دیدگاه
درسهایی که از روابط جدید
هند و ایاالت متحده میتوان آموخت


عباس ملکی

مقدمه
در طول تاريخ ،كمتر ملتي به اندازه ايرانيان و هنديان با هم ارتباط ديرينه و تنگاتنگ داشتتهانتد
پس از اسالم ،اين تعامالت توسعه بيشتري يافت و فرهنگ اسالم از سرزمين ايران به هند رفتت و
سرگذشت و سرنوشت اين ملت ،در مقاطع متعددي از تاريخ ورود اسالم به هند ،به يكتديگر گتره
خورد تا جايي كه در زمان صفويه ،امپراطوري بابريان با حمايت ايشان قدرت يافت و زبان و هنتر
و م عماري ايراني ،بر شئون فرهنگي هند حاكم شد امروزه تعداد كتب خطي فارسي و آثار نقاشي
مكتبهاي قزوين و اصفهان در هند ،بيش از ايران استت و ششتم ستياحان ختارجي در هنتد بته
شاهكارهاي معماران ايراني همچون تاجمحل روشن ميشود فرهيختگان هنتد ،همتواره ايتران را
مهد تمدني ميدانند كه تعامالتش با هند تأثيرات فراواني بر آن نهاده استت نمونتههتايي از ايتن
 دانشيار سياستگذاري انرژي ،دانشگاه صنعتي شريف

Email: maleki@sharif.edu

فصلنامه راهبرد/سال بیست و سوم/شماره  /07بهار  /3131صص 123-113

 333درسهايي كه از روابط جديد هند و اياالت متحده ميتوان آموخت

نگرش را در آثار جواهر لعل نهرو شون نگاهي بته تتاريخ جهتان و كشتف هنتد در متورد ظممتت
فرهنگ ايرانيان و سخنان و مقاالت رابيندرانات تاگور در مورد حافظ ميتوان ديد
هند بزرگترين دموكراسي جهان و دومين كشور پرجمعيت با جمعيتي حدود يک ميليارد و
يكصد ميليون نفر است و بدون شک ،نقش مهمي در سازمانهاي بينالمللي دارد اگر قترار باشتد
كشوري به كشورهاي دائم شوراي امنيت ملل متحد اضافه شود ،هند از اولين انتختا هتا خواهتد
بود جنبش غيرمتعهدها از زمان جواهر لعل نهرو در هند شروع شد امروزه هند يكي از دارندگان
سالح هستهاي در جهان و از نمونههاي موفق در خودكفايي صنعتي و كشاورزي است كه جايگتاه
ويژهاي در جهان از لحاظ اقتصادي كسب نموده است
ايران و هند پس از انقال اسالمي ايران در سال  9191روابط خود را توسعه دادند تتا قبتل
از انقال اسالمي ،ايران ظضو سازمان پيمان مركزي بود اين سازمان به نوظي در برابر كشتورهاي
بلوک شرق مانند اتحاد شوروي و كشورهاي نزديک به مسكو مانند هند صفآرايي كرده بود
هر دو كشور ايران و هند ظضو گروه  99و همچنين گروه  91هستند در قالب همكاريهتاي
آسيايي ،هند در كنار روسيه ،شين ،ژاپن و ايران ميتواند يكي از قطبهاي اساسي را در شارشو
منطقهگرايي شكل دهد همكاريهاي ايران و هند در زمينههاي انرژي ،فرهنگ و ديالوگ تمتدني
براي ديگر كشورها ميتواند نمونهاي قابل قبول باشتد هتر دو كشتور در ستازمان همكتاريهتاي
شانگهاي ظضو ناظر هستند
در صحنه جهاني ايران و هند همچون دو همسايه نزديک با يكديگر همكتاري متيكننتد در
فعاليتهاي منطقهاي نيز با پتانسيل باال براي رسيدن به منافع مشترک در گسترش همكاريهاي
اقتصادي ،سياسي و تجارت ،مبارزه با مواد مخدر ،و مبارزه با تروريسم تالش ميورزنتد تتا از ايتن
رهگذر به صلح و ثبات منطقهاي و جهاني دست يابند
در حالي كه هند همواره بهظنوان يک كشور مؤسس نهضت ظدم تعهد و طرفدار بلوک شترق
شناخته ميشده است ،روابط جديد اين كشور با اياالت متحده امريكا نمونته اي جالتب در روابتط
بين الملل است به طور مشخص همكاريهاي هند و امريكا در دوران نخستتوزيتري آقتاي متان
موهان سينگ ،اقتصاددان برجسته هندي قابل توجه است
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گرشه رهبران سنتي هند مانند خانم اينديرا گاندي ،راجيو گاندي و ناراسيمهارائو نگاه مثبت
تاريخي و استراتژيک منطقهاي به ايران داشتند ،اما نگاه رهبران جديد هند به ايران مانند گذشته
نيست نخست وزير سينگ با ديدگاه اصالحات اقتصادي خود در فكر توسعه همهجانبه هند استت
و افرادي مانند او و سونيا گاندي به زندگي با ارزشهاي غربي بيشتر از ايتران اهميتت متيدهنتد
گرشه در همين شارشو  ،بار ديگر نيازهاي انرژي هند ،آنان را به داشتن رابطۀ نزديتک بتا ايتران
ملزم ميسازد

