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  از مطبوعات سويس

  

  ابعاد جهانی نرخ انرژی
  از دست نامرئی اَ وتوکرات ها

  
ولی ايديولوژی در بازی . رقابت ها بين سيستم های ديموکراسی و مطلقه بيست سال بعد از ختم جنگ سرد ادامه دارد

ا در مسابقۀ اقتصاد بازار آزاد بين نظام های ديموکراسی و غير شکل حاضرۀ رقابت سيستم ه. شامل نيست
نويسنده ازيک سياست خارجی بيشتر تهاجمی جهان ديموکرات غربی در دفاع از عاليق شان . ديموکراسی قرار دارد

  .پشتی بانی دارد
  

زی به اين موا. دهه های طويل کشمکش های ايديولوژيک شرق و غرب محور سياست جهانی را تشکيل می کرد
بعد از سقوط کمونيزم خوشنودی موقت ديده را برای . محور دوست از دشمن و مهم ازغير مهم تفريق می شدند

واقعيت بينی خيره ساخت به اين معنی که به فرضيه يی اخير تاريخ، ديموکراسی صرف به  يک موفقيت نيمه، نايل 
مخرج مشترِک که و قايع . ضعف خود را گذشتانده اندبزودی معلوم شد که رژيم های مطلقه مرحلۀ . گرديده است

يک . درهم ريخته ای جهان گذشتۀ کمونيزم را به بهترين صورت در يک نصوير مجموعی تنظيم می کند، انرژيست
تحليل هوشيارانۀ مشکل انرژی، به اين نتيجه می رساند که جنجال بين سيستم های ديموکراسی و غير ديموکراسی 

 .نددوام پيدا می ک
 

  دسيسه در بين نيست و لی مؤثريت کامل
. نيز) Autocrat(بازار در فعاليت است بلکه دست های مستبدين " دست نا مرئی"در عقب نرخ بلند انرژی نه تنها 

هرچند نرخ انرژی از طرف مسکو، رياض يا شايد کاراکاس توظئه رهبری شده نيست اما چنين می نمايد که 
توسط . خ بلند انرژی باالی جامعۀ جهان غرب فشار رهنمائی شدۀ مخرب را وارد می کندنر. همآهنگی در بين باشد

نرخ بلند انرژی صادر کنندگان آن تمول غربی ها را می ربايند، اقصاد شان را حلق آويز می کنند و به اين وسيله 
ر پناه حمايت نظامی امريکا در اثنای جنگ سرد کافی بود کشور های غربی د. ثبات سياسی شان را تهديد می نمايند

امروز ممالک غربی تحت فشار اقتصادی . تا آنگاه طاقت نمايند تا وقتيکه کشور های کمونيستی ازهم متالشی شدند
  .قرار گرفته اند تا متالشی گردند

مصرف تقليل : ولی حکومات غربی اصرار دارند که  نرخ بلند انزژی اصل اقتصادی دارد  و جواب شان چنين است
طبق جديدترين راپور نمايندگی بين المللی انرژی، مصرف انرژی در اقتصاد . يابد و انرژی بديل بکار گرفته شود

بله، در همين روش ادامه داده شود؟ بله، ولی تا کدام . کشور های غربی در سی سال اخير به نصف تنزيل يافته است
متخصصين می گويند، که نرخ . ول را در بر داردحد؟ مصرف کمتر انرژی معنی رشد کمتر اقتصادی و تنزيل تم

 هزار جای کار را ٢٠٠م برای آلمان نيم فی صد کمتر رشد اقتصادی و از دست دادن ٢٠٠٨های بلند انرژی در سال 
  .در بر خواهند داشت

اب حکومات انتخ.  برای جوامع غربی رشد اقتصادی يک مفهوم خود بينی نيست بلکه شرطی است برای ثبات سياسی
ً  وابسته به رضايت مردم هستند) برخالف رژيم های مطلقه(شدۀ ديموکرات  تا وقتيکه حکومت چوکات . مستقيما

اگر اين موازنه بين انتخاب کنندگان و . شرايط تمول و امنيت را تضمين می کند مردم هم صادق و وفادار می مانند
 سعود بی حد نرخهای انرژی، مانند آنزمان تهديد .حکومت برهم می خورد، اطاعت مردم از حکومت فسخه می گردد

بقای سيستم های جامعۀ غربی در خطر : نظامی از طرف بالک شرق، در مقايسه با يک چلنج حياتی قرار می گيرد
در واقعيت آنوقت وضع غرب نسبت به . طبيعی، هستند کسانی که در رفع مناقشات شرق و غرب مغموم هستند. است

