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 1311فروردین ماه ویژه  100خبرنامه شماره

 گزارشویژه – ه اقتصادی ایران و جهانایران اخبار کوتا،اخبار کوتاه اتاق های  ایران و انگلیس و بریتانیا و  سخن ماه، فهرست مطالب:

 

 سخن ماه: 

 

 

 کرونا واقتصاد پسا کرونا

 

که ناگهان سراسر برانگیزی وهراس  ترسناک"، مهمان ناخواندِه نامرئی، ویروس کرونا"بُروز      

رها شنندن ا گنگاا ان سننن ن نایریر دربرگرفت،بدون تردید یس ا  ،جهان را به گونه ای فرا گیر

یانزدهم میالدی   فراگیر سده یمانند"طاعون" ،رویدادهای مشابهبا"کرونا"روشن خواهدشدکه

آنچنان هم که عنوان  ،اوا زمان با برو نخسننننتین جنا جهانیهم "آنفلونزای اسننننوانیولی" و

در  اطالع رسننانیمهیای امکانا    مان و در باید شنندسننن ن نایریرنبوده و نیسننتت تفاو  را

ستاندارد  ندگی ، ،سطح ملی و بین المللی صنعی سطح یا  ا جامعه در آن اعم ا  واقعی یا ت

فاو  و گاهی نسننننبی عمومی ا  های مت لتآ فه دو تاّمینها وظی یه خوین، وق  حقو در  اول

جامعه های  برقرار درناکارآی متمرکِز دولتی درنهایت کاسننننتی های نهای های اقتصننننادی 

ستی سیالی شین سو سی یی سیا صاد آ اد با ار  ،شرق  شورهای یییا آقت سرمایه ک ن رفته 

 جست حاا یین رفت یا ا  رشد مانده درنهایت درکشورهای درو داری، 

  استتاین نیز بگررد"،  یرا ُیرو این رویدادنه اولین و  نه آخرین آن به هرروی "   

 ابزارهای رویاروئی بااین گونه رویدادهایابالهای طبیعی که درستتهیه اما بایددانست که       

بالهای آسننمانی هم نامیده می شننوند ا جمله  وظیفه های اولیه کلیه دولت ها  یا نادرسننت

 این ا ا  یرداختن به آن در می گرریمت  درمی باشد که درحاا 

که منهور  شننده اسننت، نامیده"اقتصنناد یسننا کرونا"  این نوشننته،عنوان بخن دوی ا آن ا که 

نخست  به اقتصاد ایران در یسا کرونا ا  این رو روشن است که  می باشد  اقتصاد ایران وجهان

برنامه و دوستان و آشنایان اشاره خواهدشدکه کم وکیف آن مورد یرسن بیشتر خوانندگان خ

، سننوس اقتصننادجهان یاروشننن تر نهای اقتصننادی مربوط که هم گنان که نهای اقتصنناوی اسننت

  حسب ت ربه اقمار تحت سلطه آن  برقرار در همسایه شمالی ومتمرکز و دستوری دولتی 

اقتصاد سرمایه داری نیز بدون تردیدا   نهایتورهاشد مخرب،فقرآفرین وفسادآور تشخیص نا کارآ،

 خواهدیافتگراین معنوی یا انسان محور  اقتصاد  سرمایه محور به نهایا نهای اقتصاد آ اد با ارِ 

 به کوتاه سخن به آن خواهم یرداختتت  که

شوی که سالی که خوش است ا   آور در باره کم و کیف اقتصاد ایران در یسا کرونا باید یادواما 

 ییداستت بهارش
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ن و خرب ، فقرآفریمُ  به ت ربهِ  اقتصننادِ  ییکرشننکننده و ناتوان اقتصنناد ایران افزون بر گزینن نهایِ 

صوا ومبانی  سن یده و مانوس با ا ستوری دولتی، برآیند نبود مدیریت  ساد برانگیزمتمرکزو د ف

صاد ست های یولی  دانن اقت سیا سی،اعماا  های  مالی توری  ا، تهیه و تدوین الیحه –سیا

شور با  بودجه های غیر قابل بحث ودفاع، و صنعی برقرار درک سطح  ندگی ت در نهایت برقراری 

با ردیدتبی  اقتصاد کشورو ت ت ت کشور وینهان واتالف منابع مالیشکاریرداخت انواع یارانه های آ

کاری به مراتب بیشر و یهای اقصادی جاری من ر به رکود تورمی و ب تادامه روش ها وسیاس

،که ا  نهر اقصننادی خواهد شنند رویکرد سننطح  ندگی به واقعی شنندن منطب  با توان سننرانه

 کنونی خواهد بودت ی یائین ترا  سطحاتب در سطحرفاهی به مر

در م موع به ویژه در کشنننورهای یین رفته  با نهای باید یادآورشنننوی که اقتصنننادجهان درباره 

اد متمرکز دسننتوری دولتی رها شنند ،ملزی به تاکنون  سننرمایه محور ، همانگونه که نهای اقتصنن

سا  صاد معنوی یا ان سرمایه محور به نهای اق صلی  ن محورتغییر نهای ا   سه تولید که عوامل ا

، با ندگانی،تن وروان سالم آدمی نیاکار یا نیروی انسو   ا : مین ،سرمایه آن در گانه کالسیک

 ط  یست طبیعی جایگزین خواهدشدتانسانی ا  جنین گرفه تا محیودر نهایت محیط  یست 

  ادنیائی متفاو  که  ،دنیای یسا کرونا  ی که دربارهن سان به نهر سن یده  همه ی بزرگانبدی

هد بود یای کنونی خوا ند،دن تارها اظهار نهر کرده ا عادا  و رف ندن برخی  ما جا  به   یبا وجود 

سوی صلح آمیز ، مر سابقه ای به گونه ای  ستگی بی  سر جهان همب سرا  بین افراد و مللدر 

 تبرقرار خواهد شد فاصله طبقاتی نسبی   کاهنبا ، ا  دارا وندار اعم 

* * * * * 

 اخبار کوتاه اتاق ها

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران و جهان 

 اخبارکوتاه اتاق ایران وانگلیس
 

 کمیسیون های تخصصی اتاقهیات مدیره وبرگزاری جلسه های ماهانه 

و منع  کرونا  ورودویروسمناسبت به درفروردین ماه ساا جاری صرف نهر ا  تعطال  نورو ی، 

رسمی برگزاری گردهمائی ها هیچ یک ا  جلسه های مورد اشاره به صور  فیزیکی برگزار 

        نگردیدت 

:اخبارکوتاه اقتصادی ایران                                    

"آیندهایران به حکم دادگاه بحرین علیه پولشویی بانک  عتراض " 

ایران به رای دیوان عالی کیفری بحرین علیه بانک المسننننتقبل"آینده" اعتراد کردت این بانک 

بحرینی متهم شنده اسنت که در دور -ایرانی

مللی بننه ایران کمننک الهننای بین دن تحریم

هادهای وابسنننته به جمهوری برای   کرده و

 .یولشویی کرده استاسالمی 

مقاما  بحرینی "المسننننتقبل" را یک بانک 

ا  آن به   دانند اما مقاما  ایرانیایرانی می

برندت بحرینی نای می-عنوان یک بانک ایرانی

ها یین متوقف های این بانک سنننناافعالیت
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 .شده اما دعوا بر سر آن بین ایران و بحرین ادامه دارد

ن یرونده این بانک، دیوان عالی کیفری بحرین حکمی را صادر کرد که در ترین تحوا ییرامودر تا ه

المللی های بینشننود که این بانک برای ایران یولشننویی کرده و در دور  دن تحریمآن گفته می

 .به تهران یاری رسانده است

 .حکم و رای مراجع قضایی بحرین سبب خشم مقاما  ایرانی شد

فروردین، رای صادره در  13مور خارجه ایران، رو  گهارشنبه، عباس موسوی، سخنگوی و ار  ا

 . بحرین علیه بانک المستقبل و مدیران گند بانک ایرانی را "مردود" دانست

ای ساختگی صور  گرفته آرای صادره بر مبنای یرونده»سخنگوی و ار  امور خارجه ایرانگفت: 

حقوقی بوده وموجب مسننننتولیت دولت و اتهاما  جعلی علیه محکومان آن فاقد هرگونه ار ش 

