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  نگاھی اجمالی به نظام ھای اقتصادی در جھان

   اقتصاد مختلط– اقتصاد بازار –اقتصاد پالن مرکزی 

  

 اجتماعی را می شناسند که از آنجمله کمون اوليه و –وع شکل بندی يا فرماسيون اقتصادی  ن٥جوامع بشری تاکنون 

در نظام ھای غير طبقاتی توليد جمعی . کمونيزم غير طبقاتی؛ برده داری، فيودالی و سرمايه داری طبقاتی می باشد

که توليد جمعی است، اما توزيع آن  اما در جوامع طبقاتی با آن. و توزيع نعم مادی نظر به کار و نظر به نياز است

طوريکه مالک وسايل توليد، در خلق نعمات مادی ھيچ سھمی ندارد، اما بيشترين سھم را از . غير عادالنه می باشد

  .توليد می برد

می گذرد، در مرحلۀ سوسياليزم سيستم اقتصادی آن به ) سوسياليزم و کمونيزم( اشتراکی که از دو مرحلۀ ۀجامع

شعار اصلی . ياد می شود" اقتصاد پالن مرکزی"اتوری پرولتارياست که اين نوع سيستم اقتصادی به نام دست ديکت

دولت پرولتاريا با طرح برنامه . می باشد» از ھر کس به اندازۀ توانش و به ھر کس به اندازۀ کارش«اين مرحله 

زرگ و بورژوازی کمپرادور توليد را ھای توليدی و با مصادره کردن صنايع سنگين و سرمايه ھای بورژوازی ب

ھمچنان تالش دارد تا فاصلۀ طبقاتی را ھر . سمت و سو داده و از بروز بحران ھای اقتصادی جلوگيری می کند

روز کمتر نمايد چون سوسياليزم مرحلۀ گذار است، فلھذا نه تنھا طبقات استثمارکننده و استثمار شونده در سطح نسبتاً 

لکه بورژوازی بزرگ چون مار زخمی در تالش است تا قدرت از دست رفتۀ خود را دوباره ضعيف وجود دارند، ب

اقتصاد «ی از ئ، قسماً نشانه ھا»اقتصاد پالن مرکزی«در اوايل اين مرحله عالوه بر حاکميت قوی . به دست آورد

  .نيز ديده می شود که به صورت تدريجی فعاليت ھای آن کمرنگ می شود» مختلط

بعدی يا کمونيزم که فاصلۀ طبقاتی به صفر تقرب نموده، سيستم اقتصادی آن از طرف عموم جامعه به در مرحلۀ 

» از ھرکس به اندازۀ توانش و به ھر کس به اندازۀ نيازش«مفھوم واقعی کلمه طوری رھبری می گردد که شعار 

 سرکوب يک طبقه توسط طبقۀ دولت که وسيلۀ. جامۀ عمل پوشيده و نعم مادی مطابق اين شعار توزيع می گردد

ديگر می باشد و ھميشه به نفع طبقات حاکم فعاليت می نمايد، در مرحلۀ کمونيزم از بين رفته و  عالوه بر اقتصاد 

  .تمامی بخش ھای جامعه توسط عموم مردم رھبری و کنترول می گردد
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ن ايا مالک سکتور خصوصی  در نظام ھای طبقاتی، مخصوصاً در نظام سرمايه داری، اقتصاد کشورھا توسط

وسايل توليد طوری رھبری می شود که ھر مالک وسايل توليد به صورت مجزا از ديگر توليد کنندگان تالش می 

نمايد تا برنامه ھای توليدی خود را با در نظرداشت قانون عرضه و تقاضا تنظيم نموده و سعی دارد تا تقاضای بازار 

  . ياد می کند» اقتصاد بازار«يستم اقتصادی را به نام را خود مرفوع نمايد که اين نوع س

 ھا، بندھای برق و ساير پروژه با آنھم در نظام سرمايه برای پيشبرد پروژه ھای کالن اقتصادی مانند اعمار شاھراه

دھد، دولت خود تشبث  ی که سکتور خصوصی به علت نبود مفاد آنی در آنھا به فعاليت در آن عالقه نشان نمیئھا

  .را داد» اقتصاد مختلط«توان نام  ی نمايد که به اين نوع فعاليت ھای اقتصادی دولت،  میم

