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  از تحليلي مركزي: آسياي در هند راهبردي نقش«
  1»چين عامل و چندجانبه و دوجانبه هاي همكاري

  
 و چندجانبـه  و دوجانبـه  هـاي  همكـاري  از تحليلـي  مركزي: آسياي در هند راهبردي نقش«

 ازسـوي  2017 آوريـل  در كه 2ديكشورن جي دبليو قلم به است اي مقاله عنوان »چين عامل
 سـاختار  اسـت.  رسيده چاپ به هلند در 3ليدن دانشگاه در جنوبي آسياي مطالعات عالي مركز
 هـا  فصـل  عنـاوين  اسـت.  شـده  تشكيل گيري نتيجه و فصل سه نظري، مقدمه يك از مقاله

 از: عبارتند

 تاريخي؛ زمينه پس يك مركزي: آسياي و هند روابط 

 امنيت؛ و انرژي تجارت، راهبردي: متقابل همكاري هاي حوزه  

 مركزي. آسياي ـ هند روابط روي بر آن تأثير و چين عامل   
 منـابع  لحـاظ  بـه  مركـزي  آسياي منطقه كه دارد مي اظهار خود مقاله مقدمه در نويسنده

 تنهـا  ميـان  ايـن  در هنـد  امـا  ،دارد هند يارب چشمگيري اهميت معدني و هيدروكربن سرشار
 منطقـه  ايـن  به هم اروپا اتحاديه و آمريكا چين، روسيه، همچون ديگري هاي قدرت و نيست
 يـك « ابتكـار  انـدازي  راه و خـود  سرشـار  ثـروت  بر اتكا با چين اواخر اين هستند. مند عالقه

 رقيـب  ايـن  كه است ناچار هند و كند مي نمايي قدرت مركزي آسياي در »جاده يك كمربند،
 فهـم  مقاله اين هدف كه كند مي بيان خود مقاله ادامه در نويسنده آورد. حساب به را قدرتمند
 در آن فعلـي  وضـعيت  در دخيـل  عوامـل  شناسـايي  و مركزي آسياي در هند راهبردي نقش

                                                 
1. India`s strategic role in Central Asia: an analysis of bilateral and multilateral 
cooperations and the China factor  
2. W.J. Dijkshoorn 
3. Leiden  
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 مؤسسه فرهنگي مطالعات
 المللي ابرار معاصر تهران و تحقيقات بين

 نظريـات  از گيـري  بهـره  بـا  كـه  اسـت  كوشـيده  نويسـنده  مقالـه  ايـن  ادامه در است. منطقه
 مركـزي  آسـياي  در هنـد  خـارجي  سياسـت  فهم براي يچهارچوب انگارانه سازه و گرايانه واقع

 جز به واقع، در او است. نبوده موفق چندان مسير اين در كه رسد مي نظر به اما كند، طراحاي
 هنـد  خـارجي  سياست و هاآن ميان اثباتي قابل ارتباط كه است نتوانسته ها نظريه اين به اشاره
 سياست تر آسان شناخت به مقاله اين نظري بخش مطالعه با تواند نمي خواننده و سازد برقرار
 در كـه  بـزرگ  اي منطقـه  قـدرت  يك عنوان به هند واقع، در ببرد. پي مركزي آسياي در هند

 آسـاي  منطقـه  در اول جـه در در را خـود  رقابت و است جهاني يقدرت به شدن تبديل آرزوي
 (ژئوپليتيك) سياسي موجه كامالً داليل به داندمي چين با آسيا غرب در كل طور به و مركزي

 سـاير  بـا  رقابـت  و مركـزي  آسياي منطقه در حضور از تواند نمي (ژئواكونوميك) اقتصادي و
 قاعـدتاً  انگارانـه  سازه هاي نظريه از استفاده ميان، دراين كند. نظر صرف چين ويژه به ها، قدرت
 مطـرح  اينگونـه  را خـود  مقالـه  اصـلي  سـؤال  نويسـنده  گيرد. قرار بعدي درجه در بايست مي
 كشـورها  سـاير  يـا  و هنـد  بـا  مركـزي  آسياي كشورهاي راهبردي هاي همكاري كه كند مي

 حـوزه  سه در ها همكاري اين است؟ بوده اثرگذار مختلف سطوح در هند ملي منافع بر چگونه
   .اند شده بررسي تجارت و امنيت انرژي،

