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  مقدمه:

مشخص شده بود که یک تغییر مهم در وضعیت افغانستان در حال  دوحهو با آغاز مذاکرات صلح  2018از حدود سال 

انس فروپاشی کامل نظم سیاسی برآمده از کنفرگیري طالبان در کابل و با این حال سرعت و نحوة قدرت گیري است؛شکل

آخرین نیروهاي  که 2021از اول سپتامبر  کرد.بینی نمیاستراتژیک تمام عیار بود و کسی آن را پیش شگفتییک  ،بن

نظامی خارجی مستقر در افغانستان خاك این کشور را ترك و کنترل فرودگاه کابل را به طالبان واگذار کردند، یک 

هاي انداز، در حوزههاي این نظم و چشمانداز و نظم سیاسی جدید براي افغانستان تعریف شده است و فهم داللتچشم

  ن یک امر بسیار ضروري خواهد بود.نومیک براي ایرامختلف از جمله ژئواستراتژیک و ژئواک

صورت  ینظران داخلآنالین خارجی و داخلی و مصاحبه با صاحب پیش رو که با تکیه بر منابع به این ترتیب، در پژوهشِ 

 اهاي نظم سیاسیِ در حال ظهور در افغانستان رسیاسی و ژئواستراتژیک، داللتگرفته است، تالش شده تا از یک منظر 

بندي کند. بدیهی است که با توجه به شرایط در حال گذار در افغانستان و براي منافع ژئواکونومیک ایران فهم و دسته

هاي موجود در این کشور، یک ارزیابیِ دقیق هنوز ممکن نیست و از این رو، نوشتار حاضر بیشتر به امور پیچیدگی

یک ساله  حداقلبی نیازمند یک کار پژوهشیِ مکمل در یک بازة زمانیِ پردازد و تکمیل این ارزیاتر میتر و قطعیمشخص

احث مب در هر حال در این پژوهش، تا مختصات و مشخصات دولت کابل با دقت بیشتري مشخص شده باشد. بود خواهد

ترین ابتدا یک تصویر بسیار خالصه از محتمل . در هر حوزه،و انرژي ترانزیت است: تجارت،در سه دسته تنظیم شده 

بعد از آن وضعیت موجود روابط ایران و افغانستان  مختصات استراتژیک افغانستان بعد از نیروهاي خارجی ارائه خواهد شد،

تصاديِ تصویر نخست بر وضعیت موجود در آن حوزه به بحث گذاشته خواهد سپس پیامدهاي اق در آن حوزه تشریح شده و

  .شد
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  الف) تجارت

نستان افغا منظور از تجارت در این بخش، تجارت کاال میان ایران و افغانستان منهاي کاالهاي مربوط به حوزة انرژي است.

ر د در دوران حضور نیروهاي خارجی در این کشور اقتصاد کوچکی داشت و ارزش کل تولید ناخالص داخلی این کشور

قریب به  2019در سال مالی منتهی به حجم تجارت خارجی آن  میلیارد دالر و 19,8بر  بالغ 2020سال مالی منتهی به 

اي گونههاي اخیر توانسته است روابط اقتصاديِ دو جانبه را بهبا این حال، ایران طی سال  1بوده است. میلیارد دالر 9,5

صد کاالهاي سوي دیگر، افغانستان را به سومین مقکننده به افغانستان تبدیل شده و از به بزرگترین صادرمدیریت کند که 

  صادراتی خود در منطقه تبدیل نماید.

هاي که در سال اندهند بوده به اضافۀمهمترین بازیگران حوزة تجارت در افغانستان به طور سنتی کشورهاي همسایه 

چنین، . همانداین بازیگران افزوده شده حضور نیروهاي خارجی، ایاالت متحده، امارات متحده عربی و ترکیه نیز به مجموعۀ

د توجه کمتر مور از آنجا که بازار و اقتصاد این کشور یک بازار کوچک با استعداد زیاد براي آشوب و درگیري بوده است،

امارات  ترهاي ایران در این عرصه پاکستان، چین و در سطوح پایینمهمترین رقیب کشورهاي دیگر قرار گرفته است.

عربی هستند. کشورهاي همسایۀ آسیاي مرکزي، به ویژه قزاقستان و ازبکستان دیگر کشورهایی هستند که متحده 

ت رسد که روابط این کشورها با افغانستان تأثیر کمتري از تحوالباالترین سطح تجارت با افغانستان را دارند، اما به نظر می

  استراتژیک خواهد پذیرفت.

این کشور، به لحاظ استراتژیک چند معنی خواهد داشت. نخست اینکه کشورهاي غربی  حضور طالبان در رأس قدرت در

سهم اصلی تأمین نیازهاي اقتصادي و کاالیی افغانستان را  2001هاي پس از و در رأس آنها، ایاالت متحده که در سال

و  مهترین آوردة ایاالت متحدهشت. بر عهده داشتند، از این پس انگیزة بسیار کمتري براي تأمین این نیازها خواهند دا

هاي ههزینهاي مالی گسترده بوده است که عالوه بر تأمین اتحادیۀ اروپا براي اقتصاد افغانستان در این حوزه، کمک

 يکرد. با خروج نیروها، منابع مالی الزم دولت براي تأمین نیازهاي ضروري جامعه را فراهم میو بخش عمومی بوروکراسی

 نظر حقوق بشري با حکومتهاي غربی از نقطههایی که دولتهژمونی طالبان در کشور، به ویژه به واسطۀ زاویهخارجی و 

میلیارد  6,7به حدود  2011هاي بالعوض خارجی به این کشور که در قلۀ آن، در سال کمک این 2طالبان خواهند داشت،

میلیارد دالر رسیده بود، به سرعت به سوي صفر  4,2به ، دو سال قبل از خروج نیروهاي خارجی 2019دالر و در سال 

کمتر  دپنجم اقتصاد رسمی خوچیزي معادل یک میل خواهد کرد و این به آن معنی است که افغانستانِ زیر تسلط طالبان، 

ان عنوهند به دوم،. مجبور خواهد بود این کمبود را پوشش دهد ثباتدولت آینده براي تأمین  درآمد خواهد داشت و

هاي افغانستان طی یک دهۀ اخیر داشته، با افغانستان زیر تسلط طالبان هاي کالن در زیرساختگذاريبازیگري که سرمایه

گذاريِ خارجی در کشور، بلکه به معناي از دست دادن دومین مقصد کار نخواهد کرد. این نه تنها به معناي کاهش سرمایه

تاجیکستان، وم، سهاي بشردوستانه براي کابل خواهد بود. کنندگان کمکاز تأمینو نیز یکی افغانستان کاالهاي صادراتی 

                                            
1 wits.worldbank.org 
2 See: European Council on Foreign Relations  
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یکی دیگر از همسایگان افغانستان است که از مدار کابل خارج خواهد شد، اما این کشور بر خالف دو موردِ قبل، سهم 

نبه روابط کابل با دوشنوسان در و، اندکی از تجارت و مبادالت کاالیی افغانستان را به خود اختصاص داده است و از این ر

  براي دولت آیندة افغانستان در این حوزه به همراه خواهد داشت.آسیب محدودتري 

در سوي دیگر، بازیگرانی که از خالء حضور ایاالت متحده و متحدان، و نیز بازیگران اشاره شده در باال، منتفع شده و نفوذ 

د عبارت هستند از چین، پاکستان، ترکیه و قطر. در این میان، حضور ترکیه را در افغانستان توسعه خواهند دا و حضور خود

 به هاي فنی، سیاسی و زیرساختی محدود خواهد ماند.و قطر به احتمال فراوان در کوتاه مدت و میان مدت به همکاري

نسبت به ایران براي حضور در بازار کاالي افغانستان هاي نسبی کمتري ترکیه و قطر از مزیت دالیل ژئوپولتیک،

ان فراهم خواهد افغانست آیندة و آموزشی را براي نیروها و دولت ی، لجستیکیهاي امنیتی، سیاسپاکستان کمک برخوردارند.

االهاي مایحتاج کدر حوزة تأمین نیازهاي مالی و نیز که  نمود، ولی مسائل اقتصاديِ داخلیِ این کشور مانع از آن خواهد شد

دارد، چین ان ر افغانستهایی را دگذاريتنها بازیگري که توان مالی تأمین چنین مبالغ و سرمایهاولیۀ افغانستان وارد شود. 

