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اﺟﻼس ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد »داووس  «٢٠١۴از  ٢٢ژاﻧﻮﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺪت  ۴روز در ﺷﮭﺮ داووس ﺳﻮﺋﯿﺲ ،ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻋﻨﻮان
اﺟﻼس اﻣﺴﺎل »طﺮﺣﯽ ﻧﻮ ﺑﺮای ﺟﮭﺎن :ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد« اﺳﺖ.
داووس ،ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺳﺮد و ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺳﻮﺋﯿﺲ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﮔﺰاری اﺟﻼس ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد در آن ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از
ﮐﺎﻧﻮن ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای ﻣﮭﻢ دﻧﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
داووس ،دھﮫ ھﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺑﺮف ﮔﯿﺮ ﺑﻮدن ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻣﻌﺮوف ھﺎﮐﯽ روی
ﯾﺦ ﺟﺎم ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ اﺷﭙﻨﮕﻠﺮ ﺑﺪل ﺷﺪه ﺑﻮد و از اﯾﻦ رو ،ﻧﺎﻣﯽ ﻣﻌﺮوف در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،دھﮑﺪه داووس ﭘﯿﺶ از آن ﮐﮫ از ﺣﺪود  ۴دھﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری اﺟﻼس ﻣﺠﻤﻊ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺪل ﮔﺮدد ،ﺑﮫ ﻋﻠﺖ
آب و ھﻮای ﻣﻄﺒﻮع و ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﺳﻔﺮﮔﺎه ﺟﺬاب اﻋﯿﺎن و ﺑﯿﻤﺎران ﭘﻮﻟﺪار ﺑﻮد و ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ و اﺳﮑﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ دھﮑﺪه ﺷﺮﻗﯽ
ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺮوه دوم ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧﻮد را ﺑﮫ داووس ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ ھﻮای ﭘﺎک آن ﻣﺮھﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران
رﯾﻮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ظﺎھﺮا ً ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن دردھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ اذﻋﺎن زﻋﻤﺎی ﻣﺠﻤﻊ
ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد.
ﻣﺠﻤﻊ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ) ،(World Economic Forumﺑﻨﯿﺎدی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻣﺴﺘﻘﺮ در ژﻧﻮ ﺳﻮﺋﯿﺲ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺷﮭﺮت
ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن اﺟﻼس ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ و ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ و ﺳﺮان دوﻟﺖ ھﺎ در داووس اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺟﻼس ،ﻣﺠﻤﻊ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺸﺴﺖ ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﻧﯿﺰ در طﻮل ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ،در ﺳﺎل  ،١٩٧١ﺗﻮﺳﻂ »ﮐﻼوس
ﺷﻮاب« ،اﺳﺘﺎد ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .او ،ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓﺮد آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺒﺎر اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد در داﻧﺸﮕﺎه
ژﻧﻮ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ رﯾﺎﺳﺖ ،او ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﻮد را در ژﻧﻮ راه اﻧﺪازی ﮐﺮد و
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺳﺮان ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﯽ اروﭘﺎ را ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﮫ ﺑﮫ داووس ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﻄﻘﮫ
ای در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮭﺎن ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺰاری اﺟﻼس ﺳﺎﻻﻧﮫ داووس ﺑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎری اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪ و از ﺳﺎل  ١٩٧٩ﻣﺠﻤﻊ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش رﻗﺎﺑﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﺎل » ١٩٨٧ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اروﭘﺎ« ﺑﮫ »ﻣﺠﻤﻊ
اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ« ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داد و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺣﻮزه ﮐﺎری ﺧﻮد ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻣﺸﮑﻼت ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
اﺟﻼس ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ) (world economic forumﺑﺎ ﺣﻀﻮر رھﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﺨﺒﮕﺎن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮭﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎم ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﮫ ﻧﺎم اﺟﻼس داووس ) (Davosﻣﺸﮭﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
داووس ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ھﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ و داد وﺳﺘﺪھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﭘﯿﻠﻤﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ .در
ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ھﻤﻮاره ﻣﻨﺸﺎ ﺑﺮوز ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در دﻧﯿﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻼﺣﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی در ﭼﯿﻦ ،ﺧﺎﺗﻤﮫ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﮫ و ﯾﻮﻧﺎن ،ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ و
ﻏﺮﺑﯽ ،اﻣﻀﺎی ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺗﻔﺎھﻤﻨﺎﻣﮫ ﻣﺸﺘﺮک در ﻣﻮرد ﻧﻮار ﻏﺰه ﻣﯿﺎن وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﺎﺳﺮﻋﺮﻓﺎت ،اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺪوق
ﮐﻤﮏ ﺑﮫ آﻓﺮﯾﻘﺎ ،اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻄﻘﮫ آزاد ﺗﺠﺎری ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺟﻤﻠﮫ دﺳﺘﺎوردھﺎی اﺟﻼس داووس در  ٢٠ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﺳﺖ.
درآﻣﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﮫ در ﻓﮭﺮﺳﺖ ھﺰار ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﮭﺎن ﺟﺎی دارﻧﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ
وﺟﻮھﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺎﺿﺮان اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ،ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﻋﻀﺎ ،ھﺮ ﺳﺎل ﺑﺮای ﺣﻀﻮر
در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﮫ ﺻﻨﺪوق داووس اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری ﺳﺎﺑﻖ ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ اﯾﻦ اﺟﻼس دﻋﻮت ﺷﺪ.
روﺣﺎﻧﯽ ،در ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد در اﯾﻦ اﺟﻼس ،ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﻮﺟﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران و دوﻟﺖ ھﺎ را ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری در اﯾﺮان ﺟﻠﺐ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .او ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﺮان ،اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ھﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در ﺳﺨﻦ راﻧﯽ ﺧﻮد در اﺟﻼس داووس ،ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺧﺮج داد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران ﺟﮭﺎﻧﯽ اطﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎطﺮ دھﺪ ﮐﮫ
دوراﻧﯽ ﺗﺎزه در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪه؛ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﮭﻢ و ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای ﻣﺜﻞ دﯾﺪار و ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران اﯾﺮاﻧﯽ و
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ رخ داده ،رواﺑﻂ ﺑﺎ اروﭘﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺎز ﺧﻮاھﺪ ﮔﺸﺖ ،در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،ھﻤﮑﺎری ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ای اوﻟﻮﯾﺖ
ﯾﺎﻓﺘﮫ و اﯾﺮان ﻗﺼﺪ دارد رواﺑﻄﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮫ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و اﯾﺮان »آﻣﺎدﮔﯽ دارد ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﺮژی ﺧﻮد،
در ﯾﮏ ھﻤﮑﺎری ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ،ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺮژی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﻨﺪ«.
او ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﺎ دﻋﻮت از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران ،ﺟﺬاﺑﯿﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ
طﻮری ﮐﮫ او ادﻋﺎ ﮐﺮد» :ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدھﺎی ﻧﻮظﮭﻮر اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﮫ دھﮫ آﯾﻨﺪه ﺟﺰو ده
اﻗﺘﺼﺎد اول ﺟﮭﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد«.
ﺣﺎل ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺧﺮﺧﺮه در ﺑﺎﺗﻼق ﺑﺤﺮان ھﺎ و ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﮔﯿﺮ ﮐﺮده و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ دﭼﺎر اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم
ﻣﺸﮑﻼت و آﺳﯿﺐ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺟﺰو ده اﻗﺘﺼﺎدی اول ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد؟! ،ﻓﻘﻂ
ﮐﺎر »ﺳﺮﺑﺎزان ﻏﯿﺒﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن« اﺳﺖ و ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ وزﯾﺮ اطﻼﻋﺎت دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ،در ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﺑﮫ طﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻄﺎب ﺑﮫ دوﻟﺖ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺑﺰرگ ،ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮاﯾﺸﺎت »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﻏﯿﺮه را
ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در اﯾﺮان را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ!

ھﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﺮان ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر را دارد و اﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ را
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺮازﯾﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺷﺪت ﺳﺮﮐﻮب و اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺎﻻ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ.
در اﯾﻦ ﺳﮫ ﮐﮫ راﺑﻄﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﻄﻊ ﺑﻮد دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﯿﺲ راﺑﻂ آن ھﺎ ﺑﻮد .از اﯾﻦ رو ،ﺑﺮﮔﺰاری ھﻢ زﻣﺎن دو
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪا و ﺑﺰرگ ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺳﻮﺋﯿﺲ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دوﮔﺎﻧﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد.
اﮔﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻀﻮر اﯾﺮان در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ژﻧﻮ  ٢ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در ﺳﻮرﯾﮫ ،ﯾﮏ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﺎﻣﯽ ﺟﺪی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﮫ ،ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮد ،دﻋﻮت از ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر و ﺳﺨﻦ راﻧﯽ در ﻧﺸﺴﺖ داووس را
ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺳﺎزش ھﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ دوﻟﺖ اﯾﺮان در ﭼﺎرﭼﻮب »ﻧﺮﻣﺶ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﮫ« و ﮔﺮوه ﭘﻨﺞ ﺑﮫ ﻋﻼوه ﯾﮏ داﻧﺴﺖ.
دﻋﻮت دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ژﻧﻮ  ٢و ﭘﺲ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ دﻋﻮت ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ھﺮ ﭼﮫ ﻗﺪر در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻗﺒﺎﯾﺶ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ آن ھﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺪھﺪ ﺑﺎز ھﻢ
در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ دﺷﻮارھﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ زﯾﺎدی روﺑﺮو اﺳﺖ.
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺪرت ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺷﺎن ﭼﻮن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭘﺲ از ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم ٢٠
درﺻﺪی ﭘﺲ از ﺣﺪود ده ﺳﺎل ﮐﺸﻤﮑﺶ و ﺑﺮ ﺑﺎد دادن ﻣﯿﻠﯿﺎردھﺎ دﻻر از ﺛﺮوت ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺧﻮاھﺎن ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ اﯾﺮان از ﻟﺒﻨﺎن و ﺳﻮرﯾﮫ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺘﺶ در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﮫ اﮐﻨﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﻮﺿﻊ ﺿﻌﻒ و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺗﻦ ﺑﮫ ﺳﺎزش ھﺎی ﻣﺨﻔﯽ و ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺰرگ ﺟﮭﺎﻧﯽ داده اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ
ﻣﺪاوم از ﻣﻮاﺿﻊ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﮐﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺑﺤﺮان ھﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺷﺎن ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ
ﮐﮫ ﺑﺎ رﻗﺒﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ھﯿﺎت ﺣﺎﮐﻤﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺰرگ( ﮐﻨﺎر ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺮﻣﯿﺎه داری ﺟﮭﺎﻧﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ
وﺿﻊ ﺷﺎن وﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ،از ﺳﻮی ﮐﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان و در راس ھﻤﮫ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ،ﻣﻮظﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ دوﻟﺖ ھﺎی ﺑﺰرگ ﻧﮭﺎن و آﺷﮑﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐﻨﺪ و در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ رﻋﺐ و
وﺣﺸﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺪام ھﺎ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﺮﮐﻮب و ﺳﺎﻧﺴﻮر و اﺧﺘﻨﺎق ،ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺸﺖ آھﯿﻨﻦ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺟﺮات اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺧﻮد راه
ﻧﺪھﺪ .ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺳﺮان و ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ ھﺎ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﮫ ﺷﺪت ﻧﮕﺮان ﺗﮑﺮار وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺮﮐﯿﮫ و ﺳﻮرﯾﮫ و ﻣﺼﺮ در اﯾﺮان
ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻘﺎم ھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ اﻋﺪام ھﺎ در اﯾﺮان ھﺸﺪار داده اﻧﺪ .ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در »اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺪاوم ﻣﻘﺎم ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام« را »ھﻮﻟﻨﺎک« ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﮫ اﻋﻼم ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﮐﺮﯾﺴﺘﻮف
ھﯿﻨﺰ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ» :اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﻣﻮاردی اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺟﺰو »ﺟﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ« ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ«.
ﺗﻨﮭﺎ در دو ھﻔﺘﮫ ﻧﺨﺴﺖ ژاﻧﻮﯾﮫ اﻣﺴﺎل دﺳﺖ ﮐﻢ  ۴٠ﻧﻔﺮ در اﯾﺮان اﻋﺪام ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دﯾﺪﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻧﯿﺰ
ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ روﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ھﺸﺪار داده اﻧﺪ.
اﺣﻤﺪ ﺷﮭﯿﺪ ،ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ درﺑﺎره اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﺳﺖ »ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎ درﺑﺎره
ﺧﻮدداری از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،ﺑﮫ وﯾﮋه در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺘﮭﻤﺎن ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﺪ«.
