
 
 
 
 

  وابستگي كشورهاي هاي فقير را افزايش مي دهد

  ويرانگر در جهان سوم

، كره زمين وخيم ترين بحران اقتصادي اش را از دوران بين دو 

انفجار ميزان بيكاري، نظير  »قرنطينه بزرگ

،  در كشورهاي فقر ، در همه جا محسوس است

 هاي در اين نقاط، بخش غيررسمي  كه مترادف با نبود بيمه

هيچ ١٩ -تغييرات  در همه منطقه ها محسوس است، همه گيري كويد

باوجود اين، مي دانيم كه . در امان نگذاشته است

عالوه بر اين كه آسيب پذيري افراد بسته به 

سن يا ضريب خطر  متفاوت است، اثرات همه گيري، مثل گرم شدن هوا، در سطح جهاني و نيز در هر 

ميان ثروتمندان و مستمندان، سفيد پوستان يا غير سفيدپوستان و 

مسلم است كه ابتالي دونالد ترامپ ثابت كرد كه ويروس توجه خاصي به مقام 

رئيس جمهوري آمريكا با هرينه بيش از صدهزار دالر براي سه 

، از آن بهره مند شد، نشان مي دهد كه اگر انسان ها در برابر بيماي 

  . »برخي برابرتر هستند«مي نويسد، 
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وابستگي كشورهاي هاي فقير را افزايش مي دهد ١٩-چگونه همه گيري كويد

ويرانگر در جهان سوم »قرنطينه بزرگ
  مطالعات توسعه در مدرسه مطالعات شرقي و آفريقائي در دانشگاه لندن

، كره زمين وخيم ترين بحران اقتصادي اش را از دوران بين دو ١٩- با همه گيري كويد

قرنطينه بزرگ«اگرچه آثار  . مي گذراندتاكنون، 

، در همه جا محسوس است...ناامني غذائي، عقب ماندگي آموزشي 

در اين نقاط، بخش غيررسمي  كه مترادف با نبود بيمه. استميزان  آن افزايش يافته 

  .جايگاه مهمي اشغال مي كند

تغييرات  در همه منطقه ها محسوس است، همه گيري كويد  به همان صورتي كه پيامدهاي

در امان نگذاشته است ،را از ثروتمند تا فقير، رهبر دولتي يا پناهنده

عالوه بر اين كه آسيب پذيري افراد بسته به . تاثيرات اين بحران جهاني  بر همه انسان ها يكسان نيست

سن يا ضريب خطر  متفاوت است، اثرات همه گيري، مثل گرم شدن هوا، در سطح جهاني و نيز در هر 

ميان ثروتمندان و مستمندان، سفيد پوستان يا غير سفيدپوستان و  سنتي شكافكشور با توجه به خطوط 

مسلم است كه ابتالي دونالد ترامپ ثابت كرد كه ويروس توجه خاصي به مقام 

رئيس جمهوري آمريكا با هرينه بيش از صدهزار دالر براي سه  سياسي ندارد، اما مراقبت ويژه اي كه

، از آن بهره مند شد، نشان مي دهد كه اگر انسان ها در برابر بيماي )١(رستان روز بستري شدن در بيما

مي نويسد،  تد، همان طوري كه جورج اورول در مزرعه حيوانا

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

چگونه همه گيري كويد

»قرنطينه بزرگ
مطالعات توسعه در مدرسه مطالعات شرقي و آفريقائي در دانشگاه لندناستاد    ژيلبر آشكار

  ترجمه بهروز عارفي

 

با همه گيري كويد

تاكنون،  جنگ جهاني 

ناامني غذائي، عقب ماندگي آموزشي 

ميزان  آن افزايش يافته 

جايگاه مهمي اشغال مي كنداجتماعي است، 

  

به همان صورتي كه پيامدهاي

را از ثروتمند تا فقير، رهبر دولتي يا پناهنده كس

تاثيرات اين بحران جهاني  بر همه انسان ها يكسان نيست

سن يا ضريب خطر  متفاوت است، اثرات همه گيري، مثل گرم شدن هوا، در سطح جهاني و نيز در هر 

كشور با توجه به خطوط 

مسلم است كه ابتالي دونالد ترامپ ثابت كرد كه ويروس توجه خاصي به مقام . غيره متفاوت است

سياسي ندارد، اما مراقبت ويژه اي كه

روز بستري شدن در بيما

د، همان طوري كه جورج اورول در مزرعه حيوانانو مرگ برابر

  



 
 
 
 

آسيب ديده است از بحراني مثل معمول، در بحران اقتصادي كنوني، بيش از همه، جهان سوم به سختي 

) ٢(ناميده  »قرنطينه بزرگ«ن را 

وخيم ترين بحران از زمان ركود بزرگ بين دو جنگ 

طبقه  را ابداع كرد، سه جهان،، واژه سه جهان 

فقط چند كشور آسياي  كه در بين آن ها،

 جهان سوم در اين جا، پيرو نام گذاري بانك جهاني،

) بخش پائين و باال(دارند   بينابيني

 باال هستند بينابيني مدآكشور داراي در

زيرا اثرات منفي اين بيكاري در . 

تر از كشورهاي ثروتمند است كه اغلب با اتخاذ تصميمات پرهزينه 

طور متوسط،  ، به٢٠٢٠در طول سه دوره سه ماهه نخست سال 

درصد كاهش نسبت ٧/١١ميليون شغل تمام وقت در جهان از بين رفته است، يعني معادل 

ميليون شغل در  ١٤٣ پيرو آمار سازمان جهاني كار، 

ميليون شغل در كشورهاي داراي 

و اگر  ).٣(در كشورهاي ثروتمند از بين رفته است 

، اين رقم به %)-٩(ميليون شغل از دست دادند 

در واقع، در اين كشورها، مثل . اقتصادي بحران را بر آن ها نشان دهد

كشورهاي داراي  درآمد بينابيني پائين، اكثريت قابل مالحظه شغل ها و فعاليت هاي مستقل در بخش 
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مثل معمول، در بحران اقتصادي كنوني، بيش از همه، جهان سوم به سختي 

ن را آ، ٢٠٢٠كه صندوق جهاني پول در گزارش نيم ساالنه خود در آوريل 

وخيم ترين بحران از زمان ركود بزرگ بين دو جنگ به مثابه بحران اقتصادي اي كه هم اكنون، 

