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 چكيده

هاي اخير در تالش بـوده تـا          ترين كشورهاي در حال توسعه، در سال  عنوان يكي از مهم هندوستان به
المللـي    اي و بيـن     تري براي تامين منافع ملي و حفظ امنيت ملي خويش در دو عرصه منطقه  نقش مهم
اي   ترين مناطق داراي اهميت در بحث امنيت منطقه       ترين و نزديك در اين ميان، يكي از مهم.  ايفا نمايد

با توجه به مالحظات موجود، هندوستان درصـدد اسـت بـراي تاميـن        .  فارس است هند، منطقه خليج
فارس   ويژه در حوزه انرژي، روابط ژئواستراتژيك خود را با كشورهاي حوزه خليج  امنيت ملي خويش، به

ها و راهبردهـاي   هدف اصلي در مقاله پيش رو، بررسي چارچوب سياست.  گسترش دهد و عمق بخشد
فارس و نيـز      هندوستان براي گسترش روابط خود با كشورهاي توليدكننده نفت و گاز در منطقه خليج     

همچنيـن نقـش سـاختار نظـام        .  اي براي تداوم دسترسي به اين منـابع اسـت      برپاداري ثبات منطقه
از اين منظر،   .  ها نيز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت     ها و راهبرد دهي به اين سياست المللي در شكل بين

اي بـا     هـاي منطقـه     فرضيه اصلي در اين مقاله عبارت است از آنكه تالش هند براي گسترش همكاري   
الملـل بـوده و از الگـوي          فارس، تحت تاثير ساختار نظام حاكم بر روابـط بيـن       كشورهاي حوزه خليج

هاي حـاكم بـر       با تاكيد بر ارزش     »هويت ساختي«، در حال تحول به نوعي الگوي »وابستگي متقابل«
تاثير چنين تغيير و تحولي در سياست خارجي هند بـر روابـط        .  الملل در دوران كنوني است روابط بين

ويژه ايران، از جمله ديگر مباحثي است كه در اين مقالـه        فارس، به اين كشور با كشورهاي منطقه خليج
 . مورد بررسي قرار خواهند گرفت

 فارس، ايران، انرژي انگاري، هندوستان، خليج وابستگي متقابل، سازه: ها كليدواژه
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 مقدمه
ترين تحوالتي كه در جهان اقتصاد در دوران كنوني رخ داده، تحول مفهوم سـنتي      يكي از مهم

براسـاس رهيافـت      »بـازار «و تغيـير دوبـاره آن بـه مفهـوم             »ماركـت «به مفهوم مدرن     »بازار«
ترين عامـل در معـامالت سـنتي در بـازار در              مهم.  گرايانه حاكم بر دوران پسامدرنيته است       نسبي

. دوران پيشامدرن، روابط فردي ميان دو سـوي يـك معاملـه در امـور بازرگـاني و اقتـصادي بـود               
هـاي    اي، قومي، نژادي، زباني و مذهبي در كنـار اشـتراكات فرهنگـي و ارزش                 هاي قبيله   گوني هم

ايـن وضـعيت بـا      .  كردنـد   هويتي، نقش مهمي در پيشبرد روابط تجاري ميان بازرگانان بازي مـي            
در ايـن   .  رفته دچـار دگرگونـي شـد        گسترش نظم نوين اقتصادي در جهان در دوران مدرن، رفته      

المللي و    اي به سطح تجارت بين     دوران، به خاطر گسترش دامنه بازرگاني از سطوح فردي و منطقه
در .  هاي چند مليتي، از اهميت روابط شخصي ميان طرفين معامله كاسته شـد    گيري شركت شكل

توانـستند    ديدنـد و نمـي      برخي موارد، طرفين حتي همديگر را نيز در طـول انجـام معاملـه نمـي              
 . هاي يكديگر را دريابند ها و يا شباهت تفاوت

هـاي اقتـصادي      المللي گوناگون، سلطه قـدرت      رفته با آمدن بازيگران تازه به بازارهاي بين    رفته
انحصاري شكسته شد و توليدكنندگان از ابزارهاي تبليغاتي براي جلب مشتريان بيـشتر، اسـتفاده        

از اين زمان به بعد، تبليغات نقـشي كليـدي در پيونـد دادن فروشـندگان و خريـداران در               .  كردند
هاي نوين ارتباطي نيز براي معرفي كاالهـاي خـود     گذاران از فناوري سرمايه.  سراسر جهان ايفا كرد

هـاي گونـاگون      از سوي ديگر، به دنبال گسترش روندهاي جهاني شدن در حـوزه          . استفاده كردند
در ايـن هنگـام،     . سياسي، فرهنگي، اقتصادي و غيره، تحولي بزرگ در بازارهاي مالي جهان رخ داد

ها   هاي ملي و يا چندمليتي نيستند و حكومت    از يك سو شركاي بازرگاني ديگر تنها افراد و شركت
از سـوي   .  انـد   المللي براي پيشبرد منافع ملـي خـود كـرده           نيز شروع به مشاركت در بازارهاي بين

ويـژه در چـارچوب نظـام         ديگر، پيوندهاي محكم ميان منافع اقتصادي كـشورهاي گونـاگون، بـه           
 . داري، روابط گسترده و عميقي را ميان شركاي بازرگاني درست كرده است مايهسر

ها و سـپس بـه        المللي از دوران ستيز با يكديگر به عصر رقابت     در اين ميان، گذار بازارهاي بين
. جويانه كنوني، نوعي وابستگي متقابـل اقتـصادي را پديـد آورده اسـت              وضعيت تا حدي همكاري
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ـار         گوني اين بازار بزرگ جهاني، اشتراكات فرهنگي و هويتي و نيز هم در هاي سياسي و ايـدئولوژيك ب
در اين نظم نوين اقتصادي جهاني، امنيت اقتـصادي هـر يـك            .  كنند هاي مهمي بازي مي ديگر نقش