 .3هند و امریکا
درگذشته ،هند و امريكا در امور اقتصادي و ظلمتي مشتاركت داشتته و از لحتاظ سياستي نيتز در
دوران جنگ سرد تعاملهايي با يكديگر داشتهاند؛ بهظنوان مثال اين روابط در زمتان ستفر راجيتو
گاندي به واشنگتن در سال  9199تقويت شده و در پي فروپاشي متحد قديمي هند يعني اتحتاد
جماهير شوروي سوسياليستي ،دولت هند همواره درصدد تقويت روابط با امريكتا بتوده استت در
ژانويه  ،9111مذاكراتي بين دو دولت در زمينه همكاريهاي نمامي و پروژههاي دفاظي مشتترک
ظمده به ظمل آمد در سال  9119امريكا پس از آزمايش سالح هستته اي در هنتد ،تحتريمهتايي
ظليه اين كشور وضع نمود ،اما پس از درک بيفايده بودن تحريمها بر هند ،در سال  1339آنها را
ملغي ساخت به نمر ميرسد مقامات هندي ،جهان پس از دوقطبي را يا تکقطبي فرض ميكنند
يا آن را در حالت گذار به سيستم شندقطبي ميدانند و در اين رهگذر هنتد مايتل استت يكتي از
پنج قدرت برتر جهان در آينده اي نه شندان دور باشتد بته همتين دليتل هنتد نيتاز دارد تتا بته
فناوريهاي جديد دست يابد ،اقتصاد خود را توسعه دهد و بازارهاي بزرگ را فتتح كنتد در ستال
 1332هند و امريكا با امضاي توافقي ،روابط خود را به ستطح استتراتژيک بتر استاس ارزشهتاي
مشترک مانند دموكراسي ،پلوراليسم و حاكميت قانون ارتقاء دادند
يكي از روشهايي كه در ظلم برنامهريزي استراتژيک براي ارزيابي رفتارهاي يک ستازمان در
جامعه بهكار برده مي شود ،ارزيابي مبتني بر پيدا نمودن نقاط قتوت و ضتعف و همچنتين يتافتن
فرصتها و تهديدات در محيط پيراموني است روابط جديتد امريكتا بتا هنتد شتامل بختشهتاي
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استراتژيک ،نمامي ،اقتصادي ،سياسي ،آموزشي و فرهنگي است اين روابط ناشتي از فرصتتهتا و
تهديداتي است كه دو طرف از طرف مقابل در ذهن دارند
فرصتهايي كه امريكا در جامعه هندي مييابد ،ظبارتاند از:
 9نيروي كار ارزان؛
 1توسعه انساني توسط آموزش ظالي به سبک دانشگاههاي امريكايي؛
 3بازار وسيع و آشنايي با فناوريهاي نو؛
 2اشاظه نمامهاي دمكراتيک و بدون مخالفت با نمام تکقطبي در جهان؛
 1تعادل استراتژيک در مورد حضور امريكا در ديگر نقاط جهان؛
 6معكوس نمودن سياست ظدم گسترش سالح هتاي هستتهاي توستط امريكتا در  33ستال
اخير
از طرف ديگر ،هند نيز در روابط خود با امريكا ،فرصتهايي را به قرار زير مالحمه ميكند:
 9دستيابي به فناوريهاي جديد ،از جمله ظلوم هستهاي ،ارتباطات ،نانو و
 1دستيابي به بازار ظميم مصرفي امريكا؛
 3پيدا نمودن جايگاهي مانند شين در بازار امريكا توسط قراردادهاي كاملهًْالوداد؛
