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ته��ران- حيدرآباد- دهلي نو، مس��يري كه حس��ن 
روحاني، رييس جمهور كش��ورمان صبح پنجش��نبه 
)امروز( به مدت سه روز برگزيد تا مهمان نارندرا مودي، 
نخست وزير هند در كشور 72 ملت باشد. سال 95 بود 
كه نارندرا مودي به تهران آمد و امروز حس��ن روحاني 
در پاس��خ به س��فر وي به ايران، راه��ي حيدرآباد در 
ايالت تلنگاناي و س��پس دهلي نو شد. حسن روحاني 
روزهاي پنجشنبه و جمعه را در حيدرآباد و در ديدار 
با علماي مس��لمان حيدرآباد و جنوب هند، بازديد از 
مراكز فرهنگي و مذهبي و همچنين ديدار با ايرانيان 
و دانش��جويان مقيم مي گذراند و مراس��م اس��تقبال 
رسمي و مش��ترك از روحاني توس��ط رييس جمهور 
و نخس��ت وزير هند صبح ش��نبه در دهلي ن��و برگزار 
مي ش��ود. حس��ن روحاني ضمن برخ��ي ديدارها و 
بازديدهاي جنبي، در جمع نخبگان و انديش��مندان 
هندي نيز سخنراني خواهد كرد. روحاني را در اين سفر 
هيات هاي اقتصادي و بازرگاني همراهي خواهند كرد. 

از روزهاي همسايگي تا اختالف بر سر عامل سوم 
رابطه ايران و هندوس��تان فراز و فرودهاي بسياري را 
تجربه كرده اس��ت، از محافظه كاري ه��اي تهران تا 
مصلحت انديشي هاي دهلي نو، روابط دو كشور را كه 
تا پيش از شكل گيري پاكس��تان در 1947 به عنوان 
دو همسايه مرز مشترك خاكي قابل توجهي داشتند، 
تحت تاثيرقرارداده است. اندكي پس از استقالل هند 
در سال 1950 بود كه تهران و دهلي نو رابطه مستقل 
و دو جانب��ه ديپلماتيك را آغ��از كردن��د. اين رابطه 
در سال هاي جنگ س��رد به س��ردي گراييد چرا كه 
هندوستان در اين نبرد با اتحاد جماهير شوروي سابق 
متحد ش��د و ايران در زمان پهلوي ترجي��ح داد كنار 
اياالت متحده بايستد. پس از انقالب اسالمي نيز رابطه 
تهران و دهلي نو در يك دهه نخست از گرمي چنداني 
برخوردار نبود چرا كه تهران به اسالم آباد يعني رقيب 
قسم خورده هند نزديك بود و دهلي نو نيز در جريان 
جنگ ايران و عراق ترجيح داد كنار صدام حس��ين و 
مقابل تهران قرار بگيرد. با پايان جنگ و رنگ باختن 
جنگ سرد در اواخر دهه نود ميالدي، تهران و دهلي نو 
بناي كنار گذاش��تن عوامل س��وم دخيل در رابطه را 
گذاشتند و در س��ال 2002 بود كه دو كشور قرارداد 
همكاري ه��اي دفاعي امضا كردند. ب��ا اين وجود اين 
توافقنامه پاياني بر همه اختالف ها نبود و آغاز جنگ 
افغانستان با حمله نيروهاي امريكايي و متحدان شان 
نيز به يك��ي از موارد اختالف ميان ته��ران و دهلي نو 

