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 اله عقدايي سيد هدايت
و علوم سياسةالملل دانشكدكارشناس ارشد روابط بين ي دانشگاه تهران حقوق
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 چكيده
و،با پايان يافتن جنگ سرد بااهاي مريكا به موازات تالشاروابط هند  مريكا براي همكاري

و در دوربه هاي نوظهور منطقه قدرت  رياستةمنظور استقرار نظم نوين جهاني گسترش يافت
هم. مهوري جورج بوش به اوج خود رسيدج و شكوفايي زمان با آغاز رياست اما اين رشد

مي پرسشلذا اين. جمهوري اوباما رو به افول نهاد كه مطرح روابط كاهش سطحعلل اصلي شود
و  ميبه خصوصمريكا در دوره رياست جمهوري اوباما چيست؟ در ايناهند رسد تطابق نظر
ونداشتن  و نوع نگاها منافع هند و همچنين تغيير رويكرد بهةمريكا در دورامريكا  اوباما نسبت

و رقباي منطقه و بين مسائل جهاني روابط كاهش سطح عوامل اصلي، هند، از جمله چينيالمللاي
و  و. مريكا باشداهند وابا توجه به اهميت همكاري هند ثيرگذاريأتنيزمريكا براي هر دو كشور

و سطح   از جمله،مريكا به عنوان متغيري مهم در مناسبات هند با ديگر كشورهااروابط هند با نوع
و تحوالت آن پس از حضور- حاضر به بررسي ابعاد سياسيةايران، در مقال  امنيتي اين روابط

دراجمهور عنوان رئيس اوباما به شدميالدي 2008-2012هاي سالميانةمريكا .پرداخته خواهد

 ان كليديواژگ
 همكاري، هند،تروريسم، چين پاكستان،،امنيتمريكا،ا افغانستان،
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 مقدمه.1

و فروپاشي نظام و،الملل بين نظامة در عرصيدوقطببا پايان يافتن جنگ سرد  مناسبات هند

به گسترش نهادةمريكا وارد مرحلا و رو در زمان جرج بوش به اوج اين روابط. جديدي شد

و تاهايهند خود رسيد ي متحدي استراتژيك در كنار اين كشور ايفاعنوانبه را اميدوار كرد

از. يابند دستيالمللنيب نظام نوظهورة به اهداف بزرگ خود در عرص،نقش نموده اما پس

همةپايان دور و مريكا،ادرهادموكراتزمان با روي كار آمدن رياست جمهوري جرج بوش

وةسابقبانظران بسياري از صاحب بها هندي و رها كردنمريكايي اوباما را مريكاا روابط هند

وزير امور خارجه اسبق،براي مثال كانوال سيبال. كردند آن متهمي نسبت به ارتقايتوجهيبو 

و،هند كه،هاي اخير مريكا در سالا با اظهار تأسف از روند حاكم بر روابط هند  معتقد است

.» آمدن اوباما، اين روابط دچار فرسايش گرديده، رو به افول نهادزمان با روي كارهم«

به عنوان يكي از اعضاي تيميدانيل تو  وزير امور خارجه در دولت گذاريسياستينينگ كه

كه هندي بوش فعاليت مي  رياستةاز پايان يافتن دور بارهاها كرد، ضمن بيان اين مسئله

كهمي يادآوراند،دهكر تأسفجمهوري بوش اظهار محافل استراتژيك هند از رويكرد«شود

و  و هايش براي تالش همچنيناوباما در قبال پاكستان، استراتژي وي در افغانستان تعقيب

كه پيگيري سياست گسترده و كاهش بلندپروازيةبه افزايش هزين نهايتاًتر آسيايي هاي چين

كهو نگران بوده،مريكا در امور تجاري خواهد انجاميداتيموميق مريكا بايد برقراريا معتقدند

 اقدامات خود قرارةتر با هند را به عنوان متحدي كليدي در امور جهاني، سرلوح روابط نزديك

به اين،مريكايياتبار كارشناس هندي،سوميت گانگولي.)Twining, 2010(»دهد  نيز با اشاره

كه اوباما درصدد معكوس كردن روند رو و رشدبه مطلب راآنمريكا است، علتاروابط هند

و در نتيجه اختصاص فضاي اندكي براي و خاورميانه توجه بيش از پيش دولت وي به چين

در برنامه مي خصوصريزي كه هند ارزيابي بهدركند و محدود شدننهايت  سطح روابط هند

.)Ganguly, 2010:8( مدت انجاميد مريكا در كوتاها

به تداوم حضور دوستانةانرويكرد بدبين مريكا در كنار هند،اة كارشناسان هندي نسبت

كه در دوران رياست جمهوري جرج بوش شاهد بوديم، در دور آن  اوباما واقعيتيةگونه

و مركز ايوان فيگن باوم، معاون دستيار وزير امور خارجه در امور جنوب.انكارناپذير است

م و صاحب«: نويسديآسيا در دولت بوش، در اين باره بر بسياري از كارشناسان نظران هندي

و سياست دولت اوباما در قبال چين به كه رويكرد را گونه اين باورند اي است كه منافع هند

.)Feigenbaum, 2010(»الشعاع قرار خواهد داد تحت

و اشتياق وصف،ههماين با و كابينناپذير علت عالقه به بوش اشه نخبگان هندي نسبت

كه بوش؛راحتي قابل درك خواهد بود به  در مقايسه با ديگر، زماني كه به اين نكته توجه كنيم
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 براي مثال در اين.انجام دادبراي هند آمد هر كاري از دستش برمي،متحدانش در ناتو

به انعقاد معاهدمي خصوص كه گام بلندي همكاري هستهةتوان اي غيرنظامي با هند اشاره نمود

به هستهةهاي هند در زمين تحقق خواسته راستايرد مي اي .آمد شمار

و و تحليل منافع هند و انطباق زيادي را نشانا اين درحالي است كه تجزيه مريكا، تجانس

و همين مسئله نمي ميادهد كه هاي دقيق تا با طراحي سياستسازد مريكا را ملزم تري

وةجانب منافع همهةدربرگيرند  همكاري با اين براي، باشديالملل بينةمريكا در عرصا هند

اما بايد اين نكته را همواره مدنظر داشت كه بسياري از اقداماتي كه دولت. كشور گام بردارد

هما مي مريكا در قالب روابط  خارجية جنب،تواند براي اين كشور انجام دهد گرايانه با هند

و منطقهة در عرص،داشته و معضالت داخلي هنديالمللبيناي و نيازها  قابل بررسي است

مريكا موفق شودااز سوي ديگر، اگر. ها مرتفع گردد همچنان بايد از طريق خود هندي

و نزديكي را با هند برقرار نمايد و همراهي اين،مناسبات سازنده  خواهد توانست با كمك

و ديگر قدرت و هاي نوظهور همچون تركيه، برزيل، اندونز كشور فريقاي جنوبي برترياي

. حفظ كرده، تثبيت نمايدالمللبين نظامةخود را در عرص

و سطح روابط هند با كه نوع به عنوان متغيري مهم، در مناسبات هند با ديگراازآنجا مريكا

به اهميت همكاري هند ثيرگذارأتكشورها از جمله ايران  و با توجه به همين دليل خواهد بود،

و همچنين چالشمريكااو  آن براي هر دو كشور كه پيش روي روابط در هايي ها وجود دارد،

به بررسي ابعاد سياسي آنو منطقهيالمللبينامنيتي اين روابط در سطح- ادامه و تحوالت اي

به عنوان رئيس 2008- 2012هاي سالميانمريكااجمهور پس از حضور اوباما در كاخ سفيد

و كه علل اصلي پرسش در پي پاسخ به اين خواهيم پرداخت روابط كاهش سطحخواهيم بود

و  ميبه خصوص، در اين. رياست جمهوري اوباما چيستةمريكا در دوراهند رسد تطابق نظر

و نداشتن  وامنافع هند و نوع نگاه نيزمريكا بهةمريكا در دوراتغيير رويكرد  اوباما نسبت

و رقباي منطقه  كاهش سطح عوامل اصلي، هند، از جمله چينيالمللبينواي مسائل جهاني

و .مريكا باشداروابط هند

و.2 و فرودهاي روابط هند  مريكاافراز
وةپيشين و اداري هند به زمان استقالل هند بازميا روابط رسمي، ديپلماتيك در. گردد مريكا

