
इराणला भारताशी मै�ी सु�धा मह�वाची  
चाबहार-झाहेदानबाबतचा करार नाह�  
भारत-इराण संबंध नेह�मच मधुर रा�हलेले आहेत. आखाती देशातून तेल आयात 
करताना, भारताची �ाथ�मकता इराण राहात आला आहे. कारण, इराणकडून 
�मळणा� या क��या तेलाची र�कम चुकती कर�यासाठ! भारताला भरपूर वेळ �मळत 
असे. चाबहार �क"पाची सु$वात २००३ साल% झाल%. पा'क(तान�या कुरघोडींवर 
वचक ठेव�यासाठ! आ*ण +वादार बंदरामाफ0 त चीनची अरेरावी रोख�यासाठ! इराणच े
चाबहार बंदर भारताने 3वक�सत केले. अफगा*ण(तान जर ता�लबान�या हातात 
पडला आ*ण पा'क(तान�या क6यात गेला, तर भारताशी �म�7वाचे संबंध असले"या 
अफगाण टो9यांना,मदत पोहोचव�यासाठ! आणी  चाबहारमाग: म;य आ�शयातनू 
तेल आ*ण नैस>ग0क वायूची आयात कर�यासाठ! तसेच ?तथे माला�या ?नया0तीसाठ! 
चाबहारचे मह7व होते.  
सुहा�सनी हैदर यांनी माग�या बुधवार% ‘द �हदं’ूम;ये एक लेख �लहून इराणन े
भारताला चाबहार-झाहेदान रे"व े�क"पातून बाहेरचा र(ता दाखव"याचे @हटले. मा� 
इराण�या बंदरे व सागर% संघटनेचे उप �भार% फरहाद मुंत�सर @हणाले कC, 
“इराणने भारताशी चाबहार-झाहेदान रे"वे �क"पाबाबत करार केलेला नाह%. इराणन े
भारताशी चाबहारम;ये गुंतवणकुCचे दोन करार केलेले असनू �यातला प�हला, 
बंदरां�या यं�सामDी3वषयक व उपकरणांचा असून दसुरा भारता�या १५० दशलF 
डॉलस0 गुंतवणकुCशी संबं>धत आहे, �यामळेु मा;यमांतील वJृ चुकCचे आहे,” .मुंत�सर 
यां�या @हण�यातून भारतान े२०१६साल% चाबहार-झाहेदानबाबतचा करार न के"याचे 
समजते.  



‘२०१६साल% पंत�धान नरKL मोद% इराणला गेले आ*ण �यांनी राMNपती हसन $हानी 
यांची भेट घेतल%. ‘इरकॉन’ या भारतीय कंपनीची कK L सरकारकडून चाबहार-झाहेदान 
रे"वे �क"पा�या Pयवहाय0तेचे मू"यांकन कर�यासाठ! ?नयु�ती केल% होती. तसेच 
‘इरकॉन’चे मू"यांकनाच ेकाम पूण0 झाले असनू भारताला इराण�या �?तसादाची 
�तीFा आहे.नरKL मोद%ंनी इराणशी करार करतेवेळी चाबहार-झाहेदान रे"वे �क"पाचा 
�यात उ"लेख नPहता, मा�, नंतर या �क"पाचे मू"यांक�यासाठ! ‘इरकॉन’ची 
?नयु�ती केल%. �यामळेु अजनु तर% भारत या �क"पाचा दावेदार आहे. 
गे"या आठवRयात इराणच ेवाहतूक आ*ण नगर3वकासमं�ी मोह@मद ए(पाहामी 
यांनी ६२८ 'कमी लांबी�या चाबहार ते झाहेदान रे"वेमाग0 ?न�म0ती�या �क"पाचे 
उ�घाटन केले. हा माग0 पुढे अफगा*ण(तान�या सीमेवर असले"या झारंझपयTत 
वाढव�यात येणार आहे.  
��तावाला इराणन ेअ�धकृत�र�या मा�यता �दल� नाह�  
चीन�या इराणमधील गुंतवणकुCचा 3वषय भारतापेFा अमेVरकेशी सु$ असले"या 
संघषा0शी ?नगWडत आहे. अमेVरकेने इराणवर ?नबTध लादलेले असनू �याचा चीनशीह% 
वाद सु$ आहे आ*ण यामुळेच अमेVरकेचे हे दोXह% श� ुएक� आलेत. अमेVरके�या 
आ>थ0क ?नबTधांमुळे चहुबाजंूनी 3पचले"या इराणला चीनने आप"या जा9यात 
ओढ�यासाठ! ४००अ[ज डॉलरचा 3व3वध 3वकासकामे आ*ण सै?नकC सहकाय0 
करारांचा �(ताव सादर केला आहे. या �(तावाला इराणन ेअ>धकृतVर�या माXयता 
�दल% नसल% तर% आगामी काळात माXयता �दल% जाउ शकते. 
अमेVरका-इराणम;ये झालेला अणकुरार २०१८साल% N@प यांनी र�दबातल ठरवला. 
इराण ह% दहशतवादाची फॅ�टर% आहे, असा आरोप क$न इराणवर जबर जाग?तक 
?नबTध लादले. इराणकडून तेलखरेद% करणा� या देशांवर  N@प यांनी दबाव आणला. 



