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رھﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔر در رھﺎﯾﯽ ﻧوع ﺑﺷر اﺳت!
اول ﻣﺎه ﻣﮫ در راه اﺳت .روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔر .آﯾﺎ ﺑرای ﻣن و
ﺗوی داﻧﺷﺟو ﭼﻧﯾن روزی اھﻣﯾت دارد؟ اﺻﻼً ﭼﻧﯾن روزی را ﻣﯽ
ﺷﻧﺎﺳﯾم؟ ﭼرا ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم اﯾن ﮐﻠﻣﮫ و اﯾن روز ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺗﻔﮑر
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭼپ و ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﺳت؟ ﭼرا ﺑرای ﺑﻘﯾﮫ ﻣﮭم ﻧﯾﺳت؟ ﻣﺎ
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳر و ﮐﺎر داﺷﺗن ﺑﺎ ﻋﻠم و آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗﺷر
روﺷﻧﻔﮑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﯾم .در داﻧﺷﮕﺎه ﻧﮕﺎھﻣﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺟﺎﯾﮕﺎه طﺑﻘﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﻐﯾﯾرﮐﻧد .ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ از ﭼﮫ
طﺑﻘﮫ ای وارد داﻧﺷﮕﺎه ﻣﯽ ﺷوﯾم ،اﻣﺎ ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠت و ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ
ﻣوﺟودﯾت طﺑﻘﺎت ﻣﺧﺗﻠف را ﺑداﻧﯾم .آﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾم ﮐﮫ اﯾن روز و
اﯾن طﺑﻘﮫ ﻓﻘط ﺑرای ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﻧﺑﺎﯾد اھﻣﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای
ھﻣﮫ ﺗوده ھﺎ و ﻗﺷرھﺎی ﻣردم ﺑﺎﯾد ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑراﻧﮕﯾز ﺑﺎﺷد .ﭼون
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ طﺑﻘﮫ رھﺎ ﮐﻧﻧده ھﻣﮫ طﺑﻘﺎت اﺳت .ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎ وﺟود
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺳرﭘﺎﺳت ،اﻣﺎ راﺑطﮫ اﯾن ﻧظﺎم ﺑﺎ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ و
آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر و ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر اﺳﺗﺛﻣﺎر اﺳت .رھﺎﯾﯽ از ﺷر اﯾن ﻧظﺎم و
ﻋواﻗب اش ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﭘﯾﺷﺎھﻧﮓ اﯾن
ﻣﺑﺎرزه ﺳﺧت ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﺧواﺳﺗن ﻓﻘط ﻣﻼک ﻧﯾﺳت وآﮔﺎه ﺷدن ﺑﮫ
ﻧﻘش ،ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻗدرﺗﯽ ﮐﮫ در ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣوﺟود اﺳت ،ﺑرای ھﻣﮫ و
ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺧود آﻧﮭﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده اﺳت.
ﺗﺟﺎرب ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس ،اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر 1917و اﻧﻘﻼب ﭼﯾن ﻧﺷﺎن
داد ﮐﮫ رھﺎﯾﯽ از اﯾن ﻧظﺎم و ﺗﻐﯾﯾر در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﻠﯾرﻏم ﺷﮑﺳت ھﺎ و
ﻋﻘب ﮔردھﺎی اﯾن اﻧﻘﻼﺑﺎت اﻣری اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت .اﯾن اﻣر ﻓﻘط از
دﯾدﮔﺎه و آﮔﺎھﯽ ﻋﻠﻣﯽ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑر ﻣﯽ آﯾد .ﺑرای
ھﻣﯾن ﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﻣرﺗﺟﻌﯾن داﺋﻣﺎ
ﻋﻠﯾﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .زﯾرا ﮐﻣوﻧﯾﺳم دﺷﻣن ﺷﻣﺎره ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ دارﯾﺳت .ﭼون ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ
ﻋﻠم ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت در ﺗﺎر و ﭘود ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﻧد و ﮐﺎو
ﮐﻧد ،ﺗﺿﺎدھﺎی آن را ﺑﺷﻧﺎﺳد و راھﮑﺎر ﺟﻠو ﮔذارد .ﮐﻣوﻧﯾﺳم
ھراﺳﻧﺎک اﺳت اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑرای ﺗوده زﻧﺎن و داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و
ھﻣﮫ ﻣردم ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﺑورژوازی.
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﯾﮏ طﺑﻘﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺳت ﭼون در ﻣرﮐز رواﺑط ﺗوﻟﯾدی
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ھم ﻣرﺗﺑط و ﻣﺗﺻل ﮐرده اﺳت .طﺑﻘﮫ
ای ﮐﮫ ﺑﺎ رﺷد ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری روز ﺑﮫ روز ﮔﺳﺗرده ﺗر ﻣﯽ ﺷود
و زﻧﺟﯾر ھﺎی اﺳﺗﺛﻣﺎرش ﻣﺣﮑم و ﻣﺣﮑم ﺗر ﻣﯽ ﮔردد .ﭘﻧﺟﮫ ھﺎی
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺧوﻧﯾن ﺗر و ﻋﻣﯾق ﺗر از ﻗﺑل ﺑر ﮔوﺷت و ﭘوﺳت اﯾن
طﺑﻘﮫ ﻓرو ﻣﯽ رود .اﯾن اﻣر در ﻋﯾن ﺣﺎل زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺎدی
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم و ھم ﺳرﻧوﺷﺗﯽ اﯾن طﺑﻘﮫ در ﭼﺎرﮔوﺷﮫ ﺟﮭﺎن را
ﭘر رﻧﮓ ﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﮐﺎرﮔراﻧﯽ ﮐﮫ از ﮐﺷورھﺎ و ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف در ﺟﺳﺗﺟوی ﮐﺎر
ﺑﮫ ﮐﺷور ھﺎی دﯾﮕر ﮐوچ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﮔر ﺳواد ﻧدارﻧد ،زﺑﺎن ﻧﻣﯽ داﻧﻧد
اﻣﺎ ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾروی ﮐﺎرﺷﺎن ﺣﺎﺿر و
آﻣﺎده ﻓروش اﺳت .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﻧﯾز از اﯾن ﻗﺎﻋده ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑرای
ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﺎرﮔران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ در اﯾران ﺷدﯾداً اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد.
دﺳﺗﻣزدھﺎی ﭘﺎﯾﯾن در ﮐﻧﺎر ﺑﯽ ﺣﻘوﻗﯽ ﻣطﻠق؛ ﻣﺣروم از داﺷﺗن
ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ و ﺣق ﺗﺣﺻﯾل ﺑرای ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن؛ ﺣﺗﯽ اﺟﺎزه ﮐﺎر ﮐردن
ﺑﮫ ﺷﮑل ﻗﺎﻧوﻧﯽ ھم ﻧدارﻧد و اﯾن ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑدﺗرﯾن
ﺷراﯾط ﮐﺎر و دﺳﺗﻣزد ھم ﮐﺎر ﮐﻧﻧد .ﻣﻧطق ﮐﺎﻻﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻧﻣﺎﯾﺎن اﺳت .رواﺑط ﮐﺎﻻﯾﯽ ھﻣﮫ ﭼﯾز را از ﺟﻣﻠﮫ
رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﺧود ﻗرار داده اﺳت.

اﻣﺎ ﭼرا اﯾن طﺑﻘﮫ را ﺑﮫ ﻋﻧوان طﺑﻘﮫ ای ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ
رھﺑری اﻧﻘﻼب ﺑﺎ اوﺳت .اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ دﮔرﮔون ﮐﻧﻧده ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧظﺎم اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﻧﻧده اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت .اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ
آن .ﯾﻌﻧﯽ دﮔرﮔوﻧﯽ .ﻣوﻗﻌﯾت ﻋﯾﻧﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
دﮔرﮔوﻧﯽ را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد ،زﯾرا ﮐﮫ ﻣﻧﻔﻌت اش در ﻋوض ﮐردن
اﯾن رواﺑط ﺗوﻟﯾدی اﺳت .ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺗﻧﮭﺎ طﺑﻘﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺧود را ﻣطرح ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣد ﻧظر
دارد و رھﺎﯾﯽ اش ﺑﺎ رھﺎﯾﯽ ﺑﺷرﯾت ﻣﻌﻧﺎ ﺧواھد داﺷت.
ﺧواﺳت از ﻣﯾﺎن ﺑردن طﺑﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ در دورﻧﻣﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ
اﯾن طﺑﻘﮫ ﻗرار دارد .ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ طﺑﻘﮫ ای اﺳت ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﯾن ﺗرﯾن
ﺳطﺢ ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ
ﺑر اﺳﺎس رواﺑط ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .دﻻﯾل ﻋﻠﻣﯽ
و ﻣﺎدی ﺑرای رھﺑری اﯾن طﺑﻘﮫ وﺟود دارد .اﻣﺎ دوﻟﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف در
دﻧﯾﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾﻠﯽ ﮐﮫ در اﯾن طﺑﻘﮫ ﻣوﺟود اﺳت ،آﮔﺎھﻧد و در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳﻌﯽ در ﺳرﮐوب اﯾن طﺑﻘﮫ دارﻧد.
در ھر ﻣﺑﺎرزه ای ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ دوﻟﺗﮭﺎی ﺣﺎﮐم ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد
ﻟزوﻣﺎ ً ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﯾروی ﻋﻣده ﺣﺿور ﻧدارﻧد .ﺧﯾزش اﺧﯾر
در اﯾران ﻧﯾز ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﻠﻣوﺳﯽ از اﯾن ﻣورد ﺑود .ﻣﺑﺎرزات ﻣردم
اﯾران در ﺑﻌد از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﺗﻔﺎق ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم و ﺑﯾﺳﺎﺑﻘﮫ ای در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑود .اﮔر ﭼﮫ ﺗﻘﻠب اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﻘطﮫ ﺷروع
ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺑود اﻣﺎ واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻋﻣده ای ﮐﮫ در
ﺣﺎﮐﻣﯾت اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده ﺑود و ﺑﮫ ﻗﺑل از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﯾز ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷد،
اﺧﺗﻼف در ﻗطب ھﺎی ﻗدرت طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐم و ﭼﻧد ﭘﺎره ﺷدن آﻧﮭﺎ ﺑود
ﮐﮫ اﯾن اﻣر در ﮐﻧﺎر ﭘﯾﮕﯾری و ﺟدی ﺑودن ﻣردم ﺑر ﺧواﺳﺗﮭﺎﯾﺷﺎن
ﺑﮫ اداﻣﮫ ﻣﺑﺎرزات و ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﮐﯾﻔﯾت آن ﻋﻠﯾرﻏم ﺳرﮐوب وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ
رژﯾم ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐرد .اﻣﺎ در ﺧﯾزش اﺧﯾر ﻣﺳﺄﻟﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎرز
ﺑود اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر طﺑﻘﺎت ﻣﯾﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ در آن ﺣﺿور داﺷﺗﻧد.
ﺣﺿور طﺑﻘﺎت ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ ﮐﻣرﻧﮓ ﺑود اﯾن ﮐﻣﺑود ھﺎ دﻻﯾل ﻣﮭم و ﻗﺎﺑل
ﺗﺄﻣﻠﯽ دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗوﺟﮫ ﮐرد .اوﻟﯾن و ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺿﻌف اﯾن
ﺟﻧﺑش ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوارد دﯾﮕر ﻧﯾز داﻣن ﻣﯽ زد اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻗﺳﻣﺗﯽ از
ﺣﺎﮐﻣﯾت در ﮐﻧﺎر اﯾن ﺟﻧﺑش ﺑود .در ﭘﯽ ھﻣﺎن ﭼﻧد ﺷﻘﮫ ﺷدن آﻧﮭﺎ
ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد اﭘوزﯾﺳﯾون ﺑﺎﺷﻧد اﻣﺎ در واﻗﻊ ﻧﺑودﻧد ،ﭼون ﺣرﻓﮭﺎ،
اھداف و ﺧواﺳﺗﮭﺎﯾﺷﺎن در اﺳﺎس ﯾﮑﯽ ﺑود و ﺑﺎ ﺧواﺳﺗﮭﺎی ﻣردم ھم
ﻣﺗﻔﺎوت ﺑود .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھم ﺧواﺳت ﮐﺎرﮔران و طﺑﻘﺎت ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﻣﭼون ﻣﺳﺎﺋل ﻣﮭم دﯾﮕری ﭼون ﻣﺳﺄﻟﮫ زﻧﺎن ھﯾﭼﮕﺎه در اﯾن
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ﺟﻧﺑش ﻣطرح ﻧﺷد .ﭼون دﻏدﻏﮫ ﻣدﻋﯾﺎن رھﺑری ﺟﻧﺑش ،اﯾن ﻧﺑود.
اﺻﻼً ﺑراﯾﺷﺎن ﻣﮭم ﻧﺑود ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ھم در ﻣﺑﺎرزات ﺑﺎﺷﻧد .ﭼﮫ ﺑﺳﺎ
ﺧرﺳﻧد ھم ﺑودﻧد ،ﭼون ﻣﻣﮑن ﺑود ﺑراﯾﺷﺎن ﺧطرﺳﺎز ھم ﺑﺎﺷد.
از ﺳوﯾﯽ دﯾﮕر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣواﻧﻊ ذھﻧﯽ اﯾن ﻣوﺿوع ﭘرداﺧت ﮐﮫ
ﭼرا ﮐﺎرﮔران در اﯾن ﺟﻧﺑش ﺻف ﻣﺳﺗﻘل ﺧود را ﻧداﺷﺗﻧد؟ درﮐﮭﺎی
ﻏﻠطﯽ ﮐﮫ در ﺑﯾن ﺑﺳﯾﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﭼپ و ﮐﺎرﮔری ﻣوﺟود اﺳت
در اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺑﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﻧﯾﺳت .ﻋده ای از آﻧﮭﺎ اﯾن ﺟﻧﺑش را ﺟﻧﺑش
ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﺻﻼَ رﺑطﯽ ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻧدارد و
ﺷرﮐت و ھﻣراھﯽ در آن اﺻﻼً ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﻧدارد .ﮔروھﯽ ھم ﮐﮫ از
آﻧور ﺑﺎم اﻓﺗﺎده ﺑودﻧد و ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﺑﺎﯾد طرﻓدار ﺟﻧﺑش ﺳﺑز و ﻣوﺳوی
ﺷوﯾم ﭼون ﺑﺎ آزاد ﺷدن ﻓﺿﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑرای ﻣﺎ ھم راﺣت ﺗر ﻣﯽ
ﺷود.ﻋده ای ھم ﮐﮫ ﮐﻼً آﻧﻘدر از ﻣﺎﺟرا ﭘرت ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد
ﺣﺿور ﻣردم در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﮫ ﻣﺎ ﭼﮫ رﺑطﯽ دارد ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻓﮑر
ﺷوراھﺎی ﮐﺎرﮔری ﺑﺎﺷﯾم .از ھﻣﮫ اﯾن ﻣوارد اﺷﺗﺑﺎه ،ﺑرداﺷﺗﯽ ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺷود ﺳردرﮔﻣﯽ و ﮔﯾﺟﯽ و ﻋدم درک ﺣﺳﺎﺳﯾت اوﺿﺎع ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .آﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺗظر اوﺿﺎع ﺷﺳﺗﮫ رﻓﺗﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑود ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﯾدان
آﯾﯾم؟ آن اوﺿﺎع ﮐﯽ و ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد آﻣﺎده ﺷود؟ اﯾﺎ اﯾن اوﺿﺎع
ﻓراھم ﻧﺑود؟ آﯾﺎ ﺧود اﯾن اوﺿﺎع ﮐﻣﮏ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ
ﮐﺎرﮔر و زﺣﻣﺗﮑش زن و ﻣرد در اﺑﻌﺎد وﺳﯾﻊ وارد ﻋرﺻﮫ ﺳﯾﺎﺳت
ﺷوﻧد و ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود آﮔﺎه ﺷوﻧد؟ ﺿﻌﯾف ﺷدن ﺣﺎﮐﻣﯾت و اﺧﺗﻼﻓﺎت
دروﻧﯽ رژﯾم ﺑﮭﺗرﯾن ﻓرﺻت ﺑرای ﺷﮑل ﮔﯾری اوﺿﺎع اﻧﻘﻼﺑﯽ
اﺳت و ﻣردم در اداﻣﮫ ﻣﺑﺎرزات در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد ﺧط و راه
ﺧود را از رھﺑران ﺳﺑز ﺟﻧﺑش ﻧﯾز ﺟدا ﻧﻣودﻧد .ﺣﺿور ﺑﺎرز زﻧﺎن
و ﺟواﻧﺎن و داﻧﺷﺟوﯾﺎن در ﺧﯾزش اﺧﯾر از ﻧﻘﺎط ﻗوت آن ﺑود ،اﻣﺎ
ﻧﮕﺎه ﻧﺎدرﺳت ﺑرﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾن ﭼپ و ﮐم ﺑﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث ﺷد
ﮐﮫ از اﯾن اوﺿﺎع آن ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﺟﮭت ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آوردن ﻣردم
ﺑﮫ ﺣداﮐﺛر اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺷود.
ﻋﻠﯾرﻏم رھﺑری ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐم در ﺟﻧﺑش اﺧﯾر ﻣردم در
اﻋﺗراﺿﺎت ﺑر ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺣداﻗل ﺧود ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐردﻧد .آزادی،
ﺑراﺑری و ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدن ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺷﺎن .اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺑود ﺗﺎ ﺻﺑر و ﺗﺣﻣل ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ ﻣردم ﻟﺑرﯾز ﺷود .ﻣردم
رﯾﺷﮫ ھﺎی ﻧظﺎم را در ﻣﻘﺎطﻌﯽ ھدف ﻗرار داده ﺑودﻧد ،روز  6دی
ﻣﺎه )ﻋﺎﺷورا( اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺑود .اﻣﺎ اﯾن ﻣﺑﺎرزات
ﺧودﺑﺧودی ﺑود و ﻣﺑﺎرزه ﺧود ﺑﮫ ﺧودی ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺣدود ﺧود را دارد.
در ﻣﺑﺎرزات ﮐﺎرﮔران و در ﻣﯾﺎن ﺑرﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﺎرﮔری ﻧﯾز ﭼﻧﯾن
ﺗﻔﮑرﻏﻠطﯽ ﻣوﺟود اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزات ﺧودﺑﺧودی ﮐﺎرﮔران
ﭼﺷم دوﺧﺗﮫ اﻧد و آن را ذاﺗﺎ ً ﺿد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯽ داﻧﻧد .ﻋﻧﺻر
آﮔﺎھﯽ در ﺗﻔﮑر ﺷﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧدارد .ﻣﮕر آﮔﺎھﯽ ،ﺧود ﺑﺧودی ﺑﮫ
دﺳت ﻣﯽ آﯾد؟ ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ھر ﮐﮫ ﮐﺎرﮔر اﺳت ذاﺗﺎ ً آﮔﺎه اﺳت؟ اﮔر
اﯾﻧطور ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ھﯾﭻ ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎری ﻣوﺟود ﻧﺑود .ﭼون
ھﻣﮫ ﺑطور ﺧودﺑﺧودی آﮔﺎھﯽ ﮐﺳب ﮐرده ﺑودﻧد و ھﻣﮫ رﯾﺷﮫ ھﺎی
ﺳﺗم را ﺑرﭼﯾده ﺑودﻧد .ﭼرا ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﻣوﻓق از ﻣﺑﺎرزات
ﺧودﺑﺧودی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ واﻗﻌﯽ و رھﺎﯾﯽ رﺳﯾده ﺑﺎﺷد ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم؟
ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺣدود ﺻﻧﻔﯽ دﺳت ﭘﯾدا
ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ رھﺎﯾﯽ ،ھرﮔز .ﮐﺎرﮔران و طﺑﻘﮫ زﺣﻣﺗﮑش ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﯾد در
ﻣﺑﺎرزات ﺳﯾﺎﺳﯽ و در ﮐﻧﺎر ﺳﺎﯾرﺟﻧﺑش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧد
ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد آﮔﺎھﯽ ﮐﺳب ﮐﻧﻧد و رھﺑری طﺑﻘﺎت دﯾﮕر را ﺗﻣرﯾن ﮐﻧﻧد.
آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﮐﺎرﮐرد ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣوﻻت آن را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد
درﺳت ﻋﻣل ﮐﻧﻧد و اﯾﻧﮭﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ ﻋﻠﻣﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ دارد.
ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻣﻧﺗظر ﻧﺷﺳت ﺗﺎ ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﯾﮕر ﮐﺎرھﺎﯾﺷﺎن
را اﻧﺟﺎم دھﻧد و ﻓﺿﺎ را ﺑرای ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ آﻣﺎده ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﯾﺎﯾد و
رھﺑری ﮐﻧد .ﮐﺎرﮔران ﺑﺎﯾد درﮔﯾر ﻣﺑﺎرزه ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ ﻧﻘش
رھﺑری ﺧود را اﯾﻔﺎ ﮐﻧﻧد .اﻟﺑﺗﮫ در اﯾن ﻣﯾﺎن ﻧﻘش روﺷﻧﻔﮑران
اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺑردن آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن را ﻧﺑﺎﯾد از
ﺧﺎطر ﺑرد .ﺑرﺧﻼف ﺑرﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﺎرﮔری ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد آﮔﺎھﯽ
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درون طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻣوﺟود اﺳت .ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت .ﮐﺎرﮔری ﮐﮫ از ﺻﺑﺢ
ﺗﺎ ﺷب ﻣﯾﺎن ﭼرخ دﻧده ھﺎ ،ﭘﺷت ﭘدال و ﻓرﻣﺎن ،در ﮐوره ﭘز ﺧﺎﻧﮫ
ھﺎ ،در دود و زﻏﺎل ﺳﻧﮓ ﻣﻌﺎدن و  ...اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﯽ ﺷود و ﺟﺎن ﻣﯽ
ﮐﻧد ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﮐﺳب اﯾن آﮔﺎھﯽ ﻧدارد و ﺧودﺑﺧودی ﻧﯾز ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھد و ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻟﻧﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾد آﮔﺎھﯽ از
ﺑﯾرون ﺑﮫ درون طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر رﺧﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و آﻧﮭم از طرﯾق
روﺷﻧﻔﮑران و ﭘﯾﺷروان اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾن طﺑﻘﮫ .ﻣﺑﺎرزات ﺧودﺑﺧودی
ﮐﺎرﮔران ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺣول ﻣﺳﺎﺋل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺳت .زﯾرا دم دﺳت ﺗرﯾن و
ﻣﻠﻣوس ﺗرﯾن ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت .ﺑﺎﯾد از اﯾن ﻣﺑﺎرزات آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺣﻣﺎﯾت
ﻧﻣود .اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺗن دﺳﺗﻣزد و ﮐﺎھش ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر
)در ﺧﯾﻠﯽ از ﻣوارد ﻣﺑﺎرزات ﮐﺎرﮔران در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ھم ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻧﻣﯽ رﺳد( ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑر اﯾن طﺑﻘﮫ از ﺑﯾن ﻧﻣﯽ رود .ﻣﺑﺎرزه
اﻗﺗﺻﺎدی آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ اﮐوﻧوﻣﯾﺳﺗﮭﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧﺗم
ﻧﻣﯽ ﺷود .ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺑﺎرزه ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ
را ﮐﺳب ﮐﻧد و اﻧﻘﻼب ﺷود .ﺑﺎﯾد ﻣﺑﺎرزه ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺳﺎزﻣﺎن دھد ﺗﺎ
ﺑﮫ رھﺎﯾﯽ ﺑﺷرﯾت و در ﻧﮭﺎﯾت رھﺎﯾﯽ ﺧودش ﻣﻧﺟر ﺷود .ﺑﺎﯾد
ﻗدرت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﻋﻠﯾﮫ ﻗدرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣداﻓﻊ رواﺑط ﺗوﻟﯾدی
اﺳﺗﺛﻣﺎری ،ﺗﻣﺎﯾزات طﺑﻘﺎﺗﯽ و رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﺗﻣﮕراﻧﮫ و اﯾده
ھﺎی ﺳﻧﺗﯽ ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ،ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧد و دﮔرﮔوﻧﯽ ﺻورت دھد.
داﻧﺷﺟوﯾﺎن در ﺑردن آﮔﺎھﯽ ﻣﯾﺎن ﺗوده ھﺎ و ﺑﺎﻻﺧص ﮐﺎرﮔران
ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﻘش ﺑﺳزاﯾﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد .ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾران ﻣوﯾّد
اﯾن ﻣوﺿوع اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺑﮭﺗرﯾن ﭘﯾﺷروان و ﮐﺎدر ھﺎی
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﻣواره از ﻣﯾﺎن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑوده اﻧد .ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﮭد
ﻋﻠم و آﮔﺎھﯽ ﺣﺿور دارﻧد و ﻧﯾروﯾﯽ ﻣﮭم درھر ﺣرﮐت اﻧﻘﻼﺑﯽ و
رادﯾﮑﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟواﻧﺎن اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ
از ھﻣﮫ رواﺑط ﺳﺗﻣﮕراﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف از ﺻﺑﺢ ﺗﺎ ﺷب
در زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ آن ﻣواﺟﮭﯾم ﺑﮫ ﺗﻧﮓ آﻣده اﯾم .از ﺳرﮐوﺑﮭﺎی ﻋﻘﯾدﺗﯽ،
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﺎ اﺟﺑﺎر در ﻧوع ﭘوﺷش ،از رواﺑط ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ و ﺿد زن
از ﺧﺎﻧﮫ و داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺎ ھﻣﮫ ﺑﺧﺷﮭﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﯾروی ﺟوان ﯾﮑﯽ از ﺟﻧﺑش ھﺎی ﺗﺄﺛﯾر ﮔذار
در ﮐﻧﺎر ﺳﺎﯾر ﺟﻧﺑش ھﺎ ﻧﮫ ﻓﻘط ﺟﮭت ﺣﻣﺎﯾت از آﻧﮭﺎ ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای
اﻋﻼم ﮐردن ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ھﻣﮫ ﺗوده ھﺎ و ﻣﺑﺎرزه ﺑرای آﻧﮭﺎ
ﺣﺿوری ﻣؤﺛر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ رژﯾم ﺑﮫ اﻧواع و اﻗﺳﺎم
ﺳرﮐوب ھﺎی وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺑرای ارﻋﺎب ﻣردم دﺳت زده و ﺳﻌﯽ در
ﺧﺎﻣوش ﻧﻣودن ﻣﺑﺎرزات ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣردم دارد و در زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ داﻧﺷﮕﺎه
و داﻧﺷﺟو ﻧﻘطﮫ ﺿﻌف رژﯾم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد روز اول ﻣﺎ ﻣﮫ را در
داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ اﻋﺗراض ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﯾم.
در ﭼﻧد ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ رژﯾم ﺳﻌﯽ ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزات ﮐﺎرﮔران
ﮐﺷور ھﻣﭼون اﻋﺗﺻﺎب ﮐﺎرﮔران ﺷرﮐت واﺣد و ﮐﺎرﮔران ھﻔت
ﺗﭘﮫ را ﺳرﮐوب ﮐﻧد .دﺳﺗﮕﯾری ﮐﺎرﮔران و اﺧراج آﻧﮭﺎ در ﺳطﺢ
وﺳﯾﻌﯽ ﺻورت ﮔرﻓت .اﻣﺎ اﯾن ﺳرﮐوﺑﮭﺎ ﺑﮫ ﺿد ﺧود ﺑدل ﺷد و از
ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ ﮐﺎرﮔران ﻣﺑﺎرز و ﭘﯾﺷروی ﺑﺳﯾﺎری ﺑﯾرون آﻣدﻧد .در اﯾن
ﺑﯾن ھم اﻋﺗراﺿﺎت ﮐﺎرﮔری ﺑﺳﯾﺎری در ﺷﮭر ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺻورت
ﮔرﻓت.
ﻓﻌﺎﻟﯾن ﭼپ ،ﮐﻣوﻧﯾﺳت و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﺎﯾد در اﯾن
روز ﺑﺎ طرح ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﭘﺎﯾﮫ ای ﭼون ﺟداﯾﯽ دﯾن از دوﻟت ،ﻟﻐو
ﻗواﻧﯾن ﺿد زن ،آزادی زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻟﻐو ﻗﺎﻧون ﺣذف ﯾﺎراﻧﮫ
ھﺎ ،ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﻣﺟﺎزات آﻣران و ﻋﺎﻣﻼن ﮐﺷﺗﺎرھﺎ و ﺗﺟﺎوزھﺎ در
طول ﺣﯾﺎت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣذف ﺗﻣﺎم ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕر
ﻧظﺎﻣﯽ از ﺻﺣن داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ادارات و ھﻣﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ،
ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺣﻘوق ھﻣﮫ ﻣﻠل ﺗﺣت ﺳﺗم در ھﻣﮫ ﺟﺎی ﮐﺷور،
اﺣﻘﺎق ﺣﻘوق ﮐﺎرﮔران در ھﻣﮫ زﻣﯾﻧﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﯾﻣﮫ ،ﺳﺎﻋت ﮐﺎر،
دﺳﺗﻣزدھﺎ و ...ﺣﺿور و ﺣﻣﺎﯾت ﺧود را از طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻧﺷﺎن دھﻧد.
زﻧده ﺑﺎد اول ﻣﺎه ﻣﮫ روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔر!
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ﻧﺷرﯾﮫ

