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 آنچه که در اقتصاد ملی سرمایه داری مال همه است، بدهی های :گفته استکارل مارکس 
  .ی ها مال همه است و بقيه چيزها مال یک عده ای خاص استاین بده. عمومی است

 
 مقدمه

در این سال، بحران اقتصادی . سال گذشته، سال بس سختی برای اکثریت مردم جهان، به ویژه کارگران و مردم محروم بود
 شد؛ ميليون مزدبگير سرمایه داری در سطح جهان تشدید شد؛ از مواد غذایی تا دیگر مایحتاج ضروری مردم، گران و گران تر

طبقاتی غنی و شکاف . سرمایه داران کار خود را از دست دادند و به صف ميليونی بی کاران پيوستند» صرفه جویی«کار با 
  . عميق تر  گردید انسانیير در همه جوامعفق

اری و بخش دوم آن، به مطلبی که در پيش رو دارید در دو بخش تهيه و تنظيم شده است که بخش اول آن به بحران سرمایه د
  . می پردازد٢٠٠٨مهم ترین وقایع سال 

های اقتصادی، سياسی و نظامی سرمایه داری  ها و عملکرد نتيجه انباشت سياست سرمایه داری،بحران اخيردر واقع 
ادامه جنگ و اشغال عراق و افعانستان، هم چنين جمله ارتش روسيه به . جهانی دست کم در پنجاه سال اخير است

،  پاکستان و هند، ترور و وحشت نيروهای ارتجاعی مذهبی، کمکش ميان فلسظين و لبنان حمله ارتش اسرایيل بهگرجستان،
همگی سبب ... استثمار شدید نيروی کار با حرص و ولع بی پایان سرمایه داری وبه ویژه تقسيم ناعادالنه ثروت در جهان و 

 در این مدت سرمایه داری، سعی کرده .اری در سطح جهان مواجه گرددشده است که سرمایه داری با بحران های ساخت
است بحران های خود را با راه انداختن جنگ و تخریب محيط زیست، تحميل غيرانسانی ترین روابظ و مناسبات اقتصادی، 

  .پشت سر بگذارد... سياسی و اجتماعی بر مزدبگيران و
.  حمالت وحشيانه ارتش اسرایيل به نواره غزه شده استجدیدی ناشی ازک ، جهان دچار شو٢٠٠٨های پایانی سال روزدر 

.  تن دیگر زخمی شدند٧٠٠ فلسطينی کشته و دست کم ٢٨٠در دومين روز از حمالت ارتش اسرائيل به نوار غزه، بيش از 
 .  نفر رسيده است٢٨٠ به  نيز دسامبر٢٧مقام های فلسطينی نيز اعالم کرده اند شمار کشته شدگان در حمالت روز شنبه 

شواری امنيت سازمان ملل در پایان جلسه اضطراری خود ضمن ابراز نگرانی عميق از گسترش خشونت ها در غزه، دو طرف 
  . اسرائيلی و فلسطينی را به توقف فوری خشونت ها فراخواند

ا بحران سهام بورس در آمریکا اغاز  معروف گردید ب»دوشنبه سياه« آه به ٢٠٠٨ اآتبر سال  ای در ماهدر دوشنبهبحران اخير 
 درصد آاهش داشت آه ٢٠ بيش از ،شاخص صنعتى داوجونزدر این روز،  .شد و در مدت کوتاهی به همه جهان سرایت کرد

  .  روزه در تاريخ آمريكا بود بيش ترين آاهش يك 
اتحاديه اروپا  ن حتا به کشورهای بزرگ در رابطه با سقوط چهار موسسه مالی آمريکا در وال استريت که عوارض و پيامدهای آ

در شرايطی که کشورهای اروپايی اولين جبهه بودند که از «: اينترنشنال هرالد تريبون، نوشت  .و خاورميانه نيز کشيده شد
بحران اقتصادی آمريکا ضربات سهمگينی را متحمل شدند ولی آن گونه که پيش بينی می شد اين موج  ترکش های شديد 

اين تاثيرات بحران مالی بر همسايگان .  مالی دبی در امارات متحده عربی را نيز تحت تاثير قرار داده است-ای اقتصادی بازاره
  عالوه بر شرکت های مشهور در وال استریت، ».احتمال را تقويت می کند که اين موضوع به ايران هم کشيده شود ايران اين 
ای مالی اروپا و  اين بحران مالی به سرعت به بازار ه.نداری نيز بحرانی تر شد بسياری از شرکت های سرمایه دهم چنين

بله با این بحران، اچرا که سرمایه داری جهانی و دولت هایشان در مق. آسيا سرايت کرد و انسان ها را با فالکت روبرو ساخت
یه داری مالی و غيره؛ و دوم این که تحت اماولی اعطای مبالغ کالن به بخش های بحرانی سر: به دوراه کالن متوسل شدند

بنابراین، تاوان این بحران را به گردن شهروندان و حقوق بگيران انداختند نه . ، بی کارسازی های وسيع»صرفه جویی«عنوان 
  !صاحبان ثروت و قدرت؟

ام هاى رهنى به فروش  از آن جا آغاز شد که موسسات مالی آمريكا، اوراق رهنى زيادى را بر اساس و،بحران اخيراین 
 بانك هم ٧٥٠٠های  دارايی .  تريليون دالر از اين اوراق در آمريكا وجود دارد٩براساس آمارهای منتشر شده، بيش از . رساندند

  .  ميليارد دالر در نوسان بوده است٢٠٠٠ تا ١٢ارزش سهام در آمريكا نيز . در همين حدود است
 ١٢٠موسسات رهنى در آمريكا، تا .  هاى رهنى صورت نگرفته بود  جدی بر روى واماين آمارها حاکی از آن است آه نظارت

بنگاه هاى معامالت امالك در آمریکا، خانوارها را تشویق آردند تا . حتا براى مبلمان هم وام دادند. درصد ارزش ملك وام دادند
نوارها، در سال هاى اخير قادر به پرداخت اقساط در نتيجه بسياری از این خا. هر چه بيش تر زندگی خود را پيش فروش کنند

بازار مسكن با مازاد عرضه و افت . خانه های آن ها يكى پس از ديگرى در معرض حراج قرار گرفت.  های خود نشدند وام
  .قيمت روبرو شد و زمينه های بحران اخير را به بار آورد

 در موسسات بانک های تجاری، بازنشستگی، شرآت هاى بيمه  گذاری ها در داخل آمريكا، هم چون سرمایه گذاری سرمايه
. انداز خود را به خريد اوراق سهام اختصاص می دادند تا درآمدى آسب آنند، با ريسك همراه روبرو بودند و خانوارهای آه پس 

يعنى .  افت کرد٨٠٠٠ طى مدت آوتاهى به ١٤٠٠٠از این رو، هنگامی که بحران اخير از راه رسيد شاخص داوجونز از حدود 
وقتی بازار نيويورك با اين بحران . آرد افت قيمت اوراق رهنى، به بازار سهام، اوراق قرضه و غيره نيز به سرعت سرايت 

بنابراین، وقتى قيمت . گذاران خارجى در آن و هم چنين در سطح جهان نيز تحت تاثير قرار گرفتند مواجه شد، سهام سرمايه 
توانند مانند سابق به فروش  ها ديگر نمی  هش روبرو می شود يكى از پيامدهاى آن، اين است آه شرآت سهام با بحران و آا

  . سهام ادامه دهند در معرض ورشکستگی قرار می گيرند
  ميليارد دالری به بازار مالی آمريکا٧٠٠که شامل تزريق يک کمک » اليحه نجات ملی«دولت آمريکا با ارائه اليحه ای با عنوان 

است تالش کرد اين بحران مالی را از سر بگذراند، اين اليحه پس از يک بار اصالح در کنگره آمريکا تصويب شد اما تاکنون باعث 
  . بهبود قابل توجه شاخص های بورس نشده است

ختاری بودن  تزریق کرده اند اما به دليل سابحران زده ميليارد دالر به درون این سيستم ٤٠٠٠ حدود ،دولت هادر مجموع 
 ٥٨٦ ميليارد دالری اروپا، ٢٣٠٠ ميليارد دالری آمریکا، ٧٠٠حمایت . دن درد این بحران را تسکين دهندبحران، تاکنون نتوانسته ا

ن ها، یعنی که مغایر با اهداف قبلی آ» ملی«ميليارد دالری چين و خرید موسسات و بانک های ورشکسته در ساختارهای 
 با از این رو،. مایه داری دولتی را که بر عليه اش بوده اند، در پيش گرفته اندند و سره ادشته دار کردقوانين بازار آزاد را خ

وجود همه این پيش گيری ها و حمایت ها روند سقوط شاخص های بازار بورس و ورشکستگی موسسات اعتباری و بانکی 
 ازی ایاالت متحده، کارخانجات توليدی جنوب چين و همدر کنار سرایت بحران به محيط توليد که هم اکنون صنایع ماشين س

چنين صادرات آلمان به عنوان بزرگ ترین غول صادراتی اتحادیه اروپا را فراگرفته است، نشان دهنده تشدید این بحران در 
  .سطح جهانی است



 ٢

 وام هاى بانكى .اى است گسترده ایاالت متحده آمريكا، صاحب بازارهاى مالى .  ميليون جمعيت دارد٣٠٠در هر صورت آمريكا، 
بر .  درصد از منابع اين بازار را شامل می شوند٣٢ درصد، اوراق قرضه ١١ درصد، سهام ٣٨هاى غيربانكى   درصد، وام ١٨

اساس آمار، بازار پول آمریکا با ابزارهای متنوعى هم چون بيش از يك تريليون دالر اسناد خزانه آوتاه مدت، بيش از دو تريليون 
هم چنين بيش . المللى هم پيوستگی دارد  با بازارهاى پولی بين،... ودالر گواهى سپرده، حدود دو تريليون دالر اوراق تجاری

 تريليون اوراق رهنی، سه تريليون اوراق قرضه شرآتی، سه تريليون اوراق بهادار دولتى بلندمدت، ١٠ تريليون سهام، ٢٠از 
ارزش توليد .  آمريكا را نشان می دهند عمق و گستردگی بازار سرمايه... ى دولتى و سه تريليون اوراق بهادار شرآت ها

 هزار ١١تعداد .  بانك است٥٠٠هاى آمريكا بالغ بر هفت هزار و  تعداد بانك .  تريليون دالر است١٢ناخالص داخلى آن حدود 
هاى انواع واسطه هاى مالى در آمريكا  رايی ارزش دا. موسسه اعتبارى غيربانكى در آمريكا به فعاليت اقتصادی مشغولند

  .هاى بانكى را در اختيار دارند  ده بانك اول آمريكا، حدود نيمى از دارايی بعالوه.  تريليون دالر است٤٠حدود 
 بهای سبد نفتی اوپک که در اواخر ماه سپتامبر. از سوی دیگر، این بحران تاثير چشم گيری در قيمت جهانی نفت داشته است

 دالر ٣٠ به مرز  در روزهای پایانی سال جاری، اندکی زیر یک صد دالر در هر بشکه بود، به سرعت تنزل پيدا کرد و اکنون،٢٠٠٨
 از این رو، هرگونه بحران اقتصاد در .رسيده است به بحران سرمایه داری به ویژه در کشورهای صادرکننده آن افزوده است

ی تبدیل می گردد؛ به طوری که این بحران اکنون از آمریکا آغاز گشته و سراسر جهان را آمریکا، بالفاصله به یک بحران جهان
  .فراگرفته است

ایران، چهارمين صادرکننده بزرگ نفت، برای تامين بودجه خود اتکای فراوانی به درآمدهای نفتی خود دارد و به همين سبب 
از . شت افتاده اند و شدیدا نگران آینده حاکميت خود هستندسران حکومت اسالمی، از افت قيمت نفت خام به تکاپو و وح

سوی دیگر، تحریم های اقتصادی شورای امنيت سازمان ملل متحد نيز هر چند در حال حاضر تاثير ضعيفی بر اقتصاد ایران 
زدبگيران و در چنين وضعيتی فشار بر روی م.  اقتصاد این کشور را به سوی بحران شدیدتری سوق داده است، اماگذاشته

در چنين  .پيدا کرده و اعتراضات کارگران و مردم آزاده به شدت سرکوب می گرددمردم محروم نيز افزایش بيش تری 
 دور از انتظار نيست که این وضعيت، به گسترش و رشد اعتصابات کارگری و اعتراضات اجتماعی و حتا شورش شرایطی،

  .های شهری نيز منجر شود
  به سرمایه داران و نهادهای آن ها کوتاهی دولت ها، ميلياردها دالر کمک برای رهایی از بحران مالیدر مدتبدین ترتيب، 

  .اند و کنار جهان به دست فراموشی سپرده شده  که یک ميليارد انسان گرسنه در گوشه  اختصاص یافته، در حالی 
این بخشی . گرسنگی را گسترش داده است ، بحران های گذشته  گسيخته بهای مواد غذایی در ماه افزایش ناگهانی و لجام

سسه در یکی از کارشناسان این مو. رده استرا منتشر ک آن) Oxfam(رسان ُاکسفام  ای است که مؤسسه یاری از مطالعه
  میطور به نظر شود، این که ميلياردها دالر در سراسر جهان برای مقابله با بحران مالی هزینه می گوید در حالی آلمان می

 ميليارد دالر برای ١٢افزاید کشورهای صنعتی بيش از  اکسفام می. اند  رسد که گرسنگان به دست فراموشی سپرده شده
 برای ،که دولت آلمان در حالی ، مبارزه با فقر در سراسر جهان تصویب کردند، که تاکنون تنها یک ميليارد آن پرداخت شده است

 .ميليارد یورو در نظر گرفته است ۵٠٠مقابله با بحران مالی تا سقف 
 ميليارد دالر توسط دولت از پول ماليات دهندگان آمریکایی به سرمایه داران، شاید برای دوره ای از رشد بحران ٧٠٠اعطای 

زیرا وقایع وال استریت و وقایع . مسکن جلوگيری کند اما رشد بحران بخش های دیگر بازارهای مالی را نمی تواند مهار کند
 از آن در سطح بين الملی نشان می دهد که بحران سرمایه داری، عميق تر از آن است که با تزریق پول بيش تر مهار پس

  .شود و به حالت عادی برگردد
واقعه از يك بحران عميق مالى سرمایه داری حکایت دارد، به همين دليل طبقه سرمایه دار با دولت هایشان در آشورهاى 

  به وحشت افتاده اند که دامنه آن تا آجا آشيده خواهد شد هنوز روشن نيست؟مختلف جهان آن چنان
 درست از قلب سرمایه داری جهانی، ، بلکه»پيرامونی« نه از کشورهای به اصطالح کشورهای این بار بحران سرمایه داری،

 آمريكا پس از جنگ جهانى . به تمام کشورهای جهان سرایت کرده استو به سرعته یعنی ایاالت متحده آمریکا آغاز شد
را در جهان رشد دهد و به سرعت تراز » دالر«دوم، با توجه به ويژگى ابرقدرتی اقتصادی، سياسی و نظامی خود توانست 

بدین ترتيب، آمريكا آه خود آفریننده ارز جهان بود و به ویژه دالر بعد از جنگ جهانى دوم تقريبا . حساب جارى خود را باال ببرد
  .ول قابل تبديل به طال در جهان بوده است، کشورهای جهان را وادار کرد که ذخاير خود را به دالر دخيره کنندتنها پ

در واقع آمريكا دالرهای رنگی را تن تن چاپ آرد و به جهانيان داد و در مقابل آن، مواد خام و آاالهای ضروری و سرمايه های 
از . ين موقعيتی آشورهای جهان راهی جز نگاهدارى ذخاير خود به دالر نداشتنددر چن. انسانى دنيا را به خدمت خود درآورد

این رو، نوسان دالر بر اقتصاد سراسر جهان تاثير عميقی می گذارد، به طوری که حتا دولت های بزرگی که به لحاظ اقتصادی 
ش دالر پايين نياید و از این راه ارزش ذخايرشان ، همواره مراقبت بودند که ارز...نيز قدرتمند بودند هم چون چين، آلمان، ژاپن و

از سوى ديگر، دالرهاى حاصله از توليدات کالن و نفت کشورهای های بزرگ پيشرفته نيز عمدتا در آمریکا . بيندنآسيب 
ن در  تا ابرقدرتی خود را در جهااین موقعيت ویژه ای بود که در سطح جهان، نصيب آمریکا شده بود. گذارى می شد سرمايه

اما اکنون این ابرقدرت به لحاظ اقتصادی و به خصوص به دليل بحران اخير و کارنامه . عرصه اقتصادی و حتا نظامی اعمال کند
، ... در ژاپن وسياهش در اشغال نظامی به افغانستان و عراق، و قبل از ان نيز به ویتنام و بمباران اتمی هيروشيما و ناکازاکی

در خود آمریکا، در جهان بدنام ترین و نفرت انگيز » مک کارتيسم«انسانی و سرکوب و کشتار از نوع هم چنين عملکردهای غير
  .ترین دولت است

به این ترتيب، سرمایه داران و دولت آمريكا، همان قدر به تحوالت بازارهاى مالى جهان هم چون اروپا، چين، ژاپن و آسياى 
و در مقابل بازارهای .  مالى خودشان در داخل کشورشان اهميت می دهندجنوب شرقى اهميت می دهند آه به بازارهاى

   .المللی است   بين سرمایه داریجهانی نيز همين اهميت را قائلند حاکی از هم آميختگی بازارهاى مالى
ین بحران و هم  و تالش نهادها و دولت های سرمایه داری برای برون رفت از ا٢٠٠٨با این مقدمه بحران سرمایه داری در سال 

   .چنين عوارض و عواقب آن در زیست و زندگی مردم  را پی می گيریم
  

  ٢٠٠٨گاهشمار بحران اقتصادی سرمایه داری در سال 
 بانک جهانی پيش بينی کرد هم زمان با تاثير بحران اعتبار بر کشورهای ثروتمند، رشد اقتصادی جهان در ،٢٠٠٨نهم ژانویه 

  . ت کاهش خواهد یاف٢٠٠٨سال 
یک روز بعد .  شدند٢٠٠١، بازارهای سهام دنيا متحمل سنگين ترین زیان از زمان حمالت یازدهم سپتامبر بيست و یکم ژانویه

  .  درصد کاهش داد تا مانع از بروز رکود اقتصادی شود٣٫٥بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را به 
 هزار ٢٧ به بيش از ٢٠٠٧های وام دار توسط بانک ها در سال  در انگلستان اعالم شد ميزان بازپس گيری خانه هشتم فوریه،

  .  است١٩٩٩مورد رسيده که باالترین رقم از سال 
 رهبران گروه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان اعالم کردند زیان بحران مالی ناشی از وام مسکن آمریکا ممکن دهم فوریه،

  .  ميليارد دالر برسد٤٠٠است به 
  . را موقتا ملی کند» نوردرن راک«یتانيا اعالم کرد بعد از بررسی چند پيشنهاد، تصميم گرفته بانک  دولت برهفدهم فوریه،
  . ترین اقدامش دویست ميليارد دالر در اختيار بانک ها و موسسات مالی گذاشت ، بانک مرکزی آمریکا در بزرگهفتم مارس

 ٢٤٠، پنجمين بانک بزرگ وال استریت، را به مبلغ »استرنزبئر «رقيب بحران زده خود » جی پی مورگان« بانک هفدهم مارس،
  .  ميليارد دالر بود١٨» بئر استرنز«یک سال پيش تر ارزش . ميليون دالر خرید
این .  صندوق بين المللی پول برآورد کرد که هزینه بحران اعتبار از مرز یک هزار ميليارد دالر خواهد گذشتهشتم آوریل،

های   بحران اعتبار از بخش وام مسکن به سایر بخش ها از جمله بازار امالک و مستغالت، کارتموسسه اعالم کرد اثرات
  . اعتباری و وام های شرکت ها نيز سرایت یافته است
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  . ، بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را به پنج درصد کاهش داددهم آوریل
که   با انتشار سهام دوازده ميليارد پوند دارایی بياندوزد بانک سلطنتی انگلستان اعالم کرد می خواهدبيست و دوم آوریل،

 چنين این بانک اعالم کرد حدود شش ميليارد پوند از ارزش سرمایه گذاری هم. باالترین رقم در تاریخ بانکداری بریتانيا بود
  . هایش در بازار وام مسکن آمریکا از دست رفته است

  . به ثبت رسيد) یک درصد( در بریتانيا طی دوازده سال اولين افت ارزش ساالنه خانهسی ام آوریل، 
 اف بی آی بيش از چهار صد کارگزار سهام و بساز و بفروش را در ارتباط با تحقيقاتش در مورد کالهبرداری یک نوزدهم ژوئن،

  . ميليارد دالری در بازار وام مسکن بازداشت کرد
نجی از اعضای خود اعالم کرد که اقتصاد این کشور در ماه های آتی با اتاق بازرگانی بریتانيا بر اساس نظرسيه، ئهشتم ژو

  . خطر جدی رکود مواجه می شود
  . این دومين ورشکستگی بزرگ تاریخ آمریکا بود. آمریکا ورشکسته شد» ایندی مک« موسسه اعطای وام يه،ئسيزدهم ژو
فردی «و » فنی می«ای نجات دو موسسه بزرگ مالی بعد از بروز نگرانی هایی، مقامات مالی آمریکا بريه، ئچهاردهم ژو

  . این دو نهاد مجموعا پنج تریليون دالر وام مسکن در اختيار داشتند یا تضمين کرده بودند. اقدام کردند» مک
 ١٩٩١، ارزش ساالنه مسکن در بریتانيا با هشت درصد افت به پایين ترین رقم از زمان ثبت آمار در سال يهئسی و یکم ژو

  . درسي
، آليستر دارلينگ، وزیر خزانه داری بریتانيا، هشدار داد اقتصاد کشورش با بدترین بحران مالی طی شصت سال سی ام اوت

  . اخير مواجه است
 از جمله رشد شش درصدی بی کاری در آمریکا سبب شد ،اقتصادی چندین خبرهای تازه ای از گسترش بحران پنجم سپتامبر،

  .  شود٢٠٠٢حمل سنگين ترین زیان هفتگی از سال شاخص اصلی بورس لندن مت
مقامات مالی آمریکا گفتند این دو موسسه بزرگ . را به عهده گرفت» فردی مک«و » فنی می« آمریکا کنترل هفتم سپتامبر،

  . های مسکن این کشور برای ثبات مالی تهدیدی اساسی هستند به دليل در اختيار داشتن بخش زیادی از وام
  . بعد از تحمل زیان سنگين و ناکامی در یافتن خریدار برای خود، اعالم ورشکستگی کرد» ليمان برادرز« بانک پتامبر،پانزدهم س

  . به مبلغ پنجاه ميليارد دالر خریداری شود» بانک آمریکا«پذیرفت توسط » مریل لينچ«در همين حال، بانک 
بزرگ ترین شرکت بيمه این کشور، هشتاد و پنج » آی ای جی«ات  بانک مرکزی آمریکا اعالم کرد برای نجشانزدهم سپتامبر،

  . ميليارد دالر در اختيارش می گذارد و در عوض هشتاد درصد از سهام آن را می گيرد
بزرگ ترین ارائه دهنده وام مسکن در بریتانيا را » اچ باس«در معامله ای دوازده ميليارد پوندی » لویدز« بانک هفدهم سپتامبر،

  . خرید
که ارزش دارایی آن به بيش از » واشنگتن ميوچال« در بزرگ ترین ورشکستگی بانکی در آمریکا، بانک بيست و پنجم سپتامبر،

  . واگذار شد» جی پی مورگان«سيصد ميليارد دالر می رسيد، به بانک 
زامبورگ به نجات بانک با گسترش بحران مالی در اروپا، مقامات فرانسه، هلند، بلژیک و لوکبيست و هشتم سپتامبر، 

در ایسلند نيز دولت کنترل . ملی اعالم شد» بردفورد اند بينگلی«یک روز بعد، موسسه ارائه وام مسکن . شتافتند» فورتيس«
  .سومين بانک بزرگ این کشور را به دست گرفت

در بریتانيا نيز سقف . کرد، مجلس نمایندگان آمریکا طرح هفتصد ميليارد دالری نجات موسسات مالی را تصویب سوم اکتبر
  . تضمين سپرده مردم در بانک ها به پنجاه هزار پوند افزایش یافت

یک روز بعد ایسلند . های بزرگ این کشور خبر داد  آلمان از طرحی پنجاه ميليارد یورویی برای نجات یکی از بانکششم اکتبر،
  . کنترل دومين بانک بزرگ این کشور را به عهده گرفت

چنين بانک مرکزی  هم. دولت بریتانيا از طرحی پنجاه ميليارد پوندی برای نجات بانک های این کشور خبر دادبر، هشتم اکت
  . آمریکا، انگلستان، اروپا و چند کشور عمده جهان نرخ بهره را کاهش دادند

