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ینـده آ و  بات  نتخا ا فغانستان؛  ا
با انگشتهای جوهرنشان شان »دیروز« را با تمام ناامنی ها و تهدیدات و ناکامی ها پس زدند »امروز« را صبورانه شکیبایی 
می کنند و به »فردا«های پر از امید و روشنی اشاره دارند »همگرایی« و »هموطنی« را به آغوش میکشند و به افراط 

گرایی »نه« می گویند.
این تمثیل حال و هوای مردم امروز کشورماست.

صف های طویل رای دهندگان، تمدید زمان انتخابات، کم آمدن ورقه های رای دهی و شور و هیجان مردم برای حضور 
برای »زندگی بهتر« است. آنچه در جامعه روشنفکری  از خواست مردم  در پای صندوقهای رأی، همه و همه نشان 

»دموکراسی« خوانده می شود.
مردم در این دور از انتخابات در عین نگرانی ها و دل مشغولی ها یک بار دیگر آمدند تا با خلق یک حماسه، به تمام  
پرسشها، بدگمانی ها و کج فکری ها جواب صریح و پر معنی داده شود و به روشنی تمام انتظارات، خواسته ها، توقعات 

و آرزوهای بحق شان را اعالم کنند.
یقیناً از دل این صندوق ها که به مثابه رأی تایید و اعتماد مردم تلقی می گردد، نامی بیرون خواهد آمد که عموماً 
روی آن اجماع صورت گرفته ولی خوب است که برآیند این »حماسه های حضور« را قبضه نکنیم. مالکیت آن را بنام 
و نشان خود آدرس ندهیم که صاحبان این حماسه، یکایک افرادی هستند که صندوق های رأی را گذرگاهی به سوی 

آینده ای بهتر می بینند.
حال مهم این نیست که مردم برای »چه کسی« رای داد. مهم این است که برای«چی؟« رای داد.  همه می دانیم هیچ 
نامزدی قادر نیست ما را به سرزمین موعود شعارهای انتخاباتی راهبری کند. در عوض باید به این بیاندیشم که کدام 
یک از نامزدها می تواند بشکل نسبی در تامین امنیت، ثبات و استقرار سیاسی، توسعه اقتصادی و اجتماعی، از میان 
بردن فساد اداری بیشتر از پیش  کامیابی خواهد داشت و یا منجر به بر باد دادن زودهنگام روابط خارجی و آزادی های 
اساسی نمی گردد. مردم نیز در این میان باید توجه داشته باشند که فیصد باالیی از شعارهای انتخاباتی صرفاً  »شعار« 
است که در »کمپاین های انتخاباتی« برای جلب رأی و نظر مردم سر داده می شود. و بیشتر تالش نامزدها پس از 
پیروزی به این که چگونه انتظارات مردم را مدیریت کنند معطوف می شود. آنان بخوبی واقف به این هستند که همه 

وعده هایشان قابل اجرا نیست.
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منصب ریاست دولت طبق یک روال دمکراتیک و با انجام مراحل قانونی بنام یکی از نامزدها ثبت خواهد شد، لیکن 
پرسش های اساسی که متضمن خواسته ها و انتظارات مردم باشد و اینکه رییس جمهور آینده چگونه و با چه امکاناتی 

خواهد توانست این توقعات را برآورده بسازد همچنان باقی است.
گمان می رود حکومت همانگونه که در عرصه های تامین امنیت و صلح، حکومت داری، مبارزه علیه فساد، تحکیم قانون، 

خودکفایی اقتصادی و باالبردن ظرفیت و کارایی ادارات دولتی  تا حدودی ناکام بود.
این چالش ها، رئیس جمهور آینده افغانستان را نیز درگیر کند.

حجم مشکالت، بغرنجی محیط سیاسی، اتکای فراوان کشور به کمک های جهانی و مهمتر از همه ناامنی به این زودی 
ها دست از دامن افغانستان بر نخواهد داشت.

افزون بر آن، عوامل بازدارنده توسعه اقتصادی کشور از جمله نبود زیربناهای محکم اقتصادی، راه های ارتباطی مطمئن، 
برق، مواد خام ارزان و کارگران متخصص از جمله چالش هایی است که نمی توان آن را به زودی تغییر داد. افغانستانی 
که بیشتر از ۸۰ درصد عواید ساالنه آن به زراعت وابسته است فقط کمتر از یک درصد زمین قابل کشت دارد. استخراج 

معادن هم متأثر از عوامل باال و هم نبود چارچوب قانونی کارا و مطمئن است.
بودجه  از ۹۰درصد  بیشتر  است.  گیری شده  تصمیم  در  گانگی  باعث چند  نیز  کننده  به کشورهای کمک  وابستگی 
انکشافی سال جاری افغانستان را کمکهای خارجی تشکیل می دهد. کشورهای عمده کمک کننده با وجود رکود اقتصاد 
جهانی فعاًل به این می اندیشند که چگونه مصارف آینده دولت افغانستان را مدیریت کرده و به تبع آن کسر بودجه 
سال های آینده را کاهش دهند. و از جانب دیگر امید چندانی  هم وجود ندارد که تعهدات بین المللی مانند دوازده 

سال گذشته ادامه پیدا کند.
اما با وجود تمامی این موانع و چالشها حقیقت مساله توجه و تعهد رییس دولت در عمل به شعارها و باورها و تعهداتی 

است که بین مردم به ودیعه مانده است.
مهم این نخواهد بود که دولت در راه و روند حکومت داری تا چه اندازه کامیاب خواهد شد مهم این است که مردم 

اعتمادشان را نسبت به رییس جمهور از دست ندهند.
این نکته را باید دقت کنیم که انتظارات مردم از حکومت به معنای اعتماد مردم نسبت به حکومت است. پس هر قدر 
این انتظارات و توقع بیشتر باشد نشان دهندۀ آن است که مردم به حکومت شان اعتماد بیشتر دارند. مسؤوالن حکومت 

باید از این نکته هراس کنند که مبادا مردم از آنها هیچ انتظاری نداشته باشند. 
حقیقت مساله عبارت از این است که: اکثریت مردم از بی عدالتی، فساد و تهدیدهای داخلی و خارجی به ستوه آمده 
اند. مشارکت وسیع مردم در انتخابات روز شنبه ۱۶ حمل ۱۳۹۳  واکنش مردم در برابر این حالت  پنداشته میشود، 
زیرا مردم خواستار تغییر جدی این حالت اند. تغییر در وضعیت کنونی بحیث خواست عمده مردم باید معیار اساسی در 

ارزیابی های رییس دولت جدید  قرار بگیرد.
آیا فرد پیروز به حیث رییس جمهور میتواند پس از پیروزی تغییری را موجب گردد که توقع می رود؟

مدیر مسؤول

عذرخواهی

مجله  محترم  و  عزیز  مخاطبان  و  خوانندگان 
اطالعات صنعتی افغانستان!

از حسن توجه و پیگیری های همه شما عزیزان 
نسبت به چاپ مجله اطالعات صنعتی افغانستان 
نهایت سپاس و تشکر و به دلیل تغییراتی که در 
صنعتی  اطالعات  مجله  اداری  و  کاری  سیستم 
افغانستان حاصل گردید، تأخیری در چاپ مجله 
به وجود آمد که بدینوسیله از شما مخاطبان و 

سروران گرامی عذرخواهی می شود.
اداره مجله

مژده به همراهان و مخاطبان

صنعتی  اطالعات  مجله  همکاران؛  همت  با 
دریافت  جهانی  ثبت  شماره  توانست  افغانستان 

نماید. 
و خوانندگان  به همه مخاطبان  را  موفقیت  این 
افغانستان  صنعتی  اطالعات  مجله  همراهان  و 

تبریک می گوییم.
اداره مجله
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در  تاجکستان  و  ترکمنستان  افغانستان،  یک نشست مشترک 
مورد هماهنگی روی ایجاد پروژه خط آهن در عشق آباد برگزار 
شد. نماینده های هر سه کشور روی ساختن این پروژه و ایجاد 

سهولت های حمل و نقل گفتگو کردند. 
افغانستان یکی از محدودترین کشورهای منطقه و جهان است 
که کمترین خط ریل را دارد. شاید برای بسیاریها دیدنی باشد 

که ریل را در خط میان حیرتان و شهر مزارشریف ببینند. 
کشورهای همسایه افغانستان هزاران کیلومتر خط ریل دارند و 

افغانستان تنها هفتاد و پنج کیلومتر. 
حاال دو کشور همسایه افغانستان می خواهند تا کارهای پروژه 
مشترک خط آهن میان سه کشور تسریع یابد. به همین منظور 
به  تاجکستان  و  ترکمنستان  افغانستان،  های  نماینده  نشست 
روز پنجشنبه در عشق آباد برگزار شد تا هماهنگی ها در این 

مورد افزایش یابد. 
بر اساس یک اعالمیه در جریان گفتگوها، هیئت های هر سه 
کشور روی به اجرا گذاشتن توافق در مورد ساختن این خط 

آهن با هم صحبت کردند.
روسای جمهور افغانستان، ترکمنستان و تاجکستان، ماه جون 
پارسال روی کار احداث این پروژه به توافق رسیدند. گفته می 
شود که این پروژه، برای منافع ستراتیژیک، سیاسی و اقتصادی 
هر سه کشور مهم است و انتظار می رود در آینده چین، ایران 

و قرغزستان هم در آن سهم بگیرند. 
براساس توافق نخست، قرار است نقطه آغاز این پروژه، منطقه 

اتامراد ترکمنستان باشد که تا منطقه امام نظر که در نزدیکی 
سرحد آن کشور با افغانستان قرار دارد امتداد یابد. سپس از 
از طریق  تا والیت قندز برسد و  اندخوی  طریق بندر آقینه و 
شیرخان بندر به تاجکستان وصل شود. اما مقامهای افغان گفته 
اند برای کاهش مصارف، امکان دارد که این خط آهن از طریق 

بلخ به تاجکستان امتداد یابد. 
خط ریل مشترک سه کشور، در واقع یک دهلیز حمل و نقل را 
در آسیای مرکزی ایجاد می کند و راه رسیدن کشورهای این 

منطقه را به بحر هند، کوتاه تر می سازد. 
طریق  از  هند  بحر  به  میانه  آسیای  کشورهای  دسترسی 
افغانستان، فاصله فعلی آنها برای رسیدن به بحیره بالتیک را 

نصف می سازد. 
و  افغانستان  هم  دیگر  پروژه  چندین  آهن،  خط  بر  عالوه 

کشورهای منطقه را با هم خیلی مرتبط می سازد. 
انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان 
منتظر سرمایه  و حاال همه  گرفته  آن صورت  توافق روی  که 

گذاری هستند. 
طریق  از  تاجکستان  و  قرغیزستان  برق  انتقال  همچنان 

افغانستان به پاکستان که روی آن توافق شده است. 
افغانستان امیدوار است که برای ارتباط دادن کشورهای جنوب 
آسیا با آسیای میانه، یک پل ارتباط باشد. چنین وضعیت نه 
نظر  از  بلکه  است  افغانستان  نفع  به  اقتصادی  لحاظ  از  تنها 

سیاسی و ستراتیژیک اهمیت فراوانی برای کشور دارد.

آهن خطــــ  ه  ژ پرو ر  کا     
        

بد یا می  تسریع               
ن   تاجکستا و  ن  ترکمنستا ن،  نستا فغا ا



جاده حلقوی یا سرک حلقوی افغانستان پروژه ای است به طول حدود ۳۳۶۰ کیلومتر که ۱۶ والیت افغانستان را به 
هم وصل می نماید. این جاده از کابل شروع شده پس از گذشتن از والیات پروان، بغالن، سمنگان، بلخ، شبرغان، 

میمنه، بادغیس، هرات، فراه، هلمند، قندهار، غزنی و وردک به طور حلقوی دوباره به کابل می رسد.
کار ساخت جاده حلقوی، با ساخت شاهراه کابل-قندهار-هرات در سال ۱۳۳۶ با همکاری متخصصین ایاالت متحده 
امریکا آغاز گردید. همچنین کار نقشه برداری )سروی( سرک کابل - شبرغان از سال ۱۳۴۲ با همکاری اتحاد جماهیر 
شوروی سوسیالیستی سابق شروع شد. کار هر دو جاده تحت اداره وزارت فوائد عامه و اردوی افغانستان)قوه کار( 

انجام می گرفت.
از سال ۱۳58 تا سال ۱۳8۱ به علت جنگهای داخلی، عمال پروژه تکمیل متوقف ماند. اما با تغییر نظام در افغانستان، 

از ابتدای حکومت آقای کرزی، توجه جامعه جهانی به بازسازی و تکمیل جاده حلقوی افغانستان معطوف گردید.
وزارت فوایدعامه افغانستان در سال ۱۳8۶ استراتیژی خود را ساخت و بدینوسیله شاهراه های افغانستان را به سه 

شکل نامگذاری نمود: سرک های منطقوی، سرکهای والیتی، سرکهای ملی.
مرز  که هم  بندر  پلخمری-قندز-شیرخان  با سرک  پلخمری  در شهر  می باشد  دارای ۹ شاخه سرحدی  پروژه  این 
تاجیکستان هستند وصل و در مزار شریف با سرک حیرتان-مزارشریف که هم مرز ازبکستان است تقاطع می نماید. 
در اندخوی از طریق سرک آقنه، افغانستان را به ترکمنستان وصل نموده و پس از رسیدن به هرات با جاده هرات-
اسالم قلعه تقاطع نموده و افغانستان را به ایران وصل می کند. در فراه با سرک 5۱5 بکوا-دالرام-زرنج گلبهار را به 
والیت سیستان و بلوچستان ایران وصل می کند. در قندهار به جاده قندهار-اسپین بولدک وصل شده و بندر اسپین 
بولدک را با بندر چمن بلوچستان پاکستان وصل می سازد. در شهر کابل یک شاخه آن به جالل آباد و پیشاور و شاخه 
دیگر آن به لوگر، پکتیا و پکتیکا وصل می گردد. کار اعمار این شاهراه به غیر از ۳۰۰ کیلومتر بین میمنه و هرات که 

در حال ساخت می باشد، تقریباً تکمیل شده است.
در همین خصوص مصاحبه ای اختصاصی با انجینر نجیب اهلل اوژن؛ وزیر فواید عامه افغانستان نموده ایم که از نظر 

شما خوانندگان محترم می گذرد.

اختصاصی  مصاحبه   
اوژن؛  اهلل  انجینر نجیب  با 
افغانستان عامه  فواید  وزیر 

سرکـــــ حلقوی 
افـغانســـتان

حسینی سید حمیداهلل 
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جناب آقای وزیر ساخت سرک حلقوی افغانستان تا 
مانده  باقی  کدام ساحات  در  و  تکمیل شده  چه حد 

است؟

کارهایش  درصد  نود  از  بیش  حلقوی  های  سرک  ساخت 
بین  کیلومتر   300 حدود  در  تنها  و  است  شده  تکمیل 
این  از  باقی مانده که بخش هایی  فاریاب و هرات  والیات 

سرک نیز هم اکنون در حال ساخت می باشد.
سرک هرات – ارملک به طول 60 کیلومتر تکمیل شده و 
سرک ارملک – المان نیز به طول 50 کیلومتر که والیت 
 37 هزینه  با  کند،  می  وصل  هم  به  را  بادغیس  و  هرات 
می  پرداخت  سعودی  عربستان  سوی  از  که  دالر  میلیون 

شود در حال ساخت است.
کار ساخت این سرک از قلعه نو مرکز والیت بادغیس در 
بخش  و  ارملک  طرف  به  یکی  است،  شده  آغاز  جهت  دو 

دیگرش بطرف فاریاب می رود.
ساخت این سرک به شش بخش تقسیم شده است و کار 
این  است.  شده  آغاز  کاری  کندن  و  ها  پلچک  ساختمان 

ساحه در ظرف یک و نیم سال آینده قیر خواهد شد.
بازسازی  کار  در  منطقه،  ناامنی  علت  به  فاریاب  مسیر  در 
که  تعهداتی  با  که   هستم  امیدوار  که  آمده  پیش  تأخیر 
وزارت امور داخله در خصوص تأمین امنیت سپرده است، 

این پروسه به خوبی پیش برود.
کمپنی  دو  از طرف  بادغیس   - فاریاب  کار ساخت سرک 
کار  وارد  قویتر  تکنالوژی  با  ترکیه  و  است  کار  زیر  ترکیه 
شده و موعد قرار داد نیز چهار سال است، که یک و نیم 
دیگر  سال  سه  تا  و  است  شدن  تکمیل  حال  در  سالش 

ساخت این سرک به پایه اکمال خواهد رسید.

خارجی  کشورهای  حلقوی،  شاهراه  تکمیل  روی  آیا 
بودجه  از  اینکه  یا  و  اند  کرده  تعهد  را  کمکهایی 

وزارت تکمیل می گردد؟

این یکی از سرک های بزرگ است که هزینه اش از طرف 
از  باالتر  اش  بودجه  و  شود  می  پرداخت  جهانی  بانک 

چهارصد میلیون دالر است.

جناب آقای اوژنگ، تکمیل سرک حلقوی افغانستان 
چه تسهیالتی را برای این کشور فراهم خواهد کرد؟

افغانستان یک  اقتصادی منطقه،  و  نقشه سیاسی  تغییر  با 
آسیا  جنوب  ترانزیتی  های  راه  امتیاز  و  حیثیت  باردیگر 
سرشار  منابع  وجود  با  آورد.  دست  به  را  میانه  آسیای  و 
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انرژی که در آسیایی میانه است، افغانستان بهترین، کوتاه 
اقتصادی ترین راه مواصالتی کشورهای آسیای  با  ترین و 
است.  با جهان  ارتباط  و  کراچی  و  بهار  چاه  بندر  با  میانه 
همچنین کشورهای عربی نیز عالقه مند هستند که در این 
بازار شریک باشد، بنابراین تکمیل سرک حلقوی، از اهمیت 

خاصی برای کشور ما برخوردار است.
سرک حلقوی افغانستان ترانزیت ما را ساده می سازد، راه 
مواصالتی  که از مزار به  کابل و از کابل به هرات می رفت، 
فوق العاده کوتاه می شود و کوتاه شدن راه ها، یک رشد 

بزرگ در توسعه اقتصادی افغانستان محسوب می شود.
بر عالوه از نقطه نظر اجتماعی سیاسی و نظامی نیز سهولت 
هایی را ایجاد می کند و از نقطه نظر امنیتی نیز مهم است. 
سرک به هر جایی که برود، امنیت بیشتر در آنجا تامین 

می شود.
دیگر اینکه برای مردم منطقه کار پیدا می شود، به خصوص 
در بخش زراعتی، که زارعین ما می توانند محصوالت خود 
را به بازار آسانتر و با هزینه کمتری ارسال کنند. همچنین 
آمادگی  اداره  ملی  اداره  و  فوایدعامه  وزارت  های  کمک 
مبارزه با حوادث، سریع تر و آسانتر به مردم خواهد رسید 
و از نقطه نظر ایجاد تسهیالت تعلیمی نیز مفید خواهد بود.
سرک حلقوی یک منبع اساسی برای رفع مشکالت عامه 
است و در غیر آن، هیچ خدمات صحی، تجارتی، زراعتی 

واجتماعی پیش برده نمی شود.
کشورهای  از  ترانزیتی  حق  اخذ  با  افغانستان  همچنین 
و  کند  می  را  کسب  خود  تجارتی  مهم  موقعیت  بیرونی، 

تجارت یک بار دیگر در افغانستان زنده خواهد شد.
بازارهای  به  خواهند  می  میانه  آسیای  کشورهای  فعاًل 
طریق  از  مواصالتی  راه  یگانه  و  کنند  پیدا  راه  عمومی 
ها و خطوط  امنیت سرک  اساس  این  بر  است.  افغانستان 
بلکه  است،  مهم  کشور  این  برای  تنها  افغانستان  ترانزیتی 
به همان اندازه برای کشورهای همجوار و منطقه نیز مهم 

می باشد.
وزارت فواید عامه بسیار جدی باالی ترانسپورت افغانستان 
کار می کند وپال ن های وسیع و دور نمایی کوتاه مدت 

برای انکشاف شاه را های افغانستان درنظر است.
ما عالوه بر سرک های حلقوی، حداقل در ده سال آینده 
ارتباط  برای  مواصالتی  و سه هزار کیلومتر سرک  به سی 

ولسوالی ها به مرکز والیات نیاز داریم.

باتوجه به اینکه افغانستان عضو اتحادیه جهانی خط 
آهن شد، آیا در ساخت خط آهن در کشور کمکهای 

تخنیکی و مالی از سوی اتحادیه انجام میشود؟
در   )2013 1392)12دسمبر  قوس   21 در  افغانستان 
هشتاد و سومین اجالس عمومی اتحادیه بین المللی خط 
آهن در شهر پاریس، عضویت این اتحادیه را حاصل کرد. 
با عضویت ما در اتحادیه جهانی خط آهن، از لحاظ مسایل 
تخنیکی، ترانزیتی، خط آهن، تعین ستیشن های عمومی 
و با کدام کدها استفاده شود تا اموال به شکل آسان از یک 
ایجاد  تسهیالتی  شود،  داده  انتقال  دیگر  کشور  به  کشور 

می شود.
ما تالش داریم تا مشکالت موجود و آینده مواصالتی خود 
این  طریق  از  آموزش  و  ساخت  مشوره،  خصوص  در  را 

سازمان حل کنیم.
راههای  ترین  مصرف  پر  از  یکی  افغانستان  آهن  خط 
نقاط آن  اکثرا  است، خصوصا در کشوری که  ترانسپورتی 
را  ای  ساله  ده  پالن  ما  اساس،  این  بر  است،  کوهستانی 
داریم  تالش  و  ایم  کرده  طرح  افغانستان  آهن  خط  برای 
که کمک های کشورهای عضو اتحادیه و جامعه جهانی را 

بدست آوریم.
تا شهر  از بندر حیرتان  اکنون 75 کیلومتر خط آهن  هم 
مزار شریف تکمیل و 12۴ کیلومتر خط آهن از اسالم قلعه 
مجموعه  از  قطعه  دو  این  است.  در حال ساخت  هرات  تا 
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3۴29 کیلومتر راه آهنی است که تا سال 2025 میالدی تکمیل خواهد شد.
فعال تمام اموال تجارتی ما به ازبکستان از طریق خط آهن انجام می شود.

ما عالوه بر عضویت در اتحادیه جهانی خط آهن، عضویت در سه سازمان خط آهن دیگر از 
جمله سازمان اروپایی خط آهن را تاکنون بدست آورده ایم. 

پروژه خط آهن ترکمنستان - افغانستان - تاجیکستان در چه مرحله ای است؟ و 
چه زمانی تکمیل می گردد؟

از  تاریخ 16 جوزای سال 1292)پنجم جون 20139(  این راه آهن در  کار عملی ساختن 
سوی روسای جمهوری افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان در آتامیرات ترکمنستان افتتاح 

شد.
این خط اتصاالتی راه آهن، از آتامیراد و امام نظر ترکمنستان شروع شده و با گذر از بندر 
آقینه، شهرهای اندخوی ـ شبرغان ـ مزار شریف ـ خلم ـ کندز و شیرخان بندر افغانستان 

به شبکه خطوط آهن تاجیکستان وصل خواهد شد.
طول مجموعی این مسیر بیش از 590 کیلومتر خواهد بود که در حدود ۴50 کیلومتر آن از 
خاک افغانستان عبور می کند و 85 کیلومتر آن داخل خاک ترکمنستان و 55 کیلومتر آن 
در خاک تاجیکستان ساخته می شود. البته در افغانستان هم مطالعات امکان سنجی و فنی 
بر بخشی از مسیر اصلی این خط جریان دارد و کار ساختن آن پس از تکمیل این مطالعات 

آغاز خواهد شد.
مطالعات تخنیکی و اقتصادی مرحله اول این مسیر در داخل افغانستان به کمک مالی بانک 
بانک  به کمک  این مسیر  یافته است و مرحله دوم دیزان مقدماتی  انجام  انکشاف آسیایی 
متذکره در جریان دو ماه آینده آغاز می گردد و قرار است در آینده نزدیک بعد از تکمیل این 
مطالعات، بانک انکشاف آسیایی موافقتنامه اعطای 2۴0 میلیون دالر جهت تمویل قسمتی از 

این مسیر را با دولت افغانستان به امضا برساند.
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پروژه های خط آهن با پاکستان و ایران در چه مراحلی است و چه زمانی 
قابل استفاده خواهد بود؟

خط دیگر از خاک کشور ایران به والیت هرات  است که دو بخش در داخل خاک 
ایران و یک بخش در داخل خاک افغانستان است که تمویل این پروژه را ایران به 
عهده داشت که 85 در صد کار آن تکمیل شده و هم اکنون راه آهن تا به ولسوالی 
غوریان هرات رسیده است و بخش دیگر این خط مربوط خود افغانستان و دولت 

افغانستان در صدد دریافت منابع تمویل کننده است.
ما با کشور پاکستان نیز در تماس هستیم و از آنها تقاضا کرده ایم که خط ریل را تا 
به سرحدات دو کشور یعنی در اسپین بولدک و تورخم در والیات قندهار و ننگرهار 

برسانند، تا ما هم کار خط حلقوی ریل را در داخل افغانستان راه اندازی کنیم.
ما در افغانستان بیش از سه هزار کیلومتر خط ریل نیاز داریم تا خط حلقوی ما را 
بسته کند و این خط را به معادن ما برساند و برای تکمیل این پروژه ما به 6 تا 7 

میلیارد دالر نیاز داریم.

خط آهن حلقوی کشور که اخیرا معلوماتی از آن اعالن شد ساخت آن 
روی بودجه داخلی تنظیم شده و یا به کمکهای خارجی وابسته است؟

در صورت عدم کمک های کشورهای خارجی، در اعمار خط آهن از بودجه داخلی 
افغانستان مصرف خواهیم کرد و توقع ما این است که دونرها هم که تا حال با ما 

همکاری کرده اند، کمک هایشان ادامه پیدا کند.
تاسیس و توسعه راه آهن افغانستان را سازمان های چون سازمان همکاری های 
مرکزی  آسیای  منطقه ای  اقتصادی  های  همکاری  سازمان   )ECO( اقتصادی 
و   )SARC( جنوبی  آسیای  منطقه ای  های  همکاری  اتحادیه   ،)CAREC(

همچنین گروپ هشت )G8( نیز حمایت می کند.
بین  تجارتی  کاالهای  ترانزیت  تنها  نه  افغانستان  حلقوی  آهن  خط  ساخت  با 
کشورهای آسیای میانه، جنوب آسیا و اروپا آسانتر می شود، بلکه با ارتباط معادن 
بازارهای  به  دسترسی  و  معدنی  های  سنگ  جابجایی  آهن،  خط  به  افغانستان 
جهانی برای افغانستان آسانتر شده و تأثیر قابل توجهی در رشد اقتصاد افغانستان 
خواهد داشت. وزارت فواید عامه ماستر پالن خط آهن افغانستان در افغانستان را 
با همکاری متخصصین داخلی و خارجی روی دست گرفته است که تا سال 2025 

میالدی بخش عمده ای از آن ساخته می شود.
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واخــــــــــان

دومین  عنوان  به  بدخشان  والیت  در  واخان  ولسوالی 
ملی  اداره  رئیس  ملی کشور شد. مصطفی ظاهر،  پارک 
محیط زیست روز یک شنبه 01 حمل در مراسم معرفی 
این منطقه به عنوان دومین پارک ملی کشور گفت که 
واخان یکی از مناطق بکر و دست نخورده در دنیا است. 
به گفته آقای ظاهر ثبت واخان به عنوان دومین پارک 
ملی کشور با هدف حفاظت و استفاده درست از منابع و 
مناظر طبیعی این منطقه صورت گرفته است. او گفت که 
بزرگ،  پامیر  و  کوچک  پامیر  ارتفاعات  واخان،  ولسوالی 
کوه 9 شاخ، بلندترین قله افغانستان با 2987 متر ارتفاع 
از آن سرچشمه  آمو  و یخچال های طبیعی که رودخانه 
گرفته را در خود جای داده است. رودخانه آمو مرز میان 
افغانستان و کشورهای تاجیکستان، بخشی از ترکمنستان 
و ازبکستان را تشکیل می دهد. آقای ظاهر می گوید که 
در این منطقه حیوانات کمیابی چون گوسفند مارکوپولو، 
بز اَیبکس، بز اوریال و پلنگ برفی زندگی می کنند. اداره 
محیط زیست، برای حفاظت از این حیوانات، شکار را در 
منطقه واخان ممنوع کرده است. شغل اصلی ساکنان این 
و  کشاورزی  هستند،  قرقیزی  و  واخی  قوم  از  که  ناحیه 

دامداری است.

پارک مـلی  دومین 

مردم برای  قتصادی  ا ری های  گذا یه  سرما
مردم در بسیاری از مناطق ولسوالی واخان از ابتدایی ترین 
محروم  مدرسه  و  بیمارستان  مانند  رفاهی  امکانات 
و  مالداری  زراعت،  وزیر  رحیمی،  آصف  محمد  هستند. 
آبیاری می گوید که با ثبت واخان به عنوان پارک ملی، 
سرمایه گذاری ها در این مناطق افزایش خواهد یافت. به 
گفته وی، از این پس وضع معیشتی ساکنان این منطقه 
از  پذیرایی  برای  الزم  امکانات  و  یافت  خواهد  بهبود 
گردشگران نیز فراهم خواهد شد. غالم نبی فراهی، معاون 
سرمایه گذاری  می گوید  نیز  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
زندگی  بهبود  روی  تاثیر مستقیم  در بخش گردشگری، 
ساکنان این منطقه خواهد داشت. وی افزود که با معرفی 
فروش  بازار  کاری،  زمینه  ملی،  پارک  عنوان  به  واخان 
برای تولیدات منطقه و امکان رفت و آمد برای ساکنان 
در  باریکی  دره  واخان،  دهلیز  خواهد شد.  فراهم  محلی 
کوه های مرتفع شرق والیت بدخشان است. واخان اکنون 
نیز یکی از مناطق مورد عالقه گردشگران خارجی است 
که در مهمان خانه های کوچک محلی در منطقه پذیرایی 
به  بامیان، در سال 1388  امیر در والیت  بند  می شوند. 

