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 ۱۹/۱۲/۲۰۱۵                                    مرکز څېړنو ییزو سیمه او ستراتېژیکو د

 
 رفاه و صلح برای ۀپروژ تاپی؛

 
 

طریق های توام با فراز ونشیب، سرانجام پروژۀ مهم انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هند از  ها گفتگو بعد از سال
افغانستان، قدم مهمی به سوی عملی شدن برداشت. سران چهار کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان 

 ، کار عملی این پروژه را با زدن کلنگ افتتاح کردند.خاصطی یک مراسم 
رار دارد. این کیلومتر آن در داخل خاک ترکمنستان ق 200کیلومتر است که  735هزار و  الین یک طول این پایپ

شود و از ولسوالی رباط سنگی والیت  آباد ترکمنستان آغاز می الین از منطقه گازخیز "یوالتین جنوبی" در دولت پایپ
الین این ظرفیت را  گذرد. پایپ کیلومتر آن، از خاک افغانستان می 735هرات داخل خاک افغانستان گردیده و 

سال به کشورهای افغانستان، پاکستان و  30ب گاز ترکمنستان را ظرف ملیارد متر مکع 33خواهد داشت تا ساالنه 
 هند برساند.

رتبۀ  آباد پایتخت ترکمنستان میان مقامات بلند میالدی در عشق 2010دسامبر سال  11نامۀ کار این پروژه در  توافق
 مه یافت.خات 2014ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند به امضا رسید و کار سروی آن در سال 

 
 منظر پروژۀ تاپی  پس

های بریداس از ارجنتاین و  قرن گذشته روی دست گرفته شد و در ابتدا کمپنی 90طرح این پروژه در آغاز دهۀ 
یونیکال از ایاالت متحدۀ امریکا در به دست آوردن قرارداد احداث این پروژه، باهم به رقابت پرداختند. ترکمنستان 

ن امنیت در افغانستان، این پروژه شکل عملی به خود بگیرد. هواداران تیوری توطئه، سقوط امیدوار بود که با تامی
حکومت مجاهدین به رهبری استاد ربانی و به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان را، نیز با همین پروژه مربوط 

اسامه بن الدن در افغانستان و  دانند. تالش طالبان برای آغاز این پروژه با موانعی از جانب امریکا چون حضور می
 حقوق زن، مربوط ساخته شد و به تعویق افتاد.

با حملۀ امریکا به افغانستان و سقوط حکومت طالبان، امریکا کسانی را در افغانستان بر اریکۀ اقتدار نشاند که به 
زلمی خلیلزاد که شمول رئیس جمهور کرزی اکثر آنان مامورین سابق کمپنی یونیکال بودند. به صورت مشخص 

ها نقش اساسی داشت. بار دیگر شایعات انتقال  خود نیز مدتی از مشاورین ارشد کمپنی یونیکال بود، در این انتصاب
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های امریکایی نقش مهم  رسید که در آن شاید کمپنی گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به جنوب آسیا به گوش می
ای را در افغانستان شکل داد و  های تازه چه که تروریزم خوانده شد، ناامنیخواهند داشت، اما جنگ امریکا علیه آن

 ها، کار روی پروژۀ تاپی را به تعویق انداخت. گسترش روزافزون این ناامنی
 

 های منطقوی رقابت
را ها ایالت بلوچستان  موجی از ناامنی 2001ها بود. پس از سال  ترین عامل تعویق احداث این پروژه ناامنی  مهم

ها اکبر  ناامن ساخت و حکومت پاکستان چندین عملیات نظامی را در این مناطق انجام داد که در یکی از آن عملیات
در جنوب افغانستان به  2005و  2004های  ها نیز کشته شد. از جانب دیگر، پس از سال بکتی رهبر بلوچ

ها، عدم موافقت بر  ها آغاز شد. در کنار ناامنی کرد، ناامنی الین تاپی از آن عبور می خصوص در مناطقی که پایپ
سر قیمت خرید و فروش و فیس ترانزیت لولۀ گاز پروژۀ تاپی، در تعویق این پروژه نقش اساسی داشت. با وجود 

 های منطقوی نیز در تعویق پروژۀ تاپی نقش داشت.  این عوامل، رقابت
های زیاد، پاکستان و هند را از موافقت با  د تا با ارائۀ مشوقهای زیادی را انجام دا ، ایران تالش90از اوایل دهۀ 

ها قرین موفقیت نبود. دو کمپنی مطرح  منصرف سازد و آنان مسیر ایران را برگزینند، اما این تالش« تاپی»پروژه 
ه آن، امریکایی عالقمند به ثمر نشستن پروژۀ گاز تاپی بود و حذف افغانستان از این پروژه و پیوستن ایران ب

توانست به عنوان شکست منافع انرژیتیک امریکا تلقی شود، افغانستان و امریکا نگذاشتند تا مسیر تاپی عوض می
 شود و افغانستان از این برنامه اقتصادی حذف گردد.

