
استراتیژی جدید آمریکا

 ایالت متحده امریکا با اعلم ستراتیژی جدید واضح ساخت که مسلۀ افغانستان
 را درک میکند و میداند که در عقب شورشگرائی چه فعالیت های دیگری صورت

میگیرد

 اسیتراتیژی جدیید بیا مهمتریین تجربیه عراق آراسیته شده اسیت کیه برای تامیین
امنیت، هیچ چیزی مهمتر از بدست آوردن حمایت مردم عام نمیباشد. 

 باراک اوباما رییس جمهور ایالت متحده آمریکا در آخرین مصاحبۀ خود با تلویزیون
CBSآمریکا از لزوم استراتیژی خروج برای نیروهای آمریکایی از افغانستان سخن  

گفتییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییه اسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییت. 
 اوبامیا گفتیه اسیت کیه در همیین حالی کیه میا نیروهای بیشتری بیه افغانسیتان
 اعزام میی کنییم، بایید در فکیر چاره اندیشیی خروج نیروهای خود از ایین کشورهیم

باشیم. 
 ایین سیخنان رئییس جمهور آمریکیا نگرانیی هاییی را در داخیل افغانسیتان بیه وجود
 آورد و انگیزه های جدی آن کشور را در تعهیییید بییییه همکاری دراز مدت بییییا دولت
 افغانستان زیر سوال برد. اما بر خلف تصور عده ای، سخنان اوباما به هیچ وجه
 بیانگیر خروج فوری و ییا کوتاه مدت نیروهای آن کشور از افغانسیتان نیسیت، بلکیه
 اییین سییخن عمییق اسییتراتیژی آقای اوبامییا را در قبال امنیییت و بازسییازی کشور
 افغانسیتان و منطقیه بر مل میی سیازد. طبیعیی اسیت کیه نظامیان خارجیی نمیی
 تواننید برای همیشیه در افغانسیتان بماننید، زیرا حضور دایمیی آنهیا نیه بیا منافیع
کشور افغانستان سازگار می افتد و نه به نفع سیاست آن کشورها می باشد. 

استراتیژی جدید عمدتآ بر سه محور جدید می چرخد:



منطقوی شناختن مشکل افغانستان -1
تقویت و تجهیزلزمی نیرو های نظامی-امنیتی افغانستان-2
کمک مشروط به پاکستان-3

 اسییتراتیژی جدییید مسییلۀ افغانسییتان را بشکییل منطقوی دیده پاکسییتان، هنیید و
 حتیی ایران را نییز شامیل سیاخت. اوبامیا هنگام اراییه اسیتراتیژی جدیید علقمندی

 مذاکره با مذاکره را با تمام جانبین نشان داده و برای القاعده واضح ساخت که 
آنها وجود ندارد.

 متحدان افراططی و القاعدهدر اسیتراتیژی جدیید صیراحت داده شده اسیت کیه 
 را از درون به همراه دارند.خطر نابودی پاکستان هستند که سرطانیآن 

 یگانه خطری که متوجه این منطقه است از جانب القاعده و متحدان افراطی آن
 تروریسطتهای فعال دراسییت. بییه همییین علت مییا باییید در کنار هییم باشیییم. 

 ، فقیط دشمنان آمریكیا و افغانسیتان نیسیتند بلکیه انهیادرون مرزهای پاکسطتان
خطری عظیم و فوری برای مردم پاکستان هستند. 

 مردم آمریكا باید این را درک کنند که پاکستان برای مقابله با القاعده به کمک ما
 نیاز دارد. اییین کار سییاده نیسییت. مناطییق قبلیهای پاکسییتان وسیییع اسییت. اییین

مناطق صعب العبور است و در اغلب موارد خارج از حوزه حکومت است.
 بیه همیین علت میا بایید کمکهای نظامیمان را بیه پاکسیتان بر اعطای ابزارهیا،
 آموزش دادن و حمایتهایییی متمرکییز کنیییم کییه پاکسییتان برای ریشهییکن کردن
 تروریسییتها بییه آن نیاز دارد. پییس از سییالها نتایییج ضدو نقیییض مییا نمیتوانیییم

 به پاکستان بدهیم. ”چک سفیدی“

 اقدامات که باید در پاکستان انجام شود با اقداماتی که باید در افغانستان صورت
 پذیرد جداناپذییر هسیتند. اگیر شبیه نظامیان بتواننید آزادانیه در مرزهای دو کشور
 تردد کننید هرگیز شاهید آن نخواهییم بود کیه خشونتیها در ایین منطقیه پایان یابید.
 امنیت مستلزم وجود حس تازهای از مسوولیت پذیری است و به همین علت ما

گفتگوهای سه جانبهای میان آمریكا و پاکستان و افغانستان خواهیم داشت.
 در رابطییه بییه همکاری های منطقوی و جهانییی آمده اسییت کییه در عوض، بجای

  را کمیییکائتلف های قبائلیمیییا بایییید  ،ائتلف قلبططی نمودن ییییک تحمیططل
نمائیم. 

