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  برناک جوان
شبح تعیین تکلیف . استدر گشت و گذار شبحی بر فراز ایران 

سایھ این شبح بسیار گسترده تر از مرزھای جغرافیایی ! اساسی
این شبح از در داخل و خارج ایران ترس . استمشاھده قابل  ایران

با روزافزون می شود و قدرتھای موجود را بھ ولولھ انداختھ تا 
چگونھ باید دامنھ نفوذ  :اره جویی کنندچاین شبح  بررسی مختصات

  .سازند یا بی خطرشبح را محدود این 
در گوشھ و کنار دنیا مردم زیادی بھ صفحات در مقابل، 

میلیونھا انسان . چشم دوختھ اند تا شادی کنندھا ویزیون و رسانھ تل
در کارخانھ ھا، ادارات، مدارس و دانشگاھھا، بیمارستانھا و 

سایھ آنرا . مراکز علمی و روشنفکری بھ شبح فوق چشم امید دارند
ایران امید بھ تغییر مبارزات مردم آنان در . با دقت پی می گیرند

  . کھ می تواند چھره دنیا را عوض کند تغییری. را می بینند
صف بندیھای بعد از وقایع عاشورا ما شاھد تغییرات مھمی در 

بیانیھ ھای مختلفی منتشر شدند، . ھستیمثر داخلی و خارجی ؤم
، استراتژی ھا و تاکتیک ھای جدیدی رو آمدندشعارھای جدیدی 

باید دید ولی  .ایجاد شدندتازه ای طرح شدند و اتحادھا و پیوندھای 
. با این سرعت صحنھ سیاسی را ُپر کرده است ھااین رویدادچرا 

چرا قبل از عاشورا امکان وقوع چنین رویدادھایی قابل پیش بینی 
چھ اتفاقی افتاد کھ نیروھای مختلف تا این حد ماھیت خود و  نبود؟

   سیاستشان را روشن کردند؟ 
ماه گذشتھ  دونیاز داریم کھ بھ  ھا این پرسشپاسخ بھ برای 

شعارھای مردم مستقیماً آبان کھ  13بھ روز  .بیاندازیم ینگاھ
. را نشانھ گرفتتندباالترین نھادھا و مراکز و افراد نظام اسالمی 

. آذر رسید 16این اوضاع با کش و قوس و تمرین ھای خیابانی بھ 
با دار و دستھ فعلی  –روزی کھ نھ مناسبت مذھبی بود و نھ رژیم 

ھل و این روز را با ج ندتوانست -کاران اصالح طلب و نھ ھم –
آذر جنبش دانشجویی توانست  16در . دنکندروغ و جعل مصادره 

ندای اتحاد با خیزش مردم را سر دھد، بھ وظیفھ خود عمل کند و 
. آبان ایفا کند 13نقش مھمی در فراگیرکردن شعارھای رادیکال 

 ساتمقدّ شکستند و  را در ھم مردم و دانشجویان آشکارا تابوھا
بھ ھر دو جناح را کھ  ایدئولوژیکی تھایبُ . نظام را بزیر کشیدند

آنھا قسم می خوردند و ھنوز ھم می خورند را بھ آتش سپردند و 
شعارھای ضدکلیت جمھوری بدین طریق . زیر پا لگد مال کردند

این موج این مبارزات شکی باقی نگذارد کھ . فراگیر شداسالمی 
  .ھمھ بھ عاشورا چشم دوختھ بودند. تادن نداردسر باز ایس

از مدتھا قبل از آغاز سال تحصیلی  سبزموسوی و کمپ 
جناح کودتاچی ھم . منتظر تاسوعا و عاشورای حسینی شان بودند

ا زبانی بیرون افتاده برای این عزای ساالر شھیدان مأیوسانھ و ب
دو  ارتی ھربعب. بسیج می کرد پایھ ھای خود راو  تدارک می دید

کھ حرکت می کردند پھن جناح غالب و مغلوب در یک باند 
آبان و  13وقایع . برای ھر دوی آنھا فضای جوالن بود

وارد کرد کھ در  جناح آذر آنچنان شوکی بھ ھر دو 16
آذر و قبل از عاشورا، خامنھ ای  16روزھای بعد از 

شخصاً بھ شرکت در عزاداری حسینی برای اتمام شورش 
ف فتنھ گران فرمان داد و موسوی و شرکا ھم با و حذ

نذر و نیاز کنیم تا التماس و خواھش اعالم کردند کھ بیایید 
ھمھ چیز بھ دور از خشونت و شعارھای ضدرژیمی تا 

اما تحرک انقالبی مردم حساب و کتاب ھمھ . برگزار شود
نھ تنھا  57برخالف عاشورای  88عاشورای . را بھم زد

ھادینھ شدن رھبری مذھبی نشد، بلکھ موجب تثبیت و ن
شعارھای ساختارشکن را بھ نحو مؤثری تثبیت کرد و بر 

. مسالمت جویی در مقابل دشمن ضربھ مھمی وارد آورد
این امر آب بر النھ مورچگان ریخت و موجب دلھره و 

موسوی تا بدان حد کھ امثال . نگرانی رھبران موج سبز شد
عمالً مبارزه برحق مردم و آن  بعد از... و خاتمی و کروبی و 

مردم را محکوم کرده شعاردھندگان را با اغتشاش برابر دانستند و 
ی کھ حاکمیت جمھوری اسالمی را شعارو رسماً اعالم کردند ھر 

 .است انحرافیبزیر سؤال کشد 
رفتند کھ  طلبان در مماشات و سازش آنچنان پیش  اصالح 

در خیابان خواستار  ه درحالیکھ مردمھفت مااکنون پس از 
موسوی برای حفظ جمھوری اسالمی شده اند، امثال سرنگونی 
و طرح گذر از بحران جمھوری فرمان عقب گرد  نظام رسماً 

 .اسالمی را منتشر می کند
جناح کودتا و جناح مغلوب کھ برای اشورا تنھا چیزی عوقایع 

ه عمدپس از آن بود کھ . ، ھمانا عزاداری برای حسین بودداشتن
جاھل، عوامل بیگانھ مارکسیست، مردم حاضر در خیابانھا منافق، 

، مخالفان جامعھ مدنی و خشونت طلب و مشتی اراذل مو صھیونیس
روز نشان داد کھ  دو آری شعارھای مردم در این .فتندنام گر

. مستقیماً و تماماً متوجھ کلیت نظام و تمام سران آن است ،حملھ
خیابان باید دقت می کردی تا باند  ر درضدیگر در بین جمعیت حا

یاحسین، میرحسین ھم فقط در  .رول یا پارچھ ھای سبز را ببینی
سرعت وقایع آنقدر زیاد  .میان بخشی از مردم بندرت تکرار شد

 –پدر معنوی ملت عنوان بود کھ بھ آنھا اجازه نداد منتظری را بھ 
رشکنانھ در تثبیت شعارھای ساختا. تبدیل کنند -بخوانید راِه سبز

ارتقای آبان و  13 همبارزاندیشھ حاکم بر ادامھ نھ تنھا عاشورا 
ی در فرا پی گرفت، بلکھ خود بھ نقطھ عطآذر  16رادیکالیسم 

بیان چرخشی در روحیھ مبارزاتی . فضای سیاسی ایران بدل شد
آری از بستن خیابان ھا و شعلھ ھای بلند موتورھای . مردم بود

سرکوبگران تا کشف حجاب زنان تا تنبیھ گرفتھ متعلق بھ آتش 
علیھ  و مبارزه با ھر ابزاریی مزدور سربازان و بسیجی ھا

این ھمھ تا حملھ بھ قرارگاه پلیس و تصرف آن مھاجمان، 
  . جھانی را آشفتھ کردداخلی و قدرتھای دستاوردھا بود کھ خواب 

ھم اکنون رفسنجانی از رشد افراطی گری سخن می راند؛ 
شرمانھ بر مردم توھین روا می دارد و بھ آنان می گوید  خاتمی بی

غلط کردید کھ ضدنظام شعار دادید؛ کروبی از تعھدش بھ والیت 
فقیھ حرف می زند؛ موسوی با برسمیت شناختن ضمنی انتخاب 
احمدی نژاد طرح گذار از بحرانش را ارائھ می دھد و پنج 

سعی می  ھم..) سروش، گنجی، مھاجرانی و" (روشنفکر دینی"
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
باید اذعان کرد کھ نوار ی واقعی میان دستھ فوق تمام تفاوتھابا 

محکم و روشنی این نیروھا را از باالترین ُکرسی رھبری در 
ممالک اروپایی، تا  سالنھای بورسوھای کاخ سفید و ایران تا راھر

ترس از : ترس نوار. چین و روسیھ بھم پیوند می زندحاکمان 
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فروپاشی، ترس از رادیکالیسم توده ھای تحت ستم، ترس از تار و 

، وحشت از رشد جھش ا زدهمار شدن یک سیستم در نقطھ ای سود
وحشت از برخاستن  وار نیروھای انقالبی در پرتو این رادیکالیسم،

ستم و استثمار طبقاتی و جنسیتی و تحت غولھای سرکوب شده 
  . ملیتی و مذھبی

خصلت بیانیھ ھای صادر شده پس از عاشورا توسط اشارات 
. سطحی و قسمی بھ برخی خواستھ ھای عمومی، تعیین نمی شود

اگر کسی دنبال حقوق پایھ ای مردم در این بیانیھ ھاست ول معطل 
این بیانیھ ھا از حقوق زنان، ملیتھا و مردم زحمتکش در . است

مسألھ اصلی ھمھ نگارندگان این بیانیھ ھا ارائھ راه . خبری نیست
حلی کلی است تا بتواند جمھوری اسالمی را از این بحران 
خطرناک بھ گونھ ای گذر دھد کھ ارکان نظم ارتجاعی کمترین 

ت کھ بیانیھ شماره بر این بستر سیاسی اس. آسیب را بھ خود بیند
از بیت رھبری تا . ھفدھم موسوی مورد توجھ ھمھ قرار می گیرد

قصر رفسنجانی و کاخ سفید، از مراکز سبزھا در خارج تا محافل 
کپک زده روشنفکران خود فروختھ و ھمھ کسانی کھ از قدرت 

آنان بطور . مردم می ھراسند راه نجاتی در این بیانیھ می بینند
منجملھ مذاکره با  –اده اند کھ بھ ھر طریق کھ شده جدی بھ فکر افت

حرکت مردم را مھار و کنترل کنند و نگذارند  –جناح حاکم 
  . شیرازه جمھوری اسالمی کامالً از ھمھ گسیختھ شود

زرگ نسلی کھ در جمھوری اسالمی ب –کھ برای ما امری   
میت دارد شناخت این مرحلھ حساس و تالش برای ایفای شدیم، اھ

ما را در از مختصات اوضاع جدید شناخت . خود استمستقل قش ن
. ی تواند راھگشای مبارزه ما باشدبرابر حقایقی قرار می دھد کھ م

ترس طبقھ تحرکات سیاسی در اردوی دشمن و سازشکاران بیان 
کھ ما ھمگی دریافتند باالخره . مسلط از طغیان ستم دیده گان است

نشنیده گرفتند و ما را عده ای ایل او. نمی خواھیمجمھوری اسالمی 
در ادامھ باز ھم نادیده خطاب کردند، ... قلیل و محارب و ملحد و 

منتظری وفات مثل  یبھ ریسمانھای خارج از موضوعگرفتند و 
بلکھ شنیدند تنھا صدای قدرتمند ما را نھ حاال چنگ انداختند، اما 

. ی پیدا کنندا مفرّ بدر بدنبال ارتباطات جدید و قدیم خود افتادند تدر
ھرچند می دانند کھ دیگر نمی شود بھ آسانی مردم را آرام کرد و 

مخصوصاً َکک بھ تنبان آنھایی افتاده کھ خود درست . فریب داد
سال پیش با قداره و قلم بھ سالخی یک انقالب مردمی پرداختھ  30

آقایانی کھ قلم بدست و اسلحھ بھ کمر انقالبیون را محاکمھ . بودند
آقایانی کھ بزرگترین تالش مردم ایران برای . اسالمی کردند

سال پیش با ھمدستی قدرتھای  30رسیدن بھ آزادی را درست 
جامعھ، سقط کردند و اساس جھانی و نفرتشان از زیر و روشدن 

اسلحھ ھر اندیشھ مخالفی را بدار  برای سالھا با زور و فقط با زورِ 
غربال یر جمھوری اسالمی ات غرذتمام آویختند و نابود کردند تا 

نداھای سازش و مماشات، اندرزھای امروزه نیز . شود
ھمھ و ھمھ برای آنان ... خیرخواھانھ، تزھای عدم خشونت و 

آلترناتیوی ھ حساس ھاینست کھ اعالم کنند ما می توانیم در این بر
  . برای گذر از بحرانھا باشیم

دانشجویان و جوانانی  اما در این اوضاع ما چھ باید بکنیم؟ ما 
ماه در خیابان و کوچھ، در مدارس و دانشگاھھا،  7کھ در تمام این 

یدن تدر منازل و سر کالسھا و سِر کارمان شاھد بھ خون غل
و با  یمه ابود ی خودبھترین دوستان و جوانان و ھم کالسیھا

االت فراوان بھ مراسم عاشورای امسال ؤبا سھمرزمان خود و 
بی صد سالھ تاریخ ایران برای ما  االتؤھ چرا ساینک .رسیدیم

بی شک شکاف میان ما . بستگی دارد یل زیادیپاسخ مانده بھ دال
 57سرکوبی کھ بعد از سال . است یبسیار مھمبا نسل قبلی عامل 

یکی از مھمترین عوامل فاصلھ و شکاف  ،شدنسل انقالبی قبل از 
بھ وظایف  اما ھر نسلی خود باید. استبین دو نسل عمیق 

بی شک ما باید بھ شانھ ھای نسل قبلی . پیشاروی خود پاسخ گوید
. تکیھ زنیم تا قادر باشیم بھ افق ھای گسترده تر چشم دوزیم

امروزه بدون حضور متشکل و آگاھانھ مان امکان تأثیرگذاری بر 
درنتیجھ نھ تنھا باید افق و آرمان . اوضاع از ما سلب می شود

شن تر کنیم بلکھ نیاز بھ متشکل شدن فوری مبارزاتی مان را رو
تنھا با سازماندھی آگاھانھ است کھ می توان نیروی مادی . است

خود را در مقابل نیروی مادی دشمن قرار داد، بھ ارزیابی واقعی 
از قوای خود و دشمن دست یافت و نبردھای پیروزمند سازمان 

  . داد
ال رسیدن بھ با قدرت در حمردم بارزات مسریع السیر قطار 

مسیر تعیین تکلیف قطعی با نظام یا . دو راھی حساسی است
رھبران موج سبز . مسیری کھ رھبران موج سبز ترسیم می کنند

پنج روشنفکر دینی تا قدرتھای بین موسوی و کروبی  تا قبیل از 
در حال رایزنی ھستند تا بتوانند قطار را بھ ریل و مسیر المللی 

آنقدر  آنو قدرت سرعت از ت کنند و یا مورد نظر خودشان ھدای
بکاھند تا در لحظھ رسیدن بھ دوراھی امکان تغییر مسیر، سرکوب 

تجربھ، قدرت و آنان . و متالشی کردن آنرا بھ بھترین شکل بیابند
نیروی نظامی و مراکز فکری و امکانات بین المللی و رسانھ ای 

مشکل اساسی . ارندکاملی را ھم برای انجام اقداماتشان در اختیار د
این . اینجاست کھ مردم ما از مقرھای فرماندھی خود محرومند

مھمترین نقطھ ضعفی است کھ مانع از آن می شود تا مبارزات 
  . مردم بھ سمت تعیین تکلیف قطعی با نظام تکامل یابد

وجود و حضور نیروھای آگاه و انقالبی جنبش امروزه 
معنای تقویت عنصر آگاھی  دانشجویی در تمام مبارزات مردمی بھ

در ی افزایش اعتماد بھ نفس امعناین حضور بھ  .تاسو فرماندھی 
تحت ستم است کھ می توانند  موج مبارزات و طبقات قشار میان ا

است ی روشنی ذھن مبارزانی ارا بھ مقصد رھایی برسانند، بھ معن
 بھ معنی زدودن آلودگی ،دارندی رھایی واقعی کھ نیاز بھ قطب نما

بجا مانده از مذھب و اندیشھ ھای مردساالرانھ انھ ھای زن ستیز
، بھ معنای دفاع از خشونت عادالنھ در مقابل خشونت و قھر است

ناعادالنھ و جابرانھ است؛ بھ معنای دفاع از دموکراسی واقعی و 
انقالبی و نوینی است کھ ما ھنگام مبارزه در خیابانھای شھر یاد 

بھ معنای دفاع . نیم و بنیانش می گذاریممی گیریم، تعریفش می ک
 ،ملیت یت،از حقوق برابر برای ھمھ آحاد جامعھ صرفنظر از جنس

. بھ نظام جھانی امپریالیستی است مذھب و رھایی از وابستگی
امتحان  روی انگشتان فریبکارانِ بھ صحنھ  ،بدون انجام این مھم

. می شودپس داده می چرخد و یا توسط اسلحھ سرکوبگران خونین 
برای  را با درایت پیش بردن، مبارزهبھ معنای ما درست انتخاب 

ن ید، برای رھایی و نھ ریساصالح و ترمیم رژیمنھ اساسی تغییر 
. و سرانجام تثبیت دستاوردھای شورش مردم استبندھای جدید، 

موبایلھا،  تراکتھا، ،ھا تک برگی، رسانھ ما نشریاتدر این کار 
ھستند، سالح خود را نیز از ... و  و تویتر فیلترشکن و فیس بوک

ی ھر گذر و و قطعات فلز سطل آشغال خیابانھا و تکھ چوبھا
غنیمتھایی کھ از سرکوبگران می گیریم تھیھ خواھیم کرد، میتینگ 

ست کھ در حین مبارزه در ا ھای ما و اتاق ھای فکر ما بحثھایی
یغات و اطالع بین ما درمی گیرد و ما را بھم نزدیک می کند، تبل

رسانی ما از دیوارھای شھر و بیلبوردھا و تلفن عمومی و ھرجایی 
بدون حضور ما با این  .کھ امکان نوشتن وجود دارد تغذیھ می شود

نگرش مبارزاتی، اتحاد نیروھای مردمی درگیر در خیابانھا 
این بر عھده نسل پرسشگر ماست کھ این . دورنمای روشنی ندارد

  . جامعھ فراگیر کندمعانی را در سطح 
  : پیش بھ سوی

ü تحکیم و ارتقای دستاوردھای رادیکال مردم و ادامھ مبارزه!  
ü تأکید و تکیھ بر وحدت مبارزاتی مردم!    
ü  افزایش ھوشیاری عمومی درباره سیاستھای نیروھای طبقاتی

  !مختلف
ü  دامن زدن بھ بحث و مناظره در مورد مختصات جامعھ نوینی

  !یاز دارندکھ مردم ما ن
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 بخش دوم مصاحبھ با  شھرزاد مجاب
  محقق و فعال سیاسی زنان

  
نظرتان در مورد نقش زنان در خیزش چند ماه گذشتھ مردم : بذر

ایران چیست و عکس العمل در خارج از کشور بھ حضور زنان 
  در این مبارزات چگونھ بوده  است؟

مفصل می خواھم از این فرصت استفاده کنم و حرف ھائی : پاسخ
  . امیدوارم مشکلی نباشد. تر از یک مصاحبھ بزنم

ھفتھ ی گذشتھ در سمیناری در دانشگاه تورنتو کھ بحث آن در 
در مطالعات خاورمیانھ بود » جنسیت«و » زن«لھ ی أمورد مس

سخنانم را با شعر شمیم، زن جوان ایرانی ساکن اروپا، شروع 
  :کردم کھ می گوید

 بھ ھمین سادگی ،فتی جندهبھ زورمرا کردی، و بھ من گ«
و فردا در روزنامھ ھا نوشتند، زنی بدکاره بھ مرگ 

  ».ھمین سادگی محکوم شد، من ُمردم، تو نفھمیدی، بھ
شمیم کھ صدای دلنشینی دارد ترانھ ای ھم بھ یاد دوست بیست 

. در زندان اوین سنگسار شد 2000سالھ اش خوانده کھ در سال 
  :گویدی ترجمھ کردم کھ مچند سطر از این ترانھ را ھم 

  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
خواستم برای شرکت کنندگان در این سمینار  نکتھ ای کھ می

ت میلیونی روشن کنم این بود کھ سی و یک سال پیش زنان با شرک
. خود در مبارزات علیھ نظام سلطنتی توجھ دنیا را جلب کردند

امروز ھم زنان ایران پیشگامان شکستن افکار، اخالق و رفتار 
شمیم بدرستی می گوید . مذھبی ھستند-پوسیده ی نظام مردساالران

کھ سرکوب زن، سنگسار زن، خشونت علیھ زن، شکل 
ین نظام بھ پا نخیزد علیھ ا» امتی«اگر  است و» گندمذھب«

بحث و جدل زیادی در مورد این . شریک در این خشونت است
نکتھ ی من درگرفت کھ از یک طرف نشانگر وجود سردرگمی 

تضادھای  –فکری در مورد قوای محرکھ ی مبارزات زنان ایران 
اجتماعی، فرھنگی و تاریخی عمیقی کھ بھ این حرکت اجتماعی 

از طرف دیگر نشانگر نفوذ گسترده است و  –انفجاری پا می دھد 
و روش پراگماتیستی (ی تفکر سیاسی میانھ رو و راست گرایانھ 

در مورد مبارزات مردم ایران بطور کلی و ) منطبق بر آن
تفکری کھ تالش می کند این مبارزات  –مبارزات زنان  مشخصاً 

را در چارچوبھ افق و منافع یک جناح رژیم و اقلیتی از ناراضیان 
عھ تعریف کند و مایل است کھ این جنبش جوابش را در ھمان جام

