فصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سيستان و بلوچستان
سال نﻬﻢ ،شماره  ، ٣٢پاييز ) ١٣٩٦ﺻﺺ (٩-٣٠
١

ﻫﻨﺪ و امﻨيت ﻫمهجانبه در پرتو استراتژي ﻫمكاريجويي ﭼﻨﺪﮔانه
)واكاوي دﻻيل و روندها(
 -٢مرتضي اسمعيلي

 -١فريبرز ارغواني پيرسﻼمي
چكيده

هدف اﺻلي اين مقاله واكاوي دﻻيل و نشان دادن روندهاي مرتبط با تﻼشهاي هند براي تامين

امنيت همهجانبه در پرتو همكاريجويي چندگانه است .پايان جنگ سرد شرايطي را به وجود آورد
كه الزامات و ضرورتهاي حاكﻢ بر جوامع به ويژه سياست خارجي قدرتهاي نوظﻬور با تحول

مواجه شود .در اين راستا ،قدرت هاي نوظﻬوري چون هندوستان در راستاي تامين منافع ملي
وارتقاي امنيت از سمت نوعي ايدئولوژيگرايي به رويكردي مبتني بر همكاري جويي چندجانبه
حركت كردند .اين مقاله با طرح اين سوال كه چرا استراتژي هند براي تامين امنيت همهجانبه و

ارتقاي منافع ملي در سال هاي اخير با اين تغيير مواجه شده است؟ و مﻬﻢترين نمودهاي عيني آن
كداماند؟ با اتكا بر روش توﺻيفي-تبييني اين فرضيه را مطرح ميكند كه اين تغيير متاثر از دو دسته

عوامل سطح داخلي و سيستمي است .يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهند كه در سطح داخلي مولفه
هايي همچون خواست ملي براي ايفاي نقش بهمثابه قدرت بزرگ ،كاهش اثرگذاري ايدئولوژي و
ذهنيت نخبگان جديد موثر بوده و در سطح سيستميك نيز ميتوان به عواملي مانند پايان جنگ سرد،
ارزشهاي دموكراتيك و ظﻬور چين اشاره كرد .توسعه روابط همكاريجويانه هند به ﺻورت
همزمان با چين ،امريكا ،پاكستان و همسايگان نمودهاي عيني اين تحول به شمار ميروند.
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 -١مﻘدمﻪ
با پايان يافتن جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ،تحوﻻت و دگرگوني هاي عمده

اي در عرﺻه هاي مختلف سياسي ،اقتصادي و فرهنگي به وقوع پيوست؛ بطوريكه در وضعيت
كنوني به اعتقاد بسياري از كارشناسان ،روندها و جريانﻬاي شكل دهنده به تعامﻼت و مناسبات بين

المللي به نوعي متاثر از اين رخداد و تحوﻻت عظيﻢ ناشي از آن بوده است .در اين راستا با پايان
يافتن جنگ سرد و فروپاشي شوروي ،سياست خارجي هند در مسيري كامﻼً متفاوت از خط مشي
جواهر لعل نﻬرو قرار گرفت .عليرغﻢ تﻼش نﻬرو براي حاكﻢ كردن نوعي جﻬانگرايي بر سياست

خارجي هند از طريق ايفاي نقشي فعال در منازعات سياسي پس از جنگ ،پيوستن به سازمان ملل

متحد و تشريك مساعي در جﻬت ﺻدور اعﻼميه حقوق بشر ،با اين حال ،در اين دوره از استقﻼل

هند ) (١٩٤٧-١٩٩٠شاخﺺ اﺻلي سياست خارجي اين كشور شامل عدم اتحاد با قدرتﻬاي بزرگ
و تﻼش براي ائتﻼف با كشورهاي جﻬان سوم بود ) Westad, 2005:39؛ .(Sinha,2012:123
سياستمداران هند پس از پايان جنگ سرد با در نظر داشتن تجربه تلخ مداخله ديپلماتيك قدرتﻬاي

انگلوساكسون در منازعه كشمير ،شروع به مخالفت با تمام تﻼش هاي چندجانبه در راستاي افزايش

قدرت سازمان ملل متحد )در مسيري متفاوت با جﻬانگرايي نﻬرو( كردند .در اين بين ،تاكيد فوق
العاده هند بر حاكميت ملي با مﻼحظه مداخﻼت مكرر و بي امان قدرتﻬاي بزرگ در امور داخلي

كشورهاي تازه استقﻼل يافته قابل توجيه به نظر مي رسد ) Westad, 2005:112؛ جانسيز و
ديگران.(٢٩ :١٣٩٥،

با مركزيت يافتن تاكيد بر بي طرفي و برابري در ايجاد رژيﻢ هاي بين المللي در سياست خارجي

هند ،اين كشور معتقد بود كه رژيﻢ هاي بين المللي از قبيل  NPTجﻬان را به دو دسته »دارا و ندار«
در بحث سﻼحﻬاي هسته اي تقسيﻢ مي كند و افزايش زرادخانه هاي هسته اي قدرتﻬاي بزرگ بسي
خطرناكتر از گسترش سﻼحﻬاي كشتار

جمعي در

بين ديگر كشورها است

) .(Chakraborty,2013:3-6همزمان با اين امر در اين دوره هند ضمن تاكيد مطلق بر اقتصاد،
برهمبستگي جﻬان سوم و مخالفت با سلطه غرب يا شمال نيز ﺻحه مي گذاشت .در اين راستا و

علي رغﻢ حاكميت نوعي راديكاليسﻢ و ايدئولوژي گرايي در سياست خارجي هند در طي دهه هاي
 ١٩٧٠و  ١٩٨٠و نيز سالﻬاي اوليه پس از جنگ سرد  -به گونه اي كه اين كشور با تاكيد برهمبستگي
جﻬان سوم و حمايت از كشورهاي تازه استقﻼل يافته براي مقابله با امپرياليسﻢ و استعمار ،نقش
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خود را به مثابه رهبر و سردمدار كشورهاي در حال توسعه و جﻬان سوم در مخالفت با زياده خواهي

هاي قدرت هاي بزرگ تعريف مي كرد -در سالﻬاي اخير و به طور مشخﺺ از نيمه دوم دهه ١٩٩٠
نوعي گردش به راست و حركت به سمت عملگرايي و متنوع سازي روابط با ديگر كشورها در

سياست خارجي هند روي داده است ،به گونه اي كه ضمن حفظ پيوندهاي خود با كشورهاي در
حال توسعه و جﻬان سومي ،همزمان به بﻬبود روابط خود با قدرتﻬاي بزرگ و در راس آنﻬا آمريكا

و چين پرداخته است.

