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 چکیده
 ، اماگرایی را در پیش گرفته بود ، سیاست جهان سوم1980تا اواخر دهه  1947هند از 

پرسش این است که  بنابراین،. متمایل شددي گرایی اقتصا به عمل ،1980از اواخر دهه 
این فرضـیه  شده است؟ در پاسخ، جی هند سیاست خار در تغییر این چه عواملی سبب

گرایـی هنـدو، رئالیسـم و     هاي ملـی  گرایی و رشد دیدگاه افول اخالق که شود میطرح 
ی و رشـد  قطب از دوقطبی به تک الملل م بیننظاساختاري  لیبرالیسم در درون هند، تغییر

سیاست خارجی هند شـده   در دگرگونیاین سبب  ،فزاینده توان اقتصادي نظامی چین
راهنمـاي   ،زنـه منـافع  نظریـه موا  روش تبیینی استفاده شده واز در این پژوهش است. 
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 مقدمه
ت متحـده  در همراهی با ایـاال  ،اتمی انرژي المللی در شوراي حکام آژانس بین 2005هند در سپتامبر 

دگرگونی است که بـراي بـیش از دو دهـه اهـداف     یک سمبلی از . این اقدام هند ي دادأعلیه ایران ر
تـوان بـا    سیاسـت خـارجی هنـد را نمـی     ،سیاست خارجی هند را متحول نموده است. بر این اساس

تا اواخر دهـه   1947هند از بدو استقالل در الگوهاي رفتاري گذشته این دولت ارزیابی کرد.  وجه بهت
کـه عـدم تعهـد، خودبسـندگی      گرایانـه را در پـیش گرفتـه بـود     ، سیاست خارجی جهان سوم1980

از  ،اقتصــادي، مبــارزه بــا اســتعمار، مبــارزه بــا امپریالیســم و تــالش بــراي همبســتگی جهــان ســوم
المللـی، غلبـه    ساختار دوقطبی سیستم بین شد. در طول این چهار دهه، محسوب میآن هاي  مشخصه

اي از عوامـل   مجموعـه  ،قاره و میـراث اسـتعمار   اجماع نهروئیسم بر سیاست خارجی، ژئوپلیتیک شبه
نخسـتین   ،هاي اولیه پس از استقالل، جواهر لعل نهـرو  داد. در سال سیاست خارجی هند را شکل می

سیاست عدم تعهد را در پیش گرفت. دکترین نهرو در حـوزه سیاسـت خـارجی     ،زیر کشورو نخست
بر سیاست خارجی کشور غالب شـده و بـه عنـوان اجمـاع      1991فراتر از اصل عدم تعهد بود که تا 

شد. اجماع نهروئیسم سه مشخصه مهم داشت: خوبسـندگی اقتصـادي بـر پایـه      نهروئیسم شناخته می
ایـن سیاسـت خـارجی جهـان      واردات، سکوالریسـم سیاسـی و عـدم تعهـد.    استراتژي جـایگزینی  

   وارد انتقال و دگرگونی اساسی شده است. 1980گرایانه از اواخر دهه  سوم
گران این حوزه، باور دارنـد کـه    ترین پژوهش از برجسته ،در این زمینه، گانگولی و مخرجی

کردند، یعنـی   رجی هند را تعریف می، مفاهیم اساسی که تا پیش از آن سیاست خا1980از دهه 

دسـتخوش   ،گرایـی  خودبسندگی اقتصادي، سوسیالیزم، سکوالریسم، عدم تعهـد و جهـان سـوم   

اند. آنها پایان جنگ سرد و فروپاشی سیستم دوقطبی را عاملی مهم در  هایی ژرف شده دگرگونی
انـد دگرگـونی سیاسـت    تو قطبـی بـه تنهـایی نمـی     اما بر این باورند که تـک  ،دانند این زمینه می

شدن نیـز تمرکـز    دو عامل آزادسازي اقتصادي و جهانی ربلکه باید ب ،خارجی هند را تبیین کند

اقتصـادي بـیش از آنکـه    آزادسـازي   در عین حـال، ). Ganguly & Mukherj, 2011: 55( نمود

اي اسـت کـه در    لفـه ؤر دگرگونی سیاست خارجی هند داشته باشد، محمل یـا م نقشی مستقل د

گرایی  که در بطن اخالق باشد می از رشد لیبرالیسم و فروپاشی اجماع نهروئیسم متأثرآغاز خود 
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گران برجسته در حوزه مطالعات امنیتی جنـوب آسـیا    جاي داشت. هرش پانت از دیگر پژوهش

قطبی، آزادي عمل هند را به نسبت عصر  بر این باور است که تغییر ساختاري از دوقطبی به تک

هاي  محدود کرده و هند را ناگزیر از پیوند با آمریکا نموده است و به رغم تداوم لفاظیدوقطبی 

هند را نـاگزیر کـرده در معـادالت     ،قطبی فشار ساختار تک دهلی نو در جنبش عدم تعهد، عمالً

  (Pant, 2012). آسیا به آمریکا بپیوندند

اي  درونـی و نیـز منطقـه   رسد در تکمیل دیدگاه هرش پانـت بایـد بـه عوامـل      به نظر می

گـران   از دیگـر پـژوهش   ،ثیرگذار بر دگرگـونی سیاسـت هنـد توجـه کـرد. ئاسـیما سـینها       تأ

سـینها بـاور دارد    .اي است که به تجزیه و تحلیل سیاست خارجی هند پرداخته است برجسته

که تغییري که در هند رخ داده در قیاس با تغییر در کشورهاي سابق بلوك شرق، تغییـري بـا   

ها و نهادهاي مستقر بوده است. سینها باور دارد کـه تحـول    اما در درون چارچوب ،یب تندش
هـاي هـویتی و مفـاهیم اساسـی سیاسـت       بندي ایـده  گفتمانی در سیاست هند سبب بازمفهوم

دسـتخوش تحـولی اساسـی     ایـن کشـور  سیاست خارجی  ،خارجی هند شده که در نتیجه آن

هــا بــا توجــه بــه  ایــن پــژوهش در عــین حــال،). Sinha, 2012: 122-126( گردیـده اســت 

رگـونی سیاسـت   ثیرگذار بر دگعوامل کلیدي تأمجموعه اندازهایشان هیچ یک تبیینی از  چشم

پرسـش از عوامـل کلیـدي کـه سـبب تغییـر سیاسـت         ،دهند. بنابراین خارجی هند ارائه نمی

له تغییـر  ئتبیین مس باقی است. این مقاله سعی دارد با طرح پرسش ذیل به ،خارجی هند شده

سیاست خارجی هند بپردازد. پرسش این است که چه عواملی سبب تغییر سیاسـت خـارجی   

گرایی اقتصادي شده است؟ در پاسخ به پرسش اصلی مقاله،  گرایی به عمل هند از جهان سوم

گرایـی هنـدو، رئالیسـم و     هـاي ملـی   گرایی و رشـد دیـدگاه   فرضیه این است که افول اخالق

قطبـی و رشـد    المللی از دوقطبی بـه تـک   ساختاري سیستم بین سم در درون هند، تغییرلیبرالی

گرایی  جی هند از جهان سومسبب دگرگونی سیاست خار ،فزاینده توان اقتصادي نظامی چین
المللـی   سطوح مختلـف ملـی و بـین   با این عوامل کلیدي  گرایی اقتصادي شده است. به عمل

رسد نظریه موازنه منافع راهنمایی مناسب بـراي تبیـین    نظر می به و از این رو، هستند تبطمر

 دگرگونی سیاست خارجی هند است. 
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   1. رهیافت تئوریک: نظریه موازنه منافعالف
ها را ناگزیر از جسـتجوي قـدرت    دولت ،انگیزش بقا در آنارشی ،والتزنظریه نئورئالیستی  در

عنـوان تبعـات سـاختار    ه عدم قطعیت ب اعتمادي و کند. بی براي حفاظت از امنیت خویش می
ها هنگامی که  نماید و دولت ها را نسبت به قدرت نسبی یکدیگر حساس می آنارشیک، دولت

متحـد  علیـه آن   ،احساس نمایند دستاوردها و قدرت نسـبی دولـت در حـال افـزایش اسـت     
). رنـدل  1392 (والتـز،  ده اسـت کرنظریه توازن قدرت را ارایه  ،بر این اساس والتزشوند.  می

فـرض   والتـز ، ع را طرح کرده است. به باور شولرنظریه موازنه مناف ،والتزشولر در نقد نظریه 
تهـاجمی و   ساسیهاي ا تدافعی دارند و آنها فاقد انگیزهها همگی سرشتی  د که دولتنمای می

کشـد.   میروشنی این دیدگاه را به نقد ه ). شولر بSchweller, 1994: 73-75( اند طلبانه توسعه
والتز است، بر این باور است که الملل  از نظریه سیاست بین متأثرشدت ه روبرت گیلپین که ب

همیشـه   ،هاي درحال رشـد  و قدرتهاي بزرگ مستقر، از وضع موجود راضی هستند  قدرت
این یافته گیلپین مورد وثوق غالب نظریـات رئالیسـم    .هایی ناراضی از وضع موجوداند دولت

 ). Gilpin, 1981( تدافعی است
ارنـد،  ها همگـی سرشـتی تـدافعی ند    دولتشولر در نقد این نظریات، بر این باور است که 

حال رشد  هاي در شولر بر این باور است که قدرتطلب هستند. تجدید نظر ابلکه برخی آشکار
 بـا توجـه بـه گسـتره اهـداف تجدیـد نظرطلبانـه،        ، امـا اند نظرطلب هایی تجدید تهمگی قدر

و تجدیـد   2نظرطلـب بـا اهـداف نامحـدود     هاي تجدید نظرطلب را به دو دسته تجدیـد  تدول
د نظرطلـب  هاي تجدی دولت .),Schweller 7 :2014( کند می 3ف محدود تقسیمنظرطلب با اهدا

د از عواملی در سطح ملی، اصول و قواع متأثرهایی انقالبی هستند که  با اهداف نامحدود، دولت
د، هنجارهـا و اصـول   گیرند و خواستار تغییر اساسی در قواع به چالش می اساسی نظم مستقر را

قواعـد نظـم موجـود را    طلب بـا اهـداف محـدود،    ید نظرهاي تجد اما دولت اند، المللی نظم بین
شـولر  اند.  المللی وضعیتشان در درون نظم موجود بین در صدد ارتقاء و در عین حال، ندپذیر می

1. Balance-of-Interest Theory 
2. Unlimited-aims rivisionists 
3. limited-aims rivisionists 
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هـاي   کند و بر این باور است که دولت یالمللی را مطرح م نظم بینله مشروعیت ئدر این جا مس
ـ  المللی را می رهاي نظم موجود بیندر حال رشدي که مشروعیت قواعد و هنجا د، گسـتره  پذیرن

یگاه خویش در درون نظـم  اشان به تجدید نظر در وضعیت و ارتقاء جا اهداف تجدید نظرطلبانه
هـایی کـه    دولـت در مقابـل،  . )Schweller, 2011: 286( نـد ما المللی محدود باقی می مستقر بین

کنند، گستره اهـداف تجدیـد    المللی را انکار می ظم موجود بینمشروعیت قواعد و هنجارهاي ن
 یابد.   المللی گسترش می قواعد و هنجارهاي نظم موجود بین شان به تغییر اساسی در نظرطلبانه
ـ   این پرسش مطرح است که چرا قواعد و ه حال هـا   راي برخـی دولـت  نجارهاي نظـم موجـود ب
بـه تبیـین    والتـز شولر در این جا با نقـد   ؟شوند هستند و براي برخی دیگر نامشروع تلقی می مشروع

 بـر ایـن اسـت کـه در سیسـتم خودیـار       والتزالملل  نظریه سیاست بینکه  دازد، این گونهله می پرئمس
هـاي   فشـارهاي سیاسـی داخلـی یـا ارجحیـت     تر از  ها بسیار سنگین المللی، فشار رقابت بر دولت بین

تم ، از سـاختار سیسـ  والتـز انـداز   از چشـم  ،بنـابراین ). Schweller, 2014: 5( هاسـت  ایدئولوژیکی آن
اي از  شود که مجموعـه  مشتق می يقوي و نیرومند هاي بسیار ها و مشوق محرك ،المللی آنارشیک بین

این، تحت این شـرایط یکسـان،   بنابر .کند ها ایجاد می ولتشرایط محدودکننده یکسان را براي کنش د
 .  )Schweller, 2014: 5( ها همگی باید رفتارهایی مشابه داشته باشند دولت

ها کافی  تر رفتار دولت راي درك تیزبینانهب والتزبر این باور است که این توضیحات  شولر
تـر   دقیـق ، بـراي درك  والتـز اه پرداز نئوکالسیک در تکمیل دیدگ نیست. شولر به عنوان نظریه

. افزایـد  المللـی مـی   ساختاري سیستم بـین ها، متغییرهاي سطح واحد را به عوامل  رفتار دولت
 سبب گذارند که ثیر میأاي ت گونهه ا به سطح واحد هستند که بر رفتار دولتهمین متغییرهاي 

 دمشـروع تلقـی شـو   روع یا ناالمللی براي یک دولت مش قواعد و هنجارهاي نظم بین شود می
)Schweller, 2001: 8( . 

