افغانستان  :صعود مجدد یک جناح سرمایه به حاکمیت سیاسی و شکست خفت بار جناح دیگر
« تاريخ کليه جامعههايى که تا کنون وجود داشته تاريخ مبارزه طبقاتى است .مرد آزاد و بنده ،پاتريسين و پلبين ،مالک
و سرف ،استادکار و شاگرد  -خالصه ستمگر و ستمکش با يکديگر در تضاد دائمى بوده و به مبارزه اى بالانقطاع ،گاه
نهان و گاه آشکار ،مبارزهاى که هر بار يا به تحول انقالبى سازمان سراسر جامعه و يا به فناى مشترک طبقات متخاصم
ختم ميگرديد ،دست زدهاند» (نقل از مانيفست کمونيست» .اين گفته مارکس را در مورد جامعه افغانستان کنونی ،قرن
بيست و يکم بايد بطور عموم تاريخ رقابت جناح های طبقه حاکم سرمايه داری افغانستان بر سر قدرت سياسی ديد زيرا
از وجود و حضور طبقه ديگر جامعه ،کارگران هيچ نشانه و اثری حتی تا حد اعتراض تا کنون نبوده است .تمامی تاريخ
اخير  50ساله افغانستان شاهد يکه تازی جناح های مختلف بورژوازی عليه يکديگر بوده زيرا هيچ اثری از هيچ جنبنده
کارگری بر عليه اين همه فجايعی که رقابت های جناحی بورژوازی بر سر توده کارگر آوار کرده و می کند ،تا کنون
وجود نداشته است .از گنداب عفونی به هيچ گرفتن جان انسانهای کارگر از جانب سرمايه فقط فقر و بد بختی بيرون آمده
است .جنگ و کشتار که در اين مرداب باليده و در پويه هويتی نظام بردگی مزدی يعنی توليد برای سود اپيدمی شده فقط
به ناله هايی تبديل گرديده که از بورژوازی غرب طلب آزادی و دموکراسی و نجات از شر عفونت بورژوازی گنديده
اسالمی طالبان کند .طالبانی که از مدارس قرآن پاکستان با پول و سرمايه عربستان صعودی و هدايت و تجهيز سرمايه
داری غرب به سرکردگی امريکا عليه بورژوازی دولتی اردوگاه شوروی در افغانستان تجهيز شد تا جهنمی بر پا کند که
حتی نيروهای سرمايه داری اردوگاهی شرق و غرب را در خود بسوزاند و آخرين صحنه آن خروج فاجعه بار نيروهای
غرب به سرکردگی امپرياليسم امريکا باشد .بورژوازی دين ساالر طالبان بسان هر بخش ديگر طبقه سرمايه دار عظيم
ترين سهم سرمايه ها و سودها و قدرت را می خواهد .فقط تفاوتش با ديگر شرکا ،رقبا و حريفان آن است که همه چيز
را بدون هيچ چون و چرا حق مسلم الهی خود می بيند و هيچ شراکتی حتی با هيچ طيف ديگر طبقه خويش را هم بر نمی
تابد .از طرف ديگر های و هوی بيش از صد حزب و گروه سياسی چه در داخل و چه خارج افغانستان عموما بر سر
عقب ماندگی اقتصادی و راه حل های بورژوا دمکرتيک و دام گستری درمقابل جنبش احتمالی کارگران افغان بوده است.
عالوه بر اين ها انواع سنديکا ها با الگو متداول «اتحاديههای صنفی افغانستان» و «اتحاديه ملی کارگران افغانستان» و
نظاير اين گونه تشکيالت وجود دارد که نفس هر جنبده کارگری را پيش از اين که به فريادی تبديل گردد در حلقوم آن
خفه می کنند .اگر جنبش کارگری ايران درتاريخ مبارزه خود عليه نظم سرمايه موفق به ايجاد صف مستقل طبقاتی
سرمايه ستيز خود و ايجاد جنبشی شورايی با افق لغو کارمزدی نگريده اما الاقل تا همين جا تشت رسوايی احزاب سوسيال
رفرميستی چپ و راست و اتحاديه های ساخته و پرداخته آن ها را با صدای بلند از بام بر زمين انداخته است .کارگران
افغان چه آن ها که در خارج از افغانستان بشکل کارگر مهاجر توسط بورژوازی بين المللی به شديد ترين وجهی استثمار
می شوند و چه توده کارگر داخل کشور راه طوالنی پر مخاطره و پر سنگالخی که توسط احزاب و گرده های ملی
مذهبی ،سوسيال رفرميستی لنينی و مائو ئيستی مين گذاری شده را بايد طی کنند.
حال با اين پيش گفتار فشرده يکراست به آن چه طبقه کارگر افغان در همين مدت دو دهه انجام داده رويم .نگاهی به
نمودار ( )1داده هايی که فرايند افزايش محصول اجتماعی ساالنه کار و توليد طبقه کارگر افغانستان يا به تعبير اقتصاد
سياسی بورژوازی «توليد ناخالص داخلی» در اين کشور را ،در فاصله ميان  2002تا سال  2020پيش روی ما قرار
می دهد انباشت سودهايی برای سرمايه داران الئيک و غير الئيک فراهم کرده ،ارزش کار و توليد اين طبقه در اين
نوزده سال  268ميليارد دالر برای سرمايه داران و دولت آن ها بوده و حال آن که در همين فاصله زمانی نسبت شمار
کارگران افغان زير آوار جنگ ،فقر ،گرسنگی ،آوارگی ،ويرانه خوابی ،بيکاری و مرگ و مير ناشی از گرسنگی و

نداری ،به گونه ای چشمگير افزايش داشته است .در طول همين دوره روند وخامت وضعيت معاش ،دارو و درمان،
مسکن و حداقل امکانات زندگی کارگران در جهنم سرمايه داری افغانستان با هر چهره سياسی و زير رهبری هر بخش
بورژوازی در معيت سرمايه داری جهانی شتابناک تر و تندتر بوده است و چيزی به نام حداقل معاش و حتی اميد به
ادامه زندگی در وسيع ترين سطح محو گرديده است .توليد ناخالص داخلی افغانستان که در عرف اقتصاد سرمايه داری
چنين عنوانی يافته تا واقعيت زمخت و عريان روند توليد ارزش اضافی ،ثروت سرمايه داران و سرمايه اجتماعی که
کارگران تنها خالقان آنند را پنهان کند ،از  4ميليارد دالر در سال  2002تا  20.5ميليارد دالر در سال  2013صعود
کرد و پس از آن هم بين  19تا  20ميليارد دالر ساليانه در نوسان بوده است .بايد توجه داشت که ارقام نمودار ( )1توليد
ناخالص داخلی افغانستان شامل توليدات ترياک و شاهدانه نمی شود و همچنين هيچ يک از حوزه های پيش ريز سرمايه
که گروه های مختلف طالبان در آن ها به انباشت سرمايه می پردازند و هزينه های جنگ های خودرا تامين می کنند و
توده های کارگر بی اجر و مزدی را در شرايط کار کامال غير انسانی مورد استثمار قرار می دادند ،نمی شود.

