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مناســبات بیــن هندوســتان و ایــران در طــول زمــان بــه شــرایط تفاهــم آمیــز پیچیــده ای تبدیــل 
شــده اســت. محاســبات امنیتــی منطقــه ای کــه هندوســتان را از طریــق دریــای عمــان بــه 
ایــران مرتبــط مــی کنــد و همچنیــن منافــع ژئوپلیتیــک جهانــی بــر مناســبات تمدنــی مســتحکم 
بیــن ایــن دو کشــور اغلــب ســایه افکنــده اســت. ایــن امــر بــه نوبــه خــود بــه دلواپســی هــا در 
ــا حــدودی ناشــی از عــدم  ــران و هندوســتان منجــر شــده اســت کــه ت مناســبات دوجانبــه ای
تداوم در روابط فرامرزی اســت. هنگامی که هندوســتان پس از پایان حاکمیت اســتعماری 
بریتانیــا بــر ایــن شــبه قــاره، در ســال ۱۹۴۷ اســتقالل خــود را بازیافــت، ایــن کشــور مرزهــای 
جغرافیایــی قدیمــی خــود را بــا ایــران بــه دلیــل جدایــی و تاســیس کشــور پاکســتان بالفاصلــه 
از دســت داد. تغییــرات ژئوپلیتیــک متعاقــب آن، موجــب جدایــی بیشــتر هندوســتان و ایــران 
شــد. هندوســتان مــی کوشــید تــا پــس از رســیدن بــه اســتقالل، سیاســت عــدم تعهــد خــود را 
حفــظ کنــد، امــا ایــران بــه ائتــالف نظامــی منطقــه ای بــه رهبــری ایــاالت متحــده – ســازمان 

پیمــان مرکــزی )ســنتو( پیوســت.۱  
بــه رغــم اختالفــات موجــود بــر ســر موضوعــات منطقــه ای بیــن هندوســتان و ایــران، ایــن دو 
کشــور کوشــیده انــد تــا در موضوعــات متعــددی رابطــه برقــرار کننــد. اتحادیــه همــکاری هــای 
 )IONA( و ســمپوزیوم دریایــی اقیانــوس هنــد )IORA( منطقــه ای حاشــیه اقیانــوس هنــد
ــی، اهــداف هندوســتان در جهــت ایجــاد مناســبات  ــی دریای ــا هــدف همــکاری هــای امنیت ب
دوجانبــه بــا ایــران را بــرآورده اســت. آنهــا ایــن امــکان را بــرای دهلــی نــو بــه وجــود آورده انــد تــا 
بتوانــد نقــش فعــال تــری در امــور منطقــه ای ایفــا کنــد. در نتیجــه، در ۲۲ دســامبر ۲۰۱۹، وزیــر 
امــور خارجــه هندوســتان بــه تهــران ســفر کــرد تــا قصــد مجــدد کشــورش در خصــوص ایجــاد 
ــران را نشــان دهــد. هندوســتان بــه رغــم تحریــم هــای ایــاالت متحــده کــه علیــه  ــا ای رابطــه ب

ایــران وضــع شــده اســت، دســتش را بــه ســوی تهــران دراز کــرد.۲  
همزمــان بــا اینکــه ایــاالت متحــده بــه شــریک اســتراتژیک اصلــی هندوســتان تبدیل می شــود، 
ــا در نظــر گرفتــن پارامترهایــی ارزیابــی شــود کــه  ــد ب ــران بای ــه ای ــو نســبت ب رویکــرد دهلــی ن
ممکــن اســت مناســبات ایــن کشــور بــا تهــران را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. ایــن امــر حائــز اهمیــت 
اســت زیــرا تهــران همچنــان شــریک مهمــی بــه شــمار مــی رود کــه مــی توانــد بــه دهلــی نــو 
در رســیدن بــه منافــع اســتراتژیک و اقتصــادی مــورد نظــر خــود کمــک کنــد. در ایــن تحقیــق 
رابطــه پیچیــده بیــن هندوســتان و ایــران را بررســی مــی شــود تــا پارامترهــای گوناگونــی کــه 
بــر ایــن مناســبات دوجانبــه تاثیــر مــی گــذارد را مشــخص شــود. ایــن پژوهــش همچنیــن حــوزه 
هــای همگرایــی و اختالفــات در مناســبات هندوســتان و ایــران را مــورد مطالعــه قــرار مــی 
دهــد تــا بــه ارزیابــی بهتــری از عوامــل اقتصــادی و ژئوپلیتیــک تاثیرگــذار بــر مناســبات بیــن 
ایــن دو کشــور برســد. افــزون بــر ایــن، تــالش مــی شــود تــا درک بهتــری از محدودیــت هــای 
موجــود در خصــوص توســعه همــکاری هــای اقتصــادی و اســتراتژیک بیــن هندوســتان و 
ایــران و همچنیــن نقشــی کــه ایــاالت متحــده در تعییــن محدودیــت هــا بــر مناســبات دوجانبــه 

هندوســتان و ایــران بــازی مــی کنــد ارائــه شــود. 
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نخست_ امنیت، دفاع و مالحظات استراتژیک در مناسبات هندوستان و ایران
بــا توجــه بــه ماهیــت پویــای موضوعــات امنیتــی منطقــه ای، پارامترهــای اســتراتژیک و 
دفاعــی مهمتریــن جنبــه مناســبات دوجانبــه بیــن هندوســتان و ایــران در ســال هــای اخیــر 
بــوده اســت. هــر دو کشــور منافــع مشــترکی در حفــظ ثبــات در آســیای مرکــزی و مبــارزه بــا 
گــروه هــای مســلح در ایــن منطقــه دارنــد.3 ایــن همگرایــی تــا حــدودی موجــب شــده اســت 
ــا تهــران حفــظ کنــد، آن هــم در زمانــی کــه تنــش هــا  تــا دهلــی نــو مناســبات دائــم خــود را ب
بیــن ایــن دو کشــور یــا فشــارهای خارجــی تــا ســطحی افزایــش یافتــه کــه مــی توانســت چنیــن 

مناســباتی را مانــع شــود.
آنچــه کــه بــه حفــظ مناســبات هندوســتان و ایــران کمــک کــرده اســت شــتاب روابــط دوجانبــه 
پــس از آغــاز بــه کار کمیســیون مشــترک ایــران و هنــد در ســال ۱۹۸3 اســت. ایــن کمیســیون 
نقــش کلیــدی در ایجــاد همــکاری هــای نظامــی بــا ایــران بــازی کــرد.۴ ایــن توافــق ســه ســال 
پــس از آغــاز جنــگ ایــران و عــراق امضــا شــد، هرچنــد کــه شــاهدی دال بــر کمــک هندوســتان 
بــه ایــران در طــول ایــن جنــگ کــه در ســال ۱۹۸۸ پایــان یافــت وجــود نــدارد.5 پــس از ایــن جنــگ، 
ایــران بــا پشــتیبانی روســیه و چیــن، شــروع بــه بازســازی زرادخانــه نظامــی متعــارف خــود کــرد. 
حتــی در آن زمــان نیــز خریــد عمــده ای از هندوســتان گــزارش نشــد. امــا در ســال ۱۹۹3 ایــران 
بــه هندوســتان رو آورد تــا بــرای ســاخت باتــری بــرای زیردریایــی هــای کالس کیلــو خریــداری 
شــده از روســیه، از دهلــی نــو کمــک بگیــرد.6 نیــروی دریایــی هندوســتان بــه ایــران کمــک کــرد 
تــا زیردریایــی هــای کالس کیلــو روســی را تغییــر دهــد و کارآیــی عملیاتــی آنهــا را در آب هــای 

گــرم خلیــج عربــی بهبــود بخشــد.۷
ایــن همــکاری اولیــه بیــن هندوســتان و ایــران بــا امضــای تفاهــم نامــه ای در ســال ۲۰۰۱ 
توســعه یافــت.۸ ایــن تفاهــم نامــه کــه بــا نــام »بیانیــه تهــران« شــناخته مــی شــود دلواپســی 
هــای هــر دو کشــور در خصــوص ضــرورت کنتــرل افــراط گرایــی کــه از افغانســتان سرچشــمه 
مــی گرفــت را نشــان مــی داد. در آن زمــان، کابــل عامــل حیاتــی در تعییــن محاســبات امنیتــی 
منطقــه جنــوب آســیا بــه شــمار مــی رفــت.۹ ایــن بیانیــه بــر تعهــد هندوســتان و ایــران در 
خصــوص دســتیابی بــه خلــع ســالح در دراز مــدت تاکیــد مجــدد داشــت،۱۰ و همچنیــن بــه 
تفاهــم عمیــق تــری بیــن هندوســتان و ایــران بــر ســر ضــرورت کمــک بــه ایجــاد یــک منطقــه 
اقتصــادی شــکوفا در اقیانــوس هنــد منجــر شــد. از آن بــه بعــد، ایــران و هندوســتان مکانیــزم 
هــای نهادینــه ای بــرای رســیدن بــه اهــداف مشــترک بــه وجــود آورده انــد.۱۱ ایــران همچنــان 
تمایــل دارد تــا بــرای مــدرن کــردن ســخت افزارهــای جنگــی کــه از روســیه دریافــت مــی کنــد، 
از هندوســتان کمــک بگیــرد و خــوش بیــن اســت کــه دهلــی نــو بــه حمایــت خــود از دســتیابی 

