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Khaf-Herat-China Railway; a Transition Opportunity to 
Geo-Economic Situation 
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Aims & Backgrounds Analyzing how the international rail network is being developed and expanded 
from Iran to Afghanistan and China, either directly or through Kyrgyzstan and Tajikistan, can facilitate 
transport and cultural links with Europe and the Western world. Construction of a railway from Khawaf 
in eastern Iran to Herat, Afghanistan, and the creation of the Herat Railway Corridor to Kashgar, China are 
the main focus of this article which create a good basis to develop infrastructure, economic investment 
especially in mines and facilitation of interaction among countries. When this strategic plan is completed 
and implemented, it provides a good framework for infrastructure development, economic investment, 
especially mining, interaction and exchange between countries. The geopolitical and geostrategic 
position of this land makes it a geoeconomic situation.
Conclusion Despite the important functions, threats and challenges to this strategic plan are; 1- Delays 
by the Iranian government in completing the Khaf to Herat railway, 2- Possibility of Russian railway 
extension from Mazar-e-Sharif to Herat and Kabul following the construction of a newly constructed 
railway from the Heiratan area on the Uzbekistan border to Mazari Sharif, 3- Possibility of extension 
of Indian subcontinent railway from Spin Boldak Pakistan to Kandahar Afghanistan and weakening 
Herat geoeconomic situation in near future. Any neglect of the railway construction on the Khaf route to 
Kashgar will result in irreparable international losses for European countries, China and the countries of 
the region, especially Iran and Afghanistan in the future.
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  دهیچک

از  المللیآهن بینتحلیل چگونگی ایجاد و گسترش شبکه راه: هازمینهاهداف و 
ایران به افغانستان و چین به صورت مستقیم یا از طریق عبور از قرقیزستان و 

کننده ارتباط و مناسبات ترابری و فرهنگی با اروپا و تسهیل تواندمیتاجیکستان 
از خواف در شرق ایران به  آهنراهجهان غرب باشد. در صورت تکمیل و احداث 

آهن هرات به کاشغر چین بستر مناسبی برای هرات افغانستان و ایجاد کریدور راه
ویژه در معادن، تعامل و تبادل ه اقتصادی ب گذاریسرمایه، هازیرساختتوسعه 

این طرح احیای راه ابریشم و تمدن نوین شرقی را  .آیدوجود میه بین کشورها ب
زند و وضعیت ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک این اه مردم رقم میبرای توسعه و رف

  کند.سرزمین را تبدیل به موقعیت ژئواکونومیک می
 ؛این طرح راهبردی هایچالشتهدیدها و  ،با وجود کارکردهای مهم گیری:نتیجه

امکان امتداد  -۲، »خواف به هرات«آهن خیر دولت ایران در تکمیل راهأتعلل و ت -۱
تازه  آهنراهبا معیارهای روسی از مزار شریف به هرات و کابل در ادامه  نآهراه

امکان امتداد  -۳ و احداث شده از منطقه حیرتان در مرز ازبکستان به مزار شریف
با معیار شبه قاره هند از اسپین بولداک پاکستان به قندهار افغانستان و  آهنراه

 هرگونه غفلت از .؛ هستندنزدیک تضعیف موقعیت ژئواکونومیک هرات در آینده
 ناپذیری برایجبران المللیبینآهن در مسیر خواف به کاشغر، خسارات احداث راه

ویژه ایران و افغانستان در آینده ه کشورهای اروپایی، چین و کشورهای منطقه ب
  پی خواهد داشت.  در

خواف به هرات، کریدور هرات به کاشغر، راه ابریشم، خواف به کاشغر،  آهنراه: هاکلیدواژه
   موقعیت ژئواکونومیک
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  مقدمه
شدن و استفاده از فضای مجازی و در عصر ارتباطات و جهانی

الکترونیکی، تعامل واقعی و به ویژه تسهیل روابط اقتصادی و 
کاالیی و ایجاد فضای اجتماعی اهمیت بسیار دارد. مناسبات 
تولیدی و تجاری در جامعه مدرن بیش از پیش وابسته به نظام 
ترابری و سیستم حمل و نقل کشورهاست و در مناطقی مثل شرق 

 اندگرفتهجهان قرار  هایخشکیکشور افغانستان که در قلب  ایران و
دارد و بدون وجود آن،  العادهفوقاهمیت  آهنراهسراسری  هایشبکه

های آزاد جهان یا حمل و نقل کاالها به دیگر دسترسی موثر به آب
مناطق، همچون غرب ایران و کشورهای اروپایی، بسیار دشوار و در 

آید وجود می بههای انرژی تحولی که در قیمتبلندمدت با توجه به 
  اقتصادی است. غیر

ظهور قدرت روز افزون اقتصادی چین در جهان و خیزش اقتصادی  
کشور بزرگ هندوستان در آینده و اهمیت روابط اقتصادی بین اروپا 
و این مناطق، بر اهمیت استراتژیک موقعیت ایران و افغانستان به 

رق و عالم افزوده و به تدریج مسیر و زمان عنوان حلقه واسط بین ش
کند. شرق ایران مسیر اصلی حمل کاالها الویت بیشتری پیدا می

جاده ابریشم پررونق قدیم است که در اثر تحوالت ژئوپولتیک قرن 
بر شمال شرقی و غربی ایران، از یک سو  هاروسهیجدهم و تسلط 

شده و از سوی  مرزهای آهنین اتحاد جماهیر شوروی در آن ایجاد
ور هند و پاکستان و تشکیل کشدیگر، سیطره انگستان بر شبه قاره

افغانستان انسدادی طوالنی در آن به وجود آورده است. با گسترش 
بزرگ برای حمل  هایکشتینظام حمل و نقل دریایی و استفاده از 

کاال در مناطق جنوبی ایران و هند، این کریدور بزرگ ترابری و تمدنی 
به زوال رفت و بن بستی تاریخی در مناطق شرقی آغاز شد که به  رو

موجب آن، فقر عقب ماندگی و ناامنی در این سامان گسترش یافت، 
ای که برخی از کارشناسان غربی، افغانستان را پایان جهان به گونه

متمدن و مظهر ظهور ناامنی، مواد مخدر، النه ایجاد تروریسم افراطی 
دانند و از سرزمینی که حقوق زنان و کودکان می و مصدر اجحاف به

، تصویری به مراتب عقب مانده تر از بودهروزگاری قلب تمدن آسیا 
  کنند.آفریقا ترسیم می

از آنجا که افغانستان و تاجیکستان محاط در خشکی هستند، ایجاد 
المللی برای توسعه آنها اهمیت استراتژیک دارد و بین آهنراهشبکه 
داستان مناسب در این کشورها، شرق ایران که هم آهنراهث با احدا

با همسایه مرزی خود است نیز از بن بست تاریخی، اقتصادی و 
های اجتماعی و اقتصادی شود و موقعیتاجتماعی رها می

برای پیشرفت و توسعه این منطقه به وجود خواهد  ایالعادهفوق
تک به موقعیت آمد و بدین ترتیب، گذار از وضعیت ژئوپولی

ژئواکونومیک میسر خواهد شد. در دو دهه اخیر، با ایجاد و 
شمال شرقی به جنوب شرقی از شهرهای  آهنراهاز شبکه  برداریبهره

تجن و سرخس در مرز ترکمنستان و مسیر مشهد به بافق و 
بندرعباس و احداث بخشی از مسیر غرب به شرق از طریق تربت 

برانگیخته شد و با  ایتازهرات امیدهای حیدریه، خواف، سنگان تا ه
امتداد این مسیر از افغانستان به چین، هند و کشورهای آسیای 

های اصلی تمدن نوین شرقی برای رفاه حال مردم و میانه زیرساخت
توسعه این مناطق بنیان نهاده خواهد شد. فاز اول این پروژه از غرب 

 ١٣٨٠ویب آن در سال حیدریه تا سنگان پس از تصبه شرق از تربت
 ١٣٨٤تا سال  ١٣٨١در قانون بودجه مجلس شورای اسالمی از سال 

گردید، اما مساله این است که در اجرای فاز  برداریبهرهاحداث و 
نام دارد و سیاستگذاری و » خواف به هرات«دوم که پروژه 

 و و منافع ملی شودمیریزی آن بیشتر به دولت ایران مربوط برنامه
دهد ثیر قرار میتأدو کشور ایران و افغانستان را تحت  المللیبین

اینکه بخشی از زیر  رغمعلیخیر طوالنی روی داده است. أتعلل و ت
های این مرحله از پروژه تا شهر زنده جان افغانستان به انجام سازی

رسیده ضروری است این پروژه با تکمیل و تداوم آن تا شهر هرات 
اجرا شود و اقدامات بعدی با کمک به دولت  ترچه سریع هر

افغانستان برای اتصال شبکه به شهر مزار شریف در والیت بلخ 
تر افغانستان فراهم گردد. مشکل و مساله اصلی زمانی نمایان

خیر در اجرای این پروژه تهدیدهای راهبردی أشود که بدانیم تمی
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ه انستان را رقم زدبرای منافع ملی دو کشور ایران و افغ المللیبین
 هایفرصتاست و کشور رقیب به ویژه روسیه که همواره مترصد 

ست هرگز آرزوی دسترسی اکردن افغانستان و ایران خاص برای قبضه
های آزاد جهان و خلیج فارس را از دستور کارهای راهبردی به آب

است مشکل اصلی در تفاوت و تعارض عرض ریل  نکردهخود خارج 
آهن همسایه افغانستان وجود ها برای سه شبکه راهو مختصات آن

فرانسوی و  –آهن با استاندارد آلمانی راه -١دارد که عبارتند از : 
آهن با راه -٢متر)، میلی ١٤٣٥ایران و چین (ریل با عرض  آهنراه

