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۲۷/۰۲/۲۰۱۸ 

 ،راه های بدیل ترانزیت برای افغانستان

 امید جهت رفع مشکل عدم دسترسی به بحر ۀمای

گی اقتصادی کشورهای محاط به خشکه رو به ماندعدم دسترسی به بحر یکی از عمده ترین عوامل یا علل عقب 

تای آن کشورهای  ۳۰ممالک محاط به خشکۀ جهان به تعداد  ۴۴انکشاف شناخته شده است. هم اکنون از جمله ی 

رو به انکشاف شمرده می شوند که در آنجمله دو کشور اروپایی جمهوری مالدیو و جمهوری مقدونیه )یوگوسالویا 

 سابق( شامل می باشند.

ان و خساره این وضع نامساعد و ناهنجار جغرافیایی باعث آن گردیده تا اکثریت این کشورها پس مانده ترین زی

یا کمتر انکشاف یافته ترین کشورهای براعظم های مربوط خویش )به استثنایی کشورهای غرب اروپا( می باشند. 

در مورد  (UNDP)کشافی ملل متحد م توسط دفتر پروگرام ان۲۰۱۷در آخرین احصائیه ای که در ماه مارچ 

تعلیم  ،شاخص های توسعه و انکشاف انسانی به نشر رسیده و نشاندهندۀ پیشرفت یک کشور در ساحات اقتصادی

کشوری که در نازل ترین سطح انکشاف  ۹ جملۀاز کشور  ۶و تربیه و صحت می باشد، واضح می سازد که 

سه امریکای جنوبی در ردیف  براعظمریقایی می باشند. در اف خشکۀمحاط به  ممالکۀ موقعیت دارند از جمل

 براعظمقع کرده اند عبارت است از دو کشور محاط به خشکه ی آن توکشور که در واپسین درجۀ انکشاف اخذ 

 یگری پراگوی و در آسیا افغانستان در نازلترین سطح انکشاف انسانی قرار دارد.یکی بولوویا و د

کشورهای محاط به خشکۀ آن به شان کشورهای ساحلی از مجراهای ارتباطی از قبیل شاهراه اما در اروپا که 

از لحاظ عدم دسترسی به بحر آزاد یا دوری از بحر متضرر ، خطوط آهن و دریاها بهره ور گردیده اند، ها

ده و حتی نگردیده بلکه سطح اقتصادی شان با سطح اقتصادی کشور های مجاور و همسایۀ شان در تعادل بو

نها شتاین و اتریش. تسهیالتی که آلختن ، سویس، مانند کشورهای لوگزامبورگ ،بعضاً فوق تر از آن ها می باشند

 دارند مشکالت ترانزیتی آن ها را به نحو شایسته و اطمینان بخش حل کرده است. 

کرده و قسمت عمده تجارت آن  یگانه راه ارتباطی اش با بحر استفادهافغانستان که طی سال های طوالنی و دراز 

همچو وضع به صورت اجبار و خالف  ،بندر کراچی پاکستان اجرا می گردیدمسیر با کشورهای خارج از طریق 

خواست بلکه به حکم ضرورت یک نوع موقف انحصاری را به آن کشور داده بود و پاکستان هم ازین وضعیت 

 ، اختالفات وکرده و همین امر باعث بروز کشیدگی ها و مجبوریت افغانستان به حیث وسیله فشار استفاده

 گوناگون می گردید.معضالت 
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پاکستان با اغتنام از فرصت بنابر خصلت خصمانه ی ، هنگامیکه در روابط هر دو کشور کشیدگی پیدا می شد

ی ه ایجاد مخویش و عدم پایبندی به تعهدات دو جانبه و چند جانبه یک سلسله موانع و مشکالت دیگری را سد را

 کردند. 