اﯾران و ﺗداوم ﺑﺣران ﺟﮭﺎﻧﯽ
آﻻﻟﮫ
اﻣﺳﺎل ﻧﯾز ھﻣﭼون ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﭼﮫ در اﯾران و ﭼﮫ در ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﺟﮭﺎن ﺳﺎﻟﯽ ھﻣراه ﺑﺎ ﺷراﯾط ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب اﻗﺗﺻﺎدی را ﺗﺟرﺑﮫ ﺧواھﯾم
ﻧﻣود .اﻗﺗﺻﺎد اﯾران ھﻣﭼون اﻗﺗﺻﺎد ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎی ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ
ﻣﺷﻣول طرﺣﮭﺎی ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳﺗﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑوده و ﺑرای رﺷد و
ﺗوﺳﻌﮫ ی اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔﺎم ﺑرﻣﯽ دارد .از ھﻣﯾن رو اﺳت ﮐﮫ
طرح ھﺎی ﺗﺣول اﻗﺗﺻﺎدی و ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی ﻣوﺟب ﻓﻘر روز
اﻓزون طﺑﻘﮫ ی ﻓرودﺳت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔردﯾده ،اﯾن طﺑﻘﮫ ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت آﻧﮭﺎ
را ﻧﯾروھﺎی ﮐﺎری ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد ﺑﺎ ﻓﻘر روز اﻓزون ،ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ی
ﺛﻣرﺑﺧﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎر ﺧواھﻧد آورد ﺗﻘﻠﯾل ﻧرخ دﺳﺗﻣزدھﺎﺳت .از
ﺳوی دﯾﮕر ﺑﺎ ﺷﮑل دھﯽ ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﻋرﺿﮫ ی ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺧواھﻧد
ﺗواﻧﺳت در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻗراردادھﺎی ﻣوﻗت ﮐﺎری ﻣوﺟود اﺳت،
ﻧﯾروھﺎی ﮐﺎری را ﺑﮫ ﭘذﯾرش ھر ﺷراﯾطﯽ وادار ﻧﻣﺎﯾﻧد و ھدف
ﻧﮭﺎﯾﯽ اﻗﺗﺻﺎد ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾز ﺷﮑل دادن ﺑﮫ ﺑﺎزار ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر
ارزان ﻗﯾﻣت ﻧﯾروی ﮐﺎر در ﮐﺷورھﺎی ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺷﮑل دھﯽ ﺑﮫ ﻓوق اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺗواﻧد اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫ را ﭼﻧد ﺑراﺑر
ﻧﻣﺎﯾد.
در اﯾن ﻣﯾﺎن زﻧﺎن ﮐﺎرﮔر ﺑﺎ ﺳﺗم ھﺎی ﭼﻧد ﮔﺎﻧﮫ ای روﺑرو
ھﺳﺗﻧد .آﻧﺎن ﮐﮫ در ﺻورت ﮐﺎر در ﺷراﯾط ﻋﺎدی ھﻣواره
دﺳﺗﻣزدھﺎی ﻧﺎﺑراﺑر در ﻗﺑﺎل ﮐﺎر ﺑراﺑر درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،اﮐﻧون
در ﺷراﯾطﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺗﻌدﯾل ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﺎھش
ھزﯾﻧﮫ ھﺎ اوﻟﯾن آﻣﺎج ﺣﻣﻠﮫ ﻣﺗوﺟﮫ آﻧﺎن اﺳت .از دﯾﮕر ﺳو ﺑﮫ
واﺳطﮫ ی اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺑﻌﯾض آﻣﯾز ﺟﮭﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﺑﯾﮑﺎر در
زﻣره ی آﻣﺎر ﺑﯾﮑﺎری واﻗﻊ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد و دوﻟﺗﮭﺎ از اﯾن ﺣرﺑﮫ ﺑرای
آﻣﺎر ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
اﺧﯾراً اﻗداﻣﺎﺗﯽ از ﺳوی دوﻟت در ﺟﮭت ﮐﺎﺳﺗن از ﻧﯾروی ﮐﺎر
زﻧﺎن ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ از آن ﺟﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﮐﺎھش ﺳﺎﻋت ﮐﺎر
زﻧﺎن دارای ﮐودک زﯾر  7ﺳﺎل اﺷﺎره ﻧﻣود .اﯾن اﻗداﻣﺎت ﮐﮫ در
ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﯾز ﻣواردی ﻣﺷﺎﺑﮫ از آن دﯾده ﺷده اﺳت ،ﻣﺛل ﻣرﺧﺻﯽ ھﺎی
طوﻻﻧﯽ ﺑرای زاﯾﻣﺎن زﻧﺎن ﮐﺎرﮔر و ﮐﺎرﻣﻧد ،در ﺟﮭت رﻓﺎه زﻧﺎن
ﺻورت ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻣﻣﺎﻧﻌت از ﺣﺿور زﻧﺎن در
اﺟﺗﻣﺎع ،ﻣﻣﺎﻧﻌت از اﺷﺗﻐﺎل زﻧﺎن و ﺗﻼش در ﺟﮭت ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻧظﺎم ﻣردﺳﺎﻻر و ﺟﻠب ﺣﻣﺎﯾت ﻣردان در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭼرا ﮐﮫ
ﺗﺻوﯾب اﯾن ﻗواﻧﯾن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻋدم ﺗﻣﺎﯾل ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن در زﻣﯾﻧﮫ ﺟذب
ﻧﯾروی ﮐﺎر زﻧﺎن اﺳت و ھﻣﯾن اﻣر ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﺷرﮐت ھﺎ
در ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﺧدام از زﻧﺎن ﺗﻌﮭد ﻋدم ازدواج و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ
ازدواج اﺧذ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺷراﯾط ﺑﺳﯾﺎر اﺳف ﺑﺎر اﻗﺗﺻﺎد اﯾران ﺻرف ﻧظر از ﺑﺣران
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻل روﻧد ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی
ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن روﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑﯾﮑﺎری روز اﻓزون
ﻧﯾروھﺎی ﮐﺎری در ﺑﻧﮕﺎه ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی ﺷده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
در ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ﻣوارد ﺑﮭﺎﻧﮫ ی اﺻﻠﯽ ﻋدم ﺻرﻓﮫ ی اﻗﺗﺻﺎدی ﯾﺎ ﻧﺑود
ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻧوان ﻣﯽ ﺷود ،ﻧﻣوﻧﮫ ی اﺧﯾر اﯾن اﻗداﻣﺎت اﺧراج
اﭘراﺗورھﺎی ﻣﺧﺎﺑرات ﺑوده ﮐﮫ اﮐﺛر اﯾن ﻧﯾروھﺎ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل اﻓراد
ﻣﻌﻠول ﻧﯾز ﺑوده اﻧد در زﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ﺑودن اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن از ﺟﺎﻧب
ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ اﺳﺗﺧدام ﮔردﯾده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺳﺎﺧﺗﺎر
ﻣﮑﺎﻧﯾزه در ﻣﺧﺎﺑرات ،ﺑﯾﮑﺎر ﺷده اﻧد .آﻣﺎر ﺑﯾﮑﺎری روز ﺑﮫ روز
در ﺣﺎل اﻓزاﯾش اﺳت و اﯾن آﻣﺎر در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﺟﮭﺎن ﺣﺎﺻل
ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺑزرگ دﻧﯾﺎ و ﺗﻌدﯾل ﻧﯾروھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .روﻧد
اﻓزاﯾش ﺗﻌداد ﺑﯾﮑﺎران ﻋﻼوه ﺑر آﻣرﯾﮑﺎ در اروﭘﺎ و ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎی
ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﻧﯾز ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد.
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ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﭼون ﯾﮏ ﺳﯾﻼب
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﮭﺎن را ﻓراﮔرﻓت ،ﻋﻠﯽ رﻏم ﺗﺣﻠﯾل اﻗﺗﺻﺎدداﻧﺎن ﺑورژوازی
ﻧﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﻓﺳﺎد اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑوده و ﻧﮫ ﺣﺎﺻل
زﯾﺎده ﺧواھﯽ ﻗﻣﺎرﺑﺎزان ﺑورس ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑر ﺧﻼف
ﻧظرﮔﺎه ﻋده ای از ﺑﮫ اﺻﻼح ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ اﯾن ﺑﺣران ﺑﮫ واﺳطﮫ
ی ﻋدم ﻧظﺎرت دوﻟﺗﯽ ﺑر ﺳﺎﺧﺗﺎر اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷورھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻧﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﮑل ﮔﯾری ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری دوﻟﺗﯽ ﺑﺗوان ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﭼﻧﯾن
ﺑﺣراﻧﯽ را ﻣﮭﺎر ﮐرد.

ﺑﺣران ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻧوﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺷدت ﺑﺳﯾﺎر
ﺷدﯾدﺗر از ﺑﺣراﻧﮭﺎی
ﭘﯾﺷﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻧﺗﯾﺟﮫ
ی ﻧﮭﺎﯾﯽ

ﻧظﺎم
ﺳﺎﺧﺗﺎر
اﻗﺗﺻﺎدی – اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت .در
ﭼﻧﯾن ﻧظﺎﻣﯽ ﺣرﮐت در
راﺳﺗﺎی ﮐﺳب ﺣداﮐﺛر ﺳود ﺟزو اوﻟﯾن اﺻول اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺣﺳوب
ﻣﯽ ﺷود و اﻗداﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ،ﻣؤﺳﺳﺎت و ﺳﺎﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾن اﻗﺗﺻﺎدی از
ﺟﻣﻠﮫ ﺑورس ﺑﺎزان ،ﺧﺎرج از اﯾن اﺻل ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد  .در ﺗﺋوری
ھﺎی اﯾن ﻧظﺎم ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن رﺷﺗﮫ ی اﻗﺗﺻﺎد ﮐﮫ در داﻧﺷﮕﺎه
در ﺣﻘﯾﻘت ﻋﻠم اﻗﺗﺻﺎد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را ﻣﯽ آﻣوزﻧد ،ھﻣواره ﺑﺎ اﯾن
اﺻل ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده و ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ی ﻋﻘﻼﯾﯽ آن
ﻓردی اﺳت ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر ﻣطﻠوﺑﯾت و ﺳود را ھدف ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود ﻗرار
دھد.
ﭘس زﯾﺎده ﺧواھﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾن اﻗﺗﺻﺎدی از اﺻول ﺟداﯾﯽ ﻧﺎﭘذﯾر اﯾن
ﻧظﺎم اﺳت .از ﺳوی دﯾﮕر ﻣﻣﺎﻧﻌت از ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر
اﺷﮑﺎل ﭘﯾش ﮔﻔﺗﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ ی دوﻟﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻓظ اﯾن ﻧظﺎم ھﺳﺗﻧد،
در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﭘﯾش ﮔﻔﺗﮫ ﻋﺎﻣل ﯾﮏ
ﺗﺿﺎد ﺷده و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت دﯾﮕری ﻣﯽ ﮔردد و ﺑر ھﻣﯾن اﺳﺎس
ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ دﺳت ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﻧظرﯾﮫ ﭘردازاﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﻠﯽ
ﭼون زﯾﺎده ﺧواھﯽ و ﻋدم ﻧظﺎرت دوﻟﺗﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ را ﺟزو ﻋﻠل اﯾن
ﺑﺣران ﻣﯽ داﻧﻧد ،در واﻗﻊ در ﺻدد ﭘﻧﮭﺎن ﻧﻣودن واﻗﻌﯾت ﺑوده و ﻣﯽ
ﺧواھﻧد ﺑﺎ اﺑراز ﭼﻧﯾن دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑرطرف ﺷدن ﺑﺣران ﺑﮫ ﺷﮑل
رﯾﺷﮫ ای ﺑﺎﺷﻧد و ھﻣﭼون ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ اﻗداﻣﺎﺗﯽ در ﺟﮭت ﺗﺳﮑﯾن
ﺑﺣران ﺣﯾﺎت ﻧظﺎم اﻗﺗﺻﺎدی را ﺗﺿﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری از اﺳﺎس دارای آﻧﺎرﺷﯽ اﺳت و
ﻋدم ﺗواﻧﺎﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺗوﻟﯾد ،دوره ھﺎی ﺑﺣراﻧﯽ را ﺑﮫ اﯾن
ﻧظﺎم ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .در طول ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺗﺻﺎد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ھﻣواره ﺗﺋورﯾﺳﯾن ھﺎی اﯾن ﻧظﺎم در ﺗﻼش ﺑرای رﻓﻊ ﯾﺎ ﺗﻌدﯾل اﯾن
ﻗﺑﯾل ﺑﺣراﻧﮭﺎ ﺑوده اﻧد ،ھﻣﯾن ﻣوﺿوع ﺳﺑب ﺷﮑل ﮔﯾری ﺗﻐﯾﯾرات
ﻋﻣده ای در ﺳﺎﺧﺗﺎر اﯾن ﻧظﺎم ﮔردﯾده اﺳت ،اﻣﺎ ھرﮔز ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ
اﺳﺎس ﺑﺣران را رﯾﺷﮫ ﮐن ﻧﻣﺎﯾد زﯾرا رﯾﺷﮫ ﮐن ﻧﻣودن اﯾن اﺻل
ﺑراﺑر ﺑﺎ ﻣرگ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺧواھد ﺑود.
ﺑﺣران اﺳﺎﺳﺎ ً ﺣﺎﺻل ﺷراﯾطﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ی اﻧﺑﺎﺷت ﺷده
در آن ﺷراﯾط ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺳودآوری ﻧﺑﺎﺷد و اﺳﺎﺳﺎ ً ﺣﺎﺻل ﻣﺎزاد ﺗوﻟﯾد
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اﺳت .ﻣوﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﺣران ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎر دﯾﮕر ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﻌﺿل
ھرج و ﻣرج اﯾن ﻧظﺎم ﺑﺎزﻣﯽ ﮔرداﻧد و ﻓﺎﺋق آﻣدن ﺑر ﺑﺣران ﯾﺎ
رﯾﺷﮫ ﮐن ﻧﻣودن آن ﺗﻧﮭﺎ از طرﯾق ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﻋﺻر ﺣﺎﺿر ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺻر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﮐﮫ ﺣﺎﺻل
ﺗﺟدﯾد ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻣﺗﻌدد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻓرار از ﺑﺣران
ﺑوده ﺗﻼش ھﺎی ﻓراواﻧﯽ در ﺟﮭت ﺣرﮐت ﺑﮫ ﺳوی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯾﺎﺑﯽ
ﺻورت ﮔرﻓت و ﺷﮑل ﮔﯾری اﻧﺣﺻﺎرات و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ
اﻗﺗﺻﺎد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ درﻧﮭﺎﯾت ﺧود اﯾن
اﻧﺣﺻﺎرات ﮐﮫ در ﻗﺎﻟﺑﮭﺎﯾﯽ ﻋظﯾم ﺗر ﺑر اﺳﺎس اﺻول ﺳود آوری
ﺣرﮐت ﻧﻣوده و اﯾن ﺑﺎر اﯾن ﻗدرﺗﮭﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﮫ رﻗﺎﺑت
ﻣﯽ ﭘردازﻧد در ﻋﯾن اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﺑر ﺑﺣراﻧﮭﺎی ادواری ﻏﻠﺑﮫ
ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﻏول آﺳﺎی ﺧوﯾش ﺷدت اﯾن ﺑﺣراﻧﮭﺎ
را ﻋﻣق ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺧﺷﯾده اﻧد.
ﻧﺗﯾﺟﮫ آﻧﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ رﯾﺷﮫ ﮐن ﺷدن اﺻول اوﻟﯾﮫ ی اﻗﺗﺻﺎد
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﯾﻌﻧﯽ اﺻل ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﮐﮫ ﺧود ﺑﻧﯾﺎداً ﻋﺎﻣل
اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،رﻗﺎﺑت و اﺻل ﮐﺳب ﺣداﮐﺛر ﺳود ،ﺗﻼش
ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎﻧﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت و اﻗﺗﺻﺎد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺗﻧﮭﺎ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ﺧواھد
ﺑود.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﺣﺎﺿر از ﺳوی ﻧظرﯾﮫ ﭘردازان
ﺑﮫ اﺻطﻼح ﭼپ در دﻧﯾﺎ ﻣطرح ﻣﯽ ﮔردد ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮔرداﻧدن
اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷورھﺎ ﺑﮫ واﺳطﮫ ی دوﻟت ھﺎﯾﺷﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﺷﮑل ﮔﯾری
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و اﯾن راه رھﺎﯾﯽ از ﺑﺣران ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﺳطر ﺑﺎﻻﺗر
اﺷﺎره ﻧﻣودم ﮐﮫ اﻗﺗﺻﺎد دوﻟﺗﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ راه رھﺎﯾﯽ از اﯾن ﺑﺣران
ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ اﻗﺗﺻﺎد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻓرﺳﻧﮕﮭﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد .اﻗﺗﺻﺎد
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺻرف ﻧظر از اﯾﻧﮑﮫ در ﮐﺷور ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ و ﺗﺣت
ﺳﻠطﮫ ﺷراﯾط ﺷﮑل ﮔﯾری ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ داراﺳت اﻣﺎ در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﺎ اﺻل
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﻣودن ﻣﺎﻟﮑﯾت و ﺗوﻟﯾد ﺑﮫ ﭘﯾش رﻓﺗﮫ و ﺑﺎ رﯾﺷﮫ ﮐن ﻧﻣودن
ﮐﺳب ﺣداﮐﺛر ﺳود در ﺟﮭت ﮐﺳب ﻣﻧﺎﻓﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﭘﯾﺷﺑرد اﻧﻘﻼب
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔﺎم ﺑر ﻣﯽ دارد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن اوﻻً در ﺷراﯾط ﺣﺎﺿر ھﯾﭻ ﮐﺷوری ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﻗﺗﺻﺎد
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﭘﯾش ﻧﻣﯽ رود و ﮐﺷورﭼﯾن ﻧﯾز ﮐﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان
ﺟﻣﮭوری ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣوﺟود اﺳت ﭘس از ﺳﺎل  1976ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑر
اﺳﺎس اﺻول اﻗﺗﺻﺎد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﭘﯾش ﻣﯽ رود و ﯾﮑﯽ از
ﻗطﺑﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﺷﮑل ﮔﯾری اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫ از ﺳوی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ھم اﮐﻧون اﮐﺛر ﺗوﻟﯾدات ﮐﺷورھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﺎ ﻓوق
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﺎرﮔران ﭼﯾﻧﯽ ﺑرای ﻣﺻرف ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣردم دﻧﯾﺎ ﺷﮑل ﻣﯽ
ﮔﯾرد و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻧوان ﮔردﯾد ﯾﮑﯽ از ﻋواﻣل ﺷﮑل ﮔﯾری
ﺑﺣران ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎزاد ﺗوﻟﯾد ﺷﯾوه ی ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﺷور ﭼﯾن و دﯾﮕر
ﮐﺷورھﺎی ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ی دﻧﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد از ھﻣﯾن روﺳت ﮐﮫ ﮐﺷور
ﭼﯾن ﻧﯾز ﻋﻠﯽ رﻏم ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت اواﯾل ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی ھﻣﭼون ﺳﺎﯾر
ﮐﺷورھﺎی دﻧﯾﺎ دﭼﺎر ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی ﮔردﯾده و رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی اﯾن
ﮐﺷور رو ﺑﮫ ﮐﺎھش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
در ﻧﮭﺎﯾت ﻗﺎﺑل ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺣران ﮐﻧوﻧﯽ ﻋﻠﯽ رﻏم ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت
ﺑرﺧﯽ از ﻧظرﯾﮫ ﭘردازان در ﻧﮭﺎﯾت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﻧﻣﯽ ﮔردد ،زﯾرا از ﯾﮏ ﺳو اﯾن ﻧظﺎم ھﻣواره ﻗﺎدر ﺑوده ﺑﺎ
ﺗﺟدﯾد ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺧود ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﺧوﯾش اداﻣﮫ دھد و اﺣﺗﻣﺎﻻً اﯾن ﺑﺎر ﻧﯾز
ﻗﺎدر ﺧواھد ﺑود .اﻣﺎ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ذﮐر ﮔردﯾد ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻓﺎﯾق آﻣدن ﺑر ﺑﺣران ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﺑﻼﻣﻧﺎزع
اﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎر اﺳت ﻧﺧواھد ﺑود و ﺑرای ﻏﻠﺑﮫ ﺑر اﯾن ﺷراﯾط ﺗﻧﮭﺎ راه
رھﺎﯾﯽ ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﮐل ﻧظﺎم در ﺟﮭت ﺳﺎﺧﺗن ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﻧﯾﺎداً ﻣﺗﻔﺎوت
اﺳت■.
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ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺟﻣﻌﯽ از داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه ﮔﯾﻼن

