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Extended Abstract
India's quest to become a world-class developed economic power has enabled
India to take an active approach in its economic diplomacy, as part of India's
continued economic growth and development depends on its economic
diplomacy. So, India needs to set clear priorities for its economic diplomacy.
This paper examines the priorities of India's economic diplomacy in order to
sustain India's economic development and how these priorities have an impact
on India's economic relations with Iran. The research method used in this study
is descriptive-analytical and data gathering is documentary. The conceptual
framework used in this research is economic diplomacy. The results show that
India's most important economic diplomacy priorities are energy security,
facilitation of flow of goods and services, attracting foreign direct investment
and communication and utilization of overseas Indian labor force, and India to
fulfill some of these priorities including Energy security and increased trade
and facilitating transit of goods require cooperation with Iran.
Keywords: Iran, Indian, Economic Development, Economic Diplomacy
1. Introduction
After the end of the Cold War and the economic reforms of 1990’s, India’s
foreign policy underwent important changes where economic development and
becoming a major economic power became the main national goal. Today,
India is one of the fastest growing economies in the world. To achieve this,
India has expanded its economic relations with the rest of the world, including
Iran. India has taken an active approach in its foreign policy with an emphasis
on economic diplomacy, in order to continue economic growth at home and
improve its economic standing internationally. The purpose of the present
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study is to investigate the evolution of Indian economic diplomacy and its
priorities in the direction of Indian economic development as well as the impact
of these priorities on Iran-India economic relations. To this end, the research
questions are “what are the most important priorities of India's economic
diplomacy for sustaining economic development?” and “how will these
priorities affect India's economic relations with Iran?” The research hypothesis
is that India's most important priorities in economic diplomacy are energy
security, facilitation of flow of goods and services, attraction of foreign
investment, and to help the use of the Indian overseas labor force. India needs
Iran to achieve some of these priorities, including ensuring energy security and
boosting trade and facilitating transit of goods.
2. Research Methodology
The present study is mostly an exploratory analysis. To do this, we rely on
archival data gathering to answer our questions using a descriptive method.
3. Discussion
Although a focus on economic issues has always been part of India's foreign
policy, more attention has been paid to economic diplomacy since the
economic reforms of the 1990s. During this period, due to multiple reasons
including the collapse of the Soviet Union as India's most important trading
partner, pressure from international institutions like the IMF and Rao's rise with
a mandate to reform the economy, India's economic diplomacy played a more
active role in the international arena. Along with these changes, India emerged
as an economy with high growth, surpassing average economic growth of 6.5%
between 2000 and 2018 (World Bank, 2020).
In order to sustain its economic development, India has set specific
priorities for its economic diplomacy. These include facilitating the flow of
goods and services, attracting foreign investment, securing energy and
facilitating the communication and use of India's foreign workforce. One of the
key priorities of India's economic diplomacy is to facilitate the flow of goods
and services. India is now a major power in some industries and services such
as information technology, pharmacy, medicine and steel, and has signed 42
free trade agreements to facilitate the export of these goods (Misra and
Choudhry, 2019: 43). Attracting foreign investment is another priority of
India's economic diplomacy. India is regarded as an average country in terms
of infrastructure and since infrastructure development is one of the
prerequisites of development, India strives to expand its infrastructure through
foreign capital. India's third priority is to facilitate the use of the Indian
overseas labor force and it is seeking to utilize their technical knowledge and
financial resources to meet the country's development goals. India's fourth
priority is energy security. What the Indian economy needs today is an
uninterrupted access to energy resources. India, as Asia's second-largest energy
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consumer, has limited energy resources and is more dependent on energy
imports, especially oil and gas, than any other country.
Because of these priorities, Iran has an important place in India's economic
diplomacy. Iran's first major importance to India is Iran's energy resources. Iran
is one of the richest countries in the world in the field of oil and gas. India and
Iran have expanded their energy relations in recent years despite strong US
sanctions against Iran, with Iran being one of India's most important oil
suppliers. The two countries have also worked together on joint projects,
including the Peace Pipeline and Farzad B gas field. In addition to energy, the
two countries cooperate in trade and transit. India cannot expand business
relations with Afghanistan, Central Asia and even Russia due to the restrictions
imposed by Pakistan, so India needs Iran to access the markets of Central Asia,
Afghanistan and Russia, and the North-South Corridor and the Chabahar Port
Project symbolize the cooperation between the two countries. South and
4. Conclusion
The result of the present study of Indian foreign policy is that after the
economic reforms that began in 1991, India has paid more attention to
economic diplomacy and has adjusted its policies on the basis of economic
development and improving its global standing; economic diplomacy has been
utilized as a tool that helps achieve national goals in economic development.
India's continued economic growth and the success of the IT industry in India
indicate this. India has also, over the past three decades, endeavored to expand
its economic and political relations with all countries, both developed and
developing. The importance of economic issues in Indian diplomacy has
changed India's relations with Iran. Cooperation between Iran and India during
the Cold War was limited due to the structure of the international system, and
the much of the cooperation between the two countries was limited to the NonAligned Movement, but with the collapse of the Cold War structure and
consequently the internal consensus in India for economic development, Iran
was the first country in West Asia to attract the attention of India's economic
diplomacy; as time has gone by, however, the two countries' political and
defense cooperation has diminished, but, in return economic cooperation
between the two countries has increased, especially in energy and transit. India
has continued cooperation with Iran during the most severe American sanctions
against Iran.
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اولویتهای دیپلماسی اقتصادی هند و تأثیر آن بر روابط اقتصادی
ایران و هند
هادی