 -١-١بيان مسالﻪ وسواﻻت تحﻘيق
با توجه به تغييرات حاﺻل شده در سياست خارجي هند از يك سو و ظﻬور اين كشور همچون

قدرتي حائز اهميت در عرﺻه نظام بين المللي از سوي ديگر ،نوشتار حاضر پاسخگويي به دو سوال
را هدف پژوهشي خود مي داند؛

-١چرا استراتژي هند براي تامين امنيت همه جانبه و ارتقاي منافع ملي در سالﻬاي اخير با اين

تغيير مواجه شده است؟

-٢نمود هاي عيني اين تغيير راهبردي در سياست خارجي هند را چگونه مي توان نماياند؟
 -١-٢اهداف و ضرورت تحﻘيق
افزايش نقش فزاينده هند در نظام بين الملل ،تاثيرگذاري منطقه اي و عملكرد پيوسته در نﻬادهاي

بين المللي در سال هاي اخير زمينه جلب توجه بيشتر به جايگاه اين كشور و مواضع و تحوﻻت
سياست خارجي آن را مﻬيا كرده است .با توجه به سواﻻت فوق الذكر و در راستاي جستجوي
پاسخي براي آنﻬا ،در اين مقاله بررسي دو فرضيه با اتكا بر روش توﺻيفي-تبييني مدّ نظر قرار مي

گيرد؛ اول آنكه اين تغيير راهبردي در سياست خارجي وامنيتي هند از يك سو تحت تاثير برخي
عوامل داخلي همچون خواست و آرزوي موجود در اين كشور براي ايفاي نقش جﻬاني وكاهش
اثرگذاري ايدئولوژي بر سياست خارجي و از سوي ديگر عوامل سيستميك بوده است .دوم اينكه

نمود وتجلي اين تغيير راهبردي را مي توان در روابط هند با برخي قدرت هاي بزرگ و همسايگان
اين كشور مشاهده كرد.
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-١-٣پيشينة تحﻘيق
در باب سياست خارجي هند در زبان هاي فارسي و انگليسي آثار چندي منتشر شده است .دو

مقاله »دگرگوني سياست خارجي هند« نوشته بﻬرامي مقدم ) (١٣٩٣و »تحول سياست خارجي هند«
اثر جانسيز و ديگران ) (١٣٩٥از جمله اثاري هستند كه در زبان فارسي تﻼش كرده اند تا عمل

گرايي موجود در سياست خارجي هند را نشان دهند .همانند اين اثر كتاب سياست خارجي هند
نوشته رضا سيمبر ) (١٣٩٤نيز سعي كرده تا نمودهاي سياست خارجي اين كشور و به ويژه روابط
آن را با ساير قدرت ها نشان دهد .هر سه اين اثر با وجود تﻼش جدي براي تبيين سياسن خارجي
هند عمدتاً به نمودها و وجه عمل گرايانه سياست خارجي اين كشور توجه كرده اند و چندان به

دنبال درك ريشه و ابعاد تغيير برنيامده اند .در زبان انگليسي نيز اشاره به چند اثر قابل توجه است.

كتاب سياست خارجي هند :گذشته و آينده اثر ساميت گانگولي ) (2012به بررسي ابعاد عملي
سياست خارجي هند در بستر تاريخي و نگاه به آينده مي پردازد .با وجود نگاه روايي جالب اين اثر

تكيه بر ابعاد تاريخي باعث شده تا نگاه تبييني در اين اثر چندان مورد توجه قرار نگيرد .شيشانكار

منون ) (2016در كتاب انتخاب ها :درون سياست گذاري خارجي هند با تمركز بر سطوح تصميﻢ

گيري سياست خارجي هند به نقش سازمان ها و افراد در وقايع مﻬﻢ سياست خارجي اين كشور

مانند توافق هسته اي هند -امريكا در سال  ٢٠٠٥و به كارگيري نيروي نظامي عليه پاكستان در سال

 ٢٠٠٩پرداخته و از اين جﻬت ﺻرفا به فرايند تصميﻢ گيري توجه مي كند .اين مقاله با فراتر رفتن
از اين محورها در بخش نخست ضمن تشريح اين استراتژي ،ضرورت هايي كه اين تغيير جﻬت
در سياست خارجي هند را اجتناب ناپذير ساخته در دو بخش دﻻيل دروني و دﻻيل مربوط به نظام

بين الملل بيان مي كند .بخش دوم از اين مقاله در جﻬت ارائه شواهدي كه دال بر در پيش گرفتن
اين استراتژي از جانب هند در سال هاي اخير باشد روابط اين كشور با اياﻻت متحده امريكا ،چين،
پاكستان و همسايگان را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد.
 -٢همكاري جويي چندگانﻪ؛ راهبرد نوين سياست خارجي هند
 -٢-١راهبرد همكاري جويي چندگانﻪ
اســـتراتژي همكاري جويي چندگانه و متنوع ســـازي روابط را مي توان رويكردي عملگرا و

نوعي گردش به راست تفسير كرد كه در اين فرآيند كشورها با دور شدن از مواضع ايدئولوژيك و
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راديكال تﻼشي مي كنند تا در راستاي تحقق منافع ملي خود و كمرنگ كردن اختﻼفات و تفاوتﻬاي

خود با ديگر كشورها ،بر حسب منافع ملي و مقتضيات سياست خارجي خود با طيف وسيعي از
دولتﻬا وارد تعامل – هر چند ممكن است اين تعامل و رابطه از عمق چنداني برخوردار نباشد –

شوند .اين استراتژي كه عمدتاً از جانب كشورهاي درگير در فرايند اﺻﻼحات اقتصادي مد نظر قرار
مي گيرد ،بدين ﺻورت است كه كشورهاي مد نظر ،رشد و توسعه را محور سياست خارجي خود

قرار مي دهند و سعي مي كنند تا فرﺻت ها را غنيمت شمرده و در راستاي تحقق امنيت و منافع
ملي خود ﺻرفنظر از مواضع ايدئولوژيك به نوعي با تمامي كشورهايي كه در جﻬت نيل به منافع

ملي كشورهاي مجري اين استراتژي داراي مزايا و امكاناتي هستند وارد تعامل شده و همچنين طيف
گسترده اي از اتحادها و پيمان ها را با كشورهاي مختلف برقرار كنند .كشور هند نيز به خصوص

از نيمه دوم دهه  ١٩٩٠به بعد با در پيش گرفتن اين نوع استراتژي واتخاذ نوعي جﻬت گيري

عملگرايانه تا حد زيادي از مواضع راديكال و ايدئولوژيك خود از جمله تاكيد بر عملكرد از طريق
جنبش عدم تعﻬد و گروه  ٧٧و تداوم ارتباط تنگاتنگ با شوروي فاﺻله گرفته است .بر اساس اين
استراتژي كشور هند سعي كرده تا ضمن حفظ روابط خود با جﻬان در حال توسعه و كشورهاي
جﻬان سوم به بﻬبود روابط خود با غرب و در راس آنﻬا كشورهايي چون اياﻻت متحده آمريكا و

چين بپردازد .عملكرد هند در اجﻼس كپنﻬاگ ) (٢٠٠٩پيرامون موضوع گرم شدن كره زمين ،نشان
دهنده نوعي چرخش در جﻬان بيني هند بود .تا قبل از اين ،هند قﻬرمان ثابت قدم عرﺻه هنجار

سازي جمعي و چند جانبه از طريق فرايندهاي دموكراتيك در مجمع عمومي سازمان ملل متحد بود

)  .(Mohan, 2010:140هر چند هند به زودي دريافت كه علي رغﻢ همراهي اكثريت در مجمع
عمومي سازمان ملل متحد ،اقدامات ﺻورت گرفته در جﻬت رسيدن به يك دستور كار مطلوب
پيرامون اطﻼعات و اقتصاد بين الملل به جايي نمي رسد .ناكامي هاي هند با آغاز به كار شوراي
امنيت در جﻬت ايفاي نقشي محوري در ايجاد هنجارهاي بين المللي در نظام بين الملل پس از

جنگ سرد به اوج خود رسيد )Burra & Babu,2018:16؛  .(Dubey, 2004:23ترديد هند نسبت
به شوراي امنيت در تصميﻢ اين كشور براي يافتن راهي در جﻬت عضويت در اين شورا و همزمان
ابراز تاسف و نارضايتي اين كشور از ايجاد كنسرتي از قدرتﻬاي بزرگ انعكاس پيدا مي كرد .با