 1913آن در سال درپيو مريكا شدنداشدگان سياسي هند وارد برخي از تبعيدم1906سال

ها را براي اولين حزب قدرتمند هندي پرستان هندي به رهبري الال هاردايال گروهي از ميهن

 عطفي در روابط اينةجنگ جهاني دوم نقط. دندكرمريكا در كاليفرنيا تأسيساجلب حمايت 

به بندر پرل هاربر در سالةپس از حمل. شود دو كشور محسوب مي ها مريكاييا،1941 ژاپن
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و به دليل به همين،مريكا را درك نمودهاضرورت همكاري مشترك هند دولت روزولت

و تحوالت هند  . نشان دادتوجه خاصيمسائل

و چين، با آغاز جنگم1962در سال مريكا به درخواست كمكاهاي سرحدي ميان هند

بهاو پاكستان، هند ميان1965اما سه سال بعد در جنگ سال. هند پاسخ مثبت داد شدت مريكا

و كمك از پاكستان جانب به اين كشور داري نمود كه. فرستادهاي تسليحاتي فراواني پاكستان

و استراتژيك در اين سال و متحد اصلي و در طول جنگ سرد شريك مريكا در اين منطقهاها

شدت محكومبهمريكااگاه از سوي شد، با اينكه در اين جنگ متجاوز بود، هيچ محسوب مي

به نظم دو قطبي حاكم بر نظام.شدن  در طول دوران جنگ المللبيناز سوي ديگر، هند با توجه

و اتحاد پاكستان با و شوروي تمايلاسرد كه يافت؛مريكا، به سمت بلوك شرق با اين تفاوت

و  و از استح،مريكاابرخالف روابط رسمي پاكستان و شوروي غيررسمي بود كام روابط هند

و  كه در اين سالا. مريكا نيز برخوردار نبوداروابط پاكستان به حفظ مريكا ها خود را متعهد

مي امنيت متحد منطقه و پاكستان 1971 بار ديگر در سال،دانست اي خود طي جنگ دوم هند

به تجزيه بنگالدش از خاك پاكستان در.، از اين كشور حمايت نمودانجاميدكه چهار سال بعد،

 فروش جايبهها حق ترانزيت كشتيةمريكا مبني بر افزايش ده سالا، تصميم دولت 1975الس

و به جنوب آسيا، موجب تنزل بيشتر سطح روابط هند .)kumar, 2009( مريكا گرديداتسليحات

و، سرفصل تازهيالديم1980ةاما آغاز ده زدااي در روابط هند ديدار اينديرا. مريكا رقم

مي در ارتقا1982مريكا در سالاگاندي از  و نزديكي بيشتر اين دو كشور  بودثرؤ سطح روابط

تحوالت. يافت ادامه 1985قدرت رسيدن گاندي در هند، پس از سالو اين روند پس از به

و تغييرات اساسي در چهرةمهم ده  نظم جهاني دوقطبي پس از فروپاشية پاياني قرن بيستم

و پايان جنگ سرد تكا تالش،آن درپيو شوروي مراتبي قطبي سلسله مريكا براي برپايي نظام

،1994در سال. را دستخوش تغييرات بنيادين نموديالمللبين، مناسبات الملل بينةدر عرص

 بيل كلينتون به هند رفت،2000پس از آن در مارس سال. مريكا ديدن كرداناراسيمها رائو از

مدت طوالنيةمريكا از اين كشور بعد از يك دوراجمهوركه اين اولين ديدار يك رئيس

مي به وة يازده سپتامبر يك نقطةوقوع حادث. رفت شمار مريكا محسوبا عطف در روابط هند

به. شود مي تقدير دستيار وزير امورجبمو،مريكا درپي وقوع اين حمالتاپيشنهاد كمك هند

 كمك برايبرانگيزا اين عمل را يك اقدام تحسينه مريكايياوشدمريكا در امور آسيااخارجه 

هاي وضع مريكا در اواخر همين سال تحريماهمچنين. ها در آن مقطع زماني تلقي كردند به آن

.)kumar, 2009( اي اين كشور را لغو نمود هاي هسته شده در قبال فعاليت

و مان موهان سينگ، توافق2006در مارس سال ايي هسته همكارةنام، جرج بوش

2005شده دو طرف در اجالس سال غيرنظامي را در راستاي اجرايي شدن مذاكرات انجام
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و ميان روند روبه رشد روابطةدر ادام. واشنگتن، در دهلي نو به امضا رساندند مريكا،ا هند

از،مريكاا معاون وزير امور خارجه،كارن هوگز هاي اين دانشگاهسايؤر به همراه پنج تن

به،2007ر در آوريل سال كشو طي اين سفر ديداري از هند و ها متعهد مريكايياعمل آورد

كه تسهيالتي را براي دانشجويان هندي در زمين و ادام گرفتنةشدند درةويزا مريكاا تحصيل

و جهاني از قبيل طرح طرح. فراهم نمايند و ابتكارات متعدد اقتصادي، سياسي، امنيتي هايي ها

.درحال انجام بود همچنانها اي غيرنظامي در اين سال هاي هسته همكاريرشگستبراي 

 بسياري از كارشناسان انتظار،2009مريكا در سالاجمهور جديد با روي كار آمدن رئيس

و كه روند رو به رشد روابط هند در. يابدمريكا، با حفظ يك روال منطقي تداوماداشتند

طي،مريكاا وزير امور خارجه،نتون هيالري كلي،جوالي همين سال كه  ديداري از هند داشت

و ميان همكاري دوجانبهةنام آن چندين توافق به امضا رسيدا هند كلينتون همچنين. مريكا

و  درااركان اساسي همكاري هند ،هاي استراتژيك همكاري شامل بخش5مريكا را

و كشاورزي- هاي تجاري همكاري در،اقتصادي وة زمين همكاري و تغييرات آب  انرژي

و توسعه همكاري در بخش،هوايي  تبيين،هاي علمي وريافنةهمكاري در زمينو،هاي آموزش

.) Kronstadt et al., 2010:3( نمود

در،2009در نوامبر  اوباما نخستين ديدار خود را با مان موهان سينگ نخست وزير هند،

 از ديد كارشناسان ناموفق ارزيابي، نماديني كه داشتاهميت باوجودكاخ سفيد انجام داد كه

تا در طي اين ديدار، طرح. شد بر مديريت درست اختالفات، زمينه براي افزونهايي ريخته شد

طي سفري 2010اوباما يك سال بعد در نوامبر سال. هاي دوجانبه فراهم گردد همكاريةادام و

در،به چند كشور آسيايي و و منطقهوصخص به هند آمد اي از جمله مسائل مهم جهاني

و جايگاه منطقه و پاكستان، اوضاع افغانستان، بحران اقتصادي اختالفات بر سر نقش اي چين

و هسته اي ايران، همكاري هستهةجهان، مقابله با برنام و همچنين رفع هاي دفاعي اي دوجانبه

در محدوديت فن خصوصها از ورياصادرات به هند با نخستاهاي پيشرفته وزير اين مريكا

. كشور مذاكره نمود

هم2011در جوالي سال و و، مريكا،ازمان با برگزاري دومين نشست استراتژيك هند

راةروابط اين دو كشور وارد مرحل و جهاني  جديدي شد كه طيف وسيعي از مباحث دوجانبه

هاوزير امور خارجه. گرفت دربر مي به و مريكا به محض ورود ند بر روي سه موضوع اصلي

كه عبارت بودند از و سرماي: مهم تأكيد نمود در همكاري؛گذاريهتجارت هاي امنيتي خصوصاً

و در مقابله با تروريسمةحوز دو هاي مقام همچنين.اي غيرنظامي هستهةنام توافق؛ دريايي

و تعمةكشور در بياني وةمابين در زمينفيق روابط استراتژيكي مشترك پاياني بر گسترش  ثبات

.(Kronstadt et al., 2011:7) امور جهاني تأكيد كردندةآيند
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 مريكاا هميت كنوني هند در استراتژي كالنا.3
و و مهمي در همكاري استراتژيك هند كه از واقعيتامنافع حياتي هاي مريكا وجود دارد