 بر آن تأثير و مركزي آسياي با هند روابط تاريخي پيشينه به خود مقاله ادامه در نويسنده
 مراودات بررسي به خود مقاله تاريخي بخش در او است. انداخته نگاهي روابط فعلي وضعيت
 در ابريشـم  جـاده  نقش به و است پرداخته تاريخ طول در مركزي آسياي و هند ميان موجود

 بـه  هنـد  تـاريخي  بررسـي  ايـن  پايه بر كند. مي اشاره هم فرهنگي و ديني مراودات برقراري
 هند سوي به مركزي آسياي از كه است بوده مهاجمان از امواجي تأثير تحت اي دوره صورت
 و تغييـر  از ناشـي  پيامـدهاي  معرض در همواره هند تاريخ طول در ،بنابراين و شدند مي روانه

 عـدم  سياسـت  1947 سـال  در اسـتقالل  از پس هند است. بوده مركزي آسياي در تحوالت
 1955 سـال  در نبـود.  هـا  ابرقـدرت  با روابط نداشتن معناي به اين اما گرفت، شدرپي را تعهد
 در و كـرده  سـفر  شـوروي  جماهير اتحاد به كه بود هند وزير نخست اولين نهرو، لعل جواهر
 آسـياي  با روابط شروع نقطه اين كرد. بازيد هم مركزي آسياي كشورهاي از سفر آن جريان
 شـد.  برپـا  گـري  كنسول چندين ،راستا همين در بود. فرهنگ و تجارت هاي حوزه در مركزي

 همـين  بـه  و داشـت  شـوروي  اتحاد با بهتري روابط پاكستان با مقايسه در دوره اين در هند
   كند. پرهيز مركزي آسياي و پاكستان ميان روابط تقويت از كه بود مايل ،دليل
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 مركـزي  آسياي در اسالم رستاخيز و شوروي اتحاد فروپاشي به خود مقاله ادامه در هدنويسن
 در اسـالم  از متفـاوتي  هـاي   خوانش برآوردنسر شاهد دوره اين در كه كند مي بيان و ردازدپ مي

 بـوده  مركـزي  آسـياي  هاي جمهوري در داخلي عوامل تأثير تحت هم كه بوديم مركزي آسياي
 مقايسـه  در تاجيكسـتان  و ازبكسـتان  در اسالم ،نمونه براي ؛خارجي عوامل از ناشي هم و است

 تقويـت  را اسـالم  از رسـمي  خـوانش  مصر و تركيه ديگر، ازسوي است. تر دار ريشه قزاقستان با
    شد. منطقه وارد افغانستان ازطريق راديكال اسالم آنكه حال كردند؛

 دارد اساسـي  ياهميت هم پسااستقالل دوره در روسيه با مركزي آسياي كشورهاي روابط
 اين در مركزي آسياي كشورهاي است. داشته هند با آنها رابطه نوع بر راهبردي پيامدهايي و

 روسـيه  بـه  شـديدي  وابستگي انرژي منابع صدور نيز و ارتباطي هاي زيرساخت لحاظ به دوره
 كشورهايي با خود مناسبات تقويت درپي خود استقالل تحكيم براي دليل همين به و داشتند

 فراملـي  نهادهـايي  برپـايي  بـه  خـود  نفوذ تحكيم براي روسيه برآمدند. هند و چين همچون
 اقتصـادي  اتحاديه اوراسيايي، اقتصادي همكاري المنافع، مشترك مستقل كشورهاي همچون

 ايـن  تمـام  در مسـكو  كـرد.  اقـدام  يديگـر  مـوراد  و جمعي امنيت پيمان سازمان اوراسيايي،
 منطقه در خود استيالي به همچنان كوشيد و داد اختصاص خود به را برتر جايگاه ها سازمان
 حجـم  وجـود،  ايـن  با داشت. نيز پيامدهايي منطقه در هند همكاري براي امر اين دهد. ادامه

 نگـاه  از امـر  ايـن  گرفـت.  پيشـي  روسـيه  از 2010 سـال  از مركـزي  آسياي با چين تجارت
   نماند. دور هندي دولتمردان

 و اسـت  پرداختـه  مركزي آسياي كشورهاي با هند فعلي روابط نوع مقاله، ادامه در نويسنده
 بـا  هنـد  داراسـت.  را پويـايي  بيشـترين  قزاقسـتان  بـا  رابطه ،ميان اين در كه است داشته اظهار

