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  اي هند و اسرائیل؛ از تضاد تا همکاري سیاست خاورمیانه
  ∗محمدجواد الرکابی

  آموخته دکتراي علوم سیاسی، دانشگاه تهران دانش

  چکیده
 هندیان از. رابطه هند با رژیم صهیونیستی در شش دهه گذشته فراز و نشیب بسیاري را طی کرده است

ها پیش از طرح تقسـیم بـه موضـوع فلسـطین جانبدارانـه       دیرباز در زمره حامیان اعراب بودند و مدت
هاي بسیار یهودیان و دولت اشغالگر طی چهار دهه، هند تمایلی به بهبود روابط  رغم تالش به. نگریستند می

سیاسـی، نظـامی و    هاي هاي بسیاري براي همکاري کوشش مقامات یهودي که زمینه. با اسرائیل نداشت
تا پیش از فروپاشی . افزود، اقبالی هندي در پی نداشت داد و بر ارزش نسبی روابط می امنیتی را نوید می

اسرائیل  ؛ ها و رفتارهاي اسرائیل بود شوروي و شروع مذاکرات سازش، هند همواره ناقد صریح سیاست
ها و احزاب متفاوت  لف برآمده از گروههاي مخت اي هند جایگاهی نداشت و دولت در سیاست خاورمیانه

نفوذ مسلمان، از هاي اقلیت با هندي به دلیل حمایت افکار عمومی از فلسطینیان و لزوم توجه به خواسته
شروع روند سازش و تمایل ساف به مذاکره با اسرائیل و نیز سقوط . برقراري رابطه با اسرائیل اکراه داشتند

این روابط پس . رود ترین دالیل برقراري رابطه با اسرائیل به شمار می ماز مه) شوروي(حامی قدیمی هند 
  .از دو دهه اکنون به باالترین سطوح خود در سه حوزه سیاسی، نظامی و امنیتی رسیده است
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  مقدمه
یل روابط پر فراز و نشیبی را طی دوران پس از جنگ جهانی دوم پشت سر هند و اسرائ

هند تحت رهبري گاندي توانست بـا زحمـت بسـیار، اسـتقالل خـود را از      . اند گذاشته
در طـرف مقابـل، یهودیـانِ    . بریتانیاي کبیر اعالم کند و به دوران استعمار خاتمه بخشد

گیري از فرصت، به دوران  ز توانستند با بهرهیافته در داخل و خارج از فلسطین نی سازمان
هـاي اعـراب و کـوچ اجبـاري      قیمومیت انگلیس پایان دهند و ضمن تصـرف سـرزمین  

). 45. ، ص1362زعیتر، (فلسطینیان به کشورهاي عربی همجوار، اعالم موجودیت کنند 
. ت بـود ساله بسیار متفـاو  نوع واکنش جامعه جهانی به این دو واقعه، در بازه زمانی یک

ترین زمان ممکن به رسـمیت   استقالل هند از سوي واحدهاي سیاسی مختلف در کوتاه
با بریتانیـا و  » مبارزه منفی«هاي داهیانۀ گاندي در به راه انداختن  شناخته شد؛ از رهبري

نتایج بسیار مثبت آن، تجلیل به عمل آمد و این سبک از مبارزه براي کسب استقالل، در 
الگویی مناسب براي پیروزي مادي و معنوي بـر مخالفـان تبـدیل شـد      تاریخ معاصر به

)(Kurlansky, 2007, p. 35.       هـاي   در سوي دیگر امـا پیـدایش کشـور جدیـد بـا مخالفـت
یـک از همسـایگان گرامـی     تأسیس دولت یهودي از سوي هـیچ . رو شد اي روبه گسترده

منافع دو طـرف، سـبب بـروز    داشته نشد و از ابتداي تأسیس تا پایان قرن بیستم، تضاد 
  . هاي متعددي در منطقه شد جنگ

دلیل استقبال جامعه جهانی از هند و مخالفت با پدیده نوظهوري به نـام اسـرائیل،   
از آن میان هندیان به . معیارهاي مختلفی بود که کشورها و ملل جهان بدان متعهد بودند

اعتقـاد بـه   . دادنـد  خـود نشـان مـی   المللی، التزام بیشتري از  این مبانی و هنجارهاي بین
هاي بنیادین  ها، پذیرش تفاوت مواجهه نرم در مقابل استعمارگران، رعایت حقوق اقلیت

هاي مختلف در یک جامعه و پذیرش و به رسمیت شناختن حقوق آنان، التزام بـه   گروه
 لوازم و الزامات دموکراسی حتی در آغازین روزهاي استقالل و تعهد عمیق به عـدالت، 

این  .Mohanty, 2004, p. 324)(آزادي و حقوق بشر در زمره اصول اولیه مبارزان هندي بود 
اصول به طور کامل و دقیق در قانون اساسی مفصل هند با جزئیات فـراوان ذکـر شـده    
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در سوي مقابل دولت یهودي بـر   .)Hasan; Sridharan, Sudarshan, 2005, p. 230-232(است 
ل انکار، کاربست خشونت، ایجاد رعـب، وحشـت و تـرور در    اساس مستندات غیر قاب

شـدة   میان ساکنان اصـلی فلسـطین، اشـغالگري و عـدم پایبنـدي بـه مقـررات شـناخته        
المللی و قواعد آمرة آن و نقض گسترده اصول بنیادین حقوق بشر را در دستور کـار   بین

اه، دمـوکرات و  خـو  طبعاً این روش به کمتـر واحـد سیاسـی آزادي   . خود قرار داده بود
  .)Morris, 2004, p. 75(داد  طلب، اجازه همراهی و همسویی با آن را می عدالت

  اي هند سیاست خاورمیانه
سیاستی ترکیبی، چنـدوجهی،   ،هاي پس از استقالل اي هند، طی سال سیاست خاورمیانه

نـد  هاي متعدد و برگرفته از عواملی نظیر نگاه خاص رهبران مؤسـس و فرهم  داراي الیه
نگرش انسانی، منصفانه و مبتنی بر عدالت نسـبت بـه   . به این منطقه از جهان بوده است

. فلسطینیان، نقشی اساسی در تعامالت دهلی نو با واحدهاي سیاسی منطقه داشته اسـت 
هاي سودجویانۀ  مدت هند، مخالفت با سیاست از سوي دیگر تجربه تلخ استعمار طوالنی

گلیس، فرانسه و سپس امریکا نسبت به کشورهاي منطقـه،  کشورهاي استعمارگر نظیر ان
هاي همکـاري بـا کشـورهاي منطقـه را فـراهم آورده       موجبات دوستی دوجانبه و زمینه

افزون بر این، براي جلب نظر کشورهاي اسالمی و البته تـأمین منـافع و مصـالح    . است
با پاکستان، دهلی نو شهروندان و نیروي کار مهاجر به این منطقه با رعایت رقابت شدید 

و تعلق ) شوروي(رغم تمایل هند به شرق  توانست روابط خود با کشورهاي منطقه را به
در ایـن  . خوبی تنظیم کند به) با محوریت امریکا(خاطر عموم کشورهاي منطقه به غرب 

میان، تأمین انرژي مورد نیاز به قیمت ارزان و در دسترس و مسـتمر، همـواره مـد نظـر     
هـاي خـاص اعـراب و نیـز افکـار عمـومی        بوده و کوشیده تا با لحاظ نگرانیدهلی نو 

  . مسلمانان در داخل و خارج، منابع مورد نیاز انرژي خود را به شکل مطلوبی تأمین کند
با توجه به مالحظات پیشین، در گفتمان سیاست خارجی هند جایی براي اسرائیل 

کوشـیدند بـراي    مـی  1ین پیرامـونی مقامات دولت یهودي که پیرو دکتـر . وجود نداشت
                                                             
1. Peripheral Doctrine 
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شکستن حلقه محاصره اعراب و خارج از آن، دوستانی بیابند تا بتوانند از انـزوا خـارج   
تنهـا پـس از سـقوط    . بشوند، در مورد هند عمالً نتیجـه مطلـوبی بـه دسـت نیاوردنـد     

ري شوروي و فروپاشی نظام کمونیستی شوروي و اضمحالل نظام دوقطبی بـود  امپراتو
افزون بر آن تغییر نگرش مقامـات سـازمان   . هاي گشایش در روابط فراهم آمد نهکه زمی

هـاي   به اسرائیل و پذیرش مذاکره با مقامات یهودي، نگرانی) ساف(آزادیبخش فلسطین 
آغاز مذاکرات سـازش از  . ذهنی و تعهدات هند به حمایت از فلسطینیان را برطرف کرد

