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 زيميرواسکاري

 نابرابري ، نظاميگري و، فقر، خشونتجنگ
 

   
 

  فقرچيست؟
مقياس، سطح و تصورات در پيرامون . فقر يا تهيدستی بمعنای کمبود امکانات برای پيشبرد زندگی در سطح نازل آن

 .علل فقر از نگاه زمان و مکان متفاوت است
مهم اقتصادی که با زيرا ما را با يکی از مقوالت  درک مفهوم اين اصطالح و جوانب مختلف آن حايز اهميت است ،

سطح زندگی اصطالحی است که برای .  اجتماعی مربوطه دارای ارتباط است، آشنا ميسازد-ماهيت دوران اقتصادی 
سطح زندگی به ميزان و چگونگی . رود نشان دادن حدود مصارف مادی و معنوی اهالی يک کشور به کار می

 اجتماعی و در مراحل مختلف رشد -تارهای اقتصادی برآوردن نيازهای مادی و معنوی بستگی داشته و در ساخ
سطح زندگی مستقيما به توليد اجتماعی، درآمد اهالی، ميزان . کند  تاريخی و بر حسب کشورهای مختلف فرق می

فقر و بدبختی  . مصرف کاالهای بلند مدت و کوتاه مدت و چگونگی ارضای حوايج فرهنگی و بهداشتی وابسطه است
ها سال پيش  های بدوی که در جريان مليون کند که بعد از دوران اوليه انسان  بقاتی جامعه بروز میبه علت تفاوت ط

های اجتماعی در سطوح طبقات متفاوت جامعه است تازمانی که  کردند به بار آمده است و نتيجه آن تفاوت  زندگی می
و يکی ديگر از داليل فقر به طرز اشخاص فقير اين شرايط حاکم باشد جامعه به دو شاخه فقير وغنی تقسيم بندی است 

برمی گردد انسان هائی که سواد مالی ندارند و قادر به تحليل مسائل مالی خود نيستند و حتی به دنبال بهبود وضعيت 
 .موجود نمی باشند

 تنها باعث گرسنگي نه.  ميليون مرد، زن و آودك در دنيا هر شب گرسته سر بر بالين دارند٨٠٠حال حاضر بالغ بر 
اين پديده نياز به . آوتاهي عمر مي گردد بلكه خسارات جبران ناپذيري به صلح، آرامش و رفاه ملت ها وارد مي سازد

. عمليات عاجلي دارد آه تنها تهيه غذا نبوده، بلكه ريشه يابي علل گسترش جهاني گرسنگي، پايداري و تداوم آن است
ود و عدم امنيت غذايي به عنوان اولين قدم ماندگار در خلق دنيايي بدون آگاهي مردم درباره مسائل گرسنگي، آمب

جشن روز جهاني غذا با هدف افزايش آگاهي عموم و تفهيم دنياي گرسنگي، سوء تغذيه و فقر در . گرسنگي مي باشد
 . آشور در سراسر دنيا برگزار مي شود١۵٠

مؤمنان راستين، آن را .  بندگان خداجوي خود فرستاده استغذاي سالم و حالل، هديه اي بهشتي است که خداوند براي 
هر لقمه از آن ميخورند، به ياد محرومان و گرسنگان نيز . وسيله اي براي شکر گزاري و عبوديت بيشتر مي دانند

 .هستند
ن بي سمينارها و کنفرانس هاي مختلف براي رسيدگي به گرسنگان پنج قاره از جهان برپا مي شود؛ اما هنوز چشما
ناله . رمق گرسنگان اين کره خاکي، به دستان زراندوز و بدن هاي فربه برگزار کنندگان اين اجالس دوخته شده است

هزاران تن گندم به درياها . هاي بيدادگر فقر، همچنان بلند است و فقط شعارهاي زيباست که به ياري آن ها مي شتابد
در روز جهاني  جهان.  قرص خشکيده اي از نان پاسخ داده نمي شودريخته ميشود؛ اما به ناله گرسنه آفريقايي با

 .تغذيه، توهمي از حقوق بشر را به تماشا نشسته است
روز جهاني غذا، روز همدردي با گرسنگاني است که از ابتدايي ترين حق زندگي محروم اند و در اين محروميت، 

ذا، اين نعمت آغازين خلقت را بدانيم و با مصرف درست و قدر غ. دستان بي توانشان از دامان زندگي کوتاه مي شود
 . عدم اسراف، با گرسنگان جهان همدردي کنيم

هنگام دور ريختن غذا به اين بينديشيم که اين غذا مي تواند گرسنه اي را براي يک روز هم که شده از گرسنگي و 
گام هاي هولناک و ويرانگر فقر و جهان در ضرب آهنگ . از مصرف بي رويه غذا بپرهيزيم. مرگ نجات دهد

دور نماي دل انگيز و زيباي . گرسنگي فرو رفته و آشوبي از حسرت يک تکه نان و مقداري آب به پا شده است
شهرهاي بزرگ و آسمان خراش هاي غول آسا، منظره اي از پيشرفت انسان مدرن را به تصوير مي کشد؛ اما در 
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روز جهاني غذا . ه، برخي از گرسنگي، توان فرار از چنگ مرگ را ندارندپاي اين آپارتمانهاي سر به فلک کشيد
تلنگري براي بيداري وجدان هاي به خواب رفته و شکم هاي برآمده است که به خود آيند و صدها هزار هم نوع را از 

 .چنگال اين هيوالي هولناک نجات بخشند
 ميالدي زير خط فقر ٢٠٠٤شور عضو يورو طي سال  آ٢٦ درصد مردم در ١٦بيش از : آميسيون اروپا اعالم آرد

 در سوئدن و بيشترين ١٠ تا ٩آمترين ميزان فقر اقتصادي با نرخ : آميسيون اروپا در ادامه افزود .  آردند زندگي مي
بنا بر اين گزارش، داشتن شغل نيز مانع از فقر  .  درصدي در ليتواني، چك و لهستان وجود دارد٢١ميزان نيز با نرخ 

 سال اروپا آه داراي شغل هستند در ١٨ درصد جوانان باالي ٨اقتصادي مردم اروپا نشده است به طوري آه بيش از 
 ميالدي افزايش داشته ٢٠٠٥ تا ١٩٩٥هاي  اميد به زندگي در اروپا نيز طي سال . فقر شديد اقتصادي به سر مي برند

اميد به زندگي در بين مردم .  سال افزايش داشته است٢ نيز  سال و در بين زنان٣اميد به زندگي در بين مردان . است
ي در نوسان ن سال در بين مردان سوئد٤/٧٨ سال در ليتواني تا ٤/٦٥اروپا نيز داراي نوسانات زيادي بوده است و از 

 .  سال در اسپانيا در نوسان بوده است٩/٨٣ سال در روماني تا ٤/٧٥اين نرخ در بين زنان از . بوده است
 آاهش زيادي يافته است، اما ٢٠٠١ تا ١٩٨١فقر مطلق در خاورميانه و شمال افريقا از سال : ازمان ملل اعالم آردس

اي باقي  هاي توسعه ي، بيكاري، رشد بيماري ايدز و مشكالت اجتماعي همچنان تهديدهاي بالقوه عليه تالش نابرابر
 از سوي سازمان ملل متحد انتشار يافته است، شمار  آه اخيرا٢٠٠٥وضعيت اجتماعي جهان در سال  .اند مانده

 درصد در سال ٢ به ١٩٨١ درصد در ٥آنند، از  ر زندگي ميلان مناطق با درآمدي آمتر از يك دمردمي آه در اي
د در همين  درص٢٣ درصد به ٢٩برند، از   و تعداد آساني آه با درآمدي آمتر از دو دالر در روز به سر مي٢٠٠١

اي ثابت در  بر اساس اين گزارش، سطوح درآمد سرانه در خاورميانه و شمال آفريقا به گونه . افته استدوره آاهش ي
) OECD(هاي اقتصادي  تر عضو سازمان توسعه و همكاري مقايسه با ميانگين درآمد سرانه در آشورهاي ثروتمند

 درصد به ٧/٩يانه و شمال آفريقا از  سطح درآمد در خاورم٢٠٠١ تا ١٩٨٠هاي   در سال . در حال آاهش بوده است
اي اقتصادي آاهش ه  درصد و ميانگين درآمد سرانه در مقايسه با آشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري٧/٦

