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دس عبل  2008ثحشاى حبد هْاد ؿزایی ثش رِبى ضشثَ دیگشی ّاسد کشد ّ ثَ هؾکل دساصهذت کؾبّسصی ّ کوجْد
هْاد ؿزایی کَ ػبهل گشعٌگی ّ عْء تـزیَ هیلیبسدُب ًلش اص اًغبى ُب ثْد ،اكضّد .ثَ هٌظْس دسک هلبُین ُْلٌبک
حْادث اهشّص ،ثشسعی احش هتوبثل ثحشاى دساصهذت ّ ثحشاى کْتبٍ هذت ضشّست هی یبثذُ .ش دّ ثحشاى ػوذتب
اص تْلیذ هْادؿزایی ،الیبف ،عْخت کؾبّسصی ثشای کغت هٌلؼت ًبؽی هی ؽْد ّ ثَ ًبگضیش اص پی آى ؽکبكی
ػوین ثیي هیضاى هْاد ؿزایی ّ ًیبص هشدم رِبى ایزبد هی گشدد.
گزسنگی مىجىد قبل اس بحزان کنىنی
دس حبل حبضش ثیؼ اص  6هیلیبسد اًغبى سّی صهیي صًذگی هی کٌٌذ ّ ثشاعبط ثشآّسد عبصهبى هلل ًضدیک ثَ یک
هیلیبسد ًلش اص گشعٌگی هضهي سًذ هی ثشًذ .الجتَ ایي ػذد کَ صشكب یک تخویي خبم اعت ،آى ُبیی سا کَ دچبس
کوجْد ّیتبهیي ُب ّ هْاد ؿزایی ّ عْء تـزیَ ُغتٌذ سا ثَ ؽوبس ًوی آّسد .تؼذاد ّاهؼی آى ُبیی کَ اهٌیت ؿزایی
ًذاسًذ ّ اص عْء تـزیَ یب کوجْد حبد ّیتبهیي ُب ّ هْاد هؼذًی دس سًذ اًذ ،احتوبال ثَ عَ هیلیبسد ًلش هی سعذ کَ
ًیوی اص ثؾشیت سا تؾکیل هی دُذ .ؽذت ایي ثحشاى دس عبل گزؽتَ ثَ ٌُگبم اػالم آهبس عبصهبى هلل دسثبسٍ هشگ
سّصاًَ  18,000کْدک دس احش هغتوین یب ؿیشهغتوین عْء تـزیَ آؽکبس ؽذ (آعْؽیتذ پشط ،كْسیَ .)2007
دس ّاهغ ػذم تْلیذ هْاد ؿزایی ػبهل گشعٌگی ًیغت ّ ایي ّاهؼیت دس کؾْس آهشیکب هبثل سّیت اعت .دس ایي
کؾْس هیضاى تْلیذ هْاد ؿزایی اص ًیبص ربهؼَ ثیؾتش اعت ،دس حبلی کَ گشعٌگی ُوچٌبى اص هؾکالت اعبعی اعت.
ثشاعبط آهبس ّصاست کؾبّسصی آهشیکب دس عبل  2006ثیؼ اص  35هیلیْى ًلش اص هشدم ایي کؾْس دس خبًْادٍ
ُبیی صًذگی هی کٌٌذ کَ اهٌیت ؿزایی ّرْد ًذاسد ّ  13هیلیْى ًلش اص آى ُب کْدک ُغتٌذ .ثَ دلیل ًجْد ؿزا
ثضسگغبالى دس ثیؼ اص  12هیلیْى خبًْاس آهشیکبیی اص هْاصًَ ؿزایی ثِشٍ ای ًوی ثشًذ ّ دس ثیؼ اص  7هیلیْى
خبًْادٍ ،یک ًلش اص عِن ؿزایی کوتشی ثشخْسداس اعت یب یک ّػذٍ کوتش ؿزا هی خْسد .کْدکبى ًضدیک ثَ 5
هیلیْى خبًْادٍ آهشیکبیی دس هوبطؼی اص عبل ثَ اًذاصٍ کبكی ؿزا ًذاسًذ.
دس کؾْسُبی كویش ًیض ایي هغئلَ ؿیشهؼوْل ًیغت کَ دس حضْس گشعٌگی گغتشدٍ ّ هبًذگبس ،رخبیش یضسگی اص
ؿزا ثَ ُذس هی سّد ّ یب ًبهٌبعت تْصیغ هی ؽْد .چٌذ عبل هجل ًیْیْسک تبیوض هوبلَ ای ثب ایي ػٌْاى هٌتؾش کشد:
" كوشا دس ٌُذّعتبى اص گشعٌگی هی هیشًذ ،دس حبلی کَ گٌذم هبصاد هی پْعذ".
