
 نادر ثانی: 

یکی از عوامل   تقسیم ناعادالنه ثروت

 شدن انسانها کشته
 ۱۴۰۰ماه بهمن  ۷

 

همچنان بر تماام  ههاان تاتااده ویروس ُکرونا  شیوع، بیمار کردن و کشتن  سایه  

 ۲۰۲۲ژتنویاه  ۲۳تاا  ۱۷به موهب گزترشات رسم  در خال  روههاا  تست.  

تند و تین خود رکاورد به تین بیمار  دچار شدهمیلیون نفر    ۲۱یک هفته( حدتقل  )

 باشد.م ت  برت  تبتل به یک بیمار  در سطح ههان  تاهه

 

باه تنااانها گتشاته تسات. تیان ویاروس ُکروناا  شیوع  بزود  دو سا  تست که ته  

  ارستد تما تبتلم به گردتب مرگ و    وردآم ته پا  در  ، قربانیان خودویروس

در رتبطاه باا آن تنهاا وتبااته باه خاود آنهاا  و کشاته شادن    تناانها به تین بیمار 

ژتنویااه  ۱۷) ۱۴۰۰ماااه د  ۲۷دوشاان ه  روه ملکاارد آن نیااات.بیمااار  و  

تحت نام " دم تااو  به قتال   در ههان  گزترش  ته تقایم دترتی آکافام    (۲۰۲۲

ته هملاه آماده گازتر     به موهب مندرهات در تیان  نمود.منتشر  (  ۱)  رساند"م 

ُکرونا هان بایار  ته تناانها رت گراته و یاا باا گیر  همهکه در خل  همان  که 

مجموع ثروت که س ب شده خطر  هد  موهه کرده تست پیامدها  تین ویروس 

دو برتبار تناد  ته آن خاود کردهههاان    باالترین میزتن دترتی  رت درارد  که    ۱۰

مجماوع   . تین گزتر  به همچنین حاک  ته آن تست کاه در خال  تیان مادتشود

هر تریلیاون دالر رسیده تست.    تریلیون  ۱.۵ثروتمند دنیا به رقم    ۱۰ی   هادترتی 

   اارتباه  رو  یاون تسات و ته تیانلمیلیارد و یاا یاک میلیاون می  ۱۰۰۰برتبر با  

طور روهتناه باهمیلیارد دالر بوده و آنان    ۱۵۰۰ا  معاد  بتین تارتد  دترتی   دیگر  

تین رقم نجوم  برتبر با کل درآمدها    .تنددتشتهمیلیارد دالر درآمد   ۱،۳میانگین  

تیان     تسات.میلیارد نفر ته همعیت ههاان    3حدود  در آمد  و برتبر با  ده ها کشور  

ویاروس پیامدها  شایوع  که    گیردصورت م تازتیش سهمگین ثروت در همان   

باا   دنیاا  مااموهاب شاده تاا    ۱۹گیر  کووید  همه  در ههان و به دن ا  آنکرونا  

 .سو موتهه باشدتینبه ۱۹۲۹تقتصاد  ته سا  تولید رین رکود تهسابقب 



 

 خوتهیم کرد:در نوشته هیر با هم نگاه  به تین گزتر  
 

 تما پیش ته هرچیز نگاه  به خود تین ساهمان بکنیم:

شمو  تست که به موهب تد ا  خود "همرته باا " ساهمان  ههانOxfam  آکافام"

 Oxfamتلمللاا  بین آکااافامساااهمان "گرچااه مااردم و  لیااه اقاار" اعالیاات دترد. 

International"    گااتتر  شاد، تیاان ساااهمان پایه ۱۹۹۵در سااا  بااه طااور رسام

 ۱۹۴۲تر ته تین دتشته و آغاه اعالیت آن به هریان  که در ساا  تاریخ  طوالن 

توسط گروه  ته اعاالن سیاس  و تهتما   در شهر آکافورد تنگلاتان به وهود 

کشاور باوده و باه   ۱۹رسام  در    داااتر   دترت   آکاافامگردد. تماروه  آمد برم 

 کند. کشور  لیه اقر و گرسنگ  اعالیت م  ۹۰خود در  همرته همکارتن محل 

 

