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مقدمه

هند ازجمله بزرگ ترین شرکای تجاری ایران است و ایران نیز در زمره ی تأمین کنندگان 

اصلی نفت آن به شمار می رود. با خروج آمریکا از برجام و بازاعمال تحریم های یک جانبه ی آن 

کشور در دو مرحله، هند به کشوری مهم برای ایران و آمریکا تبدیل شده است. با توجه به سطح 

مبادالت ایران و هند، آمریکا سعی دارد آن کشور را به کاهش خرید نفت و درنهایت به صفر 

رساندن آن مجاب کند. یکی از مهم ترین موضوعات در دستور کار سفرهای مقامات ارشد وزارت 

خارجه ی آمریکا به هند، ایران و تحریم های این کشور بوده است. در این نوشتار، رفتار و سیاست 

هند در قبال این تحریم ها و چشم اندازی که برای روابط دو کشور در سایه ی تحریم ها وجود دارد، 

مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

1-مؤلفه های مهم روابط ایران و هند

است  ایران، الزم  علیه  آمریکا  تحریم های یک جانبه ی  قبال  در  هند  رفتار  تحلیل  برای 

مؤلفه ها و ویژگی های اصلی روابط دو کشور را بشناسیم. مهم ترین مؤلفه های روابط ایران و هند، 

عبارت اند از: انرژی، افغانستان و ترانزیت و ارتباطات.
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1-1-انرژی

طی حدود دو دهه ی اخیر، هند از رشد قابل توجهی در حوزه ی اقتصاد برخوردار بوده است. 

در سال ۲۰۱۸، نرخ رشد اقتصادی  این کشور، ۷٫۷۳ درصد بوده که حدود ۴ درصد از متوسط 

جهانی باالتر است.]۱[ بدون تردید، دستیابی به چنین رشدی، با استفاده از منابع بسیار زیاد انرژی 

امکان پذیر بوده و تداوم آن نیز بدون تأمین این نیاز، ممکن نیست. در حال حاضر، تأمین امنیت 

انرژی را می توان از باالترین اولویت ها در سیاست خارجی هند دانست.

از سوی دیگر، ایران دارای ۱۲ درصد ذخایر اثبات شده ی نفت جهان است]۲[ و در فاصله 

و موقعیت جغرافیایی مناسبی نیز در قبال هند قرار دارد. همکاری در حوزه ی انرژی، از اصلی ترین 

عواملی است که ایران و هند را به هم نزدیک تر می کند و همچنین بخش اصلی روابط دو کشور 

را تشکیل می دهد. با توجه به توسعه ی سریع اقتصادی، صنعتی شدن، گسترش شهرنشینی و بهبود 

کیفیت زندگی در هند، مسئله ی دسترسی به منابع مطمئن، قابل اتکا و همیشه در دسترس، چالشی 

مهم برای سیاست خارجی آن کشور به شمار می رود. سیاست گذاران در دهلی نو، به خوبی نسبت 

به اهمیت تنوع بخشی به منابع انرژی کشورشان، جهت ارتقای امنیت در این حوزه آگاهی دارند. 

همین امر، ایران را در ماه جوالی سال ۲۰۱۸، با پیشی گرفتن از عربستان سعودی، به دومین 

تأمین کننده ی نفت هند تبدیل نمود.]۳[
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2-1-همکاری های امنیتی

تمایل هند جهت دستیابی به موقعیت برتر در صحنه ی بین المللی و همچنین تأمین امنیت 

انرژی، آن کشور را نیازمند نگاه ویژه به منطقه ی غرب آسیا می کند. به منظور برآورده کردن 

اهداف یادشده، هند باید روابط مستحکمی را با کشورهای این منطقه برقرار نموده و با توجه به 

شرایط خاص آن، در ایجاد و حفظ نوعی توازن مطلوب بکوشد. در این راستا، هند به خوبی قدرت 

رو به گسترش منطقه ای ایران را درک کرده که با حمله ی ایاالت متحده به عراق و افغانستان، رو 

به فزونی نیز نهاده است. از جمله مهم ترین عرصه های اشتراک منافع ایران و هند در حوزه های 

امنیتی، کشور افغانستان است. سابقه ی همکاری ایران و هند در افغانستان، به دوران حکومت 

طالبان برمی گردد که دو کشور از مهم ترین حامیان ائتالف شمال در مبارزه با طالبان به شمار 