 «.باشدبحرین در قباا تبعا  آن می

با ییشنهاد و  ۴00۲به گفته موسوی بانک المستقبل در ساا 

های ملی و م و  دولت بحرین و با مشننننارکت مسنننناوی بانک

صننادرا  ایران و االهلی بحرین تاسننیس شننده و بانک مرکزی 

های بانکی المسننننتقبل ها و تراکننبحرین ا  ابتدا بر فعالیت

 .نهار  داشته است

صادر شده که سهای  سخنگوی و ار  خارجه ایران همچنین گفته است که حکم رای  مانی 

المللی "تصنننرف و اداره" این بانک داران ایرانی این بانک )بانک ملی و صنننادرا ر در محکمه بین

 .کردندرا ییگیری می ۴01۲توسط بانک مرکزی بحرین در ساا 

 :الد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرینخ

موسننوی تاکید کرده در گنین شننرایطی صنندور                                                              

صرفا م ری اوامر و  تواندحکم قضایی نشانگر این می باشد که "دادگاه فاقد وجاهت قانونی و 

  ."های سیاسی و امنیتی دولت بحرین استتصمیما  دستگاه

گراری مشننترک با سننرمایه 13۳3های ایران گزارش دادند که بانک المسننتقبل در سنناا رسننانه

اما در سننناا بانک ملی و صنننادرا  ایران و همچنین یک بانک بحرینی آغا  به کار کرده اسنننت 

 .را تعطیل کرده است  بحرین شعبه این بانک در منامه 131۲

 :بحرین: بانک المستقبل ایران حامی مالی تروریسم است

خالد بن احمد آا خلیفه، و یر                                                                                   

ستقبل سم در  خارجه بحرین، الم سته و متهم کرده که این بانک ا  تروری را یک بانک ایرانی دان

  .های عربی ا  جمله منامه حمایت کرده استیایتخت

کرد در و یر خارجه بحرین گفته اسننننت بانک ایرانی المسننننتقبل که قبال در منامه فعالیت می

اطالعا  در این حمایت مالی ا  تشننننکال  و گروههای تروریسننننتی دخالت دارد و بزودی همه 

 . مینه منتشر خواهد شد

:رئیس جمهوری اسالمی ایرانمشاور سابق   

 یابدها به  ودی کاهن میسطح رفاه خانواده

صادی و  شد اقت ساب  رئیس جمهور گفت که با منفی بودن ر صادی  مسعود نیلی، مشاور اقت

یابد و به شنند  کاهن می هادرصنندی سننرانه درآمد، به  ودی سننطح رفاه خانواده 30کاهن 

  .ها هم مانع افت رفاه مردی ایران نخواهد بودتوقف تحریم

 

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84/a-52999718
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84/a-52999718
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84/a-52999718
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84/a-52999718
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ای نه مشنناور اقتصننادی سنناب  رئیس جمهوری ایران گفته اسننت که سننطح رفاه مردی در آینده

 .ساا گرشته خواهد بود 30ها طی تر" ا  سطح رفاه خانوادهگندان دور "بسیار یایین

مسعود نیلی با هشدار نسبت به اینکه کاهن سطح رفاه مردی، جامعه ایران را با یک "شوک 

کند، گفت که قرار گرفتن در این وضننعیت وخیم اقتصننادی، گون با سننطح رفاه بزرگ" مواجه می

مورد انتهار خانوارها و سننیاسننتمداران بسننیار فاصننله دارد، ا  یک طرف باعث ای اد "مسننائل 

شود و ا  سوی دیگر، "هضم سیاسی و اجتماعی" آن برای جامعه بسیار می بغرنج" در کشور

 .دشوار خواهد شد

هایی ا  سننخنان مسننعود مارسر، بخن ۴۲سننایت اقتصننادنیو  رو  سننه شنننبه ین م فروردین)

اندا  اقتصادی ایران" منتشر نیلی، مشاور اقتصادی ساب  حسن روحانی را در میزگرد "گشم

که با حضور دو کارشناس دیگر تشکیل شد، آقای نیلی با اشاره به کاهن کردت در این میزگرد 

های اخیر، منفی بودن رشنند اقتصنناد در کشننور و درصنندی سننرانه درآمد مردی طی سنناا 30

ها با افت گشننمگیر و منحنی مقایسننه "رشنند سننرانه مصننرف"، گفت که سننطح رفاه خانواده

 .کننده همراه خواهد شدبسیار نگران

 :زنندف میآمارها حر

شده کشور قبل و بعد ا                                ستناد این تحلیل آقای نیلی به آمارهای ثبت  ا

دو با ه قبل ا  وقوع انقالب   اسنتت مقایسنه این آمارها و میزان سنطح رفاه مردی در ۲۵انقالب 

 .دهدو گهار دهه بعد ا  آن، ا  وخامت اوضاع خبر می ۲۵

، درآمد سرانه در ایران به شد  سقوط 13۳۵تا ساا  13۲۲او بر مبنای آمارها گفت که ا  ساا 

درصد کاهن" یافتت به اعتقاد نیلی، اگرگه  ۳0کرد و "متوسط درآمد سرانه یک ایرانی معادا 

"در مسیر بهبود بسیار مالیم" قرار گرفت ولی در حاا حاضر  1۵تا  ۳۵وضعیت اقتصادی ا  ساا 

شودت در این میان اگرگه درصد کاهن درآمد سرانه" دیده می 30، "حدود ۲۲ت به ساا و نسب

ساا  صرف خانوارها بهتر ا  گهار دهه قبل )یعنی ا   شده و متوسط 1۵تا  ۲۲میزان خرید و م ر 

دهد ولی به گفته آقای نیلی، این روند اوالً بیانگر درصنند افزاین نشننان می ۲0مصننرف سننرانه 
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های نه گندان دور، مردی ایران گرفتار عارضننننه ی اسننننت و دوماً طی سنننناایک تناقض رفتار

 .شونداجتماعی کاهن سطح رفاه می-اقتصادی

در بسننیاری ا  کشننورها به تناسننب سنناختار اجتماعی و نهای اداری آنها  سننطح رفاه خانوارها

سن ن فقر در  سطح رفاه  ندگی، ا  معیارهای  ستت با وجود این، برای تعریف کلی  متفاو  ا

 .ها" و "درآمد خانواده" استفاده می شودسه موضوع "عمده اقالی مصرفی" و "میزان هزینه

ص ضی درباره رفاه اقت ساا آمارهای متناق ادی خانوارها و خط فقر در ایران وجود داردت اواخر بهار 

هزار تومان تعیین و در همین حاا ۲00"شنناخص رسننمی" خط فقر در ایران سننه میلیون و  1۳

 .درصد خانوارهای ایرانی کمتر ا  این مبلغ است ۲۲گفته شد که درآمد ماهیانه 

ستناد به آمار رسمی، گفته بود با ا 1۵مرداد  ۴3هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، محسن

کنندت که یک سنننوی مردی ایران  یر خطر فقر و یک دهم آنان در  یر "خط فقر مطل "  ندگی می

صاددان، "خط فقر مطل " برای یک خانواده گهار نفری شهری را حدود گهار  حسین راغفر، اقت

ن دگار "فقر مطل " درصنننند جمعیت ایرا 33میلیون تومان عنوان کرده و نتی ه گرفته بود که 

 .برندهستند و شن درصد آنها نیز در  یر "خط گرسنگی" به سر می

 :۹۹کاهش سطح رفاه مردم در سال 

های رسنند رشنند اقتصننادی منفی در سنناابه نهر می                                                  

شنننندید درآمد و رفاه  های م لس باعث کاهنکه بنا بر گزارش مرکز یژوهن 131۳و  131۵

 .هم  ندگی مردی را تحت تاثیر قرار دهد 11خانوارها در ایران شده بود، در ساا 

سالهای  صادی کشور در  شاره به اینکه رشد اقت ستاد دانشگاه، با ا "به  1۳و  1۵دکتر نیلی، ا

و دوران  ۲۵های نخسننت انقالب طر  قابل توجهی منفی" بوده و مشننابه این وضننعیت در سنناا

ست، گشمجن ساله ایران و عراق اتفاق افتاده ا صاد ایران ا هشت  اندا  درخشانی برای اقت

 .ار یابی نکرد 11در ساا 

هم با اندکی رشنند در بخن کشنناور ی و خدما  در  11رشنند اقتصننادی ما در سنناا »او گفت: 

سه دهه  محدوده صفر خواهد بودت اقتصاد ما با توقف رشد مواجه است و این بار کامالً بر خالف

 «.شودگرشته، هرگونه توقف رشد یا رشد منفی عیناً در کاهن رفاه خانوار منعکس می

 

