
راهبرد موازنه گرايى هند در تعامل با ايران و آمريكا
مسعود موسوى شفايى * 1
سعيده اسكندرى * * 2

چكيده 
هدف اين پژوهش، بررسى تاثير راهبرد موازنه گرايى عملگرايانه هند بر ديپلماسى 
اين كشور در قبال ايران و اياالت متحده آمريكا است. رشد اقتصادى باالى هند، 
در سال هاى اخير اين كشور را به يك الگوى موفق در عرصه توسعه اقتصادى 
تبديل كرده است. بسيارى از  ناظران بر اين باورند كه سياست خارجى عملگرايانه 
به  است.  كرده  ايفا  اقتصادى اش  رشد  روند  تسهيل  در  مهمى  نقش  كشور،  اين 
كارگيرى راهبرد موازنه گرايى در برابر ايران و آمريكا به عنوان دو رقيب منطقه اى 
و بين المللى يكى از نمودهاى اين رويكرد عملگرايانه هند است. بر اين اساس 
در پژوهش حاضر با استفاده از روش تبيينى-تحليلى درصدد پاسخ گويى به اين 
پرسش هستيم كه «هند چگونه توانسته به رغم وجود اختالفات گسترده ايران و 
آمريكا پس از يازده سپتامبر2001، منافع ملى خود را در قالب تعامل سازنده با 
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هر دو طرف منازعه تعريف كند؟» فرضيه پيشنهادى براى پرسش درنظر گرفته 
شده اين است كه «در دهه اخير هند تالش كرده تا با راهبردى موازنه  گرايانه ، از 
اختالفات بين ايران و آمريكا در جهت منافع خود استفاده نمايد و از اين طريق 
با هر دو كشور تعامل خوبى را برقرار نمايد» نتيجه مقاله نيز نشان مى دهد كه 
راهبرد موازنه گرايى هند در رابطه با ايران و آمريكا تا اندازه زيادى راه را براى 
ارتقاء اين تعامالت فارغ از هر گونه اختالفى تسهيل نموده و به گونه اى موجب 
شده تا هند در مسير رشد و توسعه اقتصادى اش از هر دو آنها به صورت هم زمان 

امتيازاتى را بگيرد و نقش يك موازنه گر را به خوبى ايفا نمايد.
موازنه گرايى،  راهبرد  آمريكا،  متحده  اياالت  ايران،  هند،  كليدى:  واژه هاى 

اقتصادى. عملگرايى 
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مقدمه
پيشرفت قابل مالحظه  هند در زمينه هاى گوناگون موجب شده تا در دهه  اخير به 
عنوان قدرتى نوظهور در جنوب آسيا معرفى شود. روند رو به رشد و توسعه  هند در حال 
حاضر نيز به سرعت در حال افزايش است. اكنون هند پس از چين، دومين كشور در سطح 
جهان با رشد سريع اقتصادى است، سومين ارتش دنيا را داراست و يكى از شش قدرت 
هسته اى جهان به شمار مى رود. از منظر سياسى نيز به عنوان يكى از كشورهايى است 
كه در سازمان هاى منطقه اى و بين المللى مهمى به عضويت رسمى پذيرفته شده و به 
جايگاهى دست يافته كه حتى در سال هاى اخير خواهان كرسى عضويت دائم در شوراى 
امنيت بوده است (Joseph,2011:109).در جريان اين روند رو به رشد و توسعه هند، 
نمى توان نقش مناسبات اين كشور با جمهورى اسالمى ايران در سطح  منطقه اى و آمريكا 

در سطح بين المللى را ناديده گرفت. 
در پى حادثه يازده سپتامبر 2001، رهبران هند با كاهش نقش ايدئولوژى در سياست 
خارجى زمينه تحول در روابط خود با سايرين را فراهم كردند و به همين خاطر روابط 
هند و آمريكا از اواخر دوران رياست جمهورى كلينتون و اوايل رياست جمهورى بوش 
وارد مرحله ى جديدى شد. از اين زمان آمريكا به اقداماتى مانند لغو تحريم ها، فراهم سازى 
زمينه همكارى هاى مشترك در حوزه تكنولوژى ها ى پيشرفته، حمايت سياسى از مبارزات 
هند عليه تروريسم و پايان بخشيدن به حمايت طوالنى مدت از موضع پاكستان در برابر 

كشمير دست زد (كواليى و واعظى، 1390: 13).
از سوى ديگر، هند با پيگيرى سياست نگاه به شرق، گسترش روابط خود با همسايگان 
شرقى را نيز در اولويت سياست خارجى اش قرار داد و در روند همگرايى آسيايى نقش 
متفاوتى را ايفا كرد. در اين راستا، مقامات هندى از برقرارى رابطه با ايران نيز تعريف 
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جديدى ارائه كردند. امنيت انرژى، بحران پاكستان، اتخاذ سياست هاى همسو در افغانستان، 
تمايل هند براى دسترسى آسان به بازارهاى آسياى مركزى و مولفه هاى مهم ديگرى به 
شد. نزديكى  عنوان سرفصل هاى اصلى شكل گيرى و گسترش روابط دو كشور مطرح 
جغرافيايى با ايران، منابع فراوان انرژى و جايگاه ويژه  اين كشور در ژئوپليتيك خليج فارس، 
موجب شد تا مقامات هندى در پياده سازى سياست هاى آسيايى و خاورميانه اى خود نگاه 
ويژه اى به ايران داشته باشند و آن را به عنوان كشورى در نظر بگيرند كه مى تواند در 
جريان پيشروى هاى اقتصادى هند در برابر رقباى منطقه اى اين كشور نقش مهمى را در 

زمينه هاى مختلف ايفا نمايد.
با اين وجود، يكى از عوامل مهمى كه در سال هاى اخير در روند ارتباطات هند تاثير 
به سزايى داشته، گسترش مناقشات هسته اى ايران و آمريكا و به تبع آن ساير اختالفات 
ديگر بين دو كشور بوده است. غرب به دنبال سياست هاى امنيتى خود پس از 11 سپتامبر، 
همواره تالش نموده تا به طرق مختلفى فعاليت هاى هسته اى ايران را ناقض روند صلح 
و امنيت بين المللى معرفى نمايد و از اين طريق حضور ايران و ارتباطاتش را با ساير 
.(Afrasiabi and Maleki, 2002: 4) كشورهاى ديگر جامعه بين الملل نيز محدود نمايد
تطبيق  به  ملزم  را  خود  راه،  اين  در  آمريكا  اصلى  شركاى  از  يكى  عنوان  به  هند 
سياست هايش با خط مشى آمريكايى ندانسته و با وجود افزايش تعامالت سازنده اش با 
غرب در تالش است تا بدون تاسى از سياست هاى غرب تعامالتش با جمهورى اسالمى 
ايران را تنها بر اساس منافع خود و نه منافع غربى تعريف نمايد. در اصل هند تالش كرده 
تا همچون بازيگرى موازنه گر در برابر ايران و آمريكا عمل نمايد؛ به اين ترتيب كه عالوه بر 
همكارى، در قبال اختالفات حاكم بر دو كشور نيز تنها با اولويت قراردادن منافع داخلى 
خود، به گونه اى عمل نمايد كه از هر دو طرف امتيازاتى را دريافت نمايد و از اين طريق 