توليدات حوزه کشاورزی افغانستان (هزارتن) در سال ۲۰۱۸
برنج

انگور

گندم

352 3600

984

سيب

سبزيجات هندوانه

خربزه سيب

پياز

ذرت

جو

هلو

زمينی
615

591

381

329

217

150

56 106

47

در کنار اين توليدات ساخت و استفاده از گلخانهها صنعتی با سرعت در حال رشد است .عالوه بر اين شرکت های متعدد
کشت و صنعت در استانهای شمالی و غربی افغانستان با استثمار وحشيانه نيروی کار مزدی و دهقانان فقيری که زمين
محدود آن ها کفاف سير کردن خانواده را نمی دهد ،مجبور به فروش نيروی کار خود هستند به توليد پسته و ايجاد ارزش
اضافی و انباشت سرمايه مشغول اند .در سالهای اخير ،کشاورزان صنعتی در واليتهای جنوبی نيز اقدام به کشت پسته
کردهاند .واليتهای شرق کشور به توليد آجيل کاج معروف هستند .دراستانهای شمالی و مرکزی کشاورزی صنعتی به
توليد بادام و گردو نيز می پردازند .در واليت باميان در مرکز افغانستان به پرورش سيب زمينی با کيفيت برتر می
پردازند که در سال  ۳۷۰٬۰۰۰ ,۲۰۲۰تن توليد کرد .در ننگرهار به کشاورزی صنعتی توليد ليمو ،پرتقال ،زيتون ،بادام
زمينی و خرما مشهور است کشت اين محصوالت اکنون به ساير واليتهای کشور نيز گسترش يافتهاست .توليد گندم و
غالت پايه اصلی کشاورزی صنعتی افغانستان است .در سال  ۲۰۱۵توليد گندم  ۵ميليون تن بود .رشد انباشت سرمايه
در حوزه کشاورزی صنعتی افغانستان به مرحله خودکفايی در توليد غالت رسيده است .برای خودکفايی نياز به  ۱ميليون
تن گندم اضافی است که پيشبينی میشود در سال  ۲۰۲۰انجام شود .کل توليدات کشاورزی گاهی به دنبال خشکسالی
کاهش میيابد .ساخت و استفاده از مزارع مدرن پرورش پرندگان نيز بشکل صنعتی با سرعت رشد سريع ادامه دارد.
در دسترس بودن زمين مناسب برای چرا مرتبا ً دامداری را به بخشی مهم از اقتصاد تبديل کردهاست .دامداری دو نوع
اصلی دارد :فارمداری که توسط کشاورزی صنعتی انجام میشود که هم دام و هم محصول پرورش میدهند .عشايری،
که توسط دامداران حيوانات معروف به کوچی انجام میشود .مراتع طبيعی حدود  ۷ميليون و  ۵۰۰هزار هکتار (۳۰۰۰۰
کيلومتر مربع) را پوشش میدهند .نواحی شمالی اطراف مزارشريف و ميمنه در اواخر دهه  ۱۹۹۰حدود شش ميليون
گوسفند قره قل بود .بيشتر گلهها در تابستان در ارتفاعات به مراتع شمال منتقل میشوند .صدها مزرعه پرورش ماهی

در سراسر کشور وجود دارد و بزرگترين آنها در قرغه است که تخمهای ماهی را به ساير مزارع پرورش ماهی عرضه
میکنن د .پرورش ماهی نيز در با مشارکت سرمايه های افغانستان و هند راه اندازی شدهاست .افغانستان از نظر منابع
طبيعی که هيچ سرمايه اضافی طلب نمی کنند دارای تعداد نا محدودی از مخازن آب ،درياچهها ،استخرها ،رودخانهها و
جويبارها است ،که اين کشور را به آب و هوايی مناسب برای پرورش ماهی تبديل کرده است .ماهيگيری صنعتی با
سرمايه های متوسط در درياچهها و رودخانهها به ويژه در رودخانههای کنر ،آمو و هيرمند صورت میگيرد.

نمودار  1منبع  :بانک جهانی بر اساس توليد ناخالص داخلی حقيقی ()real GDP

نمودار  2تقسيم توليد ناخالص داخلی افغانستان به حوزه های بزرگ پيش ريز سرمايه در سال 2020

ارزش افزوده حوزه کشاورزی (درعرف سرمايه داری کل آن چه که توده های کارگر اين حوزه توليد می کنند چنين
عنوان گرفته) در سال  1399به  410ميليارد افغانی (حدود  5.3ميليارد دالر) گرديد .سهم کشاورزی در توليد ناخالص
داخلی افغانستان به  27درصد در اين سال رسيد که رشدی  5درصدی نسبت به سال قبل داشت .افزايش توليد گندم يکی
از داليل اين رشد بود که در سال  1398حدود  92درصد بازار داخلی را تامين کرده است .عموما توليد محصوالت
کشاورزی و دامی ستون فقرات اقتصاد اين کشور است .توليد ميوه جات تازه ،زردآلو ،انگور ،انار ،خربزه و تعداد
ديگری ميوه از توليدات افغانستان است .عالوه بر اين افغانستان بزرگترين توليد کننده ترياک ،و شاهدانه با کيفيت باال
در جهان شناخته می شود بطوری که حدود  16درصد توليد ناخالص داخلی را از کشت و فروش بين المللی آن کسب
می کند .با افزايش محصول کشت پنبه در جنوب کشور در سال  ،2020سطح توليدات پنبه و فعاليت شرکت های توليدی
و بسته بندی پنبه ،توليد روغن پنبه دانه ،کنجاره و صابون درواليت قندهار نيز افزايش يافته است .هم اکنون در پارک
صنعتی شوراندام واليت قندهار  ۲۰شرکت توليدی که از سوی بخش خصوصی تاسيس شده است ،توليد و بسته بندی
پنبه ،روغن پنبه دانه ،کنجاره و صابون می باشند .محصوالت توليدی اين شرکت ها به واليات قندهار ،غزنی ،هلمند،
زابل و کابل به فروش می رسد و همچنان پنبه بسته بندی شده به کشور پاکستان صادرمی شود .اين شرکت ها که مواد
خام مورد نيازشان را از کشت زارهای پنبه از واليات قندهار ،هلمند ،فراه و زابل تامين می کنند ،با افزايش حاصالت
پنبه در جنوب کشور،سطح سرمايه گذ اری از سوی شرکت های خصوصی در واليت قندهار تا سقف يک ميليون دالر
امريکا در اين بخش را افزايش داده اند .در همين جا بايد يک نکته را روشن نمود و آن اين که ارقام فوق (نسبت توليد
نا خالص داخلی بر اساس حوزه سرمايه نمودار  )2از طرف سازمان ملل را نمی توان با ارقام جمعيت شهری و روستايی
مطاقبت داد زيرا بخش هايی از حوزه های توليد محصوالت کشاورزی ممکن است به احتساب توليد صنعتی گزارده شده
باشد .بهر حال اگر جمع اين دو و توليدات معدنی را  44درصد کل توليد ناخالص داخلی محسوب کنيم نتيجه ای که از
آن بدست می آيد نازل بودن بار آوری کار و پائين بودن ترکيب ارگانيک سرمايه (منظور از ترکيب آلی يا ارگانيک
سرمايه ،نسبت ميان اجزاء ارزشی ثابت و متغير آن است) در افغانستان است .ميزان اضافه ارزش های از قلمروهای
دارای ترکيب آلی پائين تر و بارآوری کار نازل تر به سوی حوزه های دارای ترکيب ارگانيک بسيار باالتر و بارآوری
کار افزون تر شمه هر سرمايه دار و دولت سرمايه داری (نظير امريکا ،اروپا و حتی سرمايه داری چين) را بيدار می
کند و به وجد می آورد .شيوه توليد سرمايه داری از مدت ها پيش ،وارد فازی شده که از آن پس تکامل مستمر بارآوری
کار اجتماعی ،نيرومندترين اهرم انباشت را تعيين می کرد .درجه بارآوری کار در مقدار نسبی وسائل توليدی تجلی می
يابد که کارگر طی زمان معين ،با شدت معين کار تبديل به محصول می کند .هر چه بارآوری کار اجتماعی باالتر می
رود حجم وسائل توليدی که او به محصول مبدل می سازد بيشتر می شود .با توسعه بيشتر شيوه توليد سرمايه داری مقدار
حداقل سرمايه اوليه برای انباشت مستمرا افزايش می يابد .اين افزايش ها با بارآوری هر چه پرخروش تر کار همراه
است ،با نيروی کار کمتر محصول هر چه بيشتری توليد می گردد ،نرخ اضافه ارزشها بسيار بيش از پيش است ،با اين
مؤلفه ها و تحوالت است که سرمايه توان الزم رقابت را احراز می کند ،قادر به تصاحب سهم عظيم تری از اضافه
ارزش های توليد شده در حوزه های انباشت داخلی و بين المللی می گردد .در عين حال استفاده از ماشين های جديد و
افزايش بيشتر بارآوری کار در رشته ای از صنعت وسعت می گيرد ،توان رقابت مالکان اين ماشين ها افت می کند،
تفاوت ميان ارزش اجتماعی و ارزش مبدأ توليدات آنها ازميان می رود .ديگر قادر به حصول سودهای انحصاری يا
تصاحب سهم عظيم تر اضافه ارزش های توليد شده درجامعه نمی شوند .اين امر سبب می گردد که آنها باز هم به تطويل
وحشيانه روزانه کار روی آرند .صدور سرمايه زمانی برای سرمايه های با ترکيب ارگانيک باال بسيار مقرون به صرفه