جدیدي بود که هند را مجاب و بلکه ملزم به سوي فلسطینیان به معناي پذیرش شرایط 
در حقیقت چرخش ساف به سوي مذاکره و پـذیرش  . کرد برقراري رابطه با تل آویو می

هاي اولیه، زمینه را براي تغییر گفتمـان و ژئوپلیتیـک    امر واقع و دست کشیدن از آرمان
بات منطقه را به دو توان فضاي حاکم بر مناس خوبی می از این منظر به. منطقه فراهم آورد

شـروع جـدي   . بخش و گفتمان کامالً مجزاي قبل و بعد از مذاکرات صلح تقسیم کـرد 
روابط هند با اسرائیل و تقویت مستمر آن و ترافیک مقامات سیاسی و نظامی دو کشـور  

فرضیۀ مـورد توجـه در مقالـه حاضـر تمایـل هنـد بـه        . شود دقیقاً از این زمان آغاز می
ا اسرائیل همزمان با آغاز مذاکرات سازش اسـت و البتـه در ایـن میـان     برقراري رابطه ب

  . تأثیر نبوده است شرایط سیاسی و اضمحالل بلوك شرق هم بی

  دکترین کشورهاي پیرامونی
براي خروج از بحران عدم شناسایی در محیطی که براي کشور جدید و اشغالگر مملـو  

اي  او رابطه برقرار کرد از اهمیت ویژه از دشمن بود، کسب متحد یا کشوري که بتوان با
توسط مؤسس دولت جدید، سیاستی » کشورهاي پیرامونی«اعالن راهبرد . برخوردار بود

هوشمندانه بود تا با عملیاتی کردن آن اسرائیل بتوانـد انـدکی از مشـکالت شناسـایی و     
 اسـاس ایـن دکتـرین بـر ایـن واقعیـت اسـتوار بـود کـه         . پذیرش خود را برطرف کند

همسایگان این دولت نوظهور به دلیل نوع پیدایش اسرائیل که مبتنی بر سیاسـت زور و  
اشغالگري و تحمیل اقلیت یهودي بر اکثریت عرب بود، کشـورهاي دشـمن بـه شـمار     

اي جز مقابله و جنگ با اعرابِ حامی فلسـطین   در بدو پیدایش، اسرائیل چاره. روند می
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. هاي فرسایشی با آنان ادامه داشـت  تقالل نیز جنگها پس از اعالم اس نداشت و تا مدت
بنابراین دولت یهود براي خروج از انزوا و محاصره توسط کشـورهاي عـرب و مقابلـۀ    
جمعی آنان با این دولت نوظهور، گریز و گزیري جز روي آوردن به کشورهاي خـارج  

  .)Rabinovich; Reinharz, 2007, p. 167(از محیط عربی نداشت 
براي خروج از محاصره و شکستن آن، دکترین مـذکور را   بن گورینیب بدین ترت

او معتقد بود عموم کشورهاي عـرب بـه دالیـل متعـدد،     . در دستورکار خویش قرار داد
اي نخواهند داشت و از نفوذ خود بـراي محـدود    مدت با دولت وي رابطه حتی در میان

افـزون بـر آن امکانـات و    . کردن این حکومت در صحنه جهانی استفاده خواهنـد کـرد  
ویژه نفت را به عنوان سالحی علیه دولت یهودي به کار خواهند برد  هاي خود به ظرفیت

)Ibid: 169(بنابراین از نظر او جز خروج از این بن بست از طریـق دور زدن اعـراب و    ؛
بـن  . اي وجود ندارد برقراري پیوند با دیگر واحدهاي سیاسی خارج از این محیط چاره

رین در نخستین گام، به طور مشخص و به دالیلی خاص و کاربردي چند کشور مهم گو
از آن میـان هنـد بنـا بـه      .)Ibid: 172(ایران، ترکیه، اتیوپی و هند : را مورد توجه قرار داد

اي داشت و به همین منظور ارتبـاط بـا ایـن کشـور بـراي       دالیلی چند، برجستگی ویژه
مـدت باعـث    کاربست این راهبرد در کوتاه. مهم داشت اي اولیاي دولت یهودي کارویژه
شد و در درازمـدت اثـرات    المللی می بست مشروعیت بین خروج محدود اسرائیل از بن

گذاشت اما در مورد هنـد   اي این کشور بر جاي می هاي منطقه پایداري بر روي سیاست
  . بنا به دالیلی این اتفاق تا چهار دهه بعد رخ نداد

ل هند، اداره امور اجرایی کشـور در اختیـار همکـار جـوان گانـدي،      پس از استقال
وزیر و وزیر امـور خارجـه بـود،     زمان نخست نهرو که هم. قرار گرفت جواهر لعل نهرو

 .Kapur,1994, p(کـرد   خطوط کلی سیاست خارجی را نیز با مشورت گاندي تدوین مـی 

180; Cohen, 2001, pp. 38-39(. کند، اندکی پس از استقالل هند  وي در خاطراتش ذکر می
یعنی دو روز پس از اعالم موجودیت اسـرائیل، تلگرامـی از سـوي     1948 می  17و در 

وزیر خارجه وقت این دولت براي پـذیرش شناسـایی اسـرائیل دریافـت      موشه شاریت
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دهـد کـه هنـد     المللی اجـازه نمـی   افزاید شرایط داخلی و بین او در ادامه می. کرده است
ماه بعد از ارائه پاسخی رسمی در این زمینه خودداري  28مؤثري نشان دهد و تا واکنش 

البته تحوالت سریع جامعه جهانی در توجه به این پدیده نوظهـور و فشـارهاي   . کند می
نمـایی   پیمانان خود و نیز سیاسـت تشـویق و ترغیـب و مظلـوم     کشورهاي غربی بر هم

هانی دوم توسط آلمان بـر یهودیـان اعمـال    اسرائیل، به واسطه آنچه در جریان جنگ ج
تـأثیر   شده بود، در تغییر فضاي حاکم بر جامعه جهانی نسبت به شناسـایی اسـرائیل بـی   

در همین حال البی یهودیان امریکایی با مقامـات هنـدي نیـز افـزایش یافتـه بـود       . نبود
)Cohen, 2001, p. 38(.       کنگـره  روابط دوستانۀ برخی یهودیـان بـا اعضـاي حـزب حـاکم
نیـز در ایـن میـان نقـش     ) مشخصاً نهرو، سردار، پانیکار و نماینده هند در سازمان ملل(

عالوه بر این، نگاه خاص و رابطه شخصی نهرو با برخی رهبران یهودي . مؤثري داشت
گفتـه، اصـرار    افزون بر موارد پـیش . در دوران تحصیلش را نیز نباید از نظر دور داشت

ر نمایندگان هند و نزدیکان نهرو تأثیر خود را گذاشـت و وي در  یهودیان مقیم امریکا ب
امـا از آن  . اسرائیل را به رسمیت شناخت) دوفاکتو(به صورت غیررسمی  1950سپتامبر 

  . زمان تا پذیرش رسمی و برقراري روابط از سوي هند، چهار دهه دیگر زمان الزم بود
اي برخـوردار   العاده از مزیت فوق در آن هنگام برقراري رابطه با اسرائیل براي هند

ویژه مسلمانان رفتارهاي دولت در این زمینه را  ویژه آنکه افکار عمومی هند و به نبود، به
فضـاي  . دادنـد  زیر نظر داشتند و نسبت به هر اقدامی در این مورد، واکـنش نشـان مـی   

. نمـود  یعمومی در حمایت از اعراب بود و رابطه با دولت یهودي غیر قابل پـذیرش مـ  
هـاي شخصـی و دوسـتانه،     رغم اتخاذ سیاست افزون بر آن دهلی نو و شخص نهرو، به

تمایلی به آشکار کردن تغییر موضع خود طی این مـدت نسـبت بـه موضـوع نداشـتند؛      
بنابراین دولت با اکراه اجازة تأسیس دفتري را که بعدها تبدیل به کنسولگري اسرائیل در 

مقامات هندي دریافتـه بودنـد کـه بـراي      .)Avimor, 1991, p. 382(بمبئی شد، صادر نمود 
. هاي بسیار داخلی و خارجی تحمل کنند برقراري رابطه با این کشور نوظهور باید هزینه

نخستین آنها مخالفت افکار عمومی هند و در مرحله بعد اقلیت پرنفوذ مسلمان بود کـه  
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نهـرو بـراي   . آنهـا میسـر نبـود    نادیده گرفتن هر دوي) INCP(در حزب کنگره ملی هند 
انتخابات به آراي مسلمانان که نقش قابل توجهی در حزبش داشـتند، چشـم داشـت و    