  .نده بودامروز اميد وار کن
ريسمان دار را ) به عقيده لينين: نظر آزاد(رقابت سيستم ها دوام دارد و بسياری حکومات غربی و ضحاً  آماده هستند

ولی . اينها بلند رفتن نرخ انرژی را قبول کرده و راه گريز را صرف در تقليل مصرف آن سراغ دارند. خود کش کنند
 گردند، بام ها با سلول های انرژی آفتاب پوشيده باشند، آسياب های بادی روزی خواهد رسيد که در و ديوار همه بسته

تا جايکه چشم کار کند، شاور گرقتن با آب گرم ممکن نباشد، داشتن موترهای بنزينی صرف با کوپون ممکن و آخرين 



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
  ٣از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 را به اصطالح  که انرژی١)بی آر آی سی(بقايای توليدات صنعتی به کشور های برازيل، روسيه، هندوستان و چين 
می شود آنوقت اقدام سياسی به عمل آورد ؟ و آيا توان آن هنوز وجود خواهد . به شاخی باد می کنند، انتقال يافته باشد

 داشت ؟  
 

  سياست ناتوانی 
اين يک موقف سهل انگار . تا حال حکومات دول غربی اباء می ورزند ابعاد سياسی نرخ های انرژی را قبول نمايند

برای سياستمداران  بی درد سر است مصرف انرژی جامعه را تقليل دهند، و در ضمن . ن قابل درک استو همزما
يک چنين عمل          . هم با يک سياست شديد خارجی زمينه را مساعد سازند تا کافی نفت به بازار عرضه شود

  . اساساً  مشکل و از نظر قدرت سياسی خطرناک می باشد
که هدف قرار داده شده اند در خفا قرار گيرند، حکومات زيادی غربی ) خارجی(دابير سياسی برای اينکه ضرورت ت

عوض اينکه آيندۀ ديموکراسی های غربی را در نظر بگيرند، گاهی . از خود موارد تهديد را صحنه آرائی می کنند
هم راه حل مشکل گرسنگی را درپيش می خواهند اقليم جهانی نجات داده شود، مرتبۀ ديگر اتحاديه يی اروپا يا زمانی 

در گردهمآئی های بر دربر و يکی عقب ديگِر سران دول ماستر پالن های فوق العاده  و پرآب وتاب به . می گيرند
  .نمايش گذاشته می شوند تا تطبيق آن در آمادگی برای ديگريک پالن فراموش و يا آبگين گردد

گيرند که قدرت يک وسيلۀ شکل دهی می تواند باشد و در اوقات معين اکثر حکومات غربی واقعيت ها را ناديده می 
خودستائی نمايند با آنکه می دانند اين مفهوم مانند فاژه " همکاری های ستراتيژيک"آنها ترجيح می دهند از . بايد باشد

م در افريقا چطور قدرت برای تحقق عاليق ملی هدفمندانه بکار برده می شود می تواني. کشيدن بی محتوی است
دليل . چين در حال مستعمره ساختن اين قاره در کوشش است تا کنترول منابع انرژی آنجا را بدست آرد. مشاهده کنيم

ممکن بجا باشد . آورده می شود که ما البته پرنسيپ های ديموکراسی خود را داريم و حقوق ملل را مراعات می کنيم
از حکومت های غربی پيشکش می گردند تا قدم های جديتر برداشته که پرنسيپ های خرد مندانه از طرف بعضی 

جلو گيری از استعمال قدرت به سود وفادار . اگراين اشاره به پرنسيپ ها، صادقانه باشد، اشتباه خواهد بود. نشوند
  : بودن به پرنسيپ های خود، توان عمل را از کشور های غربی می گيرد در حاليکه طرف مقابل صرف دو مفهوم

  . را می داند و بس– قدرت و پول -
اين يک لبخند تاريخ است که رژيم های مطلقه عيناً  به وسيلۀ همان افکار تقويه می شوند که غرب دهه های دراز در 

 اقتصاد بازار آزاد، حقوق ملکيت، تبادلۀ –برابر حکومات کمونيستی از آن دفاع کرده و در جهان گذشتۀ کمونيستی 
ولی غرب قبل از بيست سال يک موفقيت نيمه بدست آورد زيرا کانِسپت .  پذيرفته می شد- ديگر چيزهاآزاد کاالها و

