بهاره سازمند
محمدرضا حقشناس







لقمان قنبری

 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
 دانشجوی دکتری روابط بینالملل دانشگاه تربیت مدرس
 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران

bsazmand@ut. ac. ir

تاریخ دریافت٩0/1/03 :

فصلنامه روابط خارجی ،سال ششم ،شماره اول ،بهار  ،03٩3صص .13-10

تاریخ تصویب ٩0/01/01

چشمانداز موازنه قدرت در روابط هند ـ پاکستان در پرتو تحوالت اخیر  بهاره سازمند ،محمدرضا حقشناس و لقمان قنبری

چشمانداز موازنه قدرت در
روابط هند ـ پاکستان در پرتو
تحوالت اخیر

11

چکیده
هد از نگارش این لقاله بررستی ل ازنته اتدرخ ر داده در ستیا در پرتت
راابت های هند و پاکستان است .هند و پاکستان از زلان استتقالل تتاکن ن،
به دلیل پیشینه لشترک ،ن عی گریز و لنازعه نسبت به یکتدیگر داشتتهانتد.
نگ نه که پس از زلایک هستهای  4791هند ،پاکستتان بتهدنبتال حدت
ل ازنه دفاعی خ د با این کش ر بر لد .در دهته  4771نیتز دو کشت ر بترای
حد ل ازنه ادرخ در لقابل یکدیگر ،به یت

بازدارنتدگی هستتهای دستت

پیدا کردند و ااعده بازی ادرخ در روابط دو کش ر تبدیل بته حاصتلجمت
جبری صدر شد .با تح الخ و ح ادثی که از دهه اول ارن  14ر داده است،
ازجمله کشته شدن بنالدن ،تیرگتی روابتط پاکستتان و الریکتا ،لبتارزه بتا
تروریسم ،همکاریهای هستهای و النیتی هند ت الریکا و تأثیر این تحت الخ
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بر روابط کش رهای لنطقه جن ب سیا با یکدیگر و با اتدرخهتای ختارا از
لنطقه این پرسک اابل طرح است که اشمانداز ل ازنه ادرخ در روابتط دو
کش ر هند و پاکستان به کداخ س سیر خ اهد کرد؟ فرضیه پتژوهک حاضتر
این است که با ت جه به حاکم بت دن ئو پلیتیت
پاکستان در لنطقه جن ب سیا هری

از دو کش ر هنتد و پاکستتان ستعی

دارد به ن عی ل ازنه ادرخ در لقابل دیگری لبادرخ ورزد ،با اتحاد و اوتال
با دیگر کش رهای خارا از لنطقه جن ب سیا ل ازنه را به ند خت د تیییتر
دهد و بهن عی با کش رهای فرالنطقهای وارد لناسباخ و اتحتاد استتراتژی
ش د .شایان ذکر است که برای بررسی فرضیه لذک ر از روش یندهپژوهانته
و با استداده از تکنی

گذشتهنگری استداده خ اهد شد.

واژههای کلیدی :جن ب سیا ،هند ،پاکستتان ،اتین ،ایتاالخ لتحتده الریکتا ،ل ازنته
پیچیده ادرخ
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بحتران بتر روابتط هنتد و

جنوب آسیا یکی از شکنندهتریب و بحرانخی تریب مناطق جهان اسالت .ایالب منطقاله
شامل کشورهای هند ،بنگتدش ،پاکستان ،سالریتنکا ،نپالال ،بوتالان و مالالدیو اسالت.
اگرچه بالغ بر یکمیلیاردوششصدوبیست میلیون نفر از جمعیت جهان در ایب منطقاله
زندگی میکنند ،امالا ایالب منطقاله بالهلحالاظ شالاخصهالای توسالعه انسالانی یکالی از
عقبماندهتریب مناطق جهان بالهحسالاب مالیآیالد و کشالورهای منطقاله اغلالب دارای
بیثباتی سیاسی و ناامنیهای اجتماعی تج یهطلبانه هستند.
جدول شماره ( .)3وضعیت شاخص توسعه انسانی کشورهای جنوب آسیا ()٣٤٤٥-٣٤٤4

حسیبپور و دیگران11 :1431 ،

تردیدی وجود نالدارد کاله عمالده مسالائل جنالوب آسالیا اعالم از نظالامی ،اجتمالاعی،
اقتصادی ،سیاسی و امنیتالی متالأثر از روابالط هنالد و پاکسالتان اسالت .روابالط هنالد و
پاکستان پس از استقتل و جدایی از هم بهشد

متأثر از مسئله کشمیر بالوده اسالت،

تا آنجاکه دو کشور حتی تا مرز برخورد هستهای بالا هالم پالیش رفتنالد .اخالتتف دو
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مقدمه
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کشور بر سر کشمیر باعث شکلگیری بلوکبندیهای منطقالهای و بالیبالمللالی شالده
است .در دوران جنگ سرد هند روابط ن دیکی با شوروی داشت و پاکستان یکالی از
متحدان امریکا در چارچوب پیمان سنتو بود ،ولالی بالا فروپاشالی شالوروی ،اهمیالت
پاکستان در سیاست خارجی امریکا کاهش یافت و با شکلگیری روابط ن دیک میان
امریکا و هند ،اهمیت هند در سیاست خارجی امریکا بالرای مقابلاله بالا چالالشهالای
نوظهور جهانی ازجمله تروریسم برجسته شالد .از سالوی دیگالر امضالای موافقتناماله
هستهای میان امریکا و هند و همچنیب خودداری امریکا از امضای قرارداد مشابهی با
پاکستان بیانگر اهمیت هند نسبت به پاکسالتان در سیاسالت خالارجی امریکاسالت .از
سوی دیگر هند با گسترش روابط با امریکا و استفاده از تکنولو ی پیشرفته هسالتهای
ایب کشور که در چارچوب موافقتنامه هستهای با آن تحقق مییابد و همچنیب خریالد
پیشرفته از امریکا سعی در کسب برتری در زمینه توازن نظامی با پاکسالتان

تسلیحا
دارد.

از نگاه امریکا امضای موافقتنامه هستهای با هند گامی در راسالتای تقویالت هنالد
در برابر پاکستان نیست ،بلکه ایاال

متحده امریکا سعی دارد از قدر

هستهای هند

برای ایجاد موازنه با چیب استفاده کند و ایب موضو گامی در جهت مسئول ساختب
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هند در رابطه با جلوگیری از اشاعه ستحهالای هسالتهای اسالت .همچنالیب حمایالت
ایاال

متحده امریکا از عضویت دائم هند در شورای امنیت میتواند معادلاله قالدر

در روابط هند و پاکستان را به نف هند تغییر دهد؛ امالری کاله بالا اعتالراض پاکسالتان
نسبت به امریکا مواجه شده است و پاکستانیها سعی دارند بالا گسالترش روابالط بالا
چیب موازنه قدر

بیب پاکستان و هند را حفظ کننالد .آنچاله مساللم اسالت اینکاله در

سطح منطقهای ،کشورهای رقیب در جنوب آسیا بیمیل نیسالتند واحالدهای سیاسالی
دیگری را برای تقویت موض یکی از ایب اتحادها و یا ایجالاد تالوازن منطقالهای وارد
ایب معادال

کنند .جمهوری استمی ایران یکالی از کشالورهایی اسالت کاله بالهویالاه

بهدلیل بتفصل بودن موقعیتش با قلمرو جغرافیایی جنوب آسیا و ظرفیتهای آن در
تأثیرگذاری بر معادال

ایب منطقه ،همه کشالورهای رقیالب در منطقاله جنالوب آسالیا

رقابت پنهانی شدیدی را برای کشاندن رسالمی و غیررسالمی آن باله ایالب اتحادهالا و
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ائتتف های منطقهای انجام دادهانالد (شالفیعی .)1431/4/4 ،ایالب مهالم باله جمهالوری

استمی ایران امکان میدهد قدر

مانور خود را در محیط پیرامونیاش اف ایش دهد

بدون آنکه قصد داشته باشد ه ینهای برای آن پرداخت کند.
ایده اصلی مقاله حاضر ایب است که باوجود نوعی روابالط واقال گالرای رقالابتی
حاکم بر مناسبا
قدر

هند و پاکستان ،هر دو کشور سعی دارند بهنوعی دست به موازناله

با کشورهای خارج از منطقه زده و نوعی تعادل استراتایک در مقابالل رقیالب

خود در منطقه جنوب آسیا ایجاد کنند .ایب رقابت فرصت مناسبی را برای جمهوری
استمی ایران فراهم میکند تا با استفاده از اب ار موازنه قدر

ضالمب حفالظ ثبالا

آرامش در جنوب آسیا و ایفای نقشی مثبت در حل اختتفا

منطقالهای ،از فرصالت

موجود برای ارتقای موقعیت منطقالهای و تالأمیب منالاف ملالی خالود اسالتفاده الزم را
بهعمل آورد.
 .0چارچوب نظری
مطابق با ایده اشارهشده ،الگویی که ایب مقاله با استفاده از آن بهدنبال بررسی روابالط
پاکستان و هند در جنوب آسیا و بازخورد آن در روابط با جمهالوری اسالتمی ایالران
است ،الگوی واق گرایی «رقابت و موازنه پیچیده قدر » است.
واق گرایی ضمب تمرک بر دولت بهعنوان کنشگر اصاللی سیاسالت بالیبالملالل،
امنیت (بقاء) را انگی ه اولیه رفتار دولتها تلقی میکند .ضالمب اینکاله اشالکال دیگالر
رفتار بیبالمللی ازجمله تجار
قدر

را رد نمیکند ،لیکب ایبگونه رفتارها را تاب مسالائل

نظامی و امنیت تصور میکند .بر ایب اساس ،دولتها تا آنجا بهدنبال تجالار

و دیگر پیوندهای اقتصادی هستند که امنیت آنها در باالی سلساللهمراتالب هالدفهالا
قرار گرفته و در معرض تهدید واق نشود .از سویی شالرایط ،وقتالی رو باله وخامالت
میگذارد که دولت هالا در ارزیالابی خالود از تهدیالدا

موجالود باله تساللیحا

روی

میآورند؛ همان گونه که دو کشور پاکستان و هنالد بالهمنظالور موازناله باله تساللیحا
هستهای روی آوردهاند .تحت ایب شرایط حتی در چالارچوب اصالول نوواقال گرایالی
راه هایی وجود دارد که امکان حداقل و یا می انی از ثبا

و صلح را فراهم میآورنالد

(قوام .)411-413 :1431 ،کنثوالفز بهعنالوان نظریالهپالرداز اصاللی نالوواقال گرایالی
(واق گرایی ساختاری) در کتاب مشهور خود با عنوان «نظریه سیاسالت بالیبالملالل»،
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بنیانهای نوواق گرایی را بر نظریه موازنه قدر

بنا مالیکنالد .نظریاله موازناله قالدر

فرض را بر ایب قرار میدهد که کشورها بیشتر تمایل دارند رفتارهای مبتنیبر موازنه
را اتخاذ کنند تا استراتایهای دنبالهروی را (سالازمند و دیگالران.)311-311 :1431 ،
زمانیکه موازنه برقرار شد ،جاهطلبیهای برتریجویانه و هامونیک از میان میرود و
موازنه قدر

همچون دست نامرئی آدام اسمیت در بازار عمل میکند.

براساس ایب رویکرد در نظام بیبالمللی و منطقهای ،توزی توانمندیها در میان
واحدها عامل تمای آنهاست و بهنوعی قطبیت نظام با توزی قدر

میان کشالورهای

درون آنها تعریف میشود (سالازمند و دیگالران )314 :1431 ،و تعیالیب مالیکنالد کاله
هریک تا چه حد از توانمندی الزم بالرای تالأمیب امنیالت برخالوردار اسالت .در نظالام
چندقطبی (همچون منطقه جنوب آسیا) ائتتفها براساس مناف مشترک کوتاهمالد
صور

میگیرد که ایب امر خود عامل بیثباتی است ،چون تعییب دوسالت و دشالمب

در آن دشوار میشود و تعداد هم آنقدر زیاد نیست که خیانت یکی به دیگر اعضای
ائتتف لطمه ن ند (مشیرزاده .)111 :1431 ،بنابرایب نظام موازناله قالدر
تئوری باعث ایجاد یک نظام صلحآمی نسبی میشود .در هر صور
موازنه قدر

نظریالهپالردازان

ایب موضو را انکار نمیکنند که جنگ هرگ بهوقو نخواهد پیوست.
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بر ایب اساس ممکب است اغلب ،جنگهالای کالوچکی روی داده و باله عالدم تالوازن
منجر شود (همانطور که در روابط دو کشور هند و پاکستان نی شاهد ایالب موضالو
بودهایم) ،لیکب اوضا از کنترل خارج نمیشود .بدیبترتیب الگوی کلی رفتار حاکی
از آن است که ضمب حفظ نوعی موازنه قالدر

و نظالام نسالبتا باثبالا  ،جنالگهالای

چندانی رخ نخواهد داد .برای اینکه ایب نظام موازنه قدر
دهد ،بر مبنای ساختار قدر

بتواند به کار خالود اداماله

نظام ،دولتها باید به اتحادهای دیگر پیوسالته و یالا از

آن خارج شوند .در چنیب وضعیتی هر دولتی باید از آمادگی الزم برای اتحاد بالا هالر
دولت دیگری بدون توجه به ساختار داخلی آن برخوردار باشد؛ بنالابرایب در حالوزه
امنیتی جنالوب آسالیا توزیال توانمنالدیهالا و نوسالانا
تعییبکننده نظام موازنه قدر

قالدر

در روابالط کشالورها

است .ازایبرو در ایب حوزه ئوپلیتیک بحران ،نالوعی

نظام چندقطبی ائتتفهای شکننده و موازنه قدر
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حالداقل در

پیچیده را شاهد هستیم.

بنابرایب طبق رویکرد واق گرایی ،دو کشالور هنالد و پاکسالتان خواسالتار حفالظ

خویش هستند .هریک از آنها مجبور است دغدغه امنیالت خالویش را داشالته ،طالرف
مقابل را بهصور

تهدیدی بالقوه تصور کند و بهطور مستمر موضال خالویش را در

سطوح منطقهای و بیبالمللی طبق برداشت و ارزیابیای که از قدر

خود و سایریب

بهعمل میآورد ،دستخوش تغییر و تعدیل سازد .نتیجاله ایالب حرکالتهالا در جنالوب
آسیا ظهور موازنه قدر

است و چنیب سازوکاری میتواند برحسب تعداد قطالبهالا

در توازن تعریف شود.

