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نوع جهت گیری که هر کشور در محیط خارجی اتخاذ می کند می تواند بر منافع راهبردی و
کالن کشورهای دیگر به صورت های فرصت و محدودیت تأثیر گذارد .رابطه هند و جمهوری
اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست ،از این منظر نزدیکی هند به دوستان ایران می تواند به
عنوان یک فرصت ،با رقبای و دشمنان ایران می تواند باعث محدودیت هایی برای گسترش رابطه
ایران و هند شود .برای مثال ،دوستی سنتی هند با روسیه به عنوان فرصت ،همکاری نزدیک با
عربستان سعودی ،رژیم صهیونیستی و امریکا به خودی خود می تواند به عنوان یک محدودیت
برای توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه بین ایران و هند عمل کند .هدف این پژوهش بررسی آثار
و پیامدهای روابط خارجی هند برای جمهوری اسالمی ایران در محیط منطقه ای و بین المللی با
رویکردهای فرصت و محدودیت است .روش پژوهش مورد استفاده ،روش توصیفی-تحلیلی با
استفاده از داده های کتابخانه ای است.
کلید واژه ها :هند ،روابط خارجی ،ایران ،فرصت ،محدودیت
 -۱مقدمه
برای بررسی سیاست خارجی هند نسبت به جهان بیرون میتوان آن را به سه دوره زمانی تقسیم
کرد :در دوره اول که شامل سالهای  ۱۹50-۱۹60است سیاست خارجی این کشور با تأثیرپذیری
از رهبران دوره اول استقالل یعنی نهرو و گاندی بهسوی آرمانگرایی بلندپروازانه حرکت میکرد.
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در دوره دوم که فاصله زمانی بین سالهای  ۱۹۷0-۱۹80را در برمیگیرد سیاست خارجی هند
میزانی از واقعگرایی را به خود دید اما همچنان نیز به مبانی اصلی راهبرد عدم تعهد و جهان
سومگرایی پایبند بود .یکی از ویژگیهای این دوره ،وجهه ضد غربی و ضد استعماری هند است؛
از جنبش ملت فلسطین بهصورت قاطعانه حمایت میکرد و مایل به همکاری دیپلماتیک و سیاسی
با اسرائیل نبود .دوره سوم در سیاست خارجی هند از سال  ۱۹۹0میالدی و با فروپاشی شوروی
سابق بهعنوان یکی از دو ستون اصلی نظام بینالملل در دوران جنگ سرد شروع شده و تاکنون ادامه
دارد .در این دوره ،هند در تالش است تا از طریق راهبرد قدرت پل زننده ،با همه قدرتهای بزرگ
در نظام بینالمللی رابطه داشته باشد و از این طریق منافع سیاسی ،اقتصادی و امنیتی مورد نیاز خود
را تأمین کند .در سطح منطقهای نیز ضمن کاهش تنشها با همسایگان بهخصوص چین و پاکستان
بیشترین خویشتنداری را در اختالفات مرزی از خود نشان داده است.
 -۱-۱بیان مساله وسواالت تحقیق
سابقه روابط ایران و هند به اندازه تاریخ است .در واقع ایران تا سال  ۱۹۴۷میالدی با کشور هند
همسایه بود .پس از اینکه شبه قاره هند تجزیه شد پاکستان به عنوان کشور حائل مابین ایران و هند
قرار گرفت .در این دوره زمانی روابط دو کشور با فراز و فرودهای مختلفی روبرو بوده است .برای
مثال تا قبل از فروپاشی شوروی در سال  ۱۹۹۱در قالب جنبش عدم تعهد باهم همکاری می کردند.
بعد از  ۱۹۹۱و تغییر در رویکرد سیاست خارجی هند روابط دو کشور با فراز و فرودهای بیشتری
روبرو شده است .در حالی که هند در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ان.پی .تی را
نوعی اقدام تبعیض آمیز می دانست اما در تحریم های اعمالی شورای امنیت بر علیه جمهوری
اسالمی ایران مشارکت کرد .حال با این اوصاف پرسش اصلی پیش روی این پژوهش این است که
مهمترین فرصت ها و محدودیت های روابط خارجی هند برای جمهوری اسالمی ایران چیست؟
 -۲-۱اهداف و ضرورت تحقیق
نوع جهت گیری که هر کشور در محیط خارجی در پیش می گیرد می تواند فرصت ها و
محدودیت هایی را برای کشورهای دیگر به دنبال آورد .نوع جهت گیری که هند در سیاست خارجی
خویش به ویژه بعد از  ۱۹۹۱دنبال کرده است ضمن آنکه فرصت هایی را پیش روی دستگاه
سیاستگذاری ایران قرار داده باعث شده محدودیت هایی را برای این کشور به وجود آورد .این
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پژوهش تولید ادبیات در این حوزه برای استفاده دانشگاهیان و دیگر دست اندرکاران امر را به عنوان
مهمترین هدف خویش در دستور کار قرار داده است.
 -۳-۱پیشینه تحقیق
تحوالت سیاست خارجی هند توجه پژوهشگران حوزه روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای
را به خود معطوف کرده است .از جمله پژوهش های صورت گرفته در این حوزه عبارت اند از:
محمد کاظم سجاد پور و مهرداد پهلوانی در مقاله «جایگاه جمهوری اسالمی ایران در روابط
هند و ایاالت متحده امریکا» تالش کرده اند با نقد دیدگاههای مختلف ،جایگاه ایران در مناسبات
هند و امریکا را تبیین کنند(سجادپور و پهلوانی .)۱۳۹۱ ،شاهین در مقاله «بررسی و تحلیل سیاست
خارجی ایران و هند تا سال  »۱۳۹2با رویکردی تطبیقی حوزه های تعامل و تقابل در سیاست
خارجی دو کشور را مورد بررسی قرار داده است(شاهین .)۱۳۹2 ،مقاله «سیاست خارجی هند نسبت
به ایران :چالش های یک قدرت نوظهور» از ملیسا لویالنت به بررسی سیاست خارجی هند نسبت
به ایران با رویکرد توجه به مولفه های ژئوپلیتیک ،ژئواکونومیک پرداخته است ( Levaillant,
 .)2012سفیر سابق هند در قزاقستان یعنی راجیو سیکری در کتاب خویش تحت عنوان «چالش و
راهبرد :بازاندیشی سیاست خارجی هند» رویکرد منطقه ای سیاست خارجی هند را در مناطق
مختلف دنیا تحلیل کرده است .او در این کتاب ضمن بررسی دقیق سیاست خارجی هند در هر
منطقه از جمله خاورمیانه و ایران تالش می کند راهکارهایی را نیز پیش روی دستگاه سیاستگذاری
هند قرار دهد ( .)Sikiri, 2013از آنجایی که تاکنون هیچ پژوهشی به طور مستقل به بررسی
فرصت ها و محدودیت های روابط خارجی هند برای جمهوری اسالمی ایران نپرداخته این مقاله
درصدد است با رویکردی توصیفی-تحلیلی پیامدهای سیاست خارجی هند نسبت به ایران را مورد
کنکاش قرار دهد.