تبديل شد. تهران هرچند موافق سقوط دولت طالبان 
در كابل بود اما با حضور نيروهاي ناتو در افغانس��تان 
براي طوالني مدت مخالفت كرده بود و اين در حالي 
بود كه هند از حضور اين نيروها در افغانستان حمايت 
مي كرد. پرونده هسته اي ايران نيز يكي از مسائل مورد 
اختالف دو كش��ور بود و هند كه خ��ود از قدرت هاي 
هسته اي به شمار مي رود سرسختانه مخالف توسعه 
ابعاد برنامه هس��ته اي ايران بود و اي��ن مخالفت را در 
آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز علني كرد. با وجود 
همه اين اختالف ها، رابطه اقتصادي اي��ران و هند از 
مسير توس��عه بازنمانده و هند به يكي از اصلي ترين 
مش��تريان بازار انرژي ايران بدل شده است. برهمين 
اس��اس هرگاه خبري درباره س��فرهاي مقام هاي دو 
كش��ور به پايتخت هاي يكديگر منتشر مي شود پاي 
توسعه اقتصادي رابطه بيش از همكاري هاي سياسي 
و امنيت��ي در ميان اس��ت. نارندرا م��ودي در جريان 
سفر س��ال گذش��ته به تهران موافقتنامه سه جانبه 
بين المللي- ترانزيتي چابهار را كليد زد و اكنون به نظر 
مي رسد كه نخستين دستور كار سفر حسن روحاني 
به دهلي نو نيز تالش براي جذب سرمايه گذاري هاي 
بيش��تر هند در ايران باش��د. س��فر عمدتا اقتصادي 
روحان��ي به دهلي ن��و در روزهايي ص��ورت مي گيرد 
كه دونالد ترامپ، رييس جمه��ور اياالت متحده با اما 
و اگرهايي ك��ه در كار تداوم اجراي توافق هس��ته اي 
آورده، جه��ان را در ابهام نگه داش��ته اس��ت. دونالد 
ترامپ به اروپا تا نيمه ماه م��ه فرصت اصالح يا اضافه 
كردن الحاقيه اي به توافق هس��ته اي را داده و همين 
مس��اله بر ترديد بس��ياري از كش��ورهايي كه سطح 
رابطه تجاري قابل توجهي با امري��كا دارند براي ورود 
جدي تر و سرمايه گذاري كالن در ايران افزوده است. 
در اين ميان هندوستان ميان يك مصلحت سياسي 
براي تعمي��ق رابطه حس��نه با واش��نگتن و منفعت 
اقتصادي در توسعه رابطه با تهران گرفتار شده است. 
بندر چابهار براي هندي ها راهي براي دس��تيابي به 
بازار آس��ياي ميانه همزم��ان با دور زدن پاكس��تان 
اس��ت. هرچند كه ايران، هند و افغانستان عزم خود 
را براي توس��عه اين بندر جزم كرده اند اما بس��ياري 
از كارشناس��ان مي گويند كه حجم پيش��رفت پروژه 
چندان رضايت بخش نيست و برخي اصلي ترين دليل 
اين تعلل ها را نگراني دهلي نو از بازگشت تحريم هاي 
هس��ته اي ايران به اذن ترامپ مي دانند. هند در زمره 
كشورهاي آس��يايي بود كه بالفاصله پس از برداشت 
تحريم هاي هس��ته اي ايران براي سرمايه گذاري 20 
ميليارد دالري در نيروگاه هاي پتروش��يمي، خطوط 
راه آهن و ديگر صنايع مش��ابه ايران اع��الم آمادگي 

كرد اما در حال حاضر تنها رقم اندك��ي براي چابهار 
سرمايه گذاري ش��ده و از وعده اوليه دهلي نو خبري 
نيست. درحالي كه ترامپ در يك سال گذشته همه 
را در حالت��ي از خوف و رجا درباره برجام نگه داش��ته 
است، تهران تالش مي كند در گفت وگوها و ديدارهاي 
دو جانبه شركاي قديمي تجاري خود را به آينده بازار 
ايران اميدوار سازد. غالمرضا انصاري، سفير ايران در 
هند كه در س��اختار جديد وزارت خارج��ه به عنوان 
معاون اقتصادي وزير انتخاب ش��ده است در جريان 
مراس��م س��الروز انقالب اس��المي در محل سفارت 
تهران در دهلي نو با اش��اره ب��ه فرصت هاي همكاري 
اقتصادي ميان دو كش��ور تاكيد كرده بود كه توسعه 
همكاري هاي ايران و هند به خصوص در حوزه خطوط 
گازي نه فقط در راستاي امنيت و منافع دو كشور كه 

تضمين كننده امنيت منطقه است. 
برخي پيش بيني ها حاكي از اين اس��ت كه در جريان 
س��فر روحاني به هند توافقنامه اي امضا خواهد ش��د 
كه در سايه آن هند اجازه رس��مي براي انجام عمليات 
در فاز نخس��ت بند چابهار را پيدا مي كن��د. چابهار در 
27 كيلومتري بندر گوادر در پاكس��تان است كه چين 
در حال تجهيز و توس��عه اين بندر اس��ت. مودي سال 
گذش��ته ميالدي تاكيد كرده بود كه دهلي نو مي تواند 
رقمي بالغ ب��ر 500 ميلي��ون دالر را در پ��روژه چابهار 
س��رمايه گذاري كند، چابهار نخستين سرمايه گذاري 
هند در حوزه توسعه بنادر در خارج از مرزهايش است. 
دهلي نو تالش مي كند با توس��عه اين بندر با ايده يك 
كمربند- يك راه كه طرح چين براي منطقه آسيا است، 

مقابله كند. 

