را ]از ﮔروه ﺧﺷﮑﺑﺎر[ از
ﺧراﺳﺎن ﺑﮫ اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ﻋرﺑﯽ ]دﺑﯽ[ ﺻﺎدر ﮐﻧم] .ﺑﻌدھﺎ ﻣﺗوﺟﮫ
ﺷدم[ ﮐوﺗﺎه زﻣﺎﻧﯽ ﭘس از آن ﮐﮫ در ﺗدارک اﻣور ﺑرآﻣدم ،ﻋواﻣل
ﻋﺳﮕراوﻻدی در ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﻧد و ﻣراﺗب را ﺑﮫ ﭘدرﺧواﻧده
اطﻼع دادﻧد .ﻣن ﮐﺎر ﺗﮭﯾﮫ و ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﮐﺎﻻ و اﻣور ﮔﻣرﮐﯽ و ...
را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑردم و ﮐﺎﻻ را ﺑﮫ دﺑﯽ ﻓرﺳﺗﺎدم .اﻣﺎ ﻏﺎﻓل از آن ﮐﮫ ﻗﺑل
از رﺳﯾدن ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺻﺎدراﺗﯽ ام ﺑﮫ آن ﺟﺎ ،از ﻗﯾﻣت ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزار
دﺑﯽ ﮐﺎﺳﺗﮫ ﺑودﻧد .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ در ھر ﺻورت ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳود،
زﯾﺎﻧﯽ ﻣﺗوﺟﮫ ﻣن ﻣﯽ ﺷد ،ﮐﮫ ﺷد .اﯾن ﺧﺎطره ﺗﻠﺦ درس ﻋﺑرﺗﯽ
ﺑرای ﻣن ﺷد و داﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﻣﺎﻓﯾﺎی ﺧﺷﮑﺑﺎر ﻧﻣﯽ ﮔذارد ھﯾﭻ "ﻏﯾر
ﺧودی" دراﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد".
ارزش ﻧﺎﺧﺎﻟص زﻋﻔران را ﻓﻘط در اﺳﺗﺎن ﺧراﺳﺎن رﺿوی،
 300ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن ﺑرآورد ﮐرده اﻧد 15.ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ در
ﺣدود  70درﺻد زﻋﻔران ﺗوﻟﯾدی ﮐﺷور ﺑﮫ اﺳﺗﺎن ﺧراﺳﺎن رﺿوی
ﺗﻌﻠق دارد ،درﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﮐل ارزش ﻧﺎﺧﺎﻟص زﻋﻔران ﺗوﻟﯾدی ﮐﺷور را
ﻣﯽ ﺗوان در ﺣدود  430ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن ﺑرآورد ﮐرد .وﻟﯽ اﻓﺳوس
ﮐﮫ از اﯾن ﺛروت ﻋظﯾم ﺗوﻟﯾد ﺷده ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﮐﺷﺎورزان زﺣﻣﺗﮑش،
ھرﮔز ﺳﮭم درﺧور و ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ای ﺑﮫ آﻧﺎن ﻧرﺳﯾده اﺳت .ﺑﺎﻧد ھﺎی
ﻣﺎﻓﯾﺎﯾﯽ ،زﻋﻔران ﺗوﻟﯾدی را ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﯾﯾن از ﮐﺷﺎورزان ﻣﯽ
ﺧرﻧد و ﺣداﮐﺛر ﺳود را از آن ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آورﻧد .ﺣﺗﯽ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﭘﻧﺟم
ﺑرﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار زﻋﻔران طﯽ ﺳﺎل
ﺑﮭﺎی زﻋﻔران ﺑﮫ ﺻورت ﺟﮭﺷﯽ ﺑﮫ ﺑﯾش از  4ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن در
ھﺎی ﭘﯾﺷﯾن ﺧواﺳﺗﺎر اﯾﺟﺎد ﻣرﮐزی ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﺑﺎزار زﻋﻔران و
ھر ﮐﯾﻠوﮔرم رﺳﯾد ،ﮐﺷﺎورز از اﯾن اﻓزاﯾش ﻗﯾﻣت ﻧﺻﯾﺑﯽ ﻧﺑرد.
