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  هاي تعامل و تقابل حوزه :سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران و هند
  ∗فشارکی حسنعلی احمدي

 الملل، دانشگاه عالمه طباطبایی استادیار روابط بین

  چکیده
پایـانی قـرن   هـاي   طی سال يدرصد ششرشد اقتصادي با ان رجمعیت جهپ هندوستان به عنوان دومین کشور

چهارمین قدرت در جایگاه  2025شود تا سال  بینی می پیشبوده و  مطرح به عنوان یک قدرت نوظهور، بیستم
کشـور  ایـن  افـزاري   قدرت نـرم  در جهش چشمگیربه همراه توسعه قدرت نظامی  .جهان قرار گیرداقتصادي 

اي و  معادالت امنیت منطقـه  اي را در جایگاه ویژه، اي هستهفناوري ورود به عرصه  فضایی و صنایعدر ویژه  به
هـاي   چهارچوب سیاسـت  جمهوري اسالمی ایران در، سوي دیگر از .الملل براي هند فراهم ساخته است بین

 خیـر تحـوالت ا . اسـت  به دنبال دستیابی به جایگاه برتـر منطقـه   1404انداز  بر اساس سند چشم کالن نظام و
نگاه ایران و امریکا،  ۀتقابل دیرین یک سو و خاورمیانه و شمال افریقا از درموج بیداري اسالمی ویژه  منطقه به
نـوع   قـاره هنـد و   شـبه در ویـژه   منطقه به اسرائیل در و امریکاعمیق  منطقه آسیاي جنوب شرقی، نفوذایران به 

بـراي ایـن    متنـوعی را  هـاي همگرایـی و واگرایـی    رقابت، عرصه یاهاي همکاري  حوزه هند در ایران و بازي
بـر   عوامـل تأثیرگـذار  شود ضمن بررسی  در این مقال تالش می .استساخته چندجانبه فراهم  تعامالت دو و

  .شودارائه راستاي منافع و امنیت ملی ایران  در ییراهبردها ،محتواي این تعامالت شکل و
  .همگرایی، واگرایی، امریکا، اسرائیل، سیاست خارجیجمهوري اسالمی ایران، هند، : واژگان کلیدي
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  مقدمه
مساعدي را براي  باختن نظام دوقطبی، فضاي جدید ورنگ  جنگ سرد و دوران پس از

گذشـته بـراي برخـی بـازیگران جدیـد،       متفـاوت از  کنشگري فعاالنـه و  آفرینی و نقش
 ي جدیـد قـدرت از  هـا  یا بلـوك  المللی و بین اي و سطوح منطقه در هاي نوظهور قدرت

کشـور هنـد از    .اعضاي پیمان شانگهاي فراهم سـاخته اسـت   جمله هند، چین، ایران و
هـاي رقیبـان    شمال با روسیه و چین مواجه است و از سمت غرب هـم درگیـر رقابـت   

از شرق نیز با کشورهاي پرجمعیت و منابع وسیع اقتصـادي  . اي خویش است خاورمیانه
با فروپاشی نظام دوقطبی سه مسئله اساسـی در  . ك استآسیاي شرقی داراي مرز مشتر

اي، روابط با پاکستان و تنظیم شکل و محتواي رابطه  انرژي هسته(سیاست خارجی هند 
 شـوند  هاي عمـده ایـن کشـور در دسـتگاه دیپلماسـی محسـوب مـی        دغدغه) با امریکا

)Chaulia, 2002, pp. 215-234(. ی کشـورها از تمایالت برخـ  گیري و جهتعرصه این  در 
هـم در سـطوح   الملل  به معادالت امنیت بین ورود عزم جدي آن در جمله هندوستان و

هند  ةآیند حال و در هدف استراتژیک، وضعیتی را به عنوان یک برنامه وکالن و جهانی 
 جدیـد و  عصر در .قاره رقم خواهد زد جغرافیاي سیاسی شبه و همسایگان این کشور و
به توان  نمیالملل،  حوزه مطالعات بین ویژه در هاي خاص آن به گیهزاره سوم با ویژ در

در ویژه  به اي تعامل منفعالنه وبود این تحوالت  گر نظارهنشست و صرفاً تحوالت  انتظار
منطـق   .از خود بروز داد ویژه مسائل امنیتی هاي استراتژیک به و حوزه عرصه دیپلماتیک

 از بـه دور  یـک رویکـرد علمـی و    دارد تـا در را  اقتضاي آن ،الملل حاکم بر جامعه بین
 نـه تکیـه بـر    پژوهی و لوژي آیندهومتد قالب اصول و در هاي خاص و هرگونه قضاوت
البتـه   و دار جهـت  تمایالت ها و گمان، هاي غیرعلمی، تصورات شخصی پندارها، حدس

جـوهره  ایـن مسـئله   . بررسی آن پرداخـت  وقوع آن پدیده، به مطالعه، تحلیل و ازپیش 
  .دهد محوري این پژوهش را تشکیل می پرسش اصلی و

 رویکرد نظري. 1

تعمیـق روابـط    جهان، پویـایی، توسـعه و   یافتگی در فضاي توسعه در و هزاره جدید در
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 الملل بـه دنبـال داشـته و    نظام بین در الملل ساختارهاي جدیدي را بازیگران عرصه بین
هـاي مـرتبط بـا موضـوع،      ارائه برخی نظریهبا به صورت گذرا ابتدا ، لذا خواهد داشت
 ، بـا رویکـردي  گیري جوامع امن نظریه شکل گرایی و هاي همگرایی، منطقه شامل نظریه

  .دهیم را مورد تجزیه و تحلیل قرار میموضوع نظري 

  اي هاي منطقه ، کارکردگرایی و همکاريهاي همگرایی نظریه. 1-1
 چـرا  کـه چگونـه و   اشـاره دارد  ایـن امـر   اي به منطقههاي  و همکاريمطالعه همگرایی 

و یا از بخشی از خواست و ارادة تـام   کشند داشتن حاکمیت کامل دست می ها از دولت
به ها  و دیگر دولت ـ ملت  همسایگان خود چرا داوطلبانه با چگونه وخود گذر کرده و 

یـا از  و  دهنـد  از دست می اصلی حاکمیت را هاي ویژگیکه گاه همکاري کرده اي  گونه
بـراي   فنون جدیـدي را ، عین حال در ومیزان و درجه غلظت حاکمیت ملی آنها کاسته 

بنـدي   اي به جمع هاي منطقه سازمان ۀمطالع .آورند میان خود به دست میها  اختالفحل 
مالحظات مربـوط   پردازد و گرایانه می تعهدات همکاري هاي بین دولتی مبتنی بر فعالیت

مطالعـات مربـوط بـه همگرایـی      .دهـد  ها پیوند مـی  این فعالیت با به تحوالت نهادي را
هاي  بندي جمله دسته المللی از هاي بین فعالیت سازمان قسمت اعظم اطالعات خود را از

این نظراست که امنیـت حـوزه مجزایـی     بر باري بوزان .آورند دست میه غیرحکومتی ب
با این حـال   .فظ کرده استح قدرت خود را، بودن منطق سرزمینی آن هنوز است که در

 .آنهـا روي دهنـد   شـاید برخـی از   اتصاالت غیرسـرزمینی هـم امکـان تحقـق دارنـد و     
 هـاي کـالن امنیتـی و    کـامالً بـا نظریـه   نیسـتند،   سـرزمین  مبتنـی بـر  هایی که  زیرسیستم
کـردن   قانون طبیعـی کـه سـرزمینی    بر است ولی باید بتواند هاي امنیتی سازگار مجموعه

  :از دو راه صورت گیرد تواند این غلبه می .کند، غالب شود را تقویت می روابط امنیتی
) مثل تهدیدات نظـامی (تهدیداتی که صبغه سرزمینی بیشتري دارند  از اول گذر. 1

  ؛)مثل تهدیدات اقتصادي(به تهدیداتی که کمتر صبغه سرزمینی دارند 
ــه . 2 ــه گون ــق ب ــدرت مطل ــزایش ســطح ق ــازیگران بیشــتري ب  اف ــه ب ــد اي ک توانن

-24. ص ، ص1388، بـوزان و ویـور  ( هاي ناشی از فاصله را نادیده بگیرنـد  محدودیت
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 بنـدي را  المللـی، ایـن تقسـیم    سطح تحلیل ملی و بـین  بوزان با اشاره به وجود دو .)22
کـه هـدفش تبیـین     دارد می وي اظهار .داند براي تحلیل نمی یمناسب چهارچوب کامل و

دادن  قـرار  اي و هاي منطقـه  سیستم شناسایی شبه اي و منطقهاستقالل نسبی روابط امنیتی 
بنابراین اسـتدالل بـوزان از ارائـه سـطح     ؛ المللی است بین میان سطوح دولتی و آنها در

توان با استفاده  مربوط به مناطق را نمیمسائل تحلیل جداگانه براي مناطق این است که 
شـدند، تحلیـل    المللی تعریـف مـی   سطح ملی یا سطح بین سطوح تحلیل قبلی که در از

سـطح تحلیلـی جدیـد بـراي      از اي بدین لحاظ وي خواستار ارائه تعریف جداگانه .کرد
این مقوله سه مفهوم حاکمیت، تعامل  در .)211. ، ص1378، بوزان( استتحلیل مناطق 
اي  هـاي فرامنطقـه   همکاري و همگرایـی  بررسی ماهیت گرایی در فوق ملی بین دولتی و

گیرندگان ملـی بـراي    اینجا ظرفیت حقوقی تصمیم حاکمیت در از منظور .دارنداهمیت 
به ترتیباتی  دولتی تعامل میان .هاي خارجی است محدودیتتوجه به اتخاذ تصمیم، بدون 
 هاي تحت کنترل خود موقعیت شرایط و هاي ملی به وسیله آنها در اشاره دارد که دولت

 ,Mclean( کننـد  همکـاري مـی   ترك با یکـدیگر موضوعات مربوط به عالیق مش مورد در

1996, p. 464(. درویـژه   بـه جنگ جهانی دوم  از بعد تغییراتی بود که این مسئله ناشی از 
احسـاس مـافوق    و نقطـه اوج خـود بـود    هنگامی که جنگ سـرد در ـ طول دهه پنجاه  

بـروز   خـود را  ـ  کـرد ر کشورهاي جهان ظهـو  پدیده ناسیونالیسم در کنار گرایی در ملی
آمیتـاي   هـا،  دولـت میـان  همگرایـی  طالعـات  م در .)169. ، ص1369 ،زاده سیف(داد  می

فیلیـپ   .کند نه فرایند رسیدن به آن به مثابه وضعیت نهایی تلقی می همگرایی را اتزیونی
کـارل   .کننـد  هم وضعیت نهایی تلقی می هم فرایند و همگرایی را هنري تیون و ژاکوب
خلـق جوامـع امـن     بـه  کنـد کـه منجـر    ابه فرایندي صحبت میهمگرایی به مث از دویچ
نهایت  کنند که در توصیف می وضعیتی را تیونو  ژاکوب گرایان طرفدار  فدرال .شود می

