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روابــط ایــران و هندوســتان – بــه رغــم فــراز و نشــیب هــای اخیــر 
ــرای هــر دو کشــور برخــوردار اســت. ایــن  ــادی ب ــت زی – از اهمی
ــا متحــدان  ــران ب ــط ای ــش هــای موجــود در رواب ــل تن ــه دلی ــر ب ام
هندوســتان – بویــژه ایــاالت متحــده و کشــورهای خلیــج عربــی از 
جملــه عربســتان ســعودی و امــارات متحــده عربــی – بــوده اســت. 
همیــن موضــوع باعــث شــده اســت تــا هندوســتان در روابــط 
خــود بــا ایــران تجدیــد نظــر کنــد تــا از بــه خطــر انداختــن منافــع 
اســتراتژیک خــود بــا ایــاالت متحــده از یکســو و بــا کشــورهای 
خلیــج عربــی از ســوی دیگــر جلوگیری کنــد. از این رو، هندوســتان 
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بــرای تعییــن سیاســت خارجــی خــود در خصــوص ایــران، بایــد بــه 
چنــد موضــوع پیچیــده )یعنــی مناســبات خــود بــا دیگــر کشــورها( 

بپــردازد.
در زمانــی کــه هندوســتان مــی کوشــد تــا حداقــل ســطح روابــط 
ــن  ــد، ای ــظ کن ــتراتژیک آن حف ــت اس ــر اهمی ــه خاط ــران را ب ــا ای ب
کشــور همچنیــن بایــد روابــط خــود را بــا پاکســتان نیــز کــه اخیــرا 
دچــار تنــش شــده اســت متعــادل نگــه دارد. هندوســتان مایــل بــه 
ادامــه روابــط خــود بــا ایــران بــه قیمــت مناســبات خــود بــا ایــاالت 
متحــده – کــه محاصــره ســختی را بــر ایــران تحمیــل کــرده اســت 
– نیســت. واشــنگتن از همــه شــرکت هــا – از جملــه شــرکت هــای 
هنــدی – خواســته اســت تــا بــه تحریــم هایــی کــه ایــن کشــور بــر 
تهــران تحمیــل کــرده اســت متعهــد باشــند و مناســبات اقتصــادی 
خــود را بــا ایــران پایــان دهنــد. اگرچــه معافیــت هایــی وجــود 
دارنــد، امــا ایــن شــرکت هــا بایــد صرفــا حداقــل ســطح مناســبات 
را بــا ایــران حفــظ کننــد. هندوســتان بایــد سیاســت خارجــی متعادل 
و عاقالنــه ای را بویــژه بــا ایــران دنبــال کنــد تــا بتوانــد مناســبات و 
منافــع خــود را بــا دیگــر شــرکا حفــظ کنــد. ایــن کشــور در منطقــه 
ای قــرار دارد کــه از امنیتــی بــی ثبــات برخــوردار بــوده و از هــر 
ســو بــا تهدیــدات امنیتــی رو بــه رو اســت، چــرا کــه در میــان قــدرت 
ــه  ــرار گرفت ــتان ق ــن، روســیه، و پاکس ــد چی ــته ای مانن ــای هس ه
اســت. و موقعیــت جغرافیایــی آن نزدیــک بــه آســیای مرکــزی اســت 
– منطقــه ای کــه در محاصــره تروریســم و قاچــاق اســلحه و مــواد 

مخــدر قــرار دارد.
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ــط  ــن تحــوالت در رواب ــه آخری ــه طــور اخــص ب پیــش از آنکــه ب
بیــن هندوســتان و ایــران، پیچیدگــی هــا، نوســانات موجــود در ایــن 
روابــط بــه دلیــل تحــوالت صحنــه بیــن المللــی و آینــده ایــن روابــط 
بپردازیــم، بایــد توضیــح دهیــم کــه ایــن پژوهــش بــر دو رویکــرد 
ــه توســعه سیاســت  ــی، ک ــرد تاریخ ــا شــده اســت: رویک ــده بن عم
خارجــی هندوســتان طــی تاریــخ را توضیــح مــی دهــد؛ ابعــاد 
ــل  ــا و عوام ــری ه ــت گی ــل جه ــرح و تحلی ــه ش ــه ب ــی؛ ک جغرافیای
موثــر بــر سیاســت خارجــی هندوســتان کمــک مــی کنــد. عــالوه بــر 
ایــن، رویکــرد مقایســه ای نیــز مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت تا 
شــباهت هــا و تفــاوت هــای موجــود در منافــع هندوســتان و ایــران 
و همچنیــن منافــع ایــن کشــور بــا ایــاالت متحــده و کشــورهای 
خلیــج عربــی نیــز مشــخص شــود. افــزون بــر ایــن، آینــده مناقشــات 
سیاســت خارجــی کــه مــی توانــد بــه تغییــر موازنــه قــوا در منطقــه 
منجــر شــود نیــز در نظــر گرفتــه خواهــد شــد و تاثیــر جهــت گیــری 
سیاســت خارجــی هندوســتان بــر ایــران نیــز مــورد بررســی قــرار 

خواهــد گرفــت.
یک - نقش ایران در سیاست خارجی هندوستان

المللــی  بیــن  صحنــه  در  درخشــانی  موقعیــت  از  هندوســتان 
ــه بســیار  ــه ای در منطق ــی منطق ــه قدرت برخــوردار اســت، چــرا ک
ــش برجســته ای  ــن رو نق ــوب آســیا اســت و از همی ــاک جن خطرن
در سیاســت خارجــی بیــن المللــی ایفــا مــی کنــد. بــه همیــن دلیــل 
ســایر کشــورها بویــژه ایــاالت متحــده بــه ایــن کشــور بــه عنــوان 
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عامــل ایجــاد ثبــات در منطقــه نــگاه مــی کننــد. سیاســت پراگماتیــک 
ــای فشــار موجــود  ــرم ه ــه اه ــی کوشــد از هم ــه م ــن کشــور ک ای
در مناســبات خارجــی خــود ســود ببــرد و اســتفاده کنــد، موجــب 
ــی  ــتان م ــی هندوس ــن الملل ــه ای و بی ــش منطق ــتر نق ــت بیش تقوی
شــود. از آنجــا کــه شــرایط بیــن المللــی تغییــر کــرده اســت، بــه نظــر 
مــی رســد کــه هندوســتان بــاور خــود را دال بــر ایــن کــه اخالقیــات 
ــه  ــی باشــند - ن ــن الملل ــر مناســبات بی ــم ب ــد حاک ــا بای ــان ه و آرم
سیاســت مبتنــی بــر منافــع - کنــار گذاشــته اســت. هندوســتان در 
ســال ۱۹۴۷ بــا رهبــری نهــرو بــه یــک حکومــت مســتقل تبدیــل شــد 
و از رویکــردی اخالقــی در مناســبات بیــن المللــی برخــوردار بــود. 
بــا توجــه بــه شــکل و ماهیــت سیاســت خارجــی هندوســتان، مــا بــه 
ایــن موضــوع خواهیــم پرداخــت کــه چگونــه ابعــاد گوناگونــی بــر آن 
حاکــم اســت و ایــن کــه چگونــه سیاســت خارجــی ایــن کشــور بــه 
تازگــی شــاهد تغییراتــی بــوده اســت کــه بــر مناســبات بــا برخــی از 

کشــورها از جملــه ایــران تاثیــر گذاشــته اســت.)۱(
هندوســتان در سیاســت خارجــی خــود، بــه دنبــال سیاســت 
»مرزهــای گســترده« اســت کــه تنگــه هرمــز و خلیــج عربــی در 
غــرب، تنگــه مــاالکا و دریــای جنــوب چیــن در شــرق، آســیای 
مرکــزی در شــمال، و قطــب جنــوب در جنــوب را در بــر مــی گیــرد. 
ایــن سیاســت مســتلزم آن اســت کــه هندوســتان در شــکل گرفتــن 
توافقــات امنیتــی منطقــه ای نقــش ایفــا کنــد و بــه دنبــال دفــاع از 
ــاالت متحــده  ــی خــود باشــد. ای ــن الملل ــع خــود و شــرکای بی مناف
کــه مناســباتش بــا ایــران دچــار تنــش بــی ســابقه ای شــده اســت، 
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بــه هندوســتان – متحــد اســتراتژیک خــود در منطقــه – اجــازه مــی 
دهــد تــا نقــش بزرگتــری در افغانســتان بــر عهــده بگیــرد تــا بــه ایــن 
ــی  ــه ایجــاد خالی ــن کشــور ب ــاالت متحــده از ای ــب، خــروج ای ترتی
منجــر نشــود کــه مــی توانــد از ســوی ایــران مــورد ســوء اســتفاده 
قــرار گیــرد، چــرا کــه ایــران خواهــان ایفــای نقشــی بزرگتــر در ایــن 

منطقــه اســت. ))(
هندوســتان کــه از پتانســیل ایفــای نقشــی ســازنده در کــم کــردن 
خطــرات ژئوپلتیــک برخــوردار اســت، بــه همــکاری بــا شــرکای 
منطقــه ای و بیــن المللــی متکــی اســت و تــوان آن را دارد کــه 
ــه  ــی هندوســتان – ک ــان بین ــرب باشــد. جه ــن شــرق و غ ــی بی پل
ــل  ــال ســاختن پ ــه دنب ــزاع تمــدن هــا نیســت، بلکــه ب ــر ن ــی ب مبتن
هــای همــکاری بــرای مواجهــه بــا چالــش هــای مشــترک اســت – بــر 

ــد دارد.))( ــن نقشــی تاکی چنی
از همیــن روســت کــه هندوســتان خواهــان داشــتن سیاســت 
ــی و  ــا فشــارهای داخل ــی اســت، ام ــن الملل ــه بی ــا جامع ــوازن ب مت
همچنیــن بــی ثباتــی موجــود در جامعه بین المللی بویژه در شــرق، 
فشــار عظیمــی بــر سیاســت خارجــی متــوازن ایــن کشــور وارد مــی 
کنــد و مناســباتش را بــا برخــی از کشــورها بــه خطــر مــی انــدازد. 
در راس ایــن کشــورها ایــران قــرار دارد کــه روابطــش بــا شــرکای 
اســتراتژیک هندوســتان بویــژه ایــاالت متحــده و کشــورهای خلیــج 
عربــی در حــال بدتــر شــدن اســت. در مواجهــه بــا ایــن بحــران های 
شــدید، هندوســتان منافــع خــود را معیــاری بــرای ایجــاد تــوازن در 
ایــن روابــط قــرار مــی دهــد. ایجــاد تغییــر در روابــط خارجــی بــرای 
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ــه  ــدان دشــواری نیســت، از جمل ــع خــود کار چن ــه مناف رســیدن ب
تغییــر سیاســت ســنتی خــود در خاومیانــه کــه بــر تــوازن قــوا بیــن 
ســه قــدرت منطقــه ای تاثیرگــذار – یعنــی کشــورهای خلیــج عربــی، 