ﺑﺎزار ﺳﻧﺟﯽ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻧﺎﺳب در ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ ﺷده ﺑودﻧد و
ﻋﻼوه ﺑر آن ،اﻓزاﯾش ﻗﯾﻣت ﻣﺣﺻول؛ ھﻣواره ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﻗﯾﻣت
ﺗﻌدادی ﻧﯾز ﺑورس ﮐﺎﻻی اﯾران را ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﻋﻧوان ﮐرده
ﻧﮭﺎده ھﺎی ﺗوﻟﯾد ﻣﺎﻧﻧد ﺑذر و ﮐود ،اﻓزاﯾش ﻧرخ دﺳﺗﻣزدھﺎ و ﺧدﻣﺎت
ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣدﯾران ﺑورس ھم ﻣواﺟﮫ ﺷد ،اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل آن ﭼﮫ
ﺣﻣل و ﻧﻘل و  ...اﻧﺟﺎﻣﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳود ﮐﺷﺎورز ﻧﯾﺳت .ﻋﻣﻼً
ﮐﮫ ﺳﮭل اﻧﮕﺎری ﮐﺎرﮔزاران ﮐﺷﺎورزی و ﻋدم ﺣﻣﺎﯾت دوﻟت اﻋﻼم
ھﻣواره ﺳود اﻓزاﯾش ﻗﯾﻣت از آن دﻻﻻن و ﻣﺎﻓﯾﺎی زﻋﻔران ﺑوده اﺳت.
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ﺷد ،اﻗدام ﺧﺎﺻﯽ ﺻورت ﻧﮕرﻓت .
در ﻣورد ﻋدم ﺑرﺧورداری ﮐﺷﺎورزان از ﺳود واﻗﻌﯽ ﺣﺎﺻل
دراﻗداﻣﯽ دﯾﮕر ،دوﻟت طرح ﺧرﯾد ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ زﻋﻔران را ﺑﮫ
از دﺳﺗرﻧﺞ ﺧود ،ﺣﺗﯽ در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی رژﯾم ھم ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﻣﻧﻌﮑس
ﻣوﻗﻊ اﺟرا ﮔذاﺷت .ﭼﻧﯾن ﻋﻧوان ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ اﺟرای اﯾن طرح
ﺷده اﺳت" :ﺷﻣﺎ ﺑروﯾد ﺗﻣﺎم ﻣﻧطﻘﮫ ﻗﺎﺋﻧﺎت ،ﺗرﺑت ﺣﯾدرﯾﮫ ،ﺑﯾرﺟﻧد و
واﺳطﮫ ھﺎی زﻋﻔران ﺣذف ﺧواھﻧد ﺷد .اﻣﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠف و از
ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﻋﻔران ﮐﺎﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود از ﮐﺷﺎورزان ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ آﻗﺎی
آن ﺟﻣﻠﮫ اﯾن ﮐﮫ ﺑر روی طرح ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻻزم ﺻورت
ﮐﺷﺎورز آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﯾد ﯾﮏ ﻣﺛﻘﺎل زﻋﻔران را  2ھزار ﺗوﻣﺎن
ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺑود و از آن ﻣﮭﻣﺗر اراده واﻗﻌﯽ ﻧﯾز ﺑرای ﺳﺎﻣﺎن دھﯽ ﺑﮫ
ﺑﻔروﺷﯾد ؟ ﯾﻘﯾن ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﻔروﺧﺗﮫ اﻧد .اﯾن زﻋﻔران ﻣﺛﻘﺎﻟﯽ 11
ﺑﺎزار زﻋﻔران وﺟود ﻧداﺷت ،اﯾن اﻗدام ﻧﯾز ﺷﮑﺳت ﺧورد .ﺷراﯾط
ھزار ﺗوﻣﺎن ﻓﻘط ﮔﯾر دﻻل ھﺎ و واﺳطﮫ ھﺎ ﻣﯽ آﯾد .ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده
3
ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺑود ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻓروﺷﻧدﮔﺎن ﺧود ﺑﯾﺎن داﺷﺗﻧد ﮐﮫ" :ﻣﺎ ﺑﮫ
زﻋﻔران از اﯾن ﻣﺛﻘﺎﻟﯽ  11ھزار ﺗوﻣﺎن ھﯾﭻ ﻧﻔﻌﯽ ﻧﺑرده اﺳت".
