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تابع ا ن س استرا م ، ،قشار گشفت .درل،نو ن شش خود نسبت به حضور امش کا در منطقه اق اانو

رنا،
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نظش پاسخ و واشن

رنا ،باهو اژ از
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جستارگشایی
روابط امش کا و رن ،در دور منگ سشد به دل ل دنبالششدن س است وا ،تعها ،از طاشف رنا،
مح،ود بود؛ ول،رغم ا نکه گواه م،رود دو شوور به تشت ب به ونوان ق ،ا،تش ن و با ر تاش ن
دموششاس ،مهان قلا،اد م ،رون .،ا ن روابط مح،ود در ورله نخست نارا ،از ادراشااز امن اا،
ماواوز دو شوور در منطقه اق انو

رن ،بود شه پس از سال  1991رو کشدرا تقش باً مواابه،

در ا ن زم نه در دساور شار مقاماز دو شوور قشار گشفت .دو شوور در س استرا و خطمو ،خود
بازن ش ششدن ،و پ ام ،ا ن امش بساش راکار را نظام ،و غ ش نظام ،م ان دو شواور را فاشارم
ناود .نوانۀ آن در د ا،گا مواابه دو شواور در حاا ات از معارا ،مناع آزماا

راا فشاگ اش

رساها  1در مجاع واوم ،سازمان ملل ناود پ ،ا ششد.
رشان ،اماناع و خوددار رن ،از امضا معار ،منع آزما

را فشاگ ش رساها به ونوان

ن شان ،امن ا ،امش کا تلق ،م،ر ،بهت،ر ج روابط دو شوور رو به بهبود گذارات .ا ان رواباط در
سال  1991پس از رشوع آزما
رو ،ادرا در مار

را رساها رن ،ب واش در حار ه قشار گشفت اما پس از ا ان

 6222رئ سماهور وقت امش کا ب الشل نااون از رن،وسااان (اولا ن د ا،ار

رئ سماهور امش کا پس از  66سال) د ،ار ششد .ا ن مالقااز نقطاه وطوا ،در رواباط دو شواور
محسوب م ،رود و پاس از آن ادراشااز امن اا ،دو طاشف باه کا ،ش ن د ا تاش را ،و بسااش
راکار را گساشد فشارم گشد .)Bhasker,2000,p.209( ،
در حوز ن شو در ا  ،رن ،ن ششرا ماواوت ،نسبت به حضور امش کا در منطقه اق اانو
رن ،در پ

گشفت و آن را به رسا ت رناخت ز شا در مقا سه با دور منگ سشد نظم مهاان،

تی ش پ ،ا ششد بود .امشوز ن اشو در اا  ،رنا ،ب وااش ن قا،رز را در منطقاه اق اانو

رنا،

داراست و اساشاتژ در ا  ،ا ن شوور راکار با د ش شووررا منطقها و فشامنطقها است
شه ا ن مسئله حاش ،از تی ش س استرا ا ن شوور در زم نه نظام –،در ا  ،م،بار.،

1. Comprehensive Test Ban Treaty
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در طشف مقابل بع ،از فشوپار ،رورو

21

امش کا ق،رز ن شو در ا  ،رن ،در منطقه اق انو

رن ،را مورد رناسا  ،قشار داد و در اساشاتژ م ، ،ا ن شوور درل،نو به وناوان ما،ار و محاور
رشق 6شه با  ،نق

مها ،در زم نه امن ات و ثبااز در منطقاه آسا ا ،پاسا و

بااز شنا،

بازرناخاه م،رود .در واقع م،توان مهمتاش ن ووامال بشمسااهرا،ن ما اا رنا ،در س اسات
خارم ،امش کا را باال گشفان تشور سم خ ش ا ن و خطش بشرم خوردن موازناه قاوا در آسا ا از
سو آن شواور و ررا ،ساش ع اقا ااد رنا ،در انا ،دراه اخ اش بشرااشد (راو ع ،و قنباش
پاسارگاد

 1111صص  .)66-61ا ن مقاله تالرا ،اسات در مهات بشرسا ،و تحل ال رواباط

ن شو در ا  ،دو شوور رن ،و امش کا در منطقه اق انو

رن ،در دور قبل و بع ،از مناگ ساشد.

راچن ن فشصترا و اال را در ا ن زم نه م اان دو شواور پاس از دور مناگ ساشد ارز ااب،
خوار ،ر.،

 .3پیشینه روابط نیروهای دریایی هند و امریکا در گذر تاریخ
در دره  1992روابط دومانبه دو شوور تحتالوعاع راکار را نظام ،پاشساان و امش کاا قاشار
گشفت .در پ

ش اساشاتژ مهار 1توسط امش کا شا را نظام ،به پاشساان گساشش پ ،ا ششد

و بساش بشا اتحاد نظام ،دو شوور پاشساان و امش کا فشارم ر .،در ا ن رابطه رن ،با ا ن اتحاد
در منطقه آس ا مخالوت ششد و به ت ا م امش کا باشا ارساال و تحو ال تسال حاز باه پاشسااان
اواشاض ناود .از د ا ،درلا ،نو ا ن مسئله موازنه ق،رز در منطقاه آسا ا مناوب ،را باه نواع
پاشساان به رم م،زد و مومب اال را م ،امن ا ،بشا رن ،م،ر.)Mann,2000,p.60( ،
در دره  1922منطقه اق انو

رن ،تب ،ل به شانون رقابت ابشق،رزرا را .،در ساال 1921

بشا اول ن بار ا االز ماح ،امش کا روت ناوگان نظام ،خود را وارد اق انو

رن ،ناود شاه ا ان

راربشد پ ام ،امشا وال از در مح،ود معار ،سناو بود .در ا ن زمان شووررا ساحل ،ماننا،
سش النکا و ان،ون

به ورود ناوگانرا امش کا  ،به منطقه آس ا منوب ،اواشاض ششدن .،در ا ان

2. East Pivot
3. Containment Strategy
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م ان واشن

درل ،نو محااطانه بود ز شا ا ن شوور نا،توانست امن ات حاوز اق اانو

رنا ،را

فشارم آورد .ا ن مسئله عن ،ب،ثبات ،و و ،امن ت در ص،ور شاالرا رن ،بشا رر ،اقا اد
ا ن شوور

اال

وا ،محسوب م،ر.)Kaushik,1983,p.84( ،

ا ن س است در اواخش سال  1922زمان ،شه ا ن ،شا گان ،باه نخساتوز اش رنا ،رسا ،
معکو

ر .،و س استرا والگشا انه و واقعگشا انه را در دساور شار س است خارم ،درل،نو

قشار داد و با حضور ب

از پ

امش کا در منطقه شه در راساا پ شو از س است تئور خا

ا ن شوور بود مخالوت ششد (آقا  ،و حس ن 1191 ،ص  .)616در واقع تئاور خا

6

در دراه

 1922س اسا ،از سو امش کا بود شه در راساا آن با خشوج ن شوراا بش اان اا از راشق شاناال
سوئ ن شورا امش کا  ،ما

ن آن م،ر،ن .،ا ن نظش ه و رارباشد از ن اا مقامااز رنا ،باه

ونوان رکل م ، ،از اساعاارگش در منطقه تلق ،م،ر ،و والو بش آن مقاماز رنا ،تاالش
ششدن ،تا خالء ا جادر ،ق،رز در منطقه را با اساواد از ن شورا شووررا منطقه پش شننا .،در
واقع سازوشار امن ت ماع ،منطقها شه از طشف رن ،پ ونهاد را ،تالرا ،باشا ملاوگ ش از
ما

ن ،ق،رز رژمون به وس له د ش شووررا منطقه بود (.)Jayaramu,1995, p.38
م،ا از ا ن مسائل در دور نخستوز ش ا ن ،شاگان )1922-59( ،ما رار ،راکاار راا

راربشد و امضا پ اان  62ساله امن ا -،دفاو ،رن ،با رورو رسا م شه به منظور باال باشدن
قابل ت دفاو ،ا ن شوور صورز پذ شفاه بود (شوال  ،و واوظ 1191 ،صص  .)699ا ن مساائل
بساش واگشا  ،م ان درل،نو و وارن ان را در ا ن دره فشارم م،آورد.
در دره  1952رن ،مخالوت خود را باا حضاور نظاام ،دو ابشقا،رز (راورو و امش کاا) در
اق انو

رن ،به دل ل ن شان،را امن ا ،ابشاز دارت .ا ان ن شانا،راا پاس از دساامبش  1951باا

ر،ز گشفان منگ پاشساان و رن ،ب واش ر .،در ا ن زمان وارن ان ناوگان روام در ا  ،خاود
را به خل ج بن ال گس ل دارت شه در واقع تالر ،بشا تشسان،ن رن ،بود .درل،ناو از ا ان اقا،ا
امش کا به ونوان وال ات ،بشا رکست رن ،در قبال پاشساان اد ششد.