  .بگذارید این نکتھ را بیشتر باز کنم. جویبار جستجو کند
دھھ است کھ حرکات اجتماعی و سیاسی و ابتکارات فردی  سھ

زنان ایران در مقابلھ با رژیم اسالمی از طرف محافل سیاسی، 
خارج از کشور آکادمیک، گروھھای زنان و رسانھ ھای جمعی در 

نظر غالب تحسین، تعریف و تمجید از حرکت . دنبال می شود
بھمین . اصالح طلبانھ، پراگماتیستی و خشونت پرھیز زنان است

بھ عنوان » کمپین یک میلیون امضاء«دلیل در خارج از کشور 
در ایران شناختھ شده است نھ بھ عنوان یکی از » جنبش زنان«

کمپین «البتھ بھ اعتقاد من . ایران حرکات اصالح طلبانھ زنان در
حتی در ھمان چھارچوب اصالح طلبانھ » یک میلیون امضاء

دارای افقی محدود است زیرا خواھان حرکت در چھارچوب نظام 
و ایدئولوژی اسالمی است کھ خود از ستون ھای اسارت زنان 

در مقابل، کمتر کسی با نظرات افراد و گروھھای . ایران است
 -شم اندازی فراتر از رفرم و ترمیم نظام حقوقیزنانی کھ چ

تحلیل و نظرات گروه ھای . ی داردیی موجود دارند آشنایقضا

مذھبی -دیگر زنان کھ خواستار فروپاشی تمامیت نظام مردساالر
. اند، بعنوان بخشی از جنبش زنان ایران در نظر گرفتھ نمی شود

اطالعیھ ھای  و  1387مارس  8در بیانیھ » زنانی دیگر«، مثالً 
لھ زنان با رفرم و در أگوناگون با صراحت اعالم کرده است کھ مس

جالب است کھ توجھ کنیم بیش  )1(.چارچوب این نظام حل نمی شود
، 60از بیست سال است کھ خانواده ی زندانیان سیاسی دھھ ی 

بھ دادخواھی علیھ رژیم اسالمی » مادران خاوران«بخصوص 
ی در صحنھ ی تئاتر بین المللی یبارزات جابرخاستھ اند، اما این م

این انتخاب ھا چگونھ و چرا انجام . ندارد» جایزه ی حقوق بشر«
اینھا . شود؟  بھ نظر من این انتخاب ھا اتفاقی و تصادفی نیست می

حاصل گره خوردن چند روند فکری در سھ دھھ ی گذشتھ  است، 
ر خارج از از این رو نقش زنان در خیزش اخیر و انعکاس آن د

کشور را باید در بستر این تحوالت فکری، سیاسی و عملی 
  .بررسی کرد

، آغاز تحول مھمی 1357شرکت چشمگیر زنان در انقالب 
. در تبدیل زنان بھ نیروی مھم اجتماعی در تاریخ معاصر بود

زنان ) 1357مارس  8(زمانی کھ در اولین برگزاری روز زن 
ی خمینی بھ خیابانھا آمدند، در اعتراض بھ فرمان حجاب اجبار

. خود را در مقابل خشونت رژیم تازه بھ قدرت رسیده تنھا یافتند
ی متمایل بھ یاکثر سازمانھای جنبش کمونیستی و گروھھای دانشجو

آنھم بھ بھانھ ِی مھم تر بودن  ،آن ھا پشت زنان را خالی کردند
این ! نبودن خیزش زنان» کارگری«دیگر مسائل انقالب یا 

لکرد نشانگر نفوذ تفکر کھنھ در جنبش کمونیستی بود کھ با عم
طبقھ کارگر گرایش بھ ندیدن اھمیت تعیین کننده ی » بت سازی«

برخی . ی زنان برای جنبش کمونیستی داشتھ استیجنبش رھا
مانند حزب توده و دیگرانی مانند » چپ«احزاب بھ ظاھر 

میدوار بھ مجاھدین مشغول مذاکره با رژیم نوپای اسالمی و ا
منافعشان ایجاب نمی کرد  شرکت در قدرت سیاسی بودند و اصوالً 

  .کھ بھ حمایت از خیزش زنان علیھ خمینی برخیزند
این انتخاب سیاسی نیروھای جنبش کمونیستی و جنبش 

  :ی دو نتیجھ داشتیدانشجو
سرکوب زنان راھگشای سرکوب نیروھای اجتماعی دیگر از ) 1

از دل این » قالب فرھنگی اسالمیان«. جملھ دانشجویان شد
سرکوب ملیت . گستاخی بھ چالش گرفتھ نشده ی رژیم بیرون آمد

  .ھا و بستن شوراھای کارگری، فراگیرکردن این گستاخی بود
فرمان حجاب اجباری آغازگر اسالمی کردن کل روابط ) 2 

مردساالنھ از -پوشش بدن زن نمادی از تفکر مذھبی.  اجتماعی بود
جنس زن و مرد در تمام عرصھ ھای خصوصی و روابط دو 

این روابط بر اساس اصول مذھب تعریف و . عمومی زندگی است
تدوین شده و بوسیلھ ی دولت و دستگاه عریض و طویل جاسوسی، 

  .پلیسی و سرکوبگرانھ اش پیاده شد
مذھبی، زنان ساکت ننشستند، اما -در مقابل این تھاجم دولتی
ن مبارز با دوام کھ سازش ناپذیری شورشگری شان در یک سازما

با رژیم اسالمی را پیشھ خود کرده باشد و مھمتر از آن متکی بر 
مبارزات توده ی زنان در سھ . فشرده نشد ،یک برنامھ روشن باشد

خودجوش  دھھ ی گذشتھ افت و خیز زیادی داشتھ است و عمدتاً 
شده و البتھ گروھی از زنان با افق ھای سیاسی تعریف . بوده است

اینان ائتالفی از زنان . بطور کمابیش منسجم حرکت کرده اند
مذھبی، و عده ای از -خانواده ھای در قدرت، زنان جریان ملی

زنان سکوالر صاحب نظر بیرون از حاکمیت ھستند و برنامھ شان 
. تشویق نظام بھ ایجاد اصالحاتی در قوانین ضد زن بوده است

فمینیسم «ام این تالش ھا رامحققین فمینیست خارج از کشور ن
بدین ترتیب بر مبارزات زنان مھر مذھبی . گذاشتند» اسالمی

این چرخش فکری ھمخوانی . زدند، یعنی ھویتی مذھبی بھ آن دادند
نزدیکی با فراگیرشدن افکار راست گرایانھ درجنبش جھانی 
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بدنبال فروکش کردن مبارزات آزادیخواھانھ ی . فمینیسم دارد

، روی کار آمدن دولت ھای محافظھ کار در اروپا، 1960سالھای 
آمریکا و کانادا و باالخره فروپاشی شوروی و اروپای شرقی، 
سیاست و تفکر راستگرایانھ در دنیای آکادمیک، در رسانھ ھای 
جمعی و در فرھنگ عامھ ی کشورھای سرمایھ داری رشد 

تغییر بزودی این فکر فورمولھ شد کھ سرمایھ داری .  بیشتری کرد
اساسی کرده و ھیچ آلترناتیوی در مقابل وضع موجود نیست و فقط 
می توان دندان ھای تیز این نظام اجتماعی بیرحم را در اینجا و 

  .آنجا کندتر کرد
نتیجھ ی فراگیر شدن این ایده این 
شد کھ نوک تیز مبارزات جنبش ھای 
اجتماعی دیگر رو بھ دولت و سیستم 

تیجھ ھای حکومتی نبود و در ن
مبارزات محدود بھ یک محلھ، منطقھ و 
گروھی خاص شد و برای بھبود 

ی کھ یبخشیدن بھ وضع اسفبار انسانھا
زیر چرخ ھای سنگین نظام 

جنبش زنان . شدند مردساالری لھ می
تکھ پاره بود و زیر فشارھای سیاسی و 
مالی سازمانھای فرادولتی مانند 

سازمان ملل خصلت مبارزاتی خود را 
داد و سازمانھای غیردولتی جای  ازدست

" ئو.جی.ان"یعنی . این جنبش را گرفتند
در این جا فرصت وارد شدن بھ . زده شدند

بحث ھای گسترده در این زمینھ نیست و 
نمی توانم ریزه کاری ھای این پروسھ را با 

فقط بھ این . جزئیات کامل توضیح بدھم
ئو .جی. ان"اکتفا می کنم کھ جنبش زنان 

کند و  ھ ظاھر غیرسیاسی عمل میب" زده
ھدف اعالم شده اش اصالح وضع زنان 

با  مذاکرهاما از آنجا کھ روش آن . است
مذھبی است و نھ -نظام مردساالری

 مقابلھبرانگیختن یک جنبش اجتماعی برای 
ھم نمی رسد " اصالحات"با آن، ھرگز بھ 

و در نھایت برخی ساختارھای حاکم را 
نان را بھ ز جنبش. ترمیم می کند

بنگاه رفاه ، اداره ی خیریھ، سسھؤم
دھد و  ، و غیره تقلیل میاجتماعی

باالخره، چشم اندازی درازمدت و 
بلکھ ھدفش  ،مشترک برای زنان ندارد

ی است کھ برای آن یھا" پروژه"انجام 
بھ عبارت . بودجھ دریافت شده است

دیگر بودجھ سیاست حرکت زنان را 
ای دراز  کند و نھ برنامھ تعیین می

مدت برای بدست آوردن آزادی و 
من در بستر چنین تاریخ و . برابری

بحث من .  کنم تحوالتی مسائل جنبش زنان ایران را بررسی می
بر سر حال و آینده ی جنبش است اما برای درک وضع امروز و 
ترسیم مسیر آینده مجبور ھستم بھ گذشتھ مراجعھ کنم و موقعیت 

  .ابعاد جھانی مبارزات زنان بنگرم جنبش زنان ایران را در
زنان جوان، با چھره ھای جسورانھ  حضور زنان، مخصوصاً 

و زیبا در مبارزات خیابانی کھ در رسانھ ھای غرب و اینترنت 
بطور گسترده ای پخش شد گیجی فمینیستی دیگری ایجاد کرده 

زن «ھمانطور کھ در باال گفتم چون تا کنون زن ایرانی را . است
ذاتی اش است، امروز » فرھنگ«دانستند کھ حجاب  می» مانمسل

آیا این تصویر «ال پاسخ دھم کھ ؤخواھند بھ این س ھم از من می

اینان . »چرا شکل یک زن مسلمان نیستند؟«، »زنان حقیقی است؟
ی یصحبت می کنند کھ گو» زن مسلمان«چنان در مورد 

و نھ افکار و در ژن ھای آنان برنامھ ریزی شده است » مسلمانی«
. سننی کھ بھ موازات دگرگون شدن جامعھ بشری دستخوش تغییرند

الھا از یک طرف تفکری نژاد پرستانھ است و از طرف ؤاین س
دیگر بی اطالعی عمیق از ساختار اجتماعی پیچیده جامعھ ایران و 

اگر رژیم . دھد طبقاتی آن را نشان می-ی ھای اجتماعییصف آرا
با توسل بھ خشونت تالش کرد کھ روابط اسالمی بمدت سی سال 

جنسیتی را اسالمی کند، فمینیستھای 
آکادمیک سی سال تالش کردند کھ با 
توسل بھ تئوریھای نسبیت فرھنگی، 
ھویت، پلورالیسم، اصالت، و 
اینترسکشنالیتی، اسارت زن ایرانی را در 

اینھا حتی . چھارچوب شریعت توجیھ کنند
علیھ قوانین مقاومتھای پراکنده ی زنان 

اسالمی را در چھارچوب مذھب محدود 
اما . کردند و آنرا فمینیسم اسالمی نامیدند

. سیر وقایع این تحلیلھا را محک زد
خشونت مردساالرانھ ی اسالمی، چھ در 
عرصھ ی دولت و چھ در جامعھ ی 

عین حال مقاومت زنان  در ،مدنی، تعدیل نشد
ت مبارزا. در ھمھ ی زمینھ ھا گسترش یافت

خیابانی از تابستان تا کنون شاھدی است بر 
اشتباه جریاناتی کھ سالھا بود زنان ایران را 

. کردند ساالر می تشویق بھ سازش با رژیم دین
اصالح طلبانی کھ رفرم تدریجی نظام زن ستیز 

و (کردند  را بھ زنان بھ ستوه آمده توصیھ می
با ده ھا ھزار زنی ) ھنوز چنین می کنند

ی خود را بھ سرنگونی این یکھ رھا روبروشدند
نگفتیم «گویند  بھ من می.  زنند نظام گره می

باید بھ تدریج جلو رفت؟ ببین حاال زنھا چکار 
کنند؟  ببین در این پروسھ ی تدریجی چقدر  می

این سخنان از نظر من مثلھ » یاد گرفتھ اند؟
کردن واقعیات برای توجیھ افق ھا و روش ھای 

ت و خود عقبگردی دیگر تسلیم طلبانھ اس
آنچھ امروز در خیابانھا  اتفاق می .  است
سیاست سرنگونی رژیم با روش  –افتد 

قدرتمند شدن مردم در مقابل کسانی کھ 
تداوم  –انحصار قدرت را در دست دارند

بلکھ گسست  ،سیاست اصالح طلبی نیست
  .از آن است

. این نکتھ را کوتاه در مثالی می شکافم
بھ مناسبت  فمینیستی مدرسھ یسایت 

االتی ؤس 1387فرارسیدن ھشت مارس 
مطرح کرد و از فمینیستھا خواست کھ بھ 

الھا ؤیکی از این س. الھا پاسخ بدھندؤاین س
آرزوی قابل ، چھ 1387در آستانھ ی ھشت مارس «: این بود
کید از أعالمت ت(» ؟...را برای این جنبش در قلبتان دارید تحققی

ی است کھ پاسخ و روش را یال ھاؤن ساین از آ)  من است
کند، حدود  آرزوی قلبی را محدود می. پیشاپیش فراھم کرده است

 و ثغور این آرزو را در قابلیت تحقق پذیری فوری آن ترسیم می
را تجویز می » مطلوب آن چیزی است کھ ممکن است«بینش . کند
در حالیکھ نظام زن ستیز جمھوری اسالمی از روز اول . کند
فعالیت واقع بینانھ و عمل گرایانھ کھ در . لوب زنان نبوده استمط

عرصھ ِ فلسفی در قالب پراگماتیسم فورمولھ شده است، اساس 
برنامھ ی جریانات اصالح طلب یا ترمیم طلب در جنبش زنان و 



  چھل و پنجمه شمار   بذرنشریھ دانشجویی        
 

 

6 

پراگماتیسم معتقد است کھ در ھر لحظھ . در جنبش کلی مردم است
جھانشمول و یا از قبل کشف حقیقت . حقیقت آنست کھ ممکن باشد

. توان دریافت حقیقت را تنھا در ضمن عمل می. شده وجود ندارد
حقیقت، نتیجھ یا معلول عمل است اما عمل وقتی حقیقی است کھ 

بھ این معنا کھ بطور فوری نتایج قابل لمس در بر (سودمند باشد 
گویند کھ جنبش زنان  فمینیست ھای اصالح طلب می). داشتھ باشد

ی دست بزند کھ مفید باشند مانند براه  انداختن یید بھ حرکت ھابا
کھ چشم اندازش اصالح نظام قانونی » کمپین یک میلیون امضاء«

  . رژیم اسالمی 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 

اما ما زنان باید ھشیار باشیم کھ رفرمیسم سیاست . ده اندوحشت افتا
و  –طبقھ ی بورژوازی  –طبقھ و ایدئولوژی مشخصی است 

بسیار جان سخت است و الزم است در عرصھ ِ نظری ھم با آن 
از اینرو در این مرحلھ از مبارزه ھشیاری زنان در . مبارزه شود

مبارزه جویانھ  بیان شفاف خواستھ ھایشان و اتخاذ راه و روش
سپیده ِی آزادی .  برای دست یافتن بھ آن ھا بسیار ضروری است

زنان «: پرسد می مدرسھ ی فمینیستیدر سایت  1388دی  9در 
در این جنبش ...«دھد  و پاسخ می )2(»خواھند؟ جنبش سبز چھ می

آنچھ بھ کل بھ فراموشی سپرده شده شعارھای برابری خواھانھ در 
این واقعیت باید ھشداری بھ »  .سی استجھت حذف تبعیض جن

. ھمھ مردم مبارز در مورد ماھیت واقعی رھبران جنبش سبز باشد
اینان در سرکوب جنبش زنان و بطور کلی جنبش مردم دست کمی 

ی کھ علیھ یاز جناح حاکم نداشتھ اند و ھنوز ھم از ھشدارھا
. می دھند بوی خشونت و تخاصم می آید» ساختار شکنان«

زنان بھ آزادی و برابری ساختار شکنانھ ترین خواست  خواست
بی دلیل نیست کھ . مردم در ارتباط با نظام جمھوری اسالمی است

جنبش سبز آن را مسکوت گذاشتھ است و بی دلیل نیست کھ 
نیز در زیر خیمھ سبز بھ این سکوت » کمپین یک میلیون امضاء«

داده اند کھ فقط باید تن داده است و افراد مختلف آن بھ زنان ھشدار 
  .اکتفا کرد» خواست ھای عمومی«بھ 

ال مقابل این است کھ خواست زنان ایران در این مرحلھ ی ؤس
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 

حجاب اجباری در  کھ لغو(قوانین شرعی و غیرشرعی ضد زن 
ھمواره یکی از شعارھای مھم جنبش زنان رادیکال ) س آن استأر

ی دین از یاین خواست بخشی از خواست جدا. ایران بوده است
بھ طور عینی و فارغ از  –بھ اعتقاد من جنبش زنان . دولت است

بھ مرحلھ ای گذر کرده کھ باید با شجاعت  –تمایالت ذھنی ھرکس 
برنامھ و روش مبارزه خود را در مقابل جامعھ و اعتماد بھ نفس 

ی نیروی عظیم زنان برای دست زدن بھ یبگذارد تا محور گردھما
 .یک مبارزه اجتماعی آگاھانھ باشد

ی کھ سالھا یکی از دلمشغولیھا و دلنگرانیھای سیاسی یاز آنجا
و آکادمیک من مبارزات زنان ایران بوده است چند سال پیش 

بھ  سازمانھای سیاسی چپ در خارج از کشور مطلبی را تھیھ و 
. دادم و پیشنھاد کردم آن را بھ عنوان کف اصول خود اتخاذ کنند

اصول پایھ ای در مورد برابری و آزادی زنان "عنوان این نوشتھ، 
تکرار ) ییبا برخی ویرایش ھای جز(در اینجا آن را . بود" ایران

. رنامھ مورد نظرمی کنم تا شاید کمکی باشد برای شکل گیری ب
است کھ بھ اعتقاد من باید در  ییابتدادر ھر حال این ھا اصول 

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

اسفند روز مبارزه برای  17دف با ھشت مارس مصا -1
رژیم این روز را .  آزادی و برابری زنان در سراسر جھان است

اھمیت تاریخی و جھانی این روز . روز سرکوب زنان کرده است
یکی از مشخصھ ھای زن . را بھ آگاھی عمومی مردم تبدیل کنیم

ستیزی رژیم شاه و جمھوری اسالمی تالش بیھوده ی آنھا برای 
ی است کھ سمبل زن فرودست و یینی ھشت مارس با روزھاجایگز

  . مطیع است  و نھ زن آزاد و برابر
امروز بزرگترین منبع ستم بر زن و بزرگترین مردساالر  -2

در جمھوری اسالمی ستم بر زن در باالترین . دولت حاکم است
قانون .  شود و بھ اجرا در می آید رده ھای دولت طرح ریزی می

ی و مدنی علیھ زنان و ناقض حقوق برابر زن و مرد یاساسی، جزا
استفاده از شریعت یکی از مھمترین اھرمھای رژیم . است

 این قوانین باید فوراً .  جمھوری اسالمی در سرکوب زنان است
قطع فوری استفاده از  ی دین از دولت و مشخصاً یجدا.  ملغی شوند
شرایط آزادی و ن و فقھ در مورد زنان جزو اولیھ ترین آاحکام قر

گشتیھا و ارگانھای انتظامی مخصوص زنان .  برابری زنان است
باید منحل گردند و آزار زنان در مجامع عمومی و سیاسی توسط 

 . لباس شخصیھا متوقف شوند
ی بر یمذھبی حاکم مردان را بھ استیالجو-نظام مردساالری -3

زنان  این روابط کھ مردان را بر. کند زنان تشویق و وادار می
کند بھ ضرر اکثریت مردان جامعھ نیز ھست زیرا کلیت  مسلط می

افزایش خشونت . کند نظام استثمار و ستم طبقاتی را تقویت می
مردان علیھ زنان در خانواده، از اشکال بظاھر بی ضرر مانند 
محدودکردن زنان و دختران در فعالیتھای روزمره ی زندگی 

اجتماعی، تا -ترده ی سیاسیشخصی و یا شرکت در فعالیتھای گس
اشکال آشکار خشونت مانند ضرب و شتم و بھ قتل رساندن، نتیجھ 

گسترش خودکشی و خودسوزی . ی تقویت روابط پاتریارکی است
در میان زنان و دختران جوان یک عکس العمل در مقابل فضای 
خفقان آوری است کھ روابط مردساالری برای زنان ایجاد کرده 

ی مردان بر زنان را باید محکوم کنیم و یسلطھ جو. است
مردساالری را یکی از برجستھ ترین موانع رشد و پیشرفت 

بھ این جھت، طغیان زنان علیھ مردان . دمکراسی در جامعھ بدانیم
سلطھ گر و علیھ روابط پاتریارکی عادالنھ است و باید از آن 

 .حمایت کنیم
و فرودست بودن علیھ تمام باورھای سنتی مبنی بر ناتوان  -4

مبارزه برای . زنان و لزوم تبعیت زن از مرد باید خط باطل بکشیم
. پاک کردن اذھان جامعھ از این باورھا وظیفھ ی ھمھ ی ما است

