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   و قلت منابع  جهانی رشد نفوس
   جوامع غربی آمادۀ تقليل ممکنۀ سطح تمول شان نيستند–آينده و ريسک 

  
دربن " اقتصاد و جامعه" م، در رأس موسسۀ ١٩٣٩ نو يسندۀ مضمون، متولد Meinhard Miegelمين هارد ميگل 

آينده و ريسک، عواقب « تحت عنوان ) ِان، ِست، ِست(ۀ آتی خلص ريفراتی است که او در پوديم نوشت. قرار دارد
  .ايراد کرده بود که اينک ترجمۀ آن تقديم است» ترقی

  
 
 

 نفر فی روز ١٧٠ ازدياد نفوس جهان در هر دقيقه به
آيا منابع دست داشته کافی خواهد بود . تخمين می شود

ان تمول سرزمين غرب تا به بسياری از نفوس جه
  تأمين گردد؟

  
  

Favela in Säo Paulo 

  
  

ولی هر قدر طرز حيات با اتکاء به . جوامع غربی  با ستاندرت عالی سطح انکشاف حياتی در تاريخ يکتاست
تدارک مواد مورد . تکنولوِژی به جهانی شدن می پيوندد، به همان پيمانه ديد نظر از آينده غير مطمئن جلوه می کند

  آيا برای آن امادگی وجود دارد؟. می توانند به مشکل دچار گردند) فاضله(ضرورت و رفع مواد زائد 
  

آنچيزيکه می خواهم درين بيان به آن بپردازم، توانائی و يا بيشتر عدم مو جوديت توانائی برای آينده درکلتور غربی 
سلۀ وابستگی های زنجيری را به حرکت می درضمن می دانم کدام سل. ما به شکل امروزی اش، دستياب می گردد

درين راستا بدبينی کلتوری در يک جامعه، مانند جامعۀ . معدوم شدن غرب، هراس از آينده، بد بينی کلتوری : اندازم 
خوشبينی و ظيفۀ مردم است و اين . ما که بدون هيچگونه اتکاء، به خوشبينی پناه برده است، وسيلۀ است برای بربادی

رار فيلسوف اخالق و حامی اقتصاد، آدم سميت برنتانوی، که به اساس آن خوشبين مردمان هستند با تخمين با وجودق
 .توانائی  بيش از حد و يک اعتماد بی معنی به طالع خويش

و اما شايد همين مخلوط  از تخمين بی حد توانائی و اعتماد بی معنی به طالعست،  که انسان در سفر طويلش در 
 کريستف کلومبوسشايد با يک تخمين عاقالنۀ توانائی و شرايط ، . ه اين پيمانه به پيشرفت نايل آمده استعنصروقت ب

 از نيل آرمسترونگ به هواپيمايی خود باال نمی شدند و رايتبه سفرخود به سمت غرب ادامه نمی داد، برادران 
در معکوس . ی عظيمی را در خود پنهان داشتندزيرا همۀ اين اقدامات ريسک ها. کپسول خود به مهتات پياده نمی شد

جنگ های وحشت آور، بحرانات مالی، . آن، با کمتر خوشبينی، بشريت از آالم و بدبختی های زياد در امان می ماند
اکثراً  در عقب اين همه عوامل ،  تخمين بيش از حد اطمينان به .  سقوط های بازار های بورس، افالس مو سسات

از همين لحاظ به جا خواهد بود تا نبايد تمام ريسک ها را که در آينده به . بی معنی به طالع، قرار دارندخود و اعتماد 
  .آنها مواجه می باشيم، از نظر انداخت

  

 تصادم دو انکشاف
به ريسک های عمدۀ آيندۀ پيشبينی شده،  تصادم تهديد کنندۀ دو انکشاف جهانی تعلق می گيرد که کلتور غرب را به 

يکی از اين دو انکشاف را رشد انفالقی نفوس جهانی در . کال امروزی اش به ضررکلی مواجه خواهد ساختاش
. ارتباط با خواست بال شرط مبنی بر اينکه شرايط مادی حيات به صورت دوامدار اصالح گردد، تشکيل می دهد

 تنگناه رفع قلت آب، مواد خوراکی، انکشاف ضد آنرا که هميشه بيشتر احساس می گردد، تدارک و اما بيشتر از آن
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اگر اين تصادم تهديد کننده به وقوع بپيوندد، نتايج آن شکل دراماتيک را ارائه . انرژی و محيط زيست در برمی گيرد
  . خواهد کرد

  :چندی از حقايق
 ٩٠و  هزارنفر را در روز -٢٥٠ نفر بلند می رود و اين رشد  ١٧٠در حال حاضر نفوس جهان در هردقيقه به 