ﺑﮫ ﮔﺰارش اﻋﻼم ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﯿﻼدی دﺳﺖ ﮐﻢ  ۶٢۵ﻧﻔﺮ در اﯾﺮان اﻋﺪام ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری
از اﯾﻦ اﻋﺪام ھﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﮫ ﺟﺮم »ﻣﺤﺎرﺑﮫ« اﻋﺪام ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش داده ﮐﮫ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ﺟﺎری ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ۴٠ﻧﻔﺮ در اﯾﺮان اﻋﺪام ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش
ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﺗﻨﮭﺎ در ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ  ٣٣ﻧﻔﺮ در اﯾﺮان اﻋﺪام ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺣﺴﯿﺒﮫ ﺣﺎج ﺻﺤﺮاﯾﯽ ،ﻣﻌﺎون ﺑﺨﺶ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و
ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﻤﺎر زﯾﺎد اﻋﺪاﻣﯿﺎن اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
اﯾﺮان ﺷﻤﺎر اﻋﺪام ھﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ داده ،ﺗﻼش اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺟﮭﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ «.ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺤﺮاﯾﯽ ،از اﯾﺮان
ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮﭼﮫ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻣﻠﻐﯽ ﮐﻨﺪ.
در ھﺮ ﺻﻮرت اﺟﻼس داووس ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺘﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎن ،ھﻢ ﭼﻨﺎن اداﻣﮫ دارد .ﺑﺤﺮان
ﺳﻮرﯾﮫ ،ﻣﺼﺮ ،ﻟﯿﺒﯽ ،ﺗﻮﻧﺲ ،ﺗﺮﮐﯿﮫ و اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺎﺟﻞ ﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﮫ و ﮐﺎﺑﻮس ﺟﮭﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﺳﺖ.
ﺑﺤﺮان اﺧﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص از اواﺧﺮ  ،٢٠٠٨از آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﮭﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری راه ﺣﻠﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و ﻧﮭﺎدی ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻮل
ﺑﮫ ﺑﺎزارھﺎی ﺑﻮرس و ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﺰرگ و ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ و ﻏﯿﺮه ﺧﻮدش را ﺳﺮ ﭘﺎ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻓﺎﺻﻠﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ روزﺑﺮوی ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎ در دﺳﺖ اﻗﻠﯿﺘﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن روزﺑﺮوز ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪن اﺑﻌﺎد واﻗﻌﯽ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﺗﻮﺟﮫ اﻏﻠﺐ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوھﺸﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧﯿﺎ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ راه ﺣﻞ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرھﺎ و ﻧﯿﺰ ﮐﺎھﺶ اﺛﺮات آن ﺑﺮ
اﻗﺸﺎر ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
داﻣﻨﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ،ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﮔﺬر از اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،در اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ اوﺿﺎع ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪی را ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ در آن ﺑﮫ ﻋﻠﻞ وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺧﻼل آن ﺑﺎﯾﺪ از اﻗﺸﺎر ﮐﺎرﮔﺮی ﺻﻮرت
ﺑﮕﯿﺮد ،ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ژوزف اﺳﺘﯿﮕﻠﯿﺘﺰ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .او در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از
ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺤﺮان از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ھﺎ از ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ،ﻧﺠﺎت ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ و اراﺋﮫ ﺑﺴﺘﮫ ھﺎی ﻣﺤﺮک اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﻮک ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ را ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺪﯾﺪ اوﺿﺎع

ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺑﮫ ﺿﺮر ﮐﻢدرآﻣﺪھﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه او ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﻓﻌﻠﯽ ،ﺻﺮف ھﺰﯾﻨﮫ
ھﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮭﺒﻮد ﺳﺮﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در اداﻣﮫ ﺑﺨﺶ ھﺎﯾﯽ از ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺣﺎل ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی دﻧﯿﺎ از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ اﺳﺖ .ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ
اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮭﺎن ﺑﮫ اﻧﺪازه ای ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد ﯾﮏ رﮐﻮد ﺑﺰرگ در ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﮭﺎن رخ دھﺪ و ﻋﻮاﻗﺐ آن داﻣﻦ
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﯾﮑﯽ از اﺛﺮات اﯾﻦ ﺑﺤﺮان در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از طﺮﯾﻖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﮫ اﺳﺖ .طﺒﯿﻌﺘﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﮭﺎﺟﺮ ﺟﺰو ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ ھﺎی
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دوﻟﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﮭﺎﺟﺮ ،ﻓﺮدی را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﯿﻔﯿﺖ و
ﺗﺨﺼﺺ اﻓﺮاد ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮان وﺿﻊ ﺷﺪ .ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدھﺎی ﮐﺎر ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﻟﻐﻮ ﺷﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﮭﺎﺟﺮت در ﺣﺎل
ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ.
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ ای ﮐﮫ ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ؛
ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﭼﺎرﭼﻮب ھﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺷﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
طﯽ ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﮭﺎن ،اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﮫ از ﮐﻤﮏ ھﺎی دوﻟﺖ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﺰرگ ،ﻋﻼﻣﺖ ھﺎﯾﯽ دادﻧﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،از طﺮﯾﻖ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ آن ﻓﺎﺋﻖ ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ .اﺗﻔﺎق ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺤﻮه ﻣﻮاﺟﮭﮫ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﮐﮫ اﮔﺮ آن ھﺎ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت دھﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ھﺰﯾﻨﮫ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ و
اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ ﺑﺮد ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی از راه ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺨﺎرج ﺻﺮف ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و طﺮح ھﺎی اﺷﺘﻐﺎل ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ
ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﮭﺖ اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر
دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ از واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎر ﺑﮫ اﺻﻄﻼح اﺻﻼﺣﺎت در دھﮫ ھﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻤﮫ ھﺎی ﺑﯽ ﮐﺎری و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻢ ﺗﺮ ﺷﺪه و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎران و ﺑﯽ ﮐﺎران ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺣﺘﺎ ﺳﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮه اﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ
ﺣﺘﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﮫ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻧﯿﺰ را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ آﻣﺎرھﺎی ﺧﻮد ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﻮرژوازی ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺗﮑﺮار وﻗﺎﯾﻊ و ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺳﻮرﯾﮫ و ﻣﺼﺮ و اوﮐﺮاﯾﻦ و
ﻏﯿﺮه در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ﻧﯿﺰ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
آﻣﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪادرﺳﺎن اوﮐﺴﻔﺎم ) ، (Oxfamﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﻞ ﺛﺮوت ﺟﮭﺎن در دﺳﺖ ﯾﮏ درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﮭﺎن
اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﺛﺮوت  ٨۵ﻧﻔﺮ اول ﻟﯿﺴﺖ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺛﺮوت ﻧﯿﻤﮫ ﻓﻘﯿﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ آﻣﺎر ،ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯿﺎن ﻓﻘﺮا و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ھﻢ ﭼﻨﺎن در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر اوﮐﺴﻔﺎم ،ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﻞ ﺛﺮوت ﺟﮭﺎن در
دﺳﺖ ﯾﮏ درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﮭﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ درﺻﺪ ﺻﺎﺣﺐ  ١١٠ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﺛﺮوت اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ  ١١٠ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر  ۶۵ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﻤﮫ ﻓﻘﯿﺮ دﻧﯿﺎ در ﮐﻞ دارﻧﺪ .ﺛﺮوت ﻧﯿﻤﮫ ﻓﻘﯿﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺛﺮوت  ٨۵ﻧﻔﺮ اول
در ﻟﯿﺴﺖ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان دﻧﯿﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
وﯾﻨﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻤﺎ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد اوﮐﺴﻔﺎم ،اﺧﯿﺮا در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮫ »ﮔﺎردﯾﻦ« از اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .او ،اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺎﯾﻮس ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﮫ در ﻗﺮن  ٢١ﺛﺮوت ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﮭﺎن )ﺳﮫ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ( از ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ او
در ﯾﮏ اﺗﻮﺑﻮس دوطﺒﻘﮫ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد اوﮐﺴﻔﺎم ،آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن ھﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺧﻄﺮ ﺗﻨﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ.
