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  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ جنوری ٢٨

  

 اجالس داووس و بحران اقتصادی جھان و ايران
  

س، برگزار ير داووس سوئ روز در شھ۴ به مدت جنوری ٢٢از » ٢٠١۴داووس « مجمع جھانی اقتصاد ۀاجالس ساالن

  .است» است و اقتصادي برای جامعه، سئیپيامدھا: طرحی نو برای جھان«عنوان اجالس امسال . شد

يس است که به علت برگزاری اجالس ساالنه مجمع جھانی اقتصاد در آن ای سرد و کوھستانی در سو  منطقه داووس، نام

  .ده استی مھم دنيا تبديل شئ ھای رسانه  به يکی از کانون

 معروف ۀگير بودن به محل برگزاری مسابقات ساالن ھا قبل از تشکيل مجمع جھانی اقتصاد، به علت برف  داووس، دھه 

  .شد ھاکی روی يخ جام موسوم به اشپنگلر بدل شده بود و از اين رو، نامی معروف در سطح جھان محسوب می 

ھه پيش به محل برگزاری اجالس مجمع جھانی اقتصاد مبدل  د۴ داووس پيش از آن که از حدود ۀعالوه بر آن، دھکد

گاه جذاب اعيان و بيماران پولدار بود و گروه نخست برای تفريح و  گردد، به علت آب و ھوای مطبوع و سالم خود سفر

 رساندند  پزشکان خود را به داووس می ۀکردند و گروه دوم نيز به توصي يس سفر می  شرقی سوۀاسکی به اين دھکد

 شد و اکنون نيز ظاھراً محلی برای درمان دردھای  چرا که ھوای پاک آن مرھمی برای بيماران ريوی محسوب می

  .شود البته به اذعان زعمای مجمع جھانی اقتصاد اقتصادی عالم شمرده می 

س است که يسوو يالمللی، مستقر در ژن ، بنيادی غيردولتی و بين )World Economic Forum(مجمع جھانی اقتصاد 

 در   سرمايه داران و صاحبان صنايع بزرگ و چند مليتی و سران دولت ھاۀ شھرت خود را مديون اجالس ساالنۀھم

اين .  کند ی نيز در طول سال برگزار میئ  ھای منطقه جلسه مجمع جھانی اقتصاد  عالوه بر اين اجالس،. داووس است

ی تبار است الماناو، که يک فرد .  شدتأسيس تجارت و بازرگانی، ، استاد»کالوس شواب«، توسط ١٩٧١بنياد، در سال 

بعد از اين رياست، او مجمع مديريت . و مشغول تدريس شدي اين مجمع به عنوان استاد در دانشگاه ژنتأسيسبعد از 

نعتی و راه اندازی کرد و با کمک اين مجمع سران تجاری و صي که يک سازمان غير انتفاعی بود را در ژنئیاروپا

ی در کشورھای مختلف ئ  سپس برگزاری جلسات منطقه. خواند  به داووس فرا می جنوریاروپا را ھر ساله در ماه 

 مجمع مديريت ١٩٧٩ کاری اين مجمع اضافه شد و از سال ۀ داووس به برنامۀجھان بعد از برگزاری اجالس ساالن

مجمع «به » مجمع مديريت اروپا «١٩٨٧در سال . گرفتجھانی انتشار گزارش رقابت اقتصادی جھانی را نيز بر عھده 

 کاری خود تالش کرد تا اختالفات و مشکالت جھانی را با ايجاد يک پلت ۀ حوزۀ نام داد و با توسعتغيير» اقتصاد جھانی

  .المللی حل کند فرم بين 
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نخبگان اقتصادی و با حضور رھبران سياسی و ) world economic forum( مجمع جھانی اقتصاد ۀاجالس ساالن

) Davos( نام محل برگزاری به نام اجالس داووس تأثيرشود و تحت  تجاری کشورھای مختلف جھان برگزار می 

  .مشھور شده است

داووس، ھم چنين مکان مناسبی برای معامالت بين دولت ھا و شرکت ھا و داد وستدھای اقتصادی و سياسی و 

اتفاقاتی . ره منشا بروز تحوالت بزرگ سياسی و اقتصادی در دنيا بوده استدر سال ھای اخير ھموا. دپيلماتيک است

 مستقيم ميان مقامات ارشد ۀ جنگ بين ترکيه و يونان، مذاکرۀنظير تدوين سياست اصالحات اقتصادی در چين، خاتم

 نوار غزه  مشترک در موردۀ شرقی و غربی، امضای پيش نويس تفاھمنامالمان شمالی و جنوبی و ھمچنين وريایک

 آزاد تجاری خاورميانه با ۀفريقا، ايجاد منطقا اسرائيل و ياسرعرفات، ايجاد صندوق کمک به ۀميان وزير امور خارج

  . سال اخير است٢٠ از جمله دستاوردھای اجالس داووس در امريکا

ان جای دارند درآمد اين مجمع از پرداخت حق عضويت ثابت شرکت ھای بزرگی که در فھرست ھزار شرکت برتر جھ

بسياری از حاضران اين مجمع، به استثنای .  می شودتأمينو پرداخت وجوھی توسط متقاضيان شرکت در جلسه 

 اقتصادی و حضور در جلسات مختلف آن مبالغی پرداخت می کنند که ۀ، ھر سال برای حضور در اين عرصءاعضا

  .اين به صندوق داووس اضافه می شود

س جمھوری سابق، برای اولين بار به اين ئيی حکومت اسالمی، پس محمد خاتمی رس جمھورئيحسن روحانی، ر

روحانی، در بخشی از سخنان خود در اين اجالس، تالش کرد توجه سرمايه داران و دولت ھا را به . اجالس دعوت شد

  .  خواھد کردتأمينری ھا را کيد کرد که ايران، امنيت اين سرمايه گذاأاو، ھم چنين ت. سرمايه گذاری در ايران جلب نمايد

گذاران جھانی اطمينان  رانی خود در اجالس داووس، تالش زيادی به خرج داد تا به سرمايه حسن روحانی در سخن

 مستقيم ۀای مثل ديدار و مذاکر  سابقه  خاطر دھد که دورانی تازه در جمھوری اسالمی شروع شده؛ تحوالت مھم و بی

 سياست ۀحالت عادی باز خواھد گشت، در حوزبه   رخ داده، روابط با اروپا کامالً کائیامريسياست مداران ايرانی و 

 ايجاد کند و ايران ۀی اولويت يافته و ايران قصد دارد روابطی عميق با کشورھای ھمسايئ ھای منطقه  خارجی، ھمکاری 

 تأمينبراساس اصل منافع متقابل، در  نظير انرژی خود، در يک ھمکاری مستحکم،  آمادگی دارد با تکيه بر ذخاير بی«