می رفتند. ایران از شیعیان هزاره و هند از اقوام تاجیک و ازبک در مقابل طالبان پشتون، حمایت 

تقریبًا مشخص است،  افغانستان  قبال  ایران در سیاست هند در  اهمیت  می کرد.]۴[ درحالی که 

جایگاه هند در سیاست خارجی ایران نسبت به افغانستان چندان واضح نیست. ایران در سیاست های 

خود در قبال افغانستان، هند را وزنه و عاملی چندان جدی و مهم نمی بیند که شاید بتوان یکی از 

عمده ترین دالیل آن را، عدم برخورداری هند از عمق راهبردی در افغانستان دانست. بااین حال، 

جلوگیری از رشد ایدئولوژی های افراطی سلفی و وهابی، عاملی است که دو کشور را در افغانستان 

بر سر یک میز می آورد. لذا در بهترین حالت، همکاری ایران و هند در افغانستان، نه راهبردی و 

اعتقادی، که بیشتر جنبه ای راهکنشی]5[ دارد.
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3-1-ترانزیت و ارتباطات

همان گونه که ذکر شد، هند سودای ارتقای جایگاه بین المللی خود را در نظم کنونی جهانی 

در سر دارد که یکی از مهم ترین ابزارهای آن در این مسیر، استفاده از قدرت تجاری رو به رشد آن 

کشور است. طبعًا یکی از مهم ترین لوازم ارتقای جایگاه بین المللی در حوزه های اقتصادی و جهانی، 

دسترسی به بازارهای دیگر کشورهاست. در این راستا، هند نیازمند آن است که از مسیرهایی امن 

و مطمئن برای دسترسی به آن بازارها برخوردار باشد. جمهوری های آسیای مرکزی، عالوه بر 

برخورداری از منابع غنی نفت و گاز، بازارهای مناسبی جهت صادرات محصوالت هندی هستند. 

بااین حال، ازآنجایی که هند هیچ مرز مشترکی با افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی ندارد، 

جهت دسترسی به آن مناطق، باید متکی به پاکستان و یا ایران باشد. با توجه به اینکه پاکستان 

دارای موضعی خصمانه نسبت به هند است و در عمل گامی در راستای منافع آن کشور برنمی دارد، 

ایران به تنها و مطمئن ترین دروازه ی ورود به افغانستان و آسیای مرکزی برای هند تبدیل شده 

است. پروژه ی بندر چابهار و کریدور شمال-جنوب، از مهم ترین مصادیق همکاری های دوجانبه 

در این حوزه به شمار می رود. هند طی سال های گذشته عالقه ی فزاینده ای به این پروژه نشان داده 

و در حال حاضر نیز به صورت عملی و فعال در چابهار حضور دارد.
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2-تأثیر و جایگاه ایاالت متحده در روابط ایران و هند

در جهان امروز، اکثر واحدهای بین المللی بر رفتار و سیاست های دیگر واحدهای بین المللی 

اثرگذارند و از آن ها تأثیر می پذیرند. این قاعده، در روابط ایران و هند نیز صادق است و تعامالت 

این دو کشور، از برخی عوامل درونی و بیرونی تأثیرپذیر است. یکی از مهم تریِن این عوامل، 

ایاالت متحده ی آمریکاست. دشمنی و خصومت چند دهه ای آمریکا نسبت به ایران، موضوعی 

است که بسیار به آن پرداخته شده و بررسی مفصل آن، در این نوشتار نمی گنجد. بااین حال، 

تردیدی نیست که ایاالت متحده طی سال های پس از انقالب اسالمی ایران، سعی داشته با ایجاد 

فشار مستقیم و غیرمستقیم بر ایران، آن را یا به تغییر رفتار وا دارد یا آنکه کشورمان را به مرحله ی 

اهداف مذکور،  به  برای دست یابی  از مهم ترین راهبردها  برساند. یکی  یا فروپاشی  نظام  تغییر 

متقاعد کردن دیگر بازیگران بین المللی جهت عدم همکاری و تعامل با ایران بوده است. طبیعتًا از 

مهم ترین کشورهایی که در این راستا مورد توجه ایاالت متحده قرار گرفته، هند است. آمریکا طی 

سال های اخیر سعی داشته با استفاده از اهرم های تهدیدی و تشویقی، در برهه های زمانی گوناگون 

