ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻗﻠﺐ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ /رﻗﺎﺑﺖ ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﻨﺪر اﯾﺮاﻧ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﯾ از دﻻﯾﻞ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺑﻮده اﺳﺖ .وﺳﻌﺖ اﯾﺮان از
ﺷﻤﺎل ﺗﺎ درﯾﺎی ﻣﺎزﻧﺪران و از ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻗﻠﺐ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﺳﯿﺎ
ﺗﺎ اروﭘﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻨﺪرﻫﺎی آﺑ و ﺧﺸ اﯾﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﺮان ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺳﺮﯾﺗﺮﯾﻦ و ارزانﺗﺮﯾﻦ
راه ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻪ در ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ اﻣﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺠﺎری ﻣﯿﺎن ﺷﺮق و ﻏﺮب دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد.
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﻄﺐﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ را دارد ،اﻣﺎ از آنﺟﺎﯾ ﮐﻪ دﺳﺖﯾﺎﺑ ﺑﻪ
آبﻫﺎی آزاد ،در ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای اﺳﺖ ،ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آبﻫﺎی آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ
ﻧﻘﻄﻪاش اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ دارد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر در دﻫﺎﻧﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و در ﻧﺰدﯾ ﻣﺮز اﯾﺮان ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن،
ﯾ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎدر اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرود ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾ از اﺻﻠﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺗﺠﺎری در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را
دارد.
اﺧﯿﺮاً ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ و ﺣﺘ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر در اﯾﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ [1]،از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان اﺑﺮاز ﻧﺮاﻧ ﮐﺮده و درﺻﺪد اﺳﺖ
واﺷﯿﻨﺘﻦ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻌ ﺟﻠﻮی ﭘﺎی اﺳﺘﻔﺎده دﻫﻠﻧﻮ از ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻧﺬارد.
»ﻧﯿ ﻫﯿﻠ «ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه داﺋﻢ آﻣﺮﯾﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ )از ﻧﺎرش اﯾﻦ ﮔﺰارش( ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﺎ دارد ﻃﺮﺣ را ﺑﺮرﺳ
ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر داده ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻨﺪیﻫﺎ
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ.
اﻧﺪﯾﺸﺪه »ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ« آﻣﺮﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﺪهﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ ﮐﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
دﻗﯿﻖ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ‐ﺗﺠﺎری آﺳﯿﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دارد ،اﺧﯿﺮاً ﻃ ﮔﺰارﺷ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻫﻤﺎری ﻫﻨﺪ‐اﯾﺮان در ﺑﻨﺪر
ﭼﺎﺑﻬﺎر] «[2در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ» اﺗﺼﺎل دوﺑﺎره آﺳﯿﺎ] «[3ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻫﻤﺎریﻫﺎی ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ
درﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﺪه ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﭘﺮدازﯾﻢ.

اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﻫﻨﺪ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮔﺰارش ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ارﺳﺎل اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ از ﮔﻨﺪمﻫﺎی ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اواﺧﺮ ﺳﺎل
 ۲۰۱۷ﻣﯿﻼدی از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر آﻏﺎز ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﻫﻨﺪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮی ﭘﺮﺗﺎﺑ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﺳﺎز ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻫﻢ ﮐﻤ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺠﺎرت و ﮐﻤﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن « .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﻧﺪﯾﺸﺪه
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اداﻣﻪ ﻣدﻫﺪ» :ﺑﻪرﻏﻢ وﺟﻮد اﯾﻦ اﻧﯿﺰهﻫﺎی ﻣﻬﻢ در دﻫﻠﻧﻮ ،اﯾﻦ ﭘﺮوژه ]ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻨﺪ از
ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر[ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻫﻤﻮاری ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﻣﻮاﻧﻌ ﺳﺮ راه آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﻨﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻮازﻧﻪای ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺎریاش ﺑﺎ اﯾﺮان و رواﺑﻄﺶ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﺠﺎد و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای از ﺟﺎﻧﺐ ﭼﯿﻦ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﻧﯿﺰ دﻓ
ﮐﻨﺪ«.
