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Abstract 

After the collapse of the Soviet Union and the end of the Cold War, the bipolar 

system in the world collapsed and international relations changed. Following the 

collapse of the bipolar system, new powers emerged in various parts of the world 

that could challenge US presence and influence in their own regions. One of these 

regions was East Asia, where China has grown rapidly since the collapse of the 

bipolar system. The West and India share a common concern about China's growing 

power in the South China Sea and its military expansion in the face of growing 

Russian-Chinese relations, which makes Delhi hesitant to improve relations with 

Russia. Another issue is Afghanistan, where the West, in the face of Pakistani and 

Chinese influence, is keen to increase India's engagement with Afghanistan and help 

Delhi develop and stabilize its security and economy. 

Following China's economic growth, the United States has been forced to pursue 

strategies such as bilateral security-political alliances with powerful countries in the 

region such as India in Asia. US-led interaction between India and the West and the 

transformation of the Delhi-Washington relationship into an important strategic one 

in the Indo-South Asian political-security interaction is an important international 

political reality that could have far-reaching consequences for the balance of power 

in South and East Asia. Have 
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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،جستارهاي سياسي معاصر
  22 -  3، 1400، تابستان 2، شمارة 12پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  فصل

  سپتامبر 11 ةآمريكا در برابر چين بعد از حادث روابط هند و

  *رضا حاتميمحمد

  چكيده
ريخت جنگ سرد نظام دوقطبي درجهان فرو بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان

و روابط بين الملل دچار تغييـر و دگرگـوني گديـد. بـه دنبـال فروپاشـي نظـام دوقطبـي،         
توانستند در مناطق خـود   هاي جديدي در مناطق مختلف جهان سر بر آوردند كه مي قدرت

چين بعد از  حضور و نفوذ آمريكا را به چالش بكشند. يكي از اين مناطق شرق آسيا بود كه
فروپاشي نظام دوقطبي، در اين منطقه رشد بااليي داشته است. نگراني مشترك غرب و هند 
از قدرت روز افزون چين در درياي چين جنوبي و گسترش نظامي اين كشور در تقابل بـا  

باشد كه اين مسئله دهلي را در مـورد ارتقـا سـطح     روابط رو به گسترش روسيه و چين مي
باشد كه غرب به شـدت در   نمايد. مسئله ديگر مسئله افغانستان مي يه مردد ميروابط با روس

برابر نفوذ پاكستان و چين در اين كشور خواهان رشد تعامالت هندوستان بـا افغانسـتان و   
  باشند. كمك دهلي براي توسعه و تثبيت امنيتي و اقتصادي اين كشور مي

هـاي   هايي چون پيمـان  پي ريزي استراتژيبه دنبال رشد اقتصادي چين، امريكا وادار به 
اي چـون هنـد در آسـيا شـده اسـت.       سياسي با كشورهاي قدرتمند منطقه - دوجانبه امنيتي

واشگنتن به يك  - تعامالت ميان هند و غرب به رهبري اياالت متحده و تبديل رابطه دهلي
آسـيا يـك   رابطه راهبردي مهم در تعامالت سياسي امنيتي حوزه اقيـانوس هنـد و جنـوب    

تواند پيامدهاي بسيار بزرگي بـر موازنـه    شود كه مي الملل تلقي مي واقعيت مهم سياست بين
شود اين است كه  قوا در جنوب و شرق آسيا داشته باشد. سوالي كه در اين مقاله مطرح مي

پاسفيك چگونه خواهد بود؟ فرضيه ارائه شده –رويكرد آمريكا در قبال چين در منطقه آسيا 

 

  m.hatami@pnu.ac.ir تهران، ايران، ،دانشگاه پيام نور ،ه علوم سياسيگرو دانشيار *
  19/03/1400، تاريخ پذيرش: 07/03/1400تاريخ دريافت: 

Copyright © 2018, This is an Open Access article distributed under the terms of the 
Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it 
with others and Adapt the material for any purpose. 



  1400، تابستان 2، شمارة 12سال  ،جستارهاي سياسي معاصر   4

 

ست كه سياست خارجي آمريكا بيانگران است كه براي مهار چـين و حفـظ هژمـوني    اين ا
هاي دوجانبه با قدرتهاي مطقه اي مانند اتحاد با هنـد كـه از    اي خود مبادرت به پيمان منطقه

  ورزد. كشورهاي قدرتمند منطقه آسيا است مبادرت مي
  .شرق آسياهند، آمريكا، تئوري اتحادها، يازده سپتامبر،  ها: دواژهيكل

 

  . مقدمه1
هاي رايج در مورد چين و رشد قاطعانـه در آسـيا، مشـاركت بـا ايـاالت متحـده را        نگراني
باشد، و اين اسـتراتژي از   برد، و هند مهمترين شريك بلند مدت تجاري آمريكا مي مي  پيش

خانـه  باشد،، اياالت متحده به دنبال يك بازي خـارج از   طريق تئوري اتحادها قابل درك مي
در آســيا بــراي حضــور و نفــوذ بيشــتر در قــاره آســيا در برابــر قــدرت نوظهــوري چــون 

افزايش قدرتچين را اتحاد و مشاركت با باشد و بر اين مبنا آمريكا راه جلوگيري از  مي  چين
  ). (Chaulia,2002: 7-9 داند هاي بيشتر مي قدرت

ـ   نو در وضعيت فعلي به سـوي همكـاري هـر چـه نزديـك      دهلي ا ايـاالت متحـده   تـر ب
دارد. كه علت عمده آن، برقراري موازنه در قبـال چـين در آسياسـت حركـت بـه       برمي  گام

، هند همواره سعي كرد تا خـود را بـه عنـوان    1990باشد. از دهة  سمت سياست ائتالف مي
تـرش مجـدداً    قدرت مسلط در جنوب آسيا بنماياند و روابط خود را با همسايگان كوچـك 

  ).18: 1386اختالفات فيمابين را حل كند (توحيدي،  برقرار سازد و
توان گفـت هـدف    كند مي متحد شدن هند و آمريكا زمينه مقابله با پاكستان را فراهم مي

هـاي و تـالش بـراي مهـار چـين       اصلي آمريكا با هند نيز تبديل هند به قدرت نظامي منطق
 )2:1387باشد (شفيعي،  متحد پاكستان، مي

ن گفت هند به دليل وسعت سرزميني و به دليل تسلطش بر اقيانوس هند توا بنابراين مي
)Indian Oceanباشـد ونقـش اسـتراتژيكي در مسـائل امنيتـي       ) داراي اهميت ژئوپلتيكي مي

اياالت متحـده از   ).29: 1385دارد، و در سياست آمريكا جايگاه خاصي دارد (شفيعي،   آسيا
كند هر چند چالش امنيتـي بـين    وس هند حمايت ميهند در تأمين امنيت منطقه هند و اقيان

اي  دارد اما سياست خارجي آمريكا نسبت به هند به عنوان گزينهاياالت متحده و هند وجود 
كنـد   كند و به عنوان يـك شـريك اسـتراتژيك حمايـت مـي      براي ايفا نقش جهاني نگاه مي

(Rouhani, 2020: 1). 
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هاي خو د و بـا اهـداف امپرياليسـتي بـه دنبـال       در اين راستا آمريكا با توسل به ظرفيت
باشد آمريكا براي دنبال كـردن ايجـاد فضـاي     محاصره و مهار چين در منطقه شرق آسيا مي

امنيتـي آسـيا و اقيـانوس آرام و     –حياتي و افزايش حضور نظامي در روند معادالت نظامي 
اي اسـت.   نطقـه چنين مهار كردن چـين بـه عنـوان يـك بـازيگر رقيـب در معـادالت م        هم

)MearShaimer,2010: 381-388(   بر همين اساس براي رسيدن به اهدافش راهبرد اتحادهـاي
دوجانبه از جمله اتحاد با هند به عنوان كشور قدرتمند در منطقه را در پـيش گرفتـه اسـت.    