 2تسهيل مقررات اظطاي گواهينامه صادرات براي شركتهاي هندي از سوي امريكا
هر دو كشور داراي منافع مشترک و متفاوت هستند منافع مشترک هند و امريكا ظبارتانتد
از:
 9امنيت در آسياي جنوبي؛
 1ظبور بدون خطر كشتيهاي نمامي و غير نمامي و زيتر دريتاييهتاي امريكتا در اقيتانوس
هند؛
 3مقابله با بلندپروازيهاي شين؛
 2ارائه مدل سكوالر موفق در ميان كشورهاي اسالمي همسايه؛
 1استفاده از بازارهاي يكديگر؛
 6تشكيل بلوک رقيب در برابر كشورهاي مسلمان براي روياروييهاي احتمالي در آينده؛
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 9طراحي رزمايشهاي مشترک براي نشان دادن آمادگي به حريفان احتمالي؛
 9كم نمودن انتشار گازهاي گلخانه اي با همكاري متابين اولتين و شهتارمين كشتور بتزرگ
منتشركننده اينگونه گازها؛
نيازهاي دوجانبه ،هند و امريكا را به همكاريهاي درازمدت در فنتاوريهتاي برتتر رهنمتون
ساخته است همكاريهاي گسترده در فناوريهاي پيشرفته بتين هنتد و امريكتا در شهتار حتوزۀ
تجارت استراتژيكي و دفاظي ،بيوتكنولوژي ،فناوري اطالظات و نانوتكنولوژي پيشرفتهاي ظمدهاي
داشته است
در بخش تهديدها ،فهرست زير نگرانيهاي امريكا را در ارتباط با هند نشان ميدهد:
 9امريكا نگران خطر گسترش سالحهاي هستهاي در منطقه جنو آسياست
 1با توجه به خودداري هند از امضاي معاهدۀ منع اشتاظه ستالحهتاي هستتهاي ،همكتاري
نمامي دو كشور راهي براي بازدارندگي قدرت بالقوه هند در اين منطقه است
 3امنيت انرژي در جنو آسيا و اقيانوس هند ،امريكا را به تحوالت در پيرامون تنگه هرمتز
و تنگه ماالكا حساس نموده است
 2تغييرات آ و هوايي نيز از مهمترين تهديدها ظليه امريكا در ظاهر است
 1گسترش سالحهاي هستهاي در منطقه جنو آسيا با ظهور هند و پاكستان بتهظنتوان دو
كشور دارنده سالحهاي هستهاي بيرون از معاهده ظدم گسترش سالحهاي هستهاي (ان پتي
تي) و نگراني امريكا از ظهور كشورهاي ديگر دارنده سالح هستتهاي از داليتل اصتلي روابتط
نزديک هند و امريكاست
نگرانيهاي هند كه اين كشور را به سوي روابط بهتر با امريكا سوق ميدهد ،ظبارتاند از:
 9هند از نزديكي امريكا و پاكستان در شارشو مبارزه با افراطگرايي در اين منطقه نگتران
است
 1نفوذ مجدد پاكستان در افغانستان پس از تالشهاي امريكا براي يتافتن راهتي جديتد در
تعامالت خود در افغانستان در سالهاي  1339تا  ،1339اينک هند از نزديک شدن امريكا و
پاكستان در مورد طراحي آيندۀ افعانستان نگران است
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 3همكاري شين و پاكستان از ابتداي تشكيل جمهتوري استالمي پاكستتان و ايجتاد محتور
اسالم آباد-پكن از ادراكات هند از تهديدهاي پيراموني خود است

