
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٣ اپريل ٢٩

  تحوالت روستاھا در ايران

 !ئیکشان روستاو وضعيت نابسامان کارگران و زحمت 
   

اسالمی ايران، از گرايشات راست گرفته تا چپ، در اين سه نيروھای سياسی و اجتماعی و فرھنگی مخالف حکومت 

اگر نگاھی گذرا به نشريات و رسانه .  بی توجه بوده اندئی نسبت به زيست و زندگی زحمت کشان روستامتأسفانهگذشته 

 ھای اپوزيسيون حکومت اسالمی، چه راست و چه چپ بيندازيم به سادگی می بينيم که نسبت به اين بخش از جمعيت

 کارگر ۀ متحد واقعی و طبيعی طبقئیدر حالی که کارگران و زحمت کشان روستا. کشور اھميت چندانی داده نشده است

 . ايران ھستند

 سال اپريل ١۴ و ١٣که در روزھای » ايران به کدام سو می رود؟« تحت عنوان تجمع ۀ برگزار کنندمسؤولھنگامی که 

 وضعيت روستائيان را به ۀ بحثی دربارۀلی نتوانستم در آن شرکت کنم ارائبرگزار شد و من به دالي» لندن«جاری در 

اما با اصرار . من پيشنھاد داد؛ صادقانه به ايشان گفتم که من تاکنون در اين عرصه، ھيچ بحث و تحقيقی نکرده ام

 تجمعرانی ام در آن خنمالحظه می کنيد قرار بود متن سدر نتيجه آن چه که در زير . ايشان، اين امر مھم را پذيرفتم

  .باشد

به اين ترتيب، ضروری ست که نيروھای سياسی، اجتماعی و فرھنگی مخالف حکومت اسالمی ايران، به ويژه 

ن جنبش کارگری، به وضعيت کارگران و دھقانان فقير و نقش سياسی و اجتماعی آنان در نيروھای سوسياليستی و فعاال

  .تحوالت آتی ايران، توجه کنند

برخی از صاحب نظران اعتقاد دارند که ايجاد روستا در .  شکل گيری روستا در ايران، قدمت طوالنی داردتاريخ

 بر اين باورند که ئیبرخی از جغرافی دانان و جامعه شناسان روستا. ايران، به ھزاره ھای قبل از ميالد مسيح می رسد

 از آن به شيوه گردآوری و شکار امرار معاش می کردند، روستاھای اوليه از اسکان يافتن گروه ھای کم انسانی که پيش

  .شکل گرفته است

 ھزار سال قبل از ميالد مسيح بر می ١٠بررسی ھای تاريخی نشان می دھد که شکل گيری روستاھای ايران، به حدود 

ستان شکل گرفته  قرن قبل از ميالد در دامنه ھای زاگرس و نواحی شمال خوز١٠اولين روستاھا در ايران حدود . گردد

با شکل گيری روستاھا در مناطق ديگر ايران، اين روستاھا تحوالت اجتماعی، اقتصادی و معيشتی خود را . است

  .گسترش دادند
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محل استقرار اين گروه ھای انسانی . با گذشت زمان و رواج کشاورزی، کوچ نشينی جای خود را به يک جا نشينی داد

اين دو عامل، يعنی خاک مناسب و آب . ب و آب کافی برای زندگی کشاورزی داشتند بود که خاک مناسئیدر مکان ھا

  .کافی در شکل گيری روستاھا نقش اصلی و اوليه داشتند

شرايط طبيعی و محيطی ايران ايجاب می کرد که اين روستاھا به دليل کمبود منابع آب يا مسائل امنيتی و سياسی در 

  .گردند و اين روستاھا بعدا زيربنای زندگی اجتماعی ايران را شکل دادندکنار ھم و به صورت مجتمع تشکيل 

مادھا، از نيروی حيوان و . در واقع با حضور قوم ماد در حدود آذربايجان کنونی بود که کشاورزی توسعه يافت

ه در معيشت نيروھای مولد در کشاورزی استفاده می کردند و در نتيجه صنايع دستی و صنايع فلزی به دليل استفاد

اين پديده .  شکل گرفتند و در گذر زمان تکامل يافتندئیبه مرور زمان شغل ھای ساده و ابتدا. کشاورزی گسترش يافت

  . اقتصادی و بھبود روابط اجتماعی روستاھا را تحول بخشيدندۀھا توسع

م اکثريت مردم در روستاھا  شھرنشينی، باز ھۀ ھخامنشی، با به وجود آمدن طبقات اجتماعی مختلف و توسعۀدر دور

زمين داران . چون کشاورزی در آن زمان اصلی ترين منبع ثروت و قدرت اقتصادی در جامعه بود. زندگی می کردند

  .اما روستائيان، ھم چنان در فقر و بدبختی زندگی می کردند. مھم ترين پرداخت کنندگان ماليات بودند

به امور دام پروری توجه بيش . عی و کشاورزی، روابط تازه ای پديد آمد مناسبات اجتماۀدر دوره اشکانيان، در عرص

  . ی و کوچ نشينی داشتندئچون حکومت ھای اين دوره، زندگی قبيله . تری شد

ان عالوه بر انجام ئيدر اين دوره، روستا. رات در وضع روستاھا عميق تر و گسترده تر شدييدر زمان ساسانيان، تغ

  .اورزی، مجبور بودند به خدمت سربازی ھم بروندکارھای طاقت فرسای کش

با احداث راه ھا و قنوات و يا تعمير و نگھداری آن ھا و . راتی در امور روستاھا به وجود آمدييدر دوره صفويه، تغ

  .  مطلوبی نيز بر کشاورزی و توسعه روستاھا گذاشتتأثير امنيت کاروان ھا، تجارت رونق گرفت و تأمين

يه، امالک ديوانی توسعه يافت و برای اين نوع مالکيت جايگاه مشخص تری در انواع مالکيت ھای در زمان افشار

  . ن شديي تعئیروستا

عنی ين دوره، يران در اين شھر ايتر بزرگ . ون نفر بوديليم ميران كم تر از نين ايت شھرنشيه، كل جمعي زندۀدر دور

ز قرار يت و سپس مشھد و تبري ھزار نفر جمع٣٠اصفھان با ت داشت، بعد از آن ي ھزار نفر جمع۴٠راز حدود يش

ران ي ھزار نفر در ا١٠ھای پنج ھزار و  ت يه روستاھای بزرگ، با جمعي زندۀن در حالی است كه در دوريا. داشتند

  . وجود داشتند

زيرا در اين . ند پيشی گرفتئیدر زمان قاجاريه، مناسبات اجتماعی شديد آمد و قبايل کوچ نشين در بر جامعه روستا

  .دوره، گردانندگان امور سياسی، عمدتا روسای قبايل و کوچ نشينان بودند

 كه در عرصه ئیھا شرفت ين با پيج و ھم چنيتدر  ناصری، به ۀنی در دوري شھرنشۀری موج نخست توسعي گ اما با شكل

ج ي تدر ت را به وجود آورد و بهيع ھای رشد جم نهيران حاصل شد، زميه، علوم پزشكی در اي چون بھداشت، تغذئیھا

  . ل شدي ھای غالب تبد تيت شھری به جمعيجمع

 دولتی کار رسيدگی به امور روستاھا و کشاورزی در ۀمؤسسبر اساس اطالعات موجود، تا قبل از دوره قاجاريه ھيچ 

التی در ايران برای اولين بار به اما با نظم و ثباتی که آقا محمدخان قاجار برقرار نمود، تشکي. ايران را به عھده نداشت

در واقع از اين زمان به بعد است که امور کشاورزی و روستاھا در . سيس گرديدأمنظور رسيدگی به امور روستاھا، ت

  . ايران به اداره امالک سپرده می شود
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 ۀاشر برای ادار فالحت به منظور تربيت عضو فنی برای انجام خدمات فالحتی، مبۀپس از اين دوران بود که مدرس

 عالی فالحت که در کرج تشکيل شده بود به ۀپس از مدتی مدرس. دھات و آموزگار برای دبستان ھای قراء ايجاد شد

  . کشاورزی کرج تبديل گرديدۀدانشکد

ر و فاقد امكانات يطی محروم، فقي عنوان مح ن بود كه روستا بهيدر آن دوره ھا، عوامل مھم در تفاوت شھر و روستا ا