 -٣میلی متر)  ١٥٢٠معیارهای روسی در آسیای میانه (ریل با عرض 
 ١٦٧٦اره هند در پاکستان (ریل با عرض آهن با معیارهای شبه قراه

آهن خود را متر) هر کشوری که موفق شود معیارهای شبکه راهمیلی
در افغانستان گسترش دهد به موفقیت بیشتری در گسترش شبکه 

ثیر بر امور اقتصادی و اجتماعی آن کشور دست خواهد یافت. أو ت
با معیارهای  هنآراهاز  برداریبهره، احداث و گذاریسرمایهروسیه 

روسی از حیرتان در مرز ازبکستان تا مزار شریف در افغانستان راه 
خیر و تعلل دولت ایران در اجرای پروژه خواف به هرات و أبعد از ت

گسترش شبکه ریلی اروپا به داخل آن کشور، به واسطه کمک به 
دولت ازبکستان به سرعت انجام داد و امکان ادامه معیارهای روسی 

. در صورت انجام این امر پروراندمیه هرات و کابل را در سر را ب
ایران و اروپا در هرات متوقف و  آهنراهقلمرو و دامنه شبکه 

کیلومتری  ١٠٢گیر خواهد شد. از سوی دیگر اگر پاکستان مسیر زمین
هند احداث نماید، اسپین بولداک به قندهار را با معیارهای شبه قاره

ک هرات به شدت تضعیف و مبادالت ایران و موقعیت ژئواکونومی
افغانستان به حداقل ممکن خواهد رسید. فرضیه اصلی ما در این 
مقاله این است که هر چه خط ریلی روسی بیشتر در افغانستان، 
نفوذ کند و یا هرگونه اقدام پاکستان برای امتداد خط آهن خود به 

های با استاندارد خط آهن المللیبینافغانستان قبل از آنکه شبکه 
ایرانی گسترش یابد، آرزوهای ارتباط بین غرب عالم به شرق  -اروپایی

از اروپا تا چین از مسیر ایران  آهنراهجهان را با هدف اتصال خطوط 
مواجه خواهد کرد. حداقل  ایعدیدهو افغانستان با موانع و مشکالت 

 آهنراهکاری که دولت ایران الزم است انجام دهد تسریع در تکمیل 
از آن است که با انجام این مهم کشور  برداریبهرهخواف به هرات و 

چین با عالقه بیشتری در صدد اتصال شبکه ریلی خود به افغانستان 
اظ اقتصادی و برخواهد آمد. دولت و مردم افغانستان از اینکه به لح

اجتماعی به جرگه کشورهای آسیای میانه بپیوندند و یا وابستگی 
بیشتری به پاکستان داشته باشند و با احداث سه خط متفاوت 

ترین زیرساخت گانه در مهمآهن دچار آشفتگی و پریشانی سهراه
بدیهی است که این کشور با  .المللی خود شوند نگران هستندبین

المللی آسیایی و اروپایی امید و امکان توسعه یناتصال به شبکه ب
  تری پیدا خواهد کرد. بیشتر و سریع

  

  یروش شناس
های های روشدر این پژوهش از روش کیفی و ترکیبی از تکنیک

اسنادی و تاریخی بر مبنای استفاده از اسناد، مدارک، اطالعات، منابع 

د المللی وجوبینآرشیوی و آمار رسمی و معتبر که در سطوح ملی و 
هایی است دارد استفاده شده است و این امر ضرورت همه پژوهش

 ها وکه با برد کالن و در سطوح گسترده به بررسی علمی پدیده
	,Tavakol]پردازندهای عینی میواقعیت 1990:	 . در [46
های استنتاجی برای گیری از اسناد و تاریخ گاهی محقق از روشبهره

	,Giddens]کند ها استفاده میتحلیل پدیده تکمیل اطالعات و

2004	 ;	Saroukhani,	2004] روش اسنادی مبتنی بر نوعی .
توصیف و تفسیر است که از تحلیل مجموعه اسناد و اطالعات معتبر 

در این روش زبان  [Bailey,1994]شود حاصل می هادرباره پدیده
گیرد و از نظر یمکتوب و اطالعات موجود مورد توجه و استناد قرار م

شود های پارادایم تفسیری نزدیک میلفهؤشناخت و تکنیک به م
[Mogalakwe,	 بررسی هر سند مثل  گاسفیلد. از نگاه [2006

نگریستن از شیشه پنجره به درون اتاق است که پژوهشگر از طریق 
  .[2004	al,	et	Flik]کند ها را نظاره میها و واقعیتآن افراد، کنش

ذاری گویژه به امر سیاسته تاریخی به جغرافیا و سیاست بدر روش 
شود. این روش مبتنی بر واحد تحلیل ریزی پرداخته میو برنامه

کشوری یا چند ملیتی است و در هرگونه بررسی بر دامنه و قلمرو 
ها با بهره از یک مدل کید دارد و این نوع پژوهشأ ملت ت -دولت 

ها زمانی، پیوستگی و حذف بدیلعلی براساس علیت مشروط ترتیب 
ای . در روش اسنادی به شیوه[1997	Neuman,] هستنداستوار 

دقیق و موشکافانه به مداقه در اسناد و استفاده از آنها در تحلیل 
	,Manesh	Erfan	&	Fasaee	Sadeghi]شودها پرداخته میپدیده

2015].  
داث در فرایند بررسی موضوع این پژوهش و تحلیل چگونگی اح

ها وجود ای از اسناد و گزارشآهن خواف، هرات و چین مجموعهراه
دارد و با توجه به اهمیتی که این طرح مهم راهبردی برای توسعه 

ها در ایران، افغانستان، چین و ازبکستان در کشورها دارد دولت
های معتبری در این های اخیر مدارک، اسناد، اطالعات و گزارشسال

 آهناند. با توجه به اینکه بخشی از محور راهدهخصوص منتشر کر 
تربت حیدریه، خواف و سنگان در ایران اجرا شده و همچنین با 

های منقطع در افغانستان و آهن در مسافتعنایت به سابقه راه
آهن از منطقه حیرتان به مزار شریف، برای تداوم این اجرای راه
ن و گسترش آن در بین ها و ایجاد شبکه ریلی در افغانستاپروژه

کشورهای مشترک المنافع اطالعات، مدارک و اسنادی در این 
خصوص وجود دارد که در این پژوهش براساس هدف گذار از محور 

ها و تبدیل آن به یک ژئوپولتیک و جغرافیایی اجرای این طرح
فرصت و ایجاد موقعیت ژئو اکونومیک مورد بررسی و تحلیل قرار 

  گرفته است.
به معنی  (Documents)با رعایت تمایزی که در تعریف اسناد 

اطالعات نوشته شده استاندارد یا ثبت شده برای بیان بخشی از 
به معنی هر بیان نوشته  (Records)واقعیت از تعریف مدارک 

	,Guba	&	Lincoln]شده  در این پژوهش، مفاهیم و  [1985
عات ها و موضوپدیده واژگان کلیدی که رکن اصلی برای ارایه تفسیر

	Flikدر روش اسنادی است et	 al,	 2004:	 284;	 Bryman,	



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یسالم یمبایابراه دریغالمح ۳۹۲

   ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۳۴دوره                                     نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

1988:	 اند. اسناد دست اول همانند به دقت انتخاب شده [68
های رسمی ملی و های مربوط به سازمانها و نامهنامهتفاهم
	,Bailey]المللی بین و اطالعات و آمار ثانویه  [2008:240

[Stewart	&	Kamis,	1984:	1]  عمدتا نوشتاری و مستخرج از
بندی گیری پژوهش دستهمعتبر براساس هدف و جهت هایگزارش
اند. داشتن اصالت، اعتبار و معنادار بودن، اصل حاکم بر قبول شده

گیری از اسناد براساس شیوه یا رد هر یک از اسناد بوده است. نمونه
اهداف  با توجه به محور و [276	2013:	Flik,]تعمدی و نظری 

ای محقق در این تحقیق، اطالعات موثق، مشاهدات و تجربیات حرفه
موضوع خاص انجام شده است. استفاده از برخی از منابع دست اول 

ریل های شرکت سوفنامههمانند دسترسی به گزارش و تفاهم
ای در مجلس شورای ها و اسناد قانونی و بودجهفرانسه و نامه

اسالمی و دولت درباره بخش مهمی از موضوع این پژوهش مزیت 

دیگری است که برای اولین بار در یک پژوهش علمی گزارش 
های معتبر ملی های ثانویه مندرج در گزارششود. استفاده از دادهمی

بندی و گزارش منظم آنها همانند آنچه در المللی  و طبقهو بین
ای آمده است به ابعاد کاربردی و توسعه ١و نمودار  ٢و  ١جدول 

پژوهش یاری رسانده است. واژگان کلیدی آنگونه که برای راهنمایی 
های اسنادی و تاریخی رایج و تعهد به موضوع اصلی در پژوهش

های است برای دستیابی  به مطالب  مهم در منابع اصلی، در بررسی
ستفاده شده است. در مرحله بعد ای و در منابع الکتریکی اکتابخانه

واالت پژوهش ئمند اسناد و مدارک با بازنگری در سبه مرور نظام
مند مانند یک پرداخته شده است. در روش این پژوهش مرور نظام

 ریزی شدهکند و با شناسایی دقیق، منظم و برنامهغربال عمل می
پدیده و تری از توان ابعاد عمیقاسناد و مدارک موضوع پژوهش می

