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چکیده
هند با بروورداری از منابع کالن طبیعی و انسانی ،یک اقتصاد رو به رشتد و
جغرافیایی که در محیط امنیتی و استراتژیک ایتران قرارمتیگیترد ،یکتی از
مهمترین گزینهها برای برقراری روابط پایتدار و قابتل اتکتای سیاستی بترای
جمهوری اسالمی ایران به شمار میآید .با این حال ،ظرفی های اقتصتادی،
تجاری و فرهنگی و نیز تالشهای دیپلماتیک ،تاکنون به برقراری یک رابطه
سیاسی پایدار و قابل اعتماد میان دو کشور منجر نشد اس  .بر این اساس،
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مقاله پی رو در پی پاسب دادن به این پرس

دالیلی ،تالشها برای ایجاد یک رابطه استتراتژیک میتان ایتران و هنتد ،بتا
شکس مواجه شد و دو کشور نتوانستهاند تتاکنون دست بته ایجتاد یتک
مشارک پایدار بزنند؟ در پاسب به این پرس  ،نویسند ایتن فرضتیه را بته
آزمون میگذارد که تفاود در هدف و جه رابطه ایران و هنتد ،بتهگونتهای
که برای ایران ایجاد موازنه در برابر امریکا و برای هند همکاری بتا ایتران در
کنار امریکا است  ،بته ناکتاا مانتدن تتالشهتا بترای برقتراری یتک رابطته
استراتژیک میان دو کشور انجامید اس  .نویسند از نظریه موازنه نرا برای
تحلیل رابطه ایران و هند ،زمانی که عامل امریکا به عنوان یکی از متغیرهای
اثرگذار بر روابط مطرح اس  ،استفاد کرد اس .

واژه های کلیدی :هند ،جمهوری اسالمی ایران ،رابطه استتراتژیک ،ایتاالد
متحد امریکا ،سیاس مهار
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اس کته بته چته دلیتل یتا

مقدمه
هند یکی از مهمترین قدرتهای رو به ظهور جهانی اس
انقالب اسالمی در مرکز توجه سیاس

که در ستارهتای پتس از

خارجی ایرا قرارگرفته اس  .ایتن کشتور

به دلی برخوردار بود از مناب قاب توجه انسانی جیرافیای وستی و رشتد بتاالی
اقتوادی در حار حرک

از پیرامو به مرکتز اقتوتاد و سیاست

جهتانی است  .از

اینرو جمهوری اسالمی ایرا هند را به عنتوا یکتی از شترکای اقتوتادی -و در
خود داشته اس  .با این حتار وضتعی
همواره یاب

هنتد در منظومته سیاست

نبوده و این کشور یکی از بازیگرانی اس

ختارجی ایترا

که میتتوا گفت

انتظارهتا

در مورد گسترش روابط با ا با واقعی های حاکم بر روابتط فاصتله بستیار داشتته
اس  .به عبارت دیگر در حالی که به عنوا نمونه کشورهایی مانند چین و روستیه
که از قدرتهای در حار ظهور جها به شمار میروند توانستتهانتد روابطتی نستبتا
پایدار را با ایرا برقرار ساخته و در معادالت و محاستبات سیاست
جایگاهی نسبتا یاب

ختارجی ایترا

داشته باشند واقعی های حاکم بر روابط ایرا و هند نشتا از

ا دارد که این کشور در مرکز تالشهتای ایترا بترای توستعه مناستبات ختارجی
قرارنگرفته اس  .در واق میتوا گف

توقعات از رابطه بتا هنتد همتواره از میتزا

روابط در عرصه عم جلوتر بوده است  .ایتن وضتعی

را متیتتوا بته ختوبی در

امیدهای ایجاد شده به برقراری یک رابطه استراتژیک میا دو کشور در دومتین دور
ریاس

جمهوری سیدمحمد خاتمی و افور تدریجی چشماندازهای چنین رابطتهای
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مقاطعی سیاسی -برگزیده و به این کشور نگاهی ویتژه در توستعه روابتط ختارجی

مشاهده کرد .در حالی که تمای دوجانبه به توسعه روابط شتک گیتری یتک اتحتاد
پایدار و یا یک «محور» را میا تهرا و دهلینو محتم کرده بود به تدریج زمینههتا
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برای برقراری چنین رابطهای از میا رف ؛ تا جایی که هند در پایا دورا ریاست
جمهوری محمود احمدینژاد بته یکتی از متعهتدترین کشتورها بته اجترای رژیتم
تحریمهای بینالمللی بر ضد ایرا تبدی شد.
این واقعیتی اس

که در بررسی روابط ایرا و قتدرتهتای بتزرگ منطقتهای

چندا مورد توجه قرار نگرفته اس  .در واق در بررسی روابط خارجی ایرا کمتر
که جایگاه هند در منظومه سیاست

به این مهم توجه شده اس

جایی که به قدرتهای درجه دوم جهانی مربوط میشتود کجاست

ختارجی ایترا تتا
و مهمتتر از ا

چرا ایرا و هند که تا یک قدمی برقراری یک رابطه استراتژیک پیش رفته بودنتد از
رسید به این هدف بازماندند .پژوهشهایی که پیرامو روابط ایترا و هنتد انجتام
شده اس

بیشتر بر تحلیت تتاری روابتط دوجانبته (ا ری ١350؛ استدی ١38٧؛

اسلم خا ١3٧4؛ لمبور ١385؛ رروی  )١353و اشتراکات فرهنگی ایرا و هنتد
(چودهری ١356؛ کرگتو ١3٧4؛ رستولی ١38٧؛ مردانتی ١385؛ نقتوی )١352
متمرکز شدهاند .ا دسته از پژوهشهایی نیز که روابط ایرا و هند را بتا یتک نگتاه
استراتژیک بررسی کردهاند یا مناسبات را بر مدار صتادرات انترژی ایترا بته هنتد
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تحلی کرده (بهروزیفر ١385؛ عزتی  )١385و یتا بته تحلیت روابتط دوجانبته در
حوزههای اقتوادی فرهنگی امنیتی و دفتاعی فتارغ از جایگتاه دو کشتور در نظتام
بین المل و صورتبندی قدرت جهتانی پرداختتهانتد (توحیتدی ١38٧؛ تیشتهیتار
.)١39١
این خالء پژوهشی در ادبیات روابط ایرا و هند نویسنده را بر ا داشته اس
تا در پی ارائه پاس به این پرسش براید که به چه دلی یتا دالیلتی تتالشهتا بترای
ایجاد یک رابطه استراتژیک میا ایرا و هند با شکست
نتوانستهاند تا کنو دس

به ایجاد یتک مشتارک

مواجته شتده و دو کشتور

پایتدار بزننتد؟ در پاست بته ایتن

پرسش نویسنده این فرضیه را به ازمو میگاارد که «با وجود اینکه مجموعتهای از
عالیق استراتژیک سیاسی اقتوادی و تجاری ایرا و هند را بته ایجتاد یتک رابطته
استراتژیک تشویق کرده اس

تفاوت در هدف و جه

این رابطه کته بترای ایترا

ایجاد موازنه در برابر امریکا و برای هند همکاری با ایرا در کنار امریکتا است

118

بته

ناپایداری همکاریهای دوجانبه و فراموش شد ایتده رابطته استتراتژیک انجامیتده

اس » .برای ازمود این فرضیه نویسنده با کاربس

نظریه موازنه نرم و دیدگاههای

مطرح شده در نقد ا که همگتی بته دنبتار ارائته توضتیحی در متورد نتو رفتتار
قدرت های منطقهای در برابر ابرقدرت جهانی هستند به تحلی ماهی

