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 چکیده

ن درتاریخ تکامل ملل شرق درانکشاف تمدن بشریت سهم بسزای داشته است،جاده ابریشم که افغانستا

هندوستان،چین،مصر،بابل،آشور، روم ویونان وسرزمین های ماد وفارس وسایر مناطق حوزه مدیترانه درغرب وشرق دور را باهم 

ه،بدین سبب راه الجورد بدیل بهتر در عرصه اقتصادی تاریخی،اقتصادی وسیاسی برخوردار بود پیوند داده است، این راه از اهمیت

 وسیاسی کشور می باشد که این راه برای بهبود منافع کشور افغانستان خواهد بود.

مدیریت واستفاده راه الجورد سبب تشویق سرمایه گذاری،اشتغال وتولید درکشور می باشد،بناً راه الجورد اهمیت  

 مایه گذاری،اشتغال زایی وکاهش فقر،تولیداتی،مواد معدنی وافزایش عایدات داشته استاقتصادی،سیاسی،ترانزیتی،تجارتی،سر

بهره برداری از مسیرراه الجورد به افغانستان کمک می کند که ازتعامالت منطقه ای وبین المللی برای تنظیم امور داخلی در ایجاد 

می نماید که با ایجاد سهولت وبدون کدام موانع می تواند امتعه ثبات درسطح ملی می باشد.راه الجورد افغانستان را به جهان وصل 

مورد نیاز خویش را با هزینه کمتر وبا کیفیت بهتر بدست آوردوازطرف دیگربربعضی چالش های چون افزایش مداخله 

 روسیه،ایران،پاکستان،وبعضی مشکالت امنیتی افزایش می باید.

 

 راه الجورد -یاهمیت سیاس -اهمیت اقتصادیکلید واژه ها: 

 

 مقدمه

افغانستان سرزمینی است که از دوره های دور محل نشو و نمای مدنیت ها، گذرگاه فرهنگ ها، پرورشگاه فکر و 

تهذیب و ارتباط دهنده انسانها بوده، موقعیت اش از لحاظ ژئوپولیتیک، ژئواکانومیک و سوق الجیشی دولت های دور و 

 سیاسی و اقتصادی با این کشور تشویق نموده است.  نزدیک را تشویق به حفظ روابط بهتر

یکی از راه های ارتباط دهنده، راه الجورد بوده که از هزارۀ چهارم قبل از میالد بحیث معبر مهم انتقال اموال 

کشورهای مختلف از افغانستان به اروپا مورد استفاده قرار میگرفت. با توجه به گذشته این راه، طرح راه الجورد از 

جانب دولت افغانستان مطرح و حمایت کشور های این مسیر را نیز بدست آورده که از آقینه جوزجان و تورغندی 

هرات آغاز و با گذشتن از ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه به آبهای بحیره سیاه وصل گردیده، افغانستان را 

نستان را در سطح بین المللی و در عرصه تجارت جهانی از وابستگی به کشور پاکستان رهائی بخشیده جایگاه افغا

 تثبیت خواهد کرد.

موجودیت راه های چون راه ابریشم، راه ادویه و راه الجورد این کشور را مرکز داد وستد اموال، امتعه تجارتی و 

و بآلخره به اروپا  انتقال این اموال از طریق افغانستان و آسیای مرکزی به بحیره کسپین و از آنجا به بحیره سیاه

قبل استخراج و تجارت الجورد در بدخشان شروع شده و به  0444 -0044میباشد. باستان شناسان تخمین زده اند که 

و بابل انتقال داده شده و در قصرها و کاخ های سلطنتی از آن کار گرفته  کشور های مختلف مثل بیزانس، مصر، آشور

 شده است.

ب آسیا از اهمیت ویژه در تأ مین روابط میان کشور های منطقه برخوردار است، اما دیری است افغانستان به عنوان قل 

بدلیل نا بسامانی ها، مداخالت بیگانگان و جنگهای پیهم از این پل ارتباطی استفاده نمی شود. افغانستان از نقطه نظر 

ی ناب این سرزمین قدرت های بزرگ جهان ژئو پلوتیک در یک موقعیت بسیار حساس قاره آسیا قرار دارد، جغرافیا

را شیفته خود ساخته است تا منافع استراتیژیک خود را در این کشور تعقیب نمایند. افغانستان که بام دنیا در آن موقعیت 

برای کنترول، تهدید و محار دشمن برای قدرت های بزرگ به حساب می آید، قدرت های جهان از  دارد سنگر محکمی

 حضور خود را در این منطقه دارند و بر سر این کشور به رقابت می پردازند.دیر آرزوی 

و به اروپا و هند منتهی می  راه ابریشم دو هزار سال قبل از امروز از این مسیر عبور میکرد، این راه از چین آغاز 

ای قیمتی دیگر از این شد، راه الجورد شاخه از راه ابریشم است که دو هزار سال قبل سنگ الجورد و سایر سنگ ه

مسیر به ایتالیا و مصر می رفته است. از اینکه این راه یک راه مهم ترانزیتی میان کشور های منطقه است کشور ها در 

صدد بدست آوردن منافع از این راه اند. خوش بختانه این مسیر مهم از افغانستان آغاز میشود و تاثیرات مثبت را در 

 فرهنگی و اجتماعی افغانستان و منطقه دارا می باشد.وضعیت سیاسی، اقتصادی، 

 

 پیشنه راه الجورد

پیشینه راه الجورد به چهار هزار سال قبل میرسد و احیاء مجدد آن به ابتکار افغانستان طرح و بعد از چهار سال  

که یکی از کوتاه ترین  مذاکره بین کشورها، موافقتنامه بهره برداری راه الجورد بین کشور های همکار به امضاء رسید

 و مطمئن ترین راه برای افغانستان محسوب میشود.

به قول مرحوم غبار: در زمان دولت یونان و باختری رود جیحون که مثل رود سند مورد کشتی رانی قرار گرفته بود 

ر، راه تجارتی تا به بحیره اورال میرفت و کانال طبیعی، آن بحیره را با بحیره خزر متصل می ساخت و از اراضی خز

 ( . 04: 27بحیره سیاه میرفت ) 

 چون امپراتوری کوشانی در وسط راه عبور و مرور اموال هندی و چینی قرار گرفته بود بناً خاندان های چینی و 
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امپراتوران روم هر کدام به نوبه خود به استقرار و تحکیم مناسبات با شاهان 

و خرید و فروش مال التجاره  کوشانی بزرگ، مایل بودند. موضوع تجارت

موضوعی است که دوستی و مراوده با کوشانی ها را برای شرق و غرب 

قیمتدار ساخته بود. چینی ها برای فروش مال التجاره خود مخصوصاً ابریشم 

به بازار های بیزانس )روم شرقی( بنادر سواحل شرقی بحرالروم احتیاج 

شرقی و ادویه هندی و پارچه های داشتند، همین طور رومی به مال التجاره 

 ( .044: 33چینی نیازمند بودند)

به این ترتیب ناگزیر بودند بنابر مقتضیات نظامی، اقتصادی و تجارتی این  

خاندان ها به کوشانی های بزرگ نزدیک و دوست شوند، که این دوستی از 

این  هر رهگذر برای کوشانی ها مفید بود و شهرت، جالل و مقام آنها را در

گوشۀ، آسیا تأمین می کرد و روابط سیاسی کوشانی ها با اعزام نماینده به 

م بر قرار شد و تقلید مسکوکات طالیی رومی مروج  114-89دربار تراجان 

 گردید. 

