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  اره به دامان امپریالیسم بازگشته است؟آیا هند دگرب
 ∗محمد سمیعی

  استادیار گروه مطالعات هند، دانشگاه تهران

  چکیده
پس از دوران جنگ سرد هند با چرخشی عمده در سیاسـت خـارجی خـود از یـک کشـور مبـارز بـا        

و بیش در کنار عوامل سیاسی، وجود عوامل اقتصادي . امپریالیسم به کشوري نزدیک به غرب تبدیل شد
در اینکه ایـن تغییـر جهـت در سیاسـت     . شدن نقش بسیار مهمی در این چرخش داشت از همه جهانی

خارجی در مجموع در جهت منافع بلندمدت هند خواهد بود یا نه و اینکه اصوالً چـرا چنـین تحـولی    
اي مختلـف،  این مقالـه ضـمن پـرداختن بـه آر    . اند اتفاق افتاده تحلیلگران نظرات متفاوتی را بیان کرده

کند که هند عالوه بر رونق اقتصادي که بیش از هر چیز دیگر در این چرخش به دنبـال   گیري می نتیجه
آن بوده، در سیاست خارجی خود به راهبردي کالن و محوري نیاز دارد و براي تبـدیل شـدن بـه یـک     

تـأثیرات بلندمـدت   نگـاهی هـم بـه     هاي زودبازده، نـیم  قدرت بزرگ جهانی باید در کنار اتخاذ سیاست
هـاي آن در ایـن    ها و ناکامی در هر صورت راه جدید هند و کامیابی. سیاست خارجی خود داشته باشد

  .تواند تجربه خوبی براي سیاست خارجی ایران باشد مسیر می
شدن، سیاست خارجی هنـد، روابـط هنـد و ایـران،      روابط هند و امریکا، هند و جهانی: واژگان کلیدي
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  مقدمه
ترین مبـارزان ضـد اسـتعمار بـود و از رهبـران       کشور هند که در قرن بیستم از شاخص

شـد، در دوران پـس از جنـگ سـرد بـا       هاي ضد غرب در جهان محسـوب مـی   جنبش
رفتـه بـه سـمت غـرب      اي در سیاست خارجی خود رفتـه  چرخشی صد و هشتاد درجه
ا در منطقه جنوب آسـیا و اقیـانوس هنـد    پیمانان مهم امریک متمایل شد و به یکی از هم

این چرخش ناگهانی پس از دوران جنـگ سـرد در بسـیاري از کشـورهاي     . تبدیل شد
یک از آنان جایگاه هند را  بلوك شرق و همچنین کشورهاي غیر متعهد رخ داد ولی هیچ

ــرب  ــدئولوژي غ ــق ای ــتند  در عم ــتیزي نداش ــد در   . س ــرخش هن ــل چ ــین دلی ــه هم ب
  . اند انی، براي ناظران سیاسی جالب بوده و در پی تحلیل آن برآمدههاي جه گیري موضع

برخی ناظران معتقدند مردم هنـد تنهـا پـس از گذشـت دو نسـل، شـعارهاي انقالبـی        
اند و نخبگان هنـدي کـه زبـان انگلیسـی      را فراموش کرده جواهر لعل نهروو  ماهاتما گاندي

شـدن نخسـتین قربانیـان     در عصر جهـانی  را به عنوان زبان آکادمیک خود حفظ کرده بودند،
مانـده از   گویا به دلیل عناصر اجتماعی و فرهنگـیِ بـاقی  . استعمار نوین فرهنگی غرب شدند
ایـن  . هـاي گفتمـان سـلطه نـوین غـرب بودنـد       ترین طعمه دروان استعمار بریتانیا، آنان ساده

وران اسـتعمار از یـاد   هاي خود را در د ناظران معتقدند نسل جدید طبقه متوسط هند مصیبت
  . برده و این بار ناآگاهانه گرفتار سلطه غرب به شکل نرم شده است

از سوي دیگر، برخـی تحلیلگـران معتقدنـد اتفاقـاً نخبگـان سیاسـی هنـد بسـیار         
اند و با استفاده از تجربیات موفق دیگـر   هوشمندانه اوضاع جدید جهانی را تحلیل کرده

سیا و همچنین با استفاده از تجربه چین و ژاپن، راه کشورهاي مستقل در جنوب شرقی آ
در حقیقـت چـرخش   . اند درستی تشخیص داده یکم را به و صحیح توسعه در قرن بیست

اش مبتنـی   هند به سمت یک اقتصاد آزاد و موضع جدید آن کشور در سیاست خـارجی 
لیلگران برخی از این گروه تح. هاي روز سیاست جهانی است بر درك صحیح از واقعیت

معتقدند هند با نزدیک شدن به امریکا و اروپا و با آگاهی کامل از منـافع خـود، رؤیـاي    
پروراند و نزدیک شدن به امریکـا هرگـز    ابرقدرت شدن در چند دهه آینده را در سر می
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  . به معناي تن دادن به استعمار نوین نیست
مختلـف بـراي    تحلیل شرایط جدید و بررسی هریک از این دو نظریـه از جهـات  

نخست آنکه هند یکـی از شـرکاي مهـم تجـاري     . جمهوري اسالمی ایران اهمیت دارد
گیري سیاست خارجی آن کشـور   هاي با نفوذ در منطقه است و جهت ایران و از قدرت

هـاي هنـد در رأي    گیري دوم آنکه تغییر موضع. به طور مستقیم در منافع ایران تأثیر دارد
در  2005صدایی هند با امریکا از سـال   لمللی تأثیر داشته و هما آن کشور در مجامع بین

اي از اهمیت موضع این قدرت بزرگ جهانی براي  ها علیه ایران، تنها نمونه اعمال تحریم
کشور ماست؛ باالخره اینکه تحلیل چگونگی درك هند از اوضاع جهانی به عنوان یـک  

کنندگان سیاست خارجی  براي ترسیمبازیگر مهم و باتجربۀ سیاست جهانی شاید بتواند 
در این مقاله ابتدا نگـاهی اجمـالی بـه سـیر تـاریخی سیاسـت       . کشور ما نیز مفید باشد

اندازیم و سپس با بررسی علـل چـرخش    خارجی هند از دوران استقالل تا به امروز می
هند به سمت امریکا، نظرات هر دو دسته از تحلیلگران موافق و مخالف را بـه صـورت   

بینانه اسـت و در    در پایان خواهیم دید که کدام تحلیل بیشتر واقع. کنیم ادانه تحلیل مینق
  حقیقت سیاست هند در عرصه جهانی بر چه اساسی استوار بوده است؟

  یافته هند تازه استقالل
وزیر هند، معمار اصلی سیاسـت خـارجی هنـد تـازه      ، نخستین نخستجواهر لعل نهرو

طـور   او که قهرمان پیروز میدان نبرد با استعمار بود، تالش کرد همـان  .یافته بود استقالل
که کشور خود را از یوغ امپراتوري انگلستان نجات داده بـود، نظـام جهـانی را نیـز بـه      

با چنین طرز تفکري بود که او به مبارزة سختی علیه . سمت عدالت و برابري سوق دهد
و در راسـتاي خلـع سـالح     1دنیا پرداخت جاي هاي باقیمانده استعماري در جاي قدرت

                                                             
توان در پیوستن هند به جامعه  نمونه آن را می. دهد که چندان مبارز تندرویی نبوده است عملکرد نهرو نشان می. 1