 :ها با رفاه مردمرابطه تحریم

هنای آمریکنا علینه ایران آینا توقف ینا کناهن احتمنالی تحریم                                         

ن نیابد؟ یاسخ صریح و شفاف دکتر نیلی، تواند رو نه امیدی باشد که رفاه مردی ایران کاهمی

 .منفی استت دلیل آن، به گفته وی، در ارقای مرکز آمار ایران نهفته است

ساا صی در  صرف خصو شد م ساس گزارش مرکز آمار، ر "دائماً منفی" بوده  1۳و  1۵های بر ا

ی که طبعاً نشاندهنده رشد منفی اقتصاد کشور استت مشاور اقتصادی ساب  رئیس جمهور

ست که حتی  شور به قدری قوی ا صادی ک ستناد به این آمار گفت که روند منفی اقت ایران با ا

شدن تحریم شته  صور  بردا شود ولی گویا امیدی در  شاید "اندکی بهتر"  ضاع  های آمریکا، او

 .به ن ا  رفاه خانوارها و جلوگیری ا  حرکت رو به کاهن سطح رفاه مردی نیست

ای بلندمد  اسننننت و محدود به یکی دو فانه این حرکت نزولی، دورهمتاسنننن»نیلی تاکید کرد: 

 «.شودساا آینده یا دوره تحریم نمی

مان برای  ها تو یارد نه کردن میل کاهن نرر فقر و هزی با وجود ادعای جمهوری اسننننالمی در 

صادی در ایران معتقدند ا  نیمه دوی دهه  ۲0فقر دایی طی  سان اقت ، روند 13۳0ساا، کارشنا

 .فقر افزاین ییدا کرده است نرر

آنها تاکید دارند اقتصنناد ایران برای کاهن فقر نیا مند بهبود وضننعیت اقتصنناد کالن و تو یع درآمد 

 .میان همه مردی و نیز طراحی برنامه جامع و بلندمد  حمایتی است
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 اخبارکوتاه اقتصادی جهان:

 تشکر بوریس جانسون از پرسنل نظام بهداشتی بریتانیا

جانسون نخست وزیر بریتانیا که در پی ابتال به ویروس جدید کرونا در  بوریس

بیمارستان بستری بوده گفته است که زندگی اش را مدیون پرسنل نظام بهداشت 

 کشور است

همزمننان انتهننار می رود آمننار 

درگننرشننننتگننان در اثر ابتال بننه 

ید ماری کوو یا ا   11-بی تان در بری

 .ده هزار نفر بیشتر شود

شنبه مرگ  نفر  11۵بریتانیا رو  

دیگر در این کشنننور را تایید کرد 

گان در  گرشننننت کل در مار  که آ

نفر  1۳۵۲بیمارسننننتان ها را به 

 .می رساند

علیرغم ا  راه رسیدن هوای گری و آفتابی در بخن هایی ا  بریتانیا، و رای دولت همچنان مردی 

 ج نشوند تا به مهار ویروس کمک شودرا ترغیب می کنند در جریان عید یاک ا  خانه ها خار

 

خورد؟اروپا در دوران پساکرونا چگونه رقم می سرنوشت  

برای جهانی که با داغ شنندن جنا اقتصننادی گین و به گزارش خبرگزاری "دویچه وله فارسننی"

آمریکا ا  یک سننو و رویای تزارشنندن یوتین ا  سننوی دیگر با سننرعت به سننمت دوقطبی شنندن 

 بودت، ضعف ارویا گندان خوشایند نخواهد رودمی
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یاندمی کرونا، بدون آن که سننیاسننی باشنند، ما را در نگرش سننیاسننی با تصننویر یک جهان تا ه 

کندت تفاو  این جهان دوقطبی با جهان دوقطبی دوران جنا سننننرد تنها در روبرو می دوقطبی

ا تضاد منافع مالی و جداا بر سر یک گیز است: آن ا جدالی ایدئولوژیک در کار بودت اما این ا تنه

 .های نفوذ تا ه غالب استحو ه

دار سننرمایهبینیم که در دوران ریاسننت جمهوری یک کالندر یک قطب این جهان، ابرقدرتی می

رو به ورشکستگی نفوذ خود را در خارج ا  مر های ایاال  متحده آمریکا هر رو  بیشتر ا  دست 

 .دهدمی

بینیمت کشوری که بخن عمده معادال  لیبرالیستی را در قطب دوی را جمهوری خل  گین می

 .حو ه اقتصاد یریرفته، اما به لحاظ سیاسی همچنان در گنبره حزب واحد کمونیست است

سیاستی  ۴00۳گین و آمریکا، یک دهه یین برای برونرفت ا  بحران اقتصادی کمرشکن ساا 

تر، به جای همفکری تر و خطرناکاما اکنون در برخورد با بحرانی بزرگهماهنا در یین گرفتند، 

اند که ا  هر دو سننو بر تتوری توطته متکی اسننتت و همراهی با یکدیگر لحنی خصننمانه گرفته

یاد می گوید که کند و دولت گین میدونالد ترامپ ا  ویروس کرونا به عنوان "ویروس گینی" 

 .در ووهان یراکنده کرده استارتن آمریکا ویروس کرونا را 

گیری غیردوسنتانه واشننگتن و یکن گیز تا های نیسنتت گین و آمریکا دسنت کم ا  گهار جبهه

دهه یین بر سنننر کنترا منابع  یر مینی آفریقا، خاورنزدیک و خاورمیانه با یکدیگر رقابت دارند و 

گمرکی سنننننگینی بسننننت، این رقابت ا   مانی که ترامپ به کاالهای وارداتی ا  گین عوارد 

 .کیفیتی خصمانه نیز یافته است

یک  قدای  با گین بودت و برای این ا کا  گانی منفی آمری با ر نه  باری موا  مپ، تغییر اج هدف ترا

ناشی ا  آنت در ساا  توجیه یویولیستی مناسب هم داشت: حمایت ا  تولید داخلی و کار ایی

میلیون دالر رسننننید، در حالی که  ۲00میلیارد و  ۲31ح م صننننادرا  گین به آمریکا به  ۴01۳

 .میلیون دالر بود 300میلیارد و  1۴0واردا  گین ا  آمریکا تنها 

در واقع با تاب بحران  ۴01۳تا  ۴00۳صننننادرا  گین به ایاال  متحده آمریکا در ده سنننناا میان 

سبانک ساا ها و م شتت گین  ۴00۳تغال  آمریکا بود که در  ساا ادامه دا شد و گندین  آغا  

که در آن  مان دارای ذخایر ار ی  یادی بود، بین ا  یک تریلیون دالر به با ار ورشننکسننته آمریکا 

توانست کمر راست کند، اما در عین حاا دامنه تزری  کردت یولی که اقتصاد آمریکا بدون آن نمی

 .ها را در آمریکا به شد  گسترش دادگینی نفوذ اقتصادی

 3۲0اکنون، در شنننرایطی که بریایه گزارش سنننا مان بهداشنننت جهانی نزدیک به یک میلیون و 

 ۳مبتال شده اند و شمار درگرشتگان نیز تا رو  دوشنبه  11هزار تن در سراسر جهان به کووید 

برای تشنندید جداا لفهی گین و ای هزار تن گرشننته اسننت، کرونا به وسننیله ۵۲آوریل ا  مر  

تواند به نفع آمریکا آمریکا تبدیل شده استت جدالی که دست کم به لحاظ منط  ریاضی نمی

 تخاتمه یابد

 :اندازیک مقایسه غلط

جمهوری خل  گین، نخسنتین کشنوری بود که با گالن بزرگ ویروس                                

میلیون تن، نزدیک به یک گهاری  ۲33دود یک میلیارد و کرونا مواجه شنننندت این کشننننور با ح

 .جمعیت جهان را در خود جای داده است

شت جهانی گزارش می سا مان بهدا شوری با این جمعیت، آنطور که  ششم در ک دهد تا رو  

مورد مرگ و میر به ثبت رسننیده  3331هزار مورد آلودگی به ویروس کرونا و  ۳۴آوریل نزدیک به 

به صنننداقت دولت گین در ارائه آمار واقعی تردید  یادی وجود داردت اما در مورد اسنننتت نسنننبت 

 .مهار یاندمی در ووهان که اواسط مارس اعالی شد کمتر میتوان تردید نشان داد
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اگر آمار اعالی شننده ا  سننوی سننا مان بهداشننت جهانی درسننت باشنند، دسننت کم تا به حاا 

سننننیار بزرگ در  مینه کنترا یاندمی باشنننندت تواند مدعی موفقیت بجمهوری خل  گین می

