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چكيده
شمار قاره هند بهو مناسبات قدرت در منطقه شبهژئوپليتيكنقطه عطفي در تحوالت . م2001سپتامبر 11وقايع 

قدرت نوظهور در عرصة عنوانبهموقعيت جغرافيايي و نقش جديد هند تأثيرشدت تحت اي كه بهمقوله. رودمي

پس از حادثه فوق، از آمريكايتي و سياسي جديد اياالت متحده هاي امنهاي جهاني از يك طرف و گزارهسياست

.  طرف ديگر قرار گرفته است

تحليلي درصدد برآمده است تا ضمن بررسي و تحليل علل و -حاضر با استفاده از روش توصيفيپژوهش

امنيتي غالب بر -فضاي سياسيتأثيرقاره هند تحت شبهژئوپليتيكهاي مناسبات و روابط قدرت در منطقه زمينه

قاره هند با بين منطقه شبهژئوپليتيكم، الگوي روابط 2001سپتامبر 11هاي جهاني پس از حادثه سياست

قاره هند با ، روابط قدرت در شبهپژوهشوردهاي اين Ĥبراساس دست. بازيگران مطرح نظام جهاني را ارائه دهد

ژئوپليتيكو ساير بازيگران مطرح در نظام آمريكامتحده روابط هند با اياالت تأثيرتحت شدتبهنظام جهاني 

. جهاني قرار گرفته و براساس الگوي تعاملي در جريان است

.جهانيژئوپليتيكقاره هند، نظام ، روابط قدرت، شبهژئوپليتيكروابط :كليديهايهواژ

:pmzadeh@modares.ac.irE-mailدار مكاتباتنويسنده عهده∗



________________________1391م، پاييزوسفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال هشتم، شماره 2

مقدمه-1

سياست خارجي اياالت متحده يالمللبينهاي امنيتي، سياسي و م گزاره2001سپتامبر 11حادثة 

از سياست بازدارندگي آمريكاطوري كه سياست خارجي . را دچار تغييرات ژرفي نمودآمريكا

اين امر در پي به قدرت رسيدن گروه . دستانه تغيير داده شدبه سياست پيشگيرانه و پيش

م به 2001در سال سپتامبر 11و وقوع حمالتآمريكام در 2000كار، با انتخابات سال نومحافظه

سردمداران اين كشور بر اين اعتقاد شدند كه اياالت متحده . شكل عملي خود را نشان داد

اياالت متحده . را در جهان ايفا كند» نيتهژموني جهاني خوش«وظيفه دارد، نقش يك آمريكا

ملي كنند، توانند به وظيفة خود در قبال مردمشان عهاي ناتواني كه نميحكومتجايبهبايد مي

تواند منتظر بماند تا نميآمريكااست كه ديگر ايگونهبهاقدام نمايد و وضعيت كنوني در دنيا 

اين موضوع . شوند، بلكه به جاي صبر كردن، دست به اقدامات پيشگيرانه بزندتهديدات عملي

. استكامالً مشهود1پوينتم جورج دبليو بوش در آكادمي وست2002در سخنراني اول ژوئن 

كشور 60وي در اين سخنراني استدالل نمود بايد اياالت متحده را آماده جنگ با تروريسم در 

. جهان كرد

ها ييآمريكا. وجود بياورند، آنها را نابود كنيمهما بايد قبل از اينكه آنها خطري براي ما ب«

اي دفاع از آزادي و اي را بربايد در مواقع ضروري آمادگي انجام هر نو اقدامات پيشگيرانه

در اين جهان تنها راه كسب امنيت، وارد عمل شدن است و كشور ... زندگي خود داشته باشند

، همانا تلفيق راديكاليسم با آمريكاترين خطر متوجه به ملت مهلك. ما وارد عمل خواهد شد

ات كشتار اند كه در پي دسترسي به تسليحپرده اعالم كردهبيآمريكادشمنان . فناوري است

اياالت متحده اجازه . كنداند و شواهد هم از اراده راسخ آنها در اين مسير حكايت ميجمعي

به حكم عقل سليم و بر آمريكابنابراين، ... ها به نتيجه برسدنخواهد داد تا اين قبيل تالش

وارد عمل مبناي اصل دفاع از خود عليه اين قبيل تهديدات در حال ظهور و قبل از كاميابي آنها

). Bush, 1 June 2002(» خواهد شد

1. West Point 
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» پايان تاريخ«و نظرية » خاورميانة بزرگ«زمينه اين استراتژي پيشاپيش در قالب طرح 

انديشة مبارزه با تروريسم، خاورميانه و جنوب آسيا را به . فراهم شده بود1فرانسيس فوكوياما

حاميان آن تبديل نمود كه با حمله به و آمريكاترين مناطق مورد توجه اياالت متحده محوري

سپتامبر 11پس از وقايع . مهار بنيادگرايي اسالمي خود را نشان دادمنظوربهافغانستان و عراق 

قوت آمريكام اين ايده در ميان سياستمداران و افكار عمومي غرب بويژه اياالت متحده 2001

رهاي خاورميانه از داليل اصلي گرفت كه شرايط، ساختار سياسي و اقتصادي نامطلوب كشو

كه در اين بين كشورهاي عربستان .)Hajiyousofi, 2007: 75(باشد ميالملليبينرشد تروريسم 

هاي قاره هند مورد توجه ويژه سياستسعودي در منطقه خاورميانه و پاكستان در منطقه شبه

تراتژي امنيتي اياالت متحده، بر همين اساس، اس. قرار گرفتندالملليبينجهاني عليه تروريزم 

عنوانبهمتحد كليدي و افغانستان را عنوانبهقدرت در حال ظهور، پاكستان را عنوانبههند را 

در نتيجة اين راهبرد امنيتي، ). Tribuneindia, 29 May 2010(مركز تروريسم جهاني قلمداد كرد 

سپتامبرِ 11هاي جهاني پس از ستمنطقة ويژه و مجزا در سياعنوانبهقاره هند منطقه شبه

جهاني از جمله روسيه، چين و اتحاديه ژئوپليتيكاياالت متحده و ساير بازيگران مطرح نظام 

اروپا، از نقش و جايگاه استراتژيك بااليي برخوردار شد طوري كه روابطي كه در حال حاضر 

ي در جريان است، بدون با بازيگران نظام جهان) هند و پاكستان(بين كشورهاي مهم منطقه 

راحتي قابل تحليل سپتامبر، به11و جهاني پس از ايمنطقهژئوپليتيكدرك تحوالت امنيتي و 

.   نيست

روابط قدرت در منطقة ژئوپليتيكرو، پژوهش حاضر با هدف بررسي و تبيين از اين

لي تحقيق انجام م تاكنون و در جهت پاسخ به اين سؤال اص2001سپتامبر 11قاره هند از شبه

م 2001سپتامبر 11قاره هند پس از وقايع در منطقه شبهژئوپليتيكشده است كه الگوي روابط 

ل چه عوامل شكتأثيركند؟ و اين الگو تحت جهاني از چه الگويي تبعيت ميژئوپليتيكبا نظام 

:ها بر اين مبنا قرار گرفته استجهت پاسخ به سؤال تحقيق، فرضيه. گرفته است

11هاي جهاني پس از وقايع رسد با توجه به فضاي غالب و حاكم بر سياستمينظربه-1

1. Francis Fukuyama
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قاره هند با نظام جهاني به علت اهميت استراتژيك منطقه م نوع روابط منطقه شبه2001سپتامبر 

آمريكاروابط هند با اياالت متحده تأثير، تحت الملليبيندر زمينه مبارزه جهاني عليه تروريسم 

. جهاني، از الگوي تعامل برخوردار استژئوپليتيكير بازيگران نظام و سا

قاره هند به علت موقعيت ها سياسي و امنيتي، روابط شبهرسد جداي از جنبهمينظربه-2

آن و همچنين ظهور اين ژئوپليتيكممتاز هند و وزن باالي ژئوپليتيكجغرافيايي و وضعيت 

بر اساس آمريكاروابط اين كشور با اياالت متحده ثيرتأقدرت جهاني، تحت عنوانبهكشور

. الگوي تعاملي در جريان است

گيري روابط بين ها و تجارب كسب شده در فرايند شكلاز آنجايي كه براساس واقعيت

ژئوپليتيكو جهاني، نقش و جايگاه موقعيت جغرافيايي و وزن ايمنطقهبازيگران در سطوح 

ها قرار گيرند، در ميزان تراكم و دي كه خود در نزديكي يا بطن بحراندر موارويژهبازيگران ب

و در الملليبينآن بر امنيت تأثيرو ) همگرايي و واگرايي(الملليبينهاي تكاثف همكاري

اندازهاي روابط نتيجه امنيت ملي خود بازيگران حائز اهميت است، مسلم است كه چشم

، ايمنطقههاي پيراموني و نظام جهاني و بازيگران نظامبين بازيگران سطح اول ژئوپليتيك

اي است كه ريشه در جغرافياي امنيتي مناطق و كشورها دارد؛ بنابراين، هاي پيچيدهداراي مؤلفه

سه عنوانبهتنها ژئوپليتيكو وزن ژئوپليتيكبررسي كاركرد موقعيت جغرافيايي، وضعيت 

يك فرضيه مجزا در پژوهش حاضر عنوانبهازيگران، بژئوپليتيكگذار بر روابط تأثيرمتغير 

.مورد توجه ويژه قرار گرفته است

روش تحقيق-2

با توجه به ماهيت موضوع مورد مطالعه، . تحليلي است-روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي

بر . رويدادي استفاده شده است-اي و اسنادي هاي كتابخانهها از روشجهت گردآوري داده

مبنا و اساس تجزيه و تحليل عنوانبهاي و استنادات رويدادي اساس، مصاديق كتابخانههمين 

. ها و آزمون فرضيات مورد توجه ويژه قرار گرفته استيافته
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بحث نظري -3

ژئوپليتيكروابط - 1-3

ها و بازيگران سياسي بر پاية تركيب روابطي هستند كه بين كشورها و دولتژئوپليتيكروابط 

گيري هرگونه رابطه بين بازيگران، در شكل. شونداصر سياست، قدرت و جغرافيا برقرار ميعن

دهد و نيز اي كه به ماهيت رابطه شكل ميعنصر سياست، در قالب بازيگر سياسي، يا اراده

عنصر قدرت در شكل . گرددپديدار مي،شودهايي كه توسط بازيگر انجام مياقدامات و كنش

عنصر جغرافيا . كندو ماهيت رابطه و نگرش بازيگران نسبت به هم تجلي پيدا ميدادن به الگو 

گيري ارادة سياسي رابطه، تجلي هاي الزم براي شكلنيز نقش بسترساز را ايفا كرده و انگيزه

