ﺑﻪ ﯾﺎد دوﺳﺖ ﮔﺮاﻣﯽ اﯾﺎم ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ :

ﺷﺎدروان ﻋﻠﯽ اﻣﺎﻣﯽ

ﺑﺴﻢاﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﻫﯽ ﻣﺎه و ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽﮔﺬرد از ﻣﺪار ﻋﻤﺮ
ﺑﻨﮕﺮ ﭼﻪ زود ﻣﯽﮔﺬرد روزﮔﺎر ﻋﻤﺮ
ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ زﻧﺦ آﻣﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﺮگ
ﺑﺎد ﺧﺰان وزﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺒﺰهزار ﻋﻤﺮ
ﻋﻤﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮ ﺷﻬﺮی و دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﮔﺮد وی
ﻫﯽ رﺧﻨﻪ ﻣﯽرﺳﺪ زِ ﻧﻔﺲ ﺑﺮ ﺣﺼﺎر ﻋﻤﺮ
ﺣﺎﻓﻆ ﭼﻪ ﺧﻮش ﺳﺮود ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻦ ﮐﻨﺎر ﺟﻮی
آب روان ﺑﺒﯿﻦ و ﻧﻈﺮ ﮐﻦ ﮔﺬار ﻋﻤﺮ
ﻧﯽ ﻧﯽ ﻧﺴﯿﻢ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﮔﺮدش ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ
ﺑﺲ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻣﯽﮔﺬرد ﺷﻪﺳﻮار ﻋﻤﺮ
در ﺑﻮﺳﺘﺎن دﻫﺮ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﻏﯿﺮ ﺧﺎر
ﯾﮏ ﮔﻞ ﻧﭽﯿﺪهاﯾﻢ ﺧﺰان ﺷﺪ ﺑﻬﺎر ﻋﻤﺮ
ﻣﺎ در ﭘﯽ اﻗﺎﻣﺖ او در ﭘﯽ رﺣﯿﻞ
در دﺳﺖ دﯾﮕﺮیﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﻬﺎر ﻋﻤﺮ
ﻣﺸﮑﻮه  :رﻓﺖ و ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﯾﺎران ﺳﭙﺮد
اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻣﺎﻧﺪ از او ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﯾﺎدﮔﺎر ﻋﻤﺮ
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 1ﺛﻘﻪ اﻻﺳﻼم ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ اﻣﺎﻣﯽ ) اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﮐﺎﺷﻤﺮ (  ،ﻣﺘﻮﻟﺪ 1288 :
ﻗﻤﺮی  ،ﻣﺘﻮﻓﯽ  :ﯾﺎزدﻫﻢ رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ  1374ﻗﻤﺮی  ،ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﻣﺎدری ﻣﻮﻟﻒ
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ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ دو
دوﺳﺖ ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺎﺷﻤﺮی  ،ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﺣﺴﯿﻦ ) ﮐﻪ ﺣﺪود ﭼﻬﻞ
ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ﻏﺮب ﮔﺬراﻧﺪه ( و ﻋﻠﯽ ) ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻋﻤﺮ
ﺧﻮد را در ﮐﺎﺷﻤﺮ ﮔﺬراﻧﺪه ( اﺳﺖ  .اﯾﻦ دو ﺑﺮادر ﺷﯿﺮی ﺑﻌﺪ از
ﺳﺎلﻫﺎ دوری  ،در ﯾﮏ ﺻﺒﺢﮔﺎه ﭘﺎﯾﯿﺰی در اﯾﻮان زﯾﺒﺎ و ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺎﺷﻤﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .
ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ ﺷﺮق و ﻏﺮب  ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ در
ﻏﺮب ) اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ( زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﻤﻮاره ﻣﻬﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ  .از ﻓﺮدای 11
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  21 ) 2001ﺷﻬﺮﯾﻮر  1380روز اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺮجﻫﺎی دوﻗﻠﻮ در
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ( ﮐﺎر ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ را آﻏﺎز ﮐﺮدم .
ﮐﺎر ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ دو ﻫﺪف ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻬﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﻟﻒ  :ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻮﭼﮏ در راه اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺮق
و ﻏﺮب از ﻫﻢ .