قدرت مانور منطقه اى و بين المللى خود را باال ببرد. 
مى توان بيان نمود كه سياست خارجى هند اكنون به گونه اى انتخاب شده است كه 
تهديدات و اختالفات آمريكا و ايران در چشم مقامات هندى به عنوان فرصتى سازنده و 
بى نظير براى كسب امتيازاتى روبه جلو محسوب مى شوند. اين مساله كه هند چگونه با به 
كارگيرى يك سياست خارجى هوشمندانه  به حفظ همزمان روابط گسترده با هر دو كشور 
ايران و آمريكا پرداخته و منافع حاصل از ارتباط با هر طرف را فداى مخالفت هاى طرف 
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ديگر نكرده، بسيار حائز اهميت است. به همين خاطر هدف اصلى پژوهش حاضر واكاوى 
مثلث ايران، هند، آمريكا و بررسى چگونگى عمل كرد موازنه گرايانه هند در تعامل با اين دو 

كشور در دهه اخير است. 
پژوهش هاى زيادى در زمينه شكل گيرى روابط هند با ايران و آمريكا صورت گرفته 
است كه هر يك به ابعاد خاصى از چرايى و چگونگى اين روابط پرداخته اند. به طور كلى 
پژوهش هايى كه امروزه در اين حوزه صورت گرفته است را مى توان در دو دسته قرار داد: 
دسته اول اين پژوهش ها به بررسى رابطه ايران و هند و اهميت حفظ اين رابطه براى دو 
كشور پرداخته اند و دسته ديگر چگونگى و چرايى رابطه هند و آمريكا و اهميت اين رابطه 

براى هر دو طرف را مورد توجه قرار داده اند.
   اوما پروشودامان در مقاله اى تحت عنوان «سايه آمريكا بر روابط ايران و هند» 
مطرح مى كند كه تالش هاى ايران و هند به منظور گسترش روابط بين دو كشور، تاثير 
زيادى بر شكل گيرى سياست هاى خارجى آمريكا داشته است. آمريكا به دنبال اين هدف 
است تا با دادن امتيازاتى به هند بر سياست هاى اين كشور در قبال ايران تاثير بگذارد. 
نويسنده مهم ترين ابزار آمريكا در اين زمينه را خط لوله صلح بين ايران و پاكستان و 
هند، تحريم هاى هسته اى و عدم بازپرداخت طلب صادرات نفتى ايران را معرفى مى كند 

.(Purushothaman, 2012)
مطرح  ايران»  هسته اى  موضوع  و  عنوان«هند  تحت  مقاله اى  در  راجيو  ساموئل    
مى كند كه تعامالت هسته اى هند با ايران تحت تاثير سه مولفه اصلى قرار دارد: حفظ 
حفظ  ايران،  هسته اى  سياست  تصميم گيرى هاى  برابر  در  هند  استراتژيك»  «استقالل 
«ثبات استراتژيك منطقه اى» كه بر امنيت ملى هند تاثيرگذار خواهد بود و تاكيد بر 
مفهوم «امنيت ملى» در برابر گسترش شبكه هاى تروريستى در منطقه. نويسنده مدعى 
است كه تمامى اين مولفه ها تحت تاثير و نفوذ آمريكا بر سياست گذارى هاى هند در رابطه 

(S. Samuel and C. Rajiv, 2011). با ايران قرار دارند
هارش وى. پنت در مقاله اى تحت عنوان«موازنه مطلوب: حركت ماهرانه هند در بين 
ايران و آمريكا» اشاره  مى كند كه هند در تالش است تا از تعارض و تضاد بين سياست هاى 
داخلى اش و منافع استراتژيكى كه با ايران دارد جلوگيرى كند. نويسنده مدعى است در 
عين حال كه افزايش روابط هند و آمريكا در سال هاى اخير، روابط هند با ايران را كمرنگ 
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كرده است؛ روابط ديرينه هند با ايران نيز چگونگى رابطه اين كشور با آمريكا را تحت تاثير 
قرار داده است. هند در تالش است تا به عنوان يك موازنه گر در روابط با آمريكا و ايران 

.(Harsh V. Pant, 2009) عمل نمايد
كتاب سياست خارجى هند از رضا سيمبر، سجاد بهرامى مقدم و مهدى زيبايى به 
بررسى تحوالت گسترده سياست خارجى هند مى پردازد و بيان مى كند كه اين تحوالت 
موجب پديدارشدن دولت هند به منزلة يك قدرت نوظهور شده است. نويسنده سعى كرده 
است تا با بررسى مناظره هاى درونى سياست خارجى، تحول تاريخى سياست خارجى هند 
و عوامل اثر بخش ژئوپليتيك و ژئواكونوميك بر آن را را بررسى نمايد. بررسى نوع نگاه و 
سياست هاى هند نسبت به شرق و غرب و همچنين شمال از ديگر موضوعاتى است كه 
نويسنده به صورت مفصل طرح كرده و در نهايت نيز سياست خارجى هند را نسبت به 
اياالت متحده، روسيه، اتحاديه اروپا، ژاپن و چين بررسى كرده است و به تحوالت سياست 

خارجى اين كشور در برابر ايران پرداخته است (سيمبر  و ديگران، 2015).
محسن شريعتى نيا در مقاله اى تحت عنوان «روابط ايران و هند: واكاوى نگاه هندى» 
از دو دسته عوامل توسعه بخش و محدوديت ساز در شكل گيرى روابط ايران و هند صحبت 
مى كند. وى بحث امنيت انرژى، منافع و تهديدات مشترك ايران و هند در افغانستان، ايران 
به عنوان پلى ميان هند و آسياى مركزى و اشتراكات فرهنگى و تمدنى دو كشور را از 
عوامل توسعه بخش روابط ايران و هند معرفى مى كند و از طرف ديگر آمريكا و تحريم هاى 
شوراى امنيت، بحران در برنامه هسته اى ايران، فعاليت كشورهاى عضو شوراى همكارى 
خليج فارس، تعارضات منافع دو كشور را از عوامل محدوديت ساز در روابط دو كشور معرفى 

كرده است (شريعتى نيا، 1392).
امير نياكوئى و سجاد بهرامى مقدم نيز در مقاله اى تحت عنوان «روابط ايران و هند: 
فرصت ها و محدوديت ها» به اين موضوع مى پردازد كه روابط ايران و هند در باب انرژى 
تاثير گسترده اى بر منافع آمريكا، اسرائيل و اعراب حوزه خليج فارس برجاى گذاشته و به 
اين خاطر محدوديت هايى را براى ارتباط دو كشور ايجاد كرده است. در نهايت نويسندگان 
مطرح مى كنند كه رويكردهاى متفاوت دو كشور نسبت به منافع ملى تا حدود زيادى 
همكارى مشترك را دشوار ساخته است. نويسنده مهم ترين مانع بهبود و گسترش روابط 

بين ايران و هند را اياالت متحده آمريكا معرفى مى نمايد. 
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  با توجه به بررسى بعضى از اين آثار ، مقاله حاضر سعى مى كند تا موازنه گرايى هند 
در برقرارى رابطه با ايران و آمريكا و چگونگى عملكرد اين كشور در اين راستا را مورد 
بررسى قرار داده و مولفه هاى راهبرد موازنه گرايى هند در قبال ايران و آمريكا را تبيين كند.
راهبرد موازنه گرايى عمل گرايانه به عنوان متغير مستقل و تعامل متوازن هند با ايران 
و آمريكا به عنوان متغير وابسته پژوهش مطرح مى شود، سوال درنظر گرفته شده براى 
پژوهش حاضر نيز اين است كه هند چگونه توانسته به رغم وجود اختالفات گسترده ايران 
و آمريكا پس از 11 سپتامبر2001، منافع ملى خود را در قالب تعامل سازنده با هر دو 
طرف منازعه تعريف كند و از دل اختالفات دو كشور، فرصت هاى استثنايى را براى رشد 
و  توسعه خود خلق نمايد؟ در پاسخ به سوال مطرح شده، فرضيه پيشنهادى اين است كه 
در دهه اخير هند تالش كرده تا از دل سياست هاى عملگرايانه خود، راهبردى موازنه  گرايى 
را براى تعامالت با ايران و آمريكا انتخاب نمايد ، از اختالفات بين دوكشور در جهت تامين 

