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  خالصة اجرايي
هاي اخير هند با دنبال نمودن يك برنامة مشـخص اجرايـي، اقتصـادي و اصـالحي،      در سال

حــال  درحــال بــازآفريني و تعريــف دوبــارة جايگــاه خــود در سياســت جهــان اســت. بــااين 
هاي اجتماعي، نهادي و ساختاري تا حد بسيار اصالحات اقتصادي را با مانع مواجه  محدوديت

از منافع،  موعه مقاالتي است كه تالش دارد با ارتقاء فهمساخته است. متن حاضر شامل مج
رويِ سياســت خــارجي، اقتصــادي و  پــيشهــاي  هــا و محــدوديت هــا، فرصــت بلنــدپروازي

گيـريِ سياسـت خـارجي و اقتصـادي ايـن كشـور را        هاي داخلي جامعة هند، جهـت  سياست
  شرح زير است:مطرح در اين گزارش به  نكات مهمنمايد. برخي از  مشخص 

نياز به رشد اقتصادي يك ضرورت فوري براي هند است. آمـوزش، ارتقـاء مهـارت و     -
شـوند؛ از ديگـر     هاي مهم اين كشور محسوب مي ها جوان، از نگراني تهيه شغل براي ميليون

محيطي و تغييرات جوي و  هاي قابل ذكر امروزي هند مسائل بهداشتي، مسائل زيست دغدغه
  باشد. ان در برابر تجاوزات جنسي ميمحافظت از زن

الملل، خواسـت آنهـا بـراي     هاي داخلي حضور پرقدرت هند در حوزة بين جدا از چالش -
اي  هژمون منطقـه  ظهور در نقشدريافت كرسي دائم در شوراي امنيت سازمان ملل متحد و 

  ست.ها در اين كشور ا در جنوب آسيا نيز ازجمله موضوعات مورد توجه دولت
سـال   15مانـده امـا    نهـرو همچنـان بـاقي    -اگرچه عقالنيت سياست خارجي گانـدي  -

هاي جديدي بخشيده است.  هاي آزادسازي اقتصادي به سياست خارجي هند محرك سياست
عنوان يك اصل راهنما در سياسـت خـارجي خـود     حال نارندرا مودي عدم خشونت را به بااين

  هاي جهاني خواهد بود. عي مهم و تأثيرگذار بر سياستبازسازي كرده است كه اين امر موضو
جـذب سـرمايه بـراي    ت كالنبال رهاسازي هند از مشد سياست خارجي هند شديداً به -

گذاران نامتعارف حتي از  هاي حياتي كشور و درحال مهياسازي بهشت براي سرمايه زيرساخت
تنهـا بـر    داده، نـه  گرايانه با پكـن نشـان   عملنو در راستاي ايجاد يك اتحاد  چين است. دهلي

  ترس خود از قدرت چين غلبه كرده بلكه درحال بازسازي نظمي جهاني است.
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،  توسـعه، نـوع حكمرانـي و مبـارزه بـا فسـاد جـزء        2014در انتخابات عمومي سـال   -
  است.جامعه ز شرايط در اصل برآمده ا شد كه ترين مطالبات مردم محسوب مي مهم

دهد كه كاهش فقر فقـط مسـتلزم الزامـات اقتصـادي      ماهيت سياست در هند نشان مي -
ماهيـت   ن،عـالوه بـراي   .گذارنـد  هاي سياسي نيز در اين امر تأثير بسـزايي مـي   نبوده و ضرورت

  شده نيز در اين امر نقش مؤثري دارد. جريان مالي در يك دنياي جهاني
ر دو موضـوع بسـيار مهـم جهـاني را داراسـت: اول مهـار       هند تـوان ايفـاي نقـش د    -

هاي تهاجمي چين در درياي چين جنوبي و دوم استفاده از تجربيات آن براي كمـك   سياست
  .گرايي راديكال به غرب در مقابله با اسالم

عنـوان   طـرف و بـه   رژيم اسرائيل ازيك -تواند يك نقش قاطع در رقابت ايران هند مي -
عربستان از طرف ديگر بازي كند. قرارداد همكاري دفاعي  -اختالفات ايران ميانجي در رفع 

فراتـر از  دهلي نو شود  اش با ايران، باعث مي اين كشور با عربستان سعودي و روابط دوستانه
  سني به تعامل ايران و عربستان كمك نمايد. -اختالفات شيعي