 بود با تمام نھادھای ئیشد، در حالی که شھر جا انند خدمات بھداشتی و برق، آب، مخابرات و امکانات شناخته می م

رفرھنگی ماندن روستاھا، ين تفاوت ھای فرھنگی شدن شھرھا و غيا. د فرھنگی، ھنری، ادبی و تنوعات ديگريجد

ن رو، شھرھا جذابيت بيش تری پيدا کردند ياز ا. ندجاد كردي و فرھنگ شھری ائین فرھنگ روستاي ھای مھمی ب تفاوت

در . د شھری را به وجود آوردندي متوسط جدۀو جوانان و روشنفکران به شھرھا مھاجرت نمودند تا اين که آن ھا، طبق

حتی بخشی از .  به شھرھا روی آوردندئیه کم شدند و جمعيت روستايت و سكنه اوليج از جمعي تدر نتيجه روستاھا، به

  . ن رفتنديج از بي تدر وستاھا بهر

ش از يب. افتنديران وجود داشت، به كم تر از نصف كاھش ي در ا١٣٠٠ھای  رانی كه در سال ي ھا ھزار روستای ا ده

بخش اعظم آن تعداد اندكی خانوار در آن ھا باقی در ز يگر نيمه دياند و از ن ب شده يطور كامل تخر می از آن ھا، به ين

  .ماندند

ن يمعلمان نخست.  شدندئی و سپس راھنمائیران، دارای مدارس ابتدايج روستاھای ايتدر  به بعد به ١٣١٠ھای  ال از س

ق مدارس و معلمان با يان از طرين، روستائيبنابرا. ان قرار گرفتندين فرھنگی مدرن بودند كه در كنار روستائفعاال

 سالگی به خدمت سربازی دو ساله بروند و ١٨ر بودند در  ي ناگزئیسپس جوانان روستا. شھرھا ارتباط برقرار كردند

رفته به روستاھا،  در واقع بازگشت جوانان سربازی .  به بار آوردئی در خانواده ھای روستائیاين دوره نيز دگرگونی ھا

د ينعتی جدای صيطور كلی دن ن، نظام اداری و به ينی، قواني شھرنشۀوي شئیتحول بزرگی بود كه طی آن جوانان روستا

ن ي به بعد در روستاھا شكل گرفتند، برای نخست١٣٠٠ھای  ھای کوچکی كه از سال  بقالی . كردند شھری را تجربه می 

د مصرف و زندگی يداری جد ه يكردند و نماد و فرھنگ سرما  و شھری را مبادله ئیدات و محصوالت روستايبار تول 

 ای كه به  ھای دوره ای و ماھانه  با مسافرت ئیداران روستا  و مغازه فروشندگان. شھری را در روستاھا توسعه دادند

كم  كم . آوردند شھرھا داشتند، با خود مقداری كاالھای ضروری مانند قند، چای و نفت و لباس را از شھر به روستا می 

 ھای زندگی شھر و روستا  طهعنوان واس  به ئیج فروشندگان روستاي تدر به. افتيھا به روستاھا راه   شھری ئیمواد غذا

 در كنار معلمان و جوانان از سربازی برگشته، ئی ھای روستا بنابراين، بقال. افتنديدی يت جديو تبادل کاال بين آن ھا، ھو

د ظاھر می ينان جديه شھرنشي و تا حدودی شبئینی بودند كه به نوعی متفاوت از سنت ھای روستاينھادھای اجتماعی نو

  .شدند 

 اختصاص دارد ولی در عمل اکثر اين ئیم برنامه ھای عمرانی قبل از انقالب مشروطيت، که به مسائل روستادر تما

ا نابود کرد، رپس از انقالب مشروطيت، نه تنھا دستاوردھای انقالب مشروطيت .  برنامه ھا روی کاغذ باقی می مانند

، امالک وسيعی را نيز به نام شخص »سلطنتی«، جدا از امالک )١٩٢۵-١٩۴١ (١٣٠۴- ١٣٢٠بلکه در بين سال ھای 

صه خوانده می شوند، انجام می گرفت، اين ان ھای سلطنتی، که خزمياداره اين امالک جدا از . رضاشاه ثبت کردند

شده و يا » خريداری«م بود، گرچه در ظاھر برخی از آن ھا رد تصرف و غصب زمين ھای مۀ نتيجزمين ھا اصوالً 

) ١٩۴١ (١٣٢٠وقتی رضاشاه در سال .  يا با زمين ھای کم ارزش تری معاوضه شده بودنددريافت شده» پيشکش«

برای .  ھای ھنگفتی اندوخته بود و خودش بزرگ ترين مالک ايران به شمار می آمدئیتوسط متفقين تبعيد شد، دارا

  .مثال، بخش عظيمی از زمين ھای بسيار حاصلخيز مازندران را به نام او ثبت شده بود
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 سرمايه داری، از جمله اصالحات ارضی که در جھان بود و ايران ، در راستای تحوالت)١٩۵١ (١٣٣٠قتی در سال و

ھم به ناچار در معرض اين تحوالت بود محمدرضا شاه، فروش زمين ھای سلطنتی بين دھقانان را آغاز کرد که حدود 

ھای سلطنتی به فروش رسيد و بخش اعظم آن، توسط اما در اين مدت، تنھا بخش ناچيزی از زمين . ده سال طول کشيد

بنابراين، در مجموع، پيش از اصالحات ارضی، بيش از .  سلطنتی خريداری شدۀمالکان بزرگ و يا نزديکان خانواد

ک  درصد زمين ھای زيرکشت، به شکل مالکيت ھای خصوصی بزرگ، زمين ھای دولتی، زمين ھای وقفی، يا امال٨٠

 تحت نظارت شخص ثالث، برای کشت به ديگران اجازه داده می تر اين زمين ھا، عمدتاً بيش. ه بودندسلطنتی تمرکز يافت

در نتيجه تعداد زيادی از مردم روستاھا، يا بی . بيش از ده درصد زمين ھا به واسطه ھا و خرده مالکان تعلق داشت. شد

  .اختيار نداشتند شان در ۀزمين ماندند يا زمين کافی برای فراھم کردن معاش روزان

 دھات و بھبود وضع زندگی روستائيان به عمل آمد ولی به ۀ اقدامات متعددی برای توسعدر دوران پھلوی اول، ظاھراً 

  .  ظاھری، نتايج مطلوبی از اين اقدامات حاصل نشدۀدليل جنب

نه ين زميدی در اينقش كل ھا  موران بھداشت و ژاندارمأش از آن مي و پ١٣٣۵ ھای  ت در ساليموران سرشماری جمعأم

ك عنصر نظامی ي عنوان،  ژاندارم به.  به بعد در روستاھا ظاھر شد١٣٠۵ھای   ای بود كه در سال  دهيژاندارم پد. داشتند

ت در روستا را برعھده يجاد امنيژاندارم، ا. ك حاکم برای روستائيان بودنديو قدرتمند دولت مركزی و شھری، مانند 

  . داشت

 تحوالتی كه دولت محمدرضا پھلوی در راستای اھداف و منافع حکومت خود در ۀجي به بعد، در نت١٣۴٠  ھای در سال

ران ي در ائیس سپاه بھداشت و اصالحات ارضی و سپاه دانش، روند نوسازی روستايسأروستاھا انجام داد؛ يعنی با ت

  .اری گرفتيسرعت و شتاب بس

اصالحات ارضی در ايران با . آمد در ء اجراۀاص خود به مرحل اصالحات ارضی با ويژگی ھای خ١٣۴١در سال 

. توجه به اين که اھداف و منافع اقتصادی و سياسی حاکميت را دنبال می کرد، در بسياری از موارد نتايج منفی داشت

  .اما با اين وجود می توان گفت که بزرگ ترين تحول در امور روستاھا تا به آن تاريخ بود

.  در ايران، دچار فقر و فالکت بود و اکثر آن ھا، از گرسنگی و سوء تغذيه رنج می بردندئیدگی روستادر واقع، کل زن

اگر ھم آن ھا می تواستند بدون وام، زندگی .  زندگی مجبور بودند از تعاونی ھا و بانک ھا وام بگيرندۀآن ھا برای ادام

برخی مواقع که محصول آن ھا . ھن مجبور به استقراض بودند آب، بذر و گاوآۀ کنند، اما برای ھزينتأمينعادی خود را 

درآمد بسياری از فقرای . به دليل خشک سالی و غيره با بحران و کمبود مواجه می شد زندگی آن ھا از ھم می پاشيد