هـا و   میـراث  رب تـاریخی، ، تجـا عـواملی از قبیـل نظـام سیاسـی     ،واحد این متغیرهاي سطح
ها دربـاره سیاسـت خـارجی و     عمیق دولتهاي  ها و ایده بخش، دیدگاه هاي مشروعیت ایدئولوژي

هـاي انقالبـی و    ایدئولوژي پسها از  گاهی دولت). Schweller, 2014: 4( عوامل ژئوپلیتیکی است
. شـولر بـر   یابند ی را نامشروع درمیالملل عماري، قواعد و هنجارهاي نظم بینهاي ضد است یا میراث

 هـا  دولـت و اهداف سیاست خارجی  در میان فشارهاي متعارض است که منافع این باور است که
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 .شـود  هـا مـی   جی دولـت تغییر در اهداف سیاست خارسبب  ،گیرد و تغییر در این عوامل شکل می
دیگـر  یک معناي آن به سطح واحد مربوط است و معناي  ؛معناي دوگانه دارد ،نظریه موازنه منافع

ثیر عوامـل درونـی و میـزان    أها تحت ت دولت د.یاب المللی پیوند می آن به سطح ساختار سیستم بین
ـ     المللی رفتار مـی  ان در سیستم بینش قدرت نسبی ایـن عوامـل رفتارهـاي    ثیر أکننـد. آنهـا تحـت ت

هـایی   گذارد. دولت ثیر میأها ت ین عوامل بر راهبردهاي کالن دولتمتفاوتی دارند و دگرگونی در ا
به تغییر اساسـی نظـم گـرایش دارنـد و اسـتراتژي       ،کنند می قلمدادالمللی را نامشروع  که نظم بین

متغییرهـایی کـه سـبب     گیرنـد. دگرگـونی در   تجدید نظرطلبی با اهداف نامحدود را در پیش مـی 
المللی براي یک دولت ناشروع تلقی شود، سبب تغییر استراتژي تجدید نظرطلبـی   اند نظم بین شده

شولر بر این باور است شود.  با اهداف نامحدود به استراتژي تجدید نظرطلبی با اهداف محدود می
د ممکن است ولـع  هاي درونی و دیگر عوامل سطح واح ثیر ارزشأهاي کوچکتر تحت ت که دولت

انـداز   از چشـم  ،در ادامـه  ).Schweller, 1999: 7-11( بیشتري براي افزایش منافعشان داشته باشند
 .  پردازیم نظریه موازنه منافع شولر به تبیین دگرگونی در سیاست خارجی هند می

 

 گرایانه هند  سیاست خارجی جهان سوم .ب
 وزیري جواهر لعل نهرو  . دوره نخست1

المللـی   عرصـه بـین  بـه اسـتقالل رسـید،     که هند پس از بیش از یک قرن و نیم استعمار 1947در 
 تـا  1947 از .تر شده بـود  درگیر رقابت امنیتی ایاالت متحده و شوروي بر سر کسب متحدین بیش

 در گرایـی  اخـالق  پیشـواي  نهـرو . داشت عهده بر را هند وزیري نخست نهرو، لعل جواهر ،1965
دوره و  ایـن  خـارجی  سیاست از ،هند خارجی سیاست گران پژوهش. بود کشور خارجی سیاست

، چراکه نهرو نفودي کلیـدي بـر سیاسـت    کنند می یاد نهروئیسم عنوان با غالباً ،1991فراتر از آن تا 
نفـوذي   1990میراث سیاسی نهرو تا اوایـل دهـه    خارجی هند داشت و پس از درگذشت وي نیز

 کـرد،  مطرح خارجی سیاست در نهرو که اساسی اصلداشت.  گیر بر سیاست خارجی کشور چشم
 بـه  هنـد  وابستگی از اجتناب و استقالل ظحف تعهد عدم از هدف ،اول درجه در. بود »تعهد عدم«

 سیاسـت  در عمل آزادي از صیانت بر اصل، این پرتو در 1947 از پس هند. بود بزرگ هاي قدرت
میـراث مبـارزات ضـد     ،در واقـع  .کـرد  مـی  دکیـ أت خـارجی  اسـتعمار  از نـوع  هر طرد و خارجی
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هاي امپریالیستی سـوق   با قدرت از طرفی هند را به دوري از پیوندهاي تنگاتنگ امنیتی ،استعماري
بر آزادي عمـل نسـبی هنـد در سیاسـت      ،المللی داد و از طرفی نیز ساختار دوقطبی سیستم بین می

بـه عوامـل سـطح واحـد هنـد کـه        تم،ساختار دوقطبی سیس. (Tanham, 1992)افزود  خارجی می
گرایی تجلـی یافتـه    قترین آنها میراث مبارزات جنبش ضد استعماري بود که در قالب اخال کلیدي

از وراي ایـن  گیـر بـر سیاسـت خـارجی کشـور داشـته باشـد.         ثیري چشـم أداد که ت بود مجال می
هنـد نامشـروع تلقـی     المللـی بـراي   هاي ضد امپریالیستی و ضد استعماري، نظم موجود بین ارزش

هـاي   اي غالب نظم از قبیل مداخله قـدرت شد و نهرو آشکارا قواعد سیاست قدرت و هنجاره می
   .)Nehru, 1961: 62( خواند کشید و نامشروع می بزرگ و تجارت آزاد را به چالش می

از همان آغاز در بعد سیاسی، سیاست خارجی هند بـر اعتمـاد و اتکـا بـه نیـروي اخـالق،       
هـاي   هـاي بـزرگ، حمایـت از ظهـور دولـت      ب از اتحادهاي نظامی و امنیتـی بـا قـدرت   اجتنا

المللـی   پسااستعماري در جهان سوم، تالش براي رهبري جهان سوم در نهادهاي چندجانبه بـین 
بخش ضد استعماري مبتنی شـد و در   هاي رهایی سازمان ملل متحد، حمایت از جنبش از جمله

هاي رفتار خارجی  ترین جنبه سوسیالیستی، برجسته هاي شبه رنامهبعد اقتصادي، خودبسندگی و ب
که آشکارا سیاستی تجدید نظرطلبانه با اهداف نامحـدود نسـبت بـه نظـم      داد هند را تشکیل می

المللـی سیاسـت عـدم تعهـد را در پـیش       هند اولین دولتی بود که در عرصه بین .المللی بود بین
در کنفرانس روابط آسیایی، در دهلی نـو کـه بـه     1947ر ، دوزیري در مقام نخستگرفت. نهرو 

بـه   ،دعوت وي و با هدف تقویت همبستگی و یکپارچگی کشورهاي آسیایی تشکیل شده بـود 
اعـد  این گردهمایی سـمبلی آشـکار از نارضـایتی هنـد از قو     .طرح سیاست عدم تعهد پرداخت

سیاست عدم تعهد  ،1955. تا )Pant, 2009: 17( المللی بود سیاست قدرت غالب در عرصه بین
یافته مصر، اندونزي، یوگسالوي، چـین   هاي برجسته تازه استقالل هند از حمایت رهبران دولت

و دیگر کشورهاي جهان سومی برخوردار شد کـه در کنفـرانس کشـورهاي آسـیایی آفریقـایی      
 هم آمده بودند.  در باندونگ اندونزي گرد 1955

ها و  المللی، از جنبش هاي بین ه هند در اغلب مناقشهبر اساس سیاست عدم تعهد بود ک

هنـد در   ،کرد. بر همـین اسـاس   هاي جهان سومی حمایت می مواضع ضد استعماري دولت

کـرد و در جریـان حملـه فرانسـه و      بخش فلسطین حمایت می از جنبش آزادي ،خاورمیانه
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از مشـارکت در   مصـر پرداخـت و  به حمایت سیاسی از  ،به کانال سوئز 1956انگلیس در 

 ،عـالوه ه ب .کرد هاي امنیتی با مشارکت ایاالت متحده و بریتانیا در آسیا خودداري می پیمان

رهیافتی خطرنـاك بـراي جنـبش عـدم تعهـد       1955نهرو بر این اساس پیمان بغداد را در 

 .از پیوستن به شوروي اجتناب کـرد  ،1960خواند و به رغم فشارهاي ژئوپلیتیکی در دهه 

سیاسـت قـدرت در قالـب    گیـري   ژئوپلیتیکی هند را نـاگزیر از پـی   که فشارهاي لیدر حا

را گرایانه هنـد   القهاي اخ اما ارزش ،نمود چین و پاکستان می المللی بر علیه اتحادهاي بین

هاي بزرگ براي دفـاع در برابـر چـین و پاکسـتان      کرد از پیوند تنگاتنگ با قدرت می وادار

فـت بـا   هاي مخال ها هند را به پرداخت هزینه این ارزش. )Rana, 1976: 82( اجتناب نماید

 کرد.  قواعد سیاست قدرت ترغیب می

اصول سیاسی عدم تعهد بر پنج اصل پانجاشیال، عبارت از احترام متقابل به تمامیت سـرزمینی  
 آمیز، عدم مداخله در امـور یکـدیگر و   زیستی مسالمت ها، عدم تجاوز، هم و حاکمیت دیگر دولت

، برمـه،  1955هـاي سیاسـی کهـن هنـد داشـت. در       برابري و منافع متقابل است که ریشه در سنت

ـ    ،چین، الئوس، نپال، کامبوج، جمهوري دمکراتیک ویتنام و یوگسـالوي  عنـوان  ه ایـن اصـول را ب

پذیرفتند و همانگونه که اشاره شد، این اصول بـه اصـول راهنمـاي     شان راهنماي سیاست خارجی

نهرو امیدوار بود از نهضت عدم تعهد براي دگرگونی در هنجارهـا و   .هد تبدیل شدجنبش عدم تع

. )Ollapally, 2012: 5( المللی استفاده کنـد  قواعد سیاست قدرت و استفاده از زور در سیاست بین

سیاسـت آشـکارا نظـم    المللی نبود، بلکه هند بر اسـاس ایـن    عدم تعهد به معناي پذیرش نظم بین

هـاي بـزرگ اسـت بـه      ا به عنوان نظمی نامشروع که برخاسته از معادالت روابط قـدرت المللی ر بین

شـدت  ه هند لحنی بهاي سیاسی و اقتصادي سیاست عدم تعهد  در عرصه ،عالوهه ب .کشید چالش می

اصول نـابرابري و   بر المللی را نظمی مبتنی هند نظم موجود بین ،از این منظر ضد استعماري داشت و

المللی در قالب جنـبش   اي بین پیشبرد مبارزه قدرت بر اخالق می دانست و در جستجوي غلبه زور و
آمیز بـود.   زیستی مسالمت نامشروع نمودن قواعد سیاست قدرت و ترویج هم و عدم تعهد براي تغییر

در خصوص سیاست هند اظهار داشت که هند بـراي   ،وزیر امور خارجه در دوره نهرو ،کریشنا منون

هند بـر ایـن اسـاس    ها فعالیت خواهد کرد.  کنار کشورهاي جهان سوم و علیه امپریالیست همیشه در
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حمایـت  هـا   و از حق تعین سرنوشت ملتهاي ضد استعماري  در گستره وسیع جهان سوم از جنبش

هاي شـرق انتقـاد کـرد و     جزیره کره درگرفت، هم از کمونیست نیز که جنگ شبه 1950کرد و در  می

داري غرب و در حوزه خاورمیانه و اروپاي شرقی نیز هم مـداخالت غـرب    یسم سرمایهم از امپریاله

در زمینـه   گرایـی  اخـالق گرفـت.   و هم مداخالت شوروي را در امور داخلی کشورها بـه انتقـاد مـی   

بـه انتقـاد    ،عنوان نظامی که مروج نـابرابري و اسـتثمار اسـت   ه داري را ب اقتصادي نیز سرشت سرمایه

تـر   عادالنـه  تی و خودبسندگی اقتصادي که ظـاهراً سوسیالیس سیاست شبهسوي ه ند را بهگرفت و  می

   .)Palit, 20110: 4( سوق داده بود ،نمود می

 کشـمکش  هـاي  حوزه از یکی عنوان به هند به ،متحده ایاالت و در متن جنگ سرد شوروي

 هـاي  رقابـت  بـه  ورود از ار هند گرایان، اخالق باورهاي. نگریستند می داري سرمایه و سوسیالیزم

 سیاسـت  سوي به را هند فشارهاي ژئوپلیتیکی، که حالی در و داشت می برحذر امنیتی تنگاتنگ
 بـزرگ  هاي قدرت به هند پیوستن استعماري، ضد مبارزات میراث داد، می سوق ائتالف و اتحاد

 یـا  شـوروي  بـه  متعهدشـدن  از هنـد  ژئـوپلیتیکی،  هاي ضرورت رغمه ب .کرد می منع را خارجی

 سیاسـت  در اي کننـده  ینیـ تع نقـش  نهـرو  ،1962 تـا  1947 از. کـرد  می خودداري متحده ایاالت

 .  داشت کشور خارجی

ـ  .نداشـت  بـزرگ  هـاي  قدرت به پیوستن براي تمایلی وي  میـراث  ثیرأتـ  تحـت  ،عـالوه ه ب

 ساحسـا  نهـرو . شد نمی مواجه داخلی حمایت با سیاست ینا احتماالً ،استعماري ضد مبارزات

 سیاسـت  در هنـد  عمـل  آزادي شـود  می موجب بزرگ قدرت دو از یکی به متعهدشدن کرد می

 کـه  شـود  رقیـب  هـاي  اردوگـاه  با امنیتی تنگاتنگ هاي رقابت وارد و هند شود محدود خارجی

 زیستی هم و خشونت عدم اصل با در عین حال، و شد می هند نظامی هاي هزینه افزایش موجب

 سـنگ  خودمختـاري،  و استقالل ایدهگرایانه  در متن گرایش اخالق. اشتند انطباق آمیز مسالمت

 مبـارزات  درگیـر  ،1947 از پـیش  تـا  که داد می شکل را هند از هایی نسل نگرش و ذهنیت بناي
 . )Nau, 2012: 123( بودند شده بریتانیا علیه استعماري ضد

 سـاختارهاي  بـر  ،رونهـ  لعـل  جواهر دوره در الیستیامپری ضد و استعماري ضد هاي نگرش

 ایـن  در کـه  نیروهـایی  (Mohan, 2004: 31). بـود  شده غالب هند گیري تصمیم و بوروکراتیک
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 کنتـرل  براي ابزارهایی مثابه به المللی بین اتحادهاي به ،بودند غالب گیري تصمیم مراکز در دوره

 اتحادهـاي  سیسـتم  بـه  پیوسـتن  و نگریسـتند  مـی  کـوچکتر  کشـورهاي  بـر  بـزرگ  هاي قدرت

   (Tanham, 1992). دانستند می استعمار تلخ دوره به هند بازگشت را بزرگ هاي قدرت

 امپریالیسـتی  هـاي  سیاسـت  و اسـتعمار  تحـت  جهـانی  امـور  کـه  ندداشت باور گرایان اخالق

نهـرو  . دارنـد  هم با نزدیکی پیوند المللی بین هاي جنگ و سلطه و گرفته قرار بزرگ هاي قدرت

 بـر  سـلطه  بـراي  بـزرگ  هاي قدرت تالش را الملل بین سیاست در گجن اساسی علت مشخصاً