هند و پاکستان واقعیتهای ئوپلیتیکی مسلط در جنوب آسیا هستند .الگوی روابالط
ئوپلیتیکی در ایب منطقه ،تقابل و رویارویی دو قدر

مهم ایب منطقه را بالهنمالایش

میگذارد .بنابرایب نگرانیهای امنیتی اصلی جنوب آسیا مربالوط باله بخالش سیاسالی،
نظامی ناشی از کشمکش هنالد و پاکسالتان اسالت .تالأثیر بحالران کشالمیر بالر روابالط
درونمنطقهای شبهقاره هند ،آشکارتریب نمونه عینی یک بحران ئوپلیتیکی است کاله
بر مجموعه امنیتی فضای منطقهای شبهقاره هند اثر بیبدیلی در قیاس با سایر مسائل
و مشکتتی که در ایب شبهقاره وجود دارد مالیگالذارد .ایالب منازعاله نمونال مناقشاله
حلنشدهای است که از عادی شدن روابط بیب دو کشور جلوگیری میکند .بنالابرایب
مهمتریب مکان استراتایکی که تشنج میان هنالد و پاکسالتان را در آشالکارتریب شالکل
خود به وجود آورده است در منطقه مورد منازعه جامو و کشمیر شکل گرفته اسالت،
بهطوری که اختتف سرزمینی بیب آنها با ادعاهای ایدئولو یکی و مذهبی از استحکام
و دوام بیشتری برخوردار شده است .طی بالیش از  11سالال هنالد و پاکسالتان چهالار
جنگ را بر سر جامو و کشمیر تجربه کردهاند و هر دو کشور خواستار قالرار گالرفتب
آن در چارچوب مرزهای خالود بالودهانالد (حسالیبپالور پویالان .)11-73 ،1431 ،امالا
هیچکدام از آنها نتوانستهاند تاکنون در جام عمل پوشاندن به خواسته خالود بالهطالور
کامل موفقیتی کسب کنند .در مورد اهمیت کشمیر میتوان به ایب موارد اشاره کرد:
 .1موقعیت ممتاز ئواستراتایکی کشمیر و قرار گرفتب در قلب آسیا و در میالان
کشورهای چیب ،هند و پاکستان؛
 .3سرچشمه گرفتب پنج رودخانه ب رگ پاکستان از کشمیر؛

چشمانداز موازنه قدرت در روابط هند ـ پاکستان در پرتو تحوالت اخیر  بهاره سازمند ،محمدرضا حقشناس و لقمان قنبری

 .1ژئوپلیتیک بحران در منطقه جنوب آسیا
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 .4قرار داشتب شاهراه ارتباطی ال نظامی قراقروم در کشمیر؛
 .3وجود ارتفاعا

شمال کشمیر بهمثابه سنگر مستحکمی در دفا از هند؛

شکل شماره ( .)3الگوی روابط ژئوپلیتیکی مبتنیبر تقابل در منطقه جنوب آسیا

کارشناسان نظامی معتقدند هر قدرتی که بتواند بر کشمیر تسلط یابد به ایالب توانالایی
خواهد رسید که بر تمامی هند ساللطه یابالد (رضالوی .)13 :1417 ،بالاایبحالال هنالد
تهدیدهای امنیتی خود را مشخص کرده است .به باور راهبردپردازان هندی ،در قالرن
 ،31تهدیدهای امنیتی ایب کشور یکی از حاال
 .1مناقشه کم شد

زیر خواهد بود:

با پاکستان بر سر کشمیر بالا احتمالال گسالترش یالافتب ایالب

منازعه؛
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره اول  بهار 3131

 .3خطر برخورد هستهای با چیب؛
 .4تروریسم در آسیای جنوبی.
براساس تاریخ نظامی و اندیشه نظامی حاکم بر هند ،ایب کشور هیچگاه «ضالربه
اول» را وارد نخواهد کرد .هندیها بر ایب باورند که هر کشوری که به سیاست ن دن
ضربه اول اعتقاد داشته باشد ،باید از توانمندی ضربه دوم خالود مطمالئب باشالد .ایالب
کشورها باید نیروی هوایی ،دریایی و زمینی قابل اعتمادی داشته باشالند (آقاجالانی و
عسگری .)33-31 :1431 ،اما دهلی نو رویکرد راهبردی خود را از «دفالا غیرفعالال»
باله «دفالالا تهالاجمی و فعالالال» تغییالر داده اسالالت (آقاجالانی و عسالالگری)31 :1431 ،؛
ازایبرو هند با ارتقای ظرفیتهای سختاف اری و نرماف اری خود تتش کرده خالود
را بهعنوان یک قدر

درحالظهور مطرح کرده و متناسب با ایب جایگالاه دسالتورکار

نویب دفاعی را سرلوحه کار خود قرار دهد .بهعنوان نمونه هند در فاصله سالالهالای
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 3117-3111ب رگ تریب واردکننده تسلیحا

متعارف بوده اسالت و در سالال 3111

هم با داشتب  11درصد از سهم جهانی تسلیحا
تسلیحا

متعارف در رتبه اول واردکننالدگان

مهم در جهان قرار گرفت ) (SIPRY Yearbook, 2012: 13و تتش کرده است

ایب موقعیت خود را ارتقاء دهد؛ بهنحویکاله در سالال  3113نیال بالا افال ایش سالهم
جهانی تسلیحا

متعارف به  13درصد ،رتبه اول واردکنندگی تسلیحا

متعارف در

جهان را حفظ کرده است ) .(SIPRY Yearbook, 2013: 10همچنیب براساس آمالار سالال
 ،3114هند از نظر دراختیار داشتب نیرو و تسلیحا

هستهای در مقالام ششالم جهالان

موشکهای کروز و بالستیک دارای قابلیت حمل کتهکهای هسالتهای اسالت .البتاله
شایان ذکر است که دکتریب هستهای هند مبتنیبر اصالل بازدارنالدگی معتبالر حالداقل
اسالالت

)Yearbook, 2013: 12-13

1

 .(SIPRYبنالالابرایب هنالالد مالالیکوشالالد بالاله یالالک بالالازیگر

ئواستراتایک عمده و سازنده در شطرنج سیاسی آسیا تبدیل شالود و ضالمب حفالظ
موازنه قدر

در برابر پاکستان ،به یک توازن قوای راهبردی با دیگر قدر ها دست

یابد و فعالیتهایی را در فراسوی آسیای جنوبی و اقیانوس هند انجام دهد.
چیب و پاکستان بهصور

دشمنانی نظالامی و بالا پیشالینه تالاریخی مالاجراجویی

نظامی بر ضالد هنالد ،در ضالمیر هندوسالتان نقالش بسالتهانالد و تغییالر اولویالتهالای
استراتایک امریکا بهسمت آنها میتواند اثر منفی بر هند داشته باشالد؛ ازایالبرو هنالد
تهدیدهای چیب و پاکستان را اولویتبندی کرده است .اگرچه تهدید چیب همالراه بالا
رشد اقتصادی و نوسازی نظامی درحال اف ایش است ،اما ایب بالهمعنالای کالماهمیالت
تصور کردن تهدید پاکسالتان نیسالت .وضالعیت داخلالی پاکسالتان بالیثبالا  ،توسالعه
اقتصادی بسیار کند و توسعه نیروی نظامی ایب کشور ،ضالمب اینکاله محملالی بالرای
رشد و پرورش تهدید تروریستی است و از سویی با سرمایهگذاری و حمایت چالیب
از پاکستان در اقداماتی مانند حمله استمآباد باله اقیالانوس هنالد و رونالد روبالهرشالد
توانمندیهای نظامی پاکستان ،تهدیالد امنیتالی ایالب کشالور را در اولویالت دسالتورکار
دفاعی و راهبرد امنیتی هند قرار داده است .از سالویی پاکسالتان ،در طالول تالاریخ ناله
چندان طوالنی خود ،همواره بر تهدید هندوستان ،مسئله بسیار کوچکتالر افغانسالتان
Minimum Credible Deterrent
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قرار دارد .در همیب راستا ایب کشور درحالال توسالعه و گسالترش انالوا جدیالدی از
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و نی خطر ایران تمرک داشته است.
پاکستان درمجمو برای مقابله با تهدیدهای هند یک اسالتراتای چهاربعالدی را
در پیش گرفته است:
 .1اتحاد با کشورهای ثالث برای موازنه با تهدید منطقهای هند؛
 .3نگهداری از یک قدر

نظامی متعارف ب رگ و توانمند برای محروم کالردن

هند از فضای استراتایک الزم برای ایجاد یک جنگ محدود؛
 .4توسعه یک استراتای نامتقارن برای محدود کردن هند در مسئله کشمیر؛
 .3توسعه ستحهای هستهای بالرای پیشالگیری از پیالروزی هنالد در یالک نبالرد
عمومی.
پاکستان در تتش برای برطالرف کالردن ضالعف خالود در زمینال فقالدان عمالق
استراتایک است .بهعنوان نمونه پاکستان در فاصله سالهای  3117-3111رتبه سالوم
واردکنندگان تسلیحا

متعارف در جهان را به خود اختصا

داد و در سالال 3111

هم با داشتب  1درصد از سهم جهانی ج ء واردکننالدگان اصاللی تساللیحا

مهالم در

جهان قرار گرفت ) (SIPRY Yearbook, 2012: 13و تتش کرده است ایب موقعیت خود
را ارتقاء بخشد ،بهنحویکه در سال  3113نی بالا افال ایش سالهم جهالانی تساللیحا
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره اول  بهار 3131

متعارف به  13درصد ،رتبه اول واردکنندگی تسلیحا

متعالارف در جهالان را حفالظ

کرده است ) .(SIPRY Yearbook, 2013: 10همچنیب براساس آمار سال  ،3114پاکسالتان
از نظر در اختیار داشتب نیرو و تسلیحا

هستهای در مقام هفتم جهان قالرار دارد .در

همیب راستا ایب کشور درحال توسعه و گسترش انوا جدیدی از موشکهای کالروز
و بالستیک دارای قابلیت حمل کتهکهای هستهای است .بهعنالوان نموناله در سالال
 3113عتوهبر انجام آزمایشهای موشکی بهمنظور بررسی بیشتر توانمندی هسالتهای
خود ،مجتم های تولید پلوتونیوم را در خوشاب و پنجاب نیال گسالترش داده اسالت
) .(SIPRY Yearbook, 2013: 12-13همچنیب پاکستان در تاریخ  11فوریه  3114موشالک
بالستیک زمیب به زمیب کوتاه برد خود را با موفقیت در یک پایگاه سری در خاک ایب
کشور آزمایش کرده است« .هاتف  »1یک موشک چندالیه بالستیک است که قابلیت
حمل کتهک هسالتهای را دارد و بالهمنظالور کالاهش تهدیالدهای پالیش روی امنیالت
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پاکستان و ارتقای برنامه تسلیحا

راهبردی کوتاه برد ایب کشور طراحی شده اسالت.

در اوایل فوریه  ،3111ارتش پاکستان با موفقیت موشک «هاتف ( »7بابر) را آزمایش
کرد که ایب موشک نی قابلیت حمل کتهک هستهای را داراست و بردی در حالدود
 471مایل دارد .ایب برد به ایب موشک اجازه مالیدهالد کاله از عمالق خالاک پاکسالتان
شلیک و شهرهای مهم همسایگان ایب کشور بهویاه هندوستان را هدف قرار دهالد و
میتواند موقعیت راهبردی پاکستان را که پیش از ایب در مقابل هندوسالتان تضالعیف
شده بود ارتقا دهد و به همیب دلیل آخریب آزمایش آن واکنش تحلیلگالران نظالامی و
پاکستان پیش از ایب موشکهالای راهبالردی میالانبالرد و دوربالرد بالا قابلیالت حمالل
ستحهای هستهای را در اختیار داشت که با همکاری چالیب و کالره شالمالی آنهالا را
ساخته بود (ماهنامه اطتعا

راهبردی ،اردیبهشت  .)77 :1411الزم به ذکر است که

هندوستان نی پیش از ایب و در سال  3111با همکاری روسیه ،موشالکی را آزمالایش
کرد که بردی  131میلی داشته و قابلیت حمل کتهک هستهای را نی دارا مالیباشالد.
ایب موشک مهم تریب موشک کروز هندوستان است و «پی.جی »11نالام دارد و قالرار
است تا سال  3111به نیروی دریایی و ارتش هندوستان تحویل داده شود.
اکنون اگرچه تکیه بر بازدارندگی ،محالور حفالظ امنیالت میالان هنالد و پاکسالتان
است ،اما منطق موازنه قدر

در روابط دو کشور همچنان پابرجاست .همانگونه که

حرکت هند بهسمت هسالتهای شالدن عامالل عمالدهای در تأکیالد و پیگیالری توانالایی
هستهای از سوی پاکستان بود ،زیرا هر دو کشور همالدیگر را بالهصالور

دشالمب و

تهدیدی امنیتی متصور هستند و علیرغم اینکه دارا بالودن توانالایی هسالتهای نالوعی
بازدارندگی و موازنه نسبی برای دو کشور پدید آورده اسالت ،امالا دو کشالور درگیالر
نوعی رقابت و بازی موازنه قدر

در مقابل یکدیگر هستند.