  .ها، به ناچار با امنيت ديگر بازيگران پيوند خورده است ها و دولت بازيگران، شامل افراد، شركت از
هـاي راهـبردي      هاي اقتـصادي در چـارچوب       با در نظر گرفتن اين مالحظات، امروزه همكاري  

از اين نگاه، تهديد منافع برخي اعـضا از راه          .  اند  جمعي، بازتعريف شده  پايه الگوهاي امنيت دسته بر
هـا از كـشورهاي       خودداري از فروش برخي كاالهاي ويژه يا تحريم در انتقال كاالهـا از برخـي راه          

تواند ائتالفي جهاني براي حل مشكالت پيش آمده يا تحميـل        صادركننده به بازارهاي مصرف، مي
 . شرايطي ويژه به برخي بازيگران، فراهم آورد

ترين الزامات دستيابي، پايـداري و افـزايش منـافع اقتـصادي واحـدهاي                بنابراين، يكي از مهم 
سياسي، درك گفتمان اقتصادي مسلط بر جامعـه جهـاني و آغـاز گفتگـو بـا ديگـر بـازيگران در                

هاي گسترده در ساختارهاي سياسـي،        رود تفاوت   از اين رو، انتظار مي. چارچوب اين گفتمان است
كـم موانعـي بـراي گـسترش          فرهنگي و اقتـصادي كـشورهاي شـريك در امـور بازرگـاني، كـم               

ويژه، اين مشكل هنگامي بيـشتر آشـكار خواهـد شـد كـه            به.  شمار آيند هاي اقتصادي به همكاري
برخـي بــازيگران نخواهنـد بــر پايـه قواعــد نـوين جهــاني شـده كــار كننـد و الگوهــا و قوانيــن                      

 .مشترك را رد نمايند شده پذيرفته
المللـي،    بر اساس چنين رهيافتي درباره روابط ميان بازيگران گوناگون در سـاختار نظـام بيـن          

هـاي    هاي گفتماني ميـان رهيافـت       نويسنده در اين نوشتار تالش خواهد كرد تا نشان دهد تفاوت     
فارس، تاثيـر     هاي خارجي كشورهاي منطقه خليج     حاكم بر سياست خارجي هندوستان با سياست
دهـي بـه چارچوبـي        توانايي هندوسـتان در شـكل    .  مستقيمي بر روابط اقتصادي آنان داشته است

هاي حاكم    فارس به ارزش    مشترك بر پايه گفتماني نوين براي پيوند دادن كشورهاي منطقه خليج   
 .بر جامعه جهاني، از ديگر موضوعاتي است كه در اين نوشته بدان پرداخته خواهد شد

1. Self-help System   

2. Constructivism 

3. Rationalism 
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 بازتعريف منافع و هويت كشورها در چارچوب جامعه جهاني 

اي از وابستگي متقابـل، در چـارچوب       هاي نخست هزاره نوين، همگان درباره گونه تازه در سال
تـوان تـشديد آنچـه        در واقـع، جهـاني شـدن را مـي         .  گوينـد   سخن مـي    »جهاني شدن «مفهوم  

. عنوان افزايش وابستگي متقابل ميـان بـازيگران گونـاگون شـناخته شـد، ناميـد                به 1970  دهه از
سـاالري پـس از پايـان جنـگ           هايي مانند ليبراليسم و مردم      اين شرايط نوين، حاكميت ارزش   در

هاي ليبرال دموكرات در كشورهاي گونـاگون         سرد، روندهاي نويني را براي درست كردن حكومت  
توانـد چالـشي      هاي مشترك ميان اين واحـدها، مـي         در اين حالت، ارزش .  جهان پديد آورده است
گرايي بر جهان دوران جنگ سـرد         واقع كه بر اساس رهيافت نو   )1 (ياريـ  جدي در برابر نظام خود

 1 .حاكم بود، تلقي شود
 )2 ()سـاختي   هويـت (انگـاري     شـاهد پديـد آمـدن رهيافـت نـوين سـازه             1990 در واقع، دهه    

الملـل در     ها بر روابط بين     گونه نظريه  تاثير اين. الملل بوده است هاي روابط بين ها و نظريه تحليل در
هـاي    تـرين گفتمـان     اي كه اين رهيافت به يكـي از مهـم     ها بسيار چشمگير بوده؛ به گونه اين سال

انگارانه با رد مفاهيـم       هاي سازه   انديشمندان رهيافت.  مسلط در اين حوزه مطالعاتي بدل شده است
انـد از منظـري       گرايـي و نوليبراليـسم، تـالش كـرده          هـاي نوواقـع     گرايانه حاكم بـر رهيافـت      عقل

هاي هنجـاري بيـش از سـاختارهاي          آنان بر نقش ارزش.  شناختي به سياست جهان بنگرند جامعه
هـا توجـه دارنـد و         دهي بـه منـافع و سياسـت         ها در شكل    نمايند، به نقش هويت     مادي تاكيد مي

دليـل اصـلي پديـد        2 .اي متقابل، بر يكديگر اثرگذارند      معتقدند كه ساختارها و كارگزاران در رابطه    
هـاي پيـشين      الملل، شكست نظريه    هاي هويت ساختي اجتماعي در قلمرو روابط بين    آمدن نظريه

الملـل    هاي واحـدهاي بـازيگر در عرصـه نظـام بيـن             گيري منافع و هويت   براي تبيين شيوه شكل
  3 .است بوده

گرفـت    اي صـورت مـي      )  3 (ها تنها در چارچوب خردگرايي گرايان و نوليبرال واقع گفتگو ميان نو
براين اسـاس، نهادهـا اگرچـه       .  كه بر پايه آن، رفتار كليه نهادها و فرايندها به دقت قابل تبيين بود     