 هنـد  تبدیل واقع در ،متحده ایاالت یا شوروي به متعهدشدن که داشت باور و دانست می جهان

در بـین فشـارهاي    ،اسـاس  این بر و است غرب یا شرق ابرقدرت سلطه تحت اقمار از یکی به

 تـرجیح  بـزرگ  هـاي  قدرت به وابستگی به را هند متعارض ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیکی، انزواي

  (Nehru, 2004: 40).  داد می
 هـر  از بـیش  خـارجی  سیاسـت  در عمـل  آزادي و خودمختاري و استقالل ایده ،نهرو براي

 تحقیرآمیز را سرد جنگ هاي طرف با سخت اتحادهاي ایده و شد می محسوب ارزشمند اي ایده

 از کـه  دولتـی  هـر  بـا  ،داشـت  کـه  کراتیکیودمـ  سـاختار  به رغم ،نهرو دوره در هند. خواند می

 و حساسیت. نمود می برقرار نزدیکی روابط ،کرد می حمایت خود براي مستقل خارجی سیاست

بـه   نهـرو . بود دمکراتیک اصول به وي تعهد از بیش ،هند خودمختاري و استقالل به نهرو تعهد

 در هنـد  نظامی نسبی ضعف معناي به طبق دو از یکی به پیوستن از اجتناب که بود آگاه خوبی

 اسـتعماري،  ضـد  قوي میراث بود، اما خواهد پاکستان و چین یعنی هند استراتژیک رقباي برابر

از  متـأثر هنـد   .بـود  داده افـزایش  الملـل  بـین  نظـام  ساختاري فشارهاي برابر در را هند مقاومت

 و المللـی  بـین  انـزواي  ،حـدودش ایدئولوژي تجدید نظرطلبانه با اهـداف نام  هاي انقالبی ارزش

تـا   در عـین حـال،  . داد می ترجیحغرب  و شرق اردوگاه دو از یکی به ورود به را نظامی ضعف

 از مـائو  رهبـري  به 1949 در چین اصلی سرزمین یکپارچگی از ناشی فشارهاي افزایش، 1971
 ،متحـده  ایـاالت  با طرفی از و چین با طرفی از تنگاتنگش پیوند و پاکستان هاي رقابت و سویی

 از هنـد  انحـراف  موجـب  ،نهایـت  در و نمـود  ایجـاد  هند تعهد عدم سیاست براي هایی چالش

 .شد متمایل شوروي سوي به ناگزیر به نو دهلی و شد تعهد عدم مطلق سیاست
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 وزیري ایندیرا گاندي  دوره نخست. 2
 ،گانـدي  اینـدیرا  وزیـري  نخست دوره در .رسید قدرت به گاندي ایندیرا دخترش ،نهرو از پس
 لعـل  هـاي  سیاسـت  (Tharoor, 1984: 41). داد ادامـه  را خوداتکـایی  و تعهد عدم سیاست هند

وزیري کور را بر عهـده داشـت،    بهادور شستري نیز که پس از نهرو براي دوره کوتاهی نخست
وي در بـاره اصـل راهنمـاي سیاسـت      .گرایی در سیاست خارجی هنـد بـود   انعکاسی از اخالق

کـن   لیسـم را ریشـه  هند اذعان داشت که وظیفه اخالقی هند است که اسـتعمار و امپریا  خارجی
 منحـرف  تعهد عدم سیاست از هند بیرونی، فشارهاي پی در 1980 و 1970 دهه در گرچه .کند
ـ  ،، تنش بین چـین و شـوروي  1960در اواخر دهه  ،شد نـگ رهبـري   ونـاگزیر مـائو تسـه د     هب

، در پی سفر ریچـارد نیکسـون بـه    1971سوق داد و تا  ریکاآمجمهوري خلق چین را به سوي 
دیکـی  . نز)361-363 :1392کسینجر،( اي شد پکن، روابط چین و ایاالت متحده وارد فصل تازه

علیـه هنـد کـه توانسـته بـود ائتالفـی بـا چـین          هاي پاکستان خصومت و ایاالت متحده و چین
نمـود. در   یتیکی را بر هنـد مضـاعف مـی   فشارهاي ژئوپل ،کمونیست علیه دهلی نو سازمان دهد

گرایی به سوي پیوند بـا شـوروي    هاي عدم تعهد و اخالق هند تحت این فشارها، از ایده ،نتیجه
 ،، هنـد و شـوروي وارد تـوافقی شـدند کـه بـر طبـق آن       1971منحرف شد که در نتیجه آن در 

شـد. بـا    هیل مـی هاي اقتصادي و فروش تسلیحات نظامی از سوي شوروي به هند تس مساعدت
 تردیدش و شک اما ،نگریست می بدگمانی با بزرگ هاي قدرت به نیز گاندي ایندیرا ،اینوجود 

 در بـود.  شـوروي  نیات مورد در تردید و شک از تر بیش متحده ایاالت مقاصد و نیات مورد در
 را دهنـ  نظـامی  توانـایی  گانـدي  اینـدیرا  ،پاکسـتان  و چین سوي از هند هاي نگرانی افزایش پی

 یـاد  گرایانـه  نظـامی  نهروئیسـم  عنـوان  بـا  سیاسـت  یـن ا از گران پژوهش از برخی .نمود تقویت
 خارجی سیاست بر کننده نیتعی نفوذي اش وزیري نخست دوره در پدر، همچون گاندي. اند کرده

 و اسـت  خوداتکـایی  مثابـه  به آزادي ایده هند براي اش ایده که داشت کیدأت وي. داشت کشور
 بـه  واکـنش  در گانـدي . بپیونـدد  دیگر اردوگاهی به اردوگاه یک علیه نباید هند که تداش باور

 کنگـره  بـه  خطـاب  ،کردنـد  مـی  حمایت سرد جنگ عصر اتحادهاي به ورود از که هایی دیدگاه
 قـدرت  و کنـد  نمـی  ایجاد واقعی قدرت هند براي خارجی هاي قدرت با اتحاد که داشت اعالن
 گانـدي  ،شوروي به هند نزدیکی خصوص در. باشد متکی خود هب هند که است هنگامی واقعی
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 عملـش  آزادي و اسـتقالل  بـر  کـه  کند می کسب شوروي از را هایی حمایت تنها که داشت باور
 بـرآورده  را هنـد  منافع تواند می که است سیاستی تعهد عدم که داشت کیدأت وي .نیاندازند سایه
. )Mohan, 2004: 12( نداشـت  نهرو هاي سیاست با چندانی تفاوت گاندي هاي سیاست.  نماید
 بـه  گانـدي  راجیـو  پسـرش  کـه  1980 تا و رسید پایان به 1977 در گاندي وزیري نخست دوره

 نیـز  سـاله  سـه  مـدت  ایـن  در. داشـتند  عهـده  بـر  را کشـور  اداره ائتالفی احزاب ،رسید قدرت
 امـور  وزیـر  ،1979 تـا  1977 از. نکـرد  ریـ تغی هنـد  خارجی سیاست پارادایم یا کالن استراتژي

 هـاي  نگـرش  هنگام آن در واجپایی. رسید وزیري نخست به بعدها که بود واجپایی اتال خارجه
 کشـوري  کـه  بود باور این بر و داشت بزرگ هاي قدرت علیه امپریالیستی ضد و استعماري ضد

. بـود  واهـد خ متحد همگان با هند بلکه ،بپیوندد غرب یا شرق اردوگاه به نباید هند چون بزرگ
 ناشـی  اسـتعماري  ضـد  مبارزات اصول از هند خارجی سیاست اصول که بود این واجپایی باور
 سـال  در گانـدي  ایندیرا (Vajpayee, 1977: 38). است خارجی سلطه با مخالفت در و شود می

 ،چهارسـاله  دوره ایـن  در .بود کشور وزیر نخست 1984 تا و بازگشت قدرت به باره دگر 1980
 .  بود استوار رادیکال تجدید نظرطلبانه پیشین اصول بر نده سیاست

 

 وزیري راجیو گاندي  دوره نخست. 3
 بـه  تمایلش رغم به راجیو. شد وزیر نخست ،گانديراجیو پسرش 1984 سال در گاندي از پس

ــیون ــارجی سیاســت در مدرنیزاس ــبیه ،خ ــه ش ــیش ب ــوتانش پ ــري موضــع کس ــی گی ــرد م  و ک
 تـاریخ  بـر  کیـد أت و خشـونت  عـدم  اي، هسته سالح خلع ضرورت زمینه در هایش گیري موضع

ـ   ،نداشـت  گانـدي  اینـدیرا  و نهـرو  هـاي  سیاسـت  با چندانی تمایز ،هند باشکوه ه وضـوح  امـا ب
 ها در حال نفوذ بر سیاسـت خـارجی کشـور هسـتند     دیگر دیدگاههایی از  مشخص بود که رگه

)Mohan, 2004: 14(. نامشـروع  را المللی بین موجود نظم پیشکسوتانش به شبیهگاندي،  راجیو 
 چهـار  درطول. کرد می انکار را المللی بین امور در بزرگ هاي قدرت تحمیلی اصول و خواند می
 نخبگـانی  هاي دیدگاه و بینی جهان سرد، جنگ پایان تا 1947 از یعنی ،هند استقالل از پس دهه
 گرفتـه  شـکل  استعماري ضد تمبارزا ثیرأت تحت ،بودند شده غالب هند خارجی سیاست بر که
 غالب هند خارجی سیاست بر دوره در این که نهروئیسم دیدگاه استعمار لهئمس ثیرأت تحت. بود
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 ایـن  اساس بر .بود کرده پیدا گرایش بزرگ هاي قدرت هژمونیک هاي سیاست با ضدیت به ،بود
 فاقـد  ،اسـت  ستوارا بزرگ هاي قدرت جویانه سلطه هاي سیاست بر المللی بین نظمچون  ،دیدگاه

 بـود،  غالـب  هنـد  خـارجی  سیاست بر سرد جنگ پایان تا که گرایی اخالق. شد با می مشروعیت
 و نظـامی، صـنعتی   قـدرت  بـه  اتکـا  بـا  المللـی  بـین  امور در بزرگ هاي قدرت نقش مشروعیت

 . )Ollapally and Rajagopalan, 2012: 32( کشید می چالش به را اقتصادیشان
 شـیوه  کننـده  تـداعی  نـو  دهلـی  براي جنوبی آسیاي در بزرگ هاي درتق حضور ،سویی از
 از پـس  دوره در هنـد  خـارجی  سیاسـت  در غالـب  گرایش. بود امپریالیسم و استعمار از نوینی

 نفـوذ  و نقـش  از فـارغ  را اش ملـی  حیـاتی  منـافع  بر ثیرگذارأت امور که است بوده این استقالل
برانگیـز دوره اسـتعمار بـر     از تجـارب نفـرت   متأثره لئاین مس. کند ساماندهی بزرگ هاي قدرت

 گـرایش  تقویـت  موجـب  هند، استقالل با زمان هم دوقطبی ساختار پیدایشقاره هند است.  شبه
، دوقطبـی  سـاختار  بـه  هنـد  شـد. واکـنش   خارجی سیاست حوزه در مستقالنه اقدام به نخبگان

 بـه  ورود بـه  نسـبت  کـه  شـد  هـایی  دولـت  بخـش  الهـام  هنـد  .بـود  تعهد عدم سیاست قویتت
. بـود  تعهـد  عـدم  المللـی  بـین  جنـبش  سرچشـمه  هند بودند. میل بی غرب و شرق هاي اردوگاه

 بـه  برگزارشـد،  انـدونزي  بانـدونگ  شـهر  در 1955 در که آفریقایی آسیایی کشورهاي کنفرانس
 رحمط بلگراد در 1961 درنشست تعهد عدم المللی بین جنبش یافتن عینیت براي اي مقدمه عنوان

 عـدم  سیاسـت  هنـد  از سـی أت به که هایی دولت دیگر و هند که بود معنا این به تعهد عدم. شد
 مداخلـه  بـدون  خارجی سیاست حوزه در ،بودند کرده اعالم خارجی سیاست حوزه در را تعهد

  (Nehru, 1951: 332). نمایند گیري تصمیم بزرگ هاي قدرت
 سیسـتم  بـه  پیوسـتن  از اجتنـاب  هنـد،  رجیخـا  سیاسـت  در سیاسـت  این فرعی پیامد یا نتیجه
 آسـیاي  بـه  را شوروي و متحده ایاالت بازگشت هند. بود غرب و شرق بزرگ هاي قدرت اتحادهاي

 هـاي  قـدرت  نوامپریالیستی و نواستعماري هاي تالش المللی، بین اتحادهاي نظام چارچوب در جنوبی
 هـاي  قـدرت  حضـور  از را جنـوبی  آسـیاي  نشد موفق سرد جنگ طول در هند. نمود می تلقی بزرگ
برابـر   در موازنـه  بـراي  آبـاد  اسالم و شد تجزیه هند از پاکستان که 1947 سال از. نماید مصون بزرگ

 رهبـري  تحـت  چین که 1949 سال در آن، از پس سال دو و کرد برقرار آمریکا با نزدیکی روابط هند
 پـاي  هنـد  با مواجه براي پاکستان. نمود رقرارب چین با نیز نزدیکی روابط آباد اسالم شد، یکپارچه مائو
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 عصـر  در را هنـد  تعهـد  عدم سیاست ،بیرونی تحوالت این. گشود جنوبی آسیاي به را متحده ایاالت
 از پـس  زمـانی  انـدك پاکسـتان   (Pant, 2009: 229). نمـود  همـراه  هـایی  نشیب و فراز با سرد جنگ

 سـیتو  بـه  ،سپس .نمود امضا را واشنگتن و آباد الماس دوجانبه دفاعی پیمان هند، از جدایی و استقالل
 آسـیا،  در ییآمریکـا  اتحادهـاي  نظام به پاکستان عملی پیوستن با. پیوست بغداد پیمان به 1955 در و

 و حـل  و تعهـد  عدم به سویی از گرایان اخالق. آمد وجوده ب هند خارجی سیاست براي هایی چالش
 پـی  در بیرونـی  محـیط  فشـارهاي  ،سـویی  از و مودنـد ن مـی  اصـرار  هـا  اخـتالف  آمیز مسالمت فصل

