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مقدمه
طی یکی دو دهة گذشته ،اغلب سخن از این بوده که مرکز ثقل قدرت از حوزة اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام انتقال پیدا
کرده است .در ادبیات سیاسی -امنیتی ،این تحول نوعی تغییر ژئوپلیتیک محسوب میشود .از این رو ،هم علت تغییر هم
پیامدهای تغییر میتواند بسیار مهم باشد .مثالً ،علت تغییر میتواند بیانگر کاهش معمای امنیت در اقیانوس اطلس و
برعکس تشدید معمای امنیت در حوزة اقیانوس آرام باشد .پیامد این تغییر نیز میتواند بسیار متعدد ،پیچیده ،و حتی
خطرناک باشد .یکی از پیامدهای این تغییر شکلگیری دو محور ژئوپلیتیک در منطقة آسیاست که تقریباً میتوان گفت به
اندازة محورهای شرق و غرب در دورة جنگ سرد و شاید هم بیشتر از آن حائز اهمیت است :این دو محور عبارتاند از
ایندو– پاسفیک با محوریت امریکا و هند و آسیا -پاسفیک با محوریت چین و پاکستان .البته ،بازی قدرت در این منطقه
بسیار پیچیدهتر از آن است که بخواهیم تعداد بازیگران و منافع بسیار متعارض و پیچیدة آنها و درهمتنیدگیهای
ژئوپلیتیک منطقه را به این حد تقلیل دهیم .تقریباً میتوان گفت کل جهان از آسیا و افریقا گرفته تا اروپا و حتی امریکای
التین در این بازی بزرگ درگیرند.
سؤال این است که جهتگیری سیاست خارجی هند در حوزة ایندو -پاسفیک چیست و چه عواملی بر این جهتگیری
تأثیرگذارند؟ فرضیة مقاله که به روش توصیفی -تحلیلی بررسی شده آن است که سیاست خارجی هند در ایندو– پاسفیک
از «استراتژی توازن گریزان» پیروی میکند و علت آن نیز حساسیتهای خاص منطقة ایندو– پاسفیک برای منافع
هندوستان است .هند ناچار است بین مجموعهای از منافع و مالحظات در حوزة ایندو– پاسفیک تعادل برقرار کند و
انجامدادن این کار سیاستمداران هند را با معمای پیچیدهای مواجه کرده است .از یک طرف ،رشد روزافزون چین ،کشوری
که با ابتکار کمربند -جاده عمالً نقشة نظم منطقهای و بینالمللی جدید را طراحی میکند ،دهلینو را بسیار نگران ساخته
و این کشور را به تکاپو برای نقشآفرینی در معماری ژئوپلیتیک حوزة ایندو -پاسفیک وادار کرده است .از سوی دیگر،
هندوستان از آن بیم دارد که ورودش به اتحادها و ائتالفها علیه چین حساسیت این کشور را برانگیزد و پکن را وادار
نماید برای هند مشکلآفرینی کند .بنابراین ،هند درصدد است بهگونهای رفتار کند که ،ضمن آنکه برای چین
محدودیتهای استراتژیک بهوجود آورد ،مانعِ تقابل چین با هند در اشکال مختلف برآید.
اهمیتِ پرداختن به موضوع این مقاله در آن است که ،از منظر ژئوپلیتیک ،مفهوم ایندو -پاسفیک میتواند بیانگر تغییر
مرکز ثقل سیاست بینالملل از اقیانوس اطلس به اقیانوس هند و آرام باشد .این بدان معنی است که تحوالت ژئوپلیتیک
جهان یک گام به منطقهای که ایران در آن مستقر بوده (حوزة اقیانوس هند) نزدیکتر شده است؛ بهویژه زمانی که هند
در چارچوب همین تحوالت ژئوپلیتیکی مبادرت به سرمایهگذاری در بندر چابهار ایران نموده و این مهم عمالً ایران را به
بخشی از این بازی بزرگ قدرت نیز تبدیل کرده است.
بهعالوه اقیانوس هند به شلوغترین و استراتژیکترین کریدور تجاری جهان تبدیل شده است که دوسوم حمل و نقل
جهانی نفت را انجام میدهد .اقتصادهای قدرتمند شرق آسیا بهشدت به واردات نفت در سراسر اقیانوس هند از خاورمیانه
و افریقا وابسته است و قرار است این وابستگی عمیقتر شود .تقریباً  80درصد از واردات نفت چین ،حدود  ۹0درصد
واردات نفت کره جنوبی ،و بیش از  ۹0درصد واردات نفت ژاپن از خاورمیانه یا افریقا از طریق اقیانوس هند حمل میشود.
این تحوالت ایندو -پاسفیک را به مرکز ثقل اقتصادی و استراتژیک جهان تبدیل میکند .از این منظر نیز توجه و
پرداختن به موضوع برای سیاستمداران و نویسندگان ایرانی ضرورت دارد .زیرا ایران یکی از بزرگترین دارندگان منابع
انرژی و شرق و جنوب شرق آسیا یکی از بزرگترین واردکنندگان انرژی از ایران است.
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روش تحقیق
مقالة حاضر از حیث نوع و هدف جزو پژوهشهای توسعهای بهشمار میرود .بدین معنی که این مقاله بخشی از یک
تبیین کلی در بارة یک بازی بزرگ در منطقة ایندو -پاسفیک است .از این رو ،در مقالة حاضر فقط بر تبیین جایگاه
هندوستان در این بازی بزرگ تمرکز شده است .روش مقاله نیز توصیفی -تحلیلی است؛ بدین معنی که پس از استخراج
دادهها از منابع معتبر داخلی و خارجی ،به توصیف و تحلیل آنها پرداخته شده است .حاصل این توصیف و تحلیل
یافتههایی است که ضمن توسعهبخشیدن به حوزة مطالعاتی یادشده حاوی جهتگیریهایی برای ارتقای قوة تحلیل
تصمیمسازان و تصمیمگیرندگان سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است.
چارچوب مفهومی:ایندو-پاسفیک
در این پژوهش ایندو -پاسفیک به این دلیل بهعنوان چارچوب مفهومی انتخاب شده است که وقتی یک مفهوم پا به
عرصة ظهور میگذارد میخواهد چیزی را توضیح دهد .بنابراین ،مفهوم ایندو -پاسفیک بیانگر فعل و انفعاالت
استراتژیکی قدرتهای بزرگ و بازیگران میانی مهم است که در یک منطقة جغرافیایی حساس در حال وقوع است و
سمت و سوی آیندة بسیاری از تحوالت استراتژیک جهانی را رقم خواهد زد.
قبل از آنکه مفهوم ایندو -پاسفیک در شکل امروزی آن رایج شود ،واژهای که تحوالت ژئوپلیتیک این منطقه را
تبیین میکرد مفهوم آسیا -پاسفیک بود .در اصل مفهوم آسیا -پاسفیک از اواخر دهة  1۹60به یک مفهوم مسلط در
برداشتهای آسیایی تبدیل شد .در آن هنگام این مفهوم بهطور کلی بهعنوان منطقهای قلمداد میشد که شمال شرقی و
آسیای جنوب شرقی را با اقیانوسیه و امریکای شمالی متصل میکرد .هدف اصلی این ایده تقویت نقش استراتژیک و
اقتصادی ایاالت متحده در آسیا و همچنین انعکاس موفقیت کشورهای صنعتی شرق آسیا بهعنوان شرکای تجاری ایاالت
متحده بود .تداوم و گسترش این روند تا اواخر دهة  1۹80به ایجاد فرایند همکاری اقتصادی آسیا -پاسفیک (اپک) منجر
شد که سطوح جدیدی از ارتباطات و نهادینهشدن روابط را در منطقة آسیا -پاسفیک به همراه داشت .اعضای آن شامل
بیشتر کشورهای شرق آسیا و اقیانوسیه ،به عالوه ایاالت متحده ،کانادا ،و سه کشور امریکای التین بود.
در مقابل آسیا -پاسفیک ،ایندو -پاسفیک از نظر جغرافیایی منطقهای است که در یک سر آن اقیانوس هند و در سر
دیگر آن اقیانوس آرام قرار دارد .این مفهوم امروزه با یک بار ژئوپلیتیکی همراه است و در مقابل اصطالح آسیا -پاسفیک
بهکار میرود (چانگ وو .)۳-1 :2018 ،اگرچه تعیین تاریخ دقیق برای کاربرد مفاهیم دشوار است ،میتوان گفت تا سال
 1۹۹0یعنی دقیقاً تاریخ پایان جنگ سرد واژة آسیا -پاسفیک مورد استفادة رایج در منطقه بود که هم بر جغرافیای منطقه
انطباق داشت هم نوعی کارکرد سیاسی به همراه داشت .کارکرد سیاسی آن همانا تلقی امریکاییمحور از منطقه و
کشورهای منطقه در مقابل بلوک شرق بود .از آن زمان به بعد سه تحول مهم در منطقه رخ داد که سبب تزلزل در مفهوم
آسیا -پاسفیک شد:
رشد روزافزون قدرت چین و در نتیجه تشدید شکاف بین چین و امریکا بهگونهای که واشنگتن جدیترین رقیب آیندة
خود را چین قلمداد کرد و لذا در صدد مهار آن برآمد.
ظهور هند بهعنوان یک قدرت اقتصادی و نظامی قابل توجه با منافعی فراتر از جنوب آسیا که این مهم با توجه به
پیشینة اختالفات حتماً چین و هند را شاخ به شاخ میکرد.
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افزایش ارتباط بین قدرتهای اقتصادی شرق و جنوب شرق آسیا و منطقة اقیانوس هند ،بهویژه به این دلیل که
اقیانوس هند و کشورهای پیرامونی آن هم یک کریدور هم یک منبع مهم انرژی و منابع دیگر برای اقتصادهای بزرگ
شرق و جنوب شرق آسیا است (سینگ.)2018 ،
این سه تحول باعث ترویج مفهوم جدیدی به نام ایندو -پاسفیک در برابر آسیا -پاسفیک شد .البته ،از نظر درج در
نشریات ،واژة ایندو -پاسفیک را اولین بار اندیشمندی استراتژیست به نام خورانا )2007( 1در یکی از مقالههایش با نام
«امنیت خطوط دریایی :پیشنهادهایی برای همکاری هند– ژاپن» بهکار برد .به گفتة وی ،معنای این واژه قلمرو دریایی از
سواحل افریقای شرقی و آسیای غربی ،سراسر اقیانوس هند ،و اقیانوس آرام غربی تا سواحل آسیای شرقی بود .این
دیدگاه بعداً در مقالهای از اسکات ( )2012به نام «هند و جذابیت ایندو -پاسفیک» 2در مجلة مطالعات بینالملل بازتاب
داده شد.
در هر حال ،امروزه ،چین و کشورهایی که به چین نزدیکاند عالقهمندند از واژة قدیمی آسیا -پاسفیک استفاده کنند؛
در حالی که امریکا ،هند ،ژاپن ،استرالیا ،و جمع کثیری از کشورهای منطقه تمایل دارند از واژة ایندو– پاسفیک استفاده
کنند .شاید تعجبآور باشد که بگوییم ،بر اساس برداشتهای جدید ،قلمرو جغرافیایی (دریایی و زمینی و فضایی) هر دو
منطقه تقریباً یکی است .از این رو ،بهنظر میرسد بهکاربردن این دو اصطالح در توصیف یک منطقه بیشتر کارکرد
سیاسی دارد که در یک سوی آن امریکا و متحدانش بهویژه هند قرار دارد و در سوی دیگر چین .به عبارت دیگر ،تعریف
ایندو -پاسفیک از آسیا مشروعیتدادن بیشتر به نقش امریکا و همچنین نقش رو به رشد هند بهعنوان یک بازیگر
استراتژیک در شرق و جنوب شرق آسیا ،از جمله دریای جنوبی چین و پاسفیک غربی با حمایت امریکاست (چاکو.)2014 ،
اگرچه با توجه به توضیحات باال مفهوم ایندو– پاسفیک به ظاهر جدید بهنظر میرسد ،این مفهوم دارای پیشینهای
طوالنی است .بهعنوان مثال ،امپراتوری هند بریتانیا به ارتباطات و پیوندها از طریق سنگاپور به چین و استرالیا و در غرب
به افریقا و سوئز وابسته بود و اصطالح ایندو -پاسفیک را در توضیح این منطقه بهکار میبرد .در طول دورههای
استعماری ،منطقة «آسیا» در نقشههای اروپایی شامل هالل ایندو -پاسفیک از اقیانوس هند تا آسیای جنوب شرقی و
شرق آسیا یعنی چین ،کره ،و ژاپن میشد (مِد کالف.)2015 ،
ایدههایی مشابه ایندو -پاسفیک در توسعة مطالعة ژئوپلیتیک در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم باب شد .آلفرد
ماهان ،نظریهپرداز نیروی دریایی امریکا ،و جغرافیدان بریتانیایی ،هالفورد مکیندر ،هر یک آسیا را منطقهای یکپارچه
میدیدندکارل هاسوفر آلمانی در تعریف خود از ایندو– پاسفیک این منطقه را وسیعتر از آسیا درنظر گرفت .هاسوفر با
بهکارگیری این اصطالح در جغرافیای سیاسی ،وحدت استراتژیک و اقتصادی این منطقه را حفاظت از ژاپن در مقابل
روسیه دانست (سمپا .)2015 ،الاقل تا دهة  1۹60اصطالح رایج در کشورهای منطقه بهطور خودکار اصطالح ایندو-
پاسفیک بود .از دهة  1۹60به بعد تحت تأثیر چند عامل واژة ایندو -پاسفیک بهتدریج رو به فراموشی گذاشت و آسیا-
پاسفیک جایگزین آن شد:
در نتیجة جنگ جهانی دوم ،قدرت بریتانیا رو به افول گذاشته بود و این کشور یکی پس از دیگری از مناطق
استراتژیک جهان مثل خلیج فارس ،اقیانوس هند ،و کانال سوئز عقبنشینی میکرد .گویی با عقبنشینی قدرتها مفاهیم
ژئوپلیتیکی آنها نیز از صحنه رخت برمیبست .زیرا مفهوم ایندو -پاسفیک مفهومی بود که هم در بریتانیا هم در هند
بریتانیا بسیار رایج بود.
1. Khurana
’2. India and the Allure of the ‘Indo-Pacific
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با عقبنشینی بریتانیا ،ایاالت متحده جایگزین آن شد و نقطة عزیمت حرکت امریکا به سمت آسیا اقیانوس آرام بود.
یعنی درحقیقت با حرکت امریکا از پاسفیک به آسیا اصطالح آسیا -پاسفیک نیز رایج شد.
جنگ سرد باعث قطببندی گستردهای در سراسر جهان شد و یکی از مرزهای این قطببندی در آسیای جنوب
شرقی و شرق آسیا بود؛ یعنی یکی از حلقههای اصلی که آسیا را به پاسفیک غربی وصل میکرد.
بدین ترتیب ،آسیا -پاسفیک اساساً یک مفهوم ساخت امریکاست و برای توصیف شرایط ژئوپلیتیکی بهکار میرفت که
امریکا در آن قرار داشت .از اوایل دهة  ،2000ایندو -پاسفیک هم در نام هم در ماهیت دوباره بازگشت پیدا کرد و لذا
امروزه چارچوبی صریح از ایندو -پاسفیک وارد گفتوگوهای سیاسی حداقل پنج کشور امریکا ،هند ،ژاپن ،استرالیا ،و
اندونزی شده است.
نخستوزیر ژاپن در سخنرانی خود در پارلمان هند در اوت  2007از واژة ایندو– پاسفیک استفاده کرد و صراحتاً ادغام
اقیانوسهای هند و آرام را بهعنوان اقدامی برای اتصال دریایهای آزاد و غنی در آسیایی پهناورتر پیشنهاد کرد (سینگ،
 .)2016در هند نیز واژة ایندو -پاسفیک توسط رهبران سیاسی این کشور از سال  2010به بعد مورد استفاده قرار گرفت
(سینگ .)2016 ،مانموهان سینگ ،نخستوزیر وقت هند ،در اواخر سال  2012شروع به استفاده از این عبارت کرد و در
سال  201۳از آن برای تعریف روابط کشور خود با «آسه آن» و ژاپن استفاده کرد .ناراندرا مودی ،نخستوزیر هند ،نیز در
توصیف دیدگاه خود برای روابط با ژاپن و استرالیا از زبان مشابهی استفاده کرده است.
استرالیا در سال  201۳از اصطالح ایندو -پاسفیک در بیانیة دفاعی خود استفاده کرد .در این بیانیه ،ایندو– پاسفیک
بهعنوان یک قوس استراتژیک در برنامة دفاعی استرالیا درنظر گرفته شد .بدین ترتیب ،استرالیا اولین کشوری بود که واژة
ایندو -پاسفیک را در اسناد دفاعی خود وارد کرد .اندونزی نیز شروع به استفاده از این اصطالح کرده است .در اواخر سال
 ،2014ویدودو ،رئیسجمهور اندونزی ،از چشمانداز جدید دریایی خود برای اندونزی بهعنوان بازیگر استراتژیک بین دو
اقیانوس هند و آرام سخن گفت (سینگ.)2016 ،
در سال  ،2010ایندو -پاسفیک به زبان رسمی سیاست خارجی امریکا وارد شد؛ زمانی که وزیر امور خارجه ،هیالری
کلینتون ،و معاون وزیر امور خارجه ،کورت کمپل ،شروع به کاربرد این اصطالح در سخنرانیهای خود کردند؛
سخنرانیهایی که به شکلگیری نظریة «محور آسیای ایاالت متحده» 1یا «بازتوازن در آسیا» 2منجر شد (موهان،
 .)2017تازهترین کاربرد مفهوم ایندو -پاسفیک توسط رئیسجمهور امریکا ،دونالد ترامپ ،صورت گرفته است .او در اولین
سفر خود به آسیا در نوامبر سال  2017بارها خواستار «ایندو– پاسفیک آزاد و باز» 3شد .همین اصطالح در اولین
استراتژی امنیت ملی ترامپ ،که در دسامبر  2017منتشر شد ،با یازده بار تکرار ،بهکار گرفته شد .عالوه بر این ،ایاالت
متحده گزارش خود دربارة استراتژی ایندو -پاسفیک را در اول ژوئن  201۹منتشر کرد و اتحادیة ملل جنوب شرق آسیا (آ
سه آن) نیز سند چشمانداز آ سه آن در مورد ایندو– پاسفیک را در اواخر ژوئن  201۹انتشار داد.
با توجه به این واقعیات ،اندیشمندان آیندة منطقة ایندو– پاسفیک را بسیار ملتهب پیشبینی میکنند .بهعنوان مثال،
میشل و پاساریلی )2014( 4این امر را برجسته کردهاند که منطقة ایندو -پاسفیک با چالشها و فرصتهای زیادی
روبهروست .موهان )201۳( 5بیان کرده است که منطقة ایندو -پاسفیک درگیر رقابت روزافزون دریایی و ژئوپلیتیکی بین
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چین و هندوستان شده است .سینگ و پولیپاکا )201۳( 1توضیح دادهاند که دگرگونی در روابط بین هند و ایاالت متحده و
کشورهای عضو آسه آن چگونه در منطقة ایندو -پاسفیک رخ میدهد .کرونین ( )2012این بحث را برجسته کرده است
که ادعاهای سرزمینی چین در دریای چین جنوبی در کنار ادعاهای تهاجمی در سراسر منطقه با تعارض منافع ژئوپلیتیکی
و ژئواستراتژیکی دیگر کشورها مواجه شده است؛ کشورهایی همچون امریکا ،هند ،ژاپن ،استرالیا ،و دیگر قدرتهای
منطقهای شامل اندونزی ،مالزی ،ویتنام ،کره ،و غیره.
با این اوصاف ،بهراحتی میتوان فرض کرد که ایندو -پاسفیک در طول قرن بیستویکم ،همچنان میدان درگیری
قدرتهای بزرگ باقی میماند و هریک از قدرتها در این منطقه در چارچوب منافع ملی خود نقشآفرینی خواهند کرد.
امریکا ،چین ،هند ،روسیه ،ژاپن ،اتحادیة آ سه آن ،و اتحادیة اروپا از جملة این بازیگران خواهند بود .حال سؤال این است
که هند در این بازی بزرگ چه نقشی دارد؟

یافتهها

بحثو
هندوستانو ایندو–پاسفیک
همانگونه که گفته شد ،هند یکی از بازیگران کلیدی در بازی بزرگ ایندو– پاسفیک است .دهلینو برای پیوستن و
عملیاتیکردن ایدة ایندو– پاسفیک انگیزههای زیادی دارد ،اما دو انگیزه در این میان بااهمیتتر بهنظر میرسد:
معرفی هند بهعنوانیک قدرت جهانی

هند با ورود به تحوالت ژئوپلیتیکی در منطقه و گامبرداشتن فراتر از قلمرو سرزمینی و دریایی خود قصد دارد نشان دهد
قدرت هند رو به فزونی است .معموالً ،افزایش قدرت افزایش نقش را به همراه دارد و این چیزی است که اصطالحاً
«سیکل قدرت و نقش» خوانده میشود .به عبارت دیگر ،رشد اقتصادی و نظامی هند باعث شده است در منطقة خود
نگجند و لذا خواهان فضایی گستردهتر است .قدرت هندوستان از زمان شروع اصالحات اقتصادی و گسترش تسلیحات
هستهای این کشور طی دو دهة اخیر بهتدریج شناخته شده است .هیالری کلینتون ،وزیر خارجة وقت امریکا ،در توصیف
افزایش قدرت هند ،به زبان دیپلماتیک میگوید« :هند بهتدریج جایگاه قانونی خود را در اتاقهای جلسات و سالن
کنفرانسها مییابد؛ جایی که در آن بیشترین مسائل جهانی بحث و تصمیمگیری میشود» (سینگ .)2018 ،معنی این
عبارت آن است که هند قدرتمند شده و لذا باید در تصمیمگیریهای بینالمللی مشارکت داشته باشد.
نکتة مشابهی توسط ساشما سواراج ،وزیر امور خارجة وقت هند ،بیان شده است« :هندوستان به یکی از مهمترین
شرکتکنندگان در گفتوگوهای جهانی تبدیل شده است» (سینگ .)2018 ،امروزه نیز دولت مودی در هند تالش میکند
تا خود را از یک کشور «غالب در جنوب آسیا» که بیشتر رنگ و بوی «یک قدرت منطقهای» دارد به «یک قدرت جهانی
واقعی» تبدیل و به جهان معرفی کند .بنابراین ،با توجه به نفوذ و توانایی رو به رشد ،بهنظر میرسد طبیعی است که هند
نفوذ خود را فراتر از شبه قاره گسترش دهد .تالش هند برای ورود به دریای چین جنوبی و گسترش مناسبات با کشورهای
درگیر در این منطقه بخشی از همین فعالیتهاست .وزیر دفاع هند در سال  2011گفت :نیروی دریایی هند برای دفاع از
منافع کشور باید به دریای چین جنوبی برود (سینگ .)2018 ،دهلینو منافع هند را در دریای چین جنوبی این گونه توجیه
میکند:

1. Singh and Pulipaka

جهتگیریسیاستخارجیهند  ...

تبیین

1439

منافع هند به آزادی دریانوردی پیوند خورده است .دریای چین جنوبی گذرگاه مهمی برای تجارت هند در منطقه است
و حفاظت از این آبراه برای هند حیاتی است .بیش از  40درصد از تجارت هند از دریای جنوبی چین عبور میکند .از این
رو ،دهلینو نمیتواند تحوالت در ایندو -پاسفیک و نیاز به خطوط امن دریایی در دریای چین جنوبی را نادیده بگیرد.
دریای چین جنوبی گذرگاه ورود از اقیانوس هند به منطقة پاسفیک است .ورود هند به دریای چین جنوبی میتواند آن
را به بازیگری تأثیرگذار در پاسفیک تبدیل کند .از این منظر ،هند به یکی از تأمینکنندگان اصلی امنیت برای منطقة
ایندو– پاسفیک تبدیل خواهد شد.
تسلط بر مناطق استراتژیک بخشی از استراتژی قدرتهای بزرگ است .هند برای آنکه یک قدرت بزرگ قلمداد شود،
نفوذ در مناطق استراتژیک جهان از جمله دریای چین جنوبی یک ضرورت است.
و مهم ترین دلیل عامل چین است .ورود هند به دریای چین جنوبی با این هدف صورت میگیرد که تسلط چین بر
دریای چین جنوبی و در نتیجه دسترسی این کشور به اقیانوس هند را مشکلتر نماید (منافع هند در دریای چین جنوبی،
 .)2012به عبارت دیگر ،هند در پی مشغول کردن چین در مناطق پیرامونی خود است تا فرصت پرداختن به نقاط دورتر را
نداشته باشد.
محدودسازی چین

مقابله با چین دومین انگیزة هند برای ورود به تحوالت ژئوپلیتیکی جدید است .پیشینة روابط چین و هند چندان مطلوب
نیست .آنها دو جنگ را تجربه کردهاند و هنوز هم اختالف ارضی و مرزی دارند .حال که هر دو بهعنوان دو قدرت بزرگ
آسیایی و حتی جهانی قد علم کردهاند اختالفات آنها احتماالً بیشتر بروز و ظهور پیدا خواهد کرد .چانگ چین پنگ،
نظریهپرداز چینی ،میگوید« :حتی اگر مناقشة سرزمینی بین چین و هند حل شود ،باز هم دو کشور در منطقة آسیا-
پاسفیک همچنان روابطی رقابتآمیز خواهند داشت؛ زیرا این دو غول آسیایی در آرزوی کسب موقعیت قدرت بزرگ
هستند» (چانگ .)117 :2004 ،آنچه هندیها ایندو– پاسفیک میخوانند و آنچه چینیها آسیا -پاسفیک مینامند (دو
عنوان برای تقریباً یک منطقه) خود نشانه و قلمروی برای بروز این اصطکاکهاست.
در این چارچوب یکی از مسائلی که هند را نگران ساخته و انگیزة این کشور را در پیگیری ایدة ایندو– پاسفیک باال
برده حضور فعال چ ین در اقیانوس هند است .واقعیت این است که اساساً منافع چین به اقیانوس هند پیوند خورده است
(خورانا .)21 :2008 ،اقیانوس هند محل ترانزیت انرژی چین محسوب میشود .بهعالوه ،حدود یک میلیون یا بیشتر اتباع
چینی نیز در افریقا زندگی و کار میکنند؛ جایی که چین سرمایهگذاری خارجی عمدهای نیز در آن صورت داده است.
عالوه بر این ،نیروهای امنیتی چینی نقشهای مختلفی در افریقا ایفا میکنند؛ از جمله بهعنوان مشارکتکنندگان «خیر
عمومی» مانند کمکهای پزشکی و تخلیة غیرنظامیان از مناطق بحرانی (سینگ.)2016 ،
توسعة قابلیتهای نیروی دریایی چین نیز نشانة روشنی است مبنی بر اینکه اولویتهای استراتژیک آن به اقیانوس
هند متمایل است .ایجاد یک نیروی دریایی قوی در سالهای اخیر نشان میدهد که اولویتهای دریایی پکن به
«دریاهای نزدیک» خود محدود نمیشود .در یکی از اسناد دفاعی چین آمده است« :ذهنیت سنتی که زمین از دریا خارج
میشود باید رها شود» (سینگ .)2016 ،این بهروشنی به معنای اضافهکردن نقش «حفاظت از دریاهای آزاد» به
فعالیتهای نیروی دریایی چین است؛ چیزی فراتر از آنچه قبالً فقط دفاع از آبهای ساحلی خوانده میشد .معنی و مفهوم
نگرانکنندهتر این تحول برای هندیها آن است که از این پس اقیانوس هند عرصة تاخت و تاز نیروی دریایی چین
خواهد بود (راجاکوپالن.)10 :2020 ،
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در حال حاضر نیز چین به اندازهای که در هند ایجاد نگرانی کند حضور مؤثر در اقیانوس هند دارد .پکن اخیراً حضور
امنیتی درازمدت در خلیج عدن و نیز افزایش فعالیت دریایی و سرمایهگذاری بندری در نقاط مختلف اقیانوس هند را
گسترش داده است .فعالیتهای مداوم مقابله با دزدی دریایی از اواخر سال  ،2008سفر «حسن نیت» کشتی بیمارستانی
ارتش چین در قالب «هالل صلح» به بسیاری از کشورهای اقیانوس هند در سال  ،201۳گشتزنی یک زیردریایی چینی
که با انرژی هستهای کار میکند برای آزمایشها و قابلیتهای سیگنال در اواخر  201۳و اوایل سال  2014در سرتاسر
اقیانوس هند ،و انجامدادن تمرینات شبیهسازی جنگی توسط دو ناوشکن چینی در سال  2014در اقیانوس هند ،همگی
بخشی از فعالیتهای روزانة نیروی دریایی چین در اقیانوس هند است (سینگ .)2016 ،درمجموع ،بسیاری از
استراتژیستهای دریایی هند دریانوردی چین را تهدید شمارة یک هند در اقیانوس هند میدانند .برای مثال ،بهادراکومار

1

یک مقام دیپلماتیک هند اظهار داشته است که تسلط دریایی امریکا در حال کاهش است؛ در حالی که دریانوردی چین
ممکن است در دهههای آینده جنگافروزیهای بیشتری داشته باشد (سینگ.)2018 ،
اگرچه همة این تحرکات برای هند نگرانکننده است ،بهنظر میرسد هیچ کدام از آنها به اندازة ابتکار «پروژة
کمربند -جاده» هند را نگران نکرده باشد .این پروژه ،که یک خط دریایی و خشکی را شامل میشود ،اساساً چین را در
یک برتری ژئوپلیتیک نسبت به هند قرار میدهد .اگرچه واکنش هند و حتی متحدان آن از جمله امریکا نسبت به احداث
و گسترش پروژة «کمربند– جاده» در ابتدا توأم با رضایت بود ،دو عامل سبب انصراف هند از مشارکت در این پروژه و
حتی مخالفت با آن شد :اولین عامل به آغاز به کار اجرای کریدور اقتصادی چین -پاکستان در سال  2017مربوط میشود
که یکی از گلوگاههای اصلی و کلیدی «پروژة کمربند– جاده» است (شِملین )201۹ ،و دومین برداشت غالب در هند بود
که بر آناند این پروژه ممکن است در نهایت به سلطة ژئوپلیتیکی چین بر منطقة آسیا -پاسفیک منجر شود (فیصَل،
.)201۹
سیاست هند در ایندو–پاسفیک

در پاسخ به دو انگیزة باال ،خصوصاً نگرانی که از ناحیة چین احساس میکند ،هند به لحاظ نظری میتواند چند سیاست را
نسبت به منطقة ایندو -پاسفیک اتخاذ کند:
سیاست چندتعهدی

منظور از سیاست چندتعهدی ورود هند به دستهجات چندوجهی و بعضاً متعارض در حوزة ایندو -پاسفیک است تا از قبلِ
آن دهلینو بتواند منافع خود را تأمین کند .طرفداران این دیدگاه بر این باورند که سیاست چندتعهدی نهتنها هندوستان را
قادر میسازد تا اولویتهای توسعهای خود را از طریق یکپارچگی اقتصادی بیشتر در سطح منطقه و جهان به پیش ببرد،
بلکه از طریق خودداری از وابستگی به یک قدرت بزرگتر ،کمک میکند تا خوداتکایی استراتژیک آن حفظ شود.
مخالفان این سیاست بر آناند که اجراکردن سیاست چندتعهدی غیرعملی خواهد بود ،زیرا در خالل دورههایی که
رقابت شدیدی بین قدرتهای بزرگ منطقه پیش میآید ایجاد اتحاد و حفظ اتحاد بهنظر سخت میآید ،زیرا تعامالت بین
قدرتهای بزرگ رقیب به صورت ذاتی منازعهآمیز و در نتیجه حاصل جمع جبری صفر است .بنابراین ،عضویت در چنین
گروههای چندگانه ناممکن بوده و تناقضاتی که در دنبالکردن چنین سیاستی وجود دارد کنترلنشدنی است.

1. Bhadrakumar
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1

منظور از سیاست عدم تعهد آن است که دهلینو به هیچ یک از قدرتهای بزرگ که در حوزة ایندو -پاسفیک فعالاند
تعهد خاصی را نپذیرد تا از این طریق هندوستان بتواند از ظرفیت همة آنها در جهت پیشبرد منافع خود استفاده کند.
طرفداران این دیدگاه ادعا میکنند که سیاست عدم تعهد به هندوستان کمک میکند تا از منابع چندگانه سودهای
اقتصادی ،نظامی ،و تکنولوژیکی بهدست آورد .همچنین ،سیاست عدم تعهد این کشور را قادر میسازد تا نقش یک «پل
بهنوعی تکرار سیاست عدم تعهد
واحد» را بین کشورها و گروههای مختلف بازی کند .اما مخالفان بر آناند که این ایده 
هند در دوران جنگ سرد است که دهلینو نهتنها نتوانست از آن بهرة کافی ببرد ،بلکه عمالً با قرارگرفتن در بلوک شرق
فقط هزینة رقابت شرق و غرب را بر خود تحمیل کرد .عالوه بر این ،با توجه به توانمندیهای اقتصادی و نظامی محدود
داخلی هند در مقابل چین ،موازنهسازی خارجی در قالب یک اتحاد در برابر چین ضروری است.
سیاست همراهی با چین

2

منظور از سیاست همراهی با چین آن است که هند از یک سو تا آیندهای قابل پیشبینی از رقابت و درگیری با چین
پرهیز کند و از سوی دیگر با برقراری ارتباط نزدیکتر با چین از ظرفیت اقتصادی این کشور برای پیشبرد منافع خود بهره
جوید .منتقدان این سیاست بر این باورند که اگرچه هندوستان ممکن است با رابطة اقتصادی نزدیکتر با چین از لحاظ
پیشرفت و دگرگونی در اقتصاد داخلی خود امتیازاتی بهدست آورد ،تقریباً بعید است که همکاری اقتصادی بیشتر با چین
بتواند به بهبود رقابت دو کشور منجر شود یا دو کشور را به سوی شرایط سیاسی قابل قبول دو طرف سوق دهد.
سیاست اتحاد با امریکا

اتحاد با امریکا چهارمین گزینة سیاسی است .طرفداران این سیاست اتحاد با امریکا را برای پشتیبانی از ارزشهای
دموکراسی ،تکثرگرایی ،و سکوالریسم در برابر چین اقتدارگرا که در اتحاد با پاکستانی است که صادرات جهاد میکند
ضروری میدانند .در عین حال ،اتحاد با امریکا برای مقابله با قدرت رو به رشد چین و در نتیجه توانایی بهتر هندوستان
برای شکلدهی دوباره به نظم آسیایی و بینالمللی ضروری بهنظر میرسد .اما منتقدان اعتقاد دارند اتخاذ چنین سیاستی
دو چالش مهم برای هند بهوجود میآورد :اول اینکه این سیاست به معنی به مقابله برخاستن با چین پیش از موعد مقرر
است و لذا چین را تحریک میکند تا علیه هندوستان سیاستهای خصمانه در پیش گیرد؛ دوم اینکه اتحاد با امریکا
هندوستان را به شریک کوچکتر تبدیل کرده و آن را در دام رخدادهای ناگوار نظامی ناشی از رقابت امریکا با چین خواهد
انداخت (کالیانارامان.)2016 ،
سیاست عملی هند در ایندو–پاسفیک
بهنظر میرسد با توجه به شرایط حساس موجود ،هند ترکیبی از گزینههای مختلف را در پیش گرفته است که اصطالحاً
«توازنبخشی گریزان» 3خوانده میشود .منظور از این موازنه ،تعادل در رفتار بهگونهای است که ضمن ارتقای توانمندی
هند حداقل در میانمدت حساسیت سایر کشورها بهویژه حساسیت چین را برنینگیزد .سیاستهای مختلف هند در ایندو-
پاسفیک این دیدگاه را تأیید میکند .در ذیل به پارهای از این سیاستها اشاره میشود:

1. Non-alignment
2. Bandwagoning with China
3. Evasive balancing
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سیاست اقیانوس هند

عنوان دیگر این سیاست «سیاست نقش دریایی هند» است .این سیاست سه وجه مهم دارد :اولین وجه آن پروژة موسوم
به «ساگارماال» است .این پروژه ،که بهعنوان موتور محرکة اقتصاد هند قلمداد شده است ،ایجاد بنادر بزرگ ،نوسازی
بنادر موجود ،توسعة چهارده منطقه ،و واحد اشتغال ساحلی را دربر می گیرد .بنادری که در پرتو این پروژه ایجاد یا نوسازی
میشوند از طریق بزرگراههایی به طول  7500کیلومتر به هم وصل میشوند .کارکرد اصلی این پروژه گسترش راههای
تجارت دریایی بینالمللی و در درجة بعد توسعة جوامع ساحلی هند است .تخمین زده میشود این پروژه بالغ بر 120
میلیارد دالر معادل  110میلیارد یورو بودجه نیاز داشته باشد و در صورت تحقق ده میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم
ایجاد خواهد کرد (.)Pib.nic.in, 2015
دومین وجه این سیاست پروژة موسوم به «مائوسام» است .این پروژه نخست توسط مسئوالن فرهنگی هند بهصورت
یک طرح فرهنگی در سیوهشتمین اجالس میراث جهانی در سال  2014در دوحة قطر مطرح شد .جوهرة این طرح بر
این پیش فرض تاریخی استوار است که چگونه ضرورت اطالع از جریان بادهای موسمی باعث انتقال دانش ،تکنولوژی،
سنت ،و عقاید بین جوامع حوزة اقیانوس هند شده است .در این طرح جوامعی که محل مبادلة پیامهای موسمی بودهاند از
این پس بهعنوان یک مرکز فرهنگی در تعامل با یکدیگر قرار میگیرند و بین آنها مبادالت فرهنگی اتفاق میافتد
(فرهنگ هندوستان .)2014 ،این طرح که از منظر هند امکان بازتأسیس پیوندها با شرکای تجاری باستانی و ایجاد یک
«جهان اقیانوس هند» با محوریت هندوستان را تأمین مینماید محدودة شرق افریقا ،جنوب ایران ،و سریالنکا تا جنوب
شرق آسیا را شامل میشود .دهلینو سعی دارد با این بهانه به نوعی کشورهای حوزة اقیانوس هند را دور هم جمع کند و
در قالب همکاریهای فرهنگی برنامههای ژئواکونومی و ژئوپلیتیک خود را پیش ببرد و بدین طریق طرح جادة ابریشم
دریایی چین را بهچالش بکشد (پیالالماری.)2014،
وجه سوم سیاست اقیانوس هند پروژة موسوم به «بهارات ماال» است .این پروژه یکی از بزرگترین پروژههای
بزرگراهی هند در طول تاریخ این کشور است .حدود  50هزار کیلومتر طول دارد و شامل ساخت جاده و بزرگراه و ترمیم
بعضی از جادههای قدیم در سراسر هند است .این پروژه ،ضمن آنکه مناطق مختلف هند بهویژه مناطق مرزی را به هم
متصل میکند ،نوعی پیوند بین مناطق دوردست با مناطق ساحلی نیز بهوجود میآورد .این پروژه میتواند  22میلیون
فرصت شغلی ایجاد کند (بیانیة هندوستان.)2017 ،
همة این پروژهها با هدف ارتقای توانمندیهای هند جهت تبدیلکردن این کشور به یک بازیگر جهانی و صد البته در
رقابت با چین انجام میشود.
سیاست عمل در شرق

همانگونه که گفته شد ،از نظر جغرافیایی ،ایندو -پاسفیک منطقهای است که در یک طرف آن اقیانوس هند و در طرف
دیگر آن اقیانوس آرام قرار دارد .وقتی چنین نگاهی به این منطقه داشته باشیم ،مالحظه خواهد شد که آسیای جنوب
شرقی و شرق آسیا در وسط آن قرار دارد .هندوستان طی سالهای اخیر توجه خاصی به این دو منطقه نشان داده است و
به همین علت نوع نگاه هند به این مناطق را «سیاست نگاه به شرق» و در ادبیات جدیدتر «سیاست عمل در شرق»
نامگذاری کردهاند (سینگ .)2018 ،امروزه این توجه هندوستان به شرق یک تغییر جهت ساده قلمداد نمیشود ،بلکه در
قالب یک نگاه ژئوپلیتیکی کالنتر یعنی ایندو -پاسفیک قابل تفسیر است .به همین دلیل ،راجاکوپالن 1نگاه جدید هند
1. Rajagopalan
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در قالب ایندو -پاسفیک را سومین گام در سیاست خارجی هند پس از «سیاست نگاه به شرق» و «سیاست عمل در
شرق» قلمداد کرده است (راجاکوپالن .)2 :2020 ،در هر حال ،هدف از این سیاست توسعة مناسبات با کشورهای حوزة
ایندو– پاسفیک با محوریت کشورهای عضو آ سه آن بهویژه ویتنام و مالزی ،کشورهای شرق آسیا بهویژه ژاپن و کره
جنوبی ،و کشورهای اقیانوسیه بهویژه استرالیا است (سینگ.)2018 ،
الف) آسیای جنوب شرقی با محوریت آسهآن

کشورهای عضو «آ سه آن» نقش بسیار مهمی در سیاست عمل در شرق هند و به تبع آن جامة عمل پوشیدن به ایدة
ایندو– پاسفیک دارند .در آغاز نشست دوازدهم «آ سه آن» در میانمار ،نخستوزیر مودی گفت :هند مایل است با
کشورهای آ سه آن شریک شود تا همکاریمان برای پیشبرد توازن ،صلح ،و ثبات در منطقه را افزایش دهیم (سینگ،
 .)2018این دقیقاً نوعی هشدار به چین و اطمینانبخشیدن به کشورهای آ سه آن در برابر ادعاهای چین قلمداد شد.
ویژگی عمومی کشورهای آ سه آن به استثنای میانمار آن است که همگی از چین میترسند .از این رو ،آنها بی میل
نیستند تحوالت ژئوپلیتیکی در منطقه بهگونهای حادث شود که آزادی عمل چین را محدود کند .بهعالوه ،بعضی از
اعضای آ سه آن مثل فیلیپین ،مالزی ،و برونئی در دریای چین جنوبی با چین اختالفات ارضی دارند و همین مسئله عالقة
گتر افزایش میدهد .دهلینو دقیقاً از همین روزنه وارد تحوالت دریای چین
آنها را برای نزدیکی به قدرتهای بزر 
جنوبی شده است (کالف .)2 :2015 ،به عبارت دیگر ،در اصل ،هند جزئی از دریای چین جنوبی نیست و لذا سعی دارد از
طریق برقراری ارتباط نهادی و حقوقی با سایر بازیگران این منطقه پای خود را به دریای چین جنوبی باز کند .امضای
قراردادهای همکاری امنیتی و دفاع دریایی با کشورهای منطقه بخشی از تالش هند برای قانونیکردن دخالت خود در
امور دریای چین جنوبی قلمداد میشود (سویا.)6 :2017 ،
در میان کشورهای آسیای جنوب شرقی ،همکاری با ویتنام در اولویت سیاست هند است .زیرا هند و ویتنام از گذشته
روابط نزدیک و دوستانه داشتهاند .دو کشور با چین جنگیدهاند و هنوز هم با چین اختالف دارند .این پیشینة مشترک سبب
همکاری مشترک شده است .بهعنوان مثال ،در سال  ،2007هند و ویتنام «اعالمیة مشترک در زمینة همکاری
استراتژیک» امضا کردند و در سال  2016این اعالمیه را به «مشارکت استراتژیک جامع» تبدیل کردند (دولت هندوستان،
.)2016
با این حال ،طوالنیترین رابطة امنیتی هند در جنوب شرقی آسیا با سنگاپور است .در سال  ،2015دو کشور توافقنامة
«همکاری ارتقایافتة دفاع» را امضا کردند که شامل گفتوگوی ساالنه بین وزرای دفاع دو کشور است .در همان سال ،دو
کشور نیز یک توافق «مشارکت استراتژیک» منعقد کردند .دهلینو همچنین به سنگاپور اجازه داده است تا ارتش و نیروی
هوایی خود را در هند آموزش دهد (بریستر .)606 :200۹ ،در مورد اندونزی نیز دو کشور در سال  2005یک توافقنامة
«همکاری استراتژیک» امضا کردند و در سال  ،2018هنگامی که نخستذوزیر مودی از اندونزی بازدید کرد ،این
توافقنامه به توافقنامة «مشارکت استراتژیک جامع» ارتقا یافت (هندوستان.)2016 ،
ب) آسیای شرقی با محوریت ژاپن

هند در چارچوب ایدة ایندو -پاسفیک عالقة ویژه ای به همکاری با ژاپن نشان داده است و ژاپن نیز از هر گونه همکاری
با هند استقبال میکند .درحقیقت ،شروع اولیة ایدة ایندو -پاسفیک را میتوان در سخنرانی نخستوزیر ،شینزو آبه ،در
پارلمان هند در آگوست  2007با عنوان «تالقی دو دریاها» مشاهده کرد .متعاقب آن دو کشور در سال « 2008بیانیة
مشترک همکاریهای امنیتی» را امضا کردند .در سال  ،2014این توافقنامه به «مشارکت ویژة استراتژیک و جهانی»
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ارتقا یافت (باسرور .)12-1 :2018 ،شاید هیچ یک از رفتارهای سیاسی و امنیتی ژاپن و هند به اندازة بیانیة نخستوزیران
دو کشور در ژانویة  2015در خصوص تحوالت دریای چین جنوبی بیانگر نزدیکی دیدگاه دهلینو و توکیو در خصوص
ایدة ایندو– پاسفیک نباشد .در این بیانیة مشترک که در جریان دیدار نخستوزیر ژاپن ،شینزو آبه ،از دهلینو صادر شد
آمده است« :در رابطه با اهمیت حیاتی خطوط ارتباطات دریایی در دریای چین جنوبی برای امنیت انرژی منطقه و تجارت،
که صلح و رفاه ایندو -پاسفیک را به همراه دارد ،دو نخستوزیر از همة دولتها خواستند از اقدامات یکجانبه که میتواند
به تنش در منطقه منجر شود جلوگیری کنند» (سینگ .)2018 ،این برای اولین بار بود که هند و ژاپن بهطور مشترک
نگرانیهای خود را درمورد دریای جنوبی چین ابراز کردند .این مهم نهتنها بیانگر حساسیت امنیتی دو کشور نسبت به
مسائل دریای چین جنوبی است ،بلکه جلوهای از عالقه مندی دو کشور برای ورود مشترک به مسائل دریای چین جنوبی
است؛ موضوعی که چین را بسیار نگران خواهد کرد.
ج)اقیانوسیه با محوریت استرالیا