پیامدهای  کاه ُکرونا و  گیر  ویروس  شیوع و همهحقیقت وحشتناک تین تست که  

ثانیاه هاان یاک تنااان رت  ۴در رتبطه با تین شیوع به وقوع پیوسته تست در هر 

بیمار  دچاار گراته و تارتد بایار بیشتر  رت با مشکلت گوناگون ناش  ته تین  

 .کرده تست

 

 
 خود رت ته دست دتده تست.انیه یک نفر در رتبطه با کرونا هان  ث   ۴هر ماه تخیر   ۱۸در  

 

ساات کااه گیر  ُکرونااا بااه تمااام  ههانیااان نشااان دتده تساات حقیقت آنچااه کااه همااه

قرنهاست برت  نیروها  آگاه هامعه روشن بوده تست: تقایم نا ادالناه ثاروت و 

ته  ته  دتلت و سرشار ته ناکام  برت  تمکانات موهب به وهود آمدن هوتمع  

بیمار  )در تین مورد  ها  مردم شده تست و گتشته ته خودبخش بزرگ  ته توده

باشاند. در ها  تن وه بشر  م ُکرونا( چنین هوتمع  در خود دلیل  بر مرگ توده

تند چارت کاه باا خل  یک سا  تخیر بایار  ته تناانها هان خود رت ته دست دتده



تمکان دسترس  به و مناس ات موهود ط قات   آنان    شرتیط هندگ     ،وهود وتکان

تناد شمار  هان خود رت ته دست دتدهتست؛ تناانها  ب   کردهآن رت ته آنان سلب  

باه همچناین و    سیاساتها  ریاتات کشاانه    ،ساهیها  گااترده صچرت که خصو

بیمارساتانها رت کااهش  ها تخت ، تعدتدکردن سیاستها  لی رتل  نوپیامدها  پیاده

کادرهااا  دتده، تن ارهااا  بیمارسااتانها رت خااال  کاارده و تعاادتد تااارتد شاااغل در 

قربانیان پاندم  تخیر نه تنهاا قرباان  درمان  رت در حد بایار  پایین برده تست.  

 تند:ویروس کرونا که قربان  ته همله  وتمل هیر بوده

ها  بیمارستانها به تارتد بایار  باه به  لت کم بودن کادر درمان  و تخت •

تکااینن در هنگاام موقع رسیدگ  نشده و ته همله  ادم دسترسا  باه گااه  

 نیاه هان بایار  رت گراته تست.

 ده بایار هیاد دیگر  با وهود  دم تبتل به کرونا هان خاود رت ته دسات  •

تنااد چاارت کااه کم ااود تمکانااات بیمارسااتانها و تختصااا  تمکانااات بااه دتده

با ث  دم رسایدگ  باه دیگار بیمارهاا گشاته و بدینااان بیمارتن کرونای   

 تند.پرده شدهآنان به چنگا  مرگ س

 م دسترس  به وتکان تد ویروس کرونا د •

 

کرونا پس ته ساخته شدن به سه دلیل در تختیاار باایار  ته تد ویروس  وتکان  

 :ه تستتناانها قرتر نگرات

یک  لت آنکه چند شرکت بزرگ دتروی  برت  کاب سود  هرچه بیشتر  •

تولیاد تن اوه آن تولید تین وتکان رت منحصر باه خاود کارده و بدینگوناه ته  

 ،هلوگیر  کردند

ته روتمند با شاتاب باایار بخاش ت  ما   ث لت دوم آن بود که کشورها    •

تولیدها  تولیه رت خریادتر  کارده و تمکاان دسترسا  باه آن رت ته دیگار 

 ،کشورها سلب کردند

و سرتنجام برخ  ته کشورها و تارتد قادر به پردتخت هزینه تهیاه وتکاان  •

وتناتند با تساتفاده ته تماام  تمکاناات باه هناا باا تیان ن وده و ته تینرو نت

 ویروس کشنده بروند.

 

 ته همله داللت بر آن دترد که: آکافامگزتر   



 ۱۰دترتی  کال  دورتن کوالک ویروس ُکرونا(  ونیم تخیر )در خل  یکاا  •

دهناد )و همگا  مارد روتمندترین تارتد کره همین رت تشکیل م ثارد  که  

 برتبر شده تست.هاتند( دو 

ته ماردم کاره هماین کااهش یااتاه درصاد  ۹۹در خل  همین مدت درآماد   •

 تست!