نبىد "حق غذا"
گشعٌگی ّ عْء تـزیَ هؼوْال ًبؽی اص هؾکل صهیٌَ ای ثضسگتشی اعت ّ آى ػجبستغت اص كوش دس عیغتن اهتصبدی
ای کَ ثَ هْل سیچل کبسعْى ُیچ خذایی سا ثَ رض عْد ّ تْلیذ ثٌذٍ ًیغت .توشیجب دس ُوَ کؾْسُبی رِبى ثب هْاد
ؿزایی ثَ ػٌْاى کبالیی ُوچْى عبیش کبالُب اص هجیل لجبط ،اتْهجیل ،هذاد ،کتبة ،رْاُشات ّ ؿیشٍ ثشخْسد هی
ؽْد !.اهب هشدم آًوذس اُویت ًذاسًذ کَ حن خشیذ کبالی ثخصْصی سا داؽتَ ثبؽٌذ ّ دس ایي استجبط ثیي ضشّسیبت
ّ تزوالت صًذگی هشدم ُیچ توبیضی ّرْد ًذاسد .آى ُبیی کَ صبحت حشّت اًذ تْاًبیی خشیذ ُشچیضی کَ دل ؽبى
ثخْاُذ سا داسًذ دس حبلی کَ كوشا حتی تْاًبیی خشیذ اهالم اعبعی هْسد ًیبصؽبى سا ُن ًذاسًذ .دس ًظبم عشهبیَ
داسی هشدم حن دعتشعی ثَ ؿزای کبكی ،عشپٌبٍ ّ اهکبًبت پضؽکی ًذاسًذ .دس ایي استجبط هشدهی کَ ثَ هْل
اهتصبدداًبى "ًیبص هْحش" ًذاسًذ ،هبدس ثَ خشیذ ؿزایی کَ ثَ اًذاصٍ کبكی هـزی ثبؽذ ًیغتٌذ .الجتَ ًذاؽتي "ًیبص
هْحش" دس ایي هْسد یؼٌی ایي کَ هشدم كویش ثَ اًذاصٍ کبكی پْل ًذاسًذ تب هْاد ؿزایی هْسد ًیبصؽبى سا ثخشًذً( .یبص
هْحش اص اصْل اهتصبدی اعت کَ ثَ احتیبربت هصشف کٌٌذٍ ّ ُوشاُی آى ثب هذست خشیذ یب پْل اؽبسٍ هی کٌذ .م)
ثؾش یک "ًیبص ثیْلْژیکی" ثَ ؿزا داسد ،یؼٌی ُوَ هب ثشای اداهَ صًذگی ثَ ُوبى اًذاصٍ کَ ثَ آة ّ ثَ ُْا ًیبص
داسین ثَ ؿزا ُن احتیبد داسین .اهب اص حوبین اصْلی ربهؼَ عشهبیَ داسی ایي اعت کَ ثغیبسی اص هشدم اص دعتیبثی

کبهل ثَ ایي ًیبص ثیْلْژیکی هحشّم هی ؽًْذ .ایي ًیض ّاهؼیت داسد کَ ثشخی اص کؾْسُبی حشّتوٌذ رِبى ثْیژٍ
اسّپب ثَ هشدم كویش کوک هی کٌٌذ ،اهب ؽیٍْ راتی ػولکشد عشهبیَ داسی دس حویوت دس ربهؼَ ،طجوَ پبییٌی سا
ثْرْد هی آّسد کَ ؿبلجب اثتذایی تشیي اهکبًبت ثشای هْرْدیت اًغبى سا ُن ًذاسًذ .دس آهشیکب دّلت ثَ هٌظْس
تـزیَ كوشا دعت ثَ اًْاع هختلق خالهیت ُب اص رولَ تْصیغ کْپي ؿزا ّ ثشًبهَ ًبُبس هذسعَ هی صًذ .اهب عشهبیَ
ای کَ دس رِت ایي ثشًبهَ ُب دس ًظش گشكتَ هی ؽْد ،ثشای سكغ ًیبصُبی كوشا ثَ ُیچ ّرَ کبكی ًیغت ّ اًزوي
ُبی خیشیَ هتؼذدی ثَ هٌظْس سكغ ایي کوجْد دس ایي رٌگِ ؿلجَ ًبپزیش هی رٌگٌذ.
