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  م٢٠٠٨جنوری                داکتر عبدالحی نيازی  
 
 

  ابعاد  اقتصادی و سياسی عدالت اجتماعى
  

 دين مقدس اسالم است و در آيات مقدس و  پاک قرآن کريم خداوند ۀتآمين عدالت در بعد دينی خود يکې از ارکان عمد
به تحقيق خداوند شما را به عدل ) ا مرکم بالعدل ان اهللا ي(در چندين مورد حکم به عدالت نموده است چنان چه فرموده 

ميان مردم حکم و ) واذا حکمتم بين الناس ان تحکمو ا بالعدل (  فرموده است ٥٨امر مي کند و در سورۀ نسا آيه  
اما دربعد سياسی آن اصطالح تآمين عدالت اجتماعی مکرراً  منحيث يک شعار سياسی بکار . قضاوت نماييد به عدالت

يل می می رو د که ابعاد اجتماعی داشته که بنياد و زيربنای آن را اقتصاد سياسی  قوانين اجتماعی در جامعه مدنی تش
دهد تا ضروريات اقتصادی و مادی جامعه را به شکل عادالنه تدوين نمايد که روبنای آن رفاع عامه و تأمين حقوق  

راسی فعاليت های اقتصادی دولت بايد بيشتر  س ديموکراسی اجتماعی يااز نظر دوکتورين. بشر می سازد وسيال ديمو
از نظر . متوجه پروژه های زير بنای اقتصادی جامعه باشد مانند راه سازی، توليد انرژی، صنايع ثقيله و امثال آن

تيوری اقتصادی سوسيال ديموکراسی دولت بايد  بخاطر جلوکيری از قطبی شدن اقتصادی جامعه بين ثروتمندان و 
ا  فعاليت های سکتور اقتصاد خصوصی را رهبری و نظارت  کندد و بين رشد اقتصاد دولتی و سکتور خصوصی فقر

بنابر آن . اقتصادی فعاليت ها را هم آهنگ کند  تا زمينه رشد متوازن و متناسب اقتصادی ملی کشور فراهم سازد
رد د تا که توريد و توليد سکتور خصوصی سکتور اقتصاد خصوصی درچوکات رشد اقتصاد زيربنايی جامعه تدوين 

دولت بايد سکتور خصوصی توليد را از .  متناسب به نيازمندی  اقتصادی جامعه و مطابق به منافع ملی رشد يابد
. طريق قانون نامه کار توليدی و قانون نامه مالياتی نظارت کند تا مزد کاگر و شرايط کار عادالنه به وجود آيد

د صرف حق دولت می باشد تنها در صورتيکه منافع ملی ايجاب نمايد و قشر کم درآمد جامعه از انحصار توليد و توري
صدمه رقابت مارکيت آزاد حفظ نمايد و زمان انحصار دولت بايد مطابق منافع ملی در رابطه با توليد و توريد 

ردد يت آزاد چک و بيالنس   خصوصی عبارت است از بنياد ايجاد رقابت و لغو انحصار اعم از دولتی و بخش. مار
تيوری اقتصادی ليبرال يا بازار آزاد که مرحله نهای رشد بازار آزاد درکشور های صنعتی قابل برسی و تحقيق 

گيری از تجارب کشورهای را که در جهان سوم مدل سوسيال  جهت توسعه اقتصادی  و اجتماعی جهت بهره . ميباشد
صادی جامعه برگزيدند برای کشورهای در حال روبه رشد مانند افعانستان مناسب ديموکراسی را برای ادارۀ امور اقت 
 رفاه عامه  است و برای بارور شدن ديموکراسی بخصوص در عرصه اقتصادی و اجتماعی به هدف ايجاد دولت 

 ديموکراسی عبارت است از حرکت گام به گام و انجام ترين خصوصيت اقتصاد سوسيال  برجسته . ضروری است
هدف . اصالحات اقتصادی و اجتماعی تدريجی برای انجام تحوالت عميق اقتصادی اجتماعی در جامعه است

ديموکراسی حرکت به سمتی است که در آن عدالت اجتماعی به طور نسبی در بعد  اصالحات اقتصادی سوسيال 
ی تحقق اهداف اقتصادی و آمال اقتصادی برقرار و ملت از امکانات اقتصادی، سرمايه های ملی و حقوق مساوی برا

ديموکراسی، جامعه و روند سياسی  تطبيق پرنسيپ های اقتصادی سوسيال . اجتماعی و سياسی خود برخوردار شوند
گری سياسی و مافيای اقتصادی نجات داده و آن را به جنبشی ملی و اجتماعی تبديل ميکند  اقتصادی را از دام انقالبی
اياالت متحده امريکا راه اقتصاد ليبرال و کپيتالستی، اتحاد . لت اجتماعی اساس آن ميباشدکه حافظ منا فع ملی و عدا

شوروی سابق و چين از طريق اقتصاد سوسيالستی و کشور های اسکنديناوی و کانادا از طريق استفاده اقتصاد 
ل ديموکراسی و کشور پرنسيپ های سوسيال ديموکراسی و در جهان سوم هند از طريق از پرنسيپ اقتصاد سوسيا

رشد اقتصادی هر کشور و هر نهاد . های عربی از طريق عوايد منابع نفتی به مدارج رشد اقتصادی رسيده اند
کرد واقعی و در يک روند شناخته شده و تحليل  از احوال اقتصادی است و نه از روی دساتير و  اقتصادی در نقد عمل

با اين . اها و يا تصورات انتزاعی که ديگران از او دارند و تحميل ميکنندنسخه های اقتصادی کشور های اجنبی و ادع
ديموکراسی خصوصآ  در مدل کشور های اسکانديناوی  در  توانم بگويم که پرنسيپ اقتصادی سوسيال  تصور می

