دﻫﻠ ،ﺗﻬﺮان را رﻫﺎ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﻔﺎف ،ﭘﺮوﻓﺴﻮر »اﻣﺮﯾﺘﺎ دﻫﯿﻠﻮن« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻠﯿﻠﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟ و رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﻪ 'ﮐﻮت ﻧﯿﺘ 'ﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣ ﺷﻮد در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﺳﭙﻮﺗﻨﯿ
روﺳﯿﻪ اﻓﺰود :ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ رواﺑﻂ ﻫﻨﺪ و آﻣﺮﯾﺎ را ﮐﻪ واﺷﻨﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮش آن اﺳﺖ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾ از ﻧﺮاﻧ ﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻫﻠ ﻧﻮ ،ﭘﺮوژه ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﻧﻘﻄﻪ دﺳﺘﺮﺳ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی
ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺷ اس ‐  400از روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ دارد.
اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﺮ ﻫﻨﺪی در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﺮ رواﺑﻂ دﻫﻠ ﻧﻮ و ﺗﻬﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن دﻫﻠ ﻧﻮ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎ ﺟﻬﺖ ﻗﻄ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﻫﻨﺪ در ﺧﺼﻮص ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن اﯾﺮان ﺑﻪ دوﻣﯿﻦ
ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺘ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ در دو ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾ ﭘﺎﺳ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟ ﺗﺠﺎرت دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :اﯾﺮان ﯾ ﻣﺘﺤﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮای ﻫﻨﺪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻫﻨﺪ ﻫﯿ ﮔﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺸﺎر ﻫﺎی
آﻣﺮﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺮان اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻫﻤﺎری در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ از ﻣﻨﺎﻓ راﻫﺒﺮدی ﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﺗﻮازن ﺳﯿﺎﺳ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻨﺪ ﻫﯿﭽﺎه زاﻧﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ زد.
دﻫﯿﻠﻮن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻫﻨﺪ و آﻣﺮﯾﺎ در زﻣﺎن زﻣﺎﻣﺪاری دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در آﻣﺮﯾﺎ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی  2+2ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ و آﻣﺮﯾﺎ ﮐﻪ
ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ )ﺷﻬﺮﯾﻮر( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﮔﻔﺖ :رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﺎ ادﻋﺎ ﻣ ﮐﻨﺪ رواﺑﻂ دﻫﻠ ﻧﻮ و واﺷﻨﺘﻦ ﺑ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ 'اول آﻣﺮﯾﺎ' ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ دوﺟﺎﻧﺒﻪ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ روﺑﺮو ﻣ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا آﻣﺮﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾ از ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﺟﺬاب ﺑﺮای ﻫﻨﺪی ﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻐﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾ دﯾﺮ از دﻟﯿﻞ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻫﺎی دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت
اﺳﺖ.
ﻣﺬاﮐﺮه  2+2ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪه ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺮای ﻫﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﻦ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺮﯾﺪور
اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺪور ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟ و دﻓﺎﻋ ﻫﻨﺪ را ﻧﻘﺾ ﻣ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﮐﻪ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺬاﮐﺮات  2+2ﻫﻨﺪ و ژاﭘﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻫﻠ ﻧﻮ و واﺷﻨﺘﻦ ﮐﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﭼﯿﻦ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪ و
اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا آﻣﺮﯾﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ دو ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻬﻢ ﻫﻨﺪ ﯾﻌﻨ
اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ را ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ در ﻣﻮرد ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎی
دﻓﺎﻋ از روﺳﯿﻪ ﻣﺎﻧﻮر دﻫﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﻪ 'ﮐﻮت ﻧﯿﺘ 'در ﺧﺼﻮص ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘ آﻣﺮﯾﺎ از ﺗﺼﻤﯿﻢ دﻫﻠ ﻧﻮ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺷ اس  400از روﺳﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪن ﻫﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎﺗﺴﺎ ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺿﺪ اﯾﺮاﻧ ،ﺑﺎ ﻧﯿﺎز آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺮای ﯾ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳ
ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد .درﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮات آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ ﺑﺎ ازﺑ ﻫﺎ
اداﻣﻪ دارد ،ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ آن آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﭼﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧ ﻧﯿﺎز ﻧﻈﺎﻣ
ﺧﻮد را از روﺳﯿﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﮐﺮﻣﻠﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ و ﯾ ﻫﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮای دﻫﻠ ﻧﻮ
اﺳﺖ .ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮدن رواﺑﻂ و ﺗﺮﺟﯿ دادن آﻣﺮﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎﺗﺴﺎ اﻣﺮی ﻏﯿﺮ واﻗﻌ ﺑﺮای ﻫﻨﺪ اﺳﺖ.
آﻣﺮﯾﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ آﻣﺮﯾﺎ دارای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺑ ﺛﺒﺎﺗ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺷ اس  400ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓ ﻣﻠ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارد .ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد .دﻫﻠ ﻧﻮ ﺑﺎ اﮐﺜﺮ
ﮐﺸﻮر ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻣﺮﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،دارای راﺑﻄﻪ ﺧﻮﺑ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻨﺪ
ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺮﯾﺎ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

