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 مقدمه
يابي به اهداف امنيتي،  گسترش قدرت و دست ،توانايي كه براي حفظ ر ميزانمفهوم قدرت به ه

يابي به  ها براي دست شود. اين توانايي گيرد، گفته مي صورت مي مانند آنسياسي، نظامي، اقتصادي و 
طبيعـي، اقتصـاد قـوي، نيـروي      منابع خاصي نظير جمعيت، سرزمين، منابعاهداف ملي هر كشور به 

در بردارنده مفهـوم سـنتي از قـدرت، يعنـي قـدرت       اين برداشت،نظامي و ثبات سياسي نياز دارد. 
باشد. سنت رئاليسم، وضـع   گرايي (رئاليسم) مي الملل به ويژه در مكتب واقع سخت در سياست بين

 گيرد كه بـر  گونه در نظر مي الملل را به عنوان وضع طبيعي و آنارشي بينالملل و روابط  سياست بين
شود به اصل خودياري و حفظ منافع ملي خـويش   هر دولت، در اين وضعيت مجبور مي ،اساس آن

 يگرايان، امنيت و بقا المللي و روابط با ساير كشورها رجوع كند. بر طبق ديدگاه واقع در فضاي بين
سازي قدرت و عناصر قدرت ملي، كه شامل توجه به مرزهـاي سـرزميني و   ثرريق حداكدولت از ط

هـاي   يابي به تكنولـوژي و فنـاوري   ژئوپولتيكي، توانايي خودكفايي در منابع طبيعي، صنعتي و دست
افزاري مورد  موارد مذكور بستري را براي ايجاد قدرت نظامي و سخت .شود نوين است؛ حاصل مي

گرايان، قـدرت سـخت اسـت كـه      از نظر واقع ،به عبارت ديگر د.نآور م ميها را فراه نظر رئاليست
سياست قدرت همـان سياسـت زور اسـت     ،زند و به نظر وايت الملل را رقم مي برايند سياست بين

بـر ايـن    .تر بـوده اسـت   المللي آسان ادوار گذشته، ارزيابي منابع قدرت بين در .)25:1388(شيهان، 
استعداد و تـوان نظـامي    ،المللي بردن به قدرت برتر در سياست بين سنتي پيهاي  يكي از راه ،اساس

گيري و سنجش قدرت تغيير كـرده و   ها و توسعه فناوري، منابع اندازه اما با گذشت قرن ،بوده است
شامل تركيب مواردي چون مشروعيت، منابع انساني، مهارت، دانـش، عوامـل نامحسـوس و منـابع     

 نسبت به قدرت نظامي الملل، بين در سياست قدرت اقتصادي و فرهنگي جه،. در نتيمادي شده است
 .)65-6: 1389است (شارپ،  يافتهارجحيت 

شدن و گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات،  المللي با پروسه جهاني امروزه در فضاي بين
گونـه   اينتوان به گفته ناي  مياولويت قدرت نرم بيش از پيش محرز گشته است. قدرت نرم را 

توانايي دولت در رسيدن به اهداف مطلوب از طريق ايجاد جذبه و كشش و نه با « :كردتعريف 
دادن به عاليق ديگـران   قدرت نرم بر قابليت شكل ،استفاده از قوه قهريه و زور. به عبارتي ديگر

 .)43:1389(ناي،  »تكيه دارد
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كنـد كـه    بنـدي مـي   ه عمده تقسـيم جدا از اين مباحث، ناي منابع قدرت نرم را در سه مقول
 .)51: 1389 ،نـاي سياست خارجي است ( ،هاي سياسي و باالخره شامل، فرهنگ كشور، ارزش

بنـدي مـذكور، تغييـر اولويـت و ادراك سياسـتمداران       اين مقاله تالش دارد با استفاده از تقسيم
 ،از سخت به نرم را در اين كشور مورد بررسي قرار دهد و عالوه بـر آن  ،هندي از منابع قدرت

را  للـي الم تر در فضـاي بـين   نرم افزون يابي اين كشور به قدرت رو براي دست  هاي پيش چالش
 د. كنارزيابي 

 

 چارچوب نظريالف. 
آنچـه مـا   اسـاس   دادن به اولويت ديگران، بر قدرت نرم عبارت است از توانايي تغيير يا شكل

قدرت نرم متعلق به بازيگراني است كه بدون اينكه از زور  ،بنابراين .خواهيم، فكر يا رفتار كنند مي
هـاي آنـان بـراي ديگـران      هـا و ارزش  گيرند، چون سياسـت  استفاده كنند نتايج دلخواه خود را مي

ي مثبت، ارائه قدرت نرم، محصول و برايند تصويرساز .)197:1390فرد،  جذابيت دارند (پيشگاهي
ثيرگـذاري  أچهره موجه از خـود، كسـب اعتبـار از افكـار عمـومي داخلـي و جهـاني و قـدرت ت        

غيرمستقيم توام با رضايت بر ديگران است؛ كه امـروزه ايـن قرائـت از قـدرت در مقابـل قـدرت       
سخت، قدرت نظامي و تسليحاتي كه به نحوي توام با اجبار و خشونت فيزيكـي اسـت، بـه كـار     

قدرت نرم امروزه از طريق پتانسيل جـذب كننـدگي جهانيـان (عمـوم      .)1387(خراساني،  رود مي
هـاي آن كشـور سـنجيده     مشـي  هاي سياسي و خـط  آل مردم) توسط مقدورات داخلي كشور، ايده

شود؛ اين ابزارها و عناصر در عين واقعيت، ذهني و درك ناپذيرند. موفقيت قدرت نرم كشـور   مي
هـا و   انتقـال اطالعـات بـين دولـت     ،المللي و همچنـين  در جامعه بين نآبه شهرت و حسن نيت 

ها  شدن و گسترش تئوري جهاني  به واسطه روند رو به رشد و فزاينده كنون،ها بستگي دارد. ا ملت
تئوري نئوليبراليسم يا نهادگرايي نئوليبرال، اهميـت قـدرت    ويژه،  به ،و مكاتب وابسته به ليبراليسم

2Fالمللي برجسته شده است. واژه قـدرت نـرم، اولـين بـار     نرم بيش از پيش، در فضاي بين

توسـط   1

_____________________________________________________________ 
) در نشريه (Misleading metaphor of declineاي با عنوان  . جوزف ناي مفهوم قدرت نرم را براي نخستين بار در مقاله1

(Atlantic)  درصد از توليد ناخالص داخلي را  2اگر آمريكا تنها  "كند؛  مطرح كرد. وي در اين مقاله بيان مي 1990در مارس
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3Fملزم به رهبري؛ تغيير ماهيت قدرت آمريكاجوزف ناي استاد دانشگاه هاروارد در كتاب 

در سال  1
الملـل و   اهده تغيير ماهيـت قـدرت آمريكـا در نظـام بـين     وي پس از مش .كار گرفته شد به 1990

جهاني، اين مفهوم (قدرت نرم) را در كتاب ديگـري بـا عنـوان، قـدرت نـرم بـه عنـوان يكـي از         
4Fالملل ابزارهاي مهم موفقيت در سياست بين

بـيش از پـيش گسـترش داد. جـوزف نـاي در ايـن        2
هـاي   هـاي مسـلط، ممارسـت    ي چون ارزشالملل را ناشي از عوامل كتاب، قدرت نرم در نظام بين
كردن جهان توسط دولت و حسن نيت و وجهه دولـت در فضـاي    داخلي، خط مشي و رويه اداره

 .)31-81: 1389شمارد (ناي،  جهاني برمي
ترين منبع  شود، به عنوان مهم هاي جمعي القا مي فرهنگ مسلط در جهان كه از طريق رسانه

 و هـا  ارزش ،فرهنگ هر كشور واجـد عناصـري چـون زبـان ملـي     رود.  قدرت نرم به شمار مي
اي كه در قرن حاضر خود را به عنوان ابـزار   هاي رسانه باشد كه توسط غول هنجارهاي ملت مي

هـا از   گيـري ملـت   كه اين مسئله باعث الهام ؛شود تبليغ و منتشر مي ،اند قدرت نرم معرفي كرده
هـا و هنجارهـاي سـنتي و     جديـد در مقابـل ارزش  كشورها و استقبال از فرهنگ ديگر فرهنگ 

جا نقش ابزاري را دارد كه به هر  شود. ديپلماسي فرهنگي و فرهنگ در اين بومي كشور خود مي
كند تا به اهـداف و منـافع خـود در سياسـت خـارجي دسـت يابـد (دهقـاني          كشور كمك مي

 .)106:1389فيروزآبادي، 
م، به عنـوان واحـد مجـزا، بـراي حفـظ و      در سياست خارجي، قدرت نرم و سخت هر كدا

را شوند؛ كه هـر يـك اجـزا و عناصـر خـاص خـود        الملل تلقي مي استمرار قدرت در نظام بين
گرايي كه بر اسـتراتژي قـدرت سـخت تمركـز دارد و بـر مداخلـه        مكتب واقع دارند. دستاورد

داف و منـافع ملـي   يابي بـه اهـ   هاي اقتصادي به منظور دست نظامي، ديپلماسي، اجبار و تحريم
جـوار   اي در برابـر كشـورهاي هـم    هاي مقابلـه  چيزي جز تقابل و سياست كند، ميكيد أكشور ت

استراتژي قدرت نرم بـر   كه است در حالياين  .ها و مخارج زيادي است نيست كه داراي هزينه
زعه، آميز براي مديريت و حل و فصل منا هاي سياسي متعارف، استفاده از ابزارهاي صلح ارزش

                                                                                                                                            
هاي مؤثر و هم اطالعات مورد نظر را به خارج  وزش داخلي را ارتقا داده و هم كمكاي اختصاص دهد كه هم آم براي برنامه

 ).1380گوييم ( خاشعي،  مي soft powerيابد كه به آن  دست مي hard powerتر از  برساند؛ به قدرتي متفاوت و عميق
1. Bound to Lead:The Changing Nature of American Power 
2. The Means to success in World Politics 
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ها و مخارج  كه هزينه كند تأكيد ميهاي مرسوم  حل يابي به راه همكاري اقتصادي به منظور دست
 داردالملـل   تسـليحاتي در روابـط بـين    -اندك نسبت بـه اسـتفاده از قـدرت سـخت و نظـامي     