بالکل . های سياسی ديموکراسی مانند حقوق بشر، انتخابات سری، آزادی مطبوعات در آن تحقق پيدا کرده نتوانستند
ً . خالف آن  ازين لحاظ انکشاف يافته و مؤثريت کافی دارند کاِسپت های اقتصادی غربی درکشور های مطلقه عينا

  .زيرا آزادی های ديموکراسی درتطبيق آنها مخل واقع شده نمی توانند
به اين . در ديموکراسی، تمول يک جامعه نه تنها به اساس کارآئی اقصادی بلکه به اساس عدالت توزيع می گردد

. و پوتنسيال اقتصادی آن بکلی به پايان نمی رسدذريعه ثبات سياسی و صلح جوئی يک کشور تقويه می شود، 
 نمايند و سويۀ پايان ستاندرد اجتماعی را دستکاریمی توانند پول رايج خود را ) مانند چين(برخالف حکومات مطلقه 

گرچه انسان . سرمايه گذاران داخلی و خارجی را نظر به ضرورت سلب ملکيت نمايند) مانند روسيه(بکار گيرند يا 
شور های که بصورت مطلقه رهبری می گردند می توانند پول بدست آرند ولی رهبران قدرت را نمی توانند های ک

  . کنترول نمايند
اگر ما سطح اخالقی را مراعات نکنيم  و صرف روی عمل سياسی سخن گويم آنگاه رژيم های مطلقه از ديموکراسی 

در تصميم گيری ها و تطبيق آن . ت بيشتر معتدل هستندگرچه کيفت تصميم گری ها در هردو صور. دست باال دارند
شکل حکومت مطلقه واضحاً  تثبيت . معلوم دار آن حکومت در منفعت قراردارد که هردو را به سرعت به سر برساند

  . هدف ، سرعت اتخاذ تصميم، هدف مندی عمل و کمزدن نظر عامۀ خود و بيگانه را ممکن می سازد
ولی پای ايدولوژی ديگر در بازی شامل . بيست سال که از جنگ سرد می گذرد، دوام داردرقابت سيستم ها در ظرف 

شکل حاضرۀ مسابقۀ سيستم ها را رقابت در اقتصاد بازار آزادِ  ديموکراسی و غير ديموکراسی تشکيل می . نيست
ه اند و ديموکراسی ها در بعضی عاليم شاهد آن اند که  رژيم های مطلقه در چلنج های زمان بهتر تطابق يافت. دهد

  .رقابت های صلح جويانه با جوامع مطلقه ايستادگی کرده نمی توانند
  

                                            
.می رسد%) ٢اتحاديه اروپا  (% ١٠ الی ٥به د رشد اقتصادی شان ساالنه ناين کشور ها که در آستانۀ انکشاف قراردار  ١  
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  سناريوهای انکشاف بيشتر
 در شرايط حاضر بهتر قابليت تطبيق دارد نسبت به اقتصاد غير ديموکراسیاگر صدق کند که اقتصاد بازار آزادِ  

اقالً  . م که غرب کدام چانس ها را برای انتخاب عمل در اختيار داردبايد ما فکر آنرا کنيديموکراسی ، بازار آزادِ  
يک  تصور اين خواهد بود که ديموکراسی در جوامع مطلقه جبرا ًً آورده شود تا آنها با تطبيق طرزالعمل های آن نيز 

  . ولی اين امکان، نظر به موقف صلحجويانۀ غربی شايد عملی نباشد. مانند غرب از کار بمانند
کشور های غربی خواهند توانست قدم به قدم از ُمدل . در سمت ضد آن روان است) شايد عملی شده بتواند(مکان دوم ا

  .خود را در برابر حکومات مطلقه اصالح نمايند" استعداد رقابت"تصميم گيری ديموکراسی صرف نظر کرده و با آن 
مات ديموکراسی در اصالح استعداد عمل خود هستند به همين حال حکو. چنين ال معنی که معلوم می شود نخواهد بود

اتحاديۀ ) انتگريشن(هستۀ سياست ادغام . اين معنی که آنها انتخاب کنندگان را از پروسۀ تصميم گيری بيرون می رانند
  .اروپا اين است که انتخاب کنندگان منزوی گردند و ميالن درسياست اقليم و انرژی هم طوری ديگری نيست

سوم که از همه بيشتر عملی بنظرمی رسد، برای ديموکراسی ها اين فرضيه اساس دارد که اقتصاد بازار آزادِ  در راه 
اين راه .   يک ديگر وجود داشته باشندهمرای همديگر ونه پهلویديموکراسی و غير ديموکراسی صرف می توانند 