ثبـاتي در   ن براي بـي از سه دهة پيش تاكنون نگراني امنيتي اصلي هند تالش پاكستا -
خصوص در كشمير، پنجاب و ديگر نقاط بوده است. دومين منبع نگرانـي هنـد    اين كشور، به

كنـد تـا    درقبال پاكستان موضوع افغانستان پس از ناتو است جايي كه پاكسـتان تـالش مـي   
 ،كنترل رژيم كابل را از طريق نيروهاي نايب خود كسب نمايد. سومين موضوع نگراني هنـد 

تواند منجر به ناامني در اين  ة اختالفات مرزي اين كشور با پاكستان و چين است كه ميادام
كشور شود. درنهايت ظهور دولت اسالمي يا داعش تهديدي بالقوه بـراي هنـد خواهـد بـود     

  چراكه اين گروه توان كسب جاي پاي ايدئولوژيك در اين كشور را دارد.
هاي سياست خارجي قرار  د را در صدر اولويتدولت جديد هند تعامل با همسايگان خو -

عنـوان   از سياسـت خـارجي بـه   دارد تـا   داده است. برخالف رهبران قبلي هند، مودي تمايـل 
اسـتفاده  ايجاد و جذب سرمايه، تجارت و فنّاوري بـراي رشـد و توسـعة داخلـي      ي برايابزار

ـ    اي با پاكستان به مودي براي رسيدن به همكاري منطقه نمايد. رف ب ر تقويـت  جاي تمركـز صـ
دولت غيرنظامي پاكستان نياز به تعامل بـا ارتـش ايـن كشـور و شناسـايي آنچـه آنهـا از هنـد         

  خواهند را دارد. مي
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  1انديشد؟ چگونه مي هند
  

  مهم پژوهشمحورهاي 
مشـخص اجرايـي، اقتصـادي و اصـالحي،      مةيك برنا نمودن دنبالبا هاي اخير هند  در سال

 حــال ينبــاا. اســتسياســت جهــان  جايگــاه خــود دردوبــارة و تعريــف درحــال بــازآفريني 
را بـا مـانع   آن اصالحات اقتصادي  ساختاري تا حد بسيارو  هاي اجتماعي، نهادي محدوديت
از  است كه تالش دارد با ارتقاء فهم يمتن حاضر شامل مجموعه مقاالتته است. مواجه ساخ

ـ   هـاي  يتها و محـدود  فرصت ها، يمنافع، بلندپرواز  ي،خـارج  ياسـت س رويِ يشبرآمـده در پ
 يـن ا يو اقتصـاد  يخـارج  ياسـت س يـريِ گ هند، جهت ةجامع يداخل هاي ستياو س ياقتصاد

حاصل سفر مطالعاتي اعضاي شـوراي روابـط خـارجي     پژوهشاين . يدنما كشور را مشخص 
 2015نگاران اروپايي به هند در سال  و برخي ديگر از سياستمداران و روزنامه (ECFR)اروپا 
سياسـت  و  ،، اقتصـاد و جامعـه  سياست و هويت :سه بخش مقاله و 14در حاضر تاب ك. است

هـر يـك از ايـن مقـاالت      در اسـت. در ادامـه برخـي از نكـات مهـم      شدهخارجي هند ارائه 
  :آورده شده است اختصار به

  

ين هنـد وجـود   بلكه چند ،ييكنه چراكه  انديشد ميتوان گفت هند چگونه  نمي درواقعـ 
اگر بخواهيم تنها فرهنگ و  راستا، اين درد. نبه خود را دارخودآگاهي مختص  هركدامد كه دار

 ؛معرفـي نمـاييم  كنـد   نفي نميپلوراليسم را  ،وندت خداانيدر عين اعتقاد به وحدتمدني را كه 
 .وجـود نـدارد  هيچ خدايي  ،شمارند خدايان بيكه  حالي درفرهنگ  اين ست. درا فرهنگ هندو
هـاي   چندگانه با فرقـه  مذاهبِوجود  بلكه نيستهندو موجود ن تنها تمد امروز در هند مدرنِ