هاي جدي از ارادة چین براي پر کردن خأل ایاالت متحده و اتحادیۀ اروپا در افغانستان در این در حال حاضر نشانه است.

تأمین سرمایه و کاالهاي مورد نیاز براي افغانستان چین انگیزة الزم براي  و زمان مشخص خواهد کرد که حوزه وجود ندارد

هاي اقتصادي و هاي همکاري چین با کشورهاي دیگر در حوزة همکاريرا خواهد داشت یا خیر. اما با توجه به مدل

انداز مشخصی از تزریق منابع مالی و کاالهاي اساسی مانند سوخت و مواد اولیۀ خوراکی رسد که چشمسیاسی به نظر نمی

ترین هاي چین با کرة شمالی و پاکستان، نزدیکاز سوي چین به افغانستان وجود داشته باشد. نگاهی به تجربۀ همکاري

دهد که دولت چین به جز در موارد بسیار ضروري و آن هم به میزان محدود هاي گذشته، نشان میشرکاي پکن در دهه

گ کشورها، منابع مالی یا کاالییِ بالعوض به اسالم آباد یا پیونگ یانو با نیت جلوگیري از فروپاشی ساختار اقتصاديِ این 

هاي گذاري و مشارکت در پروژههاي اقتصادي خود به دنبال سرمایهدر مقابل، چین در همکارياختصاص نداده است. 

   1.استهاي چینی از طریق شرکتهاي زیرساختی مختلف، به ویژه پروژه

دهد که هرچند میزان صادرات ایران به افغانستان جاري میان ایران و افغانستان نشان مینگاهی به تاریخچۀ مبادالت ت

از اواخر دهۀ نود به این سو، و در واقع در تمام طول دوران حضور نیروهاي ائتالف در این کشور، به طور متوسط ساالنه 

با این حال، 2رسیده است. 2018رد دالر در سال میلیا 3,4به  1997میلیون دالر در سال  14,5درصد رشد داشته و از  29,8

دو مؤلفه بوده  دربازتاب کاملی از تغییرات  روابط تجاري ایران با افغانستان از یک منظر استراتژیک، باید توجه داشت که

   المللی.هاي بینلید ناخالص داخلی ایران و تحریمتواست: 

  

                                            
 .1400نیا، شهریور مصاحبه نویسنده با دکتر محسن شریعتی 1

2 Data Base: Observatory of Economic Complexity    
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 (میلیارد دالر) 2015-20سال  6افغانستان و پاکستان طی دوره ایران،   GDP-1جدول 

  2015  2016  2017  2018  20191  20202  

  191,72  258,24  294,35  445,34  417,98  384,95  ایران

  19,81  19,29  18,35  18,87  18,01 19,9  افغانستان

 3(دالر) 1395-99ساله  5حجم تجارت افغانستان و ایران دوره  -2 جدول

  1395  1396  1397  1398  1399  

  1،749،642،324  ---  2،926،661،581  2،791،259،110  2،456،315،984  صادرات به افغانستان

  4،172،801  ---  10،930،863  20،398،226  21،642،310  واردات از افغانستان
  

اي ناخالص داخلی پس از امض هاي باال مشخص است، صادرات ایران به افغانستان با افزایش تولیدهمانگونه که در جدول

رشد کرده است و با آشکار شدن آثار خروج  دولت امریکا از برجام در سال  ،2017تا  2015هاي برجام حد فاصل سال

 صادرات ایران به افغانستانکاهش یافته و  2016به کمتر از نصف سال  GDP 2020در  ها،و اعمال دوبارة تحریم 2018

هاي در بخشی از حوزه توسعهباید توجه داشت که این کاهش با وجود  نیز تقریباً به میزان یک سوم کم شده است.

هاي مرزي و افزایش هاي موجود براي ایجاد بازارچهمبادالت تجاري میان دو کشور بوده است و علیرغم برنامه

 4،فغانستان و نیز توافق چابهار میان ایران، هند و افغانستانگذاري ایران در خطوط تولیدي صنایع متوسط و کوچک اسرمایه

میلیارد دالر کاهش یافت. در همین دوره واردات ایران  1،7به حدود  1399در پی خروج آمریکا از برجام این رقم در سال 

رو شد و در وبهر 1397درصد کاهش در سال  50، با 1396و  1395هاي میلیون دالر در سال 20از افغانستان از حدود 

بنابراین، این نکته به لحاظ استراتژیک اهمیت زیادي دارد و در سطح  میلیون دالر رسید. 4به اندکی بیش از  1399سال 

 ها در روابط اقتصاديِ ایران و افغانستان، کمابیش مستقل ازمهمترین مؤلفهگذاري نیازمند حداکثر توجه است که سیاست

و همانا عبارت از ظرفیت اقتصاديِ داخلی (تولید ناخالص داخلی) و روابط خارجی  کنندیدولت مستقر در کابل عمل م

روابط بازرگانی ایران و افغانستان، پیگیريِ سیاست  مهمترین گام براي حفظبه عبارت دیگر، کشور به طور عام است. 

اد جهانی و ارتباط منسجم و پیوسته با اقتص پذیريِ کشورآستانۀ تحریم باال بردنزدایی و مذاکره با بازیگران رقیب، تنش

   است.

مسئلۀ دیگر مجاري تجارت و بازرگانی میان ایران و افغانستان است. هرچند در بخش مسیرهاي ترانزیتی به شکل مستقل، 

و  راتبه ویژه به جایگاه بندر چابهار در روابط دو کشور خواهیم پرداخت، با این حال اشاره به این موضوع در حوزة صاد

                                            
1 data.worldbank.org 
2 data.worldbank.org 

 تهرانتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ا 3
عمومی، پاییز  گذاريیاستسینایی، وحید، جمالی، جواد، دیپلماسی اقتصادي ج. ا. ایران در افغانستان و مدیریت اختالفات آبی دو کشور، فصلنامه مطالعات راهبردي س 4
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هاي دهد که سهم پایانهبررسی آمارهاي گمرك ایران نشان میرسد.  واردات کاال میان دو کشور نیز ضروري به نظر می

تا  1395ها از سال مبادالت تجاري دو کشور اندك است؛ به طوري که سهم این پایانه مرزي ایران و افغانستان از کل

   تر نشده است.درصد بیش 30، هرگز از 1399پایان 

 13951-99 دوره یط يمرز چهار گمرك از افغانستان به رانیا صادرات -3جدول 

  (دالر)مجموع ارزش   ارزش (دالر)  مجموع وزنی  وزن (کیلوگرم)  پایانه مرزي سال

1399  

  640،669،758  دوغارون

1،331،306،340  

163،610،413  

355،979،326  
  67،335،296  445،246،404  منطقه ویژه دوغارون

  83،108،938  139،941،707  میلک

  41،924،679  105،448،471  ماهیرود

  اطالعات موجود نیست  1398

1397  

  493،989،329  دوغارون

1،568،194،048  

119،690،991  

328،834،736  
  54،740،362  364،415،657  منطقه ویژه دوغارون

  116،467،219  261،533،363  میلک

  37،936،164  448،255،699  ماهیرود

1396  

  521،354،592  دوغارون

1،399،615،038  

124،972،121  

258،633،701  
  28،426،513  253،681،699  منطقه ویژه دوغارون

  76،743،328  588،578،630  میلک

  28،491،739  36،000،117  ماهیرود

1395  

 

 

 

  402،872،580  دوغارون

1،241،440،778  

104،894،505  

750،616،091  
  4،955،041  263،353،786 منطقه ویژه دوغارون

  93،205،153  489،866،020 میلک

  547،561،392  85،348،392 ماهیرود

  

افغانستان بازار مناسبی براي کاالهاي صادراتی ایران محسوب ها علیه ایران، هاي ناشی از تحریمعلیرغم محدودیت

، حدود نیمی از مجموعه کاالهاي ایرانی حاضر در بازارهاي جهانی، به بازار افغانستان راه یافته 1391شود؛ در سال می

درصد از کل  14،5ترین شریک تجاري افغانستان بدل شود و به بزرگ ، ایران1395است. این مسئله سبب شد تا در سال 

  2وارادات افغانستان را به خود اختصاص دهد.