ﺑﮫ ھر ﮐﺟﺎ ﻧﺷﺎن ز ﺛروت اﺳت
ز ﺣﺎﺻل ﺗﻼش ﮐﺎرﮔر
زﻣﯾن ﻏﻧﯽ
ز رﻧﺞ ﺑرزﮔر
ز ھﻣﺗش ﺷود ز داﻧﮫ ﺧرﻣﻧﯽ
ﻗرﯾǩǩب ﺑǩǩﮫ ﯾﮑﺳǩǩﺎل از ﮐودﺗǩǩﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑǩǩﺎﺗﯽ ﮐǩǩﮫ در آن ﺑǩǩﮫ ﺣرﻣǩǩت
ھﺎﯾﻣǩǩﺎن ،اﻋﺗﺑǩǩﺎر ﺷǩǩﮭروﻧدﯾﻣﺎن و آزادﯾﻣǩǩﺎن ﺗﯾǩǩر ﺧǩǩﻼص زده ﺷǩǩد ﻣǩǩﯽ
ﮔذرد .آﻧﭼﮫ در اﯾن ﻗرﯾب ﺑǩﮫ ﯾﮑﺳǩﺎل از ﺳǩر ﮔذراﻧǩده اﯾǩم را ﻧﯾǩﺎز ﺑǩﮫ
ﺷǩǩرح ﻧﯾﺳǩǩت ،ﺧǩǩون ھǩǩﺎی رﯾﺧﺗǩǩﮫ ﺷǩǩده ،ﺣﯾﺛﯾǩǩت ھǩǩﺎی ﺑǩǩر ﺑǩǩﺎد رﻓﺗǩǩﮫ
ﺧﺎﻧواده ھﺎی واﭘﺎﺷﯾده و ﻣظﺎﻟم ﭘر از ﻣظﻠوﻣﯾن.
در اﯾن ﻣدت ﺑﺳǩﯾﺎری از ﻓرزﻧǩدان ﭘǩدران و ﻣǩﺎدران اﯾǩن ﻣǩرز و
ﺑǩǩوم رواﻧǩǩﮫ ی زﻧǩǩدان ھǩǩﺎ ﻣﺗﺣﻣǩǩل ﺷǩǩﮑﻧﺟﮫ ھǩǩﺎ و زﺟرھǩǩﺎ اھﺎﻧǩǩت ھǩǩﺎ و
آزارھﺎی ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺳǩﻣﯽ و روﺣǩﯽ ﺷǩده اﻧǩد .ﺧǩﺎﻧواده ھǩﺎی اﯾǩن
ﻋزﯾزان در ﺑﻧد ﺗﺣت ﺷدﯾدﺗرﯾن ﻓﺷﺎرھﺎی روﺣǩﯽ ﻓﻘǩدان ﻋزﯾزاﻧﺷǩﺎن
ﻣدام از ﺳوی ﻧﮭﺎدھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣورد ارﻋﺎب واﻗﻊ ﺷǩده اﻧǩد .زﻧǩداﻧﯾﺎن
ﻣزﺑور ﺑﮫ ﺟراﯾم واھﯽ ﭼون اﻗدام ﻋﻠﯾﮫ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ،اﻗدام ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم،
اﺧǩǩﻼل در ﺗراﻓﯾǩǩﮏ و ﺗﺷǩǩوﯾش اذھǩǩﺎن ﻋﻣǩǩوﻣﯽ در ﻣﺣǩǩﺎﮐﻣﯽ ﺑﯾǩǩدادﮔﺎه
ﮔوﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﮐﺷﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد.
در اﯾن ﻣﯾﺎن ﻋﻼوه ﺑǩر زﻧǩداﻧﯾﺎن درﺑﻧǩد ﮐǩﮫ ﺣﻘوﻗﺷǩﺎن را ﭼﭘǩﺎول
ﯾﺎﻓﺗǩǩﮫ ﻣǩǩǩﯽ ﺑﯾﻧﻧǩǩǩد ،ﻗﺷǩǩǩر زﺣﻣǩǩǩﺗﮑش ﺟﺎﻣﻌǩǩﮫ ﯾﻌﻧǩǩǩﯽ طﺑﻘǩǩǩﮫ ﮐǩǩǩﺎرﮔر ﻧﯾǩǩǩز
ھﻣزﻣǩﺎن ﺑǩﺎ وﻗǩﺎﯾﻊ داﺧﻠǩﯽ ،رﮐǩود ﺷǩدﯾد اﻗﺗﺻǩﺎدی و ﺑǩﺎﯾﮑوت ﺳﯾﺎﺳǩǩﯽ
ﺣﺎﺻǩǩǩل از ﺑﻠﻧǩǩǩد ﭘǩǩǩروازی ھǩǩǩﺎی ﻣﻘﺎﻣǩǩǩﺎت دوﻟﺗǩǩǩﯽ وﺿǩǩǩﻌﯾﺗﯽ ﺑﺳǩǩǩﯾﺎر
ﻧﺎﭘﺎﯾدارﺗر از ﮔذﺷﺗﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد .در اﯾن اوﺿﺎع ﺗﺄﺳﻔﺑﺎر ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑǩﺎ
ﻣﺷǩǩﮑل ﭘرداﺧǩǩت ﻣﻘǩǩرری و دﺳǩǩﺗﻣزدھﺎی ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﺷǩǩﺎن ﻣواﺟǩǩﮫ اﻧǩǩد ﺑǩǩﮫ
ﮔوﻧﮫ ای ﮐﮫ در ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﻘﺎط ﮐﺷǩور اﯾǩن ﮔرداﻧﻧǩدﮔﺎن ﭼǩرخ ھǩﺎی
ﺻﻧﻌت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎه ھﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﺣروم از ﺣﻘوﻗﺷǩﺎن ھﺳǩﺗﻧد و ھرﮔوﻧǩﮫ
اﻗداﻣﯽ از ﺳوی آﻧﺎن ﺑﺎ ﺳرﮐوب ھﺎی ﺳﺧت ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽ ﺷود.
در اﯾن ﺷراﯾط زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺣﺑوس در ﺑﺎزداﺷǩﺗﮕﺎه اوﯾǩن از
اول اردﯾﺑﮭﺷت اﻣﺳﺎل دﺳت ﺑﮫ اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا زده اﻧد و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾǩن
اﻣǩǩر ﯾǩǩﺎزدھم اردﯾﺑﮭﺷǩǩت ھﻣزﻣǩǩﺎن ﺑǩǩﺎ روز ﺟﮭǩǩﺎﻧﯽ ﮐǩǩﺎرﮔر ﮐǩǩﺎرﮔران
ﮐﺷǩǩǩورﻣﺎن ﻧﯾǩǩǩز در ھﻣﺑﺳǩǩǩﺗﮕﯽ ﺑǩǩǩﺎ ﻣﻧﺻǩǩǩور اﺳǩǩǩﺎﻟو رﺋǩǩǩﯾس ﺳǩǩǩﻧدﯾﮑﺎی
ﮐﺎرﮔران ﺷرﮐت واﺣد ﻋﻠﯽ ﻧﺟﺎﺗﯽ ﻣﺳǩؤل رواﺑǩط ﻋﻣǩوﻣﯽ ﺳǩﻧدﯾﮑﺎی
ﻧﯾﺷǩǩﮑر ھﻔǩǩت ﺗﭘǩǩﮫ اﻋﺗﺻǩǩﺎب ﻏǩǩذای ﯾǩǩﮏ روزه ﺧواھﻧǩǩد داﺷǩǩت .ﻣǩǩﺎ
داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه ﮔﯾﻼن ﺑǩﺎ ﻋﻠǩم ﺑǩر ﻧزدﯾﮑǩﯽ و ھﻣدوﺷǩﯽ ھﻣﯾﺷǩﮕﯽ
ﺟﻧǩǩﺑش ھǩǩﺎی داﻧﺷǩǩﺟوﯾﯽ و ﮐǩǩﺎرﮔری در ﺗǩǩﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻǩǩر ﺟﮭǩǩﺎن روز
ﯾǩﺎزدھم اردﯾﺑﮭﺷǩت از ﺣﺿǩǩور در ﺳǩﻠف ﺳǩǩروﯾس و رﺳǩﺗوران ھǩǩﺎی
داﻧﺷﮕﺎه اﺟﺗﻧﺎب ﺧواھﯾم ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣوج ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم■.
ﺟﻣﻌﯽ از داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه ﮔﯾﻼن
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ﻧﺷرﯾﮫ

در ﻧﻘد اﮐوﻧوﻣﯾﺳم
آﻻﻟﮫ
اﮐوﻧوﻣﯾﺳم در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻔﮑرات ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای طوﻻﻧﯽ
داراﺳت و ﺑﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﯾش از اوﻟﯾن اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎزﻣﯽ
ﮔردد .در زﻣﺎن ﻟﻧﯾن ،اﺣزاب ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣوﺟود ،ﺑﮫ
اﺷﺎﻋﮫ ی ﭼﻧﯾن ﺗﻔﮑری اﻗدام ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد و ﻟﻧﯾن در زﻣره ی ﻣﻧﺗﻘدﯾن
ﺟدی اﯾن ﺗﻔﮑر ﺟﺎی دارد .وی در ﮐﺗﺎب "ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد" ﺑﮫ اﯾن
ﻣوﺿوع ﭘرداﺧﺗﮫ و ﺑﺎ ﺗﺑﯾﯾن ﻋﻠﻣﯽ اﯾن ﭘدﯾده ،ﺑﮫ اﻓﺷﺎی اﺣزاب
ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات ﻣﯽ ﭘردازد.
ﺗﻔﮑر اﮐوﻧوﻣﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر ﻧﯾز در ﻣﯾﺎن ﺑﺧﺷﯽ از
ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﭼپ اﯾران و ﺟﮭﺎن ﺣﺿور
دارد ،ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻧظرﯾﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻗﺎﺋل ﺑر آﮔﺎھﯽ ھﺎی ﺧودﺑﺧودی طﺑﻘﮫ
ی ﮐﺎرﮔر ﺑوده و ﻣﺑﺎرزات اﯾن طﺑﻘﮫ
را ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزات اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﻘﻠﯾل ﻣﯽ
دھد.
"ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎ ﮔواھﯽ ﻣﯽ
دھد ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر ﺑﺎ ﻗوای ﺧود
آﮔﺎھﯽ
ﺗواﻧد
ﻣﯽ
ﻣﻧﺣﺻراً
ﺗردﯾوﻧﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾد ﯾﻌﻧﯽ
اﻋﺗﻘﺎد ﺣﺎﺻل ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﺷﮑﯾل
اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺑدھد ،ﺑر ﺿد ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن
ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧد و دوﻟت را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ
ﺻدور ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﺑﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑرای
ﮐﺎرﮔران ﻻزم اﺳت" )ﻟﻧﯾن – ﭼﮫ
ﺑﺎﯾد ﮐرد(
دو ﻧﮑﺗﮫ ی ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ در ﻋﺑﺎرات ﻓوق ﻣوﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
 – ١آﮔﺎھﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ از درون طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر ﺷﮑل ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد،
ﺑﻠﮑﮫ آن ﻣﯾزان از آﮔﺎھﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در اﺛر ﮐﺎر
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ روزاﻧﮫ ﮐﺳب ﻧﻣﺎﯾﻧد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻏﻠﺑﮫ ﺑر ﺷدت ﺳﺗم
و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری ﺧود را ﺷﮑل داده
و در ﺟﮭت ﮐﺳب ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدی ﺧوﯾش ﮔﺎم ﺑردارﻧد .آﻧﭼﮫ ﺗﻔﮑرات
اﮐوﻧوﻣﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾز در ﻣﯾﺎن طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر ﺗروﯾﺞ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻧﯾز در
ھﻣﯾن راﺳﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﮐﺎرﮔری را ﻣﺣدود ﻧﻣوده و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر
"ﻣﺑﺎرزه ی ﮐﺎرﮔران ﺑرای ﮐﺎرﮔران" در ﺟﮭت ﺣﻔظ ﺳﺎﺧﺗﺎر
ﻣوﺟود ﮐﺎرﮔران را ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ ﺑرای ﺧود دﺳت ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه
ﺑزﻧﻧد ﻧﮫ ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻧﺳﻠﮭﺎی آﯾﻧده.
ﯾﮑﯽ از دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻣﮭم ﻣﺎرﮐس در ﺑررﺳﯽ ﺗﮑﺎﻣل ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﯾن اﺻل اﺳﺎﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﺟواﻣﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ
ھﻣواره ﺗﺧﺎﺻﻣﺎت آﻧﺗﺎﮔوﻧﯾﺳﺗﯽ )ﻗﮭرآﻣﯾز( ﻣﯾﺎن طﺑﻘﺎت ﻣﺗﺧﺎﺻم
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻧﻘﻼب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺟﮭت ﺗﮑﺎﻣل ﺟﺎﻣﻌﮫ و رھﺎﯾﯽ ﺑﺷرﯾت
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑر ھﻣﯾن اﺳﺎس ﻣﺎرﮐس ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﻧﮭﺎ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﻋﻧوان طﺑﻘﮫ ای ﮐﮫ ﺗﺣت ﺳﺗم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﻗﺎدر ﺧواھد ﺑود ﭘﯾﺷﺎھﻧﮓ ﻣﺑﺎرزات
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑوده و رھﺑری اﯾن اﻧﻘﻼب را در
دﺳت ﮔﯾرد.
در ﻧﮭﺎﯾت ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ھدف ﻧﮭﺎﯾﯽ اﮐوﻧوﻣﯾﺳم ﻗرار دادن
ﺳوﭘﺎپ اطﻣﯾﻧﺎن ﺑر ﻣﺑﺎرزات ﮐﺎرﮔری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از ﻣﺑﺎرزات ﮐﺎرﮔری اﺟﺗﻧﺎب ﻧﻣﺎﯾد ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﺷﺎﻋﮫ
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ی ﺗﻔﮑرات اﮐوﻧوﻣﯾﺳﺗﯽ ﻗﺎدر ﺧواھد ﺑود ﺑﺎ ﭘذﯾرش ﺑرﺧﯽ ﺧواﺳﺗﮫ
ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺎرﮔران و ﻻﺑﯽ ﻧﻣودن ﺑﺎ رھﺑران اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی
ﮐﺎرﮔری ﺿﻣن اﯾﺟﺎد ﺗﻔرﻗﮫ در ﺻﻔوف آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﻣﺳﯾر اﻧﻘﻼب
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓراھم آورد.
اﮐوﻧوﻣﯾﺳم ﺧواھﺎن ﺣل ﻣﺧﺎﺻﻣﺎت ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎ
اﺻﻼح اﯾن ﻧظﺎم از درون آن اﺳت و ﻧﮑﺗﮫ ی ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ در اﯾن
زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺿﺎد ﻣﯾﺎن اﯾن ھدف و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت .اﯾن
ﻧظﺎم رﯾﺷﮫ در اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﺎرﮔر ﺗوﺳط ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار دارد و اﺳﺎس
ﺗﺧﺎﺻﻣﺎت طﺑﻘﺎﺗﯽ رﯾﺷﮫ ی اﯾن ﻧظﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور رﻓﻊ آن
ﺗﻧﮭﺎ راه ﻣﻣﮑن ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﯾن ﻧظﺎم از راه اﻧﻘﻼب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت.
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ زﯾرﺑﻧﺎی اﻗﺗﺻﺎدی آن ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺑﮭره ﮐﺷﺗﯽ اﻗﻠﯾت از
اﮐﺛرﯾت ﻧﺑوده و ھدف اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت
اﻗﺗﺻﺎدی در آن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﮫ ﮐﺳب ﺳود
ﮐﮫ ﺗﺄﻣﯾن ﻧﯾﺎزھﺎی اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷد.

 – ٢اﻣﺎ ﻧﮑﺗﮫ ی دﯾﮕری ﮐﮫ در
زﻣﯾﻧﮫ ی اﮐوﻧوﻣﯾﺳم ﻗﺎﺑل ﺗﺄﻣل اﺳت
اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﮭم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻧظور
از اﯾﻧﮑﮫ "آﮔﺎھﯽ از درون طﺑﻘﮫ ی
ﮐﺎرﮔر ﺷﮑل ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد" اﯾن اﺳت ﮐﮫ
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ دﻟﯾل اﺳﺗﺛﻣﺎر روزاﻧﮫ
از اﻣﮑﺎن ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﮐﺎر ﻓﮑری ﻣﻧﻊ
ﮔردﯾده و اﻣﮑﺎن ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ اﯾن
ﻋرﺻﮫ را در اﮐﺛر ﻣوارد ﻧﺧواھد
داﺷت .ﻣﻌﻧﯽ ﺣﺎﺻل از اﯾن ﺑﺣث اﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران ﻓﯽ ﻧﻔﺳﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ
ﮐﺳب آﮔﺎھﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد اﻣﺎ
ﻣوﻗﻌﯾت طﺑﻘﺎﺗﯽ آﻧﺎن اﯾن اﻣﮑﺎن را
ﺳﻠب ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ آﮔﺎھﯽ
ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻋﻠم اﻧﻘﻼب و اﺻول ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﺑﯾرون طﺑﻘﮫ ی
ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ درون اﯾن طﺑﻘﮫ ﺑرده ﺷود.
در ﺗﺣﻠﯾل ﻧﮭﺎﯾﯽ در ﺧواھﯾم ﯾﺎﻓت ﮐﮫ روﺷﻧﻔﮑران ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ در
ﻋرﺻﮫ ی ﺗوﻟﯾد ﻓﮑر ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺷﻐول ھﺳﺗﻧد ،ﻣوظف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد
ﮐﮫ آﮔﺎھﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑﮫ درون ﺻﻔوف ﮐﺎرﮔران ﺑرده و در ﺟﮭت
آﮔﺎھﯽ آﻧﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔﺎم ﺑردارﻧد و در ﻣﯾﺎن روﺷﻧﻔﮑران داﻧﺷﺟوﯾﺎن
در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ی از اوﻟوﯾت ﺧﺎﺻﯽ ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل آﻧﮑﮫ ﺧود ﻧﯾز ﺑﮫ واﺳطﮫ ی ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد در ﻣﺑﺎرزه ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮭﺎی ﺧود و در ﻣﺳﯾر
رھﺎﯾﯽ از ﺟﮭل و ﺧراﻓﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔﺎم ﺑر دارﻧد و ﺑﮫ ﻣﯾزان ﮐﺎﻓﯽ
ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود آﮔﺎھﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺳب ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺟﮭت
اﻧﺗﻘﺎل آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺻﻔوف ﮐﺎرﮔران ﮔﺎم ﺑردارﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرای ﺣرﮐت در راه اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ادﻋﺎی ﺗﻔﮑرات اﻧﻘﻼﺑﯽ را دارا ﺑﺎﺷﯾم ،ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
ﺗﻔﮑرات اﮐوﻧوﻣﯾﺳﺗﯽ ﺟزو ﻣﮭﻣﺗرﯾن اوﻟوﯾت ھﺎی ﻋﻣل اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد و ﺗروﯾﺞ آﮔﺎھﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﻣﺑﺎرزات ﮐﺎرﮔری ﻧﯾز ﺟزو
ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﻗداﻣﺎت ﺧواھد ﺑود .ﻣﺑﺎرزه ی طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر ﺻرﻓﺎ ً
ﻣﺑﺎرزه ی اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﺑوده اﺳت و ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزه ی ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺟﮭت
ﮐﺳب ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد■.
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اﻧﮕﯾزه ھﺎ و روش ھﺎی ﻧﺎﺑود ﮐردن
ﺟﻧﮕل ھﺎ در اﯾران ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت
م.م )آﯾﻧده(
ﭘس از ﻗﯾﺎم  ۵٧و ﺗﺣوﯾل ﻗدرت از رﮋﯾم ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾده اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدﮔﺎن دﺳت ﭼﭘﺎول و
ﯾﻐﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﺷورﻣﺎن ﮔﺷودﻧد .از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣورد ھﺟوم
و ﻏﺎرت ،ﺑﺎﯾد از ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ و ﺟﻧﮕل ھﺎ ﻧﺎم ﺑرد .در اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر،
ﺑﮫ طور ﻣﺧﺗﺻر ﺑﮫ اﻧﮕﯾزه ھﺎ و روش ھﺎی ﻧﺎﺑود ﮐردن ﺟﻧﮕل ھﺎ
ﺗوﺳط رﮋﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .در ﺑﺎب ﻏﺎرت و
ﻧﺎﺑودی ﺟﻧﮕل ھﺎ ،ﻋواﻣل ﻧﺎﺑودی ،آﺛﺎر و ﻧﺗﺎﯾﺞ و ﺟﻧﮕل ﺑﺎﻧﺎن
دﻻوری ﮐﮫ در راه دﻓﺎع از ﺣرﯾم ﺟﻧﮕل ھﺎ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾدﻧد ،ھر
ﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ﮐم اﺳت ﮐﮫ اﺑﻌﺎد ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑس ﺑزرگ اﺳت .درود ﺑﮫ
روح ﭘﺎک ﺟﻧﮕل ﺑﺎﻧﺎن ﺷﮭﯾد ﮐﺷورﻣﺎن ،ﮐﮫ در ﺑراﺑر ظﻠم و ﺧﯾﺎﻧت
اﯾﺳﺗﺎدﻧد.
ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ و ﺟﻧﮕل ھﺎ از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎ و ﭘﺷﺗواﻧﮫ ھﺎی ﯾﮏ
ﮐﺷور ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾﻧد و ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻧﺳل ﻧﯾز ﻧﯾﺳت ،ﭼﮫ
رﺳد ﺑﮫ آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔروه دزد و ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر ﺗﻌﻠق داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﮐﮫ
ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑر ﮐﺷورﻣﺎن ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .رﮋﯾم ﺣﺎﮐم ﺑر اﺳﺎس
اﻧﮕﯾزه ھﺎﯾﯽ از ﻗﯾﺎم  ۵٧ﺑدﯾن ﺳو ،ﮐﻣر ھﻣت ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﺟﻧﮕل ھﺎ
ﺑﺳﺗﮫ اﺳت .اﻧﮕﯾزه ھﺎی رﮋﯾم را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ دو دﺳﺗﮫ ی ﻋﻣده ی
اﻣﻧﯾﺗﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﻘﺳﯾم ﮐرد:
 ﴾١اﻧﮕﯾزه ی اﻣﻧﯾﺗﯽ :رﮋﯾم ﺣﺎﮐم ﺑر اﯾران ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ آﮔﺎه اﺳت ﮐﮫ
ﻏﺎﺻب ﻗدرت ﺑوده و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﻧﺣراف در ﻗﯾﺎم ﻣردم در ﺳﺎل ۵٧
ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺑزار و ﺟﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻗدرت را ﺑﮫ دﺳت ﺑﮕﯾرد .و در واﻗﻊ
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از اراده ی ﻣردم ﻧﯾﺳت .از اﯾن رو ﻣﺳﺎﺋل اﻣﻧﯾﺗﯽ
ﮐﮫ ﺑرای ھر ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ از اوﻟوﯾت ﺑرﺧوردار اﺳت ،ﺑرای رﮋﯾم
ﻣﻼﯾﺎن ،ھﻣواره از ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺻد ﭼﻧدان ﺑرﺧوردارﺑوده اﺳت .از
اﯾن دﯾدﮔﺎه ،ﻋواﻣل ﻣﻧﻔﯽ ﻣزاﺣم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧﺎﺑود ﺷود .در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺗوده ھﺎی اﻧﺑوه ﻣردم از ﻋﻣﻠﮑرد رﮋﯾم ﻧﺎراﺿﯽ ﺑوده و ﺑرﺧﯽ ﮔروه
ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ و ﻧﺑردھﺎی ﭼرﯾﮑﯽ ﻧﯾز
وﺟود داﺷﺗﮫ اﻧد ﺟﻧﮕل ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد و ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺳﺗر ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ
ﺑرای آﻏﺎز ﯾﺎ اداﻣﮫ و ﮔﺳﺗرش ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎﺷﻧد .ﮐﻣﺎ اﯾن ﮐﮫ،
ﺳرآﻏﺎزﺟﻧﮓ ھﺎی ﭼرﯾﮑﯽ در اﯾران ،در ﺑﮭﻣن ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣۴٩در
ﺟﻧﮕل ھﺎی ﺳﯾﺎھﮑل ﮔﯾﻼن ﺷﮑل ﮔرﻓت .اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﻗﻌﯾت ﺟﻧﮕل
ھﺎ در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ رﮋﯾم ﻣﻼﯾﺎن ھم اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣوارد
زﯾر اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷود:
 -١ﻣﻘﺎوﻣت ﮐردﺳﺗﺎن در ﺑراﺑر ﺳرﮐوب رﮋﯾم:
در ﭘﯽ ﺣﻣﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯽ و اﺷﻐﺎل ﮐردﺳﺗﺎن در  28ﻣرداد ﺳﺎل 1358
)روزی ﮐﮫ ﺧﻣﯾﻧﯽ ﻓرﻣﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﮐردﺳﺗﺎن را ﺻﺎدر ﮐرد( ﺑﮫ ﺑﻌد،
ﻣﺑﺎرزﯾن ﮐرد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭘوﺷش ﮔﯾﺎھﯽ و ﺟﻧﮕل ھﺎی ﮐردﺳﺗﺎن،
ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﺛﺎل زدﻧﯽ ای را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﻧد .رﮋﯾم ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ
ازﻣوﺿوع ،ﺿﻣن ﺑﻣﺑﺎران ﻣﻧﺎطق ﻣﺳﮑوﻧﯽ ،ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾدن ﻣزارع
و ﮐﺷﺗﺎرھﺎی دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ،اﻗدام ﺑﮫ آﺗش زدن ﺟﻧﮕل ھﺎ ﻧﻣود ﺗﺎ
ﭼرﯾﮏ ھﺎی ﮐرد و ﺳﺎﯾر ﻣﺑﺎرزﯾن ھﻣراه را از ﭘوﺷش و اﺳﺗﺗﺎری
ﻣﻧﺎﺳب ،ﻣﺣروم ﺳﺎزد.
 -2ﻗﯾﺎم آﻣل )ﻗﯾﺎم ﺳرﺑداران( :درﺳﺎل  ،1360اﺗﺣﺎدﯾﮫ ی
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎی اﯾران ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﺷﮭر آﻣل در اﺳﺗﺎن ﻣﺎزﻧدران ،در
ﺗدارک اﻣور ﺟﮭت ﻣﺑﺎرزه و روﯾﺎﯾﯽ ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺑﺎ رژﯾم ﻏﺎﺻب و
ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑرآﻣدﻧد 1.درﻣﯾﺎن دﻻﯾل اﻧﺗﺧﺎب آﻣل،
وﺟود ﺟﻧﮕل ھﺎی زﯾﺎد و اﻧﺑوه ﭘﯾراﻣون ﺷﮭر ﮐﮫ ﭘوﺷش ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل وھﺷﺗم