)Wagner, 2002(.   منظور از هزينه قدرت در اينجا، ميزان اعتباري است كه در دو حوزه مـادي
 .)14:1389كار گرفته شود (شارپ،  و معنوي الزم است براي اعمال قدرت، به

بـراي   غيـره،  در دنياي امروز، توسل مستقيم به زور براي كسب منافع اقتصادي، سياسـي و 
اگر چه قدرت نـرم دسـتاورد و    .)Nye, 2010:8كشورها بسيار پرهزينه و خطرناك شده است (

امـا در   ،كيد بر اينكه قدرت سخت دسـتاورد سـريعي دارد)  أنتيجه سريع براي كشور ندارد (با ت
گذارد. اهميت قدرت نرم در روابط  ثير عميقي بر دولت و جامعه طرف مقابل ميأمدت ت طوالني

ـ   بين امـا بـه صـورت     ،ي ديگـر را دارد ثير بـر كشـورها  أالملل اين است كه قابليت و توانـايي ت
يـابي بـه اهـداف ملـي      ناخودآگاه و تدريجي. اين ابزار به عنوان شيوه غيرمستقيم بـراي دسـت  

شـود،   تـر مـي   شود و به عنوان آن روي سكه قدرت، كه نقش آن روز به روز روشـن  قلمداد مي
 .)Nye, 1990:155( كند خودنمايي مي

 
 الملل مشخصات قدرت نرم و سخت در روابط بين

 قدرت بر) سخت (هزينه هزينه) نرم (كم
 طيف رفتارها واداركردن، اجبار، فرمان كاري جاذبه، مالحظات سازماني، هم

هاي  ها و مطلوبيت فرهنگ، ارزش
هاي داخلي و  سياسي، سياست

 خارجي مشروع، نهادها
 ترين منابع مهم تطميع، الزام، رشوه، تنبيه

 رويكرد سريعتقابلي و  بر تعاملي و زمان
 

 )47:1389منبع: ( ناي، 
 

يافتن قـدرت   هاي نوين موجب اهميت كند كه گسترش فناوري جيمز روزنا نيز استدالل مي
هنجارهايي كه جنبه جهاني دارنـد و بنيـان قـدرت نـرم را تشـكيل       ،از نظر وي .نرم شده است

طرفـه   قدرت سـخت كـه يـك   خالف  ثرترند و برؤهاي نظامي و اقتصادي م دهند، از توانايي مي



ـــ 204 ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ   91، زمستان58فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره ـ

دادن بـه محـيط    صورت غيرمستقيم و از طريق شكل است، قدرت نرم مبتني بر تعامل بوده و به
 .)87:1390كشد تا اثربخش باشد (سجادپور،  عمل كرده و زمان زيادي طول مي

الملل پس از دوره جنگ سرد، گرايش زيادي به اسـتفاده كمتـر از    قدرت در روابط بين
رسـد از   گرايش كمتري به زور دارد و به نظر مـي  ، ت سخت و در مفهوم كليابزارهاي قدر

ــاني    ــروي نظــامي كاســته شــده اســت (دهق ظرفيــت و قابليــت اعتبارســازي قــدرت و ني
هـاي فرامليتـي و    امروزه با گسترش بازيگران خصوصي و شركت .)1391:156فيروزآبادي، 

با ابزارهاي سنتي قدرت به اهـداف   كشورهاي متعدد، ديگر كشورهاي قدرتمند قادر نيستند
اين مسئله بستري را بـراي رشـد و    .اند ملي خود برسند؛ كه در گذشته كاربرد زيادي داشته

عامـل را   5الملـل فـراهم آورده اسـت. حـداقل      توسعه قدرت نرم در قـاموس روابـط بـين   
اولويـت  الملـل، قـدرت سـخت     امروزه در سياست بين به واسطه آنها توان ذكر نمود كه مي

 نرم داده است؛ خود را به قدرت
 گسترش وابستگي اقتصادي .1
 اي   افزايش بازيگران فرامنطقه .2
 رشد فزاينده ناسيوناليسم در كشورهاي ضعيف .3
 توسعه تكنولوژي و فناوري .4
 تغييرات در مسائل سياسي .5

ـ  ويكم، توسعه تكنولوژي و فناوري در قرن بيست ثير شـگرفي بـر   أهاي ارتباطات و اطالعات، ت
 اقتصادي در ديگر كشورها توسط كشـورهاي قدرتمنـد، بـه     گسترش وابستگي اقتصادي و مداخله

ساز دگرگوني كلي در بازارهـاي   ونقل و ارتباطات، زمينه هاي حمل است. كاهش هزينه وجود آورده
هاي اقتصادي را به آن سوي مرزهـا   هاي فرامليتي كه فعاليت جهاني، توسعه و شتاب فزاينده شركت

سازند. فرايند مدرنيزاسيون، شهرنشيني،  اند، محذورات قدرت نرم را بيش از پيش آشكار مي نيدهكشا
شدن قدرت دولتي به بـازيگران   يافته و در حال توسعه و پراكنده گسترش ارتباطات بين ملل توسعه

 الملل شده است.  اي باعث گسترش قدرت نرم در روابط بين خصوصي و فرامنطقه
اعي در جوامع در حال توسعه، باعث تقويـت خودآگـاهي در ميـان مـردم و     خودآگاهي اجتم

شاهد كاهش حوزه قدرت نظامي (سنتي) هستيم كه  ،در اين چرخه ونخبگان در جهان سوم شده 
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كند. گسترش تكنولوژي مدرن، بسترهاي افزايش توانـايي   هاي زيادي را بر دولت تحميل مي هزينه
مانده و جهان سومي را فراهم آورده اسـت. در دوره   هاي عقبها در كشور هاي حكومت و قابليت

ـ   حاضر، در اثناي تغيير ماهيت روابط بين ثير و نفـوذ بيشـتر   أالملل به ويژه در جهان سوم، شـاهد ت
يابي به اهداف ملي هر كشور در حوزه جهاني هستيم كه مخارج كمتري را  قدرت نرم براي دست

نمونه از كشورها در به دسـت آوردن و   3 ،در عصر اطالعاتدارد. مطابق گفته جوزف ناي  در بر
 الملل موقعيت ممتازي دارند؛ كسب قدرت نرم در روابط بين

هـاي   ارهايي، مطابق با آرمانها و هنج نخست، كشورهايي كه داراي فرهنگ مسلط و ارزش
ات از جملـه  هاي چندگانه ارتباطـ  باشند. دوم، كشورهايي كه دسترسي به كانال گرايانه مي جهان
 ،رو اي را بـه نفـع خـود تمـام كننـد. از همـين       هاي گروهي (جمعي) دارند تا هر مسـئله  رسانه

دهـي بـه افكـار عمـومي      ها در جذب مخاطبان انبوه و مشاركت در فرايند شـكل  توانايي رسانه
اي و  هـاي داخلـي، ملـي، منطقـه     ها و كشـمكش  اي براي مداخله در بحران قدرت قابل مالحظه

تـر و   تـر، عميـق   هر طرفي كه بتواند علمي ،اي بخشد در اين كشاكش رسانه لمللي به آن ميا بين
 .)56:1387پيروز ميدان خواهد بود (عيوضي،  ،تر عمل كند هوشمندانه

 .)Nye, 2002:14شان را دارند ( المللي سوم، كشورهايي كه قابليت افزايش كارايي داخلي و بين
نرم، ميزان برخورداري ساكنين يك سرزمين از اعتمـاد و  هاي سنجش قدرت  يكي از شاخص

بـر ايـن    .)55:1391كرمـاني،    هاي مطرح در حوزه سـرمايه اجتمـاعي اسـت (مـواليي     ساير مؤلفه
توان برگزاري المپيـك   اساس، يكي از شواهد افزايش و اهميت قدرت نرم در جهان معاصر، را مي

موفقيت اين المپيك به افزايش قدرت نرم كشـور چـين در تمـام جهـان      .پكن (در چين) دانست
 ،اين موفقيت نشـانگر قابليـت و توانـايي دولـت و كشـور چـين و همچنـين        .كمك شاياني نمود

افزايش درك متقابل و اعتماد بين دولت و شهروندان و تشويق تمام اين عوامل براي تـداركات و  
پس از المپيك پكن، بيشـتر توجهـات جهـاني بـر      ،گران تحليل. به گفته اكثر بودمهياسازي مراسم 

ابرقدرت تبديل شده بود آن زمان از نظر كشورهاي غربي به محور چين متمركز شد، زيرا چين از 
كننـد.   الملـل رصـد مـي    و اين كشورها روز به روز افزايش توسعه و قدرت چين را در روابط بين

الملل  ز اين كشور به افزايش قدرت نرم در صحنه روابط بينمردان چين با ارزيابي نيا امروزه دولت
 اند.   به گسترش زبان چيني و فرهنگ خاص چين پرداخته ،و سراسر جهان
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كيد بر ديپلماسي عمومي پس أگذاري در ديگر كشورها و ت با افزايش سرمايه نيزاياالت متحده 
فزايش داده است، زيرا رم خود را اسپتامبر و جنگ افغانستان و عراق، بيش از پيش قدرت ن 11از 

رويـه   جانبه از قدرت سخت ايـن كشـور در عـراق و افغانسـتان منجـر بـه رشـد بـي         استفاده يك
و اين مسئله قدرت نـرم  بود هاي زيادي از جهان شده  آمريكاستيزي و ضديت با آمريكا در بخش

 .)85-139: 1389ي، (نا اي روزافزون كاهش داده بود به گونهاين كشور را در صحنه جهاني 
شـود و   قدرت نرم، از محيط فرهنگي جامعه و فقـط توسـط مـردم كشـور ناشـي مـي       

هـا   اگرچه دولـت  .)Nye, 2006و يا نقشي ندارند ( اندكي داشتهها در ايجاد آن نقش  دولت
توانند قدرت نرم را از طريق ابزاري متنوع  نقش كمتري در ايجاد قدرت نرم دارند، ولي مي

كـه رابطـه   اسـت  چون ديپلماسي عمـومي برجسـته سـازند. ديپلماسـي عمـومي فراينـدي       
هـايي اسـت كـه     كه مطابق با منافع و ارزشدارد مستقيمي با تعقيب منافع ملي توسط مردم 

