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 چکیده

انرژی نفت و گاز، ساختارهای اقتصادی را در پیوند با مراکز تولید، ترانزیت و  زیربستر ظهور قطب های صنعتی با

منطقه استراتژیک خاورنزدیک مصرف انرژی ظرفیت سازی کرد که تحت عنوان ژئواکونومیک موضوعیت می یابد. 

، قلمروهای و برای تسلط و کنترل بر آن داردبزرگ به دلیل وجود مخازن بزرگ هیدروکربنی در کانون توجهات قرار 

تجاری قدرتهای بزرگ در نظر -نظامی و اقتصادی-برای پیشبرد اهداف سیاسیتحت عنوان پایگاهها و مراکز عملیاتی 

ژئوپلیتیکی و همجواری با قدرتهای -ان به دلیل موقعیت خاص توپوگرافیکشور افغانست .گرفته شده است

این قرار دارد. یکی از این مراکز عملیاتی جزو  (،پاکستان و هند ،ایران)و قدرتهای منطقه ای (روسیه و چینجهانی)

این  ضمن بررسی مسائل ژئواکونومیک افغانستان توصیفی و استفاده از منابع علمی و پژوهشی-مقاله با روش تحلیلی

-اقتصادی در راستای تامین منافع افغانستاندر و تداوم بی ثباتی بسترهای ناامنی ایجاد فرضیه را مطرح می نماید، 

 نتیجه گیری می بر این اساس وشود  ادن بازیگران رقیب ارزیابی میقدرتهای صنعتی و تحت فشار قرار د انرژیک

تکوین فرایندهای تحت عنوان بحران ژئواکونومیک، بهره برداری از منابع انرژی ناشی از بحران سیستمی که  شود

 ناامنی را برای فضاهای پیرامونی و تداوم ا با موانع بزرگ مواجه خواهد کرد و گسترشردر افغانستان صلح و ثبات 

 اجتناب ناپذیر می کند. اش

 

 .، قدرتهای فرامنطقه ای،انرژیان ژئواکونومیکبحر ،پیرامونفضای  نستان،افغا کلید واژگان:
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 مقدمه

حسوب می م ای فرامنطقه و ای منطقه قدرتهای استراتژیک اهداف برای مهم پایگاه و مداخالت دروازه افغانستان

 رانبح مورد در اش حقوقی شکننده نظام همچنین اقتصادی، محرومیت و متمرکز ملی حاکمیت عدم گردد. چراکه

 فضاسازی آن طریق از که است آورده بوجود جهانی مطرح بازیگران برای را ژئوپلیتیکی عمق ای، قبیله-قومی های

گسترش  در نقطه کانونیکه به شکل نستان در حالیاافغ. کنند می پیگیری را جویانه سلطه های طرح اجرای برای

ن از عدم ، به همان میزامساعد برخوردار استزمینه های فضاهای پیرامونی اش از اقتصادی  مبادالت و معامالت

فکیک سرزمینی بر اساس مالحضات ت تجاری به جهت-اقتصادیتجانس و همگونی ساختاری و کارکردی 

گنا قرار دارد و همین ضعف عمده زمینه اسی در تنپلورالیسم یا تکثرگرایی فضاهای سیقبیله ای و -میقو اقتدارگرایانه

مگرایی و ایجاد می کند تا با شعار ایجاد هیگران منطقه ای و بخصوص فرامنطقه ای حضور را برای مداخالت باز

سترسی دمنافع استراتژیک خود که همانا  در جهترا کشمکش عقیدتی و مذهبی همزیستی مسالمت آمیز، استراتژی 

به فغانستان ار ایگاه دایجاد پ بدین ترتیب ار فروش محصوالتشان است دنبال نمایند.به مواد اولیه کارخانجات و باز

ته تاکنون گذش هایسالکشورهای آسیای مرکزی، چین، روسیه،هند،پاکستان و ایران در طی و نظارت بر منظور کنترل 

به طور ستا در این راجایگاه مشخصی در سیاستهای کالن غرب بویژه ایاالت متحده امریکا دارد و پیگیری می شود و

 رفتارهای سیاسی حاکم در افغانستان است.مشخص استراتژی ایاالت متحده امریکا شکل دهنده 

بنیادگرایی اسالمی، ژئوپلیتیک مواد مخدر،مباحث هیدروپلیتیک  مباحثدر این مقاله سعی بر آن است تا با دوری از 

که اغلب در  از حضور بازیگران فرامنطقه ای؛بازپخش بحران و ناامنی گروههای افراطی، بحرانهای ناشی  افغانستان،

با روش تحلیلی و توصیفی و  این مقاله در شود به آن اشاره میمقاالت و پژوهشهای مرتبط با تحوالت افغانستان 

افغانستان و کشورهای پیرامونی  انرژی -تحوالت در ابعاد اقتصادی  تبعاتاستفاده از مقاالت علمی و پژوهشی معتبر به 

انرژی -افغانستان را به عنوان تنها مسیر ترانزیتی موثر برای مبادالت تجاری پردازد وب 1تحت عنوان ژئواکونومیک اش

-و همچنین دروازه ورودی پروژه بزرگ یک کمربند تجارت آزاد هدف با کشورهای آسیای مرکزی به آسیای جنوبی

بین فضای پیرامونی اش  همگرایی و یا واگراییایجاد رقابت استراتژیک با همتایان غربی اش، در یک راه چین برای 

تحقیقاتی و پژوهشهای  بررسیطور اختصار به ه که ببر همین اساس با توجه به یافته های تحقیق  .گیردبدر نظر 

نتیجه ، می پردازدو فضاهای پیرامونی اش دانشگاهی در خصوص منابع انرژی و مبادالت تجاری و اقتصادی افغانستان 

شود بحران سیستمی ناشی از بهره برداری از منابع انرژی تحت عنوان بحران ژئواکونومیک، تکوین فرایندهای  میگیری 