از کل ن تر ئي، ھمواره پائیآمارھا، نشان می دھد که آمار درآمد روستا. لی کافی نبودوم، برای يک زندگی معئیروستا

ھم . ، مراجعه کرد١٩٧۴از جمله می توان به آمارھای مرکز آمار ايران در سال . ھزينه ھای مصرفی آن ھا بوده است

 اصالحات ارضی، ھيچ ۀی زندگی می کردند که در برنامئچنين تعداد زيادی از کارگران بی زمين در ميان خانواده ھا

 ايران ئی و فقر در مناطق روستایدستگاه حکومتی پھلوی، بی کاربنابراين، خالف تبليغات . زمينی دريافت نکردند

 به اميد دست يابی به يک زندگی ئیسرانجام بسياری از خانواده ھای روستا.  غنی و فقير بيش تر شدۀتداوم يافت و فاصل

  . شھرھا کوچ کردندۀانسانی به حاشي

 شركت ٩٣ حدود ١٣٥٧د و پس از آن تا سال ب شي تصو١٣٤٦ شركت ھای سھامی زراعی در سال ۀقانون و اساسنام

ط زندگی آنان ي كشاورزان و بھبود شراۀش درآمد سراني عضو سھامدار با ھدف افزا٣٠٠٠٠ش از ي روستا با ب٨٥١در 

،  ن كشاورزیين آالت كشاورزی، استفاده از روش ھا و فنون نويری ماشيجاد امكانات الزم برای به كارگيق اياز طر

ل ير كشت و غيره تشكيش سطح زين كشاورزی، افزايروی انسانی نويركشاورزی، استفاده از نيای غت ھي فعالۀتوسع

  .ديگرد
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ن شھر و ين تفاوت بيا. ران معاصر شكل گرفتنديار متفاوت در اي بسۀدي عنوان دو پد  بهئیفرھنگ شھری و روستا

ن ساعدی، جالل يويسندگانی چون غالمحسن. اری از آثار داستانی نويسندگان ايران شدي خلق بسۀيروستا، دست ما

ت و جامعه و اقتصاد يط و شخصي فرھنگ محئیری و برخی ديگر به بازنمايآبادی، ھوشنگ گلش احمد، محمود دولت آل

 كه در واقع از دختر ئینمايس.  شكل گرفتئینمای روستايز سيران ني اینمايھم چنين در س.  پرداختندئیاست روستايو س

  .افتي امروز ادامه لر آغاز شد و تا

 مورد توجه جدی پس از سرنگونی حکومت پھلوی و با قدرت گيری حکومت اسالمی، روستاھا در تاريخ ايران، ظاھراً 

حاکميت قرار گرفتند اما نه با ھدف بھبود زندگی روستائيان و به منظور توسعه و عمران روستا، بلکه به منظور بھره 

  . بودکشی و استثمار بيش تر روستائيان 

لق ترکمن در ترکمن صحرا، خالبته خارج از سياست ھای حکومت اسالمی، سازمان کومه له در کردستان و شورای 

 درآوردند که پس از ء اجراۀتالش ھای ارزنده ای در جھت تقسيم زمين در بين روستائيان فقير و فاقد زمين به مرحل

بنابراين، پس از .  تقسيم شده از روستائيان پس گرفته شد حکومت اسالمی به اين مناطق، زمين ھایۀتھاجم وحشيان

انقالب وقايع کردستان و ترکمن صحرا و تا حدودی سيستان و بلوچستان نشان داد که اگر نيروھای سياسی سوسياليست 

 توجه کنند ظرفيت بسيار باالی پيکارگری سياسی و اجتماعی در روستاھا وجود ئیبه وضعيت زحمت کشان روستا

  .دارد

ن ھای دولتی و خاندان پھلوی، حکومت تازه به ي زمۀمسألن ين داران بزرگ و ھم چنيبعد از انقالب، با توجه به فرار زم

  :ر انجام داديبه قدرت رسيده اسالمی، اقداماتی به شرح ز

کيل ن داران بزرگ تشي و اراضی زمشده به منظور بھره برداری از ارضی مصادره ١٣٥٩ت ھفت نفره، در سال أيھ

 جھاد كشاورزی، ۀنديك نفر نماي وزارت كشور، ۀنديك نفر نماي وزارت كشاورزی، ۀندياعضای آن شامل دو نفر نما. شد

  . حاكم شرع می باشدتأئيد مردم به ۀندي حاكم شرع و دو نفر نماۀنديك نفر نماي

ر آن كه قبل از ي انصاف و نظان قانون كدخداھا، خانهيدر ا. ب شدي تصو١٣٦١ور يل شورای اسالمی، در دھم شھريتشك

 از ئی، با تشکيل وزارت جھاد سازندگی، بخش عمران روستا١٣۶٢در سال . انقالب به وجود آمده بودند حذف شد

از جمله اھداف اين وزارتخانه ھا، حرکت به .  وزارت جھاد سازندگی گذاشته شدۀوزارت کشاورزی منفک و به عھد

 و عشايری، ايجاد زمينه جھت ئیود اوضاع اجتماعی و اقتصادی مناطق روستا کشور، بھبئیسوی استقالل و خودکفا

 و بسيج مردم جھت ئیرشد شخصيت انسانی روستائيان از طريق مشارکت و نظارت آنان در فعاليت ھای روستا

  . استئیسازندگی و عمران روستا

 ھزار ۵۵٠رکز آمار ايران، ساالنه بالغ بر در حال حاضر، عالوه بر آمار باالی بی کاری در روستاھا و بنا به گفته م

شود، کشور با معضل مھاجرت روستائيان به شھرھا، به  نفر نيروی کار جديد به بازارکار روستاھا عرضه می 

 پيامدھای منفی زيادی در زمينه ھای مختلف اقتصادی، مسألهچرا که اين . خصوص به شھرھای بزرگ مواجه است

 چون فقر گسترده، ئیپيامدھای توسعه نيافتگی مناطق روستا. نيتی به وجود آورده استاجتماعی، زيست محيطی و ام

  .  را بيش تر کرده استئینابرابری فزاينده، رشد سريع جمعيت، بی کاری، مھاجرت و غيره توجه به توسعه روستا 

 ھم ئی ھادشواری. و ھستندره  ھای عديده ای روبدشواری کشور، برای توسعه با مشکالت و ئیھم اکنون مناطق روستا

 بر يک صنعت يا کسب و کار تأکيدچون عدم دسترسی به سرمايه و امکانات، مشکل در عرضه کاالھا و خدمات، 

خاص، تمايل شديد به مھاجرت به داليل فقر و بی کاری روزافزون، گسترش مشکالت اراضی زير کشت از جمله به 

  .دليل خشک سالی و غيره
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 ھای   ھم چون ايجاد اشتغال در بخشئی روستاۀ در توسعئیيز ھم چون شھرھا، نيازمند برنامه ھاھم اکنون روستاھا ن

غيرکشاورزی، کنترل جمعيت، توسعه اجتماعی و شھرسازی روستا، کاھش مھاجرت به شھرھا، افزايش سطح رفاه و 

  .بيت نيروی انسانی ماھر است بر جذب و توسعه فناوری ھای جديد و آموزش و ترتأکيدامکانات شھری در روستاھا، 

 شرايط زندگی تأثير به شھرھای بزرگ کوچ کرده اند، تحت ئی که با فرار از مناطق کوچک روستائیتھيدستان روستا

اين فشارھا در جوامع نوين و .  بسيار زيادی در معرض فشار پيشامدھای اقتصادی و اجتماعی قرار دارندۀتا انداز

در نتيجه طبيعی است که مبارزه برای کسب . بقات تھيدست شھری منجر می شود صنعتی به شکل گيری طۀپيچيد

از اين رو، . امکانات زندگی به ھر طريقی در ميان اعضای اين طبقه نسبت به ساير طبقات ديگر جدی تر عمل کند

يدگاه نظری خود ند روش زندگی و داآن ھا مجبور.  کارگر و تھديستان جامعه، طبقه ای راديکال و پيکارگر استۀطبق

  .ر دھند تا زندگی شان با شرايط و تحوالت توليدی و اجتماعی سازگار شوديي که به آن تعلق دارند، تغئیرا نسبت به دنيا

روز بزرگ تر می شود، نيروھای تھيدست نيز در حاشيه ھای آن، با حداقل امکانات به زندگی ه در تھرانی که روزب