ایــران بــه تجهیــزات نظامــی متعــارف کمــک خواهــد کــرد.
روابــط دفاعــی دوجانبــه بیــن هندوســتان و ایــران پــس از دعــوت از پرزیدنــت محمــد خاتمــی 
بــه عنــوان مهمــان افتخــاری بــه روز جمهــوری هندوســتان در ســال ۲۰۰3، جهشــی رو بــه 
جلــو داشــت.۱۲ متعاقــب آن، ایــن دو کشــور همــکاری هــای خــود در عرصــه نظامــی را در 
چنــد ســطح گســترش دادنــد. در مــارس ۲۰۰3، هندوســتان و ایــران نخســتین مانــور دریایــی 
مشــترک خــود در دریــای عــرب را بــه اجــرا گذاشــتند.۱3 همچنیــن آنهــا همــکاری هــای خــود در 
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خصــوص امنیــت دریایــی را توســعه دادنــد و در ســال هــای پــس از آن نیــز تمریــن هــای دریایــی 
مشــترک برگــزار کردنــد.۱۴ هندوســتان چنــد پایــگاه اطالعاتــی در ایــران ایجــاد کــرده اســت۱5 و 
هــر دو کشــور فعاالنــه در همایــش هــای امنیــت منطقــه ای از قبیــل IORA مشــارکت کــرده 
انــد.۱6 بــا ایــن وجــود، دهلــی نــو از ســوی واشــنگتن تحــت فشــار بــود تــا فــروش ســالح هــای 

هنــدی بــه ایــران و همــکاری در زمینــه فنــاوری نظامــی بــا ایــن کشــور را متوقــف کنــد.
یکــی از جوانــب مهــم همــکاری هندوســتان و ایــران در ســال هــای اخیــر، بــر حــول محــور 
توســعه بنــدر چابهــار مــی گــردد. پــس از دیــدار وزیــر امــور خارجــه هندوســتان از ایــران در 
دســامبر ۲۰۱۹، دهلــی نــو و تهــران بــر ســر شــتاب دادن بــه پــروژه بنــدر چابهــار توافــق کردنــد.۱۷ 
ایــن پــروژه از ســال ۲۰۰3 مــورد بحــث قــرار گرفتــه بــود،۱۸ امــا زمانــی مــورد تاکیــد قــرار گرفــت 
ایــن بنــدر امضــا  بــرای توســعه  ایــران در ســال ۲۰۱5 تفاهــم نامــه ای  کــه هندوســتان و 
کردنــد.۱۹ ایــن بنــدر در اســتان سیســتان و بلوچســتان ایــران واقــع شــده اســت و دروازه ای 
بــرای هندوســتان بــه شــمار مــی رود تــا فرصــت هــای تجــاری خــود را گســترش دهــد.۲۰ دهلــی 
نــو چابهــار را موازنــه اســتراتژیک بــرای بنــدر گــوادار پاکســتان مــی دانــد کــه از ســوی چیــن 
تحــت طــرح یــک کمربنــد و یــک جــاده ســاخته و اداره مــی شــود، و همیــن موضــوع اهمیــت 
ــا تــالش  ــی بســیار ب ــدر ایران ــن بن ــن ای ــرای هندوســتان را نشــان مــی دهــد.۲۱ همچنی چابهــار ب
هــای هندوســتان در ســال هــای اخیــر تناســب دارد کــه مــی کوشــد فرصــت هــای اقتصــادی 
ــه آســیای مرکــزی و افغانســتان ارتقــا دهــد. پــس از  ــران ب را از طریــق مســیرهای ترانزیــت ای
افــول مناســبات دیپلماتیــک هنــد و پاکســتان و همچنیــن زمانــی کــه پاکســتان اجــازه ارتبــاط 
بــا هندوســتان از طریــق ایــن کشــور را نــداد، دهلــی نــو توســعه بنــدر چابهــار را فرصتــی بــرای 

رقابــت بــا حضــور فزاینــده کشــور چیــن در آســیای مرکــزی مــی دانــد.۲۲ 
از طریــق پــروژه چابهــار، هنــد بــه طــور مســتقیم بــه ایــران دسترســی پیــدا مــی کنــد. ایــن 
امــر مــی توانــد گزینــه هــای تجــارت نفتــی بــا حمــل و نقــل کــم هزینــه تــر را بــرای دهلــی نــو 
افزایــش دهــد، اگــر کــه تحریــم هــای تحمیلــی از ســوی ایــاالت متحــده بــر ایــران مانعــی در ایــن 
مســیر بــه وجــود نیــاورد. بــا تکمیــل بنــدر چابهــار، مناســبات تجــاری بیــن هندوســتان و ایــران 
ممکــن اســت تقویــت شــود و اقالمــی ماننــد کــود، مــواد شــیمایی، غــالت و دیگــر اقــالم 
نیــز احتمــاال مبادلــه خواهنــد شــد. چابهــار امــکان پیوســتن بــه کریــدور حمــل و نقــل شــمال-
جنــوب را بــرای هندوســتان فراهــم مــی کنــد؛ ایــن کریــدور کــه از ســوی چنــد کشــور از جملــه 
ایــران، افغانســتان و روســیه حمایــت مــی شــود، امــکان دسترســی دهلــی نــو بــه بازارهــای 
آســیای مرکــزی، روســیه و اروپــا را فراهــم مــی کنــد. تخمیــن زده مــی شــود هنــگام اتصــال 
ــا منطقــه  ــزان تجــارت ایــن کشــور ب ــدور حمــل و نقــل شــمال-جنوب، می ــه کری هندوســتان ب

ارواســیا بــه ۱۷۰ میلیــارد دالر برســد.۲3  
ــا چالــش هایــی مواجــه خواهــد شــد. بــه  ــران ب ــا ای ــرای کار ب همچــون گذشــته، هندوســتان ب
عنــوان مثــال در ســال ۲۰۰3 هنگامــی کــه پاکســتان دسترســی هندوســتان بــه افغانســتان 
را مســدود کــرد، هنــد موافقــت کــرد تــا بنــدر شــهید بهشــتی در چابهــار را توســعه دهــد. 
امــا پــروژه ایــن بنــدر بــه دلیــل تحریــم هــای غــرب علیــه ایــران کلیــد نخــورد. بــه رغــم اشــتراک 
منافــع بیــن هنــد و ایــران در خصــوص همــکاری هــای اقتصــادی مشــترک، تهــران از توســعه 
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بیــش از حــد تجــارت بــا هنــد واهمــه دارد، زیــرا ایــاالت متحــده مــی توانــد بــا فشــار بــر دهلــی 
نــو، همــکاری بــا تهــران را متوقــف کنــد. ایــران همچنیــن مناســبات خــود را بــا هندوســتان بــه 
ــر امــور  ــد.۲۴ در ســال ۲۰۱۸، وزی ــا پکــن و پاکســتان محــدود مــی کن دلیــل روابــط دوســتانه ب
خارجــه ایــران تکــرار کــرد کــه کشــورش بــه دنبــال ســرمایه گــذاری در چابهــار نــه تنهــا از ســوی 
هندوســتان و افغانســتان، بلکــه از طــرف پاکســتان و چیــن اســت.۲5 بــا توجــه بــه دلواپســی 
دهلــی نــو از افزایــش حضــور چیــن در ایــن منطقــه، ایــن بیانیــه یــادآور ایــن نکتــه اســت کــه ایــران 
قصــد دارد تــا بــه ســوی شــرکای دیگــری بــرای فرصــت هــای تجــاری دســت دراز کنــد - کاری 

کــه چشــم انــداز هندوســتان در پــروژه چابهــار را پیچیــده مــی کنــد.