. توانست خواستۀ آنان در دفاع از فلسطین و مخالفت با اسـرائیل را در نظـر نگیـرد    نمی
 تر او با جمال عبدالناصر در این نگرش هم تأثیر البته کنفرانس باندونگ و رابطۀ نزدیک

  .)Naaz, 1999(عمیقی داشت 
یافته و مسلمانِ پاکستان بـراي   در سوي دیگر، رقابتی نزدیک با کشور تازه استقالل

افزون بر آن نهرو که . سازيِ روابط با دنیاي اسالم و کشورهاي عرب در جریان بود بهینه
تـازه   از دیرباز در فکر گسستن بندها و پیوندهاي باقیمانده از زمان استعمار کشـورهاي 

در  تیتودر چین،  چوئن الي. استقالل بود، همفکرانی در سایر کشورهاي جهان یافته بود
در مصر فرهیختگانی جهانی بودند  جمال عبدالناصردر اندونزي و  سوکارنویوگسالوي، 

کنفرانس باندونگ نقطـۀ عطـف حرکـت ایـن     . هایش شریک بودند که با وي در اندیشه
کالمـیِ نهـرو بـا     ایـن کنفـرانس و هـم   . شرق و غرب بودکشورها به سوي استقالل از 

هاي کاریزماتیک وقت در مقابله با استعمار، نقشی اساسی در به رسمیت نشناختن  چهره
نقـش   .(Gerberg, 1948-2005, 2008, p. 3)اسرائیل و جلوگیري از ورودش به آسیا داشـت  

سـم عـرب در ایـن میـان     ناصر به عنوان متکفل امور فلسطین و مروج بـزرگ ناسیونالی 
رو که توانست نوع نگاه نهرو و هند را به موضوع اسـرائیل و   آن اهمیتی خاص داشت از

بروز بحران کانال سوئز و حمایت عملی هند از مصر اوج . فلسطین از اساس تغییر دهد
  ).384-385، صص 1972هیکل، (این تغییر نگرش بود 

تعامل بـا اسـرائیل در پـیش گرفتـه      دار و مریزي را در اگرچه هندیان سیاست کج
چشم ببندند اما رسماً » واقعیت موجود«توانستند بر این  بودند و بر اساس نظر نهرو نمی

دولـت  . دادنـد  نیز تالشی براي فعال کردن روابط و رسمیت بخشیدن بدان انجـام نمـی  
اکثر گفته را عمالً به صورت کنسولگري درآورده بود و حـد  اسرائیل، مرکز تجاري پیش

برداري را به عنوان یک مرکز سیاسی بـراي جلـب نظـر دولتیـان و سـایر افـراد و        بهره
کمتر از سه سال از آغاز روابـط، دهلـی نـو اجـازه     . آورد نفوذ به عمل می هاي ذي گروه
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تأسیس کنسولگري را نیز صادر کرد اما این اقدامات در عمل و رسماً نتایج چشمگیري 
م اقدام متقابل استنکاف داشت و سفارت انگلیس در تل آویو هند از انجا. در بر نداشت

رغم سفر چندین مقـام بلندپایـۀ دولـت یهـودي، هنـد       به. پرداخت به امور اتباع هند می
پاسخ نهرو به پرسشگران . داد تمایلی به تحکیم روابط و تقویت مناسبات خود نشان نمی

زد که هند این  بر این محور دور می در این زمینه طی یک دهه تقریباً ثابت بود و عمدتاً
کشور را به عنوان عضو سازمان ملل مورد شناسایی قرار داده و فعالً همین مقدار کفایت 

  .)Gerberg, 1948-2005, 2008, p. 40(کند  می
سیاستی که بن گـورین بـا نـام دکتـرین کشـورهاي پیرامـونی بنیـان نهـاد توسـط          

هاي بعـدي نیـز ارتبـاط بـا کشـورهایی       همه دولتبراي . هاي بعد نیز ادامه یافت دولت
به همین منظور ارتباطات میان این . شد خارج از منطقه عربی، راهبردي اساسی تلقی می

با جدیت تمـام  ) هند(ترین کشور آسیایی  کشورها با ترکیه، ایران و سپس اتیوپی و مهم
ائیل در آن اگرچه دست دوسـتی اسـر  . شد در وزارت خارجه دولت یهودي پیگیري می

رغم اقبال اندك و استقبال  به. کشورها به گرمی فشرده شد اما در هند چنین اتفاقی نیفتاد
سرد مقامات هندي در مورد برقراري کامل روابط سیاسی، مقامـات دولـت یهـودي بـر     

هـا   هاي خود از چندین مسیر مختلف براي اثرگـذاري بـر رفتـار سیاسـی هنـدي      تالش
بر روابط شخصی و دوستانه با نهـرو و سـپس از طریـق البـی      نخست با تکیه. افزودند

یهودیان در امریکا و اندکی بعد تالش براي استفاده از نفوذ یهودیـان هنـدي سـاکن در    
  . مهاراشترا و بازرگانان بمبئی

جانبه و آشکار با اسرائیل  دهلی نو اشتیاق خاصی براي برقراري روابط عمیق، همه
ع مختلفی نیز وجود داشت که این تمایل را به کمترین میـزان  افزون بر آن موان. نداشت

هـاي گانـدي اعمـال     نخست افکار عمومی هند بود که متأثر از آرمـان . رساند ممکن می
سیاست گانـدي  . شمرد پسندید و آن را امري مذموم می خشونت علیه فلسطینیان را نمی

سنت بـه میـراث مانـدگاري     حتی پیش از پیدایش اسرائیل، متمایل به اعراب بود و این
افزون بر آن اقلیـت بـانفوذي از مسـلمانان در هنـد     . براي حزب کنگره تبدیل شده بود
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این گروه از . شدند وجود داشتند که سرسختانه مانع برقراري روابط کامل با اسرائیل می
مسلمانان که در حزب کنگره، جنبش خالفت، مسلم لیگ و دیگر احزاب حضور داشتند 

و سـالیان دراز   30در دهـه  . دادند و تمایلی به رابطه با اسرائیل از خود نشان نمی اعتقاد
تـرین کنگـره را در دفـاع از حقـوق      پیش از پیدایش اسرائیل، مسـلمانان هنـدي بـزرگ   

در همان دهه و تا پیش از طـرح  . فلسطینیان تحت قیمومیت انگلیس برگزار کرده بودند
اهرات عظیم مردمی در دفاع از حقوق فلسطینیان تقسیم، شهرهاي مختلف هند شاهد تظ

  .)Ibid, p. 46(گذاري روزهاي خاص به نام فلسطین بود  و نام
. هند البته دالیل دیگري نیز براي پایین نگه داشتن سطح روابط با اسـرائیل داشـت  

رقابت با پاکستان براي جلب نظر دنیاي اسالم دلیل قابل توجهی بود تا دهلی نو همواره 
موضوع کشمیر که اسـتخوانی الي زخـم عمیـق    . ان روابطش با دولت یهودي باشدنگر

شـد،   هاي بسیار با پاکستان می ساز کشمکش انفصال پاکستان از هند بود و همواره زمینه
دهلـی نـو خواهـان    . گذاشـت  نکته دیگري بود که بر روابط دنیاي اسالم و هند اثر مـی 

افزون بر این، نیاز به انرژي . ي اسالمی بودکاهش آالم این زخم با کمک برخی کشورها
خیـز در منطقـۀ    کرد تا برخی مالحظات کشورهاي نفت قیمت و مناسب، اقتضا می ارزان

افزون بر این . اي ضد اسرائیلی داشتند رعایت کند خلیج فارس و خاورمیانه را که وجهه
قابـل توجـه و    نکته، دهلی نو مصالح نیروي کار اعزامی به این منطقـه را کـه جمعیـت   

  . گرفت اي براي هند در برداشت، باید در نظر می درآمدهاي ارزي قابل مالحظه
هاي اقتصـادي نهفتـه در    داشت مزیت آنچه اما باب روابط را اندکی گشوده نگه می

هـاي مختلـف کشـاورزي، صـنعت، پزشـکی و       هاي دولت یهودي در عرصـه  توانمندي
و پیش از آغاز روابط، ابراز عالقـه کـرده بـود کـه      بار نهرو یک. ویژه امور نظامی بود به

 .)Avimor, 1991, p. 127(مند بشود  بتواند از دستاوردهاي علمی و کشاورزي اسرائیل بهره
هایی بود که بر زبان دولتمـردان هنـدي    هاي متعدد دهلی نو اما بیش از تعارف نیازمندي
انـداز بهتـر و    د کـه چشـم  دولت یهودي با وقوف بر این احتیاجـات بـو  . شد جاري می

