تحوالت قدرت جهانی ،هند و رویکرد آن به غرب آسیا
*
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آناهیتا معتضدراد

چکیده
همزمان با تغییر روابط قدرت در سطح جهان ،میتوان ظهور یک معماار مططها ا جدیاد در
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غرب آسیا را نیز مشاهده کرد .عزم هطد برا تبدیل شدن ب یک قدرت پیشرو در سطح جهانی
سبب شده تا با اتخاذ دیپلماسی فعال و استراتژ مبتطی بر تعامل کلنگر و هم جانب و تعامل با
قدرتهایی همچون ایاالت متحده در سطح جهانی و خاورمیان ب ویاژه غارب آسایا در ساطح
مططه ا  ،از یکسو ب تهویت روابط اقتصاد و از سو دیگر ب نهادیطا کاردن همکاار هاا
امطیتی ب ویژه امطیت انرژ در طوالنی مدت با کشورها عربی خلیج فارس  ،ایران و اساراییل
بر اساس "سیاست نگرش ب غرب" پس از انتخاب نارندرا مود برا دور دوم نخست وزیر
نماید .چارچوب نظر اتخاذ شده در تبیین رابط و رویکرد هطد نسبت ب غرب آسیا بر اسااس
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نظری نئو ریالیسم ک معتهد بر اهمیت ساختار نظام بینالملل و نهش آن ب عطاوان پایش تعیاین

پ اپی سی و پطنم

کططده رفتار کشورهاست قرار دارد .این مهال با بهرهمطد از روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از

زمستان 1398

مطابع اولی و ثانوی این پرسش را مطرح میکطد ک "پیامدها پیروز مود در تعامل هطاد باا
غرب آسیا ب ویژه ایران چگون خواهد بود"؟ در پاسخ ب این پرسش این مهال بر ایان فار
است ک رویکرد هطد در قبال غرب آسیا مشخصاً تحت تأثیر سیاساتها خاورمیانا ا ایااالت
متحده قرار دارد و همین امر تعامل هطد با ایران را با دشوار مواج خواهد نمود .یافت ها مهال
نیز مبین تأیید فرضی مطروح است.
واژگان کلیدی :سیاست نگرش ب غرب ،استراتژ کل نگار ،اساتراتژ خودمختاار  ،سیاسات

خارجی هطد ،غرب آسیا.
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مقدمه
غرب آسیا ،ب عطوان یک مططه مهم استراتژیک  ،همواره تحت تأثیر تغییرات و تحوالت
در س سطح ملی ،مططه ا و بینالملل ی ،قرار داشت است .در عین حال ،تحاوالت درون
مططه سبب شده تا این مططه از پویایی گستردهتر در روابط و سیاستها بینالمللی
برخوردار باشد .همزمان با تغییر روابط قادرت در ساطح جهاان ،میتاوان ظهاور یاک
معمار مططه ا جدید در غرب آسیا را نیز مشاهده کرد .از ویژگیهاا گساترده ایان
معمار میتوان ب تهاضا یک "قرارداد اجتماعی" جدید باین رژیمهاا اساتبداد و
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مردم سرکوب شده ک در قالب قیامها مردمی در سراسر جهاان عارب تیلای یافات،
گفتمان درباره اسالم و دمکراسی ،پدیده ویرانگر گروهها تروریست افراطای از جملا
داعش ،جطگ داخلی در سوری  ،رقابت استراتژیک بین عربستان سعود و ایاران بارا
رهبر مططه ا  ،مسئل توافق هست ا و خروج آمریکا از برجاام ،جهات جدیاد کا
مسئل حل نشده فلسطین در پایش گرفتا و پیامادها آن بارا مططها و حتای خاود
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اسراییل ،کاهش درآمد نفت ،تغی یر الگو دخالت قدرتها خاارجی اشااره نماود .نظام
مططه ا در حال ظهور در غرب آسیا چالشها و مالحظات فراوانی را برا کشاورها
فرامططه ا از جمل هطد در روابط با این مططه اییاد میکطد.
هطد ب عطوان یک دموکراسی بازر
اقتصاد قدرتمطد ،در تهابلها بزر

غیرغربای ،باا جامعا چطادملیتی و با لحاا
سالها آتی نهش کلید ایفا خواهد کرد .هطد با

عطوان یک کشور مطرح در توازن قدرت جهانی ظاهر شاده اسات کا میتواناد نهشای
تعیین کططده در شکل دادن ب مهمترین موضوعات قرن  ، 21اییاد ثبات آسایا ،نوسااز
سیاسی خاورمیان و مدیریت جهانیساز  ،ایفا نماید ب ویژه آنک ایاالت متحده ،هطد را
ب عطوان وزن ا در برابر چین میبیطد .لذا درحالیک هطد در تالش ایاالت متحده بارا
حفظ برتر بینالمللی اش مهم است ،ایاالت متحاده نیاز در دساتیابی هطاد با هاد
بلطدپروازان اش برا کسب جایگاه ب عطوان یک قدرت بزر