که همگی روزگاري مستعمره انگلیس بوده ولی حاضر بودند تحت نظارت همـان  دید المنافع  کشورهاي مشترك
کرد که باید  این اقدام او با انتقاد بسیاري همراه شد اما او همواره تأکید می .را تشکیل دهند يمتحد ۀکشور، جامع

  . کرداز تندروي پرهیز 
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خواسـت   او هرگز نمـی . جهانی و همچنین براي تقسیم بهتر منابع جهانی، همت گمارد
شدن پیش رود و از این بیم داشت که منابع محدود اقتصـادي   کشورش به سمت نظامی

  1.ها شود هند صرف مسابقات تسلیحاتی بین ابر قدرت
هند عضو فعالی براي سازمان ملل متحد باشد کـه   در این راستا نهرو تالش کرد تا

تازگی تأسیس شده بـود، و نقـش فعـالی را در گسـترش صـلح جهـانی        در آن زمان به
او تالش کرد در جنگ کره به عنوان میانجی نقش ایفـا کنـد؛ سـپس بـه     . دار شود عهده
یون کمیسـ طرف نگاه داشتن الئوس کمک کرد و به همراه لهستان و کانادا عضـویت   بی

در ویتنام را پذیرفت و باالخره به صورت فعال در کنترل اوضاع کنگو  المللی کنترل بین
نهـرو کـه مخـالف سرسـخت     . پس از ترك قواي استعمارگران، نقش اساسی ایفا کـرد 

اي را به مجمع عمومی ارائه کرد که  قطعنامه 1953هاي اتمی بود در سال  گسترش سالح
  . ي اتمی شده بودها خواستار توقف آزمایش سالح

او . الملل همخوان نبود هاي سیاست بین هاي متعالی نهرو چندان با واقعیت ولی ایده
را در مـورد تهدیـد نظـامی از طـرف همسـایه       2سردار پتـال که اخطارهاي معاون خود 

 1962قدرتمند شمالی خود، جمهوري خلق چین، نادیده گرفته بـود، بـاالخره در سـال    
این تجربه تلـخ موجـب شکسـت    . شدت لطمه خورد از چین بهطی شکستی مفتضحانه 

مدار و هم بـه عنـوان یـک مکتـب فکـري در سیاسـت        نهرو هم به عنوان یک سیاست
از آن زمان بود که هند، حرکت به سمت یک سیاست خارجی مبتنـی  . خارجی هند شد

  ). Ganguly, 2010(هایش را پیش گرفت  بر منافع خود و نه صرفاً مبتنی بر آرمان
پیروي هند از سیاست عدم تعهد در دوران جنگ سرد ظاهراً بـه معنـاي اسـتقالل    

کرد رهبري  در آن دوران هند تالش می. گیري در سیاست خارجی آن کشور بود تصمیم
یافته را در عرصه جهـانی بـه عهـده بگیـرد و بـدون توجـه بـه         کشورهاي تازه استقالل

ع کشورهاي غیرصنعتی و فقیر پاسـداري کنـد؛   ها از مناف معادالت قدرت میان ابرقدرت

                                                             
  .(Cohen, 1991) :ك.ردرباره نظر نهرو در مورد انباشت تسلیحات . 1

2. Deputy Prime Minister, Sardar Vallabhbhai Patel 



 53     سم بازگشته است؟یالیدامان امپربه  دگربارها هند یآ

البته عملکرد هند در واقعیت قدري متفاوت بود؛ در عمل گرچـه بـا صـدایی رسـا بـه      
پرداخت ولی وقتی نوبـت نقـد شـوروي     هاي امپریالیستی امریکا می مخالفت با سیاست

بـه   کرد، شاید به این دلیل که اتحاد جمـاهیر شـوروي   شد، قدري با احتیاط عمل می می
اي کـه   کرد یا شاید سابقه منفی تر با کشورهاي جهان سوم عمل می ظاهر قدري همدالنه

زمینه فکري آن کشور را بیشتر ضد غربی  هند از استعمارگران انگلوساکسون داشت پیش
در نتیجه هند چندان مایـل  . و ضد کاپیتالیستی کرده بود تا ضد شرقی و ضد کمونیستی

. هاي پس از آن، اشغال افغانسـتان نبـود   کسلواکی و در دههبه نقد شوروي در اشغال چ
همچنین هند از عضویت کوبا در جنبش عدم تعهد طرفداري کرد، گرچـه روشـن بـود    

؛ (Ganguly, 2004)گرفـت   کوبا در عرصه سیاست جهانی آشکارا در بلوك شرق قرار مـی 
وي در شوراي حق وتوي شور. این طرفداري هند از بلوك شرق بدون عوض نبودالبته 

المللی هند با دو همسایۀ پر دردسرش یعنـی   توانست در منازعات بین امنیت همواره می
  . چین و پاکستان به کمک هند بیاید

زمینه مبارزات ضد استعماري او و هم  هاي اقتصادي نهرو نیز باید در پیش سیاست
ده که هند تـازه  بسیار طبیعی بو. وزیري او تحلیل شود در شرایط تاریخی دوران نخست

هاي استعمارگر حساسـیت   یافته، بیش از هر چیز به نفوذ اقتصادي مجدد دولت استقالل
هـاي   نشان دهد زیرا اصوالً آغاز تاریخ استعمار در هند با نفوذ و قدرت گرفتن شـرکت 

تنها با در نظـر  . همراه بود 1تر کمپانی انگلیسی هند شرقی اقتصادي غربی و از همه مهم
توان درك کرد چرا نهرو مانند گاندي سیاست خودکفـایی   ن نکته است که میگرفتن ای

از طرف دیگر با اینکه نهرو . ترین اصل اقتصادي خود برگزید اقتصادي را به عنوان مهم
از نظر خط مشی اقتصادي کمونیست نبود ولی با توجه به جمعیـت فقیـر هندوسـتان و    

بریتانیـایی،   لیسمیز به دلیل نفوذ تفکر سوسیازمینه فکري مبارزان در آن روزگار و ن پیش
اي پیـروي از مـدیریت مرکـزي     ـ و تـا انـدازه    لیسـم هند گرایش جدي به سوي سوسیا

هـا بـراي هنـد یـک      هـا و سیاسـت   اقتصاد در شوروي پیدا کرد و ترکیب ایـن نگـرش  
                                                             
1. East India Company 
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ع کـردن صـنایع و منـ    ملـی . بروکراسی پیچیده و بازار محدود و بسته را به ارمغان آورد
تـر از همـه لـزوم     هاي سنگین براي بسـیاري از کاالهـا و مهـم    واردات و یا وضع تعرفه

براي هرگونه فعالیت صنعتی و تجاري که در مجموع یـک نظـام    1»راج«مجوز دریافت 
در هند دوران جنگ سـرد،  . ها بود داد، دستاورد آن سیاست اقتصادي ناکارآ را شکل می

اندازي و گسترش خود نیاز به کسب مجـوز   تی براي راهتنها یک بنگاه تجاري یا صنع نه
شـد و   از دولت داشت بلکه وقتی آن بنگاه یا کارخانه به دالیـل اقتصـادي ضـررده مـی    

خواست تعطیل شود، براي تعطیلی نیز به مجوز ویژه نیاز داشت و براي امکان ادامـه   می
اگـر  . کرد ه دریافت میحیات در مدت زمان از تقاضا تا تصویب تعطیلی، از دولت یاران

بر فرض، مالک یک کارخانۀ در شرُف ورشکستگی از ترس ضررِ بیشتر، منتظر مراحـل  
شد و برخی تجهیزات کارخانۀ خـود را نیـز بـه صـورت      ماند و متواري می قانونی نمی

