وﯾﮋهی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻓ ﻐ ﺎ ﻧ ﺴ ﺘ ﺎن ﺑ ﮫ ﮐ ﺠ ﺎ
ﻣﯽرود؟
ﻣﺮدﻣﺎن زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﺳﺘﻢ دﯾﺪهی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از
دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ در رﻧﺞ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ھﺴﺘﻨﺪ:
 -١ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ھﻢ ﺟﻮﺷﯿﺪهی
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری و ﻧﻈﻢ ﻗﺒﯿﻠﮫای
 -٢ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در آن
ﻣﺎ در زﯾﺮ ﺑﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ

 -١ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ھﻢ
ﺟ ﻮ ﺷ ﯿ ﺪ ه ی ﺳ ﺮ ﻣ ﺎ ﯾ ﮫ د ار ی و ﻧ ﻈ ﻢ
ﻗ ﺒ ﯿ ﻠ ﮫ ای
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ در ﮐﻨﺎرهی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﮫ
ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺟﻨﻮب ﺑﮫ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،از ﺷﺮق ﺑﮫ ﭼﯿﻦ ،از ﻏﺮب ﺑﮫ اﯾﺮان
و از ﺷﻤﺎل ﺑﮫ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن و ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن و
ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ
 ۶۵٢k٨۶٠ھﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ
) ۶۵k٢٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﮑﺘﺎر( و ﺣﺪود  ٣٣ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﺎل  .٢٠١٩از اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻓﻘﻂ ﺣﺪود  ٨ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﺷﮭﺮھﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ  ٪٧١ﺟﻤﻌﯿﺖ در روﺳﺘﺎھﺎ
ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ) .ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ –  ٢٠ژوﺋﻦ (٢٠٢٠
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن رودﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ
ﭼﻮن ھﯿﺮﻣﻨﺪ ،ﮐﺎﺑﻞ رود ،ھﺮﯾﺮود و آﻣﻮدرﯾﺎ و
ھﻔﺖ درﯾﺎﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎﭼﮫ ﺷﯿﻮا ،ﮔﻮدرزه،
زرﮐﻮل ﯾﺎ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ و  ...ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ
آبﺗﺮﯾﻦھﺎ در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ اﺳﺖ .وﻟﯽ
ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﻣﺨﺮب داﺧﻠﯽ و دﺧﺎﻟﺖ
ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﮐﻢ آﺑﯽ و ﻣﻌﻀﻼت آن ﻣﻮاﺟﮫ
اﺳﺖ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دارای ﻣﻨﺎطﻖ وﺳﯿﻊ
ﮐﺸﺖ و رزع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ۴٠k٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﮑﺘﺎر
را ﺑﮫ ﺑﮭﺮهوری ﺑﺮﺳﺪ.
ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ از دادهھﺎی ﺟﺪول ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ
 ۶٢k۴٠٪از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺖ و
زرع و درﺧﺘﮑﺎری اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آب

ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﮭﺮهﺑﺮداریھﺎی ﮐﺸﺎورزی
ﺻﻨﻌﺘﯽ وﺟﻮد دارد.
در ﺻﻮرت ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺮﻗﯽ و
ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﮫی وﺳﯿﻌﯽ
از ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ را ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ .وﻟﯽ اﻣﺮوزه ﺑﮫ
ﻋﻠﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ طﻮﻻﻧﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی ﺷﺮق
و ﻏﺮب و ﭼﭙﺎول ﺛﺮوتھﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻋﻠﻔﺰارھﺎ ﮐﮫ زﻣﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺖ ھﺴﺘﻨﺪ،
 ٣١درﺻﺪ زﻣﯿﻦھﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدھﻨﺪ.
وﺟﻮد  ٣١ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﮑﺘﺎر ﻋﻠﻔﺰار ،ﮐﮫ در
ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ زﻣﯿﻦھﺎی
ﭘﺮ ﻗﻮت ﮐﺸﺖ آﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن از
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﮫ ﻏﺎﯾﺖ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه اﻗﺘﺼﺎدی –
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر دارد .ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﮫ در آن ھﻨﻮز
ﻧﻈﻢ ﻗﺒﯿﻠﮫﯾﯽ ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﺸﺎورزی
ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .زﯾﺮا در ﻧﻈﻢ ﻗﺒﯿﻠﮫﯾﯽ ،زﻣﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ
ﮐﺸﺖ و زرع آن ﻗﺪر اھﻤﯿﺖ ﻧﺪارد ﮐﮫ ﻋﻠﻔﺰار.
زﯾﺮا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺒﯿﻠﮫ اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮔﻠﮫداری و
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭼﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﻟﺬا
اﯾﻦ ﻧﻈﻢ ﻗﺒﯿﻠﮫﯾﯽ ﻣﺎﻧﻌﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﮔﺴﺘﺮش
ﮐﺸﺎورزی ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﮫ ﻗﻘﻂ ﺑﺮای
ﭼﭙﺎول ﻣﻌﺎدن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در آن ﺟﺎ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﺎورزی
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪم در ھﺮ ھﮑﺘﺎر در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺟﮫ
ﺷﻮد :ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم آﺑﯽ ﺑﮫ طﺮﯾﻖ ﺳﻨﺘﯽ در
ھﺮ ھﮑﺘﺎر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﺪود  ٢١۶۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم آﺑﯽ در ھﺮ
ھﮑﺘﺎر ﺑﮫ طﺮﯾﻖ ﺳﻨﺘﯽ  ۴ﺗﻦ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
در ﺑﺨﺶھﺎﺋﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در اﯾﺮان در ھﺮ
ھﮑﺘﺎر ﺑﮫ  ١٢ﺗﻦ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم آﺑﯽ در اﯾﺮان  ٣٫٣ﺗﻦ اﺳﺖ  .در
ﻧﺘﯿﺠﮫ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ
اﺑﺰارھﺎ و داﻧﺶ ﮐﺎﻣﻼً ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺻﻮرت
ﻣﯿﮕﯿﺮد) .دادهھﺎ از ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﮭﺎد ﺳﺒﺰ –
ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه در  ٢٧آﮔﻮﺳﺖ (٢٠٢١
ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺑﯽ ﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪه رژﯾﻢھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و رژﯾﻢ اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن،
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯽ ﺛﺒﺎت و ﻣﺘﺰﻟﺰل اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ
زﻣﯿﻦ ھﺎ و »ﻋﻠﻔﺰارھﺎ« ﺑﮫ ﮐﺸﺖ ﺧﺸﺨﺎش
اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﮫ
دوﻟﺖﻣﺮدان ھﻤﮫ رژﯾﻢھﺎی روی ﮐﺎر آﻣﺪه ﺗﺎ ﺑﮫ

 -1اداره ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن – ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه در
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ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺟﮭﺎن ﻣﺗﺣد ﺷوﯾد!