                                            
 تاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي تهرانا 1
 سینایی و جمالی، پیشین 2
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 13951-99 دوره یط يمرز چهار گمرك از افغانستان از رانیا واردات -4جدول 

  مجموع ارزش (دالر)  ارزش (دالر)  مجموع وزنی  وزن (کیلوگرم) پایانه مرزي سال

1399  

 14،137  دوغارون

3،877،907 

51،121 

2،561،496 
 2،254،506 3،637،257  منطقه ویژه دوغارون

 224،292 83،693 میلک

 31،577 142،820  ماهیرود

  اطالعات موجود نیست  1398

1397  

  1،545،753  دوغارون

8،941،638  

2،216،196  

9،628،623  
  5،680،456  6،453،644  منطقه ویژه دوغارون

  1،687،071  848،741  میلک

  44،900  93،500  ماهیرود

1396  

  3،473،288  دوغارون

21،006،932  

2،355،022  

17،006،103  
  13،682،319  16،855،240  منطقه ویژه دوغارون

  818،832  490،554  میلک

  149،930  187،850  ماهیرود

1395  

 

 

 

  5،188،755  دوغارون

22،277،571  

1،412،225  

18،407،107  
  16،994،882  17،088،816  منطقه ویژه دوغارون

      میلک

      ماهیرود
  

ها است. ایران هاي متفاوت آنهاي دو کشور در زمینه افزایش مبادالت اقتصادي مرزي، ناشی از دغدغهیکی از اختالف

هاي مرزي تأکید دارد؛ این در حالی است چهبازار وکارها در نواحی مرزي بر ایجاد و توسعهبه سبب تمایل به توسعه کسب

داشته هاي مرزي نکه افغانستان به واسطه نیاز به درآمدهاي حاصل از عوارض گمرکی و مالیات، تمایلی چندانی به بازارچه

  هاي مرزي تأکید دارد.و در عوض بر مبادالت از طریق گذرگاه

ه لحاظ در این حوزه باین است که با توجه به اینکه ایران و پاکستان مسئلۀ دیگر در مورد صادرات کاال به افغانستان 

ها گذرگاها برخی ب وضعیت ایران در این حوزه روند، مقایسهژئوپولتیک و ژئواستراتژیک رقباي طبیعی یکدیگر به شمار می

 6ز طریق غانستان و پاکستان اتري از این مسئله ارائه کند. تجارت میان افتواند فهم دقیقکشور پاکستان میروندهاي و 

هاي هاي تورخم، کرالچی، غالم خان و انگور اده در ایالت خیبرپختخوا و گذرگاهشود؛ گذرگاهگذرگاه مرزي انجام می

  چمن و بادینی در ایالت بلوچستان. 

  

                                            
 معادن و کشاورزي تهراناتاق بازرگانی، صنایع،  1
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 1 (دالر) 2015-19ساله  5حجم تجارت افغانستان و پاکستان طی دوره  -8جدول 

 2015  2016  2017  2018  2019  

  1،102،989،060  1،086،851،110  ---  1،198،759،330  1،346،407،630  صادرات به افغانستان

  298،635،060  379،108،950  ---  183،316،890  226،568،660  واردات از افغانستان

  

ان به صادرات افغانستتر از دهد که حجم صادرات افغانستان به پاکستان به مراتب بیشنشان می 8و  2مقایسه دو جدول 

  ایران است.

ان دو هاي سیاسی و دیپلماتیک میهاي تجارت رسمی میان افغانستان و پاکستان، عمدتا ناشی از تنشموانع و محدودیت 

هاي مرزي، بسته شدن مکرر مرزها و حصارکشی مرزي شده است. این موضوع به نوبه کشور است که سبب درگیري

ونقل هاي حملتوقف خودروهاي حامل کاال شده است که خسارت زیادي را براي شرکتخود منجر به افزایش زمان 

ایجاد کرده است. این مسئله عالوه بر اینکه عامل موثري در ارتقاي جایگاه ایران در تجارت با افغانستان بوده، منجر به 

   2افزایش قابل توجه تجارت غیررسمی میان افغانستان و پاکستان شده است.

، جایگاه نخست خود در صادرات کاال به افغانستان را به ایران واگذار کرد، با در نظر گرفتن 2016پاکستان از سال  اگرچه

 3شود.ترین شریک تجاري افغانستان محسوب میتجارت غیررسمی میان دو کشور احتماال همچنان بزرگ

بروکراتیک از جمله دالیل مهم کاهش حجم تجارت عالوه بر اختالفات سیاسی و امنیتی افغانستان و پاکستان، موانع 

رسمی میان دو کشور بوده است. نیازهاي مالی هر دو کشور سبب شده است تا مالیات و عوارض گمرکی بر کاالهاي 

  4طرف مقابل افزایش یابد که این موضوع باعث کاهش حاشیه سود تجار شده است.

درصد  42نظر از سوخت که با صرفیان دو کشور نشانگر آن است که کاالهاي مبادالتی ماز سوي دیگر، مروري کلی بر 

 22اي با درصد و کاالهاي واسطه 40بیشترین میزان صادرات ایران به افغانستان را شامل شده است، کاالهاي مصرفی با 

نکتۀ مهم در  5.رندقرار دا سنگ و شیشه، مواد خام و فلزات در صدر این فهرست،هاي بعدي قرار دارند که درصد در رتبه

هاي بعدي به آن بیشتر خواهیم پرداخت)، ایران نسبت به رقباي جدید این حوزه این است که (به جز سوخت که در بخش

یان رسد در کوتاه مدت و مدر افغانستان، یعنی پاکستان، امارات و ترکیه، از مزیت نسبی برخوردار است و به نظر نمی

ن بازیگران در صحنۀ سیاسی افغانستانِ جدید چالش جدي براي بازار ایران در این مدت، افزایش حضور و تأثیر ای

  محصوالت به وجود بیاورد.

کوتاه  دررسد که با به قدرت رسیدنِ دولتِ جدید در کابل، با عنایت به موارد شرح داده شده در باال به نظر میدر مجموع، 

یت وضعه وجود خواهد آمد، ولی در میان مدت و بلند مدت، اوالً به مدت مشکالتی براي مبادالت تجاري میان دو کشور ب

                                            
1 wits.worldbank.org 
2 Grawert, Elke, Nusrat,Rabia and others, Afghanistan’s Cross-border Trade with Pakistan and Iran and the Responsibility for Conflict-
sensitive Employment, Bonn International Center for Conversation (bicc), 2017 
3 ibid 
4 Grawert, Elke, Nusrat,Rabia and others, Afghanistan’s Cross-border Trade with Pakistan and Iran and the Responsibility for Conflict-
sensitive Employment, Bonn International Center for Conversation (bicc), 2017 

 Witsاست:  2019آمارها مربوط به سال  5
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آفرینیِ چین بستگی خواهد داشت. مشکالت کوتاه مدت ها و ثانیاً به شکل و ماهیت نقشکلی اقتصاد ایران و تحریم

سئله افغانستان است. چند مهاي پایان حضور نیروهاي خارجی در افغانستان و پیامدهاي آن بر اقتصاد عمدتاً ناشی از شوك

روزانه  از انتقال حاکی هاپیش از تسلط طالبان بر کابل، گزارش در کوتاه مدت قابل مالحظه است. نخست، در حوزة ارزي.

المللی براي دسترسی طالبان به ارزهاي هاي بینمحدودیت با توجه به 1.اندبودهمیلیون دالر از افغانستان به ایران  5

ورم در زایش تتوقف ورود دالر به افغانستان سبب اف قرار خواهد گرفت و ثانیاً،قیمت ارز در ایران تأثیر الً اوپرمبادله، 

 کنندگان افغانستانی، از جمله برايوکارها و مصرفها، تقاضاي کسببه دنبال باال رفتن قیمت افغانستان خواهد شد.

