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منظارس  سهباشا    . هاامبرسي سیانذنذ  دس  02 نطست گشوهها به  صامبی ی گزضته آخش هفته

و باه ضاى     نامناذ  مای « پنىشه 0222»وه خردضا  سا ایت بلىه گشوهی  ننست 02 گشوه

گفتناذ واه    اػضای این گاشوه مای  . سفتنذ ها ساه می نذه بردنذ و دسخنابا پرضلباس  ها صامبی

ای واه دس آ  لاذسد دس    خامؼاه  ، نهو بشابش باضذ آصاد ی مذافغ خامؼه 02 گشوه نذخراه می

 همبستگی و مطاسوت ینایی نمادی اصونتشل افشاد مؼذودی ایت و خرایتنذ به این تشتنب 

 .سا به دننا اػال  وننذ

. ذاضتنوخرد  چنذانیی همبستگی داس یشمایهولی دس هامبرسي دس منا  سهبشا  خها  

اول باه ماللااد    (؟بشای عؼنه صد  به پارتنن )وه  ا  دونالذ تشامپ ا  امشیىا خمهرس سئنس

اش ابهامی داضته باضذ گفات   گشای لهستا  سفته برد بذو  این وه یخن سایت خمهرس سئنس

ای  بناننه و دس بشابش هش طتگنخراهذ باصتغننشاد اللنمی ی  دسباسهوه امشیىا به ترافك پاسیس 

دسوالاغ تشاماپ   . آصاد باضذ مماومات خراهاذ واشد   وه خراها  تداسد  02 گشوهاص یری 

 .گمشوی وضغ ونذ ی تؼشفه ی اسوپا اتحادیه یفرالدمحػرالد  ذ بشخراه می

ی بضسي انتظاس ها ی و ضشوتداس یشمایهوشد  به آ  غرستی وه سهبشا  دننای  خهانی

. ایات ی یا گشا حمایات ناینرنالنسا  و  تهذیذ  ؼشؼمدس انذ  منذ ضذه بهشه اص آ  داضتنذ و یا

 02 گاشوه هست واه سهباشا     ه  سضذ ینایی وشه ضمالی و خاوسمنانه ػالوه بحشا  سوبه هب

 . ضا  نذاسنذ مطخػی دسباسه ی هنچ بشنامه

ی وخارد داسد، یؼنای بااالخشه دس    داس یشمایهی  دسباسهسوضن  ی تنها یه نمغه احتماالً

پس ، دسآمذها دس گزاسی و سضذ التػادی، یشمایه یال سورد دس ضصالتػاد خهانی پس اص 

  .ضاهذ بهبرد هستن ، 0222اص سورد بضسي 
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التػااد خهاانی نرضات     ی اش دسباسه سوصسیانی هتشین ب تاصه دس پرل یالملل بننغنذوق 

، تاش  بانص اضاتغال   ی حفظ ضذه و وػاذه  خبش خرش این وه بهبرد دوسه ای التػاد خهانی»

ممىان ایات واه    » هستی ه  یالبته هطذاسها. «دسآمذهای باالتش و بهبرد ولی ادامه داسد

ترانن  اعمننا  داضته باضن  وه مطى  دسحال سفاغ   گنشد ولی نمی سضذ التػادی داسد دوس می

ثباتی ینایی اص خملاه دس اسوپاا، ضمطانش     ی آضىاسی وخرد داسد بیها سیسه باضذفضذ  

باه   ننسات  تش مالی واه بؼناذ   وننذه، و ضشایظ محذودتداسد خهانی بش فشاصی یگشا حمایت

 . «یشمایه اص وطرسهای نرظهرس دسحال تریؼه دسبنایذ فشاس غرسد

متریظ نشخ سضذ . دساغلب التػادهای اسوپا ضاهذ بهبرد هستن  سیذ میبه نظش  راله مغ

دسغذ سیانذه ایات و ناشخ سضاذ دس      0.1 نهیرسو به یاال ی ترلنذ ناخالع داخلی دس منغمه

ه التػاد امشیىا ضاراهذی  اگشچ. ایت تش بنصوطرسهای ایىانذیناوی و اسوپای ضشلی حتی 

ناشخ سضاذ   . دسیال سضاذ داسد % 0 ذ ولی حذوداًده مینطا   سا و اغغلىان یالخرسدگیاص 

 دانا  خشیاا  اغالی  نگاشی التػااد   پانص چنن بشخالف . ایت% 0.1 نهالتػادی طاپن یاال

نرظهرس، یؼنای   ی حتی وطرسهای ػمذه. سضذ داسد% 7تا  5.1یمرط احتمالی، یالی ی  دسباسه

ماه گزضته گشفتاس آ  ضذه بردناذ داسناذ خاالظ     01وه دس سوردی  بشصی  و سوینه ه  اص