  .  سنگينی شدند با وجود کاهش نرخ بهره و تزریق نقدینگی، بازارهای بزرگ سهام جهان متحمل زیاندهم اکتبر،
  .  ميليارد دالری برای نجات بانک ها از طریق سهام آن ها خبر داد٢٥٠ دولت آمریکا از طرحی چهاردهم اکتبر،
 آمار خرده فروشی در آمریکا نشانگر افت اعتماد مصرف کنندگان و سرایت بحران مالی به سایر بخش های پانزدهم اکتبر،

  . اقتصاد بود
 جهان را بهتر تنظيم و در ی مالی در واشنگتن قول دادند بازارهای گروه بيست در نشستی کشورها رهبران،پانزدهم اکتبر

  .  جهان اقدام کنندیجهت متوقف کردن رکود اقتصاد
  .  پنجاه دالر رسيدی قيمت نفت براي نخستين بار در سه سال گذشته به پايين تر از بشکه ا،بيستم اکتبر

آمار نشان می داد رشد اقتصادی برای اولين بار . داره ملی آمار، بریتانيا در شرف رکود قرار داردبنا به ا،  اکتبربيست و چهارم
  .طی شانزده سال کاهش داشته است

بيست و پنج ميليارد و   به ارزشی يک وام اضطراری پول، اتحاديه اروپا و بانک جهانی صندوق بين الملل،بيست و هشتم اکتبر
   .قويت اقتصاد به مجارستان پيشنهاد کردند تیيکصد ميليون دالر برا
  . به ارزش دويست ميليارد دالر موافقت کردی اتحاديه اروپا با بسته اقتصاد،بيست و ششم اکتبر

  .  درصد به یک درصد کاهش داد١٫٥ بانک مرکزی آمریکا به اميد جلوگيری از بروز رکود اقتصادی نرخ بهره را از سی ام اکتبر،
  .  است١٩٩٥درصد کاهش داد که پایين ترین رقم از سال  ٣ به ٤٫٥ک مرکزی انگلستان نرخ بهره را از بانششم نوامبر، 
  .  ميليارد دالری برای نجات اقتصاد از افتادن در ورطه رکود خبر داد٥٨٠ دولت چين از یک طرح نهم نوامبر،

جورج بوش، . ستصاد این کشور دچار رکود شده ادولت آلمان، بزرگ ترین صادرکننده جهان، اعالم کرد اقتسيزدهم نوامبر، 
  .  نظام مالی دنيا نياز به اصالحات و مقررات تازه دارد ولی از سرمایه داری بازار آزاد دفاع کرد، گفتریيس جمهور آمریکا
 .  موافقت کردی اتحاديه اروپا با بسته نجات مال،دوازدهم دسامبر

  
  تنزل بهای سهام

 ابراز اميدواری کرده اند که اقدامات اخير دولت های غربی در کمک به نظام بانکی و کاهش ازی بورژوبرخی از کارشناسان
نرخ بهره ممکن است دسترسی توليدکنندگان و مصرف کنندگان به نقدینگی را افزایش دهد و دست کم مانع از بروز رکودی 

  . عميق در سطح جهانی شود
ت به چشم انداز اقتصادی جهانی نظر مثبتی نداشته اند و شاخص بهای سهام با این همه، ظاهرا بازارهای مالی جهان نسب

   .ه استدر بازارهای عمده پس از بهبود موقت در هفته های گذشته، بار دیگر تنزل کرد
سهام داران نگران آن هستند که رکود اقتصادی باعث کاهش سوددهی و حتا ورشکستگی شرکت های توليدی و خدماتی 

  . جه، ارزش سهام آن ها را تنزل دهدشود و در نتي
سقوط بهای سهام در بورس توکيو در پی تحولی مشابه در بورس های ایاالت متحده گزارش می شود که در جریان آن، 

 درصد تنزل کرد که باالترین ميزان تنزل یک روزه این شاخص طی بيست و یک سال گذشته ٨شاخص بورس نيویورک حدود 
  . بود

 آسيایی نيز با سير نزولی بهای سهام مواجه اند و از جمله شاخص های بهای سهام در بورس های استراليا، سایر بازارهای
  .  درصد تنزل کرد٥کره جنوبی و هنگ کنگ هر کدام حدود 
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  سقوط سریع قيمت نفت
 نيز به سرعت کاهش همراه با از سرگيری روند نزولی بهای سهام در بورس های عمده، بهای نفت خام در بازارهای جهانی

  .یافته است
در کشورهای صا. سقوط بهای نفت برای کشورهای توليد کننده آن، به ویژه برای ایران زنگ خطر را به صدا در آورده است

  . برگزار کردندنشست فوق العاده، برای چاره جویی )اوپک(کننده نفت 
 دالر را نيز در ١٥٠رفت تا مرز  ی تبديل شده بود و می تا سه ماه پيش آه رشد شتابان قيمت جهانی نفت به يك روند عاد

 حتا اندازی بسيار آوتاه مدت  داد تا حتا تصوری از يك روند معكوس را آن هم برای چشم نوردد، آم تر آسی به خود جرات می 
 اما .ارزان به سر آمده استادعا می شد آه ديگر دوران نفت . ، چه رسد به اين آه بتواند آن را ابراز آنددر ذهن خود تصور کند

  .قيمت نفت به مرز سی دالر سقوط کندگذشت تنها سه ماه آافی بود تا روزی فرا برسد آه در آن، 
در حالی که کشورهای اوپک به رعایت سهميه بندی در توليد و صادرات نفت ملزم شده اند، کاهش بهای نفت به منزله تنزل 

  . شدید در عواید نفتی این کشورهاست
ر صورت بروز رکود جهانی و کاهش بهای نفت، احتماال برخی از کشورهای عضو اوپک که از درآمد سرانه باال و ذخایر ارزی د

  . سرشاری برخوردارند می توانند این بحران را بدون مواجهه با دشواری قابل توجهی پشت سر بگذارند
ده نفت را که نتوانسته اند از درآمدهای نفتی سال های اخير در مقابل، بروز چنين وضعيتی برخی دیگر از کشورهای صادر کنن

برای تقویت بنيه اقتصادی خود یا دست کم ایجاد ذخایر ارزی مناسب هم چون ایران استفاده کنند با شرایط نامساعدی 
  . مواجه می سازد

 بهای نفت تصميم گرفتند سهميه وزیران نفت اوپک، در اجالس خود در ماه سپتامبر سال جاری برای مقابله با روند نزولی
  . بندی مورد استفاده در سپتامبر سال قبل را رعایت کنند تا با کاهش عرضه، مانع از تنزل بهای نفت شوند

 دالر ١٠٠ بهای  از جمله محمود احمدی نژاد ریيس جمهوری اسالمی ایران،در آن زمان، برخی از کشورهای عضو این سازمان،
   .اسبی برای نفت خام می دانستنددر هر بشکه را قيمت من

همراه با از سرگيری روند نزولی بهای سهام در بورس های عمده، بهای نفت خام در بازارهای جهانی نيز به سرعت کاهش 
  .یافته است

حاآی از آن است آه بحران بازارهای مالی در چهارگوشه  ها تحليل : واحد اطالعات اقتصادی اآونوميست، اعالم آرده است
 .منطقه خاورميانه را نيز با مشكالت جدی روبرو کرده است های توسعه در جهان، ادامه طرح 
دو سوم نسبت به متوسط بهای سال  رود قيمت نفت بيش از ، در شرايطی آه انتظار می »اکونوميست«بر اساس گزارش 

 سال گذشته با معضل آسری بودجه در برای اولين بار در پنج  آاهش داشته باشد، صادرآنندگان نفت در خاورميانه٢٠٠٨
 اين وضعيت برای واردآنندگان نفت نيز ناخوشايند خواهد بود،. اند شان مواجه شده  مالی  های های جاری و حساب بودجه 

اينك به نظر می . رآود شده است زيرا بازارهای اصلی فروش آاالهای آن ها در آشورهای صادر آننده نفت نيز وارد دوران
 های توسعه در منطقه خاورميانه را نيز با مشكالت جدی روبرو  طرح حران بازارهای مالی در چهارگوشه جهان ادامهرسد ب 

  .سازد
روند توسعه در آشورهای ) راستای مهار روند آاهش قيمت در(توافق آشورهای عضو اوپك برای آاهش ميزان توليد نفت 

  . د ساختآندی مواجه خواه حاشيه جنوبی خليج فارس را با
افت : افزايد می  اين گزارش. ناخالص داخلی در خاورميانه به آم تر از چهار درصد سقوط خواهد آرد ميانگين رشد توليد

 اجتماعی در آشورهای پرجمعيت تر منطقه - های سياسی  تواند به تشديد بحران   های اقتصادی در خاورميانه می  شاخص
های گذشته نيز نتوانسته بود تاثيرات  آشورهايی آه جهش قيمت نفت در سال  نجامد،نظير مصر، يمن، الجزاير و مراآش بيا

 .مشكالت ديرينه ای چون فقر و بيكاری در آن ها بگذارد محسوسی بر
قيمت نفت نشان می دهد بهای سبد نفتی برنت در  پيش بينی ها از وضعيت: اکونوميست، در گزارش خود تاکيد کرده است

. رسد  دالر می  ٤٣برای هر بشكه خواهد بود، ولی در سه ماه چهارم سال به   دالر٢٥ در حدود ٢٠٠٩سه ماه اول سال 
، ٢٠٠٨قيمت نفت در سال  ميانگين.  دالر برای هر بشكه تخمين زد ٣٥ را ٢٠٠٩توان ميانگين قيمت نفت در سال  می  بنابراين

 . دالر بود٩٨هر بشكه 
گيری همراه  جهانی نفت، بار دیگر بهای نفت در بازارهای جهانی با کاهش قيمت چشمدر پی کاهش تقاضا در بازار سرانجام 

 . دالر در هر بشکه رسيد٣٠بوده و به مرز 
 سنت در هر بشکه و بهای نفت ٩٤ دالر و ٣٢ سنت به ٩١ دالر و ٢ با کاهشی به ميزان »وست تگزاس«بهای نفت خام سبک 

 سنت در بازارهای جهانی خرید و فروش گردید و کارشناسان معتقدند که بهای نفت ٦ دالر و ٣٦خام دریای شمال نيز به بهای 
  .هچنان کاهش خواهد یافت

 ی نزولیچنان روند هم، ٢٠٠٩ جهان بازار نفت در سال ی اعالم آرد با تداوم بحران اقتصاد، بروآريج لندنیموسسه مطالعات
  .  خواهد آردیرا ط

 و ی من اين است آه ادامه بحران مالیپيش بين: ه استآريج لندن در اين باره گفتیک آارشناس ارشد موسسه سوسدن برو
  . خواهد داشتی نفت و در نتيجه بر قيمت انرژی جهانی بر تقاضای زيادی موجب تاثير منف٢٠٠٩ در سال یاقتصاد

 اين به شرط آن است آه  خواهد رسيد وی به ثبات نسب٢٠٠٩ نفت تا پايان سه ماه دوم یبر اساس اين گزارش قيمت جهان
  . بر آاهش سقف توليد عمل آنندی اوپك به تعهدات خود مبنیاعضا

 سپتامبر، اآتبر و دسامبر تاآنون مانع از آاهش قيمت نفت نشده یها  بر آاهش سقف توليد در نشستیتوافقات اوپك مبن
  .است

  
  موضع هفت کشور صنعتی جهان

 در واشنگتن، تاکيد کردند از همه ابزار های الزم برای مقابله با ٢٠٠٨ اکتبر ١٧ه روز جمع هفت کشور ثروتمند دنيا نمایندگان
  .  استفاده خواهند کرد، ولی اين کشور ها بر سر طرح بريتانيا برای تضمين وام بين بانک ها به توافق نرسيدند بحران مالی
 هفت اذعان کردند که راه حل های مختص به يک  رکود جهانی، بازار های مالی را تهديد می کند، اعضای گروه  در حالی که

  .کشور يا موردی نخواهد توانست به بحران مالی کنونی پايان دهد
در حالی که در نشست بعد از ظهر روز جمعه وزيران اقتصادی آمريکا، کانادا، بريتانيا، آلمان،ايتاليا، فرانسه و ژاپن بر حمايت  

الويت در شرايط کنونی تاکيد شد، ولی اين کشورها نتوانستند بر سر نحوه ارائه اين  به عنوان اصلی ترين  مالی از بانک ها
  .کمک ها به توافق برسند

  
    برای مقابله با بحران مالی ٧ای وزیران دارایی گروه   ماده۵طرح 

مالی جهان به توافق ها و بازارهای  ای برای مهار بحران بانک  ماده۵وزیران دارایی هفت کشور صنعتی جهان بر سر یک طرح 
  . استفاده کند»  ابزارهای موجود همه«ها، از  خواهد در مبارزه عليه بحران بانک  می٧گروه . رسيدند
در  ١٣٨٧  مهر١٩ -  ٢٠٠٨ اکتبر ١٠ پایانی نشست وزیران دارایی هفت کشور صنعتی جهان، که شامگاه جمعه  در بيانيه

  . کند را طلب می» ای  العاده های فوری و فوق  اقدام«ها  دا بحرانی بانکوضعيت شدی: واشنگتن انتشار یافت، آمده است
ها به   عمل مشترک در مقابله با بحران بانک براساس این بيانيه، وزیران دارایی هفت کشور صنعتی جهان، در مورد برنامه

بزرگ، پيامدهای سنگينی برای های  وزیران دارایی هر هفت کشور براین نظرند، که هرگاه بحران بانک. توافق رسيدند
  .  ابزارهای موجود از فروپاشی آن ها جلوگيری کرد  سيستم مالی داشته باشد، باید با همه  مجموعه



 ٥

های ضروری برداشته   گام همه« آمریکا، ژاپن، آلمان، بریتانيا، فرانسه، کانادا و ایتاليا اتفاق نظر دارند که باید  ایاالت متحده
  ».های مالی خود دسترسی داشته باشند  دیگر نهادهای مالی به امکانات کافی برای پرداختها و شود تا بانک

  :  کشور صنعتی از این قرارند٧های مشترک وزیران دارایی  جزئيات تصميم
 به این منظور وزیران - ٢. توانند در مواقع اضطراری، هم از منابع عمومی و هم خصوصی، پول دریافت کنند ها می  بانک-١

 برای ایجاد اعتماد مجدد -٣ .های بانکی را تضمين کنند ه اند که در سطوح ملی، سپرد   متعهد شده های مرکزی دارایی و بانک
 تدابير -۴ . در اختيار قرار گيرند ها و هم از سوی بخش خصوصی، منابع مالی کافی در بازارهای مالی، باید هم از سوی دولت

بخش احتمالی آن  دهندگان ضایع نگردد و از تاثيرات زیان ی باید چنان باشد، که حقوق مالياتکشورها در مقابله با بحران مال
 وزیران دارایی هفت کشور متعهد شدند که همکاری و هماهنگی ميان یکدیگر را - ۵  .ها بر دیگر کشورها جلوگيری شود

  .تقویت کنند
نظير   تدابير بی« آمریکا از   وزیر دارایی ایاالت متحده، هنری پاولسون،٧بالفاصله پس از نشست وزیران دارایی گروه 

  . سخن گفت» کشورهای صنعتی جهان
المللی   های بين حل ه اکنون مسئله اصلی تنها این است که در جستجوی را«: پاولسون در یک سخنرانی تلویزیونی گفت

  ».هان ثبات ایجاد کنيمتر در بازارهای مالی ج  تمرکز ما باید براین باشد که هرچه سریع. باشيم
چنين خبر داد، دولت  او هم. ناميد» طرح عمليات تهاجمی« را ٧ای وزیران دارایی گروه   ماده ۵ی  وزیر دارایی آمریکا، بسته

  .های آمریکایی را خریداری کند خواهد سهام بانک  آمریکا در مبارزه با بحران حاد مالی می ایاالت متحده
 پولی یورو، با هدف کنترل بحران  های محدوده ، اعالم شد که سران دولت٧ وزیران دارایی گروه  پس از پایان اجالس ویژه

برای خروج » های مشترک طراحی اقدام«هدف این نشست . آیند  اکتبر در پاریس گردهم می١٢بازارهای مالی، روز یک شنبه 
  . از بحران مالی و بانکی اعالم شده است

پس از این نشست، سران . شرکت خواهند کرد» نشست بحران«اعضای کميسيون اروپا نيز در این يس بانک مرکزی اروپا و ری
برای بررسی )  اکتبر١۶ و ١۵( خواهند آمد که در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه آینده   کشور عضو اتحادیه اروپا گردهم٢٧

  .همين موضوع برگزار خواهد شد
تدابير مرتبط « ابزارهای مشترک و تنظيم  این نشست ها، رسيدن به توافق دربارههای آلمان، هدف اصلی  به گزارش رسانه 
 هریک از  آیند، برعهده می ها چگونه به اجرا در  این که این اقدام. در مقابله به بحران مالی کنونی است» باهم و تایيد شده

  .کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد بود
  

  کنفرانس پاریس
رهبران کشورهای اروپايی منطقه يورو به اضافه بريتانيا، در پايان نشست خود در پاريس درباره بحران مالی اخير، با انتشار 

  .بيانيه ای آمادگی خود را برای تضمين وام های بانکی اعالم کردند
 اکتبر ١٢ واحد پول مشترک يورو دارند به اضافه بريتانيا، روز يک شنبه کشور اروپایی که ١۵نخست وزيران و روسای جمهوری 

 در شهر پاريس گرد هم آمدند تا راهی برای مقابله با بحران مالی اخير که بازار های مالی اروپا را دچار ١٣٨٧ مهر ٢١ -  ٢٠٠٨
  . بيابند، استبحران کرده

ه ای با هدف مقابله با مشکالت موجود در تامين منابع مالی جديد در بياينه پايانی نشست پاريس آمده است که تدابير تاز
  . انديشيده خواهد شد

نيکال سارکوزی، رييس جمهوری فرانسه که ميزبان نشست پاریس بود پس از پايان اين گرد همايی به خبرنگاران گفت که 
به گفته رييس .  به توافق رسيده اندرهبران شرکت کننده در اين اجالس برسر طرحی برای مقابله با بحران مالی اخير

جمهوری فرانسه، بر اساس اين طرح دولت ها وام ها و برخی منابع بانکی را تضمين می کنند تا شايد با اين کار، اعتماد به 
  .بانک ها جلب شود و سرمايه گذاران عالقه مند به سرمايه گذاری شوند

ای واحد پول مشترک يورو تواق کرده اند که از ورشکستگی بانک ها نيکال سارکوزی، هم چنين گفته است که کشورهای دار
  .جلوگيری کنند

هم چنين به گزارش خبرگزاری رويترز، گردون براون، نخست وزير بريتانيا که به دعوت دولت فرانسه در اين نشست شرکت 
، اقدامات جهانی به منظور مقابله با بحران کرده بود در پايان اين نشست به خبرنگاران گفت که اعتقاد دارد، در چند روز آينده
  .مالی به مردم نشان خواهد داد که وضعيت بانک ها به حال اول خود بازگشته است

رهبران کشورهای اروپایی که در پاریس با یکدیگر دیدار کرده اند بر سر برنامه ای برای حل بحران بانکی به توافق دست 
  .د داد هيچ موسسه مالی عمده ای به ورطه ورشکستگی بيفتدیافته اند و می گویند اجازه نخواهن

 preference( تضمين کنند و می گویند با خرید سهام ممتاز ٢٠٠٩این رهبران تعهد کرده اند که وام بين بانک ها را تا پایان سال 
shares (در این بانک ها سرمایه گذاری خواهند کرد .  

ا نيز که در گفتگوها حضور داشت با استقبال از طرح منطقه یورو گفت طرح مورد يس کميسيون اروپخوزه مانوئل باروسو ری
  ».به بدبينی افراطی به بازارها خاتمه خواهد داد«توافق قرار گرفته 
فکر می کنم اکنون طرح «: يس صندوق بين المللی پول نيز از طرح اروپا استقبال کرد و گفت، یخان دومينيک اشتراوس
  »  . نظر من بازار به آن واکنش نشان خواهد دادجامعی داریم و به

این اجالس بدون حضور سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله اسپانيا، برگزار شد و به همين دليل، انتقاداتی را در پی 
  .داشت

شورهای عضو تصميم پارلمان اروپا، هشدار داده که رهبران تنها چهار کشور عضو اتحادیه اروپا نمی توانند برای تمام ک
  .بگيرند

  
  مقررات اتحادیه اروپا

به منظور یافتن راه حلی  ،٢٠٠٨ اکتبر ١٣ کشورهای عضو اتحادیه اروپا، روز دوشنبه وزیران دارايیپس از نشست پاریس، 
 .برای مواجهه با بحران مالی اخير، در لوکزامبورگ گرد هم آمدند

یعنی فرانسه، بريتانيا، آلمان و ايتاليا صورت می  ار قدرت بزرگ اقتصادی اروپا گفتگو های چه  ادامه در دو روزه  اين نشست
  . گيرد

در جريان نشست اخير اين چهار کشور، اگر چه تصميم گرفته شد که حرکتی مشترک برای مقابله با بحران انجام شود، اما 
  .  انجام شد، با مخالفت روبرو شدجات مالی، همانند آنچه در آمريکاطرح ن

بحران مالی اخير، موضع  با رهبران چهار کشور اروپايی روز شنبه تالش کردند، علی رغم تفاوت ديدگاه ها در رويارويی 
  .اتخاذ کنند مانند آمریکا  واحدی

 از اين نشست گفت رهبران اروپايی   را برعهده دارد، پس »يوروگروپ «  نخست وزير لوکزامبورگ، ژان کلود يونکر، که رياست
.  محدوديت های بودجه ای آن ها بايد در هرگونه راهکار پيشنهادی در نظر گرفته شود  کرده اند که مقررات مالی وتوافق

  .هستند» یوروگروپ«وزیران دارایی حوزه واحد پولی یورو عضو 
امکان این که تضمين دولتی برای بانک ها، : مقررات اتحادیه اروپا برای ثبات سيستم بانکی سه بند مهم را شامل می شود

ساز سهام بانک ها را خریداری کند و ایجاد سرمایه پشتوانه با مشارکت دولت و بانک ها  دولت در صورت لزوم و بخش بحران
از این گذشته دولت این امکان را داشته باشد که در صورتی ورشکستگی بانک . که بتواند هزینه چنين بحرانی را متقبل شود

  . گيردها، کنترل آن را به دست 



 ٦

  
   در پکن کشور پيرامون بحران مالی٤٣اجالس رهبران 
 کشور اروپایی و آسيایی از صندوق بين ٤٣رهبران .  کشور آسيایی و اروپایی شرکت داشتند٤٣ رهبران ،در اجالس پکن

عهده دار المللی پول خواسته اند در کمک به کشورهایی که از بحران مالی جهانی شدیدا صدمه خورده اند نقش مهمی را 
  .شود

این رهبران که در پکن تشکيل جلسه داده بودند، در پایان اجالس قول دادند که برای اصالح موثر و جامع سيستم های مالی 
  .بين المللی، اقدامات الزم را به عمل آورند

ر نظر گرفتن مقررات و ون جيابائو، نخست وزیر چين گفت باید از این بحران درس گرفته شود و به این موضوع توجه شود که د
  .محدودیت هایی برای نظام مالی، از ابتکارهای مالی مهم تر است

 ٢٠نخست وزیر چين قول داد که این کشور در یک اجالس مهم در باره بحران جاری، که قرار است ماه نوامبر با شرکت رهبران 
  . کشور مهم و بزرگ جهان، در واشنگتن برگزار شود، نقش فعالی داشته باشد

نيکوال سارکوزی، ریيس جمهور فرانسه در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی که در پایان اجالس پکن برگزار شد گفت جزئيات 
  .واکنش ها به بحران مالی جهانی در اجالس واشنگتن مورد بحث قرار خواهد گرفت

  
  اجالس کشورهای عرب حاشيه خليج فارس
 پایتخت عربستان سعودی تشکيل جلسه دادند تا برای ،س نيز در ریاضوزیران دارایی کشورهای عرب حاشيه خليج فار

  .مقابله با بحران مالی جاری سياست واحدی اتخاذ کنند
تر اعضای شورای همکاری خليج فارس که از نظر منابع نفتی غنی هستند، در پی سقوط ارزش سهام ميلياردها دالر  بيش

  .به سيستم بانکی خود تزریق کرده اند
بحرین، کویت، عمان، قطر، امارات متحده عربی و عربستان ( از اعضای شورای همکاری خليج فارس ،بين المللی پولصندوق 
  .تری با یکدیگر داشته باشند خواسته است برای مقابله با بحران مالی همکاری بيش) سعودی

  
  منطقه یورو رکود اقتصادی 

کشورهای منطقه یورو برای . کنند نگران بی کاری و رکود اقتصادی هستند ميليون نفری که در اروپا از یورو استفاده می ٣٢٠
طبق آماری که انتشار یافته اقتصاد کشورهای . اولين بار از هنگام تشکيل اتحادیه اروپا وارد دوره رکود اقتصادی شده اند