»ﻫﺎرش ﭘﺎﻧﺖ« ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮔﺰارش ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺿﯿ ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﻨﺪیﻫﺎ در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر از دﻫﻪ  ۱۹۹۰و زﻣﺎﻧ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﻫﺎ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻨﺪی را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺳﺎل  ،۲۰۱۶ﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای را راﻫ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد
ﺻﺎدرات و اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮد ﻣدﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪای را ﺑﺎ اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﻀﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ اﻣﺎن ﺻﺎدرات از ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ
اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﻫﻤﺎن ﺳﺎل» ،ﻧﺎرﻧﺪرا ﻣﻮدی« ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﻫﻨﺪ ﻃ ﻗﺮاردادی ﺑﺎ اﯾﺮان ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دو ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻮدی ﮐﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑ ﮐﺸﻮرش ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﻣداﻧﺪ ،اواﯾﻞ
ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ) (۲۰۱۸ﻃ ﺳﻔﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ،ﻗﺮارداد دﯾﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻨﺎدر ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۸ﻣﺎه

ﻣﺠﻮز ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﮐﺎر در ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد [4].ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﺎﻧﺖ ﻣﻧﻮﯾﺴﺪ ،در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺰ »ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ
ﺑﻨﺪر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎﺗ از  ۱۷ﮐﺸﻮر ،اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ«.

آﯾﻨﺪهای ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﻣﮐﺸﺪ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و اداره دو اﺳﻠﻪ در ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر،
درﺑﺎره آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﻣﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﯾ ﮐﻮرﯾﺪور ﮐﻠﯿﺪی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺪ ،اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ
ﯾ ﺷﺒﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﺰرگﺗﺮ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ]ﺧﺎﮐ ،آﺑ [... ،ﺑﺮای ﮐﺎﻻ و ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺟﺎی ﻣﮔﯿﺮد .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﻣﺷﻮد
اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﻮد .دﻫﻠﻧﻮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری را در اﻃﺮاف اﯾﻦ ﺑﻨﺪر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ را ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻂآﻫﻨ ۱/۶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺗﺎ زاﻫﺪان )از ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان در ﻧﺰدﯾ ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(
ﺗﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﺪه آﻣﺮﯾﺎﯾ اداﻣﻪ ﻣدﻫﺪ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﻨﺪری ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ در ﺳﺎل  ،۲۰۱۷ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻌﻠ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر از  ۲/۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗُﻦ در ﺳﺎل ﺑﻪ  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣرود در ﻓﺎز ﻧﻬﺎﯾ ،اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻪ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﺮان اﻧﯿﺰهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را درﺑﺎره ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﭽﯿﺪه اﯾﺠﺎد ﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘ .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ،اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﻪ ۹
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﻘﺴﯿﻢ و  ۲۶درﺻﺪ از آن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎرت و ﺧﺪﻣﺎت ۴۹ ،درﺻﺪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾ و  ۲۵درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﮔﺮدﺷﺮی و ﻣﺴﻮﻧ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ورودی ﺗﺤﺖ »ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ «و ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﻠﯿﺪی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت
ﺟﻬﺎﻧ ﻣﺷﻮد.

ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را از ﻣﻨﻈﺮﻫﺎی دﯾﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳ ﻣﮐﻨﺪ» :ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻨﻬﺎ ۷۲
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﻨﺪر »ﮔﻮادار« ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ،ﺑﻨﺪری ﮐﻪ ﭼﯿﻦ در ﺣﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺰدﯾ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪ دﯾﺮی
از رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻠﻘ ﻣﺷﻮد .ﭘﺮوژه ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای آرﻣﺎن ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻫﻨﺪ ﯾﻌﻨ ﻣﺤﺪود
ﮐﺮدن ﻫﻤﺎریﻫﺎی در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﭼﯿﻦ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻧﻔﻮذ دﻫﻠﻧﻮ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ«.
