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تأثیر همکاریهای هستهای آمریکا و هند بر روابط هند و ایران
حمید
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داریوش
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چکیده
امروزه هند در کانون توجه زمامداران آمریکا قرار گرفته است
استراتژی

و از ایت کشتتور بتتهعنوان شتتری

ایاالتمتحده در جنوب آسیا و عامل مهار چی یاد میشود .بعد از آغتتاز آزمایشهتتا

هستها هند ،واشنگت به آن واکنش نشان داد؛ امّا بعدها و بهخصوص با آمدن جرج بوش پستتر و
حمالت  11سپتامبر ،همکار ها آمریکا و هند شدت گرف

و در  1۸ژوئیتته  200۵موافق نامتۀ

همکار در زمینۀ انرژ هستها میان دو کشور امضا شد که ای اقدام تأثیر گستردها بتتر روابت
هند با کشورها منطقه ،ازجمله ایران داشته اس  .بر ای اساس ،پرسش اصلی مقاله ای اس

که

همکار ها هستها آمریکا و هند میتواند چه تأثیر بر رواب هند و ایران داشته باشد؟ فرضیۀ
مقاله ای اس

که با توجه به اختالفتتات ایتتران و آمریکتتا در موضتتوعات منطقتتها و بی المللتتی،

بهویژه اختالف آنها بر سر برنامۀ هستها ایران ،هرگونه مشارک
هند ،ضم تأثیر بر منافع و امنی

و همکار هستتتها آمریکتتا و

ایران در سطح منطقه ،همچنی میتواند از دامنتتۀ همکار هتتا و

رواب تهران-دهلی بکاهد که ای خود میتواند معادالت قتتدرت و نظت منطقتتها را در راستتتا
اهداف و منافع واشنگت و متحدان منطقها آن شکل بخشد .روش پژوهش با توجتته بتته ماهیت
نظر تحقیق کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی اس .
واژههای کلیدی :هند ،آمریکا ،ایران ،همکار ها هستها  ،واقعگرایی نئوکالسی .
 -1مقدمه
رواب راهبرد هند و آمریکا علیرغ فراز و نشیبها فراوان در ستتالها ریاست
ترامپ افزایش چشمگیر یافته اس  ،زیرا از ی سو آمریکا و هند درجه
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قدرت چی در آسیا ،منافع مشترک دارند و از سو دیگر آمریکا ظرفی
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هند بهعنوان یت

بتتازار

رقیب در مقابل چی را مه ارزیابی میکند.

تالش چی برا افزایش قدرت و بودجۀ نظامی با واکنشها فراوانتتی از ستتو قتتدرتها
بزرگ و نیز همسایگان آسیایی ای کشور مواجه شده اس  .در ای میتتان ،ایاالتمتحتتده بتتهعنوان
تنها ابرقدرت باقیمانده از عصر جنت

ستترد ،بتتهدلیل منتتافع گستتتردۀ ختتود در سراستتر جهتتان و

بهخصوص آسیا ،بیش از دیگر بازیگران بی المللی از افزایش قدرت چی در عرصهها اقتصتتاد
و بیش از آن عرصۀ نظامی نگران اس  .همچنی چی یکی از نامزدها مقام ابرقتتدرتی در آینتتده
اس

که توانایی ایجاد موازنه در برابر ایاالتمتحده آمریکتتا را خواهتتد داشت ؛ ازایت رو ،آمریکتتا

مدرنیزاسیون نظامی چی و افزایش بودجۀ نظامی ای کشور را تهدید علیه هژمونی واشنگت در
شرق آسیا میداند که در آینده موازنۀ قوا را بره خواهد زد؛ بنابرای در تالش اس

بتتا برقتترار

رواب گستردۀ نظامی و امنیتی با کشورها منطقه ،ازجمله هند که آن ه نسب به چتتی احستتاس
خطر میکند ،مشارک

داشته باشتتند و بتتهنوعی چتتی را مهتتار و در انتتزوا قتترار دهتتد.

استراتژی

همکار هستها آمریکا و هند ی

نقطتتۀ عطت

تتتاریخی در روابت ایت دو کشتتور محستتوب

میشود .مبادلۀ هستها هند و آمریکا بدون نیاز به امضا «سی.تی.بی.تی» یتتا توقت

تولیتتد متتواد

شفافی پذیر اجازۀ تجارت غیرنظامی را به هند داده اس  .در ای راستا آمریکا ستتعی دارد هنتتد را
بهعنوان وزنها مقابل چی باال برد و کم
حمای ت

به هنتتد در ایجتتاد برتتتر سیاستتی ختتود در منطقتته و

از نقتتش رهبتتر آن در جهتتان ستتوم ،بتتهویژه در آستتیا ،بخشتتی از ای ت برنامتته اس ت .

ایاالتمتحده نیز بهعنوان دول

حافظ نظ بی المللی سیاس

گرفته و بر ای اساس هند را تح فشار قرار داده اس

انزوا بی المللی ایتتران را در پتتیش

که همکار هایش را با ایران قطع کتترده و

روابطش را با ای کشور محدود کند .همکار ایران و هنتتد در حوزههتتا سیاستتی و اقتصتتاد و
بهویژه کریدورها ارتباطی ،منافع عظیمی برا دو طرف خواهد داش

کتته در درجتۀ اول تحت

تأثیر فشارها ناشی از منافع متعارض ایران و ایاالتمتحده و سپس فشارها ناشتتی از ضتترورت
پیوندها هند با اسرائیل و اعراب قرار گرفته اس .
 -1-1بیان مسئله و سؤال تحقیق
گسترش همکتتار هتتا آمریکتتا و هنتتد در حتتوزۀ انتترژ هستتتها کتته دو کشتتور را بتته ستتطح
همکار ها استراتژی

سوق داد ،سیاس

منطقها هند و رواب ای کشور با بازیگران منطقتتها

تأثیر همکاریهای هستهای آمریکا و هند بر روابط هند و ایران

از جمله ایران را تح
تح
اس
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تأثیر بسزایی قرار داده اس  .رواب هند و ایران طی سالها اخیر بهشدت

تأثیر اقدامات آمریکا قرار گرفته اس  .درواقع تنش در رواب ایران و آمریکتتا موجتتب شتتده
که آمریکا همواره سیاس

رواب استراتژی

مهار ایران در مناطق پیرامونیاش را دنبتتال کنتتد و از شتتکلگیر

بی ایران و سایر کشورها جلوگیر کند و همچنی متتانع بهرهبتتردار ایتتران از

مزی ها ژئوپلیتی

و ژئواکونومیکش شود .فشارها سیاسی آمریکا بر هند و ارائتۀ مشتتوقها

سیاسی ،اقتصاد به ای کشور طی سالها اخیر موجبات فاصلهگیر دهلینو از تهران را فتتراه
که نقطۀ آغاز آن خوددار هند از مشارک

