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 هند و ایران روابط بر آمریکا-هند امنیتی –تاثیر روابط اقتصادی 
 1قاسم رضایی
   *     2علی آدمی

 3زادهسید جواد امام جمعه

 چکیده
ست عدم ند در دوران جنگ سرد، به دلیل رقابت دو بلوک شرق و غرب و سیاه-روابط ایاالت متحده

اداشت که تعهد هند روابط سردی بود. فروپاشی شوروی نقطه عطفی در روابط دو کشور بود و هند را و
وجاه باه تباا . از طرفی تغییرات جدی انجام دهد و بستر مناسبی را برای نزدیکی دو کشور فراهم کرد

ر را در وی این کشوشکوفائی اقتصادی  شعار اوضاع اقتصادی آمریکا و روی کارآمدن دونالد ترامپ و
های در حاا  ههاوری همناون هناد ترهای جدید و تقویت همکاری با قادرتالش برای یافتن بازا

. آن ر روابط هند و آمریکا ترسیم شده استدخاورمیانه جایگاه متفاوت  اند، برای منافع ایران دردانسته
با  ایران تابعی از روابط ایران ند در قدانند، معتقدند سیاست همریکا میآها که هند را تابع دسته از بحث

ها معتقد به سیاست خارجی مستقل برای هند در قبا  ایاران و آمریکا است. اما دسته دیگری از بحث
رداخته پخاورمیانه  رایران د رابطه هند و آن بر تأثیرهستند. در این مقاله به بررسی روابط هند و آمریکا و 

ا توجه به . نتیجه حاصل شده بده استآمریکا تبیین ش مناسبات هند وموقعیت واقعی ایران در شده و 
 های اقتصاادی،نیز با توجه به مزیت منافع ملّی هندوستان و رویکرد صیانت از منافع ملی این کشور و

ده اسات. سیاسی ایران در سیاست خارجی هند تثبیت شا امنیتی و استراتژیک ایران، منافع اقتصادی و
 یران درسیاسی ا منافع اقتصادی و آمریکا چه تأثیری بر و ش آن است که روابط هندسؤا  اصلی پژوه
ی هند، به رغم تغییر در رویکرد سیاست خارجفته پژوهش حاکی از آن است که علیخاورمیانه دارد؟ یا

 دی، سیاسیدلیل توسعة روابط با ایاالت متحده، جمهوری اسالمی به لحاظ محاسبات استراتژیک، اقتصا
ر ایان روش تحقیا  د بارای کشاور هناد دارد. خاورمیانه و امنیتی همننان جایگاه قابل توجهی در و

اینترنتای و اساتفاده از تراوری ای و ها منابع کتابخاناهبیینی و روش گردآروی دادهت -پژوهش توصیفی
 .باشدرئالیسم مینرو
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 مقدمه. 1

روابط دو کشور هند و ایاالت متحده از زمان استقال  هند باا افات و خیزهاای فروانای 

رش بوده دولت جدید هناد این روابط رو به گست روبه رو بوده است. در چند سا  اخیر

ا حمایات گرا بر پایه هندوئیسم بوده که به نوعی، گرایشات افراطی هندوها ردولتی ملی

هاا و این دولت گرایش زیادی باه رفاتن باه سامت غارب دارد عاالوه بار این می کند

عنوان یاک دشامن خطرنااک در نگاه باه چاین باه خصومت بیشتر این حزب با چین و

کند. ایااالت متحاده های گرایش هند به ایاالت متحده را فراهم میمرزهای شمالی زمینه

ه کنتر  چین و پاکستان و پرونده افغانستان( باه دنباا  های مختلف )از جملنیز با انگیزه

ی از مختصاات و های نوههاور یکاباشد. پیدایی قادرتگسترش روابط خود با هند می

ر اساا  المللی عصر جدید است، در همین راساتا و باانداز بینهای مهم چشممشخصه

منطقاه  از اتارهاای فرهای اقتصاادی و همکاریرو سیاساتروند جهانی شدن که دنباله

الملال سطح منطقه و نظام بین باشد، عمالً کشورها به سمت و سوی کسب قدرت درمی

 طرح موضوع و جدید بازیگران الملل پیداییبین نظام هایمشخصه از .کنندتمایل پیدا می

 باا و ویکام ساده بیسات آغاز از ویژهبه موضوع است این بوده جهانی قدرت جابجایی

 نظری تامالت و کانون توجهات در نوههور، المللیبین و ایمنطقه گرانبازی نماییقدرت

های گذشته تغییارات اساسای هند کشوری است که در سا  .گرفت قرار جهانی سیاست

باه عرصاه جهاانی  را در سیاست خارجی خود اعما  کرده اسات و در وضاعیتی قادم

صاادی قدرتمناد، درمنطقاه ترین دموکراسی آسایا باا اقتعنوان بزرگگذاشته است که به

عنوان یک کشور در حاا  (. هند به3-6: 1388د )تقی زاده، آیشمار میآسیای جنوبی به

هایی اساسی در رفع مشکل بیکاری نیروی متخصا  باردارد و از توسعه، موف  شد گام

عنوان فرصتی بارای پیشارفت اقتصاادی دن تولید و خدمات در عصر جدید بهجهانی ش

ه کند. به مدد این موفقیت اکنون روند مهاجرت مغزها از هندوساتان باه کشورش استفاد

المللی، در و بازخیزی قدرت هند به صحنه بین سوی کشورهای غربی کاهش یافته است

 حاا  در هایقادرت .الملل، بازتاب یافتاه اساتگذاری همه بازیگران نظام بینسیاست

 ارتقاء برای امکانات از تا اندبرآمده درصدد و یافته فرایند این با استواری نسبت هم ههور

 .(8-13: 1392)سلیمان پور،  جویند سود خود المللیبین بازیگری و جایگاه
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تططططار ا روابطططط  

 امن تط  –اقتصادی 

 بططا آمایکططا-هنطط 

 هن  و ایاان رواب 

 بیان مساله. 2

و شتاب گرفتن رشاد  1990سیاست خارجی هند پس از اصالحات اقتصادی اوایل دهه 

ت متحده تاکید کارده ویژه ایاالهای بزرگ بهاقتصادی آن، بر سه مورد در رابطه با قدرت

است: او  اینکه هند از ادغام بیشتر با اقتصاد جهانی سود خواهد بارد. دوم همکااری و 

عنوان جنوبی باهخطوط ارتباطی در آسایای ای از طری  پیوند بهترهمگرایی بیشتر منطقه

عنوان تقااطع آسایا خواهاد شاد و قاره بهد موجب اعاده موقعیت شبهبر -یک معادله برد

ویژه ایاالت متحده باا های بزرگ بهگیری فزاینده روابط هند با قدرتالخره سوم شکلبا

عوامل اقتصادی از جملاه نگرانای از امنیات انار ی و دسترسای باه فنااوری پیشارفته. 

Brago,2015:355) های روابط دو قدرت هناد وآمریکاا (. پاکستان یکی از محدودیت

جمع صفر دانسات،  توان آن را بازی با حاصله میباشد. نوع روابط هند و پاکستان کمی

سازد و آمریکاا هر بازیگری را در تنظیم روابط خود با این دو کشور با چالش مواجه می

الملل با این معضل و انجام محاسابات دقیا  مواجاه نیز به عنوان تنها ابرقدرت نظام بین

از یاک زنجیاره رقاابتی  ای در آسیای جنوبی بخشایهای هستهبوده است. تکثیر سالح

کند به بازدارنادگی در برابار چاین دسات یاباد و پاکساتان نیاز است که هند تالش می

( مقاماات رسامی هناد، نیازهاای (Bhumitra,2009: 216  خواهان موازنه هند اسات.

ای را در حوزه مناسبی برای همکاری با انر ی در حا  رشد خود مخصوصاً انر ی هسته

های اخیر به نو و تهران طی سا وابط دهلیر (Squassoni,2006: 12) دانند.آمریکا می

 ایارانقارار گرفتاه اسات، در واقاع تانش در رواباط  آمریکاشدت تحت تأثیر اقدامات 

ونی در منااط  پیراما ایارانهمواره سیاست مهاار  آمریکاموجب شده است که  آمریکاو

و ساایر کشاورها  ایارانگیری رواباط اساتراتژیک باین ایران را دنباا  کناد و از شاکل

اقتصادی به  –های سیاسی و ارائه مشوق هندبر  آمریکاجلوگیری کند. فشارهای سیاسی 

ناو از تهاران را فاراهم آورده گیری دهلیهای اخیر موجبات فاصالهاین کشور طی سا 

از مشارکت و پیگیری در پرو ه خاط لولاه انتقاا   هنداست که نقطه آغاز آن خودداری 

ی که برای دو طرف داشت تا کناون باه بود که علیرغم منافع چشمگیر هندبه  ایرانگاز 

در پای امضاای  هنادهای مختلف از اجرایی کردن آن سار بااز زدناد. ایان اقادام بهانه

باا امضاای ایان  آمریکاا اتفااق افتااد. 2005در ساا   هندبا  آمریکاای موافقتنامه هسته
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را برداشت و ورود  هندای ای سه دهه پیش علیه برنامه هستههای هستهموافقتنامه تحریم

 هنادای را پذیرفت که منافع بسایاری از قبال آن نصایب به باشگاه کشورهای هسته هند

را  ایرانعمالً  2010در سا   هندقرارداد خط لوله گاز ترکستان به با امضای  هند گشت.

در  هنادمواجاه شاد. قادم بعادی  آمریکااارداد با اساتقبا  کنار گذاشت. امضای این قر

الملال در شورای حکام آ انس بین هند، موافقت ایراندر برابر  آمریکانزدیکی با مواضع 

از آ انس به شورای امنیت ساازمان ملال متحاد باود.  ایرانانر ی اتمی با ارجاع پرونده 

کردن آن فاراهم آورد تاا باا بهاناه آمریکاافرصت مناسابی بارای  ایرانای پرونده هسته

. باا توجاه باه فاراهم آورد را ایاراناز  هندر کشورها همنون گیری سایموجبات فاصله

 تاأثیرحاضر به دنبا  واکاوی روابط هند و آمریکاا و روابط خاص ایران و آمریکا، مقالة 

است. فرضیة پژوهش حاضر عبارت اسات از ایان خاورمیانه  رابطه هند وایران در آن بر

بر سیاست خارجی هند و منافع  المللهند وآمریکا، ساختار نظام بین که منافع ملّی کشور

 ذار است.خاورمیانه اثرگ اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در-سیاسی 

 

 پیشینه تحقیق. 3

قدرت در حا  نوههاور پرداختاه  هندوستاندر تحقیقی به بررسی ( 2014) 1متس وارن -

شرایط تاریخی  ی استراتژیک، به بیانهاچالشاست. نتایج حاصل از تحقی  نشان داد که 

 قابلهند در م و استراتژی کندیمرا بیان  باشدیمهند و اینکه بزرگترین کشور دموکراتیک 

همننین به تشاریح  و دهدیمدر منطقه آسیا را مورد تجزیه و تحلیل قرار  استراتژی چین

یکدیگر و همکاری  جایگاه استراتژی هند و همسایگی با پاکستان، تقابل این دو کشور با

سیاسات خاارجی ناوین هناد، سیاسات  و با در نظار گارفتن پردازدیمچین و پاکستان 

الملل ر گفتن شرایط نظام بینارتباط با آمریکا با در نظ اری وخارجی هند در راستای همک

