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 مقایسه می ١٩٢٩گی حتا با بزرگ ترین بحران اقتصادی جهان در سال د از نظر شدت و گستر سرمایه داری،بحران کنونی
 درصد کاهش یافت ۵٠ ادامه یافت، ميزان توليد در جهان بيش از ١٩٣٣ آغاز و تا سال ١٩٢٩در بحران بزرگی که از سال . ودش

حدود چهل . ترین کشورهای صنعتی جهان از نظر ميزان توليد به وضعيت بيست یا سی سال پيش از بحران بازگشتند و عمده 
ی گفته م. ز دست دادند و هزاران موسسه مالی و اعتباری ورشکست شدندميليون کارگر در سراسر جهان کار خود را ا

سرمایه داران و دولت های . های ناشی از این بحران به مراتب بيش تر از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود شود، زیان  
ز جمله طرح های مهمی که ا ؛ طرح های مختلفی را یکی پس از دیگری مطرح می کنند برای حل بحران اخير خود نيزآن ها

تاکنون سرمایه داران و دولت های حامی آن ها به مرحله اجرا درآورده اند از یک سو اخراج صدها هزار کارگر و تعدیل نيروی 
 .کار توسط سرمایه داران و  از سوی دیگر، واگذاری ميليادرها دالر توسط دولت ها به موسسات بزرگ سرمایه داری است

 پس از چند روز بحث و تبادل نظر در اجالس خود در لندن، سرانجام روز پنج ،)G٢٠ (٢٠موسوم به گروه سران دولت های 
 هزار ميليارد دالر برای کاهش بحران به سيستم سرمایه داری ٥، اعالم کردند که تا پایان سال آینده ٢٠٠٩شنبه دوم آوریل 

حل بحران  که برای G٢٠سران . کارگران نيز شرمی نداردسيستمی که حتا از دست درازی به سفره خالی . تزریق کنند
سرمایه داران و موسسات سرمایه داری به نيز  و ارقام کالنی را تمام قدرت خود را به راه انداخته اندسرمایه داری تالش 

 به کار  مثالازیرا برای ریشه کن کردن فقر اختصاص می دادند دیگر نيارقام  اختصاص می دهند اگر درصد کمی از این جهانی
ط زیست اختصاص ياگر درصد کمی از این مبالغ را به مح.  کسی از گرسنگی جان نمی داد.باقی نمی ماند کودک  هاميليون

اگر درصد بسيار ناچيزی به تامين ابزارهای ایمنی در  .می دادند کره زمين برای ساکنان آن به این حد نگران کننده نمی شد
. ند این سوانح محيط کار که ساليانه جان صدها هزار کارگر را می گيرد به حداقل می رسيدمحيط کار اختصاص می داد

 بر این اساس. بنابراین، سيستم سرمایه داری تمام هم و غم اش کسب سود بيش تر است نه تامين رفاه و آسایش انسان
 را به سيستم سرمایه  و کل جامعه بر حق خود طبقه کارگر با مبارزه متحد و متشکل خود می تواند خواست ها و مطالباتتنها

تنها ابزار کارگران در مقابل یورش بورژوازی اعتصاب و اعتراض پيگير و مداوم است . داری و دولت های حامی آن تحميل کند
  .که زمينه را برای تحوالت سرنوشت ساز تاریخی فراهم می سازد

دولت .  درصد اقتصاد جهان را در اختيار دارند٨٥که در مجموع  متشکل از قدرت مندترین کشورهای جهان است ٢٠گروه 
 و با هدف همکاری ١٩٩٩در پی بحران اقتصادی آسيا در سال این گروه، .  را به عهده دارد٢٠بریتانيا، ریاست دوره ای گروه 

  .بين المللی ميان وزرای اقتصاد و بانک های مرکزی تشکيل شد
 -٩ چين، -٨ ژاپن، -٧ آلمان، -٦ ایتاليا، -٥ فرانسه، -٤ بریتانيا، -٣ آمریکا، - ٢حادیه اروپا،  ات-١:  عبارتند از٢٠اعضای گروه 

 کره جنوبی، - ١٧ آرژانتين، - ١٦ کانادا، -١٥ برزیل - ١٤ ترکيه، -١٣ اندونزی، -١٢ استراليا، - ١١ روسيه، - ١٠عربستان سعودی، 
  . مکزیک-٢٠ آفریقای جنوبی، -١٩ هند، - ١٨

 به اقتصاد جهانی واریز ٢٠١٠ ميليارد دالر تا سال ٥٠٠٠در مجموع مبلغ اعالم کرد که انگلستان،   نخست وزیر،گوردن براون
برای مبارزه با بحران اقتصادی  اتحاد جهانی حاصل اجالس لندن را تدوین نظم نوین اقتصادی و نمایشی از او. می شود
ازه در مورد دست مزد و پاداش های صاحبان صنایع تصميمات سران شرکت کننده هم چنين برسر تنظيم مقرارت ت. دانست

  .جدیدی اتخاذ کردند
از جمله اعالم شد که منابع مالی  .در مراسم اختتاميه اجالس گروه بيست گوردون براون، بيانيه پایانی اجالس را قرائت کرد

 ميليارد دالر خواهد رسيد، که از جمله ٧٥٠قرار می گيرد سه برابر خواهد شد و به ) IMF(که در اختيار صندوق جهانی پول 
) tax havens(چنين قرار شده گریزگاه های مالياتی  هم .برای کمک به کشورهای آسيب دیده از بحران اقتصادی است

 ميليارد دالر نيز برای احياء تجارت ٢٥٠متعهد شده اند ، ٢٠اعضاء گروه  .مشمول تحریم و مقررات سختگيرانه تر مالی شوند
  .انی هزینه کنندجه

برای وضعيت اقتصادی جاری وجود ندارد اما این کشورها متعهدند هر کاری الزم » هيچ درمان فوری« گفت که ،گوردون براون
این روزی است که جهانيان برای نبرد با رکود دست به دست هم دادند، نه با «: او گفت .است برای رفع بحران انجام دهند

  ».ای بهبود وضع جهانی و برای اصالحات و یک جدول زمانی روشن برای اجرای این طرحکلمات، بلکه با طرحی بر
 متعهد شده اند تا پایان سال آینده در مجموع به ميزان ٢٠ کشورهای عضو گروه تاکيد کرد که در اظهارات خود ،گوردون براون

ترین محرک اقتصادی در  بزرگ«د و این تصميم را پنج هزار ميليارد دالر برای به گردش درآوردن چرخ اقتصاد خود هزینه کنن
  .  خواند»تاریخ

تاریخی به دليل اندازه و . با هر معياری که بسنجيد، اجالس لندن تاریخی بود«باراک اوباما، ریيس جمهوری آمریکا، گفت که 
  ». نشان دادیمابعاد چالش هایی که با آن ها روبرو هستيم و به دليل زمان مناسب و ابعاد واکنشی که به آن

  ».بيش از حد اميد و انتظار ما بوده است« توافق به دست آمده ، پس از اجالس گفت،يس جمهور فرانسهی ر،نيکوال سارکوزی
 گفت موازینی که مورد توافق قرار گرفت بنياد بازارهای مالی جهان را شفاف تر می سازد و  نيز صدر اعظم آلمان،آنگال مرکل

  . خواند»مصالحه ای تقریبا تاریخی«ا موافقت به دست آمده ر
 عالوه بر این که این مبالغ هنگفت را از جيب ماليات دهندگان بيرون می کشند و به جيب سرمایه ،دولت های سرمایه داری

ل عدیتداران و صاحبان صنایع و دالالن بورس و روسای بانک ها می ریزند، هم چنين با بی کار کردن ميليون ها کارگر، دست به 
 یعنی در واقع هنگامی که سرمایه داری دوران رونق خود را می .ه نيروی کار زده اند تا از هزینه های خود بکاهنددگستر

گذراند سود آن فقط به جيب سرمایه داران ریخته می شود اما هنگامی که دچار بحران می شود تاوان آن را مردم و به ویژه 
به طور روزانه ده ها ناک روبرو می شویم که د با این واقعيت در،سرمایه داری اخير ان بحردر بررسی. کارگران باید پس بدهند

  طبقاتیسيون های کارگری به جای این که از موضعرافدکن متاسفانه در این ميان . می دهندخود را از دستکار  هزار کارگر،
 بر عکس، رهبران سندیکاها در پشت درهای ایستندان در مقابل تجاوز به سفره خالی کارگران و با بی کارسازی آنان بکارگر

 نجمد کردن دست مزدها و تعدیل نيروی کار می رسند ورشکستگی ماتی از جملهوافقت  بهن و دولتابسته با سرمایه دار
ه رهبری طبقه  جای مبارزه جدی و پيگير ب واقعا،چنين شرایطیدر .  گرایش سندیکاليستی را به نمایش می گذاردسياسی

هایشان در سطح جهانی ه داران و دولت های آن ها و نهاد آن هم در حالی که همه سرمای. خالی استگر متشکل و آگاهکار
 گذشته طبقه کارگر هجوم ببرند و بحران خود را متوجه طبقه  های به دستاوردهای دورههر چه بيش تربسيج شده اند تا 

ندوق بين المللی پول در راس توافقات دولت های سرمایه داری قرار گرفته به ویژه بار دیگر ص. کارگر و مصرف کنندگان نمایند
  . عملکردهای این نهاد بزرگ سرمایه داری جهانی در بسياری از کشورها فاجعه بار بوده است کهاست

 ه، به جایی رسيده است ک رد ماه های آخر سال گذشتهدر آغاز تشدید بحران سرمایه داریالزم به یادآوری است که 
نااميدی می کنند و اظهار می دارند،  کارشناسان اقتصادی آمریکا که تا دیروز سکوت را ترجيح می دادند، امروز کامال ابراز

  . اقتصاد آمریکا، تمام جهان را تحت تاثير قرار داده است بحران در. بحران ادامه خواهد داشت
نيز   و اختصاص دادز سوی آمریکا به موسسات مالی بزرگ ورشکسته ميليارد دالر ا٧٠٠ در آغاز بحران دولت آمریکا، بالفاصله

  .ات واگذار گردیده استصدها ميليارد یورو از سوی دولت های اروپایی به این دسته از موسس
دولتی این   ميليارد یورو را برای کمک به بانک های٥٠٠نمایندگان ایاالت این کشور چندی پيش مبلغ  پارلمان آلمان و مجلس

 ميليارد یورو جهت تبادل پول ٤٠٠را دارد که ضمانت های دولتی را تا ميزان   این طرح توانایی آن.ند به تصویب رساند رارکشو
یورو شراکت با بانک های این   ميليارد٨٠ دولت فدرال آلمان، هم چنين در نظر دارد که با .بانک ها به عهده بگيرد نقد بين



 ٢

 در این جا نگاهی می ندازیم به بحران سرمایه داری جهانی و  .کند رای این بانک ها فراهمکشور را بپذیرد و سرمایه جدیدی ب
  .تاثير منفی آن بر زندگی کارگران

  
 ٢٠تظاهرات بر عليه نشست سران کشورهای گروه 

ار نفر عليه ن ها ده ها هزآ، تظاهرات های مختلفی در لندن، برگزار شد که در ٢٠در هر سه روز برگزاری نشست سران گروه 
طرفدار محيط  نهاد کارگری و اجتماعی و هم چنين  اتحادیه و١۵٠ به دعوت  کهدر یکی از تظاهرات ها. کاپيتاليسم شعار دادند

  .  هزار نفر تخمين زده است٣٥  راتعداد تظاهرکنندگان پليس لندن،  برگزار گردیدزیست
 عبور   نخست وزیر این کشور،براون يس و هم چنين دفتر گوردونکنندگان در راهپيمایی خود از محل پارلمان انگل تظاهرات

  .برسانند کردند تا صدای اعتراض خود را به سران این کشور
 .شد ، به درگيری هاى شديد ميان معترضان و نيروهاى پليس ضد شورش انگليس منجر١٣٨٨دین ر فرو١٣تظاهرات پنج شنبه 

و ده  جان خود را از دست داد در جريان درگيری هاى يک نفر .شدند اى پليس درگيرمعترضان به بانک ها حمله کردند و با نيروه
  . نيز زخمی و یا بازداشت شدند دیگرها نفر

در برلين، هزاران نفر به خيابان ها آمده و پالکارت هایی حمل می کردند که روی . تظاهرات مشابهی نيز در آلمان صورت گرفت
  ».ما تاوان بحرانی را که شما ایجاد کرده اید نخواهيم پرداخت«: شته شده بود، نو٢٠آن خطاب به رهبران گروه 

 عليه سياست های اقتصادی ،هزار نفر در فرانکفورت ١۵ بيش تر از. دشتظاهرات در شهرهای فرانکفورت و برلين برگزار 
  .سران غرب تظاهرات کردند که به درگيری با پليس انجاميد

  هزاران».نخواهد کرد کاپيتاليسم دیگر جوابگو نيست و اصالحات آن را ترميم« :نده فریاد می زدنددر وین نيز هزاران تظاهرکن
  . نفر نيز در ژنو، تظاهرات کردند

  
  گرسنگی جهانی

 ميالدی شاهد ورود ٢٠٠٩سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود اعالم کرد که برای نخستين بار در تاریخ بشریت سال 
  .نسان دیگر به جرگه گرسنگان جهان خواهد بودیک ميليون ا

طبق گزارش سازمان ملل متحد، با توجه به تشدید بحران مالی و وخيم شدن رکود اقتصادی جهان پيش بينی می شود که 
 به شدت کاهش یافته و خيل عظيمی به جمعيت گرسنگان جهان اضافه شوند، این در حالی ٢٠٠٩قدرت خرید مردم در سال 

