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  چکیده

ـ  یردولتیغ گرانیاز باز یکیبه عنوان  اسپوراهاید ،ریاخ يها در سال مطـرح   یالمللـ  نیب

انـد. نقـش و    کـرده  فایدولتها ا یالملل و روابط خارج نیدر عرصه ب یمهم يها شده و نقش

از  ياریاست که امروزه در بسـ  تیحائز اهم يالملل به حد نیآنها در عرصه روابط ب گاهیجا

 يهـا  از آنهـا در حـوزه   شود یو تالش م ستهیکشورها به آنها به عنوان ابزار قدرت نرم نگر

بسته به نـوع   اسپوراهایشود. د يبردار و انتقال دانش بهره يفناور ،ياقتصاد ،یاسیمختلف س

 نیو از ا گذارنددو اثر ب هر یاسیس يکنند بر روندها یتالش م أو مبد زبانیرابطه با کشور م

چگونـه   راهااسـپو ید"که  نستی. سئوال مقاله حاضر اابندیبه اهداف مورد نظر دست  قیطر

ـ پاسخ بـه ا  يبرا "گذارند؟ یکشورها اثر م یبر روابط خارج  ياسـپورا یپرسـش نقـش د   نی

مـورد   کـا یمربر روابط دوجانبه هند و آ ياثرگذار يمورد استفاده آنها برا يها وهیو ش يهند

 میمستق يها از روش اسپوراید«مقاله حاضر عبارتست از  هیفرض مطالعه قرار خواهد گرفت.

  ».کند یکشورها استفاده م یبر روابط خارج ياثرگذار يبرا يو اقتصاد یاسیس میرمستقیو غ
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  مقدمه

رقیب برخوردار از حاکمیت  گران بی ها به عنوان کنش ، دولتشدن تا پیش از آغاز روند جهانی

دهندگان بـه سیاسـت جهـانی بودنـد کـه در       الملل و شکل تنها بازیگران عرصه بین ،انحصاري

با پیدایش  موقعیتکردند. این  کشورها می دیگرچارچوب منافع خود اقدام به برقراري رابطه با 

بازیگران غیردولتی به بازیگرانی مهم و ران جدید غیردولتی دچار چالش شد و به تدریج بازیگ

درك تحـوالت و   کـه اي  بـه گونـه  الملل تبدیل شـدند،   ار در عرصه روابط بینمتغیرهایی اثرگذ

  پذیر نیست. المللی بدون در نظر گرفتن تأثیر این نیروها امکان دیپلماسی بین

انـداز قـرن جدیـد را     گیر است که چشم میزان موفقیت و نفوذ این بازیگران به قدري چشم

هاي زیادي است تحت نظارت  هایی که مدت در حوزه. این بازیگران براي نفوذ داده استتغییر 

انـد. آنهـا بـا     و از مرزهاي ملـی عبـور کـرده    ریزي برنامه ،و کنترل اقتدارهاي دولتی بوده است

کنند و بـا نفـوذ در    اي فعال در میان مرزها عمل می گرفتن مرزهاي سیاسی به مثابه شبکه نادیده

کننـد در عرصـه سیاسـت     کـومتی تـالش مـی   ح هاي بـین  ها و سازمان هاي حکومت بروکراسی

درگیر شوند. این بازیگران فراملـی بـه طـور     ،ها بود الملل که قبالً منحصراً در اختیار دولت بین

  . (Çakmak 2007: 11)کنند  زمان در داخل و خارج مرزها عمل می هم

کردن  البیکارها و  مداران، معترضان و تنظیم دستور ، سیاستدادن مقاماتآنها با هدف قرار

تـر   المللی که بـه اهـداف آنهـا نزدیـک     هاي بین ند به سیاستتوان میها  براي تغییر ادراك دولت

  .(Hagel and Peretz, 2005: 470)دست یابند  ،است

گیـري   الملـل و تصـمیم   که تأثیر قابل توجهی بر سیاست بـین  غیردولتی از میان بازیگران فراملی

هـاي   ، شـرکت 1هـا)  حکـومتی (ان جـی او   هـاي غیـر   بـه سـازمان   تـوان  مـی ها دارند  خارجی دولت

 ،4هاي مذهبی و بشردوستانه و جوامع فراملـی  سازمان ،3مذهبی، جوامع معرفتی هاي گروه،2چندملیتی

   (Ataman, 2003: 44).  اشاره کردو دیاسپوراها قاچاقچیان مواد مخدر  ،تروریست هاي گروه

                                                                                                              
1. Non-Govenmental Organizations (NGOs) 
2. Multinational Corporations (MNCs) 
3. Epistemic Communities 
4. Transnational Communities 
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نقـش بـازیگران    اگرچهدهد  مروري بر آثار موجود در خصوص بازیگران فراملی نشان می

اها بـه عنـوان   نقش دیاسپور گران قرار داشته، پردازان و تحلیل فراملی همواره مورد توجه نظریه

ثیرگـذاري آن بـر   أادبیات موجود به زبان فارسی به خصـوص بـه لحـاظ ت    بازیگران فراملی در

له به ویژه از ایـن  أتوجهی قرار گرفته است. این مس وابط دوجانبه مورد بیسیاست خارجی و ر

به عنوان ابزار قدرت نرم رو اهمیت دارد که امروزه در بسیاري از کشورهاي جهان به دیاسپورا 

هاي مختلف سیاسـی، اقتصـادي، فنـاوري، و انتقـال      از آنها در حوزه شود و تالش می نگریسته

هـاي   مهمتـرین روش  بـه مقاله حاضـر   ،با توجه به اهمیت این موضوع برداري شود. دانش بهره

با توجه به گوناگونی انـواع و   ،د. با این حالپرداز میاثرگذاري دیاسپوراها بر سیاست خارجی 

در مقاله  ،أ و مقصدهاي دیاسپوراها و انواع روابط موجود بین دیاسپورا و کشورهاي مبد ویژگی

و  أبه عنوان دیاسپورایی که هم با کشور مبـد  –ي هندي در آمریکا تمرکز بر دیاسپورا حاضر با

ي دیاسـپورا «سئوال مقالـه حاضـر اینسـت کـه      ،آمیزي دارد هم با کشور مقصد روابط مسالمت

فرضـیه  » ؟کنـد  هایی براي اثرگذاري بر کشور میزبان استفاده می از چه روش  ،هندي در آمریکا

تقویـت هویـت جمعـی،    از طریـق   ي هنـدي دیاسپورا« د بررسی در این مقاله عبارتست ازمور

و جلـب توجـه و حمایـت     در روندهاي سیاسی کشـور میزبـان  ي مستقیم و غیرمستقیم درگیر

  »بر سیاست خارجی آمریکا اثر گذاشته است.گیرندگان در آمریکا  و تصمیم أکشور مبد

الملـل و   در سیاسـت بـین   نقـش آن و تعریف مفهوم دیاسپورا  پس از ،براي بررسی فرضیه

هندي در آمریکـا و دسـتاوردهاي   هاي مورد استفاده دیاسپوراي  ، مهمترین روشروابط دوجانبه

   مریکا را ذکر خواهیم کرد.آدر عرصه روابط هند و  آن

  

  و سیاست خارجیدیاسپورا الف. 

به معناي سرتاسـر و   diaاي یونانی و مرکب از دو کلمه  شناسی، دیاسپورا واژه از نظر ریشه

spiro کردن است به معناي پراکندن و منتشر(Chaturvedi, 2005: 144) به لحاظ مفهومی این .