جواهر لعل نهرو در مورد امپراتوری کوشانی و موقعیت افغانستان چنین 

پشت آسیا نشسته بود مینویسد: امپراتوری کوشانی همچون سوار عظیمی بر 

و در میان دنیای یونانی و دنیای غرب و دنیای چینی شرق و دنیای هندی در 

جنوب قرار داشت و مانند خانه ای در نیمه راه میان روم هند، چین به شمار 

 ( . 178: 03میرفت )

راه دیگری که افغانستان را با دنیای غرب وصل مینمود، راه بنام الجورد بود 

به  همیت تاریخی، اقتصادی و سیاسی میباشد که در این مقالهکه دارای ا

 اهمیت تاریخی، سیاسی واقتصادی آن پرداخته می شود.

راه الجورد هزاران سال قبل نام مسیری بوده که افغانستان را از طریق 

آسیای میانه به اروپا وصل می نمود. برعالوه الجورد محصوالت نباتی، 

، میوه خشک از داخل مملکت و برخی مال التجاره حیوانی، عقیق، پشم، قالین

دیگر مثل پنبه و مواد معطر نباتی، نیل و غیره از خاک هند آمده و از همین 

طریق به خاک آسیای غربی میرسید و تجار یونانی و رومی آن را به 

 ( .257: 30امپراتوری روم می بردند )

ارتی با سرمت های به قول غفور اف: به استناد باستان شناسی روابط تج

نزدیک اورال و سواحل والگا نیز وجود داشته است. از سرزمین آنها راه 

کاروان رو م میگذشت که آسیای وسطی را با قفقاز و نواحی دریای سیاه می 

 ( 400: 42پیوست )

 

 اهمیت راه الجورد

سرزمین افغانستان خصوصاً دردوره های که بنام های آریانا وخراسان یاد  

درتاریخ تکامل ملل شرق ودرانکشاف تمدن بشریت سهم بسزایی داشته میشد 

است. باختر به نسبت اینکه در یک چهار راه تجارتی بین شرق و غرب واقع 

و اقتصادی  شده بود قبل از قرن ششم قبل از میالد از نظر مناسبات بین المللی

وجه قدرت در آسیای میانه اهمیت و شهرت فوق العاده داشت. از همین جهت ت

های همسایه و دور ونزدیک را به خود جلب می نمود و این سرزمین در 

سیاست و سوق الجیشی آسیای مرکزی ودرمنطقه، غلبه و مغلوبیت مهاجمین 

که میخواستند هند، ایران و آسیای مرکزی را اشغال نمایند در همین جا رقم 

یای مرکزی زده میشد، سقوط و یا استحکام دولت های هند، ایران و آس

این کشور در تجارت،  مربوط به آریانا )افغانستان امروز( بوده وهمچنان

تبادالت واقتصاد ممالک آسیایی نقش بارز داشته ومرکز اتصال شرق وغرب 

شمرده می شد،که وجود جاده های تجارتی چون ادویه، ابریشم و الجورد گواه 

 ( 430: 1و مصداق این گفته هاست.) 

از قدیمترین راهی بود که بین شرق و غرب ارتباط تجارتی راه ادویه یکی 

قایم مینمود و این راه به قسطنطنیه منتهی می گردید. بازرگانی که انگیزه 

راه  نخستین آن تقاضای رومیان برای انواع ادویه جات بود که بازرگانان

به ابریشم از پر رفت وآمد ترین بزرگ راه، تکسیال به کابل بود، در آنجا راه 

چند شاخه تقسیم می شد که هر یک به سوی می رفت. راه شمال از طریق 

به دریای سیاه می رسید.  باختر یا سیحون، دریا کسپین) بحر خزر( و قفقاز

راه جنوبی از قندهار و هرات و اکباتان ) همدان( می گذشت و سپس به 

تری و کوشانی این راه در دوران اقتدار دولت یونانو باخ مدیترانه می انجامید.

 از اهمیت زیادی برخوردار بوده است.

از قراین و شواهد معلوم میگردد که عالوه بر راه خشکه، راه آبی نیز وجود 

داشته که افغانستان از طریق دریا به بحیره کسپین وصل مینمود چنانچه غبار 

ته نیز آنرا در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ تائید می نماید، همچنان به نوش

عده از پژوهشگران، تاجران کوشانی از وسایل نقلیه آبی نیز بسیار استفاده 

 (  22: 1میکردند )

امپراتوران در سرزمین های مربوطه خود بر عالوه فروش محصوالت، 

بیشتر از ترانزیت مال التجاره استفاده میکردند، چون تمام راه های بزرگ 

جارت چین، هند و رومن در تجارتی آسیا از خاک ایشان میگذشت. تمام ت

دست آنها بود. از این راه عالوه بر اموال تجارتی، مردم به منظور زیارت 

عبادتگاه بودائی نیز استفاده میکرده است. توسعه تجارت با رومن ها، چینی 

ها و هندی ها از عوامل عمده جذب و جلب راهبین، هنرمندان، صنعتگران و 

ود. اثار هنری روم به تحول و تکامل هنر روشنفکران در آریانا محسوب میش

در آسیای وسطی و از جمله به تشکیل هنر قندهار تأثیر جدی رساند. زیرا که 

در آنجا مورد تشویق و حمایت امپراتور و سایر نجباء و اشراف قرار 

 (  400: 42میگرفت )

وابسته به درجۀ  باستان شناسان تخمین زده اند که اهمیت راه های خشکه

شاف و مبادالت بازرگانی بود و به مناسبات منظم مدنی مردم دنیای قدیم انک

می افزود. بطور مثال در شرق نزدیک در حدود آسیای میانه نشانه های راه 

الجورد دیده میشود که توسط آن سنگ بلور و الجورد بدخشان را در هزارۀ 

د. در نتیجه چهارم پیش از میالد به بسیاری از کشورهای آسیای غربی میبردن

تحقیقات ژئولوژیکی و باستان شناسی در قلمرو بدخشان تاریخی محل تثبیت 

حدود هشتاد معدن استخراج شده صورت گرفته است که به دوره های قدیم 

منسوب گردیده، همینطور بر اساس باز یافتهای باستان شناسی استخراج و 

رده اند سال قبل شناسائی ک 0444الی  0044تجارت الجورد را از 

( . عمده ترین اثبات در این خصوص کاربرد و موجودیت مواد :32:78)

زمینی و ساختمانی سرزمین در کاخها و قصرهای با عظمت مصر، آشور، 

 ( 76: 32بابل و بیزانس میباشد) 

تجارت کوشانی با غرب در سالهای اخیر قرن دوم میالدی شروع به انحطاط 

راه رفت و آمد تجارت رومی را به طرف نمود زیرا متقدر شدن ساسانی ها،

 (  042: 30شرق قطع کرد.)

