
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هایروابطایرانوهندهاومحدودیتظرفیت
 ام البنین توحیدی

چکیده
 تحوالت روابط دو کشور هند و ایران به ویژه از ابتدای هزاره جدید، متأثر از عوامل مختلفی بوده است؛

گسترش  "و دهلی ن "و  "تهران  "عواملی که در حوزه هایی مناسبات دوجانبه را در پی دو اعالمیه مهم 
 اند. است و در حوزه های دیگری آن را با محدودیت هایی مواجه ساخته  و تعمیق بخشیده

های اقتصادی، انرژی و فرهنگی،  توان در زمینه مهمترین بسترهای همکاری میان ایران و هند را می
 امنیتی و دفاعی و نه لزوماً سیاسی تقسیم بندی کرد.

کنند. در  ه عنوان متغییر اصلی محدود ساز روابط دو کشور نقش ایفاء میاز سوی دیگر، بازیگران ثالث، ب
این میان ایاالت متحده و اسرائیل به عنوان دو دشمن ایران، همواره از هیچ تالشی برای تحت فشار قرار 

ال اند. دقت در روابط دو کشور در س دادن سایر کشورها به منظور برقراری روابط با ایران، فرو گذار نکرده
های اخیر، حاکی از این است که این متغییرها همواره بر روابط ایران و هند چه از نظر کمی و چه از نظر 

 شود.  کیفی تأثیر منفی بر جای گذارده است. در این مقاله به طور مفصل به این ابعاد پرداخته می

کلیدواژها
 انرژی، آیران، آمریکا، تجارت، تعامل دفاعی، هند



 

 

156 

درآمد

ط ایران و هند در سال های اخیر تحوالت رواب

مهمی را به خود دیدده اسدت. ایدن تحدوالت     

متأثر از عوامل مختلفی بدوده اسدت. در واقد     

طیفی از عوامل همچون امنیت انرژی، روابدط  

ای ایدران،   ایاالت متحده، برنامه هسته –هند 

در این سال ها بر روندد  تحوالت در افغانستان 

گذارده اند. ایدن عوامدل   روابط دو کشور تأثیر 

از یک سو ظرفیت های جدیدی در روابدط دو  

کشور پدید آورده اند و از دیگدر سدو آن را بدا    

 محدودیت هایی مواجه ساخته است.

با توجه به اهمیت روزافزون ایدن روابدط ، در   

این مقاله برآنیم تا ظرفیدت هدا و محددودیت    

هند را مورد بررسی قدرار   –های روابط ایران 

. در این راستا، در ابتدا بده طدور بسدیار    دهیم

 مختصر به سابقه روابط دو کشور می پردازیم.



پیشینهروابطایرانوهند

در ، 1950در  مددار  روابددط ایددران و هنددد  

فاصله کوتاهی پس از اسدتقالل هندد، برقدرار    

دهلی نو و تهران یک پیمان دوستی که شد و 

ه میان دو کشور نامید« صلح و دوستی ابدی»

شد را امضا کردند. این سدند دو طدرر را بده    

ایجاد روابط دوستانه متعهدد کدرد؛ لدیکن، در    

عمل هریدک از دو دولدت ایدران و هندد وارد     

ائتالر های مخالف دوران جنگ سرد شدند و 

 توسعه مناسبات دو جانبه را متوقف نمود. امر این

ایددران، دردوران محمددد راددا شدداه، از طریددق 

که بعدا سازمان « ) بغدادپیمان »مشارکت در 

پیمان مرکزی، سدنتو ندام گرفدتن مناسدبات     

نزدیکی را با ایاالت متحده و پاکستان برقدرار  

 1971و  1965کددرد. در طددول جنددگ هددای 

میان هند و پاکستان، ایدران بدرای پاکسدتان    

کمکهای نظدامی مهمدی را فدراهم نمدود. در     

عمددق » واقدد  ایددران در آن دوران بخشددی از 

پاکستان به شمار می آمد. جدواهر  « یدراهبر

لعل نهرو چنین ائتالفهایی را بده عندوان یدک    

مددورد  "رهیافددت اشددتباه، خکرنددار و مضددر"

جندبش عددم   » و بجدای آن از  1قرارداد انتقاد

اسدت کده    دفاع کرد. البته الزم به ذکر« تعهد

رغم این بیزاری از ائدتالر بدا ابرقددرتها،     علی

جمدداهیر  هنددد روابددط نزدیکددی را بددا اتحدداد 

این کشور  ؛ به گونه ای کهشوروی برقرار کرد

مین کننده تسلیحات نظامی هندد  أبه اولین ت

 تبدیل گردید.

بهبدود قابدل تدوجهی در     ،تا پایان جنگ سرد

در دوران پس از روابط دو کشور حاصل نشد. 

مهمترین حدواد  تداری     یکی ازجنگ سرد، 

« ناراسدیمها رائدو  »روابط ایران و هند، دیددار  

بود.  1993نخست وزیر هند از ایران در سال 
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رائو اولین نخست وزیر هند بدود کده پدس از    

انقالب اسدالمی از ایدران دیددار کدرد، و ایدن      

، دیدار رسمی او از سوی هاشدمی رفسدنجانی  

یدک   عندوان  بده  رئیس جمهوری وقت ایدران، 

نیدز   1995نقکه عکف تفسیر شدد. در سدال   

را از هاشمی رفسدنجانی یدک دیددار متقابدل     

هند انجام داد. در حالیکه دیدارهای مقامدات  

هددم  1995بلندپایدده دو طددرر پددس از سددال 

دیددارهایی کده بدرای تعیدین و      -ادامه یافدت 

تحکیم حدود مناسبات و مناف  اقتصدادی دو  

طرر در بخشدهای مهدم فندی و تکنولوژیدک     

دیددار رسدمی در سدکح     –بسیار مدوثر بدود   

در ایدن  صورت نگرفت و  2001تا سال  نارس

نخسدت  « پدایی چاتال بیهاری وا»سال بود که 

وزیر هند از تهران دیدار کرد. نقکه اوج دیدار 

، صدور اعالمیده تهدران بدود کده     2001سال 

ریدیس  « محمدد خداتمی  »پدایی و  چتوسط وا

جمهوری ایران به امضا رسید. اعالمیه تهدران  

در واق  پایه و بنیانی متشکل از مجموعده ای  

شددامل  –ت راهبددردی گسددترده از مواددوعا

ایران و  روابطرا برای  –همکاری های دفاعی 

 2هند طراحی نمود.

خداتمی   آقدای   2003دو سال بعد، در ژانویه 

مهمدان  » به دهلی نو سفر کدرد و بده عندوان    

هنددد  اسددتقاللدر جشددن هددای روز « ویددژه

بددرای  اًایددن تشددریفات عمومدد شددرکت نمددود.

مهمترین شخصیت ها برگدزار مدی گدردد.در    

ین دیدار، طرفین، توافقنامه دهلی نو را امضا ا

کردند که هم از نظر زمان امضا و هدم از نظدر   

مفاد آن از اهمیدت ویدژه ای برخدوردار بدود.     