بﻬبود و گسترش قدرت هند در سراسر دهه اول قرن  ،٢١تضاد بين چند جانبه گرايي و شكل دهي
به گروه ها و پيمان هاي كوچكتر به آرامي به نفع دومي حل مي شد .اگر چه هند جنبش عدم تعﻬد
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و همين طور گروه  ٧٧را ترك نكرد ،اما تسلط اين سازمانﻬا بر اولويت هاي سياست خارجي هند
دچار وقفه شد ).(Mohan, 2010: 140

با پايان يافتن جنگ سرد ،هند ابتدا تقويت جنبش عدم تعﻬد را از طريق ايجاد گروه  ١٥در درون

آن به منظور رهبري كشورهاي در حال توسعه در دستور كار قرار داد .اين راهبرد بدون ايجاد تغييري
در چارچوب جنبش عدم تعﻬد راه حل مناسبي براي پيشرفت هند نبود .به اين ترتيب هند به آرامي

از جنبش عدم تعﻬد و گروه  ٧٧فاﺻله گرفته و به سمت شرق آسيا متمايل شد؛ جايي كه هند به
دنبال پيوستن به اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا ) (ASEANو ديگر اتحاديه ها در اين منطقه

بود ) .(..Raja Mohan,2009:133در سطح جﻬاني هند گروه بندي هاي كوچكتري از جمله ايجاد
مثلث استراتژيك با روسيه و چين ،انجمن هند ،برزيل و افريقاي جنوبي ) (IBSAاتحاد برزيل،

افريقاي جنوبي ،هند و چين ) (BASICرا پيرامون موضوعاتي چون گرم شدن كره زمين و همين

طور ايجاد پيمان آسيا – اقيانوسه با عنوان »گروه دموكراتيك« با حضور اياﻻت متحده امريكا ،ژاپن،

و استراليا ،را در دستور كار خود قرار داد.فعاليت در قالب چنين انجمنﻬايي بسيار متفاوت از فعاليت
چند جانبه سنتي هند در قالب جنبش عدم تعﻬد و گروه  ٧٧بود و بيشتر بر نتايج عملي متمركز مي

شد .هﻢ زمان با قدرت يابي هند ،اين كشور آموخت كه با ديگر قدرتﻬاي بزرگ در راستاي توسعهي
هنجارهاي بين الم للي حتي به قيمت به حاشيه رفتن آرزوهاي اين كشور در راستاي همبستگي

جﻬان سوم ،به همكاري -اگر نه همكاري همه جانبه -بپردازد .با در نظر گرفتن اين سير تاريخي،
سياست خارجي هند شاهد نوعي فاﺻله گرفتن از مواضع سنتي اين و گرايش به سمت نوعي

عملگرايي و اتخاذ استراتژي همكاري جويانه چندگانه است؛راهبردي كه تحت تاثير عوامل متعددي
به رويكرد اﺻلي سياست خارجي هند در سال هاي اخير تبديل شده است.
 -٢-٢ضرورت هاي اتخاذ استراتژي همكاري جويي چندگانﻪ
تبديل شدن استراتژي همكاري جويي چندگانه به جﻬت گيري اﺻلي وحاكﻢ در سياست خارجي
وامنيتي هند در سال هاي اخير تحت تاثير برخي عوامل قرار داشته است كه مﻬمترين آنﻬا عبارتند
از:
 -٢-٢-١عوامل دروني در هند
-خواست ملي براي ايفاي نقش به مثابه قدرتي بزرگ :عامل اﺻلي كه باعث شده است تا هند
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اين استراتژي را در پيش بگيرد همانا آرزوي اين كشور براي تبديل شدن به قدرتي بزرگ است )

 .(Yuan, 2007: 131در راستاي تحقق اين امر هند تاكيد ويژه اي بر رشد و توسعهي اقتصادي
داشته و همين ضرورت رشد اقتصادي در راستاي نيل به موقعيت يك قدرت برتر از ديگر عوامل

مﻬمي است كه هند را به سمت اتخاذ اين استراتژي سوق داده است )Dormandy, 2007:121؛

 (Menon,2016:112در همين راستا بسياري از تحليل گران اتخاذ استراتژي همكاري جويانه
چندگانه و متنوع سازي روابط از سوي هند را عاملي براي تسﻬيل حركت اين كشور به سمت تبديل
شدن به قدرتي هنجار ساز و عمده در سطح جﻬاني مي دانند و همين امر محرك اﺻلي در كشيده

شدن هند به سمت اين استراتژي تلقي مي شود ).(Dormandy, 2007: 124

-كاهش اثرگذاري ايدئولوژي :همانطور كه پيشتر اشاره شد با پايان يافتن جنگ سرد و فروپاشي

اتحاد جماهير شوروي ،سياستمداران و نخبگان هند رويكردي متفاوت با نﻬروئيسﻢ در پيش گرفتند؛

به اين معني كه اگر چه جواهر لعل نﻬرو -رهبر هند -بر جﻬان گرايي و مشاركت در رژيﻢ هاي بين
المللي تاكيد داشت اما اين امر از منظر انتقادي و در راستاي تغيير وضع موجود تفسير شده وبه

همين جﻬت شاخﺺ اﺻلي سياست خارجي هند در دوره نﻬرو و تا پايان جنگ سرد شامل عدم
اتحاد با قدرتﻬاي بزرگ و ائتﻼف با كشورهاي جﻬان سوم بود به گونه اي كه اين كشور نقش خود
را همچون رهبر كشورهاي جﻬان سوم و در حال توسعه در جﻬت مقابله با زياده خواهي هاي

قدرتﻬاي بزرگ تعريف مي كرد اما در سالﻬاي پس از پايان جنگ سرد با ظﻬور نخبگان جديد
)همانند نارندرا مودي( ،عرﺻه سياست خارجي هند شاهد نوعي تغيير در جﻬان بيني نﻬروئيسﻢ و
فاﺻله گيري از مواضع ايدئولوژيك قبلي بوده است؛ به نحوي كه نخبگان جديد با محور قرار دادن
رشد و توسعه اقتصادي همچون ابزاري در جﻬت رسيدن به موقعيت يك قدرت برتر جﻬاني ،ائتﻼف
با قدرتﻬاي بزرگ ،كسب تكنولوژي هاي برتر ،اتخاذ سياست درهاي باز  ،حل اختﻼفات سياسي با
همسايگان خود و كاستن از مواضع ايدئولوژيك در سياست خارجي خود به منظور بﻬبود روابط با

قدرتﻬاي بزرگ و همين طور همسايگان را در دستور كار قرار دادند ) سبحاني(٦٦٠ :١٣٨٩ ،

-ذهنيت نخبگان جديد :ظﻬور نخبگان جديد در عرﺻه سياست خارجي هند و حركت از

نﻬروئيسﻢ به سمت استراتژي جديد از جمله عوامل مﻬﻢ داخلي در اتخاذ استراتژي همكاري جويي

چندگانه و متنوع سازي روابط مي باشد ،به طوري كه آقاي پرناب موكرجي )(Pernab Mukherjee

وزير خارجه سابق هند در مقاله اي كه در روزنامه نشنال هرالد ) (National Heraldهند و با
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عنوان »سياست خارجي هند – نقشه مسير براي دهه آتي« ) India's Foreign Policy - Route

 (Map for Next Decadeانتشار يافت اشاره مي كند كه »فكر مي كنﻢ كه سياست خارجي هند

در رنسانس اقتصادي هند نقش مﻬمي ايفا خواهد كرد .در حال حاضر براي پيش برد منافع اقتصادي