  .دارای رشد منفی بوده است ماه پياپی ٦ کشوری که از واحد پول یورو استفاده می کنند، برای ١٥منطقه یورو یعنی 
اقتصاد آلمان و ایتاليا که از قوی ترین قدرت های اقتصادی اتحادیه اروپا محسوب می شوند، هم اکنون با رکود اقتصادی 

  . سال اخير دارای رشد اقتصادی منفی بوده است١٥مواجه است و اسپانيا هم برای اولين بار در 
   .ی داشته استانسه در سه ماه سوم سال جاری ميالدی رشد اندکآمار منتشره نشان می دهد که اقتصاد فر

 کاهشی موقت در ٢٠٠٣اقتصاد آلمان، در خالل سال های اخير از رشد مثبت برخوردار شده بود و آخرین بار در نيمه دوم سال 
  .توليد ناخالص داخلی این کشور گزارش شد

ر عضو اتحادیه اروپا محسوب می شود و در سطح جهانی نيز، پس آلمان از نظر ارزش توليد ناخالص داخلی بزرگ ترین کشو
   .از آمریکا و ژاپن، در رده سوم قرار می گيرد

  
 صندوق بين المللی پول

 منتشر ١٣٨٧ مهر ١٧ -  ٢٠٠٨ اکتبر ٨ پول در گزارشی که روز یاز واشنگتن، صندوق بين الملل به گزارش خبرگزاری فرانسه بنا 
  .ظر اقتصادی سالی تيره و تار برای جهان دانست را از ن٢٠٠٩کرد، سال 

اعالم کرد اقتصاد جهان وارد مرحله ای » چشم انداز اقتصاد جهانی«صندوق بين المللی پول در گزارش خود تحت عنوان 
  .  تاکنون مواجه است١٩٣٠حساس شده زيرا با خطرناک ترين بحران مالی از دهه 

ن المللی پول مجبور شده پيش بينی های خود درباره رشد اقتصادی جهان را به طور با به وجود آمدن بحران جديد، صندوق بي
  . کلی به سه درصد و رشد اقتصادی کشورهای توسعه يافته را به پنج دهم درصد کاهش دهد

 و يک و چهاردهم درصد را برای ٢٠٠٩يه گذشته، رشد اقتصادی معادل سه و نه دهم درصد برای سال ئاین نهاد در ژو
  .شورهای توسعه يافته پيش بينی کرده بودک

 هم چنين در گزارش خود رکود اقتصادی در آمريکا را که توليد ناخالص آن قرار بود امسال يک و شش ،صندوق بين المللی پول
  از يک دهم درصد فراتر٢٠٠٩دهم درصد افزايش يابد، پيش بينی کرده و تصریح می کند که رشد اقتصادی اين کشور در سال 

  . نخواهد کرد
 به احتمال زياد رشد منفی را ٢٠٠٩ و اوايل سال ٢٠٠٨به گفته اين نهاد جهانی سرمایه داری، اقتصاد آمريکا در اواخر سال 

  . تجربه خواهد کرد
به عنوان مثال .  منطقه يورو نيز وضع بهتری نخواهد داشتل، وضع اقتصادیبر اساس پيش بينی های صندوق بين المللی پو

  . شد اقتصادی اين منطقه امسال يک و سه دهم درصد است در سال آينده به دو دهم درصد خواهد رسيداگر ر
 صفر درصد، در آلمان ٢٠٠٩هم چنين بر اساس پيش بينی های صندوق بين المللی پول، رشد اقتصادی در فرانسه در سال 

  . در اسپانيا، انگلستان و ايتاليا منفی خواهد بود صفر درصد،
يس صندوق بين المللی پول به بی بی سی گفته است که او نگران است که اقداماتی که تاکنون ک اشتراوس خان، ریدومني

  .برای مقابله با بحران مالی جهانی اتخاذ شده، کافی نباشد
پول که  از پيش بينی های منتشر شده صندوق بين المللی انگرانی من این است که پيش بينی های ما در آینده حت: او گفت

  . اوضاع خوبی را ترسيم نکرده است، بدتر باشد
هم . این صندوق می گوید برای کمک به کشورهای آسيب دیده از بحران مالی کنونی، دویست ميليارد دالر کنار گذاشته است

  .چنين این نهاد می گوید که احتمال می دهد به حدود بيست و چهار کشور کمک خواهد کرد
چنين کشورهایی شامل . صالحيت خواهند شد که از نظر صندوق بين المللی پول مدیریت کارآمدی دارنداما کشورهایی تایيد 

  . مکزیک، برزیل، کره جنوبی و کشورهای اروپای شرقی می شوند که کسری بودجه کالنی ندارند
 تعيين کرده بود، باعث ٢٠٠٠ سياست های سختگيرانه ای که صندوق در قبال وامش در سال ، اعالم کرده استمثال آرژانتين

  . شد اوضاع این کشور بدتر از گذشته شود
هنگامی که صندوق به آرژانتين چهارده ميليارد دالر وام داد تا اقتصادش را بهبود بخشد، این نهاد هم چنين تقاضا کرد که 

از آرژانتين این بود که سياست درخواست دیگر صندوق بين المللی پول . ارزش پزو، واحد پول آرژانتين، با دالر تعيين شود
ها به رشد  صندوق ادعا کرده بود اجرای این سياست. آزادسازی اقتصادی و به صفر رساندن کسری بودجه را به اجرا بگذارد

  . سریع اقتصادی منجر خواهد شد
  .مواجه شدکاری گسترده، افزایش بدهی و رکودی عميق تر از پيش بينی  در عوض این کشور آمریکای جنوبی با بی

 دیگر قادر نبود بدهی خود به کشورهای خارجی را بپردازد و بعد قول داد که فقط هفتاد و پنج درصد ٢٠٠١آرژانتين، در سال 
  . وام هایش را بازگرداند و سه ميليارد دالر بدهی قبلی را اصال نپرداخت

 از طرح گروه هفت برای مهار بحران بازارهای  عضو صندوق بين المللی پول١٨٥به گزارش خبرگزاری رويتر، وزرای دارائی 
  . مالی حمايت آردند
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 آشور توسعه يافته و ١٨٥وزير دارایی مصر، به عنوان ریيس آميته پولی و مالی صندوق بين المللی پول گفته است اين آه 
  . آمك آنددر حال توسعه از طرح گروه هفت حمايت می آنند می تواند به بازگشت اعتماد به بازارهای مالی 

وی، در » .اين عنصر مهمی برای بازگرداندن اعتماد به بازار است. ما به اين طرح متعهد هستيم«: يوسف پتروس غالی، افزود
  » .بحران آنونی بحرانی نظامند است آه نياز به اقدامات نظامند دارد«: ادامه گفت

، هم چنين خواهان دقت نظر، همكاری و آمادگی شرآت آنندگان در نشست آميته پولی و مالی صندوق بين المللی پول
  . آامل برای مقابله با بحران فعلی شدند

در نشست آميته پولی و مالی صندوق هم چنين نسبت به سرايت بحران مالی به آشورهاي در حال ظهور هشدار داده شد 
  . و بر لزوم هماهنگی ميان آشورهای در حال توسعه و توسعه يافته تاآيد شد

آميته پولی و مالی صندوق بين المللی پول در راستاي آنفرانس ساالنه و مشترك صندوق بين المللی پول و بانك نشست 
اگر چه اين آنفرانس هر ساله برگزار می شود اما در سال جاری به دليل بحران مالی جهان . جهانی در واشنگتن برگزار شد

  . از وزن و اهميت بسياری برخوردار شده است
 برای تثبيت نرخ برابری ارزها جهت جلوگيری از بروز مجدد رکود ١٩٤٤ عضو دارد، در سال ١٨٥بين المللی پول که صندوق 

   .کشورهای عضو سهم خود را به صندوق می دهند تا کشورهای دارای مشکل مالی بتوانند استفاده کنند. بزرگ تشکيل شد
  

   کشور جهان در واشنگتن٢٠نشست رهبران 
، با ضيافت شامی آغاز شد که جرج )به وقت محلی (٢٠٠٨ نوامبر ١۴شامگاه جمعه » ٢٠گروه «شورهای اجالس سران ک

حل فوری   جمهوری آمریکا یادآور شد که بحران مالی جهان راه ریيس . بوش در کاخ سفيد برای ميهمانان خود ترتيب داده بود
  . شبه ایجاد شده باشد  ندارد، زیرا مشکلی نيست که یک

درپی و روی هم شش ساعت و نيم رایزنی، سندی را به تصویب   نوامبر، در دو نشست پی١۵ واشنگتن روز شنبه اجالس
 .رساند

، برای مقابله با بحران ٢٠٠٨ نوامبر ١٥ - ١٣٨٧ آبان ٢٥ به نشست خود در واشنگتن در تاریخ ،٢٠رهبران کشورهای عضو گروه 
 ٢٠گروه .  ماده ای است که در آن تغييرات مهم فوری اعالم نشده است۶انيه نتيجه این نشست بي. مالی جهانی پایان دادند

در بيانيه پایانی خود اداره و نظارت بهتر بر بازارهای مالی و نهادهایی که درجه معتبر بودن شرکت ها در بازارهای بورس را 
 صندوق بين المللی پول و خارج کردن  مانندسرمایه داریرده بندی می کنند، اصالح شيوه مدیریت نهادهای بين المللی 
  .مذکرات سازمان تجارت جهانی از بن بست را خواستار شده اند

سران بيست قدرت اقتصادی جهان آه نود درصد توليد ناخالص داخلی، هشتاد درصد بازرگانی و دوسوم جمعيت جهان را 
    .حران مالی و اقتصادی، به توافق رسيدندتشكيل می دهند يك شنبه شب، در واشنگتن، بر سر چگونگی رويارویی با ب

به گزارش بی بی سی، رهبران این کشورها اميدوار بودند که درباره یک مجموعه اصالحات اساسی در نظام های مالی 
نتيجه مذاکرات فشرده آن ها بيانيه ای است که با لحنی قوی بر همکاری اعضای این گروه . جهانی به توافق دست پيدا کنند

  .  احيای رشد اقتصادی در جهان و اصالح نظام مالی آن تاکيد دارد، اما تغييرات مهم فوری در نظام فعلی توصيه نمی کندبرای
 تاکيد کرد که نشستی که او ميزبانش بوده، به نفس خود نمی ٢٠جورج بوش، رئيس جمهور آمریکا، بعد از پایان نشست گروه 

. وی، یادآور شد که تهيه مقدمات کنفرانس واشنگتن فقط در دو هفته انجام شد. دتوانست بحران اقتصادی جاری را برطرف کن
با .  به زودی برگزار خواهد کرد٢٠او این نشست را آغاز یک پروسه و اولين نشست از مجموعه نشست هایی خواند که گروه 

الی دنيا در آینده اعالم کرده است، هرچند  در بيانيه پایانی خود چند اصل کلی برای اصالح ساختار نظامی م٢٠این همه، گروه 
  . دقيقا مشخص نکرده که این اصول چگونه باید اجرا شوند

.  درباره نحوه اجرای این اصول به مذاکرات خود ادامه دهند٢٠قرار است مقام های اقتصادی ارشد کشورهای عضو گروه 
 پيچيده ای است که بازارهای جهانی عرضه می شود و ، شفاف شدن اوراق بهادار٢٠یکی از این اصول کلی مورد نظر گروه 

  .یکی از دالیل اصلی بروز بحران در بازارهای مسکن و مالی آمریکا و اروپا اعالم شده است
اصل دیگر، اداره و نظارت بهتر بر بازارهای مالی و نهادهایی است که درجه معتبر بودن شرکت ها در بازارهای بورس را رده 

  . بندی می کنند
مورد دیگر، اصالح شيوه مدیریت نهادهای بين المللی ایی مانند صندوق بين المللی پول است تا کشورهای در حال توسعه در 

  .آن ها از قدرت و مسئوليت بيش تری برخوردار شوند
تجارت جهانی  موافقت کرده اند که مذاکرات سازمان ٢٠اما شاید مهم تر از این اصول کلی این باشد که کشورهای عضو گروه 

  . را تا پایان امسال ميالدی جاری، از بن بست فعلی خارج سازند
یابی به   در دست٢٠نشست گروه «:  در تحليلی در این مورد، اعالم کرد،روزنامه گاردین.  شکل گرفت١٩٩٩ در سال ٢٠گروه 

ه اقتصادی جهان به شمار می رود؛ این گروه که بزرگ ترین مجموع. هدف مهار بحران کنونی موفقيتی به دست نخواهد آورد
 از نقاط ٢٠به اعتقاد تحليلگر گاردین، نشست گروه » .محل دیدار و گفتگوی رهبران بزرگ جهان طی دهه گذشته بوده است

  مهم ترین این نقاط ضعف را این،گاردین. ضعف فراوانی برخوردار بوده که آن را در رسيدن به هدف خود ناکام خواهند گذاشت
برگزاری شتابزده نشست، وجود اختالف نظر عميق بين شرکت کنندگان و رهبران حاضر در نشست، «: رشمرده استگونه ب

  ...»ناتوانی اقتصادی آمریکا به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان
ان نمی  در پایان این اجالس که به واسطه پایان دوره ریاست جمهوری جورج بوش از قبل نيز گم،٢٠٠٨  نوامبر١٥روز شنبه 

رفت که به توافقات جامع و مشخصی ختم شود، شرکت کنندگان تنها پذیرفتند که بحران مالی ماهيت بين المللی داشته و 
 در ، این بار»٢٠جی « بار دیگر می بایست رهبران ٢٠٠٩ آوریل سال ٣٠راه حل جهانی می طلبد و به همين منظور تا قبل از 

  .افتن راه حل خروج از بحران موجود، نشست سران را برگزار کنندجهت ی» باراک اوباما«کنار پرزیدنت 
 شامل آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، ایتاليا، روسيه، کانادا، برزیل، استراليا، آرژانتين، ژاپن، مکزیک، ٢٠اعضای گروه 

  . یه اروپاستآفریقای جنوبی، کره جنوبی، چين، هند، اندونزی، ترکيه، عربستان و یک نماینده از اتحاد
  

   در چند کشور اخيرران اقتصادیح به تاثيرات بنگاهی
 

  آمریکا
ماه پيش تشدید شده بود، وارد مرحله تازه ای شده و اميدها برای اين که اين بحران تنها به چند  ١٣بحران مالی آمريکا که از 

 .موسسه وام مسکن محدود شود به نااميدی تبديل کرد
 ٢۶٣ ميليارد دالری را با ٧٠٠ »نجات مالی«  طرح، در دور دوم بررسی الیحه موسوم به٢٠٠٨ اکتبر ٤مجلس نمایندگان آمریکا، 

هدف از ارائه الیحه یاد شده، نجات سيستم مالی آمریکا از بحرانی است .  رای مخالف، تصویب کرد١٧١رای موافق در برابر 
سخه اوليه این الیحه را رد کرده بود اما مجلس سنای آمریکا  نچند روز قبلمجلس نمایندگان آمریکا، . که دچار آن شده است

  . را تصویب کرد روز چهارشنبه نسخه اصالح شده آن
ما به جهان نشان دادیم که « گفت که  وجرج بوش، ریيس جمهوری آمریکا در واکنش به تصویب این الیحه از آن استقبال کرد

موسسات   طرح نجات»...و نقشی عمده در اقتصاد جهان داشته باشيممی توانيم بازارهای مالی را با ثبات نگه داریم 
  . جرج بوش، به صورت قانون در آمدءمجلس نمايندگان، با امضا پس از تصویب در ،مالی

اين اليحه که ابتدا و دو هفته پيش فقط در سه صفحه از سوی کاخ سفيد تسليم « :این مورد نوشتنيويورک تايمز در روزنامه 
  ». صفحه ای شده بود۴۵٠ به هنگام تصويب تبديل به مدرکی کنگره شد،
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 ميليارد دالر ٧٠٠دولت حدود  بر اساس طرح نجات مالی که به درخواست وزارت خزانه داری آمريکا تدوين شده، قرار است 
 بورس را افزايش وام های غيرقابل وصول و پر خطر موسسات مالی آمريکا را خريداری کند تا با اين اقدام، شاخص های بازار

  .دهد و اعتماد خريداران را دوباره جلب کند
بزرگ ترين مداخله دولت آمريکا در اقتصاد اين کشور پس از  طرح نجات مالی ابداعی هنری پالسون، وزير خزانه داری آمريکا،

  . محسوب می شود  ميالدی١٩٣٠رکود اقتصادی دهه 
آمريکايی به اندازه کل بازار سهام سوئيس ارزش خود را از دست داده برآورد می شود که در طول سال جاری، شرکت های 

  .  است  ميليارد دالر٩٨٨ارزش بازار سوييس در حدود . باشند
 ميليارد ٢٥٠این تدابير شامل اختصاص .  برای نجات سيستم بانکی این کشور تدابير تازه ای را اعالم کرده است،جورج بوش

  .سهام بانک های آمریکایی است که با مشکالت مالی روبرو هستنددالر از پول دولت برای خرید 
جورج بوش . این پول از بودجه ای که کنگره آمریکا هم اکنون برای تضمين بدهی های بانک ها تصویب کرده تامين خواهد شد

 وضع بانک ها بهتر گفت این اقدام، یک تدبير اساسی کوتاه مدت برای تضمين کارآیی بانک های آمریکاست و پس از آن که
  . شد، این بانک ها ترغيب خواهند شد سهام شان را مجددا از دولت خریداری کنند

پس از اظهارات جورج بوش بهای سهام در وال استریت نيویورک رو به افزایش گذاشت ولی اندکی بعد دوباره کاهش بهای 
  .سهام شروع شد

عالوه بر افزایش دسترسی بانک های خصوصی به نقدینگی از طریق فروش دولت آمریکا انتظار دارد با اجرای برنامه جدید، 
  . سهام به دولت، آن ها را به از سرگيری مبادالت متعارف با یکدیگر و هم چنين، افزایش وام دهی به مشتریان تشویق کند

 ملی اين کشور که در شایان ذکر است که ميزان بدهی های دولت آمريکا به قدری باال رفته که تابلوی شمارشگر قروض
به گزارش بی بی سی، اين شمارشگر، ميزان بدهی کشور . نيويورک نصب شده، فضای کافی برای ثبت رقم جديد ندارد

 تريليون دالر گذشت، اين تابلو ديگر قادر ١٠آمريکا را ثبت کرده و نمايش می دهد اما ماه گذشته که ميزان اين بدهی از مرز 
 . تريليون دالری آن زمان اين کشور را نشان دهد٢٫٧ نصب شد تا وام ١٩٨٩اين تابلو در سال . ان دهدنبود تمام ارقام را نش

  . صاحبان اين شمارشگر می گويند که دو صفر ديگر به صفحه آن اضافه خواهند کرد که بتوانند رقم هزار تريليون را ثبت کند
مريکا به موسسات اقتصادی اين کشور ممکن است بدهی های  ميليارد دالری آ٧٠٠برخی اقتصاددانان می گويند که کمک 

  .  تريليون دالر برساند١١آمريکا را به بيش از 
از تصميم روز پيش خود مبنی براختصاص سيزده ميليارد و چهارصد ميليون دالر  ،٢٠٠٨  بيستم دسامبردر روز شنبهبوش، 

البته این کمک به صورت وام از  .موتورز و کرایسلر دفاع کردکمک به دو غول عظيم اتوموبيل سازی این کشور، یعنی ژنرال 
  .همين ماه جاری در اختيار جنرال موتورز و کرایسلر قرار خواهد گرفت

 تاکيد کرد که به حال خود رها کردن شرکت های عظيم اتوموبيل سازی و  بيستم دسامبر، در روز شنبه،جرج بوش
  .خواهد برد  رکود اقتصادی عميق تری فروورشکستگی مهار گسيخته آن ها، کشور را در
 به درخواست کمک این کارخانه ها پاسخ رد داده و حاضر به تصویب این کمک ،باید یادآوری کنيم که پيش از این سنای آمریکا

  .نشده بود
الر گزارش مبلغ کمک را هفده ميليارد و چهارصد ميليون د ،٢٠٠٨ دسامبر جمعه، نوزدهم خبرگزاری آسوشيتد پرس در روز

 دالر و کرایسلر چهار ميليارد دالر ٤/٩ جنرال موتورز هبر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، در حال حاضر کارخان. کرده بود
  . کمک دریافت خواهند کرد

، ...آمريکائی به بانک ها و در شرایطی که قدرت خريد شهروندان آمریکایی به شدت پایين آمده است، بدهکاری خانواده های
 ترتيب، ديگر تشويق به مصرف وام دهی آسان نمی تواند به اين اقتصاد بحرانی نبه ای. ه سطحی بی سابقه رسيده استب

  .شده است در حالی که با همين وام ها همواره ميلياردها دالر از اقتصاد آمريکا خارج. ياری رساند
به » وال استریت«ده است، واقعه تلخی برای که طی هفت سال اخير بی سابقه بو» داو جونز« واحدی سهام ۵٠٠سقوط 
در همين . اعالم ورشکستگی کرد» برادران له مان«به دنبال بحران نظام مالی آمریکا، بانک بزرگ سرمایه گذاری . بار آورد

عال که در زمينه وام های بلند مدت مسکن ف» مریل لينچ«نيز از خرید شرکت اعتباری رو به ورشکستگی » بانک آمریکا«حال 
کمی بعد از این که دولت آمریکا از کمک به بانک سرمایه گذاری برادران له مان امتناع کرد، وضعيت شرکت . است، سرباز زد

واقعه را به گونه ای رقم زد که زنگ خطر با شدت بيش تری برای سرمایه داری و ) AIG(» گروه بين المللی آمریکا«بيمه 
حال بحران شدید اقتصادی که بازارهای مالی جهان را در برگرفت، منجر به به زانو درآمدن در عين . دولت آمریکا به صدا درآید

تمامی این رویدادها به فاصله چند هفته بعد از کمک های وسيع . بسياری از موسسات مالی و سقوط چشم گير سهام شد
صورت » بيراشترنز«رمایه گذار ، و شرکت س»فنی مئی«و » فردی مک«دولتی به دو شرکت عظيم اعتباری مسکن یعنی 

بنابراین، جایگاه . هم اکنون این بحران به صنایع عظيم اتومبيل سازی آمریکا و حتا اروپا و ژاپن نيز کشيده شده است. می گيرد
  .اقتصادی برتر آمریکا در سطح جهانی، در  معرض خطر  جدی قرار گرفته است

هاى آمريكا بالغ بر هفت  تعداد بانك.  تريليون دالر است١٢ حدود ن جمعيت، در ميليو٣٠٠آمریکا با ارزش توليد ناخالص داخلى 
 هاى انواع واسطه ارزش دارايی.  هزار موسسه اعتبارى غيربانكى در آمريكا فعاليت دارد١١تعداد .  بانك است٥٠٠هزار و 

  .هاى بانكى را در اختيار دارند  نيمى از دارايی بانك اول آمريكا، حدود١٠البته .  تريليون دالر است٤٠هاى مالى در آمريكا حدود 
 بانك در آمريكا ١٥٠ ساالنه به طور متوسط حدود ١٩٩٥ تا ١٩٨٥الزم به یادآوری است که در بحران مالى آمريكا، در دهه 

 وجود ها را به دنبال داشته و هزینه های هنگقتی به  دولت بحران مالى در آشورهاى گوناگون جهان مداخله. ورشكست شد
 ها را بر حسب درصدى از توليد ناخالص داخلى براى برخى سال ها به بانك  امدادرسانى دولت برای مثال، هزينه. آورده بود

هاى   درصد، چين طى سال٥٥ ، ٢٠٠٢ تا ١٩٩٧هاى   درصد، اندونزى طى سال٥٥ ، ١٩٨٢ تا ١٩٨٠هاى  آرژانتين طى سال: ها
 ٢٨ ، ٢٠٠٢ تا ١٩٩٧هاى   درصد آره جنوبى طى سال٣١ ، ٢٠٠٥ تا ٢٠٠٠هاى  سال درصد، ترآيه طى ٤٧ ، ٢٠٠٥ تا ١٩٩٠

 درصد و سرانجام آمريكا طى ١٦ ، ٢٠٠١ تا ١٩٩٧هاى   درصد، مالزى طى سال٢٤، ٢٠٠٥ تا ١٩٩١هاى  درصد، ژاپن طى سال
  . ، سه درصد١٩٩١ تا ١٩٨٨هاى  سال

 از کنگره این کشور وی،. ل قوی دوران سختی را در پيش روی خود دارد به احتمايس جمهور منتخب آمریکا،، ری»باراک اوباما«
  .خواسته است در مورد برنامه ای برای مقابله با بحران مالی در کشور به سرعت وارد عمل شود

   
  فرانسه
رد، به وضوح رکوزی، ریيس جمهوری فرانسه، که کشورش در حال حاضر ریاست ادواری اتحادیه اروپا را در اختيار داانيکالی س

  .اعالم کرده است که می خواهد به سمت همکاری با آمریکا برای متحول ساختن دستگاه مالی جهان حرکت کند
موقعيتی برای تغيير دادن عادت «وی که در اجالس کشورهای فرانسه زبان در شهر کبک سخنرانی می کرد گفت این بحران 

