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چندجانبهگرایی؛ چالشها و فرصتهای سیاست خارجی هند
در تعامل با حقوق بینالملل
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چکیده
چندجانبهگرایی ،فرصت جدیدی برای بازیگران سیاسی ازجملههه دولتهاسههت ههه در چههارچو
قواعد ،مقررات و تعهدات بینالمللی بتوانند منافع خود را در فضای جهانیشدن و با بهرهگیههری از
تعامل با سایر شورها بهدست آورند .البته در ایههن میههان ،خطههرات و چال هههایی نیههز پههی ِروی
بازیگران مزبور قرار دارد .یکی از این بازیگران مهم ،هند است .در همین راستا ،پژوه

حاضر به

بررسی چندجانبهگرایی؛ چال ها و فرصتهای پههی ِروی سیاسههت خههارجی هنههد در تعامههل بهها
حقوق بینالملل میپردازد .سؤال اساسی پژوه

حاضر این بههوده اسههت ههه چندجانبهههگرایی در

عصر حاضر ،چه فرصتها و چال هایی را پههی ِروی سیاسههت خههارجی هنههد قههرار داده اسههت؛
بنابراین نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ه دادههای آن بهصههورت تابنانهههای
جمعآوری شده است ،به این نتیجه میرسد ه (فرضیه) تداوم هژمههونیگرایی توسههق قههدرتهای
بزرگ به همراه خطر افراطیگری در شبهقاره هند بهههعنوان چال ههها و گسههترش منطقهههگرایی در
نقاط منتلف جهان بهعنوان فرصتهای سیاست خارجی هند بهشمار میروند ه همسویی باالیی
با قواعد حقوق بینالملل دارند.
واژههای کلیدی :هند ،چندجانبهگرایی ،چال ها ،فرصتها ،حقوق بینالملل.
 -1مقدمه
جهانیشدن و شرایق ناشی از آن ،تغییرات گستردهای در سیاست خارجی شورهای جهههان پدیههد
آورده است .این مسئله بهخصوص در میان قدرتهای نوظهور و رفتارهای آنان در عرصۀ سیاست
 .1استادیار رشتۀ حقوق بینالملل دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول) Email: jafariafshin@pnu.ac.ir

 .2استادیار رشتۀ حقوق بینالملل دانشگاه پیام نور
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خارجی بسیار مؤثر بوده است؛ بهطوری ه میتوان گفت ،انقال
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ارتباطات در دهۀ  1980مههیالدی

و همچنین فروپاشی نظام دوقطبی ناشی از سقوط مونیسم شوروی در نار گسترش سههازمانها و
نهادهای غیردولتی باعث شد تا شورهای نوظهور برای دستیابی به منافع ملی خوی

به تعامههل و

همکاری در عرصههای گوناگون روی بیاورند .یکی از این قدرتها ،هند است ه بهدلیل جایگههاه
خاصی ه در شبهقاره هند و قاره آسیا دارد ،میتواند واجد نق

مهمههی در سههاختار بینالمللههی و

منطقهای باشد .هند بهدلیل پیشینۀ تارینی و سیاسی اثرگذار در عرصههای جهانی ،همواره بهعنوان
بازیگری مهم در عرصههای تحوالت منطقهای و بینالمللی مطرح بوده است.
هند در دوران معاصر اغلب بهعنوان شوری مستقل و پایبند به سیاستهای عدمتعهد شههناخته
میشود ه بدون توجه به مناسبات شرق و غر  ،اهداف خود را در جنو شههرق آسههیا و عرصههۀ
نظام بینالملل پیگیری می ند؛ اما در دورۀ نونی شاهد تحر ات همهجانبهای از سوی این شههور
هستیم؛ بهطوری ه ورود به ائتالفهای جهانی و منطقهههای و گههرای

بههه سیاسههتهای ایجههابی و

اثرگذار ،یکی از مشنصههای سیاست خارجی نوین هند است ه بهویژه پهها از فروپاشههی نظههام
دوقطبی و منسوخشدن سیاست عدمتعهد در جهان رخ داده است .در همین راستا ،بهنظر میرسههد
سیاست و اقتصاد هند از حالت گسینتگیِ گذشته بیرون آمده است؛ بنههابراین پایههان جنه
اغلب معیارهای قدیمی حا مبر سیاست خارجی این شور را ه تا پههی

از ایههن ،نقه

سههرد،
مههؤثری

داشتند ،از بین برد ( )Mohan, 2006: 2و رویکرد جدیههدی را پههی ِروی ایههن شههور گذاشههته
است .رویکردی ه با محوریت قراردادن «اقتصاد» و «توسههعه» ،درصههدد تبدیلشههدن بههه الگههویی
منحصربهفرد در جهان است ه بهها دارابههودن نیههروی انسههانی گسههترده و تنههوی فرهنگههی پیچیههده،
بزرگترین دمو راسی جهان را تشکیل میدهد؛ ازاینرو بررسههی سیاسههت خههارجی هنههد از منظههر
چندجانبهگرایی میتواند اندوختههای نظری و عملی را در این زمینه افزای

دهد.

 -1-1بیان مسئله و سؤاالت تحقیق
سیاست خارجی نوین هند ه با رویکرد توسعه و با رشد و توسعۀ سریع در عرصههههای منتلههف
همراه بوده است ،تحتتأثیر سیاست خارجی چندجانبهگرایانۀ این شور در منطقه و جهان اسههت.
بهطوری ه رهبران هند در دورۀ جدید (پا از پایان جن

سرد) تههالش می ننههد بهها اتنهها رویههۀ

عملگرایانه به سازش مسالمتآمیز با همسایگان خود ازجمله چین و پا سههتان روی بیاورنههد و در
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عرصۀ نظام بینالملل نیز عالقۀ گستردهای به برقراری روابق با ایههاالت متحههده نشههان دهنههد و در
پررنگی بر عهده گرفتهاند.

مسائل منطقهای در آفریقا و آسیا نیز نق

عالوهبر این ،دغدغۀ تعامل و همکاری با سایر شورهای جهان از سوی هند ،همواره بهها یه
نگرانی همراه بوده است .به این دلیل ه تجربۀ تلخ استعمار ناشی از حضور بریتانیا باعث شههد تهها
گرای

به عدمتعهد و خود فایی در دورههای خاصی در نزد سیاستمداران این شور دیده شود.

بااینحال ،نیازهای روزافزون هند ،جمعیت فراوان و وجود مذاهب و ادیان گسترده در این شههور
مستلزم رویکردی توسعهمحور و سیاست خارجی همکاریجویانههه بهها سههایر شههورهای منطقههه و
جهان بوده است .ضمن اینکه با اتمام جن

سههرد و سههقوط یکههی از بلو هههای قههدرت ،گههرای

عدمتعهد هند را بیمعنا جلوه میداد .با پایههان جنه

سههرد ،رهبههران هنههد نههاگزیر بودنههد هههم در

سیاستهای داخلی و هم سیاستهای خارجی خود ،تغییرات فوری ایجاد نند و به ترسههیم یه
خقمشی جدید در سیاست خارجی بپردازند؛ بهگونهههای ههه بتواننههد خه ناشههی از نارگذاشههتن
سیاست عدمتعهد را پر نند .در چنین شرایطی ،رهبران هند اسههتراتژی جدیههد سیاسههت خههارجی
شور را بر مبنای تبدیل ردن هند به ی

قدرت بزرگ تعریف ردند و وشیدند سیاست داخلههی

و خارجی خود را بر پایۀ آن تنظیم نند ( والیی و اعظمی .)256 :1391 ،در این راسههتا ،سیاسههت
خارجی هند هم با نگاهی به قدرتهای هژمون جهان ازجمله ایههاالت متحههده بههوده اسههت و هههم
براساس رویکرد توسعهمحور و اقتصادی به دنبال تعامل و همکاری با شورهای جنو شرق آسیا
ازجمله چین و سنگاپور معطوف شد؛ و هم بهدلیل همجواری و مزیتهای اقتصههادی و سههرزمینی
درصدد توسعه روابق با قدرتهای همجوار ازجمله پا ستان و بنگالدش بوده است.
بدینترتیب باید گفت شرایق سیاسی ،اقتصادی و تغییرات ناشی از جهانیشدن باعث شههد تهها
چندجانبهگرایی بهعنوان یکی از محورهای سیاست خارجی نوین هند قرار بگیرد و در ایههن میههان،
نق
پررن