 افغانسـتان  شـمال  اتحـاد  از افغانسـتان  داخلي جنگ جريان در و دارد سنتي روابطي تاجيكستان
 ازبكستان با روابط و است بوده هند يمحا المللي بين مجامع در هم تركمنستان .كرد داري جانب

 سياسـي  سـاختار  و قزافسـتان  چنـدقوميتي  بافـت  نـوع  نويسـنده  است. بوده ناچيز قرقيزستان و
    است. كرده تلقي كشور دو حسنه روابط عوامل از را آن و دانسته هند مشابه را آن سكوالر

 كمـك  ما به تاريخي تحليل اين كه دارد مي اظهار خود تاريخي بخش پايانِ در نويسنده
 توجـه  زيـر  نكـات  بـه  مركزي آسياي با هند راهبردي هاي همكاري درك زمينه در ،كند مي

 داشته وجود روسيه و مركزي آسياي هند؛ ميان مدتدراز يختاري پيوندهايـ 1 باشيم: داشته
 اسـالم  پيدايش و منطقه در روسيه امپراتوري توسط گرفته صورت قومي تقسيماتـ 2 است؛
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 شوروي فروپاشي زمان از تأثيرات اين است. اثرگذار آن فعلي وضعيت بر وزهن منطقه اين در
 بـا  خـود  روابـط  ،روسـيه  سـپس  و شوروي اتحاد دوره در قبالً كه هند است. شده هم تشديد
 رقابت شدن شديدتر با تدريج به بود، كرده مسكو با خود رابطه عنو به منوط را مركزي آسياي

 مركـزي  آسـياي  در حضـور  بـه  نيـز  امنيتـي  لحـاظ  بـه  ا،هـ آن ميان اعتماديبي و پاكستان با
   شد. مند عالقه

 را مركـزي  آسـياي  ورهايشـ ك با هند تجاري روابط داابت مقاله بعدي بخش در نويسنده
 بـه  هنـد  اتردصـا  ،مثـال  عنوان به اند؛ بخشي تك عمدتاً روابط اين كه كند مي بيان و تحليل
 بسـيار  طـرف  دو تجـارت  حجـم  ،عالوه به شود. مي محدود دارويي توليدات به بيشتر ،منطقه
 رونـد  آيـد.  نمي حساب به اصالً كشورها اين با چين تجارت حجم با مقايسه در و است ناچيز

 و اسـت  بـوده  آن عكس بلكه ،دهد  نمي نشان را صعودي روندي تنها نه منطقه با هند تجارت
  بود. شده كاسته هند تجارت حجم از ،قبل سال با درمقايسه 2016ـ  2015 سال در

 بـا  هنـد  روابـط  در مهمـي  نقـش  هـم  امنيتـي  مسائل و امنيت كه است معتقد نويسنده
 تاجيكسـتان،  در داخلـي  جنـگ  پايان از پس مثال، براي اند؛ داشته مركزي آسياي كشورهاي

 با كه رسيد توافق به دوشنبه شهر اطراف در سرباز 100 استقرار براي كشور اين دولت با هند
 و هـا  چچـن  حضـور  شـاهد  كشـمير  در هند عالوه به .گرفت صورت پاكستان با رقابت هدف
   .است گرفته درنظر نيز را آنها مهار مركزي آسياي كشورهاي با شابطرو در و بوده ها ازبك
 بـارز  نقش به و كند مي توجه هم مركزي آسياي انرژي بخش در هند حضور به ويسندهن

 امـا  بوده؛ فعال منطقه انرژي حوزه در هندي شركت اين پردازد. مي 1هند نفت دولتي شركت
 ؛باشـد  داشـته  چينـي  هـاي  شـركت  با رقابت قابل و مؤثر يحضور كه است نتوانسته تاكنون

 شـركت  يـك  و شـد  گذاشـته  كنـار  نفتي پروژه يك از هندي شركت قزاقستان در ،عالوه به
 حاكي تواند مي امر اين افتاد. اتفاق هم ديگر اي حوزه در كار همين و شد آن جايگزين چيني