جهان با بدترین بحران اقتصادی و مالی خود از دهه » «.ی دیگر نشان دهيمکه رشد اقتصادی را به گونه ا... های بد ما است
ما باید خطرها را دریابيم، بفهميم که چطور کار به این جا کشيده شد، چه کسی مسئول است و .  ميالدی روبرو است١٩٣٠

 » .و ما باید از آن درس بگيریم. چه اتفاقی افتاد
در شب های : ته است اختصاص داده است، درباره فرانسه می نویسد نوش و جهان با اشاره به بحران در فرانسهفيگارو،

بحران در اليزه، نيکال سارکوزی، ریاست جمهوری فرانسه، وزرا، مشاوران، روسای بانک ها، به شب ها تا دیرهنگام به 
  . رهای اروپایی پرداختندهای حل بحران و سقوط بورس و هم چنين تعيين تاریخ یک اجالس جدید در سطح کشو بررسی راه

 مقایسه می کند و یاد آور می شود که باید اصالحات ١٩٢٩فيگارو هم چنين در مقاله ای این بحران را با بحران سال های 
ما از جامعه ای که بر اساس اعتماد بنا . اگر تصميمات درستی اتخاذ شود، برنده این بحران خواهيم بود. اساسی انجام داد



 ٩

این رویدادهای . باید تمام تالش را جهت برگرداندن اعتماد عمومی انجام داد. امعه ای ترسو تبدیل شده ایمشده بود به ج
  .بحران فعلی بزرگ ترین بحران از زمان پيدایش نظام سرمایه داری در جهان است. غيرمنتظره، اصالحات اساسی می طلبد

  .را خریداری کند) Fortis( هایی از بانک فورتيس ، موافقت کرده است که بخش)BNP( بانک فرانسوی بی ان پی 
نيکوال سارکوزی، رئيس جمهور فرانسه و آنگال مرکل صدراعظم آلمان پس از مذاکراتی که در پاریس داشتند اعالم کردند که 

را دولت های این کشورها سعی خواهند کرد از طریق سرمایه گذاری های جدید و کمک های اقتصادی بهتر، اقتصاد خود 
 .فعال کنند

  
  آلمان

رای موافق در برابر  ۴٧۶را با )  ميليون يورو۵٠٠( ميليارد دالری ۶٧۵، طرح نجات مالی ٢٠٠٨ اکتبر ١٧روز جمعه  پارلمان آلمان،
  .س اوليای آلمان رسيداين مصوبه سپس به اتفاق آرا به تاييد مجل.  رای مخالف به تصويب رساند٩٩

در پارلمان آلمان مخالف اين طرح بودند، در حالی که دموکرات های آزاد در اين طرح به ائتالف دموکرات   سبزها و چپ ها
  . سوسيال دموکرات پيوستند-مسيحی 

طرح، بزرگ ترين   این.  داد رسمی آن جنبه هورت کوهلر، رييس جمهوری آلمان، بعد از ظهر جمعه با امضای اين مصوبه، به
  .طرح نجات مالی آلمان پس از جنگ جهانی دوم به شمار می رود

اين قانون  ابراز اميدواری کرد پتر استروک، رهبر فراکسيون سوسيال دموکرات ها در پارلمان آلمان، پس از تصويب اين طرح
ت آلمان، در دولت ائتالفی آنگال مرکل، صدر حزب سوسيال دموکرا. بتواند بازارهای مالی را از افتادن در ورطه رکود نجات دهد

  . اعظم، شرکت دارد
طرح گسترده تر   اين طرح، بخشی از. دولت آنگال مرکل تسليم پارلمان اين کشور شده بود طرح نجات مالی آلمان پس از تاييد

  . برای سامان دادن به اوضاع بحرانی بازارهای مالی اتحاديه اروپاستکشورهای اروپايی
بايد با تصويب اين طرح، در «: تصويب اين طرح، خانم مرکل با هشدار نسبت به بی ثباتی بازارهای مالی گفته بود پيش از

  ».مالی ایجاد کنيم ع بازارهایآرام کردن اوضا کوتاه ترين زمان ممکن، پايه ای برای
 ٨٠( ميليارد دالر ١٠٨  هم چنينو ، وام های بانک ها به يکديگر را تضمين) ميليارد يورو۴٠٠( ميليارد دالر ۵۴٠اين طرح تا سقف 

ی در صورت نياز، دولت داراي بر اساس گزارش ها،. به نظام بانکی اين کشور تزريق می کند سرمايه تازه نيز) ميليارد يورو
  .خواهد کرد های ريسک دار را خريداری

  .پيش بينی شده است نيز برای پشتيبانی از ضمانت های بانک ها)  ميليارد يورو٢٠( ميليارد دالر ٢٧در اين طرح، تا سقف 
ت دومين بانک بزرگ وام مسکن در کشور این کشور را فعال از سقوط قریب الوقوع نجا) Hypo Real Estate(دولت آلمان، هيپو 

  . داد
 ميليارد دالر به ٧٠وزارت دارایی آلمان، اعالم کرده که با تعدادی از بانک ها برای اعطای کمک اضطراری به ارزش تقریبی 

این توافق پس از آن حاصل شد که آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، تاکيد کرد، دولتش برای نجات . هيپو، به توافق رسيده است
  . هيپو تالش خواهد کرد

، به دليل بن بست در مذاکرات دولت ٢٠٠٨ اکتبر ۵، یکی از بزرگ ترین موسسات مالی در آلمان و اروپا، روز یک شنبه هيپو
  .به آن با خطر ورشکستگی روبرو شدآلمان با سایر بانک ها برای کمک 

. دهد  زولی را نشان میچنان روندی ن هم، ٢٠٠٨ سوم سال  ماهه  آمار فدرال، رشد اقتصادی در سه  بر اساس گزارش اداره
 .شاخص رشد اقتصادی حاکی از یک کاهش نيم درصدی است
های گذشته کسادی اقتصادی آلمان را   المللی پول در طی هفته بنا به اعالم مرکز آمار آلمان در شهر ویسبادن، صندوق بين

است که آلمان پس از یک رونق پنج ساله،  خود آورده ٢٠٠٨ نوامبر ١٣ روز   آمار فدرال در اطالعيه اداره. تشخيص داده است
 در ٢٠٠٨ سوم سال  ماهه  توليد ناخالص ملی این کشور در سه .اکنون به سراشيبی کسادی بازار اقتصادی افتاده است  هم

گران   و این برخالف انتظاری است که تحليل.  دوم همين سال، پنج دهم درصد سقوط کرده است ماهه  مقایسه با سه
این بدان معناست که . رایج اقتصادی، اقتصاد این کشور با کسادی روبروست بنابراین، بر اساس یک تعریف. اشتندد اقتصادی

  . های بعدی نيز سير نزولی خود را حفظ خواهد کرد ميزان بازدهی اقتصادی در ماه
رکود به خصوص در که پيش بينی های جاری از کاهش نرخ رشد اقتصادی در اکثر کشورهای جهان و بروز  در حالی

 .کشورهای پيشرفته تر حکایت دارد، انتظار نمی رود در آینده نزدیک تغييری اساسی در بازارهای صادراتی آلمان روی دهد
  . کندمی تهدید شدت به ٢٠٠٩ سال در را کشور این اقتصاد ژرف، رکودی خطر آلمان، مهم بانک چهار بينی پيش به بنا

 های ماه ميان ای مقایسه کشور، این اقتصاد وزارت گزارش به بنا. است کرده رخنه آلمان تصادیاق های عرصه تمام در رکود
 باالترین این. اند داشته کاهش درصد ۶ از بيش آلمان صنایع سفارشات که دهد می نشان جاری سال در اکتبر و سپتامبر
 نشان کاهش درصد ٨/ ٣ سفارشات نيز سپتامبر اهم در .رود می شمار به آلمان دو وحدت از پس سفارشات کاهش درصد
  .دادند
 را ائتالفی دولت پيشنهادی بسته شدید، های بحث از پس آلمان فدرال مجلس، ١٣٨٧ آذر ١۶ -  ٢٠٠٨ دسامبر ۶ جمعه روز در
 .کرد تصویب بود، یورو ميليارد ١٢ بر بالغ که

 ميليارد ۵٠ ای برنامه تصویب خواستار مشترک ای بيانيه در دمکرات سوسيال حزب از مجلس نماینده ١٩ از متشکل گروهی
 اقدامات، جهانی بحران گسترده ابعاد به توجه با نمایندگان، این نظر به . اندشده اقتصادی بحران با مقابله برای یورویی
  .دش خواهد روبرو گسترده کاری بی و تورم با آلمان صورت، این غير در .بود نخواهد کافی دولت کنونی

 
موجب  کاری و کاهش توليد ناخالص داخلی،ی موسسه مطالعاتی، نگرانی مردم آلمان از گسترش ب بر اساس گزارش یک

  . گير اعتماد مصرف کنندگان در این کشور شده است افت چشم
ندان و تری از کارم اخراج تعداد بيش کاهش توليد ، کاهش ساعات کار و احتمال: ، در این مورد نوشتموسسه جی اف کی

وزارت اقتصاد  اعتماد مصرف کنندگان و تشدید بحران مالی و گير های بزرگ آلمانی، موجب کاهش چشم کارگران شرکت
آلمان طی   رشد اقتصادی.، پيش بينی کرد٢٠٠٩نااميدی نسبت به شرایط اقتصادی این کشور طی سال  آلمان نيز ضمن ابراز
  . درصد کاهش خواهد یافت٣سال آینده بيش از 

  واحد۴/١۵تر از منفی  خانوارهای آلمانی نيز به شدت کاهش یافت و به کم افزایش درآمد بر اساس این گزارش، شاخص
  . واحد رسيده است٣/۶تمایل مردم آلمان برای خرید کاال و خدمات نيز به منفی . رسيد

 به اعتقاد .هزینه های کریسمس هستند ناقتصاددانان آلمانی به شدت نگران تاثير منفی بحران اقتصادی این کشور بر ميزا
  . را به شدت کاهش خواهند داد کارشناسان، مردم آلمان ميزان هزینه های کریسمس

پس از رونق اقتصادی چشم . آلمان، بزرگ ترین صادرکننده جهان، بيش ترین اسيب را از کسادی بازارهای جهانی خواهد دید
از نظر کارشناسان، نباید . انداز اقتصاد آلمان تيره و تار است يد، حال چشم درصد رس٣ که به ٢٠٠٧ و ٢٠٠۶های  گير سال

   .های آینده خود را از این مهلکه برهاند انتظار داشت که اقتصاد این کشور بتواند در ماه
ز، پس آلمان، از نظر ارزش توليد ناخالص داخلی بزرگ ترین کشور عضو اتحادیه اروپا محسوب می شود و در سطح جهانی ني

  .از آمریکا و ژاپن، در رده سوم قرار می گيرد
  

   ژاپن
آمار رسمی در این کشور نشان می دهد که شرکت  .ژاپن، دومين قدرت اقتصادی جهان، وارد دوره رکود اقتصادی شده است

   .های بزرگ این کشور در واکنش به بحران مالی جهانی ميزان سرمایه گذاری های خود را کاهش داده اند
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این رقم .  این ترتيب، توليد ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه سوم سال ميالدی جاری یک دهم درصد کاهش یافته استبه
   .تر از ميزانی است که کارشناسان انتظار آن را داشتند بيش

  .سعه، وام دهد ميليارد دالر به صندوق بين المللی پول برای کمک به کشورهای در حال تو١٠٠ که  استدولت ژاپن تعهد کرده
در ماه های اخير صادرات بسياری  .این نخستين بار طی هفت سال گذشته است که ژاپن وارد دوره رکود اقتصادی می شود

   .از شرکت های ژاپنی کاهش یافته است
یکی از این شرکت ها، کمپانی خودروسازی تویوتاست که ميزان فروش خودروهایش در آمریکا کاهش قابل مالحظه ای 

  .شته و بهای سهام آن به طور بی سابقه ای افت کرده استدا
 درصد ٨به نسبت ماه های گذشته ، ٢٠٠٨دولت ژاپن اعالم کرده است که حجم توليات صنعتی این کشور در ماه نوامبر سال 

 .سقوط کرده که تاکنون چنين کاهشی بی سابقه بوده است
 ١٠٠کار شدن بيش از  در ماه نوامبر با بی . درصد جمعيت رسيده است٤  بهزمان ميزان بی کاری در این کشور نيز تقریبا هم

 ميليون نفر رسيد و بر اساس اطالعات موجود افرادی که بر اساس قرارداد موقت ٢٫٥کاران حدودا به  هزار نفر، رقم بی
  .مشغول به کار بوده اند بيش از دیگران تحت تاثير قرار گرفته اند

هانی و سقوط تقاضا کارخانه های متعددی تعطيل شده اند و از شمار مشاغل موجود به شدت به واسطه رکود اقتصادی ج
 که ژاپن ١٩٥٣از سال  . درصد کاهش داشت٣٫١توليد در کارخانه های عمده ژاپنی ، ٢٠٠٨ تنها در ماه اکتبر .کاسته شده است

  .د بی سابقه بوده استثبت اطالعات درباره توليد داخلی خود را آغاز کرد چنيی کاهشی در تولي
ترین کاهش در توليد اتومبيل، دستگاه های صنعتی، ابزار و وسایل الکترونيکی مشاهده می شود که در پی اعالميه  بزرگ

  .چون تویوتا و سونی ایجاد شده اند های افت توليد توسط شرکت هایی هم
   ». حال کاهش استدر مجموع توليد به سرعت در«این وزارتخانه در بيانيه ای اعالم کرد 

چون غذا، سوخت و الکتریسيته باعث شده که در مجموع قيمت اقالم مصرفی  چنين باالرفتن قيمت ملزومات اوليه هم هم
تر پيش بينی کرده بود که اقتصاد این کشور در سال  دولت ژاپن پيش .نسبت به یک سال قبل یک درصد افزایش پيدا کند

  . رشد نخواهد کرد٢٠٠٩
ترین اقتصاد آسيا است و به اعتقاد کارشناسان با وجود تالش دولت و بانک مرکزی  ن اقتصاد بزرگ جهان و بزرگژاپن دومي

  . ژاپن برای کمک به وسيله افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهره به نظر می رسد شرایط رکورد در ژاپن بدتر خواهد شد
  

  پاکستان
رای آن که بتواند اقتصادش را شناور نگه دارد، به پنج ميليارد دالر وام فوری المللی پول، پاکستان ب ته صندوق بينفبنا به گ
معموال وام گيرندگان ناگزیر می شوند در راستای شروط دریافت وام، دست به اصالحات ساختاری گسترده ای در . نياز دارد

ا در زمان بحران مالی آسيا، با انتقادهای این جنبه از سازوکار صندوق بين المللی پول در گذشته، مخصوص. اقتصاد خود بزنند
  . گسترده ای مواجه شده بود

 
  چين

هو، این هشدار را در دیدار با سران . هو جينتائو ریيس جمهور چين درباره تاثير بحران مالی جهانی بر کشورش هشدار داد
  .حزب کمونيست چين مطرح کرد و رسانه های دولتی چين اظهارات او را منتشر کردند

او هم چنين . و گفت با کندتر شدن رشد چين در مقطع زمانی پيش رو، این کشور با تبعات بحران مالی مواجه خواهد شده
  .وضعيت اقتصادی ایجاد شده را آزمونی برای توانایی حزب کمونيست در اداره کشور خواند

آینده ميالدی به هشت یا هفت درصد رشد اقتصادی چين به نه درصد کاهش یافته است و بر اساس پيش بينی ها در سال 
  .نيز کاهش خواهد یافت

هرچند چنين رشدی برای برخی کشورها بی سابقه محسوب می شود اما در چين اعتقادی فراگير وجود دارد که برای حفظ 
.  داده استچين اقدام هایی را برای مقابله با وضع موجود انجام .ثبات اجتماعی رشد اقتصادی باید باالی هفت درصد بماند

  .بانک مرکزی چين نرخ بهره خود را به ميزانی بی سابقه در بيش از ده سال اخير کاهش داده است
 ميليارد دالر برای دولت چين ٥٨٦هم چنين دولت چين، از اجرای یک مجموعه سياست محرک اقتصادی خبر داده است که 

  .هزینه دربر خواهد داشت
دالر ذخایر ارزی دارد و اقتصاد آن، هر چند با سرعتی کم تر، هنوز در حال رشد است، یکی چين که نزدیک به دو هزار ميليارد 

  .از معدود کشورهای حاضر در این اجالس است که پول برای کمک به کشورهای در حال فشار را دارد
 مالی صندوق جهانی پول در صدر کسانی قرار دارد که از چين خواسته به تامين منابع، گوردون براون نخست وزیر بریتانيا

معاون ریيس بانک  .کمک کند تا این سازمان بتواند وام های اضطراری بيش تری را در اختيار کشورهای متقاضی قرار دهد
   . خواهد داشت» فعال« اعالم کرده که کشورش در اقدام های حمایتی حضوری ، چينیمرکز
 چين از شرایط دشوار اقتصادی پيش بينی شده برای یکی دو سال  اميدوار است این اقدام ها برای عبور دادن، چيندولت

  .آینده کافی باشد
  

 بریتانيا
دولت  .ه است ميليارد پوند  اختصاص داد٤٠٠دولت بریتانيا، برای نجات بزرگ ترین بانک های بریتانيا از خطر ورشکستگی، 

بانک های مرکزی آن ها، همراه با بانک مرکزی اروپا و  برای محکم کاری بيش تر و در اقدامی بی سابقه، بریتانيا، هم چنين
  . بانک مرکزی جمهوری خلق چين، هم زمان از نرخ بهره بانکی کاستند

این تدابير که . مجموعه تدابير مهمی شامل کاهش ماليات و افزایش هزینه های عمومی را اعالم کرده است، دولت بریتانيا
یتانيا در پارلمان این کشور اعالم شد، تالش برای کاهش جدی ترین تاثيرات رکود توسط آليستر دارلينگ، وزیر دارایی بر

  . اقتصادی بر مردم است
 برای فعال کردن اقتصاد و جلوگيری از انقباض پولی اجرای این تصميمات گفته است ،گوردون براون، نخست وزیر بریتانيا

  .ضروری است
رابرت پستون، .  ميليارد دالر ضررهای بحران مالی بر آورد شده است٨٠٠ و  دو تریليون،طبق گزارش بانک مرکزی بریتانيا

 تریليون دالر توسط ماليات ٥ اظهار داشته که تاکنون ٢٠٠٨ اکتبر ٢٨ سه شنبه ،تحليلگر بی بی سی در امور بازرگانی
یه داری امپریاليستی ليکن این گونه کمک های مالی به سرما. جهان به بانک ها تزریق شده است دهندگان در سراسر

  .موجب حل بحران نخواهد شد
 نفر ١٣٧٠٠٠فقط در سه ماه گذشته، بيش از . شمار کارگران بی کار در کشور انگليس از مرز دو ميليون نفر فراتر رفته است

  .به مشار بی کاران افزوده شده است
  

 سوئد
 اروپا در مورد سيستم ه برای اجرای مقررات اتحادی،سل پس از بازگشت از بروک، وزیر دارائی سوئدAnders Borgآندرش بوری 

کاران  به گفته وزیر دارائی سوئد از حزب محافظه .بانکی و مقابله با بحران اقتصادی با رهبران احزاب اپوزیسيون مذاکره کرد
  .نددمکرات و محيط زیست نظرات خود را در این زمينه بيان کرد  رهبران احزاب چپ، سوسيال، )اه  مدرات(
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مسلما ما نظرات آن ها را به بهترین شکل ممکن مورد ارزیابی و «:  در این مورد به بخش خبری رادیو سوئد گفت،آندرش بوری
اما مساله این است که از طرفی ما باید در چارچوب مقررات اروپائی عمل کنيم و از سوی دیگر باید . دهيم مالحظه قرار می 

بوجود بياوریم که کشورهای سوئد، دانمارک و فنالند، مقررات و شرایطی مشترک نگرش مشترکی با کشورهای شمالی 
  .داشته باشند) برای برون رفت از بحران اقتصادی(

های دولتی در نظر گرفته شده استفاده   می گوید دولت از وجوه موجود در خزانه داری که برای پرداخت وام ،آندرش بوری
  .  آن را بپردازندمی کند و بانک ها باید بهره خالص

این موسسه قرار است تا دو . در نظر دارد کادر پرسنلی خود را کاهش دهد   Saabبرای مثال، مجتمع صنایع دفاعی ساب 
  .کم شدن ميزان فروش و سفارشات دليل این امر عنوان شده است.  نفر از پرسنل خود را از کار بر کنار کند۵٠٠سال آتی 

 و ۴ یعنی مجموع فروش این شرکت به  است؛ درصد کاسته شده٥ فروش این شرکت در این مدت  از ميزاندر ماه های اخير،
  .  درصد کاسته شده است٢١از ميزان سفارشات به این موسسه هم .  استتنزل یافته دهم ميليارد کرون ۶

نشان داده  با ارائه آماریاین مرکز . ، در گزارشی وضعيت اقتصادی سوئد را بسيار وخيم ارزیابی کردSCBمرکز آمارسوئد 
 است تاکيد شدهاین گزارش هم چنين  در.  استهاست که درآمد ناخالص ملی در سه ماهه اول و دوم سال جاری عقب رفت

  .این وضعيت نشده است  موفق به ارائه راه حل هایی برای برون رفت از،که آندرش بوری، وزیر دارایی
ضمن تایيد تاریک بودن فضای اقتصادی کشور می گوید  ،Herman Melzerیو سوئد  در گفتگویی با خبرنگار راد،آندرش بوری

جمله به اقداماتی در زمينه رفع یا  او از. درآیند دست اقدام است که باید متناسب با شرایط فعلی به اجرا که راه حل هایی در
 . ی هزینه باالیی دارداشاره می کند و می گوید که یافتن راه حل برای مشکالت اجتماع کاهش بی کاری

  
  کانادا 

 ميليارد دالر کانادا کمک ٤استفن هارپر، نخست وزیر کانادا، اعالم کرده است که به صنعت خودروسازی در کشورش تا سقف 
  .خواهد کرد

توليد  درصد از خودروهای ساخته شده در منطقه آمریکای شمالی، در کانادا ٢٠ دسامبر، تاکيد کرد که حدود ٢٠او روز شنبه 
  .می شوند

هر سه شرکت خودروسازی بزرگ آمریکا یعنی کرایسلر، فورد و جنرال موتورز در کانادا کارخانه هایی دارند و کمپانی هایی 
  .به عنوان شعبه نمایندگی در کانادا تاسيس کرده اند

قرار است بخش . ر آمریکاست ميليارد و سيصد هزار دال٣ل د معا،کمک جدید در نظر گرفته شده از سوی نخست وزیر کانادا
  .عمده این مبلغ به دو شعبه کانادایی شرکت های جنرال موتورز و کرایسلر داده شود

 هم در کانادا طی پنج سال شغل خود را ر هزار نف٦٠٠بر اساس یک برآورد، در صورت ورشکستگی این دو شرکت، دست کم 
  .از دست خواهند داد
رگونه تغيير در ساختار و نحوه فعاليت های شرکت های خودروسازی آمریکایی در آینده  نگران است که ه،نخست وزیر کانادا

  . به تعطيلی کارخانه های آن ها در کشورش منجر شود
شامل کمک به ، طرح کمک دولت او.  اما الزم دانسته است،او کمک کالن به شرکت های خودروسازی در کانادا را تاسف بار

 . و ارائه تسهيالت مالی به خریداران خودرو نيز می شودتوليد کنندگان قطعات یدکی
  

  روسيه
 در گزارشی در خصوص وضعيت اقتصادی روسيه اعالم کرد، خروج سرمايه خالص از روسيه تا پایان سال جاری ،بانک جهانی

 . ميليارد دالر خواهد رسيد٥٠ميالدی به 
فروش سهام ه  شروع ب گذاران خارجی وط قيمت نفت، سرمايهبانک جهانی اعالم کرد، در پی بحران مالی بين المللی و سق

    .  شود  ميليارد دالر سرمايه از اين کشور خارج٨٣ بيش از   ماه گذشته،٣ تنها در   که موجب شده اند  خود در روسيه کرده
  

 اسپانيا
 ها شرکت کنند،  گان مصرف نمیکنند مصرف«: کند ریيس بانک مرکزی اسپانيا، بحران اخير سرمایه داری را چنين توصيف می

 ».دهند ها قرض نمی بانک کنند و گذاری نمی سرمایه گذارها کنند، سرمایه نمی استخدام
 گ اسپانيایی که عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا نيز هست، در مصاحبه خود با روزنامه بزر،ميگل آنگل فرناندز اوردونز

منطقی «به عقيده او،  . ماه ژانویه آینده به بررسی وضعيت خواهد نشستدهد که این شورا در ، توضيح می»پایيس ال«
  ».خواهد بود اگر در این اجالس، بار دیگر تصميم به کاهش نرخ بهره گرفته شود