نارویی 1

علی

صناعی 2

چکیده
تالش هند برای تبدیلشدن به یک قدرت اقتصادی توسعهیافته در سطح جهانی باعث شده تا هند
رویکرد فعالی در دیپلماسی اقتصادی خود اتخاذ کند؛ زیرا تداومِبخشی از رشد و توسعۀ اقتصادی
هند به دیپلماسی اقتصادی آن وابسته است؛ بنابراین هند نیازمند استتت تتتا اولویتهتتای مشخصتتی
برای دیپلماسی اقتصادی خود تعریف کند .مقالۀ حاضر به بررسی اولویتهای دیپلماسی اقتصادی
هند در راستای تداوم توسعۀ اقتصادی هند میپردازند و اینکه این اولویتها چه تأثیری بر روابت
اقتصادی هند با ایران دارند .روش پژوهش مورد استفاده در این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و
گردآوری دادهها بهصورت اسنادی است .چارچوب مفهومی بهکاررفته در این پتتژوهش دیپلماستتی
اقتصادی است .نتایج پژوهش نشان میدهد که مهمترین اولویتهتتای دیپلماستتی اقتصتتادی هنتتد،
تأمین امنیت انرژی ،تسهیل جریان کاال و خدمات ،جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ارتبتتا
و استفاده از نیروی کار هندی مقیم ختتارا از کشتتور استتت و هنتتد بتترای تحقتتق بع تتی از ایتتن
اولویتها ازجمله تأمین امنیت انرژی و افزایش تجارت و تسهیل ترانزیت کاال به همکاری با ایران
نیازمند است.
واژههای کلیدی :ایران ،توسعۀ اقتصادی ،دیپلماسی اقتصادی ،هند
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 -1مقدمه
سیاست خارجی هند از سال  1947تاکنون فراز و نشیب زیادی به خود دیدهاست و در ایتتن میتتان
جایگاه موضوعات اقتصادی در آن متناسب با دورههای مختلف متغیر بودهاست .سیاست ختتارجی
هند در سالهای پس از استقالل متأثر از ایدئولوژی استقاللطلبی بود .در این دوره بتتهدلیل تأکیتد
بر توسعۀ اقتصادی مستقل و خودبسندگی از یک طرف و جنگ ستترد از طتترف دیگتتر ،کمتتتر بتته
جنبههای اقتصادی در سیاستتت ختتارجی پرداختتته متیشتتد و متتتأثر از آن هنتتد روابت اقتصتتادی
محدودی با دنیای خارا داشت .رهبران هند معتقد بودند که هرگونتته روابت اقتصتتادی بتتا دنیتای
خارا باعث ازبینرفتن استقالل هند خواهد شد .با فروپاشی جنتتگ ستترد و اصتتالحات اقتصتتادی
 ،1991سیاست خارجی هند دچار تحول شد و توستتعۀ اقتصتتادی و تبدیلشتتدن بتته یتتک قتتدرت
اقتصادی ،محور اهداف ملی هند را شکل داد .دیری نپایید که هند به یکی از قتتدرتهای نوظهتتور
در عرصۀ اقتصادی و بهعنوان یکی از سریعترین اقتصادهای بزرگ درحالرشد جهان و موتورهای
کلیدی رشد جهانی تبدیل شد .هند امروزه به چهارمین اقتصاد روبهرشد و دومین اقتصاد نوظهتتور
از نظر سرعت رشد اقتصادی تبدیل شدهاست و از سال  2000تتتا  2018میتتانگین رشتتد اقتصتتادی
تسر گذاشته و حتی بهمدت سه سالِ پیدرپی رشد اقتصادی  9درصد را تجربتته
 6/5درصد را پش ِ
کردهاست (.)World Bank, 2020
هند در همین راستا برای تداوم توسعه و بهبود جایگاه اقتصادی خود در عرصۀ جهانی ،رواب
اقتصادی خود را با کشورهای دیگر گستتترش دادهاستتت .یکتتی از کشتتورهایی کتته هنتتد از زمتتان
استقالل خود تاکنون با آن رواب اقتصادی و سیاسی مناسبی داشته ،ایران است .هرچنتتد در دوران
جنگ سرد رواب دو کشور بیشتر جنبۀ سیاسی داشت ،اما با فروپاشی جنگ ستترد و اهمیتیتافتن
موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی هند ،روابت ایتتران و هنتتد متحتتول شتتده و موضتتوعات
اقتصادی در رواب دو کشور از اهمیت بیشتری برخورداری شدهاست.
 -1-1بیان مسئله و سؤاالت تحقیق
هند برای تداوم رشد و توسعۀ اقتصتتادی در داختتل و بهبتتود جایگتتاه اقتصتتادی ختتود در عرصتۀ
بینالمللی ،نیازمند رویکردی فعال در سیاست خارجی با تأکید بر دیپلماسی اقتصادی استتت ،زیتترا
دیپلماسی اقتصادی اهرمی برای ثروت و بهبود جایگتتاه اقتصتتادی هنتتد در عرصتۀ جهتتانی استتت.
بهعبارتدیگر ،بین دیپلماسی اقتصادی و توستتعۀ اقتصتتادی رابطتۀ مستتتقیمی وجتتود دارد .هتتدف
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پژوهش حاضر ،بررسی تحول در دیپلماسی اقتصادی هنتتد و اولویتهتتای آن در راستتتای توستتعۀ
اقتصادی هند و همچنین تأثیر این اولویتها بر رواب اقتصادی ایران و هنتتد استتت .بتتدینمنظور،
سؤال پژوهش این است که مهمترین اولویتهای دیپلماسی اقتصادی هند درجهت تتتداوم توستتعۀ
اقتصادی چه هستند و این اولویتها چه تأثیری بر رواب اقتصتتادی هنتتد بتتا ایتتران دارد؟ فرضتتیۀ
پژوهش این است که مهمترین اولویتهای دیپلماسی اقتصادی هند ،تأمین امنیت انتترژی ،تستتهیل
جریان کاال و خدمات ،جذب سرمایهگذاری خارجی و تستتهیل ارتبتتا و استتتفاده از نیتتروی کتتار
هندی مقیم خارا از کشور است .هند برای دستیابی به بع تتی از ایتتن اولویتهتتا ازجملتته تتتأمین
امنیت انرژی و افزایش تجارت و تسهیل ترانزیت کاال ،به همکاری با ایران نیازمند است.
 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
هدف اصلی نویسنده از پژوهش حاضر این است که هند بهعنوان یتتک قتتدرت نوظهتتور در آستتیا
برای اینکه توسعۀ اقتصادی خود را تداوم بخشد ،نیاز بتته اولویتبنتتدی موضتتوعات اقتصتتادی در
سیاست خارجی خود دارد و اینکه این اولویتها چه هستتتند .از آنجتتا کتته ایتتران بتتا هنتتد روابت
اقتصادی روبهرشدی دارد ،بررسی این اولویتها در سیاست خارجی هند به تصمیمگیران سیاست
خارجی کشور کمک میکند تا شناخت بهتری نسبتبه سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی هند
داشته باشند.
 -3-1روش تفصیلی تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلتتی ،و روش گتتردآوری دادههتتا و اطالعتتات
بهصورت اسنادی است.
 -4-1پیشینۀ تحقیق
علی رغم اینکه هند طی چند ستتال گذشتتته بتته یتتک قتتدرت بتتزرگ اقتصتتادی تبتتدیل شدهاستتت،
پژوهشهای معدودی به دیپلماسی اقتصادی هند پرداختهاند .کیشتتان رانتتا در اثتتر ختتود بتتا عنتتوان
«دیپلماسی اقتصادی در هند» دیپلماسی اقتصادی هند را بررسی کردهاستتت .نویستتنده نقطتۀ آغتتاز
شکلگیری دیپلماسی اقتصادی هند را شوک نفتی  1973میداند و معتقتتد استتت افتتزایش قتتدرت
اقتصادی هند و جهانیشدن باعث شده که هند توجه بیشتتتری بتته دیپلماستتی اقتصتتادی درجهتتت
دستیابی به منافع اقتصادی خود داشته باشد .همچنین ذکر شده که در عصتتر جهانیشتتدن و تتتداوم
توسعۀ اقتصادی ،هند باید چه اقداماتی در دیپلماسی اقتصادی خود انجام دهد .رانا معتقد است که
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مهمترین اقدامی که هند میتواند انجام دهد ،آموزش اقتصادی دیپلماتها است؛ به این معنتتی کتته
دیپلماتها باید آشنایی کاملی با اصول اقتصادی داشته باشند و ارتبا آنها با وزارتخانههای دیگر
بیشتر شود (.)Rana, 2007
مقالۀ دیگری با عنوان «دیپلماسی اقتصادی هنتتد در ستتازمان تجتتارت جهتتانی» توست رائتتول
تریپاثی نگاشته شدهاست .این مقاله در رابطه با دیپلماسی اقتصادی هند در سازمان تجارت جهانی
بیان میدارد که هند بهعنوان یک اقتصاد نوظهور بهدنبال توسعۀ تجارت و دسترستتی بتته بازارهتتای
اقتصادی است و این در حالی است که اختالف منافع و رقابت در درون ستتازمان باعتتث شتتده تتتا
هند نتواند به این هدف دست یابد؛ بنابراین هند باید تالش کند تتتا شتتفافیت بیشتتتری در ستتاختار
تصمیمگیری در این نوع از سازمانها حاکم شود (.)Tripathi, 2008
نپرداختن پژوهشهای فوق به اولویتهای دیپلماسی اقتصادی هند و نبود یک پژوهش جتتامع
در زمینۀ تأثیر دیپلماسی اقتصادی هند بر رواب هند با ایران باعث شده تا نویسنده در این پژوهش
به بررسی اولویتهای دیپلماسی اقتصادی هند و تأثیر آن بر رواب اقتصادی هند با ایران بپردازد.
 -2چارچوب مفهومی
در طول جنگ سرد که نظم دوقطبی بین آمریکا و شوروی مسل بود ،موضوعات سیاسی و امنیتی
( )high politicsنسبت به موضوعات اقتصادی ( )low politicsاز اهمیت بیشتری برخوردار بودند؛
اما با گذشت زمان و پیدایش بحرانهای مالی بهخصوص بحران مالی  2009 -2008مشخص شتتد
که نمیتوان اهمیت موضوعات اقتصادی در عرصۀ جهانی را پایین دانست .از طرف دیگر ،ظهتتور
چین در عرصۀ جهانی و ایجاد چالش برای هژمونی آمریکا و نظم جهانی که از سال  1945به بعتتد
شکل گرفته ،باعث شده تا شرای غیرقابلپیشبینی بهوجود بیایتتد و اهمیتتت دیپلماستتی اقتصتتادی
افزایش یابد و دیپلماسی اقتصادی به یک ابزار صلحآمیز و مفیتتد بتترای منتتافع ملتتی تبتتدیل شتتود.
درنهایت ،یکی دیگر از دالیل اهمیت دیپلماسی اقتصادی ،ظهور یک سیستتتم اقتصتتادی چنتتدقطبی
است؛ زیرا در این سیستمها نتایج بیشتر از طریق مذاکره و چانهزنی انجتتام میشتتود (