آورده اس

و پیگیر در پروژۀ خ لولتۀ انتقتتال گتتاز

ایران به هند بود که علیرغ منافع چشمگیر که بتترا دو طتترف داشت  ،تتتاکنون بتته بهانتتهها
مختل

از اجراییکردن آن سر باز زدهاند .ای اقدام هند در پی امضا موافق نامۀ هستها آمریکا

با هند در سال  200۵اتفاق افتاد که تأثیر بسزایی بر رواب هند و ایران داشته اش ؛ بنابرای ستتلال
اصلی تحقیق ای اس

که همکار ها هستها آمریکا و هند میتواند چه تأثیر بر رواب هنتتد

و ایران داشته باشد؟
 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
با توجه به اینکه آمریکا بتتهعنوان ت ابرقتتدرت نظتتام بی الملتتل دارا اختالفتتات ایتتدئولوژی
ژئوپلیتی

و

با جمهور اسالمی ایران اس  ،همکار ها و اقدامات هستها آمریکا و هند اهداف و

منافع منطقها جمهور اسالمی ایران را تح
میتواند امنی

تأثیر قرار خواهتتد داد کتته ایت امتتر ضتتم اینکتته

منطقها ایران را تهدید کند ،گسترۀ رواب و همکار ها منطقها تهتتران-دهلتتی

را نیز محدود خواهد کرد؛ بنابرای ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامتتون ابعتتاد و زمینتتهها و نتتتای
حاصل از ای همکار ها امر ضرور به شمار میرود.
 -3-1روش و چارچوب نظری تحقیق
روش مورد استفاده در ای پژوهش با توجه به ماهی

نظر آن ،کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی-

تحلیلی بوده اس  .در روش پژوهش کیفی از اطالعات و دادهها پژوهشها تاریخی ،توصتتیفی
و تجربی استفاده میشود .اطالعات مورد نیاز برا ای تحقیق نیز از طریق منابع کتابخانها  ،اسناد
و مراجعه به سای ها و منابع اینترنتی و ...جمعآور و مورد استفاده قرار گرفتتته است  .همچنتتی
نظریۀ واقعگرایی نئوکالسی
واقعگرایی نئوکالسی

بهعنوان چارچوب نظر پژوهش مورد مطالعتته قتترار گرفتتته است .

تلفیقی از واقعگرایی کالسی

و نئوواقعگرایی اس  .ای نظریه در واکتتنش
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به ضدتقلیلگرایی بیش از اندازۀ نئوواقعگرایی ارائه شد؛ چون نئوواقعگرایی یت
بی الملل اس

نظریتۀ سیاست

که تنها به تبیی نتتتای بی المللتتی ناشتتی از کتتنش و واکتتنش کشتتورها میپتتردازد.

کشورها بهمثابه جعبهها سیاهی هستند که عوامل داخلی اع از فرد و اجتماعی نقش و تتتأثیر
خارجی آنها ایفا نمیکند .نئوواقعگرایی به تبیتتی و تحلیتتل رفتتتار کشتتورها

در رفتار و سیاس

منفرد نپرداخته و آن را به نظریۀ سیاس
نئوکالسی

ختتارجی وامیگتتذارد ( .)Waltz, 1992: 83واقتتعگرایی

مانند سایر نظریهها رئالیستی مدرن ،دول محور اس

و معتقد اس

که رقاب

قدرت و نفوذ بی دول ها در سیست هرجومرج بی المللی از ویژگیها مهمی اس
میکند .همچنی  ،واقعگرایتتان نئوکالستتی

بی الملل را تعری

برا

که سیاس

نمتتایی از سیستتت بی الملتتل ارائتته

میدهند که بهشدت متأثر از نئورئالیس اس ؛ آنهتتا بتتر ایت باورنتتد کتته پتتاداش یتتا تنبیتته کتته از
ویژگیها پویایی سیست اس  ،بر رفتار دول ها تأثیر میگذارد .همچنی برخی بر ای باورند که
واقعگرایی نئوکالسی

شکلی منطقی و بس یافته از نئورئالیس اس  ،حال آن که ایت دو تفتتاوت

عمیقی دارند (.)Rathburn, 2008: 294- 321
 -4-1پیشینۀ تحقیق
کتابها و مقاالت متعدد دربارۀ رواب آمریکا و هنتتد و همکار هتتا هستتتها ایت دو کشتتور
نوشته شده اس

که در ادامه به مه تری آنها که بیشتری قراب

را بتتا موضتتو پتتژوهش حاضتتر

دارد ،پرداخته میشود.
 -1اوما پروشودامان ( )2012در مقالۀ خود با عنوان «سایۀ آمریکا بر رواب ایران و هند» معتقد
اس

که آمریکا بهدنبال ای هدف اس

تا با دادن امتیازاتى به هند بر سیاس هاى ایت کشتتور در

قبال ایران تأثیر بگذارد .ای مقاله بیان میدارد که ایاالتمتحده در سه زمینه بر موضع هند در قبتتال
ایران تأثیر داشته اس  :خ لولۀ انتقال گاز بی ایران و پاکستان و هنتتد ،آرا هنتتد علیتته ایتتران در
آژانس بی المللی انرژ اتمی و عدمپرداخ

بها نف

صادراتی ایران به هند .ای پژوهش نتیجتته

میگیرد که توافق هستها بی هند و ایاالتمتحده تأثیر بسزایی بتتر سیاست ها و منتتافع ایتتران در
منطقه داشته اس .
 -2هارش وى .پن

( ،)2009در مقالهاى با عنوان «موازنۀ مطلوب :حرک

ایران و آمریکا» اشاره مىکند کتته هنتتد درصتتدد است

ماهرانۀ هند در بی

تتتا از تعتتارض و تضتتاد بتتی سیاست هاى

داخلىاش و منافع استراتژیکى که با ایران دارد جلوگیرى کند .پن

معتقتتد است

اگرچتته افتتزایش
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رواب هند و آمریکا در سالهاى اخیر ،رواب و همکار ها منطقها هنتتد بتتا ایتتران را کمرنت
کرده اس ؛ اما رواب تاریخی هند با ایران ،رواب دهلی-واشتتنگت را نیتتز تحت
اس  .هند در تالش اس

تا بهعنوان ی

تتأثیر قتترار داده

بازیگر موازنهگر در رواب با آمریکا و ایران عمل کند.