ﺟﮭت اﺳﺗﺗﺎر ﻧﯾروھﺎ ﻓراھم ﻣﯽ ﮐرد ،ازﺟﻣﻠﮫ دﻻﯾل ﺑﺳﯾﺎرﻣﮭم و ﻗﺎﺑل
اﻋﺗﻧﺎ ﺑود .ﻧﯾروھﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮫ ی ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎی اﯾران ﮐﮫ ﺧود از
ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺷور ﮔرد آﻣده ﺑودﻧد ،ﺗواﻧﺳﺗﻧد در ﺣﯾن ﻣدت
اﺳﺗﻘرار در ﺟﻧﮕل ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ )ﻗﺑل از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮭﻣن( ﺗﻌداد
ﻣﻌدودی از اﻓراد و اﻋﺿﺎی اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ دﯾﮕر
را ﻧﯾز ﺑﺎ ﺧود ھﻣراه ﺳﺎزﻧد .ﮔروه ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﯾﮑﺻد ﻧﻔره ای ﮐﮫ ﺑدﯾن
ﺻورت ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ و آﻣﺎده ﺷده ﺑود" ،ﺳرﺑداران" ﻧﺎم ﮔرﻓﺗﻧد و
طﯽ ﻣدﺗﯽ ﺣﺿور در ﻣﺣدوده ی ﺟﻧﮕل ھﺎی آﻣل ،ﭼﻧد ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺑرﻋﻠﯾﮫ رژﯾم ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر ﺻورت دادﻧد ﮐﮫ از آن ﺟﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ
درﮔﯾری ھﺎی  18آﺑﺎن 22 ،آﺑﺎن 24 ،آﺑﺎن 30 ،آذر و  13دی
 ،1360اﺷﺎره ﻧﻣود .در ﻧﮭﺎﯾت و در ﻣرﺣﻠﮫ ی ﻧﮭﺎﯾﯽ طرح ،ﺑﺎ
ورود ﺳرﺑداران ﺑﮫ ﺷﮭر آﻣل در ﭘﻧﺟم ﺑﮭﻣن ﻣﺎه ﺳﺎل  ،1360ﺷب
ھﻧﮕﺎم ،ﻗﯾﺎم ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ی ﮔﺳﺗرده ای آﻏﺎز ﺷد و ﺑﺧش ھﺎی ﻣﮭﻣﯽ از
ﺷﮭر آﻣل ﺗوﺳط "ﺳرﺑداران" آزاد ﺷد .ﺷﮭر آﻣل ﯾﮏ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز
ﺷﺎھد درﮔﯾری ھﺎی ﺷدﯾد ﻧظﺎﻣﯽ )ﻧﺎﺑراﺑر( ﺑود ﻋﻠﯾرﻏم ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ ھﺎ
و ﻓداﮐﺎری ھﺎی ﺳرﺑداران ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت ﺗﻌدادی از آﻧﺎن اﻧﺟﺎﻣﯾد و
ﻧﯾز ھﻣراھﯽ ﺗوده ھﺎی آﮔﺎه ﻣردم ،رژﯾم ﺑﺎ ﮔﺳﯾل ھزاران ﻧﻔر از
ﻋواﻣل ﻣزدور ﺳراﭘﺎ ﻣﺳﻠﺢ ﺧود ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻗﯾﺎم ،ﻗﯾﺎم ﻣزﺑور را ﺑﮫ
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ﺷﮑﺳت ﮐﺷﺎﻧد.
 -3ﮔروه ﺟﻧﮕل ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران :ﺣزب رﻧﺟﺑران در ﺳﺎل
 1360و ﭘس از اﺗﺧﺎذ ﻣﺷﯽ ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ،اﻗدام ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﮔروه ﺟﻧﮕل
ﻧﯾز ﻧﻣود و ﺗﻌداد اﻓراد ﮐﺎدرھﺎی اﺑﺗداﯾﯽ ﮔروه ﺟﻧﮕل ﺣداﮐﺛر ﺑﮫ 30
ﻧﻔر ﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﯾن ﺗﻌداد وارد ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺟﻧﮕل ھﺎی ﺷﮭر
ﮔرﮔﺎن ﺷدﻧد .ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﭘس از ورود ﺑﮫ اﯾن ﺟﻧﮕل ،ﺑﺎ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
و دﺳﺗﮕﯾری ﻋﻧﺎﺻر ﮐﺎدرھﺎی ﺷﮭری ،ﮔروه ﺟﻧﮕل ﻧﯾز ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و
در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل  1360دﺳﺗﮕﯾر ﺷدﻧد 3.ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از آﻧﺎن را ﭘس
از اﻋﻣﺎل ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی ﻓراوان و ددﻣﻧﺷﺎﻧﮫ ،اﻋدام ﻧﻣودﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ
ﺑرﺧﯽ دﯾدﮔﺎه ھﺎ ،ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران ،ﺑدون ﺗدارک ﮐﺎﻓﯽ و ﭘﺎﯾﮫ
ی ﺗوده ای و ﺑر اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﺳطﺣﯽ از اوﺿﺎع ،ﮔروه
ﺟﻧﮕل راﺗﺷﮑﯾل داده )و ﻧﯾز در ﺣرﮐت ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ی رھﺑری ﻋﺷﺎﯾر
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ﻗﺷﻘﺎﯾﯽ ﺷرﮐت ﻧﻣوده( ﺑود.
 -4ﻋﻣﻠﯾﺎت ارﺗش رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﺧﻠق ھﺎی اﯾران در ﺟﻧﮕل ھﺎی
ﻣﺎزﻧدران :ﭘس از آن ﮐﮫ ﻣﺣﻣد ﺣرﻣﺗﯽ ﭘور ،ﭼرﯾﮏ ﻓداﯾﯽ ﺧﻠق
راﺳﺗﯾن و ﻧﺳﺗوه ،طرح "ﮔﺳﺗرش ﺟﻧﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮔﺷﺎﯾش ﺟﺑﮭﮫ ی
ﺷﻣﺎل" را ﺑﮫ ﮐﻧﮕره اراﯾﮫ داد و ﮐﻧﮕره آن را ﺑﺎ ﻗﺎطﻌﯾت آراء
ﺗﺻوﯾب ﮐرد ،وی ﺑﮫ ھﻣراه ﺗﻌدادی از ﭼرﯾﮏ ھﺎی ﻓداﯾﯽ ﺧﻠق
)ارﺗش رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﺧﻠق ھﺎی اﯾران( ﺑﮫ ﺟﻧﮕل ھﺎی ﻣﺎزﻧدران
رﻓﺗﻧد 5.اﯾن ﺳﺗون ﭼرﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻘرار در ﺟﻧﮕل ھﺎی ﻣﺎزﻧدران و
اﺳﺗﻔﺎده از وﯾژﮔﯽ ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ آن ،در ﻣدت  14ﻣﺎه ،ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﻣﺗﻌددی را ﺑر ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم آﺧوﻧدی طراﺣﯽ و اﺟرا ﮐرد ﮐﮫ از آن
ﺟﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺣﻣﻠﮫ و ﺗﺳﺧﯾر رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﺎزﻧدران
)ﺳوردار( ،ﺣﻣﻠﮫ و ﺗﺳﺧﯾر ﻣﻘر ﺑﺳﯾﺞ و ﺳﭘﺎه ﺷﮭر ﺷﯾرﮔﺎه و راه
ﺑﻧدان اﺗوﺑﺎن ﺳﺎری – ﻗﺎﺋم ﺷﮭر را ﻧﺎم ﺑرد .ﺳراﻧﺟﺎم در 4
ﻓروردﯾن  ،1361ﻣﺣل اﺳﺗﻘرار اﯾن ﮔروه ﭼرﯾﮑﯽ در ﺟﻧﮕل ﺧﯽ
ﭘوﺳت )= ﺧﯽ ﺑوﺳت( ﺷﯾرﮔﺎه ﻣﺎزﻧدران ،ﺑﮫ ﻣﺣﺎﺻره ﺻدھﺎ ﻧﻔر
از ﻧﯾروھﺎی آدﻣﮑش رژﯾم ﻣﺗﺷﮑل از ﭘﺎﺳداران ،ﺑﺳﯾﺟﯾﺎن وﮐﻼه
ﺳﺑزھﺎ در آﻣد .در ﻧﺑردی ﻧﺎﺑراﺑر ،ﻣﺣﻣد ﺣرﻣﺗﯽ ﭘور رھﺑر ﮔروه
ﺑﮫ ھﻣراه  4ﺗن از ﯾﺎراﻧش – ﮐﮫ در آن ھﻧﮕﺎم در ﻣﺣل ﻣزﺑور
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ﺣﺿور داﺷﺗﻧد – ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾدﻧد.
 -5واﺣدھﺎی رزﻣﻧده ی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺟﺎھدﯾن ﺧﻠق در ﺟﻧﮕل ھﺎی
ﺷﻣﺎل :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺟﺎھدﯾن ﺧﻠق در راﺳﺗﺎی اﺟرای ﻓﺎز ﻧظﺎﻣﯽ ،از
ﺳﺎل  1360ﺗﻌدادی از ﻧﯾروھﺎی ﺧود را در ﮔروه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و

ﻧﺷرﯾﮫ

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ھﺷﺗم
ﻣﺗﻌدد ،در ﻣﻧﺎطق ﺟﻧﮕﻠﯽ ﺷﻣﺎل ﮐﺷور )اﺳﺗﺎن
ھﺎی ﻣﺎزﻧدران و ﮔﯾﻼن( و از ﺟﻣﻠﮫ در ﻣﻧﺎطق
ﺟﻧﮕﻠﯽ ﻗﺎﺋم ﺷﮭر ،راﻣﺳر ،ھﺷﺗﭘر طواﻟش،
ﭼوﮐﺎ رﺿواﻧﺷﮭر ﻣﺳﺗﻘر و ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ
ﻧﻣود .اﯾن واﺣدھﺎی رزﻣﻧده در طول ﺑﯾش از
دو ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯾت ،ﺑﺎ اﻧﺟﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺗﻌدد،
ﺿرﺑﺎت زﯾﺎدی ﺑﮫ رژﯾم آﺧوﻧدی وارد
آوردﻧد .وﻟﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ در طول زﻣﺎن ،ﺑﺳﯾﺎری
از رزﻣﻧدﮔﺎن ﻣزﺑور و ﻓرﻣﺎﻧدھﺎﻧﺷﺎن دﺳﺗﮕﯾر
ﺷده و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾدﻧد ،ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﯽ
ﺗوان ﺑﮫ "ﺳﯾد ﻧظﺎم اﻟدﯾن ﻋﻧﻘﺎﯾﯽ" ﯾﮑﯽ از
ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻣﺟﺎھدﯾن ﻣﺳﺗﻘر در ﺟﻧﮕل اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ در ھﻔﺗم
اردﯾﺑﮭﺷت ﺳﺎل  1361طﯽ درﮔﯾری ﺑﺎ ﭘﺎﺳداران ،درﺟﻧﮕل ھﺎی
"ﺳﯾﺎﺑﯾل" در ﺣواﻟﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ﺟﻧﮕﻠﯽ ﭼوﮐﺎ از ﺗواﺑﻊ رﺿوان ﺷﮭر ،ﺑﮫ
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ﺷﮭﺎدت رﺳﯾد.
وﻗﺎﯾﻌﯽ از اﯾن دﺳت ﺑﮫ رﮋﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ از ﮐﻣﮏ
ﺑﻘﺎﯾﺎی دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ رﮋﯾم ﺷﺎه ﻧﯾز ﺑرﺧوردار ﺑود ،ﻧﺷﺎن داد
ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﻘدار ﺟﻧﮕل ھﺎی ﮐﺷور ھم ﮐﮫ از ﻏﺎرت اﻣرای ارﺗش و
واﺑﺳﺗﮕﺎن رﮋﯾم ﻣﻧﺣوس ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ ﺟﺎن ﺑﮫ در ﺑرده ﺑود ،ھﻧوز ﭼﮫ
ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﻋظﯾﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺳﺗر ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ و اﻗدام ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
دارد .ﻟذا از ﺑﯾن ﺑردن ﺟﻧﮕل ھﺎ ﺑﮫ وﯾژه در ﻣﻧﺎطق ﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾﺗﯽ
در دﺳﺗور ﮐﺎر رﮋﯾم ﻗرار ﮔرﻓت.

 ﴾٢اﻧﮕﯾزه اﻗﺗﺻﺎید :درآﻣد ﺣﺎﺻل از ﻓروش ﭼوب درﺧﺗﺎن
ﺟﻧﮕﻠﯽ ،ﺗﻐﯾﯾر ﮐﺎرﺑری ﺑﮫ زﻣﯾن ھﺎی زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﺎت و ﻧﯾز ﺗﻣﻠﮏ
اراﺿﯽ ﺟﻧﮕﻠﯽ و ﺗﻔﮑﯾﮏ و ﻓروش آن ھﺎ ،ﻋﻣده دﻻﯾل ﺗﺧرﯾب و
ﻧﺎﺑودی ﺟﻧﮕل ھﺎ را در اﯾن ﺑﺧش ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد.
ﻋواﻣل ﺗﺧرﯾب ﺟﻧﮕل در اﯾران :ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی
دوﻟﺗﯽ ،ﻋواﻣل ﺗﺧرﯾب ﺟﻧﮕل در اﯾران را ﺑدﯾن ﺷرح ﺑرﺷﻣرده اﻧد:
”اﻟف -ﻋواﻣل طﺑﯾﻌﯽ -١ :ﺑﺎدھﺎی ﺷدﯾد ﺑﮫ وﯾژه ﺑﺎدھﺎی ﮔرم و
ﺳوزان  -٢ﯾﺧﺑﻧدان ھﺎی زودرس ﭘﺎﯾﯾزه ودﯾررس ﺑﮭﺎره  -٣ﺧﺷﮑﯽ
ﮐﮫ در اﺛر ﮐﺎھش ﺑﺎرﻧدﮔﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﯾد  -۴ﺑﺎران ھﺎی ﺷدﯾد ﺑﮫ
ﺧﺻوص رﮔﺑﺎرھﺎی ﺗﻧد و ﺷدﯾد .ب -ﻋواﻣل اﻧﺳﺎﻧﯽ -١ :ﭼرای دام
در ﺟﻧﮕل  -٢رﻓت و آﻣد ﻣداوم در ﺟﻧﮕل ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻓﺷردﮔﯽ ﺧﺎک
و ﺧراﺑﯽ وﺿﻊ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺧﺎک ﻣﯽ ﺷود -٣ .آﺗش ﺳوزی )ﺧﺳﺎرت
ﺣرﯾق در ﺟﻧﮕل ھﺎی ﺳوزﻧﯽ ﺑرگ ﺑﮫ ﺳﺑب ﺳرﻋت و ﻗﺎﺑﻠﯾت
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اﺷﺗﻌﺎل ،ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺳﻧﮕﯾن ﺗر از درﺧﺗﺎن ﭘﮭن ﺑرگ اﺳت(”
ﺑﮫ ﻋﻘﯾده ی ﻧﮕﺎرﻧده  ۴ﻋﺎﻣل ﻣﮭم دﯾﮕر ﻧﯾز در ﺑﺧش ﻋواﻣل اﻧﺳﺎﻧﯽ
وﺟود دارد ﮐﮫ در ﻓﮭرﺳت ﺑﺎﻻ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﻧﺷده و ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن
ﻓﮭرﺳت اﻓزوده ﺷوﻧد .اﯾن  ۴ﻋﺎﻣل ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
 -١ﺑرداﺷت ﺑﯽ روﯾﮫ و ﻏﺎرﺗﮕراﻧﮫ ﭼوب از ﺟﻧﮕل
 -٢اﺣداث ﺟﺎده در اراﺿﯽ ﺟﻧﮕﻠﯽ
 -٣اﺧﺗﺻﺎص اراﺿﯽ ﺟﻧﮕﻠﯽ و ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ ﺑﮫ ﭘروﮋه ھﺎی
ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﯾﺎ ﻣﺳﮑوﻧﯽ
 -۴ﻗطﻊ درﺧﺗﺎن ﺟﻧﮕﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻋﺑور ﺧطوط اﻧﺗﻘﺎل ﻧﻔت و ﮔﺎز.
اﻟﺑﺗﮫ در ﻣﺎه ھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ١٣۵٧و ﺑﺧش ﻋﻣده ای از ﺳﺎل
 ١٣۵٨ﺗﺟﺎوزاﺗﯽ از ﺳوی ﺗﻌدادی از اھﺎﻟﯽ ﺑرﺧﯽ روﺳﺗﺎھﺎی
ھﻣﺟوار ﺟﻧﮕل ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﺟﻧﮕﻠﯽ ﺻورت ﮔرﻓت ﮐﮫ اﻏﻠب اﯾن
زﻣﯾن ھﺎ ﺗوﺳط آﻧﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑﺎﻏﺎت و زﻣﯾن ھﺎی زراﻋﯽ ﮔردﯾد.
از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﻣﺣدود ﺑﮫ ھﻣﺎن زﻣﺎن ﺑوده و ﺑﻌد ﻋﻣدﺗﺎ ً
ﻣﺗوﻗف ﮔردﯾد ،آﻧﭼﮫ در طول ﺳﯽ ﺳﺎل از  ١٣۵٨ﺗﺎ اﻣروز ﺑر
ﺟﻧﮕل ھﺎ رﻓﺗﮫ ،ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت و ﻋواﻣل ﺣﮑوﻣﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﮔردﯾده و
آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ﺑوده اﺳت .ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرﺧﯽ از
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رﺧدادھﺎی ﺟﻧﮕل و ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ اﯾران،
در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ رﮋﯾم ﺗﻣﺎم روش ھﺎی
ﺗﺧرﯾب را در ﺟﮭت ﻧﺎﺑودی ﺟﻧﮕل ھﺎ
ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرده و ﻣﯽ ﺑرد.
 -١ﭼرای دام در ﺟﻧﮕل :در ﻣورد ﺗﺄﺛﯾر
ﺣﺿور دام در ﺟﻧﮕل ،ﯾوﺳف ﮔرﺟﯽ
ﺑﺣری ،ﭘژوھﺷﮕر ﻣرﮐز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت
ﮐﺷﺎورزی و ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ ﻣﺎزﻧدران ﻣﯽ
ﮔوﯾد” :ﺣﺿور دام در ﺟﻧﮕل از زاد
آوری طﺑﯾﻌﯽ درﺧﺗﺎن ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد
زﯾرا دام ﻧﮭﺎل را ﻣﯽ ﺧورد و درﺧﺗﺎن
ﺟدﯾد ﺑﮫ وﺟود ﻧﻣﯽ آﯾﻧد و ﺟﻧﮕل ﻣﺧروﺑﮫ ﻣﯽ ﺷود 9”.طﺑق ﮔﻔﺗﮫ
ھﺎی ﻣﺻطﻔﯽ ﻋﺑدﷲ ﭘورﻣدﯾر ﺳﺎﺑق دﻓﺗر ﻓﻧﯽ ﺟﻧﮕل داری ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﻧﮕل ھﺎ و ﻣراﺗﻊ ﮐﺷور ،ﺑر اﺳﺎس ﻣطﺎﻟﻌﺎت طرح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ
ﺳﺎل  ١٣۶۴ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻧﮕل ھﺎ و ﻣراﺗﻊ ،ﺗﻌداد دام ھﺎی ﻣوﺟود در
ﺟﻧﮕل ھﺎی ﺷﻣﺎل  ٣٧/۴ﻣﯾﻠﯾون واﺣد داﻣﯽ ﺑﺎ  ٣٢ھزار و ٢٧۵
داﻣدار ٣٣ ،ھزار و  ١٠٠داﻣﺳرا و  ٧٩ھزار و  ٧۶ﺧﺎﻧوار ﺟﻧﮕل
ﻧﺷﯾن ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﺑﯾش از  ۴۶۶ھزار و  ٨۴٩ﻧﻔر ﺑرآورد ﺷده اﺳت،
)آﻣﺎر ﻓوق ﺑﮫ ﺟز دام ھﺎی ﮐﺗول روﺳﺗﺎھﺎی داﺧل و ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺟﻧﮕل
ﺑوده ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون و  ۴٢٧ھزار واﺣد داﻣﯽ ﺑرآورد ﺷده ﺑود(.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻌداد اﺗراق ﮔﺎه ھﺎی داﻣداری در داﺧل ﺟﻧﮕل  ٢٨ھزار و
 ۵٠٠واﺣد ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺣت  ۵٧ھزار ھﮑﺗﺎر ﺑوده اﺳت .ﻣﺻرف ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ
ﺳوﺧت داﻣداران  ٨٠٠/٢ھزار ﻣﺗر ﻣﮑﻌب ﭼوب و ﻣﺻرف
اﺻطﺑل ﺳﺎزی و ﻣرﻣت ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ی آن  ٧٠ھزار ﻣﺗر ﻣﮑﻌب ﺑوده
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اﺳت.
آﯾﺎ ورود و اﺳﺗﻘرار ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﻧﯾم ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﻌداد
ﺑﯾش از  ۵ﻣﯾﻠﯾون واﺣد داﻣﯽ در ﺟﻧﮕل ھﺎی ﮐﺷور ﺑدون اطﻼع و
رﺿﺎﯾت رﮋﯾم اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت؟ و آﯾﺎ رﮋﯾم ﻧﺎﺗوان از ﺟﻠوﮔﯾری
روﻧد ﺷﮑل ﮔﯾری اﯾن ﻣﻌﺿل ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ﺑوده اﺳت؟ ﺣﺎل ﺑﺑﯾﻧﯾم اﯾن
ﺗﻌداد ﺑﯽ ﺷﻣﺎر دام ﻣوﺟود در ﺟﻧﮕل ھﻣراه ﺑﺎ داﻣداران و ﺧﺎﻧواده
ھﺎﯾﺷﺎن ﭼﮫ ﺧﺳﺎرﺗﯽ ﺑﮫ ﺟﻧﮕل ھﺎ و ﻣراﺗﻊ وارد ﻣﯽ آورﻧد؟ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ
رﺿﺎ ﻣﺎﻟداری رﯾﯾس اداره ﺳﺎﻣﺎن دھﯽ و ﺧروج دام از ﺟﻧﮕل اداره
ﮐل ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ و آﺑﺧﯾزداری اﺳﺗﺎن ﮔﻠﺳﺗﺎن ،ھر واﺣد داﻣداری
ﻣﺳﺗﻘر در ﺟﻧﮕل ،ﺑدون ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ارزش ھﺎی اﮐوﻟوﮋﯾﮑﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
و زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ﺟﻧﮕل ،ﺳﺎﻻﻧﮫ  ٣/١ﺑراﺑر درآﻣد ﺧود ،ﺑﮫ ﺟﻧﮕل
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ﺧﺳﺎرت وارد ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻋﻠﯾرﻏم اﻋﺗراﺿﺎت و اﻧﺗﻘﺎدات زﯾﺎدی ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻓراد و اﻗﺷﺎر
ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ اﺳﺗﻘرار واﺣدھﺎی داﻣداری و ورود و ﭼرای دام در
ﺟﻧﮕل ﺻورت ﮔرﻓت ،رﮋﯾم ﻋﻣﻼً ﺣرﮐﺗﯽ در ﺟﮭت ﺟﻠوﮔﯾری از
روﻧد ﻣزﺑور اﻧﺟﺎم ﻧداد زﯾرا ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎن دھﯽ اﻏﻠب واﺣدھﺎی ﻣزﺑور،
ﻋﻣﻼً ﯾﮏ ﺷﺑﮑﮫ ﮐﺳب اﺧﺑﺎر و اطﻼﻋﺎت در اراﺿﯽ ﺟﻧﮕﻠﯽ و
ﮐوھﭘﺎﯾﮫ ھﺎ ﺑرﻗرار ﮐرد.
ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻣﺣﺎل ﺑود ﻏرﯾﺑﮫ ای در ﮐوره راھﯽ ﺟﻧﮕﻠﯽ
رﻓت و آﻣد ﮐﻧد و ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ رﮋﯾم در ﻣﻧطﻘﮫ از آن ﺑﯽ
ﺧﺑر و ﺑﯽ اطﻼع ﺑﺎﺷﻧد .در واﻗﻊ ﺧﺳﺎرت ﺣﺿور داﻣداران در
ﺟﻧﮕل ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﻠت ﺑوده و ھﺳت و رﮋﯾم ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ زﯾﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ دﯾد ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﺎ ﺣﺿور آن ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت از ھر ﮔوﻧﮫ ﺣرﮐت و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ در
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﺳرﻋت آﮔﺎه ﺷده و ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن ﺑﭘردازد .اﻟﺑﺗﮫ
ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ رﮋﯾم ﺷﺎﻣل ھﻣﮫ واﺣدھﺎی ﻣزﺑور ﻧﻣﯽ ﺷد .ﺑرﺧﯽ
ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﺑرﺧﯽ از ﺳر اﺟﺑﺎر ھﻣراھﯽ ھﺎﯾﯽ داﺷﺗﻧد و ﺗﻌدادی ﻧﯾز
ﺻرﻓﺎ ً ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود ﻣﺷﻐول ﺑودﻧد.
ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ،ﺑر ﭼﻧﯾن رواﻟﯽ ،وﻗﺗﯽ در ﺳﺎل  ١٣٨١ھﯾﺄت دوﻟت
وﻗت طرح ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺟﻧﮕل ھﺎ و ﻣراﺗﻊ را ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣدﯾرﯾت و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺗﮭﯾﮫ ﺷده و ”طرح ﺟﺎﻣﻊ ﺻﯾﺎﻧت از ﺟﻧﮕل
ھﺎی ﺷﻣﺎل” ﻧﺎم داﺷت را ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﺎﻧد ،در ﻋﯾن اﯾن ﮐﮫ ﺧروج
دام از ﺟﻧﮕل ھﺎ ﯾﮑﯽ از اھداف آن طرح ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﻣد ،ﻋﻣﻼ ً
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ھﯾﭻ اﻗدام ﭼﺷﻣﮕﯾر و ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺟﺎم ﻧﺷد .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺑﻌدأ
”ﺻﻔﺎری” ﻣﺳؤول ﺳﺎﺑق طرح ﺳﺎﻣﺎن دھﯽ ﺟﻧﮕل ﻧﺷﯾﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﻧﮕل ھﺎ و ﻣراﺗﻊ ﮔﻔت”:در ادارات ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ ،ﺑﺧش ﻣﺷﺧﺻﯽ
ﺑرای ﭘﯽ ﮔﯾری ﺧروج دام از ﺟﻧﮕل وﺟود ﻧدارد و ﻓﻘط ﯾﮏ ﻧﻔر را
ﻣﺳؤول اﯾن طرح ﮐرده اﻧد ”.وی ھﻣﭼﻧﯾن اﻓزود” :ﻣن طرح اوﻟﯾﮫ
را در ﺳﺎل  ١٣۵٩ﻧوﺷﺗم 12”.ﯾﻌﻧﯽ در واﻗﻊ ﺣﮑوﻣت ﭘس از ٢٢
ﺳﺎل ﺑﮫ ﺻراﻓت ﺑررﺳﯽ اﯾن طرح اﻓﺗﺎده ﺑود .در ھﻣﯾن راﺑطﮫ ﯾﮑﯽ
از ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻧﮕل ھﺎ و ﻣراﺗﻊ )ﺑدون ذﮐر ﻧﺎم( ﻋﻧوان
ﮐرده ﺑود ﮐﮫ اﻋﺗﺑﺎر اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﮫ طرح ﺧروج دام از ﺟﻧﮕل
ھﺎی ﺷﻣﺎل ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﺗر از ﺣد ﻻزم اﺳت .وی ﮔﻔت در ﺳﺎل ،١٣٨۴
از  ٣۶٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﷼ اﻋﺗﺑﺎر ﻣورد ﻧﯾﺎز ،ﻓﻘط  ٢٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﷼
اﻋﺗﺑﺎر اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓت .وی ھﻣﭼﻧﯾن از اﯾن ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻣداد ﺑﮫ
ﺟﻧﮕل ﻧﺷﯾﻧﺎن ﻧﯾﺎزﻣﻧد دام ﻣﯽ دھد و اﯾن ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ طرح ﺧروج دام
از ﺟﻧﮕل اﺳت ،اﻧﺗﻘﺎد ﮐرد 12.ﯾﻌﻧﯽ طرح ﻓﻘط ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظور ﻣطرح
ﺷد ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﺎﺷد ﺑرای ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن و ﻣﻧﺗﻘدﯾن ﺣﮑوﻣت در ﻗﺑﺎل
ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﺗﺧرﯾب ﺟﻧﮕل ھﺎ و در واﻗﻊ ﻗﺻد اﻧﺟﺎم ﻋﻣل اﺻﻼﺣﯽ
در ﻣﯾﺎن ﻧﺑود.
در ﻧﺗﯾﺟﮫ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺑﻧد ﯾﮏ ﻣﺎده  ۶طرح ﺻﯾﺎﻧت
از ﺟﻧﮕل ھﺎی ﺷﻣﺎل ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻧﮕل ھﺎ و ﻣراﺗﻊ ﻣوظف ﺑود ﺗﺎ ﺳﺎل
 ١٣٨٨ﮐﻠﯾﮫ دام ھﺎ را از ﺟﻧﮕل ﺧﺎرج ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﺣﺗﯽ ﺑر اﺳﺎس آﻣﺎر
دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻧﯾز ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺣدود  ٣/٣ﻣﯾﻠﯾون واﺣد
داﻣﯽ در ﺟﻧﮕل ھﺎی ﺷﻣﺎل وﺟود دارد ﮐﮫ  ۴٧درﺻد آن را ﮔﺎو،
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 ۴۶درﺻد را ﺑز و  ٧درﺻد را ﮔوﺳﻔﻧد ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد.
 -٢آﺗش ﺳوزی در ﺟﻧﮕل :آﺗش ﺳوزی ھﻣواره در اﯾران ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮏ ﻋﺎﻣل ﻣﮭم ﻧﺎﺑودی ﺟﻧﮕل ھﺎ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آﻣده اﺳت .در ﺳﺎل ھﺎی
ﭘس از  ،١٣۵٧ﭼﮫ از طرف ﻋواﻣل رﮋﯾم ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺻد اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﭼﮫ
از طرف ﺳودﺟوﯾﺎن و ﻏﺎرﺗﮕراﻧﯽ ﮐﮫ آن ھﺎ ﻧﯾز واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ رﮋﯾم
ھﺳﺗﻧد و از ﺳوی آن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺻرف و ﺗﻐﯾﯾر
ﮐﺎرﺑری اراﺿﯽ ﻣزﺑور ،ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف ،ﺟﻧﮕل
ھﺎ ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾده ﺷده اﻧد .ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾن روﻧد ھﻣﭼﻧﯾن اداﻣﮫ
دارد؛ ﺑرﺧﯽ از اﯾن رﺧدادھﺎ را ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر ﺑﮫ وﻗوع
ﭘﯾوﺳﺗﮫ ،ﻣرور ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
§ ”در آﺗش ﺳوزی روز  ٢۵/۵/١٣٨۶در ﺟﻧﮕل ھﺎی ﺷﮭرﺳﺗﺎن
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ﺑﺎﻧﮫ ١٣٠ ،ھﮑﺗﺎر ﺟﻧﮕل در ﮐﺎم آﺗش ﻓرو رﻓت”.
§ ”طﯽ ھﻔﺗﮫ ی ﮔذﺷﺗﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ٢٠٠٠ھﮑﺗﺎر از ﺟﻧﮕل ھﺎی
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ﮐردﺳﺗﺎن و ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه در آﺗش ﺳوﺧت”.
§ ﺳﺎﯾت رادﯾو زﻣﺎﻧﮫ ﻧﯾز در ﻣطﻠﺑﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان ”ﭼﺷم اﻧداز ﻣﺣﯾط
زﯾﺳت اﯾران در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ] ”[٨٧ﭼﻧﯾن ﻣﯽ آورد :در ﺳﺎل ،٨٧
آﺗش ﮔرﻓﺗن ﺟﻧﮕل ھﺎ و ﺳوﺧﺗن ﺻدھﺎ ھﮑﺗﺎر از ﻣﻧﺎطق ﺣﻔﺎظت
ﺷده ،ﺑﺧش دﯾﮕری از ﺗﮭدﯾدات ﻣﺣﯾط زﯾﺳت اﯾران در ﺳﺎل ٨٧
ﺑود .ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ ﮔﻠﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  ٨٧ﺷﺎھد ﭼﻧد آﺗش ﺳوزی وﺳﯾﻊ
ﺑود .در ﮔﺳﺗرده ﺗرﯾن اﯾن آﺗش ﺳوزی ھﺎ ﮐﮫ در اﺑﺗدای ﺷﮭرﯾور
 ٨٧ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳت ،ﺣدود  ٢٠٠ھﮑﺗﺎر از اراﺿﯽ ﺟﻧﮕﻠﯽ و
ﻣراﺗﻊ اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ در آﺗش ﺳوﺧت .ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ ﮔﻠﺳﺗﺎن ﺑﺎ  ٩١ھزار
ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﻣﺳﺎﺣت ،ﺑزرﮔﺗرﯾن ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ اﯾران و ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﭘﺎرک ﺛﺑت ﺷده ﮐﺷور در ﺳﺎزﻣﺎن ﯾوﻧﺳﮑو ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ذﺧﯾره
ﮔﺎه ھﺎی ﻣﺣﯾط زﯾﺳﺗﯽ ﮐره ی زﻣﯾن اﺳت .در اﯾن ﭘﺎرک ،ﮔوﻧﮫ
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺎﻧوری ﻣﺎﻧﻧد ﻋﻘﺎب طﻼﯾﯽ ،ﺧرس ﻗﮭوه ای ،ﭘﻠﻧﮓ،
ﻣرال ،ﻏزال و ﺳﺎﯾر ﺟﺎﻧوران ﮐﻣﯾﺎب زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در ﮐﻧﺎر
آﺗش ﺳوزی ﮔﻠﺳﺗﺎن ،ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ آﺗش ﮔرﻓﺗن ده ھﺎ ھﮑﺗﺎر از ﻣراﺗﻊ
اطراف ﺟﻧﮕل ھﺎی ﻟوﯾزان در ﺷﻣﺎل ﺗﮭران ،آﺗش ﺳوزی در ﺟﻧﮕل
ھﺎی زاﻧوس در ﻣﺎزﻧدران و آﺗش ﺳوزی در ﭘﺎرک ﺟﻧﮕﻠﯽ ﺷوﺷﺗر
در ﺧوزﺳﺗﺎن ﻧﯾز اﺷﺎره ﮐرد .ﺗﺎﻻب ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻣﯾرﮐﻼﯾﮫ در اﺳﺗﺎن
ﮔﯾﻼن و در ﺷﻣﺎل ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻻھﯾﺟﺎن ﻧﯾز از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻧﺎطق ﺣﻔﺎظت
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ﺷده ای ﺑود ﮐﮫ در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ طﻌﻣﮫ آﺗش ﺷد”.