 تبيـين  بـراي  ديگـر  عامل يك باشد. چيني طرف ولخرجي و هندي شركت پايين ظرفيت از
 ؛اسـت  مـرز  هـم  مركـزي  آسياي كشور چندين با چين كه است اين چيني طرف باالتر دست
 مسـئله  ايـن  براي ديگري داليل به نويسنده نيست. برخوردار مزيتي چنين از هند آنكه حال
 ،بنـابراين  و است هند اقتصاد از تر بزرگ برابر چند چين اقتصاد كه اين ازجمله ،كند مي اشاره
 در رو، ازايـن  و است خصوصي بخش اداره در عمدتاً نده اقتصاد ،عالوه به دارد. بازتري دست

                                                 
1. ONGC 
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 پكـن  كـه  اسـت  حـالي  در ايـن  كنـد.  مي پيروي اقتصاد منطق زا خارجي هاي گذاري سرمايه
 .بـرد  مـي   بهره خود اقتصادي اهداف پيشبرد براي حكومتي قدرت از و كند نمي رفتار اينگونه
 ايـن  نيست. محور صادرات چين اقتصاد خالف بر و ستگرا مصرف ياقتصاد نو دهلي اقتصاد

 پـذيري  مخـاطره  چينـي  هـاي  شركت با مقايسه در هندي هاي شركت كه شود مي موجب امر
  .باشند داشته مركزي آسياي در كمتري

 طـرح  بـه  مركـزي  آسياي در انرژي زمينه در هند ندجانبهچ هاي طرح زمينه در نويسنده
 و افغانسـتان  ازطريـق  و تركمنسـتان  از را گـاز  است قرار كه كند مي اشاره تاپي گاز لوله خط

 ،بـوده  مطـرح  تـاكنون  1990 دهـه  از كه طرح اين نويسنده باور به برساند. هند به پاكستان
 طـول  در نـاامني  ،آن داليـل  تـرين  مهـم  از يكي كه برسد عمل مرحله به كه است نتوانسته
 بـه  نويسـنده  حـال،  ايـن  بـا  ؛اسـت  پاكسـتان  و هند ميان اعتمادي بي و لوله خط اين مسير

 منـدي  عالقـه  و آن در آسـيايي  توسـعه  بانـك  گـذاري  سرمايه و زمينه اين در جديد تحوالت
 پـروژه  دومـين  كنـد.  مـي  اشـاره  طـرح  ايـن  به بيني خوش براي داليلي عنوان به تركمنستان

 ترابـري  كريـدور  ،دارد اي فعاالنـه  مشـاركت  آن در هنـد  كـه  مركـزي  آسـياي  در مليتي چند
 روسـيه  در پترزبـورگ  سـن  بـه  بمبئـي  اتصـال  آن هدف كه است 1جنوبـ   شمال المللي بين

 از يكي اما شود، نمي مربوط مركزي آسياي با مستقيماً پروژه اين اگرچه ؛است ايران ازطريق
 اسـت.  بـوده  ايـران  ازطريق مركزي آسياي به اتصال و پاكستان زدن دور آن، زا هند اهداف

 درپـي  جـديت  بـا  ،اخير هاي سال در هند اما است، بوده مطرح قبل ها مدت از هم پروژه اين
 روسـيه  و ايـران  ويـژه  بـه  ،آن مسير در واقع يكشورها با رايزني به و ستا برآمده آن تحقق
 لحـاظ  بـه  اروپـا  و روسيه مركزي، آسياي با تجارت كريدور اين اندازي راه با است. كرده اقدام
 پاكسـتان  بـا  نهفته رقابت ،طرح اين در مندرج نكته ديگر شد. خواهد تر آسان هزينه و زماني

 آهـن  خطوط از اي شبكه ،پروژه اين ارچوبهچ در است؛ ايران در چابهار بندر توسعه ازطريق
 يابنـد.  مـي  بيشـتري  هتوسـع  ايران در عباس بندر و چابهار همچون بنادري و شود مي كشيده
 اقـدام  پاكستان در گوادر بندر توسعه به خود هاي همكاري چهارچوب در كه پاكستان و چين
 خـود   پـروژه  رقيب را چابهار بندر توسعه و جنوبـ   شمال المللي بين ترابري كريدور ،اند كرده
   كنند. مي تلقي