Woolcock,

.)2016: 24-23
دیپلماستتی اقتصتتادی ( )Economic Diplomacyدر وستتیعترین معنتتی ،عبتتارت از بخشتتی از
سیاست خارجی است که هتتدف آن توسعۀاقتصتتادی و رفتتاه کشتتور

استتت ( Okano-Heigmans,

 .)2013: 3تعریف دیگر از دیپلماسی اقتصادی عبارت است از دیپلماسی که به نیازهای اقتصتتادی
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Berridge and

 .)James, 2003: 91در چنین شرایطی ،دیپلماسی اقتصادی را نمیتتتوان جتتدا از وضتتعیت داخلتتی
دانست؛ زیرا فعالیتهای دولت توست بتتازیگرانی ماننتتد بختتش خصوصتتی و گروههتتای ذینفتتع
تحتتأثیر قرار میگیرد.
از منظر اوکانو ،دیپلماسی اقتصادی عبارت استتت از جتتذب ستترمایهگذاری ختتارجی ،تستتهیل
جریان جابهجایی کاال و خدمات که دستیابی به هرکدام از این اولویتها یک روند بلندمدت است
( .)Okano-Heigmans, 2013: 15بتتازیگران موجتتود در عرص تۀ دیپلماستتی اقتصتتادی طیفتتی از
دولتها ،سازمانهای بینالمللی و کسبوکارهای خصوصتتی هستتتند؛ امتتا در ایتتن میتتان دولتهتتا
همچنان مهمترین بازیگران در ایتتن عرصتته هستتتند ( .)Okano-Heigmans, 2013: 29دیپلماستتی
اقتصادی نهتنها ابزاری برای ترویج رونق کشور و توسعۀ اقتصادی است ،بلکتته بتتا ایجتتاد منتتافع و
فرصتها در رواب تجاری و مالی خارجی بر سیاست ختتارجی تتتأثیر میگتتذارد و آن را هتتدایت
میکند.
در داخل کشور وزارتخانههای اقتصادی ،نهادهای ترویج سرمایه و تجارت ،اتاقهای بازرگانی
و وزارت امور خارجه در کارهای اقتصادی مشارکت دارند و در خارا از کشتتور ستتفارتخانهها،
کنسولگریها و نهادهای تجاری ،دیپلماسی اقتصتتادی را متتدیریت میکننتتد .در عرصتۀ ختتارجی،
کشورها در سه سطح مختلف شامل دوجانبه ،منطقهای و چندجانبه تالش میکنند تتتا دستتتیابی بتته
اهداف و منافع اقتصادی را تسهیل کنند .دولتها ازطریق رواب متقابتتل و دوجانبتته همکاریهتتای
اقتصادی را در زمینههای مختلف تسهیل و دسترسی به بازار را بتترای کاالهتتا و شتترکتهای ختتود
فراهم میکنند .درعینحال ،آنها از طریق همکاریهای منطقهای و چندجانبه رواب اقتصادی خود
را تعمیق میبخشند و استانداردهای مشخصی بر رواب اقتصادی حاکم میکنند .در چنین شرایطی
دیپلماسی اقتصادی منافع اقتصادی دولتها را در خارا از کشور و در اقتصادی جهتتانی گستتترش
می دهد و ضمن استفاده از ابزارهای مختلف درجهت دستیابی بتته منتتافع اقتصتتادی ،پیونتتدی بتتین
قدرت و رفاه ایجاد میکند (موسویشفایی و دیگران.)48-45 :1395 ،
طراحی یک دیپلماسی اقتصادی موفق بتتدون درنظرگتترفتن اولویتهتتای توستتعۀ ملتی و درک
منطق اقتصاد جهانی بعید است .در همین راستا ،اولویتهای دیپلماسی اقتصادی کشورها متناستتب
با شرای داخلی و خارجی آنها متفاوت هستند .این عوامتتل میتواننتتد عبتتارت از ستتطح توستتعۀ
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اقتصادی ،جایگاه بینالمللی کشور ،میزان جمعیت ،وسعت جغرافیایی ،برختتورداری از انتترژی و...
باشند؛ بنابراین کشورهایی که از ظرفیتها و پتانسیلهای اقتصادی بیشتری مانند سیستم اقتصتتادی
مبتنی بر بازار آزاد ،دسترسی به کانالهای متتالی بینالمللتتی ،وجتتود منتتابع استتتراتژیک و موقعیتتت
جغرافیایی مناسب برخوردار هستند ،از موفقیت بیشتری در حوزۀ دیپلماسی اقتصتتادی و دستتتیابی
به اولویتهای آن برخوردار میشوند (صبوری و صالحیان.)145 :1396 ،
 -3تحول در دیپلماسی اقتصادی هند پس از اصالحات 1991
در حالی که دیپلماسی اقتصادی بخشی از سیاست ختتارجی هنتتد بودهاستتت ،از زمتتان اصتتالحات
اقتصادی در دهۀ  1390میالدی توجه بیشتری به دیپلماسی اقتصادی شدهاست .سیاستتت ختتارجی
هند در دهۀ  1990از مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی تأثیر پذیرفتهاستتت کتته عبارتانتتد از
بحران موازنۀ پرداختها در سال  ،1991فشار نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللتتی پتتول و
بانک جهانی ،بیاعتبارشدن سیاستهای نهروئیسم ،فروپاشی شوروی ،رشد فرهنگ مصتترفگرایی
در میان طبقۀ متوس هند و موفقیت هند در زمینتۀ فنتتاوری اطالعتتات ( .)Alamgir, 2008: 57بتتا
روی کار آمدن رائو در سال  1991روند تغییرات اقتصادی در هند آغاز شد .رائو به همراه ستتینگ،
وزیر دارایی ،در اولین اقدام بهدنبال پرداخت بدهیهای هند و توازن پرداختهای ناشی از بحتتران
 1991بودند .رائو سپس ارزش پول هند را کتتاهش داد تتتا کاالهتتای هنتتدی بتواننتتد در بازارهتتای
خارجی رقابت کنند و خصوصیسازی ،مقرراتزدایی از بازار و کاهش نرخ مالیات و کاهش نتترخ
تعرفه را برای تشویق واردات تکنولوژی انجام داد .کنترل دولت مرکزی بر روی تعدادی از صنایع
برچیده شد و مجوز بهرهبرداری صنعتی برای دولت کاهش یافت (.)Andersen, 2001: 770-773
بعد از تغییرات اقتصادی  ،1991رابطۀ اقتصاد و سیاست خارجی هند تقویت شد و بخشهتتای
مختلف اقتصادی در وزارت خارجه ایجتتاد شتتد و تعامتتل متقابتتل بتین وزارت خارجتته و وزارت
بازرگانی افزایش یافت و تأثیر نهادهای داخلی اقتصادی مانند اتاق صنعت و بازرگانی بر سیاستتت
خارجی افزایش یافت ( .)Dixit, 1996: 56بتتهدنبال ایتتن تحتتوالت ،هنتتد سیاستتت تعهتتدگرایی را
بهجای عدمتعهد انتخاب کرد .پیامد این تغییتترات در سیاستتت ختتارجی هنتتد در متتوارد مختلفتتی
قابلمشاهده بود؛ مانند سیاست «نگاه به شرق» با هتتدف تقویتتت روابت اقتصتتادی بتتا کشتتورهای
جنوب شرق آسیا ،تقویت رواب اقتصادی با غرب آسیا با توجتته بتته الزامتتات اقتصتتادی و امنیتتت
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انرژی و بهدنبال آن طراحی «نگاه به غرب» و درنهایت گسترش رواب اقتصادی با آمریکا و دیگتتر
کشورهای توسعهیافتۀ صنعتی (.)Palit, 2015: 13
هند بهواسطۀ این تغییرات ،اکنون به یکی از سریعترین اقتصادهای درحالرشد در جهان تبدیل
شدهاست؛ بهطوریکه میانگین رشد اقتصادی آن در سالهای  1991تا  ،1996سالیانه  6/7درصد و
در سالهای  2000تا  2018با کمی تفاوت 6/5 ،درصتتد بودهاستتت ( .)World Bank, 2020رشتتد
اقتصادی باالی هند به کاهش فراوان فقر منجر شدهاست؛ بهطوریکه فقر از  44/5درصد در ستتال
 ،1983به  22درصد در سال  2012کتتاهش یافتهاستتت (.)Bhagwati and Panagariya, 2013: 35
هند همچنین با سیاستهای نئولیبرالیستی توانست طبقۀ متوس را تقویتتت کنتتد و بتتا رشتتد طبقتۀ
متوس  ،آنها بهخوبی توانستند در اقتصاد جهانی ادغام شوند .طبق مطالعات مؤسستۀ متتککینزی،
طبقۀ متوس هند (خانوارهای با درآمد سالیانه  21/890 – 4/380دالر) از  13میلیتتون ختتانوار (50
میلیون نفر) در سال  2005به  128میلیون خانوار ( 583میلیون نفر) تا سال  2025افزایش خواهتتد
یافت و هند به پنجمین بازار بزرگ تبدیل میشود (.)McKinsey Global Institute, 2007
 -4اولویتهای دیپلماسی اقتصادی هند
شاید بتوان اولویتهای زیادی را برای دیپلماستتی اقتصتتادی هنتتد در نظتتر گرفتتت ،امتتا مهمتتترین
اولویتهای دیپلماسی اقتصادی این کشور درجهت تداوم توسعۀ اقتصادی به شرح زیر است.
 -1-4تسهیل جریان کاال و خدمات
تجارت هند از سال  2000به بعد یک روند صعودی را آغاز کردهاست؛ بهطوریکه از ستتال 2000
صادرات و واردات هند از  89میلیارد دالر به  709میلیارد دالر در سال  2017رسیدهاست (