 ،تا اواسط قرن بیستم .که طی زمان دچار تحول مفهومی شده استمند  اي است زمینه کلمه واژه

نـدگی قـوم   مفهوم دیاسپورا تنها یک مصداق انحصاري داشت و آن نیز بر اسـاس داسـتان پراک  

هایی متعدد و گاه متناقض  قبل از میالد بود که در قالب داستان 586یهود پس از تبعید در سال 
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هـا   شد. اگرچه دیاسپورا در این دوره در سنت مسیحی نیز براي اشاره به تجربه ارمنی بازگو می

بـه دلیـل    بـود کـه   گاه این مفهـوم تاریخچـه قـوم یهـود     تنها تکیه ،شد در ارمنستان استفاده می

ها هـم   ها و یونانی با موارد تاریخی مشابه، براي آوارگی اقوامی چون ارمنی هاي مشترك ویژگی

  . (Anand, 2003: 213) کاربرد پیدا کرد

هاي مشترك که اطالق مفهوم دیاسپورا را براي اقوام دیگر نیز ممکـن   برخی از این ویژگی

عبارت بودند از اجبار به عنوان عامل کلیدي مهـاجرت خـارجی مـردم بـا هویـت       ،ساخت می

شان، آوارگی و تبعید، برخورداري از خاطره جمعی سرزمین اصلی،  مشخص از سرزمین اصلی

تالش براي بازگشت به سرزمین اصلی و حفظ فرهنگ از طریق مراقبـت از مرزهـاي مشـترك    

  .(Brubaker, 2005: 3)جمعی و حفظ ارتباط و یکپارچگی 

اي مطالعاتی دانشمندان این مفهوم را به فراتـر از چـارچوب اصـلی    ه تالش، 1970از دهه 

به طوري که از این دهه به بعـد در چـارچوب مطالعـات دانشـگاهی علـوم       ،خود گسترش داد

اي عـام و   پیدا کرد و بـه واژه  ها رواج انسانی، دیاسپورا براي اشاره به طیف وسیعی از موقعیت

بـه رغـم    در عـین حـال،  کاربرد براي اشاره به همه اقوام پراکنده در سطح جهان تبدیل شد. پر

 ،جایی این مفهوم به فراتر از تجربه تاریخی قوم یهود صورت گرفـت  ههایی که براي جاب تالش

همچنان پیوند خود را با نقطه شروع و خاستگاهش حفظ  -حداقل در حوزه ذهنی –این مفهوم

  (Anand, 2003: 214).کرده است 

المعـارف علـوم     در دایـره  1960متأثر از این تحوالت، واژه دیاسپورا کـه تـا اواخـر دهـه     

ویـرایش   بـراي اولـین بـار در    ،رفت ا در معناي تاریخی آن به کار میی اجتماعی وجود نداشت

وضعیتی که مـردم در خـارج از   « در معناي فرهنگ لغت خالصه انگلیسی آکسفورد 1993سال 

 ،و بدین ترتیب (Sheffer, 2003: 9-10) به کار رفت ،»کنند شان زندگی می سرزمین اصلی سنتی

اي مصطلح و متداول تبدیل شد  به بعد در میان دانشمندان علوم اجتماعی به واژه 1980از دهه 

دیاسپوراها  ،در حال حاضر بندي علمی آن صورت گرفت. هاي زیادي در جهت مفهوم تالشو 

هایی هستند که بـر اسـاس سـه رکـن سـرزمین اصـلی (خاسـتگاه         کلی مظهر هویتدر مفهوم 

ها تعریف  و روابط سیاسی، اقتصادي و فکري با این عرصه رزمینی دیاسپورا)، سرزمین میزبانس

گروهـی از مـردم کـه بـه خـارج از      «آنها را چنین تعریف کرد:  توان میشوند و در مجموع  می



 31ـــــــــــــــــــــــــ تبار آمریکاییان هندي يدیاسپورا و روابط دوجانبه؛ مطالعه مورد

اعم از این که سرزمین مادري واقعـی اسـت یـا     -شان مذهبیمرزهاي سرزمین مادري قومی و 

و نـه   –اند و براي مـدتی مـداوم   مهاجرت کرده -نمادین، مستقل است یا تحت کنترل خارجی

در آنجا حضور دارند، با یکدیگر ارتباط دارند به لحاظ هویتی خود را بـه عنـوان    -الزاماً دائمی

کنند و در امـور مربـوط بـه سـرزمین مـادري       بخشی از جامعه ملی سرزمین مادري تعریف می

   »شوند. درگیر می

شود که به طـور کلـی دیاسـپوراها در     این پرسش مطرح می شدن مفهوم دیاسپورا با روشن

تـا مـدتی قبـل تصـور     توان گفت  می ،کنند؟ در پاسخ الملل چه نقشی ایفا می عرصه روابط بین

اما تجربه معاصر چنـدین گـروه    ،درت هستندشد دیاسپوراها جوامع قومی پراکنده و فاقد ق می

دیاسپوراها بازیگران مهمی در عرصه تعـامالت جهـانی هسـتند کـه بـه       دهد میدیاسپورا نشان 

عنوان بخشی از بازیگران فراملی فرایندهاي سیاسی و رویدادها را به نحو قابل تـوجهی تحـت   

اقتصاد و تولیـد   ،تر که تا حد گسترده. آنها همچنین از این قابلیت برخورداند دهند میتأثیر قرار 

 .(Cheran, 2003: 7)ثروت را تحت تأثیر قرار دهند 

بـازیگران   ،هاي فعالیت سیاسی در بین مرزهـا هسـتند   دیاسپوراها که قادر به ساخت شبکه

تـأثیر هـر دو     ند تحـت توان میاي در روابط دولت میزبان و دولت اصلی هستند و  کلیدي بالقوه

تأثیر قـرار    سیاست خارجی کشور میزبان و مبدأ خود را تحت ،سویهپیوند دودر  و قرار گیرند

به طور فعال و آگاهانـه در   هادیاسپوراهمه این مسأله به معناي آن نیست که  ،دهند. با این حال

 ،واقـع  رد (Weinar, 2008: 7). گذارنـد   روندهاي سیاسـی کشـور مبـدأ یـا مقصـد تـأثیر مـی       

بر مبناي میزان اثرگذاري بر امور به دو دسـته دیاسـپوراهاي فعـال و دیاسـپوراهاي      دیاسپوراها

ـ قابل تقسیم هستندمنفعل  واسـطه    ه. دیاسپوراهاي منفعل آن دسته از دیاسپوراها هستند که نه ب

شوند  الملل افزوده می واسطه رویدادهاي خاص به عرصه روابط بین  هعمل و اثرگذاریشان که ب

(Hagel and Peretz, 2005: 472)افتد که گروه دیاسـپوریک   . اغلب، این مسأله وقتی اتفاق می

شـود (بـراي مثـال کمـک بـه       در سرزمین میزبان نیازمند کمک کشور مبدأ یا جامعه جهانی می

هاي سوري براي اینکه مجاز به مهاجرت شوند)، یا زمانی که سرزمین مبدأ صرف نظـر   یهودي

هـایی   آوري اطالعات و اعمال سیاست وه دیاسپوریکش خواهان جمعتمایل گر از تمایل یا عدم

ها اغلب به منظور اعمال نفوذ بر امور داخلـی یـا خـارجی     در خصوص آنها باشد. این سیاست
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هـاي   گیـرد (مثـل سیاسـت    صـورت مـی   ،کشور میزبان که معموالً کشوري ضعیفی هم هسـت 

ته غیرروس از طریق دیاسـپوراي روسـی   یاف هاي تازه استقالل فدراسیون روسیه نسبت به دولت

در خارج نزدیک) و یا اینکه دیاسپورا بدون آنکه مستقیماً نقشـی در تحـوالت داخلـی کشـور     

گیرد (مثل حمله بـه جامعـه    تأثیر یک رویداد سیاسی قرار می تحت ،زادگاه یا میزبانش ایفا کند

 11و یا وضعیت دیاسپوراهاي غیرفعال در ایاالت متحده پس از  1994یهودي آرژانتین در سال 

   .(Hagel and Peretz, 2005: 470)  2001سپتامبر 

سیاسـت   هستند که توانایی و انگیـزه اثرگـذاري بـر    یدسته دوم دیاسپوراها بازیگران فعال 

خارجی کشور میزبان و مبدأ خود را دارند. دیاسپوراها مخصوصاً آنهایی که در جوامـع لیبـرال   

اغلب به منظور تأثیرگذاري بر سیاست خـارجی کشـور میزبـان در مقابـل      ،دموکراتیک هستند

در جوامـع   ،شـوند. در واقـع   نفـوذ سـازماندهی مـی    ذي هـاي  گروهکشور زادگاهشان به عنوان 

قومی دیاسپوریک به مثابه بخشی از جامعه مدنی تکثرگرا یا وزنه تعـادل   هاي گروه دموکراتیک

نـد بـه   توان میکه  (Adamson and Demetriou 2007, 489)  روند نخبگان سیاسی به شمار می

گـذاري و تـأمین وجـوه     از طریـق سـرمایه  (طور مستقیم سیاست کشور خاستگاه را از خـارج  

تحـت تـأثیر قـرار     )شان در خصوص سیاست و هویت ملی دگاههاي خاص یا انتشار دی جنبش

 .دهند و یا در کشور میزبان بر سیاست خارجی آن کشور نسبت به سرزمین اصلی اثر بگذارنـد 

دیاسپوراها همچنین به طور مستقیم از طریق نماینـدگی سیاسـی در کشـور     ،در برخی کشورها

نتـایجی چـون    ،کنند (براي مثال احزاب ارمنی یا تایوانی) و از ایـن طریـق   مبدأ اعمال نفوذ می

ر اصلی به عنوان کشور براي سرزمین اصلی یا شناسایی کشوافزایش حمایت سیاسی و نظامی 

   (Hagel and Peretz, 2005: 471).ندآور میمستقل را به دست 

دیاسپوراها ممکن است در وجه مثبت، منبع بسـیج نیـروي انسـانی، سـرمایه،      ،در هر حال

تحوالت در حوزه فناوري و ایجاد اشتغال به نفع کشور مبدأ و یا در وجه منفـی، منبـع تـأمین    

موطن خود باشند طلب در مقابل کشور  خرابکار یا جدایی هاي گروهنیرو و سرمایه و فکر براي 

(Adamson and Demetriou, 2007: 489). 

