
تقسیم ناعادالنه ثروت یکی از عوامل کشته شدن انسانھا 

ســایه شیوع، بیمار کردن و کشتن ویروس کرونــا ھــمچنان بــر تــمامی جــھان افــتاده اســت. بــه مــوجــب 
گـزارشـات رسمی در خـالل روزھـای ١٧ تـا ٢٣ ژانـویه ٢٠٢٢ (یک ھـفته) حـداقـل ٢١ میلیون نـفر بـه این 

بیماری دچار شده اند و این خود رکورد تازه ای برای ابتال به یک بیماری در سطح جھانی می باشد. 

بـزودی دو سـال اسـت که از شیوع ویروس کرونـا بـه انـسانـھا گـذشـته اسـت. این ویروس، قـربـانیان خـود از 
پـای درمی آورد و بـه گـرداب مـرگ می فـرسـتد امـا ابـتالی انـسانـھا بـه این بیماری و کشته شـدن آنـھا در 
رابـطه بـا آن تـنھا وابسـته بـه خـود بیماری و عملکرد آن نیست. روز دوشـنبه ٢٧ دی مـاه ١۴٠٠ (١٧ ژانـویه 
٢٠٢٢) آکسفام گـزارشی از تقسیم دارایی در جـھان تـحت نـام "عـدم تـساوی بـه قـتل می رسـانـد" (١) 
منتشـر نـمود. بـه مـوجـب مـندرجـات این گـزارش از جـمله آمـده که در خـالل زمـانی که ھـمه گیری کرونـا جـان 
بسیاری از انـسانـھا را گـرفـته و یا بـا خـطری جـدی مـواجـه کرده اسـت پیامـدھـای این ویروس سـبب شـده که 
مجـموع ثـروت ١٠ فـردی که بـاالتـرین میزان دارایی را در جـھان از آن خـود کرده انـد دو بـرابـر شـود. این گـزارش 
بـه ھمچنین حـاکی از آن اسـت که در خـالل این مـدت مجـموع دارایی ھـایی ١٠ ثـروتـمند دنیا بـه رقـم ۵.١ 
تـریلیون دالر رسیده اسـت. ھـر تـریلیون بـرابـر بـا ١٠٠٠ میلیارد و یا یک میلیون میلیون اسـت و از این رو بـه 
عـبارت دیگر دارایی این افـراد مـعادل بـا ١۵٠٠ میلیارد دالر بـوده و آنـان روزانـه بـه طـور میانگین ١،٣ میلیارد 
دالر درآمـد داشـته انـد. این رقـم نـجومی بـرابـر بـا کل درآمـدھـای ده ھـا کشور و بـرابـر بـا در آمـد حـدود ٣ میلیارد 
نـفر از جـمعیت جـھان اسـت.  این افـزایش سھمگین ثـروت در زمـانی صـورت می گیرد که پیامـدھـای شیوع 
ویروس کرونـا در جـھان و بـه دنـبال آن ھـمه گیری کووید ١٩ مـوجـب شـده تـا دنیای مـا بـا بی سـابـقه تـرین رکود 

تولید اقتصادی از سال ١٩٢٩ به این سو مواجه باشد. 

در نـوشـته زیر بـا ھـم نـگاھی بـه این گـزارش خـواھیم کرد، امـا پیش از ھـرچیز نـگاھی بـه خـود این سـازمـان 
بکنیم: 

"آکسفام Oxfam" سـازمـانی جـھان شـمول اسـت که بـه مـوجـب ادعـای خـود "ھـمراه بـا مـردم و علیه فـقر" 
فــعالیت دارد. گــرچــه ســازمــان "آکسفام بین المللی Oxfam International"  بــه طــور رسمی در ســال 
١٩٩۵ پـایه گـذاری شـد، این سـازمـان تـاریخی طـوالنی تـر از این داشـته و آغـاز فـعالیت آن بـه جـریانی که در 
سـال ١٩۴٢ تـوسـط گـروھی از فـعاالن سیاسی و اجـتماعی در شھـر آکسفورد انگلسـتان بـه وجـود آمـد 
بـرمی گـردد. امـروز آکسفام دارای دفـاتـری رسمی در ١٩ کشور بـوده و بـه ھـمراه ھمکاران محـلی خـود در 

٩٠ کشور علیه فقر و گرسنگی فعالیت می کند. 

حقیقت وحشـتناک این اسـت که شیوع و ھـمه گیری ویروس کرونـا و پیامـدھـایی که در رابـطه بـا این شیوع 
بـه وقـوع پیوسـته اسـت در ھـر ۴ ثـانیه جـان یک انـسان را گـرفـته و افـراد بسیار بیشتری را بـا مشکالت 

گوناگون ناشی از این بیماری دچار کرده است. 