ﻋﻧوان واﺳطﮫ ﺿرری ﻧﺧواھﯾم ﮐرد واﯾن ﮐﺷﺎورزان ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
درﻣﻧﺎطق زﻋﻔران ﮐﺎری ،ﮐﺷﺎورزان ﻣﺣﺻول ﺧود را ﺑﮫ ﺗﺟﺎر
ﻣﺗﺿرر ﻣﯽ ﺷوﻧد ...زﯾرا ﻋدم ﺧرﯾد ﮐﻣﺗر از ﯾﮏ ﮐﯾﻠوﮔرم
ﺧرده ﭘﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﻣﯽ ﻓروﺷﻧد و آن ھﺎ ﻧﯾز ﻣﺣﺻول را ﺑﮫ ﺗﺟﺎر رده
زﻋﻔران ﻣوﺟب ﺷده ﺟﻣﻊ زﯾﺎدی از ﮐﺷﺎورزان ﺧرده ﻣﺎﻟﮏ از اﯾن
ھﺎی ﻣﯾﺎﻧﯽ و ...و در اﻏﻠب اوﻗﺎت ،زﻋﻔران ﺗوﻟﯾدی در ﻓﺎﺻﻠﮫ
طرح ﺑﮭره ﻣﻧد ﻧﺷوﻧد .ﻣدﯾر ﺟﮭﺎد ﮐﺷﺎورزی "ﺳراﯾﺎن" ﻧﯾز ﮔﻔت:
ﮐﺷﺎورز ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺗوزﯾﻊ ﻣوﯾرﮔﯽ داﺧل 3-4 ،ﻣرﺗﺑﮫ
ھﺟوم دﻻﻻن ﺑﮫ اﯾن ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﺑرای ﺧرﯾد زﻋﻔران از ﮐﺷﺎورزان
ﺧرﯾد و ﻓروش و ﺑﮫ اﺻطﻼح دﺳت ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ ﺷود و در ھر
ﻣﺷﮑل ﺳﺎز ﺷده و اﮔر ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺧرﯾد ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ زﻋﻔران را ﺑﮫ
ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﻘداری ﺑﮫ ﻗﯾﻣت آن اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﻣﻌﻣوﻻً ﺧرﯾداران
ﺻورت دﺳﺗﮫ اﻧﺟﺎم دھﻧد و ﺑﻌد آن را ﺑﮫ ﺳرﮔل ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﻧد ،اﯾن
زﻋﻔران ،ﻗﯾﻣت زﻋﻔران را در زﻣﺎن ﺑرداﺷت ﻣﺣﺻول در ﺳطﺢ
ﻣﺷﮑل رﻓﻊ ﺧواھدﺷد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ھر ﮐﯾﻠوﮔرم زﻋﻔران،
ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارﻧد و ﭘس از آن ﮐﮫ زﻋﻔران را ﺑﮫ ﻧرخ ھﺎی
دﺳت ﮐم  700ﮔرم ﺳرﮔل دارد ،ﺗﺟﺎر ﺑﺎﯾد ھر دﺳﺗﮫ زﻋﻔران را
ﻧﺎزﻟﯽ از ﮐﺷﺎورز ﺧرﯾدﻧد و ﻣﺣﺻول از دﺳت ﮐﺷﺎورز ﺧﺎرج ﺷد،
 11ھزار ﷼ از ﮐﺷﺎورزان ﺧرﯾداری ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ آن را ﺑﮫ ﻗﯾﻣت 9
اﻗدام ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﻗﯾﻣت آن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ،ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷﺎورزان
ھزار ﷼ ﻣﯽ ﺧرﻧد و اﯾن اﻣر ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺳود ﻓروش
ﺑﮫ ﻋﻠت ﺷراﯾط ﻧﺎﻣﺳﺎﻋد زﻧدﮔﯽ و دﺷواری ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ؛ ﯾﺎ ﻗﺑل از
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زﻋﻔران ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﮐﺷﺎورز ﺑرﺳد ،ﻧﺻﯾب دﻻﻻن ﻣﯽ ﺷود".