 .3موازنه قدرت در منطقه در پرتو نقش قدرتهای فرامنطقهای
در دوران جنگ سرد دو کشور پاکستان و هند درصدد ایجاد موازناله در برابالر دیگالری
بودند و سعیشان بر آن بود که با ن دیکی و مناسبا

با کشورهای امریکالا ،شالوروی و

تا حدودی چیب ایب تعادل را حفظ کرده و تداوم بخشند .رهبران هند بالر ایالب باورنالد
که وقتی متحد دیریب آنها (اتحاد جماهیر شوروی) مضالمحل شالده ،لالذا دلیلالی بالرای

چشمانداز موازنه قدرت در روابط هند ـ پاکستان در پرتو تحوالت اخیر  بهاره سازمند ،محمدرضا حقشناس و لقمان قنبری

مقام های دولتی هندوستان را در پی داشت .طبق گفتههای یکی از مقامهالای هنالدی،
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ادامه سیاستهای دوران جنگ سرد وجود ندارد .بهنظر میرسد در جهالان تالکقطبالی
بعد از جنگ سرد ،هند تصمیم گرفت تا در کنار امریکا بهعنوان تنها ابرقالدر

مالدعی

رهبری جهان قرار گیرد ) (Golwalk, 1999: 2-3و بنیانهای جدیدی بالرای ایالب سیاسالت
طراحی کرده و زمینه مشارکت استراتایک با ایاال متحده را فالراهم سالازد .وقالو 11
سپتامبر و حوادث بعد از آن ،به رغم تتش هنالد بالرای دسالتیابی باله اهالداف خالود بالا
پیشدستی پاکستان بهعنوان شریک و یار مقدم امریکا در تعقیب جنگ علیه تروریسالم،
تا حد زیادی آن کشور را در موض انفعال قرار داد .زیالرا هالدف هنالد بالر ایالب اصالل
استوار بود تا با همکاری با امریکا بهویالاه همکالاری نظالامی در افغانسالتان باله رقیبالان
دیرینه خود ،پاکستان و چالیب ضالربهای اساسالی وارد کنالد ،ولالی پاکسالتان در مسالابقه
همکاری با امریکا گوی سبقت را از رقیب دیرینش ربود .از انگی ههای مهالم پاکسالتان
در ن دیک شدن به ایاال

متحده ،ایجاد توازن در برابر رقیب قدرتمندی چون هنالد در

منطقه شبهقاره بوده است .اما نو موض گیریهای واشنگتب در قبال اختتفالا

دهلالی

نو ال استمآباد و تحوال صور گرفته در سیاست مبارزه با تروریسم از زمالان کشالته
شدن ببالدن در مه  ،3111نشان میدهد که اولویتهای کاخ سفید در رابطاله بالا هنالد،
پاکستان را در برآورده ساختب ایب هالدف ناکالام گذاشالته اسالت .آنگوناله کاله پالس از
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره اول  بهار 3131

عملیا

نظامی امریکا برای تسخیر پناهگاه اسامهببالدن در خاک پاکستان که به ایجالاد

بحرانی جدی در روابط دو کشور منجر شد ،و با تشالدید حمالت نظالامی باله منالاطق
سرحدی پاکستان و حذف ایب کشور از دور جدید مالذاکرا امریکالا بالا طالبالان ،ایالب
بحران تشدید شده است .از سوی دیگر گسترش روابط هند با امریکا خالود موجبالا
تغییر در وضعیت ئوپلیتیکی و موازنه قدر

بهسوی ایب کشور را در منطقاله جنالوب

آسیا فراهم کرده است .در ایب تغییر ئوپلیتیکی با تیرگالی روابالط دو کشالور امریکالا ال
پاکستان ،اکنون ایب رابطه جای خود را به محور هندوستان ال امریکالا در جنالوب آسالیا
داده است .از سوی دیگر رقابت استراتایک چیب با هنالد بسالتر مناسالبتالری را بالرای
ن دیکی استمآباد و پکب فراهم ساخته است .در کنار پشتوانههالای سیاسالی و امنیتالی،
شراکت راهبردی چیب و پاکستان و ن دیکی دو کشور ،عامل مهمی برای ایجالاد تالوازن
در برابر رقیب قدرتمندی منطقهای چون هند (و فرامنطقهای چون امریکالا رقیالب آتالی
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چیب) ،در منطقه شبهقاره بوده است .

 .3-0موازنه قدرت هند ـ امریکا

هند یک قدر

درحالظهور است که تتش خود را به تبدیل شدن باله یالک قالدر

جهانی مبتنی بر توان و رشد اقتصادی معطوف داشالته اسالت .ایالب کشالور بالا وجالود
مشکتتی در عرصه حکومتداری مطلوب ،در حال مطرح کردن خود در صالف اول
تصمیمگیران جهانی است و در سالهای اخیر به یک قدر

مهالم منطقالهای و یالک

بازیگر کلیدی جهانی در نظام بیبالملل تبدیل شده است و با سرعت قابلمتحظهای
با انعقاد پیمان هستهای میان امریکا و هنالد ،ایالب کشالور باله اولویالت سیاسالت
خارجی امریکا و تکقطب سازه ئوپلیتیکی جنوب آسیا تبدیل شده اسالت .امضالای
موافقتنامه هستهای غیرنظامی هند ال امریکا که هنالد را باله باشالگاه هسالتهای پیونالد
میزند ،دال بر پذیرش قدر
قدر

منطقهای هند از سوی امریکا بهمن له مهمتالریب قطالب

جهانی است که تا دیروز روابط چندان دوستانهای با هالم نداشالتند .در بیانیاله

کمیته روابط خارجی سنای امریکا ،رای  ،وزیر امور خارجه وقالت ایالاال

متحالده،

هند را بهمن له یک قدر

جهانی و منطقهای درحالظهور معرفی کرد کاله مالیتوانالد

حامی باثباتی برای ایاال

متحده در آسیایی باشد که بهسرعت درحالال تغییالر اسالت

) .(Schaffer & Mitra, 2005: 5-6درحقیقت هند از یک «غیرمتعهد هوادار بلالوک شالرق»
در دوران جنگ سرد به یک «شریک استراتایک» در دوران پالس از جنالگ سالرد در
روابطش با امریکا تبدیل شده است .اف ون بر ایب امریکا در برنامههای خود بهگوناله
ف ایندهای با مقاومتهای چیب و روسیه روبالهروسالت و بالا ن دیالک شالدن باله هنالد
میتواند پشتیبانی برای سیاستهای خود در قالاره آسالیا دسالتوپالا کنالد (شالفیعی و
ماندنی.)141 :1411 ،
به طور قط با ن دیک شدن هند به امریکا موازنه نیروها و قدر

در آسیا به نف

هند تغییر میکند زیرا کنار هم قرار گرفتب امریکا و هند و اپب و اسالترالیا بالهعنالوان
کشورهای دموکراتیک ،چیب را از میدان بهدر میکنالد .بالهطالور قطال سیاسالتهالا و
اقداما

هند بهعنوان یکی از ب رگتریب قدر های منطقه جنوب آسیا ،سیاستها و

انتخابهای راهبردی و اقداما

چشمانداز موازنه قدرت در روابط هند ـ پاکستان در پرتو تحوالت اخیر  بهاره سازمند ،محمدرضا حقشناس و لقمان قنبری

بهسمت تبدیل شدن به یک قدر

ب رگ پیش میرود.

کشورهای همسایه و حتی قدر هالای فرامنطقالهای

را که منافعی در ایب منطقه دارند تحت تأثیر قالرار مالیدهالد .در سالال  3111وزار
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امور خارجه وقت امریکا در گ ارشالی اعالتم کالرد کاله گالروههالای مخالالف منالاف ،
ارزشها ،تفکرا

و سیاست های امریکا که ایب کشور از آنان با عنوان تروریستهالا

یاد میکند دیگر در خاورمیانه متمرک نیستند و با شکلگیری محیطی مناسالبتالر در
جنوب آسیا در ایب منطقه متمرک شدهانالد .پالس از رویالداد  11سالپتامبر و حمالت
تروریستی در بمبئی ،امریکا متوجه شالد کاله بایالد نسالبت باله ایالب حالوزه از جهالان
بازنگری کند و مسلمانان افغانستان و پاکستان و آثار افراطگرایی بر صاللح و امنیالت
بیبالمللی توجه امریکا را به جنوب آسیا جلب کرد.
هر دو کشور هند و امریکا فعالیتهای گروههای استمی مبارز در افغانسالتان و
سرزمیبهای تحت کنترل پاکستان را بهمن له تهدید امنیت ملی خود قلمالداد کالرده و
ایب موضو دو کشور را متفقا به جبهه مشترکی علیه پاکستان سوق داد تالا حمایالت
خود را از ایب گروهها قط کند .ازایبرو دو کشور در مورد خطر بنیادگرایی ،مبالارزه
علیالاله تروریسالالم ،در جنالالوب آسالالیا و منالالاطق پیرامالالونی اشالالتراک نظالالر دارنالالد و ایالالب
موضوعا

موجب هم پوشی استراتایک بیب هند و امریکا شده است .همکاریهالای

امنیتی دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم ،و چالشهای متقابلی کاله دو کشالور از
ناحیه تهدیدا

تروریستی ( 11سپتامبر در ایالاال

متحالده و متعاقالب آن حملاله باله

فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره اول  بهار 3131

پارلمان هند در دسامبر  )3111با آن روبهرو هستند ،اشتراک مناف دو کشور را در به
حداقل رساندن تهدیدا

امنیتی از جانب گروههای تروریستی سازمانیافتاله آشالکار

ساخته است (صدوقی .)14-11 :1433 ،ایب تهدیدا

یک نالو همگرایالی منالاف را

بیب دو کشور در آسیا به ویاه در منطقه جنوب آسیا رقم زده است .مناف مشترک دو
کشور در مبارزه با تروریسم ،زمینه همکاریهای نویدبخشی را بهطور تالاکتیکی بالیب
دو کشور بهوجود آورده است ،که دربرگیرنالده تبالادل اطتعالاتی ،تقویالت و توسالعه
برنامههای آموزشی ضدتروریستی ،تبادل نظر پیرامون سایر همکاریهالای امنیتالی بالا
تمرک بر سایبر تروریسم و امنیت اطتعاتی ،بهبود نظاممنالد مراقبالت مالرزی ،شالامل
فروش تجهی ا

و فناوریهای پیشرفته ،اقدام علیه قاچاق مواد مخدر و داراییهالای

مالی تروریستها و تصویب و اجرای معاهده کمکهای دوجانبه است.
باراک اوباما در سفر اخیر خود به افغانستان تأکید کرد ،ارتش امریکا حمت
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به

مناطقی از پاکستان را تالا شکسالت القاعالده اداماله خواهالد داد .روابالط اسالتمآبالاد و

واشنگتب پس از عملیا

نظامی نیروهای ویاه امریکالا در خالاک پاکسالتان و کشالتب

ببالدن هر روز رو به تیرگی می گذارد .در کمتر از یک ماه بارها مقاما

کاخ سالفید

و سناتورهای کنگره امریکا دولتمردان پاکستان را تحت فشار قالرار دادنالد و از آنالان
خواستار پاسخ شفاف و قان کننده در رابطه با حضور اسامهبالبالدن ،سالرکرده گالروه
تروریستی القاعده در ن دیکی استم آباد شدند .باراک اوباما بتفاصالله پالس از اتمالام
عملیا

کماندوهای امریکایی در خاک پاکستان ،در گفتوگو بالا شالبکه تلوی یالونی

پاکستان از محل زندگی ببالدن در منطقه نظامی «ایبتآباد» باخبر بودند .اوباما تأکید
کرد که ببالدن حتما یک «شبکه حامی» در داخل پاکستان داشالته امالا نمالیدانالد آیالا
مقام های دولتی نی در ایب شبکه بودهاند یا خیر؟ تامداندلو  ،مشالاور وقالت امنیالت
ملی امریکا در سال  3111در اظهارنظری گفت« :چگونه ممکب اسالت بالبالدن پالنج
سال متمادی در مکانی نظامی زندگی کند ،اما مقاما

دولالت پاکسالتان از آن اطالت

نداشته باشند؟» .شماری از مقام هالای دیگالر امریکالا پالا را فراتالر از ایالب گذاشالتند و
خواسالالتار قط ال ارتبالالاط بالالا پاکسالالتان شالالدند ،یالالا گفتنالالد دسالالتکالالم تالالا زمالالانیکالاله
آصفعلیزرداری پاسخ مناسبی به ایب سرالها ندهد ،کمک ساالنه  4میلیالارد دالری
به ایب کشور قط شود .ایب در شرایطی است که دولت اوباما برای سال مالالی 3113
 4/3میلیارد دالر بودجه اضافی از کنگره درخواست کرده بود تا به استمآباد در امالر
مبارزه علیه تروریسم کمک کند .مقاما

پاکستان همواره از حضور ببالدن در خاک

خود اظهار بیاطتعی میکردند و حتی پس از مرگ وی نیال بالر ایالب موضال خالود
پافشاری داشتند .همیب امر بر تردید امریکا به صحت اظهارا

دولتمالردان پاکسالتان

یوسفرضاگدالنی ،نخست وزیر ایب کشور در مصاحبه با رسانههای داخلالی

اف ود.
و خارجی اعتم کرد که امریکا ما را متهم به ضعف اطتعاتی در مورد محل زنالدگی
ببالدن می کند ،اما ایب اتهام در قدم اول متوجه خالود آنالان اسالت .پالس از گیتنالی،
سلما بشدر معاون اسبق وزیر امور خارجه پاکسالتان نیال عملیالا

نیروهالای ویالاه

امریکا برای کشتب ببالدن را در خاک ایب کشالور «ب دالناله» توصالیف کالرد (حسالب

چشمانداز موازنه قدرت در روابط هند ـ پاکستان در پرتو تحوالت اخیر  بهاره سازمند ،محمدرضا حقشناس و لقمان قنبری

«سی.بی.اس» گفت :دولت زرداری باید تحقیق کند که کدامیالک از مقامالا

دولالت

میری.)1411 ،
اما دولت امریکا درنظالر دارد بالرای تنبیاله پاکسالتان کمالک نظالامی و مالالی باله
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استم آباد را قط کند ،تا تنبیهی برای پاکستانیها در اقدام آنها بالرای اخالراج مربیالان
ارتش شود که هدف از وجود آنها مقابله با شبهنظامیان بالود .قسالمتی از کمالکهالای
معلق شده نی شامل تجهی اتی بوده که پاکستان از دریافت آنها امتنالا کالرده اسالت و
شامل مسلسل ،مهما

و جلیقه ضدگلوله میشود .امریکا در نظر دارد ه ینههالایی را

کالاله بالالرای تقویالالت نیروهالالای پاکسالالتانی کالالرده اسالالت از ایالالب کشالالور بالالازپس گیالالرد
(فرهیختگان 31 ،تیر .)1411 ،همچنیب وزیر دفا جدید امریکا لئو پان تا گفت :باله
باور ما ایم الظواهری که پس از اسامهببالدن باله ریاسالت گالروه القاعالده منصالوب
شده در مناطق قبیله نشیب پاکستان زندگی میکنالد و انتظالار داریالم اسالتمآبالاد او را
هدف قرار داده و پیدایش کند .مستثنی کردن پاکستان در سفر دورهای اوباما به قالاره
کهب که شامل دیدار از هند ،اندون ی ،کره جنالوبی و اپالب بالود ،بالهطالور آشالکاری
سردی روابط میان واشنگتب و استمآباد را نشان میدهد ،مسئلهای که هند بالهشالد
از آن استقبال میکند .ایب موضو در گ ارش روزنامه امریکایی نیویورکتایم  ،پیش
از سفر اوباما به هند نی نم ود یافالت و مشالخص شالد کاله دولالت اوبامالا فشالارهای
بیشتری را بر پاکستان با هدف گسترش جنگ علیه طالبان و تشکیت