 تعداد افرادي آه ناقل ويروس ايدز هستند، در شمال آفريقا و خاورميانه افزايش يافته است و شمار . نشان داده است
 هزار نفر رسيده آه علت عمده آن استفاده از ٥٤٠ به رقم ٢٠٠٤اقل اين ويروس در سال افراد بالغ و آودآان ن

بر اين اساس نظر . فروش است هاي آلوده به وسيله معتادان تزريقي و عدم استفاده از آاندوم به وسيله افراد تن سرنگ
هنوز در مراحل اوليه خود در  درصد است، اين اپيدمي ٣/٠به اين آه گسترش ويروس ايدز در ميان افراد بالغ 

 .هاي باز دارنده است تا بتوان از گسترش بيماري ايدز جلوگيري آرد مناطق ياد شده و شانس خوبي براي تالش
 

 فقر درجهان
 

  
 

آنها به آرامی درشماری از فقيرترين روستاهای .  کودک از فقر می ميرند٣٠٠٠٠مطابق برآورد يونيسف، روزی 
شود که مرگ شان بردباری و ضعف اين کودکان در زندگی باعث می . جهان بدور از نظاره و آگاهی بشر می ميرند

 ميليون در ١١ کودک در هفته و يا فقط اندکی کمتر از ٢١٠٠٠٠اين رقم، يعنی . هم به صورت نامرئی در می آيد
 را برای آموزش ٢٠٠٠اگر کمتر از يک درصد هزينه های نظامی جهان در سال .  سال٥سال از کودکان پائين 

 .ه بروند ولی اين کار را نکرده ايمصرف می کرديم همه کودکان جهان می توانستند به مدرس
   . در آمد روزانه شان کمتر از دو دالر است - حدودا سه ميليارد نفر-نيمی از جمعيت جهان• 
 يعنی يک چهارم جمعيت جهان، از ثروت سه تن از ثروتمندترين آدمهای - کشور فقير٤٨توليد ناخالص داخلی • 

 .جهان کمتر است
 .ر جهان با بيسوادی کامل وارد قرن بيست و يکم شده اندتقريبا يک ميليارد نفر د• 



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
3

 را برای آموزش صرف می کرديم همه کودکان ٢٠٠٠اگر کمتر از يک درصد هزينه های نظامی جهان در سال • 
 درصد از ثروتمندترين ها درجهان بنگاهها ٥١• . جهان می توانستند به مدرسه بروند ولی اين کار را نکرده ايم

  .هستند
هرچه که کشور فقيرتر • . رثروتمندترين ملت جهان، تفاوت فقير و غنی از هرکشور صنعتی ديگر بيشتر استد• 

باشد احتمال بيشتری وجود دارد که منابع الزم برای بازپرداخت بدهی ها مستقيما ازمردمی اخذ شود که نه در گرفتن 
 .ره ای برده اندآن وامها نقشی داشته اند و نه از آن منابع وام گرفته شده به

 درصد از کاالهای جهانی را مصرف می ٨٦ درصد جمعيت جهان که در کشورهای پيشرفته زندگی می کنند ٢٠• 
  .کنند
درصد سرمايه گذاری ٦٨ درصد صادرات، و ٨٢ درصد غنی ترين بخش جمعيت درکشورهای ثروتمند، ٢٠• 

  . درصد است١ت جهان هم اندکی بيشتر از  درصد فقيرترين بخش جمعي٢٠سهم . خارجی را در اختيار دارند
 درصد فقيرترين بخش ٢٠ برابر درآمد ٣٠ درصد از جمعيت جهان درکشورهای غنی ٢٠ درآمد ١٩٦٠در سال • 

  :بررسی درازمدت اين نسبت نشان می دهد که• .  برابر رسيد٧٤ به ١٩٩٧اين نسبت در سال . جمعيت جهان بود
  . به يک بود٣ اين نسبت ١٨٢٠در• 
  . به يک شد١١ اين نسبت ١٩١٣در• 
  . به يک شد٣٥ اين نسبت ١٩٥٠در• 
  . به يک شد٤٤ اين نسبت ١٩٧٣در• 
 . به يک شد٧٢ اين نسبت ١٩٩٢در • 
 ولت در کاهش فقر به مرگی بی موقع يک ميليون و هفتصد هزار کودک به خاطر عدم توفيق د٢٠٠٠در سال • 

  .مردند
 دالر برای بازپرداخت بدهی ها می ١٣ر که به عنوان کمک دريافت می کند، کشورهای فقير درازای هر يک دال• 

  .پردازد
 . ميليارد نفر از جمعيت فقير دنياست٢٫٥ثروت چند صد ميليونر جهان برابر دارائی • 
 .  درصد است٠٫٤ کشور فقير دنيا از صادرات جهانی فقط ٤٨سهم • 
. گذشت) هزار ميليارد دالر(  از يک تريليون دالر ١٩٩٩ن، در تن از ثروتمندترين افراد جها٢٠٠مجموع ثروت • 

  . ميليارددالر است١٤٦ کشور توسعه نيافته زندگی می کنند، فقط ٤٣ ميليون نفر که در ٥٨٢محموع ثروت 
از حوزه های عدم توفيق ما در پيوند با حقوق بشر، بی توجهی به حقوق بشر درعرصه های اجتماعی و اقتصادی • 

 .گسترده تر است و برزندگی تعداد بيشتری تاثيرات منفی می گذارددر جهان 
 ميليون نفر در کشورهای توسعه نيافته گرفتار سوء تغذيه مزمن هستند و دوسوم از اين تعداد هم در ٧٩٠حدودا • 

 .آسيا و اقيانوسيه زندگی می کنند
ه آرامی درشماری از فقيرترين روستاهای آنها ب.  کودک از فقر می ميرند٣٠٠٠٠مطابق برآورد يونيسف، روزی • 

بردباری و ضعف اين کودکان در زندگی باعث می شود که مرگ شان . جهان بدور از نظاره و آگاهی بشر می ميرند
 ميليون در ١١ کودک در هفته و يا فقط اندکی کمتر از ٢١٠٠٠٠اين رقم، يعنی . هم به صورت نامرئی در می آيد

 .سال ٥سال از کودکان پائين 
 از ١٩٨٠-٢٠٠٠ سال گذشته، يعنی فاصله ٢٠برای رشد اقتصادی و تقريبا ديگر معيارهای اندازه گيری اقتصاد، • 

. به مراتب بدتر بوده و شاهد کاهش اين معيارها بوده ايم١٩٦٠-١٩٨٠همه نظر در مقايسه با دودهه پيشين، يعنی 
 تقسيم شده - براساس عملکردشان درابتدای اين دوره- مساوی گروه تقريبا٥برای هر معيار اندازه گيری، کشورها به 

 .بخشی از يافته ها به اين قرارند. اند
 .درميان همه کشورها کاهش ميزان رشد اقتصادی از ديگر کاهش ها چشمگير تر بود -
ا بيشترين سطح  گروه از کشورها اميد به زندگی کاهش يافته است، به غير از گروه کشورهائی ب٥ تا از اين ٤ برای -

 . سال شده است٦٩-٧٦درآمد، که اميد به زندگی شان 
 از ١٩٨٠-١٩٩٨ -پيشرفت در کاستن از مرگ و مير نوزادان هم درطول دوره جهانی کردن:  مرگ و مير نوزادان-

 .دو دهه پيشين کمتر بوده است
  .ردن کاهش يافته استپيشرفت در مسايل آموزشی نيز در دوره جهانی ک: و سواد داریتعليم وتربيه • 
ميليارد نفر در کشورهای در ١٫١ -. مشکالت مربوط به آب آشاميدنی که بر زندگی نيمی از بشريت تاثير می گذارد• 

 . ميليارد نفر هم در امور بهداشتی کمبود دارند٢٫٦حال توسعه به آب کافی دسترسی ندارند و 
فرشان درآمدروزانه شان از دو دالر کمتر است و يک نفر از  ن٢از هر سه نفری که به آب سالم دسترسی ندارند، • 

 .سه نفر هم درآمد روزانه ای کمتر از يک دالر دارد
 ٣٨٥ دالر است و ٢ ميليون نفر که به امکانات بهداشتی دسترسی ندارند درآمد روزانه شان کمتر از ٦٦٠بيش از • 

 .ر دارندلايز درآمدروزانه ای کمتر از يک دميليون نفر ن
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 درصد است ولی ٨٥ درصد از ثروتمندترين بخش جمعيت جهان تقريبا ٢٠دسترسی به آب لوله کشی شده در ميان • 
  . درصد شان آب لوله کشی شده دارند٢٥ درصد فقيرترين بخش جمعيت فقط ٢٠در ميان 

