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  چكيده
ايـي كـشورها در عرصـة روابـط         گر  تالش براي موازنة قدرت همـواره يكـي از رويكردهـاي واقـع            

زدن وضـع   تالش براي موازنه يا از منظر حفظ وضع موجود يا با هـدف بـرهم       . الملل بوده است    بين
رسد كه تمايل طبيعـي كـشورها بـراي رسـيدن بـه موازنـة قـدرت بـا                     نظر مي   به. موجود بوده است  

ا در تنگنـاي راهبـردي   گويند در حـال حاضـر ايـاالت متحـده ر           گرايان مي   گونه كه واقع    يكديگر آن 
عنـوان يـك قـدرت        سو آمريكا درپي حفظ و تثبيت جايگاه خود بـه           از يك . تاريخي قرار داده است   

هژمون اسـت و از سـوي ديگـر در آسـيا كـشورهايي ماننـد روسـيه و چـين و حتـي هنـد درپـي                            
ر آمريكـا   از اين نظ  . كشاندن اين جايگاه و رسيدن به موازنة قدرت با قدرت هژمون هستند             چالش  به

هـاي راهبـردي بـراي حفـظ موقعيـت هژمونيـك خـود               در هيچ جاي جهان به اندازة آسيا با چالش        
عنوان بخشي از زيرمجموعة نظام آسيا يكي از جاهـايي اسـت كـه                آسياي مركزي به  . رو نيست   روبه

پرسـش ايـن    . آوردن موقعيت هژمون بين آمريكا، چـين و روسـيه جريـان دارد              دست  مبارزه براي به  
ست كه اگر به بيان جان مرشايمر، رسيدن به موقعيت هژمون در جهان نيازمنـد تـسلط بـر منـاطق                     ا

تواند بر آسياي مركزي با وجود رقيباني جدي همچـون   مختلف جهان است آنگاه آمريكا چگونه مي   
تحليلي بررسي شده آن اسـت      - روسيه و چين مسلط شود؟ فرضيه اين نوشتار كه به روش توصيفي           

كند تا از هند براي موازنة قوا در آسيا مركزي استفاده كنـد و هنـد نيـز تـالش                       تالش مي  كه آمريكا 
اي از مالحظات از ظرفيت آمريكا براي گـسترش نفـوذ خـود در ايـن                  كند تا با رعايت مجموعه      مي

  .منطقه بهره جويد

  ها كليدواژه
گرايـي     موازنـة قـدرت، واقـع      روي، قدرت هژمون،  سازي، راهبرد ميانه          آسياي مركزي، راهبرد پنهان   
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  مقدمه
هايي كه تاكنون در مورد بـازي         نوشته. بازي بزرگ قدرت در آسياي مركزي بسيار پيچيده است        

يا متوجه منافع ملي    : شوند  اند به سه دسته تقسيم مي       بزرگ قدرت در آسياي مركزي نوشته شده      
آوردن سـهم بيـشتري از        دسـت   ي بـه  اند مانند تالش كـشورها بـرا        بازيگران در سطح خرد بوده    
مندي از منابع انرژي اين منطقه، يا متوجه منافع ملـي بـازيگران در                بازارهاي اقتصادي و يا بهره    

اند يا معطوف به تبيـين        اي با در نظر داشت موقعيت ژئوپليتيك آسياي مركزي بوده           سطح منطقه 
اين نوشتار، به دسـتة     . اند  ي بوده المللي و انعكاس در آسياي مركز       ها در سطح بين     رقابت قدرت 
هاي بزرگ در آسياي      ها يك تفاوت بنيادي دارد كه رقابت قدرت         تر است؛ اما با آن      سوم نزديك 

گوينـد، بررسـي      گرايان تهـاجمي مـي      گونه كه واقع    ويژه آن   مركزي را از منظر سياست قدرت به      
  . كند مي

شـدن    ها براي تبـديل     را تالش آن  هاي بزرگ     گرايي تهاجمي مبناي اصلي رقابت قدرت       واقع
قدرت هژمون قدرتي است كـه بتوانـد بـه تنهـايي عليـه ديگـران از                 . داند  به قدرت هژمون مي   

تراشـي در مـسير       قدرتش استفاده كند و ديگران نيز نه تنها از آن تبعيت كنند؛ بلكه قـصد مـانع                
 هژمون، دشوار است كه با اين تعريف از قدرت. كارگرفتن قدرت هژمون را هم نداشته باشند       به

شايد بـه   . الملل باشيم   بيني شاهد ظهور يك قدرت هژمون در سطح نظام بين           در آيندة قابل پيش   
گرايي تهاجمي معتقد اسـت كـه در شـرايط            پرداز واقع   همين دليل باشد كه جان مرشايمر نظريه      

 اسـت   هـم ايـاالت متحـده در نيمكـرة غربـي            كنوني فقط يك قدرت هژمون وجـود دارد و آن         
رسد كه مـسير سـخت دسـتيابي بـه موقعيـت قـدرت                نظر مي   حال به   با اين ). 46: 1388مرشايمر،  (

از ديـد   . هـاي بـزرگ بـراي رسـيدن بـه آن تـالش نكننـد                هژمون مانع از اين نيست كه قدرت      
گرايي تهاجمي موقعيـت هژمـون آنقـدر جـذاب اسـت و اهميـت دارد كـه                    پردازان واقع   نظريه

كـشاند؛ زيـرا بـا دسـتيابي بـه ايـن             سوي خود مي    اطيسي، كشورها را به   همچون يك نيروي مغن   
  ).38: 1388مرشايمر، (شود  جايگاه بقاي كشورها تضمين مي

هاي رسيدن به موقعيـت هژمونيـك، گـذر از سـطح منـاطق                  شايان توجه اينكه، يكي از راه     
. انجامـد   الملل مـي   يعني سلطة هژمونيك بر مناطق مختلف درنهايت به سلطه بر نظام بين           . است

گويـد    هـا و منـاطق مـي        اين نگرش به ديدگاه بري بوزان نزديك است آنجا كه در كتاب قدرت            
از ). 55: 1388بوزان و ويور،    (الملل عبارت خواهد بود از مجموع امنيت مناطق           سرانجام امنيت بين  

ن را مهـم  كنـيم آ  ها در آسياي مركزي صحبت مـي  اين نظر است كه وقتي از بازي بزرگ قدرت   
در اين بازي چهار قدرت مهم آمريكا، روسيه، چين و هند وجود دارد كـه هرچنـد از                  . دانيم  مي

جالب اينكـه   (اي را دارند      شدن به هژمون منطقه     نظر توانمندي متفاوتند؛ اما همگي انگيزة تبديل      
اي البتـه هنـد بـر   ). هر چهار كشور به ترتيب رتبه اول تا چهارم قـدرت نظـامي جهـان هـستند         
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آوردن قدرت از ناحية آسياي مركـزي را      دست  كند ولي به    شدن در جنوب آسيا تالش مي       هژمون
صورت دو جفت در كنـار هـم          اين چهار بازيگر اگر به    . داند  براي رسيدن به اين هدف الزم مي      

صورت انفرادي در كنار هم قـرار گيرنـد بعـضي        كنند؛ اما اگر به     قرار گيرند، همديگر را دفع مي     
هـا اسـت كـه        سرانجام همين جذب و دفع    . كنند  گر را جذب و بعضي يكديگر را دفع مي        همدي