اﻣﺮوز اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در آن ﺳﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ
داﺷﺘﮫاﻧﺪ ،ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺖ .در
ﺳﺎل  ١٣٩٨ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﺧﺸﺨﺎش
ﺣﺪود  ١۶٣ھﺰار ھﮑﺘﺎر و در ﺳﺎل ١٣٩٩
ﺣﺪود  ٢٢۴ھﺰار ھﮑﺘﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ  ٣٧درﺻﺪی.
ﻟﺬا اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و وارد ﮐﻨﻨﺪهی ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ در
ﺟﮭﺎن اﺳﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻣﺮوزه ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎزھﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﮫ ﻏﻼت ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺷﻮد.
زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺛﺮوت
ﺑﺎﻟﻘﻮهایﺳﺖ ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺷﻮد .ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﺛﺮوت ﺑﺎﻟﻘﻮه
و ﺗﺎ اﻧﺪازهﯾﯽ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﮫ ﻣﻮرد ﭼﭙﺎول
ﮐﻨﺴﺮنھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺎدن ﺑﯽ
ھﻤﺘﺎی آن اﺳﺖ.

ﺻﻨﻌﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن:
ﺑﺎ آﻏﺎز روﻧﺪ ﮔﻠﻮﺑﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن در ﺳﺎلھﺎی ٧٠
ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ،در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﭘﺎﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺎرﮔﺮان
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺪرن )ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ( ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ وﺟﻮد
ﮔﺬاﺷﺖ .وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﮐﺸﻮرھﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﮭﺖ ﭼﭙﺎول ﻣﻌﺎدن و ﺛﺮوتھﺎی
ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﻟﺬا
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻋﻈﯿﻢ ﻓﻘﻂ در ﺑﺨﺶھﺎﺋﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪ
ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﺳﻮد ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ،ﻣﺜﻞ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری در ﻣﻌﺎدن ،ﮔﺎز و...
رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺳﺎلھﺎی ١٩٩٠
ﮐﮫ درھﺎی ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﮫ و ﮐﻞ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺷﺮﻗﯽ ﺑﮫ روی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎز ﺷﺪ ،ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ »از
ﺳﺎل  ٢٠٠٣ﺗﺎ  ٢٠١١ﻣﯿﻼدی  ٢۵٢۶۵ﺷﺮﮐﺖ
داﺧﻠﯽ و  ٣٨۵۴ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه« ]ﺑﮫ
طﻮر ﻋﻤﺪه در زﻣﯿﻨﮫھﺎی ﻣﺮغداری ،ﭘﺮورش
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ،ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺳﺎزی ،اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
ﺑﺮق آﺑﯽ و اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ،
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن ،ﻧﺴﺎﺟﯽ ﻣﺪرن[ »ﮐﮫ ﻣﯿﺰان
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری آنھﺎ در ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۵k٢۵۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
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ﻣﯽرﺳﺪ«.
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اﻧﺗﺷﺎر آن ﮐوﺷﺎ ﺑﺎﺷﯾد!

ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن:
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﻓﻼﺣﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از
 ٧١درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن در روﺳﺘﺎھﺎ ﺑﮫ ﺳﺮ
ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و در ﮐﺸﺎورزی و ﮔﻠﮫداری ﻣﺸﻐﻮل
ھﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺸﺎوزی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر »ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫی ﺳﻨﺘﯽ ﯾﮑﯽ
از ﺷﺎﺧﺺھﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺴﻮب
ﮐﺮدﯾﺪه و 2«...ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ  ۶١درﺻﺪ
ﺧﺎﻧﻮارھﺎ در اﯾﻦ رﺷﺘﮫ ﻣﺸﻐﻮل ھﺴﺘﻨﺪ» .ﺣﺪود
 ۵٠درﺻﺪ ﺟﻮاﻧﺎن در روﺳﺘﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در
ﺳﮑﺘﻮر زراﻋﺖ و ﻣﺎﻟﺪاری ﻣﺸﻌﻮل ﮐﺎراﻧﺪ و
اﮐﺜﺮا ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺪون ﻣﺰد در ﻣﺰارع
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ﺧﻮد ﮐﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺸﺎورزی اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن در
اﺳﺎس و ﯾﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﺸﺎورزی ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی
اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﮫ زﻣﯿﻦھﺎ ﺑﮫ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﮐﮫ ھﺮ ﺧﺎﻧﻮاری ﻣﺎﻟﮏ آن ﺑﻮده و
ﺑﺪون ﻣﺰد روی آن ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻟﯽ
اﯾﻦ ﮐﺸﺎورزی ﮐﮫ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ اﺑﺰار ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﺎو
آھﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮏ ﮐﺸﺎورزی ﺗﺠﺎری
اﺳﺖ و ﻧﮫ ﻓﺌﻮداﻟﯽ .زﯾﺮا »ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود از
ﺧﺎﻧﻮارھﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻗﺎدراﻧﺪ ،ﺗﺎ از طﺮﯾﻖ
ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎغھﺎ و ﯾﺎ ﻟﺒﻨﯿﺎتﺷﺎن در
ﺑﺎزارھﺎ؛ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺎﯾﺪاﺗﯽ ﻣﻄﻠﻮب دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ زﻧﺎن و
ﺟﻮاﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی
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ﮐﺎری ﺑﺪون ُﻣﺰد را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﻨﺪ«.
ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ھﺪف ﻓﺮوش اﺳﺖ .وﻟﯽ زارﻋﺎن
ﻓﺮوش
ﺑﺮای
ﮐﻮﭼﮏ،
زﻣﯿﻦھﺎی
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ رو ﺑﮫ رو ھﺴﺘﻨﺪ .در
ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺸﺎورزی ﮔﻠﮫداری ﻗﺮار
دارد ﮐﮫ در ﺗﻀﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزی ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﮔﻠﮫداری ﺳﻨﺘﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻌﻠﻖ
ﻗﺒﯿﻠﮫﯾﯽ دارد .ﻗﺒﯿﻠﮫ ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ زﻧﺎن ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﮔﻠﮫداری
ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ» .ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎری زﻧﺎن
 -2ﮔﺰارش ﻣﺸﺘﺮک ﮐﮫ اﺧﯿﺮا َ از ﺳﻮی دوﻟﺖ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﮔﺮوپ ﺑﺎﻧﮏ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﮐﺎری در
ﺳﮑﺘﻮر زراﻋﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن" از ﺳﺎﯾﺖ
https://www.worldbank.org/fa/country/
afghanistan/publication/unlockingpotential-of-agriculture-forafghanistan-growth