شور لذا روابط بین هر دو ک، از آنجایئکه پیوسته مداخالت پاکستان در بی ثباتی افغانستان نقش برازنده داشت

اکثراً تیره می بود و آن کشور هم طور خصمانه مانع تجارت عادی و نورمال افغانستان می گردید. معطلی های 

بندر کراچی سبب خرابی کیفیت اموال تجار افغانی مخصوصاً بی مورد در خروج و دخول امتعه تجارتی از 

ادویه و امثال آن شده و با اضافه موجودیت فساد گسترده در آن کشور ، ضیاع بعضی آن ها از قبیل مواد خوراکه

از جمله موانع پیشرفت اقتصادی افغانستان می گردید. با وجودی که پاکستان عضو کنوانسیون حقوق بحر و 

ز بحر است و به اساس کنوانسیون مذکور در قبال افغانستان مکلفیت هایی دارد تا تمام تسهیالت الزم استفاده ا

فراهم سازد. ، بندری را بی افغانستان )منحیث یک کشوری محاط به خشکه( که در همسایه گی اش قرار دارد

در مخالفت با موازین  اما طوریکه دیده شده و می شود در ساحۀ عمل کشور مذکور خالف تعهدات خویش و

پذیرفته شدۀ بین المللی در حرکت بوده و باید اقدام به نقض این کنوانسیون معتبر بین المللی نمی کرد. اما به 

مشکل تجارتی و ترانزیتی افغانستان سال به سال افزوده می شد و تاجران افغانی بیشتر از پیش متضرر می 

ه سقوط و رکود مواجه بود و از عالقمندی تجارت پیشه گان کاسته گردید. شرکت های تجارتی یکی بعد دیگر ب

می شد. از همین لحاظ افغانستان پیوسته در جستجوی راه حل این معضله بود و راه های بدیل را تفحص می کرد 

 که خوشبختانه در سال های اخیر جهت یافتن راه های بدیل باالثر سعی و تالش دوامدار با همکاری جامعۀ جهانی

و موسسات بین المللی توانست مسیرهایی را بیابد تا از مشکالت و جنجال های پاکستان راحت شود. البته در 

پهلوی این امیدواری ظهور کشورهای محاط به خشکه آسیایی میانه بنابر داشتن مشترکات و ثروت های طبعی و 

اداشت که در جهت تأمین منافع کشورهای مذکور را و، ضرورت های شان به تجارت و توسعۀ امور تجارتی

 ۱۰راه های بدیل را جستجو و پیشکش نمایند. چنانچه در اعالمیۀ نهایی پروسۀ قلب آسیا استانبول منتشرۀ  ؛خود

تحت عنوان )اتصال امنیتی و اقتصادی به منظور بهبود وضعیت در منطقه و قلب آسیا( تأکید گردیده  ۱۳۹۶قوس 

بر طبعی زمینی در راستای گسترش ارتباطات منطقوی بین کشورها نقش که افغانستان منحیث یک پل و مع

سازنده را داشته و از مساعی افغانستان جهت استفاده از موقعیت خاص جغرافیای آن به منظور همکاری های 

اقتصادی در منطقه و وسیعتر از آن تأکید به عمل آمده است. لذا به اثر این مساعی و کوشش های پیگیر،عالقه 

منافع کشورهای منطقه چند راه بدیل جهت تجارت و ترانزیت افغانستان ایجاد گردید یا در حال به میان آمدن  و

 راه الجورد و راه جدید ابریشم می باشد.، است که بهترین آنها عبارت از راه بندری چابهار

 بندر چابهار:

 آزاد بوده و فاصله آن تا به سرحد افغانستان این بندر یکی از نزدیکترین راه های دسترسی افغانستان به آب های

کیلو متر می باشد که نسبت به بندر کراچی به افغانستان نزدیکتر است و می تواند به مسیر عمدۀ  ۹۰۰کمتر از 

 ترانزیت کاالهای افغانستان مبدل گردد. 

میانه  در خشکۀ آسیای بندر چابهار که به دلیل موقعیت استراتیژیک نزدیکترین راه دسترسی کشورهای محصور

میت از اههای آزاد را فراهم می سازد،  ، ترکمنستان، قزاقستان، تاجکستان و قرغزستان به آبیعنی افغانستان
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خاصی برخوردار است. این بندر یکی از مهمترین چهار راه های شمال به جنوب کشورهای منطقه است. 