روابط ایترا

و هند از سار  2003به بعد میپردازد.
 .1چارچوب مفهومی :سیاست موازنه نرم
پس از فروپاشی اتحاد شوروی و پایا جنتگ سترد ادبیتات روابتط بتینالملت بته
صورت کلی حامی این ایده بود که ایاالت متحده در یک نظام تکقطبتی متیتوانتد
بدو هرا

از وجود متالفا جدی اهداف خود را پیش ببرد .با این حار از هما

ابتدای دهه  ١990تعدادی از دانشمندا علوم سیاسی این بح

را نیز مطرح کردنتد

که قدرتهای بزرگ در برابر برتری ایاالت متحده خواهند ایستاد .بته ایتن ترتیتب
یکجانبهگرایتی خیتالی بتیش نبتوده و چنتدا بته درازا نمتیانجامتد .از دیتد انتا
ائتالفهایی از قدرتهای درجه دوم در برابر قدرت ایاالت متحده شتک خواهنتد
گرف

و نظام بینالمل

بار دیگر نوعی از موازنه قوا را به صورت دو یتا چنتدقطبی

تجربه خواهد کرد .اما دیدگاه نظریهپردازا موازنه قوا با گاش

یک دهته و اشتکار

نشد نشآنهای از به چالش کشتیده شتد جایگتاه برتتر امریکتا توستط ائتالفتی از
دول ها مورد شک قرارگرف  .از اینرو توتور متیرفت
ایاالت متحده امکا پتایر نیست

موازنتهستازی در برابتر

و ایتن کشتور بته ا میتزا قدرتمنتد است

کته

دول های درجه دوم نمیتوانند چه به صورت یکجانبه و یا چندجانبه بر ضتد ا
دس

به موازنهسازی بزنند (.)Pape, 2005: 8
در این میا حملته ایتاالت متحتده بته عترا پتس از حتواد

متالف

 ١١ستپتامبر و

منسجم تعدادی از قدرتهای بزرگ در برابر این عم تکجانبه در عرصه

نظری نیز انعکا

پیدا کرده و به پیدایش مفهومی جدید به عنوا «موازنته نترم» 1در

ادبیات روابط بینالمل انجامید

(2005: 47

 .)Paul,درباره موازنه نرم مناظرههایی مهتم

صورت گرفته اس  .موافقا مفهوم موازنته نترم تعریتاهتای متتلفتی از ا ارائته
1. soft balancing
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هما گونه که تاری روابط بینالمل نشا داده اس

ایتن بتار نیتز هماننتد گاشتته
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دادهاند .این تعریاها تقریبا تمامی اعمالی که یک دول
بر دول

ضعیاتر برای ایرگتااری

قدرتمندتر انجام میدهد را در بر میگیرند .برخی موازنه نرم را به صورت

تمامی تالشهای هماهنگ میا دول های ضعیاتر در برابر قتدرت برتتر تعریتا
کردهاند .تعریفی که بیش از همه در مورد موازنه نرم به کار برده شده است

«موازنته

نرم را اعمالی میداند که به طور مستقیم برتری نظامی امریکا را به چالش نمیکشتند
اما دربرگ یرنده ابزارهای ریرنظامی برای به تأخیر انداختن خنثتی کترد و تضتعیا
سیاس های یکجانبه نظامی امریکا هستند» ( .)Pape, 2005: 10به ایتن ترتیتب انچته
موازنه نرم را از موازنه ست

تمایز میدهد ریرنظامی بتود تتالشهتای هماهنتگ

برای محدود کرد و مهار کرد قدرت برتر اس

وگرنه موازنه نرم نیتز بتر مبنتای

هما مفروضات نظریته موازنته قتوای نوواقت گرایتی بنتا شتده است  .در مجمتو
هما گونه که نظریههای جریا اصلی روابط بینالمل بیا میکنند موازنه نترم نیتز
همانند موازنه ست

به معنی پیوستن یک دول

به یک ائتالف برای مقابله با نفتو

قدرت برتر اس .
هما گونه که ویتاکر بیا میکند یکی از ضعاهای مهم نظریه موازنه نرم ایتن
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اس

که این مفهوم را به قدرتهای درجه دوم مانند قدرتهای اروپتایی و چتین و

روسیه تقلی می دهد .ایتن در حتالی است
برخالف موازنه ست

کته اساستا از انجتا کته در موازنته نترم

به نیروی نظامی قوی نیازی نیس

میتواند استراتژی باشتد

که دول های ضعیا و قدرتهای منطقهای نیز از ا استفاده کننتد .بنتا بتر مطالعته
ویتاکر در مورد نو واکنش کشورهای افریقایی بته برختی سیاست هتای نتامطلوب
امریکا نه تنها رهبرا کشورهای لیبی سودا و زیمبابوه کته دولت

امریکتا انهتا را

دیکتاتور خوانده و مورد تحریم قرارداده بود بلکه کشورهای افریقای جنوبی کنیتا
نیجریه تانزانیا مالی نامیبیا و نیجر نیز در برابر سیاس های امریکا مقاوم
از برخی برنامههای سیاسی اصلی امریکا در افریقا حمایت

نکردنتد .بته مترور ایتن

کشورها به صورت گروهی از کشورهای هم فکر خود را معرفتی کترده و در برابتر
متالف

خود با امریکا حمای های داخلی و بینالمللی نیز دریافت

کردنتد .ویتتاکر

این رفتار کشورهای افریقایی در برابر امریکا را موازنته نترم متیخوانتد (
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کترده و

1109-1110

Whitaker,

 .)2010:عالوه بر ویتاکر یشیلتاش نیز از موازنه نرم بترای توضتیح رفتتار

قدرهای کوچک (قدرتهای منطقه ای) در برابر ایاالت متحده استفاده متیکنتد .وی
متالف

ترکیه با حمله امریکا به عرا در سار  2003و پرهیتز از همکتاری بتا ایتن

کشور به شک در اختیار قرارداد خاک خود برای حمله به عرا را براسا
موازنه نرم توضیح میدهد .سیاس

مفهوم

موازنه نرم ترکیه تالشی استراتژیک و ساختاری

برای افزایش نفو و ایرگااری ایتن کشتور در برابتر امریکتا بتا استتفاده از راههتای
ریرنظامی اس  .از دید یشیلتاش سه سطح موازنه نرم ترکیه در برابر ایاالت متحتده
از موازنه نرم دیپلماتیک در سطح منطقهای موازنه نترم نهتادی

امریکا عبارت اس

در سطح بینالمللی و در اختیار قرارنداد خاک خود به امریکا به عنوا یک موازنته
نرم در سطح ملی (.)Yeşiltaş, 2009
با این حار استفاده از موازنه نترم بته عنتوا یتک چهتارچوب مفهتومی بترای
توضیح رفتار دول های ضعیاتر در برابر سیاست هتای نتامطلوب ایتاالت متحتده
منتقدانی نیز دارد .جدا از نظریهپردازانی که اساسا امکا موازنهسازی در برابر ایاالت
که رفتار قدرتهای درجه دوم در برابر امریکا را الزاما با تالش انها بترای تضتعیا
این کشور و خنثی کرد قدرت ا توضیح نمیدهند .به این ترتیب میتوا اینگونه
استدالر کرد که سیاس هایی که قدرتهای منطقهای و یا قدرتهای درجته دوم در
پیش گرفته و با سیاس های امریکا همسو نبوده و یا تعارض دارند الزاما به معنتای
تالش هدفمند و سازما یافته انهتا بترای مهتار ایتاالت متحتده نیست  .بتروکس و
چهار توضیح بدی را برای موازنه نرم در رفتار دول های درجه دوم در