واژه سه جهان ١٩٥٢وي در سال از هنگامي كه آلفرد سو ،

كه در بين آن ها، است در سطح كره جهان] منظور افراد طبقات پائين

در اين جا، پيرو نام گذاري بانك جهاني، .آب بيرون كشندخود را از گليم 

بينابينيرا مجموعه كشورهاي داراي درآمد ناچيز و نيز كشورهائي كه درامد 

كشور داراي دراين دو ،  هرچند كه به شمار مي آوريمبه استثناي چين و روسيه 

  .از قدرت هاي جهاني به شمار مي روند

  غيررسميآسيب پذيري كارگران 

. شدبيكاري  موجب شدت يافتندر سطح بين المللي 

تر از كشورهاي ثروتمند است كه اغلب با اتخاذ تصميمات پرهزينه دكشورهاي جهان سوم بسيار شدي

در طول سه دوره سه ماهه نخست سال . ندآن را كاهش داد

ميليون شغل تمام وقت در جهان از بين رفته است، يعني معادل 

پيرو آمار سازمان جهاني كار،  در اين بين،. ٢٠١٩به آخرين سه ماهه سال 

ميليون شغل در كشورهاي داراي  ١٢٨و %) -١٤(  دارند بينابيني پائين نابودشده كه درآمد

در كشورهاي ثروتمند از بين رفته است نيز %) -٤/٩(ميليون  ٤٣و %) -١١

ميليون شغل از دست دادند  ١٩معادل  »فقط«درآمد ، كم در همان دوره، دولت هاي 

اقتصادي بحران را بر آن ها نشان دهد-عيسختي مي تواند تاثير اجتما

كشورهاي داراي  درآمد بينابيني پائين، اكثريت قابل مالحظه شغل ها و فعاليت هاي مستقل در بخش 

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

مثل معمول، در بحران اقتصادي كنوني، بيش از همه، جهان سوم به سختي 

كه صندوق جهاني پول در گزارش نيم ساالنه خود در آوريل 

بحران اقتصادي اي كه هم اكنون،  .است 

از هنگامي كه آلفرد سو .جهاني است

منظور افراد طبقات پائين[ سوم

گليم خاوري توانسته اند 

را مجموعه كشورهاي داراي درآمد ناچيز و نيز كشورهائي كه درامد 

به استثناي چين و روسيه 

از قدرت هاي جهاني به شمار مي روند اما

  

آسيب پذيري كارگران 

  

در سطح بين المللي  »قرنطينه بزرگ«

كشورهاي جهان سوم بسيار شدي

آن را كاهش داد پيامدهاي منفي

ميليون شغل تمام وقت در جهان از بين رفته است، يعني معادل  ٣٣٢معادل 

به آخرين سه ماهه سال 

نابودشده كه درآمدكشورهائي 

١١(درآمد بينابيني باال 

در همان دوره، دولت هاي 

سختي مي تواند تاثير اجتما

كشورهاي داراي  درآمد بينابيني پائين، اكثريت قابل مالحظه شغل ها و فعاليت هاي مستقل در بخش 



 
 
 
 

بنا برتعريف، فاقد هرگونه پوشش اجتماعي 

كه به عقيده بانك، زندگي با  -بانك جهاني در يك گزارش جديد، تخمين مي زند كه فقر فوق العاده  

، پس از ١٩٩٨در اثرهمه گيري، براي اولين بار از سال 

مطلق بيشترين  قدر حيثآسياي جنوبي از 

ميليون نفر بيشتر از پيش بينيِ قبل از همه گيري يا به زير 

ميليون نفر خواهد  ٤٠تا  ٢٦در آفريقاي جنوب صحرا، اين ميزان از 

ي از جهان كه داراي فقر فوق العاده زياد است، 

ميليون نفر  ٧/٢٠و  ٦/١٧تغييرات بين 

 -ميليون نفر و در منطقه خاورنزديك

،  در اثر ٢٠٢٠مار بانك جهاني، در سال 

. دالر رفته يا در اين سطح باقي خواهند ماند

  .ميليون خواهد بود ٨

شتاب دگرگوني اقليمي، كه نخستين قربانيانش، مستمندان هستند و نيز مناقشه هاي 

قرنطينه «. عقب نشيني فقر شده بود

 ن راآرسيدن به هدف توسعه پايدار در رابطه با فقر فوق العاده را كه سازمان ملل متحد، موعد 

در سال . بود% ٣به فقر هدف اين برنامه كاهش ميزان جهاني 

ن در سال آبانك جهاني، ميزان بنا بر آمار 
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بنا برتعريف، فاقد هرگونه پوشش اجتماعي كار جهاني را جذب مي كند و % ٦٠غيررسمي قراردارد كه 

بانك جهاني در يك گزارش جديد، تخمين مي زند كه فقر فوق العاده  

در اثرهمه گيري، براي اولين بار از سال  ٢٠٢٠در سال –دالر در روز است 

آسياي جنوبي از  )٤. (افزايش يافته است ١٩٩٧بحران مالي آسيا در سال

ميليون نفر بيشتر از پيش بينيِ قبل از همه گيري يا به زير  ٥/٥٦تا  ٤٩امسال، از :  

در آفريقاي جنوب صحرا، اين ميزان از . ن مي مانندآخط مي روند يا روي 

ي از جهان كه داراي فقر فوق العاده زياد است، بود، نكته اي كه موقعيت اين شبه قاره را به مثابه منطقه ا

تغييرات بين  براي كشورهاي درحال توسعه آسياي خاوري،

ميليون نفر و در منطقه خاورنزديك ٨/٤ي التين به ؛ ممكن است كه اين رقم در آمريكا

مار بانك جهاني، در سال آروي هم رفته، بر پايه . رسدميليون نفر ب ٣

دالر رفته يا در اين سطح باقي خواهند ماند ٩/١ميليون نفر به زير خط  ١١٥تا 

٨٦تا  ٦٠بين  ٢٠١٩شمار افراد بسيار فقير نسبت به سال 

شتاب دگرگوني اقليمي، كه نخستين قربانيانش، مستمندان هستند و نيز مناقشه هاي 

عقب نشيني فقر شده بودندشدن جديد از جمله در سوريه و يمن و جنوب سودان، موجب كُ

رسيدن به هدف توسعه پايدار در رابطه با فقر فوق العاده را كه سازمان ملل متحد، موعد 

هدف اين برنامه كاهش ميزان جهاني . تعيين كرده بود، ناممكن مي سازد

بنا بر آمار . ميليون نفر است ٧٣٦بود كه معادل % 

   . خواهد رسيد

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

غيررسمي قراردارد كه 

  .است

  