ﻓﺻل ﺑرداﺷت از ﺗﺟﺎر ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ را ]اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ ﻣﻘداری ﺑﮭره[ درﯾﺎﻓت
▲ ﺻـــﺎدرات زﻋﻔــران :ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ رﯾﯾس ﺻﻧدوق ﺗوﺳﻌﮫ
ﮐرده و در ﻗﺑﺎل آن ﻣﺗﻌﮭد ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﻣﺣﺻول را ﺑﮫ آن ھﺎ ﺑﻔروﺷﻧد
ﺻﺎدرات اﯾران ،درﺣدود  75درﺻد از زﻋﻔران ﺗوﻟﯾد ﺷده ﺻﺎدر
و ﯾﺎ ﺑﺎز از روی ﻧداری ،ﻧﺎﭼﺎرﻧد ﻣﺣﺻول را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از
ﻣﯽ ﺷود 6.ﻣﯾزان ﺻﺎدرات زﻋﻔران طﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اول ﺗوﺳﻌﮫ از
ﺑرداﺷت و ﯾﺎ در ﻣدت زﻣﺎن ﮐوﺗﺎھﯽ ،ﺑﮫ دﻻﻻن ﺑﻔروﺷﻧد.
ﻟﺣﺎظ ﻣﻘدار و ارزش روﻧد اﻓزاﯾﺷﯽ داﺷﺗﮫ اﻣﺎ طﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ دوم
ﻋﻠﯾرﻏم آن ﮐﮫ ﺗﺟﺎر زﻋﻔران اﻧواع و اﻗﺳﺎم ﺗﺷﮑل ھﺎی ﻣرﺑوط
ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﺎ ﮐﺎھش ﺷدﯾدی ھﻣراه ﺑوده و در اواﺧر اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ دوم
ﺑﮫ ﺧود را دارﻧد ،اﻣﺎ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﮐﺷﺎورزان از داﺷﺗن ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺷﮑل
و در طول ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳوم ﺗوﺳﻌﮫ ،اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ و روﻧد ﺻﻌودی ﺑﮫ
واﻗﻌﯽ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺧود ﻣﺣروﻣﻧد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد درﻣﻘﺎﺑل ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ
ﺧود ﮔرﻓت .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ طﺑق آﻣﺎر ﺳﺎﻟﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮔﻣرک
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرآن ھﺎ روا ﻣﯽ دارﻧد ،ازﺧود دﻓﺎع ﮐﻧﻧد .آن ھﺎ درﻣﻘﺎﺑل
اﯾران درﺳﺎل  ،1382درﺣدود  147/5ﺗن زﻋﻔران ﺑﮫ ارزش
ﺑﮭره ﮐﺷﯽ ھﺎی ﺗﺟﺎر و ﺑﺎﻧدھﺎی ﻣﺎﻓﯾﺎﯾﯽ ﺑﯽ دﻓﺎﻋﻧد .در ﻣطﺑوﻋﺎت
ﺗﻘرﯾﺑﯽ  71ﻣﯾﻠﯾون دﻻر از ﮐﺷورﺻﺎدر ﺷده اﺳت 4.اﻣﺎ ﭘس از آن
ﺧود رژﯾم ﻧﯾز اﺷﺎره ای ﺑﮫ اﯾن اﻣر ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ..." :اﯾن ﺷرﮐت ھﺎﯾﯽ
ﺻﺎدرات زﻋﻔران ﮐﺎھش ﺷدﯾدی داﺷت ﮐﮫ ﻣﯾزان آن را ﺣﺗﯽ ﺗﺎ 50
ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﺑﺎ ﻧﺎم و ﻧﺷﺎن ھﺎی ﺧﺎص دارﻧد ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،
درﺻد ﻧﯾز ﺑرآورد ﮐردﻧد 19.ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ رﯾﯾس
اﯾن ھﺎ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده زﻋﻔران ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﯾن ھﺎ درﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی و ﺧرﯾد و