.  ده استجهت تحصيل عدالت اجتماعی از طريق  انتظام توليد ملی و توزيع ثروت و امکانات ملی در جامعه عمل کر
ديموکراسی تنها در نوع نگاه آنها به قشر کم درآمد و ضعيف جامعه  تفاوت پرنسيپ های اقتصاد ليبراليسم و سوسيال 

يری از آسيب  اگر تجربه تطبيق پرنسيپ . ديدن اقتصادی و اجتماعی اين قشر و انقطاب اقتصادی جامعه است و جلو 
را که به )  سوئدن، ناروی، دانمارک، فنالند و ايسلند(اسکانديناوی ديموکراسی در کشورهای  های اقتصاد سوسيال 

ديموکراسی  در همه کشورهای اين منطقه پالن  نظر بسياری از دانشمندان دکتورين اقتصادی و سياسی سوسيال 
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گذاری اقتصادی و اجتماعی گسترده در زيربنای جامعه جهت رفاه عامه در دستور کار قرار داشته است مدنظر 
يرم می بينيم که هدف اصلی اين دولت پذير جامعه  ها رفاه اقتصادی، عدالت اجتماعی و  توانمند سازی قشر آسيب  بي

مقصود اصلی از تطبيق پرنسيپ . ها در جهت تحقق اين اهداف برای همه ملت تدارک ديدند بوده است که اين دولت
احه اقتصادملی است و وظيفه دولت تضمين فرصت های اقتصاد سوسيال ديموکراسی عبارت عدالت اجتماعی در س

اتخاذ چنين ستراتيژی  . های عادالنه و منصفانه برای ملت جهت رشد و بالندگی اقتصادی در جامعه  مدنی است
مستلزم عکس العمل و مداخله دولت در برخی ساحات زيربنای اقتصادی ملی است، ساحات که اقتصاد ليبرال مداخله 

وددر آنها را مخالف راسی بادر نظر داشت منافع ملی ) اقتصاد آزاد(  اساسات  ر چه سوسيال ديمو می دانند ا
 .وعدالت اجتماعی به صورت اجمال اصول اقتصاد آزاد را می تواند بپزيرد

در افغانستان خودداری دولت از حضور در فعاليت های توريدی و توليدی بخاطر جذب مشارکت وسعيتر بخش  
 امور توريد و توليدی و توجه بيشتر به تعاون به سکتور خصوصی  از شاخص های اصلی سکتور خصوصی در

در اين رابطه دولت تصدی های خود را به سرعت واگذار به . سياست اقتصادی دولت مطابق به قانون اساسی است
هاى  مانساز. سکتور خصوصی ميکند تا حضور بخش سکتور خصوصی  در اقتصاد ملی بنيادی و پررنگ تر شود

آنند و  و بانك جهانى نقشى مهم در اين روند ايفا مي (IMF) المللى پول المللى نظير صندوق بين مالى و اقتصادى بين
سازى تصدی های دولتی  ها را براى خصوصي از طريق دادن اعتبارات به آشورهاى در حال توسعه و مقروض، آن

ذاری اقتصادی  دولت در امور زيربن ايى تحت فشار قرار ميدهد  دولت فکر ميکند که بهترين راه تشويق و پالن 
های اقتصادی دولت است حتی  برای بهبود شرايط اقتصادی کشور آزادسازی اقتصاد و برداشتن انحصار از فعاليت

آريانا افغان ايرالينز منحيث زير بنای ترانسپورت . قبل از استحکام زيربنای ساختار اقتصادی کشور توسط دولت
ذبيح اهللا عصمتی می گويد او به حامد کرزی . ( يی ملی افغانستان قربانی اين پاليسی اقتصادی دولت شده استهوا

رئيس جمهور افغانستان پيشنهاد کرده که تصميم بگيرد شرکت هواپيمايی آريانا را به بخش خصوصی واگذار کند و يا 
ن و تنظيم سياست اقتصادی و قانونمند نمودن بازار آار از تدوي). به عنوان ارائه کننده خدمات ملی، از آن حمايت کند

در سطح زيربنايی، موفقيت های اقتصادی و اجتماعی دولت بستگی به توانايی آنان در . وظايف دولت در جامعه است
ذاری و تطابق با شرايط متغير ملی و بين المللی و بهره گيری فرصت حاصله از تغيير شرايط  ميباشد ای دني. پالن 

جهانی شده امروز نيازمند پالن های اقتصادی است آه از انعطاف پذيری فوق العاده ای برخوردار باشد و يكی از 
زيرا . چلنج های بزرگ جوامع نيز رسيدن به اين درجه از انعطاف پذيری است تا رشد اقتصادی پايدار و مستمر باشد

امل وجود دارد و از اين رو تحليل هر دو در استمرار بين رشد و توسعه اقتصادی با تحوالت اقتصادی جهان تع
يرد در جهان اقتصاد در دهه های آينده با . اقتصادی ضروری است تا کشور در بستر بحران اقتصادی مزمن قرار ن

ظهور وسيع هسته های اقتصادی جديد در اتحاد اروپا، چين و هندوستان سير توليد سريع خواهد بود و کشورهای 
با زير بنای اقتصادی ضعيف و آن کشورهای که اقتصاد شان متکی به رقابت بازار آزاد و روبنايی باشد جهان سوم 

ان تغيير  ان و زيان توليد کندد با چلنج های جديد مواجه و بازار مصرف به نفع کارتل های اقتصادی توريد کند
 به پالن های زيربنای اقتصادی سبب رشد کارتل های اقتصادی در بازار آزاد و عدم توجه دولت. خواهد خورد

ی ملت به سکتور خصوصی اقتصادی  خواهد شد و سکتورخصوصی درصورت رشد توليد اقتصاد هند و  وابست
چين از عرصه توليد عقب خواهد نشست زيرا توليد صنعتی کشور عمدتآ بازار داخلی خواهد داشت و توليد داخلی 