  . [92	2003:	Hall,]واقعیت را نمایان کرد 
  

  ۱۳۸۱اعتبارات طرح تسهیل حمل و نقل از مرزهای شرقی ایران در بودجه سال  )۱جدول 
  مبلغ اعتبار  نام پروژه  ردیف
  میلیارد لایر در سال ۱۲۰  احداث راه آهن و بهسازی و آسفالت راه های استان خراسان  ۱
  میلیارد لایر در سال ۱۰۰  هرات -سنگان-راه آهن تربت حیدریه   ۲
  میلیارد لایر در سال ۶  تایباد -خواف -رشتخوار -آسفالت راه تربت حیدریهبهسازی و روکش   ۳
  میلیارد لایر در سال ۷  دوغارون -تایباد -قائن (ابراهیم آباد) -بهسازی و آسفالت راه خواف  ۴
  میلیارد لایر در سال ۷  دوغارون -تایباد -تربت جام -بهسازی و آسفالت راه فریمان  ۵
  میلیارد لایر در سال ۷۰  راه های استان سیستان و بلوچستانبهسازی و آسفالت   ۶
  میلیارد لایر در سال ۳۰  خاش -بهسازی و آسفالت راه زاهدان  ۷
  میلیارد لایر در سال ۳۰  ایرانشهر -نیک شهر -بهسازی و آسفالت راه چابهار  ۸
  میلیارد لایر در سال ۱۰  میلک -احداث و بهسازی راه زابل  ۹

  

  از افغانستان به اروپا، روسیه و دریاهای آزاد جهان آهنراهفاصله  )۲ جدول
  آهن افغانستان تا اروپافاصله راه
  کیلومتر ۱۹۱  هرات -خواف
  کیلومتر ۱۷۰  سنگان (معدن) -هرات
  کیلومتر ۵/۱۴۶  تربت حیدریه -سنگان

  کیلومتر ۵/۱۰۷  مشهد) -ایستگاه کاشمر (دوخطه تهران -تربت حیدریه
  کیلومتر ۸۳۳  تهران -کاشمر ایستگاه
  کیلومتر ۹۵۸  ایستگاه رازی (مرز ترکیه) -تهران
  کیلومتر ۲۲۱۵  استانبول -مرز ترکیه -هرات

  آهن افغانستان تا خلیج فارسفاصله راه
  کیلومتر ۱۷۰  سنگان ( معدن) -هرات
  کیلومتر ۵/۱۴۶  تربت حیدریه -سنگان

  کیلومتر ۵/۶۰۵  بافق -تربت حیدریه

  کیلومتر ۶۲۶  بندرعباس  -بافق

  کیلومتر ۵۴۵  زاهدان  -کرمان
  کیلومتر ۱۵۴۸  های آزاد خلیج فارسآب -هرات

  آهن پیشنهادی در داخل افغانستانفاصله قطعات پیشنهادی راه
  کیلومتر ۵۵۵  لشکرگاه  -هرات

  کیلومتر ۱۳۶  قندهار -لشکرگاه
  کیلومتر ۴۹۵  کابل  -قندهار
  کیلومتر ۱۰۱  (جنوب شرقی) اسپین بولداک -لشکرگاه
  کیلومتر ۴۰۹  تراکو (جنوب غربی) -لشکرگاه

  کیلومتر ۵۸۷  آمو دریا (مزار شریف و شمال به طرف روسیه) -لکاب
  کیلومتر  ۸۰  شده) حیرتان (با خط روسی اجرا -مزار شریف
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ی هادرک بهتر نشانه ها برایلفهؤبندی مفهومی و تعیین مطبقه
ساختاری متون و تصریح این نکته که بر حسب روش تحلیل محتوا، 

ا هگوید؟ نیز در بررسی اسناد و گزارشمتن هر سند و مدرک چه می
	,Flik]رعایت شده است  2013:	 . تفسیر نظری آماری از [277

های پژوهش طبق جدول ها و یافتهتحلیل مجموعه داده
نجام شده است و در تحلیل مجدد اسناد و های اسنادی اپژوهش
های منطقی و فراوانی ها، به استداللها با ارزیابی دوباره فرضیهداده

ی های تجربهای نظری مبتنی بر واقعیتتکرار آنها برای استنتاج
ت اس نظرانهای اجتماعی مد نظر صاحبآنگونه که در بررسی پدیده

[Bebby,	2009].  
بندی برای ارایه نقطه گزارش نهایی و جمعتوجه شده است و در  

های نظرات مستخرج از منابع متعدد دو معیار مهم در تبیین
های اسنادی یعنی "بسندگی معنایی" بر پایه روایتی تفسیری روش

ها، قابل اعتماد و باورپذیر و "بسندگی علّی" یعنی شناخت زمینه
	&	Benton]ها و پیامدهای متنوع مالحظه شده است استدالل

Crib,	2007:157] به منظور افزایش اعتبار روش پژوهش شیوه .
سازی" یعنی استفاده از منابع معتبر (به ویژه و خط مشی "سه سویه

المللی)، مراجعه به منابع متنوع و منابع دست اول ملی و بین
متعدد، مشورت با متخصصان و خبرگان و رعایت موازین اخالق 

وش اسنادی) مالک و معیار مراحل پژوهش (به خصوص در ر
  مختلف این تحقیق بوده است.

  

  هایافته
  پیشینه زیربناهای ارتباطی در شرق ایران و افغانستان 

تا اوایل قرن پانزدهم میالدی این منطقه نسبت به دیگر نقاط جهان 
دارای باالترین سطح برخورداری از نظر زیربناها و امکانات تجاری و 

سنگ فرش شده طوالنی در مسیر  هایراهبازرگانی بوده است. ایجاد 
شهرهای بزرگ و همچنین احداث کاروانسراهایی مجهز برای 

 ترینا و اطالعات اقتصادی و تجاری از مهماستراحت و تبادل کااله
های مناطق شرقی است. این نظریه نیز همواره مطرح شده ویژگی

و کاروانسراها نقش مهمی در توسعه تولید و تجارت  هاجادهاست که 
توان گفت اوج شرقی داشته اند و می هایتمدنو شکوفایی 

انی و خرابی شکوفایی و تمدن ایرانی و انحطاط آن تابعی از آباد
ها و ها و کاروانسراهای کشور بوده است. چنانکه اوج آبادانی راهراه

کاروانسراها در دوران شاه عباس با شکوفایی همه سویه ایران و 
خرابی آن با انحطاط کامل کشور در پایان دوره شاه سلطان حسین 
و نادرشاه مطابقت دارد. در زمان شاه عباس، ایران یکی از مراکز 

رگانی جهانی بود. شاه عباس دستور داد تا کاروانسراهای متعددی باز
های کشور ایجاد شود بازرگانانی که از شرق و غرب عالم در شاهراه

ت ها اقامتوانستند در این مکانآمدند می، میگذاردندمیبه ایران پا 
کرده، در عین حال درباره همه امور بازرگانی جهانی اطالع پیدا کنند. 

تا ربلو کارگزار پرتقالی در هند، در سفری که از طریق ایران داور  نیکال
دارد، در دیدار خود از شیراز در زمان شاه عباس درباره یکی از 

های دو طبقه بالغ بر صد و سی شمار اتاق: «نویسدمیکاروانسراها 

کوشک است و ما در آنجا به مسافرانی از همه کشورها مثل ایران، 
بودائیان ونیزیان، یونانیان، ارمنیان، مجاران و  ها، ترکان،عرب

د توانیهودیان برخوردیم اگر کسی طال در آنجا گذاشته باشد می
مطمئن باشد که حتی به اندازه یک پشیز از آن کم نخواهد شد، 
حتی اگر یک سوزن در آنجا گم شود، نگهبانان باید عوض آن را 

	Tavasoli]» پرداخت کنند. &	 Mohammad	 Toosaki,	

2005].		  
با رونق تولید و تجارت در ایران، شاه عباس برای پیداکردن راه جدید 

 کرد تا ابریشم و دیگرآبی از طریق روسیه یا خلیج فارس تالش می
کاالهای صنعتی ایران را به اروپا و اقصی نقاط جهان صادر کند 

[Foran,	2003]  
نوشته است کشور ایران حلقه » تاریخ تمدن« در کتاب  ویل دورانت

میانی تمدن باستانی شرقی چین و هند و جنوب اروپا و مصر بوده 
است، راه بزرگ خراسان از بغداد تا بلخ در دوره حکومت عباسیان و 

های ارتباطی دوره سلسله صفویان با کاروانسراهای متعدد، راه
   در ایران بوده است. از اهمیت ترانزیت کاال هایینمونه

اروپا) از شهر -راه ابریشم یا همان پل ارتباطی شرق و غرب (آسیا
چانگ آن (شیان امروزی) واقع در شرق چین آغاز و در اروپا به 

شد. این راه که طول آن بیش از دوازده شهرهای روم و ونیز ختم می
یالد سال قبل از م ٢٠٠هزار کیلومتر بود هجده قرن قدمت داشت (از 

) و با شروع از شهر شیان چین، پس از عبور از فالت ١٦٠٠تا سال 
ور پیوست. نیشابپامیر به شهرهای مرو، سمرقند، بلخ و ماورالنهر می

گرفت و پس اولین شهر ایران امروز بود که بر روی این جاده قرار می
از عبور از دامغان، گرگان، ری، قزوین و همدان و دیگر شهرهای ایران 

سلوکیه و انطاکیه (ترکیه) در سواحل دریای مدیترانه منتهی  به
. شاخه دیگر راه ابریشم، هندوستان را به توس (مشهد) در شدمی

کرد و در بسیاری از مسیرهای جاده ابریشم، زبان ایران وصل می
. مسیر کاروان دوازده هزار کیلومتری راه است فارسی رواج داشته

