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و  مقامات ارشد كشورمورد تاكيد  1388از سال و تمركز جمعيت ميليوني در اين سواحل، توسعه سواحل مكران 

 .سال نميتوان تحول بزرگي را در اين سواحل شاهد بود 12بوده است ولي متاسفانه بعد از گذشت  شخص رهبري

و وزارت نفت و هاي متولي مانند سازمان بنادر و دريانوردي اقدامات ارزشمندي در اين مدت از سوي سازمان البته

كشد تا سواحل سال طول مي 150ولي با اين وضعيت و سرعت احتماال  انجام شده استو سپاه پاسداران نيرو 

را ببيند. فراموش نكنيم كه برخي كشورهاي بياباني حاشيه جنوبي متوازن و فراگير مكران روي پيشرفت و آباداني 

سال متحول شدند. در مورد علل رشد آهسته  15-10خليج فارس با تفكرات مديريتي عاريتي ولي درست، ظرف 

بندر چابهار توسعه سواحل مكران، علل متعددي وجود دارد كه جاي بحث دارد ولي يكي از موارد را ميتوان در 



ا هاي آن بها باعث شده است كه عمال توسعه اين بندر استراتژيك و پسكرانهنحوه عملكرد هندي سراغ گرفت.

  د. نتاخيرهاي طوالني و غيرموجه مواجه شو

از ميالدي ب 2002ايه گذاري در بندر استراتژيك چابهار به حدود دو دهه پيش و سال تمايل هندي ها براي سرم

كه عمال از ظرفيتهاي چابهار استفاده مطلوبي  و تاخيرهاي زياد باعث شده استسياسي هند ميگردد ولي مالحظات 

يارد شده بود كه نيم ميلگذاري اوليه پيشنهادي آنها نيز بسيار ناچيز باشد. هند متعد نشود و حتي حجم سرمايه

گذاري سرمايهاي و زيرساختهاي پسكرانهآهن چابهار دالر در بندر چابهار و حدود يك و نيم ميليارد دالر در راه

شود ناچيز بودن اين عدد از آنجا معلوم مي اند.سرمايه گذاري كرده !ميليون دالر 85حدود كه تاكنون فقط در  كند

اند شدهساله  15در يك بازه زماني ميليارد دالري  62گذاري پاكستان متعهد به سرمايه ها در بندر گوادركه چيني

در گوادر خود، بنديرينه قطعا بندر چابهار در رقابت با رقيب  .ندا داشته بنديو طبق زمان فوق العاده يپيشرفت كه

تا جائيكه در تابستان  ه استنشد ها هم بدرستي انجامبسيار عقبتر خواهد بود چراكه همين تعهد ناچيز هندي

هند در چابهار كنار گذاشته شد. در مجموع ميتوان گفت كه  آهنها اعالم شد كه هند از پروژه راهامسال در رسانه

عملكرد و  نيستبراي فعال كردن پتانسيلهاي سواحل مكران شايسته قواره و اندازه يك شريك صنعتي و اقتصادي 

فانه . متاساست تا يك مشاركت اقتصادي جديبوده » بازي تلخمسخره«ابهار شبيه يك ها در توسعه بندر چهندي

مختصري كه بعد از تعلل بسيار بندري گري كافي را ندارند و به تجهيزات هاي ايران، مطالبهدر اين زمينه رسانه

 هاي انجام شدهسوزيفرصتها از ها بايد متوجه عصبانيت ايرانيكنند. هنديد دلخوش مينشودر چابهار نصب مي

ا هبشوند. ضمن اينكه سياستمداران ايران بايد در تصميم خود در سپردن بخش مهمي از بار توسعه چابهار به هندي

اي نهبه گودر دوره ترامپ، ها تري مانند چين باشند. هنديتر و مستقلتجديد نظر كنند و دنبال شركاي مطمئن

ه كشوري ك. مستعمره انگليس يا آمريكا هستند!هم ها هنوز هنديشايد كه  اين تصور پيش آمدعمل كردند كه 

هند  رايبراي مشاركت در يك پروژه بزرگ فراملي بايد منتظر اجازه آمريكا باشد قطعا شريك مطمئني نيست. 

رود در ها نميياد ايراني ها هرگز ازبراي خوشايند آمريكايي 2009و  2006اي ايران در سالهاي عليه پرونده هسته

و جايگزيني  2019حاليكه هند خودش داراي تسليحات اتمي است!. همچنين قطع خريد نفت هند از ايران از سال 

آن با نفت مكزيك هرگز نبايد فراموش شود در حاليكه ايران براي سالهاي طوالني، براي دسترسي هند به بازار 

تقريبا انحصاري در اختيار هند قرار داد و رقيب ديرينه آنها يعني آسياي ميانه و افغانستان، توسعه چابهار را بطور 

  هند همواره منافع اقتصادي خود با ايران را قرباني مطامع سياسي با آمريكا نموده است.چين را ناكام گذاشت. 

ي اهو مقامات سياسي و نمايندگان مجلس (بخصوص نمايندگان استان ها، رسانهدرياييدر كل، نخبگان جامعه 

اد كنند گري خود را با صداي بلند فريساحلي) نبايد به نصب يك دستگاه جرثقيل دلخوش باشند و بايد اين مطالبه

ول تري به سوي تحها باشد و بندر چابهار، آهنگ شتابانتا شايد جو ايجاد شده باعث اهرم فشار بيشتري بر هندي



 ران نيز با تكيه بر توان داخلي و استفاده از شركاي قدرتمندترو توسعه را تجربه كند. توسعه ساير بنادر و سواحل مك

    تر خارجي ميتواند خيلي زودتر اتفاق بيفتد. و مطمئن

 