استقبال با شکوه و کم نظیر هندد از خداتمی،   

حضدور نظدامی   گسدترش  آن هم همزمان بدا  

در تددارر   –ایاالت متحده در خلیج فدار   

و نیددز  -عددرا بددرای جنددگ دوم آمریکددا بددا  

گسترش بی سابقه کمدی و کیفدی مناسدبات    

نظامی ایاالت متحدده و هندد، نشدان دهندده     

ران اید با  خود برای روابطهند اهمیتی بود که 

البتده بده دلیدل    « اعالمیه دهلی نو. »شد لئقا

مفاد و محتوایش نیز حائز اهمیت فراوان بود. 

این « اعالمیه تهران»با تاکید بر گسترش مفاد

دو دولت را برای تعمیدق سدکح    ،جدیدتوافق 

 دفداعی همکاری ها  از جمله همکداری هدای   

 3بیشتر متعهد نمود.

تحوالت روابط دو کشدور بده ویدژه از ابتددای     

هزاره جدید، متدأثر از عوامدل مختلفدی بدوده     

است؛ عواملی کده در حدوزه هدایی مناسدبات     

دوجانبه را گسترش و تعمیق بخشدیده اندد و   

آن را بددا محدددودیت  در حددوزه هددای دیگددری

با دقت در روند روابط اند.  هایی مواجه ساخته

دو کشور و نیازهای آنان به یکددیگر، مسدائل   

دیت زای روابدط را بده   ظرفیت سداز و محددو  

   توان دسته بندی کرد: صورت ذیل می
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حوزههایظرفیتسازالف:

هند در  –مهمترین ظرفیت های روابط ایران 

ندرژی و تجدارت   واعیت فعلی، حدوزه هدای ا  

نهفته است. توسعه تعامالت دو کشور در ایدن  

عرصه ها در سال های اخیر ، شاهدی بر ایدن  

مدعاست. در این میدان، حدوزه اندرژی نقدش     

اساسی را در ایجاد ظرفیت هدای جدیدد ایفدا    

 کرده است.



انرژی

 2003تهددران و اعالمیدده   2001در اعالمیدده 

فدزایش  دهلی نو ، هند و ایران بر روند روبده ا 

ها در زمینه های تجداری و اندرژی ،    همکاری

تاکید کردند . ایدران سدومین ذخیدره بدزر      

میلیارد بشدکه را دارد .   132نفت ، با ظرفیت 

به عالوه ایران دومین ذخایر بزر  گداز را بدا   

تریلیون فوت مکعب دارد. ایران به تنوع  971

سازی بازارهای صادراتی خود متمایل است و 

، بازار مناسبی برای ایران مدی   هند بازار تشنه

 باشد  

هند در تمامی زمینه ها بده سدرعت در حدال    

درصددی   7/8تغییر و تحول است.  نرخ رشد 

 – 2008 تولید ناخالص داخلی در سال مدالی 

افدزایش شددید    ، مبین این روند است.2007

نیاز هند به انرژی با توجه به پیش بینی رشد 

کشدور بدرای     درصددی ایدن   5ساالنه بیش از 

سال آینده، طبیعدی بده نظدر مدی       25مدت 

رسد. در حال حاار هندد، پنجمدین مصدرر    

کننده بزر  انرژی در دنیا است و پیش بینی 

، به سدومین مصدرر    2030می شود تا سال 

کننده بزر  انرژی پدس از ایداالت متحدده و    

چین تبدیل شود. انتظار می رود که افدزایش  

االنه بدرای ربد    تقااای نفت هند به طدور سد  

درصد باشد . با این وجدود ،   9/2قرن آینده ، 

درصد از ذخائر نفت اثبات شده  4/0هند تنها 

دنیا را دارا می باشد و بر همین اسا  انتظدار  

می رود که اگر تولید نفت داخلی آن کداهش  

نیابد ، ثابت باقی بماند. این واعیت در مدورد  

4گاز طبیعی با شدت بیشتری وجود دارد.
 

با این اوصار ، اگدر ذخدائر بدزر  اندرژی در      

کده براسدا  نظدر     این کشور کشدف نشدوند )  

محققان ، غیرمحتمل است ن ، به طور حدتم ،  

هند به عنوان یک وارد کنندده بدزر  اندرژی    

باقی خواهد ماند . حدود چهل سال است کده  

هند بیشدترین اندرژی مدورد نیداز خدود را از       

از سوی دیگدر ،  زغال سنگ ، تامین می کند. 

ذخائر گاز داخلی هندد محددود اسدت و ایدن     

کشور ملزم به واردات گداز طبیعدی از خدارج    

اسددت . وابسددتگی هنددد بدده واردات انددرژی ،  

نگرانی این کشدور را در مدورد فقددان منداب      

انددرژی در دسددتر  و قابددل اعتمدداد ، بسددیار 

افزایش داده است . زیدرا عددم تدأمین اندرژی     
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شددور را از تددداوم رشددد  ، ایددن ک مددورد نیدداز 

 اقتصادی باال ، محروم می سازد .

پیش بینی ها حکایدت از آن دارد کده واردات   

هنددد از تولیددد کنندددگان بددزر  انددرژی و    

وابسددتگی آن بدده نفددت وارداتددی بدده سددرعت  

افزایش خواهد یافت. این واعیت بده همدراه   

عوامل دیگر، به پیچیده تر شدن مسأله انرژی 

 ن عوامل عبارتند از :هند کمک می کنند .ای

عراه کنندگان عمده و بدزر  نفدت ،     .1

در مناطق بی ثبات خاورمیانده و آفریقدا قدرار    

 دارند . 

 افزایش  قیمت نفت و به خصوص گاز .2

شددور هددای غیرقابددل پددیش بینددی و    .3

 نگرانی از قک  عراه انرژی . 

روند کندد سدرمایه گدذاریها در بخدش      .4

 انرژی  

 فت فقدان جایگزین مناسب برای ن .5

یدن، برنامده هسدته ای صدلح آمیدز      افزون بر ا

، که در گدروی توسدعه طدوالنی مددت و     هند

زمانبر تاسیسدات تولیدد بدر  اسدت، نیدز بدا       

مشکالتی مواجه شده اسدت . از سدوی دیگدر    

علی رغدم سدرمایه گدذاری در توسدعه منداب       

ار هنوز اسدتفاده از آن  انرژی نو ، در حال حا

  5.محدود است

هنددد پنجمددین مصددرر  در واددعیت فعلددی، 

کننده بزر  انرژی در دنیا بدا جدذب حددود    

درصد از مصدرر جهدان اسدت . مصدرر      7/3

کلی انرژی در بخدش تجداری هندد در سدال     

میلیون تدن نفدت    8/375، به معادل   2004

خام رسید که شامل زغال سنگ ، نفت ، گداز  

و بر  هسدته ای ، بدر  آبدی و منداب  جدیدد      

هدا، مصدرر    انرژی است . طبق پدیش بیندی  

، بده دوبرابدر رقدم     2030انرژی هند تا سدال  

میلیون تن نفت خام   812فعلی یعنی معادل 

خواهد رسید. البته این رقم ، فدار  از اندرژی   

% از 66مستحصل از مناب  سدنتی اسدت کده    

 مصارر خانگی هند را تأمین می کند .  