و مطرح جهانی اهمیت

دارد .دیدگاه هطد در جهت اییاد یک هطد قدرتمطد و ثروتمطد در آسیا ،سبب گردیده تاا
این کشور سیاست خارجی خود را نسبت ب غرب آسیا ب صورتها مختلفای با اجارا
گذارد .سیاست خارجی هطد نسبت ب جهان طی یک و نیم ده گذشت دچاار تغییارات

بطیاد شده است و دهلی نو سعی نموده تا سیاست خارجی خود را متطاسب با نیازها و
شرایط در حال تحول سیاست جهانی تغییر دهد .این تغییر نگاه و اولویت امر اقتصااد
در سیاست خارجی باعث نزدیکی هطد ب قدرتها بزر

و حتی رقبا مططه ا آن از

جمل پاکستان و چین شده است .تغییر دیگر ک در سیاست خارجی هطد اتفاق افتااده
دور گزیدن از ایده رهبر جهان سوم و رسیدن ب این درک ک ظرفیت ظاهر شدن ب
عطوان یک قدرت بزر

در نظام بینالملل را دارد است .اندیش ضد غربی نشأت گرفتا

از جطبش عدم تعهد در سیاست خارجی هطد ب حاشی رفت و ایان کشاور را با عطاوان
بزرگترین دمکراسی غیر غربی جهان ک بیشترین تعهد را ب ارزشها غربی خاارج از
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جهان یورو-آتالنتیک دارد ب سو سیاستها مبتطی بر عمل گرایی بیشتر رهطمون شاده
است.
ارتهاء قدرت و موقعیت هطد را باید نتیی دیپلماسی فعاال ایان کشاور دانسات کا
سبب شده است ب طور جد

میدداً بر خاورمیان (غارب آسایات تمرکاز نمایاد .بایاد

اذعان داشت ک "ردپا " هطد در مططه "نسبتاً مستهل از محاسبات استراتژیک" آن بوده
است ،سیاست گذاران هطد بر لزوم تدوین یک استراتژ مبتطی بر تعامل کل نگرو هم
جانب و اتخاذ "استراتژ خودمختار "1تأکید دارند  ،ب نحاو کا از یکساوب تهویات
روابط اقتصاد و از سو دیگر ب نهادیط کاردن همکار هاا امطیتای طاوالنی مادت
بپردازند  .باید اذعان داشت ک مططه خاورمیان و غرب آسیا نهش اساسی در اقتصاد هطد
و آیطده آن ایفا میکطد.
در ماه م  ،2019حزب بی.جی.پی2در انتخاباات هطاد بارا دوره دوم پیاروز شاد.
مود ب عطوان یکی از رهبران جدید هطد ک معتهاد با تشابث با "سیاسات قادرت"
هستطد ،تالشها خود را ک تحت دولتها قبلی آغاز شده است ،تهویت کرده است،
همچطین دولت مود در اجرا سیاست خود از وضعیت فعلای سیاسات بینالملال در
خاورمیان بهرهمطد شده است.

1. Autonomy Stratedy
)2. Bhaaratiya Janata Party (BJP

تحطططوالت تططط رت
جهطططانی هنططط و
رویکرد آن به غطر
آس ا

انتظار میرود ک مود بعطوان بازیکن فعالتر در خاورمیان بار خاال
پس از انتخابات خود در سال  2014ظاهر شود .پس از آن فر

انتظاارات

بار ایان باود کا و

بیشتر ب سیاستها داخلی توج میکطد.
همچطین فر

بر این بود ک سیاست خارجی و  ،تا زمان تصاد پسات نخسات

وزیر  ،سکوالرتر از سیاستها قبلی بی جی پی و حزب کطگره باشد .این امر سابب
می شود تا تمرکز سیاست خارجی هطد بر تعمیق روابط با ایاالت متحده تمرکز یابد و در
عین حال سرمای گذار خارجی از کشورهایی مانطد چین ،ژاپن ،ساطگاپور و اساترالیا را
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نیز ب عطوان بخشی از سیاست "نگاه ب شرق" دنبال کطد (Hall,2015:248ت.
بر همین مبطا بررسی و مطالع پیامدها پیروز مود برا سیاست خارجی هطاد
درغرب آسیا ،ب ویژه تعامل هطد با ایران را با توج ب اتخاذ "سیاست نگرش ب غرب"،
مسئل و پرسش اصلی این مهال را تشکیل میدهد .در پاسخ ب این پرسش این مهال بر
این فر
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است ک رویکرد هطد در قبال غرب آسایا مشخصااً تحات تاأثیر سیاساتها