 . ضرنذ می

این بهبرد ه  ػمذتا . های اخنش سوبه سضذ ایت یرد خهانی وه سضذ منفی داضت دسماه

 . به خاعش بهبردی ایت وه دس چنن و طاپن ضاهذ آ  هستن 

https://thenextrecession.wordpress.com/2016/01/14/will-china-pull-down-the-world/
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ی تش بنصس با اػتماد به نف(خی پی مرسگا )این باػث ضذ تا التػاددانا  خشیا  اغلی 

بهبرد یاباذ،   وواس وسبی دس گزاس یشمایهوضؼنت  اگش. اص پایا  سورد عرالنی حشف بضننذ

 .داس اص ساه خراهذ سینذ تش ادامه بهبرد و سضذ یشیغ
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چناا  سوناذ   تنها التػاد مهمی وه وضؼنت خربی نذاسد التػااد بشیتاننایات واه هم   

ی دس گازاس  یشمایهها اص  بنگاه( بشگضیت) ی اسوپا اتحادیهپس اص تػمن  تشن . واهطی داسد

. وننذ و خشیا  یشمایه دس باصاسهای ماالی لناذ  مترلاد ضاذه ایات      بشیتاننا خردداسی می

 التػااد بشیتانناا   سضذ ترلنذ ناخالع داخلی داسیا   ی ی وه دسباسهیتشین آماسها تاصهبشایاس 

 ا  نن تشین نشخ سضذ دساسوپاا یدسغذ سضذ داضته ایت وه پا 2.0تنها  0207بشای فػ  اول 

ی تدااستی ها    گازاس  یشمایهترلنذاد غنؼتی سونذ نضولی داسد و . ایت ا خمله دس یرنا اص

 .ذده میتغننشی نطا  ن
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یاال   پانح  والؼی دس ین منضا  واهص دسآمذتش بنصبا  بشیتاننا خانراس متریظ دس هی

وااهص داضاته   % 0وی مػشف  والؼی لاب  ، دسآمذ0207دس فػ  اول  و سویت هگزضته سوب

، یاه  دهواش منتطاش  وه بنناد خارصف سوانتاشی    یتشین گضاسض دسوالغ بشایاس تاصه. ایت

حاذال  باه یاالی    ( وننذ و دو وردن یؼنی دو آد  بالغی وه واس می)نفشه چهاس ی خانراده

پرنذ  0222یالی  این نرع خانراسهاذ و نذ تا صنذگی متریغی داضته باضنپرنذ نناص داس 82122

 . وسشی داسنذ

اضتغال باشای   ی آماسهای ماهانهتشین  تاصه. ضشایظ دس امشیىا ه  چنذا  دلچسب ننست

ل ضذه ایت ولی بشای اولنن باس دسچناذ یاا   تش بنصذ وه منضا  اضتغال ده میماه طوئن نطا  

آفشینی باه   ذ وه اضتغالده میافضایص بنىاسی نطا  . ضذه ایت تش بنصاخنش نشخ بنىاسی ه  

ها    ی ا تارسم  ا پاس اص وساش اثاشاد     مضد ی منضا  افضایص یاالنه. آخش خظ سینذه ایت

تش یردآوسی  همه مه  اص. یابذ خنض افضایص می صنذ و متریظ دسآمذ ه  یننه دسخا می% 0.1دس

 . ولی داسددس بخص مرلذ التػاد امشیىا ینش نض

ای  ذ سابغاه ده میایت وه نطا  اص همنطه تش  و یها  امشیىا  باصاس یها  دس دهنشخ باص

 .ی وخرد نذاسدیی امشیىاها ضشوت( یرد) بنن بهای یها  و دسآمذ

https://www.theguardian.com/%E2%80%A6/british-households-squeezed-b%E2%80%A6
https://www.theguardian.com/%E2%80%A6/british-households-squeezed-b%E2%80%A6


7 
 

 
مذد  ورتاه ی ضىاف بنن دسآمذهای دساصمذد و نشخ بهشه)منحنی دسآمذ اوساق لشضه 

آ  ایت وه سضاذ   ی نطانه ضرد میولتی چننن  و ضرد میتش  مسغحه  ( دس باصاسهای اػتباسی

یؼنای  ) ضارد  میپا  ولتی وه منحنی دسآمذ اوساق لشضه وله و. ضرد میتش  التػادی داسد و 

آ  ایات   ی این وضؼنت نطانه( مذد ایت ورتاه ی تش اص نشخ بهشه دسآمذهای دساصمذد و 

 . وه سورد فشاخراهذ سینذ
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این ایات واه باناه     ضرد میمسغح  وساق لشضه داسددلن  اغلی وه منحنی دسآمذ ا