وولفور

برابر ایاالت متحده مطرح میکنند .از دید این نویسندگا این چهار دلی متیتوانتد
مناف اقتوتادی دردرتههتای امنیت

منطقتهای تعتارض در سیاست گتااریهتا و

انگیزههای سیاسی داخلی باشد.
براسا
سیاس

انگیزه نتس

دول ها ممکن اس

اعمالی را انجام دهند کته اجترای

خارجی امریکا را با مشک مواجه کند نه به این دلی که نی

بلکه از ا جه

انها این باشد

که مناف اقتوادی انها اینگونه ایجاب میکند .مناف دولت هتا در

پیشبرد رشد اقتوادی و یا درامتدزایی ممکتن است
هژمو رفتار سیاس

روابط ایران و هند :تحلیلی بر یک مشارکت استراتژیک ناتمام  محمد سلطانینژاد

متحده را با توجه به حجم قدرت این کشور رد میکنند دیدگاههایی نیز وجود دارد

جتدا از مواضت یتک قتدرت

خارجی دول ها را تعیین کند .بته همتین ترتیتب و براستا
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دلی دوم دول ها همواره سیاس هایی را برای افزایش امنی

خود در منطقهای کته

قراردارند در پیش میگیرند .این سیاس ها به محدود کرد هژمونی امریکتا چنتدا
ارتباطی ندارد .قدرتهای بتزرگ معمتوال در پاست بته تهدیتدات و نگرانتیهتا در
مناطق به سوی همکاری با دول های منطقهای حرک
اس

میکنند .این تالشها ممکن

به تیییر در میزا قدرت نسبی انها در برابر امریکا منجر شده و یا ازادی عمت

امریکا را محدود کند؛ بدو انکه انگیزه انها از این همکاری تضعیا امریکا باشتد.
به عنوا سومین انگیزه دول ها ممکن اس

در برابر سیاس های امریکتا مقاومت

کنند نه با هدف تضعیا امریکا و یا به دلی احسا

خطر از اعمار قتدرت ازادانته

این کشور؛ بلکه به دلی انکه رفتار امریکا را در مورد مسئلهای مشتص نادرست
مترب میدانند .به این ترتیب متالف

انها با سیاس های امریکا جنبه عام نداشتته

بلکه به یک مورد مشتص محدود میشود .در پایتا متالفت

بتا امریکتا در یتک

موضو مشتص میتواند یک استراتژی برنده در عرصه سیاس

داخلتی باشتد .بته

ویژه زمانی که اکثری

مردم با یک رفتار قدرت برتر جهانی متتالا بتوده و یتا بته

صورت کلی نگاه منفی به سیاس های ا قدرت داشته باشند (
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و

Brooks & Wohlforth,

.)2005: 79-80
 .2ایران و هند :شراکت استراتژیک ناتمام
روابط اقتوادی و فرهنگی ایرا و هند به عنوا دو تمد کهتن و باستتانی بته پتنج
هزار سار قب میرسد .در واق تعامالت فرهنگی و جابجایی جمعیتی میا ایرا و
هند در گستره تاری به صورت مستمر ادامه داشته اس  .حضور جمعیت
در هند که امروز تعداد انها از  ٧0,000نفر بیشتر است
میا فرهنگی بین دو مل

پارستیا

نشتانهای از ایتن ارتباطتات

اس  .در کنار حضور پارسیا انچه ایرانیا و هندیها را

به یکدیگر پیوند میدهد وجود دومین جمعی

بزرگ شیعیا جهتا در هنتد است

که تعداد انها به  25,000,000نفر میرسد ( .)Twinning, 2008: 3گاشته از این ستابقه
تاریتی-تمدنی از زما استقالر هند در ستار  ١94٧روابتط ایترا و هنتد از سته
مرحله عبور کرده اس

مرحله نتس

از استقالر هند تا فروپاشی شوروی و پایا

جنگ سرد را در بر میگیرد؛ مرحله دوم دربرگیرنده سارهای بین پایا جنتگ سترد

تا حواد

 ١١سپتامبر اس

و مرحله سوم به تحوالت در روابط دو کشور از حادیته

 ١١سپتامبر به بعد مربوط میشود.
در سارهای اور پس از استقالر هند این کشور و ایترا کته هتر دو در ستایه
استعمار و امپریالیسم بودند زمینههای مشترک فراوانی را برای همکاری داشتند .امتا
را برای ایجاد یک رابطه محکتم

واقعی های بینالمللی اجازه استفاده از این فرص

میا دو طرف نداد .با ترسیم مرزبندیهای جهانی میتا دو بلتوک شتر و رترب
ایرا و هند هرکدام در یکی از دو بلوک رقیب جهانی قرارگرفتند .با ایتن حتار در
تمام دورا جنگ سرد روابط ایرا و هند به صورت عادی باقی مانده و با کم شد
از میزا تنشها بتین دو ابرقتدرت در دهتههتای  ١960و  ١9٧0ایترا و هنتد نیتز
فرصتی برای پرداختن به عالیق دوجانبه پیدا کردند .حتی جنگ هند و پاکستتا نیتز
به تنش در روابط ایرا و هند نیانجامید .با اینکه ایترا براستا
قالب پیما سنتو در این جنگ از موضت پاکستتا حمایت

تعهتدات ختود در

کترد امتا بتا تقاضتای

پیما متالف

کرده و دس

به هیق اقدام عملی برضد هند نزد .همین موض ایترا

این اجازه را به تهرا داد تا پس از بتاالرفتن قیمت
اسرائی در سار  ١9٧3بتواند از مشارک

نفت

در پتی جنتگ اعتراب و

هنتد در گستترش پتروژههتای توستعهای

خود بهره ببرد (.)Hathaway, 2004: 8
با پیروزی انقالب اسالمی در ایرا و فاصتله گترفتن ا از بلتوک رترب ایتن
توور ایجاد شد که ایرا و هند در فضای جدید میتوانند دورانی از همکاریهتای
گسترده را اراز کنند .استقبار هند از انقتالب ایترا بتهگونتهای کته ا را مستئلهای
مربوط به هوی

و استقالر ملی ایرانیا دانس

چنین انتظاراتی را تقوی

متیکترد.

حتی برخی در این دورا اتحادی از ایرا هند و شوروی را برضد امریکا در افتق
میدیدند .با این حار دو عام مان از محقق شتد چنتین اتحتادی شتد .نتست
رویکرد نه شرقی و نه رربی ایرا و دوم حمله شوری بته افیانستتا  .در افیانستتا
اشیار شده توسط شوروی ایترا از نیروهتای مجاهتدین شتمار و هنتد در جهت
متالا ایرا از دول

دس

نشانده شوروی در کاب حمای

روابط ایران و هند :تحلیلی بر یک مشارکت استراتژیک ناتمام  محمد سلطانینژاد

پاکستا برای اجرا کرد اص عم متقاب در برابر اقدامات خومانه بر ضد اعضتاء

کردند .بتا ایتن حتار

این اختالف در سیاس ها چندا به طور نیانجامیده و تحوالت پس از عقتبنشتینی
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شوروی از افیانستا ایرا و هند را بار دیگر به یکدیگر نزدیک ساخ

( Hathaway,

.)2004: 9
در سار  ١993ناراسیمها رائو  1نتس وزیر وق

هند به ایرا سفر کترد .ایتن

اولتتین ستتفر یتتک رئتتیسجمهتتور هنتتد بتته ایتترا در دروا پتتس از انقتتالب بتتود.
رئیسجمهور وق
دانس