و سود آور بود .منتها اين روند در مورد افغانستان به آن شکل که در کشور های همجوار موجب جذب و جلب سرمايه
های بين المللی می شدند حداقل در ده دهه اخير نگرديده است .علت را در ادامه بررسی خواهم کرد اما هميقدر بگويم
که سرمايه های غرب اعم از اروپايی و امريکای شمالی بر مبنای بار آوری بسيار باالی کار ،نجومی بودن ترکيب آلی
اشان و حجم عظيم سرمايه ثابت آن ها ،سود های حاصل از سرمايه گذاری احتمالی آن ها در افغانستان با توجه به هزينه
های گزاف هيچ ذره ای از عطش سودشان را خاموش نمی نمايد.
از دستمزدهای کارگر افغان اطالعی نداريم اما بسيار نازل بودن آن ،شدت و طول روزانه کار در کشورهايی نظير
ايران و پاکستان که توده های بزرگ کارگر مهاجر افغان دارند (طبق آمار سازمان ملل اين دو کشور حدود  2.7ميليون
مهاجر افغان دارند اما بايد اين رقم را جدی نگرفت زيرا کل توده کارگر مهاجر افغان در ايران ،پاکستان ،تاجيکستان،
ازبکستان ،قطر ،امارات و ترکيه حدودا  5ميليون کارگر است) بخوبی مشخص است که در مقابل آن چه اين توده
کارگری توليد می کند چه دستمزد نازلی دريافت می دارد .از گذشته های دور که بگذريم ،فقط از دهه  50شمسی تا
امروز همواره ميليون ها کارگر افغان در ايران آريامهری و اسالمی سرمايه در ازاء ناچيزترين بهای نيروی کار ،با
روزانه کار  16ساعت و بيشتر ،به وحشيانه ترين شکلی استثمار شده ،کوهساران عظيم سرمايه را آفريده و تسليم سرمايه
دار نموده اند ،هيچ کاخ ،مجتمع يا مستغالت سرمايه داران نيست که دست کارگر افغان ،دست های پينه بسته کودکان
لخت و عور و گرسنه و بدون پای پوش افغان در چيدن سنگهايش شريک نبوده باشد .همين شرايط را کارگران افغان در
تمامی کشورهای منطقه و حتی اروپايی دارند .از آن جا که هدف توليد در سرمايه داری صرفا ً سود و کسب سودهای
هرچه بيشتر است .برهمين اساس سرمايه راه عرصه ،حوزه و رشته ای ،راه نقطه و کشوری را پيش می گيرد که
سودآورتر باشد .نيروی کار ارزان کارگر کشاورزی افغانستان انگيزه اصلی تقسيم کار سرمايه در اين کشور است .از
کل نيروی کار افغانستان در سال  2018حدود  40درصد در حوزه پيش ريز کشاورزی صنعتی به توليد ارزش اضافی
و سود مشغول بودند .طبق تخمين پايان سال  1398حدود  70درصد جمعيت در مناطق روستايی زندگی می کردند که
حدود  61درصد خانوار ها همراه با کشت مايحتاج ساالنه بکار مزدی در مزارع ديگران می پردازند که اين جمعيت
جزء آن  40درصد محسوب می شوند .عالوه بر محصوالت فوق از چندی پيش سرمايه های بيشتری در اين کشور به
توليد زعفران روی آورده اند بطوری که امروز يعنی در سال  2021در بين  30کشور توليد کننده زعفران افغانستان
به جايگاه دوم با  4.3درصد توليد جهانی زعفران رسيده است .توليد سال  2019با رکورد  19469کيلوگرم زعفران
با کيفيت و طعم باال از نظر «موسسه بين المللی طعم» باالترين رتبه را ميان توليد کنندگان بزرگی نظير ايران کسب
کرد .فروش ساليانه زعفران توليد کنندگان افغان در سال های اخير به حدود  140ميليون دالر تخمين زده می شود .هم
چنين دامداری در افغانستان همواره يکی از حوزه های ثابت پيش ريز سرمايه بوده و مالکان حدود  4ميليون گاو20 ،
ميليون بز و گوسفند به توليد لبنيات و محصوالت آن می پردازند که  60درصد بازار داخلی را می پوشاند .بر اساس
گزارش سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل در سال  2019افغانستان  170هزار شتر 5 ،ميليون و  600هزار راس
گاو و نزديک به  8ميليون بز و  11ميليون گوسفند بوده است .بخشی از اين حجم ها توشه توده های فقير دهقانی اند اما
هستند شرکت های دامداری که دست اندر کار توليد همه نوع محصوالت دامی و لبنياتی اند .از ديگر حوزه های پيش
ريز سرمايه می توان از شيالت و پرورش طيور ،شرکت های خدمات فنی و مهندسی کشاورزی و تامين و اجاره ماشين
آالت و تجهيزات ارايه خدمات در حوزه های دانش فعاليت های مرتبط کشاورزی و تامين نهاده ها ،فعاليت در حوزه
های نگهداری ( انبار و سردخانه ) ،بسته بندی و بازاريابی برای محصوالت کشاورزی ،نام برد .افغانستان از لحاظ
زيرساخت های ترابری و ارتباطات بسيار ابتدائی و ضعيف است .فقط چهار فرودگاه بين المللی دارد که دو فرودگاه بين

