
فرزان صفری )دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات هند( تحریم ها در روابط هند و آمریکا  
از زمــان اســتقالل هنــد در ســال 1948 از بریتانیــا و تاســیس جمهــوری هنــد، روابــط هنــد بــا آمریــکا دوره هــای مختلــف و ســیر تاریخــی طوالنــی را طــی کــرده اســت. هــدف 

از نــگارش ایــن مطلــب بررســی اجاملــی و کلــی جایــگاه هنــد در منطقــه ی خــود و دنیــا و  بخصــوص روابــط آن بــا ایــاالت متحــده آمریــکا بــا نگاهــی بــه تحریــم هــای آمریــکا 

نســبت بــه هنــد اســت. بــرای بررســی ایــن روابــط ابتــدا بایــد بــه عوامــل شــکل گیــری داخلــی و بیــن املللــی ایــن روابــط نگاهــی افکنــد. 

هنــد در ســال 1948 بــه رهــری ماهامتــا گانــدی، جواهــر لعــل نهــرو و محمــد علــی جنــاح در قالــب حــزب کنگــره ملــی هنــد توانســته بودنــد از بریتانیــا اســتقالل کســب 

کننــد امــا ایــن اســتقالل بــه قیمــت تقســیم کشــور هنــد و شــبه قــاره هنــد منجــر شــد. نتیجــه تشــکیل هنــد بــه رهــری جواهــر لعــل نهــرو بــه عنــوان نخســت وزیــر و در 

کنــار آن محمــد علــی جنــاح بــه عنــوان رئیــس دولــت پاکســتان کــه در آن دوره بنــگالدش بخشــی از قســمت رشقــی پاکســتان نیــز از هنــد جــدا گردیــد. 

موضوعــی کــه تــا دوره ی کنونــی دو دولــت جانشــین را از هــم جــدا نگــه داشــته و بانــی تنــش جــدی میــان دو کشــور اســت منطقــه ی مــورد مناقشــه ی کشــمیر اســت. از 

زمــان اســتقالل و تقســیم شــبه قــاره، میــان هنــد و پاکســتان در ســال هــای 1948، 1965، 1971، 1983، 1999 و اخیــرا تنــش مــرزی چندیــن نــرد و جنــگ خونیــن در گرفتــه 

ست. ا

رهــران هنــد بــا وجــود اتخــاذ سیاســت خارجــی مســتقل و بــی طــرف و بــا برگــزاری کنفرانــس هــای گوناگــون حــول محــور بــی طرفــی و تشــکیل جنبــش عــدم تعهــد در 

دهــه ی 1950 میــالدی، عمــال در دوره جنــگ رسد رشق گــرا و متحــد اتحــاد جامهیــر شــوروی بــوده انــد. هنــد در زمــان جنــگ رسد بزرگرتیــن دریافــت کننــده ی کمــک هــای 

نظامــی همــراه بــا ادوات و تجهیــزات نظامــی از ســوی شــوروی بــوده اســت. 

در همســایگی هنــد، پاکســتان بعــد از اعــالم موجودیــت و تثبیــت بزرگرتیــن دریافــت کننــده ی کمــک هــای نظامــی از ســوی آمریــکا و انگلیــس بــوده اســت. دلیــل بــر 

دریافــت کمــک نظامــی پاکســتان از ســوی غــرب، عضویــت آن در پیــامن ســنتو و ســیتو و همــکاری پاکســتان بــا دول غربــی در مقابلــه بــا و مهــار گســرتش کمونیســم بــوده 

اســت.

هنــد بــا وجــود متــدن جنــد هــزار ســاله تنهــا چنــد دهــه توانســته اســت بعنــوان یــک دولــت مســتقل در عرصــه ی جهانــی عمــل بکنــد. بــرای مقایســه ی دو کشــور آمریــکا و 

هنــد در قــرن بیســتم بایــد گفــت کــه طبــق ســاختار سیاســی هــر دو دارای نظــام دموکراتیــک هســتند کــه بــا وجــود دموکراتیــک بــودن هــر دو نســبت بــه یکدیگــر بیگانــه 

بودنــد .

ابتــدا آمریــکا و هنــد از اطمینــان خاصــی برخــوردار نبــود امــا از زمــان وقــوع جنــگ اســتقالل بنــگالدش از پاکســتان و حامیــت نظامــی هنــد از جنبــش آزادیخــواه بنــگالدش 

نگــرش خــود را تغییــر داد و در ابتــدا بــه ســمت تعامــل حداقلــی پیــش رفــت. همچنیــن در اواســط دهــه ی 1970 و دوره ی دوم صــدرات اینــدرا گانــدی  بیــن ســال هــای 

1980 و 1984 تصمیــم بــه گســرتش روابــط اقتصــادی بــا آمریــکا گرفــت.