 (.Matheswaran, 2014کند )یمرا بیان 

( در تحقیقی به بررسی ایاالت متحده، هند و آینده اساتراتژیک 2011)2بلک و ویل -

نین دالیل اهمیت ایااالت پرداخته است. نتایج حاصل از تحقی  نشان داده است که همن

                                                             
1. Matheswaran 
2. Robert & Blackwill 
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تططططار ا روابطططط  

 امن تط  –اقتصادی 

 بططا آمایکططا-هنطط 

 هن  و ایاان رواب 

المللی هناد در برای افزایش سهم بین وان یک قدرت هژمون در نظام جهانیعنمتحده به

انداز رابطه نامه و سندی برای چشمزد و با تکیه بر این دالیل تواف پرداالملل مینظام بین

 کند.استراتژیک هند و آمریکا بیان می

 ( در تحقیقی به بررسی تحو  سیاست خارجی و توسعه اقتصاادی1391کوالیی ) -

در هندوستان پرداخته است. نتایج حاصل از تحقی  نشان داده است کاه هناد باا اتخاا  

سیاست خارجی مناسب توانسته به حمایت مالی غرب از نظر اقتصادی دست یاباد. باه 

بیان خیزش چشمگیر اقتصادی هند و تبدیل شدن آن از کشوری ضعیف به قدرتی بزرگ 

رایی باه گتحو  سیاست خارجی هند از آرمانه کند همننین معتقد است کرا تحلیل می

های توسعه بر سیاست خارجی گرایی و لیبرالیسم، زمینه را برای تأثیرگذاری مالحظهواقع

پایه  گرا برا شکل دادن به سیاست خارجی توسعهاین کشور فراهم کرده است؛ هند نیز ب

 بینی، در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار گرفته است.واقع

( در تحقیقی تحت عنوان رویکرد نوین سیاست خارجی هناد باه 1386وحیدی )ت -

کند که اهداف هند تالش های کالن هند در منطقه پرداخته است و بیان میبیان استراتژی

باشد. معتقد است زوا  نظام برای ایفای نقش کلیدی در تعامالت سیاسی منطقه آسیا می

هاای پیشاین را بارای هادایت نگ سارد، مالکاقتصادی سنتی هند و اتمام ج -سیاسی 

رنگ و ناکارآمد ساخت و معتقد است کاه هناد در وضاعیتی سیاست خارجی هند را بی

با اقتصادی قدرتمناد،  عنوان اولین دموکراسی بزرگگذارد که بهدم به عرصه جهانی میق

ه اسات. گانه و از نظر مذهبی متکثر، در خارج از جغرافیای غرب واقع شدفرهنگی چند

عنوان عضوی مهم در غرب تداوم بخشد، قادر خواهد بود به اگر هند بتواند رشد خود را

 های آینده ایفا کند.سیاسی محسوب شود و نقشی کلیدی در تعامالت سیاسی در دهه

 

 روش تحقیق. 4

از  ای یا اسنادی استفاده شده است. در این روش محقا در این تحقی  از روش کتابخانه

کند. محق  با مراجعاه باه هماه مناابع برداری استفاده میین ابزار خود یعنی فیشترمهم

های تحقی  البته با  کر دقی  شناسایی شده از قبل، مطالب مهم و مورد نیاز خود در فیش

هاا ثبات آوری شده که در فیشنویسد. اطالعات جمعمشخصات منبع مورد استفاده، می
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بندی مناساب و منطقای ثبات با یک دساتهو بندی شده اند با یک نظم منطقی دستهشده

 .شوندمی

 

 های تحقیقیافته. 5

 نئورئالیسم(چارچوب نظری ). 5-1

گرایی، قدرت ودولت محوری، خردگرایی، اولویات موضاوعات بنیان اصلی نظریه واقع

 (. طرفداران129، 1384زاده، المللی هستند. )مشیرمنیتی و کم اهمیت شدن نهادهای بینا

 های بازرگ بارالمللای وقادرتکننده ساختار نظام بینتأکید برنقش تعیین گرایی باواقع

تبیاین  را سیاسات خاارجی هناد آمریکاا المللی ونظام بین نقش ساختار هارفتار دولت

طرفاداران نظریاه  دانادرا محور اصلی سیاست خاارجی می و منافع ملّی هند نمایندمی

سیاسات  فرهناگ نقاش مهمای در و ها، هنجارهااکه، هویت این باورند انگاری برسازه

هاا ایجااد فرهنگ هاا توساط هنجارهاا، تعاامالت ومناافع دولت و کنندمی جهانی ایفاء

 هاروابط دولت کند، وتعیین می ها رااست که موضوع تعامل دولت این فرایند شود. ومی

 ( همانگوناه47، 1388، 1یمربرای یک دیگر قائلند. )مرشا هابراسا  معنایی است که آن

 در هاادولت .باود الدو بین روابط همان المللبین روابط رئالیسم، مکتب در گذشت، که

 و بود، درگیری ناپذیراجتناب جنگ فعالیت کردند، "2آنارشیک" آمیزمرج و هرج شرایطی

 ملل،الروابط بین تحوالت اینکه، باالخره و بود متداو  صلح و همکاری از بیش کشمکش

باورهاا  ایان ،3نرورئالیساتی فهام اساا  بر. پذیرفت انجام ادواری ی واچرخه صورت به

 که بوده این رئالیسم بر نرورئالیستی انتقاد .پذیرندمی را اصالحاتی اما شوند؛نمی دگرگون

 که روابطی از برخی چون دهند؛نمی را پوشش جهان در موجود روابط همه هادولت اوالً،

 که مثل این مانند درست. شودمی جوامع برقرار توسط واقع، در است، آن متصدی دولت

 دیاگ، از استفاده و جوشدمی است که آب واقع، ، در"جوشددیگ می"گوییم می وقتی

بارای " آب برای قالبی جز "دولت" دیگ و است متداو  اصطالح یا کالمی اشتباه صرفاً

 بشار، کاه طباع باود این ها، نرورئالیس نظر زا رئالیسم ایراد دومین. نیست "افراد جامعه

                                                             
1. Marshmallow 
2. Anarchic 
3. Neorealist 
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تططططار ا روابطططط  

 امن تط  –اقتصادی 

 بططا آمایکططا-هنطط 

 هن  و ایاان رواب 

شاناختی،  روش نظار از. نیسات جاوستیزه و بارشرارت گویند،می هارئالیست که آنگونه

 اثباات هناوز کاه اسات دیگاری مفروضاات از ناشی بشر، فطرت در شرارت تشخی 

 گساتره باه آن تعمایم و انساان توسط انسان نامیدن محتاج و کارطمع بنابراین، .اندنشده

 رفتارهاای هساتند یعنای دهاد؛نمی پوشش را هاانسان رفتارهای حداقل همه المللی،بین

 کاه تااریخی واقعاه تارینمهم .نامید گرایانهنتیجه را هاآن توانکه نمی انسانی و اخالقی

 مفروضاات پایاه بار که بود سرد جنگ پایان شد، های رئالیستیتحلیل عتباریابی سبب

 قادرت از هام شوروی، اینکه ( برای35: 1383افتاد )نصری، می اتفاق ایدنب ها،رئالیست

 اینکه هم و داشت قوی و بسیار مقتدر دولتی هم بود، برخوردار گیریچشم افزاریسخت

 قادرت اوالً که داد نشان فروپاشی شوروی. بود حاکم لمللیابین عرصه در قدرت توازن

 و شاریر قادر آن ها،شد انسانمی گفته که آنگونه ثانیاً نیست، پایدار امنیت ضامن نظامی

 را عاام اینکاه، قاانون بااالخره و باشاند پرقدرت لویاتان محتاج همیشه که نیستند حقیر

 کاه باود انتقاادات قبیال ایان اساا  بار .داد تعمیم هامکان و هازمان همه به تواننمی

 و مفاهیم مفروضات، رخیب بر با تکیه و ههور جامع، و قوی مکتب قامت در نرورئالیسم

 .گرفت رون  تزها

 

 نئورئالیسم مفروضات. 5-2

گفات  توانمی حتی و ندارد رئالیسم مفروضات با جوهری تفاوت نرورئالیسم، مفروضات

منازعه  در را مفروضات تفاوت. است شدت )نه کامالً( مشترک به دو، این مفروضات که

 دو ایان کاه روسات آن از امار ایان. دیاد توانمی وضوح به هاالیستایده و هارئالیست

 هام با مهمی شناختی هستی حتی و شناختی انسان شناختی، معرفت هایمکتب، تفاوت

 این با. نیست توجه قابل ها، نرورئالیست و هارئالیست بین جدا  در این تفاوت اما دارند؛

 :برشمرد زیر ترتیب به توانمی را نرورئالیسم هفت مفروض توضیح،

 .است المللیبین روابط در تحلیل مبنای تریناصلی ولت،د. یک

 تاوانمی یعنای. مطلا  ناه و اندنسابی دستاوردهای و منافع تعقیب در هادولت. دو

 .دانست مثبت صفر، جای به را حاصل بازی

 .هستند ملی منافع پی در صرفاً لمللی،ابین امنیت اصلی بازیگران عنوانبه هادولت. سه
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را  جهاانی امنیات در المللیبین اقتصادی – سیاسی نهادهای و سساتمؤ نقش. چهار

 .گرفت نادیده تواننمی

 هااآن انگیازه یگاناه سود، حداکثر تعقیب و هستند عقالنی بازیگرانی ها،دولت. پنج

 .است المللیبین عرصه در برای فعالیت

 و کننادمی "رقابت" ، فعالیت"آنارشیک"آمیز مرج و هرج شرایط در هادولت. شش

 .گیردمی شکل شرایط همان در هاعقالنیت آن

 دیگار، عباارت باه. است دارمعنی المللبین نظام قالب در فقط هادولت رفتار. هفت

نظاامی  قالاب در فقط اف ، هم و یکپارچه گرا،عقالنیت بازیگران عنوانبه هاتصور دولت

 .یابدمی فراکشوری تحق 

مفروضاات  با عمده تفاوت دو نرورئالیستی مفروضات شود،می مالحظه که همانگونه

 اقتصاادی را -سیاسای نهادهاای و مؤسسات ها،نرورئالیست اینکه نخست. دارد رئالیستی

 هم از سطحی نرورئالیستی، برداشت در اینکه، دیگر و گیرندمی نظر در هادولت مستقل از

 عرصاه در دولات یاک ساود گفت تواننمی و است تصدی  قابل هابین دولت در کاری

 بنیاادی مفااهیم مفروضات، این پایه بر. دارد پی در را دیگر زیان دولت حتماً الملل،بین

 قادرت، سیاسات جاای باه اینان، و شودمی متفاوت هابه رئالیست نسبت هانرورئالیست

 ,Baldwin .کننادمی تأکیاد دیگاری کلیادی بار مفااهیم ملی، منافع و حاکمیت امنیت،

1993: 42-43)) 

های رو این تروری نرورئالیسم جهان را محکوم به رقابات دائمای باین قادرتاز این

هایی که نه تنها به دنبا  افزایش قدرت خود به بهای کاهش قدرت داند، قدرتبزرگ می

ها، بلکه خواهان جلوگیری از افزایش قدرت رقبا باه بهاای کااهش قادرت دیگر دولت

ای مناسب ( میرشایمر سنت رئالیستی را نظریه1-3: 1388باشند )میرشایمر، خودشان می

هاای دیگار باه آن ها و نحوه واکانش دولتبرای تبیین چگونگی پیدایی و ههور قدرت

الملل، قدرتمندترین دولت به ماوازات این مبنا معتقد است در نظام بین قلمداد کرده و بر