 .2هند ،امریکا و ایران
شروع روابط جديد بين امريكا و هند ،رفتار تصميمگيران هندي در كنترل روند گستترش روابتط،
شالشهاي داخلي مطرح در جامعه هندي ناشي از اين روابط و همچنين حجتم ،ظمتق و كيفيتت
روابط امريكا و هند داراي نكات جالبي استت كته بتراي جمهتوري استالمي ايتران و بتهخصتو
فرهيختگان ،سياستمداران و ديپلماتهاي آن ميتواند بهظنوان يک مورد آموزشي و كاربردي در
ظرصۀ ديپلماتيک جالب باشد
دو كشور ايران و هند در مورد نگرانيهاي منطقهاي در آسياي جنوبي بهخصتو

امنيتت و

ثبات منطقهاي داراي تناقض جدي نيستند ،بلكه منافع و نگرانيهاي مشترک دارند هند ايران را
بهظنو ان شاهراه اصلي رسيدن هند به آسياي مركزي و قفقاز تلقي ميكند و مايل است كه از اين
مسير ترانزيت ،هر شه بيشتر استفاده نمايد مسئله افغانستتان يكتي از نگرانتيهتاي مشتترک دو
كشور و مسئله كشمير يكي از نقاط افتراق مابين ايران و هند است
در مورد افغانستان ،دو كشور ايران و هند ظقيده دارند منافع ملي آنان ايجا كند كه شتاهد
افغانستاني:
 9امن؛
 1قوي و مستقل؛
 3ظاري از مداخلۀ خارجي و با ظرفيت در مقابله با نيروهاي خارجي؛
 2توانا در حكومت با مبناي وسيع اجتماظي منعكسكننده تكثر جامعه افغانستان؛ و
 1باثبات از طريق اجماع ملي فراگير  -توسط افغانها و نه نيروهاي خارجي  -باشد
در گذشته ،بهدليل نزديكي مواضع هند و اتحاد شوروي ،ايران و هند در موضوع افغانستان با
يكديگر تفاوت نمر داشتند اما با خروج نيروهاي شتوروي از افغانستتان در ستال  9199و ستپس
فروپاشي اتحاد شوروي در سال  9119و بهخصو

از ستال  9116كته كنتترل كابتل بته دستت

طالبان افتاد ،ايران و هند مواضع خود را به يكديگر نزديک كردند آنهتا از حكومتت برهتانالتدين
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رباني كه در نقاط محدودي در شمال افغانستان مستقر بود ،حمايت كردند اين حمايتت در ابتتدا
سياسي ،سپس مالي ،آنگاه لجستيک و در نهايت نمتامي شتد در  1ستپتامبر  ،1339احمدشتاه
مسعود توسط دو تن از ظناصر القاظده ترور گرديد و در  99سپتامبر  1339برج تجارت جهاني در
نيويورک مورد حمله قرار گرفت همكاريهاي شهارجانبۀ ايتران ،هنتد ،روستيه و تاجيكستتان در
پشتيباني از نيروهاي ائتالف شمال به رهبري همرزمان مسعود ادامه يافت در پي قصد نيروهتاي
امريكاي براي ورود نمامي به افغانستان ،نيروهتاي ائتتالف شتمال بتا طراحتي و رايزنتي بتا گتروه
كشورهاي شهار گانه از شمال به سمت كابل روانه شدند و پس از فتح كابتل و استتقرار در بگترام،
نيروهاي امريكايي توانستند در افغانستان به زمين بنشينند
با اين حال ،در همان زمان نيز گرايشهاي هند به امريكتا بيشتتر از گترايش بته ايتران بتود
امريكا از اين گرايش استفاده و جاي پاي خود را در افغانستان محكم نمود و زماني كته احستاس
كرد كه ديگر از كمکهاي ايران بتينيتاز استت ،بتهدنبتال كنفترانس بتن كته در دستامبر 1339
درخصو

آينده افغانستان برگزار شد و به فاصله يک ماه ،ايران را جزيي از محور شترارت اظتالم

نمود
در تحوالت اخير در افغانستان مجددا هند و ايتران منتافع مشتترک ختود را بتاز متييابنتد
گرايش امريكا و دولت كرزاي در مذاكره و نزديک شدن به طالبان و تقسيم آنان به طالبان ختو
و طالبان بد ،با مخالفت هند و ايران مواجه شده است در مجمتوع ايتران و هنتد بتا جريتانهتاي
افراطي در منطقه بهخصو

افراطگرايي اسالمي در پاكستان و افغانستان مخالف هستند و ختود

را از آن مبرا ميدانند

 .1روابط ایران و هند از نگاه امریکا
اياالت متحده امريكا ،پس از انقال اسالمي  ،9191ايران را بهظنوان يک متانع بتر ستر راه نمتام
بينالمللي مبتني بر قطب واحد و يا پليس جهاني ميبيند به همين دليتل از آوريتل  9193و بتا
قطع كامل روابط سياسي امريكا با ايران ،تاكنون  91قانون مصو كنگره و فرمان رئتيسجمهتور
مبني بر تحريم در مورد ايران صادر شده است برخي از اين قوانين ناظر به افتراد و شتركتهتاي
امريكايي و فعاليت آنان در ارتباط با ايران ميباشد و برخي ديگر حالت فرامترزي داشتته و ديگتر
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اشخا