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ب  :اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻃﻼﻋﺎت  ،ﺗﺠﺎرت و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮﻗﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﻬﺘﺮ زﯾﺴﺘﻦ ﻫﻢوﻃﻨﺎﻧﻢ ﻣﻔﯿﺪ
ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﮐﻨﮑﺎش در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل اﯾﺮان و ﭘﺎرهای از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺷﺮﻗﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی آن ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ  ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و
آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  .ﭘﺮوﺳﻪی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻃﻮل ﺳﻪ دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ  ،ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت آنﻫﺎ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ  .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﻋﻤﻠﯿﺎت دو
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪی دو ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻫﺮدو ﮐﺸﻮر در دﻫﻪی ﻫﻔﺘﺎد ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی از زﯾﺮ
ﯾﻮق دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ژﻧﺮال ﻓﺮاﻧﮑﻮ و ﺷﺎه رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .
در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ  ،ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
را ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺰرگ در راه
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ از دوران ﺟﻮاﻧﯽ و
دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻼﻗﻪام ﺑﻮده اﺳﺖ  ،ﺑﻪﻃﻮری
ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪی ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻠﯽام در رﺷﺘﻪی روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری داﻧﺸﮕﺎه
اورﺑﯿﻨﻮ در ﺳﺎل  » 1353رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری اﯾﺮان و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻔﺖ « ﺑﻮد .
از آﻏﺎز ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪی ﻫﺸﺘﺎد ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی  ،ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺮخ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و  . . .وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﮐﻪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻی ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده،
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ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ  .ﯾﮑﯽ از
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺑﻬﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﺎم  ،ﻋﺮﺿﻪی ﺑﯿﺶ از
ﺗﻘﺎﺿﺎی آن از ﺳﻮی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪهی ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ .
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ آن ﺑﺮ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻮده
اﺳﺖ  .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ
آن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪهی ﻧﻔﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻧﻔﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪهی ﻧﻔﺖ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻓﺴﺎد اداری  ،ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ،
اﺳﺘﺒﺪاد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻓﻘﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ .
ﻧﻘﻄﻪی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻔﺖ ارزان ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪهی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی  ،ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ  ،ﺗﻨﻬﺎ
اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻔﺖ ارزان در ﻏﺮب  ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽروﯾﻪی آن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎزﻫﺎی
ﺳﻤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﯿﺪرﯾﺪ ﮐﺮﺑﻨﯿﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﺗﻤﺴﻔﺮ دور ﮐﺮهی
زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺷﺪت آﻟﻮده ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎی زﯾﺴﺖ
ﺷﻨﺎﺳﯽ و  . . .ﭼﻨﺎنﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮاد
اﻧﺮژیزای ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد  ،ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﯿﻼدی اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﻗﺮن ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﺮ روی ﮐﺮهی ﺧﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻓﺮش دﺳﺖﺑﺎﻓﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
و ﺗﺠﺎری آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ  .ﺣﺪود ده ﻣﯿﻠﯿﻮن از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ آن اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  .ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺠﺎرب ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪام اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪی آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادهام .
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ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .
ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺶﺳﺮای ﮐﺸﺎورزی )  ( 1341 – 1338ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
آورد ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ) ﻣﺸﻬﺪ ( ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﯽ از اﻗﻮام ﮐﺮد  ،ﺗﺮک ،
ﺗﺮﮐﻤﻦ  ،ﺧﺎوری ) ﻫﺰاره (  ،ﺑﻠﻮچ  ،اﻓﻐﺎن و ﻋﺮب آﺷﻨﺎ ﺷﻮم  .در
ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎری دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ  ،ﮔﯿﻠﮏ و ﺗﺮﮐﻤﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم و در
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎﯾﻢ ﺗﺮک و ﮐﺮد و ارﻣﻨﯽ و آﺳﻮری ﺑﻮدﻧﺪ .
اﮐﺜﺮ اﯾﻦ اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﮋاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﻬﻨﺎور اﯾﺮان  ،در
ﻧﻘﻄﻪی اﺗﺼﺎل ﺳﻪ ﻗﺎرهی اﺳﯿﺎ  ،اروﭘﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  .از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎرز ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﻗﻮام ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ  ،دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم  ،ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ  ،ﺳﺎﺑﻘﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و
اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ  .ﺑﻌﺪﻫﺎ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺗﺠﺎرت
ﻓﺮش ﺑﺎ اﻗﻠﯿﺖ ﮐﻠﯿﻤﯽ » ﮐﻠﯿﻤﯽﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪی « ﻣﻘﯿﻢ ﻣﯿﻼن آﺷﻨﺎ ﺷﺪم .
در ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺎرت ﻓﺮش  ،در ﺑﺎزار
ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن زردﺷﺘﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم .
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽروﯾﻪی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﻻﯾﻞ ﺿﺮورت ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و
دﻗﺖ ﮐﻨﺠﮑﺎواﻧﻪای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
ﮐﺸﺎورزی  ،ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮاردی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﮐﺎوش و دﻗﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  .راهﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﭘﯿﺶروی ﮐﻮﯾﺮ و ﻧﻤﮑﯽ ﺷﺪن اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺪ
ﺑﺎزدﻫﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ از اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪی ﮐﺸﺎورزی
در اﯾﺮان و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ  ،و ﺗﺠﺎرب ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ در
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روﺳﺘﺎی ﮐﻮﺷﮏ ﮔﺮﻣﺴﺎر ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ و
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ
ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﯿﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﯽروﯾﻪ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ارزاﻧﯽ  ،ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮﯾﻊ ذﺧﺎﯾﺮ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺟﺒﺮان ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ  .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮔﺰارش
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺣﺎل اﺣﺪاث اﺗﻤﯽ اﯾﺮان را از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﻫﻤﯿﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،اﻗﺘﺼﺎدی و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮم .
ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی در وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎی ﻋﺪﯾﺪهای ﻣﻮاﺟﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ  ،ﮐﻤﺒﻮد آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ،
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی واﮔﯿﺮدار و ﮐﻤﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ
اﺳﺖ .ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻤﯽ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﮐﺮهی ﺧﺎک درآﻣﺪی ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ
دﻻر در روز دارﻧﺪ  ،ﺣﺎل آنﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪی اروﭘﺎ ﺑﺮای
ﭘﺮورش ﻫﺮ راس ﮔﺎو ﺷﯿﺮی ﺑﯿﺶ از دو دﻻر در روز ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .
ﺟﻨﮓﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺧﺴﺎرتﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
آن ﮐﻤﺎﮐﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺸﺮﯾﺖ در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و
ﯾﮑﻢ اﺳﺖ  .در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺣﺪود دو ﺳﻮم از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد
را در ﮐﺸﻮر زﯾﺒﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺑﻮﯾﮋه در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺧﺮم و
ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻣﺎرﮐﻪ و اﻣﯿﻠﯿﺎروﻣﺎﻧﯿﺎ ) ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺷﻤﺎل ﺷﺮق و ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ (
ﺳﭙﺮی ﮐﺮدهام  .و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ آن ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﯾﺪ  .در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت از ﺳﻠﻄﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎزی ﻓﺎﺷﯿﺴﺖﻫﺎ ) – 1945
 1943ﻣﯿﻼدی (  ،ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ  ،ارﮔﺎنﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،
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ﻣﻌﺠﺰهی اﻗﺘﺼﺎدی  ،رﺷﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ) ﻗﻄﺐﻫﺎی ( اﻗﺘﺼﺎدی  ،ﺑﺎزار
ﻣﺸﺘﺮک اروﭘﺎ  ،اﻫﻤﯿﺖ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در ادارهی اﻣﻮر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
اﺷﺎراﺗﯽ داﺷﺘﻪام  .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﻬﺎﺟﺮیﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﮐﺸﻮر
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﺸﯿﻦ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮده اﺳﺖ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﺎﺟﺮت از روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورم .
ﻫﺮدﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ  ،ﮔﺮوﻫﯽ از دوﺳﺘﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺎن ﺧﻮد را در
وﻃﻦ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬارد  .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻔﺮی
ﺑﯽﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮔﺮدد  ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎدری او ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﺷﺪ
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد  .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ ﭘﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻦ در
ﺟﺎدهای ﭘﺮ از ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ و ﺷﻨﺎ در رودﺧﺎﻧﻪای ﮔﻞآﻟﻮد و در ﺧﻼف
ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ آب اﺳﺖ  .ﻫﺮآﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﭘﺮ ﻃﻮل و دراز و
ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻣﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد  ،در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد در وﻃﻦ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﺎدری ﺳﺎدهﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮلﺗﺮ اﺳﺖ  .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯽﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻓﺼﻠﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  ،ﺑﺤﺜﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارد  .آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻮﺛﺮی در ﻏﻨﯽ
ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﮐﺸﻮر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪی زﻧﺪﮔﯽ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ  21 ،ﺷﻬﺮﯾﻮر  11 )1383ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ( 2004
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