اط آب ندارند و  ميليارد نفر به آب در يک کيلومتری محل سکونت خود دسترسی دارند، ولی در خانه و حي١٫٨• 
 ليتر آب برای سيفون توالت ٥٠در بريتانيا، يک آدم متوسط روزی .  ليتر است٢٠مصرف روزانه شان حدودا 

 ليتر است و بيشترين متوسط مصرف آب روزانه هم در ١٥٠متوسط روزانه مصرف آب ( مصرف می کند
 ). ليتر آب مصرف می کند٦٠٠امريکاست که هر امريکائی بطور متوسط روزی 

 . ميليون کودک از اسهال می ميرند١٫٨سالی • 
  .  ميليون روز کاری در مدارس به هدر می رود٤٤٣به خاطر بيماری های ناشی از آلودگی آب، • 
نزديک به نيمی از جمعيت کشورهای در حال توسعه در زندگی خود به بيماری های وابسته به آلودگی آب و کمبود • 

 .شوندامکانات بهداشتی مبتال می 
 .ميليونها زن هرروز ساعات زيادی را صرف جمع آوری آب می کنند• 
. به اين هزينه های انسانی، بايد هزينه های چشميگر اقتصادی ناشی از کمبود آب و امکانات بهداشتی را اضافه کرد• 

در بعضی از هزينه های ناشی از هزينه های بهداشتی، از دست رفتن بازدهی کار، و عاطل ماندن نيروی کار 
 درصد از توليد ٥ميزان اين هزينه ها درکشورهای جنوب افريقا، حدودا . کشورهای فقير به نسبت بيشتر است

 ٢٠٠٣ ميليارد دالر که بيشتر از همه کمک هائی است که اين منطقه در سال ٢٨٫٤ناخالص ملی شان است، يعنی 
 .دريافت کرده است

 ميليارد نفر آدم ٢٫٧دمهائی که دراروپاو امريکا زندگی می کنند،برابر با درآمد  ميليون نفر از غنی ترين آ٥٠درآمد • 
  . درصد از جمعيت جهان دارند٥٧سهمی که يک درصد جمعيت می برند معادل سهمی است که . فقير جهان است

الص داخلی همه  نريليون دالر بود که از مجموع توليد ناخ١٫٥٤ برابر با ٢٠٠١ ميلياردر جهان در سال ٤٩٧ثروت • 
 تريليون ١٫٣٤(و يا کشورهای نفت خير خاورميانه و شمال افريقا )  ميليارددالر٩٢٩٫٣( کشورهای جنوب افريقا 

  . نفر از ثروت نيمی از جمعيت جهان بيشتر است٤٩٧درضمن، ثروت اين  . بيشتر بوده است) دالر
 .ند و ساکن کشورهای جهان سوم هم نيستند درصد از آب جهان را مصرف می کن٨٥ درصد از جمعيت جهان، ١٢• 
  

  .  دقت کنيد١٩٩٨به ارجحيت های هزينه ای جهان در 
   ميليارد دالر٨هزينه های لوازم آرايشی در امريکا 

   ميليارد دالر١١هزينه بستنی دراروپا 
   ميليارد دالر١٢هزينه خريد عطر در اروپا وامريکا 

  ميليارددالر١٧ريکا هزينه غذائی حيوانات خانگی در اروپا و ام
   ميليارد دالر٣٥ن ااپجهزينه تفريحات شرکت ها در

   ميليارد دالر٥٠هزينه مصرف سيگار دراروپا 
   ميليارد دالر١٠٥هزينه مشروبات الکلی دراروپا 

   ميليارد دالر٤٠٠هزينه مواد مخدردرجهان 
   ميليارد دالر٧٨٠هزينه تسليحات نظامی در جهان 

 .ارقام جدول زير مقايسه کنيدحاال اين ارقام را با 
  

 ميليارد ٦هزينه اضافی الزم برای اين که همه جمعيت کره زمين ازاين امکانات برخوردار شوند آموزش ابتدائی 
  .دالر

  ميليارد دالر٩آب آشاميدنی سالم و امکانات بهداشتی 
  ميليارد دالر١٢سالمت زايمان برای همه زنان 

 رد دالر ميليا١٣بهداشت اوليه و تغذيه 
يعنی .  ميليارد نفرند١کودکانی که در فقر زندگی می کنند، هم معادل .  ميليارد نفر است٢٫٢تعداد کودکان در جهان، 

 ميليارد کودکی که در کشورهای درحال توسعه ١٫٩برای . از هر دو کودک، يک کودک در فقر زندگی می کند
 :زندگی می کنند

 . ميليون نفر سرپناه کافی ندارند٦٤٠
 . ميليون نفر به آب آشاميدنی سالم دسترسی ندارند٤٠٠
 . ميليون نفر هم به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند٢٧٠
 . ميليون کودک در جهان از خدمات آموزشی ابتدائی بی بهره اند١٢١
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اد کودکان  سالگی درگذشتند که اين تعداد با تعد٥ ميليون کودک قبل از رسيدن به سن ١٠٫٦، بيش از ٢٠٠٣در سال 
 ميليون کودک به خاطر عدم دسترسی به آب آشاميدنی سالم ١٫٤هرساله . در فرانسه، آلمان، يونان وايتاليا برابر است
 .و خدمات ابتدائی بهداشتی از بين می روند

 . ميليون کودک به خاطر اين که واکسن نزده اند، می ميرند٢٫٢هرساله 
اين رقم برابر است با تعداد (  والدين شان از بيماری ايدز درگذشته اند  ميليون کودک يتيم در جهان داريم که١٥

 ).کودکان در آلمان و انگلستان
ر رسيد، يعنی اين لا تريليون د٣٠٫٨ به ٢٠٠٤زايش در  درصد اف٨٫٢ ميليون نفر از غنی ترين افراد با ٨٫٣ثروت 

 درصد از جمعيت ٠٫١٣به سخن ديگر، . دل خويش دارنو درصد از ثروت های مالی جهان را در کنتر٢٥جماعت 
 .ل می کردندو درصد از دارائی های جهان را کنتر٢٥ بيش از ٢٠٠٤جهان، در سال 

 
 

 فقروجنگ
 

  
 

به آاهش فقر جهاني باعث ايجاد دولت هاي  بي توجهي دولت ايالت متحده به تعهدات مربوط: سازمان ملل معتقد است
  .فعاليت و رشد تروريسم محسوب شوند ضعيف و فقير مي شود آه بستر مناسبي براي

تروريسم در آشورهايي مانند افغانستان آگاه است امادر عمل  ش فقر در شكل گيريدولت بوش به نق: وي گفت
  .فقر جهاني سازمان ملل آه به دنبال ارتقاي استاندارد زندگي است دست يابد نتوانسته به اهداف آاهش

  .غلبه شود واقعيتي است آه جنگ عليه تروريسم هيچ گاه به موفقيت نمي انجامد مگر آنكه بر فقر اين
اگر اين قبيل اقدامات خام، بي محتواو : هزاره سازمان مي گويد مشاور ويژه سازمان ملل در برنامه اهداف توسعه 

بسيار جدي  يابند، به طور حتم افزايش تهديدات عليه امنيت ملي اياالت متحده و حتي ثبات جهاني ناآافي همچنان تداوم
آردند آه بر افزايش آمك هاي  هشت هدف مهم هزاره راتعيين دولت هاي عضو سازمان ملل ٢٠٠٠در سال  . است

  .بافقر، بيماري و فرسايش محيط زيست استوار بود بودجه اي خارجي به دولت هاي مختلف به منظور مقابله
توسعه  يافته به ويژه آمريكااين تعهدات رانپذيرفتند و در نتيجه بخش هاي اعظم جهان در حال  اغلب آشورهاي توسعه

  .رهاآردند ويژه آفريقارادر فقر اقتصادي و رشد شبكه هاي تروريستي بين الملليبه 
 توليد ناخالص ٧/٠خارجي توسعه اي تا واشنگتن يكي از مهم ترين تعهدات يعني افزايش آمك هاي: وي اضافه آرد

ان مي دهند در نش( (OECD سازمان همكاري اقتصادي و توسعه داده هاي.  راناديده گرفته است٢٠١٥ملي تاسال 
بود آه در مقايسه باتصميم اتحاديه اروپايي مبني  GDP درصد١٦/٠اياالت متحده تنها  آمك هاي خارجي٢٠٠٤سال 
 و ٢٠٠٥در سال   درصد شاخص توليد ناخالص ملي اتحاديه٥٦/٠افزايش آمك هاي خارجي به آشورهاي فقير تا بر

