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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﻃﺮح
راﻫﺮوی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﺘﺮک ﭼﯿﻦ -ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن)  (CPECﺑﻪ ارزش  57ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮا و ﺗﮑﻤﯿﻞ آن
دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل  2025ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﭼﯿﻦ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﯾﺎن ﺣﯿﺎﺗﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در آﯾﻨﺪه )اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ آﺑﻬﺎی ﮔﺮم
درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ،ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ
ﺟﻬﺎن( ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﭙﺮدازد.
ﺳﻔﯿﺮ ﭼﯿﻦ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در ﻧﺸﺴﺖ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ »ﭼﯿﻦ،
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭼﯿﻦ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در اﺳﻼم
آﺑﺎد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ،ﻏﺮب آﺳﯿﺎ و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ.
‘ﯾﺎﺋﻮ ﺟﯿﻨﮓ’ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﻃﺮف
ﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺗﺤﻮﻻت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ در اﯾﻦ

ﮐﺸﻮر ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ،اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺳﻔﯿﺮ ﭼﯿﻦ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﻓﺰود :ﻃﺮح ﮐﺮﯾﺪور اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ-ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺳﯽ – ﭘﮏ« ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺑﺎ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﻋﻠﯿﻪ ﻫﯿﭻ
ﮐﺸﻮری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﭘﮑﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎت ارﺷﺪ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺛﺒﺎت و
اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﺎره و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﭼﯿﻦ از اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺗﻼش ﻫﺎی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در راﺳﺘﺎی
ﺛﺒﺎت ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺤﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﺪ و ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻫﻤﮑﺎری
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ارﺷﺪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ
در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻗﺎره آﺳﯿﺎ،
ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ ﯾﮑﻢ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻫﺎ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻏﺮوب ﯾﮑﻪ ﺗﺎزی
ﻏﺮب ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن درﺣﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اﺳﺖ.
»ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﯿﺪ« اﻓﺰود :ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ درﺣﺎل وﻗﻮع
اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده رﯾﻠﯽ و ﺟﺎده ای ﺑﻪ اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻨﺎدر و ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﭼﻬﺮه ﻣﻨﻄﻘﻪ را
دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﻃﺮح ﺳﯽ ﭘﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن درﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮔﺮاﯾﯽ و
ﺗﻨﺶ ،از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
»ﻋﻤﺮ زاﺧﯿﻠﻮال« ﺳﻔﯿﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد دان ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﺳﺎﯾﻪ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺮدم
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻃﺮح »ﺳﯽ – ﭘﮏ « ﺑﯿﻦ ﭼﯿﻦ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﮐﺎﺑﻞ از
ﮔﺴﺘﺮش ﻃﺮح ﮐﺮﯾﺪور اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯽ ﭘﮏ ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
زﯾﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﻠﮑﻪ رواﺑﻂ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح »ﯾﮏ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ-ﯾﮏ ﺟﺎده«،
ﭼﯿﻦ ﻣﯽ رود ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی

ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در آﺳﯿﺎ ،اروﭘﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ،اﻫﺪاف دراز ﻣﺪت اﻗﺘﺼﺎدی
ﺧﻮد را ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎدی راه اﺑﺮﯾﺸﻢ ﯾﺎ ‘ﯾﮏ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺟﺎده’ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ،ﻫﻔﺘﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2013در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺗﻮﺳﻂ ‘ﺷﯽ
ﺟﯿﻨﮓ ﭘﯿﻨﮓ’ رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻈﺮﺑﺎﯾﻒ
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
اﻣﺎ آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد؛ در واﻗﻊ ،ﭘﮑﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻌﺎل ﺧﻮد را در ﻣﻨﻄﻘۀ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از
اواﺳﻂ ﺳﺎل  2000در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ راﻫﺒﺮد اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﻧﺎﺷﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در دﻧﯿﺎی
اﻣﺮوز اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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