ایــران و اســراییل – متکــی اســت.)۴(
هندوســتان نشــان داده اســت کــه از اراده الزم بــرای ایســتادن 
مقابــل تحوالتــی کــه بــه منافعــش صدمــه مــی زنــد برخــوردار 
اســت، بــه دنبــال اســتراتژی هــای مســتقل خــود اســت، و بــر طبــق 
نیازهــای خــود – بــدون در نظــر گرفتــن اختالفــات میــان کشــورها 
ــش  ــا تن ــرد. ام ــی ب ــش م ــه پی ــی خــود را ب ــن الملل – مناســبات بی
هــای موجــود بیــن ایــاالت متحــده و ایــران، بــه ضــرر فعالیــت هــای 
بخــش خصوصــی هندوســتان تمــام شــده اســت، بویــژه هنگامــی 
کــه نوبــت بــه سیاســت نــگاه بــه شــرق و همچنیــن حفــظ مناســبات 
عمیــق بــا کشــورهای منطقــه از جملــه ایــران مــی شــود کــه از 
ــش  ــه اهداف ــیدن ب ــرای رس ــادی ب ــت زی ــتان از اهمی ــر هندوس نظ
برخــوردار اســت. در پایــان، هندوســتان مجبــور شــد تــا در برابــر 
اراده ایــاالت متحــده تســلیم شــود و ســطح مناســبات تجــاری خــود 
ــالش  ــر ت ــن کاری ب ــه چنی ــد ک ــر چن ــد، ه ــران کاهــش ده ــا ای را ب
هندوســتان بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک قــدرت فــرا منطقــه ای 
خدشــه وارد کــرد. هندوســتان نیــاز بــه آن را دارد تــا )۷٪ از 

ــد.))( ــاز خــود را از خــارج وارد کن ــرژی مــورد نی ان
افــزون بــر ایــن، هندوســتان مجبــور شــد تــا مناســباتش بــا ایــران 
ــد کــه ایــن  ــد، هرچن ــا ایــاالت متحــده کن را قربانــی روابــط خــود ب
ــا  امــر مــی توانســت از نظــر هندوســتان خالیــی در مناســباتش ب
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ایــران بــه وجــود آورد کــه چیــن مــی توانــد بــه ســرعت آن را 
بــه ضــرر هندوســتان پــر کنــد. کاهــش کنونــی در مناســبات بیــن 
هندوســتان و ایــران در اثــر فشــار آمریــکا بــر جامعــه بیــن المللــی 
از جملــه هندوســتان موقــت اســت. هندوســتان بــه ایــران و آســیاى 
ــر بــه عنــوان بــازار بالقــوه کاال و انــرژی مــی نگــرد. اگرچــه  صغی
هندوســتان مناســبات تجــاری خــود بــا تهــران را کمــی کاهــش داده 
اســت، امــا بــه دنبــال ایجــاد یــک تعــادل ژئوپلتیــک خواهــد بــود کــه 

مــی کوشــد آن را در ایــن منطقــه حفــظ کنــد.))(
در واقــع چنــد عامــل اســت کــه موجــب مــی شــود هندوســتان بــه 
طــور موقــت مناســبات خــود بــا ایــاالت متحــده و کشــورهای خلیــج 
عربــی را بــر روابــط خــود بــا ایــران ترجیــح دهــد. و ایــن موضــوع 
شــامل ابعــاد اقتصــادی نیــز مــی شــود. معامــالت تجــاری بــا 
کشــورهای منطقــه خلیــج عربــی در ســال هــای ۰۱۴) و )۱۰) بــه 
۷.۷)۱ میلیــارد دالر رســید. تــا ســال )۰۱)، هندوســتان و چیــن 
ــرای کشــورهای  ــذاری ب ــاری و ســرمایه گ ــن شــرکای تج مهمتری
منطقــه خلیــج عربــی شــده بودنــد. میلیــون هــا هنــدی در ایــن 
ــورهای  ــالی از کش ــول ارس ــتنند و پ ــه کار هس ــغول ب ــه مش منطق
ــارد دالر  ــر ۹.)) میلی ــغ ب ــه هندوســتان بال ــی ب ــج عرب ــه خلی منطق
اســت. هندوســتان بیــش از نیمــی از نفــت و گاز خــود را از منطقــه 
ــدی  ــذاران هن ــن، سیاســت گ ــد. بنابرای ــی کن ــی وارد م ــج عرب خلی
نگــران افزایــش ســطح بــی ثباتــی و شــکنندگی هســتند کــه در 
برخــی از کشــورهای خاورمیانــه مشــاهده مــی شــود چــرا کــه ایــن 
امــر تهدیــدی اســت بــرای واردات انــرژی از ســوی هندوســتان.)۷(
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عامــل دیگــری کــه بــر سیاســت خارجــی هندوســتان تاثیــر مــی 
گــذارد مناقشــات بیــن قــدرت هــای بیــن المللــی در خاورمیانــه 
اســت. چیــن خــود را جایگزینــی بــرای ایــاالت متحــده مطــرح مــی 
ــه هــای  ــه توافقنام ــن منطق ــاالت متحــده در ای ــا متحــدان ای ــد، ب کن
امنیتــی امضــا کــرده اســت و همچنیــن بــرای رقبــای ایــاالت متحــده 
همچــون ایــران مصونیــت دیپلماتیــک بــه وجــود آورده اســت. ایــن 
موضــوع هندوســتان را وادار کــرده اســت تــا سیاســت همــکاری بــا 
کشــورهای خلیــج عربــی را کــه از ســوی نارنــدرا مــودی نخســت 
وزیــر اتخــاذ شــده گســترش دهــد کــه بــر طبــق آن هندوســتان 
توافقنامــه هــای امنیتــی و دفاعــی بــا عربســتان ســعودی، امــارات 
ــی، عمــان و قطــر امضــا کــرده اســت. هندوســتان در  متحــده عرب
تــالش اســت تــا خــود را بــه مثابــه یــک قــدرت بــا نفــوذ در منطقــه 
مطــرح کنــد تــا بــه ایــن ترتیــب اگــر ایــاالت متحــده بخواهــد گزینــه 
هــای اســتراتژیک خــود را در منطقــه ای کــه همــه چیــز بــه ســرعت 
ــده هندوســتان  ــرد، نقــش فزاین ــر اســت در نظــر بگی در حــال تغیی

ــه نشــود.))( نادیــده گرفت
نخســت وزیــر نارنــدرا مــودی در کمپیــن انتخاباتــی خــود وعــده 
داد تــا هندوســتان را بــه عنــوان کشــوری قــوی و فراگیــر بازســازی 
ــه یکــی از مهمتریــن و قــوی تریــن قــدرت  ــد و هندوســتان را ب کن
هــای بیــن المللــی در نظــم جهانــی تبدیــل کنــد. در چارچــوب چنیــن 
چشــم انــدازی، سیاســت خارجــی هندوســتان شــاهد چندیــن تغییــر 
ــرای  ــودی ب ــالش م ــر ت ــه مهمت ــه از هم ــوده اســت ک اســتراتژیک ب
تبدیــل هندوســتان بــه یــک رهبــر جهانــی بــوده تــا بــه ایــن ترتیــب 
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خــود او بــر مســند قــدرت باقــی بمانــد. او همچنیــن سیاســت هــای 
اقتصــادی بــاز و شــراکت اســتراتژیک را بــا همــه کشــورها اتخــاذ 
ــی هندوســتان  ــب، از اقتصــاد داخل ــن ترتی ــه ای ــا ب ــت ت ــرده اس ک
حمایــت كــرده بــا افزایــش فرصــت هــای ســرمایه گــذاری، بــا نــرخ 

بیــکاری رو بــه رشــد مقابلــه کنــد.)۹(
متغیرهــای منطقــه ای و بیــن المللــی از جملــه جنــگ بــا تروریســم 
و جنــگ تجــاری بیــن ایــالت متحــده و چیــن، عــالوه بــر نبــود یــک 
رقیــب سیاســی قــوی در هندوســتان، نقــش مشــخصی در ظهــور 
و انتخــاب مجــدد مــودی در دور دوم بــازی کــرد. بنابرایــن، مــودی 
ــی خــود، از همــکاری  مشــروعیت خــود را از سیاســت هــای داخل
ــت هندوســتان  هــای خارجــی خــود کــه موجــب حمایــت از موقعی
مــی شــود، و همچنیــن از نفــوذ در تعامــالت بیــن المللــی مــوازی 
بــا چیــن کســب مــی کنــد. عــالوه بــر ایــن، مــودی بــه دنبــال یــک 
سیاســت خارجــی ای کــه بــا اســالف خــود متفــاوت اســت و مــی 
ــی در عرصــه  ــه یــک بازیگــر بیــن الملل ــا هندوســتان را ب کوشــد ت
بازیگــر برجســته در موضوعــات  یــک  جغرافیایــی و همچنیــن 
ــه و  ــای دو طرف ــزاری دیداره ــا برگ ــد. او ب ــل کن ــی تبدی ــن الملل بی
ــه از  ــورهای خاورمیان ــا کش ــکاری ب ــای هم ــه ه ــای توافقنام امض
جملــه کشــورهای منطقــه خلیــج عربــی، اســراییل، و مصــر، در ایــن 
زمینــه تــا حــدودی موفقــی بــوده اســت. بــه ایــن ترتیــب، او جایــگاه 
ــه ایجــاد کــرده  ــرای هندوســتان در دینامیــک خاورمیان ــازه ای ب ت

اســت.)۱۰(
ــارات  ــودی، از ام ــدرا م ــتان، نارن ــر هندوس ــت وزی ــدار نخس دی
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متحــده عربــی در چارچــوب همیــن تحــوالت بــود و فصــل جدیــدی 
را در مناســبات مســتحکم هندوســتان و کشــورهای خلیــج عربــی 
آغــاز کــرد. ایــن دیدار نشــانگر میــزان توافق و همســویی در نگرش 
هــا و برداشــت از چندیــن موضــوع منطقــه ای و بیــن المللــی اســت. 
افزایــش چشــمگیری در مناســبات دو جانبــه قابل مشــاهده اســت و 
ارقــام نشــان مــی دهــد کــه امــروزه امــارات متحده ســومین شــریک 
تجــاری هندوســتان اســت و حجــم معامــالت آنهــا در ســال هــای 
ــن شــرکت  ــای چندی ــذاری ه ــل ســرمایه گ ــه دلی )۰۱) و ۰۱۹) ب

