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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺎﻧﺎ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ درﺑﺎرۀ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ در
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎره ،ﺑﺨﺶﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ .در
اداﻣﻪ ،ﻣﺮوری ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﺑﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎی اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ.

»ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ،ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ« ﻋﻨﻮان ﺧﺒﺮ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ در
ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۴ﻣﺎرس  ۲۰۲۰اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﯿﻦ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
 ۴۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  ۱۵۰۰ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻧﺮخ ﻣﺮگوﻣﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ« ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ آﻣﺎر اﻓﺮاد ﻓﻮت ﺷﺪه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺑﺮ اﯾﻦ
ً
دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان
ﺗﻌﺪاد اﻓﺰوده ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺒﺘﻼ وﺟﻮد دارد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﯽ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻤﺎرش ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺘﻤﺮدان و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺑﻦ ﺑﺤﺮان دﻏﺪﻏﻪای ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻋﻤﻮم ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﺮوس را دارﻧﺪ ،اﻣﺎ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ آنﻫﺎ ﺿﻌﻒ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ،آﻧﭽﻪ رﻓﺘﺎر
ﺣﺎﮐﻤﺎن را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،از ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن آنﻫﺎ از وﺧﺎﻣﺖ
اوﺿﺎع ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮕﯽ وﯾﺮوس و ﺷﻤﺎر زﯾﺎد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻪ در ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺄﺛﯿﺮ
دارﻧﺪ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﺟﺪی ،ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ،ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﻤﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان و ﭘﯿﺮوی از دﺳﺘﻮرات دوﻟﺘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ
ﻣﺪارس ﮐﻪ ﭘﯿﺮوی از اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﻗﺪﻣﯽ ،اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﺑﯿﻤﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺧﺎﻟﺖ در رﻓﺖوآﻣﺪ اﻓﺮاد اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺷﮏ ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻧﺎ ،در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،در ﻣﻄﻠﺒﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی
ﻣﺮگوﻣﯿﺮ و اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ -ﺑﻌﺪ از ﭼﯿﻦ -را دارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﭼﯿﻦ ﻣﻘﺮرات ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻧﺸﺪه و ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎری در ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ و رﺳﺘﻮرانﻫﺎ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﮐﺪام ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ اﻧﺠﺎم داد و ﺗﺒﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ و آﺳﯿﺐﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد و ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد؟ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺑﺎ آن روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻨﯽ ﺑﺮای آن ﻧﺪارﻧﺪ.

وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ اﻗﺘﺼﺎد

را ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻨﻨﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﭘﺲ از ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ وﯾﺮوس دو درﺻﺪ ُاﻓﺖ داﺷﺖ .اﯾﻦ
آﺳﯿﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﻪﺷﺪن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ُﺧﺮد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻞ
ﮐﺸﻮر و ﺣﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻐﻞ ،آﺳﯿﺐ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم -ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺰرﯾﻖ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ -ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی از ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎﺳﺖ.

در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ اداﻣﻪ ﺷﯿﻮع
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﯿﻦ را ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ روﺑﻪرو ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﭘﺮورش و رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن
و ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺬر و ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺒﻮد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ،
اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی از ﭼﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﯿﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارد ﮐﻪ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ روﺑﻪروﺳﺖ و ﺣﺪود دو ﺳﻮم از
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭼﯿﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺴﯿﺮ رو
ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدی را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﮔﺰارﺷﯽ از ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺤﺮان ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد .در ﻧﻬﻢ ﻣﺎرس ﺳﺎل ۲۰۲۰
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ  30درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺑﺸﮑﻪای  ۳۲دﻻر رﺳﯿﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اداﻣﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎ ﻦ از ﺳﻮی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ از
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﮕﺮان ﺷﻮد .در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻋﺮاق ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ را از اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد ﭼﺮاﮐﻪ  90درﺻﺪ از ﺑﻮدﺟﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ
ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎت ،دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮدم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮده و
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را ﺑﺮآورده ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﯽﺷﮏ

ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﮔﺰارش دﯾﮕﺮ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺰاع اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ »ﻣﺤﻤﺪ اﺷﺮف ﻏﻨﯽ« ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
و»ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﷲ« ،رﺋﯿﺲ اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﺪه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻣﯽﭘﺮدازد .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮات
ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺻﻠﺢ و ﺛﺒﺎت داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ،دو ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺳﺎﺑﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری در ﻧﻬﻢ ﻣﺎرس ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردﻧﺪ .اﺷﺮف ﻏﻨﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺮوز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﯽداﻧﺪ و ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺎ رد ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺑﺎﯾﺪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺤﻮﻻت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻃﻨﺰ درآوردهاﻧﺪ ،اﻣﺎ دلﻧﮕﺮان ﺗﺤﻮﻻت آﺗﯽ ﮐﺸﻮر
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آﻧﮑﻪ ،در ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﺻﺪای اﻧﻔﺠﺎری در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ
ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺴﯽ آﺳﯿﺐ ﻧﺪﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری را ﻧﮕﺮان ﮐﺮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﻣﺘﺸﻨﺞ و ﻧﺎاﻣﻦ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن ،ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
آزادﺳﺎزی ﭘﻨﺞ ﻫﺰار از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﯾﻨﺪه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را
ﺗﻐ ﺮ دﻫﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ اﺷﺮف ﻏﻨﯽ و ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﷲ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﻧﮕﺬارﻧﺪ و ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﺖ
داﺧﻠﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﺎ آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ ،دور از اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