خود تعدادي اهرم هاي سياست خارجي همچون فعاليت هاي سنتي بازرگان ،مذاكره راجع به مناطق

مورد نظر و تجارت آزاد و همچنين مشاركت در محافل چندجانبه وجود دارد .بايد مجموعه اين

اهرم ها را افزايش دهيﻢ و ذهن خود را مجدداً تنظيﻢ كنيﻢ تا رويكرد ما به مناسبات دو جانبه اساساً

متناسب با سﻬﻢ اين ارتباط در بﻬبودي اقتصادي باشد .وظيفه اﺻلي سياست خارجي هند همچون
هميشه كمك به فرآيند توسعه كشور و استفاده حداكثري از مشاركت بين المللي براي اين منظور

است« .مﻼحظه مي شود كه اين ذهنيت داراي عناﺻري قوي از عملگرايي بوده و با ذهنيت حاكﻢ
بر سياست خارجي هند قبل از پايان جنگ سرد و فروپاشي شوروي كه داراي مايه هاي قوي
ايدئولوژيك بود ،تفاوت اساسي دارد و همين امر حاكي از تغيير ذهنيت و نگرش نخبگان جديد
هند همچون عاملي مﻬﻢ در اتخاذ اين استراتژي جديد مي باشد .چﻬل سال جﻬان بيني ايدئولوژيك

متاثر از دوران مبارزه با استعمار منجر به آن شد كه اين كشور سياست عدم تعﻬد نسبت به قدرتﻬاي
بزرگ و ائتﻼف و اتحاد با جﻬان سوم را تعقيب كند .جﻬان بيني نخبگان حاكﻢ بر هند از دهه  ٩٠به
بعد كه تحت تاثير رفاه اقتصادي و توليد ثروت بود جﻬت گيري متفاوتي را براي سياست خارجي

اين كشور رقﻢ زده است .به عبارت ديگر ،تعريف نخبگان هندي از هويت و منافع اين كشور
متفاوت شده است )سبحاني.(٦٦٢ : ١٣٨٩ ،
 -٢-٢-٢عوامل مربوط بﻪ نظام بين الملل
از جمله عوامل مﻬﻢ مربوط به نظام بين الملل كه در اتخاذ استراتژي جديد در سياست خارجي
هند موثر بوده است به موارد ذيل مي توان اشاره داشت:

-پايان جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي :با پايان جنگ سرد و فروپاشي شوروي

بسياري از كشورهايي كه در دوران جنگ سرد در قالب دو اردوگاه شرق و غرب قرار گرفته بودند
سازمان سياسي – اقتصادي جديدي را پي ريخته و در اين راستا با اتخاذ رويكرد چندجانبه گرايانه
و اجتناب از تفكرات ايدئولوژيك و يا تعديل آن از طريق نوعي گردش به راست و حركت در

مسيري پراگماتيستي ،مسير توسعه اي خويش را تنظيﻢ نمودند .كشور هند نيز كه در طول دوران
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جنگ سرد از حمايت شوروي برخوردار بود ،با پايان جنگ سرد و از دست دادن حامي سنتي خود،

در مسيري كامﻼً متفاوت از تفكر ايدئولوژيك موسوم به نﻬروئيسﻢ گام گذاشته ) Mohan, 2010:

 (136و بر حاكميت ملي خويش و رشد و توسعه اقتصادي كشور تمركز يافت.

-ارزش هاي دموكراتيك :مقبول واقع شدن ارزش هاي دموكراتيك در سالﻬاي پس از جنگ

سرد و فروپاشي شوروي باعث شد تا هند نيز همچون آمريكا نوعي مسئوليت در جﻬت بسط ارزش

هاي ليبرال براي خود قائل شود؛ به گونه اي كه نخست وزير هند بيان داشت كه» ليبرال دموكراسي
ناظﻢ طبيعي جامعه و نﻬادهاي سياسي در جﻬان معاﺻر مي باشد« .همين امر تاثير مﻬمي بر اتخاذ

استراتژي همكاري جويي چندگانه و متنوع سازي روابط از سوي هند در سالﻬاي اخير داشته است
به گونه اي كه اين كشور تﻼش هاي متعددي را در جﻬت ايجاد نﻬادهاي دموكراتيك در نپال،

سريﻼنكا ،بنگﻼدش و به طور خاص كشور افغانستان انجام داده است .براي مثال هند از سال ٢٠٠١
تا كنون مبلغي معادل  ١/٣ميليارد دﻻر به كشور افغانستان كمك كرده است ) Twining and

(Fontaine, 2011: 195

-ظﻬور چين  :از ديگر عوامل مﻬﻢ بين المللي كه در اتخاذ استراتژي مزبور از سوي هند در

سالﻬاي اخير موثر بوده است ،افزايش قدرت چين در ابعاد مختلف از جمله حوزه اقتصاد و
ماجراجويي هاي منطقه اي و بين المللي اين كشور است .سياست خارجي هند در سالﻬاي اخير به

طور سنتي تعديل نفوذ چين را مد نظر داشته و در اين راستا شركايي را در آسياي جنوب شرقي،
آسياي مركزي ،آفريقا ،آمريكاي ﻻتين و همين طور در سطح قدرتﻬاي بزرگ نظام بين الملل جستجو

مي كند )Yuan, 2007: 135؛ .(Ogden,2017:78

به طور كلي بايد عنوان كرد كه عوامل داخلي و بين المللي متعددي اتخاذ استراتژي جديد در
سياست خارجي هند را در سالﻬاي پس از پايان جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي

ضروري ساخته بود كه به مﻬﻢ ترين آنﻬا در دو بخش عوامل داخلي و بين المللي اشاره شد .اگر
چه الزامات اقتصادي هند در عصر وابستگي متقابل نيز از عوامل تاثير گذار در اين امر مي باشد ،اما

به نظر مي رسد تمامي اين موارد در ذيل تغيير نگرش و ذهنيت نخبگان جديد هند قابل تعريف
باشد .نمود عيني راهبرد مدنظر نخبگان هند در متنوع سازي روابط و همكاري چويي چندگانه را
مي توان در روابط آن با برخي كشورهامشاهده كرد.
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 -٣هند ونمودهاي عيني در همكاري جويي چندگانﻪ
همان طور كه در بخش نخست اين نوشتار اشاره شد ،كشور هند در سالﻬاي اخير ضمن در

پيش گرفتن استراتژي همكاري جويانه چندگانه و متنوع سازي روابط با اغلب كشورها از جمله
اياﻻت متحده آمريكا ،چين ،ژاپن ،آسياي جنوب شرقي ،ميانمار ،ويتنام و پاكستان وارد تعامل شده
است كه اين امر در اغلب موارد و درجﻬتي مخالف با نﻬروئيسﻢ و داراي مايه هاي قوي عملگرايانه

بوده است  .مﻼحظه مي شود كه هند نه تنﻬا همچنان روابط خود با كشورهاي جﻬان سوم را حفظ
كرده بلكه با كشورهاي غربي از جمله اياﻻت متحده آمريكا و چين نيز به عادي سازي روابط خود

پرداخته است .نكته شايان توجه آن كه اگرچه كشورهاي جﻬان سوم همچنان جايگاهي در سياست

خارجي هند اشغال كرده اند اما در سالﻬاي اخير نوعي جابجايي اولويت ها به وقوع پيوسته است،

به نحوي كه در برخي موارد هند روابط با قدرتﻬاي بزرگ را حتي به قيمت در حاشيه قرار گرفتن
كشورهاي جﻬان سوم به پيش برده است .بااين حال اين كشور در دوران حاكميت عملگرايي اﺻول