هم میالدی به دنبال رواج کاالهای ابریشم از اواخر قرن چهارد
های دریایی به تدریج اهمیت صنعتی و مدرن و استفاده و بسط راه

ها پررفت و آمدترین تجاری خود را از دست داد و سرزمینی که قرن
	Papoli]بست شد. چهارراه جهان بود تبدیل به بن Yazdi	 &	

Vossughi,	2003] .  
 روابط سیاسی و اقتصادی های میانی قرن بیستم و گسترشدر سال

جدید بین اروپا و آسیا، مجددًا حمل و نقل زمینی رونق گرفت و 
بخش مهمی از جاده ابریشم پس از گذشت چند قرن با احداث 

  در معرض احیای مجدد قرار گرفت. (TSR)آهن سراسری روسیه راه
در رویکرد نظری و عملی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی در شرق 

های متعددی ها و محرومیتکشور افغانستان محدودیتایران و 
وجود دارد و در تبیین مراحل توسعه مانند همه مناطقی که اقتصاد 
آنها هنوز در مرحله کشاورزی معیشتی و در مقیاس کوچک قرار 

ها و صنایع مختلف وجود دارند و روابط تولیدی و تجاری بین بخش
تر خواهد بود که روی سبمنا«های توسعه ریزیندارد در برنامه

گذاری عمومی که هدفش ایجاد شرایط الزم برای های سرمایهطرح
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   ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۳۴دوره                                     نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

. در این [Todaro,1985]» آغاز تغییر اقتصادی است، متمرکز شود
ها و به ویژه خصوص برخی از نظریه پردازان بر رعایت اولویت

 های توسعه همانند راه، آب، انرژیساختن زیربناها و زیرساختآماده
	,Lewis]اند و ارتباطات تأکید کرده دکتر محمدحسین  .[1991

 ای برای توسعهپاپلی یزدی به منظور همگرایی و هم افزایی منطقه
ها در کشورهای منطقه غرب آسیا، احداث و ایجاد شبکه زیرساخت

	Papoli]آهن بین کشورهای اسالمی را پیشنهاد نموده است راه

Yazdi,	1994].   
  ابریشم  راههای جدید در ایران برای احیای توسعه زیربنا

آهن برای نجات این منطقه محصور ها و راهگرچه پیشنهاد ایجاد راه
در خشکی از پنج دهه پیش پیشنهاد شده است، اما در دهه اخیر 

های بزرگ راهبردی و زیربنایی در ای از طرح) مجموعه١٣٧٥-٨٤(
های انرژی و ارتباطات شبکهآهن، های راه و راهایران در قالب شبکه

موجود در منطقه را  هایآهنراهمسیرهای راه و  ١ اجرا شد. شکل
طالبان در افغانستان، . در پی آن با سقوط دولتدهدمینشان 
های راهبردی و مهمی در افغانستان و شرق ایران در دستور کار طرح

 اهیای ر امید بخشی را برای اح اندازچشمحکومت ایران قرار گرفت و 
ترین آنها اشاره می فراهم کرد به اختصار به برخی از مهم ابریشم

  شود:
  

  
از شمال شرقی به  آهنراهنمایش مسافت حمل و نقل در مسیرهای  )١شکل  

	,Salami	Ebrahimbay] تربت حیدریه، خواف، به هرات  آهنراهجنوب ایران و 

2003,	2004]	
  

	آهن شمال به جنوب شبکه راه
 (TSR)آهن سراسری روسیه بعد از جنگ جهانی دوم در ادامه راه

های سرد سیبری به اتحاد جماهیر شوروی به منظور اتصال جلگه
 -های گرم خلیج فارس و دریای آزاد جهان، طرح کریدور شمالآب

 رژنفلئوئید به کرده بود. یجنوب را به عنوان یک هدف استراتژیک ارا
رهبر اتحاد جماهیر شوروی در آن زمان گفت که آرزوی ما دسترسی 

آزاد جهان است و دورنمای این طرح راهبردی بزرگ با  هایآببه 
کیلومتر از ترکمنستان (مرز شوروی) تا  ١٠٠٠مسافتی بیش از 

	بندرعباس (خلیج فارس) ترسیم شد.
وی) اما شرایط دوران جنگ سرد و گرایش دولت ایران (حکومت پهل

) لشکرکشی شوروی ١٣٥٧به امریکا، انقالب افغانستان (اردیبهشت 
) ١٣٥٧) و وقوع انقالب اسالمی در ایران (بهمن ١٩٧٨به آن کشور (

خیر انداخت. بعد از سقوط شوروی و تأاجرای این طرح را به 
های مشترک المنافع و محصور در خشکی در گیری جمهوریشکل

ها و ضرورت توسعه  تجارت و مبادله آسیای میانه و نیاز این کشور 
 -آهن مشهد، پروژه راه١٣٦٨کاال موجب شد دولت ایران در سال 

کیلومتر بین ایران و ترکمنستان احداث  ١٨٠تجن را به طول  -سرخس
آهن طرح احداث پروژه راه ١٣٧٦نماید. در ادامه این پروژه در سال 

باس (خلیج کیلومتر به طرف بندرع ٧٨٠بافق با مسافت  -مشهد
  به بهره برداری رسید. ١٣٨٣فارس) در ایران آغاز شد و در بهار 

د گذر جنوب از منطقه شرقی ایران (خراسان) می -شبکه ریلی شمال
های اجتماعی فراوانی را برای شهرستان -های اقتصادیو ظرفیت

های مجاور سرخس، مشهد و تربت حیدریه در این استان و استان
زد، اصفهان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ایجاد از جمله کرمان، ی

ج های خلیدسترسی همسایگان شمالی و شرقی به آب امکانکرده و 
فارس و دریای آزاد را از مسیرهای تجن (ترکمنستان) و هرات 

گذاری در ذخایر کند. افزایش توجیه سرمایه(افغانستان) فراهم می
ران همانند سنگ آهن سنگان معدنی و برقراری ارتباط بین آنها در ای

خواف، زغال سنگ طبس، سنگ آهن چادرملو، سه چاهون، چغارت، 
گل گهر و مس سرچشمه ، از پیامدهای دیگر طرح مذکور است. 

سال اخیر در  ٨٠ترین اقدام دولت ایران طیاجرای این طرح، مهم
زمینه آمایش سرزمین، حمل و نقل و گسترش مبادالت اقتصادی و 

آهن مشهد به بافق، دالیل و است. با اجرای طرح راه المللیبین
اجتماعی توسعه شبکه ریلی در افغانستان نیز  -توجیهات اقتصادی

  افزایش یافت.
در شرق کشور، ضمن افزایش امکان تعامل و  آهنراهاحداث شبکه 

توسعه بین کشورهای آسیای میانه و افغانستان با ایران از نظر 
آمایش سرزمین و آبادانی شرق کشور، گامی اساسی در ایجاد زیر 

های در معادن و استفاده از فرصت گذاریسرمایهها برای ساخت
نمایش  ١ دارترابری و ترانزیت کشور است. همانگونه که در نمو

تجن، مشهد،  آهنراهمسافت و جریان حمل و نقل بار در مسیرهای 
بافق، بندرعباس، تربت حیدریه، خواف، سنگان و هرات مالحظه 

شود با تکمیل این شبکه ریلی در کشور افغانستان به سمت چین یم
و تکمیل آن در مسیر کرمان، زاهدان، بم، فهرج به چابهار زمینه 

ت شرق و جنوب شرقی کشور بیش از پیش فراهم توسعه و پیشرف
  .[2003,2004	salami,	Ebrahimbay]خواهد گردید 

	طرح تسهیل حمل ونقل از مرزهای شرقی ایران
در  میالدی ٢٠٠١ سال سپتامبر یازده روز تروریستی حادثه از بعد
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آمریکا و سقوط حکومت طالبان در افغانستان، اهمیت تسهیل در 
و حمل ونقل به کشورهای شرقی به ویژه افغانستان امر ترانزیت کاال 

بیش از پیش آشکار شد و جهت این امر مهم نیاز به توسعه زیربناها 
ضرورت پیدا کرد.  هاراهو اصالح  آهنراهبه خصوص احداث 

های خراسان و سیستان و بلوچستان با مرز طوالنی مشترک استان
 برخوردار نبودند و درهای مناسب زیربنایی با افغانستان از شاخص

این امر در کمیسیون عمران،  ١٣٨١هنگام بررسی الیحه بودجه سال 
کمیته اقتصادی و کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه مجلس شورای 

طرح «اسالمی مورد بحث واقع شد و به پیشنهاد نگارنده این سطور 
میلیارد لایر  ٢٠٠با » تسهیل حمل و نقل از مرزهای شرقی کشور

قانون بودجه  ١٤تبصره » ث«و » و«ار اولیه پیشنهاد شد و در بند اعتب
برای هر سال با همین میزان  ١٣٨٣و بعدا تا سال  ١(جدول  ١٣٨١

اعتبار تداوم یافته و تصویب شده است. با این طرح که از نظر 
رویکرد ویژه عمرانی به شرق ایران در نوع خود در سطح کشور کم 

و توسعه زیربناها را فراهم کرد و اعتبار نظیر است، موجبات احداث 
مین أشرق ایران ت هایراهو بهسازی  آهنراه هایپروژهاولیه احداث 

  شد.
  