دچـار   نیز چین پاکستان، بر عالوه. شد می بیشتر هند بر چین و پاکستان یعنی همسایگان هاي سیاست
 بـه  1949 در مـائو  رهبـري  به چین استعماري ضد مبارزات و انقالب. دش هند با مرزي هاي اختالف
 کسـب  از پـس  ویژهه ب ،کشور این نظامی توانایی یشافزا و چین اصلی خاك انسجام. رسید پیروزي
 بـر ، 1971در  ملل سازمان امنیت شوراي در وتو حق و دایمی کرسی و 1964در  اي هسته هاي سالح
 و شـده  پاکسـتان  از تجهیزاتی و سیاسی حمایت وارد پکن ،1949 از. گذاشت ثیرأت آسیا در قوا توازن

 شـورش  از پـس  ،ویژهه ب. شد تبدیل هند خارجی سیاست براي اي لهئمس به آباد، اسالم با پیوندهایش
 بـه  1962 در که یافت افزایش چین و هند هاي تنش ،الما داالیی از هند هاي حمایت و 1959 در تبت
 .  (Madhav, 1966: 34) شد منجر خونین نبرد

 در و کـرد  مـی  حمایـت  هنـد  شـرقی  بنگـال  در مائویسـتی  شورشیان از هند با مواجه در چین
ـ  نـو  دهلـی  با ها دولت این روابط کاهش براي را اش سیاسی نفوذ ،هیمالیا حوزه شورهايک  کـار ه ب

 امنیتـی  هـاي  نگرانی از ناشی فزاینده فشارهاي گرایان، اخالق هاي انقالبی ارزش رغم به. بود گرفته
 در هنـد . شـد  مـی  تعهـد  عـدم  سیاست از نو دهلی انحراف موجب پاکستان و چین جانب از هند
 مسـاعدت  و دوسـتی  معاهده و شد منحرف تعهد عدم سیاست از حدودي تا فشارها این با جهموا

ـ  هرگـز  هند گرچه .کرد امضا 1971شوروي در  با را دوجانبه  هـاي  رقابـت  وارد متحـد  عنـوان ه ب
 روابـط  ،بودنـد   نزدیـک  شـوروي  بـه  کـه  هایی دولت با اما ،نشد شوروي رقباي با نظامی و امنیتی

 روابـط  گسـترش  از ناگزیر را نو دهلی پاکستان، جانب از هند هاي نگرانی. کرد اربرقر تري مناسب
 در ،دیپلماتیـک  حـوزه  از فـارغ . شـدند  مـی  محسـوب  شوروي متحدین که نمود می هایی دولت با

 غلبـه  دهـه  چهـار  طول در. داشت بیرونی جهان با ناچیزي روابط هند بازرگانی و اقتصادي حوزه
 حـداقل  بـه  را داري سـرمایه  دنیاي با اقتصادي روابط هند کشور، خارجی  سیاست بر گرایان اخالق
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 اروپـاي  و شـوروي  با محدودي بازرگانی روابط ،اقتصادي خودبسندگی الگوي اساس بر و درسان
 هـاي  دولـت  انیـ م ها همکاري افزایش منظور به سپس هند). Rana, 1967: 22( نمود برقرار شرقی
 جنـبش  سانه ب هم ایده این اما ،کرد می حمایت جنوب -جنوب هاي يهمکار ایده از ،نیافته توسعه

از میـراث جنـبش ضـد     متـأثر  ،طور کلـی ه ب. نیاورد بار به گیري چشم و ملموس نتایج ،تعهد عدم
هنـد تـا اوایـل دهـه     استعماري و تجارب تاریخی که در محتواي اخالق گرایی متجلی شده بـود،  

یر اساسـی  کرد و هدف تغی المللی را نامشروع تلقی می بینت هنجارها و قواعد غالب سیاس ،1990
جویانه گسترش جنبش عـدم تعهـد    هاي مسالمت المللی را در قالب شیوه در قواعد نظم مستقر بین

انجامیـد،   77سـیس گـروه   أتو حمایت از کشورهاي جهان سوم که بعـدها در بعـد اقتصـادي بـه     
سیاسـتی   ،گرایـی موسـوم اسـت    ه به جهان سوماین سیاست هند ک ،اسکرد. بر این اس جستجو می

مجموعه عواملی که سبب غلبه ایـن   ،1990تجدید نظرطلبانه با اهداف نامحدود بود. تا اوایل دهه 
سـبب تغییـر    ،سیاست بر سیاست خارجی هند شده بود، دستخوش دگرگـونی شـده و در نتیجـه   

 .  مپردازی میسیاست خارجی هند شدند که در ادامه به بررسی آنها 
 

 بر دگرگونی سیاست خارجی هند   مؤثر عوامل. ج
 در حوزه سیاست خارجی نوهاي  اهرشد دیدگ .1
 گرایی اخالقافول . 1-1

 انـد  المللـی  بین امور درباره مفهومی هایی چارچوب ها، یا باورهاي استراتژیک دولت فکري هاي مکتب
 بـراي . باشـند  متفاوت یکدیگر با خارجی سیاست ابزارهاي و اهداف دامنه، لحاظ از است که ممکن

 حـوزه  در کشـور  آن فکـري  مکاتـب  و هـا  بینـی  جهـان  شناخت کشوري، هر خارجی سیاست درك
بـه مثابـه    گرایـی  اخـالق  ،اسـتقالل  از بـدو  ،هنـد  در. اسـت  ناپذیر اجتناب ضرورتی خارجی سیاست

 سیاسـت  درگرایـی   القاخ داد. المللی شکل می درك و باور رهبران را از امور بین ،چارچوبی مفهومی
بـاور   ایـن . شـود  مـی یاد  نهروئیسم عنوان با آن از و خورده پیوند نهرو لعل جواهر نام با هند خارجی
 باشـد،  کشـورها  دیگـر  بـراي  اخالقـی  یسرمشق و الگو باید جهانی سیاست در هند که گرایان اخالق
 رهبـري  بـه  ارياسـتعم  ضـد  جنـبش . داشـت  هنـد  استعماري ضد و خواهی آزادي جنبش در ریشه

 .  )Nehru, 1961( نمود می منع را خشونت به توسل با مبارزه ،نهرو و گاندي ماهاتما
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 .داشـت  نیز المللی بین و بیرونی بعدي هند استعماري ضد جنبش مبارزهاز همان آغاز، 
 سلطه نفی و ها ملت سرنوشت تعین حق ،کشورها تساوي ،المللی بین عدالت از جنبش این

 تمـام  برابـري  هنـد  استعماري ضد جنبش غالب باور. کرد می حمایت دیگریک بر کشورها
 بـه  و یافـت  رهـایی  بریتانیـا  استعمار از هند که هنگامی ،بر این اساس. بود انسانی جوامع

 قائـل  خـارجی  سیاسـت  در اخالقـی  بـازیگر  نقش هند براي گرایان اخالق رسید، استقالل
 به را خشونت عدم اصل یعنی گاندي مهاتما مبارزاتی اصول روح داشتند سعی آنها. شدند
رهبـر جنـبش    گاندي هاتمام  (Gandi, 1968: 256). دهند تسري المللی بین سیاست حوزه

 خشـونت  عدم اصل توان می چگونه بود نکرده مشخص دقیق طوره ب ضد استعماري هند،
 ایـن  با دهن کنگرهپس از استقالل،  اگرچه و گرفت کاره ب ها دولت خارجی سیاست در را

 بـه  خشـونت  عـدم  اصـل  ،نیسـت  جهانی صلح از حفاظت براي سازمانی هند که استدالل
امـا نهـرو کـه     ،نپـذیرفت  را بـود  شده شناخته هند استعماري ضد مبارزات در که يا هشیو

 هند که داشتند کیدأت گرایان اخالق نفوذي کلیدي بر سیاست خارجی کشور داشت و دیگر
 در بـدیل  یسرمشـق  و الگـو  که بر سیاست قدرت مبتنی اسـت،  غرب الگوي برابر در باید

 تمـدنی  و فرهنگی میراث بر آنها. طرح کند جوامع و ها دولت دیگر براي خارجی سیاست
 زیستی هم و صلح ترویج برايهایی  به عنوان ظرفیت متنوع و وسیع کشوري عنوانه ب هند

میراث ایدئولوژیکی  ،به عبارتی .دکردن می کیدأت المللی بین عرصه در کشورها آمیز مسالمت
جنبش ضد استعماري هند، بایدها و نبایدهایی براي سیاست خارجی کشور و نقش هند در 

المللـی را کـه بـر     گرایی قواعد نظـم موجـود بـین    کرد. اخالق المللی تعیین می سیاست بین
هـا و   دهغلبـه ایـن ایـ   خوانـد.   سیاست قدرت مبتنی بود، مطرود تلقی کرده و نامشروع می

سـبب نفـوذ    ،تـا پایـان جنـگ سـرد    گـذاري هنـد از بـدو اسـتقالل      باورها بر فرایند سیاست
 سـعی داشـت اخـالق غیـر     نهـرو  لعـل  جـواهر  گرایی بر سیاست خارجی هنـد شـد.   اخالق

 ،بر این اسـاس  و دهد تسري المللی آمیز جنبش ضد استعماري هند را به عرصه بین خشونت
 اصـول  ایـن  (Nehru, 1961: 26). کـرد  مشـخص  آمیـز  سالمتم زیستی هم از حداقلی اصولی

 کـه  آنجـا  از. ندبود گرفته الهام هند تاریخ و گذشته هاي رویه از که بودند حداقلی معیارهایی
 گرایان اخالق ،بود هند استعماري ضد مبارزات اساسی اصول جزو سرنوشت تعین حق اصل

که بـه معنـاي عـدم ورود بـه      نمودند می کیدأت خارجی سیاست حوزه در هند عمل آزادي بر
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 پیـروزي  از پـس  ،واقـع  در. روي و یا ایاالت متحده نیز بـود شواتحادهاي نظامی و امنیتی با 
 و خـارجی  سیاسـت  حـوزه  در عمل آزادي از قوي حمایتی ،هند در استعماري ضد مبارزات

 و یپلماتیـک د ابزارهـاي  بـر  گرایـان  اخالق. بود گرفته شکل کشورها آمیز مسالمت زیستی هم
 نهـرو  (Hasan, 2007: 82). داشتند کیدتأ کشورها هاي اختالف فصل و حل منظور به مذاکره

 براي کشورها خیرخواهی و ها دولت دیگر با همکاري طریق از باید هند منافع که داشت باور
  (Nehru, 1961: 27). شود مینأت یکدیگر

دند که کردند و بر این باور بو یگري را منکوب م و نظامی گرایان سیاست قدرت اخالق
نامشـروع   تـوان قواعـد و هنجارهـاي    المللی مـی  بینگیري جنبش مبارزاتی در عرصه  با پی

المللـی را بـر    و محـیط بـین   هگـون کـرد  جویی را دگر کننده سیاست قدرت و ستیزه ترغیب
حمایت گرایی هند را به  اخالق آمیز تغییر داد. زیستی مسالمت همکاري و اصول هم اساس

جنـگ،  کنـی   از اتحاد و همبستگی جهان سوم و مبارزه با امپریالیسم و تالش بـراي ریشـه  
هند در طول جنگ  ،بر همین اساس داد. المللی سوق می امپریالیسم و استعمار از محیط بین

سرد از پیوستن به شوروي یا ایاالت متحده اجتناب کرد و در گردهمایی رهبران برجسـته  
ایده عدم تعهد  ،مارشال تیتو و دیگر رهبران ،جمال عبدالناصر، سوکارنو یعنی ،جهان سوم

 دیـدگاه یافتـه مطـرح کـرد.     اسـتقالل  عنوان اصل راهنمـاي سیاسـت کشـورهاي تـازه    ه را ب
 گاندي ایندیرا سپس و نهرو لعل جواهر وزیري نخست هاي دوره در 1947 از گرایان اخالق

ـ  هند خارجی سیاست بر گاندي راجیو و  حاشـیه  در هـا  دیـدگاه  دیگـر  و بـود  شـده  بغال
گرایی بر  کنگره هند، هژمونی اخالق 1967انتخابات  از .بودند گرفته قرار خارجی سیاست

گرایـی دسـتاوردهایی    اخـالق  ،در واقـع  .گذاري هند رو بـه تنـزل گذاشـت    فرایند سیاست
جهان سوم سیاست خارجی هند در جهت همبستگی  .ملموس براي هند به بار نیاورده بود

هـاي دو و   و تغییر قواعد سیاست زور با توسل به جنـبش عـدم تعهـد و دیگـر همکـاري     
امـا   ،روي آورده بـود  77چندجانبه هند با کشورهاي جهان سومی از جمله در قالب گروه 

گرایی،  اعتباري اخالق المللی را تغییر دهد. متعاقب بی هند نتوانست قواعد نظم موجود بین
بر سیاسـت  ثر ؤبه نیروهایی م 1990تا اوایل دهه  گرایی ، لیبرالیسم و واقعوگرایی هند ملی

 خارجی هند تبدیل شدند.
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 هندو   گرایی ملیرشد  .2-1
 سیاسـت  حاشـیه  در 1980 دهـه  تـا  ،انـد  شـده  شناخته هندو گرایان ملی عنوان با که گرایان ملی

 سیاسـت  در گرایـی  اخـالق  نمنتقـدا  کـارترین  کهنـه  و نافـذترین  آنها. نداشتد قرار هند خارجی
 دارد غـرور  و شـرم  متفـاوت  احسـاس  دو در ریشـه  هنـدو  گرایـی  ملـی . هسـتند  هنـد  خارجی

)Schweller, 2011: 292( .مـورد  اینکـه  از و کننـد  می افتخار هند باستانی تمدن گذشته به آنها 
 شـیده ک اسـتعمار  به سپس و خورده شکست آنها برابر در و گرفته قرار خارجی نیروهاي حمله
 ،آن از پـیش  و هنـد  قـاره  شـبه  بـر  بریتانیـا  استعمار به ویژهه ب آنها. دارند شرم احساس ،اند شده

هـاي تـاریخی هنـد     به عنوان بزرگتـرین شکسـت   ،اند داشته مسلمانان برابر در که هایی شکست
 از آنهـا  زعـم  بـه  کـه  گذشـته  عظمـت  و شکوه احیاي براي رستاخیزيگرایان به  ملی. نگرند می
بـاور   ،اسـت  یابی دست قابل هند جامعه حماسی هاي فضیلت شکوفایی و قدرت افزایش قطری

