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  ديپلوم انجينيرکريم عطائی
  

  ؟ افغانستان-همسايه نيک- حيثايران به 
  

در هر زمان که کشور ما افغانستان دچار مشکالت سياسی و اقتصادی بوده، همسايه های ما فرصت را غنيمت 
ن و ايران در اين سال های بحرانی هردو کشور پاکستا.  اقدام نموده انددانسته، به بر آوردن تمايالت خود در اين ملک

پاکستان در افغانستان . خود داری نکرده انددر وطن ما، از دست برد سياسی در بر آورده شدن مرام های شوم شان 
انستان مرکزی دوخته و غفايران چشم به هرات و ا. عمق ستراتيژی می جويد و طالبان را به اين سرزمين می فرستد

 چنين می نمايد که ايران در کوشش است درکشورما تسلط اقتصادی عجالتًا. درتالش است تا درين ساحاب پای بگيرد
در نوشتۀ آتی ديده می شود که تسلط اقتصادی ايران در غرب . سلط سياسی نايل گرددت بدست آرد تا درپی آن به

  اکتوبر خود در مورد٢٢چاپ زوريخ در شمارۀ » ِان، ِست، ِست« روز نامۀ . همه روزه در توسعه استافغانستان 
  . ک ترجمۀ آن به عالقه مندان تقديم است به افغانستان نگاشته است که اينهجوم اقتصادی ايران

  
********  

  
 و ضع خراب امنيتی در .م به اين طرف رو بصعود است٢٠٠١ ايرانی در افغانستان از یسرمايه گذاری کمپنی ها

می  ايران ،پروژه های انکشافیتمويل با همچنان .  شمال غرب را متاثر نمی سازد واليتجنوب کشور تجارت با

  . اقتصاد افغانستان جای پای داشته باشددر د کوش

  قاهره دراکتوبر

رئيس سفر   يکی از راپورهای نادر که به نشر رسيد. اطالعات از نزديکی ايران و افغانستان ندرتًا به غرب می رسد

 همتای خود رئيس جمهور  بهاحمدی نژاد. دن کردجمهور ايران، احمدی نژاد، است که در ماه آگست از کابل دي

در وضع بی ثبات امنيتی .  اطمينان داد که ايران با تمام قدرت افغانستان را پشتی بانی خواهد کرد،افغانستان، کرزی

بهترين دوست ايران کشوريست که حقيقتًا " احمدی نژاد می گويد،:  ايران تاثير منفی دارد اقداماتافغانستان، باالی

 که می گويد ايران تروريست های  است امريکا اشاره بهاين تذکر." صاحب قدرت اقتصادی و انکشاف يافته باشد

 بر عالوۀ همکاری های اقتصادی در باز  به رخ امريکا می کشد کهخالفبر تهران . افغانستان را پشتی بانی می کند

  . کمک می کند که کًال تخريب گرديده، همسايهسازی کشور

   يک شهر نمونههرات
. احمدی نژاد در بازديد خود از طرف يک هيئت بزرگ بشمول رشته های تجارت، ساختمان و معادن همراهی می شد

ازهمين نگاه  . بخشد اين رشته هارا توسعهمی خواهد ی هستند که ايران در آنها تجربه دارد و افغانستانئاين رشته ها

 همکاری  ساده ساختنتضمين های صادرات وخلق کردن  ، در هرات مطالب مذاکرات احمدی نژاد و کرزی را،هم

  .  هردو کشور تشکيل می کردیبانک ها

    . کيلومتر فاصله دارد١٣٠شهر شمال غرب افغانستان از سرحد ايران . جه استشگوفانی اقتصاد هرات قابل تو

. متوسط تاسيس گرديده اند ريکۀ فاب٢۵٠هر  ساعته از ايران صادر می شود و در حومه ش٢۴برق بصورت انرژی 