 -۲چهارچوب نظری و مولفه های تأثیرگذار بر سیاست خارجی هند
سیاست خارجی هند نسبت به جهان بیرون طی یک و نیم دهه گذشته دچار تغیرات بنیادی شده
است .این تغییر نگاه و اولویت أمر اقتصادی در سیاست خارجی باعث نزدیکی هند به قدرت های
بزرگ و حتی رقبای منطقه ای آن از جمله پاکستان و چین شده است .تغییر دیگری که در سیاست
خارجی هند اتفاق افتاده دوری گزیدن از ایده رهبری جهان سوم و رسیدن به این درک که ظرفیت
ظاهر شدن به عنوان یک قدرت بزرگ در نظام بین الملل را دارد است .اندیشه ضد غربی در سیاست
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خارجی هند به حاشیه رفته و این کشور به عنوان بزرگترین دمکراسی جهان بیشترین تعهد را به
ارزش های غربی بیرون از جهان یورو-آتالنتیک دارد .در نهایت تغییر جهت دیگر به حرکت از
آرمانگرایی به سمت واقع گرایی در قالب عملگرایی بوده است .آرمانگرایی طبیعتا مربوط به رهبران
دهه اول استقالل هند برای مثال جواهر لعل نهرو بود .رهبران جدید هند به مفهوم «سیاست قدرت»
توسل می جویند ( .)Mohan, 2006: 3-4با همه تغییر و تحوالتی که در راهبرد کالن سیاست
خارجی هند اتفاق افتاده مجموعه ای از عوامل وجود دارد که سیاست خارجی هند را در هزاره
سوم میالدی تحت تأثیر قرار می دهد .این عوامل عبارتند از:
رقابت منطقهای با چین و پاکستان :پاکستان چالشبرانگیزترین همسایه هند است زیرااختالفات جدی ارضی میان دو کشور بهخصوص در مناطق مسلماننشین جامو -کشمیر همچنان
پابرجاست .دارای توان نظامی ،هستهای و موشکی قابلتوجهی است و از اهمیت راهبردی برای
قدرتهای منطقهای و فرا منطقهای باهدف نفوذ به درون هند برخوردار است (.)Sikri, 2013: 38

حفظ سطح مناسبی از رشد اقتصادی :برای حفظ سطح مناسبی از رشد اقتصادی باید بهمراکز انرژی ارزان قیمت دست پیدا کند .هند در حال حاضر  ۷0درصد نفت و  50درصد از گاز
مورد نیاز اقتصاد داخلی را از خارج وارد میکند؛ در نتیجه وابستگی هند در این بخش باعث می
شود به سمت کشورهای دارای منابع نفت و گاز دنیا از جمله خاورمیانه ،افریقا و نیمکره غربی
متمایل شود (.)Eia, 2014
 توان هستهای و بازدارندگی :هند از طریق سیاست هستهای در تالش است تا ضمن ایجادموازنهای در برابر قدرت فزاینده نظامی – هستهای چین و پاکستان از گسترش سالحهای هستهای
در مناطق پیرامونی جلوگیری به عمل آورد.
کنترل جداییطلبی در مناطق مسلماننشین بهخصوص جامو و کشمیر :هند با در برداشتناقلیت بزرگ مسلمان در بخشهای شمالی و جنوب غربی و جداییطلبی آنها بهویژه در مناطقی
چون جامو و کشمیر همواره تالش کرده است تا رابطه توأم بااحتیاطی را با کشورهای مسلمان
منطقه خاورمیانه از جمله ایران ،عربستان سعودی ،مصر و ترکیه برقرار کند ( Kronstadt & et
.)al, 2010: 6-50
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رقابت میان احزاب سیاسی در هند :رقابت میان احزاب سیاسی یکی از مهمترین عواملتأثیرگذار بر سیاست خارجی هند است .با قدرت گیری احزاب چپ در این کشور مخالفتها با
رابطه نزدیک هند و امریکا شدت گرفت (.(Zain Hussain, 2011
عوامل هنجاری :سیاست خارجی هند تا مدتها متأثر از اصول پنجگانه «صلح هندی» یعنیاحترام به تمامیت ارضی همه کشورها ،عدم استفاده از زور ،عدم دخالت در امور داخلی دیگر
کشورها ،برابری و سود چندجانبه و همزیستی مسالمتآمیز قرار داشت ( Tocci & et al, 2008:

.)227
تنوع قومی مذهبی جامعه هند :در قانون اساسی هند  22زبان به رسمیت شناختهشده که دربخشهای مختلف جغرافیایی این کشور پراکنده هستند .از نظر مذهبی نیز از هر نوع مذهبی در هند
وجود دارد .برای نمونه 80 ،درصد از جمعیت این کشور را هندوها ۱۳/۴ ،درصد مسلمانان ،مسیحیان
 2/۳درصد ،سیخها  ۱/۹درصد ،جینها ،یهودیان ،زرتشتیان و بهاییان همگی  ۱/۹درصد از جمعیت
این کشور را تشکیل میدهند .با این ترکیب متنوع قومی – مذهبی در هند هر حزبی و گروهی که
قدرت را به دست بگیرند بایستی اینچنین مالحظاتی را مدنظر قرار دهند ( & Malone

.)Mukherjee, 2010:3
 -۳روابط خارجی هند در محیط منطقهای و بین المللی
 -۳-۱امریکا
سیاست خارجی هند نسبت به امریکا طی  5دهه گذشته تغییر و تحوالت زیادی را به خود دیده
و از یک رابطه عادی دیپلماتیک به سمت همکاری های نزدیک در حوزه های اقتصادی و سیاسی
حرکت کرده است .از جمله عواملی که باعث نزدیکی دو کشور میشود ترس هند از تروریسم
داخلی و بین المللی است .برای مقابله با چنین چالشهایی مجبور به همکاری با امریکا است .در
کنار مبارزه با تروریسم جلوگیری از گسترش سالحهای کشتارجمعی نیز به دغدغه مشترک دو
کشور تبدیلشده است( .)Banerjee, 2015: 1-7دو کشور در ارتباط با امنیت انرژی و مخاطرات
زیستمحیطی نیز دارای منافع مشترکی هستند .قرارگیری هند در منطقه اقیانوس هند و وابستگی
 60درصدی به منابع انرژی منطقه خلیجفارس به همراه افزایش بیسابقه در انرژی مصرفی باعث
شده هند در تالش برای همکاری بیشتر با کشورهایی باشد که در این رابطه نگرانیهای مشترکی
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دارند .از گذشته تاکنون هند در تالش بوده تا جای پایی را برای نفوذ در افغانستان به دست آورد.
