
 

 
 
 

 

ایران)جغرافیایی انجمن  المللی علمی ـ پژوهشی و بینغرافیا (فصلنامه ج  

 1398 ، پاییز 62شماره ، سال هفدهم
 

 سرزمین در کشور افغانستان و ارائه مدل راهبرديانداز آمایشتحلیل ژئوپولیتیکی چشم

 4حسین حاتمی نژاد ،3زهراء پیشگاهی فرد ،2عتیق اله قمري ،1کیومرث یزدان پناه درو

 
 چکیده

باشند. برخی از کشورها نیز به دلیل در ساختار اقتصاد سیاسی جهان برخی کشورها توسعه یافته و برخی در حال توسعه می
اند بلکه در مسیر توسعه نیز در حال تنها توسعه نیافتههاي داخلی و محیط خارجی نهشکنندگی ژئوپولیتیکی و تهدیدات و بحران

انداز گردد که هیچ چشمیز در حال حاضر جزء کشورهاي بحرانی و توسعه نیافته جهان محسوب میحرکت نیستند. افغانستان ن
مشخصی براي حرکت در جهت توسعه ندارد؛ نه در سطح نظریه پایه توسعه، نه راهبردهاي مشخص و منسجم توسعه و نه 

جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی داخلی و هیچگونه سند عملیاتی با ضمانت اجرا. این مشکالت افغانستان ریشه در مسائل 
ریزي اندیشی مسائل مذکور است. برنامهریزي جهت توسعه سرزمینی این کشور نیز در گرو حل و چارهخارجیدارد. بنابراین برنامه

نتیجه توسعه  هاي سیاسی و درتواند سبب کاهش تهدیدات امنیتی و چالشراهبردي با چهارچوب و مالحظات سیاسی و امنیتی می
سرزمینی گردد. بنابراین در این مقاله سعی شده است تا عوامل داخلی و خارجی اثرگذار بر آمایش سرزمینی در کشور افغانستان از 

ها، تهدیدهاي ها، فرصتها، ضعف) قوت1منظر ژئوپولیتیکی مورد تحلیل قرار گیرد. در این راستا دو سوال قابل طرح است که: 
) براساس عوامل ژیوپولیتیک داخلی و خارجی 2کشور افغانستان در راستاي آمایش سرزمینی این کشور کدامند؟ ژیوپولیتیکی 

تحلیلی نگاشته شده  -اي توصیفیسرزمین در کشور افغانستان را ترسیم نمود؟ این مقاله به شیوهانداز آمایشچگونه می توان چشم
 هاي معتبر اینترنتی گردآوري شده است.ها و سایتگیري از پایگاهاي، اسنادي و بهرهانههاي مورد نیاز نیز به شیوة کتابخاست و داده

 واژگان کلیدي: آمایش سرزمین، ژئوپولیتیک، مدل راهبردي، توسعه و امنیت پایدار، افغانستان.
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 مقدمه
یا واقع شده و با سه منطقه آسیاي افغانستان کشوري است در شرایط ژئوپولیتیکی چهارراهی که در مرکز قاره آس

مرکزي، جنوب آسیا و خاورمیانه همپوشانی جغرافیایی دارد. این همپوشانی هم به لحاظ جغرافیاي طبیعی است، هم 
جغرافیاي فرهنگی و قومی و هم به لحاظ ادامه سرزمینی این کشور در مناطق مذکور. وضعیت جغرافیایی و موقعیت 

تی در مسیر تاریخی آن شده که تاکنون مانع از ثبات و امنیت و در نتیجه توسعه در آن این کشور سبب بروز مشکال
نیافتگی و ناامنی افغانستان به یک سندروم ژئوپولیتیکی بدل شده است که تمام عالئم توسعه شده است. مسئله توسعه

ت در جهت ثبات و توسعه این کشور نیافتگی و ناامنی در آن وجود دارد، اما در وضعیت مقابله با این مسئله و حرک
هاي ها مشروط به سایر عوامل شده است. بخشی از مسائل و چالشاي وجود دارد که حل هر کدام از آنمسائل پیچیده

-اي و حتی جهانی است و بخش زیادي از چالشافغانستان بیرونی است و در گروه تغییر ساختار و رویکردهاي منطقه

امنیتی افغانستان به یکدیگر  -هاي داخلی دارد. عوامل داخلی و خارجی در بحران سیاسیهاي این کشور نیز ریشه
هاي هاي اخیر بویژه پس از حمله آمریکا به افغانستان و سقوط قدرت طالبان، کمکمرتبط هستند. در طول سال

انست توسعه و امنیت را به هاي مالی، نظامی، امنیتی و غیره نتوخارجی زیادي روانه افغانستان شد. اما این کمک
افغانستان بیاورد، به نحوي که با کوچکترین غفلت نیروهاي ارتش افغانستان و کشورهاي حاضر در افغانستان برخی 

 2017و  2015افتد (قندوز در سال هاي تروریستی میشهرها مجدداً سقوط کرده و به دست طالبان و سایر گروه
 میالدي).