 
در ١٨ ماه اخیر ھر ۴ ثانیه یک نفر در رابطه با کرونا جان خود را از دست داده است. 

آنــچه که ھــمه گیری کرونــا بــه تــمامی جــھانیان نــشان داده اســت حقیقتی ســت که مــدتــھاســت بــرای 
نیروھـای آگـاه جـامـعه روشـن بـوده اسـت: تقسیم نـاعـادالنـه ثـروت و امکانـات مـوجـب بـه وجـود آمـدن جـوامعی 
تھی از عـدالـت و سـرشـار از نـاکامی بـرای بـخش بـزرگی از تـوده ھـای مـردم شـده اسـت و گـذشـته از خـود 
بیماری (در این مـورد کرونـا) چنین جـوامعی در خـود دلیلی بـر مـرگ تـوده ھـای انـبوه بشـری می بـاشـند. در 



خـالل یک سـال اخیر بسیاری از انـسانـھا جـان خـود را از دسـت داده انـد چـرا که بـا وجـود واکسن، شـرایط 
زنـدگی  آنـان و مـناسـبات مـوجـود طـبقاتی امکان دسـترسی بـه آن را از آنـان سـلب کرده  اسـت؛ انـسانـھای 
بی شــماری جــان خــود را از دســت داده انــد چــرا که خــصوصی ســازیھای گســترده، سیاســتھای ریاضــت 
کشانـه  و بـه ھمچنین پیامـدھـای پیاده کردن سیاسـتھای لیبرالی نـو، تـعداد تـخت ھـای بیمارسـتانـھا را 
کاھـش داده، انـبارھـای بیمارسـتانـھا را خـالی کرده و تـعداد افـراد شـاغـل در کادرھـای درمـانی را در حـد 
بسیاری پـایین بـرده اسـت. قـربـانیان پـانـدمی اخیر نـه تـنھا قـربـانی ویروس کرونـا که قـربـانی از جـمله عـوامـل 

زیر بوده اند: 
بـه عـلت کم بـودن کادر درمـانی و تـخت ھـای بیمارسـتانـھا بـه افـراد بسیاری بـه مـوقـع رسیدگی نشـده و از 

جمله عدم دسترسی به گاز اکسیژن در ھنگام نیاز جان بسیاری را گرفته است. 
عـده بسیار زیاد دیگری بـا وجـود عـدم ابـتال بـه کرونـا جـان خـود را از دسـت داده انـد چـرا که کمبود امکانـات 
بیمارسـتانـھا و اخـتصاص امکانـات بـه بیماران کرونـایی بـاعـث عـدم رسیدگی بـه دیگر بیمارھـا گشـته و 

بدینسان آنان به چنگال مرگ سپرده شده اند. 
عدم دسترسی به واکسن ضد ویروس کرونا 

واکسن ضـد ویروس کرونـا پـس از سـاخـته شـدن بـه سـه دلیل در اختیار بسیاری از انـسانـھا قـرار نـگرفـته 
است: 
یک عـلت آنکه چـند شـرکت بـزرگ دارویی بـرای کسب سـودی ھـرچـه بیشتر تـولید این •

واکسن را منحصر به خود کرده و بدینگونه از تولید انبوه آن جلوگیری کردند، 
عـلت دوم آن بـود که کشورھـای ثـروتـمند بـا شـتاب بسیار بـخش اعظمی از تـولیدھـای •

اولیه را خریداری کرده و امکان دسترسی به آن را از دیگر کشورھا سلب کردند، 
و سـرانـجام بـرخی از کشورھـا و افـراد قـادر بـه پـرداخـت ھـزینه تھیه واکسن نـبوده و از اینرو •

نتوانستند با استفاده از تمامی امکانات به جنگ با این ویروس کشنده بروند. 
•

گزارش آکسفام از جمله داللت بر آن دارد که: 
در خــــالل یکـسـال ونیـم اخیـر (دوران کـوالک ویـروس کـرونــــا) دارایی کـل ١٠ فــــردی کـه •

ثـروتـمندتـرین افـراد کره زمین را تشکیل می دھـند (و ھمگی مـرد ھسـتند) دو بـرابـر شـده 
است. 