این باورھای سنتی و معیارھای اخالقی کھنھ زنان را فرسوده 
ید با رعایت یکرده استعدادھا و خالقیت ھای آنان را کشتھ است، بیا

ی زنان و برابری میان زن و مرد، آفریننده و مروج اصل آزاد
 .معیارھای نوین در روابط میان زن و مرد باشیم

علیھ افکار و مناسبات  جوانان دختر و پسر متحداً  -5
مردساالری باید بپاخیزند و در زمینھ ی روابط میان زن و مرد 

 ی کھ تبلور روابطیاستانداردھای نوین بوجود آورند؛ استانداردھا
برابر میان زن و مرد در ھمھ ی زمینھ ھا، از محیط خانواده، کار 

 .و تحصیل تا روابط عاطفی باشد
معلمین کشور باید از آموزش متونی کھ ناقض اصل  -6

بھ جای معیارھا و . برابری زن و مرد است خودداری کنند
باورھای سنتی و مذھبی درباره ی زن، معیارھا و باورھای نوین 

بری و آزادی زنان و کل بشریت است را در میان کھ مبشر برا
 .کودکان و نوجوانان آموزش دھند

. گیرد فقر اقتصادی بیش از ھمھ از میان زنان قربانی می -7
در . جمھوری اسالمی فاصلھ ی طبقاتی را گسترده کرده است

شرایطی کھ زنان از اغلب فرصتھای شغلی بدلیل زن بودن 
بسیاری را بسوی تن فروشی  محرومند، این وضعیت دھشتناک
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زنان کارگر اولین کسانی . راند بعنوان تنھا منبع کسب معاش می

. گیرند ھستند کھ در معرض اخراج و حذف مزایا قرار می
گسترش بیسابقھ ی فقر و فحشا فریادی است کھ بھ  اضطرار 
برقراری عدالت اجتماعی و توزیع ثروتھا و امکانات اجتماعی را 

مری کھ فقط با سرنگون شدن جمھوری اسالمی و ا. کند طلب می
آن اقلیتی کھ بھ بھای فقر اکثریت مردم ثروتھای افسانھ ای گرد 

 .آورده اند، امکان پذیر است
ایجاد تشکالت مستقل زنان برای پیشبرد مبارزه برای  -8

این تشکالت . آزادی و برابری زنان یک ضرورت حیاتی است
ی زنان و کل جامعھ نسبت بھ بی ی در باالبردن آگاھینقش بسزا

حقوقی زنان و لزوم مبارزه علیھ این بی حقوقی داشتھ و خواھند 
مرزبندی با رژیم جمھوری اسالمی و سازمانھای زنان . داشت

ثربودن این ؤوابستھ بھ آن و مرزبندی با امپریالیسم آمریکا برای م
 . تشکالت الزم است

ستم ایران مانند توجھ مشخص بھ موقعیت زنان ملل تحت  -9
ترکمن و زنان مھاجر افغانی از سوی  ،کرد، عرب، بلوچ، آذری

زیرا بھ زنان این ملل ستم جنسیتی . تشکالت زنان بسیار مھم است
بیداری ملی، کھ در نتیجھ ی ستم ملی در . شود شدیدتری وارد می
از یکسو آنان . زنان دارد ثیر متناقض برأکند، ت این زنان رشد می

کشد و از سوی دیگر  رصھ ی مبارزه ی سیاسی میرا بھ ع
ی غل و زنجیرھای پدرساالری را بر گرده ی یایدئولوژی ملی گرا
 . کند زنان محکمتر می

ستم بر زنان از سنگ بناھای نظام ستم و استثمار در  -10
بھمین جھت کلیھ ی جنبشھای اجتماعی در مبارزه ی . ایران است

شعارھای جنبشھای . باشند فع میزنان برای آزادی و برابری ذین
ی، کارگری، معلمان یاجتماعی و حق طلبانھ اعم از جنبش دانشجو

لغو حجاب اجباری، لغو : و غیره  باید شامل اینھا ھم باشند
ی دین از دولت، حق برابر در یسنگسار، لغو مجازات اعدام،  جدا

زمینھ ی ازدواج، طالق، مالکیت، وراثت، سرپرستی فرزندان، 
غال، تحصیل، سفر، حق سقط جنین و آزادی معاشرت دختران اشت

 .و پسران در اماکن عمومی
طغیان زنان در واقع ضربات محکمی بر ارکان روابط  -11

فعالین جنبش . زند سرمایھ داری و ماقبل سرمایھ داری می
لھ ی أکارگری باید با تبلیغ و ترویج در مورد اھمیت حیاتی مس

وضوع آگاھی طبقاتی کارگران و مبارزه ی لھ و مأزنان آنرا بھ مس
مبارزه ی کارگران برای حقوق برابر میان زن و . آنھا تبدیل کنند

. مرد کارگر از شروط ایجاد اتحاد در میان کارگران است
برگزاری مراسم ھشت مارس در کارخانھ ھا یک پیروزی برای 

کارگران باید نشان دھند کھ از مبارزه ی . طبقھ ی کارگر است
زنان علیھ مردساالری و برای دستیابی بھ آزادی و برابری استقبال 

. دانند کنند و آنرا بخشی از مبارزه ی خودشان می و حمایت می
در میان کارگران باید استانداردھای نوینی برای روابط میان زن و 

 .مرد کھ مبتنی بر برابری و احترام باشد بوجود آید
اول چنگ انداختن بر  رژیم جمھوری اسالمی از روز -12

اگر این رژیم مرتکب ھیچ جنایت . قدرت، بھ زنان اعالم جنگ داد
دیگری غیر از برده کردن زنان نشده بود باز ھم سزاوار 

اما زنان در مقابل این بیدادگریھا ساکت ننشستند و . سرنگونی بود
بھر ترتیب کھ توانستند مقاومت و اعتراض کرده و بھ یک نیروی 

ی کھ علیرغم ینیرو. عترض بسیار مھم تبدیل شدنداجتماعی م
سازمانیافتھ نبودنش دوست و دشمن مجبورند آنرا برسمیت 

از یکسو افراد و جریانات ترقیخواه و عدالت جو بھ این . بشناسند
 یید میأنیروی اجتماعی مقاوم و معترض بدیده ی تحسین و ت

اکند و و از سوی دیگر، مرتجعین حکومتی از آن ھراسن. نگرند
برای جلب نظرش مجبورند ادعا کنند کھ برای حقوق زنان تالش 

ید از ھر جنبھ از شورش و طغیان زنان علیھ وضع یبیا. کنند می
موجود و مبارزه ی آنان برای کسب آزادی و برابری حمایت کنیم 

و برای ھرچھ عمیقتر و گسترده تر شدن آن تالش کنیم و بدانیم کھ 
ابرابری میان زن و مرد و با ھدف ریشھ کن مبارزه علیھ ھرگونھ ن

 .کردن آن از اصول اولیھ ی مبارزه ی سوسیالیستی است
مان جریان پراگماتیست جنبش زنان کھ سال ھا از بھ چالش ھ

گیری جمھوری اسالمی پرھیز کرد و فعالیت خود را بھ مجرا 
سازی در جمھوری اسالمی مصروف کرد، امروز نیز می تواند 

بل پای جنبش مردم را پرچم پراگماتیسم خود کند و مشکالت مقا
رژیم است پس » سبز«ھمان جناح » ممکن«تنھا رھبر : بگوید

می تواند بگوید، جنبش . است» مفید«و » مطلوب«تنھا رھبری 
پس ھمان ھدف و . زنان دارای اھداف و برنامھ روشن نیست

اند می تو. است» مفید و مطلوب«برنامھ رھبری سبز، برای زنان 
ل سازمان ذانحصار قدرت سرکوب نظامی و امنیتی و اوباش و ارا

سرنگون کردن این ھا «یافتھ حکومتی را نشان داده و بگوید 
بدون شک چیره شدن این طرز » .ممکن نیست پس مطلوب نیست

تفکر بر جنبش زنان فاجعھ بار خواھد بود و منجر بھ بازسازی 
از این سرانجام بی سرانجام کلید پرھیز . نظام مردساالر خواھد شد

در دست فعالین رادیکال جنبش زنان است کھ بدون آنکھ دچار 
بھت و ھراس در مقابل مشکالت شوند باید با اتکاء بھ قوای جمعی 
خود و با اتکاء بھ انرژی بی نظیر زنان جامعھ و اشتیاق 

برنامھ ما، راه : ی، بھ سھ چالش جواب دھندیپرحرارت آنان بھ رھا
تشکیالت «، »رھبری ما«بلی . ای تحقق آن و رھبری ماما بر

، عباراتی کھ دیری است دفن شده اند و باید بھ آنان جانی تازه »ما
ت صعود بھ قلھ ھا را بھ أمی توانیم و ضروری است کھ جر. دمید

 .باید دست بھ کار شویم. وقت تنگ است. خود بدھیم
ای گسترش آن معماران والیت فقیھ برای تثبیت رژیم خود و بر

. در دنیا اھمیت زیادی برای کنترل و انقیاد زنان قائل شدند
اسالمی را بعنوان بدیل مردساالری سکوالر -مردساالری دینی

وظیفھ ی جنبش زنان ایران سنگین است؛ . ی ارائھ دادندیبورژوا
وظیفھ ای انترناسیونالیستی و انقالبی یعنی سرنگونی جمھوری 

 –سوسیالیسم  –نی و گذر بھ نظامی نوین اسالمی و مردساالری دی
کھ می تواند شرایط تاریخی برای فروریختن نظام پدرساالری را 

  ■.فراھم سازد
  پانویس ھا

  »زنانی دیگر«رجوع کنید بھ وبالگ  -1
degar.blogfa.com-zwww.   

  ھمبستگی زنان ھمچنین در سایت شبکھ بین المللی  -2
-women-http://www.iran

solidarity.net/spip.php?article1323  
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  دوستان و رفقای گرامی؛  
در صفحھ ) ویژه عاشورا - 44بذر (ه پیشین نشریھ بذر در شمار

بھ چاپ رسیده کھ ظاھراَ نامی است کھ " کاباال"عکسی با نام  5
این عکس بھ اشتباه در . برای تصوف یھودی استفاده می شود

این مقالھ بھ چاپ رسیده است و بدین وسیلھ از شما خوانندگان 
  .عزیز عذر می خواھیم

 بذر

  دوستان و رفقای گرامی؛  
  .در این آدرس دیدن کنید "زنان دیگر"از سایت 

www.otherwomen.gizmomash.com/farsi 



  چھل و پنجمه شمار   بذرنشریھ دانشجویی        
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 !خیابان در دست مردم
ران انقالب آینده ای

یک انقالب زنانھ 
  !است

ایران امروز بار دیگر حماسھ 
روز عاشورا روز جشن توده . آفرید

 زنان ،دختران ،ھای مردم، جوانان
ایران امروز ھمراه بود با . بود ...و

. خون شجاعت و سنگ و  ،فریاد ،آتش ،دود
در معانی مذھبی و خرافی روزھای عاشورا و تاسوعا امسال 

ھ بھ اخباری کھ مبنی بر حضوراعتراضی با توج. نمودی نداشت
  . بھ خیابان رفتم ،مردم در این روز بود

انقالب بھ سمت کارگر جمعیت کمی در دو سمت خیابان در 
می " !مرگ بر دیکتاتور"و " هللا اکبر"حال حرکت بود و شعار 

. ھنوز از ماشین پیاده نشده بودم کھ گارد ویژه حملھ کرد. دادند
این بود کھ ھمھ جا  ،امروز نظرم را جلب کرداولین نکتھ ای کھ 

اولین حملھ ای کھ  در. تعطیل بود و مکانی برای پناه مردم نبود
شاھدش بودم موتوری ھا عالوه بر باتوم از موتور پیاده شدند و با 
. مشت و لگد بھ جان مردم و بخصوص زنان و دختران افتادند

ای اینکھ بعدا بر ،تیرھای رنگی بھ سمت مردم پرتاب می کردند
جمعیت کھ از . بھ سمت باالی کارگر میایم. آنھا را شناسایی کنند

یک ماشین ون در تقاطع . انقالب می آید در حال زیاد شدن است
بلوار کشاورز و کارگر ایستاده کھ وقتی با خیل جمعیت روبرو می 

شاید ھم  .شاید میرود تا نیرو بیاورد. آنجا را ترک می کند ،شود
در . جمعیت شعار گویان بھ داخل بلوار کشاورز می رود .ترسیده

یک سمت بلوار حرکت می کنند و مدام بر تعداد آنھا افزوده می 
مردم از گوشھ کنار کھ متوجھ صدا می شوند در حالی کھ . شود

ذوق و شوق در چھره شان معلوم است بھ تماشا می ایستند و یا با 
د و در طرف دیگر بلوار موبایل بھ دیگر دوستانشان خبر می دھن

جمعیت کھ اکنون یکطرف . بھ موازات جمعیت حرکت می کنند
. بلوار را کامال در اختیار گرفتھ شعار ھای متعددی سر می دھند

این  ھمھ لشکر "، "!بھ زودی سرنگونھ دیکتاتور بدونھ،"از جملھ 
 ."!بجنگ تا بجنگیم ما بچھ ھای جنگیم،"، "!با پول رھبر آمده آمده،

خود آگاه جمعیت در سمت دیگر بلوار نیز بھ تدریج زیاد شد و  نا
ماشینھایی کھ فقط در یک . آنھا نیز با جمعیت ھمراھی می کردند

سمت بلوار می توانستند حرکت کنند با بوق ھای ممتد از جمعیت 
سر خیابان فلسطین گارد ویژه کھ نمی توانست . حمایت می کردند

جمعیت حملھ کرد و مانع از این شد کھ با موتور حملھ کند پیاده بھ 
جمعیت در حملھ بھ چند . جمعیت بھ سمت میدان ولی عصر برود

اما اکثریت . قسمت تقسیم شد و بھ خیابانھای اطراف فرار کردند
  . جمعیت بھ داخل خیابان فلسطین رفتند

موضوع مھم و قابل توجھ این بود کھ شعارھا ھمھ اعتراضی 
. مروز در میان مردم احساس نمی شدعاشورا ا بود و اصالً 

ماشینھا کھ بوق می زدند و مردم ھم ھمھ شعارھایشان با دست 
بھ ھر حال . زدن و پا کوبیدن اعتراضاتشان را ابراز می کردند

چرا کھ بعد از اعتراضات و . این موضوع طبیعی و خوشایند بود
خشونت ھای رژیم علیھ مردم در این چند ماھھ و کشتھ شدن 

سال گذشتھ دیگر  30ان و آشکار شدن جنایتھای رژیم در جوان
سال پیش معنایش را برای  1400عزاداری برای یک اتفاق در 

و ھم اینکھ رژیم در این سالھا مدام تالش  ؛مردم از دست داده است
کرد تا این مراسم ھای مذھبی در نزد مردم ارَزش و الگو باشد و 

ھای  دیتھا و عقب ماندگیجوانان کھ ھم از رژیم و ھم از محدو
اگر .دیگر این مراسم را برنمی تابند ،تفکر اسالمی بھ ستوه آمده اند

 ،حسین و خاندانش مورد ظلم واقع شدند و یزید ملعون شد
چون جنایت کرد و زنان و جوانان و کودکان را کشت و 

اما آنھا با دست پر و  زینب افشاگر و قھرمان عاشورا شد،
و سھم خودشان را از حکومت  گیدندبا لشکر و سالح جن

ولی مردم در چند ماھھ اخیر با دست  .می خواستند
اما  .خالی و برای حق مسلمشان یعنی آزادی جنگیدند

زخمی و کشتھ و زندانی شدند و بھ بدترین شکل 
ممکن مورد شکنجھ و تجاوز قرار گرفتند و جانشان 

ھ مگر کم بودند زنان و دخترانی ک. را از دست دادند
و  !؟در این چند ماھھ در تظاھراتھا لیدر و پیشرو بودند

حضور زنان و دختران  !؟مگر کم کتک خوردند و دستگیر شدند
آنقدر چشمگیر بود کھ تمام رسانھ ھای دنیا بھ آن اذعان نمودند و 

در . ھمھ انقالب آینده ایران را یک انقالب زنانھ توصیف می کنند
  .ندارد این شرایط عاشورا دیگر معنایی

نرسیده بھ میدان فلسطین . باالخره بھ سمت خیابان فلسطین رفتم
ھلی کوپتری . باز ھم حملھ کردند و مردم بھ یک گوشھ فرار کردند

بعضی . در باالی سر مردم و در ارتفاع پایین در حال پرواز بود
از مردم می گفتند کھ در حال شناسایی است کھ بتوانند نیرو 

در . می گفتند شاید می خواھد تیراندازی کندبیاورند و بعضی ھم 
حین  فرار با چند دختر جوان بھ داخل خانھ ای می روم کھ متوجھ 

مادرشان شروع بھ بد و بیراه گفتن . شوم منزل خودشان است می
. می کند و اینکھ چی کم دارید کھ میرید این کار ھا رو می کنید

 :گفتند ،بودند دخترھا ھم کھ ترسیده. خوشی زده زیر دل مردم
اگر " :گفت ".نمی خواستیم بریم تظاھرات. فقط رفتیم دستھ ببینیم"

ببینم چھ شما و چھ بقیھ کھ رفتین تظاھرات خودم تحویل پلیستون 
عادی مردم چنین افراد  ھای تودهبین در  ،جالب بود برام ".می دم

کوتھ نظری کھ فقط خودشون و حریم کوچیک خودشون رو می 
. بھ خیابانی کھ بھ موازات فلسطین است میرم. بیرون میام. بینند

یکی میگھ سر جوانی با  قطره قطره خون روی زمین ریختھ شده و
درست میگن و اونو می برن توی خانھ ای تا . باتوم شکستھ شده

  .درمانش بکنند
برمی گردم بھ میدان فلسطین و خیابان رو بھ سمت پایین می 

جمعیت زیادی جمع . طین می رسمبھ تقاطع بزرگمھر و فلس. روم
بھ . شده و در حال شعار دادن است و سطل آشغال را آتش زده اند

با . تسخیر کرده اند مردم خیابان را کامالً . داخل بزرگمھر می روم
جدول ھای کنار خیابان و نرده خیابان را بستھ اند و سطل آشغال 

و در حال  ھا را آتش زده اند و جمعیت زیادی در خیابان ایستاده
اما از دور  ،یک پایگاه بسیج نزدیک خیابان است. شعار دادن است

بھ وصال کھ می . بھ خیابان انقالب می آیم. فقط تماشا می کنند
. لباس شخصی ھا مردم را متفرق می کنند. رسم درگیری است

درگیری خیلی . در چھار راه کالج قیامت است" :جوانی می گوید
اوایل صبح در میدان امام " :ی گویدیکی دیگر م ".شدید است

اما بھ . باالخره از وصال رد می شوم ".حسین تیر اندازی کرده اند
قدس کھ ابتدای نرده ھای دانشگاه است میرسم میبینم کھ آنجا را 

جلوی در دانشگاه پر . باید از طرف دیگر خیابان برویم. بستھ اند
بل توجھ دیگر امروز یک نکتھ قا. از ماشین نظامی و نیرو است

. ھم این است کھ ھیچ وسیلھ نقلیھ عمومی برای تردد مردم نیست
آذر مردم در اتوبوسھا پناه می گرفتند و شعار می  16چون در 

از خیابانھای . دادند، ایندفعھ نگذاشتند کھ این وسایل تردد کنند
دور تا دور میدان پر از انواع و . فرعی بھ میدان انقالب می روم

نیروھا نمی . بھ سمت باالی میدان می روم. و استاقسام نیر
متوجھ می شوم . بھ باال میروم. گذارند مردم  بھ سمت پایین بیایند

از باال گارد ویژه بھ مردم حملھ . کھ مردم در حال فرار ھستند
تمام باجھ با رنگ سبز . کنار باجھ تلفنی پناه می گیرم. کرده است

نھ ! نھ موسوی. "لب استشعار ھا جا. شعار نوشتھ شده است
ما فقط آزادی می " ،"!مرگ بر حجاب" ،"!فقط آزادی! کروبی
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کمی کھ باالتر می روم با خیل عظیم جمعیت مواجھ می  ".!خواھیم

جمعیت بھ چند ھزار نفر می رسد و ھمھ با ھم حرکت می . شوم
بھ نصرت کھ می رسند با سطل اشغال خیابان را می بندد و . کنند

چون اینطوری جمعیت بھتر . ت ماشینھا می شوندمانع از حرک
. ماشینھا با بوق ھمراھی می کنند. ھماھنگ و متمرکز می شود

مردم در حالیکھ بر سطل آشغال ھا می کوبند مردم را بھ ھمراھی 
یکیشان  .چند پرچم بزرگ ھم در دست مردم است. دعوت می کنند

دقیقھ  45ھ نزدیک ب. می گھ از در وزارت کشور کندیم و آوردیم
خیابان کارگر از سر فاطمی تا سر . جمعیت یکصدا شعار می دھند

نیروھای لباس شخصی در بین . نصرت مملو از جمعیت است
چند نفر کھ جلو ایستاده اند می گویند حملھ کردند و . مردم زیادند

مرد مسنی کھ در کنار جمعیت بود بھ . شروع بھ فرار می کنند
وقتی شعار میدین  وجود " :دود و می گویددنبال آنھا در کوچھ می 

نھا ھم کھ ترسیده اند آ "چرا فرار می کنین؟ !داشتھ باشین وایسین
جاسوس میگھ من کھ شماره ماشینتونو . سوار ماشین میشن

فکر می کنین نمی تونم گیرتون بیارم؟ از این تیپ ھا . برداشتم
ل یکی از باالخره حملھ می کنند وبھ داخ. خیلی زیادن بین مردم