آهن تربت حیدریه به خواف و هرات و آغاز مسیر شبکه راه آهنراه
	غرب به شرق افغانستان

مشهد به  آهنراهو در فرایند نهایی شدن مطالعات  ١٣٧٥در سال 
از تربت حیدریه به خواف به رئیس جمهور  آهنراهاد بافق، پیشنه

 -مشهد آهنراهوقت ارایه شد اما با آغاز عملیات اجرایی و احداث 
بافق با توجه به استعداد معادن سنگ آهن سنگان خواف در شرق 
ایران و همچنین مجاورت با شهر باستانی و پر اهمیت هرات در 

هرات به مسافت  -سنگان -آهن تربت حیدریهافغانستان، طرح راه
مجدداً به دولت  ١٣٧٩کیلومتر توسط نگارنده این سطور در سال  ٣١٦

علیرغم مخالفت دولت  ١٣٨٠ایران پیشنهاد شد و سرانجام در سال 
 هایپیگیری، با تالش و ١٣٨١و عدم درج آن در الیحه بودجه سال 

	Approval]فراوان این طرح در مجلس تصویب شد  of	

specialized	commissions	in	rows,	Budget	bill	2002,	
سنگان) در داخل ایران  -و فاز اول آن طرح (تربت حیدریه [2001

کیلومتر در فاز  ١٧٠کیلومتر به مرحله اجرا در آمد و  ١٤٦به مسافت 
هرات) آماده عملیات اجرایی شد. مسافت پروژه از  -دیگر (سنگان

. این مسافت در چهار استکیلومتر  ١٩١ایستگاه خواف تا شهر هرات 
شود که قطعه اول و دوم در داخل ایران و قطعه سوم قطعه اجرا می

های ایران به افغانستان در حال در خاک افغانستان از محل کمک
انجام است. احداث قطعه چهارم از روزنک غوریان تا شهر هرات بر 
عهده دولت افغانستان قرار گرفته که تا کنون برای اجرای آن اقدام 

» یاآر المللیبینآهن راه«موثری انجام نشده است. پیش از این طرح 
به  ن از طریق ایرانبرای اتصال کشور افغانستان، پاکستان، هندوچی

 -آهن اروپاراه«توان آن را به عنوان اروپا پیشنهاد شده بود که می
نیز نام نهاد و مسیر مذکور، گزینه مناسبی برای اتصال جنوب » آسیا

شد. مطالعات اولیه محور آسیای میانه به جنوب اروپا تلقی می
س اریل براسالمللی آریا توسط شرکت فرانسوی سوفآهن بینراه

برای  ١٩٧٥ای بین دو دولت فرانسه و افغانستان در سال تفاهم نامه
	Suff]کیلومتر مسافت از هرات تا کابل به انجام رسیده است  ١٨٠٠

Rail,	1975].  شرکت فرانسوی مطالعات خود را فقط بر روی محور
دسترسی کشور افغانستان به اروپا متمرکز کرده و دسترسی این 

د جهان در خلیج فارس (آنگونه که شوروی های آزاکشور به آب
کرد) را لحاظ نکرده بود. با توجه به تحوالت ژئوپولیتکی تعقیب می

در شرق و شمال ایران و همچنین اهمیت استراتژیک خلیج فارس 
در ایران اصالح  ١٣٨٠طرح مذکور توسط نگارنده این سطور در سال 

لس تلفیق مجو در کمیسیون عمران و کمیته اقتصادی کمیسیون 
 در ردیف» تربت حیدریه، سنگان، هرات«شورای اسالمی و با عنوان 

ایران تصویب و بال  ١٣٨١در قانون بودجه سال  ٤٠٩٠٥٢٦٨شماره 
	of	Law	Budget	Annual	The]فاصله به اجرا در آمد  the	

Islamic	Republic	of	Iran	2002,	2001].  عالوه بر گسترش
جرای این طرح، زیربناهای توسعه، المللی با اشبکه ریلی بین

و اشتغال در شرق ایران برای شهرستان های تربت  گذاریسرمایه
حیدریه، خواف، رشتخوار و در افغانستان برای شهرستان های هرات، 

شود. با توجه به اینکه افغانستان کشوری مهیا می جانزندهغوریان و 
ه عه، احداث شبکترین نیاز آن برای توسمحاط در خشکی است، مبرم

ریلی است و در دراز مدت با توجه به اهمیت و قدرت روزافزون کشور 
و تولید و تجارت در سرزمین های شرقی،  گذاریسرمایهچین در امر 

های پیشنهادی قطعات تحوالت شگرفی به وجود خواهد آمد. طرح
های آزاده و افغانستان و فواصل آن تا مرزهای اروپا و آب آهنراه
بیان شده است. با احداث شبکه سراسری  ٢ ج فارس در جدولخلی
تواند به عنوان آهن در داخل افغانستان ایستگاه هرات میراه

ایستگاه مرکزی و بارانداز عمل کند و کلیه کاالها و مواد معدنی و 
به اروپا (ایستگاه رازی ایران در مرز ترکیه) و  آهنراهغیره را از طریق 

(مرزهای آبی خلیج فارس) و چابهار (اقیانوس  از طریق بندرعباس
هند) منتقل نماید و بستر دسترسی و انتقال کاالهای کشورهای 
افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و چین 

  های آزاد جهان را فراهم نماید.به آب
آهن تربت حیدریه، خواف به هرات که برخی از کارکردهای طرح راه

اصلی گذار از وضعیت ژئوپولیتیک و ایجاد فرصت برای رسیدن  محور
  به موقعیت ژئواکونومیک است عبارت است از :

گذاری در شرق ایران و کشور توسعه زیربناها و سرمایه -
	افغانستان

ور المللی بین دو کشتسهیل حمل و نقل شبکه ریلی بین -
ان، پاکستایران و افغانستان و امکان اتصال آن به کشورهای چین، 

	هندوستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان.
جنوب و  -آهن شمالاتصال کشور افغانستان به راه -

های آزاد جهان در خلیج فارس و چابهار در دریای عمان و آب
اقیانوس هند و اتصال غرب کشور چین به خلیج فارس و اقیانوس 

	هند.
	پاو ارواتصال شبکه های ریلی هند و پاکستان به ایران  -
توجیه  افزایش و ایران آهنراه هایشبکه توسعه -
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   ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۳۴دوره                                     نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

	اقتصادی آنها با عنایت به ظرفیت باالی معادن سنگ آهن سنگان
المللی طبق استانداردهای اروپا، توسعه شبکه ریلی بین -

	متر) در قسمت وسیعی از آسیامیلی ١٤٣٥ایران و چین (عرض 
اق مواد ارتقاء سطح زندگی مردم شرق ایران و کاهش قاچ -

	جایگزین در افغانستان هایکشتمخدر و تقویت 
افزایش ضریب امنیتی و توسعه امنیت اجتماعی در دو  -

سوی مرزهای ایران و افغانستان و ایجاد فرصت برای تحولی از 
	وضعیت ژئوپولیتیک به موقعیت ژئواکونومیک.

گذاری در معادن ایران و افغانستان افزایش امکان سرمایه -
ذوب آهن در خراسان،  هایکارخانهنها با هم و توسعه و ارتباط آ
	 غیره. یزد و بندرعباس و اصفهان،

زایی در ایران و گذاری و اشتغالایجاد زمینه سرمایه -
	افغانستان و توسعه تولید و تجارت آنها

  

	بحث
هرات به کاشغر  -خواف آهنراهبرای گسترش  هاچالشتهدید و  -١

	چین
ایران به افغانستان و  آهنراهدر هنگام پیشنهاد و تصویب  -١-١

تربت  آهنراه«تحت عنوان  ١٣٨١گنجاندن آن در قانون بودجه سال 
در مجلس شورای اسالمی، در کشور » هرات -سنگان -حیدریه

آهن با استاندارد روسی (عرض کیلومتر راه ٤/٢٧افغانستان فقط 
متر) موجود بود که به قطعات متعدد تقسیم شده است. میلی ١٥٢٠

 ١٥٢٠متر و عرض  ٨١٦با طول  ١٩٨٢آهن افغانستان در سال اولین راه
در مرز  گذشتمیمودریا متر بر روی پلی که از رودخانه آمیلی

ی دوشنبه در نزدیک -بخارا آهنراهازبکستان (شوروی) به منظور اتصال 
آهن در کیلومتر راه ١٥برداری رسید. منطقه ترمز و حیرتان به بهره

کیلومتر  ٦/٩منطقه حیدرآباد واقع در جنوب ساحل آمودریا است و 
ه به منطق متر از منطقه کوشکا در ترکمنستانمیلی ١٥٢٠با عرض 

. هدف از احداث این خطوط با مساحت کم است تورغندی متصل
انتقال نفت، گاز و منابع معدنی به شوروی بوده است. ولی در پی 

طرح ایران و شروع عملیات پروژه به سمت هرات دولت روسیه  یهارا
 -احساس کرد چون با ورود شبکه ریلی اروپا و استاندارد (آلمانی

 ١٤٣٥از طریق ایران به افغانستان که عرض آن آهن فرانسوی) راه
و کشور چین هم دارای همین استاندارد در  استمتر میلی
آهن است، عمالً شرق و غرب جهان به هم وصل های راهشبکه
ای متفاوت از خط ریلی روسی که عرض شود و معیار و ضابطهمی
 متر است فقط تا مرزهای کشورهای آسیای میانهمیلی ١٥٢٠آن 

گسترش خواهد یافت. به تعبیر دیگر با اجرا و تداوم خط آهن خواف 
آهن روسیه در مرزهای کشور افغانستان و آسیای میانه به هرات راه
های آزاد جهان با خط روسی شد و ایده دسترسی به آبمتوقف می

امکان پذیر نبود و حداقل اینکه به تعویض بوژی و تطبیق با 
های آشکار و پنهان و ین نیاز داشت. گزارشاستانداردهای ایران و چ
خیری که در أکه از ت دادمینشان  هاروسمطالعات استراتژیک 