 -3جیسون آرک کرک ( ،)200۸در مقالها با عنوان «هندیان آمریکاییتبار و توافتتق هستتتها
هند و آمریکا» به بررسی رواب تاریخی هند و آمریکا و همکتتار هستتتها دو کشتتور در حتتوزۀ
هستها میپردازد .نویسندۀ پژوهش در ادامه بتتا مطالعتۀ نقتتش گروههتتا اجتمتتاعی و اقتصتتاد
ذ نفع طی بررسیها خود به ای نتیجه رسیده اس

کتته منتتافع ایت گروههتتا در گستتترش ایت

رواب اثرگذار بوده اس  .کرک در ای باره میافزاید« :البی هند در آمریکا بتته طتتور حرفتتها و
بهخوبی در حال اِعمال فشار بر اعضا کنگره بتترا حمایت

از توافتتق هستتتها آمریکتتا و هنتتد

اس ».
 -4سید محمتتدکاظ ستتجادپور و مهتترداد پهلتتوانی( ،)1391در پژوهشتتی بتتا عنتتوان «جایگتتاه
جمهور اسالمی ایران در رواب هند و ایاالت متحدۀ آمریکا» که در پژوهشتتنامۀ ایرانتتی سیاست
بی الملل به چاپ رساندهاند ،درصددند تا ضم بررسی دیدگاهها مختل
آمریکا و جایگاه ایران در ای رابطه ،موقعی

دربارۀ روابت هنتتد و

واقعی ایران در مناسبات هند و آمریکتتا تبیتتی شتتود.

نگارندگان ای پژوهش مدهی هستند علیرغ ارتقا رواب

هند و آمریکتتا ،رویکتترد آمریکتتایی-

محور نخبگان هند و شیو هنجارها ضدایرانی در نظام بی الملل ،نیازها هند و منافع ملی ایت
کشور در ارتباط با ایران مانع از افول جایگاه ایران در سیاس
پژوهش حاضر در تالش اس

خارجی هند میشود.

نوآور خود را بتتر ایت نکتتته تمرکتتز بخشتتد کتته مقتتاالت و

پژوهشها قبلیِ صورتگرفته در ای زمینه بیشتر به مناسبات سیاستتی و همکار هتتا هستتتها
هند و آمریکا پرداختهاند؛ اما ای مقاله درصدد است

تتتا ضتتم بررستتی روابت و همکار هتتا

هستها آمریکا و هند ،تأثیراتی که ای همکار ها استراتژی

میتواند بر روابت هنتتد و ایتتران

داشته باشد ،مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
 -2تاریخچۀ روابط ایاالتمتحدۀ آمریکا و هند
پیشینۀ رواب رسمی ،دیپلماتی

و ادار هنتتد و آمریکتتا بتته زمتتان استتتقالل هنتتد در ستتال 1947

میالد بازمیگردد .در سال  1906میالد برخی از تبعیدشدگان سیاسی هند وارد آمریکا شدند و
در پی آن در سال  1913گروهی از میه پرستان هند بتته رهبتتر «الال هاردایتتال» اولتتی حتتزب
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آمریکا در کالیفرنیا تأسیس کردند .جن

جهانی دوم نقطۀ

عطفی در رواب ای دو کشور محسوب میشود .پس از حملۀ ژاپ به بندر «پرل هتتاربر» در ستتال
 ،1941آمریکاییها ضرورت همکار مشترک هند و آمریکا را درک کرده ،به همی دلیتتل دولت
روزول

به مسائل و تحوالت هند توجه خاصی نشان داد (آقتتائی و عقتتدایی.)31۵ -316 :1393 ،

در طول دوران جن

سرد رواب ای دو کشور متأثر از بلوکبند ها متصتتلب شتترق و غتترب و

نزدیکی هند به شورو از ی سو و قرارگرفت هند در رأس جنبشها ضداستتتعمار و جنتتبش
عدمتعهد از سو دیگر ،فرصتی را برا نزدیکی دو کشور باقی نمیگذاش

(ارغوانیپیرسالمی و

اسماعیلی.)1۸ :1396 ،
شاید زمانی که پس از فروپاشی اتحاد شورو محافل راهبرد هند به دول
کردند که «دهلینو تاکنون بر دندۀ چپ تاریخ خوابیده بود ،اکنون وق
راس

ایت کشتتور توصتتیه

آن رسیده اس

که بر دندۀ

تاریخ بخوابد» و اشارۀ آنها به ضرورت توسعۀ مناسبات هند با آمریکا بتتود؛ کستتی تصتتور

نمیکرد که رواب دهلی-واشنگت تا ای انتتدازه بتته هت نزدیت

شتتود .بتتا تأثیرپتتذیر از چنتتی

نگرشهایی بود که پس از فروپاشی اتحاد شورو  ،بهتدری رواب هند و آمریکا رو بتته گستتترش
و ای مه با استقبال آمریکا نیز روبهرو شد .موافق

آمریکا به همکار هستها با هند با

گذاش

آنکه هند بر خالف پیمان «ان.پی.تی» به سالح هستها دس

یافتتته بتتود (شتتفیعی،)107 :1396 ،

آشکارتری نشانۀ تغییر در رواب آمریکا و هند و بزرگتری عالمت

ورود آمریکتتا بتته مناستتبات

قدرت در آسیا در شرای جدید بتتود .در متتارس  ،2000رئیسجمهتتور آمریکتتا ،بیتتل کلینتتتون ،از
هندوستان (اولی دیدار رئیسجمهور آمریکا پس از  22سال) دیدار کرد .ای مالقات نقطۀ عطفتتی
در رواب دو کشور محسوب میشود و پس از آن ادراکات امنیتی دو طرف به یکتتدیگر نزدیت تر
شد و بستر همکار ها گسترده فراه شتتد ( .)Bhaskar, 2000: 209پتتس از رو کتتار آمتتدن
جورج بوش نگرش مثبتی نسب به رابطه با هند اتختتاذ شتتد و ضتتم تأکیتتد بتتر دموکراستتی هنتتد
بهعنوان ارزش مشترک بی دو کشور ،گسترش رواب تجار با ای کشور مطرح شد .بوش تأکیتتد
داش

که مسائل مورد اختالف مثل «سی.تی.بی.تی» مانع تعمیق رواب هند و آمریکا نخواهد شتتد

(واعظی و مشیرزاده .)139 :1394 ،وقو حادثۀ یازده سپتامبر  2001یت
هند و آمریکا محسوب میشود .پیشنهاد کم

نقطتتۀ عطت

در روابت

هند به آمریکا در پی وقو ایت حمتتالت ،موجتتب

تقدیر دستیار وزیر امور خارجۀ آمریکا در امور آسیا شد و آمریکاییهتتا ایت عمتتل را یت

اقتتدام
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تحسی برانگیز برا کم
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به آنها در آن مقطع زمانی تلقتتی کردنتتد .همچنتتی آمریکتتا در اواختتر

همی سال تحری ها وضعشده در قبال فعالی ها هستها ای کشتتور را لغتتو کتترد ( Kumer,

 .)2009: 63با ورود باراک اوباما به کاخ سفید در سال  ،2009بسیار از کارشناسان انتظار داشتند
که روند روبهرشد رواب هند و آمریکا ،با حفظ ی