حضور جدی امریکا بهعنوان قویترین کشور حاضر در افغانستان به هند اجازه میدهد تا در
افغانستان حضور داشته و منافع امنیتی خود را پیگیری کند ( .)Kronstadt & et al, 2010: 7-9به
همه مسائل فوقالذکر بایستی قدرت فزاینده اقتصادی و نظامی چین و تالش این کشور برای سلطه
بر آسیا و تحمیل هژمونی خویش را که البته دغدغه امریکا نیز می باشد افزود .در نتیجه دو کشور
از راهبردهای مختلفی برای کنترل و مهار چین از درگیریهای کوچک در مرزهای این کشور در
تبت و هیمالیا و نفوذ در مناطق مسلماننشین این کشور در سین کیانگ گرفته تا تالش برای براندازی
حکومتهای تحت نفوذ این کشور در افریقا و امریکای التین و اخالل در امر انتقال انرژی استفاده
خواهند کرد تا مانع قدرتگیری بیشتر آن شوند (.)Dormandy, 2008
 -۳ -۲آسیای مرکزی و روسیه
افراطیگری اسالمی در منطقه آسیای مرکزی و ترس از سرایت آن به مناطق پیرامونی این کشور،
حضور دشمنانی چون چین و پاکستان در منطقه از جمله مشکالت هند برای حضور در این منطقه
است .در نتیجه هند با حضور در منطقه آسیای مرکزی از سرایت ناآرامی به مناطق مسلماننشین
خویش جلوگیری به عمل آورد ()Laruelle, 2010: 45؛ بهویژه آنکه اقلیت مسلمان هند استقالل
کشورهای آسیای مرکزی از شوروی را بهعنوان یک الگو در نظر میگیرند .راهبرد «سیاست ارتباط
با آسیای مرکزی» با این هدف به دنبال نفوذ بیشتر هند در آسیای مرکزی است(.)zafar, 2015: 2
هند به واقع از این طریق در قالب بازی بزرگ جدید وارد آسیای مرکزی برای ایجاد موازنه می
شود( .)Mubeen & Bushra, 2015: 188به خصوص که چین از طریق سازمان همکاری
شانگهای منافع اقتصادی ،سیاسی و امنیتی را به پیش میبرد .عالوه بر این هند میتواند خود را
بهعنوان یک الگوی توسعه به کشورهای آسیای مرکزی معرفی کند؛ الگوی توسعه هند به خاطر
پیشبرد همزمان توسعه سیاسی و اقتصادی مورد توجه بسیاری از کشورهای درحالتوسعه قرار دارد.
همچنین تأمین نیازهای مقطعی هند از سوی کشورهای آسیای مرکزی بهویژه صنعت و فناوری
بهجای مانده از شوروی سابق همچنان میتواند بخشی از نیازهای هند را برآورده کند ( Laruelle,
.)2010, 20-21
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منافع هند و روسیه در قیاس با منافع هند و چین در آسیای مرکزی هم پوشانی بیشتری دارد به
خصوص که از زمان شکلگیری اتحاد جماهیر شوروی تاکنون مناسبات هند و روسیه دوستانه و
مثبت بوده و در حوزههای اقتصادی ،نظامی و سیاسی بهخوبی گسترش پیداکرده است .از حیث
نظامی دو کشور همکاریهای گستردهای در توسعه موشکهای برهما ،نسل پنجم بالگردهای
جنگنده و هواپیماهای مسافرتی چندگانه دارند .از نظر اقتصادی نیز دو کشور از نزدیک باهم
همکاری میکنند؛ بهطوریکه میزان تجارت دوجانبه در سال  20۱۳به بیش از  ۱2میلیارد دالر رسید
و دو کشور برنامه توسعه همکاری ها در همه زمینه ها را در دستور کار قرار داده اند .در بخش
انرژیهای صلحآمیز هستهای نیز روسیه شریک قابلاعتماد هند است .برای مثال نیروگاه برق هستهای
کودان کوالم بهوسیله روسها در این کشور ساخته شده و در سال  20۱۳تکمیل شد .دومین نیروگاه
هستهای نیز در حال ساخت است (.)Mohan, 2013, 17-32
 --۳-۳افغانستان
ثبات و امنیت در افغانستان باعث امنیت و ثبات داخلی در هند میشود .هند در ارتباط با
افغانستان درصدد است مانع از بازگشت طالبان به قدرت شود و رژیمی باثبات قدرت را در دست
گیر تا بتواند مسیری را از طریق افغانستان برای نفوذ در منطقه آسیای مرکزی ایجاد کرده و پیوندهای
اقتصادی با افغانستان را بهبود بخشد( .)K Nair, 2015: 6هند که فروپاشی طالبان در افغانستان را