هاي آمایشی بلندمدت با محوریت ژئوپولیتیک جهت شناخت و ي افغانستان نیاز به برنامههابراي حل تدریجی چالش
هاي سیاسی و امنیتی و یافتن راهکارهاي تلفیقی از امنیتی است. بنابراین شناخت چالش-ریزي سیاسیبرنامه

انداز آمایش ژئوپولیتیکی چشم رو در مقاله حاضر به تحلیلتواند راهگشا باشد. از اینژئوپولیتیک و آمایش سرزمین می
ایم. در این پژوهش سعی داریم تا به ) قرار دادهSWOTایم و مبنا را بر مدل راهبردي (سرزمین در افغانستان پرداخته

ها، تهدیدهاي ژیوپولیتیکی کشور افغانستان در راستاي ها، فرصتها، ضعف) قوت1این دو سوال اساسی پاسخ دهیم: 
انداز ) براساس عوامل ژیوپولیتیک داخلی و خارجی چگونه می توان چشم2ن کشور کدامند؟ آمایش سرزمینی ای

-تحلیلی نگاشته شده است و داده -اي توصیفیسرزمین در کشور افغانستان را ترسیم نمود؟ این مقاله به شیوهآمایش

هاي معتبر اینترنتی گردآوري شده سایت ها وگیري از پایگاهاي، اسنادي و بهرههاي مورد نیاز نیز به شیوة کتابخانه
 است.

 مبانی نظري
 معنوى و اجتماعى اقتصادى، فعالیت هاى جغرافیایى تمامى هماهنگ و متوازن توزیع از است عبارت سرزمین آمایش

 زمینسر آمایش ). بنابراین، منظور از18: 1384(سرور،  انسانى و طبیعى منابع و به قابلیت ها نسبت سرزمین پهنه ى در

 و بالقوه توان تعیین آمایش از آن است. منظور توان اندازه امکانات به سایر و سرزمین قابلیت هاى از درست استفاده
 از هر بخشى براى را اىاستفاده نوع هر زیبندگى است که فرایندى آمایش دیگر، به عبارت یا است اراضى شایستگى

توان چنین ). در مجموع می49: 1389نژاد و دیگران، هد (حاتمیدمی نشان آن قابلیت هاى به توجه با سرزمین
هاي پایدار جوامع بشري براساس توجه به توانسرزمین نوعی حرکت در جهت توسعهگیري کرد که آمایشنتیجه

ریزي براساس ظرفیت سرزمین است. جغرافیا نیز به شناخت انسان و فضاي جغرافیایی آن و تعامل محیطی و برنامه
 عمل میدان و بستر که محیط است از اىپایه شناخت به یافتن دست جغرافیایى، مطالعات از پردازد. هدفها مین آنبی

 در موجود هاىپدیده که دارد اهمیت نظر آن از اىپایه این مطالعات انجام آید.می به شمار انسانى فعالیت هاى تمام

کند نمی تبعیت هاى یکسانىىقانونمند از هاآن پیدایش منشأ و نیستند یکسان پراکندگى و شکل از نظر زمین، سطح
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را تبیین نوع استقرار و توزیع جمعیت و فعالیت در عرصۀ » جغرافیا«توان ). بر همین اساس می18: 1372(رهنمایى،
سه عنصر سرزمین، را تنظیم رابطۀ بین این عناصر به حساب آورد. در جغرافیا و آمایش» آمایش«سرزمین دانست و 

توان گفت که اند از: انسان، فضا و فعالیت. به تعبیري میاند و عبارتاساسی وجود دارند که زمینه هاي اصلی مطالعه
عنوان یک به» جغرافیا«چه ریزي است. آنترین نوع برنامهجغرافیایی» سرزمینآمایش«ترین علوم و ، آمایشی»جغرافیا«

» جغرافیا«کوشد آن را عملی سازد. اي از فنون و هنرها میعنوان مجموعهبه» یشآما«پردازد، علم به توضیح آن می
). هدف از تنظیم رابطۀ 32: 1384طراحی (سرور، » آمایش«کند و تبیین می» جغرافیا«تغییر. » آمایش«دهد و توضیح می

آرایی ار یا به عبارت دیگر سرزمینپایدهاي انسان در فضا، تحقق توسعهبین انسان و فضا در مطالعات آمایشی و فعالیت
 ).36: 1384کاربردي، تحقق این هدف است (سرور، است و در واقع اساس کار جغرافیاي

دیگر به حساب بیاوریم، باید گفت جغرافیاي اگر جغرافیاي سیاسی و ژئوپولیتیک را در دوره کنونی مترادف یک
سرزمین به ریزي فضایی و آمایشي سرزمینی است. برنامهسیاسی یا ژئوپولیتیک در وجهی علم مدیریت سیاسی فضا

هاي سرزمینی مترادف راهبردهاي ژئوپولیتیکی یا همان هاي منطبق بر توانلحاظ راهبردي بودن و تعیین کارویژه
طح نگر در سریز واقعسازي شده است. یک برنامهسیاسی است که البته در بُعد عملیاتی به شکل دیگري پیادهجغرافیاي

بایستی هاي و مشخصات اکولوژیک نیست، بلکه میسرزمین تنها توجه به قوتاي و ملی باید بداند که آمایشمنطقه
هاي اکولوژیک با هدف ایجاد توسعه و امنیت پایدار و براساس جغرافیاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي هر این توان

بندي بندي و الویتگاه به طبقهمورد توجه قرار گیرد و آنتهدیدهاي درون و برون سرزمینی  منطقه و با محاسبه
یابد هاي ژئوپولیتیکی داخلی که گاه ادامه خارجی میراهبردها بپردازد. همچنین باید توجه کرد که بسیاري از بحران