   (Janatan Party, 1980: 4).دارند
 هـدفش  کـه  دارنـد  کیـد أت فعـال  خارجی سیاست بر گراها ملی گرایان، اخالق با مغایرت رد

 هنـد  علیـه  بر بریتانیا استعمار و مسلمانان حمالت پی در که است عظمتی و شکوه بازگردانیدن
 ملـی  عظمـت  و شـکوه  حماسـی  و معنایی بعد و مادي هاي قابلیت بر آنها. است رفته دست از

 هـاي  قابلیـت  افـزایش  و اقتصادي توسعه طریق از هند که دارند باور و نمایند می کیدأت وهاهند
ـ  باره دگر را اش گذشته جایگاه تواند ، میخود حماسی روح همچنین و دفاعی  آورد. دسـت ه ب

 کـه  اسـت  ایـن  آنهـا  عمیق باور. شوند می محسوب جاناتا بهاراتیا حزب فکري نیاي گرایان لیم
 هـاي  جنـگ  بـا  همواجهـ  در آنهـا  ضـعف  موجـب ، شـان  هویت به نسبت هندوها هشیاري عدم

 بایـد  ،باشـکوهش  گذشته احیاي براي و ضعف از ممانعت براي هند و شده بریتانیا و مسلمانان
مندشدن هندوها تـالش کنـد کـه     قدر براي قدرت  آن و دهد قرار شستای مورد را هندو هویت

 دارنـد  بـاور  آنهـا  کـه  چـرا ، )Varshney, 2014: 38( شـود  تبـدیل  ناپذیر شکست قدرتی بههند 
 ضـعیف  هـاي  دولـت  هـاي  استدالل به گرایان اخالق باور خالف بر خارجی هاي قدرت و جهانیان

 قـرار  احتـرام  مـورد  هنگـامی  هنـد  که است این گرایان ملی فکري فلسفه ،بنابراین. کنند نمی توجه
 که قانونی که دارند باور آنها. کند پیشه فروتنی اما و باشد دیگران دادن شکست به قادر که گیرد می

 ،المللـی  بـین  عرصـه  در و اسـت  جنگـل  قـانون  ،کنـد  مـی  نیتعیـ  را هنـد  خـارجی  روابط اساس
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 دسـت  از نیـز  دارند را آنچه ضعیف هاي دولت و دنماین می کسب خواهند می را آنچه مندان قدرت
  (Schweller, 2011: 291). شوند مند قدرت اینکه مگر ،داد خواهند
 نگـران  طرفـی  از و هسـتند  کشورشـان  قـدرت  مـادي  منابع افزایش خواستار طرفی از آنها
ـ  ،اسـاس  ایـن  بر. باشند می شان گذشته هاي میراث و فرهنگ و مادي غیر هاي ارزش وضعیت  اب

 عظمـت  و شکوه احیاي و هند کردنمند توان براي سویی از اما ،نگرند می مدرنیزاسیون به تردید
 دانند. کردن کشور را ناگزیر می مدرنیزه گذشته، رفته دست از

 

  ها لیبرال رشد .3-3
 گرایـی  ها، اخـالق  از منظر لیبرال .اند یافته گیري مچش رشد هند در گذشته دهه طول در ها لیبرال

 روابـط  در اخالقـی  الگـوي  و رفتـار  تـرویج  بـراي  را المللـی  بـین  کـافی  هـاي  حمایت وانستهنت
مسـئولیت اخالقـی بـراي     ،عنـوان دولـت  ه ، چراکه اساس مسئولیت هند بدکن کسب المللی بین

خارج از تـوان و  گیري تغییرات عدالت جهانی که  ارتقاء سطح زندگی شهروندانش است نه پی
 . )Varshney, 2014: 42( ظرفیت هند است

 ایـن  آنهـا  بـاور . اسـت  هنـد  سیاسی و اجتماعی ،اقتصادي جانبه همه توسعه ها لیبرال هدف
 عرصه در هند و باشد خارجی سیاست در هند هدف باید اجتماعی و اقتصادي توسعه که است
 گراهـا،  ملـی  و گرایـان  اخـالق  خـالف  بـر  آنها. نماید عمل گرا توسعه کشور عنوان هب المللی بین

 گذشـته  شـکوه  احیـاي  و نظامی نیروي افزایش یاالمللی  بین اخالقی هاي لیتئومس بر را توسعه
 افـزایش  براي اي وسیله نه است هدف اجتماعی و اقتصادي توسعه آنها نظر از. دهند می ترجیح
 گسـترش  مسـتلزم  هـدف  ایـن  به یابی دست و ؛تاریخی هاي گذشته شکوه احیاي یا ملی قدرت
 .  است یافته توسعه کشورهاي با هند روابط
 هاي آوري فن و خارجی سرمایه منابع جذب از ناگزیر شهروندانش رفاه براي هند ،آنها باور به
 و لیبـرال  هاي ارزش بسط آنها. است جهانی بازارهاي با مراودات گسترش و ها زیرساخت و مدرن

 ارزش کـه  دارنـد  بـاور  هـا  للیبرا .دهند می قرار توجه مورد را هندو هاي ارزش نه و بشري حقوق
 انتزاعـی  اصول توان نمی و است اخالقی اصول بر مبتنی رفتار از تر بیش اجتماعی و اقتصادي رفاه

 کشـور  بـراي  آوردهایشـان  دست ارزیابی که اصولی داد، قرار خارجی سیاست سرلوحه را اخالقی
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 مواضـع  ،1990 دهه در شوروي فروپاشی و اقتصادي سوسیالیستی شبه الگوي ناکامی. است دشوار
 . )Mukherji, 2014: 463( نمود تقویت را ها لیبرال هاي دیدگاه و

 قـرار  کیـد أت مـورد  را کـرده  ایجاد هند رفاه و توسعه براي شدن جهانی که هایی فرصت آنها
 هاي همکاري گسترش موجب هند اقتصادي شکوفایی و رونق افزایش که دارند باور و دهند می
 هنـد  خـارجی  سیاسـت  در هـا  تـنش  شدت از و شود می نزدیک و دور سایگانهم با المللی بین
 دیگـر  بـا  تعامـل  بـراي  ابـزار  بهتـرین  اقتصـادي  دیپلماسی ها، لیبرال دیدگاه اساس بر. کاهد می

 و هـا  چـالش  بـه  نسـبت  را کشـورها  دیگـر  ،اقتصـادي  متقابـل  وابسـتگی  چراکـه  ،کشورهاست
 بـا  بازرگـانی  روابـط  گسـترش  که دارند باور هند ايه لیبرال. نماید می حساس هند هاي نگرانی

 از ناشـی  منـافع  بـه  محاسباتشـان  در آنهـا  شـود  می موجب پاکستان و چین جمله از همسایگان
 . )Pandit, 2012: 42( بنگرند هند با همکاري و دوستی
 سـنگاپور،  بـا  بازرگـانی  و تجـاري  گسـترده  هاي همکاري وارد هند ،ها لیبرال دیدگاه اساس بر
 نمـوده  تـالش همچنین،  هند ،راستا این در. است شده آسیایی کشورهاي از دیگر شماري و تایلند
 اقتصـادي  دیپلماسـی  خصوص در ها لیبرال هاي دیدگاه. شود آن آسه با گسترده هاي همکاري وارد

ـ  ،پاکسـتان  و چـین  با ههمواج مورد در خصوصاً  ،همچنـین  و گراهـا  ملـی  انتقـاد  مـورد  شـدت ه ب
 پاکسـتان  و هنـد  یـا  چین و هند بازرگانی و تجارت گسترش که ندارند باور آنها .استه رئالیست
 مقیـاس  در بازرگـانی  مـراودات  گسـترش  ،آنها باور اساس بر .شود اي منطقه صلح تقویت موجب
 تبدیل هدف بر ها لیبرال. شد خواهد چین برابر در هند پذیري آسیب افزایش موجب چین با وسیع
 گسـترش  مسـتلزم  کـه  دارنـد  تمرکز جهان در بازرگانی عظیم مرکز و تجاري بزرگ کشور به هند

 هنـد  ،1990 دهـه  از. است صنعتی یافته توسعه جوامع جمله از مختلف جوامع با اقتصادي  روابط
 ثـروت  انباشـت  و تولیـد  بـر  کیدأت با داري سرمایه اقتصاد سويه ب معیشتی و بسته اقتصاد از عمالً

 بـر  کـه  اسـت  گذشته هاي سال در مشخصاً ها لیبرال خارجی سیاست زهحو در .است کرده حرکت
 ،المللـی  بین نظم با پیوند در. )Balasubramanian, 2013: 24( اند شده غالب هند خارجی سیاست

 و اصـالح  بـراي  تالش و لیبرال نظم هنجارهاي و قواعد و ها رژیم و نهادها از هند حمایت به آنها
 دیگـر  و هنـد  هـاي  کشمکش فصل و حل ها لیبرال. دارند باور لیبرال مللیال بین نظم بهتر کارآمدي
 و قواعـد  و متحـد  ملـل  سـازمان  منشور اصول و جهانی و المللی بین نهادهاي طریق از را کشورها

 .دانند می پذیر امکان ،جهانی تجارت سازمان هنجارهاي
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 یـگرای عـواق رشد .4-1
ـ  ثیرگـذار أت گـروه  عنـوان  هب ها رئالیست  غلبـه  دوره پایـان  از پـس  هنـد،  خـارجی  سیاسـت  رب

 1990 دهه اواخر از ،مشخص طوره ب و سرد جنگ عصر دوقطبی ساختار پایان و گرایان اخالق
 سـایر  میـان  در بـزرگ  قـدرت  بـه  هنـد  تبـدیل  آنها دغدغه. شدند ظاهرعنوان نیرویی نافذ، ه ب

 اي خواسـته  تحقـق  بـزرگ  تقـدر  به هند شدن تبدیل ها رئالیست براي. است بزرگ هاي قدرت
 کسب براي ابزارهایی عنوانه ب هند نظامی و اقتصادي توسعه به آنها. است طبیعی و انتظار قابل

 ایاالت با هند سیاسی روابط گسترش به نسبت ،راستا این در و نگرند می بزرگ قدرت وضعیت
 . )Varshney, 2014: 41( هستند خوشبین متحده
 و هنـد  کشـور  دو و اسـت  کنونی جهان در دولت قدرتمندترین دهمتح ایاالت ،آنها منظر از
. دارنـد  آسیا جنوب در اسالمی گرایی افراط با رویارویی و چین مهار در مشترك منافعی ،آمریکا
 نمایـد  می حمایت متحد ملل سازمان امنیت شوراي در هند دایمی عضویت از نیز متحده ایاالت

 افـزایش  و اقتصـادي  توسـعه  هـا  رئالیسـت  .اسـت  نگران اسالمی گرایی افراط و چین رشد از و
 جهانی قدرت به هند نمودن تبدیل براي را اي هسته هاي قابلیت افزایش ویژهه ب و نظامی توانایی

 اقتصـادي  توسعه پی در باید هند که دارند توافق گرایان ملی و ها لیبرال با آنها. دانند می ضروري
 .)Mukherji, 2014: 466( دارند وتمتفا هایی خواسته و هدف اما ،باشد

 تلقـی  هندوها از دست رفته عظمت و شکوه رستاخیز براي ابزاري را اقتصادي توسعه گرایان ملی
. داننـد  مـی  بـزرگ  قدرت وضعیت کسب را توسعه از نهایی هدف ها رئالیست که حالی در نمایند، می

 احیـاي  گراهـا  ملـی  آنچـه  بـه  ،ندارند خارجی سیاست در گرایی اخالق به گرایشی تنها نه ها رئالیست
 اگـر  و نگرنـد  می هند قدرت افزایش به فقط آنها. ندارندرغبتی  نیز خوانند می هندو عظمت و شکوه

 هنـد  امنیـت  ضـمانت  براي ،باورشان به کم دست ،نباشد هدف نفسه فی برایشان هند قدرت افزایش
 هسـتند  هنـد  خـارجی  سیاست مورد در ها دیدگاه ترین اصلی ،چهارگانه هاي دیدگاه این. است حیاتی

 اسـت  گرفتـه  شـکل  هـا  رهیافت این محور حول کشور خارجی سیاست سر بر درونی هاي مناظره و
)Nau, and Deepa Ollapally eds, 2012: 76-81( .خـارجی  سیاسـت  بر 1980 دهه تا گرایی اخالق 

 هـاي  منـاظره  ،ها دیدگاه دیگر و هشد رانده حاشیه به و خورده شکست دیدگاه این اما ،بود غالب هند
کـه در کنـار دو عامـل مهـم رشـد چـین و       . اند داده شکل سرد جنگ از پس را هند خارجی سیاست

 قطبی سبب تحول در سیاست خارجی هند شده است.   فشارهاي ساختار تک
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 نظامی چین  -رشد فزاینده توان اقتصادي. 2
کهـن دارد، امـا روابـط سیاسـی بـین دو      هایی  پیوندهاي تجاري و فرهنگی چین و هند ریشه

نهرو و  ،هاي پس از استقالل نیافته باقی مانده است. در سال توسعه 1950دولت از اوایل دهه 
بـه   1949کردند. چـین در  ضد استعماري و ضد امپریالیستی اتخاذ  دو مواضعی قویاً مائو هر

گرفـت و از   ن را از سـر روابط رسمی بـا پکـ   1950رهبري مائو به استقالل رسید و هند در 
توافـق پانچاشـیال    1954عضویت چین کمونیست در سازمان ملل حمایت کرد. دو کشور در 

زیسـتی   اشـان را بـر هـم    روابـط دوجانبـه   ،بر اساس اصـول آن را امضا کردند و متعهد شدند 
یـن  امـا ا  ،چین را برادر خواندنـد  و هند دو دولت انقالبی ،ار کنند. رهبرانآمیز استو مسالمت

عیـار   مرزي بـه جنـگ تمـام    هاي آغاز دوستانه دیري نپایید و اوج گیري تنش بر سر اختالف
بـر پیونـدهاي سیاسـی دو طـرف      1962عیـار   دو دولت ختم شد. جنگ کوتاه اما تمام 1962

