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افغانستان از  و منافع اهداف

 مشارکت در تاپی

 فرزاد رمضانی بونش

تحلیلگر ارشد مسائل 

 افغانستان

 شمس

 

کار عملی پروژه خط اخیرا  

-لوله گاز ترکمنستان

 هند-پاکستان -افغانستان

(TAPI) جمهور ، با حضور روسای

و مقامات ارشد چهار کشور 

، در هرات «تاپی»عضو 

 تاپی. افغانستان آغاز شد

واژه ترکیبی از حروف نخست 

نام التین کشورهای عضو این 

از مبدأ  یا طرح منطقه

. تا هند استترکمنستان 

طرح فوق تا  رود یانتظار م

و  میالدی تکمیل 0202سال 

میلیارد متر مکعب  33ساالنه 

ن به گاز ترکمنستا

افغانستان، پاکستان و هند 

 8181 خططول  .منتقل شود

کیلومتر آن در  081کیلومتر 

کیلومتر در  771ترکمنستان، 

کیلومتر در  108افغانستان و 

در نوشتار زیر . استپاکستان 

به منافع و اهداف افغانستان 

 .در تاپی توجه شده است

 

افغانستان از و اهداف 

 مشارکت در تاپی

 

و منافع سیاسی اهداف 

افغانستان از مشارکت 

 :در تاپی

 

از : داخلی امنیتکمک به 

نگاه برخی در کابل هر چند 

د که دهتواند تضمین  کسی نمی

های پاکستانی و  نگاه مقام

نظامیان آن کشور به 

باشد محور  افغانستان اقتصاد

سازی  دست از ناامنو یا 

، اما افغانستان بردارند

با کابل امیدوار است که 

بزرگی به  یتاپی منافع امنیت

ممکن است هر چند  .وردآدست 

 باشدافغانستان فعاًل قادر ن

بدون همکاری جامعه 

المللی و ناتو امنیت خود  بین
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اما از نگاه  ،کند ینرا تأم

تاپی فرصتی بسیاری در کابل 

در است برای حل مشکل امنیتی 

این دید  از. داخل کشور است

تاپی از جمله  ٔ  خط لوله

های حیاتی برای  پروژه

کابل  و افغانستان هست

امیدوار است که مخالفان نیز 

با توجه به منافع ملی با 

خط لوله موافق  نساخت ای

 در همین راستا .باشند

 طی همچنان که طالبان

 از حمایت ضمن ای اطالعیه

 که است گفته تاپی پروژه

 مهم پروژه یک تاپی پروژه

 و است منطقه سطح در اقتصادی

 یک عنوان به را پروژه این

 بنای زیر در مهم عنصر

 برای بیند و می کشور اقتصادی

 همکاری پروژه این ساخت

افغانستان کند، دولت  می

این رویکرد امیدوار است که 

مثبت بیشتر رهبران طالبان 

مثبتی  یردر سرنوشت تاپی تأث

و در روند صلح با  گذارد

 .طالبان نیز مشوقی مهم باشد

 

امنیت  بیشترپیوند 

شریکان افغانستان با 

 کسب حمایت: ی و جهانیا منطقه

آمریکا و بیشتر پشتیبانی و 

شریکان  و دیگرحتی روسیه 

از این خط  ی و جهانیا منطقه

 راافغانستان امنیت لوله، 

 و یا منطقه شریکان با بیشتر

همچنین . کند یمجهانی مرتبط 

خط گاز تاپی از گذر 

افغانستان منافع عینی و 

 و یا واقعی چند کشور منطقه

با همدیگر گره می را  جهانی

همسود کشورهای زند و 

ع خود توجه فمجبورند به منا

این زمینه در   نمایند،

امنیت افغانستان نیز  ینتأم

در نگاهی  .گردد یم تر فراهم

دیگر از دید بسیاری در کابل 

عبور خط لوله از در واقع 

افغانستان وگذر به پاکستان 

موجب کاهش و هندوستان 

در نقش پاکستان انگیزه 

آفرینی منفی در افغانستان 

کابل در این میان . خواهد شد

 تاپی انتظار دارد پروژه

 تقابل از را منافع کشورها

 در افغانستان به یکدیگر با

 تشویق پذیری تحمل سیاست

 .کند خواهد

 



 رورم                            

 سیاستی

  3 
 

افزایش جایگاه ژئوپلتیکی 

تقویت روابط با کشور و 

درواقع : کشورهای عضو تاپی

پروژه خط لوله گاز 

ترکمنستان، افغانستان، 

 به افزایشپاکستان، هند 

افغانستان  ژئوپلتیکی جایگاه

منافع مناسبات و  و کمک کرده

اشتراک  یمتقابل میان کشورها

در . کند یکننده را تقویت م

رهبران  رسد یمواقع به نظر 

 تاپیافغانستان معتقدند 

 روابط گسترش بالقوه ظرفیت

را داراست  عضو کشورهای بین

 عضو کشورهای مشترکی و منافع

 .کند را تقویت می

 

 