نتیجه هاي اکولوژیکی مناطق و در نتیجه تخریب محیط زیست و منابع آب و خاك و در ناشی از عدم توجه به توان
شود. این مسائل به صورت مستقیم سبب تضعیف بروز مناقشات ژئوپولیتیکی بر روي منابع در سطوح مختلف می

 ).67: 1393اندازد (رشیدي، شود و امنیت و منافع ملی کشور را به مخاطره میجایگاه و وزن ژئوپلیتیکی کشور می

 شناسیمنطقه
کیلومتر مربع که در جنوب آسیا قرار گرفته است؛ و از  652221حت جمهوري اسالمی افغانستان کشوري است با مسا

یک سو به شبه قاره هند و از سوي دیگر به آسیاي مرکزي و چین و از سمت دیگر به آسیاي غربی مرتبط است. 
 افغانستان جزء کشورهاي بزرگترین قاره جهان آسیا است. قاره آسیا در تقسیمات کالسیک جغرافیایی جهان به پنج

 -5آسیاي غربی  -4آسیاي مرکزي  -3آسیاي جنوبی  -2آسیاي شمالی  -1شود که شامل منطقه یا حوزه تقسیم می
غربی و آسیاي آسیاي شرقی و جنوب شرق است. بر سر موقعیت افغانستان در سه منطقه آسیاي مرکزي، آسیاي جنوب

ه به هر سه منطقه نزدیکی طبیعی و انسانی و اي است کجنوبی بحث است. شکل، مقر و موقعیت افغانستان به گونه
تاریخی و سیاسی دارد. بر اساس نظر برخی جغرافیدانان کشور افغانستان، جز کشورهاي آسیاي جنوبی می باشد؛ 
ضمن آنکه در مواردي جزء آسیاي مرکزي نیز یاد شده است. افغانستان به لحاظ جغرافیاي طبیعی، انسانی و سیاسی 

 آسیاي جنوب غربی نیز دارد.قرابت بسیاري با 
ها، پیش از آنکه دریاها به عنوان سرزمین افغانستان صرفاً گذرگاه اصلی اقوام مهاجم گوناگون نبوده، بلکه قرن

پیوست المللی بازرگانی مورد استفاده قرار گیرد، مهمترین مسیر بازرگانی که غرب را به شرق میمسیرهاي عمده بین
هاي که از جاده ابریشم گذشت. کاروانهاي کوهستانی این سرزمین میجنوبی و گذرگاه هاي شمالی ونیز از دشت

هاي هندوکش به گاه کاالهایی را که از چین آورده بودند از گذرگاهکردند و آنکردند در بلخ اطراق میعبور می
رفتند. تقریباً همیشه از چین میهایی که از ایران به طرف بردند. کاروانهندوستان و یا در جهت غرب تا بغداد می

که تجارت بین کشورها راه میالدي پس از آن 16کردند. در اوایل قرن طریق قندهار در جنوب افغانستان کنونی سفر می



 یی ایران)جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیا                                                      94

اي به این خود را از طریق دریاها گشود، افغانستان به یکباره در بوته انزوا و فراموشی افتاد و دیگر گذر هیچ  بیگانه
). کشور افغانستان به قلب آسیا مشهور است، و در تقاطع بین ایران، دریاي عرب و 21: 1371یفتاد (کلیفورد، سرزمین ن

هند از یک سو و آسیاي مرکزي و جنوب آسیا ازسوي دیگر، قرار دارد. هر چند که افغانستان نقطه اتصال این مناطق 
 ر جزء کدام منطقه است.رود؛ اما مشخص نیست که خود این کشوبزرگ آسیا به شمار می

کشور افغانستان پس از فروپاشی شوروي و ظهور کشورهاي جدید در آسیاي مرکزي به صورت بالقوه به معبري براي 
 غرب است. -دسترسی این کشورها به سمت جنوب شد. افغانستان در مسیر کریدورهاي بزرگ شرق

 شناسیروش

ده است. داده هاي این مقاله نیز به شیوه اي کتابخانه اي و توصیفی نگاشته ش -این پژوهش به شیوه اي تحلیلی
صورت پذیرفته است. بدین  SWOTپیمایش و پرسشنامه بدست آمده اند و روش تجزیه و تحلیل نیز از طریق مدل 

صورت که یک پرسشنامه در طیف لیکرت (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) براي هر کدام از ضعف ها، 
 10نفر از طریق ایمیل توزیع شد که از این تعداد  45) و بین 1تهدیدها و فرصت ها، تهیه شد (جدول شماره قوت ها، 

نفر مبناي  31نفر نیز به دلیل نقص مورد پذیرش قرار نگرفت. بنابراین پاسخ هاي  4نفر پاسخ نداده و پاسخ هاي 
اصر چهارگانه استخراج شد و در رتبه ي آن ها تحلیل قرار گرفت. براساس این پرسش نامه ها وزن نرمال این عن

 پرداخته شد. SWOTضرب شد و امتیاز وزن دار استخراج شد. و براساس آن به تحلیل مدل راهبردي 

 : نمونه پرسشنامه در طیف لیکرت1جدول 

 نقاط قوت، ضعف، فرصت یا تهدید ردیف
 فراوانی

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

1       
2       
3       
4       
5       

 

 هاي تحقیقیافته

-اي و مطالعات قبلی انجام شده در این زمینه شاخصدر این مقاله ابتدا نگارنده براساس مطالعات اسنادي و کتابخانه