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل وھﺷﺗم

از آﺗش ﺳوزی ھﺎی رخ داده در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ آﺗش
ﺳوزی  ۶/۶/١٣٨٨در ﺟﻧﮕل ﮔﯾﺎن در  ١۶ﮐﯾﻠوﻣﺗری ﺟﻧوب ﻏرﺑﯽ
ﻧﮭﺎوﻧد در اﺳﺗﺎن ھﻣدان اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ اﯾن ﺟﻧﮕل ﺑﮫ دﻟﯾل وﺟود
ﮔوﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮔﯾﺎھﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ذﺧﯾره ﮔﺎه ﮋﻧﺗﯾﮑﯽ در ﻧزد
ﭘژوھﺷﮕران ﻣطرح اﺳت .در اﯾن آﺗش ﺳوزی در ﺣدود  ٨۵ھﮑﺗﺎر
از ﺟﻧﮕل ھﺎ و ﻣراﺗﻊ ﺳراب ﮔﯾﺎن در آﺗش ﺳوﺧﺗﻧد .ﺷﮭردار ﮔﯾﺎن
دﻟﯾل آﺗش ﺳوزی را ﮐﺎﻣﻼً ﻋﻣدی ﻋﻧوان ﮐرد و ﮔﻔت در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن
ﺟﻧﮕل ،ﺗﺎ ﮐﻧون ﻓﺎﺟﻌﮫ ای ﺑﮫ اﯾن وﺳﻌت رخ ﻧداده ﺑوده اﺳت .ﯾﮑﯽ
از ﺟﻧﮕل ﺑﺎﻧﺎن ﻗدﯾﻣﯽ ﮔﯾﺎن ﻧﯾز ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯾد ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﺷﮭردار،
آﺗش ﺳوزی ﺟﻧﮕل ﮔﯾﺎن را ﺑﮫ دﻟﯾل ادﻋﺎی ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺑرﺧﯽ اﻓراد،
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ﻋﻣدی اﻋﻼم ﮐرد.
ﻣدﯾر ﮐل ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ و آﺑﺧﯾزداری اﺳﺗﺎن ﭼﮭﺎرﻣﺣﺎل و
ﺑﺧﺗﯾﺎری ﻧﯾز ﮔﻔت” :در ﺳﺎل ﺟﺎری ] ٣٢۵ ،[١٣٨٨ھﮑﺗﺎر از
ﺟﻧﮕل ھﺎ و ﻣراﺗﻊ اﺳﺗﺎن دﭼﺎر آﺗش ﺳوزی ﺷده اﺳت 16 ”.اﻟﺑﺗﮫ آﻣﺎر
اراﺋﮫ ﺷده از ﺳوی ﻣدﯾر ﮐل ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ و آﺑﺧﯾز داری ﭼﮭﺎر
ﻣﺣﺎل و ﺑﺧﺗﯾﺎری ،ﻣدﺗﯽ ﮐﻣﺗر از  ۶ﻣﺎه اول ﺳﺎل  ١٣٨٨را در ﺑر
ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﺧﺑرﮔزاری ﻣﺳﺗﻘل ﻣﺣﯾط زﯾﺳت اﯾران ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ روﻧد ﻧﮕران
ﮐﻧﻧده ،ﻣوﺟود ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد” :آﺗش ﺳوزی در ﺟﻧﮕل ھﺎ و ﻣراﺗﻊ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ﺧطرﻧﺎﮐﺗرﯾن ﻋواﻣل ﻣﺧرب ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود ...در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺷﺎھد و ﻧﺎظر ھﺳﺗﯾم آﺗش ﺳوزی ﻋﻣدی و ﻏﯾرﻋﻣدی
در ﺟﻧﮕل در اﺳﺗﺎن ﺧوزﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺷﮭرﺳﺗﺎن ھﺎﯾﯽ ھﻣﭼون
ﺷوش ،ﻣﺳﺟدﺳﻠﯾﻣﺎن ،دزﻓول ،اﻧدﯾﻣﺷﮏ ،اﯾذه ،ﺑﮭﺑﮭﺎن و ﺑﺎﻏﻣﻠﮏ
ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋواﻣل ﻧﺎﺑودی اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﻠﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت .دو
آﺗش ﺳوزی در دﺷت ﺷﯾﻣﺑﺎر و ﯾﮏ آﺗش ﺳوزی در ﺟﻧﮕل ھﺎی
ﺣﻔﺎظت ﺷده ﭘﺷت ﺳد ﮐرﺧﮫ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺧرﯾب و از ﺑﯾن رﻓﺗن
ﺣدود  ۶٠ھﮑﺗﺎر از ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﺟﻧﮕﻠﯽ اﺳﺗﺎن ﺧوزﺳﺗﺎن ﺷد ،اﯾن
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ﻣوﺿوع را ﺑﮫ ﻣﻌﺿﻠﯽ ﺟدی ﺗﺑدﯾل ﮐرده اﺳت”.
در اﻏﻠب ﻣوارد ،آﺗش ﺳوزی ھﺎی رخ داده ﻋﻣدی ﺑوده اﺳت.
از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾدن دو ﻣﻧطﻘﮫ ﺟﻧﮕﻠﯽ در ﻣرﯾوان در روز ﺳﮫ
ﺷﻧﺑﮫ  ٩/۴/١٣٨٨ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی رﮋﯾم .در اﯾن اﻗدام ،ﻧﯾروھﺎی
رﮋﯾم در ﺳﮫ راه ”ﺑرده ره ش” و ”ﭘﺷﺗﯽ ﻗﻧﺑری دروﯾش” از ﺗواﺑﻊ
ﻣرﯾوان ،ﺟﻧﮕل ھﺎی اﯾن ﻣﻧﺎطق را ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾدﻧد .اﯾن آﺗش ﺳوزی
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ﺑﮫ ﺳرﻋت ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻣﻧﺎطق وﺳﯾﻌﯽ را در ﺑر ﮔرﻓت.
در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد ،اﺑﺗدا ﻋﻣده درﺧﺗﺎن ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺟﻧﮕﻠﯽ را ﻗطﻊ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﭘس ازﺧﺎرج ﻧﻣودن درﺧﺗﺎن ﻗطﻊ ﺷده از ﻣﺣوطﮫ ،اﻗدام
ﺑﮫ آﺗش زدن ﺑوﺗﮫ ھﺎ ،ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﺧﺷﮑﯾده ،ﺑﻘﺎﯾﺎی درﺧﺗﺎن ﻗطﻊ ﺷده
و ﻣﺣدود درﺧﺗﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد ﺗﺎ ﭼﻧﯾن واﻧﻣود ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮐل
درﺧﺗﺎن آن ﻣﻧطﻘﮫ در آﺗش ﺳوﺧﺗﮫ و از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﻧد.
 -٣ﺑرداﺷت ﺑﯽ روﯾﮫ و ﻏﺎرﺗﮕراﻧﮫ ی ﭼوب از ﺟﻧﮕل ھﺎ :ﯾﮏ
ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﻣؤﺳﺳﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺟﻧﮕل ھﺎ و ﻣراﺗﻊ ﮐﺷور در ﻣورد
ارزش ھﺎی ﺟﻧﮕل ھﺎی اﯾران ﻣﯽ ﮔوﯾد” :ﺣﺗﯽ اﮔر ﺗﻧﮭﺎ از دﯾد
اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﺟﻧﮕل ھﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم ،اﻧﺗظﺎر اﺳﺗﺣﺻﺎل ﭼوب از آن
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕر ﻣزﯾت ھﺎﯾش ،ﺣﻘﯾراﻧﮫ اﺳت ...ﮐﺎھش ﺳﯾل ﺧﯾزی
اوﻟﯾن ﻣزﯾت ﺟﻧﮕل اﺳت .در  ٢٠ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﻧرخ رﺧداد ﺳﯾل در
ﮐﺷور ﺣدود  ٩٠٠ﺗﺎ  ٩۴٠درﺻد اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﯾﮑﯽ از
ﻣﮭﻣﺗرﯾن دﻻﯾل اﯾن ﻣوﺿوع ،ﮐﺎھش ﭘوﺷش ﮔﯾﺎھﯽ و اﻓزاﯾش ﺳطﺢ
ﺑرھﻧﮕﯽ ﺧﺎک اﺳت .ھر رﺧداد ﺳﯾل ۵ ،درﺻد از ﺗوﻟﯾد ﻧﺎﺧﺎﻟص
ﻣﻧطﻘﮫ ﺳﯾل زده را ﮐﺎھش ﻣﯽ دھد .ﺗرﺳﯾب ﮐرﺑن ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از
ﻣزاﯾﺎی وﺟود ﺟﻧﮕل اﺳت .ﺗرﺳﯾب ﮐرﺑن ﻓرآﯾﻧدی اﺳت ﮐﮫ طﯽ آن
دی اﮐﺳﯾد ﮐرﺑن از آﺗﻣﺳﻔر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و در ﺑﺎﻓت ھﺎی ﮔﯾﺎھﯽ ﺑﮫ
ﺻورت ھﯾدرات ھﺎی ﮐرﺑن ﺗﺟﻣﻊ و رﺳوب ﻣﯽ ﮐﻧد ...در ﻣورد
ﺟﻧﮕل ھﺎی ھﯾرﮐﺎﻧﯽ ]ﭘوﺷش ﮔﯾﺎھﯽ اﻟﺑرز ،ﺟﻧﮕل ھﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده
از ۵/٢ﻣﯾﻠﯾون ﺳﺎل ﭘﯾش ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ آن ھﺎ ﺟﻧﮕل ھﺎی ھﯾرﮐﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد -ﻧﮕﺎرﻧده[ ،ﺑﺧش ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺟﻧﮕل ھﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑﮭﺗر

ﻧﺷرﯾﮫ

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ھﺷﺗم
اﺳت اوﻟوﯾت اﺻﻠﯽ ﻣﺎن ﺣﻔﺎظت از ﺟﻧﮕل ھﺎی ﺷﻣﺎل ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ اﯾن
ﺻورت ﮐﮫ ﺑﮭره ﺑرداری از آن ھﺎ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن
ﻧﯾﺎزھﺎی ﭼوﺑﯽ ﻣﺎن ﺑﮫ واردات روی ﺑﯾﺎورﯾم ...اﮔر ﮐﺷور ﻣﺎ ﺑر
اﺳﺎس اﻗﺗﺻﺎد ﺑوم ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و اﻗﺗﺻﺎد اﮐوﻟوﮋﯾﮏ اداره ﺷود و
ارزش واﻗﻌﯽ ﯾﮏ ھﮑﺗﺎر ﺟﻧﮕل را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾم ،ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ
درآﻣد ﺣﺎﺻل از اﺳﺗﺣﺻﺎل ﭼوب ﺟﻧﮕل ھﺎ ،ﻗﺎﺑل ﺻرف ﻧظر
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اﺳت”.
اﻣﺎ ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺧواﻧده ،ﺷﻧﯾده و ﯾﺎ در ﺗﺻﺎوﯾر دﯾده اﯾم،
ﺑرداﺷت ﭼوب از ﺟﻧﮕل ھﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻓﺎﺟﻌﮫ آﻣﯾزی رخ داد ،ﺑﮫ
طوری ﮐﮫ در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد ،ﺟﻧﮕل ھﺎ ﭘﺎک ﺗراﺷﯽ ﺷده و ﻋﻠﯾرﻏم
ھﻣﮫ ی اﻋﺗراﺿﺎت و اﻧﺗﻘﺎدات ،اﻗداﻣﺎت ﻣزﺑور ﻣﺗوﻗف ﻧﺷد.
در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﭘس از ﮔذﺷت ﺳﺎل ھﺎ ،رﮋﯾم ﻣﺑﺎدرت ﺑﮫ راه
اﻧدازی ﺗﺷﮑل ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ”ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺟﻧﮕل” و ﺳﭘردن ﺑﺧﺷﯽ از اﻣور
ﺑﮫ آن ھﺎ ﮐرد ﺗﺎ ﭼﻧﯾن واﻧﻣود ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎی ﻣزﺑور ﻣﺳﺑب
ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ﻓﺟﺎﯾﻊ ﺑوده اﻧد .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎی ﺟﻧﮕل ھم ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم در اﺧﺗﯾﺎر ﺧود رﮋﯾم ﺑود و ﻓﻌﺎﻟﯾت آن ھﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ
ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﺑرداﺷت ﭼوب ﺑود و اﻗدام ﺧﺎﺻﯽ در ﺟﮭت ﺟﻧﮕل
ﮐﺎری و اﺣﯾﺎء ﺟﻧﮕل ھﺎ اﻧﺟﺎم ﻧدادﻧد و روز ﺑﮫ روز ﻧﯾز ﺑﮫ ﻗﮭﻘﮭرا
رﻓﺗﻧد” :در طول ﺳﺎل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از اﺟرای اوﻟﯾن طرح ھﺎی ﺟﻧﮕل
داری ﻣﯽ ﮔذرد ،ﺷﯾوه ھﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑرای اداره آن ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ،ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣۵٧ﺣدود  ۶/٧٣درﺻد وﺳﻌت طرح ھﺎی
ﺟﻧﮕل داری در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺟرﯾﺎن دوﻟﺗﯽ ﺑوده اﻣﺎ ﺑﻌد از ﻣﻌطوف
ﺷدن ﺳﯾﺎﺳت دوﻟت ...ﺑﮫ ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی ،اوﻟﯾن ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺟﻧﮕل در
ﺳﺎل  ١٣۶۵در ﮔﯾﻼن ﺗﺄﺳﯾس ﺷد ...ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠ ،١٣٧٧ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﺟﻧﮕل در اﺳﺗﺎن ھﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺷد .اﻣﺎ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﺗﻌدد،
ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ھزﯾﻧﮫ ی اﯾن ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎ در اﻏﻠب ﺳﺎل ھﺎ ﺑر درآﻣدھﺎی آن
ھﺎ ﭘﯾﺷﯽ ﮔرﻓت ...ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﮭم آن ھﺎ از اداره ﺟﻧﮕل ھﺎی ﺷﻣﺎل
در ﺣد  ٣/١۵درﺻد وﺳﻌت طرح ھﺎی ﺟﻧﮕل داری واﮔذاری ﺑﺎﻗﯽ
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ﻣﺎﻧد”.
اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧواﻧدﻧﯽ ﺗرﯾن اﻓﺷﺎﮔری ھﺎ در ﻣورد ﺗﺎراج ﭼوب
ﺟﻧﮕل ھﺎی ﺷﻣﺎل در رﮋﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﺧﻧراﻧﯽ
ﻋﺑﺎس ﭘﺎﻟﯾزدار در داﻧﺷﮕﺎه ھﻣدان اﺳت .در اﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ،وی ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻧﻘش روﺣﺎﻧﯾﺎن رده ھﺎی ﺑﺎﻻی ﺣﮑوﻣت در ﻣﻔﺎﺳد اﻗﺗﺻﺎدی
ﭘرداﺧﺗﮫ ،ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾد” :آﻗﺎی ﯾزدی ]رﯾﯾس وﻗت ﻗوه ی ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ[
ﺑر ﻣﯽ دارد ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﮐﮫ ﺟﻧﺎب ﻓروزش ،ﺣﻣﯾد ﻣﺎ ﺑﯾﮑﺎر اﺳت.
ﺗرﺗﯾﺑﯽ اﺗﺧﺎذ ﻓرﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ از ﺟﻧﮕل ھﺎی ﺷﻣﺎل ﺟﮭت ﺻﺎدرات ﭼوب
ﺑﮭره ﻣﻧد ﮔردد .آﻗﺎی ﺣﻣﯾد ﯾزدی ﭘﺳر آﻗﺎی ]آﯾت ا [...ﯾزدی ،ﻣدﯾر
ﮐل ﺣوزه رﯾﺎﺳت ﻗوه ی ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ ﺑود درآن ﻣﻘطﻊ و ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺟﻧﮕل
ھﺎی ﺷﻣﺎل را ]اﯾن طوری[ ﺑﮫ ﺗﺎراج ﺑردﻧد و رﻓﺗﻧد .ﯾﻌﻧﯽ طوری
ﺷده ﺑود ﮐﮫ در اﯾن ﭘروﻧده ،ﻣن دﯾدم ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳری ﻣردم ﺑﯾﭼﺎره ی
ﺷﻣﺎل ﮐﮫ ﺣق ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷﺎن ﺑود ،و ﺑﮫ اﻧدازه ھﯾزﻣﺷﺎن و ﺑﮫ اﻧدازه
ﻣﺻرﻓﺷﺎن ﭼوب اﻧﺑﺎر ﮐرده ﺑودﻧد ،ﯾﺎ ﺷﺎﯾد ﯾﮏ ﺧرده ﺑﯾﺷﺗر
ﻣﺻرف ﮐرده ﺑودﻧد ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺑرده ﺑودﻧد و ﻓروﺧﺗﮫ ﺑودﻧد و ﯾﺎ اﻧﺑﺎر
ﮐرده ﺑودﻧد و ﯾﺎ ھر ﭼﯽ؛ ]آن ھﺎ را[ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﺑﺎزداﺷت و
ﭘﺎﺳﮕﺎه و ﺑﮕﯾر و ﺑﺑﻧد ،ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدا رﯾﺧﺗﮫ ﺑودﻧد ﺟﻠوی زﻧدان.
ﻋﻠت آن ﮐﮫ اﯾن ﭘروﻧده ھم ﺛﺑت ﺷده ﺑود اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ اﯾن ھﺎ
ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ آﻗﺎی ﺣﻣﯾد ﯾزدی ﭼﮫ طور اﯾن ھﻣﮫ ﭼوب را ﺑﮫ ﺗﺎراج
ﻣﯽ ﺑرد و ﻣﺎ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ دو ﺗﺎ ﯾﺎ ﭼﻧد ھﯾزم و ﭼوب ﺑرداﺷت ﮐرده اﯾم،
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ﺷﻣﺎ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺗﮭم ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد؟”...
 -۴اﺣداث ﺟﺎده در اراﺿﯽ ﺟﻧﮕﻠﯽ :در طول ﺳﺎﻟﯾﺎن ﺑﻌد از  ،۵٧ﺑﮫ
ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ھزاران ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﺟﺎده در دل ﺟﻧﮕل ھﺎی ﻣﻧﺎطق
ﻣﺧﺗﻠف اﯾران ﮐﺷﯾده ﺷده ﮐﮫ اﺣداث ھر ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﮫ ای ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ
رود .از ﺟﻣﻠﮫ ی اﯾن اﻗداﻣﺎت ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ اﺣداث ﺟﺎده در ﭘﺎرک
ﻣﻠﯽ ﮔﻠﺳﺗﺎن اﺷﺎره ﮐرد” :ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺟراﯾﯽ ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ ﮔﻠﺳﺗﺎن ﺑﺎ
ھدف ﺗرﻣﯾم ﺟﺎده ﺗﮭران  -ﻣﺷﮭد ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از آن در اﺛر رﺧداد ﺳﯾل
ﺳﺎل  ١٣٨٠ﺗﺧرﯾب ﺷده ﺑود ،در ﺣﺎﻟﯽ ﺗﺎ اﻣروز ] [١٣٨٧اداﻣﮫ
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داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت ﮐﮫ طﺑق ﺗﻔﺎھم ﻧﺎﻣﮫ ی ﻣﻧﻌﻘده ﺑﯾن وزارت راه و
ﺗراﺑری و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ،ﺑﺎﯾد ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﺑﻌد ]از
ﻋﻘد ﻗرارداد[ ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺎل  ١٣٨۵ﺑﮫ اﻧﺗﮭﺎ ﻣﯽ رﺳﯾد .اﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺑﮫ طول اﻧﺟﺎﻣﯾده ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻘﯾده ﺻﺎﺣب
ﻧظران زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ و ﺑﺳﯾﺎری از اﻋﺿﺎی ﺑدﻧﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ،در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد ،ﺑﻧدھﺎی آن
]ﺗﻔﺎھم ﻧﺎﻣﮫ[ زﯾر ﭘﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﺗﻌرﯾض ﺟﺎده ﺗﺎ ﻋرض ۵٠
ﻣﺗر ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ طﺑق ﺗﻔﺎھم ﻧﺎﻣﮫ ﺳﻘف آن  ۶/١١ﻣﺗر ﺗﻌﯾﯾن ﺷده؛
ﺳﺎﺧت دﯾواره ھﺎی ﺑﺗوﻧﯽ ﺑﻠﻧد و ﺗﺧرﯾب ﭘوزه ھﺎی ﺳﻧﮕﯽ اطراف
ﺟﺎده و ھﻣﭼﻧﯾن اﺟراﯾﯽ ﻧﺷدن ﺳﺎﺧت ﮔزﯾﻧﮫ ﺷﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در آن
ﻣﺻوﺑﮫ ھﺎی دوﻟت ﭘﯾﺷﯾن و ﮐﻧوﻧﯽ و ﺗﻔﺎھم ﻧﺎﻣﮫ ﺑر آن ﺗﺄﮐﯾد ﺷده،
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ﺗﻧﮭﺎ ﺗﻌداد اﻧدﮐﯽ از ﺗﺧﻠﻔﺎت اﯾن ﭘروﮋه اﺳت”.
ﺟﺎده ﺟﻧﮕل اﺑر :ﺟﻧﮕل اﺑر در  ۵٠ﮐﯾﻠوﻣﺗری ﺷﻣﺎل ﺷرق ﺷﺎھرود
و در ﻣﺳﯾر ﺟﺎده ﺷﺎھرود ﺑﮫ آزادﺷﮭر اﺳﺗﺎن ﮔﻠﺳﺗﺎن و روﺳﺗﺎی اﺑر
ﻗرار دارد .اﯾن ﺟﻧﮕل اداﻣﮫ ﺟﻧﮕل ھﺎی ﺷﻣﺎل ﮐﺷور اﺳت و ﺑﮫ دﻟﯾل
آن ﮐﮫ ھﻣواره اﺑری ﺑر ﻓراز اﯾن ﺟﻧﮕل ﻗرار دارد ،ﺑﮫ ﺟﻧﮕل اﺑر
ﺷﮭرت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﺎ آن ﮐﮫ  ١٠ﻣﺳﯾر ﻓﻌﺎل و ﻧﯾﻣﮫ ﻓﻌﺎل از
ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﮔز ﺗﺎ ﺷﮭرﺳﺗﺎن آزادﺷﮭر ﮐﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن  ٢اﺳﺗﺎن ﺳﻣﻧﺎن
و ﮔﻠﺳﺗﺎن را ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،وﺟود دارد ،وﻟﯽ وزارت راه و
ﺗراﺑری رﮋﯾم ،ظﺎھراً ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐوﺗﺎه ﺷدن اﯾن ﻣﺳﯾر ﺑﮫ طول ]ﻓﻘط[
 ٢٠ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺳﯾرھﺎی دﯾﮕر ،ﺑر ﺗﺧرﯾب ﺟﻧﮕل اﺑر ﮐﮫ
ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﺎدرﺗرﯾن ﺟﻧﮕل ھﺎی ﺟﮭﺎن اﺳت ،ﭘﺎﻓﺷﺎری ﻣﯽ ﮐرد ﺗﺎ
ﺟﺎده ﻋﻠﯽ آﺑﺎد ﺑﮫ ﺷﺎھرود را ﺑﺎ ﮔذر از ﺟﻧﮕل اﺑر اﺣداث ﮐﻧد .ﺑﮫ
دﻟﯾل اﻋﺗراﺿﺎت و اﻧﺗﻘﺎدات ﻓراوان ،ﮐﻣﯾﺳﯾون زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ ،ﺻﻧﻌت و
ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﻣﺟﻠس ،اﺣداث ﺟﺎده اﺑر در داﺧل ﺟﻧﮕل اﺑر را ﻣﻧوط
ﺑﮫ ﻣواﻓﻘت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺑﺎ طرح وزارت راه و ﺗراﺑری
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ﮐرد.
اﻟﺑﺗﮫ از ھر دو طرف ﻣﺳﯾر ،دﺧل و ﺗﺻرﻓﺎﺗﯽ در ﺟﻧﮕل
ﮔردﯾده ﺑود .ﮐﮫ ﺑﺎ اﻋﺗراﺿﺎت ﯾﺎد ﺷده ،اداﻣﮫ طرح ﺑﮫ ﺣﺎل ﺗﻌﻠﯾق
در آﻣد.
ھﻣﭼﻧﯾن در اﺳﺗﺎن ﻓﺎرس ﻧﯾز ﺟﺎده ﺟدﯾد ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﮐﺎزرون از
ﻣﺳﯾر ﺟﻧﮕل ھﺎی ”دﺷت ﺑرم” ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧد 24.ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ
در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد ﺟﺎده ھﺎ را ﯾﺎ در داﺧل ﺟﻧﮕل ھﺎ و ﯾﺎ در ﮐﻧﺎر آن
ھﺎ اﺣداث ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺿرﺑﺎت ﺟﺑران ﻧﺎﭘذﯾری ﺑر ﺟﻧﮕل ھﺎ وارد
ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -۵اﺧﺗﺻﺎص اراﺿﯽ ﺟﻧﮕﻠﯽ و ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور اﺣداث
ﭘروﮋه ھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﻣﺳﮑوﻧﯽ :ﺣﮑوﻣﺗﯽ ھﺎ و اﻓراد واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
آﻧﺎن در طول ﺳﺎل ھﺎی ﭘس از ،۵٧زﻣﯾن ھﺎی ﺟﻧﮕﻠﯽ زﯾﺎدی را در
ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ،ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ارزش ﻣﻧطﻘﮫ ای زﻣﯾن
ﺑﺎﻻﺗر ﺑوده ،ﺑﮫ ﯾﻐﻣﺎ ﺑرده اﻧد .از ﺟﻣﻠﮫ ﻣوارد ﺑﺳﯾﺎری ﮐﮫ رخ داده،
ﺗﺧرﯾب ﺣدود  ١٠٠ھﮑﺗﺎر از زﻣﯾن ھﺎی ﺟﻧﮕﻠﯽ در ﻧوﺷﮭر
ﻣﺎزﻧدران ﺑوده اﺳت .ﺑدﯾن ﺻورت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷرﮐت ﮐﺷﺎورزی ﺑﮫ
ﻧﺎم ”ﺟﯾﺳﺎ” ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳؤﻟﯾت ﻣﺣدود ﺛﺑت ﺷده و ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ
ﻋواﻣل رﮋﯾم اﺳت ،ﻗﺑل از دھﮫ  ٧٠ﺧورﺷﯾدی ﻣﺳﺎﺣﺗﯽ ﺣدود ٩۴
ھﮑﺗﺎر از اراﺿﯽ ﺟﻧﮕﻠﯽ و ﺟﻠﮕﮫ ای ﻣﻧطﻘﮫ ”ﺗوﺳﮑﺎ ﺗﮏ” و
”دﯾزرﮐﻼ” ﻧوﺷﮭر)ﺷﮑﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺑق( واﻗﻊ در ﭘﻼک ھﺎی  ٢٨و  ٢٩و
 ٣٠ﻓرﻋﯽ از  ٢١اﺻﻠﯽ و  ٨ﻓرﻋﯽ از  ١٧اﺻﻠﯽ ﺑﺧش  ۴ﻗﺷﻼق
ﻣﯾﺎن ﺑﻧد را ﺟﮭت اﺟرای طرح ﺟﻧﮕل ﮐﺎری ،از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻧﮕل ھﺎ
و ﻣراﺗﻊ ﮐﺷور ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﺗﻣﻠﮏ ﺧود در ﻣﯽ آورد .اﻣﺎ طﯽ
ﺳﺎﻟﯾﺎن ﻣﺗﻣﺎدی اﻗدام ﺑﮫ اﺟرای طرح و اﻧﺟﺎم ﺗﻌﮭدات ﺧود ﻧﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﺎذﺑﮫ ی ﺗورﯾﺳﺗﯽ ﻣﻧطﻘﮫ و
ﺳودھﺎی ﮐﻼن ﻣوﺟود در ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز در ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﺟﻧﮕﻠﯽ و
ﺳﺎﺣﻠﯽ و ﺟﻠﮕﮫ ای ،ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﻧﻔوذ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻧﮕل ھﺎ و ﻣراﺗﻊ
ﮐﺷور ،ﺧواﺳﺗﺎر ﺗﻐﯾﯾر ﮐﺎرﺑری ﻋرﺻﮫ ی ﺗﺣت ﺗﻣﻠﮏ از ﺟﻧﮕل
ﮐﺎری ﺑﮫ طرح ﺗﻠﻔﯾﻘﯽ ﺟﻧﮕل ﮐﺎری -ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﻣﯽ ﮔردد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺟﺎم
ﺗﻔﮑﯾﮏ و ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز در اراﺿﯽ ﻣذﮐور ،از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﻣﻠﯽ

ﺻﻔﺣﮫ 12

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺣداﮐﺛر ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده را ﺑﻧﻣﺎﯾد .در ﻧﮭﺎﯾت ﺷرﮐت ﻣزﺑور در ﺳﺎل
 ١٣٧۵ﻣوﻓق ﺑﮫ اﺧذ ﻣﺟوز ﻣرﺑوطﮫ از اداره ﮐل ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ
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ﻣﻧطﻘﮫ ﻧوﺷﮭر ﻧﯾز ،ﻣﯽ ﮔردد.
در ﻣوردی دﯾﮕر ،در ﺳﺎل  ١٣٨۶ﺑﮫ دﺳﺗور اﺳﮑﻧدری وزﯾر
وﻗت وزارت ﺟﮭﺎد ﮐﺷﺎورزی و ﭘﯽ ﮔﯾری ھﺎ و ﻓﺷﺎرھﺎی ﺷﺧﺻﯽ
ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳردار ﻋﺑداﻟﻠﮭﯽ از اﺳﺗﺎﻧداری اﺳﺗﺎن ﮔﯾﻼن ١٢٠ ،ھﮑﺗﺎر از
ﺟﻧﮕل ھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎل ﮐﺷور در ﻣﻧطﻘﮫ ﺳراوان رﺷت ،ﺗﺧرﯾب
ﺷد .اﺳدی ﻣدﯾر ﮐل ﺣﻔﺎظت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻧﮕل ھﺎ در ﻣورد ﻋﻠت
ﺗﺧرﯾب ﺟﻧﮕل ھﺎی ﺳراوان ﮔﻔﺗﮫ ﺑود” :رﯾﯾس ﺟﻣﮭور در ﺟرﯾﺎن
ﺳﻔر اﺧﯾر ﺧود ﺑﮫ اﺳﺗﺎن ﮔﯾﻼن ،ﻣﺻوﺑﮫ ای ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ی ﺷﮭرک
ﺻﻧﻌﺗﯽ رﺷت و ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ورود ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺑﮫ اﺳﺗﺎن ﮔﯾﻼن داﺷت و
در ﭘﯽ آن ،درﺧواﺳت واﮔذاری  ١٢٠ھﮑﺗﺎر از ﺟﻧﮕل ھﺎی ﺳراوان
ﻣطرح ﺷد و ﭼون اﺳﺗﺎﻧداری ﻣرﺗﺑﺎ ﻓﺷﺎر ﻣﯽ آورد ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣوﺿوع را ﺑﮫ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻣﺣول ﮐرد ﺗﺎ وزﯾر ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد...
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ﺗﺧرﯾب ھﺎی ﭼﻧد روز ﮔذﺷﺗﮫ ،ﻓﺎﻗد ﺗوﺟﯾﮫ ﻓﻧﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت”.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺟﻠس رﮋﯾم ﻣدﺗﯽ ﭘﯾﺷﺗر طرﺣﯽ را در دﺳت ﺑررﺳﯽ
داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب آن ،واﮔذاری اراﺿﯽ ﺟﻧﮕل ھﺎی ﺷﻣﺎل در
ﻗطﻌﺎت ﯾﮏ ھﮑﺗﺎری ﺑﮫ ﺻورت اﺟﺎره ھﺎی  ٩٩ﺳﺎﻟﮫ ،ﺑﮫ اﻓراد،
ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷد .ﺑر اﺳﺎس اﯾن طرح ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻧﮕل ھﺎ و ﻣراﺗﻊ
ﮐﺷور و وزارت ﺟﮭﺎد ﮐﺷﺎورزی ﻣوظف ﺑﮫ واﮔذاری اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ
در ﻣﻧﺎطق ﺧﺎرج از ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﺟﻧﮕﻠﯽ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  ٢٠٠٠ﻣﺗری از
ﺳطﺢ درﯾﺎ در ﻗطﻌﺎت  ٢ھﮑﺗﺎری ﺑﮫ ﺻورت اﺟﺎره ی  ٩٩ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ
ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﻣﯽ ﺷدﻧد .اﯾن طرح” ،طرح اﻓزاﯾش ﺑﮭره وری ﺑﺧش
ﮐﺷﺎورزی” ﻧﺎم داﺷت .اﻣﺎ در ﻣﺎده ی  ٨آن ،ﺳﺎﺧت وﯾﻼ ھم در
اراﺿﯽ واﮔذاری ،ﻣﺟﺎز ﺷﻣرده ﺷده ﺑود .اﯾن طرح ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻗﺑل از ھر ﭼﯾز ﯾﺎدآور واﻗﻌﮫ ی ﺗﻠﺦ ”واﮔذاری ﺟﻧﮕل
ھﺎی ﺷﻣﺎل در ﻗطﻌﺎت  ٢ﺗﺎ  ٣۵ھﮑﺗﺎری” در ﺳﺎل ھﺎی ﻗﺑل از ۵٧
و ﻧﯾز طرح وﯾراﻧﮕر ”طوﺑﯽ” در دھﮫ  ٧٠ﺑوده اﺳت .ﮐﺎظم
ﻧﺻرﺗﯽ رﺋﯾس ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﻧﮕﻠﺑﺎﻧﯽ ﮐﺷور در اﯾن ﻣورد ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ
ﻣﺎده  ٨اﯾن طرح ،ﭼوب ﺣراج ﺑﮫ ھﻣﮫ ی اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ و ﺣﺗﯽ
ﺟﻧﮕل ھﺎی ﺷﻣﺎل زده اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺗﺻوﯾب ﺷود ،ﺑﺎﯾد ﻓﺎﺗﺣﮫ ی
ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ اﯾران را ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺧواﻧد 27.در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎدات
ﻓراواﻧﯽ ﺑﮫ طرح ﻣذﮐور وارد ﻣﯽ ﺷود ،طرح در ﻧﯾﻣﮫ ی دوم ﻣﮭر
ﺑرای ﺗﺻوﯾب ﺟزﯾﯾﺎت ﺑﮫ ﺻﺣن ﻋﻠﻧﯽ ﻣﯽ رود 28.و ﻧﮑﺗﮫ ی آﺧر
اﯾن ﮐﮫ ﻋﺑﺎس رﺟﺎﯾﯽ رﯾﯾس ﮐﻣﯾﺳﯾون ﮐﺷﺎورزی ﻣﺟﻠس ﮔﻔﺗﮫ:
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”طرح اﻓزاﯾش ﺑﮭره وری ،ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗرﻗﯽ اﺳت”.
 -۶ﻗطﻊ درﺧﺗﺎن ﺟﻧﮕﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻋﺑور ﺧطوط اﻧﺗﻘﺎل ﻧﻔت و ﮔﺎز:
از ﺟﻣﻠﮫ دﻻﯾل ﮐﺎھش ﺳطﺢ ﺟﻧﮕل ھﺎ در اﯾران ،ﻗطﻊ درﺧﺗﺎن
ﺟﻧﮕﻠﯽ و ﺗﺧرﯾب ﺟﻧﮕل ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻋﺑور ﺧطوط اﻧﺗﻘﺎل ﻧﻔت و ﮔﺎز
اﺳت ﮐﮫ ﮔﺎه ﺗوﺳط دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ذﯾرﺑط ﺑﮫ طور ﺧودﺳراﻧﮫ و ﮔﺎه ﺑﺎ
ﻣواﻓﻘت ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺳﺋول ﺣﻔظ و ﺣراﺳت ﺟﻧﮕل و ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ
ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .از ﺟﻣﻠﮫ رﺧدادھﺎی اﺧﯾر ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن اﻣر،
ﻗطﻊ  ١٠ھزار درﺧت ﺑﻠوط در ﻣﻧطﻘﮫ ی ﺣﻔﺎظت ﺷده ی دﻧﺎ در
روزھﺎی  ٧و  ٨ﻣﮭرﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٨٨ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑدﯾن ﺻورت ﮐﮫ
ﮐﺎرﮔران ﺧط اﻧﺗﻘﺎل ﮔﺎز از ﻋﺳﻠوﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ﺷﻣﺎل و ﺷﻣﺎل ﻏرب
ﮐﺷور ،در طول دو روز ،از ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ  ٧/٧/١٣٨٨ﺗﺎ ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ
 ،٨/٧/١٣٨٨ﺑﯾش از  ١٠ھزار اﺻﻠﮫ درﺧت ﮐﮭﻧﺳﺎل ﺑﻠوط را در
ﺣوزه ״ﺳﯾﻧﮫ ﻧﻣﮏ״ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺣﻔﺎظت ﺷده دﻧﺎ ،ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل اﯾن
ﺧط ﻟوﻟﮫ ﮔﺎز ﻗطﻊ ﮐرده اﻧد .وﺳﻌت ﺗﺧرﯾب ﺟﻧﮕل ھﺎ در ﻣﻧطﻘﮫ
ﺣﻔﺎظت ﺷده دﻧﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ٣ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﺑﺎ ﻋرض  ٢٨ﻣﺗر ﻋﻧوان
ﺷده و ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﻣﻣﺎﻧﻌﺗﯽ از ﺳوی
ﻣﺣﯾط ﺑﺎﻧﺎن ﺻورت ﻧﻣﯽ ﮔرﻓت ،اﯾن ﺗﺧرﯾب ﺗﺎ ﻣرز  ١٠٠ھزار
درﺧت ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺳﯾر ﭘﯾش ﻣﯽ رﻓﺗﮫ اﺳت .دﮐﺗر اﺳﻣﺎﻋﯾل ﮐﮭرم
ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﺣﯾﺎط وﺣش ﮐﺷور در اﯾن راﺑطﮫ اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ” :ﻗطﻊ
 ١٠ھزار درﺧت ﺑﻠوط در ﻣﻧطﻘﮫ ی ﺣﻔﺎظت ﺷده ی دﻧﺎ ،زﯾﺳﺗﮕﺎه

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل وھﺷﺗم

ﺳﻧﺟﺎب اﯾراﻧﯽ را ﺑﮫ ﺷدت در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار ﻣﯽ دھد و ﺑﮫ
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ﭼرﺧﮫ ﺣﯾواﻧﺎت در اﯾن ﻣﻧﺎطق آﺳﯾب ﻣﯽ رﺳﺎﻧد”.
در ﻣﺟﻣوع اﻗداﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی رﮋﯾم ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﻧﻔﯽ ﺷدﯾدی را
از ﻧظر ﮐﻣﯽ و ﻧﯾز ﮐﯾﻔﯽ در ﺟﻧﮕل ھﺎی اﯾران ﺑﺎﻋث ﺷده اﺳت .از
دﯾدﮔﺎه آﻣﺎری ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺧوار و ﺑﺎر و ﮐﺷﺎورزی ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﯾﺎ
ﻓﺎﺋو) (F.A.Oﺳطﺢ ﺟﻧﮕل ھﺎی اﯾران را در ﺳﺎل ٢١ ،١٣۵۶
ﻣﯾﻠﯾون ھﮑﺗﺎر اﻋﻼم ﮐرد 30.ﺳﭘس ،ھﻣﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺳطﺢ ﮐل ﺟﻧﮕل
ھﺎی ﮐﺷور را در ﺳﺎل ٣/٧ ١٣٨۴ ،ﻣﯾﻠﯾون ھﮑﺗﺎر و در ﺳﺎل
 ٢٩٩/٧ ،١٣٧٩ﻣﯾﻠﯾون ھﮑﺗﺎر و در ھﻣﺎن ﺳﺎل  ،٧٩ﺳطﺢ ﺟﻧﮕل
ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﮐﺷور را ٠١۵/۵ ،ﻣﯾﻠﯾون ھﮑﺗﺎر اﻋﻼم ﻧﻣوده اﺳت.
اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ھﻣﭼﻧﯾن اﻋﻼم داﺷت ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﺳطﺢ ﺟﻧﮕل ھﺎ در
اﯾران در ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩٩٠روﻧد ﻣﻧﻔﯽ داﺷﺗﮫ و
طﯽ اﯾن دوره  ١١درﺻد ﮐﺎھش ﺳطﺢ داﺷﺗﮫ اﺳت■31 .
ﻣـــــﻧﺎﺑـــــــــﻊ:

 -1ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران )ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت – ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت – ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت(" :ﻣﯾراث ﺑﺎ
طراوت ﺟﻧﺑش ﻧوﯾن ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾران را ﮔراﻣﯽ دارﯾم ")ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ی ﺣزب ﺑﮫ
ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺑﯾﺳت وھﻔﺗﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد ﻗﯾﺎم ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺳرﺑداران
درآﻣل(1387/11/5،
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 -31ﺳﺎﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﺧوارﺑﺎر و ﻛﺷﺎورزی ﻣﻠل ﻣﺗﺣد )(FAO

