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مقدمه:
با آغاز مذاکرات صلح میان تیم مذاکراتی دولت جمهوری اسالمی افغانستان با هیا ٔت تحریک طالبان در شهر دوحه در
کشور قطر ،موضوع چگونگی شکل و محتوای نظام دولتی احتمالی آینده کشور ،که طرف توافق دو هیا ٔت مذکور و ملت
افغانستان در مجموع باشد ،به مهمترین نگرانی برای مرد م افغانستان مبدل گردیده است .در این نوشته شکل و محتوای
نظام دولتی احتمالی آینده کشور با توجه به تجربه تاریخ معاصر افغانستان و سائر کشورها طرف تحلیل و ارزیابی قرار
گرفته است .در این ارزیابی منافع ملی مردم افغانستان در ایجاد یک نظام سیاسی-اجتماعی و اقتصادی که سبب تحقق
انکشاف اقتصادی ،رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی برای تمام اقوام و قشرهای ملت افغانستان در کوتاه ترین مدت زمانی
گردد؛ رهنمای فکری مارا تشکیل میدهد.
تجربهٔ نیم قرن حکومتداری در افغانستان
با ختم ماه آینده یا جنوری سال نو  2021میالدی ،اگر قسمت بود و هنوز زنده بویم ،اینجانب هفتاد و یک سالگی خودرا
تجلیل خواهم کرد .نسل ما بشمول کسانیکه ده سال بعد از من تولد شده اند امروز نسل کهن سال سنین شصت سال به
باالی جامعهٔ افغانستان را تشکیل میدهد که اکثریت آنها در داخل افغانستان و یک کتلهَٔ عظیم آن در جمع دیاسپورای افغان
در ممالک مختلف جهان و بخصوص کشورهای پیشرفتهٔ اقتصادی غربی زندگی میکنند .این نسل شاهد زند ٔه تاریخ
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معاصر کشور اند بخصوص از عصر دههٔ دموکراسی 1973-1964م دوران سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه به
اینطرف شرایط زندگی مردم ،روشهای حکومتداری و حوادث و چرخشهای تاریخی را بخاطر داشته قادر به ارزیابی
عینی این شرایط و حوادت میباشند.
در آستتتان ٔه ده ٔه دموکراستتی ،یعنی  ۵۵ستتال قبل از امروز ،با وجود تکمیل پالنهای پنجستتال ٔه اول ،دوم و ستتوم انکشتتتاف
اقتصتادی-اجتماعی ،افغانستتان هنوز هم در قطار چند کشورکمترین انکشاف یافته جهان با اقتصاد دهقانی فرسوده و حد اقل
زیربناهای ترانستپورتی ،مواصتالتی ،تولید انر ی برو و خدمات اجتماعی مانند معارف عصتری و خدمات صتحی استاستی
و فاقد صتنایع تولیدی قرار داشتت .مردم در تمام دهات کشتور که تعداد آن به  38هزار میرستید با نور اریکین و لمپه شتب
ها را ستپری میکردند و از انر ی دوامدار برو بجز از شتهرهای کابل ،قندهار ،هرات ،مزارشتریف و جالل آباد در ستایر
شتهرها خبری نبود .در اکثریت عالقه داریها و ولستوالیهای کشتور مکاتب ابتدائی ،بخصتوص برای دختران ،موجود نبود و
مکاتب ثانوی یا لیستته ها که تعداد مجموعی آنها از شتتمار انگشتتتان دو دستتت بیشتتتر نبودند صتترف در شتتهرهای بزر
موجود بودند .بطور مثال در شتتهر هرات که ستتومین شتتهر بزر

کشتتور بعد از کابل و قندهار شتتمرده میشتتد در ستتال

1965م تنها دو لیسه عمومی برای پسر ها (لیس ٔه سلطان و لیس ٔه جامی) یک لیس ٔه دخترانه (لیس ٔه مهری) و یک دارالمعلمین
و یک مدرست ٔه دینی فخرالمدارس فعال بودند .جای تعجب نبود که در آنزمان تعداد باستتوادان در جامعه کمتر از ده فیصتتد،
خدمات صتتحی عصتتری بجز از چند شتتفاخانه و کلینیک در شتتهرهای بزر

در ستتطح ولستتوالیها و دهات اص ت موجود

نبودند .در نتیجه با موجودیت میزان بلند وفیات ،بخصتوص در میان کودکان ،و شتاخص بلند میزان وفیات نوزادان قبل از
رستتیدن به یکستتالگی به  200نوزاد در هر هزار تولد ،طول متوستتط عمر در افغانستتتان  38ستتال و در پایان ترین ستتطح
خود در جهان قرار داشت.