ن هایی را استخراج نموده است، که در فهرست عوامل درونی و بیرونی اثر گذار بر آمایش سرزمینی در کشور افغانستا
 بندي نموده است.ها و تهدیدها و فرصت ها دستهها و قوتدر قالب ضعف

گذار سرزمین در کشور افغانستان، نیاز به سنجش عوامل ژئوپولیتیکی اثرریزي راهبردي آمایشجهت بررسی برنامه
ی براي برگزیدن بایستی مبنایمثبت و منفی که داراي منشأ داخلی یا خارجی هستند، داریم. این بررسی و سنجش می

ها باشد. از این رو محقق در این بخش جهت سنجش عوامل بندي در اجراي آنیک یا چند راهبرد سرزمینی و الویت
) بهره گرفته است. در این SWOTبندي شده، از مدل راهبردي (داخلی و خارجی و ارائه راهبردهاي مناسب و اولویت

ریزي آمایش فضاي ملی افغانستان، تهیه شده نی و بیرونی موثر بر برنامهراستا ابتدا فهرست عوامل ژئوپولیتیکی درو
 است تا در مراحل بعدي مورد استفاده قرار گیرند.
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 )SWOT: عوامل ژئوپولیتکی بیرونی و درونی در آمایش افغانستان (2 جدول
 عوامل درونی عوامل بیرونی

فهرست  )Tفهرست تهدیدها (

ها فرصت

)O( 

 )Sها (فهرست قوت )Wها (فهرست ضعف

T1-  موقعیت محصور در خشکی
)

https://www.britannica.com
.( 

T2-  موقعیت حایل افغانستان
 ).54: 1380(مگنوس و نبی، 

T3- هاي ژئوپلیتیکی رقابت و تقابل
 در منطقه

T4-  مناقشات افغانستان و پاکستان
و  15/08/1391(غفورلیوال، 

 ).1396و  1392اندیشمند، 
T5- لش آبی افغانستان و چا

-و حافظ 1392همسایگان (هاشمی، 

 ).83: 1385نیا و دیگران، 

O1- 
موقعیت 

چهارراهی و 
گذرگاهی 
افغانستان 
(کلیفورد، 

1371 :21.( 
O2- 

ژئوکالچر 
ویژة 

افغانستان و 
اشتراکات با 

کشورهاي 
همجوار 

)Izady, 
2008-
2016.( 

O3- 
موقعیت 
باالدستی 

افغانستان در 
هاي رودخانه

المللی بین
(سنائی، 

05/08/1389
.( 

W1-  عدم تناسب اقلیم، منابع آب و خاك
 & McSweeneyدر کشور افغانستان (

Others, 2016 & FAO, 2003.( 
W2-  استقرار نامتعادل فعالیت و جمعیت

در فضاي سرزمینی 
)https://www.gifex.com.( 

W3- هاي جغرافیایی و ژئوپلیتیک شکاف
: 1391تقی و رشیدي، شکنندةافغانستان (م

 ).122: 1390راد و دیگران، و فرجی 83

W4- ها، ارتباطات و ضعف زیرساخت
ها راه
)

http://www.salamwatandar.co
m.( 

W5-  تروریزم و ناامنی
)ir-https://www.dw.com/fa & 

Foreign Policy, 2016.( 
W6- وند و ورعلیپدیده قاچاق (ن

 ).1390آبادي، پور رکنخلیلی

S1-  منابع معدنی و انرژي در
 ,Senguptaافغانستان (

2010/06/15 & Stephen G & 
Others, 2011 & Censin 
Resources, 2010/08/15 & 

Reuters Staff, 2011/12/28.( 
S2-  ظرفیت کشاورزي مدرن در

زاد، برخی مناطق افغانستان (نیک
 ,CIA Factbookو 05/10/1392

2009 .( 
S3-  منابع آبی نیمه شمالی افغانستان

)
https://www.worldatlas.com

.( 
S4- هاي گردشگري (وزارت ظرفیت

اطالعات، فرهنگ و اداره گردشگري 
و مهدیزاده کابلی،  1397امور نظارتی، 

 ).1381و کهزاد،  1382

 
 عوامل درونی (داخلی)

هایی (درونی) کشور افغانستان جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف، یعنی جنبههدف این مرحله سنجش محیط داخلی 
هاي بازدارنده یا مساعد دارد. از این ریزي و اجراي تکلیف هاي آن زمینهاست که در راه دست یابی به اهداف برنامه

دید و به هر کدام از بندي گرها و منابع مورد بررسی قرار گرفته و تحت عنوان نقاط قوت و ضعف تقسیمرو قابلیت
 ).4-4و  3-4موارد رتبه و وزن نرمال در وضع موجود اختصاص یافت (

 
 
 
 
 
 

https://www.dw.com/fa-ir
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 )IFEسرزمین در افغانستان (ریزي راهبردي آمایشگذار بر برنامه: رتبه و وزن نرمال نقاط قوت اثر3 جدول
 

 ردیف

 

 )Sنقاط قوت (

میانگین رتبه وزن 

 )0-4موجود (بین 

وزن نرمال  حاصل ضرب وزن نرمال

 در رتبه (امتیاز وزن دار)

 0,72 18/0 4 منابع معدنی و انرژي در افغانستان 1
ظرفیت کشاورزي مدرن در برخی مناطق  2

