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  چکیده
 مددرن ی هادولت شکل بهی ول. است سال هزار پنجی درازا بهی انهیشیپی دارا هند و رانیدو کشور ا روابطی خیتار اسناد هگوا به

 در ،یامداخلده ی رهایمتغ نقش رغمیعل و شد برقرار 9141 در پاکستان از هند استقالل از پس بالفاصله کشور دو روابط ،یامروز

 بودندد.  نیمداب  روابدط  در ابهدا   رفع ویی زداتنشی پ در همواره و نشدندی جد تنش وارد گاهچیه کشور دو انقالب، از پس و قبل

 نید ا بدر . دارندیی جلوروبه و قبولقابل مناسبات مشترک،ی هایننگرا و متقابل یهایوابستگ به تبعیت از  هند و رانیا زین اکنونهم

 هندد  و رانید ا یژئدوپلیتیک های مشترک زدایی و میل به همکاریهای تنشهزمین که گونه استسؤال اصلی این پژوهش این اساس

هدای  متقابدل، مدانع هرگونده     وابستگی ال پژوهش، این فرضیه مطرح است که طیفی ازمتأثر از چه عواملی هستند؟ در پاسخ به سؤ

 و مالحظدات  ها دو کشور، میل به تعامل و همکاری  دارند. عواملی نظیدر: است؛  لذا  در بسیاری از  زمینه تنش بین دو کشور شده

 ،یمرکدز ی ایآس و افغانستان به هندی دسترس در رانیا مناسب تیموقع ،یانرژ درحوزۀ مشترک منافع ،یتیامن مشترکی هاینگران

از جملده   افغانسدتان  دری( عمراند  وی اقتصاد ،یکیاستراتژ) مشارکت و منافع جنوب، -شمال دوریکر در چابهاریی ایدر بندر نقش

دو کشدور   های همکاری و تعامدل دوسدویۀ  هند و به خودی خود  زمینبستگی متقابل منافع ایران و هند هستکه  باعث وا ندامواردی

 گسدتر   رانید ا و هندد  روابط ،یجهانی هاقدرت و رانیای اهسته توافق با حصول شودیمی نیبشیرا فراهم آوردند. غیر از این، پ

 و( سدخت  و ندر  ) قددرت ی هدا مؤلفده  ازی مندبهره ،یاقتصادی باال رشد از هندی برخوردار اینکه ژهیوبه. باشد داشتهی ریگچشم

 -یفیتوصد  رو  و تید ماه براسداس  پدژوهش  نید ا .دهدمی رقرا رانیای روفرا زین را مناسبیی هافرصت ک؛یتکنولوژی باال توان

 مسدتند  گزارشدات  و مقداالت  کتدب،  معتبدر  مندابع  بده  مراجعده  براسداس  وی اکتابخانده  وۀیشد  بده  ازیموردن اطالعات و استی لیتحل

 .است شدهی گردآور

 های متقابل.یوابستگ ،ژئوپلیتیک هند، ران،یا: یدیکل واژگان
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Abstract 

According to historical documents, mutual relations between Iran and India have a 

long historical background. However, in the modern era and in the form of modern 

governments, relations between these two countries started in 1947. Despite the 

existence of intervening variables before and after the Islamic Revolution in Iran, 

Iran and India have never undergone serious tensions and always tried to settle any 

tension or ambiguity in their relations. Nowadays, thanks to interdependencies and 

issues of common concern, Iran and India have acceptable and progressive 

relations with each other. Hence, the present research aims to find the main factors 

underlying geopolitical interdependencies between Iran and India. The present 

research was a descriptive-analytic study and the required information was 

collected through library studies and reviewing valid books, reports, and articles. 

The findings showed that variables such as common security concerns, common 

interests in the field of energy, Iran’s good geographical position for India to get 

access to Afghanistan and Central Asia, the role of Chabahar port in the North-

South corridor, and interests and participation (strategic, economic, and 

developmental) of these two countries in Afghanistan play an important and vital 

role in the type and level of relations between Iran and India. 
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 مقدمه -1

 بداره نید ا در اند،داشته تنگاتنگ و دیرینه ارتباط هم با هندیان و ایرانیان اندازۀ به ملتی کمتر تاریخ، طول در

و  مردمان میان در. نیست نزدیک هند به ایران اندازۀ به کشوری هیچ: سدینویم« هند کشف» کتاب در نهرو

 و تدرین قددیمی  اندد، داشدته  نفدو   و درآن اندکرده پیدا تماس هند و فرهنگ زندگی با که بسیاری نژادهای

 مددرن ی هدا دولدت  کلشد  بده  منتهدا  .((Nehru, 1946, p.36 اسدت  بدوده  هدا ایراندی  با روابط این ترینبادوا 
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 نیاولد . برآمدد  رانید ا بدا  روابدط  درصددد  بالفاصله 9141در پاکستان از استقالل کسب از پس هند ،یامروز

 دریی ایآسی کشورها مشترک اجالس نینخست در کشور دو شرکت به روابط نیا آغاز وی دوستی هانشانه

 ۀمعاهدد  ندا   بده ی امعاهدده  هند، و رانیای هادولت . 9159 سال لیاوا در نیهمچن. گرددیبرم 9141 مارس

 جندگ  شدعا   تحدت  هندد  و رانیا روابط ،یزمان اندک از پس کنیل. نمودند امضاء «یدائم صلح وی دوست»

 رانید ا تید حما و( گرفت نا  سنتو هابعد که) بغداد مانیپ در رانیا مشارکت نکهیا هژیو به گرفت، قرار سرد

 در هندد  عمومی افکار عث شده بودبا  پاکستان، و هند نیب 9119 و 9195ی هاجنگی ط پاکستان دولت از

 با که هرچند .کند قلمداد ضدهندی هایگرایش با کشوری بلکه پاکستان، متحد تنهانه را ایران ، 9110 دهۀ

 هندد  و رانید ا روابدط  دری ملموسد ی هدا یدگرگدون ( 9111) یاسالم انقالبی روزیپ وی پهلو دولت سقوط

 ت،ید کو و رانید ا بده  عدرا   تجاوز دری دهل مبهم برخورد رینظی موضوعات آن، زا پسی ول ،گرفت صورت

منتهدا  . افزودندد  کشدور  دو روابدط ی سدرد  بدر  کماکان ،افغانستان وی شورو جنگ قبال در هندی ریگموضع

، روابط دو کشور در مجمو  سیر نزولی داشت 9150 ۀدر ده ایران، رغم برخورد مناسب هند با انقالبعلی

های ژئوپلتیکی خود و البته ایران در نگاه مردان ایران توجه چندانی به روابط با هند نشان ندادند.دولت زیرا

شدید و از ایدن   اندیروابط با کشورهای اسالمی مدی  بیشتر به ا ،هگرایانهای ایدئولوژیک اسال گرایش بنابر

تددریج  و پدس از   البتده بده   (.(zarghar, 2007, p.146 ماندده بدود   تمددن ایراندی غافدل    ۀراه از توجه به حوز

ع کنندد. منتهدا اولدین قدد  رفدع      بین را رفد هدای مدا  ین نتیجه رسیدند که باید تنشزمانی دو کشور  به ااندک

 اید د شدنکر  مذاکراتی پ در تا اینکه باالخره ؛زدایی از سوی دولت وقت هند برداشته شدتفاهم و تنشسوء

و روابدط  ی اسد یس هدای تماس باتموج ،هند وقت ریوزنخست رائو، مایسناری وی پ و جمهور، سیرئ ،شرما

ی ریوزنخست نیاول (9113)رائو  نارسیما .(Farzinnia, 2006, p. 28) فراهم شد  هند و رانیا نیبی اقتصاد

هاشدمی رفسدنجانی    اهمیت سفر رائو به حددی بدود کده    .کرد دنید رانیا از انقالبی روزیپ از پس که بود

 ,Swami, 2001) آغازی در روابط دوجانبه تفسیر نمود ۀنوان نقطه عاین سفر را ب ،ر وقت ایرانجمهورئیس

p. 35)  همکداری سدفر خواسدتار   و در این  کرد به هند سفر نیز هاشمی رفسنجانی ،9115در سال پس از آن 

 در دارهاید د نیا اوج طور اجمالیبه ولی (Gol Behroozan, 2003, .p.194). شداستراتژیک بین دو کشور 

 هید عالم نید ا. افتداد  اتفا  2009 سال در تهران ۀیاعالم صدور با وی خاتم دمحمدیسی جمهور استیر زمان

 و هندد  و رانید ای تد یامن -یدفداع ی هدا اسدت یس ،یالمللد نیبد  وی امنطقده ی تد یامن مشترکی هادگاهیدی حاو

 هید ژانو دری خاتمی خیتار سفری پ در نیا از پس. بودی المللنیب سالحخلع کار دستور با مرتبط موضوعات

 کشدور  دو بیتصدو  بده  ندو ی دهل یۀانیب ،یو از رینظکم استقبال و هند استقالل جشن در شرکتی برا 2003
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 فصدل  و حدل  ملدل  سازمان قیطر از دیبا عرا  مسئلۀ نکهیا وی المللنیب سمیترور بارۀدر ،هیانیب نیا در ؛دیرس

 بدود  نشسدت  نید ای بنددها  گدر ید از آنی سداز زبای بدرا ی همکدار  و نافغانسدتا  موضو  .دیگرد بحث شود،

(Sadoughi, 2006, pp.22-23) .دو و است گستر  به روی زمان هر از بیش کشور دو روابط زین اکنونهم 

 ۀیحاشد  در ،(2095 ۀید ژانو 90)مدودی   بدا ی روحدان  حسدن  دارید د .هستندی ترکینزد روابط خواهان کشور

 دو لیتما از نشان( 2095 اوت) هند به فیظر جواد محمد سفر و ه،یروس دری شانگها سران اجالس نشست

ی بدرا  هندد  میتصدم  ازی روحدان  حسدن  بدا  دارید د دری مدود . اسدت  بهتدر  و اترید پو روابدط  اسدتمرار  به کشور

 محمد با دارید در نیهمچنی و. داد خبر رانیا کیاستراتژی هارساختیز دری دالر اردیمل 5ی گذارهیسرما

 هند زین فیظر. داد خبر قسط چندی ط رانیا نفت شدۀبلوکه پول دالر اردیلیم 9 شدن آزاد از ف،یرظ جواد

 متعددد ی هدا هند یزم در هندد  گسدتردۀ  مشدارکت  وی گذارهیسرما خواهان و خواند رانیای راهبرد کیشر را

 در .(Singh Roy, 2015, p.7) شدد  رهید غ و مخدر مواد سم،یترور با مبارزه ،یانرژ بنادر، توسعۀ ونقل،حمل

 مورد های متقابل منافعرا در سایۀ وابستگی کشور دوی همکاری هانهیزم دارد قصد پژوهش نیا راستا، نیا

 . دهد قرار لیتحل و هی، تجزیبررس

 

 قیتحق روش -2

 بدا  وی اسدناد  وۀیش به ازین مورد اطالعات. شودیم محسوبی فیتوص رو ، و تیماه اساس بر پژوهش نیا

سدؤال   اسداس  نید ا بدر . است شدهی گردآور معتبری هاگزار  و مقاالت کتب، چون معتبر منابع به مراجعه

 رانیا یژئوپلیتیکهای مشترک میل به همکاریزدایی و های تنشزمینه که گونه استاصلی این پژوهش این

 یفدی از ال پدژوهش، ایدن فرضدیه مطدرح اسدت کده ط      متأثر از چه عدواملی هسدتند؟ در پاسدخ بده سدؤ      هند و

هدا دو کشدور،   لذا در بسدیاری از  زمینده   -تنش بین دو کشور شده است ههای  متقابل، مانع هرگونوابستگی

 ،یاندرژ  حدوزۀ  در مشدترک  منافع ،یتیامن مشترکی هایمیل به تعامل و همکاری دارند. عواملی نظیر: نگران