 ولی تیا هنوز حضور نظامیی میا در افغانسیتان بیا مشکلت همراسیت. روش حضور
 غیرموثییر ثابییت شیید.مییا قبًل آموختیییم کییه طالبان افغانییی و گسییتردۀ نظامییی،

 پاکستان متحد شده اند تا علیه حضور نظامی ایالت متحده مبارزه کنند، که این
امر تهدید وسیعتری را متوجه عساکر امریکایی میسازد. 

 تربیه و تجهیز نیرو های بین المللی در افغانستان پروژه های میانه و طویل مدت
 است. مهمتر از آن، استراتیژی جدید بالی تامین امنیت مردم عام تاکید میکند که
 روحیه شان توسط دهشت افگنان تضعیف میشود. در استراتیژی جدید قید شده

 باید با نیاز مساعدت  افغانها متوازن باشد.امر خروجاست که 

بحران به مفهوم جامعه شناسیک



 واینکیه چگونه میتوانییم بحران کشور خود را بمثابیۀ یک مفهوم جامعیه شناسییک،
 متاسیفانه میا در کشور خود نتوانسیته اییم نظامشناسیایی کنییم  بایید گفیت کیه 

 مفاهیییم ایجاد کنیییم و مفاهیمییی را کیه در دیگیر جیا هیا و در بسیتر هایییی کامل
 متفاوت از کشور مییا بمیان آمده انیید، یعنییی در بسییتر های متعالی بییا پشتیوانییه
 هاییی بزرگ علمیی  و فرهنگیی زاییش و پیداییش یافتیه، رشید کرده و پختیه شده

  در بسیتر بسییار تنیگ و یبهی یعاریتی یگرفتهی یوانید،میا خواسیته ییا ناخواسیته آنهیا را
 تارییک و کیم بار و حتیی نازای کشور میا مورد اسیتفاده قرار داده اییم ؛ بیشتریین
 مشکلت میا ناشیی از ایین بکار گیری های غییر هوشمندانیه بوده اسیت وتیا هنوز

می باشد.

 از مباحث جديدي مي باشد كه در چند دهه اخیر توسطمديريت بحران  و اما 
 سیازمانها و نهادهاي مختلف مورد توجیه قرار گرفتیه اسیت. بیا توجیه بیه نوپیا بودن
 ايین بحیث و تغییراتیي كیه در جهیت بهبود آن در جریان دهیه هاي گذشتیه بر روي
 آن صییورت گرفتییه اسییت؛ مطالعییه، اجرا و پیاده سییازي سیییستم مديريییت بحران
 نیازمنیید ايجاد زبان مشتركییي اسییت كییه مفاهیییم اولیییه را بییین کارشناسییان،

مورخین، جامعه شناسان و سیاستمداران يكسان سازد. 

 مبانییي نظري و تعاريییف مديريییت بحران يكییي از مهمتريیین بخشهايییی را تشكیییل
 میي دهید کیه بایید مورد توجیه  قرار داد و چنید مرحله اسیاسی را در بر میگیرد.آن

  بیا حضور تمامیي نیروهاي آگاه،متخصیص وسطتاد بحرانمراحیل شامیل تشكییل 
 منبططع بحران چیسیییتي، چرايییي، چگونگییي، كیسییتي و شناخططتمسییئول، 

 ، آمادگي، پاسخ وپیشگیري و كاهش اثرات بحران(شناسايي كامل بحران)،
  دقییقتعیطن اسطتراتیژیواكنیش و بازگشیت بیه حالت عادي میي باشید.یعنیی 

بمنظور تبیین خط مشيها، روشها و شیوههاي مقابله با بحران. 
 ،یکی از موارد مهم در امر تضعیفپس بحرانهاشناخت لیه های بحران در واقع 

