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  م٢٩/١٠/٢٠٠٨                     ديپلوم انجينير کريم عطائی
  
  
  

  بحران جهانی آزادی
  

  چاپ سوريش) ِان ِست ِست (روزنامۀ  م ٢٠٠٨ اکتوبر سال ٢٦/٢٥سرمقالۀ مؤرخ 
  
  

يک دنيای فينانسِ  جهانگير که از هرنگاه . تمام کرۀ ارض را در بر خواهد گرفت معلومدار ترس پخش می گردد و
آن چنان که اساسات بعضی مؤسسات . ط می رود، به زوال خود می لغزد وبه هرج و مرج مواجه استرو به انحطا

مالی بصورت سرسام آورعير شفاف شده بودند و آن چنان که منسوبين بانک ها در حالت مستی ازظاهراً  امکانات 
معلوم است که مارکيت مالی و با آن مفادِ  بی حد با ريسکهای نا معلوم دست به سينه می زدند، همچنان امروز کمتر 

ولی . دردست و پاچگی کوشش برای فعاليت در جريان است. تمام دنيای اقتصاد حقيقتاً به کدام عمق سقوط کرده اند
اطمينانِ ، چه در مورد وسعت واقعی اين  بحران و هم چه دربارۀ عواقب توليد شده در اقدام به فعاليت حاد وشديد، 

 .ه تپش های کم وبيش تاريک است را. هيچ کس ندارد
 

  جديداً  کشف گرديد؟) سرمايه داری(کاپيتاليزم 
اين صدا خاصتاً  در امريکا و اروپا بلندتر به گوش . جای تعجت نيست که صدا برای نجات از خطر به گوش می رسد

م است نوبت آن سياستمداران  معلو. رهبران دول خاصتاً  با تالش  به آن گوش می دهند) اروپا(ميرسد و در قارۀ کهنه 
 بار اول نيست که از يک نظم نوجهانی خواب دبده می شود و  .رسيده باشد که می خواهند جهان را ازنو کشف کنند

بهر صورت تصور رئيس جمهور فرانسه، سرکوزی که متواتر در حرکت . اکنون بايد کاپيتاايزم جديداً  کشف گردد
ۀ غنی مرکزيت و دخالت دولت که نظم ها وسيستم های بسته را سودمند می است، چنين است که کشورش به عتعن

  . او هم  به اين شيوه از حمايت ارو پا ياد می کند. خواند، دست زده می تواند
در اروپا عمالً  شب درميان دولتی ساختن و مراقبت مود روز گرديده است، زيرا معلوم می شود در اثر اشتباهات 

  اند های بانکی، اعتماد را در بازی قدرت های بازار آزاد و مسؤليت خودی ازدست داده) منتزيگ(بعضی از قسمت 
و چون بعضی از قدرت های سياسی فرصت را غنيمت شمرده برای بر آورده شدن آرزوهای شان می خواهند نقش 

  .رهبری دولت را مورد استفتاده قرار دهند
 به شمول قبول کردن ريسک ها و بد بختی های که خود – اقتصاد اگر دقيقتر بنگريم مسؤليت خودی در عماملين

قدرت رهبری  يک اصطالح .  مسؤليت خودی هر فرد را هم  بيش از حد محدود کرده و تقليل می دهد-مقصر آن اند 
 کليديست در حلقات منجرها اما هرقدر رهبری خود نمائی کند به همان پيمانه خطرآن بزرگتر است که منجر به خود

مسؤليت های خودی بيش از حد چه برای همکاران يک کمپنی باشد چه برای هرفرد کشور يا برای . مختياری گردد
زيرا مسؤليت خودی  و تعيين خودی از نظر . يک مؤسسۀ اقتصاد ملی، باآلخره تضمينِ  است برای شگوفانی 

  .اقتصادی و هم از نظر سياسی مرکز قوۀ محرکه است در اجتماع ديموکراسی
  

  شک در ديموکراسی
بهر صورت در سال های اخير از طرف بعضی از رهبران اقتصادی شک و ترديد در مؤثريت ديموکراسی در 

رشد نمو در ممالک که تالش به انکشاف دارند مانند چين، توان مندان اقتصاد غرب را . اقتصاد به گوش می رسيد
ی شده از مرکز و خود مختار را مورد تعجب قرار می گول می زنند به اين معنی که رژيم های کشورهای رهبر

برای اينکه آشکارا به ديکتاتوری چين بايد اشاره نشده باشد، ُمدل خاطر خواه سنگاپور که تحت کنترول شديد . دهند
  .حکومت است، بميدان کشيده می شود

زب کارگر، براون ، رئيس از چنين يک نگاه رهبری و دخالت دولتی را طوريکه درحال سياستمدار برتانوی  ح
جمهور دولت فرانسه، سرکوزی، متکی به نظام مرکزيت و مرکل که سابقۀ آلمان شرق را دارد، بحيث يک فورمول 

اعتماد در توانائی يک نظم مستقل که به اساس تعريفات هيچگاه . نوآوری در اروپا تبليغ می کنند، بکلی قابل فهم است
خوف از يک رکود اقتصادی ممکنه . بر بحران مالی فايق آمد، تهديد می گرددعاری از ريسک نيست، با نحويکه 