 :مقایسه آمار منتشرشده بیماران و درگرشتگان گین با آمریکا این ادعا را تایید میکند

شمار مبتالیان به کرونا  ششم آوریل  ساعا  رو   هزار و  3۳۴در ایاال  متحده آمریکا تا آخرین 

 .تن بوده است ۵۴0هزار و  10تن و شمار درگرشتگان  ۲۵3

درصد جمعیت به کرونا مبتال  0/11ک محاسبه سرانگشتی نشان میدهد که در آمریکا تاکنون ی

 .رسددرصد می 0/00۲۵اند، در حالی که این نسبت در گین تنها به شده

خواه را در های تمامیتگردند تا سیستمها، سرگشتگانی را که دنباا بهانه میهمین مقایسه

کوشند گناه کندت راستگرایانی که مینشان دهند شادمان میبرتر   هامقایسه با دموکراسی

های دموکراتیک حاکم در این م موعه کرونا در ارویا را نیز به گردن اتحادیه ارویا و سننننیسننننتم

 .بیاندا ند در شمار همین سرگشتگان هستند

ست در رو های آغ ستم فدراتیو ا سی سه انحرافی به ویژه در آلمان که دارای یک  ا ین این مقای

ایالت فدراا  1۳رهبران   ها ا   مانی شنننروع شننند کهیاندمی طرفداران  یادی یافتت مقایسنننه

گیری یاندمی گند های دوران اوجآلمان تا رسنننیدن به یک تصنننمیم مشنننترک بر سنننر محدودیت

های راستگرا، این وضعیت ای که کامال طبیعی بود، اما گروهرو ی وقت ا  دست دادندت مستله

ی هاهای بزرگ حکومتمقایسننننه کردند و گنین نتی ه گرفتند که برای غلبه بر بحران را با گین

 .برتری دارند متمرکز اتوکراتیک )خودکامهر

 گرایان افراظی؟محملی برای برآمد راست

به عنوان "رو  دموکراسننننی"  1۴رو                                                            تامبر  سننننو

شان  شار یافت که ن سن ی انت شته در این رو  نتایج یک نهر ساا گر ستت  شده ا نامگراری 

کنندت این شاید به ها دموکراسی را در عرصه عمل موف  ار یابی نمیدرصد آلمانی ۲0داد می

ردا ان یبع تغریه خوبی برای نهریهها ا  اتوکراسی نباشد، اما میتواند منمعنای استقباا آلمانی

اکنون رویای کوتاه شنندن راه دسننتیابی به قدر  را در راسننتگرا و افراطی باشنندت آن ها ا  هم

صورتی جدی خواهد شد که دموکراسیدوران یساکرونا در سر می های یرورانندت این بیم، در 

  ناشی ا  یاندمی کرونا غلبه ای همبسته بر بحران اقتصادی خانمانسوارویایی نتوانند به گونه

نوامبر یک نمونه آشننکار ا  همین  ۲کنندت بیانیه مشننترک یوشننکا فیشننر و  یگمار گابریل در رو  

نگرانی استت دو سیاستمدار استخواندار آلمانی ا  دولت خواستند به ای اد طرح مارشاا برای 

یر این صننننور  خطر درهم کمک به اسننننوانیا و ایتالیا کمک کندت آن دو هشنننندار دادند که در غ

 .شکستن اتحادیه ارویا وجود دارد

های امیدوارکننده دیگری هم به  یر الیه ظاهری سننکو  سنننگین حاکم بر قرنطینه ارویا  مزمه

های انگیز و  یانرسنننند: کرونا فقط جنبه منفی نداردت به رغم تلفا  سنننننگین و غمگوش می

آورد تا بیامو د که با گوش بشننریت به صنندا در میاقتصننادی ویرانگر، این فاجعه  نا خطر را در 

سرعت و مصرف کمتر نیز می توان  یست و به مادر  مین که رو به نابودی هی ان و عصبیت و 

 .است، باید گهگاه وقت نفس تا ه کردن داد

توانند سننربلند کنند که به های سننیاسننی و اجتماعی نوینی هم میا  دا بحران کرونا، جنبن

سر قدر ، رقابت بر سر با گشت به انسانیت را شعار خود قرار دهندت یرگمداران  برجای رقابت 

دانند که نباید اجا ه بدهند با ی ت اری واشننننگتن و یکن تکلیف جهان یسنننا ها، میاین جنبن

  .کرونا را یکسره کند

دن در این میان، به سننرنوشننت ارویا باید به صننور  جدی اندیشننیدت برای جهانی که با داغ شنن

جنا اقتصننادی گین و آمریکا ا  یک سننو و رویای تزار شنندن یوتین ا  سننوی دیگر با سننرعت به 

شدن می صور  سمت دوقطبی  شایند نخواهد بودت  یرا که در این  ضعف ارویا گندان خو رود، 

 .قطب سومی برای متعادا کردن معادال  سیاسی جهان وجود نخواهد داشت
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وریه و عراق و افغانستان و مصر ویران شده یا رو به های کهن در ساکنون که مهد تمدن 

ویرانی  دارد، حفاظت ا مهدتمدن نوین درارویا گالن بزرگی است که جهان دردوران یسا کرونا 

 .داشتدر یین خواهد
 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای مقابله با کرونا ۰۴۵بسته   

طوالنی سننننران ای یاسننننخی مشننننترک برای  هایاتحادیه ارویا یس ا  رایزنی

مقابله با شننیوع ویروس جدید کرونا ارائه کردت و یران دارایی کشننورهای عضننو 

میلیارد یورو تواف   ۲00ای کمکی بالغ بر یس ا  مراکراتی دشوار بر سر بسته

 .کردند
    

شتاب  شیوع یر شی ا   صادی نا ضو اتحادیه ارویا برای مقابله با بحران اقت شورهای ع ک

ته نا بسنننن ید کرو جد ئه کرده ۲۲0کمکی  ویروس  یارد یورویی ارا تا شننننناغالن، میل ند  ا

 .ها و کشورهای  یر فشار را مورد یشتیبانی قرار دهندشرکت

آوریلر یس ا   1روردین )ف ۴1های خبری این تواف  شامگاه ین شنبه به گزارش رسانه

فرسای و یران دارایی کشورهای عضو اتحادیه ارویا به دست مراکراتی دشوار و طاقت

 .آمد

امرو  رو ی »اوالف شننولتس، و یر دارایی آلمان ا  نتی ه مراکرا  اسننتقباا کرد و گفت: 

 .«بزرگ برای قدر  و همبستگی ارویا است

 

 والف شولتز، و یر دارایی آلماندارایی یرتغا                  ا ماریو سنتنو، و یر                 

 ا                                     

کمکی  ، رئیس گروه کشننننورهای حو ه یورو ا  بسننننته(Mario Centeno)ماریو سنننننتنو

ارائه شننده  سننابقهای سننخن گفت که برای مقابله با بحرانی با ابعادی بیسننابقهبی

این تالشننننی عهیم »اسننننتت او که در رزس و ار  دارایی یرتغاا نیز قرار دارد، افزود: 

 .«است

یان  که در گندین دور ان ای گرفت، سنننننه رو  جر یا  مراکرا  و یران دارایی اتحادیه ارو

انگیز مانند اخر وای داشننننتت در نهایت نیز بررسننننی برخی ا  نکا  مورد اختالف و بحث

 .به آینده موکوا شد  های مشترکشتن بدهیمشترک و دا

بسنننته کمکی کنونی که اتحادیه ارویا ارائه کرده اسنننت، سنننه سنننتون اصنننلی را در بر 

 .شوندگیرد که هر یک به نوعی تور ایمنی محسوب میمی
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های یک تور ایمنی برای کمک به شنناغالن اسننت، تور دیگر برای یشننتیبانی ا  شننرکت

یز برای حمایت ا  کشورهایی گون ایتالیا و اسوانیا که یین کوگک و متوسط و یک تور ن

ا  بحران کرونا هم مقرود بودند و با توجه به بحران اقتصنننادی ناشنننی ا  گسنننرش این 

دوگننننننننندان روبننننرو  ویروس بننا فشنننننناری 

 .اندشده

هایی کشننورهایی وای برای کمننک بننه گنین 

ینننورو ا  بنننرننننامنننه  میلینارد  ۴۲0تنا میزان 

ثبننا   (ESM) "دیه ارویااتحا نیسنننننم  مکننا "

 .اختصاص خواهد یافت

همکنناری بننانننک  گراری ارویاسننننرمایه بننا 

به های ویژهبرنامه ای  (EIB)  قننرار اسننننننت

شرکت میلیارد یورو برای اعطای ۴00ار ش م موعا  سط ارائه وای به  های کوگک و متو

 میلیارد یورو برای کمک به شاغالن در نهر گرفته شده است 100شودت افزون بر این 

 جمهوری آلمان:پیام رئیس.