كلي راهبرد متنوع سازي روابط رامطمح نظر داشته و نمود آن در روابط متنوع اين كشور قابل

مشاهده است.
 -٣-١روابط هند و اياﻻت متحده آمريكا
روابط هند و آمريكا از زمان استقﻼل هند در  ١٩٤٧تا پايان جنگ سرد از پويايي خاﺻي
برخوردار نبود .در اين دوره روابط اين دو كشور متاثر از بلوك بندي هاي متصلب شرق و غرب و

نزديكي هند به شوروي از يك سو و قرار گرفتن هند در راس جنبشﻬاي ضد استعماري و جنبش

عدم تعﻬد از سوي ديگر فرﺻتي را براي نزديكي دو كشور باقي نمي گذاشت .اما چنان كه ذكر شد
پايان جنگ سرد و فروپاشي شوروي چونان نقطه عطفي بود كه هند و آمريكا در محاسبات

استراتژيك يكديگر نقش روز افزوني پيدا كردند؛ اگر چه نقش آمريكا از قوت بيشتري برخوردار

بوده است .فروپاشي شوروي باعث شد تا تكيه گاه سنتي هند در جﻬان)شوروي( از بين رفته و اين
كشور مجبور به تغيير در سياست خارجي خود گردد .همزمان باروي كار آمدن دولتﻬاي توسعه گرا
و اقتصاد محور شدن سياست هاي كﻼن ،هند تعريف نويني از روابط خود با غرب به ويژه اياﻻت

متحده ارائه و بر اساس آن سياست خارجي خود را تنظيﻢ كرد .بر اين اساس ،روابط با آمريكا پس
از پايان جنگ سرد به خصوص از اوايل هزاره جديد روند رو به رشدي را آغاز كرد؛ اگر چه اين
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روابط به هنگام آزمايش هسته اي هند موقتاً كند شد اما در اواخر دوره كلينتون سرعت گرفت و در

دوران بوش به اوج خود رسيد .امضاي قرار داد هسته اي در دوره دوم بوش روابط دو كشور را
وارد همكاريﻬاي استراتژيك كرد و اين روند در دوران رياست جمﻬوري اوباما و تاكيد مشترك بر

نقش نﻬادهاي بين المللي و پذيرش اهميت هند در عرﺻه بين المللي تقويت شد

) .(Schaffer,2010:67-79در همين راستا مﻬﻢ ترين حوزه هاي همكاري دو كشور عبارتند از:

-مساله هسته اي هند :پس از اينكه هند در سال  ١٩٩٨خود را همچون دولتي داراي

سﻼح هسته اي معرفي كرد ،دهلي نو به آرامي از تاكيد بر مفاهيمي چون برابري و عدالت
در ايجاد رژيﻢ هاي بين المللي پيرامون مسائل هسته اي در سياست خارجي خود فاﺻله
گرفت و بر نقش خود به مثابه يك دولت داراي سﻼح هسته اي اما »مسئول« تاكيد كرد.

اين امر به نوبه خود منجر به باز شدن باب مذاكره – اگرچه توام با اكراه – پيرامون موضوع

هسته اي در طي سالﻬاي  ٢٠٠٥-٢٠٠٨بين هند و اياﻻت متحده گرديد .براساس توافق
ﺻورت گرفته هند برنامه هسته اي نظامي و غيرنظامي خود را از يكديگر تفكيك نموده و

برنامه هاي نظامي خود را تحت نظارت بين المللي قرارداد ،و حمايت گسترده و قوي از

پيمان منع گسترش سﻼح هاي هسته اي را در ازاي دست يابي به بازارهاي تجاري هسته

اي در پيش گرفت .اين امر به مثابه ي نوعي گردش به راست و دور شدن از مواضع ضد

آمريكايي پيشين بود )(Mohan, 2010;141؛ چنانكه در اين راستا از نظر مقامات آمريكايي
دروني شدن ارزش هاي دموكراتيك در هند باتكيه بر مباني ﺻلح دموكراتيك مﻬمترين
عامل اعتمادبخش در روابط هسته اي با هند بود ) .(Hayes2009:980شايد بتوان مﻬﻢ ترين
اتفاق در روابط هند و اياﻻت متحده در دوره جديد را موافقت نامه هسته اي غيرنظامي
هند – آمريكا دانست .اين موافقتنامه در  ٢٧ژوئن سال  ٢٠٠٦بين مان موهان سينگ و جرج
بوش رئيس جمﻬور سابق آمريكا به امضا رسيد .بر اين اساس آمريكا امكان دستيابي هند
به فناوري هسته اي غيرنظامي و سوخت هسته اي در ازاي بازرسي آژانس بين المللي

انرژي اتمي از نيروگاه هاي هسته اي هند را فراهﻢ مي كند )سبحاني(٦٦٨ : ١٣٨٩ ،

-نظﻢ موجود بين المللي :از ديگر نشانه هاي مﻬﻢ كه نشان از تحول در سياست خارجي

هند و بﻬبود روابط با آمريكا مي باشد ،به رسميت شناختن نياز به دفاع از نظﻢ موجود بين
المللي عليرغﻢ ناعادﻻنه بودن و يا مغاير بودن با خواست گذشته اين كشور است كه اين
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امر خود را در راي مخالف هند عليه ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي به تناوب

نشان مي دهد ) .(Schaffer,2010:29حتي اين امر در داخل هند منجر به پاره اي انتقادات
شد ،مبني بر اينكه هند تحت فشار اياﻻت متحده آمريكا،استقﻼل عملي خود را خدشه دار

كرده است )(Hayes,2009:987

-ارزش هاي دموكراتيك :تاكيد بسيار زياد هند و اياﻻت متحده آمريكا در سالﻬاي اخير

بر ارزشﻬاي دموكراتيك شاهدي ديگر بر نزديكي مواضع اين دو كشور است .هند امروزه
خود را مترقي ترين دموكراسي بازار آزاد بويژه در جﻬان غير غربي معرفي مي كند و حتي
خواهان ايجاد »جامعه دموكراسي هاي در حال رشد« در منطقه آسياي جنوبي است .در

همين راستا نخست وزير سابق هند لبيرال دموكراسي را ناظﻢ طبيعي جامعه و نﻬادهاي

سياسي در جﻬان معاﺻر معرفي كرد ).(Twining and Fontaine , 2007 :195

-همكاري فراگير در درياها :از ديگر عﻼئﻢ تغيير رويكرد هند و اياﻻت متحده پيرامون

روابط با يكديگر همكاري استراتژيك دو كشور درباره درياهاي آزاد است .قرارداد مبادﻻت
دريايي بين دو كشور به طور آزمايشي در اواخر دهه  ١٩٨٠منعقد شد و از اوايل دهه ١٩٩٠

با اشتياق خاﺻي دنبال شد .اياﻻت متحده آمريكا ،پس از آزمايش هاي هسته اي دهلي نو،

قرارداد نظامي خود با هند را در ماه مي  ١٩٩٨به حالت تعليق در آورد ،اما اين امر در سال

 ٢٠٠١مجدداً به عنوان بخشي از استراتژي دولت بوش از سر گرفته شد (Mohan,

) . 2010:142همكاري هاي دو كشور در امور دريايي در دهه اول قرن  ٢١شامل؛ حمايت

نيروي دريايي هند از عمليات امريكا در افغانستان در سال  ٢٠٠٢و همكاري هند با توكيو
و واشنگتن در حادثه سونامي براي عمليات امداد رساني در اقيانوس هند در اواخر سال
 ٢٠٠٤مي باشد .همكاري در امور دريايي بخش عمده اي از توافق نامه همكاري هند –
اياﻻت متحده در ژوئن  ٢٠٠٥بود و در جريان بازديد جرج بوش از هند در مارس ٢٠٠٦

