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 چکیده

از مزیت های ترانزیتی موثر برای پیشبرد افغانستان به عنوان کشوری حائل میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی 

توانمندی با توجه به کشورهای پیرامونی اش برخوردار است. از میان این کشورها چین  اهداف اقتصادی

غرب آسیای جنوبی،  نظارت و تجارت بادرصدد  )دومین قدرت اقتصادی جهان(اقتصادی در سطح بین الملل

از  ب منطقه ای خود است،کنترل هند به عنوان رقی، همینطور یک راه-از طریق طرح یک کمربند و اروپا آسیا

یت نسبی نسبت به قلمروهای پیرامونی و امن واخان افغانستان با توجه به مجاورت سرزمینیکریدور این رو 

در نظر  یک راه-یک کمربند استراتژی اقتصادیتثبیت اجرا و ، راه حل مطلوب برای چین در نواحی غربی اش

تصادی چین چگونه ایفای نقش اقات در مالحظ واخان کریدوراین مقاله با طرح این پرسش که  گرفته می شود.

حاکم بر کشمیر با توجه به فضای امنیتی  چین می پردازد که فرضیهتوصیفی به این –با روش تحلیلی  د،می کن

 گزینه کریدور واخان را علیرغم ،به دلیل تحرکات گروههای افراطی کشورهای آسیای مرکزیناامنی پاکستان و 

توپوگرافی خشن آن به منظور نزدیکی به خاور  عوامل و عناصر جغرافیایی بخصوصاز تحت تاثیر قرار گرفتن 

 استراتژی اقتصادی بلند مدت در برنامه ریزی اروپا همچنین آبهای آزاد و )کانون انرژی جهان(نزدیک بزرگ

 دهد.قرار می  خود
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 مقدمه

پیوند میان کشورهای شرق  ،برای تبادالت تجاری جاده ابریشمموقعیت گذرگاهی  به دلیل افغانستانجغرافیای 

 آسیای مرکزی در مسیر چند سال اخیر انتقال لوله های گازی و نفت از و در طیو غرب را بوجود آورد 

با این حال افغانستان به دلیل  افغانستان بار دیگر اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک افغانستان را برجسته نمود.

مجاورت با جمهوری خلق چین به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی جهان بار دیگر مورد توجه این کشور از 

ریلی قرار گرفته است تا از -تجاری از طریق مبادالت زمینی-لحاظ زمینه سازی برای فرصت های اقتصادی

بات تری برای پیوستگی ع طبیعی خویش مسیری امن تر و با ثجغرافیایی و حتی مناب پتانسیل هایو  ناتامکا

معبری به عنوان  1کریدور واخاندر این بین بازسازی نماید.  اروپا حتی و با خاور نزدیک بزرگ، خلیج فارس

استراتژیک مرز بین افغانستان و چین را شکل می دهد که به لحاظ شرایط خاص توپوگرافی و اقلیمی وضعیت 

بطوریکه این کریدور جزو مناطق امن از  ،کاهش منازعات داخلی افغانستان تشکیل داده است خاصی را برای

ولی از  ،طبقه بندی می شود و..گروههای افراطی و بنیادگرای اسالمی نظیر طالبان و القاعده و حضورنظر نفوذ 

 با این اوصاف دار است.برخورسیاسی نسبت به مناطق مرکزی -محرومیت و توسعه نیافتگی و نابرابری اقتصادی

 -احیای جاده ابریشم با نام جدید یک کمربندکریدور واخان نقش مهمی در استراتژی اقتصادی چین که در حال 

از این رو مقاله حاضر با روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از پژوهش های مراکز  .است، ایفا می نماید یک راه

امنیتی به -استراتژیک در ابعاد اقتصادی قمندی چین به این کریدوراخان و عالبه بررسی کریدور وعلمی معتبر 

بر اساس تجاری با سایر فضاهای پیرامونی -دلیل نظارت و کنترل رقبای منطقه ای و همچنین همگرایی اقتصادی

می تواند زمینه ایجاد یک راه می پردازد و در نهایت نتیجه گیری می شود که کریدور واخان -پروژه یک کمربند

ساماندهی عوامل اقتصاد، تجارت را برای چین فراهم آورد بخصوص با توسعه زیرساختهای حمل و نقل در 

بخش های زمینی و ریلی در این کریدور و پیوند با راه آهن سراسری افغانستان و اتصال به راه آهن ایران، 

کمبودهای را هم می توان مشاهده اگرچه ، مین می نمایدامنیتی را برای احیای قدرت شرق نیز تض هایقابلیت 

 کرد.

  

 طرح مساله

اتخاذ و اجرای سیاست های مهمترین چالش های از تنگناها و محدودیت های ناشی از محیط جغرافیایی 

تجاری بین واحدهای -مراودات اقتصادیتصمیم گیری دولتها برای  درهستند که نقش بسیار مهمی  اقتصادی

 بازیگران ملی و فراملیجبر جغرافیایی می تواند رفتارهای  از سوی دیگردارند،  جدا شده توسط مرزهاسیاسی 

 وضعیت جغرافیایی و انسجام در صورت مساعد بودن ضمن اینکه نماید. و یا با بحران مواجه را امنیت سازی

این  د.نتجاری بوجود می آور-پشتوانه مناسبی را برای افزایش امنیت اقتصادیارتباطی -شبکه های مواصالتی

 چین که در حال احیای قدرت منطقه ای و جهانی خلق موضوع برای قدرتهای بزرگ اقتصادی نظیر جمهوری

                                                           
1- Wakhan Corridor 
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مراودات تجاری چین با کشورهای غربی  درصد ازشصت تقریباً نقش حیاتی دارد. با توجه به اینکه  است، اش

 (چین بین المللی-رقیب منطقه ای )هندمستقیم ماالکا که تحت نظارت تنگه طریق از  و خاورنزدیک بزرگ

است، صورت می پذیرد و تنش های را نیز بوجود آورده، چین درصدد ایجاد مسیری جایگزین و امن برای 

 است.با نواحی غربی اش  ریلی-اقتصادی خود از مسیر زمینی-توسعه تجاری

 به عنوان تنها معبر عبوری و نزدیک چین به غرب آسیا، خلیج فارس،کریدور واخان در افغانستان با این اوصاف 

ترانزیتی -چگونگی بهره برداری از منابع راهبردیکه حوزه دریای کاسپین)خزر( و اروپا در نظر گرفته می شود 

استفاده از این کریدور اقلیمی اش، چین را برای -آن با در نظر گرفتن وضعیت جغرافیایی و ویژگیهای محیطی

 نماید.می ترغیب یک راه است، -که طرح یک کمربندبه جهت اجرای استراتژی اقتصادی اش 

ادی اقتص استراتژی اتواخان در مالحظ کریدوربنابراین در این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش هستیم که 

ورت شکل می گیرد که با توجه به بر طبق این سوال فرضیه ای بدین ص چین چگونه ایفای نقش می کنند؟.