ایرا اکبر هاشمی رفستنجانی ایتن ستفر را یتک نقطته عطتا

و خود نیز در سار  ١995به هند سفر کرد .از ا زما روابتط دوجانبته بته

صورتی گسترده افزایش پیدا کرد و به احیای تعامالت سیاستی و تحکتیم مناستبات
اقتوادی در بتشهایی مانند فناوری و فناوری اطالعات انجامید .این وضعی
از حمالت  ١١سپتامبر تقوی

بعتد

شد و همکاریهای ایرا و هند به شکلی بتیستابقه

افزایش پیدا کرد .تهدید مشترک طالبا در واق بهانهای شد تا ایرا و هنتد بته فکتر
یک «همکاری استراتژیک» 2بهگونهای بیفتنتد کته ابعتاد متتلتا انترژی اقتوتاد و
حم ونق را پوشش دهد .در این شرایط سفر سیدمحمد خاتمی بته هنتد در ستار
 2003به عنوا میهما ویتژه در مراستم روز استتقالر ایتن کشتور او قرابت
همکاری ایرا و هند را به همراه داش  .بیانیه دهلی 3و یادداش

و

تفتاهم «نقشته راه
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همکتتاریهتتای استتتراتژیک» 4چهتتارچوبهتتای سیاستتی و حقتتوقی اولیتته را بتترای
همکاریهای بلندمدت و پایدار میا دو طرف فراهم اورد (.)Pant, 2004: 371
براسا

این یادداش

تفاهم دو کشور میبایس

زمینههای الزم را برای مشارک

در یک دوره زمانی پنج ساله

استراتژیک با یکدیگر فراهم میاوردند .پیش از این

نیز دو کشور موافقتنامهای را برای همکاریهای دفاعی در تهرا امضا کترده بودنتد.
این توافقنامه مجموعهای از همکاریهای نظامی بین ایرا و هند را در بر میگرف
که مشارک

هند در ساخ

و راهاندازی تجهیزات تعمیر کشتیهای جنگی در بنتدر

چابهتتار و تعمیتتر هواپیماهتتای نظتتامی و تانتتک را شتتام متتیشتتد .در اجتترای ایتتن
موافقتنامه دو کشتور همچنتین در متار

 2003بترای نتستتین بتار یتک تمترین
1. Narasimha Rao
2. strategic cooperation
3. Delhi Declaration
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4. Strategic Cooperation Road Map

مشترک نظامی برگزار کردنتد .بته ایتن ترتیتب موافقتنامته همکتاریهتای نظتامی
یادداش

تفاهم و بیانیه دهلی همگی سنگ بنای همکاریهای گسترده ایترا و هنتد
روابط در حار توسعه هند و ایرا در سار  2003به جایی رستید

را گااشتند .بح

که موسسه رند از ا با عنوا «محور تهرا  -دهلینو» 1یاد کرده و ا را در میا ده
که به اندازه کافی به انها توجه نشده اس  .روابتط ایترا و

تحور بینالمللی دانس

هند تا پیش از او گرفتن تحریمهای هستهای برضد ایرا بهگونه مثبت

و ستازنده

بود که برخی عنوا «اتحاد ایرا و هند» 2را نیتز بتر ا متیگااشتتند (

The Atlantic,

.)2003
دورا او روابتتط ایتترا و هنتتد امتتا چنتتدا بتته درازا نکشتتید و بتتا وجتتود
پیشرف های دیپلماتیک سیاسی اقتوادی و فنی قاب مالحظه شراک
پایدار و بلندمدت دو کشور نتوانس

استراتژیک

به صورت واقعی و در عم محقتق شتود .بته

عنوا مهمترین مان در قط شد رشته رو به تحکیم همکاریها بایتد بته تحتوالت
داد سیاس

هستهای ا اشاره کرد .با تیییر رویکرد ایرا در قضیه هستهای از سار

 2005به بعد روابط ایرا و هند نیز دچار تیییراتی مهم شد .هند در ستپتامبر 2005
و فوریه  2006در شورای حکام اژانس بینالمللی انرژی اتمی علیته ایترا رأی داد.
ایرا نیز در پی ا صادرات گاز مای را به هند متوقتا کترده و خواستتار متااکره
مجدد در مورد قیم

گاز صادارتی شد ( .)BBC, 2005مااکرات در متورد ختط لولته

انتقار گاز از ایرا به هند از راه پاکستا نیز کامال متوقتا شتد .عتالوهبتر ایتن در
افیانستا نیز هند با هماهنگی بیشتر با نیروهای امریکایی مستقر در این کشور عمت
کرد .در ادامه این فرایند هند ضمن شترک

در متانور نظتامی بتا حضتور عمتا و

امارات متحده عربی در هماهنگی با امریکا و ناتو یک کشتی جنگی نیتز بته خلتیج
فار

اعزام کرد

(2009

 .)Jha,در ادامه سیاس

هستهای خود در برابر ایرا هنتد در

سار  2009به قطعنامه شورای حکام سازما مل در مورد ایترا نیتز رأی مثبت
(2009

 .)Chand,در مجمو میتوا گف

داد

در حالی که ایرا و هند به همکتاریهتای
1. Tehran – New Delhi Axis
2. Iran – India alliance

روابط ایران و هند :تحلیلی بر یک مشارکت استراتژیک ناتمام  محمد سلطانینژاد

مربوط به پرونده هستهای ایرا و تالشهای امریکا برای فشار بر ایرا بترای تیییتر
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خود در زمینههای اقتوادی و سیاسی به صورت دوجانبه ادامته دادنتد امتا افتزایش
تنش در روابط ایرا و ایاالت متحده و ررب و در نتیجه فشار ررب به دیگر مراکتز
قدرت جهانی برای همراهی نکرد با ایرا مان از ا شد که روابتط ایترا و هنتد
به سطح استراتژیک ارتقاء پیدا کند.
 .3برداشت ایرانی :موازنه نرم در برابر امریکا
صحب

از اتحاد استراتژیک ایرا و هند درس

در زمانی مطرح شتد کته فشتارهای
نومحافظتهکتار جتور بتوش بته

ایاالت متحده به ایرا نیز با روی کار امد دول

حداکثر رسید .هرچند ایاالت متحده در سارهای پس از انقالب سیاس
را در پیش گرف

اما تنها در دورا پس از حواد

مهار ایترا

 ١١سپتامبر بود که ایرا همتراه

با عرا و کرهشمالی در «محور شرارت» 1قرارگرفته و بتهگونتهای واضتح تهدیتدی
برای صلح و امنی

بینالمللی معرفی شد .حمله امریکا به عرا زنگ هشتداری نیتز

برای ایرا به شمار میرف  .این در حالی اس

که همزما برنامه هستهای ایرا بته

یک موضو مناقشه برانگیز بینالمللی تبدی شده بود .از اینرو در این مقط زمانی
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مقابله با تهدید ایاالت متحده نیز به اولوی

نتس

سیاس

ختارجی ایترا تبتدی

شد.
در این شرایط ایرا دس

به اقداماتی زد تا بتواند سیاس

مهار ایاالت متحتده

را در عرصههای استراتژیک و اقتوادی خنثی کند .از این زمتا بته بعتد ایترا بتا
تالش برای محکم کرد پیوندهای خود با قدرتهای درجه دوم جهانی سعی کترد
ایر سیاس های خومانه ایاالت متحده را به حداق برساند .اراز کننده ایتن فراینتد
دول

اصالحطلب سیدمحمد خاتمی و تکمی کننده ا دول

اصورگترای محمتود

احمدینژاد بود .هر چند منطتق حتاکم بتر سیاست

ختارجی هتر دو دولت

تهدیدهای ایاالت متحده و به حداکثر رساند امنی

کشور در برابر امریکا بتود امتا

ایتتن سیاست

بته شتتک هتتایی متفتتاوت پیگیتتری شتتد .دولت

مهتار

ستتیدمحمد ختتاتمی

موازنهسازی در برابر امریکا را با تأکید بر قدرت موازنه دهنده اروپتا پیگیتری کترد.
این در حالی اس