در هر صورت، قدرت نرم هـر كشـور    .)Sharp, 2007:106كند ( دولت آن را نمايندگي مي
 چون؛است، عامل اصلي  3متكي بر 

 فرهنگ كشور (زماني كه در نگاه ديگران جذابيت داشته باشد) .1
ها چه در داخل و چـه در خـارج از كشـور     (كه اين ارزش هاي سياسي ها و مطلوبيت ارزش .2

 كار برده نشود) گونه ريايي در اجراي آن به خوشايند باشد و هيچ براي جهانيان و ملل ديگر
سياست خارجي (كه مشروع و داراي اقتدار اخالقـي (قـانوني و مسـئوالنه) چـه در داخـل       .3

 .)128: 1389كشور و چه از ديد جهانيان) (بليك، 

 

 ها منابع قدرت نرم هند؛ فرصتب. 
پتانسيل قدرت نـرم عظيمـي   هند به عنوان كشوري با سابقه تاريخي چند هزار ساله، همواره از 

قدرت نرم خود را در جهان بيش از پيش گسـترش داده و  اين كشور، امروزه  .برخوردار بوده است
 شود.  نگريستهاين عوامل سبب شده از ديد كشورهاي ابرقدرت، به عنوان قدرت ترسناك 

هـاي   كشورهاي آسياي جنـوب شـرقي كـه داراي ميـراث و تمـدن     ثير قدرت نرم هند بر أت
مشترك هستند، زياد است و اين مجموعه از كشورها اكنون بـه عنـوان همسـايگان متمـدن در     
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امروزه، از فرهنگ هنـد در سراسـر جهـان بـه      .)Purushotman, 2010شوند ( جهان شناخته مي
ويـژه آسـياي شـرقي     جـوار، بـه   اين فرهنگ، تسلط زيادي بر كشورهاي هم .شود خوبي ياد مي

ديگـر  ، عالوه بر روابط حسـنه بـا كشـورهاي مجـاور و همسـايه بـا       دارد. همچنين اين كشور
كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا مثل ايران رابطه خوبي دارد كه اين روابط از ديد جهانيـان  

 .Tennyson, 2012:153)د (كن قدرت نرم اين كشور را روزافزون مي
همواره با فرهنگ و تمدن مسـلطش كـه ارتبـاط زيـادي بـا       ،قدرت نرم هند، به تدريج

هاي مشـهور هنـدي،    شود. امروزه، فيلم پراكندگي هنديان در سراسر جهان دارد، شكوفا مي
طـور روزافـزون در آن    ها و ديگر ابزارهاي ترويج تاريخ و تمدن ايـن كشـور، بـه    موسيقي

به ت نرم اين كشور در جهان اين عوامل بسترهاي گسترش قدر .شود سوي مرزها تبليغ مي
 .  آيد شمار مي

 

 فرهنگ. 1
شود و كشـور هنـد در موقعيـت     ترين منبع قدرت نرم قلمداد مي فرهنگ به عنوان بااهميت

اين ابزار براي گسترش قدرت نرم خـود بهـره    ازممتاز و ويژه فرهنگي و تاريخي قرار دارد كه 
الملل، فرهنگ و ديپلماسي فرهنگـي، نمونـه    بين پردازان روابط برد. به باور بسياري از نظريه مي

دهـد تـا در طـرف     بارز و اعالي اعمال قدرت نرم است كه به كشورها اين امكان و توان را مي
ها، آنان را ترغيب به همكاري  مقابل نفوذ كنند و از طريق عناصري چون فرهنگ، ارزش و ايده

 .)137:1384با منافع خود كنند (خاني، 
هـا و فرهنـگ مسـلط غربـي در جهـان       اخيراً به عنوان آلترناتيوي براي ارزشفرهنگ هند، 

كند. هند با برخـورداري از تمـدن و    تدريج حوزه نفوذ آن افزايش پيدا مي شود كه به قلمداد مي
هـاي   جـوار خـود بـا تمـدن     عالوه بر روابط حسنه با كشورهاي هـم  ،فرهنگ تاريخي در جهان

ير تمدن ايران، رم و آسياي جنوب شرقي نيز ارتباط داشته اسـت.  تاريخي دورافتاده از خود، نظ
اين منبع عظيم و سرشار فرهنگي و تمدني چند هزار ساله، جذب هـزاران توريسـت، تجـار و    

 آورده است. بازرگانان را براي اين كشور به ارمغان
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هـاي هنـدي هسـتند.     كشورهاي زيـادي، هنـوز داراي آثـار زيـادي از فرهنـگ و سـنت      

5Fشگاه انگروواتپرست

حضور  ،در كامبوج، پرستشگاه بودايسم در تايلند و ميانمار و همچنين 1

6Fچندين گويش سانسكريتي

7Fدر زبان بهاشا 2

در اندونزي كه تأثير و نفوذ غالب فرهنگ هندي  3

هند به عنوان سرزميني كه بودا در  .)Purushotman, 2010دهد ( را در اين كشورها نشان مي

ها در سراسر جهان قلمداد  به عنوان پرستشگاه و مكان مذهبي براي بودائيست ،آن ظهور كرد

ز طريق راهبان و قديسان بـودايي در  اشود. آيين بودا از هند به چين گسترش پيدا كرد و  مي

هـاي بوديسـم در كـل آسـيا شـد       ساز تأثير گسترده انديشه كه زمينه يافتسراسر آسيا ترويج 

)(Ramachandran, 2007. 

 دهد پاسفيك ادامه مي -منطقه آسياشور هند، سياست گسترش نفوذ قدرت نرم خود را در ك

8Fهاي آن را امروزه در ايجاد دانشگاه مشهور ناالنـدا  كه يكي از تجلي

بـا مشـاركت كشـورهايي     4

چون چين، ژاپن، كره جنوبي و سنگاپور شـاهديم. ايـن ابتكـار از سـوي هنـد، يـك نمونـه از        

 .)Purushotman, 2010باشد ( كارگزاري قدرت نرم مي كشور با 5گرايي  هم

ميليون نفر مسـلمان در   138عالوه بر گسترش بودايسم در سراسر جهان، امروزه نزديك به 

هـاي فرهنگـي و    كنند و وعاظ اسالمي در هند عقيده دارند كه گسـترش ارزش  هند زندگي مي

ـ   الهـام  ،مذهبي اسـالم در سـنگاپور و مـالزي    گ اسـالمي از سـوي هنـد اسـت     گرفتـه از فرهن

)(Ahmed, 2010: 285. تـرين   عنـوان يكـي از مهـم    ها در سرتاسـر جهـان بـه    پراكندگي هندي

9Fها هندي در سراسـر جهـان   رود. ميليون هاي قدرت نرم اين كشور به شمار مي سرمايه

از قبيـل   5

 اداوتوبـاكو ترينادكشورهايي مثل فيجي، گويان، مالزي، موريتس، سورينام، آفريقـاي جنـوبي و   

پراكنده هستند. كشورهايي نظير موريتس، گويان و فيجي داراي جامعه بسيار بزرگي از هندوها 

هستند كه اين عامل در روابط ميان كشورهاي مذكور با هند، از موضع برتر هند در اين روابـط  

 حكايت دارد. 
_____________________________________________________________ 

1. Angor Vat 
2. Sanskrit 
3. Bahasha 
4. Nalanda 

 ).MEA, 2002شود ( كشور دنيا تخمين زده مي 70ميليون نفر در  20. اين جمعيت تقريبا  5
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 ها به درصد سهم جمعيت هندي كشور
 35/60 موريتس

 04/39 تريناداداوتوباكو
 01/51 گويان

 35 سورينام
 34/41 فيجي

 3 آفريقاي جنوبي
 2/7 مالزي

 )Bhat, 2010: 16منبع: (
 

عنوان كارگران معمولي بـه كشـورهاي ديگـر     هاي مهاجر در قرن نوزدهم، به اگرچه هندي
هـاي مهـاجر در    تـرين گـروه   ديـده  ولـي امـروزه، باسـوادترين و آمـوزش     ،كردنـد  مهاجرت مي

نفوذ و آمريكايي،  -امروزه جامعه هندو .روند نظير اياالت متحده آمريكا به شمار مي ييكشورها
هاي فرهنگ مسلط هنـد،   ترين جنبه ترين و بااهميت در آمريكا دارد. يكي از موفققدرت زيادي 

ها نفـر در سراسـر جهـان داشـته      هاي آموزش يوگاست كه تأثير زياد و شگرفي بر ميليون دوره
بـه ويـژه در    ،عنوان پديده جهاني به سرعت به بخشي از جريان اصلي فرهنگـي  است. يوگا به

جات مخصوص آن در سراسـر   غرب تبديل شده است. غذاهاي هندي همراه با چاشني و ادويه
به ويژه در غرب طرفداران زيادي پيدا كرده است. در ايـاالت متحـده آمريكـا و كانـادا،      ،جهان

 ي از شهرت زيادي برخوردارند. هاي بزرگ هند غذاها و رستوران
10Fها در غرب پراكندگي هندي

تـر ايـن جامعـه در كشـورهاي      و نفوذ آنان، سبب نقش فعال 1
هـا در انگلسـتان در قالـب     امـروزه خانـه كـارگري هنـدي     ،براي مثال .پذيرنده آنها شده است

نگ و ل سـ هاي صـنعتي نظيـر آهـن و فـوالد، زغـا      كارفرما، تعداد زيادي از افراد را در شركت
 .)Tharoor, 2007( سازي استخدام كرده است كشتي

_____________________________________________________________ 
) 6/2) و كانادا (6/1درصد)، اياالت متحده آمريكا ( 1/2ها در جمعيت كشورهايي چون انگلستان ( . سهم هندي 1

 ).Baht, 2010: 16( باشد مي
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 شوند كـه روز  هاي هندي به عنوان اجزاي ديگري از فرهنگ هند قلمداد مي موسيقي و فيلم
تواند مرزها را به يكديگر متصل كند و  كنند. قدرت موسيقي و فيلم مي به روز گسترش پيدا مي