اما بلوار کشاورز . آذر 16می افتم توی خیابان . فرعی ھا میرم
جمعیت خیلی زیادتر از اونھ کھ با یک حملھ . ھمچنان شلوغھ

جمعیت خیلی زیاده و . میام توی بلوار .بخوان مردم رو متفرق کنند
سطل اشغال ھای سراسر خیابان را . باز بھ  سمت کارگر می روند

ن ھایی کھ برای برف و زمستان گذاشتھ اند با ش. آتش زده اند
ھمھ شن ھا را دست بھ دست حمل می . سنگر درست کرده اند

  !ھمکاری مردم ستودنی است. کنند
بنرھا یی کھ برای عاشورا در خیابانھا نصب شده و متعلق بھ  

بسیج و سپاه است را بھ پایین می کشند و پاره می کنند و آتش می 
گار ویژه حملھ می . د ھزار رسیده استجمعیت بھ چند ص. زنند
. مردم دیگر فرار نمی کنند. مردم با سنگ مقابلھ می کنند. کند

، "!مرگ بر خامنھ ای. "شعارھا باز ھم رادیکال تر می شود
 ن،وشعارش حسین حسین" ،"!والیتش باطلھ ،خامنھ ای قاتلھ"

  ". !بر اصل والیت فقیھ گمر" ،"!نوکھریزک افتخارش
گارد ویژه حریف مردم نمی . ھمھ سنگ بھ دستند دختر و پسر

. اما بھ جایی نمی رسد. حملھ آنھا چندین بار تکرار می شود. شود
. خیابان کارگر و بلوار کشاورز در تسخیر مردم قرار می گیرد

شعار می . مردم بھ ھم توصیھ می کنند فرار نکنند .ھمھ خوشحالند
نند و مردم با سنگ در یک لحظھ کھ گاردی ھا حملھ می ک. دھند

با آنھا مقابلھ می کنند و آنھا  ھم پا بھ فرار می گذارند، صدای 
زانتیایی با سرعت . ماشینی توجھ ھمھ را بھ خود جلب می کند

. خیلی باال در حال فرار است و جوانھا با سنگ بھ دنبالش می دوند
می گویند اطالعاتی بود و مردم را شناسایی . باالخره در می رود

  .کرده است می
باید مسلح . بدون اسلحھ نمی شود کاری کرد" :یکی می گوید 
بقیھ می  ."حاضرم بیارم .من یکی دارم" :مردی می گوید !"شویم
حرفشون  ".باید ھمھ داشتھ باشیم .آخھ یکی فایده نداره" :گویند

اسلحھ داشتن بدون . اما مھمتر از سالح اول تفکر درستھ. درستھ
چند نفری با ھم . م جامعھ اینده بی فایده استتفکر صحیح از ترسی

ببینھ مردم چھ  ،موسوی کجاست" :می گویند. صحبت می کنند
میر  شما کھ ھنوز یا حسین،" :میگم !"؟بالیی داره سرشون میاد

. ما آزادی می خوایم. ولی الکیھ !آره" :میگھ !"؟حسین میگید
موسوی  دیگھ االن. موسوی ھم مثل اونا، سگ زرد برادر شغالھ

ماشین  .میگن موتور گاردیھا رو آتیش زدن" .برای ما جایی نداره
خبر درگیری در مناطق . دود ھمھ جا رو گرفتھ. آتش نشانی میاد

در یکی از . تیر و فردوسی و آزادی میرسھ 7دیگھ تھران مثل 
معلوم میشھ کھ گاردیھا عقب  ،حملھ ھا کھ مردم فرار می کنند

ز پس مردم بر نیومدند ایندفعھ بسیجی ھا نشینی کرده اند و چون ا
و لباس شخصی ھا با باتوم و کابل و زنجیر و شوکر حملھ می 

با چند دختر جوان میرم توی . مردم ھر کدام میرن یک گوشھ. کنند

. بابا بدون اسلحھ کاری نمی شھ کرد" :یکی شون میگھ. ماشینشون
اگھ " :یگھم. از خوابگاھشون اومدن !"باید اسلحھ داشتھ باشیم

  ".خوابگاه بفھمن اخراجمون می کنند یالؤمس
میام . توی خیابون لباس شخصی ھا زیادند و در حال حرکت

می ایستم تا کمی خلوت  ،پایین و در صفی کھ برای نذری ایستادند
شعار . بسیجی ھا دوباره بھ مردم در بلوار حملھ می کند .بشھ

ی مخصوصی ھمگی با ماسکھا و می دھند !"مرگ بر منافق"
. بھ سمت مردم در صف نذری می آیند. صورتشان را پوشانده اند

جوانی را کھ در . صاحبخانھ بیرون می آید کھ اینجا نذری می دھیم
جوانی ھم باتوم بھ . دستگیر می کنند ،فرار زمین می خورد

 او را بھ داخل خانھ می. صورتش خورده و پر خون شده است
البتھ نھ  ،ی کھ برای نذری ایستاده ایمدر صف .برند تا درمانش کنند

برای نذری بلکھ برای پناه گرفتن، دختری اعالمیھ ای دستش است 
. نام مشخصی ندارد. برایم جالب است. آن را می گیرم و می خوانم

عنوانش جنبش مقاومت مردم ایران در راه آزادی و دموکراسی 
نکھ این متنی است کھ از جنایات رژیم سخن می گوید و ای. است

جنبش خواھان سازش نیست و موسوی اگر می خواھد سازش کند 
این جنبش راه خود را می رود و در باره جنایتھای رژیم در 

نوشتھ بود و شعار ھایی ھم  67و اعدامھای سال  60سالھای 
شعار ھا رنگ و بوی مذھب نداشت  .داشت کھ تقریبا رادیکال بود

دختر جوانی کھ این اعالمیھ . و درباره زنان ھم شعارھایی داشت
می گفت کھ موسوی دیگر یک  ،را در خیابان بھ دستش داده بودند

. توھم است و خواستھ ھای مردم فراتر از او و آرمانھایش است
  .باالخره از آنجا می روم

مردم را پراکنده کرده  نیروھا کامالً . بھ سمت کار گر می روم
جو امنیتی شدیدی . ده بودندخیابان پر از اشیا ئیست کھ آتش ز. اند

نیروھا در حال شناسایی مردم و دستگیری . در خیابان حاکم است
پسر جوانی را گرفتھ اند و با چسب کاغذی دھان و . آنھا ھستند

. چشمھایش را بستھ اند و دستھایش را از پشت دستبند زده اند
ھمھ بھ ھم می . جوان دیگری را از موھایش گرفتھ اند و می برند

در راه با چند . االن فقط دستگیر می کنند. یند کھ نمانید و برویدگو
یکیشان می گوید از جوادیھ کھ . زن و دختر جوان ھمراه می شوم

ت ترک ھا با قمھ بھ أیک محلھ در پایین شھر است خبر دارد کھ ھی
خیابان آمده اند و شعارھای اعتراضی می دھند و گاردیھا از ترس 

اگر جوادیھ بلند شود کار " :زنی می گوید. دنمی توانند حملھ کنن
. تا جنبش باالی شھر است چیزی پیش نمی رود !اینھا تمام است

یکی دیگھ کھ زن مسنی است می  ".مردم پایین شھر باید بلند شوند
من برای اعتراض و . حاال کجا برم کھ مردم جمع باشند" :گوید

  . ستاین انگیزه مردم ستودنی واقعاً  ".تجمع آمده ام
مقابلھ مردم با گاردیھا امروز یک شکل دیگر داشت و یک 

یکی می گوید از چھار . نقطھ عطف دیگر در مبارزات مردم بود
راه کالج خبر رسیده کھ با ماشین یک نفر را زیر کرده اند و بعد 
با دنده عقب دوباره برگشتھ اند روش و جنازه اش را ھم با خود 

در  شدیدتر بوده و بعداً  وز قطعاً جنایت رژیم ھم امر. برده اند
. یات دیگری را شنیدیاخبارھا و از مشاھدات مردم می توان جز

یکی می گوید از آشنایی کھ در حفاظت اطالعات دارد شنیده کھ 
معلوم نیست این حرف . مردم یکی از پایگاھھای سپاه را گرفتھ اند

و ھمچنین گفتھ کھ نیروھای امروز  ؛چقدر صحت داشتھ باشد
نیرو کرده  4000نتوانستھ اند با مردم مقابلھ کنند و درخواست 

تمام روزھا و مراسمی . امروز نقطھ عطفی در مبارزات بود. اند
کھ رژیم برای مردم در طول سالھا تبیین کرده بود ھمھ بھ ضد 

  . خودش بدل شده است
  

 نوشتھ شده در شب عاشورا
گیرد ھمھ  خوب مثل ھمھ روزھایی کھ مبارزات مردم اوج می

راھھای ارتباطی مردم مثل پیامک و اینترنت قطع می شود و من 
خبر  اً حتم. االن بعد از دو روز موفق بھ فرستادن این فایل می شوم
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دارید کھ دستگیری ھای زیادی طی این چند روز صورت گرفتھ و 
دیروز دوشنبھ خیابانھای عباس آباد و تخت . ھنوز ھم ادامھ داره
ھفت تیر و مترو را بستند و تا تونستن نیرو طاووس و میدان 

نظامی و بسیجی و اطالعاتی رومثل سگ ھار ول کرده بودند تو 
 !؟نمیدونن چھ باید کنند .صل شدنأسھ روزه تمام مست. خیابان

توی بن . حادثھ روز عاشورا و برخورد مردم شوکھ شون کرده
ار بھترین فرصت برای نیروھای واقعی طرفد. بست قرار گرفتن

یا االن یا . مردمھ کھ نقش بازی کنند و راه رو بھ مردم نشون بده
جنبش زنان و کردستان میتونن نقش مھمی  دانشگاه،. ھیچوقت

مردم روز . ھیچوقت این رژیم در چنین وضعیتی نبوده. بازی کنند
عاشورا در مناطق مرکزی تھران و برخی شھرستانھا قدرت را 

مردم باید یاد بگیرند کھ . ق بخشیددر دست گرفتن، این را باید عم
تجارب انقالبی گذشتھ با توجھ بھ . چطور مناطق را کنترل کنند

  . اوضاع کنونی باید بھ مردم گفتھ شود
خبر دارید کھ باز چطور حاال کھ مردم دارن بھ قدرت  حتماً 

از یک طرف ماشین رژیم با سرکوب و  ،خودشون پی میبرن
رساند و از طرف دیگھ نیروھای زندان و می خواھد مردم را بت

چون باعث  !سازشکار مردم را فرا می خواند کھ خشونت نکنید
من نمیفھمم سی سال است . تحریک نیروھای سرکوب می شود

 دارن علیھ ما خشونت بھ کار میبرن، سی سال تحقیر زنان،
و حاال کھ نوبت بھ مردم رسیده ... سرکوب ملیتھا سی سال خرافھ 

این روزھا ما با . می دھند یاد وای مصیبتا سراین نیروھا فر
مبارزاتمان و در اتحاد با ھم در زمانی کھ کل این حکومت شقھ 

ما  ،شقھ شده و مبارزات ما باز ھم شقھ شقھ ترش ھم خواھد کرد
در حال پرداخت کمترین ھزینھ ھا ھستیم و این حکومت است کھ 

را می خوانن اینان مردم را ف .باید با رفتنش ھزینھ بپردازد
ھمیشھ این  ،این نیروھا توجھ کنید ھاگھ بھ سابق !نکنید" خشونت"

نقش را می خواھند بازی کنند و ھمواره از باال تی پا می خورند و 
  ■.از مردم لقب خائن نثارشان می شود

  !زنده باد انقالب
  ذرگزارشی از فعالین نشریھ دانشجویی ب

......................................................................... 

  !تھران بار دیگر در آتش و خون
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بعد از بزرگراه یادگار امام  یساعت ده و نیم صبح خیابان آزاد
از توی پیاده رو خیابان از ھر دو سمت جمعیت زیادی بسرعت بھ 

ایستگاه اتوبوس ھم پر از مسافر  .رفتندسمت میدان انقالب می 
پیداست كھ برای اختالل در  .اما از اتوبوس خبری نیست ،است

پس تصمیم می گیرم كھ پیاده  .حركت مردم آن را تعطیل كرده اند
سر چھارراه ھا جمعیت زیادی ایستاده . بروم بھ سمت میدان انقالب

یت فشرده تر بعد از بزرگراه نواب در قسمت چپ خیابان جمع. اند
ژه ضد شورش حملھ   می شود و ناگھان حدود پانزده نفر گارد وی

می كنند و با باتوم شروع می كنند بھ ضربھ زدن بھ میلھ ھای 
جمعیت روی ھم می ریزد و من برای اینكھ لھ نشوم . آھنی و مردم

از نرده ھای آھنی حیاطی باال می كشم و از آنجا صحنھ بھتر دیده 
از نیروھای ضد شورش تك تیرانداز ھستند كھ  می شود دو نفر

اسلحھ معروف بھ قناسھ دارند حدود ده نفر دیگر ھم اسلحھ پرتاب 
  .گاز اشك آور و باتوم و كاله خود دارند

در طرف  .مردم بعد از مدتی توقف بھ راه خود ادامھ دادند
اما موتورسوار  ،دیگر ھم تعدادی نیروی ضد شورش مستقر بودند

نیرویشان متمركز  .در این طرف  كمتر بودفعات قبل نسبت بھ د
  .كردند برای میدان امام حسین

و  "نترسید نترسید ما ھمھ باھم ھستیم"جمعیت شعار می داد  
ما داشتیم می رفتیم بھ  زنی گفت. "یبرادر ارتشی چرا برادر كش"

شعار . سمت میدان انقالب كھ نیروھای ضد شورش حملھ كردند 
  .گیرد اوج می "تورمرگ بر دیكتا"

از طرف دیگر چھارراه، باران سنگ بر نیروھای ضد شورش 
از بزرگراه . می بارد كھ باعث می شود آنھا چھارراه را ترك كنند

ده نیروی ضد شورش  ،نواب بھ سمت میدان توحید ھر پنجاه متر
  .ایستاده و مردم را می زنند كھ پراكنده شوند

و سھ نفر لباس شخصی پالك بناگھان د .ماشینھا بوق می زنند
از سمتی دیگر جوانان دو . مردم ھو می كنند ،ماشینی را می كنند

سطل آشغال بزرگ آھنی را ھول می دھند و با آن اقدام بھ بستن 
سطل آشغال پالستیكی دیگری را آتش می زنند و . خیابان می كنند

سپس با استفاده از كیسھ شنھای مخصوص روزھای برفی مسیر 
  . تی را می بندند تا موتورھای ضد شورش نتوانند تردد كنندبی آر 

ساعت یازده و نیم چھار راه سلسبیل جنگ و گریز در جریان 
نیروی ضد . "مرگ بر دیكتاتور"مردم شعار می دھند . است

دختر . شورش عمده تالشش اینست كھ نگذارد جمعیت یكی شود
. سرنگونند جوانی می گوید اینھا نفسھای آخرشان است و بزودی

ای را  توی تقاطع بزرگراه نواب  و آزادی مردم بنر بزرگ خامنھ
ین كشیده اند و آن را لگد مال و پاره می كنند و مرد جوانی با یپا

فندك آن را بھ آتش می كشد نیروھای لباس شخصی جاسوس میان 
اما در گوشھ ای  .ت ندارند كاری بكنندأاما جر ،مردم زیادند

چاق ھم ھست چاقو می كشد كھ بالفاصلھ مردم یكیشان كھ خیلی 
و شروع بھ زدنش می كنند و ھیچكش ھم  ریزندروی سرش می 

  . برایش دل نمی سوزاند
خبر  !موتوری ھا رفتند حركت كنید بسمت باال :یكی می گوید

می رسد كھ در میدان امام حسین غلغلھ است یك نفر كھ تازه آمده 
ت واقع در نظام آباد، مداحی أبود از آنجا می گفت كھ در یك ھی

زمانند كھ نیروی شروع كرده كھ بگوید اینھا می گویند نماینده امام 
  .ضد شورش حملھ كرده و درگیری شروع می شود

خامنھ ای  !این ماه ماه خون است" :مردم شعار می دھند
 .با یك موتوری بھ طرف میدان انقالب می رم. !"سرنگون است

روھای ضد شورش و لباس شخصی ھاست و میدان انقالب پر از نی
ماشینھا و حتی پیاده ھا را جلوی دانشگاه و سمت مقابل جلوی راه 

یكی می گوید ساعتی پیش تظاھرات . كتابفروشی ھا را بستھ اند
از آنجا بھ طرف . گسترده  و درگیری در آنجا رخ داده است

كارگر جنوبی سرازیر می شوم در كوچھ ھا جوانان در حركتند 
معلوم است كھ تازه از درگیری آمده اند نیروی ضد شورش 

برمی گردیم بھ سمت بزرگراه نواب . خیابانی را بند آورده اند
مردم شعار می . تقاطع جمالزاده و آزادی مملو از جمعیت است

  . !"مرگ بر این دولت مردم فریب"دھند 
وستان اوستا در خیابان آزادی سر خیابان اوستا و جلوی ب

زیادی ایستاده اند و مسیرھای بی آر تی را با بلوك و آجر  جمعیت
و عالیم رانندگی بستھ اند و با سنگ روی نرده ھای  آھنی می 

. پیرمرد و پیرزن زحمتكشی در اینكار از ھمھ فعالترند .كوبند
جلوتر تقاطع آزادی و اسكندری مملو از مردم است و شعار می 

 ،خامنھ ای یزید شد" ،"!نھیزید سرنگو ،خامنھ ای یزیده" :دھند
این " ،"!بزودی سرنگونھ ،خامنھ ای بدونھ" ،!"روی یزید سفید شد

تجاوز  ،حسین حسین شعارشون" ،!"یاور میرحسینھ ،لشگر حسینھ
مرگ بر "و  "!یزید سرنگونھ ،این ماه ماه خونھ" ،!"افتخارشون

  "!دیكتاتور
رگراه تعدادی از جوانان مجسمھ نیم تنھ نواب صفوی را در بز

مردی می گوید ولش  .نواب برایش سربند سبز درست می كنند
  .اما كسی گوش نمی دھد ،كنید مرتجع بود

ھلیكوپتر ناجا  .تقاطع رودكی و خیابان آزادی دست مردم است
  .مردم ھو می كنند ،ین از باالی آن عبور می كندیدر ارتفاع پا

ری منتظ" :می دھندجلوتر در ایستگاه بھبودی مردم شعار 
نیروی ضد شورش گاز اشك آور می . !"دیكتاتوره كھ مرده ،نمرده
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زنی بھ  !".مرگ بر خامنھ ای" :مردم شعار می دھند. زند

مذھب فایده ندارد و این مراسم عاشورا دیگر " :شوھرش می گوید
گوید كھ راست می گوید  و مرد میانسالی می "خیلی تكراری است

شوھر زن  .مكراسی دفاع كردبایستی از حقوق زنان و ملیتھا و د
  ."قدم بھ قدم" :می گوید

ساعت یك جمعیت در تقاطع خیابان خوش و كلھر در سلسبیل 
  .خیلی زیاد است و خیابان پر از دود و آتش است

جلوی مسجد لوالگر جایی كھ در سی خرداد از باالی آن بھ 
سمت مردم تیراندازی كردند و تعدادی را كشتند جمعیتی ایستاده  و 

لین مسجد ؤتی توی كوچھ روبرو غذا و چای می گیرند و مسأاز ھی
كھ قیافھ بسیجی دارند سعی می كنند كھ خودشان را بیطرف نشان 

  .دھند
پس می پرم توی مترو بھ سمت میدان  ،مترو نواب نزدیك است

پس پل  ،بلند گو می گھ ایستگاه امام حسین توقف نداره. امام حسین
یده بھ میدان ماشین ھای نیروی انتظامی نرس .چوبی بیرون می آیم

آنجا مركز فروش وسایل  .ایستاده اند و مردی را دستگیر می كنند
 افراد فقیر ھا ھمھ بستھ اند و معموالً  مغازه اما است تھران دوم دست

  .خلوت است حاال اما ،فروشند می رو پیاده توی را شان كھنھ وسایل
وی انتظامی مملو از توی خود میدان نزدیك بھ بیست ون نیر

 .مور در ضلعی كھ مسجد امام حسین درش ھست مستقر شده اندأم
در میانشان چند نفر نیروی كماندو ھستند كھ لباس مشكی بر تن 

آدم یاد . دارند و جلیقھ ضد گلولھ و كلت كمری و باتوم دارند
  .سربازان اسرائیلی می افتد كھ در غزه مردم را سركوب می كنند

دو است و از درگیری ھای میدان مدتی می ساعت حدود 
مرد جوانی می گوید ساعت یازده جمعیت خیلی زیادی آنجا . گذرد

می  "ده ھزار نفر می شدند؟" :بوده و درگیری زیاد بوده می پرسم
كھ شب تصاویر تظاھرات را در پل  بعداً . !"خیلی بیشتر" :گوید

  . چوبی دیدم بنظر درست می گفت
برگردم با بی آرتی برم كھ تا میدان امام از آنجا می خواھم 

حسین بیشتر نمی رود و بنابراین نمیشھ از جلوی دانشگاه و 
در ایستگاه اتوبوس آخوند جوانی . دروازه دولت و غیره گذشت

بنظر طرفدار احمدی نژاد است و او  .بھمراه مریدانش ایستاده اند
می خوام  !می گوید كھ جمعی از اراذل مشكالت را بوجود آوردند

بنابراین فقط بھ  .جواب تندی بھش بدھم اما موقعیت مناسب نبود
 .این بسنده می كنم كھ بگویم مالھا بھتره در سیاست دخالت نكنند

بعد  "!اصالً "او ھم خودش را بھ مظلومیت می زند و می گوید كھ 
با ھم می چپیم توی اتوبوس لبالب پر و می بینم كھ با ترس دارد 

