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 دهٔ نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق ،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

 

 

 
 ۲۹/۰۸/۲۰۲۲        نوشته : غوث جانباز 

 

 گروه  نی را فراخوانده تا با ا هیطالبان روس 
 "جنس در بدل جنس" بپردازد یبه تجارت دوره قرون اوسطائ

 
. ردیگروه سهم بگ   نیبا ا   یتجارت  -یمشترک اقتصاد  یهمکار  یطرح ها  جادینموده تا در ا  شنهادیپ  هیبه روس  طالبان

مصرانه تقاضا    یگفتگو با مقامات روس  نیح  اتیاز وزارت تجارت طالبان به مسکو سفر کرده بود. ه  اتیه  رایاخ
( شود و هر چه زودتر صادرات نفت و گندم Barter tradeگروه داخل تجارت "جنس در بدل جنس" )  نیکرد تا با ا 

ستره   صلهیاز ف  ینشناخته و آنرا به تاس  تیتا اکنون طالبان را به رسم  هیآنکه روس  رغمی. علدیرا به افغانستان آغاز نما
 . داندیرا با آن ممکن م یتجارت - یروابط اقتصاد ن یتام کنیاعالم نموده، ل یستیسازمان ترور کی  شیمحکمه خو

که با افغانستان گره خورده باشد در آنجا ندارد، و   یاقتصاد  میدر حال حاضر منافع مستق هیاست که روس نیا تیواقع
 رسد. یخواهد شد، به نظر نم داریپد کینزد یمنافع در دورنما نیاحتمال آنکه ا

  ی شمار اقتصاد  یب  یها  میو تحر  راتیتعز  ،یاسیسابقه س  یب  یبا فشارها  در حال حاضر  هینظر از آنکه روس  صرف
و منظم و معاصر  افتهیشکل ساختار   یتجارت -یمناسبات اقتصاد  نکشوریادر  ستیری د نهمهیمواجه است، با  یمال -

مانند طالبان استثنا قائل شود و به تجارت "جنس   یئگروه عقبگرا و بدو   یمناسبات برا  نیداشته و احتمال آنکه در ا
  ی معاصر تجارت "جنس در بدل جنس" حت  یتجارت  -   یاندک است. در روابط اقتصاد   اریدر بدل جنس" تن دهد، بس

 ک یو  یتیامن -یاسیشود و معموال در موارد خاص، نظر به ملحوظات س  ینم دهیهم د افته یکمتر رشد  یدر کشورها
 جا داشته باشد. اندتو یبار مصرف م

انجام    یفرجام  یب  یسفرها  هی" از افغانستان به روسیتجارت  -ی"اقتصاد  یشمار  یب  ی ها  اتیه  ریسال اخ  ستیب  یط
دو    انیم  یمال  -یتجارت  -  یاقتصاد  یهمکار  ی موافقتنامه ها و قرارداد ها  لیطو  یسفرها طرح ها  نیا  نیداده اند. ح

از    یک ی  یحت  کنیل  ده،یو نشر گرد  بی( ترت یته  انیم د)در غالب موار  نانهیخوشب  یها  هیاعالم  ده،یکشور عنوان گرد
بشر دوستانه    یمانده اند. )البته موارد استعانت ها  یباق  یاسیس  تینشده و فقط در حد حسن ن  یو اجرائ  ی آنها هم انطباق

 باشد(  ینم یکه موضوع و هدف بحث کنون بعضا جا داشته اند، هیاز جانب دولت روس
واهد خ  یم  کیو پراگمات  یمحاسبه خشک، جد  یو تجارت  یبه آن باور اند که مناسبات اقتصاد  یمسائل اقتصاد  آگاهان

 تی. واقعردیپذ  یدهد. کسب مفاد احساسات و عواطف را نم  یم  لیمفاد تشک   ایبه درآمد    یکه سر خط آنرا دسترس
  یگزار هیدر اقتصاد افغانستان سرما ستی( آماده نزین روزیدر حال حاضر )و د هیاست که روس  نیا ینیع کنیتلخ، ل

که    CASA-1000پروژه    بار رسما اعالم نمود که حاضر است در   کیصرف    هیروس   ر،یسال اخ  ستیب  یکند. ط
برق از    یپروژه در نظر است انرژ  نی. در چهارچوب اردیباشد، سهم بگ   یم  یکائیدالر امر   ونیلیم  ۳۰۰ارزش آن 

)در مراحل اول به پاکستان و   یجنوب  یای)قرغزستان/ تاجکستان( با عبور از خاک افغانستان به آس  یمرکز  یایآس
  ه یروس  ون یدولت فدراس  یعالقمند  یاشتراک در پروژه "کازا" سقف نهائ  دارم  اد یمن به    کهی. تا جائابدید ( انتقال  هن

در حد   آنهم صرف  به سرما هیاعالم  ک ی)  رابطه  در  دق  یگزار  هی(  )اگر  افغانستان  بگو   قیدر  پ  میتر  به    وندی در 
 نیاست. ا  افتهیو توسعه ن  دهیدر حال حاضر متوقف گرد  یبنابر عوامل  CASA-1000افغانستان( بوده است. پروژه  

  ی مانده اند و جامه عمل نم  ی کاغذ باق  یها و طرح ها... رو  هیسازد که وعده ها، اعالم  یثابت م  گریبار د  کیمورد  
 پوشند. 