محاربات یفتلی ها و ساسانی ها امنیت این گوشه آسیا را برهم زد، اوضاع 

سیاسی دگرگون و نظام تجارت برهم خورد و راه خشکه مسدود شد. ورومن 

 ها به توسعه تجارت بحری توجه نمودند.

از قلمروآنها میگذشت کاروانهای عظیمی  در دوره غزنویان راه الجورد قسماً 

درآن حرکت می نمود، چین وهند رابه مدیترانه وصل میکرد درآن ایام راه 

  (.400: 34های تجارتی ازامنیت الزم برخوردار بود)

با تطبیق این این پروژه افغانستان خواهد توانست نقش مرکزی و تاریخی خود 

ه اهمیت گذشته خود را مجدداً احیاء را به عنوان مسیر ترانزیت ایفاء نمود

نماید، تا در تعامالت منطقوی و بین المللی از نقطه قوت وارد عرصه های 

  مختلف شده برای تنظیم و ایجاد ثبات در سطح ملی گام بیشتری بر دارد.

 

 اهمیت اقتصادی راه الجورد

ش افغانستان کشور محاط به خشکه است و از نظر موقعیت استراتیژیک خوی 

تواند منحیث چهار راه ترانزیتی ونقطه اتصال میان مناطق چون؛آسیای می

میانه،آسیای جنوبی،چین وممالک غربی مورداستفاده قرار گیرد.

افغانستان همواره تالش نموده است تا جهت ترانزیت بهتر و راه  

فعالیت اقتصادی و تجارتی خویش بدیل مناسب  اییابی به بحر برای توسعه

ندر عباس ایران و کراچی پاکستان پیدانماید و از وابستگی شدید به نبست به ب

بنادر همسایه های غربی و جنوبی که گاه گاهی تحت تأثیر عملکرد سیاسی 

 گیرند رهایی یابد.قرار می

درطول زمان مشخص گردیده است که نا رضایتی سیاسی کشور های همسایه 

های همسایه گردیده که سبب بندش راه تجارتی میان افغانستان و کشور 

خسارات شدیدی را به پیکرهای تجارت افغانستان وارد ساخته ازین ناحیه 

بیشتر تاجران ملی افغانستان متضرر گردیده است، اکثراً کشور های پاکستان 

وایران در موقع خاص واساس راه موصالتی خویش را به روی تاجران 

کشور می گردد این عملکرد افغانستان می بندند که سبب زیان تاجران ملی 

کشور پاکستان، کشور افغانستان را مجبور ساخته است تا در اولویت کار 

خویش جستجوی راه بدیل را قرار دهد، بدین مناسبت راه الجورد بدیل بهتر 

در عرصه های اقتصادی کشور میباشد. چون کشور های شامل راه الجورد 

ترکیه در گذشته در گیری  تان وافغانستان، ترکمنستان، آذر بایجان، گرجس

قضایای پیچیده افغانستان نبوده و نخواهند بود و بعضاً برای بهبود منافع 

 کشور افغانستان همیشه همکار خوب بوده و خواهند بود.

استفاده ومدیریت بهتر از راه الجورد سبب تشویق سرمایه گذاری، اشتغال و  

ملل مؤثر و مفید برای افغانستان، تولید در کشور شده از لحاظ اقتصاد بین ال

از لحاظ هزینه مناسب به شرایط اقتصادی و کم هزینه است و از لحاظ 

ترانزیتی درین مسیر خط آهن موجود است اهمیت موضوع را بیشتر می 

 (00سازد که این راه از اطمنان بیشتر نیز برخور دار است.)

 

 اهمیت ترانزیتی  .1

یت ترانزیتی راه الجورد را بیشتر ساخته اهمیت جیوپولیتیک افغانستان اهم

برای افغانستان و جهان بر مال می  مفیدیت و مؤثریت اقتصادی این راه را

 سازد.
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این راه کوتاه تر، ارزان تر و با اطمنان تر نسبت به راه های دیگر است به 

دلیل عدم مداخله گرایی کشور های عضو این راه در امور اقتصادی و 

نان و امید واری های مردم را به این راه بیشتر ساخته سیاسی کشور اطم

کشور است، راه الجورد و با موقعیت استراتیژیک که افغانستان دارد میتواند 

های آسیای میانه، آسیای جنوبی، کشور های غربی و چین را باهم وصل 

( اتصال از طریق راه الجورد دست رسی آسان به 00سازد)منبع انترنیت )

و ارزان کشور های آسیای میانه را برای کشور های عالقمند آن ) مواد خام 

چین، ممالک غربی و آسیای جنوبی ( مهیا میسازد که افغانستان مبده اصلی 

راه الجورد بوده با مدیریت مدبرانه میتواند سود بیشتری را از طریق راه 

 الجورد بدست آورد.

 

 اهمیت تجارتی  .2

نحیث موتور رشد اقتصاد کشور های به دراقتصاد جهانی امروزی تجارت م

حساب نمی رود بلکه می تواند تحت عناوین مختلف ممد فعالیت های 

 های روبه انکشاف واقع گردد. اقتصادی کشور

کشور ها نظر به موقعیت جغرافیایی شان نمیتوانند تمام عوامل تولید را به 

تنهایی خود صورت وافر در دل خود جا دهند طوریکه هیچ کس نمیتواند به 

تمام نیاز مندی های خویش را برطرف سازد بناً کشور ها نیز نمیتوانند تمام 

نیاز مندی های شان را برطرف سازند بدین اساس در سطح بین الملل 

ضرورت به تبادل است با استفاده از فرصت های تجارتی و مزیت های 

ند تا سطح تجارتی میخواهند سهم خویش را از تجارت بین الملل بدست آور

 (.029: 4رفاه مستهلکین شان را بهبود بخشند. )

راه الجورد در سطح منطقه و جهان به ویژه برای افغانستان از اهمیت خاص 

برخور دار بوده، که این راه زمینه صادرات را برای کاالها و خدمات 

سازد تا با قیمت های معیاری و مناسب در بازار های  افغانستان مساعد می

و به کمترین هزینه انتقال یافته به فروش برساند، از طرف دیگر این  جهانی

راه افغانستان را با کاالها و خدمات جهانی آشنا میسازد که این کاالها و 

خدمات از لحاظ کیفیت و تخنیک برای بهره برداری افغانستان اهمیت ویژه 

اند سطح تولیدات را دارا می باشند بناٌ با استفاده ازین فرصت افغانستان میتو

خود را از نگاه کیفیت بلند برده و درسطح ملی و بین المللی توان رقابت را 

 (00: 0بدست آورد.)

