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 2۳/11/2۱1۲          هاشمی هللا روح

 «صلح لوله» بر «تاپی خط» ۀغلب
 یک پیروزی دیگر برای افغانستان

 

 جمهورهای سفر اخیر رئیس  ددستاوردر کنار سایر 
ها که با خوشحالی  افغانستان یکی از مهم ترین دستاورد

مقامات دو کشور همراه بود، امضای توافق برای عبور 
خط لوله تاپی از مسیر افغانستان بود. پیش از این چانه 
زنی ها برای عبور این خط تحت عنوان لوله صلح از 
مسیر ایران مورد بحث بود. بر اساس این توافق گاز 

ستان از مسیر افغانستان به پاکستان و هند میادین ترکمن
 منتقل خواهد شد. 

رقابت بر سر انرژی و مسیرهای عبور آن به یکی از 
اقتصادی کشورهای امروزی تبدیل شده است. در این میان آسیای میانه  -محوری ترین موضوعات و مسایل سیاسی

آباد   د. بر اساس برآوردها، میادین دولتیکی از منابع بسیار غنی و سرشار از گاز جهان را در آغوش دار
در این میادین فعال است. از  کالییون ییامریکاتریلیون فوت مکعب ذخایر گازی دارند و شرکت  151ترکمنستان 

 گذرد، حمایت کرده است.   همواره از خط لوله تاپی که از خاک افغانستان می امریکااین رو، 
کشور پر جمعیتی  ای شان هستند. هند و پاکستان دوقال این منابع به کشورهجوامعی بسیاری خواهان خریداری و انت

در فصل سرما با کمبود منابع گازی و انرژی مواجه می شوند. از این رو این دو کشور  اصتأخاست که هر ساله 
تواند،   وله تاپی میکنند. خط ل جو جستاین منابع به کشورهای خود  هتربتالش کرده اند راهی برای انتقال   همواره

میلیون مترمکعب گاز به این کشور  ۳۱طناب نجاتی از جنس انرژی برای پاکستان باشد چرا که در ابتدا روزانه 
کند. کمبود گاز نه تنها جمعیت   ساعت خاموشی دست و پنجه نرم می 11تا  8کند. این کشور روزانه با   وارد می

صنایع این کشور  اصلحکند بلکه   باری مواجه می  با وضعیت مصیبت میلیون نفری پاکستان را در زمستان 18۱
میلیارد فوت مکعب گاز مواجه است. تاکنون دو مسیر  2گذاشته است. این کشور با کمبود روزانه حدود  ثیرأتنیز 

برای انتقال این انرژی عظیم مورد بحث قرار گرفته است؛ راه "خط لوله صلح" که از مسیر ایران به آن کشورها 
 ابقسبه آن کشورها منتهی می شود. دولت منتقل می شود و مسیر دیگر آن نیز "لوله تاپی" است که از افغانستان 

اسالم آباد متمایل بود تا مسیر ایران را برای این امر مورد نظر داشته باشد، این در حالی است که با سفر اشرف 
نظامیان آن کشور که اقتدار الزم برنامه ها را در پاکستان در دست دارند،  اصتأخغنی مقامات دولت کنونی پاکستان 

توافق نهایی رسیده اند؛ به گونه ای که قراردادی نیز میان سران دو   تقال این گاز از مسیر افغفانستان بهبرای ان
لحظات امضای توافق نامه تالش های خود   رسید و جانب پاکستان از همان آغازین ءامضاکشور در این مورد به 

و مقامات پاکستانی، علی حسین قریشی از را برای تحقق آن آغاز کرد. بعد از امضای قرارداد بین اشرف غنی 
مدیران فنی شرکت گاز پاکستان )سوئی ناردرن( و جواد نسیم از دیگر مدیران این شرکت راهی ترکمنستان شدند. 

آباد داشته باشد. طبق این گزارش در   قرار است به زودی عارف حمید مدیر شرکت گاز پاکستان نیز سفری به عشق
شود تا در صورت توافق،   سی وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان راهی ترکمنستان مینهایت شاهد خاقان عبا

کند. این تالش ها حاکی از آن است که مقامات پاکستان نیز با اطمینان نیرومند  ءامضاقرارداد خط لوله گاز تاپی را 
 به چنین راه حلی منطقی تن در دهند. 