در روﺳﺘﺎھﺎ )زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﺸﺎﻏﻞ درآﻣﺪزا
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( ﺑﮫ  ٢٩درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ،
اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻓﯿﺼﺪی زﻧﺎن ﮐﮫ در ﺳﮑﺘﻮر
ﻣﺎﻟﺪاری اﺳﺘﺨﺪام ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ؛  ۶٠درﺻﺪ
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ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ«.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺸﺎورزی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﻋﻠﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺒﯿﻠﮫﯾﯽ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺤﺪود
ﺑﮫ ﮐﺎﺷﺖ ﮔﻨﺪم اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اوﻻ ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﻨﺪم را در ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﺎﺷﺖ ﮔﻨﺪم ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽاورد.
دوﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﻨﺪم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
ﻣﯿﮕﺮدد )ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﺑﺰار
ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی( و ﺳﻮﻣﺎ
ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﮐﺸﺖ ﺧﺸﺨﺎش رو ﻣﯽآورﻧﺪ.
»ﺗﻨﻮع درﺳﮑﺘﻮر ﻓﺮﻋﯽ ﻏﻠﮫ ﺟﺎت و ﺣﺒﻮﺑﺎت
ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه وﻋﻤﺪﺗﺎ َ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﺖ و
زرع ﮔﻨﺪم ﻗﺮار دارد .ﻋﺪم ﺗﻨﻮع در ﮐﺸﺖ ﻏﻠﮫ
ﺟﺎت و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی دھﺎﻗﯿﻦ
و ﺧﺎﻧﻮار ھﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮐﺎھﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﻨﺪم در ﺑﺎزار ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ
در راﺳﺘﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺼﺆﻧﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ دھﺎﻗﯿﻦ
ھﻤﻮاره ﺗﻼش ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﺸﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم
و دﯾﮕﺮ ﻏﻠﮫ ﺟﺎت و ﺣﺒﻮﺑﺎت روی ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﮐﺎھﺶ ﻣﻨﻔﻌﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﮭﺎ
را ﺑﮫ ﮐﺸﺖ ﮐﻮﮐﻨﺎر در زﻣﯿﻦ ھﺎی ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ
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ﺷﺎن ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
در ﮐﻨﺎر ﮐﺸﺎورزی ﺳﻨﺘﯽ و ﮔﻠﮫداری ﺳﻨﺘﯽ،
ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری )ﭘﺮورش ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
و طﯿﻮر( ﺑﮫ طﺮﯾﻖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ در اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺣﻀﻮر دارد وﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪه و ﻓﺮﻋﯽ
اﺳﺖ .در آﻣﺪ از ﮐﻞ داﻣﺪاری در ﺑﻮدﺟﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن »ﺑﯿﺶﺗﺮ از ھﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد داﻟﺮ
7
اﺳﺖ«
زﻧﺎن در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻗﺮار دارﻧﺪ؛ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﮐﺎری و ﻗﺒﯿﻠﮫﯾﯽ:
»ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ از ھﺮ ﭘﻨﺞ زن روﺳﺘﺎﯾﯽ؛
ﭼﮭﺎر ﺗﻦ آﻧﺎن ﺑﮫ ﺻﻔﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺪون ُﻣﺰد در
ﻣﺰرع ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ
ﺑﺎ آن در ھﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﺮد ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﻦ آﻧﺎن ﺑﮫ
ﺻﻔﺖ ﮐﺎرﮔﺮﺑﺪون ﻣﺰد درﻣﺰرع ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
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ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻗﺘﺼﺎد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮ دو ﭘﺎﯾﮫی
ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﺎل ١٣٩٩

ﮐﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ١۵٢٠.٣٩دﻻر اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﮐﮫ  ١۵٨ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺻﻨﻌﺘﯽ
و  ٧۶۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺧﺪﻣﺎت در
آن ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺳﮭﻢ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  ١٠درﺻﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﮭﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود ۵٠
درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺳﮭﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
ﮐﺸﺎورزی در ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﺣﺪود ۴٠
درﺻﺪ ﻣﯽﺷﻮد . .ﻟﺬا :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺸﻮری اﺳﺖ
اﺳﺎﺳﺎ ً ﻓﻼﺣﺘﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ اﺑﺰارھﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه.
ﮐﺸﺎورزی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺠﺎریﺳﺖ .اﮔﺮ ﺣﻀﻮر
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﯿﺮ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﮐﺸﻮر
ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺸﻮریﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری
و واﺑﺴﺘﮫ ،ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ورﺷﮑﺴﺘﮫ و ﻣﻌﯿﻮب ﮐﮫ
 ۵٠درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ آن از طﺮﯾﻖ
ﮐﻤﮏھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﮫ از
ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ» .از ﻣﺠﻤﻮع  ۴٧٣ﻣﯿﻠﯿﺎرد
اﻓﻐﺎﻧﯽ )ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر( ﮐﮫ ﺣﺪود
 ٣٠درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ ٢١٨ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد آن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﮏ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﺣﺪود  ۵٠درﺻﺪ از
ﮐﻞ ﺑﻮدﺟﮫ اﺳﺖ«.9
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ
ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺑﺎزدارﻧﺪه را ﻧﯿﺰ اﻓﺰود و آن ﻧﻈﻢ
ﻗﺒﯿﻠﮫﯾﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن
ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﻢ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺮوزه
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ھﺮ ﭼﻨﺪ
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ:
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺒﯿﻠﮫﯾﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﺶ از ظﮭﻮر طﺒﻘﺎت
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺸﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ از
درون ﻧﻈﻢ ﻗﺒﯿﻠﮫ و ﺑﺎ ﻧﻔﯽ آن طﺒﻘﺎت ﻣﺘﻀﺎد
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺖ .ﻟﺬا
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺒﯿﻠﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ
 ،ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻮﺳﯿﺪه ،ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه و ﻋﻤﯿﻘﺎ
ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﺳﺖ .در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎ ظﮭﻮر طﺒﻘﺎت ﺑﺮده
و ﺑﺮدهدار ،در ﻋﺮض  ٢٠٠ﺳﺎل ﻗﺒﺎﯾﻞ از
ﺻﺤﻨﮫ ﯾﻮﻧﺎن ﻣﺤﻮ ﺷﺪﻧﺪ .در رم ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد
و در ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪیﯾﯽ ﺑﮫ ظﮭﻮر ﭘﯿﻮﺳﺖ .وﻟﯽ در ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﻨﺎطﻖ ﺷﺮق ﻣﻨﺠﻤﻠﮫ ﻓﻼت اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﻗﺒﯿﻠﮫ ﺟﺎن ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ
ظﮭﻮر طﺒﻘﺎت ﻣﺤﻮ ﺷﻮد .ﻟﺬا طﺒﻘﺎت ﻣﺘﻀﺎد