منافع خود استفاده نمايد و از اين طريق با هر دو كشور تعامل خوبى را برقرار نمايد.
موازنه گرايى  راهبرد  انتخاب  با  حاضر  مقاله  شده،  مطرح  فرضيه  تاييد  راستاى  در 
عمل گرايانه به عنوان چهارچوب مفهومى پژوهش و با استفاده از روش تبيينى و تحليلى 
در صدد پاسخ گويى به سه سوال اصلى خواهد بود: 1. سياست خارجى موازنه گرايانه هند 
داراى چه مولفه هايى است؟ 2. روند روابط هند با آمريكا و ايران پس از يازده سپتامبر و 
در جريان برنامه هسته اى ايران به چه صورت بوده است؟ 3. هند چگونه توانسته است در 
سال هاى اخير با وجود اختالفات ايران و آمريكا منافع ملى خود را در قالب تعامل با هر دو 

طرف تامين كند؟

1. چهارچوب مفهومى
براى  را  عمل گرايانه  سياست هاى  چارچوب  در  موازنه گرايى  راهبرد  حاضر  مقاله   
و  فعاليت  نوع  اساس  بر  انتخاب  اين  است.  گرفته  نظر  در  شده  مطرح  موضوع  بررسى 
عمل كرد سال هاى اخير هند در برابر ايران و آمريكا بوده است. براى بررسى هر چه بهتر 
اين مفهوم ابتدا به صورت مختصر به بررسى مفهوم فلسفى عمل گرايى مى پردازيم و به طور 

مفصل اين مفهوم را در عرصه بين الملل مورد توجه قرار خواهيم داد.
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1-1. ابعاد فلسفى عملگرايى
از نظر فلسفى عمل گرايى يا پراگماتيسم مفهومى با ريشه آمريكايى است كه از اواخر 
قرن 19 و اوايل قرن بيستم مطرح و به مرور زمان از سوى انديشمندان مختلفى مورد 
توجه قرار گرفت. چارلز پيرس، جان ديويى و ويليام جيمز از صاحب نظران اصلى اين 
فلسفه بودند (Brahmbhatt, 1996: 45)، كه به مرور زمان ابعاد بيشترى از اين مفهوم 
را بررسى كردند. عمل و انجام كار اولويت اصلى فلسفه عمل گرايى محسوب مى شود. 
عمل گرايان در تالش هستند تا همچون واقع گرايان و بر خالف باور آرمان گرايان به آنچه 
كه در عالم واقع وجود دارد، بها دهند و باورهاى خود را با تكيه بر دستاوردهاى عينى و نه 

 .(Barnes, 2008: 15-24) ذهنى شكل دهند
تجربه گرايى، منفعت گرايى، عينيت گرايى، ابزارانگارى و واقع گرايى بنيان هاى اصلى 
راهبرد عمل گرايى را تشكيل مى دهند. آنها بر اين باورند كه انسان ظرفيت عظيمى براى 
تغيير به منظور رسيدن به وضعيتى مطلوب و در جهت اهداف خود خواهد داشت و 
اين موضوع مى تواند به دولت در رسيدن به پيشرفت كمك عظيم و قابل توجهى نمايد 

(Bauer and Brigh, 2009: 4)

2-1. عمل گرايى در عرصه روابط بين الملل
   در عرصه سياست خارجى نيز، عمل گرايان بر اين باور هستند كه سياست خارجى 
حلقه  ارتباط يك كشور با محيط بين المللى است. درصورت ضعف اين ارتباط ، اساساً امكان 
پيشبرد اهداف توسعه اى هركشور در جهان امروز ميسر نيست. از اين جهت سياست 
و  قابل تحقق  سودمندى،  اصول  بر  مبتنى  كه  دانست  عمل گرايى  مى توان  را  خارجى  

 .(Gardini Limber, 2011: 17) عملى  بودن ايده ها وسياست ها باشد
دنبال  به  موجود،  واقعيت هاى  پذيرش  با  خارجى  سياست  در  عمل گرايى  رويكرد 
استفاده حداكثرى در راستاى منافع خود مى باشد. سه اصل كلى اين رويكرد شامل پذيرش 
نظم موجود بين المللى، واقعى و معقول بودن منافع و هزينه ها و توانايى در تحقق اهداف 
مورد نظر است (Bhat, 2011: 24). سياست خارجى عمل گرا مستلزم تعيين و تعريف 
اهداف بر پايه واقعيت هاى نظام بين المللى، اولويت يافتن توسعه اقتصادى بر ايدئولوژى، 

تقدم توسعه ملّى و رفاه شهروندان بر ساير اهداف است (تيشه يار، 1392: 13).
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  بر اين اساس، بايد گفت كشورى با سياست خارجى عمل گرا همواره تالش مى كند 
تا با پرهيز از تنش و تقابل در نظام بين المللى، از ورود جدى به مناقشات و درگيرى هايى 
كه با منافع حياتى كشورش تقابل نداشته باشد، جلوگيرى كند. ادغام در اقتصاد جهانى و 
استفاده حداكثرى از ظرفيت نهادهاى بين المللى در راستاى توسعه كشور و جلوگيرى از 
تصميمات شخصى و راديكال از اهداف اصلى سياست خارجى عمل گرايانه به شمار مى آيد 

.(Miller, 2013: 33)

3-1. راهبرد موازنه گرايى عمل گرايانه
به طور كلى موازنه گرايى يك سياست چندبعدى گسترده در عرصه ى روابط بين الملل 
به حساب مى آيد كه داراى ابعاد متعدد امنيتى، اقتصادى و ديپلماتيك مى شود. به كار گيرى 
راهبرد موازنه گرايى در سياست خارجى يك كشور حداقل نيازمند برقرارى و گسترش 
رابطه با دو منطقه و يا دو قطب جدا و مخالف از هم است كه در زمينه هاى مشتركى 
داراى اختالف نظر گسترده هستند (Sutter, 2013: 10). اين زمينه در بسيارى از موارد 
بعضى از دولت ها نسبت به سايرين نقش مهمى در زمينه همكارى و مذاكره با سايرين 
بازى مى كنند و بنابراين نفوذ بيشترى بر نتايج و عرصه  ى نظام بين الملل دارند. هم چنان كه 
مى توانند به آسانى در چارچوب منافع خود بين دو قطب مخالف يكديگر توازنى منطقى 
و عمل گرايانه برقرار سازند. اين سياست بيشتر تحت تاثير ظرفيت هاى اقتصادى و نظامى 

 (Flemes, 2007: 18). كشورهاى موازنه گر قرار دارد
قدرت موازنه  گر تالش مى كند تا در به كار گيرى موازنه و رسيدن به  توسعه ملى 
در ارتباط با ساير قدرت ها يا از موازنه نرم و يا موازنه سخت استفاده نمايد. در موازنه نرم 
حالت  اين  در  مى شود.  اقتصادى  قدرت  به خصوص  تاكيد بر ابزار غيرنظامى  بيشترين 
موازنه گر تالش دارد تا از طريق افزايش همكارى با قدرت هاى بزرگ اقتصادى قدرت 
خود را در مجامع بين المللى افزايش دهد (Sutter, 2013: 83). به طور كلى در چارچوب 
موازنه گرايى عمل گرايانه سعى بر اين مى شود تا در رابطه با هر كشورى به طور فزاينده اى 
منافع ملى در صدر اولويت هاى آن كشور قرار بگيرد و از اين طريق عرصه بين المللى را نيز 
 Rydenfelt,) براى دستيابى به اهداف خود تغيير دهد تا به وضعيت مطلوب خود برسد