4. Vacuum Theory
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در ا ن دره مقاماز رن ،از طشح منطقه صل اق انو
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رن 9،شه توسط سش النکا ارائه ر،

بود حاا ت ششدن .،موهو منطقه صال از نظاش مار ات و محااوا موهاوم ،بشآما ،از مناب
غ شماعه،را بود شه شووررا منطقه را با داران پاانس لرا قو مانن ،وساعت ساشزم ن شاه
رامل فضا روا  ،و در ا  ،م،ر ،مل
م،ناود تا از نووذ اساشاتژ

به راکار با ک ،ش باشا تایم ن امن ات منطقاها

دو ابشق،رز و رقابترا آنان در آ ن ،ملوگ ش شن .،در واقع ا ان

پ ونهاد طشح ،بشا وار ساز منطقه اق انو

رن ،از سالحرا رساها و شواار ماع ،بود

(.)Kumar,2000, p.242
در دره  1912تحو ل تسل حاز امش کا  ،به پاشساان و حضور دائا ،ن شورا امش کا  ،در
پا ا د وگارس ا( 2پا ا روا  ،و در ا  ،مهم امش کاا در اق اانو

رنا )،کا ،از ووامال مهام

واگشا  ،دو شوور رن ،و امش کا بود .تحو ل مور را رارپون 5باه وناوان کا ،از مورا راا
نسل م ، ،م،رن و مخشب و مجه ششدن ن شورا پاشساان به راداررا پ وشفاه ک ،از دال ال
ا جاد تن

ب ن درل ،نو و وارن ان در ا ن دره بود.

م،ا از ا ن مسئله م،اخله رن ،در سش النکا در سال  1915ن از نظش وارن ان طشح ،بشا
ب،ثبات ،و و ،امن ت در منطقه و ز ش سلال بشدن ق،رز نظام -،در ا  ،امش کا بود شه تن

بن

دو شوور را ب واش م،ششد (.)Harrison & Subrahmanyam,1989, pp.265-268
در مجاوع م،توان روابط مح،ود و ساشد ن اشو در اا  ،دو شواور رنا ،و امش کاا در دور
منگ سشد را نار ،از سه وامل وا ،دانست:
 -رو کشد محااطانه رن ،نسبت به م،اخله شووررا فشامنطقها در حوز اق انو

رن( ،باه

اساثنا دور نخستوز ش گان ،در سالرا )1922-59؛
-پ

ش و تعق ب س است و ،تعه ،از طشف سشان رن ،در آن دوران (رو ع ،و قنباش

پاسارگاد

 1111صص )66-61؛

5. Indian Ocean Peace Zone Proposal
6. Diego Garcia
7. Harpon
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 -ومود روابط نظام ،ن د

پاشساان و امش کا.

 .2بهبود روابط نیروی دریایی دو کشور در دوره پس از جنگ سرد
در دره  1992پس از سقوط رورو و پا ان منگ سشد تی شاز وا ،ا در س است مهان ،رخ
داد .ا ن وامل سبب ر ،تا بساش و زم نهرا بشا ا جاد روابط حسناه م ان وارن ان و درلا ،ناو
پ، ،ار رود .در اوز  1991پس از د ،ار ر ئت رنا ،از ا ااالز ماحا ،امش کاا رئا س ساااد
مواشک ن شورا امش کا ژنشال رودر

1

ا ن د ،ار را سشآغاز گا را  ،مثبت بشا راکار م ان

دو طشف تلق ،ناود .در اشابش  1991زمان،شه در اساالر اارل الرسون 9فشمان ،ن اشو در اا ،
امش کا در حوز پاس و

گوت "ب ا  ،تا گذراهرا را فشاموش شن م گذراهرا نبا  ،دوبار تکشار

رون ،و ما با  ،ان ،وهرا اان را اصالح شن م" اومان،از بهبود رواباط ن اشو در اا  ،دو شواور
تقو ت ر.)Bhaskar & Kamlesh, 2011, p. 13( ،
در ژانو ه  1996در درل ،نو گوا ورا دو طشف -از
مشش

ن شورا نظام ،امش کا در پاس و

در ا  ،امش کا در اق انو
زم نهرا اف ا

) و در اسااالر فشانا

سو ژنشال ماان ششونا ( 12فشمانا،
شلساو( 11رئا س وال اازراا

رن )،و در طشف د اش افساشان اررا ،ن اشو در اا  ،رنا -،بسااش و

راکار در بلن،م،ز م ان دو طشف را فاشارم نااود

(p.37

 .)Shuja,2006,ا ان

گوا ورا م ان افسشان ارر ،در ا  ،دو طشف طل عها بشا راکار را پا ،ار در ن شو در ا ،
دو شوور در آ ن ،محسوب م،ر.،
 .3-2مجموعه عملیات دریایی ماالبار
مجاووه وال از در ا  ،ماالبار 16به ونوان مهمتش ن م ء اصل ،رواباط ن شوراا در اا  ،رنا ،و
امش کا محسوب م،رود .در سال  1919رئ س سااد فشمان،ر ،ن شو در ا  ،پاسا و

امش کاا

8. Rodrigious
9. Charles Larson
10. John Crons
11. Frank Kelso
12. Malabar
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در اساالر مشم ا

11

25

پ ونهاد تاا راا موااشک دو ن اشو امش کاا  ،و رنا ،را باشا انجاا

وال ازرا مواشک در ا  ،ارائه ناود ( .)Chaudhury,2012پس از آن در سال 1991و د ،ار مان
شلود ش کل اش 16فشمان ،ن شو در ا  ،پاس و

امش کاا از رنا ،ن ا پ وانهادرا  ،باشا بهباود

روابط در زم نه راکار راا دفااو ،راامل تعاامالز سااالنه ساشان تباادالز خا،ماز ا جااد
شارگشو را مواشک آموزر ،و موارشت در وال ازرا در ا  -،نظاام ،با ن دو شواور ارائاه
ر.،
بهدنبال پ ونهادرا ش کل اش بساش ا جاد شارگشو راا رارنااا امشا ا 19،راکاار راا
دفاو ،ب ن دو شوور فشارم ر .،در ابا،ا شارگشو را رارنااا امشا ا ،در رااخه نظاام ،آن در
ژانو ه  1996رکل گشفت و بهدنبال آن شارگشو را رارناا امشا  ،ن شو در اا  ،و راوا  ،در
ما مه راان سال توک ل ر .،پس از مالقاز شارگشو را رارناا امشا ا ،موااشک دو شواور
امش کا و رن ،شه بهطور ساالنه م ان سشان ن شورا در ا  ،دو شوور صاورز ما،گشفات اولا ن
وال از در ا  ،مواشک در سواحل غشب ،اق انو

رن ،در سال  1996انجا را .،ا ان وال ااز

بهطور ساالنه تا سال  1995ادامه دارت (.)Malik, 2006, pp.83-84
آزما

را رساها رن ،در مه  1991به ونوان

وقبنو ن ،وا ،در روابط دومانباه

دو شوور رن ،و امش کا محسوب ر ،و امش کا در راکار را دفاو -،در ا  ،خود با رن ،به د ،
تشد  ،ن ش ست .اگشاه از ا ن سال به بع ،ن شش امش کا نسبت به درل،نو تی ش افت اماا رواباط
دو شوور در سال  6226رو به بهبود گذارات .در ساال  6221محا،ود وال اازراا در اا ،
مواشک دو شوور گساشش پ ،ا ششد و بشا اول ن باار ن اشو در اا  ،دو شواور وال اات ،را در
زم نااه مسااتو مااو و نجاااز در اق ااانو

رناا ،بااا راکااار

کاا ،ش بشگاا ار ناودناا،

(.)Radhakrishnan,2003

13. David Jeremiah
14. Gen Claude Kickleighter
15. Executive Steering Groups

 21راکار راربشد ن شو در ا  ،رن ،و امش کا؛ فشصترا و اال را

در سال  6226وال از مواشک در ا  ،م ان دو شوور گساشش و پ چ ،گ ،خاص ،افت و
رامل مانوررا رل ،بشدرا ز شدر ا ،را و منگاف اررا ض ،ز شدر ا  ،ن ر .،در ساال 6229
وال از ماالبار در سط باال  ،صورز گشفت شه رامل رزماا
سط اق انو
مق ا

من نا ،راا و باابافکانراا در

رن ،بود .وال از ساال  6222ماالباار اولا ن وال ااز ن اشو او اما ،امش کاا در

وس ع آب ،و خاش ،راشا با رن ،تلق ،م،ر .،وال از ماالبار در سالرا  6225و 6221

شه نه تنها در وسعت بلکه در مار ت ان،بعا ،آن در مق اا

وسا عتاش و پ چ ا ،تاش قاشار

داران.)Khurana,2012( ،
در سال  6229ن شو در ا  -،دفاو ،ژاپن ن در وال از سهمانباه باا امش کاا و رنا ،در
منطقه اق انو