امريكا، ترمز هند در نزديكي به ايران 
با اين وجود رس��انه اي مانند رويت��رز نقش امريكاي 
ترامپ را در تعل��ل هندي ها در پيش��برد اين پروژه 
بس��يار پررنگ مي داند و مي نويس��د ك��ه هند براي 
تامين تجهيزات مورد نياز اين پروژه با گرفتاري هاي 
بس��ياري روبه رو اس��ت و بانك هاي ب��زرگ اروپايي 
نيز براي نقل و انتقال ه��اي مالي قابل توجه به مقصد 
ايران آماده نيس��تند. يك منبع هن��دي در اين باره 
به رويترز مي گويد: ن��ه ما و نه موسس��ه هاي مالي و 
اروپايي نمي خواهي��م وارد چرخ��ه تحريمي امريكا 
بش��ويم. به محض آنكه ن��ام ايران به عن��وان مقصد 
تراكنش مالي به ميان مي آيد بس��ياري از بانك هاي 
مهم و مطرح اروپايي از پذي��رش آن پرهيز مي كنند. 
وجود تحريم هاي يك جانب��ه اوليه امريكا عليه ايران 
نيز باعث شده بانك هاي هندي كه مراوده هاي مالي 
با بازار داخلي امريكا دارن��د از تامين اعتبار يا پذيرش 

تراكنش هاي مالي ميان ايران و هند سرباز بزنند يا با 
محافظه كاري و تعلل بسيار زياد تن به اين كار بدهند. 

دونالد ترامپ، رييس جمهور اي��االت متحده تمركز 
سياس��ت آس��يايي خود را بر توس��عه رابطه با هند 
متمركز كرده اس��ت و همين مس��اله مي تواند زنگ 
خطري ب��راي رابط��ه ايران و هند باش��د. بس��ياري 
از تحليلگران مس��ائل ش��رق آس��يا اعتقاد دارند كه 
نمي توان از رابطه ايران و هند، چالش ها و فرصت هاي 
آن بدون در نظر گرفتن فاكتور اياالت متحده سخن 
گفت. براي اياالت متح��ده از ديرب��از هند متحدي 
مهم و ش��ايد هم اس��تراتژيك براي مهار رشد چين 
بوده است. ريك رودن، از اساتيد مسائل بين الملل در 
دانشگاه جواهر لعل نهرو در اين باره مي گويد: پس از 
آنكه هند در سال 2005 پذيرفت تاسيسات هسته اي 
و نظامي خود را از هم جدا سازد، رابطه ميان دهلي نو 
و واشنگتن بهبود پيدا كرد. در سال 2015 با امضاي 
توافقنامه دفاعي ميان هند و اي��االت متحده، رابطه 
دو طرف از گذش��ته هم عميق تر ش��د و در سايه اين 
توافق بود كه راه براي فروش سخت افزارهاي نظامي 

امريكا به هند هموار شد. 
همزمان با توسعه رابطه هند و امريكا، رابطه واشنگتن 
و تهران هر روز تيره تر از ديروز شد. پس از آنكه در سال 
2006 ميالدي، امريكا تالش هايي را در سازمان ملل 
براي تحميل تحريم عليه برنامه هس��ته اي ايران آغاز 
كرد، هند نيز تحت فشار براي تبعيت از اين تحريم ها 
قرار گرف��ت. اندك اندك واش��نگتن، دهلي نو را براي 
محدود كردن خريد نفت از ته��ران در منگنه قرار داد 
و اين در حالي بود كه دهلي نو براي تامين انرژي خود 
به ايران وابسته بود. در يك دوره زماني در سال 2009 
ميالدي، هند از سوي اياالت متحده براي راي مخالف 
ايران و حمايت از تحريم هاي اين كش��ور در سازمان 
ملل تحت فشار ش��ديد قرار گرفت اما همزمان باراك 
اوباما، رييس جمهور وق��ت اياالت متح��ده با صدور 
دس��تور اجرايي به نفع هند، اجازه خريد محدود نفت 
ايران به هند را حتي در س��ال هاي تحري��م داد. البته 
دهلي نو در نقل و انتقال پول ناش��ي از فروش نفت به 
تهران باز هم تابع س��ختگيري هاي امري��كا بود و اين 
وجه به بانكي براي بلوكه منتقل مي ش��د تا زماني كه 
تحريم هاي هسته اي ايران در سايه مذاكرات هسته اي 
برداشته شود. در سايه توافق هسته اي ايران با 1+5 در 
سال 2015 ميالدي، هند رويه فروش نفت از ايران را 
به حالت عادي بازگردان��د و در نهايت مبلغ 6 ميليارد 
دالر از بدهي هاي معوقه هند به ايران بابت خريد نفت 
در س��ال هاي تحريم نيز رفع بلوكه ش��ده و در اختيار 

ايران قرار گرفت. 