 
 ونیم تخیر یکاا ثروتمندترین مردتن دنیا در  ۱۰سابقه دترتی   تازتیش ب 

 

دتر  دهاد کاه سیاساتهای  کاه دولتهاا  کشاورها  سارمایهدو دتده باال نشاان م 

ساابقه تاازتیش ب تناد منجار باه  برت  "م ارهه با ویاروس ُکروناا" باه کاار گراته

هاا  تودهتهیدستان،  ازتیش  که بها  آن رت بیش ته همه  دترتی  ثروتمندتن شده، ت

 اارو رااتن در ماردتب اقارباا ساقوط ساطح هنادگ  و    متوساطدرآمد و ط قاه  کم

 تند.پردتخت کرده

 

دترتن موهب آن شده کاه به سرمایهها  مرکز   ها و بانکها  مال  دولتکمک

دالر  ساا ت یاک میلیااردر    ۲۶پاندم  هر  تین    "لطف  به"ونیم تخیر  در یکاا 

 دم  در خل  همین مدتما تازوده شده تست.   دنیا میایاردرها  دالر به همع 

آسای ها  ناشا  ته ، گرسانگ  و    و درماان دسترس  تاارتد باه خادمات بهدتشات

کم موهب مرگ روهتنه دست خانگ  ها  آب و هوتی  در کنار خشونت تغییرتت

خشاونت "  ناامباا  ااهعاه  ن  تیآکافام در گزتر  خود ته    .هزتر نفر شده تست  ۲۱

 .ستتیاد کرده  "تقتصاد 

 

 
 .نفر شده تست  ۲۱۰۰۰روه موهب مرگ بیش ته نابرتبر  تقتصاد  هر  



کرونا ویروس گیر  همهت  و هنایت  تازتیش  بایار دتشته و ها  ط قانابرتبر 

ره هماین میلیون نفار    ۱۶۰بیش ته    هایگااه دهشاتناکرت باه دیگار ته همعیات کاُ

در   دهاد آن تسات کاهآنچه که گزتر  آکافام نشاان م   تست.ارو برده  چیز   ب 

ته  .ها  غیرسفیدپوست و هناان بایش ته ساایرین باوده تساتمیان سهم تقلیتتین  

ثروتمنادترین ماردتن  ۲۵۲مجماوع دترتیا  همله با تین وتقعیت موتهه هاتیم که  

یقااا، دنیااا باایش ته مجمااوع دترتیاا  یااک میلیااارد هن )هاازتر میلیااون هن( در آار

هار دترتی   . به   ارت دیگر  یب بوده تستئکا  التین و ساکنین دریا  کارتآمری

 میلیون ته هنان یادشده بوده تست! ۴یک ته تین مردتن به تندتهه 

 

 
 

سیاهپوساتان ط  سان متوسابینا   میازتن پیشها منجر به آن شاده کاه  تین نابرتبر 

سیاهپوساتان و تگار    ت  نازو  کارده تساتساابقهتحده آمریکا به شکل کمتیاالت م

سط  برتبر با سفیدپوستان تین کشور دتشتند تماروه تیاالت متحده آمریکا سن متو

 میلیون نفر بیش ته تمروه بود. ۳،۴تعدتد سیاهپوستان تین کشور 

 

 



حتا  کشاد و  " ادالناه" نم ویروس ُکرونا  گزتر  یادشده داللت بر آن دترد که  

: دهناد ملکرد ظالمانه خود رت نشاان م   ،ها  ط قات وتباتگ در تین مورد نیز  

آنان برتبر  ۴دچار ت عیضات ننتد  هاتند و آنان که تهیدستان    ،در سرتسر ههان

رسند در پیکار با ویروس ُکرونا ته پا  درآماده و باه که دستشان به دهانشان م 

 روند.کام مرگ ارو م 

 

تند دتر  ترتئاه شادهلکردها  ههاان سارمایه مهای  که در تین گزتر  ته  نمونه

دتر  و ها به شکل بااره  نمایاانگر کاارکرد سارمایه. یک  ته تین نمونهبایارند

اا  تولیدشااده توسااط کااه ته تره  تتاا تسااتساارمایه دترتن  بیکاارتنوقاحاات 

ثروتمندترین تناان دنیا  تمروه ماا یک  ته  برند.  چیزتن بیشترین بهره رت م ب 

غ "آماهون" تست. تو که دترت  ثروتا  باال"، صاحب تصل  شرکت  بزوسهف  "