 مرفه نزديک ۀه به سمت شمال حرکت کنيد، در مناطق باال تر به محل سکونت طبقدر اين شھر، ھرچ. ادامه می دھند

 و غيره تعلق دارد يا يا به مھاجران و پناھندگان افغان در حاشيه لقب گرفته نيز ین شھر يا نقاطئيتر می شويد، مناطق پا

  .رگر و محرومان جامعه است کاۀبه کارگرانی که از روستاھا آمده اند، از شرق به غرب شھر نيز در تسلط طبق

اين مناطق که از فردای .  تھيدست نشين بوده استۀ محل۵٠، تھران دارای ۵٠ ۀبراساس آمار موجود تا اواسط دھ

 شھرھا به وجود آمدند، به مکان پذيرش تھيدستان شھری تبديل ۀاصالحات ارضی در نقاط ديگر مملکت در گوشه گوش

 درصد خانوار اين سکونت گاه ھا به ازای ھر نفر فقط ۶٠، ١٣۵٩در سال براساس سرشماری صورت گرفته . شدند

 تھيدست نشين تھران ۀ گان۵٠در آن دوران، يک ميليون نفر تھيدست در مناطق .  متر مربع سرپناه در اختيار داشتند٢/۵

  .ی گذرانده اند ھزار نفر روزگار م۴٠٠» غيرقانونی«آن گونه که احتمال داده اند در مناطق . زندگی می کردند

. در مناطقی چون ورامين، قرچک و شھريار بيش تر از ساير مناطق به چشم می خورد» غيرقانونی«سکونت گاه ھای 

تمامی اين افراد که حتی در مخروبه ھای حلبی ساز زندگی می کردند با وجود ھمه تفاوت ھا در درآمد و کيفيت زندگی 

آن ھا نسبت به جريان اصلی زندگی شھری .  منظر ديد قرار گرفته بودند تھيدست درۀ به شکل طبق۵٠ ۀتا پايان دھ

  .، با جديت شرکت کردند۵٧آن ھا، در انقالب .  شناخته شده بودندکامالً 

، برخی از آن ھا جذب کميته ھا و گروه ھای خود »مستضعفان« اسالمی با شعار توجه به ۀحکومت تازه به قدرت رسيد

. به حکومت اسالمی، دستگير و زندانی و اعدام شدند و يا به خارج کشور گريختندبرخی نيز در اعتراض . کرد

 ايران ۀ عکس گسترده تر شدند و جنگ ھشت سالهبنابراين، حلبی آبادھا که در گفتمان آن روزھا بايد از بين می رفتند، ب

  ...و» دشتپاك«، يا »خاک سفيد«برای نمونه، .  حاشيه نشينی را تشديد کردۀمسألو عراق نيز 

، آمده است قائم مقام وزير کشور در امور ١٣٩١ ]ميزان[ مھر٢٣در سايت صدا و سيمای مرکز خراسان رضوی، 

 »افشار«» . مرکز حاشيه نشين با ھفت ميليون نفر جمعيت در کشور وجود دارد٧٠٠«: اجتماعی و فرھنگی، گفته است

ھای وزارت کشور دانست و   را از اولويت ھای غيررسمی طرح ملی رسيدگی به مشکالت حاشيه نشينی و سکونت گاه 

ھا و  اين طرح با ھدف بررسی مسائل عمرانی، رفاھی، خدماتی، امنيتی و فرھنگی ھم چنين پيشگيری از آسيب : گفت

  ».اعتياد از مشھد آغاز می شود

خبرگزاری . ايران زندگی می کنند بزرگ ی شھرھاۀھفت تا ده ميليون نفر از جمعيت ايران در حاشي آمارھا، بين  بنا به

گفته »  ستاد ملی توانمندسازی و ساماندھی سکونت گاه ھای غيررسمیۀمدير کل دبير خان«مھر، از قول مجيد روستا، 

با گسترش زندگی شھری و مھاجرت روستائيان و ساکنان شھری کم برخوردار به شھرھای بزرگ، زندگی «: است
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يراصولی روز به روز گسترش يافته و ھم اکنون بيش از ھفت ميليون و پانصد حاشيه نشينی با ساخت و سازھای غ

  » .ھزار نفر از جمعيت شھری کشور در اين مناطق ساکن ھستند

 از بانک جھانی به منظور دالر ميليون ٢٣٠ مبلغ   مجيد روستا، حکومت اسالمی ايران، حتی وامی بهۀبه گفت

د زاھدان، تبريز، بندرعباس، کرمانشاه و سنندج مانند بسياری ديگر از طرح حاشيه نشينان چند شھر مانن» ساماندھی«

  .  است ھا، اقدامی جدی صورت نگرفته

 درصد کودکان در مناطق حاشيه ٧/٢٠که  آمده است ، آسيب شناس اجتماعی»وامقی مسروئه«در بررسی آماری خانم 

 تحصيل کرده اند و در مجموع تنھا ئید تا مقطع راھنما درص٨/٢٧ و ئیمقطع ابتدا  درصد تا٥/٣٥نشين بی سواد بوده، 

 ۀ عامل بازدارنده ای در ادام،به کار به اين ترتيب، اشتغال .اند آنان به مقطع دبيرستان يا باالتر راه پيدا کرده   درصد٦

 . مناطق به شمار می رود تحصيل و آموزش ھای مدرسه ای در کودکان شاغل اين

 کار و شغل مناسب، ميزان بزھکاری اجتماعی در  فقر شديد و بعضا مطلق و عدم دست يابی بهدر اين مناطق، به دليل 

 و ساير  ، فروش کليهءاعتياد، فحشا.  ازدياد است  سرعت رو به  فقر و تباھی به ن بهاميان اين حاشيه نشينان و محکوم

 کارگر را در معرض انواع و  ۀ اين بخش طبق داری دارد وسيعاً  مصايب ديگر که ريشه در فقر و مناسبات سيستم سرمايه

  .اقسام آسيب ھای اجتماعی و فقر و گرسنگی قرار داده است

 کشور است براساس آمار رسمی ، بيش از يک ۀالنا سۀستان قدس رضوی، بيش تر از بودجآدر شھر مشھد که درآمد 

 ميليونی حاشيه نشين کشور، يک ھفتم ٧عيت اين ميزان در مقايسه با جم. ميليون حاشيه نشين ساکن شھر مشھد ھستند

  .اين تعداد را شامل می شود

ثبت يک سوم از جمعيت شھر مشھد به صورت «: مديرکل راه و شھرسازی خراسان رضوی، در سال گذشه، گفته است

  ».حاشيه نشين نشان دھنده اين است که مشھد بيشترين جمعيت حاشيه نشين کشور را دارد

لبته حاشيه نشينی در ديگر شھرھای خراسان رضوی نيز وجود دارد از جمله شھرھای سبزوار، ا«: قاسمی، می گويد

 و ٣٣ ، ٢٢تربت حيدريه و نيشابور که بعد از مشھد به ترتيب بيش ترين حاشيه نشين را در استان دارند و رتبه ھای 

  ». حاشيه نشينی در کشور را به خود اختصاص داده اند٣۵

 شھر مشھد ساخته می شود، اين ۀ خانه در حاشي٣۵روزانه حدود «: ی خراسان رضوی، گفتمديرکل راه و شھرساز

 ھای کنونی   برخی استانئیدر حالی که تشکيل و شکوفا: رشد به حدی است که استاندار خراسان رضوی، می گويد

 ۀه جمعيت حاشي ساله و بيش تر صورت گرفته، فقط در عرض چند سال يک ميليون نفر ب١٠٠ای  کشور طی دوره 

  .مشھد افزوده شده است

 اين راه حل تأثير ۀنمون«: ھا را باعث کاھش معضل حاشيه نشينی می داند و می گويد قاسمی، رسيدگی به وضع روستا

 خانوار ٩٠در يکی از روستاھای شھرستان کاشمر قابل مشاھده است که پس از اتمام عمليات لوله کشی آب آشاميدنی ، 

  ».وستا بازگشتندمھاجر به اين ر

گرانی اجاره بھای مسکن «: س مسکن و شھر سازی می گويدئي علل افزايش حاشيه نشينی در کالن شھر مشھد، رۀدربار

ھای اجاره و کاھش چشم گير قدرت مالی مستاجران در مشھد که زوج ھای جوان را از لحاظ  ، افزايش سرسام آور نرخ 