 رشد قابل مالحظه ای ٢٠٠٨ نسبت به سال ٢٠٠٩فته می شود محصول کشاورزی و مواد غذایی جهان در سال است که گ
  .خواهد داشت

 به نصف ٢٠١۵طبق این گزارش، بنا بر برنامه تعيين شده از سوی مقامات کشورهای جهان قرار بود تعداد گرسنگان تا سال 
تحقق این هدف ميسر نخواهد بود و گزارش ها حاکی است کشورهای برسد اما با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی جهان 

ثروتمند جهان به دليل رویارویی با شرایط اقتصادی نامساعد به تعهدات خود برای شرکت در برنامه فقرزدایی و مبارزه با 
در این کشورها گرسنگی در کشورهای جهان سوم عمل نکرده اند که این امر تاثير مهمی در گسترش نرخ فقر و گرسنگی 

  .داشته است
 ميليون نفر در جهان دچار سوء تغذیه هستند و در ٩۶٣در حال حاضر بيش از ) فائو(طبق گزارش، اتحادیه خواروبار جهانی 

  . شد یک ميليون نفر دیگر نيز به این جمعيت افزوده خواهد٢٠٠٩سال 
سازمان خواربار جهانی و .  منجر شده است»جهان سوم« مردم  تشدید بحران اقتصادی در جهان، به بدتر شدن شرایط تغذیه

. های آینده به یک ميليارد نفر افزایش خواهد یافت های امدادرسانی هشدار می دهند که شمار گرسنگان در ماه  نهاد
اند،  ده تر ش مواد خام ارزان .  رو به رشد بود»جهان سوم«گرسنگی و سوء تغذیه پيش از بروز بحران اقتصادی جهانی نيز در 

 دوم سال جاری در  در آلمان گفته است، خطری در نيمه» اکسفام« سازمان امدادی  نماینده. اما قيمت خوراک باال رفته است
 جهانی، هر  سازمان تغذیه. را به آن داد» بحران گرسنگی«توان نام   می  کمين جمعيت کشورهای رو به توسعه است که

  . تر سازد تواند وضع گرسنگان را وخيم کی می مواد خورا آور در قيمت   جهش شوک
  گردد که می   شکنندگی پول بسياری کشورهای فقير باز  به نظر کارشناسان سازمان خواربار جهانی، نقش محوری به

 ارز نرخ واردات مواد خوراکی به دالر است، زیرا دالر شاخص.  دهند ارزش خود را در برابری با دالر، هرچه بيش تر از دست می
اصلی زمين  ح یک دليل دیگر، افزایش بهای کود در سطح جهان است که این خود منجر به کم. المللی است داد و ستد بين 

خشکی بيش .  اند  های جدی دیده بسياری از کشورهای فقير از پيامدهای گرم شدن زمين، آسيب.  شود های کشاورزی می 
 کشورها را عقيم کرده و این در نهایت، وابستگی آن  از های بسياری ، زميناز حد خاک یا شستشوی امالح خاک در پی سيل

 ارزی بسياری کشورهای فقير برای خرید و واردات مواد خوراکی   رود که ذخيره احتمال می. کند ها به واردات را بيش تر می 
در این . کشورهای جهان بودمشکل گرسنگی، موضوع اصلی اجالس سال گذشته سران .  کافی نباشد گران، به اندازه

های بيليون  اما این مبلغ در قياس با بسته .  تغذیه اختصاص داده شد  ميليارد دالر بودجه برای صندوق ویژه١٢،٣اجالس مبلغ 
، »اکسفام«به نقل از مسئوالن سازمان امدادی .  بسيار نازل استه سرمایه داران و موسسات آن ها،دالری اختصاص یافته ب

 .اند تنها مبالغ بسيار کمی از همين صندوق به حساب نهادهای امدادی واریز شده تاکنون 
 

   از بروز شورش های سياسی و اجتماعی دبيرکل سازمان مللنگرانی
دبيرکل سازمان ملل متحد، در رابطه با ابعاد بحران اقتصادی و احتمال بروز شورش های سياسی و اجتماعی، به دولت ها 

  در مقطع برگزاری نشست سران کشورهای پيشرفته در لندن،مون، دبير کل سازمان ملل متحد، بان گی. هشدار داده است
جلسه امروز کشورهای عضو « : را به این شکل به تصویر می کشدبحران اقتصاد جهانی، ای در روزنامه گاردين  در مقاله

تر اقتصاد جهانی در رکود   اقتصادی يا فرو رفتن بيشها، بر بهبودی وضعيت  س انساناتواند بر اميدواری يا ی  می٢٠گروه 
نمود به يک  آنچه که در ابتدا تنها يک بحران مالی می. ايم  انگيز تغييرات بوده همه ما شاهد شتاب وحشت. ثر واقع شودوم

  . بحران اقتصادی جهانی تبديل شده است
های    يعنی يک بحران تمام عيار سياسی که با شورش:روی ما باشد  من نگران آن هستم که شرايطی بدتر از اين هم پيش

های خشمگينی که ديگر به رهبران خود و آينده   ها و برافروخته شدن جمعيت  رو به افزايش اجتماعی، ضعيف شدن دولت
  .شود خود اميد و اعتقادی ندارند، تعريف می

تر  هايی که بيش ه را به عذاب خواهد انداخت، اما آناين رکود هم. بايد اين روند را متوقف کنيم: می افزاید ،مون بان گی
اندازی ندارند که از دست بدهند، کسانی که در برخی از   صدمه خواهند ديد، فقرا خواهند بود ـ مردمانی که خانه و پس

 و سالمت، آب تر مواقع از امکانات اوليه بهداشت کنند، و در بيش  کشورها هشتاد درصد درآمد خود را خرج خورد و خوراک می
دهند و از هيچ چتر حمايتی برخوردار   اين دسته از افراد اکثريت مردمان جهان را تشکيل می. و فاضالب برخوردار نيستند

  .نيستند
در دوران رکود همه چيز با سرعت . های رونق، رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به آرامی حاصل می شود در دوران

از گرسنگی تا قحطی، از بيماری تا مرگ، از ثبات و امنيت تا نزاع و جنگ که از مرزها عبور . اشدپ  وحشتناکی از هم فرو می
که نتوانيم يک بهبودی اقتصادی در  در صورت آن. دهد، تنها گامی کوچک فاصله است  کرده و همه ما را تحت تأثير قرار می

  .واهيم بودسرتاسر جهان به وجود آوريم شاهد يک فاجعه در توسعه انسانی خ
. کاری زيادی روبرو هستيمی در سرتاسر جهان با ب: نوشت ، بسياری از کشورهادر بی کاری با اشاره به مشکل ،مون بان گی

کنند و   بسياری در کشورهای خارجی زندگی می. اند جوان و عصبانی هستند  ها که کار خود را از دست داده بسياری از آن
های ارسالی گاهی درصد بااليی از توليد   اين پول. فرستند ريه مدرسه پول به کشور خود میمين خوراک، دارو و شهابرای ت



 ٣

کاری و شکست اين افراد به معنای روشن شدن چاشنی انفجاری ی ب. دهد  ناخالص داخلی برخی کشورها را تشکيل می
  .بمبی خطرناک است

راز نگرانی، هشدار می دهد که اگر زود بجنبند احتمال شورش به دولت ها و سرمایه داران با اب خود،مون در مقاله  بان گی
با توجه به پيامدهای مثبتی که تزريق « : وی در پایان مقاله خود تاکيد می کند.های توده ای و اعتصابات کارگری وجود دارد

ايد اين پول را يک ضرورت برخی ش. رسد  يک تريليون دالر به اقتصاد جهانی خواهد داشت، اين مقدار، پول زيادی به نظر نمی
توان يک اقدام اقتصادی عاقالنه   اخالقی بنامند، اما اگر هدف ما معکوس کردن روند يک رکود جهانی است، اين کار را می

  ».خواند
  

  اختالف بين اتحادیه اروپا و آمریکا
 مارس ٢٥. رد انتقاد شدید قرار داده بودریيس دوره ای اتحادیه اروپا، سياست دولت آمریکا برای مقابله با رکود اقتصادی را مو

، ميرکتوپوالنک، نخست وزیر جمهوری چک که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، ١٣٨٨ فروردین٥ - ٢٠٠٩
ان را به بار دیگر از برنامه احيای اقتصادی دولت باراک اوباما انتقاد کرد و گفت که اجرای این برنامه بنيادهای نظام مالی جه

  .شدت تضعيف خواهد کرد
توپوالنک، که در جلسه پارلمان اروپا در استراسبورگ سخن می گفت، اظهار داشت که بسياری از ناظران در اتحادیه اروپا بر 

  . است» راهی به سوی جهنم«این اعتقادند که بسته محرک های اقتصادی دولت آمریکا 
رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هفته گذشته را برای نمایندگان نخست وزیر چک در این جلسه نتيجه مذاکرات 

به گفته توپوالنک، اجالس رهبران اتحادیه نيز درخواست دولت آمریکا برای افزایش هزینه های . پارلمان اروپا تشریح کرد
  .دولتی به منظور احيای اقتصاد کشورهای اروپایی مورد قبول قرار نداد

 متحده در نظر دارد تا برای تامين منابع مالی الزم برای اجرای طرح های گسترده احيای اقتصادی به وی گفت که ایاالت
آیا به این طریق می «فروش اوراق قرضه دولتی در مقياسی گسترده در سطح داخلی و بين المللی مبادرت ورزد و افزود 

  »توان ثبات را به بازارهای مالی بازگرداند؟
 ای اتحادیه اروپا در حالی انتشار یافت که شامگاه سه شنبه، ریيس جمهوری آمریکا در یک مصاحبه اظهارات ریيس دوره

  .مطبوعاتی از سياست های دولت خود برای پایان دادن به رکود عميق اقتصادی در آن کشور دفاع کرد
پولی نتوانسته است به رکود  یدر حالی که نرخ پایه بهره در آمریکا به صفر درصد کاهش یافته و سياست های انبساط

اقتصادی کنون پایان دهد، دولت اوباما با اجرای یک رشته طرح های دولتی در صدد است با آثار رکودی به خصوص بی کاری 
  .گسترده مقابله کند

اوباما تصویب و تریليون دالر را برای سال مالی آینده تدوین کرده و  ٦/٣ در همين راستا، دولت آمریکا الیحه بودجه ای به مبلغ
  .اجرای این بودجه را کليد حل مشکل رکود توصيف کرده است

در مقابل، برخی از مخالفان دولت از جمله در حزب جمهوری خواه گفته اند که سياست های اقتصادی دولت اوباما باعث بروز 
  .کسری بودجه برای سال های متمادی خواهد شد

د کرد و گفت که اجرای طرح های مورد نظر، از جمله بهبود امکانات آموزشی و اوباما، در مصاحبه خود این انتقاد را ر
بهداشتی، باعث افزایش توان اقتصادی آمریکا خواهد شد و در نتيجه، نوعی سرمایه گذاری مفيد است آمریکایيان در سال 

  .از منافع آن بهره مند خواهند شدهای بعد نيز 
  

های صنعتی کليدی دیگر اروپا نيز توليد به نصف کاهش یافته و   که در شماری از شاخه در گزارش کميسيون صنایع اروپا، آمده
این وضعيت سبب شده که در آخرین ماه های سال ميالدی گذشته . در برخی از آن ها حتی تا دوسوم نيز کاهش یافته است

تر از  ا، در مجموع اروپا از این بحران قوی  کميسر صنایع اروپ به گفته.  هزار موقعيت شغلی از دست برود١٣٠در کل اروپا، 
   . سازی اروپا از آن جان سالم به در نخواهند برد گذشته بيرون خواهد آمد، هرچند که برخی از صنایع اتوموبيل

 اقتصادی، به منظور حمایت  گرایانه های حمایت هویگن، گرایش کشورهای مختلف به سوی سياست  فون با این همه، به گفته
: خوزه مانوئل باروسو، ریيس کميسيون اروپا، نيز در همين رابطه گفته است. نایع بومی، واکنشی اشتباه به بحران استاز ص

 کشورهای عضو از صنایع بومی شان نداریم، ولی این اقدام باید در  گرایانه  حمایت  ما به طور اصولی مخالفتی با سياست«
رسد روی سخن بارسو، بيش از همه به نيکال  به نظر می» . اروپا باشد ادیههای اتح هماهنگی با مقررات و دستورالعمل

سازی فرانسه را مشروط به آن کرده  سارکوزی، اعطای وام به صنایع اتوموبيل . سارکوزی، ریيس جمهور فرانسه بوده است
 .فرانسه منتقل کننداست که این صنایع تنها در خود فرانسه توليد و خط توليدشان در دیگر کشورها را نيز به 

 
 اتوموبيل سازی ورشگستگی صنایع 

 با وجود این که دولت ها نيز ميلياردها دالر به این ،پيشرفته صنعتیدر کشورهای اتوموبيل سازی از آغاز بحران اخير صنایع 
  . نده ا در سطح گسترده ای دست به تعدیل نيروی کار زدصنایع اختصاص داده اند، اما آن ها

: نوشت،»قلب صنعت اتومبيل آمریکا از حرکت با می ایستد«، در مقاله تحت عنوان ٢٠٠٩فوريه پلماتيک در شماره لوموند دی
 اتومبيل در اروپا فروش. می کند و کمک دولتی دريافت می کند صنعت اتومبيل در همه جا توليد را کاهش می دهد، اخراج

 ٦،٥ در ژاپن نيز کاهش. که سقوط آن در اسپانيا، انگلستان و ايتاليا چشم گيرتر بوده است  درصد عقب نشينی داشته٨/٧
اتومبيل سازی جهان است با کاهش  تويوتا که اولين کمپانی.  رسانده است١٩٧٤درصدی فروش اتومبيل آن را به سطح سال 

