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داکتر مصطفی آریامل

جغرافیای اقتصادی و سیاسی جهان
متعاقب بحران اقتصادی سال 2008
گرد آورنده و مؤلف :داكتر مصطفی آریامل
انعكاسات و پس لرزه های اقتصادی و سیاسی بحران نام برده كه بعد از سقوط چند بانك بزرگ در ایاالت متحدۀ
امریکا آغاز گردید و هنوز هم در جهان محسوس است كه در نتیجه ،پیامد های سرنوشت ساز را در سطح جهان به
دنبال آورد.
بحران مذكور حیثیت و اعتبار سیستم بانكداری و اقتصادی امریكا را صدمۀ شدید رساند و در نتیجه اروپا و دیگر
ممالك عمدۀ اقتصادی ،مودل بانكداری و اقتصادی امریكا را غیر مطمئن و شكنند دریافتند و از مدار دالر دوری
جستند.
تنزل اعتماد بر ایاالت متحدۀ امریکا به حیث یك قدرت اقتصادی پیشتاز و تكیه گاه برای ثبات بانكداری و مالی جهان
حتی قبل از سقوط  Lehman Brothersدر سال  2008آغاز گردیده بود.
طوری كه برمال شده ،سیاستمداران امریكا حتی قبل از بحران مذكور ،به سیاست كناره جوئی در صحنۀ جهانی متمایل
شدند و در عاقبت دو رئیس جمهور انزوا جو یعنی "بارك اوباما" و "دونالد ترمپ" متعاقب یكدیگر در رأس قدرت
ایاالت متحدۀ امریکا قرار گرفتند.
مردم عامۀ امریكا جنگ عراق را نكوهش كردند و از اعضای پیمان ناتو ،برتانیه که یگانه شریك امریكا در جنگ
عراق بود و این خود می رساند كه نارضایتی های جهانی در مقابل ایاالت متحدۀ امریکا اوج گرفته بود.
"بارك اوباما" در مبارزات انتخاباتی از نارضایتی های ملت امریكا در بارۀ جنگ های عراق و افغانستان استفادۀ به
وقت سیاسی كرد و با گرفتن قدرت ،حضور نظامی امریكا در عراق و افغانستان را به سرعت تقلیل داد.
همان عقب رفتن قوای نظامی امریكا از شرق میانه ،سبب عروج دوبارۀ طالب و دیگر گروه های خشونتگر در
افغانستان و هنگامه جویی روسیه ،ایران و عربستان سعودی در عراق و سوریه و سر برآوردن داعش گردیده و بال
های بشری و فزیكی مدهشی را در آن ممالك به جا گزاشت.
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بحران اقتصادی فوق الذكر ،این انگیزۀ برخواسته و منفی را كه ایاالت متحدۀ امریکا چطور خواهد توانست با مودل
بانكی صدمه پذیر و اقتصاد معروض به بحران ،به حیث یك الگو برای ممالك رو به انكشاف ،كار خواهد داد سبب
شد تا رفته رفته ،ممالك رو به انكشاف در سراغ یك ملجاه و مرجع با ثبات اقتصادی برآیند.
مملكت چین ولو با بیرق و پلتفورم كمونستی كه دارای اقتصاد شگوفان و ثبات بانكی خوبی است به حیث یك قدرت
اقتصادی نو ظهور و بدیلی به جای امریكا برای ممالك رو به انكشاف تبارز كرده است.
ده سال قبل جمهوریت مردم چین آمادۀ مصاف با قدرت اقتصادی و سیاسی امریكا نبود و حتی بعد از جاپان در ردیف
سوم قرار می گرفت اما شاریدگی در مدیریت اقتصادی و ذوب و انحالل بانك های عمده و سقوط ارزش تبادالت در
وال ستریت نیویارك منجر به فراهم ساختن میدان تشبث برای چین گردید.
چین توانست با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه قاطع ،از آسیب فراگیر بحران اقتصادی فوق الذكر جلوگیری كند و به حیث یك
اقتصاد متمركز و كنترول شده توسط دولت ،مؤفق بدر آید.
مودل های اقتصاد كنترول شدۀ مركزی خصوصأ در اتحاد شوروی سابق و اقمار آن که به افالس و ورشكست مواجه
شده اند و آن پیامد ها ،چین را وادار ساخت تا برای بقای اقتصادی خویش ،مقررات سخت گیرانه را در مقابل تشبثات
اقتصادی داخل قلمرو رفع كرده و با به كارگیری مشوقه های كپیتالیستكی ولو محدود ،زمینه را برای رشد اقتصادی
فراهم نماید.
جنگ های افریقا و آسیا خاصتأ افغانستان ،سوریه ،عراق و لیبیا سبب بیجا و مهاجر شدن ملیون ها باشنده گردیده و
اكثرأ از طریق زمین ،ابحار و هوا رخ به اروپا كردند.
این موج عظیم مهاجرین ،ممالك سر راه مانند تركیه ،یونان و ایتالیا را مورد هجوم قرار داد كه در نتیجه اعضای
بازار مشترك دچار دست و پاچگی شدند تا تدابیر دسته جمعی برای جلوگیری از ورود این مهمانان ناخواسته اتخاد
كنند.
ب گـرد و غبار و آشفتگی های زاده از
بحران مذكور تساند و شیرازه بازار مشترك را سخت آسیب رساند و از عق ِ
هجوم مهاجرین ،حركات نشنالیستی تند و محافظه كارانه در اروپا سر برآورد كه شباهت زیاد با راه و روش "دونالد
ترمپ" داشت و كم و بیش سعی كردند تا دروازه ها را به روی مهاجرین ببندند.
متعاقب بحران سال  ،2008نرخ تیل از  14٧دالر فی بیرل به  30دالر سقوط كرد كه ممالك عمدۀ صادر كننده نظیر
عربستان سعودی ،روسیه ،وینزویال ،ایران ،لیبیا و ممالك خلیج فارس به كسر شدید اسعار رو برو شدند و در خطر
افالس قرار گرفتند.
فكر می شود كه همان سقوط نرخ تیل ،بحران آفرین شد و یكی از اسباب سقوط حكومت های تونس ،لیبیا و مصر و
مشتعل شدن که جنگ های جاری و خانمان سوز در آن منطقه تلقی می گردد.
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بعد از منطفی شدن بحران تیل ،روسیه توانست از مدرك فروش تیل و گاز ،اقتصاد ورشكستۀ خود را سر و سامان
دهد و با غصب كریمیا و تعرض بر اوكراین ،فضای سیاسی جهان را بیشتر متنشج سازد و بدان وسیله ،روسیۀ
فدرالی یعنی وارث اتحاد شوروی به انقراض رفته ،توانست خود را دوباره در سطح جهان مطرح نماید.
دورنمای اتحاد سیاسی و نظامی چین و روسیه برای برانداختن ایاالت متحدۀ امریکا از صدر قدرت بعید به نظر می
رسد اما توأمیت ها و موافقات و حركات معطوف به آسیب رسانیدن به سیطره اقتصادی و سیاسی امریكا دوام نموده
و شدت خواهد یافت.
روابط متنشج بین ایاالت متحدۀ امریکا و ناتو كه تا اندازۀ زیادی عدم استقرار و بوقلمون مجازی "دونالد ترمپ" سبب
آن شده ،و اعضای ناتو را وادار كرده است تا برای حفاظت دسته جمعی خویش چتر مطمئن دیگری را سراغ كنند
كه محتمأل اركان عمده آن ،تشنج زدایی بین ناتو و روسیه و نزدیكی اقتصادی با چین و احتماأل ایجاد پیمان دفاعی
بدون اشتراك امریكای شمالی خواهد بود.
نظر به اینكه یك تعداد ممالك عضو ناتو خصوصأ جرمنی متكی به تیل و گاز روسیه می باشند روسیه آن را به حیث
ناخن افگار اروپا نگریسته و در مذاكرات امتیازات بیشتری تقاضا خواهد كرد كه عاقبت جناح اروپایی پیمان ناتو را
متزلزل خواهد ساخت.
با مرور اغلب گفته های باال كه اشاعه یافت شاید شما چنین برداشت كنید كه ایالت متحدۀ امریكا با چلنج های بزرگی
مواجه است و سیر حوادث در ده سال اخیر نیز اشاره به نزول تدریجی آن قدرت از صدر جهان می نماید.
اما حقیقت دیگر اینست كه ایالت متحدۀ امریکا ،اروپا ،كانادا ،آسترالیا ،جاپان ،هند ،افریقای جنوبی و امریكای جنوبی،
اسرائیل و یك عدۀ دیگر ممالك از ارزش های دیموكراتیك عالی برخوردار هستند و غیر محتمل به نظر می رسد كه
دیموكراسی های مستقر و شگوفان خویش را ترك كرده به كمپ دیكتاتوری چین و روسیه بپیوندند.
تنزل تدریجی ایاالت متحدۀ امریکا از نظر ظرفیت تولیدی و حجم اقتصادی همین حاال مشهود است اما حریف اقتصادی
نو به پا خاسته اش چین نیز بسا مشكالت و موانع داخلی دارد كه در دراز مدت ،به بطی ساختن سرعت انكشاف و
حتی فروپاشی آن خواهد انجامید.