شوند. ممکن اسـت آنهـا در سـرزمین     دیاسپوراها با منافع گوناگونی برانگیخته می ،بنابراین

در سرزمین میزبان به وسیله منافع سـازمانی یـا جمعـی     واز طریق منافع مردم یا دولت  يمادر
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توانند به بازیگران مهـم سیاسـت خـارجی     ها میدیاسپورا ،اي) تحریک شوند. در هرحال (فرقه

مادامی که دیاسپوراها براي تأثیرگذاري بر سیاست داخلـی و   ،کشورها تبدیل شوند. در مجموع

جزو زیرمجموعه بازیگران فراملی  ،کنند خارجی کشور میزبان یا اصلی به طور مستقل عمل می

 کند میه گاه کشور میزبان یا اصلی از دیاسپورا در جهت منافع خود استفاد ،با این حال .هستند

سـتون  «خواهد در امور کشور میزبان مداخلـه کنـد و نقـش     گاه کشور اصلی از دیاسپورا میو 

د از ابزارهاي مختلـف  توان میکشور میزبان  ،را براي کشور اصلی ایفا کند. در عین حال »مپنج

اثرگذاري دیاسپورا بر سیاست خـاجی   ،گروه استفاده کند. در هر حال براي اعمال فشار به این

کشور میزبان یا اصلی بسته به جامعه دیاسـپوریک، کشـور میزبـان، و کشـور مبـدأ (سـرزمین       

  مادري) و نوع روابط این سه، داراي ابعاد مثبت و منفی و گاه نیز ترکیبی از این دو است.

به این پرسش خواهیم پرداخت که دیاسـپوراي هنـدي    با توجه به آنچه گفته شد در ادامه 

از کشوري دموکراتیک برخاسته، در کشوري دموکراتیـک مقـیم   به عنوان نوعی از دیاسپورا که 

هایی براي  از چه روش ،شده و روابط خوبی با هر دو کشور خاستگاه و محل اقامت خود دارد

  محل اقامت خود بهره گرفته است؟ اثرگذاري بر کشور

  

  تبار و روابط هند و آمریکا آمریکاییان هندي ب.

هـاي ریاسـت    در دوران جنـگ سـرد و پـس از آن تـا آخـرین سـال      روابط هند و آمریکا 

این روابـط   ،با این حال بود.روابطی سرد و پر فراز و نشیب  ،جمهوري بیل کلینتون در آمریکا

به سطح روابط  گیر بهبود و چشمبه طور و به ویژه از دوره جورج بوش  در اواخر دوره کلینتون

 ،شود در میان علل مختلفی که براي گسترش روابط هند و آمریکا ذکر می راهبردي ارتقا یافت.

هـاي   تبار یا دیاسپوراي هندي در آمریکا به عنوان یکی از علـت  نقش آمریکاییان هندي معموالً

 تبـاران  هنـدي سـت کـه   ا اینسئوال اصلی در این بخش  ،با توجه به این امر شود. مهم ذکر می

   اند؟ نقش ایفا کردهدر گسترش روابط هند و آمریکا  چگونهآمریکایی 

مهـم و  دیاسپوراها به عنوان یکی از بـازیگران غیردولتـی نقـش     ،همان طور که قبالً گفتیم

با این حال نوع و میزان  .کنند میدر تحوالت سیاست داخلی و خارجی کشورها ایفا  متنوعی را

هماننـد   دیاسپورا ،. به عبارت دیگرهاي آنها ارتباط دارد اي از ویژگی نها به مجموعهآاثرگذاري 
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منـدي اسـت. در    براي اثرگذاري نیازمند برخورداري از قدرت و تـوان  هر گروه اجتماعی دیگر

اي و جمعیتی  الی، رسانهقدرت مهاي مختلف  زمینهدر  ویژگی رارابطه با دیاسپوراي هندي این 

   را برخواهیم شمرد. آنهابرخی از مهمترین ه کرد که در ادامه شاهدآنها م

  

  هاي دیاسپوراي هندي در آمریکا ویژگی. 1

  هاي دیاسپوراي هندي در آمریکا عبارتند از: برخی از مهمترین ویژگی

در آمریکـا همـواره متغیـر     تباران هندياگرچه تعداد  :گستردهجمعیت برخورداري از  یک.   

 حـائز اهمیـت هسـتند.   تعداد و نرخ رشـد  آنها به لحاظ  دهد میها نشان  سرشماري ،بوده است

 582 بـه  ،(Alarcon, 2000: 7) نفر در اوایل قرن بیسـتم  1072از  در آمریکا تباران هنديتعداد 

و بـا   (Alarcon, 2000: 8) تغییـر یافـت   1970نفر در اوایل دهـه   21562 و 1950دهه نفر در 

ن در تبـارا  رونـد صـعودي رشـد جمعیـت هنـدي      1965تغییر قوانین مهاجرتی آمریکا در سال 

   .بالغ شد 1990در سال نفر  815447 به درصدي 6/110رشد  آغاز و با رشد آمریکا

نفر بالغ شد که در  1 ,678 ,765درصدي به  106 با نرخ رشد 1990-2000در دهه  ،پس از آن

 تبارها در آمریکا تبدیل شـدند  به سومین اقلیت بزرگ آسیایی تباران هندي ،نتیجه این نرخ رشد

)(Chacko, 2009: 4 . آمریکا در  تباران هنديبر اساس آخرین نتایج سرشماري آمریکا جمعیت

بر طبـق نتـایج ایـن سرشـماري      .نفر بود 2843391درصدي  37/69، با نرخ رشد 2010سال 

هـا و   تبـار پـس از چینـی    هـاي آسـیایی   ها در حال حاضر سومین گروه قومی آمریکـایی  هندي

  .(http://www.nriol.com, 2011)ها هستند  فلیپینی

آمریکـا   تبـاران  هنـدي اگرچـه بـرآورد دقیـق از میـزان ثـروت       :قدرت مالی گسـترده دو. 

بـا دیگـر اقـوام مهـاجر در      تباران هنديهاي ثروت  پذیر نیست، مقایسه برخی از شاخص امکان

گرفتـه   هاي صورت طبق سرشماري ،براي مثال. ستدهنده قدرت مالی گسترده آنها اننشآمریکا 

و  قومی از میانگین درآمد خانوار هاي گروهآمریکا نسبت به دیگر  تباران هندي ،در سه دهه اخیر

 هـا در سـال   در حالی که متوسط درآمد آسیایی چنانکه ؛اند درآمد سرانه بیشتري برخوردار بوده

در ایـن سـال    ،دالر بـود  324,59دالر و متوسط درآمد خانوار در سطح ملـی   324,50 ،1999
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و  (Reeves and Bennett, 2004: 15)دالر  68100تبار  متوسط درآمد خانوار آمریکائیان هندي

 444,37آمریکا به ترتیب بـه   تباران هنديدرآمد سرانه و میانگین درآمد خانوار  ،2010 در سال

ــود 711,90و  / http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages)بــــ

productviewxhtml? pid=AC S_10_1YR_S0201& prodType =table).  