ميئنشالملل بينموجود در نظام  گيري يك نظمشكلويسن جهان به حركت شتابا. گيردت

و نفوذ روزافزون قدرت. سازدميروبهرومريكا را با خطراچندقطبي، منافع  هاي نوظهور

يكاكاهش نسبي قدرت  ،يالمللبينةگرايانه اين كشور در عرص جانبه مريكا در تعقيب رويكرد

.يك واقعيت درحال تكوين است

و خواهد مريكا، فشار مداومياضعف اقتصادي را بر روي اعمال قدرت اين كشور داشته

روي اين كشورِ پيشيالملل بينهاي چين در آسيا نيز مسائل پروازي بلند،از سوي ديگر. داشت

مي را پيچيده وة افزايش نفوذ، جاذبآشكاراروند اصلي ژئواستراتژيك امروز. كند تر  اقتصادي

دةدر قاررا ورياهمچنين تحول فن طي ميهه آسيا به. دهد هاي آينده نشان تأثير خيزش چين

كه اگر به  سرانجام توازن،مريكا مديريت نشودا از سويخوبي شكلي درحال گسترش است

و تمركز.مريكا تغيير خواهد دادا زيانقدرت را در سطح جهاني به در حال حاضر گرايش

و اين كشورااصلي  ميمريكا بيشتر به سمت مسائل خاورميانه است تا در بلندمدت تالش كند

. خود را تثبيت نمايدةشده، سلط آسيا مسلطةپيش از ديگر رقباي خود از جمله چين، بر منطق

مي بر همين اساس به كه در آيند نظر درا براييالمللبينمهم نزديك تهديدهايةرسد مريكا

.غرب هند متمركز شده است

در چالش بي هاي هسته سالحگسترش مرتبط با تروريسم،ةهم تنيد هاي و درگيري اي، ثباتي

و شرق  همچنان ادامه يندهآهاي فريقا گرفته تا پاكستان، در طي دههادر اين منطقه از شمال

و براي  بااخواهد داشت كه تعهداتي را كه در گذشته براي مقابله مريكا مشكل خواهد بود

بهاحتي اگر. نمايد، همچنان براي مدت طوالني حفظ استتروريسم پذيرفته مريكا بتواند

. هاي متمادي ناامن خواهد بود اين منطقه براي سال،عمل نمايد بارهتعهدات خود در اين 

و رقابت با قدرت مياهاي بزرگ، فشارهاي ناشي از بحران اقتصادي تا مريكا را وادار براي كند

رو مقابله با چالش جداتري با متحد همكاري نزديكهاي پيش و قديمين د يد  اشته باشداش

)Bouton,2010:5(.

در همچنانمريكا در ناتوان سنتيامتحد و باارزشي براي اين كشور  دستيابيشركاي مهم

و خاورميانه خواهند بود و كره جنوبي هم براي،اينبر افزون. به اهدافش در آسيا  ژاپن، استراليا

و منافعةحفظ موازن با. براي اين كشور برخوردار هستندمريكا، از اهميت خاصيا قوا اما

هم دارايمريكا درحال حاضرااين، وجود  و و قدرتمند شركا  در حاشيهيپيمانان مطمئن

و شرقي آسيا به نيستجنوبي به آن نياز داردو در. شدت هم و قديمي هند يك بازيگر مهم

ميبهاين منطقه  كه به شريكيآيد شمار درا قدرتمند برايو اين توانمندي را دارد مريكا
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و فرصت با چالش رويارويي هند يك كشور. جهاني تبديل شودةهاي اين كشور در عرص ها

و يك قدرت نوظهور منطقه روبهةتوسعدرحال  اي است كه درپي ايجاد تغيير در ساختار رشد

كه براي منافع،الملل بيننظام  .يستن،آور باشد مريكا زياناجويانه برتري به شكلي

و قدرت در منتهياز سويي، و در مجاورت منطق هند مركز ثبات  پرتنشةاليه جنوب آسيا

و مهم در برقراري موازن و همچنين يك بازيگر كليدي بهةخاورميانه شمار قدرت در آسيا

و مهم هستنداها براي حفظ نفوذ آيد كه هر دوي اين ويژگي مي از سوي ديگر،. مريكا حياتي

و نزديك شدن  و اقتصادي هند دوامنافع سياسي، امنيتي مريكا پس از پايان جنگ سرد، اين

و ثبات در جنوب آسيا، مبارزه با تروريسم در سطح كشور را در زمينه هاي ايجاد صلح

و جهاني، عادي منطقه و مسائل مربوط به رشد اقتصادي به يكديگر اي سازي روابط در آسيا

ب. پيوند داده است فياين مسئله و شتاب بخشيدن ستر مناسبي را براي گسترش مناسبات مابين

.به روند اعتمادسازي دوجانبه فراهم نموده است

بهةاگرچه طي يك ده و  رياست جمهوريةهاي اخير، خاصه در دور ويژه در سال گذشته

و اعتمادسازي هاي همكاري رويهةواسط جورج بوش، به هاي پيشرفت،شدهي انجامها جويانه

با، استوجود آمدهبهتوجهي در روابط دو كشور قابل و بنيان،همه اين اما هاي شراكت

و  بهاهمكاري استراتژيك هند  اينكه سياست با وجود. نيست استوار كافيةانداز مريكا هنوز

د نيست، بالفعل شدن توانمندي1مريكا در قبال هند توقف استراتژيكا و ظرفيت و كشور ها

وامدت براي همكاري، مستلزم حل تعارضات موجود ميان منافع كوتاه مريكا در خاورميانه

و منافع بلندمدت اين كشور در هند است در مسئله؛ آسيا مريكاااي كه با روي كار آمدن اوباما

و گسترش روابطش با چينةواسطو به و نوع تعامل و افغانستان  منافع اين كشور در پاكستان

در برجسته و و ترديدهايي را در هر دو كشور و شك ةانداز آيند چشمخصوصتر شده است

و مي همچنانمريكاا،اين وجودبا. استوجود آوردهبهمريكااروابط هند با تالش كند تا

و حل تعارضات موجود در ميان منافعش در اين كشور با  تعريف منافع بلندمدت خود در هند

و ديگر سياست با. حل مناسبي براي آن پيدا كند منافع خود در سطح جهان، راهها اين مسئله

مياتوجه به اهميت هند براي  و مدل مناسب براي مريكا تواند به ايجاد يك دستور كار

.) Bouton, 2010:7( شودهاي آينده اين دو كشور تبديل همكاري

و همكاري.4  مريكااهاي سياسي هند
و همكارياگرچه مباحث سياسي بو امنيتي به شكل تنگاتنگي همههاي كشورها در اين زمينه

به پيامدهاي،اند گره خورده وو منطقهيالمللبين اما با توجه مريكا، در ادامهااي همكاري هند

 
1. Strategic pause .
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به بررسي آن دسته از همكاري و در چارچوب اين دو سطح، مياهاي هند كه مريكا پردازيم

و پيامدهاي سيا آنماهيت .ها غلبه دارد سي آن بر ابعاد امنيتي

و.1.4 يالملل مريكا در سطح بيناهمكاري سياسي هند
ا به بررسيدر ويمييهاي همكارين بخش كهيكا خواهيمراان هند بر افزونم پرداخت

سي از ماهيبرخوردار پياسيت بييامدهاي،  قابليو جهانيالملل بينةشتر در عرصي دارند كه

ويابيزار تغيايالمللبينتيتواند وضعيماست و تحول نمايين دو كشور را دستخوش .دير

و هاي هسته همكاري. 1.1.4  مريكاااي غيرنظامي هند
ده هاي هسته فعاليتةپيشين به دراهاطي اين سال. گردد بازميم1950ةاي هند مريكا

وي اتمةچارچوب برنام و با ساخت اندازي راكتور اتمي، فراهم نمودن سوخت راه براي صلح

و نيروگاه به دانشمندان هسته نيزهاي اين كشور در اجازه دادن و تحقيق اي هند براي مطالعه