صلح و ثبات را با موانع بزرگ مواجه خواهند کرد و گسترش و تداوم ناامنی را برای فضاهای پیرامونی اجتناب ناپذیر 

  می کند.
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 یافته های تحقیق

 جنوب-شمال ترانزیت انرژیمسیر در افغانستان  

گاه آن در میان و جای یدر مسیر راه ابریشم باستانی، آسیای جنوب موقعیت ژئواکونومیک افغانستان به دلیل قرارگیری

شود.  ه میدر نظر گرفت اند که به عنوان مزیت و همچنان نقطه ضعف برای کشورعواملیاز کشورهای مهم همسایه، 

و جنوب رکزی مافغانستان استفاده از آن به عنوان کانون ترانزیت و ترانسپورت میان آسیای های مهم یکی از مزیت

نابع مبه عنوان یکی از  رکزیافغانستان به خاطر همجواری با کشورهای آسیای م (.Shoaib Ahmad,2015)آسیا است

ه کشورهای باشد. از آنجایی کاقتصاد منطقه نقش اساسی داشته توسعه تواند در مهم انرژی در منطقه و جهان می

ر نیازمند های دیگکشور مصرف بازارهای به منطقه این از گاز و نفت انتقال هستند، محصور در خشکی مرکزیآسیای 

سیل را دارد تا انتقال انرژی آسیای تیک افغانستان این پتانیموقعیت ژئوپل از این رو های متنوع است،ایجاد خطوط لوله

معرفی را به جنوب آسیا تسهیل کند تا به عنوان یک محور در بخش تبادالت ترانزیت انرژی  رکزیم

رکزی و آسیای مترین مسیر ترانزیتی بین آسیای ترین و ارزانافغانستان به عنوان کوتاه .(120:1390)علیرضایی،دشو

رت نو در کل و در نتیجه ایجاد تجا جنوبی، نقش کلیدی در باز کردن پتانسیل هم تکمیلی تجاری بین این دو منطقه

یی، خطوط ترین مسیرهای جادهترین و به صرفهتواند کوتاهمنطقه دارد. در مقایسه با مسیرهای جایگزین، افغانستان می

 . (1)شکل شمارهآهن و خطوط انتقال گاز و برق بین آسیای مرکزی و جنوبی را فراهم کند

 
 (1شکل شماره)
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خط لوله موسوم به  خط انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و از پاکستان به هندیکی از این مسیرها  

به  .باشدهای نخست نام کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان میبرگرفته از حرف تاپی .ستا2تاپی

این پروژه بزرگ سیاسی که از میادین نفتی  د.لحاظ اقتصادی تاپی بزرگترین پروژه اقتصادی برای افغانستان می باش

دومز در شرق ترکمنستان سرچشمه می گیرد، شامل ساخت این خط لوله پیشنهادی است که از قندهار -دولت آباد

 1700پاکستان طرح -افغانستان-افغانستان به مولتان در جنوب پنجاب می رسد. خط لوله پیشنهادی ترکمنستان

میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مصرف کنندگان در پاکستان و احتماال هند را تامین می 30تا  کیلومتری است که ساالنه

 کند. این مستقیم ترین، کوتاه ترین و کم هزینه ترین راه در کریدور جنوب است که از افغانستان به پاکستان می رود.

 مرکزی آسیای به ایران از که ای جاده از کیلومتر هزار قریب مرکزی، آسیای به افغانستان طریق از پاکستان تجاری راه

 . است تر کوتاه گذرد، می

ی از جمله نتینآرژا 4آمریکایی و برایدس 3دو شرکت یونیکال و مطرح شد 1990خط لوله گاز در دهه این مسئله عبور 

 1990که در انتقال گاز ترکمستان به پاکستان و هند از مسیر افغانستان رقابت می کردند. در دهه  ندشرکت های بود

 و ن، این مسئله یکبار دیگر مطرح شدطالبااز  به خاطر عدم تأمین امنیت انرژی این پروژه ممکن نشد. در دوره پس

نبود امنیت انرژی  اما ستان و هند صورت گرفت.توافق اولیه میان چهار کشور ترکمستان، افغانستان، پاک 2008در سال 

همچنین موانعی چون اختالفات مرزی و ارضی،  ،(1394)قادری،بودیکی از دالیل اصلی اجرایی نشدن این پروژه 

 (.31:1396تروریسم و خشونت گرایی و نفوذ قدرتهای منطقه ای نیز در پیشبرد آن موثر هستند)ترابی و صانعی،

مل سه مرحله است:در مرحله اول خط لوله گاز به مولتان و پاکستان می رسد. در مرحله دوم، طرح این خط لوله شا

به گوادر در شرق بلوچستان امتداد می یابد تا گاز مایع شده را به ژاپن و کشورهای خاور دور صادر کند. مرحله سوم 

ن را کویت آسیای مرکزی می نامند شامل امتداد به سمت هند خواهد بود. برآورد می شود ترکمنستان که گاهی آ

تریلیون فوت مکعب کاهش  115تا  98تریلیون فوت مکعب داشته باشد، هرچند که این آمار به 200ذخایر گازی معادل

یافته است. برخی ناظران معتقدند که ترکمنستان با امکان صادرات بالقوه گاز طبیعی ممکن است برای اولین بار در 

ی قابل اطمینان و سودمند عالوه بر کشورهای آسیای مرکزی به بازارهای جهانی عرضه این کشور یک راه خروج

به اروپا از طریق مناطق ازبکستان،  5نماید. اکنون تنها خط اصلی و عمده برای صادرات گاز ترکمنستان از دری لیک

  قزاقستان و روسیه می باشد.

درصد سود خواهد برد و یا مبلغ پانصد میلیون دالر به عنوان حق مالکیت 12افغانستان از این خط لوله پیشنهادی  

هزار شغل ایجاد نماید. پاکستان نیز مبلغی در حدود پانصد میلیون دالر 14تا12خواهد گرفت؛ عالوه بر آن می تواند 

گان چهار آباد به امضای نماینددر اسالم 2010رداد آن در سال این پروژه که قرا به عنوان حق مالکیت خواهد گرفت. 