در خالل ھمین مدت درآمد ٩٩ درصد از مردم کره زمین کاھش یافته است! •

 
افزایش بی سابقه دارایی ١٠ ثروتمندترین مردان دنیا در یکسال ونیم اخیر  

دو داده بـاال نـشان می دھـد که سیاسـتھایی که دولـتھای کشورھـای سـرمـایه داری بـرای "مـبارزه بـا ویروس 
کرونـا" بـه کار گـرفـته انـد منجـر بـه افـزایش بی سـابـقه دارایی ثـروتـمندان شـده، افـزایشی که بـھای آن را بیش 
از ھـمه تھیدسـتان، تـوده ھـای کم درآمـد و طـبقه مـتوسـط بـا سـقوط سـطح زنـدگی و فـرو رفـتن در مـرداب فـقر 

پرداخت کرده اند. 

کمک ھـای مـالی دولـت ھـا و بـانک   ھـای مـرکزی بـه سـرمـایه داران مـوجـب آن شـده که در یکسال ونیم اخیر "بـه 
 لـطف" این پـانـدمی ھـر ٢۶ سـاعـت یک میلیاردر دالری بـه جـمع میلیاردرھـای دالری دنیای مـا افـزوده شـده 
اسـت. در خـالل ھمین مـدت عـدم دسـترسی افـراد بـه خـدمـات بھـداشـتی و درمـانی، گـرسنگی و آسیبھای 
نـاشی از تغییرات  آب و ھـوایی در کنار خـشونـت ھـای خـانگی  مـوجـب مـرگ روزانـه دسـت کم ٢١ ھـزار نـفر 

شده است. آکسفام در گزارش خود از این فاجعه با نام "خشونت اقتصادی" یاد کرده است. 



 
نابرابری اقتصادی ھر روز موجب مرگ بیش از ٢١٠٠٠ نفر شده است. 

نـابـرابـری ھـای طـبقاتی و جنسیتی افـزایشی بسیار داشـته و ھـمه گیری ویروس کرونـا بیش از ١۶٠ میلیون 
نـفر دیگر از جـمعیت کره زمین را بـه جـایگاه دھشـتناک بی چیزی فـرو بـرده اسـت. آنـچه که گـزارش آکسفام 
نـشان می دھـد آن اسـت که در این میان سـھم اقلیت ھـای غیرسفیدپـوسـت و زنـان بیش از سـایرین بـوده 
اسـت. از جـمله بـا این واقعیت مـواجـه ھسـتیم که مجـموع دارایی ٢۵٢ ثـروتـمندتـرین مـردان دنیا بیش از 
مجـموع دارایی یک میلیارد زن (ھـزار میلیون زن) در آفـریقا، آمـریکای التین و سـاکنین دریای کارائیب بـوده 

است. به عبارت دیگر دارایی ھر یک از این مردان به اندازه ۴ میلیون از زنان یادشده بوده است! 

 

این نـابـرابـری ھـا منجـر بـه آن شـده که میزان پیش بینی  سـن مـتوسـط سیاھـپوسـتان ایاالت متحـده آمـریکا بـه 
شکل کم سـابـقه ای نـزول کرده اسـت و اگـر سیاھـپوسـتان ایاالت متحـده آمـریکا سـن مـتوسـطی بـرابـر بـا 
سفیدپوستان این کشور داشتند امروز تعداد سیاھپوستان این کشور ٣،۴ میلیون نفر بیش از امروز بود. 

 
گـــزارش یادشـــده داللـــت بـــر آن دارد که ویروس کرونـــا "عـــادالنـــه" نمی کشد و حتی در این مـــورد نیز 
وابسـتگی ھـای طـبقاتی، عملکرد ظـالـمانـه خـود را نـشان می دھـند: در سـراسـر جـھان، تھیدسـتان و آنـان 



که دچـار تبعیضات نـژادی ھسـتند ۴ بـرابـر آنـان که دسـتشان بـه دھـانـشان می رسـند در پیکار بـا ویروس 
کرونا از پای درآمده و به کام مرگ فرو می روند. 