هاي متفـاوت   مردمي با زبان.... و  ،ها مختلفي از اسالم، مسيحيت، يهوديت، بودائيسم، سيك
و  حال ينباا. است  اي از ملل درآورده صورت كشوري با مجموعه و جغرافيايي بزرگ، هند را به

                                                 
1. Francois Go dement, "What Does India Think?, European Council on Foreign Relations, 
2015. 
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 ايـن كشـور نيـز   واحد به  يهويت شيدنبخ درجهتهايي  تالش گذشتهطول دويست سال در 
تالقي و مسلمان  دو ملت هندوة ملت واحد با ايد كي عنوان بههند  ةصورت گرفته است. ايد

زمـان  از آن . گرديـد پاكسـتان   ازآن   و جـدايي اين كشور منجر به تقسيم  كه درنهايت كرده
ايـدة  ها ايـن  عدب كهديگري درنظر گرفته شد  عنوان هب عنوان دشمن اما بانه چه پاكستان اگر
هند كشوري سـكوالر  . قرار گرفت نگريبازمورد كر جواهر لعل نهرو تف اساسبرجدايي هند 

بـراي رفـتن بـه     مسلماناني كه كشـور را  ويژه، به است ي يكسان براي همه مذاهببا احترام
حـزب كنگـره   در دست انحصار قدرت  ةواسط به تقريباً ايده اينتسلط  .نكردندترك  پاكستان

 امـا ايـن   .يافتدست داد ادامه بار كنگره را از  سالة بعد از استقالل تنها هفت 68 ةكه در دور
 دليـل  بـه  بلكـه  ،2014در سـال   حزب كنگـره  دادن قدرت   دست  خاطر از تنها به هرو نهن ةايد

 كـه اليسـت هنـدو   يـك حـزب ناسيون   عنوان به ،(BJP)حزب رقيب آن بهاراتيا جاناتا حضور 
با چالش مواجه  دولت بدون ائتالف تشكيل دهد يك سال اخير بار در سي براي اولينتوانست 

 نيسـت. كـه چـرا هنـد يـك ملـت هنـدو        شود مياين سؤال مطرح امروزه  ،اساس ينبرا. شد
يـك هويـت    داشـتن  پلوراليستي و جستجو براي -چندمذهبي ةميان جامع تنش زمينه اين در

  .گرديد مطرح يطورجد به (BJP)واحد از زمان پيروزي حزب بهاراتيا جاناتا 
د خواست رش رسد، نظر مي بهكه امروزه در هند مهم  يهويت موضوع ديگر ةـ جدا از مسئل

 بنابر گفتة نويسندگان ايـن كتـاب،   .است براي همة مردم زندگي ايمنو اقتصادي، كاهش فقر، 
چراكه داراي جمعيـت جـوان و    است اين كشورك ضرورت فوري براي تصادي ينياز به رشد اق

آموزش، ارتقـاء  اينكه  در كنارسي سال قرار دارند.  سن زير شان چهارم كه سه است يرو به رشد
از  ،شـوند   هاي مهم اين كشور محسوب مي از نگراني ،ها جوان شغل براي ميليون ةمهارت و تهي
محيطـي و تغييـرات    مسائل بهداشتي، مسائل زيسـت  توان به مي امروزي هندهاي  ديگر دغدغه

  آورد. سخن به ميان محافظت از زنان در برابر تجاوزات جنسي  و، جوي
خواسـت آنهـا بـراي     ،الملل بين ةحضور پرقدرت هند در حوز ،هاي داخلي ـ جدا از چالش

 اي عنوان هژمون منطقـه  بهظهور شوراي امنيت سازمان ملل متحد و در دريافت كرسي دائم 
  .استاين كشور ها در  دولت توجه موردموضوعات  جملهازدر جنوب آسيا 

سـال   15امـا   مانـده  يبـاق نهـرو همچنـان    ــ  ـ اگرچه عقالنيت سياست خارجي گاندي
هاي جديدي بخشيده است.  به سياست خارجي هند محركهاي آزادسازي اقتصادي  سياست

سياسـت خـارجي خـود     در اصل راهنما يك عنوان عدم خشونت را به يدوما رنارند حال ينباا
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 ميـان  يـن دراخواهـد بـود.   تأثيرگـذار  هاي جهاني  بر سياستاست كه اين امر  كرده سازيباز
خـود را مصـمم بـه     ويامـا   كننـد   را متهم به ناديده گرفتن گذشته مـي  وياگرچه بسياري 