قدرتهای همسایه نظیر چین و پا ستان و قدرتهای بزرگ نظیر ایههاالت متحههده و روسههیه
است .در همین راستا ،پژوه

حاضر به بررسی چال ها و فرصههتهای چندجانبهههگرایی

در سیاست خارجی هند میپردازد .عالوهبر این ،میزان همسویی و عدمهمسویی سیاست خههارجی
این شور از منظر حقوق بینالملل نیز یکی دیگههر از محورهههای پههژوه

حاضههر اسههت .دربههارۀ

حقوق بینالملل باید گفت ه مجموعه اصول و قواعدی است ه دولتها ،یعنههی اعضههای اصههلی
جامعۀ بینالملل ،خود را ملزم به رعایت آنههها میداننههد و در روابههق بهها یکههدیگر اجههرا می ننههد.
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اعظمی از روابق ملتها با یکدیگر را نیز تحتتأثیر

خود قرار دهد و الزاماتی را بر آنان حکمفرما سازد .بهطور لی ،حقوق بینالملههل شههامل قواعههدی
است ه طرز تشکیل و وظایف سازمانهای بینالمللی و روابق ایههن سههازمانها بهها یکههدیگر و بهها
دولتها و همچنین در بعضی موارد حقوق و تکالیف بینالمللی افراد را تعیین می نههد (صههفدری،
 .)15 :1342قواعد حقوق بینالملل بهگونهای است ه از درجه مقبولیت باالیی در نزد دولتها در
سطح جهان برخوردار است و اغلب سههازو ارهای آن مههورد پههذیرش دولتهههای گونههاگون قههرار
میگیرد .بدینترتیب ،علیرغم وجود قوۀ اجرایی مؤثر در نظام بینالمللی ،قواعد حقوق بینالملههل
از سوی تابعان نظام بینالمللی در ا ثر موارد رعایت میشوند .در واقع منافع ناشههی از همکههاری و
همزیستی مسالمتآمیز و ضرورت احترام بههه ارزشهههای بنیههادین حهها م بههر جامعههۀ بینالمللههی،
دولتها را به رعایت قواعد حقوق بینالملل وا مههیدارد (حههاجیزاده و دیگههران .)185 :1396 ،در
همین راستا ،بررسی سیاست چندجانبهگرایی هند در عرصۀ سیاست خارجی و بررسی آن از منظر
حقوق بینالملل میتواند ابعاد بینالمللی سیاست خارجی این شور را نیز بر ما روشن سازد.
 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
هند یکی از قدرتهای نوظهور جهانی است ه مواضع و عملکردهای این شور نق

مهمههی بههر

ساختار نظام بینالملل و همچنین تغییههر در موازنههۀ قههوای قههدرتهای جهههانی دارد؛ بههههمیندلیل
بررسی رویکرد چندجانبهگرایی هند در عرصۀ سیاست خارجی میتواند تهها حههدود زیههادی آینههدۀ
نظام بینالملل را به ما نشان دهد .عالوهبههر ایههن ،رویکههرد چندجانبهههگرایی دارای مزیتهههایی در
عرصۀ سیاست خارجی است و بررسی رویکرد هند در این رابطه میتواند اندوختههههای نظههری و
تجربی در این زمینه را عمیقتر ند؛ بههمیندلیل هدف اصلی تحقیق حاضر ،نههدو اوی نظههری و
تجربی در سیاست خارجی چندجانبهگرایی هند است تا از قِبَل آن بتوان آینههدۀ سیاسههت خههارجی
این شور در عرصههای منطقهای در شبهقاره هنههد و نظههام بینالملههل را مههورد بررسههی قههرار داد.
عالوهبر این ،بررسی رویکرد چندجانبهگرایی هند در این زمینه بهخوبی میتوانههد مزایهها و معایههب
رویکرد مزبور را برای قدرتهای نوظهور نمایان سازد و الگویی برای سایر قدرتها تلقی شود.
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 -3-1روش تحقیق
این مقاله با بهرهگیری از رویکرد توصیفی-تحلیلی و با تکیهبر دادهها و منابع تابنانهای و اسنادی
و نیز با بررسی آخرین تحقیقات ،به بررسی چندجانبهههگرایی و چال ههها و فرصههتهای سیاسههت
خارجی هند از منظر حقوق بینالملل پرداخته است.
 -4-1پیشینۀ تحقیق
با توجه به جایگاه تأثیرگذار هند در عرصههای منطقهای و بینالمللی ،پژوه های متعددی در این
زمینه انجام شده است ه به مهمترین آنها اشاره میشود:
پرپیانی ( )2018در مقالهای با عنوان «روابههق هنههد و ایههاالت متحههده در دورۀ ترامه » بههه

شی

بررسههی جایگههاه هنههد در معههادالت جهههانی میپههردازد و بهههطور خههاص بههه تغییههرات ناشههی از
روی ارآمدن ترام

و فرصتها و تهدیدهای آن برای این شور میپردازد .استدالل نویسنده این

است ه تشویق هند برای گسترش روابق از منظر دریههای هنههد و اقیههانوس آرام از سههوی ایههاالت
متحده میتواند جایگاه خاصی به این شور ببنشد .ریاض خوخههار ( )2018در مقالههۀ «همکههاری
استراتژی

ایاالت متحده و هند :پاسنی به سیاسههت خههارجی پا سههتان» چنههین بیههان می نههد ههه

همکاری استراتژی

ایاالت متحده و هند ،نقطۀ آغازین برای روابق دوجانبههه بههر مبنههای رویکههرد

امنیتی است ه در زمینۀ توافق تارینی برای صنعت هستهای هند آغاز شههد و حتههی در زمینههههای
دیگری نظیر خرید و ساخت تجهیزات نظامی از سوی هند دنبال میشود .هرچند پا ستان به ایههن
روابق استراتژی

اعتراضی نمی ند ،اما به نق

اند ی نگران است؛ زیرا افزای

ایاالت متحده در فروش تسلیحات نظامی به هنههد

قدرت نظامی هند ،نوعی سیاست تهاجمی علیه پا ستان نیز تعبیههر

میشود.
ونکات رومان گوندامال ( )2018در مقالۀ «جایگاه هند در سیاست خارجی چین» ،به نق

هند

در سیاست خارجی چین در دهۀ معاصر میپردازد و چنین نتیجه میگیرد ه چین و هند بهههعنوان
دو قدرت غربی در قرن بیستویکم مطرح هستند ه میتوانند تههأثیراگ گسههتردهای در تحههوالت
سیاسی و اقتصادی جهان ایجاد نند؛ امهها دو طههرف نیازمنههد اتنهها تصههمیمات جههدی در حههوزۀ
سیاست خارجی هستند تا از این طریق بتوانند به شکل بهتر و مؤثرتری بر تحوالت سیاسههی قههرن
حاضر اثرگذار باشند .بهنظر میرسد همگرایی میان دو طرف در این زمینه میتواند قدرت مههؤثری
به دو طرف ببنشد .مهراج آدین گوجری ( )2014نیز در مقالهای با عنوان «سیاست خارجی هند و
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چین :اصول و چشمانداز» چنین بیان می ند ه مسائل مرزی هند و چین ،روابق نزدی

آنههها در

عرصههای تجاری و اقتصادی میتوانههد نههوی خاصههی از همکههاری را در عرصههههای منطقهههای و
بینالمللی رقم بزند .هرچند از نظر نویسنده ،همچنان مسائل مرزی میان دو طرف (در نار مسههئلۀ
پا ستان) باعث شکلگیری روابق ناپایداری میان آنان شههده اسههت .بااینحههال ،همگرایههی آنههان در
منافع اقتصادی ،سیاسی و استراتژی

درحال پیشروی به سمت ابعاد جدیدی اسههت .در تحقیقههات

داخلی نیز حسنعلی احمدی فشار ی ( )1390در مقالۀ «سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و
هند :حوزههای تعامل و تقابل» بر این عقیده است ه روابق دو طرف پهها از سههقوط مونیسههم،
نوعی روابق همکاری مبتنیبر تعامل دو شور جهان سههومی بههود ههه بهههدلیل حضههور در جنههب
عدمتعهد ،رویکردهای مستقالنهای در سیاست خارجی دنبال می ردند .بااینحال ،نویسنده توصیه
می ند ه جمهوری اسالمی ایران میبایست امروزه به هند بهعنوان ی
نگاه ند و از نگاههای سنتی مبتنیبر گرای

قدرت جهههانی اقتصههادی

به عدمتعهد فاصله بگیرد.

