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 ؟ بحران مالی يا بحران اقتصادیآمريکا 

 ر ا د . م
 

جورج بوش رئيس جمهور آمريکا پس از اطمينان از اختصاص ياقتن ميلياردها دالر از طرف ز ديرو
ی که بزعم آمريکا و غرب طی يک سخنرانی  اقتصاد افزايش بحرانکشورهای عضو ناتو برای جلوگيری از 

 700 از دالرد ميليار250رسانه های غربی بسيار با اهميت و حياتی تلقی شد اعالم کرد که دولت وی مبلغ 
 به حساب شرکتهای بزرگ   را رسيده است آمريکاميلياردالر در نظر گرفته شده را که به تصويب مجلسين

 در نيويورک و ديگر )Wallstreet (ستريتل  بورس وااين سخنرانیدر پی  . اين کشور واريز خواهد کرد
 نزولی خود دوباره سيربورسهای اروپا و ژاپن هم تکانی خورد و رشد صعودی پيدا کرد ولی از اواخر ديروز

 . را آغاز کرده است 
 متشکل از آمريکا ، آلمان ، ژاپن ، انگلستان ،  )G7( هفت بوش پس از قدردانی از کشورهای گروه صنعتی 

که هفته گذشته برای حمايت از سياستهای اقتصادی آمريکا در واشنگتن گرد آمده و فرانسه  اداايتاليا ،  کان
بودند اعالم کرد دولت قصد دارد با خريد سهام بانکها که متعلق به نه بانک بزرگ آمريکا هستند جلو 

 500د و بيش از اصلی اين بانکها که بورس نيويورک را ميگرداننگرفته تا سهامداران را ورشکستگی آنها 
 . بحران مالی نباشندشرکت را در جهان اداره ميکنند بتوانند با خيال راحت به کار خود ادامه داده و نگران
 و  آزاد تجارت،  آزادآمريکا بيش از ده سال است که از جهانی شدن اقتصاد دم ميزند و سردمدار اقتصاد

 از جمله کشورهای ياری از کشورهای جهانسجوديکه ب با وها و آزاد در جهان است عليرغم اين ادعارقابت 
 اين سياست اعتماد کرده و از آن تبعيت ميکردند  دليل بازار آمريکا به به....  اروپايی ، ژاپن و کانادا و 

هرگز خود آمريکا بقول خودشان گلوبال نشد و حاضر نبود خود را در بازار جهانی حل کند و از قوانين آن 
 .پيروی کند

سالهای اخير عالئم فراوانی دال بر بحران مالی ، کاهش دالر ، افزايش قيمت نفت ، هزينه سرسام آور طی 
جنگ در خاورميانه   ، بودجه نظامی  ، سربلند کردن کشورهای اقتصادی در عرصه بين المللی و 

ر آمريکا و  چه دورشکستگی بانکها مخصوصا بانکهای سرمايه گذاری در بخش ساختمان و  شرکتهای بيمه
، کسری موازنه پرداختها ، بدهکاری دولت که معادل در آمد ناخالص کشور در  چه در کشورهای عضو ناتو

معتقد بودند که سيستم بازار آزاد در آمريکا ديده ميشد ولی دولت و مسئوالن حکومت آمريکا سال است 
 . آمريکا بطور خودکار به اين مهم پاسخ خواهد داد 

عدم اعتماد بازار به سياستهای مالی و اقتصادی دولت و بهم ريختگی سيستم بورس و اوراق  آشکار شدن با
 و ورشکستگی بسياری از بانکها مخصوصا بانک مسکن و عدم توانايی بازپرداخت وامهای مسکن بهاء دار 

آنوقت   رد   اقتصاد آمريکا را کنترل ميکنبضاز طرف خريداران بيک باره بورس نيويورک از کار افتاد که 
 بفکر آن افتادند  در درون جناح بنديهای خودبود که سردمداران حکومت آمريکا پس از جنگ و جدل فراوان

 گروه صنعتی هفت و ديگر بهت های اقتصادی خودرا سايناکارآمدی س و بارکه اينبار جهانی فکر کنند 
 برای کشوری همانند آمريکا که دولت  اختصاص داده شده از طرف  ميليارد دالر700 .کشورها منتقل کنند 