براساس اين طرح، تثبيت  . اين آشور موافقت آردی مالی تثبيت بازارهای برا، اسپانيایآميسيون اروپا با طرح پيشنهاد
اين  . شده استیبين  اند، پيش   آه اآنون نيازمند شدهیدهندگان   وامی برای اسپانيا از طريق تامين نقدينگی مالیبازارها

   . مفصل مادريد و بروآسل درباره گستره دقيق و جزئيات آن به تصويب رسيدیطرح پس از گفتگوها
 آه ميان ی گسترده و مفيدیها ی  در اين باره اظهار آرد به واسطه همكاری آروس، آميسر امور رقابت در اتحاديه اروپايینيل

 مناسب یا  ها در نظر گرفته شده بود، به شيوه ی  تملك دارايی آه برای و اين آميسيون انجام شد، وجوهیمقامات اسپانياي
  . شودین رقابت پيشگيرتخصيص پيدا آرد تا به اين وسيله ميزان اعتماد در بازار افزايش يابد و از منحرف شد

  
  دبی 
 بحران مالی گسترده در جهان، شهر دبی مرکز تجاری کشور ثروتمند امارات متحده عربی نيز با رکود اقتصادی روبرو در پی
خريدهای بزرگ و ساحل زيبای   مرکز، دوبی که با کلوپ های شبانه رنگارنگ،»رويترز« به گزارش خبرگزاری .ه استشد

مرجانی اش جزو مدرن ترين و ثروتمند ترين شهرهای خاورميانه محسوب می شود، هم زمان با افتتاح پر سر و صدای هتل 
  .نخل، با بحران اقتصادی روبرو شد

برخی از  .نخل استهتل نخل که بزرگ ترين هتل دنيا محسوب می شود، بر روی آب دريا ساخته شده و شبيه به يک درخت 
شرکت های بزرگ تجاری در دبی، روند اخراج کارکنان خود را آغاز و پروژه های خود را محدود کرده اند؛ بعضی از بانک های 
 اماراتی، دادن اعتبار به کارمندانی را که در معرض خطر اخراج و يا برکناری هستند، متوقف کرده اند؛ و دست کم يکی از بزرگ

     . اعطای وام، فعاليت خود را به کل متوقف کرده استترين شرکت های
هم اکنون سرمايه گذاران از اين بيم دارند که شرکت های تجاری و بازرگانان نتوانند قروض خود را به مرکز سرمايه خارجی 

  .است ميليارد دالر طلب کار ٧٠تخمين زده می شود اين مرکز، از مشتريان خود حدود . غير بانکی دبی پس دهند
به نوشته اين تحليلگران،  .برآورد کردند» وخيم« در مطلبی وضعيت دبی را ،در دبی» نومورا«تحليلگران مرکز سرمايه گذاری 

باال رفتن ناگهانی قيمت نفت در ماه های گذشته، سرمايه داران اماراتی را به اعطای وام های کالن ترغيب کرد؛ مساله ای «
      ». مالی، باعث بر جای ماندن قروض عمده ای شده استکه اکنون با اوج گرفتن بحران

در پی گريز سرمايه گذاران از بازارهای منطقه، ارزش سهام در امارات از شروع سال جاری ميالدی تاکنون، حدود يک تريليون 
  .دالر سقوط کرده است

گذر از بحران، به بازارهای مالی کشور تزريق می  ميليارد دالر را برای ١٩مقامات امارات اعالم کرده اند که مبلغی معادل با  
  . کنند
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از سال های گذشته، و با رشد تجاری و توريستی دبی، شمار زيادی از ايرانيان در اين شهر سرمايه گذاری کرده و به تجارت 
  .اين بحران می تواند کسب و کار آن ها را نيز تحت تاثير قرار دهد. مشغولند

ها و شرايط اقتصادی جديد به ويژه برای برخی آشورها آه خود را با  دگرگونی  ، تطبيق با»تاکونوميس«براساس گزارش 
ساخت و خريد و فروش  بازار. متكی بر اعتبارات خارجی در دبی هماهنگ آرده بودند، بسيار دشوار خواهد بود الگوی رشد

تواند باعث  ای است آه مشكالت آن می  ه اندازه بازار ب  با بحران مواجه خواهد شد و بزرگی اين٢٠٠٩امالك در دبی سال 
بود   توانسته٢٠٠٣اين در حالی است آه اين آشور از سال . امارات متحده عربی سايه افكند شود تا سايه رآود بر آل اقتصاد

 . درصد رشد ساالنه رآورددار پيشرفت در خاورميانه باشد ٩با 
خاورميانه داشته  واند پيامدهای ناگواری برای برخی آشورها در آسيا وگزارش رآود اقتصادی امارات می ت بر اساس اين

. بازگرداندن بخش اعظمی از آارگران مهاجر خواهد آرد باشد، زيرا دولت و صاحبان مشاغل در اين آشور را ناگزير از
بود،   خواهد٢٠٠٩خود در سال ميليارد دالر از ديون خارجی  ١٦ناگزير از تسويه يا استمهال  اميرنشين دبی نيز به نوبه خود

  .بسيار دشوار باشد رسد بدون دخالت مالی مستقيم از سوی دولت امارات متحده عربی امری آه به نظر می 
  

   قزاقستان
وضعيت زندگی شهروندان این کشور . قزاقستان به دليل فروش نفت و گاز در سال های اخير رشد فزاینده اقتصادی داشت

حال . آمد های شوروی سابق، از لحاظ توسعه اقتصادی الگو به حساب می  این کشور برای جمهوریبهبود فراوانی یافت و
ها را  رسد که با آغاز بحران مالی جهانی قزاقستان نخستين کشور آسيای مرکزی است که بيش ترین آسيب گزارش می

   . دالر اختصاص داده استدیده و دولت این کشور برای کنترل و به حداقل رساندن بحران مالی ملياردها 
 اقدامات دولت بروز گفته می شود.  مليارد دالر فقط برای رفع مشکل مسکن پرداخت خواهد شد٣شود که بيش از  گفته می
 ۵قزاقستان فقط در طول ماه گذشته در دو مرحله برای بار نحست «: آند های بيش تر اقتصادی قزاقستان را تهديد می بحران

    ». ميليارد دالر برای نجات نظام بانکی اختصاص داد١٠برای بار دوم ، در دو روز پيش مليليارد دالر و 
   

   تاجيکستان
ه سبب الهای این کشور کاهش یافته و این مس اند که انتقال ارز خارجی به بانک   اعالم کرده،مقامات دولت تاجيکستان

ری از تشدید بحران مالی، از اتحادیه اروپا درخواست کمک دولت تاجيکستان برای جلوگي. کاهش واردات این کشور شده است
این اتحادیه از . ها در آسيای مرکزی را به دو برابر افزایش دهد اتحادیه اروپا قرار است حجم سرمایه گذاری. کرده است

ر نگرانی کرده است  اظها،وزیر اقتصاد تاجيکستان.  مليون یورو به این کشور کمک کرده است۵٠٠استقالل تاجيکستان تاکنون 
کار خواهد کرد و این امر سبب کاهش ارسال ارز به تاجيکستان  که بحران مالی جهانی مهاجران تاجيک مقيم روسيه را بی

   . خواهد شد
به «: های اتحادیه اروپاست پور، کارشناس تاجيک معتقد است که کمک مهاجران تاجيک در روسيه موثرتر از کمک ميرزا سليم
مقدار ارز مهاجرین تاجيک در خارج که عمدتا در . رسد، مبلغ کالنی است ميلياردها دالری که از مهاجران تاجيک مینظر من آن 

های اتحادیه اروپا  کمک. دهد  درصد از مجموع درآمد ملی ناخالص تاجيکستان را تشکيل می٣۶کنند، بيش از  روسيه کار می
رین تاجيک نخواهد بود و خسارات وارده از کاهش ارسال ارز مهاجرین را جبران  اگر دو برابر هم بشود، جایگزین ارزی مهاجاحت

  ».نخواهد کرد
  

  افغانستان
بين المللی در خصوص مرگ  نزدیک شدن فصل سرما ،بحران غذایی به شدت افغانستان را تهدید می کند و سازمان های

افغانستان با :  گزارش کرده استنی الجزیره انگليسی شبکه تلویزیو.ميليون ها نفر به علت گرسنگی هشدار جدی داده اند
  خشکسالی.مواجه است که احتمال دارد زندگی ميليون ها افغان را به مخاطره بيندازد خطر بروز بحران غذایی در زمستان

  .است شدید در افغانستان بر ميزان برداشت محصوالت در این کشور تاثير منفی شدید داشته
های غذایی به افغانستان با پاسخ  غانستان و سازمان برنامه جهانی غذا برای ارسال محمولهدرخواست های دولت اف

  .مناسب کشورهای مختلف همراه نشده است
  .کنند است زمين های خود را رها کنند و از روستاها مهاجرت کمبود آب بسياری از کشاورزان افغان را وادار کرده

غير از گياهان چيزی ه خانواده ها ب مالی افغانستان بسيار بد است به طوری کهبر اساس این گزارش وضعيت در مناطق ش
مرکزی به آن ها کمک نمی کند ناراضی هستند و می گویند بسياری از  کشاورزان افغان از این که دولت. برای خوردن ندارند
  .وضعيت موجود به کشت خشخاش روی آورده اند که سود زیادی دارد کشاورزان به علت

 بيش از نيمی از جمعيت بيست و پنج ميليون .یافته است قيمت اقالم اساسی مصرفی مردم این کشور نيز به شدت افزایش
نان و   بسياری از این افراد قادر نيستند اقالم اساسی مصرفی شان از قبيل.زندگی می کنند نفری افغانستان زیر خط فقر

  .برنج را تهيه کنند
دالری برای رفع مشکل غذا درخواست کرده اند اما فقط سی و   جهانی غذا کمک دویست ميليوندولت افغانستان و برنامه

  .را دریافت کرده اند های درخواستی پنج درصد کمک
 در اين »شورش تهديدى بزرگ تر از«بر اساس گزارش بى بى سی؛ نهاد پژوهشى بريتانيايى گرسنگى در افغانستان را 

بنياد متحد خدمات . هزاران افغان نيازمند شده است  بين المللى براى رساندن مواد غذايى براىکشور خوانده و خواهان اقدام
بيش از هشت ميليون نفر در افغانستان به دليل کاهش محصوالت کشاورزى در اين   هشدار داده است که،سلطنتى بريتانيا

 .مواجه خواهند شد يد کمبود مواد غذايىافزايش بهاى مواد خوراکى در جهان، زمستان امسال با مشکل شد کشور و
دارد، گرسنگى و سوء تغذيه گسترده، احتماال  تحليلگران اين نهاد مى گويند با آن که حمالت طالبان در مرکز توجه جهانيان قرار

  ازاين موسسه بريتانيايى هشدار داده است اگر جامعه جهانى پيش. افغانستان است مانع بزرگ تر بر سر راه توسعه در
ترى  کشور با مشکالت بيش فرارسيدن زمستان، براى حل مشکل کمبود مواد غذايى در افغانستان اقدام نکند، مردم اين

اگر کشورهاى حامى بازسازى افغانستان دست به  است؛ اين نهاد هم چنين در گزارش خود آورده. مواجه خواهند شد
  . ت اين کشورها تضعيف خواهد شداعتبار و صالحي اقدامات هماهنگ در اين مورد نزنند،

غذايى در اين کشور را نگران کننده خوانده و در عين حال مى گويد براى رسيدگى  وزارت کشاورزى افغانستان هم کمبود مواد
که پيش رو  سالى «: معاون اين وزارت گفت،شريف شريفى. مشکل برنامه هاى فورى را روى دست گرفته است به اين

 ميليون دالر را اختصاص داده و ۵٠خريد گندم حدود  دولت افغانستان براى «: افزود، شريفى».ان کننده استداريم، واقعا نگر
کشاورزى  معاون وزارت» .هنوز هم جريان وارد کردن گندم ادامه دارد. پاکستان خريدارى کرده ايم  هزار تن گندم از۵٠تا اکنون 

دوردست که با ريزش برف راه هاى آن ها  ه انتقال مواد غذايى به مناطقمى گويد اين وزارت تصميم گرفته به زودى برنام
گرسنگى به بيش از دو ميليون تن  مقام هاى افغان اعالم کرده اند که اين کشور براى جلوگيرى از. بسته می شود را آغاز کند

  .گندم نيازمند است
نی در این کشور برقرار نکرده است، به لحاظ اقتصادی اشغال نظامی افغانستان توسط آمریکا و متحدانش، نه تنها فضای ام

  .نيز وضعيت مردم این کشور، بهبودی نيافته است
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  ايران
اند آه   برخی ادعاها حاکی از آن است آه بحران اقتصاد جهانی تاثيری در اقتصاد ايران ندارد، اما مدعيان فراموش آرده

آن هم در حالی که قائم مقام بانك مرآزی ایران، افت قيمت نفت را . د نفت دارد تكيه بر درآم تک پایه ای و عمدتااقتصاد ايران
ذخاير ارزی آشور درحدی است آه نياز وارداتی آشور را برای بيش از يك «: به مثابه زنگ خطری دانسته و تاکيد کرده است

گی، رفتارهای سوداگرانه و عواملی با توجه به حجم قابل مالحظه نقدين«اما وی هشدار می دهد آه » .سال پاسخ می دهد
 ٧٠وی به برخی از تدابير اتخاذ شده نيز اشاره آرده است آه تخصيص . از اين دست بايد مراقب پاشنه آشيل در بازار ارز بود

  ».درصدی بودجه عمرانی از آن جمله است
 دالر ١٠٠ت نفت ديگر به پايين تر از قيم« گفته بود  يس دولت نهمجاری ری تير ماه سال ٢۵، در حالی که  اعتمادروزنامه

نخواهد رسيد، چون عواملی که دست اندرکار بازار نفت هستند، به راحتی نمی توانند چنين اقدامی را انجام دهند، و چنين 
 روز نقش برآب ٩٠، اين پيش بينی محمود احمدی نژاد با گذشت »کاری موجب دگرگونی مناسبات اقتصادی جهان خواهد شد

  . درصد سقوط کرد۵٠مت نفت شد و قي
نوشته ايران به عنوان کشوری که »  دالر در هر بشکه رسيده۶۵اکنون قيمت نفت ايران به زير «اعتماد با اشاره به اين که 

  . درصد اقتصاد آن به درآمدهای نفتی وابسته است با مشکل روبرو می شود٨٠بيش از 
ان بسياری از کارشناسان سيل عظيم درآمدهای نفتی در دو سال اخير می اين روزنامه در عين حال تاکيد کرده اگرچه به گم

 درصد ٣٠توانست ايران را به يکی از اقتصادهای برتر دنيا تبديل کند، اما نه تنها اين گونه نشد بلکه تورم در کشور به مرز 
  .رسيده، و دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است

و از حدود   سير صعودی گرفته،زمان با آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد ی، نرخ تورم همبر اساس گزارش های بانک مرکز
  . درصد در شهريور ماه گذشته رسيده است٣٠به حدود  ١٣٨٣ درصد در اسفند ماه سال ١١

نده ايران در از سوی ديگر، با افزايش نرخ جهانی نفت، درآمد نفتی ایران در سال جاری به گفته محمد علی خطيبی، نماي
 ميليارد دالر ٧٠درآمد سال گذشته ايران از فروش نفت .  درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است٣٠اوپک، تا حدود 

  .بود
نتيجه پرداختن دولت نهم به شعار عدالت :  نوشت٢٠٠٨ نوامبر ١٨ برابر با ١٣٨٧ آبان ماه ٢٨روزنامه سرمایه، سه شنبه، 

 کاهش نرخ تورم به رشد کم سابقه نرخ تورم اشته و نيز در اولویت قرار گرفتن برنامه کنترل و حت سال گذ٥/٣اجتماعی طی 
از تغييرات قيمت » سرمایه«تحقيقات ميدانی گروه بازار کاالی  .خاصه افزایش قيمت کاالها و مواد خوراکی منجر شده است

براساس این .  تاکنون است١٣٨٤ن مواد طی سال های  درصدی قيمت ای٤٠٠ تا ١٠٠ قلم مواد خوراکی نشان دهنده رشد ٣١
 تومان ٨٥٠٠ درصد رشد به ١٠٢ تومان بوده با ٤٢٠٠ حدود ٨٤گزارش متوسط قيمت هر کيلو گوشت قرمز که در ابتدای سال 

  . در آبان ماه امسال رسيده است
 تومان در حال ٤٥٠٠ به ٨٤اوایل سال  تومان در ٢٠٠٠ درصد رشد از ١٢٥ميانگين قيمت هر کيلو ماهی نيز طی این مدت با 

  .حاضر افزایش یافته است
 ١٣٣ تومان به دست مصرف کنندگان می رسيد با ١٢٠٠ با متوسط قيمت ٨٤چنين هر کيلو گوشت مرغ که در ابتدای سال  هم

پرمصرف تا که قيمت این ماده پروتئينی   تومان عرضه می شود ضمن این٢٨٠٠درصد رشد طی این مدت هم اکنون با قيمت 
  . تومان در هر کيلو نيز افزایش یافته بود٣٥٠٠همين چندی پيش به حدود 

 ٢٥٥٠ تومان به ٨٥٠ درصد رشد از ٢٠٠متوسط قيمت هر ليتر روغن مایع طی دوره مورد بررسی با  :این گزارش می افزاید
، هر ١٠٠، لوبيا ١٧٥، هر کيلو عدس درصد رشد١٥٠چنين ميانگين قيمت انواع برنج طی این مدت با  هم. تومان رسيده است

 و کره محلی ١٢٠ و انواع محلی پنير ١٥٠ درصد، هر قالب پنير ١٨٠ درصد، هر ليتر شير ٢٢٠، نخود و سبزی ٢٣٣کيلو لپه نخود 
  . درصد رشد قيمت مواجه بوده اند١٢٨در هر کيلو با 

 درصد رشد قيمت ١٤٠نندگان در بازار سيب زمينی با براساس این گزارش در بازار ميوه و تره بار نيز طی این مدت مصرف ک
  .هر کيلو از این محصول روبرو شده اند

 ٢٢٠ درصد، سيب درختی ١٢٥ درصد رشد داشته و هر کيلو گوجه فرنگی ٢٠٠چنين قيمت هر کيلو پياز طی این مدت  هم
  . درصد رشد قيمت مواجه بوده است١٣٣ درصد و هر کيلو هندوانه با ٢٨٥ درصد، گالبی ٤٠٠ درصد، انگور ٢١٢درصد، هلو 

 درصد، ١٢٥ درصد رشد داشته و قيمت چای ١١٤این گزارش حاکی است طی دوره مورد بررسی قيمت هر کيلو قند و شکر 
 درصد و ميانگين قيمت هر کيلو شيرینی ١٠٠درصد، ماست  ١٤٠ درصد، کالباس ١٠٠درصد، هر کيلو سوسيس  ١٨٠نوشابه 

  .رو بوده اند درصد رشد روب١٠٠ون با  تاکن٨٤ل طی دوره سا
 درصد ٤٠٠ تا ١٠٠بر این اساس مصرف کنندگان ایرانی از آغاز به کار دولت نهم تاکنون در بازارهای مذکور با افزایش قيمتی از 

  .مواجه شده اند
اصطالح مدرن و به پایان  هنابودی اقتصاد ب« که وی آن را  ، از مردم جهان خواست برای آنچه١٣٨٧ آبان ٩نژاد،  محمود احمدی 

  .خواند، جشن بگيرند» راه رسيدن اندیشه ليبرالی
های ربوی آن، برائت  اقتصاد ليبرال و فرمول از« در این جلسه گفته است که ،نژاد به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، احمدی

 ».و رشددهنده است جوید و به دنبال اقتصادی پویا، متعالی می
خود بوده و در ابعاد فرهنگی و  های خواری ها و حرام ها، چپاولگری  غرب امروز گرفتار خودخواهیدنيای«به گفته وی 

 ».اقتصادی به پایان راه رسيده است
در  وی، .اظهار خوشحالی کرد» خود رسيده اندیشه استکباری و ضدالهی به پایان راه«که   در عين حال از این ،نژاد احمدی

های  ای برای بررسی راهکار  هفته، دستور تشکيل کميته  که ایننابودی اقتصاد غرب دانستهران را نشانه حالی این بح
 .ایران داده بود کاهش آثار این بحران بر اقتصاد

ما نباید تصور «:  هشدار داده بود بر خالف احمدی نژاد،اکبر هاشمی رفسنجانی، ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام  علی
 ».در این رابطه اظهار خوشحالی کنيم شود و نباید  ما تمام میکنيم که این مسائل به نفع

شش ميليارد (محمود احمدی نژاد، برای تامين کسری بودجه سال جاری خورشيدی، الیحه ای شش هزار ميليارد تومانی
  .به مجلس داده است) دالری

 و هدف آن گرفتن مجوزی برای جابه این الیحه که از سوی دولت به مجلس ارائه شده، اصالح الیحه بودجه ساالنه است
  .جایی بخشی از بودجه به بخش های دیگر است

دولت می گوید که یک ميليارد دالر از کسری خود را از طریق صرفه جویی تامين می کند و بقيه آن را از محل جابه جایی 
  .اعتبارات دیگر بخش ها تامين خواهد کرد
شخص شده بود که بخشی هایی نظير وزارت آموزش و پرورش، شرکت گاز، وزارت از آغاز نيمه دوم سال جاری در مهر ماه م

  . بهداشت و واردات بنزین با کسری بودجه مواجه است
 ۶٠٠معادل شش ميليارد و (تر از شش هزار ميليارد تومان  کسری بودجه وزارت آموزش و پرورش در پایان شهریور بيش

جه شرکت ملی گاز ایران نيز برای تکميل پروژه های عمرانی دو ميليارد دالر برآورد برآورد شده بود و کسری بود) ميليون دالر
  . شده است

بودجه واردات بنزین نيز در تيرماه ماه به پایان رسيده است و هم اکنون دولت از محل درآمدهای شرکت ملی نفت ایران، 
  . بنزین از خارج وارد می کند

 ميليون دالر بوده است و برآوردها نشان می دهد که این بخش تا پایان ٣٠٠ه ميليارد و  س،بودجه واردات بنزین در سال جاری
  .کم با حدود پنج ميليارد دالر کسری بودجه مواجه است سال دست



 ١٤

يس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور نوشت، اگر دولت  ری، به نقل از٢٠٠٨ اکتبر ١٨ - ١٣٨٧ مهر ٢٧ایلنا، شنبه 
  .  بخواهد رويه سه سال گذشته را در خرج کردن پول دنبال کند، وضعيت خطرناکی را پيش رو خواهيم داشتسال آينده

ستاری فر، در پاسخ به اين سئوال که کاهش قيمت نفت چه تاثيري بر اقتصاد ايران در سال آينده خواهد گذاشت، اظهار 
 نقل و انتقاالت در قدرت نوعی بی ثباتي ايجاد خواهد کرد، ضمن داشت؛ با توجه به اين که سال آينده انتخابات در پيش داريم،

اين که دولتی که سه سال عادت کرده خرج او بيش تر از دخلش باشد، سال آينده سال بسيار خطرناکی را پيش رو خواهد 
  .داشت

حساب ذخيره ارزی واريز ستاری فر، تصريح کرد؛ اگر در دوران طاليی افزايش قيمت نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت به 
 ميليارد دالر پول ذخيره می شد، در حالی که اين رقم براساس گزارش بهمن ١٥٠می شد، امروز بايد در حساب ذخيره ارزي 

 ميليارد دالر نفت فروخته است ١٩٧دولت ظرف سه سال گذشته .  ميليارد دالر بوده است٦/١٤ماه سال گذشته بانک مرکزی 
  . ده استو همه آن را مصرف کر

 دالر هم رسيد، ذخيره ١٥٠او اضافه کرد؛ ايران تنها کشور عضو اوپک است که ريالی از افزايش قيمت نفت را که تا حدود 
  . در حالی که کشورهای عضو اوپک هر کدام به فراخور خود از اين افزايش ها پس انداز کردند. نکرده است

 عصر.  گروه هایی مافيایی و نظامی هم چون سپاه پاسداران تسلط دارنداساسا بر اقتصاد ایران، مشتی غارتگر در قدرت،
نماينده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ، »عزت اهللا يوسفيان مال« ١٣٨٧ دی ٧ اظهارات ، در رابطه باايران

  .نده ای است، حاوی نکات و مطالب تکان دهی نفر به سيستم بانک٨٤ ميليارد تومانی ٨٥٠٠درباره بدهکاری 
 هزار ميليارد تومان است، عده ای ٢٤٠ تا ٢٢٠تکان دهنده از آن رو که در حالی که حجم پول در گردش در کشور رقمی بين 

 درصد حجم پول در ٣ ميليارد تومان از سيستم بانکی بيش از ٨٥٠٠توانسته اند با دريافت بيش از )  نفر٨٤(بسيار محدود 
 ). خود کنند... احتماال غير شفاف و داللی و(رون کشيده و صرف فعاليت های اقتصادی گردش کشور را از بانک ها بي