میـان   وضعیت رشـد یـک اتحادیـه فـدرالی در     هدف فرایند همگرایی بین جوامع را در
ارنست  طبق نظرهی دیگر و در نگا .)Etzioni, 1965, p. 23(بیند  دهنده می هاي تشکیل ملت
چنـدین واحـد ملـی مجـزا      سیاسـیِ  همگرایی فرایندي است که طی آن بازیگران هاس
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 انتظارات خود را به سـوي مرکـز   هاي سیاسی و ها، فعالیت شوند تا وفاداري ترغیب می
هاي  صالحیتی برخوردارند که دولت یا از جدیدي معطوف سازند که نهادهاي این مرکز

 ,Bearcher)طلبند  یا چنین صالحیتی را می گیرد و تحت پوشش خود می ملی موجود را

1972, p. 4). ها  فرایندي که طی آن ملت: کند همگرایی را چنین تعریف می برگ لیون لیند
 هـاي داخلـی عمـده خـود     سیاست آرزو و قدرت هدایت مستقل سیاست خارجی و از

میماتی مشـترك دسـت زده، یـا    کوشند تا به اتخاذ تص عوض می در پوشی کرده و چشم
فرایندي است که طـی   .گیري را به نهادهاي مرکزي جدیدي تفویض کنند وظیفه تصمیم

 هـاي سیاسـی و   فعالیـت  شـوند تـا   چندین واحد مجزا ترغیب مـی  آن بازیگران سیاسیِ
. ، ص1383، دوئرتی و گـراف (جدیدي معطوف سازند  انتظارات خود را به سوي مرکز

668(.  
تـوان بـه ایـن نتیجـه      نظریه همگرایی می محققانِ نظر هاي مورد شاخصمطالعه  با

عامل اقتصـاد   پردازان بر توجه برخی نظریه .عدي استرسید که همگرایی مفهومی چندب
 گونـه و  ائـتالف  مدل همکاري سیاسی و بر تأکید بر وابستگی متقابل اقتصادي، تأکید و
چنـدوجهی بـودن نظریـه     گـی نشـان از  هویت اتباع، هم همگرایی فرهنگی مبتنی بر نیز

ارائه سطح تحلیل جداگانه براي منـاطق ایـن    بنابراین استدالل بوزان از؛ همگرایی است
 سـطوح تحلیـل قبلـی کـه در     استفاده از با توان مربوط به مناطق را نمی مسائلاست که 

 بدین لحـاظ وي خواسـتار  . کردشدند، تحلیل  المللی تعریف می سطح ملی یا سطح بین
  .استسطح تحلیلی جدید براي تحلیل مناطق  ارائه تعریفی جداگانه از

اسـت کـه    حقوقی برخـوردار  سیاسی و ،هاي اقتصادي مؤلفه واقع همگرایی از در
دهه  فرایند همگرایی در ،این روند در .کند هریک ترتیبات متمایزي براي شرکا ایجاد می

این حال . ختلف جهان ادامه یافتهاي م اي در بخش هاي منطقه در درون سازمان 1980
بـا فـرض    و همگرایی چیسـت؟ ي که عوامل و راهکارهاي ارتقاشود  میمطرح پرسش 

 یـا  چـه بـه عنـوان فراینـد و    (گیـري همگرایـی    الزم براي شـکل  بستر وجود شرایط و
ایـن   در بخشـد؟  ارتقـا  ها را تواند روند همگرایی هایی می مؤلفه چه عوامل یا) محصول
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شناسایی کند که بـه   تا عواملی را دویچ تالش کرد، پرسشدو پاسخ به این  در راستا و
جهت شرایط جوامع امنیتی تکثرگـرا   کشورها کمک کرده بود تا در هاي خاصی از گروه

توانـد مطـرح باشـد امـا      اگرچه در این موضوع عوامل متعدد و متنوعی می .گام بردارند
افزایش  دید که بر به عنوان سیاستی میرا  آنعامل، پدیده تکثرگرایی است که ترین  مهم

 از .کنـد  تأکیـد مـی  متقابـل  ارتباط و همکـاري   ،مشورت هاي رایزنی و سنت ترتیبات و
 شده دشوارتر رسیدن به همگرایی ادغام تکثرگرا از یابی به همگراییِ لحاظ تاریخی دست

مفید بوده  و مؤثر به همان اندازه ،شده منطقه همگرا پدیده جنگ از محو نظر است اما از
گرایی سه دیدگاه جداگانـه فدرالیسـم    هاي منطقه نظریه بندي کلی از یک طبقهدر  .است

نوکـارکردگرایی بـه مفـاهیم مربـوط بـه       ارتباطـات و  ، رویکرد مبتنی بر)کارکردگرایی(
  .اند اي شکل داده همگرایی منطقه
. انـد  یـی نگریسـته  گرا دیـدگاه کـارکرد   اي از محققان به همگرایـی منطقـه   برخی از

بـوده   جایگاهی اساسی برخوردار کارکردگرایی از رابطه با در دیوید میترانی هاي دیدگاه
 فنی و هاي حکومتی وظایف اساساً نظام فزایندةاستدالل وي آن بود که پیچیدگی  .است

 باعث ایجـاد نیـاز   تنها این وظایف نه .افزایش داده است ها را بسیار غیرسیاسی حکومت
المللی هم مسـائلی   سطح بین سطح ملی شده بلکه در ن کامالً کارآزموده دراخصصمت به

نظریه میترانی متضمن نوعی انشعاب است که طبق آن  .اند وجود آوردهه فنی را ب اساساً
 هاي فنی منجر حوزه سایر مشابهی در رفتار فنی به ظهور یک حوزه توسعه همکاري در

شود ضرورت همکـاري کـارکردي    ش باعث مییک بخ همکاري کارکردي در. شود می
پذیرد  رویکرد فدرالی می .)Groom & Taylor, 1998, p. 2( بخش دیگر نیز احساس شود در

 از میان بازیگران صرف نظـر  نیاز مشترك در که اصول مسلم مربوط به هدف مشترك و
 ازي وگرا بـه نهادسـ   پردازان فدرال نظریه .است هویت سیاسی برخوردار سطح کنش، از

هاي مبتنـی   هاي روش توجه آنها کامالً معطوف به شایستگی. اهمیت نهادها توجه دارند
پـردازان بـه نقـش     نظریـه  توجه بیش از حد این دسـته از  .انتخاب است بر نمایندگی و

 فراینـد همگرایـی از   هاي مردمـی در  سهم مشارکت اعتنایی به بی واحدهاي حکومتی و
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همچنین نظریه ارتباطـات گویـاي    .این رویکرد وارد است است که بر هاییجمله انتقاد
هاي متوازن بازیگران باقی بماند، ارتباطات قوي  توانایی این نکته است که اگر فشارها و

میـان آن واحـدها    در تـر  بسـته  هم گیري یک جامعه به به شکل میان واحدهاي ملی منجر
هـا پرداختـه    نظریـه سیسـتم   و مفهوم ارتباطـات  بر بسیار دویچ باره این در .خواهد شد

کشـورها  «: دویچ درباره رابطه ارتباطات با همگرایی جوامع سیاسی معتقد اسـت  .است
بـه   وشده ترابري درهم ادغام  هاي ارتباطی و هستند که به وسیله شبکه افراد گروهی از

ین ا وي بر .»اند جدا شده یکدیگر جمعیت یا تقریباً غیرمسکون از هاي کم وسیله سرزمین
بـا   است که آینده همگرایی اروپاي غربی به دلیل فروکش کردن میزان فراکنش کـه  باور

گیري گروه فـوق   با میزان شکل گردشگري و هاي جریان تجارت، مبادله نامه و شاخص
برداشـت   در .)162. ، ص1385، لینکلیتـر (شود، مورد تردید اسـت   گیري می ملی اندازه

 ارتباطات در مبتنی بر رویکرد .نیست ی خطی برخوردارماهیت همگرایی از دویچ، فرایند
از دیـدگاه  . به توضـیح معطـوف بـه گذشـته بپـردازد      ،بینی پی آن بوده که به جاي پیش

گرایان، ایجاد و توسـعه   گرایان و منطقه الملل و از جمله کارکرد پردازان روابط بین نظریه
هاي مناسب بـراي   قل از روشون ها و برقراري روابط اقتصادي، تجاري و حمل همکاري

المللی است که باعث تعمیـق دوسـتی و ایجـاد صـلح      ایجاد همگرایی در مناسبات بین
) Plano & Olton, 1982, p. 309(الملل شده و رشد و توسعه اقتصادي را به همراه دارد  بین

  .ویژه در میان کشورهاي یک منطقه را تعمیق بخشد کوشد صلح و ثبات به و می
هدفمند و دوسویه جمهوري اسالمی ایران و هندوستان طی سه دهه اخیر  تعامالت

ها  از تحلیل قدرت بیشترچیزي به رغم کارکردگرایی که . در این راستا قابل تفسیر است
گرایی، نهادها را بـه  دداد، نوکارکر گیري انجام نمی ساختارهاي اصلی نهادهاي تصمیم و

هنجارهاي رسمی  ها، روابط و اي از رویه تردهکند تا طیف گس اي وسیع تعریف می شیوه
پـردازان نوکـارکردگرایی    تـرین نظریـه   از بـزرگ  ارنست هاس .غیررسمی را دربرگیرد و

بـرد، فعالیـت نخبگـان     این فرض است که آنچه همگرایی را به پیش می هاس بر .است
 بـه خـاطر دالیـل    هاي دولتی و خصوصی است، نخبگانی کـه اساسـاً   مربوطه در بخش
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 در .(Hass, 1964, p. 13) پردازنـد  همگرایی می دوستانه به حمایت از نه نوع گرایانه و عمل
پـی   ایـن نظریـه در   .هـاي ابـزاري کنشـگران تأکیـد دارد     انگیزه واقع نوکارکردگرایی بر

نوکارکردگرایـان اسـتدالل    .هاست شدن نقش راستاي تخصصی پذیري نخبگان در انطباق
هدفمنـد بلندمـدت نیسـتند     به دنبال کردن رفتـار  ن سیاسی قادرکنشگرا کنند که اکثر می

  .بینی کنند نتایج تصمیمات قبلی را پیش توانند بسیاري پیامدها و زیرا آنان نمی

  نظریه جوامع امن. 2-1
هاي همگرایـی، قـدرت تبیـین     تواند نسبت به نظریه هایی که به نوعی می از دیگر نظریه

تبیـین چگـونگی    ریه جوامع امن درظن. وامع امن استموضوع را داشته باشد، تئوري ج
محتـواي فراینـد    تـا بـه نـوعی شـکل و     گیري جوامع امنیتـی، تـالش دارد   فرایند شکل

گیـري   چگونگی شکل نظریه جوامع امن و .تبیین کند تحوالت امنیتی این نوع جوامع را
اسـاس آنچـه    بـر . کـرد گـذاري   هایی است که کارل دویچ آن را پایـه  جمله نظریه آن از
توسط دویچ مطرح شده،  1975مرتبه مفهوم جوامع امن در سال نخستین شده براي  نقل
ایـن مفهـوم را    نخسـتین بـار   ریچارد ون واگنـر  1950اوایل دهه  شود در گفته می البته