ّاهؼیت ایي اعت کَ دس ایي ػصش توشیجب ُیچ کظ ثَ خبطش گشعٌگی ًوی هیشد ،ثَ رض گشعٌگی ُبی ؽذیذی کَ
دس احش رٌگ ُب ّ ًبثغبهبًی ُب ایزبد هی ؽْد .ثیؾتش هشدم كویش دچبس عْء تـزیَ هضهي ّ عپظ دس احش اثتال ثَ
اًْاع ثیوبسی ُبیی کَ طْل ػوشؽبى سا کْتبٍ هی کٌذ یب آعیت پزیشتشؽبى هی عبصد ،ربى هی عپبسًذ .ثالی عْء
تـزیَ هبًغ سؽذ رٌُی ّ رغوی کْدکبى هی ؽْد ّ آعیت ُبی اثذی ثش آى ُب ّاسد هی عبصد.
بحزان حاد و روبو رشد :گزسنگی بی پایان سال 2008
دس ایي لحظَ اص تبسیخ ػالٍّ ثش گشعٌگی ربسی کَ ثحج آى سكت ،ثَ طْس ُوضهبى دس رِبى چٌذ ثحشاى ؿزایی
دیگش ًیض دس حبل سّیذاد اعت .ثحشاى حبد ّ ؽذیذی کَ اص دّ عبل هجل آؿبص گؾت ،سّص ثَ سّص ثذتش هی ؽْد ّ
ؽذت آى ثَ حذی سعیذٍ کَ هبثل اؿشام ًیغت .اص ایي سّی تؼذاد کغبًی کَ دس اطشاف گیتی ثَ گشداة عْء تـزیَ
هی اكتٌذ ،ثَ عشػت ثبال هی سّد .اگشچَ آهبس گشعٌَ ُبی عبل گزؽتَ ٌُْص دس دعتشط ًیغت ،اهب آؽکبس اعت کَ
اكشاد صیبدی هجل اص هْػذ ثَ کبم هشگ خْاٌُذ اكتبد ّ یب خغبست ُبی دیگشی خْاٌُذ دیذ کَ ایي ػذٍ طجن هؼوْل
ػوذتب کْدکبى ،پیشاى ّ ًبتْاى ُبیی خْاٌُذ ثْد کَ ثیؼ تش اص عبیشیي اص گشعٌگی ثی پبیبى اهغبل احش هی پزیشًذ.
دس عبل گزؽتَ ثِبی ؽصت هْسد اص اهالم کؾبّسصی  37دسصذ ّ دس عبل پیؼ اص آى  14دسصذ اكضایؼ یبكتَ
اعت (ًیْیْسک تبیوض ژاًْیَ  .)2008ػلل ایي صؼْد ًغجتب آؽکبس اعتً .خغتیي ػلت آى اكضایؼ ثِبی ًلت اعت،
صیشا ثِبی ثشخی اص کبالُب ثَ طْس هغتوین یب ؿیشهغتوین ثَ ثِبی ًلت ثغتگی داسد .ثَ ػٌْاى هخبل دس آهشیکب،
اسّپب ّ ثغیبسی اص کؾْسُبی دیگش اكضایؼ ثِبی ًلت ثبػج پبكؾبسی ثیؾتش ثش کؾت ؿالت ثَ هٌظْس تْلیذ
عْخت ؽذٍ اعت .ثذیي تشتیت کؾت رست ثَ هٌظْس تْلیذ اتبًْل یب اعتلبدٍ اص عْیب ّ سّؿي ًخل ثشای عْخت
هْتْسُبی دیضل ثبػج کبُؼ ایي هْاد ؿزایی هی ؽْد .دس عبل گزؽتَ ثیؼ اص  20دسصذ اص کل رست آهشیکب
ثشای تْلیذ اتبًْل اعتلبدٍ ؽذ ،پشّعَ ای کَ دس آى هیضاى تْلیذ اًشژی اص هیضاى هصشف آى چٌذاى ثبالتش ًیغت.