کشور دیگری که در سیاست نگاه به شرق هند اهمیت ویژهای دارد استرالیا است .استرالیا یکی از فعالترین قدرتها در
توسعه و حمایت از ایدة ایندو -پاسفیک است .از دید دهلینو ،کانبرا به دالیل ذیل میتواند نقش منحصربهفردی در
توسعه و حمایت از ایدة اندو -پاسفیک ایفا کند:
یک قدرت متوسط است و میتواند در بازی استراتژیک اندو -پاسفیک مؤثر واقع شود.
نفوذ دیپلماتیک نسبی و مهمی در منطقه دارد.
جغرافیای غیرعادی دو اقیانوسی (اقیانوس آرام و هند) دارد و به همین دلیل بر خطوط دریایی مهم در امتداد اقیانوس
هند و اقیانوس آرام نظارت دارد.
کشوری است که متحد نزدیک امریکا و در حال توسعة مناسبات اقتصادی ،اجتماعی ،و حتی امنیتی با چندین قدرت
آسیایی بهویژه ژاپن است.
عالوه بر این ،استرالیا مدتها به خاطر وضعیت منحصربهفردش نه یک قدرت آسیایی و نه یک قدرت غربی شناخته
میشود ،بلکه قدرت جداگانهای از جهان غرب و منطقة آسیا شناخته شده است.
در سال  ،201۳استرالیا در سند دفاعی خود بهعنوان اولین کشور بهطور قطعی و همهجانبه خود را در منطقة ایندو-
پاسفیک تعریف کرد (مدکالف.)2015 ،
با توجه به نگاه فوق الذکر ،هندوستان امروزه دارای سطح قابل توجهی از تعامل امنیتی با استرالیاست؛ از جمله
تمرینهای نظامی مشترک و رایزنیهای مکرر امنیتی دوجانبه در سطوح مختلف .هند و استرالیا در نوامبر  200۹بیانیة
مشترکی دربارة همکاریهای امنیتی امضا کردند و نظامیان دو کشور شروع به انجامدادن تمرینات مشترک از جمله
رزمایش دریایی دوساالنه (آس اینداکس) کردند (انتشارات هندوستان .)2016 ،عالوه بر این ،در سال  ،2011استرالیا
موافقت کرد که اورانیوم به هند بفروشد .استرالیا با انجامدادن این کار ،تصمیم قبلی خود مبنی بر عدم همکاری هستهای
با هند را لغو کرد و این یک محرک مهم در توسعة مناسبات هند و استرالیا بهشمار میرود (گِرار.)2۳ :2014 ،
سیاست همکاریبا امریکا
همپوشانی منافع در مقابل چین مهمترین دلیل همکاری امریکا و هند در حوزة ایندو– پاسفیک قلمداد میشود (چشمانداز
اتحاد استراتژیک هند و امریکا .)2015 ،هماگونه که اشلی تلیس بیان میکند« :ظهور مجدد چین بهعنوان یک قدرت
جهانی اساساً ایاالت متحده و هند را به طرق مختلف ،اما مکمل ،بهچالش میکشد» (تلیس .)25 :2015 ،امریکا معتقد
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است در چارچوب بازی بزرگ قدرت در حوزة ایندو -پاسفیک چین همة ابزارهای قدرت ملی خود از جمله قدرت سیاسی،
اقتصادی ،دیپلماتیک ،مالی ،عقالنی ،و فرهنگی را بهکار گرفته تا نظم ژئوپلیتیکی /ژئواکونومیکی قرن بیستویکم را
مطابق آنچه پکن میخواهد شکل دهد .از دید امریکا ،احداث جادههای ابریشم جدیدـ که بهعنوان ابتکار کمربند -جاده
شناخته میشوندـ بخشی از استراتژی چین در این زمینه محسوب میشود (اسکوبار .)2017 ،از این رو ،امریکا برای مقابله
با قدرت رو به رشد چین در صدد «بازتوازنبخشی» 1به آسیاست .هدف از این سیاست ایجاد نظم منطقهای در آسیا به
موازات نظم جهانی است .واشنگتن برای نیل به این هدف به حمایت هند نیاز دارد .به همین دلیل گفته میشود اساساً
پروژة ایندو– پاسفیک یک پروژة امریکایی است و هدف آن موازنهسازی علیه چین از طریق هند در آسیاست
(کالیانارامان .)2016 ،در توضیح این موضوع ،اسکات ( )2012بر آن است که امریکا خواهان بازی و نقش مهمتری در
منطقة ایندو -پاسفیک است و به همین دلیل برای حفظ مکانیسم توازن بین قدرتهای اقتصادی قوی ،که در منطقه
فعالاند ،هندوستان را مهمترین عامل در منطقة ایندو -پاسفیک میداند (جاشانکار .)2018 ،وزیر امور خارجة سابق ایاالت
متحده ،هیالری کلینتون ،نیز در سال  2011گفته بود :واشنگتن دهلینو را «نهفقط به نگاه به شرق ،بلکه به تعامل و
عمل در شرق تشویق کرد» (کلینتون .)2011 ،در «اعالمیة دیدگاه مشترک» ایاالت متحده و هند نیز آمده است« :ایاالت
متحده یک شریک اصلی در تحقق ظهور هند بهعنوان یک قدرت جهانی مسئول و تأثیرگذار در جهان است .ایاالت
متحده هند را تشویق کرد تا نقش فعالتری در شرق و جنوب شرقی آسیا ایفا کند» (چشمانداز اتحاد استراتژیک هند و
امریکا .)2015 ،بهنظر میرسد توافق هستهای ایاالت متحده و هند در سال  ،2008که در آن واشنگتن هنجارها و قوانین
جهانی موجود را نقض کرد تا استثنایی برای هند قائل شود ،در متقاعدکردن دهلینو به همکاری با امریکا در حوزة ایندو-
پاسفیک بسیار کمک کرده است.
در حدی فراتر از اینها ،هند و امریکا وارد مشارکت دفاعی شدهاند که هر دو طرف را قادر میسازد از تسهیالت
نظامی یکدیگر استفاده کنند و مناسبات دفاعی بین آنها را محکمتر کند (سینگ .)2018 ،تشدید اختالف در دریای چین
جنوبی بهویژه بین امریکا و چین در سالهای اخیر موجب انگیزة بیشتر برای واشنگتن شد تا در مورد این مسائل به دنبال
همکاری نزدیکتری با دهلینو باشد (پانت .)2016 ،واشنگتن در سال  2016هند را «شریک اصلی دفاعی» معرفی کرد و
در همان سال دو کشور توافقنامة لجستیک (لِموا) را امضا کردند که نسخة خاص هند از توافقنامة پشتیبانی لجستیک
(ال.اس.اِی) است .این مورد در سال  2018توسط توافقنامة سازگاری و امنیت ارتباطات (کامکاسا) ،نسخة خاص
هندوستان از تفاهمنامة ارتباطات و امنیت اطالعات (سیسمووا) دنبال شد (جاشانکار.)2018 ،
یکی دیگر از شاخصهای عمیقترشدن روابط دفاعی بین این دو ،رابطة انتقال اسلحة آنهاست .اگرچه ایاالت متحده
هنوز در ردة دوم تسلیحات روسیه به هند است ،اما صادرات تسلیحات امریکا به هند در سالهای  2017-201۳نسبت به
سالهای  2012-2008حدود  557درصد رشد داشته است (وِسمن .)2018 ،در طی یک دهة گذشته ،ارزش صادرات
تسلیحات امریکا به هند تقریباً به  15میلیارد دالر افزایش یافت و این باعث شد تا همکاری دفاعی و امنیتی «ستون
اصلی مشارکت ایاالت متحده و هند» شود (ولس .)2017 ،عالوه بر این ،امروز تمرینهای نظامی مشترک هند با ایاالت
متحده بیش از هر کشور دیگری است.