مردم  یک جامعه امنیتی به صورت گروهی از .(Hallenbrg, 2002, p. 2)است مطرح ساخته 
 آگـاهی از  یـک احسـاس و  بـه  یعنی گروهـی کـه   « گردد تعریف می ،اند که همگرا شده

تـا  هسـتند   فراگیـر  که به اندازه کافی قوي و اند هایی دست یافته رویه اجتماع، نهادها و
 اقتصـادي و ـ   تغییرات اجتماعی آمیز مسالمت توان به طور سازند که می مردم را متقاعد
آن اطمینـان   اي اسـت کـه در   تـی جامعـه  کرد؛ بنابراین یک اجتماع امنی سیاسی را ایجاد

 ،جنگیـد  هم نخواهنـد  که اعضاي آن به صورت فیزیکی با کدي وجود داردؤم مجدد و
چنـین جوامـع    اگـر  .وفصل خواهنـد کـرد   خود را به شیوه دیگري حلهاي  مناقشهبلکه 

، شـود  حال حاضـر درك مـی   گونه که در سراسر جهان شکل بگیرند جنگ آن امنیتی در
اي است که  یک جامعه امن، جامعه«گفته آنچه دویچ ه بنا ب و کن خواهد شد هریش عمالً

خـود را بـه    هـاي  مناقشـه دهـد بلکـه آنهـا     بین اعضاي آن هرگز نبرد فیزیکی روي نمی
این بـه معنـاي حـذف     .)20. ، ص1386، بالمی( »کنند فصل می و هاي دیگري حل روش
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آمیـز جـایگزین آن    هـاي مسـالمت   نـد فرای گونه جوامع اسـت و  میان این پدیده جنگ از
بندي  تقسیم در. گونه جوامع است عمق امنیت این ضریب و ةکنند خواهد شد که تقویت

نـوع   :نـوع جامعـه امـن وجـود دارد     این اعتقاد بـود کـه دو   کلی جوامع امن، دویچ بر
مسـتقل  پیشـتر  ادغامی دو یا چند واحدي که  در یک جامعه امنِ. »تکثرگرا« و »ادغامی«
آورند که داراي یـک   وجود میه را ب تر یک واحد بزرگ شوند و هم ادغام می اند با ودهب

 یچنین جوامع امنـ  اي از برجسته ۀگیري امریکا را نمون دویچ شکل .هستند دولت واحد
ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصـادي و امنیتـی    یافتگی در واقع توسعه در .داند می
براي ایجاد چنین جوامعی فراهم سازد که البته این روند را الزم  بستر تواند ظرفیت و می

بلکه الزم است روند تکاملی خویش را در یـک  ، ناگهانی نخواهد بود به شکل دفعی و
 از آمیـز  هاي خشونت جنگ و نزاع ةحذف پدیداین روند محصول  .کندروند بطئی طی 

یـاد   »جامعه بدون جنگ«با نام  از جامعه تکثرگرا اولی ویور .میان این نوع جوامع است
بـا ابزارهـاي   را خـود  هـاي   مناقشـه آن جوامـع سیاسـی    اي کـه در  جامعـه  است؛ کرده

معموالً این ادغـام  . )21-51. ص ، ص1386، بالمی(کنند  فصل می و حل آمیز غیرخشونت
 طلب کشـورهاي کوچـک و   م یعنی وقتی که یک دولت قدرتمند توسعهسامپریالی اثر در

  .افتد اتفاق می ،کند خود هضم می رضعیف را د
طریـق محـو اکثـر     المللـی از  که این پدیده متضمن پایان دادن به مناقشه بین ازآنجا
راحتـی مـورد سـتایش و پـذیرش      بـه کـه  رود  هاي رقیب است، احتمـال نمـی   حاکمیت

به عنوان وجـه مشخصـه   گرایی  صورت با تکثر هر لذا در؛ کشورهاي موجود قرار گیرد
 گسسـت از  ایـن موضـوع بیـانگر    .تضاد دارد الملل در دو قرن گذشته، تباین و نظام بین

لحاظ توانـایی   به این دلیل دومین نوع جامعه امنیتی از .نظریه سیاسی غرب خواهد بود
  .است تر الملل محتمل نظام بین در کاهش منازعات گسترده در

یتی تکثرگرا کشورها جامعه امن در .نوع دوم جوامع امن، جامعه امنیتی تکثرگراست
خودمختاري سیاسی خود را همانند مورد استرالیا و  هاي مختلف، استقالل و حاکمیت با

روي اراده و داوطلبانـه بـه همکـاري     آنها از .کنند سوئد حفظ می زالندنو یا دانمارك و
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که از توسل به جنگ بـه عنـوان    کنند می اي با هم رفتار این کشورها به گونه. پردازند می
خودمختـاري آنهـا    کنند ولی اسـتقالل و  وفصل منازعات جلوگیري می ابزاري براي حل

نقطـه مقابـل جوامـع امـن     در  ایـن دقیقـاً   و) 45. ، ص1388، شـیهان (شـود   حفظ مـی 
 کشـورها «اسـت   توصیف این نوع از جوامع امن معتقـد  دویچ در .دارد شده، قرار ادغام

تواند  کانادا در امریکاي شمالی می ط امریکا ورواب .کنند استقالل قانونی خود را حفظ می
داشـت کـه   البته باید اذعان  ؛)21 .، ص1386 ،بالمی( »مثالی براي این نوع جوامع باشد

همچـون خاورمیانـه    یتیک خاصـ یژئوپلداراي  خیز و اي بحران همنطق در در حال حاضر
کرد، امـا اگـر   فی معر توان انتظار داشت که براي این نوع جوامع مصداقی را بزرگ نمی

اي دور ـ بدون مانع و در مسیر   آنچه در افق پیمان شانگهاي دیده شده ـ و البته در آینده
گیري یک جامعه امن و  تواند نویدبخش شکل تکوین خود رو به تکامل حرکت کند، می

گیـري   شرایط شکل دویچ در مورد. گرا در شرق دنیا باشد البته از نوع جامعه امن کثرت
تشکیل یک جامعه امنیتی تکثرگرا سـه  براي این اعتقاد بود که  امنیتی تکثرگرا برجامعه 

دهنده ایـن   اولیه کشورهاي تشکیل هاي سیاسی اصلی و نخست ارزش. شرط الزم است
هلند ممکن  نظام سیاسی مشابه بریتانیا و که دو درحالی .هم سازگار باشند جامعه باید با

کل دهنـد امـا یـک دموکراسـی و یـک دیکتـاتوري       است یک جامعه امنیتی تکثرگرا ش
هند به عنوان یک دموکراسی قابل قبول و جمهوري  .توانند به این هدف دست یابند نمی

هاي الزم را براي تحقـق ایـن شـرط دارا     ساالري دینی، زمینه اسالمی ایران با نظام مردم
  .هستند

اي  ، بـه گونـه  استآن هاي ارتباطی سیاسی و مانند  دومین شرط، لزوم ایجاد شبکه
هـا، نیازهـا و    هاي سیاسـی فعـال جامعـه بتواننـد بـه پیـام       بخش ها و سایر که حکومت

بدون توسل به خشونت پاسـخ   مؤثر و سرعت و به طور مناسب و هاي یکدیگر به کنش
هـاي   هـاي دولتـی و خصوصـی از جملـه شـبکه      تعامالت عمیق و گستردة بخش .دهند

توانـد   نشجویان و استادان ایران و هند به طور بـالقوه مـی  ارتباطی نخبگان و همچنین دا
  .این شرط را نیز در آینده محقق سازد
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عامل نخست به  طریق تعامل پویاي دو شرط و شرط الزم سوم تا اندازه زیادي از
سیاسـی، اقتصـادي و اجتمـاعی     بینی متقابل رفتار شد که پیش استدالل می. آید دست می

طریـق   آگـاهی از  چنـین شـناخت و   .ضروري است ن الزم وهریک از شرکا و همکارا
که بـه علـت شـباهت کشـورها بـه       طوري آید، به هاي سیاسی مشابه به دست می فرهنگ
طریق شـناخت خـود،    دیگران را از این واقعیت را تشخیص داده وقادرند آنها  یکدیگر
تـوان بـا    زد که میسا هاي ارتباطی اطالعاتی را فراهم می به همین ترتیب شبکه .بشناسند

  .دیگران ساخت از اي را بینی قابل پیش آن تصویر
ایـن   اي در وجود چنـین جامعـه   .مشخصه اصلی این نظریه انگاره فراملی آن است

 هاي اصلی، داراي درك واقعیت مشترك بـوده و  ارزش واقعیت نهفته که اعضاي آن در
دارد  جایی قرار ی عمالً درمرز یک جامعه امنیت .نتیجه احساس هویت مشترکی دارند در

 جدایی فرهنگی به اندازه کافی روشن است که معانی بیناذهنی مردمـانِ  که اختالفات و
واحد سیاسی است که  مشتركطریق این معانی  دو سوي آن مشترك نیست زیرا تنها از

مشترك خواهـد شـد؛ از سـوي    ها و احساسات  ها، تحلیل کنش ةمورد اشاره، دربردارند
هـاي   هاي فرهنگی، سیاسی، اجتمـاعی، اقتصـادي و جغرافیـایی از مؤلفـه     انسدیگر تج
دهند  هاي مستقل واقع در یک منطقه می بخشی هستند که این امکان را به دولت وحدت

تا از منابع مادي و معنوي خود با همکـاري مشـترك بهـرة مطلـوب ببرنـد یعنـی آنهـا        
کننـدة   ف تـأمین کـرده و تکمیـل   هـاي مختلـ   توانند کمبودهاي یکـدیگر را از جهـت   می

گذاري و تولیـدي یکـدیگر باشـند و لـذا آرمـان صـلح در همـه ایـن          هاي سرمایه اقدام
و لـذا ترکیـب ایـن    ) 112. ، ص1370کـاظمی،  (اي اساسـی اسـت    ها مالحظـه  کوشش
گیـري   هـاي همگرایـی، کـارکردگرایی و شـکل     ها از جمله آنچه در وراي تئـوري  نظریه

  .کننده مسئله این مقاله باشد تواند به طور نسبی تبیین دارد، می گرا وجود جوامع کثرت

  درك و فهم متقابل: جمهوري اسالمی ایران و هند. 2
 1947ایـران تـا سـال    . انـد  تـاریخی و دیرینـه بـوده   روابط  دو کشور ایران و هند داراي
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سـتان بـه   پاک، قاره هند تجزیه شـد  نکه شبهآ پس ازه و هند همسایه بود میالدي با کشور
نکته جالب اینکه از آن زمـان تـاکنون   . گرفت هند قرار عنوان کشورحائل مابین ایران و

گیري نوعی حائل جغرافیـایی میـان ایـران و هندوسـتان، در بسـیاري از       عالوه بر شکل
اي، پاکستان به عنوان یک متغیر میانجی در روابـط   ها، مسائل و موضوعات منطقه عرصه

  .کند و هند عمل می جمهوري اسالمی ایران
بـه سـه   کشـور را  سیاسـت خـارجی آن    توان در بررسی تعامالت خارجی هند می