  ».امنيت انرژی جھانی مشارکت سازنده کند

 ھای اقتصادی ايران و سود سرمايه گذاری در اين کشور را  گذاران، جذابيت او ھم چنين کوشيد با دعوت از سرمايه 

دھای نوظھور است و اين شرايط امروز اقتصاد ايران مانند شرايط اقتصا«: يادآوری کند، به طوری که او ادعا کرد

 ». آينده جزو ده اقتصاد اول جھان خواھد بودۀکشور در سه دھ

 گير کرده و اکثريت مردم ايران را نيز دچار ئیحال حکومتی که تا خرخره در باتالق بحران ھا و فساد اقتصادی و مافيا

در ده سال آينده جزو ده اقتصادی اول انواع و اقسام مشکالت و آسيب ھای اجتماعی نموده است، چگونه خواھد توانست 

است و با واقعيت ھای اقتصادی نرمال سرمايه داری جھانی » سربازان غيبی امام زمان«، فقط کار !جھانی تبديل شود؟

  . نداردئیکم ترين خوانا

يه چندی پيش نيز وزير اطالعات دولت روحانی، در يک موضع گيری به طور غير مستقيم خطاب به دولت ھای سرما

و جنبش » سوسياليستی«داری و صاحبان سرمايه ھای بزرگ، گفته بود که تنھا حکومت اسالمی می تواند گرايشات 

  ! کارگری و غيره را سرکوب کند و منافع طبقاتی سرمايه داری در ايران را حفظ نمايد

 حکومت اسالمی بتواند امنيت ھم اکنون ايران، يکی از کشورھای جھان است که ارزان ترين نيروی کار را دارد و اگر

 کند بی ترديد از يک سو، سرمايه ھای زيادی به اين کشور سرازير خواھد شد و از سوی ديگر، شدت تأمينسرمايه را 

  .سرکوب و استثمار نيروی کار باال خواھد رفت
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از اين رو، برگزاری . يس رابط آن ھا بود قطع بود دولت سوامريکا مستقيم حکومت اسالمی و ۀکه رابط دھه در اين سه

يس، باعث شده تا اين کشور به شکلی نمادين،  پر سر و صدا و بزرگ جھانی در سوھم زمان دو کنفرانس بين المللی

  . جھانی را به نمايش بگذاردۀ حکومت اسالمی ايران در جامعۀموقعيت دوگان

 داخلی در سوريه، يک ناکامی ديپلماتيک  برای پايان دادن به جنگ٢و ياگر جلوگيری از حضور ايران در کنفرانس ژن

رانی ت از حسن روحانی برای حضور و سخنبرای حکومت اسالمی، حامی جدی حکومت سوريه، قلمداد می شود، دعو

و گروه پنج به » نرمش قھرمانانه« سازش ھای ديپلماتيک دولت ايران در چارچوب ۀتوان نتيج  داووس را می جلسۀدر 

 .عالوه يک دانست

 گيری اين دعوت،   و پس٢و يدبيرکل سازمان ملل متحد از حکومت اسالمی ايران برای شرکت در کنفرانس ژندعوت 

 اين واقعيت است که حکومت اسالمی ايران ھر چه قدر در مقابل رقبايش عقب نشينی کند و به ۀدر عين حال نشان دھند

 .رو استه المللی زيادی روب ی و بين ئ  ھای منطقه ت ھا و مخالفيآن ھا امتياز بدھد باز ھم در سطح جھانی، با دشوار

ی شان چون عربستان و اسرائيل، پس از توافق بر سر تعليق غنی سازی ئبی ترديد قدرت ھای غربی و حاميان منطقه 

 ايران توسط ۀ از ثروت ھای جامعدالر درصدی پس از حدود ده سال کشمکش و بر باد دادن ميلياردھا ٢٠اورانيوم 

 اسالمی و مافيای بين المللی، خواھان عقب نشينی ايران از لبنان و سوريه و ھم چنين عدم دخالتش در عراق و حکومت

چرا که اکنون حکومت اسالمی از موضع ضعف و درماندگی تن به سازش ھای مخفی و علنی با . افغانستان خواھند شد

  .ز مواضع قبلی خود عقب نشينی کندقدرت ھای بزرگ جھانی داده است بنابراين، مجبور است مداوم ا

 شان، به اين نتيجه ۀبه اين ترتيب، نه تنھا دولت روحانی، بلکه کل حاکميت جمھوری اسالمی، به دليل بحران ھای فزايند

ه داری ياکنار نيايند و قوانين سرم) شيطان بزرگ (امريکا ۀت حاکمأرسيده اند که با رقبای سابق خود به خصوص با ھي

س أبنابراين، دولت روحانی، از سوی کل حاکميت ايران و در ر. رعايت نکنند وضع شان وخيم تر خواھد شدجھانی را 

ھمه سيدعلی خامنه ای، موظف شده است در سطح بين المللی به سرعت با دولت ھای بزرگ نھان و آشکار معامله کند 

 و تشديد سرکوب و سانسور و اختناق، به جامعه و در داخل کشور نيز با راه انداختن رعب و وحشت و افزايش اعدام ھا

ھم اکنون سران و تئوريسين ھا و کارشناسان حکومت . ت اعتراض به خود راه ندھدأمشت آھينن نشان دھد تا کسی جر

 .اسالمی، به شدت نگران تکرار وقايع ترکيه و سوريه و مصر در ايران ھستند

 گزارشگر ويژه سازمان ملل در . اند ھا در ايران ھشدار داده  اعدام  ھای حقوق بشری سازمان ملل درباره وضعيت مقام

 بنا به اعالم کميساريای عالی حقوق بشر .خوانده است» ھولناک«را »  ھای ايرانی از مجازات اعدام استفاده مداوم مقام«

المللی، از   قوانين بين  کننده است که حکومت ايران خالف اين بسيار نگران«: سازمان ملل، کريستوف ھينز گفته است

  ». شوند محسوب نمی»  ترين جرايم جدی«کند که جزو  مجازات اعدام در مواردی استفاده می 

ھای ديدبان حقوق بشر و عفو  سازمان . اند  نفر در ايران اعدام شده ۴٠ امسال دست کم جنوریتنھا در دو ھفته نخست 

 .اند  از مجازات اعدام ھشدار داده  الملل نيز به تازگی نسبت به روند استفاده بين

ھا  به درخواست «احمد شھيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل درباره ايران نيز از حکومت ايران خواسته است 

 ».درباره خودداری از مجازات اعدام، به ويژه در مورد فعاالن سياسی و متھمان قاچاق مواد مخدر، توجه کند