بدون شک نیروهاي امنیتی و نظامی که خطرات . گرفت بیشتري براي روابط در نظر می
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تري را در محیط امنیتی خـود مـد نظـر داشـتند و نسـبت بـه افـزایش         عینی و ملموس
کردند، تمایل بیشتري بـراي   تري احساس می خصومت با چین و پاکستان نگرانی افزون

آنها در عمل، برتري دانش نظامی، تجربـه و  . دادند ل از خود نشان میهمکاري با اسرائی
مدیریت عملیات جنگی، مهارت در سرکوب فلسطینیان، کنترل مخالفان یا ترور آنان در 

هاي مختلف توسـط   کشورهاي عربی و جنگ در چند جبهه و کسب پیروزي در صحنه
تـر از   امنیت شهروندان بسـیار مهـم   از نظر نظامیان تأمین. دیدند سربازان اسرائیلی را می

  . هاي کشاورزان و نظایر آن بود کسب دانش و افزودن مهارت
اگرچه در دهه نخست و پس از تأسیس دفتـر تجـاري و کنسـولگري کـه برخـی      

هایی از سوي اسرائیل براي  معتقدند این مورد تحت فشار امریکا صورت گرفت، تالش
 :Ibid(اسخ متناسبی از سوي هند ارائـه نشـد   تعمیق روابط صورت گرفت اما در عمل پ

و برخی اعضـاي کابینـه    موالنا ابوالکالم آزادحتی نهرو از سوي همکار نزدیکش  ؛)105
در نتیجـه انـدکی بعـد    . اش با اسرائیل مورد پرسـش واقـع شـد    رسمی براي روابط غیر 

 .)Ibid: 15(وزیر لحن تندتري علیه اسرائیل اتخاذ کرد  نخست
صر در ضدیت با اسرائیل، جانبداري از قاهره در وقایع منتهی به جنگ حمایت از م

کانال سوئز، آموزش خلبانان و سایر نظامیان مصري در هند، پشتیبانی قـوي معنـوي از   
. فلسطین و در مجموع نوع روابط هند با دنیاي عرب، موانع اصلی بهبود روابـط بودنـد  

بود کـه در سـیر نزولـی     1965اکستان در با چین و نبرد با پ 1962تنها در جریان جنگ 
در این دو جنگ، نظامیـان هـر دو کشـور     .(Harsh, 2004)روابط تغییر اندکی حاصل شد 

هاي نظامی و اطالعاتی فراهم  مشتاقانه باب روابط را گشودند و زمینه را براي همکاري
سـالح از   جنگ بنگالدش نقطۀ عطفی در این نوع از روابط بود چراکه دریافت. آوردند

ـ دختر نهرو که به ضدیت با اسرائیل شهره بـود ـ     ایندیرا گاندياسرائیل با نظر و تأیید 
پس از مرگ نهرو، سیاست ضد اسرائیلی هند، غلظـت   .)Swamy, 1982(گرفت  انجام می

ها باز هم هند از برقراري کامل روابط با دولت  بیشتري یافت و پس از طی شدن بحران
   .زد یهودي دم می
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هاي بعدي میان اعراب و اسرائیل، هند همواره در مسیر حمایت از اعراب  در جنگ
هاي شدیداللحن در مجمع عمـومی سـازمان ملـل متحـد و دفـاع       بیانیه. کرد حرکت می

ویـژه   رفتۀ فلسطینیان در حمایت کامل دهلی نو از اعراب و بـه  دست رهبران از حقوقِ از
ـ  هنـد البتـه توقـع برخـورد     . گذاشـت  اقی نمـی فلسطینیان، جاي هیچ شک و تردیدي ب

تري را از سوي جهان اسالم، اعراب و کنفرانس اسالمی به عنـوان نقطـه تالقـی     مناسب
امـا بـرآورده نشـدن    . این دو در مورد موضوع کشـمیر و رقـابتش بـا پاکسـتان داشـت     

تـرین قضـایاي    هایش سبب این نشد که از مواضع اصولی خـود در مـورد مهـم    خواسته
سردي روابط تا پایان دهه هشتاد و  .)Singh, I976, p. 75(ه و خاورمیانه دست بکشد منطق

تنها در . و اسرائیلی ادامه داشت) فلسطینی(وگوهاي سازش میان طرف عرب  آغاز گفت
کنسـولگري کـه از   . اواسط این دهه بود که گشایش اندکی در روابط دوجانبـه روي داد 

راج شده بود، بازگشایی شد و سطح روابط، اندکی تعطیل شده و کنسولش نیز اخ 1982
  . گرچه اسرائیل همچنان از سطح و عمق این روابط ناراضی بود. بهبود یافت

توان فهرست بلندباالیی از مشکالتی را که میان دو کشور وجود  در این سه دهه می
  : کرد شود، به شرح زیر یاد داشت و مصادیق بارز جانبداري هند از اعراب نامیده می

v محکوم کردن طرح تقسیم فلسطین؛ 
v مخالفت با عضویت اسرائیل در سازمان ملل؛ 
v اعطاي نمایندگی کنسولگري در بمبئی و نه در دهلی نو؛  
v افروزي اسرائیل در جریان بحران کانال سوئز؛ مخالفت با جنگ 
v جانبه از موضوع فلسطین در سازمان ملل؛ دفاع همه 
v ن نماینده فلسطینیان؛پذیرش ساف به عنوا 
v جمهـور وقـت اسـرائیل در دهلـی در مـارس       مخالفت با فرود هواپیماي رئیس
 ؛1966
v  و محکوم کردن آن؛ 1967مخالفت با حمله اسرائیل در جنگ ژوئن 
v  ؛1973حمایت از مصر در جریان جنگ فرسایشی و جنگ  
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v   ونیسـم را  سـازمان ملـل کـه صهی    3379حمایت قاطع و رأي مثبت به قطعنامـه
  دانست؛ مساوي با نژادپرستی می

v اعطاي موقعیت دیپلماتیک به فلسطین در هند؛ 
v پذیرش علنی رهبران فلسطینی و طرد رهبران اسرائیلی؛ 
v همکاري با جمهوري اسالمی، مصر و عراق که دشمنان اسرائیل بودند؛ 
v  ال بعد؛و عدم پذیرش کنسول جدید تا چند س 1982اخراج کنسول اسرائیل در 
v عدم ارائه ویزاي توریستی و مسافرتی و تجاري به متقاضیان اسرائیلی؛ 
v مشورت هند با عرفات براي برقراري روابط با اسرائیل پس از مذاکرات مادرید. 

هاي سوسیالیستی هرکدام به یـک اردوگـاه    رغم کاربست سیاست هند و اسرائیل به
تا پیش از فروپاشـی رژیـم شـوروي و در    . سیاسی متفاوت و البته متضاد وابسته بودند

هـاي آشـکار و نهـان     عین حضور فعال هند در جنبش عدم تعهد، این کشور از حمایت
مشابه همین رفتار سیاسی اما بـا عمـق و غنـاي بیشـتر از سـوي      . مسکو برخوردار بود

هاي امریکا نسـبت   به همان میزان که سیاست. شد واشنگتن نسبت به تل آویو اعمال می
هـاي   گرفـت سیاسـت   به اعراب جانبدارانـه و از مسـیر و منظـر یهودیـان صـورت مـی      

 ,Hewitt( گذشـت  ویژه قاهره می هاي عربی به گرانۀ شوروي نیز از مسیر پایتخت حمایت

1997, p. 98(.    اعراب و فلسطینیان براي چهار دهه، ضلع ثابت مثلثی بودند کـه دو ضـلع
هاي صریح و فعال اولی و تلویحی  ر به حمایتآنها مستظه. دیگرش شوروي و هند بود

میان دهلی نو و مسکو نیز ایـن تعامـل کـه بـر     . پرداختند دومی، به مقابله با اسرائیل می
رغم برخی تفـاوت نظرهـا ـ جریـان      مبناي منافع مشترك بود در تمامی وجوه خود ـ به 

ري شـوروي از  اتـو امپراین روابط مستحکم دیري نپایید و با سقوط  .)Ibid: 100(داشت 
هاي سهمگین فروپاشی شوروي، هند را نیز متأثر کـرد و عـالوه بـر     لرزه پس. میان رفت

اي هنـد   ویژه نگاه خاورمیانه تجارت، اقتصاد و روابط خارجی، سایر وجوه سیاست و به
  .)Khan, 2002, p. 215(را از اساس دگرگون کرد 