به توسعااي هاي هسته آزمايشگاه در سال. اي هند شتاب بخشيد هاي هسته فعاليتةمريكا،

 تصويبم1970كه در سال(ايههاي هست منع تكثير سالحةهند عضويت در معاهد، 1968

كه اين توافق) شد مي نامه نوعي آپارتايد هسته را با اين استدالل .كند، نپذيرفت اي را ترويج

مي سال كيرا با منفجر كردن١اي خود با نام پخران، هند نخستين آزمايش هسته1974در ماه

و چاشني هسته  آميز ناميد اي صلح آن را يك انفجار هسته آشكارااي در راجستان انجام داد

ص1388، نيا فرزين( بااش تسليحات اتميةتوسعهند براي تواناييةدهند اي كه نشان مسئله؛)168،

اعمال تحريمانتيجهدر. مريكايي بوداهاي ورياتكيه بر فن در مريكا با و پنج ساله هاي بيست

اي هاي هسته هاي مشابه عليه فعاليت به اعمال تحريمقبال هند، كوشيد تا كشورهاي ديگر را نيز 

 هند چند آزمايش جداگانه،1998 ماه مي سال13و12روزهايدر. اين كشور ترغيب نمايد

با هاي هسته بر روي سالح را با نام آزمايش پخران دو كه اين آزمايش بالفاصله اي انجام داد

س هاي هسته آزمايش بمب كه رقيب ميبهنتي هند در منطقه جنوب آسيا اي پاكستان د،آي شمار

اب. همراه شد به تسليحات اتمي باعث تشديد مسابقه ةين ترتيب بود كه دستيابي پاكستان

شدةتسليحاتي در منطق ص1388، نيا فرزين( جنوب آسيا ،113(.

در با روي كار آمدن جمهوري و پس از وقوع حوادثاخواهان ،2001 سپتامبر11مريكا

وش بهايالملل بينرايط داخلي و همچنين تغيير رويكرد هند،  سياستةويژه در عرص مريكا

و تالش هاي اين كشور براي نزديك شدن به اصول ليبرال دموكراسي غربي، دولت خارجي

 
1. Pokhran. 
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اي هند را لغو هاي هسته شده در قبال برنامه هاي اعمال جرج بوش را متقاعد كرد تا تحريم

. نمايد

و ميااي غيرنظامي هستهةامنفقاانعقاد تو  عطفة، به يك نقطم2005مريكا در سالان هند

و رويكردهاي مسئله؛ل گرديديبدتتاريخي در روابط اين دو كشور به اتخاذ مواضع كه اي

سو. انجاميدمريكاييانظران خصوص در ميان صاحب متفاوت به نامه حاميان اين توافق،از يك

كه بيشتر بهةشان از اعضاي كابيندر واشنگتن مي بوش كه تصريح متن شمار آمدند، معتقد بودند

مي هاي هسته اين پيمان بر تفكيك فعاليت و غيرنظامي هند، هاي نظامي تواند فعاليت اي نظامي

اما از سوي ديگر،. نمايد كنترل اي اين كشور را بيش از آنچه در گذشته بوده قابل هسته

و در محافل بيننامه مخالفان اين توافق اي، دسترسي هند المللي ناظر هسته در داخل واشنگتن

را هاي برتر هستهبه فناوري و افزوناي و تبعيض آشكار بر خطرناك دانستن، نوعي دوگانگي

ب مي درپيشههمچنين باعث تشويق ديگر كشورها .كردند گرفتن راه هند در اين زمينه ارزيابي

و تمامي اين مواضباوجوداما ن ميااي غيرنظامي همكاري هستهةنام قيض، توافقنع ضد

و كهاهند به امضا رسيده بود از سويمريكا صد2008 در سال،بوش در دهلي نو و در

به تصويب رسيداةدهمين كنگر هاي روند همكاري،اما با روي كار آمدن دولت اوباما. مريكا

و هسته رومريكاااي هند شدبه با كاهش هاي م، همكاري2011در سال سرانجام اينكهتا رو

به دليل هسته و همچنين برنامه نبوداي اين دو كشور در نداشتنريزي منسجم عملياتي توافق

و نشيببا. مريكا، متوقف گرديدااي نظارت بر صادرات هسته خصوص هاي فراوان وجود فراز

و هاي هسته همكاريةدر عرص كروشنمريكا،ااي هند اي هند هستهةنام توافقيه امضا است

درة مريكا نقطاو  و راستاياوج موفقيت هند به جايگاه منصفانه در خودة عادالنرسيدن

به هاي بالقوهالمللي مطابق با قابليتهاي بينسياست به هند آمدهشمارو موجود اين كشور و

به اين توافقي امضا،ينبرا افزون. به جايگاه يك قدرت بزرگ را داده استرسيدنةاجاز نامه

مي شكل دادن به شركاي منطقهبرايمريكااپيشبرد استراتژي  . كند اي قابل اعتماد نيز كمك

بهااي ميان همكاري هستهةنام توافق2005هنگامي كه در هجدهم جوالي و هندوستان مريكا

به اولويت،رسيد امضا كه در جنوب آسيا، هند  اصلي سياست جاي ترديدي باقي نماند

كه وقتي ژنرال. مريكا تبديل شده استاخارجي به واقعيت نزديك است به آن دليل اين ادعا

اي مشابهي با پاكستان منعقد شود، هستهةنام مشرف از جورج بوش درخواست نمود توافق

و،مريكا اعالم كرداجمهور رئيس واروابط هند و مريكا استامريكا متفاوت از روابط پاكستان

اب زده با.)1388، شفيعي( ين طريق از پذيرش درخواست پاكستان سرباز ثباتيبي،اين وجود اما

و روابط هسته كه منافع اينةمريكا در دورااي هند  رياست جمهوري اوباما نشانگر اين است

. استنداشتهدو كشور در اين زمينه انطباق كافي
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دراو موضعقشن.2.1.4  قبال عضويت دائم هند در شوراي امنيتمريكا

و تشكيل سازمان ملل متحد، شوراي با  گذشت بيش از شش دهه از پايان جنگ جهاني دوم

كه دارد، و نواقصي به عنوان يكي از اركان اصلي اين سازمان، همچنانامنيت با تمامي معايب

و جايگاه منحصربه به خود اختصاص داده گيري در امور جهان فردي را در روند تصميم نقش ي

ده. است هم1990ةاز آغاز و زمان با تغييرات اساسي در رويكرد دولتمردان هندي ميالدي

به عنوان  و خارجي اين كشور، عضويت دائم در شوراي امنيت به مسائل داخلي نسبت

را به خود جلب سياستمداران اين كشور سياست خارجي، توجهةترين هدف هند در عرص مهم

.ه استكرد

.به اين هدف انجام داده است دستيابيهاي فراواني را براي هند تالش،هاي اخير طي سال

و خود سازمان ملل براي گاهو تفاوتمهاي هرچند طرح متعارضي از سوي برخي از كشورها

هاي پيشنهادي يك از طرح انجام اصالحات در شوراي امنيت ارائه شده، اما هنوز بر روي هيچ

و از سويشده، هند از طرح ارائههمه اينبا. نظر وجود ندارد اتفاق كشورهاي برزيل، آلمان، هند

كه  به گروه چهار از23ژاپن موسوم ، شامل افزايش اند كردهآن را حمايت جمله فرانسه كشور

دا6( عضو25تعداد اعضاي شوراي امنيت به وئ عضو . كندمي پشتيباني،)مئ عضو غيردا4م

 كشور2به- نظر اين گروه استكه مورد- كرسي دائم ديگر2پيشنهاد گروه چهار، براساس

شدا به15، حق وتو براي استخواستار شدهاين اليحه همچنين. فريقايي ارائه خواهد  سال

ص1384 جام جم،( اعضاي دائم جديد اين شورا داده نشود ،11(.