بود. هرچند پاکستان و هند به شدت نیازمند انرژی اند، اما رقابت میان این دو کشور نیز در تعویق این پروژه موثر 
خواست از نزدیکی افغانستان و هند جلوگیری نماید و به همین دلیل تمایل داشت تا به جای کابل، تهران  پاکستان می

پی" تغییر داده شود. در این صورت، خط لولۀ انتقال گاز از خاک ترکمنستان از  وارد این حلقه شود و "تاپی" به "تی
شد. با این حساب،  از آن به کویته، مرکز ایالت بلوچستان وارد میکرد و پس  طریق والیات شرقی ایران عبور می

شد؛ امری که  هند تبدیل می-پاکستان-ایران-هند به پروژۀ ترکمنستان-پاکستان-افغانستان-تغییر شکل پروژۀ ترکمنستان
ی برای وارد توانست پاکستان را در موقعیت بهتر تهران سخت به آن عالقمند بود. حذف افغانستان ازاین مسیر می

 آوردن فشار بر هند قرار دهد.
-ایران همچنان تالش کرد تا گاز خود را با امضای یک قرارداد جداگانه از طریق یک خط لولۀ دیگر بنام ایران

هند )آی پی آی( به پاکستان و هندوستان انتقال دهد. اما این طرح نیز به تعویق انداخته شد و یکی از دالیل -پاکستان
 ات اقتصادی امریکا علیه ایران بود.آن، تعزیر

های گاز و نفت قرار گیرد، با کنترول بر بخشی از ترانزیت انرژی از  هر کشوری که در مسیر عبور پایپ الین
اهمیت استراتژیک برخوردار خواهد شد و خواهد توانست حتی در سرنوشت جهان نیز تاثیرگذار باشد. با گذشت هر 

قدرت جهانی تحت تأثیر انرژی و مسیرهای انتقال آن در حال تغییر و دگرگونی است روز چگونگی توزیع و تقسیم 
های تولید کنندۀ انرژی از یک طرف و کشورهای نیازمند این منابع از  و افغانستان به عنوان مسیری که میان کشور

 دار خواهد شد. برخور خاصجانب دیگر قرار دارد، نه تنها در منطقه بلکه در سطح جهانی نیز از اهمیت 
 

 های امنیتی  چلنج
الین از مناطقی   ها در افغانستان مشکل بزرگی فراراه این پروژه قرار دارد، زیرا بخش بزرگی از این پایپ ناامنی

گذرد که تحت کنترول یا نفوذ طالبان است و اگر آنها بخواهند، این پروژه عملی نخواهد شد. به همین دلیل در  می
های طالبان نیز تفاهم صورت گرفت. ولی با در نظرداشت اینکه پروژۀ تاپی در  ت تاپی، با نمایندهتمام مراحل مذکرا

گردد،  ها هزار تن، یک پروژۀ مهم ملی تلقی می بهبود وضع اقتصادی کشور و فراهم شدن فرصت شغلی برای ده
ت. در کنار این، طالبان هراس های دیگر خواهد داش طالبان نیز با این پروژه برخورد نرم و متفاوت از پروژه

خواهند داشت که اگر به دلیل ممانعت طالبان این پروژه از عملی شدن باز ماند، "قدرت نرم" آنان به شدت صدمه 
 خواهد دید.

در آخرین دور از مذاکرات نیز نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر به ترکمنستان مسافرت کردند و با مقامات 
شتند. سال گذشته نیز یکی از سخنگویان طالبان بعد از ختم سروی این پروژه گفته بود که طالبان ترکمن مالقات دا

برای  خاصاند تا از حمله به این پروژه خودداری ورزند. مقامات امنیتی افغان از ایجاد یک نیروی  توافق کرده
افغانستان درگیر جنگ و با مشکل دست تامین امنیت این پروژه سخن گفته اند، اما در شرایطی که بخش بزرگی از 
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الین نیازمند  کیلومتر ساختمان پایپ 735ها میان حکومت و طالبان مواجه است، تامین امنیت  به دست شدن ولسوالی
باشد که از توان حکومت افغانستان خارج است. بنابراین تاپی برای طالبان نیز منافع  ها هزار نیروی نظامی می ده

