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Abstract 

Afghanistan is a landlocked country. To overcome to its transitional and trading challenges needs to access to sea. 

Lack of access to sea is a crucial challenge for landlocked countries. As a result, each of landlocked countries attempt 

to find a solution for. By considering current struggles with neighboring countries, Afghanistan needs to find an 

alternative way to connect to industrial countries and international communities. The new alternative transitional way 

suggested by Afghanistan is Lajward way (Azure Way) Which links Afghanistan to Black Ocean through 

Turkmenistan, Azerbaijan, and Garcia, then by crossing from Turkey it joins to sea free zone. Two thousand years 

ago, through this historical transitional way Afghanistan exported its Azure to central Asian countries and Europe. 

This trading way is part of Silk Route which has a special significance. The aim of this review is to discuss economic 

and geographical significance of Azure Way is to clarify the tract, economic significance, strengths, weaknesses, 

opportunities and threatens of Azure Way. This study answers to the following questions; is the new trading way a 

good alternative to Afghanistan, and does it provide economic benefits to Afghanistan? The main source of data is 

selected from the reports of ministries of Finance, Economy and chamber of commerce. The findings of the study 

illustrate that Azure Route is the shortest and the most appropriate way for exporting and importing of goads for 

Afghanistan. Furthermore, Afghanistan will have a remarkable income by utilizing this route 
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 اهمیت جغرافیایی و اقتصادی راه الجورد

 سهیال حیدری

 دانشکده تعلیم وتربیه، دانشگاه جوزجان، جوزجان، افغانستاندیپارتمنت جغرافیه،  

 

 خالصه
ه بافغانستان کشوری است محاط به خشکه وهمیشه نیاز دارد تا برای فایق آمدن به چالش های ترانزیتی وتجارتی اش راه جدیدی را برای دسترسی 

و هریک از آنها تالش دارند تا  ندهستهای محاط به خشکه به آن روبرو چالشی است که تمام کشور  پیدا نماید. محصور به خشکه بودن آب های بحر

این مطالعه ه الجورد؛ انجام شد. هدف از که تحت عنوان اهمیت جغرافیایی و اقتصادی رامطالعه این ل این مشکل دریابند. ح راهی جدیدی برای

که آیا مسیر جدید ترانزیتی  ،ضعف ها، فرصت ها و تهدید ها بود مشخص نمودن مسیر راه الجورد، اهمیت اقتصادی راه الجورد، قوت ها، مروری

با استفاده از روش کتابحانه ی و جستجو در سایت های  این مرور، درافغانستان است؟ آیا مفیدیت های اقتصادی را در قبال دارد؟  بدیل مناسب برای

ان نش مطالعهفوق پرداخته شد. یافته های  شده از طریق وزارت های اقتصاد، وزارت مالیه و اتاق های تجارت، به مساله انترنتی و گزارش های نشر

مناسب ترین و کوتاه ترین راه برای اموال صادراتی و وارداتی افغانستان می باشد، که ساالنه عواید هنگفتی را به خزانه دولت می دهد؛ راه الجورد 

 سرازیر خواهد ساخت در صورتی که کدام چالش جدی متوجه آن نباشد. 
 

 واردات ،اقتصادی، ترانزیتی، محاط به خشکه، صادرات :کلیدی کلمات

 

