ﭼﺎﺑﻬﺎر؛ آﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎمﻧﻤﺎی آرﻣﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎم

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﯾﺎدداﺷﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی آﻣﺪه اﺳﺖ :دروﻧﺰاﯾ و ﺧﻮداﺗﺎﯾ ،اﻗﺘﺪار و
اﺳﺘﻘﻼل ،اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾ و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﺗﻮزﯾ اﻣﺎﻧﺎت ،ﻧﻮآوری و ﺗﻌﺎﻟ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔ ،ﺟﻤﻠ در ﻣﯿﺎن
اﻫﺪاف و آرﻣﺎنﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﺷﻮﻫﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣ ﺟﺎی دارد؛ آرﻣﺎنﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﭼﺮاغ راه ﺑﻮده و ﮔﺎم زدن در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻘﻖ آنﻫﺎ ،ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﻨﺰل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ .ﻟﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻦ آرﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﻟ در ﭼﻬﻞودوﻣﯿﻦ ﺑﻬﺎر اﻧﻘﻼب در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺠﻠ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ آزاد ﺷﺪن ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ از ﺧﺎک اﯾﺮان را دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرگ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد.
اﯾﻨﻪ اﻣﺮوز ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﺗﺮاﺗﺰﯾﺘ ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرود ،ﻧﺎﺷ از ﻏﻔﻠﺖ ﺗﺎرﯾﺨ ﭼﺎﺑﻬﺎر در  ۱۰۰ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻞ ﯾﺎ ﺗﻌﻤﺪی ﺗﺎرﯾﺨ در اﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﺎﻧ رﺳﯿﺪن راهآﻫﻦ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺷﺪ و ﺷﻮﻓﺎﯾ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎد .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ،ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎنﻫﺎ و اﻫﺪاف اﻧﻘﻼب آﻏﺎز ﺷﺪ .ﮔﺎم
ﻧﺨﺴﺖ ،ﺳﺎلﻫﺎی دﺷﻮار ﺟﻨ ﺗﺤﻤﯿﻠ و ﻣﺘﺠﺎوزاﻧﻪ ﻋﺮاق ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دور از ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت
ﺧﻠﯿﻓﺎرس ،ﺑﺎر ﺗﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ دوش ﮐﺸﯿﺪ.
ﺟﻨ ﺗﺤﻤﯿﻠ ﺑﺎ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺟﻮاﻧﺎن ﻏﯿﻮر اﯾﺮان اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﺑﺮﻫﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔ و آﺑﺎداﻧ از راه رﺳﯿﺪ؛ در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ و ﻫﻤﺰان ﺑﺎ
ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧ دﻫﻪ  ،۶۰ﻧﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ذات راﻫﺒﺮدی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭼﺮﺧﯿﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر آﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﺮان ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ
ﭼﻬﺎرراه ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎن .ﭼﺎﺑﻬﺎر دﻫﻪ اول ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﺻﺮف ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﮐﺮد ،دﻫﻪ دوم را ﺑﻪ ﺧﻮداﺗﺎﯾ و آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳ ﮔﺬارﻧﺪ
و دﻫﻪ ﺳﻮم ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻌ ﺑﺰرﮔ ﭼﻮن ﻣﺮزﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ،در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ اﻣﺮوز و در آﺳﺘﺎﻧﻪ دﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ،از
ﭼﺎﺑﻬﺎری ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪی را ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻨﺪرش در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ ،راهآﻫﻨﺶ در ﺷﺮف ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻮده و ﻓﺮودﮔﺎﻫﺶ
در دﺳﺖ اﺣﺪاث و ﺷﻞﮔﯿﺮی اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﺎرج از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓ ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻋﺒﻮر از
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ.
اﻣﺮوز و در ﭼﻬﻞودوﻣﯿﻦ ﺑﻬﺎر اﻧﻘﻼب ،ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﺒﺮ از ﻫﻤﺎن آرﻣﺎنﺷﻬﺮی ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ آﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎمﻧﻤﺎی ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎنﻫﺎی اﻧﻘﻼب و دﺳﺘﺎورد
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان اﺳﺖ :ﻧﻮآور و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎدی دروﻧﺰا ﺑﺮونﮔﺮا ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮاﺣ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧ را ﻫﻢ رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد .آری؛ ﭼﺎﺑﻬﺎر
اﻣﺮوز در ﻣﺴﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ دﻫﻪ ﭘﯿﺶروی آن ﺑﻪ ﻫﯿ ﻋﻨﻮان ﺑﺎ اﻣﺮوز ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﺎﺑﻬﺎر  ۱۴۱۰ﻗﻄﺐ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪای ﮐﺸﻮر ﻣﺷﻮد.