از هر نه نفر هندي در آمریکـا یـک    ،مریل لینچگذاري  برآورد شرکت سرمایهطبق  ،عالوه بر این

میلیونر است. این در حالی است که میلیونرهـاي آمریکـا   ) درصد جمعیت این گروه قومی  10(نفر 

بر سرشماري سـال   بنا ،همچنین .Rajghatta, 2003)(دهند  یک درصد از کل جمعیت را تشکیل می

در حالی که براي کل جمعیـت آمریکـا    ،رصد بودد 8/9آمریکا  تباران هندينرخ فقر در میان  ،2000

نـرخ   (Reeves and Bennett, 2004: 15). درصد بود  6/12تبارها  درصد و براي دیگر آسیایی 4/12

در همـین سـال بـراي    در حـالی کـه    ،درصـد بـود   5/8، 2010تبارن براي سـال   هندي فقر در میان 

ــیایی ــادل   آســـ ــا معـــ ــاران آمریکـــ ــت    5/12تبـــ ــده اســـ ــزارش شـــ ــد گـــ درصـــ

(http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productviewxhtml?pid= ACS 
_10_1 YR_S0201&prodType=table)    

ـ تـرین گـروه قـومی     مسـلط  آنهـا را بـه  تبـاران   ثروتمندبودن هنـدي  ،همچنین سـیس  ه تأدر زمین

شـده   هاي تأسـیس  از کل شرکت به طوري که ،فناوري پیشرفته تبدیل کرده استهاي عرصه  شرکت

 ,Wadhwani, Saxenian).گذاران هنـدي اسـت   درصد متعلق به بنیان 26 در آمریکا توسط مهاجران

Rissing, & Gereffi, 2007: 3)   
 تبـاران  هنـدي  ،تبـاران  در مقایسه با دیگر آسیایی :ها ها و تخصص مهارت سطح باالي سه.

و تسلط به زبان انگلیسی برخوردارند  ، تحصیالت عالیاشتغال تري در زمینهنرخ باال آمریکا از

   .و تعداد قابل توجهی از آنها در مناصب شغلی تخصصی و عالی مدیریتی مشغول به کارند

و  اي حرفـه تبـارن آمریکـایی در مشـاغل     درصـد هنـدي   3/66، 2010در سـال   ،براي مثال

درصـد در   6در بخش فروش و نهادهاي دولتی،  9/18درصد در مشاغل خدماتی،  7مدیریتی، 

درصد در بخش کارگري مشغول به کار بودند. این در حالی  7/1بخش تولید و حمل و نقل و 

 اي حرفهآمریکایی در بخش مشاغل مدیریتی و  تبارهاي آسیاییدرصد  ،است که در همین سال

ــ 1/48 ــد و در بخـــــــ ــارگريدرصـــــــ ــود   2/3 ،ش کـــــــ ــد بـــــــ درصـــــــ

(http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices /jsf/pages/productview.xhtml 

?pid=ACS_ 10_1YR_ S0201& prodType = table).   
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هـاي   درصد شرکت 7حدود یک سوم مهندسان در این دره داراي تبار هندي و ضمن آنکه 

 Report of the High)هـدایت مـدیران هنـدي اسـت    تحـت   ،مربوط به حوزه فناوري پیشرفته

Level Committee on the Indian Diaspora: 417)  نهندي بـه عنـوا   5000بیش از همچنین 

هزار پزشـک   50و بیش از (Bhatia, 2001: 277) هاي آمریکا  اعضاي هیأت علمی در دانشگاه

  ر هستند.در آمریکا مشغول به کا (Embassy of India, 2010) تبار  هندي

تبـار   آسیایی هاي گروهدر کنار بسیاري از دیگر  تباران هندي ،اساس سرشماري بر ،همچنین

قومی ساکن آمریکا از باالترین میزان تحصیالت برخوردار  هاي گروهآمریکا در مقایسه با دیگر 

 4/49آمریکا در مقایسه با  تباران هنديدرصد از  8/70، 2010در سال  ند. بنا بر سرشماريهست

ــد از  ــاي آســـیاییدرصـ ــدرك   تبارهـ ــاالتر بودنـــد   کارشناســـیآمریکـــا داراي مـ و بـ

(http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/ pages/productview .xhtml? 

pid=ACS_ 10_1YR_ S0201& prodType = table).  

تباران به زبان انگلیسی در مقایسـه بـا دیگـر گروهـاي مهـاجر       هنديتسلط  ،در عین حال

کـا از توانـایی   آنها در مقایسه با دیگـر مهـاجران در بـدو ورود بـه آمری     شود میباعث آسیایی 

  .(Terrazas, 2008) ا برخوردار شوندشدن با جامعه آمریکبیشتري براي همگرا

از یـک سـو    ،در اختیـار داشـتن ابزارهـاي ارتبـاطی     ها: رسانه دسترسی گسترده بهچهار. 

د موجب تقویت رابطه گروه دیاسپورا با کشور مبدأ شـود و از سـوي دیگـر  بـا ایجـاد      توان می

را  اشـتراکات هـویتی آنهـا    ،ارتباط بین اعضاي درون گروه متعلق به یک گروه هـویتی خـاص  

قـومی   هـاي  گـروه تی مورد اسـتفاده  هوی هاي ریشهبه عنوان ابزاري براي بازیابی تقویت کند و 

ابزاري بـراي اثرگـذاري دیاسـپورا بـر      ها رسانه ،این . عالوه بر(Tirumala, 2009: 2) قرارگیرد

  گیرندگان کشور میزبان هستند. سیاستمداران و تصمیم

مطبوعـات چـاپی و دیجیتـال بـا     هندیان آمریکا داراي تعداد قابـل تـوجهی    ،در این میان 

تعداد و دامنه توزیع این مطبوعات با افـزایش   ،انتشار متفاوت هستند. در دهه گذشتههاي  دامنه

آمریکـا افـزایش یافتـه     تباران هنديگرایش به مطالعه اخبار و آشنایی با فرهنگ هندي در میان 

امریکـا میـزان دسترسـی     ،گرفتـه توسـط نیومـدیا    بـر تحقیـق صـورت    بنا ،عالوه بر ایناست. 

تبـار در آمریکـا    قومی آسـیایی  هاي گروههاي قومی از همه  سایت نترنت و وببه ای تباران هندي
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مختلـف   هـاي  شـبکه آنهـا همچنـین بـه     (Bendixen & Associates, 2009: 4).بیشتر اسـت   

هاي رادیوئی قـومی در  و همچنین شبکه هاي قومی، شبکهاي ماهوارههاي تلویزیونی، تلویزیون

   .(Daswani, 2010) دسترسی روزافزون دارندآمریکا 

را در میـان  هنـدي   هـاي  فـیلم تواند تأثیري مشابه  نمی ها این رسانهیک از   هیچ ،با این حال

وود بزرگترین تولیدکننـده فـیلم در جهـان (از نظـر تعـداد      ایفا کند. بالیجامعه دیاسپوریک هند 

جهـان موضـوع وحـدت در تنـوع و      هنـدي در سرتاسـر   هـاي  فـیلم تولیدي) است.  هاي فیلم

مشی زندگی هندي هسـتند   دهنده هویت و خط ترویج آنهادهند.  میي هندي را ترویج ها ارزش

وسـیله   و آن را گیرنـد  ها در داخل می تر از هندي هویت را جديهندیان در خارج این شاید و 

ن (حـداقل از  بـود  خود به هنـدي  داشتن آداب و رسوم هندي و حفظ تمایل مهمی براي گرامی

هنـدي در   هـاي  فیلممیزان استقبال از  .(Punathambekar, 2005: 153) دانند مینظر فرهنگی) 

میلیـاردي   2نصـف درآمـد    ،2006 میان هندیان مقیم خارج به قدري گسترده است که در سال

وود از بازارهاي خارجی در کشورهایی که داراي جمعیت گستره هنـدي هسـتند (در قالـب    بالی

مطـابق گـزارش پایگـاه     ،به دست آمد. در ایـن میـان   ،نمایش سینمایی و فروش دي وي دي)

 اند هندي بیشترین تجارت را نسبت به کشورهاي دیگر در آمریکا داشته هاي فیلم 1اینترنتی فیلم

.(Burns and Joseph, 2005: 5)   
 

  

  تبار در روابط هند و امریکا هنديآفرینی آمریکاییان  نقش. 2

دیاسپوراي هندي در آمریکا به سه طریق تالش کرده است در عرصـه سیاسـت داخلـی و    

هـاي قـومی بـراي تقویـت هویـت       ها وانجمـن  ایجاد سازمان )1خارجی آمریکا اثرگذار باشد: 

  در منازعه قدرت. ها گروه گریدکردن درگیر )3شدن در منازعه قدرت و درگیر )2جمعی 

ایـن  : به هویت جمعـی  یابی دستهاي قومی در راستاي  ها و انجمن سازمان. ایجاد یک

مهـاجران  ایجاد هویت جمعی در میان  اگرچه دیدگاه در میان اندیشمندان هندي وجود دارد که

مستلزم تشکیل و هویت جمعی  ها ارزشحفظ  ،استهندي مستلزم کاوش در خودآگاهی ملی 

                                                                                                              
1 .Internet Movie Database 
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آورند و هم آن  نهادها هم حس مشترك هویت را به وجود می ،در واقع ها و نهادهاست. سازمان