مهمان دوست ُكهن
رييس جمهور براي نخستين بار در 5 سال گذشته به هند سفر كرد 

سارا معصومي

حسن روحاني، رييس جمهور اسالمي ايران، امروز 
تهران را به مقصد هند ترك مي كند تا در سفري سه 
روزه براي گس�ترش همكاري ها و مناسبات ايران 
و هند رايزن�ي و گفت وگو كند. دهلي ن�و همواره به 
عنوان يكي از مهم ترين مشتري هاي آسيايي نفت 
خام ايران و يكي از بنيانگذاران جنبش عدم تعهد، 
جاي�گاه باالي�ي در سياس�ت خارج�ي جمهوري 
اسالمي ايران داشته است. هرچند سال هاي تحريم 
هس�ته اي و كاهش صادرات نفت به هن�د )با وجود 
استمرار آن( باعث كاهش شديد مناسبات تجاري 
دو كشور شد، اما طي س�ال هاي اخير و به خصوص 
بعد از برج�ام، اين مناس�بات در حال احيا اس�ت. 
محسن روحي صفت، معاون پيش�ين سفير ايران 
در دهلي نو و معاون پيشين دفتر مطالعات سياسي 
و بين الملل�ي وزارت ام�ور خارج�ه، در گفت وگ�و 
ب�ا »اعتم�اد« فرصت ه�ا و زمينه هاي گس�ترش 
روابط ميان ايران و هندوس�تان را در آستانه سفر 

رييس جمهور كشورمان تشريح كرد: 

  سفر امروز حسن روحاني، رييس جمهور به دهلي 
نو تا چه اندازه مهم است؟

سفر رييس جمهور به دهلي نو در پاس��خ به سفر ناراندرا 
مودي، نخس��ت وزير هند به ايران بود كه خردادماه سال 
گذشته انجام شد و در طول آن سفر توافق سه جانبه تهران، 
كابل و دهلي نو براي پروژه توس��عه بندر چابهار امضا شد. 
روابط دوجانبه تهران و دهلي نو، در س��ال هاي گذش��ته، 
به ويژه پس از توافق هس��ته اي ايران روند رو به رش��دي 
داش��ت. در واقع مي توان گفت كه در حال حاضر شرايط 
مناس��بات ميان ايران و هند در حال بازس��ازي است تا به 
لحاظ اقتصادي و تجاري، حجم مناسبات به دوران پيش 
از تحريم هاي بين المللي عليه ايران بازگردد. اكنون حجم 
مناسبات تجاري ميان دو كشور به 12 تا 13 ميليارد دالر 
رس��يده اس��ت و به تدريج در حال نزديك شدن به سقف 
روابط اقتصادي ميان دو كشور پيش از اجراي تحريم هاي 
هسته اي عليه ايران است. در عين حال در زمينه سياسي 
و روابط ديپلماتيك، مناس��بات دو كش��ور در سطح قابل 
قبولي قرار گرفته است. با توجه به سياست خارجي مستقل 
هندوستان، زمينه براي گسترش روابط ديپلماتيك ميان 
دو كشور بيشتر وجود دارد. اخيرا شاهد بوديم كه در جريان 
راي گيري قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 
محكوميت تصميم دونالد ترام��پ، رييس جمهور امريكا 
براي به رسميت ش��ناختن قدس به عنوان پايتخت رژيم 
صهيونيستي، هند تصميم گرفت مستقل از روابط گرم و 
صميمانه با واشنگتن، به اين قطعنامه راي مثبت بدهد. اين 
موضع گيري نشان از سياست خارجي مستقل هند دارد 
كه مي تواند زمينه ساز بهبود هر چه بيشتر روابط دو كشور و 

استفاده از ظرفيت هاي دهلي نو در روابط بين المللي باشد. 
  در ح�وزه ان�رژي ت�ا پي�ش از تحريم ه�ا اي�ران 
اصلي ترين تامين كننده نفت خام هندوستان بود، 
اما طي سال هاي اخير اين جايگاه با مخاطره مواجه 
شد و طي 12 ماه گذشته رقابت سختي ميان ايران، 
عراق و عربس�تان براي تامين نفت خام هند شكل 
گرفته است. فكر مي كنيد آيا جايگاه گذشته براي 