با معرفی اصتتالحات در اداره دولت از طریق انفاذ قانون استتاستتی جدید ،تقستتیم قدرت دولتی به قوای ثالثه ،ستتپردن ادار ٔه
حکومت به مردم و معرفی صتتتدراعظمهای غیر خاندانی و تضتتتمین آزادی بیان و مطبوعات ،شتتتاه کوشتتتید شتتترایط الزم
ستیاستی و اجتماعی را برای یک حکومت مستئول پاستخ گو به ملت فراهم نموده عوامل ستیاستی و اجتماعی بازدارنده در
مقابل انکشتاف اقتصتادی و اجتماعی کشتور را از میان بردارد .بعد از ستالها حکومتهای دیکتاتوری هاشتم خان ،شتاه محمود
خان و محمد داوود خان ،که قصتته های آنرا از زبان پدران و پدرکالنهای خود شتتنیده بودیم؛ نستتل ما در عنفوان جوانی با
تدوین و انفاذ قانون استاستی ستال 1964م ( 13۴3هجری شتمستی) به یک ستیستتم دولتی شتاهی مشتروطه دستت یافتند که به
موجب آن آزادیهای ستتتیاستتتی ،حق بیان فکر و آزادی مطبوعات تضتتتمین گردید .شتتتاه با کستتتب موقف غیرمست تئوول و
واجباالحترام در رأس دولت قرار گرفت و قدرت اجرائیه ،مقننه و قضتتتائیه را به مردم واگذار نمود و اعضتتتای خانواده
ستتلطنتی را مطابق تعامل کشتتورهای شتتاهی دموکراتیک اروپایی از احراز کرستتیهای پر مستتولیت دولتی صتتدارت و
وزارت ممنوع نمود.
ده ستال متعاقب آن که به ده دموکراستی شتهرت دارد ،همانند هر کشتور دارای ستیستتم دموکراستی تازه پا ،ستالهای بیداری
و اوجگیری فعالیتهای ستیاستی درافغانستتان به حستاب میآید .دهها جریان فکری و حزب ستیاستی و دهها روزنامه و جریده
ستیاستی و اجتماعی آزاد غیردولتی عرو وجود کرده زمینههای تشتکل و قوام افکار و جریانات ستیاستی را در کشتور اعم
از چپ افراطی (منجمله خلق ،پرچم ،شتعل جاوید) ،راستت افراطی (منجمله ستازمان جوانان مستلمان یا اخوانالمستلمین که
بعداً به حزب استتتتالمی و جمعیت استتتتالمی مبدل شتتتتدند) و جریانهای میانهرو ملی گرا (مانند افغان ملت ،مستتتتاوات یا
دموکرات مترقی) را فراهم آورد .در این مدت صتتتدراعظمان متعددی آمدند و رفتند (دکتور محمد یوستتتف ،محمد هاشتتتم
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میوندوال ،دکتور عبدالظاهر ،نوراحمد اعتمادی و محمد موسی شفیق) .این دوران همزمان بود با آزادی بیان افکار سیاسی
و اجتماعی در مطبوعات و تظاهرات و اعتصتتابات مستتلستتل و پیهم محصتتالن ،استتتادان و متعلمین و معلمین و کارکنان
مؤسسات صنعتی به تحریک چپیهای افراطی و راستیهای افراطی.
کودتای  2۶سترطان ستال 1973( 13۵2م) ستردار محمد داوود آخرین صتدراعظم خاندانی دوران ماقبل ده ٔه دموکراستی به
ستقوط دولت شتاهی مشتروطه محمد ظاهرشتاه ،انحالل قانون استاستی دموکراتیک و ختم ده دموکراستی انجامید .این کودتا
با آنکه برای پنج ستال به تظاهرات و اعتصتابات محصتلی در شتهرها خاتمه داد و یک دوران ثبات دولتی را به میان آورد،
اما در نهایت با ختم خونین خود در اثر کودتای هفتم ثور 13۵7هجری شتتتمستتتی (اپریل 1978م) ،ستتتر آغاز یک دوران
طوالنی بیثباتی سیاسی و امنیتی در کشور گردید که تا امروز ادامه دارد.
کودتای  2۶سرطان  13۵2سردار داوود خان جلو تکامل دموکراسی پارلمانی ،آزادیهای سیاسی و اجتماعی و مطبوعات
آزاد را گرفت و با پیروی از نظامهای ملی گرای جمهوری مطلقه انور ستتادات در مصتتر ،بومیدین در الجزایر ،استتد در
ستتتوریه و صتتتدام حستتتین در عراو ،منجر به استتتتقرار یک دولت جمهوری غیر انتخابی یکنفره گردید .در اخیر داوود با
وعدههای کمکهای هنگفت اقتصتادی شتاه ایران ،رییس جمهور مصتر و عربستتان ستعودی ،کوشتید افستران و عناصتر چپی
را ،که خود عامل به قدرت رستتانیدن او بودند ،از دولت خارج کرده و حستتاب خود را با حزب دموکراتیک خلق تصتتفیه
نماید .این عمل موجب سقوط او و به قدرت رسیدن ح.د.خ.ا در کودتای هفت ثور  13۵7گردید.