ی رکود  خواد کر) افغانستان( د و در بازار توريد پول کش کشور به بازارخارجی کاناليزه شده  و افزايش به يک بار
خواه ناخواه از آلمان به چين » قهرمان صادرات جهان« . های جهانی باعث آاهش ارزش افغانی خواهد شد قيمت

 رشد انداز چشم. [بايست افزايش يابد منتقل خواهد شد و برای جبران اين وضعيت، مصرف داخلی در آلمان می
های   توسعه، در فاصله سال حال توليد ناخالص ملی کشورهای در: تر از هميشه است اقتصادی جهان سوم، روشن

درصد رشد اقتصادی و ديناميزم  جاری شش درصد افزايش يافت و کشورهای آفريقايی در سال  سی٢٠٠٧ تا ٢٠٠٣
 .[باال خواهند داشت

بخش آينده بهتر برای رشد کشورهای در حال توسعه   ملل متحد، نويدگزارش ساالنه بنياد تجارت و توسعه سازمان[
آند که رشد مجموع اقتصاد جهانی در سال گذشته  تازگی در ژنو انتشار يافت، تاکيد می اين گزارش، که به . است

 ]. دهم درصد خواهد رسيد۴ و ٣مثبت بود و امسال نيز به 
حال ابراز نگرانی  داند و در عين موتور متحرک اقتصاد جهانی میاين گزارش، اياالت متحده آمريکا را همچنان [

کارشناس » هاينرفالسبک«به گفته . کند که کسری موازنه تجارت آمريکا، بر اقتصاد جهانی اثر منفی ميگذارد می
اين خطر وجود دارد که لوکوموتيو رشد اقتصادی ديگر پيشروی «: ارشد بخش تجارت و توسعه سازمان ملل متحد



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

 
   7از  ٣ :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 

 

کند، زيرا کسری موازنه تجارتی خيلی باال است و تمام جهان زمانی درک خواهد کرد که آمريکا به تغيير بنيادی ن
 .]»ها خواهد بود نرخ برابری دالر نياز دارد و اين تنها به معنای کاهش ارزش دالر، برای مقابله با بدهی

 توسعه اقتصاد  و مستمر براي تدوين ستراتيژيهدف اصلي از ارائه اين بحث، نشان دادن ضرورت مطالعات جديد  
ملی در ساحه زراعت و توسعه صنعت  و قرار گرفتن اقتصاد کشور در زنجيرۀ توليد جهاني و نظام تقسيم توليد 

هاي اقتصادی کشور های منطقه در ساحه توليد و  اتخاذ يك استراتيژي صنعتي نيازمند  تحليل پالن . جهاني است
توسعه اقتصادی و رشد بازار داخلى  نيازمند . و توانايی رقابت توليدی در بازار اقتصاد ليبرال استتوسعه فناوري ها 

در جهان سوم اقتصاد دانان  بر نقش حياتى . يک ديناميسم مستقل و ملى جهت رشد زير بنای اقتصادى کشور است
 .ددولت در توسعه اقتصادى و اقتصاد برنامه ريزى شده دولتى  تاکيد مى کنن

توسعه اقتصاد ملی که عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغييرات بنيادی در زير بنای اقتصاد جامعه و افزايش  
عدم ثبات اقتصادی فعلی افغانستان امروز . های فيزيکی، انسانی و اجتماعی  کشور های توليدی اعم از ظرفيت ظرفيت

ه متمرکز دولتی و عدم درک کامل از مدير مارکيت آزاد و ناشی است از چرخش عظيم در روند عنعنوی اقتصاد نيم
ذاری در بخش توسعه اقتصاد ملی که توسعه اقتصادی افغانستان را با رکود مواجه نموده است با پالنيزه . عدم پالن 

ن کردن زير بنای اقتصاد ملی در توسعه اقتصادی کشور ثبات اقتصادی و رشد کمی و کيفی توليد حاصل و در کنار آ
بخش بازار آزاد و نهادهای اجتماعی نيز متحول خواهند شد و باعث افزايش توليدات صنعتی، زراعتی و افزايش 

رديده  و اين  امر به معنی توسعه اقتصاد ملی است حمايت دولت از اقتصاد بازار آزاد و تقويت . شغل در کشور 
رامی داشت منافع ملی سکتور خصوصی بايد در چوکات و تبانی پالن های زيربنای اقتص يرد زيرا  اد ملی صورت 

  .درحقيقت راه را جهت رفتن به سوی رفاه اجتماعی و اقتصادی باز می کند
جهت جلوگيری از سلطه اقتصادی کشورهای ديگر بر اقتصادملی افغانستان  الزم است زير بنای رشد اقتصاد ملی 

های استقالل اقتصادی، عدم تأثيرپذيری از  مهم ترين شاخصبايد ستراتيژيک و پالنيزه شده باشد که اين امر از 
گسترده نوسانات و بحران اقتصادی در سطح منطقه و جهان ميباشد و باعث ثبات ارزش پول افغانی و نداشتن اتکا به 

مرکی است نقش انتظامی دولت در اقتصاد بازار اساسی بوده و رشد اقتصادی . اقتصاد تک محصولی از توريد 
رول  دولت در کشور های صنعتی . ستان از طريق رشد بخش زراعت و ايجاد صنايع سبک امکان پذير می باشدافغان

در شرايط ليبرال اکونومی يا اقتصاد بازارآزاد در برگيرندۀ سيستم تدابير قانونی ، اداری و کنترولی است که توسط 
يردادارات با صالحيت دولتی و مؤسسات اقتصادی اجتماعی به منظورت . أمين توازن و ثبات اقتصادی صورت می 

تطبيق پرنسيپ های اقتصادی ليبرال  درکشورهای غير صنعتی به آسانی ممکن نيست و درشرايط فعلی افغانستان 
تنطيم دولتی اقتصاد با ستراتيژی . عدم مداخله دولت در امور اقتصادی بازار دور از تصور عدالت اجتماعی است