در  G)٨ (٨آشورهاي صنعتي جهان موسوم به گروه . ست درصد، بسيار ناچيز ا٧/٠نزديك شدن به تحقق ميزان 
 ٥٠اي راساالنه حداقل  ميزان آمك هاي خارجي توسعه ٢٠١٠گرفتند تاسال  اجالس گلينگلز در اسكاتلند تصميم

  .افزايش دهند رلاميليارد د
 تعهد همچنان پايبندي اين آشورهابه اين البته مشكل تضمين: اين مقام سازمان ملل ضمن تحسين اين حرآت گفت

 سال گذشته در ماه سپتامبر آه ميزان پيشرفت جهاني ٥پيشرفت هاي  در همين ارتباط اجالس مرور . وجود دارد
 ، مورد بررسي قرار مي دهد،٢٠١٥اهداف توسعه اي هزاره سازمان ملل باسررسيد در سال  رادر زمينه تحقق

فقر در ثبات جهاني،  شتري راجهت توقف تاثيرگذاريفرصت مناسبي براي جهان توسعه يافته است تاتالش هاي بي
 .مبذول دارند

  جامعه  ايدز چالشهاي  بـا ويـروس  مبـارزه جهـان و  سن مردم    بـاال رفتن, فقير  آشورهاي  جمعيت  ازجانب ديگرافزايش
  جمعيت  بين المللي  آنگره    نجمينو پ  بيست  نتايج, داد  گزارش  فرانسه  خبرگزاري . است   سال آينده٥٠در    الملـل  بين

در    نفـر گذشت   ميليون٥٠٠و  ميليارد  از مرز شش  جهان در اين ماه  دهد جمعيت  مي    نشان  شناسان در شهر پاريس
درصد   و دو دهم  يك   به   اآنون١٩٦٠دهه   ساالنه دو درصدي  باافزايش    در مقايسه  رشد جمعيت جهان  نرخ  آه  حالي
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  شده  اين آاهش  آسيا موجب و   التين  امريكاي, زاد و ولـد در اروپا  نـرخ  دهد آاهش  مي  آمارها نشان . است يافته  اهشآ
   است   شده  موجب  فرزندي  تـك  نفـر سيـاسـت   ميـليـون٣٠٠ميليارد و   بالغ بـر يـك  با جمعيتي  تنها در آشور چين . است

يابد   آاهش  درصد هم اآنون   دهم  و هفت  يك   به١٩٦٠درصد در دهـه   و نيم  از هفت  هر زن   هب  شمار آودآان آه نسبت
در    يابد و حتي  افزايش  همچنان  قاره  رود جمعيت در اين  انتظار مي و   باالست  زاد و ولـد در افـريقـا همـچنـان  اما نرخ

  و اوگانـدا تـا سـال  اتيوپي ,آـنگـو  دمـوآـراتيـك  جمهـوري, آنگو, چاد  ي, بروند, بورآينا فاسو  از جمله برخي آشورها
  .يابد  سـه برابر افزايش   بـه 2050
 .است  شده  جهاني   جمعيت سـن  آهـولـت  عمر افراد منجر به   شدن  تـولـد و طوالني  نـرخ  و آسيا نيز آاهـش در اروپا
  سن    سال٦٠از   يافته بيش   توسعه  در آشورهاي  آنوني  جمعيت  درصد٢٠دهـد   متحد نشان مي  ملل   سازمان  آمارهاي

از اقتصـاد دانـان  دوراند   گفته مارتين   به. خواهـد يافت   درصد افزايش٣٢ميزان   آمار به   اين 2050 دارنـد و تـا سـال
آار و    نيروي  آاهش  سـن افـراد منجر به    باال رفتـن,نگيرد  صورت  اروپـا چنـانچـه اقدامي  و هـمكـاري   توسعه  سازمان

را   زودهنـگـام  بازنشسـتگـي  احتمال  نروژ و فرانسه, اسپانيا, فنالند, ايتاليا  آشورهاي. شد رشـد اقتـصـادي خواهد
  نرخ  ديگر آاهش   سوياز . اند  داده  را افزايش  بازنشستگي  سن  و بلژيك  سوئيس , اتريش  اند و آشورهاي  محدود آرده

در  اروپايـي  ويژه آشورهاي   آشورها به   برخي  را بـراي  مهمـي  نقش  همچنان  مهاجرت شود تا  مـي  زاد و ولد موجب
هاي مرتبـط بـا ايـدز در    نفر بر اثر بيماري  ميليون  دهـد حـدود سـه  نشـان مـي   آمارها همچنيـن. ايفا آند  آينده   سال٢٥
شـمـار   ترتيب  به اين   مبتال شدند آه  ايـن بيماري  نفـر نيـز بـه   ميـليـون  دادند و پنج  خـود را از دسـت  جـان 2004  السـ

 .ميلـيـون نفر رسيد 40  به  اين بيماري  جهاني    مبتاليان
  .جهان معرفي شدندثروتمندترين و اتيوپي فقير ترين آشور  بر اساس جديدترين برآورد بانك جهاني سوييس

هزار  ۶۴٨   سوييس در ازاي هر شهروند خود: بانك جهاني با انتشار گزارشي اعالم آرد به نوشته مطبوعات سوييس،
 . شهروند خود فقيرترين آشور جهان است ر براي هرلاد ٩۶۵  ر ثروتمندترين و اتيوپي نيز با يك هزار و لاد ٢۴١  و 
ن، ااپج، آمريكا، آلمان، نميزان ثروت، به ترتيب دانمارك، سوئد يس از نظربر اساس اين گزارش، بعد از سوي 

  .اند بلژيك و لوآزامبورگ قرار گرفته ، فرانسه،يروااتريش، ن
در بررسي ميزان ثروت آشورها، منابع طبيعي، صنعت، رشد  مرآز تحقيقات بانك جهاني معيار سنجش خود را

 در ميان فقيرترين آشورهاي جهان نيز بعد از اتيوپي،  .  داده استآشورها قرار آموزش، ارزش و ذخيره پولي
منابع طبيعي بخش اعظم    . آشورهاي بروندي، نيجر، نپال، گينه بيسائو، موزامبيك، چاد و ماداگاسكار قرار دارند

ابع طبيعي آه در آشورهايي نظير آلمان و سوييس من ثروت آشورهاي فقير را تشكيل داده است و اين در حالي است
دراين گزارش نامي از افغانستان برد نشده است آه در رديف   .شامل شده است تنها يك درصد ثروت اين آشورها را

 .آشورهاي فقير جهان است چندم
 

 هزينه هاي نظامي 
 

  
 

فضايي گسترده و باز براي  فقدان: جهان ما بيمار از بي ثباتي و تنهايي از رنج بيدادگري ديگري نيز در عذاب است 
که مباحثه و مبادله هنوز امکان پذير باشد يافت ؟  جايي, توان فضايي براي گردهماييکجا مي . گفتگو و کار مشترک

نگاهي به . گرامي و ناياب است, مشترک آغاز نمود ؟ عقلي سليم که زين پس  آيا نمي توان از جستحو براي شعوري
, دقيق تر بگويم يا.  کند ميليارد دالر براي مرگ سازي هزينه مي٢/٢جهان هر روز . هاي نظامي بيندازيم هزينه

و پيرودر , شکارچي هر دو از يک جنسند جهان اين ثروت نجومي را در نخجيري هزينه مي کند که در آن شکار و
ُنه روز هزينه ي نظامي جهان . همجنسان خود را به هالکت رساند اين بازي کسي است که رقم هر چه بزرگتري از

ميل  اين حيف و, بواقع. کودکان محروم روي کره ي زمين را تامين کندبهداشت همه ي  تحصيل و, کافيست تا غذا
توجيه رسمي اين حيف و ميل  و اما در نهان چه مي گذرد ؟. مالي ريشه در تجاوزي فاحش به شعوري مشترک دارد

هيچ .  استگويد که تروريسم وامگذار همين حيف و ميل مالي اما عقل سليم به ما مي. مبارزه عليه تروريسم بوده است
عملکردي چون دوپينگ براي تروريسم , تا مشاهده کنيم که جنگ در افغانستان و عراق نيازي به دانشي بيکران نيست
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و , تغذيه ميشود  و تروريسم حکومتي از تروريسم خصوصي, جنگها، ريشه در تروريسم حکومتي دارند. است داشته
 ...بالعکس