رن ،موارشت ششد .وال از ماالباار در ساال  6212وال ااز ناوگاان در اا  ،دو

شوور در منطقه گوآ 12بود .وال از سالراا  6211و  6216باه تشت اب در اوش نااوا 15و خلا ج
بن ال 11بشگ ار ر.)www.mod.nic.in( ،
در حق قت ر،ف اصل ،بشگ ار مجاووه وال ااز در اا  ،ماالباار م اان دو شواور رنا ،و
امش کا دسا اب ،به راکار را ب واش و قابل ت انراا در اا  ،در بهاش گ اش از روشراا
مخالف در ا  -،نظام ،و قشار گشفان ن شورا در وضع ترا ماواوز و راچن ن تبادل اطالوااز
در زم نه بهروزرسان ،و شسب فناور را م ، ،م،باود .باشا مثاال مواارشت ز شدر اا ،راا
امش کا  ،در وال از در ا  ،مواشک در سال ( 6221مجه به مورا راا رسااها ) تجشباه و
درک مو  ،بشا ناوگان در ا  ،و ز شدر ا  ،رن ،فشارم آورد تا با به روزرسان ،تجه ا از خاود
بشا مقابله با ا ن فناور را بشآ ن ،و راچن ن بشا ناوگان در ا  ،امش کا طشحراا و بشناماهراا
ض ،ز شدر ا  ،رن ،تاش ن ،بشا آموزش رشاه ب واش ن شورا تلق ،م،را.)Rani, 2012, p.127( ،
والو بش آن وال از مواشک ن شورا در ا  ،دو شوور فشصا ،بشا تبادل د ا،گا راا و مساائل

16. Goa
17. Okinawa
18. Bay of Bangal
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مواشک در مورد ن شان،را  ،شه پ ام،را اسااشاتژ

29

و س اسا ،ن ا باه دنباال دارنا ،فاشارم

م،آورن.،
 .2-2موافقتنامههای دفاعی
والو بش وال از مواشک در ا  ،رن ،و امش کا موافقتنامهرا ماع،د تاا باه اماشوز در زم ناه
راکار را دفاو ،ب ن دو شوور امضاء ر ،است .امضا راکار را دفاو ،بشا اولا ن باار
در سال  1999توسط وزرا دفاع امش کا و رن( ،و ل ا پش  19و مال آرمان )62صورز گشفات .در
ا ن موافقتنامه دو طشف ماعه ،به راکار در زم نهرا مخالوا ،از مالاه ارائاه خا،ماز باه
ک ،ش در حوز تحق قاز و فناور را دفاو ،و آموزش انرا ر،ن .،در واقع ا ن موافقتناماه
بشآم ،از راکار در زم نه ارائاه خا،ماز ماقابال دو ن اشو در اا  ،در بشناماه شاارگشو راا
رارناا امشا  ،دو شوور است شه در سال  1996آغاز ر ،بود .والو بشآن در ا ن موافقتناماه
سه شارگشو به نا را شارگشو س است دفاو ،مواشک
رارناا  ،مواشک
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شارگشو فنااور موااشک 66و شا ااه

ا جاد ر ،تا بساش بشا راکار را و گوا ورا ب وااش در آ نا ،حاصال

رود (.)Mahapatra, 1998, pp.14-15
به رغم راه تالشرا ا ن موافقتنامه به ط ف راکار را مح،ود ر ،بود به وناوان مثاال
وز ش دفاع امش کا در آن زماان اههاار دارات شاه امضاا ا ان موافقاتناماه در راسااا اناقاال
فناور را م ، ،تجه از انرا در ا  ،قشار داد نو ،است .باومود ا ن مح،ود ترا ا ان
موافقتنامه به ونوان اول ن موافقتنامه رسا ،به راه ار،اف پا

ب نا،را ،در پ وانهادرا

ش کل اش 66مامعه وال پوران.)Sharma,2008( ،

19. William Perry
20. Mallikarjun
21. Joint Defence Policy Group
22. Joint Technical Group
23. Joint Steering Committee
24. Kickleighter Proposals
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موافقتنامه دفاو ،بعا ،با ن دو شواور شاه در  69ژوئان  6229منعقا ،را ،باه وناوان
نقطهوطو ،در بخ

راکار را در ا  -،نظام ،م ان وارن ان و درل،نو محسوب م،را .،در

ا ن موافقتنامه دو شوور بشا اول ن بار و باهطاور رساا ،باش تقو ات راکاار راا در وال ااز
مواشک تیش  ،و پافوار م،ششدن .،ا ن موافقتنامه در مح،ود و مار ات ماامع و فشاگ شتاش از
موافقتنامه سال  1999محسوب م،ر ،و فشصترا ز اد را بشا اناقال فناور
مهت تول ،از مواشک دفاو ،تحق ق و توسعه در بخ

راکاار در

فنااور راا دفااو -،در اا  ،فاشارم

م،آورد (.)Kronstadt & Bruce,2006, p.6
در سال  6216ن در پ ،د ،ار معاون وز ش دفاع امش کا (اراون شارتش) از رن ،ت اش

را،

شه مقاماز امش کا  ،بشا روابط و راکار را دو ن شو در ا  ،در زم ناه توساعه تحق قااز و
تول ،از مواشک اولو ت قائلان .،ول،رغم ا ن اههار نظش شوور رن ،قبالً با رششترا امش کا ،
مانن ،رششت مارت ن الشه  69،سا کورسک 62،و تول ا ،وساا ل ا،ش ،در بخا

ن اشو در اا ،

بهو ژ در حوز رواپ اارا حال و نقل ن شورا در ح ،رآباد راکار راا گسااشد ا را تشت اب
داد بود .در طول مالقاز اراون شارتش از درل،نو شنو،راس ون صنعت رن 65،ماعها ،را ،تاا 62
درصاا ،بااش سااشما هگااذار رااا در بخاا

راکااار رااا دفاااو ،بااا امش کااا افاا ود رااود

(.)www.defence.gov
 .1-2موافقتنامهها در حوزه امنیت دریایی
م،ا از راکار را دفاو ،م ان ن شورا در ا  ،امش کا و رن ،موافقتنامهرا  ،در زم نه حواظ
امن ت در ا  ،منطقه اق انو

رن ،و ورا آن ن م ان دو شوور منعق ،ر ،است .تیش  ،بش توان

رن ،بشا تیم ن امن ت و ثباز منطقه اق انو

رن ،در طول اول ن دور ت  ،ر است ماهور

مورج دبل و بوش در امش کا انجاا را ،و از آن زماان ا ان مسائله در اولو ات س اسات خاارم،
منطقها امش کا قشار گشفت .شال ن پااول در ب ان اها در شا ااه رواباط خاارم ،سانا در ژانو اه
25. Lockheed Martin
26. Sikorsky
27. Confederation of Indian Industry
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 6221ب ان دارت شه "رن ،پاانس ل حوظ صال و ثبااز را در منطقاه وسا ع اق اانو
حوز را پ شامون آن داراست" .ط ،ما مه  6221ر چارد آرم اااژ
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رنا ،و

معااون وز اش امورخارماه

امش کا به رن ،سوش ششد و در مورد راکار را امن ا ،با مقاماز رن ،بحث و تبادلنظش نااود.
در طول ا ن مالقاز دو شوور بش مناافع موااشک ماننا ،شنااشل و ملاوگ ش از وال ااز دزدان
در ا  ،در اق انو

رن ،مبارز با تشور سم مهان ،و گساشش تاا را و راکاار راا در اا -،

نظام ،تیش  ،ششدن .،بشا اول ن بار سشان وزارز خارمه دو شوور در مورد راکار را موااشک
در مسائل مشبوط به ن شو در ا  ،با ک ،ش تبادلنظش م،ناودن .،بهرغم ا ن گوا ورا دو شواور
وال از در ا  ،مواشک را پس از سال  1996رشوع ششد بودن.)Rani, 2012, pp.128-129( ،
 6222به ونوان نقطهوطف ا ان

موافقتنامه در ااراوب امن ت در ا  ،دو شوور در مار

قب ل موافقتنامهرا ب ن طشف ن محسوب م،ر .،در اثنا ا ن موافقتنامه دو شوور باش پاذ شش
رو کشد مامع و فشاگ ش شه در موافقتنامه دفااو ،و مواارشت اسااشاتژ
رش

ر ،بود پافوار ناودن .،ا ن موافقتنامه رن ،را به ونوان

در ساال  6229تیش ا،
اساشاتژ

باشا امش کاا

در نظش گشفاه بود شه بشا تضا ن امن ت و ثباز در حالونقل تجار و شواا شان ،و راچنا ن
امن ت ناوگان در ا  ،دوطشف ا وا نق
اف ا