بهعنوان یک دستاورد راهبردی برای خویش قلمداد میکرد در اجالس بن در سال  200۱که مربوط
به چارچوب کلی ساختار سیاسی و قانونی آینده افغانستان بود شرکت کرد و برخالف مواضع خود
در دوران جنگ سرد در حمایت از حضور شوروی در افغانستان از مواضع ایاالت متحده امریکا و
ناتو در این کشور حمایت کرد .عالوه بر تالش برای حضور نیروهای ناتو در افغانستان این کشور
در فرایند بازسازی افغانستان بهطور فعاالنه مشارکت دارد ( .)Price, 2013, 2-5در همین راستا،
هند با اختصاص  ۱/2میلیارد دالر کمک برای بازسازی افغانستان در دوره بعد از فروپاشی طالبان تا
سال  20۱۳نقش پررنگی را در بازسازی افغانستان بهویژه از طریق مشارکت در ساخت بزرگراه
زرنج – دالرام و نیروگاه برقآبی سلماء ایفا کرده است( .)K Nair,2015: 12همچنین هند در
تالش است تا با احیای نقش افغانستان در ارتباط بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی به حضور
خود در این افغانستان را پایدار کند ( .)Verma, 2010: 23مقابله با نفوذ بلندمدت چین و پاکستان
و ناتو در افغانستان از دیگر انگیزههای همکاری هند با ایران و روسیه در این کشور درگیر بحران
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است .این کشور نگران از حضور چین و پاکستان در افغانستان و تالش برای ایجاد ناآرامی در
کشمیر و مناطق مسلماننشین است (.)Laruelle, 2010: 83-84
-۳-4پاکستان
سیاست خارجی هند نسبت به پاکستان به خاطر ادعاهای مرزی میان دو کشور در منطقه جامو
و کشمیر و جنگهای پیدرپی همواره تهاجمی بوده است .آنچه برای هند اهمیت دارد این است
که تالش میکند تا موضوع کشمیر را به یک موضوع فرعی برای جهان بیرون تبدیل کند و آن را
منحصر به یک موضوع دوجانبه کند که از اهمیت زیادی برخوردار نیست؛ زیرا از این طریق قادر
خواهد بود از نقش کنشگران منطقهای و فرا منطقهای بهخصوص جهان اسالم در این مناقشه کاسته
و با دور نگه داشتن این کشورها از این مسئله و با توجه به نابرابری قدرت هند و پاکستان آن را به
نفع خود حلوفصل کند .از  ۱۹۴۷یعنی سال استقالل هند در تالش است از طریق تجهیز خود توان
بازدارندگی در برابر پاکستان را حفظ کند و از دستیابی این کشور به سالحهایی که باعث برهم
خوردن موازنه قوا شود جلوگیری کند ( .)Afshian, 2010با این وجود هند در دوره بعد از سال
 ۱۹۹0تالش کرده روابط مبتنی بر همسایگی صلحآمیزتری را نسبت به گذشته با پاکستان داشته
باشد .علی رغم درگیریهای مرزی تا سرحد یک مواجهه نظامی جدی ،با برگزاری اجالس دوجانبه
در سطح سران چهارچوبی برای صلح پایدار میان دو کشور ایجاد شده است .چهار دور گفتگو میان
دو کشور از  200۴تا  200۷برگزار شد که به تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور کمک زیادی
کرد ،از  2008دو کشور نسبت به حذف ویزا بین دو کشور به توافق رسیدند و از  20۱۱به بعد و
به دنبال برگزاری نشستهای مشترک روابط دو کشور به سمت و سوی همکاری بیشتر گرایش
پیدا کرده است (.)ali, 2015:367
-۳-5خاورمیانه
هند در قالب سیاست «نگاه به شرق» سعی در نزدیکی هرچه بیشتر به همسایگان جنوب شرقی
دارد و در قالب «سیاست نگاه به غرب» در تالش است رابطه مستحکمتری را با کشورهای منطقه
خاورمیانه برقرار کند و از تمرکز سنتی خود مبنی بر حمایت تاریخی از ملت فلسطین فراتر رود و
بر پیوندهای خویش با ستونهای اصلی منطقه یعنی ایران ،رژیم صهیونیستی ،ترکیه و دولتهای
عربی بیفزاید که این امر حکایت از واقع گرایی در سیاست خارجی هند دارد .به همین خاطر در
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این بخش رابطه این کشور با اسرائیل ،ایران ،عربستان سعودی و ترکیه به اجمال مورد بررسی قرار
میگیرد.