آغـاز   1947سـال   اسـتقالل هنـد در   مقطع طوالنی کـه از  )1: کردتقسیم متفاوت  مقطع
 فروپاشـی اتحـاد جمـاهیر    که مصادف با پایـان جنـگ سـرد و    1990 سال تاو شود  می

گیري سیاست  سیاستی که در این دوره به عنوان جهت. کند ادامه پیدا می ،شوروي است
این دوره شاخص اصلی سیاست  در. معروف است خارجی هند مطرح شد به نهروئیسم

هاي بزرگ و ائتالف با کشـورهاي جهـان سـوم     خارجی هند شامل عدم اتحاد با قدرت
، انجیمییک عنصر به عنوان  ند تاکرد تالش می يهندو نخبگان و مقامات  هشدشناخته 

هنـد  ملـی  جهـت منـافع    المللـی، در  تقویـت نهادهـاي بـین    هاي بـزرگ و  میان قدرت
گیـري   هـاي پـس از جنـگ جهـانی دوم، جهـان شـاهد شـکل        سـال . دنگیري کن موضع
هـاي   هاي سیاسی بر مبناي ایدئولوژي بود، چنانچه قرن بیستم را قرن ایـدئولوژي  بلوك

دوران همانند سـایر کشـورهاي بـزرگ،    این  در .)Huntington, 1993, p. 7( بزرگ نامیدند
در این مقطع هند تالش  .حاکم بود رویکردي ایدئولوژیک بر سیاست خارجی آن کشور

در آن در واقـع   .)Worldpolicy.org.2011(کرد تا در قالب سیاست عدم تعهـد عمـل کنـد    
این  به عنوان مظهرعدم تعهد  جنبش برآیند نهروئیسم در سیاست خارجی هند دردوره 

خـط مشـی آن    و هاین دوره حزب کنگره در هند حـاکم بـود   در .مشهود استرویکرد 
از سیاسـت   کیسـینجر ارزیـابی   .شـد  مـی  تفسیر و چهارچوب نهروئیسم تعبیر درکشور 

خارجی هند در دوران جنگ سرد گویاي این نکتـه اسـت کـه در بخـش اعظـم دوران      
یا تنها نقش تماشـاگر را ایفـا کـرد    هاي امریکا در آس جنگ سرد، هند در مقابل سیاست

دومـین نگرشـی کـه بـر سیاسـت      در پسِ این سیاست و ). 246. ، ص1381کیسینجر، (
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تا  1990این نگرش طی یک دهه از سال  .بود لیسمنئولیبرا تفکر ،خارجی هند حاکم شد
این دوران اصـالحات اقتصـادي    در .میالدي وارد سیاست خارجی هند شد 2001سال 

 در دیگـر بیـان  به بودند؛ شدن  حال متحول هاي قدرت در هند در جریان و زآغادر هند 
کـه   لیسمپایه خط مشی نئولیبرا بر وشد حزب کنگره خارج  انحصار این دوره قدرت از

 و کسـب  هـاي بـزرگ   اتحـاد و ائـتالف بـا قـدرت    گرفـت و   اسـت قـرار   اقتصادمحور
ها از طریق سیاست درهـاي  آن .شد هاي اصلی سیاست جریان محور هاي برتر تکنولوژي

 هـاي  حل و براي حل ایـن اخـتالف   اختالفات سیاسی با کشورهاي همسایه خود را باز
بـه  . تلقـی کردنـد  مناسب  هاي همگرایی اقتصادي را یک بستر زمینه در سیاسی، حرکت
خـود را بـا پدیـده    ، سـطوح کـالن   درکردنـد  هـا تـالش    مجموع هندي همین دلیل در

سیاست نئولیبرال مبتنی بـر اتحـاد و    برگرفته ازنوع نگرش این  .شدن همراه کنند جهانی
  . شود هاي اقتصادي نیز می ائتالف در سیاست خارجی است که شامل بخش

زمـانی کـه حـزب     در ویـژه  به و 2001سال دوره جدید از ابتداي هزاره سوم و از 
هند نمایان  گیرد در سیاست خارجی دست می در قدرت را» بهاریتا جاناتا«گراي  راست

و  محور امنیتکشور گیري اصلی سیاست خارجی آن  جهت در این دوره جدید .شود می
هاي بزرگ وارد تعامل شود تا  کند با قدرت سعی می است و توجه به قدرت نظامی هند
در راسـتاي ایـن سیاسـت و    . جهان نقش بیشتري ایفـا کنـد   حدي که در مدیریت امور

هاي نظامی و دفاعی کشور مورد توجه قرار  زیرساخت محوري، بازسازي رویکرد امنیت
هـاي   بر اساس آمارهاي موجود در میان پنج کشور اول و عمدة واردکنندة سالح. گرفت

تنهایی واردکنندة هشت  پس از چین، کشور هند به 2003تا  1999هاي  متعارف طی سال
هنـد در  ن شرایطی در چنی .)Armtrade.sipri.org, 2004(درصد کل تسلیحات جهان است 

از قرار گرفته و به دنبال آن است تا اي  به یک قدرت هستهشدن و تبدیل  اي مسیر هسته
اي و  برتر با نقش فرامنطقهبه یک قدرت سیاسی  تدر شوراي امنیدائم طریق عضویت 

قدرت اقتصادي  بر حاکم جریان نئولیبرالِ تأثیر آن و تحت کنار در شود وجهانی تبدیل 
در این راستا و در فرایند  .اي تبدیل کند منطقهفراکشور را به یک قدرت بزرگ  هند، این
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 تحوالت سیاسـت خـارجی هنـد تأثیرگـذار     تغییر و بر متعدديعوامل گذاري،  سیاست
سیاسـت  رویکـرد  نتیجه گرفت کـه  گونه  توان این گفته می با لحاظ وضعیت پیش. است

) پراگماتیسم سیاسی(گرایی  عملوعی ن حالت ایدئولوژیک خارج شده و ازهند خارجی 
توانـد در معـادالت    بر این اساس ایـران نمـی  . شود میدنبال در رفتار خارجی آن کشور 

عنوان یک هاي گذشته و به  که در قالبهند انتظار داشته باشد  ازاي  اي و فرامنطقه منطقه
ویـژه   بـه عمل کند و در رفتار خارجی عدم تعهد  عضو مؤثر جنبش کشور جهان سوم و

همچـون مسـائل و موضـوعات    (الملـل   در موضوعات و مسائل جهـانی و امنیـت بـین   
چهارچوب محورهـاي   بلکه این حمایت تنها در، حمایت کند ایرانموضع  از) اي هسته

شـرایط   درو روابـط ایـران و هنـد     در بررسـی . خواهد داشتتحقق امکان نئورئالیسم 
 هـاي متقابـل   شور نسبت به یکدیگر و ارزیابیالزم است به نوع نگاه و فهم دو ککنونی 

  . توجه داشت
گـذاران هنـد از جمهـوري     نوع و ماهیت تعامالت دو کشور، و ارزیـابی سیاسـت  

  : هاي ذیل است اسالمی ایران داراي ویژگی
v شود؛ حسوب میایران کشوري با موقعیت ژئواستراتژیک م  
v در معـادالت امنیـت    اسـت و آسـیاي غربـی    اي در ایران یک قدرت مهم منطقه
  کننده دارد؛ اي جایگاهی مهم و تعیین منطقه
v  و بـا توجـه بـه نیـاز هنـد بـه منـابع         اسـت  منابع غنی نفت و گـاز داراي ایران
  اي است؛ هاي پاك، موضوع انرژي در دیپلماسی دو کشور داراي جایگاه ویژه انرژي
v تعـامالت دو و  بـوده و ایـن مؤلفـه در    جهـان اسـالم    نفوذ دري بـا ایران کشور

  تواند ایفاي نقش کند؛ چندجانبه می
v رغـم وجـود نظـام     بوده و بـه  ایران کشوري شیعه با عالئق مذهبی خاص خود
نـوعی از   و نظـامی ایـدئولوژیک،   گـرا  آرمـان  يبـه عنـوان کشـور   ساالري دینـی،   مردم
بـوده و عنصـر ایـدئولوژي در    خـارجی ایـن کشـور حـاکم      بـر سیاسـت  گرایـی   آرمان
  ؛استکننده  هاي سیاست خارجی این کشور، عنصري تعیین يگیر جهت
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v  از دید ایران قدرتی استکباري اسـت و در شـرایط کنـونی داراي تضـاد     امریکا
  . داند صم میاخي مترا کشورآنتاگونیستی با جمهوري اسالمی ایران بوده و ایران نیز آن 

اسالمی ایران بر  هاي جمهوري ها و سیاست گیري نقطه مقابل و در تحلیل جهت در
تـوان نتیجـه گرفـت کـه ارزیـابی و فهـم نخبگـان و         اساس متدلوژي تحلیل رونـد مـی  

  : هاي ذیل است شامل مؤلفهبه هندوستان نسبت ایران دولتمردان 
v  ،این شود و  می بندي طبقهکشورهاي شرقی   مجموعهدر هند از لحاظ ژئوپلیتیک

دو کشور داراي این . کند مشترك ایجاد میویژگیِ شرقی بودن براي هر دو کشور، زمینه 
  ؛هستندنیز پیوندهاي فرهنگی مشترکی 

v در  و بـوده ایران، هند یکی از کشورهاي اصـلی جنـبش عـدم تعهـد      از دیدگاه
چهـارچوب  مسـائل خـاص، در    در هندوستان تابر آن است  انتظار هنوزنگاهی سنتی، 

  عمل کند؛جنبش عدم تعهد سیاست 
v  لذا  جمله کشورهاي جهان سوم است و ایران، هند ازاسالمی در نگاه جمهوري
المللی  اي نسبت به نظام سیاسی و اقتصادي بین طلبانه هاي تجدیدنظر دارد سیاست انتظار

  ؛داشته باشد
v المللـی هنـد در گذشـته نشـان داده کـه       ازدیدگاه ایران رفتارهاي سیاسی و بین

 شی نیز با منافع ملی ایران همسویی دارداین خط م پیش گرفته و سیاست مستقلی را در
  اي بوده است؛ هاي پایانی قرن بیستم داراي چرخش عمده اگرچه این سیاست در دهه

v  سـطح   گرایـی امریکـا در   جانبـه  هاي یک ایران و هند مخالف سیاستدو کشور
سیاست خارجی آنها محسوب احتمالی براي همسویی مؤثري جهان هستند و این عامل 

 ؛شود می
روابط ایران و هنـد   ،به قدرت رسید BGPکه حزب  2001سال  دردر این روند و 

 2003سـال   در. فـت محور ارتقـا یا  محور به امنیت اقتصاد یک گام به جلو برداشت و از
نامیدند تا جـایی  یکدیگر را شریک استراتژیک خود  ،دو کشورمنتشر و نو  اعالمیه دهلی

آغـاز شـد و   تمرینات نظـامی ایـران و هنـد     ،یانیهاین ب ازکه بر اساس توافقات حاصل 
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کشتی نظـامی  گرفتند؛ همچنین بندرعباس پهلو  چابهار و بندر هاي نظامی هند در کشتی
دو طرف ترتیب  دینب .یافتو به دنبال آن مانورهاي مشترك تحقق  شدهند  ایران وارد