طمینان حاصل کند که های  چیرگی طلبی در منطقه پیرامونی خود تالش دارد هم زمان ا

 هار قادرت بزرگای کند؛ زیرا هادف غااییغلبه نمیقدرت بزرگ رقیبی بر دیگرمناط  

الملل است؛ یعنی هانی و سرانجام تسلط بر نظام بینسازی سهم خود از قدرت جحداکثر
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 بططا آمایکططا-هنطط 

 هن  و ایاان رواب 

تر آمریکا در نیم کره غربی به آن تحق  بخشاید. همان سیاستی را در پیش گیرد که پیش

های قدرت مواجاه الملل در عصر پسا جنگ سرد با تغییرات ساختاری در قطبننظام بی

عنوان ی نظام دو قطبی، ایاالت متحده باهرسید که با فروپاششد. در این راستا، به نظر می

گرایی الملل را در چاارچوب هژمونیاکتنها ابرقدرت به جا مانده از جنگ سرد نظام بین

ایااالت  1جود، در نظم جدید و با افو  قدرت هژمونیاکخویش مدیریت نماید. با این و

ههور از جملاه چاین، هناد، اتحادیاه های نوبعد اقتصادی، قدرتخصوص در همتحده ب

اروپا و روسیه احیاء شده در کنار ایاالت متحده سهم بسزایی در معادالت سیاسی جهاان 

های حاده و ساایر قادرتاند. در واقع، هر چند فاصله قابل توجهی بین ایااالت متداشته

های ماذکور نیاز در ایان نظام جدیاد بزرگ در ابعاد مختلاف وجاود دارد، اماا قادرت

اند. در همین راساتا، بعضای الملل بودهالمللی به دنبا  احیاء جایگاه خود در نظام بینبین

الملل از جمله هانتینگتون باه ارائاه تصاویر جدیادی از نظاام پردازان حوزه بیناز نظریه

اند که در قالب نظم تاک چناد قطبای قابال بررسای اسات. از جملاه الملل پرداختهینب

ههور عنوان یک قدرت نواند، هند بهه ایفای نقش پرداختههایی که در نظم جدید بقدرت

عنوان یاک قطاب قادرت توانساته باا برقاراری بوده است. در این راستا، هند به آسیایی

الملل را ارتقاء متحده، جایگاه خویش در عرصه نظام بینپیوندهای استراتژیک با ایاالت 

دهد. افو  هژمونی ایاالت متحده و نیاز آن به متحدین جدیاد بارای موازناه تهدیادهای 

خصوص چین نیز به افزایش تمایل ایاالت متحده برای تقویت روابط استراتژیک هبالقوه ب

نظریاه نورئالیسام در رواباط با هند کمک نموده است. لذا، در این فصال باا توجاه باه 

الملل ارائه نظم جدید در عصر پسا جنگ سرد در قالب نظام تک چند قطبای کاه در بین

عنوان ابر قدرت چندین قدرت بزرگ از جملاه هناد نار افو  هژمونی ایاالت متحده بهک

 رسد که الگوی روابط هند با ایاالت متحدهنیز حضور دارند، ارائه خواهد شد. به نظر می

توان در قالب نظریه تک چند قطبی مورد بررسی قرار داد. در عصر پسا جنگ سرد را می

 گراییعمال باه گراییساوم جهاان از عصر پساا جناگ سارد، در هند خارجی سیاست

 رشاد و نهروئیسام اجماع اعتبارشدن بی داخلی، سطح در است. شده اقتصادی دگرگون

 در و چاین هاایقابلیت افزایش ای،طقهمن سطح در خارجی؛ درونی سیاست هایدیدگاه

                                                             
1. Hegemonic 
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 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   دهطط دوره 

شماره پ طاپ   اول 

 س  و شش 

 1399بهار 

 
 
 

 هستند عواملی الملل،بین نظام ساختاری دگرگونی و فروپاشی شوروی المللی،بین سطح

 تحت هند منافع، موازنه نظریه اندازچشم از. اندشده خارجی هند سیاست تغییر سبب که

 اهداف با دولتی به نامحدود تجدیدنظرطلبانه با اهداف انقالبی دولتی از عوامل، این تأثیر

 پیگیری المللیبین نظم درون در هند، شده است. رشد دگرگون محدود تجدیدنظرطلبانه

 نیست. المللیبین نظم هنجارهای و قواعد به هزینه آن پرستیژ و قدرت افزایش و شودمی

 نیستند. المللیبین مستقر نظم تهدیدی برای ضرورتاً رشد حا  در هایدولت

 دگرگاونی و تفاوق ایادئولو یکی صادد در کاه است نوههور قدرتی اکنون هم هند

 صدد در المللی،نظم بین قواعد و هنجارها به توجه با بلکه نیست، المللیبین نظم اساسی

 حرکات و است. گشایش اقتصادی موجود نظم درون در خود موقعیت و وضعیت ارتقاء

 بااالی باثباات و رشاد نار  دی،اقتصاا متقابال وابستگی و بازار اقتصاد سوی به شتابان

 عنوانبه متحده ایاالت به پیوستن نظامی، ایهسته هایقابلیت افزایش و کسب اقتصادی،

باازار  در جادی رقیاب به اسراییل سریع تبدیل و اسراییل با روابط تجدید طبیعی، متحد

آسایای  هحوز در ویژهاقتصادی، به قدرتی عنوانبه هند ههور روسیه، برای هند تسلیحاتی

عرصه  در را هند منزلت گذشته، دهه دو در که است تحوالتی جزو همگی شرقی، جنوب

 1980 دهاه اواخار تاا 1947 از یعنای گذشته، خالف بر هند. است داده تغییر المللیبین

 در و نماوده تارک آ ر موجاود نظم هنجارهای و قواعد در نظرطلبانهتجدید هایسیاست

 خویش ملی قدرت و ثروت افزایش برای موجود نظم هایرصتف از بیشتر بریصدد بهره

رسد که پیوندهای هند با ایاالت متحده برای رشد در عصر تاک چناد نظر میاست و به

 قطبی از اهمیت برخودردار است.

 

 زمان معاصر سیاست خارجی هند از استقالل تا. 6

 منادخاورمیاناه نیاز ران دراقتصادی ایا منافع سیاسی و آن بر تأثیر و وآمریکا روابط هند

طی سه دوره، ساه نگااه متفااوت را در هند  شناخت سیاست خارجی هند است. کشور

 هایسیاست خارجی خود تجربه کرده و بر اسا  سیاست خارجی، اصاو  و شااخ 

 :مناافع ملای داشاته اسات تحوالت داخلای و الملل وهر دوره، نگاه خاصی به نظام بین
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تططططار ا روابطططط  

 امن تط  –اقتصادی 

 بططا آمایکططا-هنطط 

 هن  و ایاان رواب 

جنگ سرد یا دوره بعاد از  از دوره بعدب(  یا دوره جنگ سرد. دوره استقال  هند الف(

 دوره جهانی شدن )زمان معاصر(.ج(  نهرو.

های ناگسساتنی وجاود بین سیاست خارجی و تفکر استراتژیک در هر کشور رابطاه

های اصالی و عوامال تأثیرگاذار در ای که مکاتب استراتژیک یکی از ریشهدارد، به گونه

 پردازیم.( که در زیر به تحلیل این رابطه میBajpai, 2010) سیاست خارجی است.

 

 دوره استقالل هند یا دوره جنگ سرد (الف

آغاز شد و تا فروپاشی شاوروی در  1947نخستین دورة سیاست خارجی هند ازسا  

استقال ، با رویکردی سوسیالیستی و نزدیکی باه  ادامه یافت. هند پس از 1991سا  

را  پروراند و این روندیش قدرت در عرصة جهانی را در سر میشوروی، سودای افزا

آرماان را از طریا  « ضدامپریالیساتی»کرد. تالش بارای اتخاا  سیاسات پیگیری می

هاای آن، ادعاای و پیگیاری آرمان« عدم تعهد»همکاری با جهان سوم تشکیل جنبش 

دوره  های اصالی ایانغربی شااخ های ضادگی جهان سوم و بروز گرایشنمایند

 ) Adhikari, 2008, p (5هستند.

سیاست خاارجی هناد غالاب اسات.  در این دوره بر« تفکرات استراتژیک نهرو»

 عبارتند از:« این دوره»های اصلی شاخ 

های برقاراری رابطاه باا ساازمانالمللای کاردن هناد و تاالش جهات بین -الف

 متقابل با سایر کشورها،ای به منظور گفت وگو، مذاکره و رابطة المللی و منطقهبین

ها و فرهنگ هندی و توجه ارتقای روابط و ایجاد صلح. همننین انتقا  ایده -ب

ها جهات ایجااد صالح، درکناار بادبینی نسابت باه امپریالیسام و ها و ملتبه رسانه

 ای،کاپیتالیسم و دستیابی به حد متعادلی از قدرت نظامی و تسلیحات هسته

 با آمریکا.« اتحاد»نه با آمریکا و « رابطه» -ج

ای در پایان نه تنها انتظارات اولیه برآورده نشد، بلکه هند از ساایر رقباای منطقاه

 (7 :1389خود نیز عقب ماند )توحیدی، 
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 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   دهطط دوره 

شماره پ طاپ   اول 

 س  و شش 

 1399بهار 

 
 
 

 به بعد 1990دورة بعد از نهرو ازسال  (ب

 یآغاز و یک دهه ادامه یافات. فروپاشا 1990از سا   دومین دوره سیاست خارجی هند

ههای جدید برای برقراری روابط خارجی سیاسی هند را به سمت کشف را بلوک شرق،

رای هند به بمشکالت جدی « نهرو»های ایدهسو پیگیریو اقتصادی سوق داد؛ زیرا از یک

 اگزیر ازنگویی به شرایط و مطالبات جدید، و از سوی دیگر هند به منظور پاسخبار آورد 

های (. شااخ 7 :1389دی، جاری بود )توحی ها جهت انطباق با مسائلاصالح سیاست

 اصلی سیاست خارجی هند در این دوره عبارتند از:

گرایانه همنون ائتالف های واقعارانه و توجه به چارچوبافزش امنیتی سختنگر -الف

بر قادرت  1998ای در سا  و همکاری؛ در این راستا هند تالش کرد تا با آزمایش هسته

ها در چارچوب افزایش قدرت میسر کرد بقا و امنیت دولتتصور میخود بیافزاید؛ زیرا 

گرایان درون واقع گرایی ازواقع نو»است. در این دوره نظرغالب در سیاست خارجی هند 

معتقد به لازوم دساتیابی باه بااالترین « گراواقع نو»ی هااست، و استراتژیک« سازتصمیم

ب و حل مشکالت هند با کس آزاد اقتصادسطوح قدرت نظامی، عدم کارآیی قدرت نرم، 

هناد اهمیات  سازان کشوریمباشد. از نظرتصماستراتژیک می هایقدرت نظامی و سالح

ای دسات یافات. تاوان از طریا  آن باه ساالح هساتهآمریکا به این دلیل است کاه می

(Bajpai, 2010) 

 