روابط ایران و هند را با اختالل مواجه نماید. لذا، به صورت کلی، جایگاه آمریکا در روابط ایران و 

هند، منفی و مخرب ارزیابی می شود.
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ــران و  ــط ای ــر رواب ــذار ب ــه ی اثرگ ــای یک جانب ــن تحریم ه 3-مهم تری
هنــد

فروش نفت، از اصلی ترین منابع درآمدی ایران است. این حوزه، همچنین مهم ترین مؤلفه ی 

تعامل ایران و هند نیز به شمار می رود و بخش اصلی تجارت دو کشور را شکل می دهد. لذا، طبیعی 

است درصورتی که کشوری قصد اعمال فشار علیه ایران را داشته باشد، بیش و پیش از هر چیز، 

به سراغ اصلی ترین منبع درآمدی کشورمان رفته و آن را با اختالل مواجه نماید. لذا، مهم ترین 

تحریم هایی که روابط ایران و هند را متأثر می کنند، تحریم هایی هستند که خرید نفت ایران را از 

سوی دیگر کشورها ممنوع و یا پرداخت های مالی آن را با مشکل مواجه کرده اند.

1-3- قانون تحریم های ایران و لیبی

 ۱97۰ نوامبر   ۱۲ به  متحده  ایاالت  سوی  از  ایران  نفت  صنعت  تحریم  سابقه ی  گرچه 

افراد  و  بنگاه ها  تنها  و  داشته  ملی  جنبه ی   ۱996 از  پیش  تحریم های  بااین حال،  بازمی گردد، 

آمریکایی را به عدم همکاری با حوزه ی نفت و انرژی ایران مجبور می ساخت. در تاریخ 6 اوت 

۱996، در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون، قانون تحریم های ایران و لیبی– که چند سال بعد 

لیبی از شمول آن خارج شد- به تصویب رسید. این قانون، که اولین تحریم ثانویه یا فراسرزمینی 

ایاالت متحده علیه ایران به شمار می رفت، هرگونه سرمایه گذاری بیش از ۲۰ میلیون دالر را در 

بخش انرژی ایران ممنوع می کرد.]6[ این تحریم که به نام »داماتو« نیز شناخته می شد، هر ده سال 

یک بار از سوی کنگره ی آمریکا تمدید شده است. بااین حال، ازآنجایی که تحریم مزبور منافع 

بسیاری از کشورها و کمپانی های بزرگ جهانی را در حوزه ی نفت و انرژی به خطر می انداخت، 
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از سوی دیگر بازیگران مورد اعتراض جدی قرار گرفت و در عمل از سوی اتباع غیر آمریکایی 

مورد اجرا قرار نگرفت و آمریکا نیز چاره ای جز صدور معافیت برای آن ها نداشت.

2-3- قانون جامع تحریم، پاسخگویی و محرومیت ایران

کنگره ی آمریکا در تاریخ اول جوالی ۲۰۱۰ قانون جامع تحریم، پاسخگویی و محرومیت 

ایران را تصویب کرد که بر طبق آن، قانون تحریم ایران )۱996( گسترش یافته بود، تحریم هایی 

علیه مؤسسات مالی ایرانی، سرمایه گذاری در بخش انرژی و انتقال تکنولوژی های حساس وضع 

شده و مجازات هایی نیز برای افراد و موجودیت هایی که با ایران تعامل داشته باشند، در نظر گرفته 

شده بود. تحریم های مزبور بیشتر به بهانه های حقوق بشری و تأمین مالی تروریسم وضع شد.]7[

3-3- قانون اختیار دفاع ملی

برای سال  قانون »اختیار دفاع ملی  تاریخ ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۱،  کنگره ی آمریکا در 

۲۰۱۲« را تصویب کرد که در بخش ۱۲۴5 آن، به وضع تحریم هایی علیه ایران پرداخته است. 