اشد که تناسب قدرت های فعلی را بين جوامع مطلقه و  شايد اين ب هدف. بر آمد را می توان بنام مخالفين مرتب ياد کرد
منطقی خواهد بو که در قدم . ديموکراسی دريک حد معين کرخت کرد تا تلفات قدرت غرب به حد اقل تقرب کرده باشد

انتقال کاال و جريان مالی بايد واضحاً  و شديدتر تحت . اول خط فاصل با اقتصاد جوامع مطلقه محتاطانه تعين گردد
ترول قرار گيرند و از سرعت جريان تبادلۀ کاال ها بين اقتصاد بازار آزاِد ديموکراسی و غير ديموکراسی بايد کن

  .کاسته شود
  

  روی آنچه در فکر خطور نمی کند، فکر شود
غير ممکن است؟ غرب قبل از بيست سال به يک موفقيت نيمه نايل گرديد و اگر حاال درد يک ناکامی مکمل را نمی 

اگر کشورهای غربی کرکتر ديموکراسی و صلح داخلی را می خواهند نگاه .  بکشد، بايد اقدامی به عمل آردخواهد
دارند بايد در محيط سياسی خود تأثير انداز باشند؛ اين فزيک قدرت است، چه امروز يا بيست سال قبل، اين است 

، هرمن خان، در مرحلۀ داغ جنگ سرد تقاضا فيوچرلوگ امريکانی . مفهوم مناقشات بين جوامع ديموکراسی و مطلقه
  آيا امروز وقت آن نرسيده ست؟. » روی آنچه در فکر خطور نمی کند، فکر شود  «: کرد

غرب بايد اعتراف کند که بعضی از عناصر نظام اقتصادی اش تغيير پذير است اگر از سقوط کامل آن سيستم 
به طور مثال ممکن است زندگی بر . ر هستيم ولی بايد ادامه دهيم جلوگيری به عمل آيد؛ ما در زمينه قسماً  دست بکا

گرچه اين عمل با اصول . متشبثين غربی که نرخ های انرژی را بلند می برند، با کنترول شديد مشکل ساخته شود
  همنوائی ندارد ولی  در تاريخ اقتصاد بازار آزاد مرتبۀ اول نيست که قسمت های از اين٢مکتب شيکاگوخالص 

  .سيستم،  برای اينکه تمام سيستم نجات يابد، تغيير داده می شود
به اين معنی هم فهميده می شود که ما بايد آماده باشيم  به تمايلی " روی آنچه در فکر خطور نمی کند، فکر شود"

 نه از رقابت و حکومات مطلقه. تجديد نظر کنيم که به موافقه و همکاری با عاملين رقابت، به هرقيمت که باشد، برسيم
چرا بايد قواعد روش بين سيستم های ديموکراسی باهم در روش با رژيم های مطلقه نيز . نه از مناقشات هراس دارند

مراعات گردد؟ آيا براخالف آن هم عملی می شود؟ آيا هوشيارانه خواهد بود و استقبال خواهد گريد اگر پيش آمد 
  ف نا مطلوب باشد، نيز مراعات گردد؟منصفانۀ غربی در برابر رقيب که ممکن طر

هم معنی می دهد که کشورهای غربی در مناطق غنی از مواد خام " روی آنچه در فکر خطور نمی کند، فکر شود"
مثال مهم به نظر می رسد که به نحو از آنحا دوباره کنترول بيشتر منابع انرژی . بصورت تهاجمی دست بکار شوند

گرچه در اروپا اکثراً  از قبول .  را کرده می تواند ما بايد آنرا نيز به سر رسانده بتوانيمماگر چين اين کار. بدست آيد
آن اجتناب می ورزند ولی در عراق وضع بعد از پنج سال عرق ريزی در راه استقرار ثبات، آهسته آهسته به آرامی 

زاِد ديموکراسی و غير ديموکراسی، بايد از بيان تذکر يافتۀ باال، اسباب مناقشات بين اقتصاد بازار آ. می کشاند
  .آموخت

  . آنچه در فکر خطور نمی کند؟ شايد هم چنين باشد
ولی اگر ديموکراسی ها به اختيار کردن حد فاصل اقتصادی و سياست خارجی تها جمی تصميم اتخاذ نکنند، به يقين 

م اول ملکيت و به تعقيب آن قدرت شان کامل از روش بی باکانۀ سرمايه داری در جوامع مطلقه پامال شده، در قد
  پايان .غصب می گردد

                                            
. از طرف پوهنتون شيکاگو شامل علم اقتصاد گرديده است٢٠پروگرامی است که در قرن   ٢  