یمت پایین کاالهاي ایرانی به واسطه سقوط ارزش پول ملی هاي اخیر قمحصوالت ایرانی کاهش خواهد یافت. در سال

توان یم ایران، سبب شده بود تا تقاضاي باالیی در جامعه افغانستان براي کاالهاي ایرانی وجود داشته باشد؛ یا این حال

افغانستان  ضا در جامعهافغانستان، با کاهش تقا پیامدهاي ناشی از انتقال قدرت دربه واسطه  مدت،انتظار داشت که در کوتاه

باشیم و این شامل کاالهاي مصرفی صادراتی ایران به افغانستان که سهم چهل درصدي از صادرات به این کشور رو روبه

  2.را دارند نیز خواهد شد

چدن و فوالد در صدر قرار داشته است؛ در این هاي انرژي، غیر از حامل-ستان همچنین، در سبد صادراتی ایران به افغان

کنندگان نیاز افغانستان به فلزات بوده است، با توجه به تعدد صادرکنندگان ایران نخستین تأمین 2019زمینه اگرچه در سال 

 یشه،شست. یاین دو کاال به افغانستان (چین، اروپا، ازبکستان، روسیه، پاکستان و ترکیه)، از مزیت استراتژیک برخوردار ن

بوده است که سایر اقالم صادراتی ایران به افغانستان را  قلع و غالت یوه،و م یجاتسبز يهافراورده یکی،مواد پالست

 شوند.دهد اصوال کاالي استراتژیک محسوب نمیتشکیل می

هش در حوزة تجارت کاکابل -کنندة دیگر در روابط اقتصاديِ تهراندر نهایت، همانگونه که اشاره شد، یک عامل تعیین

ایی هاي اروپهاي دولترود و برخی مقامالمللی خواهد بود. گفته شد که اگر همانگونه که انتظار میهاي مالی بینکمک

هاي مالی بالعوض خارجی به افغانستان قطع شود، در این صورت این کشور چیزي کمک 3اند،و امریکایی نیز اعالم کرده

هاي ها صرفاً براي هزینهاقتصاد خود را از دست خواهد داد. نکتۀ مهم این است که این کمک معادل یک سوم ارزش رسمی

 شده است. بلکه در واقعهاي عمومی دولت از همین راه تأمین میدرصد از هزینه 75عمومیِ دولت حیاتی نیست، هرچند 

اخلی از به طوري که سرانه تولید ناخالص داقتصاد افغانستان داشته است، کلیت المللی نقش بسزایی در هاي بینکمک

گیري طالبان، ها بعد از قدرتقطع این کمک بنابراین، 4.رسیده است 2020دالر در سال  2100به  2002دالر در سال  900

 وزةحدر بنابراین، کنندگان است. وکارها و مصرفدرآمد مردم را کاهش خواهد داد که خود به معنی کاهش تقاضاي کسب

                                            
 2018بلومبرگ، اکتبر  1

2 Esfandyar Batmanghlidj, The capture of Kabul: What the Taliban takeover will mean for Iran’s economy, European Council on Foreign 
Relations, August 2021. 
https://ecfr.eu/article/the-capture-of-kabul-what-the-taliban-takeover-will-mean-for-irans-economy/  

، اتحادیۀ اروپا و گروه هاي طالبان با مقامات اتحادیۀ اروپا و ایاالت متحده در دوحهمالقات مقام. البته اخیراً و به دنبال CNBCبه عنوان مثال به این خبر نگاه کنید:  3

  هاي ضروري براي کاهش آثار تحوالت اخیر افغانستان را به این کشور اختصاص خواهند داد.که برخی کمکاند بیست اعالم کرده
4  Esfandyar Batmanghlidj, The capture of Kabul: What the Taliban takeover will mean for Iran’s economy, European Council on 

Foreign Relations, August 2021. 
https://ecfr.eu/article/the-capture-of-kabul-what-the-taliban-takeover-will-mean-for-irans-economy/  
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ت روابط وضعی در افغانستان پا بر جا است،هاي دوران گذار ثباتیي استراتژیک و بیهات، تا زمانی که نااطمینانیتجار

  .باقی خواهد ماندروابط مبهم این  بلندمدت اندازچشم تجاري ایران و افغانستان در کوتاه مدت دشوارتر و

  ب) ترانزیت

ایران و افغانستان از منظري ژئواستراتژیک، مسئلۀ ترانزیت است. این حوزه کننده در روابط اقتصادي دومین حیطۀ تعیین

ژئوپولتیک  هايکند. شرح کامل داللتنه تنها در پیوند با اقتصاد، بلکه از منظري ژئوپولتیک است که اهمیت پیدا می

درك اهمیت  کند، ولی برايمی ث پیداتحوالت اخیر افغانستان نه در حوصلۀ این نوشتار است و نه ارتباط مستقیمی با بح

هاي آن، به طور خالصه اشاره خواهد شد که اهمیت افغانستان براي ایران در حوزة مورد بحث مسئلۀ ترانزیتی و پیچیدگی

  کند: هند، چین و پاکستان.یدا میدر پیوند با سه بازیگر دیگر معنی پ

دوم استراتژیک خود تعریف کرده است که دروازة ورود این  هند در چارچوب استراتژيِ کالنِ خود، افغانستان را در حلقۀ

د با توانمیرود. همچنین، اهمیت افغانستان براي هند از این جهت بوده است که کشور به آسیاي مرکزي به شمار می

توسعۀ  رايبهاي هند بکشد. تالش اي خود را به چالشتوسعۀ نفوذ در این کشور، عمق استراتژیک پاکستان، رقیب منطقه

هاي چشمگیر در گذاريسرمایهو  میان سه کشور ایران، هند و افغانستان 2016جانبۀ تهران بندر چابهار، معاهدة سه

هاي کرزاي و غنی، همگی در هاي امنیتی با دولتهاي افغانستان در دوران حضور نیروهاي خارجی و همکاريزیرساخت

  همین چارچوب قابل ارزیابی هستند.

بر خالف هند از مسیر تنگۀ واخان دسترسی زمینیِ مستقیم به افغانستان دارد، افغانستان را در چارچوب مسیر چین، که 

زده شده  رفبیند. این پروژه که به اندازة کافی در مورد آن حوژة یک کمربند و یک راه میترانزیتی کالن خود، یعنی پر

رود، یک مسیر اصلی این کمربند در خشکی از افغانستان می ها به شمارکننده از نظر چینیاست و یک طرح دگرگون

. خروج ایاالت متحده از افغانستان و تسلط طالبان که به شریک استراتژیک چین، یعنی پاکستان، نزدیک هستند گذردمی

گران لی. حتی برخی از تحلدر این کشور، یک فرصت طالیی براي پروژة کمربند و راه در این کشور به وجود آوده است

 25سند همکاري راهبردي  گیرند ومیقرار پاکستان در یک مجموعه  تان وافغانس ،این نگاه چین، ایران درمعتقدند که 

ه ژئو استراتژیک سنتی بدرهمین راستا است که چین عالوه بر نگاه ژئوپلتیک و کند.ساله ایران وچین آنرا تکمیل می

 و اکتشاف هب که است کرده آمادگی اعالمعالوه بر مسئلۀ ترانزیتی،  و کرده پیدا نیز میکنووژئواک نگاهی ،افغانستان

  1نیز بپردازد. انده هزار میلیارد دالر برآورد کردهآنها را تا س ارزش که کشور این معادن و ذخایر استخراج

اي این کشور با تغییر نقشۀ ترانزیتی افغانستان پس از خروج نیروهتر است. مسئلۀ ترانزیتی پیچیده در مورد پاکستان،

کند و مسیر موازيِ می اي خود، هند را از حیات خلوت خود، افغانستان کوتاهخارجی پیش از هر چیز دست رقیب هسته

عنوان تان را بهکراچی به افغانسنماید. عالوه بر آن، مسیر سنتیِ بندر اثر میبندر چابهار به افغانستان را در بهترین حالت، کم

ابل به کند و از این طریق، هم وابستگی کمسیر اصلی انتقال کاال به سرزمین محصور در خشکیِ افغانستان تثبیت می

                                            
 .1400ه مصاحبه نویسنده با پیرمحمد مالزهی، مهرما 1
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کند. در تجار پاکستانی مینصیب وارد اقتصاد خود و بخشد و هم سود انتقال کاال به افغانستان را آباد را شدت میاسالم

ا آید را ب) که بزرگترین پروژة اقتصادي تاریخ پاکستان به شمار میCPECپاکستان (-کوریدور اقتصاديِ چیننهایت، 