 .بزرگترين در آمد ناخالص جهان را دارد پول کالنی نيست
 را پس از آشکار شدن خطری که از طرف بحران مالی و اقتصادی آمريکا آنها صنعتی هفتاعضاء گروه
 زرگ پيدا کرده برای اين معضل ب موقتی ی هرچند تا راه حل شتابان خودرا به واشنگتن رساندند تهديد ميکند

سرنوشت آمريکا سرنوشت خود را با است که  مدتها اين کشورها تا شالوده بازار آزاد الگوی آنها از هم نپاشد 
همزمان با اين . گره زده بودند طی سالهای گذشته بدليل همين سياست متحمل خسارات جبران ناپذيری شده اند

ی  تمامی تشکيالتهای مالی جهانی که همگی در کنترل گروه رئيس خزانه داری آمريکا ، رئيس بانک جهان
آمريکا و کشورهای غربی قراردارند يکصدا فرياد بر آوردند که گروه صنعتی هفت قادر نيست اين مشکل را 
بدون شرکت کشورهايی همانند روسيه ، چين ، هندوستان ، برزيل و آفريقای جنوبی  حل کند وغرب بايد 

 .  پايان رسيده استبپذيرد که دوران دالر به
  صحنهرویبوش پس از اينکه مطمئن شد هم پيمانان درصدد تالشی اقتصاد آمريکا نيستند برای سومين بار 

واز بيکاری   را گرفته  در آمريکا جلو بحران اقتصادیادعا کرد که اين مبلغ  شد وراديو تلويزيونی ظاهر 
مه ا به کار حود ادو با اطميناننکها ميدهد که خالقانه ترجلوگيری خواهد کرد و اين امکان را به شرکتها و با
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 با ايجاد يک سيستم مالی بانکی  دولتبوش مدعی شد که. دهند تا رشد اقتصادی آمريکا کاهش پيدا نکند
سياست اتخاذ شده چيزی شبيه اقداماتی است که در بحران  . پرداخت بدهکاری بيمه ها را تضمين خواهد کرد

 . در نظر گرفته شده بود1933 تا 1930سالهای 
 را مبنی بر خريد اوراق قرضه که روی دست بانکها و دالالن مانده است خبر 7بوش پيشنهاد گروه صنعتی 

داد که بمسئله عاجل برای بانکها تبديل شده است  بوش اعالم کرد اميدوار است اين اقدامات با کاهش تشنج در 
 . و از سقوط نجات پيدا کندباز يابدی خود را  و بازار روال عادهمراه باشدبين مردم 

 حمايت کامل خود را از برنامه های مالی و  دی سی  روز جمعه در کنفرانس واشينگتون7 گروه صنعتی 
 بحران تا از قراردهد  آمريکادر اختيارخود را اقتصادی آمريکا اعالم کرده و قول داده بود تا تمام امکانات 

 اميدواراست تا ثبات 7د   گروه صنعتی ن رهايی ياب شده اندگرفتار ا و هم اعضاء ناتو  در آن هم آمريکمالی که
 . بدون بحران بکار خود ادامه دهداين مجموعه بر قرار شده و اقتصاد نپ آمريکا و ژا،اروپا  دریمال

 تصمصم اليا و ايت انگلستان،پس از کنفرانش واشنگتن  کشورهای اروپايی عمدتا کشورهای آلمان ، فرانسه 
 نقد به بانکها و بيمه ها پمپ کنند تا از آسيب پذيری بيشتر يورو پول ميليارد1000گرفتند در مجموع بيش از 

 مليون 650 انگلستان ، و ميليارد يور500آلمان . بحران مالی که پيامدهای اقتصادی هم دارد جلوگيری کنند 
حد توان پول به بازار تقبل کرده اند تا شورهای اروپايی هم و ساير ک ايتاليا  مليون يورو ،350 فرانسه  ،پوند

 کاهش  ران بزرگاتا نگرانی گسترده بانکها ، شرکتهای بيمه ، خريداران سهام و سرمايه گزار پمپ کنند
   .دهند

 يک گناه کبيره  برايشان  که دولتی کردن منابع اقتصادیو مسئوالن کشورکشورهای اروپايی برخالف آمريکا
ب می آيد و بهمين دليل موجب تنش فراوان در بين سران آمريکا در مجلسين اين کشور شد بالفاصله بحسا