 «جهانی شدن»عصر  دوره کانونی بودن منافع ملی یا (ج

غااز آ 2000عنوان سومین دورة سیاست خارجی هند از ساا  منافع ملی به کانونی بودن

 یش راگشته و تا کنون ادامه دارد. در این دوره هند محورکانونی باودن مناافع ملای خاو

را محق  سازد.  ی خودکند منافع ملّتالش می داند وهای لیبرالیستی میپذیرا بودن ارزش

 :ه عبارتندازهای اصلی سیاست خارجی این دورشاخ 

های خاارجی و گذاریامالت اقتصاادی جهاانی، جاذب سارمایهورود باه تعا -الف

های ضد غربی در سیاست خارجی هند. سیاستمداران هند بار ایان رنگ شدن نگرشکم

رة اقتصاد و ناپذیری بر پیک، ضربات جبران1های ایدئولو یکباور بودند که تداوم سیاست

                                                             
1. Ideological 
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تططططار ا روابطططط  

 امن تط  –اقتصادی 

 بططا آمایکططا-هنطط 

 هن  و ایاان رواب 

ها و مای کناد، و در نتیجاه باه خاط مشای این کشور وارد المللیدر نهایت جایگاه بین

 (.8 :1389رفتارهای عملگرایانه روی آوردند )توحیدی، 

در سیاسات خاارجی هناد غلباه دارد.  1در این دوره تفکر اساتراتژیک نراولیبرا -ب

یعنای، تأکیادبر مناافع اقتصاادی،  مکتب استراتژیک نرولیبرا  درسی است خارجی هناد

 و گسترش بازار آزاد و تجویز رابطه با آمریکا را به دلیال تکنولاو ی وتوسعه، پیشرفت 

رابطاه باا  توان اقتصادی آن کشور. براین اسا ، وابستگی متقابل در سیاست خارجی و

هاای آمریکا به دلیل مزایای اقتصادی نهفته در این بازیگر، عامل موفقیت هناد در رقابت

 (bajpai,2010) جهانی خواهد بود.

هر  شور برهند منافع ملی این ک گیران کشورتصمیم سازان وملّی: از نظر تصمیم منافع

نمایاد  جائی که مناافع ملای هنادا قتضااء هر دیگری اولویت دارد، بنابراین آنان در امر

ناد هیاست خارجی س ( منافع ملّی درسه دوره از8: 1389کنند. )سعیدی، می حضور پیدا

یک سایر تفکرات استراتژ کنار خارجی این کشور در دهنده سیاستیکی از عوامل شکل

 ها است.این دوره غالب در

 2زمامداری نهرو استقال  و دوره او  سیاست خارجی هند و مفهوم منافع ملّی پس از

به دلیال »حفظ تمامیت ارضی. ( 2 ،ها درسیاست خارجیتحق  ارزش (1 که عبارتند از:

 .حمایت از جهان سوم( 3، «مامیتجدایی پاکستان از هند و حاکمیت حفظ ت

 د از:های این دوران عبارتنشاخ  مفهوم منافع ملّی و و دورة دوم سیاست خارجی هند

 ورود به تعامالت اقتصاد جهانی، -1

 های خارجیگذاریجذب سرمایه -2

های رنگ شدن نگرشغربی و کم خارجی نسبت به کشورهاینرمش درسیاست  -3

 ی این کشور.ضد غربی در سیاست خارج

تحات  را ی، سیاست خارجی هندست خارجی هند؛ این دوره منافع ملدورة سوم سیا

 محدود به منافع ملای اسات. مالحظات هند طوری که تمامی حدودهدهد بمی قرار تأثیر

                                                             
1. Neoliberal 
2. Nehru 
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 توساعه و( 1 های این دوران عبارتناداز:( مفهوم منافع ملی و شاخ 4: 1388)سیکری 

 المللیای به قدرت بینقدرت منطقه از جایگاه هند تغییر (2 .المللیپیشرفت درنظام بین

 این دوره سیاست خارجی هند تحق  بخشیدن به اهداف زیراست: در

 ای که محق  گردیده است،یابی به بمب هستهظامی، دستبخش ن در -الف

 یک دهه گذشته محق  شده است. پایدار اقتصادی که در بخش اقتصادی رشد در -ب

شورای امنیت سازمان ملل متحد است، کاه هناوز  سیاسی عضویت دائم در بخش در-ج

المللای درسای اسات از اموری است کاه سااختار نظاام بینمحق  نشده است. این امر 

 گیرد.مورد توجه قرار می خارجی هند

 

 المللساختار نظام بین .7

و  دوران پاس از الملال، محصاگرای هند، نظم و ساختار نظام بینواقعنظر نوگرایان  از

عنوان چاین باه این باورناد دو قادرت هناد و است. اکنون آنان بر« قدرت»جنگ تغییر 

نظاام  تری دربایسات نقاش گساتردهکشورهایی که بیشترین رشد اقتصادی را دارناد می

المللای ازان، سیاست خارجی هناد درساطح بینسلمللی داشته باشند، از نظر تصمیمابین

ن آناان مطارح رو آنناه بایوجود دارد از این« ساختار»و « رتقد»ن نوعی عدم توازن بی

های غربای ردیف قدرت قرار گرفتن در سطح جهانی و در ی هنداست، تعریف منافع مل

کاه شارایط حاا   این باورند آنان بر روینا از (feigenbaum,2010:6بزرگ است. ) و

توجه به ایان کاه    شود، باالمللی جدیدی محقکه نظام بین کندحاضر جهانی حکم می

ای ح هساتهح به ساالمسل های دنیا وترین ارتشبخش نظامی دارای یکی از قوی هند در

 1388کناد. )بلناداختر،المللی دنباا  میگرایی را برای نظام بیناست، سیستم چند جانبه

های بازرگ تأثیرگاذار از جملاه آمریکاا قادرت کناار در را خاود ( بدین جهت هند49

های بازرگ قادرت سیاسات خاارجی باا را ملازم باه همساویی در خود لذا اند، ودمی

« قادرت اساتدال »بندی سنتی به هند نگرش خویش را از پای داند. به عبارت دیگرنمی

(. ولای چاون هناد 605 :1387داده است. )توحیدی،  تغییر« استدال  قدرت»تاحدی به 

فتارهای ساختاری را رعایت ارها و رقدرتی در حا  ههور است، همننان بعضی از ساخت

است، این است، کاه هناد  کامال مشهود رابطه هند وآمریکا موضوع مهمی که در کندمی
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تططططار ا روابطططط  

 امن تط  –اقتصادی 

 بططا آمایکططا-هنطط 

 هن  و ایاان رواب 

 تری بااندهچوب سیاست خارجی خاویش رواباط گساترده وساازچهار تالش کرده در

 مخرب آنان در مانع اقدامات بازدارنده و (1 این طری : از تا های بزرگ شکل دهدقدرت

جهت منافع ملای خاویش  بلیت گسترده آنان درقا امکانات و از( 2. شود ه توسعه هندرا

  برداری نماید.بهره

 آمریکا نیز در همین چهارچوب قابل تفسیر است. دگرگونی روابط هند با لذا و

 

 زمان گذر مریکادرآروابط هند و ایاالت متحده 

 ایان وضاعیت تغییار الملالینبو دگرگونی در نظام  1990با فروپاشی شوروی در سا  

یافت. از آن زمان به بعد، دو کشور در محاسبات استراتژیک یکدیگر نقاش روزافزونای 

خصوص از اوائال این دو قدرت پس از جنگ سرد و به پیدا کردند. براین اسا ، روابط

 1998سا   توجهی یافته است، البته به جز هنگامی که هند در هزارة جدید گسترش قابل

 nicholas)روابااط دو کشااور تیااره شااد.  ای زد وههااای هسااتبااه آزمایشدساات 

burns,2010: 8) 
عنوان بزرگترین دموکراسی جهاان و نیاز قادرتی دوران زمامداری کلینتون هند به در

گرایی رارگرفت گرچه آمریکا به یاک جانباهبزرگ و در حا  رشد در آسیا مورد توجه ق

گرایی ادامه سیاست یک جانبه چند هر« بوش»ری زمان ریاست جمهو بود. در روی آورد

سپتامبر  11(. بلکه حادثة 5ص  :1384نیا، ی از نقش هند کاسته نشد. )شریعتیداشت ول

« ساپر دفااع موشاکی 2002»آمریکا در دوران بوش در سا   به شدت آن را تقویت کرد

 ,Mahapatra) حمایت هند از این طرح در تسریع و ارتقای روابط دو کشور مؤثر بود.

از ملزوماات قاانون  کاه باود 1نظارتیپایان استفاده از سیستم  دوران اوباما در 2002 :6(

آمریکامی بایست برتمام تسلیحات خریاداری  ایاالت متحده است. )براسا  این قرارداد

نهایات  در و رفتار، سیستم دفاعی هند شده توسط هند، اقدامات دفاعی این کشور، تغییر

 خرناد نظاارت داشاته باشاد.کشورها که از آمریکا همانند هند اسالحه می برخی از بر

(khalid,2010: 9)  تعهدات اوباما نسبت به همکاری استراتژیک هند و آمریکا شاخصی

است برای سنجش همکاری استراتژیک هند و آمریکا هند دوران جنگ سارد باه علات 

                                                             
1. monitoring 
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خاود در پای نزدیاک شادن باه  تمایل به اقتصاد دولتی، پیشتاز بودن در جنبش اهاداف

به این نتیجه رسید که برای تحق  استراتژی خود نیازمناد  1990شوروی بود، بعد ازسا  

 :Mahapatra, 2010همکاری با تنها ابرقدرت پس از جنگ سرد یعنی آمریکا است. )

دربردارنده  کشور منافع مشترک دو است. که این امر ناشی از منافع مشترک دو کشور، (4

 ر عامل:چها

( 3چاین، )( قادرت فزایناده 2ای در جناوب آسایا )های هساته( گسترش ساالح1)

ند و هعنوان تهدیدهای مشترک، محرک منافع مشترک در روابط ( پاکستان به4تروریسم )

 است. آمریکا

ای در آسیای جنوبی بخشی از یک زنجیرة رقابتی های هستهگسترش سالح عامل اول:

 کند به بازدارندگی در برابر چین دست یابد و پاکستانند تالش میای که هگونهبه است،

 ,Bhumitraیابی به برابری در مقابل هند است مقامات رسامی هناد نیز خواهان دست

ای را حاوزة نیازهای انر ی در حا  رشد خود مخصوصاً انار ی هساته)  (216 :2009

 1964ای چاین درساا  ش هساتهدانند بعد از آزماایمناسبی برای همکاری با آمریکا می

یابی هناد باه ساالح زمیناة دسات به این نتیجه رسید که،« پنتاگون»وزارت دفاع آمریکا 

هاایی همکاری(  (kazi anwarul,2009,p,71ای را با مسؤولیت خود فراهم آورد.هسته

ای بین هند و آمریکا صاورت گرفات ایان ادعاا را ههای هستکه بعدها در حوزة فعالیت

 1مشاارکت جهاانی« باوش» 2005 وئیاه  18در  ) ,2006:12Squassion( کند.د میتأیی

طور کامال آمیز بهای صلحاست، انر ی هسته امیدوار که آمریکا خود با هند را اعالم کرد

نظار  از امنیتی و بعد . این همکاری ازAndersen, 2010: 35)  (برای هند فراهم گردد.