  .چون تنھا آمد تو ،نگاه می كند
نیروی . برمی گردم بھ سلسبیل ساعت حدود سھ و نیم است

ضد شورش در خیابان جیحون در دستھ ھای ده نفری شروع بھ 
روبروی استخر  ،چون النھ شان ھمانجاست .مستقر كردن می كنند

پسر ده سالھ ای . و بعد بیخودی گاز فلفل می زنند یمین اجتماعأت
صورت  .گریھ كردن و استفراغ می كند توی كوچھ ای  شروع بھ

بھ چند زن كھ از خانھ ھایشان بیرون . و چشمھایش سرخ شده اند
 !"این پسر را ببرید كمی آبلیمو بھش بدھید" :می آیند می گویم

چشمانم بد جور  .گازش خیلی تند بود. باالخره یكیشان قبول می كند
  . ستبرای مردم دیگر گاز اشك آور عادی شده ا .می سوزد

صدھا جوان بدنبال  .خیابان رودكی غلغلھ استآنطرفتر اما در 
چھار جوان صورت پوشیده كھ روی ارابھ ای رفتھ اند راه می 

تجاوز  ،حسین حسین شعارشون" :روند و شعار می دھند
 در این روز شعار مرگ "!بر تو مرگ !تو بر مرگ" و "!افتخارشان

  .ھابود شعار رادیكالتر حاظل این از و بود زیاد خیلی ای خامنھ بر
جوانان بھ سرعت صورتھایشان را با تكھ ھای یك  پارچھ سیاه 

ت می پوشانند و صدھا سنگ و آجر آماده می كنند و أدكھ یك ھی
جسارت آن چھار . بدست می گیرند و بھ سمت باال حركت می كنند

  .چون خبرچین زیاد است ،جوان ستودنی است
و ھنوز سیصد نفری بدنبال این ساعت حدود چھار و نیم است 

از نیروھای گارد خبری  .جوانان راه می روند و شعار می دھند
اما چندین موتور سوار مشكوك بسیجی ھی دور و بر آنھا  ،نیست

این جوانان خستگی نمی شناسند و . می پلكند و ارزیابی می كنند
  .حاضرند تا صبح ادامھ دھند

كھ در اثر تیراندازی و عصر خانھ ھستم و ماھواره می گوید 
حملھ نیروھای حكومتی چھار نفر كشتھ شده اند و چند نفر دیگر 

ین آن، حدود ظھر یگویا از روی پل حافظ و از پا .مجروح شده اند
بوضوح تصاویر  "آسو"فیلم ھای خبری كانال . تیراندازی كرده اند

زنی در تماس با رادیو . دو نفر از كشتھ شدگان را نشان می دھد
ردا جزئیات كشتھ شدن یك نفر را در تقاطع فلسطین و انقالب ف

شرح می دھد و می گوید كھ مردم جسد مرد میانسالی را تا چھار 
  .راه ولیعصر حمل كردند

گویا  .خبر دیگر حاكی از كشتھ شدن خواھر زاده موسوی بود
سالھ بود  35او كھ  .او را نشان كرده بودند و با گلولھ زده بودند

علی موسوی بعدا در بیمارستان ابن سینا در صادقیھ جان بھ نام 
بنا بر اخبار رسانھ ھا شب ھنگاه جمعیت زیادی بھ سمت . می بازد

  .آن بیمارستان می روند
بنا بر اخبار رسانھ ھای ماھواره ای  خیابان ولیعصر و بلوار 
كشاورز در مقابل پارك اللھ و میدان آزادی و خیابان ستارخان و 

  .است میدان توحید تظاھرات پراكنده مردم رخ داده
آخرین خبرھا حاكی از تجمع شبانھ مردم در میدان محسنی 

طراف صدا و سیما واقع در میرداماد و درگیری پراكنده مردم در ا
  .سر داده اند !"مرگ بر دیكتاتور"دارد و مردم روی بام ھا شعار 

شب در اخبار شبكھ یك سیما تصاویری از تظاھرات  9ساعت 
مردم و بھ آتش كشیده شدن چند موتورسیكلت و تخریب یك 

حرمت شكنی ": ساختمان را نشان می دھد و زیرنویس زده
بعدش مصاحبھ با رادان . "نتوسط اغتشاشگرا ،عزاداری عاشورا

او قیافھ ناراحت و  .فرمانده نیروی انتظامی تھران را پخش می كند
مادر مرده بخودش گرفتھ و می گوید كھ حرمت را شكستند و 

! ن پرت شدهیییك نفر از پل بھ پا ،سفانھ چھار نفر كشتھ شده اندأمت
ولھ ـ می و یك نفر ھم با گل! دو نفر در حادثھ رانندگی كشتھ شده اند

گویند كھ ارتشبد ازھاری در اواخر زمان شاه ھم می گفتھ كھ این 
این در  -شعارھا ھمھ نوار است و از بلندگو پخش می شود 

حالیست كھ بنا بر خبر شاھدان عینی یكی از كشتھ شدگان ابتدا 
گلولھ می خورد و بعد ماشین نیروی انتظامی از رویش بھ عمد رد 

  .اردمی شود و او جان می سپ
در این روز شعارھا نسبت بھ شخص خامنھ ای رادیكالتر  كالً 

مردم جسورتر بودند و نیروی انتظامی در بسیاری از مناطق  .شد
دستور حملھ و تیراندازی را اجرا نمی كردند و در بسیاری از 

زحمتكشان در این . نقاط مركزی تھران كنترل دست مردم بود
میدان امام حسین و محلھ  روز نسبت بھ روزھای قبل در اطراف

خواست . نظام آباد و محلھ سلسبیل حضور پررنگتری داشتند
  .سرنگونی در غالب شعار بیشتر شنیده می شد

بنا بر اخبار رسیده در تبریز حداقل چھار نفر در تظاھرات 
شھرھای شیراز و مشھد و اصفھان و . ضد حكومتی كشتھ شدند

ه مردم بوده و شعار علیھ زنجان و اراك ھم شاھد تظاھرات گسترد
  .است خامنھ ای پر رنگ بوده

طرفداران موسوی از رادیكالتر شدن شعارھا ھراسانند و 
پیشنھاد مذاكره و گفتگو می كنند این در حالیست كھ بخشھایی از  

در این روز بخاطر عاشورا  . مردم خواستار سرنگونی ھستند
  .شعارھا  رنگ و بوی مذھبی بیشتری داشت

ردم در روز عاشورا لكھ ننگ بزرگی بر چھره كثیف كشتن م
جمھوری اسالمی است كھ خود را نماینده امام زمان و اسالم ناب 

  ■.محمدی معرفی می كند
  !یدرود بر جانباختگان راه آزاد
  !مرگ بر سركوبگران خلق

  !ی، جمھوری دمكراتیك مردمی، برابریاستقالل، آزاد
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  یا" قدرت سیاه"ھائیتی 
  !؟"رتمندانقد تبھکاری"

 
  مارال ھوشیار

اوضاع ایران و مبارزات  
جسورانھ و امیدبخش مردمی 
کھ علیھ یک نظام جھل پرسِت 

استھ اوباش پروِر بیرحم برخ
باید . اند بسیار مھم است

لحظھ تحوالت کنونی را ھر
اما . دنبال کنیم، آگاھانھ و متشکل بر روند اوضاع تأثیر گذاریم

این . زئی الینفک از مردم جھانیمنباید فراموش کنیم کھ ما ج
آنان را بشناسیم، بھ یاری شان  ا باید از مردم ھائیتی یاد کنیم،روزھ

  . آن ھا ھم مردم ما ھستند. بشتابیم و از تاریخشان بیاموزیم
زیر سرنیزه ھای مافیای بین المللی قدرت مردم ھائیتی امروز 

رون کشیدن و دست نشاندگان بومی شان با دستان خالی در حال بی
چھره ھای مصیبت . اجساد عزیزان خود از زیر آوار زلزلھ اند

ما یادآوری می کند کھ در چھ بار، فقر زده و درھم شکستھ آنان بھ 
ی کھ در کنار وفور و ثروت و یدنیا: ی زندگی می کنیمیدنیا

پیشرفت ھای حیرت انگیز در مھار قوای نابود کننده طبیعت ھنوز 
روی لبھ مرگ و زندگی، با قوت بخور و عده کثیری از مردم 

نمیر زندگی می کنند و آشیانھ ھای سستشان در نتیجھ کوچکترین 
فجایع طبیعی کھ ھر سال مردم . تکان ھای طبیعت نابود می شود

نقاط مختلف جھان با درد و رنج ھای وصف ناپذیر تجربھ می کنند 
. آنقربانیان » بی عرضھ گی«است و نھ نتیجھ » خدا«نھ کار 

بلکھ نتیجھ کارکرد نظام سرمایھ داری است کھ بر زندگی ھفت 
میلیارد انسان فرمان می راند و اشتھای پایان ناپذیرش بھ سودبری 

خلع مردم دنیا را در مقابل قوای نابود کننده طبیعت بی دفاع و 
مردم را بی دفاع و خلع سالح می کند زیرا  .سالح می کند

اجتماعشان و  ،مقابل چالش ھای بقاء بزرگترین دفاع انسان ھا در
ارتش ھا و تجھیزات نظامی و شکنجھ و . ھم یاری شان است

زندان دولت ھا برای آن است کھ مانع از شکل گیری نظام ھای 
اگر تاریخ . اجتماعی مبتنی بر تعاون و ھم یاری انسان ھا شوند

کھ (نظام ھای طبقاتی بخصوص نظام سرمایھ داری جھانی را 
ای امپریالیست و مرتجع مختلف الیھ ھا و سطوح مختلف دولت ھ

نگاه کنیم می بینیم کھ سرکوب تالش ھای ) آن را تشکیل می دھند
مردم  برای حاکم شدن بر سرنوشت خود و ایجاد یک نظام 

  .اجتماعی عادالنھ تر در مرکز وظایف دولتھا بوده است
ند و بیش از یک میلیارد تن از مردم جھان ھمیشھ گرسنھ ا

صدھا میلیون کودک . اکثرشان در خطر مرگ ناشی از قحطی اند
بھ کار بردگی رانده شده و در زاغھ ھا در میان زبالھ و مدفوع 

ھر سال صدھا ھزار تن با خطر کردن، از . بزرگ می شوند
مرزھای الکترونیک و مجھز بھ سالح ھای کشتار انسان رد می 

و اگر ھمراه با قایق  ؛بندشوند تا در کشورھای ثروتمند کاری بیا
ھای ساده شان طعمھ امواج اقیانوس نشوند و موفق بھ گذر از 
مرزھا شوند تبدیل بھ فقیرترین کارگران آن کشورھا شده و 

مردم ھائیتی نیز از . اغلبشان برای ھمیشھ از خانواده دور می افتند
با وجودیکھ آمریکا، کشوری کھ مرکز . این ماجرا مستثنی نیستند

مع ثروت ھای آفریده شده توسط مردم سراسر جھان است در تج
نزدیکی ھائیتی قرار دارد، اما نھ تنھا عامل کمک بھ ھائیتی نبوده 

بلکھ بزرگترین تبھکار نابود کننده ھائیتی و مردمش بوده  ،است
 .ارتش بھ آن جا می فرستد ،بھ جای کمک رسانی امروز نیز .است

ا و آب اول از ھمھ سرباز و غذ ،جرثقیل ،بھ جای گسیل دکتر
ی یبھ جای راه گشا. تی پیاده می کندچترباز و تانک در خاک ھائی

برای روانھ شدن سیل کمک 
دولت ھا و مردم دنیا، فرودگاه 

پرنس را بھ اشغال -او-پورت
در می آورد تا ھر ورود و 
خروجی از کشور را کنترل 

رسانھ ھای رسمی . کند
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 

این . آوار، باید کشور را بھ محاصره و اشغال نظامی در آورد
در حالیست کھ گروه ھای امداد مردمی کھ بطور خودبخودی 

ک رسانی را بھ یکدیگر در محالت سازمان یافتھ اند بیشترین کم
امپریالیسم . می کنند و حفاظت از محالت را نیز برعھده گرفتھ اند

  .آمریکا حتا از مردم نیمھ جان ھائیتی می ترسد
چون تاریخ این  ،امپریالیسم آمریکا از این مردم فقیر می ترسد

. ھا شورش مداوم علیھ رژیم ھای ھار وابستھ بھ آمریکا بوده است
چون می داند در  ،ریکا از این مردم فقیر می ترسدامپریالیسم آم

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 

باید نگاھی بھ تاریخ . بخاطر آن از امپریالیسم آمریکا متنفرند
از تاریخ آنان  ییو درس ھا تا این مردم را بشناسیمبیندازیم 
  .بیاموزیم

 1804تاریخ کشور ھائیتی بھ پیروزی قیام برده ھا در سال 
برده ھای سیاه کھ در پالنتاژھای . بر استعمار فرانسھ می رسد

ی یآفریقافرزندان  ،کشاورزی مالکان فرانسوی کار می کردند
کار ی بودند کھ قدرت ھای استعماری از آفریقا دزدیده و برای یھا

ی ھای دزدیده شده یبسیاری از آفریقا. بھ این جزیره آورده بودند
در طول راه در کشتی سفید پوستان مستعمره چی از تشنگی و 

بقیھ ماندند و در . گرسنگی مردند و اجسادشان طعمھ دریاھا شد
برده ھا تحت رھبری توسن  1791در سال . پالنتاژھا اسیر شدند
یھ برده داران، ارتش ھای سال عل 13 بیش از. لوورتور قیام کردند

. انگلیس و ارتش ناپلئون جنگیدند و ھمھ را شکست دادند ،اسپانیا
باالخره توسن پیشنھاد مذاکره را قبول کرد اما توسط مستعمره 
چیان فرانسوی دستگیر شد و زنجیر بر گردن بھ فرانسھ برده شده 

ادامھ یافت تا  اما قیام بردگان. و زندانی شد و در ھمانجا درگذشت
اینکھ ھائیتی استقالل خود را از فرانسھ بھ دست آورد و برده 

) و تنھا(بھ این ترتیب قیام برده ھای ھائیتی اولین .  داری لغو شد
  . قیام پیروزمند برده ھا شد

اما استعمار فرانسھ دست از ھائیتی نکشید و با فشارھای 
ائیتی تبدیل بھ یک نظامی و اقتصادی دوباره بر آن سلطھ یافت و ھ

  .نظام فئودالی و نومستعمره فرانسھ شد
آمریکا کشورھای حوزه دریای کارائیب  19در اواخر قرن  

 1915تا  1910در سال ھای . را از چنگ فرانسھ در آورد
دھقانان بی زمین . امواج انقالبی بار دیگر در ھائیتی ظھور کرد

مالکین و حکومت در شمال ھائیتی دست بھ مبارزه مسلحانھ علیھ 
برای سرکوب  1915امپریالیسم آمریکا در سال . وقت زدند

دھقانان ارتش خود را سازمان داده و . دھقانان بھ ھائیتی حملھ کرد
سال  19ارتش آمریکا بھ مدت . بھ مدت چندین سال مقاومت کردند

ھائیتی را اشغال کرد و در این مدت دست بھ جنایت ھای بیشمار 
در مدت اشغال، آمریکا . ص دھقانان ھائیتی زدعلیھ مردم بخصو

و در  ؛یک ارتش بوجود آورد کھ ستون فقرات دولت ھائیتی شد
این ارتش . واقع تمام حیات اقتصادی و سیاسی را در چنگ گرفت

مورد حمایت طبقات فئودال و سرمایھ داران بزرگ ھائیتی و 
  . نماینده آن ھا بود
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ئیتی را کھ دست ارتش آمریکا دولت ھا 1934در سال 

ان وابستھ بھ پرورده خودش و نماینده طبقات فئودال و سرمایھ دار
ارتش . امور گذاشت و ھائیتی را ترک کرد آمریکا بود بر مسند

جدید ستون فقرات دولت جدید بود کھ بیرحمانھ کمر بھ سرکوب 
مردم و حفاظت از منافع طبقات ارتجاعی ھائیتی و امپریالیسم 

بحران انقالبی ھائیتی را  1946ر دیگر در سال با. آمریکا بست
مردم رئیس جمھور مستبد وقت را کھ لوسکو نام داشت . فرا گرفت

لوسکو یک سرمایھ . نمی خواستند و خواھان سرنگونی وی بودند
دار دو رگھ بود کھ بعد از سپری شدن دوره ریاست جمھوری اش 

اف افتاد و در میان طبقات حاکمھ شک. می خواست در قدرت بماند
ی یاین بحران مجرا. ان دولت را گرفتبحران مشروعیت گریب

نظامیان برای . برای فوران شورش و مبارزه توده ھای مردم شد
. برکناری لوسکو دست بھ کودتا زدند و قدرت را در دست گرفتند

توده ھای مردم کھ از لوسکو متنفر بودند و بھ او بھ چشم یک 
ند جان بر کف وارد میدان مبارزه دیکتاتور بیرحم می نگریست

اما بخشی از طبقھ حاکمھ و متحدان خرده بورژوای آن ھا . شدند
نیز در صحنھ مبارزه حضور داشتند و فعاالنھ سعی می کردند بھ 
آن جھت دلخواه داده و توده ھا را بھ حول برنامھ و شعارھای 

» سیاه« آن ھا ادعا کردند کھ لوسکو. ارتجاعی خود جمع کنند
منظورشان از . بیفتد» سیاھان« نیست و قدرت باید بھ دست

البتھ نھ کارگران و دھقانان سیاه پوست بلکھ آن قشر از » سیاھان«
آنان » عادالنھ«قدرتمندان بود کھ استبداد لوسکو مانع از شرکت 

نھ بھ » عدالت«برای این دارودستھ مرتجع . در قدرت می شد
ئیتی بلکھ کسب جایگاھی بھتر معنای عدالت برای اکثریت مردم ھا

اما برای . در سلسلھ مراتب قدرت برای قشر ارتجاعی خود بود
ھدف از . را می دادند» قدرت سیاه«اغوای توده ھای مردم شعار 

این عوامفریبی پوپولیستی پنھان کردن تضاد واقعی کارگران و 
ر دھقانان با کلیت طبقات حاکمھ و کلیت نظام بود تا بتوانند سوار ب

در این دوره دو حزب بھ اصطالح . مردم بھ قدرت برسند
حزب «و » حزب سوسیالیست خلق«کمونیست بھ نام ھای 

اما در واقعیت ھیچ ربطی  ،نیز در صحنھ بودند» کمونیست ھائیتی
نماینده «بھ کمونیسم نداشتند و با وجودیکھ ادعا می کردند 

یگر نداشتند و ی دیھیچ فرقی با احزاب بورژوا ،ھستند» پرولتاریا
عظھ کرده و حداکثر خواھان استقرار ؤسازش طبقاتی و رفرم را م

  .یک نظام پارلمانی بودند
یک بار دیگر بحران سیاسی ھائیتی را فرا  1956در سال  

و بار دیگر بخش ھای گوناگون طبقھ حاکمھ برای رسیدن . گرفت
ختلف ارتش میان این دارودستھ ھای م. بھ قدرت بھ جان ھم افتادند

طبقات حاکمھ منشعب شد و طرفداران کاندیداھای مختلف وارد 
درگیری ھای خشونت بار با یکدیگر شدند و ھزاران تن از مردم 

این بار نیز یک بخش از طبقھ . را گوشت دم توپ خود کردند
استفاده کرد تا توده ھای مردم را بھ » قدرت سیاه«حاکمھ از شعار 
ن دووالیھ بود کھ بعدھا معروف بھ پاپا نماینده آنا. دنبال خود بکشد

اما  ،کارگران و دھقانان فعاالنھ درگیر مبارزه بودند. دوک شد
خود را نداشتند کھ اوضاع را بھ نفع خود  حزب و برنامھ و ارتش

برگردانده و از بحران نظام برای سرنگونی ھمھ مرتجعین و 
ار بھ ھمین جھت ب. جویند استقرار یک نظام دموکراتیک سود

دووالیھ بھ . دیگر قدرت بھ دست یک دارودستھ مرتجع دیگر افتاد
بر مسند قدرت نشست و بار ) سیا(کمک سازمان جاسوسی آمریکا 

دیگر آمال و آرزوھای کارگران و دیگر اقشار مردم درھم شکستھ 
ت حاکمھ أدووالیھ ضمن اعالم وفاداری بھ آمریکا دو جناح ھی. شد

یک ایدئولوژی فاشیستی را بر وی . را دعوت بھ سازش کرد
ھائیتی حاکم کرد و شیوه ھای فاشیستی سرکوب توده ھا را در 

ھر نشانھ نارضایتی و اعتراض در میان کارگران و . پیش گرفت
تمامی حقوق دموکراتیک را کھ . دھقانان را بیرحمانھ سرکوب کرد

. لگد مال کرد ،توده ھای مردم از طریق مبارزه بدست آورده بودند
بھ راه انداخت کھ » تونتون ماکوت«وخھ ھای مرگی بھ نام ج

کارش حملھ بھ سازمان ھای توده ای بود کھ در جریان مبارزه در  
. میان کارگران و دیگر اقشار مردم طی مبارزه شکل گرفتھ بود

) بچھ دوک(» بی بی دوک«پس از پاپا دوک پسرش معروف بھ 
   .حکومت کرد 1986بھ قدرت رسید کھ تا سال 

یک بار دیگر بحران سیاسی ھائیتی را فرا  1986در سال 
دیکتاتوری ارتجاعی . گرفت کھ بزرگتر از بحران ھای قبلی بود

. موروثی بی بی دوک بدست توانای توده ھای مردم سرنگون شد
رژیم بی بی دوک درست در شرایطی کھ بر ابعاد سرکوب افزوده 

مثل دم میمون سخت «بود و با تفرعن عربده می کشید کھ رژیمش 
مردم بھ پا خاستند و دم میمون را . است سرنگون شد» و محکم

زیرا مردم . معروف شد» ریشھ کنی«این جنبش بھ جنبش . بریدند
ی ھا و یآمریکا .می خواستند تونتون ماکوت ھا را ریشھ کن کنند