                                                 
1. INTSC 
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 كـه  كنـد  مـي  بيـان  و بررسي را مركزي آسياي در هند راهبردي نقش ادامه در نويسنده
 حـوزه  در سـودمندي  دوجانبـه  همكاري كه است نتوانسته امنيتي مالحظات دليل به نو دهلي
 شـده  موجـب  جانبـه  دو روابط در ها محدوديت همين و باشد داشته مركزي آسياي در امنيتي
 هنـدي  اتمقامـ  اينكه بيان با نويسنده ورد.بيا روي چندجانبه هاي طرح به نو دهلي كه است
 اظهـارات  بـه  ،هستند واقف رقيب هاي قدرت با مقايسه در منطقه امور در خود ناچيز نقش به

 نشـدن  محـدود  و مركزي آسياي در ارتباطي مسيرهاي توسعه خواهان كه كند مي اشاره آنها
 اسـتيالي  بـه  هـا  هنـدي  كه دهد مي نشان خوبي به امر اين اند. شده مسير دو يا يك به آنها

   هستند. خود آفريني نقش براي راهي درپي و  واقف منطقه در چين و روسيه
 دارد مـي  اظهـار  و دزپردا مي مركزي آسياي در چين نقش به خود مقاله ادامه در نويسنده

 آسـياي  در هند بر چشمگيري برتري چندجانبه سطح در چه و دوجانبه سطح در چه چين كه
 بـااختالفي  ،مركـزي  آسـياي  كشـورهاي  با پكن دوجانبه تجاري روابط درواقع، ؛ددار مركزي
 ابتكـار  همچـون  ،هـايي  پروژه اجراي با هم چندجانبه سطح در و چربد مي نو دهلي بر فاحش

 هـاي  پـروژه  برخـي  عالوه به ،پاكستان – چين اقتصادي كريدور و »جاده يك ،كمربند يك«
 بـا  پكـن  تجـارت  حجـم  .كنـد  مي تازي يكه مركزي آسياي در اي سابقه بي شكل   به به ديگر

 نكـرده  بسـنده  تجارت به فقط چين است. دالر ميليارد 35 از بيش مركزي آسياي كشورهاي
 فـرآوري  و توليـد  براي گذاري سرمايه زمينه در اي نامه توافق 25 ،2015 سال در تنها و است
   كرد. امضا قزاقستان با دالر ميليارد 23 ارزش به منابع

 بـا  و دارد قزاقسـتان  بـا  مركـزي  آسـياي  كشـورهاي  ميـان  در را روابـط  بيشترين چين
 سال در است. آورده روي دوجانبه هاي همكاري به نظامي و امنيتي زمينه در هم تاجيكستان

 بيـان  بـه  كردنـد.  موافقـت  نظـامي  مشـترك  اداره يـك  برپايي با تاجيكستان و چين 2016
 سـه  با مقايسه در قرقيزستان و تاجيكستان كشورهاي در چين گذاري سرمايه حجم نويسنده،

 در انـرژي  منـابع  فقـدان  نتيجه تواند مي سو، ازيك امر اين كه است كمتر منطقه ديگر كشور
 اساساً كه است منطقه به پكن سودجويانه نگاه دهنده نشان ديگر، ازسوي و باشد كشورها اين
 آسـياي  در چـين  حضـور  نويسـنده  باور به حال، اين با ؛ندارد چنداني تفاوت نو دهلي نگاه با

 در كـه  نيسـتند  مايـل  مركـزي  آسـياي  كشورهاي است. برانگيخته را هايي بدگماني مركزي
 امـر  ايـن  كـه  اسـت  معتقـد  نويسنده كنند. مقيد چين به تنها را خود ،اقتصادي توسعه زمينه

   .كند تقويت كشورها اين اب را خود همكاري تا است هند براي فرصتي مثابه به
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 ضـمن  و پـردازد  مـي  شـانگهاي  همكاري سازمان به خود مقاله بعدي بخش در نويسنده
 و روسيه حمايت با كه را آن به هند پيوستن ،سازمان اين تأسيس از تاريخي كوتاه شرح ارائه

 ،نويسـنده  اعتقـاد  به كند. مي تلقي منطقه در چين نفوذ مهار موجب گرفت صورت قزاقستان
 بـااليي  بسيار پتانسيل از جمعيت فاكتور اساس بر تنها اكنون هم شانگهاي همكاري سازمان
 امنيت پيمان سازمان ازطريق كه است كوشيده روسيه تحول، اين با انمز هم است. برخوردار
 حـوزه  در همچنـان  را مركزي آسياي منطقه1 اوراسيا اقتصادي اتحاديه برپايي با نيز و جمعي
   بكاهد. منطقه آن امور در خود حضور كاهش روند از و دارد نگه خود نفوذ