عدم »در مسیر اصلی این ر یم  را هند و م عدم اشاعه بوددولت آمریکا موفقیتی برای ر ی

از بعد اقتصادی انگیزة آمریکا از انعقاد پیمان  (Squassion,2006: 4) دادمی قرار «اشاعه

 250های آیناده باه ای و نظامی هند در سا که ارزش بازار هسته با هند است. چرا 123

سافیر « 2رابرت بلک ویال»( ازنظر 22 :3861میلیارد دالر بالغ خواهد گشت. )فرزین نیا، 

                                                             
1. Global Partneship 
2. Robert Black Will 
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را بازگشایی روابط چین و آمریکا یا آمریکا و  این قرارداد 2009آمریکا در هند در سا  

 شوروی است.

همسویی در روابط هند و آمریکا نگرانی امنیتی از  گرایی وعامل دیگر هم :عامل دوم

ا  خطر کرده و درصادد جانب چین است. هر دو از جانب این تهدید چند بعدی احس

کناد هناد را ( آمریکا تالش میhoey,2010: 7ایجاد توازن در برابر این قدرت هستند. )

طلبی تراز در برابار توساعهعنوان قدرتی همدرتی جهانی تقویت کند و از آن بهعنوان قبه

های اقتصادی دو کشور و تبدیل آمریکاا باه چین سود جوید. توسعه وسیع در همکاری

تین شریک تجاری هند، محصو  احسا  خطر مشترک هند و آمریکا از ناحیة چین نخس

( در مورد تهدید نظامی چین، باید گفت که از دیدگاه آمریکا Morrison,2004:2است )

برابار دگرگون شدن استراتژی نظامی چین و مدرنیزه شدن ارتش آن کشاور چالشای در 

 Secretary of Defense, 2006: 1-8 .(هژمونی آمریکا است. براسا  گزارش رسمی 

(China  ای منتشر شد بودجة نظامی سنگین این کشور را نشاانه 2006دسامبر  29که در

از قصد پکن به رویاروی با حضور واشنگتن در شرق آسیا و خطری بالقوه برای برتاری 

« یتهدیادات  هنا( »34 :1388دانناد )شافیعی، نظامی آمریکا در حوزة اقیانو  آرام می

شاود کاه آن به تصویری گفتاه می بخش دیگری از تهدید چین تهدیدات  هنی است و

جو و یان تصاویر، مثبات، قدرتمناد، مصاالحهپروراناد. اجهان از چین در  هن خود می

نویساد: می« دیپلماسی عمومی و قدرت نرم»در چارچوب « جوزف نای»مطلوب است. 

چین افزایش یافتاه اسات )ناای،  المللیبیندهد آبرو و حیثیت ها نیز نشان مینظرسنجی

1387: 21) 

 سایرین القاء بر را« آمیز چینبرتری مسالمت»کند تا ین تالش میدیپلماسی عمومی چ

 :Wang,2008) جهان خارج اسات. نماید این به معنی پذیرش افزایش قدرت چین در

دون اساتعمار کناد کاه باعنوان قدرت بزرگی معرفی میاز طرفی چین خود را به (268

های استعمارگر تاریخ تافته، و بدین ترتیب در مقابل قدرسایرین, به این جایگاه دست ی

گرایی در فریناد. چاین هماواره بحاث چناد جانباهآ هن سایرین می تصویر مطلوبی در

را مطرح کرده که نوعی چالش برای دکتاری نهاای آمریکاایی  المللبینعرصة سیاست 

کنناد. بای یاا یاک چناد قطبای باه رهباری آمریکاا تفسایر میاست که دنیا را تاک قط
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(Guihong, 2005: 277)  در و  مااائو مااورد توجااه اساات.»در چااین هنااوز اندیشااه

دنبا  ایجاد نوعی لیبرالیسم با رناگ و لعااب سوسیالیساتی های اقتصادی خود بهفعالیت

 ) (Ajwa, 2003: 77 باشد.می ایدئولو ی لیبرالیستی آمریکا با تضاد در است. که این نیز

عنوان بخشی دیگر از تهدید گرایی در روابط چین و روسیه بههم هند دیدگاه آمریکا و از

و « روسایه»چین است. که بعد از جنگ سرد شاهد هستیم که در قالب پیمان شاانگهای 

حضور آمریکا در  دارند. و قرار« هند»و « آمریکا»طرف دیگر  در در یک طرف و« چین»

بعاالوه تاالش  (Stobdan, 2004:2) ان عالوه بر تهدیدات نظامی و استراتژیک.افغانست

بعد جدیدی زی سایر کشورهای آسیای مرک های بین هند وبرای برگزاری نشست آمریکا

آسایای  کرده و آسیای مرکزی دور از روسیه را چین و تا شوداز این روابط محسوب می

 آمریکا و عین حا  موجب تحکیم روابط هند در و مرتبط سازد جنوب آسیا با مرکزی را

 ) (Tellis, 2010 :14شود. 

در « بمبری»حملة تروریستی به هند  است. حمالت تروریستیعامل دیگر  عامل سوم:

گرایی در روابط هند سرعت دهنده به هم 2001سپتامبر  11« واشنگتن» 2001دسامبر  13

هاا را های اقتصاادی آنی که پایتختو آمریکا دانست. دو قدرت از جانب تهدید مشترک

کار خاود قارار  مورد حمله قرار داد نگران بودند و تالش برای مبارزه با آن را در دستور

 (. در واقع موضوع تروریسم سابب گساترش همکااری دو36، 1388دادند )مقصودی، 

های دهی به نهادهاای ضاد تروریسام و کمیسایونکشور در محورهای اطالعاتی، شکل

(. جهت مبارزه با تروریسم شد تجربه Gary, 2009: 16نة مشترک از جمله دالیل. )ساال

هاا اند، پشتیبانان ایان گروهقدرت بیشتری یافته های تروریستی درنشان داده هرگاه گروه

جناوب آسایا کشاورهای هناد و « پاکساتان»اند. چاون در ها را به سوی هند کشاندهآن

دست یافتن باه  ها باکه تروریست دارد این خطر وجود وای دارند، پاکستان سالح هسته

 (Council on Foreign)تر ساازند. تر و مخربها دامنة تهدیدات را گستردهاین سالح

Relation.2010: 12 

منافع متفاوت نیروهاای رادیکاالی کاه در پاکساتان آماوزش  پاکستان و عامل چهارم:

دهناد، بارای هناد نیاز بینند و در افغانستان نیروهای آمریکایی را مورد حمله قرار میمی

های تروریستی خود را باه سامت هناد اند؛ زیرا با افزایش قدرت، فعالیتتهدیدی بالقوه

یی هند و آمریکا شده اسات. گراد. چهارمین عاملی است که موجب همدهنگسترش می
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ای و کشمیر در کنار رابطة پاکستان و چین  یال موضاوع تولید تروریست، مسائل هسته

های فعاا  در پاکستان قابل بررسی است. پاکستان عالوه بر آنکه مأمنی برای تروریسات

گرایی هم است که از جنوب های افراط. کانون گروه(Nasr, 2007:19افغانستان است )

ای برای هند یک تهدید در دستر  و شوند. پاکستان هستها به سمت هند سراریز میآسی

گردد. چین به دنبا  نفو  در افغانستان اسات برای آمریکا یک تهدید بالقوه محسوب می

دهاد ها نشان میتا از این طری  محور افغانستان پاکستان چین را تقویت کند. نظرسنجی

یان نگااه بار کنناد و اعنوان دو دشامن نگااه میو هناد باه مردم پاکستان به آمریکاکه 

 Pewگذاران پاکستان مؤثر خواهد بود. از طرفی چین در. )تصمیمات و نگرش سیاست

Global, 2009:9  (رغم انعقااد معاهادة فاوت در رواباط هناد و امریکاا: علایمنافع مت

زا مانند، معاهدة مناع و آمریکا، همننان بعضی عوامل تنشهمکاری استراتژیک بین هند 

، مساائل زیسات محیطای، ساازمان «ایران». ، 1ای موسوم به سی.تی.بی.تیهآزمایش هست

 ,2009Black Will :در روابط هند و آمریکاا وجاود دارد. )« عوامل واگرایی» 2تجارت

45) 

های اختالف سازمان تجارت جهانی و حمایت هند از تولیدات داخلی از دیگر مؤلفه

بزرگ و در حاا   عنوان یک کشورعبارت دیگر، هند بهو آمریکا است. به هنددر روابط 

توسعه، در موضوعاتی مانند سازمان تجارت جهانی و تغییرات زیسات محیطای، مناافع 

دهاد. در ماورد مشترکی با چین دارد که حتی گاه این کشور را در برابر آمریکا قارار می

 ه هند و آمریکا دو کشوری هستند که خارجتفکیک میان طالبان خوب و بد باید گفت ک

تاأثیر « تروریسام»ای باه ناام طور اساتراتژیک از پدیادهاز خاورمیانه قرار دارند ولی باه

ناد و آمریکاا عوامال بنابراین هر چند در روابط ه (perkovich,2010: 40) پذیرند. می

روی و باعاث دنبالاهها جود دارد، اما آنگرایی و تعریف منافع مشترک ومؤثری برای هم

اند. در حقیقت منافع اقتصادی، استراتژیک و امنیتی هند علل اطاعت هند از آمریکا نشده

رساد رواباط تراماپ و نظر میجانبة هند و آمریکا است اگرچه باهواگرایی در روابط دو

مؤدی مثبت است اما تا حدودی سطحی است. گرچه ترامپ در تعامل خاود باا ماؤدی 

                                                             
1. Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) 
2. (wto) 
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ست، اما او هرگز برای دیدار با مؤدی به هند نرفته است. در نیمه او  سا  صمیمی بوده ا

، یعنی نشست مشاترک وزیاران 2+  2وگو (، دولت ترامپ دو بار دور او  گفت2018)

روسای عالی امور خارجه و روسای نظامی دو کشور را به تعوی  انداخت. صرف نظر از 

دهاد ای رهبری هند فرستاده است و نشاان میدلیل این امر، این کار پیامی ناخوشایند بر

دولت مؤدی از زمان روی کار آمادن  .که تعهد آمریکا به هند فقط لفاهی و کالمی است

ترامپ به دنبا  تنوع بخشیدن به روابط دیپلماتیک خود اسات و باه سامت کشاورهای 

 ش کنادهاا تاالرود تاا در تقویات رواباط باا آندیگری مانند آلمان، فرانسه و  اپن می

(Pande, 2018: 14 .)ویژه مهام اسات روابط دیپلماتیک قوی هند و آمریکا امروزه باه

توانند مخالفات جادی باا چاین داشاته زیرا هند و آمریکا تنها کشورهایی هستند که می

باشند زیرا چین در تالش است تا نفو  خود و هنجارهای غیرلیبرا  را در سراسار آسایا 

ی آمریکا برای سایر کشورها ضروری است تا این گاروه را گسترش دهد. اما رهبری قو

رسد که رابطاه فعلای هناد و نظر نمیبه مخالفت با چین متعهد شوند. بهانتخاب کرده و 

ایاالت متحده برای تبدیل این اتحاد به یک نیروی  ئوپلیتیکی به اندازه کافی، قوی باشد 