طﺒﻖ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮐﮫ اوﮐﺴﻔﺎم در ﺷﺶ ﮐﺸﻮر )آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ھﻨﺪ و ﺑﺮزﯾﻞ( اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد اوﮐﺴﻔﺎم ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﻼس ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار داده اﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﮫ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﺟﻼس »ﻗﺪرت آن را دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ روزاﻓﺰون ﭘﺎﯾﺎن دھﻨﺪ«.
ھﻢ اﮐﻨﻮن  ١٣٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک در ﺟﮭﺎن از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ھﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﺟﮭﺎن ،از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺤﺮوم ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﮫ وﯾﮋه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎطﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﮫ ﮔﺰارش ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ آﻟﻤﺎن ١٣٢ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل
رﺷﺪ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﻤﯽ روﻧﺪ.
ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻗﺮار دارد» .ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ« )ﺻﻨﺪوق ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ(
ﺷﻌﺒﮫ آﻟﻤﺎن ،ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﺼﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﻮد ﮔﺰارش ﺗﺎزه ای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در ﮐﺸﻮرھﺎی رﺷﺪﯾﺎﺑﻨﺪه و در ﺣﺎل ﮔﺬار ،ﺑﯿﺶ از  ١٣٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک اﺻﻼ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﻤﯽ روﻧﺪ .اﻓﺰون
ﺑﺮ آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۴٠درﺻﺪ از  ٢٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯿﮑﺎر در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن اﻓﺮاد ﺟﻮان زﯾﺮ  ٢۵ﺳﺎل ھﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﻮرﮔﻦ ھﺮﺋﻮس ،رﯾﯿﺲ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ آﻟﻤﺎن ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ٧۵» :درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻘﯿﺮ در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ در رده
ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﮫ ﻗﺮار دارﻧﺪ« .ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ وی ،در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن ﻓﻘﺮ و ﺛﺮوت ھﻤﭽﻨﺎن ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دان ﺗﻮل ،رﯾﯿﺲ ﺑﺨﺶ آﺳﯿﺎی ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ،ﻧﯿﺰ ﺧﺎطﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ »ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺖ «.ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ وی ،در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرھﺎ ﭘﻮل و ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ﮐﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺛﺮوت ھﺎ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﮔﺰارش ﯾﺎدﺷﺪه ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﭼﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از ھﺮ زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮫ ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﯽ روﻧﺪ ،وﻟﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ
آﻣﻮزش ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺪ اﺳﺖ .دﺧﺘﺮان و ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻨﺎطﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﯿﺶ از ھﻤﮫ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ،ﺷﻤﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﻤﯽ روﻧﺪ ،ﭼﮭﺎر ﺑﺎر ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ.
ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ،در ﮔﺰارش ھﺸﺪاردھﻨﺪه ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﻔﻨﺎک ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻠﻮل در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ و در
آﺳﺘﺎﻧﮫ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ھﺸﺪار داده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻠﻮل اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد رﺷﺪ و اﻋﺘﻼی اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮرھﺎی رﺷﺪﯾﺎﺑﻨﺪه و ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﮔﺬار ،ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻓﻘﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﮫ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮاﮔﯿﺮی آﻧﺎن ﺑﮫ طﻮر ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﮫ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ و ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﮫ از ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﺧﯿﻢ
اﺳﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺟﻌﮫ ھﺎی طﺒﯿﻌﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ را ﻧﯿﺰ اﻓﺰود.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ در دھﮫ  ١٩٩٠ﻣﯿﻼدی ﺳﺎﻻﻧﮫ  ۶۶/۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک در ﻣﻌﺮض ﻓﺎﺟﻌﮫ ھﺎی طﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ
رﻗﻢ در دھﮫ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺎ  ١٧۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺎز ھﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﺰارش ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ،دﻓﺘﺮ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و ﮐﻢ ﺳﺎﻻن ،ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﮫ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﺮﮐﺰ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ از ادارات ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺰھﮑﺎری در آﻟﻤﺎن ﯾﺎری طﻠﺒﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ آﻧﮫ ﻟﻮﺗﮑﺰ ،ﻋﻀﻮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ در آﻟﻤﺎن ،ﺣﺪود  ٢٧درﺻﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺎرت اﻧﺴﺎن،
اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﮫ دو ﺳﻮم آن ھﺎ را دﺧﺘﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ از  ١٣٢ﮐﺸﻮر ﺟﮭﺎن ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪه
اﺳﺖ .ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ،در ﺳﺎل ھﺎی ﻣﯿﺎن  ٢٠٠٣ﺗﺎ  ٢٠٠۶ﺷﻤﺎر اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺳﺎل اﻧﺪک و ﺣﺪود ﺗﻨﮭﺎ  ٢٠درﺻﺪ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ آدﻣﯿﺎن ،ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮدرآﻣﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﺴﯿﺎری ﺟﺮﯾﺎن دارد ،ھﺮﭼﻨﺪ از ﭼﺸﻢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﻨﮭﺎن
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت در ﺧﻔﺎ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﭘﺲ ﺷﮕﻔﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ از آن ﮔﺰارش روﺷﻦ و آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ در دﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﯽ
ﮔﻤﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﺪرن ھﺴﺘﻨﺪ.
راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺗﺠﺎرت اﻧﺴﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﮫ اﺟﺒﺎر و ﻧﯿﺰ ﮐﺎر اﺟﺒﺎری .ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ اﯾﻦ »ﮐﺴﺐ« در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﮭﺎن ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﯿﺶ از  ٢۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو )ﺣﺪود  ۴٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر( ﺳﻮد در ﺑﺮ دارد.
ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت در اروﭘﺎ ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اروﭘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻮداﮔﺮان اﻧﺴﺎن ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻧﺎآﮔﺎه را ﺑﺎ وﻋﺪه ھﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﺑﮫ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و آن ھﺎ را ﺑﮫ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﺎق و
ﭘﺮزﺣﻤﺖ وا ﻣﯽ دارﻧﺪ و ﺣﺎﺻﻞ دﺳﺖ رﻧﺞ آن ھﺎ را ﺑﮫ ﺟﯿﺐ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.
ﯾﻮرگ ﺗﺴﯿﺮﮐﮫ ،رﯾﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﺎﯾﯽ آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ رواج اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺎﮔﻮار را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺗﺴﯿﺮﮐﮫ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل ٢٠١١
در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﻣﺮزی در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت اﻧﺴﺎن ﺑﮫ دﺳﺖ ﭘﻠﯿﺲ آﻟﻤﺎن اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،اﻓﺮاد زﯾﺮ  ٢١ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺗﺴﯿﺮﮐﮫ ١٢ ،درﺻﺪ
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﻦ  ١۴ﺗﺎ  ١٧ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺳﻦ  ١٣ﻧﻔﺮ از آن ھﺎ از  ١۴ﺳﺎل ھﻢ ﮐﻢ ﺗﺮ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﮫ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎر ) (ILOدر ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ دوره ﭘﯿﺶ از ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﺣﺪود  ٣٠ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔﺮ ﺑﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯽ ﮐﺎران اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺒﮑﮫ ﺧﺒﺮی زد د اف آﻟﻤﺎن ﮔﺰارش داد ،ﮔﺎی راﯾﺪر ) ، (Guy Ryderرﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﮔﻔﺖ ﯾﮏ ﺳﻮم از ﺑﯿﺶ از ٢٠٠
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯽ ﮐﺎر ،زﯾﺮ  ٢۵ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ ۴٠ .ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﯽ ﮐﺎر از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه و دﺳﺖ از ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای
ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ.
راﯾﺪر ،درﺑﺎره ﺗﺸﺪﯾﺪ وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع ھﺸﺪار داد و ﮔﻔﺖ ھﺮ ﺳﺎل  ۴٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ ﺑﮫ ﺑﺎزار ﮐﺎر اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ،اﻓﺰود ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ دارﻧﺪ ،اﻏﻠﺐ درآﻣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.
در اﯾﺮان ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از ھﻤﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ ،ﺗﻮرم و ﮔﺮاﻧﯽ و ﺑﯽ ﮐﺎری و ﻓﻘﺮ ﺑﯽ داد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ وزﯾﺮ ﮐﺎر
دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ ﮐﺎران ﺑﮫ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ھﺸﺪار داد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ »ﺗﻮھﻤﺎت آﻣﺎری« ﺷﺪ .ظﺎھﺮا اﺷﺎره
او ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻓﺮدی ﮐﮫ در ھﻔﺘﮫ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﮫ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﯿﺰان ﺑﯽ ﮐﺎری در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ٩٢ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ٢
درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ داﺷﺘﮫ و اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻢ ﺗﺮ از ده و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻌﺪاد ﺑﯽ ﮐﺎران در اﯾﺮان ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از دو و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ظﺎھﺮا اﯾﻦ
آﻣﺎر را واﻗﻌﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ و ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ »از ﺗﻮھﻤﺎت آﻣﺎری ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ«.
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮭﺮ ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ روز ﺟﻤﻌﮫ ) ۴ﺑﮭﻤﻦ  ٢۴ - ١٣٩٢ژاﻧﻮﯾﮫ  ،٢٠١۴ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻓﺮاﯾﺶ ﺷﻤﺎر ﺑﯽ ﮐﺎران ﺑﮫ ١٠
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ھﺸﺪار داد.
ﻋﻠﯽ طﯿﺐ ﻧﯿﺎ ،وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ھﺸﺪار داده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺑﮫ ﺟﻤﻊ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮐﺎر ،ﺷﻤﺎر
ﺑﯽ ﮐﺎران ﺑﮫ زودی ﺑﮫ ھﺸﺖ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان ﺑﯽ ﮐﺎری در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن  ٢٠ﺗﺎ  ٢۴ﺳﺎﻟﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو و ﻧﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﯽ ﮐﺎری در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ھﺎی
ﺳﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻧﺰدﯾﮏ  ٢۶درﺻﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ از دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ و وزراﯾﺶ ﭘﺮﺳﺪ اﯾﻦ ھﺸﺪارھﺎ را ﺑﮫ ﮐﯽ ﻣﯽ دھﯿﺪ؟ ﻣﻤﻠﮑﺖ دﺳﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺷﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ
وظﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دوﻟﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺘﺎ ﺑﯽ ﺷﺮﻣﺎﻧﮫ و وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ دﺳﺖ درازی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ!

ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﻣﻮرد ﻓﺴﺎد اداری و اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل  ٢٠١٣ﮐﮫ روز ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ،
 ١٢آذر  ١٣٩٢ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٣دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،٢٠١٣ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن  ١٧٧ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رده
 ،١٧٤ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن رده  ١٥٤و اﯾﺮان رده  ١٤٤را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در رده  ،١٧٤اﯾﺮان در رده  ١٣٣و ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن در رده  ١٥٧ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﮫ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،طﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﻓﺴﺎد در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺷﺪه و وﺿﻌﯿﺖ در ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﺑﮭﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
در ﺗﺪوﯾﻦ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﺸﻮرھﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺴﺎد اداری و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﮫ ھﺮ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺮه ای را ھﻢ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ
دھﺪ ﮐﮫ از ﻧﻤﺮه ) ١٠٠ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﺴﺎد( ﺗﺎ ﺻﻔﺮ )ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺎﺳﺪ( ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺟﺪول ﺳﺎل  ،٢٠١٣ﻧﻤﺮه اﯾﺮان  ٢٥از ﺻﺪ ،ﻧﻤﺮه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ٨از ﺻﺪ و ﻧﻤﺮه ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن  ٢٢از ﺻﺪ ﺑﻮد .ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺖ
اداری و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای اﯾﺮان در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ  ٢٨ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﮐﻢ ﺗﺮ ﺷﺪه و ﺣﺎﮐﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺴﺎد اﺳﺖ.