یس جمهور ترکمنستان، ئجمهور افغانستان، ربا حضور رییس 2015مبر ادس 13کشور رسیده بود، کار عملی آن در 

 ترکمنستان قرارداد، این در. آغاز شد ترکمنستان ماری شهر در هندوستان جمهوریسرئ وزیر پاکستان و معاوننخست

ه اصلی گاز و خریدار، و کننداستفاده عنوان به هند و پاکستان کشورهای و فروشنده، یا گاز کننده یفراهم عنوان به

                                                           
1- The Turkmenistan–Afghanistan–Pakistan–India Pipeline (TAPI) 
2- Union Oil Company of California and Unocal Corporation(Unocal) 
3- Bridas Corporation 
1-Deryalyk 
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منافع اقتصادی  باشد.ی کوچک این پروژه میکنندهگاز و استفاده خط لولهی افغانستان به عنوان کشور عبوردهنده

درصدی از این گاز در بدل  16توجه به آنچه تا حال بیان شده است، استفادۀ  مستقیم این پروژه برای افغانستان با

به عنوان حق ترانزیت است. از دیگر منافع اقتصادی این پروژه برای  دالرون یمیل 500پرداخت پول و دریافت ساالنه 

در داخل این کشور نام  توان از ایجاد شغل برای شهروندان این کشور در جریان کارهای عملی پروژهافغانستان، می

ی پاکستان است. تا زمانی که امنیت برد. از سوی دیگر، اجرایی شدن این پروژه مستلزم سیاست و عملکرد صادقانه

اگر پاکستان بخواهد که از این گاز استفاده کند،  .در افغانستان تأمین نشود، اجرایی شدن این پروژه غیرممکن است

ی پاکستان از این پروژه موجب تأمین امنیت در افغانستان . بنابراین، استفادهود درآوردرا تحت کنترل خباید شورشیان 

  .خواهد شد

 و ژئواکونومیکی و شرایط را برای ایفای نقش اقتصادیدر حال پیگیری است پروژه دیگری که در چند سال گذشته 

ترین زیرساخت های بازار به عنوان یکی از مهم 1000-است. کاسا10006-، پروژه برق کاساهافغانستان فراهم ساخت

یزستان و تاجیکستان به کشور پاکستان، بستر قمگاوات از کشورهای قر 1300یی انرژی برق، با ظرفیت انتقال منطقه

  .(2)شکل شمارهنمایدبسیار مناسبی را برای آغاز معامالت خرید و فروش انرژی برق در منطقه فراهم می

 

 
 (2شکل شماره)

 آسیای کشورهای مشترک اقتصادی منافع افغانستان، مسیر از جنوبی آسیای به مرکزی آسیای از برق انرژی انتقال با

 در موثر کشور یک عنوان به افغانستان نقش. شد خواهد تامین ایمنطقه تجارت یک در جنوبی آسیای و مرکزی

حضور و کسب عواید حاصل از ترانزیت انرژی برق در یده و در عین حال گرد تثبیت منطقه در برق انرژی ترانزیت

در صورت اجرای این پروژه (.mew.gov.af)این پروژه، عاملی برای تقویت ثبات و رشد اقتصادی افغانستان خواهد بود

                                                           
2- CASA-1000  
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خواهد داشت.  یر به عنوان کشور ترانزیت عایدالمیلیون د 65الی  45سال، ساالنه مبلغ  15افغانستان در مدت 

سنت حق العبور  1.255افغانستان به ازای هر کیلووات ساعت برق که از طریق این کشور به پاکستان صادر می شود 

تواند افغانستان را از فشار مالی حاصل از واردات می 1000دریافت خواهد کرد. از طرف دیگر انتقال برق کاسا 

میگاوات برق را به قیمت نازل خریداری  300نستان از این پروژه سوخت و همچنان بهبود خدمات کمک نماید. افغا

ی تبدیل شدن به بنابراین، افغانستان با واقع شدن در میان این دو منطقه ظرفیت بالقوه(.avapress.com)خواهد کرد

د به رشد اقتصادی توانافغانستان از یک سو می ژئواکونومیکی یک بازار مهم انرژی در منطقه را دارا می باشد. این نقش

تواند منافع کالن اقتصادی و سیاسی را از سوی دیگر می و این دو منطقه و گسترش همکاری میان آنها کمک کند،

 برای افغانستان در پی داشته باشد. 

 

 افغانستان با آسیای مرکزی ژئواکونومیک همگرایی 

یا کشورها، برای حفظ منافع جمعی، به همکاری گسترده ها، نهادها ها، سازمانهمگرایی، وضعیتی است که در آن، گروه

های موفقی از همگرایی در دنیای معاصر، از جمله با یکدیگر بپردازند و به سوی نوعی وحدت گام بردارند. نمونه

گیری اتحادیه اروپا و همگرایی بین کشورهای آسیای جنوب شرقی روند همگرایی در اروپا و نهایتا شکل

ی های نسبتا موفق، همگرایی را تجربهنظران و سیاستمداران، با نگاه به این تجربهشد که صاحب موجب7آن(.س.)آ

ویژه تر، همراه با تضمین امنیت نسبی در روابط بین کشورها، بهمطلوب در راه کسب منافع بیشتر و همکاری مناسب

ای توسط ا قرن همگرایی مجدد منطقهگرایی به شمار آورند. بر همین اساس، قرن بیست و یکم ردر شکل منطقه

 (.732:1393زارعی و همکاران،)دانندها در جهان میهای حاصل از این همگراییها و تجربهها با توجه به مزیتدولت

های متعددی را نصیب مردم این کشور ساخته است. ها و چالشدر طول تاریخ موقعیت جغرافیایی افغانستان فرصت

های متمادی، اروپا و آسیا را به هم متصل ساخته و به ابریشم برای قرن راه به مثابه مسیر باستانیاز یکسو، این کشور 