متوسط مصرر سرانه انرژی در هندد بدا یدک    

مصدرر اندرژی، رقدم    نوسان بزر  در الگوی 

برابددر میددانگین جهددانین را  2بدداالیی )حدددود 

دربرمی گیرد . به عنوان مثدال مدی تدوان بده     

میلیدون بشدکه نفدت بدرای یدک       5/1مصرر 

میلیارد دالر تولید ناخدالص داخلدی در سدال    

اشاره کرد . هرچند انتظار می رود کده   2004

درصددی آن   30این روند با توجه به کداهش  

 ، بهبود یابد .   2003تا  1949بین سال های 

 

سبدانرژیهند

در سبد انرژی هند ، برتدری بدا زغدال سدنگ     

است و بیش از نیمی از کدل مصدرر تجداری    

% ن و حددود  54این کشور ، از زغدال سدنگ )  

%  از گدداز 8%ن، 32یددک سددوم آن از نفددت ) 
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%  از 1%  از هیدروالکتریسددته و  5طبیعددی، 

یالً به نقش انرژی هسته ای تأمین می شود. ذ

نددرژی هنددد مددی هددر یددک از آنهددا در سددبد ا

 پردازیم:

 

نفت-١

شکار عمیقی میان تولید و مصدرر نفدت در   

هند وجود دارد.  تولید داخلی نفدت خدام در   

بشکه در روز بود کده   819000،  2004سال 

درصد از تولیدد جهدانی نفدت بدوده      1برابر با 

است. از آنجائیکه عراه داخلی اندرژی هندد ،   

نها بخش کمی از انرژی موردنیاز این کشدور  ت

را فراهم می سازد ؛ لذا بخش عظیمی از نفت 

مصرفی از طریق واردات تأمین می شدود . در  

درصد از نفت مصرفی هند ،  68،  2004سال 

درصدد   4/0از طریق واردات تأمین شد. تنهدا  

از ذخائر اثبات شده نفت دنیدا در هندد واقد     

، پیش  مللی انرژی شده است. آژانس بین ال

، وابسدتگی   2030بینی کرده است تدا سدال   

درصدد   91این کشور به نفدت وارداتدی ، بده    

 .6خواهد رسید

هند نفت موردنیداز خدود را از طریدق خریدد      

فددوری ) بدده عنددوان مثددال از نیجریدده ن ،     

قراردادهای کوتاه مدت ) سه ماهدهن یدا بلندد    

ستان یک ساله ، به عنوان مثال ، از عرب مدت )

                                      

 -IEA 

تامین می کند نکته قابل توجه ایدن   سعودی ن

است که هند بیشترین نفت وارداتی خدود در  

درصددد از  67را کدده معددادل  2004-5سددال 

واردات نفددت ایددن کشددور مددی شددد، را از     

خاورمیانه تأمین کرده است . مهمترین تأمین 

 25کنندگان نفت هند، عربستان سدعودی ، )  

، کویددت  درصددد ن 7/15درصدددن ، نیجریدده )

درصددن و عدرا    10درصد ن ، ایدران )   9/11)

 بوده اند .   درصد ن  7/8)

 

گازطبیعي-٢

هنددد در زمیندده مصددرر گددازطبیعی ، سددابقه 

-80طوالنی ندارد. این کشدور از دهده هدای    

، مصرر گاز طبیعی را آغداز کدرد. در    1970

آن مقک ، گاز  تنها بخش کوچکی از مصدرر  

می داد . امدا بعدد   انرژی این کشور را تشکیل 

از بهره برداری از میدان گازی بدزر  بمبيدی   

، مصرر گاز ، افزایش یافدت .   1987در سال 

درصددد از کددل انددرژی  8در واددعیت فعلددی ، 

میلیدون تدن نفدت     29مصرفی هند ، معدادل  

 خام را گاز طبیعی تأمین می کند .

طی سدال هدای اخیدر، مصدرر گداز طبیعدی       

ژی هند به خود سریعترین رشد را در سبد انر

سدت. بدر مبندای پدیش بیندی آژاندس       دیده ا

المللددی انددرژی انتظددار مددی رود در دوره  بددین

، مصرر گاز طبیعی درایدن   2002-30زمانی 
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درصدی برخدوردار   5، هرساله ، از رشد کشور

 شود.

عمده گاز طبیعدی در تولیدد بدر  و      در هند ،

بخش صنعتی مصرر می شود . حمل و نقدل  

رر خددانگی، بقیدده سددهم و کشدداورزی و مصدد

مصرر آن را تشکیل می دهند . پدیش بیندی   

می شود که تقااای بخش حمل و نقل بدرای  

گاز طبیعی مای  ، افدزایش یابدد و سداختمان    

های مسکونی بیشدتری بده لولده کشدی گداز      

میلیدارد   9/29مجهز شدوند . برطبدق آمدار ،    

میلیددارد مترمکعددب گدداز  1/32مترمکعددب از 

، از داخدل  2005ر سال مصرفی ساالنه هند د

 تأمین شده است. 

 

زغالسنگ-٣

هند ، سومین کشدور مصدرر کنندده بدزر      

زغال سنگ است. زغال سنگ ، بیش از نیمی 

از کل انرژی مصرفی هند را شامل می شدود.  

علی رغم اینکه زغال سدنگ از آلدوده کنندده    

ترین مناب  انرژی است ، اما به صورت فراوان 

بزر  زغدال سدنگ در    هند چهارمین ذخائر )

ارزان، در هندد وجدود    "و نسبتا  دنیا را دارد ن

از  دارد و بکارگیری آن در بخش حمل و نقل 

 نفت و گاز  آسانتر و امن تر می باشد.  

درهند ، زغال سنگ در تولید نیدروی بدر  و   

کارخانه های فوالد و سیمان به کار برده مدی  

 شود. استفاده از زغال سنگ به کندی درحال

کاهش است ، به گونه ای که انتظدار مدی رود   

درصد از اندرژی مصدرفی    40،  2030تا سال 

درهند ، توسط آن تدأمین شدود . بدر مبندای     

پیش بینی آژانس بین المللی اندرژی، معدادل   

میلیون تن نفت خام از انرژی مورد نیداز   362

، 2030در بخددش تجدداری هنددد ، تددا سددال   

 همچنان از زغال سنگ تأمین شود.

 

هیدروالکتریسته-٤

هندددد، هشدددتمین مصدددرر کنندددده بدددزر  

هیدروالکتریسته در جهان است و این منب  ، 

درصد از کل مصرر اندرژی تجداری    5حدود 

تولید   هند را شامل می شود. ظرفیت هند در

هزار مگداوات بدرآورد    150هیدروالکتریسیته 

شده است. درحال حاار تنها تجهیزات تولید 

یدروالکتریسیته نصب شده هزار مگاوات ه 31

اسددت. انددرژی هیدروالکتریسددته، از تعدددادی  

رودخانه در اطرار کشدور و نیدز در مجداورت    

 بوتان تولید می شود . 

