12

چهارشنبه 25اردیبهشت 1398شماره5456

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

اینفوگرافی

روابط
ایران و افغانستان
به بهانه سخنان عراقچی بررسی شد

به روایت آمار

آفتاب یزد -گروه اینفوگرافی :افغانس��تان بخش��ی از سرزمینهایی
است که به لحاظ تاریخی و فرهنگی در گستره سرزمینهای ایرانی قرار
میگرفت��ه و در قرون  18و  19میالدی ،به تدریج در پی سیاس��تهای
حائل س��ازی انگلس��تان میان هند و س��رزمینهای مجاورش ،از ایران
تجزیه ش��د .پیش از آن این س��رزمین همواره بخش��ی مهم از خراسان
ب��زرگ را ک��ه خاس��تگاه بس��یاری از بروندادهای فرهن��گ ایرانی بود،
دربرمیگرفت.
این س��رزمینها تا پیش از جدایی در میان ایرانیان بخش��ی از خراسان
به ش��مار میآمد و بخشهایی از آن نیز به «کابلس��تان» شهرت داشت.
اط�لاق عنوان «افغان» -که نام تیره ای از قوم پش��تون س��اکن در این
س��رزمین بود -تنها در س��الهای پس از جدایی این سرزمینها رواج و
رسمیت یافت.
پیداس��ت که به س��بب وجود پیوندها و پیوس��تگیهای کتمان ناپذیر
فرهنگی ،سیاس��ی ،جغرافیای و اقتصادی ،میان س��رزمین جدا ش��ده
افغانستان با سرزمین اصلی ایران ،در تمامی سالهای جدایی این اقلیم
نیز روابط و مناس��بات پیوس��ته ای میان دو کش��ور وجود داشته است.
اما در میان تمامی س��طوحی ک��ه روابط دو کش��ور در آن جاری بوده،
روابط درس��طح سیاسی به میزان زیادی وابسته به نقش و حضور عوامل
بیرونی یعنی قدرتهای بزرگ با حضور منطقه ای یا فرا منطقه ای بوده

است .با توجه به جایگاه «پیرامونی» دو کشور ایران و افغانستان در نظام
بینالملل ،بدیهی است که نمیتوان بدون توجه به نقش قدرتهای بزرگ
که در موقعیت «کانونی» در نظام جهانی واقع اند ،به بررسی روند روابط
سیاسی دو کشور پرداخت.
کشورهای ایران و افغانستان به حکم مولفههایی همچون جغرافیا ،تاریخ،
اقتصاد و فرهنگ بر همدیگر تاثیر گذاش��ته اند و از هم تاثیر میپذیرند.
عالوه بر موارد فوق ظهور و سقوط طالبان تحت تاثیر آمریکا و تحوالت
افغانستان پس از  11سپتامبر  ،2001باعث اهمیت بیشتر تحوالت این
کشور در ارتباط با امنیت ملی ایران شده است .محیط استراتژیک ایران
چنان اس��ت که افغانس��تان به یکی از مهم ترین حلقههای این محیط
تبدیل ش��ده اس��ت .امروزه عدم وج��ود صلح و امنیت در افغانس��تان،
وجود سیاس��تهای اش��غال گرانه آمریکا و خصوصا سیاستهای پنهان
خارجیان به منظور انتقال مواد مخدر و باندهای قاچاق اسلحه و گروههای
خرابکارانه به ایران مواردی است که همواره ایجاد ثبات امنیتی منطقه را
به مخاطره افکنده است .در چند روز گذشته سخنان عراقچی دیپلمات
ایرانی درباره حضور مهاجرین افغان در ایران با واکنشهای بسیاری روبرو
ش��د .او بعدا بهطور واضح و کامل منظور خود را از طرح بازنگری در باره
حضور مهاجرین افغانس��تانی در ایران بیان کرد و تاکید داش��ت که این
موضوع بهمعنای اخراج اتباع افغانی از ایران نیست..

چه تعداد افغان مهمان ایران هستند
تعداد مهاجران افغان به ایران:
 1.583.979نفر
47درصد زن 53 -درصد زن

11هزار نفر در دانشگاههای ایران تحصیل میکنند

360هزار نفر دانش آموز در ایران هستند
2هزار نفر در زمان جنگ تحمیل ایران
و دفاع از ایران شهید شدند

2درصد از مردم ایران را تشکیل می دهند

67درصد مهاجرین زیر  30سال هستند

منابع چالش زا و مهمترین دالیل اهمیت ایران و افغانستان برای یكدیگر
منابع تنش ایران و افغانستان

دالیل اهمیت ایران برای افغانستان

قاچاق پناهندگان افغانی
تروریسم
نیروهای خارجی در افغانستان
قاچاق سالح
قاچاق كاال
قاچاق سوخت
مسئله جرایم سازمان یافته

دالیل اهمیت افغانستان برای ایران

تأثیرپذیری شـدید امنیت داخلـی
ایران از افغانستان

ایران بهتـرین مسـیر
بـرای دسـتیابی افغانستان
به آبهای آزاد است.