و  به دلیل تحرکات گروههای افراطی جنوب تاجیکستان ناامنیفضای امنیتی حاکم بر کشمیر پاکستان و 

، چین گزینه کریدور واخان را علیرغم تحت تاثیر قرار گرفتن از عوامل و عناصر جغرافیایی بنیادگرای اسالمی

ی به خاور نزدیک بزرگ)کانون انرژی جهان( و اروپا همچنین بخصوص توپوگرافی خشن آن به منظور نزدیک

که نسبت به سایر کشورهای پیرامونی از نظر  در نظر قرار می دهدآبهای آزاد در برنامه ریزی بلندمدت خود 

-تجاری چین در قالب یک کمربند-کنترل و نظارت بهتر و متوازن برای برقراری و اجرای استراتژی اقتصادی

 ارزیابی می شود.یک راه مهم 

 

 روش تحقیق

آرشیو  همچنینپژوهشی و دانشگاهی  وعلمی  توصیفی و با استفاده از مقاالتمقاله حاضر به روش تحلیلی و 

خبرگزاری های معتبر بین المللی درصدد است تا کریدور واخان افغانستان را از دیدگاه سیاست نشریات و 

 قرار دهد.چین مورد بررسی جمهوری خلق های اقتصادی 

 

 پیشینه تحقیق

تجاری چین بخصوص پروژه بزرگ -فعالیتهای اقتصادی در خصوص پژوهش و مطالعات جامع و فراگیری

محصوالت  مباحث کلی درباره تولید و بازارهای فروشو دسترسی آسان به منابع انرژی یک راه و -یک کمربند

و از سوی دیگر در پژوهش است  گرفته کارخانه ای به عنوان زیربسترهای رشد و شکوفایی اقتصادی چین انجام

 بحران و منازعه بین اقلیت و رادیکالیسم مذهبی و بنیادگرایی افراطیهای مرتبط با افغانستان صرفا پرداختن به 

کریدور  یاختصاص طوره ب تالش می شود این مقاله در .در اولویت تحقیق قرار داشته است قبیله ای-های قومی

در کانون تنش و درگیری میان هند و  و با توجه به اینکه دادهافغانستان واخان که شکل دنباله داری به کشور 
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همچنان ثبات نسبی خود را حفظ کرده است  ،افراط گرایی در آسیای مرکزی یوع پاکستان بر سر کشمیر و ش

 گیرد. اقتصادی چین مورد بررسی قرار یاستراتژاز دیدگاه 

 

 مبانی نظری

اتحادیه و تشکل  در نظر گرفتناستراتژی اقتصادی چین در تامین امنیت و ثبات پایدار در فضای پیرامونی با 

 و بحرانهای برخاسته از ایدئولوژی افراط گرایانه دارد. فرهنگی سعی در کاهش منازعات -های متنوع اقتصادی

و دوری از کانون های تامین کننده انرژی ارزان قیمت رشد سریع اقتصادی همراه با نرخ فزاینده جمعیت 

خاورنزدیک بزرگ و بازارهای جهان غرب همچنین وجود رقبای منطقه ای بخصوص هندوستان که بعضا عامل 

، استراتژی شماره یک( )خط سبز در تصویرحمل و نقل دریایی چین هستند-تنش و بحران در مبادی ترانزیتی

 اقتصادی چین را در جهت استفاده از فضاهای با کمترین میزان آسیب پذیری شکل می دهند.

به عنوان بزرگترین پروژه یک راه -اجرای پروژه یک کمربندهمانطور که در شکل شماره یک مشخص است  

مستلزم عبور از کشورهای است  اقتصادی قرن بیست و یک چین که سرمایه گذاری های عظیمی را در پی داشته

چهار کشور این . می باشد (در تصویر شماره یک )خط نارنجیترکمنستان ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان،

قبیله ای بر سر آب، و حضور گروههای افراط گرای -ی به جهت نزاع های قومیآسیای مرکزی از محیط ناامن

برخوردارند که در صورت درگیری مرزی می تواند امنیت اقتصادی  شبکه های تروریستی زیرزمینی و اسالمی

مرکزی که در پیوستگی هویتی با آسیای  اویغورستانیا  ضمن اینکه مسئله سین کیانگ ،د نمایدچین را تهدی

از این رو چین بی واسطه و تنها با عبور از یک کشور  .افزایش می دهدخشونت را  د نیز فشار وقرار می گیر

تضمین منافع اقتصادی خود را  برای ایجاد نظم جدید امنیتی می تواند ضمن بسترسازیفغانستان یعنی ا

  (.شماره یک نماید)خط قرمز در تصویر

 

 (1شماره) تصویر
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 یافته های تحقیق
 واخان موقعیت کریدور

شماره  صویر)تبه منزلة دسته بادبزن است واخان، آن یعنی کریدوراز  یبخش افغانستان کشوری دنباله دار که

ای نوان منطقهضرورت سیاسی اواخر قرن نوزدهم، بعناشی از که را تشکیل داده ، منطقه مرزی باریک درازی دو(

ناخته میشود داالن واخان بام جهان ش .(3:1368)کلیفورد،وده استیس بلحایل میان روسیه تزاری و هند و انگ

انیا شکل گرفت در توافقنامه ای بین افغانستان و بریتافغانستان واقع شده است که  که در شمال شرقی بدخشان

 .(Rafiq,2020نماید)تا به عنوان حایل بین امپراتوری بریتانیا در هند و امپراتوری روسیه عمل 

داالن واخان یک مسیر تجاری باستانی و یک گذرگاه استراتژیک فوق العاده محسوب 

در دوره بازی بزرگ قرن نوزدهم، کریدور واخان قبل از تقسیم در چندین کشور،  (.Munir,shafiq,2019)میشود

 1به عنوان یک منطقه مستقل بین امپراتوری های روسیه و انگلیس و دارای حاکمیت خودمختار که رودخانه پنج

نطقه ای، قدرتهای بزرگ ، با شدت گرفتن رقابت های م1893را در بر می گرفت، عمل می کرد.  در سال 

که قرن ها به عنوان جوامع متحد زندگی می کردند، از هم  را تقسیم کردند و خانواده هاییقلمرو این رودخانه 

کردند تا اینکه می برای چندین دهه، مردم در کنار رودخانه همچنان به طور آزاد از مرز عبور  جدا شدند.