بانك جهاني در يك گزارش جديد، تخمين مي زند كه فقر فوق العاده  

دالر در روز است  ٩٠/١كمتر از 

بحران مالي آسيا در سال

:  آسيب را ديده است

خط مي روند يا روي 

بود، نكته اي كه موقعيت اين شبه قاره را به مثابه منطقه ا

براي كشورهاي درحال توسعه آسياي خاوري، .يد مي كندئتا

؛ ممكن است كه اين رقم در آمريكا)٥( خواهد بود

٤/٣آفريقاي شمالي به 

تا  ٨٨همه گيري، از 

شمار افراد بسيار فقير نسبت به سال آشكارافزايش 

  

شتاب دگرگوني اقليمي، كه نخستين قربانيانش، مستمندان هستند و نيز مناقشه هاي ، ٢٠١٣از همان سال 

جديد از جمله در سوريه و يمن و جنوب سودان، موجب كُ

رسيدن به هدف توسعه پايدار در رابطه با فقر فوق العاده را كه سازمان ملل متحد، موعد  »بزرگ

تعيين كرده بود، ناممكن مي سازد ٢٠٣٠

% ١٠ن آ، ميزان ٢٠١٥

خواهد رسيد% ٧به حدود  ٢٠٣٠

  



 
 
 
 

مارك الوكوك، . سازمان ملل خطر را هشدار داد

: معاون دبيركل سازمان ملل متحد براي امور انساني در مقدمه گزارش خود، اوضاع را چنين شرح داد

قابل  هاي علتبرآوردهاي جديد حاكي از اين است كه تا شش هزار كودك در روز ممكن است به 

مي به كوويد وسايل بهداشتي تخصيص 

بسته شدن مدرسه ها موجب . تواند به دوبرابرشدن شمار مرگ هاي ناشي از ايدز، سل و ماالريا شود

ركود اقتصادي، . در همه دوران زندگي و افزايش نابرابري خواهدشد

احتمال جنگ داخلي را افزايش مي دهد، كه موجب بروز 

در  OCHAبه موجب گزارش . بسيار رشد كرده است

جديدي ايجادكرده و مراكز شيوع 

سريع و گسترده ي كشورهاي ثروتمند، شمار افرادي كه در اوضاع ناامني غذائي 

ميليون نفر پيش از  ١٤٩در مقابل 

ميليارد  ٣/١٠در ماه سپتامبر، از درحالي كه طبق گزارش ساليانه دبيركل سازمان ملل متحد، 

و با جايزه نوبل يك ميليوني صلح  

آيا دليل آن مسري نبودن قحطي و 

اكتبرگذشته، بانك  ١٣؟  ن ازمرزها از طريق مهاجران است

به كشورهاي درحال توسعه  ١٩-
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سازمان ملل خطر را هشدار داد OCHAاداره هماهنگي امور انساني 

معاون دبيركل سازمان ملل متحد براي امور انساني در مقدمه گزارش خود، اوضاع را چنين شرح داد

برآوردهاي جديد حاكي از اين است كه تا شش هزار كودك در روز ممكن است به 

تخصيص . بميرند ١٩-كويد، در ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم با 

تواند به دوبرابرشدن شمار مرگ هاي ناشي از ايدز، سل و ماالريا شود

در همه دوران زندگي و افزايش نابرابري خواهدشد فرسايش توليد، كاهش درآمدها

احتمال جنگ داخلي را افزايش مي دهد، كه موجب بروز  آموزانافزايش بيكاري و كاهش تعداد دانش 

  .»)٦(قحطي و گرسنگي و كوچ جمعيت مي شود 

بسيار رشد كرده است) قحطي(جنگ هاي جديد، گرسنگي 

و مراكز شيوع ناحيه هائي كه قبال دچار اين بال بود، همه گيري آن را بدتر كرده 

سريع و گسترده ي كشورهاي ثروتمند، شمار افرادي كه در اوضاع ناامني غذائي 

در مقابل (د ميليون نفر خواهد رسي ٢٧٠سال به زندگي مي كنند ، پيش از پايان 

درحالي كه طبق گزارش ساليانه دبيركل سازمان ملل متحد، 

 .ميليارد پرداخت شده بود ٥/٢دالر درخواستي اين اداره هماهنگي، فقط 

آيا دليل آن مسري نبودن قحطي و .را رفع كرد هاكه به برنامه غذائي جهاني اهدا شده، نمي توان كمبود

ن ازمرزها از طريق مهاجران استگرسنگي و  برخالف ويروس، عدم عبور آ

-ميليارد دالر جهت برنامه واكسيناسيون و تست عليه كويد

  كوچ شهري مهاجران هندي

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

اداره هماهنگي امور انساني  ژوئيه، ماه در

معاون دبيركل سازمان ملل متحد براي امور انساني در مقدمه گزارش خود، اوضاع را چنين شرح داد

برآوردهاي جديد حاكي از اين است كه تا شش هزار كودك در روز ممكن است به «

، در ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم با اجتناب

تواند به دوبرابرشدن شمار مرگ هاي ناشي از ايدز، سل و ماالريا شود

فرسايش توليد، كاهش درآمدها

افزايش بيكاري و كاهش تعداد دانش 

قحطي و گرسنگي و كوچ جمعيت مي شود 

  

جنگ هاي جديد، گرسنگي  نبودحتي در 

ناحيه هائي كه قبال دچار اين بال بود، همه گيري آن را بدتر كرده 

سريع و گسترده ي كشورهاي ثروتمند، شمار افرادي كه در اوضاع ناامني غذائي  كمك بدون. است