ی کـه مسـکو را حـامی    فضاي سیاسی پس از فروپاشی، جهان عـرب و کشـورهای  
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در این میان باید آغـاز مـذاکرات   . دانستند دچار تغییرات اساسی کرد هاي خود می آرمان
تـا ایـن   . صلح مادرید را عامل مهمی در چرخش مناسبات کشورها با اسـرائیل دانسـت  

داد و بنـا بـر شـواهد     زمان هند تمایلی به تعمیق مناسبات خود با اسـرائیل نشـان نمـی   
عالوه بر گسسـته  . شد ترین عوامل محسوب می وضوع فلسطین یکی از مهمگفته، م پیش

شدن پیوندهاي ایدئولوژیک میان دهلـی و مسـکو، گسـترش تعـامالت مخفیانـه میـان       
رهبران فلسطینی و اسرائیل و آغاز مذاکرات سازش میان طرفین منازعه، زمینـۀ مناسـبی   

ورود هند به مذاکرات سازش،  شرط. براي برقراري روابط میان دو طرف به وجود آورد
هایی که  در این شرایط، دغدغه .)Naaz, 1999, p. 246(برقراري رابطه کامل با اسرائیل بود 

تـدریج رنـگ باختـه یـا معنـا و       داشت بـه  آویو بر حذر می دهلی نو را از نزدیکی به تل
هبـر  زدایـی از سـوي ر   ویژه آنکه این حساسـیت  حساسیت خود را از دست داده بود، به

سیاسـت کشـورهاي    .)Kumaraswamy, 2002, p. 8) گرفت صورت می) عرفات(فلسطینیان 
پیرامونی اسرائیل ـ اگرچه با چهار دهه تأخیر ـ جواب خود را یافته بود و با توجـه بـه     

. اي براي بهبود روابط وجود نداشت تمایل فلسطینیان براي سازش با اسرائیل دیگر بهانه
اي  پس از طی مراحلی از اعتمادسازي، دو طرف با صدور بیانیـه و  1992ژانویه  29در 

 .)Naaz, Op.cit(آغاز روابط کامل دیپلماتیک میان دو کشور را اعالم کردند 

  تمایل هند براي برقراري رابطه با اسرائیل
منطقه به طور اجمالی بدین وضعیت در ابتداي دهه نود و زمان برقراري روابط دوجانبه، 

ایت شوروي از هند برداشته شده بود؛ دهلی نـو سیاسـت درهـاي بـاز و     حم: شرح بود
اقتصاد لیبرالیستی را برگزیده بـود؛ مصـر دیگـر در زمـره دشـمنان اسـرائیل محسـوب        

شد؛ روابط هند و مصر وجهه خصمانه و ضد اسرائیلی خود را پس از پیمان صـلح   نمی
ي تحـت شـدیدترین   کمپ دیوید از دست داده بود؛ عراق دشـمن دیگـر دولـت یهـود    

. اش را به طور کامل از دست داده بود حمالت نیروهاي متحد قرار داشت و توان نظامی
تـرین دوسـت    در چنین شرایطی، دشمنان این کشور به دوستانی قابل اتکا بـدل و مهـم  
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روابط ایـران و هنـد   . ترین دشمن اسرائیل تبدیل شده بود به سرسخت) ایران(اي  منطقه
تري ادامه یافته بود و پیوندهاي مختلفی تهـران و   ه شکل بهتر و مناسبپس از انقالب ب

هـاي واحـد، اهـداف     آرمـان  .)Hathaway, 2004(کـرد   دهلی نو را به یکدیگر متصـل مـی  
اي همســو و دشــمنان مشــترك، پیونــدهاي مرســوم اعضــاي محــیط امنیتــی را   منطقــه

کوشید ایـن   با تمام توان می اکنون به جز ایران که دولت یهودي. تر ساخته بود مستحکم
سـازي روابـط بـا     روابط به حداقل خود برساند، مانعی جدي بر سر راه هند براي بهینه

ایـن  . دولت یهودي وجود نداشت؛ بنابراین هر دو مشتاقانه به سـوي یکـدیگر شـتافتند   
  : اشتیاق براي هند دالیلی به شرح زیر داشت

  پاکستان
نشـین و تبـدیل او    از استقالل، انفصال بخش مسلمانترین لحظه پس  براي هند، دردناك

گاندي و نهرو تمام تالش خود را براي ممانعت . به یک کشور دیگر در جوار خود بود
از این اقدام به کار بستند، اما پرهیـز از جنـگ داخلـی و کشـتار انبـوه غیـر نظامیـان و        

ن، سـبب شـد تـا    محور میان دو بخش هندو و مسـلما  هاي دین جلوگیري از آغاز جنگ
از فرداي استقالل پاکسـتان، چگـونگی تعامـل بـا ایـن      . ناگزیر تن به این خواسته دهند
ـرتنش میـان دو   . ترین دغدغۀ دهلی نو مبدل شد کشور نوظهور مسلمان به مهم روابط پ

ویژه بر سر انضمام کشمیر یا بقـاي آن در طـرف هنـد، سـبب بـروز نـاامنی و        کشور به
نخستین جنگ بالفاصـله پـس از اسـتقالل و طـی     . دو طرف شدهاي متعدد میان  جنگ
تنها پایان نیافت بلکه  روابط خصمانه میان دو کشور نه. رخ داد 1948و  1947هاي  سال

پس از توافق اولیـه بـر   . رخ داد 1971و سپس در  1965دو جنگ گستردة دیگر نیز در 
. ها همچنان ادامه یافت درگیري) درصد پاکستان 37درصد هند و  63(سر تقسیم کشمیر 
هـاي نظـامی و قـرار     کدام از طرفین جز افـزایش هزینـه   ها براي هیچ در عمل این جنگ

  . گرفتن در حالت نه جنگ نه صلح، نتیجه ملموسی در بر نداشت
نگرانی هند از احتمال برتري پاکستان، دهلی نو را براي جلـب حمایـت و تـأمین    

در این میـان البتـه اسـرائیل زمینـه     . رها کشاندتسلیحات مورد نیاز به سوي برخی کشو
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مناسبی براي تعمیق روابط و مناسباتش پیدا کرد، اما هند تعمدا به استمرار ایـن روابـط   
موضـوع  . شدت ابـا داشـت   جز در حوزه محدود نظامی تن نداد و از علنی کردن آن به

ی سنگینی منجر شد که مقابله با پاکستان و رقابت نظامی با این کشور به مسابقه تسلیحات
بـه  . براي بیش از پنج دهه بخشی از توان بالقوة هر دو کشور را بـه خـود جـذب کـرد    

منظور حفظ برتري، طرفین به حامیانی متوسل شدند تا بتوانند قدرت نظامی خود را بـه  
مسابقۀ تسلیحاتی متعارف در نهایت تا آنجا پیش رفت کـه هـر   . حداکثر ممکن برسانند

در . اي و تولید سالح اتمی پرداختند مک دوستان خود به تقویت بنیۀ هستهدو طرف با ک
ها که  این کمک. گونه کمکی به هند دریغ نداشتند این راستا مقامات اسرائیل از ارائه هیچ

با هدف جلب نظر دهلی نو صـورت   70و  60در جریان روابط سرد دو طرف در دهه 
هند پس از بهبود روابط، حمایت . بر نداشتگرفت نتیجۀ ملموسی براي اسرائیل در  می

اسرائیل در مقابل پاکستان را مغتنم شمرد و کوشـید تـا از البـی پرنفـوذ یهـودي علیـه       
شتاب روابط نظامی و معامالت و قراردادهـاي تسـلیحاتی و امنیتـی    . پاکستان بهره ببرد

  .دوجانبه، حاکی از جبران مافات توسط هر دو طرف بود

  تروریسم
موضوع پاکسـتان، مقابلـه بـا تحرکـات افراطیـون و تروریسـم در منطقـه یکـی از         به جز 

اگرچـه هنـد در   . هاي همکاري مورد عالقـه میـان دو کشـور بـوده اسـت      ترین زمینه مهم
روابط اطالعاتی خود را با اسرائیل آغـاز کـرد و تمـایلش را بـراي همکـاري در       80دهه 

تـا عملیـاتی شـدن آن و اعـزام کارشناسـان      این زمینه به اطالع طرف مقابـل رسـاند، امـا    
هـاي   هایی که سـرویس موسـاد در کنتـرل و مهـار گـروه      ضد تروریسم و آموزش مهارت

