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  یسرمایدار نمرحله نوین بحرا زآغا  

 

 نو فرصت ها برای افغانستا
 
 

یعنی چه؟ هرشرکتی که نفت در گدام های خویش   یفمن تمیقبازار پرس نفت خام در جهان به قیمت منفی گرایید. 
ت که قرار داد آن قبآل امضا شده بود به ذخیره گاه های دارد جای برای گدام کردن نفت جدیدندارد. چون بسته جدید نف

کمپنی های نفت وارد میگردند این شرکت ها نسبت نبود گدام نفت خود را نه تنها مفت میفروشند بلکه برعالوه برای 
مان خریدار پول میدهند.این را میگویند قیمت منفی نفت. دلیل عمده قیمت منفی عبارت است از" نفت آینده". یعنی ه

نفتی که برای ماه جون و جوالی قبآل خریداری شده بود و قرار است تا یکی دو ماه بعد به خریدار تسلیم داده شود.  
   در دو روز گذشته چندین شرکت بزرگ و معامله گر نفت قیمت نفت خویش را منفی ساخت.

روسیه و عربستان سعودی بود.  برای یک بیرل(،جنگ تولید نفت  $18-$12یکی از دالیل دیگر سقوط آزاد نفت )
سعودی ها به روسیه پپشینهاد کردند تا تولید نفت را توقف بدهند تا بازار ها استقرار یابند، اما روسیه به دالیلی که 

رد. اما کییید که روسیه باید این کار را مونزد خود داشت این پیشنهاد عربستان سعودی را نپذیرفت. حتمآ شما میگ 
داد. کمپنی های تولید و فروش نفت خام امریکایی که نسبت به کمپنی های روسی و سعودی قیمت  حادثه دیگری رخ 

فت نه تنها زمین لرزه های نسقوط بازار  باال تر دارند در نتیجه جنگ نفتی روسیه و سعودی به سقوط مواجه شدند.
هفته  ه مورد فشار بیسابقه قرار داد.پ را از چندین زاویمساخت بلکه اداره رئیس جمهور تر ررس را شدید تپبازار 
پرینس محمد  نو ولیعهد عربستا  نوالدیمیر پوتی هرئیس جمهور روسیاب تیلیفون تماس یط رئیس جمهور ترمپ هگذشت

بیشترقیمت    تا از منفی سازی دخواهش نمود تا به استقرار قیمت نفت با هم همکاری کنن نزاری کنا  ا از آنه بن سلمان
. در صورتیکه شرکت نفت تکزاس که یکی از بزرگترین مرکز تفحصات وفروش نفت جهان نفت جلوگیری شود

    است به نفت منفی رجوع کند، تاثیرات آن باالی اقتصاد امریکا برگشت ناپذیر خواهد بود.
در  ا ویروس کوچک کرون  قیمت نفت عدم تقاضا به طالی سیاه است. به نسبت شیوع سقوط آزاد و اماعلت عمده

در  .دها هم کار را از منازل شان ادامه دادن یضعبد تا در خانه های خویش بمانند و  نن ساکنین شهر ها مجبور شدجها 
متخصصین اقتصاد نفت میگویند در صورتیکه  در صد کاهش یافت. 80 لمارچ و اپری هنتیجه تقاضا به نفت در ما

نظام مالی سرمایداری سقوط بی سابقه یی خواهد  قرنطین کرونا از ماه جون تجاوز کند شرکت های نفتی،بانکها و
م در تاریخ زکپیتالی شکست خواهد شد.این ورشکستگیرنمود. در مرحله نخست هر شرکتی که با نفت سروکار دارد و

 1929در سال  .باشد 1929. امکان دارد این ورشکستگی بد تر از بحران سال دخواهد بو این نظام بی سابقه
ویارک جهان سرمایداری به بزرگترین بحران خودپا گذاشت. در آن زمان یر و بازار پرس ننتیجه سقوط اسعا  در

( با پرتاب نمودن از کلکین های آسمان خراشهای نیویارک commodity)هزار ها تن دالالن اسعار و مواد خام 
بحران   تجربه کردند.خود کشی نمودند. مرم درشهر های برلین، لندن و پاریس گرسنگی های شبیه کابل امروز را 

در   جهان سرمایداری را قریب به سقوط نمود. در حقیقت جنگ دوم جهانی نجات دهنده نظام سرمایه بود.  1929مالی  
مانند تاسیس رژیم ادولف هتلر در  گچندین حادثه بزر 1929در سال  یحالیکه سقوط اقتصادی جهان سرمایدار

و  یتحت ستم اروپای بزرگ اقتصادی ایاالت متحده امریکا، و تحرک کشور های (Depression) جرمنی، دپریشن
عمیقی از   در نتیجه جنگ با خراشیده گی های لنظام اقتصادی لیبرا  در بر داشت، نآسیایی را برای ازادی شا