 . )Mansingh, 1994: 286( ثیراتی پایدار بر جاي گذاشتأت
تبار کـرد. شکسـت   اع یکپارچگی آسیایی بی گی وهمبست بارهاین جنگ مواضع انقالبی نهرو را در

چـین   ،جاي گذاشت. از سـویی  ثیري عمیق بر نخبگان سیاسی و نظامی هند برهند در طول جنگ تأ
گسـترش داد و  عنوان دشمن و رقیب مجاور هنـد  ه نیز براي فشار بر هند، پیوندهایش را با پاکستان ب

یکـی از   ،کرد. رقابت امنیتـی هنـد و پاکسـتان    از پاکستان پشتیبانی قویاً 1971و  1965هاي  در جنگ
، چـین همـواره   آنالمللی پس از جنگ جهانی دوم اسـت کـه در طـول     هاي بین ترین رقابت طوالنی
ویـژه پـس از     هارضی ب هاي اختالف ثر در تقویت توان نظامی پاکستان علیه هند بوده است.ؤعاملی م
ـ  .ولت تبدیل شده اسـت سیاسی دو دبه مانعی نیرومند براي گسترش روابط  ،1962جنگ   ،عـالوه ه ب

مایـت از  را بـه ح  نـو  هاي میلیونی مائوئیستی در درون خاك هنـد حمایـت  و دهلـی    مائو از جنبش
بـراي رویـارویی بـا شـوروي بـه ایـاالت        1971هنگامی که چین در  .کرد میطلبان تبت متهم  جدایی

ایاالت متحده سبب افـزایش فشـارهاي   ر چین، پاکستان و متحده نزدیک شد، هند احساس کرد محو
 .  )Balasubramanian, 2013: 127( ژئوپلیتیکی بر هند شده است

 ،1976از گرایانه به سوي شوروي منحرف شد.  هاي اخالق هند تحت این فشارها از ایده
گرایـی اقتصـادي، تـرس هنـد از      گري به عمل در پی درگذشت مائو و تحول چین از انقالبی

هـا و تـوان    قالبی مائو به ترس از رشد قابلیتهاي ایدئولوژیک و ان تز سیاساز ترس ا ،چین
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 گـذاري  دو عامل جذب سرمایه ،. از دوره دنگ شائوپینگنظامی چین دگرگون شد -اقتصادي
ـ  ،(Orlik, 2014: 181) و افزایش توان تولید موجب رشد سریع اقتصادي چین شده اسـت  ه ب

درصـد از   56یعنـی معـادل    ،تریلیون دالر 4/9ن، آالص تولید ناخ ،2012در سال که  اي گونه
بـوده اسـت   در همان سـال  یعنی ایاالت متحده مندترین اقتصاد جهان،  قدرت ناخالص تولید

(U.S Chamber of Commerce, 2012: 10) . 
 4/15بـه   1990درصـد در سـال    7/3سهم چین از تولید ناخالص جهانی از  ،بر این اساس
گذاري  هاي سرمایه ، مشوقها رفورم و بازگشایی درب .افزایش یافته است 2013درصد در سال 

هـاي خصوصـی نوظهـور     هاي خارجی و شرکت هاي مختلف اقتصادي را براي شرکت در زمینه
 .اي یافتـه اسـت   ها در چین رشد فزاینده گذاري سرمایه 1990افزایش داده و از دهه  چین داخلی

هـاي بخـش    هـاي خـارجی و سـرمایه    سـرمایه  ،ادي چـین ترین منابع رشد اقتصـ  یکی از حیاتی
گـذاري   خارجی در چین مشغول سرمایه شرکت 445244 که بیش از طوريبه  ،خصوصی بوده

سسات و ؤها در این م ، پنجاه و پنج میلیون و دویست هزار نفر از چینی2010هستند و در سال 
جـذب   ،1985در سـال  . (Goodman, 2013: 78) انـد  هاي خارجی مشغول به کار بـوده  شرکت
 121بـه   2013ایـن رقـم در سـال     .میلیارد دالر بود 2گذاري مستقیم خارجی در چین،  سرمایه

گـذاري مسـتقیم خـارجی موجـود در      مجموع سرمایه ،2012در سال  است. میلیارد دالر رسیده
کننـده   به بزرگترین جذب آمریکا، چین پس از 2012از سال  .میلیارد دالر بوده است 833چین 

و تایوان  آمریکاسرمایه مستقیم خارجی تبدیل شده است. بیشترین سرمایه از هنگ کنگ، ژاپن، 
  .(Yin, 2013: 14) در چین جذب شده است

 بـه دو تریلیـون و دویسـت    1979 سال میلیارد دالر در 14چین از  1بازرگانی صادرات

 سـال  میلیارد دالر در 18از  واردات بازرگانی نیز رسیده است. 2013 سال میلیارد دالر در

 سـال  از .افـزایش یافتـه اسـت    2013 سـال  به یک تریلیون و نهصد میلیارد دالر در 1979

درصـد   3/17و  5/18صادرات و واردات چین با نـرخ متوسـط سـالیانه     ،2013الی  1990

چـین بـه بزرگتـرین     ،2009سـال   در. (Xing and Whally, 2014: 180) رشد کرده اسـت 
به دومین واردکننده کاالهاي بازرگانی تبدیل  آمریکاه کاالهاي بازرگانی و پس از کنندصادر

1. Merchandise Trade  
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 رسیده 2013درصد در سال  12/ 1ه سهم چین از صادرات جهانی کاالهاي بازرگانی ب .شد

چین بـه   ،2013از  همچنین درصد برسد. 20به  2030در سال  رقم اینشود  که برآورد می

خش کاال و خدمات تبدیل شـده اسـت. بزرگتـرین شـرکاي     بزرگترین اقتصاد تجاري در ب

، آسـه آن و  آمریکـا کشور،  28اتحادیه اروپا شامل  ،، به ترتیب2013تجاري چین در سال 

و ، اتحادیه اروپا، آسـه آن  آمریکا کنگ، شترین صادرات چین نیز به هنگیو باند  ژاپن بوده

میلیـارد   559نیز در همان سال  کره جنوبی بوده است. حجم تجارت چین و اتحادیه اروپا

میلیـارد دالر،   401میلیـارد دالر، هنـگ کنـگ     443میلیارد دالر، آسه آن  514 آمریکادالر، 

 میلیارد دالر بوده است 198میلیارد دالر  و تایوان  274میلیارد دالر، کره جنوبی  312ژاپن 

(Holz, 2014: 12) بـالغ بـر چهـار     2013هـا در سـال    . مجموع تجارت چین و این دولـت

افزایش فزاینده ثروت اقتصادي، ظرفیـت نوسـازي    میلیارد دالر بوده است. 160تریلیون و 
چـین در  در نتیجه رشـد اقتصـادي،     گیري افزایش داده است. طور چشمه نظامی چین را ب

 120بـه   2000میلیـارد دالر در سـال    30نظـامیش را از   مسـتقیم  طول دهه گذشته بودجه

بـر اسـاس آمـار رسـمی      .(Singh, 2013: 6) افزایش داده اسـت  2010در سال  د دالرمیلیار

میلیارد دالر رسـیده اسـت. اگـر  افـزایش نسـبی بودجـه        160این رقم به  2012در سال  ،پکن

میـزان بودجـه نظـامی     .م 2035تا سال  ،نظامی چین با متوسط نرخ رشد دهه گذشته ادامه یابد

پیشـی  بعنـی ایـاالت متحـده      ،یانه نیرومنـدترین ارتـش گیتـی   یزان بودجه سالسالیانه چین از م

  . (Shrivastav, 2013: 218) خواهد گرفت

گیـري در   طور چشـم ه ب ،هوایی هاي مختلف زمینی، دریایی و نیروي نظامی چین در بخش

 ،2008تا سـال   نیز يا هاي هسته در زمینه سالح است. قامت یک قدرت بزرگ در حال نوسازي

کالهـک   600شود این تعـداد در طـول دهـه آینـده بـه       هک داشته که برآورد میکال 200چین 

الـی   10بر طبق برآورد پنتـاگون، در فاصـله   ). 2014ژانویه  22(صداي روسیه،  اي برسد هسته
قـادر خواهـد    سال آینده، نیروي دریایی چین از چنان توانایی برخوردار خواهد شد کـه   15

ها را ناگزیر  تا دیگر دولت اتخاذ کند مرزي هاي تالفاخ ورددر م موضعی بسیار نیرومند بود

  .(Garamone, 2009)نماید در این باره مواضع پکن را بپذیرند 
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ش را در پیش گرفته ا اي هاي هسته یحات موشکی و زیردریاییتسل ءچین نوسازي و ارتقا

اورت ش را در حـوزه تبـت در مجـ   ا اي ، چـین تسـلیحات موشـکی و هسـته    2007است. در 

مرزهاي هند با هدف افزایش کارایی موشکی در جنگ احتمالی علیه اهدافی در شـمال هنـد   

کـه   طوريه ب، را را گسترش داده 3برد اگنی  هاي میان هند موشک ،ارتقا داده است. در پاسخ

در صـدد کسـب   هنـد   ،گیري کلیه شهرهاي عمده چین شـده اسـت. از طرفـی    قادر به هدف

اي در برابر چین است. ارتش هند باور دارد که نوسازي نظامی چـین   قابلیت ضربه دوم هسته

تر از تهدیدات پاکسـتان بـراي هنـد     گ به مراتب تهدیداتی جديسبب شده این همسایه بزر

ا در حوزه سیک کـیم  شان ر مرزي هاي اند که اختالف اد کند. گرچه دو دولت اعالن کردهایج

اي نظامی چین در حـوزه مجـاور و شـمالی سـیک     ه اما گسترش پایگاه ،اند حل و فصل کرده

، ارتـش چـین در چنـدکیلومتري    2013اي تازه علیه هنـد اسـت. از آوریـل     جبهه عمالً ،کیم
ـ   هـایی مسـتقر کـرد    اردوگاه ،مرزهاي تحت کنترل هند گیـري   طـور چشـم  ه ه اسـت. چـین ب

ه و اش را در مجـاورت مرزهـاي مـورد مناقشـه بـا هنـد گسـترش داد        هاي نظامی زیرساخت

 ،چـین همچنـین   ،سیس کرده است. در طول دهه گذشتههایی جدید در تبت نیز تأ زیرساخت

آهن پکن به لهاسا در  راهگشایش خطوط انتقالی نیرو را در حوزه هیمالیا گسترش داده است. 

تقویت کـرده اسـت.   سرعت عمل دسترسی چین را به نواحی آروناچال پراداش  ، عمال2008ً

نیروي هوایی چین در یونان، تبت و سین کیانگ که مسلط بـر اراضـی    هاي انتقال زیرساخت

اي  در طول دهه گذشته با پشتوانه رشـد اقتصـادي، رشـد فزاینـده     ،ستمورد مناقشه با هند ا

راهی به  تر، چین توافق میانمار و بنگالدش را براي ایجاد بزرگ داشته است. در حوزه جنوبی

خلیج بنگال در حوزه  یتاگونگ بنگالدش و در واقع بهمنظور دسترسی پکن از کونمینگ به چ

هاي چـین در طـول    رشد قابلیتکسب کرده است.  ،هاي تریپورا و میزورام هند شمالی استان

هـاي ارضـی،    هنـد از تقویـت تـوان چـین در مناقشـه     سبب افـزایش تـرس    ،سه دهه گذشته
ی و آسـیاي جنـوب   نـوب لیتکی بر سر قدرت و نفوذ در آسـیاي ج هاي اقتصادي و ژئوپ رقابت

ناگزیر بر محاسبات استراتژیک دهلـی  ه هاي ژئوپلیتیکی جهان شده که ب شرقی و دیگر حوزه

 . ه استثیر گذاشتأنو در دو دهه گذشته ت
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 قطبی  المللی از دوقطبی به تک تغییر ساختار سیستم بین. 3
للی دگرگون شـد. هنـد   الم ین، ساختار دوقطبی نظام ب1990در پی فروپاشی شوروي در اوایل دهه 

عنوان  ها را به عدم تعهد به ابرقدرت همبستگی جهان سوم و ،از بدو استقالل تا فروپاشی شوروي
اصل راهنماي سیاست خارجی خود مطرح کرده بود. دوقطبی عصر جنگ سـرد، فضـاي بیشـتري    

ایـن   . بـر )Stephen, 2012: 305( بخشـید  براي آزادي عمل در عرصه سیاست خارجی به هند می
گرایـی   از میراث مبارزات ضد استعماري کـه در رهیافـت نهروئیسـم یـا اخـالق      متأثرهند  ،اساس

نگریست. سـاختار دوقطبـی    ه استقالل سیاسی و حاکمیت خود میمتجلی شده بود، با حساسیت ب
هـاي   قطبی آزادي عمل سیاسـت خـارجی بـراي دولـت     المللی نیز بیش از ساختار تک سیستم بین

کرد. هند در جهان دوقطبـی سـعی داشـت بـا کشـورهاي مختلـف روابـط         ایجاد میجهان سومی 
روابط دیپلماتیک هند و  ،سیاسی بر پایه حاکمیت و استقالل سیاسی هند برقرار کند. بر این اساس

ند در مخالفت بـا ورود بـه   اما ه ،هاي اولیه استقالل هند آغاز شد در سال آمریکاشوروي و هند و 
از اجمـاع   اي لفـه ؤعـدم تعهـد بـه عنـوان م     سیاست عدم تعهد را مطرح کـرد.  ،بهاي رقی اتحادیه

کـرد، لحنـی ضـد     کید میأهاي بزرگ ت م پیوستن به اتحاد نظامی با قدرتنه تنها بر عد، نهروئیسم
از میـراث   متـأثر هنـد   ویژه در مواجه بـا ایـاالت متحـده داشـت.    ه استعماري و ضد امپریالیستی ب

نظام اتحادهاي آمریکـایی و نیـز    ،اش ایدئولوژیکی جهان سوم گرایانه هاي شیگرایانه و گرا اخالق
کـرد و تغییـر اساسـی در نظـم      هایی از نظم موجود نامشروع تلقـی مـی   لفهؤعنوان مه شوروي را ب

