اﻫﻤﯿﺖ زوال ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﻫﻨﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ در روز دوﺷﻨﺒﻪ ،ﻣﺎه ﺟﺎری ﻧﯿ ﻫﯿﻠ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه داﺋﻤ آﻣﺮﯾﺎ
در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖ دﻫﻠ ﻧﻮ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺮان ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﯿﻪ وی ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻔﺘ ﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﻮد اﻣﺎ ﻫﻤﺎری ﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﺮان در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
دﻫﻠ ﻧﻮ در ﺣﺎﻟ در ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺎز دو ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر وارد ﻫﻤﺎری ﺑﺎ اﯾﺮان ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ آﻣﺮﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان
و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻬﺮان آﮔﺎﻫ داﺷﺖ اﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دروازه ورود ﻫﻨﺪ ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و اروﭘﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻗﯿﺐ اﺻﻠ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ در ﻗﺎره آﺳﯿﺎ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮد
ﭼﻨﺎن ﺑﺎﻻ و ﺣﯿﺎﺗ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷ از آن را ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻦ ﻣ ﮐﺮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓ آﻧ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻫﻨﺪ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ دﻫﻠ ﻧﻮاﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣ داد ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﻗﻠﺐ ﻧﻘﻄﻪ ای ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ
ﻣﺤﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾ و اﺧﺘﻼف ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮب آﺳﯿﺎﺳﺖ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻠﻪ وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳ آن در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ اﺑﺮﻗﺪرت آﺳﯿﺎﯾ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه ﭼﯿﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﺎره ﮐﻬﻦ ﺑﻪ
وﯾﮋه ﮔﻠﻮﮔﺎه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﺑﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﯿﺎﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺣﺘ اﮔﺮ آﻣﺮﯾﺎ از ﺑﺮﺟﺎم ﺧﺎرج ﻧﻤ ﺷﺪ ﻫﻢ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻼﻗ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾ واﻗ در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن،
ﭼﯿﻦ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑ و ﺷﻤﺎری دﯾﺮ ﻫﺮ ﯾ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸ از ﻣﻨﺎﻓ ﺧﻮد را در ﮔﺮو اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﻣ
داﻧﻨﺪ.
اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻤ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻫﻨﺪ در ﭼﺎﺑﻬﺎر درﺻﺪد اﯾﺠﺎد ﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺪاث ﯾ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻮﻻد و ﯾ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑ ﺧﻮد در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﯾﺮان
دارای ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اﺳﺘﺎن ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر در آن ﻗﺮار دارد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﭼﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﯾ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻼش ﻫﺎی ﺧﻮد و آﻣﺮﯾﺎ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﺎآراﻣ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘ ﻋﻠﯿﻪ
اﯾﺮان ﻣ داﻧﺪ .ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎرﻫﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻨﻬﺎﻧ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻧﺠﺎم داده اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﯿ اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ازاﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻧﺮده اﺳﺖ.
در واﻗ ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را در ﺑﺎزار ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذ رﻗﺒﺎی ﻧﻔﺘ ﺧﻮد اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ در داﺧﻞ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ درآﻣﺪ دوﻟﺖ ﺷﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺪرت اﯾﺮان در ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ اراده ﺳﯿﺎﺳ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ دارد.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ آﻏﺎز دور ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ،دﺳﺘﺮﺳ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﻨﺪر را ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ روﺑﺮو ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﺪ ﻣﺼﻤﻢ
اﺳﺖ ﺑﺎ درک ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ اوﺿﺎع را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻔ ﺧﻮد ﻧﻪ دارد .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،در اواﯾﻞ ﻣﺎه ﺟﺎری ،ﻫﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اداره ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .ﯾ از ﺷﺮاﯾﻂ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را ﻣﻮﻇﻒ ﻣ ﮐﺮد ﮐﻪ  8.52ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﻮل ﭘﯿﺶ ﭘﺮادﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
ﯾ ﻣﻘﺎم دوﻟﺘ ﻫﻨﺪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل اوﻟﯿﻪ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج اوﻟﯿﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻣﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﭘﺮوژه ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﻧﻈﺮ راﻫﺒﺮدی اﻫﻤﯿﺖ دارد و دارای ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﻫﻨﺪ ،اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ دﻫﻠ ﻧﻮ اﯾﻦ اﻣﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﺪ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﻓﺮﺻﺘ ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ واﺑﺴﺘ ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دارای رواﺑﻂ ﭘﺮ ﺗﻨﺸ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺎﯾﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ،اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻼش ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘﻞ و زﻣﺎن ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺪ را ﺗﺎ ﯾ ﺳﻮم ﮐﺎﻫﺶ ﻣ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﺎرت ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان را ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎک اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
اﯾﻦ ﺑﻨﺪر راه دﺳﺘﺮﺳ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  500ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺎز اول اﯾﻦ ﺑﻨﺪر در ﻣﺎه
دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧ از ﻫﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ .از ﻃﺮف دﯾﺮ
اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺣﺎل ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﺠﺎد ﯾ ﮐﺮﯾﺪور ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﮔﻨﺪم ﻫﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﺮ ،ﻫﻨﺪ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﯾ اﻫﺮم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ای ﺑﺎ ﻃﺮح ﯾ' ﺟﺎده ﯾ‐ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﭼﯿﻦ' و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺮﯾﺪور اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ارزش  50ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﭼﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻋﻘﯿﺪه دارد از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﮐﺸﻤﯿﺮ
ﻋﺒﻮر ﻣ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﺨﺸ از ﺧﺎک ﻫﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﺤﺮک ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،ﻧﻈﺎﻣ و ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﯿﺰه ﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻀﻮر
ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺣﯿﺎﺗ اﯾﺮان را ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ دﻫﺪ ﺑﻄﻮرﯾﻪ اداﻣﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾ ﻋﺮﺻﻪ روﯾﺎروﯾ
ﺳﯿﺎﺳ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﯿﻦ ﻫﻨﺪ و آﻣﺮﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .دﻫﻠ ﻧﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ آﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻧﻔﺘ آﻣﺮﯾﺎ ﺿﺮر
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ از ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻢ ﭘﻮل اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺑﺎد ﺧﻮاﻫﺪ داد وﻫﻢ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای آن را
ﺑﻪ ﯾ ﺑﺎزﻧﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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