که اگر بپایریم استراتژی کال دول های نهم و دهم در سیاس
1. Axis of Evil

خارجی پیگیری یک سیاس

موازنهستازی در دورا

خارجی «نگاه به شر » اس

اصورگرایی محمود احمدینتژاد وزنته ختود را بتر کشتورهای شترقی قترارداده و
اصراری به حفظ شکاف بین اروپا و امریکا در سیاس
نداش  .به این ترتیب در سیاس

موازنهسازی در برابر امریکتا

نگاه به شر که از ستار  2006بته بعتد پیگیتری

شد چین روسیه و کشورهای جنوب شر اسیا به تدریج جای قدرتهای اروپایی
را در سیاس

موازنهسازی ایرا در برابر امریکتا گرفتنتد .در ایتن میتا هنتد تنهتا

گزینهای بود که در هر دو رویکرد اروپاگرایی و نگاه بته شتر ایترا بته صتورت
یکسا مورد توجه قرارگرف .
هرچند نگاه به شر از منطتق تتاریتی و ریشتههتای جیرافیتایی در سیاست
خارجی کشور برخوردار بود (ادمی علی  )١9 ١389اما در قالب هیق سند رستمی
تبیین نشده و تفاسیر متفاوتی از موادیق ا ارائته متیشتد .بتا وجتود ایتن منطتق
زیربنایی این سیاس

کتامال روشتن بتود ایترا بته تقویت

متراودات اقتوتادی و

اقتوادی و دیپلماتیک ررب عم کند نیاز داش  .هرچند ایتده نگتاه بته شتر در
سیاس

خارجی ایرا جدید نبود و ایرا پیش از دولت

گسترده با کشورهای شر بود اما انچه سیاس

نهتم نیتز دارای متراودات

نگاه به شر را از مناسبات پیشتین

با شر متمایز میکرد تالش ایرا برای برقراری مناسبات پایدار بتا شتر بتدو از
میا برد تنش های خود با ررب بود .به این ترتیب در تضتاد اشتکار بتا سیاست
ختتارجی ایتترا در دورا اصتتالحات کتته در پتتی تتتنشزدایتتی بتتا رتترب از راه
گف وگوهای سازنده با اروپا و مهمتر از ا طرح ایده گف وگوی تمد ها بتود در
سیاس

نگاه به شر

انتظار این بود که ایرا با تکیه بر روابتط گستترده بتا شتر

خود را از تنشزدایی با ررب بینیاز کند ( .)Akbarzadeh, 2014: 97در واقت متیتتوا
گف

با سیاس

نگاه به شر

خود به کار گرف
اقتواد را در خدم

ایرا اقتواد را به عنوا ابزار پیشبرد اهتداف سیاستی

(شفیعی و صتادقی  .)3١١ ١389بنتا بتر ایتن رویکترد دولت
دیپلماسی دانسته و تالش داش

وابستگی ایرا به کشتورهایی

روابط ایران و هند :تحلیلی بر یک مشارکت استراتژیک ناتمام  محمد سلطانینژاد

دیپلماتیک خود با دول های شرقی برای انکه به عنوا اهرمی در برابر تحتریمهتای

که همکاری الزم در مسائ سیاسی را ندارند کتاهش دهتد (یقفتی عتامری ناصتر
.)2٧-28 ١385
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هما گونه که ایرا در سیاس
در دستورکار داش

نگاه به اروپای خود توسعه مناسبات با هنتد را

در قالب سیاس

نگاه به شر نیز هند در کنار روسیه و چتین

در کانو برقراری مناسبات سیاسی و اقتوادی ایرا قرارگرفتند .به ایتن ترتیتب در
ادامه سیاس
شر

موازنهسازی در برابر ایاالت متحده ایرا در قالتب سیاست

نگتاه بته

به صورتی گسترده به همکاری با هند در زمینههای متتلا به ویژه صتادرات

انرژی دفاعی و امنیتی پرداخ  .از همینرو هما گونه که در مار
هند در دول

 2003ایرا و

سیدمحمد خاتمی اولین مانور دریایی خود را برگتزار کردنتد دومتین

مانور مشترک دریایی نیز در مار

این مانور زمانی بیشتتر

 2006برگزار شد .اهمی

روشن میشود که همزما بود ا را با سفر جور بتوش رئتیسجمهتور ایتاالت
متحده به پاکستا افیانستا و هند در نظر بگیریم (.)Fair, 2007: 283
همزما با تشدید فشارها بتر ستر برنامته اتمتی ایترا رهبترا هنتد در برابتر
فشارهای امریکا مقاوم

کرده و موض خود را مبنیبر حمای

نکرد از برنامههای

امریکا برای منزوی کرد ایرا اعالم کردند .از دید انها روابط مبتنیبتر تمتد هتای
هزارا ساله باع

میشود هند به همسایه خود متفاوت از انچه رترب بته ا نگتاه
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میکند بنگرد .در اکتبر  2005زمانی که دول
شورای امنی

را مطرح کرد هند در ابتدا متالف

بوش بح

ارستار پرنتده ایترا بته

کرده و وزیتر امتور خارجته ایتن

کشور ناتوار سینگ 1بیا کرد که کشورش از این اقدام امریکا حمای
این موض گیری هند باع

واکنشهایی تند در کنگره امریکا نسب

نتواهد کترد.
بته ایتن کشتور
هنتد جایپتار

شد ( .)Kumar & Jones, 2005عالوه بر این در اکتبر  20١2وزیتر نفت

ردی 2در قبار تحریم نفتی ایرا بیا کرد «ما نته تتالش داریتم واردات ختود را از
ایرا کم کرده و نه افزایش دهیم .برای هند امنی

انرژی مسئلهای بسیار مهم است .

هند احتمار میرود که به سومین و یا چهارمین وارد کننتده بتزرگ انترژی از انتوا
متتلا ا یعنی نف

رار سنگ گاز و اورانیوم تبدی شتود»

(2012

 .)Orujova,در

زمانی که تحریمها برضد ایرا ست تر میشد هند از راههای متتلتا بته واردات
انرژی از ایرا ادامه داد .به عنوا نمونه در حالی که شرک هتای اروپتایی از بیمته
1. Natwar Singh
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2. Jaipal Reddy

نفتکشهای حام نف
حام نف

هند خود تانکرهای هنتدی

ایرا خودداری میکردند دول

ایرا را بیمه کرد .عالوه بتر ایتن هنتد بته ایترا نیتز اجتازه داد تتا بتا

تانکرهایی که تح

بیمه شرک های ایرانی هستند به صادرات نف

به ایتن کشتور

بپردازد .سابیاساچی هاجارا 1رئیس اتحادیه کشتیرانی هند ایتن توتمیم را براستا
نیاز هند و اینگونه توضیح داد «تا جایی که به هند مربوط است
نیازهای خودما را داشته و نگتاهی عمت گرایانته داریتم» (

متا دردرتههتا و

Narayanan & Sundaram,

.)2012
مجموعه همکاریهای هند با ایرا از سار  2003به بعد در زمینههای متتلتا
دفاعی اقتوادی و سیاسی که در برابر سیاس
این معنا بود که ایرا توانس

مهار ایاالت متحده قرارمیگرف

بته

در موارد متعدد از راه تعام سازنده بتا هنتد از فشتار

ایاالت متحده کاسته و خود را از حلقه محاصرهای که امریکا به دنبار تنگتتر کترد
ا بود برهاند .در واق میتوا گف