خاورمیان ا ایاالت متحده قرار دارد و همین امر تعامل هطد باا ایاران را باا دشاواریها
جد مواج خواهد نمود.
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ب
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چارچوب نظری :نو واقعگرایی
سطت نظر نو واقعگرایی ب عطوان یاک مکتاب متحاول ،الگوهاا نظار و مادلها
متفاوتی را ارای نماوده اسات کا در آنهاا همچطاان با اصاول و مفروضا ها شااکل
واقع گرایی کالسیک همچون کشاور و دولات محاور  ،قادرت محاور  ،موازنا قاوا،
وضعیت آنارشی نظام بینالملل معتهد و وفادار است .اما بار خاال
مکتب با حذ

واقاع گرایای ،ایان

متغیرها سطح واحد بر تأثیرات پایدار نظام بینالملل تأکیاد دارد و بار

مفروض هایی از جمل آنارشی بودن نظام بینالملل ،اقتدار گریز  ،بیاعتماد دولتها با
یکدیگر ،تالش برا کسب امطیت و افزایش قادرت تأکیاد دارد(میرشاایمر-34 :1390،
35ت.
این سطت نظر با محوریت قرار دادن دولت ب عطوان بازیگر اصلی صحط بینالملل
در واقع روایتی قدرتمطد از واقعگرایی است ک معتهد است وقتی نظام بینالملال اقتادار

گریز باشد کشمکش بر سر قدرت و امطیت ادام خواهد داشت .در واقع مکتب فکر نو
واقعگرایی عمیقترین و دقیقترین نهدها را بار پروژههاا اصاالح طلبانا در سیاسات
بینالملل وارد ساخت است .از این رو جا تعیب نیست ک ایان مکتاب آمااج حملا
کسانی قرار بگیرد ک چارچوب ذهطی و فکریشان انتهاد و اصالح طلبان است (محمد
خانی85-83 :1388 ،ت.
ب اعتهاد رابرت جرویس "نظام" بدین مفهوم است ک اوالً :واحدها باا یکادیگر در
ارتباط متهابل باشطد و تغییر در برخی روابط آنها سبب تغییر در دیگر بخشها گردد .ثانیاً:
کل نظام ویژگیها و رفتارهایی را داراست ک متفاوت از اجازایش میباشاد .لاذا نظاام
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بینالملل دارا مشخص روابط غیر خطی و پیامدها نا خواست است و حتی این نتایج
متأثر از رفتار ت ک تک دولتها نیست ،عالوه بر این میان آنچا خواسات دولتهاا اسات و
آنچ کسب میکططد شکا

وجود دارد .بطاابراین سیاسات بینالملال مااجرایی تراژیاک

است ،ن ایطک رفتار دولتها تیدید نظر طلب آن را ب پیش ببرد(گریفیتس50 :1385 ،ت.
بر همین مبطا ،کطش بازیگران ضرورتاً ناشی از ساختار نظام بینالملل است .ساختار ک
در آن هر واحد خود را در موقعیتی قرار خواهد داد تاا قاادر باشاد از خاود محافظات
نماید زیرا دیگران چطین کار برایش انیاام نخواهطاد داد .لاذا نظاام بینالملال تطهاا از
واحدها همسان تشکیل شده است ک هار دولات دارا میموعا ا از عملکردهاا
مشاب همچون دفاع ملی ،قوانین اقتصااد و  ...اسات و تطهاا جطبا ا کا دولتهاا را از
یکاادیگر متمااایز میکطااد مولفا "قاادرت" اساات کا بااا قابلیتهااا دولتهااا در ارتباااط
است(جکسون و سورنسون74 :1385 ،ت.
بر همین اساس است ک نوواقعگرایی یا واقعگرایی ساختار انگیزه "بها" را محرک
اصلی دولتها برا افزایش قدرت خود میداند ،زیرا ساختار نظاام بینالمللای ،آنارشایک
است؛ بدین معطا ک فاقد یک حکومت جهانی و یا یک اقتدار مرکز مشروع است ک از
بها دولتها در مواج با خطرات احتمالی بیرونی محافظت نماید بطابراین دولتها فهط باا
اتکاء ب میزان ق درتی ک دارند ،میتوانطد از امطیت خود دفاع کططد از این مطظر ،در ساختار
آنارشیک نظام بینالملل ی ،از آنیا ک صرفاً قدرت ،ضامن بها دولتهاست؛ بطابراین آنهاا
ناگزیر از افزایش قدرت خود هساتطد .در نتییا در وضاعیت آنارشای ،دولتهاا تواناایی