زندگي مي كنند ، پيش از پايان 

درحالي كه طبق گزارش ساليانه دبيركل سازمان ملل متحد، ).همه گيري

دالر درخواستي اين اداره هماهنگي، فقط 

كه به برنامه غذائي جهاني اهدا شده، نمي توان كمبود

گرسنگي و  برخالف ويروس، عدم عبور آ

ميليارد دالر جهت برنامه واكسيناسيون و تست عليه كويد ١٢ جهاني

  .اختصاص داد

  

كوچ شهري مهاجران هندي

  



 
 
 
 

وسازمان سازمان ملل  به راه انداخته 

ن را اداره مي كنند، در آخرين گزارش خود 

هشدار مي  دهد كه تعطيلي مدرسه ها در اثر همه گيري به اين معني است كه بسياري از كودكان، 

 تيجه، آن ها در مخاطرهدر ن). ٨(احتماال هرگز راه مدرسه را در كشورهاي جهان سوم طي نخواهند كرد 

زياد حاملگي هاي زودرس  احتمال

ممكن است يك سوم پيشرفت هاي 

و  ببرد ازبين انجام مي شد،  ٢٠

    .ميليون ازدواج اضافي كودكان در ده سال آينده خواهد شد

ملت ها مي توانند با مقداري پول و 

ما هزينه حفاظت ده دردصد از فقيرترين افراد عليه بدترين اثرات همه 

راه اندازي مجدد كه ه برنام% ١ هزينه

در واقع، به گفته صندوق جهاني  

در سپتامبر مي رسد، يعني ميليارد دالر 

.  )٩(مربوط مي شود درآمد باال داراي 

ميزاني كه درگذشته  –توليدناخلص داخلي گذشته است 

در حالي كه، به عقيده .  يعني در پايان جنگ جهاني دوم

اي جبران نابودي شغل  ها در كشورهاي داراي درآمد بينابيني 

مورد نياز است يعني  مجموعا كشورهاي داراي درآمد پائين 

  .ميليارد دالربراي كليه دولت هائي كه اكثريت جمعيت جهان را دربر مي گيرند

  صميمات دولت هاي كشورهاي ثروتمند،

هشگر صندوق جهاني پول، درمورد اثرات درازمدت بحران بر 

گذاشتن  باقي«يعني دقيقا به معني 
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سازمان ملل  به راه انداخته  ٢٠١٠، كه در سال »هر كودكو هر زن«

ن را اداره مي كنند، در آخرين گزارش خود آمشتركا  و بنياد سازمان ملل براي كودكان،

هشدار مي  دهد كه تعطيلي مدرسه ها در اثر همه گيري به اين معني است كه بسياري از كودكان، 

احتماال هرگز راه مدرسه را در كشورهاي جهان سوم طي نخواهند كرد 

احتمالبا  نيز و دختران قرارداشته ميزان باالئي از خشونت هاي خانوادگي

ممكن است يك سوم پيشرفت هاي » قرنطينه بزرگ«در اين گزارش مي خوانيم كه 

٠٣٠سال  را كه با چشم اندازخشونت زدائي جنسي 

ميليون ازدواج اضافي كودكان در ده سال آينده خواهد شد

ملت ها مي توانند با مقداري پول و . اين امر اجتناب ناپذير نيست«آقاي الوكوك توضيح مي دهد كه 

ما هزينه حفاظت ده دردصد از فقيرترين افراد عليه بدترين اثرات همه . اراده اين كار را انجام دهند

هزينه يعني كمتر از تخمين مي زنيم ميليارد دالر

 . »يت از اقتصادشان اختصاص داده انددولت هاي ثروتمند براي حما

ميليارد دالر  ١١٧٠٠پول، جمع هزينه برنامه راه اندازي مجدد در جهان به 

داراي كشورهاي  بهن آكه عمده ، داخلي جهانناخالص 

توليدناخلص داخلي گذشته است % ١٢٠از   ميزان كلي بدهي واقعي  اين كشورها

يعني در پايان جنگ جهاني دوم بود رخ دادهفقط يك بار در تاريخ سرمايه داري 

اي جبران نابودي شغل  ها در كشورهاي داراي درآمد بينابيني ربرالميليارد د ٩٣٧

كشورهاي داراي درآمد پائين  رايميليارد دالر ب ٤٥

ميليارد دالربراي كليه دولت هائي كه اكثريت جمعيت جهان را دربر مي گيرند

صميمات دولت هاي كشورهاي ثروتمند،مقايسه با هزينه ت كمك هاي ضروري به كشورهاي فقير در

هشگر صندوق جهاني پول، درمورد اثرات درازمدت بحران بر وسه پژ. ولي اضطراري است

يعني دقيقا به معني (   scarringآن ها از واژه . درآمد هشدار دادند

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

«ازسوي ديگر، برنامه 

و بنياد سازمان ملل براي كودكان، جهاني بهداشت

هشدار مي  دهد كه تعطيلي مدرسه ها در اثر همه گيري به اين معني است كه بسياري از كودكان، 

احتماال هرگز راه مدرسه را در كشورهاي جهان سوم طي نخواهند كرد 

ميزان باالئي از خشونت هاي خانوادگي ي

در اين گزارش مي خوانيم كه . دشخواهندمواجه 

خشونت زدائي جنسي  كارزار كنوني در

ميليون ازدواج اضافي كودكان در ده سال آينده خواهد شد ١٣درنتيجه موجب 

  

آقاي الوكوك توضيح مي دهد كه  

اراده اين كار را انجام دهند

ميليارد دالر ٩٠ را گيري و ركود

دولت هاي ثروتمند براي حما

پول، جمع هزينه برنامه راه اندازي مجدد در جهان به 

ناخالص    توليد ١٢%

ميزان كلي بدهي واقعي  اين كشورها

فقط يك بار در تاريخ سرمايه داري 

٧ سازمان جهاني كار،

٥پائين  كافي است و 

ميليارد دالربراي كليه دولت هائي كه اكثريت جمعيت جهان را دربر مي گيرند ٩٨٢

  

كمك هاي ضروري به كشورهاي فقير در

ولي اضطراري است ي ناچيزرقم

درآمد هشدار دادندكم روي كشورهاي 



 
 
 
 