سپتامبر، آمريكا ناچار به همكاري با چين بـراي حفـظ هژمـوني و     11هرچند بعد از حادثه 
 توصيفي و تحليلي). اين مقاله بر اساس روش 183: 1375باشد (شاهنده، ت خود ميمديري

  .باشد مي اسنادي –اي  كتابخانهو ابزار 
كه  نگارنده، در اين مقاله، به بيان چگونگي اتحاد و همكاري دوجانبه آمريكا و هند و اين

پردازنـد.   نـد مـي  تواند قدرت آمريكا در منطقه شرق آسـيا را حفـظ ك   چگونه اين اتحاد مي
نگارندگان، در راستاي تشريح رابطه هند و آمريكا در برابر چين، از چارچوب تئوري اتحاد 

  شود. كنند؛ كه در زير به عنوان چارچوب مفهومي توضيح داده مي ها استفاده مي و ائتالف
  
 . چهارچوب مفهومي2

تـرين   از مهـم پرسش در مورد علت همگرايي و اتحاد كشورها در سياست خـارجي يكـي   
شود، از اين  الملل محسوب مي مطالعات سياست خارجي و روابط بين ◌ٔ ها در عرصه پرسش

الملل بر مبناي تالش براي فهم اين نكته است  منظر بسياري از مطالعات نظري در روابط بين
 ◌ٔ دهنـد. بـا وجـود گسـتره     ها با يكديگر تشكيل اتحاد مي كه چرا و چگونه برخي از دولت

هاي  رسد بيشتر نظريه الملل بنظر مي هاي رقيب در روابط بين گوناگون، در پارادايممطالعات 
هـاي فـراوان، در ايـن نكتـه كـه اتحادهـا در واكـنش بـه          الملل با وجود تعارض روابط بين

هـا در داخلـي يـا     گيرند، اتفـاق نظـر وجـود دارنـد. تفـاوت اصـلي آن       تهديدات شكل مي
توجه به كـاربرد مفـاهيمي    ◌ٔ رويكرد اتحادها به واسطه بودن منشاء تهديدات است. خارجي

الملل مبتني اسـت،   گرا در روابط بين هاي واقعي چون قدرت، تهديد و دولت بر مبناي آموزه
ــين  اســتدالل مــي الملــل ايجــاد اتحادهــا را  كنــد كــه ماهيــت قطبــي و آنارشــيك نظــام ب

كند: كاركرد اتحادها تحكـيم   ع ميسازد. در اين راستا (مارتين وايت) تسري مي  ناپذير اجتناب
 ◌ٔ كـار در حـوزه   ).Walt,1978:12امنيت متحدان و ارتقاء منافع آنان در جهان بيرون اسـت ( 
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اتحادها براي اولين بار توسط جورج ليسكا انجام شد. وي بر ارتباط سنتي الگوهـاي اتحـاد   
هـا وارد   دولـت الملل معاصـر تأكيـد كـرد و معتقـد بـود كـه بـه طـور مثبـت،           در نظام بين

هايشـان پـيش برونـد     شوند، براي اينكـه بـا يكـديگر در جهـت تكميـل قابليـت       مي  اتحاد
)Liska,1962:19.( "الملل بـدون مراجعـه بـه     معتقد است: سخن گفتن از روابط بين "ليسكا

بــه بيــان ديگــر در تعريــف اتحــاد  (Bergsmann,1991: 8) "اتحادهــا غيــر ممكــن اســت
امنيت ملي است كه در آن شركا  ◌ٔ سريع در ميان كشورها در حوزهگفت يك توافق   توان مي

هاي متقابل در سهم قابل توجهي از منابع در مورد يك احتمـال خـاص را كـه     وعده كمك
هـا بيشـتر    گيـري تهديـدات دولـت    دهند، همچنـين در راسـتاي شـكل    نامشخص است مي

حد كننـد. والـت بـر خـالف     كنندكشورهاي ديگر را با خود مت پيوندند و تالش مي مي  هم به
روند بـه منظـور    كند كه كشورهايي كه به سمت اتحاد مي نظريه توازن قدرت سنتي بيان مي

قوام  ).Waltz,1987:26گيرند. ( تعادل تهديد است و بر اساس مصلحت اين اتحادها شكل مي
 و ائـتالف را اسـتراتژي اتحـاد    "الملـل  كتاب اصول سياست خارجي و سياست بين"نيز در 

  كند: چنين تعريف مي
كنند  ها را مجبور مي هاي عدم تعهد، بيطرفي و انزوا طلبي كه دولت بر خالف استراتژي

گيـري، دولـت و يـا گروهـي از      از قبول تعهدات سربازنند، در نوع ديگـري از جهـت  
هـا   پذيرند. اين دولت ها از طريق اتحاد يا ائتالف تعهداتي را در قبال يكديگر مي دولت

كنند كه بدون قبول برخي تعهدات به ويژه تعهدات نظامي قادر به مقايسـه   مياحساس 
بـود   با تهديدات خارجي يا دفاع از منافع ملي و تحقق اهداف سياسي خارجي نخواهد

  ).18: 1372(قوام، 

كشورهاي ضعيف و قوي هر كدام به نوعي نياز بـه تشـكيل اتحـاد دارنـد، كشـورهاي      
شوند كه نياز به حفاظت در برابر يك دولت قـوي دارنـد. امـا     ضعيف زماني وارد اتحاد مي

شوند (سانگيت ساريتا). به طـور   هاي قوي براي حفظ تعادل قدرت به اتحاد وارد مي دولت
هاي بازاند و در مقابل ادغام كامل، اتحاد استفاده از نوعي تصـميم   نامه كلي اتحادها، موافقت

پس در اين راستا  ).Benjamin,1996: 28شده است. (بيني  مشترك براي مقابله با تصميم پيش
تشريك مساعي بـا يكـديگر قـدرت     ◌ٔ آورند به واسطه كشورهايي كه برايند اتحاد روي مي

شوند كه دشمن توانايي افزايش قدرت  كم مانع از آن مي دهند و يا دست خود را افزايش مي
و براسـاس ايـن راهبـرد     را از طريق تجميع قدرت با آن كشـورها، پيـدا كنـد. در مجمـوع    
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شوند و هـدف از   مصالح تشكيل مي ◌ٔ كند، اتحادها بر پايه طور كه مورگنتا تصريح مي همان
ــت       ــلط اس ــدرت مس ــه ق ــر ب ــورهاي ديگ ــتيابي كش ــوگيري از دس ــا جل ــاد اتحاده ايج

)Morgenthau,1985: 80.(  با توجه به مطالب گفته شده در مورد جايگاه چين در نظام جهاني
ها بيانگر اين نكته است  اين ديدگاه ◌ٔ متفاوتي وجود دارد، اما وجه مشترك همه هاي ديدگاه

هايي  كه جايگاه چين در سلسله مراتي قدرت جهاني در حال افزايش است و يكي از تئوري
گيـري   تواند توضيح مناسبي در مورد رشد اقتصادي و تحوالت معاصر چين و شـكل  كه مي