مفهـوم  .  دادنـد   نمـي  گاه تغيـير    ها و منافع خود را هيچ       ممكن بود رفتار خود را تغيير دهند، هويت 
گرايانه خود نشان از وجود فضاي رقابتي، پيچيدگي مفهوم امنيت و         ياري در رهيافت نوواقعـ  خود
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كننـده    توانـست تبييـن     يـاري نمـي    در واقع، نظام خودـ     4 .گيري اقدام جمعي داشت سختي شكل
هـا نـيز ايـن برداشـت از نظـام             در حالي كه برخـي ليـبرال      .  تعامالت گسترده ميان واحدها باشد    

هاي هويـت سـاختي از امكـان تغيـير مفاهيـم              پردازان رهيافت   الملل را پذيرفته بودند، نظريه      بين
شـناختي    ميان آوردند و تالش كردند تا منافع را در چارچوبي جامعه        سخن به »منافع«و  »خود«

آنها برتري ساختار بر فرايند را نپذيرفتند و گفتند كـه فراينـد تغيـير در منـافع و              . بازتعريف كنند
ياري نيـز   ـ  آنان معتقد بودند كه نظام خود     .  دنبال خود تغيير خواهد داد ها، ساختار را نيز به هويت

هـا و     گـيري هويـت     الملل باشد، در فرايند شـكل       بيش از آنكه ناشي از ساختار حاكم بر روابط بين  
بنابراين سياست قدرت و ساختار آن، نهادهايي ثابت نيستند و به گفتـه        .  وجود آمده است منافع به

 .گر وضعيتي ثابت به آنها هاست و نه تحميل آلكساندر ونت، ساختار خود حاصل تعامل ميان دولت
ساختارهاي جوامـع انـساني بـر پايـه         .  1 :  رهيافت هويت ساختي مبتني بر دو پايه اصلي است

ها و منافع بازيگران نيـز   هويت.  2 گيرند و نه براساس نيروهاي مادي؛ و  هاي مشترك شكل مي ايده
 .گيرند هاي مشترك شكل مي ثابت و از پيش تعريف شده نيستند و آنها هم بر اساس همين ايده

المللي بر اساس تعـامالت اجتمـاعي ميـان بـازيگران          به اين ترتيب، ساختار حاكم بر نظام بين
تواند به صورت مشاركتي      ياري باشد و مي بنابراين، اساس ساختار لزوما نبايد خودـ. گيرد شكل مي
يـاري ميـل     ــ  در واقع، ساختار تنها هنگامي به سـوي نظـام خـود           .  جمعي نيز اداره شود  و دسته

كند كه رقابت ميان بازيگران براي كسب منافع و افزايش ضريب امنيت خود، تنهـا در صـورت         مي
جويانـه از امنيـت ارايـه شـود،           اما اگر برداشتي همكاري.  دست آيد كاهش منافع و امنيت رقيب به

توانند منافع و امنيت خود را بدون خدشه وارد ساختن بـه منـافع و امنيـت ديگـري،          بازيگران مي
هاي فرهنگي و هويـتي بـازيگران از اهميـت          الملل، ويژگي در اين برداشت از روابط بين 5 .گيرند پي

در واقع، اين نـوعِ برداشـت آنهـا از          .  شود  دهي به نوع روابط ميان آنها برخوردار مي     بارزي در شكل
تـوان از راه      بنـابراين، مـي   .  گويد چگونه با يكديگر رفتـار كننـد         خود و ديگري است كه به آنها مي 

هـاي هويـتي يكـسان و         هـا، بـه الگوهـاي فرهنگـي و ارزش           ها و ملت گسترش روابط ميان دولت

1. Collective self-esteem   

2. State-society   
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جويانـه    گـيري روابـط همكـاري       مشابهي دست يافت كه بيش از ستيز و يا رقابت، مبتني بر شكل   
از اين منظـر، منـافع واحـدها امـري جـداي از هويـت آنهـا نيـست و                     .  ميان اين بازيگران باشند   

 6 .شود اي است كه از تعامالت ميان واحدها با يكديگر ناشي مي برساخته
ها و منافع، لزوما به معناي آن نيست كه         با اين همه بايد به ياد داشت كه توجه به نقش هويت

در .  ما بايد سطح تحليل خرد را برگزينيم و از تحليل كالن روابط حاكم ميـان واحـدها دربمـانيم               
آورد كـه     ها و منافع، خود ساختاري كالن را پديد مـي          واقع همين فرايند برسازي اجتماعي هويت

البته بايد توجه داشـت     .  الملل پرداخت توان به بررسي روابط حاكم بر نظام بين در چارچوب آن مي
هـا و     الملل بيش از آنكه ماهيتي مادي داشته باشد، براسـاس ارزش            در اين تعريف نوين، نظام بين

  7 .شود هنجارهاي حاكم بر آن تعريف مي
هـاي    الملـل اسـت كـه نظريـه         بر اساس همين نگاه ارزشي به ساختار اجتمـاعي روابـط بيـن       

گرايان كه نگـاهي مـادي بـه سـاختار سياسـت              تر نسبت به واقع  بينانه ساختي ديدي خوش هويت
هاي مادي نيز همچنـان داراي اهميـت هـستند، امـا              البته قدرت   8 .دهند الملل دارند، ارايه مي بين

در چنيـن   .  شـود   الملل تعريف مي    كاركرد آنها در چارچوب برداشتي اجتماعي از ساختار نظام بين     
هـايي مهـم و گـاه         تواننـد نقـش     شرايطي، بازيگران غيردولتي در هر دو سطح ملي و فراملي مـي           

دهـي    توانند در شـكل   اين بدان سبب است كه آنان مي.  الملل ايفا كنند ساز در روابط بين سرنوشت
ها، منافع اصلي در سـه        تا پيش از اين و مطابق الگوي ليبرال   .  ها و منافع، تاثيرگذار باشند به هويت

هـاي    امـا در رهيافـت      9 .شـد   عامل بقاي واحدها، استقالل آنها و پيشرفت اقتصادي آنها تعريف مي   
ايـن مفهـوم    .  نـيز وجـود دارد      )1 (»احترام بـه خـود جمعـي      «ساختي، عامل ديگري به نام        هويت