ايران قابل احيا باشد؟
نفت خام و ان��رژي همواره يك��ي از مهم ترين زمينه هاي 
همكاري ميان دو كشور بود. طي سه س��الي كه از اجراي 
برج��ام مي گذارد، ايران موفق ش��ده اس��ت ت��ا حدودي 
عقب ماندگي هاي حاصل از تحريم ها را جبران كند. اما بايد 
توجه كرد كه ايران به جز اينك��ه نيازمند بازار براي فروش 
نفت است، همزمان با محدوديت سقف توليد نفت اوپك 
هم مواجه اس��ت و بايد تعهدات خود را در زمينه سازمان 
كش��ورهاي صادركننده نفت هم رعايت كند. هند حتي 
در دوران تحريم ها هم به عنوان واردكننده نفت خام ايران 
بود و اكنون نيز با برداشته شدن تحريم ها، عالقه مندي در 
بخش خصوصي و بخش دولتي هند براي مش��اركت در 
اقتصاد ايران وجود دارد. طي س��ال هاي اخير ساختارها و 
چارچوب ها مشاركت اقتصادي و سرمايه گذاري هندي ها 
در ايران، تا حدود زيادي تعيين ش��ده و برخي از پروژه ها 
مانند پروژه توسعه بندر تجاري چابهار نيز با سرمايه گذاري 

طرف هندي در حال انجام است. 
  جايگاه ايران در سياست خارجي هند چيست؟ تا 
چه اندازه روابط با تهران براي دهلي نو اهميت دارد؟

ديدگاه هندي ها به ايران مانند يك همس��ايه است. نبايد 
فراموش كنيم كه هندوس��تان تا كمي بي��ش از نيم قرن 
پيش با ايران مرز زميني داش��ت. در شرايط بعد از جنگ 
جهاني دوم و اس��تقالل پاكستان از هندوس��تان بود كه 
مرز زميني ميان ايران و هند از بين رفت، اما همچنان دو 
كش��ور از طريق مرزهاي آبي با يكديگر همسايه هستند. 
اما جدا از مرزهاي سياس��ي، قرابت بس��يار زياد فرهنگي 
ميان دو كشور اس��ت. در طول تاريخ هند و ايران تاثيرات 
متقابل فرهنگي و سياسي زيادي بر يكديگر داشتند و پيوند 
عميقي ميان دو كشور برقرار اس��ت. هندي ها به خوبي از 
آثار فرهنگي و سياسي ايران بر اين كشور با خبر هستند 
و ايراني ها نيز به خوبي تاثير فرهنگ هند را از قديم چه در 
ادبيات و شعر ايراني و چه امروز در سينما درك مي كنند. 
اين پيوند تاريخي باعث مي شود كه شكاف زميني ميان دو 
كشور باعث نشده كه دو ملت از هم فاصله زيادي بگيرند. 
هندي ها با توجه به اينكه در منطقه اي واقع ش��ده اند كه 
سرش��ار از رقابت است، سياس��ت اصلي خود را بر مبناي 
همكاري و رقابت همزمان با همسايگان شان قرار داده اند. 
برخالف تصويري كه از رقاب��ت خصمانه اي كه ميان هند 
و به ويژه چين در رس��انه ها به افكار عمومي ارايه مي شود، 
دو كش��ور همكاري هاي اقتصادي بسيار گس��ترده اي با 
يكديگر دارند. حجم مبادالت دو كش��ور از 100 ميليارد 
دالر فراتر مي رود و بس��ياري از شركت هاي بزرگ چيني 
در هندوس��تان س��رمايه گذاري كرده اند و هندي ها هم 
به شكل متقابل در اقتصاد چين حضور دارند. دهلي نو از 
طريق همكاري هاي اقتصادي تا سطح بااليي موفق شده 
است كه تنش هاي سياسي اش را با همسايگان مديريت 
كند. اين مديري��ت تنش، يك موفقيت بس��يار بزرگ در 
آسيا محسوب مي شود كه دو قدرت قاره آسيا توانسته اند 
بس��ياري از منازعات به خصوص ادعاهاي ارضي را كه در 
گذش��ته حتي به جنگ نظامي منجر ش��ده بود، كنترل 