نـمونـه ھـایی که در این گـزارش از عملکردھـای جـھان سـرمـایه داری ارائـه شـده انـد بسیارنـد. یکی از این 
نـمونـه ھـا بـه شکل بـارزی نـمایانـگر کارکرد سـرمـایه داری و وقـاحـت بیکران سـرمـایه داران اسـت که از ارزش 
اضـافی تـولیدشـده تـوسـط بی چیزان بیشترین بھـره را می بـرنـد. یکی از ثـروتـمندتـرین انـسان دنیای امـروز مـا 
"جـف بـزوس"، صـاحـب اصلی شـرکت "آمـازون" اسـت. او که دارای ثـروتی بـالـغ بـر ١٧٠ میلیارد دالر اسـت 
ســومین ثــروتــمند جــھان بــه شــمار می رود. در بیستم مــاه جــوالی ســال گــذشــته (٢٠٢١) شــرکت 
مـسافـرتـھای فـضایی بـزوس او، بـرادرش، یکی از کارمـندان این شـرکت و فـردی که تـوانسـته بـود بلیط این 
مـسافـرت را در حـراجی که بـه این مـنظور بـرقـرار شـده بـود بـه قیمت ٢٨ میلیون دالر بخـرد (!!!!) پـس از 
مـسافـرتی بـه ارتـفاع ١٠٠ کیلومـتری کره زمین، مـسافـرتی که در طی آن آقـایان سـه دقیقه در حـالـت 
بی وزنی بـودنـد و بـازگشـتن بـه کره زمین بـه خـبرنـگاران گـفت: "می خـواھـم بـه این وسیله از کارمـندان و 

مشتریان آمازون تشکر بکنم چرا که در واقع آنان پول این مسافرت را داده اند!" 

آکسفام ھمچنین نـگاھی بـه سـالـھای پیش از شیوع ویروس کرونـا انـداخـته تـا نـشان دھـد که شیوع این 
بیماری تـنھا عـامـل نـابـرابـری ھـای اقـتصادی و اجـتماعی (و در پی آنـان سیاسی) نـبوده و تـنھا یکی از این 
عـوامـل اسـت. گـزارش آکسفام بـر آن داللـت دارد که از سـال ١٩٩۵ تـا بـه امـروز (در خـالل کمی بیش از ٢۵ 
ســال) افــزایش میزان دارایی یک درصــد از مــردم کره زمین که مجــموعــه ثــروتــمندتــرین ھــا را تشکیل 
می دھـند، ٢٠ بـرابـر بیشتر از مجـموع افـزایش دارایی ۵٠ درصـد از تـوده ھـای بی چیز و تھیدسـت این کره 

بوده است. 

آکسفام بـه ھمچنین نـگاھی بـه آسیبی که مـا انـسانـھا در خـالل صـد سـال اخیر بـه کره زمین زده ایم و از 
جـمله مـوجـب تغییرات آب وھـوایی بسیار شـده ایم کرده اسـت. بـه مـوجـب گـزارش آکسفام فـعالیتھای 
اقـتصادی ٢٠ ثـروتـمند جـھان در مجـموع مـوجـب تـولید ٨٠٠٠ بـرابـر تـفالـه ھـای گـونـاگـون (از جـمله گـازھـا و 

فلزات) سمی شده که یک میلیارد نفر توده بی چیز تولید کرده اند! 

آکسفام در نـوشـته یادشـده خـود از جـمله از آخـرین گـزارشـات مـربـوط بـه دارایی ھـای ثـروتـمندان جـھان که در 
مجـله فـوربـس و بـرخی دیگر از مـنابـع مـوثـق اسـتفاده کرده اسـت. طـبق فھـرسـت فـوربـس ١٠ ثـروتـمند فعلی 

دنیا (٢) عبارتند از: 
ایالن ماسک، مالک تسال و اسپیس ایکس؛ ٢۵٠ میلیارد دالر •
برنارد آرنالت و خانواده او، رئیس گروه فرانسوی «ال و ام اش»؛ ١٨۵ میلیارد دالر •
جف بزوس، بنیانگذار آمازون؛ ١٧٠ میلیارد دالر •
بیل گیتز، از بنیانگذاران مایکروسافت؛ ١٣٢ میلیارد دالر •
لری پیج، از بنیانگذاران گوگل؛ ١١٣ میلیارد دالر •
وارن بوفت، سرمایه گذار آمریکایی؛ ١١٣ میلیارد دالر •
لری الیسون، مدیرعامل سابق اوراکل؛ ١١٢ میلیارد دالر •
سرگئی برین، از بنیانگذاران گوگل؛ ١١٠ میلیارد دالر •
مارک زاکربرگ، مدیر فیسبوک؛ ١٠٧ میلیارد دالر •
استیو بالمر، از بنیانگذاران مایکروسافت؛ ٩٧ میلیارد دالر •

آکسفام در گزارش خود در مورد مجموع دارایی این ١٠ نفر از جمله آورده است: 
دارایی این ١٠ نــفر از مجــمع دارایی ٣ میلیارد و ١٠٠ میلیون فقیرتــرین انــسانــھای دنیا •

بیشتر است! 
اگـر این ١٠ نـفر ھـر روز نـفری یک میلیون دالر خـرج کنند تـمام شـدن دارایی آنـھا ۴١۴ سـال •