استاندارد به افغانستان  آهنراه هایشبکهاجرای طرح ایرانی و ورود 

ها حداکثر استفاده را کردند و تا جایی که ممکن به وجود آمده روس
ان امتداد دادند تا نفوذ بود خط ریلی خود را به داخل افغانست

استراتژیک و اقتصادی خود را فراتر از کشورهای آسیای میانه حفظ 
آهن روسی از حیرتان در مرز ازبکستان تا کنند به همین دلیل راه

کیلومتر طراحی شد و به  ٨٠شهر مزار شریف افغانستان به مسافت 
ن آهآهن خاورمیانه راهای راهسرعت اجرا گردید دفتر منطقه

در گزارش رسمی خود ابعاد فنی، مسافتی و  (ARA)افغانستان 
ادی قتصا -مطالعات فنی«راهبردی این مسیر را چنین نگاشته است: 

خورشیدی) آغاز  ١٣٨٨( ٢٠٠٩مزار شریف در سال  -آهن حیرتانخط
آهن از پل دوستی بندرحیرتان واقع درمرز افغانستان شد و مسیر خط

 کیلومتر ٧٥ لد و فرودگاه مزارشریف به طوآبابا ازبکستان تا نایب

	Main)خط اصلی  line)  خط فرعی کیلومتر  ٣٦٫٦و(Loop	
line)  کیلومتری توسط شرکت  ۷۵قطع گردید. ساخت این خط
مین هزینه توسط بانک توسعه اسالمی در أآهن ازبکستان و با تراه

به اتمام رسید. در کنار ساخت  سال آغاز و در پایان همان ٢٠١٠سال 
های مدرن این خط، ایستگاه حیرتان نیز باسازی و به تکنولوژی

ای افغانستان است مجهز گردید. حیرتان بندر خشک و بندر رودخانه
از کاالهای تجاری و ترانزیتی از آنجا به کشور  %٥٠که حدود 

در حال  ٢٠١١مزارشریف از سال  -شود خط حیرتانافغانستان وارد می
آهن در این کشور برداری بوده و در حال حاضر تنها خط فعال راهبهره
با عرض خط روسیه  (line	Single‐track) خطه. این خط تکاست
ساخته شده و ایالت شمالی بلخ را از طریق حیرتان متر میلی	١٥٢٠

و بخش عمده تجارت بین ازبکستان با  پیونددمیبه ازبکستان 
ت تری اسعهده دارد. این پروژه بخشی از پروژه بزرگافغانستان را بر 

که از غرب با هرات و سپس ایران، از شرق با تاجیکستان و از جنوب 
این مسیر هشت سال بعد از مصوبه  .»با پاکستان مرتبط خواهد شد

توسط دولت ازبکستان  ١٣٨٨) در سال ١٣٨٠مجلس ایران (سال 
کمتر از یکسال آماده بهره  در ١٣٨٩مطالعه و اجرا می شد و در سال 

شد  مینأهم توسط بانک توسعه اسالمی ت آنبرداری گردید و هزینه 
و به احتمال زیاد در آینده هم به هرات خواهد رسید امری که در 

کید دولت ازبکستان در نمایشگاه أ ) نیز مورد ت١٣٩٨تیر ماه امسال (
ه همراهی این سطور ب المللی مزار شریف قرار گرفت. نگارندهبین

هیاتی از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان رضوی به ریاست 
غالم حسین شافعی که اکنون رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن 

از فرایند بهره برداری  ١٨/٠٩/١٣٨٩و کشاورزی ایران است در تاریخ 
های بزرگ ایجاد شده در این منطقه بازدید نموده این خط و ظرفیت

آن گزارشی به رئیس جمهور و رئیس مجلس وقت، وزیر و در پی 
امور خارجه و تعدادی از وزراء و مقامات عالی رتبه ایران و افغانستان 
ارسال گردید، نگارنده خطاب به رئیس جمهور وقت ایران محمود 

با عنایت به اهمیت فوق استراتژیک «آورده است که  نژاداحمدی
ایران ناشی از تعلل و  المللیبینموضوع خسارت به منافع ملی و 

آهن آهن خواف به هرات و عدم توجه به سیستم راهتوقف راه
افغانستان از نظر ژئوپولیتکی و ژئواستراتژیکی حداقل خسارت 

ن است که دیگر ارتباط ریلی ایران به آتاریخی تاکنون عبارت از 
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 صورت مستقیم با دو کشور ازبکستان و تاجیکستان میسر نیست و
ایران محدود به شهر مزار شریف افغانستان شده است و اگر همین 

 آهن ایران به والیت هراتغفلت ادامه یابد عنقریب قلمرو سیستم راه
محدود خواهد شد و عمق فاجعه بیش از آن خواهد بود که در 
شکست عباس میرزا در دوره قاجار برای ایران اتفاق افتاد و اضمحالل 

عقب ماندگی و بن بست صد و پنجاه ساله برای تمدن شرقی ، فقر و 
   .[2011	Salami,	Ebrahimbay]». شرق ایران رقم زده شد

آنچه مسلم است در صورت گسترش خط آهن روسی به هرات و 
کابل سیستم ریلی افغانستان تابع کشورهای آسیای میانه خواهد 

پا ارووسیعی از این کشور از امکان ارتباط با ایران،  هایبخششد و 
 و به دلیل ماندمیمحروم  آهنراه المللیبینو چین از طریق شبکه 

مشکالت فنی در درازمدت خسارات بسیار به کشور افغانستان نیز 
و این کشور را تبدیل به سرزمین سوخته از نظر ساختار  شودمیوارد 

ای منطقه فرا هاگذاریسرمایهالمللی خواهد کرد امکان اقتصادی بین
های مکرر یابد. نگارنده این امر را در گزارشن کشور کاهش میدر ای

به رئیس جمهور وقت افغانستان (حامد کرزی)، وزیر اقتصاد و 
 ه نظرات کارشناسیید عامه و والی والیت بلخ با ارایدارایی، وزیر فوا
	های مختلف متذکر شده است.و تعیین نقشه

ه، کشور پاکستان در عالوه بر ایران و کشورهای آسیای میان -١-٢
 ١٦٧٦آهن است که عرض آن همسایگی افغانستان دارای خطوط راه

ترین ایستگاه آن به افغانستان، اسپین بولداک به متر و نزدیکمیلی
کیلومتر است. یکی از تهدیدهای جدی دیگر برای  ١٠٢مسافت 

آهن خواف به هرات این است که دولت پاکستان فرصت کند و راه
آهن با معیار شبه قاره هند و پاکستان یعنی ریل با عرض راهخط 
متری مسیر کویته به قندهار را احداث نماید. توجه به میلی ١٦٧٦
ها و تالش کشور چین به منظور دسترسی به بندر گوادر و فعالیت

های کالن در این منطقه هم در همین گذاریپیشنهادهای سرمایه
کستان همیشه توسعه بنادر جنوبی ایران راستا قابل مالحظه است. پا

و انتقال کاال از  داندمیهای آزاد ویژه چابهار را رقیب خود در آببه 
کراچی و گوادر موقعیت شهر هرات را تضعیف  -کویته-مسیر قندهار

المللی ایران و افغانستان را به کند و تعامل اقتصادی و بینمی
آهن تر منطقه ای راهدهد. گزارش دفصورت معناداری کاهش می

های در دست آهن افغانستان درباره پروژه) راه١٣٩٨های خاورمیانه (
دو خط عریض «مطالعه و ساخت در مرزهای پاکستان چنین است : 

متر از مسیرهای خطوط ریلی پاکستان به مرز تورخم میلی ۱،۶۷۶
، دو کشور یادداشت تفاهمی را برای ۲۰۱۰رسد. در سال می

مسیرهای جدید بین دو کشور به امضاء رساندند. قرار  کردندرست
آباد و از آنجا به شده از تورخم به جالل بینیپیشاست خط ریلی 

 شده طراحیکابل متصل شده و از طریق سایر خطوط ریلی 
ین همچن .»افغانستان، پاکستان را به ترکمنستان متصل نماید

ط شرق به غرب تکمیل خ تواند بابعدها، خط تورخم به کابل می
آباد پایتخت کابل به هرات، اسالم آهن افغانستان و ساخت خط

یدریه) (تربت ح تری به شمال ایرانپاکستان را از مسیر بسیار نزدیک
 ١٣٥٧متصل نماید. الزم به ذکر است که بعد از انقالب اردیبهشت 

ثیرگذاری کشور پاکستان بیش از أدر افغانستان به صورت عملی ت
	امور و مسایل افغانستان بوده است.  ایران در

رد بین کشورها از رویک المللیبینبه هر حال توجه به تنوع عرض ریل 
ت شرقی دارای اهمی -در کریدور غربی المللیبیناقتصادی و سیاسی 

است که الزم است با نگاهی به آینده اقتصادی کشورهای  العادهفوق
  . [2014	Khojastehnia,]غرب آسیا به آن توجه شود 

غرب به شرق ایران به کشور چین در  آهنراهاتصال  اندازچشم -٢
	آهن خواف به هراتادامه راه

ابریشم و تمدنی که بر محور  راهدر نظر اکثر صاحب نظران مفهوم 
و تا مرزهای  شودمیآن بنیان گذاشته شده از کشور چین شروع 

. تحوالت و انقالب اقتصادی در چین افزایش یابدمیاروپا امتداد 
صنعتی و تجاری این کشور در  هایفعالیتو  هاگذاریسرمایهحجم 

که امروز هرگونه تولید و  است تببین شده ایگونهسه دهه اخیر به 
تجارت در جهان بدون نگاه به ظرفیت و پتانسیل کشور چین غیر 

نیم میلیارد نفر و  . بازار مصرف برای یک ورسدمیممکن به نظر 
امکان تولیدات ارزان در این کشور مبنای بسیاری از محاسبات 