تحطططوالت تططط رت
جهطططانی هنططط و
رویکرد آن به غطر
آس ا

پیشبیطی پیامدها اقدامات خود و دیگران را ندارند و صرفاً انتخابها خود را با نفاع
گزیط ا انیام میدهطد ک "بهتر" باشد .همانطور ک میرشایمر هم بیان میکطد دولتهاا از
محیط خارجی خود اطالع دارند و ب شیوها راهبرد تأمل میکططد ک چگونا در ایان
محیط ،بها و تداوم خود را تضمین نمایطد(Mearshimer,2011:125ت.
پیشینه پژوهش
اشتراکات فرهطگی ،جغرافیایی سبب گردیده تا چگونگی تعامال و رابطا ایاران و هطاد
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همواره مورد توج محههین و اساتید حوزه آکادمیک و سیاستگذاران قرار داشات باشاد.
هریک از پژوهشها صاورت گرفتا زوایاا و ابعااد مختلا

ایان تعامال را با لحاا

موضوعی و بازه زمانی مورد مداق قرار دادهاند .از آنیایی ک موضاوع مهالا حاضار در
مهیاس کل رویکرد هطد ب مططه غرب آسیا و ب ویژه کشورها ماذکور حاایز اهمیات
برا هطد در بازه زمانی کامال ب روز است لذا سعی میگردد تا چطد از پژوهشها با
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روز با همین محوریت ،البت با تاو جهی ویاژه با موقعیات ایاران در سیاسات خاارجی
مططه ا هطد مورد بررسی قرار گیرند.
آشواریا سوجاتا در کتاب خود تحت عطوان " India-Iran Relations: Progress,

2017( "Problems and Prospectsت ب بررسی رابط هطد-ایران پس از جطگ جهاانی
دوم و خواست مؤثر هطد برا اییاد رابط ا سازنده با مططه غرب آسایا با خصاو
ایران ب عطاوان کشاور اساتراتژیک پرداختا اسات .نویساطده با طاور مشاخ

با

دستاوردهاومحدودیتها بر سر راه رابط هطد -ایران و تأثیر مستهیم"آمریکا" ب عطوان یک
مولف موثر و بازدارنده در این رابطا در حوزههاا مختلا

از جملا انارژ  ،سارمای

گذاریها اقتصاد و امطیتی ب ویژه پس از انتخاب نارندا مود ب عطوان نخست وزیار
هطد و اتخاذ رویکرد سیاست "نگرش ب غرب" هطد مطرح میکطد .در کتاب آسیا (ویژه
روابط ایران و هطدت ب اهتمام و تدوین حسین عسگریان(1396ت ،محسان شاریعتینیا باا
استطاد ب آثار ک در مؤسسات تحهیهاتی معتبر هطد در مورد روابط با ایاران و جایگااه
ایران در سیاست خارجی این کشور ب بررسی طی

دیدگاههایی ک در کشاور هطاد در

مورد مدیریت روابط با ایران وجود دارد ،پرداخت اسات .و معتهاد اسات دو دسات از

متغیرها در شکلدهی ب روابط هطد و ایران از مطظر این پژوهشگران حایز اهمیت اسات:
دست اول متغیرها ،متغیرها توسع بخش و ظرفیتساز در روابط دو کشور و دسات دوم
متغیرها ،متغیرها محدودکططده روابط دو کشور .ب نظر نویسطده جایگاه ایران در سیاست
خارجی هطد بیش از هم براساس نهش این کشور در تأمین امطیت انرژ  ،اقتصاد درحال
رشد هطد و در مراتب بعد گشودن راهی برا دسترسی این کشور با بازارهاا آسایا
مرکز و روسی تعری

شده است .افزون بر این نهش ایران در موازن قادرت مطلاوب

هطد در مططه ب ویژه در افغانستان نیز با اهمیت دیده شده است ،اما در مهابل روابط هطد
و آمریکا و ب تبع آن بحران هست ا ایران ،نهش باازیگران ثالاث م ال اعضاا شاورا

211

همکاار خلایج فااارس و برخای تعارضاات و رویکردهااا متفااوت دو کشاور م اال
سیاستها در قبال رژیم اسراییل ازجمل عوامل محدودساز رواباط دو کشاور محساوب
میگردد .در ایان باین تسالط عمالگرایی در سیاسات خاارجی هطاد و نیاز مکتوباات
پژوهشگران هطد از دیگر سو باعث شده تا جملگی گساترش روزافازون رواباط ایان
کشور با آمریکا را رویکرد مطاسب و در راستا توسع این کشور تلهی کرده و کاهش
روابط با ایران را ماب ازایی معهول در این روند تلهی کططد .در این میاان با نظر نویساطده
وضعیت مطلوب در سیاست خاارجی هطاد توساع رواباط باا هار دو کشاور ایاران و
آمریکاست ،اما از آنیا ک پیگیر چطین هدفی تعار

آمیز است ،کاهش سطح روابط با

ایران در حد امکان ،برمبطا معادل هزیط  -فایده در راستا مصلحت اساتراتژیک هطاد
قرار دارد .آمیرتان شااون در مهالا ا تحات عطاوان " “What are India, Iran, and