مريكا از اين كشور براي كسبا درپي جلب حمايت صريح همچنان هند،سويك از

كه؛كرسي دائم در شوراي امنيت سازمان ملل است  اظهارات اوباما مبني بر باوجود حمايتي

م،اهميت عضويت هند در شوراي امنيت  يندةآهاي مهم در اصالحات لفهؤبه عنوان يكي از

در. زودي اتفاق نخواهد افتاد اين شورا، به طي اين سخناني در جمع حالي است كه اوباما

به،اعضاي پارلمان هند  ضمن حمايت از عضويت دائم هند در شوراي امنيت، از اين مسئله

ه استاش در جهان ياد كرد عنوان بخشي از فرآيند دستيابي اين كشور به جايگاه واقعي

)Kronstadt et al., 2010:13(.كه حاكي از حمايت كنگر،سوديگراز ة شواهدي نيز وجود دارد

بهاز اگرچه. مريكا از عضويت دائم هند در شوراي امنيت استا مثابه اين اظهارات غيرمنتظره

 اما برخي از شد،استقبال شدتبهمريكا در قبال هنداتغيير نگرشي مثبت در سياست 

كه باوجود ابهام در آيند صاحب  اصالحات شوراي امنيت،ةنظران هندي خاطرنشان ساختند

به اين اظها  خصوصاً اينكه حمايت اوباما از عضويت دائم هند؛بين بود رات اوباما خوشنبايد

به در شوراي امنيت به  نبوده است،عمل آورده صراحت حمايتي كه پيش از اين در قبال ژاپن
)Kronstadt et al.,2011:8(.
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مي كي از مهمي وناتوان ترين علل اين مسئله را ي با آمادگي هند براي همراهنداشتن تواني

و تثبيت رهبري طراحيةمريكا در قالب پروژا به تجديد قوا مريكااشده از سوي اين كشور، كه

در واقع.، ارزيابي نمودانجاميد خواهد المللنبي نظامةپس از پايان جنگ جهاني دوم در عرص

و هند در چارچوب مهم ترين وظايف شوراي امنيت، همچون شناسايي مصاديق تهديد صلح

و امنيت، وضع امنيت به اقدامات قانوني براي برقراري صلح  جهاني، مشروعيت بخشيدن

و و مقابله با تروريسم،يهاي تصويب قطعنامه نيزتحريم ذيل فصل هفتم منشور  براي پيشگيري

و ممنوعه .مريكا اتخاذ نموده استا مواضعي برخالف منافع،تكثير تسليحات كشتار جمعي

به رايب  شوراي امنيت1540ةهمراه ديگر كشورهاي درحال توسعه، با قطعنام مثال اين كشور

و برقراري كنترل هاي هسته منع انتقال سالحةدربار و شيميايي داخليثرؤمهاي اي، بيولوژيك

اختالف هند. ها مخالفت ورزيد دولت از سويو تكثير اين تسليحات ترويجبراي جلوگيري از 

بهابا مواضع  بر؛توان در گزارش مجمع عمومي سازمان ملل مشاهده نمودمي روشني مريكا را

در،اين اساس با انجام گيري رأي هاي زمينه درصد20 هند تنها مريكااشده در مجمع عمومي

.) (Gardiner & Schaefer, 2005همراهي نموده است

و اهميت در اينجا اين است كه هرچند دورنماي تحول در ساختار سازما دارايةنكت ن ملل

 اما هند براي حضور در جمع اعضاي دائم اين،نيست روشنخصوصاً شوراي امنيت چندان

به حمايت كشورهاي عضو، خصوصاً  اين مسئله وقتي. خواهد داشت،مريكااشورا مسلماً نياز

و سرسختان اهميت بيشتري پيدا مي  چين با عضويت هند در اين شوراةكند كه مخالفت صريح

قررا ده. ار دهيممدنظر به90ةلذا هند از آغاز و هاي اخير خصوص در سال ميالدي همواره

و از سوي ديگر ودهبمريكاادرپي تحكيم مناسبات خود با  بهااست ةويژه در دور مريكا نيز

جويانه سازي همكاري ينهروند نهاد سويرياست جمهوري بوش كوشيده است تا هند را به

در مسئله؛سوق دهد . اوباما ناديده گرفته شده استةدوراي كه

و هند با توجه به متغيري به نام چينارويكردهاي. 3.1.4  مريكا
و به معمايي بسيار پيچيده در روابط هند كه انتقادهاي فراواني،مريكا تبديل شدهاچين

به سياست نا منتقد.شده از جانب دولت اوباما در قبال هند درپي داشته است هاي اتخاذ را

سو سياست و چين از يك ،هاي اوباما نسبت به هند با تمركز بر روي رقابت موجود ميان هند

و  هايكه اين عرصهاندهمريكا از سوي ديگر، بر اين عقيداو همچنين رقابت چين

و همپديد آمدهمريكا را بيش از آنچه در زمان اوباماارقابتي مشترك بايد هند به  است،

كه.دنكنزديك درباوجوداما بايد به اين نكته هم توجه كرد و چين كه ميان هند  رقابتي
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 اين دو كشور داراي منافع همسويي نيز هستند كه بعضاً از ديد منتقدان دور مانده،جريان است

 ). Petkovich, 2010: 26(است

و قرا ون نشانگر حركت هند به سمت ايجاد يك دولت سوسيال دموكرايشواهد ت است

كوشد تا موانع موجود را با موفقيت پشت اين كشور در راستاي تحقق اين هدف همواره مي

دربه(در اين مسير هند در بخش توسعه. سر بگذارد و كشاورزي بخش ويژه ) هاي فراساختاري

كه پيش از اين چين به شكل نسبتاً موفقيتبه با شرايطي رو . استدهكرآميزي مديريت روست

كه بهرهاين از قابليت اجرايي كمتريها زمينهمريكا در ايناگيري از مدل درحالي است

و چين در برخي از زمينه. برخوردار است و موضوعات مهم از سوي ديگر، هند يالمللبينها

و برخي قوانين جديد نيز دارايةهمچون مسئل و هوا، مديريت تجارت جهاني  تغيير آب

و مخصوص . (Petkovich, 2010:17) به خود هستندمواضعي نزديك

و اولويت كه گاهي در تضاد آشكار با منافع مياهاي مواضعي  باعثوگيرد مريكا قرار

يك عيندر. شمار آيدبهمريكااعيار براي شود كه هند نتواند شريكي تمام مي  درگيريحال،

از_اخالقي و چين وجود دارد كه طبيعتاً مريكا، هند برندها ديد مردم ايدئولوژيكي ميان هند

هاي اخير مريكا، در سالا از سويهمچنين حمايت از هند دموكراتيك. خواهد بود نبرداين 

و زير فشار قرار دادن چين غير به چالش كشيدن بنابراين. بوده استدموكراتيك ابزاري براي

وةهايي كه دربردارند طراحي سياست و نتايج مثبت براي هند مريكا در مقابله با قدرتا منافع

و در عرصو نفوذ روزافزون چين در سطح منطقه  مستلزم صرف منابع، باشدالمللبين نظامةاي

.و امكانات بيشتر است

مي آنچه هندي، اين مسائلةهمبااما و درگيري بالقو ها را نگران كه رقابت ةكند اين است

و ديگر دولتاچين با ميهنةها، روند توسع مريكا ،اين وجودبا. نمايدد را متأثر ساخته، كند

و از اعضاي گروه مشاوران وزير امور خارجه همان گونه كه براهما چالني، استراتژيست هندي

دستور كار دولت«: دارد هند، در تبيين تفاوت رويكرد دولت بوش با دولت اوباما اظهار مي

سدةبوش براساس عقيد محكم دموكراتيك در مقابل چين كمك به هند در جهت ايجاد يك

مي؛ريزي شده بود اقتدارگرا پايه كه اوباما با رويكردي متفاوت به اين قضيه » نگرد درحالي

)Thadoor, 2009(.