 

 اهمیت سرمایه گذاری .3

"سرمایه گذاری عبارت از تبدیل نمودن سرمایه پولی به آن نوع دارایی 

متشبث است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تولید فرآورده سهیم 

 (.0: 3)باشد"

راه الجورد زمینه های سرمایه گذاری خارجی و داخلی را در کشور مساعد  

میسازد، زیرا ساخت زیربناها در افغانستان برای تشویق بیشتر استفاده از راه 

الجورد اهمیت زیادی دارد که توسط همکاری های منطقوی و جهانی سرمایه 

نستان میباشد امارات گذاری در بخش های زیربناها از اولویت کشور افغا

متحده عربی و چین آماده به سرمایه گذاری در بخش زیربنا ها می باشند. از 

جانب دیگر استخراج منابع طبیعی و تبدیل آن به امتعه کارتمام نیاز به 

سرمایه گذاری های داخلی و خارجی دارد در نهایت زمینه صادرات امتعه 

ی و صنایع دستی به جهان مساعد کارتمام، موادخام معدنی، کاالهای زراعت

می سازد که در نتیجه این عواید خلق شده زمینه را برای سرمایه گذاری 

 مجدد مهیا می نماید.

سرمایه گذاری در ساحه ترکیب عوامل تولید و ساحه فعالیت می تواند سبب 

بهبود عملکرد اقتصادی در کشور گردد." سرمایه گذاری خارجی، متضمن 

مادی و غیر مادی از کشوری به کشور دیگر به منظور تولید انتقال دارایی 

 (004: 34 ثروت است")

 

 اهمیت اشتغال زایی و کاهش فقر .4

"زمانیکه از اشتغال کامل یا استفاده از ظرفیت کامل صحبت به عمل می آید، 

مطلب این است،که تمام منابع و عوامل تولید یک کشور تاحد ممکن به 

 (.9: 04ستفاده قرار گرفته است")صورت بسیار مؤثر مورد ا

"بزرگترین هزینه بیکاری کاهش تولید است. مردمی که نمی توانند کار کند 

تولید نمی کنند، بیکاری باال سهم اجتماعی را کوچکتر می کند. هزینه از 

 (.403: 11دست دادن تولید بسیار باال است")

استفاده قرار گرفته  اشتغال به حالت گفته میشود که تمام عوامل تولید مورد

داشته و در جستجوی کار کار را باشد یا بعبارت دیگر افرادی که توانایی 

باشند در صورتیکه کار دریافت نمایند شاغل و اگر کار دریافت کرده نتوانند 

بیکار کفته می شوند. تشویق و بهبود روند فعالیت های اقتصادی سبب بهبود 

ه زمینه را برای افزایش اشتغال در تولیدات و سرمایه گذاری می شود ک

 کشور مساعد می سازد.

راه الجورد فرصت بهتر را برای سرمایه گذاری و اشتغال زایی در اخیتار 

کشور افغانستان قرار می دهد، افزایش سرمایه گذاری، سبب افزایش تولیدات 

رشد  و اشتغال شده در نهایت باعث رشد اقتصادی در کشور می گردد.

واید مستهلکین را بهبود بخشده در نتجیه فقر را کاهش می دهد و اقتصادی ع

همچنان سطح دست رسی به کاالها و خدمات را برای عاملین اقتصادی 

 مساعد می سازد و در نهایت سطح رفاهیت جامعه را بلند می برد.

" دولت افغانستان در چوکات فعالیت های اقتصادی مکلف است تا سطح 

ندان کشور را بهبود بخشیده، زمینه ساز رفاه مادی و استندرد زندگی شهرو

معنوی در جامعه باشد. بهبود سطح استندرد زندگی شهر وندان از جملهای 

: 34 وظایف دولت ها می باشد که دولت افغانستان نیز بدان مکلف است")

134.) 

فقر به نظر شورای و زیران اتحادیه اروپایی آن عده از اشخاص انفرادی، 

ها یا گروپ از افراد فقیر هستند که " آنقدر کم از وسایل ) مادی، فامیل 

فرهنگی و اجتماعی ( را دراختیار داشته باشند، که آن ها را از آن نوع روش 

زندگی مانع شود، که در کشور عضوی که آن ها زندگی می کنند، به حیث 

بود (.راه الجورد باعث به80: 01 روش زندگی حد اقل قابل قبول باشد.")

اشتغال شده زمینه استفاده بیشتر امتعه را برای خانواده ها مساعد می سازد و 

 در کشور کاهش می دهد. فقر را

 

 اهمیت تولیداتی .5

" تولید آگاهی معین تخنیکی را ضرورت دارد. این آگاهی ذریعه سرمایه 

گذاری در تحقیقات و انکشافات بهتر شده می تواند. توسط این سرمایه گذاری 

می توان عملیه های تولید ارزان تر را جستحو و یا حتی امتعه کامالً نو را ها 

 (.98:  11 کشف نمود")

قرار دارد برای  افغانستان کشور است که در حالت استخدام و یا اشتغال پایین

افزایش تولیدات داخلی در کشور ظرفیت های استفاده نشده موجود است 

آن ظرفیت های موجود تولیدات خویش را افغانستان میتواند با استفاده از 

 افزایش دهد.

بناًافغانستان فرصت مناسب برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی بوده که با 

وصل شدن آن به کشور های جهان شرایط بهتر برای سرمایه گذای و افزایش 

تولید در کشور میسر می گردد. افزایش تولیدات در کشور افغانستان عالوه 

یاز های داخلی نقش برجسته را در صادرات کشور ایفا کرده می بر رفع ن

 تواند.

با وارد نمودن وسایل تولیدی ارزان، موجودیت منابع طبیعی فراوان، 

موجودیت نیروی کار ارزان و روبه انکشاف بودن کشور افغانستان نشان 

دهنده فرصت طالیی برای سرمایه گذاران در کشور است که نتایج آن 

 (00: 04)ولیدات را به همراه خواهند داشت.افزایش ت

 

 اهمیت افزایش عایداتی .6

زمانی که با اتصال افغانستان به کشور های جهان بهبودی در فعالیت های 

اقتصادی کشور به وجودآید سبب افزایش عواید دا خلی کشور می گردد. یعنی 

ت کار ایجاد می شود تجارت رونق پیدا می کند سرمایه گذاری و تولیدا

افزایش می آبد. کشور ها با استفاده از راه الجورد کاالهای تجارتی شان را به 

کشور های دیگر انتقال می دهند که با استفاده از عواید گمرکی و ترانزیتی 

عواید مجموعی کشور افزایش یافته فعالیت های اقتصادی را نظر به گذشته 

 بهتر می سازد.