صیشا ثَ هٌظْس تْلیذ آى دس ایي هویبط ثبال ثَ هیضاى صیبدی ثٌضیي ّ ًلت خبم ًیبص اعت .هخال دس تْلیذ ّ ساًذى
تشاکتْسُب ّ هبؽیي آالت دسّ ّ تْلیذ کْد ّ عوْم ؽیویبیی ،خؾک کشدى ّ اًجبس ؿالت ثَ ًلت ّ ثٌضیي ًیبص اعت.
ػلت دّم صؼْد ثِبی ؿالت ،اكضایؼ ًیبص ثَ گْؽت دس هیبى طجوَ هتْعظ آهشیکبی التیي ّ آعیب ،ثْیژٍ هشدم چیي
اعت .اعتلبدٍ اص ایي ؿالت ثشای عیش کشدى حیْاًبتی چْى گبّ ،خْک ّ هبکیبى ثَ هیضاى صیبدی ثبال سكتَ تب ًیبص
گْؽت ایي طجوَ اص رْاهغ سا ثشطشف عبصد .تـزیَ حیْاًبت ثب ؿالت كؾبس سا اكضایؼ هی دُذ ّ دس حویوت ایي
ؽیٍْ اص تْلیذ گْؽت ثشای تْلیذ اًشژی یب پشّتئیي ؽیٍْ ثغیبس ًبهٌبعجی اعت .ثَ خصْؿ اعتلبدٍ اص ایي ؿالت
ثشای پشّسػ حیْاًی چْى گبّ اتالف هْاد ؿزایی ثَ حغبة هی آیذ ،صیشا دعتگبٍ ُبضوَ آى ُب هبدس اعت اًشژی
سا اص علْلض کَ دس ػللضاسُب ّ چشاگبٍ ُب یبكت هی ؽْد ،رزة ًوْدٍ ّ سؽذ کٌذ ،الجتَ ثب عشػتی کوتش .ثشای تْلیذ
یک پًْذ گْؽت ،گبّ ثَ ُؾت پًْذ  ،خْک ثَ پٌذ پًْذ ّ هشؽ ّ خشّط ثَ عَ پًْذ رست ًیبص داسًذ (ثبسّى،
هبسچ .)2008
دلیل عْم اكضایؼ ثیؼ اص حذ هیوت هْاد ؿزایی ایي اعت کَ چٌذ کؾْس هِوی کَ تبکٌْى خْدکلب ثْدًذ ّ ثب ّرْد
گشعٌگی ِ روؼیت صیبدی اص هشدم ؽبى ُیچ گًَْ هْاد ؿزایی اص ثیشّى ّاسد ًوی کشدًذ ،ایٌک اص ّاسد کٌٌذٍ
ُبی ثضسگ هْاد ؿزایی ثَ ؽوبس هی سًّذ .یکی اص تحلیل گشاى کؾبّسصی دس دُلی ًْ هی ًْیغذّ" :هتی
کؾْسُبیی چْى ٌُذّعتبى دعت ثَ ّاسدات هْاد ؿزایی ثضًٌذ ،ایي ربعت کَ ثِبی ایي هْاد ثَ ؽذت ثبال هی
سّد ....اگش ٌُذّعتبى ّ چیي ثَ ّاسد کٌٌذٍ ُبی هْاد ؿزایی تجذیل ؽًْذ ّ خْدهختبسی خْد سا دس تْلیذ هْاد
ؿزایی اص دعت ثذٌُذُ ،وبى طْس کَ اص دعت هی دٌُذ ،ثِبی رِبًی ایي کبالُب ثَ یویي ثبالتش ُن خْاُذ سكت کَ
ایي خْد یؼٌی ػصش اسصاًی هْاد ؿزایی ثغش آهذٍ اعت ".ػلت ربًجی دیگش دس اكضایؼ هیوت ثشًذ ّاگزاسی صهیي

ُبی صساػی ثَ پشّژٍ ُبی دیگش اعت :هخال حذّد  7هیلیْى رشیت دس چیي ّ  700,000رشیت دس ّیتٌبم اص ؽجکَ
کؾبّسصی ثَ عبیش پشّژٍ ُب ّاگزاس ؽذٍ اعت.
ثشخی اص ػلل رذیذ دس اكضایؼ ثِبی گٌذم ّ ثشًذ ثَ ؽشایظ آة ّ ُْایی ثغتگی داسد .خؾکغبلی دس اعتشالیب کَ اص
ػوذٍ کؾْسُبی صبدسکٌٌذٍ گٌذم رِبى اعت ،تبحیش صیبدی ثش ثِبی گٌذم داؽتَ اعت .تْكبى هْعوی عبل  2007دس
ثٌگالدػ حذّدا هؼبدل  600هیلیْى دالس ثشًذ ایي کؾْس سا ًبثْد کشد ّ هٌزش ثَ  70دسصذ اكضایؼ هیوت ایي
هحصْل گؾت (سّصًبهَ اعتبس ،كْسیَ  ،2008ثٌگالدػ)....