 افغانستان
82/3 12/0 0,485 

 0,303 1/0 03/3 منابع آبی نیمه شمالی افغانستان 3
 0,344 1/0 44/3 هاي گردشگريظرفیت 4

 IFE(   1,852مجموع (
 

 )IFEسرزمین در افغانستان (ریزي راهبردي آمایشگذار بر برنامه: رتبه و وزن نرمال نقاط ضعف اثر4 ولجد
میانگین رتبه وزن موجود  )Wنقاط ضعف ( ردیف

 )0-4(بین 
حاصل ضرب وزن نرمال  وزن نرمال

 در رتبه (امتیاز وزن دار)
عدم تناسب اقلیم، منابع آب و خاك در  1

 کشور افغانستان
66/3 075/0 0,274 

استقرار نامتعادل فعالیت و جمعیت در فضاي  2
 سرزمینی

3 05/0 0,15 

هاي جغرافیایی و ژئوپلیتیک شکاف 3
 شکنندةافغانستان

4 15/0 0,6 

 0,333 1/0 33/3 هاها، ارتباطات و راهضعف زیرساخت 4
 0,285 075/0 8/3 تروریزم و ناامنی 5
 0,144 05/0 88/2 پدیده قاچاق 6

 IFE(   1,786مجموع (

 

 عواملی بیرونی (خارجی)

ها و تهدیدهایی ژئوپولیتیکی است که فضاي هدف این مرحله بررسی آثار محیط بیرونی جهت شناسایی فرصت
سرزمین با آن مواجه است. بنابراین براساس مطالعات انجام شده و ریزي راهبردي آمایشسرزمینی در ارتباط با برنامه

ها و تهدیدهاي موجود و موثر بر فضاي سرزمینی مورد بررسی یت محیط پیرامون ناحیه، مجموعه فرصتبررسی وضع
 ).6-4و  5-4قرار گرفت و به هر کدام از موارد رتبه و وزن نرمال اختصاص یافت (

 )EFEدر افغانستان (سرزمین ریزي راهبردي آمایشگذار بر برنامهها) اثر: رتبه و وزن نرمال عوامل بیرونی (فرصت5 جدول

 )Oفرصت ( ردیف
میانگین رتبه وزن 

 )0-4موجود (بین 
 وزن نرمال

حاصل ضرب وزن نرمال 

 در رتبه (امتیاز وزن دار)

 0,8 2/0 4 موقعیت چهارراهی و گذرگاهی افغانستان 1

2 
ژئوکالچر ویژة افغانستان و اشتراکات با 

 کشورهاي همجوار
2/3 13/0 0,416 

3 
هاي تی افغانستان در رودخانهموقعیت باالدس

 المللیبین
6/3 17/0 0,612 
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 EFE(   1,828مجموع (
 

 )EFEسرزمین در افغانستان (ریزي راهبردي آمایشگذار بر برنامه: رتبه و وزن نرمال عوامل بیرونی (تهدیدها) اثر6 جدول
  ردیف

 )Tتهدید (
میانگین رتبه وزن 

 )0-4موجود (بین 
وزن نرمال  حاصل ضرب وزن نرمال

 در رتبه (امتیاز وزن دار)
 0,6 15/0 4 موقعیت محصور در خشکی 1
 0,494 13/0 8/3 موقعیت حایل افغانستان 2
 0,456 12/0 8/3 هاي ژئوپلیتیکی در منطقهرقابت و تقابل 3
 0,19 05/0 8/3 مناقشات افغانستان و پاکستان 4
 0,15 05/0 3 چالش آبی افغانستان و همسایگان 5

 EFE(   1,89مجموع (
 

 : وضعیت امتیاز عوامل داخلی و خارجی اثرگذار بر توسعه منطقه مورد مطالعه7 جدول
 عوامل داخلی عوامل خارجی

 نقاط ضعف نقاط قوت تهدیدها هافرصت

1,828 1,89 1,852 1,786 
Σ O+T= 3.718 Σ S+W= 3.638 

 
 سعه منطقه مورد مطالعه: جمع عوامل داخلی و خارجی اثرگذار بر تو8 جدول

 جمع عوامل داخلی جمع عوامل خارجی

3,718 3,638 

 
 این مرحله، رشد و توسعه است. مرحله در پیشنهادي است، بنابراین راهبردهاي ΣS + W < ΣT + Oاینکه  به توجه با

 وزن و رتبه به وجهت با بیرونی و درونی عوامل تحلیل و تجزیه از راهبرد هاي حاصل تعیین سوات، تکنیک در بعدي

این  طور کلی نماییم. به پیشنهاد را ST ،WO ،SO ،WTبخش هاي  از یک هر مناسب راهبرد هاي است تا آن ها نرمال
 هستند: زیر موارد بیانگر راهبرد ها
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 )IE( : ماتریس نهایی داخلی و خارجی1 نمودار                                             

بر اساس اطالعات موجود، در جدول زیر به تحلیل نقاط ضعف و قوت، فرصت و تهدید پرداخته شده است و 
 راهبردهاي چهار گانه تهاجمی، بازنگري، تنوع و تدافعی ارائه شده است.