ﺑﮫ اﻗﺮار ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان» ،ﺳﺮ اﺻﻠﯽ ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮﮐﯿﮫ در اﯾﺮان اﺳﺖ «.ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ،
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﺎﺑﺶ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اردﮐﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :در ﺗﺮﮐﯿﮫ  ١٠ﻧﻔﺮ از وزرا در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ
ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ واﺑﺴﺘﮕﺎن آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﺮدم ھﻢ ﺗﻈﺎھﺮات ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎری دوﻟﺖ
ھﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﺳﺮ اﺻﻠﯽ ﻗﻀﯿﮫ در اﯾﺮان اﺳﺖ اﻣﺎ ھﯿﭻ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده
اﺳﺖ .ﻣﺎ ﮐﮫ ﻣﻨﺎدی اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی ھﺴﺘﯿﻢ و دﯾﮕﺮان را ﺳﻠﻔﯽ و ﺗﮑﻔﯿﺮی ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ادﻋﺎھﺎیﻣﺎن ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﻼک
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ھﺎ و ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻣﺎن ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﻨﺒﻌﺚ از اﺳﻼم ﻧﺎب ﺑﺎﺷﺪ«.؟!
اﺧﺘﻼس در ﺑﯿﻤﮫ اﯾﺮان و ﻧﻘﺶ ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر وﻗﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺣﯿﻤﯽ در آن ،اﺧﺘﻼس ﻣﺸﮭﻮر  ٣ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ و ﺣﻀﻮر
ﻧﺰدﯾﮑﺎن اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ،ﺣﺎﺗﻢ ﺑﺨﺸﯽ ھﺎی ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺪﯾﮫ ھﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ او ﺑﮫ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،و ﯾﺎ اﻓﺮادی ﺟﻮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮭﺮام ﺟﺰاﯾﺮی و اﻣﺮوز ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ
ﮐﮫ در ﺳﺎﯾﮫ و ﻣﮭﺮورزی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﮫ ﺛﺮوت ھﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ھﻤﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ
ﮐﮫ ﻓﺴﺎد ﮐﻠﯿﮫ در ﭘﯿﮑﺮه ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻧﮫ در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﻓﺴﺎد ﺑﮫ طﻮر ﺟﺪی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﮫ در ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﮫ و ﻏﯿﺮه .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ
ﮐﮫ ﭘﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮان و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران و ارﮔﺎن ھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از ﺑﯿﺖ رھﺒﺮی ﺗﺎ ادارات و ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی »ﻣﺬھﺒﯽ«
و »ﺧﯿﺮﯾﮫ« در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎ ﮔﯿﺮ اﺳﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ھﺮ ﯾﮏ از آن ھﺎ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ و اﺑﮭﺎم ﻓﺮو رﻓﺘﮫ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﺑﮫ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد.
آش ﺑﮫ ﺣﺪی ﺷﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﺎ ﺻﺪای روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ درآﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮫ ﺧﻮد در
روز ﺷﻨﺒﮫ  ٧دی  ٢٨ - ١٣٩٢دﺳﺎﻣﺒﺮ  ٢٠١٣ﺧﻮد ،ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ» ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ« ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
در اﯾﻦ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ» :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ،طﯽ ﯾﮏ دھﮫ اﺧﯿﺮ ﻓﺴﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻌﺪدی در ﺑﺪﻧﮫ اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﺸﻮر رخ داد ﮐﮫ در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾﺮان ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﻮد .از ﻣﺎﺟﺮای ﺷﮭﺮام ﺟﺰاﯾﺮی ﺗﺎ ﻓﺴﺎد ﺳﮫ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردی در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﯿﻤﮫ ،ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺎﺟﺮای ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ و ...ھﻤﮕﯽ ﻓﺴﺎدھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ از رخ دادن آن ھﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪن آن
ھﺎ ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎورد! ﻧﮫ وزﯾﺮ ﻋﻮض ﺷﺪ ،ﻧﮫ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر اﺳﺘﻌﻔﺎ داد ،ﻧﮫ دوﻟﺖ ھﺎ
ﺗﺴﻮﯾﮫ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﮫ وﮐﻼ ﺗﮑﺎن ﺧﻮردﻧﺪ و ﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﺳﺎزوﮐﺎرھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺎری ﭘﯿﺶ آﻣﺪ«.