ميراث همه  »اسكارينگ««. مي كند

؛ وخامت بهداشت و آموزش كه موجب كاهش درآمدهاي آينده 

به ويژه موسسه هاي  -بار مي آورد

مي شود؛  و در  به اخالل جبران ناپذير در توليد

به اين صورت . مقروض شدن بي اندازه كه هزينه وام هاي بخش خصوصي را سنگين تر مي كند

قتصاد سييِرالئون هرگز نتوانست راه رشد پيش از 

قرنطينه «هندوستان، پرجمعيت ترين كشورجهان سوم، همچنين يكي از آسيب ديده ترين كشورها در اثر 

%) -٩/٢٣(، نزديك به يك چهارم 

جفري گتلمن، مدير شعبه نيويورك تايمز در دهلي نو، توضيح مي دهد كه اين امر 

د كرده وار» به قدرت جهاني، خروج از فقر و تجهيز نيروهاي ارتش

افراطي  نشان داد كه مي توان با تكرار 

مشابه تصميماتي كه در كشورهائي با موقعيت هاي متفاوت رخ داده، در كشوري كه از نظر جامعه 

مارس، مودي پس از دادن دستور قرنطينه به همه هندي 

درون اتحاديه [انه ها، جاده ها، قطارها، مرزهاي بين ايالتي 

كارشان را از ده ها ميليون هندي بالفاصله 

بسياري در كارخانه ها، در تاسيسات ساختماني يا به عنوان خدمتكار منزل در شهرها كار 

ميليون نفر از آنان از ترس مرگ در اثر گرسنگي در 

ترك كرده و نوميدانه براي رسيدن 

به روستاي خود تالش مي كردند؛ مهاجرتي وارونه، از شهر به روستا ، برخالف زمان عادي، كه هند هرگز 
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مي كند شخصدائمي ظرفيت توليد را م اتالف استفاده كردند كه

؛ وخامت بهداشت و آموزش كه موجب كاهش درآمدهاي آينده ]قوي تر[اخالقياتي 

بار مي آوردبه پس اندازو دارائي كه بسته شدن موسسه ها 

به اخالل جبران ناپذير در توليد و منجر –كوچك كه به اعتبار بانكي دسترسي ندارند 

مقروض شدن بي اندازه كه هزينه وام هاي بخش خصوصي را سنگين تر مي كند

قتصاد سييِرالئون هرگز نتوانست راه رشد پيش از ، ا٢٠١٣بود كه پس از همه گيري ويروس ابوال در سال 

.(  

هندوستان، پرجمعيت ترين كشورجهان سوم، همچنين يكي از آسيب ديده ترين كشورها در اثر 

، نزديك به يك چهارم ٢٠٢٠توليد ناخالص داخلي آن در سه ماهه دوم سال 

جفري گتلمن، مدير شعبه نيويورك تايمز در دهلي نو، توضيح مي دهد كه اين امر 

به قدرت جهاني، خروج از فقر و تجهيز نيروهاي ارتش هند اميال تبديل

افراطي  نشان داد كه مي توان با تكرار  گراي مديريت نامنظم نارِندرا مودي، نخست وزير راست

مشابه تصميماتي كه در كشورهائي با موقعيت هاي متفاوت رخ داده، در كشوري كه از نظر جامعه 

  .روبرو شدجدي با مخاطره هائي  شناختي و جمعيتي متفاوت است، 

مارس، مودي پس از دادن دستور قرنطينه به همه هندي  ٢٤روز  ،٢٠مي كند كه ساعت 

انه ها، جاده ها، قطارها، مرزهاي بين ايالتي اداره ها، كارخ –اقتصاد را بست 

ده ها ميليون هندي بالفاصله . تي چهارساعته، تعطيل شدمهل، تقريبا همه چيز با دادن 

بسياري در كارخانه ها، در تاسيسات ساختماني يا به عنوان خدمتكار منزل در شهرها كار 

ميليون نفر از آنان از ترس مرگ در اثر گرسنگي در . مي كردند و از روستاهاي هند كوچ كرده بودند

ترك كرده و نوميدانه براي رسيدن  آلونك نشين ها، مركز شهرها را با پاي پياده، دوچرخه يا اتواستوپ

به روستاي خود تالش مي كردند؛ مهاجرتي وارونه، از شهر به روستا ، برخالف زمان عادي، كه هند هرگز 

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

استفاده كردند كه) »اثر زخم

اخالقياتي : گيريهاي پيشين بود

پس اندازو دارائي كه بسته شدن موسسه ها  مصرفمي شود؛ 

كوچك كه به اعتبار بانكي دسترسي ندارند 

مقروض شدن بي اندازه كه هزينه وام هاي بخش خصوصي را سنگين تر مي كندنتيجه 

بود كه پس از همه گيري ويروس ابوال در سال 

).١٠(بحران را پيداكند 

  

هندوستان، پرجمعيت ترين كشورجهان سوم، همچنين يكي از آسيب ديده ترين كشورها در اثر 

توليد ناخالص داخلي آن در سه ماهه دوم سال . است »بزرگ

جفري گتلمن، مدير شعبه نيويورك تايمز در دهلي نو، توضيح مي دهد كه اين امر .  كاهش يافته است

اميال تبديل«ضربه اي كاري بر 

مديريت نامنظم نارِندرا مودي، نخست وزير راست   .است

مشابه تصميماتي كه در كشورهائي با موقعيت هاي متفاوت رخ داده، در كشوري كه از نظر جامعه 

شناختي و جمعيتي متفاوت است، 

  

مي كند كه ساعت گتلمن تعريف 

اقتصاد را بست درهاي ها، 

، تقريبا همه چيز با دادن ]هند

بسياري در كارخانه ها، در تاسيسات ساختماني يا به عنوان خدمتكار منزل در شهرها كار . دست دادند

مي كردند و از روستاهاي هند كوچ كرده بودند

آلونك نشين ها، مركز شهرها را با پاي پياده، دوچرخه يا اتواستوپ

به روستاي خود تالش مي كردند؛ مهاجرتي وارونه، از شهر به روستا ، برخالف زمان عادي، كه هند هرگز 



 
 
 
 

نفري شد  ميليارد ٣/١نظيرش را به خود نديده بود، موجب سرايت ويروس در هر گوشه اين كشور 

و حرفه  مديرانكه يك باره بيكار شدند و افزايش ميزان خودكشي دربين 

 حكومت آقاي مودي با يك سلسله برنامه 

ميليارد دالر طرح آمريكاي  ٢٠٠٠

ششم اكتبر، كريستالينا جورجييِوا، رئيس كل صندوق جهاني پول با شادماني اظهارداشت كه اتخاذ 