المللي مشهوريت  هاي هندي در بازارهاي بزرگ بين فيلمشود. موسيقي و  باعث نزديكي مردمان 
 ،و محبوبيت زيادي دارنـد؛ بـه ويـژه در آسـيا، اروپـا، آفريقـا و آسـياي غربـي. عـالوه بـر آن          

هاي هندي و بـاليوود شـهرت زيـادي دارنـد      دركشورهايي نظير روسيه، سنگال و سوريه، فيلم
 .است) سازي پس از هاليوود ترين صنعت فيلم (باليوود مهم

فـيلم، سـينماي    1274 با توليد جمعاً 2010بزرگترين سينماي جهان از نظر توليد در سال
هاي هندي محبوبيت زيادي در كشورهاي آسياي جنوبي مثـل بـنگالدش،    فيلم .باشد هند مي

نپال، پاكستان، افغانستان و سريالنكا كه در مجاورت هند قرار دارند و داراي فرهنگ مشترك 
ها طرفداران زيادي در اروپا، آفريقا و خاورميانه دارد  اين فيلم ،ند، دارند. همچنينبا هند هست

 .)39:1391(عالمي، 
هـاي   موسيقي هندي تسلط و نفوذ زيادي در كشورهاي آسياي جنوبي دارد و گسترش فيلم

 همچـون زكشـورها  ابعضـي   .هندي باعث تسلط فرهنگ هندي بر ايـن كشـورها شـده اسـت    
هـايي كـه بـا     هاي تلويزيوني هندي و فيلم لوگيري از اين تسلط فرهنگي، كانالپاكستان براي ج

 .اند كردهشود را در اين كشور ممنوع  همكاري باليوود ساخته مي
11Fهاي هندي در مركز مادام توسـو  هاي متعدد مومي از چندين بازيگر مشهور فيلم وجود تنديس

1 
قدرت نرم هنـد در آن سـوي    نشانگر افزايشواهد تأثير سينما و فرهنگ هند و در لندن، يكي از ش

حاكي از پتانسيل  ،هاي هندي جايزه اسكار توسط فيلم تصاحب .)Purushotman, 2010( مرزهاست
شـود. هرسـاله    هاي هندي و بازيگران هندي است، كـه سـبب تقويـت قـدرت نـرم هنـد مـي        فيلم

 هشـوند كـه همـ    المللي و مفتخر به كتاب سـال مـي   دگان برتر بيننويسندگان هندي به عنوان نويسن
هـاي   هـاي فـيلم   هـاي هنـدي روي پـرده سـينماي جشـنواره      بالند. زماني كه فيلم ها به آن مي هندي

12Fالمللي مثل كاننز بين

13Fها مفتخر به كسب جايزه نوبل و مگ ساسي رود و وقتي هندي مي 2

شوند،  مي 3
 ).Purushotman, 2010(باشد  م از طريق ابزار فرهنگي ميهند در حال شكوفاكردن قدرت نر

_____________________________________________________________ 
1. Madame Tussaud 
2. Cannes 
3. Magsasay 
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14Fفوسـيز  هاي هنـدي نظيـر ايـن    موفقيت شركت

15Fرو و شـركت فنـاوري ويـپ    1

در بخـش   2
16Fتكنولوژي و فناوري اطالعات

هاي چندمليتي وابسته به هند مثل  موفقيت شركت ،و همچنين 3
17Fگروه تاتا

18Fآنس و گروه رلي 4

تصوير جديدي از هند را بـه   ،كه در جهان شناخته شده هستند 5
يكـي از بهتـرين مراكـز عـالي علـوم مهندسـي و        ،دهد. امـروزه  يافته مي عنوان كشور توسعه

19Fسسه مديريت و فناوري هنـد ، مؤبراي مثال ،باشد تكنولوژي و فناوري اطالعات در هند مي

6 
جهـان  ترين مراكز آموزشي، تحقيق و توسعه در علـوم مهندسـي و فنـاوري در     يكي از عالي
 .)EIRC, 2008:15-28شود ( محسوب مي

تساهل مذهبي در هند زياد است و كمتر در ايـن كشـور شـاهد درگيـري و منازعـات مـذهبي       
ان بـه عنـوان   هاي هند دو موعظه وجود دارد؛ نخستين موعظه اين است كـه جهـ   هستيم. در افسانه

ايـن   .در جهان پراكنده شودشود و پند ديگر اين است كه اجازه بده صلح  خانواده من محسوب مي
 طلبي هنديان اشاره دارد. مذاهب متفاوتي چون هندويسم، اسالم، سيكيسم، صلح بهدو افسانه هندي 

20Fر هند وجود دارددزرتشت  جينيسم، بوديسم، مسيحيت، يهوديت و

 .)102:1390پور،  (درويش 7
طـور   اننـد بـه  تو سرزمين هند، يكي از شواهدي است كه مذاهب مختلف در يك سرزمين مـي 

ايـن مفهـوم متفـاوت از    . آميز با يكديگر تعامل داشته و رابطـه داشـته باشـند    هماهنگ و مسالمت
كنـد و مـذهب را عامـل     فرهنگ سكوالريسم غرب است كه جدايي دين و سياسـت را بيـان مـي   

 سكوالريسم هندي به معناي قبول تمام مذاهب است. در مقابل،د انگار منازعه و تفرقه مي
عنـوان ابـزاري بـراي     هاي اندوختـه خـود بـه    هاي باتجربه و خبره هندي از تجربه ديپلمات

هاي هنـدي نقـش    ديپلمات .كنند مي استفادهالملل  گسترش قدرت نرم اين كشور در روابط بين
ــين 1960 -70هــاي مهمــي در طــول دهــه ــد و در مــذاكرات و  در فضــاي ب ــا كردن الملــل ايف

اي  العـاده  هوايي در جهـان نقـش فـوق   و هاي تغييرات آب ير كنفرانسالمللي نظ هاي بين كنفرانس

_____________________________________________________________ 
1. Infosys 
2. Wipro 
3. Information Technologies 
4. Tata group 
5. Reliance 
6. Indian Institute of Technology 

باشـد   ) مـي 9/1) و سيكيسـم ( 3/2)، مسـيحي ( 4/13)، اسـالم ( 5/80. مذاهب عمـده هنـد شـامل؛ هندويسـم (    7
)www.CIA.gov(. 
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ها و فرهنـگ   ديده و آشنا با ارزش هاي هندي داراي مدارج عالي، آموزش داشتند. اكثر ديپلمات
هـا و پارلمـان هنـد     ها در رسانه بومي خود هستند و اغلب اين تيپ از سياستمداران و ديپلمات

خود را در بطن سياسـت و   ،شود توده محروم ين مسئله باعث ميا .كار بوده و هستند مشغول به
 .)Malone, 2011:36تعامل با سياستمداران تلقي كنند ( در

هـاي   نقش روزافزون رسانه ،چنينشدن در كشورهاي جهان سوم و هم شد جهانير به روند رو
بـه جهانيـان   گونه، تاريخي و متمـدن خـود را    گروهي سبب شده هند بيش از پيش فرهنگ تساهل

 الملل دست يابد. ترين ابزارهاي افزايش قدرت نرم در سياست بين عرضه كند و به يكي از مهم
 

 سياست خارجي  . 2
 كنـد  سياست خارجي هـر كشـور پايـه و چـارچوب روابـط ميـان كشـورها را تعيـين مـي         

)Bending, 1996:1(.  كشورها سـازگار  ديگر تواند براي  الملل مي كشور در روابط بينهر رفتار
 درالمللي، سعي دارد تصوير ناسـازگار از خـود را    يا ناسازگار باشد. هر بازيگري در فضاي بين

اش بـا   ديد ديگر بازيگران و جهانيان، تقليل دهد و به افزايش سازگاري رفتار سياست خـارجي 
شـورها  كند كـه سياسـت خـارجي ك    الملل بپردازد. جوزف ناي در اين مورد بيان مي محيط بين

كشورها و ديگر در صورتي كه اين رفتار توسط  ؛تواند باعث افزايش قدرت نرم كشور شود مي
 .)Nye, 2004:11مشروع و داراي اقتدار اخالقي درك و مالحظه شود ( ؛مردمان

وظيفـه اساسـي    3تـوان   مـي  ،در زمينه سياست خارجي و چگونگي رابطه آن با قدرت نرم
 صور شد؛براي دستگاه سياست خارجي مت

 المللي ارتقاي ميزان مشروعيت نظام سياسي از ديد افكارعمومي بين .1

 المللي كسب پرستيژ بين .2

 .)1387مديريت افكارعمومي (خراساني،  .3
وزيـري   از زمان نخست .هاي اخالقي بنا شده است امروزه سياست خارجي هند بر پايه ارزش

هـا و هنجارهـاي اخالقـي پايـه و اسـاس رفتـار سياسـت         جواهر لعل نهرو در اين كشور، ارزش
  وزيـر و معمـار اصـلي سياسـت     نخسـت ، نخسـتين  لعل نهـرو  دهد. جواهر خارجي را تشكيل مي
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 .)51:1390شـود (سـميعي،    قهرمان پيروز ميدان نبرد با استعمار تلقي مي ،خارجي هند و همچنين
 عبارتند از:سه مشخصه اصلي سياست خارجي هند در دوره حاكميت نهرو 

 ويژه عمليات حفظ صلح سازمان ملل متحد به ،المللي ايفاي نقش مهم و فعال در نهادهاي بين .1

 رهبري جنبش عدم تعهد .2

 .)Ganguly & Pardesi, 2009: 6مشاركت مهم و فعال در فرايند استعمارزدايي ( .3
هند و رهبري آن توسط گاندي به عنوان كشوري كـه   بخش در جنبش آزاديميراث استقالل و 

يكي از ابزارهاي مهـم در سياسـت خـارجي بـراي      ،آميز به استقالل خود رسيد به صورت مسالمت
شود و اين قدرت نرم باعث استحكام سياست خارجي هنـد از آن   افزايش قدرت نرم هند تلقي مي

آميـز اعتقـاد    هاي بدون خشـونت  دي كه در تاريخ هند، به اقدامزمان شده است. گاندي به عنوان فر
-6هـاي   شود و تجربيات سياسي او در مواجهه با مشكالت داخلي هند در سال داشت، شناخته مي