 دوریکر در چابهاریی ایدر بندر نقش ،یمرکزی ایآس و افغانستان به هندی دسترس در رانیا مناسب تیموقع

 مناسدبات  افغانسدتان،  در کشدور  دوی( عمراند  وی اقتصداد  ،یکیاسدتراتژ ) مشدارکت  و مندافع  جنوب، -شمال

 کشدور  دو نیب گسترده روابط و همکاری  تیتقو به منجر که هستندی عوامل نیترمهم جمله ازی میپساتحر

 .اندشده
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 پیشینه تحقیق  -3

ای کده اساسداه هدیچ    بده گونده   -ی برجسته و ممتدازی در جهدان اسدت   ژئوپلیتیکای جایگاه اکنون دارهند هم

گذار ایدن کشدور را نادیدده بگیدرد. در خصدو       جلو و تأثیرتواند قدرت )نر  و سخت( روبهکشوری نمی

 از جمله ها، آثار متعددی نگاشته شده است.ات و  روابط قدرتاهمیت، جایگاه و نقش این کشور در مناسب

هدای ایدن کشدور    سایر کشورها، سیاست خدارجی و توانمنددی  نوشتارهایی که به نوعی بیانگر روابط هند با 

؛ سدینگ  9114 ؛ ثقفدی عدامری،  2093، هزادکداظمی، امدا   اخدوان  هدای:  نوشته توان به آثاری نظیراست، می

اشاره کدرد.   2094ی، ، ملکی و نیاکوئ2099انی، کوالیی و پهلو ؛2099؛ شفیعی، 2095، 2092، 2009، روی

اندد؛  یم و غیرمسدتقیم( پرداختده  قهمچنین در این زمینه آثاری  وجود دارد که به روابدط ایدران و هندد )مسدت    

؛ 2099کریمدی قهدرودی،   سدجادپور و    ؛2009؛ زرگدر،  2099ن بده احمددی فشدارکی،    تدوا ازجملۀ آنها می

امدا بیشدترین قرابدت موضدوعی بدا      ه کدرد.  اشدار  2009نیدا،  ؛ فدرزین 2005 عزتی و کاویانی،  ؛2099صادقی، 

و  کارهدای همگرایدی ایدران و هندد اشداره دارندد      بعی وجود دارد که به نحوی بده راه پژوهش حاضر، در منا

تفاوت پژوهش فعلدی بدا آثدار پیشدین بایدد گفدت، ایدن        . در  کر ل دو کشور استبرگیرندۀ روابط متقابدر

هدای  هند به طور عملی دارای توانمندی قیده است که ایران ونوشتار، ضمن داشتن رویکرد تبیینی، بر این ع

ابل های متقشور در سایۀ وابستگیهای همکاری و تعامل  دو کهزمین باشند.راستایی  میی باال و همژئوپلیتیک

کدا  از دو کشور فاوتی تأمین منافع و ضروریات  هراز جهات مت ای است کهاز حیث تعدد و تنو   به گونه

)پدس از   رود در آیندده . لدذا امیدد مدی   اسدت پدذیر  بده سدختی امکدان    مشارکت و همکداری آن یکدی   بدون 

 شدن کامل برجا ( مناسبات دو کشور به طور محسوسی افزایش یابد. اجرایی
 

 ینظر افتیره -4
 های متقابل و وابستگی ژئوپلیتیک -4-1

هدای  وران جدیددی بدا ویژگدی   تردیدد وارد د یکدم بدی  ودر سدرآغاز قدرن بیسدت    ژئوپلیتیکان جه 

اندیشان در نظم جدیدی است که شماری از جهان آمدنشود که شاید نویددهندۀ  فراجدید می ژئوپلیتیک

ها در نظا  جدیدد قدرن بیسدتم تدوا  بدا      نامند. آغاز دگرگونیمی« مدرندوران پست»سیاست آن را  و هفلسف

 9«حکومت ملتدی »آفرینی نقش ،هازنیف برخی از گمانهگرفتن دوران مدرن است. برخالهایی از پایاننشانه

ولدی ایدن    رود،هدم نمدی  امدور سیاسدی پایدان نگرفتده و گمدان پایدان گدرفتن آن         ۀعنوان سازمان گردانندد به

________________________________________________________________ 

1. Nation state
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هدای جغرافیدایی   بنددی جهانی دسته ژئوپلیتیکند. در صحنۀ شد یهای فراوانها دچار دگرگونیآفرینینقش

د کردندد،  هدای پایدانی آن قدرن پیشدنها    در دهده  2آغاز قرن بیستم و کوهندر سر 9گونه که مکیندرجهان آن

و از سوی دیگر جهان  3«بودنپارچهیک» سو گویای مفهو دهد که از یکای میجای خود را به شکل تازه

است. امروز به جای تقسیم جهدان بده هارتلندد و ریملندد یدا       4«بودن محیط سیاسیگسیختهازهم»دهندۀ نشان

ای سخن های منطقهگراییها و همیبندکوهن، از گروه.سوئل بی ژئوپلیتیکمناطق ژئواستراتژیک و مناطق 

 داده اسدت  9«پارچده و آزاد جهدانی  بدازار یدک  »مکیندر جای خدود را بده    5«جهانی جزیرۀ»آید و به میان می
(Mojtahed Zadeh, 2012, pp. 15-16). 

المللدی و بدر اسداس    گدرای نظدا  بدین   به تبع از سرشدت واقدع  ارجی خود را امروزه کشورها رفتار خ

شدان را تعریدف و   شدان؛ مندافع  آنهدا بدرای پیشدبرد اهدداف     کنندد. ی خا  خود تنظیم میژئوپلیتیکهای کد

 ی به این پنج اصل پایبندند که:ژئوپلیتیککنند. آنها در تعریف کدهای بازتعریف می

 هستند؛ پیمانان بالقوه و فعلی ما. چه کسانی هم9

 . چه کسانی دشمن بالقوه و فعلی ما هستند؛2

 ای را ایجاد کنیم؛دین خود را حفظ، و متحدین بالقوهتوانیم متح. چگونه می3

 ظهور مقابله کنیم؛یم با دشمنان فعلی و تهدیدهای نوتوان. چگونه می4

 .Taylor & Flint, pp) جهانی توجیه کندیم  چگونه چهار محاسبۀ باال را به جامعۀ خود و جامعۀ .5

 (؛62 :2000
یکم، کشورها خود را جددای از سیسدتم و   وی جهان قرن بیستژئوپلیتیکین در ساختار پیچیدۀ ابنابر

دانند و منافع آنها همواره به هم وابسته است. لذا  این وابسدتگی در نهایدت   الملل نمیظم حاکم بر نظا  بینن

د کننسعی می ها(ک می شود.  از این رو آنها )دولتافع مشترمنجر به نوعی همکاری و درک متقابلی از من

هدای  بنددی بنددی و بلدوک  های و جهدانی در قالدب گدرو   هدای منطقده  از مجاری قانونی در شدکل همکداری  

در  5«وابسدتگی متقابدل  » ،1کوهن از نظر رابرتاقتصادی، سیاسی و امنیتی دست به تعامل و همکاری بزنند.  

________________________________________________________________ 

2. Mackinder 

3. Keohane

4.Integration

5. Disruption of the Political Environment 

6. World Island 

7. Integration and Global Free Market 
1. Robert Keohane 

2. Interdependence  



     51                 قابلهای متوابستگی چارچوب در هند و ایران روابط تحلیل ژئوپلیتیک 

دارد کده در آن بدین کشدورها یدا بدازیگران داخلدی کشدورهای مختلدف،          هی اشارسیاست جهانی به وضعیت

، کاال، افراد انتقال پولونقل -المللیاز مبادالت بینها اغلب تقابل وجود دارد. این تأثیرگذاریتأثیرگذاری م

جهدانی  مبادالت پس از جندگ   این .(Keohane, 1984, p. 366) گیردریشه می -المللیو پیا  در سطح بین

بار شدن هر ده سال یکی به سوی مضاعفهای اخیر شاهد گرایشی کلدو  افزایش شدیدی یافته و در دهه

-Salimi, 2005, pp.64)ایدم  هدا در فراسدوی مرزهدای ملدی بدوده     بسدیاری از اشدکال پیوندد متقابدل انسدان     

االتری از تأثیرگدذاری و  های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مناطقی که سطوح بد مکاری، هبنابراین (65

گدذاری  گیری روند سیاسی و نیز نهادهای مشترک سیاسدت تواند به شکلحساسیت در آن وجود دارد، می

اروپدا شدکل    ۀوجود منازعدات مختلدف، نهداد اتحادید    رغم تدریج و بهگونه که در اروپا بههمان ؛نجر شودم

سدازمان  و تجدارت و  عمدومی تعرفده    ۀنامد فقدت یدابی تددریجی نداتو، موا   گرفت. همچنین پیدایش و قددرت 

گیری های نهادی و تصمیمگرایی در عرصهگیری همهای بارزی از شکلاقتصادی، نمونه ۀهمکاری و توسع

 . (Keohane, 1984, p. 396) هستند

 ،اندد وابستگی متقابل ۀترین پدیدآورندگان نظریترین و اصلیکه مهم 9و جوزف نای رابرت کوهن

ا قالبی نیسدت کده بتدوان روابدط     گرایی تنهنو نشان دهند که قالب فکری واقع هاییدند با طرح نگر کوشی

د و کوشیدند تا با طدرح  الملل را براساس آن توضیح داد. آنان به چالش با رئالیسم و مفاهیم آن پرداختنبین

 الملدل مطدرح سدازند   ینمتفداوتی را بدرای فهدم روابدط بد      ۀارچوب نظری وابستگی متقابدل، شدیو  مفهو  و چ

(Salimi, Ibid, pp.62-63).     ندای مددل وابسدتگی متقابدل گدامی بده جلدو بدرای شدناخت          و از نظدر کدوهن

یات این مدل برخی از خصوص طور کلی به شود.ها محسوب میاتر از تعامالت دولتهای جهانی، فردیدهپ

 توان خالصه کرد:را در عناوین  یل می

جدیدد، دنیدای وابسدتگی متقابدل     هدا نیسدتند؛ در دنیدای    الملدل تنهدا دولدت   بازیگران روابدط بدین  . 9

ای از همکداری و تعامدل و   هدای پیچیدده  دولتی است کده در آن شدبکه  ای از بازیگران دولتی و غیرمجموعه

 ؛(Keohane, 1984, p.365)در آن قابل تشخیص نیست تعارض وجود دارد که هیچ قدرت برتر و مسلطی 

، بلکده مسدائل اقتصدادی،    نددیگر مسائل نظامی، امنیتی و اسدتراتژیک نیسدت   ،اساسی جهانمسائل  .2

 2حرکت از سوی سیاست حداد  ،ند. این دگرگونیااهمیت بیشتری یافته یمحیطی، اجتماعی و فرهنگزیست

________________________________________________________________ 
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جهدانی توزیدع شدده و     ۀدر ایدن شدرایط مندابع موجدود در عرصد     شدود.  خوانده مدی  9به سوی سیاست مالیم

 ؛(Keohane & Nye, 1977, pp.5-35)شود ری داوطلبانه جایگزین تعارض و مخاصمه میهمکا

ی تغییدر کدرده اسدت. در    جهانی از تعارض و مخاصمه بده همکداری فرامل د    ۀرفتار در عرص ۀقاعد .3

طدور  تواند بهمع صفر نیست، بلکه برد و باخت میبازی دیگر بازی حاصل ج ۀشرایط وابستگی متقابل قاعد

باخدت دیگدری    بده معندی   اهالملل برد یک بازیگر لزومدر روابط بین های بازی باشد.طرف ۀن برای همیکسا

 ؛تواند دو یا چند برنده و بازنده داشته باشدنیست و بازی جدید می

ای از پیچیدده  ۀجدای خدود را بده شدبک     -مراتب قددرت کده مبتندی بدر قددرت نظدامی بدود       هسلسل .4

 ؛سلسله مراتبی نیست دهد که دیگرها میهمکاری

متقدارن   اهلزومد  نده  و متقابدل پرهزیندۀ   آثدار  متضدمن  مبدادالت   کر این نکته ضروری است که اگر

 باشدند  بر نداشته در چندانیپرهزینۀ  آثار کشورها تعامالت اگر ولی دارد، وجود متقابل وابستگی باشند،

 اندد، هزینده  متضدمن  متقابل همدواره  وابستگی بر مبتنی روابط بنابراین. هستیم مواجه متقابل پیوند با صرفاه

 بدر  مبتندی  روابدط  کده  نددارد  وجدود  هدیچ تضدمینی   همچندین . سدازند می محدود را عمل استقالل چراکه

 .(Keohane & Nye, 2001, pp. 7-10) بیانجامد دوطرفه نفع به متقابل وابستگی

بر  شود.دیگری می بر یکی نفو  سبب که است طرفین میان تقارن عد ، نظریه این در دیگرنکتۀ  

 و بخددشتعددادلیی ایددجغرافی هدداتیددمز و عوامددل فاقددد کددهی صددورت در وابسددته،ی کشددورها همدین اسدداس 

شدان  یمل اهداف و منافع و شده منفعل ی آنهاخارج استیس ،گرفته قرار ضعف وضع در باشند کنندهمتوازن

 کمتدر  وابسدتگی  کده  بدازیگرانی ولی ؛  (Hafeznia, 2006, p. 147) شودیم مواجهه دیتهد و چالش بانیز 

 & Keohane) کنندد  استفاده زنیچانه برای قدرت یک عامل عنوان به رابطه این از توانندمی غالباه دارند

Nye, 2001, p. 9). 