?2017 ( "Afghanistan’s Benefits from the Chabahar Port Agreementت با
رقابت هطد و چین برا ت بیت موقعیت خود در ایران ب ویژه در بطدر چابهار میپاردازد.
نویسطده این بطدر را بطدر استراتژیک ب لحا قرار داشتن در کطار دریا عمان و تطگا
هرمز و بسیار حایز اهمیت برا هطد میداند .هطد در کوتااه مادت از یکساو با دنباال
بازساز روابط خود با ایران در حوزه انرژ و نفت و از سو دیگر بدنبال اییااد یاک
مسیر تیار همسان با پروژه اقتصاد یک کمربطد یک راه و جاده ابریشم چین اسات.
هر چطد نویسطده معتهد است آمریکا عاملی بسیار تأثیر گذار در تداوم این رابطا اسات.
محمد زارع در مهال ا تحت عطوان "کانون جدید رقابتها استراتژیک" (2017ت معتهاد
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است ک تغییر و تعمیق رقابتها میان کشورها قدرتمطد مططه در جطوب و غرب آسیا و
تغییر نگرش ایاالت متحده ب هطد و قرار گرفتن این کشور در زنییره استراتژ چرخش
آمریکا ب سو آسیا سبب شده تا هطد سیاست "نگارش با غارب" خاود را فعاالنا تر
پیگیر نماید .همین امر سبب شده تا هطد ب تدریج از سیاست سطتی خود فاصل گرفت
و تالش نماید تا ضمن باز تعری
ب خصو

جهت سیاست خارجی و امطیتی خود ب سو غارب

در رقابت با چین ،حضور و نفوذ خود در غرب و جطاوب آسایا را تهویات

نماید.
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هند و خاورمیانه پیش ازمودی
سیاست خارجی هطد در سالها جطگ سرد و استهرار نظم دو قطبای ،از اصاول جطابش
عدم تعهد (1959ت ک نخست وزیر جواهر لعل نهرو بطیانگذار آن بود ،پیرو میکرد.
بطابراین ،ارزشها حاکم ب ر کشورها عضو جطبش عدم تعهاد مبتطای بار برسامیت
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شطاختن مولف هایی همچون حاکمیت ،تمامیت ارضی و عدم دخالت در سیاست داخلای
و عدم پیرو از سیاستها مسکو و واشطگتن بود مؤلف ها اساسی در سیاست سیاست
خارجی هطد بود .سیاست خارجی هطد نیز بر همین مبطا در غرب آسیا ،در اتحاد نهارو-
ناصر مطعکس شد و لذا هطد از اعراب در برابر ماداخالت غربیهاا با ویاژه در ماوارد
فلسطین و بحران سویز در سال  1956حمایت کرد.
این سیاست تا سال  ، 1991ک جطگ سرد رسماً با انحالل اتحاد جماهیر شورو با
پایان رسید ،ادام داشت .نسخ نئو لیبرالیسم تحت حمایت ایاالت متحده بعطاوان شاکل
نهایی یا تکاملی حاکمیت جهانی ظاهر شد .برتر جهانی لیبرالیسم سبب شد تا هطد ک
پیشتر از سیاست خارجی متفاوتی پیارو میکارد از انعطاا

و گزیطا ها کمتار در

اتخاذ سیاست ب روز نسبت ب جهان از جمل غرب آسیا برخوردار باشاد .نمونا ایان
مسئل را میتوان در بحران خلایج فاارس با وضاوح مشااهده نماود؛ هطگامیکا در 2
آگوست  1990نیروها عراقی ب دستور رییس جمهور صدام حساین با کویات ،ایان
کشور تولید کططده نفت حمل کردند و دولت ایتال

سیطگ با تهدید جد برا مطافع

ژیوپلیتیکی خود روبرو شد .و نتوانست موضع رسمی در توافق یاا مخالفات باا اجمااع
بینالمللی علی عراق اعالم نماید.
دلیل عمده عدم اتخاذ موضع رسمی هطد در قبال بحران خلیج فاارس ایان باود کا
عراق ،یک کشور سکوالر و عضو عدم تعهد در میان پادشاهی ها حوزه خلیج فارس،
ب دالیل ایادیولوژیکی متحاد هطاد باود .عاراق ،همچطاین یکای از معادود کشاورها
خاورمیان بود ک از ادعاها هطد در مورد کشمیر حمایت کرد .حمل عراق ب کویات،
هطد را با یک معضل جد در عرص سیاست مواج ساخت  -آیا ب موضع سطتی خاود
ب عطوان یک قدرت عدم تعهد پایبطاد میماناد و در برابار مداخلا غربیهاا در مطازعا
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موضع میگرفت؟ یا آیا با در نظر گرفتن فرصتها اقتصاد جدید و نظام جهاانی در
حال تغییرمبتطی بر اصول لیبرالیسم و باازار آزاد ،میبایسات در کطاار کشاورها حاوزه
خلیج فاارس باشاد و با سیاساتها ایااالت متحاده بپیونادد؟ هطاد میباور شاد باا
واقعیتها دنیا نئولیبرالی روبرو شود و بپذیرد ک در آن مطافع اقتصاد با هزیطا ها
سیاسی بدست میآید (Jaishankar: 2018ت.
الگو توسع دولتی هطد نیز در معر

خواست ها بازار و جهانیساز قرار گرفت

و اکطون شکل اصلی سازمان اقتصاد هطد است .نیاز هطد ب توسع اقتصاد باعث شده
است ک خاورمیان ب طور فزایطدها برا هطد ،هم از جهت مطبع واردات سوخت و هم
ب عطوان بازار و پذیرنده نیرو

کار درآمد زا اهمیت یابد ( Siyech, 2019ت.