کاه بارای ایان دو دولات میراثای  ترامپ و مؤدی تا امروز در ساختن رابطه قدرتمنادی

 ,Sundaramurthy & Mayاناد )طوالنی مدت در آسیا بجا گذارد، ناموف  عمال کرده

احتماالً چین بزرگترین تهدید برای منافع آمریکاا و هناد در آسایا اسات و  .(2018:11

ایاالت متحده تاکنون کافی نبوده است ایران گرهی اصلی در رواباط -پاسخ مشترک هند

مهوری ا و هند است و منبع بالقوة ایجاد تنش در روابط دو جانبه. منافع مشترک جآمریک

های اقتصادی )نفت و گاز(، استراتژیک )موضوع افغانستان هاسالمی ایران و هند در حوز

های اصلی این گره را تشکیلی مبنی الیه و دستیابی به آسیای مرکزی( و امنیتی )پاکستان(

دهند. عالوه بر مخالفت تجاار عاالی رتباة هناد در برابار می« گتنواشن»از « نودهلی»بر 

های کنگره تقاضای رسمی تالش جهت انزوای ایران، هند همننان با دور چهارم تحریم

شده به این کشاور و آمریکا علیه ایران برای متوقف کردن صادرات بنزین و نفت تصفیه 

 ,Black Willه اسات. )گذاری در بخاش انار ی آن مخالفات کاردهمنناین سارمایه

های آمریکا بعد از خاروج ایان کشاور از بر مخالفت خویش با تحریم (، هند2009:45

 نماید.برجام هم همننان پافشاری می
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 جایگاه ایران در روابط هند و آمریکا. 8

با توجه به رشد سریع روابط هند و آمریکا پس از نهایی شدن قرارداد استرتژیک، تبیاین 

خاورمیاناه درای رابطاه برخای  منافع اقتصادی سیاسای در هند و آمریکا برروابط تأثیر 

آمریکا برترین و مؤثرترین جهت دهندة سیاست خارجی هند است. اما باه  مدعی هستند

خاورمیاناه باه  رسد که این رویکرد آمریکا محور در شناخت موقعیات ایاران درنظر می

مریکا به عنصار گریزناپاذیر در سیاسات های اخیر آراهه رفته است. هر چند در سا بی

خارجی ساختار نظام هند تبدیل شده، اما فهم واقعی رویکرد هند نسبت به ایران نیازمند 

 است. سازان هندتصمیم بر شناخت عوامل موثر

 

 المللبه ساختار نظام بین زان هندسایدگاه تصمیمد

تابع  المللیبینکه واحدهای نظام  نداین باور گرایان برواقع نو المللیبیننظام  ساختار در

های تساتند و باازیگران اصالی سیساتم، قادره المللبینبندهای ساختاری نظام  و قید

قدیمی است و اکنون شرایط  المللبینو ساختار نظام  المللیبینبزرگند. از نظر هند، نظم 

ن کشورهایی عنواکرده است. دو قدرت چین و هند به ساختاری و واقعیات قدرت تغییر

تری در ساازنده و نقاش گساترده از بایاد که بیشترین رشد اقتصادی و جمعیت را دارند

باه  باشند. دربارة موضوع ایران هم باید گفات کاه اکناون هناد برخوردار المللبیننظام 

قابل مقایسه با یک دهة گذشته نیست. در این سیساتم  المللیبینلحاظ قدرت و جایگاه 

داناد. هناد می الملالبیننار آمریکا از جمله کشورهای تأثیرگذار نظاام در ک هند خود را

های مشای قادرتا خطهایش ببند به همسویی سیاستپای مانند گذشته، خود را ملزم و

تجهیزات نظامی از آمریکا را یک  رود که قرارداد خریدبزرگ ندانسته و تا جایی پیش می

 المللایبینصاحنه  نگرش خاویش در قدرت وبراسا   سوی هند کند. ازجانبه لغو می

شاورای »باه عضاویت  این را سعی دارد در و باشد خواهد از نقش بیشتری برخودارمی

 فعلای قواعاد المللایبیننظاام  همنناان در سعی هم دارد و درآید« امنیت سازمان ملل

 د بارنباشاد، ریی هنا هند درتضااد منافع ملی که با ساختاری را رعایت نماید رفتاری و

است. هند در چارچوب  گر رعایت موارد مذکورآ انس انر ی اتمی نمایان علیه ایران در

 تر وهچه گستردگرا تالش کرده تا روابط هر ساختاری سیاست خارجی توسعه رفتاری و
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گار آناان در سو مانع اقدامات ویرانهای بزرگ شکل دهد تا از یکتتری با قدرسازنده

ها های گسترده این قدرتشده و از دیگر سو، از امکانات و قابلیتراه توسعه این کشور 

 (. از605 :1387مسیر بهره گیرد )توحیادی، « گفتمانی»و « سازه انگار»در این بخشی از 

 در دیدگاه آمریکا را باید بخشی از های سیاست خارجی توسط هندرعایت بایسته رواین

های ایده آن دانست. در حقیقت آمریکا و همگام با و های هندایده مقابل با قبا  ایران در

یاباد. باه است که گاهی به سایر بازیگران تسرّی می المللبیناین کشور بخشی از نظام 

نظر های مادیازمند رعایت بعضی بایستهعبارت دیگر قدرت در حا  ههوری مانند هند ن

کند، آمریکا را رعایت می ها و رویکردهایبا آن که برخی از نگرش آمریکا است. اما هند

ته باشاد ناوعی از های مختلاف داشاتا زمانی که نیاز مبرم به حمایت ازآمریکا در حوزه

ی خاود، عین انطباق با منافع مل کند به نحوی که درکننده را پیگیری میدیپلماسی متعاد 

را تحات ارتباط با، هناد ایاران  موجب نارضایتی آمریکا نگردد. آمریکا تالش دارد تا در

 هناد»فشار قرار دهد. در همین رابطه، ایاالت متحده نگرانی خود را نسبت به خط لولاه 

ای ایاران و اعالم داشته و آن را به زعم خود کمک به بودجه برنامة هسته« 1ایران پاکستان

 در . (Kronstadt, 2007:15)هاای تروریساتی قلماداد کارده اساتحمایت از فعالیت

ای مریکا با جمهوری اسالمی ایران ماهیتی همه جانبه یافته، به گوناهشرایط کنونی نزاع آ

هاای ، در حوزهالمللایبینای و های سخت و نرم، در سطح منطقهعرصه که این نزاع در

، الملالبینفرهنگی و باا ابعااد سااختاری )سااختار نظاامی  اقتصادی، سیاسی، امنیتی و

های تأثیرگذار غیرساختاری جریان دارد. جنبه ( والمللیبینسازمان ملل و دیگر نهادهای 

اقتصاادی،  توان در سه بخاشمی آمریکا بر سیاست هند علیه جمهوری اسالمی ایران را

 بندی کرد.سیاسی و تبلیغاتی طبقه

تضاعیف اقتصاادی  دادن ایاران و قرار آن است که تحت فشار فرض آمریکایک  -1

و اهداف برآمده از ماهیت پسا انقالبی ایران باشاد.  هاهاید تواند مانع از پیگیریایران می

صاادر شاده اسات. همنناین  درصد از نفت ایران به هند 14تا  12در یک دهة گذشته 

شود. از نظار قرارداد استراتژیکی با عنوان خط لولة صلح، از سوی دو طرف پیگیری می

هند، هام باه معناای تمداران آمریکایی تالش برای تضعیف یا قطع ارتباط ایران و سیاس

                                                             
1. IPI 
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ساازی خاط یف اقتصادی ایران است. عدم نهاییسازی ایران و هم به معنای تضعمنزوی

 های بارز این تأثیر است. درلوله صلح و عدم پرداخت بهای نفت وارداتی از ایران نمونه

های موجود باین موضع هند نسبت به خط لوله ایران به هند باید گفت که بدگمانی مورد

ها در این مسیر مانع اصلی احداث خط لولاه صالح اکستان و تر  از تروریستهند و پ

است. اگر این موضوعات هم حل شود همننان بحث بر سر قیمت که از نظر هند قیمت 

 .(3پیشنهادی ایران باال است باقی است عدم پرداخات بهاای نفات وارداتای از ایاران 

(Mitra, 2006: در نهایت نیاز هند سبب شد تاا بادهی  در این رابطه مانع ایجاد کرد و

عنوان ماانع آن که آمریکا باه هند از طری  بانکی در ترکیه پرداخت شود. بنابراین قبل از

اصلی ایجاد خط لوله صلح عمل کند، محاسبات استراتژیک، امنیتی و اقتصادی هند مانع 

 از تحق  آن است.

أثیر آمریکا بر سیاست خارجی یکی دیگر از موارد اقتصادی ت« هاموضوع تحریم» -2

هند در قبا  ایران است. به لحاظ اقتصادی تحریم ایران، موضوعی است کاه هناد را در 

وزیر خارجه و  سازد. همواره مقامات رسمی هند از قبیلامور داخلی با مشکل مواجه می

منیات اند؛ زیرا بخشای از اوزیر در کنار مردم هند، با تحریم, ایران مخالفت کردهنخست

ها سبب شاده اماارات تحریم (fair,2006: 145) انر ی هند به ایران گره خورده است 

به ایفای نقش بپردازد های غیر نفتی میان ایران و هند عنوان کشور ثالث و میانجی کاالبه

 در بخش اقتصادی، تأثیر آمریکا بر سیاست خارجی هناد رواین (. از11: 1389)مهدوی،

چهارم است و قبال از آن مناافع ملای هناد، مساائل امنیتای و  حتیعامل درجه سوم یا 

توان گفت که هند در امور اقتصادی مرتبط گذاری )خط لولة صلح(، نقش دارد. میقیمت

 .(newby,2010: 9)با جمهوری اسالمی ایران همگام و همراه آمریکا و غرب نیست. 

 انر ی اتمی، المللیبیننس در بخش سیاسی باید به آراء هند علیه ایران در آ ا -1

حمایت سیاسی از ایران، هند در موضوعات مربوط به حقوق بشار در قالاب توجاه  -2

 توجه کرد.« جنبش عدم تعهد»کرد. 

در قباا  جمهاوری  تأثیر ایاالت متحاد بار سیاسات خاارجی هناد»عنوان آن چه به -3

 از: عبارتند شودمطرح می« اسالمی
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انر ی اتمی؛ زیرا با توجه به ایان  المللیبینن در آ انس سه ریی هند علیه ایرا -الف

ای ایران قرار دارد، آراء فرض بر آن است که چون آمریکا در ری  مقابله با پروندة هسته

ریی بودن هند با آمریکا را باید به معنای تأثیر آمریکاا بار هناد تلقای کارد. در نتیجه هم

کاری اساتراتژیک باا هناد از دولات آمریکاا کنگرة آمریکا به هنگام تصویب قرارداد هم

انار ی اتمای اطمیناان یاباد.  المللایبینخواهد که از ریی هند علیه ایران در آ انس می

(Squassion, 2006: 12) دو موضاوع سااختار نظاام  ساازان هنادتصمیم نظار زیرا از

گام با منافع هم 2006و  2005ی های دو ریی هند علیه ایران در سا و منافع مل المللبین

استراتژیک هند و آمریکا آخرین مراحل رسمی  ی هند است؛ زیرا در این مقطع قراردادمل

ای باشاگاه هساته عضاو کرد و با نهایی شدن این قرارداد هندو بروکراتیک را سپری می

های آمریکا علیه هند که پس شد. با تصویب این قرارداد ورود تکنولو ی، رفع تحریممی

ای هند وضع شده بود و انتقا  تجهیزات نظامی آمریکایی به هند میسار هسته از آزمایش

 شد.