دارای دستآورد های در توسعه اقتصاد ملی خواهد بود زيرا تجربه نشان داده که تطبيق کلی و زيربنای اقتصاد ملی 
سريع  قوانين تجارت بازار آزاد  به کشورهای فقير صدمه می زند و سبب ايجاد اقتصاد آنارشيستی و مافيای بازار 

زيربنائی در ايجاد بحران اقتصادی به آزاد ميشود و از همه مهمتر مسبب انقطاب اقتصادی جتمعه ،  فقر زأ و عامل 
در افغانستان امروز بخاطر اتخاذ سياست اقتصاد بازار آزاد توسط دولت، فعاليت هاى اقتصادى، توسط . شمار می آيد

سکتور خصوصى داخلى و خارجى  انجام مى شود و دولت در آن نقش نظاره گر و کنترول کننده را بر عهده دارد در 
ی روبه رشد رول مهم رادر توسعه اقتصادی، تنظيم دولتی اقتصاد در مرحله گذار از اقتصاد حاليکه در کشور ها

ذار و چرخش توسط دولت به صورت  پالنی بر پايه مالکيت دولتی به اقتصاد بازار بر پايه مالکيت خصوصی 
نه . متضرر نه شود درامدتدريجی انجام می دهد نه آنی تا شيرازه ابتکار اقتصادی از دست دولت نه رود و قشر کم 

عامل تنظيم دولتی اقتصاد )اقتصاد مختلط ( تنها درکشور های روبه رشد اجرای برنامه سياست اقتصادی دولت 
ميباشد بلکی حتی تنظيم و کنترول اقتصاد توسط دولت به يک ضرورت جدی در کشور های پيشرفته اقتصاد 

 توسعه اقتصاد ملی و ورشد ا قتصاد بازار آزاد تنها در تبانی در کشور های روبه رشد. بازارآزاد تبديل شده است
اقتصاد پالنی بر پايه مالکيت دولتی مى تواند عدالت اجتماعى و زمينه کار را براى مردم  فراهم سازد که درک اين 

بايد  دولت افغانستان . تيوری يک مسؤوليت بزرگ براى دولت و سرمايه گذاران افغان در داخل و خارج مى باشد
يرد  تا بتواند در مواقع الزم  کشور  اساسات زير بنايی  و ذخاير ستراتيژيک و سيستم مدرن  انتقاالتی  را مدنظر ب

  ساختار سياست. را از بحرانهای ناشی از مواد نفتی  و نوسانات در قيم در بازار بين المللی محفوظ  نگهدارد
توسعه محوری . جاد وضعيت دشوارتری در اقتصاد آشور بيانجامدتواند به اي اقتصادی دولت  در صورت تداوم می

تر  اقتصاد بر اساس پرنسيپ های لبراليزم اقتصادی، ساختار اقتصادی و ساحه فعاليت های اقتصادی دولت را تن
ذارد و متوسل به شيوه های نادرست سياست اقتصادی می  ساخته و دولت برمبنای سياست نه بر مبنای اقتصاد قدم مي

  .شود
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اگر توليد . رشد اقتصادی ملی عبارت است از افزايش توليد، کاهش توريد وازدياد درآمد سرانه ملی در کشور  ميباشد
توان گفت که در آن کشور، رشد  مواد خام وپخته اجناس به هر وسيله ممکن در يک کشور افزايش پيدا کند، می

ر رشد . است اقتصادی اتفاق افتاده اقتصادی ملی عبارت است از افزايش توليد در کشور در يک سال  يا به عبارت دي
ذشته است که در مجموع ، افزايش توليد ناخالص ملی به نسبت مقدار آن در  GNP در مقايسه با مقدار آن در سال 

ذشته  رشد اقتصادی ملی به شمار ميرد ی توليد ناخالص ملی، ناشی از افزايش ميزان توليدات داخلی م. يک سال 
 .حذف ميگردد) تورم(ها  باشد و تأثير افزايش قيمت

اول ميتود  که سازمان هاي بين المللي آمار و ارقام خود را . براي محاسبه درآمد سرانه دو فرمول وجود دارد 
ميتود دوم براي محاسبه درآمد . براساس آن محاسبه مي کنند عبارت از ميتود برابری قدرت خريد در کشور ها است

توليد ناخالص ملی کشور را بر جمعيت تقسيم کرده عدد به دست آمده عبارت از درآمد سرانه ملی کشور :  ملیسرانه
نظر به لست کشورها بر پايه توليد ناخالص داخلی ) ميالدی (٢٠٠۵(المللی پول  در فهرست صندوق بين. است

مليون دالر ٣١،٨۶٨آن    GDP خلی يا کشور جهان است که توليد ناخالص دا٩١افغانستان ) برابری قدرت خريد(
 .بوده است در حاليکه اتحاديه اروپا در رديف اول و اياالت متخده در رديف دوم قرار دارد

در قدم اول  . رشد اقتصاد زراعتی شيرازه اقتصاد ملی در افغانستان است که بايد رشد آن ستراتيژيک و پالنيزه باشد
د از تثبيت زمين کشتی و اصالحات اراضی ، تقسيم آب، تنظيم قوه کار ورشد عوامل فيزيکی توليد زراعتی عبارت ان

تکنالوژی زراعتی ميباشند که وجود آنها از نظر کمی و کيفی زيربنای شرط الزم ازدياد توليد زراعتی است، در قدم 
. منت زراعت ميباشددوم عوامل غيرفيزيکی توليد که ريشه در مديريت و اداره منسجم  اقتصاد زراعتی توسط ديپارت

با توجه عميق دولت به اهميت و ضرورت مسلکی بودن مديريت و اداره اقتصاد زراعتی توليد زراعتی مصدر رشد 
ردد بنابراين به منظور توليد زراعت مطلوب و منسجم عوامل فيزيکی و غيرفيزيکی توليد در کنار . اقتصاد ملی می 