بدینترتیب با توجه به گستردگی و اهمیههت موضههوی سیاسههت خههارجی هنههد در عرصههههای
منطقهای و جهانی ،آثار متعددی در این زمینه منتشر شده است .بااینحال ،منههابع موجههود تنههها بههه
برخی از زوایای سیاست خارجی هند پرداختهاند و متههر موضههوی چندجانبهههگرایی؛ چال ههها و
فرصتهای پی ِروی سیاست خارجی را در تعامل با شههورهای همسههایه ،قههدرتهای جهههانی و
منطقهای و همچنین در تعامل با حقوق بینالملل مورد بررسی قرار دادهاند؛ بههههمیندلیل پههژوه
حاضر در تالش است تا به این موضوی بپردازد.
 -2مبانی نظری؛ نظریات روابط بینالملل و چندجانبهگرایی
رویکردهای مهمی در روابق بینالملل وجود دارند ه هر دام معههرف دیههدگاه خاصههی از روابههق
بینالملل هستند .یکی از مهمترین رویکردها ،واقعگرایی است .ازنظههر واقعگرایههان ،همکاریهههای
منطقهای نیز برای رهایی از حذفشدن توسق رقبای قدرتمند و بازیگران متناصم دنبال میشههود.
آنارشی بودن نظم بینالملل ،ترس دائمی را میان بازیگران ایجاد می نههد ههه هرگههز از آن رهههایی
نمییابند .از این منظر ،رئالیستهای تهاجمی بر پی بینی بازیگران بینالمللی تأ ید میورزند و بر
این عقیده هستند ه رفتارهای دولتها را میتوان برحسب منافع و قدرتهای آنههان توضههیح داد.
چنانچه جان مرشمایر ،ویژگی اصلی سیاست بینالملل را آنارشههی بودن آن توصههیف می نههد ههه
ویژگی اصلی آن ،ترس و ناامنی دائمههی اسههت ()Mearshmer, 2010: 161؛ بنههابراین مهمتههرین

چندجانبهگرایی؛ چالشها و فرصتهای سیاست خارجی هند در تعامل با حقوق بینالملل

53

دلیلی ه دولتها بر مبنای آن دست به همکاری منطقهای و دستهجمعی میزنند ،ترس از شکست
از سایر دولتهای رقیب و قدرتمندشدن خود برای غلبهبر سایر بازیگران است.
سازهانگاران در عرصۀ روابق بینالملل ،هنجارها و ارزشهای مشتر را بهعنوان عاملی بههرای
همگرایی و چندجانبهگرایی منطقهای ارزیههابی می ننههد .بهههزعم آنههان ،همگرایههی از راه رویهههها و
شناخت بیناال هانی میان ن گران صورت میگیرد :یعنی ن گران منافع و هویتهای مسهلّم و
از قبل موجود ندارند ،بلکه هویت ن گران از راه تعاملها ،رویهها و فرایندها شکل گرفتههه و بههه
دنبال آن منافع آنها نیز تعریف میشوند؛ بنابراین ،هویتها و منافع مقدم بر تعاملها نیستند ،بلکههه
ت سازهانگاران ،باید گفت همین تعاملها،
به دنبال تعاملها شکل میگیرند و با توجه به این برداش ِ
رویهها و شناخت بیناال هانی ه به دنبال آن شکل میگیههرد ،سههبب میشههود رفتههار همگرایانههه و
همکاریجویانه در میان دولتها شکل بگیرد و حتی در سطح وسیعتر هویت مشتر ی میان آنههها
به وجود آید ( والیی و سازمند.)135 :1390 ،
طرفداران امنیت جمعی نظیر باری بوزان نیز بر این بههاور هسههتند ههه حفهها و ارتقههای امنیههت
دستهجمعی ،عامل چندجانبهگرایی در عرصۀ روابق بینالملل است؛ بنابراین شههورها بههرای آنکههه
بتوانند منافع و امنیت خود را در عرصۀ بینالملل بهدست آورند ،بههه منطقهههگرایی بهههعنوان راهههی
برای سب آنان روی میآورند .بوزان و ویور از نظریهپردازان مکتب پنهاگ بههه شههمار میرونههد.
بهطور مشنص ،باری بوزان ،دیدگاه خود را در فقرهای اینگونه بیان مههیدارد« :تحلیههل امنیههت در
سه سطح جهانی ،منطقهای و داخلی صورت میپذیرد .در سطح جهانی بیشتر به تحلیل عملکرد و
سیاستهای قدرتهای بههزرگ نظههر داریههم .در سههطح منطقهههای ،حیطههۀ قلمههرو تحلیههل محههدود
شدهاست و روندها و قدرتهای منطقهای بیشتر مدنظر هستند .سرانجام ،سطح داخلی است ه در
آن شرایق ،سیاستها و عملکردهای داخلی و تأثیر آن بر امنیت مدنظر است؛ بنههابراین الزم اسههت
این سه سطح همگی مورد توجه دقیق علمی در مقام تحلیل امنیت قرار گیرد .بااینحههال بههه علههت
تحلیلهای منطقهای ،چنین بهنظر میرسد ه الزم باشد به این سطح توجه بیشتری شود» (بههوزان،
.)11-10 :1379
نظریات بیانشده هر دام بر وجه خاصی از چندجانبهگرایی تأ ید می نند .محوریت هر یه
از تعاریف و حتی سایر ارائهشده در این زمینه ،بر گرای
زمینههای منتلف است ه ممکن است بی

شههورها بههه همکههاری و همگرایههی در

از سه یهها چنههد شههور باشههد .بههههرحال در تحقیههق
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حاضر تالش شده است تا با بهرهگیری از تلفیق نظریات بیانشده ،چارچوبی بههرای بررسههی رفتههار
سیاست خههارجی هنههد در زمینههۀ چندجانبهههگرایی بیههابیم و براسههاس آن چال ههها و فرصههتهای
پی ِروی این شور را مورد بحث و بررسی قرار دهیم؛ زیرا آنچه روشن است اینکههه انگیزهههها و
اهداف گوناگونی در سیاست خارجی هند مشاهده میشود ه طیفی از انگیزش بقهها ،عمههلگرایی،
اهداف آرمانی و هنجاری و همچنین گرای ها به سمت قدرتهای بزرگ بههرای سههب منههافع در
تحلیل سیاست خارجی هند به چشم میخورد.
بهطور لی باید گفت ،چندجانبهگرایی به همکاری بینالمللی میههان چنههد شههور ،معمههوالً سههه
شور به باال اشاره دارد ه از ی جانبهگرایی و دوجانبهگرایی متفاوت است .چندجانبهههگرایی ههه
با رفتار نهادمند و اساسی چند شور شناخته میشود ،چند ویژگی دارد :یکپارچگی منافع در میههان
مشار ت نندگان ،تعهد به معامله به مثل فراگیههر و یه
اختالفات برای ترغیب ردن ی

سیسههتمِ ازقبلتعیینشههده درجهههت حههل

رفتار و حالت رفتاری خاص .با نظر به این ویژگیههها بههه چهههار

نظریهپرداز این حوزه میپردازیم:
راگی بهعنوان یکی از متفکههران شناختهشههده در حههوزۀ روابههق بینالملههل ،چندجانبهههگرایی را
مناسبات نسبتاً قاعدهمند میان دولتها میداند .راگی معتقد است وجه مشتر ترتیبات چندجانبههه،
وجود مجموعه قواعدی است ه مناسبات میانگروهی متشکل از سه دولت یا بیشتر را مطههابق بهها
اصول عمومی رفتار تنظیم می ند (روشن .)49 :1395 ،از نظر او چندجانبهگرایی عبارت اسههت از
روابق هماهن شده و سازماندهیشده میان سه یا بیشتر از سه شور ،در موافقت با اصول خاصی
ه این مسئله به رابطۀ بین آنها نظم میدهد .این چندجانبهگرایی حقوق مالکیت دولتها را تعیین
و تثبیت می ند (.)Ruggi, 1992: 567-568
درزنر با رویکردی مسالمتآمیز به مسئلۀ چندجانبهگرایی نگاه می ند ه براساس آن ،شورها
با برقراری روابق مناسب در حوزههای دیپلماتیکی و گسترش فضای گفتوگو ،به تبادل دیدگاهها
میپردازند و درنهایت برای مشکالت و مسائل مشتر خود چارهاندیشی می ننههد .از ایههن منظههر،
چندجانبهگرایی را میتوان بههه راهکارهههای دیپلماتیه