ظم مدیریت شود نتنها عواید مالیاتی اگر راه الجورد به صورت بهتر و من

کشور را افزایش می دهد بلکه زمینهای رشد و توسعه سایر فعالیت های 

  (22: 01اقتصادی را مهیا می سازد)

 

 مزیت های راه ترانزیتی الجورد

در صورت تحقق اهداف راه الجورد و حفظ آن مزیت های زیر قابل تصور 

 است:

 .کاهش فاصله های ترانزیتی 

 هزینه ها. کاهش 

 .اطمنان بیشتر 

 .وصل نمودن افغانستان با جهان از طریق خشکه به آب های آزاد 

 .آماده گی امارات متحده عربی و چین برای سرمایه گذاری زیربنایی 

 .تشویق فعالیت های اقتصادی 

 .بهبود و افزایش سرمایه گذاری ها 

 .افزایش تولیدات و استخراج معادن 

 .ایجاد اشتغال در کشور 

 یجاد عواید برای دولت و خانواده ها.ا 
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 استفاده بیشتر از کاالها و خدمات برای خانواده ها. ایایجاد زمینه 

 .کاهش فقر 

 .افزایش سطح رفاه در کشور 

دست رسی آسان افغانستان درمدت کمتر وبا هزینه کمتر به امتعه وارداتی 

  (.00: 34)کشور های پیشرفته جهان

 

 یاسی افغانستاننقش راه الجورد در ثبات س

نقش دراصطالح به رفتار یا عملکرد اطالق می شود که دیگران از فرد که 

پایگاه معینی را احراز کرده است، انتظار دارند. نقشهای مناسب به صورت 

بخشی از فرایند اجتماعی شدن به فرد آموخته می شود و سپس آنها را می 

وظایف است. به رفتار و  (. و یا مجموعه ای از فعالیت ها و48: 30پذیرد)

فعالیت فرد که پایگاه و جایگاه معینی را اشغال می کند اطالق می شود. نقش، 

گویا رفتار نسبت به سایر اشخاص است که جامعه به شخصی که عهده دار 

( و یا هم نقش عبارت از رول وتأثیر 4: 44پایگاه معینی است محول می کند)

 ک شی دیگر میداشته باشد.است که یک شی در رفتار وفعالیت ی

همچنان، راه الجورد راه است که چهار هزار سال قبل از امروز کاروان ها 

وتاجران از این راه از شرق به غرب و از غرب به شرق عبور و مرور 

میکردند. و همچنان، از این راه سنگ الجورد بدخشان به اروپا و دیگر نقاط 

م نیز همین راه است ولی راه ابریشم جهان صادر میگردیده است. و راه ابریش

نسبت به راه الجورد قدامت کمتری دارد و سال تأسیس راه ابریشم در سال 

قبل از میالد تقریباً بیشتر از دو هزار سال قبل از امروز است. و راه  118

(. و یاهم راه 31الجورد تقریباً چهار هزار سال قبل از امروز قدامت دارد.)

کیلومتر طول  4944اروپا است، که حدود  -زیتی آسیاالجورد مسیر تران

داشته، افغانستان را از مسیر ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان به دریای 

(. این 14سیاه و بعداز گذشتن از ترکیه به آب های آزاد و اروپا وصل میکند)

مسیر ترانزیتی در افغانستان از بنادر آقینه و تورغندی آغاز، به بندر ترکمن 

باشی ترکمنستان ختم شده و سپس از مسیر شهر باکوی آذربایجان به منطقه 

تفلیس گرجستان وصل میشود و از تفلیس نیز به طرف قارس ترکیه میرود و 

 (.44)از آنجا به استانبول و بعد به اروپا وصل می گردد

 

 ثبات سیاسی .7

ثبات سیاسی در طول تاریخ، به ویژه در یک قرن اخیر، همواره برای دولت  

ها و ملت ها از اهمیت و اولویت خاصی بر خوردار بوده است)شفیعی و 

(. ثبات سیاسی بر آیند نظامی است که بر اساس اراده ای 2: 1380دیگران، 

اختار های منبعث از قانون، آگاه مردم، تأمین عدالت در چارچوب قانون و س

و مشارکت همگانی شهروندان بنا شده باشد. ثبات سیاسی یک حادثه نیست که 

به طور فوری اتفاق بیفتد، بلکه یک پروسه است که در جریان زمان رشد می 

 کند و به کمال می رسد. 

برای تأمین ثبات سیاسی، بر عالوه داشتن مشروعیت نظام، که مشروعیت 

ک حادثه نیست که در هر پنج سال یک بار رخ دهد، بلکه هم ثبات نظام نیز ی

سیاسی و هم مشروعیت نظام یک پروسه ای داومدار است که در نتیجه آن 

مردم دولت را از خود می دانند و دولت نیز خود را وسیله ای اجرای آمال و 

خواست های مردم می سازد و بر اساس این قرارداد مشترک،جامعه و دولت 

 (.10: 49یک پیوند محکم و دوامدار میرسند) به

اصطالح ثبات سیاسی اصطالحی است که در میان سیاستمداران و دانشمندان 

از جایگاه باالی بر خوردار بوده و به مفاهیم گوناگونی تعریف شده است. 

 است. ثبات سیاسی یک واژه ترکیبی بوده از واژه ثبات و سیاسی تشکیل شده

رار حیات نظام سیاسی؛ ثبات سیاسی به مثابه تداوم یا ثبات سیاسی، استم

استمرار یک نظام سیاسی دموکراتیک در مقطعی خاص از زمان است و عدم 

تداوم را معادل بی ثباتی سیاسی می دانند. و یا هم، پایداری هنجار های حاکم؛ 

ثبات سیاسی را مفهوم هنجاری می دانند که وجود یا عدم آن با هنجار های 

م بر یک نظام سیاسی مورد سنجش قرار می گیرد. موجود یا عدم آن به حاک

تناسب نوع ماهیت و هنجار های پذیرفته شده در هر نظام سیاسی، متفاوت 

 (.14: 44است. )

همچنان، ساندرز از ثبات سیاسی چنین تعریفی دارد؛ ثبات سیاسی عبارت از 

به صورت ایجاد تغییر نبود نسبی برخی از حوادث سیاسی بی ثبات کننده که 

یا چالش در هر یک از ابعاد نظام سیاسی بروز می کند. و ابعاد نظام سیاسی 

عبارت اند از مقامات سیاسی که مراد از آن حکومت است؛ رژیم سیاسی که 

مراد از از رژیم سیاسی قواعد حقوقی حاکم بر حل مناقشات در درون نظام 

هی از افراد است که بر پایه تقسیم است و جامعه سیاسی که منظور از آن گرو

 (.20: 39کار سیاسی با هم مرتبط هستند)

همچنان، در فرهنگ دیپلماسی و روابط بین الملل ثبات سیاسی را تحت عنوان 

ثبات بحران چنین تعریف کرده است؛ قابلیت یک نظام در تحمل فشار و 

 (.131: 404پرهیز از ایجاد آشفتگی اطالق می شود)

بالم، ثبات سیاسی را با رویکرد مشروعیت سیاسی دانسته می گوید چارلز لیند

در آن رضایت ملت از روش های سه گانه  ثبات سیاسی حالتی است که

)اجبار، مبادله و اقناع( حاصل گردیده و مشروعیت سیاسی را ایجاد نماید، 

(. بنا بر این 22: 39در نتیجه ثبات سیاسی در همان کشور بر قرارشده است)

اینجا بحث ما در مورد ثبات سیاسی جمهوری اسالمی افغانستان است. و  در

 قبل از آن می پردازیم به بی ثباتی سیاسی و عوامل آن.