اين سقوط ناگهانی است و حتا حيات سه شرکت بزرگ اتومبيل سازي  در اياالت متحده.  درصد روبروست٤بين المللی معادل 
   ».است مورد تهديد قرار گرفته

 ».اجازه نخواهيم داد که صنعت خودروسازیمان محو شود ما«:  گفت،٢٠٠٩  مارس٣٠يس جمهوری آمریکا، یباراک اوباما، ر
 و بهای سهام آن ند ميليارد دالر ضرر کرده ا٨٢ ميالدی تاکنون بيش از ٢٠٠٥ از ابتدای ، ادعا می کنند کهجنرال موتورزروسای 

  .ه است درصد افت کرد٨٧فقط در سال ميالدی گذشته 
شرکت کرایسلر، رقيب جنرال موتورز، نيز هم اکنون از لحاظ مالی در وضعيت وخيمی قرار دارد و خواهان دریافت حدود پنج 

  . شده است،ميليارد دالر دیگر از دولت آمریکا
از سه شرکت  . ميليارد دالر به کرایسلر و جنرال موتورز کمک کرده بود١٧٫٤ در ماه دسامبر گذشته حدود دولت آمریکا،

خودروسازی آمریکا، فقط شرکت فورد است که تاکنون از دولت کمک اضطراری درخواست نکرده است، هرچند مدیران فورد 
  .کرده اندش بينی ل چنين درخواستی در آینده را پياحتما

 
پنجم از بازار خود را از دست    حدود یک،و در آمریکا ام واگن، دایملر و ب   مانند فولکس،های بزرگ خودروسازی آلمان  کنسرن
 در مقایسه با مدت مشابه در سال ،٢٠٠٩ چون فورد، کرایسلر و تویوتا نيز در ماه مارس ها هم  اند و فروش دیگر شرکت  داده

 نيز از کاهش فروش خود در »اسپورت«پورشه، توليدکننده آلمانی خودروهای  . درصد کاهش داشته است۴٠گذشته تا 
  . داده استبازارهای آمریکا خبر 

  
 .روبرو شده است آمریکا، درصدی در بازار ۴١ کاهش فروش  با سوئد،»وولوو«مجموعه خود،   به همراه زیر،فورد آمریکا

، خودروی »لکسوس«این کاهش در مارک . تر شده است  درصد کم٣٧ریکا در مدت مشابه فروش تویوتای ژاپن نيز در آم
  . است»تویوتا«تر از مارک  لوکس این شرکت، بيش



 ٤

های دولتی از پس بحران   سازی ایاالت متحده است که اعالم کرده به تنهایی و بدون نياز به کمک فورد، تنها کنسرن اتومبيل
  .آید  مالی برمی
 کارخانه این ٣ که به دليل بحران اقتصادی و مشکالت مالی، احتماال نداعالم کرده ا» اوپل«کت خودروسازی مدیران شر

مدیران شرکت خودروسازی اوپل، اعالم .  هزار کارگر را اخراج خواهند کرد١١شرکت در کشورهای آلمان و بلژیک را تعطيل و 
 ميليون دالری در هزینه ٢٠٠ ميليارد و ١گر را در راستای صرفه جویی  هزار کار١١کرده اند که تعطيلی کارخانه ها و اخراج 

  .های شرکت انجام خواهند داد
 هزار آارگر اين ٢٠٠ بيش از ، به زندگیبه مدت حدود يك ماه تصميم فيات برای توقف توليد: خبرگزاری فرانسه گزارش داد

های فيات در   آه تعطيلی فعاليت هشدار داده اندوضعيتی چنين  در های آارگری اتحاديه . گذاشته است شرآت تاثير منفی
  . تاثير بسيار مخربی روی اقتصاد اين آشور خواهد گذاشت،ايتاليا

  
شبه قاره نيز با آاهش فروش مواجه شدند، از شرآای هندی خود  آه در منطقه های نيسان و رنو بعد از اين  شرآت 

آغاز آرده  نيسان در حال حاضر آار بازنگری استراتژی توسعه خود را .شودمشترك تجديدنظر   های خواستند تا در برنامه
  .نياز خود را فراهم آند بتواند نقدينگی مورد های جديد بكاهد تا گذاری   اين شرآت قصد دارد، از سرمايه.است

نيسان   اما.حداث آنندها در اين آشور ا دارند، چند آارخانه محلی با مشارت هندی  اين دو شرآت فرانسوی و ژاپنی قصد
  .می شود هشدار داد آه آاهش فروش اين شرآت باعث بروز تاخير در اجراي اين برنامه

 ٢٠١٠توليد خود را در هند با رنو در نيمه نخست سال  هرچند سومين خودروساز بزرگ ژاپن اعالم آرد آه هنوز تمايل دارد،
  . هند باشدیاين دو شرآت در چناسی، قرار است، آارخانه  بی  بی  به گزارش .آغاز آند

بود، سال  های سنگين را در روسيه آه قرار شرآت ايسوزو موتورز، هم چنين برنامه مربوط به احداث آارخانه توليد بارآش 
آمده برای ايسوزو بحران مالی جهانی و آاهش تقاضا   مشكالت به وجودی علت اصل.آينده انجام شود، به حالت تعليق درآورد

مواجه شده  بلومبرگ، ايسوزو هم چنين در تحويل موتور خودروهای ديزلی به تويوتا نيز با تاخير  به گزارش.شده استاعالم 
  .است

 خودروسازان .آند  ها حمايت وزير اين آشور خواستند آه از آن خودروسازان لهستانی از نخست : داد آسوشيتدپرس گزارش
  .اند تقاضا روبرو شده   جهانی با آاهشلهستانی به دنبال گسترش دامنه بحران مالی

نمايندگان توليدآنندگان و فروشندگان : اين زمينه گفته است رومن آانتورسكی، رييس انجمن خودروسازان لهستان، در
 ها به دولت  آن .اند وزير نوشته و به وی در مورد خطرات آينده هشدار داده  نخست ای به خودرو و قطعات خودرو نامه 

تسهيل آرده تا مشاغل موجود در  اند آه دسترسی صنايع خودروسازی لهستان به منابع بانكی اين آشور را  داده پيشنهاد
 شود آه با آاهش تقاضا مواجه خودرو در لهستان، به بازارهايی صادر می   درصد از توليد٩٧حدود  .اين بخش هم حفظ شود

  .اند شده 
  

 ميليارد دالری دولت اين آشور را برای جلوگيری از ورشكستگی خودروسازان ٦/٣حمايتی  گذاران سوئدی، بسته قانون 
ضمانت اعتباری در اختيار خودروسازان   ميليارد آرون سوئد به عنوان٢٠ قرار است، طبق اين برنامه، .داخلی تصويب آردند
  گذاری خواهد ن نيز در تحقيقات سرمايه ميليارد آرو٣آرون نيز به صورت وام نجات و   ميليارد٥ هم چنين .اين آشور قرار گيرد

  .شد
 هزار فرصت شغلی را حذف آرده است آه ١٠تاآنون بخش خودروسازی سوئد، حدود  به گزارش آسوشيتدپرس، از ماه ژوئن

  .شود  های شغلی موجود در اين صنعت محسوب می  فرصت  درصد از آل٧
  

 هيوندای موتور به دليل .شبه قاره اخراج می آند قت خود را دران موگر جنوبی، تعدادی از آار بزرگ ترين خودروساز آره
از طرف  بحران مالی جهانی و آاهش تقاضا برای خودروهای صادراتی از هند و هم چنين آاهش تقاضا مواجهه با

  .است اخراج کرده در هند  را تعدادی از نيروهای آار خود،آنندگان داخلی مصرف
 یترتيب صادرات در نيمه نخست سال آينده ميالد ليد خود را در هند آاهش دهد آه به ايناين شرآت هم چنين قصد دارد، تو

آارگر رسمی و  ١٠٠ هزار و ٥ هيوندای موتور دومين خودروساز بزرگ در هند است و بيش از .يافت  درصد آاهش خواهد٢٥
  . آارگر موقت در اين آشور دارد٣٠٠ هزار و ٣حدود 

  
 و درباره راهكارهای حل مشكالت ند ديدار آرداین کشور،وزير    با نخست بریتانيایخودروساز تماه گذشته نمايندگان صنع

خودروسازان بريتانيايی   های شغلی و ورشكستگی در همين حال هنوز ترس زيادی از ادامه حذف فرصت .دندنمو مذاآره
  .های توليد خودرو و قطعه فعاليت می آنند  زهبريتانيا در حو  هزار نفر در٨٥٠سی، حدود  بی  به گزارش بی  .وجود دارد

  
 پيش می رود» توقف واقعی«اقتصاد جهان به سوی : صندوق بين المللی پول

  است که سرمایه داری، در هشدارهای جدید گفتهجهانیگ ترین و مهم ترین سازمان رصندوق بين المللی پول، این بز
 ميليون نفر را بدون هيچ منبعی برای ۵٠ ممکن است بالغ بر ،پيش می رود» توقف واقعی«اقتصاد جهان به سوی یک 
  .گذراندن زندگی باقی بگذارد

، تخمين بازنگری شده خود را درباره چشم انداز اقتصادی جهان صادر ٢٠٠٩ ژانویه ٢٨هارشنبه ، روز چصندوق بين المللی پول
ش می دهد که پایين ترین رقم از زمان جنگ جهانی کرد که پيش بينی آن را برای رشد اقتصاد در سال جاری نيم درصد کاه

  .دوم است
گزارش هم چنين می گوید بانک ها و شرکت های مالی به دليل وام های بد در آمریکا بيش از دو تریليون دالر زیان خواهند 

  .اهد گرفتدید، و تا زمانی که بانک ها پرداخت وام را دوباره آغاز نکنند، یک بهبود جهانی و بادوام صورت نخو
، می گویند اقتصادهای در حال رشد هم چون چين و هند، کندی قابل مالحظه رشد را شاهد خواهند »آی ام اف«مقامات 

  .بود، در حالی که اقتصادهای پيشرفته دو تا سه درصد کوچک خواهند شد
این سازمان . تصادی فراهم آورندصندوق بين المللی پول، هم چنين از دولت ها می خواهد پاسخ نيرومندتری برای بحران اق

به طور مشخص می گوید دولت ها باید کار بيش تری برای باز کردن بازارهای اعتباری انجام دهند و می افزاید بسياری از 
دولت ها می توانند با پایين آوردن نرخ های بهره و طرح برنامه های بهتری که موجب احيای اقتصاد آن ها خواهد شد، گام 

  .دتری بردارندهای بلن
 ١٣الزم به تاکيد است که کشورهای فقير در ازای هر یک دالر که به عنوان کمک از صندوق بين المللی پول دریافت می کنند، 

  .دالر برای بازپرداخت بدهی هایشان می پردازند
  

 گزارش سازمان بين المللی کار
رشی اعالم کرده است که در سال جاری ميالدی، بحران المللی کار، وابسته به سازمان ملل متحد، در گزا  سازمان بين

 درصدی بی ۵رشد بيش از .  درصد خواهد رسيد۵/۶جهانی اقتصادی به همين ترتيب باقی بماند، آهنگ رشد بی کاری به 
  . کاران در سطح جهان استی ميليون نفر به شمار فعلی ب٣٠کاران به معنای افزايش  

 کاری تا یلی آمده است که با توجه به شرايط موجود، امکان آن وجود دارد که آهنگ رشد بالمل در گزارش اين سازمان بين 
بر پايه .  ميليون نفر به شمار بی کاران جهان خواهد بود۵١ درصد برسد، که معنای آن افزايش ١/٧ ميالدی به ٢٠٠٩پايان سال 

 تشديد ٢٠٠٩ها رکود اقتصادی در سال  بينی  پيش چنانچه مطابق «:  استالمللی کار آمده آنچه در گزارش سازمان بين 



 ٥

شود افرادی هم که بتوانند  بينی می  عالوه بر اين، پيش . شود، بحران کار در سطح جهانی به شدت افزايش خواهد يافت
  ». های خود را از دست خواهند داد شغل خود را حفظ کنند، بسياری از مزايا و دريافتی

المللی، کشورهای در حال توسعه بيش ترين سهم را در بی کاری جهانی  زمان، در سطح بين بر طبق آخرين گزارش اين سا
در سال گذشته منطقه شمال آفريقا و خاورميانه دارای باالترين نرخ رشد «: در اين گزارش آمده است. از آن خود خواهند کرد
  ».بی کاری در جهان بودند
 ها و  ها، بيمارستان ها، مدرسه   ها، پل  هايی مانند جاده  و بازسازی زيرساخت المللی کار، ساخت بنا بر توصيه سازمان بين

  .تواند در کشورهای فقير کمکی برای پايين نگه داشتن نرخ بی کاری باشد  ها و بناهای عمومی می  ديگر ساختمان
دم برای تحمل شرايط ايجاد شده ها توصيه شده است تا برای کمک به مر  در آخرين گزارش اين سازمان، هم چنين به دولت

  . ها را افزايش دهند به واسطه بحران اقتصادی حق بيمه بی کاری و ديگر بيمه
  

   و موج اخراج سازی هافشار بر کارگران
 هم چنين با  عالوه بر دریافت کمک های دولتی،روسای شرکت های بحرانی برای کاهش بحران خود در صنایع ماشين سازی،

 در  برای مثال،. های کارگری وارد مذاکره شده اند تا بر سر تعدیل نيروی و یا اخراج کارگران به توافق برسندرهبران اتحادیه
 منجمد کردن دست مزدها  برای اندکی رهایی از زیر بار حقوق کارگران و کارمندان خود،،جنرال موتورزخبرها آمده است که 

ان خود در سال جاری و آینده ر ميليارد دالر از بار حقوق و مزایای کارک١/١ حدود  تا های کارگری   در فکر توافق با اتحادیه...و
  .بکاهد