ﺻﻧدوق ﺗوﺳﻌﮫ ﺻﺎدرات زﻋﻔران ،ﺟﮭش ﻗﯾﻣت زﻋﻔران درﺳﺎل
ﻓروش زﻋﻔران ﻧﻘش دارﻧد .در واﻗﻊ اﯾن ﺷرﮐت ھﺎی ﻣﺗﻌدد
 ،1386ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش  77درﺻدی ﺻﺎدرات زﻋﻔران درآن ﺳﺎل
زﻋﻔران ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ھم ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺟﺎﯾزه ﻣﯽ دھﻧد و ...ھﻣﺎن
ﺷد 21.ﺻﺎدرات زﻋﻔران درﺳﺎل  ،1387ﺑﻧﺎ ﺑﮫ اظﮭﺎر ﮔﻣرک ،از
ﺳﻠف ﺧرھﺎی ﻗدﯾم ھﺳﺗﻧد ،ﺳﻠف ﺧرھﺎی ﻣدرن ھﺳﺗﻧد ،ﺑﻠﮫ از ﻧوع
ﻧظر وزﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎل  9 ،1386درﺻد ﮐﺎھش داﺷت .درﺳﺎل
ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ اش  ...ﺑﮫ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺷﺎورزان زﻋﻔران ﮐﺎرﮐﻣﺗر ﺗوﺟﮫ ﺷده
 69 ،87ﺗن زﻋﻔران ﺑﮫ ارزش  91ﻣﯾﻠﯾون و  635ھزار دﻻر
اﺳت .ﻗﺎﺋﻧﺎت ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺣروﻣﯽ اﺳت .ﮐﺷﺎورزﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺣروم
ﺻﺎدرﺷد .در ﺳﺎل  87ﺧرﯾداران ﺧﺎرﺟﯽ زﻋﻔران اﯾران ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻓﻌﺎل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در ﭼﻧد ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ
اھﻣﯾت ،ﮐﺷورھﺎی اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ،اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ﻋرﺑﯽ ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ،ﻋرﺑﺳﺗﺎن
وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ درﺟﻧوب ﺧراﺳﺎن داﺷﺗﯾم .در اﯾن ﺳﺎل ھﺎی ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ
ﺳﻌودی ،ﻓراﻧﺳﮫ ،ھﻧد و ژاﭘن ﺑودﻧد ﮐﮫ اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ﻣﻘﺻد  36درﺻد
ﺣﺗﯽ ﭼﻧد ﺗﺎﻧﮑر آب ﺑﮫ ﮐﺷﺎورزان زﻋﻔران ﮐﺎر داده ﻧﺷد ﺗﺎ ﭘﯾﺎز
زﻋﻔران ھﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﮫ ارزش  33ﻣﯾﻠﯾون و278
زﻋﻔراﻧﺷﺎن را ﻧﺟﺎت ﺑدھﻧد .ﺣﺎﻻ ﺷﻣﺎ ﺑﺣث ﺗﻌﺎوﻧﯽ زﻋﻔران ﮐﺎران
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ھزاردﻻرﺑود.
را دارﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .آﯾﺎ ﻣﺎﻓﯾﺎی زﻋﻔران در اﯾران دارﯾم؟  ...ﺑﻠﮫ،
3
ﻋﻠﯾرﻏم آن ﮐﮫ ﻣﻘدار ﺗوﻟﯾد دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده زﻋﻔران
اﻓرادش ھم ﻣﺷﺧص ھﺳﺗﻧد".
ﻗﺎﺑل ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺗوﻟﯾد ﮐﺷور ﻣﺎ ﻧﯾﺳت اﻣﺎ ،ﺑﺎزارھﺎی ﻓروش زﻋﻔران
وزﯾر ﺟﮭﺎد ﮐﺷﺎورزی ﻧﯾز ،ﺑر وﺟود ﻣﺎﻓﯾﺎی زﻋﻔران ﺻﺣﮫ ﻣﯽ
دﻧﯾﺎ را اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ،ﭼﯾن و ﭼﻧد ﮐﺷور دﯾﮕر رھﺑری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻋﻼوه
ﮔذارد" :ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻋﻣده زﻋﻔران ﺟﮭﺎن در اﯾران ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ
ﺑرآن ﻗﯾﻣت زﻋﻔران ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾران ﻧﯾز ﺗﺄﺳف ﺑﺎراﺳت .زﯾرا در
ﺑﮫ ﻋﻠت وﺟود ﻣﺎﻓﯾﺎی زﻋﻔران ،ﺳود ﮐﻣﺗری ﺑﮫ ﮐﺷﺎورزان ﻣﯽ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﯾﻣت زﻋﻔران ﮐﺷور ﻣﺎ  450دﻻر در ھرﮐﯾﻠوﮔرم ﺑوده
رﺳد 16".ﯾﮏ ﮐﺷﺎورز و ﻓروﺷﻧده زﻋﻔران در ﺗرﺑت ﺣﯾدرﯾﮫ ﻧﯾز
اﺳت )ﻗﺑل از ﺟﮭش ﻗﯾﻣت زﻋﻔران( ،ﻗﯾﻣت زﻋﻔران ﺗوﻟﯾدی ﮐﺷور
ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﺳود اﺻﻠﯽ ﻧﺻﯾب ﺻﺎدرﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺷﮭد و ﺗﮭران ﻣﯽ
ھﻧد  700دﻻر در ھر ﮐﯾﻠوﮔرم و ﻗﯾﻣت زﻋﻔران ﺗوﻟﯾد ﮐﺷور
ﺷود و ﭼون در ﺗرﺑت ﺣﯾدرﯾﮫ ھﯾﭻ ﻣرﮐز و ﺗﺷﮑل ﻣﺗوﻟﯽ ﺳﺎﻣﺎن
اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ  1400دﻻر در ھر ﮐﯾﻠوﮔرم ﺑوده اﺳت .ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﻗﺳﻣت
دادن ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ،ﻓروش و ﯾﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آن ﻧﯾﺳت ،ﺑﮫ ﺟز ﯾﮑﯽ دو
ﻋﻣد ًه زﻋﻔران اﯾران ﺑﮫ ﺻورت ﻓﻠﮫ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود و ﭘس از ﺑﺳﺗﮫ
ﻣورد ،ﺻﺎدرﮐﻧﻧده ای درﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻧدارﯾم و اﮐﺛر ﮐﺷﺎورزان
13
ﺑﻧدی دوﺑﺎره از ﺳوی آن ﮐﺷورھﺎ ،دﯾﮕر ﺑﺎر ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﺣﺻوﻟﺷﺎن را ﺑﮫ ﺷﮑل ﺳﻧﺗﯽ ﺑﮫ ﺧرﯾداران ﺷﮭر ﻣﯽ ﻓروﺷﻧد".
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ،ﻓراﻧﺳﮫ ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ و اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ﻋرﺑﯽ ،ﻋﻣده ﮐﺷورھﺎﯾﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ زﻋﻔران را ﺑﮫ ﺻورت ﻓﻠﮫ از اﯾران ﺧرﯾداری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
ﭘس از ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﻣﺟدد ،دوﺑﺎره ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺣﺗﯽ ﻋﻣده
زﻋﻔران ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ﻋرﺑﯽ ﺻﺎدر ﺷده ﻧﯾز ،درﻧﮭﺎﯾت ﺳر
8
از ﮐﺷوراﺳﭘﺎﻧﯾﺎ درآورده اﺳت.
وﺿﻌﯾت ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﺻﺎدرات زﻋﻔران اﯾران ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
ﻣﺎﻓﯾﺎی زﻋﻔران اﺳت .ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐوﺗﺎه ﻣدت و ﮐﺳب ﺣداﮐﺛر
ﺳود وﻋدم ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ )ﮐﮫ ﺟزء ﺧﺻﺎﯾص ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﺳﻧﺗﯽ ﮐﺛﯾف ﻣوﺟود در رژﯾم ﻓﺎﺳد ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت( ﺑدان
اﻧﺟﺎﻣﯾده ﮐﮫ در طول ﺗﻣﺎم ﺳﺎل ھﺎی ﭘس از اﻧﻘﻼب  ،57ﮐﺷﺎورز
زﻋﻔران ﺗوﻟﯾدی را ﺑﺎ ﮐﻣﺗرﯾن ﻗﯾﻣت ھﺎ ازدﺳت ﺑدھد ،ﺑﺎﻧدھﺎی