 

 بی ثباتی سیاسی .8

درمقابل ثبات سیاسی بی ثباتی سیاسی قرار دارد، ودانستیم که مراد از ثبات 

ر های بی ثبات سیاسی نبود حوادث سیاسی بی ثبات کننده بوده است. اگر رفتا

کننده به طور موفقیت آمیزی حکومت را از کنش باز دارند، به احتمال زیاد 

رژیم حاکم سرنگون خواهد شد. به همین خاطر، حکومت ها معموالً در پی 

طراحی و اجرای سیاست هایی هستند که در بلند مدت موجب پایداری و دوام 

حال تجربه ای تاریخی نشان آنها شود و بقای آنهار را تهدید نکند. با این 

میدهد که تالش حکومتها در تحقق این هدف هیچ گاه کامالً مقرون به توفیق 

نبوده است. به طوری که در هیچ دوره ای از تاریخ، حکومتی وجود نداشته 

 که از خشونت سیاسی و نا آرامی اجتماعی کامالً مصؤن مانده باشد.

شود که تا رسیدن به نقطه واژگونی بی ثباتی سیاسی به هر وضعیتی اطالق می

نظام، مستمراً تغییر کند؛ بی ثباتی سیاسی یک نظام سیاسی را از وضع تعادل 

خارج و آن را به نظام دیگری تبدیل می کند؛ بی ثباتی سیاسی ناسازگاری 

اهداف، مانع رسیدن به چنین توافقی می شود؛ بی ثباتی سیاسی ناظر به عدم 

افراد و کارکرد های حکومتی است که رفتار های توازن میان تقاضاهای 

(. 14: 44اعتراض آمیز علیه حکومت تجلی بیرونی بی ثباتی سیاسی است) 

 تعریفات است که از طرف دانشمندان در رابطه به بی ثباتی سیاسی داریم.

درنگاه دیگر ایجاد چالش یا تغییر در هریک از بخش های مقامات سیاسی که 

گان حکومتی است، رژیم سیاسی که شامل قواعد حقوقی شامل تصمیم گیرند

حاکم بر حل مناقشات است و جامعه سیاسی؛ از جمله فکتور بی ثباتی سیاسی 

(. و برای تعریف متغیر بی ثباتی سیاسی بر 11-14: 44قلمداد می شود)

اساس نظریه ساندرز، دوازده شاخص بی ثباتی شامل تغییر قانون اساسی، 

بینه، تغییر اجرایی، ترور، جنگ چریکی، بحران حکومتی، کودتا، تغییر کا

شورش، حرکت های انقالبی، تظاهرات، اعتصاب عمومی و پاک سازی 

 (.44: 39سیاسی در نظر گرفته شده است)

برعالوه، درکشور عزیز ما افغانستان، عدم دسترسی به ثبات سیاسی به دلیل 

با آن مواجه بوده است. به  مشکالتی بوده است که در تاریخ سیاسی افغانستان

همین دلیل، از لحاظ دولت داری شاهد یک نوع عدم تسلسل و انقطاع مکرر 

بوده، و سیاستمداران افغانستان هیچگاهی نتوانسته اند تدوام تجربه های مثبت 

دولتداری را از یک زمان تا زمانی دیگرتأمین کنند. در فاصله ای بین 

ن طالبان، به طور اوسط در هر سی سال، حکومت احمدشاه بابا و ختم دورا

نفاق بین سیاستمداران ما باعث در هم شکستن ساختارهای دولتی گردیده 

است، جنگ، تضاد و حمالت خارجی باعث شده که بعداز هر چند دهه، کار 

 (.12: 49ایجاد ساختارهای دولتی را از نو شروع کنیم )

غانستان برای ایجاد ثبات بادر نظر داشت گفته های فوق، در کشور ما اف 

سیاسی از طرف حکومت های گذشته تالش های صورت گرفته است ولی بنا 

بر موجودیت مشکالت ملی و بین المللی موفق به این کار نشده، مشارکت 

مردم و مشروعیت نظام را تا حاال متحقق نساخته اند. به گفته ای رئیس 

برای ایجاد ثبات »ی محمد اشرف غنی احمدز جمهور اسالمی افغانستان

سیاسی در افغانستان ما نیازمند ایجاد فضای مناسب در کشور هستیم، بر 

قراری ثبات سیاسی در افغانستان دارای دو بعد است یک بخش بی ثباتی 

: 49افغانستان بعد ملی است و بعد دیگر آن چالش ها و ابعاد خارجی است)

یم که در کنترول آن راه (.درتحقیق هذا، ما شاخص های را مطالعه میکن10

ترانزیتی الجورد نقش داشته و از بی ثباتی سیاسی در افغانستان جلوگیری 

 می کند.

 

 نقش راه الجورد در کاهش تروریسم .9

اولین اقدام برای تعریف مفهوم تروریسم، قبل از جنگ جهانی دوم توسط 

ان جامعه ملل به عمل آمد. اما، تا حاال یک تعریف مشخص از تروریسم می

 (. 002: 14سیاستمداران موجود نیست)

، که به 1834درکنوانسیون بین الملل جلوگیری مجازات تروریسم سال 

تروریسم عبارت اند »تصویب هم نرسید، از تروریسم چنین تعریف نموده اند 

از کلیه اعمال جنایی انجام شده علیه یک دولت با هدف ایجاد وحشت در 

افراد یا عموم مردم یا منتهی به چنین  اذهان افراد خاص یا گروهی از

( است. و یا کشتن ناگهانی و غافلگیرانه است. به منظور 002: 14«)امری

اهداف سیاسی و همچنان به آن خشونت با هدف انهدام و ویرانی نیز 

(. و یا هم به معنای اِعمال مستمر خشونت برای نیل به یک 493: 48میگویند)
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میز مربوط به آن گفته می شود. یک اقدام هدف سیاسی و اعمال خشونت آ