  . آشکارا بزرگتراست از هراس تصور دولتی شدن و مراقبت دولت
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ترس هم تعيين کنندۀ عدم اتخاذ تصميم درغرب است که نظر به تالشِ  قدرت های اقتصادی آسيائی در نظر گفته می 
ی به آسيا نظر انداخته شود، ديده می شود که آنجا تهديد يک دنيای متضاد از نظر گرچه اگر در بحران تازۀ مال. شود

اقتصادی وجود ندارد بلکه آسيايی ها با ما دريک کشتی نشسته اند و ما بايد خوش باشيم  که وضع آنها امروز نسبت 
تر شده اند، سياست پولی شان بانک های شان نيرومند. به ده سال قبل وقتی که بحران آسيائی وجود داشت، بهتر است

بد انديشی يا باليدن به پيروزی را در برابر بحران . انعطاف پذير شده و ذخيرۀ اسعاری شان توسعه پيدا کرده است
  .مالی کاپيتاليزم نشان نمی دهند

  

  آسيا هم درد می کشد
ت برد و بايد خود را حق به جانب چين که هم اکنون به تأخير در بلند بردن نرخ پولش  که زياد قابل تنقيد است، دس

با ) کشور پهناور(همرا با جاپان، ملت ديگری قابل اعتماد، پيوند چين . حس کند، در رضايت خاطر غوطه نمی زند
از . ذخاير بی حد اسعاريش بيشتردر سيستم مالی جهانی بسته شده است نسبت به اينکه از سقوط آن ترس نداشته باشد

 های بزرگش در کاغذ های بهادار قرضه های دولتی در امريکا در بحران امروزی کمتر اين لحاظ سرمايه گذاری
. مفيد واقع خواهند شد، زيرا آنها فروخته شده نمی تواتد بدون اينکه سيستم مالی بين المللی بيشتر به بحران دچارگردد

تصاد جهانی می باشد و به اين طور در ضمناً  گذشته از اين چين هم مانند همه کشور های ديگری آسيائی قسمِت از اق
  .برابر ويروس های گريپ از امريکا و اروپا معافيت ندارد

.  در لبۀ سقوط قرار ندارد اما رشد اقتصادی اش صريحاً  بطئ می گردد١٩٩٧/١٩٩٨گرچه آسيا اکنون مانند سالهای 
اخل کشور بداند، رشد اقتصادی بجز اندونيزيا که با يد شگوفانی اش را از همه بيشتر مشکور تقاضا از د

ولی اکنون اين اين معمول دچار سکته می . اکثرکشورهای آسيای شرقی با اقتصاد ملی، بسته به صادرات آنها است 
اين . م به اين طرف برای بار اول به يک عدد يک خانه يی سقوط کرده است٢٠٠٢در چين رشد اقتصادی از . گردد

اقتصادی  پيکينگ می باشد ليکن چينائی ها مانور بطئ شدن را طوری ديگری وضع گرچه مطابق به اهداف پالن 
تصور می گردند به اين معنی که مستهلکين بايد تقويه می شدند و در عين حال  احنياج زياد به صادرات و سرمايه 

رد شدن اقتصاد اکنون س.  فی صد توليد ناخالص داخلی را تشکيل می دهد، تخفيف می يافت٦٠گذاری های مستقيم که 
جهانی رشد را درکشور پهناور چين بطئ می سازد، در حاليکه رونق اقتصاد داخل کشور هنوز برای اقتصادملی  آن 

  .اتکاء موثری شده نمی تواند
  

  جهان آزاد ساختار چين را در پيش می گيرد
بق به آن هيچگاه برای  وجود ندارد و مطا" خطر زرد"از اين مثال ديده می شود که هيچ دليلی برای ترس از 

چين که در سال جاری از نگاه اقتصادی جای سوم را بعد از جاپان و .  سياسی ضرورت نيست) تعظيم چينائی(کوتاو
امريکا، پيش از آلمان اختيار کرده است، يک بازی کن مهم روی صحنۀ اقتصاد جهانی می باشد؛ ولی با آن هم دليل 

کشور پهناور وابستۀ جريانات اوضاع در در دنيای صنعتی غربی پنداشته شود و بارز شده نمی تواند که به حيث يک 
اقتصاد چين . همچنان ديگر کشور های دارای اقتصاد ملی که تالش دارند قدم های فراتر بگذارند مانند هند يا برازيل

سط سرمايه گذاری چنانکه انکشاف آن حيرت انگيز است از قدرت خود جای امروزی را تصرف نکرده است بلکه تو
و اين اقتصاد روی مارکيت های داخلی با .  طعنه آميز می توان گفت حتی از تايوان–های بی حد از خارج کشور 

  .  مليارد ها نفوس اتکاء نداشته بلکه متکی به روابط اقتصادی با خارج می باشد
ازين لحاظ برای غرب دليلی وجود . اساس شگوفانی اقتصاد چين مؤفقيت سيستم های آزاد منش و سياسی می باشد
همچنان در عرض البلد ما در حال . ندارد باور های مطابق به آنرا در رفتار با کشور پهناورچين ترسيده پنهان کند

شعار ما بايد . حاضر کمتر ترس از يک بحران بزرگ موجود است که وادارد در منافع نظم آزادی شک داشته باشيم
  .های آزاد را بلکه نرخهای سقوط کردۀ آزادی را استواری بخشيمباشد که نه تنها مارکيت 

  
  پايان