روال منطقی تتتداوم یابتتد .در جتتوال همتتی
کتته طتتی آن چنتتدی

سال ،هیالر کلینتون ،وزیر امور خارجتۀ آمریکتتا ،دیتتدار از هنتتد داشت

توافقنامۀ همکار دوجانبه میان هند و آمریکا به امضتتا رستتید .همچنتتی کلینتتتون ارکتتان اساستتی
همکار هند و آمریکا را در  ۵بخش ،شامل همکار هتتا استتتراتژی  ،همکار هتتا تجتتار -
اقتصاد و کشاورز  ،همکار در زمینۀ انرژ و تغییرات آبوهتتوایی ،همکتتار در بخشهتتا
آموزس و توسعه و همکار در زمینۀ فناور هتتا علمتتی تبیتتی کتترد (آقتتائی و عقتتدایی:1393 ،
 .)317ترامپ در هنگام اعالم سیاس

جدید خود در  21آگوست

کلید امنیتی و اقتصاد ایاالتمتحده» نامید و اظهار داش

 ،2017هندوستتتان را «شتتری

که توسعۀ ی

همکار استراتژی

با

هندوستان« ،بخش مهمی از استراتژ آمریکا در جنوب آسیا» اس « .موکش آگی» ،رئیس انجمت
همکار ها استراتژی
ژئوپلیتی

ایاالتمتحده و هند نیز گف « :هند نقتتش مهمتتی را در تعتتادل معتتادالت

در جنوب آسیا ایفا کرده و ی

شری

قابلاعتماد و مطمتتئ بتترا ایاالتمتحتتده بتتوده

اس » ( .)Firstpost Hindi, 2017: 2-3بیش از پن نمایندۀ آمریکتتایی هند االصتتل در دولت
ترامپ در پس ها مه مشغول فعالی

بودند و ای امر زمینۀ همکار هند با آمریکتتا را تقویت

میکند .حج تجارت بی دو کشور ه اکنون بالغ بر  100میلیارد دالر اس
که هر دو طرف تمایل دارند تا در آیندۀ نزدی

و ای در حالی است

میزان همکار ها خود را به پتتن برابتتر افتتزایش

دهند و ای رق را به حدود  1تریلیون دالر برسانند؛ عالوهبرای  ،هند و آمریکا تمایل دارند نهتنها
رواب اقتصاد و تجار خود را افزایش دهند ،بلکه همکار ها استتتراتژی

و دفتتاعی ختتود را
که همکار هتتا

نیز تقوی

کنند .ای کشور عالقهمند به خرید سالحها پیشرفته از آمریکا اس

استراتژی

بی دو کشور امکان تأمی ای تسلیحات را افزایش میدهد (.)Khan, 2017: 3

 -3همکاریهای آمریکا و هندوستان در زمینۀ هستهای
همکار ها هستها آمریکا با هند به موجب برنامۀ ات برا صلح آیزنهاور و براستتاس قتترارداد
هستها  16مارس  19۵6بی کمیسیون انرژ اتمی آمریکا و حکوم
در  ۸آگوس

 1963قرارداد بی هند و شرک

هند آغاز شتتد .پتتس از آن

آمریکایی جنتترال الکتریت

بتترا تأستتیس یت
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رآکتور قدرت هستها امضا شد و بهدنبال آن آژانس توسعۀ بی المللی آمریکا در  7دستتامبر 1963
هشتاد میلیون دالر کم

اقتصاد برا ای کار در اختیار هنتتد قتترار داد؛ عالوهبتترای  ،کمیستتیون

انرژ اتمی آمریکا طی قرارداد در  17می  1966موافق

کرد که سوخ

مورد نیاز ای رآکتتتور

را بهمدت  30سال تأمی کند (واعظی و مشیرزاده .)144 :1394 ،بعد از آزمایش هستها چتتی در
سال  ،1964پنتاگون به ای نتیجه رسید که زمینۀ دس یابی هند به سالح هستها را بتتا مستتئولی
خود فراه آورد (سجادپور و پهلتتوانی .)77 :1391 ،کلینتتتون در دورۀ اول ریاست
عدماشاعۀ هستها را در اولوی
حمای

جمهتتور اش

اهداف خود قرار داد و بهشتتدت از کنتتترل ستتالحها هستتتها

کرد (واعظی و مشیرزاده .)14۵ :1394 ،در ماه می  ،1974هند نخستی آزمتتایش هستتتها
چاشنی هستها در راجستان انجام داد و آشکارا آن را ی

خود با نام پُخران را با منفجرکردن ی

انفجار هستها صلحآمیز نامید؛ مسئلها کتته نشتتاندهندۀ توانتتایی هنتتد بتترا توستتعۀ تستتلیحات
اتمیاش با تکیه بر فناور ها آمریکایی بود .درنتیجه آمریکا با اِعمال تحری ها بیس وپن ساله
در قبال هند ،کوشید تا کشورها دیگتتر را نیتتز بتته اِعمتتال تحری هتتا مشتتابه علیتته فعالی هتتا
هستها ای کشور ترغیب کند (آقائی و عقدایی .)320 :1393 ،در متی  199۸هنتتد نیتتز اقتتدام بتته
انجام  ۵آزمایش هستها کرد و پس از آن بهشدت مورد تحری ها آمریکا قرار گرف
عل

که البته به

تبعات منفی ای تحری ها برا اقتصاد آمریکا ،برخی از ای تحری ها در همان دورۀ کلینتون

بهتدری لغو شدند .با شرو دور دوم ریاس
مورد بازبینی قرار گرف

جمهور کلینتون ،راهبرد هستها ایت کشتتور نیتتز

و مقامات آمریکا که دریافته بودند توانایی بهعقبراندن برنامتۀ هستتتها

هند و پاکستان را ندارند ،سیاس

محدودساز آن را در پیش گرفتند (واعظی و مشیرزاده:1394 ،

 .)14۵پس از کلینتون ،جرج بوش نگاه خوشبینانهتر نسب به فعالی هتتا هستتتها در آستتیا
جنوبی اتخاذ کرد .بوش که ظاهراً تمایلی به اجرا پیمانها کنترل سالح ،بهجز آنهتتایی کتته بتته
طور آشکار به نفع آمریکا بودند ،نداش

( )Hoodbhoya & Mianb, 2002: 31و در عی حال

بهشدت به درگیر راهبرد با هند عالقمند بود ،سیاس
ای فرض بنا نهاد که هند میتواند دول

عدماشاعۀ هستها آمریکا را بر استتاس

هستها مسئولی باشد و بازدارندگی هستتتها در منطقتته

میتواند از طریق ایجاد «توازن وحش » ،امنی

شبهقاره را تضمی کند؛ ازای رو ،بدون آنکه برا

پیوست هند به «ان.پی.تی» تالش کند ،ای کشور را بهعنوان عضتتو غیررستتمی و مستتئول باشتتگاه
هستها پذیرف