از سوی دیگر، موقعیت  و های مختلف موثر واقع شده استها به قارهپلی برای انتقال اموال تجارتی و اندیشهانند م

ای ای و غیر منطقههای منطقهرقابت قدرت سب برایدلیل یک بستر منامهم استراتژیک افغانستان طی ادوار تاریخی به 

ی موقعیت جغرافیایی آن و تا حدودی هم غنای آن از لحاظ منابع طبیعی زمینه تا اندازه این مبدل گردیده است که در

ای در افغانستان، انگیزه این رقابت ها بوده است. با وصف آنکه فعال منطقه همچنین عدم روابط موثر دیپلماسیو 

شور تلقی یک منبع اساسی بی ثباتی در ک به عنوانسطح تحرکات رقابت های فوق تغییر نموده است، ولی هنوز هم 

 گردد. می

موقعیت جغرافیایی افغانستان، ثبات پایدار اقتصادی و توسعه سیاسی کشورهای همسایه و منطقه را با توسعه و ثبات 

افغانستان و جمهوری های آسیای  نهمچو در خشکی. در حقیقت، برای کشورهای محصور پیوند زده استاین کشور 

ای را ای نه تنها بازرگانی و ارتباط درون منطقهای ضروری است. افزایش همگرایی منطقهمرکزی همگرایی منطقه

منطقه در  بازاری را فراتر از خارجی به گونه گسترده همگرای بازارهایبا ایجاد ارتباط این حوزه با  بلکه دادهافزایش 

با اتصال شبکه های مواصالتی به سرحدات  بدین ترتیب افغانستان (.Heal, 2015)دهدسطح اقتصاد جهانی گسترش می

                                                           
1- Association of Southeast Asian Nations)ASAN) 
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های کشورهای همجوار، دسترسی به امکانات توزیع انرژی برق و استفاده از موقعیت جغرافیایی برای وصل حوزه

  ق آید. ئتواند بر محاط بودن خشکی خود فامی 9و اکو 8گهای، سارکهای همکاری شانفعالیت سازمان

 برای موثری نقش–یانرژ نیازمند کشورهای به انرژی غنی کشورهای یکنندهوصل –افغانستان به عنوان پل انرژی 

ه کشورهای البت .میکند بازی افغانستان در امنیت تأمین و ایمنطقه همگرایی جهت منطقه کشورهای همکاری جلب

 آن می پردازیم. همسایه افغانستان هریک به دنبال منافع خود از موقعیت استراتژیک این کشور هستند که در ادامه به

تالش برای فراهم ساختن زمینه های صدور  منافع استراتژیک خود را یعنی همسایه شمال شرقی افغانستانترکمنستان 

ترکمنستان از لحاظ گاز طبیعی،  در این کشور پی می گیرد. زارهای منطقه و جهانینفت و گاز از طریق افغانستان به با

، که هم اکنون در مرزهای مشترک افغانستان و ایران 10شرکت بریداس راست.غنی است و موقعیت چهارم جهانی را دا

و گاز ترکمنستان  مشغول کشف و استحصال نفت و گاز است و به موفقیت هایی نیز نایل آمده، تالش دارد تا نفت

از را از طریق افغانستان با استفاده از پایانه های پاکستان در دریای عمان، به بازارهای منطقه و جهان عرضه نماید. 

دلیل داشتن منابع انرژی و عدم همجواری با آبهای آزاد نیازمند ارتباط مناسب با ایران  به سوی دیگر ترکمنستان

های بسیار مناسب، در راستای دستیابی به اهداف سیاست خارجی با داشتن پتانسیل ایران(. 101:1395است)پاسبان،

های ویژه در ترکمنستان، به دلیل دارا بودن امتیاز همسایگی و نیاز این منطقه برای توسعه به کمکدر آسیای مرکزی، به

با این تفاسیر ترکمنستان . (195:1394خواهد آورد)یاری و عابدی،گیری را به دست  خارجی، موفقیت بسیار چشم

انگیزه کمی برای همکاری با سازمان های بین المللی دارد که این موضوع ناشی از وابستگی این کشور به خطوط لوله 

 (.Öge,2015:89-110روسیه و چین است)

یر عمده مرزهای کوه های پام که دارند با یکدیگر کیلومتر مرز مشترک 1206افغانستان  دیگر تاجیکستان همسایه شمالی

مه می گیرد، دو کشور را تشکیل می دهند. آمودریا، که پر آب ترین رود منطقه است، از جنوب کوه های پامیر سرچش

ات قابل توجه و پس از عبور از جنوب تاجیکستان به عنوان مرز دو کشور امتداد پیدا می کند. این دو کشور از مناسب

نظر سرنوشت تقریبا مشابهی دارند. مهم ترین مساله برای  یاری برخوردارند و از اینملی بس -مشترکات مذهبی 

فاع از د و حکومت تاجیکستان، جلوگیری از صدور اسالم گرایی و یا به تعبیر خودشان، بنیادگرایی اسالمی است

مکانیزه  یستمین لشکرالزم به ذکر است که ب ز اهمیت است. ئحقوق تاجیک های افغانستان نیز برای این کشور حا

ع شده است. در روسیه از زمان پایان جنگ شوروی و افغانستان در تاجیکستان بوده که دفتر مرکزی آن در دوشنبه واق

زش( نیروهای م روسیه کمکهای امنیتی )تجهیزات و آمو2042، روسیه با تاجیکستان به توافق رسید تا سال 2012سال 

قش بزرگی در نتاجیکستان نیز علیرغم نداشتن منابع طبیعی قابل توجه،  (.Stein,2019مسلح تاجیکستان را ارائه دهد)

  مال در آسیای مرکزی ایفاء می نماید.ش-نوب و جنوبج-حمل و نقل شمال

)جیحون(  ازبکستان است که در بخش عمده رودخانه آمودریاجمهوری افغانستان، کشور  دیگر همسایگان شمالی از

رک دارد. درطول دوران اتحاد شوروی، ازبکستان یکی از عمده ترین دریافت کنندگان گاز با این کشور مرز مشت

صادراتی افغانستان به شمار می رفت. منابع گاز طبیعی شناخته شده در افغانستان بیش تر در مناطق هم جوار با 

                                                           
2- The South Asian Association for Regional Cooperation)SAARC) 
3- Economic Cooperation Organization(ECO) 
4- Bridas Corporation 
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گاز طبیعی به شمار می روند و  ازبکستان قرار دارد. مزار شریف، سرپل و شیرغان، مهم ترین مراکز تولید و استخراج

 از مراکزعمده تولید همچنین ازبکستان به دلیل نزدیکی، کم هزینه ترین راه برای صدور گاز طبیعی است. مزار شریف

یک ذخیره عظیم گاز  1960در اواخر دهه  زغال سنگ است که سوخت اصلی نیروگاه های برق محسوب می شود.