و اقههدامات هماهنه

بهها چنههدین شههور،

تحتحمایت رژیمهای بینالمللی ،با استفاه از قواعد قبلههی توافقشههده و دسههتورالعملهایی بههرای
دستیابی به سیاستهای هماهن  ،تعریف می ند ( .)Derzner, 2008: 194عالوهبههراین ،رابههرت
وهن نیز یکی دیگر از نظریهپردازان عرصههۀ چندجانبهههگرایی اسههت ههه همههاهنگی و همسههویی
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دولتها در مسائل سیاسی و حوزۀ روابق بینالملههل را بهههعنوان ویژگههی چندجانبهههگرایی معرفههی
می ند .به بیان وی ،تطبیق و سازگاری سیاستهای دولتها ه بی

از سه یا بیشتر از سه شههور

باشند ،میتواند معرف چندجانبهگرایی باشد (.)schechter,1999:26
درنهایت وایسمن نیز تعریف دیگری از چندجانبهگرایی ارائه میدهد ه همانند سایر تعههاریف
پیشین بر اقههدام مشههتر چنههد شههور در زمینههههای گونههاگون تأ یههد می نههد .از نظههر وایسههمن،
چندجانبهگرایی الگوی است ه به موازات دوجانبهگرایی در قرن بیستم شکل گرفتههه اسههت و بههه
معنای اقدام گروهی سه یا چند شور و همچنین ممکن است اقدامی میان خود اینها باشد .ازنظر
او این روابق میتواند موقت یا دائم باشد .همچنین در چندجانبهگرایی ،اصل گفتگو و شنیدن نظههر
متقابل میان نمایندگان و شر ت نندگان رسمی و اداری وجود داشته باشد ،این گفتگو بایههد بههاز و
شفاف باشد )Wiseman, 2014: 17؛ بنابراین چندجانبهگرایی رویکردی است ههه بههر محوریههت
گفتوگو و اصل نیاز میان برخی شورها بنا شده اسههت و هههدف از تشههکیل آن ،پاسههنگویی بههه
مشکالت و مسائل مشتر میان چند دولت است ه درنهایت بتواند آنان را بههه سههمت همکههاری
بیشتر و تعامل سوق دهد .بر این اساس ،رهیافت مقالهۀ حاضههر بههدینترتیب اسههت ههه بهها تلفیههق
نظریات موجود و بیانشده و همچنین تأ ید بر رویکرد چندجانبهگرایی ،به بررسی تعامههل هنههد و
شورهای جهان و منطقۀ شبهقارۀ هند بپههردازد ههه درنهایههت تطههابق ایههن سیاسههتها بهها حقههوق
بینالملل نیز مورد توجه قرار میگیرد.
 -3هند و تحوالت سیاسی آن در دورۀ معاصر
هند دومین شور پرجمعیت جهان و دارای نظامی پارلمانی بهها محوریههت ننسههتوزیر اسههت ههه
بهعنوان بزرگترین دمو راسی جهان از منظر جمعیتههی شههناخته میشههود .هنههد شههوری متنههوی و
چندفرهنگی است ه بهههطور مشههنص یکههی از متنههویترین شههورها از نظههر وجههود قومیتههها،
اقلیتها ،گونههای زبانی ،مذهبی ،دینی و سیاسی اسهت؛ بههههمیندلیل اطههالق اصههطالح «جامعههه
موزاییکی» میتواند بیانگر اوضای سیاسی و اجتماعی این شور باشد .اغلب جمعیت این شور را
هندوها تشکیل میدهند ه مذاهب منتلفی اعماز اسالم زرتشتی ،یهودی ،مسیحی ،بودایی ،سی ،
و سایر اقلیتهای مذهبی در آن دیده میشود (.)Mohan, 2006: 8
رهبری جنب

عدمتعهد توسق جواهر لعل نهرو ،یکی از مشنصههای بههارز سیاسههت هنههد در

عرصههای بینالمللی بهشمار میرود ه تهها مههدتهای طههوالنی ،سیاسههت ،اقتصههاد و عرصههههای
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اجتماعی این شور و همچنین روابق با سایر شورها را تحتتأثیر قرار میداد .بدینترتیب ،هنههد
در طول جن

سرد نوعی رهبری را در میان شورهای جهان ایجاد رد ههه بهها عنههوان عدمتعهههد

خوانده میشد .در این رویکرد ،شورهای همسو با هند ،عدمائتالف بهها بلههو غههر

بههه رهبههری

ایاالت متحده و شرق به رهبری شوروی را در دستور ار قرار دادند .رویکرد مزبور ،با توجههه بههه
شرایق آن روزهای هنههد و واقعیههت جغرافیههایی ایههن شههور شههکل گرفتههه بههود ( Sharma and

 .)Miklian, 2016: 2حتههی در دورهای ههه میتههوان نشههانههای آغههازین آن را در دهههۀ 1960
جستوجو رد ،سیاستهای اقتصادی سوسیالیستی بر این شور حا م بههود و اغلههب بن هههای
اقتصاد با گرای

به سمت اقتصاد دولتی و تشکیل ی

دولت سوسیالیستی به سمت بلههو شههرق

سوق داده شدند.
فروپاشی شوروی و حذف یکی از بلو های قدرت در عرصه سیاست بینالملل و به تبههع آن،
هژمونی شدن قدرت ایاالت متحده و نظام سرمایهداری غربی بر اغلب نقاط جهان باعث تغییر در
سیاستهای سوسیالیستی هند شد و با فروپاشههی شههوروی ،تحههوالت جدیههد در عرصههۀ سیاسههت
خارجی هند آغاز شد .بدینترتیب اغلب ،این اتفاقنظر وجود دارد ه سیاست خارجی هند تا قبل
از دهۀ  1990میالدی بر پایۀ آن چیزی بنا شده بود ه جواهر لعل نهرو ننستوزیر این شور در
طی سالهای طوالنی برپا رد؛ یعنی سیاست خارجی هند بهعنوان ی

شههور مسههتقل ،پایبنههد بههه

سیاست عدمتعهههد و همبسههتگی بهها ملههل جهههان سههوم شههکل گرفتههه بههود (.)Mohan, 2006: 2
بااینحال ،فروپاشی شوروی و بیاهمیتشدن نظم دوقطبی باعث شد تا هند همانند سایر شورها
به چندجانبهگرایی روی بیاورد و از این طریق با گسست از سیاست عدمتعهد و گرای

به سههمت

اقتصاد لیبرالی و گشودن درها به سوی سرمایهگذاران غربی و آمریکایی مسیر جدیدی را بپیمایههد؛
بنابراین سیاست خارجی هند پا از سال  2003وارد فاز جدیدی شده است ه با گههذر از نههوعی
تعهدات ایدئولوژیکی و گرای

به عدمتعهد به سمت تثبیت و ارتقای جایگاه این شور در سههطح

منطقه و نظام بینالملل است .ارتقای توان نظامی و اقتصادی این شور و همکاری بهها قههدرتهای
بزرگ برای نفو در عرصههای گوناگون ،یکی از اهداف اساسی سیاست خارجی این شور است.
به تعبیری دیگر ،رویکرد سیاست خارجی هند از حالت ایدئولوژی

خارجی و نوعی عمههلگرایی

(پراگماتیسم سیاسی) در رفتار خارجی آن شور دنبال میشود (احمههدی فشههار ی.)162 :1390 ،
عالوهبراین ،قرار داشتن در موقعیت خاص جغرافیایی و هممرز بودن با پا ستان و چین باعث شد
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تا گرای

57

به سمت همکاری منطقهای در نزد رهبران هندی ق ّوت بگیرد و آنان با گرای

به سمت

همکاریهای منطقهای و ائتالف با قدرتهای بینالمللی مشکالت اقتصادی و سیاسی خود را حل
نند؛ بههمیندلیل ،با ورود به قرن بیستویکم ،هنههد در نههار چههین و سههایر شههورهای بهها رشههد
اقتصادی باال ،توان مضاعفی برای تأثیرگذاری بر عرصههای بینالمللی و منطقهای دارنههد؛ بنههابراین
بهطور خاص باید گفت ،هند عالوهبراینکه بهلحاظ سرزمینی درصدد توسعۀ روابق گسترده با چین
است ،دارای همکاریهای اسههتراتژی