بين ژئوپليتيكروابط . شودگذاري بر سطح قدرت بازيگر را سبب ميتأثيرفضائي رابطه و نيز 

. گيردسلطه و استيال، تحت سلطه، تعامل و تعادل، نفوذ و رقابت شكل ميبازيگران به شكل 

اين الگوها اساساً از پويايي برخوردار بوده و دورة ثبات يا تحول آنها تابعي از نحوة تركيب و 

).Hafeznia, 2006: 362-363(باشد گانة جغرافيا، قدرت و سياست ميتحول عناصر سه

لي عبارت است از ارتباطات گوناگون و متقابل بين بازيگران رابطة تعام:1رابطة تعاملي

اي مبتني بر اهداف و منافع ملي مشترك بين حداقل دو واحد سياسي كه يا رابطه. الملليبين

 ,Hosseinpour Pouyan(برخوردار نيستند ژئوپليتيكلزوماً از برابري نسبي قدرت ملي و وزن 

2011: 45 .(

اي كه رابطهطوريبه. شوده و تفوق از نابرابري قدرت ناشي ميرابطة سلط:رابطة سلطه

سويه و از باال به پايين بين دولت و بازيگر قوي با دولت ضعيف و كم قدرت شكل يك

كند طور مستقيم و غيرمستقيم تعيين ميهگيرد و دولت قدرتمند سرنوشت دولت ضعيف را بمي

)Hafeznia, 2006: 364.(

نفوذ . باشدنوعي منعكس كنندة سلطه و اقتدار و نتيجة نابرابري قدرت ميذ بهنفو:2رابطة نفوذ

1. Interaction
2. Influence
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ي ديگر نفوذ عبارتبه. هاي ساكن در آن استهمان سلطة نامرئي بر فضاي جغرافيايي و انسان

عبارت است از ظرفيت و توان يك بازيگر براي تغيير يا تحميل رفتاري خاص بر بازيگر ديگر 

گفته شده است كه توانايي اعمال نفوذ بر ديگري ). Hafeznia, 2006: 364(الملليبيندر سيستم 

در اين مفهوم آنچه . ها، نمايندة مؤثرترين نوع استخدام قدرت استبدون صرف عملي قابليت

استفاده از قدرت به شيوة كارزارهاي نظامي نيست بلكه نوعي هيبت ،حائز اهميت است

بر . شودواسطة تصورِ دارا بودن قدرت، در دل ديگران ايجاد ميسياسي است كه بنا به ادعا به 

 Dougherty(آيد ديپلماسي درمي» تيغ برّاي«صورتبهقدرت ) در اين نوع رابطه(اين اساس، 

and Pfaltzgraff, 2004: 151 .(

ي كه بازيگران. گيرداين رابطه بر پاية برابري نسبي قدرت بين بازيگران شكل مي:1رابطة رقابتي

ها كنند تا حريف و رقيب را از دستيابي به فرصتبراساس منافع متعارض با هم رقابت مي

).Hafeznia, 2006: 370(بازدارند 

گيرد غالباً بر پاية برابري نسبي قدرت بين بازيگران، زماني شكل مياين رابطه:2تقابليرابطة 

التري برخوردار شده تا حدي كه كه منافع متعارض بين بازيگران از اهميت و حساسيت با

آنها ژئوپليتيككه مواضع طوريبهخارج شده است الملليبينرقابت بين آنها از حد متعارف 

اين نوع رابطه بين . خود گرفته استدر مقابل هم، مبتني بر ارعاب و تهديد و جنبة علني به

نظامي، تسليحاتي و اتمي هاي بازيگران، در شديدترين حالت خود معموالً به شكل رويارويي

مثال كالسيك اين نوع رابطه رقابت غيرمتعارف اتحاد جماهير شوروي و . كندخودنمايي مي

هاي تسليحاتي و اتمي بين هند و پاكستان در دوران جنگ سرد و رقابتآمريكاايالت متحده 

).Hosseinpour Pouyan, 2011: 46(در حال حاضر است 

روابط قدرت- 2-3

در سـه  ژئوپليتيكها و بازيگران مسلط درت منعكس كنندة الگوهاي روابط بين قدرتروابط ق

1. Competitive.
2 . Confrontation
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ــطح  ــهس ــي و وزن    ايمنطق ــدرت مل ــطح ق ــاس س ــاني و براس ــوني و جه ــك، پيرام ژئوپليتي

).Hosseinpour Pouyan, 2011: 20(آنهاست

ايمنطقهژئوپليتيكروابط قدرت در سطح - 3-3

هـاي نظـام، تـابعي از جايگـاه و منزلـت      بين اجزاء و دولـت ايمنطقهژئوپليتيكساختار روابط 

لحـاظ بـه در واقـع  . آنها در منطقه و سطح قدرت ملي آنها نسبت به يكـديگر اسـت  ژئوپليتيك

. شـود سلسله مراتبي تنظيم ميصورتبهمنطقه بين كشورهاي نظام تئوري، الگوي روابط درون

دهنـد  سطح اول نظام را تشكيل مـي هايقدرتيا هاي قدرتمند منطقه، بازيگران دولت يا دولت

. گيرنـد تـر قـرار مـي   ها، بسته به سطح قدرت ملي آنها در سطوح پايينو ساير كشورها و دولت

و تـأثير قدرت تراز اول منطقه با سازوكارهاي پيدا و پنهان بر فرايندها و امور منطقـه بيشـترين   

، در اشـكال  ايمنطقـه اتـب قـدرت در نظـام    روابط سطوح مختلف سلسله مر. گذاردنفوذ را مي

بـراي مثـال   . مشـاهده اسـت  قابل آميز آميز و خصومتمختلف همگرايي و واگرايي يا مسالمت

جويانـه  هسـتيز صورتبهآميز است كه گاهي روابط قدرت تراز اول و دوم معموالً از نوع رقابت

نظـام  2و 1درجه هايقدرتوانعنبهآميز هند و پاكستان يابد؛ نظير روابط خصومتتوسعه مي

آميـز و واگرايانـه و روابـط    از حيث نظري، روابط سطوح قدرت مجاور هم رقابت. جنوب آسيا

Hafeznia and Kaviani(آميـز و همگرايانـه اسـت    دار، مسـالمت سطوح قدرت متناوب و فاصله

Rad, 2004: 104 .(

پيراموني ژئوپليتيكقدرت در سطح روابط - 4-3

آنها ژئوپليتيكر روابط بين اجزاء و بازيگران نظام پيراموني نيز تابعي از جايگاه و منزلت ساختا

در واقـع، در سـطح   . در سطح منطقه و پيرامون و سطح قدرت ملي آنها نسبت به يكديگر است

كشور يا كشورهاي مسـلط  ژئوپليتيكپيراموني روابط قدرت براساس سطح قدرت ملي و وزن 

گيرد، كه در نتيجة تداخل گران نظام پيراموني شكل ميبا ساير بازيگران و مداخلهايمنطقهنظام 

در سايه عاليق و منافع مشترك يا متعـارض بـين دو گـروه در دو سـطح     ژئوپليتيكقلمروهاي 
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بـا نظـام پيرامـوني    ايمنطقـه ممكن است كيفيت روابط بين بـازيگران نظـام   . شكل گرفته است

ــط در درون( ــاطق هماننــد رواب ــط (در طيفــي از تعامــل ) ژئوپليتيــكمن ــاالترين ســطح رواب ب

و براساس سـطح قـدرت ملـي و وزن    ) ژئوپليتيكترين سطح روابط پايين(تا سلطه ) ژئوپليتيك

).Hosseinpour Pouyan, 2011: 67-68(گيرد آنها شكل ژئوپليتيك

جهاني ژئوپليتيكروابط قدرت در سطح - 5-3

سطحي كـه همـه   . گيردرت روابطي است كه در سطح جهاني شكل ميباالترين سطح روابط قد

جـايِ كـره زمـين در    متعدد و متنـوع در جـاي  صورتبههاي پيراموني با نظامژئوپليتيكمناطق 

جهـاني از يـك نظـام جهـاني و از     ژئوپليتيـك ي ديگر، ساختار عبارتبه. انددرون آن قرار گرفته

بنابراين وقتـي بحـث از روابـط نظـام     . دي شكل گرفته استو پيراموني متعدايمنطقههاي نظام

با نظام جهاني مطرح است، منظور روابطي است كه با يك نظام شـكل گرفتـه و سـاير    ايمنطقه

بـا آن  ) تعامل، رقابت، تقابل، سلطه و نفـوذ (ژئوپليتيكنيز در طيفي از روابط ژئوپليتيكمناطق 

شـوند كـه   را فقط آنهايي شامل مـي ژئوپليتيكساختار بازيگران اين سطح از . در ارتباط هستند

رو، تعـداد بـازيگران در ايـن سـطح از سـاختار،      از اين. جهاني هستندژئوپليتيكداراي كدهاي 

قطبي يك بازيگر اصلي و عمـده، در نظـام دوقطبـي دو    تككه در نظامطوريبهند بسيار محدود

. پردازندمده و تراز اول جهاني به ايفاي نقش ميبازيگر برتر و در نظام چندقطبي چند بازيگر ع

است كه توازن قدرت براساس كاهش يا ژئوپليتيكدر واقع تنها در اين سطح از ساختار روابط 

رابطة . افتدافزايش قدرت بازيگران منجر به جابجايي و تغيير قدرت در مقياس جهاني اتفاق مي

اي اسـت كـه غالبـاً    منطقهژئوپليتيكه در يك نظام با نظام جهاني باالترين سطح رابطژئوپليتيك

ــدرت ــين ق ــه ب ــام منطق ــلط نظ ــاي مس ــدرته ــا ق ــرار   اي ب ــاني برق ــام جه ــلط نظ ــاي مس ه

). Hosseinpour Pouyan, 2011: 69(شودمي
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ي تحقيقهايافته-4

جنوب آسياايمنطقهمجموعه امنيتي - 1-4

سياسي، نظامي، ناشي از كشمكش هنـد و  هاي امنيتي اصلي جنوب آسيا مربوط به بخشنگراني

اي آن ناسـازگاري اصـول   پاكستان است، اين درگيري از ايـن جهـت كـه يكـي از علـل ريشـه      

ساز سياست و هويت در دو كشور بوده است داراي برخي عناصـر اجتمـاعي نيـز بـوده     شالوده

پاكسـتان  شـود اي چندكيشي است و همين موجب ميهند كشوري چندقومي و تا اندازه. است

از سـوي  . را در برگيـرد ) از جمله خود پاكسـتان (قاره خواهد همة شبهاحساس كند كه هند مي

نگر، بنيان فـدرالي و  واسطة همين منطق خاصديگر پاكستان كشوري با مبناي مذهبي است و به