روئیسـتی در کشـاکش   هـاي ایـدئولوژیکی نه   ارزش ،المللی را جستجو می نمود. بر این اساس بین
 کـرد  ، سیاسـت خـارجی هنـد را تعریـف مـی     از سـاختار دوقطبـی   هـاي ناشـی   فشارها و فرصت

)Ollapally and Rajagopalan, 2012: 32(. 
هایی نیـز بـا روح    اما شباهت ،ا ضد امپریالیستی داشتهاي انقالبی هند گرچه لحنی آشکار ارزش

هـایی   هند از لحاظ اقتصادي نیـز سیاسـت   ،عدر واق .شوروي داشت 1917گري، انقالب اکتبر  انقالبی
اسـتعمار   سوسیالیستی در پیش گرفته بود. در جریان مبارزات ضـد اسـتعماري هنـد، لنـین قویـاً      شبه

نهـرو تمـایلی   گیـري کـرده بـود.     بریتانیا را به چالش گرفته بود و در حمایت از مبارزات هند موضـع 
هنـد   ،لیتیکیفشارهاي ژئـوپ  اما در عرصه عمل ،ها نداشت یوستن به اتحادهاي نظامی ابرقدرتبراي پ

ی ثبـات  نمود. افزایش قدرت چین پس از بازیاب سوي شوروي منحرف میه ست عدم تعهد برا از سیا
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 آمریکـا ، تجدید روابط چین و اي هاي هسته پکن به سالح یابی ، دست1949و یکپارچگی سیاسی در 
سـتان، پیوسـتن   متحده، اتحـاد چـین و پاک   ، ائتالف پاکستان با ایاالتهاي حیات مائو در آخرین سال

گزیر از هنـد را نـا   ،، عالوه بر این عوامل، تنگناهاي اقتصادي و دفاعی درونـی پاکستان به پیمان بغداد
یحات در فـروش تسـل   آمریکـا در پی امتناع  1971 ازهند  ،بر این اساس .ودنم نزدیکی به شوروي می

 .)Pandit, 2012: 46( به هند، به شوروي نزدیک شد
قطبـی   تکنظام قدم به  ،زیست ند در آن میفروپاشید و جهانی که ه 1991 سال در شوروي

یسـتی هنـد فروپاشـید و اجمـاع     سوسیال الگـوي اقتصـادي شـبه    ،زمـان  یی گذاشـت. هـم  آمریکا
قطبی بیش از ساختار دوقطبی آزادي عمل هنـد را   شد، ساختار تکاعتبار  انه نهرو بیگرای اخالق

یی در عصـر دوقطبـی در آسـیا    ی اتحادهـاي آمریکـا  یتـ نمعماهـاي ام  ،از طرفیکرد.  محدود می
هـاي   مسـاعدت  ،آمریکـا بـراي  گذاشت.  بر روابط هند و آمریکا بر جاي میثیراتی ناخوشایند أت

امـا هنـد    ،شـد  از سیاست سد نفـوذ شـوروي تلقـی مـی     تسلیحاتی و دفاعی به پاکستان بخشی
دیـد. نهـرو    برابر خـویش مـی  ت موضع پاکستان در مساعدت ایاالت متحده به پاکستان را تقوی

ش نشان داد و اضـهار  از پاکستان واکن آمریکاهاي  نسبت به حمایت 1954در  ،وزیر هند نخست
راي ما ایجـاد نمـوده و بـر    وضعیت خطرناکی ب ،به پاکستان آمریکاهاي نظامی  کمک«داشت که 

  .(Nehru, 2004: 44)» هاي ما افزوده است تنش
اش، چـین شـدت    نب دیگر همسایههایش از جا نگرانی ،بر پاکستان هند عالوه ،50 تا اواخر دهه

هـاي مـرزي در امتـداد    ن بر هند افـزایش یافـت و زدوخورد  فشارهاي چی 60و از اوایل دهه  گرفت
نهـرو در برابـر    ،که کندي با نهرو مالقـات نمـود   1962مرزهاي مشترك مورد اختالف آغاز شد. در 

اما کندي رغبتی براي حمایـت   ،درخواست نمود تسلیحاتسب تهدید چین از ایاالت متحده براي ک
بار براي روابط در حـال   توانست اثراتی زیبان آمریکا میگسترش روابط هند و  ، چراکهاز هند نداشت
نمودن خود نسبت به هند در برابـر  میلی ایاالت متحده به متعهد بیایجاد نماید.  آمریکاتجدید چین و 

ـ     ،ایـاالت متحـده  . را تداوم بخشید آمریکاو  سرشت سرد روابط هند ،چین ه همچنـان بـه پاکسـتان ب
تـداوم  هایش را بـه پاکسـتان    نگریست و مساعدت طلبی شوروي می زي در برابر توسعهعنوان خاکری

در جنوب آسیا و خاورمیانه با متحدین شوروي پیونـدهاي نزدیکـی    از این فشارها متأثرهند بخشید. 
 ،خالف پاکستان که به ایران و ترکیه نزدیـک شـده بـود    . بر)Stephen, 2012: 306( برقرار نموده بود
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در مـتن معـادالت ژئـوپلیتیکی جنـگ      .هند به متحدین رادیکال شوروي در دنیاي عرب پیوسته بـود 
بـر اسـاس    ،فراتر از آن .شد انداز ایاالت متحده، دولتی نزدیک به شوروي تلقی می سرد، هند از چشم
جمهوري آیزنهـاور، هنـد دشـمن آمریکـا بـه حسـاب       تر دالس در دوره ریاست استراتژي جان فوس

در  .اما فروپاشی شوروي سبب افزایش فشارهاي ساختاري سیستم بین المللی بـر هنـد شـد    د،مآ می
هاي مالی و خریدهاي تسلیحاتی از شوروي را از دسـت   هند نه تنها مساعدت ،پی فروپاشی شوروي

در پـی آن   وبـه چـالش کشـیده شـد     قویـاً  اش نیز  سوسیالیستی تصادي شبهبلکه اعتبار الگوي اق ،داد
ثیرگـذاري بـر   أفروپاشی شوروي سـبب ت در هند به وقوع پیوست.  1990بحران اقتصادي اوایل دهه 

ه گسـترش  روابـط هنـد و ایـاالت متحـد     ،در نتیجه آن .دگرگونی محاسبات ژئوپلیتیکی دهلی نو شد
بـه ائـتالف سیاسـی تبـدیل شـده      ، 1990هاي اواخر دهه  غم تنشر هب ،گذشته دهه طول درت و یاف

در استقبال از دیدار بـاراك   ،2015جانري  25هند در  یروز نارندرا مودي نخست ،است. در این راستا
ـ  ،ه گذشـته در دهـ  .را مشـارکت طبیعـی خوانـد    آمریکـا روابط هند و  ،اوباما از دهلی نو ویـژه در  ه ب

هـاي امنیتـی و    ابـط هنـد و ایـاالت متحـده در زمینـه     رو ،می و رشد چینگرایی اسال ه با افراطهمواج
 نظامی نیز گسترش یافته است.  

 

  هند اقتصادي گرایانه عملسیاست خارجی د. 
 سیاسـت  در تحول موجب جهانی و اي منطقه ،درونی سطوح در عوامل از اي مجموعه ،1990 دهه از

 سـرد  جنـگ  عصـر  دوقطبـی  سیستم و اشیدفروپ شوروي جهانی، سطح در. ه استشد هند خارجی
 و بـاز  هاي درب هاي سیاست پی در چین ،اي منطقه سطح در. داد ییآمریکا قطبی تک به را خود جاي

 هـاي  حمایـت ، گرایـان  اخـالق  نیـز  درونـی  سطح در .نمودگذار  پویا اقتصادي به شیائوپینگ دوره از
هـاي   دادنـد و دیـدگاه   دسـت  از ،هایشـان  در پی نابـاروي ایـده   و پس از چهار دهه را مردمی گذشته

بـر خـالف    .رالیسم در حـوزه سیاسـت خـارجی کشـور رشـد یافتنـد      یبگرایی هندو، رئالیسم و ل ملی
نمایند. در عرصـه   المللی را مشروع تلقی می بین هاي نو قواعد و هنجارهاي نظم گرایی، دیدگاه اخالق

قطبـی   اي و برآمدن تک هاي چین در سطح منطقه بیرونی نیز فشارهاي ناشی از افزایش فزاینده قابلیت
هـایی از سیاسـت خـارجی هنـد شـده       ثیرگذار موجب تحول در جنبـه أآمریکایی به مثابه متغیرهاي ت

   .)Schweller, 2011: 291(است 
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طلبی بـا اهـداف   المللی از تجدید نظر ثیرات این متغیرها، هند نسبت به نظم موجود بینأدر نتیجه ت
ایـن دگرگـونی در سیاسـت    ید نظرطلبی با اهـداف محـدود سـوق یافتـه اسـت.      نامحدود به تجد

گرایـی اقتصـادي نمایـان     گرایی و عدم تعهد و اتخاذ عمـل  خارجی هند در شکل ترك جهان سوم
المللی را به تـالش بـراي دگرگـونی اساسـی      رشد در درون نظم مستقر بین ،شده که بر اساس آن

 هنــد، 1990 دهــۀ اوایــل از ،داده اســت. از ایــن رو قواعــد و هنجارهــاي نظــم موجــود تــرجیح
با پـذیرش اقتصـاد بـازار، افـزایش ثـروت       و گذارده کنار را خود 1970 دهۀ رادیکال هاي سیاست

 هـاي  سیاسـت  حوزه از هند خارجی سیاست در تحول ،اقتصادي را در پیش گرفته است. در آغاز
 در هـا  پرداخـت  تـراز  کسـري  بحـران  به دهن سوسیالیستی شبه اقتصادي الگوي. شد آغاز اقتصادي

 نفـت  ویـژه  به حیاتی واردات خرید براي ارزي موجودي از کشور خزانه و شده منجر 1991 سال
 دارایـی  وزیـر  هنگام آن در که ،سینگ مانموهان سیاسی، ثباتی بی اي دوره از پس. بود گردیده تهی
ـ  المللی بین صندوق جانب از فشارها به توجه با بود، هند  اصـالحات  بـردن   پـیش  بـه  شـروع  ول،پ

 درها و هنجارهاي اقتصـاد جهـانی    بر اساس نرم کشور اقتصاد پذیرکردن رقابت براي شده، طراحی
 مجوزهاي برچیدن و کاهش را خارجی گذاري سرمایه هاي محدودیت او .کرد المللی بین بازارهاي

 سـوم   یـک  حـدود  در و داد دامـه ا ،بود شده آغاز هند وزیر نخست گاندي راجیو توسط که را جیرا
 را دولـت  هـاي  دارایی ها بخش برخی در سینگ. ساخت رها دولتی بندهاي و قید از را هند صنایع

 هوایی، نقل و  حمل در مشارکت براي خصوصی بخش از حتی و کرد واگذار خصوصی بخش به
ایـن   .نمـود  عـوت د بـود،  دولـت  اختیـار  در منحصـراً  هنگـام  آن تا که دور راه ارتباطات و انرژي

 . (Yuan, 2001: 38) گرایانه نهرو بود هایی در میراث اخالق ها بدعت سیاست
 بـه  ،بـود  درصـد  87 میانگین طور  به که را مصرفی غیر واردات هاي تعرفه تدریج به سینگ

 آن که بود واردات جانشینی سیاست از هند رویگردانی واقع، در امر، این. داد کاهش درصد 10
 الگوهـاي  طرفـدران  و هـا  سوسیالیسـت  مواضـع  شـوروي  نامیدنـد. فروپاشـی   می ییخودکفا را

اعتبارتر از آن شده بودند کـه بتواننـد از    گرایان بی و اخالق بود نموده تضعیف را بسته اقتصادي
بحـران   .دگرگونی اقتصادي هند در جهت نیل به همگرایی با اقتصاد لیبرال جهانی ممانعت کنند

 وزیـر سـینگ   مانموهـان  و رائـو  ناراسیمها شد موجب ستی اقتصادي کشور،سوسیالی الگوي شبه
 تغیـر  و اقتصـادي  گشـایش  سیاسـت  بتوانـد  کشور اقتصادي تحول بزرگ معمار و وقت دارایی
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 وزیري نخست دوره طول در  (Pandit, 2013: 66).ببرند پیش را کشور کالن سیاست در جهت
 سـینگ  کنـار  در رائو. بود نموده آغاز را اقتصادي بزرگ تحول یک هند ،1996 تا 1991 از رائو
 سیاسـت  وي. شـود  مـی  شناخته اقتصادي تحول بزرگ معماران از یکی عنوانه ب ها هندي براي

 بـر . کـرد  آغـاز  هنـد  اقتصـادي  شکوفایی و رونق افزایش براي را بازار اقتصاد سويه ب حرکت
از منظـر   ها روي آورده بودند. لیبرالگرایان، رائو و سینگ به باورهاي استراتژیک  خالف اخالق

هایی بـزرگ بـراي شـکوفایی     بلکه موجد فرصت نبودنظام اقتصاد جهانی نه تنها نامشروع  ،آنها
المللـی   هاي بین هاي ناشی از همکاري تلقی آنها از فرصت ،اقتصادي هند نگریسته شد. بنابراین

 شرقی نزدیک و دور همسایگان با هند خارجی روابط گسترش زمینه براي توسعه داخلی کشور
  (Sikri, 2007: 22). کرد فراهم نو دهلی براي را غربی و

 را شـرق  بـه  نگـاه  سیاسـت  1992 در آسـیا  در شرقی همسایگان با روابط گسترش براي رائو
 .بـود  شـرقی  نزدیـک  و دور همسایگان با هند اقتصادي روابط گسترش آن هدف که داشت اعالن

تالشـی بـراي همبسـتگی کشـورهاي      گرایـان  هاي گذشته اخـالق  یاستخالف س نگاه به شرق بر
هـاي اقتصـادي جنـوب شـرقی آسـیا را در       مندي هند از فرصت بلکه بهره ،مانده آسیایی نبود عقب

 دهـه  چهـار  هـاي  رویه رائو اهنارسیم ،کلی طوره ب المللی هدف قرار داده بود. سازواري با نظم بین
 مثبـت  رهیافـت  ،تعهد عدم کالن سیاست خالف بر و داده رتغی را دولت خارجی سیاست گذشته
 تـا  1991 فاصـله  در هنـد  خـارجی  سیاست در تحول. گرفت پیش در بزرگ هاي قدرت به نسبت
 بـا  هنـد  روابـط . بود مالحضه قابل و آشکار ها حوزه و ها زمینه سایر در پاکستان استثناي به 1996