ضربه  ی زخم ها   و بحران بزرگ نفت کرونایی موضوع جداگانه است. 2020بدر آمد. اینبار سال  1929بحران 
به اندازه ای عمیق خواهند بو که در بهترین حالت دو دهه را در بر خواهد   اقتصادی ویروس کرونا و جنگ نفت

   .دبرسن 2020کشور های سرمایداری دوباره به نقطه  ا گرفت ت
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ناریو های مختلفه تغییر س اتمه خواهد نمود وبه سرعت بیشتری خ  در جهان در حالت بدتر هژمونی اقتصادی امریکا 

شیوه زنده گی و رهبری اقتصاد را در بر خواهد داشت. در حقیقت تاثیر اقتصادی و اجتماعی کرونای کوچک صد 
  .دخواهد بو1929و بحران اقتصادی  بار بیشتر از حادثه یازدهم سپتمبر

  :وجود دارد هین گزین در این راستاچند
% نیروی کار درجهان نا آرامی اجتماعی رخ داده و باعث انقالبات 30نتیجه بیکاری بیش از در  گزینه نخست:

نیروی  ززنجیره یی در کشور های مختلف خواهد شد. امکان این گزینه بعید به نظر میرسد چون در جهان امرو
ته سرمایداری میتوانند با از جانب دیگر کشور های پیشرف.سیاسی با کفایت و رهبری کننده این انقالب وجود ندارد

که مثال های آنرا در فرانسه،  داعمال خشونت و غیر دموکراتیک هر نوع تظاهرات و نا آرامی ها را در هم کوبن
و کشور های   نلستا گنکانادا، ا دنکشور ها مان د از جانب دیگر یک تعدا .مهسپانیا، ایتالیاو برازیل مشاهده نموید

( به اتباع خویش تالش Stimulus)را در پی گرفته اند و با پیشکش نمودن بسته تشویقی اتحادیه اروپا راه نرم تری 
اجتماعی و عدم مدیریت  ثالبته در صورت رشد سریع حواد  دارند جلو هرگونه نا آرامی های اجتماعی را بگیرند.

   روز عرض وجود کنند.میتوانند در یک شبانه  ی پیشرو انقالبات اجتماعی نیرو ها  یدرست نظام های سرمایدار
با ترس از دگرگونی نظام ها، دولتهای کشور های بزرگ شیوه تولید و اقتصاد خویش را تغییر کلی   گزینه دوم:

از  .تولید و مدیریت اقتصاد خواهند پرداخت رو اجتماعی ترخواهند داد و به طور مسالمت آمیز به شیوه های انسانی ت
لت  وداز  2009-2008پنی های بزرگ غربی ورشکسته شوند و مانند سالهای امکان بعید نیست که یک تعداد کم

( شوند. به نظر نمیرسد که اینبار دولت های غربی جهت Bailout)کمک مالی یدون پرداخت یا  رهای خویش خواستا 
وجود دارد که در نتیجه  نامکان آ د.نهرفع بحران اقتصادی به شرکت ها و انحصارات پول بدون پرداخت بد

ملی سازی شرکت های خصوصی خود یک عمل   .دآنها را ملی سازن  دولتین متذکره ا این شرکت ه یورشکستگ
کشور  د داد.نهزمینه های کار انجام خوا دایجا واجتماعی و سوسیالیستی است که دولت ها آنرا جهت تداوم اقتصاد 

ت های بزرگ مانند شرکت های هوایی جرمنی، ایتالیا و فرانسه قبآل اعالن نمودند که درصورت ورشکستگی شرک
دولت ها کمپنی  درین راستا  و خود رو سازی،دولت این شرکت ها را ملی ساخته و به فعالیت آنها ادامه خواهند داد.

و نفت را ملی میسازند و مدیریت آنرا  ی، هانوردیساز وخود ر یهای بزرگ ورشکسته مانند بانک ها ، شرکت ها 
ته های اقتصادی شدر حقیقت دولت ها مدیریت اقتصاد را درین ر ح بیکاری بیشتر نگردد.خود بدست میگیرند تا سط

  .تبدست خواهند گرف
شرکت های تولید اسلحه، نفت و   لاز قبی یو صاحبان اقتصاد غیر قانونرمحتک،انحصاری نیرو های : گزینه سوم 

میگیرند و بواسطه احتکار، تولید منفی  بانک های بزرگ اقتصاد را انحصاری ساخته و قدرت را از دست دولت ها 
جوامع   (Tariff war)   یو جنگ تعرفه ی (  Illicit economy)   زوتولید امتعه پر عاید مانند اسلحه، اقتصاد غیر مجا 
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درین گزینه امکان آن میرود تا قدرت سیاسی از جانب شرکت های انحصاری در نتیجه انتخابات  .درا آغازمیکنن
ردد و این شرکت ها نه تنها صالحیت صدور اوامر را خواهند داشت بلکه صالحیت اجرای مهندسی شده غصب گ