در طول این دوران ،یعنی از شروع دههٔ دموکراسی در 1964م تا سقوط نظام اتحاد جماهیر شوروی در دسمبر 1991
 دو تفکر سیاسی-اقتصادی برای انکشاف کشورهای عقب افتادهٔ اقتصادی جهان در مقابل مردم این کشورها قرار داشت.ممالک غربی در راس ایالت متحده امریکا سیستم لیبرال دموکراسی و اقتصاد سرمایداری خصوصی رقابتی بازار آزاد
را تجویز کرده کمکهای خودرا به ممالک رو به انکشاف مشروط به تعقیب راه بازار رقابتی اقتصاد میکردند .اکثریت
غربیها عقیده دارند که داشتن آزادیهای فردی مهمترین ارزش برای مردم است و در نتیجه مناسبترین سیستم سیاسی و
اقتصادی ناگذیر آزا دی فردی را دربطن خود دارد .نظریه پردازان یا تیوریسن های غربی تکامل جوامع بشری را
بصورت خطی طوری ترسیم میکردند که گویا تمام جوامع بشری بدون توجه به فرهنگهای متفاوت آنها از جوامع اولیه
متکی به گروپهای انسانی به مثابه واحد اصلی اجتماعی-اقتصادی ،به جوامع پیشرف ته متمدن امروزی که در آنها فرد
واحد اصلی اقتصادی -اجتماعی است ،تکامل میکنند و تمام این افراد تصامیم خودرا در زمینه های اقتصادی و سیاسی
بطور عاقالنه و منطقی اتخاذ میکنند و با دادن رای خود در انتخابات آزاد حکومتهای مسول و خوب را انتخاب میکنند.
با توجه به تکام ل تمدن مغرب زمین چه کسی میتواند با این برداشت مخالفت کند؟ در طول صد سال گذشته موجودیت
بازار آزاد اقتصادی ،ایاالت متحده امریکا و اروپای
لیبرال-دموکراسی اجتماعی-سیاسی و سیستم سرمایه داری خصوصی
َ
غربی را به قله های بلند ترقی و ثروت ارتقا ٔ داد .در ایاالت متحده امریکا عواید مردم در صد سال گذشته  30چند
افزایش یافت و صد ها هزار نفر از حالت فقر اقتصادی نجات یافتند .در عین زمان ابتکارات صنعتی در ساحات وسایل
مورد نیاز خانواده ها در امریکا سبب ایجاد وسایل ضروری مانند یخچال ،موتر ،تلویزیون ،کمپوتر شخصی ،تلفون
موبایل و غ یره گردید که تسهیالت زیادی را برای خانوارها فراهم نموده تبارز خانوار مرفه و ایده آل امریکائی برای
سائر کشورهای جهان گردید.
در مقابل نسخهٔ اتحاد شوروی راه رشد سوسیالیستی بود .در مقابل سناریوی تکامل لیبرال-دموکراسی سرمایداری
خصوصی ،در مطبوعات سوسیالیستی و کم ونیستی میخواندیم که تمام جوامع بشری بدون توجه به فرهنگهای متفاوت
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آنها ،از کمون اولیه به تدریج بدوران های بردگی ،فیودالی ،سرمایداری ،سوسیالیستی و باالخره کمونیستی یک سیر
تکامل خطی را طئ خواهند کرد .در ایران نشرات حزب توده ،در افغانستان جریده های سوسیالیستی خلق و پرچم تعقیب
راه و تجربه بازار اقتصاد رقابتی کشورهای سرمایداری غربی را راه رشد طوالنی پر رنج و درد ترسیم کرده تجویز
میکردند که گویا با استفاده از "تجربهٔ گرانبهای کشور شوراها" راه رشد غیر سرمایداری و اقتصاد رهبری شده پالنگداری
انکشاف اقتصادی-اجتماعی را باید تعقیب کرد .در جمله سائر ممالک سوسیالیستی ،کشور چین بعد از پیروزی انقالب
در سال 1949م این نسخه پر خریدار را پذیرفت.
بلی تعقیب راه رشد غیر سرمایداری در کشورهای رو به انکشاف ،از الجزایر تا هندوستان ،نسخهٔ پرفروشی بود .قابل
تا ٔمل است که در افغانستان با وجود تغییرات سیاسی در سطح ادار ٔه دولت ،از زمان قبل از ده ٔه دموکراسی تا ختم
حکومتهای خلق ،پرچم و حزب وطن نظام اقتصادی -تجارتی کشور تغییر اساسی نیافت و همچنان متکی به عوامل اقتصاد
بازار آزاد در کنار موجودیت تصدیهای دولتی صنعتی ،ترانسپورتی و خدماتی ادامه یافت .پرو ه های زیربنایی شامل
پالنهای انکشاف اقتصادی-اجتماعی اول ،دوم و سوم به کمکهای رقابتی اتحادشوروی وقت و ایاالت متحدهٔ امریکا تکمیل
شدند .در پالن چهارم در دههٔ دموکراسی ،توجه بیشتر به توسعهٔ موسسات صنعتی زودرس تولیدی گردید اما کودتای
جمهوری داوود خان عمر ای ن پالن را کوتاه کرد همچنانکه کودتای هفتم ثور  13۵7عمر پالن هفت سال ٔه داوود خان را
کوتاه نمود .در حقیقت افغانستان و تمام کشورهای روبه انکشاف بشمول هند ،مخلوطی از اقتصاد بازار آزاد و عناصر
اقتصاد سوسیالیستی را تعقیب میکردند .در تمام این ممالک در حالیکه تولید وسایل روزمره صنعتی ،زراعت و داد و
ستد تجارتی از طریق پروسه های بازار آزاد رقابتی فراهم میگردید؛ استفاده از معادن ،ذخایر نفت و گاز ،تولید انر ی
برو و خدمات و تجهیزات بندری ،خدمات بانکی بطور عمده و صنایع ثقیله مانند ذوب آهن در اختیار تصدیهای دولتی
قرار داشت ند و سرمایگذاری خصوصی داخلی و خارجی در این سکتورها ممنوع و یا بسیار محدود بودند.