 سال گذشته نفوس جهان به ٣٠در  .  مليون انسان را درسال که به پيمانۀ نفوس  آلمان و سويس می باشد، در بر دارد
  سال  آينده رشد ٣٠در  . م ١٩٥٠ ميليارد ارتقا يافته و اين مساوی است  به شمار نفوس تمام جهان در سال ٢،٤

به اين .  ميليارد نفوس جهان را می برد٩،٣لل متحد انتظار  م  م٢٠٥٠برای سال . نفوس کمی قليلترخواهد بود
  .  سه چند ارتقا يافته است- ٢٠٥٠ الی  ١٩٦٥ از سال  –صورت شمار نفوس جهان ضمن حيات يک انسان 

آنها تحصيل و جای کار می . همۀ اين انسان ها آرزو دارند بخورند و بنوشند، لباس بپوشند و سکونت اختيار کنند
و اکثريت آنها تمام اين . دارک صحی و حصه داشتن در حيات کلتوری و اجتماعی را ضرورت دارندخواهند، ت

اين به کدام معنی است؟ اگر دريک . شرايط را به يک سويۀ بلندتر آرزو می برند نسبت به آنچه تا حال وجود دارد
دو  % ٣٦به  % ١٨ از امروز م  شمار ثروت مندان جهان به صورت نسبی٢٠٥٠سنناريو تقاضا شود که الی سال 

 آن ١٠/١باقی مانده اقالً  % ١٩ديگر نيم ستاندرت زندگی فی صدی متذکره را داشته باشد و % ٤٥چند گردد، 
 يقينا  در يک جهان شفاف با حکمفرمائی آرامش و صلح اهداف نه –ستاندرد حياتی را نصيب شود که متمولين دارند 

  . در چهار دهۀ آينده به چهار چند ارتقا يابد١  بايد توليد اجتماعی-تی خواهد بودچندان بلند پروازانۀ ستاندرت حيا
  

  رشد ممتد
، در اوقات نه چندان دور گذشته از % ٣رشد او سط ساالنه از . صرف طبق محاسبه چندان مشکلی به نظر نمی رسد

 به –نعتی از تجارب خود می دانند  طوريکه کشورهای پيش گام ص–ازين جهت . اين بلند تر بود، تجاوز نخواهد کرد
بصورت . با ستاندرت بهتر حياتی رشد تقليل می يابد. مراتب مشکل خواهد بود در آينده هم به رشد بلندتر دست يافت

غير قابل مقايسه مهم اين است که با فهم، دانش و علوم پيشرفتۀ تخنيکی وسطح توانائی، کوشش برای چهار چند و در 
  . ويا حتی دو چند ساختن ظرفيت توليد اجتماعی روی زمين، به ناکامی به انجامدصورت ممکن سه چند

  :برای فهم بيشتر اينک چند حقيقت
اگر .  ميليارد به آب پاک دست رسی ندارد١،٢همين حاال نيم ميليار انسان از قلت آب نوشيدنی رنج می برد و 
ته شود، می تواند شمار انسان های که به قلت آب تخمينات ملل متحد و ديگر منابع صاحب صالحيت  در نظر گرف

تا کجا از اين ارتقا جلو گيری به عمل آمده می تواند، تاحال درشک .  ميليارد باال برود٣ به ٢٠٥٠دچار اند الی سال 
 جمعی می گويند ما به آن قادر هستيم و. بوده و مشروط به موجوديت منابع بی حد زيادی انرژی ارزان قيمت می باشد

اگر قدرت آن مسير نگردد مطمئناً  جنگ در مورد آب دامن گير ما . جمعی هم می گويند به تأمين آن قدرت نداريم
  .خواهد بود که اروپائی ها از آن هم کنار نخواهند ماند

  

  علم چه کرده می تواند و چه بايد بکند؟
 توليد مواد خوراکی انکار ناپذير است و بکار برد آب برا. در جائيکه تشنگی باشد، گرسنگی نيز به سراغ می آيد

بروز مشکل ديگر اين است که توسعه ساحۀ زمين .  اين توليد در حال حاضر با آبياری مصنوعی بدست می آيد% ٤٠
ولی ازيک سو نفوس جهان چهار . ازدياد می يابد % ٠،١٤های زراعتی به حد نهايی دکه می زند و با آن هم ساالنه 

 .می گردد و از جانب ديگر مشکل تر اينکه زمين های جديد برای زراعت آماده شده نمی تواندچند سريعتر عالوه 
هردو مسئله به . اکثراً  اين موضوع قطع جنگالت ساحات بزرگ  و ضروزت آبياری مصنوعی را در بر می گيرد

