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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۲۰/۰۴/۲۰۲۲         استاد مسعود 

 با منطقه دشوار مي شود اقتصادي رقابت

 
در زمان شوروي ، در ایران در زمان شاه و   با داشتن زیر بنا هاي اقتصادي در آسیاي میانه  كشور هاي منطقه

نكشور و در چین از سال  آاد، در پاكستان در زمان نواز شریف صدراعظم اقتصادي  ژهاشمي رفسنجاني و احمدي ن
كه بر    پویا و رشد یابندهسرعت گذار از یك اقتصاد وابسته به طبیعت و فروش مواد خام را به یك اقتصاد    ١٩٧٨

 .اساس صنعت استوار است ، تجربه مي كند
 

) متوجه باشید این حركات آینده است موقع كه عامل    کنیمجستجو مي    هریك را بصورت جداگانهبا یك نظر شتابنده  
 سیاسي بهتر مي شود( 

 
 :ایران-١
 
در درون پدیده هاي جغرافیایي و   استراتیژیك  یقات عمایران یكي از حساس ترین همسایه هاي داراي مشترك ١ -١

تاریخي و بخصوص پیوند هاي ناگسستني فرهنگي با افغانستان است ، هر حركت سیاسي در این دو كشور دیگري 
 .این حادثات و یك رنگ سازي ها است هرا متاثر ساخته و حتا تا یكرنگ شدن حادثه پیش مي برد . تاریخ گوا

كشور در تحت تاثیر حركات جهاني و منطقوي هر روز متاثر مي شود و وین دروابط ا  در شرایط كنوني كه .١-۲
است تا دولت افغانستان مطابق منافع ملي كشور در تمامي عرصه ها بخصوص  الزم    شكل هاي تازه به خود مي گیرد، 

و منافع ایران نیز برآورده شود و این مي تواند روي    كشور تامین  اقتصادي گام هاي بردارد كه منافع ملي   در عرصهٔ 
 تشخیص سكتور ها و كاال هاي اقتصادي صورت گیرد 

 :كار كردغیر قابل انکارباید  یك اصلهمچو چند مورد  روی روابطدر این -۲
ژاد تالش به خرچ داده شد تا  ایران یك كشور داراي سرمایه خدا داد است كه در این اواخر در دوره احمدي ن ۲ -١

كاال هاي بزرگ  ، امروزه ایران داراي تولیدات    تولید کندنیز  ینفتصنایع  در پهلوي صادرات نفت به تولید كاال هاي  
 میباشد. پالستیك ، تایر و محصوالت دیگر مانندناشي از نفت 

استخباراتي    م شده است، با این نظام اقتصادسرمایه گذاري خارجي ایران در چوكات نظام استخباراتي ایران تنظی ۲ -۲
 .باید با همان شیوه اقتصاد را با ایران تنظیم كرد

 :در این صورت ایران
 منبع سرمایه و سرمایه گذاري مي تواند باشد - -١
 ایران رقیب بزرگ تولیدات كشور است - ۲
 :پس - ٣
ي تواند سرمایه گذاري ایراني را تشویق كند تا بصورت مستقل و یا مشترك در درون افغانستان أفغانستان م ٣ -١

انجام دهد ، این مي تواند خالي ورود سرمایه را كاهش دهد ) ممانعت هاي ورود سرمایه گذاري ایران اگر موجود 
 .نباشد(

 اه را براي كاالهاي كشور در ماركیت ایران باز كندأفغانستان مي تواند با سرمایه گذاري مشترك ر ٣ -۲
 افغانستان مي تواند براي حمایه صنایع از سیاست حمایتي كار گیرد ٣ - ٣
  در شرایط كنوني صنعت ایران رقیب بزرگ صنعت افغانستان بشمار مي رود ٣ -٤