و با ترک مخالف

سنتی با هرگونه اشاعۀ هستها و متمایزکردن اشتتاعهدهندگان
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مسئول و غیرمسئول ( )Potter, 2005: 345با انعقاد موافق نامۀ همکار هستها با ایت کشتتور
جریان بیش از ی

آمریکتتا در خصتتوص اشتتاعۀ هستتتها را معکتتوس کتترد

ربتتع قتترن سیاست

( .)Carranza, 2006: 500پس از وقو حمالت  11ستتپتامبر  ،2001هنتتد بیدرنت
مبارزه با تروریس بوش پیوس

بتته ائتتتالف

و همکار بالشرط خود با و در زمینۀ مبتتارزه بتتا تروریست را

رسماً اعالم کرد .در نتیجه ای اقدام بوش نیز دستور لغو تحری ها تحمیلشده تح

قتتانون منتتع

اشاعۀ هستها  1994که پس از انجام آزمایشها هستها  199۸به هند تحمیل شده بود ،صتتادر
کرد ( .)Guihong, 2003: 79توافق هستها هنتتد و آمریکتتا ،بتتهرغ مغتتایرت بتتا معاهتتدۀ منتتع
گسترش سالحها هستها  ،در  1۸ژوئیه  200۵به امضا رسید .براساس ای توافق ،هند میتوانتتد
از آمریکا سوخ

و تکنولوژ هستها بخرد و اجازۀ ایجاد ذخایر استراتژی

سوخ

هستها را

دارد تا در صورت اختالل در تأمی سوخ  ،از آن استفاده کنتتد ( .)Mirza, et. al, 2008: 3ایت
موافق نامه در اکتبر  200۸نهایی شد و عملیشدن آن از ای نظر بتترا هنتتد اهمیت
ضم خارجکردن هند از انزوا هستها  ،امکان تأمی ستتوخ
فراه میکرد و درنتیجه هند میتوانس

داشت

کتته

و امکانتتات هستتتها را بتترا آن

وابستگی خود را به منابع انرژ خلی فارس کاهش دهد.

ضم آنکه بر اساس ای بیانیه اگرچه هند بهعنوان ی

قدرت هستتتها شتتناخته نشتتد ،امتتا یت

کشور مسئولِ برخوردار از سالح هستتتها نامیتتده شتتد ( .)Blank, 2007: 12بتترا آمریکتتا نیتتز
همکار هستها با هند ضم برخوردار از منافع اقتصاد  ،موفقیتی برا دیپلماسی بوش بتترا
واردکردن فعالی ها هستها هند به یت
)2006: 8؛ اما با رو کار آمدن دول

چتتارچوب قتتانونی بتته حستتاب میآمتتد ( Nautiyal,

اوباما ،روند همکار ها هستها هند و آمریکا با کتتاهش

روبهرو شد؛ تا اینکه سرانجام در سال  2011میالد  ،همکار ها هستها ای دو کشور بتتهدلیل
نبود برنامهریز منسج عملیاتی و همچنی نداشتتت توافتتق در خصتتوص نظتتارت بتتر صتتادرات
هستها آمریکا ،متوق

شد (آقائی و عقتتدایی .)321 :1393 ،در جریتتان بازدیتتد نارنتتدرا متتود ،

نخس وزیر هند از کاخ سفید در  26ژوئ  ،2017آمریکا و هند تعهد خود در زمینۀ همکار ها
هستها برا اهداف تجار و غیرنظامی را مجدداً مورد تأکید قتترار دادنتتد .در بیانیتۀ منتشرشتتده
توس کاخ سفید به قرارداد ساخ

شش رآکتور وستین

هاوس  AP1000در آندرا پرادش اشاره

شده اس  .در ای بیانیه آمده اس « :پس از اتمام ایت پتتروژه ،بتترق متتورد نیتتاز میلیونهتتا نفتتر از
شهروندان هند تأمی خواهد شد» ( .)World Nuclear News, 2017: 2در اواخر سال 2017
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ترامپ به وزارت انرژ که بر برنامۀ تسلیحات هستها آمریکا نظارت میکنتتد ،دستتتور داد تتتا در
صورت نیاز آمادگی انجام ی

آزمایش اتمی را ظرف شش متتاه آینتتده داشتتته باشتتند .بتتر استتاس

گزارش مجلۀ تایمز ،ترامپ مجوز اجرا ی
سالحها هستها و توسعۀ ی

کاله

کرده اس  .ای مسئله باعث شده اس

برنامتۀ  1/2تریلیتتون دالر بتترا بازستتاز برنامتۀ

هستها جدید را برا نخستی بتتار در  34ستتال صتتادر
که بولت دانشمندان اتمتتی در متتورد خطتتر وقتتو فاجعتۀ

هستها ابراز نگرانی کرده و هشدار دهند .هند میتواند برنامۀ سالح حرارتی هستها خود را کتته
در سال  199۸در پورخان ناکام ماند ،آزمایش کند .البته ای امر میتواند بر توافق هستتتها هنتتد و
آمریکا تأثیر نامطلوب داشته باشد؛ اما ترامپ آمادگی مذاکرۀ مجدد در ای زمینتته را دارد ( Joshi,

 .)2018: 4در نهای

باید گف ؛ همسو بودن منافع آمریکا و هند در سطح منطقتته ستتبب شتتد تتتا

قرارداد همکار ها هستها دهلی-واشنگت در دورۀ ترامپ همچون ادوار گذشته متتورد تأکیتتد
قرار گیرد و دو کشور درجه

تضمی و تأمی اهداف و منافع مشترک در منطقه گام بردارند.

 -4روابط هند و ایران در پرتو همکاریهای هستهای آمریکا و هند
موقعی

خاص ایران در صحنۀ بی المللی و رقاب

استراتژی

ایتتران و آمریکتتا باعتتث حساستتی

قدرتها غربی و بهویژه آمریکا به نزدیکی رواب ایران و هند شتتده است ؛ بهطور کتته آمریکتتا
بارها از هند خواسته اس

مثتتل انتترژ و

تا مناسبات خود را با ایتتران در حوزههتتا استتتراتژی

تسلیحات محدود کند (شاهی  .)73 :139۵ ،نوعی رابطۀ متقابل میان سیاس ها آمریکتتا و بحتتث
هستها هنتتد وجتتود دارد .آمریکتتا بتترا پیشتتبرد اهتتداف سیاستتی و دیپلماتیت

ختتود ،از فشتتار

قراردادها همکار هستها استفاده میکند و در مقابل ،در صورت همراهی هند با خواستتتهها
آمریکا ،به تقاضا هستها آن پاسخ مثب