در اداﻣﻪ ﮔﺰارش اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﭼﺎﺑﻬﺎر  ۹۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ روﺳﺘﺎی ﻣﺮزی »ﻣﯿﻠ] «در اﯾﺮان[ در ﻣﺮز ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و  ۷۶۸ﻣﺎﯾﻞ درﯾﺎﯾ ۱۴۲۰] ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ[ ﺑﺎ ﺑﻨﺪر ﺑﻤﺒﺌ
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎنﻫﺎی ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ﺑﺮای ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اروﭘﺎ
اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪ اﻣﯿﺪی ﺑﺮای ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﭘﺮوژه ﺗﺮﺳﯿﻢﺷﺪه »ﮐﻮرﯾﺪور ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺷﻤﺎل ﺟﻨﻮب«
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺪ ،اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ اﻣﻀﺎ ﺷﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺴﯿﺮی ارﺗﺒﺎﻃ را ﺑﺮای ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻣﯿﺎن اروﭘﺎ ،آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻫﻨﺪ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻮرﯾﺪور آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑ ﻧﯿﺰ واﻗ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻨﺪ و ﺷﻬﺮ »ﻣﯿﺮﺟﺎوه« در اﯾﺮان ﻋﺒﻮر ﻣﮐﻨﺪ و
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ آﺳﯿﺎ را ﺑﺎ اروﭘﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣزﻧﺪ.

ﭘﺎﻧﺖ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮔﺰارش ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ» :ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺰرگﺗﺮی ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﻪ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪای در اﯾﻦﺟﺎ وﺟﻮد دارد .ﻫﻨﺪ ،اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در
ﺣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﭘﺎرﭼﻪ ﯾ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃ ﻣﺘﺸﻞ از ﺷﺒﻪﻫﺎی ﺑﻨﺪر ،ﺟﺎده و راهآﻫﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی
ﺑﺰرگﺗﺮی ﺑﺮای دﺳﺖرﺳ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﯾﭘﺎرﭼﻪﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻨﺪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﺰرگراه زرﻧ‐دﻻرام در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺗﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺰرگراﻫ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺮاﺗﺮ از آن ،ﺑﺎ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در
زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﻣﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای را از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮح »ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و ﺟﺎده ] « [۵ﺧﻮد ﺑﺎزﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﯾﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪای
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﻮﯾﺖ وﺟﻬﻪ ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ]«. [۶
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺮوژه ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر از دﯾﺪﮔﺎه دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻧﯿﺰ از ﻗﻮل رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت اﺟﺮاﯾ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ» :ﭼﻨﺎنﮐﻪ »ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ« ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮده اﺳﺖ» :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﺗﯿﻪ داﺷﺖ
ﮐﻪ از ﮐﺮاﭼ ﻋﺒﻮر ﻣﮐﺮد .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن دﯾﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ] «. [۷ﺑﺮای ﮐﺎﺑﻞ ،ﯾ از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟ ،ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ واﺑﺴﺘ ﺑﻪ اﺳﻼمآﺑﺎد اﺳﺖ ،و ﺑﺮای دﻫﻠﻧﻮ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ]ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ [ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ ،ﮐﻠﯿﺪ اداﻣﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻨزده ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرود«.
ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر
اﻧﺪﯾﺸﺪه آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺨﺶ آﺧﺮ از ﮔﺰارش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﻋﻮاﻣﻠ اﺧﺘﺼﺎص ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﻦ
اﺳﺖ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ در اداﻣﻪ آﻣﺪهاﻧﺪ:
رواﺑﻂ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻨﺪ :ﻫﻨﺪ ﺟﺎﯾﺎه وﯾﮋهای در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟ اﯾﺮان ﻧﺪارد .ﺗﻬﺮان ﺑﺎرﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻫﻨﺪ ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺎی
ﻣﺤﻢﺗﺮی در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی اﯾﺮان را رد ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻧﻤﻮﻧﻪ واﺿﺤ از اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﻣﻮرد ﻣﯿﺪان ﮔﺎزی »ﻓﺮزاد ب« رخ داد .ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ
ﻫﻨﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دوﻣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺰرگ ﻧﻔﺖ از اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺗﻬﺮان ﻗﺮارداد ﺳﻮدآور ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺪان ﮔﺎزیای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم
ﻫﻨﺪی ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺳﭙﺮد ] . [۸ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﮔﺮﭼﻪ رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﯾ» ﻫﻤﺎری
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ «ﯾﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ رواﺑﻂ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﮔﺴﺘﺮده ﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎری ﺧﻠﯿ] ﻓﺎرس[،
ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮﻧﺪ«.