ی جنوب چشمگیرترین مسیر ترانزیتعنوان مؤثرترین و توسعه داده و آن را به امتداد به افغانستان و سپس آسیاي مرکزي،

  کند.به شمال در منطقه تثبیت می

قطعیت در ان را مد نظر قرار دهیم، موقعیت ایران در این حوزه مشخص خواهد شد. هرچند عدماگر مجموع این بازیگر

ناریوها ترین سبندد، اما به طور خالصه و با تکیه بر محتملهاي درگیر راه را بر یک تحلیل جامع میبسیاري از مؤلفه

خود  رقیبرا از دست داده، مهمترین (هند) تان توان گفت که در حوزة ترانزیت، ایران مهمترین شریک خود در افغانسمی

 دارد.هاي زیادي در دست نهم داده )یعنی چین(هاي بازیگر سوم، بیند و هنوز در مورد نیترا بازیگر اصلی می(پاکستان) 

  شود.تحلیل این نکته و پیامدهاي آن در ادامه بیان می

) CPECپاکستان (-قه وجود دارد: پروژة کوریدور اقتصاديِ چینبه لحاظ استراتژیک، دو پروژة ترانزیتی مهم در این منط

تر است، از بندر گوادر در جنوب پاکستان آغاز و تا شمال افغانستان. پروژة نخست که قدیمی-هند-جانبۀ ایرانو پروژة سه

زیتی کمربند وژة ترانهاي ابرپراین پروژه اصوالً یکی از شاخه رسد.کیانگ چین میپاکستان کشیده شده و به استان سین

متصل کند، امّا پاکستان عالقۀ زیادي  رود که قرار است چین را از مسیر خشکی به اقیانوس هندو راه چین به شمار می

دارد که مسیر ترانزیتیِ موجود را تا کویته و از آنجا تا مرز چمن با افغانستان ادامه داده و از مسیر افغانستان به آسیاي 

کرد و در سال پیگیري می CPECابتکار دوم، یعنی بندر چابهار را در واقع هند براي رقابت با  1نماید. مرکزي نیز متصل

ین ا پاکستان متجلی شد.-هند-جانبۀ ایراننامۀ سهدر سفر نخست وزیر نارندرا مودي به تهران، در قالب موافقت 2016

دالرام به خاك داخلی -آهن به زاهدان و زابل و سپس از مسیر بزرگراه زرنجپروژه قرار بود بندر چابهار را از مسیر راه

این  بهافغانستان متصل نماید و هدف نهاییِ آن هم رساندن آن به آسیاي مرکزي در مرزهاي شمالی افغانستان بود. 

دوم  توانست به واسطۀ بندر چابهار به حلقۀانستان و آسیاي مرکزي ندارد، میترتیب، هند که مرز زمینیِ مشترکی با افغ

دیگر،  . از سويو کاالهاي خود را به آنجا صادر کند استراتژي خود که آسیاي مرکزي و افغانستان بود، متصل شودکالن

ایان رسیده نیز به پ ردات کاالوابستگی دولت محصور در خشکیِ افغانستان به پاکستان و بندر کراچی براي صادرات و وا

  آمد.نیز یک برد استراتژیک براي هند و یک عقبگرد استراتژیک براي پاکستان به شمار میو این نکته 

مسال، عمالً صحنۀ رقابت میان دو پروژة یاد شده دگرگون شد: از سه رهبري با سقوط غیرمنتظرة ارگ کابل در تابستان ا

 ي توسعۀ بندر چابهار را امضا کردند، یکی از کشور فرار کرده و دیگر مسئولیتی ندارد، یکیبرا 2016جانبۀ که قرارداد سه

بیند و دوران مسئولیت دیگري نیز به سر آمده است. در مقابل، در مورد بزرگترین دشمن خود را در کابل بر سر کار می

به  CPECبیند، چین، شریک پروژة ارگ کابل می بزرگترین متحد خود در افغانستان را در آبادپروژة بندر گوادر، اسالم

توان میرسد بنابراین، به نظر میگذاري در افغانستان را دارد تبدیل شده است. تنها قدرت بزرگی که منابع و امکان سرمایه
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بندي کرد که دوران رقابت پروژة ترانزیتی بندر چابهار با بندر گوادر، تا آنجا که به چنین جمع با ضریب اطمینان باالیی

شود، به سر رسیده است. با وجود اینکه هنوز دولتی در کابل مستقر نشده که دسترسی این دو به افغانستان مربوط می

یک میان طالبان و دولت پاکستان، بسیار دور از هاي آن صحبت کرد، با توجه به قرابت استراتژدر مورد سیاستبتوان 

اي به جریان ورود کاال از مسیر چابهار نشان دهد. همچنین، رسد که حکومت زیر تسلط طالبان عالقهذهن به نظر می

ایران،  هند،هاي اظهارات منابع هندي، افغانستان تحت کنترل طالبان بخشی از طرح توافق پیشین میان کشور طبق

  1و ازبکستان) در خصوص بندر چابهار نخواهد بود.(ن افغانستا

گیري به آنها اشاره خواهد شد، اما عجالتاً، در مورد وضعیت آینده در این حوزه دو سناریوي عمده وجود دارد که در نتیجه

 ال کاال ازانتقانداز توسعۀ چشماقتصاديِ وضعیت باال براي روابط ایران و افغانستان این خواهد بود که  مهمترین پیامد

افغانستان، به شدت مخدوش و به احتمال باال در کوتاه مدت منتفی خواهد بود. مسیر ایران به کشور محصور در خشکیِ 

توسعۀ بندر چابهار و برآیندهاي اقتصاديِ آن براي کشور، در بهترین این امر، چند معنی براي ایران دارد. نخست اینکه 

زیت و صادرات مجدد کاالهاي وارداتی به افغانستان، تران ناشی ازدوم، درآمدهاي گمرکی  2حالت به تأخیر خواهد افتاد.

جهی توتوانست به درآمد قابلکند و به مرور زمان میدرصد از کاالهاي مورد نیاز خود را از خارج از کشور تأمین می 90که 

آمدها و نیز امتیازهاي ناشی از توسعه و رونق مسیر براي کشور تبدیل شود، از اقتصاد ایران حذف خواهد شد. سوم، این در

ترانزیتی به افغانستان، به جاي ایران به رقیب این کشور در افغانستان، یعنی پاکستان منتقل خواهد شد و این موجب 

  تر را داشته باشند. شود تجار ایرانی در مقابل تجار پاکستانی دست پایینمی

 13973-99آزاد چابهار به افغانستان طی دوره صادرات ایران از منطقه  -5جدول 

  ارزش (دالر)  وزن (کیلوگرم)  گمرك سال

  29،000  50،000  منطقه آزاد تجاري چابهار  1397

  اطالعات موجود نیست  منطقه آزاد تجاري چابهار  1398

  270،0004  225،000  منطقه آزاد تجاري چابهار  1399

  

سهم منطقه آزاد تهران،  2016جانبۀ هاي نخست معاهدة سهطی سالچنانچه در جدول باال مشخص شده است، البته 

ین ا. اما باید توجه داشت که اوالً استبوده ناچیز تجاري چابهار در مبادالت مستقیم اقتصادي میان ایران و افغانستان 

ن توانستیم انتظار داشته باشیم که در میامیاوم وضعیت، هاي معرفی پروژه است و در صورت تدآمار براي نخستین سال

ي هاالس مدت، این مسیر ترانزیتی به یک هاب مهم در مبادالت اقتصادي منطقه تبدیل شود. ثانیاً، دقیقاً طی همین

                                            
1 Taliban-Controlled Afghanistan Won’t be Part of Proposed 4-Nation Grouping on Chabahar Port, news18.com 
2See:  Esfandyar Batmanghlidj, The capture of Kabul: What the Taliban takeover will mean for Iran’s economy, European Council on 
Foreign Relations, August 2021. 
https://ecfr.eu/article/the-capture-of-kabul-what-the-taliban-takeover-will-mean-for-irans-economy/ 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي تهران 3
هاي چابهار از تحریم رو بوده است، معافیتاحتماال دلیل افزایش معنادار صادرات ایران به افغانستان از منطقه آزاد چابهار، در حالی که صادرات در کل با کاهش روبه 4

 آمریکا است.
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خشی ب رو بودند وبه واسطۀ تحریم مجدد ایران، توسعۀ بندرچابهار و مسیرهاي ترانزیتی آن با چالش جدي روبه نخست،

  ها در اثر تحریم بود.از پایین بودنِ آمار ناشی از کند شدن پیشرفت پروژه

  ج) انرژي

در روابط اقتصاديِ ایران و افغانستان حایز اهمیت است و از پیامدهاي تحوالت استراتژیک اخیر در که  ايسومین حوزه

مردم  و شریان زیست روزمرة موتور توسعه و تولیدانرژي کابل متأثر خواهد شد، صادرات انرژي ایران به افغانستان است. 