.(2008: 17
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به اين ترتيب، بر اساس راهبرد موازنه گرايى عمل گرايانه هدف اساسى سياست هاى 
يك كشور افزايش همكارى هاى بين المللى و منطقه اى در راستاى رسيدن به منفعت 
بيشتر است. كشور مورد نظر از الگوى موازنه سازى براى تضمين ثبات، امنيت و ارتقاء 
جايگاه بازيگرى خود بهره مى جويد و در تالش است تا روابط خود را در سطح بين المللى 
با قدرت هاى بزرگ و ساير شركاء و دوستان آنها در عرصه سازمان ها و نهادهاى بين المللى 

افزايش دهد.
در ادامه از چشم انداز مفهوم عمل گرايى به بررسى فرصت هاى همكارى هند با ايران و 
آمريكا مى پردازيم و سپس از چارچوب راهبرد موازنه گرايى عمل گرايانه نوع عمل كرد هند 

را مورد ارزيابى قرار مى دهيم.

2. عملگرايى و تحول در سياست خارجى هند
1-2. سياست خارجى نهروئيسم

از دهة 1990، هند با درك اين موضوع كه تداوم سياست هاى ايدئولوژيكى، ضربات 
جبران ناپذيرى بر پيكرة اقتصاد كشور و در نهايت جايگاه بين المللى آن وارد كرده است، 
از ايدئولوژى گرايى به سمت اتخاذ رويكردهاى عمل گرايانه حركت كرده است. در اصل 

سياست خارجى هند به سمتى حركت كرد كه منافع ملى اش تامين شود.
 يكى از اهداف مهم هند از زمان استقالل اين كشور نيل به توسعه و نوسازى بوده 
است. از آن زمان اين باور در ذهن رهبران و مقامات سياسى هند شكل گرفت كه براى 
برخوردارى از وجهه قابل قبول در جامعه بين المللى و رشد و پيشرفت اقتصادى مى بايست 
تغييرات اساسى در نوع نگرش اين كشور ايجاد شود، اين باور به مرور زمان تقويت شد 
(Appadorai, 1949: 50) و اكنون نيز بيشتر از هر زمان ديگرى مورد تاييد مقامات 

هندى قرار گرفته است. 
هند از بدو استقالل خود در سال 1947 تا اواخر دهه 1980 سياست خارجى جهان 
سوم گرايانه اى را در پيش گرفته بود، عدم تعهد، خودبسندگى اقتصادى، مبارزه با استعمار، 
مبارزه با امپرياليسم و تالش براى همبستگى جهان سوم از مشخصه هاى آن محسوب 
مى شد. در اين دوره اجماع نهروئيسم به خوبى بر سياست خارجى هند غلبه پيدا كرده بود  

.(Ahluwalia, 2002: 70)
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پژوهشگران سياست خارجى هند از سياست خارجى اين دوره و فراتر از آن تا سال 
1991 غالبا با عنوان نهروئيسم ياد مى كنند. در اصل از سال هاى استقالل هند جواهر لعل 
سياست  در  نهرو  گرفت. دكترين  در پيش  را  تعهد  عدم  سياست  نخست وزير هند  نهرو، 
خارجى فراتر از اصل عدم تعهد بود كه تا سال 1991 بر كشور غالب شده بود و به عنوان 
اجماع نهروئيسم شناخته مى شد (Berlin, 2004: 5). اجماع نهروئيسم سه مشخصه اصلى 
داشت: خودبسندگى اقتصادى بر پايه استراتژى جايگزينى واردات، سكوالريسم سياسى و 
عدم تعهد. اين سياست خارجى جهان سوم گرايانه از سال 1980 وارد دگرگونى اساسى شد.

2-2. تغيير و تحول در سياست خارجى هند پس از نهروئيسم 
به دليل وجود چنين احساس نيازى به تغييرات اساسى بود كه الگويى كه اكنون 
هند در عرصه بين المللى به كار مى برد كامال متفاوت از الگوهاى پيشينى است كه تحت 
عنوان نهروئيسم به كار گرفته مى شد (Kohli, 1989: 308). پس از 11 سپتامبر 2001 
به دليل شرايطى كه بر جامعه بين المللى حاكم شد هند دچار نوعى تحول گسترده شد. 
در اين زمان مقامات هندى تشخيص دادند كه الگوى كنونى  حاكم بر سياست هاى كشور 
نمى تواند شرايطى را فراهم آورد تا هند نيز در عرصه بين الملل حرفى براى گفتن داشته 

.(Shinichi and Marie, 2003: 61) باشد
عالوه بر اين مقامات هند درك كرده بودند كه روش هاى سنتى فاقد هر نوع كارايى 
در پيشرفت اقتصادى اين كشور بودند و اتخاذ سياست هايى همسو و هم جهت با قدرت هاى 
بزرگ بين المللى ضرورى است. از اين رو هند به تدريج در برنامه ها و سياست هاى خود 
به گونه اى پيش رفت كه سياست عمل گرايانه در بعد اقتصادى را آغاز كرد. در اين راستا 
فضاى اقتصادى و سياسى حاكم بر كشور نيز به شدت تغيير پيدا كرد و ما شاهد هندى 

 .(Shujiro ultra, 2010: 12)  متفاوت از هند دوران نهرو بوديم
مرحله نوين در روند سياست گذارى هاى جديد هند از زمان نخست وزير اين كشور 
مان موهان سينگ آغاز گرديد، وى اولويت اصلى در اقدامات اجرايى خود را توسعه اقتصادى 
كشور قرار داد. از اين زمان هند درك كرد كه براى ارتقاء جايگاه اقتصادى خود نيازمند 
برقرارى پيوند و مناسباتى سازنده با جامعه بين المللى و استفاده از تكنولوژى، تجارب و 

منابع انرژى ساير كشورهاى ديگر است. 
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بر اين اساس هند سعى كرد تا روابط اقتصادى خود را با ساير كشورها به صورتى 
ترتيب دهد كه هم در سطح منطقه اى و هم سطح بين المللى جايگاه عظيمى را كسب 
نمايد. آنچه كه هند در اين راه مى بايست مد نظر قرار مى داد وجود رقباى بزرگى مانند 

چين بود كه با اقدامات عمل گرايانه خود به سرعت در حال جلو حركت بود.
به همين منظور هند ابتدا تالش كرد تا ضمن توجه به اصول اوليه عمل گرايانه از 
طريق عضويت در نهادهاى بين المللى و منطقه اى به گونه اى موثر به ايفاى نقش خود 
توسعه،  جهانى  بانك  پول،  بين المللى  صندوق  در  عضويت  بپردازد.  مختلف  سطوح  در 
درخواست صندلى دائم در شوراى امنيت، فعاليت گسترده در آسه آن، شانگهاى و غيره 

.(Ganguly & Mukhrej, 2011: 55) بخشى از فعاليت هاى هند در اين باره بود
دراصل حضور فعال در اين سازمان ها بيشتر از هر زمان ديگرى اين فرصت را به 
هند مى داد تا تغيير مواضع خود را به سايرين اعالم نمايد و براى افزايش همكارى با ساير 
كشورها  تالش كند و از منابع و ساير امكانات اين كشورها  در جهت منافع خود حداكثر 

.(Armtrade.sipri.org, 2004) استفاده را ببرد
شايد بتوان گفت كه عمده تالش هاى هند به منظور بهره گيرى از پيوندهاى دوستانه 
با اياالت متحده در سطح بين المللى بود هم چنين ايران نيز در سطح منطقه اى يكى از 
اولويت هاى سياست خارجى اين كشور مدنظر قرار گرفت. آزادسازى اقتصادى هند خود 
مبنايى براى رشد ليبراليسم و فروپاشى اجماع نهروئيسم شد. هرش پانت معتقد است كه 
تغيير ساختار نظام جهانى از دوقطبى به تك قطبى، آزادى عمل هند را نسبت به عصر 
دوقطبى محدود كرده و هند را ناگزير از پيوند با آمريكا نموده است و موجب شده تا به رغم 
 .(Pant, 2012) شعار هند مبنى بر عدم تعهد، اين كشور آسيايى به آمريكا پيوند بخورد

به اين ترتيب افول اخالق گرايى و رشد ملى گرايى هندو، به همراه افزايش استفاده 
از انديشه هاى ليبراليستى و رشد واقع گرايى در روند سياست خارجى اين كشور زمينه را 
براى تغيير سياست خارجى هند به صورت اساسى فراهم نمود. از منظر رئاليست ها تبديل 
شدن هند به قدرتى بزرگ خواسته اى قابل انتظار و طبيعى بود و در اين راستا به گسترش 

 .(Varshney, 2014: 41) روابط سياسى هند با اياالت متحده آمريكا خوشبين هستند
بنابراين به طور كلى، تاريخ جديد سياست خارجى هند را مى توان به دو دوره تقسيم كرد:

دوره اول:1950-1990، داراى ماهيتى ارزشى و نمايندگى از كشورهاى جهان سوم، 
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اجتناب از گرفتارى در رقابت ابرقدرت ها و دريافت كمك خارجى براى رفع نياز ميليون ها 
فقير در اين كشور.

دوره دوم: 1991 تاكنون، توجه به منافع اقتصادى، واقع گرايى، عملگرايى، سياست 
تعامل استراتژيك با كليه بازيگران اصلى جهان و ايجاد محيط منطقه اى و بين المللى براى 

حفظ نرخ رشد باالى اقتصادى(فشاركى، 1390: 6). 
  

3. جايگاه آمريكا در عملگرايى اقتصادى هند
روابط  برقرارى  اخير  سال هاى  در  تا  شده  موجب  هند  عمل گرايانه  سياست  اتخاذ 
گسترده با قدرت هاى بزرگ جهان با هدف تامين منافع ملى، در صدر اولويت هاى سياست 
خارجى اين كشور قرار بگيرد. اين تغيير در سياست خارجى هند موجب بهبود و گسترش 
روابط اين كشور با آمريكا شده است. بر همين اساس مى توان گفت كه ظهور تروريسم و 
وقوع حادثه ى يازده سپتامبر به عنوان يكى از عوامل مهم در شكل گيرى روابط گسترده 

.(Squassoni, 2006: 13) هند و آمريكا در دهه اخير بوده  است
نهادهاى  ظرفيت  از  حداكثرى  استفاده  و  جهانى  اقتصاد  در  ادغام  اساس  اين  بر 
بين المللى در راستاى توسعه كشور از جمله اولويت هاى اصلى سياست عمل گرايى در 
عرصه بين الملل و در رابطه با آمريكا در نظرگرفته شده است. در سال هاى اخير نيز در 
كنار ساير مسائل ديگر، دستيابى هند به فناورى هسته اى و به رسميت شناخته شدن 
اين فعاليت ها از طرف آمريكا و همكارى گسترده ى اين كشور در اين زمينه موجب شده 
تا سياست هاى دهلى نو به دنبال همكارى با غرب در برابر كشورهاى ديگرى همچون 

پاكستان، افغانستان، چين و ... تا اندازه ى زيادى دچار تغيير شود.
بايد گفت كه هر دو كشور در زمينه هاى مختلفى همچون گسترش روابط اقتصادى، 
ثبات منطقه اى، نگرانى از گسترش تسليحات هسته اى، امنيت و مبارزه با تروريسم، حفاظت 
... به همكارى گسترده با يكديگر پرداخته اند  از محيط زيست، كنترل انواع بيمارى و 

.(Kohli, 2006: 21)

4. جايگاه ايران در عملگرايى اقتصادى هند
از گذشته هاى بسيار دور هند و ايران به دليل اشتراكات فرهنگى و تاريخى گسترده 



110

روابط نزديكى با يكديگر داشته اند. در سال هاى اخير نيز گسترش روابط در زمينه هاى 
مختلف موجب شده تا دو كشور به عنوان دو شريك استراتژيك بسيار مهم در قاره آسيا 
محسوب شوند (Bosworth, 2007: 13). به طور كلى بازنگرى هاى اساسى در سياست 
خارجى هر دو كشور پس از پايان جنگ سرد تغييراتى در عمل كرد و ارتباطات آن ها با 

يكديگر به وجود آورد.
در سال هاى اخير روى كار آمدن سياست نگاه به شرق از جانب ايران در كنار تاكيد 
مقامات هندى بر تعقيب سياست عملگرايى در حوزه هاى مختلف و اولويت قائل شدن 
براى دستيابى به منابع اقتصادى موجب اهميت يافتن منطقه ى آسيا و افزايش تعامالت 

اقتصادى در اين منطقه براى هر دو كشور شد.
موقعيت و توانمندى هاى ايران به ويژه در زمينه انرژى و امنيت آن، ترانزيت و ساير 
 Kapur, 2007:) موارد ديگر زمينه هاى مناسبى براى همكارى با هند فراهم آورده است
12). از طرف ديگر مطرح شدن هند به عنوان قدرتى نوظهور در منطقه ى جنوب آسيا 

جايگاه اين كشور را در سياست هاى جديد ايران به شدت پررنگ كرده است(خليلى، 
.(12 :1392

 بنابراين امروزه بر خالف گذشته روابط بين هند و ايران از حد مبادالت صرف در 
زمينه انرژى فراتر رفته و ابعاد گسترده ترى به خود گرفته است. در كنار امنيت انرژى 
عواملى همچون وضعيت اقتصادى، مبارزه با طالبان و ثبات افغانستان و ثبات كشورهاى 
آسياى ميانه، چگونگى برخورد با پاكستان، تروريسم و ... بر گستره روابط دو كشور تاثير 
گذار بوده است. دو دولت منافع مشتركى دارند و عليه نيروهاى تجديد نظر طلب غبردولتى 

.(Berlin, 2004: 11) در منطقه همكارى مشترك دو و چند جانبه دارند
آنچه در ادامه مورد بررسى قرار مى دهيم، چگونگى راهبرد موازنه گرايانه هند در 
تعامالت با آمريكا و ايران و بر سر موضوعاتى است كه امروز هر يك از آنها به عنوان يكى 

از مهم ترين بخش تامين كننده منافع هند محسوب مى شوند.

5. موازنه گرايى هند در زمينه ى مولفه هاى مشترك در رابطه با ايران و آمريكا
مولفه هاى  سال 2000  ابتداى  از  شد  مطرح  پيشين  بخش هاى  در  كه  همانطور 
مختلفى بر نوع روابط هند با ايران و آمريكا تاثير گذاشت. در بين تمامى اين مولفه ها، 
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سياست عمل گرايانه هند بر ايجاد نوعى رابطه متوازن با ايران و آمريكا بوده است. در ادامه 
مصاديق موازنه گرايى هند را مطرح و بررسى خواهيم كرد.