 .)195-6: 1389گري بريتانيا، گواه اين مدعاست (شارپ،  مبارزه با اشغال ،و همچنين 1925
بخـش مردمـي    هاي آزادي كنگره ملي هند از جنبش سعالوه بر آن، قبل از استقالل هند، رئي

د و كـر  حمايت مـي  ،كه تحت استعمار و استثمار كشورهاي غربي در آسيا و آفريقا قرار داشتند
هند  .)Dixit, 2003: 31( اين حمايت مادي و سياسي حتي پس از استقالل هند نيز ادامه داشت

 المللي دنبال نمود. مبارزه جدي با آپارتايد و تبعيض نژادي را در عرصه بين ،همچنين
شدن به هر يك از دو بلوك غرب و شرق امتناع كرد  كشور هند در طول جنگ سرد، از ملحق

، با فرستادن يـك گـروه پزشـكي در قالـب قطعنامـه      1950در بحران كره در سال  ،و عالوه بر آن
يافتـه   توسـعه  ر كشورهاي جهان سوم و كمتـر يش جايگاه و نقش خود دسازمان ملل متحد، به افزا

21Fطـرف بازگشـت ملـي    اين مسئله باعث شد هند نقش كاريزماتيك در كمسيون بي .اقدام نمود

در  1
 -نامـه صـلح هنـدي    پس از جنگ كره ايفا كند و به عنوان ميانجي در ايجـاد موافقـت   1953سال 

 .)Dixit, 2003: 46( چيني پس از شكست فرانسه در ويتنام شناخته شود
زيادي براي آشتي و ميانجي ميان دو طـرف    گران، هند از توانايي و قابليت به عقيده اكثر تحليل

از منابع قدرت اقتصـادي   ،اين اعتبار و قابليت ديپلماتيك .لملل برخوردار استا درگير در روابط بين
 .)Dixit, 2003: 47( بلكه از قدرت نرم اين كشور حكايت دارد ،شود و نظامي اين كشور ناشي نمي

_____________________________________________________________ 
1. Neutral Nations Repatriation Commission 
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از ديد كشورهاي جهان سـومي، جـواهر لعـل نهـرو، بـه عنـوان فرمانـده و رهبـر          ،امروزه
22Fيافته كه رهبري جنبش عـدم تعهـد   كشورهاي تازه استقالل

هـا برعهـده داشـت،     را درآن سـال  1
ساز سياست مستقلي از دو بلوك در دوره  شود. نهرو با ايده جنبش عدم تعهد، زمينه شناخته مي

 المللي شد. زور در فضاي بيناز از اين منظر، مانع استفاده  و جنگ سرد شد
23Fمنازعه چين و هند

رود كـه   سياست خارجي هنـد بـه شـمار مـي    عنوان نقطه عطفي در  به 2
عنـوان بخشـي از    بـه  ،ايـن چـرخش   .آليستي دوره حاكميت نهرو بـود  چرخشي از رويكرد ايده

گذاران خارجي هند كه به قدرت نرم هند و رهبري اين كشور توسط كشورهاي  ادراك سياست
 اشاره داشت. ،جهان سوم در اين جنگ پي برده بودند

و ائـتالف   1965 -71هـاي   هند، جنگ ميان هند و پاكستان در سـال جدا از منازعه چين و 
، استفاده از دو عنصر و تلفيق قـدرت نـرم و سـخت را در    1961احزاب در داخل هند در سال 

اگرچه در اين جنگ استفاده از عنصر قدرت سخت هند  .رويكرد سياست خارجي هند قرار داد
شد. پس از  بيش از پيش عليه پاكستان استفاده ميولي از قدرت نرم نيز  ،در اولويت قرار داشت

قـرار  ) 1966-75شخصيت مقتدري در رأس حكومت هند بـه نـام اينـديرا گانـدي (     ،آن دوره
گرايـي تمايـل    گرايـي و واقـع   در سياست خارجي بيشتر بـه عمـل   ،خالف پدرش كه برگرفت 

ادي، سياسي و امنيتي اين داشت و بر اين عقيده بود كه سياست خارجي هند بايد با منافع اقتص
كشور گره بخورد و اهداف ملي اين كشور بايد فقط از طريق افزايش قدرت سخت در فضـاي  

 .)Dixit, 2003: 88الملل، محقق شود ( خوديار نظام بين
گونه و امضاي پيمان  كاري استراتژيك ن دوره شاهد همآگرايانه، از  در پي اين سياست واقع

دفاعي اين كشور با شوروي هستيم كه به منظور باالبردن قابليت دفـاعي ايـن    -ساله امنيتي 20
وزيـري   صورت گرفت و حتـي هنـد در دوره اول نخسـت    1971كشور عليه پاكستان در سال 

24Fاينديرا گاندي

مبـادرت نمـود (كـواليي،     1974مـه سـال     ، به اولين آزمايش اتمي خود در مـاه 3

_____________________________________________________________ 
1. Non-Aligned Movement 

، 1960-70هـاي   رخ داد و در دهه 1962اندازي چين به منطقه تبت بين اين دو كشور در  . اولين منازعه به دليل دست2
 ).www.dr-shafie.irبيش از پيش ادامه پيدا كرد (

3. Indira Gandhi 
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ي مداخله بشردوستانه در بنگالدش، عليه پاكستان دست به با ادعا 70هند در دهه  .)255:1391
 .يابدتدريج كاهش  عيار زد و اين عامل سبب شد قدرت نرم هند به جنگ تمام

شـاهد   ،وزيري هند را برعهده داشـت  اي كه اينديرا گاندي پست نخست اگرچه در دوره
كـه شـامل    بـوديم الملـل   تبديل سياست خارجي هند به مفهوم كالسـيك آن در روابـط بـين   

يـابي روزافـزون بـه     رويكرد رئاليستي موازنه قدرت و تسلط بر مناطق اسـتراتژيك و دسـت  
25Fامـا در دوره حاكميـت مـورارجي دسـاي     شـد  ميالمللي  قدرت سخت در فضاي بين

1 )79-
)، شاهد چندين ابتكار جديد در سياست خارجي هند هستيم كه به بهبود روابـط ايـن   1977

در جهـان بـه    كا و پاكستان كمك شاياني نمود و تصوير بهتري از هند راآمري ،كشور با چين
 .)Malone, 2011:36نمايش گذاشت (

26Fدر دو دوره بعد، راجيو گاندي

از چـين در   ،)1984-89فرزند و جانشين اينديرا گاندي (2
مالقات كرد و با اين عمل نشان داد دولت هند بـه بهبـود روابـط بـا همسـايگان       1988سال 
اما استقرار نيروي حافظ صـلح هنـد در سـريالنكا از ديـد جهانيـان بـه عنـوان         ،است متعهد

شد و اين رفتار متناقض در سياسـت خـارجي    مداخله در امور داخلي كشور ديگر قلمداد مي
الملـل شـناخته شـده و از ايـن      اي از تجاوز به كشور ديگر در روابط بين به عنوان جنبه ،هند

به هژمـون متجـاوز بـراي همسـايگان بـدل شـده بـود         1970-80 هند در اين دوران ،لحاظ
)Purushotman, 2010(. 

ويـژه پـس از آزادسـازي تجـاري و پيوسـتن هنـد بـه رونـد          پس از دوره جنگ سرد، بـه 
شدن، شاهد تغيير عمده در رويكرد سياست خارجي اين كشـور هسـتيم كـه بـه بهبـود       جهاني

كرد. در هند پس از جنگ سرد، شاهد حذف برخـي  روابط هند با ساير كشورهاي جهان كمك 
هاي ايدئولوژيكي كه غرب را به عنوان نماد استعمار و استثمار جهان سـوم تلقـي    محدوديت از

رابطـه خـوبي بـا     ،ن زمان به بعد به واسطه مسائل اقتصـادي و امنيتـي  آهند از  .هستيم ،كرد مي
گونه، بـا دو كشـور    ابط حسنه و استراتژيكرو ،آمريكا را تجربه كرد؛ در حالي كه تا پيش از آن

 .)Oommen, 2010:73چين و شوروي داشت (

_____________________________________________________________ 
1. Morarji Desai 
2. Rajiv Gandhi 
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، هند تالش كرد نقش بـرادر بزرگتـر را در ميـان كشـورهاي آسـياي      1990پس از دهه 
گري و حل و فصل منازعات ميان همسايگان (با احتياط  جنوبي به عهده بگيرد و با ميانجي
المللـي خـود    گر دخالت ننمايد) به افـزايش وجهـه بـين   از اين كه در امور داخلي كشور دي

 1990اي هند پـس از   سياست منطقه«كند كه  مبادرت نمود. در اين مورد، واگنر استدالل مي
 .)Wagner, 2005:9( »با مشخصه تأكيد بيشتر بر استراتژي قدرت نرم اسـتوار بـوده اسـت   

27Fهاي عيني اين رويكرد در دكترين گوجرال يكي از مثال

كنـد   كـه تأكيـد مـي    شود ديده مي، 1
جـوار، نـه در راسـتاي مداخلـه و      وظيفه هند در مقابل همسايگان و كشورهاي ضعيف هـم 

عنوان مسئوليت برادرانه و حقوق بشـري تلقـي خواهـد شـد      ، بلكه بهآنهادخالت در امور 
)Banerjee, 1998: 109(. 