نیافتگیِ عهتوس به دلیلاست و افغانستان کشوري است که نه تنها فاقد منابع زیرزمینی انرژي فسیلی است، بلکه 

نشان  6جدول شماره  افتاده است.نیز بسیار عقب ، در حوزة تولید برقهاي طوالنیِ جنگ داخلیطی سال هازیرساخت

 برق در میلیارد کیلو وات بر ساعتی میان تولید و مصرف 5تا  3,7یک فاصلۀ  2018تا  2014ازة زمانیِ که طی ب دهدمی

   این کشور وجود داشته است. 

 20141-18و واردات برق افغانستان طی دوره پنج ساله  آمار تولید، مصرف -6جدول 

  )kwhواردات (میلیارد   )kwhمصرف (میلیارد   )kwh(میلیارد  تولید  سال

2014  1,1  6  3,7  

2015  1,3  5,8  3,8  

2016  1,2  5,5  4,3  

2017  1,2  4,9  4,6  

2018  1,2  6  5  
 

در  کند.را از طریق واردات تأمین می درصد برق مورد نیاز خود 80 بیش ازشود افغانستان مالحظه میچنانچه در نتیجه، 

کننده برق این کشور، پس درصد است و از این نظر سومین تأمین 21این میان سهم ایران از بازار برق افغانستان حدود 

بر اساس  2.رودبه شمار میدرصد)  13,4درصد) و باالتر از ترکمنستان ( 30,5درصد) و تاجیکستان ( 35,2از ازبکستان (

تنها حدود  2020ها در زمینه توسعه شبکه برق در افغانستان، در سال یشرفتعلیرغم پ 3هاي بانک توسعه آسیایی،بررسی

  4.بودنددرصد از جمعیت این کشور به شبکه سراسري برق متصل  34

تان، هاي برق منطقه، یعنی تاجیکسدر این زمینه چند مسئله وجود دارد. نخست اینکه برخی از بزرگترین تولیدکننده

ه که به دلیل وضعیت اقلیمی خود، به ویژه در فصل تابستان ک مال افغانستان حضور دارندازبکستان و ترکمنستان در ش

رود، این کشورها مازاد تولید قابل توجهی دارند و از این روي، به طور بالقوه این توانایی در آنها تقاضا براي برق باال می

در کابل و ایران، صادرات برق به افغانستان دچار به دلیل مسائل موجود میان دولت جدید در صورتی که وجود دارد که 

مشکل و چالش شد، فاصلۀ میان تقاضا و عرضه در این کشور را پر کنند. اما نکتۀ مهم این است که کشورهاي آسیاي 

ي زاویه دارند. کشورهاي آسیاي مرکز یک دولت زیر کنترل طالبان در کشور افغانستانمرکزي، حداقل به اندازة ایران با 

                                            
1 US Energy Information Administration (EIA) 

 5247سه بازار صادراتی برق ایران، دنیاي اقتصاد، شماره  2
3 Asian Development Bank 
4 ADB Approves $110 Million Grant to Enhance Power Supply in Afghanistan, September 2020, .adb.org 
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گرا در این منطقه، به شدت از بازگشت وضعیت افغانستان به دوران پیش هاي اسالمبه دلیل ساخت دولت و ماهیت جریان

هاي افراطی و جهادي هراس دارند. از حضور نیروهاي خارجی و تبدیل شدن این کشور به یک بهشت امن براي گروه

درصد  30دود هاي اخیر تأمین حرق در منطقه که طی سالب انو صادرکنندگ یکی از بزرگترین تولیدکنندگانتاجیکستان، 

بان هایی بود که به شکل علنی به حضور طالیکی از نخستین دولت از برق وارداتی به افغانستان را بر عهده داشته است،

هم در خاك  هاي دولت سابق راها، تعداد زیادي از نظامیان و مقامدر کابل واکنش نشان داد و بر اساس برخی گزارش

رسد اراده و اند، به نظر نمیدر پیش گرفته تريهرچند مواضع منعطف خود اسکان داده است. ازبکستان و ترکمنستان هم

  دهی به یک رابطۀ استراتژیک و پایدار با یک امارت اسالمی در کابل را داشته باشند.منافع الزم در شکل

ک نیروهاي غییر موازنۀ استراتژیتغییر صحنۀ سیاسی در افغانستان و به ویژه تانداز که بنا بر توضیحاتِ باال، این چشم

نماید. پذیر نمیبراي صادرات برق به منطقه شود، چندان امکانهاي ایران مزیتاي در افغانستان منجر به خلل در منطقه

در کابل، صادرات برق به این حتی برعکس، این احتمال وجود دارد که تاجیکستان براي اعمال فشار بر دولت مرکزي 

رصت بالقوه تواند یک فکه می برق در افغانستان پدید بیاوردقطع کند و این امر، یک شکاف میان تقاضا و عرضه کشور را 

ها، سهم خود از بازار مصرف برق افغانستان را در صورت افزایش ظرفیت تولید بعد از رفع تحریمبراي ایران باشد تا 

 انبرق صادراتی ایران به افغانست این حال توجه به چند نکته ضروري است. نخست، با توجه به اینکه باافزایش دهد. 

 گیري سیاسی از صادرات برقکه حتی در صورت تمایل ایران به بهره شود،یات هرات و نیمروز مصرف میدر وال منحصراً 

ران نزدیک بوده به ای گیرند که به شکلی تاریخیار میهایی از جمعیت افغانستان تحت فشار قرگروهعمدتا به افغانستان، 

مایت هاي کمتري براي حقاعدتاً، یک امارت اسالمی انگیزهاند و نستان رانده شدهبه حاشیه جامعه افغا و به همین دلیل هم

 ن به یکاز آنها را خواهد داشت. به عبارت دیگر، صادرات برق ایران به افغانستان ظرفیت محدودي براي تبدیل شد

متحده و هاي ایاالتکاالي استراتژیک را خواهد داشت. دوم، حداقل در کوتاه مدت، از یک سو به واسطه قطع کمک

اتحادیه اروپا و از سوي دیگر به دلیل مهاجرت بسیاري از شهروندان افغانستان، اقتصاد این کشور کوچک خواهد شد. این 

افغانستان، افزایش تورم و ضعف کلی اقتصاد و کسب و کارها به دلیل وضعیت  جریان ورود ارز به در اللتامر در کنار اخ

رق جمله در حوزة تقاضا براي انرژي و ب آشوب و عدم قطعیت فعلی، بر توانایی جذب کاالهاي ایرانی در بازار افغانستان، از

 1تأثیر منفی خواهد داشت.

ز ایران در اینجا نیوزة انرژي، صادرات سوخت به این کشور است. موضوع دیگر در روابط اقتصاديِ ایران و افغانستان در ح

عرصۀ استراتژیک، روابط دو کشور در این حوزه را با چالش ها در رسد که دگرگونیبه نظر نمیهاي زیادي دارد و مزیت

ایران به این کشور  درصد از کل صادرات 42، صادرات سوخت به افغانستانهمانگونه که اشاره شد، خاصی مواجه کند. 

درصد از کل واردات سوخت افغانستان  27,4شامل  7و این میزان، طبق جدول شماره شده را شامل می 2019در سال 

اما تقریباً نصف شده است،  2015سال  درافغانستان  هرچند این میزان نسبت به سهم ایران از بازار سوختبوده است. 