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ھﺷﺗم

دوﻟت و

ﺟﺎﻣﻌﮫ –

ﺑﺧش ﺳوم

ﻓﺻﻠﯽ از ﮐﺗﺎب ﻧظرﯾﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺎرﮐس
ﺟﻠد اول دوﻟت و ﺑورﮐراﺳﯽ
ﻧوﯾﺳﻧده ھﺎرل درﯾﭘر
ﺗرﺟﻣﮫ ﺣﺳن ﺷﻣس آوری
ﻧﺷر ﻣرﮐز1382 -
 4ـ دوﻟت ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮥ روﺑﻧﺎ
ﭘس دوﻟت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻻزم ﺑرای اﻧﺟﺎم ﮐﺎرﮐردھﺎی
ﻣﺷﺗرک ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑﻘﺎی ﻣﺳﺗﻣرﺷﺎن ﻣﺳﺗﻠزم ﺟداﯾﯽ ﻗدرت
اﺟﺑﺎر ﻗﮭرآﻣﯾز از ﮐﺎﻟﺑد ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ،ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﯾد.
ھﻣﯾن ﻧﻘش اﺟﺑﺎر ﻗﮭرآﻣﯾز اﺳت ﮐﮫ ﻣواﻓﻘت ﺑر ﺳر ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺑدﯾل
درﺑﺎره ی دوﻟت ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻔﮭوم »اﻣر ﺳﯾﺎﺳﯽ« را در ﻣﺣﺎﻓل
آﮐﺎدﻣﯾﮏ ﺑﺎ دﺷواری ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣﻘﺎﻟﮫ ی ﻋﻣده ای درﺑﺎره ی اﯾن ﻣوﺿوع در داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،1968 ،اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را ﻣﯽ ﭘذﯾرد ﮐﮫ
»اراﯾﮥ ﺗﻌرﯾف واﺣدی از دوﻟت ﮐﮫ ﺑرای اﮐﺛرﯾت اﻓراد دﺧﯾل در
اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ رﺿﺎﯾت ﺑﺧش ﺑﺎﺷد ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت 25«.ﺳﮫ دھﮫ ی
ﭘﯾش ،داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف ﻗدﯾﻣﯽ ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ) (1937ﻋﻠﻧﺎ ً
ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺗﻌرﯾﻔﯽ از اﻣر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧدارد ،ﯾﻌﻧﯽ ،ﻧﻣﯽ
داﻧد ﮐﮫ ﻋﻠم ﺳﯾﺎﺳت ﭼﯾﺳت 26.اﮐﻧون ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف
ﺧﻠف آن ،ﮐوﺷش ھﺎﯾﯽ ﻣﺧﺗﻠف در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ )ﺗﺣت ﻋﻧوان
ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﺎ ﺳر ﻣدﺧل ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﺎ دوﻟت( ﮐرده اﻧد .روﺷن
اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣواﻧﻊ ﺗواﻓق اﯾن اﺳت ﮐﮫ اراﺋﮥ ھر ﺗﻌرﯾف ﻗﺎﺑل
دﻓﺎع ،ﺑﮫ طر ِح ﺷﺑ ِﺢ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺧواھد اﻧﺟﺎﻣﯾد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻌرﯾﻔﯽ
ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﺎ اﺟﺑﺎر ﻗﮭرآﻣﯾز ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ اﻧطﺑﺎق دارد ،ﮐﮫ
در ﺻورت ﭘذﯾرش ،ﻧظرﯾﮫ ای طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﭘرﺳش
را ﺑﺎﯾد طرح ﮐﻧد ﮐﮫ »اﺟﺑﺎر ﮐﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﮐﯽ؟«
ﯾﮑﯽ از اﯾن راه ھﺎی اﺟﺗﻧﺎب از اﯾن ﺧطر ،ﮐﺎر ﮐردن ﺑﺎ
اﺻطﻼح ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری اﺳت .ﺑﯽ ﮔﻣﺎن ،دوﻟت اﻗﺗداری ﺗﺻﻣﯾم
ﮔﯾری اﺳت اﻣﺎ ھر ﻧوع ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺟﻧﺑﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧدارد .ﭘس
ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭼﯾﺳت؟ ھﻣﯾن ﭘرﺳش ﻣﺳﺄﻟﮫ را دوﺑﺎره ﺑﮫ
ﺳر ﺟﺎی اوﻟش ﺑرﻣﯽ ﮔرداﻧد .ﯾﮑﯽ از ﺑﻧدھﺎی داﺋرةاﻟﻣﻌﺎرف
ﻣذﮐور ،1968 ،ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﺟزﯾﯽ ﻧﻘش ﻧﯾﺎز را ﻣﯽ ﭘذﯾرد ﺗﺎ از
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرد :د.ادﯾﺳون ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎن
ﺳﯾﺎﺳﯽ اوﻟﯾﮫ ،ﻣن ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺎرﮐس،
ﻗﮭر و ﻗدرت را ﺑوﯾژه در ﻣﺑﺎرزه و ﺳﺗﯾز ﻣﯾﺎن ﮔروه ھﺎ
و طﺑﻘﺎت ،ﺟﻧﺑﮥ ﻓطری ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد .در
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺧﯾﻠﯽ طول ﮐﺷﯾد ﺗﺎ ﺗﻐﯾﯾر آن ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود،
و دﻟﯾل آم ﺻرﻓﺎ ً اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﺎ
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ﻣﻘﺑول اروﭘﺎﯾﯽ ﭘﯾوﻧد داﺷت.
اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﺗﻼش ﻋﻣده ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﻓرﻣوﻟﯽ ﺑرای ﭘذﯾرش اﯾن
رھﯾﺎﻓت ﺿﻣن ّرد ﭘﯾوﻧدھﺎی ﻧﺎﻣﻘﺑول آن اﺳت .ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗردﯾدآﻣﯾز
اﯾن ﺗﻼش ،اﯾﺳﺗون را ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﺳوق داد ﮐﮫ »اﻧدﯾﺷﮫ
ی ﻗدرت در زﯾر اﺑر ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ از اﺑﮭﺎم ﻣدﻓون ﻣﺎﻧد«.
ﺑﺎﯾد اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺳر ﭼﺷﻣﮫ ی ﺗﻌرﯾف اﻣر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑر
اﺳﺎس ﻗﮭر در اﻧدﯾﺷﮫ ی ﻣﺎرﮐس ﻧﯾﺳت؛ ﺑﻠﮑﮫ از اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی
راﯾﺞ ﭘﯾش از وی ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾد .اﺷﺎره ﺑدان را در آﺛﺎر ﭘﯾش
از دوره ی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ﺷدن اﻧﮕﻠس در اواﯾل  281844و ﺑﯽ
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ﮔﻣﺎن در ﺑﺳﯾﺎری از ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر ،ﻣﯽ ﺗوان ﯾﺎﻓت .ﮐﺎر ﻣﺎرﮐس
ﺗﺄﺳﯾس راﺑطﮫ ای ﻋﯾﻧﯽ ﻣﯾﺎن دوﻟت و ﺳﺎﺧﺗﺎر طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑود.
دوﻟت ،ﻧﮭﺎد ﯾﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﻧﮭﺎدھﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر
دﺳﺗرس ﭘذﯾری اﺟﺑﺎر ﻗﮭرآﻣﯾز ﻧزد ﻋواﻣل ﺧﺎﺻﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﺳت ﺗﺎ ﺳﻠطﮫ ی طﺑﻘﮫ ی ﺣﺎﮐم را از اﺑﻘﺎ و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺎﻟﮑﯾت
ﻣوﺟود را از ﮔزﻧد ﺗﻐﯾﯾر ﺣﻔظ ﮐﻧد و طﺑﻘﺎت دﯾﮕر را ﺗﺣت اﻧﻘﯾﺎد
ﻧﮕﮭدارد.
»ﺗﺣت اﻧﻘﯾﺎد« ﻧﮫ ﻟزوﻣﺎ ً و ﻧﮫ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻼق ﺑﺳﺗن
ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت :آﻣﺎدﮔﯽ اطﺎﻋت ،رﺿﺎﯾت
ﻣﻧﻔﻌﻼﻧﮫ ،و ﯾﺎ واﺑﺳﺗﮕﯽ رﯾﺷﮫ دار .طﺑﻘﮫ ی ﺣﺎﮐم در وﺣﻠﮫ ی
ﻧﺧﺳت ﺑر ﻓﺷﺎرھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺗﮑﯽ اﺳت:
]اﻧﮕﻠس ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد[ طﺑﻘﺎت ﻣﺎﻟﮏ ...طﺑﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔر را ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻗدرت ﺛروﺗﺷﺎن ،ﺑﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺳﺎده ی ﮐﺎر ﺗوﺳط ﺳرﻣﺎﯾﮫ،
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﻗدرت دوﻟت ﻧﯾز ـ ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ارﺗش ،ﺑوروﮐراﺳﯽ و دادﮔﺎه
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ھﺎ ـ در ﺣﺎﻟت ﺑﻧدﮔﯽ ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد.
اﻗداﻣﺎت ﻣﺳﺗﻘﯾم دوﻟت در درﺟﮫ ی اول ﺷﺎﻣل روش ﮐﻣﮑﯽ و
ﺳراﻧﺟﺎم ﺷﺎﻣل اﻗدام ﻧﮭﺎﯾﯽ ) (ultim ratioاﺳت .ﻓﻘره ی ﻣذﮐور
از اﻧﮕﻠس ﭼﻧﯾن اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد:
 ...در داﺧل اﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﭘﯾوﻧدھﺎی
ﺟﻧﺳﯽ ،ﺑﮭره وری ﮐﺎر ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد؛ ھﻣراه
آن ،ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ و ﻣﺑﺎدﻟﮫ ،اﺧﺗﻼف در ﺛروت اﻣﮑﺎن ﺑﮭره
ﻣﻧدی از ﮐﺎر دﯾﮕران و ﺑدان طرﯾق ﺷﺎﻟوده ی آﻧﺗﺎﮔوﻧﯾﺳم ھﺎی
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد :ﻋﻧﺎﺻر ﺟدﯾد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻧﺳل در اﻧدر
ﻧﺳل ﻣﯽ ﮐوﺷﻧد ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻗدﯾم ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺎ ﺷراﯾط ﺟدﯾد وﻗف
دھﻧد ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری آﻧدو ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻣﻧﺟر
ﻣﯽ ﮔردد .ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻗدﯾﻣﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﮔروه ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ در
ﺟرﯾﺎن ﺑرﺧورد طﺑﻘﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧوظﮭور از ھم ﭘﺎﺷﯾده ﻣﯽ
ﺷود؛ ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺟدﯾدی ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ در وﺟود
ﯾﮏ دوﻟت ﻣﺗﺷﮑل ﺷده و واﺣدھﺎی زﯾرﯾن آن ،ﻧﮫ ﮔروھﺎی
ﺟﻧﺳﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﮔروه ھﺎی ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ) (territorialھﺳﺗﻧد ،ﺟﺎﻣﻌﮫ
ای ﮐﮫ ﻧظﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ اش ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺣت ﺳﻠطﮥ ﻧظﺎم ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻗرار
دارد و آﻧﺗﺎﮔوﻧﯾﺳم ھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ در آن ﮐﮫ ﻣﺣﺗوای ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣدون را ﺗﺎ ﮐﻧون ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد ،اﮐﻧون آزاداﻧﮫ ﮔﺳﺗرش ﭘﯾدا
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ﻣﯽ ﮐﻧد.
و :دوﻟت ...ﻣﺣﺻول ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻣرﺣﻠﮫ ی ﻣﻌﯾﻧﯽ از ﺗﮑﺎﻣل
آن اﺳت؛ وﺟود آن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﭘذﯾرش اﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ
درﮔﯾر ﺗﺿﺎدی ﻻﯾﻧﺣل ﺑﺎ ﺧود اﺳت ،ﮐﮫ در ﺗﻧﮕﻧﺎی آﻧﺗﺎﮔوﻧﯾﺳم
ھﺎی ﺳﺎزش ﻧﺎﭘذﯾری اﺳت ﮐﮫ از ﺣل آن ﻗﺎﺻر اﺳت .اﻣﺎ ﺑرای
ت دارای ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدی
آن ﮐﮫ اﯾن آﻧﺗﺎﮔوﻧﯾﺳم ھﺎ ،ﯾﻌﻧﯽ طﺑﻘﺎ ِ
ﻣﺗﺿﺎد ،طرﻓﯾن و ﺟﺎﻣﻌﮫ را در ﻧﺑردی ﻋﻘﯾم و ﺑﯽ ﺛﻣر ﻧﺑرﻧد و
ﺑرای ﺗﻌدﯾل ﺳﺗﯾزھﺎ و ﺣﻔظ ﺗﺿﺎدھﺎ در ﻗﺎﻟب »ﻧظم« ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﻗدرﺗﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ظﺎھراً در ﺑﺎﻻﺳر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؛
و اﯾن ﻗدرت ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از درون ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﺎ در واﻗﻊ در ﺑﺎﻻﺳر آن
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﻓزاﯾﻧده ﺧود را از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺟزا و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد،
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ھﻣﺎن دوﻟت اﺳت.
در اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ،ﺳﯾﺎﺳت ﻓﺷرده ی اﻗﺗﺻﺎد اﺳت :ﻣﺎرﮐس ﻣﯽ
ﻧوﯾﺳد» ،ﻗدرت دوﻟت ،ﻧﯾروی ﻣﺗﻣرﮐز و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﺳت«؛ در اﯾن ﻣﻌﻧﯽ دوﻟت »ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑورژواﯾﯽ«
اﺳت 32.ﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﻣﯽ ﮐﻧد »ﭘﯾش از ھر ﭼﯾز
دﯾﮕری اﻗﺗﺻﺎدی اﻧد« 33.اﯾن ،ﺑﮫ ﻧظر اﻧﮕﻠس »ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﺗﻣرﮐز
34
ﻧﯾﺎزھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی طﺑﻘﮫ ی ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی ﺗوﻟﯾد اﺳت«.

ﺻﻔﺣﮫ 14

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

اﺳﺗﻌﺎره ی »ﺗﻣرﮐز« ﺑﮫ ﺟوھر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗدرت دوﻟت ﺗﺄﮐﯾد دارد
اﻣﺎ ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﺧواھﯾم دﯾد ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣق ﻣطﻠب را در
ﺧﺻوص ھﻣﮫ ی ﺟواﻧب آن ادا ﮐﻧد .ﻣﺎرﮐس اﺳﺗﻌﺎره ی دﯾﮕری
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد داد :دوﻟت »روﺑﻧﺎﯾﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ« اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺳﺎزﻣﺎن
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ـ اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺗوار اﺳت؛ ﻓرﻣﺎﻟﯾﺳت ھﺎ ﮐﮫ
ﭼﺷﻣﺎن ﺷﺎن را ﺻرﻓﺎ ً ﺑر ﺷﮑل ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ دوﺧﺗﮫ اﻧد ،ﺧود را
ی« زﯾر ﺳﺎﺧت آن ﺷﮑل ھﺎی آﺷﻧﺎ ﻧﻣﯽ
ﺑﺎ »واﻗﻌﯾت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎد ِ
ﮐﻧﻧد؛ اﻣﺎ »ﭘﯾﺷرﻓت واﻗﻌﯽ در ﻧﮕﺎرش ﺗﺎرﯾﺦ ﻣدرن ﺑﺎ ﻓرود از
ﺳطﺢ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ اﻋﻣﺎق ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ دﺳت آﻣده اﺳت*«.
اﻧﮕﻠس ﻣﯽ ﮔوﯾد ،در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣدرن »دوﻟت ـ ﻧظم ﺳﯾﺎﺳﯽ ـ ﻋﻧﺻر
ﺗﺎﺑﻊ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣدﻧﯽ ـ ﻗﻠﻣرو ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ـ ﻋﻧﺻر ﺗﻌﯾﯾن
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ﮐﻧﻧده اﺳت«.
5ـ ﺧﺻوﺻﯾﺎت وﯾژه ی دوﻟت
دوﻟت ،اﯾن ﻧﮭﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟدﯾد ،در ﺑرﺧﯽ ﺟواﻧب ﻣﮭم ﺑﺎ
ﯽ( ﺳﺎزﻣﺎن دھﻧده ی ﮐﻣوﻧﯾﺗﮫ ھﺎی
ی )ﭘﯾش ـ ﺳﯾﺎﺳ ِ
اﻗﺗدارھﺎی ﺑدو ِ
ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﺗﻔﺎوت دارد.
1ـ دوﻟت ﻗدرﺗﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﯾﮏ ﻗﻠﻣرو ﻣﻌﯾن )و ﺑدان طرﯾق ﺷﺎﻣل
ﻣردم آن ﻗﻠﻣرو( اﺳت ،ﻧﮫ ﺣﺎﮐم ﺑر ﯾﮏ ﮔروه ﺧوﯾﺷﺎوﻧد از ﻣردمِ
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھم .ﺗﺳﺎوی ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﻠﻣروی ﻣﻌﯾن ﯾﺎ ﻗطﻌﮫ
ای از زﻣﯾن ،روزﮔﺎری ﺑدﻋت ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت.
دوﻟت ﺑﮫ دﻟﯾل ﭘﯾداﯾش ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ و ﺗﺑﻌﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن دﮔرﮔوﻧﯽ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑر ﻗﻠﻣرو ﻣﻌﯾﻧﯽ اﺳﺗوار ﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ ﺷﯾوه ای ﮐﮫ اﻧﮕﻠس اﯾن ﻓراﯾﻧد را ﺑﺎ اﻧدﮐﯽ ﺗﻔﺿﯾل در ﻣورد
ﺧﺎص آﺗن ﺗﺷرﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد 38.ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻗﺗﺻﺎدی
ﺟدﯾدی )ﺑرده داری ،ﻣﺑﺎدﻟﮫ ی ﻣﺣﺻوﻻت ،ﭘول و ﻏﯾره( ﮔروه
ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧوﯾﺷﺎوﻧد ﻗدﯾﻣﯽ را در ﯾﮏ دوره ی زﻣﺎﻧﯽ از ھم
ﭘﺎﺷﯾد و اﻋﺿﺎی اﯾن ﮔروه ھﺎی ﺧوﯾﺷﺎوﻧد ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﻣرﮐز ﺑر
ﺣول زﻣﯾن ﻣﺷﺗرﮐﺷﺎن ،در ﺳرﺗﺎﺳر آﺗﯾﮑﺎ ﭘراﮐﻧده ﺷدﻧد .در ﺧود
ﺷﮭر آﺗن ،ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺗﺟﺎری ،ھﻣﮫ ی آﻧﺎن را ﺑﺻورﺗﯽ آﺷﻔﺗﮫ در ھم
آﻣﯾﺧت .ﻣﺷﺎﻏل ﺟدﯾد ،ﺟﻣﻌﯾت را ﺑﮫ اﻧواع ﺟدﯾدی از ﮔروه ھﺎی
ذﯾﻧﻔﻊ ﺗﻘﺳﯾم ﮐرد ﮐﮫ ھﯾﭻ راﺑطﮫ ای ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی ﻗدﯾم
ﻧداﺷﺗﻧد .طﺑﻘﮫ ی ﺟدﯾد ﺑرده و ھﻣﯾن طور ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن و ﺧﺎرﺟﯾﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد ﺟدﯾدی ﺗﺟﺎرﺗﯽ در آﺗن ﺳﮑوﻧت داﺷﺗﻧد ﮐﺎﻣﻼً
ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻗدﯾم ﺑودﻧد .ﺑدﯾﻧﺳﺎن ﺳﺎﺧﺗﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗدﯾ ِم
ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ وﯾران ﺷد و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺟدﯾدی ﮐﮫ
ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟدﯾد در ﺣﺎل ﭘﯾداﯾش ﺑود
ﺻرﻓﺎ ً ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﺎ ﻣردم ﺑر اﺳﺎس ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد.
ﻧﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺧوﻧﯽ ،ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎرﮐس ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻧﯾز اﺷﺎره دارد ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ )ﻣﺛﻼً(
واﺣدھﺎی ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺗﮏ ﺗﮏ در ﺳراﺳر ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺟﻧﮕﻠﯽ
ﭘراﮐﻧده اﻧد ،ﻣﺛل ﻣورد ﻗﺑﺎﯾل ژورﻣﺎﻧﯾﮏ ﻗدﯾم ،دوﻟت ﻧدرﺗﺎ ً ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﭘدﯾد آﯾد .ﺣد ﻣﻌﯾﻧﯽ از ﺗﻣرﮐز ﺷﮭری ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل وﺣدﺗﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺎل و روز دوﻟت ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷد ،اﻟزاﻣﯽ اﺳت .در
ﺧﺻوص آﻟﻣﺎن ﻗدﯾم اﺣﺗﻣﺎﻻً ﮐﻣوﻧﯾﺗﮫ ای از اﯾن واﺣدھﺎی
ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﭘراﮐﻧده در روﺳﺗﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﯾوﻧدھﺎی ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی ﺗﺷﮑﯾل
ﺷده ﺑود ،وﺟود داﺷت؛ اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎر ﮐﻣوﻧﯾﺗﮫ ای
ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان آﻧﺎن را ﻣﺗﺣد ﮐﻧد ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﭼﻧﺎن وﺣدﺗﯽ را ﺑﮫ
وﺟود آورد .ﺑﮫ ﻗول ﻣﺎرﮐس:

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل وھﺷﺗم

ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﮐﻣوﻧﯾﺗﮫ ﻧﮫ ﭼون ﯾﮏ واﺣد ﯾﮕﺎﻧﮫ ) (Unionﺑﻠﮑﮫ
ﭼون ﯾﮫ اﺗﺣﺎد ) (unificationظﺎھر ﻣﯽ ﮔردد؛ در ﺣﮑم اﺗﺣﺎد
اﺳت ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن زﻣﯾن ،اﺗﺑﺎع ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد ،و ﻧﮫ
در ﺣﮑم وﺣدت ﯾﮕﺎﻧﮫ .ﭘس ﮐﻣوﻧﯾﺗﮫ در واﻗﻊ در ﺣﮑم دوﻟت و
ﻣوﺟودﯾﺗﯽ دوﻟﺗﯽ آن ﮔوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ در واﻗﻊ در ﺣﮑم دوﻟت و
ﻣوﺟودﯾﺗﯽ دوﻟﺗﯽ آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در دوران ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑود ،وﺟود
ﻧدارد ،ﭼون ﺑﮫ ﺻورت ﺷﮭر ) (townﻣوﺟودﯾت ﻧدارد .ﺑرای
آن ﮐﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺗﮫ ﻣوﺟودﯾﺗﯽ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﭘﯾدا ﮐﻧد ،زﻣﯾن داران آزاد ﺑﺎﯾد
ﻣﺟﻠﺳﯽ ﺗﺷﮑﯾل دھﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ـ ﺑرای ﻣﺛﺎل در روم ـ ﮐﻣوﻧﯾﺗﮫ
ﻗطﻊ ﻧظر از ﭼﻧﯾن ﻣﺟﺎﻟﺳﯽ ،در وﺟود ﺧود ﺷﮭر و ﻣﻘﺎﻣﺎت
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ﺳرﮐرده ی آن ،ﻣوﺟودﯾت دارد.
2ـ ﻗﺑﻼً ﺑر اھﻣﯾت ﺧﺻوﺻﯾت دوم ﺗﺄﮐﯾد ﮐرده اﯾم :اﯾﺟﺎد ﻧﮭﺎدھﺎ
و اﺑزارھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ اﺟﺑﺎرِ ﻣﻧﻔﮏ از ﮐل ﮐﻣوﻧﯾﺗﮫ،
دوم ﺗﺄﺳﯾس ﻗدرت ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ دﯾﮕر ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺧود
را ﺑﮫ ﺻورت ﻧﯾروﯾﯽ ﻣﺳﻠﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ دھد ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً اﻧطﺑﺎق
ﻧدارد .اﯾن ﻗدرت ﻋﻣوﻣﯽ ﺿرورت دارد ﭼون ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﺟﺎد
ﺷﮑﺎف ﻣﯾﺎن طﺑﻘﺎت ،ﺗﺷﮑﯾل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺳﻠﺢ ﺟﻣﻌﯾت ﻏﯾرﻣﻣﮑن
ﺷده اﺳت .ﺑردﮔﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾت ﺗﻌﻠق داﺷﺗﻧد  90,000ﺷﮭروﻧد
آﺗﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑل  365000ﺑرده ﺻرﻓﺎ ً طﺑﻘﮫ ی ﻣﻣﺗﺎزی را ﺗﺷﮑﯾل
ﻣﯽ دادﻧد .ارﺗش ﺧﻠﻘﯽ دﻣوﮐراﺳﯽ آﺗن ،ﻗدرت ﻋﻣوﻣﯽ اﺷراﻓﯽ
در ﻣﻘﺎﺑل ﺑردﮔﺎن ﺑود و آﻧﺎن را ﻣﮭﺎر ﻣﯽ ﮐرد؛ اﻣﺎ ژاﻧدارﻣری
ﻧﯾز ﺑرای ﻣﮭﺎر ﺷﮭروﻧدان ﻧﯾز ﺿرورت داﺷت  ...اﯾن ﻗدرت
ﻋﻣوﻣﯽ در ھر ﻧوع دوﻟﺗﯽ وﺟود دارد؛ و ﺻرﻓﺎ ً ﻣﺗﺷﮑل از اﻓراد
ﻣﺳﻠﺢ ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺗﺷﮑل از ﺿﻣﺎﺋم ﻣﺎدی ﭼون زﻧدان و اﻧواع
ﮔوﻧﺎﮔون ﻧﮭﺎدھﺎی اﺟﺑﺎر ﻧﯾز ھﺳت ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی
) (gentileاﺻﻼً وﺟود ﻧداﺷت .اﯾن ﻋواﻣل در ﺟواﻣﻌﯽ ﮐﮫ
آﻧﺗﺎﮔوﻧﯾﺳم ھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ در آن ھﻧوز ﭘدﯾد ﻧﯾﺎﻣده و در اﻣﺎﮐن
دور اﻓﺗﺎده ،ﻣﺛل ﺑرﺧﯽ دوره ھﺎ و ﺑرﺧﯽ ﻣﻧﺎطق در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
ی آﻣرﯾﮑﺎ ،ﺑﺳﯾﺎر ﮐم اھﻣﯾت و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻧﺎ ﭼﯾز ﺑود **.ﺑﮫ ھر ﺣﺎل
اﯾن ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﺣﺎدﺗر ﺷدن آﻧﺗﺎﮔوﻧﯾﺳم ھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ در ﭼﺎرﭼوب
دوﻟت و ﻧﯾز ﺑﺎ ﺑزرﮔﺗر و ﭘر ﺟﻣﻌﯾت ﺗر دوﻟت ھﺎی ﻣﺟﺎور ،ﺑﯾش
از ﭘﯾش ﻗدرﺗﻣﻧد ﻣﯽ ﮔردﻧد .ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﺑﮫ اروﭘﺎی ﻣﻌﺎﺻر ﺧود
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯾﻧدازﯾم ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه ی طﺑﻘﺎﺗﯽ و رﻗﺎﺑت ﺑرای اﻧﺟﺎم
ﻓﺗوﺣﺎت ،ﻗدرت ﻋﻣوﻣﯽ را ﭼﻧﺎن ﻣﺣﮑم و اﺳﺗوار ﮐرده اﺳت ﮐﮫ
ﺑﯾم آن ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺣﺗﯽ ﺧود دوﻟت را ﺑﮫ ﮐﺎم ﺧود ﻓرو
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ﺑرد.
ﻣǩǩﺎرﮐس در ﺗﻔﺳǩǩﯾر اﯾǩǩن واﻗﻌﯾǩǩت ﮐǩǩﮫ ﺑǩǩﮫ ﻋﻧǩǩوان رﺳǩǩﻣﯽ ﺣǩǩﺎﮐم
ھوھﻧزوﻟرن »ﺧدای ﺟﻧﮓ« ) (kriegsherrاﺳت ،ﻣﯽ ﮔوﯾǩد اﯾǩن
ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت
ﮐﮫ ﺳﺗون ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻗدرت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ آﻧﮭﺎ را ﻧﮫ در ﻣﯾﺎن ﻣǩردم
ﺑﻠﮑﮫ در ﺑراﺑر آن اﺳت ،ﺑﺎ ﻋﻼﺋم ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﺟزا ﺷǩده و
ﺑرای ﺗﺑﻌﯾت ﻣﻧﻔﻌﻼﻧǩﮫ آﻣǩوزش دﯾǩده و ﺑǩﮫ اﺑǩزاری ﺻǩرف
در دﺳǩǩǩت اﯾǩǩǩن ﺧﺎﻧǩǩǩدان ﺗﺑǩǩǩدﯾل ﺷǩǩǩده ﮐǩǩǩﮫ آن را ھﻣﭼǩǩǩون
ﻣﺎﯾﻣﻠﮑﯽ در اﺧﺗﯾﺎر دارد و از آن در راه ﺑواﻟﮭوﺳﯽ ھﺎﯾش
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ﺑﮭره ﻣﯽ ﮔﯾرد.
3ـ اﯾن ﻧﮭﺎد ﺟدﯾد دوﻟت از ھﻣﺎن اﺑﺗدا ﺑﺳﯾﺎر ﭘر ﺧرج ﺗر از ﺳﺎﯾر
ﺷﯾوه ھǩﺎی ﺳǩﺎزﻣﺎن دھǩﯽ ﺟﺎﻣﻌǩﮫ ﺑǩود .ﺷǩﮭروﻧدان ﻣǩﯽ ﺑﺎﯾﺳǩت در
ﺗﺄﻣﯾن ھزﯾﻧﮫ ھﺎی آن ﻣﺷﺎرﮐت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد :ﻣﺎﻟﯾﺎت.