OEC,

 .)2020با افزایش روند تجارت ،جایگاه آن در دیپلماسی اقتصادی هند افزایش یافتهاستتت .ستتینگ
در سال  2014بیان داشت که «همکاریهای اقتصادی و تجاری باید به اولویتهای ما شکل بدهتتد
و باید برای گسترش تجارت کاال و خدمات تالش کنیم» ( .)Singh, 2014همچنین مودی بهعنوان
نخستوزیر هند در مجمع جهانی اقتصاد در سال  2017اظهار داشت که «مهمترین ویژگی جهانی
هند این است که هند بهعنوان یک مقصد جذاب تجاری همراه با بتتازاری بتتزرگ و اصتتولی ثابتتت
تبدیل شود» (.)Modi, 2018
هند در همین راستا توانسته در برخی از حوزههای صنعتی و خدماتی مانند فناوری اطالعتتات،
داروسازی ،پزشکی و فوالد در عرصۀ جهانی شهرت پیدا کند؛ برای مثال ،شرکتهای مربتتو بتته
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خدمات نرمافزار مانند شرکت خدمات مشتتاور تاتتتا ،ویپتترو ( )Wiproو اینفوستتیس ( )Infosysاز
برندهای معتبر دنیا در عرصۀ فناوری و اطالعات هستند .این شرکتها بزرگتتترین صتتادرکنندگان
فناوری اطالعات در هند هستند و در کشورهای مختلف شعب گوناگونی دارند؛ بهطوریکه ویپرو
فق در  54کشور فعالیت میکند (.)SMTnews, 2015
هند سیاست تجاری خود را در قالب برنامۀ «سیاست تجارت خارجی» (

The Foreign Trade

) )Policy (FTPاز سال  1998به بعد تنظیم میکند که در قالب مجموعهای از سیاستهای مربتتو
به صادرات و واردات کاال و خدمات است و آخرین نستتخۀ آن مربتتو بتته دورۀ  2015تتتا 2020
است .در این سند ،مهمترین وظایف برای سیاست خارجی هند درجهت تسهیل تجارت میان هنتتد
و کشورهای دیگر ارائه شدهاست که عبارتاند از -1 :ترویج تجارت در برنامتتههای بلندمتتدت بتتا
کشورهای مختلف بهخصوص کشورهای همسایه -2 ،ایجاد موافقتنامتتههای تجتتاری دوجانبتته و
چندجانبه با کشورهایی که هند با آنها رواب تجاری متقابل دارد -3 ،تستتهیل حملونقتتل متقابتتل
کاال (.)Prabhu, 2017: 30-33
هند برای اینکه در جریان جهانی کاال و ختتدمات ستتهمی داشتتته باشتتد ،بایتتد جریتتان کتتاال و
خدمات را تسهیل کند و بدینمنظور باید از مجموعهای از سیاستهای صادراتی و وارداتی ماننتتد
سیاستهای مالیاتی و ترتیبات قانونی و نهادی دوجانبه ،منطقهای و چندجانبه که جریان کاالهتتا و
خدمات را تنظیم میکنند ،استفاده کند .مطابق با آمار بانک مرکزی هند ،این کشور  42موافقتنامتۀ
تجارت آزاد با کشورهای دیگر دارد که از این تعداد  13موافقتنامه در حال اجرا (بتتا کشتتورهایی
نظیر سنگاپور ،کرۀ جنوبی ،آ .سه .آن و ژاپن) ،یک موافقتنامۀ تصویبشده ،ولتتی اجرانشتتده (بتتا
کشورهای شتتورای همکتتاری خلیجفتتار ) و  28متتورد در حتتال متتذاکره و بررستتی هستتتند (بتتا
کشورهایی نظیر کانادا ،اتحادیۀ اروپا و استرالیا) و آخرین موافقتنامه در حال متتذاکره مربتتو بتته
موافقتنامۀ تجاری هند با ایران است که در سال  2019آغاز شدهاستتت (

Misra and Choudhry,

.)2019: 43
 -4-2جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی
رویکرد هند به سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سالهای پتتس از  1991تغییتتر کردهاستتت .هنتتد
بهسرعت جریان ورود و خروا سرمایه را آزاد کرد و سیاست خارجی خود را در راستای دستیابی
بیشتر به سرمایهگذاری خارجی طراحی کرد؛ بهطوریکه میزان سرمایهگذاری مستتتقیم ختتارجی در
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هند از  3میلیارد دالر در سال  2000به  27میلیتتارد دالر در ستتال  2010و بتته  42میلیتتارد دالر در
سال  2018رسیدهاست ( .)World Bank, 2018در ایتتن متتدت تمتتام دولتمتتردان هنتتدی از زمتتان
ناراسمها رائو تا زمان نارندرا مودی بر تبدیلشدن هند به یک مرکز جذاب سرمایهگذاری ختتارجی
تأکید کردهاند .سینگ در سخنرانی خود در نشستتت اقتصتتادی هنتتد در ستتال  2009بیتتان داشتتت:
«سیاستهای ما تحتتأثیر این موضوع است که هند را به یک مرکز جتتذاب بتترای ستترمایهگذاری
خارجی تبدیل کنیم» ( .)Singh, 2009همچنتتین متتودی یکتتی از مهمتتترین اولویتهتتای سیاستتت
خارجی هند را جذب سرمایهگذاری خارجی میداند و در دورۀ حکومت او ،هنتتد اصتتالحاتی در
زمینۀ سرمایهگذاری انجام دادهاست؛ بهطوریکه هند بیش از  90درصد از تأییدهای سرمایهگذاری
خارجی را کسب کردهاست؛ عالوهبراین مودی برای جذب سرمایهگذاری خارجی ،ابتکار «در هند
بساز» ( )Make in Indiaرا ایجاد کرد .مطابق با این ابتکار ،هند اجازۀ سرمایهگذاری  100درصدی
در  25بخش اقتصادی را میدهد .هند همچنین تحت این ابتکار میخواهد ح ور صتتنایع ملتتی را
در شبکههای تولیدی منطقهای و جهانی تقویت کنتتد .هنتتد در بختتش زیرستتاختها ماننتتد بنتتادر،
جادهها ،خطو ریلی و ارتباطات نیاز به ستترمایهگذاری ختتارجی دارد و در همتتین راستتتا متتودی
«صندوق ملی سرمایهگذاری در بخش زیرساخت» (

