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 ۲۲/۰۳/۲۰۲۰ کابل                               پندنتیندیا

 به پاکستان آزاد شد  یاقتصاد  یافغانستان چه کرد که از اتکا
 .دولت در شش سال گذشته، سه اقدام بنیادی برای کاهش اهمیت بندر کراچی انجام داد

بندرگاه مرزی  در هنگامه گسترش ویروس کرونا و اما و اگر های مذاکرات صلح افغانستان با طالبان، پاکستان بار دیگر
تورخم را به روی افغانستان بست و موجب شد که قیمت مواد خوراکی در کابل چند برابر شود. این کشور همسایه که  

اس سیاسی همواره در های خود را موقتا به روی کابل بسته شریک تجاری سنتی افغانستان بوده است، در مقاطع حس
ثباتی سیاسی را  است و به اقتصاد، از پنجره سیاست نگریسته است. با افزایش نرخ خوراکی در افغانستان، کسانی بی

قتصاد ای هم بار دیگر به اهمیت مرز پاکستان برای امقصر دانستند، بعضی تاجران را به احتکار متهم کردند و عده
افغانستان اشاره کردند. اما وابستگی افغانستان به تجارت با پاکستان چقدر مهم است و آیا حیات و ممات اقتصادی  

  میالدی به داد و ستد با پاکستان وابسته است؟ ۹۰های افغانستان مثل دهه  

انجام معامالت بازرگانی، به بندر  هاست که برای های آزاد راه ندارد، سالچشِم افغانستاِن محاط به خشکی که به آب 
دهد که تا  ارقام رسمی نشان می  کراچی پاکستان دوخته شده است. پاکستان شریک بزرگ تجاری افغانستان بوده است.

درصد کل صادرات پاکستان، به این کشور   ۱۳همین چند سال پیش، افغانستان بزرگترین بازار کاال های پاکستانی بود و  
دانستند که پاکستان شریک قابل اعتمادی نیست، کاری از دست شان بر ها می    شد. اما هرچند افغانمی  همسایه سرازیر  

  آمد.نمی 

، کاهش اتکای اقتصادی به پاکستان در  ۲۰۱۴با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی در سال 
سه اقدام بنیادی اقتصادی کرد که اهمیت بندر کراچی را ها قرار گرفت. دولت افغانستان در این شش سال،    صدر برنامه

 کاهش داد. 

  * تغییر نگاه از جنوب به شمال و ایجاد رابطه گسترده با کشور های آسیای مرکزی، از جمله قزاقستان و قرقیزستان. 

  * گسترش روابط با ایران و هند با امضای قرارداد سه جانبه بندر چابهار.

  ایی با کشور های منطقه.* ایجاد دهلیز های هو

افغانستان دیگر از راه پاکستان نیست و کابل به ایران و آسیای مرکزی و دهلیز های    مسیر ترانزیتی بنابرین، بخش عمده
های بدیل در   اش به پاکستان بکاهد. افغانستان توجه و اهمیت زیادی برای راههوایی متکی شده است تا از وابستگی

شده است. دیپلماسی فعالی در این شش سال با همسایگان شمالی در پیش گرفته شده است و چندین آسیای مرکزی قایل 
پروژه راه آهن و بندر های مشترک با تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان، در حال تکمیل شدن است. مردم افغانستان 

 دانند.این را تحول بزرگی در عرصه اقتصادی و تجارتی خود می  

»روابط تجارى بین افغانستان و قزاقستان، در حال توسعه است  گوید:  الکوزی، معاون اتاق تجارت کشور میجان    خان
این حجم بیش   میلیون دالر امریکایی از قزاقستان واردات داشتیم که بیشترش آرد و مواد نفتی بود.« ۷۶۶ و سال گذشته

ساالنه مقدار زیادی  افغانستان ت دو کشور همسایه است.از یک سوم کل تجارت افغانستان با پاکستان در اوج معامال
 کند و قزاقستان نیز بازار خوبی برای میوهموادساختمانی و دارو از قزاقستان وارد می  موادسوختی، گندم، آرد، آهن، 

 های خشک و تازه و نیز زعفران افغانستان است. 
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است. به همین  کشاورزی، میوه خشک و قالین اعالم شدهصادرات عمده افغانستان به قزاقستان سنگ مرمر، تولیدات 
نگاه استراتیژیک افغانستان  ترتیب داد و ستد افغانستان با ترکمنستان، قرقیزستان و ازبکستان نیز در حال گسترش است.