                                            
1 Bijan Khajehpour (2021) Iran-Afghan Trade Has Murky Future Under Taliban, Almonitor. 
www.al-monitor.com/originals/2021/08/iran-afghan-trade-has-murky-future-under-taliban  
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عامل مهمی هم در ز خروج دولت ترامپ از برجام هاي تحریمی در دوران بعد اتکه اعمال دوبارة سیاس گفتتوان می

ريِ غیررسمی صورت گرفته و آمار کاهش صادرات بوده و هم اینکه باعث شده بخشی از صادرات سوخت از طریق مجا

  دقیق نباشد. هاآن

 1کنندگان اصلیواردات سوخت افغانستان و سهم تأمین -7 جدول

  2019  2018  2017  2016  2015  سال

  1،008،081،870  1،637،956،960  ارزش کل (دالر)

ت
س

 نی
ود

وج
 م

ت
عا

ال
اط

  

969،675،690  1،994،548،260  

  27,4  46  57  50  (درصد) ایران

  30  31,7  23,6  34,3 (درصد) ترکمنستان

  3,6  7  4,4  1,9 (درصد) قزاقستان
 

 2021تا می  2020هاي گذشته صادرات اصلی ایران به افغانستان بنزین و گازوئیل بوده است؛ طی دوره می طی سال

و  یرانا 2015در سال  همین راستا،در هزار تن بوده است.  400حجم صادرات سوخت از ایران به افغانستان معادل 

دالر امضا کردند که بر اساس آن افغانستان  یلیونم 50به ارزش  يقرارداد تجار یکافغانستان در چارچوب معاهده دوجانبه 

 دهد. یشافزا هزار تن 200) را تا LPG( یعوارد کرده و واردات گاز ما یراناز ا یلتن گازوئ یلیونم یکتواند ساالنه یم

هاي استراتژیک ایران در مزیتاما  وجود ندارد، طالبان از سوي پیشیندولت هاي هرچند تضمینی براي رعایت توافق

ار از سر خواست طالبان، پس از تسلط بر کابلدر همان ابتداي کار و  افغانستان سبب شده است کهصادرات سوخت به 

بان . در همین راستا طالبه دلیل شرایط و اوضاع و احوال متوقف شده بود، شدند کهگرفته شدن صادرات سوخت از ایران 

  2درصد کاهش دهد. 70، بنزین و گازوئیل از کشورهاي همسایه را تا LPGت قصد دارد تعرفه واردا

أثیر ت مانند برق، روابط ایران و افغانستان به طور نسبی در مجموع چند عامل باعث شده است در حوزة تجارت سوخت نیز

البان برخی از مواضع دولت طنخست اینکه با توجه به . بپذیردمحدودتري از تحوالت استراتژي در افغانستان و در منطقه 

 تبرداشکه طالبان در دور جدید به قدرت رسیدن پس از نیروهاي خارجی،  رسدکه در باال به آن اشاره شد، به نظر می

اقتصاديِ جامعه از قبیل تأمین  هايتري از الزامات دولت و ادارة جامعه داشته باشند و از همین رو، نیازها و ضرورتمعقول

رق جایگاه آن در عرضۀ ب دستور کار قرار داده باشد. ثانیاً، وضعیت ایران در عرضۀ سوخت حتی در مقایسه با در  سوخت را

ان، دیگر همسایگان افغانستان منابع زیرزمینی محدودي در حوزة به جز ترکمنستپذیريِ کمتري دارد. در منطقه هم آسیب

 به چالش کشیدن بازار ایران در افغانستان را ندارند. زم برايتوان تولیدي و صادراتیِ ال نفت و گاز دارند و هیچکدام

شورهاي ايِ این حوزه، از جمله ک، بازیگرانِ فرامنطقههمچنین، به علت اینکه افغانستان یک کشور محصور در خشکی است

ا از وقوع یک سناریو ربا این حال، در بلندمدت نباید امکان  جنوب خلیج فارس، امکان رقابت با ایران را نخواهند داشت.

  آن آماده باشد. ایران باید براي  سیستم اقتصادي نظر دور داشت و

                                            
1 wits.worldbank.org 
2 Reuters 
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هر دو بر علیه ایران تعریف شده و که  از دیرباز، دو پروژة مهم در حوزة تولید و انتقال انرژي در منطقه وجود داشته است

پروژة برق «ة نخست که نام آن کوتاه شدة . پروژTAPIو   CASA 1000اند: هاي بزرگ نیز بودهمورد حمایت قدرت

است، یک پروژة بلندمدت براي ساخت شبکۀ سراسري انتقال برق از آسیاي مرکزي به » آسیاي مرکزي-جنوب آسیا

پروژة تاپی یا پروژة انتقال گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند نیز مسیر مشابهی را از  افغانستان و پاکستان است.

کند. هر دو پروژه طی یک دهۀ اخیر با کزي به سوي جنوب آسیا براي انتقال گاز از طریق خط لوله دنبال میآسیاي مر

هاي بزرگ و در رأس آنها ایاالت متحده، پیشرفتی بسیار ها و پشتیبانیِ قدرتها و دولتهاي مالی بانکوجود حمایت

ثباتی در افغانستان به واسطۀ تعارض میان ناآرامی و بیه، و یکی از دالیل عمدة این مسئل کمتر از حد انتظار داشتند

گذاري و اقتصاديِ ایران باید این مسئله را نهادهاي سیاستجنگجویان طالبان و دولت مرکزي مورد حمایت غرب بود. 

هژمونی طالبان که مورد حمایت همسایگان، به ویژه مد نظر داشته باشند که با خروج نیروهاي خارجی از افغانستان و 

هاي یاد شده وجود دارد. چنین ثباتی دقیقاً همان چیزي راستا با پروژهتداوم یک ثباتِ همامکان پاکستان و چین هم باشد، 

از  انستانخارج کردن افغتواند زمینۀ الزم براي است که از دهۀ نود در افغانستان وجود نداشته و در صورت تحقق، می

  هاي فسیلی را فراهم نماید.بازار انرژي ایران در هر دو حوزة برق و سوخت مدار
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  بندي:جمع

  :توان به طور خالصه به چند نکتۀ کانونی و کلیدي اشاره کردمیبر اساس آنچه گفته شد 

ازگشت بوضعیت روابط اقتصادي ایران و افغانستان تابعی از وضعیت کلی اقتصاد کشور است. بیش و پیش از هرچیز،  .1

ها شرط اولیه و اساسی براي هرگونه تجارت پایدار است و همانگونه که با آمار و به برجام و تالش براي رفع تحریم

 ست.ارقام در این پژوهش توضیح داده شد، افغانستان نیز از این قاعده مستثنی نی

غانستان، با تسلط طالبان بر افچین و پاکستان مهمترین متغیرهاي آیندة تجارت با افغانستان براي ایران خواهند بود.  .2

تان اتی مانند اختالفات مرزي و حمایت پاکسدر نتیجه روابط نزدیک این گروه با پاکستان، علیرغم بر جا ماندن اختالف

تجارت میان دو کشور  از یک سون دو طرف کاهش خواهد یافت. بنابراین دو کشور، موانع تجاري میا از داعش میان

ادالت به مبآباد میان کابل و اسالممبادالت غیررسمی بخشی از رقم باالي  ي دیگرتوسعه پیدا خواهد کرد و از سو

ابت (سیاسی ان رقگذاري در این حوزه براي ایران باید حفظ توبنابراین، مبناي سیاست رسمی تغییر وضعیت خواهد داد.