، از طریق جمهوری ازبکستان آغاز شد. از آن 1967با احداث خط لوله ای در طبیعی در شیرغان کشف وصادرات آن 

درصد آن به شوروی  95میلیارد متر مکعب گاز طبیعی استخراج و  3تا  2زمان تا سقوط دولت نجیب، ساالنه بین 

راهم گردید و ، زمینه برای استخراج دیگر معادن گاز در استان های جوزجان و فاریاب ف1988صادر می شد. در سال 

میلیارد متر مکعب رسید. این دو استان نیز در نزدیکی مرز ازبکستان قرار دارد. بزرگراه  3امکان استخراج گاز طبیعی به 

به عنوان مهم ترین راه ارتباطی افغانستان با جهان خارج از مناطق ازبک نشین در شمال افغانستان تا ازبکستان  11سالنگ

ه عنوان هشتمین تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی در جهان، خواهان پیوستن به شبکه خطوط لوله ازبکستان ب ادامه دارد. 

اهداف عمده ازبکستان در . آسیای مرکزی برای مرتبط ساختن منافع خود با اقیانوس هند و هندوستان می باشد

 افغانستان عبارت است از: 

  ؛افغانستان. هدف اقتصادی: دسترسی مجدد به منابع گاز و نفت شمال 1

 ؛. هدف امنیتی: مقابله با بنیادگرایی2

 . هدف سیاسی: دفاع از حقوق اقلیت ازبک در نظام سیاسی افغانستان. 3

ازبکستان، که تا همین اواخر افغانستان همسایه جنوبی خود را بزرگترین دغدغه اش قلمداد می کرد، مالقاتهای  فعاالنه 

حمایت از پروژه های اقتصادی مدنظر قرار داده است. ازبکستان کوچکترین قدرت ای با طالبان برای پیشرفت صلح و 

و با کمترین منافع سیاسی پایین، در بین بسیاری از مشارکت کنندگان در روند صلح افغانستان از جمله ایاالت متحده 

یقاً از پایان دادن به این امریکا، روسیه، پاکستان، هند و دیگران قرار دارد. اگرچه مشخص نیست سهم ازبکستان دق

افغانستان و ازبکستان تالش های خود را برای تقویت روابط   (. (Hashimove,2019درگیری طوالنی چه خواهد بود

 16تجاری بین دو کشور ادامه می دهند و طی دور دوم گفتگوی عمومی و خصوصی افغانستان و ازبکستان که در 

ار شد، پیشرفت چشمگیری حاصل شد که طی آن دو طرف توافق کردند تا در تاشکند، ازبکستان برگز 2019ژوئیه

این رویداد در چارچوب پروژه پیشبرد تجارت   (.,2019ITC Newsروابط تجاری خود را بیشتر تقویت کنند)

 اجرا شده است. 13که توسط اتحادیه اروپا تأمین مالی شده و توسط مرکز تجارت بین المللی 12افغانستان

 

 14یک راه-یک کمربند استراتژیک مسیر درافغانستان 

است  شی جین پینگ از ابتکارات رئیس جمهور چین« یک راه -یک کمربند اقتصاد»جاده ابریشم نوین با نام رسمی 

( کمربند اقتصادی راه ابریشم 1م آنرا مطرح نمود. این پروژه از دو بخش اصلی تشکیل شده است: 2013که در سال 

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

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

                                                           
1- Salang 
1- Advancing Afghan Trade 
2- International Trade Centre )ITC) 
3- One Belt- One Road 
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به کشورهای جنوب شرقی و جنوب آسیا از جمله پاکستان نیز گسترش یابد. هدف از طرح احیای مجدد این مسیر، 

 باشد.حوزه می افزایش ترانزیت و حمل و نقل کاال میان کشورهای واقع در این

 
 

طبق طرح موجود، راه ابریشم نوین از سه مسیر تشکیل شده است؛ مسیر شمالی، مرکزی و جنوبی که هر کدام اهمیت 

درصد  45که در این حوزه واقع شده است، نزدیک به  منطقه ایاقتصادی، ترانزیتی، سیاسی و اجتماعی خود را دارند. 

ا هتاکنون با بیست کشور و دهم 2013شود. دولت چین از سال فر( را شامل میکل جمعیت دنیا )بیش از سه میلیارد ن

  المللی در زمینه پیشبرد و ایجاد این بازار قراردادهایی را به امضا رسانده است.نهاد بین

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

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

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

 ؛رسدمدیترانه می

مسیر جنوبی از چین آغاز و به آسیای جنوب شرقی، جنوب آسیا و پاکستان و اقیانوس هند ختم خواهد شد.  -3

که به ابتکار دولت چین تاسیس شده  هستندگذاری زیرساخت های آسیا کشورهای این مسیر اکثرا عضو بانک سرمایه

برای احداث  دالرمیلیارد  124هور چین، مبلغ طرح رئیس جم طبقبر  تواند در احداث این مسیر مؤثر واقع شود.و می

گذاری خواهد ها، خطوط آهن، بازسازی و احداث بنادر در کشورهای واقع در حوزه جاده ابریشم نوین سرمایهجاده