كنند. مثال رابطه دهلي نو و پكن نشان دهنده اين است كه 
سياستگذاران و مجريان سياست خارجي هند از ذكاوت 
و توانايي باالي��ي برخوردارند. دهلي نو از سياس��ت هاي 
جاري دولت ترامپ استقبال كرده اس��ت و دو طرف روي 
خوشي نس��بت به يكديگر نش��ان داده اند، به ويژه اينكه 
ترامپ در براب��ر رقيب منطقه اي و دش��من قديمي هند، 
يعني پاكستان سياس��ت تندي در پيش گرفته است. اما 
هند جز كشورهايي نيست كه به امنيت برون زا تكيه كند 
و تالش كند معضالت منطقه اي و منازعات امنيتي خود را 
با تكيه به قدرت هاي خارجي و ابرقدرت فرامنطقه اي حل 
كند. دهلي نو تالش خود را همواره در اين جهت قرار داده 
است كه از طريق مصالحه، گفت وگو و مفاهمه مشكالت 
منطقه اي خ��ود را حل كند. اگر منازعه بين پاكس��تان و 
هند هنوز حل نش��ده فقط محصول فقدان اراده سياسي 
در طرفين نيست. هندي ها به شدت عالقه مند هستند كه 
بتوانند از طريق گفت وگو و مفاهمه مسائل فيمابين را حل 
كنند، اين اراده در بين بخشي از نيروهاي سياسي پاكستان 
هم وج��ود دارد. اين واقعيت مورد پذي��رش دو طرف قرار 
گرفته اس��ت كه بدون مس��اعدت همزمان هر دو طرف 
امكان ايجاد امنيت در هيچ يك از دو كش��ور امكان پذير 
نيست. در نتيجه مجموعه رفتاري سياسي هند در روابط 
بين المللي اش نشان مي دهد كه اين كشور همواره آماده 
گفت وگو، رايزني و همكاري براي بهبود روابط اس��ت. اين 
موضوع براي ايران هم يك فرصت است تا بتواند از طريق 
تعريف چارچوب هاي جديد بر اس��اس منافع مش��ترك، 

امكان مناسبات وسيع تر را با دهلي نو ايجاد كند. 
  يعني به اعتقاد ش�ما وابس�تگي و اتكاي هند به 

قدرت هاي بزرگ جهاني در حال كاهش است؟
نه! من اين را نمي گويم كه كم مي كند، حرف من اين است 
كه به اعتقاد دهلي نو راه حل نهايي مسائل در سياست هاي 
فرامنطق��ه اي ابرقدرت ه��ا و قدرت ه��اي جهان��ي ديگر 
نيست. دهلي نو همان گونه كه با همس��ايگانش تعامل و 
همكاري مي كند، ب��ا قدرت هاي ب��زرگ و ابرقدرت هاي 
جهاني هم همكاري مي كند. اگ��ر در زمينه حل و فصل 
منازعات منطقه اي با قدرت ه��اي فرامنطقه اي همكاري 
كند، به گمان من به اين دليل نيس��ت كه راه حل نهايي را 
در واش��نگتن جس��ت وجو كند، بلكه به دليل استفاده از 
سياست واشنگتن به عنوان اهرم فشار براي حل منازعات 
منطقه اي اش ب��ه صورت دوجانبه اس��ت. ه��دف هند از 
همكاري با امريكا در برابر اس��الم آباد اين اس��ت كه شايد 
افزايش فشار بين المللي بر پاكس��تان، نهايتا اين كشور را 

وادار به گفت وگو و تعامل با هند كند. 
  ط�ي ي�ك ده�ه گذش�ته، هن�د روابط گ�رم و 
صميمانه اي با تل آويو برقرار كرده است و سفر اخير 
بنيامين نتانياهو به هند هم اي�ن تحليل را تقويت 
كرد كه هند در حال فاصله گرفتن از سياست هاي 
گذش�ته خود بر مبناي اهداف جنبش عدم تعهد 
است. به اعتقاد شما اين تحليل تا چه اندازه درست 
است و تا چه اندازه چنين چيزي مي تواند بر رابطه 