قرنطينه «در برابر اثرات رفت  مي

 تعمدتا به دليل اتخاذ تصميما«كه اگر تاكنون بدترين حالت پيش نيامده 

ميليارد دالر ١٢٠٠٠ تقريباهيئت هاي حاكمه 

تصميمات سياسيِ مالي بي سابقه جريان اعتبار را 

باوجود اين، رئيس صندوق جهاني 

كشورهاي . توانستند انجام دهند 

  ».كشورهاي فقيرتر در حد امكانات خويش كوشيدند

كشورهاي نوظهور و نيز كشورهاي كم درآمد و 

اين . آن ها داراي نظام بهداشتي نامناسب هستند

همچنين، . كشورها به حوزه هاي آسيب ديده نظير جهانگردي و صادرات مواد اوليه بسيار متكي هستند

و ميزان پائين بهره بانكي به بسياري از 

اما هيچ يك از كشورهاي آفريقاي جنوب صحرا از 
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نظيرش را به خود نديده بود، موجب سرايت ويروس در هر گوشه اين كشور 

كه يك باره بيكار شدند و افزايش ميزان خودكشي دربين  »يقه سفيد

حكومت آقاي مودي با يك سلسله برنامه   ).١٢(هاي آزاد، طبقه متوسط هند نيز از آسيب بركنار نماند 

٠٠٠ن را با آمي توان  –ده ميليارد دالري پاسخ داد 

      .هار برابر كم جمعيت تر در ماه مارس مقايسه كرد

ششم اكتبر، كريستالينا جورجييِوا، رئيس كل صندوق جهاني پول با شادماني اظهارداشت كه اتخاذ 

ميتصور آنچه تصميمات استثنائي امكان داد كه اقتصادجهاني بهتر از 

كه اگر تاكنون بدترين حالت پيش نيامده او افزود . 

هيئت هاي حاكمه . دجهاني شدااستثنائي ست كه مانع از فروپاشيدن اقتص

تصميمات سياسيِ مالي بي سابقه جريان اعتبار را . كمك هزينه به خانواده ها و شركت ها پرداخت كردند

باوجود اين، رئيس صندوق جهاني . »)١٣. (و به ميليون ها موسسه امكان داد تا سرِپا بمانند

 برخي كشورها بيشتر از ديگران«: ي دانست تاكيد كند 

كشورهاي فقيرتر در حد امكانات خويش كوشيدند. پيشرفته هر آن چه الزم بود، انجام دادند

كشورهاي نوظهور و نيز كشورهاي كم درآمد و «: جهان سوم چنين است تشخيص او براي كشورهاي

آن ها داراي نظام بهداشتي نامناسب هستند. كشورهاي بي ثبات در شرايط ناپايداري مانده اند

كشورها به حوزه هاي آسيب ديده نظير جهانگردي و صادرات مواد اوليه بسيار متكي هستند

و ميزان پائين بهره بانكي به بسياري از  فراواني نقدينه . ع مالي بيگانه وابسته اند

اما هيچ يك از كشورهاي آفريقاي جنوب صحرا از  –گيرند تا دوباره وام  كشورهاي نوظهور كمك كرد

     .»قرض خارجي دريافت نكرده است
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نظيرش را به خود نديده بود، موجب سرايت ويروس در هر گوشه اين كشور 

)١١(« .  

  

يقه سفيد«ميليون  ٦/٦اما با 

هاي آزاد، طبقه متوسط هند نيز از آسيب بركنار نماند 

ده ميليارد دالري پاسخ داد ... دوباره راه اندازي 

هار برابر كم جمعيت تر در ماه مارس مقايسه كردچ

  

ششم اكتبر، كريستالينا جورجييِوا، رئيس كل صندوق جهاني پول با شادماني اظهارداشت كه اتخاذ 

تصميمات استثنائي امكان داد كه اقتصادجهاني بهتر از 

. مقاومت كند» بزرگ

استثنائي ست كه مانع از فروپاشيدن اقتص

كمك هزينه به خانواده ها و شركت ها پرداخت كردند

و به ميليون ها موسسه امكان داد تا سرِپا بمانند حفظ كرده

ي دانست تاكيد كند روضر  پول

پيشرفته هر آن چه الزم بود، انجام دادند

  

تشخيص او براي كشورهاي

كشورهاي بي ثبات در شرايط ناپايداري مانده اند

كشورها به حوزه هاي آسيب ديده نظير جهانگردي و صادرات مواد اوليه بسيار متكي هستند

ع مالي بيگانه وابسته انداينان سخت به مناب

كشورهاي نوظهور كمك كرد

قرض خارجي دريافت نكرده استماه مارس 



 
 
 
 

، BAD آفريقائيِ توسعه كبان به نقل از 

ميليارد دالر نسبت  ١٩٠تا  ١٤٥فريقا به ميزان 

اين بانك تخمين    ) ١٤(. است ميليارد توليد ناخالص داخلي پيش بيني شده قبل از همه گيري

ميليارد نسبت به برنامه هاي پيش بيني شده 

به شدت مقروض كه اقتصاد عمدتا بر كمك هاي مالي بين المللي تكيه 

  .به شدت آسيب پذير شده اند

بر اقتصاد خود اين » قرنطينه بزرگ

مجموعه جهان سوم كشورها، اثرات جانبي بحراني را كه كشورهاي ثروتمند را فراگرفته، به صورتي شديد 

وسعه و به ويژه، سقوط ناگهاني جريان پولي و سرمايه گذاري ها در كشورهاي درحال ت

يكي از اثرهاي جهاني  . اول قطع ارسال كمك هاي مالي كارگران مهاجر نتيجه اين وضعيت است

  حواله«موسوم به  –اين است كه اين كمك هاي مالي 

ميزان اين كمك ها در . قرن تا كنون به طور پيوسته ادامه داشته است

ميليارد دالر، از سرمايه گذاري هاي مستقيم 

 در ده سال گذشته، ميزان اين سرمايه گذاري ها در كشورهاي درحال توسعه

از سوي ديگر، از آغاز قرن ). ١٥

اوراق بهادار و سهام به مقصد   جاري، حواله هاي مهاجرتي همواره از ميزان سرمايه گذاري هاي خصوصي