فوقالعههادهای بهها پا سههتان و ایههاالت متحههده نیههز میباشههد

()Malone and Mukherjee, 2010: 150؛ ازاینرو شرایق ژئوپلیتیکی و ژئواسههتراتژیکی هنههد
در منطقۀ شبهقاره هند و دسترسی به آ های اقیانوس هنههد ،جمعیههت و نیههروی انسههانی فههراوان،
وجود فرهن ها و مذاهب منتلف در این شور و همچنین تالش برای ایفای نق
بینالمللی و منطقهای باعث شد تا هند امروزه با گرای

در عرصههای

به سیاست چندجانبهههگرایی نقه

مهمههی

در تحوالت شبهقاره هند ،آسیا ،آفریقا و بهطور لی در عرصۀ نظام بینالملل داشته باشد .در اینجا
به برخی گرای های چندجانبهگرایانۀ این شور پرداخته میشود.
 -1-3چندجانبهگرایی هند؛ فرصتها و چالشها با ایاالت متحده
نوی جهتگیری ه هر شور در محیق خههارجی اتنهها می نههد ،میتوانههد بههر منههافع راهبههردی و
الن شورهای دیگر به صورتهای فرصت و محدودیت تههأثیر بگههذارد (طههاهری و بیههات:1397،
)191؛ بههمیندلیل سیاست خارجی نوین هند بر پایه تعامل با جهان و شههورهای همسههایه و بههه
دور از تعلقات ایدئولوژیکی و ناسیونالیستی خاصی بنا شده اسههت؛ بنههابراین عمههلگرایی یکههی از
مشنصههای سیاست خارجی چندجانبهگرایانۀ این شور محسو

میشود .بهطور لههی ،رهبههران

جدید هند ،سیاستهای عدمتعهد نهرو را محکوم نمی نند؛ زیرا یکی از نشانههای مهههم سیاسههت
خارجی هند در طی جن
و غر

سرد ،گرای

به اخالقگرایی و دوریگزینی از وابستگی به بلو شرق

بود .همچنان ههه دیههدگاه اخالقگرایههی از سههال 1947م .و در دورههههای ننسههتوزیری

جواهر لعل نهرو ،ایندریا گاندی و راجیو گانههدی دنبههال میشههد (بهرامیمقههدم ،)177 :1393 ،امهها
دگرگههونی در سیاسههت خههارجی هنههد ههه از انتنابههات  1967در نگههره شههروی شههد ،تغییههرات
قابلتوجهی در سیاست خارجی این شور پدید آورد و برخی رویکردهههای عملگرایانههه و حتههی
توجه به ابرقدرتهای جهانی وارد سیاست خارجی این شور شده بود.
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به ابرقههدرتهای جهههانی را در عرصههۀ

سیاست خارجی مورد انتقاد قههرار میدهنههد ،بههر ایههن عقیههده هسههتند ههه شههرایق جدیههد نیازمنههد
راهکارهای جدید است و بههمیندلیل ملزم هستند ه بهطور مداوم سیاست خههارجی خههود را بهها
توجه به الزامات جدید طراحی نند ( .)Mohan, 2006: 2یکی از این الزامات جدید ،گرای

بههه

سمت قدرتهای برتر جهانی ازجمله ایاالتمتحدۀ آمریکا است .استدالل این گرای هههای جدیههد
بر ایههن اسههت ههه هنههد بهههدلیل قرارگههرفتن در موقعیههت جغرافیههایی اسههتراتژی  ،از چال ههها و
فرصتهای متعددی برخوردار است .از این جهت تعامل و همکاری با برخههی شههورها از سههوی
هند میتواند به معنای گرای

به سمت برخی شورهای دیگر تلقههی شههود .در هههر

یا عدمگرای

صورت ،امروزه سیاست خارجی هند در میان رقابتهای جدید ایاالت متحده ،چین ،اروپا ،روسیه
و ژاپن غالباً دشواری منحصربهفردی دارد .انتنا های سیاسی این شور میتوانههد بسههیار دشههوار
باشد .در هر صورت هند درحال ساختن اتحادهای بالقوه بهها یه
( .)Mohan, 2006: 7رهبران هند در چارچو

یهها چنههد قههدرت عمههده اسههت

سیاست خارجی نوین خود با گرای

بههه سههمت

ایاالت متحده درصدد هستند تا در عین بهرهگیری از حمایتهای ایههاالت متحههده ،در عرصههههای
منطقهای و بینالمللی ،تهدیدات ناشی از هممرزبودن بهها پا سههتان و چههین را بههه حههداقل برسههاند.
بدینترتیب ،توافق و همکاری استراتژی

میان هند و ایاالت متحده به نوبۀ خههود نههوعی فرصههت

برای این شور پدید میآورد ه در چارچو

آن بتواند با قدرتهای بزرگ نظیر ایههاالت متحههده

همکاری ند؛ اما این موضوی ،تهدیدی برای پا ستان نیز تلقههی میشههود ،زیههرا همکههاری مههذ ور
میتواند نوعی سیاست خارجی تهاجمی علیه پا ستان نیز ایجاد نههد ( .)Khokhar, 2018: 18از
طرفی دیگر ،چین بهعنوان یکی از قدرتهای برتر اقتصادی در همسایگی هند قرار گرفته اسههت و
این موضوی میتواند بر دامنۀ رقابت ایاالت متحده و چین نیههز بیفزایههد .بااینحههال ،هنههد سیاسههت
مسالمتآمیزی را در قبال چین درپی گرفته است و با گسترش روابق تجاری و اقتصادی با چین،
درصدد است تا تعادلی میان سیاست خارجی خود با قدرتهای بزرگ ایجاد ند.
با ورود به قرن بیستویکم ،گرای های هنههد بههه سههمت ایههاالت متحههده آمریکهها بی ازپههی
گسترده شده است؛ زیرا رویکردهای جدید در سیاست خارجی هند بههه ایههن نتیجههه رسههیدند ههه
اخالقگرایی دستاوردهای ملموسی برای سیاست خارجی هند در پی نداشته اسههت (بهرامیمقههدم،
 .)179 :1393در راستای مقابله با این رویکرد ،ی

توافقنامۀ همکاری میان جورج بوش و وجپایی

59

چندجانبهگرایی؛ چالشها و فرصتهای سیاست خارجی هند در تعامل با حقوق بینالملل

ننستوزیر هند به امضا رسید ه در واقع نشانگر گامهای استراتژیکی برای همکههاری دو طههرف
بود ه در سال  2004میالدی انجام شد و توسق اوباما نیز تداوم پیدا رد و بهعنوان ی
استراتژی

همکاری

و با افقهای بلندپروازانه درنظههر گرفتههه میشههود ()Khokhar, 2018: 4؛ بنههابراین در

زمینۀ تعامل و گسترش روابق هند با ایاالت متحده ،استراتژی چندجانبهگرایانۀ هند در عرصههههای
منتلف در قرن بیستویکم دنبال میشود؛ بهعنوان مثال ،حتی با بهقدرترسههیدن مههودی بهههعنوان
ننستوزیر این شور در سال  ،2014دیدار با مقامههات بههزرگ جهههانی از شههورهای منتلههف و
حضور در مجامع بینالمللی همچنان ادامه دارد ( .)Sharma and Miklian, 2016: 2بدینترتیب
هند تالش می ند با ورود بههه ائههتالف قههدرتهای بههزرگ بهها محوریههت آمریکهها ،نههوعی رویکههرد
گیرد؛ سیاستی ه حتههی ممکههن اسههت

چندجانبهگرایی را در عرصۀ سیاست خارجی خود در پی

توسق رقبای منطقهای با عنوان ورود هند به جرگههای نظامهای غربی نیز تعبیر شود.
سیاست تعامل با آمریکا بهوضوح بیانگر رقابت بهها چههین محسههو
عرصههای منطقهای و بینالمللی شاید بزرگترین چال