 

انرژیاتمي-٥

انرژی اتمی ، تنها یدک درصدد از کدل اندرژی     

مصرفی هند در بخش تجداری را تدأمین مدی    

، بخش هسته ای، معدادل  2002کند. درسال 

نفددت خددام از انددرژی تجدداری میلیددون تددن  5
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مصرفی را تأمین کرد و پیش بینی مدی شدود   

 2030که انرژی تولید شده توسط آن تا سال 

میلیون تن نفت خام )  29، به معادل حداقل 

به واسکه قرارداد اتمدی بدین هندد و ایداالت     

 . 7آمریکا ن افزایش یابد

در حال حاار ، چهدارده نیروگداه هسدته ای    

کارناتاکا، گجدرات، تامیدل،   هند در ایالت های 

اتدداپرادش، راجسددتان و ماهاشددترا درحددال    

فعالیت هستند کده در مجمدوع تدوان تولیدد     

 مگاوات انرژی را دارند. 2310

دقت در سبد انرژی هند، حاکی از ایدن امدر    

است که سوخت های فسیلی نقدش اصدلی را   

در تأمین انرژی این کشدور ایفداء مدی کنندد؛     

قابل پیش بینی تدداوم  نقشی که تا آینده ای 

خواهد یافت. به عنوان مثال بر مبندای پدیش   

بینی های دولت هند، حتی در بهترین حالت 

های فسیلی،  ممکن، اولویت بکارگیری سوخت

 75،  2020تداوم خواهدد داشدت و تدا سدال     

درصد بر  تولیدی از زغال سنگ ، نفت و گاز 

 تامین خواهد شد.  

میل و اشدتهای  بر این مبنا، به نظر نمی رسد 

هنددد بدده انددرژی کدداهش یابددد بلکدده مدددام    

سیرصعودی مدی پیمایدد . بده همدین دلیدل      

نگرانی ناشی از جستجوی مناب  تأمین کننده 

انرژی مدام درحال افدزایش اسدت. زیدرا بدین     

هند با چین ، ژاپن  ، اروپدا و ایداالت محتدده    

بددرای کسددب مندداب  انددرژی وارداتددی رقابددت  

 روزافزونی وجود دارد.

عالوه بدر ایدن، نگراندی از خکدرات احتمدالی      

ناشی از بی ثبداتی در خاورمیانده ، آفریقدا یدا     

منکقه اقیدانو  اطلدس نیدز در هندد وجدود      

دارد. همچنین نگرانیهایی در مورد ناآرامی ها 

و خکرات داخلی به سبب آسدیب پدذیریهای   

موجود )سانحه ، تروریسم یا بالیای طبیعی ن 

کی صدنعت نفدت،   در تأسیسات دریایی و خش

اعتصددابات کددارگری ، آسددیب پددذیری بددالقوه 

 خکوط لوله نفت نیز وجود دارد.

ایددن عوامددل امنیددت انددرژی را بدده دغدغدده    

استراتژیک هند مبددل کدرده اسدت. زیدرا در     

صورت به خکر افتادن آن، رشد اقتصادی این 

 کشور با موان  جدی مواجه خواهد شد.

 برای کشوری چون هندد کده پروسده تبددیل    

شدن به قدرتی بزر  در سیاست بین الملدل  

را پیگیری مدی کندد، تدداوم رشدد اقتصدادی      

سری  و تولید ثروت قابل قیا  با سایر قدرت 

ها، از اهمیت اساسی برخوردار اسدت. از ایدن   

رو مددی تددوان گفددت کدده امنیددت انددرژی در   

واعیت کنونی و به ویژه در آیندده، در شدمار   

گیرد. ایدران   دغدغه های استراتژیک هند قرار

با برخورداری از سومین ذخایر نفت در جهان 

ایر گداز )  خد میلیارد بشکهن و دومین ذ 132) 

تریلیون فوت مکعدب ن، از قالیدت هدای     971
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بسیار زیادی برای پاسخگویی با ایدن دغدغده   

استراتژیک هند برخوردار است. بر این مبندا ،  

حددوزه انددرژی را مددی تددوان مهمتددرین حددوزه 

 در روابط دو کشور دانست. ظرفیت ساز 

در این حوزه یکی از بزرگترین وجوه همکاری 

پیشنهاد احددا  خدط لولده گداز      هند،-ایران

ایران به هندد از طریدق پاکسدتان اسدت کده      

قابلیت توسعه از پاکسدتان بده چدین را دارد.    

پاکسدتان،پروژه ای  -هند-این پروژه بین ایران

نبندی میلیارد دالری است که بر اسا  زما 7

انجام شده، در صورت توافق نهایی، قرار است 

بده   2012آغداز و تدا سدال     2009که از سال 

اتمام برسدد.رئیس جمهدور پاکسدتان، پرویدز     

اعالم کرد که هرچند  2006مشرر، در ژوئیه 

اگرهند از این پروژه کناره گیدری کند،تقاادا   

در پاکستان به انددازه کدافی وجدود دارد کده     

 .8ه را فراهم سازدامکانات این پروژ

درحددال حااددر ، واردات نفددت خددام هنددد از  

هزار بشدکه در   150تا  100ایران ، به میزان 

% از کدل  5/7هر روز می باشد کده در حددود   

میلیددون  2واردات نفددت خددام هنددد ) حدددود 

بشکه ن را شامل مدی شدود. میدزان صدادرات     

نفت ایران به هند و درصد آن در کدل حجدم   

سددال هددای اخیددر، در  تجددارت دو کشددور در

                 جدول ذیل ارائه شده است.

میزان واردات نفدت خدام هندد از ایدران در       

 : منب 

 : منب 
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میلیارد دالر است  47/2میالدی،  2005سال 

درصدی مواجده بدود. ارزش    32که با رشدی 

 5کل تجارت دوجانبه هند و ایدران در سدال   

درصددی نسدبت بده     30با رشددی   2004 –

میلیددارد دالر  13/4، بدده سددال پددیش از آن 

  9رسید.

در حددوزه گدداز طبیعددی نیددز هنددد و ایددران    

میلیددارد دالری را امضددا  22موافقتنامدده ای  

کردند که براسا  آن ، ایران پنج میلیون تن 

گاز طبیعی مدای  درهرسدال بده هندد صدادر      

و  خواهد کرد . این قرارداد بین شرکت گیدل 

. است ه امضاء رسیدهب شرکت ملی نفت ایران 

براسا  این موافقتنامه، صادرات گاز طبیعدی  

 21/3سال ، به هند و بدا قیمدت    25در مدت 

مددیالدی خواهددد شددد .  2009دالر ، از سددال 

البته به نظر نمی رسدد کده ایدن قدرارداد بده      

زودی به مرحله اجرا در بیاید . دو مان  عمده 

 برسر راه آن قرار دارد:

، ایدران ایدن    2006در تاری  مدی   .1

ساله را مکرح کرد که این قرارداد ، باید بده  م

تأیید شورای عالی اقتصاد برسد که هنوز ایدن  

اقدام صورت نگرفته است. تحلیگدران هنددی   

اینگونه تحلیل می کنند که ایدران قصدد دارد   

با طرح این مسله ، قیمت گاز را افزایش دهدد  

. تعداد دیگری از تحلیگران معتقدند که ایدن  

                                      

- GAIL 

 2006واکنشدی بده رای فوریده    اقدام ایدران ،  

المللدی اندرژی اتمدی در     هند در آژاندس بدین  

مورد ارجاع پرونده ایدران بده شدورای امنیدت     

 سازمان ملل است .

ایران فاقد امکانات تولیدد گداز طبیعدی     .2

مای  است و به دلیل وجود مشکالت مختلف، 

ایجاد ایدن امکاندات بدا دشدواری و در زمدانی      

 10طوالنی میسر خواهد شد.



