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 30/09/2018         داکتر مصطفی آریامل
 

 جهان یاسیو س یاقتصاد یایجغراف
 

 2008سال  یمتعاقب بحران اقتصاد
 

 املیآر یگرد آورنده و مؤلف: داكتر مصطف
 

 ۀیاالت متحدبحران نام برده كه بعد از سقوط چند بانك بزرگ در ای اسیس و یاقتصاد یانعكاسات و پس لرزه ها

در سطح جهان به ی سرنوشت ساز را امد هایجه، پیو هنوز هم در جهان محسوس است كه در نتد یآغاز گرد امریکا

 .دنبال آورد

گر یجه اروپا و دیرساند و در نتید شد ۀیكا را صدمامر یو اقتصاد یستم بانكداریت و اعتبار سیثیبحران مذكور ح

 یافتند و از مدار دالر دورین و شكنند درر مطمئیكا را غیامر یو اقتصاد ی، مودل بانكداریاقتصاد ۀممالك عمد

 .جستند

جهان  یمال و یثبات بانكدار یه گاه برایشتاز و تكیپ یك قدرت اقتصادیث یبه ح ۀ امریکایاالت متحدتنزل اعتماد بر ا

 .ده بودیآغاز گرد 2008در سال  Lehman Brothers  قبل از سقوط یحت

ل یتمام یجهان ۀی در صحناست كناره جوئیقبل از بحران مذكور، به س یكا حتیاستمداران امریكه برمال شده، س یطور

گر در رأس قدرت یكدیمتعاقب  "دونالد ترمپ"و  "بارك اوباما" یعنیس جمهور انزوا جو یشدند  و در عاقبت دو رئ

 .قرار گرفتند ۀ امریکایاالت متحدا

كا در جنگ یك امریگانه شریکه ه یانتتو، بریمان ناپ یكا جنگ عراق را نكوهش كردند و از اعضایامر ۀمردم عام

 .اوج گرفته بود ۀ امریکایاالت متحددر مقابل ا یجهان یها یتیرساند كه نارضا ین خود میعراق بود و ا

به  ۀعراق و افغانستان استفاد یجنگ ها ۀیكا در بارملت امر یها یتیاز نارضا یدر مبارزات انتخابات "بارك اوباما"

 .ل دادیكا در عراق و افغانستان را به سرعت تقلیامر یبا گرفتن قدرت، حضور نظامكرد و  یاسیوقت س

خشونتگر در  یگر گروه هایطالب و د ۀانه، سبب عروج دوباریكا از شرق میامر ینظام یهمان عقب رفتن قوا

 ده و بالیگرده و سر برآوردن داعش یدر عراق و سور یران و عربستان سعودیا ه،یروس ییافغانستان و هنگامه جو

 .را در آن ممالك به جا گزاشت یمدهش یكیو فز یبشر یها
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چطور خواهد توانست با مودل  ۀ امریکااالت متحدیرا كه ا یبرخواسته و منف ۀزین انگیفوق الذكر، ا یبحران اقتصاد

ب بممالك رو به انكشاف، كار خواهد داد س یك الگو برایث یر و اقتصاد معروض به بحران، به حیصدمه پذ یبانك

  .ندیبرآ یو مرجع  با ثبات اقتصادك ملجاه یشد تا رفته رفته، ممالك رو به انكشاف در سراغ 

ك قدرت یث یاست به ح یخوب یاقتصاد شگوفان و ثبات بانك یكه دارا یرق و پلتفورم كمونستیلو با بن ویمملكت چ

 .رز كرده استممالك رو به انكشاف تبا یكا برایامر یبه جا یلینو ظهور و بد یاقتصاد

ف یبعد از جاپان در رد یكا نبود و حتیامر یاسیو س یمصاف با قدرت اقتصاد ۀن آمادیچم ت مردیقبل جمهور ده سال

عمده و  سقوط ارزش تبادالت در  یو ذوب و انحالل بانك ها یت اقتصادیریدر مد یدگیگرفت اما شار یسوم قرار م