 دنیا پس از این دنیای دیگری خواهد بود
ر، مایفرانک والتر اشتاین

جمهوری آلمان در رئیس

ییننامی تلویزیونی بننه 

مناسننننبت عید یاک، با 

توجه به یاندمی کرونا، 

ا  شننهروندان کشننورش 

خواسننتار بردباری، نهم 

و همبسننتگی شنندت او 

یای یس ا  این  فت دن گ

  .دنیای دیگری خواهد بودیاندمی، 
     

تأکید بر اینکه "ما بر سننننر دوراهی قرار گرفتهرئیس با  به  ایم"جمهوری آلمان  خطاب 

گیرد: یا هر های بحرانی دو مسنیر برابر ما قرار میدر وضنعیت»شنهروندان آلمان گفت: 

ا ی کشننندکس به تنهایی با کنار  دن دیگری و ذخیره آذوقه، گلیم خود را ا  آب بیرون می

کند؟ آیا راهی جز جامعه تالش می برای دیگری و  ی ای ادشنننندهبه حس تا ه اتکا با

 «ماند؟ییوستن به خالقیت خروشانی که در راستای همیاری ای اد شده باقی می

جمهوری آلمان، در سننننرتاسننننر ییای خود ا  ضننننرور  مایر، رئیسفرانک والتر اشننننتاین

سننننخن گفتت این ییای که در مقر  هانهمبسننننتگی میان شننننهروندان کشننننورش و ج

ست شنبه ریا شامگاه  ست، در  شده ا ضبط  آوریل ا   11جمهوری در کار بلوو در برلین 

 .تلویزیون سراسری آلمان یخن خواهد شد
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شتاین شی ا  بیماری هایمایر در ییای خود افزود، اینکه گه  مان محدودیتا  11کووید نا

برطرف خواهند شنند، تنها وابسننته به تصننمیم سننیاسننتمداران و کارشننناسننان نیسننت، 

 .نای برد او ا  یاندمی به عنوان "آ مون انسانیت ما"«ت بلکه این دست همه ماست»

ها قرار گرفته اسنننت، در متن این ییای که یین ا  یخن تلویزیونی آن در اختیار رسنننانه

بسیاری ا  شما فراتر »آلمان خطاب به شهروندان کشورش تصریح کرد:  جمهوریرئیس

داند که همگان دلتنا با گشننت به  ندگی عادی هسننتند، او گفت، می«ت ا  خود رفتید

 ."اما این امر به معنای با گشت سریع به " ندگی رو مره و عادا  گرشته نیست

اهد بودت" او تصنننریح کرد که برای مایر افزود "دنیای یس ا  آن، دنیای دیگری خواشنننتاین

سترگ هیچ دست آهنینی شبرد این امر  سی یویا  یی نمی تواند ما را م بور کندت دمکرا

یت و  به واقع ند و  ماد دار کدیگر اعت به ی که  ندان مسننننتوا  به همراه شننننهرو نده  و  

دهننند تنهننا گننرارننند و ا  خود خردمننندی و عقالنیننت نشنننننان میگردن می هننابرهننان

 .است درست اقدای

بینی کرده بودگیری امروز را پیشجرج بوش چگونه خطر همه  
 

جمهور وقت آمریکا، ، جرج دبلیو بوش، رئیس۴00۲یانزده سنناا یین ا  این، در تابسننتان سنناا 

برد، کتابی را برای مطالعه ا  سر می مانی که در مزرعه خود در کرافورد تگزاس در تعطیال  به

ت این موضوع توجه او را جلب کرد و او تا 111۳گیری آنفلوآنزای مهروی میز برداشت با موضوع ه

 .آخر کتاب را خواند

شینگتن با گشت، مشاور عالی امنیت ملی خود را به دفترش در  جرج بوش هنگامی که به وا

 «جان ای باری»، نوشته «آنفلوآنزای بزرگ»کار سفید فراخواند و یک نسخه ا  این کتاب به نای 

افتدت ما به یک بار اتفاق میسنننناا یک 100این را بخوانت این هر »د و با تأکید گفت: را به او دا

 «.استراتژی ملی احتیاج داریم

ترین طرح نویسنند که این شنند که جامعبا یادآوری این تاریخچه می سننیبیای شننبکه خبری

گیری سننننراسننننری ایاال  متحده کلید خورده طرحی که در آن نمودارهایی برای مقابله با همه

بریایی یک سامانه هشدار 

جدا  جه  یه جهانی، بود اول

برای تهیه سریع واکسن و 

بار بزرگ ملی  یک ان ای اد 

برای منننابع مهمی مننانننند 

های صننننور  و سنننننکما

گاه های تنفسننننی دسننننت

 .گن انده شد

سد که سی میبیای نوی

میلیننارد دالری  ۵این طرح 

در آمریکا برای سننه سنناا 

جدی گرفته شنننند و حتی 

گیری جهانی ویروس هم مقاما  ارشنننند آمریکا مرتباً تمریناتی برای سننننناریوی وقوع یک همه

طور خزنده طرح جرج بوش را به های دیگر بهتدادند اما یس ا  آن، با گرر  مان، اولویان ای می

 .وادی فراموشی کشاندند

https://abcnews.go.com/Politics/george-bush-2005-wait-pandemic-late-prepare/story?id=69979013
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دهند که دولت کنونی آمریکا برای مقابله با های مختلف آمریکایی اکنون گزارش میرسننننانه

ویروس کرونا همان طرح جرج بوش را ا  قفسنننه بیرون آورده و همان طرح، گارگوب و اسننناس 

 دهدهار کرونا را تشکیل میهای امرو ی دولت ترامپ برای متالش

I miss George Bush at this moment! George W. Bush's 2005 quote about preparing 

https://t.co/cCu466BiLE for a pandemic is in the spotlight 

April 5, 2020 (@Persist2Resist_) 🌎👭ReSister-Carrie Jackson — 

 ۴01۳های دولت باراک اوباما هم در ساا« بیزینس اینسایدر» سایت خبریالبته به نوشته وب

گیری ای تهیه و تنهیم کرد تا در صنننور  فراگیر شننندن همهصنننفحه-۵0یک طرح جامع  ۴01۵و 

های دولتی آمریکا وظیفه خود را بدانند و برای مقابله با این ها و بخنها، تمای آژانسویروس

 .ا عمل کنندشرایط بتوانند هماهن

اکنون دولت دونالد ترامپ را « ای تودییواس» مانند رو نامه دیگری و منابع« بیزینس اینسایدر»

کنند که طرح جامع اوباما را نادیده گرفته و ا  آن استفاده نکرده و مشکال  کنونی در متهم می

 درمانیهای تست کرونا در مناط  مختلف کشور و تو یع نامناسب ت هیزا  و کادر کمبود کیت

 «.تر شده استبه خاطر همین مستله وخیم»های مختلف در ایالت

ها ا  سننوی دولت کنونی هنو  مخابره نشننده اسننت اما دونالد واکنن مسننتقیمی به این اتهای

صمیما  گرفته صر بخشی ا  کمبود ترامپ به نوبه خود برخی ت شده در  مان باراک اوباما را مق

 .اعالی کرده است های آ مایشیفعلی کیت

هزار نفر  11هزار فرد آلوده به کرونا و مرگ  3۵0در هر صنننور ، ایاال  متحده اکنون با نزدیک به 

 .روسترایط سختی روبهبه خاطر ابتال به این ویروس با ش

ها: گیر شنننندن ویروسبه گفته جرج دبلیو بوش، در سننننخنرانی آن  مان وی در مورد خطر عالم

شنننود یین ا  گیری جهانی مثل آتن در جنگل اسنننتت اگر  ود به سنننراغن بروی، میهمه»

سو د،  اینکه خسار  گندانی بزند خاموشن کردت اگر برای ییدا کردنن نروی و  یر خاکستر ب

 «.اندا د که مهار آن ا  توان ما خارج استراه میجهنمی ا  آتن به

 طرح مارشاااال اروپایی" برای حل بحران اقتصاااادی ناشااای از کرونا"