(تجارتوهمکاریهایاقتصادیب

تجارت و همکاری های اقتصادی، دیگر حوزه 

ظرفیت ساز در روابط دو جانبه هندد و ایدران   

است. حجم مبادالت غیر نفتی دو کشور هند 

، حدود یک میلیدارد و  2005و ایران در سال 

نهصد میلیون دالر  بوده است که با احتسداب  

ر صادرات نفت، جمعاً حجم تجداری دو کشدو  

بالغ بر چهار میلیدارد دالر مدی باشدد. میدزان     

، حددود  2005واردات ایران از هندد در سدال   

یک میلیارد و صد و سدی میلیدون دالر بدوده    

است . صاردات غیدر نفتدی ایدران بده هندد ،      

. ایدن  11میلیون دالر بوده اسدت  4/764حدود 

آمار اتا  بازرگانی ایران است اما وزارت امدور  

دیگری را ارائه داد اسدت   خارجه هند نیز آمار

 که در جدول ذیل آمده است.

افزون بر رشد روابدط تجداری کده در جددول     

فو  مشهود می باشدد، دو کشدور بده منظدور     

،  در پدی   2005 – 06تعمیق روابط، از سال 
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تشددکیل یددک کریدددور شددمال د جنددوب بددا    

مشارکت روسیه هستند که روسدیه ، ایدران ،   

 2000پتامبر هنددد ، توافقتنامدده آن را در سدد 

امضاء کرده اند و بر آن،  نام موافقتنامده بدین   

دولتی کریدور شمال به جنوب نهاده اند. ایدن  

کریدور بخشی از ابتکار هند و ایران به منظور 

ه تسهیل انتقال کاال به آسیای مرکزی و روسی

تدر بده    است . دو کشدور ایدران و هندد پدیش    

منظدور عملددی سددازی ایددن پددروژه ، در سددال  

، با ترکمنستان موافقتنامه سه جانبده   1997

شدمال د    ای امضاء کدرده اندد . ایدن کریددور    

بندرهای هنددی  جنوب ، امکان انتقال کاال از 

در آینده  "را به بندرعبا  در ایران یا احتماال

به چابهار را فدراهم مدی سدازد کده کاالهدا از      

بنددر   طریق راه آهن به بندادر دریدای خدزر )   

انزلی و امیرآبداد ن منتقدل مدی شدود و از آن     

طریق به بنادر دیگر در دریای خزر منتقدل و  

 از آنجا از طریق رودخانده ولگدا بده روسدیه و    

شمال اروپا حمل می شدود . جدایگزین هدای    

این مسیر ، انتقال کاالهای هندی بده روسدیه   

از طریق بنادر پترزبور  و کوتکدا در بالتیدک   

یا از طریق بنادر اوکدراین در دریدای سدیاه و    

 .12ادسا به مدیترانه است 

مقامات هندی به این مسیر بسدیار مشدتاقند   

کداال را  چون نیاز به امکانات لجستیگی انتقال 

کاهش می دهد و نیز با توجه به صرر زمدان  

کمتر، هزینه های انتقال کداال را کداهش مدی    

 1800دهد. این پدروژه بدا حمدل بدار حددود      

آغاز شده است. افزون  2001کانتینر از اواخر 

بر این ، هند در مورد توسعه و تکمیدل بنددر   

چابهار و احدا  خط راه آهن که چابهار را به 

تان متصل خواهد کرد ، بدا ایدران   زرنج افغانس

به توافق رسیده است. از سدوی دیگدر، ایدران    

امیدوار است که با تکمیل چابهدار از تدراکم و   

 وابستگی به بندرعبا  بکاهد.

 215همچنین هند نسبت به اصالح و تدرمیم  

کیلددومتر از جدداده زرنددج و دالران بدده عنددوان 

بخشی از شبکه جاده ای متصل بده هدم کده    

کابل را از طریق وزیرستان در شدمال  هرات و 

و قندهار در جنوب ، به هم متصل می کندد ،  

متعهد شده است . این امر به هند اجازه مدی  

دهد که کاالهدایی را از طریدق دالران و ایدن    

جاده به سراسر افغانستان منتقل کندد ابتکدار   

توسددعه تجددارت در افغانسددتان ، بخشددی از   

اء شدده بدا   توافقنامه تجاری سده جانبده امضد   

مدی باشدد . ایدن     2003افغانستان ، در ژوئیه 

توافقنامه اجازه بهره برداری صدادر کننددگان   

% از 90افغددان از بندددر چابهددار را بددا کدداهش  

% از هزینده انبدار   50هزینه های اجاره بندر و 

   کنند. گمرر را اعکاء می

بخش بازرگدانی دو کشدور، نقدش مهمدی در     

بدده ایفدداء  اسددتحکام روابددط تجدداری دو جان  

آقای خاتمی به دهلی  2003سفر  در  کند. می

نفره ای از تجار ، وی را همراهی  65، گروه نو

شدرکت   400می کردند. سفری که طی آن ، 

 800ایرانی و هندی بدا سدرمایه ای بدالغ بدر     
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میلیددون دالر بددرای سددرمایه گددذاری هددای   

مشترر در دو کشور به توافق رسدیدند. طدی   

خارجده هندد ، ابدراز     همین سفر، وزیدر امدور  

داشت کده هندد بده دنبدال سدرمایه گدذاری       

دربخش های اتومبیدل ، فنداوری اطالعدات و    

در مدورد   منسوجات ایران است.عالوه بر ایدن، 

صادرات اقالمی از هند به ایران از قبیل شدکر  

، بددرنج، روغددن و کاالهددای صددنعتی توافددق   

دوجانبه ای حاصدل شدد. عدالوه بدر ایدن، دو      

یک رابکه تجاری غیرنفتدی  و   طرر بر ایجاد

تشکیل شورای تجداری مشدترر متشدکل از    

اتا  بازرگانی و صنعتی هند و اتا  بازرگانی و 

 .   13صنای  و معادن ایران به توافق رسیدند



امنیتي_پ(همکاریهایدفاعي

ایران و هندد تداکنون چنددین دور گفتگدوی     

استراتژیک برگزار کرده اند. در همین راسدتا،  

، وزرای دفاع دو کشور چهدار   2001اکتبر از 

بار با یکدیگر مالقات کرده اند. ایدن گفتگوهدا   

در راستای کشف فرصت ها و موقعیدت هدای   

مشارکت و همکداری در حدوزه هدای دفداعی     

 2003انجام شده بود که در اعالمیه دهلی نو 

مورد موافقدت قدرار گرفتده اسدت. دو کشدور      

ورد همچنین یک گروه کاری مشدترر در مد  

همکاری های امنیتی در حوزه هدای بنیدادی   

مانند مقابله با تروریسم و مواد مخدر تشدکیل  

داده اند تا در مورد معضالت امنیتی ناشدی از  

ترانزیت مواد مخددر و تروریسدم، بدا یکددیگر     

 14تبادل نظر کنند.