 

 های کشور هندندیتبیین توانم -6
 ی اقتصاد قدرت کی عنوانبه هند -6-1

 ،یجهدان  تجدارت  از کشدور  سهم ،یداخل ناخالص تولید ملی، درآمد چونی گوناگونی هاشاخص 

 اندرژی  واردات صدادرات و  ،یخدارج ی گدذار هیسدرما  زانیم خارجی، بدهی کل به المللیبین  خایر نسبت

________________________________________________________________ 

2. Low Politics
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اسدت   شدده  لحدا   کشورهای اقتصاد قدرتی ابیارزی برا... و انرژی مصرف از درصدی صورتبه خالص

(2009, p. 242 Zarghani,). اند ازقدرت اقتصادی عبارت ایهلیکن برخی از شاخص:  

 (  یداخل ناخالص دیتول) GDP (الف

 سدازمان ی جهدان  اطالعدات  کتداب » و «یجهدان  بانک» ،«پولی الملل نیب صندو » معتبر مرجع سه هر

 در دالر اردید مل 211/1، 313/1 ، 1/315/1 ارقدا   اختالف؛ی اندک با را هند در ناخالص دیتول شاخص ،«ایس

 &IMF) ردیگیم قرار سو  ردۀ در نیچ و کایآمر از پس هند لحا  نیا از که کردند،  اعال.   2094 سال

World Bank & CIA World Fact book, 2014). ص تولیدد ناخدالص داخلدی    خشا است، شدهی نیبشیپ

((GDP برسدد  دالر تریلیون 91043/3 میزان به ،2025 سال در هند .(World Data bank, 2014)  براسداس 

 & Shafie) داشدت  خواهدد  را داخلدی  ناخدالص  تولیدد  بیشترین چین از پس هند . 2050 سال تا برآوردها

Pahlavani, 2011, P. 248) .را 2050 تدا  جهدانی  رشدد  ترینسریع ، % 5/1 رشد با کشور این رودمی انتظار 

   (DNA, 2015)  .باشد داشته

   جهانی تجارت سهم ب(

 در کشدور  ایدن . اسدت  داشدته  را جهدانی  رشد ترینسریع هند اقتصاد.  2094 سال آخر ۀماه سه در 

 پدول ی المللد نیب صندو  برآورد. (DNA, 2015) است دنیا بزرگ اقتصاد سومین % 5/1 رشد با حاضر حال

ی طورکلبه. (IMF, 2015) است داده نشان را دالر ونیلیتر 309/2 رقم هند، اقتصادی برا.  2095 لیورآ در

 World Trade) اسددت درصددد 01/2 زانیددم.  2093ی آمارهددا اسدداس بددری جهددان تجددارت از هنددد سددهم

Organization, 2013). 

  FDI)  )خارجی  میمستقی گذارهیسرما پ(

( % 54) دالر اردید لیم 115 بدا ی خدارج ی گدذار هیسرما سهم نیشتریب.  2094 سالی آمارها اساس بر

 سدهم  % 31 ، دالر اردید مل 599 بدا  زید ن افتده یتوسدعه ی کشدورها . اسدت  توسدعه  درحدال ی کشدورها بده   متعلق

 و 955 بید ترت بده  نیچد  و کایآمر به متعلق سهم نیشتریب. دادند اختصا  خود به رای خارجی گذارهیسرما

 World)دارد قدرار  دهم 94 رتبه دری دالر اردیلیم 21 سهم با هند لحا  نیا از. است بوده دالر اردیمل 924

Investment Report, 2014, p. 18). 

   کاال واردات و صادرات ت(

 سدهم  بدا  هندد  و دو ، و اول ردۀ در % 4/90 سدهم  بدا  نیچد  ،% 5/92 سهم با کایآمر.  2094 سال در

 نفدت  خصدو  هبد  و ،یاندرژ  هند واردات نیشتری. بقرار گرفت ایدن در کاال واردات دوازدهم ردۀ در 4/2%

 رشدد  ندر   % 2/1 و % 2/1 ، %9/99 با ترتیب به متحده ایاالت و چین نیز، هند، صادرات لحا هب. است خا 

 میلیون 30549 میزان به 2093 درسال کشور این کل دارند. صادرات قرار جهان برتر هایرتبه در صادرات،

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/The_World_Factbook
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
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 نید ا صدادرات  ،2025 افدق  تدا  است شدهی نیبشیپ اجمااله. (World Bank, 2013 & 2011) است دالربوده

 .(World Data bank, 2014) برسد دالر ونیلیتر 125554/0 به کشور
 یارزی المللنیب ریذخا ث(

 در دالر اردید لیم 131 و 113 ،515 بدر  بدال   دارابدودن  بای سعود عربستان و امارات نروژ، کشور سه 

 لیدارد یم 120/359 داشدتن  با هند حیث این از. دارند قرار سو  تا اولی هارتبه در خودی ارز رۀی خ حساب

 کشدور  نید ای ارز ری خا از هندی طال زانیم. (IMF & Reserve Bank, 2015) دارد قرار نهم ۀرتب در دالر

 World Gold) دارد قدرار  جهدان  دهدم  ۀرد رد هندد  طدال،  ری خدا  لحدا  بده  اسدت. ( تدن  1/511) % 1/1 تنها

Council, 2015) .است دالر اردیلیم 9/929 تنها کایآمری برای ارز ری خا زانیم . 
 یخارج ونید ج(

 شدده  بدرآورد  دالر اردید لیم 5/415 ،2095 مدارس  در هاگزار  اساس بر هندی خارجی بده زانیم 

 بدوده  درصدد  5/23 کشدور  نید ا ناخالص دیتول به نسبتی خارجی بده زانیم.  2095 مارس انیپا در. است

ی بده زانیم با کایآمر و دارد قرار 21 گاهیجا در هند  ثیح نیا از .(The Economic Times, 2015) است

 .است گرفته قرار جهان کشور نیبدهکارتر گاهیجا در دالر ونیلیتر 95/95
 هند سخت قدرت -6-2

 ،یی(اید ردریز) یرزمی شناورها تعداد چونیی هاصشاخ بر کارشناسانی نظام قدرت سنجشی برا

 صادرات ،GDP از درصدی صورتبه نظامی هایهزینه نظامی، هایههزین کل مسلح، نیروهای پرسنل تعداد

 تعدددادو ی نظددام بودجددۀ ۀسددران ،یجنگددی هواپیماهددا تعددداد سددالح، ری خددا سددرانۀ دالر، میلیددون بدده سددالح

 سده  عمددتاه  مدوارد،  نید ا مجمدو   در .(Zarghani, 2006, p. 262) اندد کدرده  اشداره ی اهسدته ی هاکالهک

 : دشویم لحا  کشور کی ینظام قدرت وردبرآی برا ریز شاخص
 ی اهسته سالح تعداد الف(

( 2095) اکنددونهددم اسددت. بددوده عدددد ک. یدد 9114 سددال در هندددی اهسددتهی هدداکالهددک زانیددم 

پس از اسدرائیل   ، هنداز این حیث .(FAS, 2015) باشدعدد می 920تا  990ای هند های هستهتعدادکالهک

بوده  عدد 45000 هیروس عدد، و 22455 ،9151 در کایآمری اهستهی هاسالح و پاکستان هشتم است. مقدار

 دند خواه عددد  5533 و 1991 اعدداد  بده ی کاهشد ی روند با هیروس و کایآمری برا اعداد نیا ندهیآ در. است

 چده  و ندو   چده از  حاضدر  حدال  در ستین معلو  و استی نامشخصی اهسته برنامۀی دارا اجمااله هند. دیرس

  .2001-2099ی هدا سدال  هند همچنین بین .(NRDC, 2014) است برخورداری اهستهی هاسالح ازی زانیم

 واردات %92 ۀیسهم با 2092 سال در کشور نیا. است جهان بوده متعارف حاتیتسل واردکنندۀ نیتربزرگ

https://www.rbi.org.in/scripts/WSSViewDetail.aspx?TYPE=Section&PARAM1=2
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 ,SIPRI Year book) اسدت  کدرده  حفظ را جهان در متعارف حاتیتسلی واردکنندگ اول ۀرتب حات،یتسل

2013, p. 10). 

 ینظامی هانهیهز زانیم ب(

 در شدود یمد ی ند یبشیپد  و بدوده  دالر اردیلیم511/91 زانیم به 9115 در هندی نظامی هاهنیهز زانیم 

 رتبدۀ  در نیچد  و هیروسد  کدا، یآمر از پدس  هندد  افاوصد  نیا با .برسد دالر اردیلیم 5303/45به .  2025 سال

 .(SIPRI Military Expenditure Database, 2014) دارد قراری نظامی هانهیهز لحا  به چهار 
 کشور کی ینظام تیجمع تعداد پ(

 نفدر  000/494/9 فعالی روهاین، ی(جهان اول گاهیجا) نفر 300/113/3 هند مسلحی روهاین تعدادکل

 ویی اید دری روید ن نیششدم ی دارا هندد . هسدتند  نفدر  100/051/9 آن انید نظامشدبه  وی( نجهدا  سدو   گاهیجا)

 پرسدنل  زانید م شدده ی ند یبشیپ(. Bland Akhtar, 2009, p.49) باشدیم ایدن بزرگیی هوای روین نیچهارم

. (SIPRI Military Expenditure Database, 2014) برسد نفر295115 زانیم به ،2025 سال در هندی نظام

 پرسدنل  تعدداد  چدون یی رهدا یمتغ اسداس  بدر  و کشدورها ی نظام قدرت مورد در مستقل پژوهش کی براساس

 نظامی، هایهزینه ۀسران و کل ت،یجمع کل به مسلح نیروهای پرسنل تعداد ،ینیزم ویی ایدر ،ییهوای روین

 و ناورز  وی نگجی هواپیماها ،یاهسته هایکالهک تعداد سالح، ری خا ۀسالح، سران واردات و صادرات

 ,Zarghani, 2006) است گرفته قرار ششم گاهیجا در ایدن برتری نظام قدرت ده نیب در هند ...ویی ایردریز

p. 262). ؛است تیوضع نیا نشانگر ریز نقشۀ  
 

   جهانی نظام برتر قدرت ده نیب در هند هاگیجا (:1) نقشۀ

 
Source: Zarghani, 2006, p. 292 

 