ر شوروی تاجیک )به عنوان بخشی از جمهوری سوسیالیستی جمهوری سوسیالیستی خودمختار اتحاد جماهی

تحت اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شد و این شکاف را دائمی  1924اتحاد جماهیر شوروی ازبک( در سال 

کرد. پس از جنگ جهانی دوم، با افزایش تنش های جنگ سرد، عبور از مرز سخت تر شد و افراد بدون مجوز 

کریدور  در طول چند دهه اخیرطر شلیک یا بازداشت مواجه بودند. با این حال خدر صورت عبور از آن، با 

 (.Fao.org,2003)واخان نسبت به سایر مناطق افغانستان صلح نسبی را تجربه کرده است

                                                           
1- Panj 
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 (2شماره) تصویر

کیلومتر در جهت شمال  300واخان منطقه ای در استان بدخشان افغانستان است که در جنوب با پاکستان  

کیلومتر با چین مرز مشترک دارد. داالن واخان به  74کیلومتر با تاجیکستان و  260شرقی و غربی آن بیش از 

و کوه های تیانشان واقع شده است  ه کوههای هندوکش، هیمالیا، قره قرومدلیل توپوگرافی خاص در میان رشت

 10کیلومتر و عرض آن بین  220طول کیلومتر را شامل می شود. این منطقه دارای  14.080و مساحتی معادل 

بوسیله افغانستان و  طول مرزهای کشور افغانستان گشته باعث گسترشواخان  کریدورباشد.  کیلومتر می 64تا 

 یابد.شود و از این طریق با دنیای شرق آسیا ارتباط میمتصل می)گذرگاه واخجیر(به کشور چین کریدوراین 

این منطقه به دلیل کوهستانی  کریدور واخان چین را به افغانستان و تاجیکستان را به پاکستان متصل می کند.

های پوشیده از یخ و برفهای طبیعی یکی از  های باالی شش هزار متر ارتفاع و زمینبودن و داشتن قله

به عنوان پارک  کریدور اینسالها  در طی باشد.های رودخانه آمودریا و آبهای سطحی افغانستان میسرچشمه

 (Compas,2015)برخوردار استتر از یلواستون درصد بزرگ 23که از مساحتی حدود  در نظر گرفته شد ملی

آیند و با افراد محلی که روش قدیمی می واخان به این کریدور انداز با شکوهدر چشم سفربرای  هاتوریست و

 (.Caravanistan.com)کننداند مالقات میزندگی را حفظ کرده

نفر دارد که متشکل از واکی ها و کیرگزها که قرن هاست در آنجا سکونت دارند  12000واخان جمعیتی بالغ بر 

اخی صحبت می کنند. وکی ها مسلمانان و اسالم را به عنوان یک دین مشترک پذیرفتند و هر دو گروه به زبان و

نفر هستند و در مناطق مرزی با تاجیکستان، چین  10،000شیعه و پیرو گروه اسماعیلیان با جمعیتی در حدود 

متر زندگی می کنند. کرگز ها نیز مسلمانان اهل سنت به دنبال گروه  3000تا  2000و پاکستان در ارتفاعات از 

کریدور واخان که شامل کوه ها و دریاچه های پوشیده از برف است، ساکن هان هستند و در قسمت شرقی 
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از فرقه شیعه اسماعیلی در اسالم  سنتاز تبار ایرانی هستند و برخالف اکثریت اهل واخان اهالی بومیهستند. 

واخان مهمترین نقطه اتصال مسیر جاده ابریشم توسط  کریدوراز دیرباز (.Srebrnik,2020)کنندپیروی می

اروپایی ها و چینی ها برای رسیدن به دشت های هند و خطوط ارتباطی دریایی اقیانوس هند از طریق سواحل 

دریای عرب به حساب می آمد. مارکوپولو از این مسیر عبور کرد و پرتغالی ها این مسیر را طی کردند تا به 

 چین برسند.

بازی  ند بین افغانستان و هند شکل گرفت به دنبالم به دلیل توافق نامه خط دیور1893در سال  کریدور کهاین  

م، حمله شوروی به افغانستان 1949م، انقالب کمونیستی چین در سال 1838بزرگ بین روسیه و انگلیس از سال 

هر نوع توسعه زیرساختی از منطقه این م 2001به مدت یک دهه و در پی آن حمله ناتو به افغانستان از سال 

واخان وجود دارد که سین کیانگ را با  تنها یک جاده ناهموار در کل کریدوردر حال حاضر . محروم است

 پیوند می دهد.  1گذرگاه واخجیر

. مسیر شمالی: عبور از کنار رودخانه های پنج و پامیر در شمال و در 1واخان دارای سه مسیر است:  کریدور

. مسیر جنوبی از طریق گذرگاه واخجیر به چین می 2انتها رودخانه اسکو در چین از طریق دریاچه زورکول. 

ست که هر دو مسیر شمالی و . مسیر مرکزی ا3رسید اما به دلیل بارش برف بیش از نیمی از سال بسته است. 

متر به چین منتهی  827،4با ارتفاع  2جنوبی را در واخان متصل می کند و از طریق گذرگاه کوهستانی تگرمنسو

 میشود. 