میشههود؛ بههههمیندلیل در

برای روابق چین و هنههد ،بهبههود روابههق

گسههتردۀ هنههد و ایههاالت متحههده اسههت ههه بهسههرعت درحههالافزای
 .)Mukherjee, 2010: 146بااینحال ،هند در چارچو

اسههت ( Malone and

«سیاست خارجی نوین» خود ،بهههدنبال

ائتالفسازی و چندجانبهگرایی است و از مشار ت و همکاری بهها چههین ،ژاپههن و ایههاالت متحههده
بهعنوان قدرتهای جهانی بهره میبرد و از طرفی دیگر ،درپی سازو ار منطقهای در جنو

شههرق

آسیا است ه از این طریق بتواند نوعی همکاری منطقهای را دنبال ند (.)Mohan, 2006: 7
برقراری روابق با ایاالتمتحده هرچند مزیتهایی برای هند پدید آورده اسههت ،امهها از طرفههی
دیگر ،تهدیدها و چال هایی را نیز پدید آورده است؛ بهطورمثال ،هند و چین خود را در ی

برهۀ

حساس و مهم تارینی میبینند ه بهخصوص تحتتأثیر روابق اقتصادی دوطرف قههرار دارد .ایههن
مسئله ی

دشواری برای ایاالتمتحده آمریکا محسههو

میشههود ( Malone and Mukherjee,

)2010: 154؛ زیههرا مسههئلۀ روابههق هنههد و ایاالتمتحههده بهنوبههۀ خههود تن هههای میههان چههین و
ایاالتمتحده را نیز تقویت می ند .از طرفی دیگر ،مناقشات میان «هند و پا ستان» و «هند و چین»
نیز در زمینۀ مسائل مرزی و سیاست خارجی باال میگیرد.
با رهایی هند از ساختار دوقطبی شرق و غر  ،گرای

به سمت غههر

در قههرن بیسههتویکم

آشکارتر شد؛ بههمیندلیل ،حتی توسعۀ روابق ایاالتمتحده و هند نههوعی نگرانههی بههرای پا سههتان
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میشود .در این زمینه مناقشات بر سههر شههمیر و مسههئلۀ تروریسههم از مهمتههرین مههوارد

اختالفی میان دو طرف است .حتی میتوان گفت تروریسم ،سیاست خارجی هنههد را بهههطور لههی
تحتتأثیر قرار داده است و درنتیجه هند از ابتدا با دو همسایۀ بزرگ خود-پا ستان و چههین -وارد
نزایهای جنگی نیز شد .بااینوجود ،دارابودن سالحهای هستهای از سوی پا ستان به افزای

خطر

از سوی این شور و تحتتأثیر قراردادن دوجانبه منجر شههده اسههت .بهخصههوص اینکههه افههزای
قدرت نظامی پا ستان می تواند بههه دخالههت در جههامو و شههمیر شههیده شههود و تروریسههم را در
مرزهای دو طرف گسترش دهد ( .)Mohan, 2006: 6حتی گفته میشود روحیههۀ ضداسههتمعاری
هندوها نگرش منفی نسبتبه قدرتهای غربی ازجمله ایاالتمتحده و بریتانیا را همچنههان تقویههت
می ند .بهویژه اینکه برخی مؤسسات دفههاعی در هنههد ،تمایههل چنههدانی بههرای بازرسههی آمریکهها از
نهادهای نظههامی و سیسههتمهای ارتبههاطی آنههان ندارنههد و حتههی آنههها را «نفههو ی» تلقههی می ننههد
( .)Khokhar, 2018: 4بااینوجود ،هند با رویکرد جهانیسازی و همگرایی بهها قههدرتهای برتههر
جهانی ،همکاری با ناتو را در دستور ار خههود قههرار داد و بهههنظر میرسههد ههه «نههاتو بهها تقویههت
همکاری و شرا ت راهبردی در منطقۀ جنو

آسیا با هند بهعنوان ی

قدرت نوظهور اقتصههادی و

تکنولوژی  ،بهدنبال تأمین امنیت و گسترش هژمونی در این منطقه با هدف نتههرل ایههران و چههین
است» (غالمی و همکاران.)147 :1399 ،
 -2-3تعامل هند و چین؛ توسعهگرایی اقتصادی و چالش منطقهای
چین مهمتههرین و اثرگههذارترین همسههایۀ اقتصههادی هنههد بهشههمار مههیرود ههه بهههدلیل رقابههت بهها
ایاالتمتحده ،نق

مؤثری در روابق دو طرف ایفا می نههد .در نههار چههین ،ظهههور هنههد بهههعنوان

بازیگری تأثیرگذار در عرصۀ سیاست بینالملل با فروپاشههی اتحههاد جمههاهیر شههوروی و تغییههرات
چشمگیر در عرصۀ سیاست جهانی آغاز شد ( .)Uddin Gojree, 2014: 52همکاریهای چین و
هند بهعنوان پرجمعیتترین شورهای جهان و قرارگرفتن در منطقهای حساس ،میتواند تهدیههدی
اقتصادی برای قدرتهای بزرگ اروپایی و ایاالتمتحده تلقی شود؛ بههمیندلیل برای قههدرتهای
غربی ،ظهور چین و هند امر مطلوبی بهشمار نمیرود (.)Venkat Raman, 2018: 348
امروزه هند درحال تبدیل به یکی از غولهای اقتصادی شرق آسیا و جهان در نار چین است.
از طرفی دیگر ،هند نق

عمدهای در خرید تسلیحات نظامی از غر

و خرید نفت از شههورهای

حاشیۀ خلیجفارس است؛ بهطوری ه گفته میشود شورهای مزبور ،عمدۀ نفت خود را بههه ژاپههن،
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رهجنوبی ،هند ،اسپانیا ،بریتانیا و ایاالتمتحده میفروشند ()Hussain, 2014: 119؛ بنابراین هند
و چین بهعنوان قدرتهای نوظهور بهشمار میروند .نکتۀ مهم آن است ه هر دو قدرت همسههایه
دارای رشد اقتصههادی فوقالعههادهای هسههتند ( .)Uddin Gojree, 2014: 51مزیههت همسههایگی و
سهولت ارتباطات ،زمینۀ چندجانبهگرایی در سیاست خههارجی هنههد را فههراهم آورده اسههت تهها بهها
رهبری شورهای شبهقاره هند و شرق آسیا ،نق

مؤثری در تحوالت منطقهای و جهانی ایفا ند.

هند و چین در راستای گسههترش فعالیتهههای همکاریجویانهۀ خههود ،تعههامالت و ارتباطههات
اقتصادی و تجاری گستردهای را دنبال می نند؛ بههمیندلیل ،امههروزه یکههی از پارامترهههای لیههدی
برای سنج

روابق هند و چین ،میزان مشار ت آنان در فعالیتهههای اقتصههادی و تجههاری اسههت

( .)Venkat Raman, 2018: 347در سال  ،2009روابق تجاری هند و چین درصدد پیشیگرفتن
از روابق هند و ایاالتمتحده آمریکا بوده است؛ بنههابراین امههروزه ،چههین و هنههد بهههعنوان شههر ای
تجاری مهمی درنظر گرفته میشوند ( .)Malone and Mukherjee, 2010: 144به تعبیر ونکات
رامان« ،چین و هند برای تداوم قدرت نوظهههور خههود نیازمنههد همکههاری هسههتند تهها از اسههتراتژی
دوگانهسازی غربیها برای جدا ردن همکاری دو طرف [چین و هنههدج جلههوگیری شههود و اجههازۀ
نفو سیستم بینالمللی سلطۀ غربیها را ندهنههد» ( .)Venkat Raman, 2018: 348فرصههتهای
تعامل و همکاری میان چین و هند باعث برآمدن قطب اقتصههادی مههؤثری در جهههان میشههود ههه
ممکن است جن

اقتصادی شرق آسیا و ایاالتمتحده را تقویت ند .این همکاری میتواند باعث

بر شیدن جایگاه شورهای درحالتوسعه در سطح جهان شود .بدینترتیب ،اگرچههه هنههوز برخههی
اختالفات میان دو طرف در پارهای از مسائل دیده میشود و در برخی زمینهها نیز درحال افههزای
هستند ،اما مسئلۀ بهبود روابق هند و چین نهتنها پیامدهای گستردهای بههرای دو طههرف دارد ،بلکههه
میتواند تأثیراتی بر شورهای درحال توسعه نیز داشته باشد (.)Uddin Gojree, 2014: 52
در نار فرصتهای پی ِروی هند و چین در چارچو