نمود، باز دولـت موظـف بـود از محـل      کرد و پنهان می غیرقانونی از کارخانه خارج می
المقـدور آن کارخانـه، اگرچـه بـه      قوق کارگران را تأمین کند تا حتیبودجه عمومی، ح

براي ما در این زمانه پرواضح است که چنان . صورت ناقص، به خدمات خود ادامه دهد
اي، چه پیامدهاي تلخی را در پی دارد و واقعیت هم جز این نبود،  هاي اقتصادي سیاست

نـرخ  رشد پایین اقتصاد هند به طعنـه بـه    تا آنجا که در عرف اقتصادي آن زمان، از نرخ
  . شد تعبیر می 2رشد هندو

  چهار دهه پس از استقالل
در اواخر دوران جنگ سرد، هنگامی که رهبران هند رشد اقتصادي خود را با کشورهاي 

کردنـد   کنگ و مالزي مقایسه مـی  دیگر آسیایی مانند تایوان، کره جنوبی، سنگاپور، هنگ
. ي اقتصادي نهرو نتایج چندان مسـاعدي در بـر نداشـته اسـت    ها متوجه شدند سیاست

گـذاري   کشورهاي آسیایی دیگر با آزادسـازي اقتصـاد و فـراهم آوردن امکـان سـرمایه     
خارجی توانسته بودند رشد اقتصادي باالیی را به دست آورند ولی هند با سیستم بسـتۀ  
                                                             
1. License Raj 

2. Hindu Rate of Growth 
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د کـه راجیـو گانـدي بـه     این بـو . اقتصادي خود، نتایج مطلوبی را به دست نیاورده بود
هـاي   صورت محدود سیاست آزادسازي اقتصاد را پیش گرفت و بـا کـم کـردن تعرفـه    

هـا طبیعتـاً هنـد را بـا      اي درهاي واردات را باز کرد؛ البته این سیاسـت  گمرکی تا اندازه
  . کسري بودجه و استقراض خارجی مواجه ساخت

ولـت در هنـد بـه قـدرت     ترور شـد ابتـدا دو د   1989در سال  راجیو گانديوقتی 
قدرت  1991در سال  1ها رائو ناراسیمرسیدند که عمرشان کوتاه بود تا آنکه دولت آقاي 

وضعیت نابسامان اقتصادي و قروض خارجی که این دولت به ارث . را به دست گرفت
تر  برده بود، در کنار عواقب اقتصادي جنگ نخست امریکا علیه عراق که هم باعث گران

فت و نیز اخراج جمع وسیعی از کارکنـان هنـدي در کشـورهاي حاشـیه     شدن قیمت ن
خلیج فارس شده بود، همچنین بحران ارزي هند در همان سال، همه دست به دست هم 

 2ویـژه وزیـر اقتصـاد وقـت آقـاي مانموهـان سـینگ        دادند تا دولـت آقـاي رائـو و بـه    
مجبور ) آکسفورد استآموختۀ دانشگاه  وزیر فعلی هند که یک اقتصاددان دانش نخست(

تحت ایـن فشـارهاي    3.هاي اقتصادي آن کشور شوند به تجدید نظر اساسی در سیاست
شدید، دولت هند با تجدید نظري اساسی در سیاست اقتصادي خود، مسیر اقتصاد باز را 

هـاي بانـک جهـانی و     به رغم مخالفت داخلی بسیار، و در جهـت توصـیه  . پیش گرفت
اي کاهش  دولت هند عوارض گمرکی را به اندازه قابل مالحظه المللی پول، صندوق بین

وپاگیر حاکم بر صنعت و تجارت را تقلیل داد، یارانه بخش  داد، قوانین و مقررات دست
اتفاقاً . تر اینکه تالش کرد بدنه دولت را کوچک کند کشاورزي را کم کرد و از همه مهم

 را به صورت محسوسی افـزایش داد  خوبی جواب داد و رشد اقتصادي هند این مسیر به
)Walter, 2001 .( طبیعتاً سیاست درهاي باز در اقتصاد، در سیاست خارجی نیز تأثیر مهمی

بر جاي گذاشت و هند به جاي اینکه راه نهرو را در انتقاد از کشورهاي ثروتمند ادامـه  
                                                             
1. Narasimha Rao 
2. Manmohan Singh 

هاي هند ایجاد  هاي بحران مالی هند در آن زمان و تغییراتی که آن بحران در سیاست براي آشنایی بیشتر با ریشه. 3
 ).Nayar, 2003(به  :ك.رکرد 
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  . گذاري آنان پرداخت دهد، به جلب نظر و سرمایه
وقتـی  . تغییرات سیاست جهانی را نیز نباید نادیده گرفـت  در کنار عامل اقتصادي،

پارادایم جنگ سرد پایان پذیرفت و جهان از حالت دوقطبی خارج شد، طبیعی بود کـه  
هنـد کـه بـر اسـاس     . رهبران کشورها به تجدید نظر در سیاست خارجی خود بپردازند

تثنی نبـود و بایـد   ابتکار نهرو پیشگام در نهضت عدم تعهد بود نیـز از ایـن قاعـده مسـ    
اصـوالً فلسـفه عـدم    . کرد جایگاه و موقعیت خود را در نظام نوین جهانی بازتعریف می

تعهد در نظام دو قطبی تعریف شده بود و در جهانی با یک ابرقدرت، کارایی خود را تا 
همچنین هند دیگـر از حـق وتـوي شـوروي در شـوراي      . حد زیادي از دست داده بود

محروم شده بود و طبعاً در عرصه دیپلماسـی در مقابـل دو همسـایه    امنیت سازمان ملل 
خود چین و پاکستان که یکی حق وتو داشت و دیگـري متحـد نزدیـک امریکـا بـود و      

اینجـا  . توانست در صورت لزوم از حق وتوي امریکا استفاده کند، تضعیف شده بود می
بران آن کشور را تشـویق  بود که منافع اقتصادي هند و سیاست درهاي باز اقتصادي، ره

کرد تا در سیاست خارجی خود به طور عام و در رابطه با امریکا به طور خاص تجدید 
نخستین نشانۀ گسـترش در روابـط هنـد و امریکـا افـزایش حجـم مبـادالت        . نظر کنند

بـود و   95میلیارد در سال  02/9به  90میلیارد دالر در سال  68/5اقتصادي دو کشور از 
میلیارد دالر  873/48حجم مبادالت به  2010ا جایی ادامه یافت که در سال این شتاب ت

   1.رسید
نشانه دیگر تغییر در نگرش سیاست خارجی هنـد و تمایـل آن بـه سـمت غـرب،      

در راسـتاي مبـارزه بـا اسـتعمار و     . تجدید نظر اساسی نسبت به رابطه با اسـرائیل بـود  
د هند به صورت سنتی روابط خوبی طرفداري از کشورهاي جنوب، در دوران جنگ سر

با اسرائیل نداشت؛ البته نباید از نظر دور داشت که اقلیت مسـلمان هنـد نیـز در اتخـاذ     
در اوایل دهه هفتاد میالدي، هنـد  . تأثیر نبود سیاست روابط سرد آن کشور با اسرائیل بی

وپـک بـر ضـد    در طول مبارزه نفتی اعراب با غرب در کنار آنان بود و از تحریم نفتی ا
                                                             
1. http: //www.census.gov/foreign-trade/balance/c5330. html#1990 [accessed 01/08/2011]  
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گیـري   غرب استقبال کرده بود، و البته متعاقباً به علت گران شـدن نفـت از ایـن موضـع    
همچنین هند در زمره کشورهایی بـود کـه در   ). Ganguly, 2004(سیاسی متضرر شده بود 