 1316  تابستان و بهار، 2، شماره 4، سال ایرانی سیاست بین المللپژوهش نامه                                    55 

 هند نرم قدرت -6-3

 قدرت درواقع زور می باشد. ای دیتهد از استفاده بدون ،یامر به گرانید واداشتن توان نر ، قدرت 

 کده  اسدت یی کشورها جمله از هند .(Nay, 2008, p. 138) است مرد ی اغوا و جذب و اقنا  بری مبتن نر 

 است: ریز شرح به هند نر  قدرتی هامؤلفه ازی برخ .است نر  قدرت متعدد منابعی دارا

 کندد  متقاعدد  را گدر یدی هاقدرت و کایآمر است توانسته خود فعالی پلماسید از استفاده با هند -9

 کده  قبوالندد  جهدان  به کایآمر رونیازا. است ریپذتیمسئولی در قبال داشتن تسلیحات اتمی کشور هند که

 باشد؛ جهانی اهسته باشگاهی عاد عضو کی هند

 و کیاسدتراتژ  کیشدر  را هندد  پاکسدتان،  و هندد  نیب از کایآمر تا شد سبب هند فعالی پلماسید -2

 کند؛ انتخاب خود دوست

 ؛یالمللنیب وی امنطقه نهاد و سازمان 11در تیعضو -3

 گردد؛یمی تلق نظروصاحب فعالی اعضا از ملل سازمانی تخصصی هایکارگزار تما  در هند -4

 صدکیحال بهتا هند. است صلح پاسداری روهاین زا اع لحا  به ایدن در فعال کشور نیسوم هند -5

 شدرکت  صدلح  حفدظ  اتید عمل 45 در و ،رو  برای پاسداشت از صلح به نقاط مختلف جهان فرستادهین هزار

 است؛ کرده

ی ملد ی هدا نهضدت  از آن تید حما نیهمچند  وی ندژاد  ضیتبعد  بدا  مبدارزه  در هندد ی طوالن سابقۀ -9

 ا؛قیآفر و ایآسی کشورها در بخشیآزاد

 گسدترۀ  و وسدعت  لیدل به هند هند، کشور انوسیاق حوزۀ و قارهشبهی کشورها انیم درطور کلی به

 ینظدام  وی اقتصداد  میعظد  قددرت  الخرهابد  وی ند یرزمیز خدا   مندی از موادبهره ت،یجمع زانیم ،ییایجغراف

 .(Akhvan Kazemi & Azizi, 2013, p. 26) است جهان و منطقه دری اژهیو گاهیجا و تیاهمی دارا

 هند کییتکنولوژی هایتوانمند -6-4

 برابدر پدنج  هندد  (IT) یتد یآ خددمات ی هابخش. استی تیآ خدمات در شرویپی کشورها از هند

ی هاشرکت هند، به نسبتی داخل ناخالص دیتول در نیچ شتریب رشد رغمیعل ن،یچ با سهیدرمقا. است نیچ

  .(Gupta & Wang, 2009, p.151) اندد بدوده ی ند یچی اهد شدرکت  از تدر موفدق  خودی سازیجهان دری هند

 اىبه گونه اطالعات فناورى عرصۀ در آن علمى جهش و فضا و هوا فناورى در ویژهبه هند اقتصادى قدرت

 P.79 ,2010) دهدمى تشکیل را دالر میلیارد 25 حدود رقمى کشور ساالنه آن افزارنر  صادرات حجم که

sariolghalam,). بدوده  دالر اردید لیم 991 حددود .  2094-2093ی هدا سدال  در بخش نیا در هند صادرات 
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 دری جهدان ی تقاضدا  درصدد  40 حدود نیچ و هند 2050 تا است شدهی نیبشیپ (Live mint, 2015). است

 .(Gupta & Wang, 2009, p.151)به خود اختصا  دهند  را نهیزم نیا

 

  هند و ایران ژئوپلیتیک روابط تبیین -5
 انرژی ژئوپلیتیک/ ژئواکونومیک هایوابستگی -5-1

 ایران در فسیلی انرژی منابع الف( وضعیت

 هدای دولدت  و اندرژی،  تولید هایمکان -کنندهمصرف هایدولت که است حد بدان انرژی اهمیت

 جدزو  را اندرژی  به مربوط هایتکنولوژی و انتقال مسیرهای دو هر و انرژی، مصرف هایمکان -کنندهتولید

 در گدرفتن جداى  با ایران (.,p.102-103 Hafznia ,2006) کنندمی محسوب خود ملی امنیت و ملی اهداف

دارای  ،ی(اندرژ ی ضد یب) خدزر  دریاى و فارس خلیج یعنى انرژى، از سرشار حوزۀ دو بین و خاورمیانه منطقۀ

 جهان،ی عیطب گاز شدۀ اثبات  خایر سو یک و نفت شدۀ اثبات  خایر دوسو . است ژئواستراتژیک تاهمی

 از بیش به آن گاز  خایر و % 10 حدود منطقه نیا نفت  خایر. دارند قرار فارس خلیج کشورهاى اختیار در

 Kemp) ماسدت  دوران اسدتراتژیک  هایمکان ترینمهم از یکى انرژى، بیضى دلیل همین به. رسدمى % 40

& Harkavy, 2004, Pp. 187-188). گددزار  بدده بنددادارد.  اسددتراتژیک قددرار مرکددز بیضددی در ایددران 

 خدایر   بدزرگ  دارندۀ چهارمین جهان، نفت  خایر کل %3/1 با ایران ،2093 سال در (BP) پترولیو بریتیش

د  بدوده اسدت. همچندین    انیدز صد   2095ین میزان نفت بدر اسداس گدزار     ا .(BP, 2013) است جهان نفتی

کده بدا ایدن اعدال ،      ،اعال  کردتریلیون متر مکعب  34را یران (،  خایر گازی ا2095)ژوئن  پتریلیو بریتیش

 نظدر  از رانید ا اساس، نیا بر .(BP, 2015, P. 6) رودمنابع گازی جهان به شمار می ۀترین دارندبزرگ ایران

 قلمدداد  جهدان  مهدم ی کشدورها  جدزو  صدادرات  و اسدتخراج  تدوان  وی لیفسد ی هدا یانرژی غن ری خا داشتن

 شود.یم
  هند توسعه دری انرژ واردات کیاستراتژ تیاهم ب(

ی تدوجه  قابدل  و مهم گاهیجا ازی اقتصاد وی صنعت رشد نۀیزم در که استیی کشورها جمله از هند

ی برقدرار  بده  مربدوط  هندد  گذشدتۀ  ۀدهد  رشدد  تدداو   قطع، طور به. است برخوردار جهان و منطقه حسط در

 ازید حاضدر ن  حدال  در (.,p.131 Sadeghi ,2011) اسدت ی اندرژ  کننددۀ دیتولی کشورها با مستحکمی روابط

 عمددتاه  ندد هی اندرژ  مندابع . است دارشتابی نیشهرنش ویی گراصنعت ازی ناش هند دری انرژ منابع به هندیفزا

 کننددۀ نیتدأم  نیترعمده ،%53 از شیببا  سنگزغالهند  در .است نفت واردات وی داخل سنگغالز ری خا

 ,2011) اسدت  کشدور  نید ای انرژ منبع نیدوم %21 معادلی سهم با خا  نفت همچنین. است یمصرفی انرژ

http://www.livemint.com/Industry/bCLOgyaLGiIi6TuhmN0S7J/Indian-IT-services-exports-seen-growing-1214-in-year-ahead.html


 1316  تابستان و بهار، 2، شماره 4، سال ایرانی سیاست بین المللپژوهش نامه                                    55 

pp.74-75 Koolaee & tishehyar,). ونید لیم 590 بدا  برابدر  . 2099 سال در کشور نیای انرژ ۀیاول مصرف 

 نیهمچند  هندد  شدود. یمد  شدامل  را جهان ۀیاولی انرژ مصرف از  %9/4یی تنها به که است بوده خا  نفت تن

 جهدان  دررا  خدا   نفدت  ری خدا  نۀیزم در سو وستیبۀ رتب وی عیطبی گاز ری خاۀ  نیزم در وپنجمستیب رتبۀ

 از مبدر  ید نی  انرژ واردات به خود،درصدی   5/1ی قتصادا رشد تداو  منظور به هند اساس نیا بر داراست.

ندر  رشدد متوسدط تقاضدای اندرژی جهدان        ،پترولیو بریتیشاین در حالی است که بر اساس گزار   .دارد

کننددۀ  تدرین کشدورهای مصدرف   بدزرگ  ه است. دو کشور هند و چین در زمدرۀ بود %2/4سال اخیر  90طی

، بده ترتیدب   2095در سدال   ،(BP)نی هند و چین بر اساس گدزار   ند. میزان تقاضای جهاانرژی جهان هست

  ژی مصرفی هندد از حدد متوسدط جهدانی هدم بیشدتر اسدت       ربوده است. این میزان تقاضای  ان %9/2و   9/1%

(BP, 2015, P. 2.) 
 رانیا به هندی نفت ازین پ(

 p. 135 Niakoee ,2014) دهدیم لیتشک را هندی واردات نفت از %94ی ال 5 رانیا نفت کلی طوربه

& Bahrami Moghadam).  وارداز ایدران   نفدت  بشدکه  هزار 345 از شیب 2094 مارس در هند حالنیعدر 

 کداهش  را رانیا از خود واردات که کرد اعال  خودی هاشگاهیپاال به اوباما سفر آستانۀ در هند. است کرده

هدا، مقدرر شدد هندد بده      کلیف نهایی وضعیت تحدریم غرب علیه ایران، تا تعیین تی هامیتحر اساس بر دهند.

چندد  دارد. هر نگده  2093 سدال  سدطح  در حدداکرر  را خود از ایدران  واردات نفتی سطح ،درخواست آمریکا

 بده  نسدبت  2095 ۀید فور تا 2094 لیآوری هاماه در رانیا از هند نفت واردات که است آن ازی حاک آمارها

 ,Economic word) داشت %99 شیاست، افزا بوده بشکه 500 و ارهز209 روزانه که قبل سال مشابه دورۀ

2015, p.11.)  ه طور اجمالی واردات نفت هند از ایران در حال حاضر روند کاهشدی بده خدود گرفتد    ولی به

بدزرگ نفدت در جهدان، در     ۀکنندد عنوان چهارمین مصرفبنا به آمارهای موجود، هند بهکه طوریه، باست

بده   بشکه نفت از ایران وارد کرده است که 900هزار و 292طور متوسط روزانه به (2095) هفت ماه گذشته

ات نا به مالحظد . الز  به  کر است دلیل این افت و کسری واردات بافت داشته است  %5/29 نسبت گذشته

یدران  ی از اژرها، تقاضدای اند  با این حال پس از رفع کامل تحریممختلفی است که تدریجاه رفع خواهد شد. 

ند. اردادهای جدید انرژیدک بدا ایدران هسدت    گیرد و بسیاری از کشورها خواهان قرشدت بیشتری به خود می

معدادل  را آورد  خدایر نفتدی ایدران    بدر مدیالدی   2095در سال پترولیو  در جدیدترین گزار  خود، بریتیش

کدل   %4/91نفتدی جهدان و    کدل  خدایر   %3/1ایدران   آورد. با این بدر هزار میلیون بشکه نفت، اعال  کرد951

 .Bp, 2015, p)د  خایر نفتی خاورمیانه را در اختیار دارد و از این لحا  در جایگاه چهار  جهدان قدرار دار  

6.) 