م،ناود .ا ن موافقتناماه از تاالشراا ب وااش باشا

امن ت ناوگان در ا  ،دو طشف شه بش پا ه سازمان ن شو در ا  ،ب نالاللا 69،وابسااه باه

سازمان ملل ماح ،وال م،ششد اساقبال م،ششد .از د ش مواد ا ن موافقتنامه امن ا ،تعها،از
دو شوور بشا مقابله با منا از ب نالالل ،مانن ،رار ن ،در اا  ،ساشقتراا مسالحانه قااااق
تسل حاز و مواد مخ،ر بود .ا ن موافقتنامه طشح ،باشا افا ا
مستومو و نجاز در منطقه اق انو

راکاار در اماشا وال ااز

رن ،ن بود؛ والو بش ا نکه بش تبادل اطالوااز امکانااز و

فناور بشا مبارز با آلودگ،را در ا  ،تیش  ،م،ناود (فشز نن ا  1111صص .)55-19

28. Richard Armitage
29. International Maritime Organization

 56راکار راربشد ن شو در ا  ،رن ،و امش کا؛ فشصترا و اال را

 .4-2تجارت در زمینه فروش تسلیحات دفاعی
راکار در زم نه ن شو در ا  ،امش کا و رن ،پس از قشارداد ارائاه س ساام نااوبش ماالراوا 12و
رواپ اا ان،منظور

P 81

توسط امش کا به ناوگان در ا  ،رن ،در ساال  6226افا ا

افات.

در واقع با  ،ا ن قشارداد را نقطه وطو ،در روابط دومانبه م ان دوشوور دانست .س ساام نااوبش
دو منظور (آب ،و خاش )،ماالروا پس از تحو ل باه ن اشو در اا  ،رنا ،در ساراامبش  6225و
آرنا  ،انرا رن ،به فناور را ا ن س سام م ، ،وال از زم ن ،و آب ،را در حوز راا
مساجو و نجاز حاا ترا پ رک ،و ارائه شا را بوشدوساانه به فامعهزدگاان در اق اانو
رن ،انجا داد است .در سال  6229ن قشارداد م ان رن ،و امش کا باه ارزش  6/1م ل اارد دالر
بشا خش  1 ،رواپ اا ان،منظور

P 81

محاوله رواپ اارا (شه طبق بشنامهر

با رششت بوئ نگ امش کا بسااه را .،قاشار باود اولا ن

را انجا ر ،رامل  1رواپ اا از ا ن م،ل بود) در سال

 6211به ن شو در ا  ،رن ،تحو ل داد رود .در واقع ا ان رواپ ااا را با ا ،ناوع اصاالحرا ،و
ارتقاء افاه بوئ نگ  515-122دانست شه دارا قابل ترا  ،اون اناقال ن شورا رناسا  ،در ا ،
و توانا ،را رادارگش

است .ا ن امکاناز دساشس ،اساشاتژ

ان،ان م،شن .،در مجاوع با  ،رواپ اا

81

ن شو در ا  ،رن ،و امش کا در منطقه اق انو

به ن شورا در اا  ،رنا ،را دو

 Pرا ابا ار باشا ح اول باه ارا،اف موااشک دو
رن ،قلا،اد ششد (.)www.pib.nic.in

 .5-2عملیات مشترک میان نیروی دریایی هند و امریکا
ن شو در ا  ،امش کا و رن ،وال از مواشش ،در زم ناه شاا راا بوشدوسااانه اما،اد و
نجاز در فامعهرا در ا  ،در سشتاسش اق انو

رن ،داراهان .،دو شوور شاارگشو راا  ،را باشا

راارنگ ششدن فعال ترا ام،اد توک ل داد ان .،در ژوئ ه  6229پس از وقوع ساونام ،گاشو
ام،اد فامعهرا را ان ،رن ،و امش کا توک ل ر ،تا آموزشرا  ،در زم ناه بحاشان در اق اانو
رن ،و ارائه پاسخرا و واشن را فور به آن در اسشع وقت صورز گ شد (.)Rani,2012, p.130

30. Jalashwa Inertial Navigation System

راار روااد /سال ب ست و سو  /بهار 1191

51

در مجاوع با  ،راکار ن شو در ا  ،دو شوور را در اهار وال از دانست .اول ن وال ااز
در طول درگ ش نظام ،امش کا در افیانساان ( )6226معاشوف باه وال ااز آزاد پا ا،ار 11باود.
ن اشو در ااا  ،رناا ،باا ن اشو در ااا  ،امش کااا در اسااکورز و حواهات از شوااا،رااا حاماال
محاولهرا باارزش شه در حال وبور از تن ه ماالشا بودن ،راکار ناود .در واقع ا ان راکاار
ف ل م ، ،در زم نه موارشت رش اه ب واش دو ن شو در ا  ،امش کا  ،و رن ،را فشارم آورد
(فشز نن ا  1111صص  .)59دوما ن وال ااز مواارشت دو ن اشو در اا  ،امش کاا و رنا ،در
وال از ام،اد و نجاز و ارائه شا را بوشدوساانه در فامعه در ا  ،سونام ،در سال  6226در
منطقه اق انو

رن ،بود .سوم ن وال از مشبوط باه راکاار راا در وال ااز تخل اه افاشاد غ اش

رزمن 16 ،در لبنان در ژوئ ه  6222بود و آخش ن وال از موااشک ن اشو در اا  ،دو شواور باه
ونوان وال از ض ،دزدان در ا  ،در سال  6221در خل ج و،ن انجا ر.)www.defence.gov( ،
 .1-2گفتوگوهای استراتژیک
گوااتوگورااا اساااشاتژ

شااه از طااشف ر ا الر شل ناااون در سااال  6229و در پاا ،بحااث و

گوتوگورا گساشد دومانبه م ان رن ،و امش کاا در ابعااد مهاان ،و منطقاها راامل مناافع و
ن شان،را مواشک دو شوور پ ونهاد داد ر ،بساش توسعه رشااه ب وااش رواباط دو شواور را
فشارم آورد .اول ن مجاووه ساالنه از گوا ورا اساشاتژ
ر ،و بش اف ا

در ژوئان  6212در واران ان بشگا ار

راکار ن شو در ا  ،رن ،و امش کا تیش  ،ششد .در ا ن گوتوگو ت اا م باش آن

ر ،تا دو شوور راکار را خود را در مناطق ،ادامه درن ،شاه مناافع و ن شانا،راا موااشک
دارن ،از ماله امن ت ناوگان در ا  ،ام،ادرسان ،در فامعهرا در ا  ،و مبارز با دزدان در اا .،
دوم ن دور گوتوگورا اساشاتژ

ساالنه در ژوئ ه  6211در درلا،ناو بشگا ار و باار د اش باش

ارا ت امن ت ناوگان در ا  ،دو شوور و ن شان،را مواشک در منطقه اق انو
سوم ن دور گوتوگورا اساشاتژ

رن ،تیش ا ،را.،

در ژوئن  6216در وارن ان بشگ ار ر .،راخص اصل ،ا ان

31. Operation Enduring Freedom
32. Not Combatant Evacuation Operation

 56راکار راربشد ن شو در ا  ،رن ،و امش کا؛ فشصترا و اال را

دور مذاششاز تیش  ،بش حلوف ل مسالاتآم اخاالفرا در ا  ،منطقه اق انو

رنا ،باود .در

ا ن دور گوتوگورا رن ،ن از پ وسان امش کا و تبا ،لرا،ن باه وناوان راش

گواتوگاو در

رناا ،بااشا راکااار منطقااها  11اساااقبال شااشد

سااازمان شوااوررا حاراا ه اق ااانو
(.)www.state.gov

 .1فراهمآوری بستر ویژه برای امنیت در منطقه اقیانوس هند
ا االز ماح ،امش کا از رن ،اناظار دارد تا نق
حوز اق انو

خود را باه وناوان گشدآورنا ،امن ات و ثبااز در

رن ،و ورا آن به خوب ،ا وا شن .،وز ش دفاع سابق امش کاا راباشز گ ااس در ا ان

زم نه ب ان دارت شه " شوور رن ،امشوز به ونوان رش

و فشارمآورن ،و ژ امن ت در اق انو

رن ،محسوب م،رود" .والو بشآن در سال  6212امش کا در بشنامه تج، ،نظش دفااو ،خاود شاه
رش اهار سال

بار صورز م،گ شد ب ان دارت شه اماشوز قا،رز اقا ااد
است و از نظاش امش کاا درلا،ناو دارا نقا

س اس ،رن ،در حال اف ا

مهان ،است .ا ن شوور با ا ن تیث ش رو به رر ،و ماح ،ارزشرا دموششات

فشرن ا ،و نواوذ

تیث شگاذار در اماور
امش کا در مهاان و

با ارائه نظا باز س اس ،در درون خود ماعه ،به ثباز امن ت و صل مهان ،است شه ا ن مسائله
فشصترا ز اد بشا راکار با رن ،پ
قابل ترا نظام ،رن ،از طش ق اف ا