داند. بهترين مثال بـراي ايـن امـر و اسـتمرار سياسـت خـارجي        سالف خود ميوفاداري به اَ
وزيـر سـابق از وي بـراي     نخسـت  مانموهان سـينگ  كه است اي گذشته انتخاب وزير خارجه

بود. در عمل اين سياست خـارجي از طريـق    كردههند استفاده  ـ  توافق آمريكا ةمذاكره دربار
درصدد كاهش خشونت اسـت. سياسـت خـارجي     ،خارجي ـ  دو سطح داخلياعتمادسازي در 
 هـاي حيـاتي   جذب سرمايه براي زيرساخت بادنبال رهاسازي هند از مشكالت  هند شديداً به

ـ . اسـت گذاران نامتعارف حتـي از چـين    مهياسازي بهشت براي سرمايهو  كشور در  نـو  يدهل
از قدرت چين  تنها بر ترس خود نهكه داده  ن نشانكبا پ يانهگرا عملراستاي ايجاد يك اتحاد 

  .استجهاني  يبازسازي نظم درحالبلكه  غلبه كرده
بهترين نمونـه آن   كه است طلب خشونت يرغـ هند در مقايسه با چين يك كشور كامالً 

مفهـوم  « يسـو  بـه  هند 2010در سال نماييم.  مشاهده مي اين كشوراي  در سياست هستهرا 
اي عليـه   اسـتفاده از ضـربه اول هسـته    در آن كـرد كـه   حركـت  »بازدارندگي حداقلي معتبر

 زدن به خشونت توان دفاع بدون دامن افزايش اين .شده استمحدود  اي كشورهاي غيرهسته
  .است بوده اين كشورسياست خارجي زمينة  ديگر دربخش ابتكارات  الهام نيز

 بـاالي  بسـيار آمـار  هنـد از  اينكه اول  :به قدرت رسيد رويداد مهمسه  ةنتيج در يدومـ 
بسـياري از ايـن جوانـان بعـد از سـال       .بـرد  رنج مي نگرش، نوع به بستهيا  ،سودافراد جوان 

و به سـن رأي   هشروع به فرايند اصالحات اقتصادي نمود به دنيا آمد كشور كه يزمان ،1991
را  يدومـ بـازي داشـته و    ةتغييردهنـد  آنها براي حل مشكل اشتغال نياز بـه يـك   .اند رسيده

ه و كـرد تـر   گسـترده  را متوسط ةطبقكه  اين كشورمردم شدن  دوم شهرنشين؛ انتخاب كردند
هـاي   و رشـد سيسـتم   يفنّاورو سوم  ؛باشند ميكالن  يتوجه به مسائل اقتصاد ستارخواآنها 
جـارت بـه اقتصـاد الكترونيـك     تة كـه در حـوز   اسـت  هاي اجتماعي رسانه ازجملهاتي ارتباط
در مبـارزات   وي. اسـت  ت فرهنگي در اين كشور شدهتغييرا و ظهور و باعث بروز ،داده شكل
  نمود. و از آنها استفادة كامل داشت ةاحاط موارداين  همة باتي خود براانتخ

روستايي پيـدا   ترين مناطق آن، تادهروستاهاي هند حتي دوراف در است كهـ بسيار سخت 
هـاي اصـلي و    زيرسـاخت داشـتن حـداقل    بـا  ابتـدايي  مدارسِ مدرسه نداشته باشد،كنيد كه 

بـراي   بـزرگ ي دسـتاورد خـود   يـن ا شوند كـه  جا ديده مي همه مقدماتي يك محل آموزشي
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اما موفقيت هند در گسترش دسترسـي بـه مـدارس و     .است و تنوع وسعتكشوري با چنين 
ك چالش جديـد بـراي ايـن كشـور شـده و آن كشـمكش بـر سـر         آموزش منجر به ايجاد ي

. مدارس در هنـد نتـايج مـورد    استدر اين حوزه  يشافزان انتظارات رو به تأمي ياستانداردها
سال تنها نيمـي از كودكـان    5دهد كه حتي بعد از  نشان مي آمارها .كنند انتظار را تأمين نمي