     51                 قابلهای متوابستگی چارچوب در هند و ایران روابط تحلیل ژئوپلیتیک 

 رانیا به هندی گاز ازین ت(

  %15 ا،یآسد ی اقتصدار  قددرت  نیچهدارم  مقدا   در هندد  کشدور .اسدت  باال زینی گاز منابع به هند ازین

 از را گداز  ندده یآ سدال  20 تدا  دارد قصدد  کشدور  نید ا. کندد یمد  هیته خارج از را دخو عیصنای مصرفی انرژ

 از تدا  کندد،  خدود  یصدنعت  بدزرگ  سدات یتأس در آن مانندد  و نفت سنگ،زغال مانند ییهاسوخت نیگزیجا

 p. 103 ,2006) دید نما آلدوده  کمتدر  را سدت یزطیمحد  گرسدو ید از و شود مصرفی ترارزانی انرژ سوکی

Kaviani Rad,). تقاضداى  رشدد  بیشترین  %295 و %494 با ترتیب به هند و چین آسیایى، کشورهاى ازمیان 

  درسال مترمکعب میلیارد 51 هند از طبیعى گاز تقاضاى استی گفتن. داشت خواهنددر آینده  رای عیطب گاز

 .,p. 14 (Shadivand ,2013) یافت خواهد افزایش 2035 درسال مترمکعب میلیارد 959 به 2090
   چابهار بندر توسعۀ طرح و (NOSTRAC)جنوب  -کریدور شمال -5-2

 عضدو، ی کشدورها  نقدل وحمدل ی وزرا اروپدا،  ونیسد یکم اجدالس ی برگزار متعاقب ،9113 سال در

 جندوب  -شمالی تیترانز دوریکر به موسو ی تیترانز راهشاهی جنوب وی مرکز ،یشمالی دورهایکر بر عالوه

 جندوب  -شمال دوریکر ۀنامموافقت کهی زمان ،9311 ورماهیشهر در. رساندند بیتصو به و کردهی معرف را

 عندوان بده  چابهدار  د،یرسد  امضدا  بده  هیروس و هند ران،یا کشور سه ونقلحملی وزرا انیم پترزبورگسن در

 حدوزۀ  دری بمبئد  بنددر  از حاضدر  حدال  در ادشدده ی دورید کر. شدی معرف دوریکر نیا در کیاستراتژی بندر

 . شودیم متصل رانیا جنوب در بندرعباس به ایدر قیطر از و آغاز نده انوسیاق

 ن،یتدر کوتاه حاضر حال در گذردیم رانیا خاک از آن ازی مهم بخش که جنوب -شمال دوریکر

 دورید کر نید ا ن،ید ا از رید غ. رودیمد  شمار به اروپا و ایآس نیب کاال تیرترانزیمس نیترعیسر و نیترهنیهزکم

 ۀحدوز ی کشدورها  بدا  رانید ا قید طر از را هیروسد  وی ناویاسدکاند  اروپدا،  شدمال ی کشدورها ی تیانزتر ارتباط

 از .,.p. 110 (Khalili et al ,2011 ) سدازد یمد  برقرار ایآسی شرق جنوب و هند انوسیاق حوزۀ فارس،جیخل

ی شدمال  بندادر  بده ی لد یر ای ید اجداده  ونقلحمل قیطر ز ازین رانیا خاک داخل دری تیترانزی کاالها سو نیا

 حمدل  ۀند یهز. شدوند یمد  حمدل  هیروس الگان و آستاراخان بنادر به خزری ایدر ریمس از و افتهی انتقال کشور

 %30 تا و ترکوتاه %40 تا ،یسنتی رهایمس ریسا به نسبت جنوب، -شمال دوریکر قیطر ازی تیترانزی کاالها

ی نیزمی هاراه و چابهار دور بندریکر نیا در .(Sing Roy, 2012, p. 14) است سوئز کانال ریمس از ترارزان

 ۀید تغذ راهشداه  و شدر   دورید کر در کداال ی ند یزم ونقدل حمل ریمس نیترکوتاه ترکمنستان، مرز به آن اتصال

 نیچندد  ریمسد  در میرمسدتق یغ اید  میمسدتق  طدور بده  چابهار بندر .است دهیگردی معرف انهیمی ایآسی کشورها

 رای تیترانزی هاتیموقع نیتریراهبرد ازی کی به شدنلیتبد تیقابل و است شده واقع یالملنیب مهم راهشاه

 و اسدت  هندد  انوسید اق سدازۀ  و عمدان ی اید در سدازۀ ی عند ی یامنطقده  ۀسداز  دو عضو بندر نیا نیهمچن. دارد
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 به .(,.pp. 111-112 Hafeznia et al ,2007) کند برقرار ارتباط هیانوسیاق و ایآس قا،یآفر ۀقار سه با تواندیم

 مسدتقل ی هدا دولدت  و افغانسدتان  محصدور ی کشدورها  بده  «بدزرگ  دروازۀ» عندوان  بده  چابهدار  خداطر  نیهم

 هندد  و رانید ا کشدور  دو هدر ی بدرا ی فراوان آثار هند، توسط چابهار بندر توسعۀ .شودیم ادی المنافعمشترک

 ،یفرهنگد  و مشدترکات  روابدط  بده  هتوجد  بدا  هند تا شد خواهد سبب هند، توسط بندر نیا توسعۀ. دربردارد

ی ازید ن گرید کشورها، نیا با تجارتی برا ،افغانستان و انهیم اییآس کشورهای با رانیا اقتصادی وی اجتماع

 در نیهمچند . (Ali Khan, 2012, p.125) باشدد  نداشدته  پاکسدتان  خداک  قید طر از خدود ی کاالهدا  حمل به

 در شیهدا یهمکار گستر  قیطر از تواندیم هند ارد،د مشارکت گوادر بندر ۀتوسع در که نیچ با رقابت

 هندد  انوسید اق و عمدان ی اید دری هدا کرانده  در پاکسدتان  و نیچد  بدا  رقابت در را نفو   حوزۀ چابهار، بندر

ی اجدرا  آثدار  ازی برخد ی کلد طدور به (. p. 137 Niakoee & Bahrami Moghadam ,2014) دهد گستر 

 شیافدزا  ت،ید ترانز و تجدارت  سدرعت  شیافدزا  برشمرد؛ ین گونها توانیم را جنوب –شمال دوریکر طرح

ی ایآسد  و هیروسد ی کشدورها  بدا  هندد  انوسید اق ۀیحاشد ی کشورها و پاکستان و هند نیب کاال مبادالت حجم

 شدتر یبی همکدار ی بدرا  رای مناسب بستر که -قزاقستان و هیروس بنادر بای رانیا بنادر مناسبی ، همکاریمرکز

 اردیلیمکی بر بال  درآمد خزر، هیحاشی کشورها نیب تنش کاهشی کلطوربه و کندیم فراهم کشورها نیا

 تید ترانز و تجدارت ی وابسدتگ  کداهش  هسدتند،  گدذر راه نید ا ریمسد  در کده یی کشدورها ی برا سال در دالر

 دری تجدار  وی اقتصداد  ،یدید تول دید جدی خدارج ی هدا قطدب  جادیا سوئز، کانال به ایآسی جنوبی کشورها

 -شدمال  دورید ، کر(چابهدار ) دروازه توسدعه  اجدرای  بده  مصمم هند .,.Ibid, p. 110 (Khalili  et al) منطقه

 نشسدت  نیهفددهم ی بدرا  تهدران  بده  کشدور  نید ا خارجدۀ  امدور  ریوز د،یخورش سلمان سفر در. است جنوب

 رانیا چابهار بندر توسعۀ پروژۀ در مشارکتی رسم طوربه هند ،2093 مه در هند و رانیا مشترک ونیسیکم

ی مرزهدا  از آهدن  خدط  کید  جداد یا در کده  کردندد  توافق دولت دو 2005 سال در نیا از قبل. کرد دییتأ را

 و متخصدص ی روهدا ین وی فند  امور تدارکات به متعهد هند. کنندی همکار گریهمد با چابهار بندر به هیروس

 و رانید ا نیهمچند  .(Daniels, 2013, p. 96) اسدت  شده آهنراه خط نیای دکی بخش و وهایلوکوموت ۀیته

 طدرح  نید ا توسعۀ و اجرا و مشغول دادند انجا  بم، -فاراب -چابهار آهنهرا طرح مورد در زینی توافقات هند

 هندی کاالها اکنونهم. ابدی شیافزا برابر 5 به ریمس نیای تن5/2 انتقال تیظرف تا هستند درصدد آنها. هستند

 لید تکم. شدود یمد  عیتوز افغانستان جنوب -شمال راهشاه به دالرا  -زرنج بم، چابهار،ی مبادالت راه قیطر از

 ,Dietl) شدود  ترکوتاه لومتریک9500 انهیمی ایآس به چابهار ریمس که است شده زرنج موجب -دالرا  ریمس

2012, p.14)از چابهدار  بنددر  لید تکم با تا کندیم دواریام رای اسالمی جمهور طرح، نیای اجرایی سو . از 
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 ،یتجدار ی اهد فرودگداه ی هدا طدرح  و چابهدار  بنددر  بده ی منتهد ی هاراه .دبکاه بندرعباس بهی بستگوا تراکم

ی سداز یکشدت  بدزرگ ی هاکارخانه و نیسنگ عیصنا بر ،ی روهاین ها،اسکله ،یمیپتروشی هاطرح آهن،راه

 & Ibid, p. 138 Niakoee) شدوند یمد  محسدوب  هندد  و رانید ای همکدار ی بدرا  میعظد ی هانهیزم بندر، نیا

Bahrami Moghadam.) سدرآغاز  چابهدار  بنددر  آن، راس در و جندوب  -شدمال  دورید کر روندق  شکیب 

 و شدود یمد  منجدر  تید امن و رفداه  گسدتر   و برقدراری  بده  تید نها در و اسدت  شر  جنوب داریپاۀ توسع

 .سازدیم مبدل ،یالمللنیب نظا  به متصل ایمنطقه قدرت یک به را رانیا حالنیدرع
 یتیامن مشترکی های نگران و مالحطات و سمیترور -5-3

 در تکفیدرى  و افراطدى  هاىگروه اقدامات هیژوهب تروریسم پدیدۀ از ناشى امنیتى تهدیدات افزایش

 دو ملدى  امنیدت  براى مشترکى تهدیدهاى هند، قارۀ شبه همچنین و آسیا غربى جنوب و غربى آسیاى منطقۀ

 مدورد  در ندو دهلدى  و تهدران  راسدتا  این در. دنشومى محسوب قهمنط امنیتى ثبات و امنیت همچنین و کشور

 نگران مناطق سایر وی مرکزی ایآس آسیا، جنوب در نىسُ گراىاسال  نظامیشبه گستر  بارزیان پیامدهاى

 در هیدژ وهبد  آن فراسدوى  و افغانسدتان  دری افراطی اهگروه نفو  و قدرت احیاى نگران کشور دو هر. هستند

 قددرت  تنددرو  وی ستیتروری اهگروه پاکستان و افغانستان در هرگاه که داد نشان تجربه. باشندمی پاکستان

 ۀید ناح از وجودآمدهبهی هاتنش و هایناآرام ۀدامن ،(Maghsodi & Heydari, 2009, p. 50) افتندی یشتریب

 بینندد مدی  آمدوز   اکستانپ در که رادیکالی نیروهای عمدتاه .است کرده تیسرا رانیا و به هند اهگروه نیا

ی پد  در ند.هسدت ی اهبدالقو  تهدیددی  رانید ا و هندد  بدرای  پاکسدتان  و عربسدتان ی کیلجسدت ی هاتیحما تحت

 در هندد،  هید عل بدر  اهد گروه نیا ازی اریبس که بود ریکشم االتیا تیحاکم سر بر پاکستان و هندی هاجنگ

 ریکشدم  جهداد  اولی هدا سدال  همدان  در. ندشدد  پاکستان و هند منازعۀ وارد ریکشمی جهادی اهگروه قالب

 و شدند متحد هم با اهگروه نیا ازی برخ بعضاه و شدند حاضر صحنه در گروه950 از شیب(  9115- 9110)