شور و ساختار با توجه به اهداف سیاست خارجی این ک 2009ریی هند در سا   -ب

قابل تفسیر اسات.  المللبین« شورای امنیت»عنوان یکی از سه ضلع نظام سازمان ملل به

ن سیاست خارجی هند مستلزم کسب حمایت کسب کرسی دائم در اهداف استراتژی کال

 برخی از کشورها از جمله ایاالت متحدة آمریکا است.

تولیادکرده؛ یعنای  المللایبینای ایران نوعی هنجاار غرب در مورد پروندة هسته -ج

گاردد. و موافقت با اقدامات ایران ناهنجااری تلقای می المللیبینریی علیه ایران هنجار 

بهنجاار و گاامی بایساته بارای  المللیبینریی علیه ایران، یک رفتار  درنتیجه، برای هند

 گردد.تصاحب کرسی دائم سازمان ملل تعریف می

گاه در شورای حقوق بشر و سایر ای، هند هی برخالف موضوع هسته 2010هند  -د

نهادهای حقوق بشری علیه ایران نه تنها ریی نداده، بلکه همواره ریی آن در حمایات از 

 یران بوده استا

خواهد بین امور سیاسی و اقتصادی تفکیک قائل گردد، در امور سیاسی تا یم هند -ه

 شود، اما در امور اقتصادی همراهی ندارد. جنبش عادم تعهادنیمه راه با غرب همراه می

عنوان یک باازیگر سیاسای، در و به المللبینعنوان بخشی از رفتارهای ساختاری نظام به
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عنوان یکای از های متعددی صادر نموده و هناد باهای ایران بیانیهبرنامة هستهحمایت از 

 اعضاای محاوری ایان جنابش، هام گاام باا ساایر اعضاا حاامی ایاران باوده اسات.

(Afrasiab,2010: 6) اند ریی ممتنع هند به قطعنامة انتقادی )برخی محافل هندی مدعی

ن در واکنش به پیام ساالنه حج رهبار سازمان ملل متحد دربارة وضع حقوق بشر در ایرا

ت را که وا ة مل بود( 1389)آبان  2010نوامبر « کشمیر»جمهوری اسالمی ایران در مورد 

شناساد.( و هند حقی را برای این ملت باه رسامیت نمی برای مردم کشمیر به کار بردند
2010, 5) Khamenei's Observation on Kashmir, 

عنوان بخشی از ت خارجی هند: در این بخش، هند بهسیاس بر تأثیرتبلیغات آمریکا -ز

در معرض همان تبلیغات فراگیری است که دیگر اعضا از ساوی  المللیبینسیستم کالن 

 تاوان دردارند. تأثیر تبلیغات آمریکاا علیاه ایاران بار هناد را می قرار آمریکا علیه ایران

حفظ استقال  خاود در حاوزة  سیاست خارجی این کشور مشاهده کرد؛ زیرا هند ضمن

تولید شاده توساط آمریکاا را رعایات  المللیبینسیاست خارجی، بخشی از هنجارهای 

توان در به تأخیر انداختن قرارداد خط لوله صالح و ریی هناد در می کند و این امر رامی

 آ انس مشاهده کرد.

ی سیاسات هاگیری: تصامیمسیاست خاارجی هناد در تأثیر جامعه داخلی و نخبگان

اسات. و نسابت باه رابطاه باا ایاران  ، نخبگان داخلی هنددست اکنون در هند خارجی

 اند.های متفاوتی نشان دادهواکنش

ها مواف  رابطه باا ایاران ها و نهروئیستهرو، مسلمانان، چپداران مکتب نالف: طرف

در هستند. گرایش استراتژیک نسبت به جمهوری اسالمی ایاران، ناوعی گارایش سانتی 

است. هر چند در حا  حاضر این  هند است و متعل  به دوران پسا استقاللی هند جامعة

هاای آناان جهات ها در سیاست خارجی نفو  کمتری دارند، اما توجاه باه گرایشهگرو

جمهوری اسالمی است.  همگام با« نهروئیزم»کسب آراء در انتخابات حائز اهمیت است. 

 و مخاالف دخالات آمریکاا هساتند ها باشاد وای آسایاییو بر این باور که آسیا باید بر

عنوان کشاوری این نگرش ایران باه نباید در این منطقه مداخله کند. در آمریکا گویندمی

هاای مهم، باستانی، دارای تمدن غنی و نزدیک به هند، بسیار حائز اهمیت اسات. ارزش

های هنادی انطبااق اتژیستبا نگرش این گروه از استر المللبینایران در خصوص نظام 
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های مشاترک در بیانش جمهاوری دارد. تضاد با آمریکا و همکاری با پاکستان از ویژگی

  (bajpai,2010: 13) رویکرد نهروئیزم است. اسالمی و

خواهد قدرت اتمی جدیادی در ها، با ایران اتمی مواف  نیست؛ زیرا نمیب: نرولیبرا 

های تااریخی، داللت و شکل گیرد. بر اسا  شواهد منطقه اما نگرش در« پسا نهروئیزم»

خطاری بارای  باورآنان این است که ایان امار دهد وایران پاکستان را بر هند ترجیح می

 پندارند؛ زیرا دراهمیت میها، تمدن ایران را بیبرتری هند خواهد بود. نرولبیرا  قدرت و

بودن  خائرنفت  به دلیل دارا ناکه ایر معتقدند آنان هدف افزایش قدرت است. و رویکرد

ایاران  رابطه با در مزیت دارد، و دسترسی به آسیایی مرکزی برای هند اهمیت و و گاز و

 جایگااهی نادارد. آناان نظار از نه نگرش تمدنی کاه بستان بوده وبده نظرشان مبتنی بر

)15: 2010bajpai,(جاای « 1ابهاراتیاا جاناتا»و « کنگاره»های ها که اکنون در حزب، آن

و در کنااار  را باار عهااده دارنااد هااا رهبااری سیاساات خااارجی هناادنرولیبرا  اناادگرفته

تبار، در چارچوب تفکار اساتراتژیک دورة جهاانی شادن، مخاالف های هندیآمریکایی

انتخاب ایران در برابر آمریکا هستند. از نظر این گروه منافع رابطه با آمریکا سودمندتر از 

 تبارهای هنادیتقویت جایگاه هند مرهون نقش روزافزون آمریکایی رابطه با ایران است.

در سامانة اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آمریکا است، افرادی که درصدد حفظ پیوناد باا 

 (39 :1388سرزمین مادری نیز هستند. )سجادپور، 

 در ماوثر المللبیننظام  وساخنار جامعه داخلی هند طورکه بیان شدهمان: یمنافع مل

ی ایان مناافع ملا سیاست خارجی هند در باشد، ولی دلیل برترمی سیاست خارجی هند

 اگیری سیاست خارجی هند است. ماواقع منافع ملی نقطه کانونی جهت است. در کشور

نیتای اساتراتژیک ام حاوزه اقتصاادی و دو توان درایران را می ارتباط با ی هند درنفع مل

 باشد:ه وخاورمیانه میقمنط نافع ایران نیز درکه دربرگیرنده م بندی کردتقسیم

 

 اورمیانه: عامل آسیای مرکزیمنافع ایران در خ نیازهای هند و -الف

باشد. قبل از فروپاشی آسیای میانه از جمله مناطقی است که مورد توجه هر دو کشور می

پاذیرفت اماا پاس از شوروی روابط هند با آسیای مرکزی از طری  مساکو صاورت می

                                                             
1. Baratia Janata 



91 

 

 

 

 

تططططار ا روابطططط  

 امن تط  –اقتصادی 

 بططا آمایکططا-هنطط 

 هن  و ایاان رواب 

روپاشی شوروی ایران به دروازه ورود هند به این کشورها تبدیل شد چنان کاه هناد از ف

سازد. راه ها برقرار میطری  ایران روابط اقتصادی، تکنولو یکی و فرهنگی خود را با آن

ترانزیتی ایران جهت تسهیل دسترسی هند به آسیای مرکزی به نفع تهران نیز خواهد بود؛ 

های حمل و نقلی و دریایی منجر شود. در این به توسعه زیرساخت خصوصاً اینکه بتواند

 1995های جمعی نیاز توساط دو طارف برداشاته شاده اسات. در ساا  خصوص گام

ترکمنستان و هند جهت ایجااد کریادور حمال و نقلای کاه  -ای میان ایراننامهموافقت

ریادور از طریا  آسیای مرکزی را به هند متصل کند به امضا رسید کاه طبا  آن، ایان ک

کناد های شوسه و شبکه ریلی ایران، آسیای مرکزی را به بندر امام خمینی متصال میراه

گردد. همننین هند که موجب دسترسی کاالهای هندی به آسیای مرکزی و افغانستان می

موافقت نموده است تا در طرح توسعه بندر چابهار مشارکت نموده و در اتصا  این بندر 

ساازد، مسااعدت که در نهایت اتصا  به اروپا و آسیای مرکازی را فاراهم میآهن به راه

 نماید.

جناوب  -بخش دیگر همکاری اقتصادی ایران و هند کریدور حمال و نقال شاما 

است کاه  2000است. این کریدور حاصل تواف  سه کشور ایران، هند و روسیه در سا  

گردد که در نتیجاه روسیه متصل میپترزبورگ طب  آن بمبری از طری  بندرعبار  به سن

آن اقیانو  هند به دریای بالتیک و اروپا متصل خواهد شد. این کریدور نه تنها موجاب 

جویی در شود، بلکه موجب صرفهافزایش حجم تجاری هند با ایران و آسیای مرکزی می

بات زمان و هزینه جهت ترانزیت کاالهای هندی به منطقه شده و در نهایت قدرت و رقا

گرایاناه و اقتصادی هند را در بازار منطقاه افازایش خواهاد داد. سیاسات خاارجی عمل

ضرورت توسعه اقتصادی، مواضع سه کشور افغانستان، هند و ایران را به یکدیگر نزدیک 

کرده است. افغانستان به یک بندر و نفت نیاز دارد. ایران به فروش نفتش نیاز دارد. هناد 

ی خود در آسیای میانه بازار پیدا کند و نفت مورد نیاز خود را نیز خواهد برای کاالهامی

ای شان نکتههای سه کشور به یکدیگر برای تأمین نیازهایبه راحتی تأمین کند. وابستگی

 نیست که بتوان آن را به سادگی نادیده گرفت.