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ھﺷﺗم

اﯾن ھǩﺎ در ﺟﺎﻣﻌǩﮫ ﺧوﯾﺷǩﺎوﻧدی ﮐǩﺎﻣﻼً ﻧﺎﺷǩﻧﺎﺧﺗﮫ ﺑǩود؛ اﻣǩﺎ
اﻣروز از آن ﺧﺑر دارﯾم .ﺑﺎ ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﻣǩدن ﻣﺎﻟﯾǩﺎت ھǩﺎ ھǩم
دﯾﮕر ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت؛ دوﻟǩت ﺣواﻟǩﮫ ھǩﺎﯾﯽ ﺑǩرای آﯾﻧǩده ﺻǩﺎدر
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ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻗرض و ﺑدھﯽ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آورد.
ھﻣﮫ ی اﯾن ھﺎ ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ اﺳǩت ﮐǩﮫ دوﻟǩت ﺑǩﺎ آن ﮐﯾǩف
ﭘول ﺷﮭروﻧدان را ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮔﯾǩرد .ﺑﻧǩﺎﺑراﯾن
ﯽ »ھǩǩﯾﭻ ﭼﯾǩǩز ﯾﻘǩǩﯾن ﺗǩǩر از ﻣǩǩرگ و ﻣﺎﻟﯾǩǩﺎت
ﺿǩǩرب اﻟﻣﺛǩǩل ﻗǩǩدﯾﻣ ِ
ﻧﯾﺳت« ﻧﮫ ﺣﺎﺻل از طﺑﯾﻌت ﺑﺷر ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺎﺻل زﻧدﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ی طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت.
4ـ ǩǩﮐﺎرﮐردھǩǩﺎی ﺟدﯾǩǩد و ﺧǩǩﺎص دوﻟǩǩت ﻣﺳǩǩﺗﻠزم دﯾǩǩوان ﺳǩǩﺎﻻری
) (officiadomﺟدﯾد در ﻣﻘﯾﺎﺳǩﯽ ﺑǩﯽ ﺳǩﺎﺑﻘﮫ اﺳǩت ﮐǩﮫ ﺳǩر اﻧﺟǩﺎم
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑوروﮐراﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود ـ دﯾوان ﺳﺎﻻری ﺣﺎﮐم .ﺣﻘﯾﻘت اﯾن
ﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺗǩﮫ ھǩﺎی ﻗﺑﯾﻠǩﮫ
اﺳǩت ﮐǩﮫ ﺣﺗǩﯽ در اﻗﺗǩدارھﺎی ﭘǩﯾش ـ ﺳﯾﺎﺳِ ǩ
ای ،ﺗﻘﺳǩǩǩﯾم ﮐǩǩǩﺎر ﻣﺳǩǩǩﺗﻠزم آن اﺳǩǩǩت ﮐǩǩǩﮫ اﻓǩǩǩراد ﺧﺎﺻǩǩǩﯽ ﺗﺑǩǩǩدﯾل ﺑǩǩǩﮫ
ﻣﺄﻣوراﻧﯽ ﺷǩوﻧد ﮐǩﮫ ﻏﺎﻟǩب اوﻗﺎﺗﺷǩﺎن ﺑﺎﯾǩد وﻗǩف ﮐﺎرھǩﺎی ﻋﻣǩوﻣﯽ
ﮔردد )ﺳرا ِن ﻣذھﺑﯽ و ﻗﺑﯾﻠǩﮫ ای و ﻏﯾǩره(؛ اﻣǩﺎ اﯾǩن ھǩﺎ ﻣﻘǩﺎم ھǩﺎی
ﻣوﻗت ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓﺗﻧد و ﻟزوﻣﺎ ً ﺑǩﮫ ﻣﻌﻧǩﯽ اﻋطǩﺎی ﻗǩدرت ﺣǩﺎﮐم
ﻧﯾز ﻧﺑود و ﺷﻣﺎر اﯾن اﻓراد ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک ﺑود .اﻣﺎ ﺗﻔǩﺎوت ﻋﻣǩده
ی اﯾǩǩن ﻣǩǩǩﺄﻣوران ﺑǩǩǩﺎ ﺑوروﮐراﺳǩǩǩﯽ دوﻟﺗǩǩǩﯽ ﻣﺗǩǩǩداول را ﺑﺎﯾǩǩǩد ﺟǩǩǩﺎی
دﯾﮕری ﺑﺟوﯾﯾم .دوﻟت ﻣﯽ ﮐوﺷد ﭘرﺳﻧل ﺑوروﮐراﺗﯾﮏ ﺧود را از
ﮐǩǩل ﺟﻣﻌﯾǩǩت ﻣﺟǩǩزا ﮐﻧǩǩد ،دﯾǩǩوار اﺟﺗﻣǩǩﺎﻋﯽ ﺧﺎﺻǩǩﯽ ﭘﯾراﻣǩǩون آﻧǩǩﺎن
ﺑﮑﺷد ،آﻧǩﺎن را ﺑǩﮫ ﻓǩراز ﺟﺎﻣﻌǩﮫ ارﺗﻘǩﺎ دھǩد و در ھﺎﻟǩﮫ ای ﭘرﺳǩش
ﻧﺎﭘذﯾر ﻗرار دھد.
اﮐﻧǩǩون ﻣǩǩﺄﻣوران ﺑǩǩﺎ ﺑدﺳǩǩت ﮔǩǩرﻓﺗن ﻗǩǩدرت ﻋﻣǩǩوﻣﯽ و ﺣǩǩق
وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎ ،ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ی اﻧدام ھﺎی ﺟﺎﻣﻌǩﮫ در ﺑǩﺎﻻی
ﺳر ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺳﺗﺎده اﻧد .ﺣرﻣت آزاداﻧﮫ و داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ای ﮐǩﮫ
ﻣﺗوﺟﮫ ی اﻧدام ھﺎی ﻧظﺎم ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی ﺑود ،ﺣﺗǩﯽ اﮔǩر ﻣǩﯽ
ﺗواﻧﺳǩǩﺗﻧد آن را ﺑǩǩﮫ دﺳǩǩت آورﻧǩǩد ،دﯾﮕǩǩر ﺑراﯾﺷǩǩﺎن رﺿǩǩﺎﯾت
ﺑﺧش ﻧﺑود؛ ادای اﺣﺗرام ﺑﮫ ﻣﺣﻣل ھǩﺎی ﻗǩدرﺗﯽ ﮐǩﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧǩﮫ
از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷده ﺑود ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑǩﮫ وﺳǩﯾﻠﮥ ﻗǩواﻧﯾﻧﯽ اﺳǩﺗﺛﻧﺎﯾﯽ
اﻋﻣﺎل ﮔردد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺑب آن از ﻗداﺳت و ﻣﺻوﻧﯾﺗﯽ ﺧﺎص
ﺑﮭره ﻣﻧدﻧد .دون ﭘﺎﯾﮫ ﺗǩرﯾن ﭘﻠǩﯾس ﺧǩدﻣت ﮔǩزار در دوﻟǩت
ﻣﺗﻣدن از»اﻗﺗدار«ی ﺑﯾش از ھﻣﮫ ی اﻧدام ھﺎی ﺟﺎﻣﻌǩﮫ ی
ﻗﺑﯾﻠﮫ ای در ﻣﺟﻣǩوع ،ﺑرﺧǩوردار اﺳǩت؛ اﻣǩﺎ ﻗدرﺗﻣﻧǩدﺗرﯾن
ﺷﮭرﯾﺎر ﺑﺎ ﺑزرگ ﺗǩرﯾن دوﻟﺗﻣǩرد ﯾǩﺎ ژﻧǩرال دﻧﯾǩﺎی ﻣﺗﻣǩدن
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺣﺗرام ﺑﯽ ﺣد و ﺣﺻر و ﺑﯽ ﭼون و ﭼراﯾﯽ ﮐǩﮫ
ﻣﻌﻣǩǩوﻟﯽ ﺗǩǩرﯾن ﺳǩǩرﮐرده ی ﻗﺑﯾﻠǩǩﮫ از آن ﺑرﺧǩǩوردار اﺳǩǩت؛
ﺑﯾﺷﮏ رﺷﮏ ﺧواھد ﺑرد .اﯾǩن ﯾǩﮏ در ﻗﻠǩب ﺟﺎﻣﻌǩﮫ ﻗǩرار
دارد و آن ﯾﮏ ﺑﮫ ﻋﻧف ﻣﯽ ﮐوﺷد ﺗﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ی ﭼﯾǩزی در
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ﺧﺎرج و در ﺑﺎﻻی ﺳر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑوروﮐراﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﻣǩﺎن و
ﻣﮑﺎن دﺳﺗﺧوش ﺗﻐﯾﯾر زﯾﺎدی اﺳت ،اﻣﺎ اﻣروز ﺑﯾش از ھر زﻣǩﺎن
دﯾﮕǩǩر آﺷǩǩﮑﺎر ﺷǩǩده اﺳǩǩت ﮐǩǩﮫ ھﻣǩǩﯾن ﺧﺻوﺻǩǩﯾت دﯾǩǩوان ﺳǩǩﺎﻻراﻧﮫ
اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷǩﺎﻧﮫ ی ﺑǩﺎرز ﺟواﻣǩﻊ اﺳǩﺗﺛﻣﺎری اﺳǩت .در ﻓﺻǩول آﺗǩﯽ
ﺗوﺟﮫ دﻗﯾق ﺗری ﺑدان ﺧواھﯾم ﮐرد...
 -6دوﻟت ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ی ﻗوه ی ﻣﺟرﯾﮫ ی طﺑﻘﺎﺗﯽ
اﯾن ﻣطﻠب اداﻣﮫ دارد ...
ﭘﺎﻧوﯾس ھﺎ در ﺻﻔﺣﮫ 16
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"ﺑﮕذارﯾد اﯾن وطن دوﺑﺎره وطن ﺷود"
ﺷﺎﻋر :ﻟﻧﮕﺳﺗون ھﯾوز*

ﺗرﺟﻣﮫ :اﺣﻣد ﺷﺎﻣﻠو
ﺑﮕذارﯾد اﯾن وطن دوﺑﺎره وطن ﺷود
ﺑﮕذارﯾد دوﺑﺎره ھﻣﺎن روﯾﺎﯾﯽ ﺷود
ﮐﮫ ﺑود.
ﺑﮕذارﯾد ﭘﯾﺷﺎھﻧﮓ دﺷت ﺷود
و در آن ﺟﺎ ﮐﮫ آزاد اﺳت ﻣﻧزﻟﮕﺎھﯽ ﺑﺟوﯾد.
اﯾن وطن ھرﮔز ﺑرای ﻣن وطن ﻧﺑود.
ﺑﮕذارﯾد اﯾن وطن روﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ روﯾﺎﭘروران در روﯾﺎی
ﺧوﯾش داﺷﺗﮫ اﻧد.
ﺑﮕذارﯾد ﺳرزﻣﯾن ﺑزرگ و ﭘرﺗوان ﻋﺷق ﺷود
ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ در آن ،ﻧﮫ ﺷﺎھﺎن ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﻧﺷﺎن دھﻧد ﻧﮫ
ﺳﺗﻣﮕران اﺳﺑﺎﺑﭼﯾﻧﯽ ﮐﻧﻧد
ﺗﺎ ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ را ،آن ﮐﮫ ﺑرﺗر از اوﺳت از ﭘﺎ درآورد.
اﯾن وطن ھرﮔز ﺑرای ﻣن وطن ﻧﺑود.
آه ،ﺑﮕذارﯾد ﺳرزﻣﯾن ﻣن ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﺷود ﮐﮫ در آن ،آزادی را ﺑﺎ
ﺗﺎج ﮔل ﺳﺎﺧﺗﮫ ﮔﯽ وطن ﭘرﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽ آراﯾﻧد.
اﻣﺎ ﻓرﺻت و اﻣﮑﺎن واﻗﻌﯽ ﺑرای ھﻣﮫ ﮐس ھﺳت ،زﻧده ﮔﯽ آزاد
اﺳت
و ﺑراﺑری در ھواﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﻧﺷﺎق ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
در اﯾن »ﺳرزﻣﯾن آزاده ﮔﺎن« ﺑرای ﻣن ھرﮔز ﻧﮫ ﺑراﺑری در
ﮐﺎر ﺑوده اﺳت ﻧﮫ آزادی
ﺑﮕو ،ﺗو ﮐﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ زﯾر ﻟب در ﺗﺎرﯾﮑﯽ زﻣزﻣﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ؟
ﮐﯾﺳﺗﯽ ﺗو ﮐﮫ ﺣﺟﺎﺑت ﺗﺎ ﺳﺗﺎره ﮔﺎن ﻓراﮔﺳﺗر ﻣﯽ ﺷود؟
ﺳﻔﯾدﭘوﺳﺗﯽ ﺑﯾﻧواﯾم ﮐﮫ ﻓرﯾﺑم داده ﺑﮫ دورم اﻓﮑﻧده اﻧد،
ﺳﯾﺎھﭘوﺳﺗﯽ ھﺳﺗم ﮐﮫ داغ ﺑرده ﮔﯽ ﺑر ﺗن دارم،
ﺳرﺧﭘوﺳﺗﯽ ھﺳﺗم راﻧده از ﺳرزﻣﯾن ﺧوﯾش،
ﻣﮭﺎﺟری ھﺳﺗم ﭼﻧﮓ اﻓﮑﻧده ﺑﮫ اﻣﯾدی ﮐﮫ دل در آن ﺑﺳﺗﮫ ام
اﻣﺎ ﭼﯾزی ﺟز ھﻣﺎن ﺗﻣﮭﯾد ﻟﻌﻧﺗﯽ دﯾرﯾن ﺑﮫ ﻧﺻﯾب ﻧﺑرده ام
ﮐﮫ ﺳﮓ ﺳﮓ را ﻣﯽ درد و ﺗواﻧﺎ ﻧﺎﺗوان را ﻟﮕدﻣﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣن ﺟواﻧﯽ ھﺳﺗم ﺳرﺷﺎر از اﻣﯾد و اﻗﺗدار ،ﮐﮫ ﮔرﻓﺗﺎر آﻣده ام
در زﻧﺟﯾره ی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن دﯾرﯾﻧﮫ ﺳﺎل
ﺳود ،ﻗدرت ،اﺳﺗﻔﺎده،
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل وھﺷﺗم

ﻗﺎﭘﯾدن زﻣﯾن ،ﻗﺎﭘﯾدن زر،

ــ از آن ﺑﯾﻧواﯾﺎن ،ﺳرﺧﭘوﺳﺗﺎن ،ﺳﯾﺎھﺎن ،ﻣن،

ﻗﺎﭘﯾدن ﺷﯾوه ھﺎی ﺑرآوردن ﻧﯾﺎز،

ﮐﮫ اﯾن وطن را وطن ﮐردﻧد،

ﮐﺎر اﻧﺳﺎن ھﺎ ،ﻣزد آﻧﺎن،

ﮐﮫ ﺧون و ﻋرق ﺟﺑﯾن ﺷﺎن ،درد و اﯾﻣﺎن ﺷﺎن،

و ﺗﺻﺎﺣب ھﻣﮫ ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن آز و طﻣﻊ.

در رﯾﺧﺗﮫ ﮔری ھﺎی دﺳت ھﺎﺷﺎن ،و در زﯾر ﺑﺎران ﺧﯾش ھﺎﺷﺎن

ﻣن ﮐﺷﺎورزم ــ ﺑﻧده ی ﺧﺎک ــ

ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﺎﯾد روﯾﺎی ﭘرﺗوان ﻣﺎ را ﺑﺎزﮔرداﻧد.

ﮐﺎرﮔرم ،زر ﺧرﯾد ﻣﺎﺷﯾن.

آری ،ھر ﻧﺎﺳزاﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ دل دارﯾد ﻧﺛﺎر ﻣن ﮐﻧﯾد

ﺳﯾﺎھﭘوﺳﺗم ،ﺧدﻣﺗﮕزار ﺷﻣﺎ ھﻣﮫ.

ﭘوﻻد آزادی زﻧﮕﺎر ﻧدارد.

ﻣن ﻣردﻣم :ﻧﮕران ،ﮔرﺳﻧﮫ ،ﺷورﺑﺧت،

آه ،آری

ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود آن روﯾﺎ ،ھﻧوز اﻣروز ﻣﺣﺗﺎج ﮐﻣﯽ ﻧﺎﻧم.

آﺷﮑﺎرا ﻣﯽ ﮔوﯾم،

ھﻧوز اﻣروز درﻣﺎﻧده ام .ــ آه ،ای ﭘﯾﺷﺎھﻧﮕﺎن!

اﯾن وطن ﺑرای ﻣن ھرﮔز وطن ﻧﺑود،

ﻣن آن اﻧﺳﺎﻧم ﮐﮫ ھرﮔز ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﮔﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑردارد،

ﺑﺎ وﺻف اﯾن ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ وطن ﻣن ،ﺧواھد ﺑود!

ﺑﯾﻧواﺗرﯾن ﮐﺎرﮔری ﮐﮫ ﺳﺎل ھﺎﺳت دﺳت ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ ﮔردد.

روﯾﺎی آن

ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ،ﻣن ھﻣﺎن ﮐﺳم ﮐﮫ در دﻧﯾﺎی ﮐﮭـن

ھﻣﭼون ﺑذری ﺟﺎوداﻧﮫ

در آن ﺣﺎل ﮐﮫ ھﻧوز رﻋﯾت ﺷﺎھﺎن ﺑودﯾم

در اﻋﻣﺎق ﺟﺎن ﻣن ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت.

ﺑﻧﯾﺎدی ﺗرﯾن آرزوﻣﺎن را در روﯾﺎی ﺧود ﭘروردم،

ﻣﺎ ﻣردم ﻣﯽ ﺑﺎﯾد

روﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ آن ﻣﺎﯾﮫ ﻗدرت ،ﺑدان ﺣد ﺟﺳوراﻧﮫ و ﭼﻧﺎن راﺳﺗﯾن

ﺳرزﻣﯾن ﻣﺎن ،ﻣﻌﺎدن ﻣﺎن ،ﮔﯾﺎھﺎن ﻣﺎن ،رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎﻣﺎن،

ﮐﮫ ﺟﺳﺎرت ﭘرﺗوان آن ھﻧوز ﺳرود ﻣﯽ ﺧواﻧد

ﮐوھﺳﺗﺎن ھﺎ و دﺷت ھﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎن را آزاد ﮐﻧﯾم:

در ھر آﺟر و ھر ﺳﻧﮓ و در ھر ﺷﯾﺎر ﺷﺧﻣﯽ ﮐﮫ اﯾن وطن را

ھﻣﮫ ﺟﺎ را ،ﺳراﺳر ﮔﺳﺗره ی اﯾن اﯾﺎﻻت ﺳرﺳﺑز ﺑزرگ را ــ

ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﮐرده ﮐﮫ ھم اﮐﻧون ھﺳت.

و ﺑﺎر دﯾﮕر وطن را ﺑﺳﺎزﯾم

آه ،ﻣن اﻧﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗم ﮐﮫ ﺳراﺳر درﯾﺎھﺎی ﻧﺧﺳﺗﯾن را
ﺑﮫ ﺟﺳت وﺟوی آﻧﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم ﺧﺎﻧﮫ ام ﺑﺎﺷد درﻧوﺷﺗم
ﻣن ھﻣﺎن ﮐﺳم ﮐﮫ ﮐراﻧﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ اﯾرﻟﻧد و دﺷت ھﺎی ﻟﮭﺳﺗﺎن
و ﺟﻠﮕﮫ ھﺎی ﺳرﺳﺑز اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن را ﭘس ﭘﺷت ﻧﮭﺎدم
از ﺳواﺣل آﻓرﯾﻘﺎی ﺳﯾﺎه ﺑرﮐﻧده ﺷدم
و آﻣدم ﺗﺎ »ﺳرزﻣﯾن آزاده ﮔﺎن« را ﺑﻧﯾﺎن ﺑﮕذارم.
آزاده ﮔﺎن؟
ﯾﮏ روﯾﺎ ــ
روﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓراﻣﯽ ﺧواﻧدم ھﻧوز اﻣّﺎ
آه ،ﺑﮕذارﯾد اﯾن وطن ﺑﺎر دﯾﮕر وطن ﺷود
ــ ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز آن ﭼﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﺷود ﻧﺷده اﺳت و ﺑﺎﯾد
ﺑﺷود! ــ
ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ در آن ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ آزاد ﺑﺎﺷد.
ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ از آن ﻣن اﺳت.

* ﻟﻧﮕﺳﺗون ھﯾوز ﻧﺎﻣﯽ ﺗرﯾن ﺷﺎﻋر ﺳﯾﺎھﭘوﺳت آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳت ﺑﺎ
اﻋﺗﺑﺎری ﺟﮭﺎﻧﯽ .ﺑﮫ ﺳﺎل  1902در ﭼﺎﭘﻠﯾن )اﯾﺎﻟت ﻣﯾﺳوری( ﺑﮫ دﻧﯾﺎ
آﻣد و ﺑﮫ ﺳﺎل  1967در ھﺎرﻟم )ﻣﺣﻠﮫ ﺳﯾﺎه ﭘوﺳﺗﺎن ﻧﯾوﯾورک( ﺑﮫ
ﺧﺎطره ﭘﯾوﺳت.
او در روﯾﺎی ﺧود دﻧﯾﺎﯾﯽ را ﻣﯽ دﯾد ﮐﮫ در آن ھﯾﭻ اﻧﺳﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن
دﯾﮕر را ﺧوار ﻧﻣﯽ ﺷﻣﺎرد...
------------------------------------------------------
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* اﯾن ﺟﺎ ﻧﻘǩل ﻗǩول ھǩﺎ ھﻣǩﮫ از ﻣﻘﺎﻟǩﮫ ی  1858ﻣǩﺎرﮐس اﺳǩت .اﯾǩن
اﺳﺗﻌﺎره ی زﯾر ﺑﻧﺎ ـ رو ﺑﻧﺎ ،ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ی اﺑداع ﻣﺗﺄﺧر اﻧﮕﻠǩس
از آن ﯾǩǩﺎد ﻣǩǩﯽ ﺷǩǩود ،ﻧﺧﺳǩǩﺗﯾن ﺑǩǩﺎر در اﯾǩǩدﺋوﻟوژی آﻟﻣǩǩﺎﻧﯽ طǩǩرح ﺷǩǩد:
»ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً از درون ﺗوﻟﯾد و ﺗﺟﺎرت ﺑﺳط ﭘﯾدا ﻣﯽ
ﮐﻧǩǩǩǩد ...در ھﻣǩǩǩǩﮫ ی اﻋﺻǩǩǩǩﺎر زﯾǩǩǩǩر ﺑﻧǩǩǩǩﺎی دوﻟǩǩǩǩت و ﻣǩǩǩǩﺎﺑﻘﯽ روﺑﻧǩǩǩǩﺎی
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد«...
** اﯾﺟǩǩǩﺎد ﻗǩǩǩدرت دوﻟǩǩǩت در اﯾǩǩǩن ﻣﻧǩǩǩﺎطق از ﻣﺿǩǩǩﺎﻣﯾن ﺧǩǩǩﺎص وﺳǩǩǩﺗرن
ھﺎوﯾوود اﺳت :ﻣردی دارای آدم ﻣﺧﺻوص ﯾﺎ ﮔروه ﺳǩوار ﻧظǩﺎﻣﯽ ﮐǩﮫ
ت
ﭼﮭﺎر ﻧﻌل ﺑﮫ ﺳوی اﻧﺟﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﺟﺎت ﻣǩﯽ ﺗǩﺎزد ﻣظﮭǩر ﻗǩدرت دوﻟِ ǩ
)ﺳǩǩﻔﯾد ﭘوﺳǩǩﺗﺎن( اﺳǩت .ﺑﺧﺷǩǩﯽ از ﺟﺎذﺑǩǩﮥ و ﺳǩǩﺗون ﺑǩǩرای ﻣردﻣǩǩﺎن ﺧﯾﻠǩǩﯽ
ﻣﺗﻣǩǩدن ،ﺑǩǩدون ﺷǩǩﮏ ﻧﺎﺷǩǩﯽ از وﺿǩǩﻌﯾت ﺑǩǩدوی ﻣوﺟǩǩود در زﻣǩǩﺎن ھǩǩﺎی
ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﻣﺗﺎﺧر اﺳت.

