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" رویای آمریکائی وجود دارد ،امّا در چین "
تصور کنید که شما می خواهید شرط بندی کنید .دو جوان  18ساله دارید که یکی در چین زندگی میکند و دیگری در ایاالت متحده ؛ هر
دو فقیرند و بدون آینده .حال شما می خواهید آن یکی را انتخاب کنید که شانس بیشتری برای پیشرفت و ارتقاء جایگاه دارد .شما کدام
را انتخاب می کنید؟
در گذشته ای نه چندان دور پاسخ به این سؤال به نظر ساده می آمد .بهر حال" رویای آمریکائی " برای مدتی طوالنی وعده ی زندگی
بهتر به تمام آنهائی میداد که سخت کار کنند.
امروزه امّا پاسخ به این سؤال حیرت انگیز است  :چین با چنان سرعتی صعود کرده است که امکان ارتقاء زندگی اجتماعی در آنجا به مراتب
از ایاالت متحده باالتر است.
چین اکنون از جهت صاحب خانه بودن! استفاده از اینترنت ،شمار فارغ التحصیالن دانشگاهی و شاید میلیاردرها ،مقام اول در جهان را
دارد .فقر کامل به کمتر از  % 1کاهش یافته است.
شمار فارغ التحصیالن دانشگاهی در رشته های علوم و مهندسی بیش از مجموع فارغ التحصیالن کشورهای آمریکا ،ژاپن ،کره جنوبی و
تایوان در این رشته ها است .دانش آموزان چینی از نظر سطح دانش ،سرآمد دانشجویان جهان اند.
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" چین چگونه به یک ابرقدرت تبدیل شد "
 درآمد فقیرترین افراد چینی میان سالهای  1980تا  % 1600 ، 2014افزایش یافت. در مقایسه ،درآمد فقیرترین اقشار در ایاالت متحده در همین فاصله  % 50کاهش یافته و درآمد ثروتمندترین قشر  % 250افزایش یافت.چین در مجموع هنوز از آمریکا فقیرتر است امّا در یک چیز جهش بزرگی انجام داده است که از نظر اقتصادی اهمیت باالئی داشته و عامل
مهمی است  :خوش بینی و امید به آینده .آمارها نشان میدهد که خوش بینی و امید به آینده در چین به مراتب باالتر از اروپا و آمریکاست.
  800میلیون چینی از فقر بیرون آمده اند  :بیش از دو برابر جمعیت آمریکا. نه تنها سطح درآمد خانواده ها باال رفته بلکه درآمد فرزندان آنها به مراتب باالتر از والدین آنهاست. امید به زندگی (طول عمر)  :آنها که در  2013به دنیا آمده اند  7سال بیش از آنهائی که در  1990بدنیا آمده اند زندگی خواهند کرد .زنان 10سال بیشتر.
 چین روزی بزرگترین جمعیت فقیر جهان را داشت .امروز صاحب بزرگترین طبقه متوسط جهان است. در چین شکاف طبقاتی وجود دارد ،منتها کمتر از آمریکا ،انگلیس ،ایتالیا ،هند و مصر. تولید سرانه ناخالص داخلی در  3500 ، 2008دالر بود ،در  12000 ، 2018دالر.***********