عنوان اولین پارک ملی افغانستان نامگذاری شد.

کشـور  شد



1 حسینی کاظم  سید  دوکتور  
قبال2 ا حسینی  علی  سید  دوکتور  

چکیده:

موضوع فساد در همه کشورهای توسعه یافته و در حال 
این  گرفتار  نوعی  به  ها  آن  همه  و  است  مطرح  توسعه 
نظام  لحاظ  به  که  در کشورهایی  اما  باشند.  می  معضل 
بیشتری  قدرت  با  باشند  تر  بوروکراسی ضعیف  و  اداری 
متفاوت  های  کانال  از  فساد  دهد.  می  نشان  را  خود 
توانسته است که رشد اقتصادی یک کشور را تحت تاثیر 
قرار دهد.از مهمترین این کانال ها کاهش در امر جذب 
سرمایه گذاری خارجی است. زیرا میزان فساد بر ریسک 
افزاید و سرمایه گذار را از کشور مورد نظر  سرمایه می 

دور می کند.

از آن جای که کشور افغانستان به لحاظ پیامدهای بعد 
از جنگ در وضعیت خوبی نیست، نیاز به جذب سرمایه 
های خارجی می باشد و برای این که به این هدف برسد 
باید به فساد توجه زیادی کند و آن را به حداقل ممکن 
فضا صورت  این  در  وسیعی  تحقیقات  باید  برساند. پس 
قرار  مردان  دولت  اختیار  در  علمی  کارهای  راه  تا  گیرد 
گیرد و آن ها را برای حل مسئله فساد و افزایش رشد 

اقتصادی یاری رساند.

1  - دکتری اقتصاد، استاد دانشگاه در کابل  
   Email: b.hosseini12@yahoo.com

2   - دکتری برنامه ریزی و توسعه شهری، 
مشاور در وزارت شهرسازی و استاد دانشگاه در کابل 

      Email: eqbal124@yahoo.com

مقدمه1- 

در  گذاری  تاثیر  به  قادر  متفاوتی  های  کانال  از  فساد 
سرمایه  ها  کانال  این  از  یکی  باشد.  می  اقتصادی  رشد 
به  هم  خارجی  گذاری  سرمایه  است.  خارجی  گذاری 
صورت سرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی در داخل 
از کشورها  یک کشور و هم به صورت وام گیری دولت 
اقتصادی  رشد  بر  تواند  می  خارجی  مالی  موسسات  و 
تاثیر بگذارد. سرمایه گذاری خارجی با انتقال تکنولوژی 
مناسب به یک کشور، افزایش کارایی را به دنبال داشته 
و موجبات رشد اقتصادی آن کشور را فراهم می آورد. از 
آن جایی که سرمایه گذار خارجی از نیروی های ارزان 
نیروی  اینکه  برای  نیز  و  استفاده می کند  کشور مقصد 
کار بتواند فعالیت های الزم را انجام دهد، با ارائه آموزش 
به این نیروی کار، توسعه نیروی انسانی در کشور با ورود 
سرمایه گذاری خارجی صورت می گیرد و موجب رشد 
اقتصادی می شود. هم چنین سبب می شود که سرمایه 
گذار  سرمایه  فعالیت  زیرا  یابد  افزایش  داخلی  گذاری 
خارجی یک سری فعالیت های جدید را با بازده اقتصادی 
در داخل کشور به وجود می آورد. با در نظر داشت بازده 
این فعالیت ها سرمایه گذاران داخلی اقدام به انجام آن 
ها می نمایند و تسهیل در روند رشد اقتصادی را فراهم 

می آورند.

در تئوریهای کالسیکی مرتبط با سرمایه گذاری، بیشتر 
کینزین  نظریه  در  ولی  است  بوده  بهره  نرخ  روی  توجه 
نهایی سرمایه، بیشتر مورد توجه واقع  ها معیار کارآیی 

بطه  ا ر بررسی 
قتصادی  ا رشـد  و  د  فسـا

فغانستان ا ر  د
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با  شده است. عالوه بر این، نظریه مهم دیگر در ارتباط 
بار  اولین  برای  که  است  شتاب۳  اصل  گذاری،  سرمایه 
توسط کالرک۴ مطرح گردید. در علم اقتصاد نظریه ای 
که سرمایه گذاری را به تغییر در سطح تولید یا درآمد 
در  است.  موسوم  شتاب  نظریه  به  کند  می  مربوط  ملی 
ای  سرمایه  کاالهای  برای  تقاضا  شتاب،  ساده  تحلیل 
ملی  درآمد  سطح  در  تغییر  میزان  به  که  این  بر  عالوه 
بستگی دارد، به عامل دیگر یعنی نسبت سرمایه به تولید 
یا ضریب متوسط سرمایه نیز وابسته است. بعد از نظریه 
تالشی  که  سرمایه  موجود  تعدیل  نظریه  ساده،  شتاب 
در جهت رفع نواقص و در عین حال حفظ اندیشه اول 
تعدیل  نظریه  اساس  بر  گرفت.  است شکل  شتاب  اصل 
سطح  با  گذاری  سرمایه  حجم  تغییر  سرمایه،  موجودی 
موجودی سرمایه  با حجم  و  مستقیم  رابطه  ملی  درآمد 
)برانسون۵، ۱۳۷۱،  دارد  رابطه عکس  وقفه  دوره  با یک 

صص ۳۷۷-۳۷۹(.

نظریه سرمایه گذاری نئوکالسیک، سرمایه گذاری را به 
از قیمت نسبی سرمایه مشخص می کند.  تابعی  عنوان 
در این نظریه که توسط جورگنسون۶  ارائه شد، سرمایه 
با  به طور منفی  تولید و  با سطح  به طور مثبت  گذاری 
منبع، صص  همان   ( است  مرتبط  سرمایه  اجاره  هزینه 

.)۳۸۳ – ۳۸۶

عدم  و  ریسک  گذاری،  سرمایه  اخیر  های  نظریه  در 
است.  شده  وارد  گذاری  سرمایه  تابع  در  نیز  اطمینان 
نرخ ریسک را می توان متوسط هزینه وقایع پیش بینی 
نشده در طول دوران سرمایه گذاری تعریف کرد. که با 
ارائه شده از سوی موسسات بین  توجه به گزارش های 
المللی برآورد کننده نرخ ریسک، مورد استفاده قرار می 
گیرد؛ چرا که از نگاه سرمایه گذاران بین المللی، امنیت 
سرمایه گذاری زمانی در یک کشور وجود خواهد داشت 
که موسسات برآورد کننده ریسک، آن کشور را امن اعالم 
کنند و موسسات مزبور نیز زمانی حضور امنیت در کشور 
مورد نظر را تایید خواهند کرد که عناصری که به زعم 
آن ها موجب نا امنی در اقتصاد آن کشور شده است، از 
 IBC شعبه ای از موسسه بین المللی PRS7.میان برود
و  شده  تاسیس  نیویورک  در   ۱۹۸۰ سال  در  که  است 
به  را  مختلف  کشورهای  اطالعات  آوری  جمع  وظیفه 
دارد.  عهده  به  گذاران  سرمایه  به  رسانی  اطالع  منظور 
PRS از سال ۱۹۸۲ مجموعه ای از شاخص های امنیت 

Accelerator Principle .  3
Clark .  4

Branson .  5
Jorgenson .  6

Political Risk Service .  7

سرمایه گذاری را تحت عنوان ICRG8 منتشر می کند. 
در مجموع ICRG یک شاخص ترکیبی به نام ریسک 
سرمایه  امنیت  یا  ریسک  بیانگر  که  دارد  وجود  مرکب۹ 
گذاری در یک کشور است )حسین زاده بحرینی، ۱۳۸۳(. 

این شاخص ترکیبی سازنده ریسک مرکب از ۱۰ عامل 
تشکیل شده است که شامل ثبات دولت، فساد در دولت 
)تقاضای وجه اضافی و رشوه، پارتی بازی، قوم و خویش 
نظم  حاکمیت  آشنایان(،  به  مشاغل  واگذاری  و  پرستی 
نهادهای  و  مردم  برابر  در  دولت  گویی  پاسخ  قانون،  و 
مصادره  و  قراردادها  به  اعتنایی  بی  خطر  دموکراتیک، 
سرمایه گذاری های بخش خصوصی توسط دولت، شکاف 
میان انتظارات مردم و عملکرد اقتصادی دولت، خطر بروز 
تنش های قومی، خطر بروز درگیری های داخلی، خطر 
بروز درگیری های خارجی و کیفیت دستگاه اداری می 

باشد. 

شده  ذکر  عامل   ۱۰ از  که  افغانستان  مانند  کشوری  در 
فوق، عوامل حاکمیت نظم و قانون، خطر بروز درگیری 
داخلی، کیفیت دستگاه اداری و فساد در دولت به علت 
سه دهه جنگ پشت سر گذاشته شده از موقعیت مناسبی 
برخوردار نیست، مسلماً شاخص ICRG وضعیت خوبی 
برای  تمایلی  خارجی  گذاران  سرمایه  و  داشت  نخواهد 
سرمایه گذاری در آن کشور پیدا نخواهند کرد. در نتیجه 
اثرات ناشی از سرمایه گذاری خارجی در این کشور ظهور 
نخواهد یافت و لذا تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی نخواهد 

داشت.

به سواالت  بتواند  تا  است  این  دنبال  به  مطالعه حاضر  
ذیل پاسخ بدهد: آیا ثبات سیاسی حاکم در ده سال اخیر 
)۲۰۱۱ - ۲۰۰۲( افغانستان در کاهش مشکل فساد به 
این کشور  برای  را  از جنگ، موفقیتی  بعد  پیامد  عنوان 
داشته است؟ آیا می توان بین رشد اقتصادی در اثر ورود 
سرمایه های خارجی و میزان فساد در کشور افغانستان 

رابطه ی معنی داری پیدا کرد؟

در ادامه این مطالعه، قسمت دوم به مرور مطالعات خارجی 
و داخلی مربوط به موضوع فساد اختصاص یافته است. و 
در قسمت سوم به تشریح متدلوژی که می توان از آن 
برای انجام این مطالعه استفاده کرد پرداخته خواهد شد. 
بعد از آن در قسمت چهارم جمع بندی مطالعات خارجی 
و داخلی صورت می گیرد و به اخذ نتایج سیاستی که می 
توان از مقاالت مروری برای رفع فساد و تاثیر آن در رشد 

افغانستان استفاده نمود، پرداخته می شود. 

Investment Country Risk Guide .  8
Composite Risk .  9 12



2- مطالعات مروری

وجود پدیده فساد در تمام کشورها توسعه یافته و در حال توسعه موجب شده است 
تا مطالعات گسترده ای در این رابطه صورت گیرد و روابط آن با سایر مباحث مهم 
از جمله رشد اقتصادی مورد بررسی و کنکاش علمی قرار گیرد. در این قسمت به 

مطالعه های خارجی که در این رابطه صورت گرفته پرداخته می شود:

۱-2- مطالعات پیشین خارجی

مو، پک هانگ۱۰)۲۰۰۰( در مطالعه رشد اقتصادی و فساد بیان می کند از لحاظ 
تئوری هیج توافقی در مورد اثر فساد بر رشد اقتصادی وجود ندارد: برخی معتقدند، 
فساد می تواند منجر به کارآمد تر شدن خدمات دولتی شود و یک راه فرار را برای 

کارآفرین ها برای دور زدن مقررات ناکارآمد ایجاد نماید.۱۱

از طرف دیگر برخی بر این باورند، فساد سبب صدمه زدن به فعالیت های اقتصادی 
جدید می شود، چرا که چنین فعالیت هایی نیاز به مجوز و کمک هایی دارند که 
توسط دولت عرضه می شود. هم چنین فساد موجب می شود سرمایه گذاری های 
خصوصی در درازمدت کاهش یابد و تولید افت پیدا کند و نیز فساد به نفع طبقه 
خاص نابرابری های درآمدی را بیشتر کرده و عالوه بر این به کم شدن فرصت ها و 
علت عقب ماندگی بهره وری، نابرابری در فرصت ها، سرخوردگی و بی ثباتی سیاسی 

و اجتماعی دامن می زند.۱۲

در ادامه وی سه کانال سرمایه گذاری، سرمایه انسانی و بی ثباتی سیاسی را که از 
طریق آن فساد رشد اقتصادی را متاثر می سازد بررسی نموده و بر همین اساس 
از  متاثر  کل  تولید  چارچوب سطح  این  در  نماید.  می  تدوین  را  تحقیق  چارچوب 
نیروی کار، سرمایه و بهره وری کل عوامل می باشد. وی عامل بهره وری را متاثر از 
سرمایه انسانی، سطح اولیه تولید ناخالص داخلی سرانه و فساد می داند. البته در این 

وضعیت عالمت فساد نامشخص بیان می شود.

 در قسمت استفاده از داده ها از داده های پانل برای سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۵ و 
برای ۵۴ کشور انتخاب شده است. و این داده ها از مجموعه ای گردآوری شده توسط 
رابرت بارو و جونگ وهالی۱۳ طی سال های ۱۹۸۵-۱۹۶۰ استخراج شده است. هم 
چنین برای برآورد اثر فساد نرخ رشد از رگرسیون OLS استفاده شده است. و برای 
متغیر فساد از شاخص شفافیت ادراک فساد بین المللی۱۴ برای این دوره استفاده 
کرده است که این شاخص بین صفر تا ۱۰ است و شاخص ۱۰ بیانگر شفافیت کامل 
در یک کشور است و صفر بیانگر حداکثر فساد ممکن در یک کشور را نشان می دهد.

اثر  اداری دارای یک  نتایج نشان می دهد فساد  با کانال سرمایه گذاری  در رابطه 
منفی بر روی سرمایه گذاری دارد و حدود ۰.۲۸ از کاهش نرخ رشد در ارتباط با 

رشد فساد، از طریق کانال سرمایه گذاری است.

در رابطه با کانال سرمایه انسانی بیان شده است فساد بازدهی فعالیت های تولید را 
.)Pak Hung Mo)2000 -  10

 Leff, 1964; Huntington, 1968; Acemoglu and Verdier,( -  11
.)1998

 Gould and Amaro-Reyes )1983(, United Nations -  12
.))1990(, and Mauro )1995

Robert Barro and Jong-Wha Lee -  13
 Transparency International Corruption Perception -   14

 Index13



کاهش می دهد. به عبارت دیگر، اگر بازدهی تولید کمتر 
از بازدهی فعالیت های فساد و رانت باشد در آن صورت 
منابع از فعالیت های مولد به فعالیت های حاوی فساد در 
طول زمان جریان می یابد و در نهایت نتایج نشان داده 
شده حاکی از این است که فساد اداری دارای اثر منفی 

بر سطح سرمایه انسانی است.

بیان می کند مهمترین کانالی که فساد  هم چنین وی 
از طریق آن بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد بی ثباتی 
رشد  نرخ  کاهش  از  درصد  که حدود ۵۳  است  سیاسی 
توضیح می دهد. هم چنین  را  فساد  با رشد  ارتباط  در 
نابرابری  بین  مثبت  رابطه  یک  اخیر  تجربی  تحقیقات 
درآمد و بی ثباتی سیاسی - اجتماعی پیدا کرده است. 
چرا که نابرابری درآمدی موجب می شود که گروه ضعیف 
در واکنش به نابرابری عکس العمل شدید نشان دهد. بی 
ثباتی موجب عدم اطمینان در مورد حقوق مالکیت شده 
می  کاهش  را  وری  بهره  و  گذاری  سرمایه  نتیجه  در  و 
دهد. بنابراین نابرابر درآمدی اثر منفی بر رشد اقتصادی 

دارد.

درهایر و سیمیر۱۵)۲۰۰۹( در مطالعه ای تحت عنوان 
می  بیان  سرمایه  محدودیت حساب  و  فساد  بین  رابطه 
توسعه  سرراه  بر  موانع  بزرگترین  از  یکی  فساد  کنند.  
اقتصادی و اجتماعی است. و ساالنه بیش از ۱ تریلیون 
دالر بابت رشوه پرداخت می شود)موسسه بانک جهانی۱۶ 
توانایی  شود  می  موجب  کشورها  در  باال  فساد   )۲۰۰۷
دولت ها برای جمع آوری درآمد مالیاتی کاهش یابد لذا 
دولت ها برای جمع آوری مالیات بیشتر به کنترل سرمایه 
باشد  اگر کنترل وجود داشته  از طرفی  روی می آورند. 
افراد سعی می کنند برای کاهش بار مالیاتی تحمیل شده 
با ارائه پرداخت های جانبی و رشوه موجب افزایش فساد 
گردند. به عبارتی آن ها نشان دادند که رابطه متقابل بین 

فساد و محدودیت  حساب سرمایه وجود دارد. 

یک  برای  نویسندگان،  توسط  گرفته شده  نظر  در  مدل 
اقتصاد کوچک و باز است و فرض شده خانواده ها همگن 
و ثروت خانواده ها نرمالیزه شده اند و برابر یک در نظر 
گرفته شده اند. کسری از ثروت خانوار، d در داخل  کشور 
سرمایه گذاری شده است و کسری از آن d* در خارج 
از کشور سرمایه گذاری شده است که درآمد حاصل از 
سرمایه گذاری در خارج از کشور قابل مشاهده نیست و 
از این رو هیچ یک از آن ها به اداره مالیات گزارش داده 
به  برنامه ریزی شده خود را  نمی شود. و دولت مخارج 
وسیله درآمد مالیاتی حاصل از سرمایه تنظیم می کند. 
اتخاذ می کند که  این اساس دو نوع کنترل سرمایه  بر 

Axel Dreher . Lars-  -  15
.)H.R.Siemers)2009

World Bank Institute 2007  -  16

عبارتند از:

طور 1-  به  اضافی  های  هزینه  وضع  طریق  از  کنترل 
سرمایه  بر  آمیز  تبعیض  ارز  نرخ  طریق  از  مثال 
گذاری که در خارجی و در واقع این یک نوع مالیات 
نرخ  و  است  کشور  از  خارج  در  گذاری  سرمایه  بر 
سود خالص سرمایه گذاری خارجی را کاهش می 

دهد.

محدود 2-  و  کردن  بندی  سهمیه  صورت  به  کنترل 
کردن مقدار ثروت مجاز در خارج از کشور که می 

تواند سرمایه گذاری شود.

تحت این شرایط سرمایه گذار انگیزه ی کافی برای دور 
زدن و پرداخت رشوه به مقامات دولتی پیدا می کند تا 
بتواند محدودیت ها نظارت به حساب سرمایه را کاهش 
با  افزایش وضعیت خود  برای  نیز  دهد. کارمندان دولت 
پذیرش رشوه در این کار سهمیم می شوند و فساد اداری 

رشد می یابد.

آنان در این مطالعه چهار گزاره ذیل را به طور جداگانه 
بررسی می شود.

گزاره ۱- محدودیت های حساب سرمایه فساد را ترویج 
می دهد.

گزاره ۲- فساد منجر به محدودیت های حساب سرمایه 
سخت گیرانه تر می شود.

گزاره ۳- تعادل نش منحصر به فرد بازی دولت و سرمایه 
گذار

گزاره ۴- محدودیت های حساب سرمایه و فساد همدیگر 
را متقابال تعیین می کند.

در این مطالعه با استفاده از داده های پانل ۸۰ کشور با 
درآمد کم و متوسط طی دوره ۲۰۰۲- ۱۹۸۴ رابطه فساد 
گرفته  قرار  بررسی  مورد  سرمایه  حساب  محدودیت  با 
صورت   OLS طریق  از  معادله  این  برآورد  روش  است. 
گرفته است. هم چنین برای بررسی علیت بین فساد و 
شده  استفاده  گرانجر  آزمون  از  سرمایه  حساب  کنترل 
است. برای اندازه گیری فساد از شاخص ارائه شده  فساد 
توسط ICRG استفاده کرده اند که این مقیاس توسط 
تحلیل شبکه کارشناسان که در سطح جهان هستند تهیه 
می شود. این شاخص از صفر تا ۶ است. و مقدار ۶ بیانگر 
فساد باال در کشور است و صفر بیانگر این است که فساد 
چنین  هم  است.  ممکن  مقدار  حداقل  به  کشور  آن  در 
شاخص استفاده شده برای محدودیت حساب سرمایه از 
گزارش ساالنه بورس اوراق صندوق بین المللی پول است.

نتایج نشان می دهد که فساد و به طور قابل توجه ای 
قرار  تاثیر  تحت  سرمایه  های حساب  محدودیت  توسط 
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می گیرد. در واقع فساد با محدودیت حساب سرمایه افزایش می یابد و کاهش 
در شدت کنترل منجر به کاهش فساد شده است هم چنین کشورهای با رشد 
پولی باالتر به علت کاهش نرخ بهره داخلی فرار سرمایه بیشتری را داشته اند و 
از طرفی کشورهای با نرخ پایین تر رشد اقتصادی نیاز به آزاد سازی به منظور 

جذب سرمایه خارجی دارند.

2-2-مطالعات داخلی

در داخل کشور به دلیل نیاز به حداقل رساندن فساد مطالعات وسیعی انجام 
گرفته که در ادامه به آن ها اشاره می شود.

صباحی و ملک الساداتی )۱۳۸۶( در مطالعه ای تحت عنوان ))اثر کنترل فساد 
مالی بر رشد اقتصادي(( بیان می دارد، درباره ارتباط میان فساد مالی و رشد 
اقتصادي هرگز نمی توان با قطعیت حکم واحدي صادر کرد. زیرا در کیفیت این 
ارتباط عوامل متعددي دخیل هستند که گاه به عنوان منشأ ایجاد فساد مالی 
و گاه به عنوان نتیجه فساد مالی مطرح شده اند .ادبیات نظري پیرامون ارتباط 
میان پدیده فساد و رشد اقتصادي را می توان به دو گروه تقسیم کرد. گروه 
اول تئوري هایی هستند که معتقدند فساد قادر است از طریق دور زدن قوانین 
در  خصوصاً  دولت-  توسط  شده  تحمیل  ناپذیر  انعطاف  و  ناکارآمد  مقررات  و 
کشورهاي کمتر توسعه یافته - به افزایش رشد اقتصادي منجر شود . اما گروه 
دوم تئوري هایی هستند که فساد را به مثابه نیرویی می دانند که به عملکرد 
مناسب بازارها آسیب می رساند و از این رهگذر موجبات کاهش رشد اقتصادي 
را فرآهم می آورد. و برای روشن تر شدن این دو دیدگاه در مواردی به طور 

جداگانه تاثیر فساد را بررسی می نماید که موارد عبارتند از:

رشوه بازار را تسویه می کند.	- 

رشوه به عنوان پاداش تشویقی براي بوروکراتها عمل می کند.	- 

رشوه هزینه ها را کاهش می دهد.	- 

فساد موجب هدایت نا مناسب سرمایه انسانی است.	- 

فساد به عنوان مالیات	- 

فساد به عنوان مانعی براي ورود به بازار	- 

فساد به عنوان عامل از بین بردن مشروعیت دولت.	- 

آنان در ادامه با استفاده از شاخص کنترل فساد تهیه شده توسط مؤسسه بانک 
جهانی، تأثیر فساد مالی را بر رشد اقتصادي در سه گروه کشورهاي پردرآمد، 
کشورهاي با درآمد متوسط و کشورها ي کم درآمد، در دوره زمانی ۱۹۹۶ تا 
۲۰۰۶ در قالب یک مدل اقتصادسنجی و با بهره گیري از تکنیک داده هاي 

تابلویی بررسی نموده است.

در انتها براساس این روش سنجی نویسندگان نتیجه می گیرند که کنترل فساد 
بر رشد اقتصادی کشورهای دارای درآمد متوسط و باال اثر مثبتی دارد . لذا در 

این راستا دو راهکار عمده پیشنهاد می کند: 

افزایش نظارت بر کارگزاران دولتی متصدي ارائه خدمات1- 
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شفاف سازي فرآیندهاي اداري از طریق:2- 

امکان  عمومأ  که  قوانین  ذیل  هاي  تبصره  الف(حذف 
استخراج برداشت هاي متفاوت از قانون را براي کارگزاران 

فرآهم می سازد.

جراید  در  زاید  هاي  تبصره  فاقد  قوانین  آشکار  ب(درج 
به  مربوط  اینترنتی  هاي  پایگاه  و  عمومی  هاي  رسانه  و 
مردم  ناپذیر  تغییر  میثاق  عنوان  به  دولتی  هاي  سازمان 

و دولت.

جایگزین  و  اداري  فرآیندهاي  کردن  الکترونیکی  ج( 
ساختن سیستم هاي الکترونیکی به جاي افراد.

پرداخت  یکسان  هاي  فرمول  و  قواعد  کردن  د(جایگزین 
خدمات دولتی به جاي صالحدید کارگزاران.

همچنین نشان می دهد که کنترل فساد بر رشد اقتصادي 
اساس  این  بر  و  دارد.  منفی  اثري  درآمد  کشورهاي کم 
در گروه کشورهای کم درآمد مسئولیت دولت را خطیر 
مبارزه  به  به طور همزمان هم  باید  داند که می  تر می 
با فساد همت گمارد و هم در راستای باال بردن کارآیی 

بوروکراسی گام بردارد.

مهرآرا و اسدیان )۱۳۸۸( در مطالعه ای تحت عنوان 
))اثر حکمرانی خوب بر سرمایه گذاري مستقیم خارجی 
در کشور هاي منتخب با درآمد متوسط)۲۰۰۵-۱۹۹۶( 
اقتصادی  به اهمیت سرمایه گذاری در رشد  با توجه   ))
به تاکید بر عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی 
می پردازد. عالوه بر تولید ناخالص داخلی سرانه، خطوط 
مخارج  و  تجارت  تورم،  نرخ  ۱۰۰۰نفر،  ازای  به  تلفنی 
مصرفی سرانه خانوار که اقتصاد دانان برشمرده اند عامل 
حکمرانی خوب را نیز می توان در نظر گرفت. حکمرانی 
بانک جهانی و صندوق  از دهه ۸۰ به بعد توسط  خوب 
تحت  توسعه  حال  در  کشورهای  برای  پول  المللی  بین 
در  و  تعدیل ساختار مطرح گردید  عنوان سیاست های 

این زمینه اجماع پسا واشنگتنی صورت گرفت.

و  نظر  اظهار  حق  های  شاخص  از  خوب  حکمرانی 
کیفیت  دولت،  اثربخشی  سیاسی،  ثبات  پاسخگوئی، 
قوانین و مقررات، حاکمیت قانون، کنترل فساد  تشکیل 
شده است که در این بین از همه مهم تر شاخص فساد 

است.

آنان بیان می کند که تحقیقات نشان می دهد حکمرانی 
خوب محیط مناسبی براي فعالیت هاي رشد محور مانند 
سرمایه گذاري فراهم می کند. حکمرانی خوب به عنوان 
و  بازارها  خوب  عملکرد  براي  اساسی  شرط  پیش  یک 
بنابراین ایجاد شرایط جذاب سرمایه گذاري و تخصیص 
اي  ویژه  اهمیت  از  فیزیکی  هاي  گذاري  سرمایه  پایدار 

برخوردار است و می تواند از طریق اثرگذاري بر سیاست 
ساختار  و  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادي،  هاي  گذاري 
اقتصادي، سیاسی و اجتماعی اثرات مثبت و قابل توجهی 

داشته باشد.

در ادامه روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در جهان 
تا   ۱۹۷۰ های  سال  برای  توسعه  حال  در  کشورهای  و 
۲۰۰۷ را بررسی کرده و بیان می کند که از سال ۱۹۸۵ 
به بعد کشورهای توسعه یافته جهان عملکرد بهتری در 
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند. بعد این 
روند را در ایران بررسی نموده است. بیان می کند این 
با ثباتی  از روند  ایران نوسانات زیادی داشته و  روند در 

برخوردار نبوده است.

به  )پانل(،  ترکیبی  هاي  داده  روش  از  بررسی  این  در   
همراه شاخص هاي توسعه یافته جدید استفاده کرده تا 
تاثیر حکمرانی خوب بر سرمایه گذاري مستقیم خارجی 
براي ۱۵ کشور با درآمد متوسط )شامل ایران( بین سال 

هاي ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۵ را برآورد کند.

 نتایج تخمین های که وی به دست آورده نشان می دهد 
که شاخص حکمرانی خوب، تولید ناخالص داخلی سرانه 
اثر  تورم  نرخ  و  دار  معنی  و  مثبت  اثر  ها  زیر ساخت  و 
منفی و معنی داري بر سرمایه گذاري مستقیم خارجی 
داشته اند و در میان مولفه هاي مذکور فساد مهمترین 
عامل بازدارنده براي سرمایه گذاري خارجی محسوب می 

شود.

تحت  ای  مطعاله  در   )۱۳۹۰( محمدی  و  رحمانی 
))بررسی اثر فساد بر نرخ پس انداز مطالعه بین کشوري 
براي دوره ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۹(( بیان می دارد که وجود پس 
الزامی است. حتی  افزایش سطح رفاه جامعه  برای  انداز 
باقی  خود  فعلی  رفاه  سطح  در  بخواهد  ای  جامعه  اگر 
بماند نیاز به پس انداز ضروری است. البته شواهد تجربی 
بسیاری از کشورها نشان می دهد که نرخ پس انداز کل 
که حاصل جمع پس انداز خصوصی، پس انداز عمومی و 
پس انداز خارجی است با نرخ های رشد اقتصادی به طور 

مثبت همبسته اند. 