1-5. تعقيب مذاكرات هسته اى ايران از سوى هند و آمريكا
پس از حادثه 11 سپتامبر اياالت متحده و هند از يك هم گرايى در زمينه چالش هاى 
بيانيه  سال 2005،  جوالى  در  وجود  اين  با  منظور  همين  به  شدند.  برخوردار  امنيتى 
مشتركى بين هند و آمريكا امضا شد كه جرج بوش حق هند را به منظور دستيابى به 
فناورى هاى پيشرفته هسته اى مانند ساير كشورهاى قدرتمند به رسميت شناخت و به 
مقامات هندى قول داد كه در زمينه فعاليت هاى غير نظامى هسته اى هند با اين كشور 

همكارى هاى گسترده اى انجام دهد (ثاقب، 1392: 6).
مطرح شدن اين بيانيه درست زمانى بود كه ايران دستيابى به فناورى هسته اى خود 
را رسما اعالم كرده بود و غرب و كشورهاى غربى از اين موضوع چندان رضايت خاطر 
نداشتند. به همين خاطر ايران به همكارى و همراهى كشورهاى قدرتمندى همچون هند 
در حوزه آُسيا نياز داشت در حالى كه امضاى بيانيه مشترك بين هند و آمريكا به عنوان 

يك مانع بزرگ در همراهى برنامه هسته اى ايران توسط هند به حساب آمد. 
پس از اين هند با آمريكا در امضاى توافقنامه هاى آژانس به منظور اعمال تحريم عليه 
برنامه هسته اى ايران همكارى نمود با اين وجود در اين سه دوره تحريم هاى بين المللى 
هند ضمن امضاى تحريم ها و همراهى با آمريكا همواره سعى كرد تا رابطه خود با ايران را 

.(Armitage, 2010: 45) در زمينه مختلف حفظ نمايد
 بر اساس باور سياستمداران هندى همكارى و برقرارى روابط استراتژيك ودوستانه با 
ايران به منظور حفظ ثبات و امنيت منطقه ضرورى بود، چرا كه به اعتقاد آنها ايران مى توانست 
.(Kumuraswami, 2007: 629) بهترين و امن ترين منطقه از لحاظ تامين انرژى هند باشد

به همين منظور پس از سومين راى عليه برنامه هسته اى ايران وزير امورخارجه هند، 
مجددا به منظور رفع ابهامات و نشان دادن حسن نيت خود در برقرارى و حفظ رابطه با 
ايران در 18 مى 2010 به مناسبت نشست جى 15 به تهران سفر كرد و تاكيد كرد كه هند 
نمى خواهد هيچ گونه انحرافى در روابط با ايران ايجاد شود و نظرات خود را در مورد تحوالت 

گسترده دوجانبه، چندجانبه و بين المللى در رابطه با ايران مطرح كرد.
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1-1-5. مبادالت انرژى ايران و هند در سال هاى تحريم
با وجود اقدامات هند در زمينه هاى همراهى با اعمال تحريم هاى نفتى ايران از سوى 
آمريكا، اين كشور سياست خاصى را در اين سال ها به منظور ادامه تعامالت نفتى خود با 
ايران ادامه داد به اين ترتيب كه  هند در سال هاى تحريم آمريكا عليه ايران به منظور اينكه 
بازارهاى امن خريد انرژى خود از جمهورى اسالمى ايران را به رقيب تجارى اش يعنى 
چين نسپارد، ضمن همراهى كردن با آمريكا در بحت تحريم هاى اعمال شده عليه ايران، 
تالش كرد تا همچنان به عنوان يكى از متقاضيان اصلى خريد منابع نفتى و انرژى ايران 
به شمار آيد. به اين ترتيب هند تالش كرد تا حتى اگر ميزان مبادالت نفتى اش از ايران به 
پايين ترين حد ممكن مى رسد، ولى باز هم تعامالت تجارى اش را با اين كشور ادامه دهد 

.(Bensidoun, 2009: 13)
مقامات هندى مى دانستند كه در صورت قطع كامل روابط نفتى و ارتباطات تجارى 
خود با ايران و همراهى كردن با تحريم هاى اعمال شده عليه اين كشور به دليل دلخورى 
كه از سوى مقامات ايرانى نسبت به اقدامات هند ايجاد شده بود، به زودى جايگاه خود را 
در خاورميانه از دست مى دادند و از اين طريق موقعيت منطقه اى خود را تا اندازه زيادى 

ناامن مى كردند. 
به همين خاطر در اين دوران هند نفت تحريم شده ايران را كمتر از ميزان قبل اما 
هم چنان خريدارى مى كرد با اين تفاوت كه تمامى پول هاى صادرات نفتى ايران از طريق 
بانك هاى اروپايى، آلمانى و هندى پرداخت مى شد و اين عمل موجب شده بود تا هزينه 
پرداخت شده بابت نفت ايران در برابر منابع صادر شده به هند به شدت كاهش پيدا نمايد. 

در نهايت نيز روپيه هندى در برابر صادرات نفتى ايران به اين كشور پرداخت مى شد. 
در اصل با وجود اينكه عربستان در آن سال ها به حمايت از سياست هاى آمريكا به 
خوبى نفت هند را تامين مى كرد اما مقامات هندى تالش مى كردند تا مانع فشار بيش از 
اندازه مقامات آمريكايى به اين كشور براى محدود كردن ايران شوند و نقش موازنه گرى 

خود را حفظ نمايند.

2-1-5. موضوع افغانستان
 افغانستان يكى از كشورهايى است كه در سال هاى اخير، روابط هند با آمريكا و 
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ايران را تحت تاثير قرار داده هر سه كشور به گونه اى از برقرارى ثبات در اين كشور 
حمايت كرده اند. هند در ابتدا موافقت خود را با حمله آمريكا به  افغانستان به عنوان 
محور اصلى حمالت تروريستى اعالم كرد، به اين خاطر پايگاه هوايى خود در افغانستان 
را براى جلب حمايت بيشتر آمريكا در اختيار اين كشور قرار داد، اما با پيشرفت روزافزون 
اين كشور در زمينه هاى مختلف و فرسايشى شدن جنگ و حضور آمريكا در افغانستان، 
به طور غيررسمى سياستى مستقل از آمريكا در برابر اين منطقه اتخاذ نمود و بيشتر 
 Kronstadt, 2013:) همكارى هاى گسترده ى خود در اين منطقه را با ايران آغاز نمود
87). در اين زمينه پروژه هاى مختلف بازسازى مانند جاده زرنج دالرام با همكارى ايران، 

بازسازى بند سلما در هرات و ساختمان جديد پارلمان را در افغانستان را با هدف اطمينان 
دادن به ايران براى همكارى در سر موضوع افغانستان دنبال نمود. اجراى اين پروژه توسط 
ايران و هند تا حد گسترده اى تجارت و ترانزيت منطقه اى را افزايش خواهد داد و هند 
در تالش است تا با همكارى گسترده با ايران و رضايت آمريكا اين پروژه را به سرانجام 

برساند.