تـي در سياسـت داخلـي از جملـه     به بعد، بـا تغييرا  1991پايه اين دكترين، هند از دوره  بر
رو گشت كه در راستاي تغيير رويكردها و خط مشـي بـه سـمت     ههاي اقتصادي روب آزادسازي

رغم داشتن  بهكه  1970-80هاي  گرفت. هند با الهام از دهه يابي به قدرت نرم صورت مي دست
پيـروزي  اش كه همـان   منابع نظامي و قدرت سخت و با استراتژي قدرت سخت به اهداف ملي

  .عليه پاكستان در مسئله كشمير بود، نرسيده بود 1971نظامي در جنگ 
تغيير خط مشي در رويكرد سياست خارجي اين كشور از قدرت سخت به  دورهاين دوره، 

هاي استراتژي اعمال قدرت سخت توسط هند در قبال  محدوديت .)Wagner, 2005:9ود (بنرم 
 ساز بحران دوجانبه ميان دو كشور شد.  زمينه ،1990مسئله كشمير عليه پاكستان در دهه 

سـاز   شـدن و آزادسـازي اقتصـادي در كشـورها، زمينـه      در مجموع، روند روزافزون جهاني
شـود و هنـد هـم بـا پيـروي از ايـن رونـد بـر امـواج           وابستگي بيشتر كشورها به يكديگر مـي 

يت و افزايش قدرت نرم هند بـر  تقو ،شدن سوار شده تا از اين قافله عقب نماند. امروزه جهاني
اي بـراي   هاي اقتصادي بيشتر از طريق ابتكـاراتي نظيـر سـازمان همكـاري منطقـه      كاري پايه هم

28Fجنوب آسيا

اين كشور پيشـنهاد اقـدامات سـازنده بـراي ايجـاد و       ،همچنين .گيرد صورت مي 2
29Fاعتماد متقابل

ايـن   .Askari, 2011:19)(را ارائه كرده اسـت  با ديگر كشورها از جمله پاكستان  3

_____________________________________________________________ 
1. Gujral doctrine 
2. South Asia Association for Regional Cooperation 
3. Confidence Building Measures 
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هـاي اقتصـادي و امنيتـي چـون      كشور پس از دوره جنگ سرد در مـدت كوتـاهي در سـازمان   
30Fآن آسه

31Fهـاي  شـانگ  هاي كاري هم  ، سازمان1

32Fاي آسـيايي  (عضـويت نظـارتي)، مجمـع منطقـه     2

3 ،
33Fآسيا نشست سران شرق

34Fاروپا -و مجمع نشست آسيا 4

 .)257:1391عضو شد (كواليي،  5
همچنان به يكي از اصول اساسي سياست خارجي هنـد   ،بر افزايش قدرت نرمتأكيد جدي 

35Fجاناتا كار آمدن حزب بهاراتيا بدل شده است. با روي

پس از حزب 1998-2004هاي  در سال 6
36Fكنگره

هاي يكجانبه، با تأكيد بر افزايش قدرت نظامي را اعمال نمود  ، اين حزب توقف سياست7
ايــن دو عامــل محكوميــت جهــاني عليــه  .كــاهش داداي را  نمــود و بيشــتر آزمايشــات هســته

 ساز افزايش قدرت نرم هند شد. داد كه خود زمينه كاهشاي هند  هسته هاي آزمايش
، باعث تقويت ارتباطات مردمي ميان هند و پاكستان شد و 2004ابتكارات حزب كنگره از سال 

نزد مردم پاكستان شد كه اين طرح اعتمادسازي متقابل هند سبب افزايش وجهه كشور و دولت هند 
عالقه زيادي به بهبود  ،عوامل،  افزايش قدرت نرم هند در پاكستان را به همراه داشت. هند همچنين

 روابط با همسايگان و حل و فصل منازعات مرزي با چين و بنگالدش، از خود نشان داد.
37Fجنگ كارگيل

ت نـرم در روابـط   قـدر  عاملباعث اهميت  1999ميان هند و پاكستان در سال  8
الملل شد. هند در اين جنگ حمايت اكثر كشورها را همراه داشت و پاكستان از ديد جهانيان، در  بين

هـاي   محـدوديت  ،شد. ايـن جنـگ همچنـين    اين جنگ به عنوان مقصر و آغازگر جنگ قلمداد مي
رت به استفاده توانستند عليه يكديگر مباد قدرت سخت را نشان داد؛ زيرا هيچ يك از دو كشور نمي

 اي هراس داشتند. عيار هسته جنگ تمام بروزاي نمايند؛ چون هر دو از  از سالح هسته
هاي حفظ صلح در سازمان ملل، قدرت نرم اين كشور را بيش  مشاركت پيوسته هند در عمليات

 عمليـات حفـظ صـلح و امنيـت     35هزار پرسنل نظـامي در   55هند با بيش از  .از پيش افزايش داد
 .)317:1389زاده،  الملل تحت پرچم سازمان ملل در سراسر جهان شركت كرده است (موسي بين

_____________________________________________________________ 
1. ASEAN 
2. Shanghai Cooperation Organization 
3. Asian Regional Forum 
4. East Asia Summit 
5. Asia – Europe Meeting Forum 
6. Bharatiya Janata Party 
7. National Democratic Alliance 
8. Kargil 
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خيز نظير جامو و كشمير بر  ارتش هند همواره سعي دارد با اعمال قدرت نرم در مناطق منازعه
هـاي سـازندگي    مردمي تسلط يابد تا از ايجاد منازعات تعصـبي جلـوگيري كنـد. عمليـات      اذهان

38F(سدباوانا

هـا در   هند باعث ايجاد زيرسـاخت  ها توسط ارتش در جامو و كشمير و ديگر عمليات) 1
هاي دارويي براي مردمان اين منـاطق،   براي اسكان پناهندگان و كمك  هايي اين مناطق، ايجاد كمپ

 .)Purushotman, 2010باشد ( خيز مي از جمله مساعي اين كشور در نقاط منازعه
نـي موفقيـت هنـد بـراي اسـتفاده از قـدرت نـرم در رابطـه بـا          هاي عي يكي از بهترين مثال

هـايي   افغانستان و بعد از سقوط طالبان، بازسازي افغانستان از طريق كمك به ايجاد زيرسـاخت 
هند اعـالم كـرد در دوره    .آموزان افغان بود نظير ايجاد سد، جاده و فرستادن معلمان براي دانش

جهت بازسازي افغانستان كمك خواهد كـرد، كـه ايـن    ميليون دالر  750حدود  2002-9زماني 
از آن  .نمـود  كننده به افغانسـتان مـي   هند را تبديل به پنجمين كشور عمده كمك ،ميزان پرداخت

هاي هندي بـه تفـريح و گـذران اوقـات فراغـت اغلـب        ها و فيلم زمان به بعد تلويزيون، كانال
 .)136: 1391ها در شهر و روستاها تبديل شده است (شفيعي،  افغان

ميليون دالر به ايـن كشـور كمـك كـرد و      20پس از سقوط صدام در عراق،  ،هند همچنين
ها در عـراق كمـك    گذاري در ايجاد زيرساخت راي سرمايهميليون دالر ديگر ب 10 ،عالوه بر آن

 .)Pradhan, 2011: 53( بالعوض نمود
هـايي   هاي ديگر براي تقويت قدرت نرم و وجهه اين كشور در نظر جهانيان، واكنش از جمله مثال

در مومبـايي صـورت    2006تامبر سـپ  26در قبال حمالت تروريستي در هند سوي دولت  كه ازاست 
پرسـتي در ميـان عمـوم مـردم هنـد و تبليغـات        رغم تعصب و روحيه وطنبه بدين معني كه  گرفت؛
دادن فضاي داخلي هند، دولت ارتش و يگان هوايي را بسيج ننمود و فقـط بـر    ها در آشفته نشان رسانه
حتـي  ، ايـن كشـور  دولـت   .هاي تروريستي تمركز كرد و تنها بازمانده تروريستي را دستگير نمود مكان

اين عمل را  .)Malone, 2011: 37( ب وكيل در دادگاه را در نظر گرفتاي اين فرد حق قانوني انتخابر
گنـاه، بـراي مـدت     بايد با اتفاقات و حوادث ناگوار در زندان گوانتاناموي آمريكا مقايسه نمود؛ افراد بي

در كشـوري كـه   ايـن عمـل    .در اين زندان، مجازات و شكنجه شدند ،بدون محاكمه و زماني طوالني
 .بودبرانگيز  سفأدارد، ت ترين دموكراسي جهان را ادعاي قديمي

_____________________________________________________________ 
1. Sadhbhavana 
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جهـان   گر تصوير مثبت از اين كشور در رشد سريع اقتصادي هند، پس از جنگ سرد، نشان
كشـورها در اقتصـاد   ديگـر  ترين كشورها و الگوي  باشد. امروزه هند، به عنوان يكي از موفق مي

هاي گذشته هند بـا نـرخ    شود. در سال درصد در سال شناخته مي 7جهان با ميانگين نرخ رشد 
درصدي و برخورداري از بيشترين جمعيت كارگران مـاهر انگليسـي زبـان در ميـان      7-8رشد 

39Fكشورهاي بريك

شـود؛ بـه    ، به عنوان موتور اقتصادي قوي و صادركننده خدمات شـناخته مـي  1
ر در كنار چـين، مقـام برتـري را از ديگـر     ، اين كشو2050شود تا سال بيني مي اي كه پيش گونه

 .)267:1391هاي بزرگ بربايد (كواليي،  قدرت
شود، كه دستاورد  هاي خارجي تلقي مي گذاري عنوان بهترين مقصد براي سرمايه هند، امروزه به

ميليـارد دالر   6باشـد.   اين عامل گسترش و رشد اقتصـادي و بـه تبـع قـدرت اقتصـادي هنـد مـي       
رسـيد.   2006يـارد دالر در سـال   ميل 11، دو برابـر شـد و بـه    2005 ارجي در سالخ گذاري سرمايه

 5هند در شـمار   2012تا پايان سال  ،گذاري خارجي شود با توجه به اين ميزان سرمايه بيني مي پيش
 .)250: 1391گذاري مستقيم خارجي باشد (كواليي،  كننده سرمايه كشور اول جذب

40Fتعهـد  و جنبش عـدم  22و گروه  77المللي چون گروه بينهند با عضويت در نهادهاي 

بـه   ،2
شود. هند همچنـين، هفـت    المللي شناخته مي هاي بين عنوان كشوري پيشرفته و متعهد به قانون

41Fدوره

ايـن كشـور    ،به عنوان عضو غير دائم شوراي امنيت، انتخاب شده اسـت. عـالوه بـر آن    3
اين تقاضا همچنـان از سـوي دولـت     باشد و خواستار كسب كرسي دائمي در شوراي امنيت مي

42Fشود هند تكرار مي

 .)1389زاده،  (موسي 4
 

 هاي سياسي   ارزش. 3
يكي از  ،شود و اين عامل (دموكراسي) هند به عنوان بزرگترين دموكراسي جهان شناخته مي