 نفر قصد ٨٤اين واقعيت هنگامی تکان دهنده تر می شود که به اظهارات اين مقام مسئول توجه نماييم که گفته است که اين 
که عمدتا هنگام دريافت اين وام ها سند يا وثيقه  ينبازگرداندن وام دريافتی خود را به بانک ها را نداشته و فاجعه آميز تر ا

 . های معتبر و متناسب با وام در اختيار بانک ها قرار نداده اند
وام ازدواج، وام خريد خودرو، (اين در حالی است که بسياری از هموطنانمان هنگامی که برای دريافت وام های بسيار ناچيز 

که بايد هفته ها  چند صد هزار تومانی يا چند ميليون تومانی از بانک ها، عالوه بر اين ...) وام خريد لوازم منزل، وام جعاله، وام
البته . (نزد بانک وام دهنده بگذارند...) سفته و سند ملکی و(و ماه ها معطل شوند در آخر نيز بايد دو يا چند ضامن و يا وثيقه 

 ). در حال حاضر بانک ها ديگر به هيچ کس وام نمی دهند
حال چگونه است که عده ای که هنوز نامشان اعالم نشده بدون هيچ حساب و کتابی اين چنين با دريافت وام های دهها و 

 -  بنا به اظهارات عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی-  صدها ميليارد تومانی از اموال مردم ، خود را در جايگاهی می يابند که
   ...بيت المال ندارند؟قصد بازگرداندن اموال مردم را به 

 پا را ، حتا وى. اخيرا گفته است آه بحران اقتصادى اخير در جهان تقريبا هيچ اثرى بر ايران نخواهد گذاشت ایرانرئيس جمهور
  .تواند حتى با قيمت پنج دالر براى هر بشكه بسازدی  آه ايران مگفته استگونه  از اين نيز فراتر گذاشته و اين

  
  ٢٠٠٨ سال بحران گرسنگی در

، به مناسبت روز جهانی ریشه کنی فقر و برای تاکيد بر لزوم تالش برای بهبود ١٣٨٧ مهر ٢٦ - ٢٠٠٨ اکتبر ١٧روز جمعه، 
شرایط زندگی ميليون ها تن از کسانی که با فقر و عواقب آن مواجه هستند، تظاهرات و راهپيمایی هایی در نقاط مختلف 

  . جهان سازمان داده شده است
ف ارسال پول توسط کارگران مهاجر، که ناشی از کمبود تقاضا برای نيروی کار در ایاالت متحده است، می تواند بسياری از توق

  . خانوارهای وابسته به این منبع درآمد را با خطر گرسنگی مواجه سازد
  .ان درخواست کمک کرده است کشور جه٣١ ميليارد دالری جهت کمک به فقرا در ٧سازمان ملل، از جامعه جهانی برای کمک 

 با صدور بيانيه ای از جامعه جهانی خواسته است برای ،، مسئول کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد»جان هولمز«
  . ميليارد دالر به این سازمان کمک کنند٧ کشور جهان ٣١کمک به نيازمندان و فقرا در 

نيه خود ضمن اشاره به افزایش شمار نيازمندان در جهان، اعالم  در بيا،مسئول کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد
  . کشور جهان به کمک های فوری نياز دارند٣١ ميليون نفر در ٣٠کرده است که در حال حاضر 

 ميليون دالر ٨٠٠ ميليارد و ٣ برای کمک به نيازمندان در جهان تقاضای ،الزم به ذکر است که سازمان ملل متحد سال گذشته
 . ضطراری کرده بود، اما تنها بخشی از این بودجه از سوی جامعه جهانی تامين شدکمک ا

براساس برآورد سازمان ملل متحد، از حدود هفت ميليارد نفر جمعيت جهان نزديک به يک ميليارد نفر از گرسنگی مزمن رنج 
تغذيه هستند، شامل نمی   ديگر اشکال سوءاما اين يک برآورد اوليه است و افرادی را که دچار کمبود ويتامين يا. می برند

سال قبل سازمان ملل . به اين ترتيب شايد تعداد کل افرادی که امنيت غذايی ندارند از سه ميليارد نفر نيز فراتر برود. شود
  . تغذيه به گوش جهانيان رساند  هزار کودک در اثر سوء١٨متحد وخامت اوضاع غذايی جهان را با اعالم مرگ روزانه 

امروزه در اياالت متحده آمريکا توليد مواد غذايی از نيازهای مردم اين کشور فراتر . کمبود توليد علت اصلی گرسنگی نيست
  . چنان يکی از معضالت بزرگ آمريکا محسوب می شود می رود اما گرسنگی هم

 از عدم امنيت غذايی رنج ٢٠٠٦سال  ميليون نفر از مردم اين کشور در ٣٥ بيش از ،براساس برآورد وزارت کشاورزی آمريکا
 ١٢به علت عدم دسترسی به مواد غذايی بيش از .  ميليون نفر از اين تعداد را کودکان تشکيل می دهند١٣می برده اند که 

در کشورهای فقير نيز توزيع ناعادالنه مواد غذايی علت اصلی . ميليون خانوار آمريکايی با خوراک معمول تغذيه نمی شوند
گرسنگی فقرا و مازاد «چند سال قبل روزنامه نيويورک تايمز در مقاله ای تحت عنوان . ی پايدار محسوب می شودگرسنگ

نياز، در عين «،  نيز در همان زمان با عنوان»وال استريت ژورنال«روزنامه .  بر اين مساله انگشت گذاشت»توليد گندم در هند
  .  به معمای غذا در هند پرداخت»بی نيازی

زمان بهای مواد  افزايش سريع و هم. ، دامان همه را از جوانان تا سالمندان و کودکان گرفته است٢٠٠٨ان غذا در سال بحر
، پيامدهای ويرانگری برای تغذيه بشر یدر بازارهای جهان) ذرت، گندم، سويا، برنج و روغن های خوراکی(غذايی اصلی 
.  افزوده شد٢٠٠٧ درصد در سال ٣٧ و ٢٠٠٦ درصد در سال ١٤، بيش از ی قلم از کاالهای کشاورز٦٠بر بهای . داشته است

بهای گندم و سويا نيز .  درصد رسيد٧٠ آغاز شد و در عرض چند ماه به بيش از ٢٠٠٦افزايش بهای ذرت از اوايل پاييز سال 
بهای . ست يافته استطی اين مدت به سرعت رو به افزايش گذاشت و اکنون به يک رکورد بی سابقه در دهه های اخير د

بر . است نيز افزايش يافته است که يکی از اقالم اصلی در رژيم غذايی فقر...) روغن سويا، روغن نخل و(روغن های خوراکی 
  . درصد افزوده شد ١٠٠بهای برنج هم در سال گذشته بيش از 

، سوداگران ٢٠٠٨شورها در زمستان به موازات وخيم تر شدن اوضاع مالی آمريکا و گسترش اين بحران مالی به ديگر ک
 از سود بيش  می نامند،»گردش فوق العاده کاال« تا از آنچه که جلب شده اندسرمايه خود را به سوی مواد غذايی و فلزات 

   . بهره مند شوندتری
ر يک ميليارد نفر ساکن شهرها هستند که از اين تعداد، بالغ ب) بيش از سه ميليارد نفر(در حال حاضر نيمی از جمعيت جهان 

ول اداری يکی از مناطق فقيرنشين پيرامونی ئمس. در حلبی آبادها زندگی می کنند) حدود يک سوم جمعيت شهرنشين دنيا(
جمعيت به سرعت در حال افزايش است در حالی که اقتصاد روند نزولی را طی می «: شهر الگوس پايتخت نيجريه می گويد

. بل الگوس را نگاه کنيد متوجه خواهيد شد که اين شهر اکنون به شهر فقرا تبديل شده است سال ق٢٠ يا ١٠کند اگر تصاوير 
  ».مردم الگوس با پوست و گوشت خود آثار فرآيند جهانی شدن را احساس می کنند
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به .  می دهندحدود سه ميليارد نفر، یعنی حدود نيمی از جمعيت جهان، با درآمدی کم تر از دو دالر در روز به زندگی خود ادامه
  .گفته این سازمان، تالش برای مقابله با این وضعيت و دست یابی به هدف کاهش فقر در جهان ادامه خواهد یافت

، در گزارشی اعالم کرده است که به دليل افزایش »آکسفام«هم زمان با فرارسيدن روز جهانی غذا، سازمان بين المللی 
  .سان دیگر به شمار گرسنگان افزوده شده اند ميليون ان١٢٠قيمت مواد غذایی در جهان 

بر اساس این گزارش، افزایش قيمت مواد غذایی باعث تشدید فقر در ميان فقيرترین کشورها جهان شده، در حالی که سود 
  .شرکت های بين المللی چها برابر افزایش یافته است

ز گرسنگی رنج می برند را حدود یک ميليارد نفر اعالم هم زمان نيز سازمان ملل متحد شمار انسان های که در سراسر جهان ا
  .و خواستار اقدام جهانی برای مبارزه با فقر و گرسنگی شده است

مراسم روز جهانی ریشه کنی فقر، در مناطق مختلف جهان در حالی برگزار می شود که بحران مالی فعلی، تامين منابع الزم 
  . استبرای تحقق این هدف را به مخاطره انداخته

 و گردهمایی حدود یک صد هزار نفر در ميدان حقوق و آزادی بشر ١٩٨٧سابقه برگزاری روز جهانی ریشه کنی فقر به سال 
  .  بوده است١٩٤٨در محله تروکادرو، پاریس، باز می گردد که محل امضای اعالميه جهانی حقوق بشر در سال 

 از امکانات مناسب رفاهی، از جمله دسترسی به خوراک، پوشاک،  اعالميه جهانی حقوق بشر، برخورداری٢٥براساس ماده 
  . مسکن و خدمات درمانی و اجتماعی کافی از جمله حقوق اساسی تمامی افراد بشر محسوب می شود

 به یاد قربانيان فقر، گرسنگی، خشونت و ارعاب و سرکوب صورت گرفت و مجمع عمومی سازمان ملل ١٩٨٧گردهمایی سال 
 این روز را به رسميت شناخت و برگزاری آن را به کشورهای عضو سازمان توصيه ١٩٩٣یب قطعنامه ای در سال متحد با تصو

  . کرد
سازمان فراخوان جهانی برای اقدام عليه فقر، که خود را بزرگ ترین شبکه جامعه مدنی در جهان معرفی می کند، گفته 

ز کشورهای آمریکای التين شاهد کاهش پول ارسالی توسط افراد است که در ماه های اخير، خانوارهای فقير در شماری ا
  .این خانواده ها بوده اند که برای کار به ایاالت متحده مهاجرت کرده اند

وضعيت امروز غذا در جهان، انعکاسی از . غذا، حق بشر است و دولت ها موظفند تغذيه مناسب را برای مردم خود تامين کنند
  .  و سياسی ميان کشورهاستروابط نابرابر اقتصادی

  
   کشور جهان ٣٣فقر و گرسنگی شدید در 

ترین آمارها، شمار گرسنگان در   براساس تازه . شده است ميليون نفر به شمار گرسنگان در جهان افزوده٧۵ سال ۴در فاصله 
افزایش مداوم قيمت مواد .  افزایش یافته است٢٠٠۶ ميليون نفر در سال ٩٢٣ به ٢٠٠٢ ميليون نفر در سال ٨۴٨جهان از 

  .غذایی در جهان، این وضعيت بحرانی را حادتر کرده است
 ٣٣ اعالم کرد که جمعيت زیادی در ، در برلين٢٠٠٨  اکتبر١۴شنبه  سهروز » کمک به رفع گرسنگی در جهان«سازمان آلمانی 

 »بسيار هشدار دهنده« کشور، ٣٣بنا به این گزارش، وضعيت فقر و گرسنگی در این . کشور جهان با گرسنگی روبرو هستند
يليون نفر افزایش یافته  م٩٢٣ ميليون نفر به ٨۴٨ سال، شمار گرسنگان از ۴  در فاصله.  است»هشدار دهنده«کم  و یا دست

  . است
 یک ميليارد انسان گرسنه در گی در جهان گفته است، وجود تقریبا سازمان کمک به رفع گرسن خانم اینگبورگ شویبله، رئيس

این : گوید ها، که خود در بوجود آمدن آن مقصر بودند، می وی با اشاره به بحران اخير بانک. آور است  جهان برای بشریت شرم
  . مقصر نيستنده دچار آنند،ها در وضعيت اسفباری ک يليارد انسان برخالف بانکیک م

 ٢٠ها اختصاص داده  گوید، پولی که دولت بوش برای نجات بانک می) فائو(ژوزه گراسيانو، ریيس سازمان خوابار و کشاورزی 
  .توان با آن گرسنگی را در جهان از بين برد برابر بيش از مبلغی است که می

ها در ارتباط با بحران مالی، به بحران گرسنگی   شویبله، خواهان آن است که تغيير نگاه عمومی نسبت به نقش دولتخانم
تنها برای بازگرداندن شمار .  بر عليه گرسنگی است» نجات یک بسته«جهان نيازمند : گوید او می. در جهان نيز امتداد یابد

ميليارد دالر کمک خارجی نيازمند ١۴رهای در حال توسعه، ساالنه به گرسنگان به سطح چهار پيش، بخش کشاوزری کشو
  .است

 
  افزایش بی کاری در جهان

 سرمایه داری دولت های، سازمانی وابسته به )ILO(رئيس سازمان کار جهانی ،  Juan Somavia،٢٠٠٨ اکتبر ٢٠روز دوشنيه 
 ٢١٠به  ٢٠٠٧  ميليون نفر در سال١٩٠ا تعداد بی کاران از بنا بر ارزیابی م«مطبوعاتی اعالم کرد که  است، در یک مصاحبه

 دالر در روز زندگی می یککارگران فقير که با کم تر از  او ادامه داد که تعداد.  افزایش خواهد یافت٢٠٠٩ميليون نفر در سال 
  ».زایش خواهد یافت ميليون نفر اف١٠٠ دالر در روز در آمد دارند به دوکم تر از   ميليون و کسانی که٤٠کنند به 

  
  اخراج سازی ها

مریکا، جدیدترین قربانيان بحران مالی کارکنان دومين بانک بزرگ آ: بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگليسی
  .  درصد کارکنان بانک سيتی گروپ اخراج می شوند٢٠جهانی هستند زیرا 
این غول بانکی .  خود ادامه دهندتوانند در بازار اقتصادی به حيات در تالشند با کاهش هزینه های خود ب،مسئوالن این بانک

  . هزار نفر دیگر را اخراج کند۵٣ هزار تن از کارکنان خود را اخراج کرده بود و قصد دارد ٢٣مریکا چندی پيش آ
مسئوالن دومين .  بودد هزار نيرو دارد و هيچ از یک بخش های آن از این طرح کاهش نيرو در امان نخواه٣٧۵ ،این بانک بزرگ
مریکا پذیرفتند اما این ميليارد دالری وزارت خزانه داری آ ٧٠٠ ميليارد کمک دولتی را در قالب طرح ٢۵مریکا با اکراه بانک بزرگ آ

  . رقم هم نتوانسته است به حل مشکالت مالی این شرکت کمک چندانی بکند
مریکا در وال های بازار بورس آ گروپ زمانی یکی از قطب ها و ستون بانک سيتی:  افزود، خبرنگار الجزیره انگليسی،جان ترت

بحران اعتبارات رهنی و بحران مالی ضربه شدیدی به بدنه این بانک . استریت بود و ارزش سهام آن رشد قابل توجهی داشت
  . وارد کرد

ان اقتصادی در امریکا، بانک سيتی گروپ با ادامه سير نزولی بحر.  ميليارد دالر متضرر شد٢٠این بانک در این شرایط حدود 
مریکا در یک سال گذشته ها و موسسات مالی آبانک . تنها بانکی نخواهد بود که به اخراج کارکنان خود مبادرت خواهد کرد

  . آینده شمار بيش تری از کار بی کار شوند  هزار نفر از نيروهای خود را اخراج کرده اند و پيش بينی می شود در١۶٠
سه شرکت خودروسازی جنرال موتورز، فورد و . ت خودروسازی آمریکا یکی دیگر از قربانيان این وضع اقتصادی استصنع

  .  با مشکالت زیادی مواجه هستند،کرایسلر
این وضع گویای آن است که صنعت خودروسازی آمریکا که صدها هزار نفر را به صورت مستقيم و ميليون ها نفر را به صورت 

  .مداهد آ به کار مشغول داشته است، احتماال در آینده به زانو در خوغيرمستقيم
 نوامبر، در برابر کميسيون بانکداری سنای آمریکا، هشدار ١٨مدیره جنرال موتورز روز دوشنبه  ، رئيس هيئت»ریک واگونر«
یسلر منتهی شود، سه ميليون  موتورز، فورد و کرا  که اگر بحران صنایع خودروسازی آمریکا به ورشکستگی جنراله بودداد

  .رفتفرصت شغلی در ایاالت متحده از دست خواهد 
 ميليارد ١۵٠رئيس جنرال موتورز توضيح داد که اگر صنایع خودروسازی ورشکسته شوند، درآمد مردم آمریکا ظرف یک سال 

  .فت خواهد کرد ميليارد دالر کم تر ماليات دریا١۵٠یابد و دولت نيز ظرف سه سال آینده  دالر کاهش می
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دليل این .  تاکنون سابقه نداشته است١٩٩١در ماه اکتبر امسال، فروش خودرو در آمریکا به حدی کاهش یافت که از سال 
به دليل کاهش تقاضا، هم چنين . ها بر سر پرداخت وام به عالقمندان خرید خودرو اعالم شده است گيری بانک امر، سخت

فروش .  دسامبر خط توليد خود را در آمریکای شمالی برای دو روز تعطيل خواهد کرد٢٣ و ٢٢ تویوتا اعالم کرد که در روزهای
  . درصد نسبت به سال پيش کاهش یافت١٢تویوتا در ده ماهه گذشته 
کمپانی کرایسلر، ارزش سهام دایملر را .  از ميلياردها دالر زیان سخن گفت٢٠٠٧ در ابتدای سال ،خودروسازی فورد آمریکا

  . می دهد و رنو هزاران نفر از کارگران خود را اخراج می کندکاهش
 درصد کاهش ٩ارزش سهام فورد اینک نزدیک به .  ميليارد دالر زیان متحمل شد٧/٨، بالغ بر ٢٠٠٧فورد آمریکا در آغاز سال  

  .رقمی که بيش از دو برابر انتظار کارشناسان است. دهد نشان می
های سختی   را سال٢٠٠٩ و ٢٠٠٨های  عنوان دومين خودروساز بزرگ آمریکا، سال رد بهدون لکلير، مدیر مالی شرکت فو
   .داند برای این کمپانی آمریکایی می

ز بحران جویی و تعدیل نيروی کار ا سازی ایاالت متحده تصميم دارد با صرفه ترین کارخانه اتوموبيل بزرگ، (GM) موتورز جنرال
                                  .مریکاست آمجموعه جنرال موتورز یر ز همپلشرکت آلمانی ا. عبور کند

 درصد از سهام ٢٠در حال حاضر . کرایسلر، سومين خودروساز آمریکایی هم وضعيت بهتری از دیگر رقيبان آمريكايى ندارد
ارزش این سهام در پایان . دارد ميليون یورو ارزش ١٧١کرایسلر آمریکا، متعلق به خودروسازی دایملر آلمان است که در حدود 

  .شد  ميليون یورو برآورد می٩٠٠، حدود ٢٠٠٧سال 
 .کند  تحمل می.کرده استپنجم از سهام کرایسلر را در اختيار دارد، اما زیان قابل توجهی   با وجود این که تنها یک ،دایملر

در بازار سرمایه  DAX کشاندن ارزش شاخص درصد هم سقوط داشته و موجب پایين ١٠سهام کمپانی دایملر در مقاطعی تا 
  .شده است

شد، اکنون   ميليارد یورو برآورد می٧/٧تا چندی پيش، ) بدون کسر ماليات و سود سهامداران(درآمد ناخالص ساليانه دایملر 
  . شود  ميليارد یورو رانده می٧اما سخن از 

این . دهد  جویی، واکنش نشان می  ای غربی، با صرفهخودروساز فرانسوی رنو هم، به بازار کساد فروش خودرو در اروپ
  . هزار نيروی کار خود را اخراج کند۵ها، بيش از   شرکت قصد دارد، بر اساس گزارش رسانه

  . یابد شود و تنوع توليد کاهش می اند که استخدام این شرکت در اروپا متوقف می  اعالم کرده، رنو در پاریسمدیران
رنو قصد دارد در دو  .اند  ویژه در اروپا، اعالم کرده   هزار نفر، به۶ها تا  نگرانی خود را از افزایش اخراجهای کارگری،  اتحادیه

  .جویی کند  ميليون یورو صرفه٨۵٠سال آینده، در مجموع، 
درصد  ٨از فروش خودرو، که در سال گذشته . دوران سختی را در پيش دارد   صنعت خودروسازی اروپای غربیبدین ترتيب، 

  . بازهم یک ميليون دستگاه کم خواهد شد٢٠٠٩کاهش یافته بود، در سال 
 ميالدی، فروش خودروها در کشورهای اروپائی باز هم یک ميليون ٢٠٠٩کنند که تا پایان سال  بينی می کارشناسان پيش

ها  یابد و این کنسرن کاهش میهای دایملر، رنو، پژو و سيتروئن  ها، درآمد کنسرن براساس برآورد آن. دستگاه کاهش یابد
فورد و اوپل، با توقف . ها گام بردارند  جوئی در هزینه  ناچار خواهند شد مثل فورد و اوپل، به سمت کاهش توليد و صرفه

  .موقت توليد خود، در برابر رکود بازار واکنش نشان دادند
 شدن کامل برخی از خطوط توليد را نيز به دنبال ها، ممکن است به توقف موقت توليد محدود نماند و بسته واکنش کنسرن 

  .این نگرانی هم اکنون در ميان کارگران اوپل در شهر بوخوم آلمان آشکار است. داشته باشد
 هزار ۴٠٠تنها در آلمان، . های سازنده لوازم و قطعات خودرو نيز سرایت کرده است کاهش توليد در سراسر جهان به کارخانه

تر قطعات به این   درصد کم٢۵ تا ٢٠جاری، صنایع خودروسازی  ماهه پایان سال  تنها برای سه. کنند ر مینفر در این بخش کا
  .اند  ها سفارش داده کارخانه

  . شده استدچار بحران فزاینده ایکننده نياز صنعت خودروسازی است،  عالوه بر این، در صنایع فوالد نيز، که تامين
 و نيم ميليارد ١٥جنرال موتورز، اعالم کرده است که در سه ماهه دوم سال جاری ميالدی، کارخانه خودرو سازی آمریکایی 

   .دالر ضرر کرده است
 ميليارد دالر برای ٩جنرال موتورز می گوید ميزان فروش اتومبيل هایش در آمریکا معادل یک پنجم کاهش یافته و ناچار شده 

  . هزار از کارمندان خود هزینه کند١٦اخراج 
 ميليون دالر به همراه ٣٠٠هش قيمت اتومبيل های بزرگ و دست دوم نيز برای جنرال موتورز زیانی معادل یک ميليارد و کا

  .جنرال موتورز طی بيانيه ای گفته است که انتظار یک زیان قابل توجه را داشته است .داشته است
تر از ميزان پيش بينی شده خواهد  ، کم٢٠٠٨ سال هشدار داده بود ميزان منفعتش در BMW تر، شرکت آلمانی ب ام و پيش

  .را نيز سال دشواری خوانده بود ٢٠٠٩بود و سال 
 درصد ٤٢کمپانی ژاپنی نيسان نيز اول ماه اوت، اعالم کرد که ميزان سودش در سه ماهه دوم سال جاری ميالدی معادل 

  .کاهش داشته است
قيمت اتومبيل، کاهش شمار کارمندان و نيز کاهش تعداد کاميون های مقامات نيسان می گویند در نظر دارند با افزایش 

  .نيسان با ضرر فاحش مقابله کنند
  

   هزار کارمند را بی کار می کند٧٥بانک سيتی گروپ 
 هزار ٢٣این رقم قبال .  هزار نفر از کارمندان این بانک بی کار خواهند شد٧٥ اعالم کرده است که ،بانک آمریکایی سيتی گروپ

این بانک هم اکنون در سال جاری ميالدی، بيش .  درصد نيروی کار سيتی گروپ است٢٠این رقم بيش از  .فر اعالم شده بودن
  .کار کرده است  هزار نفر از کارمندان خود را بی٢٠از 

 سراسر جهان از آن جا که سيتی گروپ در سراسر جهان شعبه دارد انتظار می رود که شمار زیادی از کارمندان این بانک در
 در اثر بدهی های غيرقابل وصول که عمدتا در ارتباط با وام مسکن در ٢٠٠٧این بانک در سال . کار خود را از دست بدهند

  .  ميليارد دالر از دست داد٢٠آمریکا بود، بيش از 
ین بانک سودی نخواهد ، ا٢٠١٠ بالوقفه ضرر کرده است و تحليلگران می گویند تا سال ،سيتی گروپ در دوازده ماه گذشته

