آﯾﺎ دﻫﻠ ﻧﻮ ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل‐ ﺟﻨﻮب را ﯾﺴﺮه ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﻣﺑﺎزد؟

ﺧﺒﺮﻫﺎﯾ ﮐﻪ از ﺗﻬﺮان ﻣرﺳﺪ ﺑﺮای دﻫﻠﻧﻮ دﻟﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﺮان  ۱۷ﺗﯿﺮﻣﺎه در ﻏﯿﺎب ﻃﺮف ﻫﻨﺪی ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺑﺮای آﻏﺎز ﭘﺮوژه
راهآﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر‐ زاﻫﺪان ﺗﻌﻠﻞ ﻣﮐﻨﺪ رﯾﻞﮔﺬاری اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﻣﻬﻢ را آﻏﺎز ﮐﺮد .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺳﻨﺪ ﻫﻤﺎری
راﻫﺒﺮدی  ۲۵ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ،ﺧﺒﺮ دﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺪیﻫﺎ را ﻧﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻘﺎمﻫﺎی دوﻟﺘ در ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﯿ ﺗﻐﯿﯿﺮی در اراده دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻫﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ دو ﺳﺎل ﺗﻌﻠﻞ ﻫﻨﺪ ﺑﺮای از ﺳﺮﮔﯿﺮی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎﯾﺶ در ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ را در ﻣﻮرد اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎریﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻨﺪی داﯾﻢ از
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﻨﺪ از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﺮﯾﺪورﺗﺠﺎری ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻣدﻫﻨﺪ.
اﻧﺪﯾﺸﺪهﻫﺎی ﻫﻨﺪی ﻫﺸﺪار ﻣدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوی ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ دﻫﻠ ﻧﻮ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺿﺪاﯾﺮاﻧ اﻣﺮﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﺣﺰب ﮐﻨﺮه از دوﻟﺖ ﻧﺎرﻧﺪرا ﻣﻮدی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮدن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﻫﻤﺎری ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ واﺷﻨﺘﻦ
اﻧﺘﻘﺎد ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻧﻈﯿﺮ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ رﻗﯿﺐ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺰرگﺗﺮ ﻫﻨﺪ ﯾﻌﻨ ﭼﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺑﺘﺎر ﯾ ﺟﺎده ﯾ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﭼﯿﻦ ،ﺗﻤﺎم داﻻنﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ اﻃﺮاف
ﻫﻨﺪ را ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﭼﯿﻨﻫﺎ در ﻣآورد .از ﺑﻨﻼدش ،ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر و ﺳﺮﯾﻼﻧﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾ ﺑﻪ ﯾ ﺑﻪ ﭘﻦ ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ ﺗﺠﺎری و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﻣدﻫﻨﺪ.
ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﻫﻨﺪیﻫﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻮد .اﯾﺮان ﺑﻪ دﻫﻠ ﻧﻮ ﻓﺮﺻﺖ دادهﺑﻮد ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ
اﯾﺮان ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻗﻔﻘﺎز و روﺳﯿﻪ دﺳﺘﺮﺳ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﺮان ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل‐ ﺟﻨﻮب ﯾ ﭘﺮوژه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ
و ﺑﻨﯿﺎﻧ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ راﻫﺒﺮدی ﺑﺎ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﺪ .ﭘﺮوژهای ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب ﺑﺮای ﻫﻨﺪیﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آن رﻗﯿﺐ
ﺳﻨﺘ ﺧﻮد در ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را دور ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﭘﺮوژهای ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﻨﺪ در آن
ﺳﺎل  ۲۰۱۶در ﺳﻔﺮ ﻧﺎرﻧﺪرا ﻣﻮدی ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﻬﺎﯾ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎﻧﺴﻮخ ﻣﺎﻧﺪاوﯾﺎ ،وزﯾﺮ درﯾﺎﻧﻮردی ﻫﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺗﻮاﻧﺪ  ۲۰درﺻﺪ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻی ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮکاﻟﻤﻨﺎﻓ در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻗﻔﻘﺎز را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ اﯾﺮان ،ﻣﺴﯿﺮی ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮای ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ،ﺑﺎ ﺧﺮوج اﻣﺮﯾﺎ از ﺑﺮﺟﺎم و از ﺳﺮﮔﯿﺮی ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻣﺮﯾﺎ ،ﺑﻬﺎﻧﻪﮔﯿﺮی
ﻫﻨﺪیﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﭘﺮوژه آﻏﺎز ﺷﺪ .ﻟﯿﻮ زوﻧ ﺋ ،ﭘﮋوﻫﺸﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺷﺎﻧﻬﺎی ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻨﺪیﻫﺎ
ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم از اﯾﺮان را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺑﺎ واﺷﻨﺘﻦ آﻣﺎدﮔ دارﻧﺪ ،رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺗﻬﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﻨﺪ«.