مشکل و پرهزینه خواهد  زیرساخت این سیستم ایجاد های پامیربا توجه به جغرافیای کوهبه عقیده کارشناسان 

لحاظ  سخت تر ازهایی وجود دارند که در مناطق مشابه و حتی یادی از پروژههای زنمونه با این حال د.بو

 با استفاده از تکنولوژی مقره قرو ناهموار و خشن هایکوهدر  . به عنوان مثالاندجغرافیایی در منطقه تکمیل شده

عنوان یک مانع  به نمی توان پیچیدگی جغرافیایی را، از این رو استبزرگراه قره قروم ساخته شدههای مدرن 

 دورکریاگر این  (.Parsa,2017)حمل و نقل در نظر گرفت رسیستم هایزی برای ایجاد اتصال از طریق ساخت

تاجیکستان و پاکستان در مقایسه با  ن،افغانستا ن،ترین مسیر تجاری بین چیهزینهکم می تواند ساخته شود

همسایه چین،  سه کشور بر اقتصاد کریدور واخان ارزش استراتژیک (.Javed,2018)باشدهای موجود گزینه

تصل هستند، از پاکستان و تاجیکستان تأثیر مستقیمی دارد زیرا این کشورها از نظر سیاسی به کریدور واخان م

 می رسد.ضروری به نظر  توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقهاستانی برای ب -این رو استفاده از این مسیر تجاری

 

 

 

                                                           
1- Wakhjir Pass 
2-Tegermansu 
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 واخان  کریدوردر  منطقه ای رقابت قدرتهای

 

 (3شماره) تصویر

 

است که حضور نظامی آمریکا در افغانستان را کاهش دهد و متحده دونالد ترامپ قول دادهجمهور ایاالترئیس

متحده در این کشور به زودی به خانه رود که حدود نیمی از سربازان ایاالتانتظار می

خالء های  ،امریکا و ناتوایاالت متحده در صورت خروج کارشناسان معتقدند  (.Kelemen,2020)بازگردند

شود و این امر تأثیر فوری و مستقیم بر کشورهای پیرامونی  قدرت در افغانستان با منافع اقتصادی چین پر می

تواند مانور ژئوپلیتیکی چین را بهبود بخشد چراکه  از طریق کریدور واخان خواهد داشت. چنین سناریویی می

-برای چین ارزش منحصر به فرد سیاسی از طریق بزرگراه قره قرومواخان  ا کریدورگوادر پاکستان ب اتصال بندر

  (.Malik,2014:27)تجاری دارد

اتژیک تاجیکستان منطقه حساس استر ،بدخشان –حضور امنیتی چین در استان خودمختار گورنو ضمن اینکه 

در حال ساخت یک پایگاه نظامی در  اعالم کرده که وزارت دفاع افغانستان(، Shih2019ت)رو به افزایش اس

 کنددید در بدخشان را تامین پایگاه نظامی ج ملزومات چین به طور کامل روداست و انتظار می بدخشاناستان 

اندازی این پایگاه توافقنامه راه. و تجهیزات را پوشش خواهد داد هاهای مادی و فنی شامل سالحینهو تمام هز

آنرا مورد  در پکن به دست آمد که یک هیات بلندپایه به رهبری طارق شاه بهرامی معاون 2009در دسامبر 

در  ها یک پایگاه چینی در این مکان نه تنها مشارکت چینیایجاد  (.Toktomushev,2018)ندبررسی قرار داد

هدف بلند مدت پکن برای دستیابی به جایگاهی دائمی و کنترل بر  بلکه سازدمبارزه با تروریسم را برجسته می

بر را نیز در گذاری های زیربنایی سرمایهای و امنیت از طریق ساخت تاسیسات نظامی و پروژهاقتصاد منطقه

ای با رویترز ، سفیر افغانستان در پکن در مصاحبه2018سپتامبر  6در  (.Levi-sanchez,2018)خواهد داشت

مبارزه با دولت برای این موضوع کرد که چین قصد دارد تا سربازان افغان را در خاک چین آموزش دهد،  اعالم
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برای رهبران چین صلی امنیت اولویت ا (.Pandey,2018)انجام می پذیردو شبه نظامیان القاعده  داعش اسالمی

خواهد که ست و نمیوضعیت امنیتی در افغانستان ا چین نگراناز این رو ( ,Szczudlik-Tatar,2014)است

های تواند ثبات در استانباشد که می رکزیجنوب آسیای م و بنیادگرایان امن برای ستیزه جویان حلیافغانستان م

کاری چهار جانبه و هماهنگی ، چین یک مکانیسم هم2016در سال  (.Chawla,2020)را تهدید کند اشغربی 

غانستان و پاکستان برای به اشتراک گذاشتن اطالعات و آموزش مبارزه با تروریسم ایجاد با تاجیکستان، اف

مقام افغان و پرسنل فنی در چین آموزش  هزاردر حال حاضر، حدود  از طرفی دیگر (.Mahalingam,2020)کرد

دانشگاه کابل بازگشایی سیوس در وموسسه کنف و کندنام میچین دانشجویان بیشتری از افغانستان ثبتد. بیننمی

 .(Xiaoqiang,2014)استشده

با منطقه سرشار از انرژی حوضه دریای کاسپین)خزر( و برقراری پیوندهای  واخان کریدور پیوند با این تفاسیر

 انتقال انرژی با چین در قالب خطوط لوله نفت و گاز نیز بر ارزش ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک واخان می افزاید.

چین نسبتاً از تسلط بیشتری بر داالن واخان برخوردار است زیرا می تواند آن را از طریق گذرگاه ضمن اینکه 

واخجیر منتهی به دریای عرب از طریق پاکستان کنترل کند و از سوی دیگر برای تجارت خود مسیری متناوب 

ه تواند برای پاکستان بمیواخان ریدور ک .برای چین به دریای عرب از طریق افغانستان و پاکستان فراهم سازد

 ارزی های زیادی ایجاد کند و باعث ایجاد تعداد زیادی شغل، ایجاد درآمد، شگفتییعنوان یک اقتصاد ترانزیت

 (.Shafiq,2019)تر از همه بهبود توسعه زیرساخت در مناطق مشخص شودو مهم

 

 
 (4شماره) تصویر

 

ابتکار هند با  یست.راضی ناین طرح از پیوستن کابل به  انای نزدیک افغانستعالوه بر این، هند، متحد منطقه

-چین هایچرا که کشمیر تحت کنترل پاکستان، که از طریق آن گذرگاه ،مخالف استیک راه -کمربند یک

آباد است و دسترسی مستقیم هند به افغانستان کند، یک منطقه مورد مناقشه بین دهلی و اسالمعبور می پاکستان
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توسط  1963مارس  25این در حالیست که منطقه اکسای چین که در . استرا مسدود کرده رکزیو آسیای م

تالش چین برای باز کردن مرز خود با  پاکستان به چین واگذار شد، مشمول حل مسئله کشمیر قرار دارد.