هنـد از توانمنـدي   . مختلف فلسطینی بـه دسـت آورده بـود، زمـان زیـادي فاصـله افتـاد       
هـاي اسـرائیلی کـه در ابتـداي دهـه نـود        گیري توریست موساد براي حل بحران گروگان

منـد شـد و همکـاري بـا ایـن سـرویس        طقه جامو و کشمیر ربوده شده بودند، بهرهدر من
سـرویس  . بـر جـاي گذاشـت   » کارگیـل «نقش مؤثري در افزایش کنترل بحران در منطقه 

هـا   منـدي از تجـارب اسـرائیل از مـدت     براي تحکیم روابـط و بهـره  ) راو(اطالعاتی هند 
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هـاي داخلـی خـود کـه متـأثر از       رانپیش اقـداماتی انجـام داده بـود و بـراي کنتـرل بحـ      
هـاي همفکـر آنـان در کشـمیر بـود، بـه ایـن         تحرکات افراطیون وهابی و القاعده و گروه

نامـۀ   در اندك سالیانی پـس از بهبـود روابـط، چنـدین تفـاهم     . ها سخت نیاز داشت کمک
هاي امنیتی میان دو طرف به امضـا رسـید و مشـکالت امنیتـی هنـد در کشـمیر        همکاري
  . اقل خود تنزل یافتبه حد

  ایفاي نقش برتر در منطقه
پس از فروپاشی شوروي و تغییرات راهبردي که در جغرافیاي سیاسـی جهـان رخ داد،   

. هاي ذاتی احیـا کنـد   هند کوشید نقش و موقعیت خود در منطقه را با تکیه بر توانمندي
خـویش،  هاي منطقه، کوشـش در بسـط محـیط امنیتـی      ایفاي نقش مؤثر در حل بحران

هـاي   هاي پیرامونی و تبدیل وضـعیت سیاسـی از کشـوري پیـروِ سیاسـت      کنترل حوزه
هاي هند به سوي احیاي نقـش برتـر    شوروي، به کشوري صاحب جایگاه، نخستین گام

بدین منظور هند در صدد برآمد تـا بـا تقویـت روابـط بـا      . در آسیاي جنوب شرقی بود
جارب آنان در حفظ برتري محیطـی و  کشورهاي اثرگذار در سیاست جهانی و کسب ت

هاي بالقوه و بالفعل آنـان در تحـوالت منطقـه و جهـان، نقـش       مندي از ظرفیت نیز بهره
توانمنـدي علمـی، کشـاورزي،    (اسرائیل در این زمینه بنـا بـه دالیلـی    . تري ایفا کند مهم

ابـط  کننـدة رو  صنعتی و تکنولوژیکی، قدرت نظامی، تسلیحات پیشرفته و ارزان، تسهیل
توانسـت بـه هنـد بـراي      بهترین کشوري بود کـه مـی  ) با امریکا با تکیه بر البی یهودي

بدین ترتیب، تردد دیپلماتیک مقامـات اسـرائیلی   . اي کمک کند رسیدن به اهداف منطقه
شـیمون  (مقامات سیاسـی وقـت نظیـر وزیـر خارجـه      . به هند و بالعکس فزونی گرفت

تـر و اثرگـذارتر از بقیـه،     و مهم 1996در ) یزمنعزر وا(جمهوري  ، رئیس1993در ) پرز
هریــک در رأس هیئتــی بلندپایــه متشــکل از  2003در ) آریــل شــارون(وزیــر  نخســت

هـاي مهمـی را بـه امضـا      نظامیان، بازرگانان و متخصصان، از این کشور دیدار و توافـق 
  . رساندند

  



 89     از تضاد تا همکاري؛ لیهند و اسرائاي  سیاست خاورمیانه

  تسلیحات نظامی و امنیتی
یاست عدم تعهدي که مطـرح کـرده بـود بـه     رغم س هند در تمامی دوران جنگ سرد به

ستون فقرات ارتش هند متکی . شدت وابسته بود هاي مسکو در عرصه نظامی به حمایت
هـاي آموزشـی و    نظامیـان هنـدي بـراي طـی دوره    . ها و تجهیزات روسی بود به سالح

ناکارآمـديِ  . شدند چگونگی کار با تسلیحات روسی به طور مستمر به شوروي اعزام می
از اردوگـاه  ) پاکسـتان (ح و تجهیزات روسی در رقابت با امکانات دریافتی دشـمن  سال

از سـوي دیگـر اصـرار نظامیـان و نیروهـاي امنیتـی بـر        . غرب اساساً قابل مقایسه نبود
گیري از توانمندي نظـامی اسـرائیل و تسـهیل در دسترسـی آسـان بـه خـدمات و         بهره

امات هند را به همکاري نزدیک نظـامی،  تکنولوژي پیشرفتۀ تسلیحاتی دولت یهودي، مق
بـدین  . کـرد  بازسازي تسلیحات روسی و عقد قراردادهاي سنگین تسلیحاتی ترغیب می

ر کـرد بلکـه فـروش        مدت، اسرائیل نه ترتیب و در کوتاه تنها جاي خـالی شـوروي را پـ
 4/1آوري کرد و بـه بـیش از    تسلیحات نظامی، پس از سفر شارون به هند رشد حیرت

در حوزه امور امنیتی نیز طرفین ). Shapir, 2009(جهش یافت  2009یارد دالر در پایان میل
هـاي فیمـابین عمـالً نشـان      با عقد پیمان امنیتی عزم خویش را براي گسترش همکـاري 

هاي  اي و انتقال تجارب در حوزه هاي فضایی، ماهواره دادند و تبادل اطالعات، همکاري
  ).Naaz, 2000(دوجانبه قرار گرفت هاي  امنیتی در صدر همکاري

  دالیل اسرائیل براي برقراري رابطه با هند
اي هنـد و متـأثر از    هـاي خاورمیانـه   اگر در طرف هندي این روابط تحت تأثیر سیاست

موضوع فلسطین بود، طرف یهودي از دیرباز مترصد برقراري و تحکیم هرچه بیشتر این 
جانبه با هنـد دالیـل بیشـتري داشـت و      سبات همهتل آویو براي برقراري منا. رابطه بود

بـراي دولـت نوپدیـد، برقـراري رابطـه بـا       . کرد کوشش زیادتري معطوف این رابطه می
ترین کشور در آسیا در راستاي دکترین کشورهاي پیرامونی، اهمیتی حیاتی داشت و  مهم

  . کرد براي این منظور از هیچ کوششی فروگذار نمی
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  خروج از انزوا
که پیشتر ذکر شد، در ابتداي تأسیس، دغدغه مقامات یهودي به رسمیت شـناختن   چنان

پذیرش موجودیت این رژیم و برقراري . این دولت از سوي دیگر واحدهاي سیاسی بود
هاي این کشور در عرصه سیاست خارجی  ترین نگرانی رابطه علنی، همواره یکی از مهم

پیرامونی در ابتداي این مقاله ارائه شد  شرحی که در باب دکترین کشورهاي. بوده است
گیـري از   ارتباط موفق با هنـد و بهـره  . کند ها را منعکس می تا حدودي ابعاد این دغدغه

توانست اوضـاع سیاسـی    این اهرم در تنظیم مناسبات با دنیاي اسالم و جهان عرب، می
یـروزي  امـا ایـن گـام مهـم بـه سـمت کسـب پ       . این کشور را به گونۀ دیگري رقم زند

پس از بهبود مناسبات و در اندك زمانی، هند . دیپلماتیک تا ابتداي دهه نود محقق نشد
ترین دوست و عقبۀ قابل اتکـا در شـرق تبـدیل و اسـرائیل نیـز بـه معتمـدترین         به مهم

تدریج دهلی نو بـه   به). Harsh, 2004(دوست هند در خاورمیانه و مغرب عربی مبدل شد 
که دولت یهـودي بـه    هبردي براي تل آویو تغییر ماهیت داد چنانعیار و را متحدي تمام

بـا  . کنندة نیازهاي تسلیحاتی هند تبدیل گردید ترین تأمین نقطه اتکاي استراتژیک و مهم
تـرین   توان گفت یک دهه پس از انقالب ایـران و تبـدیل آن بـه مهـم     اندکی تسامح می

  . کرد خوبی پر می را به دشمن اسرائیل، هند جاي خالی متحد قدیمی اسرائیل

  دور کردن هند از اعراب و مسلمانان
تأسیس یهودي در ابتدا بر این گمان بودند که هند در میان کشورهاي  مقامات دولت تازه

