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  ٢٠١۶ سپتمبر ٢٠
  

  سرمايه دارھای معاصر جھان نابرابری بی سابقه در
ًتشکل از سران کشورھا و صاحبان قدرت و ثروت معموال درماه که ھر ساله م "داوس "جلسۀ ۀ در آستانآگفامسسه ؤم

آمار و ارقامی بس .  شرکت کنندگان در اين نشست جھانی استۀسسه نيز در زمرؤ برگزار می شود و خود اين مجنوری

 مذکور اين آمار و ارقام را از کرديت بانک ۀمؤسس. تکان دھنده از وضعيت ميان سرمايه داری معاصر منتشر کرد

اين آمار بيانگر رشد وحشتناک نابرابری . ًسوئيس که اصطالحا ھمان بانک سوئيس مشھور می نامندش اخذ کرده است

 مذکور ھشدار می دھد که اگر اين روند تشديد نابرابری ادامه يابد، ۀمؤسسدر جھان است و آش چنان شور شده است که 

  .ی شودجھان با موجی از شورش گرسنگان و تھی دستان روبه رو م

  : مارآطبق اين 

  . درصد ساير مردم جھان شد است٩٩ ثروت ۀثروت يک درصد از بزرگترين ثروتمندان جھان به انداز ‐1

 نفر ٨۵که سال پيش ثروت   نفر در جھان معادل ثروت نيمی از جمعيت فقير جھان شده است، حال اين۶٢ثروت  ‐2

  نشانگر روند متمرکز شدن ثروت در دستان عده ای محدودمعادل  ثروت نيمی از مردم جھان بود، که اين موضوع

  . نفر معادل ثروت نيمی از مردمان جھان بود٣٨٨ثروت ٢٠١٠که در سال  جالب توجه آن. است

 که خود از مدافعان نظام سرمايه داری است، ھمچنين اعالم کرده است سھم يک درصد مذکور در سال آگفام ۀمؤسس

 مذکور بنا بر نگرش خود اعالم کرده بود، از داليل ۀمؤسس.  تاکنون بوده است٢٠١٠ال ، باالترين ميزان از س٢٠١۵

 فرار سرمايه داران بزرگ از پرداخت ماليات و وجود بھشت ھای معافيت از پرداخت ،چنين متمرکز شدن ثروت ھا

الھا برای مزدبگيران  مذکور ماليات بر مصرف کاۀمؤسساين در حالی است که طبق اعالم . ماليات برای آنان است

ھمانگونه که اشاره شد يکی از داليل رشد چشمگير يک درصد فوقانی ثروتمندان جھان، وجود  . می شودءًدقيقا اجرا

در اين راستا ھمين چند روز پيش بود که . ط مختلف جھان استمناطق امن و معافيت از پرداخت ماليات بر ثروت در نقا

راز يکی از مخفی گاھھای سرمايه داران و صاحبان قدرت بسياری از کشورھای جھان برای فرار از ماليات برمال 

ت ھا  ثروت بسياری از سياستمداران و صاحبان شرکئیًھمانطور که احتماال اطالع داريد شرکتی در پاناما پذيرا. گرديد

منتقل  ات مالی عظيم بوده است که برای فرار از ماليات سرمايه ھای خود را از کشورشان به اين شرکت پانامامؤسسو 

اين در حالی است که در کشورھای متبوع اين سرمايه داران سيستم ماليات گيری از کارگران ومزد . می کرده اند
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 می شود و ءًجيب کارگران و مزدبگيران گرفته می شود دقيقا اجرابگيران و ماليات بر ارزش افزوده که در نھايت از 

  .از در آمد بخور و نمير آن ھا به طرز بی رحمانه ای ماليات کسر می شود

 امن ۀ خود را مخفيانه به اين جزيرۀ که نامشان در ليست کسانی که سرمايئیدر ميان سرمايه داران و سران کشورھا

فی ديده می شوند، از ديويد کامرون نخست وزير انگليس تا رئيس جمھور اوکراين و ومنتقل کرده اند چھره ھای معر

 ۀ در زمرارجنتاينمير پوتين ورئيس جمھور جديد ي نزديکان والدۀنخست وزير ايسلند گرفته تا سلطان عربستان و حلق

  .کسانی بوده اند، که سرمايه ھای خود را به اين مناطق منتقل کرده اند

 ئیبا برمال شدن اين رسوا.  خالی کارگران کشور خود بی رحمانه ماليات اخذ  می کردندۀشورھا از سفرھمين سران ک

رب اعتراف کرده اند، بزرگ که در نظام سرمايه داری تصادفی نيست، روزنامه ھای طرفدار نظام سرمايه داری  در غ

که ھمان اقتصاد دان فرانسوی است " پيکتی . " بود"پيکتی  "  احت بزرگی که رخ داده است، حق با ضکه با اين ف

.  پر فروش ترين کتاب در جھان بودۀ و ترجمه ھای آن در زمرشته قرن بيست و يکم نگاۀًاخيرا کتابی با عنوان سرماي

وی در ھمان کتاب افزون بر روند تشديد نابرابری بی سابقه در جھان به علت سبقت گرفتن روند بازدھی سرمايه از 

قتصادی جھان، وقوع چنين فضاحت ھای بزرگی را به علت وجود شرايط فرار از پرداخت ماليات پيش بينی روند رشد ا

  .کرده بود

  خردمند

  عضو کميته پيگيری  ايجاد تشکل ھای کارگری ايران

  

 

 

 
 