حقيقي و حقوقي را در سراسر جهان هدف گرفته است آخرين آن ،تحتريمهتاي جديتد

كنگره در ژوئيه  1393مبني بر برخورد با فروشندگان فرآوردههاي سوختي به ايران است
ايران و هند در سال  1333مشاركت استراتژيک را مابين ختود برقترار ستاختند از آن پتس
سرمايهگذاران هندي در بخشهاي مختلف انرژي و صنعت ايران سرمايهگذاري نمودند هنتد كته
تاكنون حدود  93ميليارد دالر در ايران سرمايهگذاري كرده ،از كشورهايي است كه روابط تجاري
قابل توجهي با ايران دارد در سال 1393حجم روابتط دو طترف بته  91ميليتارد دالر برستد كته
نسبت به سال  ، 1331دو ميليارد دالر افتزايش را نشتان خواهتد داد ايتران بته هنتد نفتت ختام
ميفروشد قرار بود كه پروژه خط لوله گاز آسيايي و يا صلح ،از ايران به پاكستان و سپس به هنتد
برود ،اما تفاوت منافع پاكستان و هند مانع از ادامه اين خط لوله از پاكستان به هند شتد بتا ايتن
حال ايران همچنان در صدد ارسال گاز به هند از طريق خط لوله و يا گاز طبيعي متايع شتده (ال
ان جي) ميباشد
در مورد تحريمهاي ملل متحد ظليه ايران ،با طراحتي امريكتا ،شتوراي امنيتت ملتل متحتد
تاكنون  2قطعنامه ظليه ايران داشته است و هر زمان كه هند ظضوي از شوراي امنيتت بتوده ،بته
نفع قطعنامه پيشنهادي امريكا و ظليه ايران رأي داده است همچنتين در شتوراي حكتام آژانتس
بينالمللي انرژي اتمي نيز هند همواره از تصميمات آن شورا كه ظمدتاً ظليه ايران بوده ،جانبداري
كرده است در ظين حال هند همواره با حمله نمامي يكجانبه توستط امريكتا بته ايتران مخالفتت
كرده و آن را براي منطقه آسياي جنوبي فاجعه بار خوانده است
در نوامبر  1339ده نفر از اظضاي يک گروه تندرو كه برخي از آنها پاكستاني بودند ،از طريق
دريا و نفوذ به هتلها و پايانۀ راهآهن به مناطقي از شهر مومباي كته مركتز تجتارت هنتد استت،
حمله كردند و باظث كشته شدن  961نفر گرديدند در ميان اتباع خارجي 6 ،امريكايي نيز كشتته
شد دولت ايران از طريق سخنگوي وزارت امور خارجه بالفاصله اين حمله تروريستتي را محكتوم
كرد
از ديدگاه امريكا  ،روابط بهتر دهلي و واشنگتن در ارتباط با ايتران بته رونتدهاي زيتر كمتک
خواهد نمود:

شماره هفتاد /سال بيست و سوم /بهار 9313
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 9امريكا مايل است كه با همكاري نزديکتر با هند متانع تعتامالت هستتهاي هنتد و ايتران
شود
 1هر مقدار كه امنيت انرژي هند بهتر تأمين گردد ،هند وابستگي كمتري به ايتران خواهتد
داشت
 3ظدم گسترش سالحهاي هستهاي در جنو آسيا و از جمله ممانعت از دستيابي ايران بته
سالح هستهاي از راه همكاري با هند و پاكستان ميسر است
 2به ظقيده امريكا ،تروريستم در منتاطقي از افغانستتان و پاكستتان شتدت گرفتته و بته دو
موضوع افغانستان و كشمير ارتباط دارد

 .4ایران و هند از این پس
همانطور كه گفته شد ،همكاريهاي ايران و هند در حال حاضر در زمينههاي انترژي ،سياستت،
فرهنگ ،اقتصاد و ديالوگ تمدني توسعه مييابد رفتار هند در روابط خود بتا امريكتا داراي نكتات
زير براي ايران خواهد بود:
 9اظتماد به نفس هند؛
 1توازن و تعادل در روابط؛
 3تاثير جامعه هندي مقيم امريكا در اين روابط؛
 2ارائه ابتكارهاي متعدد از طرف هند؛
 1تقدم توسعه اقتصادي؛
 6اهميت داشتن همكاريهاي نمامي؛
 9ارجحيت دادن به همكاريهاي آموزشي؛
 9اين روابط هند را به يک توسعه همهجانبه رهنمون ميسازد
با توجه به روابط امريكا و هند به نمر ميرسد ايران ميتواند درسهاي زيتر را بتراي ارتقتاي
روابط خارجي خود در نمر گيرد:
 9راهاندازي مجدد ديپلماسي "هويت آسيايي"؛
 1هماهنگي بيشتر با هند در سياستهاي مربوط به افغانستان؛
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 3ميانجيگري در مسئله كشمير؛
 2ايجاد ابتكار براي همكاريهاي مربوط به انرژي بدون واسطه؛
 1ارتقاء امنيت مسيرهاي كشتيراني در اقيانوس هند با همكاري هند؛
 6توجه به همكاريهاي آموزش ظالي با هند؛
 9تبادل محقق و پژوهشگر در زمينه ظلوم پيشرفته