 SWOT: ماتریس 9 جدول

اهداف کیفی: حرکت گام به گام 

افغانسنان به سوي توسعه و امنیت 

 پایدار

 

 نقاط قوت

 

 نقاط ضعف

 
ت

رص
ف

 ها

 ):SOراهبردهاي تهاجمی/رقابتی (
SO1-  ایجاد صنایع مرتبط با کشاورزي و معادن در

مناطق با ذخایر مناسب آب و دسترسی به مسیرهاي 
 تجاري و ارتباطی افغانستان؛

SO2-  توسعه مدرن و بازاریابی محصوالت کشاورزي
در کشورها و مناطق بهینه و مکمل ژئوپلیتیکی و 

 وکالچر؛ژئ
SO3- هاي ارتباطی منطبق بر موقعیت توسعه راه

چهارراهی افغانستان جهت توسعه و صادرات 
 محصوالت کشاورزي، صنعتی و معادن

راهبردهاي بازنگري/تغییر جهت 

 )WOهوشمندانه (
WO1- هاي سرزمینی خروج از کارویژه

هاي آمایشی سوي کارویژهسنتی و حرکت به
براي تعدیل مانند تجارت و ترانزیت 

تمرکزگرایی و ایجاد تعادل در فضاي 
 سرزمینی؛

WO2- اي و توسعه مناطق مرزي، حاشیه
هاي ژئوپلیتیکی، قومی براساس مزیت

 ژئواکونومیکی و ژئوکالچر؛
WO3- گیري از موقعیت چهارراهی بهره

افغانستان در راستاي ترانزیت و تجارت 
اي جهت مشارکت خارجی در توسعه منطقه

هاي ارتباطی داخلی که در ها و راهتزیرساخ
 المللی استاي و بینهاي منطقهمسیر شاهراه
WO4- گیري از هیدروپولیتیک بهره
هاي مرزي جهت ایجاد توازن رودخانه

ژئوپولیتیکی با همسایگان در راستاي مبارزه 
 با تروریزم بویژه در قبال پاکستان
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دها

دی
ته

 

 ):STنوع (راهبردهاي ت
ST1- گیري بیشتر از ظرفیت معادن و انرژي، بهره

کشاورزي مدرن، منابع آب و گردشگري جهت افزایش 
ثروت ملی و استقالل اقتصادي کشور براي اثرپذیري 
کمتر از موقعیت محصور و نیز رقابت ژئوپولیتیکی 

 منطقه؛
ST2- برداري از منابع آب در مناطق با ذخایر بهره

یت بهینه رودخانه هاي بحرانی مرزي بیشتر و مدیر
جهت کاهش تنش با همسایگان بویژه در مرزهاي 

 غربی؛
ST3-  توسعه کشاورزي مدرن جهت صرفه جویی در

برداشت آب و کاهش تنش هیدروپولیتیکی با 
 ها.کشورهاي همسایه پایین دست رودخانه

 ):WTراهبردهاي تدافعی (
WT1-  استقرار آمایشی جمعیت پایدار در

ناطق فاقد پیوستگی جغرافیاي طبیعی و م
فرهنگی با سایر مناطق کشور براي امتزاج و 

 پیوستگی ژئوپولیتیکی ملی؛
WT2- خارجی داشتن برنامه مدون سیاست

اي و در قبال رقابت بازیگران منطقه
اي جهت ایجاد توازن در روابط با فرامنطقه

زایی و همه بازیگران و ممانعت از حساست
هاي داخلی این بازیگران به شکافدامن زدن 

 در افغانستان؛
WT3-  کاهش سطح مناقشات با پاکستان

جهت تشویق این کشور براي همکاري در 
ثباتی راستاي مبارزه با تروریزم و بی

 افغانستان

 
نوع راهبردي  4صرفاً جا که به جهت تالقی عوامل محیطی داخلی و خارجی ، از آنSWOTپس از تکمیل ماتریس 

SO ،ST ،WO ،WT ها نیز راهبرد دیگري به دست آید. لذا به دست آمد، در حالی که ممکن است از تالقی آن
دیگر، براساس اولویت مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفت تا در ها با همگانه و ارتباط آن 4مجدداً کلیه راهبردهاي 

به دست آید که به شرح زیر  SWOT حاصل شده و ماتریس بهبودیافته 1بیها راهبردهاي ترکینهایت از درون آن
 است.

 )SWOT: ماتریس بهبود یافتۀ (10 جدول
 )SWOTراهبردهاي ترکیبی (

CS:SW1-  توسعه کشاورزي مدرن و پربازده و معادن ارزشمند معدنی و انرژي جهت تأمین رفاه ملی و سرمایه الزم جهت تقویت
 اي کشور؛هها و راهزیرساخت

CS:SW2- هاي تغییر یا تعدیل ماموریت و کارویژه کشاورزي و یا صنعتی از مناطق ضعیف اکولوژیکی به لحاظ منابع آب و خاك که آسیب
 زند؛ژئوپلیتیکی را دامن می

CS:SW3- انند گردشگري و هاي مناسب ماي با ظرفیتسوي قلمروهاي جدید و یا کم جمعیت و حاشیهحرکت و ساماندهی مجدد جمعیت به
 تجارت براي قلمرویابی جدید و امتزاج ژئوپلیتیکی ملی؛

CS: SW4- هاي ژئوپلیتیکی کشورهاي منطقه با افغانستان جهت جلوگیري ها و تقابلاستفاده از ژئوکالچر براي تعدیل و تغییر موازنه در رقابت
 از مداخله سرزمینی؛