توان   اين چهار عامل را مي    .  معناي نياز يك گروه به داشتن احساس خوب و احترام به خود است   به
و سياسـت خـارجي واحـدهاي عـضو           )2 (دولـت  ــ   دهنـده بـه پديـده جامعـه         عناصر اصلي شكل  

 .   دولت جهاني در عصر پسامدرن دانستـ  جامعه
به اين ترتيب، با گذر از سه مرحله سنت، مدرنيته و پسامدرنيـسم، تـاكنون مـا شـاهد گـذار                 

گـيري    المللي، به رقابت ميان آنها و سـپس شـكل           جهان از مرحله ستيز ميان بازيگران عرصه بين  
در مرحله ستيز، بـازيگران وجـود ديگـري را       .  ايم جويانه ميان ايشان بوده روابط دوستانه و همكاري
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 10 .اي جز نبرد براي برتري يـافتن نداشـتند     دانستند و چاره تهديدي براي زندگي و آزادي خود مي
شناختند و تنها به رقابت بـر سـر           رسميت مي اما در حالت رقابت، بازيگران موجوديت ديگري را به
به همين دليـل بـود كـه از دوران        .  پرداختند منافع، بدون تالش براي نابودسازي كامل حريف، مي

تريـن    عنوان مهـم    ها، به   وستفاليا تاكنون، طي چهار سده گذشته از شمار موارد نابودي كامل دولت 
در واقع، در وضـعيت رقابـت ميـان واحـدها، نفـس             .  المللي، كاسته شده است  بازيگران عرصه بين

رسميت شناخته شدن حق موجوديت يك واحد سياسي، زمينه را براي تداوم بقاي ايـن واحـد،        به
البتـه بـرخالف روابـط دوسـتانه،          11 .كنـد   اهميت باشد، فـراهم مـي       چقدر هم كه كوچك و بي   هر

 .ها ميان رقبا نيست جويي شناسايي موجوديت يكديگر، به معناي كاهش اختالفات و ستيزه
كارگيري خشونت در روابـط ميـان         تنها نظام عدم به   سرانجام، در ساختار مبتني بر دوستي، نه

شوند، بلكه اگر منافع      واحدها حاكم است و مشكالت بدون دست يازيدن به جنگ حل و فصل مي  
جمعـي وارد عمـل       يكي از آنها تهديد شود، آنان براي رفع اين تهديد به صورت گروهـي و دسـته          

هاي ميان دوستان، در فرهنگ و سـاختارهاي          دهنده به هويت  در واقع، هنجارهاي شكل.  شوند مي
روابـط ژاپـن و     .  اي از خود تبـديل شـده اسـت      داخلي آنها نهادينه شده و بنابراين، ديگري، به پاره

شـمار    اياالت متحده آمريكا در دوران پس از جنگ جهاني دوم، نمونه خوبي از روابط دوسـتانه بـه     
رود كه با وجود اختالف نظرها، آنان هرگز از خشونت و يا ابزار نظامي براي حل اين مـشكالت            مي

البته اگرچه در هنگامه كنونـي      .  اند و امنيت يكي، به منزله امنيت ديگري بوده است  استفاده نكرده
وزه مـر توان گفت كه ا     دو وضعيت پيشين نيز به زندگي خود ادامه داده و هنوز وجود دارند، اما مي      

 . جويانه بر الگوهاي پيشين برتري يافته است روابط همكاري

 ساختي هند در تامين امنيت انرژي خود در غرب آسيا رهيافت هويت

تـرين كـشورهاي در حـال توسـعه،           عنوان يكي از مهـم      در چنين نظام جهاني، هندوستان به     
. تالش است تا نقشي سازنده براي دستيابي به منافع ملي و حفظ امنيت ملي خـود ايفـا كنـد             در

اي است كه عميقا ريـشه در       هاي سنتي اگرچه ساختار حاكم بر جامعه هند بيشتر مبتني بر ارزش
فرهنگ و تمدن باستاني اين سرزمين دارند و فرايند نوسازي اجتماعي در اين جامعه هنوز كامـل          
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طي نشده، ساختار سياسي اين غول آسيايي در نوعي هماهنگي و سازواري با نظم نـوين جهانـي              
 . شكل گرفته است
عنوان دومين كشور پرجمعيت جهان و نيز هفتمين سرزمين گسترده در جهـان   هندوستان به

كه از نيروي نظامي توانمند و رشد فناورانه، صنعتي و اقتصادي چـشمگيري برخـوردار اسـت، در               
عنـوان    از نظر بسياري از تحليلگران، هندوستان به  .  ميان كشورهاي پر فوذ جهان جاي گرفته است

هاي اخير، در حال پيوستن به        خاطر رشد اقتصادي پرشتاب خود در سال  اي و به يك قدرت هسته
ساالرانه و غير متمركز حاكم بـر سـاختار           در واقع، نظام مردم    12 .باشد باشگاه قدرتمندان جهان مي

دسـت سياسـتمداران      هاي جهاني شده است، ابزاري مهم به   سياسي اين كشور كه مبتني بر ارزش
آفريـني ايـن كـشور        هندي براي گسترش روابط با جامعه جهـاني داده و صـحنه را بـراي نقـش                

 . المللي فراهم آورده است اي و بين اي، قاره هاي منطقه عرصه نظام در
وپا كنـد،     هاي بزرگ جهاني براي خود دست  با اين همه، اگر هند بخواهد جايي در ميان قدرت

. قاره گسترش دهد و به رشد اقتـصادي پايـداري دسـت يابـد           بايد رفاه اقتصادي را در سراسر شبه
هـايي كـه در راه دسـتيابي بـه ايـن هـدف پيـش روي ايـن كـشور                        تـرين چـالش     يكي از مهـم   