هنــدی در امــارات متحــده، بالــغ بــر ۰) میلیــارد دالر اســت.)۱۱(
سیاســت هــای مــودی بــه طــور مشــخص نشــان مــی دهــد کــه 
او مــی کوشــد هندوســتان را از موقعیتــی پیشــرو برخــوردار کنــد 
ــوازن«  ــتجوی ت ــی در جس ــدرت جهان ــک ق ــا »ی ــه صرف ــن ک ــا ای ت
ــال،  ــی کشــاو گوخ ــه هندوســتان، ویج ــور خارج ــر ام باشــد. وزی
در ســخنرانی خــود خطــاب بــه محافــل اداری سیاســت گــذاری در 
دهلــی نــو، گفــت: »هندوســتان سیاســت غیرمتعهــد خــود در گذشــته 
را کنــار گذاشــته اســت، و بــه حکومتــی بــا سیاســت هــای متــوازن 
تــر تبدیــل شــده اســت. امــا هندوســتان بــا تغییــر رویکــرد خــود در 
مشــارکت در صحنــه جهانــی، اســتفاده از اهــرم فشــار مشــارکت 
ــن  ــدار، و همچنی ــه توســعه پای ــرای رســیدن ب ــاالت متحــده ب ــا ای ب
ــه هندوســتان  ــه ب ــک چارچــوب مناســبات ســاختارمند ک ــاد ی ایج
کمــک مــی کنــد تــا بــه آرمــان هــای بیــن المللــی خــود دســت یابــد، 

همچنــان بــه دنبــال اهــداف خــود اســت.«))۱(
بــا تغییــر دولــت هــا، تغییــر شــدیدی در سیاســت هــای خارجــی 
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کشــورها بــه وجــود نمــی آیــد. بــا ایــن همــه، دولــت مــودی برخــی 
ــر مناســبات خارجــی هندوســتان  ــه ب ــی را ک ــرض های ــش ف از پی
حاکــم بــود نادیــده گرفــت. بیــش از هــر زمــان دیگــری، هندوســتان 
ــازی  ــش خــود در ب ــه رســمیت شــناختن نق ــا ب ــا ب ــاده اســت ت آم
ابــر قــدرت هــا، نقــش جهانــی بزرگتــری را بــر عهــده گیــرد.))۱( بــر 
اســاس ایــن نگــرش، هندوســتان اگرچــه ایــران را همســایه ای مهــم 
ــر  ــه درگی ــل ب ــال، مای ــن ح ــا در عی ــد، ام ــی دان ــرژی م ــع ان و منب
شــدن بــا ایــاالت متحــده نیســت. ایــن کشــور صرفــا مــی خواهــد تــا 
ایــاالت متحــده بــا توجــه بــه مشــارکت بیــن ایــن دو کشــور، دیــدگاه 

هندوســتان را در نظــر بگیــرد.
بنابرایــن، اگرچــه هندوســتان واردات نفــت خــود را از ایــران 
متوقــف کــرد – هرچنــد کــه ایــران ســومین منبــع واردات نفــت 
ــد بــه نظــر مــی رســد کــه هندوســتان  ایــن کشــور بــود – امــا بعی
تحــت نخســت وزیــری مــودی بــه طــور کامــل بــا ایــاالت متحــده در 
مواجهــه اش بــا ایــران همــراه شــود. بــه رغــم روابــط نزدیــک بیــن 
ــی و  ــات جغرافیای ــن مالحظ ــده گرفت ــو، نادی ــی ن واشــنگتن و دهل
تاریخــی بــه شــدت بــرای هندوســتان پرهزینــه خواهــد بــود، بویــژه 
بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــران بــر نزدیــک شــدن بــه پاکســتان و چیــن 

پافشــاری کــرده اســت.
دو – پیشرفت مناسبات ایران و هندوستان

روابــط بیــن ایــران و هندوســتان دســتخوش تغییراتــی بــوده اســت. 
آغــاز واقعــی ایــن مناســبات از اوایــل دهــه ۱۹۹۰ بــود. دوره هــای 
پیــش از آن دچــار تنــش بــود، هرچنــد کــه ایــن دو کشــور پیمــان 
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دوســتی در ســال ۰)۱۹ امضــا کــرده بودنــد کــه خواســتار صلــح 
ــن دو  ــن ایــن دو کشــور مــی شــد. طــی جنــگ ســرد بی ــدار بی پای
قــدرت جهانــی عمــده، هندوســتان و ایــران بــا اردوگاه هــای مخالف 
هــم پیمــان بودنــد کــه موجــب تنــش در روابــط آنــان مــی شــد. در 
حالــی کــه ایــران تحــت حکومــت شــاه بــا ایــاالت متحــده و پاکســتان 
روابــط نزدیکــی داشــت، هندوســتان روابــط مســتحکمی بــا اتحــاد 
جماهیــر شــوروی داشــت. از ایــن رو، هنگامــی کــه بین هندوســتان 
و پاکســتان در ســال هــای ))۱۹ و ۱۹۷۰ جنــگ در گرفــت، ایــران 

بــه پاکســتان کمــک نظامــی کــرد.)۱۴(
در نتیجــه، هندوســتان از بــه اصطــالح انقــالب اســالمی در 
ایــران در ســال ۱۹۷۹ اســتقبال کــرد و کوشــید تــا بــا نزدیــک شــدن 
بــه حکومــت جدیــد، اختالفــات متعــددی را کــه بــر ســر راه ایجــاد 
مناســبات بیــن ایــن دو کشــور در زمــان حکومــت شــاه قرار داشــت 
حــل و فصــل کنــد. امــا زمانــی کــه جنــگ ایــران و عــراق آغــاز شــد، 
هندوســتان در کنــار ایــران قــرار نگرفــت. هندوســتان بــه دلیــل میــل 
بــه حفــظ منافــع نفتــی خــود بــا ایــن دو کشــور، مــی خواســت تــا 
فاصلــه یکســانی از هــر یــک از ایــن دو داشــته باشــد. بــا ایــن همــه، 
ایــن کشــور از اهــداف ایــران بــه دلیــل حاکمیــت دینــی آن واهمــه 
داشــت، و نگــران بــود انقــالب شــیعی بــه هندوســتان کــه از یــک 

اقلیــت مســلمان برخــوردار اســت، صــادر شــود.))۱(
ــد و  ــی مان ــن ســطح باق ــن دو کشــور در همی ــن ای مناســبات بی
شــاهد تغییــر چشــمگیری نبــود تــا پــس از پایــان جنــگ ســرد، 
هنگامــی کــه نخســت وزیــر هندوســتان نارســیم هــا راو در ســال 
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)۱۹۹ از ایــران دیــدار کــرد. مقامــات ایــران و هندوســتان بــا هــدف 
تحکیــم و تقویــت روابــط دو جانبــه، دیدارهــای رســمی برگــزار 
کردنــد. در همیــن چارچــوب، توافــق دهلــی نــو امضــا شــد کــه بــه 
تغییــر کیفــی چشــمگیری در مناســبات ایــن دو کشــور منجــر شــد و 
تعهــد آنــان بــه عمــق بخشــیدن بــه همــکاری هــا در زمینــه نظامــی 

و اقتصــادی را تکــرار مــی کــرد. ))۱(
چنــد عامــل منجــر به افزایش رشــد مناســبات هندوســتان و ایران 
ــران و هندوســتان  ــن ای ــط تجــاری بی ــه: رواب شــده اســت، از جمل
از طریــق طیفــی از فعالیــت هــای مشــترک و همچنیــن توســعه 
شــبکه هــای زیرســاختی بــرای تســهیل انتقــال کاال و محصــوالت 
ــم شــدن  ــزی. وخی ــه آســیای مرک ــران و افغانســتان ب ــق ای از طری
اوضــاع در افغانســتان، نقــش مهمــی در تقویــت روابط هندوســتان 
ــاد  ــت از اتح ــن حمای ــن دو کشــور ضم ــرد، و ای ــازی ک ــران ب و ای
آمریــکا  جنــگ  از  پــس  تثبیــت شــرایط  در  افغانســتان،  شــمال 
ــن از مواضــع  ــران همچنی ــد. ای ــا کردن ــش ایف ــتان نق ــه افغانس علی
ــر  ــن ام ــرد و همی ــتیبانی ک ــمیر پش ــوص کش ــتان در خص هندوس
در عمــق بخشــیدن بــه روابــط ایــن دو کشــور نقــش داشــت. ایــران 
ــه  ــد، و ب ــی دان ــر از هندوســتان م ــی ناپذی کشــمیر را بخــش جدای
همیــن دلیــل کشــمیر در فهرســت آرمــان هــای اســالمی کــه نیــاز بــه 

حمایــت دارنــد قــرار نگرفــت. )۱۷(
بــا ایــن همــه، تقویــت روابــط هندوســتان بــا اســراییل بویــژه در 
امــور نظامــی، بــر روابــط ایــران و هندوســتان تاثیــر گذاشــته اســت. 
همچنیــن روابــط بیــن هندوســتان و ایــاالت متحــده و اختــالف 
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نگــرش ایــن دو کشــور در خصــوص اســراییل، بــر روابــط طرفیــن 
تاثیــر گذاشــته اســت. هندوســتان همــواره خواهــان آن بــوده اســت 
تــا در مناســبات خــود بــا همــه طــرف هــا، موازنــه برقــرار کنــد، امــا 
ایــن امــر دیگــر ممکــن نیســت چــرا کــه ایــاالت متحــده از متحــدان 
خــود خواســته اســت تــا بــه محاصــره دولــت ایــران را کــه دشــمن 

ایــاالت متحــده اســت شــدت بخشــند.))۱(
ــران ســرعت  ــد، مناســبات هندوســتان و ای در آغــاز هــزاره جدی
ــس  ــن دو کشــور، پ ــن ای ــط بی ــر اســتراتژیک در رواب ــت. تغیی گرف
از اعالمیــه تهــران در ســال )۰۰) – بــا عنــوان »چشــم انــدازى 
جهــت مشــارکت اســتراتژیک بــرای منطقــه ای بــا ثبــات امــن و 
ــه ای« -  شــکوفا، و جهــت ارتقــاى همــکاری هــای جهانــی و منطق
ــه شــامل همــکاری در بخــش هــای  صــورت پذیرفــت. ایــن اعالمی
متعــددی از جملــه حمــل و نقــل، انــرژی، صنایــع، علــم، تکنولــوژی، 
ــای  ــت ه ــه فرص ــد ک ــد ش ــن تاکی ــد. همچنی ــی ش ــاورزی م و کش
ــش  ــارکت در رزمای ــق مش ــژه از طری ــی بوی ــای نظام ــکاری ه هم
هــای نظامــی مشــترک و تبــادل متخصــص و پرســنل نظامــی 
مــورد بررســی قــرار گیــرد، و همچنیــن در زمینــه ســاخت جــاده 
ــال محصــوالت  ــرای انتق ــل را ب ــران و کاب ــار ای ــدر چابه ــه بن ای ک
ــات الزم  ــی ســازد مطالع ــط م ــزی مرتب ــه آســیای مرک ــران ب از ای
صــورت پذیــرد. تنهــا موضــوع مــورد اختــالف در ایــن دوره، راى 
ــن  ــس بی ــه آژان هندوســتان در ســال )۰۰) در خصــوص قطعنام
المللــی اتمــی كــه علیــه ایــران بــود و در آن از هیئــت مدیــره آژانــس 
اتمــی بیــن المللــی خواســته مــی شــد کــه اگــر تهــران غنــی ســازی 