دوم – تحریم های ایران و موضع ایاالت متحده در خصوص توسعه بندر چابهار
ــران  پــس از خــروج از توافــق هســته ای )برجــام( بــه دلیــل ناخشــنودی واشــنگتن از نقــش ای
در منطقــه خاورمیانــه، ایــاالت متحــده مجــددا تحریــم هــای اقتصــادی ســختی را از مــاه مــی 
۲۰۱۸ بــر ایــران وضــع کــرده اســت.۲6 بنابــر گــزارش هــا، ایــن تحریــم هــا کــه بخشــی از اســتراتژی 
فشــار حداکثــری ایــاالت متحــده علیــه ایــران بــه شــمار مــی رونــد، باعــث شــده انــد کــه ۱.5 
میلیــون بشــکه نفــت ایــران از بــازار جهانــی خــارج شــود.۲۷ تحریــم هایــی علیــه بیــش از ۷۰ نهــاد 
مالــی وابســته بــه تهــران وضــع شــده انــد. پیــش بینــی مــی شــود تحریــم هــای ایــاالت متحــده 

تاثیــر مخربــی بــر اقتصــاد ایــران داشــته باشــند.۲۸
ــاالت متحــده علیــه  ــر ای ــکا در خصــوص سیاســت هــای اخی تعــدادی از متحــدان نزدیــک آمری
ایــران ابــراز نگرانــی کــرده یــا آشــکارا بــا آن مخالفــت کــرده انــد. برخــی از کشــورهای اروپایــی در 
حالیکــه بــا سیاســت هــای آمریــکا مخالفــت کــرده انــد، بــه دنبــال یافتــن مکانیــزم هــای مالــی 
جایگزیــن بــرای همــکاری بــا ایــران بــوده انــد کــه همچنــان تحــت تحریــم هــای یــک جانبــه قــرار 
دارد. انگلســتان، فرانســه و آلمــان پیشــنهادهایی بــرای دور زدن تحریــم هــای ایــاالت متحــده 
علیــه ایــران مطــرح کــرده انــد. اتحادیــه اروپــا متعاقبــًا اعــالم کــرد کــه اینســتکس را بــرای 
تجــارت بــا ایــران و تســهیل مبــادالت غیــر تحریمــی از ســوی ایــاالت متحــده راه انــدازی مــی 
کنــد.۲۹ در اوایــل ســال ۲۰۱۹، وزیــران امــور خارجــه بریتانیــا، آلمــان، و فرانســه بیانیــه مشــترکی 
صــادر کردنــد و اصــرار ورزیدنــد کــه »اینســتکس از معامــالت مشــروع اروپــا بــا ایــران حمایــت 
خواهــد کــرد، و در ابتــدا بــر اساســی تریــن بخــش هــا بــرای مــردم ایــران از قبیــل دارو، لــوازم 

پزشــکی، و اقــالم کشــاورزی و غذایــی تمرکــز خواهــد داشــت.« 
ایــن اقدامــات اتحادیــه اروپــا در جهــت تســهیل مبــادالت تجــاری بــا ایــران نشــان دهنــده 
اختالفــات موجــود در غــرب بــر ســر نحــوه رویارویــی بــا ایــران اســت.3۰ اروپــا همچنــان دلواپــس 
ــران اســت. ایــن تصمیــم ایــاالت  ــر ای ــرای افزایــش فشــار ب تصمیــم ناگهانــی دولــت ترامــپ ب
متحــده بــه دیگــر شــرکای فعــال ایــن کشــور ماننــد هنــد نیــز مرتبــط مــی شــود. هندوســتان 
ــران معافیــت دریافــت  ــرای خریــد نفــت از ای یکــی از ۸ کشــوری بــود کــه از ایــاالت متحــده ب
کــرد.3۱ هنگامــی کــه معافیــت هندوســتان در مــاه مــه ۲۰۱۹ پایــان یافــت، ایــن کشــور بــه 
طــور مــداوم در تمــاس بــا مقامــات ایــاالت متحــده بــود تــا بــه واردات نفــت از ایــران همچنــان 
ادامــه دهــد. بــا ایــن همــه، در اثــر فشــار ایــاالت متحــده در جهــت تبعیــت از رژیــم تحریــم هــای 
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ایــن کشــور، هندوســتان بــه طــور چشــمگیری واردات نفــت از ایــران را کاهــش داده اســت.3۲
بــه رغــم ایــن تحــوالت، هنــد و ایــاالت متحــده در ســال هــای اخیــر در اثــر فعالیــت بــر حــوزه 
هایــی کــه منافــع مشــترک آنهــا را تامیــن مــی کنــد، بــه یکدیگــر نزدیــک تــر شــده انــد تــا جبهــه 
اســتراتژیک مشــترکی را در جنــوب آســیا تشــکیل دهنــد. بنــدر چابهــار احتمــاال تــا امــروز دچــار 
پیامدهــای تحریــم هــای ســخت علیــه ایــران نشــده اســت، و ایــاالت متحــده بــه هندوســتان 
ــران  ــه ای ــن کشــور علی ــم هــای ای ــدر چابهــار از برخــی از تحری ــان داده اســت توســعه بن اطمین

معــاف خواهــد بــود.33
عــالوه بــر ایــن، ایــن بنــدر مســیر جایگزیــن تجــاری و اســتراتژیک بــرای افغانســتان – یکــی دیگــر 
از شــرکای ایــاالت متحــده – فراهــم مــی آورد کــه امــکان دسترســی کابــل بــه آبهــای گــرم 
را بــه وجــود مــی آورد. پــروژه چابهــار بــرای توســعه اقتصــاد افغانســتان نقــش حائــز اهمیــت 
اســت. عالقــه پرزیدنــت ترامــپ بــه کاهــش هزینــه نظامــی آمریــکا در افغانســتان در صورتــی 
مــی توانــد عملــی شــود کــه واشــنگتن همچنــان از ســرمایه گــذاری منطقــه ای در اقتصــاد 
افغانســتان پشــتیبانی کنــد و چابهــار مــی توانــد بــه تســهیل ایــن امــر کمــک کنــد.3۴ ایــن بنــدر 

بــه کابــل کمــک خواهــد کــرد تــا مقیــاس تجــارت احتمالــی خــود بــا هنــد را گســترش دهــد. 
دولــت ترامــپ در نوامبــر ۲۰۱۸ معافیــت از تحریــم هــای توســعه بنــدر چابهــار را تمدیــد کــرد 
و بــه اهمیــت آن در احیــای چشــم اندازهــای اقتصــادی افغانســتان اذعــان داشــت. ایــاالت 
متحــده بــه طــور قطــع اهــداف و نقــش هنــد را کــه تــا حــدودی بــا منافــع ایــاالت متحــده در 
ــد.  ــا تحــوالت داخلــی در افغانســتان ســازگار اســت درک مــی کن ــاط ب ــژه در ارتب منطقــه بوی
ســابقه هندوســتان در کمــک بــه افغانســتان نویدبخــش بــوده اســت. هندوســتان متعهــد 
شــده اســت ۲ میلیــارد دالر بــه افغانســتان در زمینــه توســعه زیرســاختی، بــرق، کشــاورزی، 
ــا  ــی ب ــن هندوســتان پیوندهــای فرهنگــی طوالن ــد. همچنی بهداشــت، و آمــوزش کمــک کن
افغانســتان دارد کــه کمــک هــای بشردوســتانه بــه ایــن کشــور موجــب تقویــت آن شــده 
اســت. واشــنگتن متوجه اهمیت ســرمایه گذاری هند در افغانســتان شــده اســت و امیدوار 
اســت پــس از رفتــن نیروهــای آمریکایــی از افغانســتان، هندوســتان نقشــی ثبــات بخــش در 
ایــن کشــور بــازی کنــد. همچنیــن هندوســتان در ســال ۲۰۱۱ توافقنامــه همــکاری اســتراتژیک 
ــا افغانســتان امضــا کــرده و متعهــد شــده اســت تــا در آمــوزش و کمــک در ایجــاد برنامــه  ب
هــای ظرفیــت ســازی بــرای نیروهــای امنیتــی ملــی افغانســتان همــکاری کنــد. همــکاری 
ــر  ــرا برنامــه خــروج ایــاالت متحــده از افغانســتان ب ــز اهمیــت اســت زی هندوســتان بســیار حائ

محــور انتقــال مســئولیت هــای امنیتــی بــه نیروهــای نظامــی افغــان مــی چرخــد. 35 
بــه رغــم معافیــت اعطــا شــده از ســوی ایــاالت متحــده بــه پــروژه بنــدر چابهــار، حمایــت آمریــکا 
از ایــن پــروژه ممکــن اســت کاهــش یابــد. واقعیــت امــر ایــن اســت کــه پــروژه چابهــار ممکــن 
اســت بــه ایــران ســود برســاند؛ امــری کــه مــورد پذیــرش پرزیدنــت ترامــپ نیســت. دولــت 
آمریــکا آشــکارا بــر نگرانــی خــود در خصــوص چابهــار تاکیــد کــرده اســت، و ایــن امــکان بــه 
شــدت وجــود دارد کــه واشــنگتن حمایــت خــود را از پــروژه ایــن بنــدر در هــر زمانــی کــه بخواهــد 
لغــو کنــد. در نوامبــر ۲۰۱۸، فرســتاده ایــاالت متحــده بــه افغانســتان، جــان بــاس، بــه مقامــات 
افغانســتان هشــدار داد کــه معافیــت تجــاری از طریــق بنــدر چابهــار در صورتــی ادامــه خواهــد 
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یافــت کــه تاجــران تحریــم هــای وضــع شــده بــر برخــی از کســب و کارهــا و افــراد ایرانــی را زیــر 
ــا ایــران، اگــر ایــاالت متحــده گمــان ببــرد تجــار  ــا توجــه بــه افزایــش تنــش هــا ب ــا نگذارنــد.36 ب پ
افغانــی رژیــم تحریــم هــای آمریــکا را زیــر پــا گذاشــته انــد، ایــن امــر مــی توانــد موجــب اقدامــات 

ســختگیرانه تــر واشــنگتن بــرای جلوگیــری از توســعه چابهــار شــود. 