المللی کابل و قندهار فعالند  ،هيچ گونه ريل قطار در اين کشور وجود ندارد و راه های ارتباطی جاده بسيار محدود و
غالبا صعب العبورند .به اين ترتيب  20سال حضور کشورهای سرمايه داری غرب با صدها ميليارد دالر هزينه جنگ
منجر به ايجاد ابتدايی ترين سيستم های ارتباطی که يک جامعه امروز سرمايه داری برای جلب سرمايه های بين المللی
به بازار داخلی احتياج دارد ،نگرديده است .بررسی علل آن مارا به همان داليلی رهنمون می کند که سرمايه های غرب
در کشورهای افريقايی نيز چنين هزينه هايی را تقبل نکردند و اکثر حوزه های پيش ريز سرمايه را به نفع سرمايه های
چين ،با ترکيب آلی پائين تر رها کردند .قدری به اين مهم بپردازيم تا علل احتمالی گفته باالرا در يابيم.
توليد سرمايه داری به عنوان متکامل ترين سطح اقتصاد کاالئی ،توليد برای فروش است .هر تک سرمايه و الجرم
سرمايه اجتماعی هر کشور ،محصول کار توده های کارگر حوزه استثمارش را راهی بازار داخلی و بين المللی می
سازد .سرمايه ها به رقابت می پردازند ،هر سرمايه دار برای جلب بيشترين مشتری يا تسلط بر بخش های هر چه وسيع
تر بازارها به هر کاری دست می زند .کل قوانين داد و ستد ،رقابت ،تشکيل قيمت توليدی ،تبديل نرخ اضافه ارزش به
نرخ سود و تبديل نرخ سودهای مبدا به نرخ سود عمومی ،نقش بازی مؤلفه ها و عوامل گوناگون در اين روند ،همه و
همه با تمامی قدرت وارد ميدان می گردن د .در اينجاست که سرنوشت توزيع کل اضافه ارزشها يا به بيان ديگر توزيع
کل زمان کار انجام گرفته توسط طبقه کارگر بين المللی و متبلور در کل کاالها اعم از سرمايه ای يا مصرفی ميان
بخشهای مختلف سرمايه جهانی يا سرمايه داران مختلف مشخص می گردد .هيچ سرمايه دار يا سرمايه اجتماعی هيچ
کشوری عين زمان کارانجام يافته توسط توده های کارگرحوزه استثمارش را دريافت نمی کند ،کامال بالعکس متناسب
با درجه بارآوری کار ،حجم ،کيفيت و مرغوبيت محصوالت و درمجموع قدرت رقابتش سهمی از زمان کار کل طبقه
کارگر جهانی را نصيب خود می سازد (نقل به معنی از سرمايه مارکس جلد سوم) .اگر سرمايه اجتماعی اياالت متحده،
آلمان ،ژاپن ،انگليس ،کانادا ،فرانسه و ايتاليا درقياس با ممالک ديگر دنيا موقعيت بهتری دارند ،چيزی نيست که هيچ
سرمايه دار يا هيچ نهاد و دولت سرمايه داری برای آن تصميم گيرد و برايش برنامه ريزی کند .در چرخه سراسری
هرکشور و در سطح بين المللی به دليل شرايط تاريخی و سطح تکامل تکنيک و ابزار کار شاهد سطح ترکيب ارگانيک
های باالتر در کنار ترکيب های نازل تر بوده و خواهيم بود .رقابت ميان سرمايه ها تکليف قيمت توليدی و درهمين
راستا ميانگين کار الزم اجتماعی نهفته در کاالها را تعيين می کند .در همين پروسه است که سرنوشت توزيع کل زمان
کار اضافی ،کار اضافی يا کل اضافه ارزش های توليد شده توسط کارگران جهان ميان سرمايه داران هم معلوم می شود.
رود خروشان اضافه ارزش هائی که در اين يا آن کشور توسط توده های کارگر توليد می گردد ،چنان که گفته شد هيچ
مشخص نيست که چه ميزانش آن جذب سرمايه های داخلی و چه مقدارش سهم سرمايه دار کشورهای ديگر شود .يک
چيز روشن است ،سرازيری اين اضافه ارزش ها از قلمروهای دارای ترکيب آلی پائين تر و بارآوری کار نازل تر به
سوی حوزه های دارای ترکيب ارگانيک بسيار باالتر و بارآوری کار افزون تر بسيار تند است .سرمايه داری چين از
لحاظ بارآوری کار اجتماعی ،دسترسی به آخرين دستاوردهای علمی و فراورده های مدرن تکنيک و صنعت ،قدرت
رقابت در بازار جهانی ،ميزان تسلط بر اين بازارها و اثرگذاری بر پروسه تشکيل نرخ سود عمومی ،با سرمايه داری
امريکا ،کانادا ،ژاپن ،برخی کشورهای اروپای غربی و سوئد هنوز فاصله زياد دارد .حجم عظيم سرمايه اجتماعی چين
دليلی برای برای ترکيب ارگانيک باالی آن نيست کافی است جمعيت نزديک به ميلياردی نيروی کار آن را درنظر گيريم
و يا در نظر آوريم که شرکت آمازون و علی بابا هر دو به تجارت آنالين اختصاص دارند سود دهی اين دو را می توان
با ترکيب ارگانيک باالی سرمايه آمازون در امريکا و ترکيب نازل علی بابا در چين پاسخ داد .همين امر يعنی رود
خروشان اضافه ارزش هائی که در کشور چين توسط توده های انبوه کارگر اين کشور توليد می گردد و يا توسط سرمايه