چﻬارچوب همكاري هاي امنيتي دو كشور در امور دريايي اعﻼم شد .همچنين هند در سال
 ٢٠٠٨نشستي پيرامون نيروي دريايي اقيانوس هند با حضور سران نيروي دريايي از
كشورهاي مختلف برگزار كرد .به طور كلي رويكرد هند در فاﺻله گيري از تاكيد گذشته
خود بر حاكميت ملي را مي توان در ذيل استراتژي دريايي كنوني اين كشور باعنوان »آزادي
استفاده از درياها« ) ( Freedom to Use the Seasمشاهد كرد ) National Research

ﻫنﺪ و امنيت ﻫمهجانبه در پرتو استراتژي ﻫمكاريجويي ﭼنﺪﮔانه
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 .(Council,2009:17عﻼوه بر حوزه هاي مورد اشاره كﻼن ،همكاري هاي هند وايﻼت

متحده را در برخي موضوعات ديگر همچون مساعدت به دموكراسي ،كمك هاي توسعه
اي ،اشتراك نظر درآزادي مطبوعات و اينترنت  ،نﻬادسازي در خاورميانه ،همكاري هاي

امنيتي در آسيا و اشتياق هند به مشاركت فعاﻻنه در موضوعات و مسائل جﻬاني
) (Twining and Fontaine, 2011:198-202حاكي از تاثير استراتژي همكاري جويي

چند گانه و متنوع سازي روابط در بﻬبود روابط اين كشور با اياﻻت متحده آمريكا است.

در نﻬايت بايد عنوان كرد كه هند و اياﻻت متحده آمريكا نسبت به روابط با يكديگر

بسيار محتاط عمل مي كنند كه كه اين امر تاحد بسياري ناشي از تجارب قبلي در هر دو
كشور نسبت به ديگري است.
 -٣-٢روابط هند و چين
بﻬبود روابط چين و هند از دهه  ١٩٩٠به اين سو از اهميت ويژه اي برخوردار است.در
حالي كه براي ساليان متوالي ناظران مسائل امنيتي در هند از چين به عنوان مﻬﻢ ترين چالش
استراتژيك دهلي نو ياد مي كردند و پيامدهاي جنگ  ١٩٦٢با چين نيز بر اين تفكرات سايه
انداخته بود ديدگاه سياست گذاران چيني نيز در قبال هند،تركيبي از بي اعتمادي و بدبيني
بود و بر همين مبنا ،هنگامي كه هند آزمايش هاي هسته اي خود در سال  ١٩٩٨را بر مبناي

تﻬديد چين توجيه كرد ،پكن به شدت بر آشفته شد .پس از انجام اين آزمايشات ،پكن نه

به دليل نفس عمل بلكه به دليل اين اظﻬارات خصمانه دهلي شديد ًا رنجيده خاطر شد
). (Yuan, 2007:132با اين وجود از دهه  ١٩٩٠به اين سو ،به ويژه در طول يك دهه

گذشته علي رغﻢ مسائل متعدد استراتژيك  ،اختﻼفات مرزي و رقابت اقتصادي روابط
سياسي ،اقتصادي و امنيتي بين اين دوكشور شاهد رشد روزافزوني بوده است.

قبل از انجام آزمايشات هسته اي هند و در سال  ١٩٩٣و همين طور در سال ،١٩٩٦

چين و هند دو موافقتنامه مﻬﻢ را در جﻬت كاهش منازعات و حفظ ﺻلح در امتداد خطوط
مرزي هيماليا امضا كردندو در همين راستا رهبر ارتش آزاديبخش خلق چين تنﻬا يك ماه

قبل از انجام اين آزمايشات به منظور توسعه روابط بين نيروهاي نظامي دو طرف از هند
ديدار كرد).(Haisheng, 1998:4
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علي رغﻢ اين كه چين به دنبال اظﻬارات مقامات هند پس از انجام آزمايشات هسته اي

به شوراي امنيت سازمان ملل شكايت كرد ،اما دو طرف به زودي اعﻼم كردند كه چين و
هند همديگر را همچون دشمن تلقي نكرده و به دنبال راه حلي براي پايان دادن به اختﻼفات
هستند ) .(Garver, 2001:879-880متعاقب اين اظﻬارات و ديدارهاي متعدد بين سران

دو كشور ،كار گروه مشترك ) (Joint Working Groupچين و هند جلسات معمول خود را

در آوريل  ١٩٩٩از سر گرفت.

در نوامبر  ٢٠٠١چين و هند براي اولين بار نقشه خطوط مرزي مورد اختﻼف را رد و

بدل كردند .به پيشنﻬاد رئيس جمﻬور چين -جيانگ زمين -و همتاي هندي اش در سپتامبر

 ٢٠٠١نخستين گردهمايي ديپلمات ها،محققان ،دانشمندان و ديگر اشخاص سرشناس دو
كشور در دهلي برگزار شد كه طي آن پيشنﻬاداتي در مورد چگونگي بﻬبود روابط دو جانبه

و موضوعات ديگر ارائه شد)(Yuan, 2007:133ودر همين راستا سفرهاي متعددي در
سطح سران بين دو كشور ﺻورت گرفت .ديدار نخست وزير هند از چين در ژوئن ٢٠٠٣

باعث شد تا دو طرف در بسياري از موضوعات دو جانبه ،منطقه اي و جﻬاني به اجماع

نظر برسند ). (Yuan,2007:135

در مورد اختﻼفات مرزي نيز دو كشور خواهان ايجاد چارچوبي براي توافقات اﺻولي

و تشكيل جلسات براي مذاكره پيرامون اين امر شدند .اين اقدام بازتاب اين واقعيت بود
كه رسيدن به سطح قابل قبولي از روابط دو جانبه نيازمند حل نﻬايي و رضايت بخش
اختﻼفات مرزي مي باشد).(Yuan, 2007:134

اين ديدار منجر به تقويت روابط تجاري دو جانبه بين چين و هند شد به طوري كه از
اين زمان به بعد روابط تجاري بين اين دو كشور ساﻻنه معادل  ٧/٦ميليارد دﻻر افزايش

يافت .روابط تجاري بين دو كشور از كمتر از  ٢٠٠ميليون دﻻر در اوايل دهه  ١٩٩٠به بيش
از  ٤١ميليارد دﻻر در سال  ٢٠١٠ارتقا يافته و اينك چين دومين شريك تجاري هند مي

باشد )سبحاني .(٦٧٠:١٣٨٩ ،همچنين دو كشور مواقفتنامه هاي زيادي را در بخشﻬاي
تكنولوژي ارتباطات ،مسافرت ،تجارت و سرمايه گذاري امضا كردند.