رو امش کاا فاشارم ما،آورد .ما،ا از ا ان مساائل

امکاناز دفاو ،رامل ن اشو در اا  ،مجها تجه ا از

ماسوس ،و ض ،ماسوس ،رواپ اارا رناسا  ،و ناوگان روا  ،اساشاتژ

باه ساشوت در حاال

بهبود و پ وشفت م،بار .،رن ،ق،رز نظام ،خود را در گذراه در سط مهان ،از طش اق مقابلاه
ارائه شا را بوشدوسااانه و شاا راا اما،اد در فامعاهراا

با دزد در ا  ،حوظ صل

در ا  ،نوان داد است .بنابشا ن رن ،امشوز به گشدآورن ،امن ت و ثباز در حوز اق انو
()1

پ شامون آن مب،ل ر ،است

رن ،و

(.)Rani,2012, p.131

باراک اوباما ن وق  ،مواشش ،نسبت به ا ن د ،گا اساشاتژ

دارد .و در ژانو اه 6211

ب ان دارت شه حوظ رربش مهان ،امش کا با اولو ت دفاو ،قشن  61رااشا اسات .در واقاع ا ان

33. Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation
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بلن،ما،ز باا

رن ،م،بار ،شه امش کا از توانا ،را رو به رر ،اقا اد منطقها و فشارمآور امن ت و ثبااز
در حوز اق انو

رن ،توسط شوور رن ،اساقبال م،شن.)www.defense.gov( ،

پس از اههارنظشرا ماع،د مقاماز امش کا  ،شوور رن ،ماعه ،ر ،تا نق
در منطقه اق انو

رن ،ا وا شن ،و به راسا ان حوز اق انو

بشگ  ،خود را

رن ،در راسااا تایم ن امن ات و

شا را اقا اد تومه ناا  .،گوا ا ن مسئله سخنان وز اش دفااع رنا ،ا شا ،آنااون 16،در
شنوشانس فشمان،ران در ا  ،در اشابش  6211در درل،نو م،بار ،شاه باا اطا ناان اههاار دارات
"ن شو در ا  ،و ناوبش رن ،امن ت منطقها در حوز اق انو

رن ،را تضا ن خوار ،ناود و ما

مطائن رسا م شوور رن ،در تیم ن امن ت و اوامانا،از ررا ،و توساعه اقا ااد راساا ان
منطقها خود شوور ماعه ،و ملا

محسوب م،رود" (.)Rani,2012, pp.131-132

 .4هماهنگی منافع
در حق قت پس از دور منگ سشد روابط رن ،و امش کا بهبود افت .ا ن مسائله نارا ،از مناافع
مواشک منطقها و مهان ،دو شوور بود .دو شوور پس از ا ن دور د ،گا را مواشش ،نسابت
به حوظ مح ط امن ا ،با ثباز در منطقاه اق اانو

رنا ،باهو اژ از نظاش پاساخ و واشان

باه

اال را ب،راار در ا ن حوز مانن ،دزد در ا  ،قاااق شاال و ماواد مخاا،ر اسااواد رااا
غ ش مجاز از تسل حاز شواار ماع 19،در منطقه قاااق انسان و تشور سم داراهان .،در واقع ا ان
اال را م،

اقا اد صنعا ،سشما هدار به رمپ وساه مهان ،را به مخاطش م،انا،ازد و باه

تالشرا مواشک دو ن شو در ا  ،رن ،و امش کا شه ک ،به ونوان ب ر تاش ن قا،رز در اا ،
منطقها و د ش به ونوان ب ر تش ن ق،رز در ا  ،مهان ،مطشح اسات ن ااز دارد .در فضاا
پس از  11سراامبش امش کا تشور سم را مهمتش ن ته ، ،ول ه امن ت مل ،خود قلا،اد ششد اسات
و به آن از سه زاو ه سالحرا شواارماع ،تشور سم ب نالالل و بن ادگشا  ،د ن ،م،ن شد .راه

34. A.K.Antony
35. Weapons of Mass Destruction

 52راکار راربشد ن شو در ا  ،رن ،و امش کا؛ فشصترا و اال را

ا ن ته، ،را در مح ط امن ا ،منطقه اق انو

رنا ،و پ شاماون آن ن ا قابال ر ات اسات .ا ان

مسئله باوث ر ،اولو ترا امن ا ،مل ،دو شوور رن ،و امش کا ب

به ک ،ش ن د ا

از پ

رود .در نوامبش  6221رئ سماهور امش کا (بوش) و نخستوز ش رن( ،وامرا  )،موافقات ششدنا،
تشور سم نهتنها ته ، ،ول ه امن ت ا االز ماح ،امش کا و رن ،است بلکه ته ، ،ول ه تاالش
دموششاس ،امن ت ب نالالل و ثباز در اطاشاف مهاان ن ا ما،بارا،

آنها در مهت ا جاد آزاد

(رو ع 1111 ،صص .)195-199
والو بش آن منافع مواشک دو شوور در امن ت را را و شانالرا در ا  ،در ا ن راکار را
حائ ارا ت است .امشوز ب

از  92درص ،از م ان تجاارز مهاان ،از طش اق را راا در اا ،

انجا م،رود شه از ا ن م ان ح،ود  55درص ،ا ن تجارز از طش ق وبور با
بالغ بش  522م ل ون تن شاال از اق انو

از را ار شواا،

رن ،در رش سال م،بار .،راچن ن تقش بااً  19درصا ،از

منابع انشژ مهان ن از ا ن منطقه وبور م،شن ،شه از ا ن منظش ثبااز و حواظ امن ات صا،ور
انشژ از منطقه اق انو

رن ،بهونوان تضا ن شنن ،ساخاار امن ات شواوررا پذ شنا ،مناابع

انشژ محسوب م،رود (.)Kumar,2011, pp.57-59
در حق قت امش کا از رن ،بهونوان ب ر تش ن دموششاس ،مهان اناظار دارد با دساشسا ،باه
منطقه ژئواساشاتژ

و توانا  ،ن شو در ا  ،مناسب و مجه نق

مها ،در حوظ راش انراا

اقا اد سشما هدار مهان ،ا وا شن.،
اف ا

ق،رز ا ن در حوز آس ا پاس و

ن

کا ،از ن شانا،راا واا ،موااشک دو

شوور رن ،و امش کا محسوب م،رود .ا ن،را در نقوه آ ن ،مهان از طش ق توساعه ساالحراا
م،رن رامل رواپ اارا من ن ،پ وشفاه ز شدر ا ،را م،رن و اف ا

مور را بالساا

به تقو ت ق،رز در ا  -،نظام ،خود ادامه خوارن ،داد؛ بهطور شه ا ن در دو دره آ نا ،بعا،
از امش کا دوم ن شوور ر نهشنن ،در زم نه دفاو ،خوار ،بود و در تاا مع اررا نظام ،ا
ق،رز درمه اول محسوب خوار ،ر .،در حق قت امش کا اف ا

حضور ا ن در منطقه اق اانو

رن ،را بهم ن له ته ، ،بالقو باشا تواوق نظاام ،خاود در منطقاه آسا ا پاسا و
م،گ شد (رو ع 1111 ،ص  .)622والو بش آن رن ،ن از حضور ا ن در اق انو

در نظاش
رنا ،شاه از
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نووذ ا ن شوور در منطقه م،شار ،ن شان است .درل،نو از توساعه بنا،ررا ا نا ،در گاوادر

12

پاشساان و را بانتوتا 15در سش النکا ن ناخونود است (.)Rani, 2012, p.133
اف ا

حضور ا ن در منطقه اق انو

رن ،نار ،از ان

را ا ن شواور راامل حواظ و
قا،رز در

امن ت خطوط را را در ا  ،شه در اقا اد رو به رر ،ا ن ملثشن ،و حوظ و افا ا
بُع ،منطقها و مهان .،از نظش ا ن امشوز رش حادثها در مهاان باه مناافع اسااشاتژ

اا ن

مشتبط است.