 .دین گردیچ ین تشبث برادایارك منجر به فراهم ساختن میویت نیوال ستر

ك یث یند و به حك یریفوق الذكر جلوگ یر بحران اقتصادیب فراگیرانه قاطع، از آسیشگیر پین توانست با اتخاذ تدابیچ

 .دیفق بدر آؤل شده توسط دولت، متمركز و كنترواقتصاد م

الس و ورشكست مواجه به افکه سابق و اقمار آن  یخصوصأ در اتحاد شورو یمركز ۀاقتصاد كنترول شد یمودل ها

 رانه را در مقابل تشبثاتیش، مقررات سخت گیخو یاقتصاد یبقا ین را وادار ساخت تا برایامد ها، چیشده اند و آن پ

 یصادرشد اقت ینه را برایلو محدود، زمو یستكیتالیكپ یمشوقه ها یریداخل قلمرو رفع كرده و با به كارگ یاقتصاد

 .دیفراهم نما

ده و یون ها باشنده گردیجا و مهاجر شدن ملیا سبب بیبیه، عراق و لیا خاصتأ افغانستان، سوریآس قا ویافر یجنگ ها

 .رخ به اروپا كردندو هوا  ابحارن، یق زمیاكثرأ از طر

 یجه اعضایمورد هجوم قرار داد كه در نتا را یتالیونان و ایه، ین، ممالك سر راه مانند تركیم مهاجرین موج عظیا

 ن ناخواسته اتخادنان مهمایاز ورود ا یریجلوگ یبرا یر دسته جمعیشدند تا تداب یدچار دست و پاچگ بازار مشترك

 .كنند

زاده از  یها یرد و غبار و آشفتگـ  ب رساند و از عقِب گیرازه بازار مشترك را سخت آسیبحران مذكور تساند و ش

 دونالد"اد با راه و روش یرآورد كه شباهت زتند و محافظه كارانه در اروپا سر ب یتسیلانن، حركات نشیهجوم مهاجر

 .ن ببندندیمهاجر یرا به رو كردند تا دروازه ها یش سعیداشت و كم و ب "ترمپ

ر یصادر كننده نظ ۀدالر سقوط كرد كه ممالك عمد 30ه رل بیب یدالر ف 14٧ل از ی، نرخ ت2008متعاقب بحران سال 

 د اسعار رو برو شدند و در خطریج فارس به كسر شدیا و ممالك خلیبیران،  لیال، اینزویه، وی، روسیعربستان سعود

 .افالس قرار گرفتند

ر و ا و مصیبیتونس، ل یاز اسباب سقوط حكومت ها یكین شد و یل، بحران آفریشود كه همان سقوط نرخ ت یفكر م

 .گردد یم یو خانمان سوز در آن منطقه تلق یجار یجنگ هاکه مشتعل شدن 
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ان را سر و سام خود ۀل و گاز، اقتصاد ورشكستیه توانست از مدرك فروش تیل، روسیان تشدن بحر یبعد از منطف

 ۀیله، روسیشتر متنشج سازد و بدان وسیبجهان را  یاسیس ین، فضایا و تعرض بر اوكرایمیب كرصدهد و  با غ

 .دینمارا دوباره در سطح جهان مطرح  توانست خود ،به انقراض رفته یوارث اتحاد شورو یعنی یفدرال

 ید به نظر میاز صدر قدرت بع ۀ امریکااالت متحدیبرانداختن ا یه براین و روسیچ یو نظام یاسیاتحاد س یدورنما

كا دوام نموده یامر یاسیو س یطره اقتصادیدن به سیب رسانیآسها و موافقات و حركات معطوف به  تیرسد اما توأم

 .افتیو شدت خواهد 

سبب  "دونالد ترمپ" یعدم استقرار و بوقلمون مجاز یادیز ۀو كه تا اندازو نات ۀ امریکااالت متحدین ایروابط متنشج ب

را سراغ كنند  یگریدش چتر مطمئن یخو یحفاظت دسته جمع یناتو را وادار كرده است تا برا یاعضاو آن شده، 

