ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﺎﻓ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﻫﻨﺪ در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی از ﮐﺎﻧﺎل اﯾﺮان

ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺪ در ﺗﻼش ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻗﻔﻘﺎز اﺳﺖ .ﭘﺲ از دوره ﻫﺎی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﺮﯾﺎ ﮔﺮاﯾ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ
اﻣﺮﯾﺎ اﮐﻨﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﺮﯾﺎ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺳﺎزی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﺎﯾﺠ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺑﺮﺧ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺻﻠ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ را داﺷﺘﻪ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﻼت ﺳﯿﺎﺳ
اﻣﺮﯾﺎ ﺑﺎ دﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﺧ ﻣﻨﺎﻓ ﻣﻠ ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻫﻤﯿﺖ
اﺗﺼﺎل ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﯿﺘﺮوار ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻣﻨﺎﺑ اوراﻧﯿﻮم و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌ ،ﻧﻔﺖ و زﻏﺎل ﺳﻨ
ﻣﺘﻨﻮع ﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑ ﻧﻔﺘ و ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ
دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﺑﺮﺧ ﻣﻨﺎﺑ اوراﻧﯿﻮم ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ازﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣ
ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ و ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻗﯿﺐ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ
ﻗﺪرت ﯾﺎﺑ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺳﯿﺎﺳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  2012ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮﺧ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ ﻓﻮرﯾﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﭘ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾ ﻗﺪرت ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻧﻔﻮذ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺠﺎرت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی دﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی،
ژاﭘﻦ و اروﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻄ ﮐﻤ ﻫﺎی ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧ ﻓﺮﺻﺘ را ﺑﺮای ﻫﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻄ ﺑﺎﻻی ﮐﻤ ِﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ آن را در ﻣﺴﯿﺮ
ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﻔﻮذ و رﺷﺪ ﭼﯿﻦ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﻨﺪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺎﻧﻬﺎی ،ﺗﺠﺎرت آزاد ﺑﺎ ﺑﺮﺧ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
روﺳﯿﻪ ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و  ....ﻧﺎم ﺑﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل ﻫﻨﺪ در ﺑﺎﻧ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی آﺳﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای آن
ﻣﻮﺛﺮ اﻓﺘﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾ اﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺤﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳ ادﻏﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای را دارﻧﺪ .ﯾ دﯾﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ آن ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﺷﻮرای ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﺴﻠﯿﻬﺎت اﻋﺘﺒﺎری و ﺗﺨﺼﺺ ﻓﻨ و ﺑﺮﺧ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣ
ﭘﺮدازد .از ﻧﻈﺮ ﮐﺸﺎورزی و ﯾﺎ ﺻﻨﺎﯾ داروﯾ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺻﻨﻌﺖ داروﯾ ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ از دﯾﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و
رواﺑﻂ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ آﯾﻨﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﺗﺮ داروﺳﺎزی ﺧﻮد ﺳﻬﻤ از ﺑﺎزار اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دارای ﻣﻨﺎﻓ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻫﺮ ﯾ از ﭘﻨ ﮐﺸﻮر ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن ،ﺗﺎﺟﯿﺴﺘﺎن ،ازﺑﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺧ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﻨﺪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﺎم ﺑﺮده ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﻋﺰم راﺳ آن ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارد )ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺪ
در ﺑﺮﺧ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻧﻔﻮذ ﻓﺮﻫﻨ ،و در ﺑﺮﺧ دﯾﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدی
دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ(.
آﺷﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳ ﺑﺮ ﻗﺮار

ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﺮﺧﺶ ﻫﻨﺪ از ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﺮﯾﺎ ﻣﺤﻮری ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﺎ اﯾﺮان و ﺑﺮﺧ دﯾﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺪ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﺮﯾﺎ ﻣﺤﻮری ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓ ﺧﻮد ﺑﺨﺼﻮص اﺗﺼﺎل
ﺑﻪ اﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺸﺎرﮐﺖ راﻫﺒﺮدی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﺮان را در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﭼﺮا ﮐﻪ راه ﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ از ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب دﺳﺘﺮﺳ ﻫﻨﺪ را ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻤﻮار ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧ
و ﻫﻢ ﻣﺎﻧ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ ﺷﺪه و ﻧﺎه ﻫﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ
ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻨﺪ ﺗﻼش دارد از ﻣﻮﻗﯿﻌﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ دروازه ای ﺑﺮای ورود ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻓﺮاﺗﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ
ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﻮد در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،روﺳﯿﻪ و اروﭘﺎ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ درﮔﯿﺮودار رواﺑﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای
اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﺮان ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ اﯾﻦ راﻫﺒﺮد اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ اﺳﺖ وﻟ ﻋﻠ رﻏﻢ ﺗﻼش و ﺗﻤﺎﯾﻞ دو ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﻧﻌ ﺑﺮ ﺳﺮ
راه اﯾﻦ اﻣﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﻘﺎﺑﻞ و درﮔﯿﺮی اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ اﯾﺮان ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ
رﻗﯿﺐ ﺑﺮای ﻫﻨﺪ اﺳﺖ و ﻫﺮ دو رﻗﯿﺐ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻖ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺮان دارﻧﺪ .ﻣﺎﻧ ﺑﻌﺪی از ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای
ﻫﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶ و ﻧﻘﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻌ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻋﻤﯿﻖ ﻫﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺒﻮر ﻫﻨﺪ را از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ
آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻣﺮوزه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺪی از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪرﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑ اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﭼﺎﺑﻬﺎر ارﺳﺎل ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﺎده ای و راه آﻫﻨ و درﯾﺎﯾ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺑﺎ اﯾﺮان
ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ اﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻗﻔﻘﺎز را دارد.
در ﯾ ﺟﻤ ﺑﻨﺪی ﻫﻨﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓ ﺧﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺧﻮد در ﯾ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﯿﺎﺳ از اﻣﺮﯾﺎ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﭼﻨﺪﺟﺎﺑﻨﻪ ﮔﺮاﯾ
رﺳﯿﺪه و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺰدﯾﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻗﻔﻘﺎز دارد ﮐﻪ ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راه ﻫﺎی اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮐﺸﻮر
اﯾﺮان اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻫﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮی ﻫﻤﺎری ﺑﺎ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻣﻨﺒ : دﯾﭙﻠﻤﺎﺳ اﯾﺮاﻧ / ﻣﺮﯾﻢ ﺧﺎﻟﻘ ﻧﮋاد ،ﭘﮋوﻫﺸﺮ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