رفته اهميت. باشند يکديگر الزم و ملزوم هم می  اقتصاد زراعتی  در جهان امروز در صدر پالن های دولتی قرار 
ای که اهميت غذايی به عنوان يکی از  است زيرا يکی از مشکالت اساسی بشر تأمين نيازهای غذايی است، به گونه

 زراعت از های علوم اقتصادزراعتی به عنوان يکی از شاخه. های دولتها قرار گرفته است اهداف مهم سرلوحه برنامه
اش امروز به شکل يک  های زراعت به تدريج مطرح شد و با سير تکاملی حدود يک قرن پيش در کنار ساير رشته

. علم منسجم و مدرن در مراکز تدريش عالی و تحقيقاتی در اختيار عالقمندان علم و جامعه زراعت قرار گرفته است
ه بر علم زراعت، اصول علم اقتصاد را نيز آموخته های زراعتی، حضور متخصصانی که عالو در عرصه فعاليت

های توليدی محصوالت  باشند و بتوانند با استفاده از تجربيات و دانش خود، در زمينه پالن سازی و تهيه طرح
زراعتی بطور اقتصادی فعاليت کنند، از ضروريات تحول زراعت کشور است و اين امر، جايگاه و اهميت رشته 

 .کند اعتی را به خوبی مشخص میانجنير اقتصاد زر
ر هر نوع کاهش در توليد زراعتی يا صنعتی سبب  رکود اقتصادی عبارت است کاهش رشد توليد ناخالص داخلی م

 ماه تا يکسال زياد تر دوام کند زيرا کم ٦رکود اقتصادی اقتصادی نبايد به صورت نارمل از . رکود اقتصادی می شود
بنآ افغانستان با رکود اقتصادی . بب کاهش درآمد سرانه ملی  و افزايش تقاضا ميباشدشدن توليد صنعتی و زراعتی س

   .مواجه بوده است نه با بحران اقتصادی
بحران اقتصادی عبارت است از پيدا شدن اضافه توليد صنعتی وزراعتی يعنی پرشدن بازار از اموالی است که بازار 

وقتی در بازار مشتری نباشد اموال توليد شده به . ر به پرداخت آن نيسترا مشبوع کرده و خريدار متمايل و يا قاد
شود فابرکات بسته  می شود و بيکاری وسيع و  فروش نرود متعاقبآ و طبعًا توليدات نيز کاهش ميابد و حتی متوقف می

. افزايد حران میآيد که به نوبه خويش فروش اموال باز هم دشوارتر می شود و بر عمق ب مليونی کارگران بيش می
ماند، قرضداران توان پرداخت قروض خود را در سر موعد  سيستم کريدت يا اعتباری سرمايه داری از کار باز می

کند، موسسات سرمايه داری يکی پس از ديگری ورشکست  ها در بازار تنزل می بهای سهام شرکت. دهند از دست می
برای جلوکيری از بحران اقتصادی ارزيابی قدرت . بق می شودشوند و بحران اقتصادی با رکود اقتصادی منط می

 .خريد مردم و تناسب توليد، وارزيابی ثبات سياسی يک اصل مهم به شمار ميرود
گردد از آن جای که سطح قيمت محصوالت و خدمات  های محلی کشورها محاسبه می شاخص درآمد سرانه از قيمت 

های متداول برای مقايسه ساختار اقتصادی کشورهای  ی از روشيک. در کشورهای مختلف جهان يکسان نيست
های حاکم در يک   از قيمت مختلف، استفاده از شاخص برابری قدرت خريد است که با استفاده از اين ميتود مجموعه

 .کشور در نظر گرفته می شود
صنعتی جهان به وقوع  در امريکا و اکثر کشور های ١٩٢٩ - ١٩٣٣های  در رکود عظيم اقتصادی که در سال

کمتر از ( رسيد %۴۴پيوست جهان دربحران و تشنج کمی حجم توليد اقتصادی فروع رفت و حجم توليد در جهان به 
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ترين کشورهای سرمايه داری از نظر حجم توليد به سطح ) نصف ميزان قبل از بحران شد  سال پيش ٣٠ يا ٢٠و بزر
. گر از کار بيکار شداند و هزاران مؤسسه صنعتی ورشکست گرديدچهل مليون نفر کار. از بحران رکود برگشتند

قدم علم کردن . زيانی که از اين بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بيش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود
 چين و هند در عرصه توليد صنعتی  امروز لبۀ تيز افزايش رکود اقتصادی و نيروی ويرانگر آن متوجه کارگران و

رده است از همين جاست که به ايجاد بنياد اقتصاد مختلط يا . توليدکنندگان و سرمايه داران کشور های جهان سوم 
ردد تا اقتصاد نيمه متمرکز دولتی  اقتصاد سياسی سوسيال ديموکراسی در جهان سوم ضرورت مبرم  احساس می 

اقتصاد سياسی سوسيال ديموکراسی . اخلی حفظ نمايدبتواند شيرازه اقتصاد ملی را از در حمايت از توليد صنعتی د
اصالت . عبارتست از علم قوانين توليد و توزيع نعمات مادی بر مبنای منا فع ملی و توانمندی قشر کم درآمد درجامعه

اقتصاد سوسيال ديموکراسی در  رشد تدريج اقتصاد جامعه و مناسبات اجتماعی و اقتصادی بسزا بوده و اهميت آن در 
يری از انقطاب اقتصادی جامعه است و علم اقتصاد نيز بيشتر به اهميت توسعه اقتصادی ورشد اقشار کم درآمد ج لو

در واقع علم اقتصاد سوسيال ديموکراسی يک روش مطالعه علمی درباره پديدههای اقتصادی تأمين . تآکيد می کند
 اقتصاد است بر محور ايديالوژی که منافع علم Political Economy اقتصاد سياسی يا. عدالت اجتماعی است