رﺿﺎ ﺿﺮاب از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻼن ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ در ﺗﺮﮐﯿﮫ ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ رﯾﯿﺲ او ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ .از ﻗﺮار
ﻣﻌﻠﻮم رﺿﺎ ﺿﺮاب و ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،دﻻل ھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﮫ در دور زدن ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ و ﭘﻮل ﺷﻮﯾﯽ در ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ
را داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﺖ آﯾﻨﺪه ،اطﻼﻋﺎت ﺗﺎزه از اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای ﭘﻮل ﺷﻮﯾﯽ ﭼﮭﺎر ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﯾﻮرو ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﺳﺘﮕﯿﺮی رﺿﺎ ﺿﺮاب در ﺗﺮﮐﯿﮫ و در ﭘﯽ آن ﻣﺘﮭﻢ ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﮫ درﯾﺎﻓﺖ رﺷﻮه و ﭘﻮل
ﺷﻮﯾﯽ ،زﻟﺰﻟﮫ ای ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﺮﮐﯿﮫ ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ده ﺗﻦ از وزﯾﺮان دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﮫ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺪود دو ھﺰار
ﻣﺎﻣﻮر ﮔﻤﺮک و ﭘﻠﯿﺲ و روﺳﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺷﮭﺮھﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﺳﺘﺎﺑﻮل و آﻧﮑﺎرا را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ  ١٢۶ﻗﺎﺿﯽ و دادﺳﺘﺎن
اﺳﺘﻔﻌﺎ داده اﻧﺪ .اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »اﺳﺘﻌﻔﺎی دوﻟﺖ« ،ھﻢ ﭼﻨﺎن در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺖ آﯾﻨﺪه ،ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وﺿﻌﯿﺖ طﺮف اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎﺟﺮا در ھﺎﻟﮫ ای از اﺑﮭﺎم وﺳﮑﻮت اﺳﺖ «.ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ
ﻣﻨﻈﻮر »طﺮف اﯾﺮاﻧﯽ« ھﻤﺎن ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ رﺿﺎ ﺿﺮاب ﺑﺮای او ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﻖاﻟﻌﻤﻞ ﭘﻮل ﺷﻮﯾﯽ  ٨٧ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ﻣﻌﺎدل  ۵درﺻﺪ آن ﯾﻌﻨﯽ ﭼﮭﺎر ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺎﯾﺪ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ
اﯾﺮان ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺘﻘﺪان داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﮭﺎر ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ ﺑﺎ ١٢ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و اﯾﻦ ﭼﮭﺎر ﺑﺮاﺑﺮ اﺧﺘﻼس ﺳﮫ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ دادﮔﺎه آن
در اﯾﺮان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﮫ طﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ھﺎﻟﮫای از اﺑﮭﺎم ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﮐﻞ رﻗﻢ ﺣﺪود  ٢ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮروﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﮫ دوﻟﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ھﯿﭻ
رﻗﻤﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه و ھﯿﭻ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب دوﻟﺖ وارﯾﺰ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﯾﮑﯽ از آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎی ﻣﺠﻠﻞ »ھﺘﻞ
اوﯾﻦ« ،ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دارد.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﻣﺮوز ﭘﺲ از  ٣۵ﺳﺎل ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺷﺎھﺪ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺴﺘﺮده ای در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ اھﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اھﺪاف ﺧﻮد را ﺑﺎ »ارزش ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و اﻟﮭﯽ« و »دل ﻋﻠﯽ« دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!
ﯾﻜﯽ در واﻗﻊ از ﺟﻤﻠﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﻋﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺤﺮان ھﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻜﻞ ﮔﯿﺮی
ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﯿﻖ و ﮔﺴﺘﺮده و رﯾﺸﮫ دار در ﻛﺸﻮر ،ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ.

در ﻛﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ،رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﭘﺎرﺗﯽ ﺑﺎزی و رﺷﻮه ﺧﻮاری اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ.
اﻗﺘﺼﺎد در ﻛﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ در ﺑﺎزارھﺎی ﻛﺎﻻ ،ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
 ،اطﻼﻋﺎت درﻣﻮرد ﺣﺠﻢ ﺑﺪه ـ ﺑﺴﺘﺎن ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ و ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب دارد .وﻟﯽ د رﻛﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ از
ﺟﻤﻠﮫ اﯾﺮان ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎد و رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﺷﻔﺎف و روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ .در
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﻮارد و ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ھﻢ ﭼﻮن ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،دارو ،اﺟﻨﺎس ﺗﻘﻠﺒﯽ ،رﺷﻮه
ﺧﻮاری ،راﻧﺖ ﺧﻮاری ﭘﻮل ﺷﻮﯾﯽ ،دزدی ،ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و  ...ﺷﻜﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه و ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ ﻧﯿﺰ ھﻤﻮاره از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮده و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﻣﻔﺖ ﺧﻮری از دوران ھﺎی ﻗﺪﯾﻢ در
درون دﺳﺘﮕﺎه روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،در اواﯾﻞ آذر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ،در ﮔﺰارش  ١٠٠روزه ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ اش از ﺟﻤﻠﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ
در ﺳﺎل ھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ھﺎی ﻧﮭﻢ و دھﻢ  ٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﮫ ﺳﻦ ﮐﺎر رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻨﮭﺎ  ١ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ھﻢ
اﮐﻨﻮن اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯽ ﮐﺎری  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی و ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﻮاﺟﮫ اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺟﮭﺎن دﻋﻮت ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری در اﯾﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﺸﺘﺎر را در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن از دوﻟﺖ او ھﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم و ﮔﺮاﻧﯽ
و ﺑﯽ ﮐﺎری و ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺨﺶ آﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ،ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮھﻤﯽ ﺑﮫ ادﻋﺎھﺎ و وﻋﺪه ھﺎی دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ
دﺳﺖ ﻣﺰدھﺎی ﻣﻌﻮﻗﮫ ،اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺖ ﻣﺰدھﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮔﺮاﻧﯽ و ﺗﻮرم ﻣﻮﺟﻮد ،ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻟﻐﻮ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺳﺎﻧﺴﻮر و
اﻋﺪام و آزادی ھﻤﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮ ﻣﺸﺘﺮک و ﻓﻮری ھﻤﮫ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺮوھﺎی آزادی ﺧﻮاه و ﺑﺮاﺑﺮ طﻠﺐ ﺳﺮاﺳﺮ
اﯾﺮان اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﮐﮫ ﮐﺸﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﮔﻞ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎواﻧﺶ را ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﮔﺮاﻧﯽ و ﺑﯽ ﮐﺎری و ﻓﻘﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .آن ﭼﮫ ﮐﮫ اﻣﺮوز ﺷﺎھﺪ آن
ھﺴﺘﯿﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎزه ای ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺮﮐﻮب و ﺳﺎﻧﺴﻮر ،زﻧﺪان و اﻋﺪام ،ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ ،ﺑﯽ ﮐﺎرﺳﺎزی ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺎرﮔﺮان و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﭼﮫ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﭼﮫ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺗﻮرم و ﮔﺮاﻧﯽ اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ ﺑﯿﺶ از ﺳﮫ دھﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ روی ھﻢ
ﺗﻠﻨﺒﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺗﻌﺪﯾﻞ و اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ،ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ ،ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﮫ ﺳﻮی اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار و ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ
ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ اداﻣﮫ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﭼﮭﺎرم و دﻧﺒﺎﻟﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ
و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﮫ اﺟﺮای ھﻤﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ،رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺗﻮرم  ۴٩درﺻﺪی و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
و ﺑﯽ ﮐﺎرﺳﺎزی ھﺎی وﺳﯿﻊ و ﻟﺸﮑﺮ ﺑﯽ ﮐﺎران ھﺸﺖ ﺗﺎ ده ﻣﯿﻠﻮﻧﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺎل ،ھﻤﻮاره از ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ،
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﭘﺰﺷﮏ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ،ﺣﻖ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن و ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﺷﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﺪه و ﮐﺎر
ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
در ﮐﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،ﺑﮫ ﺷﺪت ﻣﺼﺮﻓﯽ ،راﻧﺘﯽ و دﻻل ﭘﺮوری و ﺑﮫ ﺷﺪت واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﻓﯿﺎی دوﻟﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری،
رواﺑﻂ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه و ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ و آزادی ﺳﺘﯿﺰ و زن ﺳﺘﯿﺰ و ﮐﻮدک آزار ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺻﻼح
ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ آن را ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻏﺪه ﺳﺮطﺎﻧﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﺮد و دور اﻧﺪاﺧﺖ.