اتحادیه ارویا با اختصاص صد میلیارد یورو ا  کشورهای عضو برای حل بحران 

کندت رئیس کمیسننیون حمایت می اقتصننادی ناشننی ا  شننیوع ویروس کرونا

این اتحادیه ا  اختصننناص بودجه بسنننیار بزرگی برای اجرای "طرح مارشننناا" 

   .جدید در ارویا سخن گفت

https://t.co/cCu466BiLE
https://twitter.com/Persist2Resist_/status/1246873838161481728?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.businessinsider.com/trump-admin-ignored-obama-era-nsc-pandemic-prep-document-politico-2020-3
https://www.businessinsider.com/trump-admin-ignored-obama-era-nsc-pandemic-prep-document-politico-2020-3
https://people.com/politics/george-w-bush-pandemic-warning-in-2005/
https://people.com/politics/george-w-bush-pandemic-warning-in-2005/
https://eu.usatoday.com/story/opinion/2020/04/06/coronavirus-donald-trump-ignores-2005-bush-pandemic-plan-column/2950848001/
https://www.thedailybeast.com/trump-blames-obama-for-nationwide-coronavirus-test-kit-shortage
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اور وال فون در الین، رئیس کمیسننیون اتحادیه ارویا، حمایت این اتحادیه را ا  کشننورهای 

  .نا اعالی کردعضو آن در شرایط دشوار اقتصادی ناشی ا  شیوع ویروس کرو

فروردینر خانم فون در الین در  1۲به گزارش خبرگزاری آلمان رو  گهارشنننبه دوی آوریل )

شرایط  صادی ارویا در  ضل اقت شاا" جدیدی برای حل مع سل همچنین ا  "طرح مار بروک

 .بحرانی کنونی سخن گفت

 اقتصننننادی موف  ایاال  متحده آمریکا در کمک به -طرح مارشنننناا" طرح سننننیاسننننی "

کشننورهای ارویای غربی برای با سننا ی اقتصنناد در هم شننکسننته این کشننورها یس ا  

  .جنا جهانی دوی بود

کمیسننیون اتحادیه ارویا در مرحله اوا مبلغ صنند میلیارد یورو را برای حمایت اقتصننادی ا  

گرفته استت این کمک برای یرداخت بدهی اعضای  کشورهای عضو این اتحادیه درنهر

  .این اتحادیه برای با یرداخت مشاغل کوتاه مد  در کمیسیون تصویب شده است

رئیس کمیسننننیون اتحادیه ارویا همچنین وعده داد که ا  افراد محروی در ارویا و در  مینه 

ی عضنننو های بهداشنننتی و کمک به صننننعت صنننید و ماهیگیران نیز ا  کشنننورهامراقبت

  .حمایت خواهد شد

تواند به حل بحران کرونا کمک کندت و در تنها یاسننننخ محکم ما می»فون در الین گفت: 

 «.این راه ما باید ا  هر امکان موجود استفاده کنیم

تریلیون یورو را برای خروج  ۴،۵اتحادیه ارویا و کشورهای عضو این اتحادیه در حاا حاضر  

ترش ویروس کرونا، جلوگیری ا  تعطیلی بسنننیاری ا  ا  بحران اقتصنننادی ناشنننی گسننن

اندت رئیس کمیسنننیون اتحادیه ارویا مشننناغل و خطر بیکاری عهیم در ارویا در نهر گرفته

 ".گفت که "این بزرگترین یاسخ اتحادیه ارویا به بحران تاریخی موجود است

 :هایو ش فون در الین ا  ایتالیایی
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با مقررا                                              که  یا گفت  یه ارو حاد رئیس کمیسننننیون ات

های مالی و یوا تر کمکموجود در این اتحادیه با تر برخورد خواهد شد تا "هر گه سریع

   ."ال ی به طور مؤثر جریان یابد

حوه برخورد اولیه اتحادیه با ای به ایتالیا ا  نفون در الین یین ا  این در نامه سننرگشنناده

در این باره نوشننت که  این کشننور یو ش خواسننته اسننتت رو نامه ایتالیایی "الریوبلیکا"

شتن این کشور  خانم فون در الین خطاهای اتحادیه ارویا را در برخورد با ایتالیا و تنها گرا

رخورد  یانبخن در این باره گفت که "این ب  در بحران کرونا یریرفته اسننننتت فون در الین

 ".بود و باید ا  تکرار آن جلوگیری کرد

فون در الین برای اجرای ییشنننننهادهای جدید و طرح حمایتی خود به تصننننویب آن در 

صلی در این طرح  یارلمان کشورهای اتحادیه ارویا و یارلمان اتحادیه ارویا نیا  داردت نکته ا

شتیبانی ا  برنامه ست های کار کوتاه مد  در کشورهای ی ست که قرار ا اتحادیه ارویا ا

به ویژه به کشورهایی مانند ایتالیا و اسوانیا کمک کند که سخت درگیر مبار ه با شیوع 

  .هستند 11بیماری کووید 

سران دولت شنهادی خود را با  ها و رهبران فون در الین گفت که او یین ا  این، طرح یی

یشتر با برخی ا  سران این کشورها کشورهای عضو اتحادیه مطرح و در مورد جزئیا  ب

ها در این  مینه مثبت اسنننت و انتهار دارد که این بحث کرده اسنننتت به گفته او واکنن

 .طرح خیلی سریع به تصویب برسد

سترش ویروس  شترین خسار  را ا  گ ست که تا کنون بی شورهای ارویایی ا ایتالیا ا  ک

تا شامگاه گهارشنبه دوی آوریل نزدیک به  دیده استت در ایتالیا 11کرونا و بیماری کووید 

هزار نفر نیز جان خود را به  13اندت بین ا  هزار نفر به ویروس کرونا مبتال شننننده 111

 ۵۵اندت در آلمان تعداد مبتالیان به ویروس بین ا  ا  دسننننت داده 11دلیل ابتال به کووید 

  .اندبه کرونا درگرشتهنفر نیز در این کشور به دلیل ابتال   1۲0هزار نفر است و 

 اوراق قرضه اروپایی

های مشترک در سطح کشورهای ارویایی موضوع داغ سیاسی در این کشورها بدهی

ها به ها در مورد اوراق قرضه مشترک ارویایی برای تأمین بودجه دولتاستت هنو  بحث

وضننننوع بااحتیاط های اتحادیه ارویا با این مهای اولیه دیولما اندت واکننیایان نرسننننیده

 .ولی مثبت بوده است

آید که این مدا به این صور  عمل کند که کشورهای اتحادیه ارویا داوطلبانه به نهر می 

ضمین شت و الزای"ت میلیارد یورویی به  ۴۲آوری" را برای بودجه های معتبر، غیرقابل برگ

دهند، اما صندوق امن" در اختیار اتحادیه قرار می" (Sure) منهور اجرای طرح موسوی به

ضمانت مالی نباید هزینه ضمین مالی کمیسیون برای این  ای بوردا ند ت با توجه به این ت

گیردت سننوس کمیسننیون اتحادیه ارویا این وای را با این اتحادیه ا  با ارهای مالی وای می

  .دشرایط مطلوب در اختیار کشورهای عضو قرار خواهد دا

جه فعلی  مالی ا  بود باری، فون در الین در نهر دارد همه ذخیره  عالوه بر این وای اعت

اتحادیه ارویا را برای رفع بحران اقتصننادی ناشننی ا  شننیوع ویروس کرونا در ارویا بسننیج 

  .کند
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 ها تریلیون دالر بدهی مردم جهانبحران اقتصادی و ده

جاری وارد رکودی شنننده که  جهان در سننناابه گزارش "دویچه وله فارسنننی"

سننابقه بوده اسننتت ویروس کرونا به سننرعت در های گرشننته بیدهه واطدر

حاا گسننترش و قربانی گرفتن در نقاط مختلف جهان اسننتت تأثیر این وضننعیت 

 .بر اقتصاد نابسامان ایران به مراتب بیشتر است
     

یوا هفته گرشننته اعالی کرد که جهان وارد رکودی شننده اسننت که  المللیصننندوق بین

استت در بحران قبلی، اقتصاد جهانی حدود  ۴001احتماال بدتر ا  بحران اقتصادی ساا 

 .دهم درصد کوگکتر شدیک

رود که اقتصاد جهانی در ساا گوید، انتهار میالمللی میاما اکنون موسسه مالی بین

 .درصد کوگکتر شود 1/ ۲حالت حدود  تریندر خوشبینانه ۴0۴0

گین در دو ماهه ابتدایی ساا جاری که درگیر بحران کرونا بود، با رشد اقتصادی منفی 

رسد که شتاب سابقه بود، اما به نهر میها بیدرصدی مواجه شد که برای دهه ۳/ ۵

ر گیرانه فروکن کرده و دگسنننترش کرونا در این کشنننور به خاطر تدابیر بسنننیار سنننخت