با توجه به این که در زمینه ي علل و عوامل تعیین کننده 
ي تفاوت نرخ پس انداز میان کشورها و در طول زمان، 
انداز  پس  دارد  می  بیان  وی  دارد.  وجود  غنی  ادبیاتی 
انگیزه براي پس  بستگی به دو دسته عوامل دارد: یکی 
انداز ودیگري توانایی براي پسان داز. دالیلی وجود دارد 
که فساد تعداد زیادي از این انگیزه ها را از بین می برد و 

توانایی براي پسان داز را ضعیف می کند.  

در ادامه به کانال های تاثیر مستقیم فساد بر پس انداز 
پرداخته و بیان می کنند که دارایی هاي که از معامالت 
به خارج  از مصادره  ترس  به خاط  آمده  به دست  فساد 
انتقال داده می شود و در نتیجه این اموال به پس انداز  16



تبدیل نمی شوند و فساد از این طریق به صورت مستقیم 
اثر منفی بر رفاه دارد.

بر  فساد  غیر مستقیم  تاثیر  های  کانال  به  بررسی  با  و   
پس انداز می پردازد و به  مطالعات انجام گرفته در بانک 
دالیل  عنوان  به  را  زیر  علل  وخالصه  نمود  اشاره  جهانی 
ذکر  کشورها  در  مالی  فساد  افزایش  اثر  بر  رشد  کاهش 

می کنند :

گذاري 1-  سرمایه  روي  بر  فساد  دارندگی  باز  نقش   
موجب  خصوصی  بخش  اقتصادي  هاي  فعالیت  و 
کاهش تولید و درآمدها و افزایش هزینه هاي دولتی 

می شود.

مختل 2-  را  منابع  تخصیص  و  بازار  عملکرد  فساد، 
می کند، چرا که توان دولت را براي وضع مقررات 
نقایص  اصالح  براي  نیاز  مورد  نظارتهاي  و  کنترلی 

بازار کاهش می دهد.

و 	-  استفاده  سوء  براي  دولتمردان  یا  دولت  چنانچه 
با هدف کسب منافع در امور دخالت کنند - مانند 
ایجاد انحصارهاي دولتی براي منافع شخصی- خود 
به خود کارایی و بهره وري اقتصادي کاهش یافته و 

سطح تولید افت می کند .

فساد به صورت مالیات اضافی عمل کرده و هزینه 4- 
بنگاه  ورود  مانع  و  دهد  می  افزایش  را  تولید  هاي 

هاي اقتصادي به بازار می شود.

مانند 	-  دولت  نقش  اختالل  یا  کاهش  موجب  فساد 
مالکیت  حقوق  از  حمایت  قراردادها،  اجراي 

خصوصی و ... می شود.

فساد، قانونمندي اقتصاد بازار را زیر سوال برده و در 	- 
نتیجه حرکت به سوي اقتصاد بازار را کند و حّتی 

متوقف می سازد.

در  انداز  پس  بر  فساد  تاثیر  بررسی  به  مطالعه  این  در 
قالب الگوهاي پانل دیتا پرداخته شده است. و دو معادله 
برآورد شده است که در یکی به بررسی تاثیر فساد بر نرخ 
پس انداز ناخالص داخلی با استفاده از نمونه هاي شامل 
۱۰۰  کشور و در دیگري به مطالعه ي تاثیر فساد بر نرخ 
پس انداز ناخالص ملّی با استفاده از نمونه اي شامل ۱۰۴ 
کشور اختصاص یافته است. شاخص به کارگرفته شده در 
شاخص  فساد،  سطح  ه ي  نمایند  عنوان  به  تحقیق  این 
کنترل فساد  است که توسط بانک جهانی منتشرمی شود 

و دوره ي مورد بررسی ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۹ است.

 نتایج به دست آمده توسط وی  نشا ن دهنده ي تایید 
سطح  که  معنی  این  به  است  تحقیق  این  اصلی  فرضیه 
کاهش  به  منجر  شرایط  سایر  بودن  ثابت  با  بیشتر  فساد 

نرخ پس انداز )داخلی و ملی( می شود.

جهرمی و چلویزی )۱۳۹۰( به آسیب شناسی گمرک از  
منظر فساد و تخلفات اداری پرداخته اند. بیان می دارند 
سیاسی  نظام  به  عمومی  اعتماد  و  باور  اداری  فساد  که 
می  جامعه  توسعه  بر  منفی  تاثیر  و  دهد  می  کاهش  را 
ها،  عرصه  تمام  در  اداری  فساد  مشترک  وجه  گذارد. 
هنجار شکنی و تخطی از هنجارهای اخالقی و قانونی در 

عملکرد سازمانی و شغلی می باشد.

به  توجه  با  دولتی،  های  سازمان  و  موسسات  میان  در 
نقش حیاتی که گمرک در کسب درآمد، تسهیل تجارت، 
امنیت ملی و محافظت از جامعه ایفا می کند، وجود فساد 
در آن می تواند باعث محدودیت شدید اقتصادی، چشم 
اندازهای اجتماعی و اهداف آرمانی در مقوله توسعه ملی 

شود.

با توجه  این هستند که  این مقاله به دنبال  نویسندگان 
این  اداری،مصداق  فساد  با  مبارزه  در  دولت  اهتمام  به 
تخلفات در گمرک را شناسایی نموده و دالیل را آن را 
پیدا کند. و در عین حال راهکارهای مقابله با فساد اداری 
و به خصوص رشوه را در گمرک جستچو کند. و در میان 
آن ها به تاثیرگذارترین برنامه برای حذف یا کاهش فساد 

اداری بپردازد.

فساد،  مفهوم  تحلیل  و  تجزیه  به  ادامه  در  محققین 
معادله   یک  و طرح  اند.  پرداخته  درستکاری  و  شفافیت 
برای احتمال وقوع فساد اشاره کرده اند که معادله چنین 

می باشد.

انحصار+ اختیارات + پاسخ گویی محدود = فساد

نویسندگان عوامل موثر در ایجاد فساد اداری را به چهار 
گروه عوامل سازمانی ، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل 
سیاسی و عوامل اقتصادی )درآمد ناکافی کارکنان، توزیع 
اجتماعی،  تامین  نظام  ناکارآمدی  درآمدها،  ناعادالنه 
سیاست هایی که به طور غیر طبیعی بین عرضه و تقاضا 
شکاف ایجاد می کنند، پایین بودن درآمد کارکنان بخش 
و  کنند.  می  تقسیم  خصوصی(  بخش  به  نسبت  دولتی 
موارد ذیل را به عنوان آثار ناشی از وجود فساد در ساختار 

اداری موجود در جامعه بر می شمارند:

پیامدهای فردی فساد اداری،1- 
پیامدهای سازمانی فساد اداری،2- 
تاثیر بر فرآیند رشد و توسعه اقتصادی 	- 
سایر پیامدها4- 

که در مورد اثر سوم بیان می دارند افزایش هزینه های 
اقتصادی، افزایش درآمدهای نامشروع، توجیه غیر منطقی 
میان  شکاف  ایجاد  اقتصادی،  های  ماندگی  عقب  برای 
عرضه و تقاضا و به وجود آمدن فرصت های سود جویی 
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برای دالالن و کاهش درآمد دولت پیامدهای هستند که 
به خاطر فساد در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی شکل 

می گیرد. 

بیان می دارند که یکی از دالیل آسیب پذیری گمرکات 
در برابر فساد، ماهیت کاری آن است که سبب می شود 
اغلب  گمرک  پایین  سطح  ماموران  حتی  و  کارکنان 
و مسئول  قرار گیرند که خود، مجری  درموقعیت هایی 
در  رو  ماموران  چون  این  بر  عالوه  باشند.  قانون  اجرای 
روی کسانی کار می کنند که به دالیل متعدد از جمله 
تعرفه های باال و مقررات پیچیده به دنبال راهی برای دور 
برای  الزامات و مقررات گمرک می گردند فرصتی  زدن 
انجام  برای  که حتی  آورند  می  وجود  به  فاسد  ماموران 

وظایف قانونی خود به دنبال رشوه باشند. 

مهم ترین عواملی که زمینه های بروز تخلف فساد اداری 
روز  به  از:  عبارتند  کنند  می  فراهم  گمرک  در حوزه  را 
نبودن قوانین و مقررات گمرکی و تجاری، عدم تبیین و 
تعریف نقش موثر و اثر گذار گمرک در تدوین و تنظیم 
مقررات و ضوابط اجرایی واردات و صادرات، فعال نبودن 

در مجامع و اتحادیه های بین المللی گمرکی و...

در پایان به راهکارهای مبارزه با فساد اداری پرداخته اند و 
بیان می دارند فساد را نمی توان از بین برد بلکه می توان 
کاهش داد و در این زمینه راه حل های مثمرالثمر خواهد 
مهمترین  از  باشندو  مستمر  و  منظم  و  جامع  که  بوده 
انسانی  منابع  شود  توجه  باید  زمینه  این  در  که  عنوانی 
است که موثرترین نقش را در مقوله فساد بازی می کنند 
قوانین  عوامل سازمانی دیگر همچون شفافیت  هر چند 
اداری و ... در این زمینه موثرند و باید توجه الزم شوند. 

در   )۱۳۸۷( تهرانی  فروش  پوست  و  خانی  عزیز 
مطالعه مروری بر رابطه فقر و فساد بیان می کنند فساد 
گزارش  اساس  بر  نیز  و  بوده  معضالت  ترین  قدیمی  از 
از  کشوری  هیچ  شفافیت۱۷  اللملی  بین  سازمان  ساالنه 
تلقی  با  مختلف  کشورهای  لذا  نیست.  پاک  فساد  نظر 
آن  پی  در  ناپذیر،  اجتناب  ای  مسئله  عنوان  به  فساد 
بوده اند تا ساختار سیاسی و ترتیبات نهادی خود را به 
داشته  را  فساد  میزان  کمترین  که  کنند  پا  بر  ای  گونه 
تاکنون نشان داده است که  البته شواهد تجربی  باشند. 
کشورهای توسعه یافته، دارای ساختار سیاسی- اقتصادی 
تر،  یافته  انعقاد  نهادی  ترتیبات  و  رقابتی  دموکراتیک 

میزان فساد کمتری را تجربه کرده اند.

فساد،  های  شاخص  میزان  اساس  بر  مطالعه  این  در 
حکمرانی و توسعه انسانی در برخی از کشورها در سال 
های اخیر، روابط میان فقر و فساد بررسی شده است. و از 
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سه گروه کشورهای با توسعه انسانی باال، توسعه انسانی 
متوسط و توسعه انسانی ضعیف استفاده شده و اطالعات 
آن ها مربوط به آمار قابل دسترس سال ۲۰۰۵ می باشد.

هم چنین سعی شده با دو مدل اقتصادی و مدل حکومتی 
اقتصادی،  مدل  در  شود.  پرداخته  رابطه  این  شرح  به 
سرمایه  کاهش  با  فساد  که  است  این  از  حاکی  مدارک 
گذاری اقتصادی و انحراف بازار، مانع رقابتی شدن بازار 
به  را  اقتصادی  ناکارایی  و  ناکارآمدی  امر،  این  و  شده 
دنبال دارد. به این ترتیب، هزینه های فعالیت اقتصادی 
افزایش یافته و نابرابری درآمدی گسترش می یابد. و در 
ادامه بیان می کند که رابطه میان فساد و رشد اقتصادی 
بسیار پیچده است و به تشریح یک سری از تئوری های 
می  اقتصادی  رشد  کاهش  به  منجر  فساد  که  اقتصادی 

شود می پردازد.

موجب  مالی  فساد  دهند  می  نشان  های خود  یافته  در 
بازدهی  کاهش  و  شده  دولتی  های  سیاست  ناکارآمدی 
به  را  اقتصادی  نتیجه کاهش رشد  سرمایه گذاری و در 
دنبال خواهد داشت. به عالوه فساد مالی می تواند فعالیت 
به  آن،  مولد  شکل  از  را  اقتصادی  گذاری  سرمایه  های 
و  دهد.  سوق  زیرزمینی  های  فعالیت  و  ها  رانت  سوی 
ناحیه  نادرست در یک  یا حکمرانی  باال  نیز وجود فساد 
یا جامعه، به یقین تخصیص نادرست منابع را به دنبال 
دارد و در نتیجه، فرصت های رانتی ایجاد خواهد شد؛ از 
این رو توزیع درآمد نامناسب شده و فقر گسترش خواهد 

یافت. 

که  است  اشاره شده  کارهایی  راه  یکسری  به  نهایت  در 
عبارت اند از: 

استفاده از تجارب کشورهای موفق در مورد مبارزه 1- 
با فساد،

ها، 2-  بر سازمان  قوانین حاکم  ساده و شفاف سازی 
نهادها و سایر بخش ها،

و 	-  مدت  بلند  جامع،  برنامه  یک  تدوین  و  طراحی 
راهبردی برای مبارزه با فساد،

و 4-  مشاغل  بر  مستمر  حسابرسی  و  نظارت  اعمال 
بخش های حساس مستعد فساد )فساد پذیر(،

همکاری با سازمان ها و موسسات سنجش و مبارزه 	- 
با فساد. 

3-روش شناسی

تالش بر این است متولوژی اصلی این مطالعه با استفاده 
از مقاله مو، پک هانگ )۲۰۰۰( تهیه شود. و به منظور 
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تعیین  در  متغیر  چهار  کند  می  بیان   )۱۹۹۲( لوین۲۰ 
رشد موثر هستند؛ سهم سرمایه گذاری نسبت به تولید 
تولید  اولیه  سطح  جمعیت،  رشد  نرخ  داخلی،  ناخالص 

ناخالص داخلی واقعی سرانه، و سرمایه های انسانی .

دو متغیر اول متعلق به مولفه رشد و دو اخری متعلق به 
مولفه توسعه هستند. بر این اساس نرخ رشد بهره وری 

عوامل به صورت زیر تعیین می شود:

)ϒ = ϒ ) CORRUPT , Y0 , HUMAN

CORRUPT شاخص سطح فساد است و Y0  تولید 
ناخالص داخلی سرانه اولیه است و HUMAN شاخص 
حجم سرمایه انسانی است. عالمت مورد انتظار محصول 
سرانه اولیه منفی است و سهم سرمایه انسانی دارای یک 
فساد  و عالمت  است.  وری  بهره  رشد  نرخ  بر  مثبت  اثر 

نامشخص است.

4-جمع بندی و نتایج

مو در مطالعه رشد اقتصادی و فساد، و صباحی و ملک 
الساداتی در مطالعه اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی 
فساد  باره  در  قطعیت  با  توان  نمی  که   دارند  می  بیان 
این  در  متفاوت  دیدگاه  دو  و  کرد.  صادر  واحدی  حکم 
رابطه وجود دارد. اما باید توجه داشت که پدیده ای مانند 
رشد  موجبات  و  است  ناسازگار  جامعه  طبیعت  با  فساد 
و ترقی جامعه را در پی نخواهد داشت. چرا که در غیر 
این صورت، مقوله فساد تبدیل به یک ارزش می شد. اما 
اینکه دیدگاه های متفاوتی بر اثر مطالعات شکل گرفته 
است بر می گردد به فروض و پارامترهای مختلف به کار 
رفته در مدل، که اگر در مطالعات فروض را همسو سازیم 
نتایج انتظاری از فساد بر رشد اقتصادی همسو و خالف 
جهت هم خواهد شد. به عنوان مثال در مطالعه صباحی 

.)Levine )1992 -  20

برآورد اثرات فساد بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کانال 
های که این عمل از طریق آن ها صورت می گیرد مانند 
سرمایه گذاری و سرمایه انسانی و بی ثباتی سیاسی مورد 
بررسی قرار گیرد. تابع تولید الزم برای بررسی مکانیزم 
رشد انتخاب شده Y = T f) K, L( می باشد که Y در 
آن سطح تولید کل است وT بهره وری کل عوامل است 
کار هستند.  نیروی  و  مقدار سرمایه  ترتیب  به   Lو  k و 
که با مشتق گرفتن و تقسیم آن بر Y نتیجه شبیه به 

سولو۱۸)۱۹۵۷( می دهد :

اقتصادی  توسعه  نظریه  مطابق  تواند  می  فوق  معادله 
شومپیتر۱۹)۱۹۱۲( که دو گروه  در تکامل اقتصاد تاثیر 
دارد، تفسیر گردد. یکی مربوط به مولفه های نرخ رشد 
و دیگری  تولید می شود.  تابع  کار در  نیروی  و  سرمایه 
مربوط به اثر تحوالت اجتماعی و فناوری که به نیروهای 
تولید مربوط است.  تابع  بهره وری کل در  محرک رشد 

این اجزا را به صورت زیر فرمول بندی می کنیم.

] GR = F ]ϒ , IY , Dll

GR نرخ رشد GDP واقعی است و نرخ رشد عامل بهره 
وری کل است. IY نسبت سرمایه گذاری به محصول و 
با ۱  برابر  بیان  این  نیروی کار است. در  نرخ رشد   Dll
به  و کشش محصول  است  نهایی سرمایه  تولید  و  است 

نیروی کار است.

)Solow )1957 -  18
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بیان شده است که رشوه هزینه تولید را کاهش می دهد 
بیان شده  یا در مطالعه مو  و موجبات رشد می شود و 
به  رشوه  توسط  ناکارآمد  مقرارات  زدن  دور  با  که  است 
بهبود رشد اقتصادی کمک می شود. اما باید توجه داشت 
که در این مباحث نه تنها فساد موجب رشد اقتصاد نشده 
بلکه اگر جامعه نواقص موجودش مانند ناکارآمدی قوانین 
را بر طرف سازد در افق بلند مدت فساد موجب کاهش 

رشد اقتصادی نیز خواهد شد.

نکته ای که از مطالعات درهایر و سیمیر، رابطه بین فساد و 
محدودیت حساب سرمایه، و رحمانی  و محمدی، بررسی 
اثر فساد بر نرخ پس انداز، به دست می آید این است که 
فساد از طریق از بین بردن انگیزه ها و کاهش در توانایی 
را  برای سرمایه گذاری  انداز الزم  میزان پس  انداز  پس 
تحت تاثیر قرار داده و در نهایت رشد اقتصادی را متاثر 
می سازد و نیز فساد از طریق محدودیت ها بر سرمایه 
را  داخلی  گذاری  سرمایه  کاهش  و  سرمایه  فرار  موجب 
فراهم می سازد. بنابراین ترکیب عوامل می تواند به نقش 
بی  کانال  به  نسبت  گذاری  سرمایه  کانال  بر  تر  پررنگ 
ثباتی داللت داشته باشد بر خالف این مطالعات، تحقیق 
مو بیشتر به نقش کانان بی ثباتی سیاسی در اثر گذاری 

فساد بر رشد اقتصادی تاکید کرده است.

اختالف معیار برای اندازه گیری فساد در بین مطالعات 
انجام شده به چشم می خورد. در مطالعه مو، برای متغیر 
فساد از شاخص شفافیت ادراک فساد بین المللی استفاده 
شده  تقسیم   ۱۰ تا  صفر  های  مرتبه  به  که  است  شده 
است. در مطالعه درهایر و سیمیر برای اندازه گیری فساد 
از شاخص ارائه شده فساد توسط ICRG استفاده شده 
است که این شاخص از صفر تا ۶ است و هم چنین در 
تحقیق عزیز خانی و تهرانی فساد توسط گزارش ساالنه 
سازمان بین المللی شفافیت TIO انجام گرفته است. با 
این حال اگر خواسته شود در سطح کالن نتیجه مطالعات 
مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد خیلی نتایج یکسانی را 
نشان نخواهد داد. و این برای اخذ تصمیم در مورد میزان 
این  مقایسه  و  مختلف  مطالعات  در  فساد  گذاری  تاثیر 

اثرات مسئله ساز خواهد بود.

فساد،  و  فقر  رابطه  مطالعه،  در  تهرانی  و  خانی  عزیز 
با  کشورهای  گروه  سه  به  را  بررسی  مورد  کشورهای 
توسعه انسانی باال، توسعه انسانی متوسط و توسعه انسانی 
به مقایسه فساد در بین  اند و بعد  ضعیف تقسیم کرده 
الساداتی  ملک  و  صباحی  و  اند.  پرداخته  گروه  سه  این 
کشورهای مورد مطالعه خود را به سه گروه کشورهای با 
درآمد باال، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای کم 
اقدام  فساد  برسی  به  و  است  بندی کرده  تقسیم  درآمد 
نموده اند. نکته جالب توجه این است که در این تقسیم 
از لحاظ درآمد در یک  بندی ها ممکن است دو کشور 
طیف باال، متوسط یا پایین قرار گیرد اما قضاوت در رابطه 
با فساد در دو کشور در یک طیف درآمدی اما با فرهنگ 
لمس  قابل  تواند  نمی  متفاوت، خیلی   ... و  قوانین  و  ها 
افراد یک کشور مصرف گرا هستند  به طور مثال  باشد. 
و افراد کشور دیگر قناعت پیشه، مسلما عملکرد این دو 

جامعه نسبت به فساد متفاوت خواهد بود.

در  که  سیاستی  نتایج  شده،  مرور  مطالعات  به  توجه  با 
پیشنهاد  توان  افغانستان می  برای کشور  فساد  با  رابطه 

کرد عبارتند از:

فساد مانند تمام متغیرهای قابل بررسی و تاثیر گذار 1- 
در اقتصاد افغانستان یک پدیده موضعی نیست که 
از یک کانال مشخص بر اقتصاد تاثیر بگذارد. لذا هر 
سیاستی که اتخاذ شود در مرحله نخست بر اساس 
و  باشد  افغانستان  اقتصاد  در  موجود  های  واقعیت 
موردی  به طور  باشد. چون  فراگیر  بعد  مرحله  در 
نمی توان بر این معضل که تقریبا همه کشور را فرا 

گرفته فایق آمد.

باید 2-  که  عنوانی  مهمترین  از  فساد  مسئله  در حل 
مورد توجه قرار گیرد منابع انسانی است که نقش 
برنامه ها  بازی می کنند، پس  را در فساد  موثری 
آگاهی  به  بیشتری  نقش  که  شود  تنظیم  طوری 
نیروی انسانی از پیامدهای منفی و تاثر بار فساد در 

جامعه داده شود.

باید 	-  است  راه  ابتدای  در  چون  افغانستان  کشور 
بوروکراسی خود را منطبق با نظام های بوروکراسی 
داشته  موفقی  نتیجه  دنیا که در حال حاضر  های 
به تمام  برای جواب دهی خوب  اند تنظیم کند و 
نهادهای دولتی و غیر دولتی این بوروکراسی را قابل 
کارمندان  برای  آموزشی  های  دوره  و  نماید  فهم 
صورت  به  را  فساد  با  مبارزه  و  دهد.  قرار  دولت 
انگیزشی در بیاورد. و از همه مهم تر این که ساختار 
نظارت بر این نظام بوروکراسی را طور بچیند که راه 

بروز فساد به حداقل ممکن برسد.

الزم، 4-  اقتصادی  رشد  به  افغانستان  رسیدن  برای 
حاکمان باید به نقش سرمایه گذاری و به خصوص 
سرمایه گذاری خارج توجه قابل مالحظه ای داشته 
این سرمایه الزم است که به  باشند و برای جذب 
امنیت اقتصادی و کاهش فساد اهمیت داده و در 
بردن  بین  از  برای  خود  نظر  تحت  اداری  ساختار 
فساد اهتمام ورزند. در این صورت است که آن ها 
توانسته اند رضایت مردم را جلب نموده و بر بقای 

نظام سیاسی خود امیدوار باشند.
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 همایش ملی اقتصادی:
 ارایه طرح پیشنهادی به نامزدان

در  تسهیالت  اداره  همکاری  به  صنایع  و  تجارت  اتاق 
محیط سرمایه گذاری افغانستان موسوم به »حرکت«، با 
نظر  در  کابل،  در  اقتصادی  ملی  همایش  یک  راه اندازی 
دارند تا خواست ها و پیشنهادهای تاجران، سرمایه گذاران 
و فعاالن اقتصادی را به عنوان طرح پیشنهادی به منظور 
نامزدان  به  آینده،  در  کشور  اقتصادی  وضعیت  بهبود 

انتخابات ریاست جمهوری ارایه کنند. 
پنج شنبه،  روز  که  اقتصادی  ملی  همایش  این  در 
از  تن  ده ها  بود،  شده  راه اندازی  کابل  در  حوت،  هشتم 
و  اقتصاد  دانشکده های  استادان  تاجران،  سرمایه گذاران، 
مسووالن شرکت های تولیدی و صنعتی از سراسر کشور 
حضور داشتند. شرکت کنندگان این همایش، مشکالت در 
عرصه فعالیت های اقتصادی را برجسته ساخته و راه های 
حلی نیز برای بیرون رفت از این مشکالت ارایه کردند. 
هشت گانه  تیم های  به  همایش  این  شرکت کنندگان 
تقسیم شده و چالش های مربوط به فعالیت های اقتصادی 

را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
و  تجارت  اتاق  عامل  هیات  رییس  حقجو،  محمدقربان 
صنایع افغانستان و از برگزارکنندگان اصلی این همایش، 
می گوید که بحث های شرکت کنندگان این همایش ملی 
از جمله موانع  اقتصادی بیشتر روی سه موضوع عمده، 
برداشتن  راه های  اقتصادی،  روی سکتورهای  فرار  عمده 
این موانع و انتظارشان از حکومت آینده تمرکز داشت. به 
گفته ی آقای حقجو، شرکت کنندگان این همایش هشت 

موضوع عمده را به عنوان موانع اصلی فراروی فعالیت های 
اقتصادی در کشور شناسایی کرده اند. رییس هیات عامل 
اتاق تجارت و صنایع می گوید که نبود امنیت، نبود قوانین 
در  اداری  گسترده  فساد  اقتصادی،  موثر  سیاست های  و 
جمله  از  اساسی  زیربناهای  به  دسترسی  عدم  کشور، 
سرک، زمین، برق و آب، عدم دسترسی به قرضه ، محاط 
بودن افغانستان به خشکه، موجودیت اقتصاد غیررسمی، 
قاچاق های کاالهای تجارتی و ضعف در سکتور خصوصی 
از جمله چالش های عمده فراروی فعالیت های اقتصادی 
در کشور از سوی شرکت کنندگان این همایش برجسته 

شده است.
محمدقربان حقجو افزود که شرکت کنندگان این همایش 
راه های حل برای بیرون رفت از چالش های فراروی فعالیت 
اقتصادی در کشور ارایه کردند. او گفت: »در تمام مراحل 
از تطبیق قوانین و تامین امنیت گرفته تا مساله ساختن 
اعتماد  و  اطمینان  آن،  تطبیق  و  اقتصادی  پالیسی های 
اداره های سالم در حکومت،  ایجاد  باالی مارکیت،  مردم 
به خصوص  زیربناها،  ساختن  اداری،  فساد  بردن  بین  از 
ارتباط  اقتصادی  رشد  به  بیشتر  که  فزیکی  زیربناهای 
دارد. در جاهایی که معادن، زراعت و صنعت داریم باید 
زیربناهایش زودتر ساخته شود. هم چنین مسایل سرک، 
آب و برق است. مساله مبارزه با اقتصاد مافیایی، اقتصاد 

غیررسمی و قاچاق و مواد مخدر پیشنهادهای ماست.«
ملی  همایش  این  در  که  موضوعاتی  تمام  است  قرار 
اقتصادی برجسته شده و راه های حلی برای آن پیشنهاد 
شده، طی یک رساله گردآوری شود و تا یک هفته دیگر  22



به عنوان طرح پیشنهادی کارشناسان و فعاالن اقتصادی 
اقتصادی  رشد  فرصت های  و  زمینه ها  بهبود  به منظور 

کشور به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ارایه شود.
در  »حرکت«  اداره  رییس  اکبر،  نسیم  همین حال،  در 
در  سرمایه گذاری  محیط  که  گفت  همایش  این  آغاز 
مشوق های  سیاسی،  ثبات  امنیت،  به  بستگی  افغانستان 
ایجاد فضای  سرمایه گذاری، دسترسی به زیرساخت ها و 
مناسب و اراده سیاسی دولت برای اصالحات دارد. آقای 
اکبر از نشست های زیادی که در گذشته به منظور بهبود 
شرایط فعالیت های اقتصادی در کشور برگزار شده، ابراز 
و  اصالحات  در  سیاسی  »اراده  گفت:  کرده  نارضایتی 
شایسته ساالری بسیار ضعیف بوده است. نبود اراده در از 
بین بردن فساد، واسطه، خویش خوری و امثال آن، نبود 
اراده در ایجاد یک برنامه اقتصادی واقع بینانه که به درد 

مردم افغانستان بخورد.«
رییس اداره »حرکت« افزود که انتخابات ریاست جمهوری 
آینده یک فرصت مناسب است و حکومت آینده باید به 

صدای سکتور خصوصی گوش دهد.
هم چنین محمدقربان حقجو می گوید که مردم افغانستان 

سمت گرایی  و  قوم بازی  سیاسی،  بازی های  و  بحث ها  از 
انتخابات  نامزدان  که  دارند  انتظار  و  شده اند  خسته  
آنان  دسترخوان  در  تغییراتی  آینده  ریاست جمهوری 
بیاورند. او تاکید کرد که سیاستمداران افغانستان رسیدن 
به قدرت را به عنوان یک هدف انتخاب کرده در حالی که 
در سایر کشورها در اختیار گرفتن کرسی ریاست جمهوری 

وسیله ای برای خدمت به مردم است.
تاکید کرد در صورتی که  این حال، محمدقربان حقجو  با 
خود  سرپای  نتواند  اقتصادی  نگاه  از  افغانستان  دولت 

ایستاد شود، به ثبات سیاسی دست نخواهد یافت.
تمامی  دارد که  نظر  و صنایع در  تجارت  اتاق  هم چنین 
مناظره  یک  در  را  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان 
تنها  است  قرار  مناظره  این  در  کند.  دعوت  تلویزیونی 

مسایل اقتصادی مورد بحث قرار گیرد.
شانزدهم  در  است  قرار  که  ریاست جمهوری  انتخابات 
حمل برگزار شود، در آن یازده تن خود را نامزد کرده اند. 
برخی از این نامزدان در حال چانه زنی هستند تا به نفع 

یک دیگر کنار بروند.
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نیوم  اورا رزیابی ذخایر    ا
انجنیر سیدمحمدحسن علویافغانستان

جیئولوژیست

مقدمه
اورانیوم عنصری است راهبردی، که بیشتر در نیروگاهها 
در صنایع  مقدار کمتر  به  و  تکنولوژی  و  نظامی  ،صنایع 
صورت  به  اگر  عنصر  این  دارد.  کاربرد  غذایی  و  دارویی 
برده  نام  اورانینیت  کانی  عنوان  به  مشاهده شود  اکسید 
میشود. سیستم تبلور کوبیک، رنگ تیره، جالی چرب و 
وزن مخصوص باال از جمله ویژگیهای آن است. اورانیوم 
سه  است.  برخودار  خاصی  اهمیت  از  کنونی  جهان  در 
کشور کانادا، استرالیا، و نیجر در حدود بیش از ۵۰ درصد 

مصارف اورانیوم جهان را تولید میکنند.
ترین  غنی  و  بهترین  افغانستان،  خاورمیانه  منطقه  در 
درجه  دارای  ذخایر  این  میباشد.  دارا  را  اروانیوم  ذخایر 
عیار باال بوده و حجم ماده معدنی که تا کنون به اثبات 
رسید است حجم قابل قبولی میباشد. همچنین از دیگر 
ویژگیهای این معادن استخراج بسیار ساده و آسان و به 
صورت روباز است که استخراج این معادن را بسیار مقرون 
مشتریان  افغانستان  ذخایراورانیوم  است.  کرده  صرفه  به 
و  امریکا  مثل  غربی  کشورهای  از  دارد.  فروانی  عالقمند 
هرکدام چشم  که  همسایه  کشورهای  تا  گرفته  انگلیس 
امید خاصی به این معادن دارند. کشورهای غربی به خاطر 
ذخایر  این  از  هیچگاه  ذخایر  این  واقعی  ارزش  دانستن 
افغانستان  همسایه  کشورهای  بود.  نخواهند  بردار  دست 
نیز با توجه به اینکه دارای ذخایر بسیار فقیری از اورانیوم 
میباشند. بسیار عالقه مند میباشند که بتوانند این نیاز 

راحترین  و  ترین  ساده  به  مکان  نزدیکترین  از  را  خود 
شکل بدست آورند. در مجموع  این شرایط میتواند برای 
کشوری مثل افغانستان هم یک فرصت عالی باشد و هم 
یک تهدیدکشنده باشد. اگر افغانستان بتوانید به صورت 
صحیح این ذخایر را مدیریت کند بطور حتم به نفع ملت 
و کشور خواهد بود در غیر این صورت افغانستان قربانی 

دارائی خود خواهد شد.