تجربه جهانی
فروپاشی نظام سیاسی-اقتصادی-اجتماعی اتحاد جماهیر اشتراکی ٔه شوروی در دسمبر سال 1991م نظام فکری
مارکسیستی-لنینیستی را برهم زد .تکامل خطی جامعهٔ شوروی از نظام سوسیالیستی به نظام اشتراکی کمونیستی حقیقت
نیافت و برعکس ،در جوف محدود رهبری مرکزی اقتصاد ،از انکشاف تکنولو ی و نو آوریهای رقابتی مدیریت اقتصاد
جلوگیری نموده فاسد شد و پوسید و باالخره درهم شکست و ناگذیر به سیستم سرمایداری خصوصی اقتصاد رو آورد.
این گونه شکست برو آسای نظام سوسیالیستی برای تیوری پردازان نظام لیبرال-دموکراسی و سرمایداری خصوصی
شعف آور بود و در گیر و دار این پیروزی گروه "نیو لیبرالها" در امریکا ظهور کردند که هدف آنها را ،با استفاده از
فروپاشی اتحادشوروی ،ایجاد یک نظام جهانی یک قطبی به رهبری سیاسی و اقتصادی امریکا و تا ٔمین ه مونی امریکا
باالی تمام کشورهای جهان منجمله ممالک روبه انکشاف و تغییر جبری نظامهای این ممالک به سیستم دلخواه دموکراسی
لیبرالی و اقتصاد بازار آزاد و رفع تمام محدودیتهای دولتی در مقابل سرمایه خصوصی داخلی و خارجی تشکیل میداد.
ایاالت متحده برای رسیدن به این اهداف خود از اهرم تمام بنیادهای جهانی نظام اقتصادی-سیاسی جهان غرب منجمله
بانک جهانی ،صندوو وجهی بین المللی و استفاده از قدرت نظامی زیر حمایت شورای امنیت ملل متحد استفاده کردند.
بی کفایتی و بی اعتباری نظام سوسیالیستی از یکطرف و پیشر فت چشمگیر اقتصادی ممالک و مناطقی مانند جاپان،
کوریای جنوبی ،تایوان ،هانگ کانگ ،سنگاپور و مالیزیا با تعقیب بازار آزاد رقابتی انکشاف اقتصادی به کشورهای رو
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به انکشاف مانند هندوستان فرصت داد تا در سیاستهای اقتصادی ،پولی ،مالیاتی ،گمرکی و سرمایگذاری خود تجدید نظر
کرده موانع مقابل راه ورود سرمای ٔه خارجی را در سکتورهای معدنی ،تولیدی ،ز َیربنائی ،بانکی ،مخابراتی و مواصالتی
از میان بردارند .همزمان با تغییرات اقتصادی تغییرات سیاسی نیز معرفی شدند .بر اساس نتایج یک مطالعه توسط
موسسهَ "فریدم هاوس" امریکایی تعداد نظامهای دموکراسی از  45کشور در سال  1970به  115در سال  2010افزایش
یافتند.
با توجه به تاریخ تمدن صد سال اخیر کشورهای غربی ،در میان جوامع مغرب زمین عمیقآ این برداشت وجود دارد که
تمام مردم دنیا سیستم سرمایه داری خصوصی را به عنوان مودل دلخواه انکشاف اقتصادی ،و داشتن لیبرال دموکراسی
را بر تامین نیازمندیها وحقوو اساسی اقتصادی -اجتماعی ترجیح میدهند .امروزه سوال اساسی این نیست که آیا اقتصاد
بازار آزاد یک قدرت برای بهبود وضع زندگی مردم است و یاخیر بلکه این واقعیت که قدرت آن در ایجاد ثروت و در
عین زمان توسعهٔ آزادیهای فردی ،مورد قبول همگان است .در طول  20سال گذشته نخبگان جهان غرب ،بخصوص
نیو لیبرالها ،بطور خستگی ناپذیر مصروف تبلیغ این سناریو در سایر کشورهاهستند که محور اصلی آنرا تسلط اقتصاد
بازار آزاد رقابتی ،موجودیت احزاب سیاسی متنوع ،اجرای انتخابات و آزادی مردم در دادن رای به این احزاب و
شخصیتها یگانه راه رسیدن به جامعه مطلوب و ختم رنج و درد قرنهای مردم کشورهای عقب مانده تشکیل میدهد .به
موجب این سناریو آنهاییکه این نسخه را قبول دارند پیروز شده و آنهایی که آنرا قبول نمیکنند محکوم به شکست اند .این
نسخه حتی در قانون اساسی جدید افغانستان در سال  2004نیز مسجل گردید.