اﻧﺎر دﻫﻠ ﻧﻮ
ﺑﻪرﻏﻢ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ آﻏﺎز اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺧﻂ آﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر‐ زاﻫﺪان ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻃﺮف ﻫﻨﺪی ،وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻫﻨﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در
ﻫﻤﺎریﻫﺎی دو ﮐﺸﻮر در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را رد ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻧﻮراگ ﺳﺮوﯾﺎﺳﺘﺎوا ،ﺳﺨﻨﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻫﻨﺪ در ﭘﺎﺳ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺧﺒﺮﻧﺎران در ﻣﻮرد دﻟﯿﻞ ﺧﺮوج ﻫﻨﺪ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻫﻨﺪی ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۸۲۰۰ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﺑﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﻣﺒﺪا ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻫﻨﺪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺨﻨﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻫﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺖ راهآﻫﻦ ﻫﻨﺪ) (IRCONﯾ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻣﺎنﺳﻨﺠ ﺧﻮد را ﺗﻤﯿﻞ
ﮐﺮده و ﻃﺮف ﻫﻨﺪی »ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻌﺮﻓ ﯾ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺳﻤ از ﻃﺮف اﯾﺮان ﺑﺮای ﻧﻬﺎﯾ ﮐﺮدن ﻣﺸﻼت ﻓﻨ و ﻣﺎﻟ اﺳﺖ «.ﺳﻔﯿﺮ ﻫﻨﺪ در ﺗﻬﺮان

ﻫﻢ در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﺮ اداﻣﻪ ﻫﻤﺎریﻫﺎی ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان در ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﻣﮔﻮﯾﺪ ،اﺟﺎزه دﺧﺎﻟﺖ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﺎﯾﻫﺎ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه داده ﻧﻤﺷﻮد .ﮔﺪام دارﻣﻨﺪرا ﺑﻪ ﺗﺴﻨﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ»:ﻣﺎ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﭼﺎﺑﻬﺎر و
ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و آﻣﺎدهﺳﺎزی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺎ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﺎﯾﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ درﺑﺎره ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﻧﺪارﻧﺪ «.ﮔﺪام دارﻣﻨﺪرا ،ﻋﺴ
از دﯾﺪار ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﻌﯿﺪ رﺳﻮﻟ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ راهآﻫﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان در ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎمﻫﺎی وزارت راه و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﯾﺮان در ﻣﻮرد اداﻣﻪ ﻫﻤﺎریﻫﺎی دوﺟﺎﻧﺒﻪ در راهآﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر‐ زاﻫﺪان راﯾﺰﻧ ﮐﺮده اﺳﺖ .دیﺟ ﻧﺎراﯾﺎن ،ﺳﺨﻨﻮی وزارت
راهآﻫﻦ ﻫﻨﺪ ،در ﭘﺎﺳ ﺑﻪ ﭘﯿﯿﺮیﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎه ﺧﺒﺮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل رﯾﻞوی ژورﻧﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﮔﻮﯾ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ اسﮐ ﭼﺎدواری،
ﺳﺨﻨﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺖ راهآﻫﻦ ﻫﻨﺪ) (IRCONﺑﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑ ﻣﺎﻟ از ﺳﻮی ﻫﻨﺪ ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺧﻂ ﮐﻠﯿﺪی راهآﻫﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﺗﻨﺪ ﺣﺰب ﮐﻨﺮه
آﺑﯿﺸ ﻣﺎﻧﻮ ﺳﯿﻨﻮی ،ﺳﺨﻨﻮی ﺣﺰب ﮐﻨﺮه ﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺎﻣ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎ در ﻣﻮرد اﺧﺮاج ﻫﻨﺪ از ﭘﺮوژه ﺧﻂ آﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر‐
زاﻫﺪان ﻧﻮﺷﺖ»:ﻫﻨﺪ از ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺧﺮاج ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه دﯾﭙﻠﻤﺎﺳ ﻣﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اﯾﻨﻪ ﮐﺎری ﺑﻨﺪ ،ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺷﻮد،
ﭼﯿﻨﻫﺎ ﺑ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ.
زﯾﺎن ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﺴ ﺣﻖ اﻧﺘﻘﺎد ﻧﺪارد «.راﺋﻮل ﮔﺎﻧﺪی ،رﻫﺒﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺣﺰب ﮐﻨﺮه ﻫﻢ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺎﻣ در ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ
ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ» :اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﻬﺎﻧ ﻫﻨﺪ در ﺣﺎل اﺣﺘﻀﺎر اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻗﺪرت و اﺣﺘﺮامﻣﺎن را در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ از دﺳﺖ ﻣدﻫﯿﻢ و دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ
ﻫﯿ ﻧﻤداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺪ«.