سوم – فرصت ها و محدودیت های پروژه های انرژی بین هند و ایران
هندوســتان بــرای تامیــن نیازهــای نظامــی و غیرنظامــی خــود بســیار بــه انــرژی وابســته اســت. 
در ســال ۲۰۱3 ایــن کشــور بــا توجــه بــه انــدازه و تعــداد جمعیــت خــود بــه ســومین مصــرف 
کننــده انــرژی در جهــان تبدیــل شــد.3۷ بنابرایــن، شــرایط هنــد بــه گونــه ای اســت کــه وابســته 
ــه  ــا توجــه ب ــه را – ب ــه ســوی خاورمیان ــن کشــور ب ــن امــر سیاســت ای ــرژی اســت و همی ــه ان ب
نزدیکــی جغرافیایــی آن بــه ایــن منطقــه – معطــوف مــی دارد. در مــورد ایــران، ایــن کشــور بــه 
عنــوان یــک شــریک مهــم در حــوزه انــرژی، از اهمیــت اســتراتژیک بــرای هندوســتان برخــوردار 
اســت. تــا ســال ۲۰۰6، ایــران دومیــن تامیــن کننــده نفــت خــام هندوســتان بــه شــمار مــی 
رفــت. امــا بــه دلیــل تحریــم هــای چنــد جانبــه بــر ایــران، ایــن کشــور در ســال هــای ۲۰۱3 و ۲۰۱۴ 

بــه هفتمیــن تامیــن کننــده نفــت هندوســتان تبدیــل شــد.3۸ 
ــزرگ  ــا هندوســتان و همچنیــن جمعیــت ب ــران ب ــی ای نزدیکــی جغرافیایــی و پیوندهــای تمدن
هنــدی هــای مهاجــر کــه در نقــاط مختلــف خاورمیانــه زندگــی مــی کننــد، بــر اهمیــت همــکاری 
هندوســتان در ایــن منطقــه تاکیــد دارد. در تــالش بــرای ســرعت بخشــیدن بــه همــکاری 
هندوســتان بــا همســایه هــای غربــی در منطقــه خلیــج، نخســت وزیــر نارنــدرا مــودی در ســال 
ــا غــرب« را آغــاز کــرد. اگرچــه پیشــرفت هــای عمــده ای تحــت »طــرح  ــد ب ۲۰۱۴ طــرح »پیون
پیونــد بــا غــرب« در خصــوص همــکاری هندوســتان بــا شــورای همــکاری خلیــج )GCC( بــه 
ــم  ــه رژی ــا توجــه ب ــژه ب ــن طــرح - بوی ــران در ای ــگاه و اهمیــت ای وجــود آمــده اســت،3۹ امــا جای
ــران و متحــدان ایــاالت  تحریــم هــای ایــاالت متحــده و افزایــش تنــش هــا در منطقــه بیــن ای

متحــده در خلیــج - نیازمنــد بررســی بیشــتر اســت. 
ــوع  ــرژی اســت. ن ــران تجــارت ان ــد و ای ــه بیــن هن ــن جوانــب مناســبات دوجانب یکــی از مهمتری
نفــت خــام تــرش ایــران بــرای هندوســتان بســیار مفیــد اســت، زیــرا اکثــر پاالیشــگاه هــای آن بــه 
نحــوی تنظیــم شــده انــد کــه ایــن نــوع نفــت بــا کیفیــت را دریافــت کننــد.۴۰ هرچنــد وارد کــردن 
نفــت ایــران از چنیــن مزیتــی برخــوردار اســت، امــا اگــر هندوســتان فقــط بــر نفــت ایــران تکیــه 
کنــد، از منظــر امنیــت منطقــه چالــش هایــی بــه وجــود مــی آیــد – بویــژه بــه ایــن دلیــل کــه 
اســتراتژی فشــار حداکثــری ایــاالت متحــده علیــه ایــران بــه طور چشــمگیری ســهم کشــورهای 

غیــر عضــو اوپــک در ســبد نفــت خــام هندوســتان را افزایــش داده اســت.
بــه لحــاظ تاریخــی میــزان تجــارت انــرژی بیــن هندوســتان و ایران کم و اغلــب اختالفات موجود 
ــر  ــد. در دســامبر ۲۰۱۰، بانــک مرکــزی هنــد در براب ــه وجــود آورده ان ــر ســر راه آن ب موانعــی ب
فشــار ایــاالت متحــده بــرای وارد نکــردن نفــت از ایــران تســلیم شــد و از مکانیــزم تعویــض ارز 
خارجــی اتحادیــه مبــادالت بانکــی آســیا بیــرون آمــد.۴۱ ایــن اقــدام موجــب بــه تعویــق افتــادن 
ــران  ــی آن ای ــران شــد. در پ ــه ای ــد ب ــارد دالر از ســوی شــرکت هــای نفتــی هن پرداخــت 5 میلی
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هشــدار داد کــه اگــر پرداخــت هــا بــه تعویــق بیافتــد، همــه معامــالت بــا هنــد را لغــو خواهــد 
کــرد. هندوســتان تقریبــا ۷5 درصــد از مبلــغ بدهــی خــود را در ســال ۲۰۱۱ از طریــق بانکــی 
مســتقر در آلمــان – بــا نــام بانــک تجارتــی ایــران و اروپــا – پرداخــت کــرد. امــا کمــی پــس از آن، 
بانــک تجارتــی ایــران و اروپــا دیگــر مبلغــی از هندوســتان دریافــت نکــرد. در نتیجــه، در ژوئیــه 
۲۰۱۱، هندوســتان بــه موسســه مالــی هالــک بانــک ترکیــه رو آورد تــا مابقــی ایــن مبلــغ را بــه 
ایــران پرداخــت کنــد امــا ایــن بانــک نیــز نتوانســت بــه هندوســتان کمــک کنــد زیــرا تحریــم هــای 
ایــاالت متحــده علیــه ایــران در فوریــه ۲۰۱3 مانــع ایــن امــر شــده بــود.۴۲ فشــار ایــاالت متحــده 
بــر هندوســتان مجــددا موجــب شــد تــا در ســال ۲۰۱۲ دهلــی نــو نفــت وارداتــی خــود را از ایــران 
بــه میــزان ۱۱٪ کاهــش دهــد. ســال بعــد، میــزان واردات نفــت از ایــران کاهــش یافــت کــه 
نشــان دهنــده فشــار وارد شــده بــر هندوســتان از ســوی ایــاالت متحــده بــرای پایــان دادن بــه 

واردات انــرژی از تهــران بــود.
در ســال ۲۰۱۲، شــرکت هنــدی نفــت و گاز طبیعــی ویــدش )OVL( تصمیــم گرفــت تــا در میــان 
تشــدید تحریــم هــا ایــاالت متحــده، توســعه میــدان گازی فــرزاد- بــی بــا ایــران را متوقــف کنــد؛ 
ایــن امــر نشــان دهنــده افزایــش تنــش هــا در مناســبات دوجانبــه بیــن دهلــی نــو و تهــران بــود. 
در ســال OVL ،۲۰۰۸ در فــرزاد- بــی در میــدان گازی فــارس واقــع در ایــران ذخایــر گاز کشــف 
ــد.۴3 در ســال OVL ،۲۰۱۰ طــرح  ــداری کن ــود ایــن گاز را خری کــرده و تهــران موافقــت کــرده ب
توســعه اصلــی اصــالح شــده ای را بــرای تولیــد 6۰ درصــد از ۲۱.6۸ تریلیــون فــوت مکعــب از 
ذخایــر گازی در ایــن میــدان ارائــه کــرد. بــا ایــن همــه، تاخیــر در آغــاز توســعه ایــن پــروژه باعــث 
ایجــاد تنــش شــد و در پــی آن در ســپتامبر ۲۰۱۴، ایــران مجــددا میــدان گازی فرزاد-بــی را در 
فهرســت مزایــده انــرژی خــود قــرار داد و دلیــل آن را تاخیرهــای مکــرر OVL نامیــد. مذاکــرات 
بیــن OVL و تهــران همچنــان ادامــه یافــت و در ســال هــای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، شــرکت ملــی 
نفــت ایــران )NIOC( طرحــی بــرای توســعه ایــن میــدان گازی و همچنیــن برداشــت گاز خــام در 
بخــش خشــکی از ســوی NIOC ارائــه کــرد. بازگشــت تحریــم هــای ایــاالت متحــده علیــه ایــران 
در نوامبــر ۲۰۱۸ هرگونــه معاملــه احتمالــی را تحــت تاثیــر قــرار داد، زیــرا اکثــر ارائــه کننــدگان 
ــن  ــد از ای ــی شــرکت هــای آمریکایــی هســتند و آنهــا بای ــدان گازی فرزاد-ب ــرای می خدمــات ب