مالی و اقتصادی که آمريکا  زير پوشش گرفتند تا از آسيب های با دولتی کردن تمامی بانکها و بيمه ها را
 .جلوگيری کنندنها ايجاد کرده آ یبرِا

  
 2009سال  تا 2001بودجه نظامی آمريکا از سال 
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 : اوضاع اقتصادی آمريکا 

 
بود  استوار شده  و سوخت ارزان  و فراوان ارزانمصرفی کاالهای  است که بر پايه دواصل آمريکا کشوری

امريکن  کاربری اين دوشيوه  ميگويند ) American Dreamَ (ی اي آن  زندِگ آمريککه خود آمريکايی ها به
که برای   های خارجی بودسرمايهآمريکا تا چند سال قبل قبله گاه  دريم تاهمين چندی پيش ادامه داشت 

که به آمريکا بروند و زندگی بحساب می آمد  کشورهای جهان همواره يک قطب مغناطيسی بسياری از
 ، ران شدن آنگ و  هايکايی را تجربه کنند طی سالهای اخير با گران شدن سوخت و کاهش مصرف کاالآمر

د ميشوو حاال بسختی دوپايه فوق شديدا آسيب پذير شدکاهش انتقال سرمايه به آمريکا و ميليتاريزه شدن سيستم 
  در تعيين سياست هميشه مثلنظاميانضمن آنکه د که آمريکا همان آمريکای سابق است کرکسی را قانع 

 با اين تفاوت که هزينه آنها برقم غير قابل تصور  دارند  داشته و نقش تعيين کننده ایگزاری سيستم آمريکا
 خواهد شکست  همه د رسيده است که کمر هر کشوری را هرچقدر هم ثروتمند باشدالر در سال ميليارد507
 .نباشد  برای سرمايه داران و مهاجران غناطيسیقطب مديگر آمريکا مل  باعث شده است که ااين عو
صاد دنيا را از آن خود کرده است در آمد ناخالص اين کشور ت با جمعيت سيصد مليونی بزرگترين اقآمريکا 

درسال و دارای تورم اقتصادی  % 1.9 رشد اقتصادی اين کشور . ميليارددالر در سال است13500درحدود 
 ميليارددالر 2708 ميلياردالر و هزينه دولت معادل 2286ياتی دولت معادل لادرصدی است در آمد م % 3.5

 .ست ادر سال
 يا کشورهای  که دولت اين کسری را از طريق وام از بانکها واست ميلياردالر 600در حدود موازنه کسری  

م بيسابقه  ميليارددالر به رق1.2 تا کنون مجموع بدهکاری دولت از 1980خارجی جبران ميکند از سال 
 507 ميليارددالر در سال در زمان جورج بوش رسيده است  بودجه نظامی آمريکا رسما 10000

 900ميليارددالردرسال است ولی با احتساب بخش تحقيقات نظامی و ساير هزينه های جانبی به رقم 
 و کار است دالر بده36000در مجموع هر آمريکايی بطور متوسط در حدود ميليارددالر درسال ميرسد 

 بر طبق آمار دولت آمريکا  ميليارددالر ميرسد110مجموع سرمايه گذاری آمريکا در خارج از کشور برقم 
 مليون نفر در اين کشور زير خط فقر زندگی ميکنند که اگر مهاجران غير قانونی در اين کشور را 35بيش از 

 با  نفر مليون45بحساب آوريم بيش از ن ميزند تخمينفر  مليون 11 بيش از راکه باز ارقام دولتی تعداد آنها
  .اه زندگی ميکنند دالر در م500درآمد کمتر از 

 
 :اوضاع اقتصادِِ اروپا 

 
 مليون نفر و در آمد ناخالص آن در سال در حدود 493دارای جمعيتی در حدود   کشور 27 متشکل از اروپا

 ميليارددالردر سال بدون احتساب 285 در حدود  ميليارد دالر  است بودجه نظامی کشورهای اروپايی8000
تحقيقات نظامی که اين رقم را به دوبرابر افزايش ميدهد کشورهای اروپايی با همکاری سه جانبه آلمان بعنوان 
بزرگترين قدرت اقتصادی ، فرانسه بعنوان بزرگترين قدرت اتمی و انگلستان بعنوان بزرگترين قدرت نظامی 

 و نيروی نظامی دنشدند با پشتيبانی آمريگا گستره خود را از مرز يونان تا فنالند برسانطی دوده اخير موفق 
 جهان ارتقاء سطح و خود را بعنوان دومين قدرت اقتصادی و نظامی درخود را در سطح جهان بگسترانند