 .5چالشهای پیش رو
به رغم راه فشصترا ارار ر ،بشا راکار دو ن شو در ا ا االز ماحا ،امش کاا و رنا،
اال را م ،فشارو ادامه ا ن راکار را راوار ب ن دو شوور ومود دارد شه راامل ماوارد
ز ش م،بار.،
 .3-5عامل جمهوری اسالمی ایران
ماهور اسالم ،ا شان نق

مها ،در روابط در ا  ،دو شوور رن ،و امش کا ا وا م،شنا .،رنا ،از

ارتباطاز خوب تا،ن -،تار خ ،با ا شان بهش من ،است و در ا ن م ان امش کاا اصاشار دارد تاا رنا،
روابط خود را با ا شان مح،ود شن.،
امش کا خواران ان وا ماهور اسالم ،ا شان در سط مهان ،است و امشوز بشنامه رساها
ا شان را وامل ،بشا ساخت سالح رساها م،دان ،شه راوار امش کا و ماحا ،خاورم اناها ا ان
شوور عن ،فلسط ن اریال ،را به خطش م،ان،ازد و به تبع ا ن س است درل،ناو را باه پ اشو از
س استرا خود مجبور م،شن .،در سال  6229زمان ،شه بشنامه رساها ا شان در سازمان ملال
مطشح ر ،امش کا بشاسا

پ اان امضا ر ،با رن ،درل،نو را ماقاو ،ششد ول اه ا اشان ری درا،

36. Gwadar
37. Hambantota

 51راکار راربشد ن شو در ا  ،رن ،و امش کا؛ فشصترا و اال را

(سجادپور و شش ا 1192 ،ص  .)665سو ش سابق امش کا در رن ،د و  ،مولوشد

11

در ا ن زم ناه

ب ان دارت شه ری رن ،ول ه بشنامه رساها ا شان در ساازمان ملال وابسااه باه راکاار راا
رساها م ان درل ،نو و وارن ان است (.)Purushothaman,2012, p.904
م،ا از ا ن مسئله امش کا پ ونهاد خط لوله صل ا شان پاشساان و رن ،را باهوناوان ن شانا،
وا ،امن ا ،بشا خود در نظش م،گ شد و رن ،را از راکار در ا ن پشوژ من اشف شاشد اسات.
وز ش خارمه اسبق امش کا شان،ول ا را س در اههار نظش در سال  6229اههار دارات واران ان
در حال القا ششدن ن شان ،خود به رن ،نسبت باه طاشح پ وانهاد پاشوژ خاط لولاه صال ا اشان
پاشساان و رن ،است (.)Purushothaman, 2012, pp.906-907
امشوز امش کا با س استرا سختگ شانه و تقابلآم ول ه بشناماهراا رسااها ا اشان در
سال مال 6216 ،قانون ق،رز دفاو ،مل 19،را ت و ب ششد تا مامعه مهان ،را وادار به منع خش ا،
نوت ا شان شن .،وارن ان در را ن سال تحش مرا م ، ،را بش پا اه قطعناماه  1669راورا
امن ت بش ماهور اسالم ،ا شان اواال ششد .اگشاه ا ن تحش مرا رامل ب واش شووررا ما،راود
اما نهادرا مال ،و تجار شووررا  ،مانن ،رن ،مساثن ،را ،انا .)www.govtrack.us( ،را الر
شل ناون وز ش امورخارمه وقت امش کا در د ،ار مه  6216از رن ،از مقاماز و دولات رنا ،باشا
شار

وارداز نوت از ا شان تق ،ش و بش شار

ب واش وارداز نوت ا شان تیش  ،ناود؛ اگش ااه قابالً

ن سط صادراز نوت ماهور اسالم ،ا شان به رن ،در سطح ،پاا ن و در م ا ان تقش بااً 12
درص ،در سال  6221-6229قشار دارت شه ا ن مقا،ار ن ا در ساالراا  6211-6216باه 12
درص ،شار

افت (.)Rani, 2012, p.134

به تازگ ،توسعه روابط مشبوط به بن،ر اابهاار باشا رنا ،باه معااا  ،تبا ،ل را ،اسات.
راکار با ا شان در ا ن زم نه مخالف س استرا منطقها امش کا تلق ،ما،راود شاه از رنا،
اناظار دارد روابط خود را با ماهور اسالم ،ا اشان باه حا،اقل بشساان .،در واقاع ا ان راکاار
بشآم ،از پشوژ ا است شه رن ،ا شان و افیانساان در ساال  6221باا کا ،ش توافاق ششدنا ،تاا
38. David Mulford
39. National Defence Authorization Act

راار روااد /سال ب ست و سو  /بهار 1191

بشاسا
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آن رن ،بشا توسعه و تکا ل بن،ر اابهار و اح،اث خاط را آرنا ،با ن اابهاار و زرناج

افیانساان با ا شان راکار شن .،راچن ن رن ،نسبت به اصالح و تاشم م  619ش لاوماش از مااد
زرنج و دالرا  62به ونوان بخو ،از ربکه ماد ا ما ال باهرام شاه راشاز و شابال را از طش اق
وز شساان در راال قن،رار در منوب به رم ما ل م،شن ،ماعها ،را ،اسات .از ساو د اش
امشا ا ن طشح ماهور اسالم ،ا شان را ام ،وار م،شن ،تا با تکا ال بنا،ر اابهاار از تاشاشم و
وابسا  ،به بن،روبا

بکار .،به رشحال امشوز ماهور اسالم ،ا شان تاا ل دارد شه ا ن پاشوژ

(ماد زرنج -دالرا ) را تکا ل شن ،و پاسخ درل ،نو در ا نبار مثبت بود است ز شا باشا رنا،
ا ن را ما

ما ال ما،شنا( .،توح ا 1115 ،ص

ن ،است شه درل ،نو را به آس ا مشش

.)129
 .2-5عامل چین
ناپلئون در مالها معشوف م،گو " ،ب ذار  ،ا ن بخواب ،اشاشه اگاش ا ان شواور ب ا،ار راود
مهان را به لشز درم،آورد " .امشوز ا ن به ونوان اال
شه ق،رز خود را در حوز را اقا اد

م ،امش کا در مهان تلق ،ما،راود

نظام ،و نووذ س اس ،در سشاساش مهاان گسااشش داد

است .امش کا از تی ش موازنه ق،رز در آس ا شه حاش ،از تسلط ا ن بش ا ن قاار اسات ناخوانود
است .در حق قت وارن ان پکن را باه وناوان ا
پاس و

ته ،ا ،باالقو باشا ثبااز منطقاه آسا ا

در نظش دارد (رو ع 1111 ،صص  .)629 -622وز اش اماور خارماه امش کاا در دوران

بوش در مقالها در مجله فار ن افشز ب ان دارت شه"ا ن به ونوان ا
61

ثباز در منطقه آس ا پاس و

ته ،ا ،باالقو باشا

قلا،اد م،رود .ق،رز نظام ،ا ن شوور در حال حاضش ته، ،

بشا امش کا تلق ،نا،رود اما رشا ط به مشور زمان تی ش پ ،ا خوار ،ششد .ما ا ن را باه وناوان
ق،رز ب ر  66در نظش م،گ ش م اما راچنان بعض ،از مسائل و موکالز ا ن شوور حلنو،
باق ،م،مان .،ا ن امشوز تالش دارد تا ما امش کا را در منطقه آسا ا پاسا و

ب اشد .ا ان

40. Zarang - Delaram
41. Foreign Affairs Journal
42. Great Power

 12راکار راربشد ن شو در ا  ،رن ،و امش کا؛ فشصترا و اال را

ب،ان معناست شه ا ن ق،رت ،ن ست شه خواران حوظ وضع مومود بار ،بلکه م،خوار ،موازناه
ق،رز را به نوع خود در منطقه تی ش در ،شه ا ان مسائله باشا امش کاا ااال بشان اا اسات"
(.)Rice, 2000, p.46
ا ن رم اشنون باا ا جااد رواباط اسااشاتژ

باا شواوررا ساش النکا پاشسااان م انااار و

باان الدش و ا جاااد تسااه الز ز شبنااا  ،اقا اااد در شوااوررا فااوق درصاا،د تکا اال حلقااه
اساشاتژ
رش

خود در منطقه اق انو
اساشاتژ

رن ،است .والو بش آن امشوز ا ن از سش النکا به من له

بهش م،گ شد تا نووذ خود را بش خطوط ارتباط ،و در ا  ،اسااشاتژ

تا آس ا رشق ،و مس شرا اناقال نوت خاورم انه تا تن ه ماالشا افا ا

از اروپاا

درا( ،راو ع1111 ،

ص  .)622م،ا از ا ن ا ن با ا جاد ساخاار سازمان ،م ، ،خارج از اخا ااراز امش کاا اقا،ا باه
ا جاد سازمان راکار ران ها

61

در سال  6221با راکار شووررا ق اقسااان قشق سااان

روس ه تام کساان و ازبکساان( )6ناود است شه ب

از پ

ق،رز مهان ،امش کا را به ااال

م،شو( ،فشز نن ا  1111ص .)661
از ا ن منظش امش کا اولو ت و ژ خود را در اساشاتژ دفاو ،منطقها به رنا ،ما،درا ،تاا
موازنه ق،رز را در منطقه آس ا حوظ ناا  .،وز ش دفااع امش کاا لاون پانااا 66ن ا در ا انباار در
مالقات ،از رن ،در ژوئن  6216اههار دارت شه "رن ،امشوز باه وناوان محاور اسااشاتژ م ،ا،
دفاو ،امش کا بشا ا جاد موازنه در منطقه آس ا پاسا و