توان از اين  باشد، مي ها مي ا باشد، تئوري اتحاد و ائتالفقدرت نوظهور چين در برابر امريك
هاي سياست خارجي آمريكا و هند در شكل  گيري ها و جهت تئوري براي توضيح استراتژي

 از آمريكـا  و هند هاي دو جانبه براي ايجاد توازن قوا در قبال چين استفاده كرد روابط پيمان

 دوره اين در نبود. خاصي برخوردار پويايي از سرد جنگ پايان تا 1947 در هند استقالل زمان

 شوروي به هند و نزديكي غرب و شرق متصلب هاي بندي بلوك از متأثر كشور دو اين روابط

 سوي از تعهد جنبش عدم و استعماري ضد هاي جنبش رأس در هند گرفتن قرار و سو يك از

 شـد پايـان   ذكـر  كـه  چنـان  امـا  گذاشـت.  نمـي  باقي كشور دو نزديكي براي را فرصتي ديگر

محاسـبات   در آمريكـا  و هنـد  كـه  بـود  عطفـي  نقطـه  چونان شوروي فروپاشي و سرد  جنگ
 تـري  بـيش  قـوت  از آمريكـا  نقـش  چه اگر كردند؛ پيدا افزوني روز نقش يكديگر استراتژيك

 جهان (شوروي) در هند سنتي گاه تكيه تا شد باعث شوروي فروپاشي است. برخوردار بوده

 بـا  همزمـان  گـردد.  خـود  خـارجي  سياسـت  در تغييـر  بـه  مجبـور  ايـن كشـور   و رفته بين از
 تعريـف  هنـد  كالن، هاي سياست شدن محور اقتصاد گرا و توسعه هاي دولت كارآمدن  روي

 خود خارجي سياست آن اساس بر و ارائه اياالت متحده ويژه به غرب با خود روابط از نويني

 از خصـوص  بـه  سـرد  جنـگ  پايـان  پـس از  آمريكـا  بـا  روابـط  اساس، اين بر كرد. تنظيم را

 آزمـايش  هنگـام  بـه  ايـن روابـط   چـه  اگر كرد؛ آغاز را رشدي به رو روند جديد هزاره  اوايل

 اوج به بوش در دوران و گرفت سرعت كلينتون دوره اواخر در اما شد كند موقتاً هند اي هسته

 هاي همكاري را وارد كشور دو روابط بوش دوم دوره در اي هسته داد قرار امضاي رسيد. خود

چنـين در   افـزايش يافـت هـم    اوبامـا  جمهوري رياست دوران در روند اين و كرد استراتژيك
و اتحاد با كشورها بـود.   ,المللي بين نهادهاي بر نقش مشترك ترامپ با اين رابطه تاكيد  دوره

ي آمريكـا بعـد از   ي، سياسـت خـارج  بر اين اساس در اين مقالـه بـا اسـتفاده از ايـن تئـور     
مريكا به هنـد و نقـش ايـن اتحـاد     سپتامبر درآسيا، چگونگي نزديكي سياست خارجي آ  11
  كنيم. جانبه در برابر چين در آسيا پاسفيك را بيان ميدو
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  . سياست خارجي آمريكا درقبال هند3
باشـد، در پـي فراينـد     سياست خارجي شامل همه تعامالت كشورها با ديگر كشـورها مـي  

جهاني شدن با توجه به وابستگي متقابل ميان كشورها و ظهور جامعه جهـاني و پيامـدهايي   
كه در سياست خارجي هر كشوري دارند، همه كشورها از جمله هند در تالش هسـتند تـا   

بايست به سياست خارجي كشورها پرداخت و  . بنابراين ميخود را با اين شرايط همراه كنند
باشـند را مـورد    كشـورها مـي  عوامل موثري كه در اتخاذ اسـتراتژي در سياسـت خـارجي    

  .(Malone, 2009: 6تحليل قرار داد (و تجزيه
 1991باشد كه پس از اصالحات اقتصادي در سـال   هند كشور قدرتمندو نوظهوري مي

را د ر پيش گرفته است، با انجام اصـالحات اقتصـادي از طريـق    روند رشد اقتصادي خود 
هاي دولت و احياي مجدد هند و بخـش خصوصـي، هرچنـد نهادهـاي      آزادسازي سياست

  (Mitaw, 2020: 19) باشند. هاي بزرگ تأثير گزار مي جهاني و روابط با قدرت
طوح رشد چين در دهه اخير به طور پيوسـته موجـب بـاز تعريـف موقعيـت آن در سـ      

اي و جهاني شده است، بـازتعريفي كـه نگرانـي بـازيگران مختلـف و بـه خصـوص         منطقه
هاي بزرگي چون هند و آمريكا را فراهم كرده است. اين دو قدرت، بـا نزديكـي بـه     قدرت
سـيا توسـط چـين گردنـد     كوشـند تـا مـانع از بـر هـم زدن تـوازن قـوا در آ        ديگر مـي  يك

اي  استا شواهد حاكي از آن است كه همسـايگان منطقـه  ). در همين ر25: 1386  نيا، (شريعتي
انـد. از طرفـي ديگـر     ه بـوده يـابي چـين در منطقـ    جمله هند و ژاپن نگران قـدرت  چين من
امنيتـي   –متحـده هژمـوني برتـر جهـاني اسـت كـه در شـرق آسـيا نظـم سياسـي             اياالت
كرده است و در واقع چنان كه در ساير مناطق دنيا نيز چنين نظمي را ايجاد  كرده، هم  تأسيس

تر و مفيدتر از آمريكا  به لحاظ منافع متقابل آمريكا با كشورهاي شرق آسيا هيچ نظم با ثبات
برايشان قابل جايگزين نيست. سياست آمريكا در شـرق آسـيا مبنـي بـر پيونـدهاي امنيتـي       

بطه بـا  دوجانبه سخت و روابط اقتصادي چند جانبه نرم است، رابطه آمريكا با هند كه در را
باشد، بـه   جمله اختالفات مرزي و ارتقاء توانايي نظامي دوجانبه با چين مي مسائل امنيتي من

 Egbrinle and Vanderپيونــدهاي امنيتــي دو جانبــه آمريكــا و هنــد منجــر شــده اســت. 