تـرين كـشورها      اگرچه هند يكي از پرمصرف   .  شده وجود دارد، كمبود منابع انرژي است صنعتي تازه
. در زمينه انرژي است، اين كشور در درون سرزمين خود بـه انـدازه نيـازش ذخـاير انـرژي نـدارد            

بنـدي جهـاني در مـورد منـابع فـسيلي، چنـدان مطلـوب                 واقع، جايگاه هند در زمينـه رتبـه        در
وسـوم در زمينـه       وپنجم و بيست    هاي بيست   اگرچه هند در رتبه   .  گذاران اين كشور نيست سياست

درصد انـرژي مـصرفي       53 سنگ كه  دارا بودن ذخاير گاز طبيعي و نفت خام جاي دارد، تنها ذغال
بنـابراين، روشـن    .  شـود   در اين كشور را به خود اختصاص داده، به طور كامل در داخل توليد مـي        

درصد در    7 تواند پاسخگوي رشد اقتصادي ساالنه بيش از       است كه ميزان اندك ذخاير انرژي، نمي
 . اين كشور باشد

اتكاي هند به واردات سوخت و انرژي، بيش از هر زمان ديگري طي دو دهـه اخـير كـه ايـن                

1. Doctrine 
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بينـي    پيـش .  اي را در پيش گرفته، آشـكار شـده اسـت       هاي توسعه اقتصادي گسترده كشور برنامه
. گـيري يابـد     است كه تقاضاي هند براي نفت و گاز در طول دو دهـه آينـده افـزايش چـشم        شده

بنابراين، براي آنكه اين كشور بتواند رشد اقتصادي خـود را در سـطح كنونـي نگـه دارد، نيازمنـد              
گـذاران هنـدي در تالشـند تـا راه            از اين رو، سياست   . افزايش واردات انرژي به طور گسترده است

 . حلي بلندمدت براي تامين امنيت انرژي مورد نياز خود بيابند
ـامين نمايـد،                 ترين مناطقي كه مي    يكي از نزديك تواند نياز گسترده هنـد بـه واردات انـرژي را ت

ـا        .  فارس است منطقه خليج براي تامين اين هدف، هند نيازمند دنبال كردن روابـط راهـبردي خـود ب
نظر به اهميت دستيابي به امنيـت انـرژي، سـه       .  باشد كشورهاي توليدكننده انرژي در اين منطقه مي

نخست، نياز ايـن كـشور بـه        :  فارس وجود دارد    انگيزه اصلي در پشت سر منافع هند در منطقه خليج    
ـاداري              انرژي وارداتي؛ دوم، مالحظات امنيتي از منظر ژئوپليتيك منطقه؛ و سوم، تالش هند براي برپ

شمار   حضور گسترده پاكستان كه دشمن قديمي هند به      .  اش توازن قوا ميان خود و دو كشور همسايه
فارس ضرورت حضور فعال هنـد        آيد، و چين كه رقيب قدرتمند اين كشور است، در منطقه خليج  مي

ـامي، سياسـي و اقتـصادي                 .كند  در اين منطقه را افزون مي با اين همه، با آنكه هندوستان از ابعاد نظ
فارسي هند براي يافتن جاي پايي محكم براي اين         رود، اما ديپلماسي خليج شمار مي قدرتي نوپديد به

هاي چين و پاكـستان در        گير نبوده و به پاي تالش       كشور در اين منطقه مهم از جهان، چندان چشم
توان گفت كه ديپلماسي هنـد در منطقـه        به جز برخي موارد استثنايي، مي.  اين منطقه نرسيده است

 . گيرانه، رقابتي، شفاف و در حد انتظار نبوده است فارس در مجموع چندان پي خيز خليج انرژي
در واقع، با آنكه هندوستان دومين جمعيت بزرگ مسلمانان جهان را پس از اندونزي در خـود       

فـارس داشـته اسـت،        نشين حاشـيه خليـج    اي با كشورهاي مسلمان جاي داده و پيوندهاي ديرينه
هاي فرهنگي كمتري با مردمـان    نو همچنان در پشت سر پكن كه به طور آشكاري همانندي دهلي

در حالي كه چين به دنبـال گـسترش روابـط بلنـد دامنـه بـا             .  اين منطقه دارد، جاي گرفته است

1. Interdependency  
2. Global Dependency  
3. Globalized World  
4. Collective  
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روشـن و دقيقـي در مـورد سياسـت            )1 (فارس است، دستگاه اجرايي هند هنوز آموزه  منطقه خليج
 . خارجي خود در اين منطقه را اعالم نكرده است

گونـه بـه نظـر        هاي موجود و با در نظر گرفتن مباحث نظري پيـشين، ايـن      با توجه به واقعيت
فـارس، در     ترين مانع در گسترش روابط هندوستان با كـشورهاي منطقـه خليـج            رسد كه مهم مي

در واقع، ساختارهاي سـنتي  .  هاي سياسي اين كشورها نهفته است تفاوت ماهوي ساختارهاي نظام
فارس كه هنوز بر الگوهاي قديمي تعـامالت   حاكم بر كشورهاي توليدكننده انرژي در منطقه خليج

براي حفظ امنيت و منافع ملي خود تاكيد دارنـد،          )1 (»وابستگي متقابل«ها و ايجاد  دوجانبه دولت
كننده انرژي كه سـاختار سياسـي         عنوان يكي از كشورهاي مهم مصرف  چندان براي هندوستان به

دنبـال دسـتيابي بـه        المللـي تعريـف كـرده و بـه          هاي حاكم بر جامعه بين      خود را بر اساس ارزش
ميان واحدهاي سياسي گوناگون براي تامين امنيـت و منـافع ملـي خـود                  )2 (»وابستگي جهاني «

ترين شكاف ميان دو طرف، ناشي از         رسد مهم  با توجه به اين امر، به نظر مي.  است، سازگاري ندارد
الملـل    هاي متفاوت آنها از ساختار حاكم بر روابط بين        هاي گفتماني ميان آنها و نيز برداشت تفاوت