دو سال بعد در اوايل  ٢٠٠٥در پي ديدار ون جيابائو-نخست وزير چين -از هند دو

كشور با ﺻدور بيانيه اي روابط خود را به عنوان »همكاري استراتژيك و مشاركت براي

ﻫنﺪ و امنيت ﻫمهجانبه در پرتو استراتژي ﻫمكاريجويي ﭼنﺪﮔانه
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ﺻلح و رفاه« )( Strategic and Cooperative Partnership for Peace and Prosperity

توﺻيف كردند ) (people’s daily online,2005اين ديدارها پيامدهاي بسياري در حوزه
هاي مختلف به ارمغان آورد .متعاقب اين امر سطح تجارت بين دو كشور از  ١١٧ميليون

دﻻر در سال  ١٩٨٧به  ٢٥ميليارد دﻻر در سال  ٢٠٠٦افزايش يافت .در جوﻻي  ٢٠٠٦دو
كشور گذرگاه تاريخي ناداﻻ ) (Nathu Laرا كه از زمان جنگ بين دو كشور در ١٩٦٢

بسته شده بود ،به منظور افزايش سطح تجارت دو جانبه مجدداً بازگشايي كردند .(Yuan,

) 2007:134در طي سال هاي بعد از  ٢٠٠٦دو كشور چارچوبي را به منظور ارتقاي

مبادﻻت ميان وزارتخانه هاي دفاع و نيروهاي مسلح ،نشست هاي دفاعي ساﻻنه ،انجام
مانورهاي نظامي مشترك ،برنامه هاي آموزشي در زمينه هاي عمليات هاي شناسايي و

تجارت ،مبارزه با ترورسيﻢ و دزدي دريايي و ساز و كاري براي تبادل مقامات در جﻬت
انجام سفرهاي مطالعاتي و برگزاري سمينارها ايجاد كردند ).(Ogden,2017:101-106

مجموعه مطالب فوق حاكي از تغيير رويكرد سياست خارجي هند در قبال چين و بﻬبود

روابط دو كشور در سالﻬاي پس از دهه  ١٩٩٠و به طور مشخﺺ در طي يك دهه گذشته
است .اما نكته شايان توجه اين است كه اگر چه هر دو كشور در جﻬت بﻬبود روابط گام

برداشته اند اما در اين ميان بايد تﻼش هند در اين مسير را افزون تر در نظر گرفت چرا كه

»استراتژي هند به طورضمني همواره نياز به تعديل نفوذ چين در سطوح جﻬاني ،منطقه اي
و نيز در ميان همسايگان هند را« مدنظر داشته است ) .(Yuan, 2007:135از سوي ديگر
بايد اين نكته را نيز همواره مدنظر قرارداد كه دستيابي به ثبات در روابط بين چين و هند،

نيازمند مديريت هوشمندانه مثلث چين -پاكستان -هند است.
 -٣-٣روابط هند و پاكستان
اختﻼفات ديرينه هند و پاكستان كه باعث وقوع چندين جنگ بين دو كشور شده
است -از جمله اختﻼف بين دو كشور در قضيه كشمير از سال  ١٩٨٩به بعد -از يك سو،
و اهميت پاكستان به دليل روابط اين كشور با چين و اياﻻت متحده آمريكا و همين طور

پيشگامي اين كشور در بحث بنيادگرايي اسﻼمي و نگراني هند از اين مسئله از سوي ديگر،
باعث شده است تا روابط اين كشور باهند مستقل از ساير همسايگان شاهدي قوي بر تغيير
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ذهنيت ونگرش حاكﻢ بر سياست خارجي هند و اتخاذ استراتژي همكاري جويي چند گانه
و متنوع سازي روابط پس از پايان جنگ سرد و خصوﺻ ًا در يك دهه گذشته ،تلقي شود.

ﻼ ذكر شد كشور هند انجام آزمايشات هسته اي خود را نيز براساس
همان طور كه قب ً

اين ادعا كه چين از برنامه هسته اي پاكستان حمايت مي كند ،توجيه مي كرد و بسياري از
تحليلگران معتقدند كه دستيابي به روابط با ثبات بين هند و چين تاحد زيادي منوط به
مديريت روابط بين مثلت چين – هند و پاكستان مي باشد .از اين رو اقدام هند در بﻬبود

روابط با پاكستان در سالﻬاي اخير از سويي نشانگر تغيير رويكرد حاكﻢ بر سياست خارجي
اين كشور و از سوي ديگر نمايانگر اين امر مي باشد كه ضرورت هاي رشد اقتصادي و

آرزوي تبديل شدن به قدرتي جﻬاني هند را به سمت نوعي عملگرايي و در اين راستا بﻬبود

روابط خود با تمامي كشورها – حتي كشورهاي با پيشينه تخاﺻمي شديد – سوق داده
است.

روابط هند و پاكستان در سال هاي اخير دستخوش تغييرات اساسي شده است .حمله

سال  ١٩٩٩پاكستان به كشمير روابط را به شدت تيره ساخت .در واكنش به اين امر دولت

هند اقدام به بسيج تقريب ًا  ٢٠٠/٠٠٠سرباز نمود تا جايي كه امكان وقوع يك جنگ هسته
اي بين دو كشور در ﺻورت عدم انجام اقداماتي از سوي جامعه بين المللي دور از ذهن

نبود ) (Dormandg, 2007:120و همين امر دو طرف را ناگزير از انجام گفتگوهايي
نمود.اين گفتگوها اگرچه به نتايج اندكي منجر شد اما در نوع خود و با توجه به پيشينه

روابط دو كشور موفقيتﻬاي بزرگي را موجب شد .از جمله اين موفقيتﻬا كه موجب بﻬبود
روابط بين دو كشور گرديده است مي توان به توافق پيرامون برگزاري مسابقات كريكت
بين دو كشور ،ارتباطات نظامي وهمچنين راه اندازي گذرگاهﻬاي مرزي بين دو كشور كه

منجر به رفت و آمد اتوبوس و قطارها شده است ،اشاره كرد ) (Dormandg, 2007 :

.(120

بسياري در هند بر اين باورند كه از سال  ٢٠٠٧به بعد در بسياري از موضوعات همچون

اختﻼفات مرزي در منطقه كشمير پيشرفت هاي بسياري در روابط بين دو كشور هند و

پاكستان ﺻورت گرفته است .شايد در نگاه اول و در مقايسه با بﻬبود روابط بين هند و
آمريكا از يكسو و هند و چين از سوي ديگر ،توافقات و پيشرفت هاي ﺻورت گرفته در
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روابط هند و پاكستان بسيار جزئي و سطحي نگريسته شود اما بايد توجه داشت كه همين
ميزان بﻬبود روابط نيز بين دو كشوري كه بارها با يكديگر وارد جنگ شده اند نشان از

موفقيت هاي بزرگ و تغييرات اساسي در رويكرد دو كشور در سياست خارجي دارد كه

در اين بين به نظر مي رسد كه اتخاذ استراتژي جديد از جانب هند ،سﻬﻢ اساسي تري
را در بﻬبود روابط ايفا مي كند.
 -٣-٤روابط هند و ديگر همسايگان

در كنار بﻬبود روابط هند با چين ،اياﻻت متحده آمريكا و همين طور پاكستان ،شاهد
تﻼش هاي وسيعي در حوزه هاي متعدد از سوي اين كشور در جﻬت بﻬبود مناسبات در
كشورهاي همسايه خود اعﻢ از دور و نزديك مي باشيﻢ كه در ذيل تﻼش مي شود تا به

مﻬﻢ ترين اقدامات اين كشور در ايجاد محيطي امن در پيرامون خود اشاره شود .آنچه قبل
از ذكر اين اقدامات بايد مورد توجه اين است كه تمامي اين تﻼش ها نشئت گرفته از

تمايل هند براي ايفاي نقش جﻬاني و قائل بودن نوعي مسئوليت در زمينه هنجارسازي و

بسط و توسعه دموكراسي براي خود مي باشد .هند امروزه خود را مترقي ترين دموكراسي
بازار آزاد معرفي مي كند و از سوي ديگر با توجه به اينكه خود را همچون اياﻻت متحده

كشوري منحصر به فرد مي داند كه توانسته است تنوعي از اقوام و گروه ها را در خود
جاي دهد ،خواهان ايفاي نقشي فعال در عرﺻه جﻬاني ،منطقه اي و در كشورهاي همسايه
خود مي باشد و تمامي اين موارد را بايد در چارچوب تغيير ذهنيت و نگرش حاكﻢ بر

نخبگان و سياست خارجي اين كشور و نيز اتخاذ استراتژي جديد فوق الذكر مورد مﻼحظه
قرار داد.