  .اوامر را نیز بدست خواهند آورد. این گزینه تا اندازه یی با انتخاب هتلر در جرمنی مشابه است
ای لیبرال برخورد شرکت های بزرگ انحصاری با این ویروس تکان دهنده است. در حالیکه دولت ها ، حتی دولت ه 

سرماداری جهت رفع مشکالت نا شی از قرنطین بسته های بزرگ مالی را برای اتباع خویش تقدیم نمودند، شرکت  
های انحصاری نفت، انتقاالت، برق )برشنا(، گاز، بانک ها و شرکت های قرضه نه تنها واکنش انسانی از خویش 

حسابات بانکی اتباع این کشور ها بطور دایرکت دیپازت نشان ندادند بلکه بطور اغفال آمیزی پول ماهانه را از 
(tDirect deposi دارند اخذ مینمایند. این شرکت ها نه تنها به خالی نمودن جیب مردم بیچاره قرنطین شده بسنده )

   د.نزنکردند، بلکه مصروف ترتیب لست بزرگی اند تا دولت ها برایشان پول نقصانات دوره کرونا را بپردا
زنده گی و اقتصاد اما بعد از حمله کرونا کامآل دگرگون و از لحاظ شکل و محتوی متغیر خواهد بود. محدودیت های 

دودیت های روابط اجتماعی ح اجتماعی نه تنها بین انسانها و جوامع بوجود خواهد آمد، بلکه محدودیت های سفر، م
  .جدیدی بخود خواهد گرفت لن خانواده های بزرگترشکن انسانها اعم از روابط بین زنان و مردان و روابط بییب
  

به هر صورت کشور های کوچک مانند افغانستان باد موسمی این انقالب کرونایی را لمس خواهند کرد. در کشور  
نخستین تاثیر منفی این زلزله کرونایی کاهش بی سابقه کمک های اقتصادی امریکا و اتحادیه اروپا  ببه گمان اغل ا م

اما کشور های در حال رشد با  .دآم نخست بطور بیسابقه پائین خواهد د بود. سطح زنده گی در دو تا پنج سالخواه
عواید سرانه کمتر مانند افغانستان چانس های خوبتر نجات از این سقوط را دارا خواهند بود. رول زراعت و 

لیزایشن که تحت چتر آن کشور های بزرگ محصوالت محلی بطور بیسابقه رونق خواهد نمود. پدیده لیبرال گلوبا 
خواهد شد. اقتصاد محلی و  کمرنگ شرایط اقتصادی و سیاسی خویش را باالی کشور های کوچک تحمیل میکردند

و اتحادیه های  هبومی روح تازه خواهد یافت. امکان آن میرود تا اتحایه های اقتصادی منطقوی بین کشور های همسای
یشتر نمایند. تولیدات کوچک و گروهی )کوپراتیفی و خانواده گی( دوباره بطور طبیعی زنده رونق ب یمحلی بین والیت

اقتصاد دولتی، زون های انکشاف منطقوی ، زون های بدون مالیه، کسبه کاری، فعالیت های زراعتی  . خواهد شد
رتیکه این پروسه از خانواده گی، فارم داری، و خدمات محلی فرصت های خوبی برای رشد خواهند داشت، در صو

لحاظ قانون گذاری و کمک ادارات دولتی مورد پستیبانی قرار گیرد. به نظر من امکان پشنیبانی دولت از این ابتکارات 
بسیار زیاد است زیرا دولت چاره یی جز تشویق اقتصاد بومی نخواهد داشت. در این راستا بزرگترین رول را اقتصاد 

نایی، شهر سازی، راه سازی و غیره ابتکار های زیربنایی که ده ها هزار جای کاری دولتی و آغاز پروژه های زیرب
   را ایجاد میکنند، خواهد داشت.

را درک کنند و در روشن  هحال به نظر من الزم است تا سیاست مداران، علما و فرهنگیان کشور این مسل
ام آرام برای مرحله جدید مدیریت اقتصاد محلی مردم تالش به خرچ بدهند. ادارات اقتصادی کشور آر ناذها  ساختن

. الزم است تا بخاطر دو شرایط حقوقی و مدیریتی چنین رشد را مهیا سازن دو منطقوی پالن های خویش را طرح کنن
   کرونایی در مورد انسان و طبیعت فکر کنند. یز این مرحله حساس تاریخ اعبور موفقانه 

به دو دهه گذشته نشان خواهد داد. کشور از یک پالیسی لیبرال و متکی بر شرایط جدید یک تغییر کلی را نسبت 
سرمایه گذاری خصوصی و خارجی به یک اقتصاد بومی و متکی به خود و مردم خود گذار خواهد نمود. این پالیسی 

ارزه بخاطر زنده ند کشور را از طوفان کرونا تا اندازه ای در امان سازد. اینبار دهقان کشور قهرمان محرکه مبامیتو
  .ماندن خواهد بود
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