 كه بـه عنـوان ابـزاري بـراي    آيد  به شمار ميهاي ارزشمند هند براي الگوپذيري ديگران  سرمايه
 شـود. ايـن كشـور بـر     برداري مي مشكالت داخلي در اين كشور از آن بهره ها و مقابله با چالش

_____________________________________________________________ 
1.Brazil, Russia, India , China (BRIC) 
2. Non-Aligned Movement 

 .)318:1389زاده،  باشد (موسي مي 2011-12و1991-1984،2-5، 1977-8، 1972-1967،3-8، 1950-1هاي  . در سال3
يافـت   2005در سـال   4توان در طرح گـروه   تالش هند براي عضويت دائم در شوراي امنيت را ميترين  . مهم 4
 .)314:1389، زاده موسي(
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هـاي   كشورهاي در حال توسعه، هميشه با سنت دموكراسي عجين بوده و از رژيمديگر خالف 
هند به عنوان كشوري درحال توسـعه ثابـت كـرده اسـت      .استنظامي و اقتدارگرا به دور بوده 

 ،سـواد پابرجـا بمانـد و بـه غيـر از كشـورهاي غربـي        تواند با فقر و جامعـه بـي   دموكراسي مي
 توانند الگويي خاص براي دموكراسي باشند. كشورهاي ديگر هم مي

مشـاركت همـه   عادالنه بوده و دموكراسي در هند  و پس از استقالل داراي انتخابات آزاد ،هند
زنـان   ،در اين نظـام  ،همچنين .پذيرد ميهاي مختلف در اجتماع و جامعه هندي را  ها و گروه طبقه

دموكراسـي بـراي كشـورهاي منطقـه     مشوق هند به عنوان  .مشاركتي فعال در زمينه سياست دارند
زمينه  ،اديتعهد و الزام هند به دموكراسي و آز .شود محسوب ميآسياي جنوبي نظير بوتان و نپال 

 است.  را فراهم آورده قدرت اخالقي و افزايش قدرت نرم اين كشور 
گر اجازه تبليغ عقايد متفاوت در اين كشـور   آزادي مطبوعات و عقيده در جامعه هند، نشان

اي وجود دارد كه از هرگونـه زمينـه و بسـتر     يافته است. در هند، جامعه مدني پيشرفته و توسعه
 پردازد. هاي اجتماعي مي كند و به حل بيماري اقتداگرايي جلوگيري ميبراي ايجاد 
محيطـي دارد. ايـن    كاهش فقر و حل مسائل زيسـت  ايدولت هند تالش زيادي برامروزه، 

شـود؛ امـا در مـورد     كشور داراي قوه قضاييه مستقل و قوي در مسائل عموم مردم محسوب مي
 گيرد.  مردم هند طرف دولت را مياين دادگاه، از ديد  ،مسائل مختص به دولت

 

 هاي قدرت نرم هند  چالشج. 
هاي داخلـي يـا    سياست .تواند قدرت نرم را تقويت يا تضعيف كند راهبرد هر حكومتي مي

 ،يـا مزدورانـه باشـد    هنظران توجه به آراء ديگران و يا پيرو روش تنگ خارجي كه متكبرانه و بي
گرچـه ابتكـارات و    .)56:1389مـؤثر باشـد (نـاي،    كشـور  هـر  تواند در كاهش قدرت نرم  مي
43Fهايي نظير عمليات سدباوانا ايده

باعث افزايش قدرت نرم هند شد، اما ابتكارات ديگـري مثـل    1
44Fايده سالواجوديوم

45Fدر ايالت چاتيسگر 2

اين ايده به واسطه  .باعث بيزاري مردم از حكومت شد 3
 ل اعمال شد. گراهاي راديكا تأكيد بر قدرت سخت در جنگ عليه چپ

_____________________________________________________________ 
1. Sadhbhavana 
2. Salwajudum 
3. Chattisgrah 
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كشور عليه دولـت هنـد صـورت     اي از هاي پراكنده ، جنگ داخلي را در بخشها مائوئيست
اي نمـود تـا    نمودن اغلب جوانان روستايي و قبيله ، دولت هند مبادرت به مسلحمقابلدر  .دادند
نيـت دولـت هنـد از     اين عامل باعث از دست رفتن وجهه و حسن .به مبارزه برخيزند آنهاعليه 

شـدن دولـت    توسل به ابزارهاي نظامي در سركوب مخالفين، موجـب مـتهم  ديد جهانيان شد و 
حتي خود فرد سالواجوديوم هم در داخل  المللي گشت؛ هند به نقض حقوق بشر در مجامع بين

 .)Purushotman, 2010هند، متهم به تجاوز، اخاذي و شكنجه افراد شده بود (
تأثير منفي بر وجهه اين كشور كه ادعـاي قـانون    ،قض حقوق بشر در هنددولت پليسي و ن

الملل دارد، در پي داشته است. اسـتفاده از شـكنجه بـراي گـرفتن      اساسي ليبرال را در نظام بين
اعتراف از متهمان كه امروزه در اكثر كشورها منسوخ شده، هنوز در هنـد ادامـه دارد كـه تـأثير     

ملـل عليـه شـكنجه را     سـازمان  1987ور دارد. هنـد بايـد معاهـده    منفي بر قدرت نرم اين كش
 باشد.  ثابت كند متعهد به حقوق مدني و شهروندي مي تصويب كند تا

 .اسـت  برانگيز تضاد ميان دو طبقه فقير و غني بوده هند در طول تاريخ داراي معضل چالش
 گذارد.  به نمايش مي رانيافته  كشور توسعهو تصويري از تر شده  امروزه اين شكاف وسيع

 ،اي حمل و نقل ريلـي و جـاده   و بار معابر عمومي در هند، تأخير در پروازها وضعيت اسف
 تأثير منفي بر قدرت نرم هند دارد. 

46Fدر شاخص توسعه انساني

اي  اين كشـور رتبـه   ،سازمان ملل 2011اساس گزارش سال  بر ،1
بنـدي، تصـوير هنـد بـه مثابـه كشـوري        اسـاس ايـن رتبـه    بـر  كسب نكرده است. 134بهتر از 

بـا   .Human Development Report 2011)(شـود   سـواد نشـان داده مـي    بي و پرجمعيت، فقير
هاي محدودي صورت گرفتـه   وجود اصالحات اقتصادي در هند، اين اصالحات فقط در بخش

شـده  ميان دو طبقـه فقيـر و غنـي    شديد ساز شكاف  هاي تجاري و اقتصادي زمينه و آزادسازي
نقطـه از كشـور هنـد     170ها در  هاي مرتبط با مائوئيست اين مسئله باعث گسترش گروه است.

فقر فزاينـده در آينـده باعـث     ،در حقيقت .زنند شده كه عليه دولت دست به قيام و شورش مي
 .)Ganguly, 2003: 1درصدي هند خواهد شد ( 7شدن رشد اقتصادي  زايل

درصد  80درصد جمعيت هند، كمتر از يك دالر در روز درآمد دارند و حدود  34بيش از هنوز 
ميليون نفر در اين كشور، زير خط  300كنند و بيش از  از مردم با كمتر از دو دالر در روز زندگي مي

_____________________________________________________________ 
1. Human Development Index 
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فساد به عنوان يكي ديگر از عواملي كه از فقر و بدبختي مردم  .)149:1389فقر قرار دارند (ناظميان، 
اي  رتبـه  ،2012اين كشور در شاخص ميزان فساد در سال  .شود، در هند رواج زيادي دارد ناشي مي

 .)Corruption) Perceptions Index 2012 دست نياورده استه كشور ب 180از  94بهتر از 
د هستند در حالي كه دولـت هنـد مـدعي پيشـرفت در     سوا تعداد زيادي از مردمان هند بي 

47Fهـاي فنـاوري   هايي نظيـر مؤسسـه   نهادهاي آموزش و تحصيلي در بخش

48Fو مـديريتي  1

 ،اسـت  2
 نديشد.ااي بي نتوانسته براي آموزش مقدماتي اكثر نوجوانان هندي چاره

هـا نفـر از    ميليـون  ،شـود  اي در هنـد محسـوب مـي    ها معضل پيچيـده  امروزه كار براي بچه
49Fاسـاس شـاخص تغذيـه جهـاني     جمعيت هند دچار سوءتغذيه هستند و بر

كـه توسـط نهـاد     3
50Fالمللي غذايي سياسي بينـ  تحقيقي

جهـان قـرار داد كـه     65ايـن كشـور در رتبـه     ،فراهم شده 4
 قـرار دارد  گر سوءتغذيه باال و پيامدهاي آن براي اين كشور است كـه در سـطح هشـدار    نشان

(Global Food Policy Report 2012). 
منازعات حل نشده هند با ساير همسايگانش، تأثيرات منفي زيادي را بـر قـدرت نـرم ايـن     

حل منطقي براي حل اين منازعـات نيـاز دارد تـا شايسـتگي      اهرگذارد. اين كشور به  كشور مي
 دست آورد.ه كسب كرسي دائمي شوراي امنيت را ب

51Fاقتدارگراي نظامي جانتاروابط حسنه هند با دولت 

يابي به منـافع   در ميانمار (برمه) براي دست 5
هايي است كه  دولت استراتژيك، يكي ديگر از انتقادات وارده به هند در زمينه حمايت اين كشور از

كنند و قدرت نرم اين كشور را به رغم ادعاي گسترش دموكراسي در منطقه  حقوق بشر را نقض مي
دخالت هند در نپال با ادعاي ايجاد صلح و ثبات در اين كشور كه بـه   ،بر آن دهد. عالوه كاهش مي

 و شـد  شـناخته مـي   2008-9هاي  عنوان حامي دولت اقتدارگراي اين كشور در مقابل مردم در سال
52Fبراي بقاي حكومت استبدادي كاران سينگ، تالش همچنين

هاي  در بحبوحه خيزش 2006در سال  6
نپال، اين نظر را اثبات كرد كه هند اولويت دموكراسي خواهي و جامعه مدني خواهي در  دموكراسي

يـابي بـه منـافع     بـراي دسـت   ،المللـي  را فقط در كشور خود پذيرفته و حاضر است در صحنه بـين 