ین همه ا. رقابت های نامعقول با همدیگر جداً اجتناب ورزند کشورهایی که ازین چهارراه استفاده می کنند باید از

کشورها باید تشریک مساعی خویش را به خرج دهند تا از تمام مزیت هایی که در منطقه و در هر کشور وجود 

اقتصاد کشورهای خود را تقویت کنند.  ،استفاده اعظمی نموده تا در وضع منطقه بهبود الزم به وجود آمده، دارد

 راین رقابت های سالم در میان کشورهای منطقه باعث توسعه و رشد اقتصاد همه کشورها خواهد شد.بناب

افغانستان با اتصال به خطوط مواصالتی منطقه می تواند به بازارهای کشور های مربوط وصل گردد؛ مسیر 

م ۲۰۰۳درسال اجالسی هند و ایران طی چابهار از هند به افغانستان به گونۀ خودسرانه مسدود نخواهد شد. 

جانبه را در مورد چابهار امضاء کردند که بر مبنای آن افغانستان، ایران و هند می توانند مبادالت  دوموافقت نامۀ 

تجارتی شان را از طریق این بندر انجام دهند. به قول مقامات ایرانی؛ همکاری های افغانستان، ایران و هند در 

هدف شان ایجاد و تساند همکاری های منطقوی در عرصۀ اقتصاد بلکه ری نبوده بندر چابهار در رقابت هیچ کشو

 می باشد. بدینترتیب بندر چابهار سبب ایجاد همکاری های منطقوی و فرا منطقوی خواهد شد. 

به موجب توافق نامۀ امضاء شده؛ ایران تعهد سپرده که جاده چابهار الی سرحد افغانستان )والیت نیمروز( را 

 هرات -افغانستان الی شهر زرنج و دالرام به شاهراه کندهاراحداث نماید و هند موافقه نموده این جاده را از سرحد 

  وصل نماید.

نزیت بین افغانستان، ایران و هند به امضاء رسید. براساس این م موافقت نامۀ سه جانبۀ ترا۲۰۱۶در ماه می

رگاه مهیا خواهد گردید و افغانستان می تواند اموال موافقت نامه تسهیالت الزم جهت استفاده افغانستان ازین بند

تیژیک اتجارتی خود را به هند و سایر کشورها صادر نماید. طوری که تذکر یافت که بندر چابهار از موفقیت استر

خیلی مهم و با ارزش برخوردار بوده و کوتاه ترین راه به بحر آزاد نه صرف برای افغانستان بلکه برای پنج 

کشور محاط به خشکۀ آسیای میانه نیز می باشد. با وجود تعلل و آهسته گی در پیشرفت کار این پروژه بازهم 

هنگرها و گدام ، وان ساخت و ساز اسکله هاسرمایه گزاری هنگفتی در آن صورت می گیرد که از جمله می ت

ها را به مقصد افزایش ظرفیت های بارگیری کشتی ها و سفاین بزرگ تجارتی و همچنان پروژه احداث و اعمار 

مدنظر بوده در دست تهیه و اجراآت قرار دارد. ، راه آهن را که به طرف آسیای میانه صورت خواهد گرفت

رئیس جمهور ایران بخش توسعوی یک بیلیون دالری این بندر را افتتاح نمود.  م۲۰۱۷دسامبر  ۴چنانچه به روز 

بندر چابهار که در جنوب شرق ایران در ساحل بحیره عمان و در ایالت )استان( سیستان و بلوچستان ایران 

 به بحرموقعیت دارد از شمال به افغانستان و کشورهای آسیای میانه و از شرق به پاکستان و هند و از جنوب 

هند اتصال می یابد یعنی دسترسی مستقیم به بحر آزاد این بندر را در یک موقعیت خاص استراتیژیک و خیلی 

احداث و اعمار تأسیسات و  ؛ها مهم و با ارزش قرار داده و در صورت عملی شدن پیشبینی های احتمالی

اه جاگزین به بندر کراچی برای تجارت زیربناهای الزم بندری و در حالت امنیت می تواند بهترین بدیل یا ر

 ترانزیت افغانستان و کشورهای دیگر منطقه باشد.