گيـرد  اين پوشش كه از ستيز مسلط واحدي ريشه مي. بردغيرمذهبي دولت هند را زير سوال مي

بالقوه جاي خود را به صـحنه امنيـت بـه مراتـب     ،كندو ابعاد بسياري را در يك ستيز ادغام مي

هـاي اجتمـاعي در داخـل    دهـد كـه در آن درگيـري   تري مـي تر و سردرگم كنندهتر، پيچيدهكلي

هـا  هـا، سـندي  هـا، بلـوچ  هـا، پاتـان  در پاكستان ميان پنجـابي . ها برجستگي بيشتري دارددولت

هاي سياسي و جنـايي  گرفتار خشونت-كراچي-وجود دارد و بندر اصلي آن كشور هايي تنش

مـذهبي اسـت كـه    -طلـب قـومي   هـاي جـدايي  هند هم داراي انواع جنبش. محورانه استقوم

تنش ميان اكثريت هنـد و اقليـت مسـلمان ايـن     . ها هستندها و كشميريآنها سيكمشهورترين

گرايـي هنـدو   شود و خيـزش ملـت  اي ميهاي فرقهنتكشور همچنان موجب بروز منظم خشو

سـريالنكا نيـز   . تواند مبناي اساسي دولت هند را به خطر انـدازد يك نيروي سياسي ميعنوانبه

كـه بـا گـروه قـومي     (هـا  مذهبي طوالني ميان تاميلي-همچنان گرفتار يك جنگ داخلي قومي 

). Buzan, 2007: 204-205(اسـت  ) هـا اييبـود (هـا  و سينهالي) مشابه در جنوب هند پيوند دارند

هاي داخلي در ايالـت پنجـاب، ببرهـاي    منازعات بين هند و پاكستان در منطقه كشمير، درگيري

تاميل در روابط بين هند و سريالنكا، مسائل قومي و نژادي در روابط هند و بنگالدش و هنـد و  

اي از پاكسـتان تنهـا نمونـه   نپال، منازعات قـومي در شـمال شـرق هنـد و منازعـات قـومي در       

قـاره هنـد را   در شـبه المللـي بـين هاي داخلـي و  اختالفاتي است كه كيفيت ارتباط بين سياست
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).Rubinoff, 2000: 276(كند خوبي توصيف ميهب

ول امنيتي كه از روابط واقعي ارو، كانون كشورهاي آسياي جنوبي، بيشتر در شكل متداز اين

منطقه نه . گيردياسي و منازعات مسلحانه مسحور شده است، نشأت ميمنطقه كه با اختالفات س

هـاي  تنها شاهد وجود مناقشات مسلحانه بين هند و پاكستان بوده است، همچنـين دچـار تـنش   

هند تنها كشور منطقـه اسـت   . فرهنگي، نژادي و زباني بوده است-سياسي، اقتصادي، اجتماعي 

ايمنطقـه هـاي  شـترك دارد و كـانون همـة كـنش    كه با همـة كشـورهاي ديگـر منطقـه مـرز م     

). Thapliyal, 1999: 51(است

هـاي امنيتـي ديگـر پـس از     بنابراين، مجموعه امنيتي جنوب آسيا، مثل بسياري از مجموعـه 

هند و پاكستان از بطن درگيـري بـين حـزب    . ي قرار دارددوران استعمار، در يك وضعيت جنگ

اين درگيري عمـومي، بـه كلـي بـه يـك درگيـري بـين        .وجود آمدهليگ و حزب كنگره بمسلم

نظـامي در يـك پاكسـتان اسـالمي و يـك هنـد سـكوالرِ چنـد فرهنگـي و          -دولتي،  سياسـي  

كشوري و بين هاي دروناين درگيري. م، تغيير پيدا كرد1947چندمذهبي در دوران پس از سال 

محفـوظ نگـه داشـته و يـك     دولتي دو قدرت بزرگ جنوب آسيا عناصر امنيتي اجتماع آنهـا را  

) جنوب آسـيا (را شكل داده است، قبل از استقالل، فرايند امنيتي شدن ايمنطقهمجموعه امنيتي 

فرهنگي مبتني بود اما بعـد از آن، بـر   -ليگ براي خودمختاري سياسي بر اساس ادعاهاي مسلم

، موازنـه قـدرت،   بين دو كشـور جديـد  ) بويژه كشمير(مسائل زيادي نظير منازعه بر سر قلمرو 

اتهام دوجانبه مبني بر مداخله دو كشور در امور داخلي همديگر و نوع قانون اساسي دو كشـور  

). Buzan, 2002: 2(مبتني شد 
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امنيتي مناطق جغرافيايي جهان و وضعيت منطقه جنوب آسيا-چشم انداز سياسي -1جدول

)مقياس جهاني(ي امنيت-چشم انداز سياسي ايمنطقهنظامهاي سياسي 

آرام و با ثبات، فاقد بحران فعالي شماليآمريكا

هاي حل نشدههاي فعال، واجد بحرانآرام و با ثبات، فاقد بحراناروپاي غربي

يئهاي پراكنده و جزآرام و با ثبات، بحراناقيانوسيه

هاي غيرفعال و محدودآرام، منزوي، بحراني التينآمريكا

ثبات محدود شدهبه سرعت در حال ثبات، داراي مناطق بيقيآسياي جنوب شر

هاي عميق، خفته و حل نشدهبا ثبات مناسب، داراي بحرانآسياسي شرقي

هاي عميق حل نشدهثبات، با بحرانكمآسياي جنوبي

فرهنگي-هاي قومي آرام و با ثبات نسبي، در حال گذار با امكان وقوع درگيرياروپاي شرقي

هاي نسبتاً بزرگ و حل نشدهثبات، واجد بحراننسبتاً ناآرام، كميقاي شماليآفر

هاي قومي پي در پيثبات، با امكان درگيريناآرام، بيآفريقاي مركزي

مذهبي- هاي عميق با ماهيت قومي ثبات، ناآرام، درگيريبيآفريقاي غربي

قومي متعدد-ملليالبينهاي ثبات، ناآرام با بحرانكمآفريقاي شرقي

سوي ثبات، در عين حال واجد اختالفات بالقوة درونينسبتاً ناآرام، بهجنوب آفريقا

جامعة كشورهاي مشترك 

المنافع
هاي تازه بيدار شده و عميقكم ثبات، در حال گذار، با بحران

الملليبينو داخلي ايمنطقههاي ثبات، واجد بيشترين بحرانناآرام، بيشدتبهخاورميانه

)Kamran and Karimipoor, 2004: 184(
هـاي منحصـر بـه خـود،     قاره هند بـا ويژگـي  شبهژئوپليتيكبنابراين، مجموعه امنيتي منطقه 

را در محيط پيرامـوني و جهـاني   ايمنطقهو فراايمنطقهگستره وسيعي از از منافع بين بازيگران 

قي منافع مزبـور، كيفيـت روابـط و نـوع الگـوي      كه تداخل و تالطوريبهخود شكل داده است 

با ساير بازيگران نظام پيراموني و نظام جهـاني را شـكل داده اسـت كـه     ايمنطقهروابط قدرت 

بدون در نظر گرفتن آن، تبيين روابط قدرت در اين منطقه بسيار مشكل و در مواردي غيرممكن 

. رسدمينظربه
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اره هند قدر شبهژئوپليتيكقلمروهاي - 2-4

گران در محيط پيراموني و جهـاني  بازيگران و مداخلهژئوپليتيكترديد بدون شناخت عاليق بي

آنها، پرداختن به نوع و كيفيـت روابـط بـين بـازيگران     ژئوپليتيكقاره هند و قلمروهاي در شبه

كه ژئوپليتيكهاي زيرا تجربيات تاريخي گذشته و رقابت. مشكل و در مواردي غيرممكن است

دهد بسـياري  و جهاني در جريان است، نشان ميايمنطقههاي محيط امروزه در عرصه سياست

ژئوپليتيـك ها و درگيرهاي بين بازيگران از درهم آميختگـي و فرورفتگـي قلمروهـاي    از رقابت

مر خـود در منـاطق   تهاي درگير حضور درگيرانـه و مسـ  افتد كه هر كدام از طرفآنها اتفاق مي

با هدف تالش جهت دستيابي و كسب عاليق و منافع استراتژيك حياتي كه بـا امنيـت   مزبور را 

).Hosseinpour Pouyan, 2011: 163(كنند ملي آنها گره خورده است، توجيه مي

و ژئوپليتيـك جهاني با مقياس كالن خـود بـه قلمروهـاي    ژئوپليتيكبا توجه به اينكه نظام 

) هاي پيراموني و نظام جهـاني نظام(ايمنطقهدر سطوح فراژئواستراتژيك متعددي بين بازيگران 

شود، هركدام از اين قلمروها و تحوالتي كه در آنها در جريان است، نقش بسيار بندي ميتقسيم

اي كـه برخـورد   گونـه بـه كننـد  و جغرافياي امنيتي مناطق ايفا ميژئوپليتيككليدي در معادالت 

در مناطق مزبور، از تداخل و فرورفتگي اين قلمروها شكل اصلي و اساسي بين بازيگران درگير

در سـطح جهـان، واضـح اسـت كـه تـداخل و       ژئوپليتيكبا نگاهي به مناطق مختلف . گيردمي

واسـطة بـار بـاالي اسـتراتژيك     بازيگران غالبِ مناطق جهان بهژئوپليتيكفرورفتگي قلمروهاي 

.افتدآنها، بيشتر از ساير مناطق اتفاق مي

ژئوپليتيـك بازيگران عمده و سطح اول نظام ژئوپليتيكين قلمروهاي مهمتردر اين ميان، اما

قـاره هنـد درگيـر    و ژئواستراتژيك منطقـه شـبه  ژئوپليتيكنوعي در حوزه جهاني كه هر كدام به

:بندي كردتوان بدين شكل طبقهاند را به ترتيب از نظر مقياس ميشده

جهـان را در ژئوپليتيـك كـه تقريبـاً تمـامي منـاطق     آمريكـا اياالت متحـده ژئوپليتيكقلمرو � 

ـ (گيرد كه در اين ميان خاورميانه، اوراسياي مركزي، حوزه پاسفيك و جنـوب آسـيا   برمي ويژهب

اي برخــوردار اسـت كـه بــا   از اهميــت و جايگـاه ويـژه  ) م2001سـپتامبر  11بعـد از حمـالت   

در حـوزه پاسـفيك، اقيـانوس هنـد و     (سـاير بـازيگران از جملـه چـين     ژئوپليتيـك قلمروهاي 
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در حوزه اقيانوس هند، و (و هند ) در خاورميانه و اوراسياي مركزي(، روسيه )اوراسياي مركزي