امريکا با روندي رضايت بخش کمر راست کرده و رو به رشد مجدد  اقتصاد: د ارقام جديدا انتشار يافته نشان مي دهن
برخوردار  به وضوح از چنين افزايشي, اين اعتالي مجدد, بدون جنگ در بين النهرين, کارشناسان به اعتقاد. است

س کشته گان چه ؟ آيا پ. بود] امريکا  ] جنگ عليه عراق خبري فوق العاده عالي براي اقتصاد, به بياني ديگر. نمي شد
خوليو , و يا همنوا با آن پدر داغديده, طريق آمارهاي اقتصادي که صداي خود را از, شعور مشترک قادر خواهد بود

از بزرگ  پنج کشور به گوش همگان برساند ؟» لعنت بر اين جنگ و همه ي جنگها « : مي گفت  آنگيتا وقتي که
همان کشورهايي هم هستند ) فرانسه , انگلستان ,چين, روسيه, اياالت متحده( ترين توليد کنندگان و فروشندگان سالح 

آيا همين که تضمين کنندگان صلح جهاني همزمان . متحد بهره مي برند که از حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل
اين پنج  ,در لحظه ي موعود توهيني به عقل سليم نيست ؟, کنندگان سالح کره ي زمين باشند خود بزرگترين تامين

را  ( FMI ) که صندوق جهاني پول در عين اينکه همانها هستند. کشورند که در جايگاه فرماندهي قرار خواهند گرفت
, تصميمات تعيين کننده ي بانک جهاني را اتخاذ مي کنند بيشتر آنها در مجموعه ي هشت کشوري که. رهبري مي کنند
, همانجايي که حق راي عمومي در نظر گرفته شده ( OMC ) تجارت جهاني مانهمينطور در ساز. حضور دارند

بايست با  مگر نه اينکه مبارزه براي دمکراسي در جهان مي . استفاده قرار نگرفته است ولي هرگز مورد
ده گويد ؟ اساسا زمينه ي طرح عقي دمکراتيزاسيون نهادهاي گويا بين المللي صورت پذيرد ؟ شعور مشترک چه مي

 .عالوه بر اينکه حق بيان نيز از او دريغ مي شود, راي است عقل سليم حتي محروم از حق. اش پيش بيني نشده است
نهادهاي  حاصِل کاِر اين, دهشتناک ترين جنايات و زيان هايي که روي اين سياره صورت مي پذيرد بخش بزرگي از 

نه فقط کساني که در غبار و  : اند» گم شدگان« آنها قربانيان . است ( OMC ,بانک جهاني ,FMI ) بين المللي
, در سالهاي اخير در اوروگوئه. »شدگاِن دمکراسي گم« بلکه , تاريکي وحشِت ديکتاتورهاي نظامي گم شده اند

, درآمدها, شاهِد گم شدن مشاغل بوديم, امريکاي التين و ديگر نقاط جهان درست همانند سراسر, سرزمين من
به جستجوي  در اجبار رفتن, و حتي فرزندانمان گم شدند, رودها, مزارع, واحدهاي توليدي, زنشستگيبا مستمري هاي

آيا عقل سليم ما را .توسط اجدادشان با در پيش گرفتِن جهِت معکوِس مسيِر مهاجرِت طي شده, آنچه که گم کرده اند
چنانکه گويا , با دست روي دست گذاشتن, يريمرا تحمل کنيم ؟ آن را بپذ مجبور مي کند که اين دردهاي اجتناب پذير

 محتوم ماست که آنرا سير زمان و يا چنگال مرگ رقم ميزند ؟ اين سرنوشت
تفاوت ميان  بطور مثال. جهان هر چه ناعادالنه تر مي شود, گويي مي بايست پذيرفت که اندک اندک تسليم ؟, پذيرش

يعني سرعتي , مسائل پيش مي روند اما به نحوي که.  نيستدستمزد زنان و مردان ديگر مثل سابق چندان چشمگير
 عقل سليم چه پيشنهادي دارد؟ انتظار؟ .سال طول مي کشد ٤٧٥ برابرِي کامِل دستمزد ميان زنان و مردان, بسيار کند

 .هنوز زاده نشده, زني که بتواند اينقدر عمر کند تا جايي که من اطالع دارم
مي آموزد که براي بازپس , و به عقل سليم مي انجامد,  از عقل سليم بر مي خيزدکه آن چيزي است, آموزِش واقعي

تجربه ي طوالني  کشيش اسپانيايي پدرو کاسالداليگا. آنچه که از ما غارت شده مي بايست که مبارزه کنيم گيري
د دادن ماهيگيري چه اين حقيقتي است که يا اگر, او مي گويد. سالهاي به سر بردن در جنگلهاي برزيل را دارد

آموزش , شرائطي که مي بيني رودها همه زهرآلوده و فروخته شده اند اما در, باارزش تر از صدقه دادن ماهي است
, تربيت مي کند رام کننده حيوانات آنها را با موسيقي, براي رقصاندن خرس ها در سيرک. است ماهيگيري بي حاصل

رام کننده حيوانات سيرک کتک شان  ,اگر درست برقصند. ن مي زنداو به کمک چوبدستي اي خاردار روي کفل شا
و شب خرسها با شکم , شکنجه تداوم خواهد داشت, اينصورت در غير. نمي زند و در عوض به آنها خوراکي مي دهد

از نظرگاه رام . خرسها مي رقصند, ترس از گرسنگي, ترس از کتک, از سِر ترس .گرسنه به قفس شان برمي گردند
, در نيويارک , ٢٠٠١ در سپتامبر ولي از نظر حيوان خرد شده چطور؟. اين عين عقل سليم است, حيوانات ندهکن

در حاليکه مردم از , شکاف بردارد و فروريزد و باعث شد که برج,هنگاميکه که هواپيما با دومين برج برخورد کرد
چه کساني به عقل . گشت به محل کارشان فرامي خواندند، کارکنان را به باز پله ها شتابناک پائين ميرفتند، بلندگوها

 .توانستند جان بدر برند, کردند؟ تنها کساني که به اين فرمان ها گردن ننهادند سليم عمل
 به بيش از يك تريليون و سيصدو پنجاه ميليارد دالر بالغ مي ٢٠٠٦مجموع بودجه نظامي آشورهاي جهان درسال 

 درصد ٨٢ آشور جمعًا ١٥دراين ميان . د توليد ناخالص داخلي آشورهاي جهان است درص٦/٢شود آه در برگيرنده 
 درصد از سهم آل بودجه نظامي جهان را در اختيار ٤٧رقم فوق را به خود اختصاص داده اند و آمريكا به تنهايي 

نظامي خود را  درصد بودجه ٧/١٤ ميليارد دالر ٣٥معادل » يوآن« ميليارد ٨/٢٨٣چين نيز با اختصاص . دارد
در چندسال اخير، افزايش هزينه هاي دفاعي آشورهاي هند، . افزايش داده است آه با واآنش آمريكا روبرو شده است

اياالت متحده در راستاي اجراي . چين و آمريكا در باالرفتن ارقام بودجه نظامي جهان نقش برجسته اي داشته اند
ريسم هند به بهانه وخامت روابط با پاآستان و چين براي مقابله با تك سياست مورد ادعاي خود يعني مبارزه با ترو

روي هاي آمريكا در عرصه جهاني و نيز مسئله تايوان بودجه هاي نظامي خود را در سال هاي گذشته افزايش داده 
  .اند
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 سال گذشته ١٠ با وجود پايان جنگ سرد و پيدايش وضعيت جديد امنيتي آه جو استراتژيكي آم ثبات تري دارد، در
دليل اصلي افزايش بودجه دفاعي از . بودجه نيروهاي مسلح و موسسات دفاعي در جهان تغيير محسوسي داشته است

 به بعد، برنامه ريزي هاي مداوم براي جايگزيني سيستم هاي جنگ افزاري آامال مدرن به جاي سيستم ١٩٩٨سال 
براي اثبات موضوع . ليزري در سيستم هاي دفاعي بوده استهاي قديمي، وارد آردن فن آوري هاي الكترونيكي و 

 ميلياردي دولت بوش ٤٠١ ميليارد دالري آمريكا در زمان آارتر و بودجه ١٦٠آافي است مقايسه ساده اي بين بودجه 
 .صورت گيرد تا تحرك هزينه هاي سرسام آور دفاعي مشخص شود