تحریــم هــا پیــروی کننــد.۴۴
در کل، میزان واردات نفت هندوســتان از ایران طی دهه گذشــته افت کرده اســت.۴5 تنش 
در مناســبات آمریــکا و ایــران همچنــان بــر آینــده میــزان واردات نفــت هندوســتان از ایــران تاثیــر 
چشــمگیری خواهــد داشــت و آن را شــکل خواهــد داد. آنچــه مشــخص اســت ایــن اســت کــه 
بالفاصلــه پــس از پایــان معافیــت ایــاالت متحــده بــه هندوســتان در مــاه مــه ۲۰۱۹، خریــداران 
هنــدی دیگــر نمــی توانســتند دربــاره تمدیــد خطــوط اعتبــاری ایــران و خدمــات ارســال رایــگان 

خــوش بیــن باشــند.۴6 
جالــب اینجاســت کــه در ســال هــای ۲۰۱۹-۲۰۱۸، بــه رغــم فشــارهای آمریــکا بــر هندوســتان 
بــرای قطــع واردات نفــت از ایــران، هندوســتان روزانــه ۴۷۹5۰۰ بشــکه نفــت خــام از ایــران 
خریــداری کــرد کــه در واقــع بســیار بیشــتر از میــزان خریــداری شــده در ســال مالــی ۲۰۱۷-۲۰۱۸ 
بــود.۴۷ بنابــر داده هــای اداره کل اطالعــات بازرگانــی و آمــار تجــاری، واردات نفــت هندوســتان 
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از ایــاالت متحــده در ســال ۲۰۱۹ افزایــش یافــت.۴۸ ایــن داده هــا نشــان مــی دهــد کــه ایــاالت 
ــا ۲.6  ــا آگوســت ۲۰۱۹ – در مقایســه ب ــا ۴.5 میلیــون تــن نفــت خــام از آوریــل ت متحــده تقریب
میلیــون تــن نفــت از آوریــل تــا آگوســت ۲۰۱۸ – تامیــن کــرده اســت. ایــن امــر نشــان دهنــده 
تغییــر در سیاســت انــرژی هندوســتان اســت کــه بــه لحــاظ تاریخــی عمدتــا بــه واردات نفــت از 

تامیــن کننــدگان ســنتی در خاورمیانــه وابســته بــوده اســت.۴۹
مشــخص اســت کــه اگرچــه مقیــاس وســیعی بــرای مشــارکت فعــال بیــن ایــران و هندوســتان 
وجــود دارد، امــا مناســبات دوجانبــه ایــن دو کشــور بــه دلیــل فشــارهای خارجــی از ســوی 
ایــاالت متحــده بــه حداقــل رســیده اســت. ایــن امــر موجــب ترس و نگرانی تهران شــده اســت، 
هرچنــد کــه هندوســتان و ایــران مصمــم بــه گســترش مناســبات اقتصــادی و اســتراتژیک خــود 
هســتند. نتیجــه ملمــوس ایــن تصمیــم، بــه سیاســت ایــاالت متحــده نســبت بــه ایــران و رفتــار 

تهــران در خاورمیانــه بســتگی دارد. 

چهارم – شیعیان هند و پیوندشان با ایران
جماعــت بــزرگ شــیعی هندوســتان، ایــران را تــا حــدودی بــه همســایه شــرقی خــود متمایــل 
مــی کنــد. تقریبــا ۴۰ تــا ۴5 میلیــون شــیعه در هندوســتان زندگــی مــی کننــد. ایــن جمعیــت 
بــزرگ موجــب وسوســه ایــران مــی شــود تــا سیاســت خارجــی خــود را معطــوف بــه اســتفاده 
از ایــن کارت فرقــه ای کنــد. شــواهد موجــود نشــان مــی دهــد کــه روحانیــان شــیعه اهــل هنــد 
از پیــروان آیــت اللــه روح اللــه خمینــی، بنیانگــذار انقــالب اســالمی ایــران در ۱۹۷۹ هســتند. 
برخــی از ســازمان هــای شــیعی هنــدی پیونــد مســتحکمی بــا تهــران دارنــد. در مــاه مــه ۲۰۱۹، 
نماینــده خامنــه ای در هندوســتان – حجــت االســالم مهــدی مهــدوی پــور – بــراى قربانیــان 
ســیل در ایــران معــادل ۷۱5 هــزار دالر از طریــق کمیتــه امــداد امــام خمینــی کمــک مالــی جمــع 

کــرد.5۰
بنیــاد یادبــود امــام خمینــی در کارگیــل )جامــو و کشــمیر( نمونــه ای دیگــر از تاثیــر ایــران 
ــران تاســیس  ــا الهــام از انقــالب ای در میــان جماعــت شــیعی هندوســتان اســت. ایــن بنیــاد ب
شــد و اغلــب توســط طلبــه هــای شــیعه جــوان - کــه در ایــران آمــوزش دیــده انــد - اداره 
ــادی  ــه خمینــی من ــن ســازمان نشــر ارزش هــا و باورهایــی کــه آیــت الل مــی شــود. هــدف ای
آن بــود. همچنیــن بنیــاد یادبــود امــام خمینــی راهپیمایــی و تظاهــرات سیاســی در خصــوص 
موضوعــات مربــوط بــه جماعــت مســلمان در هنــد برگــزار مــی کنــد. چنــد ســازمان رفاهــی و 
ــا در منطقــه لــداخ از  آموزشــی بخشــی هایــی از ایــن بنیــاد را تشــکیل مــی دهنــد کــه عمدت

جامــو و کشــمیر اســت.5۱ 
بنابــر »ویکــی لیکــس کابــل« در ســال ۲۰۰6، یــک روحانــی شــیعه برجســته در شــهر الکنــو بــا 
نــام موالنــا کلبــه جــواد - کــه دبیــر کل مجلــس علمــای شــيعه هنــد، یکــی از ســازمان هــای 
روحانیــون شــیعه در هنــد، بــه شــمار مــی رفــت- متهــم شــده بــود کــه در قبــال دریافــت پــول 
بــرای ایــران جاسوســی کــرده اســت.5۲ گفتــه مــی شــد کــه جــواد یکــی از بزرگتریــن راه پیمایــی 
هــا بــر ضــد آمریکا-اســراییل-دانمارک را در شــهر الکنــو برگــزار کــرده بــود کــه بیــش از یــک 
میلیــون نفــر در ســال ۲۰۰6 در آن شــرکت کــرده بودنــد.53 هنگامــی کــه در نوامبــر ۲۰۰۹، در 
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قطعنامــه تصویــب شــده از ســوی ســازمان دیدبــان هســته ای ســازمان ملــل – آژانــس بیــن 
ــه خاطــر برنامــه هســته ای مــورد انتقــاد  ــران را ب ــرژی هســته ای )IAEA( – کــه ای ــی ان الملل
قــرار مــی داد و خواهــان توقــف غنــی ســازی اورانیــوم مــی شــد، هنــد علیــه ایــران رای داد، 
اختالفــات و مناقشــاتی بــر ســر موضــع هندوســتان میــان روحانیــون شــیعه در ایــن کشــور بــه 
وجــود آمــد. جــواد بــه موضــع هندوســتان اعتــراض کــرد و موضــع شــدیدی علیــه حــزب کنگــره 

ملــی کــه در آن زمــان بــر ســر کار بــود اتخــاذ کــرد.5۴ 
نشــانه دیگــر رابطــه تهــران بــا جماعــت شــیعی در هنــد همبســتگی آنــان بــا ایــران اســت. پــس از 
اینکــه ایــاالت متحــده در 3 ژانویــه ۲۰۲۰ قاســم ســلیمانی، فرمانــده نیــروی قــدس را کشــت، 
مــردم ناحیــه چیکتــان در لــداخ بــه تظاهــرات علیه ایــن اقدام آمریکا پیوســتند. تظاهرکنندگان 
شــعارهایی ماننــد »همبســتگی بــا ســردار قاســم ســلیمانی«، »مــرگ بــر آمریــکا« و »مــرگ 
بــر اســراییل« ســر دادنــد.55 یــک روحانــی کشــمیری بــا نــام آقــا ســید محمــد موســوی بــه ایــن 
ــران  ــا ای ــاالت متحــده،  همبســتگی خــود را ب تظاهــرات پیوســت و ضمــن انتقــاد شــدید از ای
اعــالم کــرد.56 طبــق گــزارش هــا، چنــد تظاهــرات دیگــر نیــز در کشــمیر پــس از نمــاز جمعــه بــه 
تاریــخ 3 ژانویــه ۲۰۲۰، برگــزار شــده بــود. تظاهــرات همبســتگی در الکنــو، مرکــز اوتــار پــرادش، 
برگــزار شــد و تظاهرکننــدگان بــا ســر دادن شــعارهایی علیــه آمریــکا، قاســم ســلیمانی را 

شــهید نامیدنــد.5۷
اگرچــه تحــوالت اخیــر نشــان مــی دهــد کــه تهــران نفــوذ قابــل مالحظــه ای میــان جماعــت 
شــیعه دارد، امــا بــه نــدرت تهدیــدی بــرای شــرايط سیاســی حاکــم در هندوســتان بــه شــمار 
رفتــه اســت. تظاهــرات و راهپیمایــی هایــی ســازماندهی شــده از ســوی گــروه هــای معروف 
شــیعی هرگــز در تاثیرگــذاری مســتقیم بــر سیاســت گــذاران هنــدی موفــق نبــوده اســت و 

عمدتــا ماهیــت نمادیــن داشــته انــد. 