. كندتداخل پيدا مي) جنوب آسيا

روسيه اساسـاً منطقـة اوراسـياي مركـزي و اروپـاي شـرقي و خاورميانـه را        ژئوپليتيكقلمرو � 

مناسبي براي دسترسي دارنـد و در بـين چنـد قـدرت رقيـبِ      اين مناطق موقعيت . گيرددربرمي

روسيه در شمال، اياالت متحده، اتحادية اروپا، ناتو، اسرائيل و تركيه در غـرب، ايـران   : قدرتمند

 ,Hosseinpour Pouyan(و عربستان در جنوب و هند، پاكستان و چين در شرق قرار گرفته است 

در ) نفت و گـاز (رشناسان، وجود ذخاير قابل توجه انرژي به اعتقاد بسياري از كا).  135 :2009

مقياس جهاني، علت اصلي برجسته شـدن جايگـاه منطقـه خـزر در نقشـة ژئواكونوميـك دنيـا        

هاي استراتژيك و رقابت بر سـر منـابع   م رقابت2001سپتامبر 11پيش از وقايع . رودميشماربه

ي و دخيل شدن منـافع آنهـا در منطقـه    ين انگيزة حضور نيروهاي خارجمهمترسوخت فسيلي، 

سپتامبر باعـث شـد نقـش و موقعيـت ژئواسـتراتژيك منطقـه       11اما حمالت . رفتميشماربه

هـاي ژئواكونوميـك و ژئواسـتراتژيك آن    اهميت بيشتري پيدا كند و پس از اين حمالت، جنبـه 

اروپــا برخــوردار ، نــاتو و اتحاديــه آمريكــااي در اســتراتژي جهــاني توأمــان از جايگــاه ويــژه

). Zaree, 2005: 15(باشد

شرق آسيا، آسـياي مركـزي، حـوزه اقيـانوس هنـد،      چين كه شرق و جنوبژئوپليتيكقلمرو � 

يـك قـدرت   عنـوان بـه هرچنـد چـين   . شودحوزه پاسفيك و تا حدودي خاورميانه را شامل مي

يا تسـلط دارد و از  با نفوذ جهاني فراوان، عمالً بر كل شرق و جنوب شرقي آسـ ايمنطقهمسلط 

). Harvey, 2007: 196(اش در منطقه و فراتر از آن مبرا نيسـت  هاي امپريالستياتهام اعمال سنت

شكست اياالت متحده در جنگ ويتنام و سقوط اتحاد جماهير شـوروي، چـين را در موقعيـت    

-سـيا  مناسبي براي بسط قدرت خود در آسياي شرقي و نيز ايفـاي نقشـي بيشـتر در حاشـيه آ    

اي كوتاه مدت، پكـن بـه قـدرتي جهـاني     در دوره. پاسفيك و آسياي جنوبي و مركزي قرار داد

اي اوراسيا و دريـايي  هاي ژئواستراتژيك خود را در رقابت با دو جهان قارهتبديل شده و حوزه

از بيشـترين اهميـت   ژئوپليتيـك لحـاظ بـه در اين ميان سـاير منـاطقي كـه    . گسترش داده است

طـور  پاسـفيك و بـه  -مرز با روسيه، حاشيه آسـيا  ك براي چين برخوردارند، مناطق همژياسترات
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 ,Cohen(اي خاورميانه و آفريقاي زير صحرا غالباً به علـت منـابع انـرژي آنهـا، هسـتند      فزاينده

2009: 273.(

ژئوپليتيـك گيـرد و بيشـتر بـا قلمـرو     اروپا كه محدودة خاصي را دربرنمـي ژئوپليتيكقلمرو � 

اروپــا بـه علـت اينكـه جايگـاه دو نهــاد از     . و براسـاس منـافع غـرب همپوشـاني دارد    مريكـا آ

در جهان يعنـي سـازمان پيمـان آتالنتيـك شـمالي      الملليبيننيرومندترين و تواناترين نهادهاي 

نقطـة اتكـاي امنيـت ايـاالت متحـده      تأسيسدليل اينكه از زمان و اتحادية اروپا است، به) ناتو(

آن سوي اقيانوس اطلس و درون اروپا بوده و شريك آن در گشودن تجارت جهـاني  درآمريكا

و غـرب  آمريكـا ژئوپليتيكبوده است، نقش با اهميتي در راستاي گسترش و تثبيت قلمروهاي 

پردازان، اروپـا قابـل   طور كه به اعتقاد برخي از نظريههمان). Fukuyama, 2007: 295(كند ايفا مي

).Brzeniski, 2002: 222(آيد ميشماربهبا اوراسيا آمريكاارتباطي ترين پل اعتماد

جنوب آسـيا و حـوزة اقيـانوس هنـد،     : هند نيز به ترتيب اولويت عبارتند ازژئوپليتيكقلمرو � 

م تشـكيالت  1990م و 1980هـاي  در طـول دهـه  . شرق و غرب آسيا، اوراسياي مركـزي جنوب

تراتژيك هند را از توده خشكي جنوب آسيا به اقيـانوس  نظامي و غيرنظامي هند، حوزه منافع اس

با اين وجود، در قرن بيسـت و يكـم پهنـة افقـي     . هند، از خليج فارس تا تنگه هرمز تعيين كرد

اسـتراتژي  ). Bajpai, 2008: 36(منافع استراتژيك اين كشور به ماوراي تنگه ماالكا رسيده اسـت  

در دايره اول كه كشورهاي همسـايه  . كندز تقسيم ميبزرگ هند جهان را به سه دايره متحدالمرك

هند تالش كرده است تا به برتري و يك حق وتو در مورد اقـدامات  . گيردنزديك آن را دربرمي

در دايره دوم كه دربرگيرنده همسـايگان سراسـر آسـيا و كرانـة     . خارجي دست يابدهايقدرت

ديگر در اين منـاطق را بـه حـال تـوازن     يهاقدرتباشد، هند سعي كرده نفوذ اقيانوس هند مي

درآورده و از كاهش منافعش توسط آنها جلوگيري كند و در دايره سوم كه كل عرصة جهاني را 

ها، جايگـاهي كليـدي در صـلح و امنيـت     يكي از ابرقدرتعنوانبهگيرد، تالش كرده در بر مي

).Mohan. 2006: 18(دست آورد ، براي خود بهالملليبين
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م تاكنون2001سپتامبر 11قاره هند پس از وقايع روابط قدرت در منطقه شبه- 3-4

روابط تأثيرم، عمدتاً تحت 2001سپتامبر 11قاره هند، پس از وقايع روابط قدرت در منطقه شبه

بازيگر مسلط منطقه و نوظهور جهاني بـا بـازيگران مطـرح در نظـام ژئوپولطتيـك      عنوانبههند 

، چين، روسـيه و اتحاديـه اروپـا بـه     آمريكادر اين ميان، اياالت متحده . استجهاني قرار گرفته

قاره و كيفيت روابط اين منطقـه بـا   شبهژئوپليتيكاي ترتيب بيشترين نقش را در تحوالت منطقه

.  كنندجهاني ايفا ميژئوپليتيكنظام 

و مريكاآگيري مثلث استراتژيك هند، روابط هند با اياالت متحده و شكل- 4-4

پاكستان 

قـاره،  م و جنگ جهـاني عليـه تروريسـم، در درون منطقـه شـبه     2001سپتامبر 11وقايع دنبالبه

تـرين سـطح قـرار    تـر شـد و در پـايين   اي وخيمطور قابل مالحظهروابط بين هند و پاكستان به

ات آن سپتامبر و تبعـ 11مستقيم تأثيرروابط بين هند و كشورهاي كوچك منطقه، تحت . گرفت

هـاي  افـزايش سياسـت  . قرار نگرفت امـا در آنهـا نيـز اتفاقـاتي افتـاد كـه اميـدوار كننـده نبـود         

دوره پـس از  (گرايانه بويژه در بنگالدش، نپال و هند امنيت آنها را نسبت به دهـة گذشـته   افراط

ه تـر شـد  سـپتامبر نـاامن  11در مجموع منطقه نسبت به قبل از . خطر انداخته بودبه) جنگ سرد

). Bajpai, 2003: 167(بود

) اي هنـد هـاي هسـته  در رقابـت بـا سياسـت   (اي پاكسـتان  پس از اين وقايع، برنامـه هسـته  

-داليل مختلف مطرح كرده است  نگرانيهاي بيشتري را براي واشنگتن و متحدان آن بهنگراني

 ,Tkacik, 2010(هايي در مورد امكان جنگ اتمي با هند، تكثير آنها، و حملة ستيزگران اسـالمي 

الدن در افغانستان، دليل نقش پاكستان در حمايت از طالبان و شبكة تروريستي بنبهويژهب). 175

).Cohen, 2009: 334(تنش ميان دو كشور افزايش يافت 

اي پاكستان، حداقل شـش چـالش را بـراي امنيـت     برنامه تسليحات هستهدنبالبه، ككاسيت

:كه عبارتند ازكند اياالت متحده مطرح مي

هاي اتمي و مسابقات تسليحاتي در جنوب غرب آسيا؛رقابتعوقو-1
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تكثير فراتر از حد تسليحات اتمي توسط پاكستان؛-2

رود بـه وقـايع غيرقابـل    اي پاكستان، با نامحدود بودن آن احتمال مـي ماهيت ذرادخانه هسته-3

بيني يا جنگ غيرمجاز منجر شود؛پيش

جنگ با هند؛-4

گرايي در پاكستان و رخنه كردن بر بازيگران كليدي اجتماعي؛نفوذ اسالم-5

:Tkacik, 2010(شكست دولت در پاكستان -6 190.(

سـپتامبر در سـطح اسـتراتژيك ادامـه داشـته      11بعد از آمريكااما در اين سو، روابط هند و 

د بـراي  م ارائه شد اهميت هن2002كه در سپتامبر آمريكادر گزارش استراتژي امنيت ملي . است

اش بـا  دار يك تحول كامل در روابـط دوجانبـه  اياالت متحده عهده«: مشخص شده استآمريكا

يك رابطه محكـم بـا هنـد را ايجـاب     آمريكاهند شده و بر مبناي اعتقاد راسخ به اينكه مصالح 

يك قدرت جهاني روبـه رشـد كـه بـا هـم      عنوانبهامروزه با يك نگرش جديد به هند . كندمي

يك مقام بلندپايه در دولت كلينتون اينكـه  ). Farzinnia, 2004: 8(» نگريمشترك داريم ميمنافع م

بايستي در استراتژي خود در خصوص هند  بـازنگري كنـد، توضـيح    آمريكاچرا اياالت متحده 

:دهدمي

هند مهم است چون در حال ارتقاء بـه يـك بـازيگر در موازنـه قـدرت، نـه تنهـا در بـين         «