روابط ایران و هندوستان با توجه به تحریم های آمریکا 15

اورانیــوم را تعلیــق نکنــد و درهــای همــه تاسیســات خــود را بــرای 
بازرســی و نظــارت بــاز نکنــد، پرونــده ایــران را بــه شــورای امنیــت 
ســازمان ملــل ارجــاع دهــد. ایــن امــر موجــب شــد تــا ایــران توافــق 
خــود را بــرای تامیــن گاز مایــع هندوســتان لغــو کنــد. در پاســخ، 
هندوســتان نیــز از پــروژه خــط لولــه گاز کــه قــرار بــود ایــران را از 

طریــق پاکســتان بــه هندوســتان وصــل کنــد، خــارج شــد.)۱۹(
ــش  ــات و تن ــرای حــل اختالف ــن دو کشــور ب ــن دوره، ای طــی ای
هایــی کــه هــر از گاهــی میــان آنــان رخ مــی داد، »اســتراتژی 
گفتگــو« را انتخــاب کــرده بودنــد. ایــن اســتراتژی بــا هــدف بررســی 
فرصــت هــای همــکاری ایجــاد شــد و از اعالمیــه دهلــی نــو ســال 
ــژه  ــود کــه هدفــش افزایــش صــادرات بوی ــه شــده ب )۰۰) برگرفت
ــوژی  ــا تکنول ــی خواســت ت ــود و م ــران ب ــه ای ــدی ب تســلیحات هن
مــدرن – بویــژه در زمینــه ســاخت تســلیحات روســی کــه در اختیار 
ایــن کشــور بــود – را در دســترس ایــران قــرار دهــد. در عــوض، 
ــا  ــگ ب ــورت جن ــا در ص ــی داد ت ــازه م ــتان اج ــه هندوس ــران ب ای
پاکســتان، بــه پایــگاه هــای نظامــی ایــران دسترســی داشــته باشــد. 
ــد و  ــه کردن ــن تحــوالت مقابل ــا ای ــاالت متحــده و اســراییل ب ــا ای ام
در ســال ۰۰۴) بــه هندوســتان توصیــه کردنــد تــا همــکاری خــود 
را بویــژه در زمینــه هــای دفاعــی و انــرژی بــا ایــران کاهــش دهــد. 

ــه را پذیرفــت. هندوســتان ایــن توصی
در هــر صــورت، هندوســتان، ایــران بــدون ســالح هســته ای 
را ترجیــح مــی دهــد، و همیــن امــر موجــب شــد بــا قطعنامــه 
ــازه  ــی اج ــرژی اتم ــی ان ــن الملل ــس بی ــه آژان ــه ب ــل ک ــازمان مل س
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ــد.  ــت کن ــد موافق ــران نظــارت کن ــر برنامــه هســته ای ای مــی داد ب
هندوســتان حاضــر اســت در تــالش بــرای منــزوی کــردن بیشــتر 
ــاالت متحــده از آرمــان  ــد کــه ای ــن امی ــا ای ــد، ب ــران مشــارکت کن ای
هندوســتان در خصــوص تبدیــل شــدن بــه یــک ابرقــدرت جهانــی 

ــد.)۰)( ــت كن حمای
بــا ایــن همــه، هندوســتان در تــالش اســت تــا در روابــط خــود بــا 
ایــاالت متحــده، اســراییل، و کشــورهای خلیــج عربــی از یــک ســو و 
مناســباتش بــا ایــران از ســوی دیگــر تعــادل برقرار کند. این کشــور 
مــی کوشــد تــا ایــن »اتحــاد ضــد ایرانــی« را متقاعــد کنــد کــه نیــاز 
ــور از پاکســتان، وارد بازارهــای آســیای  ــا بــدون عب ــرم دارد ت مب
ــج  ــاالت متحــده و کشــورهای خلی ــزی و افغانســتان شــود. ای مرک
عربــی مــی کوشــند تــا از ایــن امــر جلوگیــری کــرده و هندوســتان 
را متقاعــد کننــد کــه واردات نفــت ایــران را بــا افزایــش واردات 
نفــت از کشــورهای منطقــه خلیــج عربــی جایگزیــن کنــد. ایــن تــالش 
هــا موفقیــت آمیــز بــوده انــد و ایــران از ســومین بــه دوازدهمیــن 
صــادر کننــده نفــت بــه هندوســتان تبدیــل شــده اســت. بنابرایــن، 
برخــالف دوره هــای پیشــین توســعه چشــمگیر در مناســبات 
ــش  ــای پی ــش ه ــت چال ــتان از وخام ــو، هندوس ــی ن ــران و دهل ته
ــت،  ــده اس ــران آگاه ش ــا ته ــبات ب ــوص مناس ــود در خص روی خ
بویــژه پــس از دیــدار نخســت وزیــر اســراییل بنیامیــن نتانیاهــو از 
هندوســتان و همچنیــن دیــدار نخســت وزیــر هندوســتان نارنــدرا 
مــودی از کشــورهای عربــی و دیــدار متقابــل مقامــات کشــورهای 

خلیــج عربــی از هندوســتان.)۱)(
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ــن  ــتان، و همچنی ــایه، پاکس ــور همس ــا کش ــا ب ــش ه ــش تن افزای
ــتان از  ــا هندوس ــت ت ــده اس ــث ش ــران باع ــه ته ــا ب ــی اروپ نزدیک
رغــم  بــه   – تهــران  خصــوص  در  قاطعانــه  موضعــی  گرفتــن 
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــژه ب ــد، بوی فشــارهای موجــود – خــودداری کن
بازارهــای بــاز ایــران و ســرمایه گــذاری بلنــد مــدت در منابــع گاز 
ــا  ــن کشــور، موجــب وسوســه هندوســتان مــی شــود ت ــت ای و نف
مبــادا هندوســتان فرصــت هایــی را از دســت بدهــد و دشــمن 
ــان، هندوســتان  ــی آن، چیــن از آن ســود بــرد.)))( امــا در پای اصل
مجبــور بــه تســلیم در برابــر اراده آمریــکا خواهــد شــد و از تــرس 
حمایــت ایــاالت متحــده از پاکســتان، از تحریــم هــای ایــاالت متحــده 
علیــه ایــران پیــروی خواهــد کــرد، چــرا کــه نفــوذ ایــاالت متحــده در 
پاکســتان اجــازه نخواهــد داد تــا اســالم آبــاد از زرادخانــه هســته 

ــد.)))( ــد هندوســتان اســتفاده کن ــرای تهدی ای خــود ب
افــزون بــر ایــن، بــه نفــع هندوســتان نیســت کــه روابط خــود را با 
کشــورهای خلیــج عربــی بــه خاطــر بهبــود مناســبات با ایــران دچار 
تنــش کنــد، بویــژه کــه منافــع اقتصــادی ســتون فقــرات مناســبات 
بیــن هندوســتان و کشــورهای خلیــج عربــی اســت. کشــورهای 
ــج عربــی بــه شــریک تجــاری عمــده هندوســتان تبدیــل شــده  خلی
ــز  ــورها را نی ــن کش ــا ای ــود ب ــی خ ــط امنیت ــو رواب ــی ن ــد و دهل ان
تقویــت کــرده اســت. در ســال هــای اخیــر، هندوســتان بــا امــارات 
ــکاری دفاعــی  ــه هــای هم ــان توافقنام ــی، قطــر، و عم متحــده عرب
امضــا کــرده اســت. همچنیــن دهلــی نــو خواهــان امضــای همــکاری 
دفاعــی بــا عربســتان ســعودی اســت و از ایــن طریــق، هندوســتان 
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ــع  ــردازد، مناب ــی بپ ــه موضــوع دزدی دریای ــا ب درصــدد اســت ت
انــرژی خــود را تامیــن کنــد، امنیــت خطــوط کشــتیرانی را تضمیــن 
ــرب و  ــای ع ــی دری ــود در بخــش غرب ــع خ ــن مناف ــد، و همچنی کن

اقیانــوس هنــد را تامیــن کنــد.)۴)(
اســتراتژیک  منافــع  دلیــل  بــه  ایــران  بــا  هندوســتان  روابــط 
جغرافیایــی و اقتصــادی، همــواره پیچیــده بــوده اســت. امــا از 
ســوی دیگــر نگــرش هــا و چشــم اندازهــای منطقــه ای و جهانــی 
متضــاد ســایر بازیگــران از قبیــل ایــاالت متحــده، پاکســتان، چیــن، 
و کشــورهای منطقــه خلیــج عربــی نیــز مطــرح اســت.)))( بــه ایــن 
ترتیــب، مناســبات هندوســتان و ایــران بــه خاطــر پارامترهــای 
ژئوپلتیــک و تغییــر منافــع بازیگــران بــا نفــوذ، همچنــان پــر از 
چالــش و نوســان باقــی خواهــد مانــد. عــالوه بــر ایــن، بحــران 
هــای خارجــی بویــژه بحــران در روابــط ایــاالت متحــده و ایــران و 
همچنیــن کشــورهای خلیــج عربــی بــا ایــران، کــه نقــش مهمــی در 
ــان  ــد، همچن ــازی مــی کن ــران ب ــط هندوســتان و ای ــر رواب ــر ب تاثی

ــت.)))( ــد یاف ــه خواه ادام
ــه ســطح پیشــرفته ای  ــا هندوســتان ب ــط خــود ب ــران در رواب ای
رســیده اســت و از ســطح روابــط خــود بــا دیگــر کشــورها عبــور 
کــرده اســت. در ســال )۰۱)، ایــن کشــور بــه ســومین تامیــن کننده 
نفــت هندوســتان – پــس از عــراق و عربســتان ســعودی – تبدیــل 
شــد. بــرای نخســتین بــار، در ســال )۰۱)، هندوســتان پــول نفــت 
ایــران را بــه جــای دالر بــا روپیــه پرداخــت کــه ایــن امــکان را بــرای 
هندوســتان فراهــم آورد کــه تخفیــف چشــمگیری بــه دســت آورد. 
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ــتان نفــت  ــای هندوس ــگاه ه ــیاری از پاالیش ــن، بس افــزون بــر ای
خــام ایــران را ترجیــح مــی دهنــد و همیــن موضــوع موجــب تشــدید 
ــن  ــه همی ــران شــده اســت. ب ــه ای بیشــتر وابســتگی هندوســتان ب
ــت از  ــان معافی ــه در ســال )۰۱)، هندوســتان خواه ــود ک ــل ب دلی