چون ھر توليد کننده به فکر مرفوع نمودن تقاضای بازار است، لذا بحران ھای اقتصادی گاھی به شکل حاد و مزمن 

اوايل شکل گيری نظام سرمايه طوريکه در . آن و گاھی به صورت غير مشھود و غير جدی آن به وجود می آيد

داری که رقابت آزاد بود، بحران ھای اقتصادی ھر چند سال يکبار به وقوع می پيوست که در نتيجۀ اين بحران ھا 

که خيل عظيمی از کارگران از کار اخراج می شدند، توليد اضافی يا به ابحار ريخته می شد يا به نحو  عالوه بر اين

  . رفت ديگری از بين می

ا گذشت زمان، نظام سرمايه داری به مرحلۀ باالتر آن يعنی امپرياليزم و انحصار تحول نمود و رقابت از شکل آزاد ب

در مرحلۀ امپرياليزم کارتل ھا، سنديکا ھا، تراست ھا و کنسرن ھا که اتحاديه . به شکل انحصاری آن تغيير کرد

    .ھای سرمايه داری می باشند، انحصار را به وجود آوردند

امپرياليزم که به مثابۀ باالترين مرحلۀ سرمايه داری از طرف علمای اقتصاد سياسی شناخته شده، قادر گرديده تا 

در اين . فاصله زمانی بحران ھای اقتصادی را زياد ساخته و به جای صدور کاال به صدور سرمايه رو بياورد

ای نموده و توانسته نقش واسطۀ قوی را بين  حظهمرحله، بورژوازی کمپرادور يا بورژوازی دالل رشد قابل مال

  . کشورھای سرمايه داری و کشورھای نيمه سرمايه داری يا نيمه فيودالی به خوبی بازی نمايد

افغانستان با سه دھه بحران و تجربۀ تلخی که از تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروی و پياده نمودن کورکورانۀ 

 به تأسی از مادۀ ٢٠٠١ سپتمبر ١١دموکراتيک خلق داشت، بعد از حوادث توسط حزب » اقتصاد پالن مرکزی«

  . دھم قانون اساسی افغانستان، اقتصاد بازار را تجربه می نمايد

رصد مردم را به  د٤اقتصاد بازار که در افغانستان از ھر گوشۀ جھان اقتصاد بازارتر است، توانسته کمتر از 

 سال از ١٠با گذشت .  درصد مردم را با خطر مواجه نمايد٩٦زندگی بيشتر از ی برساند، اما ه ئسرمايه ھای افسان

حاکميت اقتصاد بازار در افغانستان، نه تنھا شکاف طبقاتی ھر روز عميق تر شده، بلکه اقتصاد افغانستان بيشتر به 

» اقتصاد بازار«کت  فيصد مردم ما از بر٥٠ھمين اکنون بيشتر از . ی مبدل گشته استئ و مافيايک اقتصاد مصرفی

  . زير خط فقر زندگی می نمايند

با آنکه اقتصاد بازار مشخصۀ نظام سرمايه داری است، ولی دولت تالش دارد تا آن را در افغانستان به شکل غير 

با آنکه از طرف بعضی ھا تالش صورت می گيرد تا جامعۀ افغانستان را سرمايه داری نشان . علمی آن نھادينه نمايد

. ی می باشده ئنيمه فيودالی و قبيل - اما مناسبات اقتصادی و اجتماعی افغانستان کماکان نيمه سرمايه داریدھند،

ی و بدوی آن حاکم گرديده، ولی در ئناسبات سرمايه داری به شکل ابتداصرف در شھرھای بزرگ افغانستان م

  . شود رعيتی به وضوح ديده می-اکثريت شھرھا و واليات کشور مناسبات ارباب

 ١٥٠ کشور جھان با نيروی نظامی نزديک به ٤٩ليارد دالر  و حضور نظامی ي م٥٠با سرازير شدن اضافه از 

  . ھزار نفر، افغانستان يکی از فقير ترين و بدبخت ترين کشورھای جھان در تمامی ابعاد زندگی می باشد
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را تجربه نموده » پالن مرکزی« آزاد و ی باشد که نظام ھای اقتصادی مختلط،ئھاافغانستان شايد يکی از کشور

است، اما فقر و بيچارگی را که مردم آن از نظام اقتصاد بازار در جريان ده سال گذشته ديده، شايد در ھيچ نوع نظام 

  .اقتصادی ديگری نديده باشد

  