پنجم – هند و ایجاد توازن با ایران
هندوســتان در ایجــاد تــوازن میــان منافــع خــود بــا منافــع قــدرت هــای خاورمیانــه، بــا چالــش 
چشــمگیری روبــرو اســت. واشــنگتن بــا مناســبات دوجانبــه هندوســتان بــا ایــران مخالفــت 
کــرده اســت. ایــن موضــوع مناقشــه برانگیــز بیــن واشــنگتن و دهلــی نــو موجــب شــده اســت 
ــر  ــد. افــزون ب ــد نظــر کن ــران تجدی ــا ای ــا در مــوارد بســیاری هندوســتان در مناســبات خــود ب ت
ایــن، ایــن امــر محدودیــت هــای هندوســتان را در خصــوص اســتقالل اســتراتژیک در سیاســت 
گــذاری هــای اقتصــادی خــود آشــکار کــرده اســت. هنگامــی کــه هنــد بــه دلیــل فشــار ایــاالت 

متحــده واردات نفــت را از ایــران کاهــش داد، ایــن موضــوع بــه خوبــی آشــکار شــد. 
در سال ۲۰۰5، بنابر توافق هسته ای غیرنظامی هند-ایاالت متحده، دهلی نو توافق کرد 
تاسیســات هســته ای نظامــی و غیرنظامــی خــود را از یکدیگــر جــدا کنــد و همــه تاسیســات 
هســته ای خــود را تحــت پادمــان هــای IAEA قــرار دهــد و در نتیجــه ایــاالت متحــده نیــز 
توافــق کــرد تــا بــا هندوســتان در زمینــه انــرژی هســته ای غیرنظامــی همــکاری کنــد.5۸ امــا 
در پــس زمینــه ایــن توافــق، مناســبات هنــد و ایــران صدمــه دیــد و هنگامــی هنــد در IAEA از 
قطعنامــه مــورد حمایــت اتحادیــه اروپــا علیــه ایــران - کــه ایــن کشــور را بــرای عــدم پیــروی از 
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معاهــده منــع گســترش ســالح هــای هســته ای )NPT( محکــوم مــی کــرد – پشــتیبانی کــرد، 
ایــن مناســبات بــه پاییــن تــر ســطح خــود رســید.5۹ 

دولــت ائتــالف پیشــروی متحــد بــه رهبــری کنگــره ملــی هنــد )UPA( در ســال ۲۰۰5 کوشــید 
ایــاالت متحــده را در کمپیــن محــدود کــردن برنامــه هســته ای ایــران خشــنود ســازد و بــه 
همیــن دلیــل از ســوی احــزاب مخالــف مــورد انتقــاد قــرار گرفــت. احــزاب چپگــرای هنــد کــه 
نســبت بــه رابطــه هنــد بــا ایــاالت متحــده بــا دیــده شــک مــی نگرند، هرگونه فشــاری از ســوی 
واشــنگتن بــر دهلــی نــو بــه منظــور کاهــش یــا خاتمــه دادن همــکاری بــا ایــران را محکــوم 
ــر مانموهــان  ــر وقــت هندوســتان، دکت ــد. تحــت فشــار از ســوی UPA، نخســت وزی مــی کنن
ســینگ درخواســت دیــدار از تهــران را رد کــرد. همچنیــن از دیــدار رییــس جمهــور وقــت ایــران، 
محمــود احمــدی نــژاد، از دهلــی نــو نیــز ممانعــت شــد. امــا در ســال ۲۰۰۸، دولــت هنــد دیــدار 
احمــدی نــژاد را پذیرفــت و او در آوریــل ۲۰۰۸ بــه دهلــی نــو رفــت.6۰ در ســال ۲۰۱۸، هنگامــی 
کــه آمریــکا مجــددا تحریــم هــا را علیــه ایــران وضــع کــرد، تنــش هــای بــار دیگــر بیــن واشــنگتن و 
دهلــی نــو بــروز یافتنــد و هندوســتان مجــددا در تنگنــا قــرار گرفــت. تحریــم هــا موجــب شــد تــا 
هندوســتان در مخمصــه قــرار گیــرد و بکوشــد در مناســبات خــود بــا ایــاالت متحــده و ایــران 

تــوازن ایجــاد کنــد.6۱  
اینکــه ایــران و هندوســتان نظــرات متفاوتــی در خصــوص کشــورهای خلیــج داشــته انــد، 
چالــش دیگــری بــرای دهلــی نــو بــوده اســت. تهــران مناســبات دوســتانه ای بــا کشــورهای 
عمــده خلیــج نــدارد. امــا دهلــی نــو همچنــان همــکاری هــای خــود بــا عربســتان ســعودی 
و امــارات متحــده عربــی را مســتحکم کــرده اســت. توافــق همــکاری اســتراتژیک جامــع 
کــه از ســوی هندوســتان و امــارات امضــا شــد و همچنیــن ســرمایه گــذاری هــای فزاینــده 
عربســتان ســعودی در هندوســتان بــه طــور مشــخص تعهــد دهلــی نــو بــه ایجــاد همــکاری 
هــای اقتصــادی و امنیتــی عمیــق تــر بــا ایــن دو کشــور خلیجــى را آشــکار مــی ســازد.6۲ پــس از 
دیــدار ولیعهــد عربســتان ســعودی، شــاهزاده محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزیــز آل ســعود، 
از هندوســتان در فوریــه ۲۰۱۹، دهلــی و ریــاض همــکاری خــود در زمینــه تبــادل اطالعــات را 
مجــددا تقویــت کردنــد. پیشــنهاد عربســتان ســعودی بــرای ســرمایه گــذاری ۱۰۰ میلیــارد 
دالری در صنایــع پتروشــیمی، زیرســاخت هــا، و بخــش معــادن هندوســتان تاکیــدی اســت بــر 
همــکاری مســتحکم بیــن ایــن دو کشــور. دو غــول نفتــی آرامکــو عربســتان و ادنــوک امــارات 

نیــز در حــال بررســی مشــارکت هــای احتمالــی در هندوســتان هســتند.63 
ــران امــری دشــوار اســت. دهلــی نــو در خصــوص مناقشــات  ــا ای  در نتیجــه، همــکاری هنــد ب
منطقــه ای اخیــر کــه بیــن ایــران و همســایگان عــرب در منطقــه خلیــج رخ داده بــه طــور 
عمومــی اظهــار نظــر نکــرده اســت و موضعــی بــی طــرف گرفتــه اســت. دهلــی نــو امیــدوار 
اســت کــه چنیــن موضعــی ایــن تــوان را بــرای هنــد بــه وجــود آورد تــا بــه طــور مســتقل بــا 
کشــورهای قدرتمنــد مختلــف در منطقــه همــکاری کنــد. بــه همیــن ترتیــب، هنــد بــا اســراییل 
نیــز آغــاز بــه همــکاری کــرده اســت تــا بــی طرفــی خــود در منطقــه را حفــظ کنــد. رابطــه بیــن 
هنــد و اســراییل بــه تازگــی رونــق گرفتــه اســت و دهلــی نو همچنان موضــع ثابتی در خصوص 
ــا  موضــوع فلســطین داشــته اســت و از آرمــان فلســطین حمایــت مــی کند.6۴هندوســتان ب
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اتخــاذ سیاســت عــدم مداخلــه در مناقشــات منطقــه ای، اعتمــاد قــدرت هــای منطقــه ای 
در خاورمیانــه را کســب کــرده اســت. در عیــن حــال، گرایــش بــه سیاســت عــدم مداخله نشــانگر 
تعلــل هندوســتان در درگیــر شــدن در هرگونــه مناقشــه ای در منطقــه اســت کــه موقعیــت 

بــی طرفــی او را احتمــاال تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد.