 :اقتصادیاهداف و منافع 

هر چند : توسعه رشد بیشتر

 ساز زمینه تواند ینماین طرح 

 افغانستان در اقتصادی انقالب

 برایتواند  باشد، اما می

 بزرگ های پروژه دیگر آغاز

 توسعه بازسازی، عمرانی،

 و تجارت و تولید و اقتصادی

مفید  افغانستان، در ترانزیت

زمینه از نگاهی دیگر . باشد

هزار نفر حدود ده کار برای 

حفاظت )سال آینده  32را برای 

فراهم  ( از خط و نگهداری

عالوه بر این نیز باید  .کند یم

ای تاپی اجرتوجه داشت که 

هایی در حوزه  تواند کمک می

 تحول توسعه، و ثبات ایجاد

 انرژی مصرف زیرساخت در

 سنگ زغال و نفت از افغانستان

هزاران طبیعی، ایجاد  گاز به

شغل مستقیم و مشاغل 

غیرمستقیم برای شهروندان 

بخشی از و کاهش افغانستان 

 و بهداشته معضل بیکاری 

افزایش تولید و رشد اقتصادی 

در بعد دیگری . کشور کمک کند

با توجه  باید توجه داشت که

به پیامدهای مثبت تاپی برای 

عنوان قطب  به)هرات استان 

این  (اقتصادی افغانستان

منطقه با توسعه بیشتر 

موتور محرکه مناطق  تواند یم

  .دیگر باشد

 

گذاری در  افزایش سرمایه

یکی  عنوان گاز به :افغانستان

برای رشد  از بسترهای مناسب

ای به شمار  انرژی پایه است و

انتظار بین  دراین. رود می
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 با ۹۱۰۲تا سال  تاپی رود می

 ۰۱ تا 82 هزینه بیش از

در  .تکمیل شودمیلیارد دالر 

مالی  تأمین برای این میان

 بانک تاپی، ٔ  لوله خط ساخت

 بانک آسیایی، ٔ  توسعه

 توسعه، و بازسازی اروپایی

 اعالم عربستان، ترکیه و ژاپن

این وضعیت . اند نموده آمادگی

تواند هم به  عماًل می

گذاری خارجی در کشور  سرمایه

 مناسبی بستر کمک کند و هم

توسعه  و گذاری سرمایه برای

 .باشد داخلی

 

افزایش نقش ترانزیتی 

مقاماتی در  قبالً : افغانستان

کابل اعالم کرده بودند که 

شدن به مسیر اصلی  برای تبدیل

سیای مرکزی تالش ترانزیت آ

دولت وحدت  درواقع .کند می

 و ملی انتظار دارد که نقش

 در افغانستان جایگاه

 کشورهای اقتصادی مناسبات

 جدید های بازی آغاز در منطقه

 اقتصادی کشورها مناسبات در

 از جهانی مهم های قدرت و

 ارتباطی پل ضعیف به کشوری

 و کننده مصرف کشورهای

 آسیای انرژی ٔ  صادرکننده

یعنی  .تغییر یابد میانه

کشورهای جنوب آسیا که  درحالی

 بوده ودر حال رشد اقتصادی 

و به انرژی زیاد نیاز دارند 

کشورهای آسیایی در مقابل 

مرکزی دارای ذخایر سرشار 

افغانستان در  .گاز و برق هست

ن این دو، دارای اهمیت بی

العاده ترانزیتی است و  فوق

توان بالقوه برای وصل کردن 

درواقع . این دو طرف دارد

طرح پروژه تاپی انتقال بخشی 

از انرژی آسیای مرکزی به 

تاپی و  کشورهای جنوب آسیاست

تواند زمینه را برای  می

ایفای نقش ترانزیتی بیشتر 

انرژی  ٔ  افغانستان درزمینه

دولت یعنی  .ندفراهم ک

افغانستان عملی شدن طرح 

های مهم  تاپی را یکی از طرح

اقتصادی برای منطقه محسوب 

و موفقیت در این طرح  کند می

خط موجب تسریع در  تواند یم

آهن، فیبر  وطانتقال برق، خط

در حوزه همکاری ... ونوری 

در این  .های منطقه ای گردد

حال باید توجه داشت که این 
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همسایگی دو کشور  کشور در

عمده تولیدکننده گاز یعنی 

تواند  ترکمنستان می ایران و

تر در حوزه ترانزیت  نقش مهم

 .داشته باشد

 

 های کمک به وابستگی کاهش

افغانستان هرچند : خارجی

اما  ،ستیکننده عمده ن مصرف

 نیعالوه بر تأم تواند یم

نیازهای گازی اقتصاد در حال 

 022تا  122رشد خود، ساالنه 

میلیون دالر نیز حق ترانزیت 

مبلغی که  .گازی دریافت کند

کمک عمده به اقتصاد  تواند یم

کابل چراکه . این کشور باشد

از حق ترانزیت گاز  تواند یم

عنوان منبعی  این کشور به

پایدار در تأمین بودجه دولت 

 .افغانستان استفاده کند

آمده  دست به درواقع درآمدهای

ناشی از خط لوله تاپی و 

ی آن اقتصاد راتیتأثهمچنین 

تا حدی از  عمالً در افغانستان 

ی خارجی ها کمکوابستگی به 

 .کاهد یم

 

: گسترش دیپلماسی اقتصادی

حکومت وحدت ملی، رویکرد  قبالً 

و  بودهسیاستی اقتصادمحور 

ای برای معرفی  های گسترده تالش

اهمیت اقتصادی افغانستان 

در این راستا . ستا شده انجام

برگزاری اجالس یی برای ها تالش

 یها ریکا و برگزاری اجالس

طرح ، کشورهای قلب آسیا

ایجاد راه ابریشم، انتقال 

کستان و یخط برق تاج

 کاسا)ستان به پاکستان قیزقر

طرح راه الجورد و ( ۰۱۱۱

در این میان . انجام شده است

 تواند یم عمالً تاپی  اجرای

گامی مهم در جهت تقویت 

دیپلماسی اقتصادی دولت کابل 

 .باشد

 

 

 

 

 

 

 

استفاده از مطالب با ذکر منبع 

 .آزاد است
در شمس،  منتشرشدهمتون سیاستی 

بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده 

 .نیست این شبکه نظر لزوماً و 