 ميليار بصورت ١،٢ و  مليون انسان بصورت غير مستقيم٢٥٠وجود آمدن ساحات دشتی را احتوا می کند که از آن 
ً  با        % ٠،٢در عين زمان، به سطح حهانی، .  مستقيم تهديد می شوند ساحات جنگالت انقباض می کند که مقايستا

  . و سعت کشور آلمان قابل مقايسه است
 ميليارد ٢٠در حال حاضر  . حيوانی  برای نفوس جهان تشکيل می دهد" ُپروتيينی"تنگناه ديگر را تدارک مواد 

حيوان ازقبيل اسپ، گاو يا خوگ در نگاه داشت شامل هسنتد و با اين هم به حد نهايی با در نظرداشت ماهی گيری 
 چند ارتقا يافته است که به اين ١٠ به اين سو به ١٩٥٠مقدار ماهی که گرفته می شود از سال . توصل بعمل آمده است

يک کارگربايد برای . ماهی، با اندک مقدار کم يا زياد و يا مساوی، در دسترس استتمام منابع % ٦٠اساس امروز، 
   .نسبت به چهل سال قبل بيشتر کار کند" کابلياو"بدست آوردن يک پاوند ماهی 

                                            
مجموعی همه فعاليت های اقتصادی در يک سال  ١  
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 با باز هم علم بايد خال ها را ُپر کند به نحويکه اقسام نباتات و حيواناتی را به وجود آورد تا از امروزکرده غير متعادل
آيا علم می تواند اين . نظرها درين زمينه متفاوت استند. علم بايد اين کار را بکند و هم نبايد بکند. اکتفا و ُپر ثمر باشند

ولی چه . جنت جديد بايد شگوفان گردد. را به سر رساند؟ بعضی ها، نه همه، اميد های زيادی را به آن بسته می دانند
و تا آنگاه در . حتی خوشبين ها هم چيزی نمی گويند و اين به وقت ضرورت داردوقت اين آرزو برآورده می شود، 

اميد های زياد در ارتباظ با آيندۀ انرژی و تدارک مواد خام . پهلوی جنگ آب، جنگ گرسنگی نيز شعله ور خواهد شد
بل مالحظه داشته اينکه علوم و تخنيک در گذشته های نه چندان دور پيشرفت های قا. اذهان را مصروف می دارد

ولی هم چنان انکار نا پذير است که تقاضای روز افزون عمالً  و خاصتاً  برای . است، شک و ترديدی وجود ندارد
 ستارپيشگوئی ٨٠در شروع سال های . و جود دارد) ذوغال، نفت، گاز، و يورانيوم ( فوسيل های حامل انرژی 

 بيش از ده ٢١ بود که يک بيرل تيل در مرحلۀ اول قرن تضمين کرده» Herman Kannهرمن کان «امرکائی ، 
را در بر داشته باشد، مستانه تعريف می " اشباع نفت" او از پيشروی های تخنيکی قرن که  . دالر قيمت نخواهد داشت

 دالر کشيد و اين پيشگوئی که نرخ تيل الی ١٠٠ دالری پيشگوئی شده سخن به ١٠طوريکه همه می دانيم از . کرد
  . دالر خواهد رسيد بدون ترديد بجای خود باقی است ٢٠٠ به فی بيرل ٢٠٢٠

بااين وضع فانتازی بسيار وسيع ضرورت نيست که انسان تصور کند قلت جدی انرژی  و يا بلند رفتن نرخ آن برای 
 قرار دارند، کشورهای ما که قبالً  صنعتی شده اند و برای کشور های رو به انکشاف و آنهای که در آستانۀ انکشاف

حيات همۀ ما و اما خاصتا زندگی در ممالک پيشرفتۀ صنعتی بصورت راديکال تغيير خواهد . چه معنی خواهد داشت
با آن هم يکی از منافع جامعۀ ماست که ساالنه همان . ما در کوتاه ترين مدت جامعۀ خود را نخواهيم شناخت. يافت

  .  دهد که به وجود آمدن آن تخميناً  يک مليون سال را در بر گرفته استمقدار انرژيی فوسيل را مورد استفاده قرارمی
بشريت تا حال، . در برابر تنگناه منابع تدارکاتی که عاليم آن پيداست، تنگناه رفع مواد زيادی و فاضله قرار می گيرد
ان مواد غير کار صرف نظر از گروپ های کوچک، زمين، هوا و آب را  بدون کوچکترين تفکربه حيث انبار رايگ