  .داشت
 درصد کاهش داده و در سال ٢٠انتظار مدیران این بانک این است که با کاهش تعداد کارمندان خود، هزینه های بانک را تا 

 درصد از ارزش سهام این بانک کاسته ٧٠ در طول سال جاری ميالدی حدود ،سيتی گروپ.  ميليارد دالر برسانند٥٠ به ٢٠٠٩
  . شده است

 نهاد مالی است که از برنامه تضمين بدهی بانک ها توسط ٩تی گروپ که از بزرگ ترین بانک های آمریکاست یکی از سي
 یکی از بزرگ ترین موسسات مالی جهان محسوب می شود که دارای  هم چنين این بانک،.دولت آمریکا، استفاده کرده است

  .بيش از دویست ميليون مشتری در یک صد کشور جهان است
، از نظر ارزش سهام، که به ٢٠٠٧این بانک بزرگ ترین عرضه کننده کارت های اعتباری در جهان محسوب می شود و تا سال 

  . ميليارد دالر بالع می شد، بزرگ ترین بانک جهان محسوب بود٢٥٠بيش از 
اندکی بيش از بيست ميليارد با کاهش سریع ارزش سهام بانک در سال جاری، در حال حاضر ارزش بازار این نهاد مالی به 

  .دالر کاهش یافته که در نظام بانکی بين المللی، مبلغ قابل توجهی نيست
عالوه بر زیاندهی سنگين در خالل یک سال اخير، که به کاهش سطح فعاليت بانک و اخراج به بيش از هفتاد هزار تن از 

 کرده بودند که انتظار نمی رود این موسسه دست کم کارمندان آن در کشورهای مختلف منجر شده، کارشناسان پيش بينی
  .تا دو سال دیگر سودده شود
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 باز می گردد که در ابتدا برای ارائه خدمات بانکی به ١٨١٢سابقه فعاليت سيتی گروپ به افتتاح سيتی بنک نيویورک در سال 
  .ش دادبازرگانان این شهر آغاز به کار کرد اما به زودی، دامنه فعاليت خود را گستر

  
  وضعيت نگران کننده کارگران مهاجر

کشورهای در حال توسعه در معرض  ها کارگر مهاجر را در بحران مالی جهانی وضعيت شغلی ميليون: دویچه ولهگزارش 
 .های سازمان ملل برای مبارزه با فقر ابراز نگرانی کرد آینده برنامه دبيرکل سازمان ملل متحد در مورد. خطر قرار داده است

ها فرصت شغلی در کشورهای  شد که ميليون کنند که بحران مالی جهانی باعث خواهد بينی می های کارگری پيش  اتحادیه
شاران بورو، . کارگران مهاجر و مهاجران غيرقانونی آشکارا افزایش یابد در حال توسعه از دست برود و بدین خاطر شمار

پایتخت فيليپين، پيامدهای  فرانسی راجع به مهاجرت و توسعه در مانيل،های جهانی کارگری، در حاشيه کن اتحادیه ریيس
ویژه کارگران مهاجر در کشورهای در   به مایه نگرانی است که وی گفت،. بحران مالی ده سال پيش در آسيا را یادآوری کرد

  ميليون فرصت شغلی٢٠حدود  افزود که ممکن است تا ،خانم بورو. به شدت آسيب خواهند دید حال توسعه از بحران کنونی
 .کارگران مهاجر از دست برود

این . اند که مهاجرت نيروهای کار را محدود خواهند کرد  کرده در رابطه با بحران مالی جهانی، چندین کشور اعالم«:  گفت،بورو
. هستند  مشغول به کارکارگران ساختمانی، بلکه زنان خواهد شد که به عنوان پرستار یا نظافتکار محدودیت نه تنها شامل

مجبورند پس از بازگشت با فقر و بی کاری  شوند و هایی هستند که به کشورشان بازگردانده می  ها نخستين گروه  این گروه
  ».دست و پنجه نرم کنند

کارگران مهاجر به کار مشغول هستند،   در کنفرانس مذکور از همه کشورهایی که در آن ها،دبيرکل سازمان ملل متحد
لوحی است اگر بپنداریم که   ساده«: وی هشدار داد. رعایت کنند خواست که حقوق کار و حقوق انسانی این کارگران را

 هم اکنون. شان نخواهد داشت بر وضعيت مهاجران و شيوه رفتار جوامع گوناگون با مهاجران بحران مالی کنونی تاثيری
های ساختمان و جهانگردی  بخش خصوص در اند، به  ان صدمه دیدهشاهد افزایش مهاجرت از کشورهایی هستيم که از بحر

 ».تر کارگران مهاجر در آن مشغول به کار هستند که بيش
در کنفرانس مهاجرت و توسعه است،  کنندگان  ميزبان شرکت،١٣٨٧  آبان٩ -  ٢٠٠٨  اکتبر٣٠شنبه  در مانيل، که تا روز پنج

های جهانی  کریستوف نگ، یکی ازاعضای شبکه اتحادیه. زدند به تظاهراتصدها نفر به حمایت از کارگران مهاجر دست 
کارگران  «:کرد  تاکيد،نگ. کنفرانس مانيل اقداماتی به منظور حمایت از کارگران مهاجر انجام نشد کارگری، انتقاد کرد که در

وق کار و حقوق انسانی برخوردار باشند و کارگران باید از حق این.  هستند و باید با آن ها رفتاری انسانی داشت مهاجر انسان
برای محافظت از  کنيم بر این که در سراسر دنيا قواعد و قوانين و ساز و کارهایی  کارگری تاکيد می ما به عنوان اتحادیه

 ».کارگران مهاجر معين شوند
های سازمان ملل متحد  بر برنامهکه بحران مالی   گفت که عميقا نگران است از این،بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد
 از کشورهای صنعتی خواست، به قولی که ،دبيرکل سازمان ملل متحد. تاثير بگذارد برای کمک به کشورهای در حال توسعه

  .وفا کنند و به کشورهای در حال توسعه برای مبارزه با فقر یاری برسانند اند  داده
  

  گسترش بی کاری در کشورهای منطقه عربی خليج
 خود پيش ٢٠٠٨ویژه مشاوره مدیریت و اقتصاد، در گزارش پایان سال » ادونتيج«بنا به گزارش بخش فارسی العربيه، شرکت 

بينی کرد که ميزان استخدام در کشورهای خليج طی سه سال آینده در پایين تری سطح خود در ساليان اخير قرار خواهد 
.  استخدام های جدید به کاهش حقوق کارکنان خود خواهد اندیشيدگرفت و شرکت های فعال در صنعت و خدمات به جای

بازار کار منطقه عربی خليج از ماه اکتبر تا دسامبر «:  گفته است٢٠٠٨این شرکت در چهارمين گزارش خویش طی سال 
در سه «و پيش بينی می شود که : جاری حدود سی هزار تن از کارکنان خویش را در سطوح مختلف را از دست داده است

ميزان کاهش حقوق پایه در «طبق این گزارش، » .ماه اول سال آینده نيز به همين نسبت از کارکنان منطقه کاسته شود
 ٣٨ تا به امروز، در سطح حقوق های باال ٢٠٠٨بخش های سرماه گذاری مالی و شهرک سازی و توسعه معماری از اکتبر 

  »... درصد رسيده است٤٠ر سطح حقوق های متوسط به این کاهش د. درصد کاهش از خود نشان داده است
 

   در چند کشوراعتراضات اجتماعی
  

های  برای هشتمين هفته متوالی، هزاران نفر از مردم ایسلند در اعتراض به وضعيت اقتصادی کشورشان در خيابان :ایسلند
 . پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند»ریکياویک «شهر

ند را عامل افزایش بحران اقتصادی در کشورشان توصيف و خواستار لسهای اقتصادی دولت ای تظاهرکنندگان سياست
 .برگزاری انتخابات زودهنگام شدند

 
های  های دولتی رومانی، در اعتراض به افزایش هزینه های زندگی در خيابان هزاران نفر از کارمندان بخش :رومانی

 .زدند پایتخت این کشور دست به تظاهرات »بخارست«
های دولت ليبرال این کشور را عامل وضعيت نامناسب اقتصادی رومانی توصيف و   سياست،شرکت کنندگان در این تظاهرات

  .خواستار افزایش ميزان دستمزدها و بهبود وضعيت زندگی خود شدند
د، تهدید کرده اند که در تظاهرات را به عهده داشتن ست اتحادیه های کارمندان دولتی که سازماندهی این ها حاکی گزارش

  .صورت بی توجهی دولت اعتصاب و تظاهرات سراسری را سازمان خواهند داد
   

 با ،ها هزار نفر از کارگران، کارمندان دولت، دانشجویان، اعضای نهادهای مدنی و هواداران احزاب سياسی ترکيه ده :ترکيه
 .ادی دولت این کشور شعار دادندهای اقتص  عليه سياست،»آنکارا «برگزاری تظاهراتی در شهر

 در رفته و در این تظاهرات که اها هزار نفر از مردم ترکيه از شهرهای مختلف این کشور به آنکار ها ده بر اساس گزارش
  .کاری در ترکيه اعتراض کردند  برگزار شد شرکت کرده و نسبت به افزایش فقر و بی»صحيه «ميدان مرکزی

قتصادی دولت ترکيه را عامل افزایش فشار اقتصادی بر مردم این کشور توصيف و عليه دولت های ا تظاهرکنندگان سياست
  . شعار دادند»رجب طيب اردوغان«

 نيز ميان تظاهرکنندگان و پليس روی داده که بر اثر آن شماری از تظاهرکنندگان زخمی یدر جریان تظاهرات مذبور درگيرهای
  .شده اند

  
وضعيت نابهنجارشان صورت گرفته بود، با   کارگران مهاجر را که در اعتراض به دستمزد پایين وپليس کویت، تظاهرات :کوبت

  .خشونت پایان داد
 

های دولتی در مجارستان، در اعتراض به تصميم دولت برای حذف پرداخت پاداش  هزاران نفر از کارمندان بخش :مجارستان
 .شور دست به تظاهرات زدند پایتخت این ک،»بوداپست«های  آخر سال، در خيابان
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 دست به تجمع زده و تهدید کردند در صورت عدم پرداخت پاداش آخر سال از ،تظاهرات کنندگان در مقابل پارلمان مجارستان
  .سوی دولت، دست به اعتصاب سراسری خواهند زد

  
 و   دست به اعتصاب، آارگر خدمات عمومى در سراسر شيلى٤٥٠٠٠٠، بيش از ٢٠٠٨ نوامبر ١٧روز دوشنبه  :شيلى 

 درصد افزايش ٦\٥ تنها موافق ،دولت شيلى.  درصد به دستمزدها شدند١٤\٥آارگران خواهان افزايش . تظاهرات زدند
  . باشدی  م٩\٩   براى يك زندگى ساده قل ميزان افزايش ساالنه دستمزدهاها می باشد در حالی آه حداحقوق 

   
 و دیاین اعتراضات به بخش های مختلف اقتصا. از کرد دانشحویی آغضات کارگری و را با اعترا٢٠٠٨فرانسه، سال  :فرانسه
و نقل هوايی فرانسه که در اعتراض  با گذشت چهار روز از اعتصاب آارآنان بخش حمل .  نيز کشيده شد این کشوراجتماعی

  . ختل شده استبه اصالحات پيشنهادی در قانون کار برگزار شده است، پروازها در اين کشور به شدت م
 بر افزايش سن بازنشستگی اعضای خدمه پرواز از شصت سال ی دولت مبنی در اعتراض به اصالحات پيشنهاد،اين اعتصاب

دليل اعتراض خلبانان به اليحه پيشنهادی دولت درباره اصالح قانون   به شصت و پنج سال برگزار شد و مسافران ايرفرانس، به
  .اند   ايشان مواجه شدهکار با لغو يا تاخير پروازه

 درصد پروازهاي طوالنی و حدود نيمی از پروازهای کوتاه اين شرکت امروز طبق ٧٠ تا ٦٥ اعالم کرد که حدود ،اير فرانس
  . گردیداين در حالی ست که صدها پرواز داخلی و خارجی به دليل برگزاری اين اعتصاب لغو. برنامه اجرا خواهد شد

ند و دانش آموزان و ردد فرانسوی نيز در اعتراض به کاهش بودجه و شرايط کاری تظاهرات کهم چنين معلمان و اساتي
  .شدنددانشجويان در اين تظاهرات به آن ها ملحق 

  
های تازه دولت آن کشور   هزار نفر از آارگران در سئول، پايتخت کره جنوبی، به عنوان اعتراض به سياست٢٠دود ح :سئول

  . دست به تظاهرات زدند
تظاهرکنندگان که عمدتا اعضای اتحاديه کارگران راه آهن، کارخانه های شيميايی، پارچه بافی، و کارکنان دولت بودند، در 

های ضد کارگری لی ميونگ  مرکز سئول با در دست داشتن پالکارد و به حرکت در آوردن پرچم شعارهايی را عليه سياست
  .اران پليس اين تظاهرات را کنترل و نظارت می کردندهز. باک، رييس جمهوری آن کشور سر می دادند

  
هزاران تن از مردم اوکراین در شهرهای مختلف این کشور در اعتراض به وضعيت بد اقتصادی در این کشور دست  :اوکراین

داد افراد بيکار صنايع مختلف در اوکراين تحت تاثير بحران اقتصاد جهانی تحت فشار سنگينی قرار دارند و تع .به تظاهرات زدند
تظاهرکنندگان خواستار اقدام فوری و حل مشکالت اقتصادی خود از سوی دولت شده . در این کشور در حال افزایش است

  .اند
  

ماجراجویی های حکومت اسالمی ایران در رابطه با . در سال گذشته، جامعه ایران، دوران سختی را از سر گذراند :ایران
...  گرانی و تورم کمرشکن و اعدام های گروهی،می، تشدید رعب و وحشت و سرکوب در جامعه،مساله اتمی، مانورهای نظا

 در طول سال گذشته، صدها ، ایران کارگران. تشویش و نگرانی قرار داد طول سال گذشته درهمواره اکثریت مردم ایران را در
 هم چنين. ای سرکوبگر حکومت اسالمی مواجه گردیداعتصاب و اعتراض برگزار کردند که این اعتراضات عمدتا با یورش نيروه

تعدادی از فعالين جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و هم چنين روزنامه نگاران معترض دستگير و زندانی شده 
  .اند
  

، مردم آزاده و کارگران .، بزرگ ترین اعتراض کارگری و توده ای در یونان به وقوع پيوست٢٠٠٨در روزهای پایانی سال  :یونان
فشارهای اقتصادی و اجتماعی به خيابان ها ریختند و دست به  در اعتراض به  در همبستگی با همدیگردانشجویان یونان

این . را به گلوله بست و وی را به قتل رساند» الکساندرو گریگوری پلوس«پليس یونان، یک دانش آموز به نام . اعتراض زدند
  . شعله ور شونداقدام سبب شد که اعتراضات

 توسط پليس اين یپس از آشته شدن يك نوجوان يونان.  تظاهرات يونان به سراسر اروپا آشيده شدبنا به گزارش تایمز،
  . در اين زمينه بودی اروپا شاهد اعتراضاتیتر شهرها  گسترده يونان را فراگرفت و پس از آن بيشیآشور تظاهرات

آشيدن خودروها و    به آتشیافسر پليس، جوانان آتن بسيار خشمگين شدند و برا ساله توسط ١٥ نوجوان  این قتلیدر پ
  آرام آردن اوضاع تاآنون نتيجهی تالش دولت برامنتشر شده، یها  بر اساس گزارش.  پليس اقدام آردندی با نيروها یدرگير

  .  هدف اين حمالت قرار گرفتندی مرآز تجار١٣٠بخش نبوده است و  
 ی،اين روزنامه انگليس . مسكو و مادريد خبر دادیها از تظاهرات مردم در شهرها ی  نيز در پوشش اين ناآرام»تايمز«روزنامه 

 یها  تظاهرات در خيابان. اند ها آمده   قاره اروپا به خيابانیآنندگان عليه اين جنايت در شهرها  تظاهرات: چنين نوشت هم
 .  نفر دستگير و چند افسر پليس مجروح شدند١١نجر شد و  میمادريد و اسپانيا با دخالت پليس به درگير

ها آمده بودند توسط پليس دستگير    آه به حمايت از تظاهرات يونان به خيابانی نفر از مردم٣٢در آپنهاگ پايتخت دانمارك نيز 
 . شدند

 تجمع آرده و با رنگ قرمز اعتراض  يونانیدر شهر استانبول ترآيه نيز مردم مقابل آنسولگر: یبه گزارش اين روزنامه انگليس
 آپنهاگ آمده بودند و با یها   نفر از مردم دانمارك نيز به خيابان١٥٠حدود :  در ادامه نوشت،اين نشريه. خود را اعالم آردند
ن در زما هم.  پليس اعتراض خود را اعالم آردندیها، خودروها و نيروها   رنگ به ساختمانیها  ها و بمب ی پرتاب آردن بطر

  .  يونان در اين شهرها پرتاب آردندیها  مولوتوف به سفارت  آنندگان آوآتل مسكو و رم نيز تظاهرات
 ١٥ آه نوجوان »اگزارشيا« دانشگاه در منطقه یها   ضدشورش پليس نزديك ساختمانی جوان به خودرو٤٠در آتن نيز حدود 

 . ساله مذآور به ضرب گلوله پليس آشته شد، سنگ پرتاب آردند
آوستاس « باعث شده دولت یها براي انجام اصالحات اقتصاد   دولت و تالشیها ی تايمز در پايان نوشت رسواي

 . ها نگران شود ی ، نخست وزير يونان عميقا از اين ناآرام»آارامانليس
 ی از اسلحه دولتی ساله به قتل عمد و استفاده غيرقانون٣٧ افسر پليس ،»اپامينونداس آورآونياس«بر اساس اين گزارش 

  . متهم و بازداشت شده است
  

  تاثير بحران بر زیست و زندگی مردم
  

   اروپانگرانی از کاهش خریداران شب عيد در
های اجتماعی مشغول است، به تازگی رفتارهای مصرفی   اروپایی به پژوهشهسسوبرگ که در یک م آقای ژیل گلدن

  . و تحليل کرده استهزار نفر را از هفده کشور اروپا، بررسی هجده
امسال اکثر مردم در «: گوید المللی فرانسه می  به رادیو بين،برگ در مورد رفتار مردم برای برگزاری عيد نوئل، آقای گلدن

  ».کنند جویی می های عيد خود صرفه هزینه
 دادن به خویشان و امسال اکثر مردم به هدیه. جویی، قبل از هر چيز در مورد خرید هدیه اعمال خواهد شد  این صرفه

  .دوستان نزدیک اکتفا خواهند کرد
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به . های عيد را خواهد کاست درصد هزینه طور ميانگين چهار تا پنجه برگ، امسال هر اروپایی ب بر اساس ارزیابی ژیل گلدن
گناهای امسال را با  او، به ویژه کشورهایی که سال گذشته اقتصادی پررونق داشتند، مثل انگلستان، ایرلند و اسپانيا، تنهگفت

  .تری متحمل خواهند شد دشواری بيش
 عيد »غمگين بودن«شاید به همين دليل باشد که در لندن، اعالم شد که ملکه اليزابت در پيام خود به مناسبت کریسمس، به 

  .اند، اشاره خواهد کرد امسال برای کسانی که قربانی بحران شده
  

 مریکانگرانی از کاهش خریداران شب عيد در آ
بی بی سی، از واشنگتن گزارش داد که نخستين روز خریدهای جشن سال نو در آمریکا است و از این روز به عنوان جمعه 

  .سياه نام برده می شود
 درصد فروش ٤٠، آغاز فصل خریدهای شب عيد است و حدود »جشن شکرگزاری«در آمریکا به طور سنتی جمعه بعد از 

  .وط به این دوره زمانی یک ماهه استکسب و کارهای این کشور مرب
بسياری از فروشگاه ها در آمریکا در جمعه سياه با ارائه تخفيف های ویژه و گشودن درهای خود در ساعت های اوليه بامداد 

  .تری را جلب کنند سعی می کنند خریداران بيش
وز رکود اقتصادی نگران ميزان فروش شب عيد بسياری از کسب و کارهای آمریکا که به خاطر قرار گرفتن کشور در آستانه بر

  .خود هستند، امسال زودتر به استقبال جمعه سياه رفته اند و کاالهای خود را از یکی دو هفته زودتر به حراج گذاشته اند
عيد بينی می شود ميزان خرید شب  اما امسال با توجه به مشکالت اقتصادی آمریکا و بی اطمينانی مردم به وضع بازار پيش

  . برسد١٩٩٠ترین ميزان از سال های  تر از سال های قبل باشد و به کم در این کشور کم
تحليلگران پيش بينی می کنند تعداد مشتریان فروشگاه ها در جمعه سياه با حدود پنج درصد کاهش نسبت به سال قبل به 

  .فر بود ميليون ن١٣٥حالی که سال گذشته این رقم   ميليون نفر کاهش یابد، در١٢٨
کارشناسان می گویند کاهش درآمد کسب و کارهای آمریکا در دوران خرید شب عيد، ضربه دیگری را بر اقتصاد بحران زده 

  . آمریکا وارد خواهد کرد
 به قدری جدی است که باراک اوباما، ریيس جمهور منتخب ایاالت متحده ،نگرانی از کاهش تعداد خریداران شب عيد در آمریکا

  :نه جشن شکرگزاری سعی کرد به شهروندان این کشور درباره ایجاد ثبات اقتصادی اطمينان بدهددر آستا
اميدوارم در حالی که مردم به روز شکرگزاری فکر می کنند، متوجه باشند که . مردم باید متوجه باشند که کمک در راه است«

  ».خواهيم توانست این دوران سخت را پشت سر بگذاریم
ما . خانواده ها نگران وضع اقتصادی خود هستند«. ل تاکيد کرد بی اعتمادی مردم به وضع اقتصاد را درک می کنداو در این حا

  » .شاخص های اقتصاد خوب نيست. شاهد کاهش دستمزدها و درآمدها هستيم. کاران هستيم شاهد افزایش تعداد بی
 های آمریکایی حاضر شد تا ضمن معرفی اعضای تيم اقتصادی اوباما که در این هفته سه بار بر روی صحنه تلویزیون خانواده

خود، درباره برنامه های اقتصادی اش صحبت کند، می گوید تالش او و مشاورانش بر این است که برنامه های خود را هر چه 
  .دزودتر تدوین کنند تا از روز نخست آغاز به کار برای ایجاد ثبات در بازارهای مالی آمادگی داشته باشن

 در حالی برای ایجاد اطمينان به وضع اقتصادی آمریکا تالش می کند که کسب و کارهای این ،کارشناسان می گویند اوباما
 . آماده می کنند٢٠٠٨کشور خود را برای بدترین فروش ماهانه سال 

   
 بحران اقتصادی از زبان آمار 
 کشور جهان را تهدید ٣٣گرسنگی و بحران تامين مواد غذایی،  .يرندم ی  هزار نفر از گرسنگی م٢٠طبق آمار سازمان ملل، روزانه 

ها افزوده   ميليون نفر به آن ١٠٠بردند و اکنون   سر می   ميليون نفر پيش از بحران اخير اقتصادی در گرسنگی به٨٥٠. کند می 
حدود یک ميليارد ) يس بانک جهانییر. (شی، اجتماعی و اقتصادی هستند ميليون جوان محروم از امکانات آموز٨٠٠. شده است

. دو ميليارد نفر به برق دسترسی ندارند)  سازمان ملل. (نفر از جمعيت جهان به آب آشاميدنی بهداشتی دسترسی ندارند
از ميان سه ميليارد  )سازمان ملل. (پنج ميليارد و دويست ميليون نفر به امکانات بهداشتی دسترسی ندارند) سازمان ملل(

شود که در طول پنجاه  تخمين زده می . کنند های فقيرنشين زندگی می   ها در محله  هرهای جهان، یک ميليارد نفر آنساکنان ش
 اسکان انسانی  ، برنامه»ها نشين چالش زاغه «تحقيق. ( درصد افزایش یابد٣٠٠های دنيا،   نشين  سال آینده، تعداد زاغه

 ٤  بهای مواد غذایی در لبنان در یک فاصله. در مدت دو ماه به دو برابر افزایش یافتبهای غالت در یمن ) ٢٠٠٣سازمان ملل متحد، 
درصد باال رفت، در مصر قيمت برخی از مواد مصرفی غذایی در مدت یک سال سه برابر شده است و این در حالی  ١٤٥ماهه، 

 ،در الجزایر. ميليون نفر، فقط یک دالر است ٣٢ ميليونی این کشور یعنی ٨٠ قریب به یک سوم جمعيت  است که درآمد روزانه
 دالر ٤٦٠ هفته از ٥در تایلند قيمت یک تن برنج در مدت . بهای روغن غذایی، روغن ذرت، آرد و شکر در مدت شش ماه دوبرابر شد