یردریـایی و  که هند به بازسـازي تسـلیحات روسـی در ایـران از جملـه ز     کردند توافق 
 .هواپیماهاي میگ بپردازد

 هاي همکاري و همگرایی جمهوري اسالمی ایران و هندوستان عرصه. 3

هـاي همکـاري و    هـاي دیرینـه و تـاریخی، دو کشـور داراي عرصـه      با توجه به قرابـت 
  .شود ترین آنها اشاره می همگرایی متعدد و متنوعی هستند که به مهم

 الملل ساختار نظام بین تغییر: قطبی نفی جهان تک. 3- 1

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي و پایان یافتن جنگ سرد و افول نظام دوقطبی و نظم 
هاي همگرایی بیشتري  الملل، دو طرف زمینه جهانیِ حاصل از وضعیت جدید امنیت بین

دوران پس از پایان جنگ جهانی دوم و بروز تغییرات اساسی در ادبیـات امنیـت   . یافتند
ی، ضمن مطرح ساختن نوعی نگاه انتقادي نسبت به نظم موجـود و طـرح مسـائل    جهان

هـاي جدیـدي را    الملل، دیدگا جدید مبنی بر ضرورت و لزوم تغییر در ساختار نظام بین
در این راستا جمهوري اسالمی ایـران  . بندي نظم نوین جهانی مطرح ساخت براي شکل

ـ  ازنگري و سـاماندهی جدیـد معـادالت    و هند به عنوان یک قدرت نوظهور، خواستار ب
عالوه بر آن، هر دو کشور به نـوعی  . الملل شدند امنیت جهانی و ساختارهاي امنیتی بین

با این استدالل که آنچـه از  . قطبی اعالم کردند گیري جهان تک مخالفت خود را با شکل
جنـگ  دوران گذشته به جاي مانده میراث دوران نظم سنتی و قدیمی و شرایط پـس از  

هاي امنیتـی هـزاره سـوم، نظـم      ها و ضرورت جهانی دوم و نظام دوقطبی است و پدیده
در این روند جمهوري اسالمی ایران نسبت به نوع و مـدل  . کند خاص خود را طلب می

حق «هاي حاکم بر آن از جمله  مدیریت جهان و از جمله ساختار شوراي امنیت و رویه
نوان یک قدرت نوظهور همراه بـا برخـی کشـورها    اعتراض داشت و هند نیز به ع» وتو

وجود این نوع نگـاه نـزد   . همچون برزیل خواستار عضویت دائم در شوراي امنیت شد
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تواند زمینه مناسبی را براي همکاري و همگرایـی دو   نخبگان و دولتمردان دو کشور می
  .کشور فراهم سازد

  و فناوريهاي انرژي، ترانزیت  حوزه: هاي اقتصادي همکاري. 2-3
 تحت فشاراز سوي متحدان غربی خویش با تهران  خود روابطبه دلیل رغم آنکه هند  به

مربوط به انرژي  هاي بر پایه توافق تنها روابط خود با تهران را نهاما دهلی نو گرفته،  قرار
از سـوي دیگـر یکـی از     .نگـرد  ابعاد رشد جهانی خود مـی  ةکنند بلکه به عنوان حمایت

درت هژمون در هر عصري، کنتـرل منـابع، خطـوط و مسـیرهاي انتقـال      هاي ق شاخص
این موضوع در چهارچوب منافع و امنیت ملی هر دو کشور ایـران و هنـد   . انرژي است

با جمعیتی بالغ بر یـک  هندوستان گونه که در مقدمه اشاره شد،  همان. قابل تفسیر است
هـاي انـرژي    تـرین حـوزه   رمصرف، یکی از پرجمعیت جهانپ دومین کشورمیلیارد نفر، 

ایران ارتباط زیادي به ابعـاد   کارشناسان بر این اعتقادند که روابط هند و برخی از. است
آن  از فراتـر  گسترده هند براي آسیاي مرکزي و هدف و دستورکار هند دارد و ابرقدرتیِ

 .دارنـد تجاري  توسعه روابط انرژي و ایران و هند منافع روشنی در .قابل مالحظه است
گـاز   ةشـد  دومین ذخایر ثابـت  عظیم نفت و سومین ذخایر در اختیار داشتنبا توجه به 

ویژه در فناوري هوا و فضا و جهش  در ایران از یک سو و قدرت اقتصادي هند به جهان
افـزار آن کشـور    اي که حجم صادرات نرم علمی آن در عرصه فناوري اطالعات به گونه

دهد، روند روزافزون نیاز هند به منابع  ارد دالر را تشکیل میمیلی 25ساالنه رقمی حدود 
در این رابطه طـرح خـط   ). 79. ، ص1389القلم،  سریع(سازد  انرژي جدید را مطرح می

در این . هاي الزم را براي توسعه روابط دو کشور فراهم ساخته است لوله صلح، ظرفیت
آن بـه بازارهـاي جدیـد اسـت؛      ارسال ایران نگران استخراج هیدروکربن خود ومسیر، 

هاي دوران جنگ سرد،  ناشی از پایان سیاست(توسعه سریع اقتصادي هند در دهه اخیر 
همچنین رشد جمعیت و افزایش استانداردهاي ) کنار گذاردن تفکرات اقتصادي گذشته

 هنـد میـزان مصـرف انـرژي    . زندگی، روند فزایندة نیاز هند به انرژي را بـه دنبـال دارد  
بـه   2015شـود تـا سـال     بینی می هزار مگاوات است و پیش 115نون رقمی معادل اک هم



 1390فصلنامه مطالعات جهان؛ سال اول؛ شماره دوم؛ زمستان      166

هنـد  که  حالی در). 17. ، ص1385اقتصاد انرژي، (هزار مگاوات برسد  250رقمی معادل 
صراحت توسط  است و این موضوع بهدسترسی به این منابع  خواستار ،تشنه انرژي است

رغـم   بـه . )Khosla, 2008, p. 3(شـده اسـت   مقامات هندي بارهـا تکـرار و بـر آن تأکیـد     
، ایـن در  نـد اسـت  کُ روابط انـرژي بسـیار   دردو کشور منافع آنها، پیشرفت راستایی  هم

مجموعه واردات نفتی هند را شـامل   درصد از 5/7نفت خام ایران صرفاً  حالی است که
از  یمهم نصرآسیاي مرکزي به عنوان عمنطقه خاورمیانه و به البته مقامات هند . شود می

هاي  حوزه و به همین دلیل دننگر متنوع ساختن نیازهاي انرژي میبراي هاي خود  تالش
. شـود  دو عرصه مهم همکاري و همگرایی دو کشـور محسـوب مـی    ،انرژي و ترانزیت

توانـد   ایران بر این باور است که پروژه خط لوله صلح، ضمن تأمین منافع اقتصادي، می
قـاره را عمـق    قتصادي ایران، نفوذ سیاسی ایران در منطقه شبهدر چهارچوب دیپلماسی ا

ایـران  » سیاسـت محصورسـازي  «بخشد؛ ضمن اینکه از اثربخشـی رویکـرد امریکـا در    
بـه  دو کشور توافق کردنـد کـه    ،حوزه انرژي دراي  نامه طی توافق بر این اساس. بکاهد
 هـزار بشـکه نفـت در    100میلیون تن گاز مـایع و روزانـه   پنج سال  سال، هر 25مدت 
هندوسـتان   که ایـران و گیرد  شکل میشرایطی  تمام این موارد در. گیرد  هند قرار اختیار

ولـی   ،کنند میهاي نزدیک را درك  کرده و ضرورت همکاريپیدا به فهم مشترك دست 
معادله رابطه ایـران و هنـد   فضاي تعامالت و امریکا وارد  به بعد که متغیر 2005سال  از
رغم تأکیدهاي دو کشور بر گسترش  داده و بهسیاست خارجی هند تغییر جهت  ،شود می

مذاکرات طوالنی خط لوله انتقال گـاز ایـران بـه جنـوب      هاي همکاري، و تعمیق حوزه
 است کـه در همواره به دنبال آن  امریکا، همین دوران در .شده استغرب آسیا متوقف 

هـاي دو و   در عرصـه همکـاري   .ر کنـد ایران تجدیـدنظ هند، در مورد مناسبات خود با 
چندجانبه جمهوري اسالمی ایران و هند الزم است به رویکرد خارجی ایران نسبت بـه  

  .هندوستان اشاره شود
هاي مختلفی در سیاست خارجی  گفتماندوران پس از پیروزي انقالب اسالمی،  در

اختیـار   را درقـدرت   نسـل اول انقالبیـون  کـه   دورانایـن  در . ایران وجود داشته است
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زمانی که جریان نئولیبرال  هاي نهروئیسم حاکم بود ولی در هنوز جریان در هند ،داشتند
 .رسیدندبه قدرت  مداران عملگرا سیاستایران نیز  درقدرت را به دست گرفت، در هند 

صـحبت از   و شـده این دوره روابط اقتصـادي ایـران و هنـد وارد مرحلـه جدیـدي       در
و یا پروژه خـط لولـه   جنوب  اندازي کریدور شمال و ي بزرگ و راهقراردادهاي اقتصاد

 .شـود  نقطه عطف این مناسبات محسوب مـی  1993در واقع سال  .شود میمطرح صلح 
کسـی کـه خـط مشـی لیبـرال و       نهروئیسـم و ة به عنوان بازماند آقاي رائوپس از اینکه 

در ایـران نیـز رونـد     ،رسـد  دهد به قدرت مـی  آزادسازي اقتصادي در هند را ترویج می
  .سازندگی اتفاق افتاد

سال بر روي دنده چپ تـاریخ   50ها این است که  هندي تعبیردر آن سوي معادله، 
خوابیده بودند و به سوي شرق گرایش داشتند و اکنون تحولی اتفـاق افتـاده و فرصـتی    

در . ستپیش آمده تا روي دنده راست تاریخ قرار بگیرند که به معنی همکاري با غرب ا
باراك اوباما سیاست هویج را در قبال هند و سیاست چماق نقطه مقابل و در این روند، 
جمهوري امریکا در سـفر بـه هنـد بـا انتقـاد از       رئیس. کند را در قبال پاکستان دنبال می

 ، اعـالم نمـود کـه   منـاطق مـرزي خـود    مبارزه علیه تروریسـم در  استراتژي پاکستان در
شود، پیشرفت کرده اما این پیشرفت  نامیده می »گرایی سرطان افراط«ه آباد علیه آنچ اسالم

منفعت را از رابطـه   نهند کشوري است که بیشتری. به اندازه کافی سرعت نداشته است
آباد باثبات و پایدار باشد، این موضوع بیش از همه به نفع  برد و اگر اسالم با پاکستان می
سـفانه،  أمت انـد کـه   ات پاکستان بر ایـن اعتقـاد بـوده   در نقطه مقابل، مقام .دهلی نو است

اي پاکسـتان، مناقشـات کشـمیر،     جمله برنامـه هسـته   امریکا در رابطه با مسائل اصلی از
همـان رویکـرد سـنتی     ،قبال افغانستان یا موضع پاکستان در دهلی نوـ   آباد روابط اسالم