افغانستان از طریق گذرگاه واخجیر و تالش برای احداث تونل در زیر کوههای پامیر برای پیوند دادن افغانستان 

به عنوان فرصتی ژئواکونومیکی برای چین و یک مانور برای جلوگیری از تهدیدات بالقوه هند به حساب می 

اعث میشود که هندوستان دو کشور افغانستان و پاکستان را تحت کنترل چین ببیند آید. این اقدام تحریک آمیز ب

دهند. از سوی دیگر هند از ساخت جاده  در حالی این دو کشور عمق استراتژیک هند را شکل می

نگران است. هند تنها از طریق پاکستان پیوند  1کیلومتری توسط چینی ها در منطقه مجاور سیاچین5800ابریشم

ری با افغانستان دارد از این رو سرمایه گذاری هند در بندر چابهار در نتیجه رویکرد تحریک آمیز چین تجا

ارزیابی میشود. بسته شدن مرز توسط چین و افغانستان در صلح آمیز منطقه واخان یک نگرانی برای هند است 

ساب می آید، نیست.  با توجه به زیرا مطابق با سیاست های ایاالت متحده امریکا که جزو متحدین هند به ح

موقعیت جغرافیای سیاسی پاکستان از جمله روابط مذهبی مردم با افغانستان و ایران و خروج قریب الوقوع 

ایاالت متحده امریکا از افغانستان، حضور چینی ها در بندر گوادر پاکستان که نوعی محاصره هندی نیز خوانده 

ش با همسایگانش کرده است و از سوی بدش ا نده ژئوپلیتیک و ژئواکونومیکمیشود، هند را دچار نگرانی از آی

در  2نمی آید خالء قدرت ناشی از عدم حضور امریکا را در منطقه پر کند. فعالیت گسترده سرویس مخفی هند

افغانستان و کشته شدن دست کم سیزده جنگجو داعش با تابعیت هندی در جریان بمباران ایاالت متحده در 

موعه غار کوه تورا بورا در استان ننگرهار نشان از فعالیت هندها در راستای به چالش کشاندن به منافع مج

 واخان و مناطق اطراف آن دارد. کریدور پاکستان و چین در

برای پاکستان رقیب دیرینه هندوستان سودمند خواهد بود  ر هرگونه تجارت از طریق این کریدوراز سوی دیگ 

ستاندارد ترانزیتی در واخان ساخته شود فعالیت های تجاری در منطقه به ویژه برای پاکستان، و اگر جاده ا

آسیای مرکزی و افغانستان تقویت و رونق خواهد گرفت و می تواند کوتاهترین مسیر تجاری را برای پاکستان 

خت کریدور ترانس برای رسیدن به آسیای مرکزی و رسیدن چین به افغانستان فراهم سازد. همکاری در سا

هیمالیا و بهره مندی مشترک از منابع کوهستانی مانند ذخایر آبی، انرژی و گردشگری در این راستا ارزیابی 

و مناطق  3میشود. همچنین به نظر می رسد که پاکستان از مرزهای خود و گذرهای مختلف منتهی به چیترال

برای مهار تروریسم مرزی از طریق مدیریت مرزها و پاکستان تالش خود را   شمالی مراقبت بیشتری می کند.

ایجاد یک وابستگی متقابل اقتصادی با افغانستان تقویت می کند از این رو وابستگی اقتصادی بین پاکستان و 

 پاکستان توسعه اقتصادی در ضمن اینکهافغانستان می تواند منجر به پایان دادن به دشمنی بین دو کشور شود. 

و شناخت نحوه ارتقای زیرساخت پاکستان و ایجاد مکانیزمی برای  ظرفیت تولیدن، سرمایه چی به دنبال نفوذ

 (Mardell,2020)رشد پایدار اقتصادی است

                                                           
1- Siachen Glacier 
2- Research and Analysis Wing)WAR) 
3- Chitral 
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به عنوان کارت موثر در رابطه با پاکستان و هند سود ببرد.  کریدور واخانافغانستان می تواند از با این تفاسیر 

شکی د. تقویت می شو 2و سارک 1همچنین ارزش استراتژیک افغانستان را در سازمان های منطقه ای مانند ساکو

عالقه نشان می دهد و در حال انجام اقدامات برای توسعه  3و ابتکار جاده چین نیست که افغانستان به کمربند

جنوب است. این کشور با پیوند دادن -های داخلی در راستای اتصال منطقه ای مانند کریدورهای شمال پروژه

کشورهای شمالی و شرقی آسیای جنوبی با کشورهای جنوب و غرب آسیای جنوبی، اهمیت سیاسی و اقتصادی 

 خود را به دست خواهد آورد و به عنوان قطب منطقه ای پدیدار می شود.

واخان وجود دارد. اوال ناهمواری زمین در توسعه زیرساخت  های مختلفی در زمینه احیای کریدور البته چالش  

های جاده ای بسیارشدید است و نیاز به سرمایه گذاری هنگفتی دارد. دوما، چین چندان مایل به باز شدن و 

ند طبق روال قبلی خود واخان به دلیل موضوع اویغورها و مسئله ترکستان شرقی نیست. سوم ه کریدورساخت 

انور ممکن است نگران باشد زیرا این م شماره سه( )تصویر4اقتصادی پاکستان و چین کریدوردر مخالفت با 

 .پاکستان بیشتر ادغام خواهد کردواخان، افغانستان را با چین و  آشکار برای باز شدن در کریدور

 
 (5شماره)تصویر 

در مورد احتمال ایجاد خطوط  مذاکرهدر حال  چین-پاکستان-تاجیکستان پاکستان و چین در حین افتتاح کریدور

 ن،این منطقه برای افغانستا کریدور واخان هستند. لوله و ارتباطات ریلی و حتی یک خط لوله نفت از طریق

و منطقه ای گشایش این کریدور کاربردهای جدی برای بازیگران  د.چین و پاکستان اهمیت بسیار مهمی دار

افغانستان کلید نهایی چین چراکه  ؛(Munir, Shafiq,2019:203) به ویژه هند خواهد داشت ی در افغانستانجهان

همچنین چین برای پیشبرد جاده ابریشم خود تالش می کند، در  (.Ze Kai,2015)برای محاصره کامل هند است

 تبدیل شود. اقتصادی چین و پاکستانابتدا کریدور واخان در پامیر کوچک به یک نقطه عبور مهم برای کریدور 

                                                           
4- Shanghai Cooperation Organisation )SCO) 
5- The South Asian Association for Regional Cooperation )SAARC) 
6- Belt and Road Initiative)BRI) 
1- China Pakistan Economic Corridor(CPEC) 
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بوجود آورده پاکستان  -ای برای توسعه پروژه اقتصادی چینالعادهموقعیت توپوگرافی پاکستان پتانسیل فوق