CS: SW5- هاي فعلی و نیز تأمین توسعه گردشگري و تجارت، پیوستگی ژئوپولیتیکی و غلیه بر گسستها در جهت ها و زیرساختتوسعه راه
 تر بر سرزمین؛امنیت و کنترل بیش

CS: SW6- توسعه کشاورزي مدرن و رسمی در مناطق مستعد جهت مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر؛ 

CSOT7- هت غلبه بر موقعیت محصور در خشکی و وضعیت حائل ژئوپولیتیکی؛گیري از موقعیت چهارراهی و ژئوکالچر افغانستان جبهره 

 
در راستاي آمایش سرزمینی کشور افغانستان عوامل ژئوپولیتیکی داخلی و خارجی وجود دارد. در بخش داخلی 

هایی مانند: منابع معدنی و انرژي در افغانستان، ظرفیت کشاورزي مدرن در برخی مناطق افغانستان داراي قوت
عنوان عناصر و عوامل مثبت داخلی در هاي گردشگري است که بهغانستان، منابع آبی نیمه شمالی افغانستان و ظرفیتاف

1 . Combinatorial Strategies 
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هایی از قبیل: کنند. همچنین در بین عوامل داخلی ما شاهد ضعفبحث مدیریت سرزمینی و آمایش سرزمین عمل می
تقرار نامتعادل فعالیت و جمعیت در فضاي سرزمینی، عدم تناسب اقلیم، منابع آب و خاك در کشور افغانستان، اس

ها، تروریزم و ناامنی و ها، ارتباطات و راههاي جغرافیایی و ژئوپلیتیک شکنندة افغانستان، ضعف زیرساختشکاف
 پدیده قاچاق هستیم که عوامل قابل لمس در توسعه نیافتگی و ضعف مدیریت سرزمینی در افغانستان هستند.

ها از قبیل: موقعیت چهارراهی و گذرگاهی افغانستان، خارجی، کشور افغانستان داراي یکسري فرصت در بخش عوامل
المللی هاي بینژئوکالچر ویژة افغانستان و اشتراکات با کشورهاي همجوار و موقعیت باالدستی افغانستان در رودخانه

کنند. همچنین تهدیدهایی از قبیل: عمل میعنوان عوامل مثبت ناضی از محیط خارجی براي این کشور است که به
هاي ژئوپلیتیکی در منطقه، مناقشات افغانستان و موقعیت محصور در خشکی، موقعیت حایل افغانستان، رقابت و تقابل

هاي داخلی مانع امنیت، پاکستان و چالش آبی افغانستان و همسایگان متوجه کشور افغانستان است که در کنار ضعف
 اند.ه در افغانستان شدهثبات و توسع

ها و تهدیدها نیز به صورت بالقوه و هم بالفعل ها به صورت بالقوه وجود دارد و ضعفها و فرصتتمامی این قوت
هاي بالفعل است و اینکه ثباتی و ناامنی در افغانستان وجود تهدیدات و ضعفوجود دارند. دلیل توسعه نیافتگی، بی

بایستی این عوامل شوند. جهت یک مدیریت سرزمینی کارآمد میبرداري واقع نمیبهره ها نیز موردها و فرصتقوت
-ها راهبردها و چشمژئوپولیتیکی داخلی و خارجی نسبت به یکدیگر مورد ارزیابی قرار گیرد و از درون این ارزیابی

 انداز کلی آمایش سرزمین کشور افغانستان ترسیم گردد.

 گیرينتیجه
ایم که تمامی این پنج دسته راهبرد جهت توسعه و مدیریت سرزمینی کارآمد در افغانستان ارائه داده صورت کلی مابه

)، SOگانه شامل راهبردهاي تهاجمی/رقابتی (راهبردها در قالب آمایش سرزمین قابل تعریف است. این راهبردهاي پنج
) و راهبردهاي WT)، راهبردهاي تدافعی (ST)، راهبردهاي تنوع (WOراهبردهاي بازنگري/تغییر جهت هوشمندانه (

 ) است.CSترکیبی (

افغانستان به عنوان کشوري بحران زده و جنگ زده که چند دهه در بحران تروریزم و جنگ سپري کرده و قبل از آن 
 ملت، ایجاد تعامل و پیوستگی ملی،-گاه فرصت تکوین دولتهاي بزرگ بوده، هیچهم میدان تقابل و درگیري قدرت

هاي گردشگري، موقعیت گیري از معادن، انرژي، آب، زمین، ظرفیتهاي ارتباطی کشور، بهرهتوسعه زیرساخت
ها و غیره را جهت مدیریت کارآمد سرزمینی براي توسعه چهارراهی، ژئوگالچر ویژهف موقعیت باالدستی در رودخانه
ها، قاچاق، وضعیت حایلی، ه مانع از تروریزم، جنگ، تقابلو امنیت پایدار و رفاه ملی را پیدا نکرده است تا به این وسیل

رو براي آغاز یک روند توسعه اي و غیره گردد. از ایناي و فرامنطقههاي منطقهتوازن با همسایگان، مصونیت از رقابت
و کشاورزي که هاي معدن، انرژي وسیله کارویژهبایست ابتدا سرمایه و ثروت ملی را بهو امنیت زا در افغانستان می

ها و شروطی مانند ثبات و امنیت بسیار باال الزم ندارند شروع کرد. ابتدا با اولویت دادن به معادن و انرژي که هزینه
هاي ارتباطی و هاي جاري و هزینه ایجاد زیرساختبایست هزینهارزش بسیار زیادي در جایگاه جهانی دارند می