با فاصله بسيار حتي در مورد كمك 

شكسته بود  را وردميليارد دالر رك
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به نقل از  .ديده استدرحقيقت، يك بار ديگر، قاره آفريقا به شدت آسيب 

فريقا به ميزان آبراي   ٢٠٢٠انقباض پيش بيني شده براي رشد در سال 

ميليارد توليد ناخالص داخلي پيش بيني شده قبل از همه گيري

ميليارد نسبت به برنامه هاي پيش بيني شده  ٤٧تا  ٢٨با كاهشي معادل  ٢٠٢١

به شدت مقروض كه اقتصاد عمدتا بر كمك هاي مالي بين المللي تكيه «به ويژه دولت هاي 

به شدت آسيب پذير شده اند» مي كند، به دليل ناپايداربودن اين كمك ها

قرنطينه بزرگ«عالوه بر اثرات جهاني   .بسيار تحليل رفته اند

كشورها، اثرات جانبي بحراني را كه كشورهاي ثروتمند را فراگرفته، به صورتي شديد 

به ويژه، سقوط ناگهاني جريان پولي و سرمايه گذاري ها در كشورهاي درحال ت

اول قطع ارسال كمك هاي مالي كارگران مهاجر نتيجه اين وضعيت است

اين است كه اين كمك هاي مالي  ،افراد و پول گردش شدن، در ارتباط دوگانه با

قرن تا كنون به طور پيوسته ادامه داشته است زمان تغيير

ميليارد دالر، از سرمايه گذاري هاي مستقيم  ٥٥٤، براي اولين بار با رسيدن به رقم ركورد 

ميزان اين سرمايه گذاري ها در كشورهاي درحال توسعه. خارجي بيشتر شده است

٥(ميليارد دالر رسيده بود  ٧٠٠به  ، پس از اين كه

جاري، حواله هاي مهاجرتي همواره از ميزان سرمايه گذاري هاي خصوصي

با فاصله بسيار حتي در مورد كمك    -كشورهاي جهان سوم  و نيز از كمك هاي همگاني به توسعه 

ميليارد دالر رك ٨/١٥٢با  ٢٠١٩در سال  نآي تجاوز كرده، در حالي كه ميزان 

  تر از پيش سنگين اي بيش از اندازه،
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درحقيقت، يك بار ديگر، قاره آفريقا به شدت آسيب 

انقباض پيش بيني شده براي رشد در سال 

ميليارد توليد ناخالص داخلي پيش بيني شده قبل از همه گيري ٢٥٩٠به 

١در سال  مي زند كه

به ويژه دولت هاي . روبرو شوند

مي كند، به دليل ناپايداربودن اين كمك ها

  

بسيار تحليل رفته اند اين اعتبارها در واقع

كشورها، اثرات جانبي بحراني را كه كشورهاي ثروتمند را فراگرفته، به صورتي شديد 

به ويژه، سقوط ناگهاني جريان پولي و سرمايه گذاري ها در كشورهاي درحال ت. را تهديد مي كند

اول قطع ارسال كمك هاي مالي كارگران مهاجر نتيجه اين وضعيت است وهلهدر 

شدن، در ارتباط دوگانه با

زمان تغييراز  -»مهاجرتيهاي 

، براي اولين بار با رسيدن به رقم ركورد ٢٠١٩سال 

خارجي بيشتر شده است

، پس از اين كهفتهمرتبا كاهش يا

جاري، حواله هاي مهاجرتي همواره از ميزان سرمايه گذاري هاي خصوصي

كشورهاي جهان سوم  و نيز از كمك هاي همگاني به توسعه 

ي تجاوز كرده، در حالي كه ميزان آخر

)١٦.(  

  

اي بيش از اندازه، يبده



 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                     

 وه به  ده درصد توليدبمشاركت كارگران مهاجر  در بسياري از كشورهاي آفريقائي، مثل سنگال، زيمبا

در  درصد بود؛ ٣٤و در مورد سودان جنوبي حتي بيش از 

نزديك (مورد جمهوري هاي پيشين شوروي در قفقاز و آسياي مركزي كه فاقد ثروت هاي نفتي هستند 

، براي اردن، يمن، لبنان و سرزمين هاي فلسطيني در خاورميانه، 

آسياي جنوبي؛ براي فيليپين در ، در 

%) ٢٠نزديك به (آسياي خاوري و براي چندين دولت آمريكاي مركزي، از جمله ال سالوادور و هندوراس 

درچنين اوضاعي، بانك جهاني پيش بيني مي كند كه مهاجران بيش از هر قشري قرباني بيكاري و كاهش 

 ١١٠يعني بيش از % ٢٠ال كمك مالي به كشورهاي درحال توسعه به ميزان 

از طرف ديگر، كنفرانس سازمان ملل براي بازرگاني و توسعه 

به مقصد كشورهاي آفريقا، در سال 

را % ١٠كاهشي معادل  ،٢٠١٩كاهش خواهد يافت، در حالي كه در سال 

 زنجيره جهاني تامين مواد اختالل در

مريكاي آو در مورد % ٤٥تا  ٣٠رجي به 

 به بدهي كشورهاي در حال توسعه

درآمد كشورهاي مورد نظر در  ١

. بوددرصد  ٧/٦، ميزان آن ٢٠١

% ٥/٥٩پرداخت بدهي ها بازبسياري از اين كشورها نظير گابون با اوضاع اسف باري روبرو هستند، 

. است%) ٣٥(، يا پاكستان %)٤٦(، آنگوال 
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مشاركت كارگران مهاجر  در بسياري از كشورهاي آفريقائي، مثل سنگال، زيمبا

و در مورد سودان جنوبي حتي بيش از است ناخالص داخلي رسيده يا از آن گذشته 

مورد جمهوري هاي پيشين شوروي در قفقاز و آسياي مركزي كه فاقد ثروت هاي نفتي هستند 

، براي اردن، يمن، لبنان و سرزمين هاي فلسطيني در خاورميانه، )براي قيرقيزستان و تاجيكستان

، در %)٨هركدام نزديك به (، پاكستان و سريالنكا 

آسياي خاوري و براي چندين دولت آمريكاي مركزي، از جمله ال سالوادور و هندوراس 

  .مي باشد

درچنين اوضاعي، بانك جهاني پيش بيني مي كند كه مهاجران بيش از هر قشري قرباني بيكاري و كاهش 

ال كمك مالي به كشورهاي درحال توسعه به ميزان دستمزد مي شوند، لذا ارس

از طرف ديگر، كنفرانس سازمان ملل براي بازرگاني و توسعه . ميليارد دالر كاهش خواهد يافت

به مقصد كشورهاي آفريقا، در سال  »سرمايه گذاري مستقيم خارجي«ارزيابي مي كند كه 

كاهش خواهد يافت، در حالي كه در سال %٤٠تا  

اختالل در براي كشورهاي در حال توسعه آسيا، كه به).  