هنــد پــس از اســتقالل اقتصــادی دولتــی بــا برنامــه هــای 5 ســاله توســعه مدیریــت میشــد کــه ویژگــی هــای همچــون کنــرتل واردات، بخــش خصوصــی و دخالــت دولــت در 

امــور اقتصــادی را بــه همــراه داشــت. 

در دهــه ی 1980، پــس از آزادســازی نســبی اقتصــادی از ســوی گانــدی، تــرور او و بــه قــدرت رســیدن پــر او ، بــروز مشــکالت اقتصــادی در شــوروی، تغییــرات ژئوپلتیــک 

در جبهــه هــای رشق و غــرب، هنــد اهســته بــه ســمت غــرب گرویــد. در خــالل ســال هــای 1989 تــا 1991، بــا تــرور راجیــو گانــدی، دولــت هــای ائتالفــی ضعیــف بــا طــول 

عمــر کمــرت از یــک ســال و فروپاشــی شــوروی، هنــد دجــار رکــود اقتصــادی شــد کــه بــا اتخــاذ تصمیــامت اصالحــات ســاختاری اقتصــادی و سیاســی داخلــی و خارجــی توســط 

ناراســیمها رائــو نخســت وزیــر هنــد بیــن ســالهای 1991-1996 و وزیــر مالــی او مانهومــان ســینگ  دوره ی جدیــدی را در تاریــخ سیاســی خــود پــس از اســتقالل را تجربــه 

منــود. 

<<< 22 >>>



ــا آمریــکا و  دوره ی اوجگیــری و گســرتش جــدی روابــط هنــد و آمریــکا در دهــه ی 90 صــورت گرفــت و ســیر آن در ایــن بخــش بررســی میگــردد. هنــد علیرغــم رابطــه ب

اصالحــات اقتصــادی در ابتــدای دهــه ی 1990 از ســوی وزارت خزانــه داری آمریــکا در لیســت ســیاه آن بدلیــل عــدم شــفافیت و فســاد قــرار گرفــت. امــا ایــن تحریــم هــا بــه 

طــول نیانجامیــد و در اواســط دهــه ی 90 بــا ســفر وزیــر خزانــه داری وقــت آمریــکا در دوره ی کلینتــون  همــراه بــا 16 مدیــر رشکــت بــزرگ امریــکا بــه هنــد چندیــن موافقــت 

نامــه ی اقتصــادی و تجــاری امضــا شــد. در ســالهای 1998 تــا 1990 بــا ازمایــش انفجــار هســته ای پوخــران 2  توســط هنــد و درگیــری هنــد و پاکســتان در جنــگ کارگیــل، 

هنــد بــاز از ســوی آمریــکا مــورد تحریــم واقــع قــرار داده شــد. امــا نکتــه ی قابــل توجــه در ایــن دوره ایــن اســت کــه بــا وجــود تحریــم هنــد، آمریــکا میانچیگــر بیــن هنــد 

و پاکســتان شــد و پاکســتان در ایــن منازعــه بیشــرت تحــت فشــار قــرار داده شــد. دلیــل فشــار بــر پاکســتان و تغییــر جهــت از ســوی آمریــکا بــه ســمت هنــد از دســت دادن 

کاربــری سیاســی پاکســتان علیــه کمونیســم پــس از فروپاشــی شــوروی، گســرتش شــبکه هــای افــراط گرایــی اســالمی در پاکســتان و بــی ثباتــی سیاســی در پاکســتان بــوده اســت. 

در اواخــر دهــه ی 90 از عالئــم گرایــش هنــد بــه ســوی آمریــکا نطــق ســخرنانی در انجمــن اســیایی توســط واجپایــی کــه عضــو حــزب ملــی گــرای راســت افراطــی هنــد بــود. 

در ایــن ســخرنانی او ابتــدا بــا ایــن مطلــب آغــاز منــود کــه [نــد و آمریــکا دو دموکراســی بیگانــه هســتند علــت ایــن بیگانــه بــودن هــم حامیــت بــی چــون و چــرای آمریــکا 

از پاکســتان بــود. او بعــالوه اضهــار داشــت کــه هنــد و آمریــکا بــا داشــن ارزش هــا ی مشــرتک ایــن تــوان را دارنــد تــا منافــع مشــرتک در جهــت پیشــرد ایجــاد یــک نظــم 

دموکراتیــک و بــا ثبــات را داشــته باشــند. بســیاری از تحلیلگــران ایــن نطــق را رضبــه ای بــه سیاســت عــدم تعهــد تلقــی منودنــد . 