تحریــم هــای تحمیلــی ترامــپ علیــه ایــران شــد.)۷)(
همچنیــن هندوســتان از ایــران بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایی برتر 
ــر کشــورها اســتفاده  ــا دیگ ــرای تجــارت ب ــی ب ــه کانال ــه مثاب آن، ب
مــی کنــد. ایــن کشــور امیــدوار اســت دســتاوردهای عظیمــی داشــته 
ــد. ســرمایه  ــه کن ــزی رخن ــرژی آســیای مرک ــع ان ــه مناب باشــد و ب
ــه موجــب نگرانــی هندوســتان  گــذاری بــزرگ چیــن در ایــن منطق
شــده اســت. احتمــاال بــه همیــن دلیــل اســت کــه هندوســتان ۰۰) 
میلیــون دالر در بنــدر چابهــار ایــران بــا اهــداف ارتباطــی ســرمایه 
گــذاری کــرده اســت. ایــران از اهمیــت اســتراتژیک برای هندوســتان 
در زمینــه مبــارزه بــا تروریســم بویــژه در افغانســتان و پاکســتان 

برخــوردار اســت.)))(
ــده هندوســتان  ــداف عم ــران بخشــی از اه ــه ســوی ای ــت ب حرک
اســت، چــرا کــه هندوســتان مــی کوشــد تــا بــه یــک ابرقــدرت تبدیــل 
ــا  ــه ای ایف ــی و منطق ــن الملل شــود و نقــش بیشــتری در ســطح بی
کنــد. ایــن کشــور ایــران را ابــزاری بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف 

مــی دانــد.)۹)(
اگرچــه هندوســتان مناســبات گســترده ای بــا ایــاالت متحــده 
دارد، امــا ایــن کشــور از نقشــی کــه ایــاالت متحــده در خاورمیانــه 
بــازی مــی کنــد خشــنود نیســت. ایــران در زمینــه اوضــاع امنیــت 



روابط ایران و هندوستان با توجه به تحریم های آمریکا 20

ــرس از  ــل ت ــه دلی ــژه ب ــه، بوی ــی در کشــورهای آســیای میان داخل
نفــوذ مجــدد اســالم گرایــی ســنی در ایــن منطقــه، بــا هندوســتان 
ــط خــود  ــا از رواب ــن دو کشــور مــی کوشــند ت ــی دارد.)۰)( ای همدل
ــد.  ــر اســتفاده را بکنن ــن، حداکث ــا بی ــی و فیم ــن الملل در ســطح بی
هندوســتان هنــوز شــاهد نــزاع در جوامــع هنــدو و مســلمان اســت. 
بنابرایــن، هندوســتان امیــدوار اســت کــه مناســبات قــوی بــا ایــران 
و ســایر کشــورهای مســلمان بــه کاهــش نگرانــی میــان اقلیــت هــای 

مســلمان در ایــن کشــور کمــک کنــد.)۱)(
ــران،  ــا ته ــط خــود ب ــت رواب ــا تقوی ــا ب ــی کوشــد ت ــو م ــی ن دهل
از نفــوذ چیــن و پاکســتان بکاهــد. رهبــری هنــد معتقــد اســت کــه 
ــک آن –  ــرات ژئوپلتی ــم خط ــه رغ ــران – ب ــا ای ــت مشــارکت ب تقوی
بــرای رویارویــی بــا رقبــای منطقــه ای و همچنیــن منافــع تجــاری 
در آســیای مرکــزی، امــری ضــروری اســت. پاکســتان در نظر دارد 
تــا بنــدر گــوادار را بــا همــکاری چیــن توســعه دهــد و این دو کشــور 
مــی کوشــند تــا روابــط خــود را بــا کشــورهای آســیای مرکــزی از 
ــزرگ  ــه بازارهــای ب ــره – ک ــل تاجیکســتان، ترکمنســتان، و غی قبی

بــرای کاالهــای هنــدی بــه شــمار مــی رونــد – توســعه دهنــد.)))(
از آنجــا کــه ایــران یــک منبــع حیاتی نفت خام و گاز طبیعی اســت، 
هندوســتان عالقــه ویــژه ای بــرای تقویــت مشــارکت نفتــی بــا ایــن 
کشــور داد. اصــرار هندوســتان بــر اجــرای پیشــنهاد پیشــین خــود 
مبنــى بــر ســاختن یــک خــط لولــه اى کــه گاز ایــران را از چابهــار بــه 
بنــدر پوربنــدر در هندوســتان خواهــد بــرد، نشــان دهنــده همیــن 
ــرا گذاشــته شــود، موجــب  ــه اج ــر ب ــنهاد اگ ــن پیش ــر اســت. ای ام



روابط ایران و هندوستان با توجه به تحریم های آمریکا 21

افزایــش و ایجــاد تنــوع منابــع تامیــن گاز هندوســتان خواهــد شــد.
در عیــن حــال، ســرمایه گــذاری شــرکت هــای هنــدی در بــازار 
نفــت ایــران نقــش مهمــی در تامیــن نیازهــای پاالیشــگاه هــای 
هنــدی بــازی خواهــد کــرد. بنابــر گفتــه علــی چگنــی، ســفیر ایــران 
ــن شــریک  ــران – کــه پنجمی ــن ای ــراز تجــاری بی در هندوســتان، ت
تجــاری اســت – و هندوســتان در ســال )۰۱) بــه ۱۷ میلیــارد دالر 
رســید کــه نســبت بــه ســال پیــش از آن، ۴) درصــد افزایــش نشــان 
مــی دهــد. صــادرات ایــران بــه هندوســتان بالــغ بــر )۱.)) میلیــارد 
دالر بــود کــه ).) درصــد از کل واردات هندوســتان در ایــن دوره 
محســوب مــی شــد. از ســوی دیگــر، صادرات هندوســتان بــه ایران 
بالــغ بــر ).) میلیــارد دالر بــود کــه ۱ درصــد از کل صــادرات هنــد 

بــه شــمار مــی رفــت.)))(
ــت  ــر هندوســتان در خصــوص تقوی ــن همــه، رویکــرد اخی ــا ای ب
ــا منافــع  ــران، در تضــاد شــدیدی اســت ب ــا ای روابــط اقتصــادی ب
ــد.  ــط مســتحکمى دارن ــا هندوســتان رواب ــه ب ــث ک طــرف هــای ثال
اکثــر  بــا  هندوســتان همــکاری هــای اقتصــادی مســتحکمی را 
کشــورهای منطقــه عربــی برقــرار کــرده اســت و همچنیــن همــکاری 
هــای نظامــی و اقتصــادی خــود را بــا اســراییل نیــز توســعه داده 
اســت. همیــن امــر در دوره اخیــر باعــث افزایــش تنــش هــا بــا ایــران 
شــده اســت و بــی شــک تــوان کلــی هندوســتان بــرای توســعه 
ــر  ــد آن را داشــت – تحــت تاثی ــه کــه امی ــران – آنگون ــا ای ــط ب رواب

ــد داد.)۴)( ــرار خواه ق
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ســه – چالــش هــای پیــش روی روابــط ایــران و هندوســتان بــا توجــه 
بــه تحریــم هــای ایــاالت متحــده

تحریــم هــای آمریــکا و روابــط پرتنــش بــا کشــورهای خلیــج عربــی، 
ایــران را ملــزم مــی کنــد تــا روابــط و ائتــالف هــای خــود را – چــه 
بــا هندوســتان، چــه بــا چیــن – افزایــش دهــد. ایــن روابــط صرفــا 
ــا را از  ــش ه ــایر بخ ــود و س ــی ش ــدود نم ــرژی مح ــش ان ــه بخ ب
جملــه امــور دفاعــی، پژوهــش هــای علمــی، و تبــادل تخصــص نیــز 

در بــر مــی گیــرد.
هندوســتان در میــان کشــورهای رو بــه رشــدى کــه ایــران مــی 
کوشــد روابــط خــود را بــا آنها تقویــت کند، جایگاه نخســت را دارد، 
و ایــران در تكاپــو اســت كــه از كوشــش هندوســتان بــرای تبدیــل 
شــدن بــه یــک قــدرت بیــن المللــی بــا نفــوذ ســود بــرد، چــرا کــه ایــن 
کشــور منابــع طبیعــی و انســانی فراوانــی در اختیــار دارد. همچنین 
ــوردار  ــلیحات برخ ــاخت تس ــوان س ــوژی و ت هندوســتان از تکنول
اســت و موقعیــت جغرافیایــی آن، ایــن امــکان را فراهــم مــی ســازد 
تــا نقــش کلیــدی در اقیانــوس هنــد بــازی کنــد. هندوســتان دومیــن 
ــع  ــل صنای ــه دلی ــن اســت و ب ــس از چی ــزرگ در آســیا پ ــدرت ب ق
ــای قــدرت  ــه هــا، خــود را همت متعــدد و خودکفایــی در همــه زمین

چیــن مــی دانــد.)))(
ایــران تــالش دولــت هندوســتان بــرای ایجــاد روابــط اســتراتژیک 
بــا آندســته کشــورهای آســیایی کــه از ذخیــره بــزرگ انــرژی 
برخوردارنــد را فرصتــی مــی دانــد تــا بــه ایــن کشــور نزدیــک شــود 
و بــرای آینــده، مناســبات اســتراتژیک ایجــاد کنــد. در ایــن زمینــه، 
ــر اســت.  ــد کــه منافعــش از هــر مالحظــه ای مهمت ــران مــی گوی ای
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ایــن کشــور تضــادی در تقویــت روابــط خــود بــا هندوســتان نمــی 
بینــد، هرچنــد کــه ایــن کشــور مناســبات اســتراتژیک بــا اســراییل 
برقــرار کــرده اســت و همــکاری هــای چشــمگیری در زمینــه هــای 

ــا آن دارد.)))( ــی و اقتصــادی ب ــک، اطالعات نظامــی، تکنولوژی
بــه گفتــه محمــد جــواد ظریــف وزیــر امور خارجــه ایــران، فرصت 
هــای اقتصــادی و تجــاری بیــن ایــران و هندوســتان، گســترده تــر 
ــران  ــرژی اســت. در حاشــیه همایــش اقتصــادی ای از صــادرات ان
و هندوســتان در دهلــی نــو، او گفــت کــه ایــران و هندوســتان 
مکمــل یکدیگرنــد و ایــران خواهــان توســعه و گســترش روابــط بــا 