گفتنیست که دو ماه قبل اولین محموله ی پانزده هزار تنی گندم مساعدت هند از طریق بندر چابهار وارد والیت 

ه افغانستان انتقال یافته ک از بندر چابهار بهاین محموله بر اساس همکاری های آن کشور . نیمروز افغانستان شد

هدف این همه همکاری ها رها شدن افغانستان از محصور بودن به خشکه و اتصال به راه های بحری و دسترسی 
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به کشورهای منطقه از جمله هندوستان و همچنان دسترسی کشورهای منطقه و هند به بازارهای افغانستان و 

 گفته می شود.شورهای منطقه تجارتی میان ک اموالآسیای میانه و تبادلۀ 

 راه جدید ابریشم:

افغانستان بنابر موقعیت خاص جیوپولیتیک و استراتیژیک خود از زمان های بسیار قدیم به اینسو با داشتن شاهراه 

های مواصالتی و عمدتاً جاده تاریخی ابریشم با کشورهای شرقی و غربی جهان ارتباط داشت و از طریق همین 

تنها به تبادله امتعه تجارتی می پرداخت بلکه با تمدن ها و فرهنگ های کشورهای مختلف نیز راه تاریخی نه 

 رابطه داشت و از همین لحاظ در براعظم آسیا موقعیت مهم و بارزی را احراز کرده بود.

سوابق  اهنگی راه ابریشم تمرکز دارد. با یک نگاه گزر، اقتصادی و فربحث فعلی ما هم بیشتر بر شاهراه تاریخی

هنگ ر، علم و دانش، فتاریخی این راه بزرگ می توان گفت که راه ابریشم سابقه در تجارت و تبادله امتعه تجارتی

ً بین مناطق یونانی و التینی به آسیایی مرکزی و شرقی ، و تمدن های بشری رایج در آن زمان و مخصوصا

طوریکه در سابق از قلمرو فعلی افغانستان شد. ، مهم و با ارزش شمرده می یگانه راه عمدههندوستان و چین 

، مبادالت و داد و ستد امتعه تجارتی عبور می کرد. در این مسیر از زمان های بسیار قدیم به این طرف تجارت

باسزایی برخوردار مهم و سابق تاریخی خود تا حال از شهرت و اعتبار  اهمیت و ارزشجریان داشته به همان 

، افغانستان فعلی، آسیای میانه، اروپا و افریقا حیثیت پل ارتباطی و هند، شاهراه میان چینباید گفت این است. 

، آسیای شرقی و غربی، اروپا به این معنی که این راه بزرگ برای تجارت زمینی از چینتجارتی را دارا بود. 

مهم و با  ادبادلۀ سایر مو، توزیع و تاموال و افریقا و آسیای مرکزی راه مهم تجارت ابریشم، خرید و فروش

ابریشم یعنی احیای راه ابریشم که طی قرن های متمادی راه اتصال و جدید یگر شمرده می شد و اما راه ارزش د

در عصر حاضر نیز راه بدیل و  ،تجارت اروپا با چین و شرق آسیا بوده و مسیر آن از افغانستان عبور می کرد

 ان می باشد. مناسب برای تجارت و ترانزیت افغانست

این راه از  کهم مطرح گردید ۲۰۱۲طرح راه ابریشم توسط شی جین بینگ رئیس جمهور مردم چین در سال 

و چین را به سرزمین های آسیای جنوب غرب، افریقا و  آسیای میانه کشورهایطریق بحر و خشکه با عبور از 

گذرد و تحت عنوان )یک کمربند و یک راه(  اروپا وصل می سازد، که البته قسماً از قلمرو افغانستان هم می

شاهراه ها و خطوط آهن زیربنا و یا مختلف طرح گردیده و در نظر است جهت عملی شدن آن طی برنامه های 