رواﺑﻂ اﯾﺮان ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن :اﮔﺮﭼﻪ رواﺑﻂ اﯾﺮان ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻃ ﺗﺎرﯾ ،ﻫﻤﻮاره ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﻮءﻇﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﺳﻼمآﺑﺎد اﻃﻤﯿﻨﺎن داده
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد ﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﺮی از ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﯾﺮان ﻧﻤﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن آﺷﺎرا ﺑﻪ ﺑﻠﻮک
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﺳﻌﻮدی در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .ﺗﻬﺮان ﺣﺘ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر در آﯾﻨﺪه را ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﺎل  ،۲۰۱۶ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻟ ﮐﻪ ﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺨ ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪای ﺑﺮای ﻫﻤﺎری در ﭘﺮوژه ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﺎ اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻣﻀﺎ ﮐﺮد» ،ﻣﻬﺪی ﻫﻨﺮدوﺳﺖ« ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺑﺎ ادﺑﯿﺎﺗ ﻗﻄﻌ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺷﺮﯾ اﺳﺖ .وی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻋﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪی در اﯾﻦ ﻗﺮارداد از ﺟﻤﻠﻪ »ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺮادر و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺎ ،و
ﭼﯿﻦ« اﺳﺖ ]. [۹
رواﺑﻂ اﯾﺮان ﺑﺎ ﭼﯿﻦ :اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮای اﯾﺮان دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﻦ را وارد ﭘﺮوژه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﻨﺪ .ﭘﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺎرﺟ در
اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺟﺎی ﺧﺎﻟای را ﭘﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑ ﻃ دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ] . [۱۰ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﭼﯿﻦ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوژه زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﺮوی ﺗﻬﺮان ،را در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻤﯿﻞ ﮐﺮده و  ۱/۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ »ﺑﺎﻧ ﺻﺎدرات‐
واردات« ﺧﻮد ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﺧﻂآﻫﻦ ﺗﻬﺮان‐ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ و اﯾﺮان ﺳﺎل  ۲۰۱۶اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .ﻣﻤﻞ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ،اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ
ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ در ﺗﻤﯿﻞ ﭘﺮوژهﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ ﺑﺮونﻣﺮزی دارد .ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎی ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿ در ﮐﻨﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﻧﺘﻘﺎل وام ۱۵۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری و وﻋﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزادی ﺗﺠﺎری اﻃﺮاف ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ درﺑﺎره ﺗﻌﻬﺪ

ﻫﻨﺪ در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺷﺪه اﺳﺖ.
رواﺑﻂ ﻫﻨﺪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﺎ :دﯾﺪﮔﺎه دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ درﺑﺎره اﯾﺮان ،ﻫﻨﺪ را از ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﺗﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺗﻬﺪﯾﺪ آﻣﺮﯾﺎ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ
اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻻی ﺳﺮ دﻫﻠﻧﻮ ﺳﻨﯿﻨ ﻣﮐﻨﺪ.
ﻧﺎاﻣﻨ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﺑﺛﺒﺎﺗ در وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻨﯿﺘ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﯾ از ﻧﺮاﻧﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪیای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻼشﻫﺎی
ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻫﻨﺪ ،اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در راﺳﺘﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮوژه ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﺎ ﻣﺎﻧ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪرﻏﻢ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮔﺰارش ،در آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ» :ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ اﯾﻦ درک ﻣﺸﺘﺮک در دﻫﻠﻧﻮ و ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ آنﻫﺎ ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ «.ﭼﻨﺎنﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﮔﺰارش ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺷﺪ ،ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑ اﯾﺮان و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ دارﻧﺪ و ﻫﺮ ﮔﺎﻣ در ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﯾﺮان در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای و
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ،ﻗﻄﻌﺎً ﮔﺎﻣ ﺑﻠﻨﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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