 نفر در ايران اعدام ۶٢۵يای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در سال گذشته ميالدی دست کم به گزارش اعالم کميسار

» محاربه« ھا در ارتباط با جرايم مواد مخدر بوده است، اما ھم چنين برخی افراد به جرم  بسياری از اين اعدام. اند شده 

 .اند اعدام شده 

 بر .اند  نفر در ايران اعدام شده ۴٠ سال ميالدی جاری تا کنون سازمان عفو بين الملل نيز گزارش داده که از ابتدای

، ئی حسيبه حاج صحرا.اند  نفر در ايران اعدام شده٣٣الملل، تنھا در يک ھفته گذشته  اساس گزارش سازمان عفو بين 
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اعداميان ايران در شمار زياد «:  گويد باره می الملل در اين  معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقای سازمان عفو بين 

 وجھه بين تغييردر حالی که ايران شمار اعدام ھا را افزايش داده، تالش اين کشور برای . اين ماه نگران کننده است

 .تر مجازات اعدام را ملغی کند ، از ايران خواسته است که ھرچه سريع ئیخانم صحرا» . معناست المللی خود بی

. رگزار می شود که بحران اقتصادی و حتا سياسی جھان، ھم چنان ادامه دارددر ھر صورت اجالس داووس، ھنگامی ب

  .، تونس، ترکيه و اوکراين، شايد عاجل ترين دغدغه و کابوس جھان سرمايه داری استابحران سوريه، مصر، ليبي

رمايه  آغاز شد و به سرعت جھان سامريکا، از ٢٠٠٨بحران اخير سرمايه داری جھانی که به خصوص از اواخر 

 قرار داد تاکنون سيستم سرمايه داری راه حلی ماندگار و نھادی برای حل اين بحران خود پيدا نکرده تأثيرداری را تحت 

است و تنھا با تزريق پول به بازارھای بورس و شرکت ھای بزرگ و بانک ھا و غيره خودش را سر پا نگاه داشته 

  .است

 عميق تر می گردد و بخش عظيم سرمايه ھا در دست زروه  مختلف روزبدر چنين شرايطی، فاصله طبقاتی در جوامع

  .روز فقيرتر و آسيب پذيرتر می گردده اقليتی متمرکز می گردد و اکثريت مردم جھان روزب

 - توجه اغلب مجامع علمی٢٠٠٨شدن ابعاد واقعی بحران مالی و ساختاری جھانی در سال  با گسترش و نمايان 

 برای مقابله با نفوذ ھرچه بيش تر اين بحران در اقتصاد   یحلھای   به اين سمت جلب شد که تا راهپژوھشی معتبر دنيا 

  .کشورھا و نيز کاھش اثرات آن بر اقشار کم درآمد بيابند

اکنون با گذر از اقتصاد اياالت متحده، در اتحاديه اروپا اوضاع نامساعدی را برای کارگران  ھای اين بحران، ھم  دامنه 

 که در خالل آن بايد ئی ھا يکی از تحقيقاتی که در آن به علل وقوع بحران مالی جھانی و نيز حمايت. راھم کرده استف

شده توسط ژوزف استيگليتز، مدير تيم تحقيقاتی سازمان ملل متحد انجام شده  از اقشار کارگری صورت بگيرد، پرداخته 

  ای اياالت متحده برای انتقال بحران از اين کشور به ساير نقاط دنيا بهھ او در اين تحقيق، ضمن انتقاد از سياست . است

 ھای محرک   ھا و ارائه بسته  ھا از توليدات داخلی، نجات بانک  توسعه، افزايش حمايت خصوص کشورھای در حال

به عقيده . کند داد می درآمدھا قلم  يافته را عواملی برای تشديد اوضاع نابسامان به ضرر کم اقتصادی توسط بلوک توسعه

   اجتماعی بهتأمين در مورد ئی ھا  ھا در شرايطی صورت گرفته که نياز فعلی، صرف ھزينه او، اين گونه حمايت

 . آيد  از متن اين تحقيق می ئی ھا در ادامه بخش. منظور بھبود سريع اقتصاد جھانی است

شدن به اين  جھانی . توسعه است  جمله کشورھای در حال بحران کنونی در حال سرايت به بسياری از کشورھای دنيا از

ای يک پارچه شده که امکان دارد يک رکود بزرگ در ثروتمندترين کشور جھان  معناست که اقتصاد جھان به اندازه 

  . رخ دھد و عواقب آن دامن ساير کشورھا را نيز بگيرد

طبيعتا زمانی . ريق جريانات نيروی کار قابل توسعه استبرای مثال، يکی از اثرات اين بحران در اياالت متحده از ط

 ئیھا  به بانک امريکادر . بينند  ھستند که آسيب می ئیھا آيد، کارگران مھاجر جزو نخستين گروه  ن می ئيکه اشتغال پا

ردی را  توانند از ميان کارگران مھاجر، ف ھای حمايتی دولت بودند گفته شده بود که نمی که در حال گرفتن کمک 

.  برای اين قبيل کارگران وضع شدئی ھا بنابراين، بدون توجه به کيفيت و تخصص افراد، محدوديت. استخدام کنند

  .پذيری از شرايط مذکور استتأثيرپيشنھادھای کار به ناچار لغو شد و به اين ترتيب مھاجرت در حال 

 اند  ند در مديريت اقتصادشان نيز به خوبی عمل کرده ای که مدعی ا توسعه حال  بحران اقتصادی حتی بر کشورھای در 

  .  شوند  شان شناخته می ھای نظارتی ھای پولی و چارچوب   که با سياست ئی گذاشت؛ کشورھاتأثير

 ھای  سسات مالی نبودند که از کمکؤز کشورھای ديگر جھان، اين تنھا م و بسياری اامريکا ھای گذشته در  طی سال

 دادند که ئی ھا  ھای بزرگ، عالمت حقيقت اين است که اياالت متحده و اروپای شرقی به شرکت. ددولت برخوردار شدن

اتفاق مذکور نحوه مواجھه اين .  کنند بر آن فائق خواھند آمد  که دريافت میئیھا اگر مشکلی داشتند، از طريق ضمانت 
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 ريسک بزرگی مواجه شده و احتماال شکست بخورند، چرا که اگر آن ھا با.  داده استتغييرھا با بحران مالی را  شرکت 

 . شود  دھندگان بايد ھزينه اين شکست را پرداخت کنند و اگر برنده شوند، تمام منافع اين برد نصيب خودشان می  ماليات

،  ھای اشتغال  اجتماعی و طرحتأمينشده در زمينه  بديھی است که وقتی بحران اقتصادی از راه می رسد مخارج صرف 