قاشار دارد" .باا ا ان رو کاشد بشاساا

گوتوگورا ران ش ال 69شه در ژوئن  6216در سن اپور بشگ ار ر ،وز شدفاع امش کا ب ان دارات
شه "امش کا با تومه به پاانس لرا قو در ا  ،رن ،ق  ،دارد تاا ساال  6262تاا  22درصا ،از
ناوگان در ا  ،خود را (رامل  2ناو رواپ اابش مساقش در منطقه اق انو

رن )،از ا ن منطقه خاارج

شن.)Panetta,2012( "،

43. SCO
44. Leon Panetta
45. Shangri - la
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موارشت امش کا با رن ،تا ح ،از نووذ ا ن در آ ن ،در منطقه اق اانو

11

رنا ،ملاوگ ش

م،شن ،و به امش کا فشصت م ،در ،تا از رن ،به ونوان ارشم ،باشا رسا ،ن باه ارا،اف خاود در
آس ا پاس و

اساواد ناا .،
ناود "اال

ر چارد فالکنر س 62مواور ارر ،ملسسه بشوش ن 65در ا ن مورد ت ش
اساشاتژ

امش کا در س است خارم ،اف ا

ق،رز ا ن در منطقاه اق اانو

راکار محافظهشارانه وارن ان و درل،نو م ،توان ،بش ا ن ااال
وسعت ز اد ماع ت وظ م و اقا اد رو به رر ،خود را بهونوان

بر

رنا ،اسات؛ اماا

فاائق آ ا .،رنا ،باا توماه باه
ق،رز بشتش در منطقه مطشح

ششد است شه در مشش آس ا خاورم انه و مشزرا منوب ،ا ن سودرا اسااشاتژ

وظ اا ،را

بشا منافع امش کا به ارمیان م،آورد" (.)www.brookings.edu
 .1-5صادرات کنترلشده امریکا به هند
و ،اناقال سش ع و گساشد و فناور را پ وشفاه امش کا به رن ،ک ،د ش از اال را رواباط
ب ن دو شوور محسوب م،رود .در سال  1991بهواسطه آزما

را رسااها پاوششان 61رنا،

تحل ل شان و محققان و ،اراوه تسل حاز شواارماع ،امش کا از اف ا

توانا  ،رساها و ن ت

ا ن شوور ابشاز ن شان ،ششدن .،در واقع ن از اصال ،رنا ،از دساا اب ،باه تسال حاز رسااها را
م،توان در سه مورد رساها ر،ن ا ن اخاالفاز رن ،و پاشسااان و شساب پشساا ژ و ما اا
مهان ،ب ان دارت .با ا ن تواسا ش در ا ان زماان دولات امش کاا س اسات مانوو ات صاادراز و
صادراز مج،د 69را در ا ن شوور ول ه رن ،باه شاار گشفات شاه ابا ار باشا شنااشل تسال حاز
رساها

شواار ماع ،و فناور را مورک ،ا ن شوور م،بود (سجادپور و شش ا 1192 ،صص

.)669-612

46. Richard Falkenrath
47. Brooking Institution
48. Pokhran
49. License Policy of denial for Export & Re-Export
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در سال  6221مورج دبل و بوش از تع،اد از ا ن تحش مرا اومپور ،ششد و ب اان دارات
شه با  ،س است را شناشل صادراز تکنولوژ ک ،به رن ،از م ان بشداراه رود .در ناوامبش 6221
در طول مالقاز نخستوز ش رن ،آتال ب هار واارا  92از امش کا دو شوور ماعها ،باه مواارشت
اساشاتژ

ر،ن .،در ا ن د ،ار گا را  ،باشا تحقاق راکاار راا رسااها م اان دو شواور

بشداراه ر( ،فشز نن ا  1111صص  .)55-51بوش راچن ن در  11ژوئ ه  6229پس از د ا،ار
با منمورانس نگ راکار گساشد اتا ،با رن ،را اوال ششد .او گوت ا ااالزماحا ،امش کاا باا
رن ،راکار گساشد در ارتباط با تیم ن انشژ رساها خوار ،دارت و از شن ش امش کا خوارا،
خواست تا س استگاذار راا الز و قاوان ن ماورد ن ااز را باه ت او ب بشساان .،بناابشا ن ا ان
راکار را تا ما  ،ادامه خوار ،افت شه رن ،را قادر م،شن ،در طشاح ،نسل اهار رآشاورراا
رساها فعال رود و به سو تعامل گساشد ب نالاللا ،پا

رود" (ماشاد  1191ص .)119

والو بشآن تالشرا ز اد بشا بهبود رون ،اناقال فنااور در ساط بااال صاورز گشفات شاه
نا جه ا ن گوا ورا در سال  6221به امضا موافقتنامه راکار رساها  91ب ن دو شوور منجش
ر .،امضا ا ن موافقتنامه رساها غ ش نظام ،توساط دو طاشف رنا ،را باه بارا ا رسااها
مهان پ ون ،م،زن ،و ا ن مسئله دال بش پذ شش ق،رز منطقها رن ،از طشف امش کاا باه من لاه
مهمتش ن قطب ق،رز مهان ،است شه تا د شوز رواباط انا،ان دوسااانها باا کا ،ش ن،اراان،
(رو ع 1111 ،ص .)192
دولت امش کاا در نا جاۀ ا ان موافقاتناماه تقش بااً  69درصا ،از مجوزراا  ،شاه صاادراز
فناور را پ وشفاه به رن ،را منع م،ششد حاذف نااود و راچنا ن تعا،اد ز ااد از نهادراا و
ملسساز رن ،ن از فهشست تحش مرا خارج ر،ن .،در سال  6211ن ا  9ساازمان مهام د اش
رن ،از فهشست تحش مراا امش کاا خاارج را،ن .،ا ان تاالشراا نواانه خاوب ،باشا اناقاال
فناور را پ وشفاه به رن ،است شه از ا ن به بع ،مح،ود ترا در ا ن زم نه بشداراه م،راود و
رون ،آن سشوت م ،اب .،به رشحال اگشاه امش کا رنا ،را از فهشسات محا،ود ت صاادراز خاارج
50. Atal Bihari Vajpayee
51. Civilian Nuclear Agreement
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ششد اما در وال رنوز اناقال فناور به رن ،با مح،ود ترا ز اد راشا است .اخ شاً ن رئ س
سازمان توسعه رن ،ساراسواز 96اوال ششد شه اگشاه رن ،باش رو شاغاذ از فهشسات شواوررا
مح،ودر ،صادراز فناور امش کا  ،خارج ر ،اما در وال تی ش در ا ن رون ،حاصال نوا،
است و راچنان مح،ود ترا م ،در ا ن زم نه ومود دارد .را  ،ک ،از مهمتش ن ووامل ا ن
مح،ود ترا مشبوط به قانون امش کا بار ،شه فعال ترا  ،مانن ،اناقال فناور راا ا ان شواور را
منوط به امضا موافقتناماهراا و اژ ا ااون موافقاتناماه ارا،اف شااربشان مان اور ناگ
موافقتنامه حاا ترا لجسا

96

91

موافقاتناماه راکاار راا ارتباطاات ،و اددارات تواارم

امن ا 99،و موافقتنامه تبادل و راکار راا بن ااد  92باشا مواارشت در زم ناه فنااور راا
پ وشفاه دانساهانا .،در حق قات امش کاا حساسا ت راا ز ااد نسابت باه رنا ،دارد تاا ا ان
موافقتنامهرا را امضا شن .،در را ن زم نه سو ش سابق امش کا در رن ،ت ااوت،ما،روماش 95ب اان
دارت شه "رن ،با  ،ا ن موافقتنامهرا ان،گانه را امضا شن ،تا باوان ،به فناور را و تکنولاوژ
دست باال امش کا دست اب ."،با ا ن تواس ش رن ،تا به امشوز فقط موافقاتناماه ارا،اف شااربشان
مان اور نگ را به امضا رسان ،است و مقاماز رن ،امضا سا ش موافقتنامهرا را محا،ودشننا،
فعال ت تحق قات ،و اساقالل اساشاتژ

رن ،در نظش م،گ شن ،شه به سود منافع مل ،رن،وسااان

نا،بار.)Rani,2012, p.136( ،
 .4-5عامل سیاسی -نظامی
اگشاه ن شو در ا  ،رن ،با ن شو در ا  ،د ش شووررا به رربش امش کا در وال از ضا ،دزدان
در ا  ،در خل ج و،ن راکار م،شن ،اما ا ن شوور در ا ن وال از مواارشت نکاشد اسات .در
واقع مقاماز رن ،وق  ،دارن ،شه ا ن وال از با  ،تحت نظارز سازمان ملل قشار داراه بار ،و
52. V.K.Saraswat
53. End User Monitoring Agreement
54. Logistic Support Agreement
55. Communication Interoperability & Security Memorandum of Agreement
56. Basic Exchang & Cooperation Agreement
57. Timothy J.Roemer
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نه با شارگ ار شوور خاص .با ا ن رو کشد رن ،بشا مثال در وال از ن اشو وه واه ائاالفا،
 91191به رربش امش کا شه در سال  6229با ر،ف ض ،دزدان در ا  ،در منطقاه اق اانو