مجمع عمومی سازمان ملل بر ضد صهیونیسم، مبنی  3379به اعالمیه شماره  1975سال 
دپرستی است، رأي مثبت داده بود، ولی همین هند در چرخشـی  بر اینکه صهیونیسم نژا
مجمع عمومی در لغو قطعنامه قبلی دفاع  86/46از قطعنامه  1991عجیب در اواخر سال 

اي بـا اسـرائیل برقـرار کـرد و از آن      هند همچنین روابط سیاسی و تجاري گسترده. کرد
ترین شرکاي تجـاري   یکی از مهمویژه در زمینه واردات سالح، اسرائیل  دوران تاکنون به

  . آید هند به حساب می
اي که در این بین به صورت جـدي   به رغم شتاب نزدیکی هند و امریکا، تنها نکته

معاهده منع جـامع  هند درباره  90در دهه . اي هند بود کرد تمایالت هسته مانع ایجاد می
. درنیامـد  NPTبه عضویت  نوا نبود و هاي امریکا هم چندان با سیاست 1اي آزمایش هسته

اوج سـردي روابـط بـین دو     2»پوخران دوم«اي  آزمایش هسته 1998در نهایت در سال 
هایی از جانب امریکا علیه هند، روابط اقتصـادي   کشور بود، گرچه به رغم وضع تحریم

  3.دو کشور به شهادت آمار موجود، رشد فزاینده خود را حفظ کرد
بـه جنـوب آسـیا     2000در سـال   کلینتونند سفر تحلیلگران سیاست جهانی معتقد

اي ایجاد شـده بـود، ذوب    هاي روابط دو کشور را که بعد از آزمایش هسته توانست یخ
در ایـن سـفر، کلینتـون شـش روز در هنـد توقـف داشـت و ایـن دو کشـور کـه           . کند

ن هاي دنیا بودند، سرآغاز روابط گرم هنـد و امریکـا را بـراي قـر     ترین دموکراسی بزرگ
وزیر وقت هند  نخست واجپاییسفر کلینتون شش ماه بعد با سفر . یکم رقم زدند و بیست

در آن سفر واجپایی امریکا را بر اساس مشترکات بسـیار ایـن   . به واشنگتن پیگیري شد
  . هند نامید» پیمان طبیعی هم«دو دموکراسی، 

دولت . یکا بودنقطه عطف دیگري در روابط هند و امر 2001وقایع یازدهم سپتامبر 
                                                             
1. Comprehensive Nuclear-test-ban Treaty 
2. Pokhran II 

3. http: //www.census.gov/foreign-trade/balance/c5330.html#1998 [accessed 01/09/2011] 
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هاي نظامی آن کشور را براي عملیـات   هند بدون وقفه پیشنهاد هرگونه استفاده از پایگاه
سـپتامبر   22جمهوري امریکـا نیـز در    ، رئیسجورج بوش. ضد تروریستی به امریکا داد

هایی را صادر کرد که در پی آزمایش اتمی پوخران دوم  ، دستور لغو تمامی تحریم2001
یکم هند بیش از هر چیـز دیگـر    و در دهه نخست قرن بیست. شد عمال میبر ضد هند ا

اي، فناوري  آمیز از انرژي هسته مایل بود که از امریکا در سه زمینۀ فناوري استفاده صلح
امریکا نیـز کـه در آن دوران   . هاي برتر استفاده کند فضایی غیرنظامی، و واردات فناوري
با تروریسم را سرلوحه سیاست خارجی خود قرار  دو شعار ترویج دموکراسی و مبارزه

ترین  شد زیرا هند بزرگ داده بود، به صورت طبیعی باید بیش از پیش به هند نزدیک می
شـد از   دموکراسی جهان و خود از قربانیان عملیات وسیع تروریستی بود کـه گفتـه مـی   

کـالین  . اسـت شده  جانب بنیادگرایان اسالمی تحت حمایت ارتش پاکستان مدیریت می
وزیر خارجه وقت امریکا سیاست خارجی امریکا دربـاره هنـد را چنـین خالصـه      پاول
هـا و منـافع مشـترك ایـن دو کشـور       ارتبـاط هنـد و امریکـا ریشـه در ارزش    «: کند می

دموکراتیک دارد که هر دو متعهد به آزادي سیاسی، تسامح، دولت منتخب و جنگ علیه 
هـاي مـورد نیـاز     هند که در دوران جنگ سرد سـالح  از سوي دیگر 1.»تروریسم هستند

رفته به یک مشتري عمدة سالح از امریکا و  کرد، رفته خود را عمدتاً از شوروي وارد می
با توجه به رقابت نظامی هند با چین و پاکستان، فناوري برتر نظامی . اسرائیل تبدیل شد

توانست  فاع ضد موشکی آن میویژه در نیروي دریایی هند و همچنین سیستم د امریکا به
اي براي آن کشور در مقابل دو رقیـب سـنتی خـود بـه      برتري استراتژیک قابل مالحظه

در دهه نخست قرن، تحلیلگري منافع مشترك هند و امریکـا را بـه شـرح    . ارمغان آورد
دو کشور منافع اساسی در آسیا از خلیج فارس گرفتـه تـا آسـیاي    «: کند زیر خالصه می

کنتـرل  [این منافع مشترك به ذخایر نفتـی منطقـه،   . رتاسر اقیانوس هند دارندشرقی و س
المللـی مـواد    هاي نژادي، بنیادگرایی، تروریسم، تجـارت بـین   انباشت سالح، نزاع] روند

                                                             
1. Us Embassy in India, People, Progress and Partnership: The Transformation of Us-india 
Relations, September 2004. http: //newdelhi.usembassy.gov/ppp_pdf_folder/wwwfpppintro. 

pdf [accessed 01/08/2011] 
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هـاي   آمیز نـزاع  وفصل مسالمت هاي دریایی، حل مخدر، تضمین آزادي دریاها، امنیت راه
  .(Bajpai, 2001)» دگرد اي، و توازن قوا، بازمی منطقه

از هند در دسـامبر   باراك اوباماروزة  بدون شک اوج روابط هند و امریکا دیدار سه
اوباما در این سفر به طور کامل دغدغه میزبـان خـود در مسـائل جهـانی را     . بود 2010

درك کرده و تالش کرد هم در جهت اقتصادي و هم از نظر سیاسی پیام مثبتی به طرف 
در آغاز سفرش اوباما خطاب به شوراي روابط تجاري هند و امریکـا  . هندي خود بدهد

هیچ دلیلی نیست که هند نتواند «: گوید صراحت می در پاسخ به دغدغه اقتصادي هند به
)... اکنـون داراسـت   از رتبه دوازدهمین که هم(به نخستین شریک تجاري ما تبدیل شود 

هاي قـرن   ترین شراکت زدنی کا یکی از مثالمن کامالً اطمینان دارم که روابط هند و امری
اي به چین بود که فعالً پس از کانـادا   این جمله همچنین طعنه. »یکم خواهد بود و بیست

در رتبه دوم فهرست شرکاي تجاري امریکا قرار دارد و با دقت دیـدار اوبامـا از رقیـب    
در سـالن مرکـزي   اوباما سپس در سخنرانی خود . تاریخی خود، هند را زیر نظر داشت

: گویـد  گذاران مجلس هند مـی  پارلمان در پاسخ به دغدغه سیاسی هند خطاب به قانون
المللی که امریکا به دنبال آن است، شامل سازمان  در حقیقت، نظام عادالنه و پایدار بین«