अमेVरकेमुळे जाग?तक  बँकांनी इराणपासून अंतर राखले. �याला युरोपीय राMNांनी 
साथ �दल%.अमेVरकन ?नबTधांमुळे जे देश इराणकडून क�चे तेल खरेद% करत होते, 
�यांना तसे कर�यावर बंधने आल%. पVरणामी, बहुतांशी क��या तेलावर अवलंबून 
असलेल% इराणची अथ0Pयव(था ढासळत गेल%. �यानंतर अमेVरकेने इराणी सैXयाचा 
कमांडर का�सम सुलेमानीला ठार केले, इ]ायलने इराण�या अण?ुन�म0ती आ*ण 
�मसाईल तयार करणा� या (थळांवर सायबर ह""यांतून (फोट घडवून आणला. 
�यामळेु इराण चीनशी मै�ी वाढल%. 
अमे�रकेचे दो�ह� श� ुएक� आले  
ख?नज तेल आ*ण नैस>ग0क वायू�या सा_यांम;ये इराण जगातील प�ह"या पाच 
देशांम;ये असला तर% अणइंुधन 3वकासा�या आडून अ�व(� तं�`ान 3वक�सत 
कर�या�या संशयाव$न �यावर आतंरराMN%य ?नबTध आहेत. या ?नबTधांमुळे इराणची 
रोजचे तेल उ�पादन अ;या0वर आले . ?नया0त रोज�या २५ लाख बॅरलवaन दोन 
लाख बॅरलवर आल% आहे. इराणची अथ0Pयव(था आकंुचन पावत असनू महागाई 
आकाशाला �भडल% आहे. 
इराणचे चीनशी छुपे Pयापार% संबंध अस"यान ेकोरोनाचा फैलाव ?तथे मो_या 
�माणावर झाला आहे. नुकतीच अ;यF हसन $हानी यांनी आप"या आठ कोट% 
लोकसंbयेपैकC सुमारे अडीच कोट% लोकांना कोरोनाची बाधा झाल% अस�याची 
श�यता असून भ3वMयात आणखी साडतेीन कोट% लोकांना तो होऊ शकतो, अशी 
भीती Pय�त केल% होती. या सव0 गोMट%ंमुळे इराणची अव(था cबकट झाल% आहे.  
चीन इराणम ये ४०० अ!ज डॉलर इतक# गंुतवणकू करणार  
‘द Xयूयॉक0  टाई@स’ने इराण आ*ण चीन यां�यातील २५ वषT सहकाय0 कराराचा 
मसदुा आता अं?तम टddयात असून इराण�या संसदे�या माXयतेनंतर उभय 



देशांम;ये हा करार कर�यात येईल, अशी बातमी �दल% होती. या �माणे चीन 
इराणम;ये ४०० अ[ज डॉलर इतकC गुंतवणकू करणार असनू �याबद"यात इराण 
चीनला (व(त दरात तेलाचा पुरवठा करणार आहे. चीनकडून इराणम;ये केले"या 
गुंतवणकुCत 3वमानतळ, अ?तजलद रे"वे आ*ण मेNो सेवा, इराण�या उJरेला तुकe, 
आम:?नया, अझरबैजान आ*ण इराक यां�या सीमांजवळ असणा� या माकू या शहरात 
तसेच दfFणेकडील अबादान शहर तसेच आखातातील ७० ट�के तेलाची वाहतूक 
िजथनू होते, �या प�श0यन आखाता�या तgडावर�या ५० 'कमी लांबी�या >चचंो9या 
पhhयातील �वेश या बेटावर मु�त Pयापार Fे� ?नमा0ण कर�याचा समावेश आहे. 
या�शवाय सायबर सुरFा, >चनी बनावट%ची बायडू जीपीएस सेवा आ*ण ५-जी सेवा 
अशा अनेक गोMट%ंचा समावेश आहे.  
�चनी मै�ीचा बागुलबुवा उभा क&न 
चीनचे अ;यF शी िजन3पगं यांनी २०१६ साल% जेPहा इराणला भेट �दल% होती, 
तेPहा अशा �कार�या गंुतवणकुCबाबत चचा0 झाल% होती.परंतु इराणन ेअ?तशय 
सावध भू�मका घेतल%. मा� आता इराणमधील पVरि(थती हाताबाहेर जाऊ 
लाग"यावर इराण समो◌ेर चीन�या �(तावाला (वीकार�या�शवाय पया0य 
नाह%.Pयापार%सबंंधांबरोबर इराणी सैXयाला आधु?नक श(�ा(� पुरवठा, सैXय 
��शFण, हेर>गर%�या jMट%ने मह7वाची मा�हती पुरव�याचीह% तयार% चीनने दश03वल% 
आहे. �यामळेु इराण-चीनमधील हा करार अमेVरकेसमोर एक मोठे आPहान आहे.  
 चीन�या गुंतवणकू �(तावाला इराणम;ये माजी अ;यF महमदू अहमद%नेजाद 
यां�यासह अनेकांचा 3वरोध आहे. इराणी लोक वाटाघाट%ंम;ये ?नपुण असतात. इराण 
जर% अमेVरका, सौद% अरेcबया आ*ण इ]ायलला पा�यात पाहात असल%, तर% 
(वतः�याच पायावर धgडा मार�याचा, �कार इराण करणार नाह%. >चनी मै�ीचा 