هندوســتان اســت.)۷)(
ایــران در بــازی خــد بــا هندوســتان از کارت شــیعه اســتفاده مــی 
ــد. و از حضــور وســیع شــیعیان در هندوســتان بــرای نزدیــک  کن
شــدن بــه دهلــی نــو ســود مــی بــرد. طبــق گــزارش »پیــو« در ســال 
۰۰۹)، تعــداد مســلمانان شــیعه در هندوســتان بیــن )۱ تــا ۴) 
میلیــون نفــر اســت.)))( مســلمانان شــیعه بخشــی از ســاختار اداری 
ــن در  ــا همچنی ــد. آنه ــی رون ــمار م ــه ش ــتان ب ــی هندوس و سیاس
ــد.  ــه شــده ان ــت گرفت ــه خدم ــز ب ــی هندوســتان نی ــای امنیت نیروه
اکثریــت شــیعیان در هندوســتان از اپوزســیون تحــت حمایــت ایــران 
ــاز  ــران از نی ــن ای ــد. همچنی در بحریــن و یمــن پشــتیبانی مــی کنن
هندوســتان بــه فــروش تســلیحات ســاخت روســیه و اروپــا بــرای 
نزدیــک شــدن بــه ایــن کشــور ســود مــی بــرد و از توانایــی هــای 
ــا  ــران ت ــد. ای ــی کن ــز اســتفاده م ــن کشــور نی ــادی ای انســانی و م
کنــون موفــق شــده اســت چندیــن توافقنامــه در زمینــه هــای دفاعــی 
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امنیتــی از جملــه برگــزاری رزمایــش مشــترک و دیدارهــای  و 
مطالعاتــی امضــا کنــد. در صــورت برداشــته شــدن تحریــم هــا 
ــد یکــی از بزرگتریــن تامیــن  ــران، هندوســتان مــی توان از روی ای
کننــدگان تســلیحات و ســخت افزارهــای نظامــی ایــران باشــد.)۹)( در 
ســال )۱۹۹، ایــران از هندوســتان در زمینــه ســاخت باتــری هــای 
جدیــد بــرای ســه زیردریایــی کالس کیلــو کــه از روســیه خریــداری 
ــه  ــى کــه روس هــا ب ــری های ــود تقاضــای کمــک کــرد. بات کــرده ب
ایــران داده بودنــد، بــا آب هــای گــرم خلیــج عربــی ناســازگار بــود.

هندوســتان در ســاخت باتــری هایــی کــه بــا چنیــن محیطــی 
ســازگارند، تجربــه دارد. کمــک هــای هندوســتان به ایــران در جهت 
اهدافــى دیگــر، از جملــه تامیــن ســخت افزارهــای نظامــی روســی 
ماننــد جنگنــده هــای روســی میــگ-۹)، کشــتی هــای جنگــی، 
ــه  ــه یافت ــان ادام ــک، همچن ــوژی موشــکی و تان ــی، تکنول زیردریای
اســت. همــکاری بیــن ایــن دو کشــور محــدود بــه ایــن نمــی شــود. 
در صورتــی کــه هــر یــک از ایــن دو کشــور وارد جنــگ شــود، آن 
کشــور از حــق اســتفاده از پایــگاه هــای نظامــی کشــور دیگــر در 

ــات جنگــی برخــوردار اســت.)۴۰( عملی
ــه  ــه ب ــرای هندوســتان ک ــش ب ــاور اســت اهمیت ــن ب ــر ای ــران ب ای
شــدت بــا چیــن بــرای دســتیابی مناطــق تحــت نفــوذ رقابــت مــی 
کنــد، کمتــر از نیــاز ایــران بــه خــروج از انزاویــی کــه دولــت ترامــپ 
ــا از  ــی کوشــد ت ــران م ــن، ای ــرده نیســت. بنابرای ــل ک ــر آن تحمی ب
متغیرهــای بیــن المللــی بــرای تقویــت ســرمایه گــذاری ایــن کشــور 
در بخــش هــای مختلــف از جملــه جــاده هــا و اســتخراج نفــت ســود 
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ــران و  ــن ای ــزل بی ــن تحــوالت در ســایه مشــارکت متزل ــرد.)۴۱( ای ب
کشــورهای اروپایــی صــورت مــی پذیــرد.

وزیــر  نخســت   ،(۰۱۷ مــه  مــاه  در  تهــران  از  دیــدار  طــی 
هندوســتان نارنــدرا مــودی هشــت یادداشــت تفاهــم در جهــت 
ارتقــاى همــکاری هــای اقتصــادی و تجــاری امضــا کــرد. عــالوه بــر 
ایــن، هندوســتان توافقنامــه ســه جانبــه ای بــا ایــران و افغانســتان 
در زمینــه کشــتیرانی و احــداث راه امضــا کــرده اســت تــا بــه ایــن 
ترتیــب مســیر امنــی بــرای دسترســی بــه بازارهــای افغانســتان بــه 
وجــود آیــد و افغانســتان نیــز بتوانــد کاالهــا و فلــزات خــود را بــه 

ــد.))۴( ــه ای صــادر کن بازارهــای منطق
بنابــر گفتــه اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایران، 
ادامــه ایــن توافقنامــه هــای اقتصــادی، بــه ســه برابــر شــدن ارزش 
ــن  ــد شــد و تخمی ــر خواه ــده منج ــن دو کشــور در آین ــارت بی تج
زده مــی شــود کــه ایــن رقــم در مقایســه بــا ســال )۰۱) کــه ).۱۰ 

میلیــارد دالر بــود، بــه ۰) میلیــارد دالر برســد.))۴(
ایــن امــر نشــاندهنده اهمیتــی اســت کــه ایــران بــه روابــط خــود 
بــا هندوســتان مــی دهــد، زیــرا جایگزینــی بــه شــمار مــی رود تــا 
ایــران بــا انــزوای بیــن المللــی تحمیــل شــده از ســوی آمریــکا مقابلــه 
کنــد؛ ایــن موضــوع همچنیــن موقعیــت هندوســتان بــه عنــوان یــک 
قــدرت اقتصــادی رو بــه رشــد را نیــز آشــکار مــی ســازد کــه مــی 
توانــد بــه ایــران در جــذب ســرمایه خارجــی کمــک کنــد. هندوســتان 
در بخــش تکنولــوژی - بویــژه فنــاوری هســته ای - نیــز بــرای 
ایــران بســیار حائــز اهمیــت اســت، چــرا کــه ایــران مــی کوشــد تــا 
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ــه هســته ای خــود را توســعه  ــاوری، زرادخان ــه فن ــا دســتیابی ب ب
ــرای هــر دو طــرف  ــط ب ــن رواب ــه ای ــدان معناســت ک ــن ب دهــد. ای
حائــز اهمیــت اســت، امــا در حــال حاضــر بــرای ایــران از اهمیــت 
بیشــتری برخــوردار اســت، چــرا کــه ایــران نیــاز بــه دســتیابی بــه 
کاالهــا و خدماتــی دارد کــه احتمــاال یافتــن آنهــا در جاهــای دیگــر 
ــر در روابــط اقتصــادی  دشــوار اســت. امــا بــه رغــم تحــوالت اخی
ــک ممکــن اســت  ــران و هندوســتان، ریســک هــای ژئوپلتی ــن ای بی
مانــع پیشــرفت همــکاری هــای اقتصــادی بیــن دو کشــور در آینــده 

شــود.
ــه  ــش مواج ــد چال ــا چن ــران، ب ــا ای ــباتش ب ــتان در مناس هندوس
ــد و  ــی ده ــرار م ــر ق ــت تاثی ــط را تح ــن رواب ــطح ای ــه س ــت ک اس
چشــم انــداز توســعه آن را در آینــده نزدیــک محــدود مــی ســازد. 
ــه  ــکا علی ــم هــای آمری ــش هــا، موضــوع تحری ــر ایــن چال افــزون ب
ایــران اســت کــه دهلــی نــو را وادار کــرده تــا روابطــش را نــه تنهــا 
ــه – از  ــه ای در خاورمیان ــای منطق ــدرت ه ــا ق ــه ب ــران، بلک ــا ای ب
جملــه کشــورهای خلیــج عربــی و اســراییل - مجــددا ارزیابــی کنــد. 
ــع  ــد در مناب ــت، بای ــدگان نف ــون ســایر وارد کنن هندوســتان همچ
ــر  ــب، از تاثی ــه ایــن ترتی ــا ب ــه وجــود آورد ت ــوع ب انــرژی خــود تن

ــکا بکاهــد.)۴۴( ــم هــای آمری تحری
ــس از  ــران پ ــام ای ــت خ ــدار نف ــن خری ــتان دومی ــه هندوس اگرچ
چیــن اســت، مناســبات انــرژی ایــن کشــور بــا ایــران – بویــژه پــس 
از آنکــه ایــاالت متحــده معافیتــی را کــه بــه برخــی کشــورها از جملــه 
ــد  ــود، تمدی ــا کــرده ب ــران اعط ــت ای ــد نف ــرای خری ــتان، ب هندوس
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نکــرد – بــه شــدت تغییــر کــرده اســت. بــه رغــم مشــوق هایــی کــه 
ایــران بــه هندوســتان داده بــود – از جملــه حمــل و نقــل مجانــی، 
اعتبــار طوالنــی مــدت، و پرداخــت بــه روپیــه – اصــرار واشــنگتن 
بــه توقــف صــادرات نفــت از ســوی ایــران، دهلــی نــو را وادار کــرد 
تــا موضــع خــود را تغییــر دهــد و بــا خواســت ترامــپ موافقــت کنــد. 
ایــن امــر، بــه نوبــه خــود، متحــدان تولیــد کننــده نفــت واشــنگتن را 
ــاز آندســته  ــرآوردن نی ــرای ب ــدات خــود را ب ــا تولی تشــویق کــرد ت
از کشــورها – از جملــه هندوســتان – کــه بــه نفــت ایــران وابســته 
بــود، افزایــش دهنــد. هندوســتان نفــت مــورد نیــاز خــود را بیشــتر 
ــدگان ســنتی  ــن کنن ــا از تامی ــرد ت ــی ک ــن م ــکا تامی ــق آمری از طری
ــی  ــه دهل ــی ب ــارات متحــده عرب ــن ام ــه. همچنی خــود در خاورمیان
نــو اطمینــان و قــول داد کــه هــر گونــه کمبــودی را کــه هندوســتان 
بــه دلیــل شــرایط کنونــی بــا آن رو بــه رو شــود، بــر طــرف خواهــد 

کــرد.))۴(
افزایــش شــدید تنــش هــا در تنگــه هرمــز بــه دلیــل حملــه مســتقیم 
بــه تعــدادی نفــت کــش و ربــودن تعــدادی دیگــر، بــه طــور فزاینــده 
ای هندوســتان را وادار کــرده تــا بــر کشــورهای صــادر کننــده نفــت 
بــا ثبــات تــر – بویــژه عربســتان ســعودی و امــارات متحــده عربــی 
– تکیــه کنــد کــه مناســبات مثبتــی بــا نظــم جهانــی دارنــد. عربســتان 
ســعودی و امــارات متحــده عربــی اهمیــت زیــادی بــه روابــط خــود 