هاي جمعـی بـراي حفـظ هویـت      گیري نهادها و سازمان شکل ،کنند و از این رو را منعکس می

دیاسـپوراي   ،از این رو. (Roels, 2005: 13)جمعی گروه در جامعه مقصد امري ضروري است 

گرایی هندي و طرفـدار   طرفداران ملی فکريکه تا قبل از این بیشتر بر مبناي دو گرایش هندي 

گرایی سیاسـی   اي در جهت افزایش هم تالش گسترده ،هویت آسیاي جنوبی تقسیم شده بودند

هـاي   بر مبناي حس هویت ملی آغاز کردند و بر مبناي آن اقدام بـه تأسـیس نهادهـا و انجمـن    

به عنوان کشور اصـلی   هاي جامعه دیاسپورا و کشور هند مختلف بر محوریت مسائل و نگرانی

   (Mitra, 2009: 220).  نمودند

کـم   ،شـوند  ، سیاسی و مذهبی تقسیم میاي حرفهاین نهادها که اغلب به سه دسته نهادهاي 

هاي سیاسی آمریکا دست یافتند، تا آنجا که برخی از آنها  کم به جایگاه مهمی در عرصه فعالیت

اي از  شـبکه گسـترده   ،نهادهـا ایـن  عـالوه بـر   کننده مهمـی تبـدیل شـدند.     هاي البی به سازمان

در کنـار  وجـود دارنـد کـه     ماننـد آنهـا   و اي حرفـه آمـوختگی،   هاي دانشجویی و دانش انجمن

ران بـه  تبـا  ي سیاسـی، تشـویق هنـدي   اهـ  هاي اختصاصی خود از طریق ارائـه آمـوزش   فعالیت

در ایجـاد هویـت    ،تبـاران در آمریکـا   گیري مسائل خاص هندي مشارکت سیاسی گسترده و پی

  کنند. تباران تالش می واحد سیاسی در میان هندي

تبـاران آمریکـا بـه     اگرچه قدمت مبارزات سیاسی هندي :شدن در منازعه قدرتدرگیر. دو

. ایـن  (Singh, 2006) گـردد  در کنگره آمریکا برمی 1946هاجرت تالش براي تصویب قانون م

بـا افـزایش    ،در دوره معاصـر  انـد.  برخوردار شـده ها در دوره معاصر از اهمیت بیشتري  فعالیت

هاي مسـتقیم و غیرمسـتقیم   دیاسپوراي هندي در آمریکا شیوه ،تعداد مهاجران هندي در آمریکا

 هـاي  روشند. مهمتـرین  ا ههاي سیاسی را به شکل جدي دنبال کرد گیري اعمال نفوذ در تصمیم

هـاي   بـه روش  تـوان  میرا در این دوره آمریکا  تباران هنديکسب قدرت و نفوذ سیاسی توسط 

  :مستقیم، غیرمستقیم و فرانهادي تقسیم کرد

مستقیم درگیري دیاسـپورا در منازعـه قـدرت     هاي روشمهمترین : مستقیم هاي روش )1(

 . اگرچـه دادن مشارکت در انتخابات در قالب رأي سیاسی و هاي مقامعبارتند از بر عهده گرفتن 

ارائـه  تبارهـا   ده و گاه ذکر این آمار تحت عنوان کلـی آسـیاي جنـوبی   به دلیل وجود آمار پراکن
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پـذیر   تبار در انتخابات امکـان  هاي هندي اطالعات کامل در خصوص میزان مشارکت آمریکایی

در خصـوص مشـارکت    هـا  سنجیصورت گرفته از طریق نظرهاي  با این حال پژوهش .نیست

انتخابات در  تباران هندياگرچه میزان مشارکت که  دهد میآمریکا نشان  تبارهاي آسیاییسیاسی 

آنهـا نسـبت بـه    میـزان مشـارکت    کم استقومی آسیا در آمریکا  هاي گروهمقایسه با دیگر در 

شده از  بر اساس آمار ارائه .(Mishra, 2010: 100) قابل توجه است يأجمعیت واجد شرایط ر

درصد نرخ  73با  تباران هندي 1جنوبیپاسیفیک کالیفرنیاي  -سوي مرکز حقوقی آمریکایی آسیا

در مقام دوم  2008درصد) به لحاظ مشارکت سیاسی در انتخابات  82ها ( با  ي پس از ژاپنیأر

به دالیلی چند  ،با این حال (Asian Pacific American Legal Center, 2008: 11). قرار داشتند

تباران و پراکندگی جغرافیـایی آنهـا    ي در میان هنديأبودن تعداد واجدین شرایط ر از جمله کم

 شـوند دهنـده قـوي در جامعـه آمریکـا تبـدیل       یـک بلـوك رأي  اند به  ، آنها نتوانستهدر آمریکا

(Gottschlich, 2006: 20) .  

هاي  برخی سازمانهاي  ثیر فعالیتأتحت تاخیر  هاي سالدر در کنار مشارکت در انتخابات، 

موج  ،آسیایی در آمریکاي شمالی هاي هنديهندي آمریکایی و انجمن مثل اتحادیه  تباران هندي

 رفتن مناصـب سیاسـی  رقابـت بـراي بـر عهـده گـ     در عرصه  تباران هندياي از حضور  گسترده

به  یابی دستبراي  خواه جمهوريمشاهده شده است که تحت عنوان هر دو حزب دموکرات و 

انتخاباتی محلـی، ایـالتی و فـدرال     هاي مقامصرف نظر از  .سیاسی به مبارزه پرداختند هاي مقام

انـد. ایـن    اجرایـی منصـوب شـده    هاي مقامتباران نیز در سطح ملی براي برخی  برخی از هندي

  ساي جمهور آمریکا دارد. ؤله خود نشان از اهمیت و جایگاه این گروه قومی نزد رأمس

کشور میزبان و  کسب تابعیتبا توجه به مشکالت موجود براي : قیمتغیرمس هاي روش )2(

بسیاري از دیاسپوراها بـر   ،دیاسپورا براي ترك تابعیت کشور اصلیافراد عدم تمایل بسیاري از 

دادن  آمـوزش ) 1هـا   ترین ایـن روش  متداولاز کنند.  غیرمستقیم اعمال نفوذ تکیه می هاي روش

ره مسائل سیاسی مورد عالقه دیاسپورا یا کشور اصـلی از  اعضاي دیاسپورا و سیاستمداران دربا

 هاي هزینه مالی در مشارکت )2گر.  البی هاي گروههاي فرهنگی و  نفع، انجمن ذي هاي گروهطریق 

  .(Gottschlich, 2006: 19) است نهاديفرا هاي روش )3 ی وانتخابات
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، اینترنـت و دیگـر   اي حرفـه گـر   البـی  هـاي  گـروه اعضاي دیاسپورا از  ،گري در فرایند البی

امکانات ارتباطاتی براي آموزش سیاستمداران و عموم مردم و تأثیرگذاري بر مباحـث سیاسـی   

کنند از این طریق دستور کار سیاسی آن  کشور میزبان به طور گسترده استفاده کرده و تالش می

   .)Newland, 2010: 9( کشور را تعریف کنند

تـرین   هاي هندي بـه عنـوان یکـی از موفـق     هاي البی کنگره آمریکا شاهد تالش ،دهه گذشتهدر 

کننده به حدي اسـت   هاي البی گر در آمریکا بوده است. نقش و اهمیت این سازمان هاي البی سازمان

بـه قـدرت    یابی دستاست که توان  اي که برخی در آمریکا معتقدند البی هندي در آمریکا تنها البی

هـاي عمـومی و قـانونی     اي قوي از شـرکت  کننده بر شبکه هاي البی البی یهودي را دارد. این سازمان

  .(Kamdar, 2007) تباران ثروتمند قرار دارند مبتنی هستند که مورد حمایت جمعی از هندي

ه گـر هنـدي در آمریکـا در دهـ     البـی  هاي گروهدر رویکرد و فعالیت  یکی از مهمترین تحوالت

هـاي هنـدي بـه منظـور      البی ،روي آنها از البی یهودیان آمریکایی است. به عبارت دیگر دنباله ،اخیر

هـاي خـود قـرار     هاي البی یهودي آن را به عنوان الگـوي فعالیـت   کسب حمایت و استفاده از تجربه

به ویژه  ،یهوديهاي  با رهبران سازمان تباران هنديرهبران  ،در سطح ملی  (Chandio, 2011).اند داده

و بسـیار از  انـد   هاي مختلف گـرد هـم آمـده    کاري در زمینه طرح براي هم 2001سپتامبر  11پس از 