خالصه
ابتدائی  اطالعات  افغانستان که  اورانیوم  مهمترین ذخایر 
از آن در دست میباشد در مناطق سرخ پارسا و خانشین 
کربناتیت  سنگهای  در  خانشین  اورانیوم  ذخایر  میباشد. 
خانشین  شمالی،  خانشین  منطقه  سه  در  که  میباشد 
مرکزی و خانشین جنوبی به تثبیت رسیده است. اگر چه 
در اطراف این سه منطقه، دیگر پتانسیل هایی نیز وجود 
صورت  مناسب  تحقیقات  تاکنون  ولی   )۱ )شکل  دارد 
نگرفته است. همچنین در منطقه خانشین گمان و پیش 
بینی بر این است که عالوه بر ذخایر سطحی که قابلیت 
استخراج روباز را دارد در اعماق نیز ذخایر بسیار بیشتری 
وجود داشته باشد. در این مطلب سعی میشود که در مورد 
ذخایر اورانیوم خانشین توضیح داده شود و از وارد شدن 

به بحث ذخایر سرخ پارسا صرف نظر میشود
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1- ذخائر مرتبط با نفوذیهای الکالین
نفوذی  با سنگهای  افغانستان، مهمترین ذخایری که  در 
میباشد. سنگهای  کربناتیت  است ذخایر  مرتبط  الکالین 
کلسیت  وزنی  درصد   ۵۰ دارای  بیرونی  یا  درونی  اذرین 

منطقه  میباشد.  دولومیت  مانند  کربناته  مینرال  دیگر  یا 
کربناتیت  ذخایر  دارای  افغانستان  جنوب  در  خانشین 
میباشد ولی تحقیقات بسیار کمی روی آن صورت گرفته 
است.سیستمهای ماگمایی با خصوصیات مشابه در سایر 
نقاط جهان شامل مقادیر قابل مالحظه ای از کانی های 
زیر میباشد: باریت، فلورسپار، نفلین، عناصر کمیاب خاکی، 
فسفات، نیوبیوم، تانتالیوم، زیرکونیم، مس و اورانیوم. که 
البته منطقه خانشین در جنوب افغانستان نیر دارای این 

کانیها و عناصر میباشد.
کمیاب  )اورانیوم-توریوم-عناصر  کربناتیت   -2

خاکی-اپاتیت(
سنگهای نفوذی کربناتیت و سینیت در جنوب افغانستان 
ولکانوهای  صورت  به  نفوذیها  این  است.  شده  شناسایی 
کوچک،نفوذی ها، و دایکها، در حوضه هلمند در جنوب 
 ;۱۹۷۵  .Abdullah and others(دارد وجود  کشور 
Vikhter and others. ۱۹۷۵. ۱۹۷۶. ۱۹۷۸ (. این 
کربناتیتها در بعضی مناطق شامل ذخایر عظیمی از عناصر 
کانیها  سایر  و  ورمیکولیت،  فسفات،  خاکی،مس،  کمیاب 
میباشد، بنابراین شناخت و اگاهی از موقعیت انها، اندازه 
 Eriomenko and(است مهم  بسیار  انها  و مشخصات 
 .۱۹۷۷  .Alkhazov and others  ;۱۹۷۵  .others

.) ۱۹۷۸
کربناتیت)اورانیوم-توریم- از  توصیفی  مدل   -1-2

عناصر کمیبا خاکی-اپاتیت(
ذخایر  یا   ،)  a۱۹۸۶ ۱۰،سینگر  کربناتیت)مدل  ذخایر 
ذخایر  در  خاکی  کمیاب  عناصر  و  مگنتیت-آپاتیت 
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کمیاب  عناصر  و  –اپاتیت  مگنیت  شامل  که  کربناتیتی 
خاکی یا ترکیبی از این دو میباشد به صورت پیچیده ای 
زون بندی شده اند. که این زون بندی ها در مرکز دارای 
کربناتیت یا سینیت برشی شده میباشد و در اطراف ان 
دایکهای حلقوی و صفحات مخروطی  به صورت متناوب 

.) ۱۹۸۹ .Woolley ;۱۹۸۶ .Hogarth(میباشد
نوع سنگها، سنگهای زایشی مگنتیت-اپاتیت، سویت)نوعی 
کربنات  حاوی  سنگهای  دیگر  و  کلسیت(  کربناتیت 
در  به حضور  میل  عناصر کمیاب خاکی  میباشد. ذخایر 
سنگهای  انواع  کلی  صورت  به  دارند.  انکریت  کربناتیت 
فلدسپاتیک  پیروکسینیت،  است:  زیر  قرار  به  موجود 
پیرروکسینیت، نفلین سینیت، کربناتیت، فنیت، ایجولیت، 
دونیت، پیکریت پرفیری، و سنگهای ولکانیکی الکالین به 
صورت محدود میباشد. همچنین سنگهای دیواره الکالی 
فینتی شده معمول میباشد. بافتهای اذرین شامل موارد 
دانه ای هایپیدیرومورفیک و پویکیلوبالستیک میباشد که 
سنگهای برشی نیز فراوان میباشد. بسیاری از کمپلکس 
های شناخته شده کربناتیتی نفوذی های اذرین به صفحه 
نفوذی  کربناتهای  این  حال  هر  به  میباشد.  پریکامبرین 
ممکن است بسیار جوانتر باشد. محیط های تشکیل این 
شامل  که  میباشد  تشکیل  مرحله  چندین  شامل  ذخایر 
تبلور در کربناتیت ماگما و فرایند متاسوماتیک میباشد. 
نهشته های تکتونیکی معموال در سپر قاره ای وجود دارد. 
ذخایر کربناتیت به صورت جزئی مرتبط با گسل و خطواره 

ها میباشد همانند سیستمهای ریفتی در شرق افریقا.
مینرالوژی این ذخایر مگنتیت-اپاتیت به صورت زیر است: 
اپاتیت، مگنتیت، پیروکلر± لومبیت±پیروسکیت±نیوکلیت. 
است:  زیر  صورت  به  خاکی  کمیاب  عناصر  مینرالوژی   
رودوکروزیت±  سیدریت±  استرونسیانیت±  باریت، 
موناژیت±  پاریسیت±  کلریت±  باستنایزیت±  انکریت± 

بریونریت. 
زیر  های  کانی  شامل  کلی  صورت  به  مینرالوژی  ولی   
ایلمنتیت،  دولومیت،فلوریت،پیروتیت،  کلسیت،  است: 
اسفالریت،  پیریت،  کالکوپیریت،  مولیبدینیت، 
اسپینل±  امفیبولیت،  فلوگوپیت،  بیوتیت،  پیروکسین، 
سرپینتین±  فورستریت±  گالن±هماتیت±کوارتز± 

زیرکان±اسفن± اناتاز±روتیل±بروکیت±فرسمیت.
التراسیون شامل فینیتیزاسیون)گستردگی متاسموماتیزم 
نوع  فلدسپار  اکثر  کوارتز-فلدسپات،  ها  سنگ  الکالی 
از  کمتری  مقادر  و  الکالی  هورنبلند  مقادیری  با  الکالی 
میباشد  کربناتیتی  نفوذی  نزدیکی  در   ) اپاتیت  و  اسفن 
التراسیون کلریتیزاسیون هم وجود  که به صورت محلی 
ساختارهای  محدود  معموال  کانسار  ذخایر  وجود  دارد. 
ها،  برش  ها،  سیل  کربناتیتی،  های  دایک  میباشد:  زیر 
صفحه ها، رگه ها، و توده های بزرگ، اما ممکن است در 
سنگهای دیگر به صورت مجتمع با کمپلکس ها موجود 
باشد.هوازدگی ممکن است سبب تشکیل خاکهای حاوی 
گوتیت باشد که با فسفات و نیوبیوم و عناصر کمیاب خاکی 

غنی شده باشد. معموال نشانهای ژئوفیزیکی شامل انومالی 
های  انومالی  و  مگنتیت،  های  انومالی  رادیومتری،  های 
گراویته باال میباشد. نشانه ژئوشیمیایی شامل تجمع زیاد 
منگنز،  النتانیدها،  باریم، سزیم، مس،  عناصری همچون 
استرانسیم،  گوگرد،  سرب،  فسفر،  نیوبیوم،  مولیبدن، 
زیرکانیوم  و  روی،  تیتانیوم،  توریم،  وانادیم،  اورانیوم، 
میباشد. که تجمعات زیاد عناصر زیر کمتر میباشد: بور، 

برلیم، لیتیم، قلع، تالیم، تنگستن.
بر اساس مدل ۱۹۸۶b Singer، کمپلکس های کربناتیت  
شامل درجات اقتصادی از اورانیم، توریم، تیتانیوم، آهن، 
این  و  میباشد  ها  فسفر  یا  زیرکانیوم  ورمیکولیت،  مس، 
مواد ممکن است تشکیل دهنده قسمتهای مختلف این 
تناژ  میباشد.  تر  غنی  ان  نیوبیوم  که  باشد  کمپلکس 
که  میباشد،  تن  میلیون   ۶۰ تقریبا  ذخایر  اکثر  متوسط 
اکثر ذخایر حاوی ۱۶ تا ۲۲۰ میلیون تن ذخیره میباشد 
 NB۲O۵ و متوسط عیار نیوبیوم به صورت درصد وزنی
تقریبا ۰.۵۸ درصد میباشد و متوسط درجه اکسیدهای 
درصد   ۰.۳۵ تقریبا   RE۲O۵ فرمول  با  خاکی  عناصر 

میباشد.

پارامترهای البراتواری و صحرایی ذخایر کربناتیتی
موضوعات زمین شناسی: 

سنگهای اذرین متمایز که به صورت میتوانند  	•
شامل مواردی همچون پریدوتیت، پیروکسینیت، الونیت، 

اورتیل، ایجولیت، نفلین، سینیت، دیوریت و کربناتیت.
یا بیضوی  نفوذیها معموال به صورت دایره ای  	•

زون و به صورت لیتولوژی زون بندی شده است.
ترکیت شدید و متاسوماتیسم سنگهای دیواره  	•
معمول است، تمایز بین نفوذیها و سنگهای اصلی میزبان 

نامشخص است.
همچون  مواردی  شامل  اصلی  فلزی  کانهای  	•
و  بستنازیت  کلومبیت-تانتالیت،  پیروکلر-میکروتیت، 

اپاتیت میباشد.
موضوعات ژئوشیمیایی:

عناصر  نیوبیوم،  عناصر  از  انومالی  تجمعات  	•
کمیاب خاکی، فسفر، و اورانیوم

در  از  ممکن  پیروکلریت  و  اپاتیت  تجمعات  	•
اند  رفته  بین  از  هوازدگی  اثر  بر  کربناتیت  مکانهایی که 

زیاد باشد.
موضوعات ژئوفیزیکی: 

انومالی های رادیومتریک یا حلقه های ماگمایی  	•
راهنمای مفیدی ترکیبات کربناتیتی میباشد.

3- توصیفات محدوده کربناتیتی)اورانیوم-توریوم-
عناصر کمیاب خاکی-اپاتیت(

cd۰۱ محدوده مجاز حوضه هلمند
کمیاب  )اورانیوم-توریم-عناصر  کربناتیت  ذخیره:  نوع 

خاکی-اپاتیت(
سن کانی زایی: کواترنری
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مثالی از این نوع ذخیره: گروه خانشین با عناصر اورانیوم، 
این  مرکزی  قسمت  در  خاکی   کمیاب  عناصر  توریوم، 

محدوده وجود دارد.
تاریخچه تحقیفات: در این منطقه از افغانستان تحقیفات 
قبلی محدودی وجود دارد، اگر چه  تفحصات محلی در 
مناطق جنوبی و مرکزی محدوده نشاندهنده معدنکاری 
محدوی میباشد. تحقیفات ژئوشیمیایی جریان رسوبی در 

تمام منطقه صورت گرفته است. 
 cb۰۱ جزئیات محدوده مجاز: منطقه مجاز حوضه هلمند
نقشه  )واحدهای  ولکانیکی  کربناتیتی  مخروط  دارای 
Q۱kt و Qtcab( و موقعیت های سه رخداد برای ذخیره 
خانشین به صورت اورانیوم، توریوم و عناصر کمیاب خاکی 
میباشد. به عالوه  منطقه مجاز شامل دایکهای کربناتیتی 
با جهت شمالی میباشد که این دایکها د رشرق و غرب 
منطقه داره ذخیر وجود دارد که منطبق با نقشه انومالی 
مناسب  منطقه   .)۳ )شکل  میباشد.  هوایی  مغناطیس 
ولکانیکی  زونهای  و  کربناتیتی  دایکهای  f-cb۰۱ شامل 
مرکز  در   p۱-cb۰۱ خوب  محدوده  و  میباشد،  مرکزی 
محدود مناسب قرار دارد و در بر گیرنده ولکانیک مرکزی 
میباشد که شامل سه رخداد کانی زایی میباشد و که در 

نقشه مغناطیس هوایی قابل رویت میباشد)شکل ۳(.
کانی زایی اورانیوم-توریوم در منطقه خانشین در منطقه 
ای به مساحت ۴۰ کیلومتر مربع وجود دارد که  شامل 
مجموعه کربناتیت ولکانیکی با سن کواترنر پایین میشود. 

سنگهای  و  اگلومرات  توف،  میباشد:  زیر  موارد  شامل  و 
اذرین کربناتیت .

سوئیت،کربناتیت  شامل  کربناتیتی  اصلی  های  سنگ 
باریت انکریت فلوریت به صورت همراه با توف و نکریت 
و  لوسیت  میباشد.همچنین  توف  و  اگلومریت  با  همراه 
فنولیت نیز موجود است.این سنگها دارای تجمعات باالیی 
فلوراین،  استرانسیوم،  اورانیوم،  خاکی،  کمیاب  عناصر  از 
نیوبیوم و سرب میباشد. تجمعات عناصر کمیاب  فسفر، 
انکریت  باریت  کربناتیت  و  خاکی در سنگهای سویتیک 
زیاد است. کربناتیت باریت انکریت شامل عناصر کمیاب 
خاکی و کربناتهای استرانیسیم و باریم به صورت همراه 
با فلوریت میباشد.در بعضی از زونهای فلوریتی تجمعات 
با  که  میرسد  درصد  چندین  به  خاکی  کمیاب  عناصر 
تجمعات زیاد باریت همراه است)درصد وزنی ان بیشتر از 

۱۵ درصد وزنی میباشد(.
باریت- های  کربناتیت  شامل  ولکانیک  خروجی  مجرای 
انکریت میباشد که ۸۰۰ متر طول و ۵۰ متر پهنا دارد.
یافته  فرسایش  متری  تا عمق ۱۵۰  فلوریت  زون حاوی 
است و شامل موادی غنی از باریم و استرنیسیم به رنگ 
زرد خاکی میباشد که عیار وزنی به قرار زیر است: از ۰.۳ 
خاکی  کمیاب  عناصر  حاوی  وزنی  درصد   ۶ از  بیشتر  تا 
و  استرانسیم  حاوی  وزنی  درصد   ۱۰ از  بیشتر  کمتر  و 
حدود ۱۰ درصد وزنی باریم میباشد. در این کمپلکس ها 
فلوریت هم دارای ۰.۵ درصد وزنی النتانیوم و ۰.۶ درصد 
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وزنی سزیم و ۰.۰۵ درصد وزنی اورانیوم دارد.
فسفات به شکل کانی اپاتیت وجود دارد که در کمپلسک 
در  اپاتیت  اصلی  است.تجمعات  معمول  کربناتیت  های 
مگنیت-اپاتیت  مدل  در  اگزنولویت  کامافوریت  ترکیبات 
نوع  از  الوکیت  در  موجود  دارد.اپاتیت  وجود  الوکیت  در 
عناصر کمیاب خاکی اپاتیت-فلوریت میباشد و دارای ۱ 
تا ۱.۵ درصد وزنی عناصر کمیباب خاکی میباشد.الوکیت 
دارای ۸.۳ درصد وزنی فسفر پنتوکسید میباشد.اپایت در 
اگلومریت زمینه یا ماتریکس دارای ۱.۵۵ تا ۲.۲۹ درصد 
وزنی دارای فسفر پنتوکسید میباشد. که در این مجموعه 
 Eriomenko((هشت زون کانی زایی اپاتیتی وجود دارد

. ۱۹۷۵ .and Chmyriov
جنوبی  حاشیه  نزدین  خانشین  منطقه  جنوب   ذخایر 
ولکانیک میباشد که ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ متر طول و بیشتر از 

۰.۵ متر پهنا دارد که شامل ماسه سنگهایی دارای کانی 
دایکهای  ان  در  که  میباشد  نئوژن  با سن  اروانیوم  زایی 
کربناتیتی در امتداد گسلهای با جهت جنوب غربی تزریق 
شده است.  در ان بعضا در نقاطی شکستگی های شعاعی 
با دایکهای کربناتی همدیگر را قطع کرده اند.در زون های 
گسلی که حاوی رس های آهندار و کانی های کربناته 
هستند این کانیها همانند سیمان عمل در ماسه سنگهای 
التره شده هیدروترمال عمل میکنند. که در نهایت بوسیله 
جنوبی  منطقه  میشوند.  جانشین  کلرویت  و  دولومیت 
شامل چهار زون کانی زایی میباشد که به قرار زیر است. 
 ۵۸ تا   ۱۴.۲ و  طول  متر   ۳۰۰ مناطق  این  از  یکی  که 
متر پهنا داردو بوسیله فرایند هوازدگی تا ۱۰۰ متر عمق 
فرسایش یافته است. متخلخل ترین زونهایی ماسه سنگی 
امتداد  در  اورانیوم   مقادیر  بیشترین  شامل  دانه  درشت 

شکستگی های بزرگ و جوینت ها میباشد.
رگچه هایی با ۱.۳ تا ۲ سانتی متر پهنا دارای کانی زایی 
دولومت  لبه  با  متقارن  صورت  به  که  میباشند  اورانیوم 
وزنی  درصد   ۰.۵ دارای  که  است  شده  نواری  خارجی 
، و ۰.۴ درصد وزنی النتانیوم و ۰.۲ درصد وزنی  سزیم 
باریم دارد. قسمتهای داخلی رگچه ها شامل کلسیت با 
کانیهای باریم میباشد. در قسمتهای پهن رگچه ها، هالیت 
و اراگونیت با کانی زایی اروانیوم وجود دارد.زون اکسیدی 
پهنا دارد ه شامل کانی های سیلیکات  از ۵ متر  بیشتر 
اروانیوم، کانی های فسفاتیک و ابدار اورانیومف و گچهای 
 Semionov and(میباشد اروانیوم  زایی  کانی  دارای 

.)۱۹۶۷.others
ذخایر مینرالی شمالی خانشین در کلی استون ماسه دار 
وجود دارد که ۲۰۰۰ متر طول و ۲ تا ۲۵ متر پهنا دارد که 
در زون سیلیسی شده قرار دارد که بین ۰.۰۰۶ تا ۰.۰۱۵ 
درصد وزنی اورانیوم و ۰.۰۰۲ تا ۰.۰۱ درصد وزنی توریم 

.) ۱۹۷۵ .Eriomenko and Chmyriov(دارد
منابع مهم اطالعاتی: نقشه زمین شناسی، نقشه مغناطیس 
ذخایر  اطالعات  بانک  لندست،  هوایی  عکس  هوایی، 
 Orris  ;۱۹۷۷  .Abdullah and others(معدنی
 ;۲۰۰۶ .Doebrich and Wahl ;۲۰۰۲ .and Bliss

 .)۲۰۰۶ .Sweeney and others
دارد  کاربرد  بسیار  که  اطالعاتی  ارزیابی:  بهبود  به  نیاز 
نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰ و نمونه های ژئوشیمیایی  
میباشد. معدنکاری محلی باید دوباره ویزیت شود و نمونه 
برداری شود و دوباره به صورت دقیق نقشه ان با کمک 

نقشه های رادیومتریک تهیه شود.
زایی  کانی  دارای  منطقه  این  بینی:  خوش  فاکتورهای 
قسمتهای  در  که  میباشد  زیادی  بسیار  کربناتیتی 
است.  گرفته  قرار  دید  معرض  در  ولکانیکی  کمپلکس 
دایکها و اطالعات مغناطیس هوایی موید منابغ کربناتیت 
متعدد دراعماق با طول ۱۰۰ کیلومتر و ۲۵ کیلومتر پهنا 
تجمعات  موید  نیز  انجام شده  برداریهای  نمونه  میباشد. 
کمیاب  عناصر  و  اورانیوم،توریم،فسفرها  زونهای  و  زیاد 

خاکی و فلوریت ها میباشد.
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فاکتورهای بدبینی: مطالعات، تحقیقات و کارهای بسیار 
زیادی الزم است تا این ذخایر ارزیابی و تثبیت شوند.

تیم   ،)cb۰۱( خانشین  محدوده  برای  کمی:  تخمین 
ارزیابی به این نتیجه رسیده اند که با حدود ۹۰ درصد 
یا بیشتر ذخایر کربناتیتی کشف نشده وجود دارد. و   ۰
با احتماال ۵۰ درصد در حدود ۱ یا بیشتر معادن کشف 
نشده وجود دارد و با احتمال ۱۰ درصد حدود ۲ یا بیشتر 
ذخایر کشف نشده وجود دارد، و با احتمال ۵ درصد تعداد 
بیشتر از ۳ معدن کشف نشده در منطقه وجود دارد و با 
احتمال ۱ درصد شانس وجود بیشتر از ۵ معدن د رمنطقه 
وجود دارد)جدول ۱(. این تخمین صرفا برای درک بیشتر 
میباشد و جنبه اقتصادی و علمی ندارد و براساس عقیده 
کارشناسان میباشد که براساس شباهت های این معدن 
با سایر معادن در دنیا گفته شده است. نتیجه این تخمین 
به صورت متوسط چنین معنی میشود که انتظار اکتشاف 
احتماال  دارد.  وجود  کربناتیتی  نشده  اکتشاف  معدن   ۱
انتظار که بطور متوسط محتوی فلزی در سنگهای به قرار 

جدودل ۲ باشد.
مقدار  احتمالی  تخمین  اوردن  بدست  برای  تخمین  این 
نیوبیوم و عناصر کمیاب خاکی که در ذخایر کشف نشده 
وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد که اساس ان مدل 
مونت کارلو میباشد. نتیجه این تخمین در جدول ۲ ترتیب 
شده است  و در شکل ۴ و شکل ۵ نشان داده شده است.

نظر گرفته  تمام مالحظاتی که در مرحله تخمین در  با 
شد پیش بینی میشود حداقل ۸ مرکز ممکن از پلوتونهای 
داشته  وجود  محدود  در  کربناتیت  های  ولکانیک  یا 
اساس  بر  تخمین  این  خانشین(.  ولکانیک  باشد)همانند 
بیان   ، گرفته  صورت  محدوده  در  که   کمی  تحقیقات 
میشود. و احتمال میرود ذخایر بیشتر ممکن است در زیر 
پوشش گسترده رسوبی و ولکانیکی در حوضه هلمند از 
دید اطالعات مغناطیس هوایی مخفی مانده باشد)شکل 

.)۳

4- نتیجه
عنصر اوانیوم یکی از مهمترین و استراتژی ترین عناصر 
مخصوصا  خوبی،  ذخایر  دارای  افغانستان  که  میباشد 
اهمیت  دارای  عنصر  این  میباشد.  خانشین  منطقه  در 
در  آن  ذخایر  وجود  که  میباشد  خاصی  استراتژیکی 
افغانستان توجه ویژه کشورهای غربی و کشورهای همسایه 
را جلب کرده است. در این راه دولت افغانستان مسئولیت 
خطیری به عهده دارد. هر چند انتظار نمیرود که دولت 
همانند سایر معادن، این ذخایر را نیز به مناقصه بگذارد. 
ملت  حال  عاید  ذخایر  این  منافع  که  میرود  انتظار  ولی 
افغانستان شود و مردم از این راه دچار هیچ نوع خسران و 
ضرری نشوند. این ذخایر دارای ویژگیهای خاصی میباشد 
که از آن جمله میتوان عیار باال، حجم عظیم ماده معدنی، 
قابلیت استخراج ذخایر به صورت روباز و احتمال وجود 

ذخایر بسیار بیشتر در اعماق را ذکر کرد.

مراجع:
 Abdullah. J.. Bordet. P.. Carbonnel. J.P.. and
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 .۱.۸۰۴–۱.۸۰۱  .p  .۲۳  .no  .۲۸۱  .Naturelles. v
 Alkhazov. V.Yu.. Atakishiyev. Z.M.. and
 Geologiya i poleznyye  .۱۹۷۷ ..Azimi. N.A
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 karbonatitovogo vulkana Khanneshin
 )Yuzhnyy Afghanistan(. Translated Title:
 Geology and mineral resources of an
 early Quaternary carbonatite volcano
 in Khanneshin. South Afghanistan.