 ٨در آلمان به مرز نرخ بی کاری ) انستيتو تحقيقات اقتصادی آلمان. ( ميليون کارگر در آلمان زیر خط فقرند٣.  دالر رسيد٧٨٠به 
 جان ادواردز، سناتور دموکرات آمریکایی و کاندیدای مقدماتی گفتهبه  )مجله اشپيگل. ( درصد٤/٣درصد رسيد و نرخ تورم به 

 درصد جمعيت، نيمی از کل ٢٠ درصد ثروت کشورند و ٧٠انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در آمریکا ده درصد جمعيت صاحب 
ها انسان در فقر و بی کاری و محروميت از پوشش اجتماعی و   کنند، ميليونی در کشور را دریافت ممزد و حقوق پرداختی 

ها به بانک، ترس مدام از بی کار شدن و رکود   پایين آمدن دستمزد، بدهی خانواده. برند خدمات بهداشتی به سر می 
 سال سابقه کار، به آسانی ٣٠ تا ٢٠کارگران با «. تها نفر از زحمتک شان این کشور اس  اقتصادی، مشکل و نگرانی ميليون

 تنها در بخش ، سال گذشته٧در ) مجله اشپيگل(.  اخراج غالبا پيوستن به اردوی فقيران است شوند و نتيجه ی از کار اخراج م
 درمانی  کا از بيمه ميليون نفر از مردم آمری٩های حکومت بوش،  در سال.  ميليون نفر از کار اخراج شدند٣صنایع در آمریکا 
آلن «بنابر محاسبه و پيش بينی.  درماني هستند  ميليون نفر از مردم آمریکا فاقد بيمه٤٧هم اکنون قریب . محروم شدند

سال آینده، ٢٠ تا ١٠  نونی دانشگاه پریستون، در فاصله و استاد ک٩٠های دهه  ، معاون بانک مرکزی امریکا در سال»بليندر
دوازده ميليون خانوار . کار خواهند شدی ، از جمله کارگران و کارمنداِن دارای حقوق خوب، از کار ب ميليون نفر٤٠حدود 

شود، گرسنگی وجود ی  ميليون نفر را شامل م٩آمریکایی از لحاظ غذایی ناامن هستند و ميان چهار ميليون خانواده که حدود 
  . دارد

ثروت :  این فقر و بحران غذایی در حالی است که.آمار باالتر رفته استمسلم است که با تشدید بحران اقتصادی آمریکا این 
های نظامی   با مصرف یک درصد پولی که ساالنه صرف هزینه«.  درصد مردم جهان است٤٠ خصوصی، معادل ثروت   موسسه٢٠٠
 اکنون )٢٠٠٨ امنيت، ژانویه سخنرانی البرادعی در کنفرانس جهانی(» توان به فاجعه گرسنگی در جهان پایان داد شود، می ی م

یعنی مشکل در کمبود مواد غذایی . (شود در حالی که جمعيت تنها دو برابر شده است  مواد غذایی توليد می ١٩٦٠سه برابر سال 
  مازاد محصول گندم، گرسنگی می فقرای هند، به اندازه«: برای نمونه .) ثروت است نيست، بلکه در فقر مردم و توزیع ناعادالنه

 درصد سود به دست ٢٠ها در طول سه هفته،   سوداگران بازار بورس برنج از طریق باال بردن قيمت )نيویورک تایمز(» .کشند 
، Nestle(های فرآوری غذا  ، کمپانی)Monsato ،Dupont ،Syngenta( بذر  های بزرگ توليدکننده  کمپانی )مجله اشپيگل. (آوردند

Unilever (مواد غذایی های توزیع  و کمپانی)Wal-mart ،Tesco ،Carrefour ( بنابر اعالم رسمی خودشان، در این بحران غذایی
  .اند  به سودهای هنگفتی دست یافته

  
 تحليل برخی از تحليگران رسانه ها در رابطه با بحران اخير سرمایه داری

مایه داری به ميان آورده که دنيای سرمایه سخن از بن بست ایدئولوژیکی سرنوول اوبزرواتور، ژان دانيل، سرمقاله نویس * 
  .داری با آن روبرو شده است
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احتمال دارد  ژان دانيل، اعتراض یکی از جمهوری خواهان کنگره آمریکا را منعکس می کند که گفته است برای چند ماه کمک،
  .خود را برای سال ها از دست بدهند آزادی تجاری

 می شود که این مساله در کشوری که بنياد ایدئولوژیک آن از نظر فلسفی و حتا سرمقاله نویس نوول اوبزرواتور یادآور
به نظر وی، آمریکائيان امروز . مذهبی بر احترام مطلق به آزادی سرمایه و جدائی آن از دولت بنا شده، غيرقابل قبول است

  . است٢٠٠١ سپتامبر ١١وارد جنگ جدیدی شده اند که هم ردیف حمله به برج های دوقلو در 
بر زمينه بحران اقتصادی سال های سی و بی کاری در آلمان هيتلری به قدرت رسيد، در حالی :  می نویسدنوول اوبزرواتور
  . درصد بی کاری در همين دوره، روزولت ریيس جمهور شد٣٠که در آمریکا با 

یکا وجهه خود را در جهان از دست داده اما، به نظر سر مقاله نویس نوول اوبزرواتور، با همه این اوضاع و احوال اگر چه آمر
به هرحال وقت آن رسيده است که دنيای قدیم . هنوز هم در صورت یک برخورد جهانی قادر به حفظ برتری خود می باشد

  . جای خود را به چيز جدیدی بدهد
  

او در تمثيلی  .پرداخته استسرمقال مجله اکسپرس به قلم کریستف باربيه، به پيش بينی جنگ ناشی از رکود اقتصادی * 
از آتش سوختن بازار مالی ناشی می شود و یا به غروب آمریکا برمی  شاعرانه دنيا را فرو رفته در رنگ سرخی می بيند که

اما با این حال وی عقيده دارد آمریکا  تاکنون قابليت خود را در برون رفت از بحران ها درصد سال گذشته نشان داده . گردد
  . ن بار هم می تواند چنين کنداست و ای

هند، چين، : می نویسد وی. کریستف باربيه، به عوامل جدیدی اشاره می کند که در تعادل جهانی باید در نظر گرفته شوند
  . کمک به بحران جهانی باید بر نقش آن ها حساب کرد  و به هر حال در روسيه و برزیل برتری یک جانبه آمریکا را نمی پذیرند

می تواند بعد از گرجستان به سراغ اوکراین . آمریکا می تواند این عامل جدید را نپذیرد و دنيا را به جنگ بکشد:  افزایدوی می
برود، بعد از تبت، تایوان را در مقابل چين تقویت کند یا ایران و پاکستان را بعد از عراق هدف قرار بدهد تا خاورميانه را به 

  . دردسر بياندازد
تاثير غير قابل  قاله در ادامه احتماالت به جنگی اشاره می کند که از رکود اقتصادی ریشه خواهد گرفت و نيز بهنویسنده م

 مثل همکار مطبوعاتی خود، قدرت گيری هيتلر و روی کار آمدن  پيش بينی بحران بر سياست کشورها انگشت می گذارد و
ند که یکی به ناسيوناليسم جنگ طلب منجر شد و دیگری قوانين کار  یادآوری می ک١٩٢٩بعد از بحران مالی سال  روزولت را

  .را عوض کرد
کریستف باربيه، کشورهائی را برنده بحران می داند که بتوانند راه حلی برای موقعيت پس از بحران بيابند و او این قابليت را 

  )برگرفته از سایت رادیو فرانسه. (در اروپا و فرانسه می بيند
  

در : ، نوشت»بحران مالی ممکن است از تسلط جهانی آمريکا بکاهد«، در مطلبی با عنوان »وال استريت ژورنال«روزنامه 
گزارش همه جانبه ای که اخيرا توسط دستگاه های دولتی آمريکا تهيه شده است، اين کشور در سال های آينده کماکان 

 مالی ناشی از بحران اقتصادی ممکن است از ميزان نفوذ و نقش برتر خود را در جهان حفظ خواهد کرد، هر چند صرفه جويی
  .اقتدار جهانی آن بکاهد

خود در   به نوشته وال استريت ژورنال، شوک تاريخی اقتصاد آمريکا در ماه های اخير با کاهش توانايی اش برای اعمال اراده
  .سطح حهانی هم زمان بود

 های اقتصادی در حال ظهور مثل چين، هند و کشورهای توليد کننده انرژی اقتدار و نفوذ آمريکا در دوره اخير از سوی قدرت
  .مانند روسيه و ايران به چالش کشيده شده است
دستگاه های اطالعاتی آمريکا در حال انجام آخرين بررسی ها در مورد گزارش : وال استريت ژورنال در ادامه اين مقاله نوشت

اين گزارش قرار است در ماه نوامبر و پس از برگزاری .  دهه های آينده می نگردتحقيقی هستند که به موقعيت آمريکا در
  . منتشر شود انتخابات رياست جمهوری

دوران پس از جنگ سرد و تسلط چشم گير آمريکا که طی آن، شاهد برتری فزاينده اين «به نوشته وال استريت ژورنال، 
ی بوديم، با سرعتی فزاينده رو به کاهش است، به استثنای مورد کشور از نظر نظامی، سياسی، اقتصادی و حتا فرهنگ

  ».برتری نظامی
اين شرايط بر اصالحات و تغيير ساختار نهادهای بين المللی مثل سازمان ملل متحد، بانک «: وال استريت ژورنال اضافه کرد

سازمان ملل متحد در حال بحث در مورد در حال حاضر، ديپلمات های . جهانی و صندوق بين المللی پول تاثير خواهد گذاشت
گسترش تعداد اعضای شورای امنيت هستند تا قدرت های درحال ظهور را نيز در ميان اعضای آن که پس از پايان جنگ 

هم زمان، بحث های ديگری در جريان است که برای صندوق بين المللی پول نيز دفاتر يا . جهانی دوم شکل گرفت، بگنجانند
  ».قه ای و مکمل تاسيس شودنهادهای منط

  
   !بحران مالی تهدیدی برای امنيت جهان

براساس گزارش يک مرکز پژوهش بريتانيايی، تحت تاثير بحران مالی اخير ميليون ها نفر از مردم جهان فقيرتر خواهند شد و با 
  . اين اقشار ناآرامی و تهديدهای امنيتی را در سطح جهان افزايش خواهد يافتگسترش نارضايتی و بيداری در ميان

 افزايش بی کاری و سقوط اقتصاد  :گروه پژوهش آکسفورد در گزارش ساالنه خود، در مورد وضعيت امنيتی جهان می گويد
ر حالی است که اين باعث گسترش فقر، کاهش بهداشت و سوء تغذيه در کشورهای در حال توسعه خواهد شد و اين د

  .کشورها از سيستم های خدمات و حمايت اجتماعی برخوردار نيستند
پل راجرز، تنظيم کننده اين گزارش که جزو مشاوران ارشد اين مرکز پژوهش و از اساتيد دانشگاه برادفورد انگلستان است، 

ا يا بايد با اين بحران به شکل جهانی و يک م. ما با عميق ترين بحران اقتصادی در دو نسل اخير مواجه هستيم«: می گويد
  ».پارچه برخورد کنيم و يا به عنوان يک گروه کوچک از کشورهای قدرتمند و غنی

ما يا بايد با اين بحران به شکل جهانی و يکپارچه برخورد . ما با عميق ترين بحران اقتصادی در دو نسل اخير مواجه هستيم«
  » .ک از کشورهای قدرتمند و غنیکنيم و يا به عنوان يک گروه کوچ

های اقتصادی  اقدامات هماهنگ کننده برای بهبود همکاري در اين گزارش تاکيد می شود که کشورهای غنی تاکنون فقط بر
  .بين خود تمرکز کرده اند و اين نتيجه و تاثير چندانی برای کشورهای فقير نخواهد داشت

بايد از شرايط فعلی استفاده کرد و با اجرای اصالحات اقتصادی ريشه ای روند چند به جای اين اقدامات «:  می گويد،پل راجرز
  ».دهه اخير را که تشديد شکاف بين کشورهای فقير و غنی بوده است، تغيير داد

 عوامل ديگری که در ناامن کردن جهان دخالت دارند عبارتند از گرمايش زمين، رقابت ،براساس گزارش گروه پژوهش آکسفورد
  .ر سر منابع انرژی و گرايش اقليت های حاکم به استفاده از قدرت نظامی برای حفظ امتياز و امنيت خودب

 در گزارش خود می نويسد پرهيز از بروز شکاف و اختالفات جهانی بيش تر متعهد به عدالت اجتماعی ،گروه پژوهش آکسفورد
  .و رها ساختن مردم از قيود ضروری است

 گيرد که اين هدف فقط از طريق گسترش تجارت عادالنه، لغو بدهی های خارجی کشورهای فقير، اين گزارش نتيجه می
  .کاهش چشمگير در ميزان توليد گازهای آالينده در سرمايه گذاری در منابع انرژی قابل بازيافت قابل دستيابی است

ودجه های ملی برای کمک به اقتصاد براساس اين گزارش در شرايط فعلی و تحت تاثير بحران مالی فعلی و اختصاص ب
ولی اگر کشورهای غنی به اين مسائل توجه کرده و برای کمک به بخش . ممکن است يک چنين برنامه يی به تاخير بيفتد

های فقير جهان و مبارزه با گرمايش زمين اقدامات عملی انجام دهند در سال های آينده مسلما جهان به سمت ثبات و 
  .ت خواهد کردآرامش بيشتری حرک
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در مورد بحران عراق اين گزارش می نويسد تسريع روند خروج نيروهای آمريکایی از عراق در سال آينده و گسترش ميزان 
  . توجه آمريکا به کل منطقه خاورميانه می تواند آغازگر روند جديدی باشد

کا افزايش حضور نظامی در آن کشور باشد در مورد افغانستان اين گزارش هشدار می دهد که اگر سياست دولت آينده آمري
  .ممکن است به تشديد جنگ در افغانستان منجر شود

  
 فروش بی سابقه آثار مارکس

یکی از ناشران آلمانی اعالم کرده است که فروش آثار کارل مارکس از زمان آغاز بحران مالی جهانی جاری افزایش پيدا کرده 
  .است

 نسخه ای که ٢٠٠مارکس به فروش رفته که از » سرمایه« نسخه از کتاب ١٥٠٠ که امسال کارل دیتز، ناشر آلمانی، می گوید
  . معموال ساالنه می فروشد، بسيار بيش تر است

 تا به حال فروش آن ٢٠٠٥ نوشته شده، به ندرت به بيش تر از دو رقم رسيده اما از سال ١٨٦٧فروش این کتاب که در سال 
  . تر شده است بيش

دی مارکس و به خصوص نمونه لنينيستی روسی آن با سقوط اتحاد جماهير شوروی در دهه هشتاد ميالدی، از فلسفه اقتصا
بحران مالی برای ما سود سرشاری به . یقينا االن مد روز است) فلسفه(این «: جوئرن، مدیر انتشاراتی می گوید. مد افتاد

  ».همراه آورده
 که از روش اداره کشور توسط نسل قبل از خود ناراضی اند، به خرید این کتاب او می گوید که در حال حاضر جوانان آلمانی

تری از افراد تحصيل کرده وجود دارند که به دنبال پاسخ به سئواالت پيچيده اند و در آثار مارکس  نسل جوان« . گرایش دارند
  » .به دنبال این پاسخ ها می گردند

ی کنند و رسانه های آلمان گزارش داده اند که فروش این کتاب در سرتاسر ناشران دیگری هم کتاب سرمایه را منتشر م
  . درصد افزایش داشته است٣٠٠آلمان 

او در گفتگو با بی .  هم دوباره مورد توجه واقع شده اند»اریک هوبسبان«در همين حال بعضی از فالسفه مارکسيست مثل 
 ،اری نهفته است، نه تنها ميراث و سنت ها را نابود می کندجهانی شدن که مفهومش در سرمایه د«:  گفته است،بی سی

این جریان بحران های فراوانی به همراه دارد و به نظر می رسد که دوران آن به سر . بلکه جریان به شدت بی ثباتی است
  » .رسيده است

داری مضمحل و جای آن را   ، پيش بينی کردند که سرمایه١٨۴٨همان گونه که مارکس و انگلس، در مانيفست کمونيست در 
جامعه کمونيستی خواهد گرفت اکنون یک بار دیگر حقانيت مبارزه نظری و پراتيکی این بنيان گذاران سوسياليسم علمی 

  .مطرح است آلترناتيو طبقاتی  عنوان یک و بهمورد بحث و بررسی و نقد روز است
 روندی که ،هپرداخته ترسيم روند گسترش سرمایه داری ب  انتشار یافت، مارکس١٨٤٨در مانيفست کمونيست که در سال 

 نشان داده هایی را  مارکس در شاهکار خود، سرمایه، مکانيزم، عالوه بر این. متحقق گردید  سال بعد به تمامی١٥٠تنها 
ر سيستم  اخين به دنبال بحراناکنو و بی ثبات کننده اقتصادی می کشاند،های عميق   که سرمایه داری را به بحراناست

 .ل شده استیسرمایه داری، افکار مارکس به مساله روز تبد
 منافع و مصالح سرمایه قدرت حاکمداری تنها یک نظام اقتصادی نيست، بلکه در عين حال  که سرمایهتاکيد داشت مارکس 
ان  های علمی قوی نشل استدالبامارکس  . و نبرد طبفاتی ميان کارگران و کارفرامایان نيز هستپایه ای  تضادهایداری در

  در جامعه تضاد طبقاتیصف بندی طبقاتی و . است استثمار کارگران، حاصل سود تغذیه سرمایه داریکه منشا داده است
به تغيير جهان منجر می   در روند نهایی خود، تضادی که روزبروز بيش تر می شود،کنندگان و استثمارشوندگان ميان استثمار

  .گردد
  

  جمع بندی
بحران کنونی را باید در ماهيت سيستم سرمایه داری مورد بررسی قرار داد که هدف اصلی آن در هر شرایطی کسب ریشه 

ميليون ها کارگر در جهان شبانه روز توليد می کنند و پس از دریافت بخش ناچيزی از حاصل کار خود به عنوان . سود است
 .به جيب می زنند، سرمایه داران »کار اضافی«دست مزد، باقی حاصل کار آن ها به عنوان 

کشورها بين فقير و غنی و هم بين کشورهای فقير و غنی، منجر شده  جهانی سازی به رشد نابرابری اقتصادی، هم در داخل 
چهل درصد جمعيت جهان با . خود با آمار غيرقابل انکار اين را نشان می دهد» ٢٠٠٧ -٢٠٠٨  گزارش توسعه انسانی «. است

سوم   درصد جمعيت جهان بيش از دو ٢٠ درصد درآمد جهانی زندگی می کند، در حالی که ۵ و با   دالر در روز٢  تر از   درآمدی کم
 و می کنند که تفاوت درآمد جهان در کشورهايی زندگی   درصد جمعيت٨٠بيش از . درآمد جهانی را به خود اختصاص می دهد

   . در آن ها در حال گسترش استشکاف طبقاتی
جهانی رشد توليد ناخالص داخلی   تر از نرخ  رشد اشتغال هميشه کم. ز سویی، جهانی سازی رشد بی کاری را در پی داردا
  .  اکثريت جمعيت جهان در حال کاهش است قریب بهقدرت خريد اين دو مشخصه روی هم نشان می دهند که . بوده است 

تحت اين . که توليد کرده است بفروشد، به طور ناگزير دچار بحران می شودآنچه را  داری موقعی که نتواند  در واقع، سرمايه 
سرمايه داری می تواند از طريق آن سطح سود خود را حفظ کند اين است که مردم را به گرفتن وام  شرايط، تنها راهی که 

یا با بی کار کردن بخش  و . هايی که هزينه کردن آن ها موجب حفط سطوح فعاليت اقتصادی می شود کند، وام تشويق 
 اما موقعی .، شدت کار هر چه بيش تری را بر نيروی کار شاغل تحميل می کند»صرفه جویی«وسيعی از نيروی کار به بهانه 

   . اتفاقی که در آمریکای روی داد.بازپرداخت اين وام ها برسد، عدم پرداخت آن ها ناگزير خواهد بود که زمان 
عالوه بر . ميليارد دالر تخمين زده می شود ۴٠٠حدود » نامرغوب«مسکن به اصطالح  های   حجم ضررهای ناشی از وام

 بحرانی تر شده هم چون صنایع ماشين سازیشرکت های مشهور در وال استریت، بسياری از شرکت های سرمایه داری 
به دالالن بورس، مدیران بانک ها و مریکایی توسط دولت این کشور ماليات دهندگان آاز جيب  ميليارد دالر ٧٠٠تزریق . است

ن در  و وقایع پس از آزیرا وقایع وال استریت.  مسکنی بيش نيست اقتصادیجلوگيری از رشد بحرانصنایع بحرانی، برای 
يق تر از آن است که با تزریق پول بيش تر مهار شود م ع ساختاری وسطح بين الملی نشان می دهد که بحران سرمایه داری

  .عادی برگرددو به حالت 
در چنين شرایطی، کارگران . با تشدید بحران، پالریزاسيون طبقاتی نيز در جامعه صف بندی های جدید را به وجود می آورد

 کمونيستیباید تمامی نيروهای طبقه کارگر را بر عليه سرمایه داری با افق و چشم انداز استراتژی ، رادیکال و سوسياليست
همه جوامع در آستانه یک تحول عظيم . عی را در راه پر پيچ و خمی مبارزه طبقاتی بردارندمتحد کنند و گام های سری

سرنوشت و آینده این جوامع، به نقش تاریخی جنبش کارگری کمونيستی . اقتصادی، سياسی و اجتماعی قرار گرفته است
  . در این تحوالت جهانی گره خورده استانترناسيوناليست

 اخير که از آمریکا شروع شده است در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و هژمونی آمریکا در سطح بدین ترتيب، این بحران
 کاخ سفيد به عناوین یکه از فردای فروپاشی شوروی تئوریسين ها» نظم نوین جهانی«بين المللی و هم چنين فروپاشی 

بنابراین، برخالف تبليغات تئوریسين های . دمختلف آن را تئوریزه می کردند، تحوالت و تغييرات اساسی در پيش رو دار
 ادامه  توان حدس زد که این بحرانهم اکنون نيز می. نئوليبرال، قابل پيش بينی بود که این وضعيت دوام چندانی نخواهد آورد

  .کرد دچار فروپاشی خواهد  راخواهد داشت و بيش از پيش سيستم سرمایه داری
  بنابراین، می توان روبرو است،ی ميالد١٩٣٠دترين رآود و بحران از زمان بحران بزرگ دهه  با شديی،اقتصاد جهانبحران اخير 
يورگن «  فرانسه،یبه گزارش خبرگزار . خواهد داشت نيز گسترش بيش تری٢٠٠٩این بحران در سال  آه کرد یپيش بين



 ٢٢

 گذشته یتوان با رآود اقتصاد ی  نم رایاوضاع آنون «:ه است اعالم آرد، اروپای از آارشناسان اقتصادی يك،»استارك
  ».تر است   بسيار وخيمیمقايسه آرد اين بار بحران مال

اين . ها دست به گريبان باشيم ها با آن  دارد آه بايد سالی در پی شديدی پيامدهایمشكالت بخش بانك:  افزودیو
 ی و تصميم برایدرباره آاهش سودده ی اروپايی هشدار چند شرآت خودروسازیدر پ:  خاطرنشان آردیآارشناس اقتصاد

 ی از بحران مالی ناشیدر راس پيامدهای  از جمله خودروسازیمشكالت موجود در صنايع آليد ها،   به تعليق درآوردن فعاليت
  . قرار دارد

 یصاد به اعتقاد آارشناسان رآود و بحران اقتی تورم شده ولیگرچه آاهش قيمت نفت و ساير آاالها موجب افت نرخ جهان
 اين بحران در امان نبوده و با ی چين نيز از تبعات منف.تاآنون آمريكا، منطقه يورو و ژاپن را در گرداب خود اسير آرده است

  . روبرو شده استیآاهش شديد رشد اقتصاد
افزایش قيمت . ندندار  را بلکه از آن روی که پول کافی برای خرید آنکمبود مواد غذایی،به دليل  در واقع مردم گرسنه اند نه

زیگلر، سخن گوی ویژه سازمان ملل متحد در امور  جين.  سرمایه داری استسيستمها بازتاب دهنده هرج و مرج موجود در  
همان گونه که مارکس می اندیشيد، گرسنگی برای مدتی طوالنی ریشه کن نشده «: حق خوراک، اخيرا گفته است که

 شکاف ها و تضادهای طبقاتی روزبروز عميق تر و گسترده تر می گردد وبراین، بنا» .قتل عام خاموش است این یک. است
  .عصر نئوليبراليسم شاهد تعميق این شکاف ها و تضادهاست

 اصلی چگونه آلترناتيو طبقاتی خود را با اتکا به آموز های باید دید که طبقه کارگر به عنوان یکی از طبقهچنين شرایطی، در 
  . قرار خواهد داد  جوامعه سرمایه دار طبق مقابلمارکس، در

  
  !مبارکبه همه انسان های آزاده ، فرارسيدن سال نو

  
  ٢٠٠٨بيست و هشتم دسامبر  - ١٣٨٧هشتم دی 