Putten:2011:3).(      مشـاركت اسـتراتژيك   "روابط دوجانبه هنـد و ايـاالت متحـده براسـاس
رك و افـزايش همگرايـي منـافع در    هاي دموكراتيك مشـت  ارزش ه استتوسعه يافت "جهاني

 تأكيـد دولـت در هنـد بـر توسـعه و خـوب بـودن        .مشكالت جهاني اي و جانبه، منطقهدو
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حاكميت فرصتي ايجاد كرده است تا روابط دو جانبه را دوباره تقويت كنـد و همكـاري را   
نظـام جهـاني زمينـه تبـادل مـنظم       افزايش دهد هند و آمريكا شركاي استراتژيك پايدار در

فـراهم كـرده اسـت، همكـاري،     بـاال، جنـبش پايـدار دوجانبـه را      بازديدهاي سياسي سطح
 .(Kronstadt, 2017: 2-6)اي ايجاد كرده است  كه معماري گفتگو وسيع و گسترده درحالي

ـ    روابط نزديك و انعقاد قراردادهاي دوجانبه هنـد بـا آمريكـا در راسـتاي     ا ايـن تقابـل ب
هاي مرزي طوالني مدتي كه با چين داشته،  باشند. هند به دليل اختالفات و درگيري مي  چين

هاي چين با  يابي اين كشور، مدرنيزه شدن ارتش چين و همچنين همكاري همواره از قدرت
كند. همچنين دولت در  ترين رقيب و دشمن هند در منطقه) احساس خطر مي پاكستان (مهم

اسـتراتژي   - ات خصمانه بين چين و هند موجب برقراري روابط نظـامي تبعيد تبت و اقدام
بر اين اساس اياالت متحده خواستار نفوذ  ).Goshi,2012:1هند با اياالت متحده شده است. (

اي بر  باشد. چرا كه چين مانع عمده و گسترش قدرت خويش در آسياي شرقي و جنوبي مي
باشد. پس سياست اتخاذ شـده آمريكـا در قبـال هنـد سياسـت       ضد نفوذ اياالت متحده مي

اي هند  هسته ◌ٔ ملهمعا )(Jervis,2008:45باشد  حمايت بر مبناي راهبرد اتحادهاي دوجانبه مي
هـاي   آمريكا نقطه آغازين موفقيت هند در رسـيدن بـه جايگـاه عادالنـه خـود در سياسـت      

نامه يك اتحـاد   باشد، اين توافق هاي بالقوه و موجود اين كشور مي الملل مطابق با قابليت بين
ايـي منـافع امنيتـي دوجانبـه بـين      باشد كه ناشـي از همگر  غير رسمي بين هند و آمريكا مي

باشد. آمريكا قوانين بازي در شرق آسيا را بر اساس مناسبات استراتژيك با هند  كشور مي  دو
اي  خواهد كه هند بـه يـك قـدرت نظـامي منطقـه      در برابر چين تغيير داده است. آمريكا مي

هاي  تبديل شود تا در برابر چين نفوذ بيشتري در شرق آسيا داشته باشد. چرا كه ساير قدرت
رت تحقق همكاري استراتژيك هند و آمريكا مجبورند در مصالح امنيتي خود منطقه در صو

اي در شـرق آسـيا بـه سـود آمريكـا شـكل بگيـرد         تجديد نظـر كننـد و اتحادهـاي منطقـه    
بـه نـوعي بازدارنـدگي در برابـر     ). اين اتحاد و نزديكي هنـد و آمريكـا   25: 1387  عي،(شفي
فراوان، برابري كشورهاي موجـود در منطقـه   باشد. چرا كه دستيابي چين به قدرت  مي  چين

شرق آسيا، همچنين آسيا و جهان را برهم خواهد زد و جايگاه جهاني آمريكا را بـه عنـوان   
مدل حفظ امنيت و مدافع سيستم امنيتي حاكم به چالش خواهد كشيد. از اين رو آمريكا در 

وسـعه و اقتصـادي   جهت مبارزه با چالش چين (كه ناشي از قدرت نظامي ايـن كشـور و ت  
اساساً هدف آمريكـا بعـد از    ).Waltz,1996:118شتابان ايجاد شده) با هند متحد شده است (

جنگ جهاني دوم در آسياي شرقي تالش براي تسهيل صلح، امنيت و مديريت با ابزارهـاي  
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اوليه چون حضور نظامي مستقر آمريكا در منطقه و حمايت از تجارت آزاد همچنين استفاده 
باشد. و همين عامـل   اي چون تعامالت دوجانبه، چندجانبه ديپلماتيك مي بزارهاي ثانويهاز ا

نيز موجب گسترش روابط نظامي گسترده آمريكا در منطقه آسيا شرقي با هنـد شـده اسـت    
)walter,2013: 2-12.(    به نوعي آمريكا در چالش با چين در شرق آسيا در راسـتاي معمـاري

بـرد. سياسـت    اي، چون هند، سياست خارجي خود را پيش مـي  قهديپلماتيك با اعضاي منط
خارجي در راستاي مشاركت دوجانبه و مشاركت ديپلماتيك فعال با اين كشور براي حفـظ  

  ).(Dived,2011: 10-13باشد  منافع خود در شرق آسيا مي

  
 . استراتژي نوين سياست خارجي هند4

رين دغدغـه رهبـران هنـد در دوره پـس از     ت توسعه اقتصادي در زمينه توسعه اقتصادي مهم
اي بود  گذاري و ايجاد ظرفيت در صنايع سنگين و توجه به كاالهاي سرمايه استقالل سرمايه

كه اين نيازها هم زمان بود با اتخاذ استراتژي عدم تعهد در سياست خارجي. بـا اسـتفاده از   
منـد شـود.    قـدرت بهـره   هاي مالي و فني هر دو بلـوك  اين استراتژي هند توانست از كمك

)Kohli,2006:8(  
هند درهاي خود را به روي جهان و رشد اقتصـادي بـه جـاي خودكفـايي گشـود و از      

  المل شد. بازيگران مهم در روابط بين
هاي انرژي و رشد اقتصادي همه بـا سـاختار جديـد سياسـت      روابط خارجي، سياست

توان  اي كه بيان شد مي به مقدمه اند. تحول سياست خارجي هند باتوجه خارجي مرتبط بوده
گفت سياست خارجي هند تركيبي از اصول واقع گرايانه و ايده آليستي است كه با آميختگي 

گذارد كه به عنوان اولين دموكراسـي بـزرگ بـا     هند در وضعيتي قدم به عرصه جهاني ميبا 
جغرافياي غـرب   اقتصادي قدرتمند، فرهنگي چند گانه و از نظر مذهبي متكثر، در خارج از

واقع شده است. اگر هند بتواند رشد خود را تداوم بخشد، قادر خواهد بود به عنوان عضوي 
هـاي   محسوب شود و نقشي كليدي در تعـامالت سياسـي در دهـه   “ غرب سياسي”مهم در 

 آينده ايفا كند.

نو در وضعيت فعلي به تدريج به سوي همكاري هر چه نزديكتر با اياالت متحـده   دهلي
دارد. كه علت عمده آن، برقراري موازنه در قبـال چـين در آسياسـت حركـت بـه       گام برمي

، هند همواره سعي كرد تا خـود را بـه عنـوان    1990باشد. از دهة  سمت سياست ائتالف مي
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قدرت مسلط در جنوب آسيا بنماياند و روابط خود را بـا همسـايگان كـوچكترش مجـدداً     
  )18: 1386ن را حل كند (توحيدي، برقرار سازد و اختالفات فيمابي

تواند زمينه تقابل و رويارويي هند بـا رقيـب خـويش     اتحاد و نزديكي آمريكا و هند مي
توان گفت هـدف   يعني چين و دشمن ديرينه خود (پاكستان) را فراهم كند به بيان ديگر مي

ت نظـامي  اصلي آمريكا از قراردادهاي هستهاي صلح آميز با هند نيـز تبـديل هنـد بـه قـدر     
) هنـد از  2:1387(شـفيعي،   باشـد.  اي و تالش براي مهار چين متحـد پاكسـتان، مـي    منطقه
گيري چين و تبديل آن به يك قدرت مسلط آسيايي همواره نگران است پـس اتحـاد    قدرت

 هند براي ايجـاد بازدارنـدگي عليـه چـين و     - تواند بخشي از استراتژي آمريكا آمريكا مي با
توان گفت هند به دليل وسـعت   )، پس مي118: 1996شورباشد (والتز، كاهش نگراني اين ك