مرتجعین ھائیتی برای اینکھ جلوی ضربات بیشتر بر نظامشان را 
را فریب دھند مجبور شدند بی بی دوک را از  بگیرند و مردم

. قدرت برکنار کرده و او را بھ خارج از کشور فراری دھند
 ،نشده بودند» ریشھ کن«امپریالیسم آمریکا و مرتجعینی کھ ھنوز 

ژست ضدیت با بی بی دوک را بخود گرفتند تا مردم را اغفال 
ام بدبختی ھای آن ھا سعی می کردند بھ مردم القاء کنند کھ تم. کنند

ھائیتی زیر سر شخص بی بی دوک است و با فرار او دیگر 
اما مردم اغفال نشدند و علیھ جانشینان بی بی دوک . مشکلی نیست

شعارشان در مورد جانشینان بی بی . نیز بھ مبارزه ادامھ دادند
دوک کھ ژست ضدیت با بی بی دوک و تونتون مکوت ھا را 

توده ھای . مان کپی برابر اصل استاین ھ: گرفتھ بودند این بود
مردم تونتون ماکوت ھا را از النھ ھایشان بیرون کشیده و بھ 

باز ھم طبق معمول نیروھای بھ . سزای اعمالشان می رساندند
در مقابل مردم بھ » اصالح طلب«و » دموکرات«اصطالح 

و رفرم از باال پرداختند و بھ مردم » راه مسالمت آمیز«موعظھ 
است و تونتون مکوت » خشونت بار«د کھ اعمالشان نھیب زدن

خود بدانند و آنان را مورد لطف و » برادر«ھای آدمکش را باید 
شباھت ھا با صحنھ سیاسی ایران حیرت . (مرحمت قرار دھند

  !) انگیز است
ھیچ حزب کمونیست واقعی در صحنھ حضور نداشت کھ منافع 

انقالبی آنان  مھ ای واقعاً توده ھای مردم را نمایندگی کند و با برنا
درنتیجھ، نیروھای . را برای پیشبرد جنگ طبقاتی سازمان دھد

ارتجاعی با ھمدستی نیروھای بورژوای دیگر کھ در اپوزیسیون 
زیر نظارت سازمان ملل و . ابتکار عمل را بدست گرفتند ،بودند

کشیشی بھ نام آریستید از این . ارتش ھائیتی انتخاباتی برگزار شد
 1991اما در سال . تخابات بھ عنوان رئیس جمھور بیرون آمدان

ارتش با حمایت آمریکا آریستید را از قدرت ساقط کرد و خود 
اما ارتش مورد تنفر مردم بود و قادر بھ . قدرت را بدست گرفت

آمریکا دوباره در . کنترل شورش ادامھ دار توده ھای مردم نبود
را  ھ قدرت برسد و ارتشبھ آریستید کمک کرد کھ ب 1994سال 

در سال . سال در ھائیتی ماندند 5ی یاشغال گران آمریکا. منحل کند
ی کھ توسط آمریکا یبار دیگر آریستید در نتیجھ کودتایک 2004

حزب او . سرنگون شد و بھ تبعید رفت ،سازمان یافتھ بود
در این دوره ھای بحرانی ده ھا ھزار نفر . غیرقانونی اعالم شد

د و نفرت از آمریکا ریشھ ھای عمیق تری در دل مردم کشتھ شدن
پس از آن یک نھاد نظامی وابستھ بھ سازمان ملل بھ . ھائیتی دواند

اداره ھائیتی را بدست » موریت ایجاد ثبات در ھائیتیأم«نام 
علیھ گرانی برنج  2008در آخرین شورشی کھ در سال . گرفت

و  ؛رگبار بستند سربازان سازمان ملل مردم را بھ ،درگیر شد
این بار با بھانھ کمک رسانی  –اکنون ارتش آمریکا یک بار دیگر 

  .ھائیتی را اشغال کرده است –بھ زلزلھ زدگان 
 در طول این بحران ھا عده زیادی از مردم ھائیتی بھ آمریکا
 مھاجرت کرده اند و بخشی از تحتانی ترین اقشار طبقھ کارگر

   ... ا ھزار کارگر اھل ھائیتی درصدھ. آمریکا را تشکیل می دھند
 16ادامھ در صفحھ 
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  !خمینی متفاوت نیست
  

  فواد نیکو
آذر و حماسھ ی دانشجویان، شاھد  ١۶در روزھای پس از 

تالش ھای فراوان رژیم برای جوسازی در عرصھ مبارزات 
سران کنونی جمھوری اسالمی تصور می کردند . مردمی بوده ایم

ی مبارزات، روند اعتراضات را در کھ می توانند ھمچون ابتدا
کنترل خود گیرند و تحت ھر شرایطی از رادیکالیزه شدن 

اما زمانی فرارسیده است کھ دیگر امکان . مبارزات اجتناب کنند
قرار دادن سوپاپ اطمینان بر حرکت ھای اعتراضی جامعھ وجود 
ندارد و اقدامات برنامھ ریزی شده و مسالمت آمیز اصالح طلبان، 

  .پیش می رود بھ موجود وضع علیھ خودجوش، شکلی بھ مردم طتوس
در ھمین راستا غائلھ ی پاره شدن عکس خمینی شکل گرفت و 

دلیل اصلی . تمام رسانھ ھا درگیر پوشش اخبار این واقعھ بودند
استفاده رژیم از این موضوع، سرکوب جامعھ و علی الخصوص 

خمینی در سالروز  بھ ھمین دلیل نمایش اھانت بھ. دانشگاه ھاست
  . جنبش دانشجویی شکل گرفت

خمینی رھبر انقالب اسالمی و بنیانگذار جمھوری اسالمی 
تمامی این القاب و عناوین، مجال سرکوب افرادی کھ وی را . است

مورد اھانت قرار دھند، فراھم می آورد و این تنھا ھدف عاملین 
ت ارتجاعی خمینی در کارنامھ خود اقداما. این ماجرا بوده است

فراوانی داراست کھ می توان آنھا را برابر با اقدامات سران فعلی 
برای حفظ نظام در عمل با کشتار  ۶٧کشتار سال . رژیم دانست

تمامی سران جمھوری اسالمی بر اساس . کنونی تفاوتی ندارد
اصول حاکمیت اسالمی کھ بر مبنای اصول ارتجاعی بنا نھاده شده 

. میان ھیچیک تفاوتی موجود نیستاست، عمل می کنند و 
پرواضح است کھ پاره کردن عکس خمینی، بھانھ ای برای 

اما چنین اقداماتی از سوی معترضین نھ تنھا . سرکوب بیشتر است
سمبلی از مبارزه علیھ . محکوم نیست بلکھ بسیار صحیح است

از ھمین رو نمایندگان جنبش سبز کھ خواستار . کلیت نظام است
اسالمی ھستند، این اقدام را محکوم می نمایند و  حفظ جمھوری

تا از این طریق مانع از . بارھا خود را پیرو خط امام دانستھ اند
تضاد آنھا با سران کنونی رژیم .  رادیکال تر شدن مبارزات گردند

 کھ بر سر کسب قدرت سیاسی شکل گرفتھ است جناحی دعوای یک

  . مدنظر نیست وجھ ھیچ بھ مردم عمومی منافع راستا این در و است
این اعتراضات با وجود تمامی ترفندھای رژیم برای سرکوب 
آن، باز نمی ایستد و جامعھ علی الخصوص دانشگاه ھا سنگر 

وظیفھ دانشجویان رادیکال، انتقال . مبارزه و مقاومت خواھند بود
آگاھی بھ درون جامعھ است تا مبارزات رادیکال کنونی بھ شکلی 

پیش رود و نتیجھ آن رھایی حقیقی جامعھ از قید ظلم و  آگاھانھ بھ
ستم باشد نھ آنکھ ھمچون گذشتھ بھ شکل جدیدی از حاکمیت 

بر ھمین اساس، بایستی دانشجویان صفوف . ارتجاعی تبدیل شود
خود را از تشکل ھای حکومتی و جنبش سبز جدا ساختھ، توصیھ 

بستھ بھ و خبرگزاری ھای وا BBC ،VOAھای مسالمت جویانھ 
اصالح طلبان را کنار بگذارند و بھ شکل دادن تشکل ھایی مستقل 

  . از جنبش سبز ھمت گمارند
اخیراًاقدامات دیگری نیز درجھت سرکوب مبارزات دانشجویی 

دانشگاه ھای (شکل گرفتھ است کھ از تفکیک جنسیتی دانشگاه ھا 
از  صرف نظر. می توان در این زمینھ نام برد) دخترانھ و پسرانھ

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 

  .ھوری اسالمی است، مبارزه می کنیمجم

  حاشیھ حوادث اخیر در ایران در
  نامھ ای از یک تبعیدی

  
دیدارش تکانم . بعد از چندین سال جوانترین خواھرم را دیدم

سالگی؛ با چشمانی کھ از تیزی  19بلندتر از من در آستانھ . ددا
او سال گذشتھ . چنان ژرف می نگریست کھ تنم بھ لرزه می افتاد

حاال در امتداد راھی کھ برگزیده بود؛  وارد دانشگاه شده بود و
یعنی در درجھ اول معنا دادن بھ زندگی خویش با نقش گرفتن در 

ثر از آنچھ کھ لمس کرده بود؛ محکم و راه مبارزه برای آزادی؛ متأ
  ! استوار پا بر زمین می کوفت تا بگوید می جنگم

او از دانشجویان دانشگاه سراسری یکی از شھرستانھا بود و 
بافت دانشجویی آنجا بیشتر : می گفت. در خوابگاه زندگی می کرد

روستایی بوده وبھ ھمین دلیل طبق نظرسنجی ھایی ھم کھ قبل از 
ت در این دانشگاه صورت گرفتھ؛ اکثریت آرا با احمدی نژاد انتخابا

از نظر . آنان موسوی را عوام فریبی بیش نمی دیدند! بوده است
آنان حداقل احمدی نژاد در مصاحبھ تلویزیونی پیش از انتخاباتش 

اما چھ کسانی طرفداران موسوی را . صادقانھ تر ظاھر شده بود
ی از شھرھای بزرگ کھ در آن تشکیل می دادند؟ اغلب دانشجویان
اقتصادی  از نظر اجتماعی و شھر کوچک تحصیل می کنند و

بسیاری از آنان از اعضای انجمن . یت ممتازتری دارندعموق
اما در بین این گروه ھم حتی کسانی دیده می شوند . اسالمی ھستند

انزجاری کھ از احمدی نژاد دارند؛ بھ خیل  کھ فقط بھ دلیل نفرت و
خواھرم تعریف می کرد؛ ھرچند کھ . ان موسوی پیوستھ اندطرفدار

 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 

نھ از نوع (دموکراسی واقعی  راه تحقق منافع اکثریت مردم و
پا بھ میدان ) و امثالھم دموکراسی امثال آقای نبوی و مخلمباف

این سبز خوانده شدن مثل . شده اند گذاشتھ اند؛ بقیھ سر درگم سبز
چرا کھ در اغلب  شوخی بی مزه ایست کھ خطرناک ھم ھست،

موارد کسی بھ انکار آن نمی پردازد و حتی در شرایطی کھ سبز 
 اولیھ ترین حقوق شھروندی فرد در تفکرات و ،بودن با ایده ھا

ھمیشھ جمع بھتر از "قبیل اینکھ  ار می گیرد توجیھاتی ازتقابل قر
اآلن "، "با دو چشم بھتر از یک چشم میشھ دید" ،"فرد فکر می کند

بیش از ھر چیز بھ انکار وجود خود ... و" باید متحدانھ عمل کرد
نیروی عظیمی کھ نھ تنھا سبز نیست؛  بعد بھ انکار می پردازند و

موسوی یک بھانھ ست؛ کل نظام " شعار! بلکھ کامال سرخ است
  .در واقع فشرده آن است" نشانھ ست

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 

او برایم تعریف . تر عمل کرده اندت موارد رادیکال تر و درس
رزه ویژه؛ مثل ھمیشھ مردان در جھت کرد کھ در ابتدای این مبا

عمل بھ وظیفھ تاریخی شان قصد بھ حاشیھ راندن زنان را داشتھ 
و دختر کھ با ھم  گفت حتی یک بار چند دانشجو پسر او .اند

تھیھ می کردند؛ پسرھا نام آنھا را از لیست تھیھ ... اعالمیھ و 
مواجھ کنندگان مطالب حذف کرده اند کھ با اعتراض شدید دختران 

در جریان ھمین کشمکشھا در صحنھ مبارزات  بوده . شده است
است کھ زنان در حین خودباوری توانستند وزنھ سنگینی باشند کھ 

مطالبات خاص زنان بھ جمع مبارزان اصلی  با خواستھ ھا و
برعلیھ نظام ارتجاعی اسالمی در ایران بپیوندند و از این رو 

          .          رادیکال تر عمل کنند
نکتھ دیگری کھ از گفتھ ھای او دریافتم این بود کھ بویژه در 

یا  میانسال ھستند سعی در خط دھی و تظاھراتھا افرادی کھ معموالً 
این طور بھ نظر می رسد کھ آنھا در . رھبری تظاھرکنندگان دارند
ھمچنین گفت کھ مردم خشمگینند؛  وا. این زمینھ تجربھ ھم دارند

 ،و قوی ای کھ بتواند رھبری آنھا را بھ دست بگیردولی آلترناتی
 ■  .وجود ندارد
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  !دیگر ھمھ از این گربھ ھا باخبرند
  یحرف ھایی در مورد فیلم دیدنی بھمن قباد

  
  باربد کیوان

روزھا گوشھ و كنار خیابان ھای ایران پر شده از گربھ  این □
ای ھایی كھ ھر جور شده بھ خانھ مردم راه پیدا می كنند و صد

امروز علیرغم سانسور و . شان را بھ گوش ھمھ می رسانند
گربھ ھای ”سركوب شدید آثار پیشرو،  خیلی ھا فرصت دیدن 

  .  را بھ دست آورده اند“ یایران
یك فیلم نیمھ مستند است  “كسی از گربھ ھای ایرانی خبر نداره” □

بھ ھر حال، . ثیرش را از ھمان نیمھ مستند می گیردأكھ قدرت و ت
زندگی ھایی كھ خیلی مستقیم با امید، عصیان، سركوب و مقاومت 

قصھ ای . ثیر گذارأپر است از قصھ ھای شنیدنی و ت ؛گره خورده
كھ قبادی و ھمكارانش برای این فیلم طراحی كرده اند نیز بر پایھ 
وقایعی است كھ در زندگی جوانان فعال در عرصھ موسیقی 

حتی بدون قصھ ای كھ فیلم  اما. زیرزمینی ایران رخ داده است
تالش ھمزمان دو جوان برای برگزاری (حولش جلو می رود 

كنسرت و جور كردن امكان برای خروج غیرقانونی از كشور،  
، می شد گربھ )ناكامی در این كار و پایان تراژیك قھرمانان قصھ

، حكایت رنج و یھا را بھ تصویر كشید و از خالقیت، آرزو پرداز
گمان می كنم،  . ری شان لذت برد و بھ تحسین نشستتسلیم ناپذی

ثرتر از آب در می ؤیك نسخھ مستندتر از گربھ ھا خیلی بھتر و م
ھا و راش ھای “پشت صحنھ”، یحتی ھمین حاال ھم اگر قباد. آمد

فیلمش را بدون اینكھ در بند قصھ پردازی باشد با یك تدوین خوب 
  . دعرضھ كند، بھ نظرم خیلی دیدنی خواھد بو

در ساخت گربھ ھا بھ ناگزیر ـ و بھ درستی ـ وارد  قبادی □
تدوین قوی و نوآورانھ، ھمراه با . عرصھ كلیپ سازی شده است

ضرباھنگ مناسب و قاب بندی ھای زیبا، روح و قدرت آثار 
این كار . موسیقی ارائھ شده در فیلم را بھ خوبی منعكس می كند

ن آثار را می توان بھ آنچنان خوب انجام شده كھ بعضی از ای
نمی دانم . صورت كلیپ ھای مستقل ھم در رسانھ ھا عرضھ كرد

اما قاب ھا و ضرباھنگ  ،كھ چقدر این كار آگاھانھ انجام شده
حتی بھ بخش ھای دیگر فیلم ھم سرایت پیدا كرده؛ و این “ یكلیپ”

  .خودش بھ یكدست شدن كل كار خدمت می كند
یك سفر پرتحرك چند . ھری است، یك اودیسھ ی شیقباد فیلم □

جنگاوران این اودیسھ،  نگار . روزه در كالن شھر تھران و حومھ
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 

نگار و اشكان برای رسیدن بھ این آرزوھا . خوان رستم بگذرند
او كسی است كھ . ست بھ دامن جوان دیگری بھ نام نادر می شوندد

ادعا می كند می تواند درھای بستھ وزارت ارشاد و وزارت امور 
را بی اثر كند و از پس “ شنگن”مرزھای  ،خارجھ را دور بزند

موانعی كھ این نظام ستمگر و متحجر بر سر راه آینده نسل جوان 
نگار و اشكان و نادر با . ه برآیدو ھنر پیشرو و نوگرا ایجاد كرد

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 

ندارند؛ اما با عمق صدا، كوبندگی كالم و “ استیج”مالی ندارند؛ 
خ و از میدان را سوراخ سورا“ یھنر رسم”شلیك سازھای شان، 

شك ندارم كھ قبادی قوی ترین نمونھ ھای موسیقی . بھ در می كنند
البتھ پدیده اصلی . گرد آورده است را در فیلمشزیرزمینی ایران 

. كھ این فیلم بھ ما می شناساند فقط چند گروه ھنری برگزیده نیست
روبرو می شویم  یك جریان ھنری متفاوت و چند شاخھبلكھ ما با 
سركوب فرھنگی ـ سیاسی ـ ایدئولوژیك رژیم مذھبی قرار كھ تحت 

اما می تواند و باید بھ نوك پیكان پیشرفت و راھگشایی  ،دارد
چنین چیزی بھ شكل خود بھ . ھنری در این جامعھ تبدیل شود

موسیقی زیرزمینی در ایران برای اینكھ . خودی انجام نخواھد شد
بینش و فلسفھ و جنبش  متحول شود و چنین نقشی بازی كند نیازمند

این موسیقی می باید مثل موسیقی پیشرو غرب . فكری پیشرو است
در آتش طغیان اجتماعی ـ سیاسی غسل  1970و  1960در دھھ 

  .تعمید داده شود
، اما مھم، كھ با دیدن فیلم قبادی بھ ذھن می آید ییك نكتھ كنار □

از  قابل توجھی ، بخشاینست كھ موسیقی زیرزمینی در ایران
از ھمین خصلت زیرزمینی بودن و غیررسمی  قدرتش را دقیقاً 
می شنویم “ گربھ ھا”ھمین چند ترانھ و رپی كھ در . بودن می گیرد

را با ترانھ ھایی كھ از رسانھ ھای داخلی و ماھواره ای پخش می 
تفاوت . شود و تابع قواعد بازار و سیاست حاكم است، مقایسھ كنید

تركیب و ھماھنگ كردن ملودی ھا (ینی ھا ھا و ابتكارھای زیرزم
،  و )یو سبك ھای گوناگون،  كالم صریح و زبان روزمره شھر

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 

. رندسركوب قرار گیتوسط نظام و فرھنگ استبداد مذھبی تحت 
،  باعث شده یدر عین حال،  ھمین موقعیت حاشیھ ای و غیرقانون

سلیقھ ”ثیرپذیری از أكھ نیازی بھ پیروی از قوانین بازار و ت
بھ قول معروف، حرف دل شان را . نداشتھ باشند “عمومی و رایج

ابراز وجود فرھنگی حتی در برابر (بزنند و لذت بردن از كارشان 
از ھر عامل دیگر برایشان ) تقیمیك مخاطب محدود و غیرمس

البتھ در این میان،  بخشی از ھنرمندان زیرزمینی ھم . مھمتر باشد
ھستند كھ با دورنمای جھانی شدن آثارشان بھ اجرای آثاری بھ 

در این راه چندان موفق  و معموالً   ؛زبان انگلیسی روی می آورند
قواعد ”ی شاید بدون اینكھ خود بدانند،  تا حد. نشان نمی دھند

ثیر ھر أرا در كار خود دخالت داده اند؛ حال آنكھ قدرت و ت“ بازار
“ یاصالت”اثر موسیقیایی در درجھ اول در نوآوری و خالقیت و 

كھ در زبان مشترك و ) اگر استفاده از این واژه جایز باشد(است 
جھانی موسیقی ابراز می كند؛ در بینش و فلسفھ پشت ملودی و 

البتھ كالم ترانھ ھم می . كھ عرضھ می كندضرب و لحنی است 
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 
برای مثال، . كردن ترجمھ اشعار با متن اصلی انجام می دھند

زبان ھا و  مخاطب جھانی بسیاری از ترانھ ھای آفریقایی كھ بھ
، ترجمھ اش را ھمزمان را می شنودغریب است  لھجھ ھای كامالً 

  .  می خواند، با آن ارتباط برقرار می كند و لذت می برد
یك اثر ھنری در چھ شرایطی تولید شود و در اختیار  اینكھ □

ثیرگذاری آن اثر و سرنوشت أمیزان ت ، درمخاطبانش قرار گیرد
كسی از گربھ ھای ایرانی خبر ”. ستدخیل ا تاریخی اش مستقیماً 

با توجھ بھ خیزش جاری در جامعھ ایران،  یك اثر بھ ھنگام “ نداره
با توجھ بھ ھمین یك قطعھ كوچك از پازل بزرگ سیاسی ـ . است

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 

اینچنین سر باز كرده  خیابان ھای آكنده از شعار و آتش و خون،
می توان از پشت شال ھا و عینك ھای تیره . است را توضیح داد

. شورشگران، چھره نگارھا و نادرھا و اشكان ھا را باز شناخت
از انتخابات دوره دھم ریاست  شاید اگر فیلم قبادی چند ماه قبل

جمھوری راھی خیابان ھا شده بود،  خیلی از مردم ـ حتی خیلی از 
“ جمعی از سوسول ھای شكم سیر”جوانان ـ آن را روایت زندگی 

می دانستند و حس عالقھ و ھمبستگی با شخصیت ھای فیلم در آنان 
را اما حاال،  خیلی ھا گربھ ھای قصھ قبادی . برانگیختھ نمی شد

جزیی از خانواده شورشگر بزرگی می بینند كھ پلنگ وار پا بھ 
در عین حال،  قبادی ھم مثل خیلی ھای . میدان مبارزه گذاشتھ اند

دیگر نمی توانست پیش بینی كند كھ جامعھ بھ این شكل ناگھانی و 
شاید اگر . بھ این سرعت دستخوش چنین تالطم ھایی خواھد شد

نین تحوالتی را پیش بینی می كردند، نگار و اشكان و نادر ھم چ
كسی از گربھ ”حاال كھ ! جور دیگری برای آینده نقشھ می ریختند

احساس می كنیم كھ  ،را بھ تماشا می نشینیم“ ھای ایرانی خبر نداره
پایان تلخ و تراژیك فیلم و تالش ھا و ناكامی ھای فردی 

. دھدقھرمانانش، روحیھ یك دوره تاریخی دیگر را بازتاب می 
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 

بینی و خشم فرو خورده در ترانھ س و بدأی! خوب گوش كنید. كنیم
دارند جای خود را بھ . ھای زیرزمینی ھم دارند كمرنگ می شوند

  ■.آگاھی و رھایی می دھند ،آوازھای شور
.................................................. 