 .طبقات اجتماعی و اقتصادی مختلف را مورد مطالعه سياسی قرار ميدهد
ر تحميل اقتصاد   رديده است م اقتصاد بازار آزاد باعث رشد اقتصادی و رقابت سالم بين کشور های صنعتی جهان 

کشور رو به رشد کشوريست که دارای .   می باشدسوسيال ديموکراسی امروز تنها ضرورت کشور های در حال رشد
اين مفهوم به طور کلی در مورد کشورهای فقير و . سطح نسبتًا پايين توليد اقتصادی و ترقی اجتماعی و سياسی باشد

 ميزان آم  ترين خصوصيت آشورهاي در حال توسعه ميزان پايين تخصص مسلکی، مهم. رود کم در آمد بکار می
 ميزان بلند پرداخت قرضه  توليد ناخالص داخلي ، آم بودن سطح حاصالت زراعتی و صنعتی،  کمی درآمدسرانۀ ملی،
استقالل ملی تاحدی تابع استقالل اقتصاد . ساختارهاي ضعيف زير بنای اقتصادی و تكنولوژي مي باشد خارجي دولت، 

وانند بر تصميمات دولت ملی نفوذ و سياسی است به اين مفهوم که ساير دولت های صنعتی به ميزان زيادی نه ميت
 .تأثير به سزا داشته باشند به شرط که دولت ملی از آهن سريع توسعه اقتصادی برخوردار باشد

اقتصاد سياسی کالسيک سرمايه داری در جريان تکامل تدريجی شيوه توليد سرمايه داری پديد است که نمايندگان 
دو ميباشند که ايشان گام های مهمی در راه درک قوانين توليد و توزيع برجسته آن نظير آدام سميت و ديويد ريکار

اين دو عالم پايه های تحقيق علمی اقتصاد سرمايه داری را . اجتماعی نعمات مادی در جامعه سرمايه داری برداشتند
ه توليد است که پی ريزی کرند و مکتب نظام سرمايه داری را بدون نقص و جاودانی می دانند و معتقد اند که توسع

ر درجهان سوم  تناسب توليد، توريد  و توزيع به . توسعه مبادله ها را ممكن مي سازد  و سيستم به ميان می آورد م
اساس منافع ملی  تنها در پرتو اقتصاد سوسيال ديموکراسی از طريق تأمين حقوق مساوی و تطبيق عدالت اجتماعی 

و مرد مقابل کار مساوی مزد مساوی و متناسب به نرخ بازار بدست صورت پذير می باشد و هر کس اعم از زن 
ردد و روحيه سلطه  آرورد و قشر کم درآمد جامعه در  مقابل مارکيت آزد و رقابت توليد و توريد تاحدی مصون می 
ا قانون در بعد اقتصادی و اجتماعی، جای حاکميت جبر و فشار سکتور خصوصی توليدی و توريدی را ميگيرد رير

زير بنای اقتصاد جامعه يا اقتصاد کالن دردست دولت منتخب ملی ميباشد و بر اقتصاد خورد يعنی توليد و توريد 
ان کنترول داشته می باشد در جهان سوم  رفاه اجتماعی از طريق پالن های زير بنای دولت حاصل می شود نه .  کنند

ماعی را از جنبش سوسيال ديموکراسی  در اروپا اقتباس  ادبيات معاصر سياسی شعارعدالت اجت. رقابت بازار آزاد
اما تحميل کلی  شعار . است و بعدآ اين شعار از طرف جنبش های راست و چپ و اسالمی در سراسر دنيا بلند شد

عدالت اجتماعی به صورت کامل نظر به کرکتر انسان ها و ساختار جامعه انسانی و روابط ميان انسان ها ناممکن 
اما تحميل نسبی عدالت اجتماعی  شيرازۀ ثبات سياسی و اجتماعی را درجامعه مستحکم می سازد و جلو ميباشد 

يرد شور دو اصل عمده تأمين عدالت احتماعی می . خشونت را تاحدوی مي تأمين برابرى و مساوات برای اتباع يک 
 .ها به حسب گوهر و ذات برابرند بياشد زيرا انسان

سی فعلی افغانستان نتيجه رشد سياسی، اقتصای و اجتماعی کشور نميباشد و بنا بر جبر جامعه همان طوريکه ديموکرا
جهانی تحميل شده است سير اقتصادی در افغانستان به  طرف اقتصاد لببرال و سير سياسی به طرف ليبرال 

نی تحقق می يابند که مردم ليبرال ديموکراسی  در کشور های پيشرفته نظام سرمايه داری  زما.   ديموکراسی می رود
در دولت های ملی به اساس آيديالوژی و موقف اقتصادی خود گروه بندی شده و از انتخابات آزاد درک روشن 
وتوانايی رقابت سياسی سالم و منصفانه برخوردار باشند و احزاب و گروه های سياسی، مديای مستقل مسؤول و اتباع 

تطبيق . ی دارای مسؤوليت ملی و بدون دخالت دولت وجود داشته باشندها NGOآموزش ديده، جامعه مدنی و با
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ديموکراسی در جهان سوم باعث تضعيف نظام مرکزی و هرج ومرج سياسی و اقتصادی  اجباری پرنسپ های ليبرال
ردد  .می شود و تأمين دموکراسی وعدالت اجتماعی وحاکميت قانون جامعه تضعيف مي

معناى برابرى . ترين معناى تأمين عدالت اجتماعی است کشوراز مهم ترين ابعاد و اصلىبرابرى حقوق  سياسی اتباع  
اين است آه همه اتباع  صرف نظر از  نژاد، مذهب، قوميت،  کلتور، زبان  و جنس  دارای حقوق و امتيازات  