 (.246:1399،)وریج کاظمیشد

 مهم اند، نیز جهان و مرکزی آسیای یحوزه برای است مهم افغانستان برای ترانزیتی هایپروژه این که گونه همان به

 مرکزی، آسیای برای. اقتصادند گونه هر برای حیاتی عامل و اصلی ستون انرژی منابع و ترانسپورتی هایزیرساخت
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 متصل می جهانی مهم به بازار را خشکی در محصور اقتصادهای که است حیاتی شاهرگ افغانستان طریق از ترانزیت

در استان ژجیانگ چین است. به طور خاص، دو شبکه  15یکی از مهمترین کانونهای فعالیتهای بازرگانی شهر ایوو .کند

در این زمینه قابل تحلیل است: یکی از تجار افغان که کاالها را به صورت رسمی و غیر رسمی در داخل افغانستان، 

ازبکی دارند و کاالها -زرگانان ازبک که تابعیت تاجیکیتاجیکستان و پاکستان جابجا می کنند؛ و دیگری متشکل از با

 به تواندمی افغانستان ،ابریشم راه از استفاده با (.Ibanez,2020)را از تاجیکستان، ازبکستان و روسیه ترانزیت می کنند

 چین گذارانسرمایه ابریشم راه به مربوط هایپروژه از استفاده با باشد؛ داشته صادرات اروپایی و دور شرق کشورهای

 راه مهم هایدروازه از که یکی واخان داالناحیای  همچنین .کنند گذاریسرمایه کشور دو هر در توانندمی افغانستان و

نقش  گرفت،می صورت خارجی کشورهای به ترانزیتی راه آن از افغانستان واردات و صادرات قبال بوده و ابریشم

 اهمیت پس. دهد انتقال چین به راه همین از استفاده با را معدنی خام مواد تواندمی و دارد افغانستان واردات در موثری

 (.khorasanzameen.net)است سودآور نیز چین کشور برای بلکه افغانستان برای تنها نه راه این اقتصادی

در حال حاضر افغانستان از طریق کشورهای آسیای مرکزی از طریق خط آهن به چین راه دارد و اولین محموله تجاری 

های صورت وارد کشور گردید. تالش 16حیرتان گاهاز طریق بندر طی چند سال گذشتهکاالی چینی از طریق خط آهن 

کستان، ترکمنستان، ایران به ترکیه و سپس اروپا، گرفته برای وصل افغانستان از طریق خطوط آهن از کشورهای ازب

 ای را برجسته سازند. افغانستان در تعامالت اقتصادی و ارتباطات منطقه ه یتواند نقش واسطمی

از سوی دیگر بندر گوادر در جنوب پاکستان اخیراً حمل و نقل محموله به افغانستان را آغاز کرد که بدون شک تحول 

، وزارت 2019شود. در اکتبر سال  میلیارد دالری چین و پاکستان محسوب می 50اقتصادی مثبتی برای کریدور 

چین اعالم کرد  بازرگانی پاکستان رسماً بندر گوادر را آماده رسیدگی به محموله ها به داخل و از افغانستان اعالم کرد.

تحکیم روابط  یک جاده در -بند چین و یک کمر-که این پیشرفت نشان دهنده موفقیت کریدور اقتصادی پاکستان

به گوادر اجازه خواهد داد تا از موقعیت 17پاکستان-افغانستانموافقتنامه تجاری و ترانزیتی اقتصادی منطقه است و 

موافقتنامه تجاری که نباید به گوادر فقط در زمینه  تحلیل گران پاکستانی معتقدندجغرافیایی خود نهایت استفاده را ببرد. 

پاکستان نگاه کرد چراکه هدف اصلی این مرکز تجارت کاال بین خاورمیانه، شمال آفریقا و چین -افغانستانو ترانزیتی 

عد اقتصادی در دو سطح واردات و صادرات قابل تجزیه و این مرحله در بُ تالش پاکستان در (.Aamir,2020)است

ستان این است که عالوه بر تامین نیازهای نفت و گاز خود از جمهوری های در زمینه واردات، هدف پاک تحلیل است:

آسیای مرکزی، به ویژه ترکمنستان، زمینه صدور گاز و نفت این منابع را از مسیر افغانستان به جهان فراهم سازد و 

الهای صادراتی پاکستان در زمینه صادرات هم صدور کا خود به عنوان یک شاهراه تجاری از منافع آن بهره برداری کند.

به این مناطق و کمک به صادرات دیگر کشورها به آسیای مرکزی از طریق دریای عمان و حمل و نقل آن ها از طریق 

برای پاکستان دست یابی به اهداف خود در زمینه واردات  افغانستان و بهره برداری از منافع آن، هدف پاکستان است. 

زیرا مسیر تجاری دریای عمان به آسیای مرکزی فقط مشکلی ایجاد نمی کند؛ غانستان موقعیت راهبردی اف ،و صادرات

 از سه طریق قابل بهره برداری است که دو مسیر از خاک افغانستان می گذرد: 

                                                           
1- Yiwu 
2- Hairatan 
3- Afghanistan–Pakistan Transit Trade Agreement(APTTA) 
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 ؛آسیای مرکزی گبزرگ راه سالن -کابل -پیشاور -کراچی -مسیر دریای عمان -1

  ؛آسیای مرکزی -هرات -قندهار -کویته -مسیر دریای عمان -2

 . آسیای مرکزی -چین -بزرگ راه قره قورم -مسیر دریای عمان -3

، رکزیه آسیای مبراه سوم به دلیل کوهستانی بودن مقرون به صرفه نیست. از دو طریق باقیمانده، بهترین راه دسترسی 

 را پیدا کنند.  مکان اجرای آناستفاده از مسیر بزرگراه سالنگ است. پاکستانی ها درصدد اجرای این طرح هستند تا ا

 راه های ممکن واردات و صادرات و برقراری روابط اقتصادی جهان با آسیای مرکزی عبارت است از: 

عتباری سیر روسیه: غربی ها به ثبات اوضاع این کشور در درازمدت اطمینان ندارند و این عدم اطمینان، موجب بی ام -

ن مسیر ه ایران، ایامریکا نسبت بایاالت متحده ان: به دلیل حساسیت غربی ها و مسیر ایر -؛ این مسیر گردیده است. 