صورتبههند اكنون . در جنوب آسيا، بلكه در سرتاسر قاره آسيا و جهان استهمسايگان خود

رورافزوني در حال تبديل شدن به بازيگر محوري در ارتباط با چـين، آسـياي مركـزي، خلـيج     

هـاي جهـان داراي منـافع    اياالت متحده و هند در بسياري از بخـش . فارس، و جنوب آسياست

رك در راستاي برقراري ثبات در آسيا و مناطق زيرمجموعـة  ما يك منفعت مشت. مشتركي هستند

عت مشـترك  فها، يك منآن، يك منفعت مشترك در كنترل تروريسم و جنگ بر عليه تروريست

و جلـوگيري از گسـترش فـروش مـواد مخـدر گروههـاي تبهكـار و        1در جنگ با مواد مخـدر 

سپتامبر و وجود خالء قدرت ناشي از سقوط طالبان در افغانستان، كشت خشخاش و توليد مواد 11بعد از حوادث -1
، وضعيت نابسامان اقتصادي، اي به خود گرفته و متأسفانه تحركات سريع باندهاي مافياييمخدر در آن كشور شتاب فزاينده

يد و قاچاق مواد بازگشت مهاجرين و مهمتر از همه فقدان حاكميت مقتدر و باثبات در افغانستان بر دامنة تهديد معضل تول
.مخدر افزوده است
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فـع موانـع جريـان منـابع انـرژي از      يافته، و يك منفعت بسيار مهم و ويژه در رجنايتكار سازمان

 :Vijayalakshimi, 2008(» اقيانوس هند، نه تنها به طرف هند، بلكه به تمام نقاط جهـان هسـتيم  

توان معلول سه عامـل مهـم و اساسـي    به هند را ميآمريكااين توجه ويژه اياالت متحده ). 206

وقعيـت آن در سياسـت   يكي توسعه سريع اقتصادي اين كشـور و ارتقـاي چشـمگير م   : دانست

هـاي قـدرت، توانسـته اسـت هنـد را از اسـتنانداردهاي       الملل كه در تركيب با سـاير مؤلفـه  بين

برخوردار كند، دوم اينكه هند با برخـورداري از ايـن موقعيـت، گزينـه مناسـبي      » قدرت بزرگ«

ـ  شـمار بـه در حـوزه پاسـفيك و اقيـانوس هنـد     ويژهبراي برقراري موازنه قدرت در قاره آسيا ب

تواند نقش و جايگاه مهمـي  قدرت بزرگ در جنوب آسيا، ميعنوانبهو سوم اينكه هند . آيدمي

مـواردي چـون   . مشاركت كننده در اهداف ضد تروريست اياالت متحـده داشـته باشـد   عنوانبه

، در حـين  آمريكـا اي و روابط هند با اياالت متحـده  هاي هسته، تكثير سالحالملليبينتروريسم 

كننـد، همچنـين در   و سياسـي هنـد بـازي مـي    ايمنطقـه انـدازهاي  نكه نقش مهمي در چشـم اي

 :Mukherjee and Malone, 2011(كننـد  آفرينـي مـي  هاي جهاني آن نقشاندازها و سياستچشم

آشـكار اظهـار   -1كانـدوليزا رايـس  -آمريكـا بر اين اساس وزير امورخارجه اياالت متحده ). 99

در راستاي تبديل شدن به يك قدرت جهاني بزرگ در قـرن بيسـت و   كمك به هند«داشت كه 

، سـفير  2حتي پيشتر از ايـن، بلكويـل  . »ستآمريكايكم، بخشي از استراتژي بزرگ ايالت متحده 

گفتن اين بيان كه همترازي ايالت «: اياالت متحده در هند در راستاي اين طرح اظهار كرده است

در حـال حاضـر جـزو اسـتراتژي پايـدار در      ) اهت در منـافع شبلحاظبه(و هند  آمريكامتحده 

منافع حياتي بين واشـنگتن و دهلـي نـو    . الملل در قرن بيست و يكم استانداز روابط بينچشم

در حال حاضر چنان موافق و متجانس اسـت كـه هـر دو كشـور توانسـته و خواهنـد توانسـت        

-بـا گذشـت زمـان، روابـط هنـد      . هاي آينده پيدا كننـد راههاي زيادي جهت همكاري در دهه

اي كـه بـين مـا بـا ژاپـن و همپيمانـان اتحاديـه        اياالت متحده هرچه بيشتر به روابـط صـميمانه  

1. Condoleezza Rice
2. Blackwill
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).Pham, 2007: 350(» مان حاكم است، نزديك خواهد شداروپايي

ت الهنـد در اسـتراتژي ايـا   ژئوپليتيـك در ادامه روند اهميت روزافزون جايگاه و وضـعيت  

به هند ضمن خودداري از سفر بـه پاكسـتان،   خود2010نوامبر در سفر نيز اوباما باراكمتحده، 

. از حمايت كشورش براي دستيابي هند به كرسي دائم در شوراي امنيت خبر داد

بـراي امنيـت   هـم  د شـريك  نتواندو تن از رهبران جهاني، اياالت متحده و هند ميعنوانبه«

در . بـرد سر ميبهدو سال آينده در شوراي امنيت سازمان مللكه هند طي بويژه....باشندجهاني

يشـامل سـازمان ملـل متحـد    ش اسـت،  دنبالبهآمريكاكه الملليبينواقع، نظم عادالنه و پايدار 

م امـروز بگـويم كـه، در    تـوان به همين دليـل مـي  .تمعتبر و مشروع اس،مؤثراست كه كارآمد، 

را كـه هنـد   هسـتم  صـالح شـوراي امنيـت سـازمان ملـل     رو، من مشتاقانه منتظر اسالهاي پيش

). http://indiatoday.intoday.in, 8 November 2010(» دربرگيردعضو دائمي عنوانبه

از اختصاص كرسي دائم شوراي امنيـت سـازمان ملـل متحـد بـه هنـد، خبـر        آمريكاحمايت 

در پاكسـتان  آمريكـا ها بود و موجب شد مقامات سياسي اين كشور، سفير تانيناگواري براي پاكس

هـا  ييآمريكـا را به وزارت امور خارجه اين كشور فراخوانند و نارضايتي خـود را از ايـن موضـع    

سي بـاراك اوبامـا در   بيبه نقل از خبرگزار بي). http://www.hamshahrionline.ir/news(اعالم كنند

م در بمبئي گفت كه هند و ايـاالت  2008ديدار از محل وقوع حمالت تروريستي همين سفر حين

طلبـان  وي در بناي يادبود قربانيان در اثـر حمـالت جنـگ   . اندمتحده بر عليه تروريسم متحد شده

او همچنـين در لـوح يـادبود    . »فراموش نخواهيم كـرد ) اين واقعه را(ما هرگز «خاطرنشان كرد كه 

هـا  كن كردن تروريسم در كنار همه بمبئـي در تالش جهت ريشهآمريكامتحده اياالت«: نوشت كه

شـبكه  در ايـن بـين،   ). http://www.bbc.co.uk, 6 November 2010(» و همـه هنـد خواهـد ايسـتاد    

توجهي دولـت اوبامـا   سي با اشاره به اهداف اقتصادي مدنظر باراك اوباما در سفر به هند، بيبيبي

ايـن  .تاي كنگـره دانسـ  ها در انتخابات ميـان دوره را عامل شكست دموكراتمسائل اقتصاديبه

براي فروش سالح به هنـد بـا فرانسـه و انگلـيس در حـال رقابـت       آمريكاشبكه با اشاره به اينكه 

اين شبكه با اشـاره بـه   . هاي نظامي به هند را داردقصد فروش جنگندهآمريكااست، اعالم كرد كه 

بـيش از هـر كشـوري بـا هنـد      آمريكـا نظامي بين دو كشور تصريح كـرد كـه   هاي ابعاد همكاري
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يي به آمريكاسي در ادامه طرح فروش تجهيزات نظامي بيشبكه بي. كندرزمايش نظامي برگزار مي

آمريكـا ها فروند جنگنده و هواپيماي باربري نظامي را محور روابط تجاري هند و هند از جمله ده

).http://forum.asanrasan.com/showthread.php(دانست

م و براساس شواهد و قـرائن، روابـط هنـد بـا     2001سپتامبر 11با توجه به تحوالت پس از 

براساس منافع ملـي مشـترك از يـك رابطـه اسـتراتژيك برخـوردار شـده        آمريكااياالت متحده 

). 1شماره شكل(است

جهانياي و متحدرقيب منطقه: جمهوري خلق چين- 5-4

م بدون شك اتفاقي بود كـه نقطـة   1988راجيو گاندي از جمهوري خلق چين در دسامبر ديدار 

از آخـر  . شـود چين محسوب مـي -آمده در روابط هند دستبهعطف در تغيير و موفقيتي تازه 

م روابط بين دو كشور به علت عوامل متعددي نظير بروز مسأله تبت و فـرار دااليـي   1950دهة 

چـين  1962اي در جنگ سـال  برجستهصورتبه؛ مسأله سرزميني كه 1959هند در سال الما به 

آباد با حمايت جمهوري خلق چـين  اسالم-هند اعالم شد، و آشكار شدن نزديكي بين پكن -

چـين از قـرارداد   تـأثير .  م با هند، تحت فشار بود1971و 1965هاي اخير از پاكستان در جنگ

توان به اين ليسـت اضـافه   شوروي را مي-تر شدن شكاف چين وخيمشوروي و -هند 1971

2011الي 2001مريكا  از سپتامبر آالگوي روابط بين هند و اياالت متحده :1شكل شماره 

:مصاديق
ر و باال رفتن اهميت استراتژيك منطقه؛سپتامب11رابطه تعاملي در سايه حمالت -
ظهور هند به عنوان قدرت جهاني از نگاه سياستمداران امريكايي؛-
المللي؛روابط استراتژيك در خصوص مبارزه عليه تروريزم بين-
جانبداري اياالت متحده از درخواست عضويت هند در شوراي امنيت سازمان ملل؛-
به كريدور انرژي در اقيانوس هند از هرمز تا ماالكا؛اهميت استراتژيك هند از نظري دسترسي-
اهميت آن به عنوان بزرگترين دموكراسي جهان؛-
.پتانسيل باالي  اقتصادي به عنوان بازاري بالقوه-

م2001سپتامبر  م 2011

تعامل
)افزايش رابطه(

تقابل
)كاهش رابطه(

رقابت
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توسعه پيدا كرد و هر دو طـرف در  تدريجبهچين -، روابط هند 1988با اين حال، از سال . كرد

ها همراه با اختالفات مرزي، توسعه روابط تجاري و بازرگاني، و  اخيراً، حتـي بـاال   كاهش تنش