های چين اما در افريقا و امريکای التين با نيروی کار به شدت نازل توليد می گردد در بازار مبادالت کاال به نفع سرمايه
های امريکای شمالی و اروپا وژاپنی ارزش اضافی و سود واريز می نمايد .اين راز خروج سرمايه های اين کشورها و
محو تدريجی حضور آن ها در افريقا و امريکای التين بوده و اين عقب نشينی در مقابل سرمايه اجتماعی چين شايد بی
علت و بدون بررسی عميق سازمان های برنامه ريزی ،مالی و صنعتی بلوک غرب نباشد زيرا آن ها با اين عقب نشينی
در رقابتی سخت و باختن صحنه سرمايه گذاری در عوض ارزش افزوده و سود سرشاری نه يکبار بلکه متداول و تا
هنگامی که سرمايه داری چين از گزند بحران های کمر شکن در امان است ،کسب می کنند.
صنايع
بر اساس اطالعات انجمن صنايع افغانستان جمعا ً در سراسر افغانستان حدود (  ) ۹۲۱کارخانه عمال فعاليت دارند .اين
صنايع عمدتا از جمله صنايع کوچک و متوسط به حساب می آيند  ) ۲۸۱ ( .کارخانه در شهر کابل  ) ۳۵۰ ( ،کارخانه
در واليت هرات  ) ۲۹ ( ،کارخانه در واليت قندوز  ) ۱۱۵ ( ،کارخانه در واليت ننگرهار  ) ۶۰ ( ،کارخانه در واليت
بلخ و هم چنين (  ) ۸۶کارخانه در واليت قندهار به استثمار کارگران می پردازند .توليد محدود منسوجات و پوشاک ،
سيمان  ،کفش  ،محصوالت غذايی  ،انواع نوشيدنی ها  ،آب معدنی  ،مواد شوينده و فرش دستبافت ( قالی) محصول کار
کارگران اين حوزه پيش ريز سرمايه است .در حوزه صنعت  ،تحوالتی از نوع کارخانجات و توليد کاال در حال وقوع
است که در حوزه مواد غذايی  ،مواد بهداشتی  ،لوله های آب رسانی سبک و برخی محصوالت حوزه ساختمان بيشتر
مشهود است که در اين موارد مشارکت سرمايه های داخلی و خارجی برای تامين تجهيزات و مواد اوليه وارداتی صورت
می گيرد  .برای مثال کارخانه شکالت در هرات با ماشين آالت ترکيبی از ايران و چين به توليد می پردازد و بخشی از
مواد اوليه خود را از ايران وارد می نمايد.
معادن
افغانستان دارای منابع طبيعی فراوانی از جمله ذخاير گسترده گاز طبيعی ،نفت ،زغال سنگ ،ليتسيم ،طال ،مس ،کروميت،
تالک (نيمه هادی) ،باريت (سولفات باريم اين ماده معدنی همچنين به عنوان رنگدانه در رنگها و به عنوان پرکننده وزن
برای کاغذ  ،پارچه و الستيک استفاده می شود .از ترکيبات باريت در آزمايش های پزشکی تشخيصی نيز استفاده می
شود) ،گوگرد ،سرب ،روی ،سنگ آهن ،نمک ،سنگهای قيمتی و بسياری از عناصر نادره خاک های نادر زمين است.
در سال  ،۲۰۰۶يک بررسی زمينشناسی اياالت متحده تخمين زدهاست که افغانستان دارای  ۳۶تريليون فوت مکعب گاز
طبيعی ۳٫۶ ،ميليارد بشکه ذخاير نفت و ميعانات گازی است .براساس ارزيابی سال  ،۲۰۰۷افغانستان دارای مقدار قابل
توجهی از منابع معدنی غير سوختی نظير ليتسيم کشف نشدهاست .زمين شناسان همچنين نشانههايی از رسوبات فراوان
سنگهای رنگی و سنگ های قيمتی ،از جمله زمرد ،ياقوت ،ياقوت کبود ،گارنت ،سنگ الجورد ،کونزيت ،اسپينل،
تورمالين و پريدوت يافته اند .برآورد ديگر بررسی زمينشناسی اياالت متحده در سپتامبر  ۲۰۱۱نشان داد که
کربناتيتهای خاناشين در واليت هيرمند اين کشور تخمين زده شدهاست که  ۱ميليون تن عناصر خاکی کمياب (خاک
های نادر) دارد .رجينا دوبی ،سرپرست گروه ويژه وزارت دفاع امريکا در امور بازرگانی و ( )TFBSOاظهار داشت
که «اين فقط يک شاهد ديگر است که نشان میدهد بخش معدنی افغانستان آينده روشنی دارد .افغانستان در سال ۲۰۰۸
يک معامله مس با چين (شرکت متالورژيک چين با مسئوليت محدود) به امضا رساند ،اين پروژه يک پروژه بزرگ
است که شامل سرمايهگذاری  ۲٫۸ميليارد دالر توسط چين و درآمد ساالنه حدود  ۴۰۰ميليون دالر برای دولت افغانستان
است .معدن مس عينک کشور که در واليت لوگر واقع شدهاست ،يکی از بزرگترين معادن جهان است .تخمين زده

میشود که حداقل  ۱۱ميليون تن يا  ۳۳ميليارد دالر آمريکا (بر اساس نرخ آن سال) مس داشته باشد .اين معدن که به
يقين بزرگترين معدن مس جهان است دارای  ۱۱ميليون تن ذخيره با عيار ۱۰درصد مس تخمين زده شده است اما تمام
معدن دارای ۲۴۰ميليون تن ماده معدنی با عيار متوسط  ۳.۲درصد مس است که اين معدن توسط وزارت معادن برای
استخراج در برنامه قرار گرفته شده بود .در تاريخ  ۵اکتبر  ۲۰۱۸در واشنگتن دی سی ،مقامات دولت سرمايه افغان
قراردادی  ۳۰ساله با گروه سرمايهگذاری سنتر و شرکت بهره بردار آن ،شرکت طال و مواد معدنی افغانستان ،برای
کشف و توسعه عمليات استخراج مس در منطقه بلخاب در استان سرپل امضا کردند .همين شرکت برای کاوش و توسعه
يک عمليات استخراج طال در استان بدخشان نيز با مسئوالن دولت وقت سرمايه افغان قرار داد امضاء نمودند .قرارداد
مس شامل  ۵۶ميليون دالر سرمايهگذاری و قرارداد طال  ۲۲ميليون دالر امضا کردند .اما هيچ يک از اين قرار داد ها
از مرحله امضاء به عمل نرسيدند .معدن ديگر کشور که اخيرا ً اعالم شده معدن سنگ آهن حاجی گک است که در ۱۳۰
مايلی غرب کابل واقع شدهاست و تخمين زده می شود که حدود  ۱٫۸تا  ۲ميليارد متريک تن ماده معدنی مورد استفاده
برای ساخت فوالد را در خود دارد .يک کنسرسيوم هندی متشکل از هفت شرکت به رهبری اداره فوالد هند و گلدماينز
کانادا و ( )AFISCOبه طور مشترک  ۱۴٫۶ميليارد دالر در توسعه معدن آهن حاجيگاک سرمايهگذاری کردند.
معادن آهن «حاجی کگ» و «حاجی علم» افغانستان با دارا بودن بزرگترين معادن آهن آسيا و با داشتن خلوص متوسط
 ۶۲درصد ،در جهان بینظير است .به عنوان مثال معدن «حاجی کگ» باميان با دارا بودن ذخيره ۱/۸ميليارد تن و
همچنين معدن «حاجیعلم» قندهار نيز با دارا بودن حدود  ۶ميليون تن ذخيره و عيار آهن  ۶۴درصد از اهميت ويژهای
برخوردار است و ساير معادن آهن افغانستان در نوع خود بینظيرند.
ديگر منابع معدنی افغانستان عبارتند از تالک ،خاک های نادر ،ليتسيم و ذخاير معدنی فلزی افغانستان که عمدتا ً در يک
کمربند طوالنی از حوالی قندهار در جنوب به سمت شمال شرق تا مرز تاجيکستان در مجاورت باتوليتها و تودههای
نفوذی بزرگ و همچنين در کنار مناطق گسلی عمده ،گسترش دارد شامل مهم ترين ذخاير معدنی افغانستان آهن ،سرب،
روی ،مس ،کروم ،طال ،نقره ،جيوه ،پالتين ،اورانيوم ،آلومينيوم و غيره است .گزارش ها می گويند افغانستان اين
ظرفيت را دارد که به لطف ذخاير ليتس يم ،ماده خامی که در در باتری های تلفن و موتر های برقی به کار می رود،
«يک عربستان سعودی ليتيوم» گردد .به اين معنی که همان اندازه که عربستان از نفت غنی است ،افغانستان از ليتيوم
غنی است .براساس گزارشی که روزنامه نيويارک تايمز به آن دسترسی داشته ،در حال حاضر کشور بوليوی بزرگترين
کشور صادرکننده در بخش " ليتسيم" در جهان است در صورت که ذخاير ليتيوم افغانستان برابر با ليتسيم کشور بوليوی
است .مرکز تحقيقات زمين شناسی آمريکا با تاييد تمام يافتههای مهم شوروی در گذشته به اين مهم رسيده است که منابع
ليتسيم افغانستان با اين منابع در بوليوی برابر است .بايد توجه داشت که هم اکنون سرمايه داری چين ،نزديک به ۶۰
درصد ليتسيم جهان را توليد می کند.
تالک  :سليکيت ،منگنيزيت و آب که يکی از منابع و مواد اوليه نيمه هادی ها که در صنايع الکترونيک ،توليد چيپ و
غيره مصرف کاالی سرمايه ای دارد .کمبود نيمه هادی ها به طور خاص يک چالش بزرگ برای بسياری از شرکت
های توليدی در ابتدای سال  2021بوده است .نيمه هادی ها برای همه کاالهای مدرن ،از رايانه های شخصی و تلفن
گرفته تا وسايل نقليه و ماشين های متصل به توليد در کارخانجات ،هدايت خودروهای تمام اتوماتيک اعم از شخصی و
سنگين مورد نياز هستند .شروع هر کارخانه جديد احتياج شديدی به نيمه های ها دارد مثال شرکت (تی اس ام سی در
تايوان  )TSMCدر سال  2021قصد  100ميليارد دالر سرمايه گذاری در کاخانجات جديدش دارد که بخشی از آن به
نيمه هادی ها تعلق دارد .شرکت اينتل که قصد ايجاد دو کارخانه جديد در امريکا با سرمايه  20ميليارد دالر دارد نيز