  

 13ادامھ از صفحھ ....   
  

پالنتاژھای نیشکر جمھوری دومینیکن مانند اسالف برده ... 
ود کار می کنند و مقام اجتماعی پست تری نسبت بھ شھروندانی خ

  .درست مانند کارگران افغانستانی در ایران. دومینیکنی دارند
فقط در . مردم ھائیتی ھنوز در انتظار یک انقالب واقعی اند

این  ،صورتی کھ کمونیست ھا نقش واقعی خود را بازی کنند
بحق این مردم ورش ھای تا آن زمان ش. انتظار بھ سر خواھد آمد

میان  ت شدن قدرتزیبا و سخت کوش دست مایھ دست بھ دس
 ■.مرتجعین رنگارنگ خواھد شد

جھانی برای فتح مجلھ : منبع مورد استفاده برای نگارش مقالھ :توضیح
. در ھائیتی»  ریشھ کنی«شماره مخصوص جنبش  1986 – 6شماره 

بحران  -2آغاز شده است  جنبش ریشھ کنی تازه -1: شامل مقالھ ھای زیر
 فراخوان بھ جنبش انقالبی ھائیتی از سوی - 3در ھائیتی و وظایف انقالبیون 

مردم می  -4حزب کارگران ھائیتی و  گروه انقالبی انترناسیونالیستی ھائیتی
ی با حزب کارگران یگفتگو -5خواھند سررشتھ امور را در دست بگیرند 

 ھائیتی

وری دوران حاکمیت جمھ زعفران در
  اسالمی

  )آینده(م .م 
ایران بزرگترین تولید کننده زعفران درجھان است کھ سھم 

این  سھم  .عمده ای ازتولید جھانی را بھ خود اختصاص داده است
بستھ بھ وضعیت کشت و تولید در ایران و درنتیجھ ازسالی بھ سال 

درصد تولید  95تا  85دیگر فرق می کند، ولی بھ طور کلی 
  . ن متعلق بھ ایران استجھانی زعفرا

 جامع و سفانھ آمار کامل وأاگرچھ مت :سطح کشت وتولید ▲
 متولی امر دستگاھھای تولید زعفران در سطح کشت و دقیقی از

 در ، بنا بھ آمار موجود و57ازانقالب  دست نیست، اما بعد در
خراسان بھ  محصول در تولید این مقدار دسترس، سطح کشت و

سطح  تن تولید در 5/18، 1363درسال  :شرح زیر بوده است
 ھکتار با 11951سطح زیرکشت بھ  1368سال  .ھکتار 5530

 23000سطح زیرکشت  1375سال  .تن می رسد 57تولید حدود 
عبور از  سطح کشت با 1378سال  تن و 109 تولید ھکتار با

تن تولید  169ھکتار با حدود  35832ھکتار، بھ  30000مرز 
ھکتار  43408، 1379سال بعد یعنی در سال تنھا یک . می رسد

 تن زعفران 123ولی  ،بھ کشت زعفران اختصاص می یابد
ھکتار سطح  53180از  1382سال  سپس در. برداشت می شود

یعنی سطح  1.تن زعفران بھ دست می آید 223کشت، حدود 
 10سال با رشدی بسیار سریع، بھ حدود  20طول  کشت، در

  . برابر رسید
چند استان کشور  اگرچھ زعفران در :کشت زعفرانمناطق ▲ 

خراسان  استان دو کشت می شود، اما سطوح عمده کشت در
خراسان جنوبی  و) درصد کل سطح کشت 70حدود  در(رضوی 

مقدار سطح  و دارد قرار) درصد کل سطح کشت 30حدود  در(
 استان یاد دو مقایسھ با دیگر مناطق کشور در تولید در کشت و
شھرستان  خراسان رضوی، استان در .بل اعتنا نیستندشده، قا

 ،"زاوه" عمده ترین منطقھ کشت بھ شمارمی آید و" تربت حیدریھ"
خلیل " و "برداسکن "، "کاشمر" ،"مھ والت"، "بجستان" ،"گناباد" 

   2.آن ھا زعفران کشت می شود سایرمناطقی است کھ در" آباد
عمده ترین منطقھ " قاین"  استان خراسان جنوبی، شھرستان در

ایران  زعفران در کشت محسوب می شود کھ خاستگاه اصلی تولید
نفر بھ این  صدھا ھزار ده ھا ھزار خانوار و 3.شناختھ می شود

 و 4ھزار خانوار 80حدود  بنا بھ تخمینی .کشت اشتغال دارند
جمعیتی  و 5یکصد ھزار خانوار براساس برآوردی دیگر، بیشتر از

زمینھ  استان یاد شده در سطح دو در ار نفرھز 600حدود  در
  6.فرآوری زعفران اشتغال دارند تولید و

 5/18تولید زعفران  1363درسال  :عملکرد تولید زعفران▲ 
 1370 سال ھکتار بود کھ در کیلوگرم در 3/3عملکرد آن  تن و

کیلو  14/5عملکرد آن بھ  تن و 15/93تولید زعفران بھ حدود 
تولید ادامھ  کشت و سپس روند افزایش سطح. ھکتار رسید گرم در

 228بھ  1382مقدار تولید بیشتر شد بھ طوری کھ درسال . یافت
یعنی (اما عملکرد  7.تن رسید  240 بھ مرز 1384سال  در تن و

کاھش ) مقدار محصولی کھ ازیک ھکتار زمین بھ دست می آید
 ھکتار کیلو گرم در 19/4بھ  1382طوری کھ درسال  یافت بھ
 91/3بھ  ، وضع عملکرد بدتر ھم شد و1383سال  رسید و

اغلب سال ھا، افزایش  واقع در یعنی در .ھکتار رسید کیلوگرم در
درنتیجھ افزایش  طریق افزایش عملکرد حاصل نشد، بلکھ تولید از

سال  این درحالی بود کھ کشور ایتالیا در. سطح کشت بھ دست آمد
کیلوگرم  240ولید ت ھکتار سطح زیرکشت و 29با  2006

ھکتار  کیلوگرم در 4/8زعفران، توانست بھ عملکردی معادل 
. دنیا بھ خود اختصاص دھد در عملکرد را باالترین و دست یابد

 میان ھفت کشور تولید کننده زعفران در حالی کھ ایران در در
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عملکرد  ، رتبھ پنجم را درداشتن باالترین سطح کشتدنیا، علیرغم 

جمھوری  پس از کشورھای ایتالیا، اسپانیا، یونان و داشتھ و تولید
وضعیت عملکرد تولید زعفران بھ  8.آذربایجان قرارداشتھ است

کشاورزی رژیم مربوط است کھ دستگاه  عملکرد  وزارت جھاد
دامی درجھت حقیقت ھیج اق ولی در ،متولی امر کشاورزی است

  .کشت مزبور انجام نمی دھد در ارتقای سطح مسایل فنی
دکتر عبدهللا مال فیالبی، عضو  :ویژگی ھای کشت زعفران▲ 

کشت  مورد ، درژوھشکده صنایع غذایی خراسان رضویپ
طول یک سال  یک ھکتار زمین زعفران در" :زعفران می گوید

ھمین دلیل تولید  بھ و نفر روز، کار نیرو الزم دارد 270حدود 
 ...ا استروستاھ این محصول، منبع مناسبی جھت ایجاد کار در

بھ ھمین دلیل زنان می  نبوده و مزارع زعفران سنگین در کار
 حمل و، ذخیره ...کار تولید زعفران بیشتر سھمیم باشند توانند در

آسان است، ) بھ نسبت برخی محصوالت(انتقال زغفران  نقل و
تحت شرایط  و تکنولوژی پیچیده نیاز ندارد ماشین آالت سنگین و

کشورھایی  ، عواید آن درناطق کم آبم بھ خصوص در مساعد و
  9.تریاک بیشتر است سایر گیاھان وحتی کشت افعانستان از ھمچون

دکتر مالفیالبی مھمترین مشکالت  :مشکالت تولید زعفران▲ 
نبود آب  -1: تولید زعفران را بدین شرح برمی شمارد کشت و
 دانش کافی در نبود آگاھی و -2زمان اولین آبیاری   کافی در

وسایل  نبود امکانات و -3بازاریابی زعفران   لید، پروسس وتو
نبود  -4 بستھ بندی زعفران الزم جھت جمع آوری، پروسس و
توسعھ کشت  جھت تکثیر و موجودی مقدارکافی پیاز زعفران

عدم توانایی کشاورزان  باال بودن قیمت پیاز زعفران و زعفران و
  9.توسعھ کشت زعفران پیاز و برای تکثیر

مبحث مشکالت  بتھ بھ عقیده نگارنده، چند مورد مھم دیگر درال
نبود مرکز  -1: دارد کھ باید بھ موارد بیان شده اضافھ گردد وجود

کمبود انواع کودھای شیمیایی  یا نبود و -2پژوھشی ویژه زعفران 
 -4بیماری ھا  بروز آفات و کاھش تولید ناشی از -3مورد نیاز 

ھزینھ ھای  -6فصل برداشت  گر درکمبود کار -5 بیمھ زعفران
تعداد  باالی حمل ونقل بھ علت نبود جاده ھای مناسب روستایی و

نبود تشکل ھای صنفی  -8سرقت محصول  -7ناکافی وسایل نقلیھ 
  .متعلق بھ کشاورزان واقعی

زمان اولین آبیاری، مشکل  نبود آب کافی در :نبـــــود آب کافی ▲
بر  ناپذیری کھ ربات جبرانبسیار مھمی است کھ علیرغم ض

مزارع زعفران وارد می آورد و تولید را بھ شدت کاھش می دھد، 
مورد بی اعتنایی و بی توجھی دستگاھھای مسئول رژیم فاسد 

ھکتار از  1000چنان کھ بھ طور نمونھ، . ایران قرار دارد
شرایط بحرانی ناشی از خشکسالی و ر مزارع زعفران گناباد د

اشتھ ولی ھیچ اقدامی در جھت رفع مشکل انجام نبود آب قرار د
ضربات جبران ناپذیری ... خشکسالی ھای پی در پی گناباد : "نشد

بی آبی . را بر پیکره کشاورزی و باغداری منطقھ وارد کرده است
و کم آبی عالوه بر مشکل تشنگی مزارع و باغھا، موجب بروز و 

محصول درآمد بھ طوری کھ تنھا . امراض شده است ظھورآفات و
کم آب این منطقھ یعنی ھمان طالی سرخ، در معرض  زا و

مختلف در حال انقراض قرار گرفتھ و پیاز زعفران بھ دالیل 
: یک کشاورز زعفران کار در اینباره گفت ".نیستی و نابودی است

یک نوبت برای [با توجھ بھ این کھ فصل آبیاری مزارع زعفران "
آبان و یک نوبت ھم بعد از  برداشت در اواخرمھرتا اوایل

 40حدوداً  برداشت از اواخر آبان شروع می شود و برداشت، کھ
 آغاز شده است، ھنوز تکلیف کشاورزان] روز بھ طول می انجامد

حمل آب با . و وضعیت آبیاری مزارع آن ھا مشخص نشده است
استفاده از تانکر و بدون کمک دولت بسیار گران تمام می شود و 

ضعیت باید برای برداشت زعفران، ھزینھ ای بیشتر از با این و
آبیاری دیرھنگام زعفران نیز باعث از بین ... درآمد آن بپردازیم 

کرد تولید را بھ شدت کاھش می رفتن پیاز آن می شود و عمل
نمی  ،با توجھ بھ کمبود شدید آب: "گفتکشاورز دیگری  ".دھد

توانیم از کودھای آلی و 
ت پیاز حیوانی برای تقوی

زعفران استفاده کنیم، 
چون باعث از بین رفتن 

بھ . پیاز آن ھا می شود
ھمین دلیل زعفران در 
مناطق کوھپایھ ای گناباد 

نابودی  عمالً در حال
نیز کشاورز  ".است

کھ ] مشکل بی آبی[کشاورزان با وضعیت موجود : " دیگری
د ترین حد ممکن رسیده و ھزینھ دستمز برداشت محصول بھ پایین

سود [کارگر برای جمع آوری و جدا کردن ریشھ گل بیشتر از 
محصول تولید شده می شود، بھ ناچار زمین ] روشف حاصل از

دراز  ھای زعفران را رھا کرده اند کھ این امر باعث می شود در
  ".مدت بھ کلی محصول زعفران منطقھ از بین برود

فران یید مشکالت زعأمدیر جھاد کشاورزی گناباد نیز با ت
مین آب مورد نیاز أتا کنون منابعی برای ت: "کاران منطقھ گفتھ

ھکتار  3500مجموع  از... مزارع زعفران تعریف نشده است 
شرایط  در ھکتار ، حدود یک ھزار)منطقھ(مزارع زعفران 

 نزول بارندگی ھای پاییزی و کھ باید تا بحران بی آبی قراردارد
تانکر آب رسانی  فران، بازع شروع رشد پیاز برای سلھ شکنی و

 25برای آبیاری حد اقل یک نوبت مزارع زعفران ، بھ . شود
ماه با ھزینھ ای بالغ بر یک میلیارد  تانکر آب رسان بھ مدت دو

  10".لایر اعتبار نیاز داریم
البتھ مشکل بی آبی و کم آبی مزارع زعفران صرفاً مختص 

از  .مومیت داردمنطقھ گناباد نیست و در مناطق زعفران کاری ع
جملھ، مھمترین منطقھ کشت زعفران در خراسان جنوبی یعنی 

ولی علیرغم مشکل . قاینات نیز با این مشکل روبھ رو بوده است
موجود، دستگاه ھای مسئول مربوطھ ھیچ اقدامی در جھت رفع 

حتی مدیر جھاد کشاورزی  مشکل نکرده اند بھ طوری کھ
حوادث ھیچ اعتباری برای آب ستاد : "شھرستان قاین بیان داشتھ

این در حالی . رسانی بھ مزارع زعفران قاین پرداخت نکرده است
 ھکتار زمین ھای زعفران 5868است کھ شھرستان قاین دارای 

سف آور است کھ رژیم پلید جمھوری اسالمی از أت 11.کاری است
، این مورد انجام وظایف بدیھی خود در قبال مردم و ازجملھ در

بالغ مختصر برای نجات کشاورزی و کشاورزان پرداخت م
خودداری می کند؛ اما ساالنھ میلیاردھا دالر 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 

ری اجرا را در برخی از کشورھای تحت سلطھ رژیم ھای دیکتاتو
  ...می نماید و 

نبود مقدار کافی پیاز زعفران جھت تکثیر و توسعھ کشت یا  ▲
، زعفران 57از انقالب  در سال ھای اولیھ پس :بازسازی مزارع

زعفران یک محصول . بھ شدت مورد بی توجھی و بی مھری بود
لوکس بھ شمار می رفت و متولیان کشاورزی کشور نسبت بھ آن 

و در شرایطی کھ کشت  ؛رستی نداشتندبرخورد مناسب و د
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 

 را بھ منتشر شد، گمرک ھای کشور اجازه صدور پیاز زعفران
بعدھا تبدیل بھ " اجازه محدود"صورت محدود صادر کردند کھ 

افغانستان، چین،  محمولھ ھای چند تنی شد و این پیازھا بھ
پس از آن کھ سال ھا قاچاق و . ھندوستان و پاکستان رفت

مسئولین دست اندرکار بھ این  صادرات پیاز زعفران ادامھ داشت،
نای تخلیھ ژنتیکی این نتیجھ رسیدند کھ خروج پیاز زعفران بھ مع

و پس از آن صادرات پیاز زعفران ممنوع  گیاه ارزشمند است
  12.اعالم شد
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درنتیجھ اقدامات گفتھ شده، در تولید زعفران رقبای جدیدی پا 
داخل ژنتیکی این گیاه در  بھ صحنھ گذاشتند و در ضمن بھ ذخایر

عین حال، ھنگامی کھ بازسازی لطمھ فراوانی وارد آمد و در
بھ  این محصول مد نظر بود، پیاز ارع و افزایش سطح کشتمز

مقدار کافی موجود نبود کھ در نتیجھ، این امر بھ افزایش قیمت پیاز 
و مشکل مھم دیگری بر مشکالت قبلی کشاورزان  زعفران انجامید

بھ طوری کھ قیمت پیاز زعفران کھ قبل از وقوع . افزود
ر کیلوگرم بود بعد لایر در ھ 1500، 1386سرمازدگی در سال 

بھ گفتھ . لایر در ھر کیلوگرم رسید 6000از وقوع سرمازدگی بھ 
کشاورزی بخواھد برای کشت زمین خود بذر تھیھ  کشاورزان، اگر

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 

اروری و برداشت، بین دو تا سھ سال طول می کشد، او تا موقع ب
  .نمی تواند طی این مدت کاری بکند و فقط باید صبر کند

کھ بھ کاھش  :نبود و یا کمبود کودھای شیمیایی مورد نیاز ▲
عملکرد و کل تولید می انجامد و درضمن گیاه بھ علت عدم رشد 

ب و کافی بھ علت عدم عرضھ مناس. ، آسیب پذیر می گرددمناسب
و نبود یا کمبود آن ھا، بازار سیاه کود کھ  کودھای مورد نیاز

توسط عوامل حکومتی ھدایت و رھبری می شود، بھ وجود می 
با توجھ بھ بنیھ مالی ضعیف اغلب کشاورزان زعفران کار، . آید

تھیھ کود بھ قیمت ھای گزاف از بازار سیاه، برای آنان امکان پذیر 
مد آنان لطمھ فراوانی آکشت کشاورزان و درنیست و در نتیجھ بھ 

قدری از پولی را کھ صرف  کاش رژیم خونخوار. وارد می آید
کرده و می کند؛ بھ صورت ... خرید تجھیزات نظامی، امنیتی و 

نھاده ھای کشاورزی و با قیمت مناسب در اختیار کشاورزان می 
  .گذاشت

دستگاه  بیمھ محصول زعفران کھ از سوی :بـیـمھ زعفـران ▲
قط بھ کشاورز ندارد و ف مربوطھ صورت می گیرد، سودی بھ حال

کشاورزان محصول زعفران را در . نفع دستگاه بیمھ کننده است
مقابل خطرات خشکسالی، سرما زدگی، سیل و سرقت بیمھ می 
کنند؛ بھ امید آن کھ در صورت بروز خسارت، دستگاه بیمھ کننده 

قل بخشی از آسیب وارده را بھ تعھدات خود عمل نموده و حدا
: اما چنین اتفاقی نمی افتد و بنا بھ گفتھ کشاورزان. جبران کند

بیمھ فقط بھ فکر خودش است و وقتی کارشناسان برای بررسی "
گردن خود رد  تا بتوانند آن را از ، اوالً خسارت بھ این جا می آیند

دو ھا می کنند و افت می زنند، بعد ھم اگر خیلی دلشان بسوزد، تن
  13." کنند درصد از کل خسارات را تقبل می

. سفانھ رژیم ھیچ گونھ حمایتی از زعفران کاران نمی کندأمت
بھ نام محمد مجتبایی  –ھم در این مورد، یک پژوھشگر زعفران 

اگر استراتژی حمایتی بھ دنبال ارتقای صنعت : "... گفتھ –
ل را روی بخش ، اولویت او، باید سیستم حمایتیزعفران ایران بود

زعفران با  حمایت از تولید. تولید برنامھ ریزی و متمرکز می کرد
، حمایت حقوقی از تشکیل تشکل ھای حمایت مادی و معنوی

آموزشی، اعزام  زعفران کاران واقعی، برگزاری برنامھ ھای
زعفران کاران بھ کشورھای رقیب بھ منظور ارتقای آگاھی از 

جھانی زعفران کاران، اعزام بھ  امکانات و برنامھ ھای رقبای
، نایی با فرھنگ عامھ بازارھای ھدفبازارھای ھدف بھ منظور آش

 بازارھای جھانی، نیازسنجی و تعیین ارتقای دید و بینش از
استانداردھا، اعطای بورسیھ ھای تحصیلی در رشتھ ھای زراعت 
و روی آوری بھ فن آوری اطالعات و تجارت الکترونیک بھ 

پروسھ تولید . ل ھای زعفران کاران، میسر می شوداعضای تشک
و با دید کالن صنعتی باید  صادرات زعفران یک صنعت است تا