National Infrastructure Investment Fund

) )(NIIFرا برای جذب سرمایۀ خارجی تأسیس کرد (.)Palit, 2015: 11-16
اهمیت ستترمایهگذاری ختتارجی باعتتث شدهاستتت تتتا هنتتد بختتش «تتترویج ستترمایهگذاری و
تکنولتتوژی» ( )Investment and Technology Promotion (ITP) Division in the MEAرا در
وزارت امور خارجه ایجاد کند .اهداف این بخش در زمینتۀ ستترمایهگذاری عبارتانتتد از :تستتهیل
جریان سرمایهگذاری خارجی؛ ایجاد یک شبکۀ ارتباطی بین سرمایهگذاران ختتارجی و بخشهتتای
داخلی؛ شکلدهی به استراتژیها و برنامههایی درجهت انتقال سرمایهگذاریهای هنتتد در ختتارا؛
نظارت بر سرمایهگذاری در بخشهای انتترژی ،بنتتادر ،حملونقتتل ،ارتباطتتات و ...و همکتتاری بتتا
سازمان جهانی حمایت از سرمایهگذاری و بانک جهانی (.)MEA, 2016: 4-6
هند برای حمایت از سرمایهگذاران خارجی ،به سازمانهای بینالمللتتی زیتتادی ملحتتق شتتده و
حتی خود به بخشی از معاهدههای بینالمللتتی تبتتدیل شتتده و نقتتش مهمتتی در شتتکلگیری ایتتن
معاهدات داشتهاست .هند در همین راستا ،ع و «آژانس ت مین ستترمایهگذاری چندجانبتۀ بانتتک
جهانی» (  )World Bank’s Multilateral Investment Guarantee Agencyشد

( Chimni, 2010:
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 .)176آژانس ت مین سرمایهگذاری ،سرمایهگذاریهای خارجی را در برابر خطتترات غیرتجتتاری،
مانند محدودیت انتقال ارز ،نقض قرارداد ،سلب مالکیت ،جنگ و ...ت مین میکند .هنتتد تتتا ستتال
 2018نزدیک به  84قرارداد حمایت از سرمایهگذاری ختتارجی دوجانبتته (

Bilateral investment

 )protection treatiesام ا کردهاست (.)Ranjan et al., 2018: 14
 -3-4امنیت انرژی
هند سومین مصرفکنندۀ بزرگ نفت در سال  2018و دومین مصرفکننده پس از چین در منطقتۀ
آسیا-پاسفیک است ( .)Central Statistics Office of India, 2019: 83سبد انتترژی هنتتد بتته ایتتن
صورت است که نفت  31درصد ،گاز طبیعتتی  8درصتتد ،زغتتال ستتنگ  53درصتتد ،الکتریستتیته 6
درصد و رآکتورهای اتمی  1درصد آن را تشکیل میدهند (کوالیی و ایمانیکلهستتر.)115 :1395 ،
طبق گزارش بیپی () )The British Petroleum Company plc(BPتقاضای هنتتد در  2040بتترای
نفت  156درصد ،برای گاز  240درصد و زغالسنگ  116درصد رشد خواهتتد داشتتت و هنتتد 11
درصد از مصرف انرژی جهان را در سال  2040بتته ختتود اختصتتاص میدهتتد ( .)BP, 2019: 2در
چنین شرایطی که هند فق  8درصد ( 1/5تریلیون مترمکعب) از ذخایر گاز و  0/7درصد از ذخایر
نفت جهان را دارد ،تالش برای تأمین امنیت انرژی از اولویت سیاست خارجی آن در سدۀ جدیتتد
است (.)Pant, 2008: 152
طبق برنامههای پنجسالۀ توسعۀ هند ،امنیت انرژی شامل ت مین بتتدون اختتالل عرضتۀ انتترژی
برای حمایت از فعالیتهای ضروری اقتصادی و بازرگانی درجهت تداوم رشتتد اقتصتتادی پایتتدار
است .این برنامه راهحلهای را برای تأمین امنیت انرژی پیشتتنهاد دادهاستتت کتته در بُعتتد ختتارجی
مهمترین آنها ایجاد یک رژیم سیاسی پایدار و جتتذاب بتترای ت تتمین ستترمایهگذاری خصوصتتی
شامل سرمایهگذاری خارجی در بخش نفت و گاز و همچنین سرمایهگذاری در بخشهای نفتتتی و
گازی کشورهای دیگر است ( .)Planning Commission, 2012: 134هند برای اینکه به این هدف
مهم دست یابد ،بخش امنیت انرژی ( )Energy Security Divisionرا در سپتامبر  2007در وزارت
خارجه ایجاد کرد.
یکی از راههای تأمین امنیت انرژی هند ،تنوعبخشی منابع و عرضهکنندگان انرژی است .مطابق
با این سیاست ،هند با حفظ خطو تولید سنتی در خاورمیانه ،بتته کشتتورهای تأمینکننتتدۀ انتترژی
خود در مناطق مختلف جهان ازجمله کشورهای آفریقایی ،آمریکای التین و آسیای مرکزی افتتزوده
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است (کوالیی و ایمانیکلهسر .)119 :1395 ،هند درحالحاضر بیشترین مصرف انرژی ختتود را از
کشورهایی مانند :عربستان ،عراق ،ایران ،امارات متحدۀ عربی ،کویت و قطر تأمین میکند؛ اما طتتی
سالهای گذشته ،کشورهایی نظیر روسیه ،ونزوئال ،مکزیک ،الجزایر ،نیجریه ،آنگتتوال و آذربایجتتان
را نیز به لیست عرضهکنندگان انرژی خود افزودهاست.
ام ای قرارداد هستهای هند با آمریکا در سپتامبر  2008یتتک نقطتۀ عطتتف در برنامتۀ انتترژی
هستهای هند و چهبسا نیازهای انرژی آن استتت .درواقتتع بتتا ازبینرفتتتن تحریمهتتا ،اکنتتون امکتتان
واردات اورانیتتوم و همکاریهتتای فنتتی در زمینتۀ انتترژی هستتتهای بتتا کشتتورهای مختلفتتی نظیتتر
ایاالتمتحده ،انگلستان ،فرانسه ،کانادا ،استرالیا و قزاقستان بتترای هنتتد فتتراهم شدهاستتت .هنتتد در
راستای تنوعبخشیدن به واردات اورانیوم خود از کشورهای مختلف ،قرارداد میانمدت با کانادا در
سال  2015به مبلغ  280میلیون دالر و بهمدت  5سال و قراردادهایی مشابه با استتترالیا و قزاقستتتان
در سالهای  2014و  2012ام ا کردهاست (.)Palit, 2015: 19
جنبۀ دوم از استراتژی تأمین امنیت عرضۀ انرژی ،افزایش سهم هند در تأسیسات تولیدی نفت
و گاز کشورهای تولیدکننده از طریق سرمایهگذاری است .هند در این مسیر اقداماتی انجتتام داده و
شرکتهای دولتتتی و خصوصتتی ختتود را تشتتویق کردهاستتت تتتا فرصتتتهای ستترمایهگذاری در
کشورهای سرشار از منابع نفتی و گازی را بهشدت دنبال کنند (.)Economic Survey, 2011: 268
در همین راستا ،شرکت ویدش () )The ONGC Videsh Limited (OVLکه بزرگتتترین شتترکت
هند در زمینۀ نفت و گاز است ،در  41پروژه در  20کشتتور دنیتتا ازجملتته روستتیه ،ایتتران ،امتتارات
متحدۀ عربی ،عراق ،لیبی و ...سرمایهگذاری کردهاست که تتتا متتاه آوریتتل  2018شتتامل  15پتتروژۀ
تولید 18 ،پروژۀ اکتشاف 4 ،خ لولۀ گاز و  4پروژۀ کشفشده و درحالتوسعه را در دست انجام
دارد (.)ONGC Videsh, 2019: 47-53
 -4-4تسهیل ارتباط و استفاده از نیروی کار هندی مقیم در خارج از کشور
هند یکی از کشورهای است که بیشترین نیروی کار را در خارا دارد که در مناطق مختلف اروپتتا،
آمریکا و آسیا ح ور دارند .یکی از مهمترین ویژگیهای نیروی کار هنتتد ،پیامتتدهای اقتصتتادی و
سیاسی آنها برای این کشور است .بتتیش از  25میلیتتون نیتتروی کتتار و مهتتاجر هنتتدی در ختتارا
زندگی میکنند و مدیریت و ارتبا با آنها بسیار مهم است .هند در ابتدا از نیتتروی کتتار ختتارجی
خود بهعنوان یک منبع قدرت نرم استفاده میکرد ،اما با توجه به اهمیت توسعۀ اقتصادی در هنتتد،
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نقش آنها در این فرایند مهمتر شدهاست ( .)Heng, 2016: 3متتودی در همتتین راستتتا متتدیریت و
ارتبا مستقیم با مهاجران را یک اولویت کلیدی برای توسعۀ کشتتور میدانتتد کتته میتواننتتد تتتأثیر
محسوسی بر اقتصاد و داستان رشد اقتصادی هند داشته باشند ( .)Palit, 2015: 20آنهتتا از لحتتا
اقتصادی یک منبع مهم ارزی برای هند هستند .هند از لحا دریافت پول از نیتتروی کتتار ختتارجی
خود بیشترین سهم را در میان کشورها دریافت میکند که ایتتن عتتدد از  69میلیتتارد دالر در ستتال
 2013به  78میلیارد در سال  2018و به  82میلیارد دالر در ستتال  2019رسیدهاستتت کتته دو برابتتر
جریان ورود سرمایۀ خارجی به هند است .هند با این میزان باالتر از کشور چین با  67میلیارد دالر
و مکزیک با  35میلیارد دالر قرار میگیرد ( .)World Bank Group, 2019: 2بیشتر پول انتقالی بتته
هند توس نیروی کار این کشور از آمریکا و کشورهای حوزۀ خلیجفار