باشـد   سرزميني وهم چنين به دليل تسلطش بر اقيانوس هند داراي اهميـت ژئـوپلتيكي مـي   
ونقش استراتژيكي در مسائل امنيتي آسيا دارد. عالوه بر اين، هند نه تنهـا در آسـيا بلكـه در    

ه دليل موقعيت ژئـوپليتيكي، ژئواسـتراتژيكي   شود و ب جهان يك محور كليدي محسوب مي
آيد و همين موجب شـده اسـت كـه از جايگـاه خاصـي در       يك قدرت مهم به حساب مي

) هند به دليل وسـعت زيـاد، منـابع    29: 1385هاي آمريكا برخوردار باشد (شفيعي، سياست
ـ   اقتصادي در منطقه آسيا به عنوان متحد استراتژيك محسوب مي ه دليـل  شود، اين كشـور ب

اي مطـرح اسـت و   قرار داشتن در ساحل اقيانوس هند به تنهايي به عنوان يك كشـور قـاره  
چنـين   ) هـم 6- 7: 1385باشد (صـدوقي،   حلقه اتصال شرق، غرب و جنوب شرقي آسيا مي

سـيرهاي دريـايي و واقـع شـدن بـين      هند به دليل مجاورت با اقيانوس هند و ارتبـاط بـا م  
ياي شرقي زمينه افزايش يا نفـوذ حضـور آمريكـا در آسـيا را     خليج فارس و آس ◌ٔ منطقه  دو

  )8: 1386كند. (عزتي،  فراهم مي
باشـد   سپتامبر از مهمترين عوامل نزديكي ايـاالت متحـده بـه هنـد مـي      11وقوع حادثه 

Schaffers, 2006: 38)( هـاي   گذاشتن پايگاههاي آمريكا و دراختيار هند با حمايت از سياست
سپتامبر، اين كشور را به عنوان متحد  11نظامي به اين كشور در جنگ عليه تروريسم بعداز 

، دوكشور يادداشت تفاهم دفاعي 1995در ژانويه  )(Tellis, 2005: 7استراتژيك خود پذيرفت 
شامل همكاريهاي نظامي و غير نظامي، همكاري در زمينه تحقيقات دفاعي را امضاء كردنـد  

كاري جداگانه در اين زمينه تشكيل دادند، گروه سياست دفاعي مشترك، گـروه   و سه گروه
تـوان گفـت كـه همكاريهـاي دفـاعي       تكنولوژي مشترك و كميته سازماندهي مشترك، مـي 
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كشور به تقويت توانايي هند در جهت تحقق بخشيدن نقش مطلوب اين كشور به عنوان   دو
 ).(Rafigue, 2008: 8يك قدرت برتر منطقه انجاميده است 

چنين دوكشور مذاكرات راهبردي به منظور هـدايت منـابع بـه سـمت دسـتيابي بـه        هم
هـاي   انـد. بـا توجـه بـه مقيـاس، تنـوع شـبكه        پيشرفت در زمينه سايبر امنيتي نيز انجام داده

تروريستي در هند، تمايل هند به قوانين كامپيوتري و سيستم اطالعاتي به عنـوان بخشـي از   
نامه  ) توافق(Tellis, 2005: 44گيرد  آمريكا عليه تروريسم مورد حمايت قرار مي مبارزه جهاني

اي هند و آمريكا آخرين ركن ساختار جديد روابط امنيتي بين دو كشور  هاي هسته همكاري
آيد، انعقاد اين موافقتنامه بين دو كشوركه داراي بزرگتـرين نظـام دموكراسـي از     به شمار مي

باشند دور جديدي از روابط هند و آمريكا را بـه نمـايش گذاشـت و     نوع شرقي وغربي مي
ط كلـي ايـن موافقتنامـه كـه حاصـل      هند را به شريك استراتژيك آمريكا تبديل نمود. خطو

دهه گسترش روابط امنيتي بين دو كشور بوده، بر مبنـاي آگـاهي روز افـزون از منـابع       يك
هـاي ناشـي از موضـع     توافقنامه، تحريم امنيتي مشترك دو كشور بناگذاشته شده. تحقق اين

باشـد را برطـرف    ت هسـتهاي مـي  اي هند كه مـدافع امنيـت جهـاني در برابـر تجـار      هسته
آمريكا در اين موافقتنامهها هند را به عنوان يـك   (Schaffer&Mitra, 2006: 6-8)  .كرد  خواهد

  ).(Gupta, 2005: 12-13اي دارد به شكل دوفاكتور شناخته است  دولتي كه سالح هسته
هاي حاكم بر جهان دو قطبي شد.  با پايان جنگ سرد روابط هند و آمريكا از محدوديت

همراهـي هنـد در تغييـر اقتصـاد     در آغاز اين دوران تالش ايالت متحده آمريكا، به منظـور  
كشور  ازارآزاد نشان دهنده تمايل هردوسوسياليستي اين كشرو و هدايت آن به سمت ب  نيمه

 آغاز روابطي گسترده بود. به منظور

هاي دوقلوي سازمان تجارت جهاني در  و حمله به برج 2001وقوع حادثه يازده سپتامبر 
آمريكا، پس از جنگ سرد به عنوان نقطه عطف ديگري در تعيين چنگونگي تعامالت مثبت 

ح شـد. دولـت آمريكـا در دوران    و تغييرات گسترده روابط دو جانبـه هـر دو كشـور مطـر    
بوش دوم اين حادثه را يك حملـه تروريسـتي قلمـداد و اعـالم كـرد: افغانسـتان و         جورج

  )Kapur,2007:52اند ( پاكستان پايگاه اصلي سازماندهي اين عمليات تروريستي بوده
پيشنهاد سريع هند و پشتيباني سريع هنـد و پشـيباني و همراهـي كامـل ايـن كشـور از       

جهان به عنوان بازتابي گسترده از تغيير روابـط  عمليات ضد تروريستي به رهبري آمريكا در 
اي از ارائه خدمات به  بين دو كشور مشاهده شد. از همين دوران هند گام فوري و بي سابقه
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هاي نظـامي   اياالت متحده و همكاري كامل با اين كشور برداشت. در اختيار گذاشتن پايگاه
 خـدمات ايـن كشـور بـود.    هـاي ضـد تروريسـتي آمريكـا از جملـه       براي انجـام عمليـات  

)Kronstadt,2005:5( و مؤدي در كـاخ سـفيد بـراي اولـين بـار ديـدار        رئيس جهور ترامپ
تغيير اقليم حمايت كردندو بر تقويت هكاري  و H-1Bحضوري داشتند و از طرح ويزاهاي 

  دفاعي تاكيد كردند و بيانيه مشترك دادند
 و چندگانـه  جويانه همكاري استراتژي گرفتن در پيش ضمن اخير سالهاي در هند كشور

 آسـياي  ژاپـن،  چـين،  آمريكـا،  متحـده  جمله ايـاالت  از كشورها اغلب با روابط سازي متنوع

 در و موارد اغلب در امر اين كه شده است تعامل وارد پاكستان و ويتنام ميانمار، شرقي،  جنوب
پاكسـتان، محـرك    اسـت.  عملگرايانه بوده قوي هاي مايه داراي و نهروئيسم با مخالف جهتي

اي  باشد، ستيزه جويي مرزي در مرز هند، پويـايي هسـته   بالقوه ارتباط بين هند و آمريكا مي
هـاي نظـامي و    جنوب آسيا و نقش اياالت متحده، افغانستان، جنگ عليه تروريسيم، كمـك 