رجي به بسيار حساس هستند، كاهش سرمايه گذاري هاي خا

  .مي رسد

بدهي كشورهاي در حال توسعه بازپرداخت. مشكل فزاينده بدهي را بايد به اين مسئله اضافه كرد

٣/١٤به طورمتوسط  ).١٩(باالترين ميزان خود از آغاز قرن رسيده است

١٠لي كه در سال صرف شده است در حا به اين منظور

بسياري از اين كشورها نظير گابون با اوضاع اسف باري روبرو هستند، 

، آنگوال %)٢/٥٠(اين ميزان در غنا . درآمد كلي دولتي را شامل مي شود

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

                                                                                                                             

مشاركت كارگران مهاجر  در بسياري از كشورهاي آفريقائي، مثل سنگال، زيمبا

ناخالص داخلي رسيده يا از آن گذشته 

مورد جمهوري هاي پيشين شوروي در قفقاز و آسياي مركزي كه فاقد ثروت هاي نفتي هستند 

براي قيرقيزستان و تاجيكستان%٣٠به 

، پاكستان و سريالنكا %)٢٧(براي نپال 

آسياي خاوري و براي چندين دولت آمريكاي مركزي، از جمله ال سالوادور و هندوراس 

مي باشد %)١٧(و هائيتي 

  

درچنين اوضاعي، بانك جهاني پيش بيني مي كند كه مهاجران بيش از هر قشري قرباني بيكاري و كاهش 

دستمزد مي شوند، لذا ارس

ميليارد دالر كاهش خواهد يافت

)Cnuced(  ارزيابي مي كند كه

 ٢٥به ميزان  ٢٠٢٠

).  ١٨(تحمل كرده بود 

بسيار حساس هستند، كاهش سرمايه گذاري هاي خا مصرفي

مي رسد% ٥٠التين تا 

  

مشكل فزاينده بدهي را بايد به اين مسئله اضافه كرد

باالترين ميزان خود از آغاز قرن رسيده است

به اين منظور ٢٠٢٠سال 

بسياري از اين كشورها نظير گابون با اوضاع اسف باري روبرو هستند، 

درآمد كلي دولتي را شامل مي شود



 
 
 
 

مدشان را صرف بازپرداخت بدهي ها مي كنند، اين رقم به ترتيب در 

مسئوالن مالي بين المللي پشت سرهم 

. شورهاي جهان سوم بر زبان مي آورند

از لغو بدهي كشورهاي  ،اقتصادي آن

اما، واقعيت كمتر فرح ). ٢٠(در حال توسعه حرف مي زنند تا آن ها بتوانند دوباره قرض جديد بگيرند 

CADTM (پس از «: اظهار مي دارد

ي دوجانبه براي دوره از براي تصفيه بدهي ها

 ٤٢ر واقع فقط كشور انتخاب شده، د

حات مي تواند چرا اين قدر كم؟ يكي از توضي

انس ها ژاين آ. »اعتباردرجه آژانس هاي سنجش 

خود از سوي آژانس هاي هلت مي كنند، با مخاطره سقوط اعتبار 

اين كشورها «خالصه، . »سنجش اعتبار و ممنوعيت دسترسي به بازارهاي مالي روبرو مي شوند

 «)٢٢.(  

را دارند  كشورهاي جهان سوم كه در اثر بحران در منگنه هستند، تقاضاي سبك كردن بيشتر بدهي  شان

آتا، وزير دارائي -در مقاله اي در روزنامه فاينانشل تايمر، كن اُفوري

فشار تا دست پيش را گرفته و نهادي براي هماهنگي گروه هاي 

ايجاد كنند، تا با » يمختلف و مراكز قدرت با هدف ارائه طرحي براي نوسازي معماري مالي جهان

را مديريت  ١٩-نيازهاي آفريقا و ديگر كشورهاي در  حال توسعه در زماني كه بايد رونق پسا كوويد 

، استاد دانشگاه فيليپيني چپ گرا توصيه 

از دو نهاد اساسي معماري مالي جهاني يعني 
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مدشان را صرف بازپرداخت بدهي ها مي كنند، اين رقم به ترتيب در آدر% ١٥جهان 

  .بود% ٢٢، ٢٠١٥و در % ٢٧ ٢٠١

مسئوالن مالي بين المللي پشت سرهم باتوجه به همه گيري كنوني، در مقابل اين اوضاع اضطراري، 

شورهاي جهان سوم بر زبان مي آورندك خيرخواهانه در مورد لزوم سبك كردن بدهي

اقتصادي آنرازجمله، داويد مالپاس، رئيس بانك جهاني و كارمن راينهارت، مدي

در حال توسعه حرف مي زنند تا آن ها بتوانند دوباره قرض جديد بگيرند 

CADTM( »ي بدهي هاي ناحقكميته براي الغا«زاست، همان طوري كه  

براي تصفيه بدهي ها G٢٠ "بزرگ٢٠"، كشورهاي موسوم به 

كشور انتخاب شده، د ٧٣از ميان (...) ، مهلتي قانوني قائل شدند 

چرا اين قدر كم؟ يكي از توضي). ٢١(»به توافق برسند  *"كلوب پاريس

آژانس هاي سنجش و  شانتاژ طلبكاران  بخش خصوصي

هلت مي كنند، با مخاطره سقوط اعتبار متقاضاي كه اظهارداشتند كشورهائي 

سنجش اعتبار و ممنوعيت دسترسي به بازارهاي مالي روبرو مي شوند

» .مجبورخواهند شد با تكيه به منابع كمتر، مبلغ بيشتري بازپرداخت كنند
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