القاعالده وارد

می کند (روزنامه جمهوری استمی .)1411/13/33 ،شالاید کشالتب مالعمیر سالرکرده
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره اول  بهار 3131

طالبان افغانستان در شهر کویتاله توسالط نیروهالای پاکسالتانی ،نخسالتیب گالام دولالت
زرداری برای ترمیم مناسبا

استمآباد ال واشنگتب محسوب شود .اما امروزه از دیالد

دولت امریکا ،پاکستان مرک آموزش و سرچشمه تروریسم جهانی بهشمار مالیرود و
امریکا پاکستان را مانعی بر سر راه ایجاد دموکراسی در افغانستان میبینالد .بالا تبالدیل
شدن پاکستان به خط مقدم در جنگ با تروریسم ،امریکا و هنالد بالهسالوی همکالاری
بیشتر برای مبارزه با تروریسم کشانده مالیشالوند (شالفیعی و مانالدنی.)141 :1411 ،
هدالریکلدنفو  ،وزیر سابق امور خارجه امریکا در سفر به هند درحالی باله امضالای
قراردادهای نظامی و اقتصادی با دهلینو پرداخت که مواضال وی در قبالال پاکسالتان
نکتهای قابلتوجه در اظهارا

و سخنرانی وی میباشد که در حاشالیه آن باله نکالاتی

نظیر حضور عوامل حادثه  11سپتامبر در پاکستان ،معرفی عوامل پاکستانی بالهعنالوان
مسئوالن انفجار هتل بمبئی ( )37/1/1و با تأکیالد بالر تهدیالدا

18

القاعالده و طالبالان و

نقش پاکستان در ایب عرصه تتش کرده تا ادامه و حتالی توسالعه فعالیالت امریکالا در

افغانستان را توجیه کند .مواض کلینتون میتواند توجیهی برای جنایتهای گذشته و
حتی توجیه حمت

آینده آنها به خاک پاکستان باشالد .امریکالا در اندیشاله احالداث

پایگاه نظامی و تقویت موقعیت خود در هند است .ایالب سیاسالت زمالانی مالیتوانالد
اجرایی شود که فضای امنیتی منطقه گسترش یافته باشد .امریکالاییهالا بالا تأکیالد بالر
حضور سران تروریسم در پاکستان و افغانستان و مشارکت دهلی نو در مبارزه با آنها
برای امنیت منطقه ،برآنند تا تحرکا

امنیتی خود در هنالد را توجیاله کننالد .در سالفر

دستاوردی ب رگ برای کلینتون ارزیابی میشود (غفوری .)1411 ،اما پاکسالتان خالود
را در موقعیت یک بازیگر مهم در دوره انتقالی افغانستان مالیبینالد کاله باله او امکالان
میدهد هم منافعش را تضمیب کند و هم ماهیت حضالور مسالتمر امریکالا در منطقاله
جنوب آسیا را برای حفظ موازنه قدر

به نف خود شالکل دهالد و سالپس اطمینالان

حاصل کند که امریکا ،همانند سال  1131پاکستان را بهحال خود رها نخواهالد کالرد.
به عبارتی عتقه پاکستان به افغانستان در جهت ایجالاد امنیالت در آن کشالور نیسالت،
بلکه تنها در راستای بهدست آوردن امتیازهالای ئالوپلیتیکی بالرای آن کشالور اسالت.
ساختار ئواستراتایک حوزه سرزمینی پاکستان نامتوازن است و تالتش ایالب کشالور
برای رف فقدان عمق استراتایک بیشتر معطوف به افغانستان بالوده اسالت ،کاله خالود
عاملی برای اف ایش قدر

در برابر هنالد بالود .در ایالب مالورد نقالش ایالاال

متحالده

بهعنوان مداخلهگر مستقیم در صالحنه افغانسالتان در برقالراری تعالادل ئالوپلیتیکی و
بهنوعی موازنه قدر

در منطقه جنوب آسیا حائ اهمیت است.

اما امریکا از ایب مسئله هراس دارد کاله در سالالهالای آینالده پاکسالتان بخواهالد
سلطه بر افغانستان را به باالتریب حد ممکب برساند تا بتواند نفوذ هندیها را از بالیب
برده و خود را به عنوان ارباب بالقوه کشور همسایه تثبیت کند .ایالب نگرانالی وجالود
دارد که ایب سیاست پاکستان موجب جنگ داخلی در افغانستان شده و یالا مناقشالا
هند و پاکستان را دوباره احیا کند .منشاء ایب نگرانی به نقشهای متفاوتی برمیگردد
که هندیها به نسبت سال  1131کاله در افغانسالتان فعالال بودنالد ،درحالال ایفالای آن

چشمانداز موازنه قدرت در روابط هند ـ پاکستان در پرتو تحوالت اخیر  بهاره سازمند ،محمدرضا حقشناس و لقمان قنبری

هیتری کلینتون به هند ،دو کشالور امضالای توافقناماله امنیتالی را محقالق کردنالد کاله

هستند .تسلط پاکستان بر افغانستان سد نیرومندی در برابر هند است که بالا سالاخت
بندر گوادار در ساحل بلوچستان توسط چینیها ایب خطر بیشتر هم شده است .ایالب
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بندر ایب قابلیت را دارد که آبراههای مهالم هنالد را تهدیالد کنالد .در مقابالل هنالد نیال
بهنوبه خود میتواند با فشار آوردن بر پاکسالتان از طریالق کشالمیر و کالار بالا ایالاال
متحده ،مان نفوذ بیش از حد پاکستان در افغانستان شود .در مجمو میتالوان گفالت
مواض امریکا علیه پاکستان ازیکسو برای جلب رضایت دهلینو و از سالوی دیگالر
برگرفته از اهداف منطقهای امریکا بوده است .ماهیت خصمانه روابط هند و چالیب و
تفاهم استراتایک پکب ال استمآباد با درنظر گرفتب ایب واقعیت که هند تنها کشالوری
است که میتواند همپای با چیب ،با گسترش حالوزه نفالوذ خالود و مجهال شالدن باله
قابلیتهای نظامی ،حوزه و مأمنی اسالتراتایک بالرای امریکالا باشالد ،باعالث ن دیکالی
امریکا به هند (و عکس آن) شده است ).(Bhagabati, 2001: 4
 .3-1موازنه قدرت پاکستان ـ چین

بدون شک جهالتگیالری هالای سیاسالی و امنیتالی چالیب تالأثیرا

عمیقالی بالر نحالوه

شکلگیالری ئوپلیتیالک جهالانی و منطقالهای قالرن بیسالت ویکالم خواهالد گذاشالت.
همسایگی ایب کشور با پاکستان و نحوه تعامل دو کشور با یکالدیگر در مقابالل یالک
تهدید مشترک (هند) بر جایگاه منطقهای و بیبالمللی ایب کشور اثرگذار خواهد بود؛
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اگرچه هدف عمده پاکستان از ایب روابط حفظ موازناله در برابالر هنالد اسالت .چالیب
به ویاه در دوران جنگ سرد همواره متحد سنتی و استراتایک پاکسالتان بالوده اسالت
زیرا کشالور چالیب در راسالتای اجالرای سیاسالتهالای بازدارنالده خالود در منطقاله و
جلوگیری از برتری هند (متحد استراتایک شوروی در منطقه) ،به تقویت ایب کشور
بهویاه در بعد فناوری هستهای همت گمارد.
پالالس از وقالالو تحالالوال

یکجانبهگرایاناله امری کالا موجالب برخالی تحالوال

عمیالق در مناسالبا

اسالتراتایک

کشورهای همسایه در منطقه شد ،زیرا امریکا همواره دغدغه خاطر خود را در بخش
آسیای شرقی و نحوه مواجهه با چیب مالیدانالد ) .(Brodsgoard & Heurlin, 2002: 205از
سویی مقاما

هندی نگرانی خالود را از عتقالهمنالدی چالیب باله ارائاله تساللیحا

و

موشکهای هستهای باله پاکسالتان ابالراز کالردهانالد .خالودداری چالیب از حاللوفصالل
اختتفا
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ناشالالی از فروپاشالالی شالالوروی ،اعمالالال سیاسالالت

مرزی در هیمالیا و همچنیب ادعاهای گسترشطلبانه آن در بخالش شالرقی

مرزهای مورد اختتف بهعنوان چالشگر بالقوه بالیب مقامالا

دو کشالور بالاقی مانالده

اسالالت (ای ددوسالالت .)311 :1434 ،همچنالالیب هنالالد درصالالدد قطالال و کالالاهش روابالالط
حمایتگرایانه چیب و پاکستان و جلوگیری از جریان ارسال تساللیحا

اسالتراتایک

از سوی چیب به پاکستان اسالت .در مقابالل گسالترش روابالط هنالد بالا امریکالا خالود
موجبا

تغییر در وضعیت ئوپلیتیکی و موازناله قالدر

در منطقاله جنالوب آسالیا را

فراهم کرده است .در ایب تغییر ئالوپلیتیکی ،بالا تیرگالی روابالط دو کشالور امریکالا و
جای خود را به محور هندوستان ال امریکا در جنوب آسیا داده است.
در مقابل مقاما
سیاسی و متقا

استم آباد در پاسخ به تهدیدا

واشنگتب اقالدام باله سالفرهای

با رهبران روسیه و چیب کردند .آصف علی زرداری ،رئیسجمهور

سابق پاکستان برای دیدار با م ودف ،رئیسجمهور سابق روسیه به مسکو سفر کالرد
و گیتنی نخست وزیر سابق پاکستان راهی چیب شد .سفر زرداری نخستیب سفر یک
مقام بلندپایه پاکستانی پس از  41سال به روسیه بود و بسیاری از کارشناسان سیاسی
از ایب سفر بهعنوان ذوب شدن یخهای روابالط سیاسالی ال اقتصالادی دو کشالور یالاد
کردند ،آن هم در شرایطی کاله روابالط پاکسالتان و امریکالا باله تیرگالی گراییالده بالود.
زرداری در آکادمی عالی مدیریت «اسکولکوف» روسیه با اشاره به وقفاله طالوالنی در

روابط دوجانبه یادآور شد« :در دوران جنگ سرد و بهسبب امور نظامی شالوروی در
افغانستان ،استم آباد و مسکو دشمب یکدیگر محسوب می شدند ،اما اکنون آن دوران
پایان یافته ،باید گذشته را فراموش کنیم و صفحه تازهای در روابط روسیه و پاکستان
بگشاییم( )1و مهمتریب هدف مب از ایب سفر همیب است» .گیتنالی نیال در سالفر باله
چیب با هوجد تائو ،رئیسجمهور سابق چیب و و جدابائو ،نخستوزیر سابق ایالب
کشور دیدار و پیرامون تعمیق روابط و گسترش همکاریهالای دوجانباله گفالتوگالو
کرد .پاکستان در دوران جنگ سرد متحالد امریکالا محسالوب مالیشالد و هنالد متحالد
شوروی ،اما پس از فروریختب دیوار برلیب ،هند به دامان امریکا پناه بالرد و پاکسالتان
برای ایجاد موازنه تتش کرد به چیب و روسیه ن دیک شود .چیب در بحث هستهای،

چشمانداز موازنه قدرت در روابط هند ـ پاکستان در پرتو تحوالت اخیر  بهاره سازمند ،محمدرضا حقشناس و لقمان قنبری

پاکستان ،محور پاکستان ال امریکا (که در دوره جنگ سرد متحد اسالتراتایک بودنالد)

موشکی ،ساخت جنگنده و تجار  ،روابط خوبی با پاکسالتان دارد .حالدود 11هال ار
چینی در قالب  131شرکت در پاکسالتان باله فعالیالت مشالغولانالد و ارزش مبالادال
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تجاری دو کشور ساالنه  7/1میلیالارد دالر اسالت ،یعنالی برابالر بالا کمالک امریکالا باله
پاکستان برای  1سال .با وجود ایب حجم مبادال

دو کشور چیب و پاکستان تا سالال

 3111میتدی به  11میلیارد دالر خواهد رسید .چیب که حامی اصلی صنای هستهای
پاکستان محسوب میشود ،قرار است دو رآکتور 111مگاواتی برای ایب کشور بسازد
تا بخشی از نیازش به انر ی برطرف شود .بهدنبال مطرح شدن برخی تهدیدا

علیه

پاکستان بهویاه در بحث هستهای ،دولت چیب بهطور رسمی از ایب کشالور حمایالت
کرد .پکب هرگونه مداخل امریکا در پاکستان را اقدامی خصالمانه و حملاله باله چالیب
اعتم کرد و به امریکا هشدار داد حمت

خود را قط کنالد .در چنالد روز گذشالته،

بحثهایی پیرامون اهداف امریکا برای نابودی صالنعت هسالتهای پاکسالتان مطالرح و
حتی یک تبعه امریکایی در اطراف تأسیسا

هسالتهای ایالب کشالور دسالتگیر شالد و

تحلیلگران ،ایب واکنش چیب را به بحث هستهای مرتبط میدانند ،امالا دلیالل اصاللی،
بحث موازنه قدر

است .درحالیکه واشنگتب بهشد

تالتش مالیکنالد ،هنالد را در

برابر چیب تقویت کند ،پکب نی میکوشد پاکسالتان را در مقابالل امریکالا قالرار دهالد.
همچنیب پکب با استفاده از پاکستان ،تحریکا

طالبان و القاعالده در پشالت مرزهالای

خود و حتی در مناطقی چون تبت و سیبکیانگ را مهالار خواهالد کالرد .روسالیه نیال
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره اول  بهار 3131

می خواهد از ایب ظرفیت برای مهار طالبان و القاعده در آسالیای میاناله اسالتفاده کنالد.
بنابرایب پاکستان با درک موقعیت خود و منطقه و برای امتیازگیری از امریکا ،بهسوی
چیب و روسیه متمایل شده است (رحمانی .)1411 ،بدیهی اسالت کاله پاکسالتان هالم
بهدلیل موقعیت حساس جغرافیایی خود و تنشهای امنیتی با هند در جنوب آسالیا و
حفظ موازنه ،درصدد است با تقویت مناسبا

با کشالورهای روسالیه ،چالیب و حتالی

جمهوری استمی ایران ایب کفه موازنه قدر

را به نف خود ساماندهی کند.