 :در این مورد باید
 قبول كرد كه در رقابت ایراني ها دست باالي دارند  - ٣ -٥
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 :دلیل -
 . سیاست حمایوي تولیدات ایراني از جانب دولت ایران ٣ -٦
 .عدم سیاست حمایوي افغانستان در مورد صنعت ٣ - ٧
 ازي هاي رسميسیاست حمایوي در تعرفه ها، سبسایدي ها، مصارف اشتهارات و زمینه س ٣ -٨
 . سرمایه گذاري هنگفت و استفاده از تخنیك پیشرفته تر ٣-٩

 .ایجاد عادت مصرف مشتریان افغانستان از كاالهاي ایراني در طول یك دوره طوالني ٣ - ١۰
 :چه باید كرد -٤
توانیم به سبسایدي دست زنیم؛ حمایه گمركي و تعرفوي را مي توانیم،  سیاست حمایوي را پیشه كرد و اگر ن ٤ -١

 .ممانعت ندارد در زمینه سازمان تجارت جهاني
 . عادت مصرف مشتري را تغیر داد این امر زمان بر است ولي آغازش بسیار ضروریست ٤-١

 با همه این گفته به این نتیجه مي رسیم
  :نتیجه -٥
ورت گیرد به عوض ورود كاالهاي ایراني، سرمایه گذاري ایراني را تشویق به سرمایه گذاري در  تالش ص ٥ -١

  .داخل كشور كنیم
سرمایداران افغانستان و ایران سازمان دهیم ، این امر كار كالن استخباراتي را    سرمایه گذاري مشترك را بین ٥-۲

 . ضرورت دارد
  .ت هاي تحت پوشش ایجاد گردد و یا پروتوكول شودشرك ٥ -٣
 . والیات هرات، بلخ بادغیس ، فران ، و غور را پوشش این چنیني داد ٥ -٤
بازار مشترك هند افغانستان و ایران را در چاه بهار بوجود آورد ، این بازار را از شكل فزیكي آن به شكل   ٥ -٥

 . نند یك سازمان باید انكشاف دادسیاسي اقتصادي آن ما
   .در این صورت مي تواند براي ثبات اقتصاد كشور ما تا اندازه زیادي ممد واقع گردد

كمك كرد ، این امر را مي توان از طریق دهلیز بانك و ریاست ……   با ایران مانند یك دهلیز انتقال ارز - ٥-٦
امنیت كه كار اقتصادي مي كند تنظیم كرد، یكبار در زمان حامد كرزي چنین كردیم من جز سه نفر تنظیم این شیوه 

 .از جانب شوراي عالي اقتصادي بودم
ت كه آنرا باید به میدان كشید، ما نمي توانیم همرمان با هردو براي رقابت با پاكستان بهترین كشور ایران اس ٥-٧

هیوال رقابت نماییم ، بهتر است یكي را با دیگري مصروف سازیم و این یك حركت ظریف استخباراتي را ضرورت 
 .دارد

 
 
 پاكستان :-۲
   

 با پاكستان چگونه برخورد را تنظیم كرد) قاعده هاي پالیسي آینده با این كشور( 
 

از دیر رمانیست كه بر ماركیت هاي سیاسي و اقتصادي افغانستان سایه پهن كرده است، این كشور حاال یكي پاكستان  
از قدرت هاي منطقوي است ، در این راستا چین و انگلیس این كشور را كمك مي كند. پاكستان توانسته است هر د  

 یك كاسه آب بدهد. و قدرت را در 
 

دانش قدرت شناسي و هم آسیب شناسي این كشور را داشته باشید ،  قدرت كار نماییم الزم است    براي اینكه با این
جالب این این كه قوت ها و ضعف ها در این كشور پهلوي هم میروند و اكثرا قوت ها تصنعي و شكننده اند كه مي 

 توان از آن بسیار استفاده برد.
 بر مي شماریم:

 
ملیون نفوس است این امر در حقیقت یك نكته قوي بشمار مي رود، در جنوب آسیا    ۲١٦پاكستان كشوري داراي    -1

