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 اندوست لب فقط در جمعآنجا که این مط است. از "با صدای بلند یفکرهای"از شته ای نو خالصهمطلب این 

حتما بدون  .منکمی مطرح را بدون سانسور یمهاکرها و حدس و گمانمطرح میشود، من با خیال راحت ف گروه

مهیا  کاریمحافظهبدون  بازتر و یی تبادل نظرایراد نیست ولی عمدا مطالب را بی پروا نوشته ام تا زمینه برا

 شود. 

بر اقتصاد رات کورونا اقتصادی با چه مشکالتی روبرو شده اند و تاثی-نظام های سیاسیموضوع این است که 

 ت. چشم انداز چگونه به نظر میرسد؟چیس

بن بست  است. و به بحران ساختاری رسیدهکه به بن بست  ی هستچندین سالسیستم سیاسی اقتصادی غرب 

 .میشود تیو نئولیبرالیستی لیبرالیس تا شامل تمام طیفهای کاپیتالیستی از سوسیال دمکراسی گرفته

است. از سویی لیبرالیسم  یسیستم تناقضات درون برای حل توانایی اقتصاد سیاسی غرب فاقد مدل کنونی 

مشکالت و  و بدون مرز همه گیر دیگر طبیعت ولی از سوی تاکید بر آزادیهای فردی و عدم دخالت دولت دارد.

، محیط زیست ندارد. مشکالت بزرگی مانند راهی به جز تصمیمات و اقدامات متمرکز و مقتدرانهجهانی  معضالت

مبارزه با  ای،خانهمدیریت زباله ها، گازهای گل امنیت ملی، گرا، مصرفهشت میلیارد انسان و تامین ذیه تغ

رشد  ،هستند ی دمکراتیکبنیادگرایی گروه های تندرو مذهبی و فاشیستی که تهدیدی علیه بشریت و ارزشها

تهدیدی برای نظام  گرا و نژادپرستراسترشد نیروهای ، در جهان و به خصوص در اروپا وهای ضد دمکراتیکنیر

 پراکندهو سرمایه داران خصوصی  مالکان توسط محلی، به صورت مجزا و های دمکراتیک است. حل این مشکالت

 یست.امکان پذیر ن در نقاط مختلف جهان

 

به  کشورهایی مانند چین قرار گرفته است. جدی تهدیدمورد در سطح جهان  سملیبرالی است. یبیرون قض دومتنا

به قدرت مافیای روسیه که بقایای  رده بعدی در عمر حاکم و یالدر دست حزب مادام ا تمرکز قدرتدلیل مدل م

. یعنی منافع عمل میکند یران شبیه به حاکمیت اکمابیش از زمان کا. گ. ب در آن عمل میکند، ارث رسیده 

 و مالک قدرت، به صورت متمرکز و هدفمند اصل های جاخوش کرده درحاکمیت ابدی این احزاب و یا گروه 

ش به اشکال گوناگون نفوذ میکند، بازار چین با برنامه ریزی و هدفمندی مشخص در کشورهای مورد نظراست. 



 رده و سپس از آن طریق به قدرت سیاسی حاکم فشار میاورد و آنها را مجبور به همسویی باآنها را قبضه ک

 است. و برنامه ریزی شده این یک کودتای خزنده، بلندمدت و کامال هدفمندچین میکند.  سیاست های

برای تصاحب بازارهای  یکودتای خزنده چینمدل از این  کاری ام نمونه های ملموس و مشخصی من در تجربه

مدل لیبرالی و حتی نئولیبرالی غرب ام. ، مشاهده کردهجدید و یا ورود به بازارهای جدید به قصد تصاحب آن

ریاست جمهوری و یا  هبه دلیل محدود بودن دورفاقد توانایی های الزم و اتوریته کافی و حتی زمان کافی )

 گذاری و اقدامات طوالنی مدت است.برای سرمایه (حاکمیت احزاب

به این دلیل ساده غرب قافیه را باخته است. تمرکزگرایی و رشد نیروهای غیردمکراتیک در این شرایط ناگزیر به 

 نظر میرسد.

آخرین میخ بر تابوت . این حادثه پیدا شده است روناوکسر و کله غولی بی شاخ و دم به نام اکنون، از سوی دیگر 

و صفا  لیبرالیسم و مدلهای کنونی جهان غرب را خواهد کوبید. لیبرالیسم و ارزشهای لیبرالی برای دوران صلح

راست. جهان امروز ما متاسفانه ز و اقتدارگنیازمند قدرت متمرک و بحران طراحی شده است. دوران جنگ

 آن را سر پا نگاه دارد و رونا خم شده است و تنها روشهای اقتدارگرایانه قادر است کهوزانوهایش زیر بار آوار ک

 غرب حفظ کند. جهان حیات را در

 قدرت تن دهد غیردمکراتیک مرکزباید به اقتدارگرایی و ت جهان آیااین بزرگترین تناقض و چالش دوران ماست. 

و یا این بار هم کاپیتالیسم با هوش و ذکاوت شگفت انگیزش قادر خواهد بود تا راهکاری بر پایه ارزشهای 

 طراحی کند؟ دمکراتیک و لیبرالی برای جهان

واقعیت است که سال  آن چه که مشخص است اینمشخص نیست. برای من حداقل هنوز پاسخ این سئوال 

 (IMFبرای جهان غرب لیبرالی و نئولیبرالی سال خوبی نیست. پیش بینی های صندوق بین المللی پول ) 2020

رشد خواهند داشت. اقتصادی تمام اقتصادهای بزرگ غربی رشد منفی  نیست.امیدوار کننده  برای سال جاری

این در حالیست که خواهد بود. نجومی مبالغی ترجمه این ارقام به دالر  -%10تا نزدیک به  -%6بین  منفی

برای رشد اقتصادی  % 9.2% برای امسال و +1.2+مثبت  درصدی رشد، هنوز 5علیرغم افت  اقتصاد چین هنوز

 دارد. پیش در سال آینده را 

 10آمریکا نزدیک به کسب کرده است.  تجاریرا به عنوان طرف  مقام اولکشور جهان چین  130بیش از در 

رسد چین برای کسب مقام رهبری جهان دورخیز کرده است و به نظر می تریلیون دالر از چین وام گرفته است.

کاالهای داراست. اقتصاد قوی، ارتش نیرومند، توان تولید و تامین جهان را رهبری رای تمام شرایط الزم را ب

، توان و پتانسیل علمی و متخصص جمعیت باال رکز و قدرتمند، وسعت گسترده خاک،جهان، رهبری متممصرفی 

 و اجرایی ساختن آن. پایدار با قدرت اخذ تصمیمات استراتژیک اقتصادی-مدل سیاسی .و نوآوری



 2021تا  2019در بین نگاهی به وضعیت رشد و افت اقتصادی در جهان 

 



 

رهبری را بر سر زمامداران چینی  و صفا و به صورت داوطلبانه تاجآیا جهان غرب حاضر است که در صلح 

 بگذارد؟ آیا این تغییر بدون تنش صورت خواهد گرفت؟

و برایم قابل  را من نمیدانم جدیدی بود. شکل و شمایل آن به نظر اینگونه نیست. باید منتظر حوادث غیر مترقبه

مدلی انقالبی را به سرعت طراحی و یا نهادی،  و کسی. ولی از دو حال خارج نیست، یا پیش بینی هم نیست

 به شکل دیگری قدرتجابجایی قافیه را خواهد باخت و این مدل شکننده جایگزین مدل فعلی خواهد کرد و یا 

 صورت میگیرد.

 زمان الزم است. خریداوضاع جهان برای عمدی هم ریختن نیز به احتمال سوم 

ادهای مستقل تاکید بر روی اهمیت نهعدالت خواه در این شرایط مهم است، به نظر من افراد آنچه که برای 

 تصمیم گیری نهادهای روی رسانه ها وبرای نظارت بر  موازی دولت مردمی مدنی و اجتماعی، نهادهای نظارتی

تمرکز و اقتدارگرایی موجود است و این میتواند دستاوردهای برای  کامالایط است. در نبود چنین نهادهایی شر

  دمکراتیک بشر را مورد تهدید جدید قرار دهد.

نیروهای د، شوعمل ن وارد اگر خرد و شعور جمعی افراد هوشمند در دنیای آزاد به درستی سازماندهی نشود و

 قدرت را در جهان قبضه خواهند کرد. تیکاکروضد دم

 


