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جای مسرت است که عالقمندیی عددیاز اددازی اا قبدس ایسدتان
اه خصوص جوانان خوب وپر عالش شغنان زر امدر اراهده و
شردک سداای ماالدو و مدبومدات اراندیم و مایدی اا ددک سدو و پیشدش نمدوزن
ماالو عحقیقاعی پژوهشی مبتشرانه اا سوی زدگر زر امر مدرفی  ،اارور ساای
وغنامنیی انیگی مرزمان آن زدار ( گر چه اکثر ادن ماالو نه عنها ادرای شدغنان
ابشه ارای عمام مرزمان کشور ما و انیگی اشدری اصدورت کدو مدودر وزر خدور
اهمیت است) زر عرصه های گوناگون ادا اادداز ملتبدن آن زر امینده ی کبتدور ،
فرهنگ ،اقتصاز ،انیگی اجتماعی و سیاسی کار فدّالیت مدودرودمر الشدی انجدام
مییهنی و مورز استاازم همگانی اا طردق رسانه های ملتبن ارقی قدرار مییهندی6
سپاس اه همه ادن اشلاص و عالش شان الصوص جوانان ادن سرماده های امیدی
ال وآدنیم سااان جامده ما6
اخیددرن محتددرم قددوت نیددرو دشددی اا روشددناشران خددوب مددا ددمن مدرفدی ظردددن
ایددک دددک عددن اا شددهیای شددغنان ( رو) د شدداز ادداز) ادده دددک مابددو اسددیار مهددس
و)یدداعی انددیگی اشددری عمدداس گرفتدده انددی و عددرکر زازم انددی کدده عحدددح )دداام ددمن
عشردح مسادو گاتنی که  «:استثمار زر واخان ،کااو و جالل آااز دشسان اسدت » و
امانیشه «امقصی عآدیی و پشتبانی صحبتهاد اا من پرسدیی کده آددا چندین نیسدت
ادر خدال نظدراو و ادر عشد انتظدارش جدواب زازم نلیدر! ددندی اسدتثمار زر
واخان ،کااو وجالل آااز دشسان نیست ».و ادیآ عرکر زازم انی که :
« میلواسدتس اسدتیلل نمدادس کده  :وقتیشده موجوزددت ،صدورت اندیدهای ملتبدن
اقتصدددازی و اجتمددداعی)مناسدددبات ماقبدددو فیدددوزالی ،فیدددوزالی و مر)بددده
آغااسدرمادیاری ( زر کشدور را عآدیدی میدیاردس ،اندآ مادااق اهدر صدورت اندیی ،
استثمارمیتوانی اا هس فدر زاشدته ااشدی  .ددندی نتیجده اسدتیلل ادنشده اسدتثمار زر
واخان ،کااو و جالل آااز اا هس فر زارز » .اما مجال آن میسر نگرزدی6
هرگام زر آن امدان امشاندات آن میسدر نشدی آن امدان گرشدت و اکندون کده شدراد
مساعی است میتوان اددن عاداوت هدا را کده اسدتثمار زر واخدان ،کاادو و جدالل آاداز
دشسددان نیسددت و فددر زارز اددا زر نظددر زاشددت ماالددو ادددردن عشددردح و عو ددیح
نمادیی خالی اا زلچسپی نلواهی اوز6
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 کبمه استثمارکه ردشه ی آن «دمدر» اسدت و اده فارسدی اسدتلران ،انتادا ،
استاازم اا موفقیت ،اهرم گیری ،اهرم کشی ،اهدرم ادرزاری ،اهدرم ادرزار
سددددددوا اسددددددتاازم و 666عو ددددددیح شددددددیم اسددددددت وماددددددااق کبمدددددده انگبیسددددددی
) (Exploitationعو یح وعشردح ددا عرجمده شدیم اسدت دمنن زر جدرو
احث دا اازدیگام اقتصاز سیاسی و اجتماعی جوامع وانیگی اشری مدندا
سوز ارزن اا کار ک دا کسان زدگر است 6ددا اسدتاازم  ،سدوزگرفتن واهدرم
اددرزن اا کددار و ا)مددت کسددی زدگددر میباشددی  6ولددی اا زدددی گددام واددر رسددی
عبمدی مدندا و ماهددوم اسدتثمار چنددین عو دیح شددیم اسدت  :اسددتثمار ددنده ادده
زست آورزن محصول کار زدگران اه وسیبه اشلاصه که صا)و و مالک
ااحار و وسادو عولیی است دا اه زست آورزن مجانی محصول کار دک فدرز
اا جانددو فددرزی کدده صددا)و خصوصددی وسدداهو عولیددی اسددت  6زراصدداال
اقتصازی ددنی گرفتن محصول کدار ا دافی و اد دی اوقدات )تدی قسدمتی
اا کار لام و داهس قردو اه کو آن میباشی6666







ارعباط استثمار اا ندمات مازی و مدیشتی جامده و انیگی اشدری زر اسدتر
عددارد و عشامددو عدداردلی زر مرا)ددو ملتبددن صددورت انددیی اقتصددازی و
اجتماعی جامده6
چگونگی پیونی استثمار اا شیوم عولیی و پروسه ی عولیی  ،وسادو عولیدیی ددا
وسادو کار مو و کارنیروهای مولیم  ،مناسبات عولییی  ،ااازهی کار و
محصددول کددار و ارعبدداط آن زر جامددده اددا افددراز و اشددلاص  ،گددروه هددا و
منددافع آنهددا و طبقددات موجددوز زر جامددده و عوادددع و اسددتاازم اا آن اوسددیبه
همین کتگوری ها6
رواا استثمار اا انسان هدا و نیدروی کدار و عجراده و مهدارت عبمدی وفندی
آنها6
ارعبدداط اسددتثمار اافامیددو  ،قددوم  ،قبیبدده  ،مبیددت  ،مبددت و 666نددژاز ،جنسددیت ،
زدن ،مرهو لسان و666
ارعباط استثماراا وا)ی های عشدشیالعی ددک کشدور منجمبده مناقده  ،قردده ،
عالقدده زاری  ،ولسددوالی  ،ولدددت  ،شددهر ودددا هددر نددو وا)ددی عشددشیالعی
زدگری که ااشی6
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