 یاعان دفمیجاد پیان و احتماأل یبا چ یاقتصاد یكیه و نزدین ناتو و روسیب ییتشنج زدا كه محتمأل اركان عمده آن،

 .خواهد بود یشمال یكایبدون اشتراك امر

ث یه حرا ب ه آنیباشند روس یه میل و گاز روسیبه ت یمتك یك تعداد ممالك عضو ناتو خصوصأ جرمنینكه ینظر به ا

ناتو را  مانیپ ییتقاضا خواهد كرد كه عاقبت جناح اروپا یشتریازات بیسته و در مذاكرات امتیناخن افگار اروپا نگر

 .ل خواهد ساختمتزلز

 یبزرگ یكا با چلنج هایامر ۀالت متحدیكه ا دین برداشت كنید شما چنیافت شایاشاعه باال كه  یبا مرور اغلب گفته ها

 .دینما یاز صدر جهان مآن قدرت  یجیز اشاره به نزول تدریر نیر حوادث در ده سال اخیمواجه است و س

، یجنوب یاكیو امر یجنوب یقایا، جاپان، هند، افریسترالآكانادا،  ، اروپا،ۀ امریکاتحدالت مینست كه ایگر ایقت دیاما حق

رسد كه  یر محتمل به نظر میبرخوردار هستند و غ یك عالیموكراتید یگر ممالك از ارزش هاید ۀك عدیل و یاسرائ

 .وندندیه بپین و روسیچ یكتاتوریش را ترك كرده به كمپ دیمستقر و شگوفان خو یها یموكراسید

 یصادف اقتین حاال مشهود است اما حریهم یو حجم اقتصاد یدیت تولیاز نظر ظرف امریکاۀ االت متحدیا یجیتنزل تدر

ساختن سرعت انكشاف و  یدارد كه در دراز مدت، به بط یز بسا مشكالت و موانع داخلین نیچنو به پا خاسته اش 

 .دیآن خواهد انجام یفروپاش یحت

 

 :ندتواین خالصه شده مین، چنیچ یمشكالت فرا رو

 1- و از فقر نجات دهد با آنهم در كنه ون را یصد ها مل یو حتونها یم موجوده توانسته ملیكه رژ یباوجود

 .د افگندنرا به دور خواه ین اختناق كمونستیمردم چ یست و روزیكتاتوریم دیك رژیعمق خود 

 - فتن و بلند ر یا رشد اقتصادمواجه اند و ب یطید محیشد ین با آلودگین و فضا و باشندگان چین حاال زمیهم

 .شتر خواهد شدیهنوز ب یسطح زندگ

 3- ند اد نفوس را كنترول كینكه ازدیبه هدف ا( لیفام یك طفل فی) "ماتستونگ"مانده از دوران یباق یسیپال

 .ده استیع گردیحاال منجر به كمبود كارگران جوان در زراعت و صنا
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 4- شان، بر دولت یصح ۀمیكنند كه حقوق تقاعد و ب یم م نفوس موجوده به سن تقاعد تقربیعظ ۀك كتلی 

 .اد خواهد آوردیفشار ز یتیو حكومات وال یمركز

 5- ر ین نظیطلبان چ یسربسته، امكان منسجم شدن جدائ ۀدر آن جامع یمجاز یشتر فضایبا رخنه كردن ب

 .ستید از امكان نیغور بعیالت تبت و مناطق كایا

دارد به شمول مملكت بزرگ هند و قدرت سوم  یش خود تنازعات ارضیور و پك د  ن با اكثر ممالی، چیدر بعد خارج

 .جاپان یعنیجهان  یو صنعت یاقتصاد

 .پندارند یز میشان مخاطره آم ین را برایچ یو نظام یروز افزون اقتصاد یآن ممالك، هژمون

مسلح  ر كند امكان دارد جاپانییتغ یالنس نظامیرات در بییجاپان نظر به تغ یباال یکاۀ امراالت متحدیا یاگر چتر دفاع

 .ن خواهد ربودیرد كه خواب از چشم چیش گیرا در پ یشدن تا سرحد اتوم

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