پیمان هستهای امریکا و هند ازیکسو برای متوازن کردن قدر

روبالهگسالترش

چیب بهعنوان رقیبی استراتایک برای هر دو کشور متصور میشود و از سالوی دیگالر
به دلیل توجه امریکا به مبارزه با تروریسم و تبدیل شدن پاکستان به خط مقدم جبهاله
مقابله امریکا با تروریسم ،هند از نخستیب کشورهایی بود کاله از سیاسالت مبالارزه بالا
تروریسم بهعنوان تهدید امنیتی مشترک دو کشور پشتیبانی کرد .زیالرا هالر دو کشالور
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فعالیتهای گروه های استمی تنالدرو در افغانسالتان و سالرزمیبهالای تحالت کنتالرل

پاکستان را بهعنوان تهدیدی بر ضد امنیت ملی خود به شمار آورده و با یکالدیگر باله
پاکستان فشار میآورند تا حمایت خود را از ایب گروهها قط کند .ازایبرو همکاری
در مبالالارزه بالالا خیالال ش تروریسالالم در آسالالیا و تقویالالت همکالالاریهالالای اسالالتراتایک و
پیمانهای هستهای میان امریکا و هند سبب یک اتحاد گستردهتر و رفتر میالان دو
کشور ،فرصتهای اقتصادی تازه در زمینههایی ازجمله تجار  ،سرمایهگالذاریهالای
خارجی و اف ایش رشد اقتصادی ایب کشور خواهد شد(.)2

با واکاوی موازنهگرایی جدید قدر

در منطقه جنوب آسالیا مالیتالوان رگالههالایی از

تداوم و تغییر را مشاهده کرد .تغییری که از راهبرد نظامی ال امنیتالی هنالد و پاکسالتان
آغاز شده و به ماهیت موازنه پیچیده قدر

در ایب منطقه خواهد انجامیالد .در دوران

حاضالر در منطقالاله جنالالوب و جنالوب غربالالی آسالالیا نالوعی فضالالای رقابالالت تالالنشزا و
همکاریهایی استراتایک بر مناسبا

کشورهای هنالد ،امریکالا ،پاکسالتان ،افغانسالتان

چیب ،روسیه و ایران حاکم است .ازایبرو در منطقه جنوب آسیا نوعی موازنهگرایالی
جدید قدر

درحال شکلگیری است .تاکنون نیال گالامهالای مهمالی در ایالب زمیناله

برداشته شده و ایب امالر دسالتاوردهایی نیال بالرای ایالب کشالورها دربرداشالته اسالت.
درحقیقت وضعیت ایب منطقه دربردارنده معادله پیچیدهای از قالدر

اسالت .روابالط

دوستانه و همکاریهای هستهای و استراتایک امریکا با هند ازیالکسالو و تحالوال
اخیر در زمینه کشته شدن رهبر سازمان تروریستی القاعده و جهتگیری نوک پیکالان
اتهاما

حمایت از تروریسم و قصورا

در ایب زمیناله بالهسالوی پاکسالتان از سالوی

امریکا ،منجر به سردی روابط دو کشور شده و از سویی پاکستان درصدد بوده تالا بالا
یارگیری منطقهای و فرامنطقهای ،دستکم در سالطح منطقالهای بالهنالوعی باله موازناله
قدر

با رقیب دیرینه خود یعنی هند دست پیدا کند .ایب مسائل از عمدهتریب نتایج

معادله موازنهگرایی جدید قدر

در منطقه جنوب و جنوب غربی آسیا است.

در منطق موازنهگرایی جدید و پیچیده ،ایاال
اف ایش نقش هند در مناسبا

متحده تتش کالرده اسالت تالا بالا

جهانی دو هدف را دنبال کند .بر ایالب اسالاس تالتش

کرده است ازیکسو ،نقش چیب را بهعنوان یکی از قدر های جهانی در همالاهنگی

چشمانداز موازنه قدرت در روابط هند ـ پاکستان در پرتو تحوالت اخیر  بهاره سازمند ،محمدرضا حقشناس و لقمان قنبری

 .1شکلگیری موازنهگرایی جدید
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با تغییرا

الگویی نظام بیبالملل کمرنگ سازد و از دیگر سو ،سطح چالشگری هند

در مقابل پاکستان را اف ایش دهد .در ایب میان توافقنامالههالای امنیتالی و قراردادهالای
تسلیحاتی امریکا و هند که در سفر اوباما باله هنالد در  3111بسالته شالد ،در اجالرای
چنیب رویکردی تأثیرگذار بوده است .در مقابل دولالت پاکسالتان بالا درک رونالدهای
سیاسی جدید تتش میکند تا ورای تغییرا

در چگونگی سالطوح موازناله از سالوی

امریکا ،قدر های ب رگ دیگری همچون چیب و روسالیه را باله صالفحه ئوپلیتیالک
منطقه جنوب آسیا وارد سازد .برایب اساس دولت پاکستان تتش میکند تالا متحالدان
دیگری ،فراتر از متحدان سنتی خود بهعنوان موازنهگران جدیالد وارد منطقاله آسالیای
جنوب و جنوبی غربی کند .پیامد دیگری که ایالب الگالوی رفتالاری و موازناله جدیالد
قدر

میتواند داشته باشد ،بر ایالب مبنالا خواهالد بالود کاله منطقاله آسالیای جنالوبی،

منطقهای منحصر به دو قدر
تغییالالرا

هند و پاکسالتان اسالت ،ازایالبرو تمایالل بالرای ایجالاد

در چیالالدمان بالالازیگران و چگالالونگی موازنالاله از سالالوی امریکالالا ب الهعنالالوان

موازنهدهنده سوم به نف قدر

دیگر یعنی هند میتواند حضور موازنهگران دیگالری

همچون چیب و روسیه و حتی جمهوری استمی ایران را نی بههمالراه داشالته باشالد.
درواق پاکستان اگرچه رقیب ب رگ و دیرینهای چون هند را در کنار خود دارد ،امالا
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره اول  بهار 3131

از جانب دیگر با قدر

مهم دیگر منطقه یعنالی چالیب دارای روابالط بسالیار ن دیالک

است .چیب به دالیل رقابت با هند و نگرانی از رشد افراطگرایی مساللمانان اویغالور،
پاکستان را بهشد
تولیدا

تقویت میکند و در مقابالل پاکسالتان از بال رگتالریب خریالداران

چینی بهویاه جنگاف ارهای تولید چیب است (خبرگ اری ایرنا.)1411 ،

 .2جایگاه جمهوری اسالمی ایران در موازنهگرایی جدید
جمهوری استمی ایران در روابط با کشورهای جنالوب آسالیا (حالوزه شالرقی خالود)
عموما سعی داشته براساس اصول ثبا  ،تعامالل و تعالادل قالدر
تجربه نشان داده تداوم ثبا

عمالل کنالد .زیالرا

و امنیت در هر نظام منطقهای و بالیبالمللالی منالوط باله

درک مناف  ،دغدغهها و حضور و مشارکت تمامی اعضا و مسئولیتپذیری و ایفالای
نقش بایسته از سوی تمامی آنهاست (دولتیار .)17-13 :1431 ،امالا منطقاله آسالیای
جنوبی نی مانند بقیه مناطق پیرامون ایران ،یک صور بندی منازعه است .ئوپلیتیک
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بحران و تهدید در منطقه جنوب آسیا ،رقابت تسلیحاتی و بازدارندگی هستهای بالیب
دو کشور هند و پاکستان ،و شکلدهی همکاری امنیتی با قدر هالای فرامنطقالهای از
سالهای استقتل تا بهحال نه تنها مشکت
موازنه قدر

منطقه را حل نکرده ،بلکه بالر پیچیالدگی

و گسترش آن نی اف وده است .همکاری امنیتی ایب کشورهای آسالیای

جنوبی با کشورهای امریکا ،چالیب و روسالیه و تالتش هریالک از دو کشالور هنالد و
پاکستان برای ارتقای جایگاه خود و حفالظ موازناله در برابالر رقیالب خالود در سالطح
امنیت ملی جمهوری استمی ایران نی اثرا

قابلتوجهی دارد .دید و توجه ایران باله

منطقه آسیای جنوبی دیدی استراتایک است ،زیرا از آنجا که کشورهای ایالب منطقاله
ازجمله هند و پاکستان (به نسبت) کشورهایی روبهتوسعه بهشمار میآیند ،با تدبیر و
برنامهری یهای مناسب میتوانند بازارهای خوبی برای کاالهای ایرانی باشند .از ایالب
موارد صدور گاز ایران به کشورهای هنالد و پاکسالتان اسالت کاله در جهالت افال ایش
ظرفیت و تراز بازرگانی ،اقتصادی و امنیتی منطقه بهکار میآید و ایران با داشتب یالک
سیاست تعامل سازنده و اصولی در راستای دسالتیابی باله بازارهالای تالازه ،مالیتوانالد
زمینهای برای ایفای نقش در مناسبا

و مبادال

منطقهای و جهانی همسو بالا منالاف

ملی خود فراهم آورد .به همیب دلیل است که الگوی رفتاری ایالران طالی سالالهالای
گذشته مبتنی بر جلوههایی از مدیریت بحران در حوزههالای شالرقیاش بالوده اسالت.
الگوی مدیریت بحران را میتوان بهعنوان واکنشی در برابر بحرانهالای منطقالهای بالا
بازیگران بحرانساز دانست .ایب امر در ارتباط با کشورهای افغانسالتان و پاکسالتان از
کاربرد بیشتری برخوردار است .اگرچه تغییرا

سیاسی و سالاختاری در حالوزههالای

پیرامونی ایران شکل گرفته است ،امالا واقعیالتهالای منطقالهای بیالانگر آن اسالت کاله
زمینههای بحران هنوز وجود دارد .بنابرایب محیط مرزهای شرقی ایران طی سالهای
آینده همچون دوره کنونی با نمادهایی از بیثباتی نهفته همراه خواهد بالود و ایالب را
میتوان بهعنوان واقعیت بحرانی ئوپلیتیکی حوزههای شرقی ایالران طالی سالالهالای
آینده دانست .در چنیب شرایطی (وجود بحران) ،اجرایی سالاختب تعامالل سالازنده بالا

چشمانداز موازنه قدرت در روابط هند ـ پاکستان در پرتو تحوالت اخیر  بهاره سازمند ،محمدرضا حقشناس و لقمان قنبری

منطقهای منجر به شکلگیری نوعی موازنه پیچیده قدر

شده است کاله بالر منالاف و

محدودیتهای قابل توجهی همراه خواهد شد (محمالدی و متقالی .)177 :1433 ،امالا
درعیب حال ضرور های چنیب الگویی ایجاب میکند که جمهالوری اسالتمی ایالران
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الگوی روابط پیچیده و چندجانبه را در ارتباط بالا نیروهالای تأثیرگالذار منطقالهای در
پیش بگیرد .بنابرایب ضرور های امنیت منطقهای ایجاب میکند تا شکلبنالدیهالای
در روابط منطقهای مورد سنجش قرار گرفته و براساس ماهیت و نالو رفتالار

قدر

سیاسی هر کشور ،مبادر

به تعامل و موازنه کند .انجام تعامل و ایفالای نقالش و دارا

بودن جایگاه شایسته و بایسته برای جمهوری استمی ایران بدون توجه باله نقالش و
جایگاه هریک از بازیگران و می ان قابلیت آنالان در کالنشهالای منطقالهای مطلوبیالت
چندانی نخواهد داشت .ضرور های تعامل فعال و سازنده ایجاب میکند که ایالران
بهموازا

همکاری با کشورهای منطقه جنوب آسیا بر جلوههایی از رقابت منطقالهای

(با کشورهای منطقهای و فرامنطقهای) و موازنه قدر

در منطقه نی واقف باشد.

پیوند پاکستان با امریکا که دشمب درجه یک ایران محسوب مالیشالود ،پالس از
پیروزی انقتب استمی پیوسته عاملی تعییبکننده در مناسبا

و روابالط سیاسالی دو

کشور بوده است (عباسی .)113 :1471 ،مطالع مقایسهای مناسبا

پاکستان و ایالران

قبل و بعد از انقتب استمی نشان میدهد که با وجود ظرفیتها و امکانالا

بالالقو

همکاری ،بهویاه بستر مناسالب فرهنگالی و اقتصالادی بالرای گسالترش مناسالبا

دو

کشور ،روابط از شکل همکاری متقابلِ «بسالیار ن دیالک» در دور ر یالم محمدرضالا
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پهلوی( )3به روابط متقابلِ آمیخته با «همکاری و رقابت» در سالهای پس از انقالتب
استمی تحول یافته است  .در دو دهاله آخالر قالرن بیسالتم (قبالل از وقالو حادثاله 11
سپتامبر) ن دیکی آشکار پاکستان به ایالاال

متحالده ،حضالور امریکالا در پاکسالتان و

مناف متضاد دو کشور ایران و امریکا در منطقه ،اف ایش حمایتهالای گسالترده مالالی
عرب ستان ،امارا

و گاه عمان ،در تقابل استراتایک بالا ایالران و درنهایالت رقابالت دو

کشور در صالحنه افغانسالتان نقالش داشالته اسالت (حالافظنیالا )31 :1471 ،کاله خالود
تهدیدهایی از بعد امنیتی ،سیاسی ،اجتمالاعی و بالهویالاه اقتصالادی را موجالب شالده
است( .)4خط مشی خالارجی دو کشالور ایالران و پاکسالتان در مالورد مسالئلهای چالون
افغانستان (مسئله طالبان) حمایت و پشتیبانی لجستیک ال نظامی و سیاسی پاکستان از
گروههای تروریستی ازجمله گروه القاعده ،و اختتفا

مالذهبی شالیعه و سالنی نیال

موجالالب ایالالب کالالاهش سالالطح روابالالط طالالرفیب بالالوده اسالالت (کاویالالانی راد و ویسالالی،
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.)411:1431

درمجمو میتالوان گفالت همکالاری پاکسالتان و ایالران مالیتوانالد زمیناله حالل
اختتفا

میان دو کشور را فراهم آورد .متأثر از تحوال

اخیالر و سالردی و تیرگالی

روابط پاکستان و امریکا (کنشی بیشالتر تالاکتیکی تالا اسالتراتایک) و تقابالل ایالران بالا
()5