در اين راستا هند براي ايجاد و تقويت نﻬادهاي دموكراتيك در كشورهاي نپال،

سريﻼنكا ،بنگﻼدش ،ميانمار ،ويتنام و به ويژه افغانستان تﻼش هاي مضاعفي انجام داده
است .هند چﻬارمين كشور اهدا كننده كمك به افغانستان بوده است به طوري كه از سال
 ٢٠٠١تاكنون بالغ بر  ١/٣ميليارد دﻻر به اين كشور كمك كرده است .عﻼوه بر اين امر هند

در امر آموزش شﻬروندان افغان ،ساخت پارلمان افغانستان ،ايجاد زير ساخت هاي اين
كشور و حمايت از برگزاري انتخابات در اين كشور سرمايه گذاري كرده است (Twining
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) .and Fontaine , 2011:195,از سوي ديگر اگرچه هند عﻼقمند نيست كه در همسايگي
اش كشور هسته اي ديگري وجود داشته باشد اما با اين وجود طرز رفتار اين كشور در

قبال برخي كشورها همچون ايران بسيار متفاوت از آمريكا مي باشد .اگرچه هند بارها عليه
ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي راي داده است اما وجود مولفه هايي چون مجاورت

جغرافيايي ،پيوندهاي تمدني ،تجاري و انرژي باعث شده است تا هند مخالفت خود را با
تحريﻢ هاي بين المللي عليه ايران ﺻريح ًا اعﻼم كند.از سوي ديگر هند كمك هاي

متعددي را عﻼوه بر افغانستان به كشورهايي چون پاكستان در زلزله سال  ٢٠٠٥و در
سونامي سال  ٢٠٠٤به كشورهايي آسيايي انجام داده است )(Dormandy, 2007:119

دهلي نو همچنان به بﻬبود روابط خود با تمامي همسايگانش از بزرگ و كوچك ادامه مي
دهد .هند در كنار اياﻻت متحده آمريكا در سال  ٢٠٠٥در جﻬت برقراري دموكراسي در
نپال اقدام كرد و همين طور تﻼش هايي نيز به منظور حفظ ﺻلح در سريﻼنكا انجام داده
است.

همان طور كه قبﻼً ذكر شد تمامي اين موارد را مي توان در راستاي تغيير رويكرد حاكﻢ

بر سياست خارجي اين كشور و تﻼش براي ايفاي نقشي فعال همچون يك قدرت جﻬاني
در نظام بين الملل ،تفسير كرد.
 -٤نتيجﻪ
با پايان يافتن جنگ سرد و فروپاشي شوروي ،تحوﻻت و دگرگوني هاي عمده اي در

عرﺻه هاي مختلف سياسي ،اقتصادي و فرهنگي به وقوع پيوست و شرايطي را به وجود
آورد كه كشورها نيز متناسب با اين تحوﻻت محيطي و ورودي هاي نوين آن از يكسو و
الزامات و ضرورت هاي داخلي جوامع خود از سوي ديگر رويكردهاي جديد را در عرﺻه

سياست خارجي طراحي و تعقيب نمايند .اگر در عصر جنگ سرد داشتن مواضع
ايدئولوژيك و متصلب و حفظ بقا و موجوديت سرزميني براي كشورها حائز اهميت فراوان

بود ،در دوران جديد ساختار نظام بين الملل و ضرورت هاي اقتصادي و ايفاي نقش فعال
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در موضوعات و حوزه هاي مختلف ،كشورها را واداشت تا درك و شناخت قبلي خود را
مورد بازبيني قرار داده و آن را تعديل و حتي در مواردي متحول كنند.

در همين راستا ،در دوران بعد از جنگ سرد سياست خارجي هند شاهد تغييرات عمده

و دور شدن از مواضع ايدئولوژيك و راديكال پيشين اين كشور است .اگر در دوران پيشين
هندوستان خود را پيشگام كشورهاي جﻬان سوم در مبارزه با امپرياليسﻢ و استعمار معرفي
مي نمود و تﻼش داشت تا با ايجاد يكپارچگي در ميان كشورهاي جﻬان سوم از طريق نقد
و تغيير نظام بين الملل به مقابله با زياده خواهي هاي قدرتﻬاي بزرگ بپردازد در دوران

جديد همزمان با حاكميت نخبگان جديد بر اين كشور و الزامات اقتصاد در حال رشد
خود ،با در پيش گرفتن استراتژي همكاري جويي چند گانه و تنوع بخشي به روابط خود
با ديگر كشورها ،عملگرايي و حاكميت منافع ملي را در سياست خارجي خود محور قرار

دهد .در راستاي اين تغييرات ،اين كشور تﻼش نمود تا ضمن حفظ پيوند خود با كشورهاي

جﻬان سومي و در حال توسعه ،همزمان با جﻬان غرب و در راس آنﻬا آمريكا به عادي

سازي روابط خود پرداخته و حتي به تشريك مساعي با اين كشور در موضوعات و حوزه
هاي مختلف بپردازد.

عﻼوه بر اين هند با اتخاذ اين استراتژي به روابط خود با چين ،پاكستان و ساير

همسايگانش اعﻢ از كوچك و بزرگ و دور يا نزديك نيز بﻬبود بخشيد تا از اين طريق
ضمن ايجاد محيطي امن در پيرامون خود و همين طور تعديل قدرت جﻬاني و منطقه اي

چين ،بستر مساعدي را نيز براي رشد اقتصادي و رفاه شﻬروندان خود فراهﻢ آورد .شايد
در نگاه اول اين استراتژي توام با نوعي تناقض جلوه نمايد ،اما بررسي عميق آن نشان مي
دهد كه اين رويكرد جديد به مثابه ي نوعي جا به جايي اولويتﻬا براي هند است .به گونه
اي كه اگر در دوران پيش از فروپاشي شوروي اين كشور اولويت خود را در همبستگي با

جﻬان سوم معرفي مي كرد اما در دوران جديد اولويت خود را به نوعي در همراهي با
قدرتﻬاي بزرگي چون آمريكا و چين و ايفاي نقش در موضوعات و حوزه هاي مختلف
جستجو مي كند .از سوي ديگر اين تغيير رويكرد را نبايد به معناي قطع روابط هند با

كشورهاي جﻬان سوم و در حال توسعه دانست ،بالعكس مواردي چون مخالفت با تحريﻢ
هاي بين المللي عليه ج  .ا .ا و روابط اقتصادي گسترده با آفريقا و تﻼش براي نﻬادسازي
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در كشورهايي چون افغانستان ،برمه ،ويتنام ،بنگﻼدش نشان مي دهد كه اين كشور منافع
ملي خود را در همراهي با هر دو اردوگاه )كشورهاي جﻬان غرب و جﻬان سوم( اما با تغيير

اولويت از يكي به سمت ديگري جستجو مي كند .در عين حال بايد توجه داشت كه
موفقيت اين رويكرد در سياست خارجي هند تا حد زيادي وابسته به حل منازعات مرزي

خود با چين و پاكستان ،متقاعد سازي آمريكا مبني بر اينكه هند كشوري »ذينفع اما مسئول«

در عرﺻه بين المللي و نيز مديريت ظريف و هوشمندانه مثلث هند – چين – پاكستان
است.
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