 گ و دیگر تأسیسات، پل های بزرگ تجارتی، مراکز بزرگاز، پایپ ها یا لوله های نفت و زیرساخت های بندری

ور جهان به شمول افغانستان احداث و اعمار گردد. برای اجراء و احداث چنین مورد نیاز در بیشتر از شصت کش

تأسیسات فوق الذکر پروژه ها به بودجۀ هنگفت ضرورت است. مصارف ساخت و ساز این راه که شامل احداث 

 هبیلیون دالر پیشبینی گردیده که عمدتاً از طرف کشور چین تادیه خواهد شد. و طوریک ۱۳۰۰در حدود ، است

اشاره شد مسیر آن در حدود شصت کشور را احتوا خواهد کرد. البته این پروگرام بزرگترین پروژه چین را در 

اکثراً این پروگرام را با پالن مارشال از طرف  امور تجارت طول تاریخ تشکیل می دهد. اقتصادانان و تحلیلگران

 درانی دوم مقایسه نموده اند که از طرف چین ایاالت متحده امریکا برای اروپا طی سال های بعد از جنگ جه

گ این طرح ایجاد یک منطقه اقتصادی و ، افریقا و اروپا تطبیق خواهد شد. البته هدف بزربراعظم های آسیا

تجارتی در مسیر کشورهای راه جدید ابریشم از چین تا انگلستان و حتی وسیعتر از آن به طرف جنوب از طریق 
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ورت ضر ؛یگر چین می خواهد با اجرای این پروژه بزرگ اقتصادیو از جانب د می باشدپاکستان به جنوب آسیا 

به انرژی خویش را نیز تا قرن های بعدی تضمین و همچنان حفظ قدرت اقتصادی و تجارتی خویش را وانمود و 

 حفظ نماید.

ید اما امضای موافقت نامه جد اگرچه بیشتر این راه بزرگ عمدتاً از قزاقستان تا اروپای غربی در نظر گرفته شده

ی تواند م، ترانزیت بین افغانستان و ازبکستان که استفاده از شاهراه ها و خطوط آهن ازبکستان در بر می گیرد

افغانستان را نیز به مسیر اصلی این راه وصل نماید. چنانچه همین حاال یک خط آهن کشور ازبکستان تا شهر 

خط آهن مذکور از شهر قرار است مزارشریف رسیده است و بنابر وعده همکاری این کشور به افغانستان 

دارای راه سوم ترانزیت با کشورهای  مزارشریف تا شهر هرات نیز احداث گردد و به این ترتیب افغانستان

اروپایی و شرق دور خواهد شد. همچنان کشورهای آسیای میانه از طریق افغانستان به ایران و کشورهای واقع 

 در خلیج فارس نیز راه می یابند. 

شتر بیاحیای شبکه تجارتی و ترانزیتی راه ابریشم از طریق احداث و اعمار زیربناهای مورد ضرورت تبادالت 

خواهد ساخت و همچنان تسهیالتی را در جهت مسافرت  مهیااموال تجارتی کشورهای آسیایی را در طول این جاده 

اتباع شان به عمل خواهد آورد و همآهنگی بیشتر و گسترده تر در بین شان ایجاد خواهد شد که این امر برعالوه 

جلوگیری از فاجعه های محیط زیستی نیز کمک از موضوعات اقتصادی و تجارتی در مبارزه علیه تروریزم و 

 به سزای به عمل خواهد آورد.