دائما به فکر يافتن ارزانترين نيمه هادی ها است .وجود سنگ کلسيت در نزديک معدن «حاجی کگ» از اهميت بسيار
بااليی برخوردار است که کانیهای اصلی اين معدن مگنتيت و هماتيت میباشد (نيمه هادی های مهمی که سرمايه های
چين هم اکنون در افريقا دست باالی در استخراج آن ها دارند .اين کانی ها در صنايع الکترونيک ،شيشه ،دوربين،
موبايل ،الکترونيکی ظريف ،توربين بادی ،توربين جت بکار می روند ).
خاک های نادر و رقابت بين المللی در حوزه های ديگر پيش ريز سرمايه که نقش هر چه عظيم تری می يابند .افزايش
سرسام آور الکترونيک ،نياز به باطری های با حجم ذخيره باال ،افزايش رو به تصاعد خودروهای الکتريکی و نياز
سرمايه به افزايش هر چه بيشتر بار آوری کار در توليد کاالها چه سرمايه ای و چه مصرفی نياز سرمايه به فلزات با
قابليت باالی انتقال الکتريسيته ،فرم پذيری و ساير قابليت های فيزيکی نظير ليتسيم ( ،)Liهر چه بيشتر افزايش می يابد.
فلزات معروف به خاک های نادر از اين دسته اند .بازار توليد اين فلزات که شامل نخستين کانی شناسايی شده از اين
عناصر مخلوط گادولينيت نام دارد که يک ترکيب شيميايی از سزيوم ،ايتريم ،آهن ،سيليسيم و ديگر عنصرها است .توليد
آن ها عموما شرکت های چينی در دست دارند اعم از اين که معادن اين ها در چين باشد يا افريقا و يا امريکای التين
(بخصوص کشور بوليوی) .شرکت های چينی که نزديک به  90درصد توليد و بازار فروش خاک های نادر را در دست
دارند و بطور انبوهی اقدام به توليد توسط کارگرانی می کنند که دستمزد ناچيز زير حد فقر آن ها ماه ها پرداخت نمی
شود و يکراست به انبوه سود سرمايه اضافه می گردد .تا کنون  17عنصر از گروه خاک های نادر که کاربرد صنعتی
د ارند شناخته شده اند (النتانوم ،سزيوم ،پرازئوديميوم ،نئوديميوم ،پرومتيوم ،ساماريوم ،يوروپيوم ،گادولينيوم ،تربيوم،
ديسپروزيم ،هولميوم ،اربيم ،توليوم ،ايتربيوم ،لوتتيوم ،اسکانديم ،و ايتريوم).
( )La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm,Yb, Lu, Sc, Y
در سال  ،2017چين  81درصد از منابع خاک های کمياب زمين را توليد کرد .اين کشور بيشترين مقدار اين عناصر
را از مغولستان داخلی که  36.7درصد از ذخاير جهانی را در خود جای داده استخراج کرد .استراليا با فاصله زياد،
دومين و ديگر استخراج کننده بزرگ با  15درصد توليد جهانی اما همين سرمايه داری در سال  2020از رشد کمتر
توليد برخوردار شد و تقريبا همه افت توليد خود را به نفع سرمايه های چين از دست داده است .از سال  2014تا 2019
صادرات اکسيدهای عناصر خاکی کمياب چين ،دو برابر شده است 80 .درصد صادرات چين از اين مواد به آمريکا
است .برخی کاربردهای مهم از عناصر کمياب خاکی برای توليد آهنرباهای با کارايی باال ،کاتاليزورها ،آلياژها ،عينکها
و لوازم الکترونيکی استفاده میشود .نئوديميم ( )Ndدر توليد آهنربا مهم است .عناصر کمياب خاکی در موتورهای
الکتريکی خودروهای هيبريدی ،توربينهای بادی ،درايوهای هارد ديسک ،لوازم الکترونيک قابل حمل ،ميکروفون،
بلندگوها استفاده میشوند .سزيم و النتان به عنوان کاتاليزورهای مهمی برای فراوری نفت هستند و به عنوان افزودنیهای
ديزل مورد استفاده قرار میگيرند .سزيم ( ،)Csالنتان ( )Laو نئوديميم ( )Ndدر توليد آلياژ و توليد سلولهای سوختی
و باتریهای هيدريد فلز نيکل ( )Niمهم هستند .سزيم ،گادولينيم ( )Gdو نئوديميم در الکترونيک نقش مهم دارند و در
توليد صفحه نمايش  LCDو پالسما ،فيبر نوری ،ليزر و همچنين در تصويربرداری پزشکی مورد استفاده قرار میگيرند.
استفادههای ديگر عن اصر خاکی کمياب در رديابی در کاربردهای پزشکی ،بارورسازی است .دولت سرمايه چين و
موسسات مالی و استخراجی آن تسلط انحصاری بر بازار توليد اين مواد ،کنترل قيمت نظير آن چه کارتل اوپک در
حوزه نفت دارا می باشد ،هستند و بی شک دسترسی به معادن خاک های نادر افغانستان موقعيت انحصاری آن را تقويت
خواهد کرد.