 مقدمه .1

افغانستان مملکتی است، که به آب های آزاد بحری راه ندارد، 

 انکشاف، توسعه ورشد ارتباطات تجارتی و وصل شدن به دهلیز های

ترانزیتی، به هدف راه یافتن به آب های آزاد از اولویت های اساسی، 

. طی دهه های گذشته تا  [1]سیاست خارجی دولت افغانستان می باشد

 بنادر خشکه الحال، تمام داد وستد تجارتی کشور ما از طریق سرحدات و

به سایر نقاط صورت می گیرد، که این عمل کرد باعث بلند رفتن قیمت 

. [2] اموال گردیده درعقب مانی کشورما نقش خویش را ایفا نموده است

طی سال های اخیر پاکستان که بیشترین اموال وارداتی افغانستان از آن 

کشور صورت می گیرد یک سلسله مشکالت روز افزون وضع نموده که 

درنتیجه خسارات هنگفتی را تجار ملی افغان متقبل گردیده اند وبا وضع 

تعرفه های سنگین و کمر شکن و برخورد غیر اصولی مسوالن بندر و 

ک سنگین هراز گاه  کشور ما تحت فشار سیاسی و اقتصادی قرار ترافی

. بنآ نیاز است تا مسیرهای کوتاه تر و اقتصادی جستجو  [3]داده شده است

گردد که راه الجورد بنابر، کم هزینه بودن برای تجار و وصل نمودن 

کشور های آسیای میانه با سایر کشور های اروپا راه بدیل برای افغانستان 

عد می سازد. حکومت کنونی در دو سال اخیر، در عرصه دسترسی مسا

ه یی داشتکنندهبه زیربناها و دهلیزهای ترانزیتی، دستاوردهای امیدوار
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 ها در مورد عملیبرداری از راه الجورد و استمرار رایزنی است؛ بهره

شدن مسیر ترانزیتی تبدیل کردن افغانستان به دهلیز ترانزیتی منطقه، 

یی هم در پی هاست، که نتایج قابل مالحظه از این اهداف و تالشیکی 

داشته است؛ بنآ الزم است در مورد اهمیت جغرافیای، اقتصادی راه 

 ترانزیتی الجورد اطالعات الزم بدست آورد. 

 

محاط بودن افغانستان به خشکه و راه نداشتن به آب های آزاد بحری 

افغانستان از طریق راه خشکه با پرداخت باعث شده، تا اموال تجارتی 

مصارف گزاف از طریق کشور های همسایه صادر و به اقتصاد ملی 

کشورصدمه جبران ناپذیر وارد گردد، که این مسله خود مستلزم دقت، 

حاضر مشخص نمودن راه  مطالعه. هدف از [4,5]فکر و اندیشه می باشد

ی مناسب برای رشد الجورد، اهمیت اقتصادی راه الجورد و فرصت ها

اقتصاد افغانستان بود، که آیا مسیر ترانزیتی راه الجورد بدیل مناسب 

برای افغانستان است؟ آیا مفدیت اقتصادی را در قبال دارد؟ که به 

صراحت می توان گفت: مسیر ترانزیتی راه الجورد افغانستان را به آب 

 توسعه اقتصاد های آزاد بین المللی وصل نموده و باعث رشد، انکشاف و

کشور گردیده، افغانستان با استفاده از این مسیر می تواند از وابسته بودند 

به راه ترانزیتی خشکه کشورهای همسایه نجات یافته و از مصارف 

گزاف نیز جلوگیری بعمل آید، که در پژوهش حاضر در مورد مساله فوق 

 پرداخته شده است. 

 

 معرفی راه الجورد .2

افغانستان کشوری است محاط به خشکه، اکنون تالش دارد که راه 

جدیدی را بخاطر رسیدن به آب های آزاد بیازماید. این راه از همسایه 

های شمالی افغانستان می گذرد، که این کشور ها در گذشته اندک در 

راه الجورد مسیر ، 1شکل  دررقابت های سیاسی با افغانستان بوده اند. 

اروپا از افغانستان آغاز، از بندر ترکمن باشی کشور الی  آسیاترانزیتی 

ترکمنستان گذشته بعد با شهر باکوی آذربایجان در منطقه تفلیس گرجستان 

وصل می شود و از قارس کشور ترکیه گذشته افغانستان را به آب های 

. مسیر متذکره امن ترین و کوتاه نشان داده شده است آزاد وصل می کند

ه برای افغانستان شناخته است. زیرا در این راه از افغانستان تا ترین را

  به استانبول خطوط راه آهن و جاده برای رفت و آمد وسایط وجود دارد

و  نیترمطمئن ن،یتراز کوتاه یکیرا  ریمس نیدولت افغانستان ا [6,7].