رود که دوباره مثبت خواهد شد و در کل انتهار می های یین رو رشد اقتصادی گینماه

 .درصد باشد ۴/ ۳حدود  ۴0۴0تولید ناخالص داخلی این کشور در ساا 

درصنندی  ۲که رشنند اقتصننادی  1110گین طی سننه دهه گرشننته، به اسننتثنای سنناا 

و در این مد  حتی گندین را ت ربه کرده  درصد ۲ها رشدی باالی داشت، در همه ساا

 .درصدی را نیز رقم  د 10ساا متوالی رشد باالی 

 :هاها و دولتبحران برای شرکت

ا  نیمننه فوریننه تننا نیمننه منناه مننارس سننننناا                                                    

 .تریلیون دالری بر با ارهای جهانی سهای وارد کرد 1۳ویروس کرونا  یانی  جاری

سیب  هایدولت سه تریلیون دالر برای مهار آ صاد آمریکا و ارویا بین ا   های کرونا بر اقت

و شهروندان تخصیص داده و بنا بر ار یابی سا مان ملل، کشورهای در حاا توسعه نیز 

تریلیون دالر دارندت در این میان کشننننورهای فقیرتر مانند ایران با  ۴/ ۲نیا  به تخصننننیص 

 .واجه هستندکمبودهای مالی م

کشور ا  این نهاد مالی درخواست کمک  ۳1 المللی یوا اعالی کرد کهاخیرا صندوق بین

 10بهره و میلیارد دالر وای کم ۲0اندت صنننندوق قبال اعالی کرده بود که آماده اعطای کرده

 ۲میلیارد دالر وای بدون بهره به کشنننورهای محتاج اسنننتت ایران نیز خواسنننتار دریافت 

 .دالر وای ا  این نهاد شده است میلیارد

فاتح بیروا، مدیر اجرایی آژانس بیندر این میان بر اسنننناس گفته المللی انرژی، های 

 ۴0میلیون بشکه، معادا  ۴0تقاضای جهانی نفت احتماال در ساا جاری میالدی رو انه 

را  درصد ا  کل مصرف جهانی نفت، کاهن یابده موضوعی که در با ارهای نفت نیز خود

گوید بیروا می سننقوط کردت دالر ۴3نشننان داده و قیمت نفت برنت رو  دوشنننبه به  یر 

 .دالر برسد ۴0احتماال قیمت نفت به 

این موضننوع برای کشننورهای وابسننته به درآمدهای نفتی، مانند ایران، اعضننای اویک، 

 .عیار خواهد بودها، یک فاجعه تمایروسیه و بسیاری دیگر ا  تولیدکننده
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رو ونقل و غیره با خطر ورشننننکسننننتگی روبههای نفتی، حملسننننیاری ا  شننننرکتب

 .ها هم با کسری هنگفت بودجهدولت هستنده

 :های مردمیبحران بدهی

های شهروندان المللی  بدهیبه گفته موسسه مالی بین                                     

ساا یین حدود  1۴ست که نسبت به تریلیون دالر رسیده ا ۲۵ها در جهان به به بانک

درصننند ا  کل تولید ناخالص  ۳0دهدت این رقم معادا تریلیون دالر افزاین نشنننان می 1۴

 .داخلی جهان در ساا گرشته است

های مالی شهروندان به کل اقتصاد کشور در جوامع در نکته جالب اینکه، نسبت بدهی

درصنند رسننیده اسننتت  ۳0 درصنند به نزدیک ۲۲سنناا گرشننته ا   ۴0حاا توسننعه طی 

 .تریلیون دالر به بانکها و موسسا  مالی بدهکارند ۴0شهروندان این کشورها 

بهاین در حالی اسنننننت که یک سننننوی جمعیت جهان هم نا اکنون  خاطر شننننیوع کرو

 .اندنشین شده و بخن قابل توجه آنها شغل و درآمد خود را ا  دست دادهخانه

سنناا، حدود ینج تا هفت میلیون گینی کار خود را ا   برای نمونه، در سننه ماهه ابتدایی

اندت این در حالی است که بدهی شهروندان گینی به سیستم بانکی ا   یر دست داده

اوج گرفته  ۴011تریلیون دالر در سنننناا  ۵.۵به بین ا   ۴010تریلیون دالر در سنننناا  1

 .است

ها تحت به بانک های مردمیگوید که وضنننعیت بدهیالمللی میموسنننسنننه مالی بین

 .تاثیر ویروس کرونا بدتر خواهد شد

تریلیون  ۴۲3اند به ها گرفتهها و مردی ا  بانکها، شرکتهایی که دولتکل وای همچنین

 .دالر رسیده که سه برابر کل تولید ناخالص داخلی جهان است

 :وضعیت بغرنج ایران

های دولتی در بر اسننناس آمارهای بانک مرکزی ایران، میزان بدهی                          

تریلیون تومان رسیده که نسبت به  3۳۳به حدود  131۳ها در آذرماه به بانک این کشور

 .دهددرصدی نشان می ۴۳افزایشی  1۵آذر ساا 

سننالی که دولت حسننن روحانی  -1313ها نسننبت به آذرماه بدهی دولت ایران به بانک

 .تا آذرماه یارساا تقریبا سه برابر شده است -آمد سر کار 

ها در آذرماه یارساا نسبت به ماه مشابه های غیردولتی به بانکهمچنین میزان بدهی

 .تریلیون تومان رسیده است 11۲1درصدی به  11با افزایشی  1۵ساا 

 های دولتی و غیردولتی به سنننیسنننتم بانکی در آذرماه یارسننناا بهبدین ترتیب بدهی

تریلیون تومان رسننیده اسننتت این رقم معادا بین ا  دو برابر تولید ناخالص  1۲۴1حدود 

 .داخلی ایران است

ها در آذرماه به گه های معوقه به بانکبانک مرکزی دقیقا اعالی نکرده که میزان بدهی

تریلیون تومان  1۵0رقمی رسنننیده، اما مقاما  ایران این رقم را برای شنننهریور یارسننناا 

درصننند افزاین نشنننان  13حدود  1۵ی کرده بودند که نسنننبت به شنننهریور سننناا اعال

 .دهدمی

فروردین ماه اعالی کرد که برای کمک به  1عبدالناصننننر همتی، رئیس کل بانک مرکزی 

تریلیون تومان  ۵۲واحدهای تولیدی و خدماتی، همچنین کسننننب و کارها قرار اسننننت 

 .درصد ارائه شود 1۴تسهیال  بانکی با نرر 
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به گفته او، با یرداخت اقسنناط این تسننهیال  دو سنناله اسننت و برای شننروع با یرداخت 

 .اقساط، تنفس گند ماهه در نهر گرفته خواهد شد

به کل  های معوقتری اسننتت هم نسننبت بدهیبحران کرونا برای ایران موضننوع بغرنج

تسننهیال  ارائه شننده به بخن غیردولتی بسننیار باالسننت، هم ار ش یوا ایران در حاا 

 .ها و فساد گسترده مالی مواجه استسقوط است و هم کشور با تحریم

 .رود که دولت ایران نیز با کسری هنگفت بودجه مواجه شودانتهار می

دالر را در  ۲0هر بشننننکه دولت ایران صننننادرا  رو انه یک میلیون بشننننکه نفت با قیمت 

ساا آینده ست بودجه  ستت اما  ۴۲0میلیارد و  1۳که ار ش آن  گن انده ا میلیون دالر ا

صادرا  رو انه نفت ایران بر اساس آمارهای شرکت اطالعا  انرژی "کولر" در ماه مارس 

سقوط کرده و قیمت نفت ایران نیز هم اکنون حدود  1۳0به  شکه  ستت  ۴0هزار ب دالر ا

میلیارد دالر  ۴حتی به  11وضعیت کنونی ادامه یابد، درآمدهای نفتی ایران در ساا اگر 

 .نیز نخواهد رسید

در تنهیم بودجه، دولت ایران را با کسنننری شننندید درگیر خواهد کرد و  مباالتیگنین بی

دولت م بور خواهد بود دوباره دسننننت با دامن صننننندوق توسننننعه ملی، بانک مرکزی و 

  .های خود را افزاین دهدد و میزان بدهیهای کشور شوبانک
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 :گزارش ویژه