 انـد.  بهره برده 1مثل کمیته یهودي آمریکایی  هاي سیاسی یهودي مل با سازمانعاها از تجربه و ت هندي

جلسـاتی را در خصـوص    2002حمایت این گروه از البی هندي تا حدي بوده است کـه در سـال   

  .(Mitra, 2004: 6)برگزار کرد  تباران هنديکردن براي  اعمال نفوذ و البی

ست. این کمیته 2کمیته اقدام سیاسی هند و آمریکا ،کننده هندي ترین گروه البی اولین و فعال

تالش کـرده اسـت سیاسـت خـارجی آمریکـا را در       ،نیز شباهت دارد 3ایپک که تا حدودي به

دو حزب دلیلی بر  مقیاس کالن تحت تأثیر قرار دهد. تالش این کمیته براي جلب حمایت هر

هاي آمریکا در جهت منافع  این است که سازمان بر اهداف خود مبنی بر تأثیرگذاري بر سیاست

سال پس از تأسـیس بـه    5ته تنها رهاي آمریکا متمرکز شده است. این کمیتبا ملی هند و هندي

 . (Kamdar 2007) تباران تبدیل شد کننده هندي بارزترین سازمان البی
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هاي  گاهیآتباران آمریکایی براي  به مرکز هندي توان میگر هندي  هاي البی از دیگر سازمان

 شوراي تجاري هند و آمریکا نهادي اسـت  .و شوراي تجاري هند و آمریکا اشاره کرد 1سیاسی

گري نیز بسیار  اما در زمینه البی ،گذاري در کشور ایجاد شد که در اصل براي تجارت و سرمایه

افزاري تحت مالکیت  هاي خدماتی و نرم هایی مثل انجمن ملی شرکت هزینه کرده است. سازمان

در سناي آمریکا هستند که در خصوص مسائلی چون صـدور   ها کننده ها نیز از دیگر البی هندي

در آمریکا البـی   تباران هنديبه مجوز واگذاري مشاغل به هند و اعطاي سهم بیشتر ویزاي کار 

هاي آمریکایی نیز که در این رابطه منـافعی   از برخی شرکت توان میکنند. در کنار این گروه  می

در رابطـه بـا    هـا معمـوالً   تبارها یاد کرد. این شـرکت  هنديکنندگان به نفع  به عنوان البی ،دارند

  (Roels, 2005: 43). کنند مسائل مربوط به ویزاي کار البی می

گر هندي در آمریکا آموزش سیاسی مردم و  هاي البی هاي برخی از سازمان از دیگر فعالیت

تبـاران در   هنـدي تبارهاي آمریکایی براي آموزش سیاسی انجمن  نمایندگان است. مجمع هندي

له آمـوزش  أهـاي درگیـر در مسـ    و مرکز خارج از هند براي آگاهی سیاسی از سـازمان  2آمریکا

وقت هستند و کلیه قـوانین مصـوب    ها در واشنگتن داراي دفتر تمام نسیاسی هستند. این سازما

ـ  تباران را به مقامات فدرال منتقل می هاي جامعه هندي را رصد کرده و نگرانی ن نهادهـا  کنند. ای

دادن بـه   هدف خـود را کـه آمـوزش    ،فرهنگی هاي جشنواره از طریق انتشار مطالب و برگزاري

هایی که به طـور سـاالنه توسـط     همایش د.نکن دنبال می ،گیرندگان است سیاستمداران و تصمیم

انجمن هتلداران آمریکـایی   ،3تبار مثل انجمن آمریکایی پزشکان هندي گر هندي البی هاي گروه

نیـز از   شود میاعضاي مهم کنگره برگزار شوراي دوستی هند و آمریکا با حضور  تبار و آسیایی

فرصـتی را   ،گوي سیاسیو ت که عالوه بر ایجاد زمینه گفتسها آموزشی این سازمان هاي روش

  (Roels, 2005: 43). کند گیرندگان آمریکایی فراهم می براي ارائه دستور کار سیاسی به تصمیم

ـ  پرداخت هـاي انتخابـاتی در کشـور میزبـان از دیگـر       هـاي مبـارزه   مین هزینـه أپول براي ت

  ست. یابی سیاسی دیاسپورا براي قدرت غیرمستقیم قابل استفاده هاي روش
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هـا در کشـور آمریکـا     این روش اغلب مورد استفاده دیاسپوراهاي ثروتمند از جمله هنـدي 

 روند مشارکت مالی در انتخابات آمریکا به دو. (Cho and Lad, 2004: 347, 354)گیرد  قرار می

د به صورت انفرادي توان میهر فرد  ،گیرد. در روش اول جمعی صورت می شکل فردي و دسته

برخـی   ،دالر به کاندیدا یا حزب مورد نظـر خـود کمـک کنـد. در روش دوم     2300تا حداکثر 

طریق مراسم مخصوص خصوصـی  از  )1کننده (بالندر بندي ها یا افراد تحت عنوان بسته سازمان

بـه  را هـر دو روش   معموالً تباران هندي. کنند می آوري هدایاي اعطایی یا عمومی اقدام به جمع

آن  حـاکی از  2شده از سوي روزنامه هنـدي لیتـل اینـدیا    اطالعات ارائه ،براي مثال برند. میکار 

 21، 2008جمهـوري   شده طی مراحل اولیه انتخابات ریاست بالندر گزارش 2493است که از 

نصف آنها براي سناتور هیالري کلینتون پول جمع کردند و بقیـه   بالندر هندي بودند که تقریباً

کین تقسیم شدند. در  آنها بین سناتور اوباما، سناتور ادواردز، فرماندار میت رامنی و سناتور مک

نفـر از   4تبار  هندي نیز از میان اعضاي جامعه 2012انتخابات آینده ریاست جمهوري در سال 

تـا   200( بین  -ثروتمندترین زن کالیفرنیا - 3هاي شفالی دوگال رزدن ثروتمندترین اعضا با نام

 6و کاویتا تانکهـا  5هزار دالر)، سانیل سایهاروال 500تا  200(بین  4هزار دالر)، دیون پارخ 500

کننـدگان بـه    به عنـوان چهـار نفـر اول در فهرسـت کمـک      ،هزار دالر) 100تا  50(هر دو بین 

  .(Raj, 2012) اند مبارزات انتخاباتی اوباما مطرح شده

نبع خود یعنی پول را در کنار گفت دیاسپوراي هندي در آمریکا بزرگترین م توان میبه طور کلی 

ده و تـالش کـرده   شدن در منازعه قدرت مورد استفاده قـرار دا زارهاي دیگر براي درگیرها و اب روش

  .(Gottschlich, 2006: 20)است ظرفیت مالی خود را به نفوذ سیاسی تبدیل کند 

تباران هنـدي در آمریکـا تغییـر الگـوي رفتـاري       نکته مهم در رابطه با مشارکت مالی هندي

به دلیـل نبـود تجربـه الزم، بـدون      ،اولیه مشارکت هاي سالمشارکت آنهاست. توضیح آنکه در 

تباران وجوه مالی در اختیـار   ارزیابی دقیق سابقه مواضع سیاسی کاندیداها در قبال هند و هندي

                                                                                                              
1. Blander 
2. Little India 
3. Shefali Duggal Razdan 
4. Deven Parekh 
5. Sunil Sabharwal 
6. Kavita Tankha 
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آمریکـایی بـراي    -رئـیس مجمـع هنـدي    ،گرفت، تا جایی که به گفته نارندر ردي آنها قرار می

نفر به طور مـداوم   8 ،کنگرهدر  تباران هندينماینده مورد حمایت  11از میان  ،آموزش سیاسی

اما با افزایش تجربـه سیاسـی و بـه     ،دادند تبار و هند رأي می هاي هندي بر ضد منافع آمریکایی

ارائـه ایـن وجـوه بـه      ،هاي سیاسی در آمریکـا  موازات گسترش دامنه فعالیت برخی از سازمان

که با نظـارت   (Mitra, 2004: 5, 8)تبدیل شده  راهبرديبه روندي پیچیده و ابزاري  ،کاندیداها

هایی مثل کمیته اقدام سیاسی هند و آمریکا و پس از تضمین تأثیرگذاري آنهـا بـه    دقیق سازمان

  . شود میکاندیداها و احزاب ارائه 

هاي مالی به کاندیـداهاي انتخابـاتی بـه     الزم به ذکر است که پرداخت کمک ،عالوه بر این

تباران براي برخورداري از نفوذ بیشتر فارغ از  هنديگیرد و جامعه  صورت دوحزبی صورت می