 .۱۳۶–۱۳۱ .p .۴ .Sovetskaya Geologiya. no

29



تبعات  بررسی  به  تا  هستیم  بران  رو  پیش  نوشتار  در 
بپردازیم.  اقتصاد  حوزه  بر  سیاسی  متغیرهای  و  تحوالت 
سیاسی  اقتصاد  مباحث  سلسله  را  اموری  چنین  کل  به طور 
پسین  و  پیشین  اثرات  مباحث  میان  این  در  می نامند. 
اقتصاد  حوزه  بر  سیاسی(  پدیده  یک  )به عنوان  انتخابات 
است. سیاسی  اقتصاد  زمینه  در  مطرح  موضوعات  از  یکی 

دیدگاه عمومی در اغلب کشورهای جهان براین است که 
از  قبل  که  فعلی تالش می کنند  مقامات  و  سیاستمداران 
مختلف  سیاست های  کارگیری  به  با  انتخابات  برگزاری 
هم  یا  و  حزب  و  خود  مجدد  انتخاب  شانس  اقتصادی 
ترتیب  بدین  و  دهد  افزایش  را  نظر خویش  مورد  شخص 
منافع سیاسی خود و تیمش را تامین کند. این دید گاه در 
تجاری سیاسی  ادوار  عنوان  اقتصاد سیاسی تحت  ادبیات 
مطابق  نامیده می شود.    political business cycle(
کشور  در  انتخاباتی  سیاسی  سیکل های  وجود  نظریه  این 

ممکن است ادوار تجاری سیاسی را به وجود بیاورد.
و  اقتصاد  علمای  اکثر  سیاسی  اقتصاد  ادبیات  براساس 
عامه ی مردم به این باور هستند که در بسیاری از کشورهای 
از  )اعم  فرصت طلب  و سیاستمداران  فعلی  مقامات  جهان 
می کنند  سعی  و…(.  گرفته  نخست وزیر  و  رییس جمهور 
از  قبل  مناسب  اقتصادی  سیاست های  کار گیری  به  با 
برگزاری انتخابات شانس انتخاب مجدد خویش را افزایش 
دهند تا حدودی زیاد منافع خود و احزاب خود را تامین 
این نظریه  نیز  کنند. به احتمال زیاد اغلب سیاستمداران 

مطالعات  نیز  علمی  لحاظ  از  داده اند.  قرار  تاید  مورد  را 
گسترده ای در زمینه وجود رابطه بین سیکل های سیاسی 
و اقتصادی انجام شده است که در برخی از مطالعات انجام 
معناداری  و  قوی  روابط  باره وجود  در  اطالعی  شده هیچ 
نمی شود  مالحظه  اقتصادی  و  انتخاباتی  سیکل های  بین 
و  تجربی  شواهد  شده  انجام  مطالعات  بیشتر  در  لیکن  و 
کشورهای  برخی  در  نظریه  این  وجود  بر  دال  معناداری 
که  طوری  به  دارد  وجود  توسعه  حال  در  و  یافته  توسعه 
سال  اقتصاد  اصطالحا  دیدگاه  این  مطالعات  بیشتری  در 
معادل  )Election Year Economics(یا  انتخابات  
این، مورد استفاده قرار می گیرد. در ادبیات اقتصاد سیاسی 
نیز این دیدگاه به اختصار تحت عنوان اداور تجاری سیاسی 
نامیده می شود)Political Business Cycle( و مفهوم 
آن این است که احتمال بروز سیکل های اقتصادی در پی 

یک سیکل سیاسی یعنی انتخابات در کشور وجود دارد.
ایجاد  که  می گردد  نشات  آن جا  از  سیاسی  تجاری  ادوار 
افزایش  سبب  انتخابات  از  پیش  اقتصادی  خوب  شرایط 
و  شده  سیاستمداران  و  مقامات  مجدد  انتخاب  احتمال 
بدین ترتیب شانس موفقیت مجدد آن ها افزایش می یابد.

انگیزه  می شود  سبب  تجربی  یافته های  این گونه 
و  شرایط  بهبود  برای  دولتی  مقامات  و  سیاستمداران 
شکوفایی اقتصاد قبل از انتخابات افزایش یابد و در نتجه 
و تسهیل  اقتصادی  انبساطی  اجرای سیاست های  با  آن ها 
شرایط اعتباری و کاهش نرخ های مالیاتی در کل اقتصاد 
و یا حداقل برای گروه های خاص هدف، نظر جامعه را به 
نسبت به انتخاب مجدد دولت فعلی جلب کند. لذا نتایج 
این گونه مطالعات از نظر اقتصاد سیاسی از اهمیت ویژه ای 

برخوردار بوده.

حمیداهلل فرمولی

ر  ا دو ا و    بات  نتخا ا
ر  د سیاسی  ری  تجا
نستان فغا ا د   قتصا ا
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از مهم ترین مطالعات انجام شده در این زمینه می توان به 
را  خود  مطالعات  ایشان  کرد.  اشاره  فایر   اولیه  مطالعات 
برای ایاالت متحده امریکا متمرکز کرده بود. فایر در این 
مطالعات انتخابات سال ۱۹۱۶ الی ۱۹۷۸ را مورد تحقیق 
این  بر  دال  تحقیقات  این  نتایج  که  داد  قرار  بررسی  و 
فعالیت های  در  تغییراتی  انتخابات  سال های  در  که  است 
واقعی اقتصاد ظاهر شده است و این فعالیت های اقتصادی 
تاثیرات مهمی بر رای دادن به رییس جمهور وقت داشته 
یک  افزایش  که  نشان می دهد  فایر  مطالعات  نتایج  است. 
معناداری  به طور  کشور  اقتصادی  رشد  نرخ  در  درصدی 
یک  حدود  در  مجدد  انتخاب  برای  را  رییس جمهوری 
درصد افزایش داده است. مطالعات متعددی در کشورهای 
تاثیرگذاری  خصوص  در  مشابهی  نتایج  به  نیز  مختلف 
ارای  ترکیب  و  الگو  بر  انتخابات  از  قبل  اقتصادی  شرایط 

عموم دست یافته اند.
که  رسیده  نتجه  این  به  خود  مطالعات  در  یک  و  لویس 
نتایج مطالعات فایر که برای امریکا انجام داده بود به نوعی 
ایتالیا نیز مشاهد  المان،  انگلستان، فرانسه،  در کشورهای 

شده است.

پیامدها
هویداست  که  چنان  سیاسی  تجاری  اداور  پیامدهای 
معمول  روش های  و  میکانیزم  براساس  نه  سیاست ها 
آلوده ای  را  اقتصاد  بیشتر  بل  می شود  انجام  اقتصاد  در 
می کنند  اقتدارطلبانه  حفظ  و  فرصت طلبانه  سیاست های 
که به نوعی نوسانات با قاعده و منظم را به دنبال دارد. مثال 
رونق  دوره  با  چرخه  یک  اقتصادی  کالن  فعالیت های  در 
اقتصادی که هم زمان در فعالیت های متعدد اقتصادی رخ 
می دهد، شروع و به دوره رکود و انقباض منتهی می شود 
تکرارپذیر  انحراف  تجاری سیاسی  ادوار  لوکاس  قول  به  و 
ایجاد شده است.  ناخالص داخلی واقعی حول روند  تولید 
سیاسی  تجاری  دورهای  مورد  اقتصاد  جدید  تئوری های 
نوسانات  آورنده  به وجود  از شوک های  ناشی  تاثیرات  و  را 
مداوما  که  می دهند  نسبت  آسیب هایی  به  را  دوره ها  این 
به اقتصاد ضربه وارد می کنند. به عبارت دیگر بدون این 
هرچند  داشت  نخواهد  وجود  تجاری  دور  هیچ  شـوک ها 
ناگهانی  ترقی  یک  که  داشت  باور  کالسیک  تیوری های 
رشـد  انـدازه  کـاهش  یـا  و  خفیف  رکود  دوره،  یک  در 
اقتصـادی را بـه دنبال خواهد داشت و آن رکود نیز باعث 

به وجود آمدن یک ترقی ناگهانی دیگری می گردد.
با این توصیف این سوال اساسی مطرح است که با توجه به 
این که ما در آستانه ی سومین انتخابات ریاست جهوری قرار 
سیکل های  پدیده ای  گذشته.  دوره  دو  طول  در  ایا  داریم 
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از  استفاده  با  دیگر  عبارت  به  نه  یا  داشته  تجاری سیاسی وجود 
داده های تجربی اقتصاد و با در نظرداشت شرایط بغرنج افغانستان 
در کنار سایر نگرانی ها آیا می توان نگران ادوار تجاری سیاسی در 

انتخابات پیش رو بود یا خیر.
تجاری  ادوار  پدیده  وجود  یعنی  نخست  پرش  پاسخی  این جا 
سیاسی در دو انتخابات گذشته به قضاوت خود خواننده گذاشته 
در  سیاسی  تجاری  ادوار  پدیده ای  بروز  از  نگرانی  اما  و  می شود 
بودجه  تامین  به  قادر  حتا  که  اقتصادی  در  رو  پیش  انتخابات 
برگزاری انتخابات خویش و یا ساده تر قادر به پوشش بودجه عادی 

خویش نیست، وجود دارد یا خیر.
بر  مبنی  رییس جمهور  خود  یعنی  فعلی  حاکمیت  نگرانی  از  اگر 
دخالت خارجی ها در انتخابات پیش رو شروع کنیم تا تشویش های 
ماندن  نه  بی طرف  بر  دال  ریاست جمهوری  نامزدهای  برخی 
رییس جمهور در انتخابات به این نتجه می رسم که نگرانی از ادوار 
تجاری سیاسی در انتخابات افغانستان به نگرانی های درجه چندم 
کشوری  در  نگرانی ها  و  مشکالت  قردادن  اولویت  چون  می رسد 
امنیتی  نارسایی های  یعنی  دارد  عمق  در  ریشه  افغانستان  مثل 
مداخالت مستقیم زورمندان محلی، تیم حاکم، در اختیار نداشتن 
معلومات کافی اکثریت رای دهندگان نگرانی از وجود ادوار تجاری 
نیز  حال  این  با  اما  می دهد  فاصله  مسله  عقالنیت  با  را  سیاسی 
نمی توان از کنار مساله به سادگی رد شد چون شکل دیگری از 
ادوار تجاری سیاسی در انتخابات افغانستان دور از انتظار نیست.

بدیهی ترین دلیل این امر این است که بنا بر برخی گزارش ها نهادهای 
وابسته به نامزادان حد اقل در چند انتخابات گذشته چه پارلمانی و 
یا هم ریاست جمهوری دست به توزیع مستقیم پول به رای دهندگان 
برای جلب آرای شان زده اند. که این امر بنا به نا اقتصادی بودن مساله 

توجیع کننده نوعی وجود ادوار تجاری سیاسی در اقتصاد 
افغانستان در دورهای گذشته است چون ما از این طریق 
سبب ایجاد تورم خود خواسته نه به سبب اقتصادی بل به 
علت سیاست های ناشی از فرصت و بقا در قدرت شدیم 
چون منبع دریافت و توزیع این مبالغ از جریان پولی در 
گردش اقتصاد که مبتنی بر اجرای فعالیت اقتصادی باشد 
صورت نمی گیرد بل خارج از سیکل پولیکه در چرخش 
اقتصاد در جریان است، وارد شده و میزان برابری تولید 
داخلی و جریان پول در گردش را که توسط بانک مرکزی 
سنجش و تعیین می شود به هم می زند. یا هم مثال گروهی 
از واردکنندگان نفت یا تیل یا سایر مواد اولیه مثل آرد یا 
برنج اگر که از سوی تیم حاکمیت مافیت مالیاتی می شود 
با توزیع آرد در گوشه از کشور می تواند نوعی  در مقابل 
ایجاد سیکل های سیاسی تجاری در اقتصاد برای انتخابات 
کنند. یعنی وجود ادوار تجاری سیاسی در اقتصاد افغانستان 

دور از انتظار نیست.
با این حال دیده می شود که سیکل های سیاسی تجاری 
فرهنگ  اقتصاد،  نوعیت  به  توجه  با  و  میزان مختلف  به 
کشورهای  در  قانون  حاکمیت  و  مردم  آگاهی  میزان  و 
به عنوان  و  دارد  وجود  مختلف  شکل های  به  مختلف 
بجا  انتخابات  نتایج  بر  تاثیر  ناعقالنی می تواند  ابزار  یک 
بگذارد. اما معرفی و شناخت انواع ادوار تجاری سیاسی 
در اقتصاد این امکان را به ما می دهد که درک بهتری 
که  نامزد ها  سوی  از  شده  مطرح  اقتصادی  نظریات  از 
دولت مردان فردا است داشته باشیم از سوی هم اگر که 
تیم حاکم به نوعی دست به اتخاذ سیاست های اقتصاد 
داشته  را  درک  این  می زند  تجاری  از سیکل های  ناشی 
عقالنی  قضاوت  رای  صندوق های  پشت  در  که  باشیم 

خویش را نیز در نظر داشته باشیم.
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آیسا، اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان، می گوید که 
در سال ۲۰۱۳ میالدی، میزان سرمایه گذاری در کشور ۲۵ 

درصد افزایش داشته است.
این اداره می افزاید که در سال ۲۰۱۲ میالدی، ۶۰۵ میلیون 
در  رقم  این  اما  بود  افغانستان سرمایه گذاری شده  در  دالر 

سال ۲۰۱۳ به ۷۶۲ میلیون دالر رسید.
سرمایه گذاری  از  حمایت  اداره  رییس  افتخار  وفی اهلل 
که  گفت  خبری  کنفرانس  یک  در  جدی،   ۲۲ افغانستان، 
تا  شده  باعث  کشور،  در  سرمایه گذاری  برای  دولت  توجه 
آقای  یابد.  افزایش  افغانستان  در  سرمایه گذاری  میزان 
افتخار گفت: »در حدود ۷۶۲ میلیون دالر در سال ۲۰۱۳ 
که  درحالیست  این  است.  گرفته  صورت  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری  دالر  میلیون   ۶۰۵ میالدی،   ۲۰۱۲ سال  در 
 صورت گرفته بود که بیست و پنج درصد افزایش را نشان 
مبلغ  این  این که  مورد  در  بیشتری  می دهد.« وی جزییات 
اما  نکرد  ارایه  است،  زمینه ها سرمایه گذاری شده  کدام  در 
گفت که این سرمایه گذاری در سکتورهای مختلف صورت 

گرفته است.
و  ثبت  اداره  این  در  که  شرکت هایی  افزود  آیسا  رییس 
و  میلیارد  یک  به  شان  سرمایه ی  میزان  هستند،  راجستر 

چهارصد میلیون دالر می رسد. 

 افزایش ۲۵ درصدی
   سرمایه گذاری در سال
۲۰۱۳	

خارجی  شرکت های  از  تعدادی  که  گفت  همچنین  وی 
افغانستان  قوانین  هستند،  ناتو  قراردادهای  اکثرشان  که 
افتخار  آقای  مالیه نمی دهند.  به دولت  و  نکرده  را رعایت 
می گوید که اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان باالی 
آینده  در  است  قرار  و  کار می کند  این شرکت ها  فهرست 

نزدیک نام این شرکت ها افشا شود.
تاکید  افغانستان،  سرمایه گذاری  از  حمایت  اداره  رییس 
مالیه  دادن  از  در صورتی که شرکت های خارجی  که  کرد 
شان  جوازهای  نمایند،  خودداری  کشور  قوانین  رعایت  و 
افغانستان  در  شان  فعالیت  نهایت  در  و  نمی شود  تمدید 

متوقف خواهد شد.
وفی اهلل افتخار همچنین که نگرانی ها در مورد سال ۲۰۱۴ 
از این کشور در سال جاری  و خروج نیروهای بین المللی 
میالدی، باالی سرمایه گذاری در کشور تاثیر نگذاشته است.
آگاهان  از  برخی  بیان می شود که  اظهارات در حالی  این 
در  بین المللی  نیروهای  خروج  که  می گویند  اقتصادی 
اخیر سال جاری میالدی، از سه سال به این طرف باالی 
سرمایه گذاری در افغانستان تاثیر گذاشته است. به گفته ی 
مطمین  افغانستان  آینده  از  سرمایه گذاران  آگاهان،  این 
در  سرمایه گذاری  به  عالقه ای  همین دلیل  به  و  نیستند 

کشوری که ثبات آن متداوم نباشد، ندارند. 

33



افغانستان  اسالمی  جمهوری  کنسولگری  التجار  وکیل  علوی  آقای  جناب 
در مشهد در مصاحبه اختصاصی با مجله اطالعات صنعتی افغانستان روی 
ایران تشریحاتی داده است که در ذیل مطالعه  افغانستان و  روابط تجاری 

می کنید.

وضعیت تجارت و داد و ستد بین افغانستان و ایران را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

مهم  بنادر  همچنان  و  جهان  بزرگ  کشور  بازارهای  به  افغانستان  کشور 
آسیایی دسترسی دارد. پس نگاه ایران به توسعه روابط تجارتی با افغانستان 

استراتژیک و پر اهمیت است.
که  بطوری  بوده،  برخوردار  باالیی  روند  از  کشور  دو  بین  اقتصادی  روابط 
افغانستان پنجمین بازار صادراتی کشور ایران بوده و روابط تجاری بین دو 
کشور نسبت به سالهای گذشته از رشد چشمگیری برخودار بوده، به طوری 
که در سال ۱۳۸۵ آمار کل صادرات ایران به افغانستان ۵۱۵۴۹۱۹۸۰ دالر 
آمریکایی بوده و این رقم در حال حاضر به حدود دو میلیارد دالر رسیده 

است.

چه  افغانستان  به  رضوی  خراسان  صادرات  و  واردات  بیشترین 
کاالهایی است؟

مواد  انواع  از  عبارتند  دارد  افغانستان  به  ایران  که  اقالم صادراتی  بیشترین 
غذایی، مواد شوینده و بهداشتی، انواع کفپوشهای غیرمخملی باف، مواد نفتی 
و بنزین، سیمان، مواد دارویی، فرش و آهن آالت و بیشترین اقالمی که از 
افغانستان به خراسان رضوی وارد می شود می توان از مواد خام، انواع میوه 

خشک، تخم کنجد، پوست، دانه ها و میوه ها و سنگهای مرمر را نام برد.

افغانستان پنجمین بازار صادراتی کشور ایران است
ده ا ز نبی  یحیی 
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نظر شما در مورد ایجاد منطقه ویژه اقتصادی دوغارون چیست؟

طبق اظهارات مسئولین منطقه ویژه اقتصادی دوغارون مبنی بر مزیتها و 
امکاناتی که منطقه مذکور دارد این است که منطقه ویژه اقتصادی دوغارون 
در محدوده ای به وسعت ۸۰۰۰ هکتار در ۲۵۰ کیلومتری مشهد مقدس 
بخشهای  در  و  شده  واقع  افغانستان  و  ایران  بین  مشترک  مرز  نقطه  در 
اداری، تجاری، انبارداری، صنعتی، مسکونی، دانشگاهی و خدماتی فعالیت 
و  گذاری خارجی  برای جذب سرمایه  مکانی  منطقه  این  و  داشت  خواهد 
داخلی، کانونی فعال برای همکاریهای مشترک اقتصادی بین المللی و ایجاد 
فرصتهای شغلی، ساخت و ساز فعالیتهای صنعتی، تجاری، اداری و خدماتی 
همچنان امکان برگزاری نمایشگاههای بین المللی و تخصصی و ایجاد شعب 
ارزی بانکی می باشد و از مزیتهای گمرکی این منطقه می توان از تسهیالت 
بر  بنا  و  برد  نام  نقل  و  حمل  و  بیمه  ترانزیت،  صادرات،  واردات،  گمرکی 
اهمیت اقتصادی و تجاری این منطقه و همچنان نظر به دعوت نمایندگی 
ویژه  منطقه  مدیرعامل  و  ایران  خارجه  امور  وزارت  شرق  شمال  و  شمال 
اقتصادی دوغارون از آقای محمدامین صدیقی سرکنسول جمهوری اسالمی 
به عمل  بازدید  از منطقه مذکور  التجار  به عنوان وکیل  بنده  و  افغانستان 

آوردیم.

ایران به طور پراکنده فعالیتهای  با نظر به اینکه تجار افغانی مقیم 
و تجمع  برنامه هایی جهت هماهنگ سازی  آیا شما  دارند،  تجاری 

آنها مد نظر دارید؟

خویش  تاجران  منافع  حافظ  وظایف  الیحه  طبق  تجاری  وکالت  بخش 
بوده و در زمینه حل مشکل آنها در حد توان قدمهایی را برداشته و ما به 
افغانی  تاجران  اتحادیه  ایجاد  زمینه  در  بیشتر  هماهنگیهای هرچه  منظور 
مقیم مشهد تالش نموده و جلسات متعددی را در این زمینه داشته ایم و 

امیدواریم در آینده نزدیک شاهد ایجاد این اتحادیه باشیم.
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مـقدمـه
معمول ترین  و  پررونق ترین  از  یکی  امروزه  آهن  خطوط 
راه های ترانزیتی در جهان به حساب می آید و بسیاری از 
کشورها و تاجران بین المللی، از این راه برای فعالیت های 
از  تجارت  زیرا  می گیرند؛  کمک  بازرگانی شان  و  تجاری 
از کم هزینه ترین راه ها  از یک طرف  طریق خطوط آهن 
از سریع ترین راه های تجارت در جهان  از طرف دیگر  و 

می باشد.
و  ترکمنستان  افغانستان،  آهن  خط  احداث  پروژه 
جمهور  روسای  حضور  با  گذشته  هفته  که  تاجکستان 
ترکمنستان  لباب  والیت  آتامراد  شهر  در  کشور  سه 
در  را  افغانستان  اولین بار  برای  می تواند  شد،  آغاز  رسما 
جاده های  به  شدن  وصل  ضمن  که  دهد  قرار  مسیری 
را  خود  بازرگانی  و  تجاری  کارهای  ترانزیت،  بین المللی 
رونق بخشد. این پروژه از جهت دیگر نیز برای افغانستان 
اهمیت حیاتی دارد؛ زیرا افغانستان کشوری است محاط 
از  و  نداشته  دریا  به  مستقیمی  راه  هیچ  که  به خشکی 

دسترسی به ترانزیت دریایی محروم می باشد.

افغانستان تجاری  توسعه فرصت های  و   آهن  راه 
به  محدود  افغانستان  تجاری  ارتباطات  حاضر  حال  در 
چند نقطه مرز زمینی و از طریق راه های جاده ای شده 
است که بخش عمده ای از کاالهای وارداتی و صادراتی 
این کشور، از طریق این مرزها انجام می شود. در میان 
کشورهای همسایه افغانستان، دو کشور ایران و پاکستان 
بیش ترین نقش را در زمینه صادرات و واردات، به خود 
اختصاص داده اند وسهم عمده تجارت افغانستان از طریق 

همین مرزها و  بین این دو کشور انجام می شود.
ایجاد  بر  عالوه  ای،  جاده  تبادالت  سهم  از  گیری  بهره 
هزینه  تجاری،  امور  انجام  برای  فرصت ها  در  محدودیت 
کنندگان  مصرف  نهایتا  و  تجار  دوش  بر  را  زیادی  های 
در داخل افغانستان دارد. از طرفی فرصت های ترانزیتی 
از طریق  میانه  آسیای  به  انتقال کاال  برای  را  افغانستان 
افغانستان با مشکالتی مواجه ساخته است. با احداث خط 
درحال  که  تاجیکستان  و  ترکمنستان  افغانستان،  آهن 
حاضر توافقات آن انجام شده است می تواند فرصت های 

بی شماری را برای افغانستان به دنبال داشته باشد. ــ
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ر بازا امنیت  و     ثبات 
بدون شک، گشوده شدن مرزهای جدید تجاری آن هم به 
سوی قدرت های بزرگ اقتصادی همانند چین و اتحادیه 
خارج  انزوا  از  را  افغانستان  ملی  تاجران  و  کشور  اروپا، 
در  تجارتی  کارهای  گرفتن  رونق  و  بهبود  به  و  ساخته 

کشور کمک خواهد کرد.
بازار  وضعیت  حاضر،  حال  در  گردید،  اشاره  چنانچه 
از وضعیت دو کشور همسایه  متاثر  به شدت  افغانستان 
خود- ایران و پاکستان- است و هرگاه که این دو کشور به 
دالیلی با مشکل مواجه گردند، این مشکل گریبان مردم 
افغانستان را نیز گرفته و به صورت مستقیم زندگی مردم 

ما را تحت تاثیر قرار می دهد.
در چنین شرایطی، ایجاد مرز ترانزیتی آن هم در قالب خط 
آهن به کشورهای متفاوت، می تواند تا حدودی به ثبات 
انحصاری  حالت  و  نماید  کمک  کشور  در  بازار  وضعیت 
گونه ای بازار و محدودیت های مرز وارداتی افغانستان را از 

کنترل دو همسایه غربی و جنوبی اش خارج سازد.
راهیابی افغانستان به شبکه بین  المللی خط آهن

معموال از زمان های دور تاکنون، ترانزیت و تجارت از چهار 
راه صورت می گرفته است؛ جاده ای، دریایی، خط آهن و 
هوایی. راه جاده ای که زمانی از رونق خوبی برخوردار بود 
با به وجود آمدن خطوط آهن و رواج ترانزیت دریایی در 

جهان، تقریبا از رونق افتاده است. 
این امر دالیل امنیتی و هزینه ای دارد و جاده ها از یک 
طرف با باالترین میزان ناامنی مواجه می باشد و از سوی 
دیگر نسبت به راه های مبتنی بر خطوط آهن پرهزینه تر 

نیز هستند.
به  آهن  خط  بین المللی  شبکه  امروزه  جهت،  همین  به 
وجود آمده که بیش ترین رقم کارهای ترانزیتی از طریق 
با  گذشته  در  که  نیز  افغانستان  می گیرد.  صورت  آن 
مشکالتی در این زمینه مواجه بوده است، با احداث خط 
تاجکستان،  و  ترکمنستان  افغانستان،  بین  جدید  آهن 
به  شدن  وصل  جهت  در  را  گام ها  نخستین  می تواند 
این راه بردارند و به عبارت دیگر احداث این خط آهن 

می تواند افغانستان را به این مساله نزدیک نماید.
پالن خط آهن ملی افغانستان

افغانستان به طور فعاالنه برنامه ساخت و ساز »همکارانه« 
خود را برای رسیدن به هدف درازمدت »گذرگاه عمومی« 
و اتصال به شرق، جنوب، غرب و مرکز آسیا اجرا می کند. 
طبق پالن های طراحی شده، طول کل خط آهن اصلی 
رسید،  خواهد  کیلومتر   ۰۰۶۲ حدود  به  افغانستان 
همچنان هشت خط آهن دیگر برای اتصال به تاجکستان، 
ازبکستان، ترکمنستان )۲(، ایران و پاکستان )۳( که پنج 

کشور همسایه می باشد، نیز در برنامه قرار دارد.
طول کل خط آهن مرز افغانستان-ازبکستان ۵۷ کیلومتر 
به کار کند؛  آغاز  قرار است در سال جاری  می باشد که 
 mm )گیج(۴۲۵۱  اهن  خط  این  خطوط  بین  عرض 

می باشد. ــ
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پرو موقعیت  1 . 5 z

این خط بخشی از شبکه اصلی خط آهن افغانستان است 

کاربرد عمده آن پاسخگویی به حجم ترانسپورتیشن 
و 

از  هره برداری 
ب و  منطقه  اقتصادی  انکشاف  از  حاصل 

حجم  به  پاسخگویی  همچنان  و  مسیر  معدنی  منابع 

افغانستان  ت 
ترانزی و  واردات/صادرات  به  مربوط  بار 

می باشد. این خط اهن برای حمل و نقل مسافرین و 

ستفاده خواهد شد.
بار ا

ضرورت ساخت خط آهن افغانستان

 پروژه یک کانال ترانسپورت با ظرفیت باال را 
)۱( این

تولید می کند که نقش مثبت در انکشاف اقتصادی و 

اجتماعی افغانستان خواهد داشت.

معدنی  منابع  انکشاف  باعث  می تواند  پروژه  ن 
ای  )۲(

ستفاده 
ن پروژه ا

شود. با اجرای ای
سیر راه 

موجود در م

خایر ارزشمند موجود ممکن می شود.
اقتصادی از ذ

ن پروژه شاهراه اصلی ترانسپورتیشن شمال به 
)۳( ای

انتقال  ود 
افغانستان را می سازد که موجب بهب جنوب 

 و دنیا می شود.
کاال بین افغانستان

کاری  شغلی  فرصت های  ایجاد  باعث  روژه 
پ این   )۴(

 در افغانستان می شود.
بیشتری

که  است  شده  طراحی  شکلی  به  آهن  خط  پروژه 

باعث بهبود شبکه یکپارچه ترانسپورت در افغانستان، 

و  اجتماعی  انکشاف  راه،  معدنی مسیر  منابع  انکشاف 

اقتصادی افغانستان و بهبود کیفیت زندگی باشندگان 

کامالً  آهن  این خط  بنابراین ساختن  د. 
راه شو مسیر 

ضروری می باشد.

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

ــــــــــــــــــــــ ـ

38



ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

خط آهن ملی جدید افغانستان یعنی پروژه تورخم-
افغانستان  شرق  شمال  منطقه  در  کابل-حیرتان 
افغانستان  اولین خط آهن  این خط آهن  قرار دارد. 
می باشد و شهرهای عمده موجود در مسیر آن شامل 
جالل آباد، کابل، چاریکار، کندز و ... می شود که نقاط 
خط  مسیر  انتخاب  برای  اقتصادی  و  سیاسی  عمده 

آهن هستند.