جدول ( )2ذخائر و توليد خاک های نادر در جهان.
موقعيت سرمايه اجتماعی چين در اين حوزه های پيش ريز سرمايه را می توان با غول های ديگری نظير روسيه مقايسه
کرد که طبق ارزيابی های سال  2020ده درصد ذخاير بين المللی را در اختيار دارد اما توليد و عرضه اين کاالهای
اساسی سرمايه ای آن به صفر نزديک می شود .امريکا با بيشترين احتياج (از نرم افزارها گرفته تا احتياجات نظامی و
غيره) دارای ذخايری در حدود  1درصد و توليد حدود  16درصد است ،ويتنام با ذخايری در حدود  18درصد توليد
ناچيزی دارد .توليد جهانی عناصر خاک های نادر از آغاز چين جديد تا کنون ( ) 2021با تسلط کامل سرمايه های چين
صورت گرفته است .در حالی که انحصار چين بر حدود  90درصد توليدات موجود "خاک های نادر" در جهان ،يک
"بازی بزرگ" جيوپولتيکی را دامن زده است ،گزارش ها حاکی اند که ذخايری به اندازه يک ميلون تن از اين فلزات
در جنوب افغانستان وجود دارد« .اشپيگل آنالين» آلمانی گزارش داده است که « پژهشگران اياالت متحده امريکا،
رسوبات هنگفت اين فلزات را در واليت جنگ زده هلمند در افغانستان شناسايی کرده اند .بنا به گزارش مجلهء "ارد"
(زمين) اين ذخاير عبارت از يک مليون تن "خاک های نادر" می باشد» .اين نشريه آلمانی در گزارش اش افزوده است:
«در ابتدا اين مواد خام از طريق ماهواره توسط طول موج هايی با طيف بسيار زياد تثيبت و اندازه گيری شده است .پس
از آن تيمی از پژوهشگران ،ذريعهء هليکوپتر از مناطق آتشفشانی در جنوب اين کشور ديدار کرده و اندازه احتمالی اين
مواد کشف شده را تاييد کردند» " .به اين ترتيب با توجه به جدول ( )2فوق و تخمين هايی که از غلظت اين عناصر در
افغانستان صورت می گيرد افغانستان با توجه به نزديکی جغرافيايی به چين و طرح های بلند پروازانه اين غول سرمايه
در رابطه با جاده ابريشم جديد بايد گفت که سرمايه های چينی خواب های خوشی را در رابطه با معادن افغانستان در
سر می پرورانند .چين در سال  2013طرح بلند پروازانه خود يعنی "راه ابريشم جديد" را کليد زد .اين پروژه دو هدف
اساسی دارد )1 :افزايش توليد با مواد خام ارزان و انرژی ارزان )2 .انتقال مواد خام و فروش کاالی چينی از طريق
گسترش راهها ،بندرها ،فرودگاهها و خطوط راه آهن .بنا بر دادههای "مرکز مطالعات استراتژيک بينالمللی" ()CSIS
چين تنها طی شش سال ( 2013تا  )2019حدود  62ميليارد دالر در بخش راه آهن  34کشور سرمايه گذاری کرده
است .حضور فعال اقتصادی چين در واقع به معنای گسترش نفوذ سياسی اين کشور هم هست.
معدن سرب «فرنجل» و سرب وروی «بی بی گوهر» .مهم ترين معدن سرب و روی افغانستان عبارتند از معدن سرب
«فرنجل غور نبد» ،معادن سرب و روی «بیبیگوهر» قندهار و ساير معادن که کالً ذخيره و ثبت شده معدن سرب و

روی قابل استخراج ۶۹ ،هزار تن تخمين زده شده است .معادن طالی افغانستان به طور کلی در  ۳منطقه بدخشان،
قندهار و غزنی شناسائی شدهاند که بيش از ( ppm 3ذره در ميليون) طال دارند .اورانيوم :افغانستان از لحاظ اورانيوم
بسيار غنی است و بيشترين اورانيم کشف شده در قندهار و هرات موجود میباشد .نکته قابل توجه در قسمت عناصر
فلزی ،اين است که با توجه فراوانی بسيار زياد سنگ مس و آهن و همچنين با توجه به خاصيت «پاراژنزی»
( ،)Paragenesisبرخی کانی ها در شرايط مشابه در کنار هم تشکيل می گردند که به آن ها کانی های همراه يا همايند
می گويند .عناصر فلزی با هم می توان انتظار داشت که عناصر فلزی ديگری همچون موليبدن ،تنگستن ،نقره ،طال،
سرب ،روی ،پالتين ،و غيره دارای فراوانی باشند.
ذخاير نفت و گاز  :افغانستان کشوری است در مورد تمام ذخاير آن علی الخصوص ذخاير نفت و گاز تحقيقات کمی انجام
شده است آن هم به  ۲دليل يکی اينکه اين تحقيقات بسيار پرهزينه هستند و دوم اينکه عدم وجود فرصتهای مناسب در
جهت تحقيقات اجازه تحقيقات را نمی دهد .با توجه به تحقيقات کم بالطبع گزارشات کمی نيز وجود دارد و بر اين اساس
موقعيت ميدان های نفتی و گازی افغانستان نامشخص باقی مانده است ولی بر اساس همين مطالعات کمی که صورت
گرفته است که بعضا ً محلهايی که دارای پتانسيل نفت و گاز میباشند مشخص شده است که در مواردی از آن نفت و
گاز استخراج میشوند .الف) حوزه شمال :به صورت يک حوزه از هرات (در همسايگی ايران) شروع شده و تا قسمت
شمال شرق تا طالقان ادامه دارد که اين حوزه بسيار وسيع و کامال تثبيت شده میباشد و از نکات جالب توجه در اين
حوزه اين است که بعضی کشورهای همسايه از مخازن مشترک موجود در اين حوزه در حال استخراج هستند و اين
درحالی است که دولت افغانستان فقط نظاره گر بوده است .ب) حوزه جنوب و جنوب شرق :اين  ۲حوزه نيز از جنوب
افغانستان شروع شده و به سمت جنوب شرق افغانستان و در همسايگی پاکستان امتداد دارد .حوزه جنوبی در منطقه
سيستان و هلمند و همچنين حوزه جنوب شرقی در دامنه جنوب غربی کوههای سليمان و در همسايگی پاکستان قرار دارد
از نکات جالب توجه حوزه جنوب شرق اين است که در آن طرف مرز و در کشور پاکستان منابعی کشف شده است و
در حال استخراج است .ذخاير غير فلزی در افغانستان تنوع معادن غيرفلزی زياد بوده و به صورت پراکنده در همه
جا مشاهده میشود .مهم ترين معادن غيرفلزی که در صنعت اهميت بسيار زيادی داشته و به طور عمده در افغانستان
مشاهده شده عبارتند از :ذغال سنگ ،سنگ گچ ،گرافيت ،گوگرد ،معدن کوارتز ،معدن نمک ،سنگ تالک (نيمه هادی
مهم) .در دسامبر  ،۲۰۱۱دولت سرمايه افغانستان قرارداد توسعه اکتشاف نفت با شرکت ملی نفت چين (  )CNPCرا
برای توسعه سه ميدان نفتی در امتداد رودخانه آمو دريا امضا کرد .اين شرکت  CNPCطی سه سال بعد اولين
پااليشگاههای نفت خود را ايجاد کرد و پس از آن در اواخر اکتبر  ۲۰۱۲با استخراج  ۱٫۵ميليون بشکه نفت ساالنه آغاز
به کار کرد.
روزنامه نيويارک تايمز در گزارشی (سال  )2017درباره معادن افغانستان نوشته است  :زمرد افغانستان از زمرد کلمبيا
و الماس افغانستان از الماس افريقا هم با کيفيت تر است .نيويارک تايمز در اين گزارش خود اشاره نکرده است که اين
معلومات را با استناد به کدام اسناد و مدارک به دست آورده است .در همين حال ديدبان شفافيت میگويد که حکومت
افغانستان توانايی مديريت منابع زيرزمينی کشور را ندارد و هراس افگنان و زورمندان بيشترين سود را از استخراج
غيرقانونی معادن افغانستان به دست میآورند .منابع عايداتی حوزه معادن افغانستان توسط طالبان برای ادامه ی جنگ
و توسط گروههای مافيايی و جنايی برای کارهای جنايیشان عليه مردم افغانستان استفاده میشود".
به دنبال حمالت راکتی شورشيان بر معدن مس عينک در لوگر ،چينی ها عمال کار پروژه بزرگ سه ميليارد دالری مس
عينک را که يکی از بزرگترين ذخاير مس در جهان به شمار می رود ،متوقف کردند .اين در حالی است که سرمايه

