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  کشوری کھ مرکز ثقل
 ترانزیتی آسیا است

  
این موقیعت راھبردی فرصت ھای زیادی را از نگاه ایجاد . مرکزی داردافغانستان کشوریست کھ از نگاه جغرافیای سیاسی موقیعت ویژه یی را در بین کشور ھای آسیای جنوبی و آسیای 

بھ ھمین دلیل از دیدگاه کارشناسان امور اقتصادی . جنوب برای انتقال انرژی ھای برق و گاز و صادرات و واردات کاالھا و اقالم تجارتی برای این کشور رقم زده است-کریدور شمال

 .جنوب آسیا ارزیابی می گردد–کزی و نقطھ ثقل جغرافیای اقتصادی منطقھ شمال افغانستان بھ حیث یک چھار راه مر

هند  اقتصادي و ترازیتی آن بسیار زیاد است که کشور ظرفیتر یک گام بسیار مهم است که توافق چهار بها

  .آن به عهده گرفته استاري را در راستاي ایجاد کار هاي زیر بنایی ذمیلیون سرمایه گ 15در حدود 

از بندرکراچی پاکستان وارد افغانستان میشد اما دولت افغانستان مصمم شد تا به مسیر   نقبال تمام اموال افغانستا 

 .متکی به یک کشور خاص بکاهدی ترانزیت کاال ها و اموال تجارتی تنوع بخشیده و از وابستگی ترازیت

افغان خوشبختانه بندرچابهار  در  سال گذشته در اثر یک توافق میان مقام هاي افغانستان و ایران به تاجران 

 ام مثبت در عرصه تجارت افغانستان باکشورهاي همسایه محسوب میشودگاین توافق یک . واگذار شد 

 . شود می ترین عامل در تجارت سه جانبه محسوب موقعیت جغرافیایی این سه کشور، عمده

وند، سفیر ایران در کابل ه انور الحق احدي، وزیر تجارت و صنایع افغانستان و ابوالفضل ظهر1391درسال 

ترین موضوع مورد توجه دو  مهم. بین دو کشور امضاء کردند تجارياي براي گسترش مناسبات  هنام موافقت

هاي مجاور این بندر و  پنجاه هکتار از زمین. نامه، بندر چابهار در جنوب شرق ایران بود طرف در این موافقت

ن افغانستا با محوطه خود بندرگاه براي ایجاد تأسیسات و تسهیالت بسیار بزرگی براي تجارت

 .  است یافته ختصاصا

کند، دو طرح ریلی نیز در  افزون بر یک بزرگراه عمده که چابهار را به بزرگراه قندهار ـ هرات متصل می

ها ساخت آن را برعهده دارند بندر چابهار را به منطقه  نخستین خط آهن که هندي. دست اجرا قرار دارند

رد شده است، متصل خواهد حاجی گک که ارزش ذخایر معدنی آن بین یک تا سه هزار میلیارد دالر برآو

ساخت آن هستند، شهر هرات را به مشهد ایران متصل و از آن جا به سمت سرگرم ها  خط دوم که ایرانی .کرد

چابهار براي ایران نیز ربند. سال طول خواهد کشید 10ساخت این خط آهن حدود . ترکیه ادامه خواهد یافت

شود، براي هندوستان بسیار خوب است چون  فعال می مهم است، به این دلیل که یک بندر دیگر آن کشور

تواند به سادگی به آسیاي میانه برسد و یک رقابت قوي را با چین انجام دهد، براي آسیاي میانه بسیار خوب  می

ترین راه به خلیج فارس، کشورهاي عربی و دریاي  شود و از نزدیک است که از یک خشکه مطلق خارج می

د و براي افغانستان بسیار خوب است، به این دلیل که همان گره گاهی که در چهار نقطه کن آزاد راه پیدا می

دیگر موقعیت خود را در عرصه  شود، یک بار آسیا وجود دارد و افغانستان که نقطه اتصال آسیا محسوب می

افغانستان بصورت  مقام هاي افغان، می گویند که براي نخستین بار، صادرات«.کند المللی پیدا می ترانزیت بین

   .مستقیم از طریق بندر چابهار ایران به هندوستان وسایر کشورهاي جهان آغاز شده است

جانبه چابهار، استفاده از بندر چابهار را به گونه قابل توجهی افزایش داده و هند را از طریق  توافقنامه سه

سی افغانستان به هند را از طریق دریا فراهم افغانستان به آسیاي میانه مرتبط می کند و در مقابل زمینه دستر

 .سازد می

جمهوري اسالمی ایران و نارندرا   محمداشرف غنی رییس جمهور اسالمی افغانستان،حسن روحانی، رییس

دامورداس مودي نخست وزیر هند ،پس از امضاي این توافقنامه محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان نیز 

  .اي اقتصادي است که رفاه را در سراسر جهان بهبود خواهد بخشید شدن به قاره گفت آسیا در حال تبدیل

اي سرتاسري و همه  اراده ما امروز شروع از چابهار است اما پایان آن توسعه«: رئیس جمهور افغانستان گفت

 «.جانبه و همکاري فرهنگی و اقتصادي خواهد بود

شد زیرا این پروژه از نظر من در اولین فرصت به یک داالن و  اراده ما در عمل پیاده خواهد«: وي ادامه داد

بندر چابهار، در مقایسه با بندر کراچی پاکستان، از  .جاده مشترك مواصالتی همه جانبه تبدیل خواهد شد

 .است برخوردار بهتري جایگاه

وارزان ترین راه براي داد پیشتر هم، مسؤوالن سفارت هند درکابل گفته اند که بندر چابهار ایران مناسب ترین 

 .است هند و  افغانستان میان تجارتی  کاالهاي وستد

 میان هند و اقتصاديچابهار سبب گسترش روابط  مسئوالن هندي درکابل گفته بودند که استفاده از بندر

 .افغانستان خواهد شد و هند تالش می کند هرچه زودتر استفاده از این بندر را آغاز کند

 .کند نمی استفاده نیز کشور این ه دلیل داشتن روابط سیاسی تنش آلود با پاکستان از راه هاي ترانزیتکشور هند ب

از سوي هم، وزارت تجارت وصنایع با اشاره به مشکالت ترانزیتی افغانستان با پاکستان ، گفته است که 

هد بود که کاالهاي تجارتی خود را بندرچابهارمی تواند آغازصادرات از طریق بندر چابهار، افغانستان قادر خوا

به طور مستقیم به هند، قزاقستان که بدیل مناسبی براي ترانزیت افغانستان و نیز راه رسیدن به بازارهاي هند و 

  .اموال خود را به کشور اروپاصادر کنند  ،اروپا باشد

 .است آمده وجود به یی براي رشد صنعت در افغانستان با گشایش راه بندر چابهار، امیدهاي تازه  

به کشورهاي منطقه و  پاکستان هاي ترانزیتی پیش از این افغانستان اموال تجارتی خود را از طریق بنادر و جاده

،افغانستان مصمم شد تا به مسیر ترانزیت کاال ها و اموال تجارتی تنوع بخشیده و از جهان صادر می کرد

  .نه این کار حکومت وحدت ملی بخوبی نتجه دادکه خوشبختاخود بکاهد ترازیتی وابستگی 

منابع هندي اعالم کردند که نخستین محموله صادراتی افغانستان به هند از طریق بندرچابهار ایران با موفقیت   

ارد بندر کانتینر میوه خشک افغانستان آخر هفته گذشته و 20ل بمبئی شده است که این محموله شاموارد بندر 

.می کندما محصولی را به هند ارسال این نخستین باري است که افغانستان مستقی. بمبئی شده است 

   