اما این بار ،برخالف کشورهای جاپان ،کوریای جنوبی ،تایوان و سنگاپور؛ کشور چین این نسخه را در کلیت آن قبول
نکرد ،سرمایهٔ خصوصی و انکشاف سرمایداری را پذیرفت اما نظام سیاسی خودرا فدای آن نکرد! با آنهم در ظرف 30
سال اخیر از یک کشور فقیر زراعتی به دومین ابر قدرت اقتصادی جهان مبدل گردید قرار است مطابق پیش بینیهای
متعدد در چند سال آینده از امریکا پیشی گرفته به بزرگترین قدرت اقتصادی در جهان مبل میگردد.
حقیقت آن است که برای بسیاریها در کشورهای روبه انکشاف بهبود وضع زندگی مردم ،موجودیت آزادیهای اساسی
فردی ،حاکمیت قانون و سیستم خوب حکومتداری هنوز هم در سطح تصور باقیمانده اند .با آنکه اعالمیهٔ جهانی حقوو
بشر در سال  1948م از طرف همه قبول شد ،اما آنچه را در پس پرده قرار داد فاصله و خالئی بود که میان کشورهای
پیشرفته اقتصادی و کشورهای روب ه انکشاف در مورد عقاید ایدیولو یک و برداشتهای آنها در مورد حقوو و آزادیهای
سیاسی و حقوو و آزادیهای اقتصادی موجود بود .این فاصله و جدائی امروز عمیقتر شده است .امروز اکثریت مردم در
کشورهای رو به انکشاف که نود درصد نفوس جهان در آنها زندگی میکنند معتقد اند که عالقمندی بیحد ممالک غربی
در تاکید باالی حقوو و آزادیهای سیاسی فردی در مقابل آنچه مورد نیاز آنهاست یعنی فراهم آوری غذا ،مسکن ،معارف
و خدمات صحی؛ به درجهٔ دوم قرار دارد .شعار "برای من آزادی بده و یا مر

بده" برای کسانیکه توان اقتصادی دارند

عالیست نه برای کسان یکه با عاید یک دالر یا کمتر در روز زندگی میکنند و فرصت کافی ندارند تا برای تعمیم دموکراسی
وقت خودرا مصرف کنند.
البته هضم این مسئله برای بسیاریها در کشورهای غربی مشکل است چون معتقدند پیشرفت اقتصادی ،با سرمایداری
خصوصی و لیبرال دموکراسی الزم و ملزوم یکدیگر اند! اما باید در نظر داشت که هرگاه ما مجبور به انتخاب میان
داشتن سرپناه و یا حق رای دادن باشیم کدام یک را انتخاب خواهیم کرد؟ این بدین معنی نیست که مردم جهان روبه
انکشاف دموکراسی نمی خواهند و یا ارزش آزادیهای سیاسی را نمیدانند .بلکه این بدین معنی است که آنچه برای مردم
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در کشورهای روبه انکشاف ارزش حیاتی و درجه اول دارد قابلیت دولتهای آنها در عرضه نیازمندیهای روزمره آنها از
جمله فراهم آوری غذا ،مسکن ،معارف و خدمات صحی میباشد.
واقعیت آن است که برای بار اول در تاریخ معاصر جهان یک بدیل قابل دقتی خالف عقاید حاکم در کشورهای غربی
در مورد ارجحیت امکانات پیشرفت اقتصادی از طریق رشد سرمایداری خصوصی در موجودیت لیبرال دموکراسی پیدا
شده است .این بدیل بصورت چشمگیری با مثال انکشاف اقتصادی غیر قابل تصور کشور چین در برابر مردم کشورهای
جهان سوم قرار دارد .چیناییها در عمل نشان دادند که به عوو سرمایداری خصوصی ،میتوان یک سیستم اقتصاد
سرمایداری دولتی داشت؛ به عوو سیستم لیبرال -دموکراسی ،میتوان سیستم اداره دولت را عمیقآ در داخل به نفع اکثریت
جامعه اصالح کرد؛ و به عوو ارجحیت حقوو و آزادیهای سیاسی فردی – میتوان حقوو و آزادیهای اقتصادی-اجتماعی
فردی را اهمیت بیشتر داد.