براي نمونه، هرگاه زوج چين و روسيه در        . بازي قدرت در آسياي مركزي را پيچيده كرده است        
ترين شكل بـازي شـكل        يك طرف و زوج آمريكا و هند در طرف ديگر معادله باشند خطرناك            

شكل انفرادي درپي بازي در آسياي مركزي باشند اگرچه            بازيگران به  اما اگر هر يك از    . گيرد  مي
بـراي نمونـه شـايد روسـيه بـه          . يابد  شود؛ اما حساسيت بازي كاهش مي       شكل بازي پيچيده مي   

تنهايي نسبت به بازيگري هند در آسياي مركزي با رعايت نـوع خاصـي از راهبـرد حـساسيتي                   
  .نداشته باشد

. ري است كه بين هند و آمريكا در آسـياي مركـزي جريـان دارد     تمركز اين نوشتار بر همكا    
عنوان بازيگري درنظر گرفته شده كه تهديدي عليـه موقعيـت چـين و روسـيه اسـت؛                آمريكا به 

بـه ايـن دليـل آن را    . شـود  عنوان بـازيگر تهديـدگر يـاد مـي     بنابراين در سراسر نوشتار از آن به 
اي خود است و هم درپـي تـسري           هژموني منطقه  ناميم كه هم درپي حفظ موقعيت       تهديدگر مي 

يابي روسيه و چين      تر از همه درپي جلوگيري از قدرت        اين هژموني به مناطق ديگر است و مهم       
تواند در اين مسير بـه        پرسش اين است كه چرا و چگونه هند مي        . عنوان قدرت هژمون است     به

تواند تا حـد      گرايي تهاجمي مي    قعاياالت متحده كمك كند؟ براي پاسخ به اين پرسش نظرية وا          
عنوان ابزار تجزيه و تحليل انتخاب شده است؛          به همين دليل اين نظريه به     . زيادي راهگشا باشد  

ها فقط چراغ راهنما هستند و نبايد انتظار داشـته باشـيم كـه در                 ياد داشته باشيم كه نظريه     اما به 
  .انطباق دهيمهمة موارد بتوانيم نظريه را جزء به جزء بر مصاديق 

 گرايي تهاجمي  واقع: مباني نظري

تـراژدي  «كتـاب او    . داننـد   گرايـي تهـاجمي مـي       پرداز واقع   ترين نظريه   جان مرشايمر را معروف   
  گرايـي تهـاجمي      ترين منبعي است كه ديدگاه وي دربـارة واقـع           مهم» هاي بزرگ   سياست قدرت 

  آوردن   دسـت   همـواره درپـي بـه     هـا     مرشايمر عقيده دارد كـه دولـت      . در آن منعكس شده است    
قدرت و بلكه به حداكثر رساندن قدرت خود هستند و اين مهم از پنج مفروض بنيادين ناشـي                  

  :شود مي
بدين معني كه هيچ اقتدار برتر مركزي وجود ندارد كه در           . الملل آنارشيك است    نظام بين . 1

هـا خـود را       شرايطي دولت ها را بازخواست كند؛ بنابراين در چنين          ها، آن   صورت تخطي دولت  
  دانند؛ باالترين مرجع اقتدار مي
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هـا تـوان      هـاي نظـامي تهـاجمي را دارنـد كـه بـه آن               هاي بزرگ حدي از قابليت      قدرت. 2
براي هر گردني دو دسـت وجـود دارد كـه آن را             . دهد  زدن و شايد انهدام يكديگر را مي        صدمه

  بفشارد و خرد كند؛
ايـن بـدان معنـي      . هاي يكديگر مطمئن باشـند      مقابل هدف توانند در     ها هرگز نمي    دولت. 3

هـا را     تـوان ايـن نيـت       هاي خصمانه دارند؛ بلكه از آنجا كـه نمـي           ها لزوماً نيت    نيست كه دولت  
  صورت قطعي و با اطمينان برآورد كرد قضاوت قطعي در مورد آن تقريباً غير ممكن است؛  به

زيرا هرگـاه بقـاي يـك    . مين بقا استهاي بزرگ تض    ترين هدف قدرت    نخستين و اصلي  . 4
وسيلة دولت ديگـري از بـين رود ديگـر ممكـن نيـست كـه آن دولـت بتوانـد سـاير                         دولت به 

  هاي خود را دنبال كند؛  هدف
ها نسبت به محـيط خـارجي خـود آگاهنـد و              آن. اند  هاي بزرگ بازيگران عقالني     قدرت. 5

 ).34-36: 1388مرشايمر، (كنند  ا انتخاب ميبراي بقاي خود در اين محيط رفتار راهبردي مناسب ر

الملـل    ها براي حفظ بقـاي خـود در محـيط آنارشـيك بـين               ها، دولت   با توجه به اين فرضيه    
اي جز قدرتمندشدن ندارند؛ اما پرسش اين است كه حد اين قدرت كجا است و چگونـه                   چاره
ارشـيك موقعيـت آرمـاني و    الملـل آن  در نظام بين: گويد توان بدان دست يافت؟ مرشايمر مي       مي

آرزوي هر دولـت    «: گويد  وي به نقل از امانوئل كانت مي      . است» هژمون شدن «مطلوب قدرت،   
: 1388مرشايمر،  (» يا فرمانروايي اين است كه با غلبه بر سراسر جهان، صلح پايدار را برقرار سازد              

اسـت كـه آنقـدر      قدرت هژمون دولتـي     . و در آن صورت است كه بقا تقريباً تضمين است         ) 38
هـاي ديگـر نظـام        كـدام از دولـت      هاي نظام تسلط دارد و هيچ       قدرتمند است كه بر ديگر دولت     

  )46: 1388مرشايمر، (الملل براي برپاكردن يك جنگ جدي با آن توان نظامي الزم را ندارد  بين
اي جـز بـه حـداكثر     شدن به قـدرت هژمـون چـاره    هاي بزرگ براي تبديل رو، قدرت از اين 

پـذير    گرفتن سياسـت امنيتـي تهـاجمي امكـان          اندن قدرت ندارند و اين فقط از راه در پيش         رس
مرشايمر اعتقاد دارد كه يك قدرت بزرگ حتي زماني كه نسبت به رقبـاي خـود برتـري                  . است

آوردن قدرت بيشتر اسـت       دست  هايي براي به    وجوي فرصت   نظامي قاطع دارد باز هم در جست      
وي ادامـه  . باشد آمده دست شود كه هژموني به ها زماني متوقف مي   وجوي قدرت تن    و اين جست  

دهد، اين تصور كه يك قدرت بـزرگ ممكـن اسـت بـدون تـسلط بـر كـل نظـام و بـا در                            مي
اول : كننـده نيـست     اختيارداشتن ميزان متناسبي از قدرت، احساس امنيت كند به دو دليـل قـانع             

دولت براي تضمين امنيتي در مقابل سـاير رقبـا       اينكه ارزيابي ميزان قدرت نسبي مورد نياز يك         
تر با هوشمندي بـاالتر بتوانـد بـر رقيـب             بسيار دشوار است؛ چه بسا يك قدرت بزرگ ضعيف        

هاي بزرگ در مورد شكل توزيع قدرت در  تر از خود پيروز شود و دوم اينكه قدرت بزرگ قوي
ا با گذشت زمان نسبت بـه قـدرت   ه انديشند و چه بسا توانايي دولت ده يا بيست سال آينده مي 

  ). 39: 1388مرشايمر، ( برتر كنوني بيشتر شود
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كنند؛ بنابراين هـر دولتـي نـه          هاي بزرگ از اين منطق پيروي مي        از ديد مرشايمر همة دولت    
آوردن حداكثر قدرت براي هژموني دائمي است، بلكه در تالش است تـا بـه                 دست  تنها درپي به  

 در مجموع مرشايمر چند راهبـرد  . به چنين جايگاهي دست يابند هاي ديگر فرصت ندهد     دولت
جنـگ، بـاجگيري،    : كند  آوردن قدرت و رسيدن به موقعيت هژموني پيشنهاد مي          دست  را براي به  

سـازي، واگـذاري مـسئوليت،        بياري معركه، موازنه    گذاري و تحريك براي فرسايش، آتش       طعمه
-185: 1388مرشـايمر،   (گرايـي     داليل واقع    قدرت به  روي، واگذاري   سازي، همراهي يا دنباله     ساكت

174.(  
گرايي تهاجمي  شرايط آسياي مركزي از منظر بازي بزرگ قدرت چگونه است و نظرية واقع       

انـد كـه      تواند آن را تبيين كند؟ چين، آمريكا، روسيه و هند جزو بازيگران اين عرصه               چگونه مي 
كـه بـه ايـن رقابـت و      تـا زمـاني  . كـاري دارنـد  صورت بسيار پيچيده با يكديگر رقابت و هم     به

همكاري فقط از منظر سياست سفلي نگريسته شود تجزيه و تحليل آن چندان دشـوار نخواهـد                 
بود؛ اما هنگامي كه از منظر سياست عالي و سياست قدرت به آن نگريسته شود مشاهده خواهد     

المللـي   در سـطح بـين  شد كه بازي قدرت در اين منطقه بخشي از يك بازي بـزرگ اسـت كـه        
  .هاي زيادي همراه خواهد بود جريان دارد؛ بنابراين تجزيه و تحليل آن با پيچيدگي

  جايگاه هند در سياست قدرت اياالت متحده در آسياي مركزي
هاي بزرگ در آسياي مركزي نه        آفريني قدرت   بازي بزرگ قدرت در آسياي مركزي بيانگر نقش       

 سطح منطقة آسياي مركزي بلكه از نظر تأثيري است كه سلطه و             ها در   براي تأمين منافع ملي آن    
رو ايـن   از ايـن . الملـل دارد  ها در سـطح نظـام بـين    نفوذ در آسياي مركزي بر ارتقاي جايگاه آن      

ها در سطح منطقة آسـياي مركـزي    هايي كه به رقابت قدرت نوشتار بر خالف بعضي از پژوهش 
عنـوان    الملل را بـه     پردازند، سطح نظام بين     ي بزرگ مي  ها  اي قدرت   از منظر تعارض منافع منطقه    

سطح تحليل انتخاب كرده و رقابت در آسياي مركزي را در پرتوي رقابـت بـر سـر قـدرت در                     
گرايي تهاجمي يعني تـالش       از اين منظر، فرضية اصلي واقع     . كند  الملل تحليل مي    سطح نظام بين  

ت و بر اين اساس آمريكا، چين، روسـيه         شدن راهنماي اصلي اس     هاي بزرگ براي هژمون     قدرت
كننـد بـراي رسـيدن بـه      و هند چهار قدرت اصلي رقيب در اين منطقه هـستند كـه تـالش مـي      

هژمـون  «. المللـي بـر آسـياي مركـزي مـسلط شـوند             اي و بـين     موقعيت هژمون در سطح منطقه    
ه در حـال حاضـر،      بريم كه مرشايمر معتقد است كـ        كار مي   را به اين دليل در اينجا به      » اي  منطقه

اي موجود در جهان نيز اياالت متحـده          المللي وجود ندارد و تنها هژمون منطقه        هيچ هژمون بين  
  ). 46: 1388مرشايمر، (آمريكا در قارة اروپا و آمريكا است 

الملل برسد ناچار است كـه هـم بـر     آمريكا براي آنكه به موقعيت هژمون در سطح نظام بين     
هاي بزرگ در مناطق ديگر به قدرت هژمون   هم از اينكه ديگر قدرتمناطق ديگر مسلط شود و   
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هـاي ايـاالت      از اين منظر نفوذ در آسياي مركزي بخشي از هـدف          . تبديل شوند، جلوگيري كند   
شـناختن اسـتقالل ايـن       رسـميت   اين نفوذ، به    گسترش  نخست ةمرحل. دهد  متحده را پوشش مي   

 اعطـاي   ، دوم ة مرحلـ   پركردن ايـن خـأل بـود؛       ها از مسكو و سپس      با هدف جدايي آن   كشورها  
با هـدف جلـوگيري از نفـوذ        ها   هاي اقتصادي براي بازسازي وضعيت اقتصادي آن       برخي كمك 

هـا   بـر آن  نفوذ سياسـي  گسترش ، سومة مرحلها بود؛ احتمالي چين و سلطة دوبارة مسكو بر آن 
با سياست خارجي آمريكا در ها  كردن آن  همراهزمان، خلوت روسيه و هم با هدف ورود به حياط 

در جايي ديگر گفته شـده  . )99-101: 1383 آبـادي،  بصيري و ايزدي زمان(بود   مناسبات جهاني    ةصحن
: است كه آمريكا در دو دهة گذشته چهار هدف سازنده را در آسياي مركزي دنبال كـرده اسـت                  

ع تجـاوز، كمـك بـه       ها براي دف    هاي آسياي مركزي و ارتقاي توانمندي آن        حفظ استقالل كشور  
نقـل،    و  هـا و تبـديل آن بـه يـك نقطـة حمـل               ويژه از نظـر زيرسـاخت       ها به   توسعة اقتصادي آن  

نهادسازي در اين كشورها با هدف ايجاد يك حكمراني خوب و سـرانجام اتـصال ايـن منطقـة           
 تمـامي ايـن مـوارد از    .)(Rumer and Others, 2016محصور در خـشكي بـه اقتـصاد جهـاني     

نفوذ اياالت متحده در آسياي مركزي است و هرچه نفوذ ايـاالت متحـده در آسـياي                 هاي    جلوه
يابـد و چنـين       مركز گسترش يابد به همان ميزان نفوذ چين و روسيه در اين منطقه كـاهش مـي                

سـود آمريكـا و بـه         الملل به   روندي درنهايت آثار خود را در مناسبات قدرت در سطح نظام بين           
  .دهد ميزيان چين و روسيه نشان 

اين همان چيزي است كه چين و روسيه نسبت به آن آگاهند؛ بنـابراين انـرژي خـود را در                    
اند، يعني اين دو كشور بـا گـسترش نفـوذ خـود در آسـياي مركـزي چـه                      مقابل آن بسيج كرده   

صورت مكمل در قالب سازمان همكـاري شـانگهاي درپـي آننـد از                صورت انفرادي و چه به      به
شدن آمريكا    يكا در آسياي مركزي جلوگيري كنند و بدين شكل مانع تبديل          سو از تسلط آمر     يك

كنند تا با تـسلط بـر         الملل شوند و از سوي ديگر تالش مي         به قدرت هژمون در سطح نظام بين      
. المللي برسـانند    اي و سپس هژمون بين      آسياي مركزي خود را به جايگاه موقعيت هژمون منطقه        

راهبـرد  «وسيه در چارچوب سازمان همكاري شانگهاي در قالب از اين منظر همكاري چين و ر   
اين راهبرد زماني از سوي يك يا چند دولت         . كند  معنا پيدا مي  » موازنه در برابر قدرت تهديدگر    

هاي موجـود بـه تنهـايي يـا جمعـي از              شود كه قدرت    كار گرفته مي    در برابر قدرت تهديدگر به    
كنند، سلطه و نفـوذ قـدرت تهديـدگر را غيرقابـل     ناحية قدرت تهديدگر احساس تهديد جدي  

 :Schroeder, 1994(پذيرش بدانند و هزينة نفوذ آن را براي خود بسيار سنگين ارزيـابي كننـد   

رسد با ادراك سياستمداران روسي و چيني از نقش اياالت متحـده              نظر مي   ؛ برداشتي كه به   )133
شود كه اگر چين و روسيه سد         طرح مي در اينجا اين پرسش م    . در آسياي مركزي همخوان است    

تواند ايـن سـد را بـشكند؟ براسـاس            اند واشنگتن چگونه مي     راه آمريكا در آسياي مركزي شده     
توانـد بـدان      اي هـستند كـه آمريكـا مـي          دو گزينه » سازي  موازنه«و  » جنگ«گرايي تهاجمي     واقع
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سـازي    رو موازنـه    ز ايـن  ا. بردار اسـت    بديهي است كه توسل به جنگ بسيار هزينه       . متوسل شود 
سـازي تـشكيل اتحـاد و ائـتالف           هاي اجراي راهبرد موازنه     يكي از راه  . تري است   گزينة مناسب 

سـازي در آسـياي       ترين كشور براي اياالت متحده آمريكـا در جهـت موازنـه             هند مناسب . است
ابقة سـ   توسـعة بـي  )Desai Biswal, 2016( هاي بـالقوه و بالفعـل هنـد    توانمندي. مركزي است

تر از همه اشتياق زياد هند براي ورود به آسياي            هاي اخير و مهم     مناسبات هند و آمريكا در سال     
 گيري ائتالف هند و آمريكا براي نفوذ به آسـياي مركـزي هـستند    ساز شكل  مركزي عوامل زمينه  

(Feigenbaum, 2011).  
دولـت ايـن كـشور    كه پس از فروپاشي اتحاد شوروي محافل راهبردي هند بـه         شايد زماني 

دهلي نو تاكنون بر دندة چپ تاريخ خوابيده بود اكنون وقت آن رسيده است              «توصيه كردند كه    
ها به ضرورت توسعة مناسبات هند با آمريكـا بـود           و اشاره آن  » كه بر دندة راست تاريخ بخوابد     

 تأثيرپذيري  با. هم نزديك شود     واشنگتن به اين اندازه به     –كرد كه روابط دهلي       كسي تصور نمي  
تدريج روابط هنـد و آمريكـا رو          هايي بود كه پس از فروپاشي اتحاد شوروي به          از چنين نگرش  

موافقت آمريكا بـه همكـاري      . رو شد   به گسترش گذاشت و اين مهم با استقبال آمريكا نيز روبه          
 Levi(اي دست يافتـه بـود    تي به سالح هسته پي اي با هند با آنكه هند برخالف پيمان ان هسته

and Ferguson, 2006: 7-8(     تـرين   آشكارترين نشانة تغيير در روابـط آمريكـا و هنـد و بـزرگ
هـاي    نظر از هدف    صرف. عالمت ورود آمريكا به مناسبات قدرت در آسيا در شرايط جديد بود           

مختلف، از منظر مناسبات قدرت، هدف آمريكا از توسعة مناسبات با هند تأثيرگـذاري مـستقيم                
هـدف هنـد    . الملل است   ه و چين و متأثر از آن رسيدن به موقعيت هژمون در نظام بين             بر روسي 
از همـين رو،    . المللي قدرت اسـت     اي و بين    گيري از ظرفيت آمريكا در معادالت منطقه        نيز بهره 

آمريكا از بازيگري هند در آسياي مركزي حمايت و موضوع جادة ابريشم جديد را با محوريت                
 مطرح شد تـا از ايـن راه هنـد بـه     2011اين ابتكار در سال     . كند  زي دنبال مي  هند و آسياي مرك   

همچنين آمريكا از خط لولة تـاپي حمايـت    .)Blake, 2013( آسياي مركزي و اروپا متصل شود
خواهد   همچنين، واشنگتن مي  . كند تا وزن ژئوپليتيكي هند را در آسياي مركزي افزايش دهد            مي

 كـه  )Blank, 2013(سود نفوذ هند در اين كشور استفاده كند  ستان بهتا از حضور خود در افغان
رسـد كـه      نظر مـي   گذارد؛ اما به    اين مهم به نوبة خود بر جايگاه هند در آسياي مركزي تأثير مي            

هند فقط يك بازيگر منفعل در آسياي مركزي نيست و نقش آن در آسياي مركزي فقط منحصر                 
  . يش تعريف كرده استبه جايگاهي نيست كه واشنگتن برا

  بازي هند در معادالت پيچيدة قدرت در آسياي مركزي 
آوردن هژمـوني     دسـت   هاي قدرت و متأثر از آن، تـالش بـراي بـه             وضعيت هند از نظر شاخص    

رو نگـاه هنـد بـه بـازي         از ايـن  . المللي با آمريكا، چين، و روسيه متفاوت اسـت          اي و بين    منطقه
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اي كـه     گونـه   گيرد، نيز متفـاوت اسـت؛ بـه         كار مي   دهايي كه به  قدرت در آسياي مركزي و راهبر     
در مجموع راهبردهاي   . همكاري با آمريكا فقط يكي از راهبردهاي هند در آسياي مركزي است           

  : هند در آسياي مركزي متأثر از اين عوامل است
بـه  شـدن     اي در جنوب آسيا و در بلندمدت تبديل         تمايل ذاتي اين كشور به هژمون منطقه      .1

هند چهارمين اقتصاد رو به رشد جهان، دومين اقتصاد از نظر رشد اقتصادي،             : المللي  هژمون بين 
يازدهمين قـدرت از نظـر توليـدات صـنعتي، سـومين كـشور از نظـر نيـروي انـساني مـاهر و                        

گـذاري مـستقيم خـارجي اسـت كـه در             كرده و پنجمين كشور از نظر جـذب سـرمايه           تحصيل
شود   برآورد مي . اش مثبت شده است     اش كاهش يافته، موازنة تجاري      يهاي اخير كسري مال     سال

همچنـين هنـد از نظـر       . ترين اقتـصاد جهـان تبـديل شـود           در كنار چين به بزرگ     2050تا سال   
اي جهان، از نظر نيروي نظامي بعد از آمريكا، روسيه و             اي ششمين قدرت هسته     توانمندي هسته 

ظر فرستادن نيروهاي پاسدار صلح سازمان ملـل اولـين          چين چهارمين قدرت نظامي جهان، از ن      
كشور جهان، از نظر وسعت هفتمين كشور جهان، از نظر جمعيت دومين كشور جهان و از نظر                 

ويژه جنوب آسيا و اقيانوس هنـد         موقعيت راهبردي قدرتي تأثيرگذار بر محيط پيراموني خود به        
شدت عضويت دائـم در       ي جهان است و به    ساالر  ترين مردم   از نظر سياسي نيز هند بزرگ     . است

با توجه به اين وضـعيت هنـد بايـد در مناسـبات     . كند شوراي امنيت سازمان ملل را پيگيري مي  
كار گيرد كه به روند رو به رشد قدرت خود آسيبي نزند              المللي راهبردهايي را به     اي و بين    منطقه

ا بـه موقعيـت هژمـون در سـطح     و در همان حال بتواند اين روند را سرعت ببخـشد و خـود ر      
ورود به آسياي مركزي و منـافع آن، توجـه هنـد را جلـب كـرده          . المللي برساند   اي و بين    منطقه
  ).Campbell, 2013 (است
  دو كـشور بـا     . تـرين تهديـد عليـه هنـد اسـت           چـين بـزرگ   : مالحظات رقابت بـا چـين     .2

 بر سر اين مـسئله      1962 و   1950هاي    هاي ارضي دارند و چند بار از جمله در سال           هم اختالف 
  بـه همـين دليـل تـالش هنـد          . اند و در هر دو جنگ، هند شكـست خـورده اسـت              درگير شده 

ها خاك دو كشور      در ادامة اين رقابت   . اي در مقابل چين بوده است       براي دستيابي به توان هسته    
 به پايگـاهي بـراي مخالفـان يكـديگر تبـديل شـده اسـت و در سـطح منطقـه عليـه همـديگر                        

ترين تهديد عليه هنـد اسـت بـا     پاكستان كه بعد از چين مهم   . اند  هايي را تشكيل داده     بندي  بلوك
  دليـل داشـتن مـرز مـشترك طـوالني و             در آسياي مركـزي چـين بـه       . چين رابطة راهبردي دارد   

  تـرين بـازيگر اقتـصادي و     چـين مهـم  . تبع آن همكاري اقتـصادي جـاي پـاي محكمـي دارد          به
  حجـم روابـط چـين بـا آسـياي          . گـذار خـارجي در آسـياي مركـزي اسـت            تـرين سـرمايه     مهم

كردن جـادة     در حوزة انرژي نيز چين با فعال      . مركزي يكصد برابر رابطة هند با اين منطقه است        
به همين . ابريشم هيچ فرصتي را براي منابع اضافي انرژي در آسياي مركزي باقي نگذاشته است             

بـرداري نباشـد   ستان به آن اميد دارد، ممكن است قابـل بهـره    نيز كه هندو  » خط لولة تاپي  «دليل  
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)Levine, 2013(.   آبـاد   هـاي داخلـي در عـشق     البته مخالفت روسيه با اين خـط لولـه، اخـتالف  
هـاي   دليل ناامني اين كـشور و نگرانـي    نسبت به اين خط لوله، ريسك خط لوله در افغانستان به          

  شـدن خـط لولـة        ز ديگـر مـواردي اسـت كـه اجرايـي          ناشي از عبور اين خط لوله از پاكستان ا        
از نظر امنيتي نيز چين، چتر سازمان همكاري شـانگهاي          . رو ساخته است    تاپي را با مشكل روبه    

و باوجود ابراز عالقة هنـد  ) 145-148: 1392 كرمي و عزيزي،(را بر آسياي مركزي پهن كرده است 
ع از اين كار شد تا اينكه سـرانجام  در           چين براي چندين سال مان     براي عضويت رسمي در آن،    

تـرين   چين بزرگ با اين حال هنوز هم.  بنا به مالحظات مختلف، به آن رضايت داد 2017ژوئن  
گذشته از همة اينها دو كشور از نظـر وزن جغرافيـايي،            . مانع ورود هند به آسياي مركزي است      

ر دو كـشور تمايـل دارنـد تـا          اگر چه ه  . شكل خودكار رقيب هم هستند      جمعيتي و اقتصادي به   
 . هاي ژئوپليتيك مانع اين كار است سمت همكاري با يكديگر حركت كنند؛ اما واقعيت به

كارگرفتن سياست نبود تعهد از سوي هنـد، اتحـاد        باوجود به : مالحظات روابط با روسيه   . 3
 بـراي   پس از پايان جنگ سـرد     . ترين همكار نظامي هند در دورة جنگ سرد بود          شوروي بزرگ 

مدتي اين همكاري راهبردي بين روسيه و هند ادامه يافت؛ ولي سرانجام هند ترجيح داد تا بين                 
هاي سياست    البته اين به معني حذف روسيه از اولويت       . آمريكا و روسيه، آمريكا را انتخاب كند      

هاي اصلي تسليحاتي هند است و دو كشور  مسكو هنوز هم يكي از شريك. خارجي هند نيست
توان ناديده گرفت كه گرمي روابط هند  حال نمي با اين. نگرند هم مي وز هم به ديدة دوستي بههن

يكـي از   . هاي راهبردي مسكو و دهلي نو منجر شده است          و آمريكا به ايجاد ترديد در همكاري      
هاي اين ترديد فشار روسيه به تركمنستان براي انصراف از پيوسـتن بـه خـط لولـة تـاپي                      نشانه
ز ديد روسيه با توجه به تعهد تركمنستان با تأمين بخشي از انرژي روسـيه، ايـن كـشور                   ا. است

حال، هند هنوز   با اين.)Joshi, 2011 (نبايد براي صادرات گاز خود مسيرهاي ديگري را باز كند
: اميدوار است تا با چراغ سبز مسكو وارد آسياي مركزي شود؛ اما روسيه دو مالحظة جدي دارد

سبت به روابط با چين كه متحد نزديك مسكو و رقيب اصلي هنـد اسـت و مالحظـة                   مالحظة ن 
  . نسبت به آمريكا كه متحد هند و رقيب روسيه است

مالحظات هند در آسـياي مركـزي از چنـد واقعيـت            : مالحظات روابط با آسياي مركزي    . 4
 :شود ناشي مي
سـه چهـارم    . اسـت جهـان    بزرگ انرژي در     ةكنند  هند چهارمين مصرف  : امنيت انرژي ) الف

در واقع، تقاضاي انرژي اين كشور با توجه به كمبود          . شود  نفت مصرفي هند از خارج تأمين مي      
از . )1393واالس،   ( انرژي، مداوم افـزايش يافتـه اسـت        ةنيافت  هاي توسعه   نيروي برق و زيرساخت   

 هنـد از    بيـشتر واردات نفتـي    . اين منظر امنيت انرژي بخش اصلي سياست خارجي هند اسـت          
از . تواند بر واردات انرژي هند تأثير بگذارد خاورميانه است و هر خللي در امنيت خاورميانه مي       

آسـياي مركـزي بـا داشـتن چهـار          . بخشيدن به منابع انرژي خود است       دنبال تنوع   رو، هند به    اين
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هـاي اصـلي هنـد در         درصد ذخاير گاز جهان و سه درصد ذخائر نفت جهان يكـي از اولويـت              
همچنين آسياي مركزي يكي از مناطق مهم  .)Kiesow and Norling, 2007(أمين انرژي است ت

هاي تـأمين انـرژي       اي هند كه يكي از پايه       برخوردار از اورانيوم است كه براي راكتورهاي هسته       
  .هند هستند، بسيار اهميت دارند

ويـژه از راه      مني بـه  منطقة آسياي مركزي براي هند منبعـي بـراي توليـد نـاا            : امنيت ملي ) ب
ها با طالبـان در افغانـستان و مجاهـدان كـشميري            اين گروه . گراي مذهبي است    هاي افراط   گروه

 بنابراين هند مشتاق .)Blank, 2003: 143(شوند  ارتباط نزديك دارند و از راه پاكستان تغذيه مي
ن دليـل در    بـه همـي   . تري در مـاتريس امنيتـي آسـياي مركـزي بـازي كنـد               است تا نقش بزرگ   

 را در   29را ايجاد كرده است و يك اسكادران جنگندة ميگ          » فارخور«تاجيكستان پايگاه هوايي    
هاي تمايل هند به حضور نظامي در آسـياي           اين مهم فقط يكي از نشانه     . آنجا مستقر كرده است   

قـرار  زمـان تحـت تـأثير         مركزي است تا اين منطقه را به همراه چين، پاكستان  و افغانستان هم             
   .دهد

تواند يك بازار خوب براي كاالهاي       از ديد هند آسياي مركزي مي     : هاي تجاري   همكاري) ج
هندي باشد؛ زيرا كاالهاي اروپايي و آمريكايي گران است و كاالهاي چيني نيز بـاوجود قيمـت                 

صنعت پوشاك و داروي هند جاي خود را در اين منطقه باز كرده اسـت               . پايين باكيفيت نيستند  
تي، بانكداري، معدن، انرژي، صنايع غذايي و خدمات آموزشـي وارد عمـل                اكنون صنعت اي   و

حال در قياس با ساير رقبا هنوز هنـد   با اين . )Laruelle and Peyrouse, 2011: 41-47( اند شده
  .فاصلة زيادي تا كمال مطلوب دارد

 بايد چگونه در عرصة     ها هند   پرسش مهم اين است كه با توجه به مالحظات و اين واقعيت           
المللي و متأثر از آن در عرصة منطقة آسياي مركزي عمل كند و دراصل چه راهبردي را بايد        بين

  :در پيش گيرد؟ در هند چهار پاسخ به اين پرسش داده شده است
گرفتن سياسـت خـارجي    گرايان، هند فقط با در پيش به باور اخالق :گرايان ديدگاه اخالق .1
شدن به يك كشور سرمشق و پيـشگام در مبـارزه بـراي آزادي و كرامـت                   ديلمحور و تب    اخالق

اين ديدگاه در ميراث فرهنگي     . تواند به جايگاه وااليي در سطح منطقه و جهان برسد           انساني مي 
خـواهي و     كنـد و نيـز در ويژگـي انقالبـي نهـضت آزادي              و مذهبي هند كه صلح را تشويق مي       

قـدرت  «و  » اعتبـار اخالقـي   «. فـي خـشونت بـود، ريـشه دارد        طلبي هند كه مبتني بـر ن        استقالل
 دهد؛ هاي قدرت هند را در اين رويكرد تشكيل مي مؤلفه» استدالل

هاي تاريخي هنـد از مـسلمانان،         هندوگرايان معتقدند كه با توجه به شكست      : هندوگرايان .2
الملل تبديل   بينهاي اصلي قدرت در نظام ها اين كشور بايد به يكي از قطب ها و چيني  انگليسي

از ديد اين گروه جامعة قوي و متحد هندو، پشتوانة خوبي بـراي توليـد قـدرت در هنـد                    . شود
گرايان در اين است كه اينها قدرت نظامي و اقتصادي را ابزار  تفاوت اين ديدگاه با اخالق. است
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ن توسل به هنجارهـا     گرايا  دانند؛ ولي اخالق    الملل مي   هند در رسيدن به جايگاه برتر در نظام بين        
 و اخالق را؛

ويـژه    كه بيشتر از بدنة جامعة راهبردي هند هستند، معتقدند كه قـدرت بـه             : راهبردگرايان .3
الملـل اسـت و هنـد بايـد تيزهـوش، سـريع، و                قدرت نظامي داور نهايي در صحنة روابط بـين        

ر عرصـة   كـارگيري آن د     آوردن قـدرت نظـامي و اقتـصادي و بـه            دست  غيراحساسي در مسير به   
 ,Karnad :67( الملل حركت كنـد  آوردن جايگاه مؤثر در نظام بين دست الملل براي به روابط بين

1994(. 
حتي اگر قرار باشد هر يك از اين        . خيزد  ها، قدرت از اقتصاد بر مي       از ديد ليبرال  : ها  ليبرال .4
ري هند از ضعف    پذي  ترين آسيب   بزرگ. ها هم دنبال شود، نيازمند يك اقتصاد قوي است          ديدگاه

گرفتن مـشي اقتـصاد ليبرالـي و يـك      ورود به اقتصاد جهاني، درپيش   . اقتصادي اين كشور است   
تواند هند را بـه يـك قـدرت بازرگـاني و              سياست خارجي آرام و روان با ماهيت اقتصادي، مي        

  .)Mohan, 2003: 12( اقتصادي بزرگ در سطح جهان تبديل كند
  يط كنـوني سياسـت خـارجي چنـدوجهي را انتخـاب كـرده       رسد كه هند در شـرا   نظر مي   به

ناپـذير    هايي از هر چهار گرايش فكري در آن وجود دارد و اين براي هند اجتناب                است كه رگه  
  نيازمندنـد و فقـط اتكـا بـر         » شـده   تركيـب «هـاي     ها امروزه به قدرت و توانمنـدي        كشور. است

  ر قـدرت يـك مـسئله اسـت و     حـال داشـتن عناصـ       بـا ايـن   . يك مؤلفة قدرت كارسـاز نيـست      
در آسـياي مركـزي هنـد هـم بـراي      . اي ديگـر    كـارگرفتن آن مـسئله      دست آوردن و بـه      شيوة به 

كـارگيري قـدرت و اينهـا همـديگر را قـوام              كند و هم براي بـه       آوردن قدرت تالش مي     دست  به
 توانـد سـبب موفقيـت هنـد در عرصـة پيچيـدة          كند مي   راهبردي كه هند انتخاب مي    . بخشند  مي

  .آسياي مركزي شود
المللي است كـه   شدن به يك شريك راهبردي براي آمريكا در عرصة بين     هند در حال تبديل   

كند   در عرصة منطقة آسياي مركزي آمريكا از هند حمايت مي         . طلبد  منافع ملي هند هم آن را مي      
ر جـايي   كند تـا د     واشنگتن تالش مي  . كند تا هند را به يك دولت محور تبديل كند           و تالش مي  

 شـايان توجـه اينكـه در چـارچوب     ؛)Levine, 2013(كه الزم باشد پشت سر هند پنهان شـود  
كنـد   شدن تالش مي گرايي تهاجمي هند قدرتي بزرگ است كه در آينده براي هژمون       نظرية واقع 

پس آمريكا چگونه بايد با هند كار كند كـه از آينـدة             . و از اين منظر براي آمريكا تهديدي است       
رسد آنچه در شرايط فعلي براي آمريكـا مهـم اسـت خطـر                نظر مي   نگراني نداشته باشد؟ به   هند  

بيـان   بـه . چين و روسيه براي موقعيت هژمونيك آمريكا است كه به مراتب بيشتر از هنـد اسـت           
پرسش . براي هژموني آمريكا هستند   » تهديد نزديك «و چين و روسيه     » تهديد دور «ديگر،  هند    

جه به اين شرايط هند و آمريكا بايد چه راهبردهـايي را در پـيش گيرنـد كـه                   اين است كه با تو    
شدن و ترس هند  ترس آمريكا از تالش هند براي هژمون     (هاي احتمالي آينده      ضمن رفع نگراني  
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هـاي خـود    با كمترين تعارض بتوانند به هدف) آوردن هژموني دست از مزاحمت آمريكا براي به 
ه و ارتقـاي جايگـاه خـود در سـطح آسـياي مركـزي و نظـام                  يعني محدودسازي چين و روسي    

  الملل برسند؟ بين
در » روي يـا همراهـي بـا قـدرت تهديـدگر            دنباله«رسد كه راهبرد بهينه براي هند         نظر مي   به

تر براي پيوسـتن بـه        به اقدام كشور ضعيف   » راهبرد همراهي «. آسياي مركزي يعني آمريكا است    
هـاي مخالفـت بـا قـدرت          افتد كه هزينـه     ن در زماني اتفاق مي    شود و اي    تر گفته مي    قدرت قوي 

تر براي  كشور ضعيف .تر از مزاياي همراهي و پشتيباني بيشتر باشد تهديدگر براي دولت ضعيف
نخـست همراهـي بـا قـدرت تهديـدگر خطـر            : كـارگرفتن راهبـرد همراهـي دو انگيـزه دارد           به

دهد و اين     المللي كاهش مي     در سطح بين   اي و چه    رساندن به خود را چه در سطح منطقه         آسيب
شـدن بـه قـدرت        الحساب در مسير خود براي تبديل       در روابط آمريكا و هند يعني كه هند علي        

رو نخواهـد بـود؛ دوم    مدت روبـه  مدت و ميان اي با چالش اياالت متحده در كوتاه  هژمون منطقه 
آمده از برخـورد  قـدرت         دست  هتر را از منافع ب      اينكه همراهي با قدرت تهديدگر كشور ضعيف      

پس در پرتوي رقابت آمريكا با چين و روسيه در عرصـة            . كند  مند مي   تهديدگر با ساير رقبا بهره    
المللي هند فضاي تنفسي بيشتري در آسـياي مركـزي پيـدا              آسياي مركزي و حتي در سطح بين      

  . كند مي
هاي بـراي هنـد در آسـياي        اما مسئله اين است كه راهبرد همراهي با اياالت متحـده پيامـد            

هند بسيار با چين مشكل دارد و اگر مشخص شود كه آمريكـا             . نيز خواهد داشت   مركزي منفي 
كند و يا بر عكس هند        اي براي پوشش خود در آسياي مركزي استفاده مي          عنوان وسيله   از هند به  

ايت آمريكا از خط    مانند حم (كند    از توان اياالت متحده براي نفوذ در آسياي مركزي استفاده مي          
در ) لولة تاپي و يا حمايت آمريكا از طرح جادة ابريشم قديم كه در رقابت با منافع چين اسـت                  

پرسـش ايـن اسـت كـه در         . آن صورت حركت هند در آسياي مركزي بسيار كندتر خواهد شد          
چنين شرايطي هند چه راهبردي را بايد در پيش گيرد كه حساسيت چين را تحريك نكند و در                  

ين حال بتواند راه خود را به آسياي مركزي باز كند؟ پاسخ به اين پرسش اينك به يك دستور                   ع
بـراي  » سـازي   پنهـان «رسد كه راهبـرد       نظر مي   به. كار در محافل راهبردي هند تبديل شده است       

براساس اين راهبرد هند بايد از قدرت تهديدگر يعني اياالت متحـده            . هند، راهبردي بهينه است   
هاي اصلي خود در آسياي مركزي را   شده فاصله بگيرد و در همان حال، هدف         اي هدايت   هگون  به

هرچند روابط هند و . دردسر و خنثي جلوه كند  عنوان يك دولت بي     اي كه به    گونه  پنهان سازد؛ به  
توانـد تاحـدي    سـازي مـي   تر از آن است كه بتوان آن را ناديده گرفت؛ امـا پنهـان     چين خصمانه 

شايد به همين دليل هند به اين نتيجه رسيده است كه با چين، هـم               . را كاهش دهد  ها    حساسيت
 اولين 2013در اوت . وگو را شروع كند دربارة مسائل دوجانبه و هم دربارة آسياي مركزي گفت

ديدار رسمي وزيران خارجة چين و هنـد در مـورد امنيـت و مبـارزه بـا تروريـسم، چگـونگي                      
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اي در پكـن انجـام       هاي منطقه   شانگهاي، امنيت انرژي و همكاري    همكاري در سازمان همكاري     
  .شد

اين معما چگونه قابل حـل      . سومين ضلع معماي هند در آسياي مركزي مسئله روسيه است         
كـار گيـرد؟      است و هند چه راهبردي را بايد نسبت به روسيه براي نفوذ در آسياي مركـزي بـه                 

صورت مـصلحتي متحـد و بـه     يكا رقيب، با چين به    گونه كه پيشتر گفته شد، روسيه با آمر         همان
اين ترديد ناشي از نزديكـي بـيش از حـد هنـد بـه آمريكـا اسـت؛                   . آميز دارد   هند نگاهي ترديد  

در همـان حـال و      . هرچند كه دهلي نو هنوز روسيه را هم  يك شريك مهم در كنار خـود دارد                
را دريچـة سياسـي ورود خـود بـه          متأثر از پيشينة خوب روابط و تداوم نسبي آن، هند، روسيه            

» سـازي   پنهان«، و   »گيري  كناره«،  »روي  ميانه«رسد كه سه راهبرد       نظر مي   به. داند  آسياي مركزي مي  
شـدن در آسـياي       تواند نسبت به روسيه براي فعال       زمان يا جدا هند مي      هايي هستند كه هم     گزينه

  . كار بگيرد مركزي به
روي بايـد      توضيح داده شد؛ اما دربارة راهبرد ميانه       كاري  در مورد مشخصات راهبردي پنهان    

وسيلة روسيه در آسياي مركزي و احتيـاط و           هاي ايجادشده به  آميز الزام گفت كه پذيرش تساهل   
توانـد از سـوي روسـيه سـبب           زا باشد، مـي     پرهيز از هرگونه رفتاري كه براي روسيه حساسيت       

يه انتظــار دارد كــه هنــد از راهبــرد البتــه روســ. پــذيرش ورود هنــد بــه آســياي مركــزي شــود
استفاده كند و در چارچوب آن از آمريكا فاصله بگيرد و از منظر يك بازيگر متحد             » گيري  كناره«