دهلي نو و تهران اثرگذار باشد؟
اين تحليل تا حدود درست اس��ت، البته نمي توان گفت 
كه هند كامال از سياس��ت هاي عدم تعهد گذش��ته خود 
مطلقا جدا شده است. براي درك صحيح اين موضوع بايد 
تصوير دقيق تري از وضعيت جهان امروز داشت. جنبش 
غيرمتعهدها كه هندوس��تان يكي از بنيانگ��ذاران آن به 
حساب مي آمد در شرايط كنوني اثرگذاري گذشته خود 
را ندارد، چرا كه تركيب قدرت در جهان نسبت به دوراني 
كه جنبش عدم تعهد تاس��يس ش��د، تغيير جدي كرده 
اس��ت. بعد از فروپاشي بلوك ش��رق، واقعيت سياسي در 
جهان تغيير كرد و جهان دو قطبي قبلي از بين رفت. با از 
بين رفتن جهان دو قطبي، جنبش عدم تعهد هم معناي 
گذشته خود را از دس��ت داده اس��ت. اما از بين رفتن يك 
ابرقدرت باعث نشده اس��ت كه هندي ها در بست مطيع و 
فرمانبردار يك ابرقدرت ديگر ش��وند. هند با وجود روابط 
صميمانه اي كه با واشنگتن دارد، روابط خود را با مسكو نيز 
در بهترين حالت حفظ كرده است. سياست خارجي هند 
چه در دوران شوروي و چه اكنون پس از فروپاشي شوروي 
بر اين مبنا بوده است كه از رقابت ميان مسكو و واشنگتن، 
بيشترين منافع را براي كشور خودش��ان ايجاد كنند. اما 
چون بعد از پايان جنگ سرد، تركيب قدرت در جهان تغيير 
كرد، جايگاه هندوس��تان نيز در اين معادله جابه جا شده 
اس��ت. در دوران توازن قواي ش��رق و غرب يا جنگ سرد، 
هند فاصله مساوي را با مسكو و واشنگتن حفظ مي كرد. 
با تسلط بيشتر امريكا بر شؤون سياست بين المللي بعد از 
فروپاشي شوروي، نقطه تعادل قدرت هم تغيير كرده است 
و هند مجبور نيست براي تامين بيشترين منافع فاصله اش 

را با مسكو و واشنگتن به طور مساوي حفظ كند. 
  بهترين زمينه هاي همكاري ميان ايران و هند در 

سال هاي آينده چه موضوع هايي است؟
جذاب ترين حوزه براي سرمايه گذاري هندي ها، حوزه 
انرژي اس��ت. توانمندي و ظرفيت هاي اي��ران در حوزه 
انرژي ك��ه يكي از نيازهاي اساس��ي هند براي روش��ن 
نگه داشتن موتور توس��عه اين كشور اس��ت، مي تواند 
جذابيت ه��اي زيادي ب��راي دهل��ي نو داشته باش��د. 
هندوستان به دليل وابس��تگي به منابع انرژي خارجي، 
به شدت به امنيت انرژي نيازمند اس��ت و الزم دارد كه 
به نوعي براي حفظ توس��عه پايدار خود و حفظ جريان 
انرژي در كش��ورهاي صاحب ظرفيت س��رمايه گذاري 
كند. عالوه بر نفت خام، ميعانات گازي و پتروش��يمي، 
بين دو كش��ور روابط زيادي در زمينه فناوري و به ويژه 
فناوري اطالعات وجود دارد. هند طي سال هاي گذشته 
س��رمايه گذاري زي��ادي در زمينه آي تي انج��ام داده و 
روابط دو كشور در حوزه فناوري طي سال هاي گذشته 
آغاز شده است. مناسبات در حوزه انرژي و آي تي ميان 
ايران و هند از گذش��ته وجود داشت، اما ظرفيت زيادي 

براي گسترش همكاري ها در اين دو حوزه وجود دارد. 

محسن روحي صفت، ديپلمات پيشين در گفت وگو با »اعتماد« مطرح كرد

تهران و ظرفيت هاي سياست خارجي مستقل دهلي نو
شهاب شهسواري

غرب آس�يا )خاورميانه( در چند سال اخير 
ج�اي وي�ژه اي در اولويت ه�اي سياس�ت 
خارجي هند ب�ه خود اختصاص داده اس�ت. 
در حالي كه هن�د تالش مي  كن�د در منطقه 
خاورميان�ه سياس�ت چندجانب�ه گراي�ي و 
چندبع�دي را دنبال كند، س�فر 10 روز پيش 
نارندرا مودي، نخس�ت وزير هن�د به منطقه 
نش�ان دهنده اهمي�ت اي�ن منطق�ه ب�راي 
دهلي نو در سايه توسعه دايره روابط خارجي 
اين كشور است. سايت ديپلمات در اين باره 
مي نويس�د: درحالي كه عمدتا سياست هند 
توجه به شرق بوده اس�ت اما به نظر مي رسد 
كه سياس�ت ن�گاه به غ�رب نيز به س�رعت 
جاي خ�ود را در دس�تگاه ديپلماس�ي هند 
بازمي  كند. س�فر اخير، پنجمين سفر مودي 
به غرب آس�يا در س�ه س�ال و نيم گذش�ته 
بوده اس�ت. در حالي ك�ه خاورميانه در حال 
تجربه يكي از بي س�ابقه ترين رقابت ها ميان 
بازيگران محلي است، هند نيز فرصتي براي 
مانورهاي جديد در اين منطقه يافته اس�ت. 