اين در حالی است که حداقل در .  صورت اتوماتيک افزايش پيدا کند تا گامی در جھت ايجاد ثبات در اقتصاد باشد بايد به

 ھای اخير اين است که خدمات  اصطالح اصالحات در دھه  بار به   ھای تاسف  و چند کشور ديگر يکی از واقعيتامريکا

در کشورھای .  شده و فشار بر بيماران و بی کاران شدت يافته استعمومی و بيمه ھای بی کاری و اجتماعی کم تر

  .يعنی حتا حمايت به بازنشستگان نيز را محدود نموده اند. ، حتا سن بازنشستگی را باال بره اندئیاروپا

صر و با نگاھی به آمارھای خود نھادھای بورژوازی، می توان به سادگی نشان داد که تکرار وقايع و فجايع سوريه و م

  .اوکراين و غيره در ديگر کشورھای جھان نيز اجتناب ناپذير است

ک درصد از يمی از کل ثروت جھان در دست ي کند که ن  میتأئيد،  (Oxfam) آمار جديد سازمان امدادرسان اوکسفام

 .ر است نفر اول ليست ثروتمندان دنيا با ميزان ثروت نيمه فقير دنيا براب٨۵ميزان ثروت . ت جھان استيجمع

می از کل يبر اساس آمار اوکسفام، ن.  و ثروتمندان ھم چنان در حال افزايش استءبنا به ھمين آمار، فاصله ميان فقرا

 . ثروت استدالر تريليون ١١٠اين يک درصد صاحب . ت جھان استيک درصد از جمعيثروت جھان در دست 

ثروت نيمه فقير دنيا با ميزان ثروت . فقير دنيا در کل دارند ۀ برابر مقدار پولی است که نيم۶۵ دالر تريليون ١١٠مبلغ 

 . نفر اول در ليست ثروتمندان دنيا برابر است٨۵

از اين فاصله طبقاتی انتقاد کرده » گاردين«گو با روزنامه  و وينی بيانيما، مدير سازمان امداد اوکسفام، اخيرا در گفت

از ) سه و نيم ميليارد نفر( ثروت نيمی از جمعيت جھان ٢١ در قرن کننده خواند که او، اين موضوع را مايوس . است

 . گيرند، بيش تر نيست گروه کوچکی که به گفته او در يک اتوبوس دوطبقه جا می

کرده   ھا فاصله ايجاد  در تحقيق سازمان امداد اوکسفام، آمده است که قدرت سياسی و اقتصادی ھرچه بيش تر ميان انسان

 .دھد ھای اجتماعی و فروپاشی جامعه را افزايش می   خطر تنش اين فاصله. است

انجام داده است، ) ليقای جنوبی، ھند و برزيفراا، يا، اسپانيتاني، برامريکا(طبق نظرسنجی که اوکسفام در شش کشور 

 .شوند  می ءن به نفع ثروتمندان اجراياکثر مردم معتقدند که قوان

 کنندگان اجالس ساالنه مجمع جھانی اقتصاد را مورد خطاب قرار داده  سفام، شرکتنويسندگان تحقيق سازمان امداد اوک

 ».عدالتی روزافزون پايان دھند قدرت آن را دارند که به اين بی «کنندگان اين اجالس  اند، چرا که معتقدند شرکت  

ير جھان، از پيشرفت محروم کودکان در کشورھای فق.  ھستند ميليون کودک در جھان از تحصيل محروم ١٣٢ھم اکنون 

 ميليون کودک ١٣٢، المانبه گزارش يونيسف . شود  در اين کشورھا می ئیاين امر به ويژه شامل مناطق روستا. ھستند

  . روند در کشورھای در حال رشد به مدرسه نمی

ندوق کودکان ص(» يونيسف«. حق تحصيل برای کودکان در بسياری از کشورھای جھان فقط بر روی کاغذ قرار دارد

 .ای در اين زمينه منتشر کرده است  خود گزارش تازه تأسيس، به مناسبت شصتمين سال المانشعبه ) سازمان ملل

 ميليون کودک اصال به مدرسه نمی ١٣٢در اين گزارش آمده است که در کشورھای رشديابنده و در حال گذار، بيش از 

 . سال ھستند٢۵ليون بيکار در سراسر جھان افراد جوان زير  مي٢٠٠ درصد از ۴٠افزون بر آن تقريبا . روند 

کنند   زندگی می ئی درصد کودکان و نوجوانان فقير در کشورھا٧۵«: گويد ، می المانس يونيسف ئييورگن ھرئوس، ر

تر  به گفته وی، در اين کشورھا شکاف ميان فقر و ثروت ھمچنان عميق . »که در رده متوسط درآمد سرانه قرار دارند

 .شود می 
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به گفته » .ترين مشکل، نابرابری است بزرگ « سازد که  س بخش آسيای يونيسف، نيز خاطر نشان میئيدان تول، ر

وی، در اين کشورھا پول و منابع طبيعی به اندازه کافی وجود دارد، ولی بايد اطمينان حاصل کرد که کودکان نيز از اين 

 .شوند  مند می   ھا بھره ثروت

روند،   می ئیش يادشده، ھم چنين آمده است که اگر چه در حال حاضر بيش از ھر زمان کودکان به مدارس ابتدادر گزار

 کشورھای يادشده بيش از ھمه از اين وضعيت ئیدختران و کودکان در مناطق روستا. ولی کيفيت آموزش غالبا بد است

 .شوند متضرر می 

ھای  روند، چھار بار بيش تر از کودکان خانواده فقير که به مدرسه نمی ھای  در اين کشورھا، شمار کودکان خانواده 

 .ثروتمند است

ای نسبت به شرايط اسفناک کودکان معلول در کشورھای در حال  ھم چنين سازمان يونيسف، در گزارش ھشداردھنده 

ت نسبت به کودکان معلول در اين گزارش از جمله به موارد خشون. توسعه و در آستانه صنعتی شدن ھشدار داده است

  .اشاره شده است

 ترين تھديد برای  با وجود رشد و اعتالی اقتصادی در کشورھای رشديابنده و نيز در حال گذار، کماکان فقر بزرگ

 شود که امکانات فراگيری آنان به طور چشم  ھای زندگی کودکان باعث می تغذيه در نخستين سال  سوء . کودکان است

  .دگيری کاھش ياب

 مانند افغانستان، سومالی و سودان جنوبی که از ثبات سياسی برخوردار ئیشرايط زندگی کودکان، به ويژه در کشورھا

 .ات اقليمی را نيز افزودتغيير ھای طبيعی ناشی از   بايد فاجعهمسألهبه اين . نيستند وخيم است

ھای طبيعی   ميليون کودک در معرض فاجعه ۵/۶۶ ميالدی ساالنه ١٩٩٠يونيسف، معتقدند که اگر در دھه کارشناسان 