ان بدو تشکيل آن  اروپا هنوز استحکام الزم را پيدا نکرده و از آنجا که از هماقتصادی و نظامی دهند ساختار
ول اقتصادی و نظامی و سياسی آمريکا حهمکاری استراتژيکی خود را با آمريکا هم آهنگ کرده بود هر نوع ت

 . تا جايی که شديدا تابع تحوالت آمريکاستداشتهتاثير انکار ناپذيری برروی سياست گذاری اروپا 
اره کشورهای اروپايی را بدنبال خود کشيده بحران مالی و اقتصادی آمريکا که از سالها پيش شروع شده همو

آمريکا تعداد زيادی از بانکهای اروپايی و در طی سالهای اخير با ورشکستگی بانکها و شرکتهای بيمه . است 
بحران مالی و اقتصادی اخير آمريکا . شرکت های بيمه ورشکست شده و هزاران ميلياردالر از دست دادند 

ر اقتصاد اروپا گذاشت تا جايی که اکثر سياست گزاران اقتصادی اروپا مجبور بشدت تاثير مخرب خودش را ب
شدند برنامه خصوصی سازی خود را که از زمان ريگان و تاچر با آب و تاب فراوان شروع شده بود و در 
ا زمان نئوليبرالهای آمريکا به اوج خود رسيده بود را بکناری بگزارند و بسرعت بانکها و شرکتهای بيمه ر
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مردم را که بصورت پس انداز و خريد اوراق بهاء دار و يا خريد  سهام در اختيار دولتی کرده تا سرمايه های 
 .داستند تا حدودی نجات دهند

 سيستم اقتصادی خود را بصورت  با همه تالشی که بعمل آورد نتوانستاروپا بعداز سالهای جنگ جهانی دوم
ای اروپای شرقی تمامی بانکها و شرکتهای بيمه و منابع معدنی را سنتی حفظ کند چه در همان زمان کشوره

ملی کرده و بيمه و آموزش رايگان در اختيار مردم قرارداده بودند و بر طبق قانون موظف شده بودند تا کار ، 
 .خانه و مسکن را  برای مردم فراهم کنند

ی پای تعهداتی رفته بودند که با تحت اين فشار بيسابقه تمامی کشورهای اروپای غربی بصورت مصنوع
 فرصتی بودند تا هرچه منتظرنها آساختار اقتصادی آنها هم آهنگی نداشت ضمن آنکه استراتژيست های 

اما همين تغيير و تحوالت آنها را مجبور کرد تا برای جلوگيری از . سريعتر از اين تعهد شانه خالی کنند 
 و مجبور شدند ابزار سياسی  آنرا که احزاب سوسيال يت کنندتقو جوامع خود قشر متوسط را  نپالريز شد

اعضاء حزب سوسيال دمکرات % 95دمکرات بودند را علم کنند شايد بسياری اطالع نداشته باشند که بيش از 
و سوسيال  ) CDU (    دمکرات مسيحی هااحزابتها و بيش همين درصد را درساوانگليرا ) SPD(  آلمان 

 . را کاتوليکها تشکيل ميدهند )CSU ( مسيحی ها
 و بعداز پاشيدگی شوروی سابق که در پی خود اروپای شرقی را هم متالشی کرد ورق برگشت 1990از سال 

و محافظه کاران بسرعت دست بکار شدند و در تمامی کشورهای غربی خصوصی سازی با شتاب 
ت جامعه راتشکيل ميداد بطور باورنکردنی شروع شد و همزمان با اين سياست قشر ميانی که اکثري

باورنکردنی متالشی شد ضمن آنکه دولتهای اروپايی شروع به فروش حتی بخشهای سود آور دولتی و انتقال 
آنها به بخش خصوصی کردند جای تعجب ندارد که غزل خداحافظی احزاب سوسيال دمکراتها هم خوانده شد 

 .آمده اندعلوم ودرگير بحرانهای داخلی خود گرفتارو اين احزاب همچنان کشان کشان بدنبال سرنوشت نام
 
 

 
  نشان ميدهد2006 تا 1988جدول زير هزينه  بودجه نظامی جهان رااز سال 
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 :اوضاع اقتصادی ژاپن 
 