از همين نگاه  آمادگی برای خاتمه بخشيدن اين تخريب محيط زيست روز . آمد و فاضله مورد استفاده قرار می دهد
: اکنون اين قدرپيداست. عاليم آنچه بايد جای گير آن شود صرف بصورت خاکه عرض اندام دارد. افزون می گردد

رفع مواد اضافی و . سبت به امروز با مصارف گزاف پيوند خواهد داشتتعامل آينده برای رفع مواد اضافی و فاضله ن
  .فاضله بزرگترين فکتور را در بيالنس اقتصادی دول تشکيل خواهد داد

  

  عواقب تغيير اقليم
من . تعريف می گردد به نحو فزاينده از پوتنسيال توليد اقتصادی دول می کاهد» تغيير اقليم« همزمان آنچه با مفهوم 

در ارتباط به اين موضوع کافی است تثبيت گردد که تغيير حاضر . واهم  درين جا به عوامل آن تماس بگيرمنمی خ
شرايط اقليمی زندگی بسياری از انسان ها را تهديد به خرابی می کند و در نتيجه بايد در سطح جهانی سعی و کوشش 

  .لق شده بتواند موازنۀ خ– تاجايکه ممکن است –بيش از حد بعمل آيد تابرای آن 
در آينده شمار انسان های پير، نه تنها در بين ما،  .باالخره نبايد تغيير در ساختمان نفوس به سويۀ جهانی  ناگفته بماند

از نگاه . بلکه در بسياری از کشورهای جهان و با آن شمار مريضان و محتاجان به غمخورشی ناگهان بلند می رود
  .ی سالخورده، مريض و محتاج به غمخورشی متمولتر نمی شوداقتصادی يک جامعۀ با انسان ها

با تنگناه تدارک و تهيۀ مواد، تنگناه رفع مواد اضافی و فاضله و : از همه اين عوامل چنين نتيجه گيری می شود
ردن همچنان با تغيير اقليم و ساختمان نفوس در آينده منابع مادی تمول ما از يک جانب و ازسوی ديگر منبع بدست آو

. و باقی انسان ها کمتر درک می گردد) اروپا(تفاوت تمول بين ما . آن ها هرچه بيشتر مورد استفاده قرار می گيرند
ما نمی . بسياری از ديگران مانند ما زحمت می کشند و مانند ما تحصيل کرده اند ولی ستاندرت پايان حياتی دارند

و ما چه خواهيم کرد اگر گرسنگی . ند يا هوارا کمتر کثيف نمايندتوانيم به آن ها بگويم کمتر انرژی بمصرف برسان
دامن گيرانسان ها شود و يا زمين های وسيع در بحر غرق گردد؟ به حيث سيل بين نظاره کردن کمتر ممکن خواهد 

  .بود
  

  تمول مادی مورد نظر است
نظر مادی می شود مطمئناً  چيزی در آيا ما، کشور های وقت تر صنغتی شده، آمادۀ چنين يک  انکشاف  هستيم؟ از 

 به اين سو پنج چند شده است و ستاندرت زندگی ما ٢٠ملکيت و پيمانۀ خدمات سرانه از نصف قرن .  پيش گرفت
حتی غريب ترين ما شامل پنجم حصۀ متمولين باقی . در حال از ديگر انسان ها کرده ده مرتبه بلندتر است) اروپا(

ارم و يا هم سوم حصۀ تمول مادی امروزۀ خود صرف نظر کردن به ما گران تمام نمی از چه. نفوس جهان می گردد
  . با آن هم دريک مقايسۀ تاريخی و بين المللی وضع زندگی ما عالی خواهد بود. شود
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  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 س ذيل با ما تماس بگيريدلطفًا  به آدر. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

درکلتور . نه خير) نويسنده(چنين اقدام را قبول و قادر به آن خواهيم بود؟ بفکرمن ) روحی(ولی آيا از نظر منتال 
ربی ما به اشکال موجودۀ امروزی از نسل ها به اين سو به اندازۀ متوجه ازدياد تمول مادی بوده ايم که حتی توقف غ

، صرف نظر از رکود اقتصادی ، بحيث چلنج بزرگ اقتصادی، اجتماعی و سياسی پنداشته )بدون رشد(در اقتصاد 
من . نظم آزاد ديمو کراسی زير سؤال برده می شوداين نه تنها باعث سقوط حکومت ها می گردد بلکه حتی . می شود

هراس دارم که با از دست دادن تمول مادی تشنج های اجتماعی چنان شديد می شوند که وقت و يا ناوقت به لت و 
  .حفظ ما تقدم از آن مهترين ستراتيژی های خواهد بود که بايد اختيار گردد. کوب وجراحت می انجامد

  
  پايان
  

**********  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