تروریستی دست کم دارای چهار وجه مشخصه است: اول، همراه با خشونت 

فزیکی برای ترس و ارعاب است؛ دوم، نامنتظره صورت می گیرد؛ سوم، 

دارای انگیزه سیاسی است و چهارم، در فضایی خارج از جنگ بین دو گروه 

مختلفی داشته، همانا به تروریسم سیاسی،  متخاصم رخ میدهد. تروریسم انواع

تروریسم چریکی، تروریسم دولتی، تروریسم انفورماتیک)تروریسم دانش 

دریافت و انتقال اطالعات(، تروریسم بیولوژیکی، تروریسم شیمیایی، 

 (.144: 40تروریسم رادیولوژیکی و تروریسم هسته ایتقسیم میشود)

دولت های خارجی به شمول همسایه  در اینجا منظور از تروریسم اینست که

های افغانستان با استفاده از دین، مذهب، زبان و نژاد در میان برخی از 

روحانیون افغانستان نفوذ داشته، با استفاده از ضعف آنها در امور داخلی 

کشور ما دخالت نموده اند. در نتیجه بر ابعاد مختلف ساختار نظام دولت 

تغییر وارد نموده و تضعیف و سرنگونی دولت جمهوری اسالمی افغانستان 

را هدف قرار دادند. این تروریسم تحت عنوان تروریسم دولتی از طرف 

تروریسم دولتی »دانشمندان چنین تعریف شده است؛ غالمرضا علی بابایی: 

اصطالحی است مشعر به دخالت یک یا چند دولت در امور داخلی و یا 

ایجاد رعب و وحشت، از طریق اجرا یا خارجی دولت دیگر، که به منظور 

مشارکت در عملیات تروریستی و یا حمایت از عملیات نظامی به منظور 

زوال، تضعیف و بر اندازی دولت مذکور و یا دستگاه رهبری آن صورت می 

(. ویا هم تروریسم دولتی به تروریسم اطالق می شود که یک 144: 40گیرد)

ز خشونت و سرکوب علیه گروه ها یا مردم دولت یا چند دولت، با استفاده ا

(.برعالوه، در این تحقیق در پی یافتن این 44: 2کشور دیگر عمل نمایند)

مسئله هستیم که راه ترانزیتی الجورد چی نقشی در کاهش تروریسم در 

 افغانستان داشته و در ثبات سیاسی افغانستان چی تأثیراتی را دارد.

شده است تا اکثریت جوانان و بزرگ ساالن مشکالت اقتصادی، منجر به این 

در  13را قبول نمایند. یعنی اشخاص فقیر و غریب؛  عضویت گروه طالبان

صد مردم معتقد اند که مجاهدین اصیل وطن، بخاطر دفاع از دین، استقالل و 

در صد باور  32آزادی عضویت گروه طالبان و القاعده میگیرند. ومتباقی 

که عضویت گروه طالبان گرفتند، یا دزد ها هستند یا  دارند که اکثریت کسانی

جاسوس های ایران، روسیه و پاکستان هستند و یا هم رسیدن به قدرت و 

 ریاست را دارند.

دقیقاً این مشکالت تا حاال اکثریت مردم افغانستان را رنج داده است و با 

اقین ما به مسدود شدن یا ایجاد بحران در بنادر پاکستان و ایران حاصالت ده

باد فنا داده شده است. با در نظر داشت سواالت و پرسش های فوق به این 

نتیجه میرسیم که یک عامل پیوستن مردم به طالبان مشکالت اقتصادی بوده و 

عدم صادر حاصالت مردم در بازار های بین المللی چالش عمده و اساسی 

با اخذ عشر، زکات و  بوده است. همچنان، باید گفت گروه طالبان و القاعده

 (.34: 2خمس از مردم مشکالت اقتصادی گروه خود را مرفوع می نمایند. )

با در نظر داشت گفته های فوق نتیجه میگریم که راه ترانزیتی الجورد در  

صدور فرآورده های مردم نقش داشته ودربهبود اقتصادی مردم تأثیر عمده 

ترین فرصت حاصالت خود را به واساسی را دارد. و مردم میتواند به زود 

بازار های جهانی رسانده و به قیمت مناسب عرضه نمایند. این امر منجر به 

رشد اقتصادی مردم گردیده و کاهش پیوستن مردم خصوصاً جوانان را به 

گروه های تروریستی به همراه دارد. و کاهش گروه های تروریستی باعث 

میشود. عمدتاً در ثبات سیاسی نقش رفع مشکالت امنیتی، اقتصادی و سیاسی 

 اساسی را ایفا میکند. 

 

 نقش راه الجورد در کاهش بحران حکومتی .11

بحران عبارت از وضعیتی که نظم سیستم اصلی یا قسمت های از آن را که 

بنام سیستم فرعی یاد میشود مختل کند و پایداری آن را بهم بزند. به عبارت 

در یک یا چند قسمت از عوامل متغیر  دیگر وضعیتی که یک تغییر ناگهانی

 (. 404: 38سیستم بوجود می آید)

وبحران حکومتی عبارت از بحرانی است، معرف وضعیت تهدید خفیف، 

زمان کوتاه ولی رویداد قابل انتظار است. عموماً به تصمیمات اداری مربوط 

میشود به رده های متوسط مقامات سازمان مسؤل سیاست های داخلی و 

، یعنی کسانی که دارای اختیارات کافی برای بسیج کردن گروهی از خارجی

متخصصین برای دست یابی به یک تصمیم سریع به منظور مقابله با یک 

 (.400: 38تهدید ضعیف می باشند)

در این حالت کوشش برای دستیابی به اطالعات بیشتر به علت کمی فرصت 

مضافاً اینکه عمل رسیدگی به برای اقدام فوری، معموالً امکان پذیر نیست، 

وضعیت، به علت کم اهمیت بودن تهدید از اولویت چندانی بر خوردار نمی 

باشد. در این وضعیت هم مانند حالت انعکاسی کیفیت برخورد با مسأله 

بستگی به این دارد که مقامات مسؤول تا چه اندازه برای مقابله با رویداد از 

 ی داشته باشند.نظر پیشگیری و پیش بینی، آمادگ

عموماً اگر مسئوالن احساس کنند که رویداد حادث شده مخاطره اندکی برای 

منافع ملی و حیاتی کشور دارد، وقت و فکر خود را بیش از حد مصروف 

تهیه راه کار برای مقابله با بحران نخواهند کرد. به هر حال آنهایی که درگیر 

ند دقیقاً دست به اقدامی نمی اخذ تصمیمات اداری برای این منظور می باش

زنند، مگر آنکه کامالً مطمئین باشند که راه کار پیشنهادی کامالً پاسخگوی 

 (.402: 38وضعیت می باشد)