پذیرد در   عبور خط لوله گاز تاپی از افغانستان را می  ام مسئولیتاشرف غنی در سفر به پاکستان اعالم کرده تم
عین حال نواز شریف نیز توافق برای واردات گاز از ترکمنستان را یک موفقیت بزرگ دانست. بی ثباتی های دامن 

امی در این دراز در افغانستان سبب شده بود که نه کشورهای هند و پاکستان و نه مقامات افغان با اطمینان کامل گ
امنیت و ثبات در این کشور  مینأتراستا بردارند. اکنون اما به نظر می رسد عزم رئیس جمهور افغانستان برای 

جزم است و این خود گواه روشنی برای بهبود روابط با پاکستان و منتفع شدن این دو کشور از تعامل دو جانبه 
 پایدار و همسویی های نزدیک است. 
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خواهد گاز ترکمنستان تحت کنترل این کشور  وسیه با احداث خط لوله تاپی مخالف است چراکه میاز طرف دیگر، ر
ای تحت کنترل گازپروم  باقی بماند. ترکمنستان در حال حاضر، بخش اعظمی از گاز خود را از طریق خط لوله

ور این لوله از مسیر افغانستان نیز از عب امریکاکند. در این سوی دیگر آیاالت متحده  روسیه به اوکراین صادر می
حمایت می کند، امری که هم زمینه آسودگی خاطر کشورهای مقصد را فراهم می کند و هم بستری برای اطمینان 
کشور مبداء. چنین کشاکشی اگر در سطح انرژی سنجیده شود، از سویی خود به تعامل پایدار کشورهای منطقه و 

غیر  ۀگونایدئولوژیک و سیاسی را به  های شنجتر می شود و از دیگر سو همسویی با قدرت ها حامی بیرونی منج
قابل باور در سطح چانه زنی های اقتصادی که در ماهیت قابل تصرف و انعطاف است تقلیل می دهد. با تمرکز به 

 امریکامی توان مدعی شد که پیامد امضای پیمان امنیتی با ناتو و  امریکارقابت دو ابرقدرت روسیه و ایاالت متحده 
از عبور چنین خط لوله از مسیر  امریکادر همین مرحله نیز به سود افغانستان رقم خورد. بدون تردید حمایت 

  افغانستان چیزی نیست که بر به اقامه دلیل بیشتری نیاز داشته باشد. 
برای  لوله ای از افغانستان این است که تنها این پروژه می تواند میلیاردها دالر  نکته محوری دیگر در انتقال چنین

افغانستان ساالنه عاید به دنبال داشته باشد. این پول هنگفت برای کشور نیازمندی چون افغانستان که بخشی زیادی 
است. تولید کار و مدیریت  از مردم در فقر و بی خانمانی دست و پنجه نرم می کنند؛ ازاهمیت حیاتی برخوردار

پروژه ها یکی از وعده هایی است که حکومت وحدت ملی بارها بر آن تاکید کرده اند. در عمل پروژه انتقال گاز از 
 تباعاو هندوستان می تواند زمینه کار ده ها هزار نفر از   ترکمنستان به از طریق افغانستان به دو کشور پاکستان

در شرایطی که یافتن کار و تولید آن یکی از دغدغه ها و بحران های کنونی کشور به شمار می را فراهم کند.  افغان
 رود، دست یابی به چنین توافقاتی دستاوردی غیر قابل اغماض به شمار می رود. 

ل نیز از همه مهم تر انتقال این خط لوله برای افغانستان می تواند اهرمی قدرتمندی در تقویت دستگاه دیپلماسی کاب
شمرده شود. دیپلماسی همواره باید با منابع داخلی حمایت و پشتبانی شود؛ کشورهایی در پیشبرد دیپلماسی در 

منافع خود نیرومند عملی می توانند که از حمایت منابع الزم و کافی در داخل برخوردار باشند. این  مینأتراستای 
یپلیماتیک افغانی تبدیل می شود. به دیگر سخن، چنان حجم خط لوله از این حیث به اهرمی برای تقویت گفتمان د

عظیمی از منابع که از خاک افغانستان عبور می کند، فرصتی برای بازیگری با برد بیشتری برای کابل فراهم می 
 آورد. 

تان در در نتیجه باید اذعان کرد که اکنون قدرت دیپلماسی کابل به شکل روز افزونی چهره می نماید. سفر به پاکس
گاز از آسیای میانه به هند و پاکستان از طریق خاک  ۀلولکنار سایر دستاوردها منجر به امضای عبور بزرگترین 

افغانستان گردید. امری که پیش از این ایران را بارها وادار به تالش برای عبور آن از مسیر آن کشور نمود. به 
ولت نواز شریف و هم چنین نظامیان پاکستان برآن هستند که باید آباد اینک د  رغم توافق دولت مردان گذشته اسالم

این لوله از مجرای افغانستان عبور کند. این اقدام به میزانی با استقبال اسالم آباد مواجه گردید که پس از آن در 
اجرایی پیگیری چنین امری به ترکمنستان فرستاد و تالش هایش را برای  یأرنخستین ساعات افراد و مقاماتی 

کردن آن آغاز کرد. در این سوی دیگر عبور این خط لوله عالوه بر سود ساالنه میلیاردها دالری و اشتغال ده ها 
، به اهرمی برای تقویت دیپلماسی افغانی نیز مبدل می شود؛ گامی که در نهایت نقش یک افغان هالیاهزار نفر از 

 اهد زد.گذار برای افغانستان را رقم خو ثیرأتبازیگر 
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