ﻧﺸﺮﯾﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎت :ﺑﻨﺪر راﻫﺒﺮدی ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺗﺠﺎری در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﺷﻮد

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﯾ ﻧﺸﺮﯾﻪ ژاﭘﻨ در ﺗﺤﯿﻠ در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪر راﻫﺒﺮدی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﻮﺷﺖ ،اﯾﺮان
ﻣﺗﻮاﻧﺪ از رﻗﺎﺑﺖ ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻔ ﺧﻮد و ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن
دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎ ﺷﺮق ﯾﺎ ﻏﺮب ﻫﻤﺴﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺸﺮﯾﻪ ژاﭘﻨ» دﯾﭙﻠﻤﺎت« در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﻧﻮﯾﺴﺪ ،اﺣﺪاث ﭘﺮوژه ﺑﻨﺪری در ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎری ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺟﻬﺎﻧ و
ﻋﺮﺻﻪای ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار اﺻﻠ در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ
ﺑﻨﺪر را راﻫ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺪون اﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی زﻣﯿﻨ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣداﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺑﻨﺪر
ﻣﺗﻮاﻧﺪ رواﺑﻂ ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺎری رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﭼﯿﻦ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزد .در ﻣﻮرد اﯾﺮان ،اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﻣﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .
*ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﺪی در ﻫﻤﺎری و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ اﺳﺖ و ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﯾ اﻧﻘﻼب ﺗﺠﺎری در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺗﻮاﻧﺪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ.
دﯾﭙﻠﻤﺎت ﻧﻮﺷﺖ ،ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن واﻗ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻨﺪر دارای وﯾﮋﮔ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را از
ﻧﻈﺮ داﺧﻠ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺟﺬاب ﻣﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻨﺪر در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ واﻗ ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر ﻋﻤﯿﻖ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ
اﻗﯿﺎﻧﻮس دارد .ﻣﺠﺎورت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ آن ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ
ﮐﻠﯿﺪی در رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺮﯾﺪور ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ،ﺑﻪ آن اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﻄﺐﻫﺎی
ﺗﺠﺎری در ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾ از ﻣﻌﺪود ﻧﻘﺎط اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎ ﻣﻌﺎف اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای روﻧﺪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺳﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺠﺎرت در آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑ و ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ .راﻫﻬﺎی ﺗﺠﺎری ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی زﻣﯿﻨ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر دﺳﺘﺮﺳ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دارد ،
اﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﺴﻠﻂ ﺳﺮﯾ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ .ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﯾ ﻣﻨﺒ ﺗﺠﺎری ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ
ﺧﻮد  ،ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را دارد ﮐﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻈﯿﻤ را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی دﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣ دﻫﺪ ﺑﻪ
راﺣﺘ وارد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺻﺎدراﺗ آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
*ﻧﻘﺶ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻠﺮان ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ اﯾﺮان را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﺮوت ﻣﻨﺎﺑ ﻃﺒﯿﻌ ،ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﻮی ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾ ﻗﺪرت ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺑﺮﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﻼﺗ دارد.
ﺑﺮای دور زدن اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ،اﯾﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺎ آن
دارﻧﺪ.

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺮ وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺑﻨﺪر از ﺳﺎل  2018ﺗﺎﮐﻨﻮن  2200درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ،واﺿ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺨﺸ
ﺟﺪاﯾ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از راﻫﺒﺮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮق اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﭼﺎﺑﻬﺎر و رواﺑﻂ دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان دارﻧﺪ .ﻫﻨﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﺎری ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺎ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر دارد،
زﯾﺮا دﻫﻠ ﻧﻮ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر را ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻗﺪرت ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﻬﺎﻧ ﻣداﻧﺪ .ﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن دوﻣﯿﻦ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرگ در ﺟﻬﺎن ،ﺷﺸﻤﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگ در ﺟﻬﺎن و ﺗﻼش ﻃﻮﻻﻧ ﻣﺪت ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺋﻤ در ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ،ﯾ از ﻣﺪﻋﯿﺎن اﺻﻠ ﺑﺮای اﺑﺮﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧ در آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎزار ﺧﻮد را در آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑ و ﻣﺮﮐﺰی
ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ.
*ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﺎه ﺟﻬﺎﻧ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر
اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﺎق اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎری ﺷﺎﻧﻬﺎی )ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺷﻮد( ﻧﻮﺷﺖ،
اﯾﻦ ﮔﺎم ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎﯾﻞ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﺸﯿﻞ اﺋﺘﻼف ﻋﻠﯿﻪ ﻫﮋﻣﻮﻧ ﻏﺮب در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﺘﺮ در اﻣﻮر
آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﯾﺮان ﻣﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺧﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎری ﺷﺎﻧﻬﺎی و ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺘﺎرات ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده
اﺑﺰاری ﮐﻨﺪ .اﯾﺮان ﻣﺗﻮاﻧﺪ از رﻗﺎﺑﺖ ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻔ ﺧﻮد و ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎ ﺷﺮق ﯾﺎ ﻏﺮب ﻫﻤﺴﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
در ﺧﺎﺗﻤﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای آرزوﻫﺎی ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ ﺑﺮای رﻫﺒﺮی در آﺳﯿﺎی
ﺟﻨﻮﺑ و ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ و ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﺎه اﯾﺮان در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.