ترين نتيجه اين شكاف، آن بوده كـه امكـان دسـتيابي بـه يـك             شك مهم بي.  و ملزومات آن است
ممكـن   رهيافت امنيت انرژي كارآمد ميان هند و كشورهاي اين منطقه را طي دو دهه گذشته نـا      

 .ساخته است
المللـي    در هر دو سطح ملي و بيـن      »امنيت«كه  )3 (»دنياي جهاني شده«به هر حال، در اين 

بدل شده است، روابط دوجانبه بدون در نظر گرفتن واقعيـت جايگزيـن            )4 (»جمعي«به موضوعي 
توانـد بـه تنهايـي        ، نمـي  »جامعـه جهـاني   ـ  دولت«با مفهوم نوين      »دولتـ  ملت«شدن مفهوم  

 .كننده امنيت ملي كشورها باشد تامين
جـوار    ها نسبت به تغيير و تحوالت در كـشورهاي هـم    براساس نظم نوين حاكم بر جهان، ملت

كننده منابع حياتي و خطوط ارتباطي آنها با ديگر نقـاط جهـان هـستند، از خـود                    خود كه تامين
ها، رخ دادن كودتاها، عمليات نظـامي، اختالفـات داخلـي،             تغيير حكومت .  دهند  واكنش نشان مي 

اي و ماننـد اينهـا، ديگـر امـوري داخلـي              هاي هـسته   ثباتي، ستيزهاي مرزي، گسترش فناوري بي
هاي داراي نفع نيز اين رويدادها را به دقت دنبـال كـرده و         آيند و همه كشورها و ملت شمار نمي به
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به اين ترتيب، آنچه در چارچوب مرزهاي سرزميني كشورهاي        .  كنند گيري مي در مورد آنها موضع
اي برخوردار شده و آنان در قالـب          گذرد، براي منافع هنديان از اهميت ويژه فارس مي منطقه خليج

 .              رفته در حال واكنش نشان دادن هستند جامعه جهاني، نسبت به اين امور رفته
اي از تـاريخ و       از سوي ديگر، بايد اين نكته را در نظر داشت كه فرهنگ راهبردي هند، آميخته  

ها و مذاهب     هاي مختلف با آداب و رسوم، زبان    تمدن ديرپاي اين سرزمين است و مردماني از گروه
تـرين ابـزار در حـوزه         با توجه به اين امـر، مهـم       .  كند  قاره را نمايندگي مي گوناگون در سراسر شبه

تواند چنين بنيـان      فارس، مي   سياست خارجي هند براي پيشبرد منافع اين كشور در منطقه خليج  
در سطح خرد، تاكيد هندوستان بر ميراث تاريخي و فرهنگي مشترك ميان مردمان     .  گذاشته شود

تواند به افزايش نقش هند در ياري دادن به اين كشورها بـراي            فارس، مي قاره و ساكنان خليج شبه
مروري بر تاريخ طوالني روابط ميـان ايـن    .  گذار از الگوهاي سنتي به ساختارهاي نوين، كمك كند

فـارس،    دو منطقه، نشانگر آن است كه ايفاي چنين نقشي توسـط هندوسـتان در منطقـه خليـج            
گـردد كـه      هاي نوزدهم و بيـستم ميـالدي بـاز مـي           پيشينه اين امر به سده.  اي نيست رويداد تازه

فـارس،    اجتماعي كـشورهاي خليـج    ـ  هندوستان نقشي كليدي در طي شدن فرايند گذار سياسي 
 . ويژه ايران، دوران نوين ايفا كرد به

. خورشيدي به واسطه عوامل گوناگوني تقويت شـد      1285 خواهي ايرانيان در  جنبش مشروطه
شـدند،    توان به نقش نشريات فارسي زبان كه در بيرون از كشور چاپ مـي     در ميان اين عوامل، مي

هـا و فعـاالن       بخـشي بـه تـوده       ها كه ابزاري مهم براي ارتباط جمعي و آگـاهي  روزنامه.  اشاره نمود
اي در زمينه روشنگري افكـار عمومـي جامعـه ايـران              سياسي بودند، در اين دوران از اهميت ويژه    

دسـت    ويـژه در هندوسـتان، بـه        برخوردار بودند و آن دسته از نشريات كه در خـارج از ايـران، بـه          
بـا نگـارش    .  اي ايفـا نمودنـد      رسيدند، در اين مهـم نقـش شايـسته        روشنفكران ايراني به چاپ مي

هاي گوناگون و انتقاد جدي از شـرايط اقتـصادي، سياسـي و اجتمـاعي حـاكم بـر جامعـه                        مقاله
. خواهان داخلي قـرار گرفتنـد       هاي قاجاري، اين نشريات مورد توجه آزادي      واسطه فساد حكومت به

شـد كـه نقـشي ويـژه          روزنامه به زبان فارسي چاپ و پخش مي         19 در آن دوران، در هندوستان، 
در شـهرهاي     1822 چـاپ ايـن نـشريات از        .  هي در ايران داشتنداخو پيشبرد جنبش مشروطه در
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از ميان نشريات   .  ها ادامه يافت    ويژه در كلكته و بمبئي آغاز شد و براي سال گوناگون هندوستان، به
الـدين اسـد آبـادي، از         كـه توسـط سـيدجمال      قانونتوان به روزنامه  چاپ شده در اين دوران، مي

 13 .شد، اشاره كرد خواهي در ايران در دوران قاجار، چاپ مي مبارزان راه قانون
هاي فرهنگـي و      هاي گسترش دگرگوني    توان هندوستان را يكي از خاستگاه    به اين ترتيب، مي

ايـن حركـت تكـاملي سـرانجام بـه تغييـر            .  روشنفكري در ايران در آستانه سـده بيـستم خوانـد          
خواهي و تشكيل نخستين      ساختارهاي سياسي و اجتماعي ايران و به بار نشستن جنبش مشروطه   