بدین ملحوظ، قبل از تاسیس راه ترانزیتی الجورد دولت افغانستان خصوصاً 

وزارت های صنعت و تجارت و اقتصاد همیشه در اخذ تصمیم گیری دچار 

بوده است. زمانی که دولت در بخش اقتصادی و صادراتی به یک بحران 

طرح جامع و کامل دست پیدا میکرد. اگر منافع ایران و پاکستان را تأمین نمی 

کرد این استراتژی و پالن اجرا نمی شد. چون کلید تجارت و صادرات بدست 

فع شان را پاکستان و ایران بود. که با بستن بنادر شان به روی تجار افغانی منا

کشور  4410و  4411، 1821، 1800تأمین میکردند، همانند سالهای 

پاکستان بنادر خود را به روی تجار دولت افغانستان بست و چالش های 

عظیمی را برای دولت افغانستان وارد کرد. و طرح های اقتصادی، صادراتی 

ری را و تجارتی به چالش ها و مسائلی عظیمی مواجه شد. بحران تصمیم گی

در بخش صادارات و تجارت ببار آورد. که در نتیجه برای دست یافتن به 

منافع سیاسی خود دولت افغانستان را اجبار به قبول خواست های خود شان 

 (.404: 38نمود. )

 

 نقش راه الجورد در تأمین امنیت .11

امنیت اصطالحی است مشعر بر عدم تهدید نسبت به ارزشهای نایاب امنیت 

مطلق باشد. به عبارت دیگر می توان گفت که آزادی از همه  می تواند

تهدیدها، معادل امنیت کامل است. بر عکس در یک سیستم کامالً تهدید آفرین 

سامانه ای از خصومت های شدید و سازش ناپذیر، به بد اندیشی منظم نزدیک 

 می شود.

در تعامالت بهره برداری از مسیر راه الجورد به افغانستان کمک میکند تا  

منطقه ای و بین المللی از نقطه قوت وارد شود و نیز برای تنظیم امور داخلی 

و ایجاد ثبات در سطح ملی گام های بیشتری بردارد. به عبارت دیگر، به هر 

المللی که برای افغانستان فراهم تجارتی بین -راه جدید ترانزیتی  میزان که

درت بیشتر برای عرضه خدمات و ثبات گردد، افغانستان به همان اندازه قمی

آورد و نیز وابستگی ما از مسیرهای نیمه سیاسی کاهش پیدا ملی به دست می

 و رشد اقتصادی را طی خواهد نمود. نموده و مسیر ترقی

همچنین، این طرح در راستای سیاست های اقتصادی حکومت افغانستان 

قفقاز و بالکان برای جهت بسیج کشورهای همسایه به ویژه کشورهای حوزه 

یی شکل گرفته است و اکنون عملیاتی ایجاد یک همگرایی اقتصادی منطقه

 (. 22: 40شده است که پیام مهم برای منطقه و جهان دارد)

 

 نتیجه گیری

برای تنظیم امور داخلی و ایجاد ثبات در سطح ملی گام های بیشتری بردارد. 

المللی که تجارتی بین -ترانزیتی  به عبارت دیگر، به هر میزان که راه جدید

گردد، افغانستان به همان اندازه قدرت بیشتر برای برای افغانستان فراهم می

از افغانستان آورد و نیز وابستگی عرضه خدمات و ثبات ملی به دست می

مسیرهای نیمه سیاسی کاهش یافته و مسیر ترقی و رشد اقتصادی را طی 

 خواهد نمود.

جورد افغانستان را به کشور های منطقه و جهان وصل ساخته راه ترانزیتی ال

کیلومتر طول داشته،  4944اروپا است، که حدود  -و مسیر ترانزیتی آسیا

افغانستان را از مسیر ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان به دریای سیاه و 

این ابتکار از بعداز گذشتن از ترکیه به آب های آزاد و اروپا وصل میکند. 

طرف کشور افغانستان صورت گرفته و از طرف کشور های مربوطه 

 استقبال گردید.

راه ترانزیتی الجورد در صادر حاصالت مردم نقش داشته و در بهبود 

اقتصادی مردم تأثیر عمده و اساسی را دارد. و مردم میتواند به زود ترین 

سب به وقت حاصالت خود را به بازار های جهانی رسانده و به قیمت منا

فروش برساند. این امر منجر به رشد اقتصادی مردم گردیده و کاهش پیوستن 

مردم خصوصاً جوانان را به گروه های تروریستی به همراه دارد. و کاهش 

گروه های تروریستی باعث رفع مشکالت امنیتی، اقتصادی و سیاسی میشود. 

ن، این راه برای عمدتاً در ثبات سیاسی نقش اساسی را ایفا میکند. و همچنا

تصمیم گیری های حکومتی مؤثر واقع شده، برای ادارات مربوطه سهولت 

های الزم را آورده و از وقوع بحران در بخش های تجارتی، اقتصادی و 

صادراتی جلوگیری مینماید. و عدم بحران در ادارات حکومتی باعث ثبات 

 سیاسی در کشور میگردد.

های معامله، بهبود انع تجارت، کاهش هزینهدهلیز ترانزیتی الجورد کاهش مو

مرزی از راه سازش، تجارت وترانزیت افزایش یافته حکومتداری برون
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المللی را هدف قرارداده است. همچنین، راه الجورد وهمکاری ارتقا یافته بین

در عدم وابستگی به کشور های همسایه قابل تأمل است. راه ترانزیتی الجورد 

تان نبوده بلکه کشور های آسیای جنوبی وکشور های آسیا منحصر به افغانس

میانه ضرورت دارند که توسط افغانستان به اروپا وصل شوند. حکومت 

افغانستان با دشمنان بسیار خطرناکی، کشور های همسایه و کشور های ابر 

قدرت، نبود ثبات سیاسی، امنیت و مداخالت سیاسی همه ای موضوعات است 

 ومت را به اقتصاد کاهش داده است. که توجه جدی حک

با ایجاد راه ترانزیتی الجورد سایه مسائل سیاسی باالی مسائل اقتصادی و 

ترانزیتی نه تابیده و کشور پاکستان به منظور خواست های سیاسی، امنیتی، 

نظامی و استخباراتی نمی تواند از راه ترانزیتی استفاده کند. و استراتژی و 

لت افغانستان در بخش اقتصادی، سیاسی، امنیتی و سایر پالیسی های که دو

موارد طرح نماید، پایدار بوده و ثبات خود را این استراتژی ها حفظ خواهد 

 کرد.

استفاده از بندر چاه بهار برای تجار افغانی همیشه مشکل زا بوده، دولت 

انستان را ایران می خواستند با استفاده از راه ترانزیتی راه چاه بهار دولت افغ

در عدم ساخت بند ها مجبور نماید. این عمل دولت ایران در استراتژی 

وزارت انرژی و آب نقش داشته بحران تصمیم گیری را در این وزارت خلق 

مینمود. راه ترانزیتی الجورد می تواند تأثیرات که در فرا روی راه ترانزیتی 

یری در وزارت چابهار موجود است، جلوگیری نموده در ثبات تصمیم گ

انرژی و آب افغانستان رول اساسی را باز کند که در نتیجه ثبات تصمیم 

گیری در وزارت فوق الذکر به ثبات سیاسی تأثیر بسزایی را داشته و در 

 پایداری سیاسی در افغانستان کمک می کند.
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