الف) پروژه زرنج-دالرام
 جاده زرنج و دالرام به عنوان بخشى كه هرات و كابل را از طريق وزيرستان در شمال 
و قندهار در جنوب به هم متصل مى كند، يكى ديگر از نقاط وصل مشترك ايران و هند در 
افغانستان به شمار مى رود كه موجب نگرانى پاكستان و تالش اين كشور براى كمرنگ تر 

كردن هر چه بيشتر حضور هند در افغانستان بوده است.
اجراى اين پروژه توسط ايران و هند تا حد گسترده اى تجارت و ترانزيت منطقه اى را 
افزايش خواهد داد. در حال حاضر نيز رقابت بين دو بندر چابهار براى هند و گوادر براى 
پاكستان و چين جدى شده است و اين مسئله جايگاه ايران را پررنگ تر خواهد نمود 

.(Kumar, 2013: 23)
هند در اين رابطه با اطمينان دادن اوليه به آمريكا براى مبارزه تروريسم و طالبان 
القاعده، موضع خود را به موضع آمريكا در بحث هاى امنيتى اين كشور نزديك كرد، از 
طرف ديگر تالش نمود تا با تخريب بسيارى از اقدامات پاكستان در افغانستان، جايگاه اين 

كشور را نزد آمريكا مخدوش نمايد. 
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پس از اطمينان كامل از اين موضوع كه اقداماتش در افغانستان به كلى درجهت 
مبارزه با تروريسم و حمايت از منافع آمريكا است، تالش كرد تا از موقعيت به وجود آمده 
و حضور در اين كشور استفاده مفيدى به عمل آورد و به همين خاطر بود كه تصميم خود 

را براى گسترش و ساخت و ساز پروژه زرنج-دالرام به همراه ايران در اولويت قرار داد. 
(Kronstadt, 2011: 120)

هم اكنون هند به خوبى مى داند، مقامات آمريكايى دير و يا زود از افغانستان خارج 
فعاليت هاى  و  هند  با  خود  تعامالت  با  مى تواند  كه  است  ايران  حضور  اين  و  مى شوند 

عمرانى اش در افغانستان آينده خوبى را براى مبادالت ترانزيتى هند فراهم آورد.  

3-1-5. موضوع پاكستان
حادثه 11 سپتامبر بهترين فرصت را براى هند جهت منزوى ساختن پاكستان در 
با  دولت  يك  عنوان  به  را  پاكستان  تا  توانست  كشور  اين  و  ساخت  فراهم  غرب  مقابل 
فعاليت هاى تروريستى بسيار خطرناك معرفى و از اين طريق بتواند حمايت بيشترى از 

جانب آمريكا به دست آورد
به طور كلى در دهه اخير سياست هند در برابر پاكستان به اين صورت بوده است تا 
با محاصره اين كشور و تحت حمايت هاى آمريكا از حضور نيروهاى پاكستانى در منطقه 
افغانستان بكاهد و همين طور مانع شكل گيرى يك دولت راديكال در منطقه كه براى 
امنيت منافع ملى هند خطرناك باشد، بشود (James, 2005: 12). از طرفى ديگر توجه به 
اين نكته حائز اهميت است كه شبكه هاى نظامى و اطالع رسانى پاكستان به اندازه اى قوى 

هستند كه آمريكا و هند نمى توانند به راحتى آنها را ناديده بگيرند. 
هند در اين سال ها ضمن همكارى و حمايت از سياست هاى آمريكا در پاكستان در 
چندين موارد گسترده با ايران نيز همكارى داشته است. هر دو كشور نگران نفوذ وهابيت و 
رشد گروه هاى سنى گرا در افغانستان و پاكستان هستند. گروه كارى مشترك هند و ايران 
نيز به منظور مقابله با همين تهديدات در سال 2003 توافقات گسترده اى انجام دادند و 
به دنبال آن گروه كارى مشترك ديگرى به منظور مقابله با قاچاق مواد مخدر و اسلحه در 

پاكستان و افغانستان به وجود آوردند (كاظم پور،1390: 19).
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4-1-5. احداث خط لوله صلح؛ موافقت ايران و مخالفت آمريكا
 احداث خط لوله صلح هند و ايران به عنوان يكى از عظيم ترين پروژه هاى گازى بين 
دو كشور محسوب مى شود و صادركنندگان اقتصادى هند بر اين باورند كه خط لوله صلح 
ايران، هند، پاكستان به عنوان بهترين وسيله براى ارتقا روابط دو كشور در زمينه انرژى 
خواهد بود. بر اساس توافقنامه ايجاد خط لوله صلح، ايران متعهد مى شد كه به مدت 25 
سال با قيمت توافقى بين هند و پاكستان، ساالنه 5 ميليون تن گاز به اين دو كشور ارسال 

.(Verma, 2007: 125) كند
ساخت اين خط لوله كه با توافق اوليه بين هند و پاكستان و ايران از سال 2002 
شروع شد، قرار بود در سال 2014 به بهره بردارى برسد، اما در حال حاضر با كنار كشيدن 
هند از اين پروژه و تعلل پاكستان در ساخت خط لوله در داخل اين كشور در سال هاى 
پيشرفت هاى  به  توجه  با  هند  (سجادپور، 1390: 13).  است  شده  رها  نيمه كاره  اخير، 
اقتصادى خود و نياز به تامين انرژى آسان به راحتى نمى تواند از اجراى پروژه ى خط لوله 

.(Inderfurth, 2008: 10)صلح بگذرد
در جريان خط لوله صلح ايران، هند پاكستان اگرچه قرارداد اين خط لوله به دليل 
ممانعت آمريكا از فعاليت هند هنوز هم بسته نشده است، اما همين كه هنوز به صورت 
رسمى خروج خود را از اين قرارداد اعالم نكرده است، به خوبى نشان دهنده عملكرد معتدل 

.(Fair, 2007 :146) اين كشور در برابر ايران و آمريكاست
در حال حاضر هند از يك سو با توجه به همكارى هاى گسترده اى كه با ايران دارد، 
تمايل به اين دارد كه پروژه خط لوله صلح به امضاء نهايى برسد تا هم منافع گسترده اى 
از اين طريق به دست آورد و هم مانع همكارى گسترده صرف پاكستان و ايران در اين 
پروژه بزرگ گردد (رحيمى، 1387: 15). از طرف ديگر با فشارهاى آمريكا در سال 2010 
يك توافق نامه انتقال گاز چهارجانبه با پاكستان، افغانستان و تركمنستان براى انتقال گاز 

طبيعى تركمنستان به هند امضا كرد(بهرامى مقدم، 1394: 25).

5-1-5. رقابت با چين
چين به عنوان يك مسئله و معماى بزرگ در سياست هاى آمريكا نسبت به هند 
است. در اين زمينه دو نوع رقابت اصلى وجود دارد: 1. رقابت بين چين و هند 2. رقابت 
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بين هند و آمريكا. اين موضوع قابل توجه است كه هند و چين به رغم اختالف نظراتى كه 
دارند در بسيارى از زمينه ها و مسائل نيز وجه اشتراكاتى دارند؛ و هم آمريكا و هم ايران 
مى توانند بيشترين تاثير را در انتخاب سياست ها و خط مشى اين دو كشور بر جاى گذارند 

.(The Hindu, 2006)
از طرف ديگر روابط هند و ايران از يك سو و چين و ايران از سوى ديگرموجب شده 
تا هند عالوه بر توجه به سياست هاى چينى آمريكا به سياست هاى چينى ايران نيز توجه 
الزم را داشته باشد و در اساس در برهه هاى و زمان هاى مختلف از هر دو كشور امتيازاتى 

را براى رقابت با چين دريافت مى كند. 
هند نبايد اين نكته را فراموش كند كه جدا از اهميت رابطه چين با آمريكا رابطه 
اين كشور با ايران نيز مى تواند بسيارى از امتيازات را از اين كشور سلب نمايد و يا موجب 
و  خود  قدرت  افزايش  حال  در  سرعت  به  حاضر  حال  در  چين  شود.  آن  جايگاه  ارتقاء 
بازتعريف موازنه قدرت در آسياست و هر گونه بى توجهى هند به ايران در برابر آمريكا 
مى تواند به عنوان يك برگ برنده براى مبادالت نفتى و انرژى چين با ايران محسوب شود 