طرف وارد بازي بزرگ در آسياي مركـزي شـود؛            كم از منظر يك بازيگر بي       با روسيه و يا دست    
وسيلة هند دشـوار      ردن به آن به   ك  داند كه گفتن اين حرف ساده، ولي عمل         خوبي مي   اما مسكو به  
  .خواهد بود

  نتيجه 
  الگوي مبتني بـر همكـاري كـه        : اگر الگوي روابط ميان كشورها را به اين سه دسته تقسيم كنيم           

  » سـنت فكـري الكـي     «ريـشه دارد، الگـوي مبتنـي بـر رقابـت كـه در               » سنت فكري كانتي  «در  
  ريـشه دارد، ديـدگاه اصـلي       » ابزيسنت فكري هـ   «ريشه دارد و الگوي مبتني بر دشمني كه در          

  زيـرا ايـن نوشـتار      . اين نوشتار بيشتر به الگوي مبتني بر دشمني يا سنت هابزي نزديـك اسـت              
تـرين   گرايـي خـونين   به موضوع نگريسته و اين شاخه از واقـع » گرايي تهاجمي واقع«با رويكرد   

  ار بيـان شـد، ايـن       گونـه كـه در بخـش نظـري نوشـت            همان. گرايي است   رهيافت در نظرية واقع   
  شـدن بـه قـدرت هژمـون رقابـت            هاي بزرگ بـراي تبـديل       رهيافت معتقد است كه بين قدرت     

آميزاست كه    از اين منظر درنهايت روابط چين، آمريكا، روسيه و هند رقابت          . سختي جريان دارد  
كه به نقطة حساس يا تمركز قـدرت برسـد، بـه دشـمني منجـر                  در مقطعي از تاريخ يعني جايي     

  . شود مي
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» چين و روسيه  «سو رقابت     گذرد از يك    اما آنچه اينك در روابط اين كشورها با يكديگر مي         
گرايي تهاجمي قابل تفـسير       است كه در چارچوب سنت فكري هابزي يا همان واقع         » آمريكا«با  

است از سوي ديگر روابط آمريكا و هند اسـت كـه روابطـي مبتنـي بـر همكـاري اسـت و در                        
خواهـد از موقعيـت       بدين معني كه آمريكا مـي     . ري كانتي قابل تفسير است    چارچوب سنت فك  

كند تا از ظرفيت      عنوان ابزاري براي حفظ وضع موجود استفاده كند و هند هم تالش مي              هند به 
آسياي مركزي جايي است كه     . اي استفاده كند    آمريكا براي رسيدن به جايگاه يك هژمون منطقه       

  .اند در جهت تقويت يكديگر نمود يابدتو همكاري هند و آمريكا مي
مـدت قائـل      گرايي تهاجمي براي همكـاري ارزش بلنـد         هاي فكري واقع    كدام از نگرش    هيچ
تـرين بعـد احتمـال همكـاري ميـان            ها اتحاد و ائتالف نظامي و يا سياسـي را عـالي             آن. نيستند
ريكـا و هنـد نيـز در ايـن     بنابراين همكاري آم. اي موقتي است هم پديده دانند كه آن ها مي  دولت

گرايـي   اي موقتي در نظر گرفته شده است؛ به ويژه به اين دليل كه بنابر نظرية واقع       نوشتار پديده 
شـدن بـه هژمـون بـا هـم       عنوان دو قدرت بزرگ براي تبديل  تهاجمي سرانجام هند و آمريكا به     

حـال اينـك،      با ايـن  . ودرقابت خواهند كرد و در آن زمان آمريكا ناچار است تا با هند درگير ش              
طلبد كه در مقابل تهديدهاي مشترك اتحاد چين و روسيه در آسياي مركـزي در                 ها مي   منافع آن 

دهنـد؛    البته هم هند و هم آمريكا اين بـازي را بـسيار زيركانـه انجـام مـي                 . كنار هم قرار گيرند   
كن است چين   چون در آن صورت مم    . اي كه حساسيت روسيه و چين را تحريك نكنند          گونه  به

گـذاران    سياسـت . و روسيه سياستي را در پيش گيرند كه بـين هنـد و آمريكـا فاصـله بيندازنـد                  
 بـرد بـراي هـر دو    -صـورت بـرد     كنند كه نتيجة اين همكاري به       واشنگتن و دهلي نو تصور مي     

  . كشور خواهد بود
بـا چـين و     البته آسياي مركزي فقط بخشي از پهنة گستردة بازي قدرت بين اياالت متحـده               

آمريكا در شرق اروپا با روسيه و در شرق و جنوب شرق آسـيا بـا چـين درگيـر                    . روسيه است 
واشنگتن به همان ميزان كه در شرق اروپا از چكـش تعـادل اروپـا بـراي محدودسـازي                   . است

كند در شرق و جنوب شرق آسيا افزون بر متحدان سنتي خـود ماننـد ژاپـن،                   روسيه استفاده مي  
شـايد بـه همـين      . كنـد    تايوان از ظرفيت هند براي محدودسازي چين استفاده مي         كرة جنوبي و  

و همچنين عضويت در اتحاد نانوشته و غيررسـمي         » ان  سه  ا«دليل باشد كه هند را براي ورود به         
  .كند تشويق مي»  هند- استراليا– آمريكا -مربع ژاپن«

بر چين و روسيه، اهميت بـازي  با درنظرگرفتن اين فشارهاي جانبي از سوي اياالت متحده        
از اين زاويه، آسياي مركزي يك منطقة هارتلنـد  . شود قدرت در آسياي مركزي بيشتر روشن مي   

دهد و بدين وسيله  اش زير فشار قرار مي براي آمريكا است كه از راه آن، چين را از منطقة غربي
 شروع شده اسـت،     اش  طرح محدودسازي چين را كه از ناحية مرزهاي جنوب و جنوب شرقي           

تواند از راه آن روسيه را از         اي است كه آمريكا مي      همچنين آسياي مركزي منطقه   . كند  تكميل مي 
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اش زير فشار قرار دهد و طرح محدودسازي اين كـشور را كـه از ناحيـة                   ناحيه مرزهاي جنوبي  
  . اش شروع شده است، تكميل كند مرزهاي غربي

كند و گرايش آن به هر سـمت معادلـه، تـأثير              ي مي هند در اين بازي بزرگ نقش مهمي باز       
دهلي نو در شرايط كنـوني منـافعش را در نزديكـي بـه آمريكـا                . دنبال خواهد داشت    اساسي به 

پيگيـري  » سـازي   راهبـرد پنهـان   «بيند؛ اما سياستمداران اين كشور اين سياسـت را در قالـب               مي
شدن بـه قـدرت       در مجموع تبديل  . باشدكنند تا پيامد منفي براي اين قدرت نوظهور نداشته            مي

خواهند آن را حفـظ كننـد و چـه            هايي كه در اين موقعيت هستند و مي         هژمون چه براي قدرت   
دست آورند راه دشـواري اسـت؛    خواهند آن را به  هايي كه در اين موقعيت نيستند و مي         براي آن 

ر غير اين صورت بايد منتظـر       هاي بزرگ ناچارند كه اين راه را بپيمايند؛ زيرا د           ولي همة قدرت  
  . ها بربايند شدن از آن باشند تا ديگران گوي سبقت را در مسابقة هژمون
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