 :Harsh, 2019 باشد غيرنظامي آمريكا به پاكستان عامل مهم تاثيري در رابطه هند و آمريكا مي

16)(  
توان، اينطور مطرح كرد كه تروريسم و موضوعات امنيتي مطرح شده پس از  بنابراين مي
ترين عوامل شكل گيري و تقويت روابـط بـين دو كشـور     يكي از مهم 2001يازده سپتامبر 

اي در روابـط هنـد و    اي كه در چند سال اخير تغييـرات كمـي گسـترده    بوده است؛ به گونه
داشته و امروزه هر دو كشور در پي روابط امنيتي مشـترك، روابـط فرهنگـي،    آمريكا وجود 

  اند. اي را با يكديگر آغاز كرده استراتژيك، نظامي و اقتصادي گسترده
به عبارتي ديگر از جمله داليل نزديكي آمريكا به هند به عنوان يك متحـد اسـتراتژيك،   

باشد كه  راجوييهاي چين در منطقه ميبرخورداري هند از يك عامل بازدارنده در مقابل ماج
شود. از طرفي  اين با بسيج كردن دولتهايي كه در محيط پيراموني چين قرار دارند، دنبا ل مي

باشد كـه بـا اتحـاد بـا      ديگر هند نيز يك كشور قدرتمند با مزيتهاي متعهد به دموكراسي مي
روي هـم رفتـه،    ).(Kone, 2005: 4كننـد   آمريكا در جهت تقابـل و مهـارچين حركـت مـي    

هاي مذكور نشان دهنده پذيرش هند به عنوان قدرت منطقهاي نوظهـور از طـرف    نامه توافق
تواند حامي باثباتي در آسيا باشد. آمريكا دريافته است كه راه پيروزي در  آمريكا است كه مي

 باشد كه بـا شـركت دادن هنـد در    برابر چين، پذيرش هند در جايگاه يك قدرت جهاني مي
  تواند در برابر چالش منطقهاي چين فائق آيد. مديريت تصميمات جهاني مي
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اساساً هدف آمريكا بعد از جنگ جهاني دوم در آسياي شرقي تالش براي تسهيل صلح، 
امنيت و مديريت با ابزارهاي اوليه چون حضور نظامي مستقر آمريكا در منطقه و حمايت از 

اي چـون تعـامالت دوجانبـه، چندجانبـه      هـاي ثانويـه  تجارت آزاد همچنين استفاده از ابزار
باشد. و همين عامل نيز موجب گسترش روابـط نظـامي گسـترده آمريكـا در      ديپلماتيك مي

به نوعي آمريكا در چالش با چين  ).Walter,2013: 2-12منطقه شرق آسيا با هند شده است (
، چـون هنـد، سياسـت    اي در شرق آسيا در راستاي معماري ديپلماتيك بـا اعضـاي منطقـه   

برد. سياست خارجي در راستاي مشـاركت دوجانبـه و مشـاركت     خارجي خود را پيش مي
-Dived,2011: 10ديپلماتيك فعال با اين كشور براي حفظ منافع خود در شرق آسيا مياشـد  

13).(  
روابط هند و آمريكا در سطح استراتژيك در چارچوب اقيانوس آرام قرار گرفته اسـت،  

مپ از از تمايل هند براي افزايش قدرت و رسيدن به يك قدرت نوظهور جهـاني  دولت ترا
هاي تروريستي  حمايت كرده است و موضع سختگيرانه اي نسبت به نقش پاكستان و شبكه

  ).Manoj, 2019: 6جنوب آسيا و سطح جهاني اتخاذ كرده است (

  
  . داليل اتحاد هند و آمريكا5

  فروپاشي اتحاد شوروي. ـ
  هاي اصالحات اقتصادي هند. سياست ـ
  نفوذ فزاينده هنديان مقيم آمريكا. ـ
 اهميت فزاينده استراتژيك اقيانوس هند. ـ

  ظاهر شدن هند در عرصه جهاني به عنوان يك قدرت اقتصادي مهم. ـ
 باشد. هند گزينه مناسبي براي كنترل چين مي ـ

  شد اتحاد هند با آمريكا، باعث افزايش تضاد هند و چين مي ـ
دهلي نو به عنوان شريك اصلي دفاعي اياالت متحده تعيين شده است و در حال تكميل 

هاي  هاي خود با واشنتگتن مي باشدتا امكان بيشتري براي دستيابي به زير ساخت توافق نامه
كند. اين در حالي است كه متحدان اروپايي و  ارتباطات، فناوري پيشرفته آمريكا را فراهم مي

شـوند، هنـد همچنـين در نظـام      ري ايالت متحده در مناطق آسيا نگـران مـي  آسيايي از رهب
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باشد، اين پيشرفت به خوبي با  الملل به دنبال فرصتي براي افزايش دادن قدرت خود مي بين
تمايل ترامپ براي تغيير استراتژي جهاني اياالت متحده و و تعادل در خارج از مرزبا تغييـر  

  (Chanda, 2018: 9) .باشد يهاي خو در برابر چين م هزينه

  
 . نقش پاكستان در روابط هند و آمريكا6

هاي ضد تروريستي هنـد و آمريكـا    يكي ديگر از موضوعات مهم مورد بررسي در سياست
بهتــرين فرصــت بــراي هنــد جهــت  ســپتامبر 11نحــوه رفتــار بــا پاكســتان اســت حادثــه 

المللـي   عرصـه جامعـه بـين    نست درساختن پاكستان فراهم ساخت و اين كشور توا منزوي
هـاي تروريسـتي بسـيار     اي رفتار كند تا پاكستان را به عنوان يك دولـت بـا فعاليـت    گونه به

منـدي   خطرناك معرفي و از اين طريق بتواند حمايت بيشـتري در بـين كشـورهاي قـدرت    
  چون آمريكا نسبت به پاكستان در برابر اختالف با اين كشور به دست آورد. هم

هاي پاكستان را عامل اصلي حمالت تروريستي در آمريكـا دانسـت    ند فعاليتپارلمان ه
بـه   2002پاكستان مقصر ديگر حمالت مرگبار در جامعه داخلي هند مانند حمالت مـارس  

نفر نيز شناخته شد اين مسائل باعث شد كه رهبران هند اعـالم   34ارتش هند و كشته شدن 
المللـي   اما مقامات آمريكـايي و جامعـه بـين   ند جنگ سرنوشت ساز با پاكستان را مطرح كن

هاي نظامي  هر دو كشور به تنش 2002سعي كردند تا هند را از اين جنگ باز دارند در سال 
در مرزهاي خود پايان دادند هيچ گفتگويي ديپلماتيك در سطح بـاال ميـان هنـد و پاكسـتان     

در شهر اگـرا كـه آن    2001براي حل مشكالت دو كشور شكل گرفت به جز مالقات سال 
  )Schaffer,2010:67هم شكست انجاميد (

هاي اخير سياست هند در برابر پاكستان به اين صورت بـوده اسـت    به طور كلي در دهه
هاي آمريكا از حضـور نيروهـاي پاكسـتاني در     كه تا با محاصره اين كشور را تحت حمايت

ولت راديكال كـه بـراي امنيـت    گيري يك د منطقه افغانستان بكاهد و همين طور مانع شكل
  منافع ملي خطرناك باشد، بشود.