 و دهـد  مـي  قـرار  بررسـي  مورد را پاكستان و هند با آمريكا متقابل روابط سپس نويسنده
 ،سـو  يـك  از كـه  طـوري  بـه  است؛ تغيير حال در كشورها اين ميان روابط الگوي كه نويسد مي

 و واشـينگتن  ميان رابطه ديگر، ازسوي و گذاشته بهبود به رو واشينگتن و نو دهلي ميان روابط
   است. بوده هند سود به ،مجموع در كه است شده تيره آباد اسالم
 رقيـب  درمنطقه اوراسيا اقتصادي هاتحادي و شانگهاي همكاري سازمان ،نويسنده باور به

 انتظار توان نمي تنها نه ،شانگهاي همكاري سازمان به پاكستان و هند پيوستن با و يكديگرند
 ايـن  درون بـه  را خـود  اختالفـات  كشـور  دو ايـن  بلكـه  ،داشت را سازمان اين شدن تر قوي

 آينـده  در اوراسـيا  اقتصـادي  اتحاديه كه است ممكن ديگر، ازسوي دهند. مي تسري سازمان
 براي بايد چين كه رسد مي نظر به مسير اين در و شود شانگهاي همكاري سازمان جايگزين

 روسـيه  ،ميـان  دراين آورد. روي روسيه با راهبردي همكاري به مطنقه در چين نفوذ زدن پس
 رخ عمـل  در آنچـه  حـال،  اين با بپيوندد. اوراسيا اقتصادي اتحاديه به هند كه است مايل نيز
 در همنـوايي  بـراي  تالش و مركزي آسياي در مسكو و پكن همياري و همراهي ،است داده
 و چين رهبران كه شد مشخص 2016 سال در ،واقع در است. بوده شانخود متقابل هاي طرح

 نويسـنده  باور به هستند. موافق مركزي آسياي در خود رقيب هاي طرح در همنوايي با روسيه
 روي بـر  پيامدهايي چه تحولي چنين اينكه و باشد داشته نظر مد را واقعيت ينا بايد هم هند
 ترابـري  كريـدور  نيـز  و آي.پـي .آي و تـاپي  گـاز  لوله خط همچون ،منطقه در هند هاي طرح
   داشت. خواهد بر در جنوبـ  شمال المللي بين

 پرداختـه  2پاكسـتان ـ   چين قتصاديا كريدور پروژه به نويسنده مقاله اين ديگر بخش در
                                                 
1. EEU 
2. CPEC 
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 بيـان  آن تحقـق  بـراي  چـين  كالن گذاري سرمايه و طرح اين مختصر تشريح ضمن و است
 از كريـدور  ايـن  كـه  آنجـا  از اسـت.  شـده  بررسي آن برابر در رويكرد دو هند در كه كند مي

 در هنـد  كارشـكني  و مخالفت به برخي ،است نو دهلي ادعاي مورد كه كند مي عبور مناطقي
 منـافع  حفظ براي است بهتر هند كه معتقدند هم اي عده مقابل، در و كنند مي تأكيد آن برابر
 از يكـي  پاكسـتان ـ   چـين  اقتصادي كريدور كه است معتقد نويسنده شود. ملحق آن به خود

 طـرح  چينـي  نسـخه  ،معتقدنـد  برخـي  كه است چين »جاده يك ،كمربند يك« ابتكار اركان
 كـه  اسـت  حالي در اين ؛كرد مي دنبال آن اجراي از آمريكا كه است اهدافي همان با مارشال
   است. گرفته شدرپي را پكن مسير عكس مسيري درست ترامپ دولت