نمود. با ایجاد امنیت متوسط در بسیاري از مناطق و توسعه کشاورزي مدرن،  مقدمات توسعه کشاورزي مدرن را فراهم
رود و این زمینه کاشت و قاچاق مواد مخدر به عنوان منبع تغذیه تروریزم و جریانات مخالف دولت مرکزي از بین می

سی ایجاد می شود. شوند. با توسعه کشاورزي امنیت غذایی و استقالل در کاالهاي اساجریانات به شدت تضعیف می
گردد و تولید ناخالص به کمک توسعه معادن، انرژي و کشاورزي سرمایه الزم جهت توسعه و امنیت بیشتر فراهم میی

هاي ارتباطی کنترل و دسترسی دولت مرکزي به تمام نقاط کشور افزایش یابد. با توسعه زیرساختملی افزایش می
شود. با توسعه و امنیت پایدار زمینه براي تر میبر کل پهنه سرزمین گسترده یافته و حلقه کنترل و امنیت دولت مرکزي
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هاي طبیعی و انسانی گردد که باتوجه به ظرفیتگردشگري به عنوان یک کارویژه بسیار درآمدزاي عمومی فراهم می
هاي ارتباطی داخلی و ختنماید. توسعه زیرساافغانستان که قبالً به آن پرداخته شد، درآمد زیادي را عاید کشور می

تجاري -سازي کارویژه ارتباطیها به مسیرهاي ارتباي خارجی خود سبب توسعه تجارت و ترانزیت و فعالاتصال آن
ها، فراگیري نظام آموزشی، شود. توسعه ارتباطات و زیرساختافغانستان براساس موقعیت چهارراهی این کشور می

روکراسی دولت در مناطق مختلف، زمینه تعامل و نزدیکی بیشتر مردم گسترش چتر حاکمیتی دولت و توسعه بو
 گردد.افغانستان فراهم شده که این امر به تقویت روحیه ملی و کاهش واگرایی بین اقوام به خارج منجر می

اي هاي کشورهبایستی به حساسیتانداز آمایشی از توسعه و امنیت پایدار، کشور افغانستان میدر کنار این چشم
همسایه مانند ایران و پاکستان و همچنین ازبکستان، ترکمنستان و چین توجه نماید و سعی در حل مناقشاتی مانند 

هاي هیرمند و هریرود با ایران و ترکمنستان را دیورند، کابل رود و تروریزم با پاکستان، مسائل هیدروپولیتیکی رودخانه
برداري مدرن و صرفه جویانه در حوضه آبریز آمودریا، زمینه با بهره زا حل نماید. همچنیندر قالب دیپلماسی تنش

 تنش با ازبکستان را ایجاد ننماید. 

ها معادن، ترین آنهاي اقتصادي مختلف که مهمبراساس آنچه گفته شد باید گفت افغانستان کشوري است با کارویژه
هاي قیمتی)، تیوم، اورانیوم، طال، الماس و سایر سنگهاي وابسته (آهن، مس، زغالسنگ، لیانرژي و صنایع و فعالیت

ها که به ترتیب با توسعه معادن و انرژي، کشاورزي و صنایع تبدیلی، تجارت و توریزم است. براساس این کارویژه
کشاورزي و تجارت و توریزم باید صورت گیرد، زمینه تروریزم و قاچاق و ناامنی گام به گام کم شده و به موازات 

رسانی، ناامنی هاي ارتباطی و کنترل و دسترسی دولت براي ایجاد امنیت و خدماتها و زیرساختسعه این کارویژهتو
شود. البته این روند در گروه حل مشکالت بنیادي با همسایگان و زدودن کدهاي ژئوپولیتیکی ثباتی کاسته میو بی

هاي غیرهمسایه و غیره است تا حساسیت یوه ارتباط با قدرتهاي مرزي، دیورند، شمنفی مانند هیدروپولیتیک رودخانه
هاي دسترسی افغانستان به بیرون کاسته شود. بنابراین الویت افغانستان در سیاست خارجی ابتدا همسایگان به عنوان پل

گذاري در اي است. به عنوان مثال کشور هند به رغم سرمایهاي و فرامنطقههاي منطقهبر همسایگان و سپس با قدرت
افغانستان به لحاظ توسعه و امنیت پایدار در درجه بعد از ایران، پاکستان و حتی ازبکستان و آسیاي مرکزي قرار دارد. 

زا باشد. سرمایه گذاري هندوستان در بخش بایستی از مجراي درست و غیر حساسیتبنابراین ارتباط با هندوستان می
ابل جدي افغانستان با پاکستان و مخصوصاً ایران و ازبکستان و سپس آب و سدسازي در یک دهه آینده سبب تق

انداز توسعه افغانستان است. هاي چشمترکمنستان خواهد شد. توجه به این روابط و تنظیم عاقالنه آن جز ضرورت
امنیت پایدار  بنابراین باید گفت افغانستان داراي عوامل ژئوپولیتیکی مثبت و منفی داخلی و خارجی در مسیر توسعه و

ژئوپولیتیکی در محیط داخل و خارج کشور و با -در مدیریت سرزمینی خود است که براساس رویکرد ترکیبی آمایشی
 تواند در مسیر توسعه و امنیت پایدار قدم بردارد.گرایی میواقع
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