امریکا ،جمهوری استمی ایران میتواند از ایب فرصت پیشآمده (رسالتمی)1411 ،
استفاده کند و ضمب تأکید بر مناسبا
از ایب گسترش مناسبا

اقتصادی ،انر یمحور و تجاری بالا پاکسالتان،

بالهعنالوان واسالطهای بالرای کالاهش اختتفالا

منطقالهای و

مطلوب و برآورنده مناف ملی باشد بهرهبرداری کند .اف ون بر ایالب دولالت پاکسالتان
هم نسبت به منطقه جنوب آسیا عتقه بیشتری در ایجاد روابط با آسالیای مرکال ی و
خاورمیانه دارد.
مناسبا

سیاسی خصمانه دو کشور هند و پاکستان ،روابالط اقتصالاد و تجالاری

فی مابیب و در کل منطقه ،اقتصاد با پتانسیل آسالیای جنالوبی را در جهالت همگرایالی
خدشه دار و با حضور برتر هند از بعد تجاری و اقتصادی در منطقه ،اکثر کشالورهای
آسیای جنوبی (ازجمله پاکستان) را به برقراری روابط اقتصادی با کشورهای خالارج
از منطقه ترغیب کرده است .مهمتریب موان گسترش مناسالبا

کشالورهای واقال در

ایب منطقه موان سیاسی است .کشمکش و مناقشه سیاسی ،مرزی ،و حتی تهدیالدا
هستهای ،موانعی جدی بر سر راه روابط اقتصادی و تجاری در ایالب منطقاله اسالت و
دههها پس از جدایی پاکستان ،هر دو کشالور ،سیاسالتهالای اقتصالادی درونگالرا را
دنبال کردهاند .اما از زمان اکتشاف حوزه گازی عظیم پالارس جنالوبی ،دولالت ایالران
تتش خود را به منظور صادرا

بیشتر انر ی (گاز) توسعه بخشیده است .کشورهای

جنوب آسیا مانند هند و پاکستان با برخورداری از مناب اندک گاز طبیعی و تقاضالای
باالی انر ی در زمره بازارهای هدف ایران محسوب میشالوند .بررسالی و گفتگوهالا
پیرامون راهاندازی خط لوله گاز ایالران ال پاکسالتان از سالال  1111آغالاز شالده اسالت.
پرو ه ساخت خط لوله ایران ال پاکستان ال هند در سال  1113مطرح شد .بر پایه ایالب
خط لوله گاز ایران به هند از راه خشکی  3771کیلومتر قالرار دارد کاله  111کیلالومتر

چشمانداز موازنه قدرت در روابط هند ـ پاکستان در پرتو تحوالت اخیر  بهاره سازمند ،محمدرضا حقشناس و لقمان قنبری

میانمنطقهای و تقویت جایگاه و نقش خالود در منطقاله جنالوب آسالیا بالهنحالویکاله

آن در خاک ایران 711 ،کیلومتر در پاکستان و  111کیلومتر در خاک هند قالرار دارد.
ساخت ایب خط لوله ن دیک به  411میلیون دالر از ه ینه ساالنه انر ی هند میکاهد

11

و بیش از  111میلیون دالر ارز نصیب پاکستان خواهد شد.
ایران و پاکستان برای ساخت خط لوله انتقال گاز طبیعی از حوزه گازی پالارس
جنوبی به کراچی موافقتنامههایی را امضا کردهاند و پس از مالدتی ایالران اداماله پیالدا
کردن ایب خط لوله به هند را نی پیشنهاد کرد .با ایب پیشنهاد پاکستان میتواند هم از
گاز ایران بهره گیرد و هم از انتقال آن به هند سود ببرد .در آغاز دولت هند با توجاله
به اختتف دیرینه میان دو کشور چندان رغبتالی باله ایالب پالرو ه نشالان نالداد ،امالا از
ساخت یک خط لوله زیردریایی که میتواند امنیت بیشالتری داشالته باشالد ،اسالتقبال
کرد .از سال  1111سه کشور ایران ،پاکستان و هند مذاکرا
خط لوله را که نشانگر ایجاد تغییرا

مربوط به احالداث ایالب

عمده در سیاستهای منطقهای ایب دولالتهالا

بود پیگیری نمودند .صدور گاز طبیعی ایران به هند از راه پاکستان مالیتوانالد زمیناله
دگرگونی سیاستهای منطقالهای در آسالیای جنالوبی را فالراهم آورد (بهالروزیفالر و
حاجیمیرزایی .)113-111 :1431 ،هند یکی از ب رگتالریب بازارهالای درحالالرشالد
مصرف کننده انر ی در جهان است و توانایی جذب مناب جدید عرضه انر ی را نیال
دارا است .آمارها نشان میدهد که هند هماکنون چهارمیب مصرفکننده جهانی نفالت
است .ایب می ان مصرف انر ی مصرفی هند است کاله  71درصالد آن از تنگاله هرمال
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره اول  بهار 3131
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تأمیب میشود .پیشبینی میشود در آینده  11درصد از نفت مورد نیاز هنالد از ایالران
و تنگه هرم تأمیب شود .دو کشور توافقنامهای مبنیبر تأمیب روزانه  7/1میلیالون تالب
 LNGمورد نیاز هند را امضا کردهاند که تا  3131میتدی اجرا خواهد شد .پرو ه

ipi

1

نی با مشارکت پاکستان در دست اجرا است که احداث خط لوله گاز مشترک اسالت
).(Yasin-khan, 2009
پاکستان نقش بالقوه تأمیب کننده ایب بازار را ندارد ،اما مسیر تران یتالی بالالقوهای
برای تأمیب انر ی از ایران و آسیای مرک ی است .ایب مهم مستل م احداث یک خالط
یا دو خط لوله جدید و سرمایهگذاری کتن برای آماده شدن زیرسالاختهاسالت کاله
هم نویدبخش ثبا

سیاسی است و هالم احتمالال و امکالان عملالی شالدن اقتصالادی

پرو هها را تضمیب میکند .بهعنوان نمونه پرو های کاله توسالط ایالران و پاکسالتان در
Iran-Pakistan-India

1

انویه  3114پیشنهاد شد ،حدود  111تا  311میلیون دالر بالهلحالاظ تران یالت بالرای
پاکستان درآمد ارزی دارد (ع تی .)113 :1433 ،اگرچه دولت هنالد در مالورد امنیالت
عرضه گاز طبیعی از راه خط لوله نگران سیاستهای پاکستان اسالت ،امالا خالط لولاله
میتواند م ایای زیادی برای هر سه کشور دربر داشته باشد که مهمتریب آنها عبارتند
از:
 . 1ارزآوری برای ایران ،تنو بخشیدن به گاز صادراتی ایران و ارتقالای من لالت
.3تأمیب متنو و درازمد

مناب انر ی پاکستان ،دریافت حق تران یت بهعنالوان

منب درآمد تازه برای دولت آن کشور؛
 . 4م ایای ایب پرو ه برای هند همانند پاکستان ،اما نیاز ایب کشور به گاز طبیعی
بسی بیش از پاکستان است؛
 .3با توجه به موقعیت ئوپلیتیکی هند ،اجرای ایب پرو ه م یالتهالای تالاریخی
بسیاری دربردارد که یکی از آنها توافقی اسالت کاله میالان هنالد و پاکسالتان صالور
میگیرد؛
 .1اف ایش همبستگی سه کشور و ایجاد همگرایی ایب کشالورها و ایجالاد بسالتر
مناسب برای همکاری در دیگر زمینهها؛
 .1پیوند زدن مناف ملی کشورها ،کاهش مخالاطرا

سیاسالی و امنیتالی و ثبالا

سیاسی و اقتصادی در منطقه؛
 .7کاهش ریسک سرمایهگذاری در منطقه به همکاری منطقهای ،جذب سالرمایه
خارجی و شکوفایی اقتصادی منطقه جنوب آسیا کمک خواهد کرد.
ایب توان تأمیب انر ی در مناسبا
مناسبا
محاسبا

ئوپلیتیک میان قدر های جهانی در گستره

بیبالمللی جایگاه اثرگذاری خاصی به ایران میبخشد .بیگمان ایب امالر در
راهبردی رقیب جمهوری استمی ایالران ،کشالور ایالاال

متحالده ،جایگالاه

ویاهای دارد و ایب کشور نمیتواند نسالبت باله پیامالدهالای ئواکونومیالک مناسالبا
انر ی بیتفاو
و مناسبا

بماند .اگرچه جمهوری استمی ایران با اتخاذ سیاست نگاه به شرق

چشمانداز موازنه قدرت در روابط هند ـ پاکستان در پرتو تحوالت اخیر  بهاره سازمند ،محمدرضا حقشناس و لقمان قنبری

ئوپلیتیک ایران در مناسبا

ئواکونومیک جهانی و منطقهای؛

با کشورهایی ازجمله روسیه ،چیب و عضویت ناظر در سازمان همکالاری

شانگهای در وئب ( 3111هند و پاکستان) ،درصدد بهرهبرداری از آن برای مقابله بالا

19

هامالالونیگرایالالی امریکالالا برآمالالده اسالالت (حالالاجییوسالالفی .)131-131 :1431 ،ایالالب
ائتتفسازی ضدهامونیک همواره در سیاست خارجی ایران ،بهمن له یالک سالازوکار
موازنهسازی برونگرا علیه نیروهای هامونیک پیگیالری شالده اسالت .در دولالت نهالم
تقویت استراتای چندجانبهگرایی در سطح بیبالمللی و مقابله با یکجانبهگرایالی در
عرصه بیبالملل و گسترش همکاری با کشورهای مستقل و غیرمتعهد بهعنوان یکالی
از اهداف سیاست خارجی اعتم شد (دهقالانی فیروزآبالادی .)41-41 :1437 ،امالا بالا
توجه به تحوال

اخیر ازجمله تیرگی و سردی روابط امریکالا و پاکسالتان ،گسالترش

روابط بیب هند و امریکا و نقش روسیه و چیب در موازناله قالدر

در جنالوب آسالیا،

ایران باید به منظور ارتقای جایگاه خود در موازنه پیچیده قالدر

در منطقاله جنالوب

آسیا ن وعی سیاست و راهبالرد تعالاملی ال تقالابلی را سالرلوحه کالار خالود قالرار دهالد.
همان گونه که پرو ه خط لوله صلح بهلحاظ امنیت پرو ه در سرزمیب پاکسالتان ،هنالد
را نگران کرده و نگرانی هند تا جایی است که از ایالران خواسالته اسالت در صالور
قط گاز از سوی پاکستان ،نفت را به نرخ گاز برای هند تأمیب کنالد .بنالابرایب منالاف
اقتصادی هند در پرو ه خط لوله گاز ایران به هند در تضاد با منالاف

ئالواسالتراتایک

پاکستان است و ایب پرو ه به دشواری میتواند مناف پایدار هند و پاکستان را تالأمیب
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره اول  بهار 3131

کند (ع تی و ویسی .)31-33 :1431 ،بنابرایب تضادهای ایالدئولو یک و ئوپلیتیالک
هند با پاکستان و تا حدودی با ایران ،مسائلی را بهوجود آورده کاله منالاف تجالاری و
اقتصادی سهجانبه را متأثر ساخته است .عتوهبر ایب ،خط لولاله گالاز ایالران باله هنالد
به عنوان فرصتی استراتایک برای جمهوری استمی ایالران از عوامالل دیگالری ماننالد
روابط ایران ال امریکا و روابط امریکا ال هند متأثر میباشد.
اگرچه ایران با کشالورهای دیگالری کاله در جنالوب آسالیا تأثیرگذارنالد ازجملاله
روسیه و چیب دارای همکاریهای سیاسی ،اقتصادی ،انر ی و نظامی ال دفاعی اسالت
و ایب دو کشور بهنوعی در مسئله هستهای ایران بهعنوان یک وزنه تعالدیلکننالده در
مقابل فشارها و محدودیتهای امریکا در شورای امنیت عمالل مالیکننالد امالا امریکالا
سعی در همکاری با دیگر کشورها برای اعمال فشار و محالدودیت بیشالتر بالر ایالران
دارد .بهعنوان نمونه امریکا مخالف پیوستب هند به ایب خط لوله صلح است( .)6ایالران
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و هندوسالالتان ،در آغالالاز دومالالیب دوران ریاسالالتجمهالالوری جالالرج بالالوش ،بالالار دیگالالر

رای نیهایی را برای اجرایی کردن طرح خط لوله صلح آغاز کردند ،اما جالرج بالوش
توانست با رف تحریم اتمی سی ساله هندوستان و تأمیب نیازهای ایالب کشالور ،مالان
همکاری هند و ایران شود .عتوه بر ایب در جریان مذاکرا  ،پاکستان بهعنوان کشور
مسیر عبور خط لوله ،خواستار دریافت حق تران یت شالد و ایالب امالر هنالد را بالرای
انصراف از همکاری مصممتر کرد تا جاییکه در سپتامبر  3113از ادامه گفتوگو بالا
ایران و پاکستان سر باز زد .از سوی دیگر ،در روزهالای پایالانی سالال  ،3111دولالت
حوزه نفت و گاز پیوست و بر خوشبینیها در استفاده از ظرفیالت هنالد در شالورای
امنیت سازمان ملل متحد علیه اقداما

تحریمآمی واشنگتب علیه تهران خالط بطالتن

کشید .در همیب راستا بانک مرک ی هند در بیانیهای اعتم کرد که از ایب پالس بالرای
پرداخت بهای مواد خام وارداتی از ایران تسهیت

ارائه نخواهد کرد و پرداختهای

نفت وارداتی هند از ایران باید در خارج از چارچوب «اتحادیه پایاپای آسالیا» انجالام
شود (روزنامه جمهوری استمی .)1411/13/33 ،اعمال محالدودیتهالای تجالاری از
سوی هند برای خرید نفت از ایران متأثر از همراهی و همگامی دولت ایب کشور بالا
تحریم های یکجانبه امریکا علیه ایران ارزیابی میشود .هنالد در آسالتانه سالفر بالاراک
اوباما به ایب کشور نی تحریمهایی را علیه ایالران وضال کالرده بالود .افال ایش سالطح
همکاریهای تجالاری ،هسالتهای و اقتصالادی میالان دو کشالور از دیگالر مرلفالههالای
تأثیرگذار بر اجرای الگوی مشارکت استراتایک میان دو کشور است که بهویاه برای
هند میتواند بسیار سودمند باشد(.)7
تاریخچه مناسبا