 شناخططت انسططاناثرات بحران و حتییی غلبییه بر آن مییی باشیید. و در بر گیرندۀ 
 (شناخییییت تجربیات، آموختهییییها، میزان نگرانیهییییا، اضطرابهییییا، خونسییییردي و

 (شناخییت فرهنییگ بحران سییتیزي،شناخططت فرهنططگ جامعططهتوانمنديییها)و 
 و شناخییت سیینتها، اقلیییم، آداب و رسییوم)مییی باورهاي ايجاد تغییییر علیییه بحران

باشیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییید.
 جهیت نییل بیه ايین مقصیود، متدولوژيیی جهیت تهییه طرح مديريیت بحران بايید كامًل
 مشخیص باشید . براي ايین منظور دو رويكرد كمیي و كیفیي وجود دارد. در رويكرد
 كمیي كلییه اطلعات وسیوابق  تاریخیی – سییاسی افغانسیتان موجود بوده و بیه
 كمیك آن بحران کشور مورد بررسیي قرار میي گیرد. ايین روش بیا توجیه بیه نتاییج
 تحقیقات از اوضاع به واقعیت و تاریخ کشور نزديك مي شود. در رويكرد كیفي كه
 اطلعات تاریخی و سوابق بصورت كامل وجود نداشته به كمك برگزاري سمینار
 هیا و مطالعات علمیي و مطالعیه و مقايسیه سیاير بحران هیا اسیتنتاجات لزمیی
 بدسییت آمده و بییا يكديگییر مقايسییه مییي شونیید. ايیین روش نسییبي بوده و امتیاز
 بحرانهیا نسیبت بیه يكديگیر لیسییت میي شونید. امتیاز هیر يیك از ايین بحرانهیا بر

اساس میزان اثر و تكرار حادثه داده مي شود.



 مییا اسییناد ،مدارک و شواهیید کافییی تاریخییی برای بررسییی بحران افغانسییتان در
 اختیار دارییم و اسیناد و مدارک بسییار مهیم دیگیر هیم در آرشییف هاییی ابر قدرت
 های در گییییر در مسیییایل افغانسیییتان در ازمنیییه های مختلفیییه تاریخیییی وجود
 دارد.بخصیوص آرشییف انگلسیتان و روسییه. تلخ بختانیه بیا چنیین وضعییت درهیم و
 برهیم کیه وطین و مردم میا دارنید، هییچ کشور خارجیی بخصیوص آنهاییکیه بیا میا
 دشمنیی کرده انید، حاضیر نخواهنید بود کیه چنیین اسیناد و مدارک را در اختیار میا
 بگذارند. فقط این خود ما هستیم که راه بیرون رفت از بحران را از طریق تحقیق
 و باز شناسیییاسی عوامیییل و ریشیییه های تاریخیییی، اسیییتراتیژیک و اجتماعیییی-

سیاسی بحران در یابیم.
 

قربانی جغرافیه

  است که  پای منافعبازی های منطقوی و جیوپولیتک افغانستانموقعیت 
 کشور های همسیییایه و غییییر همسیییایه و دور ونزدییییک را در کشور ماکشانیده
 اسیت. شیشیۀ آرامیش مابیا سینگ منافیع دیگران شکسیته شده اسیت. و ایین میا
 هسیتیم کیه زییر سینگ آسییاب هماهنیگ سیازی منافیع دیگران گرد وپاشان شده

 جنطگ،اییم. بیه شهادت تارییخ، افغانسیتان قربانیی جغرافییا خود شده اسیت. ایین 
  که ریشه در تصادم منافع آنهاجنگ ما نیست جنگ دیگران در خاک ماست

دارد.

  همیشییه پیچیده ترییین مسییاله سیییاسی درهماهنطگ سطازی منافطعمسییاله 
 افغانسیتان بوده و هسیت، و بحران افغانسیتان هیم ریشیه عمییق در ایین مسیاله

دارد.
 کشور های بزرگ و همسیییایه هاییییی حرییییص هرکدام  هدف مشخیییص خود را

  خود رابازی  قاعده جداگانیه ای را بیه پییش میی برنید و هیر ییک بازیداشتیه و 
داشته که با دیگران فرق دارد:

  آلمانیی هیا بر" جواب خشونیت را نبایید بیا خشونیت داد." اسیتوارقاعده بازی-   
است .