. آمريكا در راستاي منويات جهاني خود اتخاذ آرده استپيدايش وضعيت فوق، نتيجه سياست هايي است آه دولت 
واشنگتن پس از فروپاشي شوروي آه سوداي رهبري جهان و مشي تك محوري درپيش گرفته براي عملي آردن 

وضعيت فوق به تحريك ساير دول . خواسته ها نيازمند نيروي نظامي پيشرفته به منظور پشتيباني از طرح هايش است
بطوري آه حتي آشورهاي دو سوي آتالنتيك آه از ايدئولوژي . تك روي آمريكايي ها منتهي شده استبراي مقابله با 

اقتصاد آمريكا در بهار  .يكديگر به صف آرايي دست زده اندبه صورت نهائي در مقابل . واحدي سرچشمه مي گيرند
نشانه اين .  دچار بحران عميقي شد، پس از يك دهه رونق اقتصادي،) سپتامبر١١ ماه پيش از واقعه ١٨ (٢٠٠٠سال 

آه شامل سهام بسياري از شرآتهاي توليدي به ويژه آامپيوتري  )Q nasda(بحران در سقوط تدريجي بازار بورس 
توليد صنايع بزرگ سير نزولي را . ر از ارزش خود را از دست دادلا سه تريليون د٢٠٠١ شد و تا سال است، نمايان

 .ا از سه درصد به پنج درصد افزايش يافتآغاز آرد و درصد بيكاري ه
ن آغاز شده بود، با ناقوس خطر روبرو اوج گرفته نئوليبرال آه توسط ريگدرهمين زمان بود آه سياست هاي تازه 

با آغاز دوره بحران اقتصادي نظريه پردازان آمريكا دست بكار شدند تا سياست هاي نويني را براي حل اين . شد
معروف است » دآترين بوش«آنچه آه به . اما سياست هايي آه مطرح شدند چندان نوين نبودندبحران ارايه دهند، 

بدنبال . اما بنا به شرايط زمان آن گونه آه بايد مطرح نبود.  در جريان بود١٩٩٠ريشه در نظرياتي داشت آه درسال 
 فرصت براي ٢٠٠١ سپتامبر ١١ پيروزي بوش در اولين دوره انتخابات رياست جمهوريش و بدنبال آن وقوع حادثه

، ريچارد پرل،ديك چني مهيا شد و اين آشور براي »دونالد رامسفلد«، »پل ولفووتيز«شكوفايي نظريه پردازاني چون 
دولت آمريكا بيش از هر زمان . تامين منافع ملي از هر بهانه اي براي گسترش سياست هاي هژمون خود استفاده آرد

 درصد از آل فروش جهاني ٦٠اياالت متحده به تنهايي حدود . ج منطقه اي سود مي بردديگر از ناآرامي ها و تشن
 .تسليحات را در اختيار دارد و بيش از هر آشوري از وضعيت موجود بهره مي برد

تنظيم شد آه » استراتژي امنيت ملي اياالت متحده آمريكا« مواضع آمريكا در قالب ٢٠٠١ سپتامبر ١١پس از حادثه 
س اين استراتژي حفظ و تامين هژموني بالمنازع نظامي آمريكا در جهان به عنوان تنها ابرقدرت نظامي و بر اسا

آمادگي مطلق آمريكا براي حمله پيشگيرانه در دوجبهه عليه هر آشور و نيرويي آه امنيت و منافع ملي آمريكا را به 
 پيگيري چنين سياستي نمي تواند براي ساير آشورها بديهي است .مخاطره بياندازد در دستور آار واشنگتن قرار دارد

قابل پذيرش باشد و به تبع سياست هاي تهاجمي آمريكا ساير آشورها نيز هزينه هاي دفاعي خود را افزايش مي دهند 
آشورهايي همانند چين آه با آمريكا از تضاد ايدئولوژيك برخوردارند . تا توازن قدرتي درحداقل ممكن آاهش يابد

به هرحال از آنجايي آه برقراري  . مقابله با تهديدات آمريكا دست به افزايش هزينه هاي دفاعي خود مي زنندبراي
توازن، حفظ استقالل ارضي و صيانت از ارزش هاي ملي براي هر آشور در اولويت قراردارد و هيچ دولتي حاضر 

 تناسب زياده روي يك يا چند آشور به افزايش براساس دولت ها به. به تحميل پذيري عقايد و نظريات ديگران نيست
درحال حاضر آمريكا با راه اندازي مسابقه تسليحاتي و فضاي متشنج آه ريشه در . توازن قدرتي مجبور مي گردند

استراتژي واشنگتن قرار دارد، ساير آشورها را نيز به واآنش واداشته و برهمين پايه مسابقه اي شكل گرفته است آه 
 .به افزايش هزينه هاي دفاعي جهان منتهي گرديده استنتيجه آن 
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 فقر -تا کی جامعه بين المللی سياست های ضد. گفتمان بانک جهانی پيرامون نابرابری و فقر، رياکاری محض است
 تاکنون، داده ها و اطالعات موجود ١٩٨٠تبليغ شده از طرف آن نهاد را می پذيرند، در حاليکه بانک جهانی از دهه 

 ارش های ساالنه خود حذف کرده است؟در باره نابرابری را از گز
توزيع را از ميان -بانک جهانی و صندوق بين المللی پول سازمان هايی بودند که چند سياست موجود پيرامون باز

نهمين کنفرانس در باره جهانی سازی و برنامه «اريک توسينت تحليل گر بلژيکی، در اولين روز مباحث . برداشتند
حاال آنها می آيند و می گويند، کاری بايد کرد، يک مقداری، نه « ا برگزار شد، به طعنه گفتکه در هاوان» های توسعه
آلياندرو واله، اقتصاد دان مکزيکی گفت يک بحران جديد در اياالت متحده، تاثير سنگينی بر آمريکای » .خيلی زياد

رسمی آن عبارت است از کاهش فقر از ماموريت .  تاسيس شد١٩٤٤بانکه جهانی در سال  . التين باقی خواهد گذاشت
 و کمک به - که معموًال کشورهای در حال توسعه خوانده می شوند-طريق اعطای وام به دولت های فقيرترين ملت ها

با اين وضف، بانک جهانی، قبل از  . بهبود اقتصاد آنها و همچنين کمک به بهبود سطح عمومی زندگی در آن کشورها
در عين .ار سلطه و اجرای مدل هايی که تنها بسود صاحبان قدرت است، عمل کرده استهر چيز بعنوان يک ابز

حال، نقش دولت در کشورها تحت تاثير اين سياست ها به تمرکز بر مديريت اقتصاد و تاکيد تنها بر رشد، کاهش ياقته 
کافی »  به مدرسه بفرستند پزو به يک خانواده براي آنکه کودکانشان را١٠٠دادن «اقدامات نمايشی مانند . است
تغيير واقعی يعنی دسترسی به خدمات اوليه ای مانند آموزش، بهداشت و درمان، حق بر زمين و بر ابزار . نيست

. توليد، و بازگرداندن اموال و دارايی های دولتی آن بنگاه هايی که مورد دستبرد شرکت های فرامليتی قرار گرفته اند
مار موجود در باره فقر جهانی، سياست های بانک جهانی و صندوق بين المللی پول حقيقت اين است که براساس آ

 . شکست خورده اند
برخی شاخص ها نسبت به ظهور يک بحران جديد اقتصادی در اياالت متحده، که شايد در راه باشد، هشدار می دهند؛ 

 غنی و فقير در اياالت متحده نيز رو به فاصله بين.  باشد٢٠٠٢بحرانی که می تواند بدتر از بحران اقتصادی سال 
در عين حال، بدهی خارجی آن معادل توليد ناخالص ملی .  ميليون نفر رسيده است٣٧افزايش است، تعداد فقرا به 

 تجربه کرد، با ورشکستگی های عمده، ٢٠٠٢رکود اقتصادی که اياالت متحده در سال  . يکسال مکزيک است
از آنموقع . همراه بود) بزرگترين شرکت ورشکسته شده در تاريخ( انرژی انران بعنوان مثال، ورشکستگی شرکت

 . تاکنون، سرمايه گذاری کاهش يافته، و همزمان عدم توازن ادامه يافته است
دور سر اقتصاد )  قابل مقايسه است١٩٣٠که تنها با دهه ( کسری تجاری و بودجه، بدهی و ارزش غيرواقعی سهام 

آلياندرو واله، اقتصاد دان مکزيکی می . برغم تمام اين عوامل، سود رو به افزايش دارد. ستندآمريکا در چرخش ه
اگر چنين باشد، اين بدين معنا است که بحران بعدی بسياز  . گويد اين تناقض نشان می دهد که سود ها واقعی نيستند

