
 

 همقدم

وزیر بریتانیا به منظور  ترعو ه  وابو      نخست ،ترزا می

به آن کشر   2016تجا ی با هند، هفتم تا نهم نرامبر 

از این عفر، توش  بورای    اصلیهدف عفر کرده اعت. 

دولوت  اعشم شده اعوت.   تجا ی دوجانبهپیمان ان قاد 

عازی برای آغاز  وند خورو  از   بریتانیا به منظر  زمینه

نهووای تجووا ی و ادیووه ا وپووا، نیازمنوود ان قوواد پیما اتح

ن  و، هند بوه عنوران   یااز باشد.  اقتصادی دو جانبه می

یکووی از مهمتوورین اقتصووادهای نررهوور  د  جهووان، از 

اهمیت قابل تورجهی بورای بریتانیوا برخور دا  اعوت.      

 ،عر د  مناعبات بریتانیا و هند از یکپیشینه تا یخی 

و پیچیوود ی پیشووبرد پروعوون پیمانهووای تجووا ت آزاد 

ده تا هند بوه عنوران   مرجب ش ،دوجانبه از عری دیگر

برای اجرای اهداف یواد شوده د  نظور     ستاولریت نخ

انوداز   چشوم  زا   حاضر بر ان اعوت توا    رفته شرد. 

ب ود از خورو  از    و هنود بریتانیوا  آینود    واب  تجا ی 

  ا مر د بحث و بر عی قرا  دهد. اتحادیه ا وپا

 تبیین موضوع

، ا ز  کل تجا ت میان هند و بریتانیا 2015د  عال 

اعووشم شووده اعووت. هنوود  میلیووا د د   6/20بوویا از 

شورد و   عیزدهمین بازا  صاد اتی بریتانیا محسرب می

میلیوا د د   بوه نفو      +4تراز تجا ی میان دو کشر ، 

وزیور بریتانیوا    د  عفر اخیر نخستاعت.  یهندطرف 

یوک میلیوا د د   قورا داد تجوا ی و      ، بالغ بور به هند

. 1میان دو کشر  به امضواء  عوید   ذا ی امضاء  عرمایه

قرا دادهوای تجوا ت آزاد    ان قادپروعن با این همه، اما 

ها و مران  عیاعی مراجه  با یکسری دشرا ی ،دو جانبه

هوای مهواجرتی جدیود     عیاعت ؛اعت. به عنران نمرنه

بریتانیا د  خصرص ت دیل و ود مهاجران خوا جی بوه   

بورای دیگور   کوه  ت عو  این کشر ، از جملن مرضورعاتی 

حسورب  از جمله هند،  ویداد خرشوایندی م  کشر ها و

تراند بودون ترجوه بوه     بریتانیا نمی از این  و، شرد. نمی

هوای ترعو ه تجوا ت     مشحظات عایر کشر ها، برناموه 

 عود کوه توش      بوه نظور موی   آزاد خرد  ا پیا ببرد. 

برای ترع ن  واب ِ صرفا تجا ی با دیگور  دولت بریتانیا 

                                                           
1. http://www.bbc.com/persian/world-37901676, 7 

Nov 2016. 

http://www.bbc.com/persian/world-37901676


 2     بعد از خروج از اتحادیه اروپا و هندبریتانیا آیندۀ انداز روابط تجاری  چشم

 

بورای کشور هایی نظیور     کشر ها، نتراند انگیز   زم  ا

 ستر  مناعبات تجا ی و اقتصادی ایجاد  جهتهند 

خدمات  صدو های اعاعی هند،  نماید. یکی از ررفیت

نیروی کا  متخصص و فنی به عوایر کشور ها   و ا عال 

هوا بور عور  اه و ود مهواجران      ایجاد محودودیت  اعت.

هووای شوودلی د   خووا جی بووه منظوور  کنتوورل فرصووت

هوای    ا بوا چوالا  دولوت  ای پیا  و ه بریتانیا، برنامه

 جدی مراجه خراهد کرد. 