کشورهای جهان است. این مهم موجب  المللیبیناقتصادی ملی و 
است که ارتباطات و مناسبات تجاری و تولیدی با کشور چین  شده

  پیدا کند. ایالعادهفوقاهمیت 
 

ه چین از مسیر افغانستان غرب به شرق ایران ب آهنراهامکان اتصال 
با مرکزیت شهر هرات یکی از مسایل راهبردی و مهم ژئواستراتژیک 
و ژئواکونومیک منطقه غرب آسیا و کشورهای آسیای میانه است به 

 هاینقشههمین دلیل نگارنده این سطور به هنگام ارایه طرح و 
تربت حیدریه، خواف و سنگان به هرات به رئیس جمهور و  آهنراه

) پیشنهاد داد که بهتر است هرگونه ١٣٨٢دولت افغانستان در کابل (
کمک کشور چین به افغانستان در قالب احداث شبکه و اتصال 

چین به افغانستان و امتداد آن به هرات تعریف و درخواست  آهنراه
ن، چی گردد تا در این مسیر منافع همگان اعم از کشور افغانستان،

ین گردد. بعد از این پیشنهاد و انعکاس آن در مأایران و حتی اروپا ت
افغانستان و ایران سفارت جمهوری خلق چین در تهران  هایرسانه

درخواست ارایه طرح را نمود که در جلسات متعدد اهمیت این کار 
برای آنها تشریح گردید و متعاقب آن رایزن اقتصادی سفارت چین 

 توسعه و المللیبینیش به همراه مامور ویژه سفارت در "اولین هما
) که به همت موسسه مطالعاتی ١٣٨٢عمران شهرستان خواف" (آذر 

امیر کبیر جهان و با پیام رئیس جمهور وقت سید محمد خاتمی 
توسط استاندار خراسان و مشارکت میهمانان از فرانسه و افغانستان 

 به از پاریس آهنراهبرگزار گردید حضور یافتند تا تحقق ایده شبکه 
	Kabir	Amir] جای گیرد المللیبین هایبرنامهخواف و پکن و در 

Jahan	Reserch	Institute,	2003] .  
  

  هرات به کاشغر چین -آهن خوافامکان فنی اتصال راه -٣
خواف و هرات به کشور چین از نظر فنی و  آهنراهامکان اتصال 

از  یریگبهرهژئوپولتیک نیز مورد بررسی و مالحظه قرار گرفته و با 
نظرات کارشناسی و با استفاده از منابع و اسناد مختلف خالصه 

در قسمت غرب و  .[2014	Naserian,]شود گزارش آن ارایه می



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یسالم یمبایابراه دریغالمح ۳۹۸

   ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۳۴دوره                                     نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

 -آهن در امتداد شرقیشور پهناور چین دو رشته راهکجنوب غربی 
ی مسیر قدیمی و فعال از شهر ارومچی به که یکغربی وجود دارد 

بعد  آهنراهدر مرز قزاقستان است این » دروزبا«سمت نقطه مرزی 
 خط کرسد. این مسیر یاز عبور از قزاقستان و روسیه به اروپا می

ین غربی چ. مسیر جدید در جنوباست کالمللی مهم و پر ترافیبین
های اخیر ر سالشود و داشغر ختم میکاز شهر ارومچی به شهر 

احداث شده و امتداد آن به سمت ایران مورد توجه پژوهش حاضر 
  است.

ریدور ریلی جدید بین ایران و چین از خواف تا کاشغر (از کبا ایجاد 
 ستان و قرقیزستان) فاصله ریلیکشورهای افغانستان، تاجیکطریق 

ستان و قرقیزستان به ایران، کو دسترسی چین و کشورهای تاجی
  شود. ا و خلیج فارس حدود هزار کیلومتر کمتر میاروپ

کریدور هرات به کاشغر با توجه به موقعیت توپوگرافی غرب و 
گردد. این قسمت به فالت تبت و غربی چین مشخص میجنوب
ان، ستکشود (مرز با هندوستان، پاهای هیمالیا محدود میوهکرشته 

بور بودن العظ صعبه به لحاکستان) کافغانستان، قرقیزستان و تاجی
این مناطق، احداث مسیرهای ریلی بسیار دشوار و در برخی مناطق 

  ن است.کغیرمم
  کریدور هرات به کاشغر  -٤

للی المبا استاندارد بین آهنراهکریدور هرات به کاشغر حلقه مفقوده 
آهن شرق دنیا همین ترین مسیر انجام نشده راهاروپایی است و مهم

های که ضرورت دارد با اولویت بسیار در دستور کار دولت استر مسی
ایران، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان و چین قرار گیرد. بعد از 

آهن خواف به هرات، مسیر هرات به کاشغر برای تکمیل احداث راه
 های اخیر. در سالکندمیآهن اهمیت بیشتری پیدا غرب به شرق راه
را از شهر ارومچی تا کاشغر امتداد داده است آهن خود کشور چین راه

گذاری و تصمیمات استراتژیک کشورهای مسیر و بر حسب سیاست
مهم  العادهفوقتوان به احداث این کریدور و حمایت ایران می
هرات به مزار شریف محور اصلی پیوست  آهنراهامیدوار شد. اتصال 

ق سیای میانه از طریاروپا و ایران به تاجیکستان و دیگر کشورهای آ
افغانستان است. هرات از دو مسیر می تواند به مزار شریف متصل 
شود یکی مسیر شمالی و کوهستانی به سمت بادغیس، فاریاب، 
جوزجان، قیصر و بلخ است که به دلیل کوتاهی مسافت در کریدور 

-در مسیر خواف ٢ و در شکل گرفتهکید قرار أ هرات به کاشغر مورد ت
ه از ک است. مسیر دیگر مسیر هاللی است یش داده شدهکاشغر نما

سمت جنوب شرقی با عبور از شیندند، فراه، دل آرام، لشگرگاه، قندهار 
رسد و از کابل به پل خمری، شیرخان بندر و مزار و غزنه به کابل می

رود. این همان طرحی است که توسط شرکت سوف ریل شریف می
یز یلی بیشتر در افغانستان و پرهبر مبنای ایجاد و گسترش شبکه ر

های گرم خلیج فارس تر شوروی به آباز اتصال مستقیم و کوتاه
پیشنهاد شده بود و در آن زمان اتصال ریلی اروپا به چین در اولویت 

المللی قرار نداشت. مسیر مزار شریف افغانستان به منطقه بین
وسی به هم کیلومتر ریل ر ٨٠حیرتان در مرز ازبکستان اکنون با 

متصل شده است. ولی اگر بنا بر گسترش ریل با استاندارد اروپایی 

آهن از شهر شیرخان تواند از طریق گسترش راهباشد این امکان می
بندر و از آنجا به شهرهای قروان تپه، دنقره و دوشنبه تاجیکستان 
تداوم یابد و از دوشنبه به شهر ساری تاش قرقیزستان و از آنجا به 

غر چین متصل خواهد شد. شهرهای تاجیکستان و قرقیزستان کاش
مثل دیگر شهرهای کشورهای آسیای میانه دارای ریل با معیارهای 

روپا، میان ا المللیبینروسی هستند و برای اتصال خطوط استاندارد 
ایران، افغانستان و چین، موافقت و همکاری این کشورها و عزم 

اث و تکمیل این شبکه با ریل دولت جمهوری خلق چین برای احد
  اروپایی و ایرانی الزم و ضروری است.

آهن افغانستان برخی از آهن خاورمیانه راهای راهدفتر منطقه
مطالعات امکان سنجی در شمال افغانستان را تحت عنوان خط 

بندر شبرغان چنین  -کندوز -مزار شریف -آندخوی -آهن آقینهراه
ای بین افغانستان، نامهتوافق ٢٠١٣سال  در«گزارش کرده است: 

مال آهن چندملیتی در شترکمنستان و تاجیکستان مبنی بر ایجاد راه
افغانستان امضا شد که با اضافات بعدی، این کشور را به دریای خزر 

کیلومتر طول دارد، از  ۴۰۰آهن که حدود متصل خواهد نمود. این راه
شود و از مرز آقینه، آندخوی و از آتا مراد ترکمنستان آغاز می همنطق

های فاریاب و قندوز در افغانستان، به حیرتان و طریق والیت
آهن در کیلومتر از این خط ۸۵. گردیدتاجیکستان متصل خواهد 

شمالی  هایوالیتکیلومتر آن در  ٣٠٠ترکمنستان و بیش از 
 رآهن از طریق بندر شبرغان د. این راهشدافغانستان ساخته خواهد 

. با دکنمیوالیت قندوز، افغانستان را به کشور تاجیکستان وصل 
ساخت این خط ریلی، افغانستان از طریق کریدور شمالی خود که از 
خط ایران به هرات آغاز و تا ترکمنستان ادامه خواهد داشت به شبکه 

و همچنین با تکمیل آن،  شودمیوصل  المللیبینآهن راه
نستان به تاجیکستان متصل خواهد شد. در ترکمنستان از طریق افغا

سنجی در دست مطالعات امکان آهن حال حاضر احداث این خط
آهن افغانستان را در دو گروه های راهدفتر مذکور کل پروژه». است
های با اولویت باال و خطوط دارای اولویت متوسط به شرح پروژه
 ادی و درهای پیشنهنمای کلی نقشه گزارش نموده است. ٣ جدول

نشان  ٣ در شکل ٢٠٣٠های آهن افغانستان برای سال حال اجرای راه
  داده شده است.