ایرا از زما شرو دور جدید سیاست

مهتار

شد تا دور نهایی فشارهای سیاسی و اقتوادی امریکا که بتا صتدور شتش قطعنامته
شورای امنی

سازما مل برضد ایرا همراه شد توانس

از همکاریهای هند (در

کنار مجموعهای دیگر از کشورهایی که اکثر انها شرقی هستند) بترای خنثتی کترد
سیاس های اجبار و فشار امریکا استفاده ببرد .براسا

منطق سیاس

نگاه به شتر

که معطوف به استفاده از تجارت و اقتواد بترای بته حتداق رستاند ایرپتایری در
حوزه سیاسی اس

میتوا گف

از دید ایترا مناستبات بتا هنتد در واقت نتوعی

موازنه نرم در برابر ایاالت متحده امریکا به حساب میاید .به این ترتیب که ایرا بتا
دس

زد به مجموعه ابتکارهای ریرنظامی -عمدتا سیاسی و اقتوادی -به صتورت

توسعه روابط با قدرتهای منطقهای و قدرتهای درجه دوم مانند هند ستعی کترد
تهدیدهای ابرقدرت جهانی را به حداق رسانده و اهداف خود را علیررم خواس
ایاالت متحده به پیش ببرد.

1. Sabyasachi Hajara

روابط ایران و هند :تحلیلی بر یک مشارکت استراتژیک ناتمام  محمد سلطانینژاد

امریکا در دورا جور بوش که با باالگرفتن تنشها بر ستر مستئله هستتهای ارتاز
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 .٤برداشت هندی :همکاری با ایران در کنار امریکا
هرچند هند در ادامه همکاریهای رو به رشد خود با ایرا در جریا تقاب ایترا و
ررب همچنا مناسبات تجاری و اقتوادی خود با ایرا را ادامه داد اما مجموعتهای
از شواهد نشا از این دارد که برخالف ایرا نگاه هند نسب

به همکاری بتا ایترا

از منطق موازنه نرم و تالش برای مهار ایاالت متحده پیروی نکرده است  .بتا وجتود
نشانههای اولیه حمای

از ایرا هند دو بار در اژانس بینالمللی انرژی اتمی برضتد

ایرا رأی داد یک بار در سپتامبر  2005به قطعنامهای که ایرا را پایبند به تعهتدات
هستهای خود نمیدانس
را به شورای امنی

و بار دیگر در فوریه  2006به قطعنامهای که پرونده ایترا

سازما مل میفرستاد .از اینرو همکاریهای هند بتا ایترا در

زمینههای متتلا اقتوادی تجاری سیاسی و نظامی را باید به دالیلی ریر از موازنه
نرم در برابر امریکا و مهار این کشور ارزیابی کرد .به این ترتیتب در تحلیت رفتتار
همکاریجویانه هند با ایرا باید این واقعی

را در نظر داشت

کته همکتاریهتای

هند با ایرا هیقگاه به صورت تقاب سیاسی با ایاالت متحده به ویژه در مواردی که
به نقش این کشور به عنوا هژمو جهانی مربوط میشود درنیامده اس .
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در واق ایاالت متحده به میزانی از ایرگااری بر سیاس های هند در زمینههای
استراتژیک از جمله هستهای برخوردار اس
مقاوم

که این کشور توا و اراده الزم را برای

در برابر خواستههای امریکا در مورد رژیم بتینالمللتی منت اشتاعه نتدارد.

میتوا گف

در زمینه هستهای هند در برابر فشتارهای امریکتا بستیار استیبپتایر

اس  .ایاالت متحده براسا

قانو هاید 1که در سار  2006به امضای دولت

بتوش

رسید برنامه هستهای هند را از راه ارزیابیهای سالیانه کنترر متیکنتد .از همتینرو
هند در زمینه هستهای در برابر امریکا مطی بوده و در اژانس بینالمللی انرژی اتمتی
همواره در کنار امریکا قراردارد .قانو هایتد بتا بیانیتهای سیاستی همتراه است
براسا

ا هند میبایست

کته

از همکتاری هستتهای بتا ایترا ختودداری کترده و از

سیاس های امریکا در این باره حمای
به عبارت دیگر میتوا گف

کند (.)Hyde Act, 2006

امریکا به ایرا به عنوا ازمو وفاداری هنتد در
1. Hyde Act

زمینه هستهای نگاه کرده و از اینرو از هند انتظار همراهی کام با خود را در متورد
پرونده هستهای ایرا داش  .جور بوش رئیسجمهور امریکا تا جایی پیش رفت
که بیا کرد اگر هند در سازما بینالمللی انرژی اتمی به نفت تتالش امریکتا بترای
فرستاند پرونده ایرا به شورای امنی
اس
توما

سازما مل رأی ندهد کنگره امریکا ممکن

توافق هستهای هند و امریکا را تأیید نکند .یکی از نماینتدگا کنگتره امریکتا
النتو  1حتی به صورت واضح هند را تهدید به پرداخ

هزینتهای ستنگین

در صورت نادیده گرفتن دردرههای امریکتا در متورد ایترا کترد (

Ramachandran,

 .)2005با وجود اینکه هند به قطعنامه اژانس برای فرستاد پرونده ایرا بته شتورای
امنی

داد بسیاری از نمایندگا کنگره امریکا حتی پتس

در فوریه  2006رأی مثب

از ا نیز توافق هستهای با هند را مشروط به قط تمامی روابط نظتامی دهلتینتو بتا
تهرا میدانستند.
در ادامه همین فرایند هند در اجرای تحریمهای بینالمللتی بتا ایتاالت متحتده
پس از فشارهای امریکا به میزا  ١١درصد از واردات نف
کرد
نف

(2012

خود از ایرا کم خواهد

 .)Lakshmi,در حالی که بین ژانویه و جوالی  20١١هند  352,000بشتکه

در روز از ایرا وارد میکرد در مدت مشابه سار  20١2این رقم به 344,000

بشکه نف

در روز کاهش پیدا کرد .بنابر گتزارش وار استتری

اوری و سپتامبر  20١2نسب

به مدت مشابه ستار قبت

ژورنتار هنتد بتین

 ١2درصتد کمتتر نفت

از

ایرا خرید .بنابر همین گزارش هند تومیم گرفته بود کته هتر ستار  ١5درصتد از
واردات نف

خود از ایترا را کتم کنتد ( .)Wall Street Journal, 2012در ستار 20١3

هند روزانه  330,000بشکه نف
نف

از ایرا خریداری کرد که یک چهارم ک صادرات

ایرا را شام میشد .با این حار رتبه ایترا در تتأمین نفت

هنتد از دومتین

کشور در سار  20١١به جایگاه هفتم در سار  20١3رسید .در این سار واردات نف
هند از ایرا  40درصد کاهش داش

(.)Verma, 2014

به این ترتیب روشن میشود که تالش ایرا و هند بترای ایجتاد یتک شتراک
1. Thomas Lantos
2. R. P. N. Singh
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همکاری کرد .در ماه می  20١2وزیر نف

هند ار پی ا سینگ  2بیا کرد کته هنتد
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پایدار از دید هند تالشی برای موازنهسازی در برابر امریکا و کتاهش از تتوا ا در
اعمار قدرت در عرصه جهانی نبوده اس  .در واق هند یک سیاست
برابر ایرا و امریکا از خود به نمایش گااش  .براسا