 .دومین كشور بعد از هندوستان است
  د.در ساختار نفوس و جغرافیاي نفوس این كشور تضاد هاي عمیق دیده مي شو ولي ؛  ١-١
نشان دادن یك خطر بیروني  دت پاكستان را تصنعي جلوه داده و براي حفظ آن پاكستان به  وح  این تضاد ها   .  ١  -۲

 احتیاج دارد ، سیاست وحدت ملي از طریق هراس خارجي. 
  از همین رو با بسیار مهارت از آغاز تا امروز براي خودش دشمن مي تراشد و مردم را به آن مصروف میكند   ١-٣

  ت واضع با فرهنگ یكدیگر در گیر اند .این مردم بصور
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 در این مورد افغانستان چه كند؟ 
 
افغانستان باشد كه تنها در زمان محمد داود خان و داكتر نجیب هللا استفاده  استفاده از این خال باید جز پالیسي    ١-٤

 !؟ وسیع از آن صورت گرفت. و دیگران به آن توجه نكردند
 
 موقعیت جیوپولتیك : -۲
 
  .ستموقف استراتیژیك داده ا موقعیت جغرافیایي براي این كشور  - ۲-١
ابر   ولي این موقعیت میان هند و چین و افغانستان مي تواند نكته ضعف نیز تلقي گردد ، براي اینكه دروازه    ۲-۲

 . قدرت ها ؛ دروازه هاي ورودي كاال ها و سیاست پاكستان نیست، هند و چین قدرت هاي برتر اند
ه تا هنوز پاكستان در این مورد دشواري هاي فراواني  باشد ك دروازه ورودي پاكستان   تنها افغانستان مي تواند     ۲-٣

 . دارد
 
پاكستان داراي اقتصادي نزدیك به اقتصاد اكتفا به خود است ، و تولیدات اضافي بازار دارد، این امر افزایش    -  ٣

  .صادرات را مي طلبد
 دشواري : 

 
 بسته اند . ماركیت هند  براي پاكستان  ٣-١
  .ماركیت چین كاال هاي پاكستان را از دید كیفي جا نمي دهد ٣-۲
 .ها را به خود مي گیرد ماركیت هاي خلیج تنها ده درصدي این كاال  ٣-٣
  .دارد در این صورت ماركیت آسیاي میانه براي این كشور دید استراتیژیك ٣-٤
    .اقتصادي است -أفغانستان تا هنوز براي این كشور یك بازار سیاسي  ٣-٥
همراه  داخلی  دستگاه هاي تولیدي    ملنابودی کا   با در افغانستان  ولي ماركیت چند درصدي كاالهاي پاكستاني    ٣-٦

  .است كه براي افغانستان خونبار أست
 

 عملكرد افغانستان چه بوده است؟  در این مورد 
 
  و دارند. داشته اند افغانستان در این مورد خاموشي ظالمانه  رهیران   ٣-٧
 
 
 روپیه پاكستان ونقش آن در اقتصاد افغانستان: -٤
 
 معامالت بزرگ( البته دردر بازار هاي افغانستان پول روپیه پاكستان نقش دوم بعد از دالر را بازي مي كند،)   ٤-١
 ( چده اند) ماركیت واکر ملیارد پول روپیه را در دوران تجاري افغانستان داخل  ٦۰پاكستان در حدود   ٤-۲

 .توفشار انفالسیون را از اقتصاد این كشور كاهش داده اس
 افغانستان چه كند؟

 
. در صورت برگشت این پول به پاكستان انفالسیون لگام كسیخته دامنگیر این كشور مي شود كه مهار آن بسیار  ٤-٣