 راه الجورد:

طوری که قبالً تذکر دادیم، با همکاری جامعه جهانی و موسسات بین المللی حکومت افغانستان در سال های اخیر 

اشته است. مسیر در عرصه دسترسی به زیربناها و دهلیزهای ترانزیتی دست آوردهای امیدوار کننده ای د

ه آذربایجان و گرجستان ب، اروپا که راه الجورد نام گزاری شده قرار است از مسیر ترکمنستان -ترانزیتی آسیا

افغانستان را به آب های آزاد وصل خواهد کرد. این مسیر ترانزیتی از  -بحیره سیاه و بعد با گذشتن از ترکیه 

و به بندر ترکمنباشی ترکمنستان ختم شده و بعداً از مسیر شهر باکوی  بنادر آقینه و تورغوندی در افغانستان آغاز

آذربایجان به منطقه تفلیسی گرجستان وصل می شود و از تفلیسی نیز به طرف قارس )ترکیه( می رود و از آنجا 

نامه  تبه استانبول و بعد به اروپا اتصال می یابد. در هشتمین جلسۀ ریکا که در ترکمنستان برگزار شد موافق

نهای بهره برداری از راه الجورد نیز میان کشورهای عضو این دهلیز به شمول افغانستان به امضاء رسید. ایجاد 

این مسیر ترانزیتی تجارتی از ابتکارات افغانستان است که بعد از مذاکرات متعدد سه جانبه انجام گردیده و در 

 این اجالس نهایی شد. 

 برای دسترسی افغانستان به اروپا از طریق بحیره سیاه و بحیره مدیترانه می باشد.  راه الجورد کوتاه ترین راه

راه الجورد از لحاظ صرفه جویی در وقت و نرخ انتقال اموال تجار افغانی و سایر کشورها کاهش و تخفیف 

، شور داشتهچشمگیری را خواهد داشت. استفاده ازین مسیر اهمیت به سزایی در جهت رونق تجارت و اقتصاد ک

کار یابی و رشد تولیدات مهیا خواهد ساخت. ، انتقال اموال، زمینه های مساعدی را درعرصۀ سرمایه گزاری ها

زیرا کشورهای عضو تعهد سپرده اند که هیچ نوع تعرفه یا محدودیت های دیگری را باالی کاالها و اموال و 

 امتعۀ تجارتی افغانی وضع نخواهند کرد. 
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الوه استفاده از خطوط آهن و کشتی های این کشور ها فرصت آن را خواهد داشت تا موتر های افغانستان برع

 باربری بدون مواضع و قیود گمرکی را به هر یک ازین کشور ها داخل نماید.

استفاده ازین راه و این دهلیز به مالحظۀ تعهدات کشورهای عضو می تواند منحیث یک راه بدیل معقول ترانزیتی 

 در بحری و کاهش وابسته گی به بندر کراچی فوق العاده مهم خواهد بود. به بنا

 :TIRفعال سازی مجدد تیر/

از جمله امور مثبتی که در ساحۀ ترانزیت روی دست گرفته شده یکی هم فعال سازی مجدد و دوباره کنوانسیون 

در مورد  (تعدیل گردید.1975و باالخره به کنوانسیون تیر  1959به کنوانسیون  TIR 1949)موافقتنامه ۱۹۷۵

بوده که تسهیالت زیادی را  Transport interactional Routierمخفف کلمات فرانسوی  TIRافغانستان است. تیر 

را برای رسیدن به مبداء ایجاد می نماید و عبور اموال امتعه و تجارتی کشورهای  تیجهت ترانزیت اموال تجار

و از یک سلسله فورمولیتی ها/اجراآت معمولی گمرکی می کاهد. به این معنی که  مقصد آسان می سازدکشور 

کانتینرهای وسایط باربری از همان آغاز مبدا در کشور اولی یعنی همان کشور که اموال و امتعه تجارتی از آن 

ه صرف صحت مهر و کارنه مهر و الک گردیده و بعداً در کشورهای عبوری و مسیر را، بارگیری می شود

مالحظه و برای کشور وارد کننده مشکالتی عرض وجود نمی کند. به عباره )اسناد ترانزیت قبول شده تیر( اموال 

، تسریع و تسهیل در امر حمل و نقل، تشریفات آن و سهولت دیگر ایجاد تسهیالت گمرکی و ساده سازی مراحل

گیری از کنترول و بازرسی های و جلو مصارفیی در وقت و بین المللی و صرفه جو و واردات در صادرات

، استندرد و معیاری سازی به خاطر جلوگیری از تعلل و تاخیر درانتقالگرفته شده در نظر مکرر و بی مورد 