احتکبس کبالُب دس ایي ؽشایظ ثحشاًی ًوؼ دیگشی ثشای اكضایؼ هیوت ُب ثبصی هی کٌذ .ثب ػوین ؽذى ثحشاى
اهتصبدی آهشیکب ّ ؽیْع آى دس صهغتبى  2008هحتکشیي هجبلؾ ثیؾتشی سا ثشای خشیذ ّ احتکبس ؿزا ّ آُي کَ ثَ
"اهالم چشخَ ثشتش" هؼشّف اًذُ ،ضیٌَ کشدًذ .ثب ّرْد اؽتجبٍ ،هطشّد ّ ؿیشثؾشدّعتبًَ ثْدى ایي ػول ،آى ُب
ُوچٌبى ثَ ایي کبس اداهَ دادٍ ّ ثب ثِشٍ ثشداسی اص ؽشایظ عخت ثبصاس ثَ ثذثختی هشدم اكضّدًذً .بگلتَ ًوبًذ کَ
ؽشایظ اهتصبدی ؽشکت ُبی چٌذهلیتی کَ هغئْل اداسٍ هحصْالت کؾبّسصی ُغتٌذ ّ هْاد ؿزایی گًْبگًْی تْلیذ
هی کٌٌذ ّ ثَ هشدم هی كشّؽٌذ ،دس ایي هیبى هغتخٌی اعت ّ ایي ؽشکت ُب اص ًظش اهتصبدی دس ؽشایظ خْثی ثغش
هی ثشًذ .آى ُب دس دّساى کوجْد ّ اكضایؼ هیوت ُب عْدُبی کالًی ثذعت هی آّسًذ.
الجتَ اكضایؼ هیوت هبُی ُبی اهیبًْعی ثبس دیگشی سا ثش دّػ هشدم كویش ّ یب ًغجتب كویش هی گزاسد ،اگشچَ ایي
دلیلی ثشای اكضایؼ ثِبی عبیش اهالم ؿزایی ًیغت .صیذ ثیؼ اص حذ ًیض ثبػج حزف ایي هٌجغ پشّتئیي اص سژین
ؿزایی دسصذ ثضسگی اص هشدم رِبى هی گشدد.
سکْد اهتصبدی دس ثغیبسی اص ثخؼ ُبی آهشیکب هحغْط اعت ّ توبضبی کوک اص ثٌگبٍ ُبی خیشیَ دّلتی
سّصاكضّى اعت .ؿبلجب هْاد ؿزایی هشدهی کَ ثَ ایي هْعغبت ّاثغتَ اًذ ،هجل اص پبیبى ُش هبٍ ثَ اتوبم هی سعذ ّ
هیضاى توبضب دس ایي صهبى ثَ ؽذت اكضایؼ هی یبثذ .اهب ثشخالف اكضایؼ ًیبص هشدم ثَ کوک ُبی دّلتی ،اُذای
هْاد ؿزایی ثْیژٍ اص ربًت دّلت كذسال دس حذ ّعیؼی کبُؼ یبكتَ اعت .اص عْی دیگش ،عْپشهبسکت ُب ُن ثشای
کغت دسآهذ ساٍ حل ُبیی پیذا کشدٍ اًذ ّ هْادی سا کَ هجال ثَ هْعغبت تْصیغ ؿزا اُذا هی کشدًذ ،ایٌک ثَ كشّػ
هی سعبًٌذ .دس ایبلت کٌتیکبت ًیبص هشدم ثَ ؿزا اّد گشكتَ اعت دس حبلی کَ رخبیش ؿزایی ثب ایي ًیبص ُوبٌُگی
ًذاسد .هذیش هْعغبت تْصیغ هْاد ؿزایی هی گْیذ":صهبى ُبیی ثْدٍ کَ هزجْس ؽذٍ ام هشدم سا دعت خبلی
ثشگشداًن ّ ....خْد ثب چؾوبى گشیبى ثَ خبًَ ثشّم" (ًیْیْسک تبیوض ،دعبهجش .)2007
اداهَ داسد.