واله می گويد بحران . هان تاثير خواهد گذاشتشديد خواهد بود، و نه تنها بر اقتصاد اياالت متحده بلکه بر اقتصاد ج
آينده تاثير قابل مالحظه ای بر آمريکای التين خواهد داشت، بخصوص در آن کشورهايی که به همسايه قدرتمند خود 

 .در شمال، بيشتر وابسته هستند
 

 غرب آودآان در

 
 

متحده و بريتانيا در ارزشيابي آودآان از لحاظ رفاه و  ت اياال) يونيسف(در گزارش صندوق آودآان سازمان ملل 
يونيسف به اين نتيجه رسيده است آه هم  .ترين رتبه قرار دارند هاي بزرگ صنعتي جهان، در پايين مت بين آشور سال
ت متحده  آنند و در اياال  خود را تأمين نمي متحده و هم بريتانيا، آن گونه آه شايسته است زندگي آودآان آشورت  اياال

 آشور ديگر، واقعيت اين گزارش ١٩در مقايسه با . زند داري به زندگي و پيشرفت آودآان خود لطمه مي حتي سرمايه
هايي آه براي سنجش  مقوله   . آند لم و شاد را تضمين نمياي سا دهد آه ثروت ملي در اين دو آشور، جامعه نشان مي
مت، آموزش و  شود، رفاه مادي، بهداشت و سال هاي يك آشور براي تأمين زندگي جوانانش در نظر گرفته مي توانايي

پذيري و احساس دروني آودآان در مورد رفاه و  ها و ميزان آسيب ن و خانواده، رفتار پرورش، مناسبات همساال
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مت آه با ميزان مرگ و مير در چند ماه و همچنين چند سال نخستين زندگي،  در بررسي بهداشت و سال. مت است الس
ديدگي سنجيده  سازي يا ايجاد مصونيت در آودآان و مرگ بر اثر حوادث و آسيب پايين بودن وزن هنگام تولد، ايمن

ت متحده جزو  گيرد و در تمام اين موارد، اياال رار ميت متحده در رديف آخر فهرست ق  آشور، اياال٢١شود، بين  مي
   . سه آشور آخري است

ن در رديف آخر قرار دارد آه سنجش آن با درصد زندگي با پدر و مادر و  بريتانيا از جهت خانواده و روابط همساال 
آنند و از  ر با يكديگر صرف مياي يك با يا يكي از آنها و اين آه آيا اعضاي خانواده غذاي اصلي روز را بيش از هفته

پذيري آه با عواملي نظير درصد آودآاني آه صبحانه  بريتانيا همچنين در مورد آسيب. اين قبيل، انجام شده است
آنند، اضافه وزن بيش از حدي دارند، موادمخدر و يا الكل مصرف  خورند، ميوه به طور مرتب مصرف مي مي
ت متحده در اين دو مورد  اياال. گيري شده است، بدترين رآورد را داشته است دازهآنند يا از لحاظ مسايل جنسي، ان مي
   .  بعد از بريتانيا و از پايين ستون، آشور دوم است باال

ت متحده و بريتانيا هر  بار باشد؟ اياال هاي جهان اين گونه فاجعه تواند زندگي آودآان در ثروتمندترين آشور چطور مي 
ها  در هر دوي اين آشور.  ومندي هستند با صنايع به شدت پيشرفته و ظرفيت توليدي بسيار باالهاي نير دو آشور

اي آه دارند  هاي عظيم زحمتكش، تنها فايده داري آودآان قشر هاي سرمايه در آشور. داري حكمفرماست قوانين سرمايه
هاي ديگر  ر پر آنند و باز هم نسلاين است آه بزرگ شوند و جاي خالي پدران و مادران خود را در بازار آا

گزارش يونيسف در اين واقعيت . هاي بزرگ سود برسانند آارگران را به وجود آورند تا به بانكداران و مالكان شرآت
آند آه تراآم ثروت و امتيازات در دست  اعتبار مي اين گزارش همچنين اين افسانه را بي. گذارد جاي ترديد باقي نمي

    . ه طور آلي به نفع جامعه است تا پخش شدن آن در سطح جامعهاي معدود ب عده
اند از آنار آن بگذرند و به آن  متحده و در بريتانيا سعي آرده ت ن در اياال از وقتي گزارش يونيسف آشكار شد، مسووال

اند به اين بهانه آه  دهاند، ديگران اين آمار را رد آر ها تعهداتي را عنوان آرده در حالي آه بعضي. اعتنايي آنند بي
اي  يل رسيدن به چنين فاجعه هيچكدام به دال. ها به روز نبوده است عات قديمي است و داده اساس آن بر پايه اطال

سال،  توانند قديمي باشند، يك ها چه قدر مي ها به روز نباشد، اين داده حتي اگر درست بگويند و داده. اند اي نكرده اشاره
هاي مثبتي  شان آار توانند آماري بدهند آه در اين فاصله براي آودآان  و آيا در چنين صورتي ميدو سال، ده سال؟

اند از آنار  متحده و در بريتانيا سعي آرده ت ن در اياال انجام داده باشند؟ از وقتي گزارش يونيسف آشكار شد، مسووال
 .اعتنايي آنند آن بگذرند و به آن بي
اند به اين بهانه آه اساس آن بر پايه  اند، ديگران اين آمار را رد آرده هداتي را عنوان آردهها تع  در حالي آه بعضي

حتي . اند اي نكرده اي اشاره يل رسيدن به چنين فاجعه هيچكدام به دال. ها به روز نبوده است عات قديمي است و داده اطال
سال، دو سال، ده سال؟ و آيا  توانند قديمي باشند، يك در ميها چه ق ها به روز نباشد، اين داده اگر درست بگويند و داده
 هاي مثبتي انجام داده باشند؟  شان آار توانند آماري بدهند آه در اين فاصله براي آودآان در چنين صورتي مي

روز بوده است و ً به  اند آامال عاتي را آه از آنها استفاده آرده دهند اطال آنندگان اين گزارش يونيسف، اطمينان مي تهيه
اند، عزيز داشته  قه آنند مورد عال عات به ويژه بر اين امر تأآيد شده است آه آيا آودآان احساس مي آوري اطال در جمع

اي دارند و مورد حمايت خانواده و جامعه خود هستند و آيا خانواده و جامعه در  شوند، براي خانواده جاي ويژه مي
  گيرند؟  هاي آلي نظام مورد حمايت قرار مي آان به وسيله منابع عمومي و سياستايفاي وظيفه خود نسبت به آود

اي آه  در جامعه <: آنندگان اين گزارش، اظهار داشت پروفسور جاناتان براد شا از دانشگاه يورك، يكي از تهيه
شود آه آودآان  ه مييي قرار دارد، بدون شك آار به همين جايي آشيد نابرابري زياد است و يا فقر در سطح باال

 آودآان بايد  . توان از آن گريخت اين واقعيت دردناآي است آه نمي> .انديشند شان چنين تلخ، مي درباره خود و زندگي
آنند و انسانيتي را آه انتظار  هاي آينده هر آشوري را تضمين مي اولويت اول هر آشوري باشند آودآان توانايي

هاي بزرگ است و  هايي منابع ملي در خدمت سود بيشتر شرآت در چنين آشور. اشدرود در آينده وجود داشته ب مي
به جاي هزينه . ً چنين هدفي وجود داشته باشد هاي انساني در درجه بعدي قرار دارد، البته اگر آال برآورده آردن نياز

مايه داري، بيشترين سهم آردن منابع ملي در خدمات اجتماعي و تضمين پيشرفت آودآان در اين دو آشور بزرگ سر
داري عليه آودآان  هاي سرمايه جنايت. رود ثروت ملي براي جنگ، استعمار، اشغال و ميليتاريسم آزمندانه به آار مي

ش براي ساختن دنيايي بهتر، جهاني آزاد از بهره آشي و تعدي و ظلم، راهي  تال. گذارد بر همه افراد محروم اثر مي
  . مت آودآان سالاست براي افزايش رفاه و 

 

 فقردرافغانستان
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محروم، فقير و ناتوان را  گرسنه گی يکی از پديده های عينی شوم بوده که روزانه جان صد ها تن از انسانهای
اين که مسوول مبارزه با آن کيست بحثيست قابل  ميگيرد، اين که علل وعوامل بروز آن چيست؟ بحثيست جدا؛ ولی