در اواخــر ریاســت جمهــوری بیــل کلینتــون در اتفاقــی غیــر منتظــره، کلینتــون اولیــن رییــس جمهــوری بــود کــه پــس از بیســت ســال بــه هنــد ســفر کــرد. در ایــن دوره بســیاری 

از تحریــم علیــه هنــد برداشــته شــد و بــا برگــزاری نشســت خــری مشــرتک پــس از امضــای چندیــن توافــق نامــه همــکاری بیــن بیــل کلینتــون و واجپایــی نخســت وزیــر اقتصــاد 

نقشــه راه روابــط سیاســی بیــن دو کشــور ترســیم و بیــان شــد. ایــن سیاســت هــم در دوره ی بــوش هــم ادامــه یافــت کــه منجــر بــه امضــای توافــق نامــه همــکاری هســته ای 

صلــح آمیــز بیــن هنــد و آمریــکا در ســال 2005 شــد. آمریــکا در سیاســت خارجــی خــود مایــل بــه عضــو شــدن هنــد در شــورای امنیــت ســازمان ملــل اســت کــه ایــن پیشــرت 

از ســوی بــاراک اوبامــا در ســال 2012 بیــان شــد. 

از دالیــل همــکاری امنیتــی هنــد و آمریــکا، اهــداف مشــرتک آنهــا در مقابلــه بــا گــروه هــای تروریســتی اســالمی در افغانســتان و پاکســتان کــه هــر دو کشــور در همســایگی 

هنــد و اســتان هــای مســلامن نشــین هنــد هســتند و هــر دو صحنــه ی نــرد »جنــگ جهانــی« آمریــکا علیــه »تروریســم » اســت . 

از دیگــر دالیــل همــکاری اقتصــادی بیشــرت هنــد و 

آمریــکا آزاد بــودن نســبی بــازار هنــد بــرای رسمایــه 

گــزاران خارجــی، حجــم بــاالی صــادرات هنــد کــه از 

زمــان اعــامل اصالحــات از 30 میلیــارد دالر بــه 300 

ــت  ــت. فعالی ــرده اس ــدا ک ــش پی ــارد دالر افزای میلی

گســرتده رشکــت هــای مخابراتــی در هنــد، همــکاری 

فنــی الکرتونیکــی و پزشــکی میــان هنــد و آمریــکا و 

فعالیــت ایــن متخصصیــن هنــدی تبــار آمریکایــی در 

بخــش هــای علمــی، پژوهشــی و فنــاوری در آمریــکا 

ــی بیشــرت  ــه در هــم تنیدگ ــه منجــر ب مــی باشــد ک

اقتصــادی میــان دو قــدرت شــده اســت. 

در دوره ی اخیــر بخصــوص پــس از خــروج ترامــپ 

از توافقنامــه ی JCPOA  هنــد جــزو هشــت کشــور 

ــم هــای  ــه معــاف از تحری ــود ک ــزرگ اقتصــادی ب ب

نفتــی و فعالیــت اقتصــادی در توســعه ی بنــدر 

ــرات  ــود مذاک ــا وج ــرا ب ــت. اخی ــوده اس ــار ب چابه

میــان دو کشــور در مــورد متدیــد معافیــت هــا میــان 

مقامــات هنــد و آمریــکا، رئیــس جمهــوری آمریــکا، 

ترامــپ هنــد را هــم در جنــگ تجــاری خــود مــورد 

هــدف قــرار گرفتــه اســت. 

  

دلیل بر روابط سیاسی بین آمریکا و هند  و برداشته شدن تحریم ها از سوی امریکا میتواند مزید بر چندین علت باشد:

خودکفایی اقتصادی، سیاسی و نظامی هند  .1

بازار بزرگ مرصف قریب به 2 میلیارد نفر  .2

عاملی بر مهار و مقابله ی اعامل خصامنه از سمت پاکستان  .3

مقابله با سیاست های توسعه طلبانه چین در اسیای میانه، اسیای جنوب رشقی و اقیانوس هند  .4

ایجاد امنیت نسبی در منطقه ی غرب آسیا حاصل از روابط اقتصادی-تجاری بین دول هند، ایران و افغانستان که باعث امنیت در افغانستان میشود  .5

از دالیل تاثیر ناپذیری تحریم های آمریکا میتواند چندین علت دیگر را هم به همراه داشت باشد:

تغییر نگرش سیاست خارجی هند پس از فروپاشی شوروی   .1

اصالحات درونی اقتصادی در هند و حرکت آن به سمت بازار آزاد و لیرال  .2

تغییرات ژئوپلتیک در عرصه ی منطقه ای و جهانی که موچب نزدیکی میان دو قدرت شده است.  .3

روابــط هنــد و آمریــکا تــا کنــون ســیر تاریخــی درازی را پشــت رس گذاشــته اســت امــا االن در رشایــط حــارض و در دوره ی ترامــپ کــه اخیــرا هنــد را در جنــگ تجــاری خــود 

مــورد هــدف قــرار داده اســت بایــد دیــد تــا چــه انــدازه هنــد حــارض بــه همــکاری و یــا مقابلــه بــه مثــل اســت و چگونــه میتوانــد رابطــه  ی خــود را بــا آمریــکا علیرغــم 

رفتــار غیــر قابــل پیــش بینــی ترامــپ حفــظ کنــد. 
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