در حالي كه س�فر ش�ش روزه اخير بنيامين 
نتانياه�و نخس�ت وزير رژي�م اس�راييل به 
دهلي نو با سر و صداهاي بسياري در تل آويو 
و برخي رسانه هاي هندي همراه بود، نارندرا 
مودي چند س�اعتي را در هفته گذش�ته در 
فلسطين گذراند. س�فر وي به كرانه باختري 
نخس�تين س�فر نخس�ت وزير هند ب�ه اين 
كشور به حس�اب مي آيد و ناظران منطقه اي 
و به خصوص اس�راييلي با دقت و حساسيت 
توافق هاي انجام گرفته ميان محمود عباس، 
رهبر تش�كيالت خودگ�ردان فلس�طين و 

نارندرا مودي را دنبال كردند. 
مودي در مدت زمان حضور در رام اهلل ش�ش 
توافقنام�ه اقتص�ادي ب�ه ارزش 50 ميليون 
دالر را امضا ك�رد كه يكي از اي�ن توافق ها به 
ساخت بيمارس�تاني براي زنان در فلسطين 
اختص�اص داش�ت. م�ودي در گفت وگوهاي 
سياسي عبارت فلس�طين متحد و يكپارچه 
را حذف ك�رد و تنها آرزو كرد كه فلس�طين 
نيز ب�ه زودي ب�ه عنوان كش�وري مس�تقل 

شناخته شود. سفر مودي به منطقه با حضور 
در كشورهاي حاشيه خليج فارس ادامه پيدا 
كرد و وي در ابوظبي امارات نيز مجموعه اي از 
توافقنامه هاي تجاري گرانقيمت را امضا كرد. 
توافقنامه همكاري مشترك با تروريسم ميان 
دهلي نو و ابوظبي نيز يكي از دس�تاوردهاي 
سياسي سفر مودي به امارات بود. عمان كه از 
شركاي قديمي هند در خاورميانه به حساب 
مي آيد نيز در تور منطقه اي نارندرا مودي جا 
داش�ت. در حالي كه چين در حال پررنگ تر 
كردن جا پاي خ�ود در اقيانوس هند اس�ت، 
دهلي نو تالش مي كن�د پيونده�اي امنيتي 
خود با كش�ورهاي كوچك تر را تقويت كند. 
برخي از كارشناس�ان مي گويند ك�ه هند در 
حال بررس�ي حضور نظامي در عمان اس�ت. 
همكاري ه�اي دريايي مس�قط و دهلي نو در 
چندسال اخير نيز پيشرفت هاي قابل توجهي 
پيدا كرده اس�ت و اكنون دو كشور مانورهاي 
درياي�ي منظم�ي را ب�ا ه�م پي�ش مي برند. 
نويس�نده اين مطلب در ديپلم�ات در پايان 

نوش�ته اس�ت: با توجه به ماهيت سياس�ت 
در خاورميانه كه در بس�ياري از كش�ورهاي 
آن س�لطنتي ها و پادش�اهي ها حرف آخر را 
مي زنند، اين ديپلماس�ي فردي مودي است 
كه به كار توس�عه رواب�ط دوجانب�ه مي آيد. 
درح�ال حاض�ر تمر ك�ز هن�د در خاورميانه 
بايد بر وف�اي به تعهدات اقتص�ادي و تقويت 
حضور به عنوان شريكي امنيتي و اقتصادي 
باش�د. در حالي كه قدرت هاي سنتي منطقه 
مانند روسيه و امريكا در حال زورآزمايي هاي 
نظامي در غرب آسيا هستند و حتي از دامنه 
ق�درت امريكا نيز هر روز كاس�ته مي ش�ود، 
چي�ن و هند ب�ه عن�وان دو ق�درت نوظهور 
مي توانند نقش�ه راه�ي را براي اي�ن منطقه 
تعريف كنند. يكي از مش�كالت اساسي هند 
اين اس�ت كه همچن�ان در روزه�اي رقابت 
اعراب و اسراييل متوقف شده و اين در حالي 
است كه معادله هاي جديد منطقه اي حكايت 
از برهم خوردن رقابت ها و ائتالف هاي سنتي 

دارد. 

خاورميانه، حقيقتي جديد در برابر دهلي نو 
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