دات در سرحو اخذ تکس و مالیات گمرکی تضمینات و اسناد برای انجام عملیات ترانزیتی، رفع مشکل سپردن 

 و مزایای کنوانسیون تیر است. ورودی از فواید 

و در سال های قبل از  به آن الحاق نموده است. ۱۹۸۲ه یعنی در سال افغانستان از قبل عضو این کنوانسیون بود

ً مستفید می گردید. بنابر ضرورت و ارزش کنوانسیون تیر درین  جنگ های تنظیمی از سهولت های آن قسما

له صرف مساعی و تالش های به عمل آمده و به نتایج مطلوب واصل اواخر برای فعال سازی مجدد آن یک سلس

 شده است.

قابل یاد آوریست که درین کنوانسیون تقریباً تمام کشورهای مورد عالقه با افغانستان به ارتباط ترانزیت شمولیت 

به شمول از قبیل کشورهای آسیای میانه و سایر کشورهای که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سابق ، دارند

مچنان ، ترکیه و ایران و هفدراتیف روسیه به استقالل سیاسی خود نایل شده اند و تقریباً تمام کشورهای اروپایی

گر ی، کانادا و برخی کشورهای دگردیده اند. ایاالت متحدۀ امریکادرین اواخر پاکستان، هند، چین نیز شامل آن 

در قسمت کشور می رسند. بدینترتیب  ۷۱نسیون هم اکنون به نیز به آن پیوسته اند که تعداد اعضای این کنوا

انتقال اموال و کاالهای صادراتی و وارداتی افغانستان از طریق زمینی از ایران و ترکیه به اروپا و از پاکستان 

 به هند و دیگر کشورهای جنوب و شرق آسیا سهولت های زیادی ایجاد می گردد.

راز اوالً از عدم دسترسی به بحر و ثانیاً جهت رسیدن به بحر فقط به پاکستان افغانستان که طی سالیان دور و د

 ، امروز با یافتنخسارات و آسیب های فراوانی را متحمل گردیده بود، برای ترانزیت طور انحصاری متکی بود

رد می باشد، ، راه جدید ابریشم و راه الجویگزین بندر کراچی و بدیل آن اعم از چابهارراه های جدیدی که جا
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می تواند با پیمانۀ وسیع از مشکالت ترانزیت کاسته و تسهیالت و امکانات بیشتر را مهیا گرداند و به این ترتیب 

مانند گذشته دسترسی به بازارهای جهانی را به طور انحصاری فقط وابسته به پاکستان نداشته بلکه با بهره 

آزادانه حق انتخاب مسیر ترانزیت خود  TIR/اده از کنوانسیون تیربرداری بهتر از راه های بدیل ترانزیتی و استف

توانایی آن را داشته باشد تا از راه های دیگر ترانزیتی به  -را داشته باشد و در ایجاد موانع از طریق یک کشور

شته نحو مطلوب و آزادانه استفاده نماید و درین امر چون هیچ کشور دیگر به صورت اجبار و انحصار حق ندا

بلکه خود رضایت و ضرورت داشته باشد. پس باعث بروز رقابت ناسالم نشده بلکه نهایتاً از تشنج ها و کشیده 

، سهل تر، آسان تر و به نرخ نازلتر تأمین گی ها کاسته خواهد شد. لذا واردات و صادرات کشور به صورت بهتر

مشروط برینکه همکاری های ذات البینی  خواهد شد و در نتیجه اقتصاد کشور رشد و انکشاف خواهد یافت

ی همدیگرپذیر در چارچوب تطبیق قوانین و مقررات بین المللی و، دوستانهمنطقوی با حسن نظر و در فضای 

بین کشورهای ذیعالقه انجام شده و هر کدام به منافع و موقف همدیگر ارج گزارند و حقوق همدیگر را رعایت 

ناسب ذات البینی به وجود خواهد آمد که به نفع تمام کشورهای منطقه و حتی جهان و احترام نمایند. آنگاه فضای م

 خواهد بود.  
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