این کشور   ،  واب  1947ب د از اعتقشل هند د  

کام قابل ترجهی برخور دا   از اعتحهمچنان بریتانیا  با

اما به دنبال آغاز  وند  شد اقتصادی هند و ا تقواء  . برد

هوای اقتصوادی    مرق یت ایون کشور  د  میوان قود ت    

بوا بریتانیوا دعوتخر      مناعوبات آن جهان، ت ادل د  

بریتانیا بوه هنود    صنای  بز گ ازد ر رنی شد. انتقال 

براعطن برخور دا ی ایون کشور  از نیوروی کوا  ا زان      

قیمت و کاها قیمت تمام شد  کا هوا بورای  قابوت    

د  بازا های جهانی، اهمیوت و وزن اقتصوادی هنود  ا    

کرد که د   ای تداوم پیدا افزایا داد. این  وند به  رنه

، هند ب د از ایا ت متحد  امریکا 2015و  2014عال 

مسوتقیم   ی وذا   و فرانسه، به عورمین منبو  عورمایه   

بور اعواگ  وزا       .2خا جی د  بریتانیا تبودیل شود  

وزا ت تجا ت و صون ت بریتانیوا د  طوی ایون عوالها،      

پوروهه،   564 وذا ی د    ایا ت متحد  امریکا با عرمایه

ذا ی  وی  و  روهه و هنود بوا عورمایه   پو  124فرانسه با 
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 وذا  مسوتقیم    پروهه، مهمتورین منواب  عورمایه    122

 . 3اند خا جی د  انگلستان برده

دیدا  نا ند ا مردی نخست وزیور هنود از   د  طی 

انوداز آینود   وابو  دو     ، چشم2015بریتانیا د  نرامبر 

کشوور  ترعوویم و  یووک نقشوون  اه بوورای ت میوو       

هر دو  طرف ترافو   دوجانبه تنظیم شد.  های همکا ی

ای  ا د   کردند کوه  بطور  مونظم  اجوشگ دوعوا نه     

المللی  های دفاعی و امنیت بین زمینه پیشبرد همکا ی

و  ترو یسم مبا زه باامنیت عایبری،  از جمله د  حرز 

د  این عفر چندین طرح امنیت د یایی بر زا  نمایند. 

ح شود؛ از جملوه   راقتصادی مهم میان دو  طورف مطو  

هوودایت نقووا ف ووالتری  ا د  زمینووه  اینکووه لنوودن  

زیربنایی هند ایفوا نمایود.   های  د  پروهه   ذا ی عرمایه

هوای   افزایا ت امشت بانکی و همکا ی میوان شورکت  

 اینو هندی از جمله ترافقات انجام شده د   بریتانیایی

عشوه بر این، بنا شد توا بوه منظور  ایجواد     عفر بردند. 

 وذا ی بریتانیوا د     نیسمی جهت تسوهیل عورمایه  مکا

صوندو   »هند، یک صوندو  مشوترت تحوت عنوران     

د   .4ایجواد شورد  « های ملوی   ذا ی زیرعاخت عرمایه

وزیر هند اعشم کورد   نا ند ا مردی نخست ،عفر همین

انگلسووتان، د واز  و ود مووا بووه اتحادیووه ا وپووا  :»کووه 

 ا دال بر . مطبرعات بریتانیایی ارها ات مردی 5«اعت

تمایل دهلی نر برای باقی مانودن بریتانیوا د  اتحادیوه    

 ا وپا تفسیر کردند.
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کشور  با هوا بوا    نیوز مقاموات دو    2016د  عال 

ند که نشان از اهمیت جایگاه هند یکدیگر مشقات کرد

به  عنران یک قد ت نررهور  اقتصوادی بورای دولوت     

 ی هند ازدا ایدیدا  آ ون جایتلی وزیر از بریتانیا دا د. 

بووه منظوور  شوورکت د    2016هانریووه  د  انگلسووتان

-اقتصادی و موالی هنودی  های  یهشتمین دو   فتگر

د   عفر وزیر  مهواجرت بریتانیوا بوه هنود     بریتانیایی و

تا عفر مقامات اقتصادی، عیاعوی    رفته 2016فر یه 

د   اند. هند، همگی از این جمله بهو نظامی بریتانیایی 

 فتگرهای دوجانبوه میوان    عازوکا واق  باید  فت که 

ای از مرضورعات متنور     هند و بریتانیا طیف  سوترده 

اعووم از آمرزشووی، دفوواعی، تجووا ی، عیاعووی، علوورم و 

هیچ یک از آنها بوه  ، اما شاید  یرند فناو ی  ا د  برمی

ریتانیوا  دولوت ب  بورای  انداز  مسائل اقتصادی و موالی، 

 حایز اهمیت نباشند.

ی هووای انقباضوو ، عیاعووتامووا کنوورنید  شوورای  

بریتانیا د  زمینه و ود مهاجران خا جی از یک عور، و  

وجرد  قبای عرعختی نظیر امریکا، چوین و اتحادیوه   

 ا وپووا کووه د  زمینووه تجووا ی و اقتصووادی، ا تباطووات 

دولوت بریتانیوا   ند، آینود  برنامون   تنگاتنگی با هند دا 

هوای    یدشورا  بوا ترع ه تجا ت آزاد بوا هنود  ا   برای 

، اتحادیوه  2004عوال  د  جدی مراجه عاخته اعوت.  