تان از مرز افغانس رایاند زکرده فیافغانستان توص یها براراه نیترساده

 قیاز طر زیهم جاده و هم خط آهن وجود دارد. باکو ن یتا بندر ترکمنباش

دولت  یهایابیارز .جاده و خط آهن به قارس و استانبول وصل است

به  پاکستان یبندر کراچ قیافغانستان نشان داده که انتقال اموال از طر

و  ردیگیوقت م روز ۴۱جالل آباد در شرق افغانستان حدود  یشهر مرز

 نهیهزار دالر است. هز ۵از  شتریکاال ب ونیکام کیانتقال  نهیتنها هز

 ۱از  شیاست ب لومتریک ۰۲۲هزار و  ۶قزاقستان که  ریاستفاده ازمس

)راه الجورد( دو هزار و  هیتا قارس ترک یهزار دالر و از مرز تورغند

الله  ظیحف .[8]ت دالر اس ۰۲۲سه هزار و  شتریب یمتر و اندک لویک ۰۲۲

 جادیکه ا دیگویراه م نیا یتهایو محقق افغان درباره مز سندهینو ،یعماد

ها باعث نه تن هیگرجستان و ترک جان،یترکمنستان، آذربا ریجاده از مس نیا

بلکه باعث رونق  شود،یمنطقه م یکشورها انیدر م یرونق اقتصاد

ستان خواهد شد. افغان زین ییاروپا یبا کشورها یبازرگان تیتجارت و فعال

 .[9]سود خواهد برد یراه تجار نیبه طور گسترده از ا

 

   

 

 

 
 

 . [9]مسیر راه الجورد .1 شکل
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 دالیل انتخاب راه الجورد .3

عدم دسترسی به بحر یکی از عمده ترین عوامل یا علل عقب ماندگی 

اقتصادی کشورهای محاط به خشکه و روبه انکشاف شناخته شده است. 

 کشور 43مملکت محاط به خشکه ی جهان به تعداد  34هم اکنون از جمله 

آن ممالک روبه انکشاف شمرده می شوند که از ان جمله دو کشور آن  

 یالدیم 2312اروپای می باشد. در آخرین احصاییه ی که در ماه مارچ 

توسط دفتر پروگرام انکشافی ملل متحد در مورد شاخص های توسعه و 

انکشاف انسانی به نشر رسیده و نشان دهنده پیشرفت یک کشور در 

تعلیم وتربیه و صحت می باشد، واضح می سازد که  ساحات اقتصادی،

کشور که در نازل سطح انکشاف موقعیت دارند  9شش کشور از جمله 

در قاره  [10]. از جمله ممالک محاط به خشکه افریقایی می باشد

امریکایی جنوبی در ردیف سه کشوریکه در واپسین درجه انکشاف اخذ 

ر محاط به خشکه آن قاره یکی موقعیت کرده اند عبارت است از دو کشو

بولیویا و پاراگوایی و در قاره آسیا افغانستان در نازل ترین سطح انکشاف 

انسانی قرار دارد. اما در اورپا که کشور های محاط به خشکه آن به شان 

کشورهای ساحلی از مجرا های ساحلی ارتباط از قبیل شاهراه، خطوط 

ز لحاظ عدم دسترسی به بحر آزاد یا آهن و دریا ها بهره ورگردیده اند، ا

دوری از بحر متضرر نگردیده بلکه سطح اقتصادی شان به سطح 

اقتصادی کشور های مجاور و همسایه شان در تعادل بوده و حتی بعضآ 

فوق تر از آنها می باشند، مانند کشور های لوکزامبورگ، سویس، 

ها را به انزیتی آنلختنشتاین و اتریش. تسهیالت که آنها دارند مشکالت تر

 . [11] نحوه شایسته و اطمینان بخش حل کرده است

 