 شھر اقدام ۀاقتصادی به مرز بحران نزديک می کند موجب شده که اين افراد به ساخت بناھای ارزان قيمت در حاشي

  ».ندکن

نتايج تحقيقات نشان می دھد که وجود شرايط اقتصادی، اجتماعی «: سرھنگ کريمی فرمانده انتظامی مشھد، گفته است

ن ئين بودن سطح درآمد و توانمندی مالی، پائينامطلوب در زندگی حاشيه نشينان، براساس شاخص ھای عينی نظير پا

ی ھای اجتماعی گوناگون از سرقت گرفته تا اعتياد به مواد بودن ضريب اشتغال و متوسط سطح تحصيالت، وجود ناامن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

مخدر و مزاحمت ھای خيابانی و غيره، نگرش و الگوھای رفتاری حاشيه نشينان را در تعامل با سازمان ھای شھری و 

ھم چنين بر اساس بررسی نتايج تحقيق ميدانی در مناطق ...  نامطلوب سوق می دھدئیساير شھروندان به سمت و سو

سرقت، اعتياد، توزيع مواد مخدر و مزاحمت ھای (  درصد پاسخ گويان حداقل وقوع يک بار جرائم ٧٠حاشيه نشين ، 

  .را تجربه کرده اند) خيابانی

حدود يک ميليون عرب اھوازی، يعنی يک ميليون انسانی که صاحب اصلی تمامی ثروت نفت در ايران ھستند، در 

  . شھرھا روزگار می گذرانندۀحاشي

  درصد کارگر نيمه١٢نشينان تھران کارگر ساده،   درصد از حاشيه ۶٢ نشان داد که ١٣۴۵ ھای پژوھشی در سال  يافته

. نشينی در ايران پيش از انقالب بود گر ابعاد حاشيه اين موارد تا حدودی نشان. اند ه درصد کارگر ماھر بود١۴ماھر و 

 ھای گسترده   اقتصاد کشاورزی روستاھا، موج مھاجرتئیين عدم کارادليل اصالحات ارضی و ھم چن  ھا به  در آن سال

  .ای به شھرھای بزرگ رخ داد که به نمود يافتن زيست در حاشيه آن ھا منجر شد 

تری رشد شھرنشينی شتاب بيش، ۵٠ۀبا اجرای طرح اصالحات ارضی در آن دھه و افزايش درآمدھای نفتی در دھ

تھران تا .  درصد رسيد۶۴، جمعيت شھرنشين کشور به ١٣۵٧ که در سال گرفت و اين رشد چنان سرعت يافت

بعد از .  آلونک را در خود جای داده بود۵٠٠ ھزار و ۴ خانوار و ۴۵٠ ھزار و ١٠ نزديک به ١٣۵٩شھريور سال 

 حاشيه ، روند»مستضعفان«تر به  دادن به بخش کشاورزی و توجه بيش ، با وجود تحوالت ساختاری و اولويت۵٧انقالب 

بنابراين، با وجود تحوالت .  و ناقص و بدون چشم انداز بودعچرا که اين سياست منقط. نشنی ھم چنان ادامه يافت

 ھای اقتصادی   و سياستئی برای ايجاد اشتغال در نقاط روستائیدليل ناکافی بودن امکانات زيربنا صورت گرفته، و به 

 ۀطوری که رشد جمعيت شھری طی دور شھرھا ھم چنان ادامه يافت، به  آغاز شد، مھاجرت به ١٣۶٠ ۀکه از اواخر دھ

 درصد افزايش داشت و اين روند طی ۵با نرخ رشدی معادل ) ١٣٣۵-۵۵ھای  يعنی بين سال( پيش از انقالب ۀبيست سال

  . درصد ادامه پيدا کرد٣/۴با نرخی معادل ) ١٣۵۵-٧۵( بعد از انقالب ۀسال  بيست ۀدور

 و يا حتی شھرھای کوچک ھستند که به اطراف شھرھای بزرگ ئین روستاا نشينان، مھاجر ين حاشيهبخش عظيمی از ا

ی با ئ  ھای حاشيه   تھران در شھرھا و شھرکۀ حدود يک پنجم جمعيت منطق١٣٧۵براساس سرشماری سال . آمده اند

تماعی شورای شھر تھران، از  اج-س کميسيون فرھنگیئير. اند ساخت و ساز غيرمجاز و غيرمتعارف سکونت يافته 

او از .  سال آينده خبر داده است١٠ عنوان مادر معضالت اجتماعی کشور، طی   درصد، به۵ به ٢ نشينی از  رشد حاشيه

چندی قبل مشاور شھردار .  سخن راند٨۴ نشين در کشور بر اساس آخرين آمار سال   ميليون حاشيه۵وجود بيش از 

 درصدی جمعيت پايتخت ٢٠ برابری جمعيت حريم شھر تھران و احتمال سرازير شدن ٨٠تھران ھم با اشاره به رشد 

 ميليون واحد مسکونی خالی در شھر تھران، به سمت  در نتيجه با وجود بيش از يک.  شھر خبر داده استۀبه سمت حاشي

رسمی شھرداری تھران  طبق اعالم ١٣٨۵در سال .  برابر شده است٨٠ تھران ۀ شھر ھجوم برده و جمعيت حاشيۀحاشي

  .  ميليون نفر رسيدند۵/٣ نشينان تھران به  حاشيه

 ون نفريلي م۵/۵سال گذشته، وجود .  در حدود پنج شش ميليون رسيده استیدر حاضر رقم حاشيه نشينان تھران به رقم

باف، ي باقر قالن در استان تھران در حالی از سوی مشاور شھردار تھران عنوان شد که قبل از آن، محمديه نشيحاش

  .ن ھستندينش هيتخت حاشيت پاي درصد جمع۵٠ تا ٣۵ز اعالم کرد يشھردار تھران ن

 هي گفت که آمار حاشئیت قضاينی و امنيه نشيش حاشين در ھمايش از ايز پيشھرسازی ن ر مسکن ويگر، وزياز سوی د

شھر بزرگ کشور سکونت  ١٠در حوالی ن افراد يون نفر است که حدود سه چھارم ايلي م٨ک به ينان کل کشور نزدينش

ه يت شھری کشور به صورت حاشيک ھشتم جمعيش از يب ھم اکنون«: رنا، گفتين به ايا، ھم چنيدی کيمحمد سع .دارند
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 سال ١٠ن موضوع مورد توجه جدی واقع نشود، طی يعتر ايکه اگر ھرچه سر ن در حوالی شھرھا زندگی می کنندينش

  ». برابر خواھد شد٢ور ن کشيه نشيحاش تينده جمعيآ

 ني نفر اعالم کرد که از ا٢۶٢ ھزار و ۴٩ون يلي م٧٠ت کشور را ي سال جاری جمع]عقرب[آبان ماه ٢۶ آمار در ۀادار

ن آمار و به گفته ياساس ا ن بريھم چن.  درصد در روستا ھا زندگی می کنند٣١ درصد در شھرھا و ۶٨ش از يتعداد ب

البته آمارھای غيررسمی خيلی . شھرھا زندگی می کنند هيت کشور در حاشي از جمعون نفريلي م٨ش از ير مسکن بيوز

  .ن حکومتی می دھندمسؤوالبيش تر از آمارھای رسمی است که 

، شھردار تھران ابراز اميدواری کرده است که با ١٣٨۵ ]اسد[ مرداد٩برای نمونه، به گزارش پايگاه خبری آفتاب، 

قاليباف به .  پاکدشت نخواھيم بودۀات شھری به حاشيه نشينان شاھد حوادثی چون حادث خدمۀاصالح قانون حريم و ارائ

ه ي شھرداری تھران می توانند به حاشرد قطعاً يم صورت گياگر اصالحاتی در بحث حر«: خبرگزاری فارس، گفته است

  ».ش تری نشان دھديان توجه بينش

ودکان خيابانی و کارتن خواب ھا را از عوارض حاشيه نشينی سردار قاليباف، بزه ھای اجتماعی چون کودکان فراری ک

نی ينش ه ي حاشۀني خدمات شھری، در زمۀھای صورت گرفته در حوز ابی يبا توجه به ارز«: خوانده و وعده داده است

 ۶آمار ارائه شده وزارت رفاه حاکی از وجود » . وجود دارد كه به زودی برطرف می شودئیھا عوارض و ناھنجاری 