عربستان سعود  ،ایران و قطر همگی تامین کططدگان اصلی و حیاتی هیدروکربن هاا
برا هطد بودهاند .از زمان رونق بازارنفت در اواسط ده  ، 1970تعداد هطاد هایی کا
در کشورها عربی حاشی خلیج فارس از جمل عربستان سعود  ،کویت ،قطر ،بحرین،
عمان و امارات متحده عربی زندگی و کار میکططد ،ب سرعت افزایش یافت اسات .اک ار
این هطدیها از ایالت ها جطوبی مانطد آندرا پرادش  ،تامیل نادو و کراال هساتطد ایان در
حالی است ک برخی در مشاغل یه سفید کار پیدا میکردند ،هرچطد ک اک ریت هطادیها
( 70٪ت در بخااش هااا کاام دسااتمزد و کاام مهااارت مانطااد ساااخت و ساااز فعالیاات
میکططدAbraham,2012: 138-140(.ت .در پاسخ ب رشد روزافزون پراکطدگی جمعیت
هطدیان ،دولت در سال  2004اداره اماور هطادیان خاارج از کشاور را تأسایس کارد .در
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کشورها حاشی خلیج فارس ،تعداد هطد ها در ساال  2012حادود  5.7میلیاون نفار
تخمااین زده شااد ک ا تااا سااال  2018ب ا  8.5میلیااون نفاار رساایده اساات( Rajan,

Kumar,2019ت.
بسیار از هطد ها مستهر در کشورها حوزه خلیج فاارس نا تطهاا ساهم قابال
مالحظ ا درامور مالی کشور از طریق ارسال و انتهال درآمدها خود1ب هطاد داشات اند
بلک سهم قابل توجهی از حوال ها جهانی را هم ب خود اختصا

دادهاند.

بر اساس آمار این میزان این حوال ها در فاصل سالها  2012-2018از  64میلیاارد
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دالر ب  79میلیارد دالر رسیده است(Abraham,2018:140ت .با گذشت زماان ،رهباران
سیاسی و تیار هطددریافتطد ک کشورهایی مانطد عربستان سعود و قطر بیشتر از نفت
و گاز میتوانطد مطافع هطد را تأمین نمایطد؛ ثروتی ک آنها و امارات جمع کرده بودند آنها
را ب مطابع بالهوه سرمای گذار خارجی تبدیل کرده بود (Choudhury,2017:2ت .شاید
وجود چطین مطافعی سبب شد تا دولات مانموهاان سایطگ اساتراتژ ساکوت نسابی و
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مخالفت با هرگون مداخل خارجی نسبت با قیامهاا عارب در ساال  2011را اتخااذ
نماید(Kumaraswamy,2012ت.
ب عطوان عضو موقت شورا امطیت سازمان ملل ،هطد از رأ دادن بر اعماال مططها
پرواز ممطوع بر لی بی خوددار کرد ،هر چطد ک هطد کامال آگاه بود این تصمیم تطها علی
رژیم قذافی صورت گرفت است .تردید و دودلی هطد در مورد سوری نیز کاامال آشاکار
بود .با شروع قیام درسوری و آغاز جطگ داخلی ،دولت سیطگ ب پیگیر سیاست تعادل
خود ادام داد و هر چطد ب تحریمها علی سوری را داد اما همچطین با هرگونا تاالش
برا تغییر رژیم مخالفت کرد(Pant,2014:162-163ت.
مودی و سیاست نگاه به غرب
سیاست خاورمیان ا هطد تا زمان انتخاب مود در سال  2014عمدتاً مطاسب و با جاا
بوده است و پارامترها گستردها را در بر میگرفات .دولات جدیاد با جاا ایطکا