ایران و هند نشان داده که از دیدگاه سیاست خالارجی هنالد،

ایران کشوری دارای موقعیت ئوپلیتیک بیهمتا ،قالدرتی متنفالذ در جهالان سالوم ،بالا
مناب غنی نفت و گاز و قالدر
برقراری مناسبا

منطقالهای مهمالی در آسالیای غربالی اسالت و ارزش

راهبردی را دارد .اما مواض اخیر ایب کشور در شالورای حکالام و

شورای امنیت و همراهی با امریکا در تحریم ایالران و همچنالیب برقالراری مناسالبا
هستهای و استراتایک آن با امریکا نشان داد که ایران تنها در یک محیط بیبالمللی و

چشمانداز موازنه قدرت در روابط هند ـ پاکستان در پرتو تحوالت اخیر  بهاره سازمند ،محمدرضا حقشناس و لقمان قنبری

هند در اقدامی همسو با امریکا ،بهطور رسالمی باله صالف تحالریمکننالدگان ایالران در

منطقهای غیررقابتی برای هند ارزشالمند اسالت (کاویالانیراد و ویسالی.)413 :1431 ،
ایران با هند دارای همکاریهای هستهای غیرنظامی و ماهوارههای فضالای نیال بالوده
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است و زمانیکه هند بهدنبال ایجاد رآکتور در ایران تحت نظار

آ انس بالیبالمللالی

انر ی اتمی بود با هشدار امریکا از ایب عمل منصرف شد .در زمیناله همکالاریهالای
مربوط به تکنولو ی ماهوارهای با ایران ،امریکا معتقد است ایب مسئله سبب میشالود
ایران در زمینه ساخت ماهواره و پیشرفت صنای موشالکی خالود از ایالب تکنولالو ی
بهرهبرداری کند( .)8بنالابرایب ،شالکلگیالری مشالارکت اسالتراتایک امریکالا بالا هنالد و
هم پوشی مناف دو کشور ،خود زمینه واگرایی روابط دو کشور ایران و هند را فراهم
آورده است .نقش امریکا در روابط میان ایران و سایر کشورها به ویاه هنالد در چنالد
سال اخیر همواره نقشی تعییبکننده و مخرب بوده است و بهنالوعی هنالد در روابالط
خود با ایران تحت فشار امریکا قرار دارد.
از سوی دیگر ،جمهوری استمی ایران از طریق اهرم انر ی (تالومم بالا ن دیکالی
روابط با پاکستان برای ایجاد موازنه در مقابل هند) سعی دارد ایالب کشالور را تحالت
فشار قرار دهد .در  13وئب  33( 3111خرداد  )1411روزنامه هندوسالتان تالایم بالا
اشاره به متقا

علیباقری ،معاون وقت شورایعالی امنیت ملی ایالران ،بالا مقامالا

هندی گ ارش داد« :تهران مشارکت هند در مذاکرا

خط لوله صلح را کنار گذاشالته

است ،هرچند هنوز اجرایی شدن پرو ه خط لوله صلح بالرای انتقالال گالاز ایالران باله
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره اول  بهار 3131

پاکستان و هند در ابهام قرار دارد ،موضو پرداخت وجه مورد نیاز برای خرید نفالت
ایران توسط هند با توجه به فشالار امریکالا بالر بانالکهالای خالارجی بالرای پرهیال از
نقلوانتقال مالی به ایران ،همچنان حلنشده باقی مانالده اسالت» .همچنالیب بالا وجالود
ادامه صادرا

پرداخت نمیکند و تاکنون بدهیهای نفتی هند به ایران از مرز 3میلیارد دالر گذشالته
است( .)11ایران هند را به تب دادن به فشارهای امریکا در قبال ایران و دنبالال نکالردن
استراتای مستقل متهم کرده و گ ینههای چیب و اروپا را بهجای هند برای صالادرا
گاز مورد توجه قرار داده است (دیپلماسی ایرانی )11(.)1411 /4/ 33 ،تا پیش از رفال
تحریم ،هند استفاده از مناب گاز ایالران را تنهالا راه تالأمیب انالر ی مالورد نیالاز خالود
میدانست اما همکاریهای هند و امریکا میتواند دهلی نو را از اتکاء باله تساللیحا
روسی نجا
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نفتی ایران به هند( )9ایب کشور هنوز وجهی بابت ایب خرید باله ایالران

دهد و بخش قابل توجهی از نیاز هند به انر ی را مرتف کنالد .هنالد بالا

کمبود شدید برق نی مواجه است و تقاضا برای برق در ایب کشور درحالال افال ایش

است .همکاری هستهای امریکا و هند سبب ن دیکی هر دو کشور شده است .با ایالب
اتحاد و همکاری ،هند تشویق میشود که به ابتکالار عمالل امنیتالی امریکالا (ازجملاله
سیاستهای مبارزه با تروریسم و کاهش نقالش پاکسالتان در ایالب زمیناله) بپیونالدد و
همچنیب به حمالایتش از امریکالا در برابالر فعالیالتهالای هسالتهای ایالران در آ انالس
بیبالمللی انر ی اتمی ادامه دهد .بهعبار

دیگر اف ایش ظرفیت هستهای غیرنظالامی

و همکاری های امریکا بالا هنالد ،نیالاز ایالب کشالور باله اتحادهالای گالازی و نفتالی بالا
 .)141 :1411ابتکار عمل برای انتقال سوخت و انر ی هستهای غیرنظامی از امریکالا
به هند همراه با ایجاد اعتماد متقابالل ،سالبب همکالاریهالای اسالتراتایک و تشالریک
مساعی دو کشور در حوزههالای گسالتردهای ازجملاله متالوازن کالردن قالدر
گسترش چیب (رقیب آتی هر دو کشور) بهعنالوان یالک قالدر
تغییردهنده معادله قدر

رو باله

نوظهالور آسالیایی و

در آسالیا ،تالأمیب منالاف امریکالا در منطقاله جنالوب آسالیا و

سرانجام مبارزه با تروریسم بهعنوان فصل مشترک تهدید امنیتی دو کشور در فضالای
پس از  11سپتامبر شده است.
همکاریهای اقتصادی جمهوری استمی ایران با کشورهای هند و پاکسالتان در
منطقه جنوب آسیا گرچه وسی تریب حوزه همتکمیلی اقتصادی سه کشور ایران ،هند
و پاکستان بوده و ایران برای تأمیب مناب مالی برنامههای توسعه ملی ،نیاز باله یالافتب
بازارهای قابل اتکا و باثبا

و مناسب برای مناب نفت و بهویاه گاز خود دارد اما بالا

توجه به قاعده بازی و حاکم بالودن منطالق موازناله قالدر

در مناسالبا

کشالورهای

منطقهای و فرامنطقهای ایب امر ،پیچیدگیها ،فرصتها و چالشهایی برای جمهوری
استمی ایران به دنبال داشته است .اگرچه پیش از تحوال

اخیر ،پاکسالتان جایگالاه و

عقبه و می بان حضور نظامی امریکا در کشالور خالود و افغانسالتان بالود و مهالمتالریب
چالش برای ایران در تحوال

ئوپلیتیک منطقه محسوب میشد ،اما بهدنبال سالردی

روابط دو کشور پاکستان و امریکا و از سوی دیگالر گسالترش مناسالبا

اسالتراتایک

هند و امریکا ،جمهوری استمی ایران باید نوعی عملگرایی را با توجه به تحالوال

چشمانداز موازنه قدرت در روابط هند ـ پاکستان در پرتو تحوالت اخیر  بهاره سازمند ،محمدرضا حقشناس و لقمان قنبری

دولتهای بهاصطتح شرور از نظر امریکا را کاهش خواهد داد (شالفیعی و مانالدنی،

منطقه در پیش گیرد.
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نتیجهگیری
همانگونه که بررسی شد ،جنوب آسیا از شکنندهتریب و بحالرانخی تالریب منالاطق جهالان
بوده و ایب خود زمینه بیثباتی و ناامنی را در بیب کشورهای منطقه سبب شده اسالت .باله
تعبیر دیگر فضای واق گرایی رقابتی و منطق موازنه قالدر در روابالط هنالد و پاکسالتان،
ئوپلیتیک بحالران و تهدیالد در منطقاله جنالوب آسالیا ،رقابالت تساللیحاتی و بازدارنالدگی
هستهای بیب دو کشور و گسترش همکاریهالای امنیتالی بالا قالدر هالای فرامنطقالهای از
سالهای استقتل تا بهحال ،نهتنها مشکت منطقاله را حالل نکالرده بلکاله بالر پیچیالدگی
موازنه قدر در ایب منطقه اف وده است .اگرچه تکیه بر بازدارندگی محور حفالظ امنیالت
میان هنالد و پاکسالتان اسالت ،امالا منطالق موازناله قالدر در روابالط دو کشالور همچنالان
پابرجاست و باعث شکلگیری بلوکبندیهای منطقالهای و بالیبالمللالی شالده اسالت .در
دوران جنگ سرد ،هند روابط ن دیکی با شالوروی داشالت و پاکسالتان یکالی از متحالدان
امریکا در چارچوب پیمان سنتو بود اما فروپاشالی شالوروی و حضالور امریکالا در منطقاله
آسیای جنوبی موجب تغییر عتیق ئوپلیتیکی کشورهای منطقه ازجمله هنالد و پاکسالتان
شد .ظهور گروه طالبان در صحن رویدادهای افغانستان در  ،1113حمایت مالی و نظالامی
و تسلیحاتی پاکستان از آنها ،و اتهام پاکستان به استفاده از تروریسم در سیاست خالارجی،
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره اول  بهار 3131

بهویاه آموزش و تجهی نظامی گروههای استمگرای جامو و کشالمیر ،تشالدید اخالتتف
پاکستان با هند را موجب شده است .وقو حادثه  11سپتامبر و حالوادث پالس از آن نیال
بر مناسبا

دو کشور هند و پاکستان اثرگذار بود.

روابط استمآباد و واشنگتب پس از عملیا نظامی نیروهای ویاه امریکالا در خالاک
پاکستان و کشتب ببالدن رو به تیرگی گذاشت و نشالان داد کاله در اسالتراتای مبالارزه بالا
تروریسالالم ،پاکسالالتان متحالالد غیرقابالاللاعتمالالاد و دردسرسالالازی اسالالت .امریکالالا بالالا اجالالرای
سیاستهای بعدی خود ازجمله قط کمکهای اقتصادی ،اتهاما بر پاکسالتان در زمیناله
مبارزه با تروریسم و مسالتثنی کالردن پاکسالتان در سالفر دورهای اوبامالا باله منطقاله ،رفال
تحریمهای هند ،انعقاد پیمان هستهای با هند و تقویت همکاریهای هسالتهای ،تجالاری و
سیاسی با ایب کشور نشان داد که ارزش استراتایک بیشتری برای هند نسبت به پاکسالتان
قائل است .در واکنش به ایب خطمشی امریکا ،بالدیهی اسالت کاله پاکسالتان هالم بالهدلیالل
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موقعیت حساس جغرافیایی خود و تنشهای امنیتی با هند در جنالوب آسالیا ،بالا تقویالت

مناسبا

با کشورهای روسیه ،چیب و جمهوری استمی ایران ایب کفه موازناله قالدر را

به نف خود ساماندهی کنالد .باله تعبیالر دیگالر ،ایجالاد تغییالرا در چیالدمان بالازیگران و
چگونگی موازنه از سوی امریکا بهعنوان موازنهدهنده سوم به نف قدر دیگر یعنی هنالد
میتواند حضور موازنهگران دیگری همچون چیب و روسیه و حتی ایران را نی بالههمالراه
داشته باشد .در دوران حاضر در منطقاله جنالوب آسالیا نالوعی فضالای رقابالت تالنشزا و
همکاریهای استراتایک بر مناسبا کشورهای هند ،امریکا ،پاکستان ،افغانسالتان ،چالیب،
قدر درحال شکلگیری است .نحوه موازنه قدر  ،تعامل ،پیشبینی و مواجهاله بالا هالر
نو جهتگیری احتمالی ایب کشورها برای ایران حائ اهمیت فراوانی است .با توجه باله
پیشبینی ناپالذیر بالودن محالیط امنیتالی جنالوب آسالیا و پیونالدهای امنیتالی و اسالتراتایک
قدر های منطقهای هند و پاکستان با قدر های فرامنطقهای ،نقالش و جایگالاه ایالران را
نمیتوان همیشه حداکثرگرا و یا همواره حداقلگرا تبییب کرد.
متناسب با ایب وضعیت و بحرانی بودن منطقه جنوب آسیا ،ایران برای حفالظ و
گسترش جایگاه خود در منطقه و مقابله با امریکا و دیگر کشورهای نالاهمسالو بایالد
نوعی ،خطمشی تعاملی ال تقابلی در پیش گیرد .اگر دولت کنونی و دولتهای آینالده
امریکا همچنان موض دولت کنونی یعنی ارجحیت دادن به هند را در منطقاله دنبالال
کنند ،چشمانداز محدودی برای ایفالای نقالش راهبالردی هنالد در محالیط اسالتراتایک
پیرامون ایران وجود دارد و جمهوری استمی ایالران بالا توسالعه روابالط بالا پاکسالتان
(دشمب دیرینه هند) و چیب (رقیب آتی هند) و شالناخت دقیالق قابلیالتهالای خالود
ازجمله موقعیت ئواکونومیک و ئواستراتایک ،میتواند از ایب اهرمهالا در راسالتای
کنترل روابط هند و امریکا در جهت مناف ملی خود بهرهبرداری کند .بهعبار

دیگر

با توجه به روابط هند و پاکستان ازیکسو و روابط امریکا و چیب بهعنوان دو کشور
رقیب در آینده ،ایران میتواند با گسترش روابط با پاکستان ،هند را در موض فشالار
و کنترل قرار دهد و از سوی دیگر با گسترش روابط استراتایک بالا چالیب بالهنالوعی
فشارها و تحرکا

امریکا را خنثی کرده و تعدیل کند .بنالابرایب جمهالوری اسالتمی

ایران باید منطق موازنه قدر
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روسیه و ایران حاکم است .ازایبرو در منطقه جنوب آسالیا نالوعی موازنالهگرایالی جدیالد

را در دو جهت (هند ال پاکسالتان) و (چالیب ال امریکالا)

تومم با نوعی سیاست عملگرا و پراگماتیستی بالا روسالیه در جهالت حفالظ امنیالت و
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مناف ملی خود بهکار گیرد .بهعبار