-۳-5-۱اسراییل
سیاست خارجی هند نسبت به اسرائیل را میتوان در قالب سه دوره طبقهبندی کرد :دوره اول
که از ابتدای تشکیل دولت یهودی یعنی از سال  ۱۹۴8تا  ۱۹۹۱را در بر میگیرد تحت تأثیر منافع
این کشور در خاورمیانه بهخصوص جهان عرب و رابطه با شوروی سابق قرار داشت .به خاطر قرار
داشتن اسرائیل در اردوگاه غرب و تأثیرپذیری هند از جنبش عدم تعهد همواره از آرمانهای ملت
فلسطین دفاع میکرد .در دومین دوره زمانی بعد از  ۱۹۹2با شروع روابط دیپلماتیک روز بهروز
رابطه میان دو کشور بهبود یافته است .فروپاشی شوروی و از بین رفتن الزامات جنگ سرد ،هند را
بهسوی همکاری بیشتر با اسرائیل سوق میداد .دوره سوم که عمدتاً شامل سالهای بعد از 2002
است رابطه دو کشور با فراز و نشیبهای فراوانی همراه شده است .آنچه در این دوران باعث
نزدیکی بیش از بیش دو کشور به هم شده رابطه با امریکا بهخصوص بعد از حمالت  ۱۱سپتامبر
 200۱است که در نتیجه آن سیاستمداران هندی به این نتیجه رسیدند که همکاریهای امریکا –
اسرائیل و هند تأمینکننده منافع سهجانبه است .آنها می دانند که البی یهودی اسرائیل در امریکا
نقش بیبدیلی در نفوذ بر دستگاه سیاست خارجی و مالی امریکا دارد .عالوه بر آگاهی از نقش البی
یهود نزد آمریکاییها هند بهخوبی آگاه است که میتواند از تخصص و فناوری اسرائیل در صورت
نزدیکی به این رژیم استفاده کند .بر طبق آمارهای بانک جهانی اسرائیل در سال  20۱2بیش از ۳6
میلیارد دالر صادرات کاال و خدمات داشته است که بیش از  ۱۱میلیارد دالر آن مربوط به کاالهای
دارای فناوری در سطح باال بودهاند ( .)The World Bank, 2014عالوه بر این دو کشور در
مورد آسیای مرکزی دیدگاهها و منافع مشترکی دارند .هر دو کشور تجهیزات نظامی به کشورهای
آسیای مرکزی صادر میکنند و منافع انرژی مشترکی در منطقه دارند .در تالش هستند تا نفوذ ایران
و عربستان سعودی در منطقه را محدود کنند بهخصوص دو کشور در این رابطه با روسیه نیز منافع
مشترکی دارند .بهعالوه پاکستان و تهدیدات متصور از جانب این کشور به یکی از دغدغه منطقهای
مشترک هند و اسرائیل تبدیلشده است .بحران کارگیل در  ۱۹۹۹که منجر به درگیری جدی میان
هند و پاکستان شد و ترس اسرائیل از روی کار آمدن یک دولت اسالمگرا در پاکستان باعث گسترش
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همکاریهای فنی و نظامی گسترده و افزایش فروش سالح از سوی اسرائیل به هند شد .ظرفیت
هستهای پاکستان تهدیدی مشترک برای هر دو کشور است ،بهویژه اگر نیروهای افراطگرا در پاکستان
قدرت را در دست بگیرند ( .)Sikri, 2013: 143-147هند سومین واردکننده بزرگ سالحهای
اسرائیلی بعد از ترکیه و چین است .امضای موافقتنامه همکاری فضایی میان دو کشور بیانگر عمق
و اهمیت این موضوع است .عالوه بر گسترش روابط نظامی روز به روز بر حجم رابطه اقتصادی
میان دو دولت اسرائیل و هند و افزوده میشود بهگونهای که از حیث اقتصادی نیز از میانههای دهه
 ۹0میالدی هند به بزرگترین شریک اقتصادی اسرائیل در آسیا بعد از چین و هنگکنگ تبدیل شده
است (.)Mea, 2015
-۳-5-۲عربستان سعودی
رابطه هند و عربستان سعودی به ویژه بعد از امضای اعالمیه ریاض تحت عنوان «عصر جدید
مشارکت راهبردی» بهسوی یک رابطه راهبردی سوق پیداکرده است( Millia Islamia, 2015:
)2؛ روز به روز بر حجم مبادالت اقتصادی – تجاری و بهخصوص انرژی میان دو کشور افزوده می
شود .هند در حال حاضر چهارمین شریک تجاری عربستان سعودی بعد از چین ،ایاالتمتحده
امریکا و امارت متحده عربی است .بهعالوه ،هند ششمین منبع بزرگ واردات عربستان سعودی با
 ۱2/۴درصد از واردات آن از آسیا در سال  20۱۳است .تجارت دوجانبه میان دو کشور به فراتر از
 ۳0میلیارد دالر رسیده است که بیش از  ۷برابر سال  2000میالدی است (Mumtaz, 2010: 2-
 .)4تالش برای حفظ رشد اقتصادی  ۷تا  8درصدی کنونی در طی دهههای آینده باعث شده هند
در پی شرکای راهبردی برای تأمین منابع انرژی باشد .به همین خاطر گرایش به سمت عربستان
سعودی بهعنوان دارنده بزرگترین ذخایر نفتی جهان از سوی سیاستمداران هندی افزایشیافته است
( .)Eia, 2014هند با برخورداری از  ۱60میلیون مسلمان که هرساله تعداد زیادی از آنها به مکه
برای حج سفر میکنند مجبور است مالحظات مربوط به این جمعیت عظیم را در نظر گرفته و به
دنبال رابطه مساعد با حکومت عربستان باشد .بیدلیل نیست که همه سفرای هند در عربستان
سعودی و همچنین سرکنسول این کشور از مسلمان این کشور انتخاب میشوند .بهعالوه عربستان
بهعنوان یکی از سه کشور قدرتمند منطقه خاورمیانه در کنار ایران و ترکیه ،بزرگترین استخدامکننده
هندیهای مهاجر در سطح جهانی و بهعنوان یکی از مدعیان اصلی رهبری جهان عرب نقش قابل