امروزه در میان روشنفکران کشورهای روبه انکشاف مودل چینایی انکشاف اقتصادی-اجتماعی روز بروز دلجسپی
بیشتر را جلب میکند زیرا آنها در عمل مالحظه کردند که این مودل میتواند در کمترین زمان پیشرفت اقتصادی-اجتماعی
را در کشورهای شان امکان پذیر سازد .چگونه روشنفکران و مردم کشورهای روبه انکشاف به این مودل رو آورده
اند؟ نخست از همه این تجربه رشد معجزه آسای اقتصادی و اجتماعی چین در  30سال گذشته است که مردم را به برتری
این سیستم معتقد ساخته است .در  28سال از  1980تا  2008کشور چین توانست  650ملیون نفر را از حالت فقر
اقتصادی نجات داده به سطح طبقه متوسط ارتقا ٔ دهد.
در سال  1970شمولیت در دوره تعلیمات ثانوی در چین  28فیصد بود این رقم در سال  2012به  85فیصد ارتقا ٔ کرده
است .طول متوسط عمر مردم چین در سال  1949صرف  41سال بود این رقم امروز بیش از  70سال است .چین
توانست بدون توصل به سیستم لیبرال -دموکراسی عاید متوسط مردم خود را بطور قابل مالحظه افزایش بخشد .بطور
مثال امروز چین و ایاالت متحده باوجودیکه دو کشور دارای دو سیستم متفاوت اقتصادی و دو سیستم کام متفاوت
سیاسی میباشند؛ یکی دارای اقتصاد سرماید اری خصوصی و دیگری سرمایداری دولتی اند؛ هردوکشور ابر قدرتهای
اقتصادی بوده و هردو از توسعهٔ جهانی شدن اقتصاد (گلوبالیزیشن) حد اکثر مفاد را کرده ثروت های بی حساب اندوخته
اند .اما در ظرف سی سال گذشته در حالیکه در چین شاخص "مساوات در عاید" شخصی مردم ))Gini Coefficient
در حال صعود است ،این شاخص در امریکا در حال نزول قرار دارد .چرا؟ اگر این ثروت هنگفت که به امریکا سرازیر
شد عاید متوسط نفوس را باال نبرد پس به کجا رفت؟ به جیب ثروتمند ترین افراد امریکائی! پولدار -پولدارتر شد .در
عین زمان سیستم سیاسی ،حکومت و کانگرس ،از افزایش مالیات بر عایدات ثروتمند ترین افراد در امریکا خودداری
کَردند و راههای قانونی خودداری از پرادختن مالیات بر عایدات شخصی را برای ثروتمند ترین امریکاییها باز گذاشتند!
بطور مثال مطبوعات امریکا با نشر راپور ساالنه تکس یا مالیات بر عایدات دونالد تر ْمپ رییس جمهور امریکا ،که
یکی از ملیارددر های آنکشور است ،نشان دادند که موصوف با استفاده از خالهای موجود در سیستم مالیاتی از پرداخت
مالیات بر عایدات خود خودداری کرده است.
در امریکا به عوو عرضهٔ مجانی خدمات اساسی صحی برای تمام همشهریان از طریق یک سیستم بیمهٔ دولتی صحی؛
به پولی ساختن خدمات صحی دست زدند و سیستم خدمات صحی را در خدمت ثروت اندوزی خصوصی و توفان
نوسانات اقتصاد بازار آزاد خصوصی قرار دادند .در مقابل در چین دولت آن کشور با سرازیر شدن سرمایه های هنگفت
در نتیجه فعالیتهای اقتصاد سرمایداری دولتی به افزایش معا شات و مزدها پرداختند ،به اعمار سرکها و زیربناههای
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اقتصادی پرداختند ،به سرمایگذاری در سیستمهای آبیاری برای انکشاف تولیدات زراعتی دست زدند ،به اعمار منازل و
مسکن برای گارگران دست زدند ،به اعمار و تجهیز شفاخانه ها پرداختند ،تحصیالت عالی را برای جوانان مجانی
س اختند ،خدمات مخابراتی را در تمام کشور توسعه دادند و غیره.
مردم کشورهای روبه انکشاف از این دو نمونه و دو سیستم کام آگاه اند و با عالقمندی موفقیتهای بینظیر کشور چین
را در انکشاف زیربناهای ترانسپورتی ،احداث سرکها ،راههای آهن ،پلها ،بنادر دریائی ،بندهای برو ،تولید انر ی برو،
سیستمهای آبیاری ،سیستمهای مخابراتی و انترنتی ،شفاخانه ها و خدمات صحی ،مالحظه میکنند .در چین در دوازده
سال اخیر  35هزار کیلومتر خط آهن سریع السیر احداث شده است .در سی سال گدشته در چین  80هزار کیلومتر سرک
قیریزی شده ساخته اند که به مراتب بیشتر از امریکا میباشد .در سالهای اخیر تحت پروگرام "کمربند و راه" در قار ٔه
افریقا به کمک کشور چین  9هزار کیلومتر سرک قیرریزی شده احداث شده است .مردم افریقا این موفقیت را به چشم
سر می بینند .بر عالوه چیناییها قادر شدند برای مشکالت مزمن کشورهای رو به انکشاف راههای حل عملی پیداکنند.