 رکزیکاری متقابل، رشد اقتصادی و ثبات کل منطقه جنوب و آسیای مای، هماتصال منطقه که به جهت است

آغاز این راهرو (. بندر گوادر در پاکستان نشانگر Changgang,zahid khan,2019مورد توجه قرار گرفته است)

 (.Levi-Sanchez,2018به چین را نشان می دهد) کریدور اقتصادی پاکستانواخان نقطه ورود  است و ابتدا داالن

های شبه نظامی  اگرچه این منطقه در گذشته بسیار صلح آمیز بوده است، اما اکنون برخی از گروهبا این اوصاف 

استفاده کنند.  در حال برپایی نفوذ خود در منطقه هستند و ممکن است از نارضایتی های مردم فقیر سوء

واخان ممکن است خیلی زود آن را به یک چالش جدی  بخصوص مرز بی ثبات در تاجیکستان در کنار کریدور

ی از گروه های شورشی مانند حرکت برای همه کشورهای آسیای مرکزی تبدیل نماید. از سوی دیگر برخ

واخان برای اجرای حمالت  از کریدور 1پاکستان و جنبش اسالمی ترکستان مجاهد تحریک طالبان، جنداله

 تروریستی خود استفاده کرده اند. 

البان هستند، طافغانستان از نظر مبارزه با تروریسم بسیار ضعیف عمل می کند و مقامات نگران تجدید فعالیت 

نجام اآنها نمی توانند بدون کمک ایاالت متحده امریکا، چین و سایر کشورها کاری در این باره  اما

شی چین در تالش برای کمک به تثبیت کشور و در نتیجه کاهش خطرات امنیتی داخلی نا (Chan,2018)دهند

چین نگران  .(Kelemen,2019)از ادامه درگیری در آنجا، به دنبال تقویت روابط اقتصادی خود با افغانستان است

ستان بد شود، چین آینده افغانستان است و تمام تالش خود را می کند تا به نتیجه مثبتی برسد. اگر اوضاع افغان

اخ آفریقا، شاز این رو چین پس از افتتاح یک پایگاه در جیبوتی در  .(Tao,2009)از این ناحیه آسیب می بیند

ایگاه مستقر سرباز در پ پانصدد را در افغانستان احداث می کند و حدود دومین سایت نظامی خارج از کشور خو

م مأموریت واخان در شمال شرقی استان بدخشان برای انجا تا همتایان افغان خود را در کریدورخواهند شد 

که این  البته در این گزارش که توسط دولت چین تکذیب شد آمده آموزشی ضد تروریسم حمایت نمایند.های 

 .(Faemer,2018)پروژه از مدتها قبل در محل آغاز شده است

 شمال در که ترکمنستان اسالمی حزب آموزش های اردوگاه مورد در جدیدی شواهد 2019 سال دسامبر در 

 تعجب جای بنابراین. مشاهده شده است است، چین برای مستقیم تهدید یک کنند که می فعالیت افغانستان

 مرکزی دولت و طالبان با باز ارتباطی های کانال و داشته افغانستان جنگ در تری دیپلماتیک نقش چین که ندارد

 تغییر شامل است ممکن افغانستان در چین روزافزون شدن باشد. درگیر گری میانجی دنبال به همچنین و

 صلح پیشبرد برای هایش تالش و اقتصادی استراتژی که صورتی در باشد نیز افغانستان در آن امنیتی وضعیت

 چین امنیتی نقش تدریج به هرچند. شود انجام آمریکایی نیروهای نشینی عقب محض به و فراموشی و آشتی و

 کمک برای تالشهایی همچنین و تاجیکستان مرز نظارت امنیتی در شامل این ،است یافته تکامل حاضر حال در

 شانگهای همکاری سازمان جانبه، دو های کانال طریق از تروریستی ضد های ظرفیت تقویت در افغانستان به

نگرانی اصلی دولت  .است تاجیکستان-پاکستان-افغانستان-چین جانبه چهار هماهنگی و همکاری مکانیزم و

                                                           
1- Eastern Turkistan Islamic Movement )ETIM) 
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های تروریستی و امکان ایجاد حرکت گروه ت.اس کیانگین سچین از جنبش جدایی طلبان در منطقه خودمختار 

به اندازه کافی برای پکن کافی بود تا مرز را برای چند دهه بسته نگه  کیانگین سارتباط با جدایی طلبان در 

 کیانگین سهای گسترده چین در منطقه گذاریها به دلیل سرمایهرسد که این نگرانیبا این حال به نظر می .دارد

های شغلی و بهبود استانداردهای زندگی ثبات و آرامش بیشتری ست، جایی که فرصتدر حال محو شدن ا

 ت.اسایجاد کرده

 

 واخان در مسیر جاده ابریشم نوین کریدور -1-1

چین و ده ماه پس از انتخابات دبیر کل  جمهوریدرست شش ماه پس از انتخابات ریاست 2013در سپتامبر 

به آسیای مرکزی سفر کرد و در یک سخنرانی در دانشگاه  پینگشی جین حزب کمونیست چین، رئیس جمهور 

را برای یکپارپگی اوراسیا همراه «  1یک راه -یک کمربند» نظربایف در آستانه قزاقستان برای نخستین بار پروژه

 بلند مدت طلبیجاه با در آمیختگی با جاده ابریشم جدید و جاده ابریشم دریایی اعالم نمود. این طرح که به

آفریقا و  ا،رسانی سیاسی و اقتصادی به اوراسیبه عنوان سنگ بنای کمکچین معروف است ژئوپلیتیک جهانی 

 .)تصویر شماره چهار( فراتر از آن ظاهر شد

 
 (6)شماره تصویر

، ( کمربند اقتصادی راه ابریشم1ت: طبق طرح رئیس جمهور چین این پروژه از دو بخش اصلی تشکیل شده اس

 برمبنای و هماهنگ یکپارچه، اقتصادی منطقه یک ایجاد ابریشم جاده احیای از هدف ابریشم دریایی.( راه 2

شود و اقتصادی برد ـ برد در مسیر کشورهای جاده ابریشم قدیم گفته شده است اما به آن محدود نمی سیاست

                                                           
1- One Belt- One Road 
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یابد. هدف از طرح قرار است که به کشورهای جنوب شرقی و جنوب آسیا از جمله پاکستان نیز گسترش 