از ترکیبـی   حال حاضر درو موع مج در). strategicreview.org/1389( کند خود را دنبال می
هـا   گیـري  بر سیاست خارجی هند حاکم است که در این جهتخاص هاي  گیري جهت
مالحظات کشورهاي  ، طبیعی است کهباشدبین دو گزینه ویژه به انتخاب  هند ناچار اگر

  .نظرخواهد گرفت بزرگ و برتر را نسبت به ایران در
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  هندجانبه ایران، پاکستان و  روابط سه. 3-3
 منطقه که هـر از  در پایدار مذاکرات میان هند و پاکستان براي دستیابی به صلح و امنیت

چیـز   گیرد و به دنبال آن همه حوادث و رخدادهاي تروریستی قرار می گاهی تحت تأثیر
در . همواره دستور کاري دائمی در روابط دو کشور بوده اسـت  گردد، آغاز برمیبه نقطه 

 تـدریج تحـت فشـار قـرار     با تهران بـه  خود روابطواسطه که هند به رغم آن بهاین مسیر 
مربوط به انـرژي بلکـه بـه     هاي فقط بر پایه توافق گرفته، هند روابط خود با تهران را نه

آن است که از سوي  هند خواستار .نگرد ابعاد رشد جهانی خود می ةکنند عنوان حمایت
 لقی شود که جدا از رقابت امنیتی دشوارحال ظهور ت در دیگران به عنوان قدرت جهانیِ

  .استمهمی در منطقه داراي منافع امنیتی  ،خود با پاکستان

  اي امنیت منطقه. 4-3
روابط ایـران و  ، 2001در سال  BGPحزب گونه که اشاره شد با به قدرت رسیدن  همان
به . فتامحور ارتقا ی محور به امنیت اقتصادروابط و از  شاهد یک تحول اساسی بودهند 

ایران و هند یکدیگر را شریک  ،نو مابین دو کشور اعالمیه دهلی 2003سال  دردنبال آن 
تواند  هند میبه نظرمی رسد از دیدگاه جمهوري اسالمی ایران، . نامیدنداستراتژیک خود 

و مسـئله پرونـده   سـازي   بحـران غنـی   جدا از(متعدد و متنوع  از مسائل اي در مجموعه
و در صـورت تغییـر و    المللـی باشـد   مهم میان ایران و جامعه بین ۀطیک واس) اي هسته

 هماننـد  تواند از طریـق هنـد   می، این امر آشتی مجدد ایران و امریکا تحول در روابط و
   .سهیل شودت زدایی چین و امریکا ش پاکستان در تنشنف

هند  .نددا با این همه هندوستان همچنان ایران را شریکی قابل اعتماد براي خود می
خصـومت و   از یآنچنـان حجمـ   ،خـود اسـت   بـه دیـوار   با پاکستان که همسایه دیـوار 

باید این میان  در .کند که به کمک ایران در تأمین امنیت نیاز دارد توزي را تجربه می کینه
به صحنه رقابت هند و پاکستان تبـدیل  دانست که در عمل ی را متغیري میانج افغانستان

تواند به شکل مؤثري بر  اي هند و پاکستان در منطقه می زي منطقهو شکل و نوع باشده 
اوضـاع   بـر سـتان  تسلط پاکنسبت به ها  هندي. منافع و امنیت ملی ایران تأثیرگذار باشد
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تواند بهترین گزینـه   ایران میه، رفع این دغدغ نگرانند و برايسیاسی و امنیتی افغانستان 
  .افغانستان باشد در و اهداف آن کشور استراتژيتحقق  براي همراهی با هند در

  الملل تروریسم بین. 5-3
هـاي افراطـی و    ویژه اقدامات گـروه  افزایش تهدیدات امنیتیِ ناشی از پدیده تروریسم به

قاره هند، تهدیدهاي  تکفیري در منطقه آسیاي غربی و جنوب غرب آسیا و همچنین شبه
ت و ثبـات امنیتـی منطقـه محسـوب     مشترکی براي امنیت ملی دو کشور و همچنین امنی

نظامیـان   پیامدهاي زیانبار گسترش شبهدر مورد  تهران و دهلی نودر این راستا . شود می
 کشـور  دو هـر  .نگـران هسـتند   قطمناهمچنین سایر  جنوب آسیا و گراي سنی در اسالم

ویـژه در پاکسـتان    بـه فراسـوي آن   افغانسـتان و  نفوذ وهابیت در قدرت و ينگران احیا
ایـران و هنـد همسـو بـا      امنیتی مشترك، هايدامنه تهدید بدین جهت و به دلیل .ستنده

 را درخـویش  هـاي نظـامی    کمـک به افغانستان، طالبان ورود و تسلط روسیه طی دوره 
دربـاره   ایـران و هنـد   انعکاس نگرانی مشترك. دادند نیروهاي ائتالف شمال قرار اختیار

سبب شد که براي مقابله بـا  خاص،  فغانستان به طورا طورکلی و القاعده در تروریسم به
براي ایران  مشترك هند وي گروه کار، 2003در سال تروریسم تهدیدات ناشی از پدیده 

آنـان، ایـران و هنـد     تـالش با  همسو .ایجاد شودمقابله با حرکات تروریستی در منطقه 
ـ  ر و را در مقابله با قاچاق مواد مخد یگروه کاري مشترک ویـژه از پاکسـتان و    هاسـلحه ب

ایـران نگرانـی مشـترکی دربـاره نقـش گذشـته و حـال         هند و .افغانستان، ایجاد کردند
حال حاضر،  در .تأمین انواع کمک براي طالبان دارند تقویت اسالم وهابی و پاکستان در

 نفـوذ طالبـان در   و حضـور  نبرد با طالبان و نسبت به صداقت پاکستان در دو کشور هر
ایران به منظور جمهوري اسالمی طالبان، حاکمیت طی دوره . ان تردید دارندخاك پاکست

هــاي  همکـاري  ،افغانسـتان  شـده از سـوي پاکسـتان و    جلـوگیري از تهدیـدات تحمیـل   
هاي دو کشور در  از سوي دیگر، نگرانی .داشتاي را با دو کشور هند و روسیه  گسترده

رصـه، موضـوع را در قالـب یـک     هاي موجود در این ع مورد موضوع کشمیر و تعارض
مـذاکرات هنـد و   . )Fair, 2011, p. 105(چالش امنیتی دائمی و پایـدار نگـه داشـته اسـت    
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تاکنون به نتایج قابل توجهی نرسیده  ،پایدار پاکستان براي دستیابی به یک صلح و امنیت
نوان عنصر تواند به ع البته به لحاظ روابط نسبتاً مناسب ایران و پاکستان، ایران می. است

میانجی و یا در وضعیت وجود تنش میان هند و پاکستان، تحت عنوان مساعی جمیله و 
یا عنصر میانجی ایفاي نقش کند و این نیز حوزة خاصـی بـراي همکـاري و همگرایـی     

  .شود ایران و هند محسوب می

  پیمان شانگهاي: اي تعامالت و ساختارهاي فرامنطقه. 3- 6
ملکردي در سازمان شانگهاي که بـه عنـوان یـک سـازوکار     برآیند تحول ساختاري و ع

اي با هدف توسعۀ اعتمادسازي امنیتی بین کشـورهاي روسـیه، چـین، قزاقسـتان،      منطقه
سـازمان  «گیـري   تشکیل شـد، منجـر بـه شـکل     1996قرقیزستان و تاجیکستان در سال 

در حقیقــت بــا گســترش اهــداف و    . شــد 2001در ســال » همکــاري شــانگهاي 
هاي این گروه از اقدامات و مباحث امنیتـی بـه موضـوعات اقتصـادي و      ذاريگ سیاست
موجـب شـد تـا    » 5گروه شـانگهاي  «هاي سیاسی و عملکرد و موفقیت نسبی  همکاري

ضمن پذیرش ازبکستان به عنوان ششمین عضو، تأسیس سازمان همکاري شانگهاي بـه  
شانگهاي چـین اعـالم    در 2001اي به طور رسمی در اجالس  عنوان یک سازمان منطقه

 2005و سه کشور ایران، هند و پاکستان در سال  2004پذیرش مغولستان در سال . شود
به عنوان عضو ناظر، روند تکاملی و رو به گسترش این سـازمان را تسـریع و آن را بـه    

در ایـن  . الملل تبدیل سـاخت  اي در سطح نظام بین هاي منطقه یکی از پویاترین سازمان
جانبه  مالت سازنده و با مدل بازي برد ـ برد ایران و هند با توسعه روابط همه  مسیر، تعا

با سایر بازیگران اصلی حوزه آسیاي جنوب شرقی و برخی از کشورهاي مهـم آسـیاي   
 تر کند تواند کفه قدرت ایران و هند در چهارچوب سازمان مذکور را سنگین مرکزي می

)Freire, M., 2010, p. 23( .ــه منظــور تحقــق اهــداف  ســازمان هم کــاري شــانگهاي ب
هـاي متعـددي در چهـارچوب اهـداف و      شده در اساسنامه، اقدام به نهادسازي بینی پیش

براي مقابله با سه » اي ساختار ضدتروریستی منطقه«ساختار خود نمود و نهادهایی مانند 
را گرایـی   طلبـی و افـراط   نیروي اهریمنی مورد هدف سازمان یعنـی تروریسـم، جـدایی   
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نگـاه سـازنده و    رونـد، در ایـن  ). 76-77. ص ، ص1388گر کالجی،  کوزه(تأسیس کرد 
هاي این کشـور بـا همسـایگان خـود      چالش مسائل و هب مثبت وزیر خارجه جدید هند

مذاکرات میان دهلـی و کشـورهاي    پیشرفت و ویژه پاکستان و چین، در روند توسعه به
هـاي   برنامهو بوده  گذار بوتان تأثیر ، مالدیو وبنگالدش، سریالنکا، نپال همسایه همچون

اخیر با شتاب و  دوران منطقه جنوب آسیا و آسیاي غربی در سیاست خارجی دهلی در
رو بـا توسـعۀ سـازوکارهاي     ایـن  از ؛شـود  تحرك بیشتري نسبت بـه گذشـته دنبـال مـی    

ن شانگهاي شده در پیمان مذکور و نوع بازیگري هندوستان در این سازمان، پیما تعریف
هاي بالقوه الزم براي همگرایی جمهوري اسالمی ایران و هنـد را فـراهم    تواند زمینه می

  .سازد

 هاي تقابل و واگرایی ایران و هندوستان ترین عرصه عمده. 4

هـاي مختلـف داراي    اگرچه دو کشور ایران و هند بر اساس آنچه ارائه شـد، در حـوزه  
هـا   در برخی عرصـه هاي متفاوت  وجود دیدگاها دیدگاه و حتی منافع مشترك هستند ام

ایـران و هنـد   و تعامالت دوسـویه  هایی در سیاست خارجی  چالشوجود دهد  نشان می
  :شود ترین آنها پرداخته می هاي واگرایانه شده که به مهم سبب بروز برخی رقابت