رود در دو تا سـه سـال بـه آن برسـند،      و حساب كردن كه انتظار مي نخوانداز سطح  آن به
درصـد   50حـدود   .گـردد  و مدارس برمـي  ها خانوادهكنند. علل اين موضوع به  دست پيدا مي

توانند از كودكان  كودكان روستايي در هند داراي مادراني با سطح سواد اندك هستند كه نمي
سواد قادر نيستند كه عدم پيشرفت كودك خـود   بي خود پشتيباني نمايند. ضمن اينكه والدين

 رسـيدگي و پـرداختن  و عدم امكـان   اين كشور. ساختار بدون انعطاف مدارس درك نمايندرا 
  است. زمينه يندراتر از ديگر مشكالت  سطح پاييندر معلمان به كودكان 

تـرين   ء مهـم توسعه، نوع حكمراني و مبارزه با فساد جز ، 2014 سال ـ در انتخابات عمومي
زيـادي از   هاي است. بخش جامعهشرايط  برآمده از اصل درشد كه  مطالبات مردم محسوب مي

 100هزار روستاي اين كشور حـدود   600از با  هستندهند از جريان اصلي رشد و توسعه به دور 
خـاطر   عمـدتاً بـه   مـردم  علت فقر تر اينكه . مهماند هزار روستا همچنان محروم از جريان توسعه

هـاي اجتمـاعي    ونقـل، آب، بـرق) زيرسـاخت    هاي فيزيكي (حمل فقدان دسترسي به زيرساخت
، تكنولوژي ارتباطـاتي، سيسـتم   يفنّاور(آموزش، مهارت، بهداشت) توليدات مالي، منابع طبيعي، 

نفر وجود دارد كه  500تر از هزار روستا در هند با جمعيت كم 100. حدود است قضايي و بازارها
. هر دولتـي  كند نمي  توجيه اقتصادي ازنظررا انتقال كاال و خدمات به اين مناطق  ةاين امر هزين

از همه، تر  مهم دهد.اختصاص كاال و خدمات به مناطق محروم  ر هند بايد اولويت را به انتقالد
هـا و اصـالح    از آشكار به حذف معافيتدر اينجا ني كه دنكاال و خدمات بايد تأمين مالي گرد اين

سـطوح فاقـد تـوان اداري و     ةدولـت در همـ   حـال  ينبـاا  شود؛ مي احساس كامالًاي  نظام يارانه
 رونـد  دولـت بايـد اول بـه    ميـان  يـن درابراي انجام چنين اصالحات ضروري اسـت.   حكمراني

ها را قطع نمايد و سوم بايد نقش خود را در شناسـايي   يارانهدوم  ؛آزادسازي اقتصادي ادامه دهد
  دريافت يارانه ايفاء نمايد. مستحقِافراد نيازمند و 

مسـتلزم الزامـات اقتصـادي     فقـط دهد كه كاهش فقـر   نشان ميـ ماهيت سياست در هند 
 ين هـدف ابراي رسيدن به  گذارند؛ مي بسزاييسياسي نيز در اين امر تأثير هاي  ضرورتبوده و ن

بـازي عادالنـه از طريـق قـوانين      ةو زمين نموده دولت بايد ميان نهادهاي مختلف آشتي برقرار
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منـابع از ثروتمنـدان    يعباز توزو مالياتي را براي  يهاي انتقال كارآمد بازارها را تضمين و سياست
رشـد اقتصـادي و نـابرابري     ةينـ درزمهـا   هـاي اخيـر شـاخص    به فقرا در پيش گيـرد. در سـال  

ابـزار اصـلي    عنـوان  بهتسهيل رشد اقتصادي و چه  ةيندرزمكاهش اقتدار دولت چه  ةدهند نشان
هنـد   در دولـت  يعتوزبـاز  چـون مسائلي  است كه دليل اين  تنها به اين نه .هستندمنابع  يعتوزباز
 كـه اسـت   يبراللنوژي وايدئولوجود  دليل ديگر آن بلكه شود نگريسته مي عنوان هدفي ثانويه به

 بنـابراين  .نمايـد  مـي براي دخالت در راستاي تضمين عـدالت اجتمـاعي محـدود    را توان دولت 
هـاي داخلـي    ريشه در سياست ،به نابرابري بخشي از مشكالت مربوط اگرچه كه توان گفت مي
  د.دارمؤثري شده نيز در اين امر نقش  جهاني دنيايهيت جريان مالي در يك ما ،دارد