 ميليون دالر سرمايه گذاری ٣۵٠ران ايرانی دراين جا امعامله داکثر اين فابريکه ها در دست ايرانيان قرار دارند؛ 

اين در اکثر . وسعت داردهرات  که ده چند  است شهر کابلسرمايه گذاری های  مرتبه زيادتر از٣کرده اند که بيش از

 خالف کارگاه های کابل که قطع دوامدار - ايران، بدون وقفه کار می شودثابت از فابريکه ها از لحاظ موجوديت برق

. در بازارهای هرات توليدات محل و اموال ايرانی فراوان است. روزمره شده استزندگی  جزء  در آنهاجريان برق
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 پاک جاده های هرات نه تنها.  دست گيری می کندر مساعدبسيابه نرخ  ، خرما و پسته ايرانی، برنج،چایبطور مثال 

  . ستره بلکه سر سبز نيز هسنتدو

ايران در موجوديت هرات نه تنها يک مارکيت فروش را می بيند بلکه دلچسپی جيوپوليتيک نيز در نظر است؛ غالبًا 

ازين لحاظ .  آسيا تبديل نمايند جنوب مرکز تجارتی بين آسيای مرکزی و بهحکمروايان ايرانی می خواهند هرات را

 و هرات از طريق سرحد داری دوغارون و از طريق جادۀ شاه  شهر شرقی ايران،مشهد، در حال حاضر ارتباط بين 

پالن اعمار يک شاه راه بزرگ به .  در سرحد افغانستان توسعه می يابدخسَر َسبطرف ، در جنوب شرق ايران،بهار

 از حجم ترانسپورتی. حری ايران الی سرحد افغانستان روی دست استبز بنادر  شرق ا–حيث راه ترانزيتی غرب 

پوتنسيل مرکز  افغانستان همه روزه بيشتر. بالغ می گردد الری باربر در روز ٢٠٠  به همين حاالطريق دوغارون

  .  در صد صعود می کند١۵اکنون اين ظرفيت ساالنه .  را کسب می کندترانزيتی

. ليدات ايرانی نيز سرازير می گرددتو که در ديگر مناطق افغانستان که صلح براقرار استنه تنها درهرات بل

مواد .  ميليون دالر بالغ می گردد۴۵٠به ) آخير مارچ (٠٧/٢٠٠۶صادرات ايران به تمام افغانستان، در سال مالی 

درات افغانستان به ايران درسال صا.  تشکيل می کنند راخوراکی، مواد ساختمانی، فرش و ادويه اموال مهم صادراتی

  .  دالر بالغ می گرديد ميليون۵/۴ صرف به ٢٠٠۵/٠۶

  کمک ها در بازسازی
از آن به بعد ايران در کشور همسايه به مبلغ    .  شروع گرديد٢٠٠١کمک های ايران در بازسازی افغانستان در سال 

صورت پهلوی هم  توسعه تجارت انفرادی و دولتی  کمک های انکشافی با. سرمايه گذاری کرده استراميليارد دالر١

 زياد است؛ برخالف  کافی نيست، توليد مقدارخود کشورر در افغانستان تقاضا برای مواد ساختمانی که د. می گيرد

ازاين لحاظ موقف صادر . نرخ تمام شد توليد سمنت در ايران مساعد بوده و عالوتًا سب سايدی نيز صورت می گيرد

  . در حال توسعه می باشد – نظر به پاکستانی –رانی کنندگان اي

صادرات . همچنان در رفع احتياج به برق و آب که يک شکل دايمی را بخود گرفته است، ايران داخل اقدام است

در سال گذشته  ايران، افغانستان و تاجکستان قرار دادی را درمورد . می باشدانرژی برق به هرات در حال توسعه 

افغانستان و ايران در نظر دارند اعمار . ن های انتقال انرژی برق برای هر سه کشور به امضا رسانيدندتمديد الي

  .بندهای متعدد توليد برق را در پيش گيرند

  پايان