 آسـیاي  سـپس  و خاورمیانـه  حـوزه  در و تگذاش گسترش به رو چین و آن آسه عضو کشورهاي
 ،1996 از پـس . شـد  کشـورها  ایـن  بـا  اقتصادي و سیاسی روابط وارد بیشتري تعامل با هند ،میانه

 بـه  کـه  هـایی  چـالش  بـا  را اقتصادي گشایش سیاست هند و شدند غالب کنگره بر ائتالفی احزاب
 م. 2004 تـا  و رسـید  وزیري خستن به واجپایی بیهاري اتال که 1998 تا برد پیش به داشت همراه

یـی هنـدو بـر سیاسـت خـارجی      گرا سمبل غلبه ملی ،وزیري اتال بیهاري نخست. بود در این مقام
، 1998 سـال  درهنـد   ،بر این اسـاس  .کرد از افزایش توان نظامی کشور دفاع می که قویاً کشور بود

ـ    .اي کـرد  هـاي هسـته   اقدام به تولید و آزمایش سـالح  ن آزمـایش را پاسـخی بـه    اتـال بیهـاري ای
  (Mohan, 2004: 132).هاي هند از توان فزاینده چین عنوان کرد نگرانی
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اي در روابط هند و ایاالت متحده رخ داد،  هایی که در پی این آزمایش هسته به رغم تنش
، گسترش روابـط بـا آمریکـا    هند نگاهروابط دهلی نو و واشنگتن رو به گسترش گذاشت. از 

بر توان این کشور در رقابت با چـین  د و اد عه اقتصادي کشور را افزایش میهاي توس فرصت
دارد.  قطبی آمریکایی تکنظام  در کمتري عمل آزادي هند ،د. بر خالف عصر دوقطبیوافز می

المللـی را در   که راه رشـد در درون نظـم بـین   این هند با توجه به نیز انداز کاخ سفید از چشم
 چین، بازیگري مهم در توازن قدرت در آسیاست.  در مقابله با ،پیش گرفته

 در و نمـود  کسـب  را کنگـره  هاي کرسی اکثریت ،پارتی جاناتا بهاراتیا که هنگامی ،1999 سال در
 رخ هنـد  خارجی سیاست در گیري چشم تحوالت ،شد هند وزیر نخست واجپایی بیهاري اتال آن پی

 را واردات جـایگزینی  سیاسـت  و اقتصـادي  ییخودکفـا  ،آن از پیش دهه یک طول در هند. بود داده
 هنـد  هـاي  مشخصـه  یـن ا از پـیش  تـا  که تعهد عدم و گرایی سوم جهان ،سوسیالیزم. بود نموده ترك

 در اقتصـادي  بـه هایی انقالبـی   با ارزش فقیر کشوري از هند و شده گذاشته کنار ،شدند می محسوب
  (Scot, 2009: 12).بود شده یلتبد المللی در درون نظم بین نوظهور قدرتی و رشد حال

. داد ادامـه  المللی بین جدید شرایط در را آن از پیش سال چهار کالن هاي سیاست ،بیهاري اتال
 حـالی  در. داد تغیـر  کشور این مورد در سرعته ب را واشنگتن و پکن تصورات ویژهه ب هند رشد

ـ  هنـد  بـه  گذشـته  رفتـاري  الگوهاي اساس بر همچنان ها دولت برخی که  در پیشـاهنگ  عنـوان ه ب
 کـه  حساسـیتی  لحـاظ  بـه  واشـنگتن  و پکن نگریستند، می سوم جهان رهبري و تعهد عدم جنبش
 پکـن  .نمودنـد  درك سـرعت ه ب را هند درونی تحوالت ،دارند آسیا جنوب در قوا توازن به نسبت

 گسـترش  صـدد  در نیـز  متحـده  ایاالت و گرفت پیش در هند خصوص در را اقتصادي دیپلماسی
 روابـط  گسـترش زمینه  ،در خصوص رشد چین آمریکا و هند مشترك دغدغه .برآمد هند با روابط

هند الگـوي کهنـه عـدم تعهـد را تـرك       ،که در نتیجه آن نمود مساعدرا  آمریکا و هند استراتژیک
 سیاسـت  مسـائل  تـرین  مهـم  ،2004 تـا  1999 هـاي  سال فاصله درنموده و به آمریکا نزدیک شد. 

 بیشـتر  دسترسی انرژي، واردات امنیت تروریسم، با مبارزه :داد می شکل ذیل موارد را هند خارجی
 در حضـور  افـزایش  اقتصـادي،  رشـد  تـداوم  خـارجی،  هـاي  سـرمایه  کسـب  جهانی، بازارهاي به

 امنیـت،  شـوراي  در دایمـی  کرسـی  کسـب  بـراي  تـالش  جمله از جهانی و اي منطقه هاي سازمان
 و غربـی  جنـوب  آسـیاي  و جنوبی آسیاي هاي دولت ویژهه ب مختلف کشورهاي با روابط گسترش
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همگـی در   ،هاي گذشته خالف سیاست این اهداف بر .متحده ایاالت ویژهه ب غرب با روابط بهبود
  (Palit, 2010: 138). المللی بودند سازواري با ارتقاء وضعیت هند در درون نظم مستقر بین

 در سـینگ  مـان موهـان  . داد سـینگ  مان موهان به را خود جاي بیهاري اتال ،2004 سال در
 ،اقتصادي بحران گسترش پی در که بود هند دارایی امور وزیر رائو نارسیما وزیري نخست دوره

 داده قـرار  کـار  دسـتور  در را نهـرو  سوسیالیستی هاي سیاست ترك و اقتصادي باز هاي سیاست
 مقــام در چـه  و دارایـی  وزیـر  مقـام  در چـه  ،سـینگ  مـان موهـان   . (Basu, 2012: 231)بـود 

 هنـد  اي هسته توافق از جداي. است داشته هند اقتصادي توسعه در ثريؤم نقش ،وزیري نخست
 جامعـه  احیاي وي دیپلماسی. شود می شناخته لیبرالش اقتصادي تفکر با سینگ متحده، ایاالت و

 دوره در هنـد  خـارجی  سیاسـت  مرکـز  در. بـود  داده قـرار  هدف را همکاري براي آسیا جنوب
 سـعی  سـینگ . است داشته اي ویژه جایگاه اقتصادي توسعه ،پایان تا 2004 از پس یعنی ،سینگ
 و تـر  پررنـگ را  جهـانی  امـور  در کشـور  این حضور هند، اقتصادي وزن افزایش طریق از نمود

گیر در سیاست خارجی هند بود.  ابتکار سیاست نگاه به غرب نیز تحولی چشم .دکن ثیرگذارترتأ
طرح سیاست نگاه به شرق بود کـه   ،اي هند پس از جنگ سرد تحول در سیاست منطقهنخستین 

اي با جنوب شـرق   هاي منطقه تحوالت اقتصادي و همکاري در درجه اول بر ،هند بر اساس آن
 طـرح تـوان   گیـري سیاسـت خـارجی هنـد را مـی      دومین تغیر کلی در جهت. آسیا متمرکز شد

 به ابتکار سینگ مطرح شد.  2005 الس که در دانستسیاست نگاه به غرب 
بنـدي سیاسـت خـارجی هنـد در حـوزه       فرمولباز ،کلی طور بهسیاست نگاه به غرب هند، 

که در نتیجه غلبه تفکر توسعه اقتصـادي بـر سیاسـت     ژئوپلیتیکی خاورمیانه و آفریقاستوسیع 
هـاي   هنـد در ایـن حـوزه وسـیع سیاسـت      ،بندي شده است. بر این اسـاس  خارجی هند مفصل
گرایانه با چین را در دسترسی به منـابع   هاي عمل چنین رقابتاقتصادي و هممعطوف به توسعه 

هاي گذشته ضـد   هند سیاست ،بر این اساسکند.  ها جستجو می گذاري انرژي، بازارها و سرمایه
امپریالیستی و ضد استعماري و تالش براي همبستگی کشورهاي ضد اسـتعماري خاورمیانـه و   

المللـی تـرك کـرده     را براي دگرگونی قواعد و هنجارهاي سیاست قدرت در عرصه بـین آفریقا 
کـه اسـراییل بـه یکـی از بزرگتـرین صـادرکنندگان        طوريه ب ،است. گسترش روابط با اسراییل

هاي هند در حـوزه خلـیج فـارس و     گذاري تسلیحات به هند تبدیل شده و نیز گسترش سرمایه
 ی قوي از دگرگونی سیاست خارجی هند در این حوزه است.های نشانه ،کشورهاي آفریقایی
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اي آشکار از  نشانه ،هاي جاري دنیاي عرب ها و شورش عدم مداخله هند در جریان انقالب 
 بـراي  سـینگ  دکتـرین  ،طور کلـی ه هاي انقالبی گذشته هند در خاورمیانه است. ب ترك سیاست

 بیشـتر  گشـایش  و اجتمـاعی  و ادياقتص رفورم سیاست تجدید هند، خارجی و داخلی سیاست
 اقتصـاد  بـا  بیرونـی  جهـان  ،اسـاس  ایـن  بـر . گرایی با اقتصاد جهـانی بـود   در هم هند اقتصادي

 قـرار  بـرداري  بهـره  مورد بایست می که است هند داخلی توسعه براي بزرگ فرصتی ،اش جهانی
 متـوازن  رشـد  اتی،وارد هاي انرژي تهیه امنیت تضمین اقتصادي، باالي رشد حفظ توانایی .گیرد

 بـه  دادن پایـان  بـراي  دورافتـاده  نـواحی  و روسـتاها  توسـعه  به مساعدت اجتماعی، و اقتصادي
 بـا  همگرایـی  بیشـتر  گسـترش  بـراي  تـالش  بـا  اقتصادي لیبرالیسم اشتغال، گسترش و بیکاري

تـرین اهـداف سـینگ در دوره     از برجسـته ، یافته توسعه و توسعه حال در کشورهاي اقتصادهاي
کـه داراي  پـارتی   ، نارندرا مودي از رهبران بهاراتیا جاناتـا 2014می  26وزیري بود. در  تنخس

. مودي براي دسترسی بیشـتر بـه   رسید هند وزیري نخست به ،گرایانه هندوست ملی هاي گرایش
را  آمریکـا و مقابله با چین، گسترش بیشتر روابط سیاسی هنـد و   هاي پیشرفته سرمایه و فناوري

اي در دستور کار قرار داده که  گونهه و نوسازي نظامی کشور را ب )Deo, 2015(موده گیري ن پی
بـیش از نوسـازي   مـودي  در عین حال،  .هند بتواند نقش عظیم نظامی در اقیانوس هند ایفا کند

 نظامی، بر بازرگانی و توسعه اقتصادي اجتماعی هند متمرکز است.  
 

 گیري نتیجه
گرایـی اقتصـادي    گرایـی بـه عمـل    از جهان سوم ،دهه گذشته سیاست خارجی هند در طول دو

رونی د هاي اجماع نهروئیسم و رشد دیدگاه اعتبارشدن بی ،در سطح داخلی دگرگون شده است.
فروپاشـی   ،المللی هاي چین و در سطح بین افزایش قابلیت ،اي در سطح منطقه سیاست خارجی؛

ملی هستند که سبب تغییر سیاسـت خـارجی   عوا ،الملل بین شوروي و دگرگونی ساختاري نظام
از دولتی انقالبـی بـا    ،ثیر این عواملأتحت تهند  ،انداز نظریه موازنه منافع از چشم ند.ا هند شده

اهداف تجدید نظرطلبانه نامحدود به دولتی با اهداف تجدید نظرطلبانه محدود دگرگـون شـده   
 بـه  آن پرسـتیژ  و قـدرت  افـزایش  و ودش می گیري پی المللی بین نظم درون در ،هند رشد .است
تهدیـدي   هـاي در حـال رشـد ضـرورتاً     . دولتنیست المللی بین نظم هنجارهاي و قواعد هزینه
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اکنـون قـدرتی نوظهـور اسـت کـه در صـدد تفـوق         المللی نیستند. هند هم براي نظم مستقر بین
نجارها و قواعد نظـم  بلکه با توجه به ه ،المللی نیست و دگرگونی اساسی نظم بینایدئولوژیکی 

گشـایش  در صدد ارتقاء وضعیت و موقعیـت خـود در درون نظـم موجـود اسـت.       ،المللی بین
نرخ رشـد باثبـات    ،سوي اقتصاد بازار و وابستگی متقابل اقتصاديه اقتصادي و حرکت شتابان ب

بـه  اي نظامی، پیوستن بـه ایـاالت متحـده     هاي هسته  افزایش قابلیتکسب و ، باالي اقتصاديو 
ر بـازار  رقیـب جـدي د   سراییل و تبدیل سریع اسراییل بهعنوان متحد طبیعی، تجدید روابط با ا

ـ  ،يعنوان قدرتی اقتصـاد ه ، ظهور هند بتسلیحاتی هند براي روسیه ویـژه در حـوزه آسـیاي    ه ب
منزلـت هنـد را در عرصـه     ،، همگی جزو تحوالتی است که در دو دهـه گذشـته  جنوب شرقی

ـ المللی تغی بین ، 1980تـا اواخـر دهـه     1947یعنـی از   ،خـالف گذشـته   هنـد بـر   داده اسـت. ر ی
ا تـرك نمـوده و در صـدد    هاي تجدید نظرطلبانه در قواعد و هنجارهاي نظم موجـود ر  سیاست

بـر   هاي نظم موجود براي افزایش ثروت و قدرت ملی خویش اسـت.  ري بیشتر از فرصتب بهره
رود که با جمعیتی یـک میلیـارد و دویسـت     هند می ،المللی اساس برآوردهاي نهادهاي مالی بین

 هاي پایانی دهه اول قرن جدیـد،  سالدر  تریلیون دالري 5با تولید ناخالص ملی و میلیون نفري 
 به سومین اقتصاد بزرگ جهانی تبدیل شود.   ،پس از ایاالت متحده و چین ،2020در سال 
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