  ایتالویان را دیپلوماسی پنهان(مخفی)تشکیل میدهدقاعده بازی-   در حالیکه 
 ،یعنییی برخورد  اسییتخباراتی بییا شیوۀ مذاکرات جداگانییه بییا القاعده و طالبان از
 طرییق جواسییس خود زییر پوشیش خیبرنگاران ییا داکتران بدون مرز در پییش گرفتیه
 انیید.کییه چندی قبییل یییک پروژه آنهییا زیییر نام بییه اصییطلح اختطاف خییبر نگار شان،
 قسیمآ افشیا شید. برخیی از کشور های دیگیر نییز از ایین شیوه پیروی میکننید.میا
 شا هداختطاف وپس از مدتی رهایی چندین خبرنگار و کارمند (موسسات خیریه

!)بوده ایم. چه توجیه میتواند برای این مسئله وجود داشته باشد؟
 -   کشور شاهیی هالنید طرفدار  رسیمی و قانونیی سیاختن کشیت و فروش

خشخاش در افغانستان می باشد.



 -   رو سییه و چیین در قالب شانگهای در تلش حضور نیرومنید خود در صیحنه
 سیییاسی  و اقتصییادی افغانسییتان مییی باشنیید و بر ضیید قوت گرفتیین پایگاه های

نظامی امریکا و ناتو در افغانستان.
 قاعده بازی ایران را،دفاع ایران در خارج ایران  یعنییییی افغانسییییتان ، گسییییترش
 جنگهای فرسیایشی در داخیل افغانسیتان بر ضید آمریکاییی هیا و ایجاد مشکلت
 خورد کننده  برای آنهیا،و داشتین دسیت بال در سییاست های منطقوی تشکییل

میدهد.
  خود را دارند و اهداف مشخصی را از سالیان دور در منطقهبازیانگلیسی ها  

 تعقییب میی کننید. انگلیسیها بر خلف دیگران بیا داشتین ابزار کارآتیر دسیت باز و
 پای چالک دارنیییید. زیرا جمعییییی از مل و ملک را در اختیار داشتییییه و در هییییر دو

استقامت کار های بزرگی برای خود انجام داده اند .
 در ایین میان فقیط ایین افغانهیا میی باشنید کیه نیه بازی دارنید و نیه کدام قاعده-

 بازی و بمثابییه بِز ،بزکشییی قناعییت کرده و خود تماشاچییی دریده شدن خود
شده اند.

طالبان

 طالبان شلق دوزبانه این بازی اند که سوار کار و اسپ هر دو از آن نوازش می
 بیننید.فراموش نکنییم کیه طالبان کدام پروسیه نبود  کیه از بطین حوادث افغانسیتان
 و در داخیییل افغانسیییتان  بوجود آمده باشنییید؛جیییز يیییك پروژه كامًل اسیییتراتیژیک
 واستخباراتي كه در نتیجه تشریک مساعی انگلیسها، آمریکایها، سعودی ها و
 پاکسیییتانی هیییا از  مونتاژ قطعات مختلف ايديالوژيیییك و اسیییتراتیژيك در داخیییل
 پاکستان ساخته شدند و قرار نیست به اين زودي ها، دوره استهلك و اصطكاك
 خود را سییپري كننیید. در حقیقییت طالبان یییک پروژه انگلیسییی بودکییه بفرمایییش
 آمریکاییی هیا وارد بازی شدنید. وامیا هیر ییک از ایین دو کشور هدف خود را از بکار

گیری این پروژه داشتند.
 آمریکاییی هیا میخواسیتند بیا تسیلط کامیل طالبان بر همیه ی افغانسیتان، امنییت
 انتقال لوله های گاز و نفت را از آسیای میانه به سواخل بحر هند تامین کنند. از
 طرف دیگییر توسییط طالبان در آنسییوی مرز های شمال افغانسییتان رخنییه و نفوذ

  خود در سیییر زمیییین های آسییییاطرفدارکرده سیییلح و تجهیزات لزم را در اختیار 
 میانییه قرار داده و زمینییه را برای براه انداختیین انقلبات رنگییین بییه هدف اسییتقرار
 رژییم های طرفدار غرب  در آن کشور هیا مسیاعد سیازند. هدف، تصیاحب ذخاییر و
 میادییین گاز و نفییت منطقییه بود و تنییگ تییر کردن کمربنیید سیییاه و سییبز دور کمییر
 جغرافیای روسیه. ما دیدیم که آمریکا در مشارکت با برخی کشور های اروپایی
 موفیق شدنید تیا مرز های شوروی سیابق رادر غرب بشگافنید . ولی در شرق از

طریق افغانستان نتوانستند کار بزرگی را در آن منطقه انجام دهند.
 زمانیکیه ایین پروژه امریکاییی هیا بیا ضید برنامیه های روسیی بیه شکسیت مواجیه
 شیید، دیگییر طالبان آن نقییش و تاثیییر را از دسییت دادنیید و آمریکییا بییه دنبال تغییییر

تاکتیک و استراتیژی خویش بر آمد.