 . مشكل است و خطر تغیر نظام برایشان بوجود مي آید
 
 ترانزیتي بر كاالهاي پاكستان یكي از جالب ترین حرف هاي من است  تعرفه هاي - ٥
 
 . در مورد این تعرفه ها بدو سمت مخالف حركت مي كند٥-١
 

ا افزایش الف: تعرفه هاي كاال هاي انرژیكي چون گاز وبرق به صورت صعودي در حركت مي شود و دلیل اینكه ب
 .این تعرفه قیمت كاال ها افزایش، قدرت رقابتي كاهش و صادرات نزول و واردات افزایش مي یابد
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ب: تعرفه كاالهاي مشابه كه در پاكستان نیز تولید مي شود كاهش تا حد صفر مي گیرد ، در این صورت قیمت ها 
قابتي كاهش و مالیه روبه نزول مي رود عدم فروش كاال كاهش و تولید كننده پاكستان به ضرر مواجه شده قدرت ر

  .ها خالي تقاضا را خلق مي كند
این امر تشنج تولید و استخدام را خلق مي كند و دوباره برگشتن به حالت اولي زمان متوسط مي خواهد و اگر افغانستان 

 به آرامش برسد این كشور تشنجات فروان را خواهد دید. 
 
 سیاست حمایوي پاكستان از صنایع صادراتي:  -٦
 
ركود قرار دادن و یا از  حمایه و سیاست حمایوي صنایع پاكستان در داخل افغانستان از طریق بیكار شدن و در    ٦-١

  تاکنون فعاالنه براه خود ادامه بدهد.طریق رقابت هاي جنایتكارانه توانسته است 
 
ضربه صنایع ماهي پروري و مرغ داري و یا در حالت ساكن قرار دادن فابریكه سمنت و دها دیگر مثال هاي    ٦-۲

 . روشن اند
 
تصنعي از میان برداشته مي شود  ستان این ثبات تولیدي ولي در صورت حمایه و سیاست حمایوي دولت افغان  ٦-٣

 .در این صورت حاالت منفي اند
 
 حاال ما چه باید انجام دهیم:  -٧
 
 .را در مورد پاكستان شناسي جمع كرد بزودترین فرصت خوبترین كارشناسان  ٧_ ١
اقتصادي ، وزارت خارجه ، تجارت و اطاق   نظر غیر مستقیم استخبارات    اقتصاد خارجي را مانند پاكستان زیر  ٧  -۲

 .خط كشید معین کرد و را براي آنان هاي تجارت سپرد و منافع ملي 
 . كمیته عالي تجارت خارجي را باید ایجاد كرد و آنرا قدرت اجرائي داد

 
از مامورین   شور هاي همسایه اتشه تجارتي و ترانسپورتي را . در تمامي نماینده گي خارجي افغانستان مقیم ك٧ - ٣

 . نباید اشتباهات گذشته را در این مورد تكرار كرد و استخدام شده گان با درایت گماشت 
 
 
 .از فرهنك چند گانه گي مصرف پاكستان باید استفاده كرد ٧ -٤
 
 .ول داد در این مورد سیاست هاي پولي خیلي موثر اندروپیه پاكستان را اهمیت روبه نز ٧ -٥
 
 سیاست حمایوي معقول را بكار گرفت در این مورد سازمان تجارت جهاني ممانعت ندارد. ٧ -٦
 
 . تمامي این مسایل مربوط آن مي شود كه سیاست افغانستان چه تدبیر دارد    ٧-٧
 
 نتیجه گیري: - ٨
 
در صورت موافقه با داده هاي باالیي در كوتاه مدت پاكستان مصروف مي شود و در پنج سأل تغیر جدي رونما    ٨  -١

 .مي گردد
 

 در غیر آن: 
 
قبول كرد و پیش آمد و در اصالح آنچه به ضرر   كه همان چین و انگلیس است    باید از طریق دهلیز پاكستان  ٨-۲

  .ماست برداخت
 

 استاد مسعود 
 عشق آباد 
  سه شنبه
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 5تر 5 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  ١٤۰١ماه رمضان  ١٩
 ١۰:٥٥ساعت:
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