و مهمةدرواقع مسئل به استراتژيك امنيتي چالش كشيدن نظام تر اين است كه آيا چين درپي

جه شكليالمللبينو اقتصادي  به رهبري گرفته پس از جنگ مريكاست يا نه؟ اگرااني دوم

ترين شيوه براي جلوگيري يا كاهش نفوذ چين مقابله با آن از طريق قدرت چنين باشد، آيا مهم

و ضروري براي مقابله با اين نظامي مهمةنظامي است؟ اگر ايجاد موازن ترين استراتژي الزم

كه به بعدي اين خواهد بود كه آيا هند پرسش،كشور تلقي شود و يا قادر خواهد بود مشتاق
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نابه اين هدف تبديل شود؟ از ديد منتقد دستيابيمريكا در راستايامتحدي قابل اعتماد براي

دو،خواه اوباما جمهوري كهآن. مثبت است پرسش جواب هر ها با تأكيد بر اين مسئله

آ تنهايي نمي ايدئولوژي به و بهتواند مبناي مناسبي براي همكاري هند چالش كشيدن مريكا براي

به بر روي ابعاد مختلف همكاري،قدرت چين باشد دو كشور ميانويژه همكاري نظامي ها

مي.(Sutter, 2006:35) نمودندتأكيد  داران اعمال سياست ديدگاه طرفةتوان گفت غلب درواقع

بهةكه ايجاد موازنبر كابينة بوش مشت آهنين در مقابل چين  د نظامي هاير حوزهويژه

به استراتژيك دريايي را مهم و راهكار براي مديريت خيزش چين مي ترين ابزار ،آوردند حساب

و ميامعتقد بودند كه هند و متحد مريكا ن قدرتمند، موازنه را در مقابلاتوانند به عنوان شركا

زي نگراني،چين در اين منطقه برقرار نموده ادي كاهش هاي مشترك در اين زمينه را تا حد

به در اين دوره بر كابينه بوش باعث شد كه غلبة اين ديدگاه. دهند و سياست مشت آهنين

و همكارياولويت هاي نظامي در صدر همكاري،آن پيروي از واهاي هند مريكا قرار گيرد

 قلمداد گردددر مقابله با چين اعتماد به عنوان يك شريك قابلمريكااهند از ديد 

)Garamore, 2010(.

 رئيسة دستيار ويژ،مريكايي همچون اشلي تليساگذاران در اين راستا، برخي سياست

و،مريكا، نيز با روي آوردن به سياست مشت آهنينا پيشينجمهور بيشتر بر روي امور جنگي

كه نظامي تأكيد مي و معتقدند مريكا بايد با سرعت بيشتري هند را در مسير پيشرفتانمايند

و ياري حماي به تحقق اهداف ساختاري هند، مسئلهكند؛ت كه از طريق شتاب بخشيدن اي

رو چين را براي سوءاستفاده از توانايي .)Tellis, 2010: 4( نمودخواهندرشدش دلسردبه هاي

كه راجا موهان اما همان و استاد دانشگاه جواهر لعل نهرو، نيزة برجستة نويسند،طور  هندي

مي خاطر و مشاوران ارشدش با عقيد«: سازد نشان  راسخةهيچ وجه اشتراكي بين نظر اوباما

به نفع راابوش مبني بر اينكه تقويت نظامي هند در بلندمدت و اين دو ملت  مريكاست

به ايجاد ثبات در اقيانوس هند، همچون قادر مي سازد تا با همكاري يكديگر ضمن كمك

ت سپري در برابر تالش » سلط بر اين اقيانوس ايستادگي نمايند، وجود نداردهاي چين براي

)Mohan, 2010(.در، به عبارت ديگر و او  مركز ثقل رويكرد اوباما براي كنترل چين تغيير كرده

به رويكردي تعاملي مبدلاتالش است تا رويكرد تقابلي حاكم بر روابط و چين را . سازدمريكا

و»و مالحظهاحتياط«لذا اگرچه درحال حاضر رويكرد مريكا سايه افكنده،ابر مناسبات چين

و كابينه به اما اوباما به عنوان اصلي شدت از تداوم همكاري اش و پكن ترين هاي واشنگتن

نش مسئله؛نمايند راهبرد خود در اين راستا پشتيباني مي كه شايد از دو عامل مهم ميئاي : گيردت

دريرو،عامل اول و پيشرفت ساختار اقتصادي كشورشان خصوصكرد رهبران چين توسعه

به درگيري مستقيم با ديگر است كه در اين چارچوب آن ها ضمن تالش براي پرهيز از ورود
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و لذا ملييكوشند تا با ارتقا كشورها، مي به رشد اقتصادي خود شتاب بيشتري بخشند گرايي

گ اي را در قبال قدرت چين سياست محتاطانه  بر همين اساس از ورود،رفتههاي بزرگ در پيش

ميبه رقابت بي هاييبه چالش، عامل دوم.(Sutter, 2006:9)ورزد محابا با اين كشور اجتناب

كه مربوط مي و در مسير مقابله با چين با آنها روب مريكا در سالاشود رو بودهههاي گذشته

كه ناكارآمدي رويكر ترين مسئله در اين ميان شايد مهم. است راةد كابيناي به چين  بوش نسبت

دهدر مريكااكه اگرچه اين است،كند اثبات مي وة گذشته در بعد نظامي از غلبةسه  قاطع

و استبالمنازع در برابر چين برخوردار بوده، اما اين برتري نتوانسته  مانع از افزايش قدرت

بمريااين مسئله سياستمداران. نفوذ چين در آسيا گرددةگسترش حوز اكايي را ين نتيجهه

و آنچه در اين  رسانده است كه مقابله با چين صرفاً از طريق رقابت نظامي ممكن نخواهد بود

هاي خواهان مقابله با قدرت روزافزون افزايش قدرت نرم دولت،شدت مورد نياز است مسير به

وياين كشور از طريق افزايش رشد اقتصادي، ارتقا هاي لفهؤم ديگر حكمراني دموكراتيك

آنثرؤم  رقابت نظامي با چين در اين،بر افزون.)Kaplan, 2010:15(هاست در قدرت نرم

به عنوان اصلي مريكا در اين منطقه، از اولويتاترين متحد چارچوب سياست امنيت ملي هند،

كه،اين بنابر. نخست برخوردار نيست  مريكا در همراه ساختن هند براي مقابلها چالش ديگري

به احتمال زياد اين كشور نمي،خواهد بودروبهروبا چين با آن تواند درصورت اين است كه

و  و درگيري ميان چين بهابروز جنگ  ديگر. آيدشمار مريكا متحد مطمئني براي اين كشور

و اينكه در چارچوب همكاري ةجويان هاي موازنه مريكا در مقابله با تالشاهاي دفاعي هند

و تنش ميان چين، سا زوكار مشخصي براي چگونگي همكاري اين دو كشور در هنگام درگيري

و نداشتن بنابراين انطباق.)Baskar, 2010(يكي از طرفين با چين تعريف نشده است  منافع

مي هماناست ها باعث شده سياست كه دانيل تويينينگ اظهار به«: دارد گونه اوباما با اعتقاد

و و فصل چالشا ضرورت همكاري چين هاي بزرگ جهاني از اين كشور مريكا براي حل

 برخي از كارشناسان همچون موهان با تحقير،اين وجود با.(Twining, 2010)» حمايت كند

بر رويكرد دموكرات را«كهندمريكا نسبت به هند، معتقداهاي حاكم اوباما روابطش با هند

و برمبناي چندجانب  منافع دوجانبهةه گرايي به جاي همگرايي بر پايبراساس موضوعات جهاني

و مياهاي دفاعي از ديد موهان، همكاري.)Mohan, 2010(» تنظيم نموده است مريكا بايدان هند

در. هاي اين دو كشور جاي بگيرد صدر فهرست اولويت در اما درواقع اين ديدگاه با اغراق

و خصوص و همخواني منافع هند هاي مترتب بر ازدست رفتننهمريكا، هزياتجانس

سه جانب فرصت مياةهاي موجود در پيگيري روابط و هند را ناديده انگارد مريكا، چين

)Garamore, 2010(.
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و.2.4 اي مريكا در سطح منطقهاهمكاري سياسي هند
و در اين بخش همكاري  كه خواهيم كردمريكا را در ابعادي بررسياهاي سياسي ميان هند

آنپ و شرايط  جنوب آسياة منطقةها در حوز يامدهاي آن بيش از همه معطوف به تغيير وضعيت

ت،بوده مي. پذيردميمتقابل ثيرأ از آن و رقابت درواقع در ادامه هاي كوشيم تا نقش بازيگران

. جنوب آسيا را در تعامل با اين دو كشور بررسي نماييمةموجود در منطق

و هاي چالش.1.2.4  مريكا با توجه به عامل پاكستانا پيش روي همكاري هند
بهةمنطق و هند، در معرض حمل جنوب آسيا هـايي هـستند تروريستةويژه افغانستان، پاكستان