آهن  راه  اصلی  بررسی طرح 
طرح اصلی خط آهن در این پروژه به اساس برنامه 

شبکه خط آهن ملی افغانستان خواهد بود.
جالل آباد، کابل و کندز شهرهای بزرگ طول مسیر 
هستند و معدن آهن حاجی گک، معدن سنگ ذغال 
بامیان، معدن مس عینک و معادن دیگر نیز در مسیر 
قرار می گیرند تا مسافران و بار بیشتری جذب شوند 
آهن  پیدا کند. مسیر خط  انکشاف  اقتصاد محلی  و 

نقشه خطوط سرتاسری راه آهن در داخل افغانستان و حلقه اتصال با دیگر کشورها

این پروژه از این نقاط مهم اقتصادی خواهد گذشت.
 - تورخم  مسیر  برای  آهن  طرح خط 

باد جالل آ
بزرگ  دره  راستای  در  قسمت  این  در  آهن  خط 
قسمت  در  منطقه  این  در  دارد،  قرار  کابل  دریای 
است،  باز  منطقه  دارد،  وجود  تراس  دریا  جنوب 
راستای  در  کشور  دو  کننده  متصل  اصلی  بزرگ راه 
زمین های  و  متراکم  قریه های  می باشد،  دریا  جنوب 
تورخم،  دارد،  وجود  مسیر  طول  در  زیادی  زراعتی 
چورا گاالی )yalaG arohC()yalaG arohC( و 
جالل آباد در قسمت جنوبی دریا قرار دارند. قسمت 
شمالی دریا دارای کوتل های بسیار است و فقط یک 
 sahK()hamaK sahK( شهر بزرگ خاص کاماه

hamaK( در مسیر آن قرار دارد.
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جدید آهن  خط 
روی  از  مرز  کنترول  پسته  از  عبور  از  پس  آهن  خط 
دریای تورخم می گذرد و در راستای سمت راست دریای 
ایستگاه  از  می کند. سپس  غرب حرکت  به سمت  کابل 
ایستگاه  و   )lyehK  ianhC( خیل  چنای  بار  انتقال 
رود  سرخ  دریای  روی  از  و  می گذرد  جالل آباد  جنوب 
و  ۱A حرکت  بزرگراه  راستای  در  می کند. سپس  عبور 
به وسیله تونل از کوه ووچ غار )rahG hcuW( عبور 
می کند و توسط خط آهن اتصالی به کابل می رسد. پس 
از عبور از ایستگاه کابل به سمت شمال و چاریکار حرکت 
می کند و بر خالف دریای غوربند حرکت و به وسیله تونل 
mk۹۲.۵ از بند چاربندک عبور می کند. پس از حرکت 
گذرگاه  از   )nakehS( شیکان  دریای  جهت  خالف  در 
بهگندان )nadnagheB( والیت بامیان به وسیله تونل 

نقشه طرح خط آهن در جالل آباد

lennut mk۹۶.۶ می گذرد. سپس از دوشی در راستای 
بغالن  ایستگاه  و  از پل خمری  و  دریای صیغان حرکت 
عبور می کند و از سمت شمال در راستای دریای کندز به 
ایستگاه شهر کندزمی رسد. پس از عبور از بیابان در غرب 
از طریق خلم به ایستگاه نایب آباد می رسد و باالخره به 

مقصد نهایی یعنی ایستگاه خط آهن حیرتان می رسد.
طول خط آهن جدید mk۵۰.۶۵۸ و تعداد ایستگاه های 

آن ۹۵ ایستگاه می باشد. 

عینک فرعی  آهن  خط 
خط آهن فرعی عینک از قسمت غربی ایستگاه کابل آغاز 
می شود و برای دور زدن شهر در شرق به سمت جنوب 
حرکت می کند. سپس به وسیله تونل از کوه منارای غار 
می گذرد و ایستگاهی در مقصد نهایی یعنی معدن مس 

عینک ساخته خواهد شد.
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گیری نتیجه 
حال  عین  در  و  ترین  مطمئن  از  یکی  که  آهن  خط 
شمار  به  جهان  در  نقل  و  حمل  های  راه  سودآورترین 
می رود. اما متاسفانه  افغانستان تا هنوز از این دستاورد 
صنعتی سده های اخیر بهره ای نبرده است. عواملی مانند 
جنگ، ناامنی، ضعف مالی دولت و نبود طرح های کالن 
و اراده مستحکم دولت برای اجرایی سازی طرح توسعه 
که  اند  بوده  عواملی  جمله  از  افغانستان  داخل  آهن  راه 
تا کنون افغانستان با گذشت بیش از یک دهه از دولت 
جدید در این کشور موفق به ایجاد زیر ساخت های الزم 
نشده  افغانستان  ملی  آهن  راه  پروژه  سازی  عملی  برای 

است.
اکنون با عملی سازی بخش های از طرح کالن راه آهن 
ملی افغانستان گامهای اندکی در این زمینه برداشته شده 
است. از جمله طرح خط آهن میان سه کشور افغانستان، 
تاجیکستان و ترکمنستان. طرح حکومت های افغانستان، 
عامل اصلی در عدم استفاده از این صنعت در افغانستان 
از  مهم  این  نیز  گذشته  سال  شش  در  حتا  است.  بوده 
و  نگرفته  قرار  توجه  مورد  افغانستان  های  دولت  سوی 
هزینه ای برای آن اختصاص داده نشده است. اما به نظر 
خط  اهمیت  منطقه،  و  همسایه  کشورهای  رسدکه  می 
در  آن  نقش  به  و  کرده  احساس  افغانستان  در  را  آهن 

توسعه اقتصادی شان پی برده اند. 
عنوان  به  همیشه  افغانستان  در  آهن  احداث خط  طرح 
یک ضرورت مطرح بوده و هیچگاه عملی نشده است. در 
پهلوی احداث خط آهن در شمال، احداث نیروگاه برق 
ذغالی از دیگر نیازمندی های افغانستان به شمار می رود. 
درهء  ولسوالی  در  مثاًل  نیروگاهی  چنین  که  بود  ممکن 
صوف در شمال که سرشار از معادن ذغال سنگ است، 

ساخته میشد. 
ساخته شدن خط آهن شمال که مزار شریف را از طریق 
بندر حیرتان باخط آهن ازبکستان وصل می کند، نقطه 

آغاز، برای افغانستانی با خط آهن خواهد بود. 
همچنین احداث خط آهن غرب کشور که توسط کشور 
هرات  شهر  های  نزدیکی  تا  قلعه  اسالم  مرز  از  ایران، 
کشیده شده است، شروع احداث خط آهن از غرب کشور 
است که افغانستان را به بندر چابهار در ایران وصل می 

کند.
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راه آهــن شمال؛  
خـطی بسوی   امـید    

و  آینده  افغانســتان     

به  متکی  خشکه  به  محاط  افغانستان  در  نقل  و  حمل 
وضع  چندان  کلی  طور  به  که  است  جاده ای  راههای 
مطلوبی ندارد. عالوه بر آن، پایانه های این راهها در برخی 
دشواری هایی  با  پاکستان  جمله  از  همسایه  کشورهای 

همراه بوده است.
از زمانی که راه های دریایی در سده ۱۹ در جهان توسعه 
یافت، شبکه راه های زمینی در افغانستان از نظرها افتاد 
و به دنبال آن هر بار که روسیه تزاری و هند بریتانیایی 
برآمدند،  افغانستان  در  آهن  راه  شبکه  تمدید  صدد  در 
یا یکی از این دو ابرقدرت وقت با آن مخالفت کردند یا 

حکومت های وقت افغانستان مانع ساخت آن شدند.
از جمله وقتی که روسیه در سال ۱۸۸۵ پیشنهاد کرد 
که راه آهنی از روسیه به سرخس ایران، هرات و قندهار 
مخالفت  آن  با  بریتانیایی  هند  دولت  بسازد،  افغانستان 
کرد. چرا که بریتانیا آن را خطری برای منافع خود در 

هند می دانست.
 ،۱۹۲۸ در  جمله  از  و  مورد  چند  در  وقتی  همچنین 
بریتانیایی ها پیشنهاد کردند که شبکه راه آهن پیشاور 
حکومت  کنند،  تمدید  قندهار  و  کابل  جالل آباد،  تا  را 
استعماری  اهداف  راستای  در  طرحی  را  آن  افغانستان 

بریتانیا دانست و با آن موافقت نکرد.
پس از آن برای دهها سال افغانستان هیچ برنامه ای برای 
نظر  به  هم  حاضر  حال  در  و  نداشت  آهن  راه  ساخت 
می رسد که این موضوع در سایه مسایل سیاسی کم رنگ 

باشد.
به این ترتیب، افغانستان هنوز با داشتن شبکه ملی راه 
آهن فاصله زیادی دارد و پیوستن آن به شبکه بین المللی 

راه آهن هم با چالش های فراوانی مواجه است.

هوایی  نقل  و  آهن، حمل  راه  و  راههای جاده ای  از  غیر 
فراوانی هنوز  به دالیل  دارد که  اهمیت  افغانستان  برای 

خیلی در اقتصاد افغانستان نقش ندارد.
کار عملی ساختن این خط آهن روز پنجم ژوئن از سوی 
تاجیکستان  و  ترکمنستان  افغانستان،  جمهوری  روسای 

در آتامیرات ترکمنستان افتتاح شد.
این روزها بحثی که بیش از همه توجه مردم افغانستان 
را به خود معطوف کرده، سرنوشت افغانستان بعد از سال 
۲۰۱۴ است و اینکه سیاست و اقتصاد افغانستان به کدام 

سو خواهد رفت؟
بودجه  و  امکانات  با  توانست  خواهد  چگونه  افغانستان 
زیربنایی،  دفاعی،  امنیتی،  هنگفت  مصارف  محدود، 

بهداشتی و خدماتی خود را فراهم کند؟
و  از سرحدات  تا  قادر خواهد شد  باالخره  افغانستان  آیا 
تمامیت ارضی خود به حیث یک کشور مستقل بدون اتکا 

به کمک های نظامی جهان دفاع کند؟
این سواالت اذهان مردم را در داخل و خارج افغانستان 

فراگرفته است.
تحلیلی  برنامه های  بیشتر  و خارجی  داخلی  های  رسانه 
از  پیش  انتظار  وضعیت  و  منفی  نمای  ارائه  به  را  خود 

بحران در افغانستان اختصاص داده اند.
و  مثبت  خبر  یک  پخش  که  می بینیم  پیوسته  اما 
امیدوارکننده در مورد افغانستان به سرعت در شبکه های 
و  بیننده  هزارها  بوک  فیس  مانند  اینترنیت  اجتماعی 

طرفدار پیدا می کند.
این نشان می دهد که تا چه اندازه مردم افغانستان نیازمند 

امید به آینده هستند.
یکی از روزنه های امید افغانستان و مردم این کشور، به 
آینده روشنتر و توسعه پایدار، استفاده موثر از موقعیت 
شاهراه  عنوان  به  کشور  این  جغرافیایی  استراتژیک 
ترانزیتی بین آسیای مرکزی، جنوبی و جنوب شرق آسیا 

است که سال ها است این مسیر مسدود بوده است.
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تفاهمنامه همکاری های ترانسـپورتی
خبر امیدوار کننده در این زمینه امضای تازه ترین تفاهمنامه همکاری 
های اقتصادی و ترانسپورتی سه جانبه بین تاجیکستان ـ افغانستان 

ـ ترکمنستان است.
بر اساس یکی از مواد این تفاهمنامه، سه کشور برای احداث خط راه 

آهن که این کشورها را با هم وصل کند، توافق کردند.
روسای  سوی  از  ژوئن  پنجم  روز  آهن  راه  این  ساختن  عملی  کار 
آتامیرات  در  تاجیکستان  و  ترکمنستان  افغانستان،  جمهوری 

ترکمنستان افتتاح شد.
این خط اتصاالتی راه آهن، از آتامیرات و امام نظر ترکمنستان شروع 
مزار  ـ  شبرغان  ـ  اندخوی  شهرهای  آقینه،  بندر  از  گذر  با  و  شده 
شریف ـ خلم ـ کندز و شیرخان بندر افغانستان به شبکه خطوط آهن 

تاجیکستان وصل خواهد شد.
بود که در  از ۵۹۰ کیلومتر خواهد  این مسیر بیش  طول مجموعی 
در  البته  می کند.  عبور  افغانستان  از خاک  آن  کیلومتر  حدود ۴۰۰ 
افغانستان هم مطالعات امکان سنجی و فنی بر بخشی از مسیر اصلی 
این خط جریان دارد و کار ساختن آن پس از تکمیل این مطالعات 

آغاز خواهد شد.
بخشی از هزینه مالی ساختمان این راه آهن را بانک توسعه آسیایی 

به عهده خواهد گرفت.

راه بـدیل
این بهترین نمونه از میزان تاثیر موقعیت افغانستان در توسعه و رشد 

تجارت و اقتصاد در منطقه است.
ملموس  و  برای هر سه کشور، چشمگیر  این خط  اقتصادی  مزایای 

است.
نیاز  وجود  با  ترکمنستان  و  تاجیکستان  های  کشور  حاضر  حال  در 
با  شان  روابط  داشت  نظر  در  با  ترانزیتی،  کوتاه  مسیر  به  شدید 
آهن  راه  شبکه  طریق  از  را  تجاری  کاالهای  اند  مجبور  ازبکستان، 

روسیه انتقال دهند، که این خود امری است زمان گیر و پرهزینه.
از  گذرد  می  افغانستان  خاک  از  که  ای  شده  پیشنهاد  مسیر  اما 
یک طرف بدیل مناسب و کم هزینه ای برای اتصال ترکمنستان و 
تاجیکستان است و از طرف دیگر درآمد خوبی را نصیب افغانستان 

خواهد کرد.
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درآمد و اشتغالـزایی
دالر  میلیون  صد  حدود  در  ساالنه  که  شود  می  برآورد 
این  که  افغانستان شود  نصیب  آهن  راه  از  ترانزیت  حق 
سرمایه می تواند در توسعه سریع راه آهن افغانستان به 

مصرف برسد.
مواصالتی  خط  این  احداث  نتیجه  در  دیگر  جانب،  از 
ایجاد  کشور  سه  هر  مردم  برای  شغل  ها  صد  آهن  راه 
زدایی،  فقر  عرصه  در  است  گامی  خود  که  شد  خواهد 
مبارزه با مواد مخدر و باالخره توسعه اقتصادی افغانستان 

همسایه هایش.
تاجران افغان با استفاده از این مسیر می توانند با هزینه 
اروپا دست  و  روسیه  قزاقستان،  های  بازار  به  کم  بسیار 

پیدا کنند.

توسـعه شبکه راه آهن در افغانسـتان
بهره  احداث،  برنامه ریزی،  که  است  داده  نشان  تجربه 
در  آهن  خطوط  شبکه  نگهداری  و  مراقبت  برداری، 

مقایسه با جاده ها بسیار اقتصادی تر است.
البته باید گفت که نظام و شبکه راه آهن نیاز به قوانین و 
پیش زمینه هایی در عرصه راهبرد های توسعه ای، ایمنی 

و بهره برداری دارد.
راه  اداره  ایجاد  نیازها،  این  با تشخیص  افغانستان  دولت 
آهن افغانستان را در ماه نوامبر ۲۰۱۲ از طریق شورای 
و  تدوین  مسئولیت  اداره  این  کرد.  تصویب  وزیران 
ترتیب تمام قوانین و مقررات مربوط به خطوط راه آهن 
افغانستان را در کنار پیشبرد دیگر امور مربوط به راه آهن 

به دوش دارد.
انتظار می رود که شبکه نوایجاد راه آهن افغانستان نه تنها 
برای رشد اقتصاد داخل این کشور بلکه در رشد اقتصاد 
منطقه و ایجاد دهلیزهای عبور و انتقال منابع طبیعی در 

داخل و خارج افغانستان نیز نقش موثر ایفا کند.
افغانستان  آهن  راه  توسعه  و  تاسیس  دلیل  همین  به 
اقتصادی  های  همکاری  سازمان  چون  های  سازمان  را 
منطقه ای  اقتصادی  های  همکاری  سازمان   )ECO(
های  همکاری  اتحادیه   ،)CAREC( مرکزی  آسیای 
گروپ  همچنین  و   )SARC( جنوبی  آسیای  منطقه ای 

هشت )G۸( نیز حمایت می کند.
پروژه  این  که  است  آن  نشاندهنده  نهادها  این  حمایت 
پیش  به  بلند  گام  یک  افغانستان  و  شد  خواهد  اجرایی 

خواهد گذاشت.
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وزارت زراعت وآبیاری گفت که امسال روند ترویج آبیاری 
قطره  ای به ۲۱ والیت کشور ُگسترش خواهد یافت.

مسؤوالن این وزارت گفته اند که بکارگیری از فناوری های 
تازه در کار آبیاری، می تواند گذشته از جلوگیری از ضایع 
برای  را  تا کشتزار، مشکل کمبود آب  از منبع  شدن آب 
برای کشت،  نیز کاهش می دهد. حل کمبود آب  کشت 
جلوگیری از ضایع شدن آب در منبع و کشت زار، ُرشد 
سریع نباتات و افزایش حاصالت از سودمندی های شیوهء 
آبیاری قطره ای هستند که با بکارگیری از فناوری های 

معیاری در این بخش عملی می شوند.
وزیر زراعت و آبیاری، محمد آصف رحیمی گفته است: ما 
فکر می کنیم که بکارگیری از این شیوه ها می تواند ما را 
کمک کند تا بیشترین زمین هایی که تا کنون به سبب 
کمبود آب کشت نمی شدند، پس از این کشت شوند و این 
یگانه راه خوب برای حل مشکالت کمبود آب در مزرعه 

است. 
اما شماری از کشاورزان در ولسوالی های اطراف کابل از 
این فناوری تازهء آبیاری چیزی نمی دانند و افزوده اند که 
مشکل کمبود آب برای کشت هایشان هنوز هم حل نشده 
است. یکی از کشاورزان ولسوالی بگرامی کابل، حفیظ اهلل 
گفته است: از سیستم قطره ای شنیدیم، اما نمی دانیم که 
چه رقم است و ما همیشه مشکل کمبود آب داشتیم هر 
مشکل  ما  می باشد،  زیاد  ها  باران  که  سنبله  ماه  تا  سال 
کمترداریم، اما پس از آن تا آخرسال با مشکل رو به رو 

می شویم. 
این در حالی ا ست که گفته می  شود حکومت از چند سال 
برنامه  آبیاری قطره ای را در  بدین سو، همه ساله شیوه 
هایش می گنجاند، اما ظاهرأ دیده می شود که آموزش ها 
در این زمینه و فراهم ساختن این فناوری برای کشاورزان 

چندان چشمگیر نبوده اند.

کار ساختمان بند سلمای هرات هشتاد درصد تکمیل شده 
است. انتظار می رود این بند تا زمستان پیش رو به بهره 

برداری سپرده شود.
مسووالن محلی والیت هرات از پیشرفت هشتاد درصدی 
تا  گویند:  می  داده  خبر  سلما  بند  پروژه  ساختمان  کار 
زمستان پیشرو کار این پروژه اساسی و زیر بنایی تکمیل و 

به بهره برداری سپرده خواهد شد. 
والیت  چشت  ولسوالی  در  که  سلما  برق  آبی  بزرگ  بند 
هرات موقعیت دارد بر عالوه آبیاری ۷۵ هزار هکتار زمین 
باشد.  می  دارا  نیز  را  برق  میگاوات   ۴۲ تولید  ظرفیت 
سیدفضل اهلل وحیدی والی هرات با ابراز رضایت از بهبود 
پیشرفت ساختمان بند سلما گفت که در حال حاضر در 
روند کار ساخت بند سلما هیچ مانعی وجود ندارد و تاکنون 
بیش از هشتاد درصد کار این بند بزرگ پیش رفته است.

بر پایه معلومات مسوالن حوزه دریایی هریرود؛ بند سلما 
به عرض یکصد و هفت   و  پنجاه متر  و  ارتفاع پنجصد  با 
متر ساخته می شود که ظرفیت آبیاري هفتاد تا هفتاد و 
را  برق  تولید چهل دو میگاوات  و  پنج هزار هکتار زمین 

دارا میباشد.
بند  پروژه  ساخت  کار  در  تأخیر  که  است  حالی  در  این 
شهروندان  از  برخی  اعتماد  عدم  موجب  هرات  سلمای 
هرات نسبت به تعهدات مقام های محلی این والیت شده 

است. 
زمان  در   ۱۳۵۷ سال  در  هرات  سلمای  بند  کارساخت 
از  بعد  که  آغاز  خان  داوود  محمد  جمهوری  ریاست 
پیشرفت بیست و پنج درصدی و آغاز جنگ های داخلی 
کار آن متوقف شد. اما با سقوط رژیم طالبان و روی کار 
آمدن حکومت جدید، ساخت این بند در اوایل سال ۱۳۸۵ 

آغاز گردید که تا حاال ادامه دارد.
بند سلما، به کمک کشور هندوستان در یکصد و شصت و 
دو کیلومتری شرق شهر هرات، در ولسوالی چشت شریف 

باالی دریای هریرود ساخته می شود.

به  ی  ا قطره   بیاری  آ ترویج  وند  ر
یافت هد  خوا ُگسترش  والیت   2 1

بند سلمای هرات  کار ساختمان 
است رفته  پیش  هشتاد درصد 



احداث  کار  زمانیکه  تا  »افغانستان،   /  1392 حوت   19
نکند،  آغاز  را  آهن  خط  کیلومتری   3600 کوتاه  مسیر 
کلید اساسی برای باز کردن َدِر ثروت معدنی این کشور 
اختیار داشته  نمیتواند در  را  از جمله آهن، مس و طال 

باشد.« 
انترنتی  ازسایت  که  گزارشی  در  مطلب،  این 
)BLOOMBERG( منتشر گردیده، اظهار شده است. 
راه های  احداث  یادشده، دراین گزارش در مورد  سایت 
خط آهن افغانستان، مشکالت و وضعیت  فعلی این پروژه 
افغانستان  از  نیروهای نظامی خارجی  با توجه به خروج 

بعد از 201۴ نیز تحقیق نموده است. 
ها  تازه گي  به  فوایدعامه،  وزارت  احمدشاه وحید معین 
گفته است که در پالن25 ساله خط آهن؛ افغانستان با 

جهان وصل میگردد. 
بربنیاد معلومات وحید، این خط آهن در شمال؛ افغانستان 
را با آسیای مرکزی و چین، در شرق و جنوب با پاکستان، 

و در غرب با ایران وصل میسازد. 
به گفته معین وزارت فوایدعامه، بزرگترین مانع در این 
راستا،  پیدا کردن میلیاردها دالر مورد نیاز برای ساخت 

چنین شبکۀ خط آهن است. این درحالیست که توکیشی 
از  قبل  چندی  آسیایی،  انکشاف  بانک   رئیس  جوجی 
کمک 165 ملیون دالری  این بانک خبرداده است که به 
گفتۀ موصوف، کمک یادشده برای احداث 97 درصد راه 
آهن کوتاه از ازبکستان به مزار شریف که کمتر از یکصد 
احداث  موصوف،  میرسد.  مصرف  به  باشد،  می  کیلومتر 
خط آهن را برای حمل ثروت های معدنی افغانستان به 
حیث یک کشور محاط به خشکه، حیاتی خوانده افزود 
که افغانستان ازاین طریق میتواند به کشورهای همسایه 

و بازارهای جهانی، راه پیدا کند. 
درگزارش منتشرشده سایت »بلومبرگ« از قول جوجی 
آمده است: »برای اعمار این راه آهن، ضرورت به سرمایه 
منابع  یا  و  افغانستان  دولت  که  باشد  می  بزرگ  گذاری 

کمک رسانی به تنهایی نمیتوانند آنرا فراهم نمایند.« 
تیموتی کریستنسن یک افسر اردوی امریکا و رئیس تیم 
گفته  آهن  خط  درعرصۀ  افغانها  با  همکاری  و  مشورتی 
حفظ  و  تأمین  جمله  از  موجود،  مشکالت  »حل  است: 
پنداشته  افغانها  اساسی  نیازهای  از  آهن،  خط  امنیت 

میشود.« 
افغانستان نیروی  به اساس معلومات کریستنسن، دولت 

افغانستان مواد معدنی 
آهن  بدون خط   

یابد ه  را ر جهانی  بازا به  ند  توا نمی 
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ساحه  در  آهن،  راه  حفاظت  برای  را  نفری  پولیس۴70 
مستقر  بلخ،  والیت  در  حیرتان  مرزی  شهر  آباد  نایب 
نموده است. درعین حال، سخنگوی والی بلخ منیر فرهاد؛ 
آباد  نایب  از ساحه  راه آهن که  تایید کرد که در مسیر 
خاص  قطعه  یک  دارد،  امتداد  مزارشریف  الی  حیرتان 
این خط  امنیت  تامین  برای  آهن(  راه  محافظت  )قطعه 
آهن توظیف شده، که در این قطعه بیش از یکصد پولیس 

جابجا شده اند. 
وی گفت: »این قطعه، تمام مسوولیت های امنیتی خط 
مشورتی  تیم  رئیس  همچنان  دارند.«  دوش  به  را  آهن 
وهمکاری با افغانها، نقش وهمکاری مردم را در حفاظت 
راه آهن اساسی پنداشته، میگوید که برای قریه جاتی که 
در مسیر راه خط آهن موقعیت دارند، باید پروژه های عام 
المنفعه داده شود تا باشنده های این قریه جات، در حفظ 

امنیت این پروژه نقش مثبت ایفا نمایند. 
کریستنسن که با یک رسانه درشهر کابل صحبت نموده 
آهن، یک چالش  »امنیت  درمسیرراه خط  است:  گفته 
باید  آن  کاهش  برای  و  نیست،  قابل حل  غیر  اما  است؛ 
 BLOOMBERG گزارش  در  گیرد.«  صورت  تالش 
نوشته شده است که تا کنون، استراتیژی دولت افغانستان 
استخراج  قراردادی  های  شرکت  که  است  بوده  طوری 
احداث  به  مکلف  ها،  دیگرمسوولیت  برعالوۀ  معادن، 
ایران  به کشورهای  مواد معدنی  انتقال  خط آهن جهت 
و پاکستان  نیز بوده اند. درگزارش، مشخصا به مشکالتی 
به  حاجیگک  آهن  معدن  پروژه  قراردادی  در  اخیراً  که 

وجود آمده، اشاره شده است. 
والیت  حاجیگک  معدن  پروژۀ  گزارش،  ازاین  نقل  به 

بامیان که در یکصد کیلومتری غرب کابل موقعیت دارد، 
در ماه قوس سال 1390 هجری شمسی، به ارزش 11 
میلیارد دالر با کمپنی »فوالد« دولت هند عقد شد؛ اما 
با دولت  راه آهن  اختالفات روی ساخت  به سبب  اخیراً 

افغانستان، به تعویق افتاده است. 
انتقال  و  استخراج  برای  درابتدا  گزارش،  این  بربنیاد 
آهن حاجیگک، طرح طوری بود که باید یک کارخانه با 
ظرفیت تولید 800 میگاوات برق و خط آهن، به فاصله 
900 کیلومتر از حاجی گگ الی زاهدان ایران و به بندر 
اس  سی  اما  گردد.  اعمار  فارس  خلیج  در  ایران  چابهار 
ورما رئیس کمپنی »فوالد«  در دهلی نو، گفته است:« ما 
دربرابر پروژه معدن آهن حاجیگک متعهد باقی میمانیم؛ 
امکانات  از  برخی  افغانستان  دولت  که  داریم  انتظار  اما 
عمومی، مانند شبکه راه آهن را که معدن را به بندر وصل 
کند،  برای ما ارائه نماید.« وی عالوه کرد: »ما متعهد به 
الی  پیشرفت مرحله وار و سرمایه گذاری در جریان ده 
دوازده سال )آینده( هستیم.« از سوی دیگر قرارداد معدن 
مس عینک نیز با مشکل مشابه در مورد اعمار خط آهن 
است  گفته  مالیه  وزیر  داکترزاخیلوال  رومیباشد.  به  رو 
قرارداد مس عینک، سرمایه  به دست آوردن  از  بعد  که 
گذاران چینایی وعده نمودند تا خط آهن را اعمار نمایند. 
»هنگامیکه  است:  افزود  اظهارامیدواری  با  زاخیلوال 
کارعملی استخراج مس عینک آغاز شد، یقیناً ما انتظار 
خواهیم داشت تا راه آهن از مس عینک به تورخم الی 
پشاور اعمار گردد.« این درحالیست که پروژۀ استخراج 
مس عینک، هفت سال بعد از سرمایه گذاری، به ارزش 
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سه میلیارد دالر توسط کمپنی چینایی، برعالوۀ تهدیدات 
امنیتی، به دلیل حفاری آثار بودایی به تعویق افتاده است. 
اما وزارت معادن و پطرولیم، اظهار اطمینان مینماید که 
مشکالت پروژه های بزرگ استخراجی معادن بخاطر نبود 
استخراجی حل  بزرگ  از سوی کمپنی های  خط آهن، 
خواهد شد. از سوی دیگرعبدالجمیل حارس معین وزارت 
معادن و پطرولیم می گوید که سرمایه گذاران هندی، بر 
تعهد طویل المدت خود وفادار بوده ومیخواهند استخراج 
نیاز  1.5میلیون تُن فوالد در سال را برای فراهم سازی 
تازه گی  به  برآن،  افزون  نمایند.  آغاز  افغانستان،  داخلی 
کمپنی فوالد هندی، به رسانه ها گفته است که آنان در 
ازاین  به هیچ وجه  و  بوده  متعهد  پروژه آهن حاجیگک 
پروژه آهن، صرفنظر نخواهند کرد. اما کریستنسن رئیس 
تیم مشورتی وهمکاری با افغانها می گوید که در مسیرراه 
اساس  به  که  میباشد  نیز  ها  پل  اعمار  به  نیاز  آهن؛  

محاسبه، حدود یک میلیارد دالر هزینه ضرورت است. 
و  افغانستان  ترکمنستان،  آهن  خط  کار  که  افزود  وی 
تاجکستان که برای حمل و نقل حوزه نفت و گاز شمال و 
مواد معدنی افغانستان اهمیت خاص دارد، آغاز خواهد شد. 
موصوف به این نظراست که احداث همچو یک خط آهن 
در جنوب افغانستان، می تواند ارتباط کشور را با بنادر ایران 
بتاریخ 15  این پروژه خط آهن،  برقرار کند.  و پاکستان، 
جوزای سال روان هجری شمسی، توسط رؤسای جمهور 

افغانستان، ترکمنستان و تاجکستان رسماً افتتاح شد. 