اصل چندجانبهگرایی ،تهدیههداتی نیههز

میان دو طرف دیده میشود؛ بهعنوانمثال ،حمایتهای نظامی ،دیپلمههاتیکی ،هسههتهای ،اقتصههادی و
سیاسی چین از پا ستان به منبع عمدۀ نگرانی برای هندیها تبدیل شده است؛ بههمیندلیل میتوان
گفت مسئلۀ مرزی میان دو طرف باعث نگرانی دائمی هندیها میشود ( Uddin Gojree, 2014:

)56؛ زیرا حمایت چین از پا ستان به نوبۀ خود ،تهدیدی برای هنههد محسههو

میشههود .در ر س

دوفصلنامۀ مطالعات شبهقاره

62

این نگرانیها ،م

سال  /13شمارۀ 41

چین به توسعۀ فناوری هستهای و موشکی پا ستان قههرار دارد ( Malon and

.)Mukherjee, 2010: 146
ازآنجا ه هند جاهطلبیهای بزرگی را در سر میپروراند ،دو شور میتوانند با ایجههاد تغییههرات
در ساختار نظام بینالملل و ایجاد رویکردی مشتر میان اهداف خود ،نظمی متعادل را در عرصههۀ
بینالملل ایجاد نند ()Venkat Raman, 2018: 352؛ بدین معنا ه با ایجههاد تغییههرات در نظههام
بینالملل راه را برای چندجانبهگرایی در عرصۀ بینالملل بههاز و از سههیطرۀ هژمونیه

قههدرتهای

غربی جلوگیری نند .بااینحال ،رقابتهای منطقهای دو طرف و حمایتهههای چههین از پا سههتان،
غالباً آثار منفی بر روابق چین و هند میگذارد .از طرفی دیگر ،مسئلۀ مرز تبههت نیههز یه
امنیتی مهم میان دو طرف است .برای هند نق آفرینیِ چین در تبت ،هم ی

نگرانههی

فرصههت و هههم یه

تهدید است .در عرصۀ فرصت ،حضور داالیی الما در آن و وجود هزاران مهاجر و پناهندۀ تبتی در
این شور ،غالباً این فرصت را برای هند پدید میآورد ه چین را بهههطور غیرمسههتقیم تحتفشههار
قرار دهههد ()Malon and Mukherjee, 2010: 146؛ بنههابراین هنههد تههالش دارد ازطریههق نفههو
معنوی و برقراری روابق فرهنگی در مناطق شرق آسیا و تبت ،از حوزۀ نفو چین بکاهد .از طرف
دیگر ،مسئلۀ روابق هند و ایاالت متحده ،آشکارا تهدیدی برای توسعۀ نفو چین تلقی میشود.
 -3-3چندجانبهگرایی هند؛ تعامل و تقابل با پاکستان
حر ت نوین منطقهگرایی ،گامی برای توسعۀ دولتها و همچنین شکستن انحصار ته قطبیگرایی
در نظم بینالملل است .عالوهبراین ،در منظومۀ جدید ،در اطراف هر قدرت بزرگ ،مناطق قههدرت
نیز وجود دارند؛ بهعنوانمثال ،هندوستان در آسیا ی
 .)358همین مسئله باعث شده است تا گرای

قدرت منطقهای است (بوزان و ویور:1383 ،

سیاست خارجی نههوین هنههد ،برقههراری روابههق بهها

دشمنان دیرینه ازجمله پا ستان باشد.
هند خود را بزرگترین دمو راسی جهان میداند و ازایههنرو در چههارچو
نوین خود درصدد اه

سیاسههت خههارجی

تن ها با پا ستان برآمده است .امروزه روابق هند با شورهای اسههالمی

درحال گسترش است و در ابعاد منتلف تجاری ،اقتصادی و امنیههت انههرژی دنبههال میشههود .ایههن
همکاری بی

از همه بههرای مبههارزه بهها خطههر افراطیگههری دینههی و تروریسههم صههورت میگیههرد

()Mohan, 2006: 8؛ بنابراین چندجانبهگرایی میان هند ،پا ستان و سایر شورهای شرق آسیا به
نوبۀ خود میتواند زمینهای برای تعامل دو طرف پدید آورد .همچنین مزایای عمده برای پا سههتان
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و هند این است ه هزینههای همگرایی در عرصههای اقتصادی شامل هزینههای حملونقل بهدلیل
وتاهبودن مسیر دو طرف و همچنین ارزانبودن تبادالت ،بسیار مقرونبهصرفه اسههت؛ بنههابراین در
مسئلۀ جابهجایی مواد خام میتوانند بههه ههاه

هزینههههای عملیههاتی بیندیشههند ( Crisis Group

.)Asia Report, 2012: 7
عالوهبر فرصتهای تعامل پی ِروی هند و پا ستان ،تهدیدات اصلی سیاست خههارجی نههوین
هند ،مناقشۀ دو طرف بر سر شمیر است .حتی تن های میان هند و پا ستان ممکههن اسههت یه
مسابقۀ تسلیحاتی هستهای را در شبهقاره هند برقههرار سههازد ( Malon and Mukherjee, 2010:

 .)146ضمن اینکه ،مذا رات میان هند و پا ستان برای دستیابی به صلح و امنیت پایدار در منطقههه
ه گهگاهی تحتتأثیر حوادگ و رخدادهای تروریستی قرار میگیرد و به دنبال آن همههه چیههز بههه
نقطۀ آغاز برمیگردد ،همواره دستور ار دائمی روابق دو شههور بههوده اسههت (احمههدی فشههار ی،
 .)168 :1390حتی در این زمینه گفته میشود ه هند برای ایجاد بیثباتی در پا سههتان تالشهههای
گستردهای ازطریق دولههت افغانسههتان و تروریسههتهای حاضههر در ایههن شههور انجههام داده اسههت
( .)Khokhar, 2018: 5در سوی مقابل ،حمایت پا ستان از اسالمگرایان هند همواره منبع نگرانی
برای این شور بوده است.
فرایند چندجانبهگرایی میان هند و پا ستان تحتتأثیر مسائل داخلی پا ستان نیز قههرار دارد .بهها
توجه به اینکه در فرایند گذار به دمو راسی در پا ستان ،رهبران نظامی ارتشی نق

مهمی بر عهده

دارند ،همچنان میتوان گفت ابتکار عمل در دست آنههان اسههت و مسههئلۀ امنیههت میههان دو شههور
ازجمله اختالفات ارضی در شمیر پابرجا بههاقی بمانههد ( Crisis Group Asia Report, 2012:

)4؛ بههمیندلیل هند در دورۀ ننستوزیری مودی ،در تالش است تا با توسعۀ روابههق نظههامی بهها
ایاالتمتحده ،بر فشارهای خود علیه پا ستان بیفزاید .اغلب پی بینیها بر ایههن اسههت ههه روابههق
استراتژی