بـراي  . شـود  غیر اسالمی، بهترین گزینه براي خـروج از انـزوا در شـرق محسـوب مـی     
الم و جهان عرب جدا و به متحد اسرائیل بسیار مهم بود که همزمان هند را از دنیاي اس

العـاده و ارتباطـات    جمعیت عظیم، دین متفاوت، بازار مصـرف فـوق  . خویش مبدل کند
توان در مقابل جمعیت  شخصی با رهبران هندي در حقیقت موجد این گمان بود که می

انبوه مسلمانان و اعراب، به این عقبه تکیه کرد، اما در عمل این گمان نقش بر آب شـد  
هاي مختلف، راهی به دل دوستان هنـدو بـاز    اندیشی ها و چاره نانکه گفته شد حیلهو چ
براي هندیان به دالیل مختلف چشم پوشـیدن از جهـان عـرب، دنیـاي اسـالم و      . نکرد



 91     از تضاد تا همکاري؛ لیهند و اسرائاي  سیاست خاورمیانه

هاي بسیار داخلی و خارجی همراه بود و دهلی نو بـه   برقراريِ رابطه با اسرائیل با تنش
هند رابطه بـا اسـرائیل را در حاشـیۀ    . مایل نداشتپرداخت هزینه و ریسک این اقدام ت

هـاي ایـن اتفـاق تنهـا پـس از       خواسـت و زمینـه   مناسبات امـن و آرام بـا ایـن دو مـی    
مذاکرات مادرید و سپس قرارداد اسلو، سبب شد کـه  . وگوهاي سازش فراهم شد گفت

رین پرداخـت کمتـ   هند، بدون نگرانیِ دوستان مسلمان و عرب و با رضایت آنـان و بـی  
اي از حسن نیت، اندك زمانی از  به عنوان نشانه. هزینه، باب روابط با اسرائیل را بگشاید

اي را که صهیونیسـم را بـا    شروع روابط نگذشته بود که هند رأي مثبت خود به قطعنامه
  ).Gerberg, 1948-2005, 2008, p. 144( دانست پس گرفت نژادپرستی برابر می

  پاکستان
خصی رهبران نسبت به سـایر کشـورها، یکـی از دالیـل دوسـتی یـا       روابط و نظرات ش

در میان نسل اول رهبران دولت یهودي، بن گـورین تعبیـر   . دشمنی میان آنها بوده است
از نظر او، دوستان اعراب از خود آنان بدتر . ن اعراب داشتابسیار تندي در مورد حامی

سـایرین نیـز همـین    . ي داشتبودند و او به طور مشخص در مورد پاکستان چنین نظر
نگاه و دیدگاه را درباره پاکستان داشتند و بر این گمان بودند که هند، دست دراز شـده  
از سوي آنان در رقابت و تقابل با اسالم آباد را که دشمن مشترك هر دو بود، به گرمـی  

خواجه  اما چنین نشد و پاکستان در رقابت با هند و در جنگ سرد، با اسرائیل. فشارد می
هـاي امنیتـی اسـرائیل،     پاکستان به اردوگاه غرب پیوست و با مالحظه نگرانی. تاش شد

هـاي   مقابله با تـالش  .)Kumaraswamy, 2000, p. 29(مورد حمایت واشینگتن قرار گرفت 
اي شدن این  نظر از نوع روابط با هند و جلوگیري از هسته جویانۀ پاکستان، صرف برتري

لک بمب اتمی توسـط یـک کشـور اسـالمی، بـه طـور مؤکـد در        کشور و هراس از تم
هاي امریکا در این زمینه نیز نتوانست این کشور را آرام  آویو بود و ضمانت دستورکار تل

کـم   از نظر هر دو کشور، پاکستان خاسـتگاه یـا دسـت    .)Spector, 1987, p. 287(نگه دارد 
معنـاي گسـترش تروریسـم و    هاي مسلح سلفی در منطقه بوده و ایـن بـه    حامی جنبش

هـاي   مذاکرات موفق مادرید و اسلو، زمینۀ کمک. صدور آن به کشورهاي همجوار است
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اي به هند را فراهم آورد تا دوست جدید بتواند در مقابـل   متقابل امنیتی، نظامی و هسته
  . تري بپردازد آرایی مجدد اما مقتدرانه دشمن قدیم، به صف

  فروش تسلیحات
هاي اسرائیل براي برقراري رابطه با کشورهاي جهان، تسلیحات  رین مزیتت یکی از مهم

ایـن اهـرم بـه عنـوان آغـازگر       .)Neuberger, 2009(پیشرفته نظامی این دولت بوده است 
در . کننده مناسبات، نقشی اساسی در روابط خـارجی ایفـا کـرده اسـت     روابط یا تسهیل

هاي هند بـا   ح و خدمات نظامی طی جنگرابطه با هند نیز چند تجربه موفق ارسال سال
چین و پاکستان وجود داشت، اما عمالً و به دلیل استنکاف هند از تعمیق روابط نتیجـه  

و محرمانـه  ) مادرید(فروپاشی شوروي و مذاکرات آشکار . مطلوب اسرائیل حاصل نشد
، محــذورات هنــد را برطــرف کــرد و انقالبــی در روابــط دو طــرف در حــوزه )اســلو(

تسـلیحات ارزان، پیشـرفته،   . دادهاي نظامی و خریدهاي تسلیحاتی بـه وجـود آورد  قرار
قیدوشرط، خدمات و پشـتیبانی مطلـوب و    فارغ از تعهدات سیاسی، تحویل سریع و بی

ترین شریک نظامی دهلی نـو در کمتـر از یـک دهـه درآورد      کارآمد، اسرائیل را به مهم
)Shapir, 2009(. هاي بزرگ تسـلیحاتی در   توانمندي شرکت هاي اسرائیلی، شهرت سالح

هاي قدیمی روسی، هواپیماهاي بدون سرنشین و شناسایی و تولید انواع  بازسازي سالح
هاي پیشرفته هجومی، امکانات رادارهاي تدافعی با قابلیـت   هاي دوربرد و سالح موشک

اي، هند را  تر از همه در بحث ارسال ماهواره و تقویت امکانات هسته پوشش باال و مهم
 .(Kapila, 2000, pp. 4-7)کرد  بیش از پیش براي همکاري ترغیب می

هاي رو به تزاید، امنیت ملتهب در آسـیاي جنـوب شـرقی،     نظامیان مشتاق، بحران
هاي مستمر چین و رقابت شدید با پاکستان، بازار وسیع و تشنه هند و از همه  مزاحمت

براي خروج از انزوا و کسب درآمدهاي ارزي،  تر نیاز اسرائیل به این فضاي حیاتی مهم
تـرین بازارهـاي تسـلیحاتی     دست به دست هم داد تا این کشور بـه یکـی از پرمنفعـت   

شده، فروش تسلیحات به هند طی  بر اساس آمارهاي ارائه. اسرائیل در جهان تبدیل شود
بالغ  2009سال  میلیارد دالر در 4/1به بیش از  1991میلیون دالر در سال  20دو دهه از 
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شده که این عالقه، نیاز و تعامل در خریدهاي تسلیحاتی از اسرائیل سابقه نداشته است 
)Shapir, 2009 .(اي میان هند و پاکستان دامن  سابقه این شتاب که به مسابقه تسلیحاتی کم

تنها نگرانی شدید پاکستان را برمی انگیخت، بلکه سبب حیرت ناظران سیاسـی   زد نه می
درآمدهاي ارزي اسرائیل از محل فـروش سـالح بـه هنـد درآمـدي      . نیز فراهم آورد را

اندازي گسـترده داشـت کـه صـرفا از منظـر سـود        مطمئن، بازاري تضمین شده و چشم
  . اندیشید گرچه اسرائیل به بیش از آن می. اقتصادي نیز براي اسرائیل بسیار مهم بود

  گرایی اسالمی تروریسم و افراط
ۀ اول و دوم محیط امنیتی پیرامونی و کاستن از خطرات و تهدیـدات متوجـه   کنترل حلق

امن نگـه داشـتن منطقـه از    . ترین نگرانی اسرائیل بوده است دولت یهودي، همواره مهم
تواند اثـرات سـوئی در درازمـدت داشـته باشـد اولویـت        تهدیدات ایدئولوژیک که می

چـه تروریسـم اسـالمی خوانـده     نگرانـی عمیـق از آن  . نخست دولت یهودي بوده است
آویـو   تري میان دهلی نـو و تـل   هراسی مشترك، همگرایی بنیادین شود و نوعی اسالم می

وجود دشمن مشترکی بـه نـام القاعـده، افغـان      .)Gerberg, 2010, p. 61(ایجاد کرده است 
ستن هاي تندرو اسالمی وابسته به این نحله و لزوم کا ها، طالبان، وهابیت و گروه العرب