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﻣﺮﯾﺎ و ﭘﯿﺮوی ﭼﺸﻢﺑﺴﺘﻪ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺿﺪاﯾﺮاﻧ
واﺷﻨﺘﻦ ﺣﺎﻻ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ ﺗﻤﺎم ﺟﺎﯾﺎه ﺧﻮد را در ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل ﺟﻨﻮب و ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﮐﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس
ﻫﻨﺪ را ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﮐﻨﺪ از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﺪو در ﮔﺰارﺷ ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﻨزﻧ راهآﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر‐زاﻫﺪان
ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎران اﯾﺮاﻧ و ﻏﯿﺎب ﻃﺮف ﻫﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺎﺑ آﮔﺎه دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿ در اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻬﺮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻨﺪ را
از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﻨﺎر ﺑﺬارد .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﺪو ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻃﺮف اﯾﺮاﻧ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی آﯾﻨﺪه آﻣﺎدﮔ ﻫﻤﺎری ﺑﺎ
دﻫﻠ ﻧﻮ دارد اﻣﺎ در ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮف ﻫﻨﺪی ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﯾﺠﺎﻧﺒﻪ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ اﺛﺮی ﺑﺮ ﻫﻤﺎریﻫﺎی دوﺟﺎﻧﺒﻪ
ﻧﺪارد .ﻗﺮار ﺑﻮد ﻫﻨﺪیﻫﺎ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺧﻂ آﻫﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ از ﺳﺮﮔﯿﺮی ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻣﺮﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان
ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج ﯾﺟﺎﻧﺒﻪ واﺷﻨﺘﻦ از ﺑﺮﺟﺎم ،ﻫﻨﺪیﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﺮاﻧ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻨﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪرﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺳﻮی اﻣﺮﯾﺎ از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻌﺎف ﺷﺪهﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را ﭘﺸﺖ ﮔﻮش اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﻫﻨﺪیﻫﺎ ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ ﻃﺮف
اﯾﺮاﻧ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدهﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﭘﺮوژه ﭼﺎﺑﻬﺎر اداﻣﻪ ﻣدﻫﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ وﻋﺪهﻫﺎ ﻓﻘﻂ در ﺣﺪ وﻋﺪه ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ
ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻠﯿﺪی وزﯾﺮ ﻓﻘﯿﺪ ﺧﺎرﺟﻪ ﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد»ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﯿ ﺗﺤﺮﯾﻤ ﺟﺰ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ«
ﺑﺎ ﻋﻤﻠﺮد اﻣﺮوز دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻨﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ.
رﻗﺎﺑﺖ ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﮐﻨ ﺳﺎوت ﭼﺎﯾﻨﺎ ﻣﻮرﻧﯿﻨ ﭘﺴﺖ ﻣﻧﻮﯾﺴﺪ»:ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی دوﺟﺎﻧﺒﻪ درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺮزی
ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر در ﺑﻠﻨﺪیﻫﺎی رﺷﺘﻪ ﮐﻮه ﻫﯿﻤﺎﻟﯿﺎ را ﺧﻨﺜ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ۱۰۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ آن ﺳﻮﺗﺮ از ﻣﺮزﻫﺎی دو ﮐﺸﻮر ،ﺟﺒﻬﻪ ﺟﺪﯾﺪ رﻗﺎﺑﺘ
ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ در اﯾﺮان ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ «.ﻫﻨﺪیﻫﺎ ﺑﻨﺪرﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ رﻗﯿﺐ ﺟﺪی و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺑﻨﺪرﮔﻮادر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﮐﺮﯾﺪور ﺗﺠﺎری
ﭼﯿﻦ‐ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺑﯿﻨﻨﺪ .ﮔﻮادر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﺎﻣ ﻣﯿﺎن ﭼﯿﻦ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺪت  ۴۳ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﯿﻨ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﮐﻤﭙﺎﻧﻫﺎی ﭼﯿﻨ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎدهای و رﯾﻠ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺗﺼﺎل اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻔﯿﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﻫﻨﺪ در ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺎوت ﭼﺎﯾﻨﺎ ﻣﻮرﻧﯿﻨ ﭘﺴﺖ ﻣﮔﻮﯾﺪ»:ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺟﺎزه ﻧﻤدﻫﺪ ﻫﯿ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪای ﺑﺎ ﻣﺒﺪا ﻫﻨﺪی از

ﺧﺎک اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ «.ﻓﻮﻧﭽﻮک اﺳﺘﻮﺑﺪان اداﻣﻪ ﻣدﻫﺪ»:ﭼﯿﻨﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی دﺳﺘﺮﺳ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﯿﺮﻧﺪ.
ﭼﯿﻦ اﮔﺮ دوﺳﺖ داﺷﺖ ،ﻣﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﻦﮐﯿﺎﻧ ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ اراده
ﺟﺪی دارﻧﺪﮐﻪ ﺟﻠﻮی دﺳﺘﺮﺳ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن را ﺑﯿﺮﻧﺪ «.ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ اﯾﺮان در ﻣﺮز اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ
و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﻧﺰدﯾﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ دﻫﻠ ﻧﻮ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ
ﻫﻨﮐﻨ در اداﻣﻪ ﻣﻧﻮﯾﺴﺪ»:ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻠﺮان ﺑﺪون دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ راهآﻫﻦ زاﻫﺪان‐ ﭼﺎﺑﻬﺎر دﯾﺮ دﺳﺘﺮﺳ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ
آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻔ ﻣﺷﻮد «.ﮐﺒﯿﺮ ﺗﺎﻧﺠﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﺮ اﻧﺪﯾﺸﺪه ﺑﻨﯿﺎد آﺑﺰرور در ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ»:اﯾﺮاﻧﻫﺎ ﻫﯿوﻗﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ
وﻋﺪه ﻧﺪادهﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ ﭘﺮوژه اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﻫﻨﺪی اﺳﺖ و دﺳﺖﺷﺎن را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﮐﺎی دﯾﺮ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ«.
اﻧﺪﯾﺸﺪه ﻫﻨﺪی :ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ
اﻧﺪﯾﺸﺪه ﺑﻨﯿﺎد »ﭼﯿﻨﺘﺎن« ﻫﻨﺪ در ﮔﺰارﺷ ﻣﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﺮان ﻣﺠﺎور ﺑﻨﺪرﮔﻮادر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن واﻗ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﺳﺘﺮﺳ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ
دو ﺑﻨﺪر و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻨ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن از دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﺎﯾﺎﻫ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ در درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و ﺗﻨﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣدﻫﺪ و ﯾ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎنﺑﺮ
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎه ﻧﻈﺎﻣ درﯾﺎﯾ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺟﯿﺒﻮﺗ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣآورد «.اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﺪه ﻫﻨﺪی ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﺮی در روﯾﺮد ﺿﺪ اﯾﺮاﻧ اﻣﺮﯾﺎ
اﺷﺎره ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﻧﻮﯾﺴﺪ»:اﯾﺮان ﺟﺎﯾﺎه ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﭼﯿﻦ ﺑﺮ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و اوراﺳﯿﺎ دارد.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﻣﺮﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف وﺳﯿﺗﺮ ﺛﺒﺎت ﺟﻬﺎﻧ روﯾﺮد ﺧﺼﻤﺎﻧﻪاش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان
را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ .اﺗﻬﺎمﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﯿوﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻬﺪﯾﺪ زرادﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻪای ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟ)ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺰدﯾ
ﭼﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﯿ دﺳﺘﺎوردی ﺑﺮای ﻫﻞ دادن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻏﻮش ﭼﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد «.ﺳﺎﻧﺪﯾﺎ ﺟﺎﯾﯿﻦ ،ﭘﮋوﻫﺸﺮ
اﻧﺪﯾﺸﺪه ﭼﯿﻨﺘﺎن اداﻣﻪ ﻣدﻫﺪ»:ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﺪﻣﻮﻗ واﺷﻨﺘﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻬﺮان و ﺑﻠﻮﮐﻪ ﮐﺮدن اﻣﻮل اﯾﺮان در ﺑﺎﻧﻫﺎی ﻏﺮﺑ و ﻗﻄ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑ
ﺣﯿﺎﺗ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻔﺖ ،اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ ﭼﯿﻦ داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺮﮐﺮدن ﺧﻸ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﻣﺸﻼت اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان را
ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳ زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ﭼﯿﻦ ﯾ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن از ﭘﺮوژه راهآﻫﻦ زاﻫﺪان‐ ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﺑﻮد «.اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﺮ ﻫﻨﺪی اداﻣﻪ ﻣدﻫﺪ» :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭼﯿﻨﻫﺎ ﺑﺻﺒﺮاﻧﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه راه آﻫﻦ را ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺴﺎزﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﺮاﻧﻫﺎ ﺑﺎ
ﺷﯿﺒﺎﯾ و ﺻﺒﻮری ﻣﺸﻬﻮرﺷﺎن ﻓﻌﻼ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﺮی ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﺮدهاﻧﺪ و در را ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻨﺪ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ«.
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