افغانستان که طی سال های طوالنی و دراز یگانه راه ارتباطی اش 

را با بحر استفاده کرده و قسمت عمده تجارت آن با کشورهای خارج از 

طریق میسر بندر کراچی پاکستان اجراء می گردید، از انجاییکه پیوسته 

ت پاکستان در بی ثباتی افغانستان نقش برازنده دارد، لذا روابط مداخال

بین هردو کشور اکثرآ تیره می بود و ان کشور هم طور خصمانه مانع 

تجارت عادی و نورمال افغانستان می گردید.این مداخالت معطلی های 

بی مورد در خروج و دخول امتعه تجارتی از بندر کراچی سبب خرابی 

ار افغانی مخصوصآ ضایع بعضی آنها از قبیل مواد کیفیت اموال تج

خوراکه، ادویه و امثال آن شده و موجودیت فساد گسترده در ان کشور 

مانع پیشرفت اقتصادی افغانستان می گردد. اما به مشکل تجارتی و 

ترانزیتی افغانستان سال به سال افزوده می شد و تاجران افغانی بیشتر از 

رکت های تجارتی یکی بعد دیگر به سقوط و پیش متضرر می گردید. ش

  [12].  رکود مواجه بود و ازتجارت پیشه گان کاسته می شد

 

از همین لحاظ افغانستان پیوسته در جستجوی راه حل این معضله 

بود و راه های بدیل را تفحص می کرد که خوش بختانه در سال های 

دوامدار با همکاری اخیر جهت یافتن راه های بدیل با اثرسعی و تالش 

جامعه جهانی و موسسات بین المللی توانست میسر های را بیابد تا از 

مشکالت و جنجال های پاکستان راحت شوند. البته در پهلوی این 

امیدواری ظهور کشورهای محاط به خشکه مذکور را واداشت که در 

نچه اجهت تامین منافع خود؛ راه های بدیل را جستجو و پیشکش نمایند. چن

 1491قوس  13در عالمیه نهایی پروسه قلب آسیا استانبول منتشرشد 

تحت عنوان )اتصال امنیتی و اقتصادی به منظور بهبود وضعیت در 

منطقه و قلب آسیا( تاکید گردیده که افغانستان منحیث یک پل و معبر 

طبیعی زمینی در راستای گسترش ارتباطات منطقوی بین کشورها نقش 

اشته و از مساعی افغانستان جهت استفاده از موقعیت خاص سازنده را د

جغرافیای آن به منظور همکاری های اقتصادی در منطقه و وسیعتر از 

آن تاکید به عمل آمده است. لذا به اثر این مساعی و کوشش های پیگیر، 

عالقه و منافع کشور های منطقه راه بدیل جهت تجارت و ترانزیت 

 [13]. دافغانستان ایجاد گردی

 

روی همین دلیل وزارت امور خارجه کشور بعد از غور و بررسی  

راه الجورد را که جزء راه ابریشم می باشد طرح آن، میان افغانستان، 

ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان وترکیه در ترکمنستان به توافق رسیدند. 

هزار سال قبل الجورد و سایر سنگ  راه تاریخی الجورد که حدود دو

های قیمتی افغانستان ازین مسیر به کشور های قفقاز، روسیه، 

دیگرکشورهای اروپایی و شمال افریقا صادر می شد  که دلیل اصلی 

ارسال تولیدات داخلی  2شکل .  [14]انتخاب راه الجورد نیز همین است

این مسیر از که  افغانستان از راه الجورد به اروپا را نشان میدهد

کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان به دریای سیاه و عبور از 

» ترکیه با آب های آزاد متصل می شود به این صورت از بنادر

ا ختم می گردد، و ب« ترکمن باشی»آغاز و به بندر « آقینه»و « تورغندی

و پس در « آذربایجان» پایتخت « باکو»گذشتن از دریای خزر به 

یاه و باتومی دریای س« پوتی»تا بنادر « گرجستان»پایتخت « تفلیس»

رفته و از آن جا به قارس در ترکیه و در نهایت به بندر استانبول به اروپا 

[15]. متصل می شود
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 .[8]راه الجورد به اروپا  زافغانستان ا یداخل داتیولارسال ت .2شکل 

 SWOT الجورد با استفاده از فورمول تحلیل راه .4

راه الجورد را میتوان با استفاده از فورمول ذیل به ساده گی مورد 

 تحلیل و ارزیابی قرار داد. اجزای این فورمول عبارت اند از:

 قوت Strength 

 ضعف Weakness 

  فرصتOpportunity 

  تهدیدThreat 

 