 ميلياردالر بعداز آمريکا و اروپا 4813 مليون نفر و با درآمد ناخالص ساليانه 128ژاپن با جمعيتی در حدود 
اين رقم شامل رقم (  ميليارددالر درسال است 50بودجه نظامی ژاپن بيش از سومين قطب اقتصادی دنياست 

ن کشور بعداز پاشيدگی شوروی سابق اي) سيستم دفاعی تازه ژاپن که آنرا دفاع از خود ناميده است نميشود
ژاپن بتنهايی معادل دوبرابر آلمان در آمد ناخالص دارد ژاپن پس بسرعت وارد رقابت تسليحاتی جهانی شد  

به اشغال آمريکا در آمد و از داشتن ارتش محروم شد ولی از طرح از جنگ جهانی دوم و شکست در آن 
ژاپن در جنگ بجز دوشهر در ر نهايت استفاده راکرد مارشال آمريکا برای باز سازی اقتصادی کشو

هيروشيما و ناکازاکی که با بمب اتمی آمريکا نابود شدند مراکز صنعتی ديگر نقاط کشور دست نخورده باقی 
ژاپن بسرعت دريافت با جناياتی که در جنوب شرق آسيا مرتکب شده بود جايی در اين منطقه ندارد . ماندند 

بطور با آمريکا  خود را ون قيدو شرط تسليم آمريکا کرد و از آن تاريخ روابط تجاری بنابراين خود رابد
 . گسترده حفظ کرده است 

 رخ در آمريکاکه  طی چند سال اخير بشدت آسيب پذير شده و هر بحرانی مريکاآبا ط اقتصادی ژاپن ابرو
 آمريکا همراهی کند  و حتی مجبورشد ه مجبور بود با سياستهایرژاپن هموا.  اول خر ژاپن را ميگيرد ميدهد

ند و ارزش خود رآنجا خاک ميخو بخرد و در بانکهای خود ذخيره کند که هنوز دارند در رادالرهای آمريکا
از دست داده اند ژاپن در بخش بورس آمريکا و مسکن سرمايه گذاری کالنی کرده بود در % 400را بيش از 

ژاپن بعنوان دومين طرف معامله با آمريکا . کشوربشدت بلرزه افتاد اين  ی آمريکانتيجه با بحران اخير اقتصاد
با کاهش ارزش دالر و افزايش قيمت نفت و از همه مهمتر توليد اتومبيل کوچک در آمريکا و پايين آمدن 

 .ه استبزرگترين آسيب را ديدقدرت خريد مردم 
 گرفت با خبر بودند ولی همچنان در میا رافراطبعا ژاپنی ها همانند کشورهای اروپايی از بحرانی که آمريک

اين تصور بودند که با کمک نظامی و اقتصادی همه جانبه به اين کشور شرايطی ايجاد کنند تا حاکميت خود 
ی نوين اين کشور تژهحداقل از نظر اقتصادی بر جهان تحميل کنند ولی در خود ژاپن درگيری برسر استراا ر

دامه دارد تا جايی که طی کمتر از دوسال چهار بار نخست وزير در اين کشور بيش از چهار سال است که ا
 و  دفاع از منافع ژاپن بسيار معروف و مورد قبول اکثريت مردمحيثعوض شده است آنهم کسانی که از 

 .دندوب ژاپن احزاب
مسايه ژاپن با مشکل بزرگی مواجه شده است از يک طرف بيش از پنجاه سال است که با کشورهای ه

مخصوصا چين که بزودی جای آمريکا را خواهد گرفت روابط خوبی نداشته است و با ديگر کشورها همانند 
و زنه بزرگی در منطقه و جهان بر خوردارند همچنان کج دارو مريض  روسيه و اندونزی هم که از اهميت و

 منطقه ای مقاومت ميکنند و رفتار ميکند محافظه کاران درون حاکميت ژاپن سرسختانه در برابر همکاری
برای سياستمداران ژاپنی مسجل . هنوز ضرورت های منطقه ای و شرايط عينی ژاپن را درک نکرده اند 

اهد بود مخصوصا که حاال دچاز بحران مالی و اقتصادی واست که آمريکا در آينده طرف معامله مطمئنی نخ
 .سنگينی شده است 