  اعالم ورشکستگی را یکی از راه ،ه است به این سمت انتخاب شداخيرات مدیره جدید جنرال موتورز که ايس هيیکنت کرسا، ر
های کارگری و   تر توافقی با نمایندگان اتحادیه  به اعتقاد او باید هر چه سریع. رفت از بحران جاری خواند های برون

  .هاست  سهامداران این شرکت صورت گيرد، در غير این صورت ورشکستگی یکی از گزینه
 دوات آمریکا ارائهوزارت دارایی به  ميلياردی خود را ۶/٢ تقاضای کمک ،٢٠٠٩  مارس٣١این شرکت، عالوه بر این، روز دوشنبه 

سو با محيط زیست، از جمله  کمک مالی برای ساخت خودروهای هم.  توليد خودروهای هيبرید شودکرد؛ این کمک باید صرف
  . وزارت انرژی آمریکاست شده  های اعالم  برنامه

 نتيجه تحقيقات موسسه  برای مثال،.تر شده است  گذشته بيشنسبت بههای کاری   فشار روانی در محيطدر ماه های اخير 
، نشان می دهد که از هر ابسته به بنياد آلمانی هانس بوکلر از اعضای شوراهای کارگری این کشورو) WSI(علوم اجتماعی 

 . کنند  موسسه تحت فشار زمان کار می ۴ موسسه توليدی و یا خدماتی، کارگران و کارمندان ۵
نفی مضاعفی بر  متخصص بهداشتی عضو گروه تحقيقات، بحران اقتصادی تاثير م،»الکه آرنس«زنی  بر اساس گمانه

شود، بلکه در حال   فشار کاری تنها به افرادی معدود محدود نمی طبق این تحقيقات دامنه. وضعيت موجود خواهد داشت
  .شود  درصد از افراد شاغل را شامل می۴٣حاضر 

ها اشاره   برگزاریدر این گزارش به ترابری، مخابرات و خ. ها از فشار کاری در رنج است  تر از سایر رشته بخش خدمات بيش
 تا ٢٠٠٨های سپتامبر سال   های کارگری بين ماه   عضو شورای١٧٠٠پرسی از   دست آمده حاصل همهه نتایج ب. شده است

 ١٢در آلمان تقریبا .  نفر کارکن، مشغول به کار هستند٢٠تر از  هایی با بيش   ميالدی است که در شرکت٢٠٠٩ژانویه سال 
  .کنند   شاغل، کار می٢٠ی با بيش از یها  ميليون نفر در شرکت
 درصد مسئوليت ٧٩. دانند  شوندگان فشار کار را ناشی از کمبود نيروی کار می   درصد سئوال٨۴ ،براساس این گزارش

  . اند  های مشتریان را عامل فشار کار دانسته   درصد درخواست٧۵. اند  سنگين را عامل فشار کار اعالم کرده
 ساعت در ٩اند که افراد شاغل معموال بيش از   اند که با چشم خود دیده  در این گزارش به محققان گفتهنمایندگان شوراها 

عالوه بر این کارورزان را دائما با آمار و ارقام ميزان فروش و یا . خوانی ندارد کنند و این با قرارداد ساعات کار هم  روز کار می
  . سازند بازدهی مواجه می
زنی   طبق گمانه. که در آینده نيز وضعيت بهتر نخواهد شد   است اعالم کرده، وابسته به بنياد هانس بوکلرموسسه تحقيقاتی

ان باقی مانده از سوی دیگر و گربحران اقتصادی منجر به کاهش نيروی کار از یک سو و افزایش فشار به کار«: متخصصان
  ».های کاری خواهد شد  انی در محيطشغل همگی باعث افزایش فشارهای رو ترس ناشی از دست دادن

  
در پيش بينی اداره کاریابی . شد خواهند کار  بيش از نيم ميليون نفر بی٢٠٠٩سال طول در  اعالم شده است که ،در سوئد

 توسط این اداره است نشان می دهد ١٩٩۶، که دومين بررسی گسترده پس از سال جاریسال  در کار سوئد از وضعيت بازار
 درصد ١١ به ميزان هگفت دارایی چنان که آندرش بوری، وزیر یافت و هم ی در تمام سوئد به شدت افزایش خواهدکار که بی
 کاری در شد و ميزان بی براساس این پيش بينی جوانان بيش از گروه های دیگر قربانی این وضعيت خواهند. رسيد خواهد

  .بود ميان مردان بيش از زنان خواهد
  

کاری در این کشور به هشت  هزار نفر در آمریکا شغل خود را از دست دادند، درصد بی ۶۶٣ ،٢٠٠٩ ه مارسدر حالی که در ما
  .سال گذشته محسوب می شود ٢۵نيم درصد رسيد که باالترین ميزان در  و

شغل تمام چنين ميليون ها نفر که خواهان داشتن  کار هستند و هم ميليون آمریکایی بی١٣گزارش وزارت کار نشان می دهد 
  .وقت هستند، تنها قادر به داشتن شغل نيمه وقت هستند

یک گزارش جداگانه نيز نشان می دهد بخش خدمات در آمریکا که برای اقتصاد این کشور حایز اهميت است برای ششمين 
  .ماه پياپی ضعيف شده است

  
ستگی و عدم توانایی پرداخت حقوق کارکنان به دليل ورشک: اعالم کرد) RBS(خبرگزاری فرانسه بانک بزرگ اروپایی رویال 

این بانک اروپایی که یکی از بزرگ ترین بنگاه های مالی بحران . خود را در انگليس برکنار می کند  هزار نفر از نيروهای٩خود 
يش تر نيز دو هزار  پ،رویال. نفر آن ها در انگليس هستند  هزار٢٧ هزار نفر نيرو دارد که ٤٥زده در اتحادیه اروپا است، بيش از 

 ٢٤از زیان ، ٢٠٠٨این در شرایطی است که بانک رویال در سال . از نيروهای خود را در انگليس اخراج کرده بود  نفر٧٠٠و 
بحران   سال آینده زیان های ناشی از این٥ تا ٣ ميليارد پوندی خود خبر داده بود که در صورت کمک های دولتی می تواند

  .درا جبران کن اقتصادی
  

  ایران
به گزارش رسانه های .  درصد اعالم کرده است٤/٢٥ را معادل ١٣٨٧بانک مرکزی حکومت اسالمی ایران، نرخ تورم پایان سال 

نرخ  (١٣٨٦ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه سال ١٣٨٧حکومتی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه سال 
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی مستقل از دولت، نرخ تورم  در ایران . درصد است ٤/٢٥معادل ) ١٣٨٧تورم سال 

  .تخمين می زنند درصد ٥٠ بيش ازرا 
.  گذاشته است منفی بودند با آغاز بحران جهانی، این بحران در صنایع ایران تاثير از قبل بحرانیصنایع ایرانی در حالی که

انبارهای کارخانجات مهم صنعتی  : در این مورد چنين نوشته است،١٣٨٨فروردین  ٢، یک شنبه، ابناکت اخيرا سایت اینترنتی
دشواری بسر می   اين کارخانه ها در شرايط بسيارفوالد، سيمان و محصوالت پتروشيمی انباشته گرديده و کشور اعم از

کارخانجات مهم صنعتی کشور با انباشت سرمايه مواجه   هم اينک بسياری از،دليل کاهش تقاضا در بازارهای مصرفه ب .برند
  . کشور پديدار گرديده استراقتصادی د گرديده اند و نشانه های بروز رکود



 ٦

کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند دامنه بحران اقتصادی کشورهای پيشرفته  الطور که قب اين گزارش می افزايد همان
پتروشيمی با انبارهای  مرور به کشور ما سرايت نموده و هم اينک بسياری از کارخانجات سيمان، فوالدسازی و صنعتی به

زم را در اين خصوص اتخاذ ننمايد آينده مبهمی چنانچه دولت تدابير ال انباشته از کاال و کاهش شديد خريدار مواجه گرديده اند و
فوری از واردات بی رويه  به نظر می رسد اگر دولت با تزريق نقدينگی الزم و جلوگيری .کارخانجات خواهد بود در انتظار اين

ور سرايت بحران به ساير زمينه های اقتصادی و توليدی کش کاالهای اساسی در جهت کمک به صنايع مادر اقدام ننمايد، اين
  .افزايش خواهد يافت نموده و دامنه های آن به سرعت

اقتصاد و   يکی از سخت ترين سال ها در عرصه های١٣٨٨کارشناسان اقتصادی حاکی از آن است که سال  پيش بينی اکثر
  .توليد خواهد بود

اقتصادى ايران و   شرايط اشاره بهبا ،مهرخبرگزاری حکومتی در گفتگو با استاد اقتصاد دانشگاه تهران،  ،محمد خوش چهره
استمرار اين شرايط سخت با توجه به رآود اقتصادى جهانى و وابستگى . سال اقتصادى سختى پيش رو داريم:  گفت،جهان

هاى آشور به اقتصاد نفتى ضرورت بازبينى در رفتار اقتصادى مسئوالن و تصميم گيران و رفتار اقتصادى مردم را ايجاب مى 
   .آند

مان  منابع: ت علمى دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در تشريح شرايط سخت اقتصادى پيش روى آشور افزوداعضو هياین 
ها براى ارتقاى  حالى است آه معموال تالش دولت اين در.  نمى توانيم حفظ وضع موجود آنيمابه شدت محدود است و حت

يد ناخالص ملى است اما آشور در سال جارى به دليل سطح رفاه، بهبود عمومى سطح زندگى و افزايش چشمگير تول
وى در بيان علل سختى اقتصادى مذآور  .ها دست يابد شرايط سخت اقتصادى قطعا نمى تواند به سادگى به اين هدف

در سه يا . مى گردد بخش زيادى از اين سختى اقتصادى به رويه هاى مصرفى آه در داخل داشته ايم باز: خاطرنشان آرد
.  سال اخير را آسب و عمدتا مصرف آرده ايم٣٠ ميليارد دالر يعنى يك سوم درآمدهاى نفتى ٢٨٠ سال گذشته نزديك چهار

 دالرى در هر بشكه داشته و از طرفى ١٠٠امكان داشتن چنين درآمدهايى با توجه به افت معنى دار قيمت نفت آه آاهش 
قطعا سطح رفتار اقتصادى . ا توجه به عوامل ديگر امكان پذير نيستسال و ب استمرار رآود جهانى براى يك دوره بيش از يك

 ٧٠دولت و مردم در شرايط آنونى به سطح بااليى رفته و واردات بى رويه آاال و خدمات نيز آه رآورد واردات را با رقم بالغ بر 
توليد وقتى مقدور مى شود آه در ميليارد دالر شكسته ايم ديگر امكان پذير نيست بنابراين گذران زندگى و چرخه مناسب 

ترين مصرف آننده جامعه است و  به اعتقاد محمد خوش چهره، دولت بزرگ.. .هاى مصرفى تجديدنظر آنيم رفتارها و روش
  ...درست مصرف آردن منابع مى تواند اولين اقدام اصالحى استراتژيك باشد

دان مانده اند؛ برخی ر کارگران شان سرگ و آن ها تعطيل از کارخانه های ایران دچار مشکل هستند، برخی ازیميبخش عظ
.  دارندت کند و بخش اعظم آن هایی هم که کار می کنند در زیر ظرفيت فعاليیممزد کارگران را به موقع پرداخت ندیگر دست 

برای مثال، . قرار دارندن کار خود را از دست داده اند و یا در معرض اخراج ارید ده ها هزار کارگر در سراسر ایفقط در سال جد
، در ٨٨ سال ی از آارخانجات تبريز در آغازين روزهایمديران بعض«:  گفت، تبريز حکومت اسالمی در خانه آارگریدبير اجرای

در : زاده افزود  به گزارش ايسنا، صادق. اند  آار آردهی  نفر از آارگران را از آار ب٤١٠سابقه و بحث برانگيز،  ی يك حرآت ب
 نفر، ١١٥غرب    شمالی نفر، مجتمع صنعت٧٥ تبريز یساز   نفر، آبريت١٧٠ ی تراآتورسازیه هفته آارگر، شرآت آهنگرآستان

، ی زندگیآش خويش را آه با هزاران اميد برا  از آارگران زحمتی ديگر، تعدادی نفر و چند واحد توليد٥٠شرآت نقش جهان 
 یآارگران اخراج:  گفتی،و. اند  آردند، اخراج آردهی  خويش تالش میها ه امرار معاش خانوادیبه آار مشغول بودند و برا

 تجمع آرده و از مسئوالن انتظار حل یشرق  آذربايجانی آارخانجات، سازمان آار و استانداری گذشته در جلوی روزهایط
 در آن حد نبوده ٨٨گران در سال مزدها و افزايش حقوق آار دست:  خانه آارگر تبريز افزودیدبير اجراي. مشكالتشان را دارند

 یتوجه ی  دولـت از صنـايـع و تـوليـدآننـدگـان، بیعـدم حمـايـت جـد: صادق زاده گفت.  شودیآه باعث ايجاد چنين مشكل
این وضعيت در » . شده استیمسئوالن به مشكالت توليد آنندگان و افزايش قيمت مواد اوليه، موجب ايجاد چنين مشكالت

  . در جریان استبخش های مختلف صنایع ایرانتمام شهرها و 
 آکوست ١٠ برابر با ١٣٨٧ مرداد ٢۴محمد عباسی، وزير تعاون دولت احمدی نژاد، در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز یک شنبه 

 ميليون نفر از جمعيت کشور ١٠به  ميليون نفر اعالم کرد و اظهار داشت؛ نزديک ١٠، جمعيت جويای کار در ایران را ٢٠٠٨
  .متقاضی اشتغال هستند