دیگر ،حفظ و اف ایش جایگاه ایالران در منطقاله

جنوب آسیا باید مبتنیبر اصل ائتتف باشد .اتخاذ راهبرد ائتتف و اتحاد تالاکتیکی و
بعضا استراتایکی با سایر بازیگران نوظهور و مرثر بهتریب چشمانداز را بالرای ایالران
در سطح منطقهای رقم خواهد زد .تعامل رقابتی با هند از ایب منظر مطرح شده است
که علیرغم شکلگیری مشارکت و همکاری اسالتراتایک ایالب کشالور بالا امریکالا در
دوران کنونی ،اتحاد استراتایک در درازمد

بیب هند و امریکا بعید بهنظر مالیرسالد

زیرا ایب امر با سیاست هند برای تبدیل شدن به یک قدر

بال رگ ازیالکسالو ،و از

سوی دیگر با اهداف امریکا مبنی بر جلوگیری از ظهور قدر های ب رگ بهویالاه در
آسیا (چیب و هند) تضاد دارد .بنابرایب نگارندگان بر ایالب باورنالد کاله ضالمب اتخالاذ
راهبرد اتحاد تاکتیکی با سایر کشورها از سوی ایران ،بهتریب و مرثرتریب نو راهبرد
خارجی کنونی ایران در روابط با هند میتواند خالطمشالی تعامالل رقالابتی (تالومم بالا
موازنهسازی ایران با پاکستان و چیب در مقابل هند) باشد.
شکل شماره ( .)٣چشمانداز موازنه پیچیده قدرت در منطقه جنوب آسیا و جایگاه جمهوری اسالمی ایران

امریکا
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هند

پاکستان

چین

جمهوری اسالمی ایران
روسیه

نمای موازنه قدرت
تعامل رقابتی( و یا سیاست پراگماتیستی)
تعامل سازنده و فعال(به نوعی سیاست ائتالف واتحاد)


 .1که مهمتریب رودخانههای پاکستان از آنجا سرچشمه میگیرد و ایب کشور به آن نیازمنالد
است.
 .3هند در سال  ،3117یک تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی داشالته اسالت .ذخیالره ارزی
ایب کشور حدود  411میلیارد دالر است و 11درصد جمعیت ایالب کشالور در سالب
کار کردن قرار دارند و یکی از کشورهای دوازدهگانه دارای بالیش از یالک تریلیالون
دالر درآمد میباشد .چنیب ظرفیت و توانمندیهایی است که هند را متمایل باله بالاز
تعریف مناف و روابط خود با دیگر کشورها نموده است.
 .4ایران پس از اعتم استقتل پاکستان در سال  ،1137اولیب کشوری بود که استقتل آن را
به رسمیت شناخت و شاه ایران اولیب رئیس کشوری بود که به پاکستان سفر نمالود.
و بعد از پیروزی انقتب استمی ،پاکستان در تحریم غرب علیه ایران شرکت نکرد
ودر جریان جنگ عراق وایران موض بیطرفانه اتخاذ و بندر کراچی در زمان جنگ
برای تخلیه بار در اختیار ایران بود.
 .3جایگ ینی قاچاق مواد مخدر به جالای فعالیالتهالای امنیالتزا و مثبالت اقتصالادی ،خالود
موجب فرار سرمایه از کشور ،نا امب بودن فضا برای سرمایهگالذاریهالای داخلالی و
جذب سرمایه های خارجی و تحتالشعا قرار گرفتب فعالیتهای اقتصادی در اثالر
حجم انبوه قاچاق و اف ایش ه ینههای ناشی از کنترل مرزها پیامد مرزهای تحمیلی
وشکننده است .جهالت اطالت بیشالتر ر .ک باله :بیگلالری ،محمالد( ،)1431بررسالی
ئوپلیتیک پاکستان بر امنیت جمهوری استمی ایران ،رساله دکتری ،دانشالگاه دفالا
ملی ،و حافظنیا ،محمدرضا ( ،)1431چالالشهالا در روابالط بالا همسالایگان ،تهالران:
انتشارا اندیشهسازان نور.
 .1با بروز اختتف میان ایاال متحده و پاکستان و قط کمالک  311میلیالون دالری امریکالا
به ایب کشور ،پاکستان با تحرک بخشیدن به دیپلماسی سیاسی خارجی خود تالتش
تازهای را برای گسترش همکاری با سایر کشورها بهویاه همسالایگان خالود شالرو
کرده است .در طول یک ماه گذشته آقای زرداری ،رئیسجمهوری پاکسالتان دو بالار
به ایران مسافر کرده ،همچنیب تتش میکند روابط خود را بالا کشالور چالیب نیال
گسترش دهد .ورود هواپیماهای بدون سرنشیب به آسمان کشور پاکسالتان و کشالتب
ببالدن ،رهبر القاعده؛ اتهام مقاما امنیتی عضالو آیاسآی باله حمایالت از طالبالان
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یادداشتها
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ازجمله مواردی است که به اختتفالا میالان امریکالا و پاکسالتان دامالب زده اسالت،
چراکه پاکستان خود را در جلوگیری از ایالب اقالدام باله دالیالل تکنولو یالک نالاتوان
میبیند و امریکاییها بدون توجه به مناف ملی پاکستان خود را محق مالیبیننالد کاله
برای برخورد با اعضای القاعده به هر اقدامی مستقل از آگاهی و همکاری مقامالا
پاکستان متوسل شوند .رستمی ،علی (« ،)1411/11/13تنگناهای پاکستان» ،باله نقالل
از:

http://fa.merc.ir/archive/article/tabid/62/articleType/ArticleView/articleId/
1344/--. Aspx.

 .1امریکا تتش کرده است که ضمب موافقت با ساخت خط لوله انتقالال گالاز میالان هنالد و
پاکستان ،گاز ایب خط لوله از ترکمنستان تأمیب شود.
 .7اوباما در سفر اخیر خود به هند از امضای قراردادهای تجاری به میال ان  11میلیالارد دالر
میان دو کشور خبر داد .براساس آمارهای رسمی موجود ،حجم مبالادال امریکالا و
هند در سال  3111میتدی بالغ بر  11میلیارد دالر بوده است که در ایب بیب ،موازنه
تجاری برای امریکا منفی بوده و حدود  7 / 3میلیارد دالر کسری نشان میدهد.

8. Indian Ministry of External Affairs "Sanction on Indian Atomic Scientists by
United State", May 17, 2006.

 .1در تاریخ  3مرداد  1411ایران اعتم کرد که صادرا نفت به هند بهدنبالال بالدهی بالاالی
ایب کشور به تعلق درآمده است« .صادرا نفت ایران به هند معلق شد» ،به نقل از:

http://www.tabnak.ir/fa/news/180381/.
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 .11آنگونه که وزار نفت ایران از توقف صدور مجوز برای صادرا نفت ایران به هنالد
از اول آگوست (11مرداد) در صور حالل نشالدن مشالکل دریافالت پالول نفالت از
هندیها صحبت به میان آورد« .ایران به هند هشدار داد» ( 37تیر  )1411به نقل از:

http://www.fararu.com/vdcdnx0j. yt0of6a22y.html.

 .11در حالیکه هند متمایل به اجرایی ساختب پرو ه خط لوله گاز ترکمنسالتان ،افغانسالتان،
پاکستان است ،مقاما دهلی نو نگرانیهالای امنیتالی را در مالورد خالط لولاله صاللح
مطرح میکنند و ایب درحالی است که موضو تأمیب امنیت در مالورد خالط لولالهای
که گاز ترکمنستان را به هند میرساند نی وجود دارد .اکنون با موضو گیری صریح
ایران در مورد حذف هند ،موضو تأمیب سرمایههای مورد نیالاز اجالرای خالط لولاله
صلح ،تأمیب امنیت و همچنیب صرف اقتصادی اجرای ایب پرو ه به مقصد پاکسالتان
مورد تردید قرار گرفته است .در مقام مقایسه هند با توجه به رشد اقتصالادی خالود
بسیار بیشتر از پاکستان به مناب گاز نیاز دارد .ایب درحالی است که در طالرح اولیاله
ایب پرو ه بنا بود استمآباد تنها از حق گمرکی ایب خط لوله بهرهمند شود .از سوی
دیگر اشاره ایران به چیب به عنالوان هالدف دیگالری بالرای صالادرا گالاز در حالالی
صور میگیرد که ایب کشور بهشد از سوی امریکا و متحالدانش بالرای محالدود
کردن روابط انر ی خود با جمهوری استمی ایران تحت فشار قرار دارد.

الف ـ فارسی
امریکا و هند در مسیر مشارکت استراتایک علیه ایران» ،روزنام جمهوریاسالمی(تاریخ
انتشار.)1411/13/33 :

http://www.jomhourieslami.com/1390/13900428/13900428.

فرهدخفگا  31 .تیر« .1411اف ایش تنش در روابالط واشالنگتب ال اسالتمآبالاد» ،دوره جدیالد،
شماره  11( ،111جوالی .)3111
آقاجانی ،احمد و محمود عسگری« .1431 .قدر افکنی هند و متحظههالای امنیتالی بالرای
جمهوری استمی ایران» ،فصلنام راهبرددفاعی ،سال هشتم ،شماره.41
اردستانی ،حسیب .1434 .تحوالتعم هنظامیجها  ،تهران :مرسسه تحقیقالا دفالاعی و
امنیتی.
ای ددوست ،مصطفی« .1434 .چالیب امالروز ،دسالتاوردها و آمالوزههالا» ،فصیلنام سداسیت
خارجی ،سال هجدهم ،شماره( 1پیاپی .)11
بهروزیفر ،مرتضالی و سالید محمالدعلی حالاجی میرزایالی .فالروردیب و اردیبهشالت .1431
«بازارهای جهانی گاز طبیعی و برنامههای صادرا گاز ایران» ،ماهنامی سداسییی
اقفصادی ،سال بیستم ،شمارههای  7و ( 3پیاپی .)333
حاجییوسفی ،امیرمحمد .1433 .سداستخیارجیجمهیوریاسیالمیاییرا درپرتیو
تحوالتمنطق ای(،)1991-1001تهران :دفتالر مطالعالا سیاسالی و بالیبالمللالی،
وزار امور خارجه.
حاجییوسفی ،امیرمحمد .تابستان « .1431ریشههای سیاست خارجی تعاملی ال تقابلی ایران
در دوره ریاستجمهوری دکتر احمدینااد» ،فصیلنام رهدافیتهیایسداسییو
بد المللی ،شماره .33
حافظ نیا ،محمدرضا .147 .وضعدتژئوپلدفدکیپنجیابدرپاکتیفا  ،تهالران :انتشالارا
الهدی.
حسیب پور پویان ،رضا؛ مجتهدزاده ،پیروز و زهرا احمدیپور« .1431 .بنیانهای جغرافیالایی
و ئوپلیتیکی روابط در شبهقالاره هنالد» ،فصیلنام مطالعیاتهیب قیارهدانشیگاه
سدتفا وبلوچتفا  ،سال دوم ،شماره پنجم.
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دولتیار ،مصطفی .بهار « .1431مدیریت امنیت پایدار در منطقاله خلالیج فالارس ،مشالارکت
ناتو :سازنده یا مخرب؟» ،فصلنام سداستخارجی ،سال بیست و چهارم.
دهقانی فیروزآبادی ،سیدجتل .زمستان « .1437جمهوری استمی ایران و نظالام بالیبالملالل
مطلوب» ،فصلنام رهدافتهایسداسیوبد المللی ،شماره .11
رحمانی ،قاسم« ،واکاوی تنشهای اخیر میان امریکا و پاکستان» به نقالل از سیایتخبیری
زما  ،تاریخ انتشار .1411/4/31
رستمی ،علی« .1411/11/13 .تنگناهای پاکستان» ،به نقل از:
http://fa.merc.ir/archive/article/tabid/62/articleType/ArticleView/articleId/
1344/--. Aspx.

سازمند ،بهاره؛ عظیمی ،ابوالفضل و علیاکبر نظری « .1431 .نظریه موازنه قدر والت  :نقد
و بررسی کارآمدی آن در عصر حاضر» ،فصلنام روابطخارجی،سال دوم ،شماره
چهارم.
شفیعی ،نوذر و زهرا ماندنی« .1411 .پیمان هستهای امریکا و هند :فرصتها و چالالشهالا»،
فصلنام اطالعاتسداسیواقفصادی ،دوره جدید ،سالال بیسالتوپالنجم ،شالماره
.334
شفیعی ،نوذر« .1431 .معادال سیاسی ال امنیتی در جنوب آسیا و تأثیر آن بر امنیت و مناف
ملی جمهوری استمی ایران» ،قابل دسترس در:

www.dr-shafie.ir/post-70.Aspx.
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ع تی ،ع اله .بهار  « .1433ئواکونومی انر ی و پیامدهای امنیتی آن بر سه کشالور ایالران،
پاکستان و هند» ،فصلنام سداستخارجی ،سال بیست و سوم ،شماره.1
غفوری ،قاسم« .1411 .تهدیدا هیتری علیه پاکستان» ،روزنامی جیامجیم ،باله نقالل از
سایت - http://bashgah.net/fa/content/show/35027 :تاریخ انتشار در سایت:
 41تیر .1411
فرزیبنیا ،زیبا .1434 .سداستخارجیپاکتیفا تیددیروتحیول ،تهالران :وزار امالور
خارجه.
سداستهناسی مبانیعلمسداست ،تهران :سمت.

قوام ،سیدعبدالعلی.1431 .
کاویانیراد ،مراد و هادی ویسی .بهار « .1431انتقال گاز ایران باله جنالوب و جنالوب شالرق
آسیا (فرصتها و تهدیدها)» ،به نقل از :مجموع مقاالتدومید گنگیرهانجمی 
ژئوپلدفدکایرا ؛جایگاهاییرا درنظیامژئوپلدفدیکقیر  ،11تهالران :انجمالب
ئوپلیتیک ایران.
محمدی ،منالوچهر وابالراهیم متقالی .زمسالتان « .1433دکتالریب تعامالل سالازنده در سیاسالت
خارجی کشور» ،فصلنام راهبردیاس ،شماره .3
مشیرزاده ،حمیرا .1431 .تحولدرنظری هایروابطبد الملل ،تهران :سمت.
«حذف هند از پرو ه خط لوله صلح» ،به نقل از:
http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/62/bodyView/13856/.
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