بطور مثال در شهرهای مکسیکو سیتی ،موگدیشو و مومبای (بمبئ) تسهیالت فرسودهٔ زیربنایی مشکل عمده در راه
عرضهٔ خدمات صحی اساسی برای مردم در مناطق دهاتی میباشد .اما چین قادر شد توسط یک شبکهٔ وسیع تصدیهای
دولتی این خدمات را برای مردم دهات فراهم سازد.
جای تعجب نیست که مردم کشورهای روبه انکشاف مثال چین را می بینند ،آنرا می پسندند و آنرا میخواهند! امروز
بسیاری مردم در کشورهای روبه انکشاف به چشم سر میبینند که موجودیت دموکراسی شرط قبلی برای تحقق پیشرفت
اقتصادی نیست .تجربه کشورهای تایوان ،تایلند ،چلی و سنگاپور که به مرور زمان از دیکتاتوری به دموکراسی رسیدند
نشان داد که بر عکس این انکشاف اقتصادی است که شرط قبلی برای تحقق دموکراسی میباشد.
کشورهای غربی در راس ایاالت متحده امریکا سیستم سیاسی چین را برای کشورهای روبه انکشاف از نظر عملیاتی،
مانند زمان بر نف در شوروی "جامد و انعطاف ناپذیر" ،از نظر سیاسی مانند ر یم کوریای شمالی "بسته" و از نظر
اخالقی مانند ر یمهای کودتاهای نظامی "غیر مشروع" ترسیم میکنند .یک تعداد دانشمندان علوم سیاسی معتقد اند که
سیتمهای یک حزبی قادر به اصالح خود نبوده از آنجاییکه قادر به پ ذیرفتن تغییر نیستند عمر آنها کوتاه خواهد بود .در
عین زمان بعضی محققین این نوع برداشت را در مورد سیستم یک حزبی کشور چین مطابق با واقعیت نمیدانند .آنها
معتقد اند که سیستم یک حزبی چین بر مبنای اساسات "انعطاف پذیری"" ،اصل شایستگی" و اصل "مشروعیت" استوار
اند .آنها میگویند که در  66سال حکومت خود باالی بزرگترین کشور جهان حزب کمونیست چین وسعت و حدود
سیاستهای دولت چین به مقایس ٔه هر دولتی در جهان فراختر بوده است .از اشتراکی ساختن زمینهای زراعتی در سال
 1950تا چرخش بزر

در سال  1960و شخصی سازی فارمهای زراعتی در سال 1965و انقالب فرهنگی سال

 1970و متعاقب آن اصالحات دینگ شیاوپنگ در جهت اقتصاد بازار آزاد در سال  1980تا باز کردن دروازه های
حزب توسط چیانگ زمین بروی سرمایه داران خصوصی در سال  1990که در عصر مائوتسه تونگ غیر قابل
تصوربود .این تغییرات کیفی با تغییرات الزم سازمانی برای از میان برداشتن موانع و شرایط ناسالم همراه بودند .بطور
مثال تاکید بر تقاعد اجباری رهبران حزبی در سن  68تا  70سالگی تا از تجمع قدرت در دست تعداد محدود جلوگیری
نماید .تغییرات بنیادی در نحو ٔه اداره دولت در تمام سطوح ،از اداره محلی تا دفتر سیاسی حزب در سی سال اخیر بوجود
آمده که در نتیجه شرایط قبلی قابل دید نیستند .اعضای  25نفرهٔ دفتر سیاسی و  300نفرهٔ کمیته مرکزی در طول زمان
در یک پروسه رقابتی بسیار مشکل انتصاب شده اند .از جمله  25نفر اعضای دفتر سیاسی حزب بجز از سه نفر متباقی
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همه بشمول رییس جمهور و صدرا عظم از سابقه های غیر ممتاز و مرفع اجتماعی تبارز کرده اند که با اشرافیت
سیاستمداران طراز اول کشورهای اروپایی و امریکا هرگز قابل مقایسه نیستند .رییس جمهور فعلی چین قبل از احراز
مقام خود در پستهایی کار کرده است که مسولیت رهبری  150ملیون انسان را در والیات به عهده داشت .این نوع تجربه
را در مقایسه با بی تجربگی حکومتداری افرادی مانند جورج دبلیو بوش ،بارک اوبامه ،جستین ترودو و امثالهم باید
مقایسه کرد.
نتایج یکی از تحقیقهای اخیر موسسهٔ "فریدم هاوس" امریکایی نشان میدهد که سطح عواید مردم تعیین کنند ٔه طول حیات
دموکر اسی در ممالک میباشد .این مطالعه نشان میدهد که هرگاه عاید متوسط سرانه در یک کشور 1000دالر باشد،
دموکراسی در آنکشور  8.5سال دوام خواهد کرد .هرگاه میزان عاید سرانه در یک کشور بین  2-1هزار دالر باشد
دموکراسی 18سال دوام میکند .هرگاه عاید سرانه از 2هزار تا 4هزار دالر در سال باشد دموکراسی  33سال دوام خواهد
کرد .تنها در شرایط موجودیت عاید سرانه ساالنه بیشتر از  6هزار دالر دموکراسی در یک کشور دوامدار خواهد بود.