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توجهی را در راهبرد بلندمدت هند برای حضور در جهان اسالم بازی میکند .در کنار این موضوع
پیوستگی امنیت منطقه شبهقاره و خلیجفارس باعث شده هند تالش کند با مهمترین کنشگران منطقه
در جهت تأمین امنیت منطقهای همکاری کند .رابطه نزدیک پاکستان و عربستان سعودی نیز باعث
شده هند در پی دور کردن این دو کشور از یکدیگر باشد تا از این طریق باعث کاهش نقش عربستان
در حمایت از پاکستان بهویژه در مناقشه کشمیر شود (.)Sikri, 2013: 121
 -۳-5-۳ترکیه
سیاست خارجی هند نسبت به ترکیه نه آنچنان فعال است که منجر به رابطهای راهبردی با این
کشور شود نه آنچنان با نوسان همراه بوده که به تیرگی منجر شود؛ بنابراین در سطح یک رابطه
معمول دیپلماتیک باقیمانده است .حمایت ترکیه از مواضع پاکستان در کشمیر نیز در عدم تبدیل
رابطه دو کشور به یک رابطه راهبردی بیتأثیر نبوده است .با این وجود دو کشور ترکیه و هند دارای
منافع مشترکی در برخی از نقاط آسیا از جمله آسیای مرکزی و قفقاز هستند .از یک طرف هر دو
کشور به دنبال ایجاد ثبات و توازن در منطقه آسیای مرکزی و افغانستان هستند؛ از حکومتهای
موجود در منطقه حمایت کرده و خواهان توسعه اقتصادی و سیاسی در منطقه از طریق حکام کنونی
هستند؛ زیرا هند نگران از توسعه بیثباتی از آسیای مرکزی از طریق افغانستان به مناطق مسلماننشین
این کشور بهخصوص در کشمیر ،بنگال غربی و سایر مناطق است و ترکیه نیز بهعنوان یک دولت
سکوالر با گرایشهای پانترکی هرگونه بیثباتی بهخصوص در جبهه اسالمگرایی در منطقه را در
تضاد آشکار با مدل سکوالر حکومتی خود قلمداد میکند .در اجالسی که در سال  20۱2در آلما
آتی قزاقستان در ادامه مجموعه اجالسهای مربوط به افغانستان برگزار شد دو کشور بر ضرورت
ثبات و تأمین امنیت در افغانستان و حمایت از حکومت کنونی بعد از خروج نیروهای ناتو تأکید
ویژه داشتند .از طرفی دیگر نیز هند از نقش ترکیه در امور خاورمیانه آگاه است و با نزدیکی به این
کشور قصد دارد حضور پررنگتری در امور این منطقه راهبردی ایفا کند ( Kadioglu & et al,
 .)2010: 35-41از نظر اقتصادی نیز ظرفیتهایی در ترکیه وجود دارد که هند را ترغیب به
همکاری بیشتر با این کشور میکند .برای مثال ،ترکیه میتواند بهعنوان پلی برای صادرات کاالهای
تولیدی هند به اتحادیه اروپا عمل کند؛ هر دو کشور بهعنوان اعضای گروه جی  20یا گروه کشورهای
صنعتی میتوانند نقش فعالی را در عرصه اقتصاد بینالملل ایفا کنند (.)FICCI, 2014
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یکی از دالیل تالش هند برای نزدیکی به ترکیه دور کردن این کشور از پاکستان و تقویت موضع
خویش در کشمیر از این طریق است (.)Ozkan, 2010: 7-10
 -4بحث و تحلیل
 -4-۱فرصتهای پیش روی ایران
جهتگیری سیاست خارجی هند با قدرتهای منطقهای و فرا منطقهای و الگوهای دوستی و
دشمنی حاصل از این رابطه میتواند واجد فرصتهایی برای ایران باشد که در ادامه به برخی آنها
اشاره میشود.
 -4-۱-۱نزدیکی به روسیه با هدف ایجاد جهان چند قطبی
راهبرد هند برای ایجاد جهانی چندقطبی از طریق راهبرد نیروی «پل زننده» بین قدرتهای
بزرگ نظام بینالملل یعنی ایاالتمتحده ،چین ،روسیه و اتحادیه اروپا و تبدیل جهان به چندقطبی
به خاطر دمکراتیکتر شدن نظام بینالملل فضای مانور بیشتری را در قیاس با جهان تکقطبی و
هژمونیک برای قدرتهای منطقهای همچون ایران از طریق دوری و نزدیکی به هریک از این قطبها
به وجود میآورد؛ بنابراین تبدیلشدن هند به یک قدرت بزرگ و حاکم شدن فضای چندقطبی در
بلندمدت باعث تأمین منافع ملی ایران خواهد شد .بهخصوص که هند از جایگاه برجسته ژئوپلیتیک
ایران در نظام بینالملل کنونی بهطور عام و نظام منطقهای آسیای مرکزی از طرف دیگر برخوردار
است .در حال حاضر در محافل سیاسی و دانشگاهی این بحث مطرح است که هند در مسیر تبدیل
شدن به یک قدرت بزرگ است زیرا این کشور همچون چین از مؤلفههایی چون جمعیت باالتر از
 ۱میلیارد ،پیشرفت اقتصادی چشمگیر و شرکای تجاری قدرتمند همچون امریکا ،چین ،روسیه و
اتحادیه اروپا و ظرفیتهای نظامی رو به رشدی برخوردار است .هند تالش میکند در نهادهای
چندجانبه بینالمللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد حضور جدی داشته باشد .این کشور
تا پایان سال  20۱۳سومین کمککننده به عملیات حفظ صلح شورای امنیت سازمان ملل متحد بود؛
بهطوریکه در  ۴۳عملیات حفظ صلح با مجموع  ۱60هزار سرباز مشارکت جدی داشته است
( .)Mohan, 2013: 2-4سازمان همکاری شانگ های و رژیمهای منطقهای مانند سارک ،ارتباط
با آ سه آن و عضویت در بریکس ،جهانی چندقطبی ایجاد کند.