 ،(LT) طیبه لشکر ،(HUM) المجاهدینحرکه. (Jamal, 2010, p.8) دادند لیتشک رای تربزرگی اهگروه

 پاکسدتانى  -کشدمیرى  هداى گدروه  جملده  از ...و (EI) الهندراراح ،(MB) البدرمجاهدین، (JM) محمدجیش

 از زید ن العدل،شیج جنداهلل، صحابه، سپاه ،یجهنگو لشکر .اندشده فیتعر هند با رابطه در اغلب که هستند

 به دست رانیا و انیعیش هیعل حالبهتا ت،یوهاب وی وبندید مشترکات از تیتبع به که هستندیی هاهگرو جمله

 مناطق در گرستیزه هایسازمان این از بسیاری پایگاه که است نیای اصل نکتۀ. نداهزد گستردهی اهخشونت

 و طالبدان  عناصدر  کده  معتقدندد  گدران تحلیدل  برخدی از  نکده یا بددتر  و اسدت  آزاد کشمیر و پاکستان ایقبیله

. نیسدت  هدم  از جدا شانهایفعالیت و دارند همکاری گریدکی با )سازمان اطالعات پاکستان( یآ.اس.یآ

 افدراد  دارید د نشدان از  کده  اسدت  موجدود  متفداوت  مسدتند  گزار  950 که استی مدّع ،«یرون جک جان»
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ی حتد  وی گدذار بمب آموز  آنها که اغلب وظیفۀ ،طالبان دارند ارشد فرماندهان با ،یآ.اس.یآی باالرده

ی هدا وهگدر  ارتبداط  نی. همچند (Baqal, 2012, p. 243) اسدت  به عناصر طالبان دهیچیپ اتیعملی دهسازمان

 ازبکسدتان،  اسالمی حرکت النصرت، حزب: مانندی مرکزی ایآس هایگروه و هاجنبش بای پاکستانی افراط

 از ،یمرکدز ی ایآسد ی اسالم هایجنبش ریسا و اکرمی گروهنظیر آن هایزیرشاخه و اسالمی التحریر حزب

 کشدورهای  در عمددتاه  هدا هگدرو  نید ا. دنباشد یم هاین منطق در کشور دوی خارج استیسی اساسی هاچالش

 بابدت  آن از منطقده  نید ا دری اسدالم یی ادگرایبن تیاهم. کنندیم تیفعال قرقیزستان تاجیکستان و ازبکستان،

 ,Alavian & Kouzehgar Kaleji) دارندد  قدرار ی وهاب -یسنی هاشهیاند ریثتأ تحت هاگروه نیا که است

2010, p. 79)، ارتباط در هند و رانیا بای مناسب کردیرو توانینم ها،هگرو نیای ریگرتقد صورت در که 

ی دسترس و ریکشم بر فشار شیافزا باعث طالبان گستر  که دارد را آن میب هند رونیازا. بود متصور آنها با

 خداطر  نیهمد  بده  .(Sing Roy, 2001, p. 56) شدود ی مرکدز ی ایآسد ی هدا دروازه بده  پاکسدتان  کیاسدتراتژ 

 کده ی اسدالم ی کشورها توسط شدنمحاصره ازی ریجلوگ جهت در هندی سو از کیژئواستراتژ حظاتمال

 بده  شددن کید نزد در هند مهمی هازهیانگ ازی کی تواندیم است، پاکستانی هااستیس با کینزد ارتباط در

 (.Saghafi Ameri, 1994, p. 356) شدود ی تلقد ی مرکدز ی ایآس در رکشو نیا بای همکار بهل یتما و رانیا

 و رانیا هیعلی ادیزی هاخشونت به دست حالبهتا هاهگرو نیا عمل در که مینیبیمی اجمالی بررس کی در

 بده  منجدر  کده ( هندد  تجدارت  مرکز) مومبای شهر از مناطقی به( 2005 نوامبر) بهیط لشکر حملۀ ند.اهزد هند

 در هند سفارت به حملهو  (Maleki, 2014, p. 336) شد تن 300 از شیب شدنمجروح و تن 95 شدنهکشت

 حمالت اکنونبهتا ،هند همانند. است هاهگرو نیا اقدامات جمله از شد نفر 15 شدنکشته به منجر که 2001

 صداد   تدرور . اسدت  گرفتده  صدورت  هدا هگرو نیا جانب از ،خارج و داخل در رانیا هیعلی ادیزی ستیترور

 در طالبدان  توسدط  هدزاره  انیعیشد  از نفدر  صددها  عدا   قتدل  ،(الهدور  در رانید ا فرهندگ  خانۀ لمسئو) یگنج

 بده  منجدر  کده  زابدل  -یتاسوک محور در مسافران به حمله افغانستان و در رانیای هاپلماتید ترور افغانستان،

 از اسدت ی گفتند . اسدت  هدا هگرو نیا طلبخشونت عملکردهای ازی کوچک بخش تنها شد، تن 22 شهادت

 تجربده  رای سدت یترور حمدالت  زانیم نیشتریب که دارد قراری کشور هشت انیم در هند 2005 تا 2004 سال

 جاندب  از را رانید ا و هندد  است قادر کهی گرید اقدا  .(Maghsodi & Heydari, Ibid, p. 41) است کرده

 جواریهمبه  توجه با .استی اهسته ساتیتأس آنها بهی احتمالی ابیدست دهد، قرار دیتهد مورد هاهگرو نیا

 بداوجود  و ایدران  و هندد  کشدور  دو بدا  افراطدی  هدای وهگدر  مدأمن  عندوان به افغانستان و پاکستان هایلتدو

 بدرای  افراطدی  هایگروه اقدامات میمستق معرض در توانندیم کشور دو ،(پاکستان در) ایهسته تأسیسات
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. (Sjadpor &  Karimi Ghahroudi, 2011: 249) رندد یبگ قدرار  ایهسدته  تسدلیحات  و مدواد  بده  دسدتیابی 

 کشدورها  نید ا اگری حت ،یافراطی هاهگرو توسطی( رعمدیغ یا عمدی) ایهسته حوادث وقو  با نیبنابرا

.(  2004-9115) هندد  در BJP حدزب  رسدیدن قددرت بده  با. شد خواهند متأثر هم باز د،ننباش مستقیم هدف

 انعکداس . یافدت  ارتقا محورنیتام به اقتصادمحور روابط از و بود اساسى تحول یک شاهد کشور دو روابط

 کده  شدد  سدبب  اخدص،  طور به القاعده و طالبان وی طورکلبه سمیترور دربارۀ هند و رانیا مشترکی نگران

 بدرای  رانید ا و هندد  مشدترک  کاری گروه  .2003 سال در سمیترور دۀیپد ازی ناش داتیتهد با مقابله برای

 آندان  تال  با سوهم (.Ahmadi fesharaki, 2011, 169) شود جادیا منطقه دری ستیترور حرکات با مقابله

 از ژهید وهبد  ،اسلحه و مخدر مواد قاچا  با مقابله در رای مشترک کاری گروه هند و رانیا سم،یترور ۀنیزم در

 در پاکسدتان  حدال  و گذشدته  نقدش  دربدارۀ ی مشترکی نگران رانیا و هند. کردند جادیا افغانستان، و پاکستان

 صدداقت  بده  نسدبت  کشور دو هر زین اکنونهم. دارند طالبان برای کمک انوا  نیتأم وی ابوه اسال  تیتقو

 .(Fair, 2011, p. 105) دارند دیترد پاکستان درخاک طالبان نفو  و حضور و طالبان با نبرد در پاکستان
 هندی هایوابستگ دری مرکزی ایآس گاهیجا -5-4

ی اید در حدول  که همنطق نیا. شودیم محسوبی انرژ مهمی هاحوزه ازی کی یمرکزی ایآس ۀمنطق

ی  ازهدا ین لید دل به حاضر، حال در شکیب. استی جهان کیژئوپلت روح و قلب مرابۀ به است شده واقع خزر

. اسدت  دهیبخشد  تیجدذاب  منطقه نیا بهی گرید زیچ هر از شیب منابع، نیا وجود ،یانرژ منابع بهی جهان بازار

 کدل  از %5 اید  و شدده  شدناخته  ری خدا  بشکه اردیلیم 1/41 نیشتریب در و 2/91 نیتخم نیکمتر در منطقه نیا

 (.Bp, 2011) اسدت دار را گداز ی جهدان  ری خدا  کدل  %5/3 اید  مترمکعب اردیلیتر 95/9 و نفتی جهان ری خا

 بررسیدمورۀ دور طول در میانه آسیاى کشورهاىی عیطب گاز دیتول ،(IEA) مؤسسۀ هایبینیپیش براساس

 مترمکعدب  میلیدارد  290 بده  2099 سال در مترمکعب میلیارد 950 از و داشت خواهد توجهیابلق افزایش

 (.,IEA 2011) یافت خواهد افزایش 2035 سال در مترمکعب میلیارد 395 نهایت در و 2020 سال در
 

 رانیای دسترس ژئوپلیتیک تیاهم  وی مرکزی ایآس

 مرکزی آسیای و خزر قفقاز، در پیشین رویشو اتحاد از شده جدا کشورهای که همۀ ییآنجا از

 اندد، بهدره یبد یی اید دری هدا راه به میمستق ای آسانی دسترس از و ندهست خشکی در شدهمحاصره کشورهای

. کندد  متصدل  اید در پرروندق  تجدارت  بده  گانیهمسا قیطر از را کشورها نیا است قادری دسترس ژئوپلیتیک

بخشد   تقویت را ایکرانه کشور پنج میان دریایی بازرگانی اندتومی ویژه جغرافیای اینی دسترس نیابنابر

(Mojtahed Zadeh, 2002, P. 232). ی مرکدز ی ایآسد  بده ی ژئدوپلیتیک  نظدر  از هندد ی دسترس راه تنها ایران
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 قزاقستانیی )ایدر و( ترکمنستان با مشترک مرزی )نیزم میمستق از طریق مرز رانیا طرف کی از رایز ؛است

 ژئوپلیتیدک  رقابدت  رانید ادیگدر  ی طرفد  از و دارد ارتبداط ی مرکدز ی ایآسد  با( خزری ایدر در ترکمنستان و

 نفدو  ی دارا نیهمچند  رانید ا. ندارد در این منطقه یجهان سطح در چه و منطقه سطح در چه هند بای آشکار

 ریمسد  نیتدر امدن  و نیتدر ارزان ن،یتدر کوتداه  رانید ا ریمس است. منطقهی کشورها همۀ دری فرهنگ وی خیتار

ی ایآسد  بده  هندد ی دسترس مورد در .(Zarghar, .2007, P. 158) است رونیب جهان به کشورها نیای دسترس

 با که کندمی استفاده اوکراین و گرجستان بندرهای از حاضر حال در هند یدریای بازرگانیگفت  دیبا انهیم

 که بخدش یی جاآن از همچنین ،دشویم سریم مرکزی آسیای با روسیه از خشکی راه کیلومتر صدها پیمودن

. اسدت  سدم یترور ویی اید دری دزدی بدرا  یمستعد ریمس شود،یم جاماالکا جابه تنگۀ از هند نفت ازی اعظم

 آسدیای و  خزردۀ دهنارتباط سرزمینی پل عنوان به است قادر عمانی ایدر در مکرانی رانیا هایکرانه پس

 دبگیدر  عهدده  بدر  رانقدش محدوری    منطقده  آن بدا  وسدتان هند بازرگانی روابط هند، در اقیانوس به مرکزی

(Mojtahed Zadeh, ibid, p. 233) . تأسدیس  ۀهزیند  هندوسدتان  کده  بدود  کرده پیشنهاد ایران راستا نیا در 

 مینتدأ  مرکدزی  آسدیای  بده  مسدتقیم  دسترسی برای  را مشهد به بافق ۀدهندارتباط آهنراه کیلومتر صدهفت

. سدازد  تدر کوتاه کیلومتر صدها را هند اقیانوس -مرکزی آسیای مسیر تواندمی که مستقیمی دسترسی. نماید

. سازد برخوردار خود رقیبان به نسبت ایویژه امتیاز از مرکزی آسیای در را هند قارۀ شبه تواندمی اقدا  این

 از خدارج  جهدان  بدا  ارتبداط  و آنتروپدی  کداهش  بده  مرکدزی  آسدیای  رشدکشدورهای روبده  نیداز  رونید ااز

 دسترسی در ایران معبری و ترانزیتی هایقابلیت به مرکزی آسیای کشورهای وابستگی و بر ی ئوپولیتکژ

 کندیم آشکار شتریب کشورها ریسا نزد در را رانیای دسترس ژئوپلیتیک تیجذابی نوع به منطقه از خارج به
(Hafeznia at el., 2007, pp. 98-99). 