ست. البته این راه نیز امسیر افغانستان: راهی کوتاه تر و بااطمینان تر برای این منظور  - .؛نیز چندان مورد نظر نیست

ن به شاهراه افغانستان و پاکستابر برقراری ثبات در افغانستان است. در صورت فعال شدن این راه دو کشور صرفا 

این کشور  بنابراین، اهداف عمده پاکستان عبارت است از:  تقویت عمیق راهبردی، بزرگ جهانی تبدیل خواهند شد

ادعای تاریخی  و« پشتونستان»و معضل « شؤونات»حل مساله  ؛ایجاد حکومت طرفدار خود، در افغانستان ؛در برابر هند

ن مواد هسته تامی و مطرح شدن افغانستان به عنوان دروازه تجارت با آسیای مرکزی ؛مناطقافغانستان نسبت به این 

« هرات»و « دندشین»بین « میرداود»وجود معدن اورانیوم در مناطق بلوچ نشین در جنوب غربی افغانستان در کوه ) ای

ای پاکستان اهمیت  رای برنامه های هستهدر زمان اشغال از آن بهره برداری کرده اند، ب شوروی و در منطقه قندهار، که

 (، می باشد.بسیاری دارد

یاتی این حکویته، مرکز -کابل-شریفکویته و مزار-قندهار-از سوی دیگر افغانستان و دو محور اصلی آن یعنی هرات

 شبکه حمل و نقل و ارتباط می باشند.

اگرچه افغانستان خود فراهم کننده منابع استراتژیک به معنای واقعی کلمه نیست اما بدون شک کلید توزیع و تخصیص  

انواع منابع استراتژیک مانند نفت و گاز می باشد. مذاکرات یونوکال با رژیم طالبان بدون شک جنبه مذکور را برجسته 

 2016تفاهم نامه که در سال ی بخوبی منابع استراتژیک می باشند. و پررنگ نمود و اثبات کرد که محورهای جغرافیای

بین چین و افغانستان به امضا رسیده است، نشان دهنده تعهد به منظور همکاری مشترک به منظور ارتقاء همکاری 

 و هواوی از اوایل دهه18بدین منظور شرکتهای چینی زد تی ئی (,2019Safi)یک راه است-های ابتکار یک کمربند

، هر دو شرکت در حال کار بر روی معرفی نسل سوم شبکه 2017در افغانستان فعالیت می کنند. از ابتدای سال  2000

برای شرکت  19و دسترسی چندگانه تقسیم کدیارتباطات سیار تلفن همراه افغانستان، تهیه تجهیزات سامانه جهانی 

کمربند، معامالت جدیدی برای ایجاد شبکه فیبر ، تحت چارچوب طرح 2017مخابرات افغانستان بودند. در سال 

نوری نیز امضا شد.  پروژه کابل جاده ابریشم یک راه بالقوه امیدوارکننده برای همکاری بین چین و افغانستان است، 

اگرچه هنوز تحقق نیافته است. با سرمایه گذاری در توسعه و گسترش شبکه های فیبر نوری افغانستان، چین می تواند 

بانک جهانی  (.,Cowan,2018)یت قابل توجهی برای کاربران اینترنت در آنجا و در کشورهای همسایه انجام دهدحما

میلیارد دالر کمک مالی بین المللی برای تأمین بودجه خدمات اساسی نیاز  8تا  6تخمین می زند که افغانستان بین 

                                                           
1- ZTE 
2- Code-division multiple access )CDMA) 
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دارد تا بتواند هرگونه کاهش احتمالی خشونت را حفظ کند بنابراین به نفع همه ذینفعان، از جمله چین است که برای 

 قرار با افغانستان بدین ترتیب .(World Bank,2019) ی خارجی کمک کنندکمک به افغانستان در جذب سرمایه گذار

 کشورهای منافع تواندمی طریق این از و ساخت خواهد فعال را منطقه اقتصادی هایشریان راه ابریشم، قلب در گرفتن

 است روشن البته. سازد آماده ایمنطقه همگرایی و همکاری برای را کشورها این و زند گره افغانستان منافع با را منطقه

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

 اصلی های تالش از برخی افغانستان در مداوم خشونت . است افغانستان در امنیت وجود ابریشم جدید جاده اساسی

 یافته افزایش افغانستان، مداوم ناامنی برابر در چین گرفتن قرار حال، همین در. است کرده خنثی توسعه برای را چین

 ترکمنستان اسالمی حزب آموزش های اردوگاه مورد در جدیدی شواهد 2019 سال دسامبر در مثال، عنوان به. است

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

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

چنان تداوم پیدا کنند، افغانستان های امنیتی همها و چالشاگر ناامنی باشد. گری میانجی دنبال به همچنین و مرکزی

یک راه نقش اساسی و محوری خود را به خوبی ایفا -که شایسته است، در طرح یک کمربندتواند آن گونه نمی

 (.1396)توسلی غرجستانی،نماید

 

   نتیجه گیریتحلیل و 

اتصال  ارتباط با موقعیت گذرگاهی و کانون ژئواکونومیکی در افغانستان که در فضای ،بر اساس یافته های تحقیق

برای رقابت به لحاظ سلطه بر  یظرفیت شود از چنان مخازن انرژی نفت و گاز و بازارهای مصرف در نظر گرفته می

تمایالت سلطه گرایانه برای کنترل رقبا برخوردار است که هم باعث تکثر منازعات و درگیری مسیرهای ترانزیتی و 

شود و هم اینکه فشار جدی را بر توان  افغانستان میها به جهت حضور مداخله گران منطقه ای و فرامنطقه ای در 