 

 

http://www.iisajournals.ir/article_111959.html
http://www.iisajournals.ir/article_111959.html
http://www.iisajournals.ir/article_111959.html
http://www.iisajournals.ir/article_111959.html
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 نیازهای هند-ب

 بینایعاالم شاده و پیشیلیون مترمکعب ام« 200»روزانه  درحا  حاضرتقاضای گاز هند

صاورت  بالغ گردد. در روز میلیون مترمکعب در« 400»به  2025شده این میزان درسا  

این  شد، با توسط ایران نأمین خواهد انر ی هند درصد از 18نهایی شدن خط لوله صلح 

رفاع مواناع کاه از نظار هناد  پرو ه آمریکا مخالف ولی هند خواهاان اجارای پارو ه و

باشد، این امر شاهدی است می (Dadwal, 2010, p.50) .پاکستان است گذاری وقیمت

خواساته  خواهدکه هند می چرا (sprctor,2008)  آینده، آمریکا در و هند برعدم تواف 

ی باا حفاظ مناافع ملا را با لحاظ نمودن منافع کشورهای طرف تجاری خاویش و خود

همکاری اساتراتژیک  ز قراردادایران حتی پس ا خویش عملی نماید. حجم روابط هند و

های بعد از انقاالب اولاین سا  امارات متحده عربی که در افزایش یافته و آمریکا هند و

هناد تبادیل شاده اسات.  شریک تجار ایران بوده به مسیر مبادله غیار مساتقیم ایاران و

نده ( در حقیقت نیاز هند به انر ی ایران و نگاه منفعت محور آن به آی14: 1389)حیدری

 مناافع سیاسای و های الزم بارای نفات وارداتای از ایاران وسبب پرداخت بها و هزینه

یعنای -های شورای امنیت ساازمان ملال متحاد اقتصادی ایران شده. دور چهارم تحریم

علیه ایران صادر شد هند را بر آن داشت تا به دنبا   2010 وئن  9که در  1929قطعنامة 

اناد. که هنوز تحت تحریم قرار نگرفته هایی باشدبا شرکتهای جایگزین و همکاری راه

اعتاراض کارد.  2010ها علیه ایاران در ساا  هند به سرعت نسبت به دور جدید تحریم
(k.kerr,2010: 45) 

 

 آسیای میانه-ج

باشد. قبل از فروپاشی آسیای میانه از جمله مناطقی است که مورد توجه هر دو کشور می

پاذیرفت اماا پاس از آسیای مرکزی از طری  مساکو صاورت می شوروی روابط هند با

فروپاشی شوروی ایران به دروازه ورود هند به این کشورها تبدیل شد چنان کاه هناد از 

راه  .سازدها برقرار میطری  ایران روابط اقتصادی، تکنولو یکی و فرهنگی خود را با آن

رکزی به نفع تهران نیز خواهد بود؛ ترانزیتی ایران جهت تسهیل دسترسی هند به آسیای م

های حمل و نقلی و دریایی منجر شود. در این خصوصاً اینکه بتواند به توسعه زیرساخت
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 1995های جمعی نیاز توساط دو طارف برداشاته شاده اسات. در ساا  خصوص گام

ترکمنستان و هند جهت ایجااد کریادور حمال و نقلای کاه  -ای میان ایراننامهموافقت

کزی را به هند متصل کند به امضا رسید کاه طبا  آن، ایان کریادور از طریا  آسیای مر

کناد های شوسه و شبکه ریلی ایران، آسیای مرکزی را به بندر امام خمینی متصال میراه

گردد. همننین هند که موجب دسترسی کاالهای هندی به آسیای مرکزی و افغانستان می

چابهار مشارکت نموده و در اتصا  این بندر  موافقت نموده است تا در طرح توسعه بندر

ساازد، مسااعدت آهن که در نهایت اتصا  به اروپا و آسیای مرکازی را فاراهم میبه راه

جناوب  -خش دیگر همکاری اقتصادی ایران و هند کریدور حمل و نقل شاما . بنماید

ست کاه ا 2000است. این کریدور حاصل تواف  سه کشور ایران، هند و روسیه در سا  

گردد که در نتیجاه پترزبورگ روسیه متصل میطب  آن بمبری از طری  بندرعبار  به سن

آن اقیانو  هند به دریای بالتیک و اروپا متصل خواهد شد. این کریدور نه تنها موجاب 

جویی در شود، بلکه موجب صرفهافزایش حجم تجاری هند با ایران و آسیای مرکزی می

نزیت کاالهای هندی به منطقه شده و در نهایت قدرت و رقابات زمان و هزینه جهت ترا

اما باید به یااد داشاته باشایم کاه در  .اقتصادی هند را در بازار منطقه افزایش خواهد داد

از  ایارانتحلیل نهایی برای امریکا تسلط بر مرکز نوهارتلند در منطقه یعنای جغرافیاایی 

 ایارانالملل داراسات. لاذا سه جهانی قدرت در نظام بینهنداهمیت  ئواستراتژیک برای 

آن بخاش از جهاان کاه » هدف اصلی همه این تحریکات در این منطقاه بااقی خواهاد

یاک ای است از چند منطقاه  ئوپولیتشود و در حقیقت مجموعهخوانده می "خاورمیانه"

هماهنگی  فار ، شامات، شما  آفریقا که هر یک به دلیلجداگانه و متمایز همانند خلیج

« های محیطی خود، یک منطقه مشخ  و مستقل از دیگر مناط  اساتموجود در پدیده

فار  با پشت سار گاذاردن یاک صاد ساا  از (. منطقه خلیج334: 1379تهدزاده، )مج

اهمیت یافتن تاریخی به علت کشف و صدور نفت، وجود  خایر گسترده انار ی و هام 

ادی و بالتبع امنیتی در منطقه، در کاانون توجاه های سیاسی، اقتصچنین تحوالت در نظام

فاار  یکای از نیم قارن اخیار، بادون تردیاد، خلیج ها بوده است. دربسیاری از قدرت

های  ئوپولیتیک و محاسبات استراتژیک ترین مناط  جهان در نگرشترین و حسا مهم

هاا و ، جنگالملالبینهای عمی  و جااری در ساطح بوده است، و با توجه به دگرگونی

http://www.iisajournals.ir/article_111959.html
http://www.iisajournals.ir/article_111959.html
http://www.iisajournals.ir/article_111959.html
http://www.iisajournals.ir/article_111959.html
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%87%D9%86%D8%AF/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%87%D9%86%D8%AF/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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های دو دهه اخیر، انقالب ایران و مخالفت باا روناد صالح اعاراب و اسارائیل درگیری

رود که: به صورت مهمترین کاانون توجاه توان ادعا کرد که در قرن بیست و یکم میمی

ها و محاسبات استراتژیک درآید و به تعبیر کالسیک  ئوپولیتیک، هارتلند یا قلب نگرش

 زمین نام گیرد

 

 گیریتیجهن

سه دورة کامالً متفااوت تجرباه نماود کاه سیاسات  1947هند پس از استقال  در سا  

خارجی این کشور را هم تحت تاأثیر قارار داد. هناد در هار دوره از سیاسات خاارجی 

و باا مااهیتی  های مبتنای بار افکاارطری  رعایت ارزش هنجار محور فاصله گرفته و از

عالوه بر آن هند در سیاست خاارجی  ی بوده است.فع ملگرا در پی تحق  بیشتر مناعمل

در این کشور غالاب اسات باه سامت  خود بر اسا  مکتب تفکر استراتژیکی که اکنون

های در حا  ههور، این کشور را وادار آمریکا حرکت کرده، و در بین قدرت گرایی باهم

ی را مهمترین د منافع ملکند. اما چون هنمی المللیبینبه رعایت برخی ازهنجارهای نظام 

سیاسات  کننده را درداند، عنصر منافع ملی نقش عامل متوازنست خارجی میمحور سیا

کند. در یک دهة گذشته روابط هند و آمریکا با طی بازی می داخلی این کشور خارجی و

رویکردهای سیاست خارجی هند شده است.  مسیری صعودی سبب تغییرات اساسی در

توان در رویکرد سیاست خارجی هند در قبا  ایاران مشااهده ییرات را مییکی از این تغ

همگرایی، رویکردهای  رویکرد-متفاوت مواجه هستند:  رویکرد دو این رابط با در و کرد

حداکثری ایاالت متحده  گرایی تام در روابط هند و آمریکا و تأثیرآمیز معتقد به هماغراق

خاورمیانه منافع ایران  ان است. عنصر واقعیت ایران وبر سیاست خارجی هند در قبا  ایر

این رویکرد ایران به  واگرایی، در رویکرد–نمایند. در روابط هند و آمریکا را تبیین می و

تارین و پایادارترین اخاتالف را در ایان دلیل مزیت استراتژیک، اقتصادی و امنیتی، مهم

و مناافع ملای  ساازان هناد، تصمیململلابیندهد. سه مؤلفة ساختار نظام رابطه شکل می

در کناار  الملالبینعوامل اصلی جهت دهی به سیاست خارجی هند است. ساختار نظام 

کنند و هند نیز باه علیه ایران بر هند تحمیل می فشارهای را قدرتهای بزرگ، رفتارهای و

ملزم باه  را خود برخی موارد دلیل قرار گرفتن در موقعیت یک قدرت در حا  ههور، در
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خاورمیانه نادیاده  جهان و در منافع آن را های وجایگاه ایران، مزیت نماید، ورعایت می

ی ایان ناافع ملام نیازهای هند و و وآمریکا علیرغم ارتقاء روابط هند رواین گیرد. ازنمی

خاورمیاناه، ماانعی اسات کاه  منافع اقتصادی وسیاسی آن در ارتباط با ایران و در کشور

 آن باشد. در آمریکا موثر و ندروابط ه

 

 منابع

 7 ماهنامه اطالعات راهبردی، .«ساختار و توانمندی نظامی هند»(. 1388بلند اختر، م. )

، های آسدیاییرویکرد نوین سیاست خارجی هند. قددرت، مرداد(. 1386توحیدی، ا. )

 مرکز تحقیقات استراتژیک، تاریخ.

در  گرا؛ بررسدی تجربدی هندد.هی توسدعسیاست خدارج(. 1387. )ام البنینتوحیدی، 

گرا. تهاران: مرکاز تحقیقاات مقاالتسیاست خارجی توسعه محمود واعظی، مجموعه

 استراتژیک مجمع تشخی  مصلحت نظام.

ای آسیایی جنوبی و نقش آن در توسعه سازمان همکاری منطقه» .1388. صطفیزاده متقی

 .4، شماره یفصلنامه مطالعات راهبرد ،«ایهای منطقههمکاری

: سخنرانی یانگ جیه چی 2009سیاست خارجی چین در سال  (.1388جیه چای، ی. )

 26و  25ها، . رویدادها و تحلیلدر کنگره ملی خلق چین )ترجمه فرامرز جنتی(

. «تعاد  سخت: سیاسات آمریکاا در شابه قااره هناد»(. 1388سجاد پور، محمدکاهم . )

 33و  32 همشهری دیپلماتیک،

. تهران: دانشکده مطالعاات جهاان دانشاگاه روابط ایران و هند(. 1388فتاح. )سیکری، 

 تهران.

نظاام های نوههور در دوران گاذار قدرت»(. 1392) سلیمان پور، هادی، موالیی، عباداهلل.

 سا  پنجم، شماره او . فصلنامه روابط خارجی،، «لالملبین

، گزارش راهبردی )مرکاز روابط استراتژیک هند و امریکا(. 1384نیا، مرتضی. )شریعتی

 .15تحقیقات استراتژیک(، 

http://www.iisajournals.ir/article_111959.html
http://www.iisajournals.ir/article_111959.html
http://www.iisajournals.ir/article_111959.html
http://www.iisajournals.ir/article_111959.html
http://www.isrjournals.ir/fa/archive-farsi/iqfr/year5-no17-spring92/1318-article-124.html
http://www.isrjournals.ir/fa/archive-farsi/iqfr/year5-no17-spring92/1318-article-124.html


96 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   دهطط دوره 

شماره پ طاپ   اول 

 س  و شش 

 1399بهار 

 
 
 

سایت خباری  «دایران و عدم درک سیاست خارجی هن»، خرداد(. 1387شفیعی، نو ر. )
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