 . ميليون کودک افزايش خواھد يافت١٧۵بودند، اين رقم در دھه کنونی تا 

يش يافته ساالن، تجارت با افراد خردسال به شدت افزا باز ھم بنا به گزارش يونيسف، دفتر دفاع از حقوق کودکان و کم 

 . ياری طلبيده استالماناين مرکز وابسته به سازمان ملل متحد در اين رابطه از ادارات مبارزه با بزھکاری در . است

 درصد، يعنی بيش از يک چھارم از قربانيان ٢٧، حدود المان آنه لوتکز، عضو مديريت سازمان يونيسف در  به گفته

اين آمار بر پايه اطالعاتی از .  شوند که دو سوم آن ھا را دختران شامل میتجارت انسان، افراد کم سن و سال ھستند، 

 سال اندک   شمار افراد کم٢٠٠۶ تا ٢٠٠٣ اين کارشناس، در سال ھای ميان  به گفته.  کشور جھان فراھم آمده است١٣٢

 . درصد از قربانيان بوده است٢٠و حدود تنھا 

ما بسيار پردرآمد است که در مناطق بسياری جريان دارد، ھرچند از چشم ای غيرانسانی ا تجارت با آدميان، معامله 

گيرد، پس شگفت نيست که از آن گزارش روشن و آمار  اين تجارت در خفا و تاريکی صورت می. جامعه پنھان است

  . ھا نفر در سراسر جھان قربانی اين نوع بردگی مدرن ھستند  گمان ميليون اما بی. دقيقی در دست نباشد

به اعتقاد کميسيون اروپا اين .  فروشی به اجبار و نيز کار اجباری تن:  ترين انواع تجارت انسان عبارتند از رايج

 .سود در بر دارد) دالر ميليارد ۴٠حدود ( ميليارد يورو ٢۵در سراسر جھان ساالنه بيش از » کسب«

ورھای جنوب شرقی اروپا مانند رومانی و بلغارستان بيش ترين قربانيان اين تجارت در اروپا، کودکان و جوانانی از کش

 .ھستند

فروشی و مشاغل   کشند و آن ھا را به تن   ھای فريبنده به اروپای غربی می سوداگران انسان، قربانيان ناآگاه را با وعده

  .زنند  دارند و حاصل دست رنج آن ھا را به جيب می  شاق و پرزحمت وا می

به گفته تسيرکه بيش تر کسانی که .  کند  میتأئيد نيز رواج اين پديده ناگوار را المان ئی جناليسوس پئييورگ تسيرکه، ر

 ساله ٢١ افتادند، افراد زير المانليس و ھای مرزی در رابطه با تجارت انسان به دست پ  در مراقبت٢٠١١در سال 
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 سال ھم کم تر ١۴ نفر از آن ھا از ١٣حتی سن  ساله بودند، ١٧ تا ١۴ درصد اين افراد بين ١٢به گفته تسيرکه، . بودند

 .بود

در مقايسه با دوره پيش از بحران مالی، در حال حاضر در سراسر جھان حدود  (ILO) بنا به اعالم سازمان جھانی کار

  . ميليون نفر به جمعيت بی کاران افزوده شده است٣٠

س سازمان جھانی کار گفت يک سوم از بيش ئي، ر (Guy Ryder)  گزارش داد، گای رايدرالمانشبکه خبری زد د اف 

 ميليون نفر از زنان و مردان بی کار از يافتن شغل نااميد شده و ۴٠ . سال سن دارند٢۵ ميليون بی کار، زير ٢٠٠از 

 .دست از جستجو برای کار کشيده اند

کار تازه نفس به بازار کار  ميليون نفر نيروی ۴٠رايدر، درباره تشديد وخامت اوضاع ھشدار داد و گفت ھر سال 

 . وی، افزود حتی کسانی که يک شغل دارند، اغلب درآمد کافی برای گذران زندگی خود ندارند.اضافه می شوند

علی ربيعی . در ايران، شايد بيش تر از ھمه کشورھای در حال توسعه، تورم و گرانی و بی کاری و فقر بی داد می کند

توھمات «ه افزايش بی کاران به ده ميليون نفر ھشدار داد و خواستار کنار گذاشتن وزير کار دولت روحانی، نسبت ب

ظاھرا اشاره او به تعريف مرکز آمار است که مطابق آن فردی که در ھفته يک ساعت کار کند شاغل . شد» آماری

  .شود محسوب می 

 نسبت به تابستان ٩٢ی کاری در تابستان مرکز آمار ايران در گزارشی که ماه گذشته منتشر شد اعالم کرد که ميزان ب

 . درصد کاھش داشته و اندکی کم تر از ده و نيم درصد بوده است٢سال گذشته 

وزير تعاون، کار و رفاه . بر اساس اين گزارش تعداد بی کاران در ايران کمی بيش از دو و نيم ميليون نفر است

 ».از توھمات آماری خارج شويم«کند   میداند و توصيه اجتماعی ظاھرا اين آمار را واقعی نمی 

، نسبت به افرايش شمار ٢٠١۴ جنوری ٢۴ -  ١٣٩٢ ]دلو[ بھمن۴(به گزارش خبرگزاری مھر علی ربيعی روز جمعه 

 . ميليون نفر در آينده نزديک ھشدار داد١٠بی کاران به 

التحصيالن به جمع  افه شدن فارغ  نيز چندی پيش ھشدار داده بود که با اضئینيا، وزير اقتصاد و دارا علی طيب 

 . رسد متقاضيان کار، شمار بی کاران به زودی به ھشت و نيم ميليون نفر می

 ساله تقريبا دو و نيم برابر ميزان متوسط بی کاری در ميان ٢۴ تا ٢٠ھم اکنون نيز ميزان بی کاری در ميان جوانان 

  . رسد  درصد می٢۶ ھای سنی است و به نزديک  تمام گروه

د ئيالبته بايد از دولت روحانی و وزرايش پرسد اين ھشدارھا را به کی می دھيد؟ مملکت دست شماست بنابراين، اين شما

که به وظايف خود به عنوان دولت عمل نمی کنيد و حتا بی شرمانه و وحشيانه به سفره خالی کارگران نيز دست درازی 

  !می کنيد

 که ٢٠١٣ملل در مورد فساد اداری و اقتصادی در کشورھای مختلف در سال ال گزارش ساالنه سازمان شفافيت بين 

 کشور ١٧٧ دھد که در ميان     ، منتشر شده است نشان می٢٠١٣مبر  دس٣ برابر با ١٣٩٢ ]قوس] آذر١٢روز سه شنبه، 