 ميليون نفری جمعيت جويای کار در حالی از سوی وزير تعاون اعالم می شود که بنابر گزارش بانک مرکزی جمعيت ١٠آمار 
  .درصد است ۴٢ ميليون نفر است که با اين حساب نرخ بی کاری کشور براساس آمار وزير تعاون دولت نهم ۵/٢٣فعال کشور 

نقدينگی هم . یازده ميليون آارگر در اقتصاد غيررسمی کشور فعال اند: از سوی دیگر، خبرگزاری حکومتی موج، نوشته است
 برابر ۴نرخ بی آاری هم اآنون در آشور ايران .  هزار ميليارد تومان افزايش يافته است١۴٠ هزار ميليارد تومان به ۵٠اآنون از 

  .است آه اين امر به بحران مبدل شده استآشورهای توسعه يافته 
: ، صالحی، عضو شورای عالی کار حکومت اسالمی، گفته است١٣٨٧ بهمن ١٥هم چنين به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، 

 درصد از کارگران ٢٠متاسفانه شرايط به نحوی است که فقط : وی تاکيد کرد.  درصد از کارگران کشور قراردادی هستند٨٠
  .   قانون کار و دارای قرارداد رسمی می توانند از مزايای قانونی خود برخوردار شوند٢٧ه مشمول ماد

عيدعلی کريمی، به . برای جذب در بازار کار هستند  هزار بی کار در استان قزوين، منتظر ايجاد فرصت شغلی۵٠بيش از 
 هزار فرصت ۵٢مسئوالن اين استان از ايجاد استان قزوين در حالی ست که برخی   هزار بی کار در۵٠وجود : دسترنج گفت
دهد  را نشان می   هزار فرصت شغلی١۵آمار مشهود به طور خوشبينانه : او گفت.  اند سال گذشته خبر داده ٢شغلی طی 

  )١٣٨٧ تير ١٧دسترنج، . (که طی اين مدت ايجاد شده است
 ۵٠استان کرمانشاه، نرخ بی کاری در این شهرستان  براساس گفته مال احمد شيخی، امام جمعه ثالث باباجانی از توابع

  تير١٩آژانس خبر ایران،  (. نفر بی کار هستند١٩٠٠٠نفر بوده که از این جمعيت،  ٣٩۴٠۴جمعيت این شهرستان، . درصد است
١٣٨٧(  

 ٧٠٠ ميليون و ٢٣ خود نيروی کار ایران در سال گذشته را ٢٠٠٩واحد اطالعات اقتصادی اکونوميست، در گزارش ماه ژانویه 
 ٣٠٠ ميليون و ٢۴ها در سال جاری به ترتيب  بينی کرد که این شاخص  پيش   اعالم و درصد٣/١٢ را هزار نفر و نرخ بی کاری

  .درصد خواهد بود ١٢٫۵هزار نفر و 
. کار شده اند هزار نفر در کشور بی ١٩٥بر اساس کار مطالعاتی اتاق بازرگانی و صنايع معادن ايران، ظرف چند ماه گذشته 

  )١/١١/٨٧اعتماد ملی، (
 هزار کارگر از کار ٣٣٠در چند ماه اخير حدود : سرانجام حسن صادقی، معاون دبيرکل خانه کارگر حکومت اسالمی، اعالم کرد

 درصد کارگران اخراج شده برای استفاده از مزايای حمايتی صندوق بيمه بی کاری محدوديت ٩٠وی افزود . اخراج شده اند
  ) ٢٣/١٢/٨٧ايلنا، . (نددار

 بهمن ماه، رسانه های خبری ايران به نقل ٢٥.  واحد صنعتی و توليدی در ايران گرفتار مشکالت مالی هستند١٤٠٠ بيش از -
از گودرز کريمی، مدير کل پيشگيری از بی کاری کارگران و بيمه بی کاری وزارت کار حکومت اسالمی، گزارش دادند که در 

به گفته اين مقام وزارت کار حکومت .  واحد صنعتی و توليدی در ايران گرفتار مشکالت مالی هستند٤١٧ و  هزار١حال حاضر 
 هزار کارگر مشغول کار هستند و برای جلوگيری از بی کاری آنان بايد دولت از ٥٧٠اسالمی، در واحد های دچار مشکل مالی 

  .اين واحدها حمايت کند
 

 ژاپن
 کارخانه را ٢٧ هزار نفر از کارکنان خود را اخراج و ١٥رده است که در پی رکود اقتصاد جهانی، شرکت پاناسونيک، اعالم ک

 ميليارد ٤این شرکت سازنده محصوالت الکترونيکی ژاپنی پيش بينی کرده که در سال مالی جاری بيش از . تعطيل خواهد کرد



 ٧

 از دست می دهند از کارکنان پاناسونيک در داخل ژاپن قرار است نيمی از افرادی که کار خود را. دالر زیان خواهد داشت
  . باشند، و نيمی دیگر در سایر کشورها

این خبر از سوی شرکت پاناسونيک، یکی از تازه ترین مواردی است که در آن یک شرکت بزرگ ژاپنی، تاثيرات وخيم رکود 
های صفحه تخت، دوربين های دیجيتالی، و سایر کاهش تقاضا برای تلویزیون  .اقتصادی را بر عملکرد خود اعالم می کند

 ٤محصوالت الکترونيکی این شرکت، سبب شده شرکت پاناسونيک پيش بينی کند که تا پایان سال مالی جاری بيش از 
  .ميليارد دالر ضرر کند

ور در ماه ميزان صادرات این کش.  از جمله کشورهایی است که از رکود اقتصاد جهانی به شدت لطمه دیده است،ژاپن
  .دسامبر گذشته، بيش از یک سوم نسبت به آمار مشابه در سال پيش از آن کاهش داشته است
حجم توليدات در ژاپن کاهش . قدرت ین، واحد پول ژاپن، در شرایط دشوار اقتصادی، وضعيت را حتا سخت تر هم کرده است

  . مار بی کاری هم در حال اوج گرفتن استداشته، سطح خرید محصوالت مصرفی در ژاپن با افت روبرو بوده، و آ
 ميليارد دالر را معرفی کرده است تا کشور ١٥٠تارو آسو، نخست وزیر ژاپن سومين بسته مشوق های اقتصادی خود به مبلغ 

 .را از بدترین بحران مالی از زمان جنگ جهانی دوم نجات دهد
فت که این برنامه که سومين مشوق مالی در طول چند ماه آسو، در سخنرانی خود که از طریق تلویزیون ژاپن پخش شد، گ

  .گذشته است، با این هدف اجرا می شود که اوضاع اقتصادی از این بدتر نشود و به وضعيت معيشتی مردم نيز کمک شود
ی ژاپن که دومين اقتصاد بزرگ جهان محسوب می شود در حال حاضر به دليل کاهش تقاضا برای صادرات با مشکالت زیاد

با تشدید رکود اقتصادی در سراسر جهان، مصرف کنندگان که نگران از دست دادن شغل شان هستند، . مواجه شده است
  .تمایلی به خرید دستگاه های الکترونيکی نشان نمی دهند

ی اقتصادی که مشوق ها. دولت ائتالفی ژاپن، قصد دارد الیحه برنامه اقتصادی جدید را تا آخر ماه جاری در پارلمان مطرح کند
در چند ماه گذشته به اجرا در آمد شامل کاهش ماليات، عوارض بزرگراه ها و افزایش ضمانت وام هایی بود که به شرکت 

یکی دیگر از بخش های اقتصاد ژاپن که بيش ترین آسيب را دیده صنعت خودروسازی است که . های کوچک داده می شود
  . ست درصد کاهش یافته ا٦٠صادرات آن بيش از

در این ميان، اتحادیه اروپا و ژاپن با بسته مشوق های . ژاپن، یکی از مهم ترین توليدکنندگان تجهيزات صنعتی در دنياست
 . اقتصادی برای مقابله با رکود اقتصادی موافقت کرده اند

د گفت ارزش این مشوق ها گوردون براون، نخست وزیر بریتانيا که در اجالس رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل صحبت می کر
ژاپن نيز تصميمی مشابه تصميم اتحادیه اروپا اتخاذ کرده و یک رشته مشوق های .  ميليارد دالر بالغ می شود٢٦٠به 

  . ميليارد دالر را اعالم کرده است٢٥٠اقتصادی به ارزش 
» !بهترین؟«ا بحث های مفصلی در مورد  کشور عضو اتحادیه اروپ٢٧نخست وزیر بریتانيا افزود که در ماه های اخير در ميان 

  . راه مقابله با رکود اقتصادی صورت گرفته و بسته مشوق های اقتصادی اعالم شده حاصل این مذاکرات است
تارو آسو، نخست وزیر ژاپن گفت از اکتبر گذشته که این کشور یک رشته مشوق های اقتصادی را اعالم کرد، وضعيت 

  .استاقتصادی ژاپن وخيم تر شده 
به . در سه ماهه دوم سال جاری ميالدی ژاپن شاهد شدیدترین افت اقتصادی این کشور طی هفت سال گذشته بوده است 

  . نظر می رسد که دومين اقتصاد بزرگ دنيا به سمت رکود می رود
 هم صادرات این اقتصاد ژاپن از ماه آوریل تا ژوئيه سه درصد کوچکتر شده و این در حالی است که هم تقاضای داخلی و

اقتصاد ژاپن مثل اغلب اقتصادهای جهان تحت تاثير قيمت های باالی انرژی و مواد غذایی قرار . کشور ضعيف شده است
  .گرفته است

  
  ایتاليا

 ،ش خبرگزاری هاردر گزا .دولت راستگرای برلوسكنى ابراز داشتند هاى  ميليون نفر اعتراض و خشم خود را از سياست ٧/٢
هاى رم    به خيابان،هاى نخست وزير اين آشور   اعتراض به سياستدر انبوهی از مردم ،١٣٨٨فروردین  ١۶نبه روز یک ش

این وزير   نخست ،ی سيلويو برلوسكن هاى دولت راست ميانه  از مردم ايتاليا در اعتراض به سياست صدها هزار تن .آمدند
 ميليون تن حضور ٧/٢  ،یتجمع اعتراض ارات سازمان دهندگان در اينطبق اظه. راه پيمایی کردندهاى رم    خيابانکشور، در

  .ناآارآمد برلوسكنى ابراز داشتند هاى  داشتند و اعتراض و خشم خود را از سياست
 به گزارش پايگاه اينترنتى. سنديكاهاى حمايت آننده از اين اعتراضات بوده است ترين ی يكى از اصل CGIL  آارگران اتحاديه
 قطار ٤٠ دانشجويان آليه شهرهاى ايتاليا با   آلمانى تاگس شائو، هزاران تن از آارگران، مستمرى بگيران، مهاجران و روزنامه

  .اعتراضات شرآت آنند  هزار اتوبوس به رم آمدند تا در اين٥ و 
رين تظاهرات صورت گرفته در ت اعتراضات موجود يكى از بزرگ: گفت رييس يكى از سنديكاهاى آارگرى ايتاليا نيز در اين ارتباط

هاى   به سياست هاى قرمز به دست داشتند، ضمن اعتراض  وى در جمع معترضان ايتاليايى آه پرچم .است ايتاليا بوده
ما اجازه نداريم هيچ آسى را در اين شرايط : گفت اقتصادى ناآارآمد برلوسكنى و عدم ناتوانى در بهبود شرايط اين آشور

  .حقوق آارگران بجنگيم بايد براى حفظ. يمبحرانى تنها بگذار
 ها و مستمرى بگيران نبايد تاوان بحران اقتصادى موجود را  خانواده آارگران،: نيز اظهار داشت CGIL رييس اتحاديه آارگرى

 از برلوسكنى. موجود متضرر شده است  يكى از آشورهايى است آه به شدت از پيامدهاى بحران اقتصادى،ايتاليا .بپردازند
  .بوده است هاى اين آشور  ها پيش مورد انتقاد شديد اتحاديه مدت

  ارديبهشت٥  - ٢٠٠٩ آوريل ٢٥ روز جشن ملى ايتاليا در   اعتراضات ضددولتى به ويژه در خبر از ادامه CGIL  آارگرى اتحاديه
  .ه اند داد١٣٨٨

  
  آلمان

سابقه است، برای مقابله با  جهانی دوم تاکنون در این کشور بی ميليارد یورویی دولت آلمان، که از زمان جنگ ۵٠  کمک مالی
 کمک مالی کالناین .  به تصویب شورای فدرال آلمان رسيد،٢٠٠٩  فوریه٢٠روز جمعه  المللی،  پيامدهای بحران مالی بين

 .در مجلس فدرال هم به تصویب رسيده بود تر  پيش
طور  خودروسازی آلمان است و بخشی نيز به گذاری در صنایع ای سرمایه مالی جدید، بر های دولتی در بسته  بخشی از کمک

کردن شرایط بهتر برای خریداران، دولت آلمان   به این معنی که با فراهم. کرد غيرمستقيم به رونق بازار خودرو کمک خواهد
هر ) ٢٠٠٩(ز ابتدای سال جاری  جدید، ا های بسته  بينی  بر اساس پيش. کند، فروش خودروسازان را افزایش دهد  می تالش

 بخرد، »۴یورو  «کم  با استاندارد دست-  ٢٠٠٩ نو یا مدل - ساله را اسقاط کند و خودروی جدیدی ٩حداقل  کس که خودرویی
این . کم یک سال پيش خریده باشد  قبلی خود را دست البته او باید خودروی. کند   یورو کمک دولتی دریافت می۵٠٠ هزار و ٢

 .خواهد شد  اجرا٢٠٠٩عال تا پایان سال قانون ف
و  ها   ميليارد یورو برای بانک۵٠٠ : بانکی اعالم کرد بود که دولت حمایت خود را از شبکه ٢٠٠٨در ماه اکتبر قبل از این نيز 