در افتتاح این پروژه، رئیس جمهور ترکمنستان بر اجرای 
فوری این پروژه تاکید کرده و به وزارت راه آهن کشورش 
دستور داده است که تا سال 2015 میالدی، ساخت این 

راه آهن را به پایان برساند. 
آینده  در  است  قرار  عامه،  وزیرفواید  معلومات  بنیاد  بر 
انکشافی  بانک  مطالعات؛  این  تکمیل  از  بعد  نزدیک 
جهت  دالر  میلیون   2۴0 اعطای  موافقتنامه  آسیایی، 
به  افغانستان  دولت  با  را  مسیر  این  از  قسمتی  تمویل 
امضا برساند. همچنان نجیب اهلل اوژن وزیر فواید عامه، 
 85 بوده،  کیلومتر   590 مجموعٌا  آهن  خط  این  طول 
کیلومتر داخل خاک ترکمنستان، ۴50 کیلومتر در داخل 
تاجکستان  داخل خاک  کیلومتر   55 و  افغانستان  خاک 
نظر  امام  و  آتامراد  شهر  از  آهن،  خط  این  باشد.  می 
شود  می  آغاز  افغانستان  سرحد  به  نزدیک  ترکمنستان 
و تا مناطق آقینه، اندخوی، شبرغان و مزارشریف امتداد 
می یابد و پس از آن، از طریق شیرخان بندر والیت کندز 
به پنج پایین و منطقه کولخوزآباد تاجکستان، وصل می 
فواید  وزارت  معین  وحید  احمدشاه  دیگر  ازسوی  گردد. 
که  دهد  می  نشان  ابتدایی  محاسبات  که  میگوید  عامه 
بودجه احداث راه آهن در سراسر کشور، 2 میلیون دالر 
فی کیلومتر در دشت ها و17 میلیون دالر فی کیلومتر 
این هزینه شامل  بود، که  ها خواهد  در شاهراه سالنگ 

مصرف ماشین آالت و وسایل نقلیه باری نمی باشد. 
به  اشاره  با    BLOOMBERG ازگزارش  قسمتی  در 
سرمایه گذاری ها در راستای استخراج معادن افغانستان 
آمده است که رئیس جمهور حامد کرزی، در ماه دسمبر 
سال گذشته، درصحبتی با سرمایه گذاران هندی گفته 
افغانستان،  است که  درسرمایه گذاری استخراج معادن 
تا کنون کشورهای چین و هند نقش کلیدی داشته اند، 

نه امریکا.  
مواد  که  بود  قادرنخواهند  افغانها  اینکه  بیان  با  گزارش، 
معدنی را از کشور جنگ زده شان استخراج، حمل و نقل 
و صادر نمایند، افزود است که بررسی های سال گذشته 
نشان میدهد که افغانستان، فاقد ذخایر مواد فسفات است 
که معموال در استخراج مس استفاده می شود.  ازسوی 
کمپنی  درمورد  پطرولیم  و  معادن  وزارت  معین  دیگر، 
آنها مایل  این معنا نیست که  به  چینایی میگوید: »این 
به پروسس آن در داخل کشور نیستند؛ ما در مذاکرات، 

برای پیدا کردن یک راه حل هستیم.« 
انجنیر حارس گفت: ازینکه شورای ملی افغانستان تا حال 
تغییرات در قانون معادن را نپذیرفته اند، که به اساس آن 
افغانستان اجازه اکتشاف و استخراج  سرمایه گذاران در 
معادن را به دست بیاورند، ازهمین لحاظ قرارداد یکتعداد 
پروژه های معادن به تعویق افتاده است. وی افزود که اگر 
این قانون به تصویب نیز برسد، »بدون داشتن زیربنای 

مناسب، ما نمی توانیم از افغانستان استخراج نماییم.« 
بلومبرگ، یک ویب سایت خصوصی جهانی می باشد که 
در سال 1982 تاسیس شده و تمام موضوعات خبری را  

در جهان پوشش می دهد.
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افغانستان زما له پاره پاک او سپېڅلى نوم دى ، 
تل يې له لوړو او ژورو په ډک تاريخ وياړم او 
باندې  . په هېواد او خپل تېر تاريخ  وياړېدلى يم 

د وياړ
احساس مې هغه وخت ال پياوړى او د غرور سر 
مې د قطب منار په شان لوړ شي چې زه کله زاړه 
او  قدرت  د  شاهانو  افغاني  د  او  ته الړشم  ډهلي 

عظمت نښې ووينم .
مګر هېره دې نه وي چې زما دا د وياړ احساس 
دا   ، کوي  بدرګه  احساس  ځوروونکى  بل  يو 
وسۍ  بې  اوسنۍ  له  زموږ  احساس  ځوروونکى 
او ناچارۍ څخه خړوبېږي . بې وسي خو ال څه 
کوې ، چې اوس خو ال څوک زموږ هويت هم نه 
مني . د پردو څخه خو ګيله نشته ، خو د افسوس 
د  افغانان  پالي  پردي  ځينې  چې  ده  دا  خو  خبره 

افغانيت او افغانستان سره هم مخالف دي .
له ستر يما نه تر لوى احمدشاه پورې دغه هېواد 
زانګو  فرهنګ  او  پوهې   ، ځواک  د  سيمې  د 

حيثيت  تقاطع  د  فرهنګونو  ډېرو  د  اوهمدارنګه 
تر  زبرځواکو  د  کله  نا  کله  هم  څه  که   . درلود 
يرغل الندې راغلى ، خو هر وخت د دغه هېواد 
په  نه  هېواد  خپل  له  خلکو  غوښتونکو  خپلواکۍ 
کړې  دفاع  احساساتو  اسالمي  او  غرور  افغاني 
ده . چې په دې توګه خلکو خپله هېوادنۍ دنده او 
 . په ښه توګه تر سره کړى دى  اېماني مسوليت 
خو په خواشينۍ سره بايد ووايم هغه مسوليت چې 
واکمنانو د خپلو خلکو او هېواد په وړاندې درلود 
بلکې   ، کړ  نه  يې  سره  تر  چې  دا  يوازې  نه   ،
مظلوم ولس او هېواد ته يې ال نورې ستونزې هم 
وزيږولې . په دې هېواد کې داسې کسان هم واک 
ته ورسېدل چې افغانان يې د نوم په اخيستلو هم 
شرمېږي . د بېلګې په توګه د شاه شجاع او ببرک 

کارمل نومونه يادولى شو .
روسانو او انګرېزانو دا هېواد د نا اهله واکمنانو 

په مرسته ټوټې ټوټې کړ .
او  پېښور  ترې  چا  او  واخان  او  پنجده  ترېنه  چا 

بلوچستان بېل کړل .

اټومـي  په  افغانستان 
محاصره کې

            
 

ضیا الحق ساپی
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نولسمه پېړۍ په همدې اړ او دوړ پاى ته ورسېده 
، خو په شلمه پېړۍ کې هم د افغانانو نولس ، شل 
نه شول . د يوې بلې بال سره مخ شول ، چې د 
دې بال پر سر د کمونېزم تاج و . که څه هم افغاني 
ټولنه يوه ځانګړې دوديزه ټولنه وه ، د کمونيزم 
په مانا او مفهوم ډېرى خلک نه پوهېدل او نه هم 
له  کولو  پلي  د  مفکورو  کمونستي  د  هېواد  دغه 
پاره وړ بستر درلود خو بيا هم د نا پوهو واکمنو 
او  کمونېزم  د  هېواد  دغه  په الس  پالو  پردي  او 
امپريالېزم د مبارزې مرکز وګرزېد . افغانانو د 
تر  ښه  دنده  افغاني  او  اسالمي  خپله  څېر  په  تل 
سره کړه او خپل مقدس جهاد يې د برياليتوب تر 
کچې ورساوه ، خو بيا هم نا اهله لډرانو )ليډرانو 
( خپله دنده پر ځاى نه شواى کړاى او دا هېواد 
يې د سيمه ييزو ځواکونو او مذهبي ډلو د مبارزې 
مرکز وګرزاوه . د اېران افراطي شيعه اېزم ، د 
سعودي وهابېزم او د پاکستان پراختيا غوښتنې په 

اور کې يې افغانان وسوزول .
دا لړۍ روانه وه ، چې پاکستان نوې لوبه د نوي 
او مقدس نامه الندې پيل کړه او د پنځمې سوبې 
د جوړولو خوبونه يې ليدل . چې د دوى دا خوب 
تر يوه حده رښتيا هم شو، خو پاى يې ونه موند 
سپټمبر  د  کال  د2001  خوب  دا  دوى  د  ځکه   .
يوولسمې پېښې سرچپه تعبير کړ . دغې پېښې د 

نړيوالو پام د افغانانو ستونزو ته وګرزاوه . خو 
د نړيوالو دغې پاملرنې او سخاوتمندانه مرستو د 
افغانستان ستونزې اوارې نه شواى کړى . چې د 
دې يو عمده المل د نا اهله واکمنو د ناپوهۍ او د 
بل د غالمۍ پايله ده . په هر حال ، د افغانستان 
همغې  او  ځان  خپل  د  افغانستان  واکمنو  ټولو 
ورځې له پاره غوښتى او تل په دې فکر کې وو 
واک  په  کورنۍ  خپله  او  ځان  خپل  څنګه  چې   ،
کې وساتي . هېڅکله يې د افغانستان په راتلونکي 
او د افغانانو په برخليک سوچ نه دى کړى . چې 
اوسنۍ  افغانستان  د   ، ثبوت  ښه  ادعا  دې  د  زما 
اټومي محاصره ده . که چېرې دوى د افغانستان 
او افغانانو د راتلونکي له پاره فکر کړى واى . 
تدبير يې نيولى واى ، نو نن به افغانان نه يوازې 
دا چې د اقتصادي او امنيتي ستونزو سره مخامخ 
نه واى بلکې د افغانستان د ستراتيژيک موقعيت 
په پام کې نيولو سره به اوس افغانستان د سيمې د 
سردار هېواد په توګه خپل عمده او اساسي رول 
ته  افغانانو  تل   ، واکمنو  افغانستان  د   . درلوداى 
دروغ ويلي دي او د افغانانو د خوشباورۍ او ښه 
نيت نه يې ناوړه ګټه اخيستې ده او تل يې ولس 
په تشو الپو غولولى دى . په هر صورت دا ټولې 
ستونزې به ومنو ، خو د دې يوې ستونزې حل ، 
په افغاني غرور ماته ناشونى ښکاري . چې هغه 
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محاصره  اټومي  افغانستان  د  اوس 
ثابته  دا  حاالتو  اوسنيو  نړۍ  د   . ده 
کړې ده چې د اټومي ځواک لرونکي 
هېوادونه د نورو د تجاوز نه په امان 
يوه  د  په کچه  نړۍ  د  ځانونه  او  دي 
قوت په توګه راڅرګندوي او غواړي 
چې د ضعيفو هېوادونو د برخليک په 
ټاکلو کې مهم رول ولوبوي . د ساري 
د  کال   2008 په  چې  کله  توګه  په 
نومبر په 26 پاکستاني ترورېستانو د 
هندوستان ممبيي ښار تر تروريستي 
وخت  دې  په  نو   ، ونيو  الندې  بريد 
کې د هندوستان د خلکو او حکومت 
غوسه تر دې حده پورې وه چې هره 
شېبه د دې شونتيا وه چې هندوستان 
په پاکستان نظامي بريد وکړي ، خو 
يوازينى شى چې هندوستان يې له دې 
بريد نه راوګرزاوه ، هغه د پاکستان 
اتومي ځواک و . دا مې د يوه ساريپه 

توګه يادونه وکړه .
نن چې موږ په کوم هېواد کې اوسېږو 
او يا د کوم هېواد په اړه خبرې کوو 
چېرې  که  او  دى  افغانستان  هغه   ،
حاالت په همدې ډول روان وي نو په 
افغانستان په  به  نږدې راتلونکي کې 
پوره توګه په يوه اټومي محاصره کې 
راګير شي . زموږ ختيځ ، جنوب او 
جنوب لوېديځ ته د پاکستان په نامه يو 
نا خلفه او بې ثباته هېواد پروت دى ، 
چې د دې هېواد ټول واک په اټومي 
وسله سنبال او بې سره فوځ سره دى. 
په شمال شرق کې مو چين دى چې 
ځواک  نظامي  لوى  ټولو  تر  نړى  د 
او اتومي قدرت لري . په شمال کې 
مو تاجکستان هېواد پروت دى چې د 
افغانستان سره په پوله کې يې روسي 
مخنيوي  د  توکو  مخدره  د  ځواکونه 
په نامه پراته دي . چې روسيه هم د 
سيمې او نړۍ يو پېژندل شوى اټومي 
ځواک دى چې 2800 ښکاره اټومي 
سرګلولې لري . او داسې ويل کېږي 

چې ترکمنستان او قزاقستان هم د اټومي وسلې د السته راوړلو له پاره 
هلې ځلې کوي . په همدې توګه په لوېديځ کې مو اېران ) د افغانستان 
تلپاتې دښمن ( پروت دى ، چې د اېران د اټومي وسلې د ترالسه کولو 
خبره خو اوس ټولو نړيواالو ته د لمر په شان څرګنده ده . د دې ټولو 
ځواکمنو هېوادونو په منځ کې په خېټه وږى ، بې وسلې ، د پرديو په 
مرسته والړ ، خوار او بېوزلى افغانستان پروت دى . نو اوس تاسې 
ووايئ چې اوس افغانستان د اټومي ځواکونو په محاصره کې دى او 

که نه ؟
ايا زمونږه واکمن د دغې خطرناکې محاصرې له پاره کوم تدبير لري 

او کنه ؟
ايا د اټومي ځواک سره مبارزه په افغاني غرور شونې ده ؟

زه په زغرده ويلى شم چې د دې پوښتنو ، ځوابونه منفي دي .
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او بله دا چې ، که نن د اېران او امريکې متحده اياالتو اړيکې سمې شي . نو روښانه خبره ده چې د 
امريکې له پاره به اېران نسبت افغانستان ته لومړيتوب

ولري بيا به نو د افغانستان برخليک په تهران کې ټاکل کېږي ، او يا هم د افغانستان نه نړيوال ځواکونه 
او سعودي عربستان د  پاکستان   ، اېران  د  په شان دا ځل  پېړۍ  افغانستان د نولسمې  به  بيا  نو  ووزي 

مبارزې مرکز وي . د دې ستونزې نه د وتلو له پاره د الندينيو حل الرو وړانديز کوم .
لومړى تر ټولو اسانه او ارزانه الره د افغانستان اوسنيو تړونونو ته پراختيا ورکول دي . هغه تړونونه 
د  بايد  تړونونه  دغه   . لري  سره  ناټو  او  انګلستان   ، اياالتو  متحده  د  امريکې  د  يې  افغانستان  چې 

ستراتيژيکې ملګرتيا تر کچې پورې ورسول شي .

که څه هم د پورته ذکر شوو هېوادونو د پخوانيو تړونونو زياتره برخې په تياره کې پاتې دي . خوپه 
دې تړون کې چې څه ښکاره دي ، هغه داچې دغه ډول تړونونه تر ډېره د لويو قدرتونو په ګټې پورې 
تړلي وي . تر هغې پورې چې د دوى ګټې په کې خوندي وي نو نوموړي تړونونه د اجرا وړ وي خو 

کله چې د دوى ګټې تامين نه شي کړى ، بيا نو فسخه کول يې هم د دوى په الس کې دي .
2ــ د نړۍ په کچه د غير اټومي هېوادونو تر منځ د يوه سازمان جوړول دي .

څرنګه چې افغانستان د دويمې نړيوالې جګړې په درشل کې د ناپېيلو هېوادونو سازمان موسس او غړى 
و او د همدې غړيتوب له برکته ، افغانستان د جګړې له ناوړه پايلو څخه په امان پاتې شو ، نو اوس هم 
د غيراتومي هېوادونو تر منځ د يوه نظامي سازمان جوړېدلو ته اړتيا ليدل کېږي . داسې يو سازمان چې 
د ناټو په څېر د يوې ګډې موخې له پاره د غړو هېوادونو له ګټو څخه د اټومي ګواښ سره د مخ کېدو په 
مهال په ګډه سره دفاع وکړي . لکه څرنګه چې د ناټو نظامي سازمان وکولى شواى ، چې لوېديځه اروپا 
د کمونيزم له خطر څخه وساتي . که څه هم په يو ويشتمه پېړۍ کې عامه افکار د نظامي سازمانو سره 
موافق نه دي ، ځينې څېړونکي خو د يوه نړيوال سازماني دولت د رامنځته کېدو سوچونه وهي او ځينې 
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د ملګرو ملتو د اوسني سازمان د امنيت د شورى 
پراختيا غواړي او يا خو د ملګرو ملتو د مجمع د 
واکونو پراختيا غواړي ، زما په اند يوازې دا به 
هم ستونزه حل نه شي کړى ، ځکه که د ملګرو 
ملتو د امنيت شورى پراخه هم شي خو نوي غړي 
به يې بيا هم ، اتومي ځواکونه او يا لوى نظامي 
زبرځواکونه وي ، چې وړو او بېوزلو هېوادونو 
په  اوس  هم  که څه   . ونه رسېږي  ګټه  يې  به  ته 
نړۍ کې د ملګرو ملتونو نړيوال سازمان شتون 

لري او د نړۍ د سولې او امنيت لويه او
درنده دنده يې په غاړه ده ، خو بيا يې هم په نړۍ 
کې سوله او امنيت تامين نه شواى کړى ، په عراق 
باندې د امريکې يرغل ، په لبنان باندې د اسراييلو 
يرغل او په جورجيا باندې د روسيې يرغل هغه 
نړيوالې بېلګې دي چې ملګرو ملتونو ونه شواى 

کړى ، چې د داسې ناخوالو مخه ونيسي .
نو د پورته بېلګو په پام کې نيولو سره دا ويلى شو 
چې د نړۍ غير اټومي هېوادونه او د نظامي پلوه 
ضعيف هېوادونه په يو ويشتمه پېړۍ کې د لوى 
خطر )دولتي ټرورېزم ( سره مخامخ دي . ځينې 

تر  خو   ، بولي  ټرورېزم  خطر  دغه  څېړونکي 
انفرادي او ډله ييز ټرورېزم څخه دولتي ټرورېزم 

د سولې او امنيت له پاره ډېر خطرناک دى .
د دولتي ټرورېزم سره مبارزه د ضعيفو هېوادو 
د  که   ، دى  کار  ناشونى  سر  يوازې  په  پاره  له 
بېلګې په توګه افغانستان ځواک د سيمې د هېوادو 
د  موضوع  د  نو   ، کړو  پرتله  سره  ځواکونو  له 
مرسته  سره  زموږ  به  کې  برخه  په  روښانتيا 
وکړي . په دې وروستيو کې د افغانستان حکومت 
په سيمه کې د ځواک د توازن د رامنځته کېدو له 
کوي  ادعا  زياتولو  د  ځواک  نظامي  خپل  د  پاره 
او د نړيوالو نه د مرستې غوښتنه کوي . او هيله 
سوه  څلور  ځواک  فوځي  افغانستان  د  چې  لري 
چې  ده  دا  خو  جالبه   . ورسوي  ته  کسانو  زرو 
فوځي  هېوادونو  د  سيمې  د  ته  حکومت  زمونږه 
قوت نه دى معلوم . يوازې پاکستان اوه سوه زره 
او  کشمير  په  او  ملېشه  زره  سوه  څلور   ، فوځ 
صوبه سرحد کې په سلګونو زره تر غاښو پورې 
مسلح بنسټ پالي ځواکونه لري . اېران ، چين او 
روسيه خو ال په ځاى پرېږده . نو دا څنګه کېدى 
شي چې ه څلور لکه کسانو باندې دې په سيمه کې 
نظامي انډول برابر شي . په داسې حال کې چې 
ټول ګاونډي هېوادونه مو هم د کيفيت او هم کميت 
له مخې زموږ سره ډېر واټن لري او تر ډېره په 
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ځان بسيا دي . په داسې حال کې چې زموږ دا اوسنۍ
اويا زريزه تش په نامه ملي اردو ته د بوټانو بندونه هم د بهرنيانو په 

مرسته رانيول کېږي .
هو هرو مرو يوه نظامي اتحاد ته اړتيا ليدل کېږي.

د دغه اتحاد د رامنځته کېدو له پاره بايد افغانستان سرالرى شي ، 
ځکه چې تر هر بل هېواد زيات افغانستان له دې خطر سره زيات مخ 
دى او په اټومي محاصره کې راګير او د ناړامه هېوادونو په ګاونډ 
کې پروت دى . خو دا سازمان جوړونه يو اسانه کار هم نه دى . 
هرو مرو به د نړۍ زبر ځواک هېوادونه د دې د جوړېدو په وړاندې 
زبرځواک  نړې  د  خو  شي  هم  جوړ  که  او  کړي  رامنځته  خنډونه 
په دې  نو   . استعمالولو هڅه وکړي  د  ګټه  په خپله  يې  به  هېوادونه 
اساس ويلى شو ، چې د دې سازمان جوړول او اداره کول ځواکمن 

مديريت او پياوړي عزم ته اړتيا لري .
له ټولو مخالفتونو سره سره به دا سازمان ډېر زيات پلويان هم ولري 
. جنوبي کوريا ، جاپان ، د منځني ختيځ عربي هېوادونه او ډېرى 
لېواله وي  پاره  له  د غړيتوب  دې سازمان  د  به  هېوادونه  افريقايي 
کرسۍ  په  باالخره  او  وړل  مخ  پر   ، کول  پورته  ادعا  دغې  د  .خو 
کېنول يوې قوي ، پاکې او متحدې ډېپلوماسۍ ته اړتيا لري . خو په 
افسوس سره بايد ووايو چې مونږه اوس دغسې يوه پياوړې او هېواد 
ته وفاداره د ډېپلوماسۍ دستګاه نه لرو . دا کار په ډي ډي ار شوو 

جنګساالرانو او په ناکامه شوو وزيرانو ناشونې ده .
دا سازمان بايد دوې موخې ولري ، لومړى ، د نړۍ په کچه د اتومي 
بې وسلې کولو او د اټومي وسلې د پراختيا مخنيوى دويم ، د اټومي 
ځواکونو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د غړو هېوادونو د ګټو 

نه په ګډه سره دفاع .
که څه هم لومړى هدف د ملګرو ملتو اټومي شورى تعقيبوي ، خو 
د ملګرو ملتو اټومي شورى د ځينو هېوادونو له پاره د منلو وړ نه 
ده ، او د لويو ځواکونو د جاسوسي ادارې په سترګه ورته ګوري ، 

)ايران ( .
3ـ تر ټولو د غرور نه ډکه او د افغاني شان سره برابره الر دا ده چې 
افغانستان بايد د راکيټي دفاعي سيستم السته راوړي . چې دا هم د 
افغانستان د سولې غوښتنې څېرې سره برابر دى او هم د افغان شان 
سره . خو په افسوس او ډېر افسوس سره به ووايم چې زما دا خوب 
به زما د ژوند تر پايه پورې يو خوب او خيال پاتې شي ، ځکه چې 
موږ د دې کار نه اقتصادي ځواک لرو او نه علمي وړتيا . کاشکي 

! چې وکولى شو چې ژر تر ژره يې السته راوړو .
نو اوس تاسې ووايئ چې افغانستان د اټومي محاصرې نه د ژغورنې 

له پاره بله الره لري او کنه ؟
فارسی.رو 
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واليت  ددغه  كي  غرب  دافغانســــتان  هرات 
په  رواياتو  دتاريخي  چي   دي  دښــــارنوم 
اساس 3زره كـلن لرغوني تاريخ لري.                                
 دښارمنځني برخه كې يې يوه دنګه كال ودانه 
نومونويې  په  كال  اواختيارالدين  دارګ   ، دي 

خلك پيژني.       
اودفرهنګ  پوه  تاريخ  ديوه  واليت  دهرات    
وځوانانوچاروپخواني رئيس ولي شاه بهره په 
قول د سكـــــــندرمقدوني دوركي ارګ نومي 

كال جوړه شوې دي. 
بهره وايي سكندردنړي تاريخ كي ديوه پخواني 
د  بناله  رواياتوپه  دتاريخي  چه  دي  پاچانوم 
پنځه  ناڅه  څه  نه  ياميالد  پيدائښت  له  عيسي 
سوه كاله مخكي يې د دنيا ډيرو ملكونو باندي 
افغانستان د ځمكي په شمول پاچاهي  داوسني 

كړې وه   
ديوالونه  كالمصتحكم  نومي  ارګ  دهرات 
اوجګ جګ برجونه لري ځكه نوله له همدغه 

نظامي ايثاره په ګټه ټول عمرجنګي ډلونضامي 
سنګر په توګه كارولي.

استوګن وويل خپل  يوه   محمداسحاق دهرات 
بيا  كال  ش  13۶8هجري  له  سترګويې  په 
وسله  بيلې  بيال  پوري  كال  ش  1380هجري 
واله ډلګي ليدلي چي په دغه كاليې دتوپونوډ 
زې كولې هغه چې دتخريب نښې يې اوس هم 

په ديوالونو ښكاري،
اوځوانانوچارورئيس  دفرهنګ  خودهرات   
نعمت اهلل سروري وايي 1383هج ش كال كي 
مقاماتوغوښـــتنه  دوزارت  داطالعاتوفرهنګ 
باندي دغه تاريخي وداني د افغانســـتان د داخله 
وزارت له چوكاټه جال اوددغه هيواداطالعات 
وپيژندل  ملكيت  لرغوني  زارت  و  فرهنګ 

شوه. 
دكالديننه ډيري خونې ورانې دي مګردشاهي 
د  پيالنواو  دجنګي  وداني  تون  زيرمه  خزانې 
آسونو تبيلي يې ال هم   شته ،دكالختيځ لورته 
قول  په  دبهره  دهرات جامع جومات دي چي 
همدغه ځاي باندي داسالم له ظهور نه مخكي 

دهرات ارګ                                              
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دهرات استوګـنود زردشتي دين پيروانواتـشــــكــده يامعــبدجوړوه.
 دنوروګــڼه زړو  ودانيوترڅنګ يې لوديځ طرف ته ديهودانو ددين دپيرويانوكـــنـيسـه  ياعبادت 
ځاي اوديوه حمــام وداني  هم ترسترګوكيږي، ځكه نوبهرني اوداخلي سيالنيان زيات كــتنې 
لپاره ور ته راځي دســيمي يودكاندارخان محمد چي تازه ميوه خرڅوله وويل كالته هره ورځ 

ډيرشميرسيالنيان راځي اوله ده نه ميوه اخلي.
دكالشاوخوا نوردكانونه هم وه چي خاوندان يې له كاره خوښ اودزيات شميرخللكوكاروبارورباندي 

جوړدي،
 دهرات دغي كالكي اوس دفرهنګ او ځوانانو چارو رئيس وايې دالماني لرغون پوهانو په 

مرسته څيړني روانې دي كوم چي له مخې به ئې هغه وائي تاريخي قدامت معلوم شي .
هغه وائي هرات كي ۴00نورې تاريخي عابدي هم په نښه شوي ،چي لرغون پوهان به ئې 

لرغونتيا وڅيړي .
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رئیس تلیفون آدرس شرکت

هـدایـت اهلل
0799040098 / 0700500620

799325425

 بلخ، برکت سپیچر, سرک
خـواجـه آبجوش, مزار شریف برکت ویـنـدوز

عزیزاهلل
752008658

70225666

کابل، پــارکهـای صنعتی/
متصل حوزه9امنیتی عــزیــز علی

لیـــو
745488-0799

293797-070
کابل،کلوله پشته /سرک3

کانسترکشن د  دا   چینا 
میتریل

محمد فـــریـد
700000060

700293199

 کابل، ایستگاه برج بــرق,
کلــوله پشته, ناحیه 4

هـاوس وین   قـاسمی 
P.V.C

یـمـا اکـرمی
079297501-0202402195

070280018-0799012863

 کابل، سالنگ وات مقــابل
انحصارات دولتی رستم ثنـا

حاجی نــورالــدین

/ 040200220289 
0799332001

0799069000 / 0700404227

 هرات، منزل 7, البـالل
مارکیت, شهرنـو P.V.C معــراج 

قــاسم علی
0799245634 / 0700692671

0700280120 / 0799319000

 کابل، خانه 828,کلوله پشته,
ناحیه 4 قـاسمـی فـلــز

محمد بشیر
799123373

239106-070

 کابل، سرک کلوله پشته مقابل
کابل گرین جلــیـل

مسعـود احـمـد زاده
0799328504 / 0799328505

0752023976 / 0799328503

کابل، پـارکـهای صنعتی/
ناحیه9/پـل چــرخی افـغان هــروی

احمد عبداهلل

/ 02040407 / 0799442371 
0700500339

0700500359 / 0700511392

 کابل، سرک شاه دو شمشیـره
 ولی)رح(, متصل ریاست

معارف, ناحیه 2
دیــــــار
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پنجره و 
درب 

پنجره و  درب  تولید 



پنجره و 
درب 

ثیه ثا ا و  ل 
مب    

ثیه ثا ا و  مبل  تولید 
رئیس تلیفون آدرس شرکت

هـمـایـون
700274973

0799323641 / 0700274973
کابل، سرک داراالمـان, مـقـابل شـورا, 

ایوب خان مینه نـوی کــابــل

ســیــما 0799-007290 کابل، نساجی بــگــرامی نــاحـیـه 8 
شـهـر کــابــل

افـغـان نشـنـل فـرنیـچیر 
ایند بــیلــدینگ ســپالیی

سیمـا عزیز طیـب
700204073

799231293
کابل، سرک بگرامی, نساجی, ناحیه 8 عـــزیز نشنل فــرنیچـر

نقیب اهلل
799717855

0777217030 / 0799217030
کابل، خانه 1, چهاراهی حاجی 

یـعـقـوب, شهر نو, ناحیه 10 دیــزایــن

صالح الــدین
0799802921 / 0752045036

0799591005 / 0700505485
کابل، منصـور ستی تـاور, چهـاراهی 

ترافیک, کلوله پشته, ناحیه 4 ایسانـلـر

معـــــراج الدین
020-2201560

070-222287
کابل، هنگر 3 افغان کارت عقب گمرک ابـــــتکار جدید

نجیب اهلل
700234382

799317680
کابل، نهــر درسن, کارته 4, ناحیه 3 نجیب سکندر

سید عظیم
700275407

799411175
کابل، شیرزاده نیازی مارکیت, 
چــهاراهی سرسبزی, ناحیه 4 کــابــل هــــــــاوس