ششم – محدودیت ها و چالش های موجود در مناسبات هند و ایران
مناســبات دوجانبــه بیــن هندوســتان و ایــران در همــکاری هــای گوناگونــی تبلــور یافتــه اســت 
کــه آبشــخور آن تاریــخ طوالنــی ارتباطــات فرهنگــی بــه شــمار مــی رود. امــا تحریــم هــای 
ــا  ایــاالت متحــده، پیچیدگــی هایــی در اولویــت هــای اقتصــادی و ژئوپلیتیــک هندوســتان ب
ایــران بــه وجــود آورده اســت. همــکاری هندوســتان بــا ایــران بــا تحکیــم مشــارکت دهلــی نــو 

بــا ایــاالت متحــده و متحــدان ایــن کشــور در منطقــه مقــارن شــده اســت. 
همچنیــن ایــران نیــز در دنبــال کــردن مناســبات خــود بــا هندوســتان بــا محدودیــت هــا و چالــش 
هایــی مواجــه اســت. تــالش ایــران بــرای تبدیــل شــدن بــه رهبــر جهــان اســالم مانــع از آن مــی 
شــود کــه تهــران از هندوســتان در برابــر پاکســتان در خصــوص موضوعاتــی از قبیــل کشــمیر 
در مجامــع جهانــی ماننــد ســازمان همــکاری هــای اســالمی حمایــت کننــد؛ ایــران در ایــن 
ســازمان دلواپســی هــا و نگرانــی هــای خــود را در خصــوص عملیــات نظامــی هندوســتان در 
جامــو و کشــمیر مطــرح کــرده اســت.65 نقــش فزاینــده پاکســتان در کمــک و آمــوزش برخــی 
از نیروهــای مســلح تعــدادی از کشــورهای عــرب منطقــه ماننــد عربســتان ســعودی، امــارات 
متحــده عربــی و بحریــن نیــز موجــب همــکاری تهــران بــا اســالم آبــاد شــده اســت تــا بــه ایــن 
ترتیــب اولویــت هــای اســتراتژیک خــود را بــا پاکســتان را - کــه مــرز مشــترک طوالنــی بــا ایــران 
دارد- کامــال از دســت ندهــد. 66 همــکاری دوســتانه ایــران بــا چیــن و پاکســتان تاثیــر خــود را بــر 
ایجــاد تــوازن بــا هندوســتان بــه وجــود مــی آورد، آن هــم در زمانــی کــه روابــط هنــد و پاکســتان 
بدتــر شــده اســت و هندوســتان همچنــان بــه حضــور فزاینــده چیــن در جنــوب آســیا بــا شــک و 

تردیــد مــی نگــرد.6۷
همــکاری فعاالنــه ایــران بــا چیــن نقــش حیاتــی در اقتصــاد ایــران بــازی مــی کنــد. ســرمایه 
گــذاری هــا و مبــادالت تجــاری چیــن بــا ایــران در زمانــی کــه تهــران بــه دنبــال گزینــه هایــی 
اســت تــا اقتصــاد خــود را بــا دور زدن تحریــم هــای آمریــکا ثبــات بخشــد، بســیار حائــز اهمیــت 
هســتند. پــس از آنکــه ایــاالت متحــده تحریــم هــا علیــه ایــران را مجــددا در ســال ۲۰۱۸ اعمــال 
کــرد، شــرکت هــای چینــی و اروپایــی کــه در مزایــده تامیــن تجهیــزات بــرای توســعه بنــدر 
ــد. شــرکت هــای  ــه انجــام ایــن کار ندارن ــد، در حــال حاضــر تمایلــی ب چابهــار برنــده شــده بودن
چینــی و اروپایــی از فراهــم کــردن جرثقیــل بــرای ایــن پــروژه خــودداری کــرده انــد زیــرا از تحریــم 
هــای ایــاالت متحــده واهمــه دارنــد. شــرکت صنایــع ســنگین شــانگهای ژنهــووا - شــرکت 
تولیــد جرثقیــل چینــی کــه قــرار بــود جرثقیــل هــای ریلــی اســکله بــرای ایــن پــروژه در چابهــار 
را تامیــن کنــد- اکنــون درنــگ کــرده اســت.6۸ شــرکت هــای چینــی و اروپایــی ماننــد شــرکت 
صنایــع ســنگین شــانگهای ژنهــووا و کارگوتــک کــه برنــده مزایــده بــرای تحویــل ماشــین آالت 
مــورد نیــاز بــرای توســعه چابهــار شــده بودنــد، مایــل نیســتند رونــد معامــالت تجــاری خــود را 
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بــا ایــاالت متحــده دشــوار کننــد و یــا بــه خطــر اندازنــد و در خصــوص معاملــه بــا ایــران پــس از 
تحریــم هــای ایــاالت متحــده بــا احتیــاط عمــل مــی کننــد.6۹  

ایــران بــه عنــوان یکــی از صادرکننــدگان کلیــدی انــرژی بــه هنــد و همچنیــن بــه عنــوان یــک 
کریــدور احتمالــی بــه بازارهــای موجــود در افغانســتان و آســیای مرکــزی، شــریک اقتصــادی 
مهمــی بــرای دهلــی بــه شــمار مــی رود. محدودیــت ها و چالش های پیش روی هندوســتان 
و ایــران مناســبات دوجانبــه آنهــا را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت. تحلیلگــران شــاهد آن بــوده 
انــد کــه در دهلــی نــو رونــد اداری پرداختــن بــه چالــش هــا و محدودیــت هــا آهســته اســت و 
همچنیــن فراینــد رســمی کــردن توافــق هــا و قراردادهــای ســرمایه گــذاری کــه در مشــارکت 
اقتصــادی هنــد و ایــران مانــع ایجــاد مــی کنــد بــا تاخیــر انجــام مــی شــود.۷۰ چنیــن واقعیــت 
ــه جــای  ــا ب هایــی بــه کشــورهایی ماننــد چیــن و روســیه امــکان نفــوذ بیشــتری مــی دهــد ت

هندوســتان، در ســرمایه گــذاری هــای مهــم اســتراتژیکی در بنــدر چابهــار مشــارکت کننــد.  

هفتم – مسیر پیش رو
همــکاری هندوســتان بــا ایــران تحــت تاثیــر چنــد عامــل قــرار دارد و در طــی زمــان، هندوســتان 
ــا تهــران  ــرای تقویــت و گســترش مناســبات ب ــا چالــش هــا و محدودیــت هایــی در تــالش ب ب
روبــرو بــوده اســت. همــکاری نزدیــک هنــد بــا ایــاالت متحــده، اســراییل و كشــورهاى خليــج 
موجــب شــده اســت تــا رویکــرد دهلــی نــو بــه ایــران تحــت فشــار قــرار گیــرد. موضــع تهــران 
در خصــوص مســئله کشــمیر و انتقــاد ایــن کشــور از تصمیــم دولــت هنــد - کــه بــا لغــو مــاده 
3۷۰ قانــون اساســی هندوســتان بــه اســتقالل حقوقــی ویــژه کشــمیر پایــان داد - همچنــان 
موجــب نگرانــی هنــد اســت. همــکاری ایــران بــا چیــن و اینکــه ایــران مــی توانــد شــریک چیــن در 
منطقــه ای باشــد کــه بســیاری حضــور چیــن را تهدیــدی بــه شــمار مــی آورنــد، نگرانــی دیگــری 
بــرای دهلــی نــو ایجــاد مــی کنــد. هنــد از آن واهمــه دارد کــه نفــوذ خــود را در آســیای جنوبــی 
در اثــر ســرمایه گــذاری هــا و تجــارت فزاینــده چیــن در ایــن منطقــه از دســت بدهــد. مشــخص 
اســت کــه تهــران مایــل اســت همــکاری تجــاری خــود را بــا ســایر قــدرت هــا ماننــد چیــن در 
مواجهــه بــا تحریــم هــای ســخت ایــاالت متحــده گســترش دهــد، و همیــن موضــوع مناســبات 

هنــد و ایــران را پیچیــده تــر مــی کنــد. 
چالــش دیگــر هندوســتان در توســعه مناســبات خــود بــا ایــران، دینامیــک داخلــی حــزب حاکــم 
در ایــن کشــور اســت و اینکــه سیاســت هــای آن چگونــه از ســوی احــزاب مخالــف بــه چالــش 
کشــیده مــی شــود. بســیاری از رهبــران احــزاب مخالــف، دولــت هنــد بــه رهبــری حــزب بهاراتیــا 
ــد.  ــران مــورد اســتیضاح قــرار داده ان ــه صفــر رســاندن واردات نفــت از ای ــل ب ــه دلی ــا را ب جانات
ســخنگوی ملــی کنگــره ملــی در توییتــی از دولــت مــودی بــرای تســلیم شــدن در برابــر فشــار 
ایــاالت متحــده در خصــوص قطــع واردات نفــت از ایــران انتقــاد کــرد.۷۱ حــزب کمونیســت 
هنــد۷۲ و همچنیــن حــزب مجلــس اتحــاد مســلمین هنــد۷3 از دولــت انتقــاد کردنــد و اعتبــار 
ــد. فشــار داخلــی شــدید  ــر ســوال بردن ــد تحــت دولــت مــودی را زی اســتقالل اســتراتژیک هن
همچنــان موجــب نگرانــی هــر دولتــی در دهلــی نــو اســت زیــرا برخــی از سیاســت هــای خارجــی 
کــه دهلــی نــو اتخــاذ مــی کنــد ممکــن اســت از ســوی مخالفــان در جهــت انتقــاد از دولتــی کــه 
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قــدرت را در دســت دارد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و در نتیجــه افــکار عمومــی را در خصــوص 
اعتبــار دولــت بــه رهبــری حــزب بهاراتیــا جاناتــا تحــت تاثیــر قــرار دهــد.