 
 : اوضاع اقتصادی روسيه 

 
مد ساليانه در آ مليون نفر و با در 140کشوريست از نظر وسعت بسيار بزرگ و با جمعيتی معادل روسيه 
 کمتر از بودجه ) ميليارددالر28آمار روسيه (  ميلياردالر33و بودجه نظامی آن  ميلياردالر1100حدود 

زمينی و ررمنابع زي در سال که رقم بزرگی در مقابل آمريکا و ژاپن و اروپا نيست ولی از نظنظامی آلمان
قدرت نظامی با وضعيتی که در آمريکا حاکم است عمال در صدر توجه محافل اقتصادی و نظامی جهان قرار 

آسيب  ميلياردالری بر خوردار است که تاحد زيادی قادر است از230گرفته است روسيه از ذخيره ارزی 
ير با تدوين سياست های اقتصادی که اکثرا روسيه طی ده سال اخ.  بحران اقتصادی خود را حفظ کند پذيری 

استراتژيکی هستند بيشتر منابع معدنی کشور را ملی کرده و کنترل تمامی بانکها و بيمه ها را بدست گرفته 
کارشناسان اقتصادی غرب بر اين باورند که منابع معدنی روسيه پايان ناپذير است و خود همين مسئله . است 

 .ه آينده اجتناب ناپذير و ضروری استهو ژاپن به اين کشور در چند دو نياز کشورهای اروپايی 
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 بر خوردار است که توانسته بود يک کشور 1955 تا 1924روسيه از تجربه بازسازی کشور در سالهای 
را بدومين قدرت اقتصادی جهان تبديل کند ضمن و زير ساختی اجتماعی و اقتصادی متالشی از نظر بافت 

 پنجاه سال با دوجنگ خانمانسوز که تمرکز آن در روسيه قرار داشت را پشت سر بگذارد ازآنکه در کمتز
روسيه زير ساخت های الزم برای شتاب دادن به اوضاع اقتصادی را دارد ضمن آنکه از پشتيبانی همه جانبه 

ورد مطالعه روسها سالهاست که مدل اقتصادی چين را همانند بسياری از کشورها م. چين هم بر خورداراست 
تا آنجا که اطالعات نشان ميدهد روسيه طی سالهای آينده بيکی از . قرار داده  و از آن بخوبی استفاده ميکنند 

از نظر صنعتی نيز . بزرگترين صادر کنندگان توليدات کشاورزی و صنايع آن در جهان تبديل خواهد شد 
ا سيستم دفاعی که تدارک ديده است قادر است در روسيه مراحل پايانی مدرنيزه کردن را طی ميکند و عمال ب

 .سالهای آينده بدون نگرانی به پيشرفت اقتصادی خود در همه زمينه ها همانند چين ادامه دهد
  نميتواند به اين کشور آسيب وارد کندبحران مالی و اقتصادی آمريکا در روسيه بدليل همين پيشگيريها 

شورهای غربی و ژاپن در انحصاردولت قرار دارد که تصميمات بيشترين سرمايه در روسيه بر خالف ک
بحران مالی و اقتصادی که مجموعه غرب با آن سر در گريبان . اقتصادی و مبارزه با بحران را آسانتر ميکند 

 در سطح جهان بهبود خواهد بخشيد و در متعادل کردن روابط بين المللی نقش بزرگی  رااست موقعيت روسيه
 کرد آنچه که جهان به آن نياز دارد کنترل نظامی گری غرب است که در عمل نشان داده است تا بازی خواهد

روسيه از نظر بودجه نظامی قابل مقايسه با بودجه چه اندازه  ثبات اقتصادی غرب را زير سئوال برده است 
 .نظاِم آمريکا و اروپا و ژاپن نيست

 
 :اوضاع اقتصادی چين 

 
در يارددالر ميل3400رآمد ناخالص ملی در حدود و سيصد مليونی و با ديک ميليارد چين کشوری با جمعيت 

در آمد ناخالص چين با توجه به قراردارد  اقتصاد جهان  بعداز آمريکا ، اروپا ، ژاپن  در مقام چهارمسال
) ارددالر ميلي34آمار چين (  ميليارددالر44جمعيت اين کشور رقم زيادی نيست و بودجه نظامی اين کشور 

 60بيش از  ميلياردالر درسال است و يا ژاپن بابودجه نظامی  289در مقابل بودجه نظامی اروپا که 
اقتصاد چين براساس سرمايه دولتی . ميلياردالر با توجه به وسعت خاک چين و جمعيت آن رقم زيادی نيست 