مفاد این قانون، با اتهام پول شویی در نظام مالی ایران، بانک مرکزی این کشور را تحریم کرد و 

همچنین به بانک های مرکزی و مؤسسات مالی دیگر کشورهای جهان نیز هشدار داد که تعامل 

با بانک مرکزی ایران و هرگونه دخالت در انتقال درآمدهای نفتی ایران، می تواند منجر به اعمال 

مجازات علیه آن ها شود.]۸[
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4-3- دستور اجرایی 13622 رئیس جمهور آمریکا

در تاریخ ۳۰ جوالی ۲۰۱۲، باراک اوباما با صدور یک دستور اجرایی، تحریمی دیگر 

و  نفتی  تحریم خرید  بر  مذکور، عالوه  اجرایی  ایران وضع کرد. دستور  نفت  علیه صنعت  را 

محصوالت پتروشیمی ایران، دیگر کشورها را درصورتی که فلزات گران بها را در اختیار ایران 

قرار دهند، به اعمال مجازات تهدید کرده بود.

5-3- قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه

این قانون در تاریخ ۱۰ اوت ۲۰۱۲، که از سوی کنگره وضع و با امضای باراک اوباما، 

اجرایی شد، به تدوین تحریم های جدید و تحکیم و تقویت برخی قوانین تحریمی پیشین علیه ایران 

پرداخت؛ قانون تحریم های ایران )۱996( و چندین دستور اجرایی رؤسای جمهور امریکا علیه 

ایران، بخشی از این قانون ها بودند. همچنین تحریم هایی علیه بخش انرژی، کشتیرانی و خدمات 

بیمه ای به کشتی های ایرانی نیز در قانون مزبور علیه ایران وضع شد.]9[

روابط ایران و هند، از یک سو تحت تأثیر عامل منفی، محدودکننده و مخرب ایاالت متحده 

قرار دارد؛ اما از سوی دیگر، برخی عوامل، اثرگذاری آمریکا بر این روابط را محدود می سازد. 

از جمله مهم ترین عوامل محدودکننده ی تأثیر منفی آمریکا بر روابط دو کشور، می توان به نیاز 

هند به تأمین پایدار انرژی و تمایل به برخورداری از حدی از خودمختاری راهبردی اشاره کرد.
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ــاالت  ــه ی ای ــال تحریم هــای یک جانب ــد در قب 4-مواضــع و عملکــرد هن
متحــده علیــه ایــران

همان گونه که گفته شد، منافع مشترک، هسته ی اصلی روابط ایران و هند است. در این 

حوزه، اهمیت نفت و لزوم تأمین پایدار انرژی هند از سوی ایران را نباید از نظر دور داشت. روابط 

ایران و هند، از یک سو تحت تأثیر عامل منفی، محدودکننده و مخرب ایاالت متحده قرار دارد؛ اما 

از سوی دیگر، برخی عوامل، اثرگذاری آمریکا بر این روابط را محدود می سازد. از جمله مهم ترین 

عوامل محدودکننده ی تأثیر منفی آمریکا بر روابط دو کشور، می توان به نیاز هند به تأمین پایدار 

انرژی و تمایل به برخورداری از حدی از خودمختاری راهبردی]۱۰[ اشاره کرد.

بااین حال، هند –چه در بیان مواضع و چه در عملکرد- تابع تحریم هایی بوده است که 

به صورت چندجانبه و در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران وضع شده است. در مقابل، 

منتقد تحریم های یک جانبه علیه ایران بوده و بارها اعالم کرده است خود را ملزم به رعایت آن ها 

نمی بیند و تنها از تحریم های بین المللی پیروی می کند.]۱۱[

علیرغم موضع مخالف هند در قبال تحریم های یک جانبه، این کشور به میزان قابل توجهی 

تحت تأثیر سیاست های ایاالت متحده در قبال ایران قرار دارد. این تأثیر را می توان در موارد زیر، 

به وضوح مشاهده کرد:

– آرای هند در سال های ۲۰۰5، ۲۰۰6 و ۲۰۰9 در آژانس بین المللی انرژی اتمی که در 

نهایت منجر به ارجاع پرونده ی ایران به شورای امنیت شد؛

– خروج تدریجی هند از پروژه ی خط لوله ی صلح ایران-پاکستان-هند؛
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– دستور بانک مرکزی هند مبنی بر قطع انتقال درآمدهای نفتی ایران از طریق اتحادیه ی 

کلرینگ آسیایی در سال ۲۰۱۰؛

تحریم های  اعمال  پی  در  ایران  از  هند  نفت  خرید  میزان  گرفتن  قرار  تأثیر  تحت   –

یک جانبه ی ایاالت متحده.