ایاالتمتحده و هند [دورۀ ننستوزیری مودیج در برخی زمینهها ازجملههه زمینههههای

دفاعی و همکاری برای مقابله با تروریسم تداوم پیدا ند (.)Horimoto, 2017: 30
 -4چندجانبهگرایی هند و حقوق بینالملل
اگر حقوق بینالملل را مجموعهای از اصول مورد پذیرش ملتها و دولتها در عرصههۀ بینالملههل
تلقی نیم ،اصول و هنجارهای خاصی بر این عرصه حهها م اسههت ههه مهمتههرین آنههها ،پایبنههدی
شورها به قواعد ،تعهههدات و هنجارهههای بینالمللههی و مقابلههه بهها تهدیههدات بینالمللههی ازجملههه
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تروریسم است .هند بهدلیل سیاست عدمتعهد خود ،از دیرباز یکی از شورهایی بههود ههه حقههوق
بینالملل را به رسمیت شناخت .همچنان ه نام رهبران این شور نظیههر گانههدی و نهههرو بههعنوان
مدافعان اخالقگرایی در سیاست بینالملل نیز مطرح است .رویکرد مزبور هرچند در دورۀ بعههدی
تغییراتی به خود گرفت؛ اما هند همچنان در عرصۀ روابق بینالملههل ،تعامههل بهها سههایر شههورها و
سازگاری با حقوق بینالملل را سرلوحۀ سیاست خارجی خود قرار داده است .هند در راستای این
رویکرد ،به فعالیتهای گستردهای روی آورد؛ بهعنوانمثال در  20دسامبر  2008مههیالدی ،تههوافقی
میان هند و چین برقرار شد ه براساس آن حقوق املی بههرای خطههوط هههوایی دو طههرف درنظههر
گرفته شد (.)Annual Report 2008-2009, Ministry of External Affairs: 6
همچنین هند در راستای مبارزه با بیثباتی شورها و حمایههت از حقههوق آنههان در عرصههههای
داخلی و خارجی ازجمله عراق ،به همکاری دوجانبه با این شور روی آورده اسههت و همههواره از
حق مردم این شور برای تعیین سرنوشت آزاد خوی  ،آیندۀ سیاسی و نترل منابعشههان حمایههت
رده است ( .)Annual Report 2008-2009, Ministry of External Affairs: 6همچنین در
زمینۀ مسائل حقوق بشری ،راجندرا باو از هند در سههال  2008مههیالدی بههرای حضههور در انجمههن
مؤسسات حقوق بشر در شههورهای مشههتر المنافع ههه در نیهها برگههزار میشههد ،حضههور یافههت
(.)Annual Report 2008-2009, Ministry of External Affairs: 58
هند همچنان خود را بهعنوان یکی از حامیان اصلی ارزشهای مشتر جهانی ازجملههه حقههوق
بشههر و دمو راسههی در سههطح جهههان میدانههد ( Annual Report 2016-2017, Ministry of

 .)External Affairs: xviبهههدلیل همههین رویکههرد ،هنههد اغلههب مههورد حمایههت شههورهای
درحالتوسعه در سطح جهان بوده است؛ بهعنوانمثال ،سنگال خواستار حمایت از هند در شههورای
حقوق بشههر سههازمان ملههل متحههد شههده اسههت ( Annual Report 2016-2017, Ministry of

 .)External Affairs: 96گزارش سالیانۀ وزرات خارجۀ هند همچنین نشان میدهد ه هند یکی
از شورهایی است ه در زمینۀ بهرهگیههری از انههرژی هسههتهای توفیقههات زیههادی داشههته اسههت و
عالوهبر این ،از حقوق هستهای سایر شورها در عرصههای بینالمللی دفای رده اسههت .براسههاس
این گزارش ،هند از مشار ت در م

به آفریقای جنوبی در این زمینه حمایههت ههرده اسههت .در

همین راستا ،پیشنهادهای خوبی برای فعالیتهای هستهای آفریقای جنوبی در چههارچو

مقههررات

جهانی آژانا بینالمللی انرژی هستهای ارائه داد ( Annual Report 2008-2009, Ministry of
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 .)External Affairs: 66بدینترتیب ،مسئلۀ حمایت هند از حقوق هستهای شههورها در عرصههۀ
مجامع بینالمللی شامل اغلب شورهای جهان سوم و درحالتوسههعه میشههود؛ بهههعنوانمثال ،ایههن
شور از برنامۀ صلحآمیز هسههتهای نیجریههه نیههز اسههتقبال ههرده اسههت (Annual Report 2008-

.)2009, Ministry of External Affairs: 76
بااینحال نباید سیاستهای هند در قبههال مسههلمانان ،نزایهههای دائمههی در راچههی و مرزهههای
پا ستان را نادیده گرفت؛ ازاینجهت ،سیاست خارجی هند در عرصههۀ منطقهههای و در چههارچو
موازین حقوق بینالملههل ،وضههعیت نامناسههبی دارد و حتههی میتههوان گفههت ههه بنه

مهمههی از

سیاستهای منطقهای و جهانی هند تحتتأثیر رابطهاش با همسایگانی نظیر پا ستان است.
 -5نتیجه
هند از ظرفیتهای گستردهای برای چندجانبهگرایی برخوردار است .سیاست خارجی نوین هند بر
محوریت تعامل با قدرتهای همسایه و همچنین قدرتهای بزرگ بنا شده است؛ بنابراین با توجه
به شرایق جهانی ناشی از سقوط نظام دوقطبی پا از جنه

سههرد ،سیاسههت خههارجی عدمتعهههد

ایدئولوژیکی هند جای خود را به سیاست خارجی عملگرایانه و چندجانبهگرایانههه داده اسههت ههه
نمودهای مشنص آن در برقراری روابق با همسایگان ازجمله چین و پا ستان و گرای

به سمت

قدرتهای بزرگ ازجمله ایاالتمتحده و ژاپن است .در هر صورت میتوان گفت هند بهها اصههالح
ساختار سیاست خارجی خود و گذر از تعهدات ایدئولوژیکی ،ناسیونالیستی و عدمتعهههد پیشههین،
رویکرد جدیدی را درپی گرفته است ه بهوضوح خود را از معیارهای قدیمی جهان سههومی ههه
بر سیاستهای داخلی و خارجی این شور حا م بود ،فاصله گرفته اسههت .پههژوه

حاضههر ایههن

نتیحه را به ما میدهد ه برقراری روابق با هند از سههوی شههورهای جهههان سههوم میبایسههت بههه
نق آفرینی این شور در سطح جهان معطوف باشد و از اهداف ایدئولوژیکی جهان سومی خارج
شود؛ بنابراین هند با گرای

به چندجانبهگرایی در سطح منطقه و جهههان میتوانههد صههدای رسههای

ملل درحالتوسعه باشد ه با رهایی از توسعۀ ی جانبه ،سیاست چندوجهی را در پی

گیرند.

بههرحال ،سیاست خارجی هند در عرصههای داخلی و خارجی همچنان نیازمند تعمیق بیشههتر
است .بهخصوص اینکه در حوزههای داخلی ،مشههکالت همزیسههتی میههان فرهن ههها و مههذاهب و
توسعۀ نابرابر بر عرصۀ تصههمیمات خههارجی ایههن شههور اثههر نههامطلوبی میگههذارد؛ بهههعنوانمثال،
وضعیت مسلمانان در این شور و فشارهای دولت هند بر آنان در برخی شهرها ازجمله حیدرآباد،
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شورهای مسلمان منطقه و تقویت گروههای مسههلح در برخههی منههاطق مههرزی ایههن

شور با پا ستان شده است .ضمن اینکه در حههوزۀ سیاسههت خههارجی ،مناقشههۀ شههمیر همچنههان
پابرجاست و حتههی بهها قههدرتگرفتن ناسیونالیسههتها در هنههد و نظامیههان در پا سههتان بههه شههکل
بیسابقهای بر تحوالت شبهقاره هند اثر میگذارد .بر این مناقشه باید توان هستهای دو شور را نیز
خطری برای شبهقاره تلقی رد .بااینحال ،سیاست خارجی هنههد در عرصههۀ دیگههری ،آزمونهههای
سنتی را تجربه می ند؛ گرای

به سمت همسایۀ خود یعنی چین و برقراری روابق با قههدرتهای

شرق آسیا ،پیامی روشن برای قدرتهای غربههی و اروپههایی و ایاالتمتحههده دارد و آن هههم اینکههه
چندجانبهگرایی در شرق آسیا با محوریت همکاری چههین و هنههد و حتههی پیوسههتن ژاپههن و سههایر
قدرتهای آسیای شرقی میتواند تحوالت بینالملل را به سمت این منطقههه تغییههر دهههد .حضههور
مجدد ایاالتمتحده در هند و توسعۀ روابق با هند در راستای ایجههاد اخههتالف میههان هنههد و چههین
است تا از این طریق همکاریهای منطقهای در شرق آسیا به شکست بینجامد یا اینکه برای مههدتی
به تعویق بیفتد .ازطرفیدیگر ،بن

مهمی از سیاست خارجی هند در منطقه و جهان ،در تعامل بهها

حقوق بینالملل قههرار دارد؛ بهطوری ههه میتههوان نشههانههای اخالقگرایههی و رعایههت هنجارهههای
بینالمللی را در عرصۀ سیاست خارجی این شور مشاهده ههرد .بههر ایههن اسههاس ،هنههد همچنههان
میتواند با گرای

به سمت قدرتهای جهانی نظیر ایاالتمتحده و شوروی و همچنین تعامههل بهها

همسایگان منطقهای نظیر پا ستان ،هم بر قدرت خوی

بیفزاید و هههم صهدایی بههرای شههورهای

درحالتوسعه باشد.
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