  .دان  را در اختيار گرفته ١٤٤ و ايران رده ١٥٤، تاجيکستان رده ١٧٤مورد بررسی، افغانستان رده 

 ١٥٧ و تاجيکستان در رده ١٣٣، ايران در رده ١٧٤براساس گزارش سال گذشته ھمين سازمان، افغانستان در رده 

به اين ترتيب، طی يک سال گذشته، فساد در افغانستان و ايران بيش تر شده و وضعيت در تاجيکستان . قرار داشتند

 .اندکی بھبود يافته است

ای را ھم  الملل به ھر کشور نمره  فساد اداری و اقتصادی، سازمان شفافيت بين در تدوين فھرست کشورھا از لحاظ 

 . کند  میتغيير) کامال فاسد(تا صفر ) به طور کلی فاقد فساد (١٠٠ دھد که از نمره  اختصاص می
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قام ار.  از صد بود٢٢ از صد و نمره تاجيکستان ٨ از صد، نمره افغانستان ٢٥، نمره ايران ٢٠١٣در جدول سال 

 بود که در سال جاری کم تر شده و حاکی از افزايش ٢٨مربوط به سالمت اداری و اقتصادی برای ايران در سال گذشته 

 . فساد است

به گزارش » .سر اصلی فساد اقتصادی ترکيه در ايران است«به اقرار يک نماينده مجلس شورای  اسالمی ايران، 

 ١٠در ترکيه «: گويد ردکان در مجلس شورای اسالمی، در اين رابطه می خبرگزاری ايسنا، محمدرضا تابش، نماينده ا

 اند، مردم ھم  ھا نيز بازداشت شده نفر از وزرا در ارتباط با اين پرونده مستعفی يا برکنار شدند و برخی وابستگان آن

 ھيچ مقام رسمی و که سر اصلی قضيه در ايران است اما تظاھرات کرده و خواستار برکناری دولت ھستند در حالی

ما که منادی اسالم ناب محمدی ھستيم و ديگران را . ی در داخل کشور به اين موضوع واکنش نشان نداده استمسؤول

 مان تعاليم   ھا و برخوردھای  گيری مان صادق باشيم و مالک تصميم دانيم، بايد نسبت به ادعاھای سلفی و تکفيری می

  !؟».منبعث از اسالم ناب باشد

 ھزار ميليارد ٣جمھور وقت محمدرضا رحيمی در آن، اختالس مشھور  س ئيالس در بيمه ايران و نقش معاون راخت

 اجتماعی در تأمينھای سعيد مرتضوی در سازمان  بخشی  نژاد در اين پرونده، حاتم  تومانی و حضور نزديکان احمدی 

نمايندگان کنونی مجلس شورای اسالمی، و يا افرادی جوان نژاد و   ھای ميليونی او به کارکنان دولت احمدی  نمونه ھديه

مدت به ثروت ھای  مانند شھرام جزايری و امروز بابک زنجانی که در سايه و مھرورزی حکومت اسالمی در کوتاه 

 . حکومت اسالمی را فراگرفته است ی دست يافتند، ھمگی نشان می دھند که فساد کليه در پيکرهدالرنجومی و ميليارد 

به . شوند و نه در قوه مقننه و غيره ھای فساد به طور جدی پيگيری می  نه در قوه قضائيه حکومت اسالمی، اين پرونده 

آيد که پای بسياری از سران و سياست مداران و ارگان ھای حکومت اسالمی از بيت رھبری تا ادارات و بانک  نظر می 

 . ھا گير است در اين پرونده» خيريه«و » مذھبی«ھا و نھادھای 

ھا و افکار عمومی مطرح   ھای فساد مالی در حکومت اسالمی ايران، يکی پس از ديگری در رسانه  در نتيجه پرونده

ھا در تاريکی و ابھام فرو رفته و پس از چندی به دست فراموشی سپرده می   شوند، ولی سرنوشت ھر يک از آن  می

  .شود 

اين روزنامه حکومتی در .  روزنامه جمھوری اسالمی نيز درآمده استآش به حدی شور شده است که حتا صدای

» حساسيتی« خود، نوشته بود که در جمھوری اسالمی، ٢٠١٣ دسامبر ٢٨ -  ١٣٩٢ دی ٧سرمقاله خود در روز شنبه 

 .برای مقابله با فساد اقتصادی وجود ندارد

ای مالی متعددی در بدنه اجرائی کشور رخ داد که در متاسفانه، طی يک دھه اخير فسادھ«: خوانيم در اين سرمقاله می 

از ماجرای شھرام جزايری تا فساد سه ھزار ميلياردی در نظام بانکی، پرونده بيمه، . سابقه بود طول تاريخ ايران بی

 ھمگی فسادھای بزرگی ھستند که نه تنھا از رخ...  اجتماعی، ماجرای بابک زنجانی وتأمينسوء استفاده در سازمان 

نه !  ھای مرتبط اجرائی کشور پديد نياورد ی در مديريتتغيير ھا ھيچ   ھا جلوگيری نشد، بلکه برمال شدن آن دادن آن

 و تحولی در تغيير ھا تسويه شدند، نه وکال تکان خوردند و نه  جمھور استعفا داد، نه دولت س ئيوزير عوض شد، نه ر

 ».سازوکارھای موجود برای محکم کاری پيش آمد

س او بابک زنجانی ئيترين عامالن فساد مالی در ترکيه پس از دستگيری اعتراف کرده است که ر رضا ضراب از مھم 

 ھا و  از قرار معلوم رضا ضراب و بابک زنجانی، دالل ھای حکومت اسالمی بوده اند که در دور زدن تحريم. است

 دھد که   آينده، اطالعات تازه از اين پرونده نشان میبه گزارش سايت . اند  در ترکيه نقش اصلی را داشتهئیپول شو

  .العمل دريافت کرده است  چھار ميليارد يورو حق ئیمافيای بانکی ايران برای پول شو
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ن دولتی ترکيه به دريافت مسؤوالدستگيری رضا ضراب در ترکيه و در پی آن متھم شدن بسياری از فرزندان مقامات و 

ای سياسی اقتصادی در ترکيه پديد آورده است که تا کنون ده تن از وزيران دولت ترکيه و  ، زلزله ئیرشوه و پول شو

 چون استابول و آنکارا را قربانی خود کرده ئیھم چنين حدود دو ھزار مامور گمرک و پليس و روسای پليس شھرھا

، ھم چنان در »استعفای دولت «اعتراضات مردمی نيز با شعار.  قاضی و دادستان استفعا داده اند١٢۶ ھم چنين .است

 .جريان است

به » .ای از ابھام وسکوت است در اين ميان وضعيت طرف ايرانی ماجرا در ھاله «: نويسد در اين ميان سايت آينده، می 

