ﺳﻔﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺤﻮري رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر اﺳﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺮﯾﻨﺎ ،ﭘﺎﯾﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ روزﻧﺎﻣﻪ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿ ﺗﺎﯾﻤﺰ در ﺗﺤﻠﯿﻠ درﺑﺎره
رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﺖ :ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻮدی ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻫﻨﺪ در  ۲۰۱۶ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و دو رﻫﺒﺮ در  ۲۰۱۵در روﺳﯿﻪ و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر
)ﺑﺮﯾﺲ( دﯾﺪار ﮐﺮدﻧﺪ.
از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ روﺣﺎﻧ درﺑﺎره ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ در ﻫﻤﻪ ﺣﻮزهﻫﺎ و ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻫﻨﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺜﺒﺘ دارد.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﺮان ﯾ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺻﻠ در ﻫﻤﺎری اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﺮاﻧﻫﺎ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ
اﻧﺪ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﻫﺎی دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ در اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ ،ﻫﻨﻮز ﺳﺎﺧﺖ ﯾ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪری را ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻫﻨﺪیﻫﺎ در ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،آﻏﺎز ﻧﺮده اﻧﺪ .ﻫﻨﺪیﻫﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری را ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺮده اﻧﺪ.
ﻫﻨﺪ ﻫﻨﻮز درﺑﺎره ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺧﻂ رﯾﻠ ﺑﻪ زاﻫﺪان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی اﯾﺮان و
ﺷﺮﮐﺖ  India Ports Global Limitedﻫﻨﺪ ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﻓﺎز ﯾ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﻔﺮ روﺣﺎﻧ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﭘﺲ از ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮ
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ و ﺳﻔﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﻮدی ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪ ﻋﺮﺑ و ﻋﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﺳﻔﺮ روﺣﺎﻧ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ و اﺷﺎرهﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ وی درﺑﺎره ﻫﻨﺪ در اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ اش ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻨﻮع رواﺑﻂ ﻫﻨﺪ در ﻏﺮب آﺳﯿﺎ
ﻣﺸﻠ ﻧﺪارد .اﯾﺮان ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﻫﻨﺪ در روﯾﺎروﯾﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﺑﺎ آﻣﺮﯾﺎ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﻃﺮف آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑ
ﻃﺮف ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﯿ ﻣدﻫﺪ اﯾﺮان از ﻧﺮاﻧ ﻫﺎﯾﺶ درﺑﺎره ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻣﺮزی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و
دﻫﻠ ﻧﻮ را ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ﻗﻔﻘﺎز و روﺳﯿﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻫﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ دارد .اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻞ روزاﻓﺰوﻧ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻫﻨﺪ در ﻗﺒﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎﻟ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿ اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﺮان اﺳﺖ .راه اﻧﺪازی ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤ در رواﺑﻂ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﯾﺮان ،ﻫﻨﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺮﯾﺪور ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺷﻤﺎل‐ﺟﻨﻮب ﮐﻪ ﺳﯿﺰده ﻋﻀﻮ دارد ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﺮ ارﺗﺒﺎط دﻫﻨﺪه ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺸﻖ آﺑﺎد ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺎن ،اﯾﺮان ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ازﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ .ﻫﻨﺪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﯾ ﺧﻂ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﻨﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺷﺎره ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﻫﻨﺪ اﯾﻦ
ﻓﺮﺻﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ در اﯾﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ.
دو ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ رواﺑﻂ ﺧﻮد را در ﺣﻮزه اﻧﺮژی و ﻓﺮاﺗﺮ از رواﺑﻂ ﺳﻨﺘ ﺧﺮﯾﺪار و ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ و آن را ﺑﻪ راﺑﻄﻪای راﻫﺒﺮدی
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺤﻢ و ﺧﻮﺑ اراﺋﻪ دﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ آﻣﺮﯾﺎ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪه در رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ،اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در رواﺑﻂ دوﺟﺎﻧﺒﻪ
آنﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﻔﺮ روﺣﺎﻧ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن داد دو ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﻧﺪ رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﻓﺮاﺗﺮ از رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﻨﺪ و ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﺣﻮزهﻫﺎی دﻓﺎﻋ ،اﻣﻨﯿﺘ ،ﺗﺠﺎری و ﻓﺮﻫﻨ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