مشكالت فرا روی چین ،چنین خالصه شده میتواند:
 -1 باوجودی كه رژیم موجوده توانسته ملیونها و حتی صد ها ملیون را از فقر نجات دهد با آنهم در كنه و
عمق خود یك رژیم دیكتاتوریست و روزی مردم چین اختناق كمونستی را به دور خواهند افگند.
 - همین حاال زمین و فضا و باشندگان چین با آلودگی شدید محیطی مواجه اند و با رشد اقتصادی و بلند رفتن
سطح زندگی هنوز بیشتر خواهد شد.
 -3 پالیسی باقیمانده از دوران "ماتستونگ" (یك طفل فی فامیل) به هدف اینكه ازدیاد نفوس را كنترول كند
حاال منجر به كمبود كارگران جوان در زراعت و صنایع گردیده است.
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 -4 یك كتلۀ عظیم نفوس موجوده به سن تقاعد تقرب می كنند كه حقوق تقاعد و بیمۀ صحی شان ،بر دولت
مركزی و حكومات والیتی فشار زیاد خواهد آورد.
 -5 با رخنه كردن بیشتر فضای مجازی در آن جامعۀ سربسته ،امكان منسجم شدن جدائی طلبان چین نظیر
ایالت تبت و مناطق كایغور بعید از امكان نیست.
در بعد خارجی ،چین با اكثر ممالك دور و پیش خود تنازعات ارضی دارد به شمول مملكت بزرگ هند و قدرت سوم
اقتصادی و صنعتی جهان یعنی جاپان.

آن ممالك ،هژمونی روز افزون اقتصادی و نظامی چین را برای شان مخاطره آمیز می پندارند.
اگر چتر دفاعی ایاالت متحدۀ امریکا باالی جاپان نظر به تغییرات در بیالنس نظامی تغییر كند امكان دارد جاپان مسلح
شدن تا سرحد اتومی را در پیش گیرد كه خواب از چشم چین خواهد ربود.
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