1. Remittance

مسیر متفاوت را طی کطد ،همان مسیر پیشین را طی میکطد  ،اما با تمرکز بر استراتژ
"نگاه ب غرب"1و س محور اصلی :کشورها عربی خلیج فارس ،اسراییل و ایران.
همانطور ک در باال ذکر شد ،روابط هطد با کشورها عربی حاشی خلایج فاارس از
ده  1970دستخوش تغییر و گسترش شده بود .این در حالی است کا رواباط هطاد باا
اسراییل و ایران عمدتاً از ده  1990پدید آمده است .در مورد اساراییل ،رواباط هطاد از
نظر تاریخی حسط بوده است هر چطد در طول جطگ سرد ،هطدوستان در کطار کشورها
عربی و در حمایت از مبارزات ناسیونالیستی فلسطین ب طور علطی ایستاده بود .البتا در
این موضع هطدوستان مالحظات داخلی بسیار مهام باود .هطدوساتان نیااز با حمایات
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کشورها عربی  -یا حداقل عدم انتهاد و بی طرفی – آنهاا نسابت با مسائل اک ریات
مسلمان جامو و کشمیر و تالش برا آرام کردن آنها داشت (Ward, 2011ت.
با گذشت زمان  ،هر دو این مالحظات اهمیت کمتر پیدا کردند .گفتگوها اعاراب
و اسراییلیها در طول دها  1990و روناد صالح اسالو باین اساراییل و فلساطیطیها از
مرکزیت درگیر در مططه و در میان مسلمانان هطد کاست است .عاالوه بار ایان ،هطاد
میبور شد با انتهادات فزایطده علی حاکمیت هطدوستان بار جاامو و کشامیر از ساازمان
همکااار اسااالمی ،2ک ا شااامل تعااداد از کشااورها عرباای مساالمان بااود ،مهابل ا
کطد(Kherton,2018:48ت .در مهابل  ،اسراییل در مسئل کشمیر همدرد بیشتر با هطد
نشان داد .ب خصو

هطگامی ک ایاالت متحده ب علت بحران کارگیل3در ساال 1999

هطد را ب تحریم تسلیحاتی تهدید کرد ،اسراییل با اقدامی متهورانا خاود تاأمین کططاده
اصلی تسلیحات ب هطد شد :از سال  2000تا  2015تیارت اسالح باا هطاد و اساراییل
بیش از  2.2میلیارد دالر ارزش داشت(Burton, 2018ت.
اسراییل حتی فراتر از تیارت اسلح پیش رفت و ب عطوان یکی از اقتصااد ترین و
پیشرفت ترین اقتصادها خاورمیان  ،ب تیارت و سرمای گذار با ارزش افزوده بیشتر
با هطد پرداخت .در ژویی سال  2017مود اولین نخست وزیر هطد بود ک با اساراییل
ساافر کاارد .در طااول ایاان بازدیااد ،مااود و نخساات وزیاار اسااراییل بطیااامین نتانیاااهو
1. Look West Policy
2. Organization of Islamic cooperation
3. Kargil Crisis
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توافقنام هایی را در مورد توسع همکاریها بینالمللی ،کشاورز و فضاایی با امضاا
رساندند (Keinon,2017ت.
این دیدار سبب کاهش جایگاه و تأثیر فلسطیطیها در سیاست خاارجی هطاد شاد و
البت این امر با از سرگیر روابط میان کشورها حاشی خلایج فاارس باا اساراییل با
میزبانی عمان و امارات متحده عربی در اواخر سال  2018بازتابهاا گساتردها داشات
است و البت شرایط را پیچیدهتر نموده است(Kumaraswamy,2019ت.
روابط هطد و ایران نیز مانطد اسراییل دارا ابعاد امطیتای واقتصااد اسات .سیاسات
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گذاران هطد روابط را با ایران ن تطها ب عطوان مطبع اصلی انرژ  ،بلک ب عطاوان راهای
برا کمک ب تهویت امطیت هطد در آسیا میان و جطوبی ،با مهاار رقیاب اصالی هطاد،
پاکستان ،میبیططد ،ضمن ایطک برا حضور مططه ا در حال افزایش چین نیزیک متوازن
کططده است .ایران و هطد هر دو ب یکاندازه دغدغ پاکستان را دارند و تطها راه مهار کردن
پاکستان ک ب پایگاهی برا گروهها شب نظامی تبادیل شاده اسات هماناا افغانساتان
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میدانطد(Al Jazeera, June 10, 2019ت .هطد و ایران برا اولاین باار باا همکاار در
زمیط توسع ارتباطات تیار و حمل و نهل از طریق آسیا میان و انتهال آنها ب سمت
بطااادر چابهاااار ایاااران در اقیاااانوس هطاااد در ساااال  2003بااا توافاااق رسااایدند
(Ashwarya,2017:965ت.
اما یک ده دیگر طول کشید تا دو طر

در سال  2016توانستطد باا افغانساتان با

توافق برسطد .توسع بطدر چابهار و زیرساختها مارتبط باا آن از دو جهات بارا هطاد
سودمطد و حایز اهمیت است .اوآل آنک دسترسی ب واردات نفت از ایاران را آساان تار
میکطد .دیگر ایطک  ،این توافق میتواند پروژهها تیار و توسع چین در آسیا میانا
و خاورمیان را ک با ابتکار یک کمربطد -یک راه آن1همراه است ،متعادل و متوازن کطد.
در واقع ،چابهار جایگزیطی است برا تالشها چین برا گسترش نفوذ در مططه  ،ک
از آن جمل میتوان ب تالشهایش برا توسع بطادر گاوادر2،در سامت مارز پاکساتان
اشاره نمود).(Amirthan,2017:90