 است: تیاهم ائزح لیدل چند به هندی برای مرکزی ایآس به ورودی برا رانیا ریمسی طورکلبه

 ؛یمرکزی ایآسی انرژ سرشار منابع بهی ابیدست -9

  ران؛یای دوریکر ریمس قیطر از بودن  صرفهبهمقرون آسان وی دسترس  -2

   ست؛یترور با مبارزه جهت در کشور دو اتحاد و شدن سوهم -3

ی بد یرق عندوان  بده  نیچد  و نهیریدی دشمن عنوان به اکستانپ) هیهمسا کشور دو با قوا توازن حفظ -4

 .(Koolaee & tishehyar, 2011, p. 175) ؛(قدرتمند

 افغانستان در مشترک اهداف -5-6

 افغانستان با رابطه در را خود تعهدات که هستندی یکشورها معدود از رانیا و هند گفت بتوان دیشا 

 نظدر  از کنیلد  ،شدود ینمد  محسدوب  هندد  قارۀشبه جزویی ایجغراف نظر از افغانستان هرچند. اندکردهی اتیعمل

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%87%D9%86%D8%AF/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%87%D9%86%D8%AF/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
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 از  همدواره  زید ن رانید ا. است داشتهی ادیز راتیثتأ قارهشبه تحوالت در هموارهی خیتار وی اسیس ،یاجتماع

 شدده  متدأثر  افغانسدتان  در پاکستانی هااستیس از ،یژئوکالچر و ژئواکونومیک ،یکیتیوپولژئ  ۀگانسه ابعاد

 .(Ezzati & Kaviani, 2008, p. 170) است

 ،یعمراند  ،یکیاسدتراتژ  ،یاسد یسی هایهمکار ازی مشترکی هاهنیزمی دارا هند و رانیای کلطوربه

 . ندهست افغانستان دری تیترانز وی اقتصاد
   استراتژیک اهداف -1

 تندگ  حصدار  از خدروج  تدوان می را افغانستان با استراتژیکی مشارکت ریزیپی از هند اصلی هدف

 افغانسدتان  بدا  اسدتراتژیک  مشدارکت  زیرید پدی . بدرد  ندا   ایمنطقده  هژمونی به دستیابی و آسیا جنوب منطقۀ

 ،دهدد  یداری  است، ایمنطقه هژمون همان که آسیا جنوب در خود اصلی هدف دستیابی در را هند دتوانمی

 گسدتر   مرکدزی  آسیای تا را کشور این «استراتژیک عمق» افغانستان، با هند استراتژیک مشارکت چراکه

 مهدار  و محاصدره  باعث بلکه کند،می جلوگیری پاکستان و چین توسط هند، ۀمحاصر از تنهانه که ؛دهدمی

 مسدلماه  .(Shafie et al.,  2012, p. 130)  سدازد می وارد کشور این بر را مضاعفی فشارهای و شده پاکستان

 دری خدارج  کشدور  هدر  نفدو   از کندد یمد  جابیا رانیا کیژئوپلت. دارد افغانستان دری اهداف نیچن زین رانیا

 کید  پاکسدتان  مسدلماه . آورد به عمدل ی ریشگیپ کند، رقابت کشور نیا در رانیامنافع  با تواندب که افغانستان

 و اقدددامات شیافددزا سددوکید  از داتیددتهد نیددا .Fuller, 1996, p. 253)) اسدت  ایبددالقوهب یددرق نیچند 

ی هدا گدروه  نیتکدو  احتمدال  گدر، یدی سدو  از و دید نمایمد  مطرح را رانیا منافع هیعلی ستیتروری هااتیعمل

 متبدادر   هدن  بده  رای شدرق ی مرزهدا  در( العددل شیجد  و جندداهلل ی سدت یتروری هاگروهک مانندی )ستیترور

 بده  تدوان  تمدا   با پاکستان کهی ستیتروری هاهگرو و طالبان تیتقو الهااجم . (Mahmoudi, 2014) سازدیم

 نیچی تینارضا و هندوستانی نگران و رانیا با کشور آنی اسیس روابطی آشفتگ و تشنج باعث پرداخت، آن

 .شده است انهیمی ایآسی کشورها و هیروس و

 یتیترانزی هایهمکار -2

ی تد یترانزی هدا یهمکدار  به مربوط است، افغانستان در هند و رانیای همکار سمبل و نماد که آنچه 

 - دالرا -زابدل  -چابهدار  راهبدزرگ  ساخت است، انجا  حال در کهی تیترانزی هایهمکار نیترمهم. است

 از و سدازد، یمد  متصدل  اید در بده  رای مرکزی ایآسی کشورها و افغانستانی طرف از ریمس نیا که است زرنج

 کندار  در رانید ا ۀژید وی ژئوپلیتیک تیموقع. سازدیم متصلی مرکزی ایآس و افغانستان به را هنددیگر ی طرف

 قید طر از خدود ی کداال  صددور ی ابر هایهند ژۀیو توجه باعث ،یهندی کاالها صدور از پاکستان ممانعت

 (.Shafie et al., 2012, p. 145) است شده رانیا خاک
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 خطوط ریلی برای دسترسی هند به منابع کانی افغانستان از مسیر ایران ۀپروژ .2نقشه

 

 ی اقتصاد وی عمران اهداف -3

رد. بر طبدق آمدار   ها بحران و جنگ، افغانستان در وضعیت بدی از نظر اقتصادی قرار دابه دلیل سال

بدوده، کده    %2/3 . رشدد اقتصدادی افغانسدتان    2092تدا   2003های  ،  طی سال2095نک جهانی در آوریل با

بدوده   %2، رشدد ایدن کشدور تنهدا     2094تا  2093های روند نزولی داشته و در سال نیز رشد کم مقدار همین

در سددال  %4/5بدده  %9/99، از2099 رونددد نزولددی  در سددالافغانسددتان نیددز طددی  اسددت.  تولیددد ناخددالص ملددی

کننددگان بده افغانسدتان    در زمرۀ کمدک  دو هر هند و رانیا .(THE WORLD BANK, 2015)رسید 2094

هدای پاکسدتان در منطقده و هدم راهدی بدرای       طلبدی عنوان مدانعی در برابدر جداه   ها هم بهاین همکاری ند.هست

ی اقتصداد  رسداخت یزی اید اح بده  رانید ا (.(Nader et al., 2014 جلوگیری از انزوای بیشتر ایران خواهند بود

 و اسدت  مشدغول  هدا رسداخت یز ریسدا  زید ن و جداده  سداخت  بده  کشدور  نید ا در و کندد یمد  کمدک  افغانستان

 نیدز  هندد . (Zarghar, 2007, pp. 159-160) اسدت  داده انجا  کشور نیا دری توجهقابل یهایگذارهیسرما

؛ اسدت  کدرده  نده یهز افغانستان در بشردوستانه وی بازساز ،یعمرانی اهکمکی برا دالر اردیلیم 2/9 از شیب

ای برقدی و غیدره تنهدا    هد راه، سدد، نیروگداه  دانشجوی افغانی، ساخت بدزرگ  90000ساخت مدرسه، بورس 

حجم تجدارت هندد و پاکسدتان    جهت نیست که بی . های عمرانی هند در افغانستان استای از فعالیتگوشه

 کده  2002 سدال  از .(Haidari, 2015) لیدون دالر بدوده اسدت   یم 950، بدال  بدر   2094ا تد  2093هدای  در سال

 کدرده  افغانسدتان  بده  اقتصادی کمک دالر اردیلیم کی حدود زین رانیا شد، شرو  افغانستان در ناتو اتیعمل

 بدرای  الز  امکاندات  و ماندده ی بداق  نخدورده دسدت  افغانسدتان  معادن ،جنگ هاسال لیدل به نیا از ریغ. است
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 در توانندد یمد  معدادن،  استخراج امکانات داشتن لیدل به هند و رانیا ؛ندارد وجود افغانستان در آن استخراج

 رانید ا و هندد  بدا  را خدود  اقتصدادی  روابدط  افغانسدتان  اگدر . کنندد  کمک افغانستان به معادن استخراج بخش

 خواهدد  کاسدته  افغانسدتان  ازی جخار روهایین خروجی پ در ناگوار حوادث وقو  احتمال از ،دهد گستر 

 خروج از پسی زمان کوتاه دهد، گستر  رانیا و هند با را خود مناسبات نتواند افغانستان اگر برعکس، .شد

 (.Imam Zadeh, 2013, p. 33-34) شد خواهد روهروب جدی هایبحران با کشور نیا از ناتو

 مریکا در افغانستانحضور نظامی آ ان و هند و سناریوی ادامۀترجیحات ایر -4

خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، قرار بدود کده نیروهدای    بر اوباما مبنی باراک  ۀبراساس برنام

طور میالدی نیز به 2099تا پایان سال ( به نصف کاهش یابند و 2095این کشور تا پایان سال جاری میالدی )

خروج  ۀبرنام ،ای فراوان میان مقامات آمریکاییهاما پس از کشمکش .کامل خاک افغانستان را ترک کنند

آمریکدا گفتده اسدت در حدال     جدید،  ۀبر اساس برنام .نیروهای آمریکایی از افغانستان تاحدودی تغییر یافت

هزار و  5 نیروهایش را به 2091آغاز سال حاضر قصد خروج از افغانستان را ندارد.  قرار است این کشور تا 

ا مانددن خدود در افغانسدتان را    آمریکد . ((Rosenberg & Shear, 2015دهدد   کداهش نفر در افغانسدتان   500

کند که هنوز نیروهای امنیتی افغانستان توان الز  برای برقراری نظم و دفا  از حاکمیدت  گونه توجیه میاین

شدهر   انددک نیروهدایش  شدمار  با  موفق شد گذشته طالبان هایهملی این کشور را ندارند، تا جایی که در ما

یقیناه اینکه ایران تمایلی به حضدور نظدامی آمریکدا در    . (Barnes & Gordon, 2015)د قندوز را تصرف کن

بدر  ثباتی در افغانسدتان را نیدز   نظمی و بیحال ایران  بیدرعین ولی موضو  جدیدی نیست،، دافغانستان ندار

مانندد آمریکدا،   هاز پاکسدتان اسدت. ایدران     اشتراک منافع ایران با آمریکا در افغانستان، حتی بدیش تابد. نمی

، کمک بده آمریکدا   2009دستگیری برخی از عناصر القاعده در سال . است و امن خواهان افغانستانی باثبات

هزار نیدروی افغدانی از جاندب ایدران جهدت       20، آموز  واضع نیروهای طالبان در همان سالدر شناسایی م

سدویی  هم ی از اقدامات ایران در چارچوبتنها بخش ی متعدد  و... های مالسازی ارتش افغانستان، کمکزبا

در سداختار   نمایدد کده  ایدن گونده مدی   های مشترک دو کشور در افغانستان است. با آمریکا به تبع از نگرانی

ای از مجموعده  کده  شدوند های قوی و نیرومندی مشدتق مدی  ها و مشو المللی، محرکسیستم آنارشیک بین

هدا  ، دولدت د، لذا تحت این شرایط یکساننکنها ایجاد مییکسان را برای کنش دولت ۀندکنشرایط محدود