و اقتصادي) با پاکستان در کنارِ تالش براي اقناع چین و همگرا کردنِ آن در یک طرح کلیِ متناسب با منافع ملیِ 

اي در نظر بگیرد که چین، موتور محرکه و ان باید افغانستان را بخشی از مجموعهایران باشد. به عبارتِ دیگر، ایر

مجموعه است. تالش براي تحمیل روایت و تعریف ایران از افغانستان به چین در پاکستان، رقیب اصلی ایران در آن 

  ترین روند و رفتار ایران در این حوزه خواهد بود.  مقابل روایت پاکستان، کلیدي

به  1397میلیارد دالر در سال  3هاي ایران که سبب کاهش صادرات ایران به افغانستان از نزدیک به با تداوم تحریم .3

 .است هیافت کستان در حوزه اقتصادي کاهش شده است، توان رقابتی ایران با پا 1399میلیارد دالر در سال  1,7د حدو

روند صادرات بایستی این آمادگی وجود داشته باشد که در کوتاه مدت، فارغ از روندهاي میان مدت و بلندمدت،  .4

دچار اختالل شود. ظهور بازیگران جدید و فرسایش اقتصاد اي ایران به افغانستان کاالهاي مصرفی و کاالهاي واسطه

بر اساس آمارهاي منتشر شده توسط گمرك ایران، در شش ماهۀ  دالیل این وضعیت هستند. افغانستان مهمترین

درصد در ارزش در مقایسه با مدت مشابه سال  10درصد در وزن و  25نخست امسال صادرات ایران به افغانستان 

این به آن معنا است که در کوتاه مدت، به روشنی روابط تجاريِ دو کشور از وضعیت  1ا کرده است.قبل کاهش پید

 افغانستان به شکل منفی تأثیر پذیرفته است.

در کوتاه مدت  ،نیز در زمینه صادرات برقدر حوزة صادرات سوخت، ایران هژمونی نسبی خود را حفظ خواهد کرد و  .5

ادراتیِ حفظ توان تولیدي و صد. آیندة روابط اقتصاديِ دو کشور در این حوزه در گرو شوبینی نمیآسیب چندانی پیش

هاي نسبی ایران در این است. در هر حال، مزیت 1000ایران، شیوة رفتار بازیگرانِ جدید و آیندة دو پروژة تاپی و کاسا

به حدود  2017درصد در سال  57از  اگرچه سهم ایران از بازار افغانستان پذیري کمتري خواهند داشت.حوزه آسیب

                                            
 .1400مهر  27، دنیاي اقتصاد 1

  بندي:جمع

  :توان به طور خالصه به چند نکتۀ کانونی و کلیدي اشاره کردمیبر اساس آنچه گفته شد 

ازگشت بوضعیت روابط اقتصادي ایران و افغانستان تابعی از وضعیت کلی اقتصاد کشور است. بیش و پیش از هرچیز،  .1

ها شرط اولیه و اساسی براي هرگونه تجارت پایدار است و همانگونه که با آمار و به برجام و تالش براي رفع تحریم

 ست.ارقام در این پژوهش توضیح داده شد، افغانستان نیز از این قاعده مستثنی نی

غانستان، با تسلط طالبان بر افچین و پاکستان مهمترین متغیرهاي آیندة تجارت با افغانستان براي ایران خواهند بود.  .2

تان اتی مانند اختالفات مرزي و حمایت پاکسدر نتیجه روابط نزدیک این گروه با پاکستان، علیرغم بر جا ماندن اختالف

تجارت میان دو کشور  از یک سون دو طرف کاهش خواهد یافت. بنابراین دو کشور، موانع تجاري میا از داعش میان

ادالت به مبآباد میان کابل و اسالممبادالت غیررسمی بخشی از رقم باالي  ي دیگرتوسعه پیدا خواهد کرد و از سو

ابت (سیاسی ان رقگذاري در این حوزه براي ایران باید حفظ توبنابراین، مبناي سیاست رسمی تغییر وضعیت خواهد داد.

و اقتصادي) با پاکستان در کنارِ تالش براي اقناع چین و همگرا کردنِ آن در یک طرح کلیِ متناسب با منافع ملیِ 

اي در نظر بگیرد که چین، موتور محرکه و ان باید افغانستان را بخشی از مجموعهایران باشد. به عبارتِ دیگر، ایر

مجموعه است. تالش براي تحمیل روایت و تعریف ایران از افغانستان به چین در پاکستان، رقیب اصلی ایران در آن 

  ترین روند و رفتار ایران در این حوزه خواهد بود.  مقابل روایت پاکستان، کلیدي

به  1397میلیارد دالر در سال  3هاي ایران که سبب کاهش صادرات ایران به افغانستان از نزدیک به با تداوم تحریم .3

 .است هیافت کستان در حوزه اقتصادي کاهش شده است، توان رقابتی ایران با پا 1399میلیارد دالر در سال  1,7د حدو

روند صادرات بایستی این آمادگی وجود داشته باشد که در کوتاه مدت، فارغ از روندهاي میان مدت و بلندمدت،  .4

دچار اختالل شود. ظهور بازیگران جدید و فرسایش اقتصاد اي ایران به افغانستان کاالهاي مصرفی و کاالهاي واسطه

بر اساس آمارهاي منتشر شده توسط گمرك ایران، در شش ماهۀ  دالیل این وضعیت هستند. افغانستان مهمترین

درصد در ارزش در مقایسه با مدت مشابه سال  10درصد در وزن و  25نخست امسال صادرات ایران به افغانستان 

این به آن معنا است که در کوتاه مدت، به روشنی روابط تجاريِ دو کشور از وضعیت  1ا کرده است.قبل کاهش پید

 افغانستان به شکل منفی تأثیر پذیرفته است.

در کوتاه مدت  ،نیز در زمینه صادرات برقدر حوزة صادرات سوخت، ایران هژمونی نسبی خود را حفظ خواهد کرد و  .5

ادراتیِ حفظ توان تولیدي و صد. آیندة روابط اقتصاديِ دو کشور در این حوزه در گرو شوبینی نمیآسیب چندانی پیش

هاي نسبی ایران در این است. در هر حال، مزیت 1000ایران، شیوة رفتار بازیگرانِ جدید و آیندة دو پروژة تاپی و کاسا

به حدود  2017درصد در سال  57از  اگرچه سهم ایران از بازار افغانستان پذیري کمتري خواهند داشت.حوزه آسیب

                                            
 .1400مهر  27، دنیاي اقتصاد 1

کاهش یافته و در جایگاه دوم بعد از ترکمنستان قرار گرفته است، برتري ایران در تأمین  2019درصد در سال  27

 راي ایران را به دنبال دارد.بنزین و گازوئیل افغانستان پا بر جا است که مزیت استراتژیک ب

استراتژیک، یکی از مهمترین مسائل ایران در مورد تحوالت ه لحاظ در بلند مدت چه به لحاظ اقتصادي و چه ب .6

چابهار براي ایران هم یک دستاورد مهم اقتصادي  شود.افغانستان به آیندة بندر و پروژة ترانزیتی چابهار مربوط می

ان منافع داشت. ایروسعۀ روابط با شرق و آسیا، به جز چین تژیک و ژئواکونومیک باالیی براي تبود و هم ارزش استرا

زیادي در درگیر کردن هند در منطقه دارد و هند نیز اشتیاق زیادي براي حضور در خلیج فارس و آسیاي مرکزي دارد. 

یک  کشد.امکان را به طور بالقوه به چالش می وضعیت جدید افغانستان هم به لحاظ اقتصادي و هم استراتژیک، این

ا به این ت نستان با ترکمنستان و امتداد مسیر از چابهار تا ازبکستان خواهد بودافغا سناریوي معتبر، جایگزین کردن

 1.ترتیب، بدون عبور از افغانستان، این مسیر ترانزیتی دریاي عمان و اقیانوس هند را به آسیاي مرکزي متصل نماید

  

                                            
1 Vali Kaleji (2021) “the Taliban Takeover of Kabul and Implications for the India-Iran-Afghanistan-Uzbekistan Transit Corridor”. The 
JamesTown Foundation. 
https://jamestown.org/program/the-taliban-takeover-of-kabul-and-implications-for-the-india-iran-afghanistan-uzbekistan-transit-corridor/  
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کاهش یافته و در جایگاه دوم بعد از ترکمنستان قرار گرفته است، برتري ایران در تأمین  2019درصد در سال  27

 راي ایران را به دنبال دارد.بنزین و گازوئیل افغانستان پا بر جا است که مزیت استراتژیک ب

استراتژیک، یکی از مهمترین مسائل ایران در مورد تحوالت ه لحاظ در بلند مدت چه به لحاظ اقتصادي و چه ب .6

چابهار براي ایران هم یک دستاورد مهم اقتصادي  شود.افغانستان به آیندة بندر و پروژة ترانزیتی چابهار مربوط می

ان منافع داشت. ایروسعۀ روابط با شرق و آسیا، به جز چین تژیک و ژئواکونومیک باالیی براي تبود و هم ارزش استرا
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