 1973 سال در اداره و هدايت ميشودسرمايه کشور را در کنترل دارد % 85 که بيش از  سرمايه غالب بعنوان
 هزينه خود را تامين کند می بايست ظرف سه سالهر واحدتوليدی دولتی تدوين سياست نوين اقتصادی با 

دولت چين در آن دوره به شرکتها و واحدهای صنعتی ، کشاورزی و صنايع سبک و سنگين  دولتی دستور 
م واحدهای خود را به بازدهی برسانند اين سياست از آن داده بود طی سه سال هم خودرا مدرنيزه کنند و ه

صادی کشور گذاشته بود و تجهت اتخاذ شد که دولت تا پيش از آن تمرکز خودرا به بازسازی زير بنای اق
 . تامين ميکردند و کشاورزان منابع تامين کننده مالی آنرا واحدهای توليدی کشاورزی

 ميشود که دولت مشترکا با شرکتها و افرادی که ميخواهند بخش دوم مربوط به سرمايه دولتی خصوصی
مسقالنه عمل کنند همکاری و سرمايه گذاری مشترکی را در دستور کار خود قرار داد که عمدتا شامل بخش 

معروف است دولت در ) Join Venture (  ای خارجی را در بر ميگيرد که بهسرمايه گذاری با شرکت ه
مکانات الزم را فراهم کرده است تا اين شرکتهای مختلط هم بازدهی داشته باشند و مناطق ساحلی کشور همه ا

بگيرند بيشتر کسانی که در اين بخش فعال هستند چينی  هم به انتقال تکنولوژی از خارج به داخل را بعهده
رار گرفت که اين سياست از آن نظر مورد توجه قهای مقيم خارج و يا از هنگ کنگ ، ماکائو و تايوان هستند 

اين بخش از پتانسيل اقتصادی و مديريت بااليی بر خوردار بود و عمال هم نشان داد که در هردو زمينه اشاره 
 .شده در باال موفق عمل کرده است

بخش سوم مربوط به بخش خصوصی است  در چين بر خالف اتحاد شوروی که همه سرمايه های کوچک و 
قتصادی اقشارمختلف را در نظر نگرفته بود به تمامی کسانی که مايل نبودند بزرگ را دولتی کرده و پتانسيل ا

را داد تا مستقال به  در تعاونی ها و يا شرکتهای دولتی و يا در شرکتهای خصوصی دولتی کار کنند اين امکان
ن اوضاع  با بهتر شد.کار ادامه دهند حتی خدمات الزم را در اختيار آنها گذاشت تا بتواند سرپا بايستند

از آنها رازير پوشش بيمه درمانی قرار داد و در نفر مليون 210 بيش دولت اقتصادی کشور طی سالهای اخير
در بخش موارد زيادی آنها را از پرداخت ماليات معاف کرد اين گروه متعلق به اکثريت جامعه چين که عمدتا 

است حد اقل تا به امروز نتيجه مثبت داده اين سي.  را در بر ميگيردشاغلند   و خدمات کشاورزی یکشاورز
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نکه آنها با خالقيتی که در بخش توليد از خود بروز دادند بخش آ ضمن هچه اوال مردم را وابسته به دولت نکرد
 600و شامل بيش از توليدات کشاورزی و صنايع کشاورزی و بخش خدمات کشور را از آن خود کرده اند 

دولت سال گذشته تمامی کشاورزان را از پرداخت . ضاء خانواده ميشوند مليون نفر با در نظر گرفتن اع
تنها از خودکفايی کشاورزی بر  چين با اين سياست اقتصادی نه. ماليات برای مدت پانزده سال معاف کرد 

خوردار شده است بلکه قادراست بيش از يک ميلياردو سيصد مليون نفر را تغذيه کند و بحران کمبود مواد 
 شده است که کشور نه اينکه ناين سياستهای اقتصادی منجر به آ. نرا نداشته باشد آافزايش قيمت وی غذاي

بدهکاری مالی ندارد و تا کنون دچار بحران مالی و اقتصادی نشده است بلکه در حدود دوهزار ميليارددالر 
رفته ی کشورهای صنعتی پيش  پا به پاو صادرات از نظر توليدات صنعتی چين  پس از انداز کندذخيره ارزی