  . تھرانی حاشيه نشين محسوب می شوند۵٠ تا ٣۵بنابراين آمار . ميليون حاشيه نشين ساکن تھران بود

ش از يب(ن در جھان يه نشيون نفری حاشيلي م٩۵٠ت ين برآوردھا از جمعينانه تريبر اساس آمارھای رسمی، در خوش ب

  ).د درص١٠(ون آن در ايران زندگی می كنند يليھفت م) ت جھاني درصد جمع١۵

مسبب اصلی حاشيه نشينی و بی کاری و فقر و آسيب ھای اجتماعی در جوامع مختلف سيستم اقتصادی حاکم بر کل 

سرکوب ھای دولتی، سياست .  و شھری و ھم چنين بر فرھنگی استئیجامعه بر روابط اجتماعی و محيط زندگی روستا

قاچاق، و تبعيض و بھره برداری و استثمار و بی ھای اقتصادی ظالمانه و بحران ھا، بورس بازی، رشوه خواران، 

ی و گرانی و فقر سبب شده است که آسيب ھای اجتماعی مانند رواج بزھکاری، آدم کشی، خودکشی، اعتياد به مواد راک

اين افراد با احساس حقارت خود . مخدر يا پخش و فروش آن و تن فروشی به ويژه به سرعت در بين آنان گسترش يابد

ن که ئي مرفه شھری به حساب آورده و مشاغل پست را قبول می کنند اين افراد به علت دست مزد پاۀن تر از طبقئيرا پا

 مسکن ۀخود ناشی از عرضه فراوان نيروی کار غير ماھر است دارای درآمد ناچيز ھستند و به ھمين داليل قادر به تھي

 با سرعت بيش تری ادامه می يابد زندگی آلونک ھا، ،یبدين ترتيب، حاشيه نشينی در حکومت اسالم. مناسب نيستند

 می گذارد و از نظر بھداشتی، تأثير، به ويژه از نظر تربيتی و آموزشی روی فرزندان آنان ...کپرھا، زاغه ھا و 

.  پرورشی و تربيتی بزرگ می شوندۀبسياری از کودکان در محيطی آلوده و کثيف به دور از مدرسه و بدون ھيچ وسيل

ن و تشکل ھای کارگری به جمعيت اين مناطق از ن جنبش ھای اجتماعی، به ويژه فعاال چنين شرايطی، توجه فعاالدر

  . اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی و انسانی بسيار مھم استۀر مبارزظھر نظر از ن

روستا در ايران از  ھزار ٥ بيش از ١٣٨٥ تا ١٣٧٥ دھد در طی سال ھای  بررسی ھای مرکز آمار ايران نشان می

به اين ترتيب ساالنه ھزار روستا در ايران خالی از سکنه شده و اين به معنی تھی شدن بخش ھای . ميان رفته است

  .توليدی اقتصاد ايران از جمعيت است

، وقتی ساکن شھرھا می شوند به مصرف ئی شھرھا اين است که جمعيت روستاۀ منفی کوچ روستائيان به حاشيتأثيريک 

  .ننده تبديل می شوند و ھمين امر سبب می شود کشاورزی و اقتصاد توليدی در ايران از ميان برودک
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آخرين گزارش .  شھرھا کوچ می کنندۀ به حاشي و فقر، اجباراً یکاربه دليل کمبود امکانات رفاھی، بياما روستائيان 

دھد، برخی از واحدھای مسکونی در    ايران نشان میئیھای روستا مرکز آمار ايران در خصوص امکانات خانه 

  . ترين امکانات و تسھيالت نظير حمام و آشپزخانه برخوردار نيستندئیروستاھا حتی از ابتدا

 درصد ٢٩ درصد شھر نشين و ٧١ ھزار نفری ايران ٩٧١ ميليون و ٧٤بر اساس آمارھای ارائه شده از جمعيت 

 منفی شده ١٣٩٠ تا ١٣٨٥ در ايران طی سال ھای ئیمعيت روستا دھد رشد ج ھا نشان می بررسی . روستانشين ھستند

  .است

 درصد به اينترنت مجھز ھستند و ھمين امر نشان ٠٨/٢ ايران، تنھا ئی ھای روستا بر اساس اين گزارش، از کل خانه

 از کولر و ھم چنين برخورداری. نی داردئي گيری از اينترنت در روستاھای ايران به شدت ضريب پا  دھد که بھره می

 ئی درصد خانه ھای روستا٥٥/٤٠تنھا . سيستم حرارات مرکزی و سيستم فاضالب نيز در روستاھا بسيار اندک است

  .ايران از گاز شھری برخوردارند

بر اساس اين گزارش، تحليل تعداد روستاھای ايران و کاھش مداوم جمعيت در اين مناطق به شدت ھشدار دھنده است و 

  .ناسان اتخاذ تدابيری برای بھبود وضع زندگی روستاھا را ضروری می دانندبسياری از کارش

، متوسط سھم سرمايه گذاری ھای ١٣۵٧ تا ١٣۴۴بر اساس آمارھای موجود، طی چھارده سال، يعنی از سال ھای 

ھم سرمايه در حالی که س.  درصد افزايش پيدا کرد١١ در صد بود و درباالترين سھم به ٨/٧ساالنه در بخش کشاورزی 

 درصد بوده ١۶ و ۵۵گذاری در ساير بخش ھای اقتصادی نظير خدمات و صنعت در کم ترين سھم به ترتيب بيش از 

  .است

 بخش، ٩٩٩ شھرستان، ۴٠٢ استان، ٣١، کشور ايران از ١٣٩١ ]جوزا[براساس آخرين تقسيمات کشوری در خرداد

ن يانگيمه خشك بوده و ميران، به طور كلی كوھستانی و نين اي سرزم.است  شھر تشکيل يافته ١١۶٧ دھستان و ٢۵١٢

ك چھارم آن يمی از مساحت كشور را كوه ھا و ارتفاعات، يش از نيب. استي متر از سطح در١٢٠٠ش از يارتفاع آن ب

  .ل می دھدين ھای در دست كشت تشكيز زميگر آن را نيك چھارم ديرا دشت ھا و كم تر از 

در حال حاضر جمعيت ايران به سمت ميان سالی در حرکت است، گيالن پيرترين استان به  مرکز آمار ايران، ۀبه گفت

  . سال و سيستان و بلوچستان جوان ترين استان کشور است۶۵لحاظ افراد باالی 

 ھزار از جمعيت کشور دارای ٣١٠، فقط ۵۵در سال .  درصد جمعيت کشور باسواد بودند٢/٩٣ به ميزان ٩٠در سال 

  . ھزار نفر افزايش يافت۴٧۴ ميليون و ۵، به ٩٠ی بودند که اين ميزان در سال تحصيالت عال

 به ويژه اھميت دادن به موقعيت کارگران و زحمت کشان ئیبه اين ترتيب، بحث و بررسی موقعيت جمعيت روستا

ی، سياسی،  در تحوالت اقتصادئیی و ساده ای نيست، بلکه با توجه به نقش جمعيت روستائ، بحث حاشيه ئیروستا

  .اجتماعی و فرھنگی کشور، يک بحث مھم و حياتی است

ان و تحوالت روستاھای کشور اشاره می ز تاريخی جديد و قديم در اعتراضات کشاورۀ بحث مان به دو نمونۀدر ادام

  .  جديد، در رابطه با اعتراضات کشاورزان شرق اصفھان در دو ماه اخر سال گذشته استۀنمون. کنم

 کشاورزان شرق اصفھان بر سر آب که پای نيروھای ضدشورش، سپاه، نيروھای امنيتی، دولت ۀی دو ماھ ھا درگيری

 در اين مورد نيروھای اپوزيسيون عکس العمل چندانی از خود نشان ندادند و متأسفانهاما . و مجلس را ھم به ميان کشيد

خود اين واقعه به سادگی نشان می دھد .  نگرديد از خارج کشور، تجمعی و آکسيون اعتراضی نيز برگزارئیدر ھيچ جا

  . ، ھم چنان نيروی فراموش شده ای ھستندئیکه زحمت کشان روستا

 ھای کشاورزی، درگيری و آسيب  آب کشت به زمين اعتراض جمعی از کشاورزان شرق استان اصفھان به نرسيدن حق 