قاضی خان
700205667

0799208731 / 07990555503
کابل، متصل شهرارا پالزا, جاده تیمور 

شاهی, ناحیه 1 افـغـان مـوبـل

کــمـــال
700509430

799012036
بلخ، عقب پـوهپیچون بلخ, گـذر میرزا 

سرفـراز, مزارشریف فـــاریــاب فــــلــــز

63



64

قـالی
	 	 	 	

لی قـــا تولید  
رئیس تلیفون آدرس شرکت

غـالم نبـی
0799-365588

0799-268181
بلخ، پـارک هـای صنعـتی بـلخ 

مـزار شـریـف التــی بـولـک

حاجی همایون
202501410

0772070016 / 0777280591
کابل، سرک بـرچی, دشت 

برچی, ناحیه 13 برادران حیدری

حاجی عبدلرحمن
0799-636623

070-278870
کابل، نجیب زراب مارکیت منزل 

3 نـاحیه 2 شهر کـابــل

حاجـی 
عبـدالـرحـمـن حیـدر 

زاده
حاجی خـال 

مـحـمـد
799444542

799651027
کابل، دوکـان 10, سرک 2, 

انــدخـوی خـال محـمـدی

حاجی محمد نـعـیـم
799124515

0799440005 / 0799039187
بلخ، دروازه شادیان, پارکهای 

صنعتی یوسف نبی

عبــدالـخـلـیـل
799305713

700278065
کابل، چشـم اول ,کـوتـل 

خیـرخـانه ,نـاحیـه 17 بــغـالنــی

حاجی عبدالـقــادر
0799326272 / 0799032499

0798152211 / 0700277612
کابل، خانه 66, سرک لیسه 

احمدشاه مسعود, شهرنو, ناحیه 10 قــنــدیـــل

عبدالــغـفــار
700551971

799811411
کابل، کوچه وکیل احسان, قلعه 

موسی, ناحیه 10, شهر کابل ایـلــچ

محمــد اسـلــم
0799-829663

0799-407916
بلخ، گـذر کـارته مـامـوریـن, 

نـاحیـه 2,  مزار شریف کـمــال تـمـیــم

علی اصغر
2102169-0777293520

-799321816
هرات، شهرنو، مارکیت برادران اطــهــر



قـالی
	 	 	 	

کاشی و  ر 
مرم      

کاشی و  مرمر  سنگ  تولید 
رئیس تلیفون آدرس شرکت

خالد احمد

0202300997 / 
0202301417 / 
0752007546

0700280211 / 
0700275085

کابل، کـوچه 3, سرک نـو بگرام, پارکهای 
صنعتی , پلچـرخی, ناحیه 9 خــالــد امیـــد

حاجی عطا خیـل
777250000

0799050000 / 
0700250000

کابل، سالنگ وات, سرک قوای مرکز, ناحیه 2 پـامـیـر

فـــواد احـمـد
700058013

799444744
کابل، عقـب حـوزه 10, چـهاراهی شهیـد, 

شهـرنـو, ناحیه 10 ذبیح ریحان

محمد نعیم نعمانی
799571313

0799335385 / 
0798231828

ننگرهار، مارکیت میوه, جـوی هفت, ناحیه 2 صادق صدیقی

محمد قــــاسم
799384665

700201107
وردک، سید آباد, دره نــور, تنگی کامران 

خیل دره نـــــــــور

حاجی نصرت اهلل
700600095

700600095
ننگرهار، دو سـرکـه سـرخـود جـالل آبــاد عــزت اهلل سـاحـل

شندی گل
202300589

0777324260 / 
0778828826

کابل، پــارکهـای صنعتی, جالل آبــاد نــویان مـرمر اندستری

محمد همایون 799890205 بلخ، پارکهای صنعتی نـوی خـــالـــد 
امیـــد

احـمــد فـرهــاد
40200222718

799358586
هرات، گـازر گـاه شـریـف, نـاحـیــه 8 مـجـیـــدی

امیــن اهلل
79802840

799222786
کابل، پارکـهای صنعتی, پـلچـرخی, ناحیه 9) 

گــلزار مارکیت, منــدوی, ناحیه 1( زبیر بهیر
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فلز و  آهن           
صابون ،

روغن        
فلز و  آهـن  تولید  

رئیس تلیفون آدرس شرکت
نعمت اهلل رضاپور 70282071 کابل، چهاراهی انصاری/اپارتمان سید 

محبوب/منزل3 جـهـان

حسین داد
700401531

79903242
هرات، فــاز 2, پــارکهـای صنعتی, گــذره

عــالو الــدین 
فــلـز

محمد فــــاروق
799335044

0799417895 / 0700585118
کابل، عقب سرای ملک نـور,سرک قلعچه, 

سرک لـوگـر, ناحیه 8 بــرادران چهاردهی

محمـــدقــاسم 
سـروری

778303580

0777011558 / 0799447354
کندهار، پــارکهـای صنعتی, شــور انــدام

عبــدالــرحـمـن 
بابا

عبـداهلل رسـولـی 797708060 هرات، افغان مارکیت, جـاده بانک خـون, 
ناحیه 2 افـغـان فـوالد

حاجی 
عبـــدالــخـالــق

04020027773 / 

0799824729 / 0799130220 / 
0799401620

هرات، خانه 1165, متصل مارکیت خراسان, 
جـاده لیسه مهری, ناحیه 5 ) فاز 2, پارکهای 

صنعتی, گـذره (
صبح امیـــد

کـــمـــال 
الـــدین

799776912

700223886
کابل، کارته 4/مقابل تخنیک ثانوی کـــمـال فــــوالد

عبدالــرحــمن
070432611-070405904

70572160
هرات، شهرنو/پــامیر مارکیت/منزل تحتانی/

اطاق1
عبدالـــرحــمــن 

رحــیمــی

حاجی امــــین اهلل
79492749

70294567
کابل، ناصر مارکیت/قــوه مرکز/منزل 1

پـــــسران 
امـــــینی

عصـمـت اهلل
799000160

0700315316 / 0700308141
کندهار، اطاق 14,سرای تارا سنگ, 

شکـارپــور, ناحیه 2 عـصـمـت پـاچــا



فلز و  آهن           
صابون ،

روغن        
بون صا روغـن،  تولید 

رئیس تلیفون آدرس شرکت

حـکــــیم خـان
700509037

700501052
بلخ، قــرغـان, ناحیه 4, مزار شریف حـکـیــم جـان

بـهـمـن احـسـان 70707956 کندز، متصل لیسه علی اباد/سرک کابل کندز/
علی آبــاد یـــگــانــه

حاجی محمد اکبر
700500134

700290172
بلخ، پـارکهای صنعتی, کارته نـوبهار, مزار 

شریف سعادت

حاجی غوث الدین 700536464 بلخ، متصل مسجـد میرزا هاشم, ناحیه 2, 
مزارشریف حاجی غوث الدین

عبدالـــجــمــیل 70056288 بلخ، عقــب مسجـد قــرغـان, مزار شریف جـــمـیل خـــلـیل

حاجی عـــتــیق 
اهلل

040200220046 / 
0402002100746

0799331212 / 
0799203000

هرات، مارکیت برادران شمس, ناحیه 3, 
شهرنو مـــــومـــــن

محمد شریف
799657099

700305113
کندهار، پــارکهـای صنعتی, سرک 

بـولـدک-کنـدهــار, شور انــدام, ناحیه 10 اشرف شریـــــــف

تــاج مـلــوک
70301611

799176592
کندهار، شــور انــدام/دامــان/پـارکـهـای 

صنـعـتـی الـــمــدیـنــه

غالم حسن
700632780

700144090
ننگرهار، اده سـابقـه کـامه ,ناحیه1 سادات حسن زی

حاجی آدم خان
799375975

0799430999 / 
0799246249

هلمند، ولسوالی نـاوه شهـر لشکـرگـاه 
والیـت هلمنـد نـوی پـوپـل
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نمک صفیه 
ت       

نمکـــ  تصفیه 
رئیس تلیفون آدرس شرکت

نـصــرالـــدیــن 70509642 بلخ، مزارشریف/گــذر ترکمن آباد/
ناحیه2

الـــتـــیــن 
طـــوز

گــالب خــان 0799-187279 غزنی، مقابل هوتل کابل پامیر سرک 
غزنی کابل

غـزنــوی 
خـورشـیـد آریـانـا

میر آقا
799544207

700293909
کابل، پــارکـهـای صنعتی جمـعـه 
محمد محمدی, بگــرامی , ناحیه 9 آینـده درخشـان

غــالم خــان

0799187311 / 
0772072944

0700830021/ 
0772448611

غزنی، سرک شفاخانه ملکی, مقابل هوتل 
پامیر, شهر غزنی گلبهـار غـزنـه

خان آغا
799198444

0799126830 / 
0799146965

خوست، سرک عمـومی کابل-خـوست, 
پــروژه باغ صحت زیری

سیف الرحمـن 
یـوسفـزی

799411090

799143876
کابل، داخل نساجی بگرامی, کارته نو, 

ناحیه 8 کـوه سلطـان

احـمـد جـاویـد
799188748

0799323363 / 
0700605053

ننگرهار، سرک جالل آباد-طورخم, 
سراچه علی خان, بهسود, شهر جالل آباد سپـیـن غـر

راحـلــه 7991090000 بلخ، پــارکهـای صنعتی, 
سیـلـو,مـزارشریف بـــلـور افـغـان

عبـدالـرحمـن
778817944

786834083
ننگرهار، مشتی خیل, سرک خـوگیانی, 

ســرخــرود مـزه دار

محمد اسماعیل
202003457

0708489091 / 
0799109000

فاریاب، کــوهی خانه, شرکت پنبه, 
میمنه آینده شگوفان



نمک صفیه 
ت       

شوینده  
د موا       

شـوینده د  موا تولید 
رئیس تلیفون آدرس شرکت

حاجی 
عبـدالمنـان

0754920607 / 040200220744

799406307
هرات، پــارکهای صنعتی, گــذره فـرشیـد فـرشـاد 

دوستـی زاده
ســعــیــد 
اریــگـــون

0752003309 / 0798162597

0700249054 / 0799196867
کابل،  خانه 2, سرک 1ع تپه سالم, حصه ا, 

دهمـزنگ, ناحیه 3 مــوالنـــا

شــیرین آغــا 79330712 کابل،  پلچرخی /پارک های صنعتی افغان  ایران

عبدالـــقــادر

040200223817 / 
040200220802

0799352731 / 0798410494 / 
0797943060

هرات، مارکیت بهزاد, جاده بهزاد, 
شهرنو)فــاز 2, پارکهای صنعتی, گــذره( آریـا صحـت

امـــام جــان
799111960

799331436
ننگرهار، کـوچـه داکتـر نـور علی شاه, 

فـارم اده, انگـور باغ, ناحیه 2
امــام قـریـشــی 

کــنـدر

مـــهدی شاه
40200221850

079408033 / 0799035888
هرات، چهاراهی سپین ادی, زمانـجان, 

جنوب پوهنًحی ادبیات هرات درخشان

شمس الدین
70062715

0700656545 / 0700211100
کابل، خانه 131, گـوالیی, حصه 1, 

خیرخانه, ناحیه 11 فــلــــورانس

غالم گـل 799382598 ننگرهار، فارم اده، ولسوالی بهسود یــارانـه

قربانعلی
202102528

0799242077 / 0797193637

کابل، قطعه 12,پـارکـهـای صنعتی جـمـعه 
محمـد محمدی, بگرامی, ناحیه 8 ) خانه 
25, سرک جـعفریه, چنـدول, ناحیه 1 (

شکیب

محمـد نسیـم 
کـریـمـی

799107852

700500457
بلخ، منزل 1, مارکیت بلخ, دروازه بلخ, 

شهر مزار شریف علـی حصیـم
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German taxpayers might accept that the 
immediate costs of our rescue plan are 
smaller than break-up. But what they de-
test is the idea that it might let feckless 
Italians and Portuguese off the hook. Safe 
in the knowledge that the ECB stands 
behind their bonds, they may shy away 
from reform and rectitude.

Two risks flow from this. The immediate 
)and real( one is that furious Germans will 
demand that Greece is thrown out )or bul-
lied out( of the euro to frighten the others. 
Such a horrific event would indeed scare 
Portugal and Ireland, but a threat to expel 
Italy or Spain is empty: they are too big 
and too tightly tied into the EU. Simply 
chucking out Greece because it was con-
venient would permanently undermine 
the security of small members of the 
EU. Besides, once Greece defaults and 
restructures, its economy stands a good 
chance of making a credible start on its 
long journey to economic health.

The longer-term risk has to do with “more 
Europe”. Fans of political integration say 
that the only way to enforce discipline is 
to create a United States of Europe )see 
Charlemagne(. Perhaps a fiscal union that 
would supervise the issuance of common 
Eurobonds? Or a new supervisory role 
for euro-zone governments, or, heaven 
forbid, the useless European Parliament? 
Somewhere behind this also looms the 
idea that the ins will now be able to boss 
around the outs. The ten countries, includ-
ing Sweden, Poland and Britain, that kept 
their own currencies may face a choice: 
to join the euro or be excluded from a 
new “core Europe”, which in effect starts 
setting policies. And, this being Europe, 
there is every chance that the politicians 
will try to avoid discussing a lot of this 
with their electorates.

Explore our interactive guide to Europe›s 
troubled economies

The Economist concedes that our rescue 
plan begins with a democratic deficit that 
needs to be fixed if steps towards closer 
fiscal union are to work. But there must 
be ways for good governments to force 
bad ones to keep in line that do not re-
quire the building of a huge new federal 
superstate. The Dutch have suggested a 
commissioner in Brussels with power to 
veto countries’ fiscal excesses, and to im-
pose his judgments by law. Mrs Merkel 
has talked of giving the European Court 
of Justice the right to impose good be-
haviour. These are big steps—make no 
mistake—and because they involve trea-
ty changes they would have to be sold to 
voters. But they are a long way short of a 
United States of Europe.

Mrs Merkel, it’s time to explain 
the choices

The outs, in particular, may still be ner-
vous about all this. So frankly is this 
newspaper. But the alternative may be 
the collapse of not just the single cur-
rency but the single market and the whole 
European project. The euro has reached 
the point where nobody is going to get 
what they want—something that needs to 
be spelled out to the Germans more than 
anybody. Over the past 18 months they 
have grudgingly supported half-rescue 
after half-rescue—and the bill has gone 
up. In the end confidence and credibility 
are all. For the ECB to stand behind less 
prudent countries may be unwelcome to 
Germans; but letting the euro fall to bits 
is much, much worse. Spell that out clear-
ly to your voters, Mrs Merkel.
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cisions—especially by declaring a state 
insolvent and cutting it off. Both these 
longer-term risks are real, but they are far 
outweighed by the need to stop the rot. It 
would be a nonsense if the ECB’s dogged 
defence of monetary rigour led, say, to an 
Italian default and a global depression.

A bad deal, or a much worse one?

Put our plan to many Europeans—credi-
tor Germans, debtor Greeks or Euroscep-
tic Britons—and they may moan that this 
is not what they were promised when the 
euro was set up. Completely true, and 
sadly irrelevant. The issue now is not 
whether the euro was mis-sold or whether 
it was a terrible idea in the first place; it 
is whether it is worth saving. Would it be 
cheaper to break it up now? And are the 
longer-term political costs of redesigning 
Europe to save the euro too great?

The sobering truth about the single cur-

rency is that getting in is a lot easier than 
getting out again. Legally, the euro has 
no exit clause. If Greece stormed out, and 
damn the law, as it might yet have to do, 
it would suffer a run on its banks, as de-
positors withdrew euros before they were 
forcibly converted into devalued new 
drachma. It would have to impose capi-
tal controls. Greek companies with inter-
national bills would risk bankruptcy, as 
they would suddenly be without the cash 
to cover them; and the pressure on other 
wobbly countries would increase. That is 
why we favour restructuring Greece, but 
letting it stay in the euro.

If, on the other hand, a strong country like 
Germany walked out of the euro, proba-

bly taking other strong countries with it, 
the result would be just as terrible. The 
new hard currency would soar, hitting 
German exporters. Turmoil in the rump 
of the euro zone would batter export mar-
kets just as the north’s firms became less 
competitive. German banks and compa-
nies, in a mirror image of what would 
happen in Greece, would suffer from the 
sudden devaluation of euro assets out-
side the new hard-currency zone. And 
the rump might still break apart, as Italy 
or Spain would not want anything to do 
with Greece. Amid the debris of broken 
treaties, wild currency swings and bitter 
recriminations, Europe’s single market 
could collapse and the EU itself—the 
rock of the continent’s post-war stabil-
ity—could start to crumble.

Attaching hard numbers to any of this is 
difficult. Analysts at UBS, a bank, reckon 
that euro break-up could cost a peripheral 
country 40-50% of GDP in the first year, 

and a core country 20-25% )see article(. 
Yes, that is a guess )as are the various es-
timates for the ongoing costs of break-up 
and those of a bail-out in future years(. 
But the immediate bill for a break-up of 
the single currency would surely be in 
the trillions of euros. By contrast, a suc-
cessful rescue would seem a bargain. Add 
together the money already spent on res-
cues, to what is needed to recapitalise Eu-
ropean banks and any potential losses to 
the ECB, and the total will still only be in 
the hundreds of billions of euros. If the 
ECB’s intervention is bold and credible 
it might not even have to buy that much 
debt, because investors would step in. In 
short, the euro zone would be reckless to 
flirt with collapse when an affordable res-
cue is possible.
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ity. That is part of the longer-term insti-
tution building. However, the ECB could 
help the banks by giving a commitment 
to provide unlimited liquidity for as long 
as it is required, rather than a rolling six 
months, as now.

The great firewall of Europe
None of this will work unless the Euro-
peans create a firewall around the sol-
vent governments. That means shoring 
up euro-zone sovereign debt. Spain and 
Italy owe €2.5 trillion. What if the mar-
kets suddenly took fright over Belgium or 
France? Some have argued for a system of 
Eurobonds in which every country’s debt 
is backed by all. But the political over-
sight to ensure that high-spending coun-
tries do not fritter away other people’s 
money would take years to sort out—and 
one thing the euro zone does not have is 

time. The answer is to turn to the only in-
stitution that can credibly counter a col-
lective loss of confidence on such a scale.

The ECB must declare that it stands be-
hind all solvent countries’ sovereign 
debts and that it is ready to use unlimited 
resources to ward off market panic. That 
is consistent with the ECB’s goal to en-
sure price and financial stability for the 
euro zone as a whole. So long as govern-
ments are solvent and the bank sells the 
bonds back to the market after the crisis, 
this does not amount to monetising gov-
ernment debt. In today’s recessionary 
world, the ECB could buy several trillion 
euros-worth of bonds without unleashing 
inflation.

Even so, this is a huge step. The ECB’s 
German officials have taken to resigning 
in protest at the limited bond-buying un-
dertaken so far. They fear not only that 
so young an institution is vulnerable to a 
loss of credibility, but also that the ECB, 
which is independent but unelected, 
could become embroiled in political de-
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loss of confidence, blame the pretence. 
Europe’s leaders have repeatedly denied 
that Greece is insolvent )when everyone 
knows it is(, failing to draw a line be-
tween it and the likes of Spain and Italy, 
which are solvent but short of liquidity. 
The excuse is that a Greek restructuring 
may cause contagion. In fact denying the 
inevitable has undermined pledges about 
solvent governments.

Instead of austerity and pretence, a cred-
ible rescue should start with growth and, 
where it is unavoidable, a serious restruc-
turing of debt. Europe must make an hon-
est judgment about which side of the line 
countries are on. Greece, which is un-
ambiguously insolvent, ought to have a 
hard but orderly write-down. The latest, 
inadequate plan for a second Greek bail-
out, agreed at a summit in July, should 
be thrown away and rewritten. But all 
the other euro members )and on pres-
ent numbers Portugal is just about in the 
solvent camp( should be defended with 
overwhelming financial firepower. All the 
troubled economies, solvent or insolvent, 
need a renewed programme of structural 
reform and liberalisation. Freeing up ser-
vices and professions, privatising com-
panies, cutting bureaucracy and delaying 
retirement will create conditions for re-

newed growth—and that is the best way 
to reduce debts.

How to prevent contagion? A Greek de-
fault would threaten many banks, not just 
in Greece: this week the markets took aim 
at French banks that hold southern Euro-
pean debt. Moreover, solvent countries 
need a breathing-space to push through 
reforms. That points to agreeing to two 
measures at the same time: a scheme 
to shore up the banks, which may take 
months to put into practice, and a rock-
solid promise to support solvent govern-
ments, which has to be immediate.

The recapitalisation of Europe’s banks 
must be based on proper stress tests 
)which should this time include pos-
sible default on Greek sovereign debts(. 
Some banks may be able to raise money 
in the equity markets, but the most vul-
nerable will need government help. Core 
countries like Germany and the Nether-
lands have enough cash to look after their 
own banks, but peripheral governments 
may need euro-zone money. Ideally that 
would come from the European Financial 
Stability Facility )EFSF(, whose overhaul 
was the most useful thing to emerge from 
the July summit. But it also makes sense 
to set up a euro-zone bank fund, together 
with a euro-zone bank-resolution author-
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The failure of austerity and pre-
tence

A rescue must do four things fast. First, it 
must make clear which of Europe’s gov-
ernments are deemed illiquid and which 
are insolvent, giving unlimited backing to 
the solvent governments but restructuring 
the debt of those that can never repay it. 
Second, it has to shore up Europe’s banks 
to ensure they can withstand a sovereign 
default. Third, it needs to shift the euro 
zone’s macroeconomic policy from its 
obsession with budget-cutting towards 
an agenda for growth. And finally, it must 
start the process of designing a new sys-
tem to stop such a mess ever being cre-
ated again.

The fourth part will take a long time to 
complete: it will involve new treaties 
and approval by parliaments and voters. 
The others need to be decided on speed-
ily )say over a weekend, when the mar-
kets are shut( with the clear aim that Eu-
ropean governments and the European 
Central Bank )ECB( act together to end 
today’s vicious circle of panic, in which 
the weakness of government finances, the 
fragility of banks and worries about low 
growth all feed on each other.

So far the euro zone’s response has relied 
too much on two things: austerity and pre-
tence. Sharply cutting budget deficits has 
been the priority—hence the tax rises and 
spending cuts. But this collectively huge 
fiscal contraction is self-defeating. By 
driving enfeebled economies into reces-
sion it only increases worries about both 
government debts and European banks 
)see article(. And mere budget-cutting 
does not deal with the real cause of the 
mess, which is a loss of credibility.

Italy and Spain are under attack not be-
cause their finances have suddenly dete-
riorated, but because investors fret that 
they may be forced to default. For this 
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It requires urgent action 
on a huge scale. Unless 
Germany rises to the 
challenge, disaster looms

SO GRAVE, so menacing, so 
unstoppable has the euro crisis 
become that even rescue talk 
only fuels ever-rising panic. In-
vestors have sniffed out that Eu-
rope’s leaders seem unwilling ever 
to do enough. Yet unless politicians 
act fast to persuade the world that their 
desire to preserve the euro is greater than 
the markets’ ability to bet against it, the 
single currency faces ruin. As credit lines 
gum up and outsiders plead for action, 
it is not just the euro that is at risk, but 
the future of the European Union and the 
health of the world economy.

It is a sobering thought that so much de-
pends on the leadership of squabbling 
European politicians who still consis-
tently underestimate what confronts them 
)see article(. But the only way to stop the 
downward spiral now is an act of supreme 
collective will by euro-zone governments 
to erect a barrage of financial measures to 
stave off the crisis and put the governance 
of the euro on a sounder footing.

The costs will be large. Few people, least 
of all this newspaper, want either vast 

Europe’s
currency 
crisis
How to save the euro

intervention in financial mar-
kets or a big shift of national 
sovereignty to Europe. Nor do 
many welcome a bigger divide 
between the 17 countries of 
the euro zone and the EU’s re-
maining ten. It is just that the 
alternatives are far worse. That 
is the blunt truth that Germa-
ny’s Angela Merkel, in partic-
ular, urgently needs to explain 
to her people.
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but a London-based dealer bought them 
in order to give them back to its original 
venue.
The objects were discovered in 1937 and 
1939 by French archaeologists excavat-
ing an ancient city of Begram, north of 
Kabul. They found a room filled with 
treasure, mostly luxury items imported 
from China, India and Rome.
At the heart of the Silk Road, Begram 

and its artefacts stunningly portray the 
trading and cultural connections of 
Afghanistan, an important crossroads of 
ancient world, now ready to rise from 
the ashes of war.
The Afghanistan: Crossroads of the 
Ancient World exhibition runs from 3 
March to 3 July. Admission charge £10 
plus a range of concessions.
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shock the visitors,” he 
continued. “They have the 
chance to see beautiful, 
sophisticated art which 
looks very familiar to 
them. So next time they 
read about Afghanistan in 
the newspapers, they will 
have a better idea of why 
Afghanistan has played 
such an important role in 
different cultures.”
Golden crowns and no-
madic princesses
 The main attraction of 
the exhibition is the so 
called “flat pack” crown, 
described as one of the 
world’s most beautiful 
and priceless objects. The 
crown was designed to be 

dismantled when not used 
and folded up. It is formed 
by 5 trees decorated with 
flowers and attached to a 
head bone.
Shining and burning like 
a self-contained star, the 
crown seems to put magic 
spell on anyone who dares 
to stare at it. If you close 
your eyes, you can almost 
hear the golden fine pieces 
jingling as a nomadic 
woman moves her head.
The crown was discov-
ered along with other out-
standing pieces of golden 
jewellery in 1978, by a 
Soviet-Afghan expedition. 
Six undisturbed graves, 
one man and 5 women, 

were opened for the first 
time since 4 thousand 
years at Tillya Tepe, “the 
hill of gold”.
“A nomadic princess from 
ancient Bactria looked 
straight at us after be-
ing hidden for thousands 
years,” wrote Viktor Sari-
anidi, the archaeologist 
head of the expedition.
For the first time, twenty 
fragments of intricately 
carved and coloured 
ivory inlays are on public 
since the outbreak of war 
in Afghanistan in 1979. 
They were stolen during 
the looting of the National 
Museum in Afghanistan 
between 1992 and 1994, 

A Dragon Master Pendant from Tillya Tepe in northern Afghanistan.
 Photo courtesy of the British Museum © Thierry Ollivier / Musée Guimet
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The exhibition was opened by Afghan 
President Hamid Karzai, the same man 
who in 2003, after the Taliban regime 
was toppled by US, announced that six 
boxes full of objects had been found in a 
vault at the presidential palace.
“It was an honour for me to be invited 
when they started to open these boxes 
in 2004,” National Geographic Society 
archaeologist Fredrik Hiebert, who spent 
two years cataloguing the artefacts, told 
The First Pint. “I feel like I am part of 
the family that helped recovering these 
treasures.”
“Some of them had lost their labels, so 
we didn’t know what was inside,” he 
said. “I’d like to say if the boxes could 
speak they would tell a very interesting 
story.”
“I remember seeing the museum de-
stroyed with my own eyes, with no 
artefacts inside, and that made me very 
sad,” Hiebert continued. “But what we 
learnt was that Afghans themselves had 
not permitted it to be destroyed”

A Mediterranean feel
 The exhibition starts with a quote from 
Karzai, recalling the Afghanistan as an 
historical crossroads of many civiliza-
tions – Central Asia, Iran, India and 
China, as well as more distant cultures 
stretching as far as the Mediterranean. A 
striking Greek statue of a naked young 
man, smashed by Taliban in 2001 but 
now restored for the museum welcomes 
the visitor as a symbolic entrance to the 
enigmatic Afghan world.
It comes from the village of Ali Khanum, 
which developed a quirky Greek-Bactar-
ian style, witnessed by colossal Corinthi-
an capitals, waterspout gargoyles, golden 
plaques of Cybele, stone bowls and an 
endless cluttering of Greek myths, gods, 
and figures.
“When you hear the word Afghanistan, 
you think of something exotic,” Hiebert 
said. “But when you walk in this exhibi-
tion, the first things you see are classical 
sculptures which look Greek.”
“The whole idea of the exhibition is to 
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Exhibitions
Golden Afghan treasures
 at the British Museum

A Greek-style statue adorns the en-
trance to the exhibition. Photo credit: 
Gianluca Mezzofiore.

The folding crown is the centrepiece of 
the Afghan exhibit. Photo courtesy of 
the British Museum © Thierry Ollivier / 
Musée Guimet
After the Soviet invasion in 1979 and 
the civil war which followed, Afghani-
stan’s National Museum was completely 
destroyed. Its priceless treasures were 
feared to be lost forever. But a handful 
of brave Afghan officials risked their 
lives to save the artefacts from chaos and 
destruction, storing them into boxes, hid-
den away. 
A unique exhibition at the British Mu-
seum, Afghanistan: Crossroads of the 
Ancient World, not only displays 230 
pieces of Central Asian treasures span-
ning 4 millennia of Afghan history, but 
also promises to tell several stories. 
Stories about the fragility of cultural 
heritage and stories of the common men 
who ended up being heroes of Afghan 
ancient memory.
Abdul Wasey Feroozi from the Afghani-
stan’s National Institute of Archaeol-
ogy is one of such heroes who siphoned 
away rare artefacts from the National 
Museum to safer places. He told the 
First Pint that he considers himself “just 
a man who did his duty to preserve the 
best of Afghan cultural heritage from a 
dangerous situation.”
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