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 -4-۱-۲اشتراک دیدگاه در امور افغانستان
ایران و هند در ارتباط با افغانستان نیز دیدگاه مشترکی دارند .دلیل همکاری ایران و هند در امور
افغانستان بایستی در قالب رقابت منطقهای و همکاری میان چین و پاکستان دیده شود .آنچه باعث
سوءظن پاکستان شده سرمایه گذاری هند در بندر چابهار ایران و نگرانی پاکستان از استفاده هند از
این بندر بهعنوان پایگاهی برای نیروی دریایی و تهدید علیه امنیت ملی این کشور است .متقابالً هند
نیز نگران حضور چین در کنار مرزهای این کشور از طریق توسعه بند گواتر پاکستان در اقیانوس
هند است زیرا قرارگیری گواتر در جنوب غربی منطقه بلوچستان پاکستان و منتهی علیه خلیج عمان
و تنگه هرمز باعث تبدیل آن به یک بندر راهبردی شده است (.)Laipson, 2012: 2-3
گرچه هند به خاطر نگرانیهایی که از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان داشت تالش
میکرد تا با همراهی نیروهای ائتالف به رهبری ناتو به حضور و سلطه این گروه بر افغانستان پایان
دهد اما تمایلی به تداوم حضور امریکا و قدرتهای غربی از طریق ناتو در افغانستان ندارد زیرا هند
چنین حضوری را برخالف منافع ملی و امنیتی خود قلمداد میکند (.)Laruelle, 2010: 53
بنابراین این نوع نگرش هند باعث ایجاد فرصتهایی برای ایران میشود؛ زیرا ایران نیز مایل به
حضور و نفوذ قدرتهای فرا منطقهای و منطقهای از جمله ناتو و پاکستان در مناطق پیرامونی از
جمله افغانستان نیست (.)Tiwari, 2015:6
-4-۱-۳وجود اختالفات جدی این کشور با پاکستان
هندیها بهخوبی آگاه هستند که پاکستان در آینده همچنان به آشتیناپذیری با هند ادامه خواهد
داد؛ بنابراین با نزدیکی به قدرتهای منطقهای و فرا منطقهای تالش خواهد کرد تا بهنوعی این
کشور را کنترل کند ( .)Afshian, 2010وجود اختالفات جدی مرزی و رقابتی راهبردی میان دو
کشور برای تسلط بر منطقه شبهقاره و اختالفات مربوط به منابع آبی که از هند سرچشمه گرفته و
وارد پاکستان می شود به خصوص اختالفات دو کشور در ارتباط با معاهده Ebert ( ۱۹60
 )Stiftung, 2015: 6باعث خواهد شد تا حسی از بدبینی همراه با سوءظن شدید نسبت به
اقدامات یکدیگر در منطقه شبهقاره ادامه داشته باشد .همین امر تبدیل به فرصتی تاریخی برای ایران
شده است .تلقی هند از پاکستان بهعنوان یک تهدید جدی باعث خواهد شد این کشور وارد ائتالف
با قدرتهای منطقهای و فرا منطقهای شود .ایران با برخورداری از یک موقعیت ژئوپلیتیک و داشتن
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مرز مشترک با پاکستان تبدیل به یک فرصت تاریخی برای هند میشود تا با نزدیکی به ایران سعی
در کنترل پاکستان داشته باشد.
 -4-۱-4وجود اختالفات جدی این کشور با چین
هند و چین در حال حاضر بهعنوان رقبای جدی محسوب میشوند که تالش دارند تا نظمی
دلخواه در منطقه آسیا ایجاد کنند؛ چینیها مایل به حضور و نفوذ قدرتهای بیرونی در آسیا نبوده
و در پی ایجاد نظامی تکقطبی در آسیا هستند؛ در مقابل هندیها که از سلطه چین بر کل آسیا
نگران هستند قصد دارند تا با باز کردن پای قدرتهای فرا منطقهای از جمله امریکا در بخشهایی
از آسیا از جمله آسیای جنوب شرقی ،افغانستان و منطقه شبه قاره توازن قوا در منطقه را به سود
خود تغییر دهند .عالوه بر تالش برای ایجاد جهانی تک قطبی در آسیا از سوی دو کشور ،آنچه
باعث تیرگی بیشتر رابطه چین و هند شده حمایتهای چین از پاکستان است ( Southerlan,
 .)Matthew & Et al, 2014: 7اختالفات میان دو کشور هند و چین در مورد حضور قدرتهای
منطقهای در آسیا باعث ایجاد فرصتهای جدیدی در سیاست خارجی ایران میشود؛ زیرا ایران نیز
بعد از انقالب اسالمی سال  ۱۹۷۹مایل به حضور قدرتهای فرا منطقهای از جمله امریکا و ناتو در
مناطق پیرامونی از جمله در خاورمیانه و آسیای مرکزی قفقاز نیست .چین با رویکردی شبیه به ایران
میتواند بهعنوان یک ظرفیت برای سیاست خارجی ایران در نظر گرفته شود که با نزدیکی بیشتر به
آن در قالب ائتالفهای منطقهای از جمله عضویت در سازمان همکاری شانگهای و برگزاری
مانورهای مشترک بخشی از اهداف خود را تأمین کند.
-5محدودیتها
اگرچه روابط خارجی هند باعث به وجود آمدن فرصتهایی برای ایران میشود اما باعث
محدودیت هایی برای جمهوری اسالمی ایران میشود .این محدودیتها عبارتاند از:
 -5-۱افزایش حضور در مناطق پیرامونی ایران یعنی آسیای مرکزی و خاورمیانه
با افزایش توان ملی هند انتظار میرود که در مناطق پیرامونی ایران از جمله خاورمیانه و آسیای
مرکزی حضور و نفوذ جدی داشته باشد .چنانچه در حال حاضر نیز این کشور از طریق پایگاه آیینی
تاجیکستان به رصد فعالیت قدرتهای دیگر از جمله ایران میپردازد که خود محدودیت های جدی
را برای ایران به وجود می آورد .همکاری این کشور با اسرائیل و امریکا و حضور این دو کشور در
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منطقه آسیای مرکزی این شائبه را در ذهن ایجاد میکند که هند با همراهی این دو قدرت ممکن
است به رصد اقدامات داخلی و بینالمللی ایران از طریق حضور در این منطقه کمک کند و در
مواقع ضروری از این حضور بهعنوان اهرم فشاری بر علیه ایران استفاده کند .از طرفی ،حضور هند
در منطقه آسیای مرکزی و تالش برای ایجاد خط لوله تاپی با هدف انتقال گاز ترکمنستان از طریق
ترکمنستان و افغانستان به هند در تناقض با منافع راهبردی ایران بهویژه خط لوله صلح است که
قصد دارد منابع گازی ایران را از طریق پاکستان به هندوستان انتقال دهد (.)Mumtaz, 2010: 1-3
افزایش توان هند باعث خواهد شد هند در محیط پیرامونی ایران حضور جدی داشته باشد .هر لحظه
ممکن است رابطه میان ایران و هند بهویژه به خاطر نزدیکی هند به غرب یعنی امریکا و اسرائیل به
سمت و سویی حرکت کند که هند از یک همکار به رقیبی برای منافع ملی ایران تبدیل شود و با
همراهی دیگر کشورها تالش کند محدودیتهایی را بر ایران تحمیل کند (.)Mohan, 2013: 2-4
 -5-۲غربگرایی و بهبود رابطه با امریکا و اسرائیل
رابطه دوجانبه هند و امریکا در دوره بعد از جنگ سرد به سمت یک همکاری راهبردی سوق
پیدا کرده است ( .)Martin, Michael F. & Et al, 2014: 3آنچه باعث بهبود در روابط
دوجانبه شده منافع مشترک دو کشور در جلوگیری از به وجود آمدن آسیای تکقطبی به رهبری
چین ،گسترش سالحهای هستهای ،افراطیگری بهخصوص از نوع اسالمی و با حمایت پاکستان
است .بایستی خاطرنشان کرد هند از طریق نزدیکی به امریکا میتواند به نحو بهتری منافع ملی در
افغانستان و پاکستان را تأمین کند ( .)Blackwill& et al, 2011: 7-9نزدیکی هند به امریکا به
نگرانی عمدهای برای ایران تبدیل شده است .تحت تأثیر رابطه نزدیک میان دو کشور بود که در
سال  2005میالدی هند با رأی مثبت برای انتقال پرونده هستهای ایران از آژانس بینالمللی انرژی
اتمی به شورای امنیت سازمان ملل موافقت کرد.