میدهد .رأ هنتتد علیتته ایتتران در آژانتتس بی المللتتی

هند از جبهۀ مخال

ایران در مورد حقوق بشر ،از ای موارد است  .کنگتترۀ

انرژ اتمی و حمای

آمریکا به هنگام تصویب قرارداد همکار استراتژی

با هند از دول

آمریکا خواس

از رأ هند

علیه ایران در آژانس انرژ اتمی بی المللی اطمینان الزم را کسب کند .هند  3بتتار علیتته ایتتران در
مورد موضو هستها رأ داده که رأ دوم در سال  2006منجر بتته ارجتتا پرونتتده بتته شتتورا
امنی

شد (سجادپور و کریمیقهرود  .)246 -2۵2 :1390 ،هر چند آرا هند علیه ایتتران روابت

دوجانبه را در پایی تری سطح قرار داد ،امّا شرای واقعی ،ملید ایدۀ تأثیرگذار تام ایاالتمتحتتده
نیس ؛ زیرا دو موضو ِ ساختار نظام بی الملل و منافع ملّی مسبوق بتتر عامتتل آمریکاست  .هتتدف
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اصلی آمریکا از قرارداد هستها صلحآمیز آمریکا و هند ،تبدیل هند به ی
برا تحققبخشیدن به منافع آمریکا اس

قدرت نظامی منطقها

که ای هدف بر مصالح امنیتی سایر کشورها منطقه نیز

تأثیر میگذارد (شفیعی و فرجینصیر  .)21 :1393 ،همکار ها و پیمان آمریکا و هنتتد در حتتوزۀ
هستها  ،ضم متشن ساخت محی امنیتی شرق ایران ،منطقۀ جنوب آسیا را بی المللیتر کتترده و
رقاب

تسلیحاتی را در ای منطقه تشدید خواهد کتترد .هنتتد بتتا چنتتد هتتدف در حتتوزۀ هستتتها

خواهان همکار با آمریکا اس ؛ توسعۀ برنامۀ نظامی هستها  ،رفع تحری ها وارد بر ای کشور
پس از آزمایشها سال  199۸و عضوی

دائ در شورا امنی

ازای رو ،تالش هند منجر به توافق استراتژی
از دو ناحیه رابطۀ ایران-هند را تح

ملل متحد ،از ای متتوارد است ؛

هستها هند-آمریکا در سال  200۵شد .ای توافتتق

تأثیر قرار داده اس  .اول اینکه ،آمریکا برا موافق

پیمان برا هند شروطی معی کرده که یکی از مه تری آنها ،فشار بر ایران و مخالف

با ایت
با مواضتتع

آن اس  .دوم آنکه مفاد ای پیمان ،ایران را متضرر میسازد ( .)Pant, 2011: 62آمریکا در رواب
مبتنی بر انرژ  ،شرک ها هند را تح

فشار قرار داده تا از همکار با ایران خوددار کننتتد.

در ای راستا ،فشار برا کنارهگیر هند از خ لولۀ صلح را نیز میتوان نام برد .خ لولۀ صلح کتته
امکان انتقال گاز از ایران به پاکستان و هند را فراه میکند ،از اوایل دهۀ  19۸0مطرح شده اس .
ای خ لوله ،منافع حیاتی هند و پاکستان از ی

سو و ایران از ستتو دیگتتر را تتتأمی و میتوانتتد

زمینۀ همکار ای سه کشور مه در منطقۀ جنوب و غرب آسیا را فراه کند ،اما چون آمریکا آن
را کم
تح

به بودجۀ برنامۀ هستها ایران و حمای

از فعالی ها تروریستی قلمداد میکند ،هند را

فشار قرار داده تا از ای طرح کنارهگیر کنتتد (ستتجادپور و کریمیقهتترود -2۵3 :1390 ،

 .)2۵2آمریکا میداند که موفقی

ایران در اجرا طرحها انتقال انرژ چقتتدر در افتتزایش تتتوان

ای کشور در معادالت جهانی و تغییر دیدگاهها سیاسی در مورد امنیت

انتقتتال انتترژ از ایتتران

ملثر اس ؛ بنابرای خ لولۀ صلح که ایران ،پاکستان ،هند و حتی چی را میتواند بتته هت متترتب
کند ،فضایی را برا ایران ایجاد میکند که آثار فشتتارها سیاستتی و تحری هتتا ایاالتمتحتتده را
کاهش دهد؛ بنابرای آمریکا سعی دارد ای گزینه که آزاد عمل ایران را باال میبرد ،محتتدود کنتتد
( .)Mohan, 2014: 5در ای راستا؛ آمریکا در تالش اس

با حمای

از خ لولتته تتتاپی بتتهعنوان

جایگزینی برا خ لولۀ صلح ،چی را از گاز صادراتی ایران محروم کند و معادالت قتتدرت را در
منطقۀ جنوب و شرق آسیا در راستا اهداف و منافع واشنگت و متحدان منطقها آن شکل دهد.
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کار خود را با ای مفروض نئورئالیستی آغاز میکنند که ستتاختار نظتتام

بی المللی سازنده و محدودکنندۀ گزینهها سیاس
 .)27در ای راستا باید گف

ختتارجی کشورهاست

( Ripsman, 2009:

توانایی هند برا مقابله با رشد نفوذ چی در منطقتته و دسترستتی بتته

افغانستان و آسیا مرکز کامالً به رابطۀ حسنه با ایران وابسته اس  .از آنجا که ترامتتپ در  ۸متی
 201۸از توافق هستها که در  14جوال  201۵میان ایران و گروه  ۵+1منعقد شتتده بتتود ،ختتارج
شد ،نارندرا مود  ،در زمینۀ تعیی سیاس

محی ژئوپلیتیت

خارجی هند ،باید در ی

بیثبتتات،

محتاطانهتر عمل کرد .تالش برا برقرار رابطۀ نزدی تر با ایران ،واکنش متقابل واشنگت بهویژه
ارسال و گذاشت تویی هتتا و کامن هتتا غضتتبآلود ترامتتپ را افتتزایش داد .باای حتتال ،توقت
همکار با ایران ای امکان را برا رقبا هند فراه میآورد تا نظر تهران را به خود جلب کننتتد.
پیامدها کوتاهمدت تصمی آمریکا برا خروج از برجام مطمئنتاً آزمتتونی جتتد بتترا سیاست
خارجی هند و همچنی رواب آمریکا و هند خواهد بود .ای تصمی ممک اس

در بلندمدت بتته

رقبا منطقها هند اجازه دهد نظر ایران را به خود جلب کنند و اهتتداف ژئوپلیتیت
آسیا جنوبی و مرکز تقوی

کنند ( .)Younus, 2018: 3مخالف

ختتود را در

آمریکتتا و تحری هتتا ایت

کشور علیه ایران نهتنها مانع از ارتقا سطح همکار ایران و هند و تحقق اعالمیۀ دهلی مبنتتی بتتر
زمینهساز مشارک
قطع کامل واردات نف
بود ،اما صادرات نف
یاف
وضعی