این سیاس

دوگانته را در
هند از یکسو

با ایرا در زمینههای متتلا همکاری کرد و از سوی دیگر جانب ایاالت متحتده را
نیز داش  .اینگونه عملکرد هند حتی برختی تحلیت گترا و متتووتا سیاست
خارجی هند از جمله «انور عالم» را بر ا داش
شد ایرا را مبهم توصیا کنند «سیاس

تا سیاس

هنتد در برابتر هستتهای

هند در قبار توسعه هستهای ایترا متبهم

اس ؛ بهگونهای که به نظر میرسد با ایاالت متحتده همکتاری متیکنتد و در همتا
حار به دنبار راههای حقوقی حمای
اس

از ایرا نیتز هست »

(2011

 .)Alam,از ایتنرو

که باید برای توصیا رفتار هند در همکاری با ایرا با وجود متالف

ایتاالت

متحده به دنبار دالیلی ریر از موازنه نرم بود .هما گونته کته بتروکس و وولفتور
بیا میکنند متالف

با سیاس های قدرت برتر میتواند به دالیلتی ریتر از موازنته

نرم در برابر ا باشد .این دالی
الزامات سیاس

منتاف اقتوتادی دردرتههتای امنیت

منطقتهای و

داخلی را در بر میگیرد.
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در مورد هند نیز باید اولین انگیزه در همکاری با ایرا برخالف می امریکتا را
مناف اقتوادی دانس  .بزرگترین نیازمندی هند در زمینه اقتوادی تضتمین منتاب
انرژی برای ادامه رشد اقتوادی ا اس  .این در حالی اس

که ایرا دومین ختایر

گاز دنیا را در اختیار دارد و میتواند نیاز هند به این منب انرژی را تأمین کند .پروژه
خط لوله صلح که ارزش ا به  22میلیارد دالر میرسد میتواند یکتی از مهمتترین
راهها برای تأمین انرژی هند باشد .حتتی اگتر بته دلیت اختتالفهتای میتا هنتد و
پاکستا این پروژه به اجرا نرسد هند میتواند گاز متورد نیتاز ختود را از راه ختط
لوله کا دریا از ایرا تأمین کند .هند همچنین به ایترا بته عنتوا مستیر ترانزیت
کاالهای تولید خود به اسیای میانه و روسیه و شر اروپا مینگرد .ایترا متیتوانتد
دروازه هند برای صادارت کاالهای خود با سرع

هرچه بیشتر و با امنی

بیشتر بته

این مناطق باشد.
دومین انگیزه هند به مالحظات استراتژیک و امنیتی منطقهای برمیگردد .ایترا
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در محیط استراتژیک هند جایگاهی ویژه دارد .هندیها محتیط استتراتژیک ختود را

براسا

هند تعریا میکنند .از اینرو تنگه هرمتز مترز رربتی ایتن

حوزه اقیانو

محیط استراتژیک قرارمیگیرد .ایرا همچنین در وص کرد هند به منتاطق شتمالی
این محیط یعنی اسیای میانه موقعیتی مهتم دارد .هنتد و ایترا در افیانستتا منتاف
مشترک قاب توجهی دارند .افیانستا جایی اس
صادرات انرژی و راههای ترانزی

که منتاف هنتد و ایترا (در کنتار

کاال و همکاریهای دفاعی) به یکتدیگر نزدیتک

میشود .سیاس های امریکا در افیانستا چندا تأمین کننده منتاف هنتد نیست  .در
مجمو امریکا در افیانستا بیشتر بته مالحظتات پاکستتا توجته داشتته است
دردرههای هند .در واق برای امریکا اولوی
این کشور خطری امنی

نتس

در افیانستا این اس

تتا
کته از

امریکا را تهدید نکند .از اینرو با توجه به نفتو پاکستتا

در میا طالبا و مناطق قبیلهای افیانستا امریکا در ایتن کشتور بیشتتر متمایت بته
همکاری با پاکستا اس
منفع

تا رقیب منطقهای ا یعنی هند (.)Pant, 2011: 65

استراتژیک هند در رابطه با ایرا در راستای سیاست هتای ایتن کشتور

دارد از سوی دیگر بازیگرا جهانی به عنوا قدرتی رو بته ظهتور نگریستته شتود؛
قدرتی که دردرههای امنیتی ا از حد رقاب های امنیتی با پاکستتا فراتتر متیرود.
هند براسا

سیاس

نگاه به شر خود عالقهمند به افزایش نفتو و ایرگتااری در

خاورمیانه استیای میانته و افیانستتا است

( .)Fair, 2007: 148در ایتن میتا ایترا

میتواند در رسید هند به اهداف خود در مناطق پیرامتونیاش بستیار کمتک کننتده
باشد .عالوه بر موقعی

ختاص ایترا در خاورمیانته در استیای مرکتزی نیتز ایترا

میتواند حلقه اتوار هند به جمهوریهای تازه استقالر یافتته باشتد .ایتن واقعیت
زمانی بیشتر اهمی

پیدا میکند که بدانیم هند در کنار تالش برای صادرات کتاال بته

این منطقه در پی ایجاد پایگاههای هوایی در تاجیکستا نیز هس  .به ایتن ترتیتب
هند با افزایش حضور در این مناطق پاکستا را از به دس

اورد عمق استتراتژیک

مطلوب خود محروم میکند.
همه اینها در حالی اس

که تهرا و دهلی هتر دو در متورد عواقتب گستترش
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برای معرفی خود به عنوا یک قدرت رو به ظهور جهانی نیتز هست  .هنتد تمایت

نظامیگری وابسته به جریا های سلفی در جنوب اسیا و اسیای میانه نگرا هستتند.
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هر دو همچنین نسب

به ظهور مجدد قدرتهتای سیاستی وهتابی و دیوبنتدی 1در

افیانستا و ورای ا دردره دارند .کمک دوجانبه ایرا و هند (در کنار روستیه) بته
ائتالف شمار در مقاب طالبا در دهه  ١990نشا دهنده وجتود منتاف مشتترک دو
کشور در افیانستا اس  .کارگروه مشترک ایرا و هنتد در مقابلته بتا تروریستم در
سار  2003تشکی شده است

و ایتن اقتدام نیتز نشتانهای دیگتر از وجتود عالیتق

استراتژیک برای هند در همکاری با ایرا در تامین امنی
شک

منطقهای اس  .بته همتین

دو کشور کارگروهی مشترک را نیز در مقابله با قاچا مواد متتدر و استلحه

به خووص از افیانستا و پاکستا تشکی دادهاند (.)Pradhan, 2011
باید به دردرههای سیاسی داخلی به عنوا انگیتزه هنتد از گستترش

در نهای

روابط با تهرا اشاره کرد .برای هند رابطه با ایرا نوعی نشا از استقالر این کشتور
در برابر فشارهای امریکا نیز محسوب میشود .هند در کنار همکاری با امریکا خود
را قدرتی رو به ظهور نیز میداند و از نظم نوین جهانی و جهتا چنتدقطبی ستتن
میگوید .این مواض هند دارای ابعاد داخلی و برای اقنا افکار عمتومی در مستتق
بود دول

نیز هس  .در این میا حمای

از حق ایرا در برختورداری از انترژی
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هستهای و اتتا مواض متفاوت با امریکا از نظر داخلی بسیار با اهمی

است  .بته

عنوا نمونه در فوریه  200٧وزیر امور خارجه هنتد پرانتاب متوخرجی 2در میانته
مااکرات حسا

با ایاالت متحده در مورد قرارداد هستهای هند و امریکتا بته ایترا

سفر کرد .این سفر نه تنها بترای گستترش روابتط دهلتی و تهترا بلکته بته دلیت
مالحظاتی که حزب کنگره هند در انتتابات ایال
جمعی