و احيـاي القاعـده دارنـد.     2005رهبران هند مقاومت بسياري بر فعاليت طالبان از سـال  
هـاي هنـدي    انع بزرگـي در سياسـت  حضور نيروهـاي طالبـان در افغانسـتان بـه عنـوان مـ      

فغانستان خواهد شد با اين هاي زيادي از ا كند و موجب كاهش نفوذ هند در بخش مي  عمل
هـاي   هاي هند در آسياي مركزي بر ايـن اسـاس اسـت تـا از طريـق پايگـاه       وجود سياست
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اش در اين منطقه پاكستان را از دو طرف افغانستان و آسياي مركزي در شمال غـرب   نظامي
 تحت فشار قرار دهند.

در افغانسـتان   هـاي تروريسـتي در پاكسـتان سـعي دارد از ثبـات      هند در مقابل فعاليـت 
حمايت كند و براي اين هدف نياز به كمك آمريكا دارد از طرفي تـداوم منـافع آمريكـا در    

ها و تعارضات اين منطقه به خصوص  آسياي جنوبي باعث شده كه اين كشور بر روي تنش
گيـري   بين هند و پاكستان تمركز كند آمريكا همواره بر ايجاد آتش بس در كشمير و شـكل 

هاي  گفتگو بين هند و پاكستان تاكيد دارد و به دنبال اين است تا از انتشار سالحمذاكرات و 
اي در آسياي جنوبي جلوگيري كنند با اين حال هم اين و هم پاكسـتان در برابـر ايـن     هسته

 )Schaffer,2010:69فشارهاي آمريكا مقاومت كردند (

اي جز افزايش  و آمريكا چارههاي نظامي و امنيتي هند  برابر توسعه همكاريپاكستان در 
هـا   اي نخواهـد داشـت بسـياري از پاكسـتاني     و تكيـه بـر بازدارنـدگي هسـته     هـا  زرادخانه
هاي مقابله جويانه آمريكا و عدم تمايل هند به حل و فصل مسالمت آميز اختالفات  سياست

هـاي   اسـت اند اين بدان خاطر است كه اين سي در زمينه بحران كشمير را مورد نقد قرار داده
ارائـه راه حـل مسـاله در ايـن     هاي فعلي اوباما خيلي حاضـر بـه    دوران بوش و ن سياست

  اند. نبوده  زمينه
رسـاني پاكسـتان و    هاي نظـامي و اطـالع   توجه به اين نكته حائز اهميت است كه شبكه

ن امروز ها را ناديده بگيرند بنابراي توانند به راحتي آن اندازه قوي هستند كه آمريكا و هم نمي
مشــتركين در برابــر پاكســتان هنــد و آمريكــا هــر دو هــم منــافع مشــتركي و هــم تعــداد  

داشت و بهترين راه براي دو كشـور همكـاري همزمـان بـه منظـور از بـين بـردن          خواهند
 گرايان خشونت طلب در پاكستان خواهد بود. افراط

ي اختالفـات  بـه عنـوان ميـانج    توانـد  امروزه كشمير يك چالش است كه آمريكـا نمـي  
كشور در اين زمينه را برطرف كنند و نه از تشكيل آن جلوگيري كنند هند امـروز بـه     هردو
هاي خـالف ميـل آمريكـا را در     تواند دخالت اي قدرتمند شده است كه به راحتي مي اندازه

  زمينه بحران كشمير رد كند و دولتمردان آمريكا نيز اين حق را به رسميت شناختند.
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  چگونگي سياست خارجي تقابلي هند در برابر چين. 7
باشـد.   اياالت متحده خواستار نفوذ و گسترش قدرت خويش در آسياي شرقي و جنوبي مي

هبـرد اتحادهـاي   پس سياست اتخـاذ شـده آمريكـا وهنـد سياسـت حمايـت بـر مبنـاي را        
  ).(Jervis,2008:45باشد  مي  دوجانبه

آغازين موفقيت هند در رسيدن به جايگاه عادالنـه   ◌ٔ اي هند آمريكا نقطه هسته ◌ٔ معامله
باشد، اين  هاي بالقوه و موجود اين كشور مي هاي بين الملل مطابق با قابليت خود در سياست

باشد كه ناشي از همگرايي منافع امنيتي  نامه يك اتحاد غير رسمي بين هند و آمريكا مي توافق
ين بازي در شرق آسـيا را بـر اسـاس مناسـبات     باشد. آمريكا قوان دوجانبه بين دو كشور مي

خواهـد كـه    آمريكا مـي  (Egbrinle,2011:4) استراتژيك با هند در برابر چين تغيير داده است
اي تبديل شود تا در برابر چين نفوذ بيشتري در شرق آسـيا   هند به يك قدرت نظامي منطقه

ري اسـتراتژيك هنـد و   داشته باشد. چرا كه ساير قدرتهاي منطقه در صورت تحقـق همكـا  
اي در شرق آسيا  آمريكا مجبورند در مصالح امنيتي خود تجديد نظر كنند و اتحادهاي منطقه

نوعي  اتحاد و نزديكي هند و آمريكا به ). اين25: 1387به سود آمريكا شكل بگيرد (شفيعي، 
ري كشورهاي باشد. چرا كه دستيابي چين به قدرت فراوان، براب بازدارندگي در برابر چين مي

موجود در منطقه شرق آسيا، همچنين آسيا و جهان را بـرهم خواهـد زد و جايگـاه جهـاني     
يتي حاكم به چالش خواهـد كشـيد.   آمريكا را به عنوان مدل حفظ امنيت و مدافع سيستم امن

اين رو آمريكا در جهت مبارزه با چالش چين (كه ناشي از قدرت نظـامي ايـن كشـور و      از
اساسـاً   ).Waltz,1996:118دي شتابان ايجاد شده) با هند متحد شـده اسـت (  توسعه و اقتصا

هدف آمريكا بعد از جنگ جهاني دوم در آسياي شرقي تالش براي تسهيل صلح، امنيـت و  
مديريت با ابزارهاي اوليه چون حضور نظامي مستقر آمريكا در منطقه و حمايت از تجارت 

ــم ــاي ثان  آزاد ه ــتفاده از ابزاره ــين اس ــام چن ــون تع ــاي چ ــه  ويه ــه، چندجانب الت دوجانب
باشد. و همين عامل نيز موجب گسترش روابـط نظـامي گسـترده آمريكـا در      مي  ديپلماتيك

به نوعي آمريكا در چالش با چين  ).Walter,2013: 2-12منطقه آسيا شرقي با هند شده است (
ــا   ــك ب ــاري ديپلماتي ــتاي معم ــيا در راس ــرق آس ــه در ش ــاي منطق ــون ه اعض ــد، اي، چ ن

برد. سياست خـارجي در راسـتاي مشـاركت دوجانبـه و      خارجي خود را پيش مي  سياست
باشـد.   مشاركت ديپلماتيك فعال با اين كشور براي حفظ منـافع خـود در شـرق آسـيا مـي     



  1400، تابستان 2، شمارة 12سال  ،جستارهاي سياسي معاصر   18

 

(Dived,2011: 10-13).     به عبارتي ديگرآمريكا با حمايت از هند موقعيت خـود را بـه عنـوان
  )(Manjeet S Pardesi,2011:1-15ويت كند يك قدرت بزرگ در شرق آسيا تق

ش نفـوذ ژئـوپليتيكي و نظـامي    تقويت رشـد اقتصـادي چـين و هنـد منجـر بـه افـزاي       
  شود. مي  ها آن

ها و تقارن در روئابط دو كشور، رقابت استراتژيكي دو جانبه چـين و   با وجود مشابهت
ضوعات اصلي جهـاني  هند به اين معني است كه در روابط اين دو كشور رقابت در اكثر مو

  اولويت دارد.
چين و هند در اصالح نهادهاي بين المللي اتفاق نظر دارند، اما دو كشور در بسـياري از  

اي اخـتالف نظـر دارنـد     هسـته هـاي   جزييات ماننـد آينـده معاهـده منـع گسـترش سـالح      
  ).4- 9: 1397  (تيشه،

به امنيـت آسـيا،    چين وهند اختالف نظر قابل توجهي در بسياري از موضوعات مربوط
اي  ثبات منطقه، امنيت دريايي، فضايي و فضاي سايبري دارند. چين و هند اتفاق نظر گسترده

در موضوعات مربوط به سيستم بين الملل، اصالح نهادهـاي بـين المللـي امنيـت انـرژي و      
  محيط زيست دارند.