ایران امیدوار است که هند بتواندد در ارتقدای   

صالح و سیستم های الکترونیکی و ارتباطی، ا

ارتقدداء برخددی از سیسددتم هددای تسددلیحاتی   

ساخت روسیه به ایدن کشدور کمدک کندد. از     

سوی دیگر، هند مشتا  است که منبعی برای 

تددأمین قکعددات یدددکی و تجهیددز سددالحهای  

مدرن برای سیستم های خریداری شده ایران 

از روسددیه شددود. زیددرا هنددد توانددایی سدداخت 

 مجموعدده وسددیعی از تجهیددزات و ابددزارآالت 

نظامی روسیه را تحدت لیسدانس ایدن کشدور     

کسب کرده است . افزون بر این، هند در پدی  

تولید و تکمیل تسلیحات جدیدی است تا بدا  

جددذب خریددداران جدیددد ، مندداف  وسددی     

اقتصادی را کسب کندد و در همدین راسدتا ،    

هند مشتاقانه در پی جذب خریددارانی چدون   

  15ایران می باشد .

ریددایی مشددترر دو همچنددین اولددین مددانور د

انجام  2003کشور در دریای عمان در مار  

، بده   2003شد. این تمرین دریایی در سدال  

همزمدان بدا    – 1دو علت، پراهمیت بود کده:  

افزایش حضور نظامی ایاالت متحده درخلدیج  

فار  و دریای عمان بود؛ هر دو کشور هند و 

ایران از افزایش حضور نیروهای فرامنکقه ای 
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دیگدر   - 2ی ایدن منکقده نگرانندد.    در آب ها

اینکه همزمان بدا افدزایش توافقدات دفداعی و     

 تعامالت دریایی هند و آمریکا بود .

تمددرین دریددایی دوم دو کشددور ، در تدداری      

، همزمان با سدفر   2006سوم تا هشتم مار  

بوش به افغانستان ، هندد و پاکسدتان برگدزار    

ن ، ای 2006مار   27شد . براسا  اعالمیه 

برگددزار شددد و  همکدداری دریددایی در کددوچی

شامل کشتی های بنددرعبا  و الوان و یدک   

سدرباز   220کشتی آبی د خداکی مدی شدد و     

 16هندی در آن شرکت داشتند.

ایددران، پددس از اعالمیدده -روابددط دفدداعی هنددد

که دو کشور تصمیم  2003دهلی نو در ژوئیه 

به افزایش همکداری هدای دفداعی و موافقدت     

،شددامل آمددوزش و تبددادل  هددای منکقدده ای 

کارشناسان می شد،گسترش یافدت. برخدی از   

متخصصان این مواوع را به عنوان بخشدی از  

همکدداری اسددتراتژیک بددین هنددد و ایددران در 

خلیج فار  و دریای عمدان قلمدداد کردندد.    

انتظار هند از این اعالمیه این بود کده بتواندد   

راه را بددرای بدده روز کددردن سیسددتم هددای    

ان کده سداخت روسدیه اسدت،     تسلیحات ایدر 

هموار سازد. هرچند که بخش عظیمی از این 

توافقات تا به امروز عملی نشده اند، اما ایدران  

اعالم کرده است که هنوز خواهان بهره گیری 

                                      
 kochi 

از کمک های هند در بهدره بدرداری از قدایق    

  T-72هددای نظددامی ،اصددالح تانددک هددای  

وتسدلیح پرسدنل و نیددز بدرای بده روز کددردن      

   17می باشد. 29یماهای میگ هواپ

 

همکاریدرت(همکاریهایمنطقهای

افغانستان

هند و ایران در افغانستان به منظدور تضدمین   

مناف  شان با یکدیگرهمکاری دارند. دو کشور 

نگران تسلط افراط گرایان بر عرصده سیاسدی   

افغانستان هستند. هند، طالبدان را الگدویی از   

که ایدن کشدور    افراط گرایی اسالمی می بیند

در کشمیر با آن درگیر اسدت و در دهلدی ندو    

دست به حمالت تروریستی می زندد. هندد و   

ایران هر دو از اقلیدت اتحداد شدمال در برابدر     

حمایدت   1996-2001طالبان طی سال های 

می کردند. همچنین هر دو کشور از سرنگونی 

رژیم طالبان حمایت کردند و نیدز هدر دو بده    

دسدتیابی مجددد قددرت     دنبال جلدوگیری از 

توسط طالبان یا رژیمدی مشدابه آن هسدتند.    

هند و ایران به دولت حامد کرزی کمک های 

اقتصادی مهمی ارائه کردندد.ایران بده عندوان    

یددداور و همکدددار افغانسدددتان در بازسدددازی   

زیرساخت ها از جملده بازسدازی جداده هدا و     

سایر مناطق مرزی افغانسدتان محسدوب مدی    

ازسازی مدار  و ساختمان شود.هند نیز در ب
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هددای مشددهور در کابددل از جملدده سدداختمان  

جدید پارلمان، کمدک کدرده اسدت و نیدز در     

بازسازی  جاده ها در جنوب شر  افغانسدتان  

 یاری رسانده است.

 

محدودیتهایروابط-٢

 الفن روابط هند با ایاالت متحده

ای  نو با واشنگتن، عده با گسترش روابط دهلی

عتقدند که روابط دهلدی ندو بدا    در واشنگتن م

توان به عنوان مان  بزرگی بر سر راه  تهران می

آمریکا به شدمار آیدد. بدا    -توافقات بیشتر هند

این وجود،کاهش روابط هند با آمریکا در پدی  

برقراری روابط دهلی نو با تهران،محتمدل بده   

در عین حدال، هندد در تدداوم     نظر نمی رسد.

ش انرژی،منداف   رابکه بدا ایران،بدویژه در بخد   

 مهمی دارد.

بسیاری در کنگره در مورد رابکه هند و ایران 

و نیز خکراتش برای منداف  آمریکدا، نگرانندد.    

برخی نیز در مورد سیاست های هند در قبال 

مسائل هسته ای ایران نگرانندد. دولدت بدوش    

مخالفت جدی خود را از پروژه خط لوله صلح 

بلندپایه  اعالم کرده است در حالی که مقامات

هند اصرار دارند که این پروژه به نفد  منداف    

 ملی هند می باشد.

در طددول بررسددی طددرح همکدداری هسددته ای 

در کمیته روابط  2006هند در آوریل -آمریکا

خارجی سنا،از کاندولیزا رایس در مورد روابط 

هند با ایران سوال مکرح شد.سوالی که برخی 

وعدات  از سناتورها در مورد گزارشدی کده مکب  

مبنی بر توقف  ناوهای جنگی ایران در  بنددر  

کددوچی هنددد بدده منظددور ارائدده آمددوزش بدده  

نیروهای ایرانی مکرح کرده بودند کده وی آن  

را نادرست خواند. همچنین رایس ابراز داشت 

که ما نگرانی خود را در مورد برقراری روابدط  

با ایران،آشکارا به هند از جمله در مورد طرح 

 18.ابراز داشته ایم خط لوله گاز 

، عضدو  "بدراد شدرمن   "در اظهار نظری دیگر، 

حدددزب دمدددوکرات  در کنگدددره آمریکدددا، در 

خبرگزاری پی.تی.آی. هندد گفتده    مصاحبه با

هندد   -پاکستان  -خط لوله گاز ایران "است، 

گددذاری در تروریسددم   سددرمایه منزلددهه بدد

هندد بایدد نیازهدای    "افزاید:  می شرمن".است

طریدق همکداری بدا آمریکدا     انرژی خدود را از  

 کند .تامین

به این موارد باید اظهارات بدوش را بدویژه در   

به هنددو پاکسدتان    2005سفری که در سال 

از ایددن دو   افددزود کدده در آن صددریحاً  داشددت،

کشور خواسدت تدا خدط لولده صدلح را کندار       

بگذرارند و به مناب  انرژی دیگری فکر کنند و 

رسدانی بده    اینکه ایاالت متحده آماده کمدک 

 19باشد. آنها در این زمینه می
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های ایاالت متحده با ایدن پدروژه، در    مخالفت 