رنا،

بشگ ار ر ،رششت نکشد ( .)Singh,2012م،ا از ا ن مسئله خط موا ،و راربشدراا وال ااز در
در ا توسط دو ن شو در ا  ،رن ،و امش کا ماواوز است .اساشاتژ ن شو در ا  ،رن ،در وال از
در ا  ،ب واش بش و ،درگ ش ر،ن و ب،خطش و حلوف ل مسالاتآم مسئله اساوار اسات در
صورت ،شه اساشاتژ ن شو در ا  ،امش کا بش اساواد از زور بشا دسا اب ،به ار،اف خاود تیش ا،
دارد .ک ،از روار ،ا ن م،وا ت و ب قانون ،در سنا امش کا در ژوئن  6221در خ وص منطقه
در ا  ،منوب ا ن 99م،بار .،ا ن قانون از امش کا بشا تعق ب و پ

ش وال ازرا با اساواد از

ن شو تسل حاز نظام ،در حاا ت از آزاد حقوق در ا  ،در آبرا ب نالالل ،و فضا راوا ،
در منطقه در ا  ،منوب ا ن حاا ت م،شن.)www.webb.senate.gov( ،

فرجام
بع ،از دور منگ سشد ق،رزرا نوههور منطقها بهدل ل و ،توان تی ش در نظا با نالالال
به طور مطلق شامل نبودن ابعاد ق،رز و گساش دساشس ،به ق،رز در ساط منطقاها باهطاور
مح،ود از حل مسائل و اال را منطقها و مهان ،وام ن .،از طشف د ش ابشق،رز ا رژماون
اگشاه از ابعاد ق،رز بهطور نسب ،بشخوردار است اما بهدل ل موکالز نارا ،از تقبال وهاا ف و
مسئول ترا ب واش و و ،تطابق م ان حاا ت داخل ،و تعها،از خاارم ،در درازما،ز آسا ب
خوار ،د  .،از ا ن رو اف ا

منافع رژمون اه در ساط منطقاها و ااه در ساط مهاان ،از

طش ق موارشت با ق،رز سط دو نظا معاصش در مهت حل مساائل مهاان ،امکاانپاذ ش اسات
(ا کنبش

 1116صص  .)126-129از ا ن اومان،از رن،وسااان از ا

بلوک رشق در دور منگ سشد به

رش

اسااشاتژ

غ اش ماعها ،طشفا،ار

امش کاا در دور پاس از مناگ ساشد

تب ،ل ر .،ا ن تحول در ادب از مشبوط به س اسات خاارم ،امش کاا در مناوب آسا ا اصاطالحاً

58. Combined Task Force 151
59. South China Sea Region
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س است نخست رن،وساان خوان ،م،رود (رو ع 1111 ،ص  .)629پاس از دور مناگ ساشد
ن در حوز ن شو در ا  ،رن ،ن ششرا ماواوت ،را نسبت به حضور امش کا در منطقه اق انو
رن ،پ

گشفت و آن را به رسا ت رناخت ز شا در مقا سه با دور مناگ ساشد نظام مهاان،

تی ش پ ،ا ششد بود .امشوز ن اشو در اا  ،رنا ،ب وااش ن قا،رز را در منطقاه اق اانو

رنا،

داراست و راربشدرا در ا  ،ا ن شوور راکار باا د اش شواوررا منطقاها و فشامنطقاها
م،بار .،در طشف مقابل بع ،از فشوپار ،اتحاد ماار ش رورو
را در منطقه اق انو

رن ،مورد رناسا  ،قاشار داد .در اسااشاتژ م ،ا ،ا ان شواور درلا،ناو

به ونوان م،ار و محور رشق شه با  ،نقا
پاس و

امش کا ق،رز ن شو در ا  ،رن،

مهاا ،در زم ناه امن ات و ثبااز در منطقاه آسا ا ،

باز شن ،بازرناخاه م،رود.

به رغم راارن  ،منافع دو شوور در حوز راکار راا رارباشد ن اشو در اا  ،راامل
اق،اماز مواشک نسبت به حوظ مح ط امن ا ،باثباز در منطقه اق انو
پاسخ و واشن

رنا ،باهو اژ از نظاش

به اال را ب،راار در ا ن منطقااه مانناا ،دزد در ااا  ،قاااااق شااااال و

مواد مخ،ر اساواد را غ ش مجاز از تسل حاز شواار ماع ،در منطقه قاااق انسان و تشور سم؛
اال را  ،مانن ،ماهور اسالم ،ا شان ا ن صاادراز شنااشلرا ،امش کاا باه رنا ،و وامال
س اس -،نظام ،فشا ن ،راکار را در حوز ن شو در ا  ،دو شوور را با موانع ،روبهرو م،شن.،

پانوشتها:
( )1رن،وساان از لحاظ موقع ت میشاف ا  ،در منوب ربهقار رن ،واقع ر ،است .از لحاظ وساعت در مقاا رواام
مهان دوم ن شوور پشماع ت مهاان از نظاش ررا ،اقا ااد دوما ن اقا ااد مهاان (در حا،ود  2درصا )،اسات
پ ب ن ،م،رود تا سال  6269اهارم ن ق،رز اقا اد مهان رود .دارا سوم ن ارتا با ر دن اا اهاارم ن
ن شو روا  ،مهان و پنجا ن ن شو در ا  ،وظ م مهان است .از نظش بودمه دفاو ،ازدرا ن در مهان است .ا ان
شوور ک ،از ر ق،رز رساها مهان تلق ،م ،رود .باشا اطالوااز ب وااش در ماورد قا،رز رنا ،رماوع راود
).(Nilakant,2006 pp.4-8

( )6با پ وسان میولساان به ا ن سازمان در ژوئن  6226به ونوان وضو ناهش و رنا ،و پاشسااان و ماهاور اساالم،
ا شان در ژوئن  6229به ونوان اوضا نااهش ساازمان راکاار راان ها گسااشد میشاف اا  ،ب وااش پ ا،ا شاشد
(طباطبا  1192 ،ص .)151
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منابع فارسی
 .1آقا  ،س ،داود و س ،محاود حس ن" )1191( ،اومان،از ق،رز نش رن،؛ فشصاتراا و ااال راا" فصللنامه
مطالعات راهبردی سال پان درم راار  6راار مسلسل .91
 .6ا کنبش

مان ( )1116تنها ابرقدرت :هژمونی امریکا در قرن بیسلت و یکلم تشمااه فضال،پاور تهاشان

ملسسه تحق قاز ب نالالل ،ابشار معاصش.
 .1توح ،

ا البن ن" )1115(.هشف ترا و مح،ود ترا روابط ا شان و رن "،فصلنامه راهبرد راار .65

 .6سجادپور س  ،محا،شاهم و مائ ،شش ا ،قهشود (" )1192رقابت رسااها رنا ،و پاشسااان و پ اما،را آن
بشا امن ت مل ،ماهور اسالم ،ا اشان" فصلنامه مطالعات راهبلردی ساال اهااردرم رااار  2رااار
مسلسل.96
 .9رو ع ،نوذر و فشراد قنبش پاسارگاد (" )1111ما ا رن ،در س است خاارم ،امش کاا پاس از پا اان مناگ
سشد" ماهنامه سیاسی اقتصادی راار را .621-626

 .2رو ع ،نوذر (" )1111س است خارم ،امش کاا در مناوب آسا ا؛ نخسات رن،وسااان" رهیافلت سیاسلی و
بینالمللی.
 .5طباطبا  ،س ،ول" )1192( ،بشرس ،تطب ق ،رو کشد راربشد ا ن روس ه امش کا رن ،پاشسااان و ا اشان باه
سازمان راکار ران ها " فصلنامه راهبرد سال ب سام راار .2
 .1فشز نن ا ز با ( )1111مثلث آسیایی :چین ،هند و پاکستان تهشان دفاش مطالعاز س اس ،و ب نالالل.،

 .9شوال  ،الهه و ط به واوظ" )1191( ،تحول س اسات خاارم ،و توساعه اقا ااد در رن،وسااان" فصللنامه
روابط خارجی سال اهار راار اول.
 .12مشاد

مسعود (" )1191تسل حاز اتا ،و پ ون ،رن – ،فلسط ن اریال ،و امش کا" فصلنامه سیاست مجلاه

دانوک ،حقوق و ولو س اس ،دور  66راار .6
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