بــا هندوســتان قائــل هســتند.
طرفیــن  رتبــه  عالــی  مقامــات  دیدارهــای  در  موضــوع  ایــن 
انعــکاس داشــت. ابتــدا، نخســت وزیــر هندوســتان نارنــدرا مــودی 
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در آگوســت )۰۱) از امــارات متحــده عربــی دیــدار کــرد و ســپس 
شــیخ محمــد بــن زایــد، ولیعهــد ابوظبــی و معــاون فرمانــده عالــی 
نیروهــای مســلح امــارات متحــده عربــی، بــه ترتیــب در فوریــه 
)۰۱) و ژانویــه ۰۱۷) از هندوســتان دیــدار کردنــد. ایــن امــر 
افــزون بــر توافقنامــه ای بــود کــه بــرای پیشــبرد مناســبات دو 
کشــور بــه ســطح »مشــارکت اســتراتژیک جامــع« صــورت پذیرفــت. 
همچنیــن تعــدادی یادداشــت تفاهــم در زمینــه های فضــای مجازی، 
دفاعــی، حمــل و نقــل زمینــی و دریایی، کســب و کارهــای کوچک و 
متوســط، کشــاورزی، نیــروی انســانی، رســانه هــا و انــرژی نیــز به 
امضــا رســید. عــالوه بــر ایــن، ایــن دو کشــور تعــدادی توافقنامــه و 
یادداشــت تفاهــم در زمینــه ورزش هــای دریایــی، نیــروی انســانی، 

راه آهــن و بــازار ســرمایه نیــز منعقــد کردنــد.))۴(
ــط  ــران، در رواب ــر ای ــه خاط ــه ب ــت ک ــتان نیس ــع هندوس ــه نف ب
خــود بــا کشــورهای خلیــج عربــی تنــش ایجــاد کنــد، بویــژه بــه ایــن 
ــی شــریک تجــاری عمــده  ــج عرب ــل کــه شــورای همــکاری خلی دلی
هندوســتان بــه شــمار مــی رود. افزایــش میــزان تجــارت بیــن دهلی 
نــو و کشــورهای خلیــج عربــی – از حــدود ).)) میلیــارد دالر 
ــارد دالر در ســال  ــه ۴۱.))۱ میلی در ســال هــای ۰۰۰)/۰۰۱) ب
)۰۱)/)۰۱) – نشــان دهنــده همیــن موضــوع اســت. افــزون بــر 
ایــن، حــدود ) میلیــون کارگــر هنــدی در میــان نیــروی کار مهاجــر 
ــد کــه  ــج عربــی وجــود دارن در کشــورهای شــورای همــکاری خلی
منجــر مــی شــود تــا پــول زیــادی از ســوی ایــن کارگــران – بالــغ 
ــی در ســال  ــک جهان ــار بان ــق آم ــر طب ــارد دالر، ب ــر ۹).۹) میلی ب



روابط ایران و هندوستان با توجه به تحریم های آمریکا 29

)۰۱) – بــه هندوســتان ارســال شــود. ایــن مبلــغ ۷ درصــد از کل 
پــول ارســالی بــه هندوســتان از همــه کشــورهای جهــان اســت.)۴۷(

در واقــع، تحــوالت موجــود در روابــط هندوســتان بــا کشــورهای 
ــت هندوســتان از  ــث کاهــش واردات نف ــی،  باع ــج عرب ــه خلی منطق
ایــران شــد کــه در حــال حاضــر ۱۰٪ از واردات نفــت هندوســتان 
ــزان در ســال )۰۰)،  ــی کــه ایــن می را تشــکیل مــی دهــد، در حال
)۱٪ بــود. پــس از تحریــم هــای آمریــکا، ایــن دو کشــور مــاه 
ــرای  ــی ب ــی مناســب، راه حل ــا مکانیزم ــا ب ــد ت ــالش بودن ــا در ت ه
مشــکل پرداخــت پــول نفــت وارداتــی هندوســتان از ایــران بــا پــول 
هندوســتان بیابنــد. بــا ایــن همــه، هندوســتان همچنــان تــالش مــی 
کنــد تــا کانــال ارتباطــی را بــا ایــران گشــوده نگــه دارد، بــا ایــن امیــد 
کــه فشــار آمریــکا بــر تهــران کاهــش یابــد و توافقــی در خصــوص 

برنامــه هســته ای ایــن کشــور حاصــل شــود.))۴(
واکنــش دیپلماتیــک رســمی هندوســتان بــه خــروج آمریــکا از 
توافــق هســته ای بــا ایــران، محتاطانــه بــود، هرچنــد کــه ایــن 
کشــور از توافــق هســته ای بــا ایــران حمایــت مــی کــرد. ســخنگوی 
وزارت امــور خارجــه هندوســتان، راوش کمــار، بیانیــه ای صــادر 
کــرد کــه در آن بــر نیــاز رســیدن بــه راه حلــی صلــح آمیــز در 
ــالش  ــوگ، ت ــق دیال ــران از طری ــته ای ای ــوع هس ــوص موض خص
ــران  ــز ای ــح آمی ــه حــق اســتفاده صل ــرام ب ــک، و احت هــای دیپلماتی
از انــرژی هســته ای تاکیــد شــده بــود. او از همــه طــرف هــا مــی 
ــر  ــه در اث ــی ک ــه موضوعات ــازنده، ب ــکاری س ــا هم ــا ب ــت ت خواس
برجــام بــروز یافتــه بــود بپردازنــد و آنهــا را حــل و فصــل کننــد.)۴۹(
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ایــن چالــش هــا بــر روی روابــط ایــران و هندوســتان از یــک 
ســو و روابــط بیــن هندوســتان و کشــورهای خلیــج عربــی از 
ســوی دیگــر ســایه افکنــده اســت. ایــن موضــوع زمانــى رخ مــی 
دهــد کــه هندوســتان موضــع ســنتی خــود را در حمایــت از ایــران 
ــار گذاشــت و کاهــش شــدیدی در خریــد نفــت ایــران از ســوی  کن
هندوســتان بــه وجــود آمــد. ایــن امــر بــه احتمــال زیــاد آغــاز فصــل 
جدیــدی در مناســبات بیــن هندوســتان و ایــران – حداقــل تــا 

ــده – اســت.)۰)( ــاالت متح ــدی ای ــات بع انتخاب
نتیجه گیری

ــا  ــران ت ــا ای ــتان ب ــط هندوس ــود رواب ــد بهب ــع، فراین ــن مقط در ای
حــد زیــادی بــه روابــط ایــاالت متحــده بــا ایــران بســتگی دارد. 
انتظــار مــی رود کــه هندوســتان از منافــع عمــده خــود در منطقــه، 
ــزی و افغانســتان  ــا آســیای مرک ــاط ب ــار و ارتب ــدر چابه ــژه بن بوی
چشــم پوشــی نکنــد. بنابرایــن، اگرچــه تحریــم هــا تجــارت بیــن دو 
کشــور را مســدود کــرده انــد، امــا هندوســتان همــواره آرزوی کار 
کــردن بــر روی ایــن پــروژه هــا را در ســر داشــته اســت. دهلــی نــو 
بــه احتمــال زیــاد همچنــان روابــط بیــن هندوســتان و ایــران را – 
هرچنــد غیرفعــال تــر – دنبــال خواهــد کــرد. در دراز مــدت، موضــع 
ــور  ــه روســای جمه ــه شــدت ب ــران ب هندوســتان در خصــوص ای

آینــده ایــاالت متحــده بســتگی خواهــد داشــت.)۱)(
ــا در  ــش اســت، ام ــش و چال ــر از تن ــه، شــرایط پ ــن مرحل در ای
ــران و  ــه ای ــی فراهــم شــود کــه ب ــده ممکــن اســت فرصــت های آین
هندوســتان اجــازه خواهــد داد تــا سیاســتی مبتنــی بــر همــکاری و 
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هماهنگــی همــه بخــش هــای منطقــه ترســیم کننــد - بــی آنکــه منافــع 
قــدرت هــای خــارج از منطقــه را تامیــن کننــد. )))(

در  بریکــس،  عضــو  کشــورهای  دیگــر  همچــون  هندوســتان 
جســتجوی نقشــه راه جدیــدی اســت کــه با نقشــه راه ایــاالت متحده 
ــاد،  ــی پراش ــه، ویج ــن زمین ــد. در ای ــاوت باش ــعه متف ــرای توس ب
ــت، اشــاره  ــی، کنتیک ــج ترینیت ــل در کال ــن المل ــات بی اســتاد مطالع
مــی کنــد کــه بســیاری از کشــورها رویکــردی دو ســویه را دنبــال 
مــی کننــد کــه همچــون یــک چهــارراه اســت کــه در آن قــدرت هــای 
در حــال ظهــور مــی تواننــد جایــگاه خــود را بیابنــد. پراشــاد اضافــه 
مــی کنــد: »ایــن کشــورها سیاســت خارجــی خــود را بــا ایــن فــرض 
اداره مــی کننــد کــه ایــاالت متحــده دیگــر تنهــا ابرقــدرت اقتصــادی 
ــن  ــه زوال اســت.«)))( ای ــان رو ب نیســت و نقــش آن در ســطح جه
بــدان معناســت کــه پاســخ دهلــی نــو بــه تــالش ایــاالت متحــده در 
خصــوص وادار کــردن ایــن کشــور به قطــع روابط تجــاری با ایران 
و تعهــد بــه تحریــم محصــوالت ایــران بویــژه نفــت، چیــزی نیســت 
مگــر یــک تاکتیــک موقــت کــه دهلــی نــو از آن اســتفاده خواهــد کــرد 

تــا زمانــی کــه موقعیــت در صحنــه جهانــی تغییــر کنــد.)۴)(
براســاس آنچــه گفتــه شــد، بــا توجــه بــه تاثیــر چالــش هــای مقابل 
هندوســتان و ایــران و فشــار شــدید ایــاالت متحــده بــر کشــورهایی 
ــط  ــه هندوســتان، رواب ــد، از جمل ــی کنن ــکاری م ــران هم ــا ای ــه ب ک
ــن  ــن ایــن دو کشــور ممکــن اســت دچــار کاهــش شــود. امــا ای بی
ــه هندوســتان  ــد شــد چــرا ک ــل قطــع نخواه ــه طــور کام ــط ب رواب
ــن در حــال  ــا چی ــرژی دارد، اختالفاتــش ب ــه ان ــده ای ب ــاز فزاین نی
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ــه  ــتان از هم ــر هندوس ــه اگ ــه دارد ک ــت و از آن واهم ــش اس افزای
پــروژه هــای ایــران خــارج شــود، چیــن خالیــی را کــه پــس از تــرک 
ایــران بوجــود خواهــد آمــد، پــر خواهــد کــرد. هندوســتان بــه رغــم 
ــج  ــاالت متحــده و کشــورهای عضــو شــورای خلی ــا ای روابطــش ب
عربــی، مــی کوشــد تــا بــا افغانســتان، پاکســتان، و ایــران، شــبکه 
منطقــه ای را ایجــاد کنــد تــا پاســخگوی نیازهــای منطقــه ای باشــد 
کــه بــرای سیاســت هــای منطقــه ای و بیــن المللــی هندوســتان 
بســیار حائــز اهمیــت هســتند. بنابرایــن، بــه رغــم مخالفــت بــا غــرب، 
ــده هندوســتان  ــده ای از محاســبات آین ــان بخــش عم ــران همچن ای

باقــی خواهــد مانــد.
ایــن اســتراتژی فقــط در صورتــی تغییــر خواهــد کــرد کــه ایــاالت 
ــران  ــا ای ــط ب ــی کاهــش رواب متحــده خســارت هندوســتان را در پ
جبــران کنــد و کشــورهای خلیــج عربــی موفــق شــوند تــا از طریــق 
مشــوق هــای اقتصــادی، بــه هندوســتان نزدیــک شــوند، و بــه ایــن 
ــات در  ــت و ثب ــر امنی ــران ب ــی ته ــر منف ــه تاثی ــا توجــه ب ــب، ب ترتی
ــه کمتریــن  ــران ب ــا ای ــو ب ــی ن ــج عربــی، مناســبات دهل ــه خلی منطق

میــزان ممکــن کاهــش یابــد. 
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)4)( خالد رحمن، همان.