-ومیک با اختالل در ساختار تولیدیبحران ژئواکون از این رو سازد. نظامی و تکنولوژیکی فضاهای پیرامونی وارد می

به منظور حفظ قدرت بکارگیری ائتالف و همگرایی واگرایی و عدم  در جایگاه نخستکشورها  انرژی مصرفی اقتصاد

نقش مهمی دارد که در صورت نداشتن سازوکار منطقی و سیستماتیک از طریق همکاری و و حاکمیت نظام سیاسی 

 های گریز از مرکز را فعال نماید و کشور را در آستانه فروپاشی قرار دهد.  توافق می تواند گرایش

 با واحدهای سیاسی را تجاری-اقتصادیچارچوب  ،بحران ژئواکونومیکنطور که در نمودار زیر مشخص است هما

فرقه ای و مذهبی  -به رواج درگیری های قومی  ن ژئوپلیتیک،با برهم زدن توازو  کند تهدید می بحران ژئوپلیتیکی

 شود. ختم میست، و فروپاشی حاکمیت ها که سرآغاز بحران هویت
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بحران ژئواکونومیک می تواند قدرت ملی کشورها را تضعیف کند و رقابتها و همکاری همانطور که مشخص است 

کنشگران منطقه ای و تجاری را به سوی تمایالت توسعه طالبانه و اهداف سلطه جویانه ی -های مشترک اقتصادی

خودنمایی  ظهور گروههای تندروکه به شکل تفکرات افراطی و  سلطه جویان ابزار اگرچه فرامنطقه ای متمایل سازد.

نامه ها و  موافقت بی اعتباری بسیاری ازدر که  می کند تا حد زیادی توانسته پایگاه باثباتی در افغانستان ایجاد نماید

عملکرد سوابق تاریخی با درک  اما ،بسزایی داشته است نقشو ترتیبات امنیتی تجاری -پیمان های چندجانبه اقتصادی

بر اساس سرمایه رقابت ژئواکونومیکی می توان اینطور نتیجه گیری کرد که  ،ذی نفع در افغانستانمجموعه بازیگران 

منطقه ای در حال پیگیری می باشد، اگرچه  توافقات امنیتی بهینه سازیو آزاد سازی تجارت منطقه ای ، گذاری ها

 کانون های تجاری احساس میزیربسترهای برای ترمیم و بازسازی و احداث  به کمک های اقتصادی نیاز اساسی

بر اساس منافع خود در افغانستان  ژئواکونومیکی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای جهت گیری های با این حالشود. 

 است که به اختصار در نمودار زیر بیان شده است.شان و ارتقاء جایگاه منطقه ای 
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با این تفاسیر زمینه های شکل گیری بحران ژئواکونومیک در افغانستان که بر طبق یافته های تحقیق، محور و شاهراه 

ا در روند تبادالت اقتصادی و تجاری منطقه ای بخصوص شود، بیشترین تاثیر ر ترانزیت انرژی و کاال در نظر گرفته می

گفتمان صلح و  به نظر می رسدرقابت جدی بر سر تعیین مسیر انتقال انرژی، در سالهای پیش رو ایجاد خواهد کرد. 

تعارض منافع ملی عالئق ژئواکونومیکی قدرتهای صنعتی،  تحت تاثیر و فضای پیرامونی اش امنیت در افغانستان

تولید و و هر مقدار تقاضا برای سبت به منطق بازارهایشان استوار باشد نکشورها  تعهد همچنین، با یکدیگرکشورها 

اش افزایش می یابد و این فضای پیرامونی امنیتی در افغانستان و -سیاسیانسجام  خالءشدت یابد  و کاال انتقال انرژی

 برپایی خشونت و در جهتموقعیت منحصر به فردی را  ،قبیله ای-و تنش های قومی با منازعات ایدئولوژیک شکاف

 اقتصاد انرژی -رقابتهای سیاسییوند با در پکه افغانستان  یژئواکونومیک بحراناز این رو  بی ثباتی بوجود خواهد آورد.

 گذارد.می ونی اش تاثیر منفی به صورت مستقیم بر روی فضای پیرام قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای قرار می گیرد
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 منابع

 مقاالت

 جمهوری سیاسی امنیت بر آن تأثیر و ترکمنستان کشور ژئوپلیتیک (،1395ابوالفضل) پاسبان، -

 .140-101،صص96شماره  چهارم، و بیست ایران، مجله سیاست دفاعی، سال اسالمی

،برگرفته از سایت از رؤیا تا واقعیت ؛طرح یک کمربند، یک راه (،1396توسلی غرجستانی،محمد) -

به آدرس 

139991http://dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id= 

(،موانع تحقق خط لوله تاپی بر اساس نظریه همگرایی،فصلنامه 1396)،راضیهصانعیقاسم،  ترابی، -

 .40-25علوم سیاسی،سال سیزدهم،شماره چهل و یکم،صصتخصصی 

نرژی، فصلنامه مطالعات استراتژیک، شماره ا اهمیت و (،افغانستان1390)حنیف علیرضایی،محمد -

 .120،ص26و  25

ای همنطق همگرایی هایچالش و هافرصت (،1393علی) حسن،زینی وند،شاهدوست،بهادر، زراعی، -

 .732ص، 4، شمارة 46های جغرافیای انسانی، دورة در خلیج فارس، پژوهش

(،اقتصاد سیاسی نظامی گری و مداخله نظامی امریکا 1392)، مهدیسبحانیشیرخانی، محمدعلی،  -

-117،صص4،شماره43در افغانستان،فصلنامه سیاست مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره 

134. 

 تیک انرژییافغانستان و ژئوپل (،1394قادری،علی) -

=13400http://dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_idمنطقه،،

2 

یران؛ تحلیل و ارزیابی گره ترکمنستان در شبکه منطقه ای ا، (1394)، عابدی، مرضیه،احسانیاری -

، فصلنامه مطالعات فرصت ها و چالش های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی همکاری ایران و ترکمنستان
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