راهبرد دو کشور شد ،بلکه درنتیجۀ تحری ها ،در مقطعتتی هنتتد مجبتتور بتته
از ایران شد .ایران در سال  200۸ -2009دومی صادرکنندۀ نف

بتته هنتتد

ایران به هند بهتدری تا سال  2013کاهشیافته و ایران به مقام هفتتت تنتتزل

و حتی در مارس سال  201۵صادرات نف

ایران به هند به صفر رسید .بعتتد از برجتتام ،ایت

بهبود یاف  ،اما ایران هنوز به جایگاه قبل از تحری دس

نیافته اس

( Sidhu and Pal,

 .)2016: 5- 29از طرف دیگر ،پیمان هند-آمریکا شامل برخی مفاد علیتته ایتتران است  .براستتاس
قانون همکار انرژ اتمی صلحآمیز هند-آمریکا معروف به قتتانون هایتتد ،هنتتد بایتتد ایتتران را از
فعالی

هستها بازدارد یا منصرف کند و حتی اگر الزم بود ،ایران را تحری کند یا از تالش بتترا

کسب تسلیحات کشتار جمعی ،شامل قابلی
تولیتتد ستتوخ

هستها  ،قابلیت

تولیتتد اورانیتتوم غنیشتتده ،پروستۀ

هستتتها و ابزارهتتا بتتهکارگیر ستتالح کشتتتار جمعتتی بتتازدارد (ستتجادپور و

کریمیقهرود  .)2۵3 :1390 ،در حوزۀ اقتصاد نیز ایاالتمتحده ،هند را تحت
اس

تا روابطش را با ایران محدود کند .در دسامبر  200۸هش

فشتتار قتترار داده

تَ از نمایندگان کنگره در نامها
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به بان
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صادرات و واردات آمریکا تقاضا کردند که وام  900میلیون دالر به شتترک ها هنتتد

که با ایران همکار میکنند؛ تا هنگامی که فروش نف

تصفیهشده به ایران را متوقت

تعویق افتد .آنها استدالل کرده بودند که در حالی که آمریکا سعی دارد ایران را تحت
سیاسی و اقتصاد  ،ناگزیر از توق

( .)Sullivan, 2010: 8فرض ایاالتمتحده آن است

اقتصاد ایران میتواند مانع از پیگیر ایدهها و اهداف برآمده از ماهی

باشد .در ی

فشتتارها

برنامۀ هستها کنتتد ،همکار هتتا هنتتد بتتا ایتتران در حتتوزۀ

انرژ به زیان منافع ایاالتمتحده اس
تضعی

نکننتتد ،بتته

دهۀ گذشته  12تا  14درصد از نف

کتته

پساانقالبی ایران

ایران به هند صادر شده اس  .همچنی قتترارداد

استراتژیکی با عنوان خ لولۀ صلح ،از سو دو طتترف پیگیتتر میشتتود .از نظتتر سیاست مداران
آمریکایی -مانند هیالر کلینتون و نیکالس برنز -تالش برا تضعی
ه به معنا منزو ساز و ه تضعی

اقتصاد ایران اس

یا قطع ارتباط ایران و هند،

(ستتجادپور و پهلتتوانی)۸4 :1391 ،؛

تا از ای طریق ضم کاست از نقش و نفوذ ایران در منطقۀ جنوب آسیا ،معادالت قتتدرت و نظت
منطقها را به ضرر رقبا واشنگت و ه پیمانان منطقها آن شکل دهد.
از لحاظ تاریخی ،هندوستان توانایی منحصربهفرد را برا حفظ استتتراتژ مستتتقل ختتود در
طول دورهها آشفتگی ژئوپولیتی
در منطقه میتواند توانایی سیاس
نزدی

با ایران و رقبا استراتژی

از خود به نمایش گذاشته اس  .با ای حال ،تحتتوالت متتداوم
خارجی هند را مورد آزمون قرار دهد و ای کتتار حفتتظ روابت
آن برا هند را بسیار مشکل میسازد .با توجه به اینکه آمریکا

از برجام خارج شده اس  ،عربستان سعود و اسرائیل تالشها خود را بتترا مبتتارزه بتتا نفتتوذ
ایران در منطقه تشدید کردهاند .در چنی شرایطی ،ممک اس

دهلینو سرمایهگذار ها خود را

در چابهار محدود کند یا در غیر ای صورت باید با تهدیدها واشنگت  ،تلآویو و ریاض مواجتته
شود ( .)Younus, 2018: 2-3در ای راستا باید گف
چی در منطقۀ جنوب آسیا اس
استراتژی

از آنجایی که هند بهدنبال مهار رشتتد نفتتوذ

و از طرفی پاکستان و چتتی در چنتتد دهتۀ گذشتتته بتته شتترکا

برا همدیگر تبدیل شدهاند و کریدور اقتصاد مشترک چی و پاکستان نیز بتتر عمتتق

ای رابطۀ استراتژی

افزوده اس ؛ بنابرای با توجه به اینکه بندر چابهار تنها مسیر دسترستتی هنتتد

به آسیا مرکز و افغانستان اس ؛ در چنی شرایطی هند تتتالش میکنتتد از مستتیر ایتتران راهتتی
جایگزی برا رسیدن به افغانستان و آسیا پیدا کنتتد و فضتتا رقتتابتی بتتا پاکستتتان را از دست
ندهد .همی مسئله بر اهمی

روزافزون ایران برا مقامات دهلی میافزایتتد .هندوستتتان در حتتال
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حاضر بیش از  ۵00میلیون دالر برا توسعۀ بندر چابهار اختصاص داده اس
در سال گذشته با ارسال ی

و ای رؤیتتا هنتتد

محمولۀ گندم از طریق چابهار به افغانستان تحقق یاف  .هند ،چابهتتار

را بهعنوان جایگزینی برا بندر گوادر پاکستان میداند که در  140کیلتتومتر شتترق چابهتتار قتترار
دارد و توس چی بهعنوان بخشتتی از کریتتدور اقتصتتاد چتتی و پاکستتتان توستتعه یافتتته است
(.)Financial tribune, 2017: 3
نزدی شدن رواب هند با آمریکا ،اسرائیل و عربستان سعود نیز باعث شد که ایران در برابتتر
تغییر رویۀ هند واکنش نشان دهد؛ محمدجواد ظری  ،وزیر سابق امور خارجتۀ ایتتران ،در جریتتان
سفر خود به پاکستان در مارس  201۸از ای کشور برا مشارک

در توستتعۀ منطقتته آزاد چابهتتار

دعوت و برا اتصال بنادر گوادر و چابهار ابراز تمایل کرد .خروج آمریکا از برجتتام بتته پاکستتتان
امکان میدهد به بررسی بهبود رواب با ایران بپردازد که ای کار باعث محدودشدن دسترسی هنتتد
به افغانستان و آسیا مرکز میشود .چی که بهطور موفقی آمیز نفوذ خود را در منطقه افتتزایش
داده و بزرگتری واردکننده نف