 -3ھﻤﺎﻧﺠﺎ
 -4ھﻤﺎﻧﺠﺎ
-5ھﻤﺎﻧﺠﺎ
 -6ھﻤﺎﻧﺠﺎ
 - 7وزارت زراﻋﺖ ،آﺑﯿﺎری و ﻣﺎﻟﺪاری – ﻗﺮاﺋﺖ
در ٢٠٢١/٨/٢٩
 -8ﮔﺰارش ﻣﺸﺘﺮک ﮐﮫ اﺧﯿﺮا َ از ﺳﻮی دوﻟﺖ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﮔﺮوپ ﺑﺎﻧﮏ

ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﮐﺎری در
ﺳﮑﺘﻮر زراﻋﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن" ...
 -9ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ  ٧-اﺳﻔﻨﺪ ٢۵ - ١٣٩٩
ﻓﻮرﯾﮫ ٢٠٢١
در ﺳﻨﺪ ﺑﻮدﺟﮫ اﻣﺴﺎل ] [١۴٠٠ارزش ﭘﻮل اﻓﻐﺎﻧﯽ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ دﻻر  ٧٧اﻓﻐﺎﻧﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و آزادﯾﺧواھﺎن ﻣﺗرﻗﯽ ﺟﮭﺎن ﻣﺗﺣد ﺷوﯾد!
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 ١١ﺷﮭرﯾور  – ١۴٠٠ﺷﻣﺎره ٢
ﮐﻣون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در درون ﻧﻈﻢ ﻗﺒﯿﻠﮫﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﺮواژ و ﺑﺮدهداری در ﺷﺮق ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻗﺒﯿﻠﮫﯾﯽ
ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮐﺜﺮ ﺳﺮ ﺳﻠﺴﻠﮫھﺎی
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در اﯾﺮان ﯾﺎ از ﺳﺮان ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﻗﺒﯿﻠﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ و رأﺳﺎی
اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﻦ ﻣﻘﺘﺪر ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺜﻞ دﯾﺎﺋﻮﮔﻮ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﺎد ،ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻔﻮی و ﯾﺎ آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر رﺋﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﮫ ﻗﺎﺟﺎر .اﯾﻦ ﻧﻈﻢ دوﮔﺎﻧﮫ
در اﯾﺮان ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﮫ ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮد .ﺑﺎ
رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری در اﯾﺮان ،ﮔﺴﺘﺮش
آن و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رﺳﯿﺪناش در ﺟﺮﯾﺎن
و ﺑﻌﺪ از رﻓﺮم ھﺎی ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه ﻧﻈﻢ
ﻗﺒﯿﻠﮫﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪ .اﻣﺮوز اﻓﺮاد ﻗﺒﺎﯾﻞ
در اﯾﺮان اﻧﺪک و ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎدی آنھﺎ ﻧﺎﭼﯿﺰ
اﺳﺖ.
وﻟﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﻢ دوﮔﺎﻧﮫ ھﻨﻮز اﺳﺘﻮار
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺟﯿﮏھﺎ ) ٪٢۵ﮐﻞ
ﭘﺸﺘﻮنھﺎ
)،(٪١٩
ﺟﻤﻌﯿﺖ( ،ھﺰارهھﺎ
) ،(٪٣٨ازﺑﮏھﺎ ) ،(٪۶ﻋﺮبھﺎ،
اﯾﻤﺎقھﺎ ،ﺗﺮﮐﻤﻦھﺎ ،ﺑﻠﻮچھﺎ ،ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﯽھﺎ ،پ
ﺷﮫایھﺎ ،ﻗﺰﻟﺒﺎشھﺎ ،ﺑﺮاھﻮﯾﯽھﺎ ،ﭘﺎﻣﯿﺮیھﺎ،
ﺳﺎدات ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ،ﻣﺠﻤﻊاﻟﻘﺒﺎﯾﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ
ﭘﺸﺘﻮنھﺎ و ﯾﺎ ھﺰارهھﺎ و...
ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﻢ ﻗﺒﯿﻠﮫﯾﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ رﺷﺪ ﺑﻮرژوازی و
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری در ﮐﺸﻮر ،ورود
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﺎرﺟﯽ و ...ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﮫ در اﺻﻄﻼح ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ،اﻗﻮام و ﯾﺎ اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺒﯿﻠﮫﯾﯽ
ھﻨﻮز در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﻧﻈﻢ ﻗﺒﯿﻠﮫﯾﯽ در دو ﺷﺎﺧﮫ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﯾﺪا اﺧﻼل
ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽﺳﺎزد.
 -١در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی .ﻧﻈﻢ ﻗﺒﯿﻠﮫ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﻋﻠﻔﺰارھﺎی وﺳﯿﻊ و ﭼﺮاﮔﺎهھﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ اﺳﺖ.
ﻟﺬا ﺑﺎ ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر ﮐﮫ ﻻزﻣﮫاش زﻣﯿﻦ
ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ﺗﻀﺎد آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دارد.
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮﻏﺰار و ﻋﻠﻔﺰار ،ﮐﺎھﺶ زﻣﯿﻦ ﺗﺤﺖ
ﮐﺸﺖ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻧﻈﻢ ﻗﺒﯿﻠﮫ دﺷﻤﻦ ﺧﻮﻧﯽ
ﮐﺸﺎورزی ﺳﻨﺘﯽ و ﺑﮫ وﯾﮋه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ .در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻈﻢ ﻗﺒﯿﻠﮫ ﺑﺎ داﻣﺪاری ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺮ
ﺟﻨﮓ دارد .اﯾﻦ ﻧﻈﻢ ﻓﻘﻂ ﮔﻠﮫداری ﺑﺰرگ
ﺳﻨﺘﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ آن ﺳﺎزش
دارد.
 -٢در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ .ﺑﮫ دو ﺻﻮرت ﻧﻈﻢ ﻗﺒﯿﻠﮫ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻟﻒ -ﻧﻈﻢ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫﯾﯽ .وﻗﺘﯽ رﺋﯿﺲ ﯾﮏ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ از ﭘﺸﺘﻮنھﺎ و ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ از
ھﺰارهھﺎ اﺳﺖ .ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ در دﺷﻤﻨﯽ
ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺳﻌﯽ دارد او را
ﺗﺨﻄﺌﮫ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮھﻢ زدن ﻧﻈﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫای .اﮔﺮ ﭼﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮ

اﺛﺮ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺒﯿﻠﮫ در ﮐﻞ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن را ﻣﯽﺗﻮان در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ،
ﺳﺮﻋﺖ و ﯾﺎ ﮐﻨﺪی آن ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺖ.
ب -دو ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﺜﻼً
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ،ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و از دو ﻗﺒﯿﻠﮫ
ھﺴﺘﻨﺪ ،در دﺷﻤﻨﯽ ﻗﺒﯿﻠﮫای ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻦ
دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ،
وﺣﺪت و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻋﻠﯿﮫ
اﺟﺤﺎﻓﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫدار اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را اﮔﺮ ﻧﮕﻮﺋﯿﻢ
ﮐﮫ از ھﻢ ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻗﻄﻌﺎ ً ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
و ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای اﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی
 ،ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه و ﻧﺎﺷﯽ از آن
ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽاورد.
 -٣ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻓﺮھﻨﮓ و روﺣﯿﮫ ﻗﺒﯿﻠﮫﯾﯽ و
ﻧﺎﺷﯽ از آن ،ﻧﻔﺎﻗﯽ ﮐﮫ در ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﭘﯿﺸﺮو و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯿﮕﺮدد ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
ﺟﻨﺒﺶھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،آزادﯾﺨﻮاھﺎﻧﮫ و
ﮐﺎرﮔﺮی  -ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .روﺣﯿﮫی
ﻗﺒﯿﻠﮫﯾﯽ و ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ و
ﮔﺴﺘﺮش دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﺮد ﺳﺎﻻراﻧﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﺟﻨﺒﺶ ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﺮاﺳﺮی ﻧﺘﻮاﻧﺪ
ﭘﺎﮔﯿﺮ ﺷﻮد .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ آن ھﺴﺘﮫھﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪه و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
ﻣﺼﯿﺒﺖﺑﺎری در ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ داﻣﻦ زده ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ وﯾﮋه در
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻤﻮد روﺷﻦ و
ﺷﻔﺎﻓﯽ دارد .از اﯾﻦ ﻣﺼﺒﯿﺖﺑﺎرﺗﺮ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺘﺮﻗﯽ زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻋﻠﯿﮫ رژﯾﻢ و
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺮد ﺳﺎﻻر ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻗﺒﯿﻠﮫﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﭽﺎﻟﮫ ﻣﯽﮔﺮدد.
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری و ﯾﮏ ﻧﻈﻢ واروﻧﮫ ی ﻗﺒﯿﻠﮫی
روﺑﮫ رو ھﺴﺘﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در
آﺷﻔﺘﮕﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ  -اﻗﺘﺼﺎدی – ﺳﯿﺎﺳﯽ در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ھﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری دوﮔﺎﻧﮫ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را
ﺑﮫ ﺑﮭﺸﺖ ﺳﮫ ﻧﻮع ﻣﺎﻓﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ:
ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﻣﺎﻓﯿﺎی زﻣﯿﻦ و ﻣﺎﻓﯿﺎی
ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ.

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺸﻮریﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺎدن ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﺎھﺎ ً
ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ :ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺖ  ،ﮔﺎز طﺒﯿﻌﯽ ،زﻏﺎل ﺳﻨﮓ،
آھﻦ  ،ﻣﺲ ،آﻟﻮﻣﻨﯿﻮم ،طﻼ ،روی ،ﻗﻠﻊ ،ﮐﺮوم،
ﻧﯿﮑﻞ ،ﺳﺮب ،ﺟﯿﻮه ،ﺳﻮﻟﻔﻮر ،ﺑﺎرﯾﺖ ،طﻠﻖ،
ﻣﻨﯿﺰم ،ﻣﯿﮑﺎ ،ﯾﺎﻗﻮت ، ،ﭘﻨﺒﮫ ﻧﺴﻮز ،ﺑﻮﮐﺴﯿﺖ،
ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ،ﻣﻨﮕﻨﺰ ،ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ،ﺳﻨﮓ ﻻﺟﻮرد،
ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ،ﺳﻨﮓ آھﮏ ،ﻧﻤﮏ ،و...
از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎدن ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﻨﮭﺎ ﮔﺎز طﺒﯿﻌﯽ ،
زﻏﺎل ﺳﻨﮓ و ﻧﻤﮏ ،ﮐﺮوم ،ﻣﺲ ،طﻼ و ﻧﻘﺮه
و ...اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
ﺛﺮوت ﻋﻈﯿﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽﺳﺖ.
ارزش ﮐﻞ ﻣﻌﺎدن ﻓﻮق ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﻣﺆﺳﺴﮫی ﮔﺌﻮﻟﻮژی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ
 ٣.١٣١k٨۴٠ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺎدن ﻓﻮق ﮐﮫ دارای ارزش ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ
ﺷﺪه ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﺎدن ﻣﻮاد ﮐﻤﯿﺎب در طﺒﯿﻌﺖ ﻧﯿﺰ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای آن
ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ .ﻣﺜﻞ :اوراﻧﯿﻮم ،ﻟﯿﺘﯿﻮم،
ﻧﯿﻮﺑﯿﻮم ﺳﺰﯾﻢ روﺑﯿﺪﯾﻢ ،ﺑﺮﯾﻠﯿﻢ ﺗﻨﺘﺎﻟﯿﻢ و ﮐﺪﻣﯿﻮم.
اﯾﻦ ﻣﻮاد ﮐﻤﯿﺎب در طﺒﯿﻌﺖ اﺳﺎﺳﺎ در ﺑﺨﺸﯽ از
ﭼﯿﻦ و ﻋﻤﺪﺗﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻮاد ﮐﮫ در ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺪرن ﺑﮫ ﮐﺎر
ﻣﯽرود و در ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ
ﮐﺎر ﺑﺮد دارد ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﮭﺎن )ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻧﮫ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ(
در آورده اﺳﺖ .از ﺳﺎلھﺎی ١٩۶٠اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﻏﺎرت اﯾﻦ ﻣﻮاد را در
ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن دھﻨﺪ وﻟﯽ
ﺑﮫ ﻋﻠﺖ درﮔﯿﺮیھﺎی ﺑﺴﯿﺎر و ﻣﺸﮑﻼت
ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﻠﻮی ﭘﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺑﮫ
ﮐﻞ اﯾﻦ ﻣﻮاد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ
اﯾﻦ ﺛﺮوت ﺑﯿﮑﺮان ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﺮدم
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در زﯾﺮ ﺧﺮوارھﺎ ﺧﺎک ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺴﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻮاد را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﯿﻨﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ رﻗﯿﺐ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺸﯽ ﮔﯿﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﻓﻠﺰات
ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ و زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻗﺎﺑﺖ ﻗﻄﺐھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺪرﺗﮭﺎی
ﺟﮭﺎﻧﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺸﻮری ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮادی را
دارد ،ﻧﻘﺶ ﺑﺲ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را ﻧﯿﺰ دارا
ﻣﯿﮕﺮدد و ﻧﻘﻄﮫ ﮔﺮھﯽ ﺑﺮﺧﻮردھﺎ و ﺗﻀﺎدھﺎی
ﻗﺪرتھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ھﻤﺎن
طﻮر ﮐﮫ اﻣﺮوزه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ را
دارد.