 گرایی هند  تعامالت فزاینده غرب. 4- 1

سیاسی هند بر این نکته متمرکز است کـه تـا دو   گونه که گفته شد، تصور نخبگان  همان
 دوران پـس از دهه گذشته هندوستان خارج از دایره بلوك غرب عمل نموده و فضـاي  

 آفرینـی و  را بـراي نقـش   ظرفیـت جدیـدي  شکل باختن نظـام دوقطبـی،    جنگ سرد و
اکنون تحولی اتفـاق  ه، فراهم ساخت کشورگذشته براي آن  متفاوت از کنشگري فعاالنه و

؛ لذا بـا نگـاهی   همکاري با غرب استضرورت به معنی که افتاده و فرصتی پیش آمده 
، توسـعه و  هـاي سیاسـت خـارجی هنـد     اولویتمحور به غرب، از  گرایانه و امنیت واقع

برخی از کارشناسان بر این اعتقادند . جانبه با ایاالت متحده امریکاست تعمیق روابط همه
، یک حادثـه تروریسـتی   »اي یازده سپتامبر منطقه«امت که حوادث تروریستی بمبئی در ق
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کنند که تشـدید تـنش در روابـط     تر را دنبال می عادي نبوده و طراحان آن اهدافی بزرگ
وگو  ها پیش در گفت هند و پاکستان، تنها یکی از اجزاي آن است؛ اگرچه غرب از مدت
مقابله بـا بنیـادگرایی   با مقامات هندي سعی در تعریف منافع مشترکی بین دو طرف در 

اسالمی داشته و حوادثی از این نوع، کمک شایانی به تحریک هند در این زمینـه کـرده   
ترین مشکل غرب در خاورمیانه و در مقابله با گسترش  امریکا نیز با توجه به مهم. است
گرایی در منطقـه و در اختیـار نداشـتن نیـروي انسـانی مناسـب بـراي مقابلـه بـا           اسالم

هاي میدانی که به شکلی آشکار خود را در صحنه افغانستان و عراق نشان داده،  درگیري
هـا   اي است که با لحاظ شرایط فوق هند در رأس اولویت پیمانان منطقه در پی یافتن هم

زاهـدي  (خواهد بود که هم از انگیزه الزم و هم از نیروي انسانی کافی برخوردار است 
هندوسـتان   تمایالت شدید گیري و راستا جهتین در ا). 69-72. ص ، ص1386موحد، 

هم در سـطوح کـالن و    آنالملل  ورود به معادالت امنیت بین در عزم جدي آن کشور و
 دولـت هنـد در  رقم زد که هدف استراتژیک، وضعیتی را  به عنوان یک برنامه وجهانی 

یـاالت  اتحـاد بـا ا   عـدم همکـاري و   صدد خاتمه دادن به سیاست پیشین خود مبتنی بر
سابقه با واشنگتن  حقیقت بی هاي استراتژیک مستحکم و در متحده و برقراري همکاري

موقعیـت  به واسطه اتحاد با هنـد بـه لحـاظ    نیز ایاالت متحده  برآمده و در نقطه مقابل،
، هند به منافع محدودي که مقابل دراستقرار یابد و آسیا هند در این قاره، در استراتژیک 

از . یابد دست می ،مشکوك است برانگیز و سؤال برخی دیگر امحسوس وبرخی از آنها ن
گیري از تـوان صـنایع    اي و بهره دسترسی هند به فناوري هستهتوان  جمله این منافع می

طـرح   نقش احتمالی هنـد در در ازاي آن  و، آن ۀپیشرفت فناورينظامی ایاالت متحده و 
، نـام  خاورمیانهویژه در منطقه  جهانی بهمعادالت امنیتی مجدد  دهی واشنگتن براي شکل

  .برد
افزارهـاي   نـرم تولیـد  مبتنی بر  هاي عملیاتیِ عد اقتصادي، رشد و توسعه برنامهب در
و مراکز مخابراتی و انتقال آن از امریکا به هند به بهترین نحـوي حاصـل آمـده     پیشرفته
در هند به اندازه کافی  هند ممکن است به این نتیجه برسد که منافع ایاالت متحده .است
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امریکا مهم اسـت کـه    قوي و فزاینده است و هند به اندازه کافی براي استراتژي آسیاییِ
بـه لحـاظ   . اي ادامـه دهـد   گونه پیامد و نتیجـه  تواند به این مسیر بدون هیچ دهلی نو می

به روند تبدیل هنـد بـه قـدرت جهـانی در قـرن       اعالم کردهسیاسی نیز، ایاالت متحده 
این راستا ایاالت متحده با وعده و وعید بـه حمایـت    در .کمک خواهد کردویکم  یستب

کسب جایگاه ثابت در شوراي امنیت سازمان ملل متحد حتی بـدون  براي از تالش هند 
بـه نحـو    نیـز  روابط نظامی دو کشـور از سوي دیگر  .اقدام کندبرخورداري از حق وتو 

آن تحت عنـوان   که از يبرانگیز ین حال بحثع در قالب موافقت گسترده و مطلوبی در
بـه   2005ژوئـن   28 درشـود،   مـی ایاالت متحده یاد  ساختار جدید روابط دفاعی هند و
طـرفین متعهـد بـه همکـاري بـا       ،این قرارداد طبق .امضاي وزراي دفاع دو کشور رسید

ـ  شـدند  طرفین متعهد  ،عالوه بر این .عملیات چندملیتی شدند در یکدیگر  ت وبـه تقوی
هـاي   جهت افزایش امنیت و مبـارزه بـا گسـترش سـالح     استحکام توان نظامی خود در

استراتژي دفاعی و تبادالت  در موردهمچنین گفتمانی  دو کشور .بپردازند جمعی کشتار
همچنین الزم است به ایـن نکتـه اشـاره شـود کـه       .اطالعاتی با یکدیگر خواهند داشت

ولیت بیشـتري  سـئ می است تا بتوانـد م ئمی داوجوي شریک نظا ارتش امریکا در جست
؛ لـذا  )fpif.org, 2005( آسـیا بـر عهـده گیـرد     مـدت خـود در   براي انجام عملیـات کوتـاه  

گونه که اشاره شد در این روند و با توسعه و تعمیـق روابـط دو کشـور، احتمـاالً      همان
 جموعـه از المللـی در یـک م   جامعه بـین  میان ایران و یواسطه مهم تواند هندوستان می

کـه  از سوي دیگر امریکا بر این اعتقـاد اسـت   . باشد )سازي بحران غنی جدا از( مسائل
گرچـه هنـد بـه عنـوان یـک      . اسـت  خطـر  روابط ایران و هند براي منـافع امریکـا بـی   

کننده عمده انرژي به طور مسلم در پی تأمین منابع بادوام و همیشگی است امـا   مصرف
و نقطـه نقـض آن در ایـن     نـاقص اسـت   ن ایـران و هنـد  بعدي میا تک ةاین روابط ویژ

هاي خاص و در حالت انتخاب میان ایران یا امریکـا،   واقعیت نهفته که هند در وضعیت
گزینه دوم را انتخاب کند و در مسائل استراتزیک و در مثلث ایران ـ هند ـ امریکـا، در    

ا با سیاست امریکا عمل راست اي، هندوستان هم ویژه در پرونده هسته اغلب موضوعات به
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اي ایـران در   کما اینکه در جریان پرونـده هسـته  ) Shenne, 2010, pp. 341-363(کرده است 
 و 2005نخست به قطعنامه سپتامبر : دادهند دو رأي علیه ایران المللی انرژي،  آژانس بین

 آرا از این .2006فوریه  سپس براي ارجاع پرونده ایران به شوراي امنیت سازمان ملل در
جلـب توجـه    کـه از تـالش هنـد در   را سازان امریکـایی   جهات بسیاري خشم سیاست

گرچـه مقامـات هنـدي و     .کـاهش داده اسـت   ،همزمان تهران و واشنگتن تردید داشتند
اند، هند دریافـت کـه کوتـاهی و     امریکایی سیاست خارجی مستقل هند را تصدیق کرده

در شـوراي امنیـت سـازمان ملـل، معاملـه      حمایت از اقدامات مخالف ایـران   در قصور
هندوسـتان از سـال   همچنـین  . افکنـد  اي ارزشمند امریکا و هند را به مخاطره مـی  هسته
ها علیه ایران بـه تصـویب رسـید، تعهـد خـود را بـه        ترین تحریم میالدي که تازه 2006

 هـا بـر  بار) ماننـد مسـکو و پکـن   ه( البته دهلی نـو  .ها اعالم کرد پایبندي به این تحریم
 ایـران نیـز  . اي ایران تأکید کرده است متوقف کردن برنامه هسته در ثمري این راهکار بی
، از قطعنامـه   1998سـال   در اي هند حمایت نکـرده و  گاه از برنامه تسلیحاتی هسته هیچ

 ایران تاکنون بارهـا از  .کردپشتیبانی اي دهلی نو  شوراي امنیت علیه آزمایش بمب هسته
اکنون  .اي بپیوندند آباد خواسته که به معاهده منع تکثیر تسلیحات هسته الماس دهلی نو و

هنـد در   چـرا هـا کـه    یافتن پاسخ براي این پرسـش  ،توجه به توضیحاتی که ارائه شد با
کنـد   هند در سیاست خارجی خـود سـعی مـی    چراو  شوراي حکام علیه ایران رأي داد

هـاي   نگاه هنـد بـه سـوي قـدرت     ر نیست،، چندان دشواایران ترجیح دهد امریکا را بر
و علت اینکه هند کشورهایی همچون  اي است هاي منطقه بزرگ بیشتر از نگاه به قدرت

داند نسبت بـه ایـران    که رقیب خود میرا حتی چین  انگلیس، فرانسه، امریکا، روسیه و
ایران از  مقابل باید پرسید چرا انتظارات در ، کار دشواري نخواهد بود ودهد اولویت می

  هند ثابت مانده است؟ 
به ایران داشته تغییـر کـرده    نگرشی که این کشور هند و در واقع رویکرد حاکم بر

بـه همـین دلیـل وقتـی تغییراتـی در سیاسـت        .ولی نگاه ایران به هند ثابت مانده است
 غیرمنتظـره ایـران  این اتفاقات بـراي  در ظاهر افتد  خارجی هند نسبت به ایران اتفاق می
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حالی است کـه   این در. هند ثابت مانده است زیرا هنوز انتظارات ایران ازکند  جلوه می
 شـود  تعیین می محور پایه اصل منافع سیال و بر گیري سیاست خارجی هند اکنون جهت

بر اساس امنیت و منافع ملـی  هرکجا منافع هند ایجاب کند  و این کامالً بدیهی است که
اي ایـران مطـرح    هـاي هسـته   لیل وقتـی بحـث فعالیـت   به همین د. حرکت کندخویش 

 المللی داوطلبانه است و موضع رسمی هند این است که پیوستن به مقررات بین ،شود می
آور  اجـراي ایـن مقـررات الـزام     ،المللی پیوسته اکنون که ایران داوطلبانه به مقررات بین

صراحت اعـالم   یا حتی بهکند و  هند رأي علیه ایران را توجیه می ،به همین روش. است
آمیـز اسـت ولـی     اي ایـران صـلح   داند فعالیت هسته کنند که هند با توجه به اینکه می می