شـمار    اي نـوين بـه      مجلس شوراي ملي در ايران انجاميد؛ امري كه در خاورميانه آن روزگار، پديده    
گرايان هندي كه خود از حـضور اسـتعمار انگليـس در كشورشـان رنـج              در آن هنگام، ملي.  آمد مي
هاي ايدئولوژيك، قومي و مذهبي گوناگون، اعم از آنكه نظامي يا        بردند، با وجود دارا بودن گرايش مي

آمـيز را بـراي       هـاي غيرخـشونت     زدند يا روش   آميز مي غيرنظامي بودند و دست به اقدامات خشونت
مبارزه با استعمار برگزيده بودند، و يا آنكه خواستار محدوديت قدرت انگلستان در كشورشان بودنـد          

هـاي    كردنـد، همگـي مقاومـت ايرانيـان در برابـر سياسـت              يا ايده استقالل كامل هند را دنبال مي    
سـتودند و آن را       امپرياليستي روسيه و انگلستان و نيز مبارزه با اقتدارگرايي سلسله قاجارهـا را مـي              

. ديدنـد   دانستند و ميان خود و ايرانيان پيوندي نزديك مـي           بخش خود مي بخشي از مبارزات رهايي
هاي ايرانيان براي برپاداري حكومت قانون در كشور خـود، پـشتيباني     گرا از تالش هاي ملي اين گروه
ين باور بودنـد كـه      اگرايان مسلمان هندي بر       افزون بر اين، بسياري از رهبران ملي  . كردند جدي مي

گرايـي مـدرن در هندوسـتان و ديگـر            تواند پـروژه گـسترش اسـالم        اصالحات قانوني در ايران مي    
  14 .نشين را گسترش دهد و ابزاري براي رويارويي با غرب استعمارگر فراهم آورد كشورهاي مسلمان

هــاي ســركوب    خورشــيدي، ســال   1285 چنــدي پــس از پــيروزي انقــالب مــشروطه در          
در ايـن دوران، بـار      .  آغـاز شـد   )  1304 -1320 (خواهان در دوران حكومت رضا شاه پهلوي          آزادي

ترين مراكز جذب روشنفكران ايرانـي در بـيرون از مرزهـاي ايـن                ديگر هندوستان به يكي از مهم   
ترين نويسندگان ايرانـي در سـطح      براي نمونه، صادق هدايت، يكي از سرشناس.  سرزمين بدل شد

المللي، در اين دوران به هندوستان رفته و در جمع جامعه زرتشتيان فارسي در بمبئي زندگي          بين
نظـر    آيد و به    شمار مي  گرايانه به كه رماني سورئاليستي و فراواقع كور بوفكرده و شاهكار خود يعني 
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هاي روشنفكري ايراني در آن زمان بـوده اسـت را در ايـن           رسد كه درباره شوريدگي و نااميدي مي
كه   1316 هاي محدودي در بمبئي چاپ شده بود، تا سال       اين كتاب كه در نسخه.  شهر چاپ كرد

: زيست، در حالي تجديد چاپ شد كه بر روي آن اين عبارت آمـده بـود            هدايت در هندوستان مي
بار در تهران     براي نخستين  1320 بعدها دربوف كور كتاب .  »براي فروش يا چاپ در ايران نيست«

به صورت پاورقي به چاپ رسيد و پس از سـرنگوني رضاشـاه، در شـمارگان بـاال                 ايراندر روزنامه 
 .       چاپ شد و تاثيري گسترده بر ادبيات روشنفكري ايران بر جاي گذارد

بار در خاورميانه، چاه نفت مسجد سليمان         خورشيدي، براي نخستين  1286 از سوي ديگر، در 
در ميان پيشتازان كشف نفت در ايـن منطقـه، شـمار زيـادي از         .  در جنوب غربي ايران كشف شد

بـا ادامـه    .  كردنـد   مهندسان و كارگران هندي بودند كه براي شركت نفت ايران و انگليس كار مـي      
تنها شروع به آموزش فني مـردان جـوان           ها نه خيز ايران، هندي حضور اين شركت در مناطق نفت

ايراني كردند، بلكه تفكر سنتي آنان را تغيير داده و آنان را به مقاومـت در برابـر رفتـار غيرانـساني              
در .  آوردن حقـوق خـود، تـشويق كردنـد          دست  هاي كارگري براي به   ها و تاسيس اتحاديه انگليسي

شمار زيادي از كارگران ايراني، با پشتيباني كاركنان هندي اين شركت، نخستين اعتـصاب         1301 
هـاي كمپـاني نفـت ايـران و           عمومي سراسري در صنعت نفت ايران را براي اعتراض بـه سياسـت   

سربازان بريتانيايي بسياري از كـارگران ايرانـي و     .  انگليس و دستمزدهاي اندك آن، به راه انداختند
با اين همه، آنان سـرانجام     15 .هندي نيز از كار اخراج شدند 2000 رهبران آنان را دستگير كردند و 

درصد به حقوق كارگران بيفزايند كه دسـتاورد خوبـي در نخـستين گـام بـراي               75 پذيرفتند كه 
 .آمد شمار مي كارگران به

هـاي گونـاگون صـنعت        هاي بسيار، هنوز شمار زيادي از هنديان در بخش  پس از گذشت دهه
از سـال   .  كننـد   فارس كار مـي     هاي خدماتي و ساختماني كشورهاي حاشيه خليج نفت و نيز بخش

اگرچـه بيـشتر    .  انـد   در حدود چهار ميليون كارگر هندي به ايـن منطقـه مهـاجرت كـرده          2003 
دهنـد،    تخصـصي را انجـام مـي        اند كارهاي غيرتخصصي يا نيمـه   كارگراني كه به اين كشورها آمده