ن مبلغ،  ميليارد یورو از ای۴٠٠. بودند های مالی در نظر گرفته شد که در جریان بحران مالی با مشکل مواجه شده  سسهوم
   .های مالی اختصاص یافت  سسهوها و م  ميان بانک سازی برای ضمانت مبادالت بين بانکی و اطمينان

ن کمک می کند مردم این کشور پيشرفته صنعتی روزبرور فقيرتر ادر حالی که دولت آلمان با دست و دل بازی به سرمایه دار
. دهد که یک دهم از شهروندان به فقر مزمن دچار هستند  ن می نشا»سسه تحقيقات اقتصادی آلمانوم«بررسی . می گردند

توانند از چنبره فقر و محروميت بيرون   های پرشمار خارجی به سختی می  تخصص یا خانواده  هایی مانند کارگران بی  گروه
   . بيایند
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در .  از شاغالن درآمد پایينی دارند درصد٢٢بنا به آمار در آلمان . کند  پایين بودن درآمد خواه ناخواه فقر را تشدید می
مين معاش ا گفته شد که بسياری از شاغالن در بخش خدمات از درآمد کافی برای ت»کنفرانس ملی برای مقابله با فقر«

  . های خود محروم هستند خانواده
 .مين کنندازندگی خود را تتوانند   افراد سالخورده به سختی می. سالمندان دیدزندگیتوان در  های فقر را می  یکی از جنبه

مبلغ حداکثر . بضاعت در چهار سال اخير دو برابر شده است   شمار کودکان بی،»کنفرانس ملی مقابله با فقر«بنا به گزارش 
دولت . وجه کافی نيست های کم درآمد به هيچ  مين زندگی و نيازهای کودکان خانوادهاپردازد، برای ت   یورو که دولت می٢۶١

های کم درآمد در استفاده از امکانات رشد و شکوفایی با نابرابری روبرو   تری صرف کند تا فرزندان خانواده لغ بيشباید مبا
  .تری قرار دارد  از این نظر آلمان در مقایسه با دیگر کشورهای اروپا در سطح پایين. نشوند

  
  بریتانيا

 پول، آاهش نرخ یپايين آوردن نرخ برابر.  استن در جهان شده دچار عميق ترين بحرا، انگلستانبنا بر تحقيقات سازمان ملل
  .از جمله اقداماتی هستند که تاکنون دولت به اجرا دراورده است ... و، خريد سهام بانك هایسود بانك
  به،١٣٨٧ اصفند ٢٠در تاریخ » گوردون براون« چاپ انگلستان در گزارشی تحليلی پيرامون تصميم »دیلی تلگراف«روزنامه 

 ميليارد پوند برای نجات بانک های این کشور ، نسبت به بی اطالعی مردم از عمق بحران اقتصادی و عوامل پدید ١۵٠تزریق 
  .آورنده آن انتقاد کرد
 ميليارد پوند برای نجات بانک های این ١۵٠ در گزارش خود با اشاره به تصميم دولت انگليس به تزریق ،روزنامه دیلی تلگراف

ميلياردها پوند از جيب ماليات دهندگان انگليسی برای نجات بانک ها تزریق می شود اما مردم انگليس هنوز :  نوشت،کشور
  .هيچ چيز در مورد عمق بحران و عوامل به وجود آورنده آن نمی دانند

 تحت عنوان کيد بر ضرورت شناسایی ریشه های بحران و راهکارهای حل آن، از عملکرد کميته تحقيقااین روزنامه ضمن ت
کميته گزینشی خزانه داری مجلس عوام انگليس که مسئوليت ارزیابی علل ورشکستگی بانک های انگليس و نحوه تعامل 
دولت برای حل این مشکل را به عهده گرفته است، انتقاد کرد و این کميته را متهم به مالحظات و جانبداری های سياسی 

  .نمود
سای بانک ها و نهادهای اقتصادی مربوط، وتحقيق از مقامات سياسی، مدیران و رنویسندگان گزارش مذکور خواستار 

ت امنای ات مدیره و هيامشاوران مالی، تنظيم کنندگان سياست های مالی، مدیران تنظيم کننده حساب های سپرده، هي
واقعی و «ارائه گزارشی بانک ها و مؤسسات مالی، آژانس های نرخ گذاری وام های اعتباری و مميزان مالياتی و نيز 

  . به مردم شدند»شفاف
، ناکام مانده است  اين آشوری نخست وزير انگلستان در حل بحران اقتصاد،گوردون براوندر چنين شرایطی، احتمال دارد که 

  . است از آاهش شديد محبوبيت حزب آارگر انگليس حاکی جديدی هاینتايج نظرسنج. راه سقوط را طی کند
 به بدترين شكل ممكن در رابطه با یو:  تاآيد آردند، گوردون براونی با تاآيد بر شكست طرح اقتصادینگليساقتصاددانان ا

 ی و موسسه جوزف رونتر)IFS( یآارشناسان موسسه مطالعات مال.  شكست خواهد خوردیآاهش فقر آودآان انگليس
)JRF (ی خود از جمله فقر آودآان انگليسیطه با طرح اقتصاد به بدترين شكل ممكن در راب،براون:  اعالم آردندیدر يك بررس 

 ٢/٩  و٢٠١٠ هزار آودك در سال ٦٠٠دولت انگليس به اهداف مورد نظر خود در رابطه با آاهش فقر . شكست خواهد خورد
آود  از ری ناشی آرده اند آه فشارهایچنين پيش بين اين اقتصاددانان هم.  دست نخواهد يافت٢٠٢٠آودك در سال ميليون 
  در.د خواهد ش٢٠٢٠ميليون نفر در سال  ٣ باعث افزايش فقر آودآان اين آشور تا بيش از ی انگليسیها   بر خانوادهیاقتصاد

بعد از  ٢٠٠٩ هد آه در سالی دها نشان م   زير خط فقر قرار دارند، اما گزارشی ميليون آودك انگليس٢/٩حال حاضر نزديك به 
 در انگليس آه یيس آنگره اتحاديه آارگری ر،برندان باربر.  ميليون نفر رشد خواهد آرد٣/١ا يك افت آوتاه مدت، اين رقم ت

 با ٢٠٠٩ پيش هشدار داد آه جامعه انگليس در سال ی رود نيز چندی در اين آشور به شمار می آاریها  فدراسيون اتحاديه
  . روبرو خواهد شدی دسته جمعیآاری ب

کشور به مرز دو ميليون نفر رسيده و   بحران اقتصادی در انگليس، تعداد بی کاران اینبراساس آمارهای رسمی، با تداوم
وضعيت صنعت انگليس نيز در بدترین شرایط خود از سال . یافته است  درصد کاهش١١قيمت مسکن در نتيجه رکود بازار، 

  .است  ارزیابی شده١٩٨١
  

  آمریکا
هایی را منتشر کرد که بر اساس آن ها، آمریکا در سال   ارزیابی  آمریکا، کنگره، دیوان محاسبات٢٠٠٩ ژانویه ٧روز چهارشنبه، 

کاهش فاحش درآمدهای مالياتی به دليل بحران مالی اخير .  بيليون دالری روبرو خواهد شد١/٢ تاریخی  جاری با کسر بودجه
 کشور از عوامل اصلی این کسر بودجه ذکر شده  زده  ميليارد دالر برای نجات اقتصاد بحران ٣۵٠هایی به ميزان  و نيز هزینه 

  .اند 
 بحرانی   را در ميانه٢٠٠٩ما سال «:  جمهوری خود گفت  جمهوری جدید آمریکا، در نخستين روزهای ریاست باراک اوباما، ریيس

نون هرگز به اندازه امروز  تاک١٩۶٧تعداد بی کاران در آمریکا، از سال » .ایم کنيم که در زندگی خود هرگز تجربه نکرده  آغاز می 
  . نبوده است

 گفت آه بر اساس تازه ترين آمار بى آارى در آمريكا، اين آشور در طى يك ماه گذشته شاهد بيش ٢٠٠٩اوباما، در اوایل سال 
 آار خود را  هزار نفر۶٠٠ تقريبا ٢٠٠٩تنها در ماه ژانويه .  سال اخير بوده است٣۵ترين ميزان بى آارى در آمار بى آارى ماهانه 

  .از دست دادند
اما هيچ .  ميليون فرصت شغلی ایجاد کند٣ ميليارد دالری خود، ٨٠٠ نجات اقتصادی تقریبا   با برنامهقول داده است ،اوباما

 چنين هدفی چگونه تحقق خواهد یافت؟ آن هم در شرایطی که هر ماه صدها هزار فرصت شغلی در  آیاداند که کس نمی 
مدیران کرایسلر، جنرال موتورز، فورد و معدود کارخانجات بزرگی که هنوز به کارشان . روند می  مریکا از بين  آ ایاالت متحده
 .دهند  اخراج های وسيع ده ها هزار کارگران خبر می   دهند، هر روز از برنامه ادامه می

 های درمانی به  با توجه به هزینه. دهد  درمانی خود را نيز از دست می  شود، اغلب بيمهمی کسی که در آمریکا بی کار  
 ماه به ۶ درصد آخرین دست مزد فقط برای ۵٠ حداکثردر اکثر ایاالت، . شدت باال، این به معنای ضربه دیگری به بی کاران است

توان درخواست کمک اجتماعی مختصری کرد که   سال می ۵پس از آن، برای حداکثر .  شود فرد بی کار شده پرداخت می
ت، برنامه ای در  درازمد سياست آمریکا، به ایجاد چتر خدمات اجتماعی برای بی کاری گسترده. ی زندگی اصال کافی نيستبرا

 .نظر نگرفته است
 ميليارد دالری آمریکا را برای تصفيه سهام آلوده ١٠٠٠ جزئيات طرح ،»تيموتی گایتنر«وزیر خزانه داری آمریکا از سوی دیگر، 

 این طرح نوعی مشارکت بخش دولتی و خصوصی برای سامان دادن به سيستم بانکی کشور.  ارائه دادبانک های آمریکائی
 سرمایه ا ميليارد دالر مستقيم١٠٠ تا٧٥مبلغی بين  در این طرح پيش بينی شده که خزانه داری آمریکا . استاعالم شده
 تا ٥٠٠ مشارکت نموده تا باتفاق بتوانند به ميزان چنين بانک مرکزی آمریکا و بخش خصوصی این کشور نيز هم .گذاری نماید

  .ی را خریداری نمایندی ميليارد دالر وام های مسکن مشکوک و سهام آلوده بانک های آمریکا١٠٠٠
های مسکن  گونه وام ریسک خرید این  مکانيزمی پيش بينی شده که بر اساس آن برای ترغيب سرمایه گذران خصوصی،

یعنی صندوق ضمانت سپرده های بانکی دولت فدرال  FDICوسيله ه  نسبت بسيارقابل توجه ای بمشکوک و سهام آلوده به
ران خصوصی نيز ا مثال، اگر خزانه داری آمریکا یک ميليارد دالر سرمایه گذاری مستقيم نموده و سرمایه گذ برای.تضمين گردد

در  .گونه وام های مسکن را خریداری نمایند رد دالر از این ميليا١٤توانند ی  ما حد یک ميليارد دالر مشارکت نمایند، جمع در
  .کندی ميليارد دالر از این مبلغ را تضمين م١٢ ،FDICواقع 
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 ميليارد دالر به عنوان پاداش ١٨، توسط دولت آمریکا ٢٠٠٨براساس گزارش های منتشر شده در آخر سال در چنين شرایطی، 
بر اساس آمارهای جدید منتشر  این در حالی است که .ده استکرپرداخت ) ریکابورس آم(آخر سال، به مدیران وال استریت 
آمارهای .  تاکنون بی سابقه بوده است١٩٤٥ در این کشور بی کار شده اند، از سال ٢٠٠٨شده، شمار افرادی که در سال 
دست داده اند و شمار  بی کاران  هزار نفر در آمریکا شغل خود را از ٤٠٠ ميليون و ٢، ٢٠٠٨جدید نشان می دهد که در سال 

  . ميليون نفر رسيده است٨در این کشور به حدود 
توسط دولت آمریکا حاکی از آن است که در اولين ماه   آخرین آمار منتشر شده١٣٨٧ بهمن ١٩بر اساس گزارش بی بی سی، 

  درصد٦/٧ن بی کاری در آمریکا به  هم اکنون نرخ ميانگي.این کشور بی کار شده اند  هزار نفر در۵٩٨سال ميالدی جاری 
ایالت های آمریکا مانند ایالت   این در حالی ست که در برخی از. بود٢/٧این رقم در ماه دسامبر گذشته . رسيده است

 بنابراین، دولت ها اگر کارگران و خانواده آن ها را به خاک سياه می .است  درصد هم فراتر رفته٩کاليفرنيا نرخ بی کاری از 
  !نند برعکس، برای مدیران بانک ها و بازارهای بورس و غيره، پاداش های ميليونی اعطا می کنند؟نشا

  
  سوئد

دولت سوئد تضمين داده شده است که ميلياردها کرون بودجه ای را که برای نجات صنعت اتومبيل سازی سوئد اختصاص  
زی فورد و جنرال موتورز که به ترتيب مالک کارخانه توليد مدیران شرکت های اتومبيل سا. داده، به آمریکا منتقل نخواهد شد

نماینده وزارت اقتصاد سوئد، اطمينان دادند که بودجه   Jöran Hägglundخودروهای سواری ولوو و ساب هستند، در دیدار با 
  . اختصاص یافته از سوی دولت، در سوئد خواهد ماند و به این شرکت ها در آمریکا منتقل نخواهد شد