ميابر منافع افزونكه  پاكـستان.ندشو مريكا، خطر بزرگي براي ساكنان اين مناطق هم محسوب

ن پاكـستاني بـراي انجـامو متقاعد كـردن مـسئوال طلب است خشونت هاي افراطيپايگاه اصلي 

و افراطي سـاكن در خـاك ايـن كـشور اقدامات قاطعانه عليه گروه  بـه چـالش،هاي تروريستي

و افغانستان مبدل گشته استااستراتژيك بـهها افراطي،پاكستاني هاي مقاماز منظر. مريكا، هند

آنيهاي خوب، دو بخش جهادي  و ستان با هندي هايي كه در افغان عني مي مريكايياها جنگند ها

كهو جهادي  و دولـت پاكـستان ها عليه اقدامات آن هاي بد، .شـوند، تقـسيم مـي اسـت جامعـه

با به تمايز ميان اين دو گروه از سوي پاكستان، اين كشور را تـشويق رايمريكا و پايان بخشيدن

 طلــب افراطــي، اي خــشونتهــ پاكــستان بــا گــروهة رابطــ،از ســوي ديگــر. كنــد مــيحمايــت

و بــا هــاي گــسترده تروريــسم را بــا چــالشةمــسئل  ثبــات ســازي تــري همچــون خلــع ســالح

و همچنين پيشگيري از وقوع جنگ هـسته هند روابط اي در ايـن شـبه قـاره پيونـدو پاكستان

.(D'Souza, 2006:528) دهد مي

و پاكـستا اگرچـه و اساسـي در روابـط هنـد  هــاي افراطـيةن، رشـد فرآينـد مـشكل اوليـه

هـاي ها آن را ناشي از سياست اي كه بسياري از پاكستاني مسئله؛طلب در پاكستان است خشونت

و همچنين اشتياقادولت  مي شان ندادننمريكا و فصل بحران كشمير دانند، امـا نـه هند بر حل

نه منتقد  و بحرانـي.به حل آن نيستندك قادرين رويكرد اوباما نسبت به هند، هيچادولت بوش

رو هند در برابرمريكااةجويانكه حتي با اتخاذ رويكرد همكاري  به تعادل رساندن قـدرت براي

و چـالش  و با هدف كاهش سطح تهديـد آفرينـي پاكـستان در قبـال هنـد مرتفـعبه رشد چين

 را بـراي مريكا نسبت به چـين، ايـن كـشورازيرا اتخاذ چنين رويكردي از جانب. نخواهد شد 

.تر خواهد كرد تقويت توان نظامي پاكستان با هدف به دردسر انداختن هند مصمم

و نهادهاي مدني پاكستان دولت، شخصيت،از سوي ديگر فراهم نمودن الزامات توانها

به  و امنيتي براي تبديل اين كشور كه به را افتهيك كشور توسعهيبسيج اقتصادي، سياسي

و كاهش خشونت و جنوب آسيا افراطيطلبي . نخواهند داشت، بينجامدگري در پاكستان
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و هند داراي منافع مشتركي در ريشهابنابراين ازآنجا كه گري در منطقه كن نمودن افراطي مريكا

و هستند، به طراحي الزاماتي مبادرت مي ورزند تا با اعمال فشار بر مراكز قدرت در پاكستان

اط تشويق شبكه و به اهداف خود حركت دستيابيالعاتي اين كشور، در راستاي هاي امنيتي

.نمايند
به دنبال ارتقا مييهند و همچنين كوشد تا از طريق ثبات در روابط خود با پاكستان است

پاكستان، اين كشور را برايبه مريكا براي اجتناب از فروش تسليحات نظاميامتقاعد كردن 

و فصل اختالفاتش با هند تشويق ةاي كه در گرو ادامه مذاكرات دربار مسئله. نمايدحل

و ظرفيت توانمنديةآميز در حوز چگونگي رقابت مسالمت و ها هاي متعارف، مادون متعارف

.).Schaffer & Karthikeya Gundu, 2008:3) C اي خواهد بود هسته

كه بحران كشمير مسئله ميااي است نه بهپوشي كند تواند از آن چشم مريكا تنهاييو نه

و فصل آن توانايي نداشتن صورت انطباقدر اينكه هندرب افزون؛داشتخواهدرا حل

 از سوي.ورزد خوددارياز پذيرش آن تواندميمريكا با منافعش براي حل اين بحراناپيشنهاد 

به زور براي بازپس اگرچه نخبگان پاكستاني پذيرفته،ديگر در اند كه توسل از كشميةگيري ر

و هند بي به منظور شناخت وضع موجود و بايد درپي يافتن فرمولي براي مذاكره نتيجه است

همچنين بهبود كيفيت زندگي ساكنان كشمير در هر دو سوي خط آتش بس بود، اما با 

و فصل مسئل اگر پاكستاني،اينوجود كه حل  كشمير محيط را براي تقويتةها تصور نمايند

آندسازمي هند مساعد قواي نظامي متعارف بيطوربهها، در اين صورت ثبات قطع درصدد

و حفظ موازن كردن همين. قوا برخواهند آمدةكشمير با هدف جلوگيري از برتري نظامي هند

كه همكاري موضوع وةهاي دفاعي دوجانب دليل ديگري است مريكا را با محدوديتا هند

و؛كندميروبه رو مياچراكه همكاري هند و مريكا در اين عرصه تواند عاملي براي تقويت

و پاكستان همكارييارتقا وهشدهاي مشابه ميان چين مريكا را تحت تاثير قرارا، منافع هند

.دهد

و چالش محدوديت.2.2.4 و همكاري ها و هاي مناسبات  مريكا در افغانستاناهاي هند
به هاي اخير پاكستاني در سال ترين كي از مهمي.اند داشته توجه كمتريبحران كشمير ها نسبت

آ داليل كم به عرصنتوجهي و تبديل اين كشور وةها، جنگ افغانستان  اصلي رقابت هند

كه هند صرفاً نفوذ روزافزون هند در افغانستان طي سال.پاكستان است هاي اخير، با اين ادعا

و مردم افغانستان تصمي به ادامبه دليل استقبال دولت  حضور در اين كشور گرفته، نگرانيةم

وو آنها نيز كوشيدهاست ها را درپي داشته پاكستاني به سفارتخانه  ديگراند تا از طريق حمله

با.دناهداف مرتبط با هند در افغانستان، با نفوذ اين كشور در اين منطقه مقابله نماي ،همه اين اما
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و غيرواقع كه تصور كنيموجاهت تاري بدونبينانه از استقبالباوجود هند،خي است هاي مردمي

.)Christine Fair,2011:181(ورزد خودداريحضور نظاميان اين كشور در افغانستان، از اين كار 

هاي مريكا به عنوان قدرتمندترين بازيگر حاضر در افغانستان نيز خود را در ميان خواستها

و پاكستان گرفتار مي سوياز. بيند هند  پاكستان خواهان اعمال نفوذ واشنگتن بر هند،ك

به عنوان ابزاري براي تحت فشار قرار دادن نكردن منظور استفاده به اين كشور از افغانستان

و از سوي ديگر  هرچه بيشترة هند خواستار مبارز،پاكستان در مرزهاي شرقي اين كشور است

و خودداري از انجام مذاكره با اين گروه پاكستانشده از جانب مريكا با طالبان حمايتا

درادر اين ميان رويكرد هريك از اين دو طرف در قبال. باشد مي ةمسئل خصوصمريكا

در اهميت است، از يك سو پاكستاني دارايافغانستان نيز به اهداف خود ها براي دستيابي

مريكاا(لبان با سربازان ائتالف افغانستان حاضرند تا آنجا كه در توان دارند از طريق نيروهاي طا

مي طرف ديگر، هنديازمبارزه نمايند) پيمانانش در ناتوو هم كنند تا از نيروهاي ها تالش

آن،مريكايي براي شكست نيروهاي طالبان استفاده نمودها از پس از شكست طالبان ها را

وافغانستان بيرون  ةم پاكستان بر حكومت آيند از اين طريق مانع اعمال نفوذ غيرمستقيبرانند

مريكااك از اين مواضع در راستاي منافعي هيچ.)Christine Fair, 2011:182(ندشوافغانستان