ا، همکاری و هاست که دولتگونه این. (Schweller, 2014, p. 5)همگی باید رفتارهای مشابه داشته باشند 

ز نگدران تهدیددات   ن، هند نید همانند ایرا دهند.ا و مشترک را بر منازعه ترجیح میراستپاسداری از منافع هم

ندد شدریک   کده ه جدایی  هدای تروریسدتی در پاکسدتان اسدت. از آن    هدر افغانستان و بعضاه  سایر گدرو  طالبان

ها و اختالفات میان آمریکا و ایدران میدزان   افزایش تنشتوان گفت، شود؛ میراهبردی آمریکا محسوب می
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آن این کشدور در  ل بیشتر هند با همسایگان تعامزیادی محدود کرد و مانع  آزادی عمل هند را تا حد بسیار

هدای ایدران و آمریکدا در    حال روندد همکداری  . بااین(Tanvi, 2015)ه است غربی شد سوی مرزهای شمال

)سیاسدی،   یهدا ههای ایران و هندد در امدور افغانسدتان در همدۀ زمیند     ستان به طور یقین بر روند همکاریافغان

ر و چه پس از خروج نیروهدای آمریکدایی و نداتو از افغانسدتان، تدأثیر      اقتصادی و امنیتی(، چه در حال حاض

 یافته به نفع هرسه کشور ایران، آمریکا و هند خواهد بود. ت. یقیناه افغانستان امن و توسعهمربتی خواهد گذاش
 انداز روابط آتی ایران و هندتأثیر اجرای برجام بر چشم -5-5

آمیدز  موفقیدت  ۀاتژیک خاورمیانه نداشته اما نتیجاستر ۀه منطقهای اخیر چندان توجهی بهند در سال

خاورمیانه  ۀمنطق ژئوپلیتیکتواند ق نهایی میدر لوزان سوئیس و تواف 5+9ای ایران و گروه مذاکرات هسته

ایدن   ۀهندد و تعامدل دوبدار    تدوجهی را بدرای  کلی دگرگون ساخته و متعاقب آن فضای دیپلماتیک قابلرا به

ی ند یبشی، پد  5+9 گدروه  ران وید ا زیآمتیموفق مذاکرات از . بعد(Tanvi, 2015) ران ایجاد نمایدکشور با ای

 ۀهمد  در هندد  و رانید ا روابدط  کشدور،  متقابدل دو  یهدا یوابسدتگ  و مشترک منافع و اهداف لیدل به شودیم

ی نگراند  لیدل به نتاکنوی هندی هاشرکت البته .گذاردب بهبودی به روی تیامن و یاسیس ،یاقتصادی هانهیزم

 هندد  هدا، میتحدر  لیدل به. کردندی اردخود رانیا در گسترده یگذارهیسرما از اروپا و کایآمری هامیتحر از

 واسطۀ به نکهیا کما. کندی داریخر رانیا از نفت تن ونیلیم 1 از شیب نتوانست (2095) یجاری مال سال در

ی دانید م نشسدت؛  عقب «ب» دان فرزادیم پرسود ۀپروژی ردال اردیلیم 1ی گذارهیسرما از هند ها،میتحر نیا

 هندد  هدا میتحدر  لیدل به ولی ،بود شده کشف هند «د یوی سی ج ان او» شرکت توسط 2005 سال در که

در  ه مرور برداشدته شدوند  طی این مدت کوتاه یک سال بها اگر تحریم .(Tanvi, 2015) داد دست از را آن

بازارهای جهدانی بیفزایدد و تدا    در  راخود  ۀشدبشکه نفت عرضه 200000ه تواند روزانآن صورت ایران می

 تواندد یمد  رانید ای هدا میتحدر  . رفدع خشدد بتری بهبود بوضعیت تولید را به شکل گسترده 2099اواسط سال 

 بدا . دینما جادیا هند و رانیا نیبی همکاری برای شتریبی فضا و سازد برطرف را کایآمر و هند نیب منازعات

 نید ا بدا  شدود یمد ی ند یبشیپد  .کندد ی داریخر نفت رانیا از کاملی آزاد با است قادر هند ها،میتحر کاهش

 قصدد  اسدت  گفتده ی دهلد  نکهیا کما. کند دایپ شیافزا  %50 هند به رانیا نفت صادرات احتمالی بنا بر توافق

 هندد  ،میپسداتحر  دورۀ رد نیهمچند . بپردازدی انرژ بخش در را رانیا به خودی دالر اردیلیم 5/9ی بده دارد

غیدر  . آورددسدت به را «ب» فرزاد دانیم گازی مکعب فوت ونیلیتر 5/92 ری خا توسعۀ حق تا است تال  در

شدده باشدد، ولدی    رده و تمدا  خدو ای  شکسدت به احتمدال زیداد، پدروژه   صلح  از این، هرچند طرح خط لولۀ

(، هندوز بده واردات گداز از ایدران تمایدل      )از طریدق تداپی   ها ضمن تصمیم واردات گاز از ترکمستانهندی

اعتمادی به پاکستان از خط لولدۀ صدلح کندار کشدیده     به همین خاطر هند که تا حد زیادی به دلیل بی. دارند
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دو یی نهدا  توافدق  صدورت  دراکنون مشتا  است که از طریق دریای عمان از ایران گاز وارد کند. است، هم

 عندوان بده  کده  شدود یمد  صادر هندوستان بهیی ایردریزی لومتریک 9400 لولۀ خط قیطر از رانیا گاز کشور،

ایدن خدط لولده     .(Kumar, 2015) رفدت  خواهد شمار به جهانیی ایردریز گاز انتقال لولۀ خط نیتریطوالن

دستاوردی که با توجده بده اتکدای      .است مکعب گاز میلیون متر 30دارای ظرفیت صادرات روزانه بیش از 

زیستی را بدرای ایدن کشدور بده ارمغدان      سنگ، هم انرژی و هم آسایش محیطزغالیندگی آالهندوستان به 

ی نظدام ی روهدا ینی آمدادگ  است. بای دیکل هندی برای اریبس لیدال به چابهار بندر غیر از این. خواهد آورد

 اسدت ی طالبان از افغانستانیی رها ،هبار نیا در هند و رانیا مشترک اندازچشم افغانستان، ترکی برا کایآمر

. اسدت  کشور نیا در هند و رانیا حضور شیافزا ازمندین اندازچشم نیا و هستند پاکستانی بانیپشت مورد که

ی بدرا  چابهدار  رونید ازا ابدد، ی یدسترس آنجا به تواندینم هم پاکستان راه از و ستین مرزهم افغانستان با هند

 اکندون . اسدت  مهدم  اریبسد  طالبدان  دسدت  کدردن اهکوتد  و آن شدرفت یپ به کمک و افغانستان در هند حضور

ی هدا راه سداخت  و کدرده  شدرفت یپ رانید ا مدرز ی سدو  به افغانستان در چابهار بهی دسترسی برا هارساختیز

 کده  جندوب  -شدمال ی ترابدر ی المللد نیبد ی راهدرو  نیهمچند . ردیگی شتریب شتاب دیبا زین رانیا دری دسترس

 بده ی دسترسد ی برا هند توسط دیبا که است رانیای هاییدارا رگید از اجراست دست در رانیا در نکیاهم

 (.Ameriyan & Eskandari, 2014, p. 3) ابدی گستر  جهان، گرنقاطید

 

 گیرینتیجه

  است؛ های همکاری  ایران و هند، متعدد و متنوهای متقابل، زمینهبحث از منظر وابستگیطور که همان     

یکدی در مناسدبات و   گدرفتن نقدش آن  کدا  قدادر بده نادیدده   و نه هند، هیچ به همین خاطر است که نه ایران

)از طریدق پاکسدتان( اسدت، و هندد نیدز       هندد  های مشترک دوسویه نیستند. ایران همسدایۀ باواسدطۀ  همکاری

 محددوری پاکسددتانود. تهدیدددات دولددتشددهمسددایۀ پاکسددتان و همسددایۀ باواسددطۀ افغانسددتان محسددوب مددی 

ات تبعد  حدال )شدیعی(، تابده   ایرانیهای متعددد ضددهندی و ضدد   هت از طالبان و گرو)آی.اس.آی( در حمای

با  هنیافتان ناامن و توسعهبرداشته است. این وضعیت در مورد تهدیدات افغانستزیادی را برای ایران و هند در

هماندا  یکدم کده   وقرن بیست ژئوپلیتیک، ماهیت وجود مشکالت زیاد این کشور نیز صاد  است. غیر از این

هدای متقابدل اقتصدادی    تنبیدگی و وابستگیاست، بیش از پیش باعث درهم مسائل ژئواکونومیکحاکمیت 

ژی مصرفی این کشور طور حتم روند تقاضای انرهند،  به ۀتوسعهند شده است. با افزایش روند روبه ایران و

هدای فسدیلی در جهدان    ضیان انرژیترین متقاحاضر یکی از بزرگیابد، کمااینکه هند درحالنیز افزایش می

تدوان   ژئواکونومیدک های وابسدتگی  کنندگان آن. از دیگر جنبهترین عرضهاست و ایران نیز یکی از بزرگ
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 بندادر دریدایی   ، هندد در سداخت و توسدعۀ   الی ایدن وابسدتگی متقابدل   هند است. در البهباالی تکنولوژیکی 

یک داالن  کند و ایران نیز به مرابۀلی، ایران را یاری میای و ریار(، ساخت مسیرهای کریدوری، جاده)چابه

پایاپدای هدم ایدران     ۀاین در ایدن معاملد  سدازد. بندابر  ی میانه و افغانستان را هموار میدریایی مسیر هند به آسیا

صرفه، غیر از دهد و هم هند با انتخاب مسیری امن، کوتاه و بههمتای کریدوری خود را بسط میموقعیت بی

شود. هند از نظر اقتصادی بدا  ه میا  پاکستان، وارد بازرهای پرسود آسیای میانرقیب و دشمن دیرینه مسیر

از لحا  نظدامی سدومین ارتدش، چهدارمین نیدروی هدوایی و        ، دومین اقتصاد بزرگ جهان است؛%5/1رشد 

س از آمریکدا در  ای پد به لحا  تکنولدوژی مداهواره   ت؛این کشور اس پنجمین نیروی دریایی جهان متعلق به

به لحا  سیاسی خواهان مشارکت در مددیریت تصدمیمات جهدانی اسدت. هندد خواسدتار        دو  است؛ و ردۀ

. از ندهسدت  اکنون در حال تشدکیل شددن  ای و نهادهایی است که همجایگاهی بزرگ در امور جهانی منطقه

 کریدورهایعددد همسدایگان،  )از حیدث ت  ی استرناییژئوپلیتیکاین طرف نیز ایران کشوری است با موقعیت 

چهار  نفدت را در جهدان بده خدود      اول گاز و رتبۀ ۀایران رتب ،.(، به لحا  منابع انرژی.دریایی و خشکی و.

ه و جهان است.  گذار در تصمیمات منطقاکنون کشوری تأثیرلحا  سیاسی ایران هماختصا  داده است. به

آیدد؛ همچندین   خاورمیانه و حتی جهان به حسداب مدی   ی در منطقۀگری، ایران کشوری مترق از حیث نظامی

یران با اکنون در پی مذاکرات اای پیوسته است. از طرفی همحال حاضر به باشگاه کشورهای هستهایران در 

هدای گسدترده در ایدران و اتمدا      گذاریهطور جدی آمادگی خود را برای سرمایهای جهانی، هند بهقدرت

رسد در ها ساخته بود(  اعال  کرده است. اجمااله به نظر میها ر)که در اثر تحریم کارههای عظیم نیمههپروژ

 ه،دیگر نگاه راهبردی دارند که از این حیث در آیندهای متقابل و متعدد، هند و ایران به یکسایۀ وابستگی

 روابط دو کشور رشد قابل توجهی را تجربه خواهد کرد.  
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