 اشاره:

گزار اموک یالس گیسننت؟ودربا ار نفت گه اهمیتی دارد؟ گزارش آمو نده ایسننت که علی       

خردییز آن را تهیه و خیرنامه به نقل ا  خبرگزاری بی بی سننننی آن را برای آگاهی خوانندگان 

 منتشر می کندت  ارگمند

 اوپک پالس چیست و در بازار نفت چه اهمیتی دارد؟
 علی خردییربیبیسی

عربسااااتان ساااایودی برای دومین ماه پیاپی از اعالم به موقف قیمت نفت خام خود 

برای ماه آینده خودداری کرده و این همزمان با به تیویق افتادن نشااااساااات "اوپک 

ساایودی به طور ساانتی در پنز روز اول هر ماه  پالس" اساات. شاارکت نفت آرامکو

یدی فت تول گذاری میمیالدی ن با اش را نرخ  نگ نفتی  غاز ج با آ حال  با این  ند.  ک

شم سیه و تبیات آن، چ ست رو ش های این غول نفتی خاورمیانه در انتظار برپایی ن

 .اوپک پالس و نتیجه آن است

دیگر کشننننورهای تولید کننده حاشننننیه خلیج  تواند بر بهای نفتاین تاخیر در اعالی قیمت، می

فت خود،  یک، معموال برای تعیین نرر ن یاد در او حدان ر که این مت گرارد گرا فارس هم اثر ب

 .نگاهشان به فهرست قیمتی آرامکو دوخته است

شن شست اویک یالس به عبارتی رو سر میز مراکره بریایی ن سکو بر  شت ریاد و م تر، با گ

  و اعالی آتن بس در این جنا نفتی اسننننتت اختالف روسننننیه با برای دسننننتیابی به تواف

عربسننتان سننعودی در نشننسننت شننشننم مارس به مرگ اویک یالس تعبیر شنند و این سننرآغا  

 .شوکی تا ه به با ارهای جهانی نفت بود
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گری برآمد تا ا  سننننقوط هرگه در این میان رییس جمهوری ایاال  متحده آمریکا در یی میان ی

نفت جلوگیری کندت اعالی نشست فوری اویک یالس که قرار بود دوشنبه ششم تر بهای بین

شود، نتی ه رایزنی شیل بوده نفتی که آوریل بریا  صد ن ا  تولیدکنندگان نفت  های آمریکا به ق

در صور  ادامه گنین شرایطی تولیدش به صرفه نخواهد بودت رییس جمهوری آمریکا دوی آوریل، 

ها را باال درصننند قیمت ۴۲ای تولید، میلیون بشنننکه 10میدواری به کاهن با یک توییت و ابرا  ا

 .کشیدت با این همه با ار نفت تا دیدن روی ثبا ، راه درا ی در یین دارد

تعوی  نشست اویک یالس به معنی ادامه سیاست تولید حداکثری عربستان سعودی استه 

 شود تا ریاد دردر قیمت من ر می سیاستی که با کاهن گشمگیر تقاضا در با ار، به تخفیف

سیا و ارویا را کسب کندت عربستان ماه میالدی گرشته برابر مسکو، سهم بین تری در با ار آ

هزار بشکه  300میلیون و  1۴هزار بشکه به رو انه  ۵00میلیون و  1اعالی کرد که تولیدش را ا  

 .دهدافزاین می

کند؟ گرا این اندا ه در با ار نقن آفرینی میاویک یالس اما گگونه تشننننکیالتی اسننننت که تا 

ترین صننننادرکننده نفت اویک باید در انتهار بریایی گنین عربسننننتان سننننعودی به عنوان بزرگ

 نشستی و تواف  با روسیه بنشیند؟

 

 :اغما تا تولد ا  یالسه اویک

میالدی، یس  ۴01۳نفت دسامبر  سا مان کشورهای صادرکننده                                       

ا  ت ربه دو سنناا سننقوط قیمت در با ارهای جهانی، با جمعی ا  تولیدکنندگان غیر عضننو اویک 

برای کاهن تولید به تواف  رسننیدت این کشننورهای غیر عضننو همرای با اویک توانسننتند در یی 

 .با ار را تنهیم کنند ۴01۵با نگری بر میزان تولید و عرضه نفت در ساا 

 13کشور تولیدکننده نفت ا  جمله روسیه در کنار  10گراری مشترک میان مشور  و سیاست

عضننو اویک، به اویک یالس شننهر  یافته اسننتت در عمل اویک یالس تا یین ا  شننشننم آوریل 

امسننناا، ائتالفی به رهبری مسنننکو و ریاد بوده تا با ح م تولید و عرضنننه خود، با ار را تنهیم 
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یل مخالفت مسننننکو با کاهن تولید به مرگ یا فرویاشننننی اویک یالس تعبیر کننده به همین دل

 .شد

سیه، مکزیک، جمهوری آذربای ان، بحرین،  صد همراهی تولیدکنندگانی مثل رو اویک یالس به ق

سودان، سودان جنوبی، مالزی و عمان با سا مان کشورهای صادرکننده نفت، اویک در تنهیم 

شاید  ترین عبار الف صرفا برای کاهن تولید نیست بلکه دقی با ار شکل گرفته استت این ائت

تصمیم گرفته شد  ۴01۳تعیین سیاستی مشترک در تنهیم با ار استه برای نمونه نیمه ساا 

دالر جلوگیری شننننود و به این ترتیب  ۵۲تا با افزاین سننننقف تولید، ا  فراتر رفتن بهای نفت ا  

 .ردهای باال بر تقاضا اثر منفی نگراقیمت

 
گیری اویک یالس شد گویای تغییر سیاست راهبردی اویک نگاهی به شرایطی که سبب شکل

ها دیگر به دنباا افزاین سننهم در با ار نبوده بلکه کنترا اسننتت این کارتل نفتی در این سنناا

 .ها را اولویت قرار داده استقیمت

گهار سنناا یین ا  این در نشننسننت ال زایر در حالی به قصنند  هاها و غیراویکیائتالف اویکی

شیرین نفت سیاست شتند و  110گراری مشترک گردهم آمدند که طعم  دالری را در خاطر دا

دالر بودندت امساا اما رهبران اویک یالس، با اعالی افزاین  30نفت به  یر  شاهد سقوط قیمت

ویروس جدید کرونا و کاهن تقاضننننا در با ار، تولید نفت خای، در کنار عواملی مانند شننننیوع 

اندت افزاین این دو تولیدکننده بزرگ در حالی است که ایران و ونزوئال بوده مسبب سقوط قیمت

 .آمریکا ا  کاهن تولید معاف هستند هم به دلیل تحریم

 1۴ ه کهبرانگیز بودشننرایط با ار و اقدای ع یب دو تولیدکننده اصننلی اویک یالس تا جایی حیر 

خواهند تا ای ا  ولیعد عربسنتان سنعودی میسنناتور کنگره ایاال  متحده آمریکا با ارسناا نامه

سننناا یین،  ۳0به عنوان "عامل و ضنننامن ثبا  با ار" به ایفای نقن بوردا دت بعید اسنننت که 

یک   توانستند تصور کنند که رو ی سناتورهای آمریکایی ارهبران کشورهای بنیانگرار اویک می

 .عضو این سا مان بخواهند به اصطالح به داد با ار نفت برسد
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اند نه فقط برهم  دن ائتالفی  یر نای اویک ماه گرشننته جهانیان شنناهد بودهرویدادی که در یک

سوی ریاد  ستراتژی اویک ا   سیری خالف ا ست بلکه یین گرفتن م سکو ا سوی م یالس ا  

ین گربیدن  ور منافع ملی بر منافع نهادی و اسنننتت نتی ه نشنننسنننت شنننشنننم آوریل، نما

المللی ا  سننوی دربار سننعودی و کار کرملین بوده مسننکو  یر بار تصننمیم جمعی نرفت تا ا  بین

ترین بهره را در با ار ببرد و ریاد هم به تولیدش افزود تا جایی فرصننننت تحریم نفت ایران بین

 .برای نفت شیل آمریکا باقی نگرارد

سامانی ها و غیراویکیائتالف اویکی سعودی و کار کرملین عمر یایدار و به  ها به رهبری دربار 

ست  سود طرفین نی شرایط امرو ، ادامه  ورآ مایی نفتی هم نه تنها به  شت با این حاا در  ندا

 .یریر باشدکه بعید است با تکمیل ظرفیت مخا ن انبار نفت امکان

 

 
 

 