چينی که  60درصد توليد مس جهان را در اختيار دارد وارد کننده مهم اين فلز از شيلی است و اين در حالی است که
امريکا جايگاه خودرا به نفع چين از دست می دهد .سوال اين است که دولت سرمايه چين و غول های معدنی اين کشور
در مورد منابع عظيم دست نخورده افغانستان دست به چه عملی خواهند زد .همين امر در مورد سنگ آهن و فوالد نيز
صادق است.

در حالی که درصد صادرات مس شيلی به امريکا در طی سه دهه کاهش می يابد واردات مس چين از اين کشور در
همين مدت افزايش يافته است .همين روند در مورد سنگ آهن برزيل صادق بوده است.
طالبان قدرت دولت سابق را بزير کشيده است ،اکنون توده های کارگر بيکار ،کرونا زده و گرسنه افغان در جستجوی
جائی برای فروش نيروی کار و به دست آوردن لقمه ای نان برای خانواده های خود از جهنم دولت های ساخته و پرداخته
سرمايه داری غرب به جهنم طالبان وارد شده اند تا کارفرمائی پيدا کنند که حاضر شود آن ها را استثمار کند ،جدال
جاری کارگران برای ،داشتن کار ،کسب دستمزد و داشتن روزی و سرپناه است .همه منابع گزارش شده فوق ،سنگ ها،
خاک ،و فلزات که آب از لب و لوچه هر سرمايه دار ،مدير سرمايه از نمايندگان پارلمان اروپا ،کنگره و سنای امريکا
و حزب کمونيست چين تا همه جناح های طالبان ،جاری می کند در بهترين حالت محل و بستری خواهد شد که کارگر
افغان در آن به ص البه برای ارزش افزايی سرمايه کشيده خواهد شد .کارگر افغان زير شالق و مهميز طالبان ،دسيپلين
چينی و حجم و عطش سرمايه اروپايی و امريکايی مجبور به توليد حجم هر چه عظيم تر ارزش های افزوده خواهد
گرديد .در اين بين رفرميسم از راست تا چپ ،مسالمت جو يا سرنگونی طلب ،خداباور يا الئيک ،با بيرق «جبهه
مجاهدين» يا «کمونيسم»! می گويد ،بيکاری بيداد می کند ،مزدها ،نازل است ،قيمتها باالست ،تورم طوفانی است ،سفره
ها خالی و حزن انگيز و رقت بار است ،هيچ آزادی در هيچ کجا نيست ،همه جا عزای گرسنگی و ترس از سالخی شدن
برپا است ،وضع چنين است! هياهوها و جنجال های همه اينان از هر جنس و با هر رنگ در مورد ،کار  ،نان و آزادی
يا هر امر ديگر زندگی و پيکار طبقه کارگر ،نوعی خدمتگزاری رذيالنه به آستان بورژوازی و کوبيدن دشنه مسموم بر
قلب کارزار طبقاتی توده های کارگر است .حرف سرمايه داران به کارگران لزوما انکار بيکاری ،فالکت ،گرسنگی،
سفره خالی ،بی داروئی و بی خانمانی آنان نيست ،حتی جرثومه تمامی درندگی و بشرستيزی سرمايه ،از علی خامنه ای
تا رهبران طالبان هم هر روز از تريبون هايشان عربده سر می دهند که «مردم» گرسنه و فقيرند! حرف اينان يا هر
صاحب سرمايه و دولتمرد سرمايه داری نه نبود اطالع از وضع معاش نفرين شدگان کارگر که مسأله بنيادی ديگر است.
سخن دل يا منشور شعور فراجوشيده از هستی اجتماعی کل سرمايه داران و دولت ،انواع نيروی سرکوب ،جيش ،سپاه

و همه ارازل طالبان با هر اسم و رنگ اين است که «روزی رسان»« ،ممد حيات» ،منشأ معاش ،ضامن جان ،کليد
زندگی بشر سرمايه است .سوال اين است که توده های کارگر افغان چه در داخل و چه خارج از کشور چه راهی را بر
می گزينند  :جهت تغيير ريشه ای و ممکن واقعيت ها ،نتيجه بخشی و قدرت آفرينی هر کارزار ،در زندگی و پويه پيکار
گريزناپذير تاريخی ،يا آويختن شعور خود به توهمات و فريبکاری ها است .اگر زندگی می خواهيم ،اگر به دارو ،درمان،
سالمتی می انديشيم ،اگر دغدغه رهائی از ستم جنسيتی داريم ،اگر آزادی به معنای حقيقی آن می خواهيم ،بايد به فکر
خالصی از کارگر بودن باشيم .بايد شالوده پيکار را بر نمی خواهيم کارگر باشيم ،نمی خواهيم توليد کننده اضافه ارزش
باشيم ،می خواهيم بر سرنوشت کار ،توليد و زندگی خود مسلط گرديم ،بر اين مبانی استوار سازيم .تا وقتی که دورنمای
اعتصاب ،اعتراض و شورش ما ،داشتن کار و مزد و آزادی انتخاب حاکميت اين جناح و يا آن جناح سرمايه است ،تا
وقتی که از سرمايه زندگی بهتر می خواهيم پاسخ دقيق سرمايه به ما فقر و فالکت و بی خانمانی و سرکب فاجعه بارتر
خواهد بود .حتی برای مزد افزون تر هم هيچ چاره ای نيست ،جز آنکه يک قدرت سازمان يافته ضد کار مزدی شويم،
در اين مسير ،در پيچ و خم معماری و بنای اين قدرت است که می توانيم سرمايه داران را به عقب نشينی مجبور کنيم
و وادار به پذيرش ما به عنوان يک قدرت طبقاتی سازيم.
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