  د بوده است.های شمالی که دخالت زیادی هم در امور سیاسی یکدیگر ندارند، برای تامین مواداولیه پردستاور  به همسایه

بود. این   ۲۰۱۶تحول دیگر، امضای توافقنامه سه جانبه تجاری بندر چابهار در جنوب شرقی ایران در ماه می سال 
نخست وزیر هند به ایران و با   جمهوری أفغانستان، و نرندرا مودی،  موافقتنامه در جریان سفر اشرف غنی، رئیس

»توافق چابهار  گوید:وزارت تجارت افغانستان می  ر تهران حاصل شد.شان د همتای ایرانی میزبانی حسن روحانی،
میلیون دالر  ۱۵یک گام بسیار مهم است که ظرفیت اقتصادی و ترازیتی آن بسیار زیاد است که کشور هند در حدود 

  سرمایه گذاری در راستای ایجاد کار هاي زیربنایی آن را به عهده گرفته است.«

»قبال تمام کاالهای )وارداتی( افغانستان از بندر کراچی پاکستان وارد افغانستان    ت تجارت افغانستان:براساس بیانیه وزار
شد، اما دولت افغانستان مصمم شد تا به مسیر ترانزیت کاالها و اموال تجارتی تنوع بخشد و از وابستگی ترازیتی  می

ر یک توافق میان مقامات افغانستان و ایران، به تاجران  خوشبختانه بندرچابهار در اث  متکی به یک کشور خاص بکاهد.
شود. موقعیت افغان واگذار شد. این توافق یک گام مثبت در عرصه تجارت افغانستان با کشور هاي همسایه محسوب می  

  رود.«شمار می  ترین عامل در تجارت سه جانبه بهجغرافیایی این سه کشور، عمده  

گرچه آمریکا  کانتینر میوه خشک، از راه بندر چابهار به بمئی هم رسیده است. ۲۰ستان شامل های افغان اولین محموله
بندر چابهار را براساس تقاضای افغانستان از تحریم معاف کرده است، اما اگر این پروژه توسعه یابد، یک شاهراه عمده 

آهن نیز اجرایی خواهد شد. نخستین خط آهن که  که چابهار را به شاهراه قندهار ـ هرات وصل خواهد کرد و دو خط راه  
هند ساخت آن را برعهده دارد، بندر چابهار را به منطقه حاجی گک که ارزش ذخایر معدنی آن بین یک تا سه هزار 

کند سازد، شهر هرات را به مشهد متصل می میلیارد دالر برآورد شده است، وصل خواهد کرد. خط دوم که ایران می 
  سال طول خواهد کشید. ۱۰به سمت ترکیه ادامه خواهد یافت. ساخت این خط آهن حدود   و از آن جا

میلیارد دالر در سال   ۲.۵ دهد که سطح تجارت بین افغانستان و پاکستان که حدود ارقام رسمی نشان می از همین حاال،
میلیون دالر بود، حاال   ۸۰۰ تهران که حدود درصد کاهش یافته است. برعکس، مبادالت تجاری کابل و   ۴۰ بود، بیش از

گام دیگر در راستای کاهش وابستگی به یک منبع برای افغانستان، ایجاد  میلیارد دالر افزایش یافته است.۱.۸ به حدود
مقصد آسیایی و اروپایی از جمله چین، هند، ترکیه، امارت   ۱۵دهلیز های هوایی تجاری بوده است. این کشور اکنون به  

های تجارتی، عمدتا شامل میوه خشک و زعفران،   ده عربی، عربستان سعودی و قطر، دهلیز هوایی دارد و محمولهمتح
  فرستد.به آن مقصد ها می  

، سال پُردستاوردی برای افغانستان بود.  ۱۳۹۸»  گوید:اجمل احمدی، سرپرست وزارت تجارت أفغانستان می 
، اهداف ما  ۱۳۹۹ در سال های صنعتی. پروژه زیربنایی در پارک ۴ ر، تکمیلبا میلیارد دالر برای نخستین۱ صادرات

های    های صنعتی و ایجاد پارکهای جدید زیربنایی در پارک  میلیارد دالر صادرات و آغاز پروژه   ۱.۵ رسیدن به هدف
  مخصوص بانوان متشبث خواهد بود.« زراعتی و

های  آید که افغانستان دیگر در محاصره اقتصادی نیست و بستن بندرگاهی تمام این عوامل که کنار هم گذاشته شود، برم
مرزی پاکستان شاید بر مشکالت بیافزاید، اما از اهمیت حیاتی آن به شدت کاسته شده است. ثابت شده است که اعمال  

رشی که تازه منتشر در گزا (TDAP) اداره توسعه تجارت پاکستان بار است.فشار اقتصادی، برای هر دو کشور زیان  
گوید که  کرده است، نگران پیامد هایی است که کاهش تجارت بین افغانستان و پاکستان برای اسالم آباد دارد و می 

  به شدت کاهش یافته است. ۲۰۱۹صادرات پاکستان در سه ربع اول سال  

ازار افغانستان به ایران، هند و چین »پاکستان به تدریج سهم تجارتش را در ب در گزارش این اداره دولتی آمده است:
های ترانزیت و تجارت دو جانبه برای تامین دهند. پاکستان باید هزینه کند که شرایط بهتر تجاری ارایه می واگذار می 

 دسترسی به بازار افغانستان را کاهش دهد.« 
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