ی ميکنند و تابعيت کشور را ندا رند از اين تمامی نعمات، سياسی و اجتماعی مساوی اند اما افرادی که درجامعه زند
امتيازات و حقوق اجتماعی برخورار نيستند و همين جاست که عدالت اجتماعی ابعادسياسی  در محدودۀ هر کشور 

اند و  دارد در حاليکه در بعد مذهبی،  معنی عدالت و  برابرى اين است آه انسان ها دو گونه يا چند گونه آفريده نشده 
مردم مثل .  الناس آأسنان المشط: صلى اهللا عليه وآله وسلم  می فرمايد چه رسول اآرمتابعيت کشوری ندارند چنان

تأمين عدالت اجتماعى در عرصه . تأمين  عدالت و مساوات برای ابنای بشر حکم عام است.  هاى شانه هستند دانه
يردسياسى، فرهنگى و اقتصادى مطابق قانون هر کشوراز هم فرق ميکند و جنبه ايديالوژيک  قوانين سياسی و .  می 

گردد و آار اصلى قانون، تعيين  مدنی عبارت از مجموعه مقرراتى است آه براى استقرار نظم در جامعه وضع مى
 بخش است آه خود عادالنه باشد و عادالنه بودن  قانون در صورتى تعادل.  هاى صحيح رفتار اجتماعى ميباشد شيوه

وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند .  قانون گذاران و مجريان آن عادل باشندقانون به اين است آه منبع قانون،
 .آنند پذيرند و به آن عمل مى گذاران و مجريان آن اعتماد يابند، قانون را مى و به عدالت قانون 

هم ديگر احترام داشته يابد آه افراد مطابق قوانين عادالنه مدنی به حقوق  عدالت اجتماعی در عمل آن زمانى تحقق مى
باشد و دولت عادالنه مجری قانون عادالنه باشد، اختيار و يا تصرفى آه حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به 

 .حق آن چيزى است آه مشروع  و قابل رعايت باشد. حقوق فرد پرهيز گردد
عادل  سياسی و اجتماع هنگامى ميسر ت.  به اساس اصول عدالت اجتماعی افراد در جامعه داراى حقوق استند 

گردد آه اين حقوق مراعات شود مثآل حق تعيين اشتراک در مسايل  سياسی و اجتماعی کشور و اگر  اين حق به  مى
رفته شود ردد تا جلو خشونت در جامعه  در .  داليلى سياسی  از جامعه سلب گردد بايد سعی گيردد که دوباره تأمين 

سعادت و آمال هر انسانى در گرو . اند راد در جامعه به شناخت حقوق متقابل خود با ديگران ملزم بعد اجتماعی همه اف
توازن يا توزيع عادالنه امکانات سياسی، اقتصادی و اجتماعی  . شناخت و مراعات حقوقى است آه بر گردن اوست

توازن اين است آه امكانات . ر دارددر جامعه ارتباط بسيارى نزديک با ثبات سياسی، اقتصادی و رشد سراسری کشو
عدالت اجتماعی  در ابعاد اقتصادی سبب دوام و بقا  ثبات . دولتی به نحو عادالنه و صحيح در جامعه تقسيم گردد

ردد و از پيدايش شكاف عميق طبقاتى و انقطاب جامعه در دو قطب مرفه و ثروتمند و فقير و  سياسی  در جامعه می 
يری می . آند مقطعى و محدود نباشد توازن رشد اقتصادی بايد مصلحت آل جامعه را تأمين .  نمايدنيازمند جلو 

تحميل مساوات، برابری و توازن  اقتصادی و اجتماعی  در جامعه با  رشد روحيه اطاعت از قانون در اجتماع  به 
تأمين عدالت اجتماعى را مقرون نحوى پی ريزی شود آه با مراعات حقوِق تمامى اتباع همراه باشد اين امر است که 

ساالری اجتماعی يک  ديموکراسی يا مردم  سوسيال. تر می سازد و سوسيال ديموکراسی تيوری آنرا تدوين ميکند
سوسياليسم " در اروپا ارائه و تدوين شده است و نبايد با ٢٠ايدئولوژی سياسی است که در نيمه دهه دوم قرن  

کسيزم است مغالطه شود زيراسوسيال ديموکراسی يک گرايشی غيرانقالبی  که از شاخه های مار" دموکراتيک
وريفورمست به نفع تأمين عدالت اجتماعی در جامعه که پايه های اقتصادی آن در اقتصاد مختلط يا نيمه متمرکز دولت 

 در جوامع می باشد و اساسات مارکيت آزاد رامطابق لزوم ديد منافع ملی می پزيرد و مبين نوعی عدالت نسبی
کار و سرمايه به » تقابل«و اين جريان به جای . داری به نفع اقشار کم درآمد است صنعتی با تعديل مناسبات سرمايه 

خواهانه اجتماعی حرکت  های  سياسی سوسيال ديموکراسی به سمت اهداف عدالت ارزش. ها معتقد است آن» تعامل«
سترده مالکيت برافزار  های خشن نظام سرمايه  مميزههمچنين  اين جريان  سعی می کند برخی . ميکند داری که ابعاد 

يرد و سبب بهره گيری کتلوی انسان ها در جامعه می شود به شيوه  توليد و قروض بانکی با ربع بلند را در بر می 
د به نفع اقشار رفورمستی به نفع افراد کم درآمد جامعه تغيير دهد و درکشور های صنعتی از مسئله رقابت بازار آزا

ديموکراسی يک بحث و يک  سوسيال. کم درآمد استفاده نمايد و راه را برای رشد اقتصاد طبقه متوسط جامعه باز کند
گرايش عام است که به طور عام و کلی به دنبال تحقق آزادی، ديموکراسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی در حرکت 

اجتماعی نسبی در جامعه افغانی مستلزم اصالح سيستم اقتصادی دولت و دستيابی به رفاه ملی و تأمين عدالت . است
اصالح اساسات اقتصاد ليبرال نو پای افغانستان است که تنها از راه اصالح در پالن سازی های ستراتيژيک دولت و 