بســیاری از موانــع موجــود در مســیر مناســبات هنــد و ایــران بــه دلیــل فشــارهای خارجــی 
از ســوی ایــاالت متحــده بــوده اســت. از آنجــا کــه انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا در 
نوامبــر ســال ۲۰۲۰ برگــزار مــی شــود، بایــد دیــد کــه آیــا دولــت جدیــد ایــاالت متحــده همچــون 
دولــت ترامــپ از سیاســت هــای تحریمــی مشــابه علیــه ایــران پیــروی خواهــد کــرد یــا نــه. اگــر 
ایــاالت متحــده در سیاســت خــود در زمینــه ایــران تجدیــد نظــر کنــد و معافیــت هــا را بــرای 
کشــورهایی ماننــد هنــد در خصــوص واردات نفــت از ایــران تمدیــد کنــد، آنــگاه شــاهد تغییــری 
در شــرایط موجــود خواهیــم بــود. چنــد تــن از کاندیداهــای ریاســت جمهــوری ایــاالت متحــده 
از ســوی حــزب دموکــرات از جملــه برنــی ســندرز۷۴، الیزابــت وارن۷5 و جــو بایــدن بــه شــدت از 
سیاســت هــای ترامــپ در خصــوص ایــران انتقــاد کــرده انــد و همچنیــن تصمیــم ترامــپ دال 
بــر خــروج از برجــام را نیــز مــورد انتقــاد قــرار داده انــد. اگــر هــر یــک از ایــن کاندیــدای دموکــرات 
برنــده انتخابــات شــود، ممکــن اســت باعــث رویکــردی جدیــد ایــاالت متحــده بــه ایــران شــود. 

نتیجه گیری
روابــط دوجانبــه هنــد و ایــران بــه دالیــل اســتراتژیک و اقتصــادی توســعه یافتــه اســت. 
هندوســتان همــکاری فعاالنــه ای بــا ایــران داشــته تــا منابــع انــرژی مــورد نیــاز خــود را تامیــن 
کنــد، زیــرا ایــران را بــا توجــه بــه نزدیکــی جغرافیایــی بــه هندوســتان، مناســب تریــن گزینــه در 
ایــن عرصــه مــی دانــد. هرچنــد کــه هــر دو کشــور کوشــیده انــد تــا همــکاری بیشــتری در زمینــه 
هــای دفاعــی بــا یکدیگــر داشــته باشــند، نتایــج ملمــوس ایــن همــکاری محــدود بــوده اســت، 

زیــرا آمریــکا بــر هندوســتان فشــار وارد آورده اســت تــا ایــن همــکاری هــا را متوقــف کنــد. 
در ســال هــای اخیــر پــروژه چابهــار یکــی از مهــم تریــن جوانــب مناســبات دوجانبــه بیــن هنــد و 
ایــران بــوده اســت. امــا بــا توجــه بــه تحریــم هــا و فشــارهای ایــاالت متحــده، ســرمایه گــذاری 
هنــد در ایــن بنــدر – بــه رغــم معافیــت از ســوی آمریــکا – بســیار پیچیــده خواهــد بــود. هنــد و 
ایــران از منافــع مشــترکی در خصــوص ایجــاد راه هــای ارتباطــی بــا آســیای مرکــزی برخوردارنــد 
و بــه همیــن دلیــل بــه شــدت عالقمنــد بــه توســعه بنــدر چابهــار هســتند. هــر دو کشــور 
همچنیــن نگرانــی هــای مشــابهی در خصــوص ثبــات و امنیــت آســیای جنوبــی دارنــد، زیــرا 
هرگونــه صدمــه ای بــه ســاختار امنیتــی ایــن منطقــه منافــع اقتصــادی ایــن دو کشــور را 
متعاقبــًا تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد. ایــن دو کشــور موضعــی مشــابه در خصــوص نیــاز بــه 
امنیــت دریایــی دارنــد و ســاز و کارهایــی بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف از طریــق اتحادیــه هایــی 
ماننــد IORA بــه وجــود آورده انــد کــه بــه طــور رســمی در ســال ۱۹۹۷ بــا هــدف گــرد هــم 
آوردن ۲۲ کشــور ســاحلی اقیانــوس هنــد و ارتقــای همــکاری هــای اســتراتژیک و اقتصــادی 

نزدیــک بــه راه انداختــه شــد.۷6
یکــی از نگرانــی هــای موجــود در خصــوص مناســبات دو جانبــه بیــن ایــران و هنــد بــی طرفــی 
هندوســتان در برابــر تنــش هــا اســت. در حالیکــه هندوســتان بــا ایــران همــکاری مــی کنــد، 
دهلــی نــو همچنــان بــر همــکاری و مشــارکت بــا چنــد کشــور خلیج از جمله عربســتان ســعودی 
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و امــارات متحــده عربــی اصــرار دارد. مشــارکت هنــد بــا اســراییل نیــز نشــانگر تمایــل دهلــی نــو 
بــه بــی طــرف مانــدن در تنــش هــای موجــود بیــن اســراییل و ایــران اســت. اگرچــه هندوســتان 
ــا  ــت از آرمــان فلســطین را حفــظ کــرده اســت، امــا ب موضــع ســنتی خــود در خصــوص حمای
توجــه بــه دیدارهــای نخســت وزیــر نارنــدرا مــودی و نخســت وزیــر نتانیاهــو، مــی تــوان بــه طــور 
مشــخص گفــت کــه تــل آویــو و دهلــی نــو مصرانــه قصــد دارنــد تــا بــا احتیــاط همــکاری هــای 

خــود را توســعه دهنــد.
موضــوع مهــم دیگــر بــا توجــه بــه مناســبات دوجانبــه بیــن هنــد و ایــران سیاســت ایــاالت 
متحــده در خصــوص ایــران اســت. هندوســتان بــه خاطــر تصمیــم بــه همــکاری بــا ایــران بــه طــور 
مــدام تحــت فشــار ایــاالت متحــده بــوده اســت. هندوســتان همچنیــن مایــل بوده اســت برای 
ایجــاد یــک تــوازن بهتــر علیــه ظهــور قــدرت چیــن در آســیا، بــه ایــاالت متحــده نزدیــک تــر شــود. 
نگرانــی فزاینــده هندوســتان در خصــوص حضــور رو بــه افزایــش چیــن در منطقــه اقیانــوس 
هنــد، همچنــان موجــب ناراحتــی دهلــی نــو اســت و ایــن کشــور را بــه ایــاالت متحــده نزدیــک 
تــر مــی کنــد. در همیــن زمینــه، رابطــه هندوســتان و ایــران تحــت الشــعاع مناســبات تهــران و 
دهلــی نــو بــا دیگــر قــدرت هــای بــزرگ ماننــد ایــاالت متحــده و چیــن قــرار دارد. هندوســتان در 
ســال هــای اخیــر مزایــای اســتراتژیک نزدیــک تــر شــدن بــه ایــاالت متحــده را تجربــه کــرده اســت، 
زیــرا آمریــکا و هنــد در خصــوص حضــور فزاینــده چیــن در منطقــه اقیانــوس هنــد نگرانــی هــا 

دلواپســی هــای مشــترکی دارنــد. 
بــه رغــم برخــی از دلواپســی هــا و نگرانــی هــا، دهلــی نــو بــه دلیــل روابــط فزاینــده هنــد 
بــا ایــاالت متحــده و اســراییل، ســابقه طوالنــی دوســتی بــا ایــران، و پیونــد بــا کشــورهای 
خلیــج، نفــوذ ویــژه ای در خاورمیانــه یافتــه اســت و همیــن موضــوع ایــن کشــور را بــه شــریک 
ژئوپلیتیــک بــا ارزشــی بــرای همــگان تبدیــل مــی کنــد. بــه رغــم اینکــه هندوســتان بــا دشــواری 
هایــی در خصــوص گســترش همــکاری بــا ایــران مواجــه بــوده اســت، بــی طرفــی هندوســتان 
ممکــن اســت در آینــده بــه دهلــی نــو کمــک کنــد تــا در زمــان بحــران بــا تهــران، نقــش یــک 
واســطه احتمالــی بــرای گفتگــو و مشــاوره را برعهــده گیــرد.۷۷ تــا کنــون، هندوســتان مایــل 
بــوده اســت تــا بــه موضوعــات مربــوط بــه امنیــت خــود از جملــه امنیــت جمعیــت بــزرگ هندی 
هایــی کــه در منطقــه خلیــج زندگــی مــی کننــد بپــردازد، و کامــال از درگیــری بیشــتر در منازعات 

منطقــه ای خــودداری کــرده اســت. 
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