 به شمول سازمان ملل تالشهای زيادی را در زدودن گرسنه گی وسازمانهای خيريه درجهان امروز ده ها نهاد . مکث
وگرسنه گی توجه  ميدهند؛ اما در هر کشور دولت مکلفيت دارد تا از هر برنامه ديگر روی موضوع فقر به خرچ

  .  جدی نمايد
اند، در رديف امکانات وظرفيتهای دست داشته را از دست داده  مردم افغانستان که دراثر جنگهيا سه دهه اخير همه

معلوم  گرديده وقرار... قرار گرفته و از همه مهمتر گرسنه گی دامنگير اطفال ، کهن ساالن و ف قير ترين مردم دنيا
دولت که متعهد گرديده  . ندارند روزانه صد ها انسان دست به گدايی زده وراه فرار وبيرون رفت از گرسنه گی را

ميزان گرسنه گی را پائين آورده  د، بايد برنامه های را انجام داده باشد که اقًالتا عايد سرانه مردم را بلند ميبر بود
حکم گزارشدهی کار وزارت خانه ها و ادارات مستقل  ومهار کرده باشد؛ اين درحاليست که شخص رئيس جمهور

 .پروسه دوام دارد خويش را صادر نموده وهمه روزه اين
حسابگيری کند و فشرده کار هر اداره را چنان بررسی  ز مراجع حسابده،شايان ذکر خواهد بود که يک کميسيون ا

مردم اثرمندی داشته باشد، در صورتی که الاقل مردم به شکم سير نباشند آب  نمايد که اقًال در رفع گرسنه گی
ی مودل جديد وسابقه ها نداشته باشند، بيکار باشند، داشتن مليونها پايه کمپيوتر ، ديش آنتن، تلويزيون، موتر آشاميدنی

خواهد بود وچه درد را دوا خواهد کرد ومردم  حتی داشتن يک دولت ، آنهم انتخابی ، ولی ناکار آمد چه ضرورت
    ازآن باالتر چه توقع خواهند داشت؟

است، تا با نزديک شدن فصل زمستان، در زدودن فقر  دولت نهاد های خيريه، سازمان ملل وشخصيت های متمول
چه عاجل مردم فقير وبينوا را دستگيری نموده واز مرگ حتمی نجات داده و  گی دست به دست هم داده و هروگرسنه 

ترور ، انتحار ،  قتل،: واخروی شان را ادا نمايند ، در غيرآن گرسنه گی پيامد های ناگواری از قبيل رسالت دنيوی
ديگر را در قبال خواهد داشت که آنگاه کمک   جناياتسرقت ، قاچا ق انسان ومواد مخدر ، پناه بردن به دشمن وده ها

عيد را خواهد داشت و مسوول اصلی دولت نخواهد توانست اين نقيصه  ومساعدت از هر طريقی حيثيت حنای بعد از
 .خود را کتمان نمايد

 

  فقرونابرابري زنان
 

  
 

در تمامی طول تاريخ بنا به داليلی قدرت و ثروت دو منبعی که همواره زنا را از حضور فعال در جامعه دور نگه 
 است وباعث شده که زنان مسائلشان در انبوه دغده ها و مشکالت مانده است و به همين دليل است که از کل داشته

ثروت در % ٨٠. دارايی جهان را در اختيار دارند% ١آنرا زنان تشکيل ميدهند و% ٧٠ ميليارد مستمند جهان ٥/١
دم آگاهی باعث ميشود که زنان ما در حالت دستان مرد قرار ميگيردو عدم ثروت منجر شده به فقر و بيسوادی و ع

خنثی و منفعل قرا رگيرند و از تعداد زنان فعال نيز کاسته شود اما با چشم پوشی از تمامی مشکالت به چالش کشيدن 
  :موجود و ايدئولوژی حاکم و رويدادهای ناگوار روزانه منجمله  وضعيت
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ساالری، بايد ی، حذف شدن زنان از سوی خود و جامعه مرد قتل ناموسی، خود سوزی زنان، مبتال شدن به افسردگ
آيا صرف فرودست قراردادن ميتوان از ظلم زنان نسبت به . در اينجا جای تأملی باقيست.  کند سير صعودی را طی 

 . شی کرد و تمامی کاسه و کوزه ها را سر مردان شکستوخود و همجنسانش چشم پ
چرا؟ چونکه اگر زندگی به همين منوال يعنی فرودست بودن .  جواب نه بدهيماگر منطقی به اين مسئله بنگريم بايد

زنان و فرادست بودن ادامه يابد و در خود زنان هم شکافی ايجاد نکرد و فرو دست و فرادست را نيز در بين آنها پيدا 
ئل شدن در تربيت دختر برای مثال ظلمی که مادران در حق دخترانشان مبنی تبعيض قا. نکرد کاريست اشتباه و خطاء

 . انجام ميدهند... و پسر و يا مادر شوهر و خواهر شوهر در حق عروس و 
واضح و مبرهن است که زنان هم با توجه به فرودستی از جانب مردان خود نيز محدويتهايی برای خويش قائل شده و 

 : در مقابل مطالبات خويش سکوت ميکنند اين ظلمها عبارتند از 
 . از مشکالتفرار کردن 

 :زنان در مقابل کوچکترين کنش خشونت آميز واکنش 
 . را در پيش ميگيرند...  مطيع شدن، تحمل کردن، خودکشی، سکوت و 

 ارجاع دادن اکثرت مسئوليتها، مسائل و مشکالت به خويش
 و مسئوليتهای ديگر زنان به اين دليل که در وجود آنها نهادينه شده که مرد نان آور خانواده اند و تمامی مشکالت

 هزار ساعت کار ٤ تا ٣ ساعت کار مردان در طول سال بين ٢٨٠٠مربوط به وی ميباشد باعث شده که در مقابل 
تا حد زيادی تربيت ... زيرا به مثابه سپر واقع شدن در مقابل مشکالت مرد و فرزند و . برای خود درنظر بگيرد

کارهای خانه داری، بچه داری، عهده دار شدن بيشتر کارهای شخصی فرزند را بر دوش کشيدن، مسئول تام و تمام 
 .مرد باعث ميشود که وقتی برای خويش باقی نگذارد

 گوش به زنگ بودن اجرای اوامر مرد
زندر رسيدگی به روح و ارتقاء آن و پرورش چشم و حفاظت از سالمتی آن . اهميت ندادن به جسم و روح خويش

زن مادری ، مطيع بودن،عزلت گزيدن، . ن تمامی امورات تحت عنوان طبيعی بودن آنقبولتر کرد .کوتاهی ميکند
: را قبول کرده است زنان به ندرت به ذهنشان خطور ميکند که از پدر و يا شوهرشان بپرسند... تقسيم نکردن کار و 

و خيلی  ن منصفانه است؟ قسمت آ١ قسمت از کل دارايی ٨آيا از . چقدر از دارايی اين خانواده به من تعلق دارد
اما به غير از عناوين ياد شده زنان فرادست و فرودستی را در . ظلمهای ديگر که زنان در حق خويش روا ميدارند

ميان خود را نيز بسط داده و در اينجاست که بعد از فارغ شدن از پرداختن به ظلم زنان نسبت به خويش به ظلم زنان 
 .به همجنسانشان اشاره ميکنيم

زنان به اين دليل که در بين خود مشغول رقابت هستند و چنين فکر ميکنند که با .  نبود اتحاد و پشتيبانی در ميان زنان
تضعيف زنی، خود نزد مردان برتری مييابند و يا دين خود را به مردان و ايدئولوزی مردساالرانه بهترادا کرده اند در 

برای دختران و زنان تحت عنوان قتل ناموسی اشاره کرد که بيشتر با تشويق . مواقع لزوم به ياری همديگر نمی شتابند
زن جگرگوشه اش، . و و سکوت در مقابل چنين جناياتی از جانب مادران و کليه زنان عمل با موفقيت انجام ميپزيرند
 . ميکندعزيزش به قتل ميرسد اما دريغ از اشک، آه، فغان و اعتراضی و اين عدمها اجرای قتل را تشديد

شونت انجام شده توسط مردان را فش دادن و هر گونه خزنان کتک خوردن، . عادی جلوه دادن مشکالت نزد همديگر
منابع که  .به اين دليل که امری فراگير است و در زندگی هر زنی رخ ميدهد اين امر را در زنان ديگر نهادينه ميکنند

 . و فحشافقر دنياي ما،، پيام :مورداستفاده قرارگرفته 
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