مااه بیاتم  رود. در  ثروتمند ههان به شمار م سومین  میلیارد دالر تست    ۱۷۰بر  

اضاای  بازوس تو، بارتدر ، ( شارکت ماااارتها   ۲۰۲۱هوال  سا  گتشاته )

تین شرکت و ارد  که توتنااته باود بلایط تیان ماااارت رت در یک  ته کارمندتن 

میلیون دالر بخرد )!!!!(   ۲۸حرته  که به تین من ور برقرتر شده بود به قیمت  

کاره هماین، کیلومتر     ۱۰۰  ترتفاع  پس ته باهگشتن به کره همین و مااارت  به

 رنگاارتن وهن  بودناد باه خ در حالت ب   آقایان سه دقیقهمااارت  که در ط  آن  

خوتهم به تین وسیله ته کارمندتن و مشتریان آماهون تشکر بکانم چارت "م گفت:  

 تند!"که در وتقع آنان پو  تین مااارت رت دتده

 

وس ُکرونا تندتختاه تاا نشاان آکافام همچنین نگاه  به سالها  پیش ته شیوع ویر

هاا  تقتصااد  و تهتماا   )و در نابرتبر شیوع تین بیمار  تنها  امال  دهد که  

گازتر  آکاافام بار آن پ  آنان سیاس ( ن وده و تنها یک  ته تیان  وتمال تسات.  

ساا (  ۲۵تاا باه تماروه )در خال  کما  بایش ته  ۱۹۹۵سا   تهداللت دترد که 

ها ثروتمندترینته مردم کره همین که مجمو ه یک درصد تازتیش میزتن دترتی  

درصاد ته   ۵۰برتبر بیشاتر ته مجماوع تاازتیش دترتیا     ۲۰،  دهندم رت تشکیل  

 چیز و تهیدست تین ُکره بوده تست.ب ها  توده

 

صد سا  تخیر باه کاره که ما تناانها در خل     آسی    به  نگاه همچنین  آکافام به

تیم کرده تسات. باه وهوتی  بایار شدهتیم و ته همله موهب تغییرتت آبهمین هده

در مجموع موهاب هان  روتمند ه ث  ۲۰  اعالیتها  تقتصاد   موهب گزتر  آکافام



و الازتت( سام  شاده کاه   ها  گوناگون )ته همله گاههااتفالهبرتبر    ۸۰۰۰تولید  

 تند!چیز تولید کردهیک میلیارد نفر توده ب 

 

ها  مربوط به دترتی   گزترشاتآخرین  مله ته  ه ته  خود    نوشته یادشدهدر  آکافام  

منابع موثق تستفاده کارده برخ  دیگر ته  در مجله اوربس و    ثروتمندتن ههان که

   ارتند ته:( ۲)ثروتمند اعل  دنیا  ۱۰تست. ط ق اهرست اوربس 

 میلیارد دالر ۲۵۰ تیکس؛تیلن ماسک، مالک تال و تسپیس •

 ۱۸۵  ؛تم ت «رئیس گاروه ارتنااو  لت  و    ،برنارد آرنالت و خانوتده تو •

 دالر میلیارد

 دالر میلیارد ۱۷۰ هف بزوس، بنیانگتتر آماهون؛ •

 دالر میلیارد ۱۳۲ مایکروساات؛بنیانگتترتن ته بیل گیتز،  •

 دالر میلیارد ۱۱۳ بنیانگتترتن گوگل؛ته لر  پیج،  •

 دالر میلیارد ۱۱۳ ؛گتتر آمریکای وترن بوات، سرمایه •

 دالر میلیارد ۱۱۲ ؛تورتکللر  تلیاون، مدیر امل سابق  •

 میلیارد دالر ۱۱۰ بنیانگتترتن گوگل؛ته سرگئ  برین،  •

 میلیارد دالر ۱۰۷ مارک هتکربرگ، مدیر ایا وک؛ •

 میلیارد دالر ۹۷ مایکروساات؛بنیانگتترتن ته تستیو بالمر،  •

 