توجه به میزان خرید نفت هند از ایران طی سال های گذشته، نشان دهنده ی آن است که 

میزان خرید نفت ایران توسط آن کشور در برهه هایی که ایران تحت تحریم های آمریکا قرار 

داشته، کاهش یافته است. در مقابل، پس از اجرایی شدن برجام، این خرید افزایش داشته و در حال 

حاضر نیز، با مجوزهای وزارت خزانه داری ایاالت متحده انجام می شود.

5-چشم انداز روابط ایران و هند در سایه ی تحریم های آمریکا

همان گونه که گفته شد، مبنای اصلی روابط ایران و هند را نیازها و منافع مشترکی تشکیل 

می دهد که دو کشور در قبال یکدیگر دارند. از سوی دیگر، ایاالت متحده سعی دارد از طریق 

تهدید و تطمیع و با استفاده از ابزارهای گوناگون سیاسی و اقتصادی، هزینه های تعامل و همکاری 

باید گفت مادامی که منافع  ایران و هند،  افزایش دهد. در تحلیل چشم انداز روابط  ایران را  با 

مشترک مذکور، بر هزینه های ایجادشده از سوی آمریکا چیرگی داشته باشد، روابط دو کشور 

به صورت مستحکم و پایدار، تداوم خواهد یافت. نکته ی دیگری نیز که در این حوزه باید مدنظر 

قرار گیرد، آن است که گرچه ایاالت متحده طی سال های گذشته از تأثیری مخرب و فزاینده بر 

روابط ایران و هند برخوردار بوده است، بااین حال، این تأثیر مطلق نبوده و تحت تأثیر عواملی، 

از جمله تمایل هند به برخورداری از خودمختاری راهبردی قرار دارد. هند به هیچ وجه تمایل ندارد 
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به عنوان یک دولت دست نشانده در میان دیگر کشورهای جهان به نظر برسد.

6-بایسته های سیاست ورزی ایران

در این زمینه، به منظور تقویت و استحکام روابط در آینده، جمهوری اسالمی ایران باید تا 

حد امکان، عالوه بر کسب حداکثر منافع در رابطه با هند، منافع این رابطه را برای طرف مقابل 

نیز افزایش دهد تا با افزایش هزینه های ایجادشده از سوی دشمن، خللی در روابط دوجانبه شکل 

نگیرد. در این زمینه، می توان اقدامات زیر را از سوی ایران در نظر گرفت:

– ارائه ی برخی تخفیف ها در فروش حامل های انرژی به هند؛

-ایجاد امکان پرداخت درآمدهای نفتی ایران از سوی هند به صورت بلندمدت؛

-در نظر گرفتن برخی امتیازات برای هند در سرمایه گذاری در حوزه های مورد عالقه ی 

طرفین؛

-افزایش سرمایه گذاری در پروژه های مشترک ارتباطی و ترانزیتی، نظیر پروژه ی چابهار.
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7- جمع بندی و نتیجه گیری

هند کشوری به شدت در حال رشد است که نیازها و منافع متقابل و مشترک با ایران، آن 

را به همکاری با کشورمان در حوزه های انرژی، امنیت و ترانزیت سوق داده است. بااین حال، این 

رابطه در یک فضای خالی از عوامل مؤثر شکل نگرفته و تحت تأثیر مؤلفه هایی قرار دارد که 

یکی از مهم تریِن این مؤلفه ها، ایاالت متحده است. آمریکا سعی دارد با افزایش هزینه های ناشی از 

تعامل با ایران، شرکای این کشور را به مرور از آن دور کرده و با فشارهای سیاسی و اقتصادی، 

کشورمان را به تغییر رفتار یا فروپاشی برساند. در این حوزه، هند به دلیل روابط مستحکمی که طی 

حدود دو دهه ی اخیر با آمریکا برقرار کرده است، به میزان قابل توجهی تحت تأثیر سیاست های 

آمریکا قرار دارد. از سوی دیگر، نیازهای راهبردی این کشور و تمایل به برخورداری از نوعی 

خودمختاری راهبردی، تأثیرگذاری و نقش آفرینی آمریکا در روابط ایران و هند را محدود کرده 

و امکان تقویت روابط را، حتی زیر فشارهای آمریکا، فراهم آورده است. در این زمینه، مادامی که 

فواید رابطه با ایران، بر هزینه های ناشی از آن برتری داشته باشد، می توان روابطی نسبتًا محکم و 

مبتنی بر منافع دوجانبه را میان دو کشور شاهد بود.
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