 پروژه باشد.احیای مجدد این مسیر، افزایش ترانزیت و حمل و نقل کاال میان کشورهای واقع در این حوزه می

 کشور دارد 65ها در تریلیون دالری در زیر ساخت پنجگذاری سرمایه به نیاز یک راه-یک کمربند

(Observer,2017).  کریدور اقتصادی  که شامل باشدمی ای کریدور توسعه چهاردارای  یک راه-کمربندیک

و کریدور اقتصادی ، هند -کریدور اقتصادی چین ا،غرب آسی -کریدور اقتصادی چین ن،چی -اجدید اورآسی

 (.Menafn.com)پاکستان -چین

ه هر کدام مسیر شمالی، مرکزی و جنوبی ک ،طبق طرح موجود، راه ابریشم نوین از سه مسیر تشکیل شده است 

ده است، نزدیک که در این حوزه واقع ش منطقه ایاهمیت اقتصادی، ترانزیتی، سیاسی و اجتماعی خود را دارند. 

تاکنون با م 2013شود. دولت چین از سال درصد کل جمعیت دنیا )بیش از سه میلیارد نفر( را شامل می 45به 

  مضا رسانده است.االمللی در زمینه پیشبرد و ایجاد این بازار قراردادهایی را به بینا نهاد هبیست کشور و ده

، قرقیزستان، قستانقزا تاجیکستان،) مرکزی آسیای کشورهای طریق از را چین کشور شمالی، مسیر بخش -1

 ؛کندافغانستان، ازبکستان و ترکمنستان( به روسیه، اروپا و شمال آفریقا متصل می

چنین ترکیه و هم و فارس خلیج و ایران به ترکمنستان و افغانستان طریق از مرکزی آسیای از مرکزی مسیر -2

 ؛رسددریای مدیترانه می

تم خواهد مسیر جنوبی از چین آغاز و به آسیای جنوب شرقی، جنوب آسیا و پاکستان و اقیانوس هند خ -3

ولت چین دکه به ابتکار  هستندیرساخت های آسیا گذاری زشد. کشورهای این مسیر اکثرا عضو بانک سرمایه

میلیارد  124 طرح رئیس جمهور چین، مبلغ طبقبر  تواند در احداث این مسیر مؤثر واقع شود.تاسیس شده و می

ابریشم  ها، خطوط آهن، بازسازی و احداث بنادر در کشورهای واقع در حوزه جادهبرای احداث جاده دالر

مک کبه عنوان  دالرهد شد. طبق وعده رئیس جمهور چین بناست که نه میلیارد گذاری خوانوین سرمایه

اند، قرار داده هاقتصادی در اختیار کشورهای در حال توسعه و نهادهایی که در مسیر جاده ابریشم نوین واقع شد

 ،رکزیآسیای م با به دنبال اتصال پاکستان -همراه با کریدور اقتصادی چین چین یک راه-یک کمربندشود. 

ت اهداف در جهاز طریق زیرساخت و بازارهای الزم  آفریقا و اروپا ه،پاکستان و افغانستان به خاورمیان

 (.Jafari,2020رزیابی می شود)ااقتصادی چین -استراتژیک

 جهان شرق و غرب واردات و صادرات قبال بوده وباستانی  ابریشم جاده مهم هایدروازه از واخان یکی کریدور

 چین به راه همین از استفاده با را معدنی خام مواد تواندمی که در صورت احیا گرفتمی صورتطریق آن   از

 بلکه افغانستان برای تنها نه راه این اقتصادی اهمیت.داشته باشد افغانستان واردات در نقش موثریو  دهد انتقال

آل برای دولت افغانستان فرصت ایده یک راه-کمربندیک ابتکار  (.8am.af)است سودآور نیز چین کشور برای

تجربه  کشورهای دیگر در منطقه رادیگر کاری با چین و پتانسیل تاریخی خود در همکند تا ارائه می
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در استان  1از مهمترین کانونهای فعالیتهای بازرگانی شهر ایوو یکی در این راستا (.,12:2018Cowan)نماید

  ژجیانگ چین است.

ین درگاه کوچک ا اما مرز مشترک چین با افغانستان تنها چند کیلومتر طول دارد کریدور واخان به عنوان اگرچه

مسیر جدید،  این د.شوبه گستره وسیعی از بازارها و ملزومات توسعه اقتصادی در حال پیشرفت چین باز می

ات افغانستان درصاو  کردخواهد دیل جهان تب تتجار کانون ترانزیتافغانستان را به قدیم مانند جاده ابریشم 

وارد بازار جهانی خواهد بدون واسطه ، سنگ مرمر، زعفران و خشکبار را فرش و قالیچهاز جمله 

صورتی که به  ، درکریدور واخان شده از طریقمسیرهای تجاری ساختهاز سوی دیگر  (.Garland,2016)کرد

تر برای پاکستان فراهم و آسان سیری بسیار ارزانشوند، ممتصل  قره قرومو بزرگراه  پاکستان-کریدور چین

این امر . دهدیمر را ه بنادر پاکستان در کراچی و گوادخواهند کرد، در حالی که به تاجیکستان اجازه دسترسی ب

 انداز اقتصادی کلاورآسیا بپیوندد و در نتیجه چشم -هد داد تا به کریدور اقتصادی چینبه پاکستان اجازه خوا

 (.Farrukh,2019)منطقه را تغییر دهد

 مرکزی آسیای یحوزه برای و پاکستان، افغانستان عالوه بر ترانزیتی هایپروژه اینهمانگونه که مشخص است 

 در حصورم اقتصادهای که است حیاتی شاهرگ افغانستان طریق از ترانزیت مرکزی، آسیای برای. مهم اند نیز

ست: یکی از کند. به طور خاص، دو شبکه در این زمینه قابل تحلیل ا متصل می جهانی مهم به بازار را خشکی

ن جابجا می جیکستان و پاکستاتجار افغان که کاالها را به صورت رسمی و غیر رسمی در داخل افغانستان، تا

ازبکستان  کاالها را از تاجیکستان، وازبکی دارند -و دیگری متشکل از بازرگانان ازبک که تابعیت تاجیکی کنند

  (.Tirado,marsden,2020:135)و روسیه ترانزیت می کنند

 وابستگی ایجاد طریق از دولتی میان مناقشات کاهش افغانستان خارجی سیاست اصلی اهداف از یکیبی تردید 