مورد باعث رقابت   نی داشته و ا  شیارزشمند را در بطن خو  یمام منرالهاافغانستان عمال ت  نیزم  ریز  ریذخا  ،یجانب  از
تفاهم   کیبه  یعدم دسترس  یبه احتمال قو است. دهیمقتدر منطقه و فرامنطقه گرد یکشور ها انیپت و آشکار م یها

ر رابطه به حل  است. نبود اجماع د  دهیدر کشور گرد  یابتین  یثروت ها باعث تداوم منازعه ها  نیدر مورد استخراج ا
در   یکشور صنعت  نیتر   شرفتهیبه شمول پ   کشور،  کی   یآن سبب شده تا حت  رامونیدر افغانستان و پ   یجار  یایقضا

داشت، حاضر نشد    یو اقتصاد  یاسیس  -  یسال در افغانستان حضور فعال نظام  ۲۰که    کای متحده امر  االتیجهان، ا
 ی. حتاندازدیطال... را در افغانستان به راه ب وم،یورانی  وم،یت یل لیاز قب یمتی ق تیپروسه استخراج معادن نها یهاکار 

 ست یروابط اش را گرم نگهداشته حاضر ن  زیدارد و با طالبان ن  هینسبت به روس  تریکه در پاره موارد اقتصاد قو  نیچ
 کند. یگزار هیدر اقتصاد افغانستان سرما
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دارند در امور    یآمادگ  شیدر تحت ذهن خو  کایو امر  نیچ  ه،یمانند روس  یکه کشورها  رسدیبه نظر م  نهمه،یا  با
رقابت    ریکنند، چون همزمان درگ  یجرئت نم  کنیل  رند،یافغانستان سهم بگ   یعی طب  ریاز ذخا  یاستخراج و بهره بردار

  -یاقتصاد   یها در عرصه مشارکت ها  هیو اعالم  کراتسال تمام گفتگوها، مذا  ستیب  یاند. ط   گرید  کیبا    یاسیس  یها
ب  یتجارت افغانستان  افغانستان بر مبنا  یو شعار  یاسیس  یمحتوا  شتریبا  با  منافع متقابل   یداشته است، و مناسبات 

 نداشته است.   یدر پ یو ابدا انطباق عمل افت،یسر و سامان ن یتجارت - یاقتصاد
ادامه خواهد    یروند تا زمان  ن یاست که ا  یهیبه مراتب بدتر از گذشته بوده و بد  نهیزم  ن یدر ا  تیوضعحال حاضر    در

 . ابدین یمحتوا رییتغ یطالبان  تی حاکم کهیداشت، تا وقت
 ر یو سا   هیروس  کیمناسبات نزد  نیو تام  یگزار  هیاز کارشناسان حداقل از چهار عامل عمده که مانع سرما  یا  عده

 برند:  یم شود، نام یموجود در کابل م تیبا حاکم  کشورها
 
 ی کمپن  کی  یروزها حت  ن یمتشبثانه وجود ندارد؛ ا  یها   تیفعال  ریتجارت و سا  مهیمشروع ب  ستمیدر افغانستان س.  ۱

ب ن  مهی کوچک  ب  ستیحاضر  بدون  کند.  کار  افغانستان  جد  هیسرما  چیه  مه، یدر  ن  یگزار  اقتصاد    ستیحاضر  در 
 رد؛ یستان سهم بگ افغان

 
 ی استخراج، توسعه، بهره بردار  یباشد. به طور مثال، برا یم  یاساس  یها  ربناهیافغانستان در حال حاضر فاقد ز.  ۲

الزم است، به شمول    یبزرگ انرژ   یها  تیگاز، نفت، طال، مس... ظرف  وم،ی تیبه شمول ل  ،یعیطب   یو انتقال داشته ها
 گرددیم دیتور یمرکز یایآس  یکند، برق که از کشورها یم دادیبرق ب یبرق. در افغانستان، فعال نبود انرژ یانرژ

 . رودیثابت نبوده و هر آن امکان توقف آن نظر به عوامل مختلف م
واند سال نت  ۲۰  یط  یالملل   نیب  تالفیبرق سبب شد تا ائ  یانتقال انرژ  یمعاصر برا  یها  ربناهیز  تیعدم موجود  نیهم
 د؛ ینما جادیرا در کشور ا یمحصوالت صنعت دینسبتا بزرگ تول کارخانه کی یحت
 
در افغانستان به شکل معاصر آن به    عیمولده و صنا  یروهایرسد، ن  یبه نظر نم  عیصنا   یها  ادیدر افغانستان بن.  ۳

که افغانستان با آن   ستی گریمجهز با دانش و تجارب معاصر مشکل د  ،یمجرب اقتصاد  یاند. نبود کادرها  فتادهیکار ن
به    یمسلک   یها  تیتوان بدون کادرها و ظرف  یرا نم  ی صاداقت  ی توسعه ا  یپروژه ها و برنامه ها  قیمواجه است. تطب

 راه انداخت؛ 
 :  ریباالخره عامل چهارم، اخ و

رفتن و کار کردن    یتوانند برا  ینم  یخارج  یو جد  گزاران مسوول  هیقانون است. سرما  قیو مشکل تطب  تی امن  نبود
 .ندی شود، دل خوش نما یقانون مشاهده نم قیو تطب تیامن نیعالئم تام نیتر یکه در آن ابتدائ یبه کشور

و افعانستان در سال   هی روس  انیخبر داد که دوران کاالها م  رایاخ  هیروس  ع یتجارت و صنا  یدفترذاتاق ها  نهمه،یا  با
 است. یکائیدالر امر ونیلیم ۱۷۰مقرب  ۲۰۲۲ یجار
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