مسـائل   آنهـا در مـورد  . اي جدیدي وارد عرصه منطقـه شـود   تمایلی ندارد قدرت هسته
ایـران را   هسـتند و  یـک کشـور   اسرائیل براي ما  گویند که ایران و اسرائیل میاي  هسته
  .هند را فقط براي هند بخواهد خواهیم و انتظار داریم ایران نیز یران میبراي ا

  گسترش حوزه نفوذ اسرائیل. 2-4
ویـژه جریـان    ویژه در فضـاي ژئواسـتراتژیک خاورمیانـه بـه     اي به معادالت امنیت منطقه

سـو و رقابـت فشـرده و تضـاد      گیري و رشد بیداري اسالمی و بهار عربـی ازیـک   شکل
یران و اسرائیل، وضعیتی را رقم زده که هر دو کشور ایران و هند، روابط و آنتاگونیستی ا

اي را با دقت کامل رصد  اي و فرامنطقه تعامالت دو و چندجانبه با سایر بازیگران منطقه
ها، براي دیگري حساس و مهم تلقی  کنند و هرگونه ارتباط و انعقاد پیمان با سایر دولت

  . شود
آن ) 1950(ل پس از اعالم تأسیس رژیم اشـغالگر قـدس   اگرچه هندوستان دو سا

رژیم را مورد شناسایی قرار داد اما آغاز روابط رسمی و دیپلماتیک هند و اسـرائیل بـه   
گـردد و   دوران پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي و سـقوط نظـام دوقطبـی برمـی    

ملــی، هـاي   ایـن ناشـی از پیـروي هنــد از سیاسـت عـدم تعهـد و حمایــت از جنـبش       
بخـش   خواه و از جملـه بـه رسـمیت شـناختن جنـبش آزادي      ضداستعماري و یا آزادي

اما با پایان یافتن جنگ سـرد و تغییـر رویکـرد و     .)Ginat, 2004, pp. 191-4(فلسطین بود 
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سیاست خارجی هند این روابـط در شـکل جدیـد و بـه صـورت رسـمی و علنـی در        
ه در گذشـته مقامـات دو کشـور تعـامالت     تر رو به تزایـد نهـاد، اگرچـ    مقیاسی گسترده

  : پنهانی و محدودي را تجربه کرده بودند که سرفصل آن عبارت است از
v  رئیس وقت ستاد مشترك ارتش اسرائیل به هنـد در  ژنرال شالیتسفر مخفیانه ،

  هاي دفاعی و امنیتی؛ و مذاکره با همتایان هندي خود در موضوع همکاري 1963سال 
v درجریان جنگ هند وچین؛ 1962اسرائیل به هند در سال  هاي ارسال کمک  
v درجنگ هند وپاکستان؛ 1969هاي اسرائیل به هند در سال  مساعدت  
v در جریـان جنـگ    1967هاي تسلیحاتی هند به اسـرائیل در سـال    ارسال کمک

  اعراب و اسرائیل؛
v    ت و تعـامال  1980آغاز روابط اطالعاتی سرویس اطالعاتی دو کشـور از سـال

اگرچـه ایـن نـوع    ). Pant, 2004, pp. 63-5(پنهانی و تبادل اطالعات بین هنـد و اسـرائیل   
تأثیرات امنیتی مترتب بر آن بـراي ایـران و اسـرائیل از حساسـیت خاصـی       تعامالت و

توان کشـوري را   هاي امنیتی نمی ویژه در انعقاد پیمان ها به برخوردار است اما در انتخاب
توان به هنـد از ایـن بابـت خـرده      ممکن محروم ساخت و لذا نمی هاي از انتخاب بدیل

گرفت، چراکه هر کشور در تعامالت داخلی و خارجی خویش بر اساس منـافع ملـی و   
  . گیرد ها و تهدیدات امنیتی خود تصمیم می ها، آسیب ارزیابی از فرصت

نـد و  هاي نظـامی و اطالعـاتی ه   ، همکاري1980در تداوم این تعامالت و در دهه 
اي که حتی گفته شده طرح مشترك دو  تري را در بر گرفت به گونه اسرائیل دامنه وسیع

اي پاکستان مطرح شد ولی بـه علـت بـیم هنـد از      کشور براي حمله به تأسیسات هسته
 .Blechman, 2009, p(جویانۀ پاکستان، این طرح کنار گذاشته شـد   اقدام احتمالی و تالفی

که از روسـیه بـه   را ار آن است که روابط مهم خود با اسرائیل هند همچنین خواست). 34
همکـاري  . کننده تسلیحاتی آن پیشی گرفتـه اسـت، حفـظ کنـد     تأمین ترین عنوان بزرگ

که روابط رسمی میان آنها بهبود یافت، توسعه یافته  1992دفاعی میان هند و اسرائیل از 
اي تسلیحاتی و آمـوزش نظـامی   ه سیستم زیادي از ها فروش مقادیر این همکاري. است



 177     هاي تعامل و تقابل حوزه: سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران و هند

شود  میرا شامل و دیدار مقامات عالی دو کشور هاي دفاعی  همکاري، همچنین گسترده
دیدار طی رژیم صهیونیستی سابق  وزیر آریل شارون نخستتوان به دیدار رسمی  که می

 شـرق آسـیا و   براي نفـوذ در اسرائیل رژیم اگرچه . اشاره کردروزه از هند چهاررسمی 
اوضـاع را  ، ایـن منطقـه حسـاس    در ریزي کرده امـا حضـور   برنامه ها وس هند سالاقیان

  .ترخواهد ساخت پیچیده

  دار حاکمیت هند با مسلمانان تعامالت جهت: مسئله کشمیر. 3-4
 ظور جلب نظر کشورهاي مسلمان همچنین به منظور جلـوگیري از نهاي هند به م تالش
وضـع خـود در کشـمیر، همـه کشـورهاي      هاي پاکستان براي ایجاد حمایـت از م  تالش

تولد کشـور پاکسـتان، چالشـی    «کارشناسان بر این اعتقادند که . شد اسالمی را شامل می
آید زیرا بار مشکل جمعیت مسلمان در هنـد را کـه حـدود صـد      براي هند به شمار می

 میلیون نفرشان پس از جدایی از پاکستان از سرزمین مادري، در کشور باقی ماندنـد، بـر  
شد که  سرزمینی جدایی به منجر تنها دوش دهلی نو نهاد زیرا جدایی پاکستان از هند نه

شد، بلکه به فرضیه در عـذاب بـودن    شان محسوب می از نظر رهبران هند میراث پدري
شود که خطر بروز کشمکش داخلی را  مسلمان هندي همچون بمب ساعتی نگریسته می

در صدد است  امروزه هندرسد  به نظر می). 249. ، ص1381کیسینجر، (سازد  مطرح می
کشـورهاي   هـاي موجـود در   از پتانسـیل  چهارچوب حل بحران خطرناك کشـمیر  در تا

مشـکل کشـمیر را    ،منافع زودگذر از عاقالنه و به دور برداري کند و اسالمی منطقه بهره
ـ   . حل کند و مصالح درازمدت خود را لحاظ نماید  سـر  ردعواي میان هنـد و پاکسـتان ب

بسـیاري بـر نگـاه     اندازةکشمیر و طرح این موضوع در محافل سیاست داخلی ایران تا 
  .ه استدهلی نو بر تهران تأثیرگذار بود

  گیري نتیجه
هـاي خـاص    با توجه به موقعیت ویژه جمهـوري اسـالمی ایـران در منطقـه و ظرفیـت     

اي،  منطقـه  اقتصادي، سیاسی، فرهنگـی، و امنیتـی و جایگـاه ایـن کشـور در معـادالت      
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توانـد نقشـی اسـتراتژیک در     کارشناسان بر این اعتقادند که جمهوري اسالمی ایران مـی 
الملل و اقتصاد سیاسی تجـارت و ترانزیـت انـرژي در     ساختار نوین اقتصاد سیاسی بین

این موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی به نوبه خود . منطقه و نیز جهان ایفا کند
اي و نیز جهانی در عرصـه تولیـد و    هاي قدرت منطقه ان را به یکی از قطبتواند ایر می

گیري ایده  در این راستا شکل. (Matutinovie, 2009, pp. 61-88) نیز انتقال انرژي تبدیل کند
احداث خط لوله صلح در مسیر ایران، پاکستان و هنـد از سـوي ایـران در اوایـل دهـه      

اي جمهوري اسالمی ایران  و توسعه همکاري منطقهگام بزرگی در راستاي ایجاد  1380
الملل و نیز تأمین منافع ملی کشور در این منطقه  در جهت نظریه همگرایی در روابط بین

هـاي بـزرگ انـرژي در     شود، زیرا ایران به عنوان یکـی از تولیدکننـده   از جهان تلقی می
هـاي   سـعه همکـاري  جهان فرصت خوبی براي برخورداري از این ابزار را در جهت تو

که اتصـال خـط لولـه گـاز ایـران بـه        المللی و با همسایگان در اختیار دارد؛ تاجایی بین
الیه شرق  پاکستان و هند و در ادامه تا شرق آسیا و رسیدن به چین و در نهایت در منتهی

گیري از ابزار کارآمدي بـه نـام    تواند بازارهاي هدف را در دست گیرد و با بهره دنیا، می
دیپلماسی اقتصادي، ضمن تأمین منابع مالی در مسیر رشد و توسعه بر اسـاس آنچـه در   

جمهوري اسالمی ایران آمـده اسـت، عمـق اسـتراتژیک خـود را       1404انداز  سند چشم
  . گسترش دهد

از سوي دیگر حضور هدفمند، منطقی و فعاالنۀ ایران در سازوکار پیمان شـانگهاي  
پیمان و تالش براي ارتقاي سطح عضویت و ورود بـه   و عبور از وضعیت ناظر در این

آن سازمان به عنوان عضو رسمی این پیمان سیاسی، اقتصـادي و امنیتـی و در کنـار آن    
تواند زیربناي اولیـه بـراي    جانبه با اعضاي پیمان شانگهاي می هاي همه توسعه همکاري

گیري جامعۀ امن از  هاي اولیه شکل اي و زیر ساخت توسعه همکاري و همگرایی منطقه
گرا را فراهم سازد؛ اگرچه در ایـن فراینـد مسـائل و موضـوعاتی      نوع جوامع امن کثرت

ها، سیاست امریکا در راستاي محصورسـازي ایـران و همچنـین روابـط      همچون تحریم
هاي قدرتمنـد صهیونیسـم    رسمی و رو به تزاید هند با امریکا و اسرائیل و نفوذ البیست



 179     هاي تعامل و تقابل حوزه: سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران و هند

برخی نقاط ضعف دستگاه دیپلماسی ایران، از موانع اصلی ایـن رونـد    در هند، در کنار
هـاي امنیتـی و مقابلـه بـا      شوند؛ با این وجود موضوع انـرژي و همکـاري   محسوب می
هـا را در اختیـار دو    هاي الزم براي تداوم و تعمیق همکاري الملل پتانسیل تروریسم بین

  . گذارد طرف می
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