طبیعـی اسـت در ایـن فراینـد      .کنـد  دو حـزب کمـک مـالی مـی     هاي حزبی به هـر  بندي دسته

 ،هاي مالی هستند. براي مثال کنندگان این کمک تبار در میان مهمترین دریافت کاندیداهاي هندي

میلیـون دالر از   2ش در لوییزیانـا بـیش از   ا تبار بـراي مبـارزات انتخابـاتی    هندي 1بابی جیندال

  تباران کمک دریافت کرد. اعضاي جامعه هندي

هـاي خـود از    مندي ند بسته به شرایط کشور میزبان و توانتوان می، دیاسپوراها اینعالوه بر 

). در این رابطـه  ,Gottschlich 18 :2006براي اثرگذاري نیز استفاده کنند ( فرانهادي هاي روش

در  1994مریکا در سـال  به تماس شخصی اعضاي دیاسپورا با کلینتون رئیس جمهور آ توان می

بـه عنـوان    -نماینده آمریکایی طرفدار هند -2کردن وي به انتخاب استفن سوالرزجهت متقاعد

گیري آمریکا  سفیر بعدي آمریکا اشاره کرد. نمونه دیگر از استفاده از این روش مربوط به موضع

متخصصان کـامپیوتر هنـدي در    ،بود. پس از وقوع جنگ در کارگیل 3کارگیل در رابطه با جنگ

ت یراه انداختند و از اعضاي دیاسپورا خواستند براي حما به یمحکومیت پاکستان کمپین ایمیل

ایمیل ارسال کنند. گستردگی دامنه ایـن  کردن اقدام پاکستان به مقامات کنگره  از هند و محکوم

به طوري که براي  ،مقامات کنگره آمریکا را به وحشت انداخت ،ها یمیلکمپین و شمار فراوان ا

ایمیل دریافت کرده بود. این رویداد  400 ،ساعت 24تنها یکی از اعضاي کنگره در طول  ،مثال

                                                                                                              
1. Bobby Jindal 
2. Stephen Joshua Solarz 
3. Kargil 
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آمریکا براي تأثیرگذاري بر سیاست خارجی آمریکا  تباران هنديدهنده ظرفیت بسیج  خود نشان

  .(Roels, 2005: 49)در قبال هند بود 

مهمترین نیروهـاي سـومی کـه در منازعـه      : در مبارزه قدرت ها گروه گریددرگیر کردن  سه.

عبارتند از الف) نمایندگان کنگره آمریکا که در قالب  ،اند آمریکا درگیر شده تباران هنديقدرت 

به عنوان بزرگتـرین   ،تباران هنديمین منافع هند و أبراي ت حزبی و کمیته دوستداران هندکمیته 

ب) حکومـت هنـد کـه بـا تغییـر       کننـد.  متعلق به یک کشور خاص فعالیـت مـی   حزبیکمیته 

پـردازد. در ادمـه بـه شـرح      مـی  تبـاران  هنديهاي خود در قبال دیاسپورا به حمایت از  سیاست

  پردازیم. هاي این دو نیرو می فعالیت

 ،تشـکیل شـد   1992که در سال هدف اولیه از تأسیس این کمیته  :1هند حزبیکمیته . الف

هـاي  به ویژه در رابطـه بـا سیاسـت    ،سازي تصمیمات ضدهندي کنگره و وزارت خارجهخنثی

 .(Krik, 2008: 288) حقوق بشري هند در کشمیر بود 

هاي انتخاباتی در کنگره بود که بـه تـرویج رابطـه بـا یـک       یکی از اولین کمیته ،این کمیته 

 حزبی . شاخه دیگر کمیته(Hathaway, 2001: 28) و یک گروه قومی اختصاص داده شدکشور 

ابتکار ایـن کمیتـه از جانـب     تأسیس شد. 2ان هندداربا نام دوست 2004هند در سنا نیز در سال 

سفیر هند  -4از ایالت تگزاس طرح شد و اللیت مان سینگ خواه جمهورينماینده  3جان کورنین

کننده تأسیس این کمیته را داشت. اولین رئیس این کمیته هـیالري   هم نقش تسهیل -در آمریکا

  .(Kirk, 2008: 290) بود  5رودهام کلینتون

بط ها و مسائل مرت له روابط هند و آمریکا و دغدغهأکمیته انتخاباتی هند به طور ثابت به مس

آمریکا مثل مهاجرت، وحدت خانواده، بهداشـت، مبـارزه بـا تبعـیض، جنایـات       تباران هنديبا 

اغلب اوقات، رسیدن  در عین حال، چونپردازد.  می 6اي مرتبط با انزجار نژادي، و سقف شیشه

                                                                                                              
1. Congressional Caucus on India and Indian Americans 
2. Friends of India 
3. John Cornyn 
4. Lalit Mansingh 
5. Hillary Rodham Clinton 
6. Glass Ceiling  

نامرئی موجود بر سر پیشـرفت زنـان و   اي است که براي موانع مستحکم و در عین حال  اي استعاره سقف شیشه

  رود. و اقتصادي به کار می مراتب اجتماعی، سیاسی التر سلسلههاي با هاي اقلیت به رده گرو
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حوزه اصـلی فعالیـت ایـن کمیتـه      ،به اجماع دوحزبی در مسائل داخلی در کنگره دشوار است

است و در این حوزه است که به عنوان نیروي مؤثر شناخته شـده و معـروف   سیاست خارجی 

  . (Hathaway, 2001: 41) است

گیر بوده است. از جمله ایـن   موقعیت سیاسی این کمیته در حمایت از هند در موارد متعدد چشم

رتـون از سـوي ایـن کمیتـه در خصـوص تصـویب اصـالحیه        به شکسـت ب  توان میها  آفرینی نقش

ـ  نقش آن در لغو تحریمیا  (Hathaway, 2001: 29)ضدهندي  ر هنـد پـس از   هاي اقتصادي آمریکا ب

در کمیتـه   2003می  7در  1تصویب اصالحیه مبارزه با تروریسم  ،و همچنین 2انفجارهاي پوخاران 

عـالوه  . (Role of Lobbying' in the US Foreign Policy, 2012)روابط خارجی مجلس اشاره کرد 

رئیس کمیتـه   ،رئیس کمیته انتخاباتی هند در سنا و گري اکرمن ،کید هیالري کلینتونأموارد، تاین بر 

اي هنـد و آمریکـا و    هند در مجلس نمایندگان بـر اهمیـت رأي دادن بـه خـط مشـی هسـته       حزبی

ایـن دو کمیتـه در تشـویق     دهد مینشان  ،دیدارهاي مکرر اکرمن با بوش در این خصوص ،همچنین

  (Freedman, 2009: 49-50).اند  کنگره براي تصویب این خط مشی نقش داشته

تـرس از   بـه دلیـل   هاي هندي و به دنبال آن سایر حکومتنهرو اگرچه : حکومت هند .ب

به ویژه کشورهاي دوسـت هنـد در جهـان سـوم      ،کشورهادیگر اتهام مداخله در امور خارجی 

(Chand, 2009) ،بـه   ،دي در دیگر کشورهاي جهان بودنـد نمخالف سیاست حمایت از اتباع ه

سیاست هنـد نسـبت بـه جامعـه دیاسـپوریکش از       ،تبار هاي هندي شدن آمریکایی موازات فعال

و مرکـزي کـه   هـر دو حکومـت ایـالتی     ،از آن پـس  .جمله در آمریکا نیز دچـار تحـول شـد   

توسـعه   ،دانستند دیاسپوراي هندي در خارج از کشور را به عنوان منبع عظیم سرمایه انسانی می

  یافته را در پیش گرفتند.  به ویژه در کشورهاي توسعه ،روابط با دیاسپوراي هندي

بـود. ایـن    2000تشکیل کمیته عـالی در امـور دیاسـپورا در سـال      ،اولین گام در این مسیر

هـاي الزم را   و توصـیه  انجـام  کمیته مطالعه جامعی را در رابطه با دیاسپوراي هنـدي در جهـان  

ـ ها شامل بهتر . این توصیهکردبرداري از آنها ارائه  ارتباط و بهره براي جـایی   هکردن امکانات جاب

گذاري، اعطاي تابعیـت مضـاعف و    هاي سرمایه کردن زمینه خصو ورود، آسانکردن قوانین، مش

توصیه کرد که بـراي تقـدیر از دسـتاوردهاي دیاسـپورا      ،مواردي از این قبیل بود. عالوه بر این

                                                                                                              
1. The Anti- Terrorism Amendment 
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 هاي ساالنه برگـزار شـود    نشست ،به هند از آفریقاي جنوبی 1گانديمهاتما د وروز ور در سال

(High Level Report on the Indian Diaspora, 2000) .  