هوای اعوتراتکیک د     ترافقناموه همکوا ی   ا وپا و هنود 

زمینوه مسووائل اقتصوادی و غیراقتصووادی از جملووه د    

زمینه مسوائل امنیتوی و مبوا زه بوا ترو یسوم من قود       

، یکسری مذاکرات 2007عال  عشوه بر آن، د  کردند.

به منظر   ستر  تجوا ت و   میان اتحادیه ا وپا و هند

 ووذا ی میووان دو  طوورف آغوواز شوود امووا       عوورمایه

مسائل مالیاتی، دعترعی بوه   های مربرط به پیچید ی

نن نیروی کا ، مران ی بر عور  اه  اجایی آزاد بازا  و جابه

 اخیر عران اتحادیه ا وپا و هندنشست آن ایجاد نمرد. 

 مرانو   ا  ش  کرد تا حودودی ایون  ت 2016د  ما گ 

انگلسوتان از اتحادیوه   لذا ب ود از خورو     مرتف  نماید.

ا وپا، این کشور  نوا زیر خراهود بورد توا بطور  مجوزا        

ای برای آیند  مناعبات خرد با کشر های هدف  برنامه

ای کوه بترانود پیامودهای منفوی      تنظیم نماید. برناموه 

خرو  از اتحادیه  ا برای اقتصاد آن کشر  بوه حوداقل   

هوا و د یول    ی از مهمتورین انگیوزه  برعاند؛ چرا که یک

خرو ، تش  برای بهبورد اقتصواد داخلوی و وضو یت     

 و کا  د  آن کشر   برده اعت. م یشت و  کسب 

 گیری نتیجه

تش  برای ترع ن تجوا ت آزاد دو جانبوه و همزموان    

اقوودام بووه محدودعووازی و ود مهوواجران خووا جی بووه  

عوت کوه د  حوال حاضور      بریتانیا، عیاعت متناقضوی 

اتحادیوه  دولت ترزا می بورای دو ان ب ود از خورو  از    

همانگرنوه د  ایون  وزا       ا وپا د  پیا  رفته اعت.

 یوری پیمانهوای تجوا ت آزاد،     اشا ه شد، فرایند شکل

. حتی کشور هایی ماننود ایوا ت    دا دای   وند پیچیده

متحده امریکا که د  زمور  متحودان نزدیوک بریتانیوا     

و  شوورند نیووز د  ایوون زمینووه مشحظووه مووی محسوورب

د  کننود. لوذا    های خواص خورد  ا دنبوال موی     اولریت

 یری  بهره عد که بریتانیا با  به نظر می ،با هند ا تباط

از  د صودد اعوت توا    از  واب  قری خرد بوا آن کشور   

حوداکرر  طری  پوذیر  حوداقل ت هودات متقابول، از     

های اقتصوادی و بوازا  هنود اعوتفاده      مزیت و ررفیت

تراند برای کشر هایی مانند هند با ترجه  این مینماید. 

هایی مبنوی   به پیشنه اعت ما ی بریتانیا د  آنجا، نشانه

بر تش  مجددا بریتانیوا بوه عومت احیوای مرق یوت      

 هبری خرد د  ممالکی که پیشتر تحوت اعوت ما  آن   

 افورادی همچورن  ات ارهوا  اند، ایجاد نماد.  قرا  داشته

بر یس جانسرن شهردا  پیشین لندن و وزیور خا جون   
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  ما بز  ترین امپراطور ی »ف لی بریتانیا مبنی بر اینکه 

هوایی  ا   ، چنوین نشوانه  «6جهان  ا احیا خراهیم کورد 

هوای   و عیاعوت   بنوابراین اولریوت   اعوت.  کرده تقریت

مبنی بور صودو  نیروهوای کوا  مواهر و      اقتصادی هند 

دانشوووجریان هنووودی بووورای تحصووویل د   ا عوووال 

ر وزیو  نخستهمانگرنه که های م تبر خا جی،  دانشگاه

وزیور بریتانیوا    د  دیدا  اخیر خرد با نخسوت  آن کشر 

هوای   اولریتها و  اعشم کرد، چندان تطابقی با عیاعت

د  مقط  کنورنی نودا د و    دولت انگلستان ت یین شد 

قتصادی هنود و  انداز آیند  مناعبات ا همین امر، چشم

 هوایی  بریتانیا پس از خرو  از اتحادیه ا وپا  ا با چالا

 .مراجه خراهد کرد
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