ﻣﺎﻓﯾﺎﯾﯽ زﻋﻔران را در ﺷراﯾط ﺳﻧﺗﯽ و ﺑﮫ ﺻورت ﻧﺎﻣطﻠوب و ﺑﺎ
ﺣداﻗل ﻗﯾﻣت ﻓرآوری ﮐرده و ﺑﮫ ﺻورت ﻓﻠﮫ )ﻋﻣوﻣﺎ ً درﮐﯾﺳﮫ ھﺎی
 10ﮐﯾﻠوﮔرﻣﯽ( ﺻﺎدرﮐرده و ھرﮔز ھﯾﭻ اﻗداﻣﯽ درﺟﮭت ارﺗﻘﺎء و
ﺑﮭﺑود ﺷراﯾط ﺗوﻟﯾد ،ﻓرآوری و ﺗﺟﺎرت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ آن
ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت .ھرﮔز ﻧﮕذاﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﮐﺷﺎورزان ﺗﺷﮑﻠﯽ
ﺑرای ﺧودﺷﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﻻاﻗل ،ﺑﺧﺷﯽ از ﺗﺟﺎرت داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺣﺻول ﺗوﻟﯾدی را ،ﺧود اﻧﺟﺎم دھﻧد .ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﺳطﺢ ﮐﺷت
ﺑﮫ ﺣدود  10ﺑراﺑر در ﺳﺎل ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب رﺳﯾده اﻣﺎ ھﯾﭻ
اراده ای ﺑرای ﺣل ﻣﺷﮑﻼت وﺟود ﻧدارد و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﺎﻧدھﺎی ﻣﺎﻓﯾﺎﯾﯽ
اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾری در ﺷراﯾط ﻣوﺟود ﺻورت ﻧﮕﯾرد .در
ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ھرﮔوﻧﮫ اﻗداﻣﯽ ﺑرای ﮐﺳب ﺳود
ﺑﯾﺷﺗر وﺟود دارد .ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﺗﻘﻠب را ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋواﻣل
ﺿرﺑﮫ ﺧوردن ﺑﺎزار زﻋﻔران ﻣﯽ داﻧﻧد و درﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﺻرف
زﻋﻔران ﺗﻘﻠﺑﯽ ﻣوﺟب وارد آﻣدن زﯾﺎن ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣردم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد،
ﺑرﺧﯽ ﺗﺟﺎر و ﺻﺎدرﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﺑرای ﮐﺳب ﺳود ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﻧواع ﺗﻘﻠب
دﺳت ﻣﯽ ﯾﺎزﻧد .اﻣﺎ ھﯾﭻ ارﮔﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ از آن ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﯾﮑﯽ ازﻓﻌﺎﻟﯾن ﺑﺎزار ،ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﻗﯾﻣت زﻋﻔران،
ﻣﯾزان ﺗﻘﻠب در ﺑﺎزار زﻋﻔران ﻧﯾز اﻓزاﯾش ﺷدﯾدی ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت.
ﺻﺎدرﮐﻧﻧد ه ای ﻧﯾز ﻣﯽ ﮔوﯾد" :اﮐﺛر زﻋﻔران ھﺎی ﺗﻘﻠﺑﯽ در
ﺑﺎزارھﺎی دوراز دﺳﺗرس ﺑﮫ ﻓروش ﻣﯽ رﺳﻧد ،ﭼرا ﮐﮫ ﻣردم
آﺷﻧﺎﯾﯽ ﭼﻧداﻧﯽ ﺑﺎ زﻋﻔران اﺻل ﻧدارﻧد ...واﺳطﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﺧرﯾد و
اﺣﺗﮑﺎر زﻏﻔران و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗرﻓﻧدھﺎﯾﯽ ھﻣﭼون زدن ﺷﮑر،
ﻧﻣﮏ ،آب ﻧﻣﮏ ،ﭘﺎراﻓﯾن ﯾﺎ ﻧﺷﺎﺳﺗﮫ ﺑﮫ زﻋﻔران ،ﺧﯾس ﮐردن و
ﮔذاﺷﺗن زﻋﻔران در ﯾﺧﭼﺎل ﯾﺎ ﮔذاﺷﺗن ﺳﻧﮓ آﺳﯾﺎب ﺷده در
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ﻣﺣﺻول ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﺷده ،ﺳودھﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آورﻧد".