).  Rajan, 2007 : 147(اند ي، موفق بودهبردن روابط خود در سطح باالي

از جملـه كسـاني   1با اين حال يك دانشمند هندي االصل ساكن استراليا به نام موهان مالـك 

م 1995وي در سـال  . را مطرح كـرده اسـت  » ناپذيري رقابت هند و چيناجتناب«بود كه تئوري 

يا آمـاده رقابـت در مـورد    با وجود گرمي روابط هند و چين، اين دو كشور بزرگ آسـ «: نوشت

طبـق نظـر وي،   . »نفوذ و تسلط بر منطقه خود در جهان چندقطبي قـرن بيسـت و يكـم هسـتند    

تشكيالت هند در وراي برقراري اين روابط دوستانه ظاهري بـا چـين، از هـراس و سـوء ظـن      

هاي خاص دهلي نو چالشي است كه اقتصاد و توان نظـامي يكي از نگراني. عميقي برخوردارند

ها براي دستيابي بـه رهبـري منطقـه مطـرح     روبه رشد چين ممكن است در مسير آرزوي هندي

).Farzinnia, 2009: 30(كند 

به اعتقاد برخي از انديشمندان نيز رشد همزمان چـين و هنـد يـك عامـل اساسـي در درك      

در بزرگ در حال رشـد، ايـن دو كشـور   هايقدرتعنوانبه. باشداوضاع قرن بيست و يكم مي

ژئوپليتيـك هـاي  در مـدل . حال اوج گرفتن در مقابل هم در آسيا و آبهـاي پيرامـون آن هسـتند   

هاي فضايي آنها حـول آسـياي مركـزي، جنـوب     سنتي، مكيندر، اسپايكمن، و ماهان به سياست

انـدازهاي  هاي فضايي واقعي با چشمنگرش. اندآسيا، آسياي پاسفيك و اقيانوس هند اشاره كرده

اين كشورهاي همسايه قدرتمند، در صورت لـزوم در صـدد   . اندرك شده تركيب شدهفضايي د

هـاي متقابـل و هـم    تداوم حفظ قدرت و غلبه بر ديگر كشورها هم از طريق ايجاد محـدوديت 

امنيتي، ديپلماسي -هاي نظامي در سياست» بازي بزرگ«اين نوع . اتحاد با ساير كشورها هستند

نـه جهـاني شـدن توانسـته اسـت جـايگزين       . وح قابل مشاهده استو نواحي اقتصادي، به وض

مخاطرات بـراي نيـاز و   . شودژئوپليتيكگرايي شود و نه ژئواكونوميك توانسته جايگزين منطقه

ضرورت جهت دسترسي امن به منابع انرژي براي اقتصاد آنها كه منجر به تشديد اين وضـعيت  

كـاركردگرايي  -ي و تعامل در خـط ليبراليسـم   گاهي همكار. شده است، باالست) بازي بزرگ(

1. J Mohan Malik
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با اين حال، ادراكات الينحل امنيتي، هنوز رفتار آنهـا را بـه ميـزان زيـادي شـكل      . شودديده مي

).Scott, 2008: 1(دهد مي

يك منفعت مشترك جهاني در راسـتاي نزديكـي   عنوانبهبا اين حال عامل تروريسم جهاني 

هـاي گذشـته نـه تنهـا بـا خطـر       ، هند و روسيه، در طـي دهـه  چين. كنددو كشور نقش ايفا مي

متحـدين  عنـوان بـه از اينرو، سه كشـور  . انداند، بلكه از آن صدمه نيز ديدهتروريسم مواجه بوده

طـوري كـه هنـد، چـين و     . هسـتند المللـي بـين بالفطره در مبارزه بر عليه تروريسـم  ژئوپليتيك

يـك فضـاي مجـرد ژئوپليتيـك، در حـوزه منـافع       هاي آسياي مركزي و افغانستان درجمهوري

كنند و درست همانند روسيه بـا سـربازان نظـامي در مـرز     حياتي مستقيم با همديگر زندگي مي

). Shaumian, 2003: 1(اند تاجيكستان مستقر شده-افغانستان 

اي و جهاني شريك منطقه: روسيه- 6-4

انـد  پس از پايان جنگ سرد، روسيه و هند توانسـته لليالمبينتغييرات عمده در محيط رغمعلي

سنتي به روابط نزديك و طوربه، 1جز در طول دوره تصدي رياست جمهوري بوريس يلتسينبه

هـاي هنـد و روسـيه پـنج جلسـه      طي چند سال گذشته سـران دولـت  . با ثبات خود ادامه دهند

هـاي هنـد و   امتزلزل روابـط و پيوسـتگي  اند كه داللت بر استحكام نمالقات را با همديگر داشته

اين كامالً در تضاد با روابط نامنظمي اسـت كـه هنـد در دوره رياسـت جمهـوري      . روسيه دارد

بينانـه و  در حال حاضر نگاه واقعهاها و روسهندي). Pant, 2006: 58(يلتسين با روسيه داشت 

1. Boris Yeltsin

رقابت

2011الي 2001الگوي روابط بين هند و چين از سپتامبر :2شماره شكل

:مصداق
الملليرابطة تعاملي مبتني بر مبارزه با تروريسم بين-

م2001سپتامبر  م 2011

تعامل
)افزايش رابطه(

تقابل
)كاهش رابطه(
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، ي داردديگرضروري هاي ز نگرانيامروهاعالوه بر اين، روس. ظريفي به روابط فيمابين دارند

هـر  اسـت  اميـدوار  اين كشـور  . استخود ثبات داخلي ومجدد اقتصادتثبيتنياز به و مصرانه 

بـا وجـود   . را به تأخير بياندازدبرسد؛گيآمادبه مرز گونه درگيري احتمالي با چين تا زماني كه 

به انـدازه كـافي   ، روابط سلحهمعامالت اخير ااز ناخشنودي هر دو طرف در برخي نارضايتي و 

ي در بين روابط دو كشور حاكم اسـت آرامش. احيا ماندن بين دو كشور ريشه دوانده استبراي 

هاي روسيه هنوز هم هاي سالحبراي آينده حفظ شود؛ آزمايشگاهطرز مفيدي بهكه ممكن است 

بـه هنـد   رات آنهـا  و مسكو حاضر اسكنند جهان را توليد مينظامي بهترين تسليحاتبرخي از 

هايي در مكانمثمر ثمريعالوه بر اين، با وجود ضعف نسبي، مسكو هنوز هم حضور .بفروشد

در روسـيه  امـا نگرانـي   . اسـت سـودمند  هنـد  بـراي كـه  دارد شوراي امنيت سازمان ملـل نظير 

طـور مسـتقيم از ايـن    بر خالف چين، روسيه بـه خصوص روابط فزاينده هند با واشنگتن است 

محاسـبات اهميـت مسـكو در   جايگـاه و  با اين حال، هند بـا توجـه بـه    . داردطه كمي ترسراب

 Rajagopalan and)با روسيه اسـت در ارتباط تالشي مجدانه و منطقيمندنيازخود،استراتژيك 

Sahni, 2008: 22).

در عرصة سياسـي بـا  . هرچند روابط سرد ميان هند و روسيه در اين اواخر بهبود يافته است

تـر شـده   امضاي اعالميه مشاركت استراتژيك ميان فدراسيون روسيه و هند، روابـط آنهـا فعـال   

بـه روسـيه در دسـامبر    1م و سفر مانموهـان سـينگ  2004ديدار پوتين از هند در دسامبر . است

م 2008همچنـين در فوريـه   . تـر شـد  هاي توسعه بيشـتر روابـط بـين آنـان محكـم     م پايه2005

روسيه . م سينگ، از دهلي نو بازديد كرد2007پاسخ به ديدار نوامبر سال وزير روسيه درنخست

م شوراي امنيت سازمان ملل اسـت و هنـد نيـز بـر     ئتأكيد كرده كه هند نامزد حتمي عضويت دا

اين دو كشور در زمينه همكاري دفاعي از . يك اقتصاد بازارگرا تأكيد كرده استعنوانبهروسيه 

فروشنده و خريدار دست برداشته و بـراي تحقيـق و توسـعه مشـترك     روابط ساده گذشته ميان 

هاي جديد، توليد تسليحات با تكنولوژي بـاال و اقـدامات مشـترك در صـنايع نظـامي، از      سالح

1. Manmohan Singh
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ــك   ــد موش ــليحاتي مانن ــه تس ــده جمل ــروز و جنگن ــاي ك ــق    ه ــه تواف ــنجم، ب ــل پ ــاي نس ه

).Farzinnia, 2009: 64(اندرسيده

روسـيه در آسـياي جنـوبي در بـازار هنـد متمركـز شـده طيـف         كه فروش اسـلحه طوريبه

درصد تجهيـزات نظـامي هنـد    80در حال حاضر، . دهداي از انواع سالح را پوشش ميگسترده

م، هند اولين پيمان تسـليحاتي خـود در تـالش بـراي تنـوع      1962در سال . منشاء روسي دارند

جماهير شوروي به امضـا رسـانده اسـت    افزارهاي خود را با اتحادها و جنگبخشيدن به سالح

از آن زمان به بعد، اعتماد هنـد بـه   ). در آن زمان بريتانياي كبير تنها منبع حامي نظامي هند بود(

تمايل دولت هند به ايجـاد تعـادل بـا توجـه بـه      : تسليحات روسي براساس دو عامل بوده است

به مجوز توليد تجهيـزات نظـامي   فروش اسلحه توسط اياالت متحده به پاكستان و تمايل مسكو 

.(Lansford, 2002: 127)در هند 

يك تهديدي براي دكترين امنيت ملي روسـيه  عنوانبهالملليبيناما بيشتر از همه، تروريسم 

مورد مالحظه قرار گرفته است و هر دو كشور هند و روسـيه نگرانـي   ) از طرف سردمداران آن(

عليه تروريسم، باعث شـده  الملليبينطوري كه ائتالف . دانخود را در اين خصوص ابراز كرده

است تا تمركز كامل آنها بر افغانستان و عراق باعث شود توجه كافي بـه تروريسـم در منـاطقي    

اين روسيه بود كه اسـلحة مـورد نيـاز    ). Chenoy, 2008: 52(نظير كشمير و چچن نداشته باشند 

ط مركزي را گشود كـه از نظـر   يضاي هوايي ميان آسياائتالف شمال افغانستان را تأمين كرد و ف

بـه  آمريكـا بدون مشاركت فعـال روسـيه، تهـاجم    . يي ضرورت داشتآمريكااستقرار نيروهاي 

). Todd, 2004: 32(افغانستان غيرممكن بود 
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روابطي رو به جلو : اتحاديه اروپا- 7-4

فرهنگي و چنـدقطبي داراي ديـدگاههاي مشـتركي    هند و اروپا از ديد دموكراتيك، جهـان چنـد  

در سالهاي اخير، تجارت و ساير پيوندهاي اقتصادي، محور اصـلي روابـط بـين هنـد و     . هستند

هاي مثبـت بسـياري در عرصـه روابـط اقتصـادي،      پيشرفترغمعلي.اروپا را تشكيل داده است

راتژيك عمـده در آسـيا ترديـد    يك بازيگر استعنوانبهسياستمداران هندي در مورد نقش اروپا 

»گفتگـو «به غير از مسائل اقتصادي، همكاري هند با اتحاديه اروپا هنـوز در سـطح يـك    . دارند

گسـترش  ) در روابـط بـين هنـد و اتحاديـه اروپـا     (چالش عمده در سـالهاي آينـده   . بوده است

هاي اقتصادي موجـود جهـت تحـت پوشـش قـرار دادن مسـائل امنيتـي كالسـيك و         همكاري

نقـش  تـأثير اين حقيقت كه دهلي نـو تحـت   ). Sachdeva, 2008: 341(غيركالسيك خواهد بود 

 :Mohan. 2006(اروپا در سياست جهاني قرار ندارد روابط هند با اروپا را محدود ساخته اسـت  

هـاي قدرتاين در حالي است كه هند داراي روابط سياسي و اقتصادي بااليي با برخي از ). 25

اي هند و در حالي كه بسياري از كشورهاي اروپايي كوچكتر مخالف پيمان هسته. اروپايي است

. اي اين قـاره، فرانسـه و انگلـيس، از حاميـان آن هسـتند     اياالت متحده هستند دو قدرت هسته

اطمينان داده بود كـه يـك هنـد نوظهـور     ) در واقع قبل از واشنگتن(ها پيش بويژه پاريس مدت

صوالت تكنولوژيكي برتر خواهد بود؛ اين كشور با اين ديد، خود را سـپر  بازار مناسبي براي مح

2011الي 2001الگوي روابط بين هند و روسيه از سپتامبر : 1شماره شكل
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م قـرار  1998اي هند در ماه مي هاي هستهخشم گروه هشت در مقابل دهلي نو، پس از آزمايش

هـاي اقتصـادي را در هنـد آغـاز     هاي گذشته تالش براي كسب فرصتانگليس نيز در سال. داد

 :Farzinnia, 2009(و جهاني دهلي نو شده است ايمنطقههاي پروازيكرده و عموماً همساز بلند

73-74 .(

رو، تجارت و ساير پيوندهاي اقتصادي، كانون اصلي روابط بين هند و اتحاديـه اروپـا   از اين

ميليارد دالر، كـه اتحاديـه اروپـا را    72تجارتي دوجانبه با ارزشي با بيش از . را شكل داده است

هاي مستقيم خـارجي از  گذاريسرمايه. يك تجاري هند مطرح كرده استبزرگترين شرعنوانبه

هـاي خـارجي ژاپـن و ايـاالت     گـذاري جانب كشورهاي اتحاديه اروپا باالتر از مجموع سـرمايه 

گـذاري مسـتقيم خـارجي از    م، جريـان سـرمايه  2007در سال . در هند بوده استآمريكامتحده 

در ايـن بـين خريـد    . اتحاديه اروپا به چين بوده استاروپا به طرف هند بيش از جريان سرمايه

هـاي هنـدي نيـز از كشـورهاي اروپـايي بسـيار بيشـتر از سـاير كشـورها بـوده اسـت            كمپـاني 

)Sachdeva, 2008: 342 .(  اما روابط هند با اتحاديه اروپا تنها در سطح اقتصادي پييشرفت داشـته

، روابـط سياسـي و ديپلماتيـك    المللـي نبياست و نگرش طرفين در امور سياسي و مسائل مهم 

طوري كه چارلز گرانـت مـدير مركـز    همان. الشعاع قرار داده استهند و اتحاديه اروپا را تحت

يـك  عنوانبهكند خاوير سوالنا رئيس اتحاديه اروپا هند را اصالحات اروپا در لندن استدالل مي

ين او بر اين احساس است كه اتحاديـه  بنابرا. كنداولويت در سياست خارجي اتحاديه نگاه نمي

. نيافته در روابط سياسي استيك كشور هنوز توسعهعنوانبهاروپا نياز به توجه بيشتري به هند 

اتحاديـه اروپـا   -كند كه گفتگـوي هنـد  محقق ارشد فرانسه كريستوف جفرلوت نيز استدالل مي

. اتيك يا ژئواسـتراتژيك اسـت  فاقد هر چيز قابل توجهي در مسائل مربوط به خصوصيات ديپلم

عـاملي مهـم مـورد    عنـوان بـه اتحاديه اروپا در سياست خارجي هند به ندرت صورت متقابلبه

).Sachdeva, 2008: 362(بحث بوده است 
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هاتجزيه و تحليل يافته-5

رافيـايي  آيد كه دو متغير موقعيت جغقاره هند چنين برمياز بررسي روابط قدرت در منطقه شبه

ـ     تأثيربيشترين ژئوپليتيكو وزن  ويژهگذاري را در كيفيت روابط اين منطقـه بـا نظـام جهـاني ب

كشور هند با داشتن موقعيت نسبي باال با وسعتي عظـيم و جمعيتـي   . اياالت متحده داشته است

ن در اين ميـا . واسطه در جغرافياهاي امنيتي خود داردباال، سعي در دخل و تصرف مستقيم و بي

هند چنان آشكار هستند كه عالوه بر اينكـه تقابـل پاكسـتان    ژئوپليتيكهاي قدرت و وزن نشانه

بازيگر عمـده و اصـلي در نظـام پيرامـوني     عنوانبهو رقابت چين با آن ايمنطقهدر سطح درون

يامنطقـه هاي كالن اين كشور در راستاي نيل به اهداف و منافع اند خللي در استراتژينتوانسته

و جهاني آن، ايجاد كنند، بازيگران مطرح نظام جهاني براي پيشبرد سياست مبارزه جهاني عليـه  

. انـد ناگزير از همكاري با اين كشور قدرتمند حوزه اقيـانوس هنـد برآمـده   الملليبينتروريسم 

كه با توجه به موقعيت جغرافيـايي هنـد و  ژئوپليتيكبا درك اين واقعيت آمريكااياالت متحده 

آن، بدون همكاريِ با ايـن كشـور بـه انجـام امـوري در جهـان بـر عليـه         ژئوپليتيكوزن باالي 

سـپتامبر بـا   11كه نتايجي داشته باشد، قادر نيست، در سالهاي پس از وقايعالملليبينتروريسم 

واقعيت . تغيير اساسي در نگرش خود به هند روز به روز به اين كشور بيشتر نزديك شده است

ت كه اياالت متحده با احساس منافع مشـترك اسـتراتژيك از جملـه منـافع مشـترك در      اين اس

راستاي برقراري ثبات در آسيا و منـاطق زيرمجموعـة آن، كنتـرل تروريسـم و جنـگ بـر عليـه        

2011الي 2001الگوي روابط بين هند و اتحاديه اروپا از سپتامبر : 4شماره شكل 
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ها، جنگ با مواد مخدر و جلوگيري از گسترش فروش مواد مخدر گروههاي تبهكـار  تروريست

از همه رفع موانع جريان منابع انرژي از اقيانوس هند، نـه تنهـا   مترمهيافته و و جنايتكار سازمان

به طرف هند، بلكه به تمام نقاط جهان، از جمله مواردي هستند كه روابط دو كشور را در سطح  

.اتحاد استراتژيك ارتقا داده است

ـ ) شبيه دوران جنگ سرد(ست كه، امروزه بقية كشورهاي جهان ااين در حالي ت براي حماي

براي تداوم حضور آمريكامتحدةاياالترو، از اين. كنندنظامي، ديگر به اياالت متحده نگاه نمي

مكملي است كه بتوانـد بـراي نفـوذ در    دنبالبهمستمر در حوزة اقيانوس هند و حوزه پاسفيك 

از اين طريـق  تا . اند ـ از آنها استفاده كند اش در آن موضع گرفتهجايي كه رقباي آيندهاوراسيا ـ  

هاي عملياتي اورآسيا را جبران كرده و به ايفاي نقش دلخواه خود در ايـن  دوري خود از صحنه

چـون بريتانيـا   . در حوزة آتالنتيك بهترين موقعيت ژئواستراتژيك را بريتانيا دارد. منطقه بپردازد

مـانش و غيـره،   به تمام درياهاي شمال غرب اروپا از جمله درياي بالتيك، درياي شمال، درياي

تـرين متحـد   اسـتراتژيك عنوانبهدسترسي و نظارت دارد؛ شكل جغرافيايي بريتانيا آن كشور را 

تواننـد  نمـي آمريكـا هيچ يك از رؤساي جمهوري . در حوزة آتالنتيك تبديل كرده استآمريكا

نيـت  برقـراري ام منظـور بـه شان توضيح دهند كه يـك نظـم آتالنتيكـي    اين مسأله را براي مردم

استراتژيك، با توجه به جغرافياي استراتژيك انگليس، بدون شركت اين كشور نـامفهوم خواهـد   

اي است كه درياهاي اطراف اروپا به شكلي در گونهبهبود؛ چرا كه جغرافياي استراتژيك بريتانيا 

ي در آن سـو . تواند بر آنها مسلط شـود راحتي ميهقلمرو ژئواستراتژيك آن است و اين كشور ب

محاصره منافع دريايي روسـيه يـا هـر قـدرت     منظوربهجهان، در حوزة پاسفيك، اياالت متحده 

طراحـان  . جويـد بري ديگر در اقيانوس آرام شمالي، از جغرافيـاي اسـتراتژيك ژاپـن سـود مـي     

ها نسبت به تهديدات امنيت در شبه جزيـره  يي بايد بدانند كه ژاپنيآمريكااستراتژيك و مفسران 

هاي اطراف ژاپـن در سرنوشـت   جنگ كره و نقشي كه آب. دهندسيت زيادي نشان ميكره حسا

جنگ داشت، گواه اين مطلب است كه آبهاي اطراف انگلستان نيز در هر جنگي كـه در قلمـرو   

تـوان ادعـا كـرد كـه ايـن      اروپا صورت گيرد، نقش حساسي خواهد داشت و به همين دليل مي

آمريكـا نقش بسيار مهمـي در ژئواسـتراتژي ايـاالت متحـده     ) اژاپن و بريتاني(دوقلوهاي مشابه 
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اين سه كشور تا حـدي بـر هـم منطبـق     ژئوپليتيكرو استراتژي داشته و خواهند داشت؛ از اين

رسد هند نقشـي مشـابه ژاپـن و بريتانيـا در     مينظربهدر اين بين ).  Ezzati, 2005, 87-88(است 