خام ایران اس  ،میتواند کم ها اقتصاد ختتود را بتتر استتاس

طرح «کمربند اقتصاد جادۀ ابریش » به ایران ارائه دهد و ستترمایهگذار ها پیشتتنهاد هنتتد در
چابهار را کاهش دهد .ای فرایند میتواند توس روسیه بهعنوان متحد استراتژی

ایران که روابت

نزدیکی را ه با پک و ه با اسالمآباد برقرار کرده اس  ،تشدید شود؛ زیرا روسیه تالش میکنتتد
رواب نزدی

آمریکا و هند را تعدیل کند و راهی برا محدودکردن نفوذ آمریکتتا در افغانستتتان و

آسیا مرکز پیدا کند ( .)Younus, 2018: 3-2نکتۀ قابل توجه ای اس
به رقبا و دشمنان منطقها ایران از چش تهران دور نمانده اس
که پیشنهاد محمدجواد ظری

که نزدی شتتدن هنتتد

و برخی از تحلیلگران میگوینتتد

به پاکستان برا پیوست به پروژۀ چابهار کتته در جریتتان ستتفر متتاه

مارس  201۸و به اسالمآباد صورت گرف  ،پاسخ تهران به سیاست ها متضتتاد دهلینتتو بتتوده
اس ؛ بنابرای اگر هند در ادامۀ مسیر تسلی فشارها واشنگت شود ،باید جا خود را بتته رقبتتا
منطقها خود در ایران واگذار کند.
 -5نتیجه
رواب هند و آمریکا از زمان استقالل هنتتد در 1947م .تتتا پایتتان جنت
برخوردار نبود .در ای دوران هند در ابتدا با درپیشگرفت سیاس
نزدیکی به شورو  ،عمالً فرصتی برا نزدی

ستترد ،از پویتتایی خاصتتی

عدمتعهد و در مراحل بعتتد بتتا

شدن به آمریکا نیاف  .بر ای اساس ،رواب ای دو

تأثیر همکاریهای هستهای آمریکا و هند بر روابط هند و ایران

قدرت از پایان جن
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سرد و به ویژه از اوایل هزاره جدید گسترش قابل توجهی یافته اس  .پیمتتان

هستها آمریکا و هند نقطه عطفی در رواب دو کشور به شمار میآید و ای امتتر روابت آنهتتا را
وارد مرحلۀ تازها از همکار ها استراتژی

کرده اس  .ای پیمان متضم همکار دو کشتتور

در مقابله با خیزش چی  ،مبارزه با گسترش تروریس در آسیا ،در اولوی

قرارگتترفت هنتتد بتترا

تأمی منافع آمریکا در جنوب آسیا و پدید آمدن فرص ها اقتصتتاد بتترا طتترفی میباشتتد .از
سو دیگر ،کشور چی با دارا بودن قدرت نظتتامی و اقتصتتاد چشت گیر در دهتتهها اخیتتر بتته
گونها پرشتاب روند پیشرف

و توسعه را در تمامی بخشها تجربه کرده اس  .مسألۀ نوساز و

توسعۀ توانمند ها نظامی چی برا ایاالتمتحده که خود را تنها هژمون نظام بی المللی میداند
و دارا منافع امنیتی فراوانی در شرق آسیا است  ،تهدیتتد امنیتتتی محستتوب میشتتود .سیاست
آمریکا جه

جلوگیر از ظهور چی  ،حمای

از قدرتهایی نظیر هند و ژاپت است

تتتا از ایت

رهگذر ،با بر عهده گرفت نقش توازنبخش ،بتواند حضور خود در ای منطقه را تضتتمی کنتتد؛ از
ای رو ،آمریکا با انعقاد معاهداتی با هند ،به تقوی

ای کشور در برابر چتتی پرداختتته و ستتعی در

ایجاد تعادل بی قدرت ای کشور با چی دارد .همکار آمریکا و هند در موضو هستها  ،ایتتران
را بهعنوان همسایه منطقۀ آسیا جنوبی و با خصوصیات ژئوپلیتی

و ژئواستتتراتژی

بی المللتتی،

متأثر ساخته اس  .دستیابی هند به توافق هستها با آمریکا به بها تنزل سطح رواب با ایران بوده
اس  .رأ هند علیه ایران در موضو هسته ا  ،عدم تمایل برا عملیاتی کردن خ لولتته صتتلح و
عدمپرداخ

بدهیها نفتی هند به ایران ،از ای موارد اس  .هند از سویی دارا منافعی مشترک

با ایران اس  ،درحالی که ایران و ایاالتمتحده منافعی متعارض دارند و در حوزه وسیع خاورمیانه
سرگرم ی

رقاب

راهبرد هستند .ایران برا گسترش ارزشهتتا انقالبتتیاش هزینتتهها عتتدم

دنبالهرو از ایاالتمتحده را پذیرفته اس  .بر ای اساس ،ایران به مثابه دولتتتی تجدیتتد نظرطلتتب
اهداف نامحدود نسب

به نظ بی المللی در پیش گرفتتته است  .از ستتویی هنتتد بتترا افتتزایش

منافعش به گسترش پیوندهایش با ایاالتمتحده نیاز دارد و ای پیوندها تأثیراتی محدود کننتتده بتتر
پیوندها ایران و هند داشته اند .در ای میان شدیدتری فشارها محدود کننده بر رواب ایتتران و
هند از سو ایاالتمتحده اعمال شده اس .
بنابرای  ،هند و ایران بنا به رویکردها مختل
استراتژی

خود به نظتتام بی الملتتل نمیتواننتتد متحتتدانی

برا همدیگر باشند ،ولی برا افتتزایش منافعشتتان نتتاگزیر از همکتتار در حوزههتتا
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محدود محلی و منطقها هستند .البته عوامل محدودی زا نیز نمیتوانتتد موجتتب قطتتع پیونتتدها
ایران و هند شوند؛ اما بر ای پیوندها اثراتی محدود کننده داشته اند .نکته قابلتوجه ای است
خروج آمریکا از برجام تاثیر قابلتوجهی بتتر روابت تهتتران -دهلتتی خواهتتد گذاشت

کتته

و سیاست

منطقها دهلی برا دسترستتی بتته آستتیا مرکتتز و افغانستتتان از طریتتق منطقتته آزاد چابهتتار و
سرمایهگذار اقتصاد در ای منطقه را با پیچیدگی همراه خواهد کرد .لتتذا بتتا توجتته بتته رقابت
منطقها که هند با چی و پاکستان دارد ،در چنی شرایطی اگر هند تسلی فشارها آمریکا شتتود،
تهران زمینه حضور رقبا استراتژی

هند برا ستترمایهگذار ختتود در پتتروژه چابهتتار را فتتراه

خواهد کرد.
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