و پاكستانن ميااز ناچاربها بايديو اين كشور است نبوده  دريهند به عنوان متحد خود كي را

و  آنيافغانستان انتخاب نمايد بگا اينكه هر دوي ة افغانستان عرص، درواقع.ذاردها را كنار

و محذورات نمايش محدوديت و پاكستان استاها و شراكت با هند  آشكار. مريكا در همكاري

و پاكستان قصد ندارند به كه هند وااست مريكا براي خروج از اين مهلكه كمك شاياني نمايند

به ترمياست مريكايي را بر آن داشتهاگذاران سياست موضوعهمين  و بهبود مناسبات تا م

و پاكستان كشورشان با و پاكستاندركهاي مسئله نمايند؛مبادرت هند به نارضايتي هند نهايت

و بهبود مناسبات  .)Kronstadt et al.,2011: 57( مريكا با طرف مقابلشان خواهد انجاميدااز ارتقا

و وميقرار تأثيرمريكا در افغانستان را نيز تحتاهمين مسئله وضعيت همكاري هند  دهد

مي پيچيده سو. كند تر هم،از يك مريكا از فرايند صلح افغانستاناهاي راستا با سياست هند

به،كند حمايت مي كه به وابستگي شديد اما همواره نگران است به ارتشاويژه با توجه مريكا

ب به شكل مستقيم ر روي اين فرآيند پاكستان براي پيروزي در افغانستان، پاكستان قادر شود

بهةگذار بوده، آيند تاثير به گونه افغانستان را كه تهديدي براي امنيت ملي هند شمار اي رقم بزند

الوقوع اين نشيني قريب مبني بر عقب2010مريكا در ژوئن سالاةاين، صدور بيانيبر افزون. آيد

دراز بيشهاي افغانستان نيز نگراني كشور از افزايش مبهم افغانستانةآيند صوصخپيش هند را

و بر روابط دو جانب وةداده تا هند .(Christine Fair, 2011: 188)گذار بوده است ثيرأمريكا نيز
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و هنداهاي امنيتي همكاري.5  مريكا
و همكاري كهامريكا برخالف مناسبات نظامي امنيتياهاي دفاعي هند و پاكستان  پيشينةمريكا

به ده ،2001از اواخر سال. خود قرار داردةگردد، در مراحل اوليمي ميالدي باز1950ةآن

و دهلي نو هم ارتقااروابط دوبارةموازات نزديكي به و پاكستان، روابط واشنگتن و يافتمريكا

هاي نظامي خود را براي همكاري با هند مريكايي اولويتاهاي در همين راستا، ديپلمات

و گذاريسياستئتهي. مشخص نمودند كه پس از انجام مريكاا مشترك دفاعي هند

و درپي اعمال تحريم از سوياي هاي هسته آزمايش مريكا در قبالاجانبه از سويكيهاي هند

و پس از شده هاي وضع لغو تحريم اين كشور، كارايي خود را از دست داده بود، در همين سال

گرامريكا  و نشستبر عليه هند، جاني دوباره . خود را برگزار نمودةهاي ساالن فت
روةو در ادام2005در ژوئن سال هاي امنيتي دوجانبه، اين دو كشور رشد همكاريبه روند

كه ساله پيمان دفاعي ده به امضا رساندند در هاي برنامه همكاريةدربرگيرنداي را ريزي شده

و دفاعي از قبيل گسترش مباد حوزه هاي دفاعي، ايجاد فرصتةالت دوجانبهاي مختلف نظامي

و توليدات مشترك، ارتقااجديد براي انتقال فن در همكارييوري و خصوص ها دفاع موشكي

و تداركات دفاعي مشترك بود پايه نيز در. گذاري گروه توليد ترين مهمرديفاين پيمان

و دفاعي دوجانب پيمان ميةهاي امنيتي درةنام موافقت درپي. گرفت هند قرار  همكاري امنيتي

 تا تمام توان شدند دو طرف رسيد، هر دو كشور ملزميبه امضا2006 دريا كه در سالةحوز

و همچنين مقابله با طيف گسترده از خود را با هدف حفاظت از جريان آزاد تجارت اي

 قاچاق غيرقانوني تسليحات كشتار،تهديدهاي موجود براي امنيت دريايي همچون سرقت

بهجم و مسائل مرتبط با آن به انجام ثريؤمو سريعكار گرفته، اقدامات عي را در اين راستا

و برگرفتههاي دفاعي با كشور هند مريكا در قبال همكاريا رويكرد.برسانند از اصول

:چارچوب زير است
و منافع ملي مشترك)الف  همچون مقابله با تروريسم؛ هايي زمينهن دو كشور در ميااصول

و غيرمتعارف؛ تسليحات هسته گسترش نيافتنةهمكاري در زمين)ب  اي

و حفظ ثبات منطقه)ج .اي در جنوب آسيا برقراري

،منطقه ايندر مريكاا اهدافتر سريع هرچه تحقق در راستايو اصول همين براساس

 براي تشانتعهدا كامل اجراي قبالدرنو دهليبه اوباما دولتدر پنتاگون ارشد هاي مقام

.)Flournoy, 2010( اند داده كامل اطمينان دوجانبه دفاعي روابط ارتقايو تقويت

و همه، اما بااين  تجارت تسليحات را نيز تحتة اوباما، حوزةمريكا در دوراكاهش روابط هند

شدأت و موجب به هند در يك اقدام غير،2011تا در آوريل سال ثير قرار داد منتظره دست

كه واكنش11 قراردادي به ارزش؛د قرارداد خريد تسليحات از اروپا بزندانعقا  ميليارد دالر
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و باعث شد كه تيم رومرامقامات از،مريكا در اين كشورا سفير،مريكايي را هم برانگيخت

و بِرلن«سمت خود استعفا دهد .(جايگزين وي گردد» پيتر (Kronstadt et al. , 2011:52 

 نتيجه.6
و دفاعي همكاري گرايانه دولت بوش باعث شد تا جنبه كرد نظاميروي ر ديگ،ها هاي نظامي

و و مالحظات مشاركت روابط هند د تأثير مريكا را تحتاابعاد و قرار كه ريشه هد  به اين روند

ةها در دور روند همكاري. شتاب بخشد،جمهور پيشين اين دو كشور داشتسايؤردر دوران

تحا گونه بوش به ووي پيش رفت كه موجب و مقاماتال بنيادين در روابط هند مريكا شد

و درك محدوديتباوجودرسمي هر دو كشور،  و محذورات اتحاد هند مريكا، درصدداها

هاي سياستبه اين هدف را در صدر اولويت دستيابيو پايدار برآمده، استوارريزي روابط پايه

آ. خارجي خود قرار دادند  دگرگونغاز دوران رياست جمهوري اوباما اين وضعيت اما با

و سياست. گرديد و مشاورانش، اين كشور بايد منطق، انتظارات را هاي متعادل از ديد اوباما تري

به هند اعمال  همة تا بتواند دربرگيرندكندنسبت و در راستاي تالشاةجانبه منافع هاي مريكا

 اوباما با رويكردي،درواقع. باشدالمللبيند در نظام اين كشور براي تثبيت موقعيت برتر خو

دربامتفاوت و توانست هند برقراري روابطي واقع راستايگذشته، گرايانه با هند گام برداشت

 رويكرد اوباما،اينبر افزون. هاي خود همراه سازد را هم در اين مسير تا حدودي با سياست

و استراتژي او براي كنت بانسبت به چين ةچين در عرص رل اين كشور از طريق تعامل

كه باعث شد دولتيالمللبين و فصل معضالت جهاني نيز عامل ديگري بود و به منظور حل

به هندا ب از آنچه پيش،بنابراين. نشان دهدتوجه كمتري مريكا در اين دوره شدآهتر ،ن اشاره

كه مي و ترين عامل ناپاي اصليريشة توان نتيجه گرفت  تطابق،مريكااداري در روابط هند

و نداشتن و نوع نگاه نيزمنافع اين دو كشور بهةمريكا در دوراتغيير رويكرد  اوباما نسبت

و رقباي منطقه و مسائل جهاني .است، هند، از جمله چينيالمللبيناي
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