 اما دولت انگلیس از آن پروژه هدف دیگری را تعقیب میکردکه سنگپایه آنرا فارورد
 پالیسیی تشکییل میداد. یعنیی تلش داشیت وداردتیا خیط باصیطلح دفاع از منافیع

خود در منطقه را یک کمر بند پیش تر بیاندازد. 
 زمانیی بر پاییۀ آن سییاست، پاکسیتان را روی گرده افغانسیتان و هندوسیتان خیط

  را ترسییم کردهخطط دیورنطدکشیی و ایجاد کرد و سیپس بیا دسییسۀ ی دیگری 
 سطلسله جبالچندیین صید کیلومتیر دیگیر پیشروی کرد و حال میی کوشید تیا در 

 لنگر اندازد. بابا  و هندوکش

 اسییاسی ترییین عامییل بحران موجود افغانسییتان برخورد منافییع آمریکایییی هییا بییا
 انگلیسییی هییا و همسییایه های افغانسییتان مییی باشیید.حقیقییت اییین اسییت کییه
 انگلیسیییها قصیید ندارنیید منطقییه را بییه آسییانی بییه آمریکایییی هییا و برنامییه های
 آنکشور واگذارنید. بیه همیین دلییل تیا حال سیر رشتیه کار و بار طالبان را در دسیت
 خود داشتیه و از این ابزار خشین درجهیت خنثیی سازی برنامیه های آمریکاییی ها
 اسیتفادۀ  عظیمیی میی نماینید. بخصیوص از  طالبان پاکسیتانی، مسیلمآ بیه کمیک

پاکستانی ها، این طفل حرامزاده خود شان.
 سابقۀ بد انگلیسها در منطقه تا هنوز هم دل و دماغ هر عنصر ملی، دموکرات و
 وطنپرسییت منطقییه را مییی آزارد.باور شان نمیشود کییه انگلیسییها قصیید خدمییت

 «مرا زخیر تو امیدبوطن شانرا داشته باشند. حق بجانب هستند اگر میگویند 
نیست ،شر مرسان».

 کتله های وسیع از ملییون در مخالفت با انگلیسها ترجیح داده اند تا با آمریکایی
 هیا هیم نفیس و همقدم شونید. و اینرا هیم بخوبیی میداننید کیه انگلیسیی هیا از
 گذشتیه های دور روی عناصیر معامله گیر مذهبیی و سینتی و خوانیین؛ سیرمایه
 گذاری کرده و به آسانی قادر اند منافع خودرا توسط آنان تامین و تحکیم بخشند

   میتوانندبرای هیر حرییف، مشکیل فراوان خلق کننید.حربه مذهب و سنتو بیا 
 بییه همییین خاطییر اسییت کییه انگلیسییها مخالف سییرسخت اعزام بیشتییر نیروی
 نظامییی در افغانسییتان مییی باشنیید. آنان قصیید ندارنیید پروژه ای  را کییه خود ایجاد

کرده اند  و حافظ منافع شان است  با دستان خود از بین ببرند.
  افشیا ی پروژه آموزش، تسیلیح و تجهییز طالبان توسیط انگلیسیها بیا دسیت گیری
 و اخراج دو کارمنیید انگلیسییی سییازمان ملل متحید از افغانسییتان در سیال جاری،

مصداق و گواه روشن این ادعا می باشد.
 انگلیسیها معتقید انید: جنیگ در افغانسیتان فقیط بیا توسیل بیه نیروي نظامیي پیروز
نمیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییي شود. 
 "ما بايد با طالبان وارد مذاکره شويم و بین آنها تفرقه بیندازيم. درست است که
 تعدادي از سیران طالبان مذاکره پذيیر نیسیتند امیا میي توانییم بیا اکثیر سیران قبايیل

وارد مذاکره شويم."
 اینجاسیت کیه سیر نیخ برنامیه انگلیسیی بدسیت میایید. یعنیی اسیتقرار امارت دوم

طالبان .