ھمين رخداد باعث شد در » .بندی شد د قطع و جيره آب شرب يز« که ئیسيسات آب را در پی داشت، تا جاأرسيدن به ت
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 که وزرای اطالعات، جلسهدر اين .  ای ميان مجلس و دولت برگزار شود العاده  ماه گذشته، جلسه فوق ]حوت[اسفند

و بختياری و  ھای اصفھان، چھارمحال  نيرو، جھاد کشاورزی و معاونان وزارت کشور، استانداران و نمايندگان استان 

ھا و   و پرداخت خسارت خشک سالی به کشاورزان اين استان تأمين در محل مجلس شورای اسالمی، شرکت داشتند يزد

 ۀ محصوالت کشاورزی و اعمال مديريت واحد در حوزۀوام کشاورزان خسارت ديده از خشک سالی، پرداخت بيم

منطقه در جريان است و تصميمات اين ھر چند که ھنوز ھم اعتراض کشاورزان اين . رود طرح و تصويب شد زاينده 

  . دولت و مجلس به مرحله عملی نرسيده استمشترکجلسۀ 

کشاورزانی که نزديک دو ماه برای نشان دادن اعتراض خود با تراکتورھا در نقاطی از شرق اصفھان تجمع کرده 

 کشاورزان شرق اصفھان، :سايت اصفھان فردا در اين رابطه گزارش داد. بودند، واکنش ھای مختلفی در پی داشت

  . می کرده اندتأمينمردمانی که از گذشته ھای دور، معيشت و زندگی خود را از طريق کشاورزی 

.  آنان، سندی حقوقی و قابل ادعا تلقی می شودۀ آب زاينده رود محسوب می شوند که حق آب»حق آبه داران«آنان از 

، از قول حسين غفوری مديرعامل شرکت آب ٢٠١٣ بروری ف٢٢ -  ١٣٩١ جم روز جمعه چھارم اسفند  روزنامه جام

 تجھيزاتی از قبيل تراکتور، ۀتعدادی از مردم مناطق سيان، قارنه واژيه در استان اصفھان به وسيل«: يزد نوشتۀ منطق

  ». انتقال آب به يزد، اقدام به تخريب اين خط کردندۀلودر، بيل مکانيکی و سيم بکسل با ھجوم به مسير لول

 گويند  ن وزارت نيرو میمسؤوال. شود رود به استان يزد منتقل می   ھزار متر مکعب آب زاينده ١٨٠ تا ١٧٠زانه رو

 شود که کمبود آب شيرين دارد اما مردم اصفھان معتقدند اين آب   آب شرب مردم يزد استفاده میتأميناين آب برای 

  . شود برای مصارف صنعتی به يزد منتقل می

به دليل .  اند  اعتراض کردهمسألهتان اصفھان در پی قطع حق آب خود از زاينده رود بارھا نسبت به اين کشاورزان اس

رود را به يزد   ھای آبی زدند که آب زاينده  بی اثر بودن اين اعتراضات، کشاورزان استان اصفھان دست به تخريب لوله

  . بندی شده است رهدر پی اين اقدام، آب آشاميدنی در يزد جي.  کند منتقل می

 انتقال آب زاينده رود به کاشان، يزد، گلپايگان و کرمان و خشک ۀکشاورزان در سال ھای اخير در اعتراض به شيو

  .شدن آب منطقه، تحصن ھا و تجمعات مختلفی برگزار کرده اند

  آب زاينده رود شده ئی سال گذشته نيز کشاورزان اصفھانی با تحصن شبانه روزی خواستار بازگشا]ثور[ارديبھشت

  .بودند

 باعث نابودی کشاورزی در اين منطقه شده است و باعث کاھش ن انتقال نادرست آب زاينده رود عمالً ا معترضۀبه گفت

  .چشم گير آب و مختل شدن اکولوژی منطقه و خشک شدن باتالق گاوخونی می شود

پس از آن . ضان و نيروھای انتظامی درگيری شد اسفند ماه بين معتر٩دنبال دو ماه اعتراض کشاورزان، روز  به 

در حالی که گروھی . نيروھای انتظامی عده ای را بازداشت کردند که با مقاومت مردم منطقه ناچار به آزادی آنان شدند

آن طور . موران برای تعمير اين خط لوله به منطقه عازم شدند با مقاومت مردم رو به رو و منجر به درگيری شدأاز م

  . انتظامی را به آتش کشيدندۀ در فيلم منتشر شده در يوتيوب ديده می شود مردم سه دستگاه اتوبوس نيروی ويژکه

مرحله اول اصالحات ارضی در دوره نخست وزيری علی  . قديمی تر نيز اصالحات ارضی حکومت پھلوی بودۀنمون

 گزارده شد و مرحله سوم ءمطرح و به اجرا» ديانقالب سف« كی از اصول ششگانه ينی و مرحله دوم آن به عنوان يام

  .دي گردءدا اجراي توسط دولت ھو١٣٤٨اصالحات ارضی در سال 

ه يران اتفاق افتاد، باعث نفوذ و جاری شدن روابط سرماي در ا١٣٤٢ تا ١٣٣٩ اصالحات ارضی كه طی سال ھای نھايتاً 

ان مثبت يآثار درازمدت اصالحات برای روستائ. د داری در كشور ش هيل حركت آزاد سرمايداری در روستاھا و تسھ 

ن بودند از يم محصول نداشتند و خوش نشين كه با مالكان قرارداد زراعتی و تقسيل ايمی از روستائيان به دليرا نينبود، ز
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 ن گرفتند، سھمیيگر كه زميمی ديب به نيقر. دنديل گردي تبدئیروی كارگر روستاين محروم شدند و به نيافت زميدر

از سوی ديگر، بخش . افت كردند كه اغلب در قطعات كوچك پراكنده و نامناسب برای كشت بوديتر از ده ھكتار دركم

م روستا نبودند، باقی ماند و به كشت ين كه مقيار مالكيم اراضی نشد و در اختيز مشمول تقسين ھای حاصلخي زمۀعمد

  . افتيزه اختصاص يمكان

 از تحوالت سرمايه داری بود که در جھان سرعت گرفته بود و ايران متأثرر ايران، در واقع اجرای اصالحات ارضی د

 به وجود آورد و آن را با نظم جديد سرمايه داری منطبق نمايد و گذر از ئی روستاۀ در جامعینيز مجبور بود تحوالت

  .دوره فئودالی به سرمايه درای در روستاھا را نيز متحقق سازد

. ا انقالب شاه و مردم ناميد چرا که در آن دوران، انقالب اتفاق خيلی ستايش شده و پسنديده بودشاه اصالحات ارضی ر

  . بنابراين، شاه ھم نام اصالحات ارضی خود را انقالب گذاشت

در آن دوران انقالب چين اتفاق افتاده . ھای دھقانی در سطح جھانی است ھم چنين اصالحات ارضی، ھم زمان با انقالب 

خواستند از  ھا می آن . ھا به دنبال منافع خود بودند  امريکائی.  داشتوريا مشکالت زيادی در ويتنام و کامريکا بود و

گسترش کمونيسم جلوگيری کنند و شاه و تئوريسين ھايش براين عقيده بودند که با اصالحات ارضی جلوی انقالب 

  .احتمالی دھقانی گرفته خواھد شد

حزب . س ھمه حزب توده در برابر انقالب سفيد سرگيجه گرفته بودندأپ آن دوره و در راز سوی ديگر، نيروھای چ

  . »اصالحات ارضی آری ديکتاتوری شاه نه«:  کردتأئيدتوده که فعاليتش ممنوع بود اما انقالب سفيد را با اين شعار 

رژی دبره بود و » ب در انقالبانقال«مائو و » کتاب سرخ« که در دست نيروھای چپ بود ئیھا در آن دوران، کتاب 

  .ن سياسی که خود را کمونيست می دانستند خبر چندانی از نظريات مارکس، انگلس و لنين نداشتندفعاال

در آن .  بودکرده آن را ترجمه و منتشر » آذين به«شولوخوف بود که » زمين نوآباد« جذاب آن دوره، ئیيکی از کتاب ھا

  . شود مطرح می) ھای کشاورزی تعاونی(ز ھای کالخوز و سالخو کتاب، بحث 

ھا  ھا توسط روستا  شھرۀھای ايرانی، مخالف اصالحات ارضی بودند و ھم چنان بر تز مائو، مبنی بر محاصر مائوئيست 