بخـش   ،در وزارت خارجه هنـد  2002هاي کمیته عالی دیاسپورا باعث شد در سال توصیه 

، 2003پس از آن در ژانویه  مجزایی به رسیدگی به امور هندیان خارج از کشور اختصاص یابد.

دیاسـپوراي   2000غیرمقیم را با حضـور بـیش از    هاي هنديحکومت هند اولین جلسه جهانی 

همایش همچنان در هفته اول  نای (Debass, 2009: 61). کشور جهان برگزارکرد  63هندي از 

هاي ویژه شناسایی افراد داراي شایستگی ،. در این همایششود میژانویه به طور ساالنه برگزار 

جوایزي اعطا  ،اند نایی با حکومت هند داشتههاي استث شده و به افرادي از دیاسپورا که مشارکت

معروف اسـت.   2غیرمقیم) هاي هندي. این جایزه با عنوان پارواسی باراتیا سمن (جایزه شود می

اي نیز براي بحث و رسـیدگی بـه مسـائل و     هاي ویژه ها و جلسه برنامه ،در حاشیه این همایش

  (Proceedings of the Pravasi Bharatiya Divas, 2003). شود میهاي دیاسپورا برگزار نگرانی

وزارتخانه مستقلی براي امـور  ، 2005در ادامه اقدامات حمایتی نسبت به دیاسپورا در سال 

به منظور افـزایش   ،این عالوه بر (Chand, 2009: 7-8).خارج از کشور تأسیس شد  هاي هندي

ـ  ،ارتباطات فرهنگی دیاسپورا حکومـت هنـد طـرح اعطـاي      ،دبه ویژه نسل دوم دیاسپورا با هن

 مطرح کرد 2004خارج از کشور را در گردهمایی سال  هاي هنديتابعیت مضاعف به برخی از 

.(Debass, 2009: 61) طرح  ،رو شد و در نتیجه آن هاجراي این طرح با موانعی روب ،با این حال

از طریق صدور گواهینامه  3خارجی از کشور هاي هنديبراي همه  »شهروندي محدود«جایگزین

هندیان مقیم خارج از  ،به اجرا درآمد که به موجب آن، 2006در سال  4هندیان خارج از کشور

   .(Boyle, 2009: 25) شدند برخی حقوق شهروندي برخوردار می

بـدین   هاي بعد ادامه یافت. هاي هند از دیاسپوراي خود در سرتا سر جهان در سال حمایت

 ،گیري از دیاسپوراي خود در جهان و بـه ویـژه آمریکـا    با بهرهتالش کرد  ترتیب حکومت هند

اهداف سیاست خارجی خود را که در نتیجه عوامل گونـاگون از جملـه پایـان جنـگ سـرد و      

  دنبال کند. شده بود، تغییرات کالن در رویکرد سیاست خارجی آمریکا متحول 

                                                                                                              
1. Mahatma Gandhi 
2. Pravasi Bharatiya Samman (NRI Award). 
3. OCI (Overseas Citizenship of India) 
4. Overseas Indian Certificate (OCI) 
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  گیري نتیجه

دیاسپوراي هندي در آمریکا از طریق ایجاد و توسعه نهادهاي مختلف سیاسـی، مـذهبی و   

تالش  ،در جهت تقویت هویت هندي در میان اعضاي دیاسپورا برآمده و از این طریق اي حرفه

هاي داخلی و خـارجی مقامـات آمریکـا کـه بـه نحـوي بـا منـافع          گیري کرده است بر تصمیم

ـ  اثـر بگذارنـد. عـالوه بـر     ،یعنـی هنـد مـرتبط اسـت     ،ري آنهاو سرزمین ماد تباران هندي  ن،ای

مختلـف مسـتقیم و غیرمسـتقیم در     هاي روشدیاسپوراي هندي تالش کرده است با استفاده از 

منازعه قدرت در جامعه آمریکا درگیر شود و ضمن کسب جایگاه و موقعیت در ساختار قدرت 

بـر   ،کـردن  اقلیـت اثرگـذار، از طریـق البـی    بـه   کردن خود از اقلیت تحت تأثیر مریکا و تبدیلآ

مالحظـه شـد کـه     ،هاي سیاست داخلی و خارجی آمریکا اثـر بگـذارد. همچنـین    گیري تصمیم

ه عنوان آخـرین گـام در   دیاسپوراي هندي در آمریکا براي به حداکثر رساندن موفقیت خود و ب

آمریکا (از طریق کمیته  تالش کرده است اعضاي مجلس نمایندگان و کنگره ،شدن مسیر سیاسی

در آمریکا) و حکومت هند را در منازعه خود براي قدرت درگیـر   تباران هنديو  انتخاباتی هند

آفرینی در عرصـه سیاسـت داخلـی     یاسپوراي هندي در آمریکا ضمن نقشد ،بدین ترتیبکند. 

ین مهمتـر هند توانسته است در عرصه روابط دوجانبه هند و آمریکا نیز ایفـاي نقـش کنـد کـه     

به نحوي که این دیاسپورا با کمـک   ،توان در کنگره آمریکا دید جلوه عینی این اثرگذاري را می

یعنی کمیته حزبی هند در مجلس نمایندگان و کمیته  ،مهم خود در کنگره مند و ي قدرتودو باز

ـ توانسته است مانع از تصویب برخـی قطعنامـه هـاي عل    ،دوستداران هند در سنا  (مثـل ه هنـد  ی

) و تصویب برخی مصوبات بـه نفـع هنـد (مثـل     2اصالحیه بورتون،  11999اصالحیه گودلینگ

آمیز هنـد و  صلحاي هستههمکاري موافقتنامه ، هندو کردن حرکت طالبان بر ضد اقلیت محکوم

مخالفت با  4علیه پاکستان، 5267قطعنامه و  3قطعنامه کارگیل آمریکا، تمجید از دموکراسی هند،

 ،تحت تأثیر فعالیـت دیاسـپوراي هنـدي    ،این بر) شود. عالوه هند در الیحه عدم اشاعه ذکر نام

ـ  ه اقدامات دیگري نیز در راستاي منافع هند و بهبود روابط خارجی هند و آمریکا صورت گرفت

                                                                                                              
1. Goodling Amendmen 
2. The Burton Amendment 
3. The HIRC Kargil Resolution  
4. U.S. Congress Resolution HR 5267 
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پافشاري بر حمایـت وزارت خارجـه از عضـویت هنـد در شـوراي      توان به  که از آن جمله می

ب رضایت بوش براي فروش سیستم هشـدار اولیـه فـالکون از سـوي     جل  امنیت سازمان ملل،

تالش براي جلوگیري از  و مشاغل به هند 1سپاري جلب نظر کنگره براي بروناسرائیل به هند، 

ایـن مـوارد همگـی     .هاي پیچیده به پاکسـتان اشـاره کـرد   و سالح 16هاي اف فروش جنگنده

 حکایت از قدرت اثرگذاري دیاسپوراي هندي در آمریکا بر سیاست خارجی این کشور دارد.

  

                                                                                                              
1. Outsourcing 
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	یک. برخورداری از جمعيت گسترده: اگرچه تعداد هندیتباران در آمریکا همواره متغیر بوده است، سرشماريها نشان میدهد آنها به لحاظ تعداد و نرخ رشد حائز اهمیت هستند. تعداد هندیتباران در آمریکا از 1072 نفر در اوایل قرن بیستم (Alarcon, 2000: 7)، به 582 نفر در دهه 1950 و 21562 نفر در اوایل دهه 1970 تغییر یافت (Alarcon, 2000: 8) و با تغییر قوانین مهاجرتی آمریکا در سال 1965 روند صعودی رشد جمعیت هندیتباران در آمریکا آغاز و با رشد رشد 6/110 درصدي به 815447 نفر در سال 1990 بالغ شد.
	پس از آن، در دهه 2000-1990 با نرخ رشد 106 درصدي به 765, 678, 1 نفر بالغ شد كه در نتيجه اين نرخ رشد، هندیتباران به سومين اقليت بزرگ آسياييتبارها در آمریکا تبديل شدند ((Chacko, 2009: 4. بر اساس آخرين نتايج سرشماري آمریکا جمعيت هندیتباران آمریکا در سال 2010، با نرخ رشد 37/69 درصدي 2843391 نفر بود. بر طبق نتايج اين سرشماري هنديها در حال حاضر سومين گروه قومي آمریکاييهاي آسياييتبار پس از چينيها و فليپينيها هستند (http://www.nriol.com, 2011).