 المللی به دنبال خواهد داشت. ا هم در بخش مالی و هم وجۀ آنان در سطح بینای ر فوق العاده
های امنیتی، عدم وجود یک حکومتداری خوب در افغانستان و وجود فساد اداری گسترده در این  چلنجاما غیر از 

ل چهارده سال تواند مشکلی در راه تطبیق این پروژه به شمار آید. همین شرایط موجب شد تا در طو کشور نیز می
 ها ملیارد دالر کمک جامعۀ جهانی به افغانستان، استفادۀ بهینه صورت نگیرد. گذشته از ده
های هرات، هلمند و قندهار است که سپس وارد بلوچستان پاکستان گردیده و بعد از عبور  الین از والیت مسیر پایپ

غانستان بلکه در پاکستان نیز از نظر امنیتی به مشکل شود. این مسیر نه تنها در اف از ملتان وارد خاک هندوستان می
الین گاز خود پاکستان نیز عملیات تخریبی  َطلبان بلوچ در این منطقه فعال اند که گاهی به پایپ مواجه است. جدایی

 دهند. وعدۀ تامین امنیت این مسیر را پاکستان داده است. انجام می
 

 منافع پروژه تاپی برای افغانستان
شود. این  های آسیای میانه وجنوب آسیا با این پروژه برجسته می ت افغانستان به عنوان پل ارتباطی میان کشورموقعی

های بزرگ بعدی را نیز به  توان آزمونی دانست که اگر به موفقیت بیانجامد، پروژه پروژه را در شرایط فعلی می
 سره دگرگون خواهد ساخت. سال آینده یک 20دنبال خواهد داشت و وضع افغانستان را در 

ملیون دالر خواهد بود اما  500برداری، برای افغانستان ساالنه حدود  منافع ساالنۀ این پروژه بعد از سپردن به بهره
هزار کارگر افغان فرصت اشتغال را فراهم  50برداری نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم برای حدود  قبل از بهره

واید موجب تحرک در اقتصاد افغانستان شده و تاثیرات مثبت غیر مستقیم نیز روی مجموع خواهد آورد. بلند رفتن ع
 اقتصاد افغانستان از خود برجا خواهد نهاد.

از یک طرف و این پروژه نقش افغانستان را در معادالت اقتصادی منطقه به حیث شریک استراتژیک این کشور 
الین  خواهد عواید این پایپ الین گاز در آسیا از طرف دیگر ارتقا خواهد بخشید. امریکا می ترین پایپ کنترول مهم

 های امریکا را کاهش بخشد. وابستگی افغانستان به کمک
داد، افغانستان هرچند هدف اصلی از پروژۀ تاپی، انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هندوستان است اما طبق قرار

تواند از این گاز برای مصارف والیاتی که در مسیر پایپ الین قرار دارند استفاده نماید. از جانب دیگر اگر  هم می
افغانستان در آینده بتواند منابع گاز خود را استخراج نماید، این امکان را خواهد داشت تا گاز خود را نیز از این خط 

ای گاز خود را داخل این لوله نموده ودر جای دیگر از مسیر  ر نماید و یا اینکه در نقطهلوله به پاکستان و هند صاد
 در داخل کشور از آن برای استفادۀ داخلی استفاده نماید.

تواند تامین صلح و ثبات به خصوص در مناطقی  های مهم این پروژه در صورت موفقیت، می آورد یکی از دست
توان از آن به عنوان مسیر صلح نام برد و امکان دارد تا در  گذرد. مسیری که می جا میالین از آن باشد که این پایپ

ها میان  الین شرایطی را بوجود آورد که حتی مذاکرات صلح بدور از دخالت خارجی مناطقی از مسیر این پایپ
 دولت و مخالفین مسلح صورت گیرد.

های اقتصادی تغییر جهت دهد و  ه در افغانستان را به همکاریهای منطق تواند جنگ نیابتی میان کشور این پروژه می
ها توسط این پروژه، به صلح و ثبات در  همگرایی منطقوی را تقویت نماید. گره خوردن منافع اقتصادی کشور

های   آمیز بحران افغانستان را بیش از پیش در اولویت برنامه افغانستان کمک خواهد کرد و امکان تصفیۀ صلح
 اند. الین را خط لولۀ صلح هم نامیده ای منطقه قرار خواهد داد. پس بیجا نیست که این پایپه  کشور
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