افغانســتان بهتــرین مســیر بــرای
دسترسی ایران به كشـور تاجیكسـتان

نیاز به نفت و گاز ایران
ایران دروازه ورود افغانستان به اروپا
است.

اشرار و قاچاقچیان

وجود گروههای ضد ایرانــی
دســت نشــانده عربســتان
و پاكستان در افغانستان
حضور نظـامی نیروهـای بیگانـه
در افغانستان

شاخصهایاقتصادیافغانستان
تولید ناخالص داخلی ( ۲۰,۳۶۷ :)GDPدالر

واردات افغانستان از ایران :بیش از  3میلیارد دالر

کمیس�یون مش�ترک اقتص�ادی :پنجمین اجالس کمیس�یون مش�ترک
همکاریهای اقتصادی افغانستان و ایران در اسفند ( ١٣٩٥آگوست )2016
با حضور اكلیل حكیمى ،وزیر مالیه افغانس�تان و عبدالرضا رحمانی فضلى،
وزیر کشور ایران
رشد اقتصادی  2درصد

تعداد مهاجرین به تفکیک استان
تهران 516:هزار نفر
خراسان رضوی220:هزار نفر
اصفهان183 :هزار نفر
کرمان 125 :هزار نفر
فارس 109 :هزار نفر

دیگرمشخصات افغانستان
مساحت:
 ۶۵۲.۸۶۴کیلومتر مربع

زبان رسمی:
زبان پشتو -فارسی دری

نظام حکومتی:
جمهوری اسالمی متمرکز و ریاستی

جمعیت:
 ۳۳.۳۳۲.۰۲۵نفر

عضویت افغانستان
در سازمانهای بین المللی:
سازمان ملل متحد
سازمان همکاری اسالمی
گروه ۷۷
سازمان همکاری اقتصادی
جنبش عدم تعهد

رئیسجمهور:
محمداشرف غنی
رئیس هیئت اجرایی:
عبداهلل عبداهلل

دین رسمی:
اسالم

حضور مقامات دو کشور در ایران و افغانستان

فروردین ۱۳۹۳
سفر حسن روحانی به کابل

بندرچابهار
در بندر چابهار سه گروه کشور وجود دارند که هر کدام به نوعی با پاکستان در رقابت هستند یکی از مهمترین این کشورها ،افغانستان است که در طول دهههای اخیر برای تجارت
با جهان بر پاکستان تکیه داشته است .افغانستان همیشه از این وابستگی ناخرسند بوده و آن را به عنوان ابزاری برای فشار از سوی کشور همسایه جنوبی تلقی کرده است چراکه
هرگاه روابط کابل  -اسالم آباد رو به رکود میگذاشت ،تاثیر منفی بر ترانزیت از طریق پاکستان داشت.
همچنین ،هند و پاکستان رقابت و خصومتی دیرینه با هم داشته و به این دلیل پاکستان همیشه ازاتصال زمینی هند به افغانستان ممانعت کرده است؛ چراکه پاکستان میخواهد از
ائتالف هند-افغانستان در خصوص مسئله خط دیورند  --مرز بین افغانستان و پاکستان جلوگیری به عمل آورد.
اضافه براین ،هند نیز از طریق بندر چابهار و افغانستان ،به آسیای مرکزی وصل میشود .جمعیت و بازاری که در این منطقه وجود دارد ،میتواند زمینهساز جابجایی صدها هزار تن
کاال و میلیاردها دالر مبادالت تجارتی شود و در نهایت به همکاریها و حتی همگرایی منطقهای بینجامد.
تحلیلگران اقتصادی مزایای تجارت میان هند و افغانستان از بندر چابهاررا به گونه ذیل بررسی کرده اند:

 ۱۷خرداد ۱۳۹۶
سفرابراهیم رحیمپور معاون آسیا،
اقیانوسیه ایران به کابل

 30فروردین 1394
سفر اشرف غنی به تهران

 -1بندر چابهار ایران میتواند جایگزین بنادر کراچی ،قاسم و گوادر پاکستان در تجارت افغانستان شود.
 -2تجارت از طریق بندر چابهار میتواند ازمحدودیت افغانستان به راههای پاکستان بکاهد.
 -3از آنجایی که ،راه الجورد هنوز باز نشده است ،نزدیکترین مسیر تجارت با اروپا برای افغانستان ،همین بندر
چابهار است.
 -4ازطریق بندر چابهار ،هند میتواند نقش خود در آسیای مرکزی را گسترش دهد ،چیزی که هند هرگز نمیتواند
از طریق بنادر ترانزیتی دیگر کشورها انجام دهد.
 -5بندر چابهار میتواند همبستگی اقتصادی و تجارت منطقه ای را افزایش دهد.