است که نقش مهمی در

مثبتشدن تراز پرداختی هند با این کشورها ایفا میکند.
نیروی خارجی هند همچنین یک منبع مهم از مهارت و تخصص بتترای توستتعۀ کشتتور استتت.
مهاجران هندی میتوانند بهعنوان یک کانال ارتباطی برای انتقال دانش و تکنولوژی به هنتتد عمتتل
کنند .آنها در آمریکا نقش فعتتالی در شتتبکه و جریتتان تکنولتتوژی دارنتتد و بتتهعنوان متخصصتان
حرفهای یا کارآفرینان موفق شناخته میشوند؛ عالوهبراین ،بسیاری از متخصصان حرفهای در حتتال
بازگشت به هند هستند و نقش مهمی در ایجاد پروژههای بینالمللی در این کشتتور ایفتتا میکننتتد؛
بنابراین هند باید بر متخصصان خود درجهت تتترویج پروژههتتای مشتتترک و دسترستتی بتته شتتبکۀ
جهانی دانش برای تأمین منافع ملی خود تمرکز کند ( .)Mallik, 2016: 235هند از طریتتق نیتتروی
کار خارجی ،رواب خود را با شرکتهای مهمی در زمینۀ فناوری ،ازجمله مایکروستتافت ،توستتعه
داده و توانسته در شهرهای حیدرآباد ،بنگلور و چنتتای مراکتتز توستتعۀ فنتتاوری ایجتتاد کنتتد .هنتتد
بهمنظور تسهیل ارتبا با نیروی کار خود در سال  2004در زمان نخستوزیری مانموهتتان ستتینگ
یک وزارتخانۀ جداگانه بهنام «وزارت امتتور هنتتدیان در ختتارا» (

Ministry of Overseas Indian

) )Affairs (MOIAبرای ادارۀ امور کارگران و متخصصان هند در خارا ایجاد کتترد؛ عالوهبتتراین،
وزارت امور خارجۀ هند در سال  2007مراکزی را در کنار سفارتخانهها برای ادارۀ امور هندیها
در خارا ایجاد کردهاست (.)Rana, 2007: 366
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 -5تأثیر اولویتهای دیپلماسی اقتصادی هند بر روابط اقتصادی هند و ایران
اهمیت موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی هند باعث تأثیر بر رواب اقتصادی هند با ایران و
بهدنبال آن باعث اهمیت جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی هند شدهاستتت .در زیتتر بتته بررستتی
تأثیر اولویتهای دیپلماسی اقتصادی هند بر رواب ایران و هند میپردازیم.
 -1-5نقش ایران در امنیت انرژی هند
بزرگتتترین نیازمنتتدی هنتتد در زمینتۀ رشتتد اقتصتتادی ،دسترستتی بتته منتتابع انتترژی استتت .هنتتد
درحالحاضر  70درصد از نفت و  50درصد از گاز مورد نیاز اقتصاد داخلی خود را وارد میکنتتد.
وابستگی هند در این بخش باعث شده تا هند به سمت همکاری با کشورهای دارای منابع نفتتت و
گاز ،ازجمله خاورمیانه ،آفریقا و آسیای مرکزی متمایل شود .در این میتتان وابستتتگی  60درصتتدی
هند به منابع انرژی منطقۀ خلیجفار

و افزایش بیسابقه در مصرف انرژی ،باعث شده تا رابطه بتتا

کشورهای خاورمیانه و ازجمله ایران در اولویت قرار گیرد (طاهری و بیات .)194 :1397 ،ایتتن در
حالی است که ایران یکی از کشورهای دارای بزرگترین ذخایر اثباتشتتدۀ نفتتت و گتتاز استتت و
میتواند نیاز هند به این منابع را تأمین کند .ایران در ذخایر نفت ،رتبۀ چهارم ( 157میلیارد بشتتکه)
و در ذخایر گاز ،رتبۀ دوم ( 1.191تریلیون فوت مکعب) جهان را دارد .ایران همچنین در بتتین 10
تولیدکنندۀ برتر نفت در جهان و  5تولیدکنندۀ برتر گاز طبیعی قرار دارد (.)EIA, 2019: 2-5
ذخایر عظیم نفت و گاز در کنار موقعیت جغرافیایی کامالً نزدیک ایران به هند ،باعث شتتده تتتا
ایران از جایگاه مهمی در دیپلماسی اقتصادی این کشور درجهت تتتأمین امنیتتت انتترژی برختتوردار
شود؛ ازاینرو هند پس از چین بزرگترین متقاضی بزرگ نفت ایران است .پروژۀ خ لولۀ صتتلح
که ارزش آن به  22میلیارد دالر میرسد ،میتواند یکی از مهمترین راهها برای تتتأمین انتترژی هنتتد
باشد؛ اگرچه بهدلیل اختالفهای میان هند و پاکستتتان ،ایتتن پتتروژه متوقتتف شدهاستتت ،امتتا هنتتد
درصدد است تا گاز مورد نیاز خود را از ایران از طریق خ لولۀ دریایی تأمین کنتتد (ستتلطانینژاد،
.)132 :1395
قبل از اینکه دولت ترامپ تصمیم به متوقفکردن صادرات نفت ایتتران بگیتترد ،روابت انتترژی
ایران و هند روند مثبتی را طی میکرد؛ بهطوریکه هند  457000بشکه نفت در روز از ایران تا قبل
از خروا آمریکا از برجام در می  2018وارد میکرد؛ عالوهبتتراین ،بع تتی از پاالیشتتگاههای هنتتد
مطابق با نفت ایتتران تجهیتتز و ستتاخته شتتدهاند؛ بنتتابراین ایتتن پاالیشتتگاهها نمیتواننتتد بتته دیگتتر
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عرضهکنندگان نفت تکیه کنند .شرکتهای خصوصی هند از منابع متتالی کتتافی و تکنولتتوژی الزم
برای کمک به بخش نفت ایران برخوردار هستند .در همین راستا ،هنتتد تتتالش عمتتدهای را بتترای
سرمایهگذاری در بخش پتروشیمی ،کودهای شیمیایی و سایر صنایع باالدستی صنعت نفتتت ایتتران
پیشنهاد دادهاست .وزیر نفت و گاز این کشور اعالم کرد کتته هنتتد قصتتد دارد  20میلیتتارد دالر در
زیرساختهای نفت و گاز ایران سرمایهگذاری کند .هند همچنین تمایل خود را به توستتعۀ میتتدان
گازی «فرزاد ب» که از میدانهای مشترک ایران و عربستان است ،اعالم کردهاست .ایتتن میتتدان در
سال  2008توس شرکت نفت و گاز طبیعی هند کشتتف شتتد کتته ذختتایر آن حتتدود  22تریلیتتون
مترمکعب تخمین زده شدهاست .هند پیشنهاد  3میلیارد دالری بتترای استتتخراا از ایتتن میتتدان بتته
مدت  30ستتال را بتته ایتتران دادهاستتت ( .)Pethiyagoda, 2018: 19-21عالوهبتتراین ،شتترکتهای
«او.ان.جی.سی»« ،آی.او.سی» و «اویل ایندیا» برای سرمایهگذاری سه میلیارد دالری بهمنظور توسعۀ
ذخایر بلوک فارسی ایران در حال گفتوگو هستند (بزرگزاده زرندی و احمدی.)51 :1397 ،
با وجود اینکه هند بهدلیل رواب با ایران از سوی آمریکتتا تحتتت فشتتار قتترار گرفتته ،دهلینتتو
رواب خود را با تهران حفظ کردهاست و حتی در اوا تحریمهای ایاالتمتحده بتتر بختتش انتترژی
ایران ،هند به واردات نفت از ایران ادامه دادهاست .اگرچه تحریمهای بانکی مانع از انتقال بتتهموقع
پول از دهلینو به تهران شتتده ،امتتا راهکارهتتای تعیینشتتده در دورۀ تحریمهتتای قبلتتی بتته حفتتظ
همکاری اقتصادی دو کشور کمک کردهاستتت .در تحریمهتتای دورۀ اوبامتتا 55 ،درصتتد از درآمتتد
حاصل از فروش نفت ایران به هند به یورو و  45درصد به روپیه از طریق بانک هنتتدی یو.ستتی.او
( )UCO Bankپرداخت میشد .در دور جدید تحریمهای آمریکا ،دهلینو در تتتالش استتت تتتا از
طریق بانک ایرانی پاسارگاد به انجام معامالت نفتی خود با ایران ادامه