ــت در  ــس از شــوروی: مقاوم ــران در دوران پ ــر، سیاســت خارجــی ای )))( شــیرین هانت
ــر، ۰۱۰)(، صــص ۱)۱- ۱۱۹. ــارا: پریگ ــن )ســانتا بارب ــی نوی ــن الملل ــر نظــم بی براب

)))( سمیر زکی الباسیونی، همان.
)))( »روابــط ایــران و هندوســتان، منافــع اقتصــادی و پیمــان هــای نظامــی«، مجلــه 
.bit//:https (۰۱۹ االیــام، شــماره )۹۷)، ) نوامبــر )۰۱)، تاریــخ بازدیــد: )۱ ســپتامبر

(AOLFmj/ly
)))( خالد رحمن، همان.

)))( همان.
)1)( سمیر زکی الباسیونی، همان.

)))( وائــل عــوض، »منافــع و چالــش هــای هندوســتان و ایــران«، روزنامــه رأی الیــوم، ۱۷ 
(۰pQQnu/ly.bit//:https ،(۰۱۹ فوریــه )۰۱)، تاریــخ بازدیــد: )) ســپتامبر

ــا  ــا ب ــران: بی ــوش ای ــا: نجــوای هندوســتان در گ ــم ه ــد، »دور زدن تحری ــح حمی )))( صال
هــم تهاتــر کنیــم«، وبســایت العربیــه نــت، ۷ مــه ۰۱۹)، تاریــخ بازدیــد: )) ســپتامبر ۰۱۹)، 

(YhPdp۱/ly.bit//:https
ــه )۰۰)،  ــران و هندوســتان«، Voltaire Network، ۷) فوری ــاد ای ــک، »اتح ــر لوب )))( آرتی

(XJrdfA/ly.bit//:https ،(۰۱۹ تاریــخ بازدیــد: )۱ ســپتامبر
ــع مشــترک«،  ــی و مشــکل مناف ــج عرب ــران و هندوســتان در خلی ــای ای ــش ه )4)( »رزمای
(UqBRFW/ly.bit//:https ،(۰۱۹ البوابــه نیــوز، )۱ آگوســت )۰۱)، ترایخ بازدید: ۱ اکتبــر

 Strategic ،»۱۹۹۰ فــرح نــاز، »مناســبات هندوســتان و ایــران: عوامــل مهــم در دهــه )(((
Analysis، لنــدن، گــروه تیلــور و فرانســیس، جلــد ))، ۰۰۱)، صــص ۷))-)۴).

)))( محمــد ســنان، »روابــط هندوســتان و ایــران«، Orient Forum، )) مــه ۰۱۹)، تاریــخ 
(dKXZ(q/ly.bit//:https ،(۰۱۹ ــر ــد: ۷) اکتب بازدی

Mid- ،»ــا ایــران ][محمــد ســنان، کانشــیکا راج ســینگ، »بالتکلیفــی هندوســتان ب  )((( 
.bit//:https ،(۰۱۹ ســپتامبر )۰۱)، تاریــخ بازدیــد: )) اکتبــر ( ،dle East Institute

(dPguFV/ly
)))( محمد سنان، همان.

)))( پراکریتی گوپتا، همان.
)1)( أحمــد باســل البیاتــی، »اهمیــت موقعیــت ژئوپلتیــک ایــران بــرای امنیــت اتحــاد جماهیــر 
شــوروی و تاثیــر آن بــر روابــط بیــن دو کشــور در ســال هــای ۱)۱۹-)۱۹۴«، مجلــه 
پژوهــش هــای خلیــج و شــبه جزیــره عــرب، کویــت، شــورای انتشــارات علمــی، شــماره ۹)، 
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.((-(۰ :)(۰۱((
)))( سمیر زکی الباسیونی، همان.

)))( غادیــرا پیتاگودا،»هندوســتان در جســتجوی منافــع اســتراتژیک و اقتصــادی در ایران«، 
.brook//:https ،(۰۱۹ موسســه بروکینگــز ، )) ســپتامبر )۰۱)، تاریــخ بازدیــد: ۱) اکتبــر

(f(syUc/gs
ــارد دالر رســید ، )))  ــه )) میلی ــد ب ــران وهن )))( خبرگــزاری تســنیم، تجــارت ای

(dOLE1(/ly.bit//:https ،(1(( یولیــو ))1)(، تاریــخ بازدیــد: 4) أكتوبــر
بــا  اقتصــادی  مناســبات  تقویــت  از  ایــران  دســتاوردهای  شــکننده:  »مشــارکت   )(4(
هندوســتان«، )) فوریــه )۰۱)، مرکــز بررســی هــا و پژوهــش هــای پیشــرفته المســتقبل، 

https://bit.ly/2XKcvET اکتبــر ۰۱۹)،   (( بازدیــد:  تاریــخ 
)))( عبدالهادی الخالقی، همان.

)))( همان.
)))( »ظریــف: مناســبات تجــاری ایــران و هندوســتان گســترده تــر از انــرژی اســت«، 
https://bit. ،(۰۱۹ ــر ــد: ) اکتب ــخ بازدی ــوز، ) دســامبر )۰۱)، تاری وبســایت الوطــن نی

ly/3cJNDBp
)))( »نقشــه جمعیــت مســلمانان در جهــان« Pew Research Center، ۷ اکتبــر ۰۰۹)، تاریــخ 

(Yjx۰aC/ch.pewrsr//:https ،(۰۱۹ بازدیــد: ) نوامبر
)))( سمیر زکی الباسیونی، همان.

ــا  ــز پژوهــش ه ــران«، مرک ــی ای ــد، »هندوســتان: شــریک اســتراتژیک مخف ــد احم )41( نوی
و مطالعــات اســتراتژیک الروابــط، )۱ ژانویــه )۰۱)، تاریــخ بازدیــد: )۱ ســپتامبر ۰۱۹)، 

(cMXdUr/ly.bit//:https
بــا  اقتصــادی  مناســبات  تقویــت  از  ایــران  دســتاوردهای  شــکننده:  »مشــارکت   )4((
هندوســتان«، )) فوریــه )۰۱)، مرکــز بررســی هــا و پژوهــش هــای پیشــرفته المســتقبل، 

https://bit.ly/2XKcvET اکتبــر ۰۱۹)،   (( بازدیــد:  تاریــخ 
))4( »صبــر بــه پایــان مــی رســد، اروپــا آمــاده چرخــش علیــه ایــران اســت«، ســکای نیــوز، 

(۷ecKeF/ly.bit//:https ،(۰۱۹ ۱۹ ژانویــه ۰۱۹)، تاریــخ بازدیــد: ۱۴ اکتبــر
ــا  ــت مناســبات اقتصــادی ب ــران از تقوی ][»مشــارکت شــکننده: دســتاوردهای ای  )4((
هندوســتان«، )) فوریــه )۰۱)، مرکــز بررســی هــا و پژوهــش هــای پیشــرفته المســتقبل، 

https://bit.ly/2XKcvET ،(۰۱۹ تاریــخ بازدیــد: )) اکتبــر
 ۱۰ ،Middle East Online ،»44( »هندوســتان بــا ادامــه خریــد نفــت ایــران ریســک مــی کنــد(

(cHuhNj/ly.bit//:https ،(۰۱۹ اکتبــر )۰۱)، تاریــخ بازدیــد: )۱ اکتبــر
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))4( هدا الحسینی، همان.
))4( محمــد فایــز فرحــات، »امــارات متحــده عربــی و هندوســتان: مشــارکتی حاصــل منافــع 
ــخ  ــت ۰۱۹)، تاری ــه، )) آگوس ــن االخباری ــایت العی ــه ای«، وبس ــای منطق ــترک و فض مش

(۷iYHV(/ly.bit//:https ،(۰۱۹ ــر ــد: ۱۹ اکتب بازدی
))4( احمــد عاطــف، »رویکــرد متــوازن، کاتالیــزور توســعه روابــط هندوســتان و خلیــج 
عربــی«، مرکــز بررســی هــا و پژوهــش هــای پیشــرفته المســتقبل، ۱ ژوئــن ۰۱۴)، تاریــخ 

(UrGrUh/ly.bit//:https ،(۰۱۹ بازدیــد: ۱۹ اکتبــر
))4( ِذکــُر الرحمــن، »هندوســتان و ایجــاد تــوازن در روابــط بــا ایــران«، روزنامــه االتحــاد، 

http://bit.ly/2pmTrOL ،(۰۱۹ ۷) اکتبــر )۰۱)، تاریــخ بازدیــد: ۱۹ اکتبــر
))4( پراکریتی گوپتا، همان.
)1)( محمود سنان، همان.

)))( همان
)))( خالد رحمن، همان.

)))( »سیاســت هندوســتان و ایــران: چهــارراه هــا«، دانشــگاه جــرج تــاون )دانشــکده امــور 
(AhgiRj/ly.bit//:https  ،(۰۱۹ بیــن الملــل( ۰) فوریــه )۰۱)، تاریــخ بازدیــد: ۷) اکتبــر

)4)( »هندوســتان بــه دنبــال جایگزیــن نفــت ایــران پــس از تحریــم هــای ایــاالت متحــده«، 
.bit//:https ،(۰۱۹ وبســایت عربــی))، ۹) ژوئــن )۰۱)، تاریــخ بازدیــد: ۷) اکتبــر

(APUfkA/ly
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