 -٢ﻗ ر ا ر ﮔ ر ﻓ ﺗ ن د ر ﯾ ﮏ ﻣ ﻧ ط ﻘ ﮫ
ا ﺳ ﺗ ر ا ﺗ ژ ﯾ ﮏ و ﺗ ﺗ ﻘ ﺎ ﺑ ل ﻧ ﯾر و ھ ﺎی
اﻣ ﭘر ﯾ ﺎﻟ ﯾ ﺳ ﺗ ﯽ در آن

 -٢وﺟود ﺟﻧﺑشھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ

در ﺻورت ﺗواﻓق ﺑﺎ اﯾن ﺧط ﻣﺷﯽ ،در
اﻧﺗﺷﺎر آن ﮐوﺷﺎ ﺑﺎﺷﯾد!

ﻧﻘش اﺳﺗراﺗژﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن:
 -١ﻣﻌﺎدن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﮫای از ﺟﮭﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ در
اطﺮافاش ﭼﮭﺎر ﮐﺸﻮر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﭼﻨﺪ
ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﭘﺮ ﻣﻌﻀﻞ ﻗﺮار دارد.
ﮐﺸﻮرھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭼﯿﻦ در ﺷﺮق ،روﺳﯿﮫ
در ﺷﻤﺎل ،ھﻨﺪ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ و ﺗﺮﮐﯿﮫ در

ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت راﺳﺗﯾن اﯾران را در ﭘﯾوﻧد ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺳﺎزﻣﺎن دھﯾم!

4
 ١١ﺷﮭرﯾور  – ١۴٠٠ﺷﻣﺎره ٢
ﮐﻣون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﻗﺮار دارد و اﯾﺮان در ﻏﺮب اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر واﻗﻊ اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮرھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﮫ درﺟﮫ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﮔﺎھﺎ ﺑﮫ درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ دوﻟﺘﯽ
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .در ھﻨﺪ ،ﺗﺮﮐﯿﮫ و اﯾﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺪﯾﺪ ،ﺳﺮﮐﻮب ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ
در اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد .در ﭼﯿﻦ
ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و روﺳﯿﮫ ﻣﺒﺎرزات
ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮐﺎرﮔﺮان و ازادﯾﺨﻮاھﺎن و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ
ﻣﯿﻠﯿﺎردی اﺳﺖ و در ھﻨﺪ ،اﯾﺮان ،ﺗﺮﮐﯿﮫ و
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﮫ ،ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ.
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ داﺋﻤﺎ ً در ﺗﻼطﻢ و ﻣﺒﺎرزه ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ
اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﺳﺖ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﯿﺎﻧﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ
ﻗﺮار دارد .از اﯾﻦ رو ﮐﻠﯿﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺮﺗﺞ
ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را ﻋﻠﯿﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶھﺎ اﻋﻤﺎل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ :ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ راﺳﺖ ﮔﺮا و
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺬھﺒﯽ .روی ﮐﺎر آوردن رژﯾﻢ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ،طﺎﻟﺒﺎن در دو
ﻧﻮﺑﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و رژﯾﻢ ﺷﺪﯾﺪا ﻣﺬھﺒﯽ
اردوﻏﺎن در ﺗﺮﮐﯿﮫ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺑﮫ ﻏﺎﯾﺖ
ارﺗﺠﺎﻋﯽ ،ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
اﻋﻤﺎل ھﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ.