در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﮔﺰارش ﻣﻮﺳﺴﮫ آﮐﺴﻔﺎم ،ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﺎل ھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دھﮫ  ١٩٧٠از ﻣﺠﻤﻮع ٣٠
ﮐﺸﻮری ﮐﮫ آﻣﺎرھﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد در  ٢٩ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮدرآﻣﺪ و ﺛﺮوت اﻗﻠﯿﺖ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی
ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن اﻗﻠﯿﺖ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮ ﺛﺮوت ﺧﻮد ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﻢ
ﺗﺮی ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
اﻧﺤﺼﺎر ﻓﺮﺻﺖ ھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت در دﺳﺖ ﯾﮏ اﻗﻠﯿﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﮫ  ٧٠درﺻﺪ از ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن اﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﮫ طﯽ ﺳﮫ دھﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻗﺘﺼﺎدی در آن ھﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﯾﮏ درﺻﺪ از ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺛﺮوﺗﯽ ﺣﺪود  ١١٠ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر
ﺻﺎﺣﺐ  ۴۶درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺛﺮوت ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
در اداﻣﮫ ﮔﺰارش ﻣﻮﺳﺴﮫ آﮐﺴﻔﺎم ،آﻣﺪه اﺳﺖ:
 در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎن ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﺰرگ و اﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﮫ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺑﮭﺸﺖ ھﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺛﺮوت ﺧﻮد را ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺮده واز ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﻧﺪ .ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻ رﻗﻤﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ٢١ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر در ﺣﺴﺎب ھﺎی
ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس در اﯾﻦ ﺑﮭﺸﺖ ھﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﺪ دھﮫ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎزﮔﺬاﺷﺘﻦ دﺳﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﮫ داراﯾﯽ ﯾﮏ درﺻﺪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﮭﻢ آﻧﮭﺎ از ﺛﺮوت از زﻣﺎن ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل ھﺎی  ١٩٣٠ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ
ﺧﻮد ﻗﺮار دارد.
 در ھﻨﺪ طﯽ ﯾﮏ دھﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﻠﯿﺎردرھﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ در ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر وﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺛﺮوت ﺧﻮد اﻓﺰوده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮدﺟﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺑﺮای ﻻﯾﮫ ھﺎی ﻓﻘﯿﺮ ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزﻟﯽ اﺳﺖ.
 در اروﭘﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی رﯾﺎﺿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ھﺎ ﺑﮫ اﻗﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻢ درآﻣﺪﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺮای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و
اﻓﺮاد ﻣﺘﻤﻮل ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ھﺎ و اﺧﺘﺼﺎص ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﮐﻼن ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت از
ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
 در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ  ،ﺑﮫ ﺧﺼﻮص آن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﮫ و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻓﻌﺎلھﺴﺘﻨﺪ ،از ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻣﺸﮑﻞ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ از ﺑﻨﯿﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ھﻢ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻮﺳﺴﮫ آﮐﺴﻔﺎم از ھﻤﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی ﺟﮭﺎن و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرھﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ در ﭼﮭﺎرﭼﻮب ﻧﮭﺎدھﺎ و ﻣﻌﺎھﺪاﺗﯽ
ﻣﺜﻞ ﮔﺮوه ھﻔﺖ و ﯾﺎ ﮔﺮوه  ٢٠ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺎری ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎت و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری در ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ
ھﺪف ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی را ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﺳﺴﮫ آﮐﺴﻔﺎم ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﮫ  ١۶اﮐﺘﺒﺮ  ٢۵ - ٢٠١٣ﻣﮭﺮ  ،١٣٩٢از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ،در ﮔﺰارﺷﯽ
ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻏﺬا ،ﺿﻤﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در ﺟﮭﺎن ،ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﺎل
ﺟﺎری ،ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎر ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن در ﺟﮭﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪه و اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﮫ ﺑﯿﺶ از ﻧﮭﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﯿﻎ دوﻟﺒﮫ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ« اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮭﺎی اﻗﻼم اﺻﻠﯽ ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻘﺮ در
ﻣﯿﺎن ﮐﻢ درآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﻮد ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﭼﮭﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ھﺮ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﮭﺎن و آﺷﮑﺎر دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺰرگ ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺣﺎﺷﯿﮫ اﺟﻼس داووس و ﻏﯿﺮه در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ از ﺑﺤﺮان ھﺎی ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﺎھﺶ دھﺪ .ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﻧﮫ در دوره ھﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
و رﻗﺒﺎﯾﺶ ﮐﺸﻤﮑﺶ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد و ﻧﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﮫ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺎچ و ﺑﻮﺳﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ھﻤﻮاره ﺑﮫ ﺿﺮر اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه و ھﻨﻮز ھﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﺗﺎزه در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻞ ،ھﻨﻮز از ﺑﺮوز ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﮭﺒﻮد اوﺿﺎع و ﺧﺮوج ﺗﺪرﯾﺠﯽ از ﺑﺤﺮان ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ .ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ھﻤﮫ ﺑﺮ
دوش ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ھﺮ روز و ھﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻧﺎزل ﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﯿﺖ ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران دوﻟﺖ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﮫ ﭼﮫ ﺑﺪه و ﺑﺴﺘﺎن ھﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ .اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻣﺮ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﮭﺎن و
اﯾﺮان ،اﺗﺤﺎد و ﻣﺒﺎرزه آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﮭﺮوﻧﺪان و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﺷﻨﺒﮫ ﺷﺸﻢ ﺑﮭﻤﻦ  - ١٣٩٢ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ژاﻧﻮﯾﮫ ٢٠١۴