_____________________________________________________________ 
1. Indian Institutes of Technology 
2. Indian Institutes of Management 
3. global-hunger-index 
4. International Food Policy Research Institute (IFPRI) 
5. Junta 
6. Karan Singh 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CFwQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.catiim.in%2F&ei=73fIUOC3BaeA4gT4qYDIDg&usg=AFQjCNE71CpDOKcmiecGs0brduV5oECrnw&bvm=bv.1355272958,d.bGE
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ifpri.org%2F&ei=KHnIUKC4JYOD4gTfjAE&usg=AFQjCNGCa5H5a9YpaMLwLSEQXdKuaV_0Sg&bvm=bv.1355272958,d.bGE
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هاي نپال و جلوگيري از رابطـه نزديـك نپـال و چـين      استراتژيك خود كه همانا تضعيف مائوئيست
 .)Purushotman, 2010ي را فدا كند (خواه است، اصول دموكراسي

ر كـه د است اي اين كشور  هسته هاي هاي جدي براي قدرت نرم هند، آزمايش از جمله چالش
53F. هند از معدود كشورهايي است كه عضويت در ان پي تـي انجام شد 1998و  1974هاي  سال

را  1
اي محسـوب   لش عمـده له خود براي اين كشور در روابط بـين الملـل چـا   أاين مس است. نپذيرفته

اي  كند كشورها بايد در زمينه تسليحات هسـته  المللي وانمود مي شود. اگرچه هند در سطح بين مي
 شود. اي شناخته مي هاي هسته ولي به عنوان دولت داراي سالح ،خلع سالح شوند

كشـورهاي در حـال توسـعه كـه هنـد را كشـوري        ، با ديدگاهاين معيارهاي متناقض و دوگانه
امـروزه   ،از نظر آنان .شناختند، تفاوت كلي دارد طرف و با حسن نيت بعد از استقالل مي بي ،مستقل

كاري قرار دارد، كه از اعتبار اين كشور از ديد كشورهاي در حال توسعه  هند در موضع ادعا و فريب
گرايانه پس از جنگ سرد،  ارجي هند به ديدگاه واقعكاسته است. تغيير موضع و رويكرد سياست خ

ها در  ناآرامي ،براي مثال .شدن هند براي تعدادي از كشورهاي دوست و قديمي شد ساز بيگانه زمينه
54Fجهان عرب و روابط گرم و حسنه هند با اسرائيل

هـاي   كـاري  كـه بـه فـروش تسـليحات و هـم       2
 شـده اسـت.  اعـراب   مسـلمانان و  در منظـر هنـد  باعث وجهه منفـي   ،شد اطالعاتي واقعي ختم مي

در ده سال  ،ها را دارد اين كشور كه نزديك به نيم قرن است ادعاي عدم تعهد به ابرقدرت ،همچنين
چنان توجه آمريكا را به خود جلب كنـد كـه بـه عنـوان شـريك اسـتراتژيك و        گذشته، توانسته آن

 .)11:1381عطار،  شود (شيخ مي گذار در بازارهاي اين كشور محسوب بزرگترين سرمايه
اي با آمريكا، شريك اسـتراتژيك آن كشـور و ابـزار     در حقيقت، هند با امضاي پيمان هسته

  .)134:1390شود (شفيعي،  يابي چين محسوب مي دست آمريكا براي مقابله با قدرت
ايـن   اعتبارروز از وجهه و حسن   به خارجي هند، روز اين رويكردهاي متناقض در سياست

با دشـواري بيشـتري   كاهد و دولت هند را در تقويت قدرت نرم اين كشور  كشور در جهان مي
. در واقع، قدرت نرم به اعتبار و قابل قبول بودن از ديد جهـاني وابسـته اسـت و    كند مواجه مي

نظر رسد، اين اعتبار ويـران    شعار به ها فريبكار و اطالعات دريافتي، صرفاً هنگامي كه حكومت
  .)37:1389 شده است (ياسوشي،

_____________________________________________________________ 
1. Nuclear Non- Proliferation Treaty 

در بحبوحه جنـگ هنـد و پاكسـتان شـكل گرفـت و ايـن كشـور روابـط          1971. روابط هند با اسرائيل از سال  2
 .)245:1387(مرادي، شروع كرد  1992ديپلماتيك رسمي خود را با اسرائيل از ژانويه 
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 باشـد. مسئله كشمير و شمال شرقي اين كشـور   ،ترين مانع در تقويت قدرت نرم هند شايد مهم
هاي عمده براي ايجاد دموكراسي سـازنده   نشده باقي مانده و يكي از چالش اين منازعه همچنان حل

انـد   هزار تن كشته شده 47بيش از مدت  در اين نزاع طوالني .استخيز  منازعه منطقهو فعال در اين 
سال، هند و پاكستان، چهار جنـگ را بـر سـر جـامو و      60براي بيش از  .)117:1390پور،  (درويش

55Fكشمير

جنگ بين دو كشور و در هر مـذاكره، هـر دو    جامو و كشمير هر دو صحنه .اند تجربه كرده 1
اند در جامه  كدام نتوانسته اما هيچ ،اند كشور خواستار قرارگرفتن آن در چارچوب مرزهاي خود بوده

 .)61:1389هاي خود، به طور كامل موفقيتي كسب كنند (مجتهدزاده،  عمل پوشاندن به خواسته
 

 گيري نتيجه
هاي سياسي و سياسـت   المللي، از فرهنگ، ارزش قدرت نرم هر كشور و بازيگر در فضاي بين

شود؛ مشروط بر اينكه اين سه مقوله، داراي مطلوبيت و جذابيت از ديد جهانيان  خارجي ناشي مي
فرهنگـي سـر آمـد     بـه ويـژه،  هزار ساله، كه از نظر تاريخي و  6باشد. كشور هند با سابقه تمدني 

يابي به قدرت نرم دارد و سياسـتمداران ايـن    اي براي دست كشورهاي جهان است؛ پتانسيل بالقوه
هاي  ها و ساير مقوله ها، موسيقي ه تبليغ اين فرهنگ و تاريخ با اشاعه و انتشار فيلمهمواره ب ،كشور

ها در سراسـر جهـان    توان پراكندگي هندي اند. همچنين، مي فرهنگي و تاريخي اين كشور پرداخته
 ترين راه انتقال اين فرهنگ به جهانيان قلمداد نمود.   را به عنوان اصلي

ترين دموكراسي جهان و يك نمونـه   كشور هند به عنوان بزرگ ي سياسي،ها در مورد ارزش
اين كشور بـه عنـوان يكـي از     ،شود. همچنين آل از نظر انتخابات آزاد و عادالنه شناخته مي ايده

شود. امـروزه هنـد بـا     توسعه قلمداد مي تعهد از ديد كشورهاي در حال سردمداران جنبش عدم
ادي، به چهارمين اقتصاد رو به رشد جهـاني و دومـين   هاي داخلي موفق در زمينه اقتص سياست

هندوستان از  ،اقتصاد در حال رشد از نظر سرعت رشد اقتصادي تبديل شده است. عالوه بر آن
در  ،كرده نظر توليد صنعتي در رتبه يازدهم جهان و از نظر برخورداري از نيروي انساني تحصيل

  .)249-50: 1391(كواليي،  رديف سومين كشور جهان قرار دارد
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توسـعه   هند به عنوان قطب علمي و دانشگاهي در كشورهاي در حال ،هاي گذشته در سال
شود و هر ساله تعداد زيادي از دانشجويان كشورهاي ديگر براي تحصيل، جذب اين  قلمداد مي
شوند. از نظر سياست خارجي، هند پس از جنگ سرد، همـواره سـعي كـرده روابـط      كشور مي

 اسـت قـاره   تنها كشوري در منطقه شبه هندا همسايگان و ديگر كشورها داشته باشد. اي ب حسنه
بنـابراين،   .اي اسـت  هاي منطقه كه با همه كشورهاي منطقه مرز مشترك دارد و كانون همه كنش

جويانه براي اين كشور، يكي از منابع اصلي قدرت نرم اين كشور بـه   خارجي مصالحه سياست
اي نقشي فعال دارد و به عنوان  المللي و منطقه هاي بين ، هند در سازمانآيد. همچنين حساب مي

 شود.  يكي از كانديداهاي كسب كرسي دائمي شوراي امنيت در آينده تلقي مي
هـاي زيـادي بـراي     رو براي هند، اين كشور با چالش هاي پيش فرصت غمبه ردر عين حال و 

56Fكند. فقرگسترده نرم ميتر دست و پنجه  يابي به قدرت نرم فزون دست

گيـر و   و سوء تغذيه دامـن  1
 بار بهداشتي در هند، اين كشور را از ديد جهانيان بـه كشـوري پرجمعيـت و جهـان     وضعيت اسف

 ،هاي اجتماعي و هزاران منافع متضاد طلبي، خشونت فساد، تجزيه ،سومي تبديل كرده است. همچنين
 .)94:1388نيا،  ك، مختل كرده است (فرزينهند را به عنوان نظام سياسي دموكراتي پيشرفت

اي، همـواره از عضـويت در ان    اين كشور با رويكردهاي متناقض در قبال تسليحات هسته 
تـرين   پي تي سر باز زده و فقط به شعار خلع سالح جهاني بسنده نموده است. شـايد از عمـده  

در مسئله جامو و كشـمير   پايان اين كشور منازعات بي ،ها در زمينه سياست خارجي هند چالش
گنـاه محسـوب    در طول تاريخ، اين منطقه به عنوان قربانگـاه تعـداد زيـادي از افـراد بـي      .باشد

المللي تقليـل   و پيامد آن در فضاي بينشده ثباتي سياسي  موجب بي ،شود و از لحاظ داخلي مي
ريزان و  وزه، برنامهامر .)Adhikari, 2010:84( بوده استو تزلزل جايگاه قدرت نرم اين كشور 

 ،المللـي  جايگـاه مناسـب در عرصـه بـين     به سويگزاران اين كشور براي خيزبرداشتن  سياست
آمده براي كشورشان، در خصـوص حـل و    هاي فراهم از اين ندارند كه در كنار فرصت يگريز

بـه   ،موجـود هاي  نديشند تا بتوانند با تكيه بر پتانسيلاهاي پيش رو، تدابير الزم را بي رفع چالش
 به اهداف استراتژيك خود دست يابند. ،ويژه در حوزه قدرت نرم
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