بر اهميـت دسترسـي بـه     در مذاكرات مربوط به تغييرات جوي مبتني اين كشورـ موضع 
وابستگي مثبت ميـان دسترسـي    :ازجمله ها زمينه داده يندرا. استانساني  ةانرژي براي توسع

برآوردهـاي   نمـوده و حمايـت  از ايـن موضـوع    (HDI)انسـاني   ةبه انرژي و شاخص توسـع 
ميزان انرژي براي تأمين نيازهاي اساسي انسـاني الزم اسـت.   د كه چه نده نشان مي مختلف

بـراي   ،هنـد  سنگ زغالهاي فوق مصرف  كه براساس شاخصبند دهندة اين مطل نتايج نشان
تـرين ذخـاير    رغـم داشـتن بـزرگ    اش زيـاد نيسـت. ايـن كشـور علـي      تأمين نيازهاي انرژي

  دارد. سنگ زغالپنجم چين مصرف  در جهان كمتر از يك سنگ زغال
ـ هنـد تـوان ايفـاي نقـش در دو موضـوع بسـيار مهـم جهـاني را داراسـت: اول مهـار           

براي كمـك   استفاده از تجربيات آندوم چين جنوبي و  هاي تهاجمي چين در درياي سياست
  گرايي راديكال. به غرب در مقابله با اسالم

 كـه  دنند وجود دارغرب براي ه هم در مدتي هم در شرق و يك ميانتژهاي استرا ـ فرصت
كريـدوري كـه بـر     ؛اسـت  (CPEC)ولين آن تأثيرگذاري بر كريدور اقتصادي چين و پاكستان ا

ميليارد دالر در سـاخت   34ادعاهاي سرزميني چين در درياي چين جنوبي تأثيرگذار است. چين 
از پاكستان گذشته و نفت و گاز را از بندر گـوادر بـه شـهر     كه جاده، خطوط ريلي و خطوط لوله

را  اكـ ماالاست. اين امر وابسـتگي چـين بـه تنگـه      كردهگذاري  سرمايه ،دنده كاشغر انتقال مي
 را درديگـر  ي كشورهاتواند توان  دهد. حل اين موضوع از طريق كريدور پاكستان مي كاهش مي

ـ  هاي ستيزه و به تشديد سياست هكاهش دادر چين باهرم فشار  عنوان به اكماالاز استفاده   ةجويان
قـرار گرفتـه   در رأس اقيـانوس هنـد   هنـد  ميان  اين درچين در درياي چين جنوبي كمك نمايد. 

مواد و ديگر منابع صـادراتي   دي ازازي باز حجم ،كريدور اقتصادي پاكستان باوجودتي ح است و
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امـر فرصـت    ايـن كنـد.  بنگال عبور  يجخلند، درياي عدن و بايد از اقيانوس ه همچنانچين 
هاي تهـاجمي   كننده عليه سياست عنوان يك متوازن كه به كند يجاد ميدي براي هند امانن بي

پيوندهاي اقتصـادي هـر يـك از     باوجود ميان يندرا. نمايدچين در درياي چين جنوبي عمل 
تواند بـراي هنـد و كشـورهاي جنـوب      همكاري امنيت جمعي مي ،منطقه با چينكشورهاي 

پيـدا  تر ضرورت  يك تعامل استراتژيك نزديك يسو بهشرقي، شرقي و شمال آسيا و حركت 
اي شـامل دو   منطقه عنوان به »يفيكپاسهند ـ  «تواند مفهوم  منظر هند اين كشور ميد. ازكن

  ژيك تبديل نمايد.يك واقعيت اقتصادي و استراتبه  را ،اقيانوس
 وجـود  گرايي اسالمي فرصت ديگري را در اختيـار چـين قـرار داده اسـت.     ـ ظهور افراط

آماده بـراي گسـترش نفـوذ    گراي  هاي اسالم از گروه بسياريالقاعده، داعش، طالبان و شمار 
بـه ايـن    را اروپا و چند دموكراسـي در آسـياي غربـي    ازكشورهايي تواند  مي ،خود در منطقه

تنهـا   هنـد نـه   راستا اين د. درنتر با يكديگر ندار اي جز همكاري نزديك ه برساند كه گزينهنتيج
هـا   قـرن  خـاطر  بـه گردد بلكـه   ميتر مطرح  راي همكاري امنيتي نزديكعنوان يك الزام ب به