نتایج این مطالعه نشان میدهد که برای بقای دموکراسی اول باید یک طبقهٔ متوسط را ایجاد کرد تا قادر شوند یک حکومت
حساب ده ایجاد کنند .در حقیقت آنچه این مطالعات بیان میدارند آن است که به عوو تاکید نابجا برای ایجاد حکومتهای
دموکراسی در کشورهای رو به انکشاف باید متوجه بود که شاید این دموکراسیهای نام نهاد بد تر از دیکتاتوریهایی باشند
که ما در صدد تغییر آنها هستیم .تحقیقهای اخیر موسس ٔه "فریدم هاوس" در  196کشور جهان نشان میدهد که در 50
فیصد آنها دموکراسی بنام موجود بود در حلیکه  70فیصد آزادیهای لیبرالی نداشتند .این مطالعات نشان میدهد که باید
راههای دوام دموکراسی را با موجودیت آزادیهای لیبرالی در کشورهای روبه انکشاف جستجو کرد .ریشه های چنین
راه حل ها را در انکشاف اقتصادی میتوان دریافت کرد.
برای جهان غرب برای آنچه مقابله با نفوذ چین میدانند ،دو راه وجود دارد :مقابله و یا همکاری .اگر غرب راه مقابله را
برگزیند ،چنانچه دونالد ترمپ کشورهای ارپای غربی بشمول آسترالیا را در سه سال اخیر بدان وادار کرده است ،در
حقیقت کوشش در راه رفتن در جهت مقابل جریان وزیدن باد است و نتیجه نهائی آن افزایش خال و فاصل ٔه عمیقتر در
میان کشورهای جهان غرب و کشورهای روبه انکشاف خواهد بود .امکان دومی برای جهان غرب برگزیدن راه همکاری
است .با همکاری کردن منظو ر آن است که جهان غرب با صدور سرمایه و افزایش تجارت با این ممالک در عین زمان
به عوو صدور دموکراسی و ارزشهای جهان غرب ،به کشورهای روبه انکشاف این حق را قائل گردند که سیستمهای
سیاسی -اجتماعی خودرا خود این کشور ها تعیین کنند ،آنطوریکه چین پیشنهاد میکند .این شاید به عنوان پذیرفتن رهبری
چین در جهان روبه انکشاف باشد اما یگانه راهی خواهد بود که حظور دوامدار جهان غرب را در این کشورها تضمین
کرده شرایط ایجاد طبقه متوسط را که ضامن ثبات یک سیستم دموکراسی حاکمیت سیاسی است فراهم میکند.
در کنار یک نظام لیبرال-دموکراسی-سرمایداری خصوصی امریکائی که در آن اقتصاد سرمایهٔ بزر

بی باکانه و لجام

گسیخته آزمندانه باالی ادارهٔ سیاسی نافذ است و حتی سیستم خدمات صحی را پولی ساخته در انحصار خود قرار داده
است؛ هستند کشورهایی مانند سویدن ،ناروی ،دنمارک ،آسترالیا ،نیوزیالند و غیره که عدالت اجتماعی سوسیالیستی را
با موثریت مدیریت خصوصی نظام سرمایداری اقتصاد هماهمنگ ساخته اند .اساسات سوسیال-دموکراسی شامل آزادی،
عدالت اجتماعی و همبستگی میباشند .آزادی به معنی توانایی افراد برای زندگی کردن آنطوریکه دلخواه شان است میباشد
که آزادانه بتوانند در مورد ام نیت مالی ،تعلیم و تربیه و امکانات اجتماعی خودشان تصمیم بگیرند .عدالت اجتماعی به
معنی آن است که هر فرد بدون توجه به محل بود و باش ،جنس ،قومیت و سابقه فامیلی در مقابل قانون حقوو و مسولیتهای
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مساوی داشته باشند و همه از فرصتهای مساوی مستفید گردیده مستمندان به یک سیستم بیمه های اجتماعی همگانی
دسترسی داشته باشند .همبستگی به معنی آن است تا تمام جامعه باهم دست بدست داده در بهبود شرایط جامعه همکاری
کنند .در یک نظام سوسیال دموکراسی مردم از سیستم خدمات تعلیم و تربی ٔه همگانی مجانی و هم چنان از خدمات صحی
همگانی مجانی برخ وردار میباشند و همچنان یک سیستم رفاهی بیمه های اجتماعی برای کهن ساالن ،معیوبین ،اطفال و
کسانیکه قادر به یافتن کار نیستند موجود میباشد که مصارف آن از طریق یک سیستم مترقی مالیات بر عایدات فراهم
میگردد.
ادامه دارد
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A

برای مطالب دیگر دوکتور نور احمد خالدی ،باالی عکس کلیک کنید
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