دو شرکت فورد و جنرال موتورز برای فروش کارخانه  است که به دنبال بروز بحران مالی بين المللی و اعالم زم به یادآوریال
 ميليارد کرون برای نجات این دو کارخانه ٢٨  های ولوو و ساب، دولت سوئد در ماه دسامبر گذشته، یک بسته کمکی به ارزش

 .اختصاص داد
این .  نفر حکم اخراج دریافت کردند١٨٠٠٠ حدود ٢٠٠٨ سوئد، در گزارشی اعالم کرد که تنها در دسامبر اداره کل امور بازار کار

 نفر ١٨٨٠٠بنا بر گزارش این اداره در دسامبر گذشته .  نفر بود٢٠٠٠ حدود ٢٠٠٧ سال  در حالی ست که این رقم در دسامبر
  .ندشدبی کار 

  
 های مختلف کنقدراسيون  نمایندگان اتحادیه .را در سوئد، بروز کرده استیک نمونه از افتضاح سياسی سندیکاليسم اخي

 ميليون کرون حق ۶٠ در تعيين LOدر نشستی برای بررسی موضوع نقش مدیر » LO«سراسری اتحادیه های کارگر سوئد 
 حالی ست که این در.  اعتماد خود به او رای دادند  بر ادامه  AMFبازنشستگی برای ریيس سابق شرکت بازنشستگی 

  .شده بودند گيری او   از جمله واحد اسکونه، به طور جدی خواستار کنارهLOمسئوالن چند واحد 
 را دارد عضویت در LOای نوشت که وانيا لوندبی ودین با این که شغل تمام وقت مدیریت   داگنس نی هيتر، در مقاله  روزنامه

 ميليون کرون حق بازنشستگی به ریيس ۶٠در رابطه با پرداخت . است فته  سازمان و نهاد دیگر را نيز پذیر٢۴  هيات مدیره
   این شرکت انجام شده  و زمان عضویت وانيا لوندبی ودین در هيات ریيسه٢٠٠۴ که در سال AMFسابق شرکت بازنشستگی 

و وانيا  ه شده بود یک کميته گذاشت مورد ریيس شرکت به عهده بود، یکی از اعضای این هيات گفته است که تصميم در
   .این تصميم گيری نداشت لوندبی ودین، نقش مستقيمی در

 نيز به AMF نيز هم چنين این موضوع را فاش کرد که سال گذشته شرکت بيمه بازنشستگی Dagens Industriروزنامه 
ار در شرایطی انجام شده که مدیرعامل خود، مبلغ یک ميليون و سيصد هزار کرون به عنوان امتياز ویژه پرداخته است و این ک

 نيز در AMFشرکت بيمه بازنشستگی . اند  درصد از حقوق بازنشستگی خود از دست داده ۶بسياری از مشتریان این شرکت 
 تصميم پيشين خود مبنی بر پرداخت  پی موج انتقاداتی که از چنين اقدامی شده است پس از اجالسی به این نتيجه رسيد تا

  . های باال به روسای خود را لغو کند العاده  و فوق  دست مزد
قوق های آن ها را نيز در حاین در حالی است که نه تنها دست مزدهای کالنی به روسای شرکت ها پرداخت می گردد، بلکه 

ی ، از یک سو اعالم کرده بود که دچار بحران است و از سوSEBبانک برای مثال، اخيرا . سطح باالیی افزایش داده می شود
 ميليون کرون ٩ ميليون کرون به ٢دیگر هم زمان رهبری این بانک، تصميم گرفته بود که دست مزد ساالنه مدیر عامل آن را از 

. از این گذشته، دست مزد بسياری از روسای دیگر این بانک نيز قرار بود در حد ارقام بی سابقه ای افزایش یابد. ارتقاء دهد
، در مورد اخذ تصميم افزایش دست مزد خود و دیگر روسای SEBکا فالکن گرن، مدیرعامل بانک اما پس از انتقادات زیاد اني

آن چنان که از همکاران و مشتریان بانک شنيده ام، به چنين «: وی گفت. باالرتبه بانک از مشتریان خود عذرخواهی کرد
کنم و می گویم در صدد نبوده ایم که اقدامی واکنشی شدید نشان داده شده پس من صميمانه از همه عذرخواهی می 

  !؟اعتماد مشتریان را از دست بدهيم
اند، می  با اعالم تصميم دادگاه دولت، چهار شرکت بزرگ سوئدی که در کشورهای دیگر نيز فعاليت داشت و دچار زیان شده

  . توانند از پرداخت ماليات بر سود خود در سوئد معاف شوند
شرکت   قرار داده و به چهار خارج از سوئد دچار زیان شده اند مورد رسيدگی  سوئدی را که دردادگاه اروپا وضعيت ده شرکت

 حق داده است که بابت زیان های خود از پرداخت ماليات بر سودی که در سوئد به دست Anticimex  وGambro از جمله 
  .خزانه دولت شوداین امر می تواند مانع ورود ميلياردها کرون به . اند معاف شوند آورده 

تاکنون چنين وضعيتی در رابطه با شرکت های سوئدی فعال در خارج از کشور وجود نداشته و سود یا زیان آن ها درخارج، بر 
است   تصميم خود عنوان کرده دادگاه دولت در توضيح این. ميزان مالياتی که باید در سوئد می پرداختند، بی تاثير بوده است

 اروپا باید رفتار مشابهی با شرکت ها داشته باشند بدون در نظر گرفتن این که در کشورخود   ضو اتحادیهکه تمام کشورهای ع
 گفته است که تمام راه حل های  سوئددارایی در این مورد آندرش بوری، وزیر. یا یک کشور دیگر اروپایی فعاليت می کنند

 .بستضروری را برای تامين درآمدهای مالياتی به کار خواهند 
های مختلف سوئد در   هم چنين براساس سنجش اتحادیه سراسری آموزگاران کشور، بيش از یک هزار آموزگار در کمون

  .علت این امر بحران اقتصادی عنوان شده است. معرض اخراج از کار هستند
بزرگ ترین هدف : دیو سوئد گفت با اعالم این خبر، به بخش خبری راMetta Fjelknerسخنگوی اتحادیه آموزگاران، متا فيلکنر 

 های ناشی از بحران  سازی  وی، در مورد ذخيره. این بحران اقتصادی مدارس هستند که یک بار دیگر باید بهای آن را بپردازند
»  ها سازی  ذخيره«ترس من از این است که «: زند، افزودی اقتصادی، با تاکيد به این که به کيفيت آموزش در مدارس ضربه م

ها افزوده گردد، آموزش  آموزان شرکت کننده در کالس  های درسی کاسته و بر تعداد دانش  عث شوند تا از تعداد کالس با
آموزان امکان برخورداری از آموزش فردی مورد نياز را از دست بدهند، و با  ویژه برخی مواد از برنامه درسی حذف و دانش 

  ». اتفاق افتاد مواجه شویم٩٠تصادی دهه کمبودهایی از آن دست که متعاقب بحران اق
  

، احداث آپارتمان های جدید درکشور به بيش از نصف کاهش Sveriges Byggindustrier  به پيش بينی صنایع مسکن سوئد
براساس این پيش بينی، در سال جاری تنها پانزده  . هزار نفر خواهد شد٢٠نتيجه باعث بی کارشدن حدود  خواهد یافت و در

در سه سال گذشته به طور متوسط .  مسکن جدید، هفت هزار ویالی کوچک و هشت هزار آپارتمان احداث خواهد شدهزار
 که آخرین سالی بود که از کمک دولتی برای ساختمان سازی ٢٠٠۶در سال .  هزار مسکن جدید احداث شده بود٣۵هر سال 

   .ر مقایسه، سه برابر احداث مسکن در سال جاری بود هزار مسکن در سوئد احداث شد که د۴۵استفاده می شد بيش از 
  
  
  



 ١٠

  ترکيه
 هزار نفر طی سال گذشته در ترکيه به تعداد بی کاران اين کشور ٨٣٨با ارائه گزارشی اعالم کرد که  اداره آمار دولتی ترکيه،

 .اضافه شده اند
راجعه کنندگان به مراکز کاريابی تهيه و ارقام سه اما کارشناسان در این کشور اعالم کردند که ارقام ياد شده بر اساس آمار م

آن ها هم چنين گفته اند ده ها هزار کارگر و افراد شاغل در بخش های .  کاران در اين آمار قيد نشده استیماه گذشته ب
يه به خصوصی به ويژه پس از بحران اقتصاد جهانی به جمع بی کاران این کشور اضافه شده و نرخ واقعی بی کاری در ترک

  . مراتب بيش تر از رقم فوق می باشد
  

  روسيه
دميتری مدودیف، ریيس جمهور روسيه در گفتگو با رسانه های این کشور، به مردم روسيه هشدار داد که سال دشواری را از 

اید  سال سخت و دشواری خواهد بود و مردم روسيه نب٢٠٠٩سال : ریيس جمهور روسيه، گفت .لحاظ اقتصادی پيش رو دارند
  . بهبود یابد٢٠١٠انتظار داشته باشند اوضاع اقتصادی تا قبل از سال 

 ميليارد دالر ذخيره ارزی روسيه اجازه خواهد داد تا دولت طرح ٢٢٤علی رغم این وضعيت : دميتری مدودیف، در عين حال گفت
  .های اجتماعی خود را بر اساس برنامه پيش ببرد

به این سو، پا سقوط  ٢٠٠٨ از تابستان سال  امان تازه ای در جهت رشد گرفته بود،اقتصاد روسيه، طی چند سال گذشته جا
 در صد دریافتی های ارزی روسيه از صدور مواد اوليه به ویژه نفت و گاز به دست ٨٠. قميت نفت، به سرعت دچار بحران شد

ی دولت این کشور به شدت تاثير گذاشته آمدها می آید و به همين دليل افت بی سابقه بهای نفت در چند ماه گذشته بر در
  . مهم ترین نشانه این بحران، سقوط روبل، پول ملی روسيه، است که ارزش آن با دالر و یورو محاسبه می شود. است

 ٢٩ ميليارد دالر هزینه کرده است، اما پنج شنبه ٢١۵در ماه های اخير، بانک مرکزی این کشور برای دفاع از ارزش روبل معادل 
براساس آمار در دفاع از پول ملی، ذخایر طال و ارز روسيه از . نویه، تنها طی یک روز، روبل بار دیگر هفت درصد سقوط کردژا

    .  ميليارد سقوط کرده است٣٨۵ ميليارد دالر به ۶٠٠معادل 
 دیگر و و درکر مس، تظاهرات هایی د٢٠٠٩ ژانویه ٣١ های اقتصادی دولت، روز شنبه ستدر اعتراض به این وضعيت و سيا
  .شهرهای این کشور برگزار شد

  
  فرانسه

از طرح بازسازی اقتصادی پرده » فرانسوا فييون«، به نقل از نخست وزیر این کشور ٢٠٠٩روزنامه فيگارو، در تاریخ دوم فوریه 
ليون مرکز فرانسه  در شهر  دوم فوریه،روز ميليارد یوروئی، ٢٦شد اقتصادی وی در چارچوب راه اندازی ر. برداشته است

به نوشته فيگارو، این طرح در برگيرنده راه اندازی کارخانه های اتومبيل و . دافهرستی از هزار طرح سرمایه گزاری را ارائه د
ماری ویزو در مقاله ای در فيگارو، این طرح را سالح ضدبحران . هواپيما سازی و کمک رسانی به شرکت های کوچک است

به نوشته وی از آخرین اعتصاب کارمندان فرانسوی پنج شنبه قبل به بعد مسئوالن فرانسوی . ه استدولت فرانسه نام داد
او در بخشی . پی در پی در جستجوی راه حلی بوده از طریق رسانه ها به توضيح طرح های اقتصادی شان مشغول هستند

رها، دولت ناگزیراست اقتصاد را از خفگی بيرون دیگری از مقاله اش آورده است که به هر حال پيش از فعال ساختن مجدد کا
نخست وزیر فرانسه می خواهد نشان . نویسنده این مقاله سپس فهرستی از پيشنهادهای دولت را ذکر کرده است. بياورد

اده در واقع بدین ترتيب، فرانسوا فييون به نيروهای چپ پاسخ د. بدهد که دولت آگاهانه اهداف اقتصادی اش را برگزیده است
از جمله حزب سوسياليست فرانسه با ارائه چنين پيشنهادی خواسته بود . است که خواستار کاهش ماليات ها شده بودند

  .کمکی به دست مزد کارگران شده باشد
روزنامه لوموند نيز با نخست وزیر فرانسه مصاحبه ای انجام داده بود که اعالم داشته چرخشی در سياست اقتصادی و 

. به گفته وی، کندی رشد اقتصادی در این کشور به رشد اقتصادی آمریکا وابسته است. ور به وجود نخواهد آمداجتماعی کش
به نوشته روزنامه لوموند، فرانسوا فييون به طور خالصه ضمن ابراز نگرانی اش در مقابل بحران اقتصادی، پيام دقيق یا 

 که افزایش شمار بی کاران در این کشور نمی تواند نگران کننده درست است. پيشنهاد روشنی نيز برای فرانسوی ها ندارد
دوشنبه صبح کریستين الگارد، وزیر اقتصاد . نباشد، تظاهرات هفته پيش خود نشانه خوبی از تشویش در ميان مردم است

دهائی که قرار است لوموند هم چنين به پيشنها.  هزار بی کار در عرض ماه دسامبر قبل خبر داده بود٤٥فرانسه از افزایش 
به هر حال فرانسوا فييون نيز رشد اقتصادی کشورش را . امروز در ليون توسط نخست وزیر اعالم شود اشاره کرده است

او شعارهای مخالف ریيس جمهوری را هم امری عادی . ولی به عقيده وی زمان، مناسب تغيير جهت نيست. منفی می بيند
  .نون در حال اجرای سياستی دیگر است که طبعا واکنش هایی را سبب می شودمگر نه این که او هم اک. می داند