من چشم انتظار یـک شـوراي   ... ملل متحدي است که کارآ، مؤثر، معتبر و مشروع باشد
این سخنان بـا  . »شده هستم که شامل هند به عنوان یک عضو دائمی باشد امنیت اصالح
اوباما حتی از این غافل نبـود  . زدن بسیار حاضران در پارلمان استقبال شد تشویق و کف

در همان سـفر  . که مبارزات ضد استعماري هند را نیز به صورتی هوشمندانه ارج گذارد
او کـه بـا   ] بشردوستانه و ضد نژادپرستی[پیام  من اندیشناکم اگر گاندي و«: گوید او می

هرگز نتوانم در برابـر شـما   ] سیاهپوست[جهانیان در میان گذاشت نبود، ممکن بود من 
  1.»جمهور امریکا بایستم به عنوان رئیس

  

                                                             
1. http: //www.jeywin.com/blog/2010-barack-obamas-visit-to-india-and-the-messages-it-

conveyed/ [accessed 03/08/2011] 
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  تحلیل چرخش سیاست خارجی هند
) 1: توان در هفت دلیل خالصه کرد هاي تحوالت مثبت روابط هند و امریکا را می ریشه

ترین مـانع روابـط بـین دو کشـور، از عرصـه       حذف شدن اتحاد جماهیر شوروي، مهم
هـاي   سیاسـت ) 2سیاست جهانی زمینه را براي نزدیکی هنـد و امریکـا مهیـا سـاخت؛     

پـی گرفـت، آن را بـه شـریک      90اصالحات اقتصادي که هند به جدیت از اوایل دهـه  
نفوذ فزایندة هنـدیان مقـیم امریکـا    ) 3کرد؛ گذاران امریکایی تبدیل  مناسبی براي سرمایه

اهمیـت فزاینـده   ) 4مـداران امریکـایی را بـه خـود جلـب کنـد؛        توانست نظر سیاسـت 
هنـد  ) 5استراتژیک اقیانوس هند نظر امریکا را بیش از پیش به سوي هند معطوف کرد؛ 

 در عرصه جهانی به عنوان یک قدرت اقتصادي مهم و یک دموکراسی موفق ظهور کرد؛
آوري در  امریکا هند را گزینۀ مناسبی یافت تا بتواند چین را که بـا سـرعت سرسـام   ) 6

نظران تنهـا قـدرت    حال رشد بود، کنترل کند؛ و باالخره بر اساس تحلیل برخی صاحب
تواند در مقابل امریکا مشکل جدي ایجاد کند اتحاد چین و روسیه و هنـد   فرضی که می

تر است، به سمت امریکا گـرایش   یگر به امریکا نزدیکاگر هند که از دو کشور د. است
  . (Guihong, 2005) پیدا کند، آن مثلث هرگز شکل نخواهد گرفت

ــه چــرخش    برخــی دیگــر از تحلیلگــران، چــرخش سیاســت خــارجی هنــد را ب
تفکر . دانند مداران هند از یک تفکر ایدئالیستی به یک تفکر رئالیستی منتسب می سیاست
هرو و تفکر کنونی حاکم بر سیاست خارجی هند که بیشتر بر اساس منافع گرایانۀ ن آرمان

بینی سیاسی متفاوت هستند کـه در دو مقطـع تـاریخی مـورد      هند شکل گرفته دو جهان
توجه معماران سیاست خارجی هند قـرار گرفتـه و هریـک طبیعتـاً فضـاي متفـاوتی را       

 ). Ganguly, 2010(اند  ترسیم کرده
انـد   ساز بهبود روابط هند و امریکـا بـوده   شده زمینه گانۀ گفته فتگرچه همه دالیل ه
گرایانه بـه نگـاهی منعطـف بـه منـافع       مداران هند از نگاهی آرمان و تغییر نگرش سیاست

هم خالی از حقیقت نیست ولی پرسش اصلی این است که چرا چنین تغییـر نگرشـی در   
هـاي   حـل  توانسـتند راه  شی آنان میمداران هند پیش آمده و بدون چنین تغییر نگر سیاست
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اینکـه مـثالً چـرا پـس از حـذف      . گانـه فـوق بیابنـد    متفاوتی براي هریک از دالئل هفت
هـاي   شوروي از عرصه سیاست جهانی، هند راه چین یا ایران را پـیش نگرفـت، بـه الیـه    

مـداران هنـد    گردد و اینکه چـرا سیاسـت   تر فکري حاکم بر جامعه نوین هند باز می عمیق
بیننـد و   کننـدة حقیقـی منـافع خـود مـی      در تفکر رئالیستی خود پیروي از امریکا را تأمین

کننـد، نیـاز بـه توضـیح بیشـتري       هایش اعتمـاد مـی   برخالف پدرانشان به امریکا و نسخه
  . دارد

او . یـابی کنـد   هاي این فضاي فکري را ریشه زمینه کند پس تالش می 1آچین وانیک
گرفتن این چرخش سیاسی مهم است نه صرفاً تحوالت در  گوید عاملی که در نقش می

سیاست جهانی و رویکردهاي اقتصادي و امنیتی، بلکه تغییر نـوع نگـرش نسـل جدیـد     
نخبگان هند به مسئله است؛ البته براي تحلیل این چرخش او توضیحِ گذار از ایدئالیسم 

تماعی کنـونی حـاکم بـر    گوید اینکه چگونه فضاي اج داند و می به رئالیسم را کافی نمی
پسندد و سپس در یک نظام دموکراتیک بـه   هند، نگرش موجود را به عنوان رئالیسم می

اندیشی دارد و تحوالت سیاسـی و اقتصـادي نیـز بـه      دهد خود نیاز به ژرف آن رأي می
توانـد   توانند مسئله را توضیح دهند، زیرا آن عوامل در جوامـع مختلـف مـی    تنهایی نمی

در عوض او معتقد است ریشه این تغییر نگرش را باید . تفاوتی دریافت کندهاي م پاسخ
شناختی، سیاسی، اقتصـادي، فرهنگـی و    اي پیچیده از بسیاري عوامل جامعه در مجموعه

ایدئولوژیک یافت؛ به عبارت دیگر داستان چرخش سیاسی هند از چـرخشِ ارزشـی و   
. جنگ سرد آغاز شـده جـدا نیسـت   نگرشی طبقه متوسط هندوستان که از اواخر دوران 

بینی مردم یک کشور را تغییر  تنها چنین تغییر نگرشی بوده که توانسته به طور کلی جهان
داده و در نهایت به آن نقطه برساند که منافع ملی خود را متفاوت از روایتی ببیننـد کـه   

ادوارد . اسـت این نوع استدالل مسبوق بـه سـابقه   ). Vanaik, 2008(دیدند  پدران آنان می
دهـد و نشـان    سعید نیز در جاي دیگر این هژمونی فرهنگ را بـه زیبـایی توضـیح مـی    

تواند استانداردهاي خود را به عنوان مسـائل کـامالً    دهد که چگونه فرهنگ غالب می می
                                                             
1. Achin Vanaik 
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که نگـرش خـود را    طوري به تمام اعضاي جامعه دیکته کند به 1طبیعی و واقعی و علمی
مداران فعلی هند از این  بر این اساس، سیاست). Said, 1983(انند صد درصد رئالیستی بد

کنندة نوع فرهنگ حاکم بر طبقه  سیطره فرهنگ مصون نیستند و تصمیمات آنان منعکس
  . متوسط هند است