همینطور رابطه نزدیک هند و اسرائیل بعد از فروپاشی شوروی سابق میتواند باعث کاهش
همکاریها میان ایران و هند در آینده شود .تا قبل از این اتفاق هند آشکارا از آرمان ملت فلسطین
حمایت میکرد .بعد از برقراری رابطه رسمی ،بهبود رابطه در همه حوزههای سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی در دستور کار سیاست خارجی هند قرار گرفته و حمایت از آرمان ملت فلسطین به یک
شعار دارای بار سیاسی برای حضور و نفوذ بیشتر در جهان اسالم تبدیلشده است ( Falk, 2009:
.)3-4
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 -5-۳بهبود رابطه با عربستان سعودی
رابطه نزدیک دو کشور به مرحلهای رسیده که با حمایتهای عربستان سعودی هند بهعنوان
عضو ناظر در سازمان کنفرانس اسالمی پذیرفته شده است ( .)Sikri, 2013: 121رابطه نزدیک و
مثبت میان هند و عربستان سعودی با در نظر داشتن مالحظات ژئواکونومیک ،ژئوکالچر و ژئوپلیتیک
محدودیت هایی را برای رابطه ایران و هند به وجود میآورد .از نظر ژئواکونومبک نزدیکی میان
هند و عربستان سعودی باعث خواهد شد که یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت تولیدی ایران،
نفت عربستان سعودی را بهعنوان جایگزینی برای ایران در نظر گرفته و از این طریق از وزن
ژئواکونومیک ایران نزد هند کاسته خواهد شد؛ از نظر ژئوپلیتیک نیز ایران و عربستان سعودی در
تالش هستند تا به قدرت برتر در منطقه خاورمیانه و خلیجفارس تبدیل شوند .در این راستا دو
کشور راهبردهای متفاوتی را در پیشگرفتهاند .عربستان سعودی با همکاری کشورهای عرب حاشیه
خلیجفارس و دائمی کردن حضور قدرتهای فرا منطقهای از جمله امریکا در منطقه تالش کرده
است تا بر میزان نفوذ خود بیفزاید .این در حالی است که ایران تالش دارد با همکاری کشورهای
منطقهای نظم در منطقه خاورمیانه بهویژه خلیجفارس را برقرار کند .متمایل شدن هند به عربستان
سعودی باعث کاهش وزن ژئوپلیتیک ایران در منطقه خاورمیانه خواهد شد؛ از نظر ژئوکالچر نیز
ایران و عربستان هرکدام در تالش هستند تا خود را بهعنوان رهبر جهان اسالم معرفی کنند
(.)Mumtaz, 2010: 2-4
 -6نتیجه
نوع روابط خارجی هند و انتخاب نقاط هدف در سیاست خارجی این کشور آثار و پیامدهای
مثبت و منفی برای جمهوری اسالمی ایران خواهد داشت .برای نمونه در حالی که اسرائیل و امریکا
در زمره دشمنان ایران هستند هند بعد از  ۱۹۹۱به سمت بهبود رابطه با این دو کشور حرکت کرده
و تبدیل به شرکای راهبردی برای هر دو کشور شده است .نزدیکی بیش از حد به امریکا باعث شد
که هند در موضوع هستها ی ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی رأی به ارجاع
پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد دهد مسئله ای که نزدیک به یک دهه انرژی سیاست
خارجی ایران را برای حل و فصل آن و تبدیل شدن به یک مسئله عادی بین المللی به خود معطوف
کرد .بهبود رابطه هند و عربستان سعودی نیز از آنجا که این کشور رقیب ایران در محیط منطقهای
خاورمیانه در ابعاد ژئواکونومیک صادرکننده نفت ،ژئوکالچر (تلقی متفاوت از اسالم نسبت به شیعه
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انقالبی ایران) و ژئوپلیتیک (نگاه متفاوت نسبت به مقوله امنیت و حضور و نفوذ قدرتهای منطقهای
از سوی دو کشور) میتواند برای ایران محدودیت هایی را به وجود آورد .درعینحال همه روابط
خارجی هند برای جمهوری اسالمی ایران محدودیت زا نیست و نوع جهتگیری این کشور نسبت
به پاکستان و چین میتواند فرصتهایی را برای کنشگری پیش روی جمهوری اسالمی ایران فراهم
آورد .از دیگر مزایای روابط خارجی هند میتوان به تالش برای ایجاد جهان چند قطبی ،رابطه مثبت
و سنتی با روسیه و همچنین بدبینی نسبت به حضور نیروهای فرا منطقهای در افغانستان اشاره کرد
که با نگاه راهبردی ایران به نظام بین الملل دارای هم پوشانیهایی است و فرصت نزدیکی بیشتر
دو کشور به هم را فراهم آورد.
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