 قوت ها  1.3

  افغانستان را به آب های آزاد وصل می سازد، راه الجورد که

کوتاه ترین، ارزان ترین و مطمین ترین مسیر برای کاالی 

 های ترانزیتی این کشور شناخته شده است

  بر اساس موافق نامه اخذ شده بین کشور های ذیدخل هیچ

محدودیتی و موانع باالی کاالی های افغانی در این میسر 

 وجود ندارد

 اعث کاهش وابستگی افغانستان به اموال مسیر الجورد ب

کشورهای ایران و پاکستان شده و همچنان کم هزینه و 

 اقتصادی می باشد

  راه الجورد یکی از مهمترین دست آورد ها و ابتکارات

افغانستان، جهت فعالیت های دیپلوماسی و اقتصادی در منطقه 

 می باشد

 ه میان تجارت، ترانزیت و ترانسپورت دوجانبه و چندجانب

 یابدکشورهای امضا کنندۀ راه الجورد گسترش می

  با عضویت کشورهای بیشتر، امکان دسترسی افغانستان به

 شود.بحر، بیش از گذشته می

 آیدقیمت ترانزیت و تجارت با این کشورها پایین می 

 تواند از خطوط آهن و کشتی این کشورها استفاده افغانستان می

 . [16]کند 

 

 ضعف ها 2.3

 نبود راه آهن در جغرافیای داخلی افغانستان 

 وابسته بودن افغانستان به کشور های جهان اول 

  نبود سرمایه کافی 

 . عدم حمایت دولت از سکتور خصوصی 

 نبود امنیت 

 .مداخالت کشور های همسایه 

 

 فرصت ها 4.3

 .برداشت هزینه کمتر در انتقال اموال نسبت به مسیر پاکستان 

  کننده کشور های اروپایی و آسیایافغانستان وصل 

  رونق فعالیت های تجارتی به کشور های اروپای و سود برای

 افغانستان

  کاهش وابستگی افغانستان برای انتقال کاال، از راه کشورهای

 پاکستان ایران و

  میلیارد دالری چین در این مسیر ۱۲سرمایه گذاری 

 ین ه از اشانس بزرگ برای کشورهای اسیای مرکزی با استفاد

 . [17]مسیر
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 چالش ها 3.3

 نبود امنیت و عدم موجودیت جاده های مطمئن در افغانستان 

  واکنش کشور روسیه 

 واکنش کشور پاکستان 

 واکنش کشور ایران. 

 

 اهمیت راه الجورد برای افغانستان .5

ا نیاز است، ت ٲافغانستان یک کشوری که به بحر آزاد راه ندارد بن

ها پیدا کند. برای ترانزیت و تجارت خود مسیرهای خوبی به آب

های سیاسی، امنیتی و سایر مشکالت ترانزیتی، باعث شد تا این چالش

های بدیل برای رسیدن به بحر و ارتباط با کشور در جستجوی راه

کشورهای صنعتی و سایر کشورهای جهان شود. در این زمینه راه 

 . [18]رود های مهم برای افغانستان به شمار میی از بدیلالجورد یک

 

 اهمیت راه الجورد برای کشورهای منطقه .6

نبود امنیت در افغانستان، عدم همکاری بعضی از کشورها مانند 

ایران و روسیه، از جمله چالش های است که در برابر مسیر راه الجورد 

دالری کشور چین نوید  میلیارد 33قرار دارد. اما سرمایه گذاری حدود 

امیدوار کننده و فرصت مناسب برای عملی نمودند این طرح می 

همچنان این مسیر فرصت های مناسب و زمنیه رشد اقتصاد .  [19]باشد

خارخی را برای کشور منطقه نیز مساعد نموده است. کشور های مانند 

ه این دترکمنستان، اذربایجان و گرجستان از جمله کشور های مستفید شون

مسیر می باشند، که با عملی شدن این طرح ممالک متذکره به راحتی می 

توانند منابع معدنی مانند نفت و گاز؛ مواد مورد نیاز فابریکات کشورهای 

قاره اروپا و کاال های تجارتی خویش را به بزرگترین مراکز تجارتی 

مسیر .  [20]جهان منتقل و به فروش رسانیده سود هنگفتی را عاید شوند

راه الجورد زمینه رشد و توسعه را نه تنها برای کشور روبه انکشاف 

مانند افغانستان مساعد می سازد، بلکه برای کشورهای منطقه نیز سود 

فراوانی دارد، که وصل شدن کشورهای آسیای مرکزی به بازار های 

 تجارتی جهان، باعث کاهش وابستگی این کشورها به روسیه خواهد شد. 