. جـو کـرد   و توان در عوامـل زیـادي جسـت    هاي این چرخش فرهنگی را می ریشه
مار به عنوان زبان علمی و آکادمیـک هنـد   پاسداري از زبان انگلیسی در دوران پسااستع

زبان، . ترین علل استحکام پیوند فرهنگی آن کشور با غرب است بدون شک یکی از مهم
آور بسـیاري   آورد که خود ارمغان بدون شک بستري آماده براي ترویج ادبیات فراهم می

رقـراري  شدن ارتباطات، امکـان ب  همچنین جهانی. ها و باورهاي فرهنگی است از ارزش
شـان   ارتباطی سهل و آسان را بین جامعه بزرگ هندیان مقیم غرب، با سـرزمین مـادري  

هاي دوم و سـوم هنـدیان مهـاجر کـه طبیعتـاً در       به این ترتیب نسل. فراهم آورده است
اندیشند، با توجه به اینکه معموالً از وضـع   اند و غربی می فرهنگ غرب نشو و نما کرده

تواننـد یـک الگـوي     وطنانشان برخوردار هستند، مـی  ه دیگر هماقتصادي بهتري نسبت ب
از طـرف دیگـر   . آوران فرهنگ غرب به درون جامعه هنـد باشـند   فرهنگی مطرح و پیام

کند و غرب همـواره نشـان    ها ایجاد می نظام دموکراتیک هند فضاي بازي را براي رسانه
هـاي   تواند پیام کند و می می داده که در استفاده از چنین فضاي بازي بسی استادانه عمل

هاي مختلف تلویزیونی و نیـز بـا    خود را در غالب محصوالت فرهنگی برترش در کانال
ناگفتـه  . ها رسانه دیگـر بـه مخاطبـان خـود انتقـال دهـد       استفاده از امواج اینترنت و ده

ر ها بسـیا  مانند هند در جوالنگاه رسانه شدن فضاي دموکراتیک و بازي پیداست که غربی
اي مانند چین است و همین تفاوت بوده کـه در سیاسـت    تر از غلبه بر فضاي بسته ساده

  . شود وضوح دیده می خارجی متفاوت دو کشور چین و هند به
حال اینکه آیا این چرخش به سمت غرب در کل با منافع ملی هند همخوان است 

دهـد، حرکـت بـه     ائه مـی یا نه و اینکه اعتماد به امریکا و حرکت به سوي الگویی که ار
                                                             
1. Objective 
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گروهی از . سمت آب است یا سراب، خود در میان اندیشمندان هندي محل بحث است
مداران هند  هاي امریکا بسیار بدبین هستند و سیاست به سیاست 1فیضیتحلیلگران مانند 

او معتقـد اسـت کـه امریکـا نقشـه      . دارنـد  ها برحذر مـی  را از افتادن به دام آن سیاست
خواهد کشـورهاي دیگـر را بـه اسـتثمار      ینی را طراحی کرده و زیرکانه میاستعماري نو

پـروژه  «گوید کسانی که در این زمینه شک دارند بهتر است نگاهی بـه   فیضی می. بکشد
خواهان تدوین شده یا آنان که گمان  بیندازند که توسط جمهوري 2»امریکایی قرن جدید

خـواه تفـاوت دارد، بهتـر اسـت بـه       کنند حزب دموکرات امریکا با حزب جمهـوري  می
دموکرات نوشته شده نگـاهی بیندازنـد و    برژینسکیکه توسط  3»صفحه بزرگ شطرنج«

یکـم بـه فکـر گسـترش      و مـداران امریکـایی چگونـه در قـرن بیسـت      ببینند که سیاست
او معتقد است اگر امریکاییـان تنهـا چنـد سـال     . امپراتوري سلطه خود در جهان هستند

سرعت به مستعمرات جدیـد خـود    نند کشورهاي آسیایی و افریقایی را بهفرصت پیدا ک
مـداران هنـدي کـه     فیضی همچنین معتقد است این آرزوي سیاست. تبدیل خواهند کرد

خواهند یک کرسی دائم در شوراي امنیت را به خود اختصاص دهنـد نیـز اشـتباهی     می
اعطـاي حـق وتـو بـه      بزرگ است زیرا به عقیـده او سـاختار فعلـی شـوراي امنیـت و     

او معتقد است در عوض هنـد  . نفسه غلط و غیر دموکراتیک است هاي بزرگ فی قدرت
باید تالش کند مجمع عمومی سازمان ملل را که کامالً با ساختاري دموکراتیک بر اساس 

شود، تقویت کند و آن را به قدرت اصلی در سازمان  قاعده هر کشور یک رأي، اداره می
و در این زمینه همانند دوران نهرو بتواند رهبري کشورهاي جنوب را بر  ملل تبدیل کند

  ). Faizi, 2004(عهده بگیرد 
معتقـد اسـت کسـانی کـه از ایـدئولوژي نهـرو        4سومیت گنگـولی در طرف مقابل 

آنها . اند کنند، هنوز متوجه تغییرات اساسی در عرصه سیاست جهانی نشده طرفداري می
                                                             
1. S Faizi 

2. Project for the New American Century 
3. The Grand Chessboard 

4. Sumit Ganguly 
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توانـد قـدرت    پیمانی بین چـین و روسـیه و هنـد مـی     که هم هنوز در این گمان هستند
هنـد  . کند این خیالی خام بیش نیست وي اضافه می. متحدي در مقابل امریکا ایجاد کند

براي تبدیل شدن به یک قدرت جهانی نیازهاي دیگـر هـم دارد و صـرف ایجـاد یـک      
هـیچ منفعـت   پیمانی با چین و روسیه بر اساس یک شعار توخـالی ضـد امریکـایی،     هم

مداران هنـدي   اکنون این واقعیت تلخ بر سیاست. واقعی براي هند در بر نخواهد داشت
الملل حرف نهایی بر اسـاس قـدرت و زور و    آشکار شده که هنوز در عرصه روابط بین

انـد کـه بـا شـعارهاي زیبـا       آنان همچنین متوجه شده. گیرد نه بر اساس منطق شکل می
تر کردن  اکنون وقت آن رسیده که هند با محکم. تضمین کرد توان رشد اقتصادي را نمی

المللی مانند سازمان  هاي بین روابط خود با امریکا و در کنار آن با حضور فعال در عرصه
گرایانـه   المللی، منافع واقعی خود را با رویکردي عمل تجارت جهانی و دیگر مجامع بین

الوقوع امریکا زیاد است ولـی   قوط قریبوگو در مورد س اگرچه امروزه گفت. دنبال کند
ترین و بانفوذترین قدرت جهانی  اکنون واقعیت دارد این است که امریکا بزرگ آنچه هم

تواند منافع سرشاري را بـراي هنـد بـه     است و نزدیک شدن به آن و همکاري با آن می
  ). Ganguly, 2010(ارمغان آورد 

ین دو نگرش به سیاست خـارجی آشـتی   اند بین ا برخی تحلیلگران نیز تالش کرده
ي باهاسکار. دهند د گوید اصوالً سیاست خارجی کنونی هند از مسـیري کـه نهـرو     می 1اُ

هنـد امـروز در   . پس از استقالل براي آن کشور در پیش گرفته بود، منحرف نشده است
هاي  پی کسب حداکثري منافع ملی خویش است و هرگونه روابط دوستانه که با قدرت

در . هـا نیسـت   کند، به معناي پذیرش سلطۀ آن قـدرت  گ از جمله امریکا برقرار میبزر
حقیقت سیاست خارجی کنونی هند در مسیر تحقق رؤیاي نهرو براي تبدیل هند به یک 