به طول می انجامد! 
اگــر مجــموع دارایی این ١٠ نــفر را بــه شکل اسکناســھای یک دالری روی ھــم بچینیم •

برجی به ارتفاع نیمی از فاصله کره زمین تا ماه به وجود می آید! 
بـا ٩٩ درصـد از دارایی این آقـایان بـه شکل مـالیاتی که تـنھا یکبار وصـول می شـود می تـوان •

واکسن ضـروری ضـد کرونـا را بـرای تـمامی بشـریت تـولید کرد، مـخارج انـطباق تـولید بـرای 



مـبارزه کامـل بـا آلـودگی محیط زیست، بھـداشـت و درمـان کامـل و رایگان، بـرپـایی سیستم 
امنیت اجـتماعی و مـبارزه بـا اعـمال خـشونـت جنسی در ٨٠ کشور را تـامین نـمود و جـالـب 
اینکه پــس از پــایان دوران این اپیدمی دارایی آقــایان ٨ میلیارد دالر بیش از پیش از بــروز 

ویروس کرونا خواھد بود! 

نـقطه مـقابـل این آقـایان تـوده ھـای تھیدسـت و بی چیز ھسـتند که بـه شـدت کار می کنند، نـان و مسکن 
نـدارنـد و ھـمواره نـاچـار بـه درگیری بـا مشکالت بسیار زیاد ھسـتند. آکسفام در گـزارش خـود از جـمله 

نوشته است: 
می تـوان تخـمین زد که ھـر سـال در کشورھـایی که فـقر در آنـھا دامـن گسـتر اسـت بیش از •

۶،۵ میلیون نـفر بـه عـلت عـدم دسـترسی بـه رسیدگی پـزشکی ضـروری جـان خـود را از 
دسـت می دھـند. نـمونـه ای از این فـاجـعه آن اسـت که در شھـر “سـان پـائـولـو” در بـرزیل 

عمر متوسط تھیدستان ١۴ سال کمتر از عمر افراد ثروتمند است. 
ھـر سـال حـداقـل ۶٧٠٠٠ زن بـه دسـت ھمسـر خـود و یا ھمسـر پیشین خـود کشته شـده •

و یا بـه دلیل خـتنه جنسی جـان خـود را از دسـت می دھـند. چنین امـری زاییده سیستم 
مردساالر و جنسیت گرایی موجود است. 

بـا وجـود آنکه کره زمین می تـوانـد بـه تـمامی تـامین کننده غـذای تـمام انـسانـھا بـاشـد، بیش •
از یک میلیارد نـفر بـاید ھـر روز بـرای سیر کردن خـود و افـراد خـانـواده خـود تـالشی بیش از 
انـدازه بکنند و ھـر سـال دسـتکم ٢،١ میلیون نـفر بـه عـلت گـرسنگی جـان خـود را از دسـت 

می دھند. 
از اینرو می تـوان گـفت که تقسیم نـاعـادالنـه ثـروت ھـر روز در سـطح جـھانی منجـر بـه مـرگ •

٢١٠٠٠ انسان می شود. 
•

نتیجه گیری کلی آکسفام آن اسـت که یکی از دالیل پـایه ای این واقعیت که در خـالل بیداد ویروس کرونـا 
بـه طـور مـتوسـط در ھـر ۴ ثـانیه یک نـفر جـان خـود را از دسـت داده اسـت تقسیم نـاعـادالنـه ثـروت در سـطح 
جـھانی سـت و بـرای پیشگیری از فـجایعی که در نـزدیک بـه دو سـال اخیر شـاھـد آن بـوده ایم بـاید در راه 
بـرقـراری تقسیم عـادالنـه ثـروت گـام بـرداریم. چـاره دیگری وجـود نـدارد. امـری که الـبته وابسـته بـه نـابـودی 

نظام ظالمانه سرمایه داری حاکم است. 

نادر ثانی 
٧ بھمن ١۴٠٠ 

پانوشت ھا: 

متن انگلیسی این گزارش را می توانید با مراجعه به پیوند زیر تھیه نمائید: ١)

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621341/bp-inequality-
kills-170122-summ-en.pdf 

٢) لیست به روزشده ثروتمندترین افراد را می توانید با رجوع به پیوند زیر از نظر بگذرانید: 

https://www.forbes.com/real-time-billionaires/
#1fa8b7133d78

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621341/bp-inequality-kills-170122-summ-en.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621341/bp-inequality-kills-170122-summ-en.pdf
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