1. One- Belt, One- Road Initiative
2. port of Gwadar

محدودیتهای احتمالی سیاست "نگاه به غرب" هند
با وجود تالشها مود برا داشتن روابط حسط باا کشاورها عارب حاشای خلایج
فارس ،اسراییل و ایران و علیرغم اهمیت استراتژیکی ک هر یک از این کشورها بارا
هطد دارند و فرصتهایی ک پیشرو این کشاور قارار میدهطاد اماا هار یاک چالشاها
بالهوها نیز ارای میدهطد.
اوالً ،هر چطد این احتمال وجود دارد ک روابط حسط اسراییل با جهان عارب اداما
یابد ،اما اگر یک انتفاض دیگر یا خیزشای عماومی در حمایات از فلساطیطیها توساط
اعراب ب خصو

در مسئل اخیر ب تعبیر ترامپ "معامل قرن" صورت گیارد میتواناد
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ب رژیمها حوزه خلیج فارس فشار آورد تا روابط فعلی آنها با اسراییل را معکوس کطد.
در صورت بروز چطین اتفاقی ،هطد با توج ب نزدیکی فزایطده خود با اسراییل ،میتواناد
موقعیت خود را در معر

خطر ببیطد (Rahman,2019ت.

ثانیاً ،توافهات هطد با ایران در مورد چابهار بعیاد اسات کا بتواناد با طاور جاد
همکار میان پاکستان و چین تحات تاأثیر قارار داده یاا حتای از باین ببارد ،چارا کا
تالشها هطد در آسیا میان و خاورمیان  ،در مهایس با تالشها چین از جمل ابتکار
یک کمربطد – یک راه از قوت و تأثیر چطدانی بر خاوردار نیسات .در تأییاد ایان ادعاا،
برخی برآوردها است ک حاکی از آن است ک چین تاکطون ب تطهایی حدود  68میلیاارد
دالر برا کریدور اقتصااد چاین و پاکساتان1و تهریباا  200میلیاارد دالر بارا ساایر
پروژهها دیگر تاکطون هزیط کرده است (Chatzky,McBride,2019ت.
دیگر آنک  ،اگر ایران و پاکستان بتوانطد بر اختالفات فیمابین غلب کططد تا همکاار
کططد و بطادر خود را مطابق آنچ ادعا کردهاند پیوند دهطد ،بلطد پروازیها و برنام ها هطد
با ایران میتواند در حد توافق باقی بماند .از سو دیگر ،قدرتها دیگر مانطد ایااالت
متحده ،میتوانطد مانعی برا تالشها هطد باشد .همانطور ک توافاق هطاد و ایاران در
مورد چابهار بارها ب تعویق افتاده است ،ک بخشی از آن ب دلیل تحریمها آمریکا علی
ایران بوده است (Mohan,2015ت.

1. China-Pakistan Economic Corridor, CPEC

تحطططوالت تططط رت
جهطططانی هنططط و
رویکرد آن به غطر
آس ا

هر چطد هطد از برجام( ،برنام جامع اقدام مشترکت1استهبال کارد و اباراز امیادوار
کرد ک این توافق بتواند زمیط افزایش تیارت و همکار با ایران باشد؛ اما با خروج یک
جانب ایاالت متحده در ماه م  2018و اعمال دوباره تحریمها ،هطاد با عطاوان یکای از
بزرگترین خریداران نفت ایران با مشکالت جد مواج شاد ،هار چطاد هطاد از جملا
کشورهایی بود ک تا ماه م  2019از معافیت برخوردار بود .از زمان توقی

یک کشاتی

با پرچم انگلیس در  19ژویی ک خدم آن عمدتاً هطد بودند ) (Erlanger,2019هطاد
با سومین چالش خود در خاورمیان مواج شاد :آسایبپذیر شاهروندان آن و مطاافع
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اقتصاد (Chand, 2019ت .همین امر سبب شد تا هطد دو هواپیما جطگای و نظاارتی
برا محافظت از حمل و نهل دریایی خود ب خلیج فارس اعزام نموده است ،هر چطاد
ک این ب مفهوم پیوستن ب ایتال

تحت رهبر آمریکاا کا در خلایج فاارس تشاکیل

میشود نخواهد بود (Miglani, 2019ت.
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ایران و نحوه تعاملش باا هطاد را

مستهیماً تحت تأثیر قرار میدهد ،هر چطد نمیتوان پاسخ قاطعی داد تا چ مادت دیگار
این سیاست قابل اجرا است.
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