 نيمه استعماری ارزيابی - ھا نظام حاکم بر ايران بعد از اصالحات ارضی را نيمه فئودال »مائوئيست«.  می کردندتأکيد

کردند بايد تزھای مائو را کنار می  رات اصالحات ارضی را قبول می يي ھا تغ»مائوئيست«ند بنابراين، اگر می کرد

  .نھادند 

ھای شمال اقدام مسلحانه کردند که البته  ھا و جنگل   نيز گروه سياھکل با ھدف فعاليت در روستا۴٠ ۀدر اواخر دھ

  . شکست خورد

ھا، معتقد بودند   »مائوئيست«. ر تحليل اصالحات ارضی نظريات متفاوتی داشتند ھا د» مائوئيست« و ئی ھای فدا چريک

  .  نيمه مستعمره است-سيستم حاکم علی رغم اصالحات ارضی، ھم چنان نيمه فئودال

  .  ھا، بر اين نظر بودند که به دنبال اصالحات ارضی، سيستم تبديل به بورژوازی کمپرادور شده است اما چريک

از اين رو، با روندی .  اجتماعی و فرھنگی در روستائيان نداشتۀگرفت و پاي حات ارضی از باال انجام در واقع اصال

اساس حکومت شاه، ظرفيت . که اصالحات ارضی طی کرد نتوانست روستائيان را رد راستای اھداف خود متشکل نمايد

 مانند سپاه دانش، سپاه بھداشت يا ئیی نھادھاحت.  دموکراتيک برای رشد و گسترش نھادھای مردمی را نداشتئیو توانا

   کشاورزی نيز نتوانستند نظر دھقانان را به سياست ھای شاه جلب کنند؟ ۀبانک توسع

يکی از ضعف ھای نيروھای سياسی چپ و سوسياليست در نگرش به روستائيانی بود که به ناچار به شھرھا کوچ کرده 

در اين جا دو مشکل . بدون امکانات شھرھای در فقر و نداری زندگی می کردندبودند و در حلبی آبادھا و حاشيه شھرھا 
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 که جذب کارگاه ھا و کارخانه ھا شده بودند به دليل عدم آگاھی سياسی، تشکل پذير نبودند و دوم آن ئیوجود داشت آن ھا

   که بی کار بودند ئیھا

رده بودند در غياب فعاليت نيروھای چپ در ميان آن ھا،  شھرھا آوۀ را با خود به حاشيئیآن ھا در وافع، فرھنگ روستا

 می زدند و از سوی ديگر، با فرھنگی در فقر دست و پا ئچرا که آن ھا از سو. به گرايشات مذھبی روی آورده بودند

 و پس از آن بسياری از ۵٧ در نتيجه در انقالب .رو شده بودند که برايشان قابل ھضم نبوده جديدی در جامعه روب

  .حاشيه نشينان شھرھا و بسياری از روستائيان جذب نيروھای مذھبی شدند و به حمايت از حکومت اسالمی برخاستند

 نيروھای کارگری کمونيستی ۀ روستائيان، بايد برای ھمۀ قديمی و جديد دربارۀبه اين ترتيب، ارزيابی اين دو نمون

کارگری ايران، اگر نسبت به آموزش و بسيج سياسی و اجتماعی ن جنبش يعنی آن ھا، به ويژه فعاال. شدار دھنده باشدوھ

.  و کشاورزان فقير ھم چون گذشته اھميتی ندھند قبل از ھمه جنبش کارگری را تضعيف می کنندئیزحمت کشان روستا

  . کارگر در تحوالت اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی جامعه ھستندۀچرا که آن ھا متحد طبيعی طبق

  :ه مطالب فوق نتيجه می گيريمبا توجه ب

 در بعد اقتصادی، به ويژه از طريق توليدات کشاورزی و صنايع دستی نقش مھمی ئیکارگران و زحمت کشان روستا

 کشاورزی ايران، ظرفيت ھای بالقوه زياد اين بخش ۀآمارھا و تجارب نشان داده اند که در عرص. در اقتصاد ملی دارند

 دولت ۀاما با اين وجود، سھم اين بخش از کل منابع سرمايه گذاری شد.  بيش تر وجود داردۀبرای افزايش توليد و توسع

در واقع بخش کشاورزی با حداقل سرمايه گذاری ريالی و .  درصد بوده است۶گذشته، ھمواره کم تر از دھۀ در سه 

  .ارزی، باالترين نقش مھمی را در اقتصاد ملی داشته است

، ھم چنين وجود توانمندی ھای فرھنگی، ئی درصد جمعيت کشور در مناطق روستا٣٠ حدود در بعد اجتماعی، سکونت

، ئی چون خودکفائی با خصلت ھائی زندگی منحصر به فرد روستاۀساختارھای اجتماعی متنوع و کارآمد، نوع و شيو

 و ھم چنين در مبارزات  ملی کشورۀی، در تحقق فرايند توسعئقادرند ضمن ايجاد ثبات اجتماعی و فرھنگی و منطقه 

  . کنندءسياسی، اجتماعی و فرھنگی نقش مھمی را ايفا

نقش زيست محيطی روستا در تحقق .  داردئی نواحی روستاۀ زيادی بر توسعتأثيردر بعد زيست محيطی، کشاورزی 

 خشک سالی ھا،  و خطرات ناشی ازئی در جھت مقابله با بيابان زائی ملی، با قابليت ھای مناطق روستاۀاھداف توسع

  . مقابله با فرسايش و تخريب خاک، حفظ و نگھداری منابع طبيعی حائز اھميت است

 به ويژه در فضاھای خاص مانند سرحدات مرزی، مناطق غربی و شرقی و جنوب ئیدر بعد سياسی، در نقاط روستا

سالمی که در اين مناطق ثری در امر مبارزات سياسی و حمايت از نيروھای مخالف حکومت اؤشرقی کشور نقش م

  .رفت و آمد می کنند مانند کردستان، سيستان و بلوچستان، آذربايجان و ترکمن صحرا و غيره خواھد داشت

 و رفع مشکالت معيشتی و اجتماعی و مطالبات ئیتوجه به وضعيت و خواسته ھای کارگران و زحمت کشان روستا

خواه، برابری طلب و کمونيست مخالف حکومت اسالمی ھای آزادي نيروۀسياسی و اجتماعی آن ھا، يک وظيفه برای ھم

  . و يک ضرورت انسانی، سياسی و اجتماعی محسوب می شود. است

 ايران، بعد انسانی آن است بنابراين، به لحاظ انسانی، الزم است که ۀبا توجه به اين که يکی از ابعاد مھم تحوالت جامع

روستاھا ھم در حکومت ھای . از فرصت ھا و امکانات برخوردار گردد شھری ۀ متناسب با جامعئی روستاۀجامع

پھلوی و ھم حکومت اسالمی، مورد تبعيض و نابرابری قرار گرفته اند از اين رو، بايد بيش از ھر زمان ديگری توجه 

 کشور، ۀشته شد از اجتماعات انسانی، به ويژه مناطق توسعه نيافته و عقب نگه دائیبه حقوق انسان ھا و محروميت زدا

در کانون توجه نيروھای برابری طلب و عدالت جو قرار گيرد و حق برخورداری از امکانات و فرصت ھا، از حقوق 

  .  عمل داشتۀمسلم انسانی محسوب شود، بايد برای تحقق آن ھا، برنامه ريزی کرد و نقش
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 ما در شھرھا، به ويژه روستاھاست ۀ جامع مشکالت بزرگ و اساسیۀکاری از جملم اکنون تورم و گرانی و فقر و بيھ

 شده است بنابراين، توجه به خواست ھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی ئیو اين امر باعث تشديد مھاجرت ھای روستا

م چون جنبش کارگری، جنبش زنان و جنبش دانش جويان و ھآن ھا می تواند آن ھا را به سوی جنبش ھای اجتماعی 

  . جوانان بکشاند

ن  کارگر ايران ھستند از اين رو، ضروری است که فعاالۀ، متحد واقعی طبقئیيتا کارگران و زحمت کشان روستانھا

 اجتماعی، زندگی و دست مزد و ديگر مطالبات آن ھا اھميت دھند و ارتباط - آموزش سياسی ۀجنبش کارگری، به نحو

  .نزديکی با آن ھا برقرار نمايند

  

  ٢٠١٣ اپريل بيست و ھفتم - ١٣٩٢ ]ثور[شنبه ھفتم ارديبھشت

 

 

 