ادراك آينده روابط هند و چين بسـتگي زيـادي بـه نخبگـان آن دو كشـور و تصـور و       
اختالف مرزي هنـد و   ).Arif, 2013: 407نخبگان دو كشور از نيات و مقاصد يكديگر دارد (

اختالف ز مشترك همياليا سالهاست كه موردباشد و اين خط مرزي در مر چين از دير باز مي
هـاي   اين دو كشور بوده و همواره يك معضل سياسي و نظامي بين دو كشور اسـت. تـنش  

تژيك جديـد در منطقـه اسـت. در    د يـادآور لـزوم يـك توافـق اسـترا     اخير بين چين و هنـ 
، سربازان چيني و هندي در مناطقي در امتداد مـرز چـين و هنـد، از جملـه در     2020  مي  5

نزديكي درياچه مورد اختالف پانگونگ در الداخ و منطقه خودمختار تبت، در نزديكي مـرز  
نيز در مكانهايي در شرق الداخ در امتداد هاي  بين سيكيم و منطقه خودمختار تبت. درگيري

صورت گرفت. اختالفات مرزي چين و هند بعـد از طـرح يـك     )LACخط كنترل واقعي (
جاده يك كمربند و واگذاري بندر گوادر در ايالت بلوچستان و نزديكي چابهار ايران به چين 

ين را به گوادر قروم كه چ افزايش چشمگيري يافت؛ علت اين امر هم آن است كه جاده قره
ها  كند. هندي هاي كشمير و محل مورد منازعه هند و پاكستان عبور مي كند، از كوه وصل مي
باشند كه تبت به دليـل مـذهب بـودايي متعلـق بـه هنـد اسـت. همچنـين چـين           مدعي مي
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هزار كيلومترمربع از مناطق مرزي متعلق به اين كشور است. ايـن   90است كه حدود   مدعي
  )2: 1399ه امروز همچنان الينحل باقي مانده است (ثنائيان زاده، اختالف تا ب

  
  گيري . نتيجه8

با توجه به گسترش قدرت روز افزون چين در شرق آسيا و تأثير آن بر كليه معادالت امنيتي 
رسد كه توجه غرب و مخصوصاً اياالت متحده به سوي  و اقتصادي در اين منطقه به نظر مي

تحدي بالقوه در منطقه اقيانوس هندكه داراي توان انگيزه كـافي جهـت   دهلي نو (به عنوان م
هاي مشترك) را به خود جلب كـرد.   حفظ و حراست از منافع مشترك در برخورد با چالش

تان بـر خـالف بيشـتر متحـدين     نكته قابل مالحظه در ايـن مـورد ايـن اسـت كـه هندوسـ      
رگ از قبيل اقتصادي متكي به خـود  متحده در منطقه از تمام امتيازات يك قدرت بز  اياالت

متنوع و با ثبات، وسعت سرزمين، تناسب جمعيت از نظر كيفيت و كميت، توان نظامي بـاال  
اي باال و ... برخوردار است كه ايـن مسـئله در تقابـل مسـتقيم بـا متحـد        و حتي توان هسته

اي نيازمنـد   هقديمي غرب در اين منطقه (پاكستان) به عنوان دولتي شكننده بـا قـدرت هسـت   
هاي اقتصادي غرب كه برخـي   مراقبت و اقتصادي سنتي و بسيار شكننده و وابسته به كمك

اهداف سياست خارجي و امنيتـي آن در منطقـه از جملـه در افغانسـتان و آسـياي ميانـه و       
باشـد،   رب و ايـاالت متحـده مـي   طور در تعامل با چين در تضاد با منافع راهبردي غـ  همين
  . امروزه رشد چشمگيرگيرد مي  قرار

اين مسئله البته بار ديگر اهميت توسعه منطقه چابهار در مسير سياسـت ايـن كشـور در    
ط نزديـك ميـان هنـد و غـرب را     دهد. مسئله مهم ديگـري كـه ارتبـا    افغانستان را نشان مي

باشـد كـه    هاي سياسي مشابه در هر دو طـرف ايـن رابطـه مـي     دهد وجود نظام مي  توضيح
باشند كه اين مسئله منجر بـه پديـد آمـدن     اسي سكوالر مبتني بر دموكراسي ميهاي سي نظام

شود كه در آن فضايي مناسب براي گفتمان و درك متقابل  فرهنگ سياسي نسبتاً مشتركي مي
آورد. البته ايـن مسـئله در دوران    هاي دو طرف را پديد مي ها و محدوديت از نيازها فرصت

هاي قوي سوسياليستي و ضد امپرياليسـتي در   ود انگيزهجنگ سرد هم وجود داشت اما وج
ها و در نتيجه ايجاد چنين فضـاي   طرف هندي موجب به تأخير افتادن تقويت اين همكاري

شد. كه با فروپاشي اردوگاه سوسياليستي و از ميان رفتن حاميان  گفتماني و بين االذهاني مي
هـاي   اي اساسـي خـود در زمينـه   هـ  قديمي اين كشور در كرملين هندوستان متوجه ضـعف 
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گيري كه  هاي چشم بدست آوردن موفقيتتوان گفت كه  مختلف نيز شد. در همين راستا مي
اخير همزمان با انجام اصالحات سياسي  ◌ٔ چين با رشد روزافزون اقتصادي خود در سه دهه

 ◌ٔ هاي باالي قدرت و مديريت منسجم و هوشـمندانه  دست آورده است، نشان از پتانسيل هب
اند جايگاه ابرقـدرتي و هژمـوني آمريكـا را بـا      باشد كه تا حدودي توانسته رهبران چين مي

چالش جدي مواجه كند. سياست آمريكا در جهت جلوگيري از ظهور چين به عنـوان يـك   
 تاكيد هاي آسيايي من جمله هند و اي در شرق آسيا، حمايت از قدرت قدرت هژموني منطقه

هاي ليبراليزاسيون اقتصادي از  باشد؛ هند با اتخاذ سياست ا چين ميبر اختالفات اين كشور ب
هاي بزرگ تبديل شد و با اتحاد با آمريكـا در راسـتاي    به سرعت به يكي از قدرت 90دهه 

كند. پس مي ت.ان گفت كـه   اي خود تالش مي مهار چين در منطقه و افزايش قدرت منطقه
پـيش  هاي دوجانبه با هنـد را در  پيمان انعقاد آمريكا براي حفظ منافع خود، عملكردي چون

  گرفته است.
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