آهن هرات به کاشغر با ریل کارکردهای راهاهمیت راهبردی و  -٥
  اروپایی

آهن در این کریدور امکان دسترسی افغانستان، ایجاد راه
های آزاد در خلیج فارس و تاجیکستان، قرقیزستان و چین به آب

جنوب ایران با اتصال بندرعباس، چابهار، بوشهر و بندرامام خمینی 
شبکه ریلی به منطقه . در مناطق خشک نیز دسترسی آوردمیفراهم 

قفقاز از مرزهای آستارا و جلفا، به کشور ترکیه از طریق مرز رازی و 
به کشور عراق از طریق شلمچه و خسروی میسر خواهد شد و امکان 

 وجوده اتصال به دریای مدیترانه از طریق ترکیه، عراق و سوریه ب
   ).١(شکل  خواهد آمد

از چین به کشورهای منطقه  کاهش هزینه و زمان انتقال متقابل کاال
	شود.غرب آسیا و اروپا میسر می
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کاهش ریسک عبور و کاهش دفعات عبور کاالها از نقاط مرزی، با 
حذف مسیر عبور از قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان ممکن 

گردد. الزم به تذکر است برخی از این کشورها در دو دهه اخیر می
به کشور تاجیکستان و دیگر موانع اصلی عبور کاالهای ایرانی 

	کشورهای آسیا میانه بودند
امکان همگرایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتر در حوزه ایران 

ویژه بین کشورهای افغانستان، تاجیکستان، ایران و ه فرهنگی ب
	.گرددارتباط بیشتر آنها با اروپا و چین میسر می

رژی، معادن و امکان دسترسی بیشتر ایران و چین به منابع ان
ود شبیشتر می گذاری در آنهابازارهای این مناطق و همچینن سرمایه

[Naserian,	2008].   
 

اتکای ایران و چین به مسیرهای دریایی که گاهی کنترل نظامی 
ای از سوی برخی از کشورها حتی در استفاده از محدود کننده

 جریان یابد و درشود کاهش میهای بزرگ بر آن تحمیل میکشتی
وضوح اثر چنین ه تحریم ایران از سوی اتحادیه اروپا و امریکا ب

  شود.های مشاهده میمحدودیت
	

ویژه استان مهم سین ه غربی چین ب هایاستانتوسعه بیشتر 
  .شودکیانگ محقق می

	

ه ویژه با عنایت به اقتصاد فعال و گسترده منافع ترانزیتی بیشتر ب
  وجود خواهد آمده ای منطقه بچین  و اروپا برای همه کشوره

	

و عمرانی و آبادی شهرهای طول مسیر  المللیبینامنیت اجتماعی، 
  .در این مناطق توسعه پیدا خواهد کرد

	

امکان رهایی از انحصار پاکستان و آسیای میانه برای کشورهای 
افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان بیش از پیش فراهم خواهد 

به این مسیر  (Termaz)تواند از مرز ترمز ازبکستان نیز می. شد
 گردد مندبهرهریلی متصل شود و از همه مزایای این شبکه ریلی 

[Construction	 and	 Development	 Company	 for	
Transportation	Infrastructure	of	Iran,	2008].  

آهن خود را از مرز تورغندی در شمال تواند راهترکمنستان نیز می
مند به هرات متصل کند و از تمام مزایای این مسیر بهرهافغانستان 

ر ایران، افغانستان و تاجیکستان میس بینتسهیل ارتباط ریلی  .شود
آهن کنونی تاجیکستان به افغانستان اکنون از مسیر شود راهمی

گذرد و برای رفع نیاز عبور از ازبکستان ورود به کشور ازبکستان می
کیلومتر مسیر ریلی در  ٦٠ن المللی، ایجاد و اتصال به این شبکه بی

	).٢شکل داخل تاجیکستان ضرورت دارد (
بررسی مسیرهای پیشنهادی از جمله امکان اتصال از منطقه واخان 
افغانستان به کشور چین که بخشی از مسیر باستانی راه ابریشم 
قدیم بوده از سوی دولت امریکا به چین داده شده است و بررسی 

مسیرهای ممکن به منظور اتصال هرات به کاشغر چین با دیگر 
بایست مورد مالحظه قرار گیرد مطالعات توپوگرافی می

[Nameless,	2008] .   
  

  
 [2019	Recca,] (ایران تا چین) های منطقهآهنهای تجاری و راهراه )۲شکل 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یسالم یمبایابراه دریغالمح ۴۰۰

   ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۳۴دوره                                     نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

  افغانستانآهن با اولویت باال و متوسط ها و خطوط راهکل پروژه )٣ل جدو
 ساخت طول مسیر خط

  های دارای اولویت باالپروژه
 -- کیلومتر ٦٥  هرات -(غوریان) روزنک
 شدهطراحی کیلومتر ٢٢٠ شبرغان -مزار
 شدهطراحی کیلومتر ١٠٦ بلداکاسپین -چمن

 شدهطراحی کیلومتر ٢١٩ مزار-کندوز-بندر شرخان
 - کیلومتر ٥٥٠ آندخوی -هرات
 - کیلومتر ١٣٥٠ زرنج -دالرام -لوگر -کابل -بامیان
 - کیلومتر ١٢٤ هرات -تورغندی

  خطوط دارای اولویت متوسط
  - کیلومتر ٢٣٠ کندوز -بامیان
  - کیلومتر ١٢٠ کابل-آبادجالل
  - کیلومتر ٥٨٠ هرات -بامیان
  - کیلومتر ٧٥ آبادجالل -تورخم
  - کیلومتر ٢٧٥ هرات -فره -دالرام

  

  
	[2019	Recca,] کاشغر)-چین (خواف -قرقیزستان -ستانکتاجی -افغانستان -آهن جمهوری اسالمی ایرانراهمسیر  )٣شکل 
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   ۲۰۳۰آهن تا سال پیشنهادی و درحال اجرای دولت افغانستان برای ساخت راه یهانقشه ینمای کل )۴شکل 

  
	گیری نتیجه

ویژه دولت ایران مبتنی ه ها بریزی دولتو برنامه گذاریسیاستاگر 
م قرار گیرد احیای راه ابرایش المللیبینبر مسایل استراتژیک ملی و 

و تحقق تمدن نوین شرقی در عصر ارتباطات و جهانی شدن ممکن 
غرب به شرق  آهنراهو میسر خواهد بود. همانگونه که فاز اول پروژه 

کیلومتر در کمتر از  ١٤٥ایران از تربت حیدریه تا سنگان به مسافت 
رسید، امکان اجرا،  برداریبهرهسه سال از زمان شروع اجرا گردید و به 

تکمیل و انجام فاز دوم این پروژه در صورتی تحقق خواهد یافت که 
حکومت جمهوری اسالمی ایران این امر مهم را در اولویت 

آهن از سنگان خواف به هرات، سیاستگذاری قرار دهد انجام پروژه راه
تعامل اجتماعی، مبادله اقتصادی و تراز تجاری ایران، افغانستان، 

جیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان را متحول خواهد تا
کرد و توسعه و رفاه برای مردم مناطق شرقی ایران و دیگر کشورهای 

 هآهن افغانستان به چین بمنطقه را درپی خواهد داشت. اتصال راه
ایرانی از طریق کریدور هرات  -ویژه اگر با خط ریلی استاندارد اروپایی

ت گیرد در مبادله کاال و مسافر از شرق به غرب عالم به کاشغر  صور 
به صورت معناداری موثر خواهد بود و کشور افغانستان را از آشفتگی 

داد و موجب تعمیق  ناشی از سه معیار ریل متفاوت نجات خواهد
و گسترش عمق استراتژیک سه کشور ایران، افغانستان و چین در 

  اصلی برای این کریدور مهم  مسیر آسیا و اروپا خواهد شد. تهدید
  

المللی تعلل دولت ایران در تکمیل سریع فاز خواف به هرات و بین
از آن تا ایستگاه شهر هرات است. از سوی دیگر  برداریبهرهخیر در أت

استراتژی روسیه برای گسترش خطوط ریلی برحسب معیارهای 
آسیای میانه موجب عقب ماندگی بیشتر افغانستان و محدودیت 

اریخی در جهت تعامل برای ایران، چین و اروپا با  یکدیگر و ت
 آهناهر همچنین کشور افغانستان خواهد بود. امکان گسترش شبکه 

شبه قاره هند از طریق پاکستان مشکلی اساسی برای شبکه سراسری 
ویژه خطوط غرب به شرق و توسعه شمال به جنوب شرقی ه ایران ب

. به هر حال، احداث و رودمیشمار  و بنادر چابهار و بندرعباس به
کیلومتر از مرز حیرتان  ٨٠اجرای سریع خط ریل روسی به مسافت 

بزرگ همانند  هایقدرتتا مزار شریف بیش از پیش ثابت کرد که 
 ها وهای متعدد در افغانستان متحمل شکستروسیه که طی جنگ

د صادی خوبه هیچ وجه از منافع راهبردی و اقت اندشدهفشار فراوانی 
تفاوت و تعارض عرض ریل در مناطق همسایه «غافل نیستند و از 

نیز برای پیشبرد اهداف بلندمدت و استراتژیک خود » افغانستان
د خو ایمنطقههای فراوان منافع ملی و و با هزینه کنندنمیغفلت 

های ایران سازند. اکنون ضرورت دارد دولترا مستحکم و پایدار می
ح مهم را با همکاری کشور افغانستان در الویت و چین این طر 
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و اختصاص بودجه و پایش مداوم  هاریزیبرنامه، هاسیاستگذاری
قرار دهند و با حساسیت بیشتر به اجرای آن بپردازند و با اهتمام 

و  ایمنطقهنسبت به این امر مهم و فوق استراتژیک منافع 
  نماید.مین أخود و کشورهای همسایه را ت المللیبین
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