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 : انفالسیون جهاني
 

  سیاسي اوكرایین براي اولین بار بعد از جنگ دوم جهاني  - جنگ و بحران اجتماعي اقتصادي 
و بزرگترین كشورهاي صنعتي دنیا   انفالسیون را از قالب یك یا دو كشور به سطح بین المللي كشاند 

 را متاثر ساخت 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

 :اروپا -١
درصدي را بطور متوسط در   ٨،٥اروپا براي اولین بار بعد از جنگ دوم جهاني انفالسیون  .١-١

 تمامي اروپا غربي و شرقي به جز از تعداد اندك از این كشور ها تجربه مي كند 
   را نگران كننده تر مي بینند انگلیس و المان و هسپانیه مسله 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
كاهش سطح رفاهیت تا هنوز بوقوع نپیوسته است ، زیرا پس انداز ها تا هنوز جلوي افتیدن   ١ -٢

   سطح مصرف را در خانواده گرفته است 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

ر مي رود در اكثریت  سبسایدي به شما پوشیده براي اولین بار سطح كمك هاي دولتي كه نوع  ١-٣
   این كشور ها به منظور جلوگیري از افت سطح رفاهیت مطلوب به كار گرفته شده است 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
 :هوشدار

در   در صورت دوام چنین حالت انفالسیون پله هاي بلند تر را خواهد پیمود و سطح رفاهیت  ١-٤
در اروپاي غربي كامال نادر و   درصدي را خواهد دید كه  ٢اروپا بصورت یك كل ، رقم كاهش 

و روسیه بعد از فروپاشي اتحاد    در زمان جنگ و یونان  عجیب است ) این تجربه را یوگوسالویا
 (شوروي ،بصورت انفرادي تجربه نموده اند 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
 :امریكا -٢
   درصد رسیده است  ٨انفالسیون در این كشور به   -١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
   ن انفالسیون تمامي عرصه هاي زندگي را از اقتصاد تا صحت را درنوردیده است ای -٢

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
امریكا با اقتصاد بزرگ و با استفاده از موقعیت هاي فروش كاال ها در اروپا بخصوص برنامه   -٣

   خته است هاي نفت و گاز كه بتوانند خالي عرضه گاز و نفت را در اروپا جبران كند چشم دو
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
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   حاال بازار در این كشور ، بازار مولد و تولیده كننده و نكته مطلوب براي فروشنده ها است  -٤
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

 سطح رفاهیت مستهلك در ثبات كاناداتهدیدي قرار دارد -٥
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

 یرد جهان مانند دهكده همه را در بر مي گ -٦
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

 :كانادا -٣
   انفالسیون در كانادا نیز یك مسله براي دولت این كشور شده است 

كشش بي سابقه را در سطح عمومي قیمت    اقتصاد به هم پیوسته این كشور با آمریكا و اروپا ٣-١
افزایش قیمت كاالي استراتیژیك ) نفت( است، بوجود آورده و خطر افت سطح   ها كه ناشي از

 رفاهیت شاید هم به فیصدي اندك شود 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

 :آسیا  -٤
انفالسیون در چین مهار شده است و سبب موجودیت نظام مركزي و تحت كنترول دولت   ٤ -١

  است 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

مردم چین متاثر از چنین وضع انفالسیوني جهاني شده است  هانكانگ در درون جمهوریت  ٤ -٢
كه با دید زره بیني جمهوري مردم چین خطر افت اقتصاد و رفاهیت به حد اقل كاهش داده شده  

  است 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

جاپان و كوریاي جنوبي متاثر از انفالسیون اروپا و آمریكا اند، قیمت هاي بلند نگراني مردم   ٤-٣
 ایندو كشور را بخصوص دارنده گان درآمد ثابت را متاثر ساخته أست 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
سنترالیزم   كوریاي شمالي با سبسایدي ها وضع را كنترول مي كند و دلیل آن در زمان بحران ٤-٤

   بهترین گزینه است 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

نه از دید   سطح قیمت ها  ر تهیه و فروش مواجه اند،كشور هاي آسیان نیز با بلندي قیمت ها د  ٤-٥
 آنان مطلوب نیست  خرید و نه از فروش با درنظرداشت رقابت جهاني براي

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
درصدي هند براي   ٨است، انفالسیون  هند در درون این انفالسیون قرار دارد و متاثر از آن ٤ -٣

   له نگران كننده است كشور پهناور هند كه مشكل فقر نیز دارد مس
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

كشور هاي خلیج به شمول ایران با وجود داشتن سرمایه خدا داد انفالسیون بلند را تجربه مي   ٤ -٤
 كند،

   این مسله صنعت توریزم را لطمه زده است 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

 :افریقا  -٥
افریقایي از مصر و آفریقاي جنوبي تا   آتش این انفالسیون مي سوزند، هیچ كشور افریقا همه در

یوگاندا و موزنبیق شاهد كاهش سطح مصرف و فروكش نمودن نگران كننده سطح رفاهیت مردم  
 افریقا اند 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
 :افغانستان  -٦
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د  افغانستان در آتش خوابرده گي خودش باال ترین انفالسیون را كه تنها در بدنه قیمت ها خو ٦ -١
 را نشان مي دهد مي سوزد 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
تعریف انفالسیون در افغانستان كامال از میان رفته است ، فیمت ها خالف حركات   ٦ -٢

   انفالسیوني) افزایش تقاضاي موثر نظر به عرضه كاال ها( شكل گرفته است 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

  ما در افغانستان در لگام گسیختگي و انرشیزم قیمت ها بسر مي بریم، مكانیزم قیمت ها در ٦ -٣
   از میان رفته است ، سیر حركت قیمت ها خالف مكانیزم طبیعي قیمت ها در حركت است  كشور ما 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
 :اصل گپ  -٧
   هاني شده است بحران اجتماعي و سیاسي جنگ اوكرایین باعث انفالسیون ج ٧ -١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
  این جنگ اوكرایین را به آتش كشیده است و روسیه را در آزمون بزرگ قرار داده است  ٧ -٢

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
 :نتیجه 

   بحران كنوني كه بشریت را در لبه پرتگاه قرار دارد ، ناشي از جنگ اوكرایین است -١
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

  وشت دم توپ أست، اوكرایین هدف نیست اوكرایین گ  -٢
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

 . و شاید برگشتني به افغانستان  اوكرایین تكرار از افغانستان است  -٣
٠٠٠٠٠٠"٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

اگر هوشیار نباشیم جنگ اوكرایین در افغانستان باید ختم شود، من همین امروز گرمي جنگ را   -٤
 در صورتیكه هوشیاري را مانند اوكرایین از دست دهیم ،احساس مي كنم 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
 :آخرین گپ 

 تقسیم سوم جهان نه جنگ سوم جهان خونین شده أست 
 سوم جهان در كجایم، مربوط مي شود به هوشیاري سیاسي ما اینكه ما در تقسیم 
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