اوتار پرادش 3که در ا مسلمانا

قاب توجهی را تشکی میدهند نیز بود (.)Shukla, 2007

همراهی با امریکا برضد ایرا در محاف داخلی هند با متالفت هتای بستیاری
رو به رو اس  .پس از اقدام هند در رأی داد به قطعنامههتای ضتدایرانی منتقتدا
سیاس

خارجی مانموها سینگ 4نتس

وزیر وق

هند وی را به واگتاار کترد
1. Deobandi
2. Pranab Mukherjee
3. Uttar Pradesh
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4. Manmohan Singh

استقالر هند به هزینه کرد رابطه نزدیک با امریکا متهم متیکردنتد .متالفتا دولت
سینگ را به دلی «امادگی شرماور ا برای رها کرد استقالر سیاس
به خاطر تقوی

مشارک

استراتژیک با امریکا» مورد انتقاد قرارمیدانتد (

 .)2005دیدگاه متالفا بر سه پایه استوار بود متالفت
حمای

خارجی هنتد
The Hindu,

بتا تستلیم در برابتر امریکتا

گسترده از روابط نزدیکتر هند با ایرا و اعتقتاد بته اینکته ایترا براستا

پیما من اشاعه حق استفاده از انرژی هستهای را دارد.
عالوه بر این رابطه با ایرا دول
سیاس
اقلی

هند را از اتهامات مبنیبتر در پتیش گترفتن

ناسیونالیسم هندو و ضداسالمی تبرئه میکند .هند دارای جمعیت
مسلما اس  .این جمعی

گستترده

مسلما در دهههای اخیر با هندوهای این کشتور

که در قالب ایدئولوژی ناسیونالیسم هندو خود را بازشناختهانتد روابطتی متشتنج را
تجربه کرده اس  .در سار  ١992راهپیمایی ضدمسلمانا در هنتد برگتزار شتد .در
سار  ١993نیز مسجد بابری مسلمانا به دس

هندوهای افراطتی تتریتب شتد .در

هندوها به قت رسیدند .از اینرو اس

که از منظر انسجام داخلی و مقابله با تعمیتق

شکافهای ماهبی نیز هند رابطه با ایرا را ضروری میبیند .در نهای

تتا انجتا کته

مسئله عام ماهب و سیاس های ماهبی در تعریتا روابتط ایترا و هنتد مربتوط
میشود هند در مورد مسئله کشمیر نیز به همکاری با ایرا نیازمند است  .در حتالی
که پاکستا سعی دارد مسئله کشمیر را به هوی

اسالمی این منطقه گره بزند هند با

گسترش مراودات با ایرا و به طور کلی جها اسالم وجود ابعاد ماهبی در مستئله
کشمیر را انکار میکند.
نتیجه گیری
هند یکی از مراکز رو به ظهور قدرت جهانی اس
کرده اس

از ظرفی های ا برای مقابله بتا سیاست

که جمهوری اسالمی ایرا ستعی
مهتار ایتاالت متحتده امریکتا

استفاده کند .تالشها برای برقرار کرد روابط گسترده و پایدار اقتوادی سیاستی و
نظامی میا ایرا و هند از سار  2003به بعتد و همزمتا بتا او گترفتن فشتارهای
امریکا بر ایرا در فضای پس از  ١١سپتامبر به صتورت بتیستابقهای افتزایش پیتدا
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ادامه این وقای در  2003تعداد زیادی از مسلمانا هند در ایال

گجرات به دست
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کرد .در نتیجه این تالشها روابط دو کشور توستعه پیتدا کترده و چشتمانتدازهایی
امیدوارکننده برای ایجاد یک رابطه استراتژیک میا ایرا و هند پدیتدار شتد .بیانیته
دهلی و نقشه راه اتحاد استراتژیک در نتیجه ابتکارهای سیاسی ایرا و هنتد صتادر
شده و دو کشور به توافقهایی مهم در زمینه صادرات انترژی و نیتز همکتاریهتای
دفاعی دس

پیدا کردند .تمرینهای مشترک نظامی دو کشور در فضای ملتهب پتس

از  ١١سپتامبر و به ویژه حمله امریکا به عرا

در کنار قرارداد صادرات گاز از ایرا

به هند و پیشرف ها در زمینه ایجاد خط لوله صلح نشا از موفقی

ایترا در گتره

داد مناف ایرا و هند به یکدیگر و در نتیجه خلق فضایی جدیتد بترای کاستتن از
ایرات سیاس

مهار ایاالت متحده داش  .ایربتشی این سیاس

را میتوا به خوبی

در مقاوم های اولیه هند در برابر فشارهای ایاالت متحده برای تحریم ایرا بر ستر
مسئله هستهای دید .با وجود تحریمهای بتینالمللتی در مراحت اولیته تتالشهتای
ایاالت متحده برای ایجاد اجما جهانی برضد ایرا هند بته واردات نفت

از ایترا

ادامه داده و از راههای متتلا سعی کرد موان پیش روی ادامه همکاری با ایترا را
از میا بردارد .یا این حار در مراح پیشرفتهتتر سیاست
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حاضر به مقاوم

تحتریم ایترا هنتد نیتز

در برابر فشارهای امریکا و قدرتهای اروپایی نشده و دست

مجموعهای از اقدامات همسو با ایاالت متحده و در جه

بته

متالا مناف ایرا زد.

در توضیح تالشهای ایرا برای نزدیک شد به هند و عقبنشینی نهایی ایتن
کشور از همکاری بتا ایترا بایتد بته وجتود برداشت هتای متفتاوت از مشتارک
استراتژیک میا ایرا و هند اشاره داش  .در حالی که ایرا از مشارک

بتا هنتد در

پی برقرار ساختن نوعی موازنه نرم در برابر ایاالت متحده بود از دید هند مشتارک
با ایرا براسا

مجموعهای از دالی ریر از موازنهستازی در برابتر امریکتا صتورت

میپایرف  .در واق نو رفتار هند در قبار ایرا و فشارهای امریکا در تحتریم ا
نشا دهنده این واقعی

اس

که موازنه نرم توا توضتیح رفتتار ایتن کشتور را در

برابر امریکا ندارد .در حالی که بنابر منطق موازنه نرم کشورها برای مقابله با برتتری
طلبی ابرقدرت بینالمللی دس

به مجموعهای از اقدامات ریرنظتامی ماننتد تشتکی

ائتالفهای سیاسی همکاریهای اقتوادی هدفمند و عم نهادی مشترک میزننتد
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مقاوم

محدود هند در برابر سیاس

تحریم ایرا نشا از ا دارد که هدف هند از

همکاری با ایرا مهار برتریطلبی امریکا به شیوههتای نترم نیست  .در ایتن میتا
هما گونه که منتقدا نظریه موازنه نرم مطرح میکنند همکاریهتای هنتد بتا ایترا
علیررم می امریکا (تا قب از او تقاب ایرا و امریکا بتر ستر مستئله هستتهای و
تالش امریکا برای ایجاد اجما جهتانی برضتد ایترا ) بته دالیلتی از جملته منتاف
اقتوادی این همکاری مالحظات استراتژیک و امنیتی و دردرههای سیاسی داخلتی
این کشور صورت پایرف  .در این فضا و با شناخ

نو نگاه هند به ایاالت متحده

از یکسو و جمهوری اسالمی ایرا از ستوی دیگتر بایتد ایتن اصت را در تنظتیم
مناسبات ایرا و هند در نظر گرف

که هرچند هند میتواند شتریکی مناستب بترای

تأمین مناف اقتوادی ایرا باشد در شرایط تقاب ایرا و امریکا به عنوا یک متحد
سیاسی عم نتواهد کرد.
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