ته هملاه آورده نفار    ۱۰مجماوع دترتیا  تیان  در گزتر  خاود در ماورد  آکافام  

 تست:

میلیاون اقیرتارین   ۱۰۰میلیاارد و    ۳نفر ته مجمع دترتیا     ۱۰دترتی  تین   •

 یا بیشتر تست!تناانها  دن

شادن یاک میلیاون دالر خارن کنناد تمامنفار هار روه نفار     ۱۰تگر تیان   •

 تنجامد!سا  به طو  م  ۴۱۴دترتی  آنها 

دالر  رو  نفر رت به شاکل تسکناساها  یاک  ۱۰تگر مجموع دترتی  تین   •

بره  باه ترتفااع نیما  ته ااصاله کاره هماین تاا مااه باه وهاود هم بچینیم  

 آید!م 

شکل مالیات  که تنهاا یک اار وصاو  به  قایان  درصد ته دترتی  تین آ  ۹۹با   •

تد ُکرونا رت برت  تمام  بشریت تولید توتن وتکان ترور   م شود  م 

لاودگ  محایط هیاات، تنط اق تولید بارت  م اارهه کامال باا آمخارن  کرد،  



و م ارهه   ، برپای  سیاتم تمنیت تهتما  بهدتشت و درمان کامل و رتیگان

پس ته کشور رت تامین نمود و هالب تینکه   ۸۰با ت ما  خشونت هنا  در  

میلیاارد دالر بایش ته پایش ته   ۸دترتیا  آقایاان    تپیادم     پایان دورتن تیان

 بروه ویروس ُکرونا خوتهد بود!

 

کنند، شدت کار م چیز هاتند که به  ها  تهیدست و ب نقطه مقابل تین آقایان توده

د هااتند. هموتره ناچار به درگیر  با مشکلت باایار هیاا  نان و ماکن ندترند و

 نوشته تست:ته همله آکافام در گزتر  خود 

گااتر نهاا دتمندر کشورهای  کاه اقار در آهد که هر سا   توتن تخمین  م  •

رسایدگ  پزشاک  میلیون نفر به  لت  دم دسترس  باه    ۶،۵تست بیش ته  

ت  ته تیان ااهعاه آن تسات نموناه  دهند.ترور  هان خود رت ته دست م 

متار سا  ک ۱۴پائولو" در برهیل  مر متوسط تهیدستان که در شهر "سان  

 ته  مر تارتد ثروتمند تست.

یشاین خاود پبه دست همار خود و یاا هماار  هن    ۶۷۰۰۰هر سا  حدتقل   •

چناین   دهناد.خاود رت ته دسات م ختنه هنا  هاان  به دلیل  کشته شده و یا  

 گرتی  موهود تست. هنایتهتییده سیاتم مردساالر و تمر  

کنناده غاتت  تماام تنااانها به تمام  تامینتوتند  با وهود آنکه کره همین م  •

باید هر روه برت  سیر کردن خاود و تاارتد ، بیش ته یک میلیارد نفر باشد

میلیون نفر  ۲،۱هر سا  دستکم  تلش  بیش ته تندتهه بکنند وخانوتده خود  

 دهند. لت گرسنگ  هان خود رت ته دست م به 

تقایم نا ادالنه ثروت هر روه در سطح ههاان  توتن گفت که  ته تینرو م  •

 شود.تناان م  ۲۱۰۰۰منجر به مرگ 

 

خل  ت  تین وتقعیت که در یک  ته دالیل پایهگیر  کل  آکافام آن تست که  نتیجه

هاان خاود رت ته یاک نفار  ثانیاه    ۴در هار  بیدتد ویروس ُکرونا به طاور متوساط  

ست و برت  پیشاگیر  ته ثروت در سطح ههان دست دتده تست تقایم نا ادالنه  

در رته برقارتر  تیم بایاد  اجایع  که در نزدیک به دو ساا  تخیار شااهد آن باوده

تمار  کاه تل تاه   دیگار  وهاود نادترد.تقایم  ادالنه ثروت گاام باردتریم. چااره  

 تست.حاکم ن ام ظالمانه سرمایه دتر   به نابود وتباته 
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