 . کارگاه توليد جهان تبديل شده است به  است تا جايی که امروزه 
 بحران مالی و اقتصادی در آمريکا و غرب و با آگاهی ازاين موضوع که کاهش ارزش شدنچين با آشکار

 خواهد داد واردات آمريکا را کاهش دالر و افزايش قيمت نفت و تمرکز آمريکا بر روی محصوالت داخلی
برای افزايش مصرف داخلی ز رسما اعالم کرد که چين در شرايطی قرار دارد که بايد تمرکز خودرا ودير

 قد راست کند حاال نوبت آن ن تا چيد در پنجاه سال گذشته روستاها کمک کردنچينی ها معتقدند که بگذارد 
 .هرهای مدرن چين برساندا بسطح ش روستاها و شهرهای کوچک رمزندگی مرد است که استاندارد

 
 :اوضاع اقتصادی بقيه کشورهای جهان 

 
همانطوريکه در باال به وضعيت اقتصادی کشورهای بزرگ اشاره شد از مجموعه در آمد ناخالص جهان که 

ربی و غ ميلياردالر آن هنوز متعلق به کشورهای 27000 ميلياردالر در سال است در حدود 48000در حدود 
ژاپن تعلق دارد ولی در صد آن نسبت به سالهای گذشته بسيار کاهش يافته از جمله کره جنوبی و ن آهم پيمانان 

است  رشد اقتصادی کشورهای آمريکای التين و کشورهای آسيايی به اتفاق روسيه و چين ترکيب سابق را 
آن خود کرده مد ناخالص جهان را از آدر % 75از  بهم زده است غرب و ژاپن تا همين چند سال پيش بيش

رسيده است و اين جهشی بزرگ به پيش برای کشورهای جهان % 55بودند ولی اين درصد حاالبه کمتر از 
کشورهای آفريقايی هنوز از زخمی که  . اين کشورها زندگی ميکننداست که هنوز دوسوم جمعيت جهان در 
يها اطالع ندارند که همين يک قرن و نيم   شايد بسيارشفا پيدا نکرده اندطی دوقران گذشته بر بدنشان وارد آمد 

جوانان سياه پوست مرد از آفريقا  و انتقال آن ) بله هشتاد مليون (  مليون 80پيش کشورهای اروپای با شکار  
سی اين ا برای فروش چه باليی بر سر بافت اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سيبعنوان برده به آمريکا 

 بسياری از اين کشورها قادر نشده اند تا زبان خود را باز سازی کنند ولی آفريقاهم که هنوزکشورها آورده اند 
 مليونی تشنه مدرنيسم و بهبود شرايط بهتر زندگی است اگر اين 900دارد بخود می آيد اين قاره با جمعيت 

ار شود بحران اقتصادی در غرب منجر به آن شود که اين فرهنگ تجاوز و جنايت و اشغال سرزمينها مه
 .آفريقا هم قادر خواهد شد همانند ديگر کشورها طی چند دهه آينده خود را به سطح مطلوبی برساند

با همه صروصداهايی که  آمريکا و کشورهای غربی براه انداختند تا وانمود کنند که  گويا بحران اقتصادی 
 جهانی مسئلهاهويی بيش نبوده  وآمريکا اقتصاد جهان را با بحران مالی  و اقتصادی مواجه کرده است هي

 را گرفته است که سرنوشت خود را با سرنوشت  هم پيمان نيست بلکه بيشتر خر خود آمريکا و کشورهای
کشورهای اروپايی و ژاپن و ديگر کشورها که در گير اين بحران مالی و اقتصادی   . ريکا گره زده بودندمآ

اتخاذ تدابير الزم از جمله دولتی کردن بانکها  ميتوانند خودرااز شده بودند بتجربه و ضرورت دريافتند که با 
حکومتهای غربی بايد دريافته باشند که دوران . اين مخمصه که آمريکا برايشان تدارک ديده بود  خالص کنند

ها « و در خدمت آاستفاده از يک قشر نخبه در جهان که عمدتا از تکنوکراتها و بوروکراتها تشکيل شده اند
 بسر آمده و اين مردم هستند که با مقاومت خود حکومتها را مجبور ميکنند تا سياستهای خود رار گرفته اند ق

 .گيرند بقلدران از آن درس شايد اينهم يک تجربه ديگر از تاريخ که راتغيير بدهند  
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