 به باور من صلح ومصئونیت ما گروگان منافع استراتیژیک انگلیسها در پشت پرده
 و پاکسیتانی هیا در روی پرده شده انید. در ایین مقطیع نیه از صیلح خیبر ی اسیت و

 شمشیطر تجزیطه در پیطش چشمان مطا برقطکنیه از ثبات و مصیئونیت و آبادی، 



 . انگلیسییها در تلش ایجاد امارت دوم طالبان مییی باشنیید اگییر نییه در کییلمیزنططد
 افغانسیتان حتمیآ در جنوب افغانسیتان. بنابران میا تیا آنگاه بیه صیلح مثبیت دسیت
 نخواهیییم یافییت کییه انگلیسییها در جنوب کشور مییا حضور منفییی داشتییه باشنیید.
 پافشاری طالبان بییه خروج نیرو های خارجییی از افغانسییتان ،بمثابییه پیییش شرط

مذاکره با دولت کرزی ،با کدام سیاست و منافع کور گره خورده است؟!...

سر انجام

 میا میتوانییم بیه صیلح برسییم و از برش گوشیه دیگری از کشور خوییش جلوگیری
کنیییم.بییه شرط ایجاد دولت مرکزی مقتدر ملی، تقویییت لزم نیرو های مسییلح ،
 تقویت خدمات اجتماعی بخصوص فراهم سازی زمینه اشتغال برای مردم، اتخاذ
 اقدامات بنیادی در جهییت بهبودی وضعیییت زندگییی مردم، کار وسیییع در جهییت

تقویت روحیه خدمت بوطن و وطندار.
 در بُعد خارجی مهمترین و بنیادی ترین مسئله اینسیت تا آمریکا یی ها با تغییر
 اسیتراتیژی، زادگاه و پرورشگاه تروریسیم در داخیل پاکسیتان را در محراق جنیگ بیا
 تروریسییم قرار داده و اقدامات گسییترده، کافییی و همییه جانبییه را در اییین جنییگ

ومبارزه رویدست گیرند. 
 پیشبینیی مییبا تغییری رهبریی و تغییری استراتیژیی آمریکای در ارتباطی یافغانستان،ی 

 ، سیال سیرنوشت سیازی برای افغانسیتان خواهید بود.تعیین2009گردد کیه سیال 
  سیر بلنیدتغییرزعامیت نیو در افغانسیتان و رهیبری جدیید آمریکیا کیه از بطین شعار 

 کرد،حتمییآ بییا اسییتراتیژی جدییید ،سیییاست هییا و تاکتیییک های دیگییر وارد کار زار
 مبارزه با بحران افغانستان خواهند شد!. در غیر آن همین آش و کاسه هم شور

تر و شکستنی تر شدنیست. 
 البتییه فراموش نکنیییم کییه میین درییین  مقال بییه چنیید و چون بحران کییه از بحران
 سیرمایه و متعلقات آن،در نظام جهانیی شدۀ سیرمایه بر میخیزد ، تماس نگرفتیه
 ام ، و اما محققین میدانند که اگر مرد گرسنه ای در روستای موزنبیق میمیرد ،
 در پشت آن دیو هفت سر سرمایه خفته است ! اگر دوشیزه ای از  خانه اش به
 شیشیه خانیه ای انتقال میابید در پشیت آن مافیای سیرمایه چشمیک میزنید و بیه
 همیین طور اگیر در کشوری امنییت اسیتقرار نمیی یابید ، بیه معنای آن اسیت کیه
 گردش سیرمایه بیه آن ضرورت دارد .... اگیر در کشور میا توتیه های گوشیت بنیی
 آدم  از بال و پاییین باد میی شود ، بازهیم برمبنای قانون حرکیت سیرمایۀ جهانیی

است .
  ، بیا فروپاشیی سیرمایداری حزبیی –90از وقتیی کیه سیرمایۀ آزاد مالی،در دهیۀ 

 دولتییی شوروی،خود را جهانییی سییاخت،تییا امروز ،برای اسییتقرار جهان گسییتری
خود توطیه می چیند .

  جهانیی شدن سیرمایه،بسییاری از چییز هیا را جهانیی میسیازد منجمله جنیگ و
 فقیر را ، بلنید رفتین نرخ سیود باعیث بلنید رفتین نرخ جنیگ و فقیر میگردد.جنیگ و
 اشغال افغانسیتان در خریطیۀ اقتصیادی نییو لییبرالیزم ، یکیی از حلقیه های زنجییر

جهانی کردن سرمایه است . 