درصد از ايـن نـيروي كـار را           20 كميته عالي امور هنديان مهاجر تخمين زده است كه در حدود        
اي بـسيار     اين نكته  16 .دهند درصد ايشان را افرادي متخصص تشكيل مي 10 كارمندان و در حدود 
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سياسـي در    ــ  پراهميت است كه به مطالعه توان مهاجران هنـدي در ايجـاد تغيـيرات اجتمـاعي        
 .  فارس پرداخته شود جوامع منطقه خليج

تواند يك رهيافـت امنيـت جمعـي را در            به اين ترتيب، مشاركت فعاالنه در جامعه جهاني مي 
از ايـن نقطـه نظـر، بـرخالف        .  گذاري انرژي و انتقال انرژي براي هند فراهم آورد هاي سرمايه حوزه

تواند تالش كند تا      هاي انرژي چين در اين منطقه، هندوستان به همراه جامعه جهاني، مي  سياست
با ايجاد تغييرات نهادي و تعديالت سـاختاري، هويـت مـشتركي را بيافرينـد كـه پايـه هرگونـه                      

 .      همكاري در زمينه انرژي در جهان امروز باشد

 گيري نتيجه

زمـان بـا آن، تـالش بـراي           استعماري هندوستان شاهد گسستي از گذشـته و هـم      تاريخ پسا
طـور كـه      همان.  سازي مدرن در دوران كنوني بوده است  دستيابي پيروزمندانه به روندي براي ملت

خوبـي    سازي را در اين كشور به       دولت پسااستعماري هندوستان در تالش است وظيفه خطير ملت
قاره، در مركز مـسايل مربـوط         هاي ناشي از تفاوت گسترده ميان ساكنان شبه  انجام دهد، دلواپسي

اند   خوبي توانسته   با اين همه، سياستمداران هندي به    .  به هويت و بقاي اين دولت جاي گرفته است
هـاي مختلـف موجـود در ايـن سـرزمين بهـره گرفتـه و                  بندي هويـت    از اين گوناگوني در پيكره    

هـاي    هـا و ارزش     گرايانـه و منطبـق بـا هويـت          هاي امنيت ملي خود را در محيطي نسبي   سياست
 . گوناگون حاكم بر اين جامعه، تعريف كنند

عنـوان    ساختي اجتماعي بـه     هاي هويت   بر اين پايه، مقاله حاضر تالشي بود براي استفاده از نظريه
ـان          مبناي تئوريك مطالعه روابط هندوستان با كشورهاي منطقه خليج     ـالقوه مي فارس تا پيونـدهاي ب

هاي انرژي ايـن كـشور در         تعريف هويت از سوي دولت هند و كمكي كه اين امر به پيشبرد سياست       
ويژه تالش كرده است تا نشان دهد كه چطور اقـدامات           نويسنده به. كند را نشان دهد فارس مي خليج

داري و تقويت هويت كنوني دولت هند و گسترش روابط اين دولت با       رهبران هند براي برپاداري، نگه
 .  هاي امنيت انرژي خود نمايد تواند آنان را توانا در پيشبرد سياست ديگر كشورهاي جهان، مي

هاي گفتماني و فرهنگي ميان مناطق جنـوب      در واقع، بايد به اين نكته توجه داشت كه تفاوت
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در واقـع،   .  هـاي نـژادي، مـذهبي و يـا زبـاني نـدارد              و جنوب غرب آسيا، تنها ريشه در گونـاگوني  
هاي ذهني متفاوت حاكم بر ساختارهاي سياسي اين جوامع نيز نقـش مهمـي در شـكل              رهيافت

سازي الگوهاي حـاكميتي در       بنابراين، تالش براي نزديك  .  كنند دادن به تضاد منافع ايشان ايفا مي
ويـژه در     هاي اقتصادي و افزايش امنيت اقتصادي، به      تواند موجب گسترش همكاري هر دو سو، مي

 . حوزه توليد و انتقال كاالهاي راهبردي مانند نفت خام و گاز طبيعي شود
هـاي فرهنگـي و تمدنـي         هاي موجود، هندوستان با اتكا بـه ويژگـي          با در نظر گرفتن واقعيت

توانـد نقـشي      فـارس، مـي     اش با كشورهاي حوزه خليج منحصر به فرد خود و بر پايه روابط تاريخي
كننده در پيشبرد فرايند پيوند دادن اصول سياسـي، اقتـصادي و فرهنگـي حـاكم بـر ايـن              تعيين

 .هاي حاكم بر جامعه جهاني ايفا نمايد منطقه به ارزش
اين نكته نيز شايسته اشاره است كه نبايـد فـرض كـرد همكـاري ميـان واحـدهاي سياسـي                

بيگـانگي برخـي جوامـع       هاي جهاني مسلط، لزوما موجب از خـود         گوناگون در چارچوب گفتمان   
در واقع، ساختار حكومتي هند و احترامي كه اين سـاختار بـه گونـاگوني فرهنگـي و                 .  خواهد شد

گذارد، نمونه خوبي از تشكيل يكي از متكثرترين جوامع جهان اسـت كـه      هويتي در اين كشور مي
تنهـا    روي و سازگاري حاكم بر ساختار سياسـي هنـد نـه             ميانه.  دارد  در راه رشد و ترقي گام بر مي

هاي فرهنگي و اجتماعي را در درون اين كشور فراهم آورده، بلكـه راهـي            زمينه حيات چندگانگي
. اسـت   المللي نيز پديـد آورده   براي پيوند دادن اقتصاد اين كشور رو به توسعه به نظام اقتصادي بين

همبستگي با جامعه جهاني و در همان هنگـام، پـذيرش تنـوع و تكـثر در درون مرزهـاي خـود،                
هاي هنـد بياموزنـد و بـراي          توانند از سياست   فارس مي ترين درسي است كه كشورهاي خليج مهم

 . هاي توسعه خود و نيز گسترش روابط با هندوستان، به كار برند پيشبرد برنامه
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