پـس از بحـران   . از تهدیدهاي آنان، نزدیکی بیشتري میان دو طرف ایجـاد کـرده اسـت   
گیري در کشمیر، و به طور مشخص پس از روي کار آمدن طالبان در افغانستان  گروگان
گرایـان   گیري خصومت اسالم نمایی القاعده در امریکا، هر دو کشور نگران اوج و قدرت

اوج ایـن  . یتی فیمابین عمق و شدت بیشـتري بخشـیدند  هاي امن و افراطیون به همکاري
نامۀ امنیتی میان دو طرف پس از سـفر شـارون بـه هنـد بـود       ها در عقد تفاهم همکاري

)Kumaraswamy, 1998.(  

  جمهوري اسالمی ایران
هاي رفتار سیاسی دولت یهودي در نزدیکـی بـه هنـد، موضـوع      ترین سویه یکی از مهم

هدف تجدید نظر دهلی نـو در سـطح و عمـق همکـاري بـا       اثرگذاري بر این کشور با
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تر کردن حلقه محاصره، کاستن از تعداد دوستان  تنگ. جمهوري اسالمی ایران بوده است
و منزوي ساختن ایران، سیاست درازمدتی است که اسرائیل آن را در دستورکار خویش 

تر امریکـا، ایجـاد    همدر پی کشیده شدن هند به سوي اسرائیل و از آن م. قرار داده است
مثلث راهبردي هند ـ اسرائیل ـ امریکا و برقراري پیوندهاي عمیـق نظـامی، سیاسـی و      

). Singh, 2003, p. 12(گیرد  امنیتی، جمهوري اسالمی در مشکل و محذور بیشتري قرار می
. وضوح قابل رؤیـت اسـت   این موضوع و اثرپذیري هند در این زمینه طی دهه اخیر، به

دریجی روابط پس از سفر شارون و سایر مقامات اسرائیلی بـه هنـد حـاکی از    سرديِ ت
توان از  به عنوان مثال می. توفیق تل آویو در دور کردن تدریجیِ هند از ایران بوده است

المللـی   در آژانـس بـین   2006و فوریـه   2005دو رأي مثبت هند علیه ایران در سپتامبر 
حاصل موکرجی وزیر امور خارجـه   سفر کم). Kumaraswamy, 2007(انرژي اتمی یاد کرد 

غیـر  (اي  همزمان با مذاکرات نهایی بـراي قطعـی کـردن معاملـه هسـته      2007در فوریه 
نشینی از طرح خط انتقـال انـرژي موسـوم بـه خـط صـلح        با امریکا و نیز عقب) نظامی

 ,Christianfar(هاي تشویقی اخذشده از تل آویو و واشنگتن نبوده اسـت   تأثیر از بسته بی

2007.(  

  آفرینی در اقیانوس هند نقش
اساس دکترین پیرامونی بر این مفهوم راهبردي استوار بـود کـه بـراي تـأمین امنیـت و      
خروج از انزواي دولت یهودي، گریز و گزیري از چشم دوختن بـه کشـورهاي دورتـر    

وشیده تا این نکته بدیهی است که دولت یهودي فاقد عمق استراتژیک است و ک. نیست
 ,Gerberg(بـرداري کنـد    از فضاهاي مختلف در پیرامون خود براي رفع این مشکل بهره

2008, p. 394 .(      انعقاد پیمان همکاري نظامی با ترکیه بـه منظـور اسـتفاده از آسـمان ایـن
جسـتن متحـدان و حامیـانی در خـارج از     . شـود  کشور یکی از این موارد محسوب می

اي امتیازات گواه این نکته  هاي امنیتی با آنان در ازاي پاره د پیمانمنطقه خاورمیانه و انعقا
بـا توجـه بـه مشـکل     . است که تل آویو به این پیوندهاي حیاتی بسیار امید بسته اسـت 

هاي خارج از محیط مدیترانه و لزوم در اختیار داشتن  تردد، مانورهاي گسترده، مأموریت
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یی در مواقع اضطراري، هنـد از هـر نظـر در ایـن     هاي پشتیبانی براي ناوگان دریا پایگاه
  .(Pandt, 2004)رسد  زمینه قابل توجه به نظر می

هـاي ایـن    از سوي دیگر، تکیه بر پایگاه دریایی در هند و امکان تـردد زیردریـایی  
کشور به این منطقه، قدرت مانور و پاسخ به حمالت متعارف و غیر متعارف احتمالی را 

بر آن با توجه به مسدود شدن راه هوایی و زمینی اسـرائیل توسـط    افزون. کند بیشتر می
هـا   کشورهاي خاورمیانه به سوي آسیا، اقیانوس هند و داشتن پایگاهی براي تردد کشتی

و هواپیماهاي اسرائیلی در راستاي اهداف نظـامی، امنیتـی، تجـاري و بازرگـانی بسـیار      
ایـن مـوارد دو نکتـه دیگـر را نیـز       بـر  .)Kapila, 2003, p. 4(رسـد   ضروري به نظـر مـی  

نخست اینکه اسرائیل با کمک دهلی نو، فضاي مناسبی براي آزمـایش  . بایست افزود می
. هایی را در ایـن زمینـه انجـام داد    به دست آورد و آزمایش) کروز(هاي دوربرد  موشک

صـدد   نکته دوم اینکه با تکیه بر این عمق استراتژیک، اسرائیل رسماً اعالم کـرد کـه در  
در  .)Inbar, 2004, p. 100(است ناوگان زیردریایی خـود را بـه سـه برابـر افـزایش دهـد       

مجموع این نکته بدیهی است که در درازمدت نیز اسرائیل موهبت ارتباط نظامی با هند 
  . را به هیچ قیمتی از دست نخواهد داد

  گیري نتیجه
و تا حدودي اتیوپی سیاسـت  سیاست کشورهاي پیرامونی اگرچه در مورد ایران، ترکیه 

. موفقی بود اما در رابطه با هند البته با اندکی تـأخیر، پاسـخ مناسـبی را در پـی داشـت     
موضوع فلسطین براي سالیان دراز بر روابط میان دو کشور سایه افکنده بود و بـا تغییـر   
سیاست رهبران فلسطینی در قبال اسرائیل و پذیرش مذاکرات سازش، هند نیز سیاسـت  

هاي انسانی با شناخت دقیـق از   گرایانه و مبتنی بر آرمان هندیان اصول. ود را تغییر دادخ
ماهیت اسرائیل و مشکل فلسطین، جانب اخیر را گرفتند و به سیاست عربی خود پایدار 

 . ماندند و از فلسطین بیش از برخی اعراب به دفاع پرداختند
نفـوذ آنـان، حمایـت افکـار      با توجه به حضور اقلیت فعـال مسـلمان و قـدرت و   
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سـازي روابـط بـا     عمومی هند از اعراب و به صورت خاص از فلسـطین، رونـد عـادي   
ایـن پشـتیبانی بـه حـدي قـوي بـود کـه        . اسرائیل موانع قابل توجهی پیش رو داشـت 

فشارهاي البی یهود در امریکا، روسیه و داخل نیـز نتوانسـت تغییـري در دیـدگاه هنـد      
رغم چربش کفه رابطه بـا اسـرائیل، پـایمردي هنـدیان در      به. کندنسبت به مسئله ایجاد 

اي و پایبندي آنان به اصول، براي سالیان متمادي ادامه یافت  سیاست خارجی خاورمیانه
 . مند شدند و اعراب و فلسطینیان از آن بهره

هـاي مختلـف تجـاري، اقتصـادي، سیاسـی،       هاي نسـبی اسـرائیل در حـوزه    مزیت
ویـژه تولیـدات نظـامی همگـی      اي، کشاورزي و فناوري اطالعات و به تکنولوژي، هسته

امـا پـس از بهبـود روابـط،     . گرانه دهلی از فلسـطین قـرار داشـت    ذیل سیاست حمایت
هاي هرچه بیشتر این دو در آینده  نیازهاي متقابل هند و اسرائیل زمینه را براي همکاري

بر این . تأثیر مسائل جانبی قرار گیردرسد این روابط تحت  فراهم کرده و بعید به نظر می
تنهـا منـافع ملـی جمهـوري اسـالمی را       نکته باید افزود، مثلث هند، اسرائیل و امریکا نه

کند بلکه در درازمدت نیز زمینه را براي اعمـال فشـارهاي بیشـتر بـر تهـران       تأمین نمی
  . افزون خواهد کرد
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