دهد ( Pethiyagoda, 2018:

.)16
 -2-5روابط تجاری هند و ایران
اعالمیههای تهران و دهلینو در سالهای  2001و  2003باعث شد تا سنگبنای روابت اقتصتتادی
ایران و هند در عصر جدید بنا شود .هتتدف هنتتد از گستتترش روابت تجتتاری بتتا ایتتران ،افتتزایش
صادرات کاالهای خود بهمنظور کاهش تراز تجاری منفی خود است و درمقابل ،ایران بهدنبال پایان
انزوای بینالمللی تحمیل شده از سوی آمریکا ازطریق گسترش روابت تجتتاری بتتا کشتتورهای در
حال ظهوری مانند هند است تا بتواند تأثیر تحریمها را به حداقل برساند .روابت تجتتاری ایتتران و
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هند مبتنی بر مزیت نسبی است که دو کشور دارای تواناییهای اقتصادی متفاوتی هستند .در همین
راستا ،سوختهای معدنی بیشتتترین واردات هنتتد از ایتتران را تشتتکیل میدهنتتد و درمقابتتل هنتتد
کاالهایی شامل مواد شیمیایی معدنی ،آهن و فوالد ،داروها و مواد مصرفی به ایران صتتادر میکنتتد
(.)Hussain Wani, et al., 2019: 401
هند و ایران در سال  1983طبق درخواست متقابل ،کمیسیون مشترک ایران و

هند ( India-Iran

) )Joint Commission Meeting (JCMرا بتتهمنظور افتتزایش روابت تجتتاری تشتتکیل دادنتتد .در
چارچوب نشستهای کمیسیون مشترک ،مباحث دوجانبۀ اقتصادی و تجاری بتتهطور متتنظم متتورد
بحث قتترار میگیتترد ( .)Hussain Wani, et al., 2019: 400میتزان تجتتارت ایتتران و هنتتد از 880
میلیون دالر در سال  ،2000به  12میلیارد دالر در سال  2010و به  17میلیتتارد دالر در ستتال 2018
رسیده است ( .)OEC, 2019گسترش رواب تجاری هند با ایران در صورتی است کتته آمریکتتا در
طی چند سال گذشته شدیدترین تحریمها را علیه ایران وضع کردهاست.
مؤسسات و گروههای تجاری هند نقش مهمی در دفاع از توسعۀ رواب اقتصادی هند با ایتتران
دارند؛ برای مثال ،کنفدراسیون صنایع هند ( ) )Confederation of Indian Industries (CIIکه یکی
از مؤسسات تأثیرگذار بر تصمیمات اقتصادی هند استتت ،در ستتال  2017یتتک دفتتتر منطقتتهای در
تهران تأسیس کرد و ایران نیز در پی افتتاح چنتتین دفتتتری در دهلینتتو استتت .مطتتابق بتتا پیشتتنهاد
کنفدراسیون برای گسترش همکاری ایران و هند در بخش فنتتاوری اطالعتتات ،دهلینتتو و تهتتران
تمایل خود را برای ایجاد یک منطقۀ اطالعاتی ،ارتباطی و فناوری در چابهار ابراز داشتتتهاند .حتتتی
دو کشور مذاکره بر سر موضوعات فنی در این زمینه را آغاز کردند (.)Pethiyagoda, 2018: 21
 -3-5اهمیت ترانزیتی ایران برای هند
هند با وجود اینکه در سالهای گذشته تالش کردهاست تا رواب خود را با پاکستان بهبود بخشتتد،
اما بهدلیل عدمتمایل پاکستان موفق نبودهاستتت .پاکستتتان بنتتا بتتهدالیل سیاستتی و اقتصتتادی ،متتانع
دسترسی زمینی هند به کشورهای آستتیای مرکتتزی و افغانستتتان و فراتتتر از آن میشتتود؛ بنتتابراین
پیداکردن مسیری جایگزین که باعث کاهش زمان الزم برای تحویل کاال شتتود و از نظتتر هزینتته و
امنیت مطلوب باشد ،یکی از نگرانیهای مداوم مقامات و بازرگانان هنتتدی استتت؛ بتتهعبارتدیگر،
ضرورتهای اقتصادی هند و مواجهشدن آن با موانع ارتباطی پاکستتتان و چتتین در شتتمال ،باعتتث
شدهاست تا ایران از لحا ترانزیتی و حملونقل بینالمللی از اهمیت مهمی برای هنتتد برختتوردار
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شود (نیاکویی و بهرامیمقدّم .)141 :1393 ،ایران بهدلیل قرارگرفتن بین دو منطقۀ غنتتی از انتترژی،
یعنی آسیای مرکزی و دریای خزر از سمت شمال ،و خلیجفار

از سمت جنتتوب ،و قرارگتترفتن

در مسیر پل ارتباطی شرق و غرب و شتتمال و جنتوب از موقعیتتت ژئتتوپلیتیکی و ژئواکونتتومیکی
مناسبی برخوردار است.
هند میتواند از طریق کریتتدور شتتمال-جنتتوب و بنتتدر چابهتتار بتتهعنوان دروازهای درجهتتت
دسترسی به آسیای مرکزی ،افغانستان ،روسیه و حتتتی اروپتتای شتترقی استتتفاده کنتتد .هنتتد متعهتتد
شدهاست برای توسعۀ بندر چابهار  500میلیون دالر سرمایهگذاری کند .در همتتین راستتتا ،ایتتران و
هند ظرفیت بندر چابهار را در فاز اول توسعه ،از  2/5میلیتتون تتتن ،بتته  8/5میلیتتون تتتن در ستتال
افزایش دادند .براسا