اﻓﻐﺎن و ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً  ١١ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ
ﺷﺪ 10«.اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎدی
ورﺷﮑﺴﺘﮫ و ﻣﻌﯿﻮب اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺑﺮﭘﺎ
ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﻦ ﺑﯿﺶ از ھﺰار ﭘﺎﯾﮕﺎه در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﮭﺎن را دﯾﮕﺮ ﻧﺪارد .ﺑﺎﯾﺪ آنھﺎ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﮫی اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮد .آﻧﮭﺎ در
ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺪارک اﯾﻦ ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﮫ طﺎﻟﺒﺎن را ﭘﺮوراﻧﺪه اﺳﺖ در ﻗﻄﺮ
ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻋﻠﯽ ﭼﺸﺘﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ
اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن »ﺑﮫ دوﯾﭽﮫ وﻟﮫ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ
ارﺗﺶ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﺮان طﺎﻟﺒﺎن
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺗﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﻤﺮزﻣﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﺸﺴﺖ
ﺻﻠﺢ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ«.11
دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺻﺎف ﮐﺮدن ﺟﺎده ﺑﺮای
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ طﺎﻟﺒﺎن ھﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را داﺷﺖ ﮐﮫ در
ﻣﻮرد آوردن ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان داﺷﺖ:
اﺳﺘﻔﺎده از طﺎﻟﺒﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ اﺑﺰار ﻋﻠﯿﮫ
رﻗﺒﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺧﻮد .آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﮫ
طﺎﻟﺒﺎن ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﻠﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﭼﯿﻦ را ﺑﮕﯿﺮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در اﯾﺮان ﺷﯿﻌﮫ
ﺟﻨﮓ ﻣﺬھﺒﯽ راه ﺑﯿﺎﻧﺪازد و ﺟﻨﺒﺶھﺎی آزادی
ﺑﺨﺶ را در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﺮان
ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﻗﺪرتﮔﯿﺮی طﺎﻟﺒﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ارادهی آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺠﺎم
ﻧﺸﺪ .ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ روی آن
ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن زﺣﻤﺘﮑﺶ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ
وﯾﮋه زﻧﺎن را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی دد ﻣﻨﺸﺎﻧﮫ
ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﮭﺎﺟﻢ واﻗﻌﯽ و ﺳﺮﯾﻊ طﺎﻟﺒﺎن ﺑﮫ
ﺷﮭﺮھﺎ در ﻣﺎه ﺷﮭﺮﯾﻮر آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .دﯾﺪار
وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی طﺎﻟﺒﺎن در
ﻣﺮداد ﻣﺎه ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از آن ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت وزﯾﺮ
اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ھﻤﺘﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺧﻮد از
ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﮫ ھﻨﻮز
ﺗﮭﺎﺟﻢ ﺑﮫ ﺷﮭﺮھﺎ را آﻏﺎز ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ روﺳﯿﮫ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻟﺖھﺎی
ﻋﻤﺪهی اروﭘﺎﺋﯽ ﺧﺠﻮﻻﻧﮫ و ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﺎﻧﮫ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﮐﮫ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد طﺎﻟﺒﺎن را ﺑﮫ
رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .رﺋﯿﺲ  CIAﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻼً
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٣آﮔﻮﺳﺖ  ٢٠٢١ﺑﮫ ﮐﺎﺑﻞ
ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﯽ ﺑﺮادر ﻣﻼﻗﺎت
ﻧﻤﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای طﺎﻟﺒﺎن ﻣﮭﻤﺎت
و ادوات ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﺟﻤﻠﮫ  ٧۵٠٠٠ﺧﻮدرو،
 ٢٠٠ﻓﺮوﻧﺪ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ وھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﺑﻠﮏ
ھﺎوک و  ۶٠٠٠٠٠ﻗﺒﻀﮫ ﺳﻼح ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﮫ
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ارزش  ٨۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﮫ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ دﺳﺘﺎن ﺗﻮطﺌﮫﮔﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ھﻨﻮز از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﮫ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ و دل
طﺎﻟﺒﺎن را ﺑﮫ دﺳﺖ آورد ١٠٠ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو

ﺟﮭﺖ ﮐﻤﮏھﺎی »ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﮫ« ﺑﮫ طﺎﻟﺒﺎن
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ درﯾﻮزﮔﯽھﺎ ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﮑﺴﺖ
ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی دول ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﻏﺮب از دول
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺷﺮق ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺎ ﭘﺮدهای
از رﯾﺎ و ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﺴﻄﻮر ﻣﯽﮔﺮدد :ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ
اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﺟﺎﻧﺴﻮن ﺑﺎ ژﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار
طﻠﺒﮑﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :طﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﺧﺮوج
ھﺮ ﮐﺲ را ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺧﺎرج ﺷﻮد ﻓﺮاھﻢ
ﮐﻨﺪ .«.ﮐﻤﯿﺴﺮ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ،ﺑﺎ ژﺳﺖ ﯾﮏ ﻓﺎﺗﺢ و ﻧﮫ ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮرده ،ﺧﻄﺎب ﺑﮫ طﺎﻟﺒﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﮫ
»ﻣﺴﺄﻟﮫ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﺳﺖ«.
وﻟﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﮫ دوﻟﺖھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺟﮭﺖ روی ﮐﺎر آﻣﺪن طﺎﻟﺒﺎن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﮫ ﺟﺸﻦ و ﭘﺎی
ﮐﻮﺑﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،طﺎﻟﺒﺎن ﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و ﯾﮏ
آﻟﻤﺎﻧﯽ را در راه ﻓﺮودﮔﺎه ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﮫ
از ﭘﺎی درآورد .ھﻨﻮز دوﻟﺖھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
از ﺑﮭﺖ و ﺷﻮک اﯾﻦ ﺗﮭﺎﺟﻢ در ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ
ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﻔﺠﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ١٣ ،ﺳﺮﺑﺎز آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و
ﺑﯿﺶ از  ١۵٠ﺷﮭﺮوﻧﺪ اﻓﻐﺎﻧﯽ و اروﭘﺎﺋﯽ در
ﻓﺮودﮔﺎه ﮐﺎﺑﻞ ﺑﮫ ھﻼﮐﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ .روز ﺑﻌﺪ
ﮔﺮوه وﻻﯾﺖ ﺧﺮاﺳﺎن ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ اﻧﻔﺠﺎر را
ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎﯾﺪن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﺘﮫھﺎی
ﻏﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد و در »ﻏﻢ«
ﮐﺸﺘﮫھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﮫ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﻢ و ﻧﮫ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .و ﺑﺮ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺳﺮﺑﺎزان
آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﻠﻮﻟﮫ ﺟﺎن دهھﺎ ﻧﻔﺮ از
اﺟﺘﻤﺎع اطﺮاف ﻓﺮودﮔﺎه را ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ،،
ﭘﺮدهی ﺳﺎﺗﺮ ﮐﺸﯿﺪ.
ﮔﺮوه »وﻻﯾﺖ ﺧﺮاﺳﺎن« ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ طﺎﻟﺒﺎن ھﻤﺠﻨﺲ و در ﻧﮭﺎن ﺑﺎ آنھﺎ
در راﺑﻄﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻠﯿﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ .وﻟﯽ
ﻣﯿﮭﻤﺎﻧﺎن ﺟﺪﯾﺪی در راه ھﺴﺘﻨﺪ .ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﮫ.
اﻟﺒﺘﮫ آﻟﻤﺎنھﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽھﺎ
ﺗﻼﺷﯽ ﻣﺠﺪدی را در ﻏﺎرت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
آﻏﺎز ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد وﻟﯽ ﭼﯿﻦ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .روﺳﯿﮫ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﻄﺢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ در ﯾﮏ راﺳﺘﺎ ﻋﻠﯿﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ ،ﺳﮭﻤﯽ
ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﮫ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری
ﺧﻮد در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ،ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری
را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رﺷﺪ ﺧﻮاھﻨﺪ داد .ﯾﮏ روز
ﺑﻌﺪ از اﺷﻐﺎل ﮐﺎخ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺗﻮﺳﻂ
طﺎﻟﺒﺎن ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی آنھﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﭼﯿﻦ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری
ﮐﻨﺪ .رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ھﺰاران
ﮐﺎرﮔﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﺪﺗﯽ

 -10رادﯾﻮ ﭼﯿﻦ – ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﺳﯽ – ﻗﺮاﺋﻦ در
31.8.2021

 Deutsche Welle -11ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه در
31.8.2021

 -12اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از ﻧﺸﺮﯾﮫ اﯾﻦدیﭘﻨﺪﻧﺖ از
ﻗﻮل ﺟﯿﻢ ﺑﻨﮑﺲ

 -٣اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻘطﮫ ﺗﻣرﮐز رﻗﺎﺑت
ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺗﻼﻗﯽ رﻗﺎﺑﺖ اﺑﺮﻗﺪرتھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و
ﺗﻼﻗﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ آنھﺎ در ﭘﺲ راﻧﺪن ﺟﻨﺒﺶھﺎی
ﻣﺮدﻣﯽ ،اوﺿﺎع دروﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﭘﯿﭽﯿﺪه،
ﺗﻀﺎدھﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم
را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ در طﻮل  ۴٠ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در
ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﮫ و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﮫ طﺮف ﺷﺮق ،ﺑﮫ
طﻮر داﺋﻢ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖھﺎی ﻣﻔﺘﻀﺤﺎﻧﮫﯾﯽ رو ﺑﮫ
رو ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ .اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮاﻧﮫ و ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ دوﻟﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد و  ٢٠ﺳﺎل طﻮل ﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﺎ ھﺪف
ﻏﺎرت و ﭼﭙﺎول ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ – ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﺜﻞ
طﺎﻟﺒﺎن ،داﻋﺶ ،ﮔﺮوه وﻻﯾﺖ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﮫ اﯾﺠﺎد
آﺷﻮب در ﺑﯿﻦ ﭼﭽﻦھﺎ ،اﯾﻐﻮرھﺎ ،ﻋﻠﯿﮫ ﭼﯿﻦ و
روﺳﯿﮫ و ﺳﻨﯽھﺎ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد .ﻧﮫ
ﺗﻨﮭﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺬھﺒﯽ در ﺑﯿﻦ اﯾﻐﻮرھﺎ و ﭼﭽﻦھﺎ
اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﺎدن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ آن طﻮر
ﮐﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ .اﻣﺎ در
اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ھﺰﯾﻨﮫی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
ﺑﺮای اﯾﻦ اﺷﻐﺎل طﻮﻻﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ :اﯾﻦ اﺷﻐﺎل
»ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﺑﯿﺶ از  ١٠٠ھﺰار ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ
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ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺪه و زﯾﺮ ﺑﺎر ﻓﻘﺮ ،ﮐﻤﺮ ﺧﻢ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .رﺷﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ
ھﺪفاش اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﯽ روﯾﮫ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺑﺮ ﺳﻮد

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺴﺒﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮی
ﮐﺸﻮر ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺒﯿﻠﮫﯾﯽ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .آن زﻣﺎن
اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رھﺎ ﺷﺪه از

ﺑﻨﺪھﺎی ﻗﺒﯿﻠﮫﯾﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﺸﻮرش ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﮫ
ﮔﻮرﺳﺘﺎن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی ﭼﯿﻨﯽ ،روﺳﯽ،
اروﭘﺎﺋﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﺪل ﮐﻨﺪ.

ﺳﺧﻧﯽ ﺑﺎ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن
ﻣﺎ در اﯾن ﺷﻣﺎره ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﺳﺎﺧﺗﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ – طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻧﻘش اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﮐﺷور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘرداﺧﺗﮫاﯾم .ﺗﺣوﻻت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ – ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻣﯾق و دﯾرﭘﺎﺋﯽ در ﺗﺣوﻻت اﯾران و
دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ دارد .ﻟذا ﺗﺣﻠﯾل دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ از اﯾن ﺗﺣوﻻت و روﯾدادھﺎ ﺟﮭت ﭘﯾش ﺑرد ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺿرورﺗﯽﺳت ﻋﺎﺟل .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺣل ﮔرھﯽ ﺗﺿﺎدھﺎی ﻗدرتھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﭼﭘﺎول و ﻏﺎرت از
ﯾﮏ ﺟﺎﻧب و ﺑﮫ ﺳراﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧدن رﻗﺎﺑت و دﺳﯾﺳﮫ ﻋﻠﯾﮫ ھم ،از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر اﺳت .درک ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﯾن ﺣوادث و
ﺗﺣوﻻت ﻣﺎ را در ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری در ﺧﺎور ﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺟﮭﺎن ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻧد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑرﺧورد ﻧﻘﺎداﻧﮫ
ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾلھﺎ ،اﺷﺗﺑﺎھﺎت را ﻣﯽزداﯾد ،و ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را ﮔﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻧد .ﻟذا ﻣﺎ ﻧﻘد ﺧواﻧﻧدﮔﺎن از
اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ را اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﯽﮐﻧﯾم و از ﻣﻧﺗﻘد ﺳﭘﺎﺳﮕزارﯾم.
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺟﮭﺎن ﻣﺗﺣد ﺷوی!
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و آزادﯾﺧواھﺎن ﻣﺗرﻗﯽ ﺟﮭﺎن ﻣﺗﺣد ﺷوﯾد!
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت راﺳﺗﯾن اﯾران را در ﭘﯾوﻧد ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺳﺎزﻣﺎن دھﯾم!
در ﺟﮭت اﯾﺟﺎد ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت راﺳﺗﯾن اﯾران ،روﯾزﯾوﻧﯾﺳم و ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳم را اﻓﺷﺎ ﮐﻧﯾم