 جاده توسط غرب-شرق درخشان دهیلز کردن وصل با .است مشترک توسعه برای یامنطقه اقتصادی های

 طریق از مابریش جاده کامل پتانسیل از تواند می حوزه تمام جنوب،-شمال سنتی پرتکاپوی دهلیز به ابریشم

 افغانستان ابریشم اهر از استفاده با شوند، مند بهره ایمنطقه زیتیتران و تجارت کانون یک به افغانستان تغییر

 ابریشم راه به مربوط هایپروژه از استفاده باباشد و  داشته صادرات اروپایی و دور شرق کشورهای به تواندمی

 با افغانستان بدین ترتیب. کنند مطمئن گذاریسرمایه کشور دو هر در توانندمی افغانستان و چین گذارانسرمایه

 تواندیم طریق این از و ساخت خواهد فعال را منطقه اقتصادی هایشریان راه ابریشم، قلب در گرفتن قرار

 ایمنطقه ییهمگرا و همکاری برای را کشورها این و زندب گره افغانستان منافع با را منطقه کشورهای منافع

 .سازد آماده

به افغانستان می تواند بطور قابل مالحظه ای در پیشرفت  چین ازبا این تفاسیر گسترش ابتکار کمربند و راه 

زیرساخت هایی است که شبکه ترانزیت را اقتصادی این کشور نقش داشته باشد. سنگ بنای این ابتکار توسعه 

بین چین و افغانستان به امضا رسیده است، نشان دهنده تعهد به  2016تقویت می کند. تفاهم نامه که در سال 

                                                           
1- Yiwu 
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 (.Safi,alizada,2018)یک راه است-منظور همکاری مشترک به منظور ارتقاء همکاری های ابتکار یک کمربند

در افغانستان فعالیت می کنند. از ابتدای  2000و هواوی از اوایل دهه  1تی ئیبدین منظور شرکتهای چینی زد 

افغانستان، تهیه تجهیزات  2، هر دو شرکت در حال کار بر روی معرفی نسل سوم شبکه تلفن همراه2017سال 

 .برای شرکت مخابرات افغانستان بودند 4، و دسترسی چندگانه تقسیم کدی3سامانه جهانی ارتباطات سیار

 شد. جاد شبکه فیبر نوری نیز امضا، تحت چارچوب طرح کمربند، معامالت جدیدی برای ای2017در سال  

، اگرچه هنوز پروژه کابل جاده ابریشم یک راه بالقوه امیدوارکننده برای همکاری بین چین و افغانستان است

ی تواند به ری افغانستان، چین متحقق نیافته است. با سرمایه گذاری در توسعه و گسترش شبکه های فیبر نو

ی تخمین بانک جهان .حمایت قابل توجهی برای کاربران اینترنت در آنجا و در کشورهای همسایه انجام دهد

ت اساسی نیاز دارد میلیارد دالر کمک مالی بین المللی برای تأمین بودجه خدما 8تا  6می زند که افغانستان بین 

ین است که خشونت را حفظ کند بنابراین به نفع همه ذینفعان، از جمله چ تا بتواند هرگونه کاهش احتمالی

 است روشن البته .(world bank,2019)برای کمک به افغانستان در جذب سرمایه گذاری خارجی کمک کنند

 پیش از یکی این،رسید؛ بنابر سرانجامی نخواهد به هیچگاه ابریشم جدید پروژه افغانستان، در امنیت نبود در که

 .است افغانستان در امنیت وجود ابریشم جدید جاده اساسی نیازهای

 

 نتیجه گیری

قتصاد بین جمهوری چین با ا تجاری تقویت پیوندهای کریدور واخان از نقش مهمی در ،بق یافته های تحقیقط

ضمن  المللی برخوردار است که در صورت اجرای طرح های زیرساختی برای توسعه شبکه راههای مواصالتی

-ازبکستان-بخصوص بحث گروههای افراط گرایی اسالمی در تاجیکستان)در مسئله امنیتاتخاذ موضع دفاعی 

مالی شاستانهای انسجام بخشیدن به همگرایی و با  همچنین سرمایه گذاری موثر، می تواند ،(ترکمنستان

  تای اهداف اقتصادی اش تالش نماید)تصویر شماره پنج(.در راس افغانستان

                                                           
1- ZTE 
2-G3 
3- GSM 
4- Code-division multiple access )CDMA) 
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 (7تصویر شماره)

 -یک کمربند ،را به چین می دهد که در بازی بزرگ جدید های جدیدمزایای قدیمی و فرصتکریدور واخان 

که از بی ثباتی و خشونت بالقوه تحت فشار  که نیازمند فضای جغرافیایی جمهوری های آسیای مرکزی ،یک راه

خلیج ایران و از طریق کریدور واخان دسترسی مستقیم به چین  از پیشرفت قابل توجهی برخوردار شود.هستند، 

یک راه که بزرگترین پروژه اقتصادی قرن چین -و در اجرای ابتکار یک کمربند دارد فارس و در نهایت اروپا

کریدور واخان می تواند زمینه ایجاد ساماندهی عوامل اقتصاد، با این تفاسیر  لقب گرفته موفق عمل نماید.

ی چین فراهم آورد بخصوص با توسعه زیرساختهای حمل و نقل در بخش های زمینی و ریلی تجارت را برا

در این کریدور و پیوند با راه آهن سراسری افغانستان و اتصال به راه آهن ایران، قابلیت های امنیتی را برای 

  .ان مشاهده کردکمبودهای را هم می تو، اگرچه )تصویر شماره شش(احیای قدرت شرق نیز تضمین می نماید



 3شماره 3، دوره1399 زمستانجغرافیا و روابط انسانی،                       

250 

 

 

 (8تصویر شماره)

تجاری مستلزم سرمایه گذاری وسیع و -به هرحال تبدیل این کریدور به مسیری مطمئن برای تبادالت اقتصادی

ثبات نسبی در افغانستان خواهد بود. البته دور از ذهن نیست با گسترش برنامه های توسعه ای چین در استان 

افزایش فعالیت گروههای افراطی به عنوان مانعی بر سر اجرای طرح  بدخشان بخصوص کریدور واخان شاهد

 باشیم. مورد نظر های اقتصادی چین در منطقه

 منابع

 کتاب

 .3فرهنگی،ص و علمی اسعدی، انتشارت مرتضی ترجمه افغانستان؛ مردم و ،سرزمین1368کلیفورد، لوئیس،
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