1. Rebalance
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اطمینانبخشی به چین

سیاست

در حالی که مطمئناً استراتژی ایندو– پاسفیک هندوستان ،که از طریق ایجاد روابط امنیتی و مشارکتهای استراتژیک در
اطراف چین جامة عمل به خود پوشانده ،با هدف موازنهبخشی با چین انجام شده است ،اما دهلینو در عین حال در تالش
است تا به پکن نشان دهد که این تالشها بر علیه چین طراحی نشده است .پنج نمونه از سیاست اطمینانبخش دهلینو
از اهمیت اساسی برخوردار است:
اول ،دهلینو طی اعالمیههای مستقیم و مکرر بیان کرده است که هند هیچ عالقهای به مهار چین ندارد و مشارکت
هند در همکاری دفاعی و امنیتی با سایر کشورها یک اتحاد ضدچینی قلمداد نمیشود .بهعنوان مثال ،نخستوزیر مودی
در سخنرانی خود در گفتوگوی شانگری -ال ،در سال  ،2018صریحاً اظهار کرد که ایندو -پاسفیک یک گروه انحصاری
نبوده و علیه هیچ کشوری نیست و دوستی هند با کشورهای منطقه اتحاد برای مهار نیست (دولت هندوستان.)2018 ،
چند ماه بعد ،سفیر هند در چین توضیح داد که کشور وی با همة قدرتها از جمله چین کار خواهد کرد و در این راستا
فقط جانب خودش را میگیرد (اکونومیک تایمز .)2018 ،پیش از این نیز مقامات هندی اظهارنظرهای مشابهی مطرح
کرده بودند .در سال  ،2014معاون رئیسجمهور ،حامد انصاری ،گفت که هند «عضو هیچ اتحادی نیست ،به منطق مهار
اعتقاد ندارند ،و منافع مشترک هند و چین بیش از اختالفات آنها است» (دولت هندوستان.)2014 ،
دوم ،هندوستان بهطور چشمگیری در دیپلماسی دوجانبه و چندجانبة چینمحور مانند بریکس ،بانک سرمایهگذاری
زیرساختهای آسیا و اخیراً سازمان همکاری شانگهای مشارکت کرده است تا نشان دهد اساساً سیاست هند در پیوستن
به نهادهای دوجانبه و چندجانبه به معنی تالش برای ائتالف علیه چین یا تالش برای مهار چین نیست .این کشور
همچنین در مورد مسائل بینالمللی از جمله تغییرات آبوهوایی و تجارت آزادتر بینالمللی با چین موضعهای مشترکی
گرفته است (دولت هندوستان.)201۳ ،
سوم ،هند همچنین اقدامات متقابلی را برای متقاعدکردن چین نسبت به حسن نیت خود انجام داده است؛ از جملة این
اقدامات صدور دستورالعملهایی برای کارمندان دولت بود تا در تظاهراتی که توسط تبعیدیان تبت در دهلینو برای یادبود
شصتمین سالگرد قیام ناکام تبت علیه چین برگزار شد شرکت نکنند (کازمین.)2018 ،
چهارم ،دهلینو ،بهرغم مشکالت دورهای در روابط ،مدام به دنبال گفتوگو با چین بوده است .بهعنوان مثال ،هند
همواره سعی کرده است نظر چین را برای پیوستن هند به گروه تأمینکنندگان هستهای (ان .اس .جی) جلب کند
(خیلنانی)2012 ،؛ حتی در اوایل سال  2018بعضی از اعضای ارشد حزب بی .جی .پی ،یعنی حزب حاکم ،خواهان آن
شدند که دولت با گشودن باب گفتوگو با چین رویکرد چندجانبه را در سیاست خارجی هند در پیش گیرند .این موضوع
حتی اعتراض شدید واشنگتن را به همراه داشت (مدهاف.)2018 ،
پنجمین و مهمترین عنصر تردید آشکار هند درمورد گفتوگوی امنیتی چهارجانبه است که در آن با استرالیا ،ژاپن ،و
ایاالت متحده همکاری میکند (مادان .)2017 ،اخیراً ،مشخص شده است که هند تمایلی به این گروه ندارد (گراسمن،
 )2018و بهرغم حضور مکرر در جلسات چهارجانبه دائماً از قلمدادکردن آن به گروه چهارجانبه خودداری میکند و آن را
بهعنوان جلسات هند و امریکا و ژاپن و استرالیا توصیف میکند .این موضوع از آن نظر مهم است که در سال 2007
هنگامی که چهار کشور برای نخستین بار با هم دیدار کردند چین نسبت به آن اجالس مخالفت کرد (دولت هند.)2018 ،
بنابراین ،تالش های هند برای اطمینان به چین بخش مهمی از استراتژی خود در قبال ایندو -پاسفیک را تشکیل میدهد؛
اگرچه معلوم نیست این تالشها تا چه حد چین را نسبت به رفتار هند متقاعد کند.
1. Reassurance policy
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نتیجهگیری

ایدة ایندو -پاسفیک در اصل یک ایدة امریکایی برای نظمبخشی و معماری ژئوپلیتیک حوزة اقیانوس هند و اقیانوس آرام
است .منشأ این ایده کاهش تهدیدات در حوزة اقیانوس اطلس و افزایش تهدیدات در حوزة ایندو -پاسفیک است .به
عبارت دیگر ،حرکت امریکا از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام و اقیانوس هند دقیقاً بدین علت حادث شده است که اتحاد
جماهیر شوروی بهعنوان رقیب ایاالت متحده فروپاشید و در مقابل چین بهعنوان رقیب جدیدـ که موقعیت هژمونیک
امریکا را به چالش میطلبدـ پا به عرصة ظهور گذاشت .بهرغم اینکه هنوز هم روسیه میتواند منبع تهدید برای منافع
امریکا و اروپا باشد ،این تهدید هیچگاه به اندازة خیزش چین نگرانکننده نیست .معنی تئوریک این انتقال ژئوپلیتیک آن
است که هیچ تغییر ژ ئوپلیتیکی بدون در نظر داشت کاهش یا افزایش قدرت در مناطق مختلف جهان حادث نمیشود.
از این منظر افزایش قدرت چین باعث شده است این کشور نقش و جایگاه برجستهتری برای خود در جهان دست و پا
کند و این در ایاالت متحده به تالش چین برای تبدیلشدن به قدرت هژمون و ساقطکردن ایاالت متحده از موقعیت
هژمونیک ترجمه شده است .در چنین شرایطی قدرت هژمون ناچار است چهار نوع برخورد را با قدرت نوظهور داشته باشد:
درگیرشدن با قدرت نوظهور از طریق جنگ؛ محدودسازی قدرت نوظهور از طریق سیاست مهار؛ پذیرش قدرت نو ظهور و
همکاری مشترک در ادارة امور جهان؛ تندادن به جابهجایی قدرت در نظام بینالملل.
بهنظر میرسد در میان این چهار گزینه ،امریکا محدودسازی قدرت نوظهور را در دستور کار قرار داده است .محورهای
امنیتی -سیاسی نظیر محور واشنگتن -سئول ،واشنگتن -توکیو ،واشنگتن -تایپه و مثلثهایی نظیر مثلث واشنگتن-
تایپه -توکیو و واشنگتن -سئول -توکیو و مربعهایی نظیر امریکا -استرالیا -هند -ژاپن بخشی از ابتکار عملهایی است
که امریکا برای محدودسازی چین صورت داده است.
شکی نیست هندوستان هم بهتنهایی هم در چارچوب اتحادها و ائتالفهایی که با امریکا صورت داده وزنة بسیار
مهمی برای ایجاد توازن در مقابل چین در چارچوپ پروژة محدودسازی چین توسط امریکاست .از این منظر ،هند بهدلیل
اختالفات پیشینی و بدبینیهای پسینی به خودی خود انگیزة الزم برای موازنهسازی در مقابل چین را دارد و این کار را
هم از طریق افزایش قدرت خود هم در اتحاد و ائتالف با دیگران تعقیب میکند« .سیاست اقیانوس هند»« ،سیاست عمل
در شرق» که امروزه به ایندو -پاسفیک تکامل یافته و «سیاست همکاری با امریکا» دقیقاً در همین چارچوب قابل ارزیابی
است.
بهرغم این واقعیت که هند از رشد چین بسیار نگران است ،مسئله این است که هند تمایل ندارد به گونهای رفتار کند
که حساسیت چین تحریک شود .به همین دلیل بهنظر میرسد هند قصد دارد به گونهای عمل کند که ،ضمن تعقیب
اهداف و برنامههای خود ،کمترین آسیب را از ناحیة چین متحمل نشود .دقیقاً به همین علت است که «استراتژی
اطمینانبخشی به چین» را در پیش گرفته است.
بر این مبنا ،میتوان اصطالح استراتژی «تعادل یا توازن گریزان» را در توصیف رفتار هند در ایندو -پاسفیک بهکار
برد .معموالً این اصطالح در توصیف رفتار کشورهایی بهکار میرود که میخواهند از همة فرصتها با کمترین تهدیدها
آن هم در یک محیط استراتژیک پیچیده بهره ببرند .از این منظر هند مجبور به تعادل و توازن در رفتار خود با ایاالت
متحده است تا حمایت این قدرت هژمون را برای خود حفظ کند .در همین حال هند باید نظر کشورهای آسیای جنوب
شرقی و شرق آسیا را به خود جلب کند و یکی از راههای آن انگشتگذاشتن بر روی تهدید مشترک یعنی چین است.
همزمان ،دهلینو با سیاست «نخست همسایگان» سعی کرده است رابطة متعادلی را با کشورهای همسایه حفظ کند و
همانطور که گفته شد« ،استراتژی اطمینانبخشی به چین» را نیز در قبال پکن پیشه کرده است .بدین ترتیب ،بهنظر
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