بلکده در عمدل نیدز از      حد سخن باقی نماندد؛ 

یک سو هند را تحت فشار قرار داد و از دیگدر  

تالش کرد بده آن در یدافتن منداب  دیگدر      سو،

انرژی کمک برساند. مهمتدرین اقددام ایداالت    

ای با  انعقاد قرارداد هسته  متحده دراین راستا،

هند بود. به عقیده کارشناسان، یکی از دالیل 

اصلی انعقاد چنین قراردادی،  منصرر کردن 

باشد.  هند از پیگیری پروژه خط لوله صلح می

ای بددود کدده  اهمیددت ایددن قددرارداد بدده اندددازه

تلقدی   "امتیازی اسدتراتژیک   "بسیاری آن را 

اعکداء کدرده    کردند که ایاالت متحده به هند

امضای چندین قدراردادی بده خدوبی      20است.

دهد کده ایداالت متحدده در تدالش      نشان می

برای ناکام گذاردن این پروژه تا چه حد جدی 

 بوده است. 

هند تمایل خدود را نسدبت بده     ،از سوی دیگر

برقراری روابط استراتژیک به ایداالت متحدده   

تداوم بخشیده اسدت. بده عقیدده بسدیاری از     

ران، شداهد ایدن مددعا آنکده روابدط      گد  تحلیل

استراتژیک هند با اسرائیل و ایداالت متحدده،   

گسترش روابط با ایران را محدود مدی سدازد.   

هم ایاالت متحدده و هدم اسدرائیل بده      "اخیرا

اند کده روابدط اسدتراتژیک،     هند توصیه کرده

 دفاعی و انرژی خود با ایران را محدود سازد.  

نامده هسدته ای   در حوزه مسائل مرتبط بدا بر 

ایران نیدز علدی رغدم آنکده در اواسدط سدال       

، گزارش هایی مبنی بر مخالفت هند با 2005

ارجاع پرونده اتمی ایران به شدورای امنیدت و   

اینکه احتماال هند بده آن رای منفدی خواهدد    

 ،2005 سدپتامبر  24داد، منتشر شد. امدا در  

هند به قکعنامه آژاندس بدین المللدی اندرژی     

ان را به عدم اجابت تعهدات بدین  اتمی که ایر

المللی اش متهم مدی کدرد، ر ی مثبدت داد.    

این امر، هجوم انتقادات احزاب مخالف دولدت  

امدا   و نیز تحلیلگران مستقل را به همراه آورد.

دهلی ندو از رای خدود حمایدت کدرد و آن را     

برای مذاکرات بیشتر و نیز به نفد    زماناعکا 

 مناف  ملی هند دانست.

سفیر آمریکا در هند آشدکارا   ،2006ئیه در ژو

اعالم کرد که تصویب طرح قرارداد هسدته ای  

پیامد رای هندد   بین هند و آمریکا در کنگره،

به قکعنامه علیه ایران است و بیدان کدرد کده    

 ،کرد اگر هند نزدیکی با آمریکا را انتخاب نمی

بدا ایدن    این توافق به تایید کنگره نمی رسید.

وجود هرگونه ارتباط بین این دهلی نو  وجود،

دو مواوع رارد کرد و احزاب مخدالف و چد    

گرا نیز آن را توهین به حاکمیت هند قلمدداد  

با وجدود ر ی مثبدت هندد بده ارجداع       کردند.

فوریده،   4پرونده ایران به شدورای امنیدت در   

این کشور اصرار دارد که رای آن نباید عاملی 
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ایدران  برای کاهش روابط نزدیک و سدنتی بدا   

 .21شود

 

ب(تعامالتهندواسرائیل

اسرائیل دیگر بازیگری است کده از گسدترش   

روابط ایران و هند آشکارا احسا  نگرانی می 

کند. اسرائیل همچنان نگران است که بخشی 

 ،دهدد  لوژی که دراختیار هندد قرارمدی  از تکنو

مورد بهره بدرداری ایدران قدرار بگیدرد آریدل      

،  2003ندد درسدال   شارون در دیدار خود از ه

به این مکلب اشاره کدرد. بده عدالوه مقامدات     

اسرائیل جلسه گروه کاری مشترر اسرائیل و 

هند پیرامدون مقابلده بدا تروریسدم در ندوامبر      

نیز بار دیگر بده ایدن موادوع اشداره       ، 2004

کردند کده حداکی از اوج نگراندی اسدرائیل از     

همکاری هند وایران است. اهمیدت همکداری   

بددرای هنددد، غیرقابددل انکددار اسددت.   اسددرائیل

اسرائیل دومین تأمین کننده بزر  تسلیحات 

مورد نیاز هند اسدت. همکداری نظدامی بدین     

و طی روندد   1992هند و اسرائیل که از سال 

عادی سازی رسدمی روابدط، رو بده گسدترش     

گذاشته است، به حدوزه هدای مهمدی شدامل     

فددروش سیسددتمهای تسددلیحاتی بددزر  و    

 22ترش یافته است. آموزش نظامی گس

تشخیص ایدن موادوع کده آیدا اسدرائیل در       

مواا  جدید ایاالت متحده نسبت بده روابدط   

هند و ایران موثر بوده یدا نده، اکندون دشدوار     

هددای اسددرائیل از ایددن    اسددت، امددا نگرانددی  

 ها همچنان قابل توجه بداقی خواهدد   همکاری

مانددد، چددرا کدده اسددرائیل یکددی از مهمتددرین  

سدلیحاتی و دفداعی هندد    طرفهای معامالت ت

های دفاعی میان هندد   است. در واق  همکاری

و اسددراییل از هنگددام عددادی سددازی روابددط   

گسترش یافته و مواردی مثدل   1992درسال 

های مهدم تسدلیحاتی و برخدی     فروش سامانه

تدازه   23د.آموزش های نظامی را شامل می شو

ترین نمونه تأثیرات تعامل هند و اسرائیل بدر  

 شور بدا ایدران، بده مسدأله پرتداب     روابط آن ک

توسط یدک راکدت    "تکسار"تجسسی  هماهوار

از پایگداهی   "سریهاریکوتا"ساخت هند به نام 

فضا بوده است. برخی  در جنوب این کشور به

روابط بین ایران و هند ، بددنبال  معتقدند که 

 ایددن تصددمیم دولددت هنددد مبنددی بددر پرتدداب

ماهواره جاسوسدی اسدرائیل بده فضدا ، بدرای      

های نظامی و غیرنظدامی در   نظارت بر فعالیت

  ایران، با یک مشکل جدید مواجه شده است.