در روز دوشنبه، در این سو و آن سوی اقيانوس اطلس، : نوشت» دوشنبه سياه و پنج شنبه رنگارنگ«زیر عنوان » هومانيته«
 در ميز گردی پيرامون هومانيته، می افزاید، ریيس جمهوری فرانسه،.  شغل را دادند٧٠٫٠٠٠ شرکت بزرگ خبر حذف ٧

هومانيته، می نویسد این » .من نگرانی ها را کامال درک می کنم اما نمی توانم چرخ اصالحات را متوقف کنم«: مشاغل، گفت
سخنان بدین معناست که او هيچ اقدامی عليه این گروه ها انجام نخواهد داد و بدین تر تيب راه را برای روزهای تيره تری برای 

  .  می کند مگر این که بسيج عمومی در روز پنج شنبه، رنگ های دیگری را به افق بزندمشاغل باز
  

، در پی اتحاد يک پارچه تمامی سنديکاهای کارگری در فرانسه بوقوع پيوست با ٢٠٠٩ ژانويه ٢٩اعتصاب سراسری که در روز 
 های خصوصی و دولتی صورت گرفت و در اين روز اعتصاب در سطح وسيعی در کليه بخش. موفقيتی بی نظير مواجه شد

 بلکه ،در بخش آموزش و پرورش نه تنها معلمين اعتصاب کردند.  نفر در سراسر فرانسه به تظاهرات پرداختند٢٥٠٠٠٠٠حدود 
در بخش حمل و نقل اعتصاب به وسيع ترين شکلی دنبال . دانش آموزان نيز در همبستگی با معلمان به خيابان ها ريختند

در بخش هوايی بسياری از پروازها کنسل شد و کارکنان .  درصد از کار افتاد٨٠ارهای حومه پاريس و بين شهری گرديد و قط
  . بخش دريايی به شکلی وسيع در اعتصاب و تظاهرات شرکت کردند

يک فراخوان کارمندان پست نيز در . پرسنل بيمارستان ها و پرستاران نيز در سراسر فرانسه به اعتصاب و تظاهرات پرداختند
 ژانويه هيچ ٢٩به طوری که در روز  چنان که تمامی دفاتر پست تعطيل يا نيمه تعطيل بودند عمومی دست از کار کشيدند آن

  .محموله ای نه ارسال و نه پخش گرديد
کارگران، کارمندان، . آنچه که در اين حرکت عمومی چشمگير بود، شرکت وسيع کارگران و کارمندان بخش خصوصی بود

پرستاران، دانش آموزان و دانشجويان، بی کاران و بازنشستگان اولين قربانيان بحرانی هستند که در بوجود آمدنش هيچ 
آن ها خواهان اقدامات جدی از طرف دولت جهت حل بحران هستند و مخالف کمک های ميلياردی و . نقشی نداشته اند

  . يق هستند، می باشندنجومی دولت به بانک ها که عامالن اصلی اين بحران عم
من اطمينان می دهم که تا چند وقت ديگر «ریيس جمهور فرانسه که چند روز قبل از اين اعتصاب با تمسخر ادعا می کرد 

 ژانويه مجبور شد سنديکاها را برای روز سوم ٢٩، شب »وقتی در فرانسه اعتصاب می شود، نه رويت و نه احساس شود
  .  و شخصا با آنان به مذاکره پردازدفوريه به کاخ اليزه دعوت کند
پيش تر، نزدیک .  هزار نفر از باستيل تا مرکز شهر دست به یک راه پيمایی اعتراضی زده بودند۶۵پليس پاریس گفته است که 

 هزار ٢٠ هزار نفر در شهر ليون دست به تظاهرات زدند و در مارسی برخالف گفته پليس این منطقه که گفته است فقط ٣٠به 
 هزار نفر تظاهرات ٣٠٠فر در تظاهرات شرکت داشته اند، سازمان دهندگان و مسئوالن اعتصاب در مارسی گفته اند که ن

  .کرده اند



 ١١

گزارشگران می گویند که این اعتراض انعکاس وحشت نيروی کار فرانسه از بی کاری و هم چنين نارضایتی از تدابير اقتصادی 
از مردم فرانسه مشوق های اقتصادی که سارکوزی معرفی کرده است را پاداش دادن بسياری . نيکوال سارکوزی بوده است

بسياری از مردم فرانسه عصبانی هستند که دولت به بانک های این کشور ميلياردها یورو کمک کرد تا . به بانک ها می دانند
ر می رسد ميزان بی کاری در سال  در حالی که به نظ.ه استکمک ناچيزی کرد نشوند اما در مقایسه به صنایع ورشکست

  .  درصد برسد١٠ به جاری
هدف از این اعتصاب و تظاهرات نشان دادن نگرانی های عميق حقوق بگيران کشور از پيامدهای بحران مالی و اقتصادی 

 خارج از کشور کاهش قدرت خرید، تعطيل یا انتقال واحدهای توليدی به. است که دنيا و به تبع آن فرانسه را در برگرفته است
به گزارش خبرگزاری فرانسه، براساس یک نظرسنجی که اخيرا انجام . و اخراج کارگران از جمله پيامدهای این بحران است

  . می کنندی درصد از مردم از این اعتصاب و تظاهرات پشتيبان٦٩شده است در حدود 
  

  نتيجه گيری
زیرا این بحران ساختاری بوده و با تزریق پول بيش تر نيز شاید .  داری اجتناب ناپذیر استهتعيمق و گسترش بحران سرمای
 در مواردی در اعوارض رکود اقتصادی فعلی، برای کشورها در هر دو قاره اروپا و آمریکا و حت. فقط یک دوره مانع رشد آن شد

هایی از اروپا این نرخ    در بخشکهی  درصد است در حال١٠کاری در آمریکا نزدیک ی به عنوان مثال نرخ ب. اروپا شدیدتر است
  .  درصد رسيده است١۴ ا و حت١٣به مرز 

دولت های سرمایه داری، این همه به تالش و تالطم افتاده اند تا مشکل دالالن بورس و بازار و غيره را به بهای خانه خراب 
شی را در مورد جلوگيری از مرگ و مير کردن ميليون ها انسان مزدبگير و محروم حل کنند؛ در حالی که آن ها هرگز چنين تال

  .کودکان و برطرف کردن عوامل آن، و هم چنين دیگر بحران های اجتماعی نشان نداده اند
 ميليارد نفر از جمعيت جهان که عمدتا در آفريقا و آسيا هستند به امکانات ٢/٦   گزارش يونيسف، نشان می دهد حدود

روميت خطر ابتال به اسهال و ساير بيماری های مرگبار برای کودکان را افزايش بهداشتی اوليه دسترسی ندارند که اين مح
  . می دهد

 سال به منابع آب سالم ١٨ ميليون کودک و نوجوان زير ٤٢٥  ، مدير اجرايی يونيسف، گفته است که در حال حاضر»و نه مان«
 ميليارد نفر از جمعيت ١/٢ در مجموع  .ار ندارند ميليون نفر امکانات بهداشت کافی در اختي٩٨٠دسترسی ندارند و بيش از 

 درصد ٨٣ به ٢٠٠٤ درصد بوده است و در سال ٧٨، ١٩٩٠اين ميزان در سال . جهان به آب آشاميدنی سالم دسترسی دارند
  .رسيده است

اوليه جان خود را از  يک سال در اثر اسهال ناشی از آب ناسالم و نبود امکانات بهداشتی  هر ساله يک و نيم ميليون کودک زير
 در حالی که هزينه تامين  . امکانات ناکافی بهداشتی به شيوع وبا، کرم های روده و ذات الريه کمک می کند .دست می دهند

 بسياری  .آب سالم بيش تری از ساخت دستشويی است، اما اين مساله در بسياری از کشورها در اولويت قرار نگرفته است
ن ترين زيرساخت های بهداشتی را دارند کشورهايی همانند چاد و اريتره هستند که گرفتار خشونت از کشورهايی که پايي

  .شده اند
براساس برآوردهای سازمان بهداشت جهانی و صندوق کودکان سازمان ملل يونيسف، برای تامين آب آشاميدنی سالم و 

  . ليارد دالر در سال هزينه است مي٣/١١ نيازمند ٢٠١٥امکانات بهداشتی جمعيت های محروم تا سال 
 کودک در هفته و یا فقط اندکی کم تر از ٢١٠٠٠٠این رقم، یعنی .  کودک از فقر می ميرند٣٠٠٠٠مطابق برآورد یونيسف، روزی 

  . سال٥از کودکان پائين   ميليون در سال١١
 را برای آموزش صرف می کردند ٢٠٠٠ل اگر سرمایه داران و دولت هایشان کم تر از یک درصد هزینه های نظامی جهان در سا

  . را نکرده اند همه کودکان جهان می توانستند به مدرسه بروند اما این کار
 ميليون کودک یتيم در جهان است که ١٥. ميليارد نفر از جمعيت فقير دنياست ٥/٢ثروت چند صد ميليونر جهان، برابر دارائی 

   ...و) ین رقم برابر است با تعداد کودکان در آلمان و انگلستانا(اند  والدین شان از بيماری ایدز درگذشته
می بينيم که دولت های سرمایه داری برای حل مشکالت و معضالت و نياز حياتی انسان، عذاب وجدان نمی کشند و سودی 

و مير یک نيم و ميليون  ميليارد دالر، جلو مرگ ١١هم برایشان ندارد؛ به همين دليل خود را موطف نمی دانند با اختصاص فقط 
  !کودک بگيرند؟

 وال استریت، بانک جهانی و صندوق بين المللی پول، این غول های جهانی سيستم سرمایه داریدولت های سرمایه داری، 
 از  سيستم سرمایه داریرسانه ها و حتا نمایندگاناما .  را پششت سر بگذارند خود وارد صحنه شده اند تا این بحرانو غيره
  .نگرانندش کارگران و مردم محروم شور

سياست تجارت آزاد  های صندوق بين المللی پول، آشورهای فقير به حذف و يا آاهش يارانه های دولتی و اجرای سياست
آالن دولت هايشان برخوردارند راهی برای ورود  موظف می شوند، صنايع قدرتمند آشورهای صنعتی جهان آه از يارانه های

  .مغلوب آردن صنايع داخلی آشورهای فقير پيدا می آنند ی اين آشورها و در نهايتبه بازار داخل
اخراج های دسته جمعی کارگران صنایع بحرانی، منجمد کردن دست مزدها،حذف مزایا و هجوم به دستاوردهای دوره های 

در چنين .  های کارگری استگذشته کارگران، مسایل مورد بحث سرمایه داران و نمایندگان دولت ها و رهبران اتحادیه
شرایطی، راه حل اساسی برای کارگران و مردم محروم و جان به لب رسيده، روی آوری به مبارزه متحد و متشکل سياسی و 

 ایه همه سرمو غيرقابل انکار است که به حدی آشکار و وسيع و ورشکستگی سرمایه بحرانروند بنابراین، . اجتماعی است
  . اعتراضات سياسی و اجتماعی را بگيرند ها به وحشت افتاده اند تا از هر طریق ممکن جلون و نهادهای آن ادار

ی را داین گونه تالش های نمایندگان و نهادها و دولت های سرمایه داری جهانی و اختصاص ارقام کالن برای کمک به سرمایه
 گرسنگی، فقر و فالکت و سيه روزی هایش در جهانی، به طور شفاف تر، به هر کارگری نشان می دهند که رمز بی کاری،

این اقدامات به همه ما می گوید که ریشه فقر و فالکت و سيه روزی اکثریت مردم جهان، کودکان کار، تن . کجا قرار دارد
فروشی، محروميت چند ميليون کودک خردسال به ترک مدرسه و درس و تحصل، و ریشه همه مصائب و سيه روزی های 

  ! يليارد انسان گرسنه جهان در کجاست و برای حل ریشه ای آن چه باید کرد؟کنونی یک م
 از حاصل کار و استثمار  تصميم گرفته اند بخش زیادیبسيار روش است که صاحبان سرمایه و دولت های سرمایه داری

رنامه هایشان بر استثمار شدید آن ها برای تحقق ب. کارگران و به طور کلی همه مزدبگيران در اختيار سرمایه داران قرار دهد
نيروهای سرکوبگر آن ها سعی دارند هر اعتراض و مبارزه کارگران را در نطفه خفه . نيروی کار و یا اخراج آن ها تاکيد دارند

ایه پسازمانيابی کارگران باید ظرف اتحاد و تمرکز قوای طبقاتی عليه سرمایه داری و مناسبات سرمایه داری و بر . سازند
» قانون« با گرایشات و سياست های رفرميستی و سندیکاليسم و صرفا مبارزه در چارچوب ،بر این اساس. ثمار باشداست

 می تنها با سازمانيابی متحد سراسری و دمکراسی مستقيم ضدسرمایه داری. نمی توان به هيچ مطالبه ای دست یافت
  . ی تحميل کرد سرمایه دار سيستم ترین مطالبات کارگران را بهیاساستوان 

.  آن پایان داد و استثماربه ستماد و تری ایساه دایمی توان در مقابل تعرض سرمن کمونيستی بدین ترتيب، بدون استراتژی
 ترین و نداری از مدر با همه گرایشات سرمایه مرزبندی محکم و شفافی مبارزه کارگری کمونيستی در دنيای امروز، باید

داشته هم چنين سرمایه داری دولتی  مذهب و ناسيوناليسم و  چون هم آنگرایشاتنده ترین  عقب ماآن تاپيشرفته ترین 
باشد تا بتواند در جهت سرنگونی سيستم سرمایه داری و لغو مالکيت خصوصی و کار مزدی گام های اساسی و ماندگاری 

  .بردارد
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