. های دولتی اقتصادی دولت برای مردم ميباشد، نه صرفآ  در غيردولتی کردن  تصدی  تر آن امکان توزيع عادالنه
ريزی توسعه اقتصاد ملی را به دست سکتور خصوصی اقتصاد و متصديان بازار آزاد به دست  نبايد ابتکار  برنامه 

در افغانستان بايد رشد  ديموکراسی همرا با رشد و توسعه اقتصادی ملی باشد و گرنه سوق دادن ديموکراسی . سپرد
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زار آزاد، تنها راه را برای کاناليزه کردن درآمد ملی به سود سرمايه سياسی به سمت ليبراليسم اقتصادی و اقتصاد با
علرغم .  داران بزرګ بازار باز ميکند و اين اتفاقی است که تحت لوای بازار آزاد اخير در افغانستان روی داده است

ق نيست اما باآن آنکه هيچ ايديو لوژی سياسی به طور مکمل و تيوريک در هيچ جامعه به شکل دراماتيک قابل تطبي
توان بعضی پرنسيپ های اقتصادی سوسيال  هم تحليل عميق اجتماعی و اقتصادی کشور های جهان سوم می

ديموکراسی را نوعی ديموکراسی  ملی بر بنياد اقتصاد توسعه اقتصاد ملی  برای ديموکراتيزه کردن قوانين مدنی،  
ردن سطح  توليد ملی و کاهش توريد و استحکام اقتدار ملی سياسی و اقتصادی و ملی کردن  منابع معدنی و بلند ب

دانست زيرا در تيوری مردم ساالری اجتماعی هدف تأمين حد اقل رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی و از بين بردن فقر 
هدف از سوسيال ديموکراسی در جهان سوم اين است که ديموکراسی را مطابق به .  اقتصادی در کشور است

ام کند و عدالت اجتماعی را جانشين جبر و فشار نمايد و نيازمندی  های اقتصادی، سياسی و اجتماعی در جامعه هم
اقشارکم درآمد جامعه از بنياد اقتصادی دنيای سرمايه داری يعنی از رقابت های بازار آزاد در اتکا به پالن های 

دولت مانند صحت، سرپنا و ) سوسيال(اه اجتماعیاقتصادی زيربنای دولت کمترين آسيب را بيبنند يعنی پالن های رف
  .تعليم و تربيه مجانی متوجه قشر کم درآمد جامعه باشد

عدالت  اجتماعی  را در جوامع مختلف هر شخصي برزم و مقتضاي علم، دانش، ادراک و ايديالوژی سياسی خود 
 دی و يا  گروهی خود متفاوت و نظر به  شرايط  سياسی زماني و مکاني کشور خود و طرز ديد هاي سياسی فر

از نظر فردی عدالت اجتماعي زماني مي تواند که در يک جامعه تأمين گردد که براي هر فرد . متغير تعبير می کند
جامعه کاري داده شود که استعداد و شايستگي آن را دارا باشد و شخص مذکور از مداخله نمودن در کار ديگران خود 

رددداري نمايد تا شايسته س ی .  االری از نظر اجتماعی تأمين  به صورت کل افراد جامعه به آن مدارج عالي  زند
مدنی نرسيده اند که اخالق عالي انساني و حقوق ديگر افراد جامعه را رعايت  کنند بنا  پابندی به شعار شايسته 

ردد و عدالت اجتماعي در جامعه ساالری و با سپردن کار به اهل کار با درک واقعي از دانش و استعداد  است تأم ين 
پس عدالت اجتماعی در ابعاد سياسی آن عبارت از تحميل اصل برابري و مساوات . استقرار و تحکيم حاصل نمايد

ی اجتماعی است و اين امر مربوط  تمام افراد اجتماع را در برابر قانون و احقاق حقوق افراد جامعه در تمام ابعاد زند
فا اقتصادی و حالت تعادل اجتماعی  در جامعه است ميان حاکميت و مردم و اين حالت  به  معنی به تحقق حد وسط ر

استمرار ثبات است بر مبناي عدالت و رعايت حقوق و آزادي هاي فردي، اجتماعي و آزادي بيان وانديشه و دادن حق 
 اعمال شايسته تشويق ميکند تا از اعمال تأمين عدالت اجتماعي در جامعه افراد جامعه را به جانب اجراي. به حق دار

تحميل عدالت اجتماعي تضمين کننده استمرار سياسی و برابري و مساوات در . نا جايز و خشونت آميز اجتناب نمايد
ان های سياسی، اقتصادی و اجتماعی غير دولتی بايد سعی نمانيد که آن چه اسباب . ميان افراد جامعه است دولت و ار

يرد تا افراد تأمين و است قرار عدالت اجتماعي است و تطبيق آن باالي همه افراد جامعه به طور يک سان صورت 
 .جامعه در برابر قانون يک سان عمل نمايند و احکام آن باالي همه يکسان تطبيق گردد

 انسانها، تآ مين عدالت اجتماعی حتی به صورت نسبی در جامعه عبارت از اساس اصل همزيستى  مسالمت آميز بين
و فلسفه اخالق اجتماعى و فضيلت است و با حقوق بشر، کرامت انسانى، آزادى و حفظ ارزش هاى انسانى درآ ميخته 

تأمين عدالت اجتماعی يکی از مبرم ترين وظايف هر دولت مشروع است و عدم تأمين نسبی . و ازهم جدا ناپذيراست
ر سؤال می برد و دولت به عنوان حاکم مطلق و مردم به عدالت اجتماعی مشروعيت هر نوع دولت منتخب را زي

عنوان محکوم تلقی می شوند، فساد اجتماعی و خيانت به ارزش های ملی کشور به يک کار روزمره و حالت 
 .استمرار تبديل خواهد شد

  
 پايان

 