اﻧﺣﺻﺎر ﻣﺎﻓﯾﺎی زﻋﻔران ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑرﺧﯽ
ﺻﺎدرﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻧﯾز ﺑدان اﻋﺗراض دارﻧد .ازﺟﻣﻠﮫ ﻋﻠﯽ ﺣﺳﯾﻧﯽ ﻋﺿو
ھﯾﺄت ﻣؤﺳس اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺻﺎدرﮐﻧﻧدﮔﺎن زﻋﻔران ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﯾﮏ
ﺻﺎدرﮐﻧﻧده ]ﻣﺳﺗﻘل[ درﺑﺎزارھﺎی ھدف ﺗﮏ و ﺗﻧﮭﺎﺳت ...ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗوﺳﻌﮫ ﺗﺟﺎرت ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﻣﯽ ﺻﺎدرات و ﺻﺎدرﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷد،
اﻣﺎ اﮔر ھم اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ دارد ،ﺷﺎﯾد در اﺧﺗﯾﺎر ﮔروھﯽ ﺧﺎص ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﻣﺎ از آن ﺑﯽ ﺧﺑرﯾم 6.در واﻗﻊ ﮐﻠﯾﮫ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﮑوﻣﺗﯽ
در ﺧدﻣت و ﺗﺣت اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎﻓﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
▲ ﺳﮭـــم ﮐﺷﺎورزان از ﺛــروت ﺗــوﻟﯾــد ﺷــده :طﺑق ﺑرآوردھﺎ،
ﺗوﻟﯾد زﻋﻔران ﺗﺎﻗﺑل ازﺟﮭش ﻗﯾﻣت ،درآﻣدی ﺑﮫ طور ﻣﺗوﺳط ﻣﻌﺎدل
 50ھزار ﺗوﻣﺎن ﺑرای ھر ﺧﺎﻧوار اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐرده اﺳت 4.اﮔر اﯾن
ﻣﺑﻠﻎ را در ﺗﻌداد ﺧﺎﻧوارھﺎی ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧده زﻋﻔران ) 80000ﺗﺎ
 100000ﺧﺎﻧوار( ﺿرب ﮐﻧﯾم ،ﺑﮫ اﻋداد  4ﺗﺎ  5ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن
ﻣﯽ رﺳﯾم ﮐﮫ ﮐل ﻣﺑﻠﻐﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺻﯾب ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯽ ﺷود .آﯾﺎ
ارﻗﺎم ﻣزﺑور ﺑﺎ رﻗم ﺣدود  430ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرآورد ارزش
ﻧﺎﺧﺎﻟص زﻋﻔران ﺗوﻟﯾدی ﺧراﺳﺎن اﺳت ،ﻗﺎﺑل ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ اﺳت؟
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳودھﺎی دھﮭﺎ ﻣﯾﻠﯾﺎردی ﻧﺻﯾب ﺑﺎﻧد ھﺎی ﻣﺎﻓﯾﺎﯾﯽ
ﻣﯽ ﺷود ،اﮐﺛرﯾت ﮐﺷﺎورزان ﺷرﯾف و زﺣﻣﺗﮑش ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده اﯾن
ﺛروت ھﺳﺗﻧد ،در ﺷراﯾط ﺳﺧت و دﺷوار زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮔذراﻧﻧد.
ازﺟﻣﻠﮫ ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻗﺎﯾن ﮐﮫ ﻧﺎم آن ﺑﺎ زﻋﻔران ﭘﯾوﻧد ﺧورده و ﺷﮭرﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﭘﻧﺟم

ﺟﮭﺎﻧﯽ دارد ،ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺣروﻣﯽ اﺳت و ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺳﯾﺎری ازﻣردم
ﺳﺎﮐن درآن ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺗﺣت ﭘوﺷش ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻣداد ﻗرار دارﻧد و ﺑدون
درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻧﻘدی و ﻏﯾرﻧﻘدی اﯾن ﻧﮭﺎد ،ﻗﺎدر ﺑﮫ اداﻣﮫ زﻧدﮔﯽ
ﻧﯾﺳﺗﻧد .از  111062ﻧﻔر ﺟﻣﻌﯾت ﺑﺧش ھﺎی ) 4ﺑﺧش( ﺷﮭرﺳﺗﺎن
ﻗﺎﯾن 10751 ،ﻧﻔر )ﯾﻌﻧﯽ درﺣــدود 10/4درﺻد ﺟﻣﻌﯾت( ﺗﺣت
ﭘوﺷش ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻣداد ﻗراردارﻧد .اﻟﺑﺗﮫ درﺻد ﺟﻣﻌﯾت ﺗﺣت ﭘوﺷش
ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻣداد درﺳﮫ ﺑﺧش از ﭼﮭﺎرﺑﺧش و ﺳﮫ ﺷﮭر از ﭼﮭﺎر ﺷﮭر
ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻗﺎﯾن ،از ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﯾﺎد ﺷده ﺑﯾﺷﺗر و در ﺑﺧش "زھﺎن"
و "ﺷﮭرآرﯾن" %14 ،ﺟﻣﻌﯾت ﺗﺣت ﭘوﺷش ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻣداد
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ﻗراردارﻧد.
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ﮐﺎر در روﺳﺗﺎھﺎ اﺳت"1387/9/7 -
 -10ﺳﺎﯾت  :www.torbatkhabar.blogfa.comﺷراﯾط ﺑﺣراﻧﯽ
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