نیدز   "تایمز آو اینددیا "وزنامه انگلیسی زبان ر

گزارش خود را بر همین مبنا اسدتوار کدرده و   

ایران از اقدام چند هفته پدیش  "نوشته است: 

هند به پرتاب یک ماهواره جاسوسی اسدرائیل  

در بخشدی از ایدن    سدت. به فضدا خشدمگین ا  

به اظهارات سفیر ایران در هند اشداره  گزارش 
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ما امیدواریم کده   "است:  شده که ابراز داشته

کشور هوشمند و مستقلی همچون هند فضدا  

و فندداوری را در اختیددار کشددورهای خواهددان 

انجددام عملیددات جاسوسددی علیدده کشددورهای 

روزنامده   "دوست همچون ایدران قدرار ندهدد.   

نیددز در  "هندوسددتان تددایمز" انگلیسددی زبددان

ایدران پرتداب مداهواره    "گزارشی تحت عنوان 

ایدران  "نوشدت:   ،"کندد  اسرائیل را تقبیح مدی 

نسبت بده اقددام اخیدر هندد در پرتداب یدک       

ماهواره جاسوسی اسرائیل اعتدرا  و ادعدای   

دهلی نو را مبنی بر فنی و تجاری بدودن ایدن   

حرکت را رد کرده و گفته که آن یک مواوع 

از قول سدفیر   هندوستان تایمز "سی بود.سیا

ایدران نگراندی خدود را در    "ااافه کدرد:   ایران

سکوح رسمی ابراز اما از صدور یدک اعتدرا    

رسددمی بدده دولددت هنددد در ایددن خصددوص   

روزنامه انگلیسی زبان  "خودداری کرده است.

ایدران  "نیز طی گزارشی تحت عنوان  "هندو"

اسرائیل  نسبت به اقدام هند در پرتاب ماهواره

نوشت: تهران ، آمریکدا را   "کند ابراز تاسف می

به تالش در جهت ایجاد شکار بدین ایدران و   

 ه اسدت دوستان این کشور متهم کرده و گفتد 

بایستی پرتداب یدک مداهواره     که دهلی نو می

 کرد.   اسرائیلی را از جنبه سیاسی بررسی می

از قول سفیر ایدران،  در بخشی از این گزارش 

انتظار بود این مواوع از دیددگاه  "آمده است: 

گرفت. روابط مدا   سیاسی مورد بررسی قرار می

هدا   با هند خیلی قدوی و خدوب اسدت. خیلدی    

سددعی دارنددد کدده رابکدده ایددران را بددا دیگددر   

کشورهای دوست همچون هند خراب کنندد.  

من امیدوارم که مردم و دولتها هوشمند بوده 

ه و این مواوع را درر کنند. ما امیدداریم کد  

کشورهای مستقل فضا و فنداوری خدود را در   

اختیددار وسددایل جاسوسددی علیدده کشددورهای  

 24 "دوست قرار ندهند.

مقامددات از سددوی دیگددر بددر اسددا  سددخنان 

تکسار بدا یدک سیسدتم رادار     ،نظامی اسرائیل

ه کددار مددی کنددد کدده نسددبت بدده    پیشددرفت

های اطالعاتی قبلی اسدرائیل تواندایی    ماهواره

توانندد بدا ایدن     ا مدی های بیشدتری دارد. آنهد  

مدداهواره حتددی در شددب و در شددرایط ابددری  

تصویر دریافدت کنندد. رسدانه هدای اسدرائیل      

اند که این ماهواره جدیدد باعدث    گزارش کرده

خواهد شد که این کشور فعالیت های نظامی 

ایران را بهتدر از گذشدته تحدت نظدر داشدته      

 25باشد. 

کارشناسان می گویند که ارسال این مداهواره  

در تجاری شدن برنامده   "که عکف مهمینق"

فضددایی چهددل و پددنج سدداله هنددد بدده شددمار 

سدال گذشدته هندد    به عنوان نمونده،  رود.  می

برای انتقال یک ماهواره ایتالیایی به مدار کره 

زمین از دولت این کشور یدازده میلیدون دالر   
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هند می که  عتقدندمبرخی  پول دریافت کرد.

ی ارسدال  خواهد در رقابدت هدای بدین المللد    

ماهواره به فضدا کده شدامل آمریکدا، روسدیه،      

چین، اوکراین و آژانس فضایی اروپا می شود، 

سددهیم باشددد. بددازار جهددانی مدداهواره هددای   

تجسسی دو و نیم میلیارد دالر در سال ارزش 

 26دارد. 

 

فرجام

روابط دوجانبده عمددتاً بوسدیله متغییرهدایی     

چون منداف  مشدترر، آسدیب پدذیری هدای      

بددازیگران ثالددت شددکل مددی یابددد و  متقابدل و 

هندد نیدز از    –متحول می شود. روابط ایران 

 این قاعده مستثنی نیست.

بر این مبنا می توان گفت که مناف  مشترر، 

آسیب پذیری های متقابدل و بدازیگران ثالدث    

در سالیان اخیر تدأثیرات متفداوتی بدر روابدط     

ایران و هند گذارده اندد، تدأثیراتی کده در دو    

کلی ظرفیت ها و محدودیت های ایدن  دسته 

 روابط در این مقاله مورد بحث قرار گرفت.

از این میان، انرژی به دلیدل نیداز بده سدرعت     

گسترش یابنده هند به این کاال از یک سدو و  

قابلیت های گسترده ایران در پاس  دهدی بده   

این نیاز از دیگر سو، مهمترین ظرفیدت هدا را   

ه است. تجارت و در روابط دوجانبه پدید آورد

همکاری های اقتصدادی بده دلیدل همپوشدی     

ی اقتصدددادی دو کشدددور در برخدددی نیازهدددا

ها، بویژه در سدال هدای اخیدر ظرفیدت      زمینه

های قابل توجهی در روابدط دو جانبده پدیدد    

 آورده است.

افددزون بددر ایددن، در حددوزه مسددائل امنیتددی،  

اشترار مناف  دو کشور در حوزه های مهمی 

ای،  دفاعی و ثبات منکقده  چون همکاری های

ظرفیددت دیگددری در روابددط دو جانبدده پدیددد 

 آورده است. 

امددا روی دیگددر سددکه روابددط ایددران و هنددد،  

محدودیت های آن است. در این میان روابدط  

دو کشور بدا بدازیگران ثالدث، متغییدر اصدلی      

محدددود سدداز روابددط دو کشددور اسددت. قددرار  

گددرفتتن مناسددبات هنددد و آمریکددا در قالددب 

رکت اسدتراتژیک از یددک سدو و تعددار    مشدا 

ایران و ایاالت متحده از دیگر سو، باعث شدده  

تا این کشور بده عندوان بدازیگر ثالدث، نقدش      

تخریبی و محدودیت زا در روابط ایران و هند 

بازی کند. اسرائیل نیز به عنوان دیگر بدازیگر  

ثالث نقش مخربی در روابط دو کشور ایفا می 

کشدور در سدال هدای    کند. دقت در روابط دو 

اخیر نشان می دهد که این متغییرها همدواره  

در تحول این روابط نقش مدثثری ایفدا کدرده    

یت روابدط دو  اند. به بیان دیگر، واقعیت و عین

 یرهاست.کشور برآیند این متغ
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