 المللي بين ترابري كريدور و پاكستانـ   چين اقتصادي كريدور پروژه دو ادامه در نويسنده
 و پكـن  بـراي  مشـابهي  اهـداف  داراي را طرح دو هر و كرده مقايسه باهم را جنوبـ   شمال
 بـه  چابهـار  بنـدر  و ايـران  دومـي  در و گوادر بندر و پاكستان اولي در ؛است دانسته نو دهلي
 كـرده  مقايسـه  نيـز  را هـا  پـروژه  اين ضعف و قوت نقاط او .اند شده تبديل ها طرح اين كانون
 اقتصادي كريدور با مقايسه در (INSTC) جنوبشمال ـ   المللي بين ترابري كريدور در است.
 حـال  ؛شوند مي دخيل مركزي آسياي كشورهاي از بيشتري شمار (CPEC) پاكستانـ   چين
 نشـان  كـه  اسـت  CPEC از بيشـتر  شـركا  شمار INSTC در نيست؛ چنين CPEC در آنكه
 اسـت  شده آغاز زودتر CPEC اجراي كار است؛ تر سخت آن شدن اجرايي براي كار   ،  دهد مي
 مرحلـه  در هنـوز  INSTC كـه  يحـال در ؛اسـت  شده تعيين آن براي  سرمايه دالر ميلياردها و

 معتقـد  نويسـنده  است. دالر ها ميليون حد در آن براي شده تعيين سرمايه و است ريزي برنامه
 اعمـال  امكـان  تـا  يابد حضور هم CPEC پروژه در كه باشد بهتر هند براي بسا چه كه است
   باشد. داشته هم را آن ازطريق نفوذ

 ناچيز حضور داليل تبيين و مركزي آسياي در هند وضعيت ،خود مقاله پايان در نويسنده
 او .كنـد  مي تشريح كلي طور به خود حضور تقويت براي كشور اين هاي طرح و منطقه در هند

 قـدرت  دو سياسـي  و اقتصـادي  سيطره نو، دهلي ناچيز حضور داليل از يكي كه است معتقد
 بـدل  همكـاري  بـه  را منطقـه  در خود رقابت ،اند كوشيده كه است مسكو و پكن شامل ديگر
 ايـن  بـا  ؛ندارند هند با شكوفا رابطه سودمندي به باوري هم مركزي آسياي كشورهاي كنند.
 و كنـد  مـي  تلقي هند نفع به را مركزي آسياي كشورهاي در چين به بدگماني نويسنده حال،
 بـه  را مركـزي  آسياي در اقتصادي رقابت است توانسته چين اگرچه كه است معتقد واقع، در
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 محبوبيـت  مركزي آسياي در پكن با مقايسه در كه است نو دهلي اين اما ؛بزند رقم خود نفع
 اين از اقتصادي مناسبات تقويت با دوجانبه هرابط در كه است نتوانسته هند اما ؛دارد بيشتري
 INSTC و تـاپي  همچـون  چندجانبـه  راهكارهـاي  به ،دليل همين به و بگيرد بهره وضعيت

 و اسـت  مركـزي  آسـياي  در ناچيزي بازيگر همچنان هند ،نويسنده باور به است. آورده روي
   كند. تجديدنظر خود قدرتمند همسايه با جدي مخالفت در كه است بهتر

  
  ارزيابي

 ارائـه  خود كار براي نظري يچهارچوب ،سو يك از كه است كوشيده نويسنده ،حاضر مقاله در
 كننـده  تبيـين  كه يابد دست نيز تاريخي الگويي به تاريخي اي بررسي با ،ديگر ازسوي و دهد

 ،شده ارائه نظري چهارچوب ،حال اين با ؛باشد مركزي آسياي كشورهاي با هند كنوني روابط
 و هنـد  روابـط  در دخيـل  اصـلي  متغيرهـاي  كننده  روشن وجه هيچ به ،شد گفته كه همانگونه
 ،عـالوه  به ؛بيابد ها آن بين منطقي ارتباطي كه است نتوانسته نويسنده و نبوده مركزي آسياي

 تبيـين  كـه  يافـت  را الگويي توان نمي هم مركزي آسياي با هند مناسبات تاريخي بررسي در
 نتوانسـته  هنـد  كـه  اسـت  ايـن  ،ميشود روشن بررسي اين از آنچه باشد. فعلي وضعيت كننده
 اينكـه  سرانجام باشد. داشته مركزي آسياي با خود مناسبات تقويت در پيشرفت به رو روندي
 شـده  تكـرار  آن جـاي  جـاي  در نظـر  مورد محورهاي و نيست برخوردار الزم انسجام از مقاله
 در و داشـته  مركـزي  آسـياي  در هنـد  حضور به اي ينانهب واقع نگاه نويسنده ،وجود اين با است.
 ارائه مطلوبي انداز چشم منطقه در ژئوپليتيك تحوالت و چين و روسيه ميان مناسبات بررسي
  است. كرده