 2005او در این راستا به سخنان نخست وزیر سینگ در سال . قدرت مؤثر جهانی است
پایـان  «: گوید دکتر سینگ می. کند ستناد میخطاب به اجالس ساالنۀ مجتمع فرماندهان ا

جنــگ ســرد، همبســتگی فزاینــده جهــانی و طبیعــت فرامــرزيِ بســیاري از تهدیــدات، 
                                                             
1. Uday Bhaskar 
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هایی را که هنوز تالش دارند مسائل جهان را در یک تحلیل اسـتراتژیک دوقطبـی    نظریه
هـاي   نـه اکنون قـدرت برتـر در زمی   ایاالت متحده امریکا هم. اعتبار کرده است ببینند، بی

تـوان انتظـار داشـت کـه اتحادیـه       اقتصادي، نظامی، فناوري و فرهنگی است، ولی مـی 
اروپایی، روسیه، چین، ژاپن و هند موقعیت خود را مستحکم کرده و در عرصه جهـانی  

ما باید یک پارادایم جدید همکـاري امنیتـی بـراي دنیـاي چنـدقطبی      . آفرین باشند نقش
 ).Bhakshar, 2006(» ، پاسخی جهانی دریافت کنندطراحی کنیم تا تهدیدهاي جهانی

  ابرقدرت یا مستعمره؟
چنانکه دیدیم تحلیلگران مختلف، آینده متفاوتی را براي روند سیاست خارجی کنـونی  

گروهی آن را در زمرة قربانیان استعمار نوین امپریالیسـم امریکـا در   . کنند هند ترسیم می
گروه دیگري هند را در آستانه رسـیدن بـه اوج و   آورند و  یکم به شمار می و قرن بیست

. داننـد  کنندة جهـانی مـی   هاي تعیین برآوردن آرزوهاي رهبران استقالل و یکی از قدرت
پیش از اینکه صحت یا سقم هریک از نظرات فوق را جویا شـویم، بایـد گفـت نفـس     

 هیچگـاه عرصـه  . وجود این مباحثات جنجالی در عرصه سیاسی هند، نویدبخش اسـت 
سیاسی چین و هیچ سیسـتم بسـتۀ سیاسـی دیگـري شـاهد چنـین نشـاط آکادمیـک و         

گیرد باید مطابق حرف آخر قلمـداد   پردازي نیست و تصمیمی که حزب حاکم می نظریه
بینیم در عرصه فکري هند  شود و همه موظف به پیروي از آن هستند، ولی همین که می

حـرف خـود را بیـان کننـد، نشـان از       به حدي آزادي وجود دارد که تحلیلگران بتوانند
امکان اصالح هرگونه اشتباهی در بوته عمل و تجربه است؛ بنـابراین، اینکـه هنـد یـک     

اگر یک دولت در راستاي روابط بـا امریکـا   . دموکراسی است، نخستین نقطه امید است
بـط  توان داد که عواقب منفی و واقعی ایـن روا  روي کند همواره این احتمال را می زیاده

مدت ورق را برگردانـد و معـادالت قـدرت را بـه ضـرر       مدت یا الاقل در میان در کوتاه
اي هند نهایت اسـتفاده   جناح حاکم رقم زند؛ البته این نکته که غرب از فضاي باز رسانه

هاي زیبایی بـراي   کند صحیح است ولی باید در نظر داشت که گرچه غرب حرف را می
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م معموالً از پشت صحنه این سخنان زیبا نیز آگاهند و این هاي مرد گفتن دارد ولی توده
وقـوع  . دهـد  هاي سخنان ناصحیح است که در عمل همواره خود را نشان می از ویژگی

هاي مردمی در کشورهاي تحت نفوذ کامل غرب، از ایران زمان پهلوي گرفته تـا   خیزش
اسـت کـه فقـط بـا     کننـده همـین مسـئله     هاي اسالمی اخیر مصر و تونس، تأیید خیزش

  . ها را فریفت توان توده اي نمی هاي زیباي رسانه پیام
نکتۀ مثبت دیگر این است که سیاست خارجی هند در دوران پس از جنـگ سـرد   
نشان داده که این کشور تسلیم بدون قید و شرط منافع و مطامع امریکا نیسـت و منـافع   

. باشد مـد نظـر قـرار خواهـد داد     واقعی هند را حتی اگر در تضاد با منافع اقتصادي آن
اگـر  . مؤید خوبی بر وجود این استقالل سیاسی در هنـد اسـت   1998اي  آزمایش هسته

هند به سمت یک مستعمره جدید در حرکت بود و بدون قید و شرط مطیع امریکا شده 
هـاي هنـد فـارغ از     زد، ولی تقریباً همه دولت بود، هیچگاه دست به چنین جسارتی نمی

انـد و در   اي شدن هند پشتیبانی کـرده  تعلق به کدام جناح سیاسی باشند، از هستهاینکه م
وجـه در مقابـل امریکـا     هـیچ  اند که آنجا که منافع حیاتی ملی مد نظر است به نظر داشته
  . آیند کوتاه نمی

در عرصه اقتصادي باید گفت الگویی که هنـد در حـال حاضـر در پـیش گرفتـه،      
در دنیاي کنونی کشوري . طقی بین الگوهاي موجود نبوده استچیزي غیر از انتخابی من

وقتی الگوي سیاست . پردازي کند تواند در دنیاي تصورات خود ایده به عظمت هند نمی
خوبی جواب داده، چه دلیلی دارد  باز اقتصادي در بسیاري از دیگر کشورهاي آسیایی به
درآوردي را بـا   یا یک الگـوي مـن  که هند بخواهد به الگوي پیشین خود وفادار بماند و 

  . هزینه باال به صورت سعی و خطا دنبال کند
طـور کـه    در کنار تمام این نقاط مثبت باید این نکته را در نظـر داشـت کـه همـان    

تواند به عنـوان یـک قـدرت جهـانی      هند فقط وقتی می کند اشاره می) 2010( گانگولی
هنـد در  . مهم محوري داشته باشد مستقل مطرح باشد که در عرصه جهانی یک دکترین

تر از هند امروزي بود ولی بـه   زمان نهرو اگرچه از نظر اقتصادي و نظامی بسیار کوچک
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خاطر داشتن دکترین و استراتژي مهم و محوري عدم تعهد در سیاست خـارجی خـود،   
بدون وجود چنان استقالل فکري، هنـد در  . تر بود آفرین مراتب نقش در عرصه جهانی به

رو امریکا تبدیل خواهد شد و هرگز بوي ابرقدرتی را هم استشـمام   هایت به یک دنبالهن
تواننـد در عرصـه جهـانی بـه عنـوان قـدرتی مسـتقل         تنها کشورهایی می. نخواهد کرد

آفرین باشند که یک دکترین محوري مهم و در کنار آن یـک اسـتراتژي مسـتقل و     نقش
  . قابل توجه در کنار خود داشته باشندالملل هوادارانی  باالخره در عرصه بین

گرایی افراطـی و   محوري بوده که هند را گاهی به عمل شاید فقدان همین استراتژي
ممکن است روابط بسیار صمیمانۀ هند بـا  . گرایی بیش از حد دچار ساخته است منفعت

سـلمان  اکنون به نفع آن کشور باشد ولی با توجه به نقش اقلیت تأثیرگـذار م  اسرائیل هم
هند و همچنین با در نظر گرفتن دشمنیِ اکثر کشورهاي منطقه با اسرائیل در بلندمـدت،  