بھ آن نگریست و تمام ساز و کار یک صنعت را برای آن فراھم 
  12."کرد
تجارت زعفران ایران در کنترل و  :بــازرگــانی زعــفران▲ 

ود در این کاالی موج انحصار مافیای زعفران است و سود کالن

رژیم و مقامات و  گرانبھا، بھ جیب معدودی تاجر در درون پیکر
و نھادھای حکومتی می رود و  مسئولین مربوطھ در دستگاه ھا

مھم . کشاورزان بھ کلی از سود واقعی دسترنج خویش بی بھره اند
را  -بھ طور کلی خشکبار ایران -ترین باند مافیایی  ترین و اصلی
ازجملھ . راوالدی مسلمان ریاست و ھدایت می کنندخانواده عسگ

اسدهللا عسگراوالدی کھ عالوه بر حضور در دستجات سیاسی 
عناوینی چند؛ کنترل  موسوم بھ جناح راست حکومت و تصدی

سسات اقتصادی و تجاری کشور را در ؤت ھا و مأبسیاری از ھی
ارد از مو. ھای اقتصادی ایران است دست دارد و ازجملھ اختاپوس

ت نمایندگان أعضو ھی: حضور او در نھادھای تجاری، می توان بھ
 بازرگانی ایران، عضو برد مرکزی شورای جھانی خشکبار، اتاق

مشترک  ریاست کنفدراسیون صادرات ایران، ریاست اتاق
بازرگانی ایران و روسیھ، ریاست اتاق مشترک بازرگانی ایران و 

ان و استرالیا، نایب رییس چین، ریاست اتاق مشترک بازرگانی ایر
اتاق مشترک بازرگانی ایران و کانادا، نایب رییس اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و مصر، نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران 

 وی مالک شرکت ھای متعددی .و عربستان سعودی، اشاره کرد
است و بخش عمده ای از فعالیت ھای اقتصادی را تحت پوشش 

بیشماری از جملھ  انجام می دھد کھ از مزایای سسات خیریھؤم
برخوردار بوده و محمل مناسبی برای ... معافیت ھای مالیاتی و 

شرکت "ھای مرئی نامبرده  یکی از شرکت. پول شویی است
.  می باشد کھ دو شعبھ در لندن و دبی دارد" صادراتی حساس

ز و در حجم کم آغاز شده ولی بعد ا 1336 فعالیت آن از سال
و قرار گرفتن خانواده عسگراوالدی در رده ھای باالی  57انقالب 

اقتصادی و سیاسی رژیم فاسد جمھوری اسالمی، فعالیت آن  امور
در  ]در مجموع فعالیت ھای غارتگرانھ اقتصادی این خانواده و[

بھ طوری کھ ارزش صادرات . سطحی افسانھ ای دنبال شده است
میلیون دالر بوده  38لغ مب 1384فقط شرکت حساس، در سال 

استفاده از موقعیت خود و ھم پیمانان و عوامل ؤاینان با س 14.است
رده ھای مختلف نھادھا و دستگاه ھای حکومتی،  متعدد پر نفوذ در

 تمامی مراحل یک فعالیت تجاری مانند زعفران را تحت کنترل و
با  از جملھ، قیمت ھا در بازار و تغییرات قیمت .در اختیار دارند

بدون  و صادر کننده ای ھیچ تاجر نظر آنان تعیین می شود و
  .ھماھنگی و پیروی از مافیای زعفران در بازار دوام نمی آورد

مدت زمانی . ذکر خاطره ای در این جا بی مناسبت نیست
روزی او برایم تعریف . پیش، در خراسان با شخصی آشنا شدم

از ] ز گروه خشکبارا[وقتی، تصمیم گرفتم کاالیی را : "کرد کھ
بعدھا متوجھ [ .صادر کنم] دبی[خراسان بھ امارات متحده عربی 

کوتاه زمانی پس از آن کھ در تدارک امور برآمدم، عوامل ] شدم
عسگراوالدی در منطقھ متوجھ شدند و مراتب را بھ پدرخوانده 

... من کار تھیھ و بستھ بندی کاال و امور گمرکی و . اطالع دادند
اما غافل از آن کھ قبل . یان بردم و کاال را بھ دبی فرستادمرا بھ پا

از رسیدن محمولھ صادراتی ام بھ آن جا، از قیمت کاال در بازار 
بھ طوری کھ در ھر صورت، بھ جای سود، . دبی کاستھ بودند

این خاطره تلخ درس عبرتی . زیانی متوجھ من می شد، کھ شد
غیر "ر نمی گذارد ھیچ برای من شد و دانستم کھ مافیای خشکبا

  ." دراین زمینھ فعالیت داشتھ باشد" خودی
ارزش ناخالص زعفران را فقط در استان خراسان رضوی، 

بھ این کھ در  با توجھ 15.میلیارد تومان برآورد کرده اند 300
درصد زعفران تولیدی کشور بھ استان خراسان رضوی  70دود ح

فران تولیدی کشور را ناخالص زع تعلق دارد، درنتیجھ، کل ارزش
ولی افسوس  .میلیارد تومان برآورد کرد 430می توان در حدود 

کھ از این ثروت عظیم تولید شده بھ وسیلھ کشاورزان زحمتکش، 
 باند ھای. ھرگز سھم درخور و شایستھ ای بھ آنان نرسیده است

مافیایی، زعفران تولیدی را بھ قیمت بسیار پایین از کشاورزان می 
حتی ھنگامی کھ  .حداکثر سود را از آن بھ دست می آورندخرند و 
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میلیون تومان در  4بھای زعفران بھ صورت جھشی بھ بیش از 

. ھر کیلوگرم رسید، کشاورز از این افزایش قیمت نصیبی نبرد
عالوه بر آن،  افزایش قیمت محصول؛ ھمواره بھ افزایش قیمت 

خ دستمزدھا و خدمات نھاده ھای تولید مانند بذر و کود، افزایش نر
عمالً . انجامیده است کھ بھ سود کشاورز نیست... حمل و نقل و 

  . مافیای زعفران بوده است و دالالن آن از قیمت افزایش سود ھمواره
در مورد عدم برخورداری کشاورزان از سود واقعی حاصل 
از دسترنج خود، حتی در رسانھ ھای رژیم ھم مطالبی منعکس 

بیرجند و  ،، تربت حیدریھبروید تمام منطقھ قائناتشما : "شده است
جاھایی کھ زعفران کاشتھ می شود از کشاورزان بپرسید کھ آقای 

ھزار تومان  2کشاورز آیا شما توانستھ اید یک مثقال زعفران را 
 11این زعفران مثقالی . بفروشید ؟ یقین بدانید کھ نفروختھ اند

تولید کننده . ھا می آید ھزار تومان فقط گیر دالل ھا و واسطھ
    3".ھزار تومان ھیچ نفعی نبرده است 11زعفران از این مثقالی 

، کشاورزان محصول خود را بھ تجار مناطق زعفران کاریدر
خرده پای محلی می فروشند و آن ھا نیز محصول را بھ تجار رده 

و در اغلب اوقات، زعفران تولیدی در فاصلھ ... ھای میانی و
مرتبھ  3-4رسیدن بھ شبکھ ھای توزیع مویرگی داخل،  کشاورز تا

خرید و فروش و بھ اصطالح دست بھ دست می شود و در ھر 
معموالً خریداران . مرحلھ مقداری بھ قیمت آن اضافھ می شود

زعفران، قیمت زعفران را در زمان برداشت محصول در سطح 
ای پایینی نگاه می دارند و پس از آن کھ زعفران را بھ نرخ ھ

خارج شد،  نازلی از کشاورز خریدند و محصول از دست کشاورز
سفانھ، بسیاری از کشاورزان أمت .اقدام بھ افزایش قیمت آن می کنند

یا قبل از  ؛بھ علت شرایط نامساعد زندگی و دشواری ھای مالی
دریافت ] البتھ با مقداری بھره[فصل برداشت از تجار مبالغی را 

د شده اند کھ محصول را بھ آن ھا بفروشند کرده و در قبال آن متعھ
 و یا باز از روی نداری، ناچارند محصول را بالفاصلھ پس از

  .  برداشت و یا در مدت زمان کوتاھی، بھ دالالن بفروشند
اقسام تشکل ھای مربوط  علیرغم آن کھ تجار زعفران انواع و

تشکل تن ھرگونھ شدا سفانھ کشاورزان ازأدارند، اما مت بھ خود را
نمی توانند درمقابل بی عدالتی  واقعی متعلق بھ خود محرومند و

آن ھا درمقابل . ھایی کھ برآن ھا روا می دارند، ازخود دفاع کنند
مطبوعات  در. باندھای مافیایی بی دفاعند بھره کشی ھای تجار و

این شرکت ھایی  "... :رژیم نیز اشاره ای بھ این امر می بینیم خود
نشان ھای خاص دارند فعالیت می کنند،  نام و نید باکھ شما می بی

 خرید و این ھا دربستھ بندی و. عفران نیستندزتولید کننده این ھا 
واقع این شرکت ھای متعدد  در. فروش زعفران نقش دارند

ھمان  ...و زعفران کھ خیلی ھم تبلیغ می کنند، جایزه می دھند
نوع  تند، بلھ ازسلف خرھای قدیم ھستند، سلف خرھای مدرن ھس

بھ تعاونی کشاورزان زعفران کارکمتر توجھ شده  ...پیشرفتھ اش 
کشاورزمنطقھ محروم  .قائنات منطقھ بھ شدت محرومی است. است

چند سال گذشتھ خشکسالی  در. نمی تواند تعاونی فعال داشتھ باشد
این سال ھای خشکسالی  در. وحشتناکی درجنوب خراسان داشتیم

پیاز  نشد تا داده آب بھ کشاورزان زعفران کارحتی چند تانکر 
حاال شما بحث تعاونی زعفران کاران  .نجات بدھند زعفرانشان را

 بلھ، ...؟ ایران داریم آیا مافیای زعفران در. دارید می کنید را
  3".افرادش ھم مشخص ھستند

وزیر جھاد کشاورزی نیز، بر وجود مافیای زعفران صحھ می 
اما  ،تھیھ می شود عمده زعفران جھان در ایران با این کھ: "گذارد

بھ علت وجود مافیای زعفران، سود کمتری بھ کشاورزان می 
تربت حیدریھ نیز  فروشنده زعفران در یک کشاورز و 16."رسد

تھران می  سود اصلی نصیب صادرکنندگان مشھد و: "می گوید
تشکل متولی سامان  حیدریھ ھیچ مرکز و تربت چون در شود و

 دو بازاریابی آن نیست، بھ جز یکی یا ادن بھ تولید، فروش ود
اکثر کشاورزان  صادرکننده ای درشھرستان نداریم و مورد،

  13."محصولشان را بھ شکل سنتی بھ خریداران شھر می فروشند

فعاالن بازار زعفران طی سال  برخی کارشناسان اقتصادی و
 ازار زعفران وھای پیشین خواستار ایجاد مرکزی برای تنظیم ب

 سایر کشورھا شده بودند و بازاریابی مناسب در بازار سنجی و
جایگاه مناسبی عنوان کرده  تعدادی نیز بورس کاالی ایران را

اما بھ دلیل آن چھ  ،استقبال مدیران بورس ھم مواجھ شد بودند کھ با
عدم حمایت دولت اعالم  کھ سھل انگاری کارگزاران کشاورزی و

  17.صی صورت نگرفت شد، اقدام خا
دراقدامی دیگر، دولت طرح خرید تضمینی زعفران را بھ 

اجرای این طرح  چنین عنوان شده بود کھ با. موقع اجرا گذاشت
از  اما بھ دالیل مختلف  و. شد واسطھ ھای زعفران حذف خواھند

الزم صورت  کارشناسی روی طرح کار آن جملھ این کھ بر
اده واقعی نیز برای سامان دھی بھ آن مھمتر ار از نگرفتھ بود و

شرایط . بازار زعفران وجود نداشت، این اقدام نیز شکست خورد
ما بھ " :بھ گونھ ای بود کھ حتی فروشندگان خود بیان داشتند کھ

نخواھیم کرد واین کشاورزان ھستند کھ  عنوان واسطھ ضرری
یک کیلوگرم  زیرا عدم خرید کمتر از... متضرر می شوند

این  کشاورزان خرده مالک از موجب شده جمع زیادی اززعفران 
 :نیز گفت "سرایان"مدیر جھاد کشاورزی  .طرح بھره مند نشوند

کشاورزان  ھجوم دالالن بھ این شھرستان برای خرید زعفران از
اگر مسئولین خرید تضمینی زعفران را بھ  مشکل ساز شده و

یل کنند، این بھ سرگل تبد بعد آن را و صورت دستھ انجام دھند
توجھ بھ این کھ ھر کیلوگرم زعفران،  با .مشکل رفع خواھدشد

دستھ زعفران را  گرم سرگل دارد، تجار باید ھر 700دست کم 
 9کشاورزان خریداری کنند، اما آن را بھ قیمت  لایر از ھزار 11

این امر موجب می شود کھ سود فروش  ھزار لایر می خرند و
  18."نصیب دالالن می شود برسد، کشاورز بھ اینکھ جای بھ زعفران

بنا بھ گفتھ رییس صندوق توسعھ  :صـــادرات زعفــران▲ 
 زعفران تولید شده صادر درصد از 75صادرات ایران، درحدود 

میزان صادرات زعفران طی برنامھ اول توسعھ از  6.می شود
ارزش روند افزایشی داشتھ اما طی برنامھ دوم  و لحاظ مقدار

اواخر اجرای برنامھ دوم  در کاھش شدیدی ھمراه بوده و توسعھ با
روند صعودی بھ  طول برنامھ سوم توسعھ، افزایش یافتھ و در و

بھ طوری کھ طبق آمار سالنامھ بازرگانی گمرک . خود گرفت
تن زعفران بھ ارزش  5/147، درحدود 1382ایران درسال 

پس از آن اما  4.کشورصادر شده است میلیون دالر از 71تقریبی 
 50حتی تا  صادرات زعفران کاھش شدیدی داشت کھ میزان آن را

کار بھ جایی رسید کھ بھ گفتھ رییس  19.درصد نیز برآورد کردند
صندوق توسعھ صادرات زعفران، جھش قیمت زعفران درسال 

درصدی صادرات زعفران درآن سال  77، باعث کاھش 1386
 ھ اظھار گمرک، از، بنا ب1387صادرات زعفران درسال  21.شد

درسال  .درصد کاھش داشت 9، 1386 نظر وزنی نسبت بھ سال
ھزار دالر  635 میلیون و 91تن زعفران بھ ارزش  69، 87

خریداران خارجی زعفران ایران بھ ترتیب  87سال  در. صادرشد
 اھمیت، کشورھای اسپانیا، امارات متحده عربی، ایتالیا، عربستان

درصد  36اپن بودند کھ اسپانیا مقصد ژ و سعودی، فرانسھ، ھند
 278میلیون و 33زعفران ھای صادراتی بھ ارزش 

  21.ھزاردالربود

کشورھای تولید کننده زعفران  علیرغم آن کھ مقدار تولید دیگر
نیست اما، بازارھای فروش زعفران  قابل مقایسھ با تولید کشور ما

عالوه . ندھبری می کنچند کشور دیگر ر اسپانیا، چین و دنیا را
 زیرا در. سف باراستأت برآن قیمت زعفران صادراتی ایران نیز

ھرکیلوگرم بوده  دالر در 450ما  زمانی کھ قیمت زعفران کشور
یمت زعفران تولیدی کشور ق، )زعفران جھش قیمت قبل از(است 
قیمت زعفران تولید کشور  کیلوگرم و ھر دالر در 700ھند 

فانھ قسمت أسمت. گرم بوده استھر کیلو در دالر 1400اسپانیا 
بستھ  پس از عمدًه  زعفران ایران بھ صورت فلھ صادر می شود و

 .سوی آن کشورھا، دیگر بار صادر می شود دوباره از بندی
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امارات متحده عربی، عمده کشورھایی  ، ایتالیا و، فرانسھاسپانیا
 ایران خریداری می کنند و ھستند کھ زعفران را بھ صورت فلھ از

حتی عمده  .می کنند س از بستھ بندی مجدد، دوباره صادرپ
زعفران کھ بھ امارات متحده عربی صادر شده نیز، درنھایت سر 

    8.کشوراسپانیا درآورده است از

وضعیت نامناسب صادرات زعفران ایران، نتیجھ فعالیت ھای 
ثر کسب حداک توجھ بھ منافع کوتاه مدت و. مافیای زعفران است

کھ جزء خصایص سرمایھ داری (وجھ بھ منافع ملی سود وعدم ت
بدان ) رژیم فاسد جمھوری  اسالمی است سنتی کثیف موجود در

، کشاورز 57طول تمام سال ھای پس از انقالب  انجامیده کھ در
با کمترین قیمت ھا ازدست بدھد، باندھای  زعفران تولیدی را
 با ب وبھ صورت نامطلو شرایط سنتی و در مافیایی زعفران را

درکیسھ ھای  عموماً (بھ صورت فلھ  حداقل قیمت فرآوری کرده و
 و ھرگز ھیچ اقدامی درجھت ارتقاء صادرکرده و )کیلوگرمی 10

اخلی و خارجی آن ، فرآوری و تجارت دبھبود شرایط تولید
ھرگز نگذاشتھ اند کھ کشاورزان تشکلی . صورت نگرفتھ است

شی از تجارت داخلی و برای خودشان داشتھ باشند و الاقل، بخ
با آن کھ سطح کشت  .خارجی محصول تولیدی را، خود انجام دھند

ھیچ  از انقالب رسیده اما سال ھای اولیھ بعد برابر در 10بھ حدود 
منافع باندھای مافیایی  و اراده ای برای حل مشکالت وجود ندارد

در . شرایط موجود صورت نگیرد ایجاب می کند کھ تغییری در
گونھ اقدامی برای کسب سود رایطی است کھ امکان ھرشچنین 

مھمترین عوامل  با آن کھ تقلب را یکی از. بیشتر وجود دارد
درعین حال مصرف  و بازار زعفران می دانندضربھ خوردن 

زعفران تقلبی  موجب وارد آمدن زیان بھ سالمتی مردم می باشد، 
انواع تقلب صادرکنندگان، برای کسب سود بیشتر بھ  و برخی تجار

اما ھیچ ارگان حکومتی از آن جلوگیری نمی  .دست می یازند
افزایش قیمت زعفران،  بھ گفتھ یکی ازفعالین بازار، با. نماید

. زعفران نیز افزایش شدیدی پیدا کرده است بازار میزان تقلب در
 در اکثر زعفران ھای تقلبی" :صادرکنند ه ای  نیز می گوید

چرا کھ مردم  ،بھ فروش می رسندبازارھای دوراز دسترس 
 خرید و واسطھ ھا با... آشنایی چندانی با زعفران اصل ندارند

ترفندھایی ھمچون زدن شکر،  استفاده از با احتکار زغفران و
 نمک، آب  نمک، پارافین یا نشاستھ بھ زعفران، خیس کردن و

سیاب شده در یخچال یا گذاشتن سنگ آ گذاشتن زعفران در
  22."، سودھای کالنی بھ دست می آورندبندی شدهمحصول بستھ 

انحصار مافیای زعفران بھ گونھ ای است کھ حتی برخی 
عضو ازجملھ علی حسینی . بدان اعتراض دارند صادرکنندگان نیز

یک " :سس اتحادیھ  صادرکنندگان زعفران می گویدؤت مأھی
سازمان ... تنھاست دربازارھای ھدف تک و] مستقل[صادرکننده 

صادرکننده باشد،  عھ تجارت شاید بھ عنوان حامی صادرات وتوس
اختیار گروھی خاص باشد کھ  اما اگر ھم امکاناتی دارد، شاید در

امکانات حکومتی  واقع کلیھ دستگاھھا و در 6.ما از آن بی خبریم
  .تحت اختیار مافیا می باشد خدمت و در

برآوردھا،  طبق :ثــروت تــولیــد شــده سھـــم  کشاورزان از▲ 
درآمدی بھ طور متوسط معادل  تولید زعفران تاقبل ازجھش قیمت،

اگر این  4.ھزار تومان برای ھر خانوار ایجاد می کرده است 50
تا    80000(تعداد خانوارھای تولیدکننده زعفران  مبلغ را در
میلیارد تومان  5تا  4، بھ اعداد ضرب کنیم) رخانوا 100000

آیا . است کھ نصیب تولید کنندگان می شود می رسیم کھ کل مبلغی
میلیارد تومانی کھ برآورد ارزش  430رقم حدود  ارقام مزبور با

  ؟ناخالص زعفران تولیدی خراسان است، قابل مقایسھ است
درحالی کھ سودھای دھھا میلیاردی نصیب باند ھای مافیایی 

 زحمتکش کھ تولید کننده این می شود، اکثریت کشاورزان شریف و
. دشوار زندگی می گذرانند شرایط سخت و ثروت ھستند، در

شھرتی  ازجملھ شھرستان قاین کھ نام آن با زعفران پیوند خورده و

سفانھ بسیاری ازمردم أمت جھانی دارد، منطقھ محرومی است و
بدون   و دارند ساکن درآن منطقھ، تحت پوشش کمیتھ امداد قرار

نھاد، قادر بھ ادامھ زندگی  دریافت کمک ھای نقدی و غیرنقدی این
شھرستان ) بخش 4(نفر جمعیت بخش ھای  111062 از. نیستند
تحت ) درصد جمعیت4/10یعنی درحــدود (نفر  10751قاین، 

البتھ درصد جمعیت تحت پوشش . پوشش کمیتھ امداد قراردارند
چھار شھر  سھ شھر از چھاربخش و کمیتھ امداد درسھ بخش از

" زھان"بخش  در شده بیشتر و از میانگین یاد تابعھ شھرستان قاین،
جمعیت تحت پوشش کمیتھ امداد % 14، "شھرآرین" و
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