ی بهاشه باشای   هاا  سا وه ایااس ناشخ   پایه خرد ی مشوضی امشیىا مػم  ایت تا نشخ بهشه

 ی وه هضیناه  به این مؼنا. امشیىا و حتی دس خاسج اص امشیىایت، افضایص بذهذ یتانی دس وا 

ی ها ی خهت گستشش فؼالنتگزاس یشمایهو یا بشای  ها یتانی بشای هضینه وشد  دس مغاصه وا 

منتطاش   سصسو فاذسال اػضاای   ی دسگضاسضی وه اص آخشین خلسه .یابذ افضایص می وواس وسب

انذ تا نشخ بهشه سا بااصه  افاضایص بذهناذ، اگشچاه      ها آماده ضری  وه آ  مترخه می ضرد می

  .ذنده مینطا   صحمت افضایص مضدها ه  به وخرد نذاسد و ای اص افضایص نشخ ترس  نطانه

 امشیىاا  گازاسی دس  های بضسي یاشمایه  یىی اص غنذوقعرس وه یىی اصمذیشا   هما 

چناا    التػاد ه . بنن  گفت نمی تاونر  می سصسو فذسالچه  من چنضی مخالد آ »گفته ایت 

ضذه ایان ایات    پنا  وتما . ضرد می یشدوضؼنت مغلربی داسد نه گش  می ونذ و نه صیادی 
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سا افضایص بذهن  نه این وه مرترس ن  نشخ بهشه خراه می مالی وه ما بشای ورچه وشد  تشاص

اش  ن  ینایات پارلی سا باه حالات عبنؼای     خاراه  میونذ ولی  التػاد داسد صیادی گش  می

یارد و   نن باش یفطاس باه پاا   به این ینایت خرد ادامه بذهذ سصسو فذسالولی اگش . بشگشدانن 

ی یاتان  وا  ی هتا به همنن خا ضراهذی داسی  وه هضین. ضرد می تش بنصها  ی بنگاهگزاس یشمایه

 . ضذه ایت تش بنصی یدس التػادهای آینا

هاای   غانذوق و مذیشا   02 گشوهبننی سهبشا   با این همه دلن  اغلی تشدیذ دس خرش

اص ػلا  ولناذی سضاذ نااچنض     یه  هنچالتػاد خهانی این ایت وه  ی دسباسه گزاسی یشمایه

آخاشین   دس ی پارل الملل بننغنذوق  .ی مرسد بشسیی لشاسنگشفته ایتگزاس یشمایهی و هباصد

و  0207 دسغذ دس 0.0بننی خرد اص سضذ آ  سا به  پنص التػاد امشیىا ی گضاسش خرد دسباسه

وااهص مالنااتی و    ی وه بشناماه  وناس گزاضته ایتگضاسه سا  واهص داده و این پنص 0201

نه فماظ ناشخ سضاذ    . ضرد میضذ ضذ  نشخ س تش بنصی دولتی دولت تشامپ مرخب ها هضینه

به سضذ خفند خرد اداماه خراهاذ   بهتشین حالت  نخراهذ ضذ بلىه التػاد امشیىا دس تش بنص

ایات اص   ایتراس 0200دسغذی تا  0نشخ سضذ  نگشی دولت تشامپ بش دس حالی وه پنص. داد

دسغذ خراهذ  0.1تنها  0202التػاد امشیىا تا  ی ی پرل نشخ سضذ بالمرهالملل بنننگاه غنذوق 

 . برد

 .نشخ سضذ باصدهی دس التػادهای بشتشخها  ه  چنا  اص نظش تاسیخی بسناس ناچنض ایت

https://thenextrecession.wordpress.com/2015/12/17/the-fed-on-the-path-of-sustainable-improvement/
https://thenextrecession.wordpress.com/2015/12/17/the-fed-on-the-path-of-sustainable-improvement/
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 اص لبا  تش اص آ  منضانی ایت واه   والؼی هنرص و  ی دسحالی وه ترلنذ ناخالع یشانه

نطاه  چناا  اص هم  سورد بضسي برد، ونابشابشی دسآمذ و ثشود دساغلب وطرسهای ػمذه ه 

 . ایت و سونذ غؼردی داسد تش بنص
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ه  اص حذاوثشی وه لب  اص بحشا  مالی خهانی به آ  سینذه بارد   یحد  تداسد خهان

 . تش ایت و % 01

 

 

ننی وخرد ب التػاد خها  ه  چنا  ضبنه یه صامبی ایت با وخرد این وه انذوی خرش

 .ضرد میداسد صنذه  مشده متحشن بؼنذ ننستداسد وه 

 

 

 :ا به انگلیسی دراین لینک بخوانیذاصل مقاله ر

A Zombie World 

  

 

https://thenextrecession.wordpress.com/2017/07/08/a-zombie-world/