बागुलबुवा उभा क$न अमेVरका, युरोप, अरब देश आ*ण भारतावर दबाव टाकणे; 
अमेVरकेकडून ?नबTध उठव�याचा �य�न क$न भारतासारbया देशांचे अडकलेले 
गुंतवणकू �क"प मागm लाव�याचा इराणचा डाव अस ूशकतो.  
याचा अथ0 इराणच ेसरकार चीनशी करार करणारच नाह% असा नाह%. पण अगद% 
कडलेोटाची पVरि(थती उ�भव"यास इराण तसे करेल.आंतरराMN%य ?नबTध असताना 
इराणसाठ! चीन�या मदती3वना चाबहार ते झाहेदान रे"वेमाग0 �क"प (वतः�या 
जीवावर पूण0 करणे अश�य आहे. जर इराण आ*ण चीनमधील सहकाय0 कराराचा 
मसदुा अं?तम असेल आ*ण चीन हा करार क$न अमेVरका, युरोप, आखाती अरब 
देश आ*ण इ]ायल यांना अंगावर घे�यास तयार असेल, तर मग भारतासाठ! 
चाबहार - झाहेदान �क"प अPयवहाय0 ठरतो. जर चीन इराणम;ये ४०० अ[ज डॉलर 
गुंतवणकू क$न पायाभूत सु3वधा उभारणार असेल, तर >चनी �क"पांपुढे भारताचा 
रे"वेमाग0 बांधणी �क"प 'करकोळ आहे.मा� चीन मो_या घोषणा करतो ,मोठ! कज: 
देतो आणी �या देशांना कज0बाजार% बनवतो. 
भारताने काय करावे  
भारताने इराणशी मु�स�दे>गर%ने वाटाघाट% चालूच ठेवाय़ाआ कारण जर% इराण चीन 
बरोबर पंचवीस वष0 �म� करारावर सह% करत असला तर% पण इराणला चीनची 
आnमकता आ*ण कज0 देऊन देशांना फसवणे याची पूण0 क"पना आहे. �यांना हे 
पण मा�हती आहे कC अमेVरकेशी पूण0 श��ुव �यांना महागात पडले. भारत एकुलता 
एक देश आहे जो अमेVरकेशी बोलून इराणशी आपला Pयापार चालू ठेवू शकतो, 
@हणून इराणला भारताशी मै�ी सु�धा मह�वाची आहे. 
भारता�माणे अफगा*ण(तानम;ये ता�लबान�या सJेत येणामळेु इराण खुश नाह%. 
�यांना ?तथे एक कमी उDवाद% राजवट पा�हजे आहे �यामळेु इराण भारताशी चांगले 



संबंध ठेव�याचा न�कCच �य�न करेल. आपण शांतपणे वाटाघाट% करत राहाPयात 
आ*ण आ*ण ?तथे चालू असले"या आप"या �क"पावर काम लवकरात लवकर पूण0 
करावे. �क"पाची 'कंमत वाढू देऊ नये. 
यामुळे आप"याला इराणमधील >चनी घुसखोर%ला थोRया �माणात थांबव�या म;ये 
यश �मळेल. अथा0त भारत-चीन एवढ% आ>थ0क गुंतवणकू इराण 'कंवा कुठ"याह% 
शेजार% राMNांम;ये कa शकत नाह%.@हणून भारतान ेआप"या अथ0Pयव(थेचा आकार 
वाढव�यासाठ! सतत �य�न करत राहावे. �यामळेु भारताची शेजार% राMNांम;ये 
गुंतवणकू कर�याची Fमता वाढेल आ*ण आप"या शेजार% राMNातील >चनी 
घुसखोर%ला थांबव�या म;ये आप"याला यश �मळेल. 
 
 

 

 
 

 