.(Bensidoun, 2009: 123)
عالوه بر اين در جريان رقابت و همكارى هند با چين، هند ضمن اينكه توانسته است 
با بهبود روابط نسبى روابطش با چين و به گسترش روابط با ايران بپردازد و حمايت آمريكا 
را نيز به خود جلب نمايد تا حدود زيادى تالش كرده تا فضاى پاكستان را براى افزايش 
ارتباطات با چين محدود نمايد (بهرامى، 1394: 13). در اين زمينه هند با يك اقدام عالوه 
بر اينكه موازنه خوبى را بين ايران و آمريكا برقرار كرده است، توانسته چين را با خود همراه 

سازد و به مقابله با پاكستان بپردازد.
در ارتباط با آمريكا هند به خوبى بر اين امر واقف است كه سياست نبرد عليه تروريسم 
و مهار چين بر اهميت اين كشور در نزد آمريكا افزوده است(بهرامى مقدم، 1394: 15). به 
طور كلى، بايد به اين مسئله اشاره كرد كه هند در كوتاه مدت از ناحيه چين احساس خطر 
جدى نمى كند و معتقد است كه مدرنيزه سازى نظامى چين در وضعيت كنونى، معطوف 
به تنگه تايوان، به عنوان معضل اساسى امنيتى، سرزمينى و حيثيتى آن مى باشد، اما در 
درازمدت و به عنوان رقيب استراتژيك چين، منطقى است كه براى مهار آن از هم اكنون 

به چاره جويى بينديشد.
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هند معتقد است كه كمك چين به پاكستان به منظور ساخت بندر گوادر به عنوان 
يك ابزار مهم در دست چين است تا مانع پيشرفت و توسعه هند در آسياى جنوبى و امور 
جهانى شود و آن را «طرح شيطانى چين» معرفى كرده اند به همين خاطر است كه در 
برابر پروژه همكارى چين و پاكستان بر پروژه همكارى هند و ايران تحت عنوان كريدور 

شمال جنوب تاكيد دارد:

الف) كريدور شمال-جنوب
دو كشور ايران و هند در كنار روسيه در سال 2006 به منظور افزايش همكارى هاى 
تجارى خود به فكر اجراى پروژه كريدور شمال جنوب افتادند كه توافقنامه آن را در سال 
2000 اجرا كرده بودند. اين كريدور امكان انتقال كاال از بندر بمبئى هند به بندر عباس 
در ايران و احتماالً به بندر چابهار را فراهم مى سازد، كاالها از طريق راه آهن به بنادر درياى 
خزر منتقل مى شود و از آن طريق به بنادر ديگر در درياى خزر منتقل و از آنجا از طريق 

 .(Flemes, 2007: 23) رودخانه ولگا به روسيه و شمال اروپا حمل مى شود
اين كريدور سريع ترين راه ارتباطى ميان غرب اروپا و آسياى شرقى است كه جايگزين 
راه هاى طوالنى گذشته خواهد شد. برآوردهاى اخير نشان مى دهد كه ارسال كاالها و توليدات 
دو كشور ايران و هند به اروپا توسط اين كريدور سه برابر سريع تر و آسان تر از زمان گذشته 
امكان پذير خواهد شد و اين مسير تجارى هزينه هاى حمل و نقل را تا 20 درصد و حتى باالتر 
براى اين سه كشور كاهش خواهد داد(Ramchandran, 2011: 45). هند بر ساخت و تكميل 
اين پروژه بيشتر از هر پروژه ديگرى تاكيد داشته و اين به دليل اين است كه سياست هاى غربى 
در اين پروژه به دليل حضور روسيه نسبت به سياست هاى اعمالى در پروژه خط لوله صلح كمتر 
خواهد بود. از طرف ديگر از طريق اين اين پروژه هند مى تواند با سرعت بيشترى به رقابت با 

 .(Balooch, 2009: 124) چين در نقل و انتقاالت كاالهاى خود به آسيا و اروپا بپردازد
بنابراين هم منافع اقتصادى و تجارى و هم منافع سياسى اين طرح براى هر دو 
كشور ايران و هند بسيار پررنگ و بااهميت خواهد بود. عالوه بر اين كريدور شمال جنوب 
به عنوان يك منطقه مهم براى حمل و نقل و ارتباطات بين المللى هشت كشور ديگر را 
به يكديگر متصل مى كند و به عنوان يك پل ارتباطى مهم براى اتصال قاره آسيا به اروپا 
است. در اين زمينه مقامات هندى تالش كرده اند تا حفظ روابط متوازن خود با آمريكا به 
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منظورعقب نماندن از بازارهاى تجارى در برابر چين، در موضوع پاكستان و ساير مواردى 
كه به نوعى با ايران اشتراك منافع دارد، به صورت متوازن رفتار نمايد. 

نتيجه
همان طور كه در اين مقاله بررسى شد هم زمان با تحول سياست خارجى هند در 
سال هاى اخير، اين كشور عمل گرايى اقتصادى را در راس برنامه ها و اولويت هاى اجرايى 
خود قرار داده است. هند از اين طريق تالش كرده تا برقرارى رابطه و همكارى با ساير 
قدرت ها و كشورها در بعد منطقه اى و جهانى را در راس منافع و اولويت هاى خود قرار 
روابط  گسترش  ضمن  تا  كرده  تالش  سال ها  اين  تمامى  در  هند  همين خاطر  به  دهد. 
منفعت طلبانه خود با غرب در زمينه هاى گوناگون به گسترش روابط خود با ايران، به 
خصوص در زمينه امنيت انرژى نيز بپردازد. اين تالش هند با وجود اختالف نظرات بين 

ايران و آمريكا همچنان به قوت خود باقى مانده است.
بنابراين تالش براى برقرارى روابط اقتصادى دفاعى نظامى هم زمان با دو كشور و 
همراهى با سياست  هاى هر دو طرف در ساير زمينه هايى كه مورد اختالف ايران و آمريكا 
بوده همچون سياست هاى تسليحاتى و هسته اى، بحران افغانستان و موضوع پاكستان و 
... دال بر حاكم بودن اصل سياست راهبرد موازنه  گرايانه ى هند در تعامل با ايران و آمريكا 
بوده است. بر طبق مصاديق برآمده از مقاله، مى توان گفت كه روابط هند با ايران و به طور 
همزمان با آمريكا در طى دهه ى اخير مبتنى بر نوعى موازنه گرايى عملگرايانه بوده است 
و هند تالش كرده تا از طريق به كارگيرى اين راهبرد از هر فرصتى در ارتباط با ايران و 

آمريكا به نفع خود استفاده نمايد.
به دنبال موضوعات مطرح شده در بررسى پژوهش حاضر، فرضيه اصلى ا ين پژوهش 
نيز مورد پذيرش و تاييد قرار مى گيرد و هند به عنوان كشورى عملگرا معرفى مى شود كه 
به خاطر تامين منافع و خواسته هاى خود در دهه  اخير تالش كرده تا در زمينه هاى گوناگون 
توازنى يكسان در روابط خود با ايران و آمريكا برقرار نمايد و سعى داشته تا به تقويت اين 
سياست بپردازد. هر چند نبايد اين نكته را از ذهن دور داشت كه به دليل سطوح و جايگاه 
متفاوت آمريكا و ايران در سطح منطقه و بين المللى و قدرت دو كشور در اين عرصه، 

نمى توان از برقرارى نوعى موازنه مطلق و توازن همسان در اين رابطه صحبت كرد.٭
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