توافق بندر چابهار ،هند  85میلیون دالر در بندر چابهار درجهت ساخت دو

پایانۀ بزرگ ساحلی و  5اسکله سرمایهگذاری کردهاست؛ عالوهبراین ،هند بتتهدنبال ستترمایهگذاری
به میزان  900میلیون دالر در پروژۀ خ آهن چابهار استتت .ایتتن پتتروژه بتتا طتتول بتتیش از 1350
کیلومتر چابهار را به میلک و سرخس وصل میکند و امکان اتصال ریلی چابهار بتته ترکمنستتتان و
افغانستان را فراهم میکند (ویسی.)116 :1396 ،
بندر چابهار این امکان را به هند میدهد تا کاالهتتای ختتود را از طریتتق یتتک مستتیر امتتن و بتتا
هزینه های پایین به افغانستان و آسیای مرکزی صادر کند و در مقابل مواد معدنی و انرژی از آنهتتا
وارد کند .سوشما سوراا وزیر امور خارجۀ هند در نشست سالیانه مربو به «سیاستتت ارتبتتا بتتا
آسیای مرکزی» در ژانویۀ  2019با تأکیتتد بتتر اهمیتتت بنتتدر چابهتتار بیتتان داشتتت کتته «ایتتن بنتتدر
قابلاعتمادترین مسیر برای همکاری اقتصادی هند با افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی استتت»
( .)MEA, 2019مشارکت هند در پروژۀ بندر چابهار و کریدور بینالمللتتی شتتمال-جنتتوب نتتهتنها
باعث افزایش صادرات این کشور به ایران میشود ،بلکه هزینههای حملونقل کاالهتتای صتتادراتی
هند به آسیای مرکزی ،اروپای شرقی و روستتیه را بتته میتتزان  30تتتا  40درصتتد کتتاهش میدهتتد؛
بهعبارتدیگر ،اتصال بندر بمبئی به کشورهای  CISاز طریق قلمرو ایران بتترای هتتر  15تتتن کتتاال
حدود  2500دالر صرفهجویی ارزی نسبتبه مسیر اقیانوسی خواهد داشت (ویسی.)117 :1396 ،
بندر چابهار همچنین به هند اجازه میدهد تا به منابع انرژی آسیای مرکزی ،جایی که قزاقستان
 30میلیارد بشکه نفت و ترکمنستان  265تریلیون فوت مکعب گاز دارد ،دسترسی پیدا کند (

EIA,

 .)2019افغانستان در کنار کشورهای آسیای مرکزی ،یکتتی از کشتتورهای سرشتتار از متتواد معتتدنی
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(Price, 2013:

 .)5شتترکت ملتتی استتتیل هنتتد () )Steel Authority of India Ltd (SAILدر ستتال  2011توافتتق
سرمایهگذاری برای ساخت و بهرهبرداری معادن آهن و همچنین ایجتتاد طرحهتتایی بتترای ستتاخت
کارخانه در استانهای غربی افغانستان ،ازجمله معدن سنگآهن حاجیگک در استان بامیتتان ام تتا
کردهاست .ارزش این معدن  6/6میلیارد دالر است ( .)Price, 2013: 7هند برنامتتهریزی کردهاستتت
تا یک خ ریلی از حاجیکگ از طریق زرنج به سمت چابهار ایجاد کند و سپس این خت ریلتتی
را با اتصال به خ آهن زاهدان-چابهار به بندر چابهار وصل کند .یکی از مهمترین پروژههایی کتته
به بندر چابهتتار متترتب استتت ،پتتروژۀ جتتادۀ زرنتتج-دالرام استتت کتته هنتتد بتتا  135میلیتتون دالر
سرمایهگذاری ساخت آن را در سال  2009به پایان رساند ( .)Price, 2013: 6طول این پروژه 218
کیلومتر است که بزرگترین حلقۀ ارتباطی در داخل افغانستان یعنتتی «رینتتگ رُد» ( )Ring Roadرا
به مرزهای ایران و سپس بندر چابهار وصل میکند (.)Pethiyagoda, 2018: 8
 -6نتیجه
هند بعد از استقالل ،به مدت چهار دهه بتتهدنبال توستتعۀ اقتصتتادی بتتا اتکتتا بتته داختتل و ازطریتتق
همکاری با کشورهای درحالتوسعه بود .غالببودن این نوع نگرش باعث شده بود تا موضتتوعات
اقتصادی در سیاست خارجی هند اهمیت کمی داشته باشتتند؛ امتتا انجتتام اصتتالحات اقتصتتادی در
داخل و فروپاشی شوروی در خارا ،باعث شد تا سیاست خارجی هند تحت تتتأثیر قتترار گیتترد و
رواب اقتصادی آن با دنیای خارا متحول شود .نتیجۀ پژوهش حاضر دربتتارۀ سیاستتت ختتارجی و
دیپلماسی اقتصادی هند این است که هند بعد از اصالحات اقتصادی سال  1991توجه بیشتری بتته
دیپلماسی اقتصادی کرده است و سیاستهای خود را براسا

توسعۀ اقتصتتادی و بهبتتود جایگتتاه

جهانی خود تنظیم کردهاست؛ در همین راستا ،دیپلماسی اقتصتتادی بتتهعنوان ابتتزاری بتترای تتتأمین
منافع ملی در رواب اقتصادی بینالمللی ،مورد توجه بیشتر هند واقع شدهاست.
سیاستمداران هندی با در مرکز قراردادن توسعۀ اقتصادی ،اولویتهای سیاستهای ختتارجی
خود را تغییر دادهاند .آنها طی چند سال گذشته توانستهاند شناخت دقیقی نسبتبه محی داخلتتی
و محی بینالمللی کسب کنند و این باعث موفقیت بیشتتتر دیپلماستتی اقتصتتادی هنتتد شدهاستتت.
تداوم رشد و توسعۀ اقتصادی هند و موفقیت صنعت فناوری اطالعات در هند ،خود دال بتتر ایتتن
موضوع است .امروزه هند در عرصۀ بینالمللی بتتهجای اینکتته رهبتتر کشتتورهای عدمتعهتتد باشتتد،
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تالش میکنتتد تتتا بخشتتی از گتتروه  20باشتتد و نقتتش ختتود را در معتتادالت و تصتتمیمگیریهای
چندجانبۀ اقتصادی افزایش دهد .هند همچنین در طی سه دهۀ گذشته تالش کردهاست تتتا روابت
اقتصتتادی و سیاستتی ختتود را بتتا همتۀ کشتتورها ،چتته کشتتورهای توستتعهیافته و چتته کشتتورهای
درحالتوسعه گسترش دهد و بهرغم اختالفتتات ژئتتوپلیتیکی متعتتدد بتتا چتتین و پاکستتتان ،روابت
اقتصادی خود را در عرصههای مختلف با آنها گسترش دادهاست؛ بهطوریکه چین به بزرگترین
شریک تجاری و اقتصادی هند تبدیل شدهاست.
اهمیت موضوعات اقتصادی در دیپلماسی هند باعث تغییر در رواب هند بتتا ایتتران شدهاستتت.
همکاری ایران و هند در دوران جنگ سرد بهدلیل ساختار نظام بینالملل محدود بتتود و دو کشتتور
بیش از هر چیزی در سازمان عدمتعهد با یکدیگر همکاری و منافع مشترک داشتند؛ اما با فروپاشی
ساختار جنگ سرد و درنتیجه اجماع داخلی در هند برای توسعۀ اقتصادی ،ایتتران اولتتین کشتتوری
بود که در غرب آسیا توجه دیپلماسی اقتصادی هند را به خود جلب کرد .دو کشور خیلتتی ستتریع
رواب اقتصادی و سیاسی خود را در قالب اعالمیههای تهران و دهلینو گستتترش دادنتتد .هرچنتتد
امروزه از همکاریهای سیاسی و دفاعی دو کشور کاسته شده ،اما در عوض بر همکاری اقتصتتادی
دو کشور بهخصوص در زمینۀ انتترژی و ترانزیتتت افتتزوده شدهاستتت؛ بهطوریکتته هنتتد در زمتتان
شدیدترین تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران ،به همکاری اقتصادی خود با ایران ادامه داد؛ اما
این به معنتتای بیتتتأثیربودن تحریمهتتای اقتصتتادی آمریکتتا نیستتت ،زیتترا در صتتورت عتتدماِعمال
تحریمهای آمریکا بر ایران ،همکاریهای اقتصادی دو کشور میتوانست در وضعیت بهتری باشد.
از آنجا که ایران و آمریکا هر دو از جنبتۀ اقتصتتادی و استتتراتژیک بتترای هنتتد دارای اهمیتتت
هستند ،سیاستمداران هندی باید سیاست خارجی خود را بهصورتی هدایت کنند که تتتوازن بتتین
رواب هند با ایران و آمریکا برقرار شود .درمقابل ،ایران باید تالش کند تا از فرصتهای اقتصتتادی
فراهمشده ،به بهترین نحو ممکن استفاده کند .در آخر اینکه باید کمیسیون مشتتترک هنتتد و ایتتران
بهصورت مؤثرتر عمل کند و جلسات و مباحث منظم برای حتتل مشتتکالت مربتتو بتته تجتتارت،
سرمایهگذاری و دیگر موضوعات اقتصادی دوجانبه برگزار کند.
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