 شـركا در اختيار  مانند خود را تواند تجربيات بي ميگري  و چند مذهبي افراطيتعامل با اسالم 
از ميالد توانسته اسـالم  در جهان باشد كه از هزار سال بعد  يرشايد تنها كشو . هندقرار دهد

. هنـد  نمايـد هضـم   ،كشـور تغييرات بنيـادي بـر رسـوم اجتمـاعي     بدون  ،را در فرهنگ خود
 ةيافتن راهي براي تعامل محترمانه با اسالم در بلندمـدت بعـد از واقعـ    ةيندرزمرا  شتجربيات

ايـن   درگـرفتن دولـت بـوش    جانبـة  يـك امـا نگـاه    قرارداديازدهم سپتامبر در اختيار آمريكا 
  تجربيات عاجز بود.

عنـوان   بـه  و طـرف  يكازاسرائيل رژيم  ـ تواند يك نقش قاطع در رقابت ايران ـ هند مي
 . قرارداد همكاري دفاعيكندعربستان از طرف ديگر بازي  -ميانجي در رفع اختالفات ايران 

اختالفات  فراتر از شود ميباعث  ،اش با ايران اين كشور با عربستان سعودي و روابط دوستانه
كـه  خـاطر   ايـن   تواند بـه  ميهمچنين . به تعامل ايران و عربستان كمك نمايد سني ـ  شيعي

بـا   دومـين كشـورِ  نيـز  و  داده يجـا را در خود  يسنهاي مسلمان  ترين جمعيت يكي از بزرگ
فات ايران و عربستان بازيگر مناسـبي  در رفع اختال؛ از ايران استبعد  ةشيع مسلمانِجمعيت 

و نقـش   تـأمين نمـوده   ايـن كشـور را  منيت انـرژي  با رياض و تهران ا نو يدهلد. تماس باش
. مخالفـت  داده اسـت آفرين در اين منطقه پرآشوب  باتعنوان يك بازيگر ث به آن بهاي  بالقوه

هند  به يديگر انهيانجيگرم تواند نقش آمريكا نيز مي -اي ايران اسرائيل با توافق هستهيم رژ
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هـاي   تقويت مشاركت امنيتي، تجـاري و اقتصـادي بـا جمهـوري     درحالدهد. هند همچنين 
توانـد گسـترش نفـوذ چـين را      كه حضور اين كشور در اين منطقه مـي  استآسياي مركزي 

  محدود و متوازن سازد.
جنـوب آسـيا ايفـاء     ةمنطقـ  ةسه قدرت چين، هند و پاكستان نقشـي كليـدي در آينـد   ـ 

روابـط   ،صورت خروج غرب از افغانستان و كاهش نفوذ آمريكـا در ايـن منطقـه   د. درننماي مي
عنوان دو قدرت بـزرگ   مگر اينكه هند و چين به ؛تر خواهد شد استراتژيك اين مثلث پيچيده
  اي جديد را تعريف نمايند. طقهبتوانند پارامترهاي يك نظم من

ثبـاتي در   پيش تاكنون نگراني امنيتي اصلي هند تالش پاكستان براي بـي  ةـ از سه ده
ه است. دومين منبع نگرانـي هنـد   بود شمير، پنجاب و ديگر نقاطخصوص در ك به ،اين كشور

تـا   كنـد  پاكسـتان تـالش مـي    كه ييجا استقبال پاكستان موضوع افغانستان پس از ناتو در
كنترل رژيم كابل را از طريق نيروهاي نايب خود كسب نمايد. سومين موضوع نگرانـي هنـد   

 هنـد نـاامني  تواند منجر بـه   كه مي استاختالفات مرزي اين كشور با پاكستان و چين  ةادام
چراكه اين  خواهد بودظهور دولت اسالمي يا داعش تهديدي بالقوه براي هند  شود. درنهايت

  .دارد توان كسب جاي پاي ايدئولوژيك در اين كشور را گروه
ـ چندين دهه است كه هند نگراني خود را از روابـط اسـتراتژيك پنهـان ميـان چـين و      

هـاي   هـاي موشـكي كمـك    اي و برنامـه  توان هسته ةيندرزماست. چين  كردهپاكستان ابراز 
مشـاركت   داده،تـرجيح   نـو  يدهلهاي اخير  در سال هرحال بهبزرگي به پاكستان نموده است. 