با توجـه بـه قـرار گـرفتن دو تـا از      . ه پيدا كرده استاستراتژي قرن بيست و يكم اياالت متحد

در حوزه اقيـانوس  ) يعني تنگه هرمز و تنگه ماالكا(هاي جهان ترين تنگهين و استراتژيكمهمتر

هند، از يك طرف با درك حساسيت چين نسبت به معابر خروج و ورود انرژي، و نگراني ايـن  

هاي نوس هند و از طرف ديگر ظهور پتانسيلكشور در خصوص امنيت اين آبراهه در آبهاي اقيا

رسد استراتژي دراز مدت اياالت متحده مينظربههاي اخير، قدرت جهاني در سالعنوانبههند 

هرچنـد هـيچ   . در راستاي نزديك شدن به هند كنترل چين و شايد در آينده روسيه استآمريكا

.خوردچشم نميبهآمريكا-ها در مورد نزديكي فزاينده هندنشاني از نگراني چيني

حاضر، روابط پاكستان با بـازيگران نظـام جهـاني    پژوهشهاي از طرف ديگر، براساس يافته

وقـوع  . الشعاع موقعيت جغرافيايي اين كشور بوده اسـت كامالً تحتآمريكااياالت متحده ويژهب

و آمريكارا در نزد م، اهميت استراتژيك موقعيت جغرافيايي پاكستان 2001سپتامبر 11حمالت 

اياالت متحده براي حمله به طالبان در افغانسـتان  . پيمانان آن مثل دوران جنگ سرد احيا كردهم

ايجاد پايگاه در پاكستان به اين كشور نياز پيدا كرد و از اين طريق دوباره روابط آنها از منظوربه

هـاي  كـرد و بـار ديگـر كمـك    هاي عليه اين كشور را لغـو تحريمآمريكاسر گرفته شد و حتي 

اما با سقوط رژيم طالبان بار ديگر پاكستان اهميـت خـود   . نظامي زيادي به پاكستان سرازير شد

كه در حال حاضر روابط بـين دو كشـور از   طوري، بهو طرفداران آن از دست دادآمريكارا نزد 

.  وضعيت خوبي برخوردار نيست

قاره، اختالفاتي بـر سـر مسـائلي    ر حوزه پيراموني شبهترين بازيگر داصليعنوانبهچين نيز 

نظير مرز، حوزه نفوذ در مناطقي نظير نپال، بوتان، حمايت از پاكستان و تجهيز ايـن كشـور بـه    

بـا  ... اتوري هند در شوراي امنيت سـازمان ملـل، و   يداي، عدم حمايت از كاندهاي هستهسالح

بين اين دو كشور مبتنـي بـر رقابـت    ژئوپليتيكابط روپژوهشهاي اين براساس يافته. هند دارد

قـاره و مشـابه همـين    هنـد در منطقـه شـبه   ژئوپليتيكبا توجه به وزن باالي . شكل گرفته است

بااليي كـه ايـن رابطـه بـر كيفيـت      تأثيروضعيت براي چين در حوزه نظام پيراموني و همچنين 
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قـاره  چنين استدالل كرد كه روابط منطقه شبهتوانقاره هند با نظام پيراموني دارد، ميروابط شبه

هـاي  كه چنانكه يافتهدر حالي. هند با نظام پيراموني خود براساس الگوي رقابت در جريان است

اين دو كشـور در  الملليبيندهد، در راهبرد مبارزه جهاني عليه تروريسم نشان مياين پژوهش

، اتحاديه اروپا و روسيه كـامالً  آمريكاالت متحده و جهاني چون اياايمنطقهكنار ساير بازيگران 

هـاي اصـلي و   بنـابراين ريشـه  . در تعامل با هم هستند و حتي از اتحاد استراتژيك برخوردارنـد 

اساسي اين دوگانگي و تضاد در روابط بين دو كشور در سـطح پيرامـوني و در سـطح جهـاني،     

يكي از بـازيگران مطـرح در   عنوانبهسيه در اين بين روابط رو. بيشتر قابل تأمل و بررسي است

اما اين تعامل بيش از آنكه . رودبا هند براساس تعامل و همكاري نسبي پيش ميالملليبيننظام 

و جهـاني دو طـرف   ايمنطقـه هاي در زمينه مسائل مهم سياسي و استراتژيك دوجانبه و دغدغه

مشـابه ايـن رابطـه، رابطـه هنـد بـا       . در جريان باشد، بيشتر به مسأله نظامي متمركز شده اسـت 

دهد اتحاديه اروپا در عرصه بررسي نيز نشان مياين هاي نطوري كه يافتههما. اتحاديه اروپاست

ين شريك تجاري هند است اما در عرصه سياسـي، طـرفين در حـال حاضـر در     مهمتراقتصادي 

رو روابـط  از ايـن . انـد هاي كوتاه مدت سياسي و ديپلماتيك خود وزني تعيـين نكـرده  استراتژي

الشعاع روابط با چـين و در حـوزه   قاره هند در حوزه پيراموني كامالً تحتمنطقه شبهژئوپليتيك

هـاي فـوق،   بـه اعتبـار اسـتدالل   . سـت آمريكاالشعاع روابط با اياالت متحـده  نظام جهاني تحت

ه بـه فضـاي غالـب و    رسد با توجـ مينظربه-1:هاي  تحقيق كه عبارت بودند  از اينكهفرضيه

قـاره هنـد   م نوع روابط منطقه شـبه 2001سپتامبر 11هاي جهاني پس از وقايع حاكم بر سياست

علـت اهميـت اسـتراتژيك منطقـه در زمينـه مبـارزه جهـاني عليـه تروريسـم          با نظام جهاني بـه 

پليتيـك ژئوو سـاير بـازيگران نظـام    آمريكـا روابط هند با اياالت متحده تأثير، تحت الملليبين

هـا سياسـي و   رسـد جـداي از جنبـه   مـي نظـر به-2و . جهاني، از الگوي تعامل برخوردار است

آن و ژئوپليتيكقاره هند به علت موقعيت جغرافيايي ممتاز هند و وزن باالي امنيتي، روابط شبه

اآمريكـ روابط اين كشور با اياالت متحده تأثيرقدرت جهاني تحت عنوانبههمچنين ظهور هند 

. گردندبر اساس الگوي تعامل در جريان است، تأييد مي
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گيرينتيجه-6

هـاي مختلفـي   مقولهتأثيرجهاني، تحت ژئوپليتيكقاره هند با نظام شبهژئوپليتيككيفيت روابط 

بـه كيفيتـي مطلـوب يـا     ژئوپليتيـك توانند شدت و ضعف سير روابط عواملي كه مي: قرار دارد

روابـط اسـت كـه در    ژئوپليتيكهاي جغرافيايي و د، اين جداي از بنياننامطلوب را تعيين نماين

كننـد و مجموعـه امنيـت    منطقـه را تعيـين مـي   سطح محلي كيفيت روابط بين كشـورهاي درون 

امـا  . دهنـد فرد خود شـكل مـي  ههاي منحصر بقاره هند را با خصوصيات و ويژگيشبهايمنطقه

. هسـتند ژئوپليتيـك قه با نظام جهاني نيز جغرافيـايي و  دهنده روابط منطاكثريت ابزارهاي شكل

قـدرت برتـر   عنوانبههند ژئوپليتيكجغرافياي امنيت منطقه، موقعيت جغرافيايي كشورها، وزن 

، )با توجه به همجواري با افغانستان و مسائل تروريسـتي (و مسلط منطقه، بار استراتژيك منطقه 

راني از جمله مناقشـات مـرزي بـين هنـد و چـين، و      منابع جغرافيايي مناقشات، و فضاهاي بح

بزرگي هستند كه جـداي از سـاختار امنيـت    ژئوپليتيك، عوامل جغرافيايي و ...بحران كشمير و 

قـرار  تـأثير را نيز تحـت  الملليبينملي هركدام از كشورهاي درون منطقه، حتي ساختار امنيت 

در فضـاي  ژئوپليتيـك رها و بازيگران به همين دليل شناخت موقعيت و وضعيت كشو. دهندمي

ها و تخفيف تهديـدها در راسـتاي گسـترش    و تالش براي كم كردن تنشالملليبينو ايمنطقه

مطلوب و براساس اهـداف و  ژئوپليتيكو روابط الملليبينو ايمنطقهجانبه هاي همههمكاري

عنوانبهالملل، بايستي نظام بينمحور تدوين استراتژي از سوي كشور هند با عنوانبهمنافع ملي 

.يك امر ضروري مورد پذيرش قرار گيرد

م براسـاس  2001سـپتامبر  11قاره هنـد پـس از وقـايع    بنابراين، روابط قدرت در منطقه شبه

، چين، روسيه و اروپا براساس مسائلي چـون مبـارزه   آمريكامنافع مشترك هند با اياالت متحده 

قدرت بزرگ و در حال ظهور، نقش مهـم هنـد در اقتصـاد    عنوانبهجهاني عليه تروريسم، هند 

ويژه در اقيـانوس هنـد   ژئوپليتيك، وضعيت آمريكاجهاني و در عين حال شريك مهم اقتصادي 

ست كه تنهـا فصـل مشـترك    ااين در حالي. بر اساس تعامل و همكاري شكل گرفته است... و 

روسيه و اتحاديه اروپا در راستاي برقرار روابـط  ، پاكستان، چين، آمريكابين هند، اياالت متحده 

بـر همـين اسـاس، نـوع الگـوي روابـط       . استراتژيك مسأله مبارزه جهاني عليه تروريسم اسـت 
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قاره هند با نظام جهاني براسـاس الگـوي تعامـل شـكل     غالب و حاكم بر روابط شبهژئوپليتيك

پيراموني هند، يعني پاكستان و چـين  وايمنطقهگرفته است كه در تثبيت اين الگو، رقباي نظام 

دهـد كـه   رو، نتـايج بررسـي نشـان مـي    از ايـن . پردازنـد جدي به ايفاي نقش مـي صورتبهنيز 

در حـوزه نظـام   ژئوپليتيـك بستر و زيربنـاي روابـط   عنوانبهژئوپليتيكابزارهاي جغرافيايي و 

قـاره  گر و درگير در شـبه اخلهقاره هند از يك طرف و منافع بازيگران مدپيراموني و جهاني شبه

شود كه بدون آگـاهي از آنهـا تحليـل دقيـق مسـائل و      از طرف ديگر، آن قدر بااهميت تلقي مي

.رسدمينظربهتحوالت مربوط به اين منطقه مشكل و در برخي موارد غيرممكن 

قدرداني-7

گاه تربيـت مـدرس   هاي مالي معاونت پژوهشي دانشدانند از حمايتنگارندگان برخود الزم مي

.اري را داشته باشندزجهت انجام پژوهش حاضر، كمال تشكر و سپاسگ
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