 

 یافته ها .7

 استفاده از موقعیت جغرافیایی برای انکشاف اقتصادی 

 اتصال افغانستان به آب های آزاد 

 عدم وابستگی افغانستان به کشور پاکستان 

 افزایش عواید داخلی 

 عرضه اموال افغانی به مارکیت های جهانی 

 فرصت مناسب برای تجار ملی 

 فرصت مناسب برای رشد اقتصاد 

 برای قوای بشری فراهم نمودن زمینه کار 

 .تقویت همکاری در بخش های مختلف بین کشور های عضو 

 

 نتیجه گیری .8

درک این موضوع ساده می باشد، که افغانستان یک کشور محاط 

به خشکه برای رسیدن به بازار های جهانی بطور طبیعی با چالش های 

متعددی مواجه است. اگر طمع کشورهای همسایه برای قبض نمودن منابع 

و همچنین بدست  عی )آب، خاک، منابع معدنی و چراگاه( طبی

بازار این کشور را به وضعیت محاط به خشکه بودن این کشور   گرفتن

اضافه کنیم، بدون شک مشکالت افغانستان در رسیدن به کشور های دور 

سال پسین  11دست ده ها برابر افزایش پیدا می کند. افغانستان حد اقل در 

تاج شهروندان خود، امتیاز بسیار کالن به دو کشور برای تأمین مایح

همسایه خود قایل شدند که نتیجه این امتیاز دهی برای ملت افغانستان ده 

ها میلیارد دالر هزینه داشت؛ ولی در عوض تولیدات داخلی کشور با 

رکود و ورشکستگی مواجه شد. نتیجه امتیاز دهی به همسایه ها و راضی 

نگهداشتن دروازه های ترانسپورتی شان برای کردن آنها برای باز

شغل از بین  افغانستان عالوه بر ورشکستگی مولدین داخلی، صدها هزار

رفت و مردم از بی کاری روانه کشورهای خارجی شدند. در سه سال 

اخیر خوشبختانه که رویکرد حکومت افغانستان در قبال بعضی کشور 

ملی نموده است و حکومت در  های همسایه تغییر مثبت برای حفظ منابع

نقطه ضعفی که از مدت   عرضه فعالیت های اقتصادی در تالش شد که

ها قبل احساس می کرد را ترمیم کند. برای همین منظور از موقعیت 

که   روی دست گرفته است  جغرافیایی مهم کشور استفاده موثرتری را

یث الجورد به ح  یکی از این تالش های موثر راه ترانسپورتی بین المللی

برای رسیدن به اروپای شرقی و اروپای غربی می « راه بدیل»  یک

باشد. راه ترانسپورتی بین المللی الجورد که موافقتنامه آن در 

در عشق آباد بین جمهوری اسالمی افغانستان، جمهوری  1491  عقرب

اء به امض  ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان و ترکیه

 ید.رس
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با طرح و عملی نمودن راه الجورد افغانستان، که سالیان متمادی به 

چالش های ترانزیتی مواجه بود رهایی یافته، این عمل باعث کاهش 

وابستگی افغانستان به کشور های همسایه مانند ایران و پاکستان می شود. 

 عالوه بر افغانستان کشورهای آسیایی مرکزی ازجمله مستفید شونده گان

این مسیر بوده، که با عملی شدن این طرح کاال های تجارتی خویش را 

به بزرگترین بازار های جهانی عرضه نموده این عمل باعث کاهش 

 وابستگی شان به بزرگترین قدرت شرق یعنی روسیه می شود.
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