ویژه وابستگی به فناوري نظامی اسرائیل، عواقب ناگواري را بـراي هنـد    این روابط و به
طور اینکه هند صرفاً براي خشنودي امریکا بـه یـک کشـور     همین. در پی خواهد داشت

و منافع بلندمدت خود را بـا رأي مثبـت بـه تحـریم ایـران در       مهم در منطقه پشت کند
اي که روند توسعه  در حقیقت مسئله. المللی نادیده بگیرد، قابل توجیه نیست مجامع بین

کشد نه رابطه با امریکا و نه سیاست اقتصـادي درهـاي بـاز،     کنونی هند را به چالش می
بدون تردید . جی آن کشور استبلکه فقدان یک استراتژي مرکزي در قلب سیاست خار

آن دکترین مرکزي و استراتژي محوري باید مبتنی بر گذشتۀ مبارزاتی درخشـان هنـد و   
در  1»پانچشـیل «الگـوي اصـول پنجگانـه    . کنندة منافع بلندمدت آن کشور باشـد  تضمین

توانـد منبـع خـوبی بـراي اسـتخراج       شد می الملل که توسط نهرو پیگیري می روابط بین
بدین ترتیب، هند هـم نقـش   ). Mitra, 2006(الملل باشد  هند در روابط بین جدیددکترین 

محوري خویش را باز خواهد یافت و هم به قدرتی بـزرگ تبـدیل خواهـد شـد؛ البتـه      
قـدر کـه هنـد بـه      ممکن است این خوشایند امریکا نباشد ولی نباید فراموش کرد همان

  . د استامریکا نیاز دارد امریکا نیز به هند نیازمن
                                                             
1. Panchasheel 
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جـري  . جنبه دیگري که در توسعه هند بسیار مهم است جنبه اقتصـادي آن اسـت  
دهد چالش اصلی اقتصادهاي  نشان می 2داري فراملی با تمرکز بر رویکرد سرمایه 1هریس
کشـی   توسـعه همچـون چـین، هنـد و برزیـل، تعـدیل منطـق بهـره         حـال  شدة در جهانی
داري سنتی فقط خـود را در   رچه نظام سرمایهاگ. داري فراملی است ناپذیر سرمایه سیري

شدن ارتباطـات و تجـارت،    کرد، پس از جهانی چهارچوب یک ملیت خاص تعریف می
آنچه . داري فراملی در پی سیطره بر همۀ منابع موجود در سطح جهان برآمد نظام سرمایه

چیـز  شـود بـیش از هـر     داري فراملی به کشورهایی مانند هند مـی  موجب عالقه سرمایه
هـاي ایـن دسـت کشـورها      از این جهت وقتی دولت. نیروي کار ارزان آن کشورهاست

کننـد تـا حـد     آورند و سعی می گذاري خارجی را بیش از پیش فراهم می امکان سرمایه
داري فراملی را به درون مرزهاي خـود تسـهیل کننـد، خواسـته یـا       ممکن ورود سرمایه

داري فراملی نیروي  ز آنجا که عامل کشش سرمایها. شوند نوا می ناخواسته خود با آن هم
کنـد تـا بـراي بیشـترین      داري فراملی تمام تـالش خـود را مـی    کار ارزان است، سرمایه

ترین سطح ممکن نگاه دارد تا خود  کشی از نیروي کار ارزان، دستمزدها را در پایین بهره
ماننـد هنـد، کـارگران    کند اگرچه در کشورهایی  هریس اضافه می. بیشترین سود را ببرد

پس از باز شدن اقتصاد شرایط بهتري را در بهداشت و آموزش و تأمین حداقل خوراك 
هاي فراملی کـه نماینـدگان    رسد، شرکت اند، ولی وقتی نوبت به دستمزدها می پیدا کرده
برنـد کـه دسـتمزدها در     داري فراملی هستند، تمام تـالش خـود را بـه کـار مـی      سرمایه
آور  رغم رشد سرسام ؛ به همین دلیل است که به)Harris, 2005( د باقی بماندترین ح پایین

. هاي زیر خط فقر را در خود جاي داده است اقتصادي در هند هنوز هند بیشترین انسان
در حقیقت رشد اقتصادي در برخی موارد حتی موجب افزایش تعداد افراد زیر خط فقر 

در این زمینه دولـت هنـد   ). Bardhan, 2006(ست شده و میزان فقرزدایی را کاهش داده ا
طـور کـه مـردمش یـک بـار گرفتـار اسـتعمار         باید به طور کامل مراقب باشد که همـان 

                                                             
1. Jerry Harris 
2. Transnational Capitalism 
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داري سـنتی انگلســتان شـدند، مـردم فقیــر آن کشـور ایـن بــار قربانیـان نظــام        سـرمایه 
  . داري نوین نباشند سرمایه

  گیري نتیجه
ي مهمی را به سوي توسعه پایدار برداشته و به ها در دوران پس از جنگ سرد، هند گام

هاي مهمی را در این راه کسب کرده است، ولی بـا ایـن    اذعان همه تحلیلگران، موفقیت
هاي ضداسـتعماري   همه در این راه گاهی شعارهاي اساسی نهرو و دیگر رهبران مبارزه

عرصـه جهـانی، بـه    عـدالتی در   اند و هند از موضع رهبري مبارزه با بی هند قربانی شده
اگرچه بدون تردیـد دسـتاوردهاي اقتصـادي    . رو امریکا تبدیل شده است کشوري دنباله

برانگیز است ولی این را نیز نباید از نظـر دور داشـت کـه     هند در دو دهه اخیر تحسین
همه این دستاوردها وقتی ارزشمند است که بتواند آمال اصلی هنـد و رهبـران آن را در   

یک قدرت تأثیرگذار جهانی بـرآورده کنـد، ولـی ضـعف رونـد الگـوي       تبدیل شدن به 
. کنونی توسعه فقدان یک دکترین مرکزي و استراتژي محوري در سیاست خارجی است

قیمـت خـود باشـد و تـالش کنـد در       همچنین هند باید مراقب منافع نیروي کـار ارزان 
حمایـت از حقـوق   المللی بـیش از پـیش بـر     سازمان تجارت جهانی و دیگر مراکز بین

مند  داري فراملی را محدود و قاعده المللی بپردازد و منافع سرمایه کارگران در عرصه بین
  . کند

تواند از تجربۀ دو دهه گذشتۀ هند بگیرد، این است که ایران نیز  درسی که ایران می
لبته در هاي باز اقتصادي را در نظر بگیرد؛ ا باید شرایط نوین اقتصاد جهانی و منافع نظام

دو دهۀگذشته، ایران همواره در پی عضویت در سازمان تجارت جهانی بوده و در ایـن  
از جمله این اصالحات که گام بسیار مهمی . راه اصالحات اقتصادي نیز انجام داده است

رود، حذف یارانه انرژي در ایران است، ولی متأسفانه دولت هنوز در ایـران   به شمار می
اي بـراي بخـش    است و نظام اقتصادي ایران نتوانسته جاي شایسته تر شدن رو به بزرگ

ایران در مقایسه با هند اگرچه یک استراتژي محوري . خصوصی در اقتصاد خود باز کند
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هاي پیشین نسبت به آن وفادار مانده  کند و در دهه را در سیاست خارجی خود دنبال می
را از شرِّ اقتصاد متمرکز نفتی رها  ولی براي تبدیل شدن به یک قدرت جهانی باید خود

گـذارد، بیشـتر بهـره     کند و از امکاناتی که نظام اقتصادي نوین جهانی در اختیار آن مـی 
  . بگیرد
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