 .کرده است ھمان بابک زنجانی است که رضا ضراب برای او کار می » طرف ايرانی«آيد منظور  نظر می 

 درصد آن يعنی چھار ميليارد يورو بوده است که عايد ۵ ميليارد يورو معادل ٨٧ ئیل پول شوالعم  شود حق گفته می

  .مافيای بانکی ايران، يا به گفته برخی از منتقدان داخلی بابک زنجانی، شده است

نی است ھزار ميليارد تومان و اين چھار برابر اختالس سه ھزار ميلياردی توما١٢چھار ميليارد يورو معادل است با  

 .ای از ابھام مانده است که دادگاه آن در ايران چندين سال به طول انجاميد و سرنوشت آن تا کنون در ھاله

 که بابک زنجانی مدعی پرداخت آن به دولت شده بود،  ئی ميليون يورو۶٠ ميليارد و ٢شود از کل رقم حدود  گفته می 

 بابک زنجانی، ھم اکنون در يکی از . دولت واريز نشده استتاکنون ھيچ رقمی پرداخت نشده و ھيچ پولی به حساب

 .، تحت نظر قرار دارد»ھتل اوين«آپارتمان ھای مجلل 

ای در حکومت اسالمی ھستند؛   سال مردم ايران شاھد فساد مالی و اقتصادی گسترده ٣۵به اين ترتيب، امروز پس از 

و » ارزش ھای اسالمی و الھی«ی و سياسی اھداف خود را با حکومتی که به معنای واقعی اھداف و برنامه ھای اقتصاد

  !دنبال  می کند» دل علی«

يكی در واقع از جمله يکی از معضالت عمده اقتصاد ايران عالوه بر بحران ھای متعارف سرمايه داری، عامل اساسی 

   .شكل گيری فساد اقتصادی عميق و گسترده و ريشه دار در كشور، توسط توسط حاکميت است

در كشورھای در حال توسعه ای مانند ايران، روابط اجتماعی و خانوادگی و پارتی بازی و رشوه خواری اھميت بسيار 

اقتصاد در كشورھای پيشرفته به علت وجود تكنولوژی ھای مناسب در حوزه ھای مختلف معامالتی در .  دارندئیباال

ده ـ بستان ھای اقتصادی نسبتا شفاف است و حساب و کتاب بازارھای كاال، پول و سرمايه ، اطالعات درمورد حجم ب

 و زيرزمينی در ئیولی د ركشورھای در حال توسعه از جمله ايران، به دليل اقتصاد و روابط و مناسبات مافيا. دارد

ون در چنين حکومتی، بی ترديد از جمله موارد و مفاھيمی ھم چ. دستگاه ھای دولتی، به ھيچ وجه شفاف و روشن نيست

، دزدی، سوء ئیفرار مالياتی، قاچاق كاال، مواد مخدر، دارو، اجناس تقلبی، رشوه خواری، رانت خواری پول شو

  .شكل می گيرد... استفاده از موقعيت و 

ھم چنين پديده بازار سياه و قاچاق كاال نيز ھمواره از مصاديق فساد اقتصادی بوده و به خصوص مفت خوری از دوران 

  .درون دستگاه روحانيت مرسوم بوده استھای قديم در 

 روزه عملکرد اقتصادی کابينه اش از جمله گفته بود به ١٠٠حسن روحانی، در اوايل آذر ماه سال جاری، در گزارش 

 ميليون نفر وارد ١ ميليون نفر به سن کار رسيده اند، اما تنھا ٧دليل اين که در سال ھای فعاليت دولت ھای نھم و دھم 

 ميليون نفری و به عبارتی تقاضای ميليونی برای کار ۶ر شده است؛ ھم اکنون اقتصاد کشور با يک بی کاری بازار کا

  .مواجه است

روحانی، در حالی از سرمايه داران جھان دعوت به سرمايه گذاری در ايران می کند که سرکوب و کشتار را در جامعه 

 از بھبود وضعيت معيشت مردم و جلوگيری ئیولت او ھيچ نشانه ھااز سوی ديگر، تاکنون از د. ايران تشديد کرده است

  .از افزايش تورم و گرانی و بی کاری و فقير مشاھده نشده است
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بنابراين، بخش آگاه جامعه ما، کم ترين توھمی به ادعاھا و وعده ھای دولت روحانی نداشته و در شرايط کنونی، مبارزه 

يش دست مزدھا متناسب با گرانی و تورم موجود، پايان دادن به آپارتايد جنسی، برای گرفتن دست مزدھای معوقه، افزا

لغو ھرگونه سانسور و اعدام و آزادی ھمه زندانيان سياسی امر مشترک و فوری ھمه جنبش ھای اجتماعی و نيروھای 

  . آزادی خواه و برابر طلب سراسر ايران است

آن چه که . د تاوانش را کارگران با گرانی و بی کاری و فقر بپردازنداکنون که کشتی اقتصاد کشور به گل نشسته نباي

سرکوب و سانسور، زندان و اعدام، فقر و فالکت، بی کارسازی گسترده . امروز شاھد آن ھستيم وضعيت تازه ای نيست

ر کارگران و ورشکستگی صنايع بحرانی کشور چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی و تورم و گرانی افسا

  در سال ھای اخير، تعديل و اصالح قانون کار، حذف يارانه. گسيخته بيش از سه دھه است که روی ھم تلنبار شده اند

 به نوعی ادامه حرکت در مسير برنامه چھارم و دنباله ئیھا، حرکت سريع به سوی اقتصاد بازار و گسترش روابط کاال

نتيجه اجرای . ی بانک جھانی و صندوق بين المللی پول استبرنامه تعديل اقتصادی و خصوصی سازی با توصيه ھا

 درصدی و تعطيلی گسترده کارخانه ھای توليدی و بی کارسازی ھای وسيع و ۴٩ ھا، رسيدن به تورم  ھمين برنامه

  اجتماعی،تأمين ھای عمومی مانند حق بيمه،  در اين سال، ھمواره از ھزينه. لشکر بی کاران ھشت تا ده ميلونی است

 ھای بھداشتی، حق آموزش رايگان و کار مناسب و در شان انسانی کاسته شده و کار  دسترسی به پزشک و مراقبت

  . کودکان نی افزايش يافته است

در . در کل ساختار اقتصاد ايران، به شدت مصرفی، رانتی و دالل پروری و به شدت وابسته به مافيای دولتی شده است

مانده و ارتجاعی تاريخی و مذھبی و آزادی ستيز و زن ستيز و کودک آزار نيز افزايش چنين ساختاری، روابط عقب 

  .چنين حکومتی اصالح پذير نمی باشد و بايد آن را ھمانند غده سرطانی جراحی کرد و دور انداخت. يافته است

 از ١٩٧٠ پايانی دھه  آکسفام، که در باال اشاره کرديم آمده است که در سال ھایمؤسسهدر بخش ديگری از گزارش 

 کشور ميزان ماليات بردرآمد و ثروت اقليت ثروتمند ٢٩ کشوری که آمارھای مالياتی آن منتشر می شود در ٣٠مجموع 

به اين ترتيب در اکثر کشورھای جھان اقليت ثروتمند نه تنھا بر ثروت خود می . به شکل چشمگيری کاھش يافته است

  .تری می پردازندافزايند بلکه ھر ساله ماليات کم 

 درصد از مردم جھان اکنون در ٧٠انحصار فرصت ھا و امکانات در دست يک اقليت کوچک باعث شده که 

اکنون يک درصد از .  زندگی کنند که طی سه دھه گذشته نابرابری اقتصادی در آن ھا افزايش يافته استئیکشورھا

 .کل ثروت جھان ھستند درصد از ۴۶ صاحب دالر تريليون ١١٠مردم با ثروتی حدود 

  :  آکسفام، آمده استمؤسسهدر ادامه گزارش 

 در سطح جھان شرکت ھای بزرگ و افراد ثروتمند با استفاده از شبکه بزرگی از بھشت ھای مالياتی ثروت خود را -

 ٢١ک به تازه ترين ارزيابی ھا نشان می دھند که احتماال رقمی نزدي. پنھان کرده و از پرداخت ماليات می گريزند

 . در حساب ھای پنھانی و غيرقابل دسترس در اين بھشت ھای مالياتی انباشت شده استدالرتريليون 

 يک درصد ئی چند دھه تسھيل مقررات مالی و بازگذاشتن دست صاحبان قدرت اقتصادی باعث شده که داراامريکا در -

 ١٩٣٠ثروت از زمان بحران اقتصادی سال ھای ثروتمند جامعه به شدت افزايش يابد و در حال حاضر سھم آنھا از 

 .تاکنون در باالترين سطح خود قرار دارد

آنھا با بھره گيری از اعمال نفوذ در قدرت .  در ھند طی يک دھه گذشته تعداد ميلياردرھا تقريبا ده برابر شده است-

ده و در مقابل بودجه ای که برای سياسی کشور و يک سيستم مالياتی که به نفع ثروتمندان است، بر ثروت خود افزو

 .خدمات عمومی و ايجاد امکانات برای اليه ھای فقير ھزينه می شود کماکان در سطح بسيار نازلی است
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 در اروپا سياست ھای رياضت اقتصادی چند سال اخير که تحت فشار بازار مالی و توسط دولت ھا به اقشار متوسط و -

برابری و عدم امنيت اقتصادی را برای اکثريت شھروندان تشديد کرده است و در کم درآمد جامعه تحميل شده است نا

 کالن بخش عمومی مقابل نھادھای مالی و افراد متمول به بھترين شکل از حمايت مالی دولت ھا و اختصاص ھزينه ھای

 .سسات از ورشکستگی بھره مند شده اندؤبرای نجات اين م

 که در بخش توسعه و استخراج منابع طبيعی و ئیو خارجی ، به خصوص آن ھا در آفريقا شرکت ھای چند مليتی -

به اين ترتيب . معدنی فعال ھستند، از نفوذ و قدرت اقتصادی خود برای گريز از پرداخت ماليات بھره می جويند

 .ر نمی شوند عالوه بر مشکل فساد مالی از بنيه مالی الزم ھم برای مبارزه با فقر برخوردائیحکومت ھای آفريقا

 آکسفام از ھمه حکومت ھای جھان و به خصوص کشورھای صاحب نفوذ می خواھد که در چھارچوب نھادھا و مؤسسه

 مبارزه با پنھان کاری مالی و فرار ماليات و از سوی ديگر سرمايه گذاری در ٢٠معاھداتی مثل گروه ھفت و يا گروه 

 .ابرابری را تشويق و ترويج کندعرصه ھای عمومی با ھدف کاستن از بی عدالتی و ن

، از سازمان ھای بين المللی ١٣٩٢ مھر ٢۵ -  ٢٠١٣ اکتبر ١۶، قبل از اين نيز روز پنج شنبه  آکسفاممؤسسه

امدادرسانی، در گزارشی به مناسبت روز جھانی غذا، ضمن درخواست کمک ھای مالی بيش تر برای مقابله با 

اری، يکصد و بيست ميليون تن بر شمار گرسنگان در جھان افزوده شده و گرسنگی در جھان، گفته است که در سال ج

   .اين رقم به بيش از نھصد ميليون نفر رسيده است

انتشار يافته آمده است که افزايش بھای اقالم اصلی خوراکی باعث » تيغ دولبه قيمت ھا«در اين گزارش که با عنوان 

شده در حالی که سود برخی از شرکت ھای بين المللی را چھار برابر کرده تشديد فقر در ميان کم درآمدترين مردم جھان 

  .است

در ھر صورت معامالت نھان و آشکار دولت روحانی با قدرت ھای بزرگ جھانی در حاشيه اجالس داووس و غيره در 

وره ھای سابق که به معنای واقعی نه در د. بھترين حالت، شايد کمی از بحران ھای خود حکومت اسالمی را کاھش دھد

بين حکومت اسالمی و رقبايش کشمکش در جريان بود و نه در حال حاضر که ھمديگر ماچ و بوسه می کنند، ھمواره 

  .به ضرر اکثريت جامعه ايران تمام شده و ھنوز ھم تمام می شود

للی و کارشناسان حوزه در چنين شرايطی، با گذشت پنج سال از بروز بحران تازه در اقتصاد جھانی، نھادھای بين الم

 سنگينی اين .اقتصاد بين الملل، ھنوز از بروز نشانه ھای بھبود اوضاع و خروج تدريجی از بحران خبر نمی دھند

  .بحران نيز بيش از ھمه بر دوش مزدبگيران و مصرف کنندگان سنگينی می کند

 قيميت به سرمايه داران دولت و کارگرانی که ھر روز و ھر ساعت مجبورند نيروی کار خود را به نازل ترين

اصلی . خصوصی بفروشند برايشان کم ترين اھميتی ندارد که سرمايه داران به چه بده و بستان ھا و معامالتی مشغولند

 موضع موجود به نفع اکثريت شھروندان و تغييرترين امر طبقه کارگر جھان و ايران، اتحاد و مبارزه آگاھانه برای 

  .تسازندگان جامعه اس

  ٢٠١۴ جنوری بيست و ششم - ١٣٩٢ ]دلو[يک شنبه ششم بھمن

 

 