و روابط استراتژيك خود را بـا آمريكـا و كشـورهاي مختلـف      يردچين و پاكستان را ناديده گ
  روابط اقتصادي خود با چين را نيز تقويت نمايد. حال يندرعو  دهداروپايي ارتقا 

پاكسـتان،   ةجانبـ  كننده براي هند تقويت مشـاركت سـه   هاي نگران ـ يكي ديگر از جنبه
و » راه ابريشم جديد«طور باثبات و از طريق ابتكار استراتژي  چين بهغانستان و چين است. اف

 دامن زدهمورد  اين هاي هند در پاكستان به نگراني اي به هاي اقتصادي و توسعه با ارائه كمك
ش اي شـده و نقـ   منطقـه » مديريت منازعـات «درگير ابتكارات  اي طور فزاينده به پكن است.

تعـامالت   يدهـ  سـازمان عهده گرفتـه اسـت و همچنـين بـه      ابط ميان طالبان يا كابل را برر
چـين،   2015جانبه با افغانستان و پاكستان پرداخته است. براي مثال در فوريه  استراتژيك سه

  جديد را در كابل بنا نهادند. ةجانب پاكستان و افغانستان يك گفتگوي استراتژيك سه
هاي بـزرگ   از تعامالت دوجانبه با همسايگان و قدرت تفكر به فراترـ ديپلماسي هند در 
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هند با چين در طيفي از مسائل دوجانبه بـه تعامـل    كه يدرحال ؛جهان عاجز است. براي مثال
، ايجاد ثبات اما قادر به پيوستن به چين و ديگر همسايگانش در مبارزه با تروريسم پردازد مي

  نيست.يد داعش دادن تهد در افغانستان و نشان
قـرار  هاي سياست خارجي  ـ دولت جديد هند تعامل با همسايگان خود را در صدر اولويت 
 عنـوان  بـه مايل به استفاده از سياست خـارجي   يدومخالف رهبران قبلي هند، است. بر داده

 عنـوان  به. وي استداخلي  ةتوسعبراي رشد و  يفنّاورابزار ايجاد و جذب سرمايه، تجارت و 
اي و ثبات در جنوب آسيا كمك  همكاري منطقه داند، اين امر به ارتقاي مي گرا عملفرد يك 
اي چين و پاكستان  دو قدرت هسته يازسوخصوص  هايي به كند اما مشكالت و پيچيدگي مي

ـ هاي سياسـي و نظـامي همـراه اسـت، وجـود دارد.       كه روابطشان با هند با تنش  هرحـال  هب
وجـود آمـدن    سـبب بـه   ال اين دو كشور در سال اول حكومـت وي درقب يدموهاي  سياست

  .شدتغييرات زيادي 
تمركـز صـرف بـر تقويـت      يجا بهاي با پاكستان  مكاري منطقههبراي رسيدن به  يدومـ 

آنهـا از هنـد    آنچـه دولت غيرنظامي پاكستان نياز به تعامل بـا ارتـش ايـن كشـور و شناسـايي      
نهادهاي امنيتي هنـد، چـين چالشـي اسـتراتژيك و نـه يـك تهديـد         ازنظردارد.  را خواهند مي

يات چين در پيگيري مطالبات مرزي خود با هند از هند در درجه اول نگران نشود؛  ميمحسوب 
آسيايي و گسـترش نفـوذ چـين در     ـ يطريق تقويت روابط تجاري و دفاعي با همسايگان جنوب

محسـوب  نيـز  تـرين شـريك تجـاري هنـد      همان حال چـين بـزرگ  ، اما دراستس هند اقيانو
گذاري با چين است امـا   اگرچه درصد تقويت پيوندهاي تجاري و سرمايه يموددولت  .گردد مي
 يدومـ  ،هاي پيشين . برخالف دولتنمايد ايستادگي مي يسخت به ة پرقدرتاين همساي مقابلدر
مقابلـه   راسـتاي رد ،»آسيا